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 ةدعصو هلآ ردو صو نارا يع ساو حاصل نحاجا ير ضخم

 :دعبو نيعمجأ

 ثيدحلاو يضاملا ميدقلا يف ةيعامتجالا اياضقلا نم رشبلا لغش ام مظعأ نإ

 دقو . . .ةأرملا ةيضق وه  دقتعأ ام ىلع  مداقلا لبقتسملا يف مهلغشيس امو رضاحلا

 نع لزعمب تناك مهتجلاعم نأل باوصلا ىلإ اهيف اودتهي ملو اهتجلاعم يف رشبلا طبخت
 زجعلا هنأش نم يذلا لقعلا روصقو سفنلا ءاوهأب ةبوشم تءاجف ميوقلا هعرشو هللا ىده
 ديدجلاو . . .تاجلاعملا كلت يف ةيحضلا يه ةأرملا تناكو ءرومألا قئاقح كاردإ نع
 لمحي ديدج دع راع نقر هلا : الو تضرغع اهنأ ثيدحلا رصعلا يف ذ ةأرملا ةيضق يف

 لجرلاب اهتاواسم ةرورضو ,ةبولسملا اهتيرح درو ةموضهملا ةأرملا قوقح نع عافدلا راعش

 ةرورضو .كولسلاو لمعلاو ءيجملاو حاورلا ةيرح نم هب عتمتي اميفو ءيش لك يف
 ةيضقل ديدجلا ضرعلا اذه ىف  نودانملا ناكو . . .هدويقو تيبلا نجس نم اهجورخ
 ضارعألا ىلع وطسلاو ةشجافلا بح ىلع اودرم ًاسانآ دودسلا ناهقلا انه كحك ةأرملا
 يف اوحجن دقو . . .تاوهشلاو زئارغلا ةراثإو عادخلاو ركملا يف اوعربو را كتهو
 ةرثكو ةشحافلا عويشو ةلئاعلا ككفت ىلإ برغلا لود يف رمألا لا ىتح ةركاملا مهتلمح

 هذه راطقأ ضعب يف فولألا تائمبو لب فولألا تارشعب نودعي اوراص ىتح ءاطقللا
 ضعب حض ىتح مهفالسأ يف نكت مل يتلا ضارمألاو للعلا مهيف ترهظو ؛لودلا
 نم هيلع وه ام ىلع رمألا رمتسا اذإ ةبقاعلا ءوس مهماوقأ اورذنأو ريصملا اذه نم مهباتك

 ةوق مهيدل قبت ملو عاقلا ىلإ اولصوو ةليذرلا اوفلأ موقلا نكلو . . .رادحنالاو يدرتلا اذه
 .هيف اوعقو يذلا نسآلا عقنتسملا نم ضوهنلا ىلع ةميزع الو

 ىلإ لصي مل نإو رمألا نإف نيملسملا دالب يف امأ ؛ «برغلا دالب يف ثدح ام اذه

 دالب يف انه عقت هرورش لئاوأ تأدب كانه عقو ام نأ الإ برغلا دالب يف هيلإ لصو ام



 هصسقتو ادب سلا كيلا نإو تاردق فابتسملا نب عقمفلا نان يدلنا

 فحزي رطخلا نإ | .كوقنو انلق اذ نيغلابم ريغ انلهجي كلذ لك بم طورتسلا ردو عدضقبو

 ةأرملل عادخلاو ليلضتلاو داسفلا ةجوم نأ هتروطخ يف ديزيو . . . ًاعيرسو اديدش ًافحز انيلإ

 اهل نيعفادلاو ةيتاعلا ةجوملا هذه ىلع نيمئاقلا نأ حاحلإبو ًافنعو ةوارض دادزت ةنيكسملا

 ليلضتلاو ةياعدلا يف ةزاتمم ةعارب عم نيدلا ىلع ةأرجلا يف ديدش سأب اولوأ سانأ

 مهدعاسو . .ةيئرملاو ةعومسملاو ةءورقملا ةياعدلا لئاسول قيقدو مظنم لالغتساو

 دنع يمالسإلا يعولا فعضو نيملسملا ةلفغ روكشملا ريغ مهيعس يف مهدعاسيو

 يف يرجي امل ديلقتلا بحو تامرحلا ىلع ةريغلا ةلقو .ءاوس ٌّدح ىلع ءاسنلاو لاجرلا

 نيملسملا دالب يف هضعب عقيل ناك ام برغلا دالب يف عقو ام نإ . . .برغلا دالب

 اهجلاع ةأرملا ةيضق نأ نوملسملا كردأ ول  نيملسملا دالب يف هلك عقي نأ كشويو -

 هنأل حيحصلا ديحولا جالعلا وه هجالع نأو ءاهبناوج عيمج نم ًامساح ًاجالع مالسإلا

 ."”4#ريبخلا فيطللا وهو قلخ نم ملعي الأ» :اهل حلصي امب ةأرملا قلاخ هللا عنص نم

 اهمزلأ امو ءاهل لهأ يه قوقح نم اهحنم امو ةأرملا ةيضق هب جلاع امب هللا انربخأ دقو

 نارقلا  زيزعلا هباتك يف كلذب 0 ءاهتعاطتساو اهتحلصم يف يه تابجاو نم هب

 رئاسو ءارشلاو عيبلا تايآ نم ًاددع رثكأ يه تاريثك تانيب تايآ نن دويزتكلا

 كلذكو .اهب هتيانعو ةأرملل مالسإلا ةياعر ميظع ىلع حضاو ليلد اذه يفو ,تالماعملا

 مالسإلا يف ةيماسلا اهتناكم تنيب امك اهيلع امو اهل ام تنيبف ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا تءاج

 ناك دقو . . .اهتابجاوب اهمازلإ يفو اهقوقح يف طيرفتلا مدعو اهتياعر بوجو ىلع تدكأو

 ىلاعت هللا هعرش امب اوضربر كلذ اوهقفي نأ ةملسملا ةأرملا نمو نيملسملا نم لومأملا

 ءاهاوس اولبقي الف ماكحألا هذهب مازتلالا ىلع اضرلا اذه مهلمحي نأو ماكحأ نم ةأرملل

 امو# : ىلاعتو كرابت انبر لاق ,«ةملسملاو ملسملا نأش وه اذه نأل اهايإ الإ اوراتخي الو

 نمو مهرمأ نم ةريخلا مهل نوكي نأ ًارمأ هلوسرو هللا ىضق اذإ ةنمؤم الو نمؤمل ناك

 ردقلاب لصحي مل لومأملا اذه نكلو .24/نيبم ًالالض لض دقف هلوسرو هللا صعي

 . .بولطملا

 نإ ًانكمم لازي ال جالعلا نإف ملسملا تيبللو ةملسملا ةأرملل عقو امم مغرلاب نكلو

 ًاعيرس يرجي نمزلا نأل هيلع ةرباثملاو هيلإ ةردابملاو هيف ةّيدجلا طرشب نكلو ىلاعت هللا ءاش

 )١( ةيآلا «بازحألا ةروس (0) . 14 ةيآلا .كلملا ةروس 5.

. 



 هليس نمو «نيمل املا نيب يمالسإإلا يعولا ةعاشإ جالعلا لبس نمو . . .انرظتني الو

 يف ملسملا 6 ةملسملا ةأرملا ماكحأب نيملسملا مومعو ةملسملا ةأرملا فيرعت

 لجأ نمو .ماكحألا هذهل ةنيبملا بتكلا فتيلاك اهب منيفي رعت لبس نو «مالسإلا ةعيرش

 ًاباتك اهل بتكأ وأ عضأ نأ ةملسملا ةأرملا ىلع ًاريثك سيلو . . .باتكلا اذه تفلأ كلذ

 سيل كلذكو . . .اهب قلعتي امو اهنيد رومأ ىلع فرعتلل اهل ًاعجرم نوكيو اهمسا لمحي
 اهمساب همسا نرقأو ةملسملا ةأرملا ماكحأ ىلإ هماكحأ ٌّمضأ نأ ملسملا تيبلا ىلع ًاريثك
 ماكحأ نايب مزلتسي امهدحأ ماكحأ نايب نأو اميس ال باتكلا اذهل ًاناونع نينثالا لعجأف
 نيح ىلإ اهتدالو ذنم ةملسملا ةأرملا :نينثالا نيب اعماج باتكلا ناونع ءاج اذهلو رخآلا

 هذه هنكست ًاناكم هرابتعابو ةملسم ةلئاع هرابتعاب هتأشن نيح نم ملسملا تيبلاو ءاهتوم
 . , ةلئاعلا

 : باتكلا اذه فيلأت نم ضرغلا - ؟

 ماكحأب ةملسملا ةأرملا فيرعت ءهيلإ ترشأ دقو .باتكلا اذه فيلأت نم ضرغلاو

 ناك كلذ تفرع اذإف ءةملسم اهرابتعاب اهيلع بجي امو اهب ةقلعتملا اميس ال اهنيد
 لاق هيلع ًامدقتم ناك نإو هب لمعلل داري ملعلا نأل تملع امب لمعلا اهنم بولطملا
 اذإف . 24 . . .تانمؤملاو نينمؤمللو كينذل رفغتساو هللا الإ هلإ ال هنأ ملعاف» : ىلاعت
 ةوعدلا يأ تملع ام ىلإ ةوعدلا بجاو اهمزل اهب لمعلاو مالسإلا ماكحأب ملعلا اهل مت

 نمو انأ ةريصب ىلع هللا ىلإ وعدأ يليبس هذه لق# :ىلاعت لاق .مالسإلا ىلإ

 ره اذهو اهريغل ةحلصُم اهسفن يف ةحلاص ةملسملا ةأرملا نوكت اذهبو .#2 . . .نعبتا
 . كانك انف يشل يم قوالا نطرفلا وه ةقوب ءةعاسو ءلمس لك نم بيررطملا
 اهنيوكت ةيفيكو ةملسملا ةلئاعلا ماكحأب ًامومع نيملسملا فيرعت وه هفيلأت نم رخآ ضرغو
 هئانب ثيح نم هنكست يذلا اهتيب هيلع نوكي نأ يغبني امو ؛«مالسإلا نماسأ :ىلغ

 هرابتعاب ملسملا تيبلا نونوكي فيك نوملسملا فرعي اذهبو ءهب قلعتي امو .هتادوجومو
 ًاقفو ةملسملا ةلئاعلا هذه هنكست ًاناكم هرابتعابو «مالسإلا اهديري امك ةملسم ةلئاع
 . مالسإلا ميلاعتل

 .8١١1م ةيآلا .فسوي ةروس (4) .19 ةيآلا ءدمحم ةروس (")

 ا/



 : هطباوضو ثحبلا جهنم -“

 طبا أب باتكلا اذه 1 ذأ ثحب 5 هب تمزتلا ىذلا ثحبلا هل لتي
 5 عيصاوم يف . هدد

 -: ىلي اميف اهزجوأ يتلا

 اهندب نم هؤادبإ اهل زوجي امو اهتنيزو اهسابل لثم ةأرملاب ةصاخلا عيضاوملا - ًالوأ
 اهلمعو نيرخآلاب اهطالتخا لثم اهلوح لدجلا رثكي يتلا عيضاوملاو زوجي ال امو اهتنيزو

 اهيف تعسوت عيضاوملا هذه .لاهريغو ةيسايسلا قوقحلاب اهعتمت ىدمو :تنعبلا جراخ

 نارقلا صوصن نم هطابنتسا نكمي امو اهيلع مهتلدأو اهيف لاوقأ نم ءاهقفلل ام تركذو

 . عيضاوملا هذه نأشب ىرحألا ماكحألا رداصمو ةنسلاو

 صتخت نكلو لجرلا عم ةأرملا ةماعلا اهماكحأ يف كرتشت يتلا عيضاوملا يف - ًايناث

 اهماكحأ ركذو طقف تايئزجلا هذه ركذب فتكأ مل اهتايئزج ضعب يف ماكحأب ةأرملا
 تصتخا ام تزربأ مث فاك هنكلو ًاريوم ادحتي عويفرمللا ليما فنحي اننإو اهي ةضاقإلا

 عيضاوم يف ًاحضاو جهنلا اذه ودبيو . عوضوملا تايئزج ضعب يف ماكحأ نم ةأرملا هب

 .داهجلاو ةبوقعلاو ةميرجلا عيضاوم لثم اهريغو جحلاو موصلاو ةاكزلاو ةالصلاك ةدابعلا

 هذه مهف نألو عيضاوملا هذه يف ةماع ةيهقف ةدام اهيطعي هنأل ةأرملل ديفم جهنلا اذهو

 هماكحأ ةفرعمو عوضوملا لصأ مهف مزلتسي ,ماكحألا ضعبب اهيف تصتخا يتلا تايئزجلا

 هذه نأل ملسملا تيبلل ديفم عيضاوملا هذه ثحب يف جهنلا اذه نأ امك .ةماعلا

 قلعتت نأ امإو .داهجلاو تادابعلاك هدارفأ ىلع بجاو وه امب امإ قلعتت عيضاوملا

 مهيلع وأ مهنم عقي دق امب قلعتت نأ امإو ,مالسإلا راد يف مهتابجاوو مهقوقحب

 . تابوقعلاو مئارجلاك هماكحأب ةديج ةفرعم ىلإ نوجاتحيف

 اهب ةملسملا ةأرملا ةفرعم نكلو اهتايئزج ضعب يف كرتشت عيضاوم كانهو - ًاقلاث

 جاتحي مالسإلا ىلإ ةعادلاو ,مالسإلا ىلإ ةيعاد اهديرن اننأل اهل ار دونم اهماكحأبو

 نوديريو سانلا نيب ًاريثك م اهنع لاؤسلا رثكي يتلا اهماكحأو عيضاوملا هذه ةفرعم ىلإ

 يحاضألاو روذنلاو ناميآلا : عيضاوملا هذه نم ترتخا دقو .اهيف عرشلا مكح ةفرعم

 ىلإ ةجاحب ملسملا تيبلا نأ امك .باتكلا يف روكذم وه امم اهريغو ةيكذتلاو ديصلاو

 اهيلع قبطنتو عيضاوملا هذهب قلعتت هدارفأ نم لاعفأ عرقول اهماكحأو عيضاوملا هذه ةفرعم

 : انف
3 



 جاوزلا قيرط نع هنيوكت ذنم ملسملا تيبلل ةبسنلاب لوقلا تلصف ينإ مث تاز

 اميف مهتاقالع يفو , مهسفنأ ةصاخ يف تيبلا اذه دارفأ ماكحأو هماكحأ تنيبو يعرشلا

 ةيفيك يف ةحابإو رظح نم هتركذ ام ىلإ ةفاضإلاب اذهو .مهتافو ىتح مهتدالو ذنم مهنيب

 تيبلا ةقالع يفو ءهب ةأرملا ةقالع يفو ءاهريغو مزاولو ثاثأ نم هيف عضوي امو تيبلا ءانب

 اريج

 ةنيرتشلا هاروت نوكأ ذا ناضل ميضارب ومعب فدي نقد ىيودلا ةننو ءايساخ
 ولا احلال .ديرت ام اهنم مهفأو اهيلإ يف يغصأو اهنم عمسأ :ةيمالسإلا

 يهتشي وأ سفنلا يهتشت +: ام ىلع اهعّوطأ الو ءلمتحت ال ام اهلّمحأ الو لقت مل ام

 ,ملسملا هيلع 596 نيد ةيمالسإلا ةعيرشلا ىف ةباتكلا نأ دقتعأ ىنأل . . .سانلا

 اذهلو . . .فيرحتلاو ليدبتلا هيف زوجي الف قدصلاو ةنامألا يضتقي هللا عرش نع رابخإو

 . .سانلا هاوهي وأ يسفن هاوهت دق امو يفطاوع نع لزعمب نوكأ نأ يثحب يف تصرح

 نأ همه لك :هيدي نيب يتلا ةداملا صحفي وهو هربتخم يف يوايميكلاك يثحب يف تنكف

 سانلا ىوهي وأ وه ىوهي امك ال يلع يه امك اهتافصو ةداملا هذه صئاصخ فرعي

 اهيلع تفقو يتلا مهتلدأو ءاهقفلا لاوقأ اهتثحب يتلا لئاسملا رثكأ يف تركذ  ًاسداس
 توبثلا ةيعطقلا ةعيرشلا صوصن ىلإ اهنم ةدنتسملا ادع اميف  ءاهقفلا لاوقأ نأل

 نم ماكحألا طابنتسا هوجو نمو ةيعرشلا صوصنلا ريسفت هوجو نم قحب ربتعت - ةلالدلاو
 زوجي يذلا لوبقملا غت ثاسلا داهتجالا ةرئاد يف لخدت يهف - .ةربتعملا ةيعرشلا اهتلدأ

 ام مهلاوقأ نم تحجر دقف اذهلو .فالتخالا دنع حيجرتل زوجي امك هب جاجتحالا

 تيكحو لاوقألا تركذو تكس هناحجر يل رهظي مل امو كا هنأ يل رهظ

 . .ناهرب الو ليلد الب حيجرتلا زوجي ال ذإ .فالخلا

 اهنأشب حيرص لوق ىلع فقأ مل ةديدج لئاسم اهتثحب يتلا لئاسملا يوب امياع
 ةيوضعل اهرايتخاو تاباختنالا يف ةأرملا قح لثم ىلاعت هللا مهمحر ىمادقلا انئاهقف نع
 ةعيرشلا دعاوق نم لئاسملا هذهل يعرشلا مكحلا صالختسا تلواح دقو .ةمألا سلجم

 .ناسحإب مهيعباتو ماركلا ةباحصلا لمعو ةيهقفلا قباوسلا نمو ةماعلا اهئدابمو

 ام اذهف ءباوصلا ىلإ هيف ٌتقْفُو نإف ,ثحبلا يف يطباوضو يجهنم وه هتركذ ام
 ىلع ًاصيرح تنك ينأ يبسحف تأطخأ نإو .يلع هللا لضف ضحم وهو .يغبأ تنك
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 انديس لاق دقف رجألا ينتوفي ال نأ لاح لك ىلع لمآ ينإو . . .أطخلا يف عقأ ال نأ

 هلف أطخأف دهتجا نإو نارجأ هلف. باصأف مكاحلا دهتجا اذإ» : لك دمحم انلوسرو

 . (رجأ

 : هعيضاومو باتكلا ثاحبأ ميظنت - ؛

 بابلاو «باوبأ ىلإ باتكلا تمسقو «بتك يف هعيضاومو باتكلا ثاحبأ تلعج

 لكو ؛«عورف ىلإ بلطملاو «بلاطم ىلإ ثحبلاو ,ثحابم ىلإ لصفلاو ءلوصف ىلإ

 تايئزجو تاتش عمجأ نأ ميظنتلاو ميسقتلا اذهب تلواح دقو .ةلسلستم تارقف يف كلذ

 باتكلا اذه عيضاومو لوصف ةءارق يق راكللا ًاريسيتو اليهست ثحبلاب هتلوانت عوضوم لك

 دمحلا هللو ديرأ ام ىلإ كلذ يف تقفو دق نأ لمآ ينإو .. .راثع وأ شيوشت نود

 . ةئملاو

 : باتكلا عيضاومب فيرعتلا 2-2

 ةملكبو هعيضاوم نيوانع ةنمضتملا باتكلا تاميسقتل ًادج ًازجوم يلي اميف ركذأو

 . هعيضاوم عيمج سيلو هعيضاوم نيوانع ضعب قدأ

 تادابعلا - لوألا باتكلا

 امو «ةيمكحلا ةراهطلاو «ةيقيقحلا ةراهطلا اهب قلعتي امو ةالصلا ىف :لوألا بابلا

 «مميتلا هب قلعتي امو لسغلا هب قلعتي امو ءوضولا .ةرطفلا لاصخ وأ نئس ءامهب قلعتي

 نم اهدقفو ةيمكحلا ةراهطلا ىلع بترتي أم «نيبروجلاو نيفخلاو ةريبجلا ىلع حسملا

 . خلا . . عوطتلا ةالصو . ةضورفملا ةالصلا , ماكحأ

 ةاكزلا : ىناثلا بابلا

 .رطفلا ةاكز ؛ةاكزلا فراصم «ةاكزلا اهيف بجت يتلا لاومألا «ةاكزلا بجت نم ىلع

 فيلأت , دلع لوسرلا ثيدح نم لوصألا عماج ىلإ لوصولا ريسيت)» رظنا ءملسمو يراخبلا هجرخأ ©

 . ة#"ص 262ج . ينابيشلا عبيدلا نباب فورعملا يلع نب نمحرلادبع
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 . هنع يهنمب هنارتقال مايص

 جحلا : عبارلا بابلا

 تابجاو جحلا ناكرأ .جحلا بوجو طورش .هتمكحو همكح نايبو جحلا لئاضف

 جح .جحلا تاوف .دسف اذإ همكحو جحلا داسف .جحلا ءادأ ةحص طورش .جحلا

 . ةرمعلا ءادأ ةيفيك ,ةرمعلا 2مهنع جحلاو راغصلا

 روذنلاو ناميألا َِ يناثلا باتكلا

 ناي الا وألا باثلا

 مارحلاب فلحلا ريغب ال هللاب فلحلا هب فولحملا .فلاحلا .ناميإلا ةيعورشم
 نييعت يف دعاوقلا .هنييعتو هيلع فولحملا .«قالطلاب فلحلا غيص نم «قالطلابو
 ةدقعنملا نيميلا ,نيميلا مكح وأ فلحلا راثا .(نيميلا) فلحلا ةغيص .هيلع فولحملا

 .سومغلا نيميلا .نيميلا وغل .ةدقعنملا ريغو

 .رذن هيلعو تام.نم .عون لك مكح .رذنلا عاونأ ءرذنلا طورش .رذنلا ةيعورشم

 يحاضألا  ثلاثلا باتكلا

 ةحابإلاو رظحلا  عبارلا باتكلا

 .اهيف طرتشي امو .هتالآ .هتاودأ .ديصلا ىنعم .ةيكذتلاو ديصلا يف :لوألا بابلا
 لكب قلعتي امو ةيرارطضالاو ةيرايتخالا ةيكذتلا ءاهعاونأ ءاهطورش ءاهانعم : ةيكذتلا
 . عون



 تاركسملا رظحي امو اهنم لحي ام .ةيرشألاو ةمعطألا يف :ىناثلا بابلا

 لكألا .ةرورضلا دنع ةبرشألاو ةمعطألا تاروظحم نم لحي ام . غبتلاو ,تاردخملاو

 .امهب قلعتي امو برشلاو

 ,ةيودألا عاونأو جالعلا ,ةيمحلا ةيعورشم «.تاجلاعملاو يوادتلا :ثلاثلا بابلا

 .جالعلل ةأرملا ضاهجإ ءاهتيعورشمو ىقرلا

 امو كلذ نم حابي امو .لاجرلاو ءاسنلا نيب مالكلاو سمللاو رظنلا : عبارلا بابلا

 ةحابملا ةنيزلا عون «ةأرملا سابل يف طرتشي ام «ةنيزلاو سابللا :سماخلا بابلا

 ةنيزلا ءرشولاو مسولا .هب قلعتي امو رعشلا «بيطلاو باضخلاو يلحلا مكح ءاهل

 .رضاحلا تقولا يف ليمجتلا تايلمعو

 ش .طالتخالا اذه

 لك يف يعرشلا مكحلاو اهب قلعتي امو تويبلا نع تملكت (عباسلا بابلا) يفو

 . يناوأو شوقنو روصو ليثامت' نم هيف عضوي دق امو هثاثأو تيبلا ءانب نع تملكتف «كلذ

 نعو ءريغلا تويب يف برشلاو لكألا نعو «تويبلا لوخدل ناذئتسالا نع تملكت امك

 .مهنيب اميف ناريجلا تاقالع نعو «تيبلاب ةأرملا ةقالع

 .روظحملاو هلك كلذ نم حابملاو .هعاونأو بعللاو «هتالآو ءانغلا

 .لاملاو ضرعلاو سفنلا نع عافدلا :(عساتلا بابلا)

 تابجاولاو قوقحلا 5 سماخلا باتكلا

 : يلاتلا وحنلا ىلع باوبأ يف باتكلا اذه تلعج دقو

 اهردصم ةهج نم ةماعلا اهلوصأو ءاهفيرعت : تابجاولاو قوقحلا يف :لوألا بابلا

 . ينثتسا اميف الإ لجرلل ةأرملا ةاواسمو اهعونتو ضعب ىلع اهضعب مدقتو اهلامعتسا ةيفيكو
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 اهقوقح تنيبف «مالسإلا راد لهأ نم اهرابتعاب ةأرملا قوقح يف : يناثلا بابلا
 ميلعتلا ة هيرحو ,ةديقعلاو يأرلا ةيرحو .نكسملا ةمرحو ,ةيصخشلا ةيرحلا : :ةماعلا

 . يعامتجالا نامضلا يف ةأرملا ىقحو لمعلا ةيرحو ,ملعتلاو

 ىحو د يلوت ىقح : ةيسايسلا اهقوقح ىلعو .ةصاخلا اهقوقح ىلع تملكتو

 . باختنالا قحو ع حيشرتلا

 اهبجاو تنيبف .مالسإلا راد لهأ نم اهرابتعاب ةأرملا تابجاو يف :ثلاشلا بابلا
 نع يهنلاو فورعملاب رمألا وهو يناثلا اهبجاوو رمألا يلول ةعاطلاو عمسلا وهو لوألا

 .ناسللابو لاملابو لاتقلاب هللا ليبس يف داهجلا وهو ثلاثلا اهبجاوو .ركنذملا

 تابوقعلاو مئارجلا ِّ سداسلا باتكلا

 -:يلاتلا وحنلا ىلع باوبأ يف هتلعجو

 .ةماعلا اهلوصأو ةبوقعلا ساسأو ةميرجلا ساسأ :لوألا بابلا

 .ةبارحلا .ةقرسلا رمخلا برش ,فذقلا ءانزلا : دودحلا مئارج : ىناثلا بابلا

 .ةدرلا .ةاغبلاو ىغبلا

 دمعلا هبش لتقلا .هتبوقعو دمعلا لتقلا .سفنلا ىلع ءادتعالا مئارج : ثلاثلا بابلا
 ءادتعالاب نينجلا طاقسإ ةميرج يأ نينجلا لتق .هيف بجي امو أطخلا لتقلا .هتبوقعو

 ةيد وأ صاصق نم اهيف بجي امو سئفنلا نودام ىلع ءادتعالا مئارج : عبارلا بابلا

 .شرأ وأ

 .اهيف بجي امو ريزعتلا مئارج : سماخلا بابلا

 (براقألا رئاسو ةلئاعلا ماكحأ) ملسملا تيبلا : عباسلا باتكلا

 رايتخا .ةجوزلا رايتخا .هتمكحو جاوزلا مكح .هراثاو جاوزلا يف :لوألا بابلا
 يف ةءافكلا .ءاسنلا نم تامرحملا ,هطورشو جاوزلا دقع ناكرأ ,ةبطخلا .جوزلا

 الخلا



 نيملسملا ريغ جاوز « مهريغو نيملسملا نيب جاوزلا  جاوزلا يف ةلاكولاو ةيالولا «جاوزلا

 ةقفنو رهم نم حيحصلا جاوزلا دقع راثآ «نيجوزلا دحأ ملسأ اذإ همكح ,مهنيب اميف

 .جاوزلا دقع تابثإ , حيحصلا ريغ جاوزلا دقع راثآ «نيجوزلا نيب تابجاوو قوقحو

 قيرفتلا ,ناعللا ءراهظلا .ءاليإلا ..علخلا «قالطلا .جاوزلا قرط : يناثلا بابلا

 ءرهملا يف راسعإلل وأ نبغلل قيرفتلا .قافنإلا مدعل قيرفتلا ءررضلل قيرفتلا ,قاقشلل

 قتعلا رايخل قيرفتلا «بيعلل قيرفتلا «ةءافكلا مدعل قيرفتلا , غولبلا رايخب قيرفتلا

 . طرشلاب ءافولا مدعل قيرفتلا «نيجوزلا دحأ ةدر ببسب وأ مالسإلا ءابإ ببسب قيرفتلا

 ' ةدع « حيحص حاكن يف ةقرف نم ةدعلا اهعاونأ ءاهانعم :ةدعلا يف ثلاثلا بابلا

 ةدعلاو .ءورقلاب ةدعلا ءاهب ينزملاو ةهبشب ةءوطوملا ةدع .دسافلا حاكنلا يف ةقرفلا

 ةدعلا ماكحأ ءاهلخادتو ةدعلا لوحت ءاهؤاضقناو ةدعلا ءادتبا «لمحلا عضوبو رهشألاب

 . ةدتعملاو

 بسن .هل ٌمنصُي امو دولوملاب ةراشبلا «براقألا رئاسو دالوألا ماكحأ : عبارلا بابلا

 قرط «.يعانصلا حيقلتلاب دولوملا بسن «ةدالولا تابثإ ,تالاحلا فلتخم يف دولوملا

 نيد هب بسنلا توبث مدعو ينبتلا ,ةماعلا هماكحأو طيقللا بسن «ءبسنلا تابثإ

 دحأ ملسأ اذإ نيملسملا ريغ دالوأ نيد .نيملسملا ريغ دالوأو «نيملسملا دالوأ :راغصلا

 قحلا هل نمو ةناضحلا .هل عضرملاو ةعضرملاو عيضرلاو ةعاضرلا .ءاطقللا نيد «نيوبألا

 دالوألا ةيبرت .ةناضحلا ةدم ءاضقنا دعب مهئايلوأ ىلإ دالوألا مض .ةماعلا اهماكحأو اهيف

 . محرلا ةلصو نيدلاولا رب .براقألاو دالوألا ةقفن . مهتلماعم ةيفيكو

 ةيلاملا تافرصتلا : نماثلا باتكلا

 ىتوملاو ىضرملا : عساتلا باتكلا

 هتاعربت : توملا ضرم ضيرملا تافرصت « ىضرملل ةماعلا ماكحألا : لوآلا بابلا

 .هفقو .هاياصو .هتعلاخم .هقالط .هحاكن ,هرارقإ ,ةزجنملا

 امو رضتحملا لاح .تيملل ةماعلا ماكحألا .«ىتوملا ماكحأ :يناثلا بابلا

 «هنفدو هيلع ةالصلاو هلمحو هنيفكتو تيملا لسغ ةيفيك ءهتافو ىتح هركيو هل بحتسي

 عفتني ام «روبقلا ةرايز مكح ءمهل لعفي امو هنولعفي امو تيملا لهأ ةيزعت .هيلع ءاكبلا
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 ةقلعتملا قوقحلاو ةكرتلا ىنعم .قوقح نم اهب قلعتي امو تيملا ةكرت . هتوم دعب تيملا هب
 عاونأ .هعناومو هطورشو ثاريملا بابسأ «ثاريملا ءاياضولا ,نويدلا ,زيهجتلا قح :اهب
 ةرلاو ل وعلاب تقرروتلا لحي ةيقرالا لئاتسملا لخ ا ةيفيك .ًاعرش ةردقملا مهماهسو ةثرولا
 . اهريغو نامرحلاو بجحلاو

 . هتيب يف َمِْك هلاحو «هتيب لهأو هدالوأو ِةَِي يبنلا جاوزأب فيرعتلا يف ةمتاخلا

 :ءاجرو له د

 ةمدخ يف نيلماعلا 7 هيي دق باتكلا اذهب نوكأ نأ لمار رجدأ ينإف اريخأو

 الإ نونب الو لام عفني ال مويإ» هب ينعفني نأو 2 ههجرل ًاصلاخ باتكلا اذه فيلأت

 رخآو .ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو ٠ « ميلس بلقب هللا ىتأ نم

 .نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد

 فلؤملا -

 اها7١1١ /بجر ؛ /دادغب

 م1997 /يناثلا نوناك 8

 ه1١





 رزه تك
 وى





 نرزد
 ويل

 :ثحبلا جهنمو .ديهمت -ا/

 : ىلاعت انبر لاق .سنإلاو نجلا ىلاعت هللا قلخ اهلجأ نم يتلا ةياغلا يه ةدابعلا

 ةياغ نمضتت يمالسإلا عرشلا يف ةدابعلاو ."4َنودّبعَيل الإ سنإلاو نجلا تقّلخ اًموإ»
 دايقنالاو . ىلاعت هلل قالكملا ٌعوضخلا وه كلذ رهظمو هل بحلا ةياغ عم ىلاعت هلل لذلا

 يذلا ماتلا اضرلاب ةنورقم يابت ةعاط ءهنع 0 ام عيمج يف هتعاطب «٠ هل

 عساولا ىنعملا اذهب نذإ ,ةدابعلاف .ةهاركلا وأ قيضلا وأ جرحلا نم ام ءيش هبوشي ال

 .هدابعل ىلاعت هللا هعرش ام ٌعيمج لمشت اهل

 مهحالطصاو مهلامعتسا ُفْرُع ىرج - ىلاعت هللا مهمحر  نيملسملا ءاهقفلا نكلو
 , موصلاو ءةاكزلاو «ةالصلا ىلع (تادابعلا) ةملك قالطإ ىلع فيلأتلاو ةباتكلا يف

 اذه ىف نوركذيو .تادابعلا باب وأ «تادابعلا باتك : مهفيلات يف نولوقيف .جحلاو
 ىنعت اهنأ ىلع (ةدابعلا) نومهفي مهنأ اذه ينعي الو .ةعبرألا هذه باتكلا كلذ وأ بابلا
 هعرش ام َّنُك لمشتو .كلذ نم ٌمسوأ ةدابعلا ىنعم نأ نوفرعي مهف .طقف تادابعلا هذه
 ىمهنم ًاحالطصا كلذ نولعفي مهنكلو .ةدابعلا وه هلل ةعاط هب مايقلا ْنأو .هدابعل هللا

 .اذه مهحالطصا

 , موصلاو .ةاكزلاو ةالصلا اهب ديرأو .تادابعلل لوألا باتكلا تاج اذهلو

 . جحلاو

 6ك ةيآلا ؛:تايراذلا ةروس )372



 باوبأ ةعبرأ ىلإ باتكلا اذه ميسقت .هتطخ وأ ثحبلا جهنم َّنإف مدقت ام ىلع ءانبو

 .ةالصلا :لوألا بابلا

 .ةاكزلا : ىناثلا بابلا

 . مايصلا :ثلاثلا بابلا

 . جحلا : عبارلا بابلا



 لوا باكل
 ةدلض)

 :ثحبلا جهنمو ديهمت -8

 هعم ركذتو هب نرقتو .نامياإلل ةيلات اهنأل ؛لوألا بابلا اهل تلعجو ةالصلاب تأدب

 ةالصلاو ."4ةالّصلا نوميقُيو بّيغلاب نونمؤي نيدلا ول ىلاعت لاق «ميركلا نارقلا يف

 لجرلا نيب نإ : للك لاق ؛ [ًايلمع] ًارقك دعي اهكرت ْنِإ ىتح مالسإلا يف ميظع نأش اهل

 ْنِإ» :لاق ٍةِكَي يبنلا نع .هنع هللا يضر ةديرب نعو .2(ةالصلا كرت ,رفكلاو كرشلا ّن نيبو

 قيفش نب هللادبع نعو .2>(رفك دقف .اهكرت نمف الا : مهنيبو اننيب يذلا دهعلا

 . 20ةالصلا لإ ٌرْفُك كرت لامعألا نم ًائيش نوري ال ِْئ هللا لوسر ٌباحصأ ناك» :لاق

 :ثحبلا جهنم

 ءاهتاذ ةالصلل (يناثلا)و «ةراهطلل (لوألا) :نيلصف ىلإ بابلا اذه مسقن اذه ىلعو
 اهب قلعتي امو اهماكحأو ءاهعاونأ نايبو ءاهئادأ ةيفيك ةهج نم

 ةحصل طرش ةراهطلا نأل ؛مالكلاو ثحبلا يف ةالصلا ىلع ةراهطلا تمدق امنإو

 ,روهطلا :ةالصلا حاتفم» :فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يف ءاج دقف ءاهحاتفم يهو ةالصلا
 هقحف .هل ًاطرشو ءيشلل ًاحاتفم ناك امو .2«ميلستلا :اهليلحتو .ريبكتلا :اهميرحتو
 . مالكلاو ثحبلا يف هيلع ميدقتلا

 م ةيآلا .ةرقبلا ةروس (8)

 يف لجرلاك اهنأل ثيدحلا اذهب ةلومشم ةأرملاو .70«ص 37ج .يوونلا حرشب ملسم حيحص (9)
 .اهل ءانشتسا ثيدحلا اذه يف سيلو .ينثتسا ام الإ لصألا وه اذهو «ةيعرشلا فيلاكتلا

 )٠١( يئاسنلا ننس .

 27ج .ينابيشلا عيبرلا نبال «لوصألا عماج ىلإ لوصولا ريسيت» رظناو «(23615) يذمرتلا هجرخأ )١١(
 .١19١ص

 ١١( .يطويسلل «ريغصلا عماجلا» رظنا .هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأ هاور ج١.ء ص١54.
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 "7 اهعاونأو اهمكح نان هه

 وأ ثدح نع ةفاظنلا عرشلا يفو ءراذقألا نع ةهازنلاو ةفاظنلا :ةغللا يف ةراهطلا

 ءاهنودب لحي ال ام ةحابتسا وه  اهيلع بترتملا رثألا يأ  اهمكحو «ةساجن : يأ ,ثبخ

 الإ ايلعف روحي ال : يأ .حابتسُت ال الثم ةالصلاك ءاهنودب هّلعف لحي الو ٌروجي ال : يأ

 . ةيعرشلا ةراهطلا ققحت دعب

 يه هذهو .(ةساجنلا) ثبخلا نع ةراهط : ناعون اهنأب ٌفَرْعُي ةراهطلا فيرعت نمو

 . ةّيمكحلا ةراهطلا يه هذهو .«ثدحلا نع ةراهطو «ةيقيقحلا ةراهطلا

 :ثحبلا جهنم - ٠

 :نيثحبم ىلإ لصفلا اذه مسقن .مدقت ام ىلع ءانبو

 . ةيقيقحلا ةراهطلا :لوألا ثحبملا

 .ةيمكحلا ةراهطلا : ىناثلا ثحبملا

 ."ص اءاج « يناساكلل «عئادبلا» 05

 افو



 كرذل يرد

 ةيقيقحلا ةراهطلا

 :ثحبلا جهنمو ديهمت ١-

 نم ءنذإ دب الف «سجنلا :يأ ثبخلا نع ةراهطلا يه ةيقيقحلا ةراهطلا َّنِإ :تلق

 . ةفلتخملا اهعاونأب اهتلازإ ةيفيكو ءاهنم سيل ام اهب هبتشي دق ام) «ساجنألا عاونأ ةفرعم

 ةلازإو «ندبلل ٍةفاظن نم هنمضتت امل ؛ةيقيقحلا ةراهطلاب ةقيثو ٌةقالع اهل ًءايشأ كانه َّنِإ مث

 . (ةرطفلا ننس) ب ىمسي امم «هريغو ءاجنتسالا لثم «راذقأ نم هبيصُي دق ام

 : يلاتلا وحنلا ىلع بلاطم ةثالث ىلإ ثحبملا اذه مسقن هيلعو

 .ساجنألا عاونأ :لوألا بلطملا

 .ةيقيقحلا ةساجنلا ةلازإ : يناثلا بلطملا

 .ةرطفلا لاصخ وأ ننس :ثلاثلا بلطملا

 لوألا بلطملا

 ساجنألا عاونأ

 : يلي 55 ,همكح عون لكلو «ةريثك ساجنألا عاونأ - 1

 :ناسنإلا ندب نم جرخي ام :لوألا عونلا

 هجورخب بجي امم ناسنإلا ندب نم ٌحرخي ام لك : يه عونلا اذه يف ةدعاقلاو

 2« ضيحلا مدو , يدولاو ,يذملاو ,طئاغلاو «لوبلا لثم ,(9سجن وهف لسغلا وأ ءوضولا

 )١4( «يناساكلل «عئادبلا» ج١, ص5١ .
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 امك 2 9مدلا ريسي نع ىفعُيو . حورجلا نم لئاسلا مدلاو ,2352ةضاحتسالاو .سافنلاو

 , 29ديدصلاو حيقلا نع ىفعي

 يعفاشلا بهذو .ىلاعت هللا امهمحر كلامو ةفينح أ دنع سجن وهف «ينملا امأ

 .رهاط ينملا نأ ىلإ  ةيرهاظلا ٌبهذم وهو  هنع نيتياورلا ّمصأ يف لبنح نب ُدمحأو
 ٍلهأ ىلإ هبسن امك ,ءاهقفلا نم نيريثكلا ىلإ ينملا ةراهط يوونلا مامإلا بسنو

 رمع نباو صاقو يبأ نب دعسو بلاط يب نيزوط نعال يور :لاقو «ثيدحلا

 .28ههنع ىلاعت هللا يضر ةشئاعو

 :©9لئاسلا مدلا : يناثلا عونلا

 . سجن تاناويحلا رئاس نمو .ىثنأ وأ ناك ًاركذ ,يمدآلا نم لئاسلا مدلا أ

 : ادعت نسل فيفارلاو سلا: ةوداج

 . حوفسم ريغ هنأل ؛ًاسجن سيل حبذلا دعب قورعلاو محللا يف ىقبي يذلا مدلا -ج

 : مئاهبلا نم تاناويحلا نادبأ نم جرخي ام :ثلاثلا ل

 اهمكح فلتخي ثاورألاو لاوبألا نم مئاهبلا نم تاناويحلا رئاس نادبأ نم جرخي ام
 : يلاتلا وحنلا ىلع

 )١5( ؟ج يف ىلاعت هللا همحر ريثألا نبال «رثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا» يف ءاج امك : يذملا «

 ص؟١": يفو . لسغلا هيف بجي الو ءاسنلا ةبعالم دنع ركذلا نم جرخي يذلا جزللا للبلا وه يذملا

 ص «١ج قباس ديس فيلأت (ةنسلا هقف» "١ : وأ عامجلا يف ريكفتلا دنع جرخي جزل ضيبأ ءام يذملا

 .ةأرملاو لجرلا نم نوكيو هتجوز لجرلا ةبعالم دنع

 اميف نّيبنسو «لوبلا دعب جرخي نيخث ءاموه : ١159 ص .هج ««ةياهنلا» يف ءاج امك , يدولا امأ
 . ةضاحتسالاو سافنلاو ضيحلا مدب دارملا دعب

 .ه#8"ص .باهولادبع نب دمحم خيشلل ,«ةلبانحلا هقف يف ريبكلا حرشلاو فاصنإلا رصتخم» (15)
 دسجلا الو بوثلا لسغ بجي ال :- ةيميت نبا  انخيش لاق : 160١ ص 1١ج «نافهللا ةثاغإ» يف ءاج )١1(

 .هتساجن ىلع ليلد مقي ملو :لاق ءديدصلاو حيقلاو ةّدملا نم

 «عئانصلا عئادب» 2.1760 ص ١٠١ج ءمزح نبال «ىلحملا» .ه ؛ص .١ج .يناكوشلل «راطوألا ليت» )١18(

 .هكرص ءكج « يقوسدلا ةيشاحو ريدردلل «ريبكلا حرشلا» .١5ص ء١ج , يناساكلل

 )١19( 50ص ١2ج .«عئادبلا» 5١
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 . هثور كلذكو «سجن همحل لكؤي ال ام لوب -أ

 ةفينح يبأ مامإلاك ملعلا لهأ ضعب هتساجن ىلإ بهذ ءهمحل لكؤي ام لوب - ب
 «ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلاك .هتراهط ىلإ ءاهقفلا نم ريثك بهذو .فسوي يبأو

 , (2”)دمحأو كلامو . يرهزلاو . يعازوألاو . يعخنلاو

 وهو «ةيفنحلا نم رفز مامإلا هتراهط ىلإ بهذ دقف ءهمحل لكؤي ام ثور امأو - ج

 همحل لكؤي ام ثورو لوب ةراهطب لوقلا رصن دقو . سجن هنإ : نورخا لاقو . "كلام لوق

 نأب ٌجتحاو يناكوشلا لعف كلذكو ,"7كلُذ ىلع ةريثك ةلدأ قاسو «ةيميت نبا ٌمامإلا

 مزليف ,دجوي ملو يعرش ليلدب الإ لبقُي ال يعرش مكح ةساجنلاو ءامهتراهط لصألا
 .«5ةيلصألا ةءاربلابو «لصألاب كسمتلا

 :«؟رويطلا ءرخ : عبارلا عونلا

 :ةردعلا ةيباق: نق ىلإ هرزععل ارداف هوك رهو ف

 يأ وهف «ريفاصعلاو ممل همحل لكؤي ام (لوألا) : ناعون ءاوهلا يف َقرْذَي امو

 اهؤرخ كلذ هابشأو ادا يزابلاو رقّصلاك همحل لكؤي ال ام (يناثلا) .رهاط - هؤرخ

 بايثلا ةنايص رذعتيف ءاوهلا يف قْرَدَت اهنأل ؛ ةرورضلل فسوي يبأو ةفينح قب نع رهاط

 ءاهيف ةساجنلا ىنعم دوجول سجن اهؤرخ : نسحلا نب دمحم مامإلا لاقو .اهنم يناوألاو

 .نتنو ثبخ ىلإ ليحتسيو هرذقتست ةميلسلا عابطلا نأ وهو

 ؛ ملعلا لهأ ةماع لوق يف ةسجن رمخلا :يلبنحلا ةمادق نبال «ىنغملا» ىف ءاج

 ١". ص ءا١ج .«عئادبلا» «؛ةص ١1ج . يناكوشلل «راطوألا لين» )3١(

 .""”ص 1١1ج .«عئادبلا» 21(

 .اهدعب امو ,5475ص ١17ج «(ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» (؟1)

 . ٠5ص .١ج « يناكوشلل «راطوألا لين» (3)

 ."7؟ص ءاج .«عئانصلا ئادب» (؟5)
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 , 2*سجن مارح وهف .ركسم لكو ءريزنخلاك ةسجن تناكف اهنيعل اهمرح ىلاعت هللا نأل

 ْنم ٌسْجر ُمآَلْرألاو تاضنالاو يملاو رمعلا ا !)> : ىلاعت هلوقب (فيأ اردت

 . ةمرحم اهنألو .سجنلا وه : سجرلاو 4 2 «نوحلفت مُكّلعَل ةوبنتجاف ناطْيشلا 0

 .("'9ةمرحلا هب تقلعت يذلا ءيشلل ةساجنلا ليلد يهف مارتحالل نوكت ال يتلا ةمرحلاو

 وه ةميركلا ةيآلا يف (سجرلا) نم ٌدارملا نأ ىلإ ملعلا لهأ نم ةفئاط تبهذو

 فصوُت ال يهو ءاهيلع َفطْع امو رمخلل ٌفصو ٌسجرلا نأ ليلدب .يونعملا سجرلا
 يناعنصلا لاقو .©"اهُّسَمَي نم سجني ال يونعم سجر ناثوألاف «ةيّسحلا ةساجنلاب

 مزالي ال ميرحتلا نأو «ةراهطلا نايعألا يف لصألا نأ قحلاو» مداخل لبس» يف

 ليلد ال ةلتاقلا ٌمومسلاو تاردخملا اذكو .ةرهاط يهو ةمرحم ةشيشحلا نإف:  ةساننلا

 نأل كلذو «ءسكع الو مرحم سجن لكف .ميرحتلا اهمزالُيف ةساجنلا امأو .اهتساجن ىلع
 مكح نيعلا ةساجنب ٌمكحلاف .لاح لك ىلع اهتسمالم نم منملا وه ةساجنلا يف مكحلا

 اذإف .نارهاط امهو بهذلاو ريرحلا سبل مرحي هنإف ميرحتلاب مكحلا فالخب اهميرحتب

 هنم مزلي ال صوصنلا هيلع تلد يذلا رمخلاو ةيلهألا رّمُحلا ٌميرحتف اذه تفرع

 ,ةراهطلا نم هيلع قفتملا لصألا ىلع ايقب آلإو .هيلع رخآ ليلد نم َّدُب ال لب ءامهتساجن
 ,(9(هيلع ليلدلاف هفالخ ىعدا نمف

 :ةتيملا : سداسلا عونلا

 : يلاتلا وحنلا ىلع هتراهط وأ هتساجن ةهج نم همكح هل عون لكو , عاونأ ةتيملا

 نم كلت ول نكلو «توملاب سجني ال همحنو بابذلاك لئاس مد هل سيل ام لك -

 لاق اذهبو ءاتيم وأ ناك ايح سجن وهف .ضيحارملا دود لثم تاساجنلا

 , ""؟ةلبانحلا

 )١9( :4ج ؛ةمادق نبال «ينغملا» ص١8".

 .9 اهمقرو ةدئاملا ةروس يف ةيآلاو .""ص ١2ج .«عئادبلا» ةطف

 .88- ه/ص الج ءاضر ديشر موحرملل .«رانملا ريسفت» (71)

 . 44 - 47ص .١ج «يناعنصلل «مالسلا لبس» (18)

 ةيشاحو «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» .4 ص ؛١ج .(ينغملا» .57ص ء١ج ««عئانصلا عئادب» (؟9)

 . 45 - 48ص .١ج .يقوسدلا

 في



 شيعي ال يذلا ءرحبلا ناويح رئاسو كمسلا وهو سم حابت ام :(لوألا عونلا)

 او عر ا وف عاملا يف الإ

 هنإف .محللا لوكأملا ناويحك يمدآلا ريغ هتتيم حابت ال ام :(يناثلا عونلا)

 . توملاب . سجني

 نمؤملا» : لكك يبنلا لوقل ءًتيم وأ ناك ًايح رهاط هنإف يمدآلا :(ثلاثلا عونلا

 مدع يف يأ اذه يف رفاكلاو ملسملا نيب قرف ال ةلبانحلا لاقو ء«ٌسْجْنَي ال

 نكلو :يلبنحلا ةمادق نبا لاقو «ةيمدآلا يف امهئاوتسال  توملاب امهتساجن

 سايق حصي الف ملسملا يف درو ثيدحلا نأل ؛هتومب رفاكلا سجني نأ لمتحي

 ءازجأ مكحو .©”ملسملا ةمرحك ةمرح هل سيلو ,هيلع ىَلصُي ال هنأل ,هيلع رفاكلا

 ءازجأ اهنأل هتوم دعب وأ هتايح يف هنم تعطق ءاوس «هتلمج مكح هضاعبأو يمدآلا

 , 29هتلمج نم

 سجنلا مدل سابتحال ؟ ةسجن اهنأ دلجلا كلذكو محللاك م مد اهيف يتلا ةتيملا ءازجأ 3

 ةةرقلاك لش تناك ْنِإف .اهيف مد ال يتلا ٌءازجألا امأ . حوفسملا مدلا وهو اهيف

 كلل نعت .«فوصلاو «رعشلاو .«فلظلاو ءافخلاو «رفاحلاو .نسلاو ,مظعلاو

 :لاوقأ ةثالث اهيف ءاملعللف

 وهو ؛«يعفاشلا نع روهشملا ُلوقلا وه اذهو عيمجلا ةساجن :(لوألا لوقلا)

 وه اذهو «ةرهاط اهوحنو روعشلاو «.ةسجن اهوحنو ماظعلا نأ :(يناثلا لوقلا)

 .دمحأو كلام بهذم نم روهشملا

 بهذم يف لوق وهو «ةفينح يبأ لوق وهو رهاط عيمجلا نأ :(ثلاثلا لوقلا)

 حيرصلا ديرجتلا» رظنا « يراخبلا هاور «سجني ال نمؤملا» : ثيدحلاو 2.148 ص 01ج 6 ونغمل ام(

 ١”7. ص 01ج .كرابملا نب نيسحلا فيلأت . «حيحصلا عماجلا ثيداحأل

 . "ص ١2ج «(«ينغملا» ةضنز
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 دقو .ٌباوصلا وه  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق امك  لوقلا اذهو .دمحأو كلام

 11 هياوص ىلع ةريثك ةلدآ هللا هنتحر قاف

 .يعفاشلاو كلام لوق وهو «ةلبانحلا بهذم رهاظ يف ةسجن اهّنَحَفْنِإو ةتيملا نبل د

 نأ لوقلا اذهل ةجحلاو .دوادو ةفينح يبأ لوق وهو ةرهاط اهنأ دمحأ نع ىورو

 ةَحفنإلاب عنصُي وهو .سراف ضرأ اولخد امل نبجلا اولكأ مهنع هللا يضر ةباحصلا

 ."9ةتيملا مكحب ربتعت مهحئابذو «نبللا ةلزنمب وهف زعملا راغص نم ذخْوُت يهو
 لب هناحجر ىلع لدي ام ركذو ةيميت نبا هرصن دقو .حجارلا وه ٌلوقلا اذهو
 . "9 هباوصو

 رعشلاك مد هيف نكي مل ْنِإو مد هيف ناك نإ سجن يحلا نم عوطقملا ءزجلا  ه

 . "”رهاط وهف فوصلاو
 :بلكلاو ريزنخلا : عباسلا عونلا

 امأ .ةسجن اهنأل هئازجأ رئاسو هرعش ٌلامعتسا مرحيف :نيعلا ٌسجنف ريزنخلا امأ
 نوحي نوبل وسلا نطعتلا ةعو و واملعلا نقيوردتم رب هكا جلا نيس رين بلكلا
 .”"ريزنخلا ادع ام محللا ةلوكأم ريغ تاناويحلا رئاسب هقحلأو «نيعلا

 :©9حِبُد اذإ محللا لوكأم ريغ :نماثلا عونلا

 لديو .هلكأ زوجي الو سجن همحل ْنإف ,حبذ اذإ همحل لكأ مرحي يذلا ناويحلا
 ربيخ موي  ةيلهألا رمحلا محل :يأ  رمحلا محل انبصأ :لاق ءسنأ ثيدح كلذ ىلع

 وأ «ءسجر اهنإف رمحلا موحل نع مكتايهني هلوسرو هللا نإ : هلك هللا لوسر يدانم ىدانف

 .9١٠؟-ة5"9ص «١75ج «(ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» (9”7)

 ."73ص ءج .«عئانصلا عئادب» "ص كج ,«ينغملا» ("”9)

 ١٠١-٠١54. ص ١25ج «ء(«ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» (”85)

 ."7ص ١2ج .«عئانصلا عئادب» ةيافإ

 ."7”ص ع ١1ج 3 «عئانصلا عئادب» ةرفإ

 اج «. يقوسدلا ةيشاحو ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» 256 ص لج . يناكوشلل «راطوألا لين» ةضف)

 .195- غ8 ص

>23 



 ١ : ”ه)رأسألا : عتياتلا عوفلا

 وأ هتساجن ةهج نم رؤسلا مكح فلتخيو .برشلا ةلضف وهو رؤس عمج راسألا

 -: يلاتلا وحنلا ىلع اهسفن راسألا فالتخاب هتراهط

 .ملعلا لهأ ةماع دنع ءًأرفاك وأ ًاملسم ناك ءاوس رهاط : ىمدآلا رؤس أ

 ناويحلا رؤس نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ دقف ءرهاط :محللا لوكأم ناويحلا رؤس - ب

 هبرش زوجي رهاط «ةرافلاك ةقلخلا يف هنود 9 رولا دوب :هوحنو رؤنسلا رؤس - ج
 ءاج دقو «نيعباتلاو ةباحصلا نم ملعلا له رثكأ لوق اذهو .هركي الو هب ءوضولاو

 نيفاوطلا نم اهنإ «ءسجنب تسيل اهنإ» 0 يف .فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يف

 ًاضوتي لكي هللا لوسر تيأر» :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو « (تافاوطلاو مكيلع

 . (هنلسإ) يف دواد وبأ ه هاور ٠ ةرهلا رؤس لضفب : يأ (اهلضفب

 يبأو «يعفاشلاو ؛ةلبانحلا بهذم اذهو ,سجن امهرؤس :ريزنخلاو بلكلا رؤس د

 برشلاو «.هب ءوضولا زوجيو .رهاط امهرؤس :دوادو يعازوألاو كلام لاقو . ةفينح

 «ريطلا حراوج كلّذكو  ةقلخلا يف هنود امو َرْونَّسلا الإ - مئاهبلا عابس رئاس رؤس  ه
 مامإلا نع يور امك ,ةسجن تاناويحلا هذه راسأف «لغبلاو يلهألا رامحلاو

 ملسملا دجي مل اذإ :رامحلاو لغبلا يف 0 «لبنح نب دمحأ

 نبرمع نأل ؛عابسلا رؤسب سأب ال : ملعلا له أ ضعب لاقو .مميت امهرؤس ريغ
 يبنلا نأ يود ٠ «اهيلع درنو انيلع درت» : عابسلا يف لاق هنع هللا يضر باطخلا

 نعو ءرمحلاو ُبالكلاو ٌعابسلا اهدرت ةنيدملاو ةكم نيب يتلا ضايحلا نع لئس هلك
 انلو» : ىنعمو «روهط َرَبَغ ام انلو ءاهنوطب يف ْتَلَمَح ام اَهَل» : للك لاقف اهب ةراهطلا

 .١ج «يقهيبلل «ىربكلا نئسلا» ١147 - 4١ص .١ج ,«دوبعملا نوع» .«اهحرشو دواد يبأ نئس» (”8)
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 :كلذ عيمج رؤس يف صخر دقو اذه .انل روهط وهف انل يقب ام :يأ «ربغ ام

 ١ يعفاشلاو .كلامو .ةعيبرو ,يراصنألا ىحيو .يرهزلاو .عءاطعو .نسحلا

 يناثلا بلطملا

 اهنم ةراهطلاو ةساحنلا ةلازإ

 :اهنم ةراهطلاو ةساحنلا ةلازإ لئاسو -١؟

 :ملعلا لهأ اهرثكأ ىلع قفتي «ةريثك لئاسوب اهنم ةراهطلا لصحتو ةساجنلا لوزت

 نيب اهيف قافتالا عضاوم نايب عم ؛لئاسولا هذه يلي اميف ركذنو ءاهضعب يف نوفلتخيو
 .فالتخالا عضاومو ءاملعلا

 :”*ىرخألا تاعئاملابو ءاملاب ةساجنلا ةلازإ :ًالوأ

 قلطملاو .سجنب سيل ام وه رهاطلاو .قلطملا رهاطلا ءاملاب ةيقيقحلا ةساجنلا لوزت -أ
 هب لصحتو .ةساجنلا هب لوزت ءاملا اذهف .هريغ ءيش ىلإ فاضمب سيل ام وه

 .ملعلا لهأ نيب فالخ الب سجنلا نم ةراهطلا

 قلل ها احنلا :تعذ دقن يفرولا كنو» خلاك: تانئتاملا .قمدقلد وتس امام تق
 سجنلا نم ةيقيقحلا ةراهطلا نأ ىلإ مهقفاو نمو .نسحلا نب دمحمو , يعفاشلاو

 . قلطملا رهاطلا ءاملاب الإ لصحت ال اهنأل ؛تاعئاملا هذهب لصحت ال

 ليزم رهاط عئام لكب ةساجنلا ةلازإ زوجي : ىلاعت هللا همحر ةفينح وبأ لاقو

 ىلع لدي ام دمحأ نع يورو .امهوحنو درولا ءامو لخلاك ءاهرثأو ةسجنلا نيعلل

 عبس هلسغيلف مكدحأ ءانإ يف بلكلا غلو اذإ» :لاق ِِكك يبنلا نأل لوقلا اذه لثم
 تءاجف .ليزم رهاط عئام هنألو «ليلد ىلإ جاتحي ءاملاب هدييقتف .لسغلا قلطأ
 .ءاملاك هب ةساجنلا ةلازإ
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 ال ةساجنلا نأ يف ءاملعلا نيب فالخ الف «نبللاو قرملاك ةساجنلا ليزي ال ام امأ  ج

 .ريهطتلا هب لصحي الو هب لازت

 :رهاط عئام لكب تاساحنلا ةلازإ حجارلا

 نم ةراهطلا نأل ؛اهل ليزم رهاط عئام لكب اهتلازإ نكمي ةساجنلا نأ حجارلاو

 مل اذهلو ءراذقألا ةلازإو ةفاظنلل يه امنإو «ةيدبعتلا رومألا نم سيل اهتلازإ وأ ةساجنلا

 ْنأب ًاماع ارمأ هب رمأي ملو .ةنيعم اياضق يف ءاملاب رمأ هلك يبنلا نألو «ةينلا اهل طرتشت
 ًاقلطم هب رمألا مزلتسي ال ءاملاب ةساجنلا ةلازإب رمألا درجم نإ مث .ءاملاب ةساجن لك لازت

 امأو .هب آلإ نوكت ال ةساجنلا ةلازإ نأو .ءاملاب ريهطتلا رصح ىلع ًاليلد نوكي الو

 هب هريغ قحلي الف ,تاعئاملا نم هريغل سيل ام فطللا نم هل ءاملا نأب مهضعب جاجتحا

 امك رمألا سيل :لاقو جاجتحالا اذه ةيميت نبا مالسإلا خيش در دقف «ةساجنلا ةلازإ ف

 يف هنم غلبأو .ءاملاك ةساجنلا نم ةينآلا يف ام ناليزي امهوحنو درولا ءامو لخلا لب اولاق

 . ةلازإلا

 نم هريغ ىلإ هنع لودعلا مدع يغبنيف ءاملا رسيت اذإف هانحجر ام انسيحرأ عمو

 ريغب ةساجنلا ةلازإ تناك نإو 456 نادرا لوقي امك فاالخلا نم ًاجورخ «تاعئاملا

 .اًنيب امك ةزئاج ءاملا

 :()ةساجنلا نم هريهطتل سجنلا لحملا لسغ ةيفيك

 نلاعسلا ةفخامتإب قلعت ياحلو دعم سجنلا لحملا لسغ ةيفيكو
 هلسغف «ةيجاجزلاو ةيندعملا ةينآلاك ةساجنلا برشتي ال امنيحت اعلا ناك نإف «سجنلا

 لعفب ءاملا رارمإ ناك ءاوس «ةدحاو ةلسغ ربتعت ةرم لك هيلع ءاملا رورمب نوكي هريهطتل

 . ةراهطلا لوصحو ةساجنلا

 هعفر بستحي مل ءاهبرشتيو ةساجنلا ءازجأ هيف ذفنت ًامسج ةساجنلا لحم ناك نإو

 ناك ْنِإف ( ةهبسحم ءيش لك رصعو «هرصع لعب الإ ةلسغ هيلع ءاملا رارمإ وأ ءاملا نم

 .هالص .1ج «ىينخملا» 20(
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 .هّقدو هبيلقتب نوكي هرصعف كلذ وحنو ةيلوز وأ اليقث ًاطاسب

 : ةساجنلا ةلازإل تالسغلا ددع

 «تالسغ عبس يهف ءريهطتلا لوصحو ةساجنلا ةلازإل ةبجاولا تالسغلا ددع امأ

 : لكي هللا لوسر ثيدحل .بلكلا هيف برشي يذلا ءانإلا ريهطتل ةبسنلاب بارتلاب نهالوأ

 دمحأ مامإلاو ملسم مامإلا جرخأو .«0ًاعبس هلسغيلف مكدحأ ءانإ يف بلكلا برش اذإ»
 نهالوأ تارم عبس هلسغي نأ .بلكلا هيف غلو اذإ مكدحأ ءانإ روهط» :لاق لك ّيبنلا نأ

 برش اذإف اسجر هامس ميركلا نآرقلا نأل ؛بلكلا نم ًالاح أرسأ ريزنخلاو .2؟9(بارثلاب

 : ىعفاشلاو ةلبانحلا لوق اذهو . هريهطتل بارتلاب نهادحإ .اعبس هلسغ بجو ءانإلا نم

 : يلبنحلا بهذملا يف ناتياور اهيفف ريزنخلاو بلكلا ريغ ةساجنل ةبسنلاب امأو

 (ةيناثلاو) .بلكلا نم غولولا ةساجن نم ةراهطلا ىلع ًاسايق اهيف ددعلا بوجو (امهادحإ)
 ةساجنلا نيع لوزت ثيحب .ددع ريغ نم ءاملاب ةرثاكملا اهيف ءىزجي لب .ددعلا بجي ال

 اهلسغ دنع تاساجنلا نم ءيش يف ددعلا بجي ال : ةفينح وبأ لاقو . يعفاشلا لوق اذهو

 . "9 ةساجنلا نم هؤاقن نظلا ىلع بلغي ىتح لحملا لسغي امنإو ءاهنم ةراهطلا لوصحل

 :«9فافجلاب وأ ءاملاب ةسجنلا ضرألا ريهطت :ًايناث

 يضر ةريره يبأ نع ىرخأ ةياور يفو .«؟*هيلع بصف ءام ولدب اعد مث .هومرزت ال : هك

 .”7ص ١1ج ,«ناخيشلا هيلع قفتا اميف ناجرملاو ؤلؤللا» رظنأ , ملسمو يراخبلا هجرخأ (41)
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 .47ص ءا1ج

 ال ىنعمو .اففكا يأ :هص هص ىنعمو .54ص ١1ج .«ناخيشلا هيلع قفتا اميف ناجرملاو ؤلؤللا» (48)

 ةّميظع ًاولد يأ : (ًابونّد)و ءاملاب ةءولمم ةعساو ًاولد يأ :(ًالجبسَو) . هرب هيلع اوعطقت ال يأ : هومرزت
 . الملا نم بيرق ءام اهيفو
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 : هلك يبنلا لاقف هب اوعقيل سانلا هيلإ ماقف دجسملا يف لابف يبارعأ ماق :لاق هنع هللا

 اوثعبت ملو «نيرشبم متثعب امنإف .ءام نم ًابوُنَذ وأ ءام نم ًالْجَس هلوب ىلع اوقيرأو «هوعد»
 يأ  هاعد لي يبنلا نأ ىرخأ ةياور يفو .ًاملسم مامإلا الإ ةعامجلا هاور ««نيرسعم

 اذه نم ءيشل حلصت ال دجاسملا هذه ْنِإ» :هل لاقف  دجسملا يف لاب يذلا لجرلا اعد
 ثيدحلا اذه يفو .«نآرقلا ةءارقو «ةالصلاو .هللا ركذل يه امنإو .ةرذعلاو لوبلا
 ,يعفاشلا بهذ نكلو ءاهرهطي ةسجنلا ضرألا ىلع ءاملا بص نأ ىلع ليلد فيرشلا
 لذ تاملاب آلإ تركي ال ةدكلا نضرآلا نيهطت نأ ىلع لدي ثيدحلا ناي تزور كلامو

 وأ حيرلاب فافجلا :فسوي وبأو ةفينح وبأ لاقو . سمشلاب وأ «حيرلاب فافجلاب نوكي
 دقف دمحأ باحصأل هجو اذهو .اهيلع بصي ءاملاك ,ةسجنلا ضرألل نارهطم سمشلاب

 سجنلا بوثلا هيلع رشني لاسغلا لبح ىلع دمحأ ٌّصن» : ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا لاق

 ةفينح يبأ لوقك اذهو .هب سأب ال :لاقف ءرهاطلا بوثلا هيلع رشنيف .سمشلا هففجت مث

 زوجي هنإ ىتح دمحأ باحصأل هجو وهو ءسمشلاو .حيرلا اهرهطي ةسجنلا ضرألا نإ
 تناك» :هلوق وهو ,كلذ يف صنلاك امهنع هللا يضر رمع نبا ثيدحو .اهب مميتلا

 ال اذهو .(كلذ نم ائيش نوشري اونوكي ملو .ءدجسملا يف لوبتو ربدتو لبقت بالكلا

 .«7(سمشلا وأ حيرلاب ضرألا ةراهطب لوبقلا ىلع الإ هجوتي

 دجسملا ضرأ نأ ىلع لد فيرشلا ثيدحلا نأل ؛ فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق حجارلاو

 ًارهطم حلصي ءاملا نأ ىلع كلذ لدف ءاهيلع ءاملا بصب يبارعألا لوب نم ترهط

 امك ؛ءاملا ريغب ةسجنلا ضرألا ريهطت عنمي مل فيرشلا ثيدحلا نكلو ,ةسجنلا ضرألل

 نأ ىلع لدي ام ةيوبنلا ةنسلا يف درو لب .ءاملاب الإ نوكي ال اهريهطت نأ ىلع لدي مل
 هنأ امهنع هللا يضر رمع نبا نع هنئس يف دواد وبأ ىور دقف .فافجلاب نوكي اهريهطت

 تناكو ًابْرَع باش ّىتف تنكو ِلكَي هللا لوسر دهع يف دجسملا يف تيبأ تنك» :لاق

 اذهف .(9«كلذ نم ًائيش نوشري اونوكي ملف دجسملا يف ربدتو لبقتو لوبت بالكلا
 هب شرت ملو ءاملاب لسغت مل اهنأل ؛فافجلاب ترهط دجسملا ضرأ ْنأب حيرص ثيدحلا

 ةرقفلا يف هنع هانلقن امم ميقلا نبا هب حرص ام اذهو .ءاملاب ترهط اهْنِإ لاقي ىتح

 .١1ج «ميقلا نباب فورعملا ؛ةيزوجلا ميق نبال «ناطيشلا دئاكم نم نافهللا ةئاغإ» (45)

 ,. 1١66-١165 ص

 .1؟ص ا ءاج .(دوبعملا نوعو هحرش عم «دواد يبأ نئس» (57)

 ني



 ىضرألا نأ ىلع ليلد هيف تيسدحلاو: : لاق ثيح دواد أ 0-0 حراش هب حرصو .ةقباسلا

 ىلع لدي شرلا مدع ْذِإ ٠ ءرهطت اهرثأ بهذف ءاوهلاب وأ سمسلاب تفجف ةساجن اهتباصأ اذإ

 ةناعتلا ن4 لافتا ةيحن نعتاوتا مالسإلا خيش لاقو .'؟*«اهتراهطو ضرألا فافج

 أ .ءسمشلاب وأ ,فافجلاب اهتلازإ تناك ءاوس اهمكح لاز ,ناك هجو فاي كلازد نتف

 . 49 حلملاو بارتلاك سجن ريغ رخآ ءيش ىلإ ةلاحتسالاب

 :«*ضرألاب حسمناب لعنلا لفسأ ريهطت :ًاثلا

 هلعنب مكدحأ ءىطو اذإ» :ِلك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره نأ نع

 هب تيذأت ام لك (ىذألاب) دوصقملاو ءهنئس يف دواد وبأ هاور «روهط هل بارتلا َنِإف ىذألا
 اذإ» :لاق لكك يبنلا نأ يربقملا ديعس يبأ نعو . كلذ ضينو كوكلاو ودقلاو ةساعتلا رف

 0 «ضرألاب هحسميلف اني قار ْنإف ءامهيف رظنيلو هيلعن بنقيلف دجسملا مكدحأ ءاج

 . راطوألا لين» يف يناكوشلا ركذ امك دمحأ مامإلا هاور «هيف لعبا

 ناك ءاذح يأ .ءاذحلا وأ فخلا وأ لعنلا نأ نيفيرشلا نيثيدحلا نيذه نم مهفيو

 نم هب قلع ام ناك ءاوس ءاهب هحسمو ضرألاب هكلدب رهطي .ةأرملا وأ لجرلا هسبلي
 لعنلاب قلعي ام لكف ؛تاساجنلا عاونأ نيب قرف ال نأ :رهاظلاو .ًاسباي وأ ًابطر ةساجنلا
 ذخأ اذهبو «ضرألاب هحسمب نوكي هروهط نِإف «ىذألا» مسا هيلع قدصي امم ءاذحلا وأ
 ةيرهاظلاو .قاحسإو ءروث يبأو .فسوي يبأو «ةفينح يبأ بهذم وهو يعازوألا مامإلا

 رثكأ بهذ» : ىلاعت هللا همحر يوغبلا لاقو .نوريثك ءالؤه ريغو .هنع ةياور يف دمحأو
 هكلدف «ةساجن لعنلا وأ فخلا رثكأ باصأ اذإ :اولاقو ,ثيدحلا رهاظ ىلإ ملعلا لهأ

 .(هيف ةالصلا تزاجو رهاط وهف اهرثكأ بهذ ىتح ضرألا شق

 :ضرألا ةساجن نم ءيش هبيصي ةأرملا بوث ليذ ريهطت :ًاعبار

 ةملس مأ تلأس فوع نب نمحرلادبع نب ميهاربإل دلو مأ نأ ننسلا باحصأ ىور

 . 47ص د٠ ١ج . يدابأ ميظعلا قحلا سمش دمحم بيطلا قبال «دواد يبأ ننس حرش»و «دوبعملا نوع» (58)

 .441 - 4978و 478 ص , ١7ج ,«ةيميت نبا مالسإلا خيشل ىواتفلا عومجم» (45)
 ء44ص ء١ج .«راطوألا لين» .48- 40ص ء١ج .«دوبعملا نوع هحرشو دواد أ نئس» (50)

 مامإلا هقف» «1856ص ء١ج ,يولهدلل «ةغلابلا هللا ةجح» .45ص ء١ج ءمزح نبأل «ىلحملا»
 .١١٠ضص كج . يروبجلا هللا دبع روتكدلل «يعازوألا

 م



 مأ تلاقف .رذقلا ناكملا يف يشمأو يليذ ليطأ ةأرما ينإ» :تلاقف .ِهِلك يبنلا جوز

 , 2 0(هدعب ام هرهطي» : دلك هللا لوسر لاق :ةملس

 هللا لوسر اي» : هك هللا لوسرل تلاق لهشألا دبع ينب نم ةأرما نأ دواد وبأ ىورو

 وه قيرط اهدعب سيلأ :لاق ؟انرطم اذإ لعفن فيكف «ةنتنم دجسملا ىلإ ًاقيرط انل نإ
 هذه نع هجام نبال ةياور يفو ,9”(هذهب هذهف» :لاق . ىلب :تلق :تلاق ؟اهنم بيطأ

 لاق .ةرذق ًاقيرط دجسملا نيبو ينيب نإ :تلقف ّيبنلا تلأس» :تلاق اهنأ ةأرملا

 .©7(هذهب هذهف :لاق ءمعن :تلق ؟اهنم فظنأ قيرط اهدعبف :هي

 هرهطي ةساجن نم ةأرملا بوث ليذ بيصي ام نأ ىلع تلد ةفيرشلا ثيداحألا هذهف

 ىلع اهرورم دعب ةأرملا هيلع رمت يذلا ,ةفيظنلا ةرهاطلا ضرألا بارت ىلع هباحسنا

 (ةهذعب ام هرهطي» : ةرابعو «هذهب هذهف» : ةرابع ىنعم وه اذهو « ىلوألا ةرذقلا ضرألا

 . ةفيرشلا ثيداحألا ىف نيتدراولا

 ةبطرلا ةساجنلا لمشت لهو ؟ةأرملا ليذ بيصت يتلا ةساجنلاب دوصقملا ام نكلو

 :ءاهقفلل لاوقأ ؟اهيلع رصتقتو ةسبايلاب صتخت مأ ؟ةسبايلاو

 بوثلا ليذ يف وه امنإ :لوقي ناك هنأ يعفاشلا نع يباطخلا ركذ :لوألا لوقلا

 ةساجنلا تناك اذإ امأ .ءيش هنم بوثلاب قلعي ال ,ةساجنلا نم ًاسباي ناك ام ىلع بحسني

 .©9لسغلا الإ اهب باصملا ةأرملا ليذ رّهظُي الف ةبطر

 نأ وه ةملس مأ ثيدح يف ىنعملا نإ :هلوق كلام مامإلا نع يورو : يناثلا لوقلا

 قلعتملا لوزيف «هب قلعي امنإو ءيش بوثلاب هنم قصلي ال يذلا فاجلا سجنلا وأ رذقلا

 كج ««يذمرتلا عماج» ؛ 4 ص 27ج ؛«دواد يبأ نئسو ء14ص ء١ج ««كلام مامإلا أطوم» )2١(

 وه ةأرملا ليذو «١ا/لالص ١١٠ج «(«يمرادلا نئس» ,1الا/ص .١ج .(هجام نبا نئس» . ؛الص

 :اهتنست ملاذإو: نضزألا يلب يذلا :اَهيوث فرط
 . ةسخب يأ : ةنتنمو 240 ص «؟ج .«دوبعملا نوع هحرشو دواد يبأ ننس ف

 . 7١ا/لص .١ج .«هجام نبأ نئس» (89)

 73ج ««دواد يبأ ننس حرشو دوبعملا نوع» ,«55ص .١ج .«كلام مامإلا أطوم ىلع يناقرزلا حرش» (04)

 . 478 - 47ا/ص 1١ج .«يذمرتلا عماج» 44ص
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 ثيدحلا' نعم نأ ًاضيا كلام ءامآلا نضو- املا زي اهزهطي ةساجتلا نأ ال دعت انن
 .ًاضعب رهطي اهضعب نإ ؛ةفيظنلا ةسبايلا ضرألا ةأرملا أطت مث «ةرذقلا ضرألا أطت ْنَأ وه

 :لاق .«لسغلا الإ هرهطي الف دسجلا ضعب وأ بوثلا بيصي هوحنو لوبلا لثم ةساجنلا امأ

 .«*"اةمألا عامجإ اذهو

 دراولا رذقلاب دوصقملا َّنأ ىلإ ءاملعلا ضعب بهذ : يناقرزلا لاقو :ثلاثلا لوقلا

 بوثلا ليذ نأل ؛ةسبايلا ضرألاب رهطي :اولاقو «ةبطر تناك ولو ةساجنلا وه ثيدحلا يف
 هللا يضر ةريره يبأ نع هجام نبا نئس يف ام هديؤيو «لجرلل لعنلاو فخلاك ةأرملل

 ضرألا» :ِلكك لاقف ,.ةسجنلا قيرطلا أطنف دجسملا ديرن انإ : هللا لوسر اي :ليق ءهنع

 .©وريغو يقهيبلا لاق امك فيعض ثيدح هنكلو ,وأضعب اهضعب رهطي

 رخآ ناكمي رم مث «قيرطلا ةساجن ليذلا باصأ نإ :يولهدلا لاقو : عبارلا لوقلا

 ةقلعتملا ةساجنلا تسبيو «ناكملا كلذ بارتو 9 رابغو «قيرطلا نيط هب طلتخاو

 جرحلا ببسب «عراشلا يف هنع ٌوفعم كلذو كرفلا وأ رثانتلاب سجنلا ليذلا رهطيف

 نأ امكو ,ةيكلاملا دنع هنع وفعم ةحارجلا مد نم بوثلاو وضعلا لسغ نأ امك ,قيضلاو

 ةيكلاملاو ةيفنحلا دنع فخلا رهطيو ,كلدلاب لوزت فخلا تباصأ يتلا ةبطرلا ةساجنلا

 ىلع لويحم ثينحلا اذه نإ + ئرغبلا هلاق 0 : يولهدلا لاق مث . . .جرحلا ببسب

 يتلا ةساجنلا نأل ؛رظن هيفف «كلذ دعب ترئانت مث مث بوثلا تباصأ 7 ةسبايلا ةساجنلا

 , 69(. . .لاوحألا بلاغ يف ةبطر نوكت رذقلا 0 5 يشملا 0 ليذلاب قلعتت

 دعب كلام مامإلا أطومل هتياور يف نسحلا نب دمحم مامإلا لاق :سماخلا لوقلا

 مهردلا ردق نم رثكأ نوكيف رذق ليذلاب قلعي مل ام كلّذب سأب ال :ةملس مأ ثيدحل هركذ

 .9"2ةفينح يبأ لوق وهو .هلسغي ىتح هيف نيلصي الف كلذك ناك اذإف ,لاقثملا ريبكلا

 : يتآلا ليصفتلا وه ةأرملا بوث ليذ ريهطت ةلأسم يف حجارلاو

 . ه5ص ء١ج .«كلام أطوم ىلع يناقرزلا حرش» (58)

 . 55ص .١ج .«كلام أطوم ىلع يناقرزلا حرش» (57)

 . 8"47ص .١ج ؛(يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» (010)
 . 178ص ١1ج .«؛يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» (08)

 انفو



 ضرألا يف اهيشمو اهرورمب رهطي هنإف «ةأرملا بوث ليذب تقلعت اذإ ةسبايلا ةساجنلا أ

 . ةساجنلا نم ةيلاخلا ةرهاطلا

 ضرألا يف اهرورمب ةساجنلا هذه تلازو «ةأرملا ليذب تقلع اذإ ةبطرلا ةساجنلا - ب

 نورعلا' ذهب رهطت: ةارعلا"ليذ' نإفت ىةةقلقتلا ةرعاظلا

 ضرأب ةأرملا رورم نم مغرلاب «ةلازإ نود تيقبو ةريسي ةبطرلا ةساجنلا تناك اذإ -ج

 عفر لصأ ىلع ءانب اهنع وفعم ةساجنلا هذه نإف ,ةساجنلا نم ةيلاخ ةرهاط ةبيط

 هركذ ام نوكي دقف ريسيلا ّدح امأ .ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ربتعم لصأ وهو .جرحلا

 .الوبقم هنأشب نسحلا نب دمحم مامإلا

 .ةلازإ وأ لاوز نود ةأرملا ليذب ةقلاع تلظو «ةبطر يهو ةريثك ةساجنلا تناك اذإ د

 هلسغ مزلتسي ةأرملا بوث ليذ ةراهط نإف «ةرهاط ةبيط ضرأب ةأرملا رورم نم مغرلاب
 ... تاساجنلا نم ريهطتلا يف ةماعلا لوصألا ىلع ءانب

 هب يضقت امو ةفيرشلا ثيداحألا هيلع تلد امب انذخأ دق نوكن ليصفتلا اذهبو

 . ملعأ هللاو ,تاساجنلا نم ةراهطلا ىف ةيعرشلا ةماعلا لوصألا

 :ىنملا نم بوثلا ريهطت : انما

 كرفلاب نوكي هريهطت َّنإف «ينملا نم ءيش ةأرملا بوث وأ لجرلا بوث باصأ اذإ
 ةيوبنلا ثيداحألا هيلع تّلد ام اذهو ءّابطر ناك اذإ لسغلابو .ًاسباي ًافاج ناك اذإ ّبَحلاو

 -:اهنمو .ةفيرشلا

 «بوثلا بيصي ينملا نع ةشئاع تلأس :لاق ءراسي نب ناميلس نع يراخبلا ىور -أ

 يف لسغلا رثأو ةالصلا ىلإ جرخيف لي هللا لوسر بوث نم هلسغأ تنك» :تلاقف

 , "عاملا عقب ,هبوث

 . 20( هللا لوسر بوث نم

 .7”؟22؟ص 3 ١1ج ءينالقسعلا حرشب «يراخبلا جيحصاإ (6549)

 .195ص اج , يوونلا حرشب (ملسم حيحص)» (5)
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 بوث نم ينملا كرفأ تنك» :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع ينطقرادلا جرخأو  ج

 و ناك اذإ هلسغأو اسنان ناك اذإ هع هللا لوسر

 هلع هللا لوسر بوث نم ىنملا كرفأ تنك» :تلاق ةشئاع نأ دوسألا نع دواد وبأ ىور-د

 هللا يضر ةشئاع نع راسي نب ناميلس نع ًاضيأ دواد وبأ ىورو ."«هيف ىلصيف

 00و16 هلا لوشرت توق نس ملا لست تناك اهنأو اهنع

 لوسر بوث يف - ينملا ي أ- هدجأ ىنتيأر دقل» :تلاق ةشئاع نع هجام نبا ىورو - مه

 , "9هّتحأف دنع هللا

 هتح وأ هكرف رخآلا ضعبلا يفو «ينملا لسغ ءاج ثيداحألا ضعب يف نأ ظحاليو

 لوقلا ىلع حضاوو .نكمم امهنيب عمجلا ّنأل ؛كلُذ يف ضراعت الو .هّكحو هكلد يأ
 هذهو .بوجولا ىلع ال ,فيظنتلل بابحتسالا ىلع لسغلا لمحي نأب ينملا ةراهطب

 ةساجنب لوقلا ىلع نكمم عمجلا اذكو .ثيدحلا باحصأو .دمحأو .يعفاشلا ةقيرط

 ةقيرط هذهو. ءاسباي ناك ام ىلع كرفلاو ءابطر ناك ام ىلع لسغلا لمحي نأب ءىنملا

 ةيداعألا كلو اسيايوا ناك ابكي ينملا لسغ نم دب ال كلام مامإلا لاقو ةدرحألا

 .©*هيلع ةجح يهو لوقلا اذه عفدت ,كرفلاب تءاج يتلاو ءاهانركذ يتلا ةفيرشلا ةيوبنلا

 ضعبلا نأ الإ ؛ةأرملاو لجرلا ينم ىلع يرسي هكرف وأ ينملا لسغ نم هانلق امو
 نأ  يوونلا مامإلا لاق امك - باوصلا نكلو .لجرلا ينم نود ةأرملا ينم ةساجنب لاق

 .سجن رخآلاو رهاط امهدحأ نأ الو ,.نيسجن اسيلو .نارهاط ةأرملا ينمو لجرلا ينم

 .©هكرفب يفتكا امل ًاسجن ناك ول ذإ .هتراهط ىلع ليلد كرفلا هففاحلا

 : ةيبصلا وأ يبصلا لوب نم بوثلا ريهطت :ايفاس

 اذإ ,.نيعيضرلا ةيبصلاو يبصلا لوب نيب قيرفتلا يف ةحيحص ةيوبن ثيداحأ تدرو

 ) )5١هاثص ١2ج « يناكوشلل «راطوألا لين» .

 .١7ص 35ج .«دوبعملا نوع هحرش عم دواد يبأ نئس» (57)

 .7"”ص «.7ج .(دوبعملا نوع هحرش عم دواد يبأ نئس» (55)

 . 9١ص ءاج ى«هجام نبا نئس» ("14)

 ا ص ١2ج ,ينالقسعلا رجح نبال .(«يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتفق» (569)

 .1-597١199ص ءا”"ج .يوونلا حرشب (ملسم حيحص» (5)
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 رهطيف هلوب ىلع ءاملا شريف يبصلا امأف .ءاملاب امهريهطت ةيفيك ةهج نم بوثلا اباصأ

 مزليف . بوثلا باصأ اذإ ةيبصلا لوب امأو . هتراهطل هلسغ مزلي الو هباصأ يذلا بوثلا

 اذإ امأ «نيعيضر اناك اذإ : يأ ءامعطي مل اذإ هلك اذهو .لوبلا نم هتراهطل بوثلا لسغ

 امهلوب نم ةراهطلا موزل يف ءاوس امهنإف .ماعطلا نم هريغ نالوانتي اذخأو نبللا نع اينغتسا
 .ءاملاب لسغلاب

 حجارلا نايبو ءاهقفلا لاوقأو .عوضوملا اذه يف ةدراولا ثيداحألا يلي اميف ركذنو

 .اهنم

 : ةيبصلاو يبصلا لوب يف ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا

 لَم هللا لوسر ىلإ ماعطلا لكأي مل ريغص اهل نباب تتأ اهنأ نصحم تنب سيق مأ نع -أ
 ملو هحضنف ءامب اعدف ,هبوث ىلع لابف هرجح يف ِكي هللا لوسر هسلجأف

 اذهل ةياورلا هذه لثمو .©9هيلع شرف ءامب اعدف : يراخبلل ةياور يفو .«"هلسغي
 .©9هّشرف :اهيف ءاج ثيح يذمرتلا عماج يف ثيدحلا

 0 هنأ 8 5 5 ع

 يتاف مهل وعديف نايبصلاب ىتؤي لع يبنلا ناكر :تلاق اهنع هللا يصر ةشئاع نعو - ب

 ل لكيم يزال وفور هدلسقي نر نإ هات ءان انه ة موك د لاه ووسع

 لوب حضني» :لاق كي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع -ج

 يمي ينط اجعل ارق معلب ملام اذهو :داتق لاق ««ةيراجلا لوب لسغيو مالغلا

 يأ ثري يبصلا لوب نآو «لسفي ةيييضلا لجن اهيفو ىرخلا فيداحلا كلامو د د
 م

 حصني

 .75"7ص .١ج ؛ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحص» (519)

 .48١ص .١٠3ج .«يراخبلا حيحص» ()

 . 3"ه ص .١٠ج .«يذوحألا ةفحت هحرش عم يذمرتلا عماج» (59)

 كج «(يراخبلا حيجص» 254ص .١ج ,«ناخيشلا هيلع قفتا اميف ناجرملاو ؤلؤللا» 7٠١(

 .151-194ص ءالج «يوونلا حرشب (ملسم حيحصرو 16١. ص

 .7-78ا/ ص ء7ج «(دواد يبأ نئس» (/1)

 «١ج .«هجام نبا نئس» .#"هص .7ج .«دواد يبأ نئس» .١؟4ص ١1ج (يئاسنلا نئس» (/5)

 صهة/١.
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 ,عيضرلا يبصلا لوب نم ةراهطلا نأ ىلع تلد ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا هذهو

 اذ لاب نوكت ةديضرلا ةيسلا كون نم ةراهطلا ناود هبطت وا هيلع ءاملا شر وكت

 ةيراجلا لوب لسغُيو , يبصلا لوب شرُي نأ ةنسلا تضم : باهش نبا لاق ؛هحضن وأ هشرب

 يبنلا باحصأ نم ملعلا لهأ نم دحاو ريغ لوق وهو : يذمرتلا لاقو .- نيعيضرلا يأ -

 .«نسحلاو .ءاطعو .هنع هللا يضر يلع لوق وهو ."9”مهدعب نمو «نيعباتلاو كي

 ."رهاظلا لهأو .قاحسإو «لبنح نب دمحأو ؛يرهزلاو

 قيقد نبا لاق . لسغلا بوجو يف ءاوس - ةيبصلاو يبصلا لوب امه :ةيفنحلا لاقو
 «هلسغي مل» :ِهلك هلوقب دارملا :اولاقو «سايقلا كلذ يف ةيكلاملاو ةيفنحلا عبتا :ديعلا

 ثيداحألا رهاظ هعفدي ليوأتلا اذهو :ديعلا قيقد نبا لاق .هيف ًاغلابم السغ : يأ

 يدق :انركذ لقوة ةييوعلا

 بص هلسغ يف ءىزجي امنإو ةّيبصلا لوبك يبصلا لوب :يواحطلا رفعج وبأ لاقو
 كلذ ديؤيو هيلع ءاملا بصي : يأ فيرشلا ثيدحلا يف (حضني) ةملك نأل ؛هيلع ءاملا

 ىلع : يأ «ءاملا هيلع اوبص» :ةرابع تدرو تاياورلا ضعب يف نأ - يواحطلا لوقي امك -

 لوب ىلع ّبَّصُي امنإ» : هلي يبنلا لوق هيف درو لضفلا مأ ثيدحل ةياور يفو . يبصلا لوب
 الإ ءلسغلا وه مالغلا لوب مكح نأ راثآلا هذهب تبثف ,«ةيراجلا لوب لسغيو .مالغلا

 لوب مكح ّنأو ,يبصلا لوب ىلع ءاملا بص :يأ .بصلا هيف يفكي لسغلا كلذ نأ
 .©”9لسغلا وه ةيراجلا

 امك ةيراجلاو مالغلا لوب نيب قرف ال نأ سايقلا :ربلا دبع نبا رمع وبأ مامإلا لاقو

 نإ ءامهنيب ةقرفتلاب تءاج يتلا راثآلا هذه نأ الإ ةأرملاو لجرلا لوب نيب قرف ال هنأ

 اهنأ ةملس مأ نع درو هنأ الإ ءاهب لوقلا بجو اهلثم لك يبنلا نع اهضراعي ملو َتَحَص
 ءمعطت مل وأ تمعط .لسغي ةيراجلا لوبو اَبص ءاملا هيلع بصي مالغلا لوب :تلاق

 بصلا نأل ؛هيلع ءاملا بص هب داري ثيدحلا تاياور ضعب يف دراولا مالغلا لوب حضنف

 . 77ا/ص .١ج .«يذمرتلا حيحص» (/*)

 . 78ا/ص .١ج .(«يذمرتلا حيحص حرشب يذوحألا ةفحت» (74)

 يذمرتلا عماج» .اهدعب امو ٠١١ ص . 1١ج .مزح نبال «ىلحملا» . 47/-15ص « ١ج ؛«راطوألا لين» (/ه)١

 .١79ص 31ج .(ةهحرشو

 .85-414 7ص ١2ج .يواحطلا رفعج يبأل «ناثآلا يناعم حرش» (5)

 ١:



 بصلا نيب ام وه نيعيضرلا ةيراجلاو مالغلا لوب نيب قرفلا نوكيف ءًاحضن ىمسي دق

 ام ىلوأ وهو .ةيراجلا لوبل وهو - رصعلاو كلدلا عم لسغلا وهو  كرفلاو - مالغلل وهو -
 يبصلا لوبو ءالسغ لسغي ةيبصلا لوب :لوقيو .يرصبلا نسحلا يتفي ناك هبو .ليق

 قففإ

 عيضرلا يبصلا لوب نأ وهو ةفيرشلا ثيداحألا هيلع تْلد ام وه لاوقألا نم حجارلاو

 يف حضنلاو .هلسغ هنم ةراهطلل مزلي ةعيضرلا ةيراجلا لوب نأو .هشر هتراهط يف ءىزجي

 لوب لسغب هتلباقم نكلو .لسغلا هب داري دق ناك نإو .شرلا ينعي ةفيرشلا ثيداحألا

 هديؤيو .هيلع ءاملا بص الو .لسغلا سيلو شرلا :وه هب دارملا نأ ىلع ليلد ةيراجلا

 ةيبصلا يأ ةيراجلا لوب لسغيو .يبصلا لوب شري ثيدحلا تاياور ضعب يف درو هنأ

 .انركذ امك

 : ةيبصلاو يبصلا لوب نيب قيرفتلا يف ةمكحلا

 ةيبصلاو يبصلا لوب نيب قيرفتلا يف ةمكحلا هجو نايب يف هللا همحر ميقلا نبا لاق

 : هللا همحر لاق .هلسغب ةيبصلا لوب ريهطتو ءهيلع شرلاب يبصلا لوب ريهطت ةهج نم
 ركذلل ءاسنلاو لاجرلا لمح ةرثك (لوألا) :هجوأ ةثالث نم ةيبصلاو يبصلا نيب قرفلا»

 دحاو ناكم يف لزني ال يبصلا لوب نأ (يناثلا) .هلسغ مهيلع قشيف .هلوبب ىلوبلا معتف

 (ثلاثلا) . ىثنألا لوب فالخب هلك هباصأ ام لسغ قشيف ءانهاهو انهاه ًاقرفتم لزني لب
 06 كذا لوي قم نقاو ثيحا آلا لون نأ

 :ضيحلا مد نم بوثلا ريهطت :ًاعباس

 يلي اميف اهضعب ركذنو ,.ضيحلا مد نم بوثلا ريهطت ةيفيك يف ةريثك ثيداحأ تدرو

 -: هيلع لدت ام نيبنو

 للي يبنلا ىلإ ةأرما تءاج :تلاق ءاممهنع هللا يضر ركب يبأ تنب ءامسأ نع أ

 هللا لوسر لاقف ؟عنصت فيك ةضيحلا نم مدلا اهبوث باصأ اذإ انادحإ تيأرأ» :تلاقو

 .75١1-١١١ص .9ج .ربلا دبع نبال (ديهمتلا» (70)

 .١3ص 235ج ميقلا نبال «نيعقوملا مالعأ» ةقيفإ

"2 



 ءامسأ نع ىرخأ ةياور يفو .«هيف يلصت مث .هحضنت مث .ءاملاب هصرقت مث تحت : هل
 فيك ,بوثلا يف ىف ضيحت انادحإ تيأرأ :تلاقف هلي يبنلا نإ ةأرما تءاجو :تلاق اهنأ

 , ("")(هيف يلصتو هحضلتو ععاملاب هصرقت مث تحلل ٠ لاق ؟عنصت

 نسيل «هللا لوسر اي «تلاق ناني تشب ةلوخ نأ دبع هللا ىضر ةريره ىبأ نعو - ب

 ىلص مث مّدلا عضوم ىلسغاف  ترهط اذإف :لاق ؛هيف ضيحأ انأو .دحاو بوث الإ يل

 , «*)هرثأ كرضي الو ءاملا كيفكي :لاق ؟هرثأ جرخي مل نإ هللا لوسر اي :تلاق .هيف

 . مدلا اهبوث بيصي ضئاحلا نع اهنع هللا يضر ةشئاع تلأس :تلاق ةذاعم نعو - ج
 دقلو :(ةشئاع يأ) تلاق .ةرفص نم ءيشب هريغتلف هرثأ بهذي مل نإف ,هلسغت :تلاق

 , ابو ىل لسغأ ال : انج ضيح ثالث هي هللا لوسر دنع ضيحأ تنك

 ,هيف ضيحت دحاو بوث الإ انادحإل ناك ام» :ةشئاع تلاق ,لاق .دهاجم نعو د

 .«”«اهقيرب هتصصق مث ءاهقيرب هتلب مد نم ءيش هباصأ اذإف

 «هريسي نع ىفعي ال ضيحلا مد ْنأ ىلع ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا هذه ندعم
 مدلا ناك اذإف «ءاملاب هلسغب لوزت هتساجن نو «ثيداحألا هذه يف دراولا همومعل لق نإ

 00 ءرضي ال لسغلاب هتلازإ ترسعت يذلا هرثأ ءاقن ناو هلع يق تكي هنإت امنا

 نم اهبسن امبرو .رذقتسم هنأل مدلا نول بهذي ىتح .نارفعزلاب وأ ةرفصلاب هنول رييغت

 ةأرملا هّلبت ْنأب هتلازإ زوجي ريسيلا مدلا َّنأو .هلسغ مدع ىلإ وأ هتلازإ يف ريصقتلا ىلإ هار
 ءاج امك هلسغ نم دب الف ًاريثك مدلا ناك اذإ امأ .لوزي ىتح اهقيرب هكلدت مث ءاهقيرب

 ءدوادوبأ هاورو « ١٠١4و "١ص .١ج .(«يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» رظنا . يراخبلا هاور (74)
 .7ج .يدابأ ميظعلا نسحلا نب دمحم بيطلا يبأ ةمالعلل «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» رظنا

 .74-7586ص

 كلذب للحتيل اهعباصأ فارطأب مدلا عضوم كلدت : يأ :هصرقت ىنعمو .هكحت : هتحت ىلعمو
 يأ هشرت : يباطخلا لاقو . يبطرقلا لاق امك . هشرت : هحضنتو ىنعمو .هنم بوثلا هبرشت ام جرخيو
 .بيط وأ ءامب هشر :هوحنو بوثلا حضن :5*9ص .7ج .«طيسولا مجعملا» يفو . هلسغت

 .75-717ص .؟7ج .قباسلا عجرملا .«دواد يبأ نئس» (40)
 . 37ص 27ج .يدواد يبأ نئس» م١1

 . 77ص ا« 1 ىيدواد ىبأ نئنسو (87)

 و



 نأ الو هيف تضاح يذلا اهبوث عزنت نأ اهمزلي ال ضئاحلا نأو ,ىرخألا ثيداحألا يف

 نم يأ - انادحإل ناك ام هنأ» : ةشئاع نع ءاج امك .ضيحلا مد هبصي مل اذإ هلسغت

 , 659 (هيف ضيحت دحاو بوث الإ - خلك ىبنلا تاجوز

 :ليقصلا مسجلا ريهطت :ًانماث

 نم رهطي «نيكسلاو ؛جاجزلاو «ةارملاك ةساجنلا هيف ذفنت ال يذلا ليقصلا مسجلا

 «قروب وأ «ةقرخب حسملا ناك ءاوس .ةساجنلا هب لوزت امب هحسمب هب قلعت يتلا ةساجنلا

 اوناك مهنع هللا يضر ماركلا ةباحصلا نأ كلذ ىلع لديو .رخآ ءيش يأب وأ ءديلاب وأ

 اهنوحسمي اوناكف «رافكلا لاتق يف مدلا اهثولو اهباصأ دقو ,مهفويس نولمحي مهو نولصي

 اذإ ةليقصلا ةآرملا اذه سايق ىلعو .اهب نولصيو ءاهتراهط يف ًايفاك اهحسم نوريو

 رازجلا نيكس ةراهط ىلع دمحأ مامإلا صن دقو ءاهحسمب رهطت اهنإف ةساجنلا اهتباصأ

 . 6اهحسمب

 : ةتيملا دلج ريهطت :ًاعسات

 ًارهاطظ راض غبد اذإ هنأو ءرهاط ريغ سجن هغبد لبق ةتيملا دلج نأ ىف فالخ ال

 رهطي ال :ىرخألا ةياورلا يفو ,دمحأ مامإلا نع ةياور هذهو «ةايحلا لاح ًارهاط ناك اذإ

 .©9كلام بهذم يف روهشملا وه اذهو «غابدلاب تاتيملا دولج نم ءىش

 ةتيملا دلج ْنأ ىلإ هيوهار نب قاحسإو هروث وبأو ,كرابملا نباو «يعازوألا بهذو

 .هريغ رهطي الو غابدلاب رهطي ,يعرشلا حبذلا حبذ ول همحل لكؤي امم ناك نإ

 . 355-7317ص 37ج ء(دواد يبأ ننس حرشو دوبعملا نوع» «4 ٠ ص .١ج «يناكوشلل «راطوألا لين» (88)

 .هب هتكلد :يأ :اهقيرب هتصصقو .اهقير نم مدلا عضوم ىلع تّبص :يأ :اهقيرب هتلب ىنعمو

 «١ج ءميقلا نبال «نافهللا ةثاغإو ء1ا/ص ١2ج ««ةيقنحلا هقف يف ريدقلا حتفو ةيانعلاو ةيادهلا» (84)

 .66١©ص

 . ١5 ©ص «ء١ج «ميقلا نبال «نافهللا ةثاغإ» (88)

 عضوب نوكي هب عافتنالاو ءريزنخلا دلج ادع هغبد دعب ةتيملا دلجب عافتنالا نوزوجي ةيكلاملا نأ الإ (85)

 ««يقوسدلا ةيشاحدو «ريبكلا حرشلا» : تاعئاملا نم ءاملا ريغ هيف عضوي ال نكلو ؛ءاملا وأ هيف دماجلا

 .5-00 غص ءاج



 .ريزنخلاو بلكلا الإ ,غابدلاب رهطت تاتيملا دولج عيمج نأ ىلإ يعفاشلا بهذو

 .ريزنخلا الإ تاتيملا عيمج دولج ةراهط ىلإ ةفينح وبأ بهذو

 تاتيملا دولج عيمج ةراهط ىلإ فسوي يبأ نع ةياور وهو .رهاظلا لهأو دواد بهذو

 وه هنأب ءريخألا بهذملا اذه نع يناكوشلا لاقو .ريزنخلاو بلكلا اهيف امب غابدلاب

 بلكلا نيب قرفت مل غابدلاب ةتيملا دولج ريهطت نأشب ةدراولا ثيداحألا نأل ؛ حجارلا

 :لوقي كك هللا لوسر تعمس : سابع نبا لوق ثيداحألا هذه نمو .امهادع امو ريزنخلاو

 لَك يبنلا نأ» :اهنع هللا يضر ةشئاع نعو .هريغو ملسم هاور «رهط دقف غبذ باهإ امّيأ»

 :لاق لَك يبنلا نع .ةشئاع نع ينطقرادللو ««تغبد اذإ ةتيملا دولجب عفتني نأ رمأ

 , 0259(هغابد ميدأ لك روهط»

 ثلاثلا بلطملا

 ةرطفلا لاصخ وأ نئس

 :اهؤامسأو اهدادعت - 4

 :لاق كي هللا لوسر َّنأ ىلاعت هللا امهمحر ملسمو يراخبلا ناليلجلا نامامإلا ىور
 .«براشلا صقو .رافظألا ميلقتو .طبإلا فتنو ,دادحتسالاو .ناتخلا :سمخ ةرطفلا»

 نم ٌرشع» : هلي هللا لوسر لاق :تلاق اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع ملسم مامإلا ىورو

 ,رافظألا ّصقو .ءاملا فاشنتساو ,كاوسلاو «ةيحللا ءافعإو ,براشلا صق :ةرطفلا

 ةاور دحأ - بعصم لاق ءءاملا صاقتناو .ةناعلا قلحو .طبإلا فتنو .مجاربلا لسغو

 ,09(ةضمضملا نوكت نأ الإ :ةرشاعلا تيسنو  ثيدحلا

 ةياورلا يف ءاج امك ,ةرطفلا نم لاصخ سمخ يأ .«سمخ ةرطفلا : هلع هلوق ىنعمو

 لقو .رشعلا يف ةرصحنم اهلاصخو ةرطفلا تسيلو .ةرطفلا نم رشع : ملسم دنع ىرخألا

 «86 ص 11ج ,«عئادبلا» ١. ملص كلج .«ىلحملا» كاك ص كلج .«راطوألا لين» نتف

 .8-68ه ؟ص « جا «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» تككص 201ج ««ينغملا»

 27ج , يوونلا حرشب (ملسم حيحص)» 0777”: ص 23ج ,ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحص)) (8م8م)

 .80-/8ص ء١ج «ىدواد يبأ نئسر) ,56#ص ء1ج .يقهيبلل «ىربكلا ننسلا» ١-/1417« 45ص

 :ه



 .6ةةرطفلا نم : لَك هلوقب ءاهيف اهراصحنا مدع ىلإ لكك يبنلا راشأ

 :اهلاصخو ةرطفلا نم دوصقملا ١6

 ثيداحألا يف ةدراولا (ةرطفلا) ءاملعلا رثكأ رّسف : يباطخلا ناميلس وبأ ظفاحلا لاق

 ننس نم لاصخلا هذه نأ كلذ ليوأتو .(ةئُسلا) اهنأب اهانركذ يتلا ةفيرشلا ةيوبنلا

 ."”#هدتقا مهادهبف# :ىلاعت لاق .مهب ءادتقالاب ىلاعت هللا انرمأ نيذلا «ءايبنألا

 نم تربتعا يتلاو اهانركذ يتلا ثيداحألا يف ةدراولا ءايشألا هذه نإ : يناكوشلا لاقو

 ءاهيلع دابعلا هللا رطف يتلا ةرطفلاب اهلعاف فصتا تلعف اذإ ءايشألا هذه .ةرطفلا

 لاقو .ةروص فرشأو تافصلا لمكأ ىلع اونوكيل ٠ .مهلاهجتساو ءاهيلع مهرشحو
 .عئارشلا اهيلع تقفتاو .ءايبنألا اهراتخا يتلا ةميدقلا ةئسلا يه ةرطفلا : يواضيبلا

 .« )هيلع اورطف ّيأبج رمأ اهنأكف

 ةرطفلاب دارملا نأ ,ةرطفلا ريسفت يف اهانركذ يتلا لوقنلا هذه نم انل صلخيو

 اهراتخا ءايشأ ةلمج اهنأ ءاهضعب انركذ يتلا ةفيرشلا ثيداحألا يف ةدراولا اهلاصخو

 هللا هقلخ يتلا ناسنإلا ةعيبط اهتقفاومل ةيهلإلا عئارشلا اهيلع تقفتاو اهيلإ اوعدو ءايبنألا

 ءاهيلع هللا هقلخ يتلا هتلبج عم ًاماجسنا هنم كلذ ناك اهب ماقو اهلعف نمف ءاهيلع

 . ىلاعت هللا ةغاظن هلعقب دصق نإ هيلع ًاياثمو هللا عرش هيلإ بدني ام ًالعافو

 :ةرطفلا لاصخ نم ضرغلا 5

 ,خاسوألاو راذقألا نم هتراهطو ندبلا ةفاظن وه . حضاو ةرطفلا لاصخ نم ضرغلاو

  ةبحتسم خاسوألا نم ندبلا ةفاظن نإف» : ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 ةرطفلا لاصخو ,«ةفاظنلا بحي فيظن هللا نإ» :لاق هي يبنلا نع يذمرتلا ىور امك

 .©9«نردلا نم ةفاظنلا يه اهتماع

 . 47١ص .”ج ءيوونلا حرشب «ملسم حيحص» (89)

 «هدتقا مهادهبف هللا ىده نيذلا كئلوأ» : ىلاعت هلوق يه ةيآلاو 7/4 ص ء1ج .«دواد يبأ نئس» (40)

 9١. اهمقرو .ماعنألا ةروس يف يهو

 (يراخبلا حيحص حرش ءىراقلا ةدمع» .١١1ص ١1ج .«يراخبلا حيحصل ينامركلا حرش» (941)

 . ٠١9 ص ء١ج ؛(راطوألا لين» .4 8ص 237ج .ينيعلل

 .701/-10705ص ١17ج «(ةيميت نبا ىواتف عومجم» (4؟)

5“ 



 «عبتتلاب كردت ةيويندو ةينيد حلاصم ةرطفلا لاصخب قلعتي» : يواينملا ةمالعلا لاقو
 .©9,خلا .. .ليصفتو ةلمج ندبلا فيظنتو ؛ةئيهلا نيسحت اهنم

 :ثحبلا جهنم - /1١

 : يلاتلا وحنلا ىلع ةيلاتتم عورف يف ةرطفلا لاصخ نع ملكتن

 .ناتخلا :لوألا عرفلا

 . كاوسلا :ثلاثلا عرفلا

 .رافظألا ميلقت : عبارلا عرفلا

 .ةيحللا ءافعإو براشلا صق :سماخلا عرفلا

 .طبإلا فتنو دادحتسالا :سداسلا عرفلا

 . مجاربلا لسغ : عباسلا عرفلا

 .قاشنتسالاو ةضمضملا :نماثلا عرفلا

 لوألا عرفلا

 (49ناتخلا

 : هتقوو هتيعو رشمو هفيرعت -

 نم ةفشحلا يطغت يتلا ةدلجلا عطق نتخلاو .عطق :يأ نتخ ردصم :ناتخلا

 لعفل مسا ناتخلاو ناتتخالاو .ىثنألا جرف ىلعأ يف يتلا ةدلجلا نم ءزج عطقو ءركذلا

 .ناتخلا عضوملو ناتخلا

 اذهو «نهيلع بجاوب سيلو «ثانإلا قح يف ةمركمو ءروكذلا ىلع بجاو ناتخلاو

 روكذلل ناتخلا ةيعورشم ىلع هب لدتسا اممو .ةمادق نبأ لاق امك .ملعلا لهأ رثكأ لوق

 ."8ص ١1ج .يواينملا ةمالعلل (ريغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيف» (47)

 حرشب ملسم حيحص» .741-*140ص ١٠ج .ينالسقعلل «يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتف» (44)

 ١2ج .يناكوشلل «راطوألا لين» ,.86-85 ص .١ج .ةمادق نبال «ينغملا» ١. 58ص .ج .يوونلا

 .هج ««ةيفنحلا هقف يف ةيدنهلا ىواتفلا» ء.4ص .7١ج .ميقلا نبال «داعملا داز» .7١٠”ص

 . "هال ص

 ع



 نب دمحأ مامإلا لاق ««لسغلا بجو «ناناتخلا ىقتلا اذإ» : لي يبنلا ثيدح ثانإلاو

 ةنس ناتخلا :ةيفنحلا لاقو .«نتتخي نك ءاسنلا نأ ىلع ليلد ثيدحلا اذه يف :لبنح

 لاقو .ًاضيأ ةَنُس هنأ مهضعب دنعو ؛ةمركم وهف ثانإلا تح يف امأو ,روكذلا قح يف

 .بجاوب سيل ءرغصلا لاح يف زئاج ناتخلا نأ انبهذم نم حيحصلا : يوونلا مامإلا

 يف ءاج دقف .هتدالو نم عباسلا مويلا يف هلعف زوجيف .ةعس هيفف ناتخلا تقو امأ

 ىلإ نينس عبس نم بحتسملا ناتخلا تقو ءادتبا :«ةيفنحلا هقف يف ةيدنهلا ىواتفلا»

 . مايأ ةعبس دعب زوجي : مهضعب لاقو «ةيفنحلا نع راتخملا وه اذهو «ةنس ةرشع يننثا

 .هعباس موي يبصلا نتخي نأ هركي نسحلا ناكو :داعملا داز يف ءاج امك ميقلا نبا لاقو

 امنإو ,سأب الف عباسلا موي نتخ نإو :لاق (لينح نب دمحأ) هللادبع ابأ نإ : لبنح لاقو

 نتخي نأ بحتسي ةيعفاشلا دنعو .ءيش اذه يف :نسلو < دوهيلاب ةينكتي العلا وحلا زك

 . هتدالو نم عباسلا مويلا يف

 ؟ناتخلاب موقي نم 4

 ,روكذلل لجرلا ,ناتخلا نسحي نم وه ناتخلا ةيلمعب موقي يذلا نأ '. يهيدبلا نم

 نأ بألل نأب رعشي ام (ةيفنحلا هقف يف ةيدنهلا ىواتفلا» يفءاج نكلو ,ثانإلل ةأرملاو

 باللو» :ىواتفلا هذه يف ءاج دقف ءهتعنص وأ هتنهم ناتخلا نكي 5 نإو ناتحلاب موقي

 لاخلا يصول سيلو .بألا ّيصو اذكو. هيواديو .همجحيو ءريغصلا هدلو نتخي نأ

 كلذكو ًاناسحتسا هيلع نامض الف تام نإف .هلايع يف نوكي نأ الإ كلذ لعفي نأ معلاو

 .292(كلذ مألا تلعف نإ

 يغبنيو .امهلمشت (دلولا) ةملك نأل ؛ ىثنألاو ركذلا ىلع دري لوقلا اذه نأ ىل ودبيو

 .ناتخلا نونسحي اوناك اذإ . ّيصولا وأ مألاو ,بألا لبق نم دلولا ناتخ 20006 نأ

 الو هلهأ نم اوسيلو ناتخلا اولعف اذإ امأ «مهيلع نامض الف مهناتخ ببسب دلولا تام نإف

 ال مهتيالو يف دلولا نوك نأل ,نامضلا مهيلع نوكي نأ يغبنيف دلولا تامو هنوفرعي

 .ناتخلا نولهجي مهو هناتخ يف قحلا مهيطعي

 . 76ا/ ص هج .(ةيدنهلا ىواتفلا» (46)
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 ؟ناتخ هيلع له ملسي لجرلا - ٠

 يف ءاج امك ةيفنحلا لاق دقف .ناتخلا قيطي ال ةربخلا لهأ لاقو ,لجرلا ملسأ اذإو

 كرتف ءرئاج رذعلل بجاولا كرت نأب : كلذ اوللعو .نتخي الو كرتي :«ةيدنهلا ىواتفلا»

 لجرلا ملسأ نإوب :ةمادق نبا لاقر: .ةحس ةيفحلا دنع ناتخلا نأل ذو ل

 . دنع طقس ناتتنلا نم سنن ىلغ فاعف رع
- 

 نكممف مويلا امأ «تايلمعلا ءارجإ ىف رّدخملاب مهتفرعم مدعل هولاق ام نأ ىل ودبيو

 . هناتخ لبق لجرلا (ريدخت) دعب رابكلا لاجرلل ىتح ناتخلا ءارجإ

 ىناثلا عرفلا

 ءاملا صاقتنا

 (ءاجنتسالا)

 :ءاجنتسالا وأ ءاملا صاقتنا ىنعم ١

 :اهنع هللا يضر ةثئاع نع ملسم مامإلا هاور يذلا ةرطفلا لاصخ ثيدح يف ءاج

 لاقو .""ءاجنتسالا ءاملا صاقتناب دوصقملاو ««. . .ءاملا صاقتناو . .ةرطفلا نم رشعو»

 نآل ؛هب جرفلا حضن وأ .ءاملاب ءاجنتسالا نع ةيانك ؛ءاملا صاقتنا» : يواينملا ةمالعلا

 . "2(هل مزال رهطملا ءاملا صاقتنا

 «لوب وأ ,؛طئاغ نم .امهنم جرخي امم ربدلا وأ لبا ةراهط بلط وه : ءاجنتساالاو

 نع ةيانك :رامجتسالاو .ةباطتسالاو «ءاجنتسالا : مهضعب لاقو , ةكءاملا وأ تارتلاب

 نانوكي ةرات ءاجنتسالاو ةباطتسالاو .هجرخم نع ىْبُدلاو لّيَقلا) نيليبسلا نم جراخلا ةلازإ

 . 44ه نص 1م ,ةمادق نبال (ينغملا» ,هالرص .هرم .يةيدنهلا ىواتفلا» (45)

 13ج . ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحصا) .31 47ص جا « يوونلا حرشب (ملسم حيحص» (51)

 , 8 5 ص « 112ج « ينيعلل («,ىراخبلا حرش 178 ص

 .؟١ ص جا . يواينملا ةمالعلل (ريغصلا عماجلا حرش ريدقلا صضيف» (44)

 .١٠ص .يفسنلا صفح نب نيدلا مجن خيشلل «ةيهقفلا تاحالطصالا يف ةبّلطلا ةبْلُظ» (49)

 :غ



 ,(١0”راجحألاب صتخم رامجتسالاو «راجحألاب ةراتو ءاملاب

 .(يلختلا) ب وأ ,(ةجاحلا ءاضق) ةرابعب «لوبتلاو طوغتلا نع (ربَعُي يأ) ىنكيو

 :ةجاحلا ءاضق دنع ةلبقلا لابقتسا مدع - "3

 ال كلذكف ناينبلا يف امأ .ةجاحلا ءاضق دنع ءاضفلا يف ةلبقلا لابقتسا زوجي ال

 : يعفاشلاو كلام مامإلا لاقو .كلذ نم ةعناملا ثيداحألا مومعل «ةفينح يبأ دنع زوجي

 +”  ةجاحلا ءاضق دنع راتتسالا :

 راتتسالا اذهو .سانلا نيعأ نع داعتبالاو ,.ةجاحلا ءاضق دنع راتتسالا يغبنيو

 ءدحأ هاري ال ىتح دعبأ «صخشلا هب رتتسي ام دجوي مل نإف .ءاسنلا قح يف مزلأو بجوأ

 نفس يف 8 يبنلا عم تنك لاق :ءةبعش نب ةريغملا 'نع فيرشلا ”ثيذحلا يف"ءاج دقف
 نأ هللادبع نب رباج نع رخآ ثيدح يفو .2"”بهذملا يف دعبأف هتجاح ِةلَكي يبنلا ىتأف

 ءهنع هللا يضر ةريره يبأ نعو . "9دحأ هاري ال ىتح قلطنا زاربلا دارأ اذإ ناك لَك يبنلا

 نم ًابيثك عمجي نأ الإ دجي مل نإف ءرتتسيلف طئاغلا ىتأ نمو . . .» :لاق ِِيَك يبنلا نع

 الف ال نمو .نسحأ دقف لعف نم .مدأ ينب دعاقمب بعلي ناطيشلا نإف .هب رتتسيلف لمر
 2009 (حرح

 اذإ «ليللاب نجرخي نك هلك يبنلا جاوزأ نإ» :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو

 نم عون ةملظلاب جورخلاف 2" يراخبلا هاور ( ( حيفأ ديعص وهو عصانملا نإ «دزربت

 ."؟ص «١1ج .«دواد يبأ نئس حرش دوبعملا نوع» )٠٠١(

 )٠١١( .«ينغملا» ج .1١ص؟157-1١57.

 .16ص ء١1ج .ىدواد يبأ ننسو ء«95ص ١1ج .«يذمرتلا عماج» (١1؟)

 .ناسنإلا ةجاح هب اونك ضرألا نم عساولا ءاضفلل مسا :زاربلاو «.19ص .١ج .«دواد يبأ نئس» )*٠١(

 .زاربلا ىلإ جرخي نأ وهو طوغت اذإ لجرلا زربت :لاقي .هنع ءالخلاب اونك امك
 .رتس الب ءارحصلا يف ناك نأب يأ : جرح الف ال نمو ,.568-05 ص ١1ج .«دواد يبأ نئس» )٠١5(

 .؟48ص .١ج .ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحص» )٠١6(

 6ع:



 نذكتا مك راهلابتل للاب نسق 75 اذهل ةحلسلا افق دنع ةايلت ركتلا عاونأ

 .20ةداهب َنْرَتستف تويبلا ىف فنكلا

 : ةحاحلا ءاضقل ءالخلا لوخد دنع ىعاري ام - 15

 .ءالخلا لوخد دنع هللا ركذ هيف ام جارخإ أ

 هللا 9 هيف ء ىش هبيج ىفو  ةجاحلا ءاضق لحم وهو - ءالخلا لوخد دارأ نمو

 ناك :كلام نب سنأ لاق .ءالخلا جراخ هعضيو هبيج نم هجرخي نأ هل ٌبحتسا «ىلاعت

 , 9"0(همتاخ عضو ءالخلا لخد اذإ خي هللا لوسر

 :هنم جورخلا دنعو ءالخلا ىلإ لوخدلا دنع لاقي ام - ب

 ثبخلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا» :لاقو ىرسيلا هلجر مدق ءالخلا لخد اذإو

 بهذأ يذلا هلل دمحلا , كنارفغ» : لاقو ىنميلا هلجر مدق جرخ اذإو ,92'20(ثئابخلاو

 . "'9(ينافاعو ىذألا ينع

 :ةجاحلا ءاضق دنع هنم ٌعنَتمُي ام -

 ًايفخ نكيلف هدارأ اذإف .هتجاح يضقي وهو هلالج لج هللا مسا ءرملا ركذي الو
 هللا ركذ سطع اذإو .ةلاحلا هذه يف وهو هيلع ملسي نم ىلع مالسلا دري الو .هبلقبو

 .هناسلب ال هبلقب ىلاعت

 (؟ءاجنتسالا نوكي مب - 5

 عيقبلا ةيحان نم ةفورعم نكامأ : عصانملاو 27544 ص . ١1ج .ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحص» )٠١5(

 . عساو : يأ : حيفأو .ةرونملا ةنيدملا يف

 )/ )1١ءا1ج ,(هجام نبا نئس» ص1١١.

 نئس» .«72ص «.١ج «(«يئاسنلا ننس» .747ص 21ج .ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحصا» )٠١(

 :ثئابخلاو «,ثيبخ عمج :ثبخلاو . 8١ص ء١ج ءىهجام نبا ننس» ؛ 48ص ء١ج ,(«يذمرتلا

 )٠١9( .«هجام نبا نئنس» ج 2١صض1١١٠١.

 .اهدعب امو 1""ص «ا١ج .(«ينغملا» )1١١(

 ها



 ءاملا وأ راجحألا لامعتساب ءاجنتسالاب موقي نأ هيلع بجو هتجاح ءاضق نم غرف اذإو

 امنإو «هنيميب يجنتسي الو ايناق هامل مث لدا داجحألا لمعتسي نآب..ءاعم اننهبتوأ

 . هلامشب

 يف راجحألاك وهف .ءاجنتسالاو ءاقنإلا هب لهسي امم امهوحنو فزخلاو بشخلاو

 ةمرح هلامب الو .ماعطلاو .ماظعلاو ,ثورلاب ءاجنتسالا زوجي الو .هب ءاجنتسالا زاوج
 هيف بتك وأ لي هللا لوسر ثيداحأ نم ثيدح وأ .هللا باتك نم ةيأ هيف بتك ءيشك

 نم -انركذ ام اهيفو  ءايشألا هذه لامعتسا يف امل «ةيمالسإلا ةعيرشلا هقف نم ءيش

 .اهب فافختساو ةيمالسإلا ةعيرشلا ةمرحل ِكته

 .ًايقنم .ًادماج .ًارهاط نوكي نأ هيف طرتشي هب ءاجنتسالا حصي ام نإف ةصالخلاو

 ثلاثلا عرفلا

 كاوسلا

 : هتيعو رشمو هفي رعت - ١٠"

 لامعتسا ءاملعلا حالطصا يف وهو .كِوُس هعمجو كلد اذإ كاس نم ذوخأم كاوسلا

 لقا ع أاهريغو ةرفصلا بهذيل ؛نانسألا ىف هوحن وأ دوع

 هنأ لك هللا لوسر نع فيرشلا ثيدحلا يف ءاج ام اهيلع لد دقف «هتيعورشم امأ

 ةيعورشم ىلع لدي ثيدحلا اذهو .7١2(برلل ةاضرم ءمفلل ةرهطم كاوسلا» :لاق

 ننسلا ىف وهو .هلعاف ىلع ىلاعت هللا ةاضرمل بجومو مفلا ريهطتل بيبس هنأل كاوسلا

 . لك دنع كاوسلاب مهترمأل يتمأ ىلع ٌّقشأ نأ الول» : لكي هلوق نأل .بجاوب سيلو ةدكؤملا

 ىقبي نكلو بوجولا يفني ثيدحلا اذهف .©29ءوضو لك دنع» :ةياور يفو .(ةالص

 (مفلا) هعم ركذن مل (كاتسا) لعفلا انلمعتسا !ذإ ءانه ظحاليو .١٠”ص ء١ج ءيراطوألا لين» )1١1١(

 . كاتسا :لاقيو .ًاكوس هكوسي همف كاس :لاقيف (مفلا )ةملك هعم انركذ (كاس) لعفلا انلمعتسا اذإ امأ

 . "4ص .١ج «.يقهيبلل «ىربكلا نئسلا» (١١؟)

 - نئسو .7”ا/لص «١ج .يقهيبلل «ىربكلا ننسلا» : ١ 1"ص 2ا”ج .يوونلا حرشب (ملسم حيحص» )١١6(

 نإ



 ةيداحالا ةرثكل ؛ةدكؤملا ةنشلا ةعبردي تايحشمالا اذه: نكلو.«كاوسلل تاحتنالا

 تلد عب هيفي نكتدلموا « هيف ةدراولا ةفيرتشلا

 :ةأرملل كاوسلا بابحتسا 4

 يف سيل ذإ .ًاضيأ ءاسنلا لمشي لب لاجرلا ىلع روصقم ريغ كاوسلا بابحتساو
 ىلع لدي ام اهيف لب لاجرلا ىلع همكح رصق ىلع لدي ام هبابحتسا يف ةدراولا ثيداحألا

 مهترمأل .يتمأ ىلع قشأ نأ الول» : كك هلوق يف امك ءءاسنلاو لاجرلل مومعلا ةدارإ

 نهلمشيف كي هتمأ ةلمج نم تاملسملا ءاسنلا نأ يهيدبلا نمو ««ةالص لكل كاوسلاب

 .فيرشلا ثيدحلا اذه

 :كاوسلا بابحتسا تاقوأ - 4

 مفلل ةرهطم كاوسلا» :هانركذ يذلا ثيدحلل تاقوألا عيمج يف كاوسلا بحتسي

 .تقو لك يف عورشم هنأ كللذ: نم مهفيف .2نيعم تقوب ديقم ريغ وهو «(«برلل ةاضرم

 كلذ ديؤيو «نيتقولا نيذُه ريغ يف وأ ءوضولا دنع وأ ةالصلاب مايقلا ةدارإ دنع ناك ءاوس

 يضر ةشئاعل تلق :لاق .هيبأ نع . حيرش نع هريغو ملسم هاور يذلا فيرشلا ثيدحلا

 .©9"2كاوسلاب :تلاق ؟هتيب لخد اذإ ِلَي يبنلا أدبي ناك ءيش يأب :اهنع هللا

 لاق ءاهريغ نم ًابابحتسا ّدشأ اهيف كاوسلا لامعتسا نوكي تاقوأ كانهف اذه عمو

 دشأ تاقوأ ةسمخ يف نكل .تاقوألا عيمج يف بحتسم كاوسلا :يووحلا مامإلا

 ءمونلا نم ظاقيتسالا دنعو .نآرقلا ةءارق دنعو ,ءوضولا دنعو «ةالصلا دنع :ًابابحتسا

 هل ام لكأ اهنمو .برشلاو لكألا كرت :اهنم ءايشأب نوكي مفلا ريغتو .مفلا ريغت دنعو
 1ك ةحكاز

 ٠" - لكي هلوق انركذ دقف .هلاق ام ىلع ةّلادلا ثيداحألا يوونلا مامإلا هلاق ام ديؤيو :

 لك دنع ىرخأ ةياور يفو ؛«ةالص لك دنع كاوسلاب مهترمأل يتمأ ىلع ٌّقشأ نأ الول»
 ةياور يفو .هاف صوشي ليللاب ماق اذإ ِةِكي هللا لوسر ناك :رخآ ثيدح يفو .ءوضو

 . ٠١ 5ص .١ج ؛يناكوشلل «راطوألا لين» ءالا ص ء1ج ء«دواد يبأ -

 .”4ص .١ج .يقهيبلل «ىربكلا نئسلا» .14 ١-4 49ص .ج ؛«ملسم حيحص» )١١5(

 .1١"-45١1ص ءا١ج .«راطوألا لين» ,.147١ص .*ج .يوونلا حرشب «(ملسم حيحص» )١١5(

 نو



 0 نم نأ 7 الو .©0١2كاوسلاب هاف صوشي دجهتيل ماق اذإ :ىرخأ

 00 الإ 00 ًاراهن الو ليل دقري ال ناك لكي يبنلا نأ اهنع هللا يضر

 :كاوسلا ةيفيك - ١”

 فلاخ ولف «هنانسأ يمدي الثل ؛ًالوط كاتسي الو ًاضرع ناسنإلا كاتسي نأ بحتسملاو

 , 038كلذ هلم هرك ًاضرع ال ل كاتسأو بحتسملا اذه

 ؟كاوسلا نوكي ءيش يأب - "1

 هدذجحو وأ دجوي مل نِإف ,كارأ نم دوعب ةملسملا وأ ملسملا كاجسسي نأ بحلتسي

 همف ةيقنت هب لصحت ءىشلا اذه نوكي نأ طرشب كلذ زاج ريغ قلا اني انمعناو

 لامعتسا زوجي .لوقلا اذه ىلع ًاسايقو .2نانشالاو ةئشخلا ةقرخلاك هنانسأ فيظنتو

 .فيظنتلل صاخلا نوجعملا عم نانسألا فيظنت ةشرف

 :كاوسلا لسغ 7٠

 ةشئاع نع ثيدحلل «نانسألا فيظنتل لمعتسي يذلا هريغ وأ كاوسلا لسغ بحتسيو

 كاتسأف هب أدبأف ,.هلسغأل كاوسلا ينيطعيف كاتسي دلك ىبنلا ناك :تلاق ءاهنع هللا ىضر

 ,2052(هيلإ هعفدأو ,هلسغأ مث

 :هب كاتسي ام دجي مل اذإ عباصألا لامعتسا "5

 ؛هكايتسا يف هعباصأ لمعتسا «هريغو كاوسلا دوع نم هب كاتسي ام دجي مل اذإو

 ."8ص .١ج .يقهيبلل «ىربكلا نئسلا» ١54. 4ص ؛,"ج .يوونلا حرشب «ملسم حيحص» )١15(

 لاقو .قوف ىلإ لفسأ نم نانسألا ىلع كاوسلا رارمإ وه : ليقو «فيظنتلاو كلدلا :صوشلاو

 1-16١5 يي ياسلا لين» .ًاضرع عباصألا وأ كاوسلاب نانسألا كلد وه : يباطخلا

 )١١90( ««ناطوألا ليند ج 2١ص"١٠١.

 )١118( .ج ؛(ملسم حيحصل يوونلا حرش» ص١57 .

 )١١9( ؛«راطوألا لين» .1١4*ص ء”ج .(«ملسم حيحصل يوونلا حرش» ج 1١ص”١١.

 .ا/4-ل1/ص ١1ج .(«دواد يبأ نئس» .”4 ص .١ج .يقهيبلل «ىربكلا نئسلا» )١٠١(

 نإ



 .279:عباصألا كاوسلا يف يزجت» : لكك هللا لوسر نع يقهيبلا هاور يذلا ثيدحلل

 055 رفاظألا ميلقت

 : هقيرعت - ”ه

 ناقالالا نصف 0 يف ءاجو . ؛ تقلا رج ماكل يرو لكقت رع متاحا ١

 : هتمكحو همكح -

 ةبسنلابو «ةأرملاو لجرلا كلذ يف ءاوسو .ءبجاوب سيلو ةْنّس هنأ رافظألا ميلقت مكحو

 رفظلا نيب عمجتي يذلا خسولا ةلازإ هتيعورشم يف ةمكحلاو .نيلجرلاو نيديلا رافظأل
 نود رفظلا كرت اذإ امنيب .عمجتلا ةصرف هل أيهتت الو خسولا لوزي رفظلا ميلقتبو  عبصإلاو

 يف هلسغ بجي ام ىلإ ءاملا لوصو عنمي ّدح ىلإ هتحت خسولا عمجت نكمأ «.ميلقت

 ىجنتسي نمل ةرذعلا يأ (وجنلا) لاط اذإ رفظلاب قلعي دقف رخا روذحم كانهو . ةراهطلا

 ةياستلا ٌكاماح ىلص اذإ نوكيف ءوضولاب اماهت ةردعلا لو يو لقو ةيظوتت نين ءاجلا

 بحي هلك اذهلو. .ىرخألا ةيحضلا رارضألا "نع اللضف: ءاريسي اقيش تناك ولو
 صخشلل زوجيو .عبصإلاو لا ءاصقتسالا
 ةَدَعملا تالآلا نم امهريغ وأ نيكس وأ صقمب محللا نع هرافظأ نم لاط ام عطقي نأ

 دقف ,ىفخي ال يذلا ررضلا نم كلذ يف امل نانسألاب اهعطق ٠ هركي نكلو «ءضرغلا اذهل

 .«هوركم نانسألاب رفظلا عطق» :«ةيفنحلا هقف يف ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج

 مث ىنميلا لجرلاب مث .ىرسيلا مث ىنميلا ديلاب أدبي نأ رافظألا ميلقت دنع بحتسيو

 .ىرسيلا لجرلاب

 )١11( .يقهيبلل «ىربكلا نئسلا» ج١. ص4١ .

 ,«يراخبلل ينالقسعلا حرش» .4# 4ص .١٠ج . ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتف» (11؟)

 .١1ج ؛«دواد يبأ نئس»و , 477-474 ص (48ج ؛«يراخبلا حيحصل ينيعلا حرشهو «45ص ء7ج

 هقف يف ةيدنهلا ىواتفلا» 4#9-2755هص .١ج .يوونلل «بذهملا حرش عومجملا» «١8ص

 . 4١ص ءا"ج .يوونلا حرشب «ملسم حيحص» 0788781 ص .هج ,«ةيفنحلا

 تان



 : ةأرملا رفاظأ ليوطت - "7

 ىلإ .لوطتو رافظألا هذه سّسيتت ىتح ءاهمعزب ةنيزلل اهرفاظأ ةلاطإب ةأرملا موقت ذق

 .رذقتسم هيرك وحن ىلعو ءرساك ريط بلاخم اهنأك ودبت دح

 رمأت يتلا ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلل فلاخم هنآ زوجي ذل عينصلا اذه نأ كلتخا ذو
 ليوطت يف اهانركذ يتلا رارضألا نع الضف .ميلقت الب اهكرتو اهتلاطإ مدعو رفاظألا ميلقتب

 .اهميلقت مدعو رفاظألا

 :رفاظألا لقت تقو - "م

 رفظلا ةجاح : يأ «ةجاحلا هيف طباضلا امنإو .نيعم تقوب تّفوتي ال رفاظألا ميلقت

 نأ يغبني نكلو .هميلقت تقو وه كلذ ناك ميلقت ىلإ هيف جاتحي تقو يأف .هميلقت ىلإ
 (هحيححصا)) يف ملسم مامإلا ىور دقف ءاموي نيعبرأ ىلع ديزت ةدم ميلقت نود كرتت ال

 ءطبإلا فتنو ءرافظألا ميلقتو «براشلا ّصق يف انل َتُقُوَ» :لاق هنأ كلام نب سنأ نع

 :ثيدحلا اذه يف يوونلا مامإلا لاق «(ةليل نيعبرأ نم رثكأ كرتت ال نأ .ةناعلا قلحو

 كرحلا منها تقودنا ل :كةليل فيعيرأ ةيوواخش اكون ميلقتو ّصق نم ركذ ام كرتي ال هانعم

 ا

 هح.رش يف ينالقسعلا اذكو «يراخبلا حيحسل هحرش يف ينيعلا هيقفلا ركذ دقو

 لوسر ناك :لاق هنأ رقابلا رفعج يبأل السرم ىور يقهيبلا مامإلا نأ : يراخببلا حيحصل

 ىلع ةيعفاشلا ءاهقفو يعفاشلا صن دقو «ةعمجلا موي هرافظأ نم .اخأي نأ بحتسي ِةلي هللا

 لضفألا) :(ةيفنحلا هقف يف ةيدنهلا ىواتفلا» يفو ,ةعمجلا موي رافظألا ميأقت بابحتسا

 عوبسأ لك يف لاستغالاب هندب فظنيو .هتناع قلحيو .هبراش يفحيو هرافظأ ملقي نأ

 1 «أموي نيعبرألا ءارو هكرت فق رذعي اأو 3 55 رشع ةم لك ىفف لعفي مل نإف عةرم

 :اهعطق مفيعف أه وحسيت و رافظألاب لعفي أم 535 الا

 ىا1 7: 1 5 8 8 0 / 0 َّض 0

 كلذ نفدي نأ ىغبتي «هرعش زج وأ .هرافظأ ملف أذإق» : «ةيدنهلا ىواتفلاو ىف ءامج»

 لستغملا وأ فينكلا يف هاقلأ كإر «,سأب أف هب ىسمر نإ ءزوزجملا رعشلاو رفطلا

 ع اننا 5 5

 لح



 ةيحللا ءافعإو براشلا صق

 :براشلا ٍصق - ٠

 لاقو .©"9لاصعتسا ريغ نم ايلغلا ةفشلا ىلع تبانلا رعشلا عطق انه هب دارملا

 عمجي الو لكآلا يذؤي ال ثيحب .ةفشلا ىلع لاط ام ذخؤي نأ براشلا صق : يبطرقلا

 ,ملسم هجرخأ يذلا فيرشلا ثيدحلا يف براشلا صق ءاج دقو ."*2خسولا هيف

 يف ءاج امك "00... «ةيحللا ءافعإو «؛براشلا صق :ةرطفلا نم رشع» :هظفلو

 صق ةرطفلا نم» : هلي يبنلا نع ءرمع نبا نع يراخبلا هجرخأ يذلا ثيدحلا
 :هظفلو ,«يراخبلا هجرخأ يذلا ثيدحلا يف براوشلا (ءافحإ) ظفل ءاجو .2"(براشلا

 اوفحاو .ىحللا اورفوو .نيكرشملا اوفلاخ» :لاق هلي يبنلا نع رمع نبا نع
 ريصي ىتح هلصأتسا اذإ هرعش ىفحأ :لاقي .ءافحإلا نم وه «اوفحا» : ىنعمو .«براوشلا

 , 259(قلحلاك

 ؟ءافحإلا وأ صقلا لضفألا امهيأ - ١

 .ءافحإلاو .رجلاو .ريصقتلاو .قلحلاو ءصقلا ظفل براشلا عطق يف دروو

 صقب لاق مهضعبف ءاملعلا نيب فالتخالا عقو فالتخالا اذه لجألو ,25:0كيهنلاو

 :لاق يوونلا مامإلاف .كلذ يف ربيختلاب مهضعبو .هلاصعتساب مهضعبو .براشلا

 امأو ءهلصأ نم هفحي الو ,ةفشلا فرط ودبي ىتح هرصقي هنأ براشلا صق يف راتخملا

 هباحصأو ةفينح وبأ ناكو «نيتفشلا ىلع لاط'ام اوليزأ :هانعمف (براوشلا اوفحا) :ةياور

 .""ه ص .١٠ج .(يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» (١؟5)

 ."47ص .١٠ج .«يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرشا )١25(

 .55١ص ءا"ج ,«يوونلا حرشب ملسم حيحص» )١11(

 .9”7صض ١٠2ج .«يراخبلا حيحص» )١7(

 .8:7 ص ل ع ,«(يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» (١؟4)

 وه :ءافحإلاو .ةلازإلا يف ةغلابملا :كهنلاو .دلجلا غلبي نأ ىلإ فوصلاو رعشلا صق وه :زجلا )١0(

 . 247ص .١٠ج .ةلازإلا يف ةغلابملا ىلع لدت ظافلألا هذه لكو :رجح نبا لاق .لاصئتسالا

 ها/



 هنإ :لاقو .ًاديدش ًءافحإ هبراش ٌفحي دمحأ ناكو .ريصقتلا نم لضفأ ءافحإلا :نولوقي

 1 لا و ل

 : ءافحإلاو صقلا نيب رييختلا - 1

 ىلع تلد ةنسلا نأل ؛اهئافحإو براوشلا صق نيب رييختلا ىلإ يربطلا مامإلا بهذ

 ذخأ ىلع لدي ءافحإلاو .ضعبلا ذخأ ىلع لدي ّصقلا ْنإف ءامهنيب ضراعت الو نيرمألا
 : ينالقسعلا رجح نبا مامإلا لاقو .ءاش اميف رّيختيف ةنّسلا يف تباث امهالكو لكلا

 .©؟9ةعوفرملا ثيداحألا يف ء.ًاعم نيرمألا توبث يربطلا لوق حجريو

 : ةيحللا ءافعإ 4"

 ,ىحللا اورفوو «نيكرشملا اوفلاخ» :هانركذو «يراخبلا هجرخأ يذلا ثيدحلا

 .ةرفاو اهوكرتا : يأ .ءافعإلا وهو ريفوتلا نم وه (ىحللا اورفو) ىنعمو ,«براوشلا اوفحاو
 ببسلا ةماقإ نم وه ءريثكتلاب ءافعإلا ريسفت :ديعلا قيقد نبا لاق ءرثكت اهوكرتا : يأ

 .©”اهريثكت مزلتسي ةيحلل ضرعتلا كرَتو ءكِْرَتلا ءافعإلا ةقيقح نأل ٍ؛بِّبسُملا ماقم

 ؟ةيحللا قلح مرحي له - 5

 دقف «ةلبانحلا لاق كلذكو ,2؟9(هتيحل قلح مرحيو» : ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 ينالقسعلا حرش يف ءاجو .©؟*0( ةيحللا يأ  اهقلح مرحيو» :(عانقلا فاشك» يف ءاج

 نم ذخألا امأو ءاهفيذحتو اهلك ةيحللا قلح هركي : ضايع لاقو» : يراخبلا حيحصل

 ضايع يضاقلا لوق ىلع ءيشب بقعي ملو ,9(نَّسَحَف تمظع اذإ اهضرعو اهلوط
 . ١١١ص ء١ج ؛«راطوألا ليندو ءاله 0٠و ”47/ص .١٠ج ,«يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» (11)

 ««دواد يبأ ننس حرشو دوبعملا نوع» 27 47ص «١٠ج ««يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» (8١؟)

 . 5907"ص 11ج

 .”01 49ص .١٠ج ««يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» (18*)

 . ١٠ص «يلعبلا نيدلا ءالع اهراتخا :(ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف نم ةيهقفلا تارابتخالا» (14)

 . 64ص ١1ج «.«ةلبانحلا هقف يف عانقلا فاشك» (1١ه)

 )١185( ؛وراطوألا لين» "ه٠ ص «١٠ج ««يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» ج1١ء ص١١١.

 ني



 ةهوركم لاصخ رشع ةيحللا يف ءافعإلا ركذ دقو» : ملنيم حيتصل يووتلا حرش ىف ءاجو

 مولع ءايحإ)» يفو , ""2(9اهقلح (رشع ةيناثلا) . . . (اهادحإ) صضعب نم 6 دشَأ اهضعب

 نرفع هرقل نأ ريفا يفو .اهورثك : يأ (ىحللا اوفعا» :ِهْكي هلوقو : يلازغلل «نيدلا

 , (3159(ةعدب هآرو .قلحلا ءاملعلا صضعب هركو . مهوفلاخف مهاحل نوصقيو مهبراوش

 : ةيحل وأ براش اهل تبن اذإ ةأرملا - ©

 كلذو ءامهل ىلاعت هللا قلخب لاجرلل ةيحللاو براشلا نأ قلخلا يف ةماعلا ةنسلا

 ىلاعت هللا مهمحر ءاهقفلا نكلو .داجيإلاو قلخلا يف ىلاعت هللا ةنس هب ترج ام ىلع

 نييبت ىلع مهنم ضإؤظ5 م همكح نوركذيو .هعوقو ردني ام نوضرفي مهتداع ىلع

 حرش ىفءاج امك يوونلا مامإلا هلاق ام كلذ نمو .ةردانلا رومألا يف ىتح عرشلا ماكحأ

 تبن ول ام ىحللا ءافعإب رمألا نم ىنثتسي : يوونلا لاقو» : ينالقسعلل يراخبلا حيحص

 , 279(ةقفنع وأ براش اهل تبن ول اذكو ءاهقلح اهل بحتسي هنإف .ةيحل ةأرملل

 طبإلا فتنو دادحتسالا

 :2؟2ةأرملاو لجرلل دادحتسالا - 5

 . ىسوملا نعو «ةديدحلا لامكأل ادادحمستا نيس: :ةناعلا قلح وه «ةادحتبالا
 لجرلا ركذ قوف يذلا رعشلا «يوونلا مامإلا لاق امك «ةناعلاب دارملاو .ةناعلا قلح يف

 رعش ةلازإ يف ةنّسلا :هريغو يوونلا لاقو .ةأرملا جرف لوح يذلا رعشلا اذكو «هيلاوحو

 )١1890( ص اج .«ملسم حيحصل يوونلا حرش» ١494 .

 .7١؟6ص ء١ج .يلازغلا مامإلل «نيدلا مولع ءايحإ» (14)

 ء"ج .(يوونلا حرشب ملسم حيحص»و ؛"١6ص .١٠ج ,«يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» )١189(

 يه :ةقفنعلاو .اهقلح اهل بحتسيف ةيحل ةأرملل تبن اذإ الإ ةيحللا قلح هَّركُي : 160-181 ص

 .نقذلاو ةفشلا نيب يذلا رعشلا

 حيحص حرش يراسلا داشرإ»و 7-2744 #4ص ١٠ج .(يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» )١40(

 ١-١49. 48ص ءالج .«يوونلا حرشب ملسم حيحص»و : 45١ ص 28ج «ينالطسقلل «يراخبلا

 نمل



 ةنسلا لصأ ىدأتيو ءءاوس ٌدح ىلع ةأرملاو لجرلا قح يف ىسوملاب قلحلا وه ةناعلا

 .ليزم لكب ةلازإلاب

 هجرخأ يذلا سنأ ثيدحل امون نيعبرأ) نم رتكأ داذحيتنالا كرتي ال نأ بحتسيو

 َتقْو» :لاق سنأ نع ءانه هديعنو ءرفاظألا ميلقت نع مالكلا دنع هانركذو ءملسم مامإلا

 نم رثكأ كرتت ال نأ «ةناعلا قلحو .طبإلا فتنو .رافظألا ميلقتو ,براشلا ٌّصَق يف انل

 كرتلا مهل تقو هنأ ال٠٠ ةليل نيعبرأ هيف زواجتي ًاكرت كرتي ال نأ هانعمو.«؛ةليل نيعبرأ

 . ةليل نيعبرأ

 ؟ةأرملا ىلع ًابجاو دادحتسالا نوكي ىتم -

 نيهجو  اهجوز اهنم بلط اذإ ةأرملا ىلع دادحتسالا بوجو يف : يوونلا لاق

 . بوجولا امهحصأ

 (01طبالا بفكتل - 4

 ةنسلا لصأ ىدأتيو هيف تبني يذلا رعشلا فتن : يأ «هفتنو .ثنؤيو ركذي طبإلا

 لصحي دوصقملا اذهو .ةفاظنلا دوصقملا نألو ؛فتنلا هملؤي نم اميس الو قلحلاب

 ظفل :يأ  ظفللا ىلإ رظن ْنَم :ديعلا قيقد نبا لاقو .فتنلاب لصحي امك قلحلاب

 .ليزم لكب هزاجأ ىنعملا ىلإ رظن ْنَمو ءفتنلا عم فقو  ثيدحلا

 .ةأرملاو لجرلل نس طبإلا فتنو . ىنميلاب هيف ةءادبلا بحتسيو اذه

 ؟طبإلا فتنو ةناعلا قلحب موقي ْنَم - 4

 نكلو .هطبإ فتنو هتناع قلحب هسفنب موقي «ةأرما وأ ناك الجر ,ناسنإلا نأ لصألا

 امأ .اهجوزل كلذ لعفت نأ ةأرملل زوجي امك ءرخآ لجر طبإ فتنب موقي نأ لجرلل زوجي
 اهيلإ رظنلاو ريغلا ةناع سمل هل حابي ْنَم قح يف الإ «ريغلل هب مايقلا مرحيف ةناعلا قلح

 .كلذ لعف امهريغل زوجي الو ءرخآلا ةناع قلح امهنم لكل زوجيف .ةجوزلاو جوزلاك

 )١51( ج « ينالقسعل ارجح نبال «يراخبلا حيحص حرش)  2٠١«يراسلا داشرإ)و «" 4 ؛ص للقسطلاني 

 03ج ص15١-؟"1.



 (؟9مجاربلا لسغ

 : اهب قحلأ امو مجاربلاب دوصقملا

 يتلا عضاوملا يه : يباطخلا لاق .فكلا رهظ يف يتلا عباصألا دقع يه مجاربلا

 ام ةلازإ اهب قحلأ دقو .ندبلا يرط نوكي ال نمم اميس ال .خسولا اهيف عمتجيو خستت
 هذه يف خسولا ءاقب يف ّنِإف ,خامصلا رعقو ,نذألا فطاعم يف خسولا نم عمتجي

 عمتجملا خسولا عمجو ,فنألا لخاد يف عمتجي ام كلّذكو .عمسلاب ًارارضإ عضاوملا

 :ةئس مجاربلا لسغ ١

 اهلسغ ىلإ جاتحي اهنأ ىنعمب ,ءوضولاب ةصتخم تسيل ةلقتسم ةنُس مجاربلا لسغو

 .فيظنتلاو ,.لسغلاو ءءوضولا يف

 نماثلا عرفلا

 قاشنتسالاو ةضمضملا

 :ةرطفلا لاصخ نم هرابتعاب قاشنتسالاب دوصقملا - 0"

 «ءاملاب قاشنتسالاو» : ةرابع حرش ىف (دواد ىبأ ننس حرش دوبعملا نوع) يف ءاج

 ءوضولا ىف هبابحتساب عرشلا هيف درو ام ىلع هلمح لمتحي :ةرطفلا لاصخ يف ةدراولا

 يف خاسوأ عامتجاب هيلإ جايتحالا لاح ىلعو ءهقلطم ىلعو ءمونلا نم ظاقيتسالا دنعو

 , 5:"0فنألا

 ملسم حيحص)و .88”7ص ٠ ١ج «ينالقسعلا رجح نبال (يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتف» (5١؟)

 24ج « يواينملا ةمالعلل «ريغصلا عماجلا حرش ريذقلا ضيف»و 216١ ص 23ج .«يوونلا حرشب

 .؟١5 ١ص

 8١0. ص ١1ج .(دواد يبأ نئس حرش دوبعملا نوع» )١15(
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 ءوضولا يف : يأ «ءاملا قاشنتساو» :ةرابع هحرش يف يواينملل «ريدقلا ضيف» يفو

 رهاظلاو ,(019(فنألا ىف خسو عامتجا وحنل هيلإ ةجاحلا دنع وأ مونلا نم هابتنالا دنع وأ

 امك .هيلإ ةجاحلا دنع قاشنتسالا وه ءةرطفلا لاصخ نم هرابتعاب قاشنتسالاب دارملا نأ

 : ةرطفلا لاصخ نم اهرابتعاب ةضمضملاب دوصقملا ها

 نإ لوقن نأ نكمي «ةرطفلا لاصخ نم هرابتعاب قاشنتسالا يف هولاق ام ىلع ًاسايقو

 يفو ءءوضولا يف ةضمضملا «ةرطفلا لاصخ ثيدح يف ةدراولا ةمضمضملاب دوصقملا

 )١55( "ص .4ج .يواينملا ةمالعلل (ريغصل ا عماجلا حرش ريدقلا ضيف» ١؛.
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 فانل) صرع
 ةّيمكحلا ةراهطلا

 :ديهمت - 5

 .ربكأو رغصأ :ناعون ثدحلاو ءانلق امك ثدحلا نم ةراهطلا يه ةيمكحلا ةراهطلا

 ءوضولا رّذعت اذإو .هعفرل لسغلا بجوتسي ربكألاو .هعفرل ءوضولا بجوتسي رغصألاو
 حسملا زوجي ءوضولا يف نإ مث .بارتلاب مميتلا امهماقم ماق يعرش رذعل ءاملاب لسغلاو

 لسغ نم ًالدب ةريبجلا ىلع حسملا زوجي كلذكو «نيلجرلا لسغ نم ًالدب نيفخلا ىلع
 نإو .ماكحأ ةيمكحلا ةراهطلا ىلع بترتيو .لسغلا يفو ءوضولا يف باصملا وضعلا

 مدع ةراهطلا هْذُه دَفَف ىلع بترتي امك ,رهطتملل ءايشأ ةحابتسا اهيلع بترتي :تلق تئش

 . ةراهطلا هذه دقافل ءايشأ ةحابتسا

 : ثحبلا جهنم -

 : يلاتلا وحنلا ىلع بلاطم ةسمخ ىلإ ثحبملا اذه مسقأ مدقت ام ىلع ءانبو

 . ءوضولا :لوألا بلطملا

 . لسغلا : يناثلا بلطملا

 .مميتلا :ثلاثلا بلطملا

 .نيفخلاو ةريبجلا ىلع حسملا :عبارلا بلطملا

 ماكحأ نم اهدقفو ةيمكحلا ةراهطلا ىلع بترتي ام :سماخلا بلطملا
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 8 رومأ ةعبرأ ىلع مداكلا مزال عوضاولا رع مالخلا

 ؟ءوضولا نوككي مب (لوألا)

 . ءوضولا ةيفيك : (يناثلا)

 .ءوضولا ضقاون :(ثلاثلا)

 اذه مسقنس اذه ىلعو .ءوضولا ضقاونب ةلصلا قيثو هّنأل ؛ يلختلا بادآ : (عبارلا)

 -: يلاتلا وحنلا ىلع ةيتآلا رومألا نم رمأ عرف لكل صصختيو « عورف ةعبرأ ىلإ بلطملا

 ؟ءوضولا نوكي مب :لوألا عرفلا

 .عوضولا ةيفيك : يناثلا عرفلا

 .ءوضولا ضقاون :ثلاثلا عرفلا

 . يلختلا بادأ :عبارلا عرفلا

 لوألا عرفلا

 ؟ءوضولا نوكي مب

 :رهطملا رهاطلا قلطملا ءاملاب ءوضولا تال

 دوصقملاو .رهطملا رهاطلا قلطملا ءاملاب ءوضولا زاوج ىف ملعلا لهأ نيب فالخ ال

 امأ .ةفاضإلا هذه هنع كفنت ال ثيحب هريغ ءيش ىلإ ًافاضم سيل ام :قلطملا ءاملاب

 . ثدحلا هب عفتري يذلا وهف :رهطملا امأو .«سجلب سيل ام وهف :رهاطلا
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 :رهطملا رهاطلا قلطملا ءاملا اذغ امي ةوضولا -

 ركذنو ءهب ءوضولا زاوج ىدم ةهج نم عاونأ .رهطملا رهاطلا قلطملا ءاملا ادع ام

 -:عون لكب ءوضولا زاوج ىدمو .عاونألا هذه يلي اميف

 .هب أَضوَتُي الف «هب ةراهطلا لصحت الو ؛هريغ ىلإ فاضملا ءاملا :لوألا عونلا 4

 : يعو , ماسقأ ةثالث عونلا اذهو

 .درولا ءامك تارهاطلا نم رصتعا ام :لوألا مسقلا

 هدحا اف راغب وع , هئازجأ ىلع بلغو همسا رّيغف رهاط هطلاخ ام : : يناثلا مسقلا

 هلل نسل ران دا اوت وأ اوخ

 ماسقألا هذه عيمجف .يلغملا ءالقابلا ءامك «ريغتف رهاط هيف خبط ام ثلاثلا مسقلا

 اهب ةراهطلا لصحت الو اهب ءوضولا ءىرجي ال ةثالثلا

 مصألاو ىليل يبأ نبا نع يكح ام الإ ًافالخ هيف ملعن ال» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق

 , 21 5”(سجنلا اهب لازيو «ثدحلا اهب عفتري .روهط اهنأ ةرصتعملا هايملا قى

 ءامب زئاج ريغ ءوضولا نأ ملعلا لهأ نم هلوق ظَفْحَن ْنَم لك عمجأ :رذنملا نبا لاقو
 مسأ هيلع عي قلطم ءامب الإ ةراهطلا روجت الو .رفصعلا ءامو ءرجشلا ءامو ,درولا

 , "4 9(ءاملا

 .ةب ءوضولا زوجيو هريغ :ىلإ فاضملا ءاملا : ىناثلا عونلا دك

 فالخ الو ءرثبلا ءامو رهنلا ءام لثم .هرقمو هلحم ىلإ فاضملا ءاملا وه عونلا اذهو

 . "49هب ءوضولا زاوج يف

 ١ هتافص ىدحإ رّيغف هنم زّرحتلا نكمي رهاط هطلاخ يذلا ءاملا :ثلاثلا عونلا :

 .99١ص ء١ج .مزح نبال «ىلحملا» ء١١ص ء1ج ««ينغملا» (1١1ه)

 . 159 ص «١1ج ؛مزح نبال «ىلحملا» . ١١ص .١ج ؛«ينغملا» )١55(

 . 3١ص ١2ج .«ينغملا» )١157(
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 . نارفعزلا ءام لثم ,هتحئار وأ هنول وأ همعط

 .©"؟زاوجلا ىلإ ةفينح وبأ مامإلا بهذو .هب

 رئاسو بلحطلاك .هنم زّرحتلا نكمي ال ام هطلاخ يذلا ءاملا : عبارلا عونلا 7

 :ةناديعلا نم لولا هيذجت انو اعتاب ظقسي قنلا رجشلا رو كلذكو املا هتينيتام
 ريغتف ءاملا هيلع ىرج اذإ راقلاو تيزلاك ءاملا رارق يف وه امو .ءاملا يف هيقلتف «نبتلاو

 .هنم زّرحتلا قشي هنأل .هنع ىفعي هلك اذهف ءاهيف ءاملا فقي يتلا ضرألا يف ناك وأ هب

 ."؛*ءاملا نم عونلا اذهب ءوضولا زوجي يلاتلابو

 :بارتلا هطلاخي يذلا ءاملا :سماخلا عونلا 5

 ًاشحاف ًاريثك بارتلا ناك نإو .ءاملا اذهب ءوضولا زاج ًاليلق بارتلا ناك اذإ :رظني
 قبي ملو ًائيط راص هنأل ؛هب ءوضولا زجي مل .ءاضعألا ىلع ءاملا يرجي دعي مل ثيحب

 , 00م

 : هثكم لوطب ريغتي يذلا ءاملا : سداسلا عونلا -55

 ؛ةريغي ءىشب ةطلاخم ريغ نف كلذ ببس ريغتف ةليوط ةذه ةتاكم ىف ءاملا ىقب اذإ

 .©*0١هب ءوضولا زوجيو .هتيروهطو هقالطإ ىلع ىقبي ءاملا اذه نإف

 : لمعتسم ءام هطلاخ يذلا ءاملا : عباسلا عونلا 56

 ءيش عقو اذإف .لسغلا يف وأ ءوضولا يف لمعتسملا «لمعتسملا ءاملاب دوصقملا

 ىقبي ءاملا اذهف ,روهطلا ءاملا يف .,ءىضوتملا ءاضعأ نم طقاسلا ءاملاف ءءاملا اذه نم

 دقف ءأريسي هيف طقاسلا لمعتسملا ءاملا ناك اذإ اذهو هب ؤضوتلا زوجيو «هتيروهط ىلع

 امهيديأ فلتخت ءدحاو ءانإ نم امهنع هللا يضر ةشئاعو وه لستغا هلك يبنلا نأ يور
 ءام يف عقب شاشر نم مّلْسَي ال اذه لثمو . يل قبأ :هبحاصل لوقي امهنم دحاو لك هيف

 ُ :انهتاضعأ لشعا سد فانلا

 )١58( .«ينغملا» ج١ء ص١١ . )١59( .«ينغملا» ج١. ص"١1 .

 ) )16١.«ينغملا» (161) . 1١"ص .١ج .«ينغملا» ج١ء ص١4 .
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 حلصي ال هنإف «فرعلاب فرعي ريثكلاو «ًاريثك هيف طقاسلا لمعتسملا ءاملا ناك اذإ امأ

 : يعفاشلا باحصأ لاقو .لبنح نب دمحأ مامإلا نع نيتياورلا ىدحإ يف ثدحلا عفرل

 راج لقألا وه لهعتسملا ناك نإ. وصولا رسل لمعلا ره ريتكألا ناكنإ
 , 364 ءوضولا

 هدي هيف ءىضوتملا سمغي يذلا ءاملا :نماثلا عونلا 55

 هنم فرتغي نأك .هئام نم ًاضوتي يذلا ءانإلا يف هدي ءوضولا ديري ْنَم سمغ اذإ

 هدي ءىضوتملا سمغ هيف رثؤي الو .هتيروهط ىلع ىقبي ءاملا نإف .هيدي وأ ههجو لسغيل
 ناكو «- تسط يأ روت نم أضوت ِةِكَب يبنلا نأ تبث دقف هديب هنم ءاملا هفارتغا الو هيف

 لسغو فيرشلا ههجو لسغو هقاشنتساو هتمضمل .هنم فرتغيل هيف ةفيرشلا هدي لخدي كي
4055 

 لمعتسملا ءاملا : عساتلا عونلا -

 هنكلو رهاط ءام وه ,ربكألا ثدحلا نم لسغلا يف وأ ءوضولا يف لمعتسملا ءاملا

 وه اذهو ءربكألا ثدحلا نم الو رغصألا ثدحلا نم هب ةراهطلا حصت الف .رهطم ريغ

 وهو «ةفينح يبأ نع روهشملا وهو .يعازوألاو ثيللا لاق هبو «ةلبانحلا بهذم رهاظ

 ثيدحلا يأرلا اذهل ةجحلاو . يعفاشلا بهذم رهاظ وهو .كلام نع نيتياورلا ىدحإ

 هيف لستغي الو .مئادلا ءاملا يف مكدحأ نلوبي ال» :دواد وبأو دمحأ هاور يذلا فيرشلا

 نم هب ةراهطلا حضنف رهطم رهاط هنإ ىرخأ ةياور لبنح نب دمحأ نعو .«ةبانج نم

 باحصأو .لوحكمو .يرهزلاو ,يعخنلاو .ءاطع لوق وهو .ربكألاو رغصألا ثدحلا

 لَو هحسم ثيدح لوقلا اذه دضعيو .كلام نع ةيناثلا ةياورلا وهو .يرهاظلا بهذملا

 , 9*0هئوضو نم هديب ناك ءام لضفب هسأر

 ةيمذ لسغ يف لمعتسملا ءاملا :رشاعلا عونلا

 ةيمذلا لسغ ىف لمعتسملا ءاملا ربتعي لهف .رخآلا ضعبلا دنع رهطم ريغ رهاطو

 .7360ص لج .«راطوألا ليث» (165 .١١-١هص كج .(«ينغملا» (155؟)

 .7؟ص اج . «راطوألا لين») ,.186-19ص كج ««ينغملا» )1١6:4(

 ال



 ةلأسملا يف :يلبنحلا ةمادق نبا لاق ؟هب لسغلاو ءوضولا زوجي ًارهطم ًارهاط ضئاحلا

 لسغ نأب كلذ ًالّلعم ءهب لسغلاو ءوضولا زوجيف رهطم هنأ (ىلوألا) :بهذملا يف ناتياور
 اذهو ءهب تدربت يذلا ءاملا هبشأف ءاهل ةبسنلاب ةالصلا نم ًاعنام عفري مل ضئاحلا ةيمذلا

 ءطو نم عناملا هب تلازأ اهّنأل ؛رّهطم ريغ رهاط هنأ (ةيناثلا) ءكلُذ اذكف رهطم رهاط ءام

 .ةملسم هب تلستغا ول ام هبشأ ءاهل جوزلا

 ؛ةلبانحلا دنع ًارهطم لمعتسملا ءاملا اذُه ناك ةيانجلا نم هب ةيمذلا تلستغا نإ
 ةدابع يف لمعتسا الو اهقحب ةالصلا نم ًاعنام عفري مل هنأل ؛هب , ا وا

17 00 

 , 35 ©2هب تدربت ول ام هيشأ

 دربتلل مسجلا لسغ يف لمعتسملا ءاملا :رشع يداحلا عونلا 54

 ءاملا كلذكو ,؛ثدحلا عفرل ال دربتلل هندب ناسنإلا لسغ يف لمعتسملا ءاملا

 الو ءدبعت ةراهط يف لمعتسي مل هنأل ؛هب ءوضولا زوجي هنإف :بوثلا لسغل لمعتسملا

 .9*0ثدح عُنَرَل لمعتسا

 :تيملا لسغ ىف لمعتسملا ءاملا :رشع ىناثلا عونلا 5-42

 نمؤملا» : يك هلوقل ؛ ةلبانحلا بهذم نم حيحصلا ف ًاتيم وأ ناك ا ا ىمدألا

 درو فيرشلا ثيدحلا نأل ؛هتومب رفاكلا سجني نأ لمتحيو :ةمادق نبا لاقو .ةايحلا

 ةمرحك ةمرح هل سيلو .هيلع ىَلَصُي ال هنأل ؛هيلع رفاكلا سايق حصي الو «ملسملا يف
 كلذكو .ًارهاط ىقبي هلسغ يف لضفتملا ءاملا نإف تيملا ةراهطب انلق اذإو 00 نبا

 يف وأ ءوضولا يف لمعتسملا ءاملا ءاقبب لاق نم يأر ىلع هب ءوضولا حصي ءارهطم ىقبي

 .هتيروهط ىلع لسغلا

 ةساجنلا هتطلاخ اذإ ءاملا :رشع ثلاثلا عونلا

 هيف تعقو اذإ ريثكلاو ليلقلا ءاملا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ :رذنملا نبا لاق أ

 .١7-١5ص « جا «(«ىنغملا» (6٠1ه)

 .١73ص 31ج .«ىنغملا» (1255)
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 كلذ ىنعمو , 0 058كلذك ماد ام سجن هنأ .ةحئار وأ ا يعظ عاملل تريغف ةساجين

 . هِسْجْنَتل هب ةراهطلا زوجت ال هنأ

 مامإلا نع ناتياور يلبنحلا بهذملا يفف ةساجن هتطلاخو ًاليلق ءاملا ناك اذإ

 : دمحأ

 بهذم يف روهشملا وه اذهو .ةساجنلا هذهب ءاملا ريغتي مل نإو .سجني (ىلوألا)
 ةلاكلا

 « سابع ن نباو «ةريره يبأو «ةفيذح نع كلذ يور ريغتلاب الإ سجني ال (ةيناثلاو)

 .ىليل ىبأ نباو ءديز نيرباجو ءءاطعو ,ةمركعو «نسحلاو «بيسملا نب ديعسو

 .هب ةراهطلا روجت هنأ كلذ ىنعمو . 9*1 ههريغو يروثلاو . ىعازوألاو «كلامو

 :9*2تاناويحلا راسأ :رشع عبارلا عونلا

 ةهج نم تاناويحلا راسأ يف لوقلا ةصالخو .برشلا ةلضف وهو رؤس عمج راسألا

 «سجن امهرؤس ْنأل ريزنخلاو بلكلا رؤسب ةراهطلا زوجت ال هنإ ءاهب ةراهطلا زاوج ىدم
 رهاط امهرؤس :دوادو يعازوألاو كلام لاقو . ةفينح يبأو يعفاشلاو ةلبانحلا بهذم اذهو

 .امهب لسغلاو ءوضولا زوجي

 ريطلا حراوج كلّذكو  ةقلخلا يف اهنود امو رْوْنّسلا ادع- مئاهبلا عابس رؤس امأ

 تاناويحلا هذه رآسأ َّنأ لبنح نب دمحأ مامإلا نع يور دقف «لغبلاو يلهألا رامحلاو
 .يرهزلاو .ءاطعو ,.نسحلا كلذ عيمج رؤس يف نطحاتزو .اهب ؤضوتلا زوجي ال ةسجن

 نع يور امل «راظنملا نباو . يعفاشلاو .كلامو «.دانزلا وبأو «ةعيبرو . يراصنألا ىيحيو

 . اهلك عابسلا تلضفأ امب .معن :لاق ؟رمحلا تلضفأ امب ًاضوتنأ : لئس هنأ كك يبنلا

 )١169( 73"ص .١ج .(«ينغملا» .

 نب نمحرلاد بع نيدلا ءاهب فيلأت «ةلبانحلا هقف يف ةدمعلا حرش ةدعلا» 074 ص . ١ج .«ينغملا» )١154(

 (ريبكلا حرشلاو فاصنإلا رصتخم»و . ةمادق نبا فيلأت «ةدمعلا»و . 7-74 ص ء يسدقملا ميهاربإ

 . ؟-8ص «.باهولا دبع نب دمحم مالسإلا خيش فيلأت

 . 48ص ؛ ١1ج «(ينغملا» (١1ه9)
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 .كلذ يف ملعلا له لهأ نيب فالخ الو ءهب ءوضولا زوجي هنإف همحل لكؤي ام رؤس امأ
 لهأ رثكأ لوق اذهو ,ةرافلاك ةقلخلا يف اهنود امو ةرهلا روسب ءوضولا روجي كلذكو

 .ملعلا

 :050ضئاحلا رؤس :رشع سماخلا عونلا و

 زوجتف ءملعلا لهأ ةماع دنع ًارفاك وأ ًاملسم ناك ءاوس رهاط يمدآلا رؤس نإ :انلق
 نب رباج نعو نفت رهظتي نأ ضئاحلا رؤس هرك هنأ يعخنلا نع يكح هن أ هب ةراهطلا

 نمؤملا» :لاق هنأ ِهلكك هللا لوسر نع تبثامب امهلوق ىلع دري نكلو . هب ًاضوُتي ال :ديز
 ءانإلا نم برشت تناك اهنع ىلاعت هللا يضر نينمؤملا مأ ةشئاع ةديسلا نأو .«سجني ال

 ءانإلا نم اهمف عضوم ىلع فيرشلا همف يا لكك هللا لوسر هذخأيف .ضئاح يهو

 هذهب لدتسيو نملك يهو ْهَيَك هللا لوسر سأر لسغت اهنع هللا يضر تناكو .برشيف
 رهطتلا نكمي ءارهاظ نقبي امهروس نإف يلاتلابو .ةرهاط ىقبت ضئاحلا نأ ىلع راثآلا

 . لسغلاب وأ ءوضولاب هب

 : دحاو ءانإ نم ةأرملاو لجرلا ءوضو ل ا

 : هناونع لعج باب يف .حيحصلا هعماج يف ىلاعت هللا همحر يراخبلا مامإلا ىور
 رمع نب هللادبع نع : ىلاعت هللا همحر لاقف «ةأرملا ءوضو لضفو .هتأرما عم لجرلا ءوضو»

 مامإلا لاق .«ًاعيمج كك هللا لوسر نامز يف نوؤضوتي ءاسنلاو لاجرلا ناك» :لاق هنأ

 نم ةأرملاو لجرلا ؤضوت زاوج ىلع ليلد هيف :رمع نبا نع ربخلا اذهل هحرش يف ينيعلا
 . (61دحاو ءانإ

 .دحاو ءانإ نم لك هللا لوسرو انأ لستغأ تثك :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو

 اهي قاضرتيب اناك انهنأ "6 يبنلا نع ًاضيأ ةشئاع نعو .0نابنج نحنو
 , (5"0ةالصلل

 .44-5:0ص :. 1١ج .ةمادق نبال (ينغملا» ء.1 89ص .١ج .يقهيبلل «ىربكلا نئسلا» )١11(

 .48 ,84ص اج .ينيعلل «يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع» )15١(

 .1-56١1575ص .1ج .(يئاسنلا ننس» ء154 4ص ١1١ج ؛ء(دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (1١؟)

 . 1"هص ١1ج .(هجام نبا ننس» (15)



 حّرص كلذبو .دحاو ءانإ نم ةأرملاو لجرلا ءوضو زاوج يف ةحيرص ثيداحألا هذهف

 وأ دحاو ءانإ نم ةأرملاو لجرلا ًاضوت ولو : مزح نبال «ىلحُملا» يف ءاج دقف .ءاهقفلا

 ءوضو امأف : يناكوشلا هيقفلا لاقو .©9©زئاج كلذف ًاعم نافرتغي دحاو ءانإ نم الستغا

 .27هزاوج يف فالخ الف دحاو ءانإ نم ًاعيمج ةأرملاو لجرلا

 : يتأي ام دحاو ءانإ نم ةأرملاو لجرلا ءوضو زاوجل ةبسنلاب ءانه ظحاليو

 جوزلا امه ءدحاو ءانإ نم ءوضولا يف ةأرملاو لجرلا عامتجاب دارملا نإ :ًالوأ

 عم عمتجت نأ ةأرملل زوجي ال هنأل ؛05ةاهيخأو اهيباك اهمراحم عم ةأرملا وأ .هتحوزو

 ءاضعأ فشكت نم ءوضولا همزلتسي امل ؛دحاو ءانإ نم ًاعيمج نآضوتيف ءاهنع يبنجأ

 .روجي ال اذهو « يبنجألا مامأ ةأرملا

 نأ ىلع هانركذ يذلا يراخبلا ثيدحل هحرش يف ينالقسعلا مامإلا ٌلدتسا :ًايناث

 نم ْنهجوزت زاوجل ءاهرؤسو اهروهط لضف لامعتساو ةيمذلا ةراهط ىلع» اليلد هيف

 لال دتسا ىلع ظحاللي نكلو , (9"0(اهريغو ةملسملا نيب ثيدحلا يف ةقرفتلا مدعو «ملسم

 نم ةيوس ا ءاسنلاو لاجرلا ءوضو نأشب درو يراخبلا ثيدح نأ ينالقسعلا مامإلا

 «ةبانجلا نم لسغلا يف ملسملا اهجوز عم عمتجت دق امنإو .ًاضوتت ال ةيمذلاو ,دحاو ءانإ

 رهاط ةبانجلا نم ةيمذلا لسغ ىف لمعتسملا ءاملا ّْنأل ؛ءىزجمو زئاج لسغلا اذهو

 , 52"20لبق نم انركذ امك ءاملعلا ضعب دنع رهطمو

 : سكعلابو لجرلا ءوضو لضفب ةأرملا ءوضو - 0

 ءوضو امأ . لجرلا ءوضو لضفب ةأرملا ءوضو زاوج ىلع قافتالا يوونلا مامإلا لقن

 ثيداحألل كلذ يف لجرلل ةصخرلا ىلع ملعلا لهأ رثكأف ةأرملا ءوضو لضفب لجرلا

 هللا لوسر نأ اهنع هللا يضر ةنوميم نع سابع نبا نع يور ام اهنم ,كلذ يف ةدراولا

 .185ص .١ج ؛مزح نبال «ىلحملا» )١114(

 )١119( 37ص .١ج .يناكوشلل «راطوألا لين» .

 )١117( ص .١ج «ينالقسعلل (يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» 77 7٠١ص .١ج «؛«راطوألا ليت» .

 ) )11.؟199ص ءكج « ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف»

 )154( ةرقفلا )١75(.

 الا



 ,دمحا هاور6 ةبانجلا نم اهلسغ لضفب اضرت ل

 لكك يبنلا ءاجف .ةنفج يف لَك يبنلا جاوزأ ضعب لستغا :لاق سابع نبا نعو
 ال ءاملا نإ» : كك لاقف .ًابنج تنك ينإ هللا لوسر اي :هل تلاقف لستغي وأ اهنم ًاضوتيل

 امأو» : ينيعلل يراخبلا حيحص حرش يفو , 2030ه باحصأو دمحأ هاور .(بنجي

 يوغبلا لاق .ال وأ هب تلتخا ءاوس «لجرلل هب ءوضولا يعفاشلا دنع زوجيف ةأرملا لضف

 روهمجو ,ةفينح وبأو .كلام لاق اذهبو .هيف ةحيحصلا ثيداحألل هيف ةهارك الف :هريغو
 دمحأ مامإلا نع روهشملا نإ لب .هب َتّلَخ اذإ ههرك دمحأ مامإلا نإ انلق دقو .ءاملعلا

 , 270هنم تأضوت يذلا ءاملاب يأ .هب تلتخا اذإ ةأرملا ءوضو لضفب ؤضوتلا زوجي ال هنإ

 ليقع نبا ريسفت اذهو .ملسم لجر اهاري ال نأ وه «ءاملاب ةأرملا ةولخب دوصقملاو

 .©"9ءايشأ ةثالث هذه ةولخلا ةلأسم يف ظحالي نكلو .يلبنحلا

 ناك اذإ «ةلبانحلا دنع رتاوت امنإ هيف تأضوت يذلا ءاملاب ةأرملا ةولخ ْنأ :لوألا

 هتراهط ىلع ىقبي ءاملاف .خسولا نم اهبوث لسغل وأ اهتفاظنل وأ دربتلل ءاملل اهلامعتسا

 . هتلضفب رهطتلا لجرلل زوجيو هتيروهطو

 ناك اذإ امأ ,ٌاليلق ءاملا ناك اذإ رثؤت امنإ هنم تأضوت يذلا ءاملاب ةولخلا ْنأ : يناثلا

 .هتراهط يف رثؤت ال ةولخلا نإف ءرثكأ وأ نيتلق ناك ام وهو ًاريثك

 وه .ءاملاب تفلتخا اذإ ةأرملا روهط ةلضف لامعتسا نم لجرلا عنم ربتعي :ثلاثلا

 روهط لضفب رهطتلا ةأرملل حابي كلذل «ةلبانحلا دنع ىنعملا لوقعم ريغ يدبعت رمأ

 ملو لجرلاب ٌصتخا يهنلا ْنأل - هب رهطتت يذلا ءاملاب يأ  اهروهطب تلتخا اذإ .ةأرملا

 كلذ نم ةأرملا ءوضو لضفب لجرلا ؤضوت نع يهنلا ديفت ثيداحأ تيور دقو -3
 نأ ىهن لكي هللا لوسر نأ ورمع نب مكحلا نع دواد وبأو يئاسنلا هأور يذلا ثيدحلا

 . 36ص ا« جا . ىناكوشلل «راطوألا لينا (155)

 .8ك ص جا «(يراخبلا حيحصل ينيعلا مامإلا حرش (ل

 .؟5 6١ص ء31ج ««ينخملا» 11
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 دراولا يهنلا يرهاظلا بهذملا ءاهقف لمح دقو .2"”ةأرملا ءوضو لضفب لجرلا ًاضوتي

 لكو» : ىلاعت هللا همحر مزح نبا روهشملا يرهاظلا هيقفلا لاق دقف « ميرحتلا ىلع هيف

 لحي مل ءالضف هنم تلضفأف هنم تلستغا وأ ضئاح ريغ وأ ضئاح ةأرما هنم تأضوت ءام

 اودجي مل وأ ءرخآ ٌءام اودجو ءاوسو .هنم لسغلا الو .لضفلا كلذ نم ءوضولا لجرل
 هب لسغلاو هب ءوضولا زئاجو .ءاسنلاو لاجرلل هبرش لالحو .مميتلا مهضرفو .هريغ
 هلثم ناك نإف هنم هتلمعتسا امم لقأ نوكي نأ الإ الضف نوكي الو .لاح لك ىلع ءاسنلل

 . 3" «ةأرملاو لجرلل زئاج لسغلاو هب ءوضولاف لاجرلا لضف امأو .الضف سيلف رثكأ وأ

 زاوجلا ثيداحأو عنملا ثيداحأ نيب قيفوتلاو عمجلا ءاملعلا ضعب لواح دقو

 .ءاملا نم ةأرملا هلمعتست ام لضفب ريهطتلا نع عقو امنإ يهنلا نإ : يباطخلا مامإلا لاقف

 نمو .ءانإلا يف ىقبي يذلا لضفلا نود .ريهطتلا دنع اهئاضعأ نع لضفو لاس ام :وهو
 رجح نبا لاقو .9"2باجيإلا نود بابحتسالا ىلع كلذ يف يهنلا لعج نم سانلا

 ءام كاذف .ءام نم ءاضعألا نم طقاست ام ىلع لمحت يهنلا ثيداحأ : ينالقسعلا

 كلذبو «ءانإلا يف ءاملا نه يقب ام ىلع لمحي زاوجلاو .هب رهطتلا زوجي ال لمعتسم

 .2"*باجيإلا ال هيزنتلا ىلع يهنلا لمحي وأ :يباطخلا لاق عمجلا

 :27ءوضولا ةينأ 8

 .اهثام نم ءوصولا حصي ىتح ؛ةسجن ريغ .ةرهاط نوكت نأ ءوضولا ةينأ يف طرتشي

 : يلب ام اهيف لوفلا ةلمجو

 .هئام نم اضوتي نأ زوجيف .«غبدي مل نإو «ةيعرش ةاكذ

 .4١؛ةص ءثج ىدواد يبأ نئس» . 15ص « ١ج ؛(يئاسنلا نئسو (57/1)

 .؟١ ١ص .1ج ءمزح نبال «ىلسملا» (1939

 .١6١ص كوك ج ءيدواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (17/5)

 )١1/5( نص أجا « ينالقسمحلل «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» 815

 كاز "1-7 هرص ٠ ٠١ج« يقهيبلل «ىربكلا نئسلا) ف 0-مص جا « يعفاشلل «مألاو (1١1/ك١

 ."9"ص ا ءاج .(عئانصلا عئادبو ,/556-3ص 31ج .ةمادق



 لوق اذُهو ةيعرش ةاكذ َىكَُد نإو ء.سجن وهف هلكأ زوجي ال ناويح دلج ناك اذإو - ب
 ,رهاط هدلج نإف ةيعرشلا ةاكذلا يكد اذإ :ةفينح وبأو كلام لاقو . ةلبانحلاو يعفاشلا
 :ةاكذلاب غبدلا هبشف .هتاكذك يأ «هتاكذ ميدألا غابد» : لكك يبنلا نع فيرشلا ثيدحلل

 يهو  ةاكزلاب هتراهطف .هفعض عم غبدلاب دلجلا رهط اذإف ,هبشملا نم ىوقأ هب هبشملاو
 . ىلوأ - ىوقأ

 اتلابو « ا أ هيب كلذ ذ فالحخ الب .سجن بدلا ,ق ةتيملا دلج -ج

 . ءوضولا ءامل ٌءانإ دلجلا اذه حلصي ال

 اهدلج رهطي يتلا ةتيملا يف نوفلتخي ءاملعلا نكلو .غبدلاب رهطي ةتيملا دلج د
 نم عنص اذإ «غبدلاب اهدلج رهطي ىتلا ةتيملاف .©9"2لبق نم كلذ انّيب دقو .غبدلاب
 اذإ امأ ,هنم ٌوّضوتلا زوجيف هيف ءاملا سجني الو رهاط وهف ءوضولل ءانإ غوبدملا اهدلج
 ءوضولا زوجي الف هيف سجني ءاملا نإف ,غبدلاب رهطي ال ةتيم دلج نم ءوضولا ءانإ عنص
 . ةنم

 محللا لوكأم ريغ وأ .محللا لوكأم ةتيم تناك ءاوس سجن ةتيملا مظع - ه

 .هتساجن ةهج نم فالخلا اذه ىلع وهف ةتيملا مظع نم ءوضولا ءانإ عنص اذإف

 ءوضولا هركأ ينإ : يعفاشلا مامإلا لاق .امهيف ءوضولا هركي ,ةضفلاو بهذلا ةينا -و

 كلام بهذم اذهو ,كلذ هل تهرك نإو .عءوضولا لديعي نأ هرما مل أضوت نأ ءلامهيف

 .ةلباتحلاو- «ةيفتحلاو

 ؤضوتلاو اهلامعتساو اهذاختا حابيف  ةضفلاو بهذلا ةينا ريغ  ةينآلا رئاس امأ -ز

 بشخلاك ةنيمث ريغ وأ ,«قيقعلاو .رولبلاو توقايلاك نمثلا ةيلاغ تناك ءاوس ءاهيف

 . ملعلا لهأ ةماع لوق يف اهنم ءيش لامعتسا هركي الو ,ديدحلاو «ةراجحلاو ,فزخلاو

 «هتطلاخ ةساجن هيف َّنأ ملعي مل ام .هئانإ نمو كرشملا ءام نم ءوضولاب سأب الو - ح
 . ةينارصن ةرج يف ةينارصن ءانإ نم هنع هللا يضر باطخلا نب رمع ًاضوت دقو

/: 



 يناثلا عرفلا

 ءوضولا ةيفيك

 : ءوضولا ةيعو رشم -4

 نيذْلا اهُيأ ايإ» : ىلاعت لاق «ةالصلا ةحص طئارش نمو ءمالسإلا ضئارف نم ءوضولا
 مكسوؤرب اوحسمآو قفارملا ىلإ مُكيديأو مكهوجو اوُلسغآف ةالّصلا ىلإ متمك اذإ رضا

 ىتح ثدحأ اذإ مكدحأ ةالص هللا لبقي ال» : للك لاقو . 29« نيبعكلا ىلإ ْمُكلُجرَأو

 , 2370 (اضوتي

 نمو .مالسإلا ضئارف نم هنأو .ءوضولا ةيعورشم ىلع ةمألا ءاملع عامجإ دقعناو
 .ةالصلا ةحص طئارش

 :نضولا نيقئارفا كف الإ

 يور ءاهنودب مميت تلو لمع حصي ال اذكو .ةينلا نودب ءوضو حصي الف : ةّينلا : ًالوأ
 وهو .قاحسإو .ثيللاو . يعفاشلاو كلام لاق هبو .هنع هللا يضر ىلع نع كلذ

 طرتشت امنإو .ءاملاب ةراهطلا يف ةينلا طرتشت ال : ةيفنحلاو يروثلا لاقو . ةلبانحلا بهذم
 .ةميعلا نقاكيلا

 .بلقلا وه دصقلا لحمو ,دصقلا نع ةرابع يه ذإ .بلقلا وه ةينلا لحم نإو اذه
 نم عناملا ةلازإ هب ًايوان يأ ,ثدحلا عفر هب ًايوان يعرشلا ءوضولا نايتإ هبلقب دصق ىتمف
 مل نإو ءوضولا يف ةيعرشلا ةينلاب ءاج دقف ,ةالصلاك .ةراهطلا ىلإ رقتفي لعف يأب همايق

 ةراهطلا هل عرشت ال ام (ءوضولا انثحب يف يهو) ةراهطلاب ىون ْنِإف .هاونو هدصق امب ظفلتي
 .هّئدح عفتري مل ةيعرشلا ةراهطلا وني ملو لكألاو دربتلاك

 قاشنتسالاو ةضمضملا نأ ينعي اذهو  هجولا نم فنألاو مفلاو  هجولا لسغ : ًايناث
 كلام لاقو . ةلبانحلا بهذم نم روهشملا وه اذهو .بجاو هجولا لسغ نأل .نابجاو

 )١077( ةرقفلا )56(.

 )١178( 87ص ؛ ١ج .يقابلا دبع داؤف دمحم عضو «ناخيشلا هيلع قفتا اميف ناجرملاو ؤلؤللا» ,

 )95/ا )1١.اهدعب امو ١١١ص ءا١ج ء( ينغمل اذ
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 يف نابجاو «ةيفنحلا دنعو ءءوضولاو لسغلا :نيتراهطلا ىف نابجَي ال : ىعفاشلاو

 . لسغلا يف ناقفرملا لخديو .«نيقفرملا ىلإ نيديلا اسغ :ًاثلاث
 يف نيف ني

 «لبنح نب دمحأ مامإلا دنع سأرلا عيمج هحسم يف بجاولاو ,سأرلا حسم :اعئاز

 « يعفاشلا بهذم وهو ةهضعب حسم هيزجي هنأ دمحأ نع يورو . كلام بهذم وهو

 . ةيفنحلاو .يروثلاو

 ىلع امهسبل ْنِإ نيفخلا ىلع حسملا وأ ,نيبعكلا ىلإ نيلجرلا لسغ :ًاسماخ
 . ىلاعت هللا ءاش نإ دعب اميف اهركذنس ةنيعم طورشب «ةراهط

 ةبترم ءوضولا ءاضعأ لسغي يأ وضع دعب ًاروضع ءوضولاب يتأي نأب بيترتلا :ًاسداس
 هجولا لسغيف «هانركذ يذلا وهو كي يبنلا ًاضوتي ناك امكو «ميركلا نآرقلاب تدرو امك

 .اذهو «نيبعكلا ىلإ نيلجرلا لسغي مث «سأرلا حسمي مث «نيقفرملا ىلإ نيديلا مث ءًالوأ

 ريغ بيترتلا نأ ىرخأ ةياور دمحأ نعو . مهريغو ءروث يبأو ,يعفاشلاو «ةلبانحلا بهذم

 .ةيفنحلاو «يروثلاو .كلام بهذم اذهو ,بجاو

 لغشني ال نأب .ضعب َرْثِإ اهضعب ءاضعألا لسغ عّباتت يأ «ةالاوملا :ًاعباس

 يلوق دحأو يعازوألاو «لبنح نب دمحأ دنع ةبجاو ةالاوملاو .هءوضو عطقي امب ءىضوتملا

 يضمي ىتح وضع لسغ ءىضوتملا كرتي ال نأ يه ةلبانحلا دنع ةبجاولا ةالاوملاو

 . هترارحو هتدورب يف لدتعملا نامزلا يف هّلبق يذلا وضعلا هيف فجي ءنمز

 0401 ويضولا نلت 3

 لبقو .ءوضولا ةين دعب اهلحمو «هللا مسب) يهو .ءوضولا لوأ يف ةيمستلا : ىلوألا

 . ةيمستلا لبق ءوضولا ةدارإ دنع كاوسلا نسيو اذه .ءوضولا لاعفأب نايتإلا

 حرشلاو فاصنإلا رصتخم)» 2” ص .ي«ةدمعلا حرش ةدعلاو ءاهدعب امو 9ا/ص ءق1ج «(ينغملا» ةيل)

 . 7١-7١ ص .باهولا دبع نب دمحم مالسإلا خيش مامالل (ريبكلا

 اك



 . ءوضولا لوأ يف ًاثالث نيفكلا لسغ : ةيناثلا

 ةضمضملل ةفرغ لك «تافرغ ثالثب امإ ثالث قاشنتسالاو .ًاثالث ةمضملا : ةثلاثلا
 .قاشنتسالل تافرغ ثالثب مث ةضمضملل تافرغ ثالثب امإو .قاشنتسالاو

 ,هقادشأو هيصاقأو .مفلا قامعأ يف ءاملا ةرادإ يأ .؛ةضمضملاب ةغلابملا : ةعبارلا

 ىلإ سفنلاب ءاملا باذتجا هانعمو ءقاشنتسالا ىف ةغلابملا كلذكو .ًامئاص نوكي نأ الإ
 .فنألا نم ءاملا جارخإ يأ راثنتسالاو ,فنألا ىصقأ

 . لجرلل ةيحللا ليلخت :ةسداسلا

 .هلعف ك5 ينلا نا علا اذه زاجو 1 سأولا ءا ءامب امهَحسم ولو الا

 ءىزجي ةرم ءوضولاو» : يلبنحلا ةمادق نبا لاقو .ًاثالث ءوضولا ءاضعأ لسغ : ةنماثلا

 .287(ناج رثكأ اهضعبو ءةرم هئاضعأ ضعب َلَسَغع نإف ءلضفأ ثالثلاو

 لَك يبنلا نأل نيلجرلاو نيديلا نم ىرسيلا لبق ىنميلا لسغي نأب نمايتلا : ةعساتلا

 .هلك هنأش ىفو هروهط يف نمايتلا بحي ناك

 .هدعب وأ ءاملا عم وضعلا ىلع ديلا رارمإ وهو كلدلا :ةرشاعلا

 ةمدقم نم ءزج لسغ ةرغلا ةلاطإب دوصقملاو .ليجحتلاو ةرغلا ةلاطإ :رشع ةيداحلا

 .نيبعكلاو نيقفرملا قوف ام لسغي نأ ليجحتلا ةلاطإب دوصقملاو . هجولا لسغ عم سأرلا

 .ءاملا يف فارسإلا مدع :رشع ةيناثلا

 ىلإ هرظن عفري نأ هل بحتسي هئوضو نم غرف اذإف .ءوضولا دعب ءاعدلا :رشع ةثلاثلا

 نم مكنم ام» :لاق هنأ كي يبنلا نع هحيحص يف ملسم مامإلا هاور ام لوقيو ءامسلا

 هلاذبع دمحم ناو شا الإ هلإ ذل نأ دهشأ :لوقي مث .ءوضولا غبسيف وأ غلبُيف ءأضوت دحأ

 .٠١4١ص ١2ج .«ينغملا» (181)

 في



 .289(ءاش اهيأ نم لخدي ةينامثلا ةنجلا باوبأ هل تحتف الإ .هلوسرو

 :بحتسي و ءوضولا هل بحي ام 8

 يبعشلاو سابع نبا بهذو .فحصملا سمو ءالفنو ًاضرف ةالصلل ءوضولا بجي
 00 تملا ف رفضا اند عن ددملل زوجي هنأ ىلإ مزح نباو كاًحضلاو

 يتأي وأ برشي وأ لكأي نأ دارأ اذإ بنجلل ةبسنلابو مونلا دنعو هللا ركذ دنع ءوضولا
 ديدجت نسي امك ءابؤتلتم وا اننا ليتغلا ناك ءاوس :لعشلا يف ءوضولا ّنَسْيو .هلهأ

 .ةالصلل ءوضولا

 :ةأرملا ءوضو م

 ءءوضولا هل بجي امو .هننسو ءءوضولا ضئارف نم هانركذ ام ةأرملا ءوضو ىلع يرسي

 « حيضوتلاو ليصفتلا نم ًائيش ءوضولا يف ةأرملا سأر حسم يف نأ الإ .بحتسيو َنَسْي وأ
 «لجرلل ةبسنلاب ءوضولا يف بجاولا وه ,«سأرلا لك حسم ْنأ نوري ةلبانحلا نإ انلق دقف
 لجرلا قح يف هللا همحر دمحأ نع رهاظلا» : ينغملا بحاص لاق دقف ةأرملل ةبسنلاب امأ

 .اهسأر مدقم حسم اهئزجي ةأرملا نأو  سأرلا لك حسم باعيتسا يأ  باعيتسالا بوجو
 ؟ملو :هل تلق ءلهسأ سأرلا حسم يف ةأرملا نوكت نأ وجرأ :دمحأ لاق ءانهم لاقو

 .©9*2«اهسأر مدقم حسمت ةشئاع تناك :لاق

 اهدي عضت نأب كلذ اهلف ,حسملاب اهسأر عيمج باعيتسا ةأرملا تدارأ ول نكلو

 ىلإ اهرجتو اهسأر طسو ىلع اهعضتو اهعفرت مث .همدقم ىلإ اهرجت مث ءاهسأر طسو ىلع
 حسمت لب اهرئافض ضقنت الو («لجرلاك اهسأر ىلع ةأرملا حسمت :ةيكلاملا لاقو .هرخؤم

 ريغ نم اهرئافضو صوقعملا اهرعش هجو ىلع حسمت لب ءاهرعش ضقنت الو اهيلع
)144 

 صف

 ىنعمب امه «ءوضولا غبسيف وأ غلبيف» :هلوقو 17٠١-211١ ص «7ج ؛يوونلا حرشب (« ملسم حيحص» (18؟)

 .ثونسملا هجولا ىلع هعضاوم هلصويف هلمكيو همتي : يأ دحاو

 7١. 6ص .١ج .باطحلل «ليلخ رصتخم حرشب ليلجلا بهاوم» .7١1ا/ص «١ج .«ينغملا» (145)
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 : ةضاحتسملا ءوضو 85

 ةدم رثكأ رورم نم مغرلاب اهمد لوزن رمتسي يتلا ضئاحلا يه ةضاحتسملا

 ىف ءاج .؛باوجلاو ؟ةالصلل ًاضوتت فيكف .هللا ءاش ْنِإ دعب اميف هنّيبنس امك «ضيحلا
 ءشْيْبُح يبأ تنب ةمطاف َّنأ اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةشئاع نع فيرشلا ثيدحلا

 :اهل لاقف ؟ةالصلا عدافا ,رهطأ الف ضاحتسأ ةأرما ينإ :تلاقو ِةِكَي يبنلا ىلإ تءاج رم رك؟ ا

 «يلستغا مث ,ءكضيحم مايأ ةالصلا يبنتجا ,ةضيحلاب سيلو َقَرَع كلذ امنإ ءال

 .28*«ريصحلا ىلع ُمدلا َرَطَق ْنِإو ءيَّلَص مث ,ةالص لكل يئضوتو

 شيبح يبأ تنب ةمطاف تلاق :تلاق اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع يراخبلا جرخأو
 امنإ» : لك هللا لوسر لاقف ؟ةالصلا قاف ٠ ءرهطأ ال ينإ هللا لوسر اي :ِةْيك هللا لوسرل

 اهرذَق بهذ اذإف .ةالصلا يكرتاف ةضيحلا تلبقأ اذإف ,ةضيحلاب سيلو قَرَع كلذ

 اذإف» : ثيدحلا اذهل هحرش يف ينالقسعلا رجح نبا لاق . «يلصو .مدلا كنع يلسغاف

 ةضاحتسالا مد مكح راص مث .هنع تلستغا - ضيحلا ةدم ردق : يأ  اهردق ىضقنا

 نم رثكأ ءوضولا كلْذب يلصت ال اهنكل «ةالص لكل ةضاحتسملا ًاضوتتف ءُثّدَحلا مكح
 لكل يئضوت مث» : لكك هلوق رهاظل ءاهتقو تاوفل ةيضقم وأ اهتقو يف ةادؤم .ةدحاو ةضيرف

 .روهمجلا لاق اذهبو .(ةالص

 ةالص تقو جرخي مل ام ,ةالصلا تقوب قلعتم ةضاحتسملا ءوضو نأ ةيفنحلا دنعو

 باحصأ نم اهنألو ةرورضلل اهئوضو دعب 5 لوزن رمتسا نإو :2"*”ةرضاحلا ةضيرفلا
 ةقالصلا تقوي قلعت .ةضاحعتتلا ونقو نأ وعز ,مهبهذمل ةيفنحلا عزا .راذعألا
 اوجتحا ةيعو ةالص ءادأب قلعتي الو قالصلا تقو جرخي مل ام او ًامئاق ىفبيف

 لك تقول ًاضوتت ٌةضاحتسملا» :لاق هنأ ِِلك يبنلا نع هوور امب اذه مهبهذمل
 , 049 (ةالص

 ةضاحتسملل زوجيو :هحرشو (عنقملا» يف ءاج دقف .ةلبانحلا بهذم اضيأ اذهو

 7١. 4ص .1ج .(هجام نبأ نئنس» (186)

 4:١-1١٠١. 5ص ١2ج .ينالقسعلا رجح نبال «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» (185)

 . 7ص ١2ج .يناساكلل (عئانصلا عئادب» (187)
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 لاق .تقولا جورخ ىلإ لفنتلاو ,تئاوفلا ءاضقو «نيتالصلا نيب ممجلا اهانعم يف نمو

 ءوضولا كلذب يلصتف ءةالص لكل اضوتت نأ اهرمأ امنإ :مساقلا نبا ةياور يف :دمحأ

 يضتقي اذهو ءًاضيأ ًاضوتتف ءىرخألا ةالصلا تقو لخدي ىتح .ةتئافلا ةالصلاو «ةلفانلا

 : ةمطاف ثيدح ظافلأ ضعب يف يور دق هنأ لوقلا اذهل ةجحلاو ءمُميتلاب اهقاحلإ

 .2400(ةالص لك تقول يئضوت»

 ,ةالصلا تقو جرحي مل ١ ام ءًامئاق ةضاحتسملا ءوضو رابتعإ نأ انه ظحاليو ا

 ول امك رنا ندع كدرعلا ا ذإو هرج اهديع ةضادتيتملا فيدخل ال نأ طرغي رابعألا اذ

 ؛ ةالصلا تدارأ اذإ ًاضوتت نأ اهيلعو ثدحلا اذهل ضقتني اهءوضو نإف «تلاب وأ «تطوغت

 اهثوضو رابتعال ةرورض الو «ةرورضلل ناك امنإ اهنم مدلا لوزن عم ًامئاق اهئوضو رابتعا ّنأل
 ىرخألا ءوضولا ضقاون لوصح عم امئاق

 اهل تأضوت يتلا ةالصلا تقو جورخب «ضقتنت ةضاحتسملا ةراهط نإ مث 5

 ةضاحتسملا ةراهط ضقتنت :فسوي وبأ لاقو .دمحمو ةفينح ىبأ دنع اذهو «ةضاحتسملا

 تلاز مث «لاوزلا لبق تأضوت اذإ اميف رهظت فالخلا ةرمثه .هلوخد وأ تقولا جورخب

 رككو 'بفسوي أ ذنع 020 هسشقفتند

 دحاو لسغب نيتالصلا نيب عمجلاب شحج تنب ةنمح رمأ 0 يبنلا نأل ؛دحاو ءوضوب

 0 0 تنب ةلهس هب َرَمأو

 يف كلذ رثأو (ةكورابلاو) رعشلا لصوو ءانحلاو ءاهتلاطإو رفاظألا غبص 4

 بجي وضع لك ىلإ ءاملا لوصو ةرورص ( اسغلا ي ف وأ ءوضولأ ين 1 ا

 ء١ج . يسدقملا ةمادق لرب كسلا نس كمحيم رمع بأ 0

 05300 يقل

 78-719 1 5 وناساكلل «عئانصلا عأ.4ب 2 نحلل

 5 17ص 3 ١س ؛ (ناطوألا لين» 5 1ص 3 1 1( نسما ]) 4 لمادا

 رب



 نبا مامإلا لاق ءأيزجم لسغلا وأ ءوضولا َدَعُي مل ءلسغ نود ,لسغلا وأ ءوضولا يف هيلإ

 ةرعش ردق ولو «بجاولا لسغلا يف وأ ءءوضولا يف هلسغ همزلي امم كرت نم» : مزح

 , 21117(هبعوتسي ىتح «ءوضولاو لسغلا كلذب ةالصلا هزجت مل 00 وأ ادع

 بجي ام حسمو .هجولاك هلسغ بجي ام لسغ لسغلا وأ ءوضولا يف نذإ بجاولاف

 هلسغ بجاولا وضعلا نيب لئاح كانه نوكي ال نأ مزلتسي اذهو .سأرلاك ءاملاب هحسم

 غبص ربتعي له : يلاتلا لاؤسلا دري اذه ىلع ءانبو .هيلإ ءاملا لوصو نيبو «هحسم وأ

 نم هريغب اهرعش لصوو «ةأرملا اهب نيزتت يتلا غابصألا نم اهريغو ءانحلاو ءرفاظألا
 هداجاهلك كلذ رجعي لم «نتئازلا ىلع ةكوزانلاب) يبق ام عضوو «طويخلاو راعشألا

 ؟لسغلا يف وأ ءوضولا يف ءهحسم وأ هلسغ بجاولا وضعلا ىلإ ءاملا لوصو عنمي

 هذه ضعب نع اوملكت  ىلاعت هللا مهمحر  انءاهقف ْنأ كلذ ىلع باوجلاو - 4

 صلختسن مث مهلاوقأ ضعب يلي اميف ركذنو ءءوضولا ةحص يف اهريثأت اونيبو .ءايشألا

 .انلاؤس ىلع باوجلا اهنم

 :انتلأسمب قلعتت يتلا ءاهقفلا لاوقأ -

 ةايشي لا": ةلئطترتاه دق جردنيو ءاهريغ وأ دي يف لئاح لك نم متاخلا ريغ عزنو»

 طقنلا نم نهعباصأو نههوجو ءاسنلا هب نيزي امو .هوحنو مظع نم مهعباصأ يف مهريغو

 .ءانح نم ةأرملا رعش يف نوكي امو «طويخلا نم نهروعش هب نرثكي امو ءدسج هل يذلا

 «نيجع نم امهريغ وأ عارذلاب وأ رفظلاب قصلي ام وأ ,دّسجت هل امم امهريغو «ثيثج وأ

 عنمي الئاح ربتعت باطحلا اهركذ يتلا ءايشألا هذهف "«امهوحن وأ ءعمش وأ «؛تفز وأ

 ىلإ ءاملا لصي ىتح هعزن بجيف .ءوضولا يف هلسغ بجاولا وضعلا ىلإ ءاملا لوصو
 اق يحتال معلا

 نم طيخلا ردق هيعارذب قصل نميف ءرانيد نب دمحم نع ّيجابلا ىكحو 1١

 نبا لاقو :لاق . هيلع ءيش ال «كلْذب يلصيف هتحت ام ىلإ ءاملا لصي الف هريغو نيجعلا

 ) )19١؛مزح نبال (ىلحملا» ج١. ص؟١٠١9.

 «باطحلل «ليلخ رصتخم حرشب ليلجلا بهاوم» (م187) ج١. ص١99.

 ١م



 هجوو :يكلاملا باطحلا لاق .ةداعإلا هيلع  نيمدقتملا ةيكلاملا ءاهقف نم  مساقلا

 لسغي مل اذهو .«مكهوجو اولسغاف# : ىلاعت هلوق  مساقلا نبا لوق وهو - بهذملا

 ةالصلا هيلع هلوقو .(ءوضولا اوغبسأ» : هك هلوقو .(ةعمل الإ ههجو لسغ امنإو .ههجو

 , 230855(ةالصلاو َءوضولا دعأ» :هلجر ىلع رفظلا ردق كرت نمل مالسلاو

 ىلع قافتالاو . . .ةعملب سيلف امهريغو نيلجرلاو نيديلا يف ءانحلا رثأ امأو

 6089 ةعملب سيل .ءانحلا'نأ

 زوجيو : يكلاملا يزج نبا لاقو .«1ءانحلاب اهيدي ةأرملا يشوت نأ كلام زاجأو
 . ءانحلاب اهيلجرو اهيدي بضخت نأ ةأرملل

 ,ماخت) ارافظألاو عباصألا فارطأ غبص وهو .فيرطتلا كلام اهل زاجأو

 نوكي امو 0 » : يكلاملا باطحلا هيقفلا هركذ امك ةيكلاملا ضعب لاقو 94*

 تلاط اذإ ا ىلإ ءاملا لوصو نم عنام قا عنام و نم رافظألا سوؤر تحت

 نع تجرخ اذإ نيمدي :«رفاظألا تلاط اذإ» :ةرابع ىلع ًاقيلعت باطحلا لاقو ««رفاظألا

 , 2187 داتعملا

 ْنِإف , خسو رافظألا تحت ناك ولو» : : ةيعفاشلا هقف يف يوونلل (عومجملا» يفو - 4

 ال هنأب يلوتملا عطقف عنم نإو .ءوضولا َّمَص هتّلقِل هتحت ام ىلإ ءاملا لوصو عنمي مل

 3 (1580(ندبلا نم رخآ عضوم يف خسولا ناك ول امك ىهثدح عفتري الو ,ةهيرجي

 . 7٠١ ص .١ج .باطحلل «؛ليلخ رصتخم حرشب ليلجلا بهاوم» (م18)
 وأ ءىضوتملا دسج نم ةريسي ةعقب يه :ةعمللاو 27٠١ ص «١ج «قباسلا عجرملا «باطحلا (م184)

 .ةعملب سيل ءانحلا : مهلوقف .777”ص «4ج .ريثألا نبال (ةياهنلا» .ءاملا اهبصي مل لستغملا

 عنمي عنصي بوضخملا امأ ,ءانحلاب بوضخملا وضعلا ىلإ ءاملا ءوصو عنمت ال ءانحلا نأ ينعي

 . باضخلا اذه ببسب هيلإ لصي ال ءاملا نأل (ةعمل)إ ربتعيف هيلإ ءاملا لوصو

 .1517١ص .١ج «قاوملل «ليلخ رصتخمل ليلكإلاو جاتلا» (م18)

 . 487ص «يكلاملا يزج نبا فيلأت «ةيهقفلا عورفلا لئاسمو ةيعرشلا ماكحألا نيناوق (م185)

 .١١7ص .١ج .قباسلا عجرملا ««ليلجلا بهاوم» (م1417)

 قاحسإ يبأ فيلأت «بذهملا» باتكو 45ص .١ج .يوونلل «بذهملا حرش عومجملا» (م144)

 . يزاريشلا

 م"



 ًاعمش وأ ًامحش هيلجر قوقش يف باذأ ولف» ل يوونلل (عومجملا» يفو 6

 ىلإ ءاملا لوصو عنمي هنأل ؛ هليع ةلازإ همزل ةهمرج ىفب ءانحب امهبضخ وأ انيعع نأ

 ,«189(هؤوضو حصيو .هرضي مل هنيع نود ءانحلا نول يقب ولف «ةرشبلا

 (يكلام هيقف وهو) زارطلا بحاص هلعج دقف  ةباتكلا ربح يأ دادملا امأو 1

 صضرف لقتنيف .هلثم نم الو هنم زارتحالا نكمي ال امم هرابتعاب لئاحلا ةلأسم نم ىنثتسملاك

 (ةرارم) ىّسكُي رفظلا يف امك «لئاحلا مسجلا هرابتعاب . دادملا ىلإ يأ  هيلإ لسغلا

 .«15”يوادتلا ةرورضل

 هعزنت ىتح هيلع حسمت الف .ءانح ةأرملا سأر ىلع ناك ْنِإ : كلام مامإلا لاقو - 47
 ءاتحلا تلعج َّنِإ :كلام لوقل ًاحيضوت ةيكلاملا ءاهقف لاقو .رعشلا ىلع حسمتف

 ةرورضل عزني ال غدصلا ىلع ساطرقلاك هعزن بجي الو ءناج , يوادتلاو ةرورضلل

 عنمي هنأل هيلع حسمت نأ اهزجي مل .ةسام ةرورض ريغل ءانحلا عضو ناك ْنِإو «يوادتلا

 .159بوثلاك سأرلل حسملا ءام لاصيإ

 اهرعش هب ترثك دوسأ فوص نم وأ ءاهريغ رعش نم اهرعش نورق تناك نإو .باعيتسالا

 .©59هلصأ نم اهرعش ىلإ ءاملا لصي مل اذإ هعزنت ىتح .هيلع حسملا اهزجي مل

 .©"9زئاجف ةرورضلا عم امأو رايتخالا عم لئاح ىلع حسمي ال ةلمجلابو

 هئزجي مل .ةنيط وأ هرتسي امب هسأر بضخ ولو» : ةلبانحلا هقف يف ينغملا يفو 4

 كرت ول ام هبشأف .ضرفلا لحم ىلع حسمي مل هنأل ؛نيطلا وأ باضخلا ىلع حسملا

 ."1؟9(اهيلع حسمف ةقرخ هسأر ىلع

 . 457/ص ١2ج .يوونلل «عومجملا» (م149)

 . 7١ ١ص .١ج «قباسلا عجرملا ,باطحلل «ليلجلا بهاوم» (م190)

 .١7”"ص «.١ج ؛قباسلا عجرملا .باطحلل «ليلجلا بهاوم» (م141)

 .5١7ص .١ج .قباسلا عجرملا ,باطحلل «ليلجلا بهاوم» (19؟9)

 . 7١73ص ء١ج «قباسلا عجرملا «باطحلل «ليلجلا بهاوم» )١19(

 . ١1١١ ص .١ج .يلبنحلا ةمادق نبال (ينغملا» )١194(

 اهلل



 ءوضولا عضوم نم يقب نإ . . .» :ةيفنحلا هقف يف ةيدنهلا ىواتفلا يفو ٠

 خطلت نإو .ءوضولا زجي مل .بطر وأ سباي نيط هرفظ لصأب قزل وأ «ةربإ سأر رادقم
 نيجع هدي باصأف نجع نمع يسوبدلا لئسو .ءوضولا زاج .ءانح وأ ءريمخب هدي

 عنمي «سبيو دسجت اذإ باضخلاو .ًاليلق ناك اذإ هزوضو هيزجي :لاق ؟اضوتو «سبيف
 ,(69(لسغلاو ءوضولا مامت

 لاصيإلا بجي رافصلا لاقو» :ةيفنحلا هقف يف ةيادهلا حرش ريدقلا حتف يفو- ١

 نإو لسغلا نأل ؛نسح اذهو .رفظلا لاط ْنِإ رفظلا تحت ام ىلإ - ءاملا لاصيإ يأ -

 ةرطقك «لئاحلا ضورع ةلزنمب ريصي رفظلا لاط اذإ نكل .رهاوظلا ىلع ًاروصقم ناك

 ,059(ضراع هنأل اهوحنو ةعمش

 : ءاهقفلا لاوقأ نم دافتسي ام-

 ةحص يف رثؤي امم هريغو ءرفاظألا غبص ةلأسم يف ءاهقفلا لاوقأ نم دافتسي يذلاو

 :وه ءوضولا

 طباض وأ ««لئاحلا» ةدعاقب اهتيمست نكمي ةدعاق وأ 1 اوعضو مهنأ : ٌالوأ

 لوصو عنميو ءوضولا ءاضعأ ىلع عضوي ءيش لك نأ ةدعاقلا هله ىدؤمو ««لئاحلا»

 ءزجت الو  حصي الف .لماك ريغ قال ءوضولا نوكي ىلاتلابو « (ًالئاح) دعب اهيلإ ءاملا

 ندبلا لسغ نوكي الف «ندبلا ءازجأ نم ءزج يأ لئاحلا ناك اذإ كلذكو .ةالصلا هب

 . ةالصلا هب ءىرزجت الو حصي الف للماك

 نياسلا «تاسخلا انواع ةقفاعلا را لك نفل ىلع ءانبو ساسألا اذه ىلعو

 نأب .تدسجت اذإ (ًالئاح) اهوربتعا امنيب «لئاح اهوربتعي ملو .ةدسجتم ريغ «ًانول» تماد

 ةلازإ طارتشا نود كلذ نكمأ نإ لئاحلا تحت ام ىلإ ءاملا لاصيإ ىفكيو :ًايناث

 لاصيإ ةيافكب -ريدقلا حتف بحاص نع انلقن امك اولاق ساسألا اذه ىلعو .لئاحلا

 ١194١( غص كج .(ةيدنهلا ىواتفلا» .

 )١95( ««ةيادهلا حرش ريدقلا حتف» ج١. صض٠١.
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 0 ءاملا 0000 ا 508 ةلاحلا هذه يفد فظل. نإف

 امك اهؤانثتساو ةدعاقلا نوكتف «ةرورضلا ةلاح (لئاحلا) ةدعاق نم ىنثتسيو :ًاثلا

 .«زئاجف ةرورضلا ةلاح يف امأ .رايتخالا لاح لئاح ىلع حَسْمُي ال» : يلي

 ١٠١ (ةكورابلا) سبلو هريغب رعشلا لصوو اهتلاطإو رفاظألا غبص يف مكحلا :

 وأ طباضلا نم ,مهلاوقأ نم هانصلختسا امو ءاهقفلا لاوقأ نم نم مّدقت أم ءوض ىيفو

 نكمي ء.رعشلا هب لصوي ام وأ .باضخ وأ غابصأ نم ندبلا ىلع عضوي اميف ةدعاقلا

 «هريغب رعشلا لصوو ءاهليوطتو .رفاظألا غبص مكح ام :وهو ىهنع انلأس ام ىلع ةباجإلا

 كلذ نع باوجلاو ؟ضيحلاو ةبانجلا نم لسغلاو ءوضولا ةحصل ةبسنلاب «ةكورابلا» سلو
 : ىلي ام

 ,رضاحلا تقولا يف ءاسنلا نم ريثك وأ ضعب هلعفت يذلا رفاظألا غبصل ةبسنلاب : ًالوأ

 وأ ءوضولا يف هلسغ بجاولا رفظلا ىلإ ءاملا لوصو عنمي (ًالئاح) ربتعي (غبصلا) اذه

 لهأ كلذب ينربخأ امك ءاهنم ءاملا ذافن عنمت (غبصلا) اذه ةدام نأل ؛لسغلا يف

 . ةيوايميكلاو ةينالديصلا رومألاب ةفرعملا

 باضخ وأ «نيلجرلا وأ نيديلل ,ةداملا هذهل ديسجت كود عانحلاب باضخلا : ًايناث

 ءانحلا نأل ؛ (لسغلا وأ ءوضولا) ةراهطلا ةحص نم عال رافظألا وأ عباصألا فارطأ

 لهأ كلذب ينربخأ امك ءاهنم ءاملا ذوفنب حمست اهنأل ؛(الئاح) تسيل (اهل ديسجت نود)

 هللا مهمحر انئاهقف نع صوصنملا وه اذهو ةينالديصلاو ةيوايميكلا رومألاب ةفرعملا

 ءانحلاب اهسار 0 تخطل اذإ الإ . «لئاحب» سيلو «نول» ءاضلا نإ :اولاق ذإ مئلاعت

 هذه يف ٌدعَت -  اهنإف نمل دال 6 تر ل

 هتحت ام لسغ مزلتسي ًاضراع ًالئاح اهرفظ ربتعي «ةأرملا رفاظأ ةلاطإل ةبسنلاب :ًاثلاث

 تحت ام ىلإ ءاملا لوصو عنمي ًالئاح نوكت دق خاسوأ نم هتحت ١م ءفري نأو .ءوضولا يف

 . سافنلا وأ « ضيحلا نم وأ .ةبانجلا نم لسغلا الو ىوضولا حصي ال يلاتلابو رفظلا

 مه



 ةضيرف ءادأل يفكي ال ةأرملل يلصألا رعشلاب لوصوملا رعشلا ىلع حسملا :ًاعبار

 :(ةكورابلا» ىلع حسملا كلذكو .ءوضولا ّمصي ال يلاتلابو .ءوضولا يف سأرلا حسم

 حسملا اذه يفكي ال « يلصأ رعش هنأك ودبيف اهسأر ىلع ةأرملا هعضت راعتسم رعش يهو

 الف ءاحيحص الو ايزجم ءوضولا نوكي ال يلاتلابو ,ءوضولا يف سأرلا حسم ضرف ءادأل
 .ًاحيحص ًالماك ءوضولا نوكيل يلصألا رعشلا ىلع حسملاو ةكورابلا عزن نم ٌّدُب

 ثلاثلا عرفلا

 ءوضولا ضقاون
 :ديهمت - ٠١5

 ضقتنيو لوزت ةراهطلا هذه نأ الإ ؛ةراهطلا هب لصحتو رغصألا ثدحلا عفري ءوضولا

 نقارن ب يعش ىلا: قه ةلعم تاضأب محي كلذ كو يكوشلا فكيو تيدفولا

 : يلي اميف اهركذن يتلا .«ءوضولا

 ٠ نيليبسلا نم جراخلا : ًالوأ :

 ثادحأ هذهف حير وأ ,طئاغ وأ « يدو وأ . يذم وأ لوب نم نيليبسلا نم جرخي ام

 اذه يف فالخ الو ؛ةراهطلا هلعفل طرتشي امل ءوضولا بجي يلاتلابو ةراهطلا اهب ضقتنت

 .25ءاملعلا نيب

 : مونلا :ًايناث -

 امأ .عجطضملل ةبسنلاب اذهو ءًاليلق وأ ًاريثك ناك ءاوس .مونلاب ءوضولا ضقتني

 .هليلقب ال مونلا ريثكب هؤوضو ضقتنيف دعاقلل ةبسنلاب

 ىلع هبنج مئانلا عضي نأ وهو .ًاعجطضم مونلاب ءوضولا ضقتتيف ةيفنحلا دنعو

 ةداع حير جورخ نع ولخي الف لصافملا ءاخرتسال ببس عاجطضالا نأل ؛ضرألا

 هتدعقم ليزي ءاكتالا نأل هيكرو دحأ ىلع ائكتم مونلا كلّذكو .هب نقيتملاك ةداع تباثلاو

 .7358ص .١1ج .دشر نبال «دهتجملا ةيادبا» )١191(
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 .©؟؟ءوضولا ضقنُي ههجو وأ هافق ىلع مونلا كلّذكو . حيرلا جورخ لهسيو ءضرألا نع

 :لقعلا لاوز :ًاثلاث

 ةيودألا نم ههبشأ امو .ركُس وأ .ءامغإ وأ ءنونجب هلقع لاز نم ءوضو ضقتنيو

 .«"لقعلل ةليزملا

 :مدلاو ءيقلا :ًاعبار - 4

 اميف مدلاك ديدصلاو حيقلاو .شحافلا مدلاو شحافلا ءيقلا ءوضولا ضقاون نمو

 يذلا نم رثكأ نوكي نأ بجي ءوضولل اضقات نوكيل اينيتمي نكس اع نأ الإ فاتك

 طَبضُي نأب هاف المي ءيف ءىضوتملا ءوضو ضقني ةيفنحلا دنعو .©"''مدلا نم شحفي

 سأر نع ردحنيف ولعي نأ ناليسلا ٌدحو .ديدصلاو حيقلا اذكو لاس اذإ مدلاو .فلكتب

 ."*9حرجلا

 :روزحلا محل لكأ :ًاسماخ -84

 . ةلبانحلا بهذم وهو ثيدحلا باحصأ ةماع دنع ءوضولا ضقني مني لبإلا محل لكأ

 0 5لبإلا محل لكأب ءوضولا ضقتني يال : ةيفنحلاو يعفاشلاو كلامو يروثلا لاقو

 :ةّدرلا :ًاسداس ٠

 داع اذإف ءروث وبأو ,ىعازوألاو ,ةلبانحلا لاق اذهبو .دتْرُملا ءوضو ضقتني ةدرلاب

 .«'9ةراهطلا هل طرتشي ام لعفل ًاضوتي نأ هيلعف .مالسإلا ىلإ دترُملا

 )١1989( ء1ج ««راتحملا درو راتخملا رد»و ,."07٠ص ١2ج .«ريدقلا حتفو ةيادهلا» ص١ ١4.

 ) )5٠١كج ««ينغملا» للا صص ءك1ج .«يدهتجملا ةيادب» ص71"١.

 ) )3١١ا ء1ج .«راطوألا لين» .184ص ١1ج .«ينغملا» .*١ص «ء١ج .«دهتجملا ةيادب» ص30١.

 ل781 0/ص ءاكج .«راتحملا درو راتخملا ردلا» ,730-55ص ء١ج ,«ريدقلا حتفو ةيادهلا» (١3؟)

 . ١٠ص .١ج .(ةيدنهلا ىواتفلا»

 .1897ص .١ج .«ينغملا» )3١9(

 ) )9١4«(«ينغملا» ج 2١ص١9١-7؟197.
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 : تسلا“ نع“ هناي

 ءوضولل ضقان هنأ كلذ ىنعمو «تيملا لسغ نم ءوضولا بجي ةلبانحلا رثكأ لاق

 قاحسإ لوق وهو ملسم ريغ وأ ًاملسم :ىثنأ وأ ًاركذ ءأريبك وأ ًاريغص تيملا ناك ءاوس

 لساغ نارمأي اناك دقف امهنع هللا يضر سابع نباو رمع نبا نع يورملا وهو , يعخنلاو

 . ءوضولاب تيملا

 قويا: لاق امك لرقلا دغر« هقول افقات فيلا لمع ةنورد ال ءايققلا ركأأ قا ةلإ
 بوجو يف دري ملو يعرش مكح بوجولا نأل ؛ ىلاعت هللا ءاش َْنِإ حيحصلا وه  ةمادق

 . يحلا لسغ هبشأف يمدا لسغ هنألو ءّصن تيملا لسغ نم ءوضولا

 : جرفلا سم :ًانماث

 5 مه : 5 5 .
 . ةأرملا لبقو ءربدلاو ركذلا لمشيو «ثدحلا جرخمل مسا جرفلا

 لوقلا اذُه ةجحو .هئوضول ًاضقان هّسم ناك لئاح نودب هجرف لجرلا يم اذإف
 الف هركذ سم نم» :لاق ِلكك يبنلا نأ ناوفص تنب رب نع «فيرشلا يوبنلا ثيدحلا

 لك يبنلا باحصأ نم دحاو ريغ لوق وهو :لاقو «يذمرتلا هجرخأ «(أضوتي ىتح د

 نوكي نأ طرشلاو ."'”قاحسإو .دمحأو .يعفاشلاو ,يعازوألا لوقي هبو «نيعباتلاو

 هركذ ىلإ هديب ىضفأ نم» : لَك يبنلا نع .فيرشلا يوبنلا ثيدحلل لئاح نودب ٌسملا
 .("'”دمحأ هاور «ءوضولا هيلع بجو دقف ءرتس هنود سيل

 ةجحلاو .ءوضولل ضقان ٌريغ ركذلا سم ْنأ ىلإ ةيديزلاو ةفينح وبأو يروثلا بهذو
 ,«(كنم ةعضب وه امنإ» : ِةْلَك لاقف ؟ءوضو هيلعأ هركذ سمي لجرلا : ظفلب ثيدحلا ءالؤهل

 ءالؤه ثيدح نم حصأ «ةّرب ثيدح وهو سملاب ءوضولا ضقنب نولئاقلا هب جتحا ام نكلو

 .©"””سملاب ءوضولا ضاقتنا مدعب نيلئاقلا

 دمحأ مامإلا جرخأ دقف ءاهجرف تسم اذإ ةأرملا ءوضو ضقتني كلذكو ١١

 ) )7١6ض لج 2 (يذمرتلا عماج» ١ ال 71

 ) )50١5ص كج . (راطوألا لين» ١19 8

 ) )5١07.ةراطوألا لين» ج 1١ص١198-197.
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 ءًاضوتيلف هجرف سم لجر اميأ» :هدج نع «هيبأ نع .,بيعش نبورمع نع .يقهيبلاو
 لكي هللا لوسر تعمس :تلاق ةبيبح مأ نعو .9'"2«ًاضوتتلف اهجرف تسم ةأرما اميأو

 ظفلو «ىثنألاو ركذلا لمشي ثيدحلا يف (نم) ظفلو .«ًاضوتيلف هجرف سم نم» :لوقي

 وه ءاهجرف سمب ةأرملا ءوضو ضاقتناو «ىثنألاو ركذلا نم ربدلاو لبقلا لمشي (جرفلا)
 لاق دقف .ضقتني ال :دمحأ نع ةيناثلا ةياورلاو .ةلبانحلا بهذم يف نيتياورلا ىدحإ

 عمسأ مل :لاق ؟ءوضو اهيلعأ ءاهجرف تسم اذإ ةيراجلا : هللادبع يبأل ليق : يزورملا

 مامإلا لاق «ًاضوتتلف اهجرف تسم ةأرما اميأ» :ثيدح هللادبع يبأل تلق .ءيش اذه يف

 هانعم يف سيلو ءركذلا سم يف درو روهشملا ثيدحلا نألو .كاذب هدانسإ سيل :دمحأ

 .""9ضقتني ملف هنم جراخ جورخ ىلإ وعدي ال هنوكل ءاهجرف ةأرملا سم

 :تلخدأ يأ - تفطلأ ولو اهجرف ٌسمب ةأرملا ءوضو ضقتني ال ةيكلاملا للعو 15

 يمال دعوا" علا ةيديولا وشهالم اذهو ن6 ايدراصأ مرق نا اععنفإ

 0 هل ذيع اهجرف سمب ةأرملا ءوضو ضقتني

 امك ءاهربد سم وأ ؛هتجوز جرف سم وأ .هربد سم نم ءوضو ضقتني كلذكو 6

 ةأرملا ٌسمو» : مزح نبا لاق امك ,ةيرهاظلا دنعو ."7يعفاشلا مامإلا كلذ ىلع ّصن

 لوق نم مهفيو ."9١«ءاوسب ءاوس كلذك . اهؤوضو ضقتني يأ  اضيأ ادمع اهريغ جرف

 ةأرملا ءوضو ضقتني امك ءهؤوضو ضقتنا ادمع هتأرما جرف سم اذإ جوزلا نأ مزح نبا
 .اهريغ جرف تّسم اذإ

 ١11 - ءاسنلا سمل :ًاعسات :

 ) )3١8.«يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» ج١. ص71١.

 .187ص .١1ج .(«ينغملا» )7١9(

 ريغصلا حرشلا» ىلع هتيشاح يف يواصلل «كلام مامإلا بهذم ىلإ كلاسملا برقأل كلاسلا ةغلب» )5١١(

 .65 ص .١ج ««ريدردلل

 ) )1١١؛ يسوطلل «ةياهنلا» ,.177١ص .١ج .«ريضنلا ضورلا» ج .1١ص١9 .

 . 737580ص ءا١ج .مزح نبال ؛ىلحملا» (١5؟)

 .9١ص .١ج .(يعفاشلل (مألا» (؟1*)

 )73 )1١5"ه ص .١ج .مزح نبال «ىلحملا» .
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 امو مهلاوقأ يلي اميف ركذنو ءءوضولل ًاضقان ءاسنلا سمل رابتعا يف ءاهقفلا فلتخا

 .اهنم حجارلا نايبو ءهب اولدتسا

 :("1ةيعفاشلا بهذم :الوأ ١7

 سمللا ناك ءاوسو .اهنيبو هنيب لئاح ال ةأرما ةوهشب سمل اذإ لجرلا ءوضو ضقتني
 ًازوجع ةأرملا تناك ءاوسو ةوهش ريغب وأ ةوهشب «ندبلا ءاضعأ نم اهريغب وأ ءديلاب
 نمل قللذ: د ارحناو" ةقيقز وأ ةرتع «ةرئاك وأ "ناك ةملسم: ءاعتخ ةءانعوا افرك

 اهسملولو .هءرضو ضقتني الف ؛ةرهاصم وأ ءعاضر وأ ءبسنب «همراحم نم ةأرما لجرلا
 يهف ةوهشلل ةنظم تسيل اهنأب كلذ نيللعم .ةيعفاشلا دنع رهظألا لوقلا يف .ةوهشب

 . لجرلاك هيلإ ةبسنلاب

 .سمللا ةذل يف امهئاوتسال سمللاب هثوضو ضاقتنا يف سماللاك سوململاو

 لين يفو ؛يقهيبلل ىربكلا نئسلا يف ذ ءاج امك ةيعفاشلا بهذمل ةجحلاو 6

 مكنم دحأ ءاج وأ رفس ىلع وأ ىضرم متنك نإو# :ةميركلا ةيآلا ,يناكوشلل راطوألا

 : ىلاعت هلوقب دارملاو ,4ًابيط ًاديعص اومميتف ًءام اودجت ملف ءاسنلا متسمال وأ طئاغلا نم

 .هيف ةقيقح هنأل .ديلاب سمللا «ءاسنلا متسمال وأ»

 ًاضيأو .عامجلا وهو يزاجملا هانعم ىلع هلمح نم ىلوأ ىنعملا اذه ىلع هلمحو

 نب زعامل يك هلوق لثم عام>لا نود ام ىلع ةفيرشلا ثيداحألا يف درو سمللا نإف

 يبأ ثيدح يف ٌةِْكَي هلوقو .هسمالملا عيب نع دلك هيهنو «تسمل وأ تلبق كلعل» : كلام

 ."'9(سمللا اهانز ديلاو» :هنع تاياورلا ضعب يف ةريره

 :( 57 ةيكلاملا بهذم :ًايناث - 9

 :ةيلاقلا ظروزيفلاب + هريضرلل“ افنان نركب سلا نأ لإ ةنقلاملا» نمل

 ينغم» 23٠١ 4-9١٠١ص .١ج .يلمرلل «جاتحملا ةياهن» .١16ص .١ج ,««يعفاشلل «مألا» )7١15(

 .4”7ص .١ج ؛(جاتحملا

 ) )7١15«؛يناكوشلل «راطوألا لين» ء.177١ص «.١ج ,يقهيبلل «ىربكلا نئسلا» ج١ء« ص١94.

 ) )35١««ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاحدو «ليلخ رصتخم ىلع ريدردلل ريبكلا حرشلا» ج2١ -
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 : غلاب :ىيماللا كوكي نأ لوألا ظرتقلا

 ناك ولو .ىثنأ وأ ركذ نم ةداع هلثمب ذتلي نمم سوململا نوكي نأ : يناثلا طرشلا
 سمللا ناك ءاوسو «لئاح قوف نم وأ رعش وأ رفظب سمللا ناك وأ .غلاب ريغ سوململا

 .اهريغب وأ ديلاب

 ءهسمل لاح ةذل هل لصحت مل نإو .هسملب ذذلتلا سماللا دصقي نأ :ثلاثلا طرشلا

 هسملب ذذلتلا دصقي مل نإف .ًءادتبا اهل ادصاق نكي مل نإو ءسمللا لاح ةذللا دجي وأ

 .سمللا دعب اهدجو ولو سماللا ءوضو ضقتني الف ءهسمل لاح ةذل هل لصحت ملو

 دضق وأ هل ريقلا نمملب ةذللا دجوو- ءاغلاب ناك اذإ نسوململا ءوَضَو نضقتنيوا-
 ًاسمال ةقيقحلا يف راص هنأل ؛ريغلا اذه هسملف ترق هممت آل هلق فلاوانأب اةذللا
 .ًاسوملمو

 يتلا طورشلا ترفوت اذإ .سوململاو سماللا ىلع هانركذ ام يرسيو ١-
 ءاوسو . سكعلا وأ «ةأرما سوململاو الجر سماللا ناك ءاوس امهءوضو ضقتنيف ءاهانركذ
 ؛رخآلا امهدحأ سمل اذإ نيمالغلا ىلع ًاسايق اهيا ةارما يوململاو ةأرما 'نتسالللا ناك
 رشللاب ندب اسهتم هلك نأل

 هم ن1 ان ةيمدعنلا كاك دارس« نسسالا انزصم سرململا ناك اذإ وا
 هتلاخ لثم عاضر نم ةيمرحملا تناك وأ .هتجوز مأ وأ هتجوز ةمعك ةرهاصم نم وأ .هتلاخو
 ةذللا هسملب دصق ءاوس.«سماللا ءوضول اضقان نوكي ال سمللا اذهف «عاضرلا .نم
 اهدجو نكلو ًءادتبا اهدصقي مل وأ ءاهدجي ملو طقف هسملب ةذللا دصق وأ لاهدجوو
 ضعبلا دنعو . بالجلا نباو ءبجاحلا نباك ةيكلاملا ضعب يأر ىلع هلك اذهو .هسملب
 ءادتبا سماللا اهدصقي مل ّنِإَو .مرحملا سمل دنع ةذللا دوجو نأ ةيكلاملا نم رخآلا
 ضقتنا ًاقساف ناك نإف «ًاقساف نكي مل ام سمللاب ةذللا دصق درجم فالخب هءوضو ضقني
 ناك ْنَم انه قسافلاب دارملاو .سمللا لاح اهدجي مل نإو «ةذللا دصق درجمب هؤوصو
 .هقاللخأ ةءاندل 'ةيرضم سكلي كلكلي نأ هناك

 جاتلا» .595-198ص 01ج .«باطحلل «ليلخ رصتخم حرشب ليلجلا بهاوم» 1١53١-15١. ص -

 «كلام بهذمل كلاسملا برقأل كلاسلا ةغلب» ,.595-558ص ١2ج «(ليلخ رصتخمل ليلكإلاو

 .ه5-ه ؛ص .١ج .يواصلل
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 ةذللا تلصح ول امك ءوضولا ضقني ال ءسمل نودب ةذللا درجم ّنِإو اذه - ١م

 نيستا نم سلب فضول نصل كللذكو كش تضل «ةليمج ةروص رظن ببسب

 .هسملب ةذللا سماللا دصق ولو امهلثمب ذذلتلا نأشلا سيل ءريغص وأ ةريغصك ةداع

 د ناجل ةكجتم

 : 219ةليانحلا بهذم : ًاعلاث 0

 ءءوضولا ضقني ةوهشب ءاسنلا سمل نأ ىلإ مهبهذم نم روهشملا يف ةلبانحلا بهذ
 سملا ناك ولو ءهسمتو ةالصلا يف هتجوز ٌسمي ناك لك يبنلا َّنأل ؛ةوهش ريغل هضقني الو

 هك هللا لوسر ناك نإ» :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعف ءهلعفي مل ءوضولل ًاضقان

 «هلجرب ينسم رتوي نأ دارأ اذإ ىتح «ةزانجلا ضارتعا .هيدي نيب ةضرتعمل انأو يلصيل
 نيب مانأ تنك» :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا نع ىرخأ هل ةياور يفو « يئاسنلا هاور

 ماق اذإف «ٌيلجر تضبقف ينزمغ دجس اذإف ءهتلبق يف يالجرو لي هللا لوسر يدي

 «ةوهش ريغل سمللا نأب اضيأ اوجتحاو .190"2(حيباصم اهب سيل ذئموي تويبلاو ءامهتطسب

 هسفن يف ثدحي سيل سمللا نأ هحضوي .ءوضولا ضقني الف مراحملا تاوذ سملك

 جورخ ىلإ يضفي دق هنأل ًاضقان سمللا ربتعا امنإو ,هلوصح درجمب هب ءوضولا ضقتنيف
 يه ةلاحلا هذهو ءءاضفإلا اذه اهيف ققحتي يتلا ةلاحلا تربتعاف «ينملا وأ يذملا

 . ضقتني مل ةوهش ريغب ناك نإو ءءوضولا ضقتنا ةوهشلاب ًانرتقم سمللا ناك اذإف «ةوهشلا

 نيمال لجرلا نم ءيش يأ لب «.ديلاب مهدنع ضقانلا سمللا صتخي الو 6

 ا هرعش هب اهسمال ام ناك اذإ الإ ءهؤوضو صضقتنا ةوهشلا عم ةأرملا ةرشب نم ًائيش

 هءوضو ضقتني ال كلذكو .هءوضو ضقتني ال هرفظ وأ هّنس وأ هرعشب اهّسم ولف ءهرفظ وأ
 اذه سمل امنإو ةأرملا مسج سملي مل ةلاحلا هذه يف هنأل ؛لئاح ءارو نم اهّسم اذإ

 .اهبايث سمل ول ام هبشأف ءهوحنو بوث نم لئاحلا

 يقرخلا مامإلا مالك رهاظف ءامهنم ةوهشلا تدجوو الجر ةأرما تسمل َّنِإو ١

 تسم اذإ ةأرملا نع دمحأ مامإلا لكس دقو .امهءوضو ضقني سمللا اذه نأ ىلبنحلا

 .1-97١195ص ١1ج .ةمادق نبال «ىنغملا» (11)

 ) )5١19ص ١2ج «(يئاسنلا نمس) 868 .
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 نأ ينبجعي لجرلا ةقيقش يه نكلو ءاكيش هيف تعمس ام :دمحأ مامإلا لاقف ءاهجوز

 . لكلا عيهف: نسمللا" ىف نيكرتشملا دعا اةارحلا نال انفو

 ال نيترشبلا ءاقتلاب ضقتني ام ْنأل ؛ةوهشلا هنم تدجو اذإ سوململا ءوضو ضقتنيو

 ال «ةلبانحلا دنع ىرخأ ةياور هيفو .نيناتخلا ءاقتلاك ءسوململاو سماللا نيب هيف قرف

 ضقتنلاب درو امنإ صنلا نأ ةياورلا هذه هجوو «سوململا ءوضو الو ةأرملا ءوضو ضقتني

 سوململاو ةأرملا نألو ءضقنلا هب صتخيف لاجرلا نم سماللا لوانتيف ءاسنلا ةسمالمب

 جورخل ةنظم .ةوهشلا عم لجرلا نم سمللا ْنأل ؛ صوصنملا ىنعم يف وه الو هيف ٌصن ال
 نم ةوهشلاو «ةأرملا قح يف كلذ دجوي الو .هماقم َميقأف ءءوضولل ضقانلا يذملا

 . يذملا جورخ ىلإ ىعدأو سوململا يف اهنم دشأ سماللا

 اذه نآل +ءاسلا نم اهريغل ةأرملا سم ةلبانحلا ددع ئضولا نشقشي الو 9

 نأل ةيآلا يف ام ىنعم يف وه الو # ءاسنلا مالو : ةميركلا ةيآلا هلمشت ال سملا

 كلذ هنؤلخي ةارملا ةازملا سيموت ءاعيطو اعرش لخرلا ةرهشلا ليكم ةاوولا

 ناك اذإ ققحتي «ةلبانحلا دنع ءوضولل ضقانلا سمللا ْنأ ًاريخأ ظحاليو -8
 ءاوسو .هنم مرحم تاذ وأ هنع ةيبنجأ .لجرلا اهسمل يتلا «ةأرملا تناك ءاوس :ةوهشب

 .عيمجلا لمشي #«ءاسنلا متسمال وأإ# : صنلا مومع نأب اوجتحاو «ةريغص وأ ةريبك تناك

 نيب. قرف الف ةوهتكلا تادجتو: نقمو: «ةوهلشلا هيف سعت ةوضولل نطقاثلا :نيمللا "ناو

 . عيمجلا

 ال (يناثلاو) «ةيآلا مومعل ءوضولا ضقني (امهدحأ) :ناهجو هيفف ةتيملا سمل امأف

 .لجرلاك يهف ةوهشلل الحم تسيل اهنأل ؛ ضقني

 : "')ةيفنحلا بهذم :افنأز 06

 ال ,ةوهش ريغب وأ ةوهشب «لئاح ريغ نم ةأرملل لجرلا سمل نأ ىلإ ةيفنحلا بهذو

 يضر ةشئاع ةديسلا هتور امب مهبهذمل اوجتحاو .ةأرملا ءوضو الو لجرلا ءوضو ضقني

 ةيآلا نإ :اولاقو .«أضوتي الو « يلصي مث هجاوزأ ضعب لبقي ناك» : هيو يبنلا نأ اهنع هللا

 ."١ص الج . يناساكلل «عئادبلا» )52١(
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 ّسملا هب داري الو ,عامجلا ةيآلا هذه يف سمللاب داري «ءاسنلا متسمال وأ» :ةميركلا

 اولاقو .نآرقلا نامجرت وهو سابع نبا نع لوقنم ريسفتلا اذه :اولاقو ءاهوحنو ديلاب
 ىلع هلمحو راع ةقيقح امإ عامجلا 0-0 ةميركلا ةيآلا يف سمللا ْنِإ : ًاضيأ

 دوجول ًاببس الو هسفنب ثدحب سيل سمللا نإ :ًاضيأ اولاقو . ةلدألا نيب ًاقيفوت ىلوأ ةقيقحلا
 دينا ندمت إف اريخاو ::ةارجلل ةارملا نصل لأ لسرلا لجرلا نسل بقا ابلاغ ثدحلا

 . جرحلا يف سانلا عقول ءوضولل ًاضقان ربّتعا ولف ءامهنيب هعوقو رثكي امم رخآلل نيجوزلا

 : ةيرهاظلا بهذم :ًاسماخ 3

 سماللا ءوضو ضقن يف هريثأت ىدمو ءاسنلا سمل ةلأسم يف ةيرهاظلا بهذ

 امهدحأ سم وضع يأب «لجرلل ةأرملا سمو ةأرملل لجرلا سم نأ ىلإ .سوململاو
 وأ ةوهشب سمللا ناك ءاوسو .هريغ وأ بوث امهنيب لوحي نأ نود ًادمع ناك اذإ ,رخآلا
 الاجر سماللا ناك نإ هتنبا وأ همأك سماللا مراحم نم سوململا ناك ءاوسو «ةوهش ريغب
 ضقان روصلا هذه عيمج يف سمللا اذه نإف «ةأرما سماللا ناك ْنِإ اهابأ وأ اهنبا وأ

 .سوململاو سمالل

 :(57ةيرفعجلاو ةيديزلا بهذم :ًاسداس ١“1١-

 جتحاو ءامهءوضو ضقني ال ةأرملا ةرشبل لجرلا سمل نأ ةيرفعجلاو ةيديزلا بهذم
 .«ءاسنلا متسم ال وأ» :ةيآ ريسفتو راثآلا نم ةيفنحلا هب جتحا ام وحنب ةيديزلا

 :ءاسنلا سملب ءوضولا ضاقتنا ةلأسم يف حجارلا لوقلا - 7

 ال سمللا اذه ْنأ ءءاسنلا سملب ءوضولا ضاقتنا ةلأسم يف لاوقألا نم حجارلاو

 : يتأي ام كلذ ىلع ةّلدألاو ,ةوهشب ًاسمل ناك اذإ الإ ,ءوضولل ًاضقان نوكي

 :ةفيرشلا ةيوبنلا ةئسلا نم ةلدألا : (ًالوأ #١

 ةالصلا ىلإ جرخ مث هئاسن نم ةأرما لبق ِةك يبنلا نأ» :اهنع هللا يضر ةشئاع نع -

 ١. 9ص . يسوطلل «ةياهنلا» ,” ٠ 5ص كج ««ريبكلا هقفلا عومجم حرش ريضنلا ضورلا» (75؟؟)
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 ًاضوتي ملو «قباسلا ءوضولاب ىلص أ «ًاضوتي ملو» : ىنعمو . , ""9«أضوتي ملو

 ضقني ال ة أرملا سم نأ ىلع ليلد ثيدحلا اذه يفو لينقتلا سن اديذح اءوضو

 . ءوضولا

 نبا ةملس بأ نع ىلاعت هللا امهمحر ملسمو يراخبلا ناليلجلا نامامإلا ىور - ب

 اهنأ لكك هللا لوسر جوز ءاهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةشئاع نع .نمحرلادبع

 ينزمغ دجس اذإف ,هتلبق يف يالجرو .كي هللا لوسر يدي نيب مانأ تنكو :تلاق

 ,""9(حيباصم اهيف سيل ذئموي تويبلاو :تلاق .امهتطسب ماق اذإف , يلجر تضبقف

 ينتيأر دقل» :اهلوق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ثيدحلا اذهل يراخبلل ةياور يفو

 زمغ دجسي نأ دارأ اذإف «ةلبقلا نيبو هنيب ةعجطضم انأو يلصيل لك هللا لوسرو
 لجرلا سم درجم نأ ىلع ليلد فيرشلا ثيدحلا اذه يفو .2""”(امهتضبقف ّيلجر

 .""9ءوضولا ضقنب ال ةأرملل

 21ج .«هجام نبا نئس» .١78ص .١ج .«يذمرتلا عماج» .707”ص ءا١ج ء«دواد يبأ نئسا»» (17)

 ناك ّنإو ثيدحلا اذه نم نسحأ ثيدح بابلا اذه يف سيل :هنع لاقو يئاسنلا هاورو 2.1758ص

 نكلو .ة ةشئاع نم عمسي مل هقيرط نع ثيدحلا ىور يذلا يميتلا ميه اربإ نأ هلاسرإ هجوو . ًالسرم

 ننس ىلع ىبرلا رهز» رظنا .ىرخأ تاياور يف ًالوصوم يور ًاضيأو ,روهمجلا دنع ةجح لسرملا

 .ما/لمك ص كج ء يطويسلل ( يئاسنلا

 «4ج .يوونلا حرشب «(ملسم حيحص» .588ص ء١ج «ينالقسعلا حرشب (يراخبلا حيحص» (751؟15)

 .١73؟9١ص

 .ديلاب سبكلاو رصعلا : ينعي زمغلاو . 55ص ء١ج ,ينالقسعلا حرشب («يراخبلا حيحص» (715)

 . ءوضولا ضقني ال ءاسنلا سمل :لوقي نم هب لدتسا :ثيدحلا اذهل هحرش يف يوونلا مامإلا لاقو (115)

 لاح نم رهاظلا وه اذهو .لئاح قوف اهزمغ هنأ ىلع ثيدحلا اولمحو .ضقني هنأ ىلع روهمجلاو

 نكلو . 774-70 ص .4ج .يوونلا حرشب «ملسم حيحص» .ضقنلا مدع ىلع هيف ةلالد الف مئانلا

 ١2ج .يناعنصلل «مالسلا لبس» رظنا .رهاظلل فلاخمو ديعب يوونلا هركذ يذلا ليوأتلا اذه

 . 88ص

 وه



 ,(5559كسفن ىلع تينثأ امك تنأ ,كيلع ءانث ىصحأ ال. كنم

 .ةوضولل 'ندفاف ريع ملا نسما ورعم ن1 ىلع اهنا لبلد: فزاوحلا اذه ىف

 قوف ناك هنأ ىلع سمللا اذه لمحي :ىلاعت هللا همحر يوونلا مامإلا لاقو

 نطب ىلع» :اهلوق فالخو ثيدحلا رهاظ فالخ لمحلا اذه نكلو .7"2لئاح

 .نيتيراع اتناك نيتفيرشلا هيمدق نأ رهاظلا نأل ؛(هيمدق

 انأو ىلصيل ِهي هللا لوسر ناك نإ :تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نع ىئاسنلا ىور د

 ىفو .2"؟9هلجرب ىنسم رتوي نأ دارأ اذإ ىتح .ةزانجلا ضارتعا ءهيدي نيب ةضرتعمل

 ةوضرلا نمشي لا رملل لعزل يسد رهف نأ يلعاشلا لو: تالا

 : «ءاسنلا متسمال وأ» :ةيآ : (ًايناث) - 4

 :نالزف ةطيركلا ةبآلا ههه ريس ف

 عامجلا نود ام سمللا وه «ءاسنلا متسمال وأ : ىلاعت هلوقب دارملا نأ :(لوألا)

 هيلإ ايضفم فارملا دنع ىف انيك تاسالا ءانعسا نفاه نأ هديب نبل نم لنك

 . دوعسم نبا نع يورم لوقلا اذهو .سمللا اذهب ضقتني هؤوضوف

 .عامجلا ه# ءاسنلا متسمال وأ# : ىلاعت هلوقب دارملا نإ يناثلا لوقلاو : (يناثلاو)

 ينعي هللا باتك يف ةرشابملاو ٌسملاو سمللا نإ :لاق دقف سابع نبا نع كلذ يور

 تءاج هللا باتك يف ظافلألا هذه نأ « سابع نبا نع يورملا اذه ديؤيو . "'"0عامجلا

 يف ىلاعت هلوقو .4نهوسمت نأ لبق نم ْنهومتقلط نإو# : ىلاعت هلوق . عامجلا ىنعمب

 «ىلوألا ةيآلا يف ٌسملاب دوصقملاف «اًسامتي نأ لبف نم ةنمؤم ةبقر ريرحتف# :راهظلا ةيآ

 . عامجلا ةيناثلا ةيآلا يف سامتلاو

 .8675صضص جا ءةهنلس يف يئاسنلا هاورو .١3”ص 21ج . يوونلا حرشب «ملسم حيحصا) ةقفف)

 .١7”ص «4ج .يوونلا حرشب (ملسم حيحص) (؟21)

 . 88ص ١2ج ««(يئاسنلا ننس (؟519)

 (يناعملا حور» .3١١ص .١ج ,(«يزارلا ريسفت» 507-280 ص ١2ج «ة(ريثك نبا ريسفت» (؟1)

 . ١5ص قع . يسولالل

1 



 دارملا نأ يأ يناثلا لوقلا وه ةميركلا ةيآلا ريسفت يف نيلوقلا نم حجارلاو -

 نبا هنع هركذ امك ؛ىلاعت هللا همحر ريرج نبا نيرسفملا خيش حيجرت وهو .عامجلا اهب

 :لاق نم لوق باوصلاب كلذ يف نيلوقلا ىلوأو» :ريرج نبا لاق ثيح ,«هريسفت» يف ريثك

 ةحصل ؛سمللا يناعم نم هريغ نود عامجلا «ءاسنلا متسمال وأ# :هلوقب ىلاعت هللا نع

 ةحص ركننال نحنو . اضوتي ملو ىلص مث هئاسن ضعب لبق هنأ» كي هللا لوسر نع ربخلا

 .سمللا ةملكل يقيقحلا ىنعملا وه اذه لب .ديلاب سمللا وأ سجلا ىلع سمللا قالطإ

 نئارقلاو . عامجلا وهو يزاجملا هانعم ىلإ ريصملا بجوت نئارقلاب فوفحم ماقملا نكلو
 هجاوزأ ضعب لبق لي يبنلا نأ هيفو ًاقباس هانركذ يذلا اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح انه

 ,عامجلا اهب دوصقملا نأ يأ ةميركلا ةيآلل ريسفتلا اذه نإ مث . ًاضوتي ملو ىلص مث

 ريسفت نم حجرأ هريسفت ْنأ - يناكوشلا لوقي امك  ررقت دقو «سابع نبا نع لوقنملا
 . ""7باتكلا ليوأت هملعي نأ ىلاعت هللا هل اعد لي هللا لوسر نأل ؛هريغ

 ىولبلا هب معت امم مهءاسن لاجرلا سم :(ًاثلاث) - 1

 ضقني ّسملا اذه ناك ولف .ىولبلا هب معت امم مهءاسن لاجرلا سم نأ مولعملا نم
 ْنأ ٌدحأ لقني ملو .ةباحصلا نيب هوو 0 اذه راصلو .هتمأل هلك يبنلا هنيبل ءوضولا

 . ""اهريغ وأ هتأرمال هدي ةاقالم درجمب ًاضوتي ناك ةباحصلا نم دكا

 درجم ال عامجلا هب داري ةميركلا ةيآلا يف دراولا ءاسنلا سمل نأ قبس اميف انيب

 نكلو . ءوضولا ضقني ال ةأرملا ليبقت وأ ديلا سمل نم عامجلا نود ام نأو «ديلاب سمللا

 ةلاحلا هذه يف سمللا نوكي هنأل ؛ءوضولل اضقان سمللا اذه ناك ةوهشب سمللا ناك اذإ

 .سوململاو سماللا نم يذملا جورخ وهو .ءوضولل ضقانلا ثدحلا ثودح ةنظم

 ىلإ يضفي امنإو .ءوضولا هب ضقتني هسفن يف ثدحب سيل  ةلبانحلا لاق امك - سمللاف

 ءوضولل ضقانلا يأ) ثدحلا ىلإ يضفت يتلا ةلاحلا تروعأف «ينملا وأ يذملا جورخ

 .8686ص « 1 ء يناعنصلل «مالسلا ليس» ١9. 6ص كج . يناكوشلل «(راطوألا لين» مفضل

 . ؟868"3ص ١1ج .(ةيميث نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» (575)
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 ضقنلا قلعف .ةوهشب سمللا ةلاح يأ ةوهشلا ةلاح يهو (ينملا وأ يذملا حجورخ وهو

 , ""9اهدوجوب

 : هانحجر ام ىلع بترتي ام

 ضقنلا اذه نإف .ةوهشب سمللا وه ءوضولل ضقانلا نأب لوقلا انحجر دق انمد امو

 الجر سماللا ناك ءاوسو 0 0 تدجو ىتم سوململاو سماللا ٌّقح يف تبثي
 ءاوسو .لجرلا مراحم نم وأ أ ةأرملا تناك ءاوسو .سكعلاب وأ ةأرما سوململاو

 رخآلاو ةأرما امهدحأ وأ 01 0 سماللا ناك ء ءاوسو .ةريبك وأ ةريغص تناك

 ةوهشلا تدجو ىتمف «ةوهشب ناك ام وه انحجر امك ضقانلا سمللا نأل ؛ تركذ امك لجر

 ضقن انقلع دق انمد ام .لئاح نودب وأ لئاح ءارو نم سمللا نوك مهي ال كلذكو

 .ةوهشلا ةراثإ ىلإ ىعدأ معانلا قيقرلا لئاحلا نوكي امبر لب «ةوهشب سمللاب ءوضولا

 يناثلا بلطملا

 لسغلا

 :(9لسغلا عاونأ - 8

 : عاونأ وهو .ءاملاب ندبلا ميمعت ماعلا هانعمب لسغلا

 ةكم ىلإ لوخدلا لسغو .ًاتيم لسغ نم لسغ وهو بحتسم لسغ :لوألا عونلا

 . ةمركملا

 .194ص 1١ج .ةمادق نبال «ينغملا» ( 3

 ةيشاحو»و «ريدردلل ريبكلا حرشلا» .5”7 ص ١1ج .(عئادبلا» , 1١99-500 ص .١ج .(«ينغملا» (185)

 .ا795١و ١١٠١ ص لج ١ ( يقوسدلا
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 دعو نياليعلاو + ةفزع ميو« ةعنجتلا ليط ومو ةدشلا لس + جتانلا عوتفلا
 . جحلل مارحإلا

 ملول ىتح ملسأ اذإ رفاكلا لسغو .تيملا لسغ وهو :بجاو لسغ :ثلاثلا عونلا

 وبأ بجوي ملو . ةلبانحلاو كلام بهذم اذهو ؛ لسغلا بجوي ام هرفك نمز يف هنم دجوي

 دجو اذإ الإ لسغلا هيلع بجي ال يعفاشلا دنعو ءملسأ اذإ رفاكلا ىلع لسغلا اذه ةفينح

 اهبابحتسا ةهج نم لاسغألا هذه يف لجرلاك ةأرملاو . لسغلا بجوي ام همالسإ لبق هنم

 .اهبوجوو اهتينسو

 . ضيحلا نم لسغلاو .ةبانجلا نم لسغلا وهو : ضورفم لسغ :عبارلا عونلا

05 

 :ثحبلا جهنم - ١

 ةبانجلا نع ملكتن نأ انيضقي اذهو ,.ةضورفملا لاسغألا نع يلي اميف ملكتن

 نوكي ىتم سافنلا نع مث .هب فيرعتلل ضيحلا نع مث .ققحتت اذامبو ءاهب فيرعتلل
 انغرف اذإف .امهنيب قيرفتلا ةرورضو ضيحلاب اهتقالعل ةضاحتسالا نع ملكتن مث .هتدمو
 امع ىلاعت هللا ءاش نإ ملكتن .ةضاحتسالاو سافنلاو ضيحلاو ةبانجلاب فيرعتلا نم

 .هيف بجي امو .لسغلا ةيفيك نّيبن مث .كلذب قلعتي امو .ضورفملا لسغلا هب نوكي

 :ةيلاتلا عورفلا ىلإ بلطملا اذه مسقن مدقت ام ىلع ًءانبو

 . ةبانجلا :لوألا عرفلا

 . ضيحلا : يناثلا عرفلا

 . سافنلا :ثلاثلا عرفلا

 .ةضاحتسالا : عبارلا عرفلا

 . لسغلا نوكي مب :سماخلا عرفلا

 لل



 لوألا عرفلا

 ةبانججلا
 :بنجلاو ةبانجلا فيرعت 2-0١

 .(59عامج هنم نوكي وأ ينم هنم لزني نم ةلاح يه ةبانجلا

 عقيو .هنم ينملا جورخ وأ ,عامجلا ببسب لسغلا هيلع بجي نم وه :بنجلاو
 :لاقيف عمجي دقو .ثنؤملاو ركذملاو عمجلاو نينئإلاو دحاولا ىلع (بنجلا) مسا

 لصألا يف يهو .مسالا :ةبانجلاو ,بنج وهف ابابتجا بنجي بنجأ :لاقيو .بانجأ
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 : ليقو ,رهطتي مل ام ةالصلا عضاوم. برقي نأ َيهن هنأل ءابنج ناسنإلا يمسو .دْعُبلا

 . 29 لستغي ىتح سانلا هتبناجمل

 : ةأرملاو لجرلل ةبسنلاب ةبانجلا هب تبثت ام 5

 هجورخو .ةظقيلا يف ينملا جورخ وهف «لسغلا بجوتسيو ةبانجلا هب تبثت ام امأ

 ءايشألا هذه نع يلي ايف ملكتنو .داتعملا ايبسل | يف جرفلاب جرفلا جاليإبو , مالتحالا يف

 : "”ةظقيلا يف ينملا جو رخب ةبانحلا : (ًالوأ)

 «ةبانجلا هب تبثت ةظقيلا يف ًاقفد ةوهش نع ينملا جورخ َّنأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ

 جورخ لصح ببس يأب «ةأرملاو لجرلا نم لسغلا بجوتسيو «ًابنج صخشلا هب ريصيو
 نم لاستغالا يأ «ءاملا نم ءاملا» :ةْيكَي هلوقل ءامهريغو رظنلاو سمللاك قفادلا ينملا

 . ينملا

 .١؟5؟ص ء١ج .«طيسولا مجعملا» (7195)

 .707ص 31ج ريثألا نبال «ةياهنلا» (78)

 ءاو9ص كج «(ينغملا»و 77ص :.4جو ؟8١ص 37ج .يوونلا حرشب (ملسم حيحص) (737390)

 ةيشاحدو «ريدردلل ريغصلا حرشلا»و ء5١1ص « ١ج .(«يقوسدلا ةيشاحوو «ريدردلل ريبكلا حرشلا»و

 ."١ص 20ج .(يواصلا



 : ةأرملاو لجرلل ةبسلاب مالتحالا يف ينملا جورخ : (ًايناث)

 بجوتسيو ا صخشلا هب ريصيو مالتحالا يف ينملا جورخب ةيانجلا تبثتو

 بوجو يفو ؛مالتحالا يف اهنم ينملا جورخب بنج اهتروريص يف لجرلاك ةأرملاو . لسغلا
 :اهنم ؛ةفيرشلا ثيداحألل ؛كلذ ببسب اهيلع لسغلا

 مْيَلُس مأ تءاج :تلاق اهنأ اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةملس مأ نع يراخبلا ىور أ

 يحتسي ال هللا نإ .هللا لوسر اي :تلاقف ِهِي هللا لوسر ىلإ  ةحلط يبأ ةأرما

 .معن» :ِلك هللا لوسر لاقف ؟تملتحا يه اذإ لسغ ةأرملا ىلع له .قحلا نم

 . ظاقيتسالا دعب ينملا تأر اذإ : يأ ."2«ءاملا تأر اذإ

 هم م

 هللا لوسر ىلإ ميلس مأ تءاج :لاق كلام نب سنأ نع هحيحص يف ملسم ىور - ب

 .مانملا يف لجرلا ىري ام ىرت ةأرملا : هللا لوسر اي :_ هدنع ةشئاعو  تلاقف لكي

 تحضف .ميلس مأ اي :ةشئاع تلاقف ,هسفن نم لجرلا ىري ام اهسفن نم ىرتف

 لستغتلف .معن .كنيمي تبرت تنأ لب» :ةشئاعل ِةلَي لاقف !كنيمي تبرت .ءاسنلا

 , "92كلذ تأر اذإ ميلس مأ اي

 اي :تلاقف خلك يبنلا ىلإ ميلس مأ تءاج :تلاق ءاهنع هللا يضر ةملس مأ نعو -ج

 ؟تملتحا اذإ لسغ نم ةأرملا ىلع لهف .قحلا نم يحتسي ال هللا ْنِإ : هللا لوسر

 هللا لوسر اي :ةملس مأ تلاقف .«ءاملا تأر اذإ ءمعن» :هلكي هللا لوسر لاقف

 يف ملسم مامإلا هاور .(! ؟اهدلو اههبشي مبف .كادي تبرت» :لاقف ؟ةأرملا ملتحتو

 ثيدح اذه :لاقو .هعماج يف يذمرتلا مامإلا هاور .(؟”:هظفل اذهو هحيحص

 ىري ام لثم مانملا يف تأر اذإ ةأرملا نأ :ءاهقفلا ةماع لوق وهو ء حيحص نسح

 « يروثلا نايفس لوقي هبو .لسغلا اهيلع نأ  ينملا تلزنأ يأ  تلزنأف .لجرلا

 يف مئانلا هاري اموه مالتحالاو .788ص .1ج « ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» (71)

 . عامجلا وهو هنم صاخ رمأ انه دارملاو .همانم

 ء"8*ص 48ج بلا دبع نبال «ديهمتلا»و .1-9١770ص ء”ج «يوونلا حرشب (ملسم حيحصو» (789)

 .ه7-ه١ص .١ج .«كلام أطوم ىلع يناقرزلا حرشدو

 . 777-7714ص .”ج .يوونلا حرشب «ملسم حيحص» (510)
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 .("؟؟ملعلا لهأ نين كلذ ىف فالخ الو ,2؟'ءاهقفلا نم امهريغو .يعفاشلاو

 :ًامالتحا ركذت الو هدجت وأ ًاينم دجت الو ملتحت ةأرملا - ١49

 اذإو .اهيلع لسغ الف ؛« دع ا ا 0 كالا

 ."؟يهلعلا لهأ نيب كلذ يف فالخ الو لجرلل ةبسنلاب مكحلا كلذكو

 لزني مل اذإ .ةأرما وأ ناك الجر ملتحملا نأ ىلع ءاملعلا ديتجأ :ربلا دبع نبا لاقو

 عامجلاو ءطولا ىأر نإو هيلع لسغ ال هنأ «لازنإلل رثأ الو - اينم أذ اللب دجي ملو
 بجي ال لسغلا نأو كب ناك ةازما «لسغلا هيلعف لزنأ اذإ هنأو .همون يف حيحصلا

 . ىنملا لازنإ : يأ ,©؟9لازنإلاب الإ مالتحالا يف

 هللا لوسر لكس :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع «هننس» يف يقهيبلا مامإلا ىورو

 لجرلا نعو ءلستغي :لاق .ًامالتحا ركذي الو - ينملا يأ  للبلا دجي لجرلا نع كي
 «كلذ ىرت ةأرملاف : ميلس مأ تلاقف .هيلع لسغ ال :لاق اللب دجي الو ملتحا دق هنأ ىري
 .©"؟5(لاجرلا قئاقش ءاسنلا امنإ .معن» : كك لاق ؟لسغ اهيلع

 :هبوث يف ينملا ىري لجرلا 44

 ؛ لمعلا هيلع يجر ايريس ماظل يبخل اذه ناكو .هبوث يف ًاينم لجرلا ىأر اذإو

 نأ لمحت ال هنألو ءامهيبوت ىف اينم ايأز امنيح الستغا امهنع هللا يضر نامثعو رمع نأل

 ,("4؟9 بوثلا بحاص ىنم يأ  هينم الإ نوكي

 .784ص .١ج .(«يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» )١41(

 ضورلا»و «.194ص :ء١ج .(ينغملا» ؛ 57١ ص .ج .(ملسم حيحصل هحرش يف يوونلا» (15؟)
 .767ص ءاج « (ريضنلا

 . ١7ص ء١ج ؛(«ينغملا» (55*)

 .”71/ص :4ج «ربلا دبع نبال «ديناسألاو يناعملا نم أطوملا يف امل ديهمتلا» (114)

 .58١ص .١ج .يقهيبلل «ىربكلا نئسلا» (516)

 .١7*”*ص 21ج .«ينغملا» (؟15)

 لاح



 اللب هبوث يف دجو هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ «هننس» يف يقهيبلا ىور دقو

 ام لسغو لستغاف .تلستغا امو تيلصو .«ترعش امو تملتحا دق الإ ىنارأ ام :لاقف

 . "9 ىحضلا عفترا نأ دعب ىلص مث ماقأو نذأو ري مل ام حضنو هبوث يف ىأر

 :اهبوث يف ينملا ىرت ةأرملا -

 بجو ءاهريغ هيف ماني ال يذلا اهبوث يف ًاينم تأر اذإف .لجرلاك انركذ اميف ةأرملاو
 لثم اهمكح نوكي نأ يغبنيف «لجرلا ملتحي امك ملتحت انلق امك اهنأل ؛لسغلا اهيلع

 .ةلأسملا هذه ىف همكح

 ١45 - جرفلاب جرفلا جاليإ : (اتلاث) :

 بجو هتجوز لجرلا عماج اذإف .جرفلاب جرفلا جاليإب لسغلا بجيو ةبانجلا تبثتو

 كلذو .هتجوز جرف يف هركذ ةفشح جوزلا بيغ : يأ ءاهجرف يف هجرف جاليإ لصح دق

 :اهنم ءةكللذ يف ةحيحصلا ةفيرشلا ثيداحألا دورول

 هلهأ عماجي لجرلا نع ِكي هللا لوسر لأس الجر نإ :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع أ

 ينإ» : هلك هللا لوسر لاقف  ةسلاج ةشئاعو  ؟لسغلا امهيلع له .ءلسكي مث

 ,48"2(لستغن مث هدم نأ كلذ لعفأل

 ثيدحلا اذه ىنعمو ,("؛؟9(لسغلا بجو دقف .ناتخلا ناتخلا نب ,عبرألا

 بجو دقف .هتجوز جرف يف لجرلا ةفشح تراوتو جاليإلا لصح اذإ :فيرشلا
 .2””لازنإ لصحي مل ولو لسغلا .

 يأ  نيناتخلا ءاقتلاب لسغلا بوجوو .ةبانجلا ققحت نأ انه ظحالي امو ١11-

 . ١7١ ص .١ج .يقهيبلل «ىربكلا نئسلا» (؟540)

 . عامجلا يف لازنإلا نع فعضي : يأ .لسكي ىنعمو ,.45ص .4ج ؛«ملسم حيحص» (؟4)

 . 4١-175 ص .4ج .(ملسم حيحص)و (559)

 .١7؟؟ص .١ج .«راطوألا ليندو 2.47ص . 14ج .(«ملسم حيحصل هحرش يف يوونلا» (190)
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 دواد نع يكح ام الإ ءاهقفلا هيلع قفتا امم .- هتجوز جرف يف لجرلا ركذ ةفشح بييغتب

 ةالصلا هيلع هلوقل  ينملا لازنإ  لازنإلاب الإ لسغلا بجي ال :لاق هنأ يرهاظلا

 مكحلا وه ناك هلاق ام نأب دواد لوق ىلع ءاملعلا در دقو .«ءاملا نم ءاملا» : مالسلاو

 لسغلا بوجو وه دعب اميف مكحلا راص مث ولك هللا لوسر نم ةصخرلا ليبس ىلع ًالوأ

 كلذب تءاج امك .؛لازنإ لصحي مل ولو ىتح جاليإلا لصحو هتجوز لجرلا عماج اذإ

 يف جرفلا لاخدإ نإ :دواد لوق ىلع مهدر يف ًاضيأ اولاقو .ةفيزشلا ةيوبنلا ثيداحألا

 موقي ببسلا نأل ؛اطايتحا هماقم ببسلا ِماَقْيف «ةداع ينملا لوزنل ببس داتعملا جرفلا

 .©"*')هذه انتلاسم يف امك طايتحالا بجوتسي عضوم يف اميس ال ِبِّبسُملا ماقم

 ىناثلا عرفلا

 (2”2ضيحلا

 :هفيرعت - ١

 : يعرشلا حالطصالا يفو .اهمد لاس يأ ةأرملا تضاحو .ناليسلا هلصأ ضيحلا

 ةعيبط وهو . ةمولعم تاقوأ يف هداتعي مث «ةدالولا بقعب ال محرلا نم جرخي مدل مسا وه

 .«مدأ تانب ىلع ىلاعت هللا هبتك رمأ اذه نإ» : فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يفو « مدا تانب ىف

 ١4 هثودح ءادتيا :

 هذه لبق يئرملا نوكي الف «ةيرمق نينس عست ىثنألا غولب لبق ةداع أدبي ال ضيحلاو

 ىلع سأيلا نس غلبت نأ ىلإ «ةأرملا دنع ةمدقتم نس ىلإ هثودح دتمي دقو .ًاضيح نسلا

 رثكأ مهريغ لاقو «ةنس نوسمخ هنإ :مهضعب لاقف ءهدح يف ملعلا .لهأ نيب فالتخا

 .كلذ نم

 . 9١ص «.يسوطلل «ةياهنلا» 7 57ص ١١ج ء(ريضنلا ضورلا» 270١5 ص «ء١ج .(ينغملا» (751)

 يف جاتحملا ينغم»و ءاهدعب امو 75 ص « ١ج .(عئادبلا)»و ءاهدعب امو ”0 5ص « ١ج ««ينغملا» (55؟)

 .«يواصلا ةيشاحو»و (ريدردلل ريغصلا حرشلا»و ءاهدعب امو ١٠١ 8ص ؛ ١ج «ينيبرشلل (ةيعفاشلا هقف

 «يسوطلل (ةياهنلا» ءاهدعب امو "5٠0 ص 21ج «ةيديزلا هقف يف (ريضنلا ضورلا» ./8ص كج

 ."4ص ١1ج «ميكحلل «نيحلاصلا جاهنم»و ءاهدعب امو 78ص ةيرفعجلا هقف يف

 غ٠



 : هرارمتسا ةذم وأ هرادقم اهم

 ,مايأ ةثالث هلقأ ةيفنحلا دنعف .ءاهقفلا نيب هيف فلتخمف هرارمتسا ةدم وأ هرادقم امأ

 ةثالث ضيحلا لقأ» :لاق لَك يبنلا نأ هيفو .ةلئاو ثيدحب نيجتحم ء.مايأ ةرشع هرثكأو

 ةمادق نبا لاق امك ثيدحلا لهأ دنع فيعض ثيدحلا اذه نأ الإ «ةرشع هرثكأو مايأ

 .«ينغملا» يف يلبنحلا

 رجلا وة دينا نال ءليؤعل ةفرقو

 .ًاموي رشع ةسمخ هرثكأو ةليلو موي ضيحلا لقأ :ةيعفاشلا لاقو

 هتدم رثكأل الو ع هتدم لقأل سيلو .ةرذدقم ريغ صضيحلا ةدم :كلام ا لاقو

 ىذأ ضيحلا لعج *«ىذأ وه لق ضيحملا نع كنولأسيو# : ىلاعت هلوقب ادد 0

 .ريدقت ريغ نم

 يف درو هنأ مهتجحو ءاموي رشع ةسمخ هرثكأو ةليلو موي ضيحلا لقأ : ةلبانحلا دنعو

 بجيف .ةيمالسإلا ةعيرشلا يف الو ةغللا يف هل ّدح الو .ديدحت ريغ نم ًاقلطم عرشلا

 «زارحالا» ةملكو «ضبقلا» ةملك نم دارملا ةفرعم يف امك «ةداعلاو فرعا ىلإ هيف عوجرلا

 نيعي و  ةليعم ًاماكحأ عرشلا اهيلع اهيا سلو يتلا تاملكلا هذه هايشأو «قرفتلا» ةملكو

 نم ءاسنلا نم كيأر .ءاطع لاقو .دحاو موي هتدم 000000 دقو 0 د 35

 :ضيحلا ةدم يف حجارلا لوقلا- ١

 ةداع يأ .ةداعلا ىلإ ضيحلا ةدم ةفرعم يف عوجرلا بجيف .ةلبانحلا لوق حجارلاو

 ةدورب ثيح نم نادلبلاو راطقألا فاللتخا ةظحالم بوجو عم نهضيح ةدم يف ءاسنلا

 كلذ ريثأت ىدمو «تقولاو سنجلا ةهج نم ءاسنلا فاالتخا ثيح نمو . هترارحو خانملا

 .ضيحلا ةدم ىف هلك

 :ضيحلا 68 نول 35 ١ةه'*

 مد هنأ دوسأ نولب لزانلا مدلا رابتعا يف فالخ الو ءدوسأ ,ةداع .ضيحلا مدو
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 لوسر اهل لاقف «ضاحتست تناك اهنأ شيبح يبأ تنب ةمطاف ثيدح يف درو دقف « ضيح

 رخآلا ناك اذإف ,ةالصلا نع يكسمأف .فّرعُي دوسأ مد هنإف ضيحلا مد ناك اذإ : كي هللا

 , ""9قرع وه امنإف يئضوتف

 لاقو . ةيفنحلا دع اضل نوح ضيح مد وهف ةّرمحلا نولب مدلا يأ قّرمحلا امأو ١68

 جتحاو .هانركذ كلا نس لأ حب دبا طق اع « ضيح مدي سيل : : يعفاشلا

 .ىذأ ضيحملا لعج «ىذأ وه لق ضيحملا نع كنولأسيو# :ةميركلا ةيآلاب ةيفنحلا

 نول  نوللا اذهب مدلاف ,داوسلاو ضايبلا نول نيب طسوتلا يهو ةَرْدَكلا امأو - 8
 ربتعيف ءضيحلا مايأ لوأ يف امأ اه نطمحلا مايأ رخآ يف ةيفنحلا دنع ربتعي - ةرذكلا

 امأو . ضيح مدب سيل :فسوي وبأ لاقو ءدمحمو ةفينح يبأ دنع ضيح مد ًاضيأ

 هذهب مدلاف .ضيحلا مايأ لوأ يف مدلا يف ترهظ اذإ فانحألا ضعب دنعف (ةرفّصلا)

 اذهب مدلاف ضيحلا مايأ اهب لصتاو رهطلا مايأ رخآأ يف ترهظ اذإ امأ .ضيح مد ةرفصلا

 وأ ةردكب لزانلا مدلا نإ :فانحألا نم رخآلا ضعبلا لاقو . ضيح مد نوكيال نوللا

 ."”9مهدنع ةياورلا رهاظ يف زئاجعلا ريغ يف «قالطإلا ىلع ضيح مد ربتعي هيف ةرفص

 يف ةردك وأ ةرفص اهتداع مايأ يف ةأرملا تأر اذإ : يلبنحلا ةمادق نبا لاقو - ٠66

 مد هربتعت الو هب دتعت الف اهضيح مايأ دعب هتأر نإو . ضيح مد وهف ءاهنم لزانلا مدلا

 يراصنألا ىبحي لاق اذهبو .ىلاعت هللا همحر دمحأ مامإلا كلذ ىلع صن .ضيح

 .قاحسإو .يعفاشلاو ,يدهم نب نمحرلادبعو . يعازوألاو ,يروثلاو ,كلامو «ةعيبرو

 اذهو .«ىذأ وه لق ضيحملا نع كنولأسيو# :ةميركلا ةيآلا لوقلا اذهل ةجحلاو

 .2*اهجرف نم لزانلا ةأرملا مد نم ؛ةرفص وأ ةرْذك هيف ام لوانتي

 «ضيح مد ةرْفّصلا وأ ةردكلاب مدلا نأ .مهبهذم روهشم يف ةيكلاملا دنعو -

 ناك نإ : مهبهذم يف ليقو .رهطلا ةمالع روهظ دعب مأ .ضيحلا مايأ يف كلذ ناك ءاوس

 ةيكلاملا ءاهقف نم نوشجاملا نبا لوق وهو ءالف الإو ضيح مد وهف ضيحلا مايأ يف

 . ٠١ 5ص .١ج «(«يئاسنلا نئس» (؟68)

 .9"8ص .١ج «يناساكلل «عئادبلا» (794)

 . 7372ص ١1ج .(ينغملا» )١160(



 تعءاج امك ةيرفعجلا دنعو .«*”ًاقلطم ضيح مدب سيل ةيكلاملا ضعب لاقو .نيمدقتملا
 نولب مدلا ربتعي : يأ .ءضيح ضيحلا مايأ يف مدلا يف رْمّصلا : يسوطلل «ةياهنلا» يف

 , 9*2 ضيح مد دعت ال رهطلا مايأ يفو 2( ضيح مد) ضيحلا مايأ يف هيف ةرفصلا

 /١٠17 حجارلا لوقلا :

 مايأ دعبو «ضيح مد َدَعُي ضيحلا مايأ يف ةرفصلا وأ ةردكلاب مدلا نأ حجارلاو
 ةرفصلا دعن ال انك» :تلاق اهنع هللا يضر ةيطع مأ ثيدحل ؛ ضيح مد ٌدَعُي ال ضيحلا

 مأ ثيدح ىلع اًقيلعت , يناكوشلل «راطوألا لين» يف ءاج دقو .وأكيش رهطلا دعب ةردكلاو

 ىف امأو .ءضيحلا نم اتسيل رهطلا دعب ةردكلاو ةرفصلا نأ ىلع لدي ثيدحلاو» : ةيطع

 ."2"”(ضيح امهف ضيحلا تقو

 : ةبانج اهيلع ضئاحلا

 اهلسغو .لستغت مث اهضيح عاطقنا رظتنت امنإو لستغت نأ اهيلع سيلف ةبانج ضئاحلا
 تلستغا ْنإف ءضيحلا لبق اهيلع تناك يتلا ةبانجلا نمو ضيحلا نم اهرهطي اذه

 نب دمحأ مامإلا هيلع صن ءاهنع ةبانجلا مكح لازو اهلسغ حمص اهضيح نمز يف ةبانجلل
 عطقنا اذإف .مدلا لوزن عطقني ىتح لوزي الف ضيحلا امأ .ةبانجلا لوزت :لاقو لبنح
 رادو وحلا كنا قيرهظو هلطنتعا

 ثكلاثلا عرفلا

 سافنلا

 : سافنلا فيرعت - 9

 اذإ ةأرملا ةدالو :سافتلاو .تدلو اذإ :ًاسافنو ةسافثو ًاَسْفن ةأرملا تَسِفَن :لاقي
 .78ص .١ج .«يواصلا ةيشاحدو «ريدردلل ريغصلا حرشلا» (555)

 . 74ص «يسوطلل «ةياهنلا» (551)

 . 77ص ء1ج « يناكوشلل «راطوألا لين» (؟558)

 .؟5؟97١1؟١١7 ص ١2ج .ةمادق نبال «ينغملا» (169)

 /و.6١



 . ""مدلا ىكرتو اهلمح عصضت يتلا يه : ءاسفنلاو . تعضو

 . ةدالولا بقع محرلا نم جراخلا مدلل مسا «سافنلا : يعرشلا حالطصالا يفو

 .©9مدلا وأ دلولا وهو سفنلا جورخل وأ .دلولاب محرلا سّفنتل امإ ًاسافن يمسو

 ٠6- 2سافنلا ةلم :

 سرولاب انهوجو يلطن انكف ءاموي نيعبرأ ٍكَي هللا لوسر دهع ىلع سلجت ءاسفنلا

 ,(0792(فّلكلا نم

 ءاسفنلل َتَقو كب هللا لوسر ناك :لاق ,«سنأ نع ىلاعت هللا همحر هجام نبا جرخأو ب
 0 هع 2 5

 ,("559كلذ لبق رهطلا ىرت نا الإ ءاموي نيعبرأ

 "يوي نيعيرأ ءايضنلا رطتنت لق للا كوسرت لاق لاق نع هللا يضر ةريره يبأ نعو - ج

 "دف استغتلف ,رهطلا رت ملو اموي نيعبرأ تغلب , , نإف .كلذ لبق رهطلا ىرت نأ الإ

 اذإو. .. ًاموي نوعبرأ سافنلا ةدم رثكأ نأ ىلع تلذ ةفيرشلا ثيداحألا هذهف 11

 ءأضعب اهضعب دضعي نكلو فعض اهيف ناك ْنِإو :لوقن اننإف ةفيعض ثيداحأ اهنإ ليق

 عاطقناو رهطلا ىرت نأ الإ ترهطو اهدعب تةنستغا' ::تضقنا اذإف ا نيعبرأ راظتنالا

 اهتدالو نم اموي نيعبرأ دعب اهلاستغاب انلق امنإو .كلذ ىلع ءانب لستغتف «؛كلذ لبق مدلا

 .9 48ص :؛؟ج .(طيسولا مجعملا» .45 ص .هج .ريثألا نبال «ةياهنلا» (750)

 .8١٠ص ء١ج «ةيعفاشلا هقف يف ينيبرشلل (جاتحملا ينغم» «4 ١ ص لج .(عئادبلا» (351)

 نيعبرأ ىلإ سلجن نأ رمؤن انك : يأ (سلجن انك) ىنعمو .478-479ص ١1ج ؛««يذمرتلا عماج» (555)

 تبني رفصأ تبن وه (سرولاب) : ىنعمو .انهوجو خطلن : يأ (انهرجو يلطن انك) : ىنعمو .ًاموي

 ولعت ةردك ةرمح يهو ةرمحلاو داوسلا نيب نول وه : (فلكلا نم) ىنعمو .هجولا هب غبصي نميلاب

 . هجولا

 . ١١3؟ص :١ج .(هجام نبا نئنسو (15)

 . يدع نبا هجرخأ : يناكوشلا لاقو ,. 78ص ١2ج «يناكوشلل «راطوألا لين» (554)

 م٠١4



 كرت الف ١ موهوم ءيش ام نيعبرأ دعب اهيلإ مدلا ةدواعم نأل لسغلا اذهب اهتراهطو

 ."*موهوملاب مولعملا

 هانركذ يذلا ؛ ةملس 0 ثيدح ىور نأ دعب ,هعماج يف يذمرتلا ل د "7

 «ياضتو لستعت اهنإق 0 ىرت نأ الإ هل نيعبرأ ةالصلا عدت ءاسفنلا نأ

 دعب ةالصلا عدت ال :اولاق ملعلا لهأ رثكأ نإف نيعبرألا دعب مدلا تأر اذإف
 210 لا

 .هرثكأ يف اوفلتخا مهنأ الإ , سافنلا ةدم لقأل ّدح ال اولاق نإو ءاهقفلاو - *١15

 . سانلا نيب داضملا عقاولاب ًارابتعا و لوعيرأ أ هيلاغو 8 58 نوتسةرتكأ < 2 اولاق ةيعفاشلاف

 ةدم رثكأ ْنأ ىلإ ءاهقفلا رثكأ بهذو .ةدالولا نيح نم مايأ ةرشع هرثكأ :ةيرفعجلا لاقو

 ءدمحأو «كرابملا نباو «يروثلاو :ةيديزلاو .ةيفنحلا ءالؤه نمو .ًاموي نوعبرأ سافتلا
 ةفثف]

 مهريغو «قاحسإو

 : سافنلا ةدم يف حجارلا لوقلا 4

 رثكأ امأ مي ءاهقفلا لوق وهو .هتذم لقأل ّدح ال نأ «ياعتلا ةدم يف حجارلاو

 هيلع ناك امو «ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا هيلع تلد ام وهو ا نوعبرأ هنأ حجارلاف هتدم

 . هنع هانلقن يذلا هلوقب يذمرتلا هيلإ راشأ امك .ةباحصلا دهع ىف لمعلا

 : سافنلا مد نم تلخ اذإ ةدالولا 5١ه

 مد نم ةدالولا تيرع اذإ نكلو عءاملعلا نيب فاالخ الب لسغلا بجوي سافنلا

 ال يلبنحلا يقرخلا مامإلا مالك رهاظ ؟ءاسفنلا ةأرملا ىلع لسغلا بجي لهف سافنلا

 .787ص كج « يناكوشلل «راطوألا لين» (556)

 .478-479ص .١ج .(«يذوحألا ةفحت هحرشو يذمرتلا عماج» (55)

 ميحرلا دبع نب نمحرلادبع نب دمحم ىلعلا يبأ فيلأت «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» (587)
 كج ءاريضنلا ضورلا»و .9١١ص ١1ج .(جاتحملا ينغم)و 2470 ص ١1ج : يروفكرابملا

 . 44ص ء١ج «ميكحلل «نيحلاصلا جاهنم» 21١9 ص ١ يسوطلل «ةياهنلا» .ه١* ص
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 هذهب لسغلا بجي (امهدحأ) :ناهجو هيف : ةلبانحلا نم هريغ لاقو . لسغلا اهيلع بجي

 ءاقتلاك لسغلا باجيإ يف هماقم موقتف ءلسغلل بجوملا سافنلا ةنظم اهنأل ؛ةدالولا

 «ينغملا» بحاص لاقو .لسغلا باجيإ يف لازنإلا ماقم موقيف .لازنإلا ةنظم نيناتخلا

 نم مكحب تبثي بوجولا نأل ؛ لسغ ةدالولا هذهب اهيلع بجي ال حيحصلاو :ةمادق نبا

 ينم الو مدب سيل هنإف .صوصنملا ىنعمب وه الو ءانهاه لسغلاب صن دري ملو عرشلا

 لوقو .ينملا لوزنبو ضيحلا مدب :نيببسلا نيذهب لسغلا باجيإب عرشلا درو امنإو

 لعجب ةنظم نوكت امنإ ٌناظملا نأ :باوجلاف ,سافنلا ةنظم هنأ ةجحب لسغلل نيبجوملا

 .""9عامجإ الو انهاه صن الو .عامجإب وأ .هنم صنب عراشلا نم

 (579ةضاحتسالا

 :نوكت ىتمو اهفيرعت - 5

 دق «ةضاحتسا هذهف ,ضيحلا ةدم رثكأ زواجتو ضئاحلا نم مدلا لوزن رمتسا اذإ

 قيرفتلاو ةضاحتسالا نم ضيحلا ةفرعم ىلإ جاتحتف ءاهتضاحتساب ةأرملا ضيح طلتخا

 ّيضم دنع لسغلا وه ضيحلا مكح نأ ذإ ,يعرشلا همكح امهنم لك ىلع بترتي امهنيب
 لكل وأ ةالص لكل ءوضولا اهيف بجاولا امنإو ءلسغلا بجوت الف ةضاحتسالا امأ .هتدم

 .دعب اميف هنيبنس امك ضيحلا لسغ لستغت نأ دعب ةالص تقو

 ٠ - ةضاحتسالاو ضيحلا نيب زييمتلا ةيفيك :

 يه لاوحأ ةعبرأ نم ةضاحتسملا ولخت ال :

 .اهل ةداع ال ةزيمم : ىلوألا ةلاحلا

 .اهل زييمت ال ةداتعم : ةيناثلا ةلاحلا

 .؟١١5ص كج «(ينغملا» (؟1546)

 .اهدعب امو ١ ١”ص « جا .(جاتحملا ينغم)و .اهدعب امو ١١ص 38 «(«ىنغملا» 559١(
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 .زييمت الو اهل ةداع ال : ةعلاثلا ةلاحلا

 .زييمتو ةداع اهل :ةعبارلا ةلاحلا

 :اهل ةداع ال ىتلا ةزيمملا :ىلوألا ةلاحلا 4

 ءيجم تقو يف ةتباث ةداع اهل سيلو هريغو ضيحلا مد نيب زيمت نأ عيطتست يتلا يهو

 ماد ام ضيح ةلاح يف اهسفن ربتعتف اهزييمتب لمعت ةلاحلا هذه يف اهنإف .هتدمو ضيحلا
 رثكأ ىلع ديزت ال ةدمل هلوزن رمتسيو .دوسألا مدلا وهو .ءضيح مد اهنم لزانلا مدلا

 وه اهضيح نأ ةلاحلا هذه يف ةأرملا هذه مكحف اذه ىلعو .هلقأ نع صقني الو .هتدم

 ,ةضاحتسا مد وه كلذف ةقرلاو ةرفصلا ىلإ راصو اهمد ريغت اذإف .دوسألا مدلا لوزن نمز
 .ةضاحتسملا مكح وه اذه نأل ؛ةالص لك تقول أضوتتو اهضيح لاوزل لستغت نأ اهيلعف
 ةشئاع نع فيرشلا ثيدحلل ؛مهريغو .يعفاشلاو .كلامو .ةلبانحلا لوق وه اذهو
 اي :تلاقف كي هللا لوسر ىلإ شيّبُح يبأ تنب ةمطاف تءاج» :تلاق اهنع هللا يضر
 «قرع كلذ امنإ» :ِلك يبنلا لاقف ؟ةالصلا ٌعَدأقَأ ,رهطأ الف ضاحتسا ينإ هللا لوسر
 بهذ اذإف ةياور يفو) تربدأ اذإف .ةالصلا يكرتاف ةضيحلا تلبقأ اذإف .ةضيحلاب سيلو
 عدأفأ رهطأ الف ضاحتسأ ينإ :ىرخأ ةياور يفو . (يّلصو .مدلا كنع يلسغاف (اهردق
 يضيحت تنك يتلا مايألا ردق ةالصلا يعد نكلو .ءقرع كلذ نإ ءال» :لاقف ؟ةالصلا

 يفو» :فيرشلا ثيدحلا اذهل هحرش يف رجح نبا لاقو .(يلصو يلستغا مث ءاهيف

 مد ربتعت اهنإف ,ةضاحتسالا مد نم ضيحلا مد تزيم اذإ ةأرملا نأ ىلع ليلد ثيدحلا

 مد مكح راص مث ءتلستغا هردق ىضقنا اذإف .هرابدإو هلابقإ ىلع لمعتو ضيحلا
 تلبقأ اذإف» :ةرابعب نوكي وأ .""”ةالص لكل ًاضوتتف ثدحلا مكح ةضاحتسالا
 .اهريغ قح يف (هنولب يأ) مدلا ةفصب زييمتلاو ةداتعملا قح يف «ةضيحلا

 ةفرعمب نوكي دقو ةداعلا ةفرعمب نوكي دق ةضيحلا لابقإ ةفرعم نأ مَلُعُي نأ يغبنيو

 ,(2792نيرمألا عومجم نوكي دقو ضيحلا مد

 ) )7317١ص كج «ينالقسعلا رجح نبال («يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتفا) 409-1٠١ 456

 .؟758-71ص .١ج « يناكوشلل «راطوألا لين» (؟/1)



 ضاحتست تناك اهنأ .ءشيبح يبأ تنب ةمطاف ثيدحل يئاسنلا ةياور يفو - 4

 نع ىكسمأف كلذ ناك اذإف .فرعي دوسأ ضيحلا مد نإ» : هِي هللا لوسر اهل لاقف

 عضوا :ثيدحلا اذهل ىرخأ ةياور يفو . (يلصو يئضوتف رخآلا ناك اذإف ءةالصلا

 , ""9(قرع وه امنإف

 ليلد اذهو ؛ءاسنلا هفرعت :ئأ (فّرعُي دوسأ ضيحلا مد نإ» :ثيدحلا اذه يف هلوقو

 الإو ءضيح وهف داوسلا ةفصب ًافصتم ناك اذإف .مدلا ةغبصب زييمتلا ٌدَعُيَف ,زييمتلاب ذخألا

 , (9"2ةضاحتسا وهف

 :اهل زييمت ال ةداتعم : ةيناثلا ةلاحلا

 ىلع : يأ ءلصفنم ريغ اهمد نوكل اهل زييمت الو ءاهضيح يف ةداع اهل ْنَم يهو

 يذلا مدلا نأ الإ الصفنم ناك نإ كلذكو ب نشعي وع هةضعب دك هوا انش الة

 ناك اذإف .اهل زييمت ال هذهف ءهتدم رثكأ قوف وأ ضيحلا ةدم لقأ نود ضيحلل حلصي

 دعب ًاضوتت مث اهئاضقنا دنع تلستغاو ءاهتداع مايأ تسلج ,«ضاحتست نأ لبق ةداع اهل

 . يعفاشلاو «ةفينح وبأو «ةلبانحلا لاق اذهبو . يلصتو .ةالص لك تقول كلذ

 ترهطتسا ةزيمم نكت مل ْنِإف «زييمتلاب رابتعالا امنإو «ةداعل رابتعا ال :كلام لاقو

 كلذ دعب نعي موي رشع ةسمخ تزواجت دق نكت مل نإ مايأ ةثالثب اهتداع نامز دعب

 .ءاركد ذل ةيطان كيدحو انعوم فاح

 ناب ام مهقفاو ْنَمو ةلبانحلا لوقل ةجحلاو ١

 ةملس مأ اهل تتفتسا ِهِكَي هللا لوسر دهع ىلع مدلا قارهت تناك ةأرما نأ ةملس مأ تور أ

 رهشلا نم ضيحت تناك يتلا يلايللاو مايألا ددع رظتنتل» :لاقف هديك هللا 0

 تل اذإف ءرهشلا نم كلذ رذق ةالصلا كرتتلف ءاهباصأ يذلا اهبيصي نأ

 لدي فيرشلا ثيدحلا اذهو .9"2«ٌّلصتل مث بوثلاب رفثتستل مث لستغتلف 0

 . 606١©ص .١ج ؛«يئاسنلا نئس» (؟7/7)

 770١(. ص ء1ج ؛«راطوألا لين» (؟7)

 ةقرخب اهجرف دشتوأ اهجرف ىلع ًابوث دشتل : يأ هرفثتستل» ىنعمو «144١ص ١1ج ؛«يئاسنلا نئس» (11/4)

 . مدلا ليس كلذب عنمتف انطق ىشحت نأ دعب ةضيرع
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 ردق ةالصلا يعد» :اهل لاق لَك يبنلا نأ شيبح يبأ تنب ةمطاف ثيدح ند فوز م

 . ""*(يلصو يلستعغا مث ,اهيف نيضيحت تنك يتلا مايألا

 تناك ام ردق يثكما» :اهل لاقف .مدلا نع لَك يبنلا تلأس اهنأ ةبيبح مأ تاوزاو تدع

 , ""9(ىلصو ىلستغا مث «.كتضيح كسبحت

 ,ةداع اهل تناك اذإ اهتداع ىلإ عجرت ةضاحتسملا نأ ىلع لدي ثيدحلا اذهو

 . يعفاشلا لاق « يلستغا مث) : فيرشلا ثيدحلا يف هلوقو .اهتدم ءاهتنا كدلنع لستغتو

 ملو « يلصتو لستغت نأ ِةكَذ يبنلا اهرمأ امنإ : مهريغو دعس نب ثيللاو ةنْيَيُع نب نايفسو

 ملو ءاهنم ًاعوطت ناك اهلسغ نأ كشأ الو : يعفاشلا لاق .ةالص لكل لاستغالاب اهرمأي

 .©"”اهيلع ًابجاو نكي

 ؟ضيحلا ىف ةداعلا تبثت فيك

 لصحت الو ةدواعملا نم ةذوخأم ةداعلا نأل ؛ةدحاو ةرمب تبثت ال ضيحلا يف ةداعلاو

 تنثث ةلبانحلا ضعب لاق ؟ثالثي وأ نيترمب ةداعلا تبثت لهو .ةدحاو ةرم ةدواعملا

 تبثت ال :نورخآ لاقو .ةيناثلا ةرملا ىف اهتدواع دقو .ةدواعملا نم ةذوخأم اهنأل ؛ نيترمب

 , ""ةثالث هّلقأو رثك ام ىلع الإ قلطت ال ةداعلا نأل ؛رثكأف ثالغب الإ

 ؟ةداعلا تبثت مب 108

 رهشأ ةثالث ةدمل رهش لك نم مايأ ةسمخ دوسأ ًامد تأر اذإف زييمتلاب ةداعلا تبثتو

 . "*دوسألا مدلا نمز اهتداع تناك لصتاو رمحأ راص مث نيرهش وأ

 : ةداعلا عاونأ - 84

 يف مايأ ةعبرأك ةيواستم ًامايأ نوكت نأ هقفتملاف ,ةفلتخمو ةقفتم : نيعون ىلع ةداعلاو

 . 4590ص «.١ج «ينالقسعل ١ حرشب «يراخبلا حيحص» (؟1/0)

 .؟"59ص « 08 ,«(راطوألا لين» (77/) ١. 89ص ٠ ١1ج «(يئاسنلا نئسر» (707)

 .”17ص ء1١ج .«ينغملا» (119) ."6١ص ء.١ج «(ينغملا» (؟07/4)
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 ىلع تناك نإف «ةفلتخملا امأو .طقف ماّيأ ةعبرألا تسلج تضيحتسا اذإف ءرهش لك

 يفو مايأ ةعبرأ يناثلا رهشلا يفو ,مايأ ةثالث رهش يف مدلا ىرت تناك نأ لثم بيترت

 هذهف تناك ام ىلع مايأ ةعبرأ ىلإ مث مايأ ةثالث ىلإ دوعت مث مايأ ةسمخ ثلاثلا رهشلا

 هدعب يذلا ىلع مث هدعب يذلا ىلع مث هيلع تلمع هتبون تفرعف رهش يف تضيحتسا اذإ

 اهضيح لعجتف «نيقيلاب هنم تذخأ هيف اهضيح ةدم يأ  هتبون تيسن نإو .ةداعلا ىلع

 ."*”رهشلا ةيقب يلصتو لستغت مث مايأ ةثالث

 نمو مايأ ةثالث رهش نم ضيحت نأ لثم بيترت ريغ ىلع ةفلتخملا ةداعلا امأو -

 نكمي اذه ناك ْنِإف .كلذ هابشأو مايأ ةعبرأ ثلاثلا رهشلا نمو مايأ ةسمخ يناثلا رهشلا

 طوبضم ريغ ناك نإو .هلبق يذلاك هيف مكحلاف ,فلتخي ال هجو ىلع اهدواعيو هطبض

 هذه دعب تلستغاو اهنم لقأ اهل نكي مل نإ ةثالثلا يهو رهش لك نم لقألا تسلج

 , ("80ةدملا

 :(*9ةداتعم ةأرملا نوكت ىتم 2-5

 ةأرملا رهشو .اهرهطو ءاهضيح تقوو .ءاهرهش فرعت ىتح ةداتعم ةأرملا نوكت الو

 ًاموي ضيحت :ًاموي رشع ةعبرأ كلُذ لقأو .رهطو ضيح اهيف اهل يتلا ةدملا نع ةرابع
 «سانلا نيب فورعملا رهشلا وه انه ةأرملا رهش يف بلاغلا نكلو .ًاموي رشع ةئالث رهطتو
 نورشعو ةسمخ اهرهطو «مايأ ةسمخ هيف اهضيح نأو .ًاموي نوثالث اهرهش نأ تفرع اذإف

 ءاهرهش تفرع دقف اهرهط مايأو اهضيح مايأ تفرع نإو .ةداتعم يهف هلوأ تفرعو .ًاموي

 اهضيح مايأ فرعت ملو اهرهط مايأ تفرع وأ اهرهط مايأ فرعت ملو اهضيح مايأ تفرع نإو

 نم ةضيح اهل ربتعيف بلاغلا ىلإ اهانددر اهرهش تلهج ىتم نكلو .ةداتعم تسيل يهف
 .بلاغلا وه هنوكل ؛ مايأ ةعبس ىلإ وأ ةتس ىلإ ضيحلا مايأ ددع يف اهانددرو 50

 :زييمت الو اهل ةداع ال ْنَم : ةثلاثلا ةلاحلا 27

 :تلاق شحج تنب ةنمح نع هريغو يذمرتلا هاور يذلا فيرشلا ثيدحلا يف ءاج
 تيب ىف هتدجوف .هربخأو .هيتفتسأ ِةِلَي ىبنلا تيتأف «ةديدش ةريثك ةضيح ضاحتسا تنكو» 1 : 58 5 5 م0 د 1

 .7”7١ص ءكج ا ينغمل ا)(؟١5840

 .919-8١ص ء١ج .«ينغملا» )١85( .7”8١ص «ء١ج ,«ينغملا» (؟181)
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 امف «ةديدش ةريثك ةضيح ضاحتسا ىنإ هللا لوسر اي :تلقف «شحج تنب بنيز ىتخأ

 . مدلا بهذي هنإف ةييسركلا كل تعنأ :لاق ؟ةالصلاو مايصلا ينتعَتَم دق اهيف ينرمأت

 يذختاف :لاق .كلذ نم رثكأ وه :تلاق .ىمجلتف :لاق .كلذ نم رثكأ وه :تلاق

 امهيأ :نيرمأب كرمآس هلي يبنلا لاقف .ًاّجث جثأ امنإ كلذ نم رثكأ وه :تلاق .ًابوث

 ناطيشلا نم ةضكر يه امنإ :لاقف .ملعأ تنأف امهيلع تيوق نإف ,كنع أزجأ تعنص

 «تأقنتساو ترهط دق كنأ تيأر اذإف «يلستغا م مايأ ةعبس وأ مايأ ةتس يضيحتف

 كلذ ّنِإف يلصو يموصو ءاهمايأو ةليل ل نيرشعو ًاثالث وأ ةليل نيرشعو ةعبرأ يلصف

 نإف ,نهرهطو نهضيح تاقيمل نرهطي امكو ءاسنلا ضيحت امك يلعفاف كلذكو ,كيزرجي

 نيلصتو «نيرهطت نيح نيلستغت مث ًاعيمج رصعلا ىلجعتو رهطلا يرخؤت نأ ىلع تيوق

 يموصو يلعفاف كلذكو «نيلصتو ءاشعلا نيلجعتو برغملا نيرحخؤت مث .رصعلاو رهظلا

 , 23297 (ّئلِإ نيرمألا بجعأ وهو : هلع هللا لوسر لاقو كلذ ىلع تيوق نإ

 :ثيدحلا ةلالد -

 مدعل ءاسنلا ةداع نم يلاغلا ىلإ عجرت ةضاحتسملا نإ لاق نم ثيدحلا اذهب نلدخسا

 ىلع درو ثيدحلا يف لسغلاو . مدلا تافصب زييمتلا اهناكمإ مدعو ءاهتداعب اهتفرعم

 مدع ىلع ةلاد ةنيرق كلذ نوكيف اهتوقب لسغلا قلع ِةي هنأل ؛بابحتسالا ليبس

 . بوجولا

 امك يه فيرشلا ثيدحلا يناعمو 940-844 ص .١ج .«يذوحألا ةفحت حرشب يذمرتلا عماج» (18)

 : يلي
 وأ «جرفلا جراخ ىلإ مدلا جورخ عنمي فسركلا نأ يأ ,(مدلا بهذي هنإف) نطقلا : فسركلا

 ماجللا ةئيه ىلع ةقرخ يأ .ماجللا يدش يأ (يمجلتف) . عطقني كمد لعل هيلمعتساف :هانعم
 بصأ : يأ (أاجث ج جثأ) ٠ ماجللا تحت يأ (ًابوث يذختاف) . مدلا ورع محا كورن ىلع ايجما

 ىلإ ًاقيرط دجوو ءاهل ءاذيإلاو اهب رارضإلا دارأ ناطيشلا نأ يأ (ناطيشلا نم ةضكر) .ًاَبص مدلا
 يلعجا يأ (يضيحتف) .اهتداع كلذ اهاسنأ ىتح ءاهتالصو ءاهرهطو ءاهنيد رمأ نم اهيلع سيبلتلا
 ءاهتيب لهأ ءاسن نم اهنس لثم يفو اهلثم يه نم ةداع ىلع (مايأ ةعبس وأ مايأ ةتس) ًاضئاح كسفن
 ةتس مايأ مدقت اميف اهل تبث اهنأ وأ ( .ًاعبسف ًاعبس نإو ءأتس تدعق أتس دعقت نأ اهلثم ةداع تناك نإف
 ام ىلع اهرمأ ىنبتتو دهتجتو ىرحتت نأ اهرمأف ,تناك امهيأ يردت الف ءاهتيسن دق اهنأ الإ ةعبس وأ

 . كيفكي يأ (كنزحي) .ترهطت يأ (تأقنتساو) نيددعلا دخلا نق قب
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 . بوجول | مدع ىلع ىرخأ ةنيرق «كنع أزجأ تلعف امهّيأ» :ِلي هلوق كلذكو

 .هردقتو هسلجت يذلا اهضيحل لسغلا اهثزجيو «بجاو ريغ ةالص لكل «نذإ .لسغلاف

 ددع نييعت نأو «ةدحاو ةراهطب نيتضيرفل عمجلا زاوج ىلع ةلالد ثيدحلا يف نأ امك
 ٍِء 3 5 502 5 1 2 0 57 ع 5 +» ١

 كنا تيأر اذإ ٍةْلَك هلوقل اهيهشتب ال اهداهتجاب نوكي امنإ .ةعبس وأ .ةتسب ضيحلا مايأ
 , (1840تيقنت او ترهط دق

 :زييمتو ةداع اهل نم :ةعبارلا ةلاحلا 48

 نإف .رمحأ هضعبو ىدوسأ هضعب «زيمتم اهمدو تضيحتساف ةداع اهل تناك نم ىهو

 ناك نإو ءامهب لمعيف ةلالدلا ىف زييمتلاو ةداعلا تقفتا دقف .ةداعلا نمز ىف دوسألا ناك

 بهذم يف ناتياور هيفف 500 نوكي نأ حلصيو «لقأ وأ ةداعلا نمز نم رثكأ يف

 : ةلبانحلا

 ةمئاق ةرامأ مدلا ةفص نأل ؛ةداعلا ىلإ تَمَتلُي الو ءهب لمعيف زييمتلا موقي :(ىلوألا)

 . ىضقنم نامز ةداعلاو هب

 ةلبانحلا رثكأ لوق وهو «ةداعلا رابتعا ءدمحأ مامإلا مالك رهاظ يهو : (ةيناثلاو)

 ملو «ةداعلا ىلإ ةملس مأ اهل تتفتسا يتلا ةأرملاو «ةبيبح مأ در لي يبنلا ْنأ مهتجحو

 لطبت ال اهنوكل ىوقأ ةداعلا نألو «ةزيمم ريغ وأ ةزيمم اهنوك نيب لصفتسي ملو قرفي

 ىوقأ هتلالد لطبت ال امف .هتلالد تلطب ضيحلا رثكأ ىلع داز اذإ نوللاو ءاهتلالد

 , 3850 ىلوأو

 :ةالص لكل أضوتتو ًادحاو ًالسغ لستغت ةضاحتسملا 6

 تلستغا ءاهضيح مايأ تضم اذإف ءاهضيح نم دحاو لسغ اهمزلي ةضاحتسملا

 يف هانيب يذلا ليصفتلا ىلع هتدم فرعت امك هفرعت اهضيحو .ءضيحلا نم ترهطو
 ةالص تقو لكل وأ «ةالص لكل أضوتت اهنإف اهلسغ دعب امأ .ةضاحتسملل عبرألا تالاحلا

 2 ا امك

 . 77ص اج .(راطوألا لين» (585)

 ."9١ص 3 جا «(«ينغملا» (358ه)

 .7147-710 تارقفلا (585)
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 سماخلا عرفلا

 لسغلا هب نوكي ام

 :لسغلا هب زاج ءوضولا هب زاج ام - 5

 انركذو .رهطملا رهاطلا قلطملا ءاملا وهو هب ءوضولا زوجي يذلا ءاملا 3 نأو قبس

 نوكي امل ةبسنلاب انه لاقي كانه هانلق امف ءاهب ءوضولا زاوج ىدمو .ىرخألا هايملا عاونأ

 لسغلا هب زاج «ءهايملا نم ءوضولا هب زاج ام نأ ىنعمب ءهايملا كلت نم لسغلا هب

 , 22” اضيأ

 :دحاو ءانإ نم ءاسنلاو لاجرلا لاستغا م7

 لاجرلا لاستغا زاوج ىلع قافتالا «يوونلاو .ىبطرقلاو .يواحطلا :ةمئألا لقن

 «بلاط يبأ نب ىلع : مه ةباحصلا نم ةعست نع هزاوج يورو .دحاو ءانإ نم ءاسنلاو

 دقف «ةنوميمو «ءىناه مأو ةملس مأو . ةشئاعو «ةريره وبأو « سنأو «رباجو « سابع نباو

 , "*8دحاو ءانإ نم هجاوزأو وه لستغي كي ناك هنأ ِدِلكي هللا لو ع يي الاخ كو

 «كلذ ىلع مهعامتجاو .دحاو ءانإ نم ءاسنلاو لاجرلا لاستغا نم دوصقملاو - 18
 لاستغا نم دوصقملا سيلو .دحاو ءانإ نم لاستغالا ىلع هتجوزو جوزلا عامتجا وه

 . نهجاوزأ ريغ عم ءاسنلا عامتجا .دحاو ءانإ نم ءاسنلاو لاجرلا

 :دحاو ءانإ نم هتجوزو جوزلا لاستغا 2-64

 وهن كلذ نم دوضقملا نأ نيرو هدو ءانإ مك فاتسلاو لاجتإلا "لاسعا قاوج انركذ

 ثيداحألا ضعب يلي اميف ركذنو دحاو ءانإ نم امهلاستغاو هتجوزو لجرلا عامتجا

 .دحاو ءانإ نم هتجوزو جوزلا لاستغا زاوج يف ةفيرشلا

 نم ِه هللا لوسرو انأ لستغأ تنك» :تلاق اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةملس مأ نع أ
 , ("429(ةبانجلا نم دحاو ءانإ

 .١"ه-١١1 ٠ تارقفلا رظنا (5890)

 .868 ص 77ج . ىنيعلا ماماإلل («يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع» (584)

 . 1 868ص ١2ج .يقهيبلل «ىربكلا نسسلا)» الص 20ج . يوونلا حرشب «ملسم حيحص) 894١(
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 نم ٍةْ هللا لوسرو انأ لستغأ تنك» :تلاق اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةشئاع نع ب

 ,(52(ةبانجلا نم هيف انيديأ فلتخت .دحاو ءانإ

 امهو :تلاق .يل عد ءيل عد :لوقأ ىتح ينردابيف ءدحاو هنيبو ينيب ءانإ

 , ("57(نابنج

 لستغت تناك اهنأ اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةنوميم ينتربخأ» :لاق سابع نبا نعو د

 . ""9(دحاو ءانإ نم ِةْيلَك يبنلاو يه

 :ةأرملا لسغ لضفب لجرلا لاستغا - 6

 لضفب لستغي ناك هيلي هللا لوسر نأ .سابع نبا نع هحيحص يف ملسم مامإلا ىور

 ' ني
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 ةنفحج نم تلستغاف «تبنجأ :تلاق ءاهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةنوميم نعو

 : ع لاقف ٠ بنج تنك ينإ :تلقف ءهنم لستغيل #8 يبنلا ءاجف ءةلضف هيف تلضفف

 .""©9هنم لستغاو «(ةبانج هيلع سيل ءاملا»

 لاستغا ًاضيأ زاج .ءاهئوضو وأ ةأرملا لسغ لضفب لجرلا لاشتغا زا اذإو 15

 . هئوضو وأ لجرلا لسغ لضفب ةأرملا

 لضفب لجرلا لسغ نم عنملا يف ِةكَي هللا لوسر نع ثيداحأ تدرو نكلو - 47

 .188ص .١ج «يقهيبلل «ىربكلا ننسلا» .هصص .4ج .يوونلا حرشب «(ملسم حيحص» (؟950)

 . 5ص .5ج .يوونلا حرشب «ملسم حيحص» (؟١9)

 .5"ص :؛4ج «يوونلا حرشب «ملسم حيحص» (؟597)

 . "ص .4ج .«يوونلا حرشب (ملسم حيحص» (؟49)

 ."0١0ص 1١ج «ينالقسعلل «يراخبلا حرش» (؟94)

 .7"١0٠ص ١2ج «ينالقسعلل «يراخبلا حرش» (؟44)
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 ,ثيداحألا هذه نمو .لجرلا لسغ لضفب ةأرملا لسغ نم عنملا اذكو «ةأرملا لسغ
 لك اندحأ طشتمي نأ ِهلكَيب هللا لوسر ىهن» :هيفو هنتس يف يئاسنلا هجرخأ يذلا ثيدحلا
 اقرتفيلو «لجرلا لضفن ةأرملاو .ةأرملا لضفب لجرلا لستغي وأ هلستغم يف لوبي وأ موي
 اقرتفيلو) نم الدب «اعيمج ناعرشي نكلو» :هيفو ءًاضيأ ىنطقرادلا هاورو 1551|
 فلا مح

 ضعب نع لقنلا حص نكلو .ةبرطضم كلذ زاوج يفو ةأرملا و طتلا عنم يف ةدراولا ثيداحألا نإ :هلوق ىلاعت هللا همحر لبنح نب دمحأ مامإلا نع لقنو -

 ضعب نع يور ام هضراعيو ءاهلسغ ءامب ةأرملا تلخ اذإ اميف كلذ نم عنملا .ةباحصلا
 ,28كلذ زاوج نم ةباحع هأا

 : عنملاو زاوجلا ثيداحأ نيب عمجلا 2 8

 عنملا ثيداحأ ن نيب يبللا ّْنِإ ,يراخبلا حيحصل هحرش يف ينالقسعلا مامإلا لاق

 يهنلا ثيداحأ لم نأب ,نكمم زاوجلا ثيداحأ نيبو ةأرملا لضفب لجرلا رهطت نم

 ءاملا اذهب رهطتلا لجرلل زوجي الف ءاهرهطت دنع ءام نم ةأرملا ءاضعأ نم طقاست ام ىلع

 يذلا ءانإلا يف .ءاملا نم ىقبي امب لجرلا رهطت زاوج ىلع زاوجلا لمحيو .طقاستملا

 ثيداحأو زاوجلا ثيداحأ نيب يباطخلا مامإلا عمج عمجلا اذهبو .ةأرملا هنم ترهطت
 يف دراولا يهنلا لمحب .يهنلا وأ عنملاو زاوجلا ثيداحأ نيب عمجلا نكمي امك . يهنلا
 هيقفلا نسحتسا دقو .2"**:ةّلدألا نيب ًاعمج ميرحتلا ىلع ال هيزنتلا ىلع ثيداحألا ضعب
 ثيداحأ ةنيرقب «.يهنلاو اعلا ثيداحأ نيب عمجلا يف ريخألا هجولا اذه يناكوشلا
 , "' ”زاوجلا

 : لسغلا يف ءاملا رادقم -

 .4١٠ص كج ء«يئاسنلا ننس ى)(95)

 قحلا سمش دمحم بيطلا يبأ ثدحملل «ينطقرادلا ىلع ينغملا قيلعتلا عم ينطقرادلا نئس» (1919)
 .7١1ص .١ج .يدابأ ميظعلا

 .85ص 77ج . ينيعلل «يراخبلا حرش» (؟594)

 .*0٠0ص 87ج ؛ينالقسعلل «يراخبلا حرش» (599)

 . ؟١3؟"ص .١ج .يناكوشلل «راطوألا لين» )٠0"(

 لمح



 فارسإلا مدع ىلع لدن اهلك ,هب لستغي يذلا ءاملا رادقم يف ةريثك ثيداحأ تدرو

 تنك :تلاق اهنعب افلا" ىضز ةشئاع قع هيلع نفتملا تيدحلا ةيداحألا هذ رمق كفيف

 .©'9قّرَعلا هل لاقُي ءدحاو ءانإ نم لكي هللا لوسرو انأ لستغأ

 .ِلَي يبنلاو يه لستغت تناك اهنأ» اهنع هللا يضر ةشئاع نع ملسم مامإلا ىور

 نيذه ركذ نأ دعب يناكوشلا مامإلا لاقو .«كلذ نم بيرق وأ دادمأ ةثالث عسي دحاو ءانإ يف

 ىلع ناك ولو ءاملا يف فارسإلا نع يهنلا ىلع ءاملعلا عمجأ دقو» :امهريغو نيثيدحلا

 ميمعت هب لصحي ام وه «لسغلا ىف و ءاملا نم ءىرجملا ردقلاوو :لاق مث . (رهنلا ءىطاش

 ىلإ ناصقنلا يف غلي مل ام شكأ وأ لقأ وأ ًاعاص ناك ء ءاوس ردقملا هجولا ىلع ندبلا

 ل يف هلعاف لخدي ةدايزلا يف رادقم ىلإ وأ كاستغم هلمعتسم ىمسي ال رادقم

 . 7*2(فارسإلا

 عاملا نم فصنو عاص نم لقأب لاستغالا يف اهئزجي ال ةأرملا نأ ةيديزلا دنعو

 .""9عاص نم لقأب لجرلاو

 سداسلا عرفلا

 بحتسيو هيف بجي امو لسغلا ةيفيك

 :©'9هيف بجي امو لسغلا فيرعت - ١

 ثدحلا عفرل لسغلا اذه ناك املو .هلك ندبلا لسغ هب داري ءاهقفلا فرع يف لسغلا

 : نائيش هتابجاو نإف «ةبانجلاك ربكألا

 ةينلا ؛ (لوألا)

 .ندبلا عيمج لسغ :(يناثلاو)

 .زاجحلا لهأ دنع عاصأ ةثالث عسي لايكم : قّرَعلا (:1)

 . 57/ 27ج «ريثألا نبال «ةياهنلا» ,دادمأ ةعبرأ : عاصلاو

 .١701-75960ص .١ج «يناكوشلل «راطوألا لين» (07)

 ."8ص .1١ج .ةيديزلا هقف يف «(ريضنلا ضورلا» (”06)

 .”4ص ءا١ج .«عئادبلا» .5؟١ص «١ج «(«ينغملا» (”*04)
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 ةبانجلاك لسغلل بجوملا ثدحلا عفر هبلقب لستغملا يوني نأ اهب داريف ةينلا امأ

 هيلع هتلاسإ نكمي ام عيمج ىلع ءاملا ةلاسإ هب داريف ندبلا عيمج لسغ امأو . ضيحلاو

 ءىزجي مل ءام هبصي مل ندبلا نم ريسي ءزج يقب ول ىتح جرح ريغ نم «ندبلا نم

 مساو .مكنادبأ اورهط :ىنعملاو ,«اورهطاف ابنج متنك نإو# : ىلاعت هلوقل .لسغلا

 تبجو اذهلو «جرح الب هريهطت نكمي ام ريهطت بجيف .«نطابلاو رهاظلا ىلع عقي ندبلا

 الب نكمم فنألاو مفلا لخاد ىلإ ءاملا لاصيإ نأل ,.لسغلا يف قاشنتسالاو ةضمضملا

 ءرسك وأ ةحارج هيف ناك اذإ ندبلا نم ءزج لسغ مدع ةرورضلل زوجي نكلو . جرح

 .دعب اميف هنيبنس امك .رسكلا وأ حرجلا ىلع يتلا ةريبجلا وأ ةباصعلا ىلع حسميف

 :""*لسغلا ةيفيك 5

 ىذأ نم هندب ىلع امو .هجرف لسغي مث «ًاثالث نيغسرلا ىلإ هيدي لسغلا ديرم لسغي
 ضيفي مث .لسغلا مامت دعب ام ىلإ هيلجر لسغ رحؤي هنأ الإ .ةالصلل هءوضو ًأضوتي مث
 بجوملا ثدحلا نم يعرشلا لسغلا كلذب ايوان اثالث هندب رئاسو هسأر ىلع ءاملا

 هلسغ عضوم نم لقتني مث :هديب هندب كلديو يدسبألا مث ميال هقدر د ابكلا

 لبق .ءامب هتيحلو هسار رعش لوصأ للخي نأ هل بحتسيو .نيبعكلا ىلإ هيمدق لسغيف

 . هيلع ءاملا ةضافإ

 لعب لسغلا اذه هأزجأ ًاضوتي ملو هدسجو هسأر ءاملاب َمُمَعو ةرم لسغ نإ -15*

 هدي رارمإ لستغملا ىلع بجي الو .عوضولاو لسغلا هب يونيو 2« قشنتسيو «ضمضمتي نأ

 عيمج ىلإ ءاملا لوصو هنظ ىلع بلغ وأ نقيت اذإ .ءوضولاو لسغلا يف ؛هندب ىلع

 . هندب

 :ةأرملا لسغ -414

 ةعورشملا لاسغألا نم اهريغو ةبانجلاك ربكألا ثدحلا نم ةأرملا لسغ ْنأ ةذعاقلا
 .تايئزج نم ةأرملا لسغ يف هركذنس ام الإ ,- لجرلا لسغ لثم

 : ةبانجلا نم لسغلا ىف ةأرملا رعش ضقن - 65

 نيب اذه يف فالخ الو «ةبانجلا نم اهلسغ يف اهرعش ضقن ةأرملا ىلع بجي ال

 ."4ص ١1ج («عئادبلا» 3١72. ص ءا١ج «(ينغملا» ةرك علا
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 َرْفَض دشأ ةأرما يْنِإ .هللا لوسر اي :تلق ءاهلوق هيفو .ةملس مأ ثيدحل ملعلا لهأ
 ثالث كسأر ع يثحت نأ كيفكي امنإ .ال :لاق ؟ةبانجلا لسغل هضقنأفأ .يسأر

 .©”'7نيرهطتف .ءاملا كيلع نيضيفت مث .تايثح

 اذإ ءاسنلا رمأي امهنع هللا يضر رمع نب هللادبع نأ اهنع هللا يضر ةشئاع غلب املو
 نأ نلستغا اذإ ءاسنلا رماي ارمع نبال ًابجع اي :تلاق «نهسوؤر نضقني نأ نلسغا
 هللا لوسرو انأ لستغأ ٌتنك دقل !؟نهسوؤر نقلحي نأ نهرمأي الفأ .نهسوؤر نضقني
 هيجوت نكميو .©”9تاغارفإ ثالث يسأر ىلع غرفأ نأ ديزأ الو .دحاو ءانإ نم كي
 نهرمأي ناك هنأ لمتحي امك .ةشئاعو .ةملس مأ ثيدح هغلبي مل هنأ رمع نبا نع لوقنملا

 كش الو .©”'*باجيإلا هجو ىلع ال طايتحالاو بابحتسالا هجو ىلع نهروعش ضقنب
 .ةبانجلا نم اهلسغ يف اهرعش ضقنت نأ .تءاش اذإ ةأرملل نأ

 :ةأرملا رعش ىلع لئاحلا دوجو 2-5

 ءانحلا لثم .هتحت ام ىلإ ءاملا لوصو عنمي لئاح ةأرملا رعش ىلع ناك اذإو
 دقو ءاهسأر ةرشبو اهرعش لوصأ لإ ءاملا لصي ىتح لئاحلا اذه ةلازإ بجيف .ةفيثكلا

 سأر يف لئاحلا نأشب كانه هانلق امف قارملا عضو نغ انمالك دنع اذه ىلإ انرشأ

 . ””؟اضيأ انه لاقُي اهندب ءازجأ رئاس ىلعو ءاهرعشو .ةأرملا

 :27سافنلاو ضيحلا نم لسغلل ةأرملا رعش ضقن - 937

 . سافنلا وأ ضيحلا نم لسغلا يف ةأرملا رعش ضقن بوجو يف ءاهقفلا فلتخا

 ضعبو . يرهاظلا بهذملا ءاهقفو .سوواطو .نسحلا لوق وهو «بجوأ نم مهنمف

 . يرعش لتف مكحأ يأ : يسأر رفض دشأ ىنعمو . ١١ص .4ج .يوونلا حرشب «ملسم حيحص» (305)

 )/ )73١1«4ج .يوونلا حرشب «ملسم حيحص»و ص7١ ١.

 .١١131ضص .4ج .«ملسم حيحصل هحرش يف يوونلا» م0

 .اهدعب امو 88 تارقفلا (”*:9)

 ««يوونلا حرشب ملسم حيحصرو «417-418ص .١ج .ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحص» ("00)

 548-2549ص ١1ج .(راطوألا لين» ,71707/-5١77ص كج «(ينغملا» 1-١١217ص .4ج

 .115-68١١ص ءاج «(«مالسلا لبسدو
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 يضر ةشئاع نع يراخبلا مامإلا هاور يذلا فيرشلا يوبنلا ثيدحلا مهتجحو «ةلبانحلا

 يعد» :لاقف دلك يبنلا ىلإ توكشف «ضئاح انأو ةفرع موي ينكردأف» :هيفو ءاهنع هللا

 يضقنا ...» :هيفو هئئس يف هجام نبا هجرخأو ( يطشتماو كسأر يضقناو .كترمع

 بجي ام ىلإ ءاملا لوصو ققحتيل ءرعشلا ضقن بوجو لصألا نألو .«يلستغاو ,كرعش
 ىقبيف هفالخب ضيحلاو فيف كللذ ققيف كك كنأل حاشا بع قدم نلت .هلسغ

 . بوجولا يف لصألا ىضتقم ىلع

 بحتسم لسغلا اذه يف رعشلا ضقن :ءاهقفلا رثكأ لوق وهو ةلبانحلا ضعب لاقو

 ش دشأ ةأرما ينإ» :اهيف ءاج ةياورب ملسم مامإلا هاور ةملس مأ ثيدح نأل ؛بجاوب سيل

 كسأر ىلع يثحت نأ كيفكي امنإ .ال :لاقف ؟ةبانجللو ,ةضيحلل هضقنأفأ .« يسأر رفض

 يهو ءاهلوبق بجي ةدايز هذهو «نيرهطتف ءءاملا كيلع نيضيفت مث 6 ثالث

 . بوجولا يفن يف ةحيرص

 ءامسأ نأ اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةشئاع نع هحيحص يف ملسم مامإلا ىورو

 نسحتف رهطتف اهتردسو اهءام نكادحإ ذخأت :لاقف ء« ضيحملا لسغ نع ٍِك# يبنلا تلأس

 يال مااا ا واصلا يار اا كالا يور جبل تاارورملا

 يل ايار وفتقلا وعقل ةن ناك ولو «خلا . . .اهب رهطتف ةكسمم ةصرف ذخأت مث .ءاملا اهيلع

 ىوتساف .ندبلا نم عضوم هنألو ,ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأت زوجي ال هنأل كي يبنلا

 ضقن نوبجوملا هب جتحا يذلا ةشئاع ثيدح امأ .ندبلا رئاسك ةبانجلاو ضيحلا هيف

 . لسغلاب رمأ هيف سيل هنأل ؛هيف مهل ةجح الف رعشلا

 ثيدحلا اذهف «يلستغاو كرعش يضقنا» :هيفو ,.ةشئاع ثيدحل هجام نبا ةياور امأ

 نع انمالكو «ةالصلل ال فيظنتلل لاحلا كلت يف لسغلاو «مارحإلا تابودنم يف درو

 يع .اهريغو ةالصلا ةحابتسال ضيحلا نم لسغلا

 اهنع هللا يضر ةشئاع رمأ هم ئبنلا نأل د لمعلا ةلاوؤ تقف اذإ دب اهخلا جياع

 نوكي ال نأ ىلْوُأ رعشلا ضقن وهو هترورض نم وه امف «ءبجاوب سيل وهو .طشملاب
 ًابجاو لسغلا يف ةأرملا رعش ضقن نوكي الف هليلد ةوقل هحجرن ام وه لوقلا اذهو .ًابجاو

 .اهيلع

 لفي



 :ةأرملا لسغ يف سأرلا كلدو هريغو كسملا لامعتسا

 ءامسأ نأ اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةشئاع نع هحيحص يف ملسم مامإلا ىور

 نسحتف رهطتف اهترّذسو اهءام نكادحإ ذخأت :لاقف ضيحملا لسغ نع كي يبا تلأس

 بصت مث اهسأر نوؤش غلبت ىتح ءًاديدش اكلد هكلدتف اهسأر ىلع بصت مث نووطلا

 ؟اهب رهطت فيكو :ءامسأ تلاقف ءاهب ٌرّهطَتف ةكّسمم ةصّرف ذخأت مث .ءاملا اهيلع

 . مدلا رثأ نيعبتت :- كلذ يفخت اهنأك  ةشئاع تلاقف ءاهن قيرهطت ا ناحبس :لاقف

 مث ؛روهطلا غلبت وأ ءروهطلا نسحتف .رهطتف ًءام ذخأت :لاقف ةبانجلا لسغ نع هتلأسو

 0 .ءاملا اهيلع ضيفت مث ءاهسأر نوؤش غلبت ىتح هكلدتف ءاهسأر ىلع بصت

 .©37نيدلا يف َنُهَقْفتي نأ ؛ءايحلا نهعنمي نكي مل :راصنألا ءاسن ءاسنلا معن : ةشئاع

 : ةأرهلا ليغ نونا نه يذحلا هلع لو ام يدكفق

 نأ: نديسلا نم ةليدسملا نحب ىف هللا جدا نلغ قرشا كيلا لو

 جاتحت ضئاحلاو .ندبلا ةفاظن ىلع دعاسي نوباصلاك ردسلا نأل ؛ردسو ءامب لستغت

 امنإ :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق ءضيحلا مد نم ءيشب اهندب ةباصإ لامتحال ؛ردسلا

 ردسلا عم ءاملا ْنإف ؛فيظنتلا لجأل اهردسو اهءام ذخأت نأ ضئاحلا كي يلا نين

 هلاق امك اهندب نع ىذألا ليزت : يأ (روهطلا نسحتف رّهطت) ْنأ اهيلع مث ."7فّظني

 هلاق امك عورشملا هجولا ىلع هب يتأت نأب ءوضولا نسحتف ءأضوتت وأ .ضايع يضاقلا

 را وول

 لوصأ ىلإ ءاملا لصي ىتح .ًاديدش ًاكرف هكرفتف ءاهسأر ىلع ءاملا بصت مث :ًايناث

 . هلك هبيصي ىتح اهندب ىلع ءاملا ضيفت مث ءاهرعش

 يف هلخدتو ءامهوحن وأ ةقرخ وأ ةنطق يف هلعجتف ءكسم نم ًائيش ذخأت مث :ًاثلاث

 فوص وأ نطق نم ةعطق (ةكسمم ةصرف) ىنعمو . ١-15 6ص .4ج ؛؛يوونلا حرشب ملسم حيحص» (*”11)

 يأ مدلا ىرجم يأ (مدلا رثأ نيعبتت) . اهرعش لوصأ يأ (اهسأر نوؤش) .كسملاب ةبيطم ةقرخ وأ

 :ةردس اهندحاو ىذلا رج هرذكلاايترقم) . جرفلا

 عالج ع ةيميق نبا مالسإلا خيشل ىواتفلا عومجم» (”15)

 . 6١ص :4ج ءيوونلا حرشب «(ملسم حيحص» (”1)
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 .ةهيركلا ةحئارلا عفدو لحملا بييطت كسملا لامعتساب دوصقملاو .هلسغ دعب اهجرف
 د ا ل وم ا اا

 اهل رك ىهنم نكمتلا عم (جرفلا) لحملا بييطت تكرت نإ نكلو ءاهل فاك
 "5 0 ضيحلا نم ةلستغم لكل بحتسم .ردسلاو كسملا لامعتسا نم هانلق

 615 نضئاسسلا قنعم ف ءانيقلا

 ةفادملا سس ةز ةناولا نم ةلمتشملا نأ قع فرقا (ةيويملا لدو.# اعبار
 يف رْدَّسلا لامعتسا ثيدحلا يف دري مل كلذكو . ضئاحلا فالخب هب اهل ةجاح ال ذإ

 ىلإ ضئاحلا ةجاحل .ملعأ هللاو ءاذهو ضئاحلا لسغ يف درو امنيب «ةبانجلا نم اهلسغ

 ولسا لاعجتما نق عاق 0100 ل حلا ايزو اهبيصي دق امم اهندب هب فظنت ام

 ىلع ءاملا ٌبصتو روهطلا نسحتف رّهطت نأ ةبانجلا نم ةلستغملا ىلع ْنِإ مث .اهلسغ يف

 مث ءاهلسغ يف ضئاحلا لعفت امك ءاهرعش لوصأ ىلإ ءاملا لصي ىتح هكرفتو اهسأر

 . ضيحلا نم لسغلا يف لاحلا وه امك اهندب عيمج ىلإ لصي ىتح ءاملا اهيلع ضيفت

 :ضيحملا نم اهلسغ دنع ةأرملا طاشتما ٠

 يف كي هللا لوسر عم تللهأ :تلاق اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع يراخبلا جرخأ
 لوسر اي :ةشئاع تلاقف «ةفرع ةليل تلخد ىتح رهطت ملو تضاح اهنإ مث .عادولا ةجح

 ىضقنا» : 5 هللا لوسر اهل لاقف .ةرمعب تعتمت تنك امنإو «ةفرع ةليل هذه هللا
 ِء ع

 , "32(كترمع نع ىكسماو ىطشتماو .كسأر

 :ضيحملا نم اهلسغ دنع ةأرملل بيطلا

 اممو ءًاعرش هيف بوغرمو .«بولطمو .دكأتم ضيحلا نم لسغلا دنع ةأرملا 5 نإ

 نأ . ىفوتملا اهجوز ىلع ّدحت يتلا ةأرملل صخر هنأ .هيف عرشلا ةبغرو هدكأت ىلع لدي

 اهم ةهيرخلا ةجيئارلا»ةلازإل «ديعملا نمايتك دع هام ةنيطلا هد انين دق

 حا هيلإ ضئاحلا ةجاحل نكلو .ىفوتملا جوزلا ىلع دادحإلاو قفتي ال بيطتلا نأ عم

 .559-750ص ءاج «(ينغملا» ءا1-١١؟صضص .؛ج . يوونلا حرشب (ملسم حبيحص)و )3١5(

 .؟؛١"/"ص 201ج ءينالقسعلا حرشب «يراخبلا هس 1١9"
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 مأ نع .هحيحص يف يراخبلا هجرخأ يذلا ثيدحلا هلك كلذ ىلع لدي «بيطتلا اهل

 .ًارشعو رهشأ ةعبرأ جوز ىلع الإ ثالث قوف تيم ىلع دن نأ ىهنُ انك» :تلاق ةيطع

 1 رمح كر .بصع بوث الإ ًاغوبصم ًابوث سبلن الو .«بيطتن الو «لحتكن الو

 لاقو 0 . .رافظأ 5 نم ةذبن ىف ءاهضيحم نم انادحإ تلشتعا اذإ رهطلا

 تدك نم ةعلق ةارملا لمعت :هنافظأ تنك نع هذين لامعتا ةينبك نق موضع

 تسكلا يف هعضت نأب ىدوسألا رطعلا نم عون وهو رافظأ نم ةعطق عم .(روخب يأ)

 لستغت نأ دعب «ةالصلا نم هلبقتست امل اهنع مدلا ةحئار عفدل هب رخبتتف روخبلا يف يأ

 ."'"رهطتو اهضيح نم

 : ةماعلا تامامحلا ىف لسغلاو ةأرملا لسغ ناكم

 داتعملا وه اذهو «نيرخآلا نيعأ نع ديعب نيمأ ناكم يفو ءاهتيب يف ةأرملا لستغت

 ؟ال مأ ةماعلا تامامحلا يف اهتيب جراخ لسغلا اهل زوجي له نكلو .سانلا دنع فولأملاو

 ماعلا مامحلا يف لسغلا اهل زوجي نكلو .كلذ نم عنملا وه لصألا ْنِإ : باوجلاو
 نأ اهنكمي الو ءلسغلا ىلإ ةجاح وأ .ضرم وأ «ةبانج وأ .سافن وأ «ضيح نم رذعل

 را صرف اهيش نأ اهني ينال نإ اهفوخل وأ هيلع كلذ ركع اهو فا لش

 ضغت نأ طرشب «ةماعلا تامامحلا يف لاستغالا تالاحلا هذه يف اهل حابيف .ررض

 يوبنلا ثيدحلا يف ءاج .ىرخأ ةأرما ىلإ يضفت ال نأو ءاهتروع رتستو ءاهرصب

 ةأرملا ةروع ىلإ ةأرملا الو ءلجرلا ةروع ىلإ لجرلا رظني ال» : لَك يبنلا نع .فيرشلا

 بوثلا يف ةأرملا ىلإ ةأرملا يضفت الو .دحاو بوث يف لجرلا ىلإ لجرلا يضفي الو
 , 362"2(دحاولا

 بوثو) ةنيزلا نم عنتمن (دُحن) ىنعمو . ١4ص .١ج ؛ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحص# (”15)

 روخب وهو طْسُق : يأ تْسُك (رافظأ تسك) .ةعطق يف يأ (ةذبن يف) «نميلا دورب نم برض (بصع

 .رطعلا نم عون رافظأو .فورعم

 .4١4؛ص .١ج .ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرش» (*10)

 1١. 7ص 21ج .«ثيداحأ يف لوصألل عماجلا جاتلا» رظنا ,يراخبلا الإ ةسمخلا هاور (18)

 .امهنم ءيش نودب نيمسجلا ةاقالم :هانعم ءاضفإلاو
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 الف «تامامحلا اهل لاقي د اهيف نودجتسو  مجعلا ضرأ م ختفتسو : :لاق هلع

 همت ذاك ال53 اسفل وإ ةضيرف الإ: ءاسلا نفومماو 5 الإ لالا ايلعتم

 عورشملا رذعلا نمو ةماعلا تامامحلا يف ةأرملا لسغ زاوجل لوبقملا ىعرشلا دعا

 : يأ طرشلا اذه ركُذُي مل نإو ءاهتيب يف لسغلا اهنكمي الو .ءاسفن وأ ةضيرم اهنوك

 نأ ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلا ركذو .موهفم هنأل  اهتيب يف اهلاستغا ناكمإ مدع

 .ءاسفن ةأرما الإ مامحلا لخدي ال نأ راصمألا يف هتالول بتك هللا همحر زيزعلادبع نب رمع

 , 29"2ةضيرم وأ

 ,كلذ ىلإ نهتجاحل مامحلا يف ةأرملا لاستغا ةحابإ ىلإ ةيفنحلا بهذو - 4

 مامحلا لخدت نأو «ةففعتم اهتيب نم اهجورخ طرشب «ةنيزلا ىنعمب هيف لاستغالا نألو

 ةففعتم تجرخ اذإ ؛مامحلا لضدت نأ ةأرملل سأب ال» : يسخرسلا مامإلا لاق ءرزتمب

 اهنم قيلأ ءاسنلل يهو .ةنيزلا ىنعمب , مامحلا لوخد نأل ؛ مامحلا قلع هيك كلررناو

 .رثكأ ءاسنلا قح 2 لاستغالا بوجو بابسأو .لاستغالا ىلإ ةجاحلل وأ ءلاجرلاب

 كلذ نم نكمتت آل ةأرملاو ءراهنألاو نضايحلاب لاستغالا نم دكمتي لجرلاو

 اذإ ءمامحلا ءاسنلا لخدت نأ سأب الو» :«ةيفنحلا هقف يف ةيدنهلا ىواتفلا» يفو

 (مارح رزئملا نودبو .زئمب نلخديو .ىولبلا مومعل ؛ةصاخ ءاسنلل تناك

  تامامحلا يأ اهلخدتف ةأرملا امأو» :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 يف ناهجو هيف ؟ةداعلا كرت اهيلع ّقشو اهتدوعت اذإ اهلخدت لهو «ةروعلا ةروتسم ةرورضلل

 : هريغو نحل بهذم

 . يزوجلا نبا هراتخاو (ةقيلح نأ لوقك ءاهلخدت نأ اهل :(امهدحأ)

 ةضقإ
 هريغو دمحأو يعفاشلا باحصأ نم ويت لوق وهو .اهلخدت ال : ( يناثلاو)

 . ١١ص .١ج .«لوصألل عماجلا جاتلا» يف ءاج امك هجام نباو دواد وبأ هاور (”19)

 . 3١؟5ص .١ج .يسحخرسلل نيكلا ويسلا حرش» )9٠0(

 .575ص ءاج .(ةيميث نبا مالسإلا خيش ىواتف» )95١(
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 نم نكلعل :تلاقف .ءصمح لهأ نم ميسا ملا تقع ع يرو 3

 اهبايث علخت ة ةأرما نم ام) :لوقي هلي هللا لوسر تعمس .تامامحلا نلخدي يتاللا ءاسنلا

 عسنم ىلع لدي ثيدحلا رهاظو 53 ىلاعت هللا نيبو اهنيب ام تكته الإ اهتيب ريغ يف

 نأل ؛اهنع هللا يضر ةشئاع هتمهف ام وهو «ةماعلا تامامحلا يف لسغلا نم ءاسنلا

 نم عنمي ثيدحلاو .اهتيب ريغ يف يأ هيف اهبايث ةأرملا علخ مزلتسي مامحلا يف لاستغالا

 كلذ

 نذإ ريغب جورخلا ةأرملل هرك امنإ هنأ ثيدحلا ليوأتو» :هيف يسحخرسلا , ماعلا لاقو

 نكميو ,""4#7نكتويب يف نرقوإ# : ىلاعت هللا لاق «تويبلا يف رارقلاب كرما دقو اهلا
 رذع الو .ةجاح نودب لاستغالل تامامحلا نلخدي يتاللاب قلعتي هنأب ثيدحلا ليوأت

 تارورضلا نألو ءانّيب امك زوجيف عورشملا رذعلاو ةرورضلا عم امأ ءاهيف نهلسغل عورشم

 . عوفدم جرحلاو ءجرح ةجاحلا عم عنملا نآلو ,تاروظحملا حيبت

 ثلاثلا بلطملا

 مميتلا

 : ""؟)هتيعو رشمو هفيرعت -

 نم ءيشب نيديلاو هجولا حسم :ءاهقفلا فرع يفو .دصقلا :ةغللا يف مميتلا

 : ىلاعت هلوقف باتكلا امأ .عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب زئاج وهو .رهطتلا دصقب ديعصلا

 ملف ءاسنلا مدسمالا وأ :طئاغلا نم: مكبم دا ءاج وأ رن ىلع وأ يطرف كك نإوو

 ةنسلا .يفو .0*"2 هنم مكيديأو مكهوجوب اوحسماف ًابّيط اديعص اوسميتف ًءام اودحجت

 هللا ءاش نإ هريغ ركذأو هركذأس يذلا رامع ثيدح اهنم مميتلا زاوج يف ةريثك ثيداحأ

 (هحرشو ريبكلا ريسلا)و 2771١ ص ١1١ج :؛ينغملا»و ١21*ص ١1ج .«لوصألل عماجلا جاتلا» ("5؟)

 رتسلا دهع تقزم يأ (ىلاعت هللا نيبو اهنيب ام تكته) : ىنعمو . 5١ص ء١ج «يسخرسلل

 . اهيلع ذوخأملا ءايحلاو

 .1؟56ص 31ج .يسخرسلا مامالل «ريبكلا ريسلا حرش» (79"3)

 . 45ص .١ج .؛عئادبلا» . 7" ص ١21ج «ينغملا» ("؟4)

 .[5 ةيآلا :ةدئاملا ةروس] ("؟)
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 . مميتلا ةيعورشم ىلع ءاملعلا عمجأ دقو .ىلاعت

 :"؟0ريكألاو رغصألا ثدحلا نم زئاج مميتلا

 هبو .ءوضولا نع لدب وهف .رغصألا ثدحلا نم مميتلا زاوج ىلع ءاملعلا قفتا

 وهف (سافنلاو ضيحلاو ةبانجلا يأ) ربكألا ثدحلا نم نوكيو .ىرغصلا ةراهطلا لصحت

 .ءاملعلا ةماع دنع اذهو «ىربكلا ةراهطلا لصحت هبو .ندبلا عيمج لسغ نع لدب

 اهانركذ يتلا ةميركلا ةيآلا رغصألا ثدحلا نم نوكي مميتلا نأ ىلع ليلدلاو - 4

 ءوضو بيطلا ديعصلا» : يك هللا لوسر لاق رذ يبأ نع ةنسلا نمو «هتيعورشم نايب يف
 .©79(نينس رشع ءاملا دجي مل نإو .ملسملا

 ءاسنلا سمل انرَسف اذإ ةميركلا ةيآلا :ةبانجلا نم نوكي مميتلا نأ ىلع ليلدلاو

 يف لَك هللا لوسر ينثعب :لاق رساي نبرامع هاور يذلا ثيدحلاو ,عامجلا ىنعمب

 كلذ تركذف «ةّبادلا غّرمت امك ديعصلا يف تغّرمتف ؛ءاملا دجأ ملف تبنجأف ,ةجاح

 مث امهيف خفنو ضرألا هيفكب يك 6 يبنلا برضف ءاذكه كيفكي امنإ» : لاقف ْةِلَك يبنلل

 ًالزتعم الجر ىأر هلك هللا لوسر نأ نيصح نب نارمع نعو ,©"(هيفكو ههجو امهب حسم
 : هللا لوسر اي :لاقف ؟موقلا يف يلصت نأ كعنم ام .نالف اي :لاقف موقلا يف لصي مل

 .©59(كيفكي هنإف ,ديعصلاب كيلع» : لَك لاق ءءام الو .ةبانج ينتباصأ

 يذلا فيرشلا ثيدحلا : سافنلاو ضيحلا نم زوجي مميتلا نأ ىلع ليلدلاو ٠

 يف نوكن اَنِإ :لاقف ِلي هللا لوسر ىلإ يبارعأ ءاج :لاق هنع هللا يضر ةريره وبأ هاور

 :لاق .ءاملا دجن ال رهشأ ةعبرأ انيلع ىتأيف .ءاسفنلاو بنجلاو ضئاحلا انيفو .لمرلا

 ْ . "””مميتلا ينعي .بارتلاب كيلع

 .ه ؛ص .١ج .«عئادبلاد»و «.361/ .779*ص ء١1ج ««ينغملا) .5 ٠ ص .١ج .«دهتجملا ةيادب) (* 759

 .9؟9 ص ١2ج .«جاتحملا ينغماو

 .7١7؟ص :.١ج .يقهيبلل «ىربكلا نئسلا» ("70)

 هيلع قفتا اميف ناجرملاو ؤلؤللا» .51-8١519ص ء"”ج .ينامركلا حرشب («يراخبلا حيحص» (؟1؟0)

 .بارتلا يف تبلقت يأ : (تغرمت) ىنعمو 76ص .١ج .(ناخيشلا

 .ديعصلاب ملتسا يأ (ديعصلاب كيلع) هلوقو ,.5١5-8١19ص جا .(ينامركلا حرشب يراخبلا» (”29)

 .؟5١ص ء1ج . يقهيبلل «ىربكلا ننسلا» (*0)
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 مامإلا لوقي امك اهانعم يف امهنأل ؛ةبانجلاب ناقحلم سافنلاو ضيحلا نإف ًاضيأو
 .©”ةبانجلا مكح ةراهطلا باب يف امهمكحو ©”؟7ىلاعت هللا همحر يناساكلا

 60 فيتلا طورتك كالا

 لاق .ةالصلا ةحابتسا وأ ىعرشلا رهطتلا همميتب دصقي نأب  :ةينلا :لوألا طرشلا

 نع يكح امم ريغ ةينب الإ حصي ال مميتلا نأ يف ًافالخ ملعن ال» : يلبنحلا ةمادق نبا

 .ةينلا باجيإ ىلع ملعلا لهأ رئاسو «ةّين ريغب حمصي هنأ حلاص نب نسحلاو يعازوألا

 تقو لوخد لبق مميتلا روجي "لف : ةالصلا تقو لوخد : يناثلا طرشلا ١1<

 ناك نإ اهيف ةالصلا نع يهنملا تاقوألا يف الو ءاهل مميتلا ناك نإ ةضورفملا ةالصلا

 ححصي :ةفينح وبأ لاقو .كلامو «ةيعفاشلاو ؛ةلبانحلا لاق اذهبو «ةلفان ةالصل مميتلا

 . مميتلا ةحصل ًاطرش تقولا لوخد سيلف .ةالصلا تقو لوخد لبق مميتلا

 :تقولا لوخد طارتشا ىف فالتخالا ببس -

 لدب وه له :مميتلا ةفص فييكت يف فالتخالا ىلإ فالتخالا اذه ببس عجري

 لدب هنإ :فانحألا ريغ لاقو .قلطم لدب هنإ :فانحألا لاق ؟ةرورض لدب مأ قلطم

 .ةرورض

 :ةرورض لدب مميتلا نإ :لاق نم ةجح :- 4

 حابب اننإو اهدنعتلا عفري ال حمنكلا "نا ةرورض لتي مهلا نأ مهلوتتب ةؤيعت
 نأ ليلدب .ةضاحتسملا ةراهطك .ةرورضلل ةقيقح ثدحلا مايق عم ةالصلا مميتملل

 نأ عم .رغصألا هثدح كلذكو ,دوعي (هتبانجك) ربكألا هثدح ْنِإف ءاملا ىأر ول مميتملا
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 ةالصلا ءادأ هب حيبا نكلو مميتلاب عفتري مل ثدحلا نأ ملعف لاثدح تَسضِعْل ءاملا ةيؤر

 .6 4ص ١1ج « يناساكلل «عئادبلا» هفضل

 . 498ص .١ج .«ريضنلا ضورلا» (”87)

 .١ج .(عئادبلا» ,5-8 5ص .١ج «دهتجملا ةيادب»و ءاهدعب امو 75ص ء١ج .«ينغملا» (”*9)

 امو ؛5هص .١ج .(«يسوطلل «ةياهنلا» ءاهدعب امو 85ص ء ١ج .«جاتحملا ينغم» .هه-ه ؛ ص

 .اهدعب
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 لدب مميتلا ناك اذإو .ةرورضلل اهثدح مايق عم ءوضولاب ةالصلا اهل حابي ةضاحتسملاك

 ميل ةرورض الو ءاهردقب ردقت تارورضلا نأل ؛ةرورضلا ردقب ردقت هتيلدب نإف ةرورض

 ل ل فقرا نارا دطي هواك ورمل انقر ماهل" بيتا ىلا ةدانشلا كالو رحت
 نصي آل ةلئانلا منع نيو «نيميرل حبلا اذهب .ىلصب الو. هكقزلا جقرخب ضقشو
 .ةرورض لدب مميتلا نأ مهلوق ىلع هونب ام رخآ ىلإ ؛ةضيرف اهب

 : قلطم لدب مميتلا :لاق ْنَم ةجح -6ه

 ! .مميتلاب عفتري ثدحلا نأ كلذب نوتعيو :«قلظم لَدَب مميتلا نإ :ةيفنحلا لاق

 0 يذلا فيرشلا يوبنلا ثيدحلا مهتجحو .ةادؤملا ةالصلا قح يف ءاملا دوجو تقو

 ثيدحلاف ««نينس رشع ءاملا دجي مل نإو .ملسملا ءوضو بيطلا ديعصلا»

 تلعج» : كك لاقو . مميتلا اذكف ,ثدحلل ليزم ءوضولاو ا ووقوا هيلا وجنب ةهيرخلا

 لودي فدحلا نأ ىلع لد نيظسلل' عشا رونيطلاو 1ارودهطو دك نقرألا يل

 ءاملا دجو اذإف ؛هلامعتسا ىلع ةردقلاو .ءاملا دوجو ةياغ ىلإ تقؤم هلاوز نأ الإ «مميتلاب

 رهظي ملف .يضاملا يف ال لبقتسملا يف نكل .قباسلا ثدحلا داع هلامعتسا ىلع ردقو

 .ةادؤملا ةالصلا قح يف

 مدع دنع قلطم لدب هنأل ؛ةالصلا تقو لوخد لبق زوجي مميتلا نإف ءاذه ىلعو

 تقو جرخ ول ىتح هتراهط ىلع مميتملا ىقبيو .هدعبو تقولا لوخد لبق زوجيف .ءاملا

 . لفاونو ضئارف نم ءاش ام همميتب يلصي نأ هلو ,ثدحي مل ام ءاهل مميت يتلا ةالصلا

 :قلطم لدب مميتلا ْنأ حجارلا 5

 خيش هرصن يذلا وهو ,كلذب نولئاقلا هب جتحا امل قلطم لدب مميتلا نأ : حجارلاو
 : ىلاعت لاق .ةنسلاو باتكلا لدي هيلعو ,حيحصلا وه :هنع لاقو ةيميت نبا مالسإلا

 نم مكيلع لعجيل هللا ديري ام هنم مكيديأو مكهوجوب اوحسماف ًابيط ًاديعص اومميتف#

 بارتلا ناك اذإو .بارتلاب انرهطي' نأ ديري هنأ ىلاعت ربخأف 0

 عفر هنكل ,هبحاصل رهطم ثدحلل عفار مميتلاف « اا نوف نأ عنتما ,ثدحلا نم ارهطم

 ءاملا ماد ام رهطم وهف ءاملا نع لدب هنإف .ءاملا لامعتسا ىلع ردقي نأ ىلإ دم

 مل ام يلصيو .ءاش نإ تقولا لبق مميتي نأ زوجي « .حيحصلا لوقلا اذه ىلعو :اردعت
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 .ةضيرف هب ىلص ةلفان ةالصل مميت اذإو .ءاملا لامعتسا ىلع ردقي وأ ءثدحي

 : ءاملا بلط :ثلاثلا طرشلا 2-7١

 اودجت ملف# : ىلاعت هلوقل ؛ ءاملا بلط طارتشا لبنح نب دمحأ مامإلا دنع روهشملا

 هلحر يف هبلطيف هبلط دعب الإ ءاملل دجاو ريغ هنأ تبثي الو .4ًابيط ًاديعص اومميتف ًءام
 2  .ههايم نع هلأس ناكملاب ةربخ هل ْنَّم دجو نإو .هنم برقي امو

 :هبلط دعب ءاملا زاوعإ : عبارلا طرشلا 6

 دنع الإ زوجي الف «ةرورض ةراهط مميتلا نألو مميتلا زاوجل ءاملا اودجي ال ْنأ طرتشاف

 دوصقملا فرعي نأ بجي هنأ الإ .مميتلا زوجي الف ةرورض ال ءاملا دوجو عمو .ةرورضلا
 : ناعون دوجوملا ءاملا نأ كلذ ,مميتلا هعم زوجي ال يذلا ءاملا دوجو نم

 .هلامعتسا ىلع رودقملا وه ىنعملاب دوصقملاو « ىنعمو ةروص دوجوم :(لوألا)

 . مميتلا هعم زوجي ال َدِجَو اذإ اذهو

 ال اذهو .هلامعتسا ىلع رودقملا ريغ وهو ,ىنعملا نود ةروص دوجوم : (يناثلا)

 صوصل وأ «قيرح وأ ودع وأ ١ عبس ءاملا نيبو هنيب ناك ْنَم ءاذه ىلعو . مميتلا عنمي

 . مميتي نأ هلو ءاملل مداعلاك وهف قساف وأ صل نم هلهأ ىلع فاخ وأ «تقرس وأ هتباد

 : ”ةراذعألا باحصأ مدت اا

 .ربكألا ثدحلاو رغصألا ثدحلا نم مميتيف «لسغلاوأ ءوضولا نع الدب مميتلا هلف ءاملا

 ؤطابت وأ ءضرملا ةدايز فوخ وأ .«سفنلا فلت فوخ وه مميتلل حيبملا فوخلاو

 «ىربكلا نئسلا» ,.47-97ص ١1ج .(«جاتحملا ينغم» ءاهدعب امو 7590ص .١ج ««ينغملا» (”*5)

 .١ج «يقهيبلل

 نض



 ؛ ىلوأ انهاه زوجي ُنِئَلَف .هلام نم ءيش باهذ فاخ اذإ مميتلا هل زوجي هنألو ؛«رفس
 لالا ةنايصب نه لز ىلا: ةتايض»فأل

 دقف .مميتلا هل زاج ءرضح وأ رفس يف ميظعلا دربلا حيحصلا فاخ اذإو 73

 يف ةدراب ةليل يف تملتحاو» :لاق صاعلا نبورمع نع هننس يف يقهيبلا مامإلا جرخأ
: 2 : 

 يباحصأب تيلص مث تمميتف كلها نأ تلستغا نإ تقفشأف .لسالسلا تاذ ةوزغ

 : ىلاعت هللا لوق تعمس ينإ :هللا لوسر اي :تلقف هِي يبنلل كلذ اوركذف حْبصلا

 «تمميتف «تلستغا ْنِإ كلهأ نأ تيشخو 4اميحر مكب ناك هللا نإ مكسفنأ اولتقت الو»

 .«اًئيش لقي ملو قع كحضف

 .مميتيو برشلل هءام يقبي نأ ُهَلَف .شطعلا يشحخو ءام هعم ناك اذإ رفاسملاو ١

 يلبنحلا ةمادق نبا هنع هركذي ام ىلع رذنملا نبا لاق امك .ملعلا لهأ عمجأ اذه ىلعو

 ؛ هسفن ىلع فاخ ول امك وهف شطعلا نم همئاهب وأ هقيقر ىلع فاخ نإو .(ينغملا» يف

 عايضلا نم هلام ىلع ٌفوخ .همئاهب ىلع فوخلاو .هسفن ةمرحك هقيقر ةمرح نأل

 هتفلبلاو

 :©””اهتقو تاوف وأ ةالصلا تاوف نم ًافوخ مميتلا 7

 هليصحتب لغتشا اذإ هنكلو ,رجفلا عولطك ةالصلا تقو لخدو ًادوجوم ءاملا ناك اذإ
 رخؤي الو .تقولا يف يلصيو مميتي هنإف ؛ةالصلا تقو تاف هب لاستغالل هنيخست وأ

 دقو تقولا رخآ ظقيتسا اذإ امأو .ءاملعلا ريهامج دنع اذهو ءاهتقو توفي ىتح ةالصلا

 هنإف «هلامعتسا ىلع ًارودقمو ًادوجوم ءاملا ناك نإف :رظني لاستغالا نع تقولا قاض

 .سمشلا عولط دعب يلصيو لستغي

 اذإ :نولوقي روهمجلاو .تقولا ىلع ةظفاحم مميتلاب يلصي :كلام مامإلا لاقو

 نيح نم هقح يف تقولاو :ةراهطلاو ةالصلاب رومأم ذئنيح وهف تقولا رخآ ظقيتسا

 يناعماا 48/":21و ؛ه5و 5405و :5:"و ؛89 ص 3”اج «(ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجما ةيفيكحل]

 لج .ىناساكلل «عئادبلا» ل7كال_ ؟؟5"5صس .١ج «(ينغملا» 85 ص كج . يواحطلل «ناثآلا

 ص١ه.

 لفي



 نيح نم هقح يف تقولا نإف ناظقيلا فالخب هيف ةالصلا لعف هنكمي ام وهو .ظقيتسا

 ءاملا ليصحتب لغتشا اذإ .ةعمجلا وأ ديعلا وأ ةزانجلا ةالص توف فاخ اذإ امأو

 ءاملعلا لاوقأ رهظأ نكلو .ءاهقفلا نيب فالتخا مميتلا يفف .لسغلا وأ ءوضولل «هتئيهتو

 لوقي امك .ةعمجلاو «نيديعلاو «ةزانجلا ةالصك هتوف فاخي ام لكل مميتي هنأ اهحصأو

 ةالصل مميتلا زاجأ سابع نبا نأ يواحطلا مامإلا ركذ دقو «ةيميت نبا مالسإلا خيش

 .اهتوف فاخ اذإ .ةزانجلا

 :"77؟مميتلا زوجي ءيش ياي

 .«أبيط ًاديعص اومميتف» : ىلاعت هلوقل ؛رابغلا يذ رهاطلا بارتلاب مميتلا زوجي

 لمر وأ بارت نم ضرألا هجو ىلع دعص ام لكب زوجي :هباحصأو كلام مامإلا لاقو
 لمحل جو لا لم و قرألا نكس رق ام كنون فان ةلقس ونا حازو هايس

 :ةيرفعجلا لاقو . ضرألا ءازجأ عيمجب مميتلا زوجي :ةيديزلا لاقو .ماخرلاو .نيطلاو

 .راجحألابو «ةرونلا ضرأبو .ةيصجلا ضرآلاب زاج رّذعت نإف ,بارتلاب نوكي مميتلا

 كلذ طرتشي ملو «ضرألا هجو ىلع بارتلا نوكي ْنأ ءاهقفلا روهمج طرتشاو - 4
 برضي نأب م.سيتلا هدنع زوجي اذهلو ,ناك ثيح بارتلاب هدنع رابتعالا نأل دمحأ مامإلا

 دمحأ صن «زاج هب مميتف رابغ هديب قلعف ريعش يف وأ ,ةعذرب وأ .بوث وأ دبل ىلع هدي

 وأ .طئاح وأ ,ةرخص ىلع هديب برض اذإ :اذه ىلعو ,ةمادق نبا لاق .هلك كلذ ىلع

 رابغ هيف نكي مل ْنِإو .هب مميتلا هل زاج رابغ هدي ىلع راصف .ناك ءيش يأ وأ «ناويح

 رابغ نم رفاسملل مميتلا مهدنع زوجيف ةلبانحلا بهذمك ةيديزلا بهذمو .زوجي الف

 . هبوث رابغ وأ «.رامح ةعذرب وأ (ةجرس

 .ه7"ص .١ج .(عئادبلا» ,5497-519ص .١ج ,«(ينغملا» ءهو ص ١ج ء«دهتجملا ةيادب» (”*5)

 « يسوطلل «ةياهنلا» .4ا/الو 57/7 ص ١2ج .«ريضنلا ضورلا» .45ص ءا1ج «؛جاتحملا ينغم»

 .9١ص

١ 



 :""9مميتلا ةيفيك 6

 حسميف «بارتلا ىلع نيتبرضب هنإ لاق ْنم مهنمف .مميتلا ةيفيك يف ءاهقفلا فلتخا

 .يعفاشلا لوقلا اذه باحصأ نمو ؛نيقفرملا ىلإ هيدي ةيناثلابو .ههجو ىلوألاب
 ةبرضب نوكي نأ مميتلا يف نونْسَملا :لاق نم مهنمو .ةيفنحلاو .كلامو . يعازوألاو

 لهأو .ةلبانحلا بهذم اذهو نيغسرلا ىلإ هيديو .ههجو اهب حسمي بارتلا ىلع ةدحاو
 ةيناثلاو .ههجول ىلوألا ,نيتبرضب مميت نإ : ةلبانحلا لاقو .ثيدحلا باحصأو .رهاظلا

 هجولل ةدحاو ةبرضب مُميتلا وه نونسملا ناك ّنِإو .همميت ّمصو زاج نيقفرملا ىلإ هيديل
 .هانركذ يذلا رامع ثيدح ةلبانحلا لوقل دهشيو .نيغسرلا ىلإ نيديللو

 :"79مميتلا ضقاون - 5

 ةراهطلا وه يذلا ,ءلصألا ضقني ام اهضقني مميتلاب ةراهطلا نأ ىلع اوقفتا : ًالوأ
 مميتلا ةراهط ضقني يأ .لسغلاب تققحت يتلا ىربكلا ةراهطلاو .ءوضولا يأ .ىرغصلا

 . مميتملا ىلع ربكأ وأ رغصأ ثدح ءورط

 :اهل مميتي يتلا ةالصلا تقو جورخ :ًايناث

 بهذم اذهو .اهل مميت يتلا ةالصلا تقو جورخب هب ةراهطلا لوزتو مميتلا ضقتنيو
 : ةلباتحلا بهذم ركذ نأ دعب يلبنحلا ةمادق نبا لاقو . يعفاشلاو .كلامو .ةلبانحلا

 ثيدحل ءثدحُي وأ ءاملا دجي ىتح .ءاملاب ةراهطلا ةلزنمب  مميتلا قا هنأ سايقلاو»

 رشع ءاملا دجي مل ّنِإَو ,ملسملا روهط بيطلا ديعصلا ءرذ ابأ اي» :ِلك هللا لوسر
, 

 .يرهزلاو «بيسملا نب ديعس بهذم اذهو .(«كترشب هسماف ءاملا تدجو اذإف .(«نينس

 . ةيرفعجلاو «ةيفنحلاو .يروثلاو

 : ءاملا دوجو : الات

 لطب هلامعتسا ىلع ردقو .ءاملا دجو اذإ مميتملا نأ ةلبانحلا بهذم يف روهشملا

 .7544ص .(ينغملا» .45ص ء١1ج ,(عئادبلا» .ه 5-5 5« ص .(دهتجملا ةيادب» ("/)

 3037-1717ص ءاج ع( ٍنغملا» .55-ه5ص 21ج .«عئادبلا» هع ص ١2ج .(دهتجمل ١ ةيادبر) (؟؟948)

 .١353صسص ٠ ١1ج .«ةياهنلادرو ,.7-559؟54و

 لياح



 وبأو . يروثلا لاق اذهبو اي احياخ اخ وأ ةالصلا يف ناك ءاوس ,هتراهط تضقتناو «همميت

 ضقتنت ملو اهيف ىضم ةالصلا يف ناك ْنِإ :روث وبأو ,يعفاشلاو .كلام لاقو .ةفينح

 ةالصلا تقو جورخ لبق ءاملا دجو مث ١ ىلصو ةالصلا تقو لوأ يف مميت ْنِإف . هتراهط

 ًاضوتي نأ دعب ةداعإلاب عوطت اذإ الإ .ًاعامجإ هيلع ةداعإ الو ءاهالص يتلا هتالص هتأزجأ

 ةداعإ الف ,ةضيرفلا ىلص نأ دعب ,تقولا جورخ دعب ءاملا دجو نإو .تقولا جورخ لبق

 ١ - ةأرملا مميت :

 ع ع 2 2 00

 امو هلثم اهل حيبا هببسب مميتي نأ لجرلل حيبأ امف ءاوس مميتلا يف ةأرملاو لجرلا

 قئاقش ءاسنلا» :ِةلي هلوق كلذ ىلع ليلدلاو ءًاضيأ اهأزجأ هب مميتي نأ لجرلا أزجأ
 , 9”2(لاجرلا

 .ةأرملا مميت ىلع يرسي مميتلا نع ةقباسلا تارقفلا يف ذ هانركذ امف اذه ىلعو

 :اهب صتخت وأ «ةأرملا مميتب قلعت اهل يتلا ماكحألا ضعب يلي اميف ركذنو

 :اهضرع ىلع تفاخ اذإ ءاملا بلط ةأرملا مزلي ال - 4

 ضّرعي بلطلا كلذ وأ ىعسلا اذه ناك اذإ هيلإ يعسلا الو ءاملا بلط ةأرملا مزلي ال

 لاق . مميتتو ءاملل ةمذاعلا مكح يف ةلاحلا هذه يف ربتعتو ءهيلع ءادتعالا رطخل اهضرع

 فاختو «قاسفلا عمجم يف ءاملا ناك ولو» : ىلاعت هللا همحر يلبنحلا ةمادق نبا مامإلا

 اهيلع ةداعإ الو ء«مميتت : ىسوم يبأ نبا لاقو .هتمداع يهف .مهنم اهسفن ىلع ةأرملا

 كتهو ءانزلل ضرعتلا نم هيف امل ؛ءاملا ىلإ يضملا اهل لحي ال لبو ادق اهعي

 مميتلا اهل يل دقو ءاهلتق ىلإ ىضفأ امبرو ءاهلهأ سوؤر سيكنتو ءاهضرعو ءاهسفن

 انهاهف يقرب وطانت وأ قرت وم اديشن اظفح وأ ؛هلذب اهل حابملا اهلام نم ليلقلل ًاظفح

 ةىلزأ 0 ا

 . ؛ال8ص لج ,ةيديزلا هقف يف (ريبكلا هقفلا عومجم حرش ريضنلا ضورلا» ةضضن]

 . 4"77ص .١ج ء(ينغمل زار ("5)

١5 



 :"؛9ءاسفنلاو ضئاحلا مميت 284

 ىلإ لاقتنالا امهيلعف «لسغلل !ءام دجت ملو ءاسفنلا وأ ضئاحلا مد عطقنا اذإ

 فيرشلا ثيدحلا .ءاملا دوجو مدع دنع ءاسفنلاو ضئاحلا مميت ىلع ليلدلاو اذه

 ةأرملاو» : ةيميت نبا مالسإلا خيش لوق انه فيضنو ."؟”ءاهقفلا ليلعت عم هانركذ يذلا

 .«تلصو تمميت الإو «ءتلستغا لاستغالا ىلع تردق نإف ءضيحلا نم ترهط اذإ

 .ضئاحلا مميت يف نوفلتخي ال ةباحصلا ْنأ ةيعفاشلا ءاهقف نع يعفارلا مامإلا لقنو

 الإ «يعفارلا مامإلا لوق يف الو ةيميت نبا مالسإلا خيش لوق يف ركذت مل نإو .ءاسفنلاو

 . ":9لبق نم كلذ ىلإ انرشأ امك ؛ةراهطلا باب يف ضئاحلا مكحب اهنأ

 ؟هتحوز عامج ءاملا مداعل زوجي له ا 3٠

 بهذم يف ناتياور هيف ؟ال مأ هتجوز عامج هل هركي لهف ءاملل ًامداع لجرلا ناك اذإ
 : ةلبانحلا

 .اهؤاقب نكمي ةراهط هسفن ىلع توفي هنأل ؛هركي :(ىلوألا)

 نب رباج : مهنم ءاملعلا روهمج لوق وهو (ةيميث نبا لاق اذهبو ءهركي ال : (ةيناثلا)

 لاق رد ابأ نأ كلذ ىلع لديو .قاحسإو « ىعازوألاو . يروثلاو ,ةداتقو «نسحلاو دير

 ؟روهط ريغب ىلصأفأ .ةبانجلا ىنبيصتف . ىلهأ ىعمو «ءاملا نع سرغأ ىنإ : ل ىبنلل

 مداع وهو «ةيمور هل ةيراج سابع نبا باصأو .(روهط بيطلا ديعصلا» : ِةْئكَي يبنلا لاقف

 .هوركني ملف ءرساي نب رامع مهنم هباحصأب ىلصو مميتو ءاملل

 ام ءاملا نم ادجو مث ءاملا نامداع امهو - هتجوزل لجرلا عامج عامجلا عقو اذإف

 ءام يأ ادجي مل نإو ءامميتو امهجرف هب السغ .«لسغلل امهفكي ملو امهجرف هب نالسغي

 .04ص ء1ج .(عئادبلا» 0 4 ه7”ص تكاج « (ةيميت نبأ مالسإلا خيشل ىواقفلا عومجم» (؟41)

 : 1:78ص كج . (ريبكلا هقفلا عومجم حرش ريضنلا ضورلا»

 591١١(. :ةرقفلا (":؟)

 .(؟591) :ةرقفلا (*؛*)

 ليضيف



 يف يناساكلا مامإلا لاقو 10و ةيالاو نيعألا :تديسلاو ةنافحلل انجب
 هلوق هجو هركي : كلام لاقو .ءاملا دجي ال ناك نإو هتأرما عماجي نأ رفاسمللو» : (هعئادب»

 ًاباستكا عامجلا ناكف ,مهنع هللا يضر ةباحصلا رابك هيف فلتخا بنجلل مميتلا زاوج نأ
 كلام يبأ نع يور ام (انلو) : يناساكلا لاق .هركف ةالصلا زاوج يف كشلا عقو ببسب

 :لاق ؟ءاملا دجأ ال انأو يتأرما عماجأأ : هيي يبنلل تلق :لاق هنع هللا يضر يرافغلا

 , "49(كيفاك بارتلا نإ ؛ ججح رشع ىلإ ءاملا دجت ال تنك نإو كتآرما عماج)

 بيغي لجرلا :لاقف لي يبنلا ىلإ ءاج الجر نأ ؛هننس» يف يقهيبلا مامإلا ىورو
 سابع نبا ربخ اضيأ يقهيبلا ركذو . معن : هِي يبنلا لاق ؟هلهأ بيصيأ ءاملا ىلع ردقي ال

 ."”؛هباحصأب ىلصو مميتو ةيمورلا هتيراج عماج هنأ هيفو .ةمادق نبا هركذ يذلا

 ؟هوحنو دربل لاستغالا تيشخ اذإ اهئطو نم اهجوز عنم ةأرملل له 3١

 سيلو» :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق .اهئطو نم اهجوز عنم اهل سيل باوجلاو

 ءاهبف لاستغالا ىلع تردق نإف ءاهعماجي نأ هل لب ,عامجلا نم اهجوز عنمت نأ ةأرملل

 , 719(تمميت الإو

 ؟ضئاحلا مأ بنجلا مأ تيملا :هلسغل ءاملاب قحألا نم 7 ؟

 نمف ,مهنم دحاو لسخل الإ يفكي ال ًاليلق ءاملا ناكو « ضئاحو بنجو تيم دجو اذإ

 هجاتحي هنأل ؛هب قحأ وهف مهدحأل ًاكلم ءاملا ناك نإ : باوجلاو ؟ءالؤه نم ءاملاب قحألا

 , مهدحأل هبهي نأ ريغلا اذه دارأو مهريغل ءاملا ناك نإو .هريغل هلذب زوجي الف .هسفنل

 : ناتياور لمح مامإلا نع يور ؟هتبهو هدوجب قحألا نمف

 نوكت نأ بحتسيف هتراهط ةمتاخ هلسغ نأل ؟ هتبهوو هدوجب قحأ تملا : ( ىلوألا)

 . 3 72ص لج ««ينغملا» 24؛هاو ٠: "ص كج «(ةيميت نبا ىواتف عومجم» (855)

 . 16ص لج ,«عئادبلا» ةضتفف]

 .؟١7 5ص .١ج «يقهيبلل ؛ىربكلا نئسلا» ("55)

 .1465و ش١ ص ءكا١ج «ةيميت نبال (ىواتفلا عومجماا ةهضخف)

 لكل



 تيملا لسغ نم دوصقملا نألو ؛لستغيو ءاملا ىلإ عجري يحلا نألو ؛ةلماك هتراهط

 . مميتلاب لصحت هذهو ةالصلا ةحابإ هلسغب دصقي يحلاو ءمميتلاب لصحي الو .هفيظنت

 لق تيملاو عاملا دوجو عم لسغلاب 8 هنأل ؛ ءاملا ةبهب ىو ىحلا : (ةيناثلاو)

 . توملاب هنع ضرفلا طقس

 : ةلبانحلا دنع ناهجو هيف ؟ءاملا ةبه يف ضئاحلا ىلع بنجلا مدقي لهو

 . اهئطو

 حلصي هنأل ؛ةأرملا نم لامكلاب قحأ لجرلا نأل ؛ًالجر ناك اذإ بنجلا : (ةيناثلاو)

 يمال اتصال ال :ىزداولا اماثإ

 عبارلا بلطملا

 نيفخلاو ةريبجلا ىلع حسملا

 : ثحبل لا جهنمو ديهمت نا 773*

 «ندبلا ىلع ءاملا ةضافإ لسغلا يف بجاولا َّنِإو .سأرلاك اهنم هحسم بجي ام حسمو
 يف وأ ءءوضولا ءاضعأ يف رسك وأ ,حرج ندبلا يف ناك اذإ نكلو .ًاعيمج هبيصي ثيحب

 حرتتلا رول يطرب ام نراعو باريس نق محلا ١ يلعب ضرب اياك عسا ناك .اهريغ
 ديريو « ريف يارب وق مادستلا 'نييلب دق قالذكو . لسغلا وأ ءوضولا دنع «ةباصع نم

 نلعو . ةنيغم طورشب كلذ هلق .هيلجر لسغيو امهعزني نأ نود ءوضولا يف امهيلع حسملا

 : نيعرف ىلإ بلطملا اذه مسقنس اذه

 .ةباصعلاو ةريبجلا ىلع حسملا :لوألا عرفلا

 .نيفخلا ىلع حسملا : يناثلا عرفلا

 .7اله ص ١1ج «(ينغملا» 58
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 لوألا عرفلا

 ةباصعلاو ةريبحلا ىلع حسملا

 : ةنايطعلاو ةريجلا تفيرعتا د4

 عجريل حيحصلا يفرط ىلع ةداع عضوتو .رّبجتيل رسكلا ىلع عضوي ام يه : ةريبجلا
 حرجلا مئتلي ىتح ٌدشتو ءاهريغ وأ ةقرخ نم حرجلا ىلع عضوي ام يه :ةباصعلاو .رسكلا
0 

 : لسغلاو ءوضولا يف امهيلع حسملا زاوج - 36ه

 ةراهطلا يفو .(ءوضولا) ىرغصلا ةراهطلا يف ةباصعلاو ةريبجلا ىلع حسملا زوجيو

 .©*37سافن وأ ضيح وأ ةبانج نم السغ ناك ءاوس :(لسغلا) ىربكلا

 مدقت طرتشي ال : يأ ةراهط ىلع اعضوي نأ امهيلع حسملا ةحصل طرتشي الو

 بهذم ىف نيتياورلا ىدحإ يف اذهو .حرجلا وأ رسكلا ىلع امهعضو ىلع ةراهطلا

 ىلع ةراهطلا مدقت طارتشا نأل ؛ يلبنحلا ةمادق نبا اهيلإ لام يتلا يهو ,ةلبانحلا

 هتباصأ يذلا ىف رباج ثيدح ةياورلا هذه يوقيو .باصملا ىلع قشي امم امهعضو

 (اهيلع سنتر ةلرخ هحرج ىلع بصعي ْنأ هئزجي ناك امنإ» :لاق هي يبنلا ْنِإف ,ةجشلا

 ,ةراهط طرتشي ملو .رئابجلا ىلع حسمي نأ ًايلع يي ينلا رمأ كلذكو ,ةراهطلا ركذي ملو
 .«9ةراهط ىلع امهعضو اذإ قشي امهعزنو ءامهعزن ةقشمل ًاعفد زاج امهيلع حسملا نألو

 رثكأ دنع .ثدح ىلع اهّدش ْنِإو اهيلع حسمي ةريبجلا :مالسإلا خيش لاقو

 اذإ الإ اهيلع حسمي ال لاق نمو . باوصلا وهو دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ وهو .ءاملعلا

 امهنيب قرفلا ْنِإف دساف سايق وهو هَنْيَمْحلا ىلع اهسايق الإ هعم سيل ةراهط ىلع اهعضو
 خلا . .هوجو نم تباث 0262

 . 77الص كج .(ىنغملا» ("49)

 .5-778ال7/ص ءا١ج .«ينغملا» (؟80)

 .؟7ا0/9-؟ا86صسص « جا .(ىنغملا») ("ه١)

 : ١/4 ص كاج قةيميت نبا مالسإلا خيشل «ىواتفلا عومجما١ ةوحف]
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 :259ةباصعلا وأ ةريبجلا طوقس - 35

 رعش قلح ةلزئمب كلذ ناك :ءافشو ِءرب طوقس تطقس اذإ ةباصعلا وأ ةريبجلا

 نم لسغلا) لسغلا ةداعإ بجوإ ال .دلجلا طشك ةلزنمبو .رفاظألا ميلقتو «سأرلا

 ,ربكألا ثدحلا نم امهيلع حسما دق ناك اذإ (سافنلا نم وأ .ضيحلا نم وأ «ةبانجلا

 وأ ةريبجلا تطقس اذإ ءوضولا ةداعإ الو .لحملا لسغ بجي ال ءوضولا يف كلذكو

 حصألا لوقلا وه اذهو .ءوضولا يف امهيلع حسم دق ناك اذإ .ءافشو ءرب طوقس .ةباصعلا

 ةباصعلا وأ ةريبجلا تطقس اذإ امأ «ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق امك .ةلأسملا هذه يف

 حرجلا لسغ نكمي ال هنأل ؛ةراهطلاب لطبت ال :لاق ْنَم ءاملعلا نمف .ءافشلاو ءربلا لبق

 .حسملا ةدم يضم لبق فخلا علخ ول امك يه :لاق نم مهنمو ءربلا لبق رسكلا وأ

 .عزنلا اذهب ةراهطلا لطبتف

 : ةريبجلا ىلع حسملا يف يرهاظلا مزح نبا يأر - 3

 قصلي ءاود وأ رئابج هيلجر وأ هعباصأ وأ هيعارذ ىلع ناك نمو» : مزح نبا لاق
 نإف ,ناكملا كلذ مكح طقس دقو كلذ نم ءيش ىلع حسمي نأ هيلع سيلف 000
 ىلع وهو .ءاملاب ناكملا كلذ ساسمإ هيلع سيلف ءوضولا مامت دعب كلذ نم ءيش طقس
 .ًاثّدَح طابرلا وأ ةريبجلا وأ ةقصللا طوقس سيلو ءثدحُي مل ام هتراهط

 للك ىبنلا لوقو .«اهعسو الإ ًاسفن هللا فلكُي ال :ىلاعت هللا لوق كلذ ناهرب
 , 97”2(متعطتسا ام هنم اوتأف رمأب مكترمأ اذإ)

 يناثلا عرفلا

 : ةيعو رشملاو فيرعتلا 2

 را فافخ عمجلاو «قيفر دلج نم ل شق سبل وع فخلا

 .180-١ال8 ص 2كاج ةيميت نبا مالسإإلا خيشل (ىواتملا عومجم» ةركحفس]

 .714"ص 3 ١1ج . (طيسولا مجعملا) (؟هه) وال 2/4 ص كج .(ىلحملا» (؟ه5)
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 هتيعرش تتبثو «زئاج هنأ يف فالتخا نيفخلا ىلع حسملا يف سيل :لاق كرابملا

 لكك يبنلا هلعفو ,.نيفخلا ىلع حسملا زاوجب هِي يبنلا نع ةتباثلا ةحيحصلا ثيداحألاب

 ينثذح :لاق هنأ يرصبلا نسحلا نع ركذ ىلاعت هللا همحر يلبنحلا ةمادق نبا نإ ىتح

 1 رطل ىلع تللاللو لل هلرعر الا فق هلا كمل تاس د نادم

 نأ وجر ثيدحلا لهأ 1 نم 558 َّنأب (مداجلا لبس» يف يناعنصلا لاقو

 .©”*”ًرتاوتم ًللقن لَو يبنلا نع لقت ٠ «ًاعرش نيفخلا ىلع حسملا زاوج

 .طرشلا اذه يف فالخ الو ,ةراهط ىلع امهسبل نيفخلا ىلع حسملا يف طرتشي

 حسملا زاج .ءوضولا هبجوتسي يذلا رغصألا ثدحلا ثدحأ مث .ةراهط ىلع امهسبل اذإف

 يف الو (سافنلاو ضيحلاو ةبانجلا) ربكألا ثدحلا يف حسملا ءىزجي ال نكلو ءامهيلع

 امك ."”ةمادق نبا لاق امك .مولعم فالخ اذه يف سيلو «بحتسم وأ بجاو لسغ

 فخلا يف ةفصلا هذُه يه امف ءهيلع حسملا زيجت يتلا ةفصلاب فلا نوكي ْنَأ طرتشي

 ؟هيلع حسملا حومسملا

 :"*هيلع حسمي يذلا فخلا ةفص -

 ىلع هسفنب تبثي نأو ؛(نيمدقلا) ضرفلا لحمل رتاس فخ لك ىلع حسملا زوجي

 زوجي كلذكو .امههبشأ امو ءدوبل وأ .دولج نم ناك ءاوس هيف يشملا ةعباتم نكمي وحن

 ءمدقلا نم هينا ودي ال اكينس نركب نأ طرشب ةلئانحلا دنع نيبروجلا ىلع حملا

 طرتشي الو ءهلجر يف ناتبثي لب هيف ىشم اذإ ينثني ال : يأ اين يشملا ماس وكسب داو

 .ًادلجم نوكي نأ بروجلا يف

 :نيبروجلاو نيفخلا ىلع حسملا يف ةيميت نبا مالسإلا خبش يأر 0١

 .767-7017ص ١1ج .«دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» 278١ ص ء١ج ««ينغملا» (*هد)

 .اله ص ءاج يناعنصلل «مالسلا لبسو (* هالو

 . 7587-787 ص :1١ج «(ينغملا» ("ه8)

 .#59-7591ص جا «(ينغملا» ةيكيحل)]



 نم جرخو «نيبروجلاو نيفخلا ىلع حسملا ةلأسم ةيميت نبا مالسإلا خيش ققح

 لب امهسفنأب اتبثي مل نإو .نيبروجلا ىلعو «قرخملا تحلا ىلع حملا راو حم

 «هريغ وأ ناتك نم عونصم رخآ نيبو ,فوص نم عونصم بروج نيب قرف ال نأو «ّدشلاب
 نيفخلا ىلع حسملا زاوج يف هيلإ بهذ ام ىلع ةريثك ةلدأ قاسو مدقلل ا ماد ام

 ةضل وجلا
 . نيبروجلاو

 : حسملا ةلم "4

 .نهيلايلو مايأ ةثالث رفاسملا حسميو ةليلو انور هيرتخ ىلع حسمي نأ ميقملل زوجي

 نبأ ٌّس يلع نع «,نيفخلا ىلع حسملا ةدم ىف (هحيحص) يف ملسم مامإلا هجرخأ

 امويو «رفاسملل نهيلايلو مايأ ثالث ل هللا لوسر لعج» :لاق هنأ هنع هللا يضر بلاط
 , 277(ميقملل ةليلو

 بهذم رهاظ اذهو .فخلا سبل دعب ثدحلا نيح نم حسملا ةدم ادبتو - 54*

 ءادتبا نأ ىرخأ ةياور ا كنعو .ةيفنحلاو . يروثلاو ,يعفاشلا بهذم وهو نوعا

 , 755ثدحأ نأ لعب حسم نيح نم ةدملا

 : "9 حسملا ةيفيك 614

 0 كلذو ,هلفسأ دروسا ا ىلع نوكي عضل

 5 مسا هيلع ام /لقأ هيزجي : يمفاشلا لاقو . عباصألاب 50 0 مدقم

 . عباصأ ثالث ردق هيزجي :ةفينح وبأ لاقو

 : نيفخلا علخو حسملا ةدم ءاضقنا 65

 .71-7١716صو اهدعب امو 17ص .١ج .«ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» (*70)
 . 7١و ص ."ج .يوونلا حرشب (ملسم حيحص»و (5311)

 .«ريبكلا حرشلاو فاصنإلا رصتخم» 590-251 ص "جا .يوونلا حرشب (ملسم حيحص» (55)

 . 79ص

 ."1 5ص ١1ج .«ينغملا» ("5)
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 امهسبلي مث امهعزني نأ الإ ءحسملا هل سيلو ءءوضولا لطب حسملا ةدم تضقنا اذإ

 ءاضقنا لبق امهيلع حسملا دعب نيفخلا علخب ءوضولا لطبي كلذكو .ةلماك ةراهط ىلع

 امهعزن هيلع لب ,هلسغ يف امهيلع حسملا زوجي ال ذإ ؛ربكأ ثدح هباصأ اذإ وأ «ةدملا

 , 259هندب رئاس عم هيمدق لسغيو

 : 232 نيفخلا ىلع ةأرملا حسم - <35

 رابخألا مومعل ؛هطورشو هماكحأ رئاس يف نيفخلا ىلع حبملا يف لجرلاك ةأرملا

 زوجيو .مميتلاك ءاسنلاو لاجرلا هيف ىوتساف لسغلا ماقم ميقا حسم هنألو ؛هيف ةدراولا

 .اهتيبل اهتمزالم يفو اهرفس يف ةأرملل حسملا
 :"”نيفخلا ىلع ةضاحتسملا حسم - 41

 نأل ؛ةالص تقو نم رثكأ فخلا ىلع حسمت نأ اهل سيل :ةيعفاشلا ضعب لاقو

 لوقلا اذه ىلع دريو .كلذ نم رثكأ اهب حابتسي ال اهيلع فخلا تسبل يتلا ةراهطلا

 حسملا نألو «نهيلايلب مايأ ةثالث رفاسملاو .ةليلو ا ميقملا عحسملا :فيرشلا ثيدحلاب

 رذع لاز اذإ نكلو . ةالصلا تقو جورخب لطيي الف .ةراهطلا تالطبمب لطبي ال

 ىلع امهسبل مث «نيفخلا علخ اهيلع لب «ةراهطلا كلتب حسملا اهل نكي مل ةضاحتسملا

 .امهيلع حسملا كلذ دعب اهنكميل ةلماك ةراهط

 :اهرامخ وأ اهتعنقم ىلع ةأرملا حسم

 : ةلبانحلا بهذم يف ناتياور اهتعنقم ىلع ةأرملا حسم يف

 ىلع حسمت تناك اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةنمئانن مأ نأل ؛زوجي :(ىلوألا)

 نيفخلا ىلع حسملاب رمأ» :هنأ يبنلا نع يورو ء.رذنملا نبا هركذ اهرامخ

 , 59"2(رامخلاو

 .7”7١ص ١21ج «(«ينغملا» ةضهاقإ

 .75907ص ءاج .«دواد يبأ نئس حرش دوبعملا نوع) 60٠". ص ء١ج ««ينغملا» ةضظافلإ

 .19ص ء؟ج «(ىلحملا» ,."١٠صضص ١2ج ؛(ينغملا» ةضقكف]

 .”٠هص ١2ج .(«ينغملا» (”51)
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 لعفت لهف» :لاقو اهرامخ ىلع تحسم ةملس مأ ْنأ ةيميت نبا مالسإلا خيش ركذو

 ..ةمامعلا هيشاف ٠ فعن 'ىني دانعم سيارللا يولع هنآلا 400 مولي هند[: :نوذب كلذ

 ىلع ةأرملا حسمت فيك :لئس دمحأ مامإلا نإف ءاهيلع حسملا زوجي ال :(ةيناثلا)

 ىلع حسمت تناك ةملس مأ نأ اوركذ دقو :لاق .رامخلا تحت نم :لاق ؟اهسأر

 , ”"؟اهرامخ

 «ناميلس بأ نب دامحو « يعخنلاو .عفات :اهرامخ ىلع حسمت ال لاق نممو

 ,ةياقولاك هيلع حسملا رجي ملف ةأرملا سأرل سوبلم رامخلا نأ مهتجحو . يعازوألاو

 .©"”لجرلل ةيقاطلاك يهف اهعزن قشي ال هنأل ؛اهيلع حسملا زوجي ال ةياقولاو

 نم سأرلا ىلع سبل ام لك :يرهاظلا مزح نبا فورعملا هيقفلا لاقو 2 8

 ةأرملا ءاهيلع حسملا أزجأ كلذ ريغ وأ .رفغم وأ .ةضيب وأ «ق :لق وأ ءرامخ وأ ,ةمامع

 . ةراهط ريغ وأ ةراهط ىلع انركذ ام سبل ءاوسو «ةلع ريغل وأ ةلعل «ءكلذ يف ءاوس لجرلاو

 جتحا امك ,رامخلاو ةمامعلا ىلع حسملاب تحرص يتلا ثيداحألا ضعبب مزح نبا جتحاو

 ةبسنلاب ةراهطلا طارتشا يف ّضن كي هللا لوسر ْنأب «ةراهط ىلع اهسبل طرش مدعل

 الو تيقوت الب ًادبأ كلذ لك ىلع حسميو : مزح نبا لاقو . سأرلا سابل نود «نيفخلل

 حسمو اتقو كلذ يف تقوي ملو .نامكنلاو ةبامغلا ىلع حس كا لوسر نأل ؟ديدحت

 ل كرو نيفخلا ىلع

 : نيفخلا ىلع حسملاو ةريبجلا ىلع حسملا نيب قرفلا

 هوجو نم رهظي نيفخلا ىلع حسملاو .ةباصعلا وأ ةريبجلا ىلع حسملا نيب قرفلا

 : ةريثك

 ءامهعزنب رّرضتلا دنع الإ ةباصعلا وأ ةريبجلا ىلع حسملا زوجي ال هنأ :(لوألا)

 . كلذ فالخب فخلاو

 .ا6كص ء؟كا١ج ,(ةيميث نبا ىواتف عومجم» ةضنيفإ

 ."١٠ه ص ١1ج .(ينغملا» (”59)

 ١٠6". ص .١ج .(«ينغملا» ("170)

 ."6-50ه8ص .7ج ءمزح نبال «ىلحملا» (#ا/1)
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 يف كلذ طرتشي الف ءٌفْحلا فالخب حسملاب ةريبجلا باعيتسا بجي :(يناثلا)

 ةرورضلل اهيلع حسملا نأل ؛ ةلمب تيقوت ريغ نم ةريبجلا ىلع حسمي : (ثلاثلا)

 ىلع حسملا فاالخب .اهعفرو اهئرب نيح حسملا ىلإ وعدت ةرورضلاو اهردقب ةدملا ردقتف

 .رفاسملل ةبسنلاب نهيلايلب مايأ ةثالثبو .ميقملل ةليلو مويب رّذَقُم هيلع حسملا نإف .فخلا

 لسغلا يف : يأ .ىربكلا ةراهطلا يف ةباصعلا وأ ةريبجلا ىلع حسمي هنأ : (عبارلا)

 حسمي الف فخلا ىلع حسملا فالخب .سافنلا نم وأ ءضيحلا نم وأ «ةبانجلا نم

 حسملا زاوجل ةباصعلا وأ ةريبجلا 6 ل ةراهطلا مدقت طرتشي ال هنأ : : (سماخلا)

 , 75” امهسبل ىلع ةراهطلا مُدَقَ دخلا ىلع حسملا يف طرتشي امنيب .لامهيلع

 سماخلا بلطملا

 اهدقف ماكحأو ةيمكحلا ةراهطلا ماكحأ

 :ثحبلا جهنمو ديهمت 0١-

 .ربكألاو رغصألا ثدحلا نم ةراهطلا ينعت اهنإ انلقو ةيمكحلا ةراهطلا نع انملكت

 ةراهطلا ققحتت هبو .هعفرل ءوضولا بجوتست يتلا يه رغصألا ثدحلا نم ةراهطلاو

 ققحتت هبو .هعفرل لسغلا بجوتست يتلا يه ربكألا ثدحلا نم ةراهطلاو .ىرغصلا

 .ربكألاو رغصألا ثدحلا عفرل مميتلا زاج ءاملا دقف اذإو .ىربكلا ةراهطلا

 ىلع حسملا روجي ءوضولا ىف يفو .ةريبجلا ىلع حسملا زوجي لسغلاو ءوضولا يفو

 نأ انيلعف ؛هلك كلذ نع مالكلا نم انغرف دقو نآلاو .هانلّصف يذلا وحنلا ىلع هَنْيْفْحلا

 ءاوس .لاعفألاو لاوقألا نم اهدقافل زوجي ال امو .ةراهطلا هذه دقفب ةقلعتملا ماكحألا نّيبن

 ثدحلا ببسب وأ ةضاحتسالا وأ .سافنلا وأ .ضيحلا وأ «ةبانجلا ببسب اهدقاف ناك

 .رغصألا

 امو 7١ص 7كاج «ةيميت نبا مالسإلا خيشل «(ىواتفلا عومجم»و 2 778ص 20ج «(ينغملا» ةروفقف)

 .اهدعب
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 : ةيلاتلا عورفلا ىلإ بلطملا اذه مسقأ مدقت ام ىلع ءانبو

 .رهطتملا ماكحأ :لوألا عرفلا

 .رغصأ ًاثدح ثدحملا ماكحأ : يناثلا عرفلا

 .بنجلا ماكحأ :ثلاثلا عرفلا

 .ضئاحلا ماكحأ : عبارلا عرفلا

 .ءاسفنلا ماكحأ :سماخلا عرفلا

 . ةضاحتسملا ماكحأ : سداسلا عرفلا

 لوألا عرفلا

 رهطتملا ماكحأ

 ؟رهطتملا وه ْنَم 5

 «لسغلاب هنم رهطتف ربكأ ثدح هباصأ وأ ءءوضولاب هنم رّهطتف رغصأ ثدح هباصأ نم

 وأ الجر ناك ءاوس ءانثحب ىف هدصقن يذلا رهطتملا وه اذهو .ةلماك ةراهط ىلع وهف
 .امهلمشت هب ةقلعتملا ماكحألا نإف قةأرما

 : ””9رهطتملا ماكحأ د 10*

 ءيش يأ لعف هل زوجي هنأ عرفلا اذه يف اهنايب ديرن يتلا رهطتملا ماكحأ نمو

 بجي يتلا ءايشألا نمف .لعافلا يف ةلماكلا ةراهطلا ققحت هلعفل تسحب وأ يعي
 اهضرف ةالصلا : ءاهقفلا نيب اهضعب بوجو يف ٍفالتخا ىلع  ةلماكلا ةراهطلا اهلعفل

 فحصملا ٌسمو .ةبعكلا لوح فاوطلاو .ةوالتلل دوجسلاو «ةزانجلا ةالصو ءاهلفنو
 .هلمحو

 كج ,(ينغملا» ءاهذدعب امو "66ص 232كاجا « ةيميت نبا مالسإلا خيشل «ىواتفلا عومجمل ةضفسضإ

 ."ا/06ص ءاج .«جاتحملا ينغم»و ١١ص

 ا/ ١



 ناذألاو .دجسملا ىف فاكتعالا : ةلماكلا ةراهطلا اهلعفل بحتسي ىتلا ءايشألا نمو

 . ةالصلل

 ؟رغصأ ًاثدح ثدحملا وه نم 64

 وأ هنم عقو نمف .اهانركذ نأو قبس يتلا ءوضولا ضقاون دحأ وه رغصألا ثدحلا

 ةأرما وأ 6-0 ناك ء ءاوس «رغصأ ًاثدح ثدحملا وهف . ضقاونلا هذه نم دحاو هباصأ

 رثصا ادع ثدحملا وارسقألا قاحلاب ةعزدعولاز ءاهركذأس يتلا ماكحألاف اذه ىلعو

 .ةأرملاو لجرلا لمشت
 : هماكحأ  ؟٠ه

 :ةالصلل ةبسنلاب :(ًالوأ)

 ًاثدح ثدحملل زوجي ال اذه ىلعو .اهلفنو اهضرف ةالصلا رغصألا ثدحلاب مرحي

 ةالص لبقت ال» : هلك هللا لوسر نع جلا ثيدحلا ىف ءاج دقف .ىلصي نأ رغصأ

 , ""2مهلعلا لهأ نيب كلذ ىف فالخ الو "0 ىتح ثدحأ ْنَم

 :ةزانجلا ةالصل ةبسنلاب : (ايناثإ

 «ربكألاو رغصألا ثدحلا نم ةراهطب الإ زوجت ال ,.ةضيرفلا هذه لثم ةزانجلا ةالص

 :لاق دقف يبعشلا مامإلا الإ ءاهقفلا ةماع لوق اذهو .رغصأ ًاثدح ثدحملا نم حصت الف

 يهف ءدوجس الو عوكر اهيف سيل .ءاعد اهنأب يدع .ىوضو ريغب ةزانجلا ةالص زوجت

 :اهامس يي يبنلا نأب يبعشلا لوق ىلع ٌدَرُي نكلو . ةراهط ىلإ جاتحت الف «ةالصب تسيل

 دحأ ىلع لد الو# :ىلاعت لاقو .دوجسالو عوكر اهيف تسيل اهنأ ملعي وهو .(ةالص)و

 . 77ص . جا .يديبزلل «حيحصلا عماجلا ثيداحأل حيرصلا ديرجتلا» ةضقق)

 27”"ص ٠ جا «(«جاتحملا ينغماو 2 8"7ص ء”ا١ج . (ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» ةضيكنلا

 . ””ص 3 جا .(عئادبلا»و
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 يف نإ مث ًارهاط الإ يلصي ال رمع نبا ناكو .ميلستو ريبكت اهيفو 4«ًادبأ تام مهنم

 («ميلستلا اهليلحتو ءريبكتلا اهميرحتو .روهطلا ةالصلا حاتفم» : لَك هللا لوسر ثيدح

 يه هذهو «ميلستلا اهليلحتو ريبكتلا اهميرحت نوكي يتلا يه «ةالصلا» نأ ىلع لدي

 ميلستلا اهليلحتو ريبكتلا اهميرحت ةزانجلا ةالص نا ثيحو .روهطلا اهحاتفم يتلا ةالصلا

 زوجت الف .ءوضو نودب ححصت ال يلاتلابو ,فيرشلا ثيدحلا ٌصنب ؛ةراهطلا اهل مزليف

 , ”""رغصأ ًاثدح ثدحملا نم

 :(27”فحصملا سم : (اتلاث)

 من نأ مسا نورتي عملا روك كافالي يشن فسطملا سييروعال

 . مهريغو ,ةيفنحلاو .ةيكلاملاو .ةيعفاشلاو ,ةلبانحلا نم روهمجلا بهذم اذهو

 : مزح نبا لوق _ 5

 ء ضئاحلاو بنجللو «ءوضو ريغبو ءوضوب فحصملا سم زوجي : مزح نبا لاقو

 ربكأ وأ رغصأ اثدح ثدحملا ٌسم نم نوعناملا اهب جتحا يتلا راثآلا نأب مزح نبا جتحاو

 .«نورهطملا الإ هسمي الإ : ىلاعت هلوقب جاجتحالا نأو . حصت ال راثا  ميركلا نارقلل

 الإ هسمي ال ءامسلا يف يذلا باتكلا ٌصخي امنإو ءانيديأ نيب يذلا نارقلا ٌصخي ال

 . ةكئالملا

 هيفو «مورلا ميظع لقره ىلإ ًاباتك ثعب قي هللا لوسر نأب هلوقل مزح نبا جتحا امك
 الو هللا الإ دبعن ال نأ مكنيبو اننيب ءاوس ةملك ىلإ اولاعت باتكلا لهأ اي# : ىلاعت هلوق

 انَنأب اودهشا اولوقف اوّلوت نإف هللا نود نم ًابابرأ ًاضعب انضعب ذختي الو ًائيش هب كرشن
 ىلإ ةيآلا هذه هيفو ًاباتك ثعب دق لَك هللا لوسر اذهف :مزح نبا لاق .«نوملسم
 . باتكلا كلذ نوسمي مهنأ نقيأ دقو .ىراصنلا

 نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» 8١21-7١١ص ءالج «ينامركلا حرشب «يراخبلا حيحص» (اا/5)

 . 73الا/-7 "ص . ١17ج «ء(ةيميث

 ء١ج .مزح نبال «ىلحملا» ,.755-7517ص ١7ج ءةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» (االال)

 .7”ا/76ص ءاج ««جاتحملا ينغم» 01" 7-4”"ص 01ج ,«عئادبلا» ء85-الا/ ص
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 :روهمجلا ةجح "617

 ,«نورهطملا الإ هسمي ال نونكم باتك يف# : ىلاعت هلوقب مهلوقل روهمجلا جتحاو

 ءاج دق هنأو ىرهاط الإ فحصملا سمي ال هنأ مهنع هللا يضر ةباحصلا نع تباثلا نأبو

 الإ نآرقلا سمي ال ْنَأ» : مزح نبورمع ىلإ يي هللا لوسر هتباتكب رمأ يذلا باتكلا يف
 سم مدعو هل هتباتكب رمأ كي يبنلا ْنأ كش الب : لبنح نب دمحأ مامإلا لاق دقو .«رهاط

 امهل ملعي الو ءامهريغو يسرافلا ناملسو رمع نب هللادبع لوق وهو رهاطل الإ فحصملا

 . ةباحصلا نم فلاخم

 هدر اضعلا كفيصتلا دل ينسي نأ رفضا الدح ةفوستلل روتعيالا كلزكوت هز

 دنع زوجي الو . ثدحملل فحصملا سم زاوج مدعب نيلئاقلا دنع اذهو .هنم ءزجلاك هنأل

 اضيأ مهدنع زوجي الو .نارقلل اسام هسمب ريصي هنأل ؛نآرقلل ريسفتلا باتك ٌسم ةيفنحلا

 هنم بتك ام ةمرحك فحصملا ةمرح نأل ؛نارقلا نم ءيش اهيلع يتلا مهاردلا سم

 ريسفتلا سم مرحي ال : ةيعفاشلا دنعو .مهاردلا ىلعو فحصملا يف ةباتكلا هيف يوتسيف

 بتك يتلا مهاردلا سم مهدنع مرحي ال امك ناآرقلا نم رثكأ ريسفتلا ناك نإ ,ثدحملل

 بوتكم «سأرلا ىلع ةقرو قيلعت ةيعفاشلا دنع ًاضيأ مرحي الو .نآرقلا نم ءيش اهيلع

 لقره ىلإ ًاباتك بتك ِةِلك يبنلا نأل ةقرولا هذه سم مرحي ال امك ,نآرقلا نم ءيش اهيف

 .هتراهط ىلع ةظفاحملاب اذه هباتك لماح رمأي ملو هللا باتك نم ةيآ هيفو

 .همكبو .هجرخ يف هلمحي نأ ثدحملل زوجيف فحصملا لمح امأ 2-48

 نارقلا نم رثكأ ناك نإ ريسفتلا لمح هل زوجي كلذكو .هديب هسمي ال نكلو هتقالعبو
 . ميركلا

 ةراهطلا طارتشاب نيلئاقلا دنع ,هلمحو فحصملا سم ىف هانلق امم ىنثتسيو

 اندعيواو «توختلا هيدَعلا يبصلا نأ حصألاو :اولاق دقف ةيعفاشلا هب حرص ام ىهّسمل

 ةقشمو .هملعت ةجاحل هنم ملعتي فحصم الو حول لمح نم الو سم نم عنتمي ال «ربكأ

 , ""9ارهطتم هرارمتسا

 ."”8ص ؛ 1 ««جاتحملا ينغم» ةضفيل]
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 :نارقلا أرقيو هللا ركذي نأ ثدحملل روحي :(ًاعبار) 0

 مامإلا لاق دقف «نآرقلا أرقي نأو «ىلاعت هللا ركذي نأ رغصأ ًاثدح ثدحملل زوجيو

 نآرقلا ةءارقو «ءوضو زيغ ىلع هللا ركذ ةحابإ كي هللا لوسر نع هانيور اميفو : يواحطلا
 ركذي ب هللا لوسر ناكو ءًاضيأ يواحطلا هاور هي هللا لوسر نع ثيدح يفو .كلذك

 نآرقي رمع نباو سابع نبا ناك :لاق ريبج نب ديعس نع ًاضيأ ىورو .هنايحأ لك ىلع هللا

 .""9ءوضو ريغ ىلع امهو نارقلا

 : 280ةوالتلا دوحس : (ًاسماخ) تيت

 طرتشي لهف ءدوجسلا بجوتست هللا باتك نم ةيا ةملسملا وأ ملسملا عمس وأ أرق اذإ

 ؟ةوالتلل دجسي نأ رغصأ ًاثدح ثدحملل روجي مأ .ةراهطلا دوجسلا اذهل

 اذه زاوج مدع كلذ ىنعمو «.ةوالتلا دوجس ةحصل ءوضولا نم دب ال :روهمجلا لاق

 هدنع زوجيف ءءوضولا طرتشي ال : مزح نبا لاقو .رغصأ ًاثدح ثدحملا نم دوجسلا
 سيل وه ذإو «ةالصب سيل دوجسلا اذه نأ هتجحو .ةوالتلا دوجس دجسي نأ ثدحملل

 هللا همحر لاق دقف .ًاضيأ ةيميت نبا مالسإلا خيش لوق اذهو .ءوضو الب زئاج وهف ةالصب
 هدوجسل طرتشي الو «ةوالتلل دجسي نأ ثدحملل زوجي هنأ ةباحصلا نع تباثلا نإ : ىلاعت

 يبنلا ناك ول هنأ مولعملا نمو .ءوضو ريغ ىلع دجسي رمع نب هللادبع ناك دقو .ءوضولا

 هملعي امم اذه ناكل ءءوضو ىلع الإ نوكي ال ةوالتلل دوجسلا نأ هباحصأل َنْيب لي
 ةراهطلا بجوأ هنأ مهنم دحأ نع فرعي مل اذإف لي هعم نودجسي اوناك مهنأل ؛ مهتماع

 رخآ ىلإ يقب دقو .ةنسلل مهعبتأو مههقفأو مهملعأ نم رمع نبا ناكو .ةوالتلا دوجسل

 نكي مل هنأ ىلع ةحضاو ةلالد لدي امم اذه ناك .ءوضو ريغ ىلع ةوالتلل دجسي هرمع

 ناكل كك يبنلا هبجوأ امم اذه ناك ولو ,ةوالتلا دوجسل ةبجاو ةراهطلا نأ مهنيب ًافورعم
 .ةالصلل ةراهطلا بوجو عايشك .مهنيب اعئاش كلذ

 . 886 ص 25ج ,يواحطلل «راثآلا يناعم حرش ةضخلا

 مامإلل «راثآلا يناعم حرش 2 707/94-؟78ص ٠ "11ج 2 (ةيميك نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» ةقاوسلا

 8٠١. .الا/لضص جا مزح نبال «ىلحملا» 2.868 ص 20ج ,يواحطلا
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 هنإ :لاقي دق هنأ امك ,لضفأ ةراهطلا ىلع ةوالتلل دوجسلا نإف .هلك اذُه عم نكلو

 دحأ هيلع مّلس امل كي يبنلا نأل ؛ءوضولا ىلع ةردقلا عم ءوضو ريغ ىلع اهدوجس هركي
 ءرهط ىلع الإ «ىلاعت هللا ركذأ نأ تهرك : كي لاقو مميت ىتح هيلع دري مل نيملسملا

 عم ءوضو نودب هلعف ةيهاركو .هيف ءوضولا بابحتسا يف .مالسلا در نم دكؤأ دوجسلاف

 ا . ءوضولا ىلع ةردقلا

 :2*”ةفرشملا ةبعكلا لوح فاوطلا : (ًاسداس) - 55*

 عم ةراهط ريغب - ةفرشملا ةبعكلا - تيبلا لوح فاوطلا زاوج يف ءاهقفلا فلتخا

 00 وهو .يعفاشلاو .كلام مامإلا لاقف .ةراهطلا هنْئُس نم نأ ىلع مهعامجإ

 ًاطرش تسيل يل ةراهطلا نأ دمحأ مامإلا نعو .ةراهط ريغب فاوط ءىزجي ال :دمحأ مامإلا

 ال ناك نإ هفاوط هأزجأ ءوضو ريغ ىلع فاط اذإ :روث وبأ لاقو .هزاوجو فاوطلا ةحصل

 عم نكلو ةراهط ريغب فاوطلا ءىزجي :ةيفنحلا دنعو .ملعي ناك نإ هئزجي الو .ملعي

 : لَو لاق «ةالصلاب هبش هل تيبلاب فاوطلا نأ مهتجحو «.ةهاركلا عم : : يأ .ناصقنلا

 مكحي ««ةقيقح ًافاوط هنوكلف .ةيقيقح ةالصب سيل هنأ مولعمو «(ةالص تيبلاب فاوطلا»

 . ةهاركلا وأ ناصقنلاب هيلع مكحي ةالصلاب ًاهيبش هنوكلو «ةراهط نودب زاوجلاب هيلع

 فاوط زاوجب لوقلا ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش مامإلا رصن دقو - 4

 ءوضولا اوبجوأ نيذلا :هللا همحر لاق مث . حيحص هفاوط َّنأو ,رغصأ ًاثدح ثدحملا

 دانسإ الو حيحص دانسإب كك يبنلا نع دحأ لقني مل هنإف ,ةجح مهعم سيل فاوطلل

 ماع ًانايب لك يبنلا هنّيب فاوطلل ًاضرف ءوضولا ناك ولف «فاوطلل ءوضولاب رمأ هنأ فيعض

 لَك فاط امل هنأ حيحصلا يف تبث نكلو .هولمهي ملو نوملسملا هنع كلذ لقنل هنّيب ولو

 .ةالص لكل ًاضوتي ناك ِةكك هنإف .فاوطلل ةراهطلا بوجو ىلع لدي ال هدحو اذهو ءأضوت

 كلذ لدي ملو «مالسلا َدرل لب مميتف هرهط ىلع الإ هللا ركذأ نأ تهرك ينإ» : هلك لاقو

 نإو «مالسلا درل وأ هللا ركذل ءوضولا بوجو ىلع الو .ةالص لكل ءوضولا بوجو ىلع

 . ةفرشملا ةبعكلا لوح فاوطللو مالسلا درلو هللا ركذل : يأ .كلذل ءوضولا بحتسي ناك

 ء1ج ,«عئادبلا» ءالالا/ ص الج ««ينغملا» 27/56ص ء١1ج ءدشر نبال «دهتجملا ةيادب» (*81)

 . 77-774 ص 271ج .ةيميت نبا مالسإلا خيشل ىواتفلا عومجم» 27” ص
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 ثكلاثلا عرفلا

 :ديهمت 6

 بنجلاو .اهعفرل لسغلا بجوتست .ربكأ ثدح يهو «ةبانجلا هتباصأ نم وه بنجلا

 لمشت عرفلا اذه يف اهركذن يتلا ماكحألا نإف اذه ىلعو .ثنؤملاو ركذملا ىلع قلطُي

 بنجلا ماكحأ اهقحلتف "*7لبق نم انركذ امك ةبانجلا اهبيصت ةأرملا نأل ؛ءاسنلاو لاجرلا

 .ةبانجلا ماكحأ وأ

 :بنحجلا ىلع مرحي رغصأ ًاثدح ثدحملا ىلع مرحي ام :(ًالوأر 5

 وهو ءرغصألا ثدحلا نم ظلغأ  ربكأ ثدح يهو  ةبانجلا نأل ؛ حضاو رمألا اذهو

 ةالصلا بنجلا ىلع مرحي اذه ىلعو . ىلؤأ باب نم اهب مرحي هب مرحي ام نأ يضتقي
 مزح نبا لاقو .روهمجلا يأر ىلع فحصملا سمو «ةزانجلا ةالصو ء.اهلفنو اهضرف

 زيمملا يبصلل هسم زوجي .ةيعفاشلا دنعو .””7فحصملا سم بنجلل زوجي يرهاظلا

 ربكأ ًاثدح ولو .ثدحملا زيمملا يبصلا نأ حصألاو» :اولاق دقف ءربكأ ًاثدح ثدحملا
 ةقشمو هملعت ةجاحل هنم ملعتي ,فحصم الو حول لمح نم الو سم نم عْنْمُي ال

 ,©"*(ارهطتم هرارمتسا

 :©8نآرقلا ةءارق : (ًايناث) - 737

 بهذو .نآرقلا أرقي نأ بنجلل مهدنع زوجي الف .كلذ عنم ىلإ روهمجلا بهذ

 نب ديعس نع لقن امك , مزح نباك يرهاظلا بهذملا ءاهقف مهنمو كلذ زاوج ىلإ مهضعب

 .اهدعب امو 7١( ”» ةرقفلا (”85)

 .الا/ص .1ج .«ىلحملا» (”85)

 "١0ص كج .يجاتحملا ينغم» ("85)

 .«عئادبلا» 78ص الج واد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» ."”8ص :١ج .«ذهتجملا ةيادب) ("؟88)

 .698-6.00ص .١ج ء(ريضنلا ضورلا» .ال"ص ١2ج .«جاتحملا ينغم» .#ا/ص ءا١ج

 . ١7ص .يسوطلل (ةياهنلا»
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 نب يلع نع فيرشلا ثيدحلاب روهمجلا جتحا .بنجلل نآرقلا ةءارق زاجأ هنأ بّيسملا

 انعم لكأيو نآرقلا انئرقيف ءالخلا نم جرخي ناك ْخلَك يبنلا ْنأ هنع هللا يضر بلاط يبأ

 ريغ : يأ «ةبانجلا سيل ءيش نم نارقلا نع هزجحي :لاق وأ ,.هبجحي نكي ملو محللا
 نكلو نارقلا ةءارق نم بنجلا عنمت ةبانجلا نأ يف حيرص ثيدحلاف ."”9ةبانجلا

 نم نظ هنأل ؛ائيش بجوي ال ثيدحلا اذه نإ نولوقي نآرقلا ةءارق بنجلل نيزيجملا
 روهمجلاو . كلب هربخأ اذإ الإ ةبانجلا ببسب ناك ةءارقلا كرت نأ ملعي نيأ نمو «يوارلا

 ,*9نظو مهوت نع ال ققحت نع الإ .لاق ام لقي مل هنع هللا يضر ًايلع نإ نولوقي

 نارقلا ةءارق نأب .نآرقلا ةءارق هل زوجي بنجلا نإ : هلوقب مزح نبا جتحاو 4

 الو .ناهربلا هيلعف كلذ نم بنجلا عنم ىعدا نمف .هلعاف روجأم هيلإ بودنم ريخ لعف

 حصي ال «نارقلا نم ائيش أرقي نأ نع بنجلا يهن يف تءاج يتلا راثآلا نأل .هل ناهرب

 نكي نيب الو «مزلي ال مالسلا هيلع هنم لعف وه امنإو نآرقلا بنجلا أرقي نأ نع يهن هيف

 طق ارهش مصي مل هنأ كلذ ىلع لديو .ةبانجلا لجأ نم نارقلا ةءارق نم عتب اهنإ هنأ

 نإ» :انلق دقو اذه ."*8؟ناضمر ريغ لماك رهش ماصُي نأ مرحيفأ ,ناضمر ريغ الماك

 هملعت ةجاحل ربكأ اثدح اثدحم ناك ولو فحصملا سم زيمملا يبصلل اوزاجأ ةيعفاشلا

 1 7860 (هنم

 نآرقلا هملعت نأل ؛ربكأ ًاثدح ثدحم وهو نآرقلا ةءارق هل اوزاجأ مهنأ «كلذ ىنعمو

 «ربكأ اثدح ثدحملا زيمملا ىبصلا ىلع ءانثتسالا اذه اورصق مهنكلو .هل هتءارق يضتقت

 .ربكأ ًاثدح ثدحملا غلابلا لمشي الف

 ؟نارقلا نم ريسيلا ةءارق بنجلل زوجي له 8

 اوفلتخا مهنأ الإ ,ميركلا نآرقلا ةءارق نم بنجلا عنم ىلع اوقفتا ّنإو روهمجلاو

 أرقي الو) :لاق , ىلاعت هللا همحر يفنحلا يناساكلا مامآلاف .هنم ريسيلا ةءارق زاوج 2

 .8١١ص .1ج ؛«يذمرتلا عماجر ,885-887ص ء1ج .«دواد يبأ نئس» (285)

 ."8ص ءا1ج ,«(دهتجملا ةيادب» (*ى0/)

 ./ى-اا/ ص .١ج .«ىلحملا» (988)

 ."8ص .١ج .(جاتحملا ينغم» ("89)

 ١6



 لاق مث .ةيآلا نود ام ةءارقب سأب ال :يواحطلا لاقو .اهنود امو ةيآلا  بنجلا يأ-

 هنع هللا يضر يلع ثيدح يأ  ثيدحلا نم انيور امل ةماعلا لوق حيحصلاو : يناساكلا

 ميظعتل ةءارقلا نم عنملا ْنألو .ريثكلاو نآرقلا نم ليلقلا نيب لصف ريغ نم  هانركذ يذلا

 .©؟"ريثكلاو ليلقلا نيب لصفلا بجوي ال اذهو .هتمرح ةظفاحمو «نارقلا

 ّلالخإ ةءارقلا هذه يف نأل ؛ةيآ ضعب ولو .بنجلا أرقي ال :ةيعفاشلا لاق كلذكو
 ضئاحلا الو بنجلا أرقي الر : دلع هللا لوسر ثيدحلو ءميركلا نارقلل بجاولا ميظعتلاب

 , ”*9(نارقلا رم ايش

 ام مهدنع ريسيلاب دارملاو «نآرقلا نم ريسيلا ةءارق بنجلل زوجي :ةيكلاملا دنعو

 سفنلل ةيّقّرلا لجأل وأ «نيتذوعملاو ءصالخإلاو .يسركلا ةيآك هب ذوعتُي نأ هيف نأشلا
 عيبلا هللا ٌلحأو» :وحن مكح ىلع لالدتسالا لجأل وأ ؛(نيع) وأ . ملأ نم ريغلل وأ
 .©"*”ابرلا ةمرحو عيبلا لح ىلع اهب الالدتسا .4ابرلا مرحو

 ةراهطلا دعب الإ نارقلا بنجلا أرقي الف .ةراهطب الإ ةءارقلا زوجت ال : ةلبانحلا دنعو

 فحصم سم وأ ةلفان نم هل رهطتي ام لكل مميتلا زوجي» :ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج

 بنجلا نأ كلذ ىنعمو «*7(بنجلا ينعي .هأزج أرقيو مميتي :دمحأ لاق .نارق ةءارق وأ
 .نارقلا ةءارق هل زوجي ال

 ءاعد نم ةوالتلا ريغ امهب دصق اذإ «نيتيآلاو ةيآلا ةءارق بنجلل زوجي :ةيديزلا دنعو

 , "19ذوعت وأ ديمحت وأ

 .روسلا هذه ءانختا ليلد اوس مل نكلو لت« اهءامسأ اوركذ روس عبرأ

 .88ص .31ج ,«عئادبلا» (990)

 .77؟١ص .١1ج .«راطوألا لينوو ءالا ص .١ج .«جاتحملا ينغم» ("91)

 ١1ج .«ريدردلل ريغصلا حرشلا ىلع يواصلا ةيشاح» وأ «كلام مامإلا بهذم ىلإ كلاسلا ةغلبر» ("97)

 ."5/ص

 . 77ص ١1ج «(ينغملا» ("9*)

 .498-600ص .١ج .«ريضنلا ضورلا» (595)

 .١7ص . يسوطلل «ةياهنلا» (؟١96

 ٠١ه



 : ""دحسملا لوخد : (اثلاث) 544غ

 نع دواد وبأ ىور دقف .هيف ثكملاو دجسملا ىلإ لوخدلا بنجلا ىلع مرحي

 ضئاحل دجسملا لحأ ال ينإ» : هي هللا لوسر لاق :تلاق اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع

 نإ» :لاق هك هللا لوسر نأ مأ نع (هننس» يف هجام نبا جرخأو ««بنج الو

 دجسملا لوخد بنجل الو ضئاحل لحي ال : يأ ««(بنجل وأ ضئاحل لحي ال دجسملا

 .روهمجلا لوق اذهو «.هيف ءاقبلا وأ

 نع يهن عرشلا يف تأي مل هنأل ؛دجسملا لخدي نأ بنجلل زوجي : مزح نبا لاقو

 ةرضحب دجسملا يف نوتيبي ةَفّصلا لهأ ناك دقو «سجني ال نمؤملا» : لي لاق دقو ,؛كلُذ

 امف «ةبانجلا هبيصتف ملتحي ْنم مهيف نأ يف كش الو ,ةريثك ةعامج مهو كي هللا لوسر
 .كلذ نع طق اوُهُن

 :دجسملا روبع :(ًاعبار) 0١
 ع

 يأر ىلع ءزوجيف ةجاحو ضرغل ناك اذإ هنم رورملا : يأ دجسملا روبع امأو

 اهيأ اي» : : ىلاعت هلوق زاوجلا اذهل ةجحلاو .دجسملا 0 نم بنجلا عنمب نيلئاقلا

 يرب راع الإ ًابنج الو نولوقت ام اوملعت ىتح ىراكس متتأو ةالصلا 0 نيذلا

 اولخدتال يأ :«هريسفت» يف ريثك نبا مامإلا هركذ امك ىنعملاو 1 4 اواطبتل ىتح ليبس

 :ريثك نبا لاق مث . سراج زد رورق ةورجك# يأ «ليبس يباع الإ انج متناو دجبسلا

  يربطلا ريرج نبا هراتخا يذلا وهو «هريغو سابع نبا نع لوقنملا وه ريسفتلا اذهو

 «اولستغت ىتح» : ىلاعت هلوقو :ريثك نبا لاق مث «ةميركلا ةيآلا نم رهاظلا ىنعملا وهو

 مدع نإ مميتي وأ ا سلا :لاق نمل ليلد

 هل زاج «بنجلا ًاضوت ول هنأ ىلإ دمحأ مامإلا بهذو .هلامعتسا ىلع ردقي مل وأ ءاملا

 نع « حيحص دنسب هنئنس يف روصنم نب ديعسو وه ىور امل ؛دجسملا يف ثكملا

 ١1ج .«هجام نبا نئس» 26076٠٠0 ص ء ١1ج ««ريثك نبا ريسفت» .”ا/ص ١2ج .دهتجملا ةيادب» ("95)

 5١١2ص ء١ج «يناعنصلل «مالسلا لبس» .774ص .١ج .يناكوشلل «راطوألا لين» ء7١7ص

 .184١ص .؟ج ««ىلحملا» .”8ص .١ج .يناساكلل «عئادبلا»

 .[47 ةيآلا :ءاسنلا ةروس] (”91
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 مهو دجسملا يف نوسلجي لي هللا لوسر باحصأ نم ًالاجر تيأر :لاق راسي نب ءاطع
 .ةالصلا ءوضو اوأضوت اذإ «نوبنجم

 .لخديو مُمَيَبَي كلذ ىلإ جاتحا نإو .دجسملا لوخد بنجلل حابي ال : ةيفنحلا لاقو
 ٠فيرشلا يوبنلا ثيدحلاب نيجتحم ؛زايتجالل وأ هيف ثكملا دصقب لوخدلا ناك ءاوس

 : يهو اهب اوجتحا يتلا ةيآلا امأو .«ضئاحل الو بنجل  دجاسملا يأ اهلحأ ال ينإف»

 :ةيآلا يف ةدراولا (ةالصلاب) دارملا نإف 4خلا . . .ةالصلا اوبرقت ال اونمآ نيذلا اهيأ ايد
 دوصقملا ّنأو ,سابع نباو يلع نع يورم اذهو «ةالصلا ناكم سيلو ةالصلا ةقيقح
 ال يذلا بنجلا رفاسملا وه :ليبسلا رباع «ليبس يرباع الإ ًابنج الو» : ىلاعت هلوقب
 . مميتيف ءاملا دجي

 :758ىلاعت هللا ركذ : (ًاسماخ) -

 زكي نأ هلو ارافعتتتاو «اركشوءادبحو احين ىلاعت هللا كدي نأ كنجلل زوجي
 اولثمو «ةيعفاشلاو ةيفنحلا حرص اذهبو .نآرقلا ةوالت اهب دصقي مل اذإ ميركلا نآرقلا راكذأ
 هل انك امو اذه انل رخس يذلا ناحبس# :ةبادلا بوكر دنع بنجلا لوقك : مهلوقب هل
 ادرو نيميركلا نيلوقلا الكو *نوعجار هيلإ انإو هلل انإ# :ةبيصملا دنع هلوق وأ * نينرقم

 . ميركلا نارقلا يف

 : ةيعكلا لوح فاوطلا : (ًاسداس) - ”3*

 عم زاج فاط ْنِإو  ةفرشملا ةبعكلا : يأ  تيبلاب بنجملا فوطي ال :فانحألا لاق
 ناصقتنلا َّنأ الإ رغصأ ًاثدح ثدحملا فاوط يف مهنع هانركذ يذلا ليلعتلل ؛ناصقنلا
 ةحصل رغصألا ثدحلا نم ةراهطلا اوبجوأ نيذلا امأ .«"؟ظلغأ اهنأل ؛ شحفأ ةبانجلا عم
 .تيبلاب فاوطلا بنجلل نوزيجي ال - ىلوأ باب نم مهنإف .فاوطلا

 : موصلا : (ًاعباس) - 4

 ةالصلا زاوج طرش ةراهطلا نأل ةالصلا هنم حصت مل ْنِإو ,موصلا بنجلا نم حصي

 .الا"ص ؛ ١1ج ,«جاتحملا ينغم» 08ص لج , «عئادبلا» ةضلدلا

 . "8ص .«عئادبلا» ةضحل]

 ها/ ١



 , (؟' ””ةيانجلا عم هؤادأ حصيو  موصلا بوجو نم عنمت ال ةبانجلاو , موصلا نود

 :ًاسجن بنجلا لعجت ال ةبانجلا (ًانماث)

 هتحفاصمو هتطلاخم زوجتف .هتطلاخم عنمت الو ًاسجن بنجلا لعجت ال ةبانجلاو

 نم لستغي نأ لبق اهلك هرومأب فرصتيو .هسفنب هجئاوح يضقي نأ هلو .هتسلاجمو

 يراخلا ةيوس كلذ: قلع لد دقو « برق لكأ نم هل اهلا هعابأ ان لاك ناو  فانجلا

 ,يديب ذحأف بنج انأو هي هللا لوسر ينيقل :لاق ةريره نس نع .(هحيحص) يف

 : هلك لاقف دعاق وهو تئج مث ,تلستغاف لحرلا تيتأف ,تللسناف دعق ىتح هعم تيشمف

 . ةراهط ريغ ىلع انأو كسلاجأ نأ تهركف .ًابنج تنك :هل تلقف ؟ةريره ابأ اي تنك نيأ

 ةراهط ىلع ثيدحلا اذه لديو ,«"76سجني ال نمؤملا ْنِإ هللا ناحبس» : لكي هل لاقف

 - ملسملا مكح همكح ةراهطلا يف رفاكلاو - ملسملا ةراهط تتبث اذإو ءاتيمو اح ملبسملا

 هتطلاخم اذكو .ةزئاج هتحفاصم نو انو 25 ءاوس .رهاط هباعل اذكو هقرعف

 مهنأ ةباحصلا ضعب نع لقن امو لسغلا لبق اهلك هرومأ يف فرصتلا بنجلل زوجي هنأو

 مهنع لوقنملا اذه ءاوأضوتي ىتح اولكأي ملو .مهتويب نم اوجرخي مل اوبنجأ اذإ اوناك

 .(9'4بوجولا ىلع ال بابحتسالا ىلع لومحم

 :لستغي نأ لبق هلعف بنجلل زوجي ام : (ًاعسات) - 75

 باطخلا نبرمع هابأ نأ رمع نبا ىور دقف «لستغي نأ لبق ماني نأ بنجلل زوجي -أ
 دقريلف مكدحأ أضوت اذإ ,معن :لاق ؟بنج وهو اندحأ دقريأ : لي هللا لوسر لأس

 .219بنج وهو

 اذإ بنجلا ىلع بجاو وه لهو .ءوضولا اذه ةفص يف ءاهقفلا فلتخا دقو

 ىلع هنأ ىلإ ءاهقفلا رثكأ بهذ ؟بابحتسالا ىلع وه مأ ,لاستغالا لبق مونلا دارأ

 ,بجاو هنأ ىلإ يكلاملا بيبح نبا بهذو ,بوجولا ىلع ال ,بابحتسالاو بدنلا

 .88ص .«عئادبلا» (400)

 21ج ءدواد يبأ ننس» ١-1149 497ص .*”ج «ينامركلا حرشب «يراخبلا حيحص» (501)

 .9١١ص .١ج ؛«يئاسنلا نئس» «741/-886 ص

 . ١-1494 45ص :,*ج .ينامركلا حرشب «يراخبلا حيحص» (50)

 .747ص اج .ينيعلا حرشب «يراخبلا حيحص) (408)
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 ثيدحلل ًابجاو سيل ءوضولا اذه نأ حجارلاو .«4””يرهاظلا دواد بهذم وهو
 هللا لوسر ناك :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع .دواد وبأو يذمرتلا هجرخأ يذلا
 ,(9"4ءام سمي الو .,بنج وهو ماني هك

 نم يه لستغت وأ وه لستغي نأ لبق «ةيناث ةرم هتجوز عماجي نأ بنجلل زوجيو - ب
 ةرم عامجلا :نولإ دوعي نأ لبق هجرف لسغي نأ هل بدني نكلو . 0 *ًاضوتي وأ ةبانجلا

 ةرم عماجي نأ اهجوز دارأ اذإ ءاهجرف لسغت نأ ةجوزلل نه بدنيو . ىرخأ

 , (4'ةيناث

 :زئاج لسغلا ريخأت : (ًارشاع) - ”ا//

 لستغيف .هبوجو تقو لوأ نع هرخؤي نأ هلف .روفلا ىلع سيل ةبانجلا نم لسغلاو
 لسغ نع تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع فيرشلا ثيدحلا يفف فرخا وأ ليللا لوأ
 .("هرخآ لستغا امبرو ليللا لوأ لستغا امبر : كك يبنلا

 : لكألا لبق هيدي لسغو مونلا لبق بنجلل ءوضولا بحتسي :(رشع دحأ) 2
 . بنج وهو ماني نأ دارأ اذإ ِةْلي ىبنلا نإ :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع يور دقف

 ,(4'14هيدي لسغ بنج وهو لكأي نأ دارأ اذإو قةالصلل هءوضو ًاضوت

 نأب  هتجو زب ءىفدتسيو ةبانحلا نم لستغي نأ جوزلل روحي :(رشع انثا) 5.2

 دقف ءاهتبانج نم لستغت مل ًابنج لازت ال يهو اهب ءفدلا بلطي ش شارف يف اهعم دقري
 ءاح مث ,ةبانجلا نم دع يبنلا لستغا امبر» *تلاق اهنأ ةشئ ةشئاع نع يذمرتلا جرخأ

 باحصأ نم دحاو ريغ لوق وهو يذمرتلا لاق . (لستغأ ملو . يلإ هتممضف يب افدتساف

 .717ص اجا « ينيعلا حرشب («يراخبلا حيحص» (م0٠5)

 .7147ص اج .ينيعلا حرشب («يراخبلا حيحص» )4١54(

 .7١1١ص ء١ج .«يئاسنلا نئسوو ءالالا_ "58ص ء١ج .«دواد يبأ ننس» (508)
 . 57ص ١2ج «ةيكلاملا هقف يف ريدردلل (ريغصلا حرشلا ىلع يواصلا ةيشاح» (505)

 نئسوو ١76. ص .١ج ,ودواد يبأ نئسر .”14ص ء١جا ءينالقسعلل «يراخبلا حرش» عقف]
 ٠١. غص ء١ج .(«يئاسنلا

 .4١١ص .١ج .«يئاسنلا نتس» 778 ص .١ج ؛؛دواد يبأ نئس» (508)
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 ءىفدتسي نأ سأب الف ةبانجلا نم لستغا اذإ لجرلا نأ :نيعباتلا ءاملع نمو لي يبنلا

 «دمحأو « يعفاشلاو . يروثلا لوقي هبو « لستغت نأ لبق اهعم مانيو 2. هتحوزب

 قدح :
 مهريعو

 : ةبانجلاب مرحي ام ضيحلاب مرحي 2-6

 ضفئاحلا صتخت نكلو « ضيحلاب مرحي ةبانجلاب مرحي امف .ةدعاقملا يه هذهو

 اميف بنجلاو ضئاحلا نيب ةكرتشملا ماكحألا ىلإ ةراشإ عم ؛يلي اميف انه اهركذن ماكحأب

 . كورت وأ لاعفأ نم حابي وأ 3 د وأ ءامهيلع مرحي

 ١ - ةيتيبلا اهلامعأو اهتطلاخمو ضئاحلا ةراهط :

 اهضعب ديعنو 41 0لئالدلا ضعب انركذو .ةرهاط ىقبت ضئاحلا نإ قبس اميف انلق

 يفي ف انما وماي قنادر, ايشطاكمب قادس اني ركدرو امر اهلإ كي انه
 :لوقنف اهجوز ةمدخب قلعتت وأ ثينلا نوؤش نم لامعألا هذه تناك ءاوس

 ةأرملا تضاح اذإ اوناك دوهيلا نإ :لاق هنأ سنأ نع هحيحص يف ملسم مامإلا 2

 يف نهونكاسي ملو نهوطلاخي مل : يأ - تويبلا يف نهوعماجي ملو اهولكاؤي مل . مهيف

 : ىلاعت هللا لزنأف كلذ نع هلك هللا لوسر لي ىبنلا باحصأ لأسف ء- دحاو تيب

 : 42 لاقف # ... . ضيحملا يف ءاسنلا اولزتعاف ىذأ وه لق ضيحملا نع كنولأسيو#

 : ىلاعت هلوق نم.دارملا َنّيِب فيرشلا ثيدحلا اذهف ,(؟)(حاكنلا الإ ءيش لك اوعنصا»

 اوبرقت الو نهأطو اولزتعا .: يأ 4نرهطي ىتح نهوبرقت الو ضيحملا يف ءاسنلا اولزتعافإ

 عم دحاو تيب يف نكسلاو «ةطلاخملاو «ةسلاجملاو «ةلكاؤملا نم كلذ ادع امو ,نهأطو

 اهلامعأ رئاسو اهزبخو اهنجعو اهنحط هركي ال كلذكو «حابمو زئاج كلذ لكف ضئاحلا

 .85”3ص « جا «(يذوحألا ةفحت حرشب يذمرتلا عماج) (غ 09١

 ) )4٠١ةرقفلا 12 ١(.

 ) )41١.هننس يف هجام نبا هاورو ١١25ص .7ج .يوونلا حرشب «ملسم حيح صو» ج١« ص5١١؟.

 المل



 ريغ ةرهاط اهنأل ؛تاعئاملا نم ءيش يف اهدي عضو هركي ال امك «ةيتيبلا ىرخألا
)41550 0 

 :اهجوز عم اهبرشو ضئاحلا لكأ 7

 «برشيف يمف عضوم ىلع هاف عضيف لَك يبنلا هلوانأ مث ضئاح انأو برشأ تنك»

 .(419(يمف عضوم ىلع هاف عضيف ْهِكَك يبنلا هلوانأ مث ءضئاح انأو ٌقرَعلا قّرعتأو

 اهباعل ْنأو ءاهجوز عم اهبرشو ضئاحلا لكأ ةحابإ يف حيرص ثيدحلا اذهو
 :اضحنت اهتم ًاغيك لو ضئاحلا لخجي ال ضيحلا نآو: رفاط

 ةلكاؤم نع خلي هللا لوسر تلأس :لاق دعس نب هللا دبع نع هجام نبا نئس ىفو - ب

 «ضئاحلا ةلكاؤم ةحابإ يف حيرص ثيدحلا اذهو .«4'؟«اهولكاو» :لاقف ضئاحلا

 .«نيملسملا عامجإ هيلعو .ملعلا لهأ ةماع لوق وهو

 :هل اهتمدخو اهجوز سأر ضئاحلا لسغ - 787

 لكي هللا لوسر ناك :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ًاضيأ ملسم ىورو .«7ضئاح انأو
 :تلاق ًاضيأ ةشئاع نعو :42ضئاح انأو هسأر لجرأف « يترجح يف انأو هسأر ّيلإ يندي
 نإ :لاقف « ضئاح ينإ :تلقف ءدجسملا نم ةرمخلا ينيلوان» : دلع هللا لوسر يل لاق

 , 418(كدي يف تسيل كتضيح

 .44١ص .١ج .(مالسلا لبس» 25١١., .7١7ص ء”ج .(«ملسم حيحصل يوونلا حرش» (41؟)

 هنم ذخأت مظعلا وه : قرعلا قرعتأ ىنعمو 7١١-711, ص اج ,يوونلا .حرشب «ملسم حيحص» (41*)

 . 7١١ ص ,ج «ريثألا نبال «ةياهنلا» رظنا .محللا مظعم

 ) )5١5.(هجام نبا نئس» ج١. ص”7١7.

 78١. ص ١2ج «يناكوشلل «راطوألا لين» (515)

 73١9. ص الج .(ملسم حيحص» (415)

 «ةياهنلا» . هنسحأو هفظنأو هرعش حرسأ يأ : هسأر لجرأ ىنعمو . 7١4 ص ءا"ج ؛(«ملسم حيحص» (41)

 . ١7ص 37ج «ريثألا نبال

 ب نم هدوجس يف ههجو يلصملا هيلع عضي ام يه :ةرمخلاو . 7١9 ص 27”ج ((ملسم حيحص» (418)
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 : اهضيح اهعنمي ال ءضئاحلا نأ نع اهلال+ يف ةعيربم ةفيرشلا ثيداحألا هذهو

 نم هب اهرمأي امب مايقلا يف وأ .هفيظنت :: وأ .هلسغ يف هل اهتنواعمو اهجوز ةمدخ نم

 . لامعأ

 :اهضيحل ًاصلاخ ًابوث ذختت ضئاحلا 4

 تللسناف ةليمخلا يف ْهْلَك يبنلا عم انأ/و تضح :تلاق لل يبنلا جوز ةملس مأ نع

 :تلق ؟تسفنأ :هلكك هللا لوسر يل لاقف ءاهتسبلف يتضيح بايث تذخأف اهنم تجرخف

 .ةليمخلا يف هعم ينلخدأف يناعدف .معن

 ةصيمخ يف ةعجطضم ل يبنلا عم انأ انيب :تلاق ةملس مأ نع ىرخأ ةياور يفو

 يناعدف .معن :تلقف ؟تسفنأ :لاقف « يضيح بايث تذحخأف تللسناف .,تضح ذإ

 ةأرملا ذاختا بابحتسا ىلع ةلالد ثيدحلا اذه ىفو .«؟'ةليمخلا ىف هعم تجعطضاف

 ,.(؟"”ةداتعملا اهبايث ريغ ضيحلل ًابايث

 :ضئاحلا هتأرما أطي نأ جوزلا ىلع مرحي - 6

 : ىلاعت هلوقل ءاملعلا عامجإ اذه ىلعو «ضئاحلا هتجوز أطي نأ لجرلا ىلع مرحي

 ىتح نهوبرقت الو ضيحملا يف ءاسنلا اولزتعاف ىذأ وه لق ضيحملا نع كنولأسيو#
 رهاظ مكح اذهو ( نهأطو اوبرقت الو نهأطو اولزتعا :ةيآلا ىنعمو .#10'21 . . .نرهطي

 دقتعم ريغ هلعف ولو .ًادترم ًارفاك راص اهجرف ضئاحلا عامج لح ملسم دقتعا ولو . يلج

 الف هيلع اهركم أ مح ٌكاهاج وأ .ضيحلا دوجوب ٌكاهاج وأ ايجات ناك نإف لع

 ةيصعم بكترا دقف ًاراتخم «ميرحتلاو .«صضيحلاب ًاملاع ًادماع اهأطو نإو هيلع مثإ

 ردق نم ربكأ تناك ولو يلصملا اهيلع دجسي ةداجسلا ىلع قلطت دقو صوخ نم جيسن وأ ريصح -

 .1/8-ال1/ص 57ج .ريثألا نبال (ةياهنلا» . هجولا

 75ص اج .(ملسم حيحصو .4717 021٠ 7ص ١2ج .ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحص» (519)

 دوسألا يه :ليقو .ناك ءيش يأ نم بادهأ يأ لمخ هل بوث لك يهو ةفيطقلا يه :ةليمخلاو

 ءادوس نوكت نأ الإ ةصيمخ ىمست ال :ليقو فوص نم ملعم بوث يه :ةصيمخلاو .بايثلا نم

 .تضحأ يأ :تسفنأ ىنعمو « ١8ص .7ج «ريثألا نبال «ةياهنلا» . ةملعم

 ) )47١.ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرش» ج 2١ص"1٠.

 .[7؟5؟ ةيألا :ةرقبلا ةروس] 47١١(

 لح



 ءاملعلا روهمج دنع هيلع ةرافك الو .لعف امم ةبوتلاو رافغتسالا هيلع بجيو ريتك

 .هنع نيتياورلا ىدحإ يف دمحأو .يروثلاو .كلامو .ةفينح يبأو .يعفاشلاك

 ىهو ةرافكلا هيلع ْنأ هنع ةيناثلا ةياورلا ىف دمحأو .ىعازوألاك ءاهقفلا ضعب بهذو

 ,(("”رانيد فصن وأ رانيد

 : جرفلا نود اميف ضئاحلا هتأرماب عاتمتسالا لجرلل حابي 5

 اهب عاتمتسالا هل حابي هنإف .ضئاحلا هتجوز عماجي نأ لجرلا ىلع مرحي ناك اذإو

 ةلمج نينمؤملا مأ ةشئاع نع (هحيحص» يف ملسم مامإلا ىور دّقف .كلذ ادع اميف

 ةشئاع نع ثيداحألا هذه نمف ,يراخبلا مامإلا اهلثم ىور امك ةلأسملا هذه يف ثيداحأ

 دارملاو ,.«ضئاح انأو ينرشابيف ءرزتأف ينرمأي لَم ناكو» :تلاق ءاهنع هللا يضر
 دّدحو ءاهطسو ىلع اهرازإ ٌدشت يأ (رزتأف) :اهلوقو . عامجلا ال نيترشبلا ءاقتلا ةرشابملاب

 ,(459بلاغلا فرعلاب المع ةبكرلاو ةرسلا نيب امب ءاهقفلا كلذ

 ةّرُسلا قوف اميف ضئاحلا هتجوز لجرلا ةرشابم نإ :يوونلا مامإلا لاقو - 87

 .ءاملعلا قافتاب لالح وهف .كلذ ريغ وأ .سمللا وأ «ةقناعملا وأ .ةلبقلاب ةبكرلا تحتو

 :لاوقأ اهيفف .ضئاحلا جرف ريغ يف ةبكرلاو ةرسلا نيب اميف ةرشابملا امأ

 .ةحابم وأ .هيزنت ةهارك ةهوركم اهنأ : (يناثلا)

 امإ ءهباتتجاب هسفن نم قثيو ءجرفلا نع هسفن طبضي رشابملا ناك نإ :(ثلاثلا)
 . الف الإو ناج هعرو ةدشل وأ هتوهشب بفعضل

 نم ريثكو .بيسملا نب كديعسو .ةفينح وبأو .كلام :لوألا لوقلاب لاق نمسمو

 . ىعخنلاو . ىبعشلاو دهاجمو .ةمركع : يناثلا لوقلا ىلإ بهذ نممو .عاملعلا

 .«(راطوألا لين» .”ه ص «١ج .ينغملا» 27٠١ 8ص الج .(«ملسم حيحصل هحرش يف يوونلا» (575)

 ١54. 5ص كج .«مالسلا لبسو .7-94/!7ا/5ص جا

 حيحصاا رظنا بابلا ثيداحأ نمو "4١-4 4١ ص كج « ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرش» (175)

 "ال5" ص كج ,«ناخيشلا هيلع قفتا اميف ناجرملاو ؤلؤللا»و 7١., 70-3 7”<ص جا ء(ملسم

 او



 وبأو .هيوهار نب قاحسإو .نسحلا نب دمحمو .لبنح نب دمحأو .ىعازوألاو .يروثلاو

 سابعلا وبأ : مهنمو ةيعفاشلا ضعب هلاق دقف ثلاثلا لوقلا امأو , ضرغاظللا دوادو ءروث

 يذلا ِهلَك هللا لوسر ثيدحب هب نولئاقلا جتحا دقف ءًاليلد ىوقأ يناثلا لوقلاو . يرصبلا
 نع كنولأسيو» : ىلاعت هلوق لزن امدنع ِةلَك يبنلا نأ هيفو .هانركذو ملسم هجرخأ

--_-0 
 ءيش لك اوعنصا» : هلي لاق 4 . . .ضيحملا يف ءاسنلا اولزتعاف ىذا وه لق ضيحملا

 ام ىلع هترشابم يف لي يبنلا راصتقا امأو ,«9"4(هحيحص» يف ملسم هاور «حاكتلا الإ
 لكأ كرت امك ءًأرذقت حابم هنأ عم هكرت كب هنأ وأ بابحتسالا ىلع لومحمف .رازإلا قوف

 .87حابم وهو بضل
 :ضئاحلا هتجوز عم ماني نأ لجرلل 4

 ليلق لبق انركذ دقو .ءدحاو شارف يف ضئاحلا هتجوز عم ماني نأ لجرلل زوجي

 لاقو .«"”ضئاح يهو ةليمخلا يف لَك يبنلا عم تعجطضا اهنأ هيفو ةملس مأ ثيدح

 عم مونلا زاوج ثيدحلا يفو :هلوقب ثيدحلا اذه ىلع هقيلعت يف ينالقسعلا رجح نبا

 .("دحاو فاحل يف اهعم عاجطضالاو ءاهبايث يف ضئاحلا

 :ضئاحلا هتجوز ىلع لجرلا ءاكتا 8

 انأو يرجح يف ءىكتي ِِلَي هللا لوسر ناك :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع
 ةءارق زاوج هيف :ربخلا اذه ىلع اقيلغت يوونلا مامإلا لاقو 030 نر ارفق نتاج

 ."9ضئاحلا ىلع ًاثكتمو ًاعجطضم نآرقلا

 .١١73ص .ج .يوونلا حرشب «ملسم حيحص» (474)

 .454١ص .١ج ««مالسلا لبسدو 7١-758١8., ص ,7”ج .(ملسم حيحصل هحرش يف يوونلا» (175)

 .4"739ص «ء١ج .«ينغملا»و

 .("”57» ةرقفلا (475)

 . 4737و 40”ص 21ج ,ينالقسعلا رجح نبال «يراخبلا حرش» (470)

 حيحص)» . 77ص «١ج «يقابلا دبع داؤف دمحم عضو .(«ناخيشلا هيلع قفتا اميف ناجرملاو ؤلؤللا» (478)

 .8١75ص ١1ج ««هجام نبا ننس» 75١١. ص 22ج .(ملسم

 .١١75ص اج «يوونلل «ملسم حيحص حرش» (5؟9)
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 :اهلاستغا لبقو اهضيح ءاضقنا لعب ضئاحلا ءطو 0ع

 ؟لستغت نأ لبق اهؤطو اهجوزل زوجي لهف ضيحلا مد عطقنا اذإ

 وبأ بهذو .كلذ زاوج مدع ىلإ دمحأو .كلامو .يعفاشلا مهنمو روهمجلا بهذ

 مهدنع يهو ضيحلا ةدم رثكأل ضيحلا مد عطقنا اذإ ,زئاج كلذ نأ ىلإ هباحصأو ةفينح

 بهذو .لستغت ىتح اهؤطو زجي مل كلذ نم ّلقأل اهنع مدلا عطقنا نإو .مايأ ةرشع

 مل ْنِإو اهؤطو زاج ءاهضيح مد عاطقنا دعب ءاملاب اهجرف تلسغ اذإ اهنأ ىلإ يعازوألا
 نرهطت اذإف# :ةميركلا ةيآلا يف يذلا لامتحالا فالتخالا ببسو .اهندب عيمج لسغت

 عيمج ةراهط «نرهطت اذإف» : ىلاعت هلوقب دارملا لهف .#هللا مكرمأ ثيح نم نهوتأف

 لاق ؟مدلا عاطقناب اهجرف ةراهط دارملا مأ ءضيحلا مد عاطقنا دعب لسغلاب اهندب

 ىلع لدي ءاهندب عيمج لسغو ضيحلا مد عاطقنا 4نرهطت اذإف# ب دوصقملا :روهمجلا
 نوكي ام ىلع ال ,نيفلكملا لعف نم نوكي ام ىلع قبطنت امنإ .(لَعَمَتلا» ةغيص نأب كلذ

 هنم .ءاملاب لسغلا ىنعم يف رهظأ «4نرهطت اذإف# : ىلاعت هلوق نوكيف .مهريغ لعف نم

 موقي ىتح هيلإ ريصملا بجي يذلا وه رهظألا ىنعملاو .مدلا عاطقنا وه يذلا رهطلا يف

 هيلإ بهذ يذلا وهو .رهظألا ىنعملا اذه فالخ ىلع انه ليلد الو .هفالخ ىلع ليلدلا

 نم نرهطت اذإ : يأ 4نرهطي ىتحا»: لاق هنأ هنع يور دقف امهنع هللا يضر سابع نبا

 بحيو# :اهسفن ةيآلا يف ىلاعت هلوق ىنعملا اذه ديؤيو .ءاملاب نرهطتو مدلا

 عاطقنا سيلو مهلاستغا : يأ .ريهطتلا وهو .مهنم لعف وه امب مهيلع ىنثأف *نيرهطتملا

 . مدلا

 دجو وأ هب لاستغالل ءام دجوي مل نإف .«**”هب اولدتسا امل حجارلا وه روهمجلا لوقو

 .(؟؟)اهؤطو اهجوزل زاجو .لسغلا نم الدب مميتلا اهل زاج هلامعتسا نم ررضلا تيشخو

 : فظنتتو نيزتت ضئاحلا 0١

 ءاهدسج نع نردلا ليزتو اهرعش طشمتف .فظنتتو نيزتت نأ ضئاحلل بدنيو

 كلج «(ينغملا» .145 ص ١2ج ؛«دهتجملا ةيادب» ١9"7, ص ١2ج .يقهيبلل «ىربكلا ننسلا» 2(

 .8”77ص

 .6086١ص ء١ج .ةيديزلا هقف يف «راهزألا حرش» (471)

 آه.



 امك جرفلا نود اميف اهرشابي نأ هل نأل ؛ جوز تاذ تناك اذإ ءاسنلل داتعم وه امب نيزتتو

 هللا يضر ةشئاع تلأس ةأرما نأ اهسفن فيظنتو اهنيزت زاوج ىلع لديو «لبق نم انلق

 ملف بضتخ : نحنو ِةلَو يبنلا دنع انك دق : ةشئاع تلاقف ؟ضئاحلا بضتخت 3 له :اهنع

 , (4”؟92هنم اناهني نكي

 : نيديعلا ىلصم ىلإ ضئاحلا جورخ - 5

 جرخأ دقف .نيلصملا ةعامج لزتعت نكلو نيديعلا ىلصم ىلإ ضئاحلا جرختو

 تاوذ قتاوعلا جرخيل : لَك يبنلا لاق :تلاق ةيطع مأ نع هحيحص يف يراخبلا مامإلا

 .«؟9نيملسملا ةوعدو ريخلا ندهشيلو .ىلصملا ضيحلا لزتعيو ,رودخلا

 :موصت الو يلصت ال ضئاحلا - 4

 اذهو , (49ليوط ثيدح يف يراخبلا مامإلا هاور (مصت ملو لصت مل -ةأرملا يأ -

 اهضيح نمز يف موصلاو ةالصلل ضئاحلا كرت نع فيرشلا ثيدحلا يف دراولا رابخإلا

 دقعنم عامجإلاو ءاهضيح ةدم موصلاو ةالصلا كرت ىلع : يأ ,كلذ ىلع اهريرقت ديفي

 يف اهضيح مد عطقنا اذإ ضئاحلا نأ ءانه ظحاليو .«هيف فالخ الو كلذ ىلع

 . لستغت مل ولو «تماص ناضمر

 :اهرهط دعب ةالصلا يضقت الو موصلا يضقت ضئاحلا - 4

 يضقت ضئاحلا لاب ام :تتلقف ءاهنع هللا يضر ةشئاع تلأس :تلاق ةذاعم نع

 تسل :تلقف ؟تنأ ةيرورحأ :اهنع هللا ىضر ةشئاع تلاَقف ؟ةالصلا ىضقت الو موصلا

 .؟١3هص .١ج .(هجام نبا نئس» (37"8)

ا يهو «قتاع عمج : قتاوعلاو ءال8ص .5ج ,ينامركلا حرشب «يراخبلا حيحصو» (48م)
 ملحلا تغلب يتل

 وه وأ هءارو ركبلا دعقت تيبلا ةيحان يف نوكي ردخ عمج :رودخلاو . جيوزتلا تقحتساو تبراق وأ

 . هسفن تيبلا

 14٠. 8ص .١خ ؛ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحص» (454)

 «40١ص 1١ج «يناعنصلل «مالسلا لبس» .75ص «4ج .«يوونلا حرشب «ملسم حيحص» (475)

 .م١ص كج ««يواصلا ةيشاح»

 ا55



 ءاضقب رمؤنف كلذ انبيصي ناك ام :اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق .لأسأ نكلو «ةيرورحب

 ام يضقت ضئاحلا نأ ىلع نوملسملا عمجأ دقو ,«9ةالصلا ءاضقب رمؤن الو .موصلا

 ةرركتم ةريثك ةالصلا نأ امهنيب قرفلا هجوو .ةالص نم اهتاف ام يضقت الو ءموص نم اهتاف

 امبرو دحاو رهش ةدملو ةدحاو ةرم ةَنَّسلا يف بجي هنإف موصلا فالخب ءاهؤاضق قشيف

 ةدم هترطفأ ام مايص ءاضق اهيلع قشي الف مايصلا رهش يف نيموي وأ ًاموي ضيحلا ناك
 , (؛؟”9اهضيح

 :تيبلاب فوطت ال ضئاحلا 6

 انثج املف ,جحلا الإ ركذن ال لك يبنلا عم انجرخ» :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 انأو لك ىبنلا ىلع لخدف .(تضح :يأ) تثمط - ةنيدملاو ةكم نيب ناكم  فْرَس

 ؟تسفُت كلعل :لاق . ماعلا جحأ مل ينأ هللاو تددول :تلق ؟كيكبي ام :لاقف , يكبأ

 ريغ .جاحلا لعفي ام يلعفاف مدا تانب ىلع هللا هبتك ءيش كلذ نإف :لاق . ىلب :تلق

 اذهو «ةفرشملا ةبعكلاب فوطت ال ضئاحلاف .2؟2(يرهطت ىتح تيبلاب يفوطت ال نأ

 فاوطلا طرش نم نأل : ليقف «ليلعتلا يف اوفلتخا مهنكلو ءاملعلا نيب هيلع عمجم مكح

 .«دجسملا لوخد نم ةعونمم اهنوكل :ليقو .ةراهطلا

 : هللا ركذو نآرقلا ةءارق 5

 نمو .روهمجلا لوق اذهو .بنجلل زوجي ال امك نارقلا ةءارق ضئاحلل زوجي ال

 نبا لاقو ,«نآرقلا نم ًائيش ضئاحلا الو بنجلا أرقي ال» :فيرشلا ثيدحلا مهل ةجحلا

 ضئاحلا عنمي يعرش ليلد دجوي الو ءهيلإ بودنم ريخ لعف نارقلا ةءارق : يرهاظلا مزح
 نم نارقلا ةءارق زاوج مدعب نولئاقلا اهب جتحا يتلا راثآلاو .نارقلا ةءارق نم بنجلا وأ

 ىنعمو .08١7ص .١ج «يقهيبلل «ىربكلا نئسلا» .388ص 14ج .يوونلا حرشب «ملسم حيحص» (455)

 ءاهيلإ اوبسنف اهيف جراوخلا عامجإ لوأ ناك ةفوكلا برقب ةيرق يهو (ءارورح) ىلإ ةبسن (ةيرورح)

 . عامجإلا فالخ وهو ضيحلا نمز ةتئافلا ةالصلا ءاضق ضئاحلا ىلع بجوت ةفئاط مهنمو

 . 76ص .14ج .(ملسم حيحص حرش يف يوونلا» (4")

 .١ج «.يقهيبلل «ىربكلا نئسلا» .40"ص ء١ج «ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحص» (8*4)

 .”08ص

 .45١ص ١1ج «يناعنصلل «مالسلا لبس» "07ص .١ج .؛ينغملا» (459)

 /ا١



 . حصت ال بنجلا وأ ضئاحلا لبق

 .لوطت ضيحلا يف اهمايأ نأل ؛بنجلا نود نآرقلا ةءارق ضئاحلل : ةيكلاملا لاقو

 زئاج وهف ىلاعت هللا ركذ امأ .«؛)نارقلا نايسن اهيلع انيشخ ةءارقلا نم تعنم نإف

 .بنجلل ةبسنلاب هانّيب يذلا وحنلا ىلع .ضئاحلل

 :هلمحو فحصملا سم /241 

 نبورمع ثيدح يفف «روهمجلا دنع هلمح الو فحصملا سم ضئاحلل زوجي الو

 نأ اهل زوجيو .رهاط الإ نارقلا سمي الو : هك يبنلا نع يقهيبلا هجرخأ يذلا مزح

 هقفلاو ريسفتلا بتك امأ .ةيديزلاو ةيفنحلاك ءاملعلا ضعب .دنع هتقالعب نارقلا لمحت

 : ةيرهاظلا دنعو .تايآلا ضعب اهيف ناك ْنِإو .ضئاحلا لبق نم اهّسمو اهلمح زوجيف
 ةملعتملا نإ ةملعملا ضئادتلا ةيكلاملا ىتضنفاو . ةلمجو فحيفملا م نفئاحلل دو

 .؛لمحلاو سملا امهل زوجي :لاقف هلمحو نآرقلا سم عنم نم

 : هيف ثيللاو دحجسملا لوخد -

 ذأ لثم ةجاحلل هنم روبعلاو هلوخد اهل حابيو ءدجسملا يف ثبللا ضئاحلل سيل
 هللا يضر ةشئاعل لاق ٍكي هللا لوسر نأ كلذ ىلع لديو ءهنم قيرطلا نوكل وأ ءءيش

 يف تسيل كتضيح نإ :لاقف .ضئاح ينإ :تلاقف .دجسملا نم ةرمخلا ينيلوان :اهنع

 ضئاحل دجسملا لحأ ال» :هيفو .دواد وبأ هجرخأ يذلا ةشئاع ثيدح اق 449 كذي

 الو ضئاحل لحي ال دجسملا نإ» :هجام نبا هجرخأ رخآ ثيدح يفو .«449(بنج الو

 .(«ينغملا) 244 .ا8 ءاثالص ءا١ج .«عئادبلا» ء”*٠ و ص ١2ج .يقهيبلل «ىربكلا نئسلا» (550)

 .(ةيقشمدلا ةعمللا حرش ةيهبلا ةضورلا» ءالالص .١ج .مزح نبال «ىلحملا» ,”07ص كج

 .١4ص ء١ج .(«يواصلا ةيشاحر .##ص كج

 الا/لص ؛١ج ««ىلحملا» «4 ؛ص ء١ج ,«؛عئادبلا» 2” ٠4 ص .١ج ,يقهيبلل «ىربكلا نئسلا» (451)

 .١8ص ء١ج .(«يواصلا ةيشاحر

 نئس» .7١35ص .١ج .(هجام نبا ننس» .؟9ص .*”ج «يوونلا حرشب (ملسم حيحص» (445)

 ."8١ص «:١ج .(«يقهيبلا

 . 7١9 ص .١ج «يناكوشلل «راطوألا لين» (457)

 لحل



 دح مدع ىلع نالدي ناثيدحلاو :نيثيدحلا نيذه يف يناكوشلا هيقفلا لاقو .9*24«بنجل

 مهنمو مهضعب لاقو .ءاملعلا رثكأ بهذم وهو .ضئاحلاو بنجلل دجسملا يف ثبللا

 ام نأ مهتجحو .هيف ثبللاو دجسملا لوخد ضئاحلل زوجي :ينزملاو يرهاظلا دواد

 لاقو .عنملا ثيدح يف نعطلا ىوعد 5 يناكوشلا نكلو .حصي ال نوعناملا هب جتحا

 , (1؟*)هيف نعطلل هجو "لف جيجص وأ سجع هنإ هنع

 :اهضيح عطقي ام ةأرملا لوانت -68

 اذإ ضيحلا اهنع عطقي ًءاود ةأرملا برشت نأ سأب ال : هلوق دمحأ مامإلا نع يور

 ,(؛ًافورعم ًءاود ناك

 ءاسقنلا ماكحأ

 :اهنع طقسيو اهيلع مرحي اميف ضئاحلاك ءاسفنلا ٠"

 اهيلع مرحي ام عيمج ىف ضئاحلا مكح ءاسفنلا مكحو)» :(ينغملا» بحاص لاق

 ءاذه يف ضئاحلاك ءاسفنلاو» :ًاضيأ لاقو .«؛"ًافالخ اذه يف ملعن ال ءاهنع طقسيو
 سافنلاب مرحي» :اولاقف ةيعفاشلا ًاضيأ حّرص اذهبو ,(؛*«اهماكحأ رئاس يف اهيواست اهنأل

 .(*”7(صضيحلا هعنمي ام لك سافنلا عنمي» :ةيكلاملا لاقو .؛!'9(صضيحلاب مرحي ام

 ١ هللا ركذو هلمحو هّسمو .نآرقلا ةءارق :

 دنع ةءارقلا اهل زوجت نكلو ,روهمجلا دنع ضئاحلا عنمت امك نارقلا ةءارق نم عنمت

 خيش لاقو .ماكحألا يف ضئاحلاك يهو .ضئاحلل كلذ زاوجب اولاق مهنأل ؛ةيكلاملا

 ىأرقت الف نايسنلا فخت مل ْنِإف  ءاسفنلا يأ  نآرقلا اهتءارق امأو» :ةيميت نبا مالسإلا

 . 7١73ص .١1ج .(هجام نبا نئس» (555)

 .7؟9؟ص ءاج . يناكوشلل «راطوألا لين» (415)

 .7”ةه١ ص «١ج .«ينغملا» (557) ."58ص ء.١ج .(«ينغملا» (445)

 .١٠1١ص .١ج ؛«ينغملا» (449) ,701/نض اج ا يعملاو (؟44)

 .١4ص .١ج .«يواصلا ةيشاح» ١750, ص .١ج .«يقوسدلا ةيشاح» (4050)

 لجلحا



 ةيرهاظلا نأ انركذ دقو .«*7«ءاملعلا يلوق دحأ يف هأرقت اهنإف نايسنلا تفاخ اذإ امأو

 ءاسفنلاو .نآرقلا ءىراقل ةراهطلا نوطرتشي ال مهنأل ؛نآرقلا ةءارق ضئاحلل نوزيجي

 .نارقلا ةءارق مهدنع اهل زوجت نأ ىقبيف ضئاحلاك

 سم اهل زوجي نكلو «ضئاحلاك روهمجلا دنع هلمحو نآرقلا سم نم ءاسفنلا عنمتو

 مكحلا وه امك ةملعتم وأ ةملعم ءاسفنلا تناك اذإ «ةيكلاملا دنع هلمحو فحصملا

 . ضئاحلل ةبسنلاب هانيب يذلا وحنلا ىلع ىلاعت هللا ركذ اهل زوجيو :(4*”ضئاحلل ةبسنلاب

 :تيبلاب فاوطلاو دجسملا لوخد

 ًارارف وأ ةجاحلل هنم رورملا اهل حابي نكلو ءدجسملا ىلإ لوخدلا ءاسفنلل زوجي الو

 ةبعكلاب يأ تيبلاب فاوطلا اهل زوجي ال كلذكو .هيف لوخدلا ىلإ اهئجلُي رطخ نم
 , (؛*57ةفرشملا

 ٠0” - ةالصلا نود موصلا ءاضق :

 اهنكلو ءاهسافن ةدم ةالصلا نع عنتمت كلذكو ,ءناضمر موصت الو رطفت ءاسفنلا

 مايأ ةالص نم اهتاف ام يضقت ال اهنكلو ءاهسافن ءانثأ ناضمر مايأ نم هترطفأ ام يضقت

 , (4*؟9اهسافن

 :هدعبو اهلاستغا لبق اهؤطو - 4 ٠

 سافنلا مد نم ترهط اذإو .ضئاحلل ةبسنلاب انلق امك ءاهؤطو زوجي الف اهمد عاطقنا

 ) ):0١.(ةيميت نبأ ىواتف عومجم» ج١. ص11١6.

 107١( «.«يواصلا ةيشاح») .7١هص .١ج «.«يقوسدلا ةيشاح» .47ص كج ««عئادبلا» ج١.

 ص8١.

 . 7١ه ص .١ج .(«يقوسدلا ةيشاح» . 4 ع ص ءلج ««عئادبلا» (489)

 .١8ص 31ج .(يواصلا ةيشاح» . ؛ 5ص كلج ««عئادبلا» 21:38ص كج ««ينغملا» (404
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 يف ائطاو جوزلا نوكيف عاطولا نمز يف مدلا دوع نم ىشحي هنأل ؛ةدملا هذه يضم لبق

 ا

 ءاملا لامعتساب ررضلا تفاخ وأ هب لستغت ءام دجت ملو ءاسفنلا مد عطقنا اذإو اذه

 .«””اهؤطو اهجوزل زوجي يلاتلابو .هب رهطتف مميتلا اهل زاج .ديدش درب وأ ضرمل

 :تارهاطلا مكح يف ةضاحتسملا نأ لصألا "0

 ةالص لكل ضوتت اهنأ ريغ «.تارهاطلا مكح يف ةضاحتسملا نأ : لصألا وأ ةدعاقلا
 هذه ىلع ءانبو .راذعألا باحصأ نم اهرابتعاب «لبق نم هتنيب امك (7*4ةالص لك تقول وأ

 دجسملا لخدت نأ ةضاحتسملل نإ» :ءاهقفلا لاقو .راثآلا تءاج لصألا وأ ةدعاقلا

 فكتعا هلك يبنلا نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع يراخبلا مامإلا جرخأ دقف هيف فكتعتو

 .(مدلا نم اهتحت تسطلا تعضو اميرف .مدلا ىرت ةضاحتسم يهو هئاسن ضعب هعم

 هجاوزأ نم ةأرما ِلي هللا لوسر عم تفكتعا» :تلإق اهنأ ةشئاع نع ًاضيأ يراخبلا جرخأو

 نع يراخبلل ىرخأ ةياور يفو .«يلصت يهو اهتحت تسطلاو ؛ةرفصلاو مدلا ىرت تناكف
 لاقو .9*24(ةضاحتسم يهو تفكتعا نينمؤملا تاهمأ ضعب نأ» :اهنع هللا يضر ةشئاع
 ثكم زاوج ثيدحلا يفو» :ثيداحألا هذه ىلع هقيلعت يف ينالقسعلا رجح نبا

 دنع دجسملا يف اهثدح زاوجو ءاهتالصو اهفاكتعا ةحصو .دجسملا يف ةضاحتسملا
 , (45؟9(ثولتلا نمأ

 : يلصتو موصت ةضاحتسملا 75

 كلذكو موصت ةضاحتسملا نإف اذهلو ةالصلا الو مايصلا عنمت ال ةضاحتسالا

 .١17ضص ا ءكج .(«جاتحملا ينغم» 7 48ص ١2ج .«ينغملا» (158)

 .١٠١ص ١2ج «(«جاتحملا ينغم» (125)

 4 )1051١ص ١2ج .«عئادبلا» .

 4١. ١ص ١2ج «ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحص» (458)

 .27١14ص ءاج «ينالقسعلا حرشب («يراخبلا حيحص» (559)

 /ا١



 , (4)ةالص تقو لكل وأ قةالص لكل ًاضوتت نكلو « يلصت

 :اهءوضوو ةضاحتسملا لسغ ٠"

 بجيف اذه ىلعو «ةالصلاو مايصلا نم ةضاحتسملا عنمت ال ةضاحتسالا نإ :انلق

 نم انركذ امك ةالص لكل أضوتت مث .يلصتو اهضيح مايأ ءاضقنا دعب لستغت نأ اهيلع

 ةقوقشم ةقرخب هدشت نأب .هبصعت مث اهجرف لسغت نأ ًاضوتت نأ لبق اهيلعو .«0لبق

 ةراهط اهنأل ؛ةالصلا تقو ضوتت كلذ دعبو .ةكتلاك ءاهطسو ىلع اهدشتو نيفرطلا

 فيدخل ًاليلقت ابوح ةالصلل ردابت كلذ دعبو .مميتلاك تقولا لبق حصت الف «ةرورض

 ثدح لوصحب وأ ,تقولا جورخب اهُءوضو ضقتنيو .اهنم رركتي هنأل  مدلا لوزن يأ

 .79لبق نم انيب امك تقولا جورخ لبق ولو «مدلا لوزن ريغ اهنم

 : ةضاحتسملا ءطو 04

 نأ الإ ,ةضاحتسملا هتجوز آو لجرلل سيل :لبنح نب دمحأ مامإلا نع يور

 :تلاق اهنأ ةشئاع نع هدانسإب لالخلا هاور امل ؛ ىنزلا يف عوقولا هسفن ىلع فاخي

 لص هللا لوسر نم هتعمس اهنأ ىلع اذه اهلوق لمحيو ,ةاهجوز اهشغي ال ةضاحتسملا»

 ريغ نم ًاقلطم اهثطو ةحابإ دمحأ نع يورو ا اهؤطو مرحيف .ىذأ اهب نألو

 ةعامجو «بيسملا نب ديعسو سابع نبا نع ىورُي وهو .ءاهقفلا رثكأ لوق وهو ؛طرش

 «ضاحتست تناك اهنأ ا ,ةمركع نع دواد وبأ هاور امل «نيعباتلا نم

 اهجوز ناكو ضاحتسُ تناك ةبيبح مأ نأو ءاهعباجب هللادبع نب ةحلط اهجوز ناكو

 ناك ولف .ةضاحتسملا ماكحأ نع ِهِلي هللا لوسر انلأس دقو .اهؤطي فوع نب نمحرلادبع

 "316 هلا هنثبل ءامازح ةنفاحعتملا هفوزلرلا فاطر

 : ةضاحتسملا ءطو ىف حجارلا 8

 .١١١ضص ءا1ج ,(«جاتحملا ينغم» (450)

 ) )451ةرقفلا 4159 ١«(.

 ١4(. 42و ١( 63 ةرقفلا (45؟)

 . 3875ص «ء١ج ء«راطوألا لين» .« 49ص «١ج .«دهتجملا ةيادب) ء"”ة ص ١١ج «(«ينغملا» (47)

١/1 



 يهف .ىذأ ةضاحتسالا نألو .ِةئك هللا لوسر نم اهعامس ىلع لمحي يذلاو .ةشئاع

 كلذكف ءضيحلا ةلاح يف ةجوزلا نابرُق ىلاعت هللا ىهن دقو «ةيحانلا هذه نم ضيحلاك

 ام ةياغ نأل ؛رظن هيفف ةَنَمَحَو ةبيبح مأ نع ةمركع ةياورب نيزوجملا ٌجاجتحا امأ

 ةنمع ةضاختنلملا 'هتجوز  ةحلط ءطو وهو ...نيافتص“ لغف هنأ ةيرتكع ةياوز ةيلغ لدت

 فاخو ,.ةضاحتسالا ةدم 'تلاط اذإ نكلو .«79كلذب امهل نذإلا الو ءنيذه امهيلعفل

 زاج «لستغتو هتجوز رهطت نأ ىلإ ربصلا لمتحي ملو ,ىنزلا يف ررضلا نم عوقولا جوزلا

 .ةرورضلل اهؤطو هل

 :اهمد عطقنا اذإ ةضاحتسملا ءطو ٠

 امك  لسغلا نأل ؛لستغت نأ لبق اهأطي نأ اهجوزل زاج ,ةضاحتسملا مد عطقنا اذإو

 , 2459 لوبلا ٌسْلَس هبشأ اهيلع بجاوب سيل  ىلبنحلا ةمادق نبا لاق

 .787ص ءاج .«ناطوألا لين» (415)

 , 9"5”7 ص «٠ جا «(«ينغملا» (856)

 انفو
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 نال لل

 ةهرلم)

 :ديهمت - ١"

 ٌّنَكَس َكَتالص َّنِإ ْمِهيَلَع ٌلّصو» :ىلاعت لاق .ءاعدلا :ةغللا يف ةالصلا

 .مهل مقا :يأ 04غ
 . ةبولطملا لاعفألا نع ةرابع : عرشلا يف يهو

 : ناعون ةضورفملاو ,ةضورفملا ٌريغ ةالصلاو «ةضورفملا ةالصلا كانهف : عاونأ يهو

 . ةعمجلا ةالصو ةفورعملا سمخلا تاولصلا :نيعلا ضرفو .ةيافك ضرفو «نيع ضرف
 ةالص اضيأ ىمستو «ةضورفملا ريغ ةالصلا امأ .ةزانجلا ةالص يهف ةيافكلا ضرف امأ

 عوطتلاو .قلطملا عوطتلا اهنم : عاونأ يهف ةبحتسملا وأ ةيودنملا ةالصلا وأ عوطتلا

 اهريغو ةضورفملا تاولصلا عم ىلصت يتلا «بتاورلا ننسلا ريخألا عونلا نمو .ديقملا

 وأ نمأ ةلاح يف اهيلصي دقو .ةعامجب وأ ادرفنم ملسملا اهيدؤي دق ةالصلا نإ مث

 تايفيكلا هذه هيلع لمتشت امو .اهتايفيكو .اهطورش اهل هلك كلذ دعب يهو . خلا . .فوخ

 . ماكحأ نم اهدقف ىلع بترتي امو «تابحتسمو .تابجاوو .ناكرأ نم

 :ثحبلا جهنم "5

 ىلإ لصفلا اذه مسقن ءاهضعب انركذ دقو « لصفلا اذه تاعوضومب ةطاحإلا ضرغلو

 #١١[. ةيآ :ةبوتلا ةروس] (455)

1١ 



 ريغ ةالصلل انو .ةضورفملا ةالصلا عاونأ نم عون لكل ان صصخلف «ثحابم

 : يلاتلا وحنلا ىلع ةضورفملا

 .ةعمجلا ةالص : ىناثلا ثحبملا

 . ةزانجلا ةالص :ثلاثلا ثحبملا

 . عوطتلا ةالص وأ ةضورفملا ريغ ةالصلا : عبارلا ثحبملا

 .ركشلا دوجسو ,ةوالتلا دوجس :سماخلا ثحبملا

 .اهيف ةالصلا نع ىمنملا تاقوألا : سداسلا ثحبمملا

 ك١



 كرذلل يرملل)
 سمخلا تاولصلا

 :بلاطم ةعبرأ ىلإ ثحبملا اذه ميسقت مت

 لوألا بلطملا

 اهتيضرف

 :اهتيضرفبو اهب فيرعتلا - ٠”

 دقو ةليللاو مويلا يف ةضورفملا يه «ةبوتكملا ةالصلاب ىمستو سمخلا تاولصلا

 اوميقأ# :ةريثك عضاوم يف ىلاعت هلوق باتكلا يفف .ةنسلاو باتكلاب اهتيضرف تبث
 ًاضرف يأ .«هًاتوقوم ًاباتك نينمؤملا ىلع تناك ةالصلا نإ» : ىلاعت لاقو .«ةالصلا
 مسا قلطمو #22 ىطسولا ةالصلاو تاولصلا ىلع اوظفاح» :ىلاعت لاقو .ًاتقؤم

 يف نوملسملا اهيدؤي يتلا ءسمخلا تاولصلا يهو ةدوهعملا ةالصلا ىلإ فرصني ةالصلا

 ,(892ليلو موي لك

 هاور يذلا ءارسإلا ثيدح .سمخلا تاولصلا ضرف يف ثيداحألا نمو 54

 ىلاعت اهلعج مث «ةالص نيسمخ يلع هللا ضرفف» : دلع يبنلا لاق :هيفو يراخبلا

 ءاثث انما

 : لقاعلا غلابلا ىلع سمخلا تاولصلا بوجو 65

 نأ :اهنم طورشب نيملسملا نم ثانإلاو روكذلا ىلع سمخلا تاولصلا هذه بجتو

 *٠١[. :ءانلا ةروس] 1501١(

 .3هص 31ج ««عئادبلا» (459) .[ 778 :ةرقبلا ةروس] (458)

 /ا/ا١



 ريغ ىلع الو «لقاعلا ريغ ىلع بجت الف .نّيلقاع نّيْغلاب ةملسملا وأ ملسملا نوكي

 ءانبأ مهو اهيلع مهوب رضاو . عبس ءانبأ مهو ةالصلاب مكدالوأ اورم» : هِي هلوق امأ .غلابلا
 بيدأتلا ليبس ىلع دراو فيرشلا ثيدحلا اذهف .«"7«عجاضملا يف مهنيب اوقرفو ءرشع

 .ةالصلا ىلع مهديوعتل ؛راغصلل هيجوتلاو

 :اهتاعكر ددع "8

 يف عبرأو . حبصلا ةالص يف ناتعكر : يهف ,.ةضورفملا ةالصلا هذه تاعكر ددع امأ

 ةالص يف عبرأو .برغملا ةالص يف ثالثو .رصعلا ةالص يف عبرأو ءرهظلا ةالص

 ناتعكر اهنإف ةالصلا هيف رصقت ارفس رفاسملا ٌّقح يف امأ ميقملا قح يف اذهو .ءاشعلا

 برغملا يف تاعكر ثالثو .ءاشعلاو ءرصعلاو ءرهظلاو ,.حبصلا ةالص نم لك يف

 نيتعكر اهضرف نيح ةالصلا هللا ضرف :تلاق اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةشئاع ثيدحل

 لهأ عمجأ دقو .«؟"'"رضحلا ةالص يف ديزو رفسلا ةالص ترقأف ءرفسلاو رضحلا يف

 اهيلصيف ةيعابرلا ةالصلا رصقي ْنأ هل َّنأ ةالصلا هيف رصقت ًارفس رفاس نم نأ ىلع ملعلا
 كلذكو «نيتعكر ىقبتف حبصلا ةالص امأ .ءاشعلاو رصعلاو رهظلا ةالص يهو «نيتعكر

 .«"”امهيف رصق ال ذإ تاعكر ثالث ىقبت برغملا ةالص

 : ةضورفملا ةالصلا كرات مكح م

 كرت رفكلا نيبو دبعلا نيبد :لك هللا لوسر لاق :لاق هنغ هلا يضر رباج نع

 هؤازج نوكيو ءرفكي الساكت ةالصلا كرات نأ فيرشلا ثيدحلا اذه رهاظف :(*"”(ةالصلا

 امك لتقلا ةدرلا ءازجو ءًادترم هب راص ًارفك دعُي ام هنم ردص اذإ ملسملا نأل ؛هتّورل لتقلا

 ةعامج هلاق ام وهو .لتقلا قحتسيف ةالصلا هكرتب رفكي ملسملا نوكو .دعب اميف هنيبنس

 يف لبنح نب دمحأو .هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع يورم وهو .فلسلا نم

 يف يذمرتلا ىورو .؛هيوهار نب قاحسإو .كرابملا نب هللادبعو .هنع نيتياورلا ىدحإ

 .188١ص :؟7ج «ينابيشلا عبيدلا نبال «لوصولا ريسيت» .157؟ص ء7ج «(دواد يبأ نئس» (47)

 .١١؟5ص ءاج .«ناخيشلا هيلع قفتا اميف ناجرملاو ولؤللا» (51/1)

 . 3017 25868 ص .؟7ج .(ينغملا» (517/؟)

 .١9١ص ."؟ج «ينابيشلا عبيدلا نبال «لوصولا ريسيت» رظنا . ملسم هاور (4777)

 7/4.١



 نم ًائيش نوري كِل هللا لوسر باحصأ ناك ام :لاق «قيفش نب هللادبع نع «هعماج»
 ,("9ةالصلا الإ ًارفك هكرت لامعألا

 ةالصلا كرات نأ ىلإ .فلخلاو فلسلا ٌريهامجو يعفاشلاو كلام بهذو "5

 هيلع بجو الإو ءاهبف ىلصو بات نإف ءقّسفي لب رّفكي ال ًادوحج ال الساكت ةبوتكملا
 نأ رفغي ال هللا َّنإظ :ىلاعت هللا لوقب هرفك مدعل اوجتحاو .نصحملا ينازلاك ًاّدح لتقلا
 نإف» : ىلاعت هلوقب هلتق ىلع اولدتساو .*#ءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو هب كرشي
 لتاقأ نأ ترم : لك هلوقبو .4#7"2 مهليبس اولخف ةاكزلا اوتاو ةالصلا اوماقأو اوبات
 اومصع كلذ اولعف اذإف .ةاكزلا اوتؤيو .ةالصلا اوميقيو .هللا الإ هلإ ال اولوقي ىتح سانلا
 «ةالصلا كرت رفكلاو دبعلا نيب» : لي هلوق اولوأتو .(اهقحب الإ مهلاومأو مهءامد ينم

 رفاكلا ةبوقع قحتسي ةالصلا كرات نأ ىلع .ىنعملا اذهب يتلا ىرخألا ثيداحألاو

 لحتسملا ىلع ٌلومحم لتقلا هقاقحتساو ةالصلا كرات رفك ْنأ وأ .لتقلا يهو براحملا
 ىلع لومحم وأ ,رفكلا ىلإ هب لوؤي دق ةالصلا كرت ْنأ ىلع لومحم وأ .ةالصلا كرتل
 .نولصي ال مهنأل ؛رافكلا لعف ةالصلا كرات لعف نأ

 ينزملاو .ةفوكلا يف ءاهقفلا نم ةعامجو هللا همحر ةفينح وبأ مامإلا بهذو 48

 ىتح سّبِحُيو رّْزعي لب «لتقي الو رّفكي ال ةالصلا كرات نأ ىلإ «يعفاشلا بحاص
 اوجتحاو .يناثلا لوقلا باحصأ هب جتحا امب ةالصلا كرات رفك مدعل اوجتحاو . يلصي

 بّيثلاو .سفنلاب سفنلا : ثالث ىدحإب الإ ملسم ءىرما مد لحي ال» :ثيدحب هلتق مدعل

 باحصأ ىلع هلتقل نوبجوملا ٌدر دقو .«"7ةالصلا كرت هيف سيلو «هنيدل كراتلاو «ينازلا
 اهكراتف ءمظعألا نيدلا نكر يه ةالصلا نأ كلذ .مهل ال مهيلع ةجح هنأب .لوقلا اذه
 كرات لتقب نيلئاقلا ةلبانحلا نإو اذه ,«؟'”اهكرتب رفكي مل نإو لتقلا قحتسيف نيدلل كرات

 لك تقو يف ىعدُيو ,مايأ ةثالث باتتسي :اولاق ءاَّدَح وأ هرفكل هلتق ناك ءاوس ةالصلا
 ,)ةدملا هذه يضم دعب لتق ةالصلا ءادأ هئابإو هكرت ىلع اًرِصُم ْلَظ نِإف اهلعفيل ةالص

 .١19١ص .؟ج .«يذمرتلا عماج» . 59ص ءا١ج .«راطوألا لين» (4/5)

 .[0 ةيآلا :ةبوتلا ةروس] (8ا/5) ١١5[. . 4م ةيآلا :ءاسنلا ةروس] (5/0)

 .175-7397؟١ص ء١ج .«راطوألا لين» (4ا/ا/)

 .5هص «ميقلا نبا مامإلا فيلأت «اهكرات مكحو ةالصلا باتك» (41/8)

 .584ص ء١ج .«ريبكلا حرشلاو ينغملا» (41/9)

 4/1١



 يناثلا بلطملا

 ةالصلا طورش

 :كيهمت - ٠6”

 تقو لوخدو ؛ةيمكحلاو ةيقيقحلا اهيعونب ةراهطلا :يه طورش ةلمج ةالصلل

 ءاضقلا نيب بيترتلاو ةالصلا يف سابللا عونو ةروعلا رتسو .ةلبقلا لابقتساو ,ةالصلا

 . ءادألاو

  0١ثحبلا جهنم :

 : يلاتلا وحنلا ىلع عورف ىلإ بلطملا اذه مسقن

 . ةراهطلا :لوألا عرفلا

 . (ةالصلا تقو) تقولا لوخد : يناثلا عرفلا

 .ةروعلا رتسو سابللا :ثلاثلا عرفلا

 . ةلبقلا لابقتسا : عبارلا عرفلا

 .ءادألاو ءاضقلا نيب بيترتلا :سماخلا عرفلا

 لوألا عرفلا

 ةراهطلا

 : ةراهطلاب دوصقملا

 امأ .ةيمكحلاو ةيقيقحلا اهيعونب ةراهطلا يه ةالصلا ةحصل طرشك ةراهطلاب دوصقملا

 ةراهط يهف : ةيقيقحلا ةراهطلا امأو ءربكألاو رغصألا ثدحلا نم ةراهطلا يهف : ةيمكحلا

 قبس دقو «عرفلا اذه يف اهنع ملكتن يتلا يه هذهو «ةالصلا ناكمو «ندبلاو ,بوثلا

 .ةيمكحلا ةراهطلا نع انملكت نأو

 ليل



 :40:ندبلاو بوثلا ةراهط 87

 رثكأ لوق يف ةالصلا ةحصل طرش هبوثو يلصملا ندب يف ةساجنلا نم ةراهطلا نإ

 .دمحأو . يعفاشلاو .كلامو .ةداتقو .بيسملا نب ديعسو « سابع نبا : مهنم ملعلا لهأ

 نم بوثلا ريهطت بجو اذإف .«*7«رهطف كبايثو# :ىلاعت هلوقل ,ةيرفعجلاو «ةيفنحلاو
 نعو اهنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ تنب ءامسأ نعو و ندبلا ريهطتف .ةساجنلا

 ءهيصرقا» : لكك لاق . بوثلا يف نوكي ضيحلا مد نع ْهِلك هللا لوسر لئس :تلاق ءاهيبأ

 لدف .ةالصلا لبق يلصملا بوث ريهطت بوجو ىلع لدي اذهو .«7”4(يلصو .هيلسغاو
 .ةالضلا ةحصل طرش :توثلا ةراهط نأ ىلع كلذ

 :اهضيح بوث يف ةأرملا ةالص -4

 اذإ اهضيح مد نم ءيش هباصأ ْنإو هيف تضاح بوث يف يلصت نأ ةأرملل زوجي
 اهنع هللا يضر ةشئاع نع يراخبلا مامإلا ىور دقف ءهنم ريسي ءيش يقبو هتلازإ تلواح

 اهقيرب تلاق مد نم ءيش هباصأ اذإف ءهيف ضيحت دحاو بوث الإ انادحإل ناك ام» :تلاق

 انادحإل ناك ام» :تلاق اهنأ ةشئاع نع ربخلا اذهل دواد يبأل ةياور يفو «اهرفظب هتعصقف

 اذهو «اهقيرب هتعصق مث ءاهقيرب هّتْلِب مد نم ءيش هباصأ اذإف .هيف ضيحت دحاو بوث الإ
 رابخإ وهو ءاهرفظ هب سجنيو قيرلاب رهطي ال مدلا نأل ؛ريسيلا مدلا نع وفعلا ىلع لدي
 .485هرمأ نع الإ ردصي الو لك يبنلا ىلع ىفخي ال اذه لثمو .لعفلا اذه ماود نع

 : عيضرلا هيلع أيقت ناك ْنِإو اهبوثب يلصت ةعضرملا "5

 نإ» : ميقلا نبا مامإلا لاق .عيضرلا هيلع اّيقت نو اهبوثب يلصت نأ عضرملل زوجيو

 (ةياهنلا» ,. 17١ ص . 1١ج .«راهزألا حرش» ١١ 4ص ءا١ج ««عئادبلا» 717 ص 23ج ,(ينغملا» (440)

 .55ص .يسوطلل

 .[؛4 ةيآلا :رثدملا ةروس] )581١(

 .7؟3"ص « ١1ج .«عهجام نبا نئس» (587)

 77ص .7ج .(دواد يبأ ننس» .19-178//ص ءالج «ينامركلا حرشب «يراخبلا حيحص» (487)

 . يباطخلا مامإلا لاق امك هب هتكلد يأ :اهقيرب هتعصق ىنعمو

 ليل



 نوأيقتي ءاعضرلاو .نهبايث يف نيلصي نآلا ىلإو ِةكك هللا لوسر دهع نم َنلَز ام عضارملا

 ,2(449كلذ نم اعيش نلسغي الف ءاهندبو ةعضرملا بايث ىلع مهباعل ليسيو

 : 440 بوثلا وأ ندبلا ىلع ةساجن عم ةالصلا

 نأل ؛هتالص داعأ ءتّلق ْنِإو اهملعي ةساجن هندب ىلع وأ هبوث يفو ىلص ْنَمَو
 لاا اريسي حيف وا امك كلذ نوكي نأ الإ قالصلا ةحضل' ارش ةساحتلا نم ةراهظلا
 ديؤيو .يلبنحلا ةمادق نبا لاق امك ملعلا لهأ رثكأ دنع اذهو .ةداع بلقلا يف شحفي

 .(ديعي الو مدلا ريسي عم ةالصلا كلذ نمو» : ميقلا نبال «نافهللا ةثاغإ» يف ءاج ام كلذ

 :لاق . مهتاحارج يف نولصي نوملسملا لاز ام :هللا همحر نسحلا لاق : يراخبلا لاق

 يضر ىفوأ يبأ نبا قصبو . يرتب ملت مناهج جرجت هر دعما ينفر ربع خيا رضتو
 ا ل ل يضر باطخلا نب رمع ىلصو . هتالص يف ىضمو ًامد هنع هللا

 امد يرجي يأ -

 هيلع تناك له ملعي ملو هندب وأ هبوث يف ةساجن هتالص دعب ىأر مث ىلص ول نكلو

 يف اهدوجو مدع :يأ ءاهمدع لصألا نأل ؛ةحيحص هتالصف ءال وأ ةالصلا ءانثأ 95

 «ةالصلا نم غرف ىتح اهلهج نكلو هتالص ءانثأ يف تناك ةساجنلا نأ ملع ْنِإو .ةالصلا

 .هيلع ةداعإ الو .,ةحيحص اهنأ امهحصأ نالوق ةالصلا هذه ةحص يفف

 (؛مك)

 :(7”فرحلاو عئانصلا لهأو رافكلا باي يف ةالصلا ما

 سبلي ناك هِي يبنلا نإ» :ميقلا نبا لاقو .رافكلا اهعنص بايث 8 ةالصلا زوجت

 عئانصلا لهأ بايث يف ةالصلا ًاضيأ زوجتو .«اهيف يلصيو ركرلمل اهجسن يتلا بايثلا
 نأل ؛هتفرح وأ هتعنص ءارج نم ةساجن اهيف نأ يلصملا ققحتي مل اذإ ةفلتخملا فرحلاو

 ىلص ول نكلو .بايثلا ةساجن نم : يأ ءاهتساجن نم ققحتي مل ام اهتراهط لصألا

 . يوونلا لاق امك ىلوأ كلذ ناك اهريغب

 .95١ص .١ج ءميقلا نبا مامإلل «ناطيشلا دئاكم نم نافهللا ةثاغإ» (485)

 .194١ص 17ج .(ةيميت نبا ىواتف عومجم» ءال4الا/ .54ص 7١2ج .«ينغملا» (480)

 .64١ص «١ج «.ميقلا نبال «(نافهللا ةثاغإ» (485)

 ,ميقلا نبال «نافهللا ةئاغإ» ,.17١/ص «ج ,ةيعفاشلا هقف يف يوونلل «بذهملا حرش عومجملا» (480)

 .١ها"ص ءكج
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 : ةالصلا ناكم ةراهط "5

 هبايث هيقالثو يلصملا ءاضعأ هيلع عقت يذلا وهو ءاهعضوم ةالصلا ناكمب دوصقملا
 ريصحلاك ,ةالصلل ًاعضوم نوكي نأ زوجي ءرهاط ءيش لك نأ لصألاو .هيلع يتلا

 «تارهاطلا رئاسو .ناتكلاو ,نطقلا نم بايثلاو ءربولاو ءرعشلاو .فوصلا نم طسبلاو
 ةسجن ريغ تماد ام «ةالصلل ًاعضوم اهيلع ءيش نود اهتاذ ضرألا نوكت نأ زوجت امك
 ام اذهو ,0*4ًاروهطو ًادجسم ضرألا يل ْتَلَعُج» :هِلك يبنلا نع فيرشلا ثيدحلل
 .اهركذنس يتلا ةفيرشلا ثيداحألا يف اهنم ينثتسا ام ادع

 :اهيف ةالصلا نع يهنملا نكامألا 89

 : نطاوم عبس يف ىلصُي نأ هلي هللا لوسر ىهن» :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع
 قوفو .لبإلا نطاومو .مامحلاو «قيرطلا ةعراقو .ةربقملاو .ةرزجملاو ,ةلبزملا يف

 , (459(ةبعكلا

 :(؟”)نكامألا هذه يف ةالصلا نع يهنلا ليلعت - 6

 فيرشلا ثيدحلا اهب درو يتلا نكامألا هذه يف ةالصلا نع يهنلا ءاهقفلا للعو

 لبإلا نطاومو مامحلاو ةربقملاو ةرزجملاو ةلبزملل ةبسنلاب ةساجنلا ةنظمب هانركذ يذلا

 نود «ةنظملا هذهب عضاوملا هذه يف ةالصلا نع يهنلاب مكحلا قلعف ,قيرطلا ةعراقو
 مونلا نأل ؛ضقانلا ةقيقح نود مونلاب ءوضولا ضقن مكح قلع امك ,ةساجنلا ةقيقح

 قيرطلا ةعراقو مامحلاو ةرزجملاو ةلبزملاو ةربقملا يف ةالصلا زوجت : ةيكلاملا دنعو

 الف تنظ وأ اهتساجن تققحت نإو ءاهتراهط هنظ ىلع بلغ وأ اهتراهط يلصملا نقيت اذإ

 .تقولا يف داعأ اهتساجن يف كش نإو ,داعأ ىلص نإو اهيف ةالصلا زوجي

 .6١١©١ص 31ج ,«عئادبلا» ال ىياص ء”'ج «(ينغملا» (:84)

 .745ص ١1ج .هجام نبا نئس» (4489)

 ."ج .يوونلل «عومجملا» .57-1/0ص 27ج .«ينغملا» ©١١9. ص .١ج .«معئادبلا» (440)

 :لبإلا نطاعم .44ص «.يسوطلل «ةياهنلا» «.32ص ء١ج .«يواصلا ةيشاح» ١15-/1717. 4ص

 . اهكرابمو اهنكامأ

 الذل



 اهيف ةالصلا يف امل ؛ةربقملا يف ةالصلا نع يهنلا ءاهقفلا ضعب للع دقو ١

 ثيدحلا يف ءاج امك دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا نيذلا ,.ىراصنلاو دوهيلاب هبشتلا نم

 قييضت نم كلذ يف امل قيرطلا يف ةالصلا نع يهنلا مهضعب للعو .فيرشلا يوبنلا

 موزلو قفتي ال اهحطس ىلع ةالصلا نأ يهف ةبعكلا حطس ىلع يهنلا ةلع امأ .ةراملا ىلع

 :هتراهط ةهج نم ال ةالصلا ناكمب ةقالع هل ام م“

 ال هيف ةالصلا زاوج مدع وأ زاوج ثيح نم ةالصلا عضوم وأ ناكمب ةقالع هل اممو

 ريغ تيبو «ةبوصغملا ضرألا :رخآ ىنعمل امنإو .هتراهط مدع وأ هتراهط ثيح نم

 . سئانكلاو عيبلاو «ةروص وأ بلك هيف تيبو .ملسملا

 : (؟0ةبوصغملا ضرألا ىف ةالصلا  ”م»

 : ةلبانحلا بهذم يف نالوق ةبوصغملا ضرألا يف ةالصلا يف

 نأ لوقلا اذهل ةجحلاو «ةيرفعجلاو ةيديزلا لوق وهو اهيف ةالصلا حصت ال :(لوألا)
 ىدأتت ال - ةدابع يهو  ةالصلاو .عرشلا يف اهنع يهنم ةبوصغملا ضرألا يف ةالصلا

 . اهضيح يف ضئاحلا ةالص حصت ال امك ةالصلا حصت الف عرشلا يف هنع يهنم وه امب

 ,كلامو «ةفينح يبأ لوق وهو .ةبوصغملا ضرألا يف ةالصلا حصت :(يناشلا)

 عنمي الف ةالصلاب صتخي ال ةبوصغملا ضرألا نع ىهنلا نأب كلذ نيللعم ,ىعفاشلاو
 1 ل 3

 : ملسملا ريغ تيب يف ةالصلا - 5

 دجوي الو «سجن ريغ ةالصلا عضوم ماد ام .ملسملا ريغ تيب يف ةالصلا زوجتو

 .هيف ةالصلا ةحص نم عنمي ال ملسم ريغل تيبلا نوكف .زاوجلا مدع نم رخآ عنام

 ) )4951١ص 01ج .«عئادبلا» 274 ص 21ج ,(ىنغملا» 27 21١7ج .يوونلل «عومجملا» ص١59 2

 86ص 031ج .ميكحلا نسحم فيلأت «نيحلاصلا جاهنم» 2184 ص اج , (راهزألا حرش .
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 يسرافلا ناملس ىلص دقف :لاقف كلذ يف ًارثأ ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا ركذ دقو
 كتيب يف له :ءادردلا وبأ اهل لاق دقف «ةينارصن تيب يف امهنع هللا يضر ءادردلا وبأو

 ءادردلا وبأ لاقف .امتبصأ نيأ ايلص مث امكبولق ارهط :تلاقف ؟هيف يلصن رهاط ناكم

 .(:؟9هيقف ريغ نم اهذخ :ناميلسل

 :بلك وأ ةروص هيف تيب يف ةالصلا - ”٠“ه

 هيف أتيب لخدت ال ةكئالملا نإ» :ِهلكك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ىلع نع

 هيلع ليربج نأ «يراخبلا حيحص» يفو . 110 هريغو ملسم ماعإلا هاور «ةروص الو بلك

 ءاهقفلا حرص اذهبو 4((2؟9(بلك الو ةروص هيف اتيب لخدن ال انإ» : هلكت يبنلل لاق مالسلا

 يذ ريغل ةروصلا تناك اذإ امأ «حور يذل ةروص وأ بلك هيف ناكم يف ةالصلا ةهاركي

 .(؛"*ةالصلا ةحص يف اهل رثأ الف راهنأو راجشأل تناك ول امك «حور

 :219سئانكلاو عيبلا يف ةالصلا 85” 

 روص هيف ناكم يف ةالصلا نأل ؛ليثامتلاو روصلا تاذ سئانكلاو عيبلا يف ىلصُي ال

 ام ىحم ىتح ةبعكلا لخدي مل لكي يبنلا نألو .ةقباسلا ةرقفلا يف انركذ امك اهنع يهنم

 روصلاو مهسئانك لخدن ال انك انإ : هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لاقو .روصلا نم اهيف
 ساسألا اذه ىلعو ءاهيف اولص مهنأ ةباحصلا نع لقن دقف ءروص اهيف نكي مل اذإف .اهيف

 «يبعشلاو «زيزعلادبع نب رمع لثم .سئانكلا هذه لثم يف ةالصلا ءاهقفلا ضعب صخر
 روص اهيف ناك ءاوس يأ ًاقلطم ةسينكلا يف ةالصلا ةيفنحلا هركو . ةلبانحلاو , يعازوألاو
 .ال وأ

 .١ها"ص .1جا « ميقلا نبا مامإلل «نافهللا ةثاغإ» (597)

 .١17"ص .7ج .(هجام نبا نئس» , 84ص .4١ج .يوونلا حرشب «ملسم حيحص» (494)

 .”"١9ص ١٠3ج « ينالقسعلا حرشب (يراخبلا حيحصا) (445

 .5١١-6١١©ص 21ج .«عئادبلا» (1:9560)

 نبا مالسإلا خيشل «(ىواتفلا عومجم» ,. 156 ص 77ج .«عومجملا» لاله ص ء”5ج «ينغملا» (؛ة5)

 ,«نودبع نبا ةيشاح) «راتخملا درلا» .4578ص ءا١ج .(دهتجملا ةيادب» «159١2ص 17ج «ةيميت

 738١٠. ص كج

 مه



 يناثلا عرفلا

 ةالصلا تفو لوخد

 : ةددحمم تاقوأ سمخلا تاولصلل 5 رخو

 بجي «ةدودحم ةمولعم تيقاومب ةتقؤم سمخلا تاولصلا نأ ىلع نوملسملا عمجأ

 :((9 يلي امك يهو ءاهل ددحملا مولعملا تقولا يف ةالص لك عاقيإ

 :رجفلا ةالص : (ًالوأ) - 76

 تقو ىقبي مث قفألا يف رشتنملا ضايبلا وهو .قداصلا رجفلا عولطب لحخدي اهتقوو

 علطت ىتح ةرورضو رذع تقو كلذ دعب امو «راهنلا رفسي نأ ىلإ اهتالص يف رايتخالا
 وأ اهنم ةعكر كردأ نمو رو نسمملا علطت مل ام رجفلا تقو» : هلع يبنلا لوقل ؛« سمشلا

 حبصلا نم ةعكر كردأ نم» : لكي يبنلا لوقل اهل ًاكردم ناك سمشلا علطت نأ لبق اهنود ام

 ةالص نم ةدجس كردأ نم» : ةياور يفو .(«حبصلا كردأ دقف .سمشلا علطت نأ لبق

 , (1459(هتالص متيلف سمشلا علطت نأ لبق حبصلا

 :رهظلا ةالص : (ًايناث) تفرغ

 :اهلاوز ىنعمو .ءسمشلا تلاز اذإ وه رهظلا تقو لوأ نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ

 ىهتنا دقف .سمشلا تلاز نأ دعب هلثم ءيش لك لظ راص اذإو .ءامسلا دبك نع اهليم

 امل رهظلا ةالص كردأ دقف .«تقولا جورخ لبق اهنود امو ةعكر كردأ نمو .«؟؟*رهظلا تقو

 .رصعلا ةالص يف هركذنس

 :""رصعلا ةالص : (ًاثلاث)ر ٠"

 لظ ىلع ةدايز ىندأ تلصحو «سمشلا تلاز نأ دعب هلثم ءيش لك لظ راص اذإو

 .اهدعب امو "ال١ ص ,١ج ,«ينغملا» (449)

 .7585ص «ء١ج .(ينغملا» (4914)

 .0/4”7 ا0ا/7"ا/ ١ص ١1ج .(ينغملا» (4949)

 . 87ص ءاج ىدوأد يبأ نئسو .#ا/ه-#/ ع« ص «١ج ,«ينغملا» (600)
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 رايتخالا تقو جرخ هيلثم ءيش لك لظ راص اذإو .رصعلا تقو لوأ لخد .لثملا اذه

 زوجي الو .«سمشلا رفصت مل ام رصعلا تقو» :رمع نب هللادبع ثيدحل رصعلا ةالصل

 .سمشلا برغت نأ لبق اهنم ةعكر كردأ نمو الا تقو نع رصعلا ريخأت

 : ةياور يفو .(ةالصلا كردأ دقف ةالصلا نم ةعكر كردأ نم» :# لَم يبنلا لوقل اهكردأ دقف

 ةمادق نبا لاق .«رصعلا كردأ دقف .سمشلا برغت نأ لبق ةعكر رصعلا نم كردأ نم»

 .ًافالخ هيف ملعأ الو : يلبنحلا

 ابأ نأل ؛اهكردي حجارلاو .ءاملعلل نالوق ؟ةعكر نود ام كاردإب ةالصلا كردي لهو

 برغت نأ لبق رصعلا ةالص نم ةدجس كردأ نم» :لاق هنأ هلك يبنلا نع ىور ةريره
 نم ملعلا لهأ رثكأ لوق يف ىطسولا ةالصلا يه رصعلا ةالصو .«هتالص متيلف سمشلا
 . مهريغو نيعباتلاو ةباحصلا

 :©607برغملا ةالص : (ًاعبار) 0١

 ,كلذ يف ملعلا لهأ نيب فالخ الو ءسمشلا بورغب برغملا ةالص تقو لخدي
 ام برغملا تقو» :لاق لك يبنلا نأ ملسم مامإلا ىور دقف ,قفشلا بيغمف هرخآ امأ
 .(«قفشلا بغي مل

 :9*6ءاشعلا ةالص :(ًاسماخ)

 «قفشلا ةيهام يف فالخلا امنإو .قفشلا ةبوبيغب ءاشعلا تقو لوخد يف فالخ ال

 ءاشعلا تقو هب لخديو برغملا تقو هب جرخي يذلا قفشلا نأ .لبنح نب دمحأ بهذمف
 .قاحسإو .«يعفاشلاو «يروثلاو .كلامو «سابع نباو ءرمع نبا لوق اذهو .ةرمحلا وه

 تبث اذإف . ةفينح وبأو « يعازوألا لاق هبو «ضايبلا وه قفشلا :ةريره يبأو سنأ نعو
 هجو ىلع ءاشعلا تقو رخا امأ .ءاشعلا تقو لخد تباغو ةرمحلا تبهذ ىتمف لذه

 يأر ىلع ليللا فصن ىلإو .ءاملعلا ضعب يأر ىلع ليللا ثلث ىلإ وهف .ايتخالا
 تقولا لازي ال مث «ةرورض تقو ربتعي ليللا فصن دعب امو . ملعلا لهأ نم رخآلا ضعبلا
 .قداصلا رجفلا علطي ىتح ادتمم

 .787ص ٠ ١1ج .(ىنغملا» (هث1١)

 .85"3 85ص ا ءكج .(«ينغملا» (505)

 ما/ 1١



 : "9 اهتاقوأ لوخدب تاولصلا بجت "م

 نمف «بوجولا لهأ قح يف اذهو ءاهانّيب يتلا اهتاقوأ لوخدب بجت تاولصلا عيمج

 اذهبو ءاهضعب وأ ةالصلا لك ٠ يا لا تس ع د ل ف

 لضي مل كفولا لوخد-نف كش اذإو ةلبانحلاو « يعفاشلاو , يعازوألاو .قرعرلا حرص

 .كلذ هنظ ىلع بلغي وأ ءهلوخد نّقيتي ىتح

 ؟ضئاحلاك راذعألا لهأ قح يف ةالصلا بجت ىتم 4

 هكردأ ءزج لوأب . يبصلاو نونجملاو ضئاحلاك راذعألا لهأ قح يف ةالصلا بجت

 لوأ نم ًاءزج ةأرملا تكردأ ولف هب تبجو امي اهبوجو رمتسيو .رذعلا لاوز دعب اهتقو نم

 .اهنمز يف اهبوجو رقتسا يتلا ةالصلا هذهل ءاضقلا اهمزل تضاح مث ةالصلا تقو ليللا

 نكمي نمز يضمب الإ بوجولا رقتسي ال : يعفاشلا لاقو . مهقفاو نمو ةلبانحلا دنع اذهو

 .«*9كلذ نود امب ءاضقلا بجي الو هيف ةالصلاب مايقلا

 :9”2ةالصلا تقو جورخ ليبق رذعلا لاوز -"ه

 ملسأ وأ «يبصلا غلب وأ ءاسفنلا وأ يه ترهط اذإف ءراذعألا لهأ نم ضئاحلا

 ام وأ ةعكر ردق ةالصلا تقو نم يقب دقو هيلع ىمغملا وأ ءنونجملا قافأ وأ .رفاكلا

 نأ لبق ضئاحلا ترهطول امك ,هلبق يذلا تقولا ضرف نود ؛تقولا ضرف مهمزل اهنود

 طقف رصعلا ضرف اهمزل ءاهنود امف ةعكر ردق الإ رصعلا تقو نم قبي ملو سمشلا برغت
 بحاص ىلع بجت ملف رذعلا مايق لاح يف جرخ رهظلا ةالص تقو نأل ؛رهظلا نود

 .ةيفنحلاو «يروثلا لوق اذهو ,رهظلا ةالص رذعلا

 رذعلا بحاص ىلع بجي :دمحأو ءروث وبأو «قاحسإو « يعفاشلا لاقو "65

 برغملا ليبق رذعلا لاز اذإف .هلبق يذلا تقولا ةالصو .هيف هرذع لاز يذلا تقولا ةالص

 برغملا ةالص همزل رجفلا ليبق رذعلا لاز اذإو ءرصعلا ةالصو رهظلا ةالص هيلع بجو

 .لوقلا اذهب نولوقي نيعباتلا ةّماع :هلوق دمحأ مامإلا نع لقن دقو ءءاشعلاو

 .396 الاس «١ج «؛ينغملا» (609)

 ١/. ص .”ج .يوونلل «عومجملا» لالا” ص «١ج ««ينغملا» (004)

 .6-5/8ا7ص ءا"ج «يوونلل «عومجملا» ,*917-*45ص « ١ج .««ينغملا» (ه0ه)
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 :(7نذؤملا ديلقتو تقولا لوخدب رابخإلا - 0

 نيبتي ىتح يلصملا يلصي الف ءاهتحصل طرشو اهبوجول ببس ةالصلا تقو لوخد

 هربخأ اذإف . كلذ ليبس يف هدهج لذبي نأ دعب ,كلذ هنظ ىلع بلغيوأ «تقولا لوخد هل

 . ةياورلاك دحاولا لوق هيف لبقيف ينيد ربخ هنأل ؛هربخب لمع تقولا لوخدب ملع نع ةقث

 نذؤي يتلا ةالصلا تقو نأب يأ هديلقت زوجيف .تقولاب ملاع ةقث نم ناذألا عمس اذإو

 دقو .هربخ ىرجم ىرجف .تقولا لوخد دعب الإ نذؤي ال هنأ رهاظلا نأل ؛ لخد دق اهل

 , 2" دواد وبأ هاور «نمتؤم نذؤملا» :لاق هنأ ص ىبنلا نع يور

 ثلاثلا عرفلا

 ةروعلا رتسو سابللا

 : لجرلا نم اهّدحو ةروعلا فيرعت - "4

 وهو «ةبكرلاو ةرسلا نيب ام لجرلا نم اهّدحو .2"*رهظ اذإ هنم ايحتسي ام لك ةروعلا

 هترس تسيلو «ءاهقفلا رثكأو .ةيديزلاو «ةفينح يبأو .دمحأو « يعفاشلاو .كلام لوق

 نب دمحأ مامإلا نع ةياور يفو .ةروعلا نم ةبكرلا :ةفينح وبأ لاقو .هتروع نم هتبكرو

 «بئذ يبأ نبا لوق اذهو ءربدلاو لبقلا :يأ .طقف ناجرفلا لجرلا نم ةروعلا نأ لبنح

 .("”9ةيرفعجلاو .ةيرهاظلاو

 . "87ص .١ج .«ينغملا» (005)

 .7١7ص 77ج .«دوبعملا نوع هحرشو دواد يبأ نئس» (507)

 نودمتعيو .مهمايصو مهتالص ىلع سانلا نيمأ نذؤملا نأ : ينعي .«نمتؤم نذؤملا» : ينعمو

 تويب ىلع اوفرشي ال نأ يغبنيف ةيلاعلا نكامألا نوقتري مهنألو اهوحنو ةالصلا يف مهتاوصأ ىلع

 .ءانمأ مهنوكل سانلا

 .”19-*18ص ء”ج «ريثألا نبال «رثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا» (004)

 217؟ص .١ج .«راهزألا حرش»و .177ضص .7ج «عومجملا»و ,هال8ص .١ج .(«ينغملا» (504)

 ١2ج .«دهتجملا ةيادب» 75١١. ص .”حج .(«ىلحملا» .498ص «١1ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا»و

 .50ص ء1ج .(ةيقشمدلا ةعمللا حرش ةيهبلا ةضورلا» .94 ١ ص

 ليحل



 :©7ةأرملا نم ةروعلا ّدح 8

 ةأرملا ندب عيمج ةلبانحلا دنعف «ةالصلا يف ةأرملا ةروع ٌدح يف ءاهقفلا فلتخا

 نب دمحأ مامإلا نع ةلبانحلا بهذم يف ناتياور نيفكلا يفو .هجولا ادع ام ةروع ةرحلا

 ةروع ةأرملا ندب عيمج نأ ىلإ «ةيرهاظلاو ,يعفاشلاو ,يعازوألاو .كلام بهذو

 .اهيفكو اههجو الإ

 نأل «نيمدقلاو نيفكلاو هجولا ادع ام ,ةروع ةأرملا ندب نأ ىلإ ةيفنحلا بهذو

 .نيديلاو هجولاك امهف ًابلاغ نارهظي نيمدقلا

 نود نيمدقلا رهاظو «نيفكلاو .هجولا ادع ام اهندب ةأرملا ةروع ةيرفعجلا دنعو

 . امهنطاب

 نكلو «ةروع ةأرملا» : يذمرتلا ثيدحل ةروع هلك ةأرملا ندب ةلبانحلا ضععب دلعو '

 ' .ةقشملا نم هتيطغت يف امل ؛اهيفكو اههجو فشك يف اهل صخر

 :ةأرملا ةروع ٌدح ىلع ةلدألا 5٠"

 لاق امهنع هللا يضر سابع نبا ْنأ «ةروعب اسيل اهيفكو ةأرملا هجو نأب لوقلل ةجحلا أ
 نألو .نيفكلاو هجولا :لاق «اهنم رهظ ام الإ َنهتنيز َنيِدّبُي الو## : ىلاعت هلوق يف
 هجولا ناك ولو ,باقنلاو نيزافقلا سبل نع جحلا يف ةمرحملا ىهن كك يبنلا
 «ءارشلاو عيبلل هجولا فشك ىلإ وعدت ةجاحلا نألو ءامهرتس مرح امل ةروع نافكلاو

 .١ءاطعلاو ذخألل نيفكلاو

 ءاال#”ثص ءاج . «راهزألا حرش» .177”ص 27ج .(عومجملا» .ء١5ص :.١ج .(ينغملا» )01١(

 نبا 18-0١2.181ص ء١ج ء.«ريدقلا حتفو ةيادهلا» ,.4١5ص «١ج .ريدردلل «ريبكلا حرشلا»

 .١5ص .١ج «(ةيهبلا ةضورلا» 5١١. ص «١ج .«ىلحملا» «5 40-05 ه ص «١ج «نيدباع

 2”ج «.يوونلل (عومجملا» 9١٠. ص ١2ج «.«دهتجملا ةيادب» .50ص 21ج ««ينغملا» (ه١١)

 . 117/0118 ص

 ل



 يبنلا تلأس اهنأ ةملس مأ نع فيرشلا ثيدحلا «ةروع نيمدقلا نأب لوقلل ةجحلاو - ب

 ًاغباس عردلا ناك اذإ :لاق ؟رازإ اهيلع سيل رامخو عرد يف ةأرملا يلصتأ :هكي

 ىلع درو ةالصلا يف نيمدقلا ةيطغت نإ :لاقي نأ نكميو ,"١"اهيمدق روهظ يطغي

 نم نامدقلا نوكت الف ,باجيإلاو متحلا هجو ىلع ال بابحتسالاو بدنلا هجو

 «نيمدقلا فشك ىلإ وعدت ةجاحلا نأ ليوأتلا اذه يوقي ءاهرتس بجاولا ةروعلا

 ءاهتشالا ةرثك عم ةروع هجولا نكي مل اذإف .هجولا ىلإ رظنلاب لصحي امك مدقلا ىلإ

 .©79ةروع نوكي ال نأ ىلوأ مدقلاف

 :ةالصلا ةحصل طرش ةروعلا رتس 0١"

 لبقي ال» :لاق ل هللا لوسر نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع هننس يف دواد وبأ جرخأ
 ام وهو ءرامخب الإ ةغلابلا ةأرملا ةالص حصت ال : يأ .'9«رامخب الإ ضئاح ةالص هللا

 اذه جرخأ نأ دعب «هعماج» يف يذمرتلا مامإلا لاقو .«”سأرلا رتس نم هب رمختي

 اذإ :يأ تكردأ اذإ ةأرملا نأ ملعلا لهأ دنع هيلع لمعلاو «- ةشئاع ثيدح  ثيدحلا

 لثمو .«؟"لاهتالص زوجت ال فوشكم اهرعش نم ءيشو ْثْلَصَف ؛ةفلكم تراصو تغلب

 «هرتس مزليف اهندب نم ةروع ربتعي ام رئاس ءاهتالص حصتل هرتس بوجو يف اهسأر رعش
 .اهتالص حصت مل الإو

 قيفص بوث نم ةرشبلا نول فصي ال امب لجرلاو ةأرملا نم ةروعلا رتس بجيو

 .747 ص اج .«دوبعملا نوع هحرشو دواد يبأ نئس» (01؟)

 . لفسأ ىلإ قوف نم لاط اذإ غباس هل لاقيو ءاهلجرو اهندب يطغي يذلا ةأرملا صيمق عردلاو
 .ةأرملا سأر يطغي ام وه :رامخلاو

 نم لفسألا فصنلا طيحي بوث رازإلا : ١١ص .١ج .«طيسولا مجعملا» يف ءاج امك رازإلاو

 .ندبلا

 .١18١ص ء١ج «ةيفنحلا هقف يف «ةيادهلا ىلع ةيانعلا»و «ريدقلا حتفو ةيادهلا» (01)

 .716ص ( 37ج ىيدواد يبأ ننسو )0١5(

 ." 40 ص .7ج .(دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (016)

 . 71/87/17 ص 71ج .«يذمرتلا عماج» (015)

 لحل



 هئارو نم دهاشي قيقر بوث يفكي الف .ةرشبلا نولو رظانلا نيب لوحي امب هوحنو - فيثك -

 ةروعلا ضعب رهظي يذلا جيسنلا لهلهملا ظيلغلا اضيأ يفكي الو ءاهضايب وأ ةرشبلا داوس
 , 0159هللخ نم

 : ”19ةالصلا ىف ةروعلا فاشكنا "6

 اذإ : ةلبانحلا لاق دقف :ليصفت ةلأسملا ىف ؟ال مأ اهتالص لطبت لهف .ةالصلا ىف

 قشي امم اذه نأل ؛ اهتالص لطبت مل نيفكلاو هجولا ريغ نم ريسي ءيش ةأرملا نم فشكنا

 ةروع تفشكنا نإو .لجرلا ةروع نم ريسيلا فاشكنا ىلع ًاسايق هنع يفعف هنم زرحتلا

 بسح رظنلا يف شحفي ال ام وه مهدنع ريسيلاو «ةالصلا تداعأ اهنم ريثكلا وأ «ةأرملا

 ام وأ «ةأرملا ةروع تفشكنا اذإ هنأ الإ .ةداع رظنلا ىف شحفي ام وه ريثكلاو ةداعلا

 دنع اهتالص لطبت مل نمزلا لواطت ريغ نم لاحلا يف اهترتسف ؛دمع ريغ نع اهنم شحفي
 .ةلئابجتلا

 اضم ناك اذإ ةفلفلا ديف عنمي ال ةروعلا فاشكتا ْنِإ :اولاقف ةيفنحلا امأ

 ةروعلا نم ريثكلا فاشكنالا نكلو «ةداع قرخ ليلق نم ولخت ال بايثلا نأل ؛ةرورضلل

 عبرلا : الاف « عبرلاب ريثكلا دذدمحمو ةفينح وبأ رّذقو .ةرورضلا مدعل ةالصلا ةحص عمم

 .ليلق عبرلا نود امو ءريثك وضعلا نم قوف امف

 رثك ءاوس «.هتالص حصت مل ىلصملا ةروع نم ءىش فشكنا اذإ :ةيعفاشلا دنعو

 وأ سانلا ةرضح يف يلصملا ءاوسو :ةأرملاو لجرلا اذه يف ءاوسو .َّلق وأ فشكنملا

 .ةولخلا يف

 : ةالصلا يف اههجو ةأرملا يطغت ال  ”ه#

 ةيطغت نآب كلذ يلبنحلا ةمادق نبا للعو :ةالصلا ىف اههجو ةأرملا ىطغت نأ هركي

 . 7١ص ."”ج .يوونلل (عومجملا حرشو بذهملا» (21)

 ١١21ا/لص اج .«عئادبلا» 21١7 7؟ص كج .؛عومجملا» كدا 24ه 5ص 21ج (ينغملا» (ها4١)

 كج .«ريدقلا حتفو ةيادهلا» .١1١*ص كج ءةيميت نبأ مالسإلا خيشل «ىواتفلا عومجم»

 .185-85١ص

 لحلد



 لجرلل مفلا ةيطغت ىرجم يرجيو ءاهفنأو اهتهبجب ِيَلَصُملا ةرشابمب لخي هرتسو هجولا
 , 6160هنع د ىبنلا ىهن لكقو

 :©؟”ةالصلا يف ةأرملل سابللا نم ءىزجي ام - "65

 «بجاولا رتسلا اهتروع رتسي : يأ ءاهرتسي ام ةالصلا يف سابللا نم ةأرملا ءىزجيو
 تلأس ثيح «(«هننس» يف دواد وبأ هجرخأ يذلا ةملس مأ ثيدح يف دراولا وحنلا ىلع

 ناك اذإ» : ِهْكك يبنلا لاقف ؟رازإ اهيلع سيلو رامخو عرد يف ةأرملا يلصتأ : ِةْكك يبنلا

 امهنأ» امهنع هللا يضر ةشئاعو ةنوميم نع يور دقو .«اهيمدق روهظ يطغي ًاغباس عردلا

 نبا لاقو .«ًأطوملا» يف كلام مامإلا هاور «رازإ امهيلع سيل رامخو عرد يف نايلصت اتناك

 ءاوس .اهيفكو اههجو الإ اهندب عيمج رتسي ام سابللا نم سبلت نأ ةأرملا ىلع :رذنملا

 .رثكأ وأ دحاو بوثب هترتس

 :'ةالصلا ىف سابللا نم ةأرملل بحتسملا 6

 يطغي رامخو .اهيمدقو اهندب هب يطغت عساو بوث وهو عرد يف يلصت نأ بحتسملاو

 يور ,عردلا قوف نم هب فحتلت (ةءالملا وأ ةفحلملا وهو) بابلجو .اهقنعو اهيسأر تس

 لاقو . يعفاشلاو ةلبانحلا لوق وهو ءاطعو , يناملسلا ةديبعو ةشئاعو هنباو رمع نع كلذ

 :(9'6بوصغملا بوثلاب ةالصلا 5

 هتسبل ول نكلو ,بوصغملا بوثلاب ةالصلا لجرلا ىلع مرحي امك ةأرملا ىلع مرحي
 : دمحأ مامإلا نع ناتياور ةلباتحلا بهذم يف ؟هيف اهتالص حصت لهف ةأرملا

 .ةالصلا حصت ال :(امهادحإ)

 .1868١ص .”ج .يوونلل «عومجملا هحرشو بذهملا» .50"ص «.١ج .«ينغملا» (019)

 حرش دوبعملا نوع» ,147-١4١ص .١ج .كلام مامإلل «ًأطوملا» .50ص .١ج .«ينغملا» (070)

 0 نصرا جز يراكلا عسل يانكلا نين دضراد يارس
 .1-709/8ا/7/ص .*ج .يوونلل «(عومجملا هحرشو بذهملا» .505-507ص .١ج ؛(ينغملا» )87١(

 .186١ص .”ج .«عومجملا» 0ك ”ىص ءاج .«ينغملا» ه7

 لحد



 ةالصلاب قلعتي ال ميرحتلا نأل ؛ يعفاشلاو ةفينح يبأ لوق وهو .حصت :(ةيناثلاو)

 .بوصغملا بوثلا سبلب امنإو اهتاذ

 ملف هلامعتسا اهيلع مرحي ام اهتالص يف تلمعتسا ةأرملا نأ : (ىلوألا ةياورلا) هجوو

 يه امب برقتت فيكف ةبرقو ةعاط ةالصلا نإف ًاضيأو . سجن بوث يف تّلص ول امك حصت
 ؟هيف ةيصاع

 :"'9ةروعلا رتس نع زحعلا "هال

 عوكرلاب ًءاميإ ءىموي اسلاج ىلص «ةأرما وأ ناك الجر ةروعلا رتس نع زجع نمو
 ,ةمركعو عاطع هب لاقو .رمع نبا نع يورملا وهو ةلبانحلا بهذم اذهو .دوجسلاو

 .دوجسو عوكرب ًامئاق يلصي :رذنملا نباو يعفاشلاو كلام لاقو

 1 5 ء 4: 7

 رتسلا نم ءيش سولجلا يفو ؛مايقلا نم دكا رتسلا نأل ؛ حجرأو ىلوا لوألا لوقلاو

 .ةداعإ ةلاحلا هذه يف ىلص نم ىلع سيلو .مايقلا ىلع مدقيف

 :©'9ةرورضلل بوصغملا بوثلاب وأ سجنلا بوثلاب ةروعلا رتس 4

 ةلاح يف اذهو ,ةالصلا يف هب ةروعلا رتسو سجنلا بوثلا سبل زوجي ال هنإ :انلق

 سبل زوجي هنإف هب ةروعلا رتسو رهاطلا بوثلا سبل نع زجعلا دنع امأ ءرايتخالاو ةعسلا

 دنع اذهو ءانايرع يلصي الو هيف يلصيو ةرورضلل هب ةروعلا رتسو سجنلا بوشثلا

 . يعفاشلا مامإلا باحصأ نم ينزملا مامإلاو كلام لوق وهو ,ةلبانحلا

 . هتالص ديعي الو «سجنلا بوثلاب يلصي الو ًانايرع يلصي :روثوبأو يعفاشلا لاقو

 اذه ىلع ةداعإ ال .ةرورضلل سجنلا بوشلاب ةالصلل نيزيجملا ةلبانحلا دلعو

 هزجعك هنع طقستف اهنع زجع دقو ةالصلا ةحصل طرش ةساجنلا نم ةراهطلا نأل ؛ ىلصملا

 قح نم كلذ يف امل ؛ًانايرع ىلص ًابوصخم ًابوث الإ دجي مل َّنِإو .ةلبقلا ةفرعم نع

 .189-488١ص جا .«عومجملا» هو ”ص الج ««ينغملا» ةفسش]

 .189-4884١ص 23ج .(«عومجملا» هو ”ص 01ج 2(« ينغملا» (6ه7515)

 الحل



 هذه ىف ةلبانحلا بهذمك ةيعفاشلا بهذم نأ ودبيو . ةلبانحلا حرص اذهبو .يمدآلا

 هيف هبحاص ناذعتسا نكمأ ّنِإف .هريغل ًابوث الإ نايرعلا دجي مل اذإ :اولاق دقف «ةلأسملا

 هيلع ةدافإ اوت, اناره ىلضوب ديد ةةلقلا ”كييرعح ةلزوك هةقذاككا

 عبارلا عرفلا

 2055 ةلبقلا لابقتسا

 :طرشلا اذه ىف فالخ ال 8

 فالخ الو .اهلباقي يلصملا نأل ؛ةلبق تيمس «ىلاعت هللا اهفرش ةبعكلا يه :ةلبقلا

 نم طرش ةالصلا يف ةلبقلا لابقتسا نأ ىلع نوملسملا قفتا دقف ءاهلابقتسا طرش يف

 #«مارحلا دجسملا رطش كهجو لوف تجرخ ثيح نموإط : ىلاعت هلوقل ؛اهتحص طورش
 امك رفسلا يف لفنلا ةالص ريغ يفو .فوخلا ةلاح ريغ يف همازتلاو طرشلا اذه موزل نكلو

 .هلثم ةفلكم اهنأل ؛ لجرلا مزلي امك اهتالص يف ةأرملا مزلي طرشلا اذهو .دعب اميف هنيبنس

 ٠" ةلبقلا لابقتساب دوصقملا :

 نمل ةبسنلاب اذهو .ةفرشملا ةبعكلا نيع ىلإ هجوتلا وه ةلبقلا لابقتساب دوصقملاو
 ءاهل دهاشم ريغ ًاديعب ناك نمل ةبسنلاب امأ .اذه يف فالخ الو ءاهنياعيو اهترضحب وه

 .اهنيع نييلو ةقرشملا  ةبعكلا ةهجب نه هقح. يف ةلبقلاف

 ١“”- ةبعكلا فوج يف ةالصلا :

 (ةضورفم) ةبوتكم وأ تناك ةلفان .ءاملعلا ةماع دنع ةزئاج ةبعكلا فوج يف ةالصلا

 .«جاتحملا ينغم» ءاهدعب امو ١5 ص .ج .؛عومجملا» ءاهدعب امو 47 5ص ١ج .«ينغملا» (015)

 ١١ص .1ج .«عئادبلاو ءاهدعب امو 87/ص .١ج .«دهتجملا ةيادب) ءاهدعب امو ١ 45ص ء.١ج

 «ريغصلا حرشلا ىلع يواصلا ةيشاح» ءاهدعب امو 188١ص .١ج .«ريدقلا حتفو ةيادهلا» ءاهدعب امو

 « يسوطلل «ةياهنلا» ءاهدعب امو ١90 ص ١ج .«راهزألا حرش» ءاهدعب امو ١٠/ص .١ج .ريدردلل

 ."7ص

 الحا



 .قلطملا لفنلا زوجيو .ةبوتكملا ةالصلا ءادأ زوجي ال : دمحأو كلام لاقو

 نِإف ءاهنيع سيلو اهتهج هتلبق ءاهنياعي ال يذلا ةفرشملا ةبعكلا نع ديعبلا نإ :انلق

 هربخأف اهلهج نإو ءاهيلإ يلصي هنإف ؛ةلبقلا فرعي ناكو  ندملا يف  رضحلا يف ناك
 لبقي امك «ةلاحلا هذه يف داهتجالا هل زوجي الو اهيلإ يلصي نأ همزل .هربخ لبقي نم اهب

 .دهتجي الو ةقثلا نم يعرشلا صنلا مكاحلا

 اوناك ءاوس ءالقعلا نيغلابلا نيملسملا نم سانلا رئاس لبق نم ةلبقلاب ربخلا لّبقُيو

 هبشأف نيدلا رابخأ نم هنأل ؛ ةلبقلاب ربخلا لوبقل طرق تيس يل ةروكذلا نأل ؟ًءاسن وأ الاجر

 ملعت مل نإو .هيلإ ةمهتلا قرطتو هنيد ةلقل قسافلا ربخ لبقي الو ءدحاولا نم لبقيف ةياورلا

 .اهفالخ رهظي مل ام ةلادعلا ىلع ىتبت ملسملا ةلاح نآل ؛هريخ لبُق هقسف الو هتلادع

 ال اهنأل ؛ ؛دهتجي الو اهيلإ يلصيف بيراحملاب لدتسا ةلبقلاب هربخي رم وب نإ

 بيراحملا هذه ةلالد نوكتف «ةلبقلاب ةفرعملا لهأ نم ةعامج ةرضحب الإ ماقُت الو بصنُت

 .بيراحملا ةلالد دوجو عم داهتجالا زوجي الو اهب قكدعلا ةقثلا ربخملا ةلالد ةلبقلا ىلع

 :رفسلا يف ةلبقلا ةفرعم ليبس +5” 

 اذهو ديلقتلاب فرعتو .دهتجملا قح يف اذهو .داهتجالاب رفسلا يف ةلبقلا فرعتو

 يذلا لدعلا فراعلا ةقثلا دجي مل اذإ هداهتجاب دهتجملا ذحخأي امنإو .دلقملا قح يف

 نأل ؛ عرشلا ماكحأب ًالهاج ناك نإو . ءاهتلدأب ملاعلا وه ةلبقلاب دهتجملاو . ةلبقلاب هربخي

 ةلبقلا ةفرعم ةلدأ نمو ؛هريغ لهج نإو هيف نيدهتجملا نم ناك ءيش ةلدأ ملع نم لك

 .«نودتهي مه مجنلابو# : ىلاعت لاق .موجنلاب لالدتسالا

 ؛اهيلإ هداهتجا هيدؤي يتلا ةهجلا ىلإ ةالصلا هضرفف ,دهتجملا دهتجا اذإف - "“ ؛

 هتالضو .ىلصو ىّرحت .ةملظ ذ وأ ميغل ةلدألا هيلع تيفخ نإف .هتلبق يه ربتعت اهنأل

 ملاعلاو مكاحلا هبشأف «ةلبقلا ةلدأب هملع عم باوصلا ةفرعم ىف هعسو لذب هنأل ؛ ةحيحص

 . صوصنلا هيلع تيفخ اذإ

 ,داهتجالا ةداعإ همزل ىرخأ ةالص دارأ مث ,ةهج ىلإ داهتجالاب ىلص اذإو
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 هداهتجا ريغت ْنِإف .داهتجالا ةداعإ همزل اهلثم هيلإ عفر مث ةثداح يف دهتجا اذإ مكاحلاف

 ظحاليو .اذه يف فالخ الو .لوألا هداهتجاب ىلص ام دعي ملو .يناثلا هداهتجاب لمع

 .هريغ ًادهتجم دلقي نأ دهتجملل زوجي ال هنأ انه

 لدعلا ةقثلا ربخملا لوقب ذخأي هنإف ةلبقلا ةلدأب لهاجلا وهو .دلقملا امأ 57

 مل نإف ةلبقلا ةهج نأشب هداهتجا يف هدّلق ًادهتجم دجوو هدجي مل نإف .ةلبقلاب فراعلا

 : ةلبقلا ىف دلقملاو دهتجملا أطخ "7

 ةبعكلا ةهج ريغ ىلإ ىلص هنأ هل رهظ مث .ةهج ىلإ داهتجالاب ىلص اذإ دهتجملاو
 دوجو مدعل هلاح بسح ىلص وأ .هديلقتب ىلص يذلا ذلقملا كلذكو .ةداعإلا همزلت مل

 طقسف هب ىتأ ام ريغ نع زجاع هنألو ؛دهتجملا هبشأف هب رمأ امب ىتأ هنأل ؛هدلقي نم

 .لابقتسالا نع نيزجاعلا رئاسك هنع

 : سوبحملا ةلبق "6

 رفاسملاك وه : مهضعب لاقف ءوه اهفرعي الو «ةلبقلاب هربخي نم دجي مل اذإ سوبحملا
 هنأل ؛ةلبقلا ةهج ريغل ىلص هنأ رهظ اذإ هيلع ةداعإ الو قلصت . هسبحم ىف ىرحتي

 وهف بيراحملاب لالدتسالا نع زجاعو «ةقثلا ربخملا ربخب لالدتسالا نع زجاع

 .رفاسملاك

 سماخلا عرفلا

 267"ءادألاو ءاضقلا نيب بيترتلا

 :طرشلا اذهب دوصقملا 8

 ءادأ ىلع ةتئافلا ةالصلا ءاضق ميدقت وه ءادألاو ءاضقلا نيب بيترتلا طرشب دوصقملاو

 اذهو .ةرضاحلا ةالصلا ءادأ ةحصو زاوج طرش اذهف .ةرضاحلا يأ .ةمئاقلا ةالصلا

 . مهريغو ةيفنحلاو ةلبانحلا بهذم

 .اهدعب امو ١١١ ص 2 1 ««عئادبلا» لهذدعب امو "١5ص ٠ جا .(ىنغملا» 655١

 /ا١



 ,ةرضاحلا ةالصلل راص مئاقلا تقولا نأ هتجحو تيترتلا بجي ال : يعفاشلا لاقو

 .اهتقو ىف اهؤادأ بجيف

 اهلصيلف اهيسن وأ ةالص نع مان نم» :فيرشلا ثيدحلاب بيترتلل نوطرتشملا جتحاو

 ةالصلا ءادأ ناكف .ةتئافلا ّثقو ركذتلا ّثقو ٌعراشلا لعج دقف «اهتقو كلذ نإف ءاهركذ اذإ

 رهظلا ةالص هتتاف نم كلذ ىلعو .زوجي الف اهتقو لبق ٌءادأ ةتئافلا ءاضق لبق ةرضاحلا

 .رصعلا مث ًالوأ رهظلا ىلص رصعلا تقو لخدو

 :تئاوفلا ءاضق ىف بيترتلا - ١”

 عبرأ نع َلغش امل ِكِفي يبنلا نأ هيف لصألاو .تئاوفلا ءاضق يف بيترتلا بجي
 اذإ اذهو .بيترتلا ىلع ليللا نم تقو يضم دعب نهاضق .قدنخلا ةكرعم يف تاولص

 تئاوفلا ةرثكب نأل ؛طقسي اهئاضق يف بيترتلا نإف ترثك اذإ امأ «ةليلق تئاوفلا تناك

 . ىلوأ تئاوفلا ءاضق يف طقسي نئلف «ةرضاحلا ةالصلا ءادأ عم بيترتلا طقسي

 . ةريثك تناك نإو تئاوفلا ءاضق يف تنيئرتلا مزلي : ةلبانحلا دنعو

 :بيترتلا طقسي ام ١”

 دحاب ةرفاسلا) ةمئاقلا ةالضلا:ءاذاو ةنفافلا ةالصلا ءانطق نيني بشرتلا طرتشا طق
 : ةيلاتلا بابسألا

 يف لغتشا ول ثيحب ةئئافلا ةالصلا مئاقلا تقولا رخآ يف ركذي نأب تقولا قيض :(ًالوأ)

 .بيسملا نب ديعس لوق اذهو . ةرضاحلا ةالصلا ءادأ لبق تقولا جرخي اهئاضق

 . ةيفنحلاو «ةلبانحلاو .يروثلاو . يعازوألاو

 تنيعتو انهنقو وه ةفانلا ةاليطلا نكذتت تقر فج تفيردتلا ثيرحللا نألا «نايستلا 1 افاقز
 ةالصلا عم اهقح يف بيترتلا ةاعارم مزلي «ةتئاف ةالص دجوت الف نايسنلا عم ركذت ال

 .ةمئاقلا

 تتافل اهيف بيترتلا ةاعارم تبجول «ترثك اذإ تئاوفلا نأل ؛تئاوفلا ةرثك :(ًاثلاثإ
 تاولص ةتس وهف ةريثكلا تئاوفلل ىندألا دحلا امأ .زوجي ال اذهو ةمئاقلا ةالصلا

 . ةيفنحلا دنع
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 ثلاثلا بلطملا

 اهيف عورشلا لبق ةالصلل عرش ام

 :ثحبلا جهنمو ديهمت - ”0 ١

 ناذألا :(لوألا) : نائيش هيف عورشلا لبق (ةضورفملا) ةبوتكملا ةالصلل عرش يذلا

 .ةعامجلا :(يناثلاو) ءةماقإلاو

 ,ةماقإلاو ناذألا :(لوألا عرفلا) :نيعرف ىلإ بلطملا اذه مسقنس اذه ىلعو

 .ةعامجلا :(يناثلاو)

 لوألا عرفلا

 ةماقإلاو ناذألا

 : امهفي رعت - "3/9

 .©4#9هلوسرو هللا نم ناذأو» : ىلاعت هلوق هنمو «مالعإلا :ةغللا يف ناذألا

 وه وأ ,ةضورفملا ةالصلا تقو ملعي صوصخم لوق : يعرشلا حالطصالا يفو

 .9"2ةصوصخم ظافلأب ةالصلا تقوب مالعإلا

 «ةالصلا تماق دق» : ىنعمو .«©"9ةالصلا يف عورشلل مالعإلا :يهف ةماقإلا امأ

 .("”)ههمايق ناح وأ اهلهأ ماق أ

 :امهتيعو رشم - 4

 بهذم اذهو .ةدكؤملا ننسلا نم ةماقإلاو ناذألا نأ ىلإ ءاهقفلا ضعب بهذ

 . ةلباتحلا ضعب لوقو «ةيعفاشلا دنع حجارلا لوقلاو ةيكلاملا

 00000000 ,[# ةيآلا :ةبوتلا ةروس] 050
 ١21ج .(جاتحملا ينغم» 21"#"ص .١ج .(«مالسلا لبس» ١"#. ص .١1ج .«راطوألا لين» (078)

 . 1ص

 .68١"ص ١1ج .«عئادبلا» (879)

  )870١ء4ج .ريثألا نبال (ةياهنلا» ص١45.
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 بوجولاب نيلئاقلا ةجحو ءامهبوجو ىلإ ةيرهاظلاو ةيديزلاو ةيفنحلاك نورخا بهذو
 يفو .يراخبلا مامإلا امهجرخأو .مزح نبا امهركذ ناذللا ثريوحلا نب كلام اثيدح

 ْمُكدْيَِو ,مكدحأ مكل نذؤيلف .ةالصلا ترضح اذإف» :هيف تدرو لوألا ثيدحلا
 امكمؤيل مث ءاميقأ مث ءانذأف امتجرخ اذإ» : كك يبنلا لوق يناثلا ثيدحلا يفو ,«مكربكأ

 .©77بوجولا لئالد نم اذهو ءامهيلع بظاوو امهب رمأ ِهلَي يبنلا نإ ًاضيأو .«امكربكأ

 :”9ةماقأو ناذأ اهل ىتلا ةالصلا ماله

 ىتلا (سمخلا تاولصلا) ةضورفملا ةالصلا يه ةماقإو ناذأ اهل نوكي يتلا ةالصلاو

 ريغ يف ةماقإ الو ناذأ الف .(رفسلا لاح ريغ يف يأ) ةماقإلا ةلاح يف ةعامجب ىّدوَ

 . ةئيعم تاقوأ اهريغ نود اهل يتلا يهو .(ةضورفملا) ةبوتكملا ةالصلا

 ]ع

 مهنم بحتسي نكلو ناذألا بوجوب نيلئاقلا كتهت نيرفاسملا ىلع ناذاللا بجعل الو

 كرت مهل هركي نكلو .هركي ملو مهأزجأ ناذألا اوكرتو ءاوماقأو ةعامجب اوْلَص ْنِإف «ناذألا

 . ةماقإلا

 سمخلا تاولصلا نم ةضيرف لكل ةماقإلاو ناذألا بجي :ةيرهاظلا دنعو 265

 لقأو ,ةعامج ىلصت تماد ام .رضحلا يفو رفسلا يف .ةيضقم وأ اهتقو يف تناك ءاوس

 . نانثا عمجلا
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 :درفنملل ةماقإلاو ناذالا  "ا/ا/

 دقف ماقأو َنّذَأ ْنإف .(ةضورفملا) ةبوتكملا ةالصلا يف ةماقإ الو ناذأ درفنملا مزلي ال
 نْدْوُي نأ  ًادرفنم ناك نإو - ىلصملل لضفألا ناك اذهلو . ىلاعت هللا ُركذ امهنأل ,نسحأ

 يلصي ناك نإو هب رهجي مل ناذألا تقو ريغ يف وأ ًءاضق يلصي ناك نإ هنأ الإ : ميقيو

 .”ج «(«ىلحملا» .ه 5ص ء١ج .يديبزلل «حيحصلا عماجلا ثيداحأل حيحصلا ديرجتلا» (081)

 .١ج .«عئادبلا» .4 ١ "١ص «١ج .(«ينغملا» 8١-77, ص .؟ج .«راطوألا لين) ء17"-55١1ص

 «ليلخ رصتخم حرش ليلجلا بهاوم» .«١9ص ءا١ج .«يواصلا ةيشاحو .1170-١؟5 ص

 .7١7ص ء1ج .راهزألا حرش .باطحلل

 ,1١1ص .١ج ىعئادبلا» ء5*1ص .*ج .(«ىلحملا» .4 8١ص ءاج .«ينغملا» (ه87)

 .١87ص جا .(عرمجملا»



 676 ناذألاب نهجلا هل ايحعتيلا «اهوشتا وأ :ةيداب ىف اغيقولا» قف

 لكل ميقي مث ىلوألل نذؤي نأ اهئاضق دنع هل بحتسا «تاولص هتتاف نمو 4

 .59سأب الف نذؤي مل نِإو :ةالص

 مث « ميقيو ىلوألل نذؤي نأ بحتسا امهالوأ تقو يف نيتالص نيب عمج ْنِإف 84

 نم ةدحاو لكل ةماقإب امهالص ةيناثلا ةالص تقو يف امهنيب عمج ّنِإو .ةيناشلل ميقي

 .«؟*سأب الف ةدحاو ةماقإب امهنيب عمج ْنِإو «نيتالصلا

 :©؟9ةماقإو ناذأ ءاسنلا ىلع بجي ال ٠

 نب ديعسو «سنأو ءرمع نبا لاق اذهب .ةماقإ الو ناذأ ءاسنلا ىلع بجي ال

 «ةلبانحلاو «فانحألاو .روث وبأو .كلامو «يروثلاو «نيريس نباو ءنسحلاو ,«بيسملا

 اذهل ةجحلاو .ًافالخ هيف ملعأ الو :ةمادق نبا لاقو ؛ةيرفعجلاو «ةيديزلاو ؛ةيرهاظلاو
 هللا لوسر تعمس :تلاق ديرب تنب ءامسأ هتور يذلا ثيدحلا ءاهقفلا هيلإ بهذ ىذلا

 يف ةمادق نبا ثيدحلا اذه ركذ .«ةماقإ الو ناذأ ءاسنلا ىلع سيل» :لوقي هي

 لصألا يف ناذألا نألو . ثيدحلا باحصأ نم هجرخأ ْنم ركذي ملو ««ينغملا»

 «ناذألا هقح يف عرشي ال نمو .ةأرملل كلذ عرشي الو توصلا عفر هل عرشيو «مالعإلل

 ىلع سيل اضيأو .ةعامجلا ضعب كردأ نمكو ,.يلصملا ريغك .ةماقإلا هقح يف عرشي ال

 نب كلام ثيدح يفو «ةماقإلاو ناذألا نهيلع نوكي الف ,ةعامجب ةالصلا ءاسنلا

 مكمؤيلو .مكدحأ مكل نذؤيلف» :هيفو هانركذو .يراخبلا هجرخأ يذلا ثريوحلا

 فلل ردا نبت ءاسنلا سيلو ««مكربكأ

 ؟ةماقإلاو ناذألا ءاسنلل بحتسي له 0

 .41 86ص ء1ج «(«ينغملا» ءاوالسص ء١ج ء( ئادبلا» . ١ ؟ © ص جا .«ىلحملا» (ه9"8)

 .418-419ص ء١ج .(ينغملا» (884)

 .١47ص .١ج .(«ينغملا» (070)

 ةيشاح» ,.١؟59 ص .ج .«ىلحملا» .4؟5؟ص .١ج .«ينغملا» .15؟ص .١ج .«عئادبلا» (ه#5)

 21ج ناهزألا حرش» ,.455صض .١ج .باطحلل «ليلجلا بهاوم» .45؟ص .١ج .(«يواصلا

 . 50ص (ةياهنلا» . 4 7١"نص



 ؟ةماقإلاو ناذألا ٌنِهل بحتسي له نكلو «.ةماقإ الو ناذأ ءاسنلا ىلع بجي ال :انلق

 ؛ ٌنسَحَف 0 َنْذَأ ْنِإ» : ىلاعت هللا همحر يرهاظلا مزح نبا فورعملا هيقفلا لاق

 نع هانيورو .نسح لعف امهتقو يف امهف .كلذك ةماقإلاو ,ىلاعت هللا ركذ ناذألا نأل

 اذهو .2«ميقتو نذؤت ةشئاع تناك : سوواط لاقو .اهسفنل ةأرملا ميقت :لاق ءاطع

 ةماقإلاو ناذألا ةلأسم يف يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج دقف «ةلبانحلا بهذم

 ْنِإو سأب الف َّنْلَعَف ْنِإ» :لاق دمحأ نع يور دقف ؟كلذ َّنهل ْنسُي لهو» :هلوق ءاسنلل
 بهذم وهو «ةيعفاشلا بهذم يف لاوقألا دحأ اذهو .©”8«زئاجف َنْلعفي مل

 فعلا

 يف اولاقو .نسحف اهسفنل تماقأف اهدحو ةأرملا تلص اذإ :ةيكلاملا دنعو ”

 لوخدب مالعإلل عرش هنأل ةأرملا نم ناذألا بَّلطُي مل ثيح .ةماقإلاو نادال: نيب قرقلا

 كلذلف ,ةالصلل بهأتلاب سفنلا مالعإل تعرش ةماقإلاو ,ةالصلل روضحلاو .تقولا
 يف روهشملا لوقلا وه اذهو ,2*؛”ءاسنلاو لاجرلل ةماقإلا تعرشو لجرلاب ناذألا صتتخا

 يفو .توصلا عفر ناذألا يف نأل ناذألا نود ةماقإلا ّنهل بحتسي مهدنعف بهذملا

 .©”؛'اهتوص عفرت ال ةماقإلا

 نيجتسم ؛ةماقإ الو اذا ريق كلم ةفامحت ءاسلا كلم اذ[ ةفنحلا دتعوب هوت
 يطع

 الب اهنع هللا ىضر ةشئاع انتما .ءاسنلا نم ةعامج انك :تلاق .ةطئار نع هوور ثيدحب

 هتيشاح ىف لاق  نيرخأتملا ةيفنحلا ءاهقف نم  نيدباع نبا لاقو .«ةماقإ الو ناذأ

 . 9١ص اج .«ىلحملا» (هالال)

 .47؟ص .١ج .«ينغملا» (88)

 . 58ص «ةياهنلا» .1١٠/-5١١ص اج .«عومجملا» (599)

 .454 254 ص .١ج .باطحلل «ليلخ لصتخم حرش ليلجلا بهاوم» (240)

 ةأرملا تلص اذإ :ًاضيأ ةيعفاشلا دنعو ٠١. ٠١5. 8ص .*ج .«عومجملا هحرشو بذهملا» (541)

 نأ ةأرملل زوجي مهدنع لوق يفو اذه ,ناذألا نود ةماقإلا بحتسي مهدنع ًاضيأ روهشملاف ةدرفنم

 تلص نإ كلذكو ءاهبحاوص عمست ام قوف اهتوص عفرت ال نأ طرشب نكلو «ةعامج ءاسنلا ةالصل نذؤت
 .اهسفن عامسإل هجاتحت ام قوف اهتوص عفرت ال نأ طرشب نذؤت نأ لوقلا اذه ىلع اهل زوجيف ةدرفنم

 .١٠1ا/-5١٠1ص ء'*ج .«عومجملا»

 . 1١؟6ص .١ج .(ةيادهلا ىلع ةيانعلا» (0845)



 وأ ذأ( نيلطم اذ فانتا ءاةناقالاو كادآلا .ئأ كلذ سي "لو: نادهملا نذلا» نلغ

 نيح «ةماقإ الو ناذأ ريغب ّنُهّتْمَأ اهنع هللا يضر ةشئاع نأل ؛ةعامج نيَّلِص ولو ًءاضق
 كرت يأ  اهكرت نأل كلذك ًاضيأ ةدرفنملا نأ يضتقت هذهو «ةعورشم نهتعامج تناك
 دارفالا لاعب ناكذ :.:ءاسلا ةعابسلا ةيعرتت لاش ةننينلا نه قاك ب اةناقإلاو ناذآلا
 .ءاسنلل ةماقإلاو ناذآلا زاوج حجارلاو , 649 ىو

 :649ناذألا ةيفيك -15

 دقو .ةيداهتجالا رومألا نم ىه تسلق دع ىبنلا نع تدرو هتفصو ناذألا ظافلأ

 اذهبو .هنع هللا يضر لالب ناذأ .هظافلأو ناذألا غيص نم لبنح نب دمحأ مامإلا راتخا

 . (ةيفنحلا) يأرلا باحصأو .قاحسإو .يروثلا لاق ناذألا

 تالا وه لالب ناذأو

 ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا ربكأ هللا

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ

 ةالصلا ىلع ٌيح ةالصلا ىلع يح
 حالفلا ىلع يح  حالفلا ىلع يح

 ربكأ هللا ربكأ هللا

 هللا لإ هلإ ال

 ."١9ص كج .«راتخملا ردلا ىلع (نيدباع نبا ةيشاح) راتحملا درلا» (047)

 1١. ؛ص كج ,«ينغملا» (514)

 لو



 :”*؛ةماقاإلا ةيفيك - "خه

 ةماقإلا كي هللا لوسر نع ةدراولا ةماقإلا غيص نم لبنح نب دمحأ مامإلا راتخاو

 : ةيلاتلا

 هللا لونا ادمكس نأ كينكا

 حالفلا ىلع يح ةالصلا ىلع يح

 ةالصلا تماق دق ةالصلا تماق دق

 هللا الإ هَلِإ ال ربكأ هللا ربكأ هللا

 .«مونلا نم ريخ ةالصلا» : حبصلا ناذأ يف لوقيو - 7

 يح» :هلوق دعب «نيترم «مونلا نم ريخ ةالصلا» : حبصلا ناذأ يف لوقي نأ ا

 «نيريس نباو «يرصبلا نسحلاو ءرمع نبا لاق هبو ««بيثوتلا» ىمسيو .«حالفلا ىلع

 بهذم وهو .يعفاشلاو «روث وبأو ,قاحسإو «يعازوألاو ,يروثلاو ,.كلامو .يرهزلاو

 ةالص نألو «هريغ نود هيف تدرو ةنسلا نأل ؛رجفلا ناذأ ريغ يف بيثوتلا هركيو . ةلبانحلا

 بيثوتلاب تصتخاف مون نع ةالصلا ىلإ نوموقي سانلا ةماع هيف ماني تقو رجفلا

 . ”؟0هيلإ ةجاحلاب اهصاصتخال

 : 649 ناذألا تقو - “مال

 «صوصخم تقو تاولصلا هذه نم لكلو «ةبوتكملا سمخلا تاولصلل ناذألا عرش

 الو هب دتعي الف عورشملا هتقو ريغ يف عقو اذإف .هتقو يف نوكي نأ ناذألا ةحصل طرتشيف

 لبق عرش هنأل ,رجفلا ناذأ هانلق امم ىنثتسي نكلو .اذه ىف فالخ الو .ًايزجم نوكي

 اولكف «ليلب نذؤي يدب نإ» : هلك يبنلا لوقل ملعلا لهأ لورق اذهو ءرجفلا ةالص تقو

 سانلا هيف ماني تقو هنأل كلذب رجفلا صتخا امنإو .«(«موتكم مأ نبا نذؤي ىتح اوبرشاو

 14٠. "ص ءا١ج .(ينغملا» (045)

 .5١1-7١8/ص لج «(ىنغملا» (هئ5)

 5١09-75 5١. ص 21ج ««ينغملا» (ه 5



 نكلو .اهيلإ اوبهأتيو اوضهنيل «ةالصلل تقولا لوخد لبق مالعإلاو هيبنتلا ىلإا وجاتحاف

 .ًاريثك ةالصلا تقو ىلع رجفلا ناذأ مدقتي ال نأ يغبني

 تقولا لوأ يف ناذألا نوكي نأ بحتسيف ءرجفلا ريغ ةالصلل ىرخألا تاقوألا امأ

 .ةالصلل اودعتسيو تقولا لوخدب سانلا ملعيل

 :©4؛9ةماقإلاو ناذألا طورش -4

 :اهنم «طورش ةلمج ةماقإلاو ناذألا ىف طرتشي

 نرهون ماهل هر صغملا» نالو..عيرشلا» ىف درو انيك برم نوكيا انا تاذآلا' يف طرشي
 ابترم دري مل اذإف ؛ةالصلل ناذألاب سيل هنأ سانلا نظل بيترتلا مدعب لتخي - مالعإلا

 ؛ عرشلا يف دراولا بيترتلاو ظافلألاب نوكت نأ ةماقإلا يف طرتشي كلذكو . حصي مل

 . صنلا ضرعم يف داهتجا ال ذإ

 . بابحتسا طرش اذهو «نيتعكر ةالصو ءوضو ردقب .ةماقإلاو ناذألا نيب لصفي نأ

 :ةيرهاظلا لاقو .ناذألا ىلوت نم ةماقإلا ىلوتي نأ يغبني ةيعفاشلاو ةلبانحلا دنعو  ج

 ند يذلا ريغ ميقي نأ زوجيف .طرشب اذه سيل

 لاق اذهبو ءًارجأ نذؤملا هيلع يفوتسي ال .ًاعوطتو ةبسح نوكي نأ ناذألا يف طرتشيو د
 ؛ةرجألا ذخخأ زاوجب ىرخأ ةياور دمحأ نعو «ةلبانحلا بهذم رهاظ وهو .ةيرهاظلا

 ناذألاك ةماقإلاو .ةبسح كلذ لعفي نم دجوي ال دقو ناذألا ىلإ ةجاح سانلاب نأل
 | .انركذ اميف

 لهمتلا :لشرتلاب هوصقملاو+ ردحلاب ةماقإلاو»«لتسرتب ىذوي نأ .ناذألا :نف طرتشيو - ف

 اذإ» : لَك يبنلا لوقل ؛ ليوطتلا عطقو .عارسإلا وهو كلذ دض ردحلاو . ينأتلاو

 مالعإ ناذألا نألو ؛ يذمرتلاو دواد وبأ هاور زّدحاف تيقأ ذو : لسرفف تن

 هيف ةجاح الف نيرضاحلا مالعإ ةماقإلاو .مالعإلا يف غلبأ هيف لسرتلاو .نيبئاغلا

 . لسرتلا ىلإ
 عومجملا) ١408-140 ص ءا"ج ؛(ىلحملا» . 488 4150416 ,409/لص .1ج .«ينغملا» (044)

 .9١١ص .ج .(بذهملا حرش



 :”:9نذؤملا طورش -8

 ,رفاكلا ناذأ حصي الف ءاللقاع ءًاملسم .ًالجر نوكي نأ نذؤملا يف طرتشي

 لهأ نم هنأل ؛لقاعلا يبصلا نم حصيو ..تادابعلا لهأ نم اسيل امهنأل ,.نونجملاو

 ًافراع ةئسلاب ًافراع ًاريصب نذؤملا نوكي نأ بحتسيو .لضفأ لقاعلا غلابلاو .تادابعلا

 يف ةلحارلا ىلع نذؤي نأ زوجيو ءًامئاق نذؤي نأو ,توصلا نسح ًاتيص «تيقاوملاب

 هنيمي ىلع ههجو ريدي نأ بحتسيو «ةلبقلا ًالبقتسم رلاع ناكم ىلع نذؤي نأو .رفسلا

 هيمدق ليزي الو ««حالفلا ىلع ّيح» :لاق اذإ هراسي ىلعو ,««ةالصلا ىلع ّيح» :لاق اذإ

 عفريو .ةعامجلل نذؤي ناك اذإ هتوص عفريو .هينذأ يف هيعبصإ لعجي نأو .ةلبقلا نع

 .ناذألا يف هتوص عفر نود ةماقإلا يف هتوص

 «نماض مامإلا» : لك يبنلا لوقل ؛ ًالُذَع ًايقت نوكي نأ نذؤملا يف طرتشيو - ٠
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 يف سانلا هيلإ عجري نذؤملا نألو ؛لدع يقت الإ اهيدؤي ال ةنامالاو ««نمتؤم نذؤملاو

 .ًالدع ًايقت نكي مل اذإ مهّرغي نأ نمؤي الف ,مايصلاو ةالصلا

 ثدحم وهو ْنّذأ نِإَف.ميظع ركذ ناذألا نأل ؛ةراهط ىلع نوكي نأ طرتشيو 0١
 .زوجت تناك نإو ءهركت ةراهط ريغب ةماقإلاو .هرك بنج وهو نذأ َّنِإو زاج

 :سانلل ةأرملا ناذأ "7

 ةأرملا ناذأ حصي لهف .ًالقاع ًاملسم الجر نوكي نأ نذؤملا طورش نم نإ :انلق

 يتاللا ةوسنلل وأ اهسفنل ةأرملا ناذأ نأل ؛«لاؤسلا دوصقم وه اذهو ؟سانلا مومعلو لاجرلل

 هله يف ءاهقفلا لاوقأ ركذن لاوقألا هذه ىلع باوجللو , ةلرع اتملَكت لق ةعامج نيلصي

 : ةلأسملا

 د ناذألاب 0 0 ءاسنلا 7 د نأ زوجي 1 00 لاق _ مو»+ع

 لج .عئادبلا» 2511٠١68 ص ءاج .(عومجملا» «4075-21411ص 31ج ء(ينغملا» (8ه:19)

 كج «رامزألا حرش» لو ا/ل# كعأ 21١ 7ص 20ج قىلحملاو ١6١١-216١ ص

 .56-58ص (ةياهنلا» « ؛"ا/ص « ١1ج .باطحلل «ليلجلا بهاوم) , 7١9-770 ص

05 



 .””«ءاسنلا نود .لاجرلا مهو ةعامج يف ةالصلاب مزلأ نم ناذألاب كي

 ةيهارك بهذملا رهاظ : مهضعب لاقو .ةأرملا ناذأ حصي ال :ةيكلاملا لاقو 4

 .«”*'ًاهوركم ناكف ءاهنم ةروع وهو توصلا عفر هيف نأل ؛ةأرملل نيذأتلا

 مايقلا هل عرش نمم تسيل اهنأل ؛ةأرملا ناذأ ربتعي ال :ةلبانحلا لاقو 66

 .«””افالخ هيف ملعن ال :ةمادق نبا لاقو «ناذألاب

 .ةيصعم تبكترا دقف اهتوص تعفر نإ اهنأل ؛ةأرملا ناذأ هركي : ةيفنحلا لاقو 5

 فلسلا دهع يف نكي مل ءاسنلا ناذأ نآلو «ناذألاب رهجلا ةنس تكرت دقف تْضَمَح ْنِإو
 مهأزجأ موقلل ْثْنُدَأ ول نكلو «ةعدب ةثدحم لك» : لي لاقو ,تاثدحملا نم ناكف حلاصلا
 بحتست : ةفينح يبأ نع يورو .مالعإلا وهو دوصقملا لوصحل .داعي ال ىتح اهناذأ

 , ©*5ةداعإلا

 ِع 3 م 34 ٍِع هع 5 8

 لاقو .اهناذأ ءيزجي الف تنذا اذإو .ةأرملا ناذأ حصي ال :ةيديزلا لاقو - "17

 .©59لاجرلل ةأرملا نذؤت ال :ةيرفعجلا

 دّبعُي مل لاجرلل ْتَنُدَأ اذإف «لاجرلل ةأرملا ناذأ حصي ال :ةيعفاشلا دنعو "4

 .«"*مُهل اهنيذأت حصي الف .لاجرلل اهتمامإ حصي ال هنأل ؛اهناذأب

 :ةأرملا ةماقإ 8

 نم نيلصملا ةعامجل ميقت ال اهنإف ءانلق امك سانلا مومعل ةأرملا نذؤت ال امكو

 ,مالعإ ناذألاك ةماقإلا نأل ؛ةعامج يف مهعم تلص اذإ ءاسنلاو لاجرلا نم وأ لاجرلا

 . اهترشابمو ةالصلا ىلإ ضوهنلل نيرضاحلل نكلو

 ١50-1١51. ص الج .«ىلحملا» (ه60)

 ) )06١؛9"ه ص .١ج .«باطحلل ليلجلا بهاوم» .

 .814"ص كج ء(«ينغملا» (0886؟)

 .8١16ص كج .«عئادبلا» (ه6)

 .56 ص (ةياهنلا» . 5١9 ص كج .«راهزألا حرش» (005)

 ١١-21١5 هص الج .(عومجملا» (ههه)



 همحر باطحلا يكلاملا هيقفلا لاق دقف .ةأرملا ةماقإ دوج مدعب ةيكلاملا حرص دقو

 ةبحتسم يدي ةنئسح 0 يف ةماقإلا نإ ام َتلَص نإ 0 نإ» 0 هللا

 / امك 000 ةنسلا لصحت 8 م ل 0 يه 2 نأ

 .”9(اهناذأب ناذألا ةنس لصحت

 : ةماقإلاو ناذألا عمسي نم هلوقي ام

 :هلوق نذؤملا غلب اذإف .ءنذؤملا لوقي ام لثم لوقي نأ ناذألا عمسي نمل بحتسي

 ّىح» :نذؤملا لاق اذإو .(هللاب الإ ةوق الو لوح الو : عماسلا لاق .ء«ةالصلا ىلع ح١

 . (هللاب الإ ةوق الو لوح الو : عماسلا لاق ,«حالفلا ىلع

 يراخبلا هاور يذلا ثيدحلا يف ءاج ام هناذأ نم نذؤملا غارف دعب عماسلا لوقي مث

 :ءادنلا عمسي نيح لاق ْنَم» :لاق خي هللا لوسر نأ .هللادبع نب رباج نع هللا همحر

 هثعباو .ةليضفلاو ةليسولا 000 تا .ةمئاقلا ةالصلاو قماتلا ةوعدلا هذه فى مهللا)

 يف لوقي نأ بحتسيو . (ةمايقلا مون يتعافش هل ا (هتدعو يذلا ادور ًاماقم

 هللا اهماقأو ١» : عماسلا لوقي .«ةالصلا تماق دق» : غلب اذإف «ميقملا لوقي ام لثم ةماقإلا

 1 20057 (اهمادأو

 نارقلا أرقي وهو ناذألا عمسي نم - ١

 هنأل ؛نذؤملا لوقي ام لثم لوقيل هتءارق عطقي نارقلا أرقي وهو ناذألا عمسي نموا
 , 6880 توفي ل نارقلاو ير

 :**9نذؤي نذؤملاو دجسملا لخدي نم هلعفي ام - "٠

 . 40ص غ1ج «يكلاملا باطحلل «ليلخ رصتخم حرش ليلجلا بقاوم» (583)

 لوصآللل عماجلا جاتلا» .55ص :.١ج .يديبزلل «.حيحصلا عماجلا ثيداحأل حيرصلا ديرجتلا» (061)
 .١ج ,«ينغملا» ١-149. 48ص ء”ج .(ىلحملا» .155ص .١ج .«لوسرلا ثيداحأ يف

 .5-178؟5ص

 . 5ص ءاج .(ينغملا» (5648)

 .17١ص .7”ج .«ىلحملا» .4738-459ص ء1ج .(ينغملا» (059)

 الل



 جرحي مل «ناذألاب نذؤملا ادبف دجسملا لخد وأ .:ثذؤي نذؤملاو دجسملا .لخذد نمو

 مث هناذأ نم غرفي ىتح نذؤملا راظتنا هل بحتسيو .ةرورض وأ رذعل الإ دجسملا نم

 لوقي ام لثم لوقي نأ هنكمي ىتح .هناذأ نم نذؤملا غرفي نأ لبق سلجي الف .سلجي

 نذؤملا هلوقي ام لثم لقي ملو رظتني مل نإو .دجسملا ةيحت نيتعكر يلصي مث «نذؤملا

 .سأب الف  دجسملا ةيحت  ةالصلا حتتفا امنإو

 يناثلا عرفلا

 ةالصلل ةعامحلا

 :©3:)ةيوتكملا ةالصلا ىف ةعامجلا ةيعو رشم ىدم غ0

 يأ ةبوتكملا ةالصلل ةبسنلاب ةعامجب ةالصلا نأ ىلإ ءاهقفلا نم ريثك بهذ
 صضمعبو .ةيديزلاو ,ةيعفاشلاو ؛ةيكلاملا مهنم كو د سوكلا ةضورفملا تاولصلا

 (مهنمو) .ةيعفاشلا دنع يناثلا لوقلا وهو «ةيافك ضرف اهنإ :لاق نم (مهنمو) . ةيفنحلا

 .ءاطع لاق اذهبو .ءسمخلا ةضورفملا تاولصلل ةبجاو ةعامجلا نإ :لاق نم

 نأ الإ .ةيرهاظلاو ةلبانحلا بهذم وهو «ةيفنحلا خياشم ةماعو روث وبأو .يعازوألاو
 ْذِإ ؛ةيرهاظلل ًافالخ دمحأ مامإلا كلذ ىلع ّصن ؛ةالصلا ةحصل ًاطرش تسيل ةعامجلا
 ,ةيزجم ريغ هتالصف ءرذع الب ةعامجلا رضحي ملو .ءادنلا ملسملا عمس اذإ :اولاق

 .ةالصلا ةحصل طرش مهدنع ةعامجلا نأ كلذ ىنعمو

 ةعامجلا ةالصو : حيحصلا ثيدحلا :ةدكؤم ةنس اهنإ لاق نمل ديلا >6

 .(ةجرد ْنيرشعو عبسب» : ةياور يفو «(ةجرد نيرشعو سمخب َذفلا ةالص نم ٌلضفأ

 ثيدح :نيع ضرف :يأ .«نايعألا ىلع ةبجاو اهنإ :لاق نمل ةجحلاو 6
 ناس .دجسملا ىلإ ىندوقي دئاق ىل سيل هللا لوسر اي : هِي يبنلل لاق يذلا  ىمعألا

 لي هللا لوسر هاعد ىّلو املف .هل صخرف «هتيب يف يلصيف هل صخري نأ كي هللا لوسر

 ”57-5ص 37ج .(مالسلا لبسو) ء١16-١6١ص هج .يوونلا حرشب (ملسم حيحص) (050)

 ,١2ههص ١31ج .«عئادبلا» 2.١١١ ص ص ةيادب) .١ا/ال-75١ ص .7ج «(ينغملا»

 .١ج .«يواصلا ةيشاح) 277” ص جا .(جاتحملا ينغم )عل ١-88١ص 14ج .(ىلحملا»

 8 ١* ص ٠ ١1ج , راهزألا حرش 0 ١ ؟ ص

 الحا



 ع 0 0 2( بجأ : لاق . ا : لاق ؟ةالصلل ءادنلا 0 :لاقف

 0 ةلوبقملا راذعألا نم كلذ

 :5ءاسنلل ةعامجلا ةيعورشم ىدم - 5

 مأ ةبجاو ةعامجلا لهو .ءاسنلا ةالصل ةعامجلا ةيعورشم ىدم يف ءاهقفلا فلتخا

 امو مهلاوقأ يلي اميف ركذنو .؟ةبوتكملا تاولصلا نهئادأ يف ءاسنلل ةبسنلاب ةبحتسم

 .لاوقألا هذه نم حجارلا لوقلا نّيبن مث .هب اولدتسا

 :ةيفنحلا بهذم :(ًالوأر 2

 ءالقعلا نيغلابلا لاجرلا ىلع بجت ةبوتكملا ةالصلا يف ةعامجلا :ةيفنحلا لاق

 ىلإ نهجورخ نأل ؛ءاسنلا ىلع ةعامجلا بجت الف جرح ريغ نم اهيلع نيرداقلا رارحألا

 يف لاجرلا عم ةعامج نّيَّلَص ول نكلو «نمرملو نول هجن هجانعملا يف تاع احلا
 ءاسنلا نم  تاباشلا يأ  ٌباوشلل حابي ال :ًاضيأ اولاقو .نهتالص نهتأزجأ دجاسملا

 ةنتفلاو ءةنتفلا ببس نهنم جورخلا اذه نأل ؛دجاسملا يف تاعامجلا ىلإ جورخلا

 هل ضل يف مهدنع فالخ الف زئاجعلا امأو .مارح مارحلا ىلإ يدؤي امو ماع

 رهظلا ةالص يف اوفلتخاو «نيديعلاو ءاشعلاو ٍبرغملاو رجفلا ةالص ىف جورخلا يف

 :دمحمو فسوي وبأ لاقو .كلذ يف نهل صْحرُي ال : ةفينح وبأ لاقف 0 راو

 ال اذهو ءةنتفلا فوخل نهجورخ نم عنملا نأ :(امهلوق هجو) .كلذ يف َّنِهل صخّرُي
 ءءاشعلاو برغملاو رجفلا ةالص يف جورخلا ّنهل حيبأ كلذلو ءزئاجعلا يف ققحتي

 .ةعمجلاو رصعلاو رهظلا ةالص يف نهل حابي كلذكف

 ,تاقرطلا يف  قافلا راشتنا تقو رصعلاو رهظلا تقو ْنأ : (ةفينح ىبأ لوق هجو)

 24ج .فدواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» 15١. ص «4ج .يوونلا حرشب «ملسم حيحص» )05١(

 ١27”ص .؟7ج .«ينغملا» .هصص .؟ج ,يناقرزلل «كلام مامإلا ًأطوم حرش» :47/4ص

 حرش عومجملا» .176 ١16., ١169, 6ص .١ج .«عئادبلا» ,. 188 ص ؛ 4ج « مزح نبال «ىلحملا»

 ١2ج .؛«يواصلا ةيشاح» .7 ٠ ص ء١ج .«جاتحملا ينغم» .807-88ص ء1ج .(بذهملا

 .175ص .؟7ج «يلساربشلا ةيشاحو يلمرلل .«جاتحملا ةياهن» 15١.« ص
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 نإف ءاشعلاو برغملاو رجفلا تقو يف امأو . ٌنِهلَبق وأ مهلبق نم روذحملا لصح امبرو

 إف ؛نيديعلا ةالص يف نهجورخ زاوج امأو .لاجرلا رظن نيبو نهنيب و ةملظلا
 نا روظحملا عوقو عنمي امم .ءاملعلاو نوحلاصلا رثكي كلذكف اورثك ْنِإو فايف

 دال هليل ىرخلا نيل بان منهي فاشفلا

 مدصت امبرو «ةريبك ةنيدم يهو .رصملا يف نوكتف ةعمجلا ةالصل نهجورخ امأ

 يف ةالصلا نوكت ديعلا يف امنيب ءاهريغلو اهل ةئتف كلذ يفو .ماحزلا ةرثكل ةأرملا
 .لاجرلا ةيحان ءاسنلا لزتعت نأ نكميو .ءارحصلا

 .نهتويب يف ةبوتكملا نيلصيو .دجاسملا يف ةعامجلا ةالصل

 :ةيعفاشلا يهدم اناث د4

 هركيو .لاجرلا عم ةالصلل دجسملا ةعامج روضح اهل هرك .ةاهتشم ةأرملا تناك اذإ -

 :تلاق ةشئاع نع نيحيحصلا يف امل هب اهل هنذإ وأ هنم اهنيكمت يلولا وأ جوزلل

 ينب ًءاسن َتْعِنُم امك دجسملا َنهعنَمل .ٌءاسنلا ٌتَدَحَأ ام ىأر كي هللا لوسر نأ ولد

 نكت مل نو اة ةباشلا ةأرملا (ةاهتشملا ةأرملا» موهفم يف لخديو . (ليئارسإ

 .اهبايث يف ةلذتبم : يأ ةنهملا بايث يف تناك ولو «ةنيزتم الو ةرطعتم

 وأ ةنيزلا نم ءيش اهب ناك اذإ ةباشلا ريغ ةريبكلا ةأرملا يهو .ةاهتشملا ريغ ةأرملا - ب
 اهل نذأي نأ اهجوزل هركيو .دجسملا ةتان ي طن ارك[ اهل هركي يعيالا حيرلا

 .هنم اهنكمي وأ جورخلاب

 ةعامج روضح اهل زوجي هذهو .بيطتت ملو نيزتت مل اذإ زوجعلا وأ نسلا ةريبك - ج

 نأ اهجوزل بدنيو .اهجورخ يف ةنتفلا نمأو ءاهجوز اهل نذأ اذإ ةالصلل دجسملا
 1 . جورخلاب هتنذأتسا اذإ ةلاحلا هذه يف اهل نذأي

 ,لاجرلا عم دجسملا ةعامج يف نهتالص نم لضفأ نهتويب يف ةعامج ءاسنلا ةالصو د

 روضحلا نهل هركي ال دجسملا َنَّرْضَح ول نكلو .تايهتشم ريغ تالذتبم نك نإو
 مكءاسن اوعنمت ال :ِةلك هللا لوسر ثيدحل ؛نهئايلوأ وأ نهجاوزأ نذإب ماد ام

 . (َّنهل ٌريخ ٌنُهتويبو .ّدجاسملا
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 : ةيرهاظلا بهذم : (ًاثلاث) 1148

 اهترضح ول نكلو ءاسنلا ىلع ةبجاو تسيل ةبوتكملا ةالصلل ةعامجلا : ةيرهاظلا دنع

 عبسب درفنملا ةالص لضفت ةعامجلا ةالص نأل ,.نهل لضفأ كلذ ناكو .َّنَسْحأ دقف

 صخي نأ زوجي ال مومع اذهو .فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يف ءاج امك .ةجرد نيرشعو

 ةعامجلا ةيعورشم ليلد امأ .طقف لاجرلا ىلع هرصق زوجي ال : يأ ,نهريغ ءاسنلا هنم

 هللا لوسر دجسم يف ةعامجلا نهروضح يف ةدراولا ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألاف .ءاسنلل

 ثيداحألا هذه نمف ءروضحلا اذه نم نهعنم نع يهنلاو ,ةضورفملا ةالصلا ءادأل

 دجاسملا مكءاسن اوعنمت ال» : هي هلوق هيفو .ملسم مامإلا هجرخأ يذلا رمع نبا ثيدح

 هكا لوصر ناك 3 بأ ملسم مامإلا هجرخأ يذلا ةشئاع ثيدحو ««مكنذأتسا اذإ

 .«سلغلا نم نفرعي ام نهطورمب تاعفلتم ءاسنلا فرصنتف حبصلا يلصيل :

 : ةيفلاعلا تهتم ةاهيارؤا داق

 .ةنتفلا اهيلع شْحي مل اذإ .دجسملا يف ةعامجلا روضح ةأرملل حابي

 : ةلباتجلا بهذت < ءاسياكو ها

 نأل ؛ةبوتكملا ةالصلا ءادأل دجسملا يف لاجرلا عم ةعامجلا روضح ةأرملل حابي
 ةعامجلا عم ةالصلا يف َّنهل ةحابإلا هذه عم نكلو يي هللا لوسر عم نيلصي نك ءاسنلا

 عم دجسملا يف اهتالص نم لضفأو اهل ريخ اهتيب يف ةأرملا ةالص نإف ءدجسملا يف

 اوعنمت ال» : ِةكَي هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع دواد وبأ هاور امل ؛نيلصملا ةعامج

 أ هلا رع هنو .دجاسملا مكءاسن

 حجارلا لوقلا 5

 .ةبوتكملا ةالصلا ءادأل ءدجسملا ةعامج روضحل ةأرملل جورخلا ةحابإ حجارلاو

 ىلع ةبجاو تسيل ةعامجلا نأل ؛ ةعامجلا ةالص روضحل اهل جورخلا ةحابإ :تلقو

 ةعامجلا نهدوهش نأ يف فالخ الف ءاسنلا امأو» : ىلاعت هللا همحر مرح نبا لاق قأرملا

 ىلإ نجرخي ال نهرجح يف ِةلَي يبنلا ءاسن نوك راثآلا يف مص دقو انيق نقل

 نهل حابي هنإف نهيلع ًابجاو دجسملا يف ةعامجلا نهروضح نكي مل اذإ نكلو ««عدجسملا
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 . (مكنذأتسا اذإ .دجاسملا مكءاسن اوعنمت ال» : كي هللا لوسر ثيدحل .روضحلا اذه

 هنم نذإلا ذخأ نهيلع بجي نم نذإب دجاسملا ىلإ نهجورخ نوكي نأ بجي نكلو
 عمو (مكنذأتسا اذإ . ...» :ثيدحلا يف كي هلوق هيلع لدي ام اذهو ء يلولاو جوزلاك

 ءدجسملا ىلإ جورخلا نم اهل لضفألا وه .هيف اهتالصو ءاهتيب يف ةأرملا ءاقب َنِإف اذُه

 اذه يف ةدراولا ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا ليلدب .نيلصملا ةعامج عم هيف ةالصلل

 اوعنمت ال» :وهو .هانركذو .دواد وبأ هجرخأ يذلا ثيدحلا يف ِي هلوق كلذ نم . ىنعملا

 لأ": ةنخش) يف دواد وبأ هجرخأ ثيدح يفو .2597(نهل ريخ نهتويبو دجاسملا مكءاسن

 يف اهتالصو ءاهترجح يف اهتالص نم لضفأ اهتيب يف ةأرملا ةالص» :لاق دي يبنلا

 لخاد نوكي يذلا ريغصلا تيبلا وه عدخملاو ,«اهتيب يف اهتالص نم لضفأ اهعدخم

 ةأرملا رمأ نأل ءاهتيب يف اهتالص نم لضفأ اهعدخم يف اهتالص نوكو «ريبكلا تيبلا
 : لَك هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةشئاع نعو .2*”””رتسلا ىلع ينبم

 ريخ رادلا يف يلصت دل ءرادلا يف يلصت نأ نم ريخ ءاهتيب 2 ةأرملا 0 نأ

 ,. 9"0(دجسملا قف يلصت ْنأ نم اهل

 :دجسملا ىلإ جورخلل اهجوز ةأرملا ناذئتسا - 4١

 اهجوز اهل نذأ اذإ ,ةعامجلا دوهشل دجسملا ىلإ جورخلا اهل حابي ةأرملا نإ :انلق

 نأ دجسملا ةعامج يف ةالصلل دجسملا ىلإ جورخلا ديرت يتلا ةأرملا ىلعف كلذب

 جوزلا اهل نذأ نإف اهيبأك اهيلو تنذأتسا الإو ءجوز تاذ تناك نإ جورخلاب اهجوز نذأتست

 اهل انذأي نأ يلولا وأ جوزلل يغبنيو .جرخت مل الو ,دجسملا ىلإ تجرخ يلولا وأ
 دجسملا ىلإ جورخلا نم يلولا وأ جوزلا اهعنم نإف ةدسفملاو ةنتفلا تنمأ اذإ جورخلاب

 27ج .؛«دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» يف هحرش يف ءاجو .«هننس» يف دواد وبأ هاور ثيدحلا (0879)

 دجاسملا يف نهتالص نم نهل ريخ نهتويب يف نهتالص : يأ ,«نهل ريخ نهتويبو» : هلوق : 774 ص

 دجاسملا يف نهرجأ نأ ندقتعيو ءدجاسملا ىلإ جورخلا نلأسيف نملعي مل نكلو .كلذ نملع ول

 ءاسنلا ثدحأ ام دوجو نم كلذ دكأتيو «ةنتفلا نم نمألا لضفأ تويبلا يف نهتالص نوك هجوو .رثكأ

 . ةنيزلاو جربتلا نم

 . 7لا/ص ء”7ج .«دواد يبأ نئس حرش دوبعملا نوع» (087)

 يف لوصألا عماج» يف ريثألا نباو .«(هحيحص)» يف ةميزخ نباو « (هدنسم) يف دمحأ مامإلا هجرخأ (054)

 . 7١ ةفيحص )١(. شماه ,يزوجلا نبال «ءاسنلا ماكحأ» : باتك نم ًالقن ليي لوسرلا ثيداحأ
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 ٠ ع
 نأب كلذ نيللعم .عنملا هيلع مرحي مل : ةيعفاشلا لاق كقف «ةدسفملاو ةنتفلا نما عم

 قح نأبو «هيزلنت ىهن هنأب . فيرشلا ثيدحلا يف دراولا دجاسملا نم نهعنم نع يهنلا

 ةليضف لجأ نم «هيف طرفت الو هكرتت الف اهيلع بجاو تيبلا يف هتجوز ءاقب يف جوزلا

 , 26"ةعامجلا

 ىف نهتداس وأ نهجاوزأ ءامإلا وأ رئارحلا تنذأتسا نإ :اولاق دقف ةيرهاظلا امأ

 ةالصلل دجسملا ىلإ جورخلاب نه نذإلا مهيلع ضرفف ؟لحسملا يف ةالصلا روضح

 , 659ةعامجب

 : حجارلا لوقلا - 5

 وأ هتجوزل يلولا وأ جوزلا عنمل نوكي نأ طرشب نكلو ةيعفاشلا لوق يدنع حجارلاو

 هتطلسو هتيالو لامعتسا درجم سيلو ,؛لوبقم يعرش رربم دجاسملا ىلإ جورخلا نم هتيلوم
 نمأ نأ دعب  لوبقملا يعرشلا رربملا نمو «ةطلسلا لامعتسا يف فّسَعَتلا ىنعم يف عقيف

 ضعبب مايقلل ءالثم هضرمل هبناجب ءاقبلاب هتجوز ىلإ جوزلا ةجاح  ءاسنلا فوخو ةنتفلا

 . هجاتحي ام

 :دجسملا ىلإ اهجورخ دنع ةأرملا ةلاح - 6

 .جوزلا دوجو مدع دنع اهيلو وأ اهجوز نذإ دعب ءدجسملا ىلإ ةأرملا تجرخ اذإو

 مامإلا ىور دقف ءداسفلاو ةنتفلا عئارذل ًاَدّسو ًاعفد «ةنيزتم الو ةبّيطتم ريغ جرخت نأ بجيف

 اذإ» : هك هللا لوسر لاق :تلاق .دوعسم نب هللادبع ةأرما بنيز نع (هحيحص)» يف ملسم

 لي هللا لوسر نأ «دواد يبأ نئس» يفو .«©”"وًابيط سمت الف دجسملا نكادحإ تدهش

 ,0142(تالفت نهو نجرخيل نكلو .هللا دجاسم هللا ءامإ اوعنمت ال» :لاق

 ىءدجسملا ىلإ تجرخ اذإ بيطتلا نع ةأرملا يهن يف ةمكحلا نإ :ءاملعلا لاقو

 هانعم يف ام بيطلاب قحليو ءاهتحئارو اهبيطب لاجرلا دنع ةوهشلا ةراثإ يف َبّيستت الثل يه

 . 188ص 24ج .«ىلحملا» (ه55) .98ص 24ج ؛(عومجمل ا) (هكم)

 .١١1١ص .4ج .يوونلا حرشب (ملسم حيحص» (85717)

 . تابيطتم ريغ : أ «تاللفت ىنعمو 2717/7” ص 27ج «ىيدواد 0 حرش دوبعملا نوع» (مهك4)
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 ىابتنالا بلجي يذلا سابللاو «ةنيزلا لثم .ةنتفلاو ةوهشلل تاريثملاو تاكرحملا نم

 .كلذ وحنو «يشملا دنع اهتوص عمسي يتلا لخالخلا سبلو .هرثأ رهظي امب يلحتلاو

 . 79دجسملا اهلوخد دنع لاجرلاب اهطالتخا مدع موزلب اولاق امك

 هلل ةيصاع نوكت اهنإف «ةنيزتم ةبيطتم الإ دجسملا ىلإ جرخت نأ ةأرملا تبأ اذإف

 اهل نذأ اذإو .”””دجسملا ىلإ جورخلاب اهل نذأي نأ اهيلو وأ اهجوزل لحي الف .ىلاعت

 اونواعتو» :لوقي ىلاعت هللاو ,ةيصعملاو مثإلا ىلع نواعت هنم كلذ ناك .ةلاحلا هذه يف

 .77(ناودُعلاو مثإلا ىلع اونّواعَت الو ىوقتلاو ّربلا ىلع

 عبارلا بلطملا

 ةالصلا ةيفيك

 : ثحبل بلا جهنمو ديهمت - 5

 نم .(سمخلا تاولصلا) ةبوتكملا ةالصلا ءادأ ةيفيك نع بلطملا اذه يف ملكتن

 . عوطتلا ةالص ءادأ ىلع يرست اهتلمج يف يهو ءاهتايهو .اهلاعفأو ءاهناكرأ ةهج

 ةالصلا هذه تناك ءاوس . ىلصملا هلعفي ام وأ ءاهيف عقي وأ يرجي ام مكح نيبن امك

 ةلاح يف وأ دارفنإلا ةلاح يفو .رفسلا وأ ةماقإلا ةلاح يفو ءضرملا وأ ةحصلا ةلاح يف

 .فوخلا وأ نمألا ةلاح ىفو .ةعامجلا

 اهب قلعتي امو لئاسملا هذه نع مالكلل عورف ىلإ بلطملا اذه مسقن اذه ىلعو

 . ميقتسملا حيحصلا درفملا ةالص :لوألا عرفلا

 .ضيرملا ةالص : يناثلا عرفلا

 .رفاسملا ةالص :ثلاثلا عرفلا

 2 جا «مدواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعر ,. 3١5١-١157 ضص ٠ جا .يوونلا حرشب (ملسم حيحص (هكفؤ)

 . 7732-3714 ص

 .[7 ةيآلا :ةدئاملا ةروس] (هال١) .188١ص .4ج .(«ىلحملا» (01070)

 ال



 .فوخلا ةالص : عبارلا عرفلا

 . ةحصلاو نمألاو ةماقإلا لاح ق ةعامجلا ةالص :سماخلا عرفلا

 . مامإلا ضرم لاح 5 ةعامجلا ةالص :سداسلا عرفلا

 .رفسلا لاح يف ةعامجلا ةالص : عباسلا عرفلا

 .فوخلا لاح يف ةعامجلا ةالص :نماثلا عرفلا

 لوألا عرفلا

 (077مجيقملا حيحصلا درفنملا ةالص

 : اهماكحأو ةالصلا ةيفيك يف لجرلاك ةأرملا نأ لصألا -

 ةأرملا قح يف تباهتمكو ةالصلا ماكحأ نم لجرلا قح يف تبثيام نأ لصألا

 يفاجتلا اهل بحتسي ال ًالثمف ءاهضعب يف هفلاخت هنأ ريغ ءامهلمشي عرشلا باطخ نأل

 رتسأ كلذ نوكيل :دوعتلاو عركرلا" يف:اهبقت“ مج اهل بحشو اينإو# «لعرلل ًانالخ

 . "9 اهنيمي بناج يف امهلعجتف اهيلجر دست وأ ةعبرتم سلجتو .اهل

 .اهلاعفأو ةالصلا تايه نم لجرلا هب فلاختو «ةأرملا هب ٌصتخت ام ل مو

 :مارحإلا ةريبكتو ةلبقلا ىلإ هجوتلا 4

 ًاديعب ناك اذإ اهتهج ىلإ وأ ءاهرصبي ناك اذإ اهنيع ىلإ : ةلبقلا ىلإ نلضملا بقي

 دقعنت ال ةالصلا يف نكر ريبكتلاو .ربكأ هللا :لوقي مث . لبق نم اذه ىلإ انرشأ امك اهنع

 عمسي نأ يلصملا ىلع بجيو . (ريبكتلا اهميرحت» : 25 يبنلا لوقل ؛هب الإ ةالصلا

 توص نودب مالك نوكي الو .«ناسللا 0 3 هنأل موفق وأ ناك ًامامإ «ريبكتلا هنسفن

 .اهذعب امو ١ص "جو .اهذعب امو ١5ص كج , يلبنحلا ةمادق ال (« ينغملا» (هالكو

 اهيبنجو اهيقفرم نيب دعابت ال أ : يفاجتلا اهل بحتسي ال : ىنعمو .6855ص .١ج .(ينغملا» (هال*و

 السا



 همزل ةيبرعلا نسحي مل ْنِإف ءاهيلع ةردقلا عم ةيبرعلا ريغب ريبكتلا هئزجي الو - 89
 بهذم وهو ةلبانحلا دنع اذهو .هتغلب رّيك تقولا تاوف يشخ نإف ءاهب ريبكتلا ملعت

 . يعفاشلا

 : ةالصلل ةينلا -

 ضرف لثم اهلعف دصقي يتلا ةالصلا لعف وأ ءادأ ءاهانركذ يتلا «ةريبكتلاب يونيو

 ةينلاو .اهنودب دقعنت ال ةالصلا نأو ,ةالصلل ةينلا بوجو يف فالخ الو .رصعلا وأ رهظلا

 . يلصملا اهب ظفلتي ال كلذلو بلقلا اهلحم

 :ريبكتلا دنع نيديلا عفر - ١

 كلذ هعباصأ فارطأب غلبي : يأ ءهيبكنم وذح ىلإ وأ هينذأ عورف ىلإ هيدي عفريو

 هيدي عفر ءىدتبيو . ةالصلا حاتتفا دنع نيديلا عفر بابحتسا 17 فاالخ الو . عضوملا

 اذإف .رخآلا امهدحأ قبسي الو ريبكتلا ءاضقنا عم هؤاهتنا نوكيو «ريبكتلا ءادتبا عم

 5 .ريبكتلا نم غرف ىتح هيدي عفري نأ يسن نإف ءامهلزنأ يأ هيدي طح ريبكتلا ىضقنا

 .قاب هلحم نأل هيدي عفر ريبكتلا ءانثأ يف هركذ ناو يلعب كاكاو هنآل اييعقرب

 ؟ريبكتلا دنع اهيدي ةأرملا عفرت له - 7

 : ناتياور كلذ يف دمحأ مامإلا نع

 لالخلا هاور امل لجرلاك ءمارحإلا ةريبكت دنع اهيدي عفرت ةأرملا نأ :(ىلوألا)

 لوق وهو ءامهيديأ ناعفرت اتناك امهنأ «نيريس تنب ةصفحو .ءادردلا مأ نع هدانسإب

 هذه ىلعف . لجرلاك نيديلا عفر هقح يف عرش ريبكتلا هقح يف عرش ْنَم نألو .سوواط
 .لْجّرلا عفر نود نكلو اهيدي ةأرملا عفرت ةياورلا

 هنأل ؛نيديلا عفر اهقح يف عرشي ال هنأ ,دمحأ مامإلا نع ةيناثلا ةياورلاو : (ةيناثلا)

 رئاسو دوجسلاو عوكرلا يف اهسفن عمجت لب ءاهل كلذ عرشي الو يفاجتلا ىنعم يف
 , 9""2اهتالص

 .1ا/؟-١/5 ص ٠ جا «(«ينغملا» (ها/ئ)



 , ©7©اهل رتسأ هنأل ,حيحصلا وهو ءاهيبكنم ءاذح اهيدي عفرت ةأرملا : ةيفنحلا لاقو

 اهعباصأ سوؤر نوكي ثيحب ءاهيدي عفرت ةأرملاو» :ةيفنحلا هقف يف «راتخملا ردلا» يفو

 ليقو» :ةرابع ىلع ًاقيلعت هتيشاح يف نيدباع نبا لاقو .«لجرلاك ليقو ءاهيبكنم ءاذح
 اهينذأ وذح اهيدي عفرت - ةأرملا يأ اهنأ ةفينح بأ نع نسحلا ىور» :«لجرلاك

 ام وه يفنحلا بهذملا يف حيحصلا لوقلا نكلو ©"7(ةروعب اتسيل اهيفك نأل ,لجرلاك

 بحاص نأل .«اهيبكنم ءاذح اهيدي عفرت ةأرملا نأ» :وهو «ةيادهلا نع ًالوأ هانركذ

 ٌ . «(حيحصلا وهو» :هنأب لوقلا اذه فصو «ةيادهلا»

 :ىرسيلا ىلع ىنميلا ديلا عضو 47

 لهأ رثكأ لوق يف ةالصلا نئس نم اذهو .ىرسيلا هعوك ىلع ىنميلا هدي عضي مث

 ."9غئاس كلذ لكف هتّرُس قوف اهعضي نأ هلو .هترس تحت اهلعجيو .ملعلا

 فكلا ىلع فكلا ىثنخلاو ةأرملا عضتو» : «راتخملا ردلا» يف ءاج امك ةيفنحلا لاقو

 ىلع : خسنلا ضعب يفو (اهيدث تحتو» : هلوق : هقيلعت يف نيدباع نبا لاقو .(اهيدث تحت

 ريفغلا مجلا هلاق امك اهردص ىلع :لوقي نأ ىَلوألا ناكو :«ةيلحلا» يف لاق .اهيدث

 لك دعاس ضعب عقي نأب كلذ مزلتسي دق ءردصلا ىلع عضولا ناك ْنِإو ءاهيدث ىلع ال
 , 090 يدثلا ىلع 58

 : حاتفتسالا ءاعد - ع”

 هلإ لو ةكلدج .قلاعتو مقلم ةراقود ةايغنو .مهللا كناحبس :لوقي مث

 . كريغ

 .ملعلا لهأ رثكأ لوق يف ةالصلا ننس نم حاتفتسالا اذهو

 يسن اذإو .كلذ زاج هيي يبنلا نع يور امم «حاتفتسالا اذه ريغب حتفتسا ولو

 ١9. 6ص 11ج ,(ةيادهلا» (هاله)

 .585-187ص « جا ««راتحملا درو راتخملا ردلا» (هالك)

 . 47-1115 5ص ءا١ج .«ينغملا» (هالال)

 . 5/807ص ١1ج « «راتحملا درو راتخملا رالا» (هال١8
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 , 0”اهلحم تاف كس هنأ هيلإ عجري مل ةذاعتسالا شق عرش ىتح 5 هكرت وأ حاتفتسالا

 :ةءارقلا لبق ةذاعتسالا 6

 نم هللاب ذوعأ :لوقي نأب َةْنُس ةالصلا يف ةءارقلا لبق ةذاعتسالا نأل ؛ذيعتسي مث
 ىلإ عجري مل ةءارقلا يف عرش ىتح ذوعتلا يسن اذإو ءاهب رهجي الو .ميجرلا ناطيشلا
 .كلذ

 : ةحتافلا ةءارق - 5

 روهشملا يف اهب الإ ةالصلا حصت الو ةالصلا يف ةبجاو اهتءارقو .ةحتافلا أرقي مث
 اهنأ ىرخأ ةياور دمحأ نعو .يعفاشلاو .يروثلاو ,.كلام :لوق وهو ىدمحأ مامإلا نع
 ؛ ةفينح يبأ لوق اذهو .ناك عضوم يأ نم نآرقلا نم ةيا ةءارق ءىزجت اذهلو .نيعتت ال

 ةءارق تناك ولو «نآرقلا نم كعم رسيت ام أرقا مث» : هتالص يف ءيسملل ِةْيكَك يبنلا لوقل
 هربخأل ءميركلا نآرقلا نم اهريغ اهماقم موقي الو .ةبجاوو .ةالصلا يف ةنيعتم ةحتافلا
 .ةالصلا يف يي ىأ «نآرقلا نم رّسَيَت ام اوأرقاف# : ىلاعت هلوقلو .كلذب هلي يبنلا

 يوبنلا ثيدحلا .ةالصلا يف ةحتافلا ةءارق بوجو وهو .لوألا لوقلل ةجحلاو

 نولئاقلا هب جتحا ام امأو .«باتكلا ةحتافب أرقي مل نمل ةالص ال» : هيلع قفتملا فيرشلا

 ىور يعفاشلا مامإإلا نإ :هنع «ينغملا» بحاص لاق دقف ةحتافلا ةءارق بوجو مدعب

 : يبارعألل لاق هيي يبنلا نأ .عفار نب ةعافر نع هدانسإب .هتالص يف ع هما ثيدح
 أرقا مث» : ىلوألا ةياورلا يف ءاج ام لمحن وأ . «أرقت نأ هللا ءاش امو .نارقلا 3 أرقا مث»

 لمحت امك .اهيلع داز امم اهعم رسيت امو .ةحتافلا ةءارق ىلع «نآرقلا نم كعم رسيت ام
 نم كعم رسيت ام أرقا مثا 7 : 35 يبنلا هل لاقف .ةحتافلا نسحي نكي مل يبارعألا نأ

 نّيعت بوجو مدع ىلع 4نآرقلا نم رس ام اوأَرفافإ : ىلاعت هلوقب مهجاجتحا امأ «نارقلا
 ,68')اهعم رسيت امو ةحتافلا اهب 00 هنأ لمتحي هنأب هيلع دريف .ةحتافلا ةءارق

 لوق يف اهب رهجي الو .(ميحرلا نمحرلا هللا مسب) ب ةحتافلا ةءارق ءىدتبيو 307

 . يعفاشلا بهذم وهو اهب رهجي : مهضعب لاقو . ملعلا لهأ رثكأ

 . 70ص كج .(ىنغملا» (ه8)١ . 1 ل#”ص 0كج «(ينغملا» (هالور
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 ثيحب نوكي وأ هسفن اهعمسي .ةعومسم ةءارق ةحتافلا ةءارق يف ءىزجي ام لقأو

 ينابو.+ ةءارقب نتبل .هنإف كلذ ةوداام مآ "نيكل ىقاانلق امك اعيمس نأك ول ءايصسش

 رهجي ال : يأ ٌرسْيو . ةّئّس هذهو «نيمآ» :لاق اهتءارق نم غرف اذإو .ةعكر لك يف ةحتافلاب

 برغملا نم نييلوألا نيتعكرلا يف هتءارقب رهجيو ءرصعلاو رهظلا ةالص يف ةءارقلاب

 نيتريخألا نيتعكرلا يفو برغملا نم ةثلاثلا ةعكرلا يف ٌرسيو . حبصلا ةضيرف يفو ءاشعلاو
 درفنملا قح يف بحتسم هعضوم يف ةءارقلا يف رهجلاو رارسإلا اذهو .ءاشعلا ةالص نم

 نإف .هعضوم يف رهجلا يف لايخلا درفنملل : ةلبانحلا لاقو .هريغو يعفاشلا مامإلا دنع

 .ٌتقاخ ءاش ناويه ءاق

 :”')اهظافلأ سفنبو ةيبرعلا ةغللاب ةحتافلا ةءارق -

 الف ةيبرعلا اهظافلأب : يأ ءاهب تلزن يتلا اهظافلأ ريغب ةحتافلا ةءارق ءىزجت الو

 .نسحي مل وأ ةيبرعلاب اهتءارق نسحأ ءاوس «ةيبرع ريغ وأ ةيبرع ظافلأب اهلادبإ زوجي
 وه هلي دمحم ىلع هللا هلزنأ يذلا نارقلا نأل ؛امهريغو يتلو ةلبانحلا لاق اذهبو

 مل ْنِإف :لزتملا نارقلا وه نكي مل هظافلأ ْتَلَُدُب اذإف .هانعمو هظفلب يبرعلا نارقلا اذه

 لعفي مل نإف .ةالصلا ىف نارقلا ةءارق نم همزلي ام ملعت همزل :ةيبرعلاب ةءارقلا نسحي

 ةروس نم فرعو .تقولا تاوف يشخ وأ ردقي مل نإف .هتالص حصت لا هيلع ةزدقلا دع عم

 .ردق نإ ةحتافلا رادقم هنم أرق نارقلا نم اهريغ ظفحي ناك ْنِإو فيس اهزرك هيأ ةحئافلا

 .تقولا جورخ لبق ملعتلا هنكمأ الو نآرقلا نم ًائيش نسحي مل نإف . اهتايا ددع ردقب 2

 ةوق الو لوح الو ءربكأ هللاو هللا الإ هْلِإ الو ءهلل دمحلاو هللا ناحبس :لوقي نأ همزل

 , 669هنلاب الإ

 اهلوقي نأ هل زاج «ةيبرعلا ةغللاب تاحيبستلا هذه ًاضيأ نسحي رمل اذإ هنأ ءىل ودبيو

 نسحي مل نإف» :ةمادق نبا لاق دقف ,نارقلا نم همزلي ام ملعتي وأ اهملعتي نأ ىلإ .هتغلب

 هللا ركذ ريبكتلا نأل .هتغلب ربك تقولا تاوف يشخ نإف ءاهب ريبكتلا ملعت همزل ةيبرعلا

 , 9*2(ناسل لكب لصحي هللا ركذو

 . 4456-447ص ١1١ج .(«ينغملا» (5481)

 . 485-440ص ١1ج .«ينغملا» (ه89)

 .4517-1775؟ص « ١ج ««ينغملا» 2مم
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 :اهدعب ةتكسلاو ةحتافلا دعب ةءارقلا 9 48

 ةعكرلا ىف أرقي نأ بحتسملاو .نارقلا نم هل رّسيت ام ةحتافلا ةروس دعب أرقي مث

 أرقي نأك ٠ .مظنلا يف ىلوألا ةعكرلا يف اهأرق يتلا ةروسلا دعب ءاهضعب وأ ةروس ةيناثلا

 نإو ءاذه .ةيناثلا ةعكرلا يف سانخلا ةروس أرقي مث .ىلوألا ةعكرلا يف قلفلا ةروس

 الإ أرقي الف نيتريخألا كل يف امأ نييلوألا نيتعكرلا يف نوكت ةحتافلا دعب ةءارقلا

 .عكري نأ لبق هسفن هيلإ عجري ىتح تكسو اهنا تك دال غرف اذإو .ةحتافلا

 . عوكرلا ةريبكتب هتءارق لصي الو

 هنا ضيرم نإ و. ةمطعولا ىلا هللا لاس لأ ةمحوت ةرآ ةيدتبرم نمل تمكنمو تاقاطو

 :لاق «ىتوملا يبحُي نأ ىلع رداقب كلذ سيلأ» :أرق اذإو .هللاب ذيعتسي نأ باذع ةيآ

 انمآ :لاق .*«نونمؤي هدعب كيدح انوي :أرق اذإو .نيدهاشلا نم كلذ ىلع انأو .ىلب

 اذهبو .لفن وأ ضرف ةالص يف اوناك ءاوس .درفنملاو مومأملاو مامإلل وه هانلق امو . هللاب

 ءاملعلا نم ريثكو . يعفاشلا لاق

  - 49١عوكرلل ربكي مث :

 ىلإ هيدي عفريو «ريبكتلاب عوكرلا ءىدتبي ْنأ نوري ملعلا لهأ رثكأو .بجاو عوكرلاو
 دنع هيدي عفر ءادتبا نوكيو .مارحإلا ةريبكت دنع هلعفك .هينذأ عورف ىلإ وأ «هيبكنم وذح

 هرهظ دميو هعباصأ جرفيو هيتبكر ىلع هيدي عضي مث .هئاهتنا دنع هزاهتناو «هريبكت ءادتبا
 .هضفخي الو هسأر عفري الو

 :هيف لوقي امو عوكرلا يف نانئمطالا - 07

 ٌدح غلب اذإ ثكمي نأ هانعمو .نكر هيف ةنينأمطلاو .هعوكر يف نئمطي نأ بجيو

 .اعكار نئمطت ىتح عكرأ مث» :هتالص يف ءيسملل ِةقو يبنلا لوقل ًاليلق عوكرلا

 ةريغ قلل د لاق نإ ةنادكلا ىندأ وهو اثالث ( «ميظعلا يبر ناحبس» :هعوكر يف لوقيو

 لانادكو راج هعوكر يف ًاثالث (هدمحبو ميظعلا يبر ناحبس» :لاق نإو .هأزجأ ةدحاو

 .ةدحاو ةرم اهلاق

 صحح



 : (ًامئاق لدتعيو عوكرلا نم هسأر عفري) عوكرلا بقعي ام 49

 عوكرلا نم عفرلا ءىدتبيو .نأمطاو نامكاك لدتعاو .هسأر عفر هعوكر نم غرف اذإو

 وذح ىلإ هيلي عفريو .هعفر ءاهتنا دنع هؤاهتنا نوكيو ,(هّدمَح نمل هللا عمس)» : الئاق

 : مئاق وهو لوقي مث ٠ . بجاو ًامئاق لادتعالاو عوكرلا نم عفرلاو ٠ هينذأ عورف وأ ع هيبكنم

 لبنح نب دمحأ نع روهشملا يف ٠ 5 يف عورشم اذهو ُدمَحلا كلو انيَر»

 .ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو

 :هدوجس يف لوقي امو دوجسلل ريبكتلا - 84

 لوقل نكر هيف ةنينأمطلاو ءبجاو دوجسلا اذهو .هيدي عفري الو دوجسلل ربكي مث

 دوجسلا ىلإ ا نا ا نئمطت ىتح دجسا مث) : هتالص يف ع ءيسملل ع يبنلا

 نأ بحتسملاو . هئاهتنا عم هؤاهتناو هطاطحنا ءادتبا عم هريبكت ءادتبا نوكيو ارك

 ناحبس» :لوقي مث .هفنأو هتهبج مث هادي مث هاتبكر ضرألا ىلع هنم عقي ام لوأ نوكي

 . هأزجأ ةدحاو ةرم اهلاق ْنإَو ًامالث ( ىلعألا يبر

 : ةفيفخ ةسلج دعب هيلإ عوجرلاو دوحسلا نم عفرلا - خه

 هريبكت ءادتبا نوكيو .هسولج يف لدتعيو سلجيو ءأربكم دوجسلا نم هسأر عفري مث

 ءاذه هسولج يف لوقيو . بجاو هنع لادتعالا اذهو . هئاهتنا عم هؤاهتناو . هعفر ءاذتبا عم

 غرف اذإو ثالث لامكلا ىندأو ,ةدحاو ةرم هنم بجاولاو «يل رفغا نول . يل رفغا يبرا

 .ةبجاو يهو .ىلوألا ةفصلا ىلع ىرخأ ةدجس دجس ةسلجلا نم

 :ًاربكم هدوجس نم موقي مث -

 موقيو . بجاو ريبكتلاو «نكر مايقلاو ا مايقلل ضهن ةيناثلا هتدحس ىضق اذإو

 نأ ا : يعفاشلاو كلام لاقو :ةابانسلا دنع ةييكر نا ادي هيمدق رودص ىلع

 . ضوهنلا يف هيدي ىلع دمتعي

 : ةيناثلا ةعكرلاب ىتأي مث - ؛01/

 لَك يبنلا نأل ؛ ىلوألا ةعكرلا يف هلعف يذلا وحنلا ىلع ةيناثلا ةعكرلاب يتأي مث

 انيق



 فالخ الو .«اهّلُك كئالص يف َكلْذ لَعْفِإ» :هل لاق مث هتالص يف ءيسملل ةعكرلا فصو
 ءاعدو ءمارحإلا ةريبكتو .ةينلاب ىلوألا نع صقنت ةيناثلا ةعكرلا نأ الإ .كلذ يف

 : دهشتلل سولجلا -

 ,فالخ الب ناعورشم هيف دهشتلاو سولجلا اذهو .دهشتلل سلج نيتعكر ىلص اذإو

 دهشتلاو سولجلا يأ  امهف رهظلاك ةيعابر تناك وأ برغملا ةضيرف ةالصلا تناك نإف

 ةياورلاو .قاحسإو ثيللا بهذم وهو ةلبانحلا دنع نيتياورلا ىدحإ ىلع نابجاو هيف

 يبأو .يعفاشلاو .كلام بهذم وهو «نيبجاو اسيل امهنأ «لبنح نب دمحأ نع ةيناثلا

 .ننسلا اهبشأف نئسلاب ناطقسي امهنأل ,ةفينح

 هلجر شرتفي نأ وهو .نيتدجسلا نيب سولجلا ةفصك دهشتلا اذهل سولجلا ةفصو

 هدي عضي نأ بحتسيو «ةلبقلا ىلإ اهعباصأ فارطأ نوكتل ىنميلا هلجر بصنيو ىرسيلا
 فارطأ عيمجب البقتسم .عباصألا ةمممضم .ةطوسبم .ىرسيلا هذخف ىلع ىرسيلا

 ءرصنبلاو ءرصنخلا اهنم ضبقي «ىنميلا هذخف ىلع ىنميلا هدي عضيو .ةلبقلا اهعباصأ

 الو هدهشت يف ىلاعت هللا ركذ دنع اهعفرب ةبابسلاب ريشيو .ىطسولا عم ماهبإلا قلحيو

 . اهكرحي

 :تايحتلا ةءارق 9 4

 اهيأ كيلع مالسلا «تابيطلاو تاولصلاو هلل تايحتلا» :لوقيف هسولج يف دهشتيو

 الإ هلإ ال نأ دهشأ ؛نيحلاصلا هللا دابع ىلعو انيلع مالسلا .هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا

 .(هلوسرو هدبع ادمحم نأ دهشأو هللا

 نأ ًاسأب ري مل هنأ يبعشلا نعو .هليوطت الو ,.دهشتلا اذه ىلع ةدايزلا بحتست الو

 . يعفاشلا لاق كلذكو .لك يبنلا ىلع يلصي

 :لوألا دهشتلا بقعي ام - 44٠

 ةثلاثلا ةعكرلا يلصي مث .هيمدق رودص ىلع ًامئاق ضهن لوألا دهشتلا نم غرف اذإو
 الو «ةحئتافلا ةءارق دعب ًائيش امهيف أرقي ال هنأ الإ ءنييلوألا نيتعكرلا ىلص امك ةعبارلاو

 فقر



 ع

 : يأ برغملا يلصي ناك اذإ ةثلاثلا ةعكرلاب لعفي كلذكو .رهجلا ةالص يف امهيف رهجي |

 .اهيف رهجي الو طقف ةحتافلا ةروس الإ ةثلاثلا ةعكرلا ىف أرقي ال

 :ريخألا دهشتلا 1

 دعبو «برغملا ةضيرف يف ةثلاثلا ةعكرلا نم هغارف دعب ريخألا دهشتلل سلجي مث
 اذهو .ءاشعلاو رصعلاو رهظلا ةالص ىهو «ةيعابرلا ةالصلا ىف ةعبارلا ةعكرلا نم هغارف

 يذلا لوألا دهشتلا لثم ريخألا دهشتلا اذهو .ةالصلا ناكرأ نم هل سولجلاو دهشتلا

 لآ ىلعو .دمحم ىلع لص مهللا» :لوقيف ِلك ينلا ىلع هيف يلصي هنأ الإ .هانركذ

 لا .ىلعو دمحم: قلع.كرايو ,ديجم ديمح كنإ ميهاربإ لا ىلع تيلص امك دمحم

 ةبجاو لَم يبنلا ىلع ةالصلاو .«ديجم ديمح كنإ ميهاربإ لآ ىلع تكراب امك ءدمحم

 .هب رهجي نكي مل لَك يبنلا نأل ؛دهشتلا ءافخإ ةّنَسلاو

 ذوعأ .منهج باذع نم هللاب ذوعأ :لوقيف ( عبرأ نم هدهشت دعب ذوعتي نأ بحتسيو

 ايحملا ةنتف نم هللاب ذوعأ ءلاجدلا حيسملا ةئتف نم هللاب ذوعأ ءربقلا باذع نم هللاب

 . نَسَحف كي ىبنلا نع راثآلا ىف ءاج امب اعد اذإو .تامملاو

 :ةالصلا نم جورخلا

 :ةليمب' نإ كفناب "نيأ :ةنيدع نع مل ءاهنم جورخلا دارأف هتالص نم غرف اذإو

 :ةملك ةميليس ىلإ تاتا" اذاو: مقللل# هزاسل غو مننا ةمحرو مكيلع مالسلا :لوقيو

 « يعفاشلا لاق اذهبو .هماقم هريغ موقي ال بجاو ميلستلا اذهو . ٌنَسَحَف .(هتاكربو»

 ,ةسسف ةيئاقلا ةمولتملا انآ 4 قيمتلا قع هوضو ةاق ييسر نقلا ,مهريغو .ةلبانحلاو

 ةميلست ىلع رصتقا نم ةالص نأ ملعلا لهأ نم هنع ظفحأ نم لك عمجأ :رذنملا نبا لاق

 . ةثرجم ةحيحص هتالصف .ةدحاو

 : 29 اهلنسو اهتابجاوو ةالصلا ناكرأ 44#

 .درفنملاو مامإلل ةحتافلا ةءارقو ,مارحإلا ةريبكتو .ةردقلا عم مايقلا : يهف اهناكرأ امأ
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 ىلع ناكرألا هذه بيترتو مالسلاو هل سولجلاو ريخألا دهشتلاو ,نئمطي ىتح عوكرلاو
 الو ٍدمع يف طقست الو اهب الإ ةالصلا متت الو «ةالصلا ناكرأ ىمست هذهف .هانركذ ام

 ةرثاذإف .لاحلا يف هتالص تلطب مع اهقعي ك1 يلصملا اهكرت اذإ نكلو .وهس

 .دعب اميف هئيبنس امك .هب ىتأ ةالصلا يف هركذ مث * اوس ايم اكن

 :ةالصلا تابجاو - 4

 ةرم دوجسلاو , عوكرلا يف حيبستلاو , مارحإلا ةريبكت ريغ «ريبكتل لا : يهف اهتابجاو امأ

 نمل هللا عمسأ) : يلصملا لوق وهو .عوكرلا نم عفرلا يف ديمحتل لاو ءيمستل لاو .ةرم

 لوألا دهشتلاو .نيتدجسلا نيب «يل رفغا تر :لوقو .(دمحلا كل انبر»و .(هذمح

 ادمع اهكرت نإ تابجاولا هذهف .ريخألا دهشتلا يف دنع يبنلا ىلع ةالصلاو .هل سولجلاو

 هند امك ىهسلا هوك! اهل لحم ارهشاهكرت  نإو ةةتذايع كلطب

 :ةالصلا نئس - 6

 .ًادمغ اهكرتب ةالصلا لطبت الو «تابجاولاو ناكرألا ادع ام. ىهو :ةالضلا نئس امأ

 عوكرلا للعو , مارحإلا كنع نيديلا عفر : يه نئسلا هذهو .اهوهسل دوجسلا بجي الو

 عضوم ىلإ رظنلاو «ةرسلا تحت اهعضوو .«ىرسيلا ىلع ىنميلا ديلا عضوو ءهنم عفرلاو

 لبق (ميحرلا نمحرلا هللا مسب) ةءارقو ؛ةحتاقنلا ةءارق لبق ذوعتلاو .حاتفتسالاو .دوجسلا

 يف رارسإلاو رهجلاو «ةحتافلا دعب ةروس ةءارقو .ةحتافلا ةءارق دعب نيمآ لوقو .ةحتافلا

 عوكرلا يف ءانحنالاو رهظلا ّدمو .عوكرلا يف نيتبكرلا ىلع نيديلا عضوو ءامهعضوم

 لوق نم ةدحاولا ةرملا ىلع داز امو ءامهيف ةدحاولا ةحيبستلا ىلع داز امو .دوجسلاو

 ءلم)» : يلصملا لوقو .نيتدجسلا نيب سولجلا يف 2( يل رفغغا يبر» : يلصملا

 نيديلا عضو لبق نيتبكرلا عصوب ةيادبلاو . دمحلا كلو انبر : يلصملا لوق دعب .(ءامسلا

 ىرحألا ذخفلا ىلع ىرخألا 01 عضوو 0 ةراشإلاو .ةقلحم ةصوبقم ىنميلا

 ةالصلا ننس نمو .همالس يف ة ةالصلا نم رخل ةينو . «ةيئاثلا ةميلستلاو . ةحارتسالا

 .رتولا نم ةريخألا ةعكرلا ىف و تونقلا ءاعد 8

 امن



 :*00هتالاح نايبو وهسلا دوجس - 45

 اهنم صقني وأ اهنم سيل ام هتالص يف ديزيف «نايسن وأ وهس يف يلصملا عقي دق

 يف ناصقن وأ ةدايز نم هيف عقو امل ,دجسي نأ تالاحلا هذه يف همزليف ءاهل مزال وه ام

 ةيفيكو .وهسلا تالاح نايب عم .يلي اميف اهركذن يتلا ةيفيكلاب ءانايسنو اوهس .هتالص

 : اهل هدوجس

 :ةالصلا مامتإ لبق مالسلا :ىلوألا ةلاحلا - 4

 مّلَسو نيتعكر رهظلا ىلص ول امك .ًانايسنو ًاوهس هتالص مامتإ لبق يلصملا مَّلس اذإ

 هيلعف «هئرضو ضاقتنا لبقو لصفلا لوط لبق كلذ ملع مث تاعكر عبرأب ىن *[: هنآ انا

 سيو ابق ماع انلاثم يف ناتعكر وهو  هتالص نم ضقن امب وأ .هتاف امب يتأي نأ

 دك ذل نيدو يلم دو ب لصفلا لاط نإو ءملسيو دهشتيو « ءوهسلل نيتدجس دجسي مث

 .ةالصلا فنأتسي نأ هيلعف هؤوضو ضقتنا وأ « هوهسب

 :ةالصلا ناكرأ نم ًانكر ىسن اذإ :ةيناثلا ةلاحلا 4

 هتافو ءهيسن ام ركذ نإف .ةعكر نم ةدجس لثم .ةالصلا ناكرأ نم ًانكر يسن نإو

 هعورش دعب هركذ نإو .هدعب امبو هب يتأيو عجري هنإف .ىرخأ ةعكر ةءارق يف هعورش لبق

 قرع لدن ةيئاغلا ةعكزلا "تراضو- ينم هكزت يتلا ةعكرلا تلطب .ىرخأ ةعكر ةءارق يف

 . مالسلا لقرهتلا ٌيتدجس دجسي مث اي اهيف يسن يتلا ىلوألا ةعكرلا

 : هتالص يف ةعكر داز اذإ : ةئلاثلا ةلاحلا 848

 ةالصلا يلصي وهو .ةسماخلا ةعكرلا ىلإ ماق ْنأب .ًاوهس هتالص يف ةعكر داز اذإو

 ةالص يلصي وهو ةثلاثلا ىلإ ماق وأ .برغملا ةالص يف ةعبارلا ىلإ ماق وأ ؛ةيعابرلا

 نإف .لاحلا يف سولجلا همزل ةدئازلا ةعكرلا يف وهو هنايسنو هوهس ركذ ْنإف .حبصلا
 دإو «ملسي مث وهسلا يتدجس دجس ؛هتالص اهب تمت يتلا ةعكرلا بقع دهشت دق ناك

 هيسن ام ركذي مل نإف .ملسي مث وهسلل نيتدجس دجسيو دهشتي هنإف دهشت دق نكي مل
 . ملسيو دهشتي مث هركذ بقع وهسلل نيتدجس دجسي هنإف ؛ةالصلا نم غرف ىتح

 . 81/487 ص .يسدقملل (ةدمعلا حرش ةدعلا» ءاهدعب امو ١١ص 23ج .(«ينغملا» (ةمهد)

 ضش



 بجاو كرت اذإ :ةعب : ساو دك 2 137 فضا لا ةلاضلا +

 نأ لبق هركذ ْنِإف .ماقو لوألا دهشتلا كرت ول امك ًانايسنو ًاوهس ًابجاو كرت اذإو
 نم غرف اذإف .هتالص يف يضميو عجري مل ًامئاق متتسا نإو هب ىتأف عجر ًامئاق ميقتسي
 .وهسلل نيتدجس دجس ريخألا دهشتلا

 :كشلا دنع هلعفي ام : ةسماخلا ةلاحلا ١

 ما ا هك ا سا

 وع برشا للا 200 ند

 نإو هتالص هل نعفش ًاسمخ ىلص ناك نإف ٠ ملعب نأ لق نيتدجس هج مل . نقي

 اهالص له كشو ءاعيرأ ىلص اذإ اذه ىلعو .(ناطيشلل هيف ناك اعيزأ ىلص ناك

 . ملسي مث دهشتي نأ دعب سلاج

 :راكذألا نم ًائيش يسن اذإ :ةسداسلا ةلاحلا - 7

 رفغا تد : لوقو دوجسلاو عوكرلا حيبست لثم ةبجاولا راكذألا نم اعيش يسن اذإو

 نم م لعب هيلإ 00 ال هنإف .ىيدمحلا كلو انير» 0 سدس ب نيب ( يل

 :هيف لوقي امو وهسلا دوجسل ريبكتلا - 407

 .هدعب وأ مالسلا لبق ناك ءاوس .هنم عفرلاو دوحسسلا] كو هتاف“ وهتتل] كيك سو
 .«ىلعألا ىبر ناحبس)» :ئأ ةالصلا يف داتعملا هدوجس يف هلوقي ام هدوجس يف لوقيو

 :مالسلا لبق وهسلا دوجس يسن نم - 4

 .ملسيو دهشتي

 ففي



 : "*”9ىئلصملا ةرتس 2 0

 ىلإ ىلص تيب وأ دجسم يف ىلص نإف «ةرتس ىلإ يلصي نأ يلصملل بحتسي

 نيب بَضن وأ ؛هيدي نيب صخاش ءيش ىلإ ىلص ءاضف يف ناك نإو ؛ةيراس وأ طئاح
يري نم عنمي نأ هلو «هترتس ءارو رمي وأ رم نم كلذ دعب مهي الو ءاصع وأ ةبرح هيدي

 د

 ناك رورملا ديري نم 00 مل نإف .هترتس نيبو هنيب رورملا يأ هترتس يدي نيب رورملا

ه لكش ىلع ًأطخ طخ هل ةرتس هلعجي ًائيش يلصملا دجي مل اذإو . هعفدي نأ يلصملل
 لال

 يلصملل بحتسيو .ةرتسلا ماقم كلذ ماقو .هيلإ ىلصو
 اهنع دعتبي الف هترتس نم وندي نأ

 اهل دمصي الو هترتس نع اليلق فرحني نأو .دوجسلل اهجاتحي ىتلا ةفاسملا نم رثكأ

 :85ةالصلا يف يلصملل حابي ام  ؛55

م أرقي امب هرثأتل وأ هللا ةيشخ نم ىلصملا ءاكب ة ةالصلا يف حابي أ
 .ميركلا نآرقلا ن

 .هب لع ةبيصمل وأ

 هندب عيمجب تافتلالا امأ .ةجاحل راسيلا ىلإ وأ نيميلا ىلإ ههجوب تفتلي نأ هلو - ب

 .ةالصلا لطبي وهف ةلبقلا نع هب لوحتلاو

 . هتالص ىلإ دوعلا مث .تايذؤملا نم كلذ وحنو برقعلاو ةيحلا لتق يلصملل زوجي  ج

 .هتلبق ةهج يف باب حتف لثم ةجاحلل ريسيلا يشملا يلصملل زوجي -د

 هنأ « بيهص نع (هنئس ةس» يف دواد وبأ ىور دقف .قطنلاب ال ةراشإلاب مالسلا در زوجي - ه

 .هعبصإب ةراشإ ٌدرف دلع لب ء يلصي وهو دقي هللا لوسرب انررم :لاق

 .ىلاعت هللا دمحي نأ .هتالص يف سطع اذإ يلصملل زوجي و

 . 7599-5700 ٠ 35ج « «ينغملا» (ةهمكل)

 20ج «.(دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعو 277؟-١75ص 20ج . يوونلا حرشب «ملسم حيحص» (081/)

 مه“ ١١ص 35ج .ةمادق نبال (ينغملا» 1 5١ص جا «(يئاسنلا ننس ءاهدعب امو 7١ص

 : ١هة ص 2 1 ءقباس ديسلل «(ةنسلا هقف»
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 لوسر نأ) : (هحيحص) يف ملسم ىور دقف ,ةالصلا يف ةيبصلاو يبصلا لمح زوجي ز

 ماق اذإف قلو هللا لوسر تنب بنيز تنب همامأ لماح وهو ,يلصي ناك كي هللا

 عكر اذإف كي هقتاع ىلع تناك اهنأ ملسمل ةياور يفو .اهعضو دجس اذإو اهلمح

 . (اهداعأ دوجسلا نم عفر اذإو اهعضو

 590 لاق يذورملا لقنو : (ينغملا» يف يف ف ءاج دّقف ةحنحنلاب هريغل ىلصملا هيبنت - حا

 يلع نع يور دقو . يلصي هنأ ملعأل هتالص يف حنحنتيف (دمحأ مامإلا) هللا دبع ابأ

 كك هللا لوسر ىلع اهيف لخدأ رحسلا يف ةعاس يل تناك» :لاق هنع هللا يضر

 .«يل نذأ ةالص يف نكي مل نإو ,ينذإ كلذ ناكف حنحنت «ةالص يف ناك نإف

 :ةالصلا يف هركي ام هال

 ىلع هدي عضي : يأ .رّصختي نأ وأ ءهندب وأ هبوثب ثبعلا هتالص يف يلصملل هركي
 .ةالصلا نع هلغشي ام ىلإ وأ باتك يف رظني وأ ءءامسلا ىلإ ِهَّرَصَب عفري وأ .هترصاخ

 حسم رثكي وأ «هينيع ضمغي نأ وأ ءضرألا بيصي ىتح هلسري : يأ .هبوث لدسي نأ وأ

 نأ وأ .(طئاغلاو لوبلا) نيثبخألا عفادي وهو وأ .ماعطلا ةرضحب يلصي نأ وأ ؛هتهبج

 مل نإف «هبؤاثت مظكي نأ هيلع نأل ؛هتالص يف بءءاثتي نأ وأ .ساعنلا هبلغ دقو يلصي

 كرتي نأ وأ ,همايق لاح يف ىرخألاب هيمدق ىدحإ قصلي نأو .همف ىلع هدي عضو عطتسي

 .©""اةالصلا ننس نم ًائيش
 :لاعفألاو لاوقألا نم ةالصلا لطبي ام -

 ميرحتب ًالهاج ناك نإو .هتالص تلطب «ةالص يف هنأ ملاع وهو ًادمع ملكتي نأ أ
 ناك مالكلا نأل ؛ةمادق نبا هحجر ام ىلع ل ةالصلا يف مدلكلا

 ل ل « خيل ملأ ةالصلا يف ًاحابم

 تلقف موقلا نم لجر سطع ْذِإ كي هللا لوسر عم يلصأ انأ انيب» :لاق .يملسلا

 نورظنت مكنأش ام .هايمأ لكثاو :تلقف . مهراصبأب موقلا ينامرف هللا كمحري

 ينكل .ينوتمصي مهتيأر املف .مهذاخفأ ىلع مهيديأب نوبرضي اولعجف "ىلإ

 .اهدعب امو "ص .1؟ج .(ينغملا» (088)

 فحل



 ةدعب الو هلق املعم فار ام ىماو وه ىاف ديك اقلا لوشر قلن اجلف 5-7

 هذه نإ» : 2و لاق مث ,ينمتش الو ينب رض الو ينرهك ام هللاوف فقم اميلعت نسخ

 ةءارقو ريبكتلاو حيبستلا ىه امنإ .سانلا مالك نم ءيش اهيف حلصي ال ,ةالصلا

 , 026 0اهتحص ىلع لدن هتالص ةداعإب هرمأي ملف )- هللا لوسر لاق امك قاد نارقلا

 الب ةداعالا هيلع. ّنأو هتالص تلطب .ةضيرفلا ةالض ىف ًادماع برش وأ لكأ اذإ ب
 ,ءاهقفلا رثكأ دنع عوطتلا ةالص يف كلذ لعف اذإ كلذكو .ملعلا لهأ نيب فالخ

 .©5”عوطتلا ةالص لطبأ ضرفلا ةالص لطبأ ام نأل

 قيرلا هب يرجي ءريسي ءيش ماعطلا اياقب نم ءهمف يف وأ .هنانسأ نيب يقب نإو

 .1**2)هنم زارتحالا نكمي ال هنأل ؛هتالص دسفت مل ,هعلتباف

 :ةالصلا نم هغارف دعب ىلصملا هلعفي ام - 48

 ام كلذ نم بحتسيو «ءاعدلاو هللا ركذ «ةالصلا نم هغارف دعب يلصملل بحتسي

 ال» :ةبوتكم ةالص لك ربد يف لوقي ناك هنأ هك يبنلا نع يور ام لثم .رثألا هب درو

 مهللا يك ارو «دمحتلا ةلو- للملا هل تل كيرش ل هدو هللا الملا

 نابوث نعو .«دجلا كنم ّدجلا اذ عفني الو .تعنم امل يطعم الو «تيطعأ امل عنام ال

 تنأ مهللا» :لاقو ءاثالث رفغتسا هتالص نم فرصنا اذإ ِهلي هللا لوسر ناك .لاق

 .©57«ماركإلاو لالجلا اذ اي تكرابت ءمالسلا كنمو .مالسلا

 يناثلا عرفلا

 («15ضيرملا ةالص

 : ًادعاق يلصي ضيرملا - ٠

 لوسر لوقل ؛ًاسلاج يلصي نأ هل مايقلا قيطي ال نم نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ

 . 5460-5"4 ص 27ج «(«ينغملا» (089)

 .”7؟ص 27ج ((ينغملا» 56١-575 . )091١( ص 235ج .(«ينغملا» (090)

 ١-190. 48ص 37ج :(«ينغملا» (09) .655ص .١ج .«(«ينغملا» (09؟)

 فرح



 ىلعف عطتست مل نإف .ًادعاقف عطتست مل نإف مقا عل :نيصح نب نارمعل هِي هللا

 ديلا

 :اصع ىلع ءاكتالاب مايقلا -ع١5

 .ررض ريغ نم هيلع رداق هنأل ؛ مايقلا همزل هيبناج

 : دوجسلاو عوكرلا نع زجعو مايقلا عاطتسا نم - 57

 يلصي لب مايقلا هنع طقسي مل دوجسلا وأ عوكرلا نع زجعو مايقلا ىلع ردق نمو
 لاقو .ةلبانحلاو ,يعفاشلا لاق اذهبو .دوجسلاب ءىمويف سلجي مث عوكرلاب ءىمويو ًامئاق

 ةالصك مايقلا اهنع طقسف دوجس الو اهيف عوكر ال ةالص اهنأل ؛ مايقلا طقسي : ةفينح وبأ

 . ةلحارلا ىلع ةلفانلا

 :بنج ىلعف ًادعاق ةالصلا عطتسي مل نإف 47+

 لوق وهو .ههجوب ةلبقلا لبقتسم بنج ىلع ىلص .ًأدعاق ةالصلا ىلع ردقي مل نإف
 روث وبأو .بيسملا نب ديعس لاقو ءرذنملا نباو ,«يعفاشلاو .كلامو «ةلبانحلا

 هؤاميإ نوكيل ةلبقلا ىلإ هالجرو ههجوو .ًايقلتسم يلصي :(ةيفنحلا) يأرلا باحصأو

 نولوألا جتحاو .ةلبقلا ريغ ىلإ ءاميإلا يف ههجو ناك هبنج ىلع ىلص اذإ هنأل ؛اهيلإ

 .ًايقلتسمف عطتست مل نإف : كي لقي ملو «بنج ىلعف عطتست مل نإف» : كي يبنلا لوقب

 لبقتسي امنإو هرهظ ىلع ناك اذإ اهلبقتسي الو .هبنج ىلع ناك اذإ ةلبقلا لبقتسي هنألو

 تبث اذإو .ةلبقلا ىلإ هجوتلا دصقب هبنج ىلع هربق يف تيملا عضوي كلذلو .ءامسلا

 .نميألا هبنج ىلع يلصي نأ بحتسملاف ءاذه

 :نيعلا ضيرمل ًايقلتسم ةالصلا 84

 ةازادبك نكما فلهم ثيابه نإ ةانطألا حم ةانفك لاقف" نشر هقيعب ناك اذإو

 لوق وهو .كلُذ زاوج بهذملا سايق :يلبنحلا ىلعي وبأ يضاقلا لاق دقف ,.كنيع

 .١١7ص .١ج .«لوصألل عماجلا جاتلا» رظنا ,يذمرتلاو يئاسنلاو دواد وبأو يراخبلا هجرخأ (894)

 فرخ



 نبا رصن دقو .زوجي ال : يعازوألاو ,.كلام لاقو .ةفينح وبأو «يروثلاو .ديز نب رباج

 ام وهو .25(ىنغملا» نم اهركذ ةريثك ةلدأب زاوجلاب لوقلا هللا همحر ىلبنحلا ةمادق

 . هحجرت

 :دوجسلاو عوكرلا نع زجعلا - 6

 لعجيو ,فوخلا لاح يف امهب ءيموي امك ءامهب اموأ دوجسلاو عوكرلا نع زجع نإو
 مل نإو .دوجسلاب أموأو عكر ,هدحو دوجسلا نع رجع نإو . عوكرلا نم ضفخأ دوجسلا

 . هتبقر ىتح هرهظ ينحي نأ هنكمي

 : ةداسولا ىلع دوحسلا 5

 نكلو «ضرألا ىلإ طاطحنالا نع هزجعل .ءضرألا ىلع دوجسلا عطتسي مل نمو
 ميلغورسلا هل زاج رجحلا وأ ةداسولاك «هيدي نيب عضوي لاع ءيش ىلع دوجسلا هنكمي

 ء يعفاشلا هز هروح ,ةلبانحلا بهذم اذهو كلذ نم رثكأ ههجو سيكنت هنكمي مل اذإ

 ةناطجتالا هك اهي ىتأ هنأ زاوجلا هجوو ءسابع نبا دق ىضختو ءيأرلا باحصأو

 ضعب لاقف .هيلع دجسف ءيش ههجو ىلإ عفر ْنِإ امأف .كلذ هأزجأف ءدوجسلا 0

 ءهدوجسل ءيموي نأ هيلع ْنأو ,يروثلاو .كلامو ءءاطع لوق وهو .هئزجي ال : ةلبانحلا

 . هيلع دجسيل ًائيش ههجو ىلإ عفري الو

 ةقفرملا عفري وأ ءيموي .سأب الف لعف كلذ يأ :لاق هنأ دمحأ نع مرثألا ىورو

 ههجو ىلإ عفر نإو .(دوجسلا يف يأ) ّىلإ بحأ ءاميإلا :لاق هنأ ًاضيأ دمحأ نعو
 سلا وث يبأ لوق وهو هأزجأ يب

 : هسأرب ءاميإلا ىلع ردقي مل نم - 51

 هنع ةالصلا طقست الو .هبلقب د ىونو ,هفرطب ًاموأ هسأرب ءامبإلا يلع راد ملانإو

 , "باث هلقع ماد

 .148١ل 47ص كج ««ىنغملا» (ه9ه)

 ١. 48ص «5ج .«ينغملا» (015)

 .١؛ة4ص كج .(«ينغملا» (هقالز

 فرغ



 :“8ضرملل نيتالصلا عمج - 4

 ,رصعلاو رهظلا ْيتالص نيب عمجيف ءضرملا ببسب نيتالصلا عمج ضيرملل زوجي
 لاقو . كلامو عاطع لوق وهو ,ةلبانحلا بهذم اذهو عاشعلاو برغملا ىتالص نيبو

 رمأب كرتت الف «ةتباث ةالصلا تيقوت رابخأ نأ ةجحب .زوجي ال : يأرلا باحصأو .يعفاشلا

 رهظلا نيب ِيَي هللا لوسر ْمَمَج» :لاق هنأ سابع نبا نع َيور ام نيزيجملل ةجحلاو

 ًابقعم يلبنحلا ةمادق نبا لاق .«رطم الو فوخ ريغ نم ؛ءاشعلاو برغملا نيبو ءرصعلاو

 نيب عمجلا نأ ىلع انعمجأ دقو : ملسم مامإلا هاور يذلا فيرشلا ثيدحلا اذه ىلع

 دقو «ضرمل ناك  نيتالصلا نيب عمجلا ئأ د هنأ تبثيف .رذع ريغل زوجي ال نيتالصلا

 . عضرملاو

 ةقشم اهتقو يف ةالص لك ةيدأتب ضيرملا قحلي ام وه عمجلل حيبملا ضرملاو

 .لوبلاف سلس كلذكو ءضرم عون ةضاحتسالا نأل ؛امهانعم يف

 هدنع ىوتسا نإف نيتالصلا نيب هعمج يف ريخأتلاو ميدقتلا نيب ٌرّيخُم ضيرملاو
1 0 

 ثكلاثلا عرفلا

 (615)رفأ ١١ ةالص

 :رصقلا ةفاسم يف هتالص رصقي رفاسملا - 8

 جحلا رفسك «ةالصلا هلثم يف رصقت ًارفس رفاس ْنَم نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ
 رصق الف حبصلاو برغملا امأ «نيتعكر اهيلصيف ةيعابرلا رصقي نأ هل نأ ,داهجلاو ةرمعلاو

 نبا ناميلس خيشلا طخ نم ةيشاح عم ةمادق نبال (عنقملا» 27ا70756-8ص 37ج «( ينغملا» (ه98)

 .77-774*ص .1ج .ةيفلسلا ةعبطملا ,باهولا دبع نب دمحم خيشلا نبا هللادبع خيشلا
 .اهدعب امو 554 ص .7ج .«ىنغملا» (549)

 فرغر



 اليم نوعبرأو ةيئاهث ةلباتحتلا .دنجف ةالصلا هيف رصقت يذلا»رضقلا' ةفاسنت امأ' ءاضهيف
 سابع نبا هرّدقو .اولاق امك نيموي ةريسم كلذو .مدق فلأ رشع انثا :مهدنع ليملاو

 ًافرُع ًارفس ىمسي ام لك ىف رصقلا زاوج ىلإ نورخآ بهذو .ةكمو ةدج نيب ةفاسملاب

 دعب ىلاعت هللا همحر يلبنحلا ةمادق نبا هيقفلا لاق دقو .هانركذ ام هتفاسم غلبت مل نإو

 عم ةجحلاو» :لاق «ةالصلا هيف رصقت يذلا رفسلا ةفاسم ريدقت يف ءاملعلا لاوقأ ركذ نأ

 .©"29(هفالخ ىلع عامجإلا دقعني نأ الإ ءرفاسم لكل رصقلا حابأ نم

 عزانت دقو» :ةالصلا هيف رصقت يذلا رفسلا يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 زوجي هنأ نيلوقلا رهظأو ؟رفس لك يف زوجي مأ ؟رفس نود رفسب صتخي له :ءاملعلا
 نيبو « ىنمو ةفرعب ِِلَي يبنلا فلخ ةكم لهأ رصق امك ًاليوط وأ ناك ًاريصق رفس لك يف
 دمحأ باحصأ نم ىرخأ ةفئاط لاق اذهبو» :ًاضيأ لاقو .«خسارف عبرأ وحن ةفرعو ةكم

 الو ةفاسم رصقلل تقوي مل ِهلك يبنلا نأل ؛ريصقلاو ليوطلا رفسلا يف رصقي هنأ , مهريغو
 وهو تلدتلاو كقلسشلا» نمر لوك انهو :ةقلدزمو ةفرعب ةكم لهأ هقلغ رصف دقو انفو

 نأ لبق ًارفس فرعلا يف دوسي امم كلذ نوكي نأ دب ال نكلو «ليلدلا يف لاوقألا حصأ

 1 يرعسلل ززبيو هل دورت

 :ةالصلا رصق رفاسملا أدبي ىتم -

 جرخ اذإ ةالصلا رصقي نأ .رفسلا ديري يذلل ْنأ ملعلا لهأ عمجأ :رذنملا نبا لاق

 .©"'"”اهنم جرخي يتلا ةيرقلا تويب نم

 لاق اذهبو ؛ةالصلا نم رصقي نأ هل سيلف ؛ةيرقلا تويب نم جرخي نأ لبق امأو

 نع ّيكحو . مهريغو .روث وبأو .قاحسإو .يعازوألاو ,.يعفاشلاو .كلامو «ةلبانحلا

 نب ثزراحلا نعو .رفسلا ىون نمل دلبلا يف رصقلا احابأ امهنأ ىسوم نب ناميلسو .ءاطع

 دحاو ريغو ديزي نب دوسألا مهيفو «نيتعكر هلزنم يف مهب ىلصف .ًارفس دارأ هنأ ةعيبر يبأ

 نم ىلع در يلبنحلا ةمادق نبا نكلو .2"هنع هللا يضر دوعسم نب هللادبع باحصأ نم

 . 7 هةكلرص .7ج .«ينغملا» 500

 ١6. . 15ص .714ج ((ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف» ك1

 , 7560 ص جا ««ينغملا» 505

 .؟09ص 01ج .(«ينغملا» 655

 فرغ



 نابع قا ناين هلاعف رمسلا رشا نأ لبق رشدلا 'ىوث نمل هدلبلا يق ريضتلا ةحانإ از
 نوكي الو «ةالّصلا نم اورصَقَت نأ حان ْمُكيلَع ٌسيَلَف ضرألا يف متبرض اذإو» :لاق
 .©9"6جرخي ىتح ضرألا يف ايراَض

 ؟هتئيفس يف ةالصلا حالملا رصقي له - 0١

 لاق .رصقلا هل حابي ال ؛هتنيفس ىوس تيب هل سيلو هتنيفس دوقي يذلا حالملاو
 تناك اذإ :لاق ؟هتنيفس يف رطفيو رصقيأ حالملا نع لأسي دمحأ مامإلا تعمس : مرثألا
 نوكي ال» :لاق ؟هتيب نوكت فيكو :ليق .ناضمر موصيو .ةالصلا متي هنإف هتيب ةنيفسلا

 مومعل رطفيو رصقي :يعفاشلا لاقو .«ميقم اهيف وهو .هلهأ اهيف هعم ءاهريغ تيب هل
 . "'9صوصنلا

 :ةالصلا رصقي وأ متي نأ رفاسملل - 7

 هان نازح دلال 2 ءانك نإ نيم رفاسسملا نأ: لتيتح حبب دتتا نخ نوسيتحملا
 يف مامتإلا هل سيل :مهريغ لاقو . يعازوألاو ,يعفاشلاو ,كلام لاق اذهبو ءاهرصق

 لاق .رصقلاو مامتإلا زاوجب لاق ْنّمو .ةفينح يبأو .يروثلا لوق اذهو ءرفسلا

 . مامتإلا نم لضفأ رصقلا : مهروهمج

 :رفاسملل نيتالصلا عمج - 40

 لاقو .ملعلا لهأ رثكأ لوق يف .زئاج امهادحإ تقو يف رفسلا يف نيتالصلا عمج

 .اهب

 :رفاسملا اهيف رصقي ىتلا ةدملا 4

 ةعبرأ نم رثكأ يأ ةالص نيرشعو ىدحإ نم رثكأ دلب يف ةماقإلا رفاسملا ىون اذإ
 ةعبرأ ةماقإ ىون اذإ هنأ هنعو .دمحأ نع روهشملا وه اذهو .رصقي ملو هتالص متأ مايأ

 يبأو .يعفاشلاو ,كلام لوق اذهو .رصقي مل اهنود ىون نإو ءرصقي ملو هتالص متأ مايأ

 .١٠١73ص 27ج 0 ونغمل ا)(5١٠5)

 : 716 ص 23ج «.ي«ينغملا» (ك0ه)

 فواح



 .هيف جرخي يذلا مويلا عم ًاموي رشع ةسمخ ةماقإلا ىون نإ : ةيقنحلاو ءيروثلا لاقو .روث

 ا
 .رصق كلذ نم لقأ ىون نإو .رصقي ملو هتالص م

 : جرخي ىتم ملعي ملو ةماقإلا وني مل اذإ رفاسملا 2 6

 ,هرفس نم عجري ىتم يردي ال وأ ؛هتالص اهيف متي يتلا ةماقإلا رفاسملا وني مل اذإو

 .رصقلا ةدم نم رثكأ ةليوط ةدم ماقأ ولو رصقلا هل نإ

 :رضحلا يف اهركذف رفس ةالص يسن نم - 5

 مامإلا لاق اذهبو ءًاطايتحا ةّمات اهالص رضحلا يف اهركذف رفس ةالص يسن نمو

 . هيلوق دحأ يف يعفاشلاو دوادو . ىعازوألاو . لبنح نب دمحأ

 ملو هتاف ام يضقي امنإ هنأل ؛رفس ةالص اهيلصي :فانحألاو . يروثلاو «كلام لاقو

 ريغ ةمات اهيلصي هنإف رفسلا يف اهركذف رضح ةالص يسن اذإ امأ .ةروصقم ةالص الإ هتفي

 فوخلا ةالص

 :ىدارفو ةعامج ىّدّؤَت فوخلا ةالص - ع0

 ىودعلا ةهجاوم يف مهو ؛ةعامج نوملسملا اهيلصي فوخلا ةالص نأ لصألا

 اهتالاح يف ةعامجلا ةالص نع انمالك دنع .دعب اميف ةالصلا هذه ةيفيك ركذنسو

 . ةفلتخملا

 وهو .ديدشلا فوخلا ةلاح يف نوكي اذهف .ىّدارق نيملسُملا لبق نم اهتالص امأ

 . عرفلا اذه يف هنيبن ام

 67؟ًادرفنم فوخلا ةالص ملسملا يلصي ىتم - 8

 .:لاتقلا بشن اذإ أ

 .415١41-07ص ء37ج «(«ينغملا» (505)

 فرط



 اولصي نأ نيملسملل زاج . مهئا دعأو قيملسملا خبر لاتقلا عقود فوخلا دتشا اذإ

 مهنم لك نيدرفنم .مهباود ىلع انابكرو ,مهمادقأ ىلع الاجر .مهنكمأ امفيك
 نوئموي .مهنكمي مل نإ اهريغ ىلإو مهنكمأ نإ ةلبقلا نيلبقتسم .هدحو يلصي
 ,عوكرلا نم ضفخأ دوجسلا نولعجيو .ةقاطلا ردق ىلع دوجسلاو عوكرلاب
 نع ةداصلا نورخكي الو ,نوٌرفيو نوٌركي .نونعطيو نوبرضي .نورخأتيو نومدقتي
 مفخ نإف# : ىلاعت هلوق كلذ ىلع لديو . ملعلا لهأ رثكأ لوق اذهو .اهتقو

 0 ”ًانابكرو الاجرف

 يفتخملاو ريسألاو هودع نم براهلا اهوحنو ودعلا نم برهلا ةلاح يف - ب ه4

 :('*!مهوحنو

 «ليس نم وأ .ًاحابم ًابره ودعلا نم بره اذإف .فوخلا ةالص نولصي ءالؤهف
 ةدش ةالص يلصي نأ هلف «برهلا نودب هنم صّلختلا هنكمي ال .قيرح وأ (عْبَس وأ
 .هلهأ وأ هلام وأ ,هسفن ىلع فاخ ءاوس فوخلا

 امهنكمأ فيك نايلصي .عضوم يف يفتخملاو .هسفن ىلع فاخ اذإ ريسألاو

 ,مايقلا هنكمي ال ًادعاق يفتخملا ناك ولو .ريسألا يف لبنح نب دمحأ هيلع صن

 ةديلع ةداعإ الو (هلاخع يسعي ىلع للنص «ةكرحلا الو دوعقلا هنكمي ال اعجظضتب وأ
 نيب قرف الو . براهلاك ةداعإلا همزلت ملف .هنكمي ام بسح ىلع ىلص فئاخ هنأل

 .هيف ايواست دقو كالهلا فوخ وه حيبملا نأل ؛اذه يف رفسلاو رضحلا

 .هلهأو هميرح ىلع لئاصلل هلاتق لاح يف فوخلا ةالص درفلل زوجي كلذكو
 ةزئاج فوخلا ةالص» :(ةيعفاشلا هقف يف عومجملا» يف ءاج دقف .هلام وأ .هسفن وأ
 .هسفن ىلع وأ ناسنإلا ميرح ىلع لئاصلا لاتق اذكو . .مارحب سيل لاتق لك يف
 وأ ناسنإلا لام دصق نم لاتقك نيفرطلا يوتسم ًاحابم ناك وأ .عفدلا انبجوأ اذإ
 ٌروجي هنأب  ةيعفاشلا يأ  نويقارعلا انباحصأ عطقو . . كلذ هبشأ امو هريغ لام

 . «فوخلا ةالص يلصي نأ هنع عفادو هلام دصق نمل

 .[؟8 9 ةيآلا :ةرقبلا ةروس] )65١1(

 .؟١9ص ء4ج , عومجملا» .1868١4ص ء.؟ج .(ينغملا» (604)

 فرخ



 ةعامجلا ةالص

 (نمألاو ةماقإلاو ةحصلا ةلاح ىف)

 :ديهمت -

 .ةبوتكملا تاولصلا ءادأل ةعامجلا ةيعورشم ىدم يف ء ءاهقفلا لاوقأ قبس اميف انيب

 7-7 0007 نإو «ةبجاو 20-- قي 0 ب 6 0 ْنأ انركذو

 نهل نسي وأ بجي لهو .ءاسنلل ةبسنلاب ةالصلا ءادأل ةعامجلا ةيعورشم يف ءاهقفلا

 ءادأل دجاسملا ءاسنلا روضح نأ انحجرو ,ةعامج ةالصلا ءادأل دجاسملا ىلإ جورخلا

 0 7نهجورخب ةنتفلا نمأ عم نهجاوزأ ناذعتسا طرشب نهّقح يف حابم ةعامج ةالصلا

 :ثحبلا جهنم - ١

 ةمامإب ةعامجلا مر .لجر ةمامإب ةعامجلا ةالص نع ملكتأ عرفلا اذه يف

 أ هنمأو ءرفاسم ريغ م هنوك : يأ هتماقإو مامإلا ةحص ةلاح يف كلذ لك ةأرما

 ىلعو .فوخلا ةالص يلصي نأ هيضتقت فوخ ةلاح يف سيل يأ نفئاك ديف انآ هنوك

 :نيمسق ىلإ عرفلا اذه مسقأ اذه

 . لجر ةمامإب ةعامجلا ةالص :لوألا مسقلا

 .ةأرما ةمامإب ةعامجلا ةالص : يناثلا مسقلا

 لجر ةمامإب ةعامجلا ةالص

 :رومأ يف الإ درفنملا ةالصك مومأملاو مامإلا ةالص مل<

 مومأملاو مامإلل ةبسنلاب ,ةدحاو يه اهنئسو اهتابجاوو اهناكرأ ثيح نم ةالصلا

 41١79(. ةرقفلا (509)

54 



 ناك ءاوس .درفنملا نود مومأملا وأ مامإلا اهب صتخي ثيح رومألا ضعب يف الإ درفنملاو

 كلذ نإ نيفاس انك تابحتنمألا ىأ تبوعولا ليش قلع نصاصتخالا اذه

 ؟ةمامإلاب قحأ ْنَم - 48

 هللا لوسر لاق :لاق يراصنألا دوعسم نأ نع (هحيحص» يف ملسم ماعلا جرخأ

 اننا نإف: ( سناب مهملعأف ءاوس ةءارقلا يف اوناك نإف .هللا باتكل مهورف موقلا مؤيلا : هع

 - ايكاسإ أ املس مهمدقأف ءاوس ة ا .'ارلاكل رتم مهمدقأف ء ءاوس ةنسلا يف

 يف لخديو .2"(خلا . . . هافانا ف دولا لحل ٌنَمْؤي الو أنس مهمدقأف : ةياور يفو

 لثم نأل مالسإلا راد ىلإ رفكلا راد نم مويلا نورجاهي نيذلا «ةرجه مهمدقأف» : موهفم

 يف ّلجرلا ُلجّرلا ّنّمْوَي الو» :موهفم يف لخديو .ةمايقلا موي ىلإ ةيقاب ةرجهلا هذه
 ريغلا كلذ ناك نإو ةمامإلاب قحأ امهنم لكف «تيبلا بحاص وأ .دجسملا مامإ (هناطلس

 ."!')هنم لضفأو «عروأو ءأرقأو .هقفأ

 :9١ةماعلا دجاسملا يف ةعامجلا ةالص - 4

 هيف رثك اميف ةالصلا لعفو .ةماعلا دجاسملا يف ماقت ةعامجب ةالصلا نأ لصألاو

 نم ىكزأ .لجرلا عم لجرلا ةالص» : لكك يبنلا لوقل لضفأ دجاسملا نم نولصملا
 أ وهف رثكأ ناك امو . لجرلا عم هتالص نم ىكزأ نيلجرلا عم هتالصو .هدحو هتالص

 ددع يف ايواست نإف .«ينغملا» يف ةمادق نبا لاق امك دمحأ مامإلا هاور .«ىلاعت هللا ىلإ

 .رثكأ هيف ةدابعلا نأل لضفأ قيتعلا دجسملا يف  ةالصلا يأ  اهلعفف نيلصملا

 لضفألاف وودعلل ةهجاوملا ةيدودحلا ندملا نم وأ ءارخت دليلا ناك نإونع 8
 اذإو .ةبيهلل عقوأ نوكيل .هيف ةعامج ةالصلا ةماقإو دحاو دجسم يف سانلا عامتجا

 نإو .مهعيمج رضح رمأ يف رواشتلا اودارأ نإو .مهعيمج هعمس مهودع نع ربخ مهءاج

 ك7 يلإ رمألا ناكول : يعازوألا مامإلا لاق . مهيراك رخادام ارف رافكلل نيع ءاج

 .دحاو دجسم يف سانلا عمتجيل نْعْلا يف يتلا دجاسملا تاوبأ

 ) )51١.هج .يوونلا حرشب «ملسم حيحص» ص177-1١977 .

 ) )51١.'”ج .ةماذق نبال «ينغملا»و .1075ص .هج , يوونلا حرشب (ملسم حيحص» صه5١.

 ) )51كج .(ينغملا» صهلا١-180.

 معو



 :ءارحصلاو تويبلاب ةعامحلا ةالص - 5

 : هلع يبنلا لوقل ءءارحصلا يف وأ تيبلا يف ةعامجب يلصي نأ لجرلل زوجي

 556 ءرهش ةريسم بعرلاب ترِصْن : يلبق ءايبنألا نم دحأ َنهَطعُي مل اسمح تيطعأ»

 . 579(خلا . . .لصيلف ةالصلا هتكردأ يتمأ نم لجر اميأف ءًاروهطو ًادجسم ضرألا ك

 ىلإ ءاج هنأو : بعك نب ّيبأ ثيدح نم لبنح نب دمحأ مامإلا نب هللادبع ىور دقف ًاضيأو

 يعم ةوسن :لاق ؟وه ام :ِلَي لاق .المع َةليللا تلمع :هللا لوسر اي :لاقف كي يبنلا

 دق نللا تكيف رتل انام تراسل ءاني لصف جارت لو رقت كلن : نلق رادلا يف

 ةلالد ثيدحلا اذه يفو .©"9طسوألا يف يناربطلاو ىلعي وبأ هاور ءاضر هتوكس نأ انيأرف

 .دجسملا جراخ ةعامجلا ةالص ةماقإ ىلع

 ىف تفيقا ول انك :«دجشتلا جراخ ةعامجلا ةالص زاوجب ةيعفاشلا حرص دقو - 417

 هقف يف جاتحملا ينغم» يف ءاج دقف . لضفأ دجسملا يف اهتماقإ ناك نإو «تيبلا

 ؛تيبلاك دجسملا ريغ يف اهنم لضفأ ةأرملا ريغل دجسملا يف ةعامجلاو» :(«ةيعفاشلا

 نسانلا انينأ ولع :- ملسمو يراخبلا هاور ِدلَي هللا لوسر ثيدح يأ  نيحيحصلا ربخل

 يف يهف : يأ .(ةبوتكملا الإ هتيب يف ءرملا ٌةالص ةالصلا لضفأ ْنِإف  مكتويب ق

 ةرثكو رئاعشلا راهظإو ةراهطلاو فرشلا ىلع لمتشم دجسملا نأل لضفأ دجسملا

 ,273ةعامجلا

 هيف عمسي ال ناكم يف دجسملا جراخ ةعامجب ةالصلا نوزيجي ةيرهاظلاو - 4

 «لاجرلا نم دحأ ضرف ةالص ءىزجت الو» : مزح نبا ةيرهاظلا ع ءاهقف خيش لاق دقف ىناذأ

 كلذ كرت ديعت اذإف ,مامإلا عم دجسملا يف الإ اهيلصي نأ .ناذألا عمسي ثيحب ناك اذإ

 يف يلصي نأ هيلع ضرفف ناذألا عمسي ال ثيحب ناك نإف .هتالص تلطب رذع ريغب

يل اذهلا ديب نال 2 هل ةالص الف لعفي مل نإف .دب الو ًادعاصف دحاو او عم ةعامج
 اه

 اكلنا
 . .كدئنيح هئزجيف هعم

 21ا/9-786١ص ءكاج .(ينغملا» 2٠١ ص ءج ««ناخيشلا هيلع قفتا اميف ناجرملاو ؤلؤللا» 519

 . ١3ه ص 0

 ١”. 6ص 27ج .فدواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» . ؛4ص 5٠ج .يناعنصلل «مالسلا لبس» (514)

 . 1488ص .4ج ءمزح نبال «ىلحملا» (515) . "45ص .١ج .؛جاتحملا ينغم» (51©)
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 نإف .هفويضب وأ .هتيب لهأب وأ هتجوزب هتيب يف لجرلا ىلص اذإ اذه ىلعو - 8

 ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج .ةعامجب ةالصلا ةليضف كرديو ةعامجب ةادؤم ربتعت هتالص

 عمجلا لقأ نأل ؛25(ةعامجلا ةليضف ا .هتجوز وأ هّدبع لجرلا ُ ولو» : يلبنحلا

 امهقوف امف نانثا» :لاق ِةِْكَي هللا لوسر نأ هني يف هجام نبا جرخأ دقف .نانثا

 , 212(ةعامج

 : "')هامإلا ةالص ةيفيك - غ4

 لحخديو .«ةالصلا تماق دق» :نذؤملا لوق دنع ةالصلا ىلإ موقي نأ مامإلل بحتسي

 : هلو يبنلا لوقل نيلصملا فص طسو ةلباقم فقيو «ةماقإلا نم غارفلا دعب ةالصلا يف

 اووتسا :لاقو .هنيمي نع تفتلا هناكم يف َفقَو اذإو «للخلا اوددسو مامإلا اوطسو»

 لوآلا تاضلا نق. نشلاو لدغقلا ارلوأ مدعي نأ هتكلاو.: كنك هراسي نعو هللا مكمحر

 رهجي نأ هل بحتسيو ؛مارحإلا ةريبكت رّبكي مث .ناملغلاو نايبصلا رخْوُيو .مامإلا فلخ
 دعب الإ ريبكتلا مهل زوجي ال هنأل ؛هدعب اوربكي ىتح هريبكت نومومأملا عمسي ثيحب اهب

 ةالص يف اهب رهجيو ةحتافلا أرقي مث .هب رهجي الو .حاتفتسالا ءاعد أرقي مث .هريبكت

 ةروس اهدعب أرقي مث ءاهب رهجي «(نيمآ» :ةحتافلا نم غارفلا دنع لوقي نأ هل نيو ,رهجلا

 قشي الثل ؛ةالصلا رومأ نم اهريغ يف الو ةءارقلا يف ليوطتلا مدع هل بحتسيو .تايآ وأ

 ربك ةءارقلا نم غرف اذإو ,فْمَحُيلَف ّسانلا م ْنَم» : هيك يبنلا لوقل .هفلخ نم ىلع

 رارسإلاو رهجلا ةالص يف اذُهو هب اودتقيف هريبكت نومومأملا عمسيل .ًارهج عوكرلل

 .هفلخ نيلصملا ىلع قشي الثل ءثالث ىلع حيبستلا يف ةدايزلا هل بحتسي الو . ًاعيمج

 «هتوص اهب ًاعفار «هَدِمَح ْنَمَل هللا عمس» :هسأر عفري وهو لوقيف عيمستلاب رهجلا هل نسي

 يوهيو اهب رهجي «ربكأ هللا» :لوقي مث .(دمحلا كلو انبر» :لاق ءامئاق لدتعا اذإف

 مث .«يل رفغا ٌبر» :سلاج وهو لوقي مث ربكم دوجسلا نم هسأر عفري مث .ًادجاس

 يفف .درفنملا هلوقي ام هعوكر يف لوقي امك هدوجس يف لوقيو .ًارّبكم دوجسلا ىلإ يوهي
 : ىلعألا يبر ناحبس» :لوقي دوجسلا يفو «ًاثالث .ميظعلا يبر ناحبس» :لوقي عوكرلا
 ةروس فقاو وهو أرقي مث . الدتعم فقيو د دوجسلا نم هسأر عفري مث 4 «انالث

 هب قحليل ىلوألا ةعكرلا ليطي نأ بحتسملاو .ةروس ضعب وأ ةروس اهدعبو .ةحتافلا

 .3”7١؟ص . جا «(ةهجام نبا نئس» (514) .١"6!7كص .٠ ١1ج . (ىنغملا» مى

 .7١7-86١9ص «٠ "جو ءاهدعب امو ؛ ه 8ص اج .(« ىنغملا» (ك19)
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 ةلبانحلا دنعو .ةءارقلا ةهج نم ىلوألا نم رصقأ ةيناثلا ةعكرلا نوكت نأو ,نورخأتملا

 نإو ءاهب رهجُي ال ةالض يف اذهو ةوالتلل ةدجس هتءارق يف بجت ام ةءارق مامإلل هركي

 تاعكر نم غرف اذإو .يعفاشلا ههركي ملو .ةيفنحلا لوق وهو «ةوالتلل دجسي مل أرق

 ملسي مث «هنيمي ىلإ اتفتلم ىلوألا ةميلستلاب رهجيف .ميلستلاب اهنم جرخي هنإف .هتالص
 مالسلا» :لوقي نأ ميلستلاو . ىلوألا نم فخأ ةيناثلا ةميلستلا نوكتو هراسي ىلإ ًاتفتلم

 .ةالصلا نم جورخلا اهب ًايوان «هللا ةمحرو مكيلع

 ١ مهريغ لبق ءاسنلا جرختل هناكم يف مامإلا ءاقب :

 ىعم نولصملا لاجرلاو وه تبثي نأ بحتسملاف ءءاسنو لاجر مامإلا عم ناك اذإ

 ةملس مأ تلاق دقف .هميلست بيقع نمقي نأ نهيلعو :قفرصنا دق ٌنهنأ ئزي امندقب

 َتْبَيو هَّنْمُق ةبوتكملا نم مّلس اذإ َّنك لي هللا لوسر دهع يف ءاسنلا نإ» :اهنع هللا يضر

 .لاجرلا ماق ٍيلك هللا لوسر ماق اذإف .هللا ءاش ام لاجرلا نم ىلص نمو كي هللا لوسر

 ءانب امك يراكبلا ةاور ةءانسلا نم هقرستي خم ةغبي نكل ملعأ هاو ىرتف ىرعتلا لاق
 ش .0"27(ينغملا» يف

 : هتالص ءاهتنا دعب ماق ءاسن مامإلا عم نكي مل اذإ- 4"

 ةشئاع تور امل سولجلا ةلاطإ هل بحتسي الف نيلصي ءاسن مامإلا عم نكي مل نإو

 مهللا» :لوقي ام رادقم الإ دعقي مل ملس اذإ هك هللا لوسر ناك» :تلاق اهنع هللا يضر

 بحتسملاف مقي مل نإف .«ماركإلاو لالجنلا اذ اي تكرابت «مالسلا كنمو .مالسلا تنأ

 غرف له :كشلا ىلإ هب ىضفأ امبر هنأل ؛ةلبقلا لبقتسم ثبلي الو ,هتلبق نع فرحني نأ

 ,2590؟1ل مأ هتالص نم

 :ةالصلا دعب ركذلا بابحتسا - 441

 رثألا هب درو ام كلذ نم بحتسيو .ةمالس بيقع ءاعدلاو هللا رك مامإلل بحتسيو

 هلإ ال» :ةبوتكم ةالص لك ربد يف لوقي يك يبنلا ناك :لاق .ةريغملا نع يور ام لثم

 ال مهللا .ريدق ءيش لك ىلع وهو ,دمحلا هلو .كلملا هل .هل كيرش ال هدحو هللا الإ

 .ه50ص .١ج .(ينغملا» (510)

 .051-ه50ص .١ج .«ينغملا» (551)
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 ,20559عدجلا كنم ّدجلا 3 عفني الو تعنم امل ىطعم الو «تيطعأ امل عنام

 :مامإلا فلخ نيمومأملا فوفص - 4

 مامإلا ىلاقو ءنسلاو لضفلا اولوأ م فلخ لوألا فصلا يف مدقتي كالا

 يف نونوكي الف .ناملغلاو ناببصلا رخؤيو «نارقلا لهأو خويشلا مامإلا يلي :دمحأ

 مكنم ينليلو : لوقي لي هللا لوسر ناك :لاق يراصنألا رضوا ىورامل لوألا فصلا

 مه ىهنلاو مالحألا اولوأو .«مهنولي نيذلا مث .مهنولي نيذلا مث * « ىَهنلاو مالحألا اولوأ
 . ""9ءالقعلا نوغلابلا لاجرلا

 ؟دجسملا ىف ةعامجلا ةالص ىف ةأرملا فقت نيأ - 6

 مامإلا فلخ «.ةبوتكملا ةالصلا يلصتل دجسملا روضح اهل زوجي ةأرملا نإ :انلق

 هب نيمتؤمللا ب 5 ةبسنلاب اهناكم 3 نيأذ هب 0 ةعامج عم

 د الاجلا هذهو 0 ا ةعاتجلا

 : مامإلا عم طقف ةوسن عم وأ اهدحو تناك اذإ :ىلوألا ةلاحلا 5

 نفقي وأ فقت اهنإف ءطقف ةوسن مامإلا عم ناك وأ مامإلا عم اهدحو ةأرملا تناك اذإ

 موي نأ هركي» :اولاق دقف ةلبانحلا امأ .9"2ةيفنحلاو ةيعفاشلا بهذم اذهو مامإلا فلخ

 :اولاقو .ةأرملاب لجرلا ولخي نأ ىهن هلك يبنلا نأل ؛ نهعم ٌلجر ال بناجأ ءاسن لجرلا

 ىنعمو (١١٠(هفلخ تفقو' ةأرما م نإو» :اضيأ اولاقو .9'"2(همراحم تاذ موي نأ سأب الو

 اهل لجرلا مامتتا امأ .هفلخ فقت اهنإف لجرب تمتئا نإ ةأرملا ْنأ - ىرأ ام ىلع- كلذ

 . هنع ةيبنجأ تناك نإ ةهاركلا عمو .همراحم تاوذ نم تناك نإ هيف ةهارك الف

 «دجلا كنم دجلا اذ عفني ال : ىنعمو . 7١١"ص ١1ج .«ناخيشلا هيلع قفتا اميف ناجرملاو ؤلؤللا» (51؟؟)

 .هانغ كدنع ىنغلا اذ عفنت ال يأ

 .60١-64١ص .4ج .يوونلا حرشب «(ملسم حيحص» (57*)

 .؟؛"ص اءاج .(جاتحملا ينغم)» .1909ص ءا١ج .(عئادبلا» 575

 ص ."؟7ج .(ينغملا» (515)

 .؟5١ص .؟ج .(ينغملا» (57)
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 فلخ ةوسنلا وأ اهدحو ةأرملا فقت مهدنعف «ةلبانحلا بهذمك ةيكلاملا بهذمو

 يف ةهاركلاو ؛ نهدحو تايبنجألا موي نأ لجرلل هركيو) : اولاق اذه عم نكلو 9 مامإلا

 قع

 , "2"2(ذشأ ةدحاولا

 شق نهدحو ةوسن مؤي وأ ءاهدحو ةأرما مو نأ لجرلل نأ : يدنع حجارلاو - عةا/

 اهنع يهنملا ةولخلا ققحتت الف «ةدابعلل ماع لحم دجسملا نأل .ةهارك الب دجسملا

 مامإلا نب هللا دبع ثيدحل دجسملا جراخ نهدحو ةوسن لجرلا موي نأ روجيو لب امرك

 0 ع

 45 ةةنئويسملا جراخ ةوسنلاب هتالصو .بعك نب يبا نع .دمحأ

 : ءاسنو لاجر مامإلا عم نوكي نأ :ةيناثلا ةلاحلا 8

 نيمي ىلإ فقي لجرلا نإف ,دحاو لجرو رثكأ وأ ةدحاو ةأرما مامإلا عم ناك اذإ
 . "””امهفلخ ةوسنلا وأ ةأرملا فقتو ,مامإلا

 ةأرملا تفهقوو مامإلا فلخ نالجرلا فقو .ةأرماو نالجر مامإلا عم ناك اذإو

 :لاق هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع هللا همحر يراخبلا مامإلا ىور دقف ءامهفلخ
 8 77 ع 57 1 / ا
 , """انفلخ - ميلس ما - ىمأو قا يبنلا فلخ انتيب يف ميتيو انأ تيلص

 : مهريغو ءاسنو لاجر مامإلا عم نوكي نأ : ةثلاثلا ةلاحلا 8

 .نوكي مهفوقو بيترت نإف .نايبصلاو ىئانخلاو نايبصلاو ءاسنلاو لاجرلا عمتجا اذإ

 . ىئانخلاو .نايبصلاو ءءاسنلاو «لاجرلا عمتجا ولو» : يناساكلل (عئادبلا» يف ءاج امك

 يلي امم افص لاجرلا موقي هنإف ,ةعامجلل اوفطصي نأ اودارأف ,تاقهارملا تايبصلاو

 تايبصلا مث «تاغلابلا ءاسنلا يأ ,ثانإلا مث ,ىئانخلا مث .مهدعب نايبصلا مث مامإلا

 ."84 5ص :.١ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (5797)

 .4”5 4ص .١ج .ريدردلل «ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاح» (57)

 .0ال١45 ةرقفلا (579)

 25ج ؛«ينغملا» «.154ص .١ج .ريدردلل «ريغصلا حرشلا» «555ص 1١ج ؛«جاتحملا ينغم» (50)

 .؟١5ةهص

 . ١5؟ص «؟ج «ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحص» (1*5)

 اقف



 عمتجا نإو» :ةمادق نبال (ينغملا» يف ءاج دقف ,ةلبانحلا دنع هلثمو ,0""2(تاقهارملا

 2059(. . .ءاسنلا مث ىثانخلا مث نايبصلا مث لاجرلا مدقت .ءاسنو ىثانخو نايبصو لاجر

 مهعسي مل اذإ لاجرلا نع نايبصلا رخؤي امنإ :ةيعفاشلا لاقو .("؟ةيعفاشلا دنع هلثمو

 7 ٌلُمك الإو :لاحسرلا هن

 .لاجرلا سنج نم مهنأل ؛نايبصلا فص فلخو لاجرلا فص فلخ نفقي ءاسنلاف.

 مامإلا هاور يذلا حيحصلا ثيدحلا يف ءاج دقف .ءاسنلل ًاباوث رثكألاو لضفألا وه اذهو

 ٌريخو .اهرخآ اهرشو ءاهُلُوأ لاجرلا فوفص ٌريخ» :لاق هنأ لك يبنلا نع ملسم

 فايل انفردقو اهرخا اعلا تركني

 يهف «لاجرلا فوفص امأ» :فيرشلا ثيدحلا اذهل هحرش يف يوونلا مامإلا لوقيو

 ثيدحلاب دارملاف .ءاسنلا فوفص امأ .ادبأ اهرخآ اهّرشو ءادبأ اهلوأ اهريخف اهمومع ىلع

 ْنهف .لاجرلا عم ال تازيمتم َنْيَلَص اذإ امأو .لاجرلا عم نيلصُي يتاوللا ءاسنلا فوفص

 يف فوفصلا ٌرشب دارملاو .اهرخا اهرشو اهلوأ نهفوفص ريخ لاجرلاك ةلاحلا هذه ىف

 ريخ :يأ ءاهريخو .عرشلا بولطم نم اهدعبأو .الضفو ًاباوث اهلقأ ءاسنلاو لاجرلا
 نم نهدعبل .لاجرلا عم تارضاحلا ءاسنلا فوفص رخا لضف امنإو .هسكعب فوفصلا

 .©90(كلذ سكعل نهفوفص لوأ ٌمذو .لاجرلا ةطلاخم

 :لاجرلا فص ىف ةأرملا فوقو ٠

 ْنَم ةالص الو اهتالص لطبت ملو ءاهنم كلذ هرك ءلاجرلا فص يف ٌةأرملا تفقو اذإو

 يانا بهج ةنقو اوبل

 ١ - "؟9مامإلا فقوم ىلإ ةبسنلاب نيمومأملا فقوم :

 7١. غص .7ج .(ينغسلا» (58#) ١.١9 ص ء١ج .يناساكلل «عئادبلا» (585)

 .؟1الص « 11ج .(جاتحملا ينغم») (576) .؟45”ص اج .(«جاتحملا ينغم» (515)

 .69١©ص .4ج ءيوونلا حرشب «ملسم حيحص)» (515)

 .5١75ص .7ج ,«ينغملا» (3*م) 7١. ؛ص .7ج .(ينغملا» (590)

 قنح



 كلو. . ةيفتحلاو ئمفاستلاو ةلئانخلا لاق [ذهبو هيف فر ىأ «ةيلاغ ةكذ:نلع وأ ءدجتسملا

 .كلامو .ةلبانحلا ُلوق اذهو .هنم ُلفسأ مهو نيمومأملا نم ىلعأ مامإلا ُنوكي ال

 .ةلبانحلا لاق امك ريسيلا ولعلاب سأب ال نكلو .ةيفنحلاو ,يعازوألاو

 هفترملا ءىشلا دل فلج“ ي ىذلا مامالل راتخأ : ىعفاشلا لاقو
ٍِ 0-6 2 ٍِ ٍِ 6 

 .هب نودتقيف هفلخت نم هاريف

 ناتياور هيفف هءارو ْنَم وأ مامإلا ةيؤر عنمي لئاح مومأملاو مامإلا نيب ناك اذإو - 0

 هب مامتئالا حصي ال : ( ىلوألا)

 .سأب هب نوكي ال نأ وجرأ :ةقلغم دجسملا باوبأو ةعمجلا

 :©""مامإلا مادق نيمومأملا فوقو - 0٠0

 حصت مل همادق اوفقو نإف .مامإلا فلخ نومومأملا فقي نأ ةعامجلا ةالص يف َّنّسلا

 -يعفاشلاو «ةفينح وبأو ةلباتحلا لاق اذهبو .مهتالص

 .هفلخ نم هبشأف ءهب ءادتقالا عنمي ال كلذ نأل ؛حصت :قاحسإو كلام لاقو

 ءادتقالا يف جاتحي هنألو .«هب ُمْتْوُيل مامإلا لع امنإ» : لك هلوقب نوعناملا جتحاو

 ىلص ول امك حصي ملف ل يبنلا نع لقني مل كلذ ّنألو ؛ هئارو ىلإ تافتلالا ىلإ هب

 . مامإلا ةالصب هتيب يف

 :"؛)مامإلا راسي نع مومأملا فوقو - 504

 ؛هتالص تّحص دحأ مامإلا نيمي نع ناك نإف .مامإلا راسي نع مومأملا فقو اذإ

 هللا لوسر تيأر اذكه :لاق اوغرف املف .دوسألاو ةمقلع نيب ىلص دوعسم نب هللادبع نأل

 اذهو .ةدساف هراسي نع فقو ْنَم ةالصف ىلحأ مامإلا نيمي نع نكي مل نإو .لعف نبع

 .7١7571١71ص 03ج «(ينغملا» (550) .7١71-7١4”ص جا ««ينغملا» 5899

 ا



 ,مامإلا راسي نع فقو نإ دحاولا مومأملا نأ «نوري ملعلا لهأ رثكأو . ةلبانحلا بهذم

 .ةنسلا فلاخ

 :(64!.دحو فصلا فلخ درفلا ةالص

 بهذم اذهو .هتالص حصت مل .نيمومأملا اص فلس ةلاماك فكر هلهكو لص قم
 .كلام زاجأو .رذنملا ناو .قاحسإو , حلاص نب , نسحلاو . يعخنلا لوق وهو .ةلبانحلا

 . ئأرلا باحصأو . ىعفاشلاو . ىعازوألاو

 هرمأي ملف .فصلا نود عكر ةركب ابأ ىأر ِةْكَك يبنلا نأ ,نيزيجملا ءالؤه 555
 . ةعامج عم ناك ول امك .لجرلل افقوم ناكف .ةأرملل فتقوم هنألو .ةداعإلاب

 يلصُي الجر ىأر ِهبَي يبلا نأ» :دَبْعَم نب ٌةَصِباَو هاور امب مهعم نمو ةلبانحلا جتحاو

 امأو ءٌنَسَح ةصباو ثيدح :دمحأ مامإلا لاقو .«ديعُي نأ هرمأف .هّدحو فصلا فلخ
 ُمَرَّذَعو .داسفلا يضتقي يهنلاو ْذُعَت ال» :هل لاقف .ماهن دق لك يبنلا نإف ةركب يبأ ثيدح
 هنوك ةأرملل ًافقوم هنوك نم مزلي الو وفعلا يف ٌريثأت لهجللو .هميرحتب هلهجل .هلعف اميف
 . لجرلل ًافقوم

 : "؛”مومأملا ةالص

 مث «لاجرلا هفلخ فقيف .هانركذ يذلا بيترتلاب مامإلا فلخ نومومأملا فقي
 غرفي نأ دعب الإ نوربكي الو . تاقهارملا تايبّصلا مث .ءاسنلا مث . ىثانخلا مث .نايبصلا
 رّبك اذإف .هب متويل مامإلا ٌلعَُج امنإ» :ِةْكي هللا لوسر لوقل .مارحإلا ةريبكت نم مامإلا
 ريبكت دعب هريبكت ديعُي نأ هيلعو «هريبكت دقعني مل .همامإ لبق مومأملا رّبك نإف ء«اوربكف
 لاق .ةيرهجلا ةالصلا يف ةحتافلا ةءارق نم هغارف دعب (نيمأ) مامإلا لاق اذإو .همامإ
 . (نيما) 5 هذعب مومأملا

 .؟١5؟-١١١ص 25ج .(ىنغملا» (ك41)

 .اهدعب امو ١ © 5"ص « ١1ج .«جاتحملا ينغماو .اهدعب امو 4هالص 01ج «(ينغملا» (0ك55)

 يدي



 هللا لوقل ؛اهريغ الو (ةحتافلا) أرقي الف مامإلا ةءارق عمس اذإ مومأملاو - 0

 هقح يف ةءارقلاف .«نومحرت مكلعل اوتصناو هل اوعمتساف نارقلا ءىرق اذإوإ» : ىلاعت

 .ةلبانحلا دنع ةبحتسم الو ةبجاو ريغ .ةلاحلا هذه يف

 ةءارقلاب رهج اذإ مامإلا نإ :لوقي مالسإلا لهأ نم ًادحأ انعمس ام :دمحأ مامإلا لاق
 ةالصلا يف ةحتافلا ةءارق بجوي يذلا ثيدحلاو .أرقي مل اذإ ,هفلخ نم ةالص ءىزجت ال

 تاتكس يف مومأملا أرقي نأ ةلبانحلا دنع بحتسملا نأ الإ .مامإلا ريغ ىلع لومحم

 لعفي مل اذإو .ملعلا لهأ رثكأ لوق اذهو .هيف رهجي ال اميفو هيف رهجي اميف .مامإلا

 مامإلا ةءارقف مامإ هل ناك نم نأل ؛ةحيحص ةمات هتالصف ةحتافلا أرقي ملف كلذ مومأملا
 .فيرشلا ثيدحلا يف ءاج امك «ةءارق هل

 .لاحب مومأملا أرقيال : ةنيبع نباو .يروثلاو ,ةفينح وبأ لاقو

 . هريغو درفنملل ةعكر لك ىف ةنيعتم اهنأل ,ةحتافلا مومأملا أرقي ةيعفاشلا دنعو

 عوكرلا نم هسأر عفري مث .كلذل همامإ رّبكي نأ دعب عوكرلل مومأملا ربكُي مث - 4
 : عوكرلا نم هسأر عفري نيح لوقي نأ هل عرشي الو ,عوكرلا نم هسأر مامإلا عفري نأ دعب
 هللا عمس)) : مامإلا لوق لعب (دمحلا كلو انير» : لوقي امئثإو «((هدمح نمل هللا عمس)

 . ةيكلاملاو .ةيفنحلاو ,ةلبانحلا دنع اذهو ء(ا(هدذمح نمل

 نمل هللا عممسا) : يأ ا كلذ لوقي : دمحمو .فسوي وبأو .ةيعفاشلا لاقو

 هناك يف همامإ عباتي اذكهو ءدجسيو همامإ دعب رّبكي مث ,مامإلا لوقي امك (هدمح

 ريخألا هدهشتو لوألا هدهشت يفو « نيتدجسلا نيب امو هدوجسو هعوكر يف لوقيو .هلاعفأو

 انمالك دنع هانيب يذلا وحنلا ىلع .درفنملا هلوقي ام عضاوملا هذه يف لوقي هميلست يفو

 رفقا ةةلزع ةقيق درع

 : همامإل مومأملا ةقباسم ةمرح 8

 : كك هللا لوسر لوقل ءاهلاعفأو ةالصلا لاوقأ يف همامإ مومأملا قبسي نأ زوجي الو

 الف هل عبات هنألو .(فارصنألاب الو , مايقلاب الو .دوجسلاب الو  عوكرلاب ينوقبست الو

 . مارحإلا ةريبكت يف امك هقبسي نأ ىغبني
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 :لاجرلا عفري نأ لبق ةالصلا يف اهسأر ةأرملا عفرت ال ٠

 فلخ رّزالا قيض نم نايبصلا لثم . مهقانعأ يف مهرزا يدقاع لاجرلا تيار دقل» :لاقف .ًُّ 7 ,ء 0 2 3

 ةأرما رصب عقي الثل مهسوؤر لاجرلا عفري نأ لبق ءدوجسلاو عوكرلا يف نكسوؤر اوعفرت ال
 ."49يوونلا لاق امك كلذ هبشو فشكنا لجر ةروع ىلع

 : مامإلا ىلع حتفلا هاا

 ردقلا مامإلا أرق ًءاوس ءاهب هركذيف هيلع ٌحتفَي مومأملا نإف .ةيا مامإلا يسن اذإ

 ,6440ا/ مأ بجاولا

  6١ءاسنلل قيفصتلاو لاجرلل حيبستلا :

 اوناك نإف .ههيبنت نيمومأملا مزل ,.هعضوم ريغ يف لعفب ىتأف « يسن وأ مامإلا اهس اذإ

 هدم ةذهو :«ئرعخألا روهظ قناع نوفكأ ةوطبب نقف ءاسن اوناق نإو..اهب اوحتس ًالاجو

 . ىعفاشلاو ةلبانحلا

 : فيرشلا ثيدحلل حصأ لوألا لوقلاو .ءاشللو لاجرلل حيبستلا : كلام مامإلا لاقو

 :رخآ ثيدح يفو «(ءاسنلا قفا .لاجرلا حّبسيلف عيش مكتالص ىف مكبان اذإ»

 .©«”«ءاسنلل قيفصتلاو ,لاجرلل حيبستلا»

 : ةالصلا نم هكردي امو قوبسملا هلعفي ام هام

 يلصيل نيمومأملا فص يف لخدو .مامإلا ةالص نم ءيش هتاف يذلا وه :قوبسملا
 :يتآلاب صخلتي ةلاحلا هذه يف مكحلاف ةالصلا نم يقب ام مامإلا عم

 «ذيعتسيف ةذاعتسالا امأو .حاتفتسالا ءاعد أرقي مل , ىلوألا ةعكرلا دعب مامإلا كردأ اذإ -أ

 .ةعكر لك ىف ةءارقلا لبق نيعتي هنإ انلق اذإ

 .١٠١1ص (.4ج .يوونلا حرشب (ملسم حيحص) هاف

 . 66ص ء؟ج ( ينغمل ا)(545)

 51١9. ت”اكص 27ج .(دواد يبأ ننس حرش دوبعملا لوع) 150 ص 24ج ء(ملسم حيحصال (555)

 حا



 نأ هيلعو ةعكرلا كردأو عوكرلا كردأ دقف .عوكرلا يف مامإلا قوبسملا كردأ اذإو - ب

 هطاطحنا لاح يف عوكرلل ىرخأ ةريبكتب يتأي مث «مئاق وهو مارحإلا ةريبكتب ينأي
 ةريبكت ةيناثلاو .مارحإلا ةريبكت اهنأل ؛لاحب طقست ال «نكر ىلوألا ةريبكتلاو . هيلإ

 ةريبكت يه «ةدحاو ةريبكت هئزجيو ءانه طقست اهنأ دمحأ نع صوصنملاو . عوكرلا
 « مهريغو يأرلا باحصأو .يعفاشلاو .كلامو «يروثلا نع كلذ يورو «مارحإلا

 سأب الف عوكرلل ىرخأ ةريبكت ربك نإو

 ري رب عن «حاتتفالا ريبكت الإ ربكي مل ٠ عوكرلا ريغ ن كر: يف مامإلا كردأ ناو

 ىلإ ربكم هيف ًادجاس ًطحنيو ةالصلا حاتتفال ربكي هنإف ٠ .ًادجاس مامإلا دجو ول امك

 ا نإو ءدوجسلا نم همايق دنع ريبكتلا يف هعباتيف مومأم هنأل ؛ىرخألا ةعكرلا

 0 هتاف ام ءاضق نإ مومأملا لاق ,مامإلا

 دزي مل .هتالص رخآ يف مامإلا سلجف «مامإلا عم ةالصلا ضعب مومأملا كردأ اذإو د

 , 049لمحأ هيلع صن .هرركي لب لوألا دهشتلا ىلع مومأملا

 :ةالصلا نم غارفلا دعب لاجرلا لبق ةأرملا فارصنا - 4

 هللا يضر ةملس مأ نع ءيرفزلا نع حيحصلا «هعماج» يف يراخبلا مامإلا جرخأ

 يكل ناك كلذ نأ .ملعأ هللاو ىرن :- يرهزلا يأ لاق .موقي نأ لبق ًاريسي هماقم

 .09لاجرلا نم دحأ نهكردي نأ لبق ءاسنلا فرصني

 نم كلذب لالخإلا نآلو» :لاجرلا لبق ءاسنلا فارصنا ليلعت يف ةمادق نبا لاقو

 , "؛©9(ءاسنلاو لاجرلا طالتخا ىلإ ىضفي ءامهدحأ

 :مامإلا مايق دعب لاجرلا فارصنا - 6

 مايق لبق اوفرصني الو .ءاسنلا فرصني ام ردقب هناكم يف تبثي مامإلا نإ :انلق

 6٠١-605. 4ص «١ج «(«ينغملا» (ك45)

 .7-761"ه0 ص .7ج :ينالقسعل ١ حرشب «يراخبلا حيحص)» (541/)

 85١. ص «١ج .«ينغملا» (5548)

 كحل



 وه تبثي نأ :بحتسملاف ؛ءاسنو لاجر مامإلا عم ناك اذإ» :ةمادق نبا لاق .مهمامإ

 الف .مكمامإ ينإ» : هيك يبنلا لاق دقو .دجسيف اوهس ركذي الثل ؛ مامإلا لبق اوبشي ال نأ

 . يئاسنلاو ملسم هاور .(فارصنالاب الو 2 مايقلاب الو .دوجسلاب الو , عوكرلاب ىنوردابت

 ,ةلبقلا البقتسم سولجلا ةلاطإ يف ةنسلا مامإلا فلاخ نإف .«ينوقبست الف» : ملسم ظفلو

 , ("؟؟)هعديو مومأملا موي نأ سأب الف «فرحنا وأ

 يناثلا مسقلا

 ةأرما ةمامإب ةعامجلا ةالص

 :لاجرلل ةأرملا ةمامإ - 5

 نبا لاق «لاجرلل ةأرملا ةمامإ زاوج مدع ىلإ ءاملعلا ةماع لب ءاملعلا روهمج بهذ

 ضرف يف «لاحب لجرلا اهب متأي نأ حصي الف ةأرملا امأ» : ىلاعت هللا همحر يلبنحلا ةمادق

 الو : هلك هللا لوسر ثيدح لوقلا اذهل ةجحلاو .2"*”>(ءاهقفلا ةماع لوق يف .ةلفان الو

 . 710 ههمؤت نأ زجي ملف ؛لاجرلل نّدؤت ال اهنألو اجر 17 نموت

 مامأ مدقتلا نم هل دب ال مامإلاو .لاجرلا فلخ ةالصلا يف اهفقوم نإف ًاضيأو

 الف .لاجرلا عم ةالصلا يف اهفقوم نوكي نأ بجي ام عم ضراعتي اذهو هب نيمتؤملا

 .©*9مهل امامإ نوكت نأ زوجي

 هجرخأ يذلا ثيدحلا مهتجحو .لجرلل ةأرملا ةمامإ روث وبأو ينزملا زاجأو - ه7

 اهل لعجو ءاهتيب يف اهروزي ِكَي هللا لوسر ناكو» :هيفو «لفون تنب ةقرو مأ نع دواد وبأ
 نع تيدحلا ئوار دلاخ نب: نمحولادبع لاق +ءاهراد لهأ موت 'نأ اهرمأو :ءاهل :نذؤي ًانذؤم

 ) )549.(«ينغملا» ج١ء ص55١0. 051١.

 .99١ص .؟ج .(«ينغملا» (560)

 .7ج «(مالسلا لبس» رظنا .«هنئئس» يف هجام نبا هاور ثيدحلاو .199١ص «.؟ج .(«ينغملا» )58١(

 .78ص

 . 5١9 ص .؛ج ؛مزح نبال «ىلحملا» (58؟)
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 اذه ىلع ًاقيلعت «مالسلا لبس» يف ءاجو .207«ًريبك ًاخيش اهنذؤم تيأر انأف» :ةقرو مأ

 .«لجرلا مهيف ناك نإو ءاهراد نه ةأرملا ةمامإ ةحص ىلع ليلد ثيدحلاو» : ثيدحلا

 . اهتيراجو اهُمالغو هّمْوَت تناك اهنأ رهاظلاو .ةياورلا يف امك ًاخيش ناكو نذؤم اهل ناك هنإف
 .©9*2«ريهامجلا كلذ يف فلاخو ,«يربطلاو ,ينزملاو .روث وبأ كلذ ةحص ىلإ بهذو
 اهل نذأ امنإ ,ةقرو ّمُأ ثيدحو» :ثيدحلا اذه ىلع هقيلعت يف يلبنحلا ةمادق نبا لاقو

 بجي ةدايز هذهو .ينطقرادلا هاور كلذك .اهراد لهأ ءاسن موت نأ دلك يبنلا

 , 05*(اهلوبق

 : لجرلا ةأرملا ةمامإ يف حجارلا -

 يه ةأرملا تناك اذإ ءاهراد يف اهتيب لهأ 8 لجرلا ةأرملا مؤت نأ زاوج حجارلاو

 ثيدح (هنئس» يف دواد وبأ ىور دقف ءهنم ةقئاز ل اهنوكل «لجرلا نم ةمامإلاب ىلؤألا

 نأ كَ يبنلا تنذأتساف «نارقلا تأرق دق - ةقرو مأ - تناكو» :اهيف ءاج ةياورب .ةقرو مأ

 يذلا ثيدحلا يف ءاج امك اريبك اخيش اهنذؤم ناكو .2077« . . .انذؤم اهراد يف ذختت

 تناك ةقرو مأ نأو .ةمامإلا ىلع هتردق مدع والا اذهو .ةقباسلا هرقفلا يف ف هانركذ

 ءزوجي الف ,.دجسملا يف لاجرلل وأ لجرلل ةأرملا ا . ةمامإلا يف ًافكأو 0

 تراص ةأرملا نأ .ةدحاو ةرمل ولو انيلإ لقني مل هنأ هديؤي يذلاو ,روهمجلا بهذمل ًاعابتإ

 نم مهدعب ءاج نم دهع يف الو ةباحصلا دهع يف ال ,لاجرلا ةعامجل ةالصلا يف ًامامإ

 . نيعباتلا

 : "ءاسنلل ةأرملا ةمامإ

 .01”١7ص 17ج ؛«دوبعملا نوع هحرش عم دواد يبأ ننس» (198)
 . 48ص . 37ج «يناعنصلل «مالسلا لبس»و (504)

 .99١ص .7ج .(«ينغملا» (5866)

 + ص 23ج «(دواد يبأ نئسو (565)

 ةيشاحدو «ريدردلل «ريبكلا حرشلا»و ء. ١998 ص .١ج .؛«يواصلا ةيشاحدو ريدردلل «ريغصلا حرشلا» (35619)

 «(ىلحملا) 7١, 5ص .7ج ,«ينغملا» «160ص ١1١ج ؛(عئادبلا» "75ص ١ج .(يقوسدلا

 34856 :884اص .4ج ؛يوونلل «بذهملا حرش عومجملا» ءاهدعب امو ١9١ ص 20ج

 .«راهزألا حرشا» 4”2ص .7ج « يناعنصلل «مالسلا لبس» ١١. 4ص . ١ج .«دهتجملا ةيادبو»

 ١. 7١ص . يسوطلل «ةياهنلا» , 78ص كج
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 :اولاق اذهلو ءاهنوزيجي ال ةيكلاملاف .ءاسنلل ةأرملا ةمامإ زاوج ىف ءاهقفلا فلتخا

 ناذألاو «ةأرملل هركي ناذألا نأ ةيكلاملا هب جتحا اممو ««اهلثمل ولو ةأرملا ةمامإ حصت الود

 . ةعامج ةالصلا وهو هل ناذألا داري ام اهل هركيف .ةعامج ةالصلا ىلإ ءاعد

 . ةئرجم اهنكلو .ةهوركم .ةأرمأ مهمُؤَت . نهدحو ةعامج ءاسنلا ةالص : ةيفنحلا دنعو

 . خسن مث مالسإلا ءادتبا يف ناك هبابحتسا وأ كلذ زاوج نأ مهتجحو

 الو ,عوطتلا ةالص ىف ءاسنلل ةأرملا ةمامإ روجت : ةداتقو . ىعخنلاو  يبعشلا لاقو

 .ةضورفملا سمخلا تاولصلا يف يأ «ةبوتكملا ةالصلا يف زوجت

 .ءاسنلا موت نأ ةأرملل روجي : ةيرفعجلاو .ةيديزلاو .ةيرهاظلا لاقو

 ءاسنلاب ةأرملا ىلصت نأ بحتسيو ؛ءاسنلل ةأرملا ةمامإ زوجت :ةيعفاشلا لاقو

 : ىلبنحلا ةمادق نبال «ىنغملا» ىف ءاج دقف ,ةلبانحلا دنع حجارلا وه اذهو . ةعامج

 ؟ةعامج ءاسنلاب ةأرملا يلصت نأ بحتسي له  دمحأ مامإلا نع يأ  ةياورلا تفلتخا»

 «يروثلاو .ءءاطعو .ةملس مأو ,ةشئاع ءاسنلا مؤت ةأرملا نأ هنع ىور نّممو

 .روث وبأو .قاحسإو .يعفاشلاو , يعازوألاو

 مأ ثيدح (انلو) :ةعامج ءاسنلاب ةأرملا ةالص بابحتسال ًاجتحم ةمادق نبا لاق مث
 نهل هرك امنإو ؛لاجرلا نهبشأف ضرفلا لهأ نم نهنألو - ليلق لبق هانركذ يذلا - ةقرو

 .©"*8(هلهأ نم َنّسَلو .توصلا عفر نم هيف امل ناذألا

 ي ح :(6ة)ءاسنلا ةمامأ ىف محجارلا لوقلا

 , اعرش ةزئاجلا رومالا نم و حج اق موت ملا نومألا» ده هل ءارجلا ةفامإوب ةعايست ءانبتلا ةذايش نأ "ةيضارتلاو

 7٠١. "ص 275ج .«ينغملا» (5648)

 25ج .(مالسلا لبسو» 2١١4 ص كج .«دهتجملا ةيادب) 25؟١-؟9١ ص 24ج .(ىلحملا» (5809)

 .739 ص

 فدو



 نأ كك يبنلا نأ ةيفو .هانركذ يذلا ةقرو مأ ثيدح كلذ ىلع ليلدلاو ؛نهل ةبحتسملا
 ليصحت يف لاجرلا عم تايواستم ءاسنلا نإف اضيأو .ةالصلا يف اهراد لهأ مؤت نأ اهل

 .مهدحو لاجرلا اهميقي امك نهدحو نهلبق نم ةعامج ةالصلا ةماقإو ,ةعامجلا ةليضف

 ,نهلبق نم ةعامج ةالصلا ةماقإ نم ءاسنلا عنمي ةنسلا 0 يف صن دري ملو

 نواعت وهو ..«ريخلا اولعفاوإ» :لوقي هللاو ,ريخ لعف وهو .ءاسنلل ةأرملا ةمامإ نم الو
 .ىوقتلاو ربلا ىلع

 ةطيل نع يور دقف .نينمؤملا تايمأ ءاسنلاب ةأرملا ةالص عوفو كلذ ديؤيو

 نعو .ةضيرفلا ةالص يف ع نينمؤملا مأ ةشئاع نأ «(ةفينح ينب نم يأ) ةيفنحلا

 ةالص يف ءاسنلا ثْمَأ اهنأ ءاهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةشئاع نع .ةملس تلب ةميمت

 يضر نينمؤملا مأ ةملس مأ نأ ًاضيأ يورو .ةءارقلاب ترهجو نهطسو تماقف .«برغملا

 ناك هنأ رمع نبا نعو .فصلا يف مهعم فقتو ناضمر يف ءاسنلا موت تناك ءاهنع هللا

 .©5ناضمر يف هءاسن موت نأ .هل ةيراج رمأي

 : (ت61>)ةةلصلا يف ءاسنلل اهتمامإ يف ةأرملا فقت نيأ ه5ك١

 6 لجرلا عم مومأملا لجرلاك اهنيمي نع ةمومأملا ةأرملا تماق «ةأرما ةأرملا تّمأ اذإ أ

 . مامإلا

 اذهبو عاسنلا نيب فصلا طسو ةأرملا تفقو ىاسنلا أ - اعمج ةأرملا 0 اذإ 3

 مؤت :لاق سابع نبا نعو ءامهنع هللا يضر ةملس مأو ةشئاع نع ةياورلا تءاج

 نبا لاق امك .هيف فالخ الو ءاهقفلا لاق اذهبو .نهطسو موقتو .ءاسنلا ةأرملا

 اهنأل 00 فصلا 0 يف اهنوكو 0 0 بحتسي ةارعلا نألو ؟ ةمادق

 ؛ حصي ال نأ ل . لجرلل افقوم ٠ ناك نادل و يف فاقوم 0 ,ةمادق

 . هفقوم لجرلا فلاخ ول ام هبشأ اهفقوم تفلاخ اهنأل

 0١٠75-9١١ص :.:4ج ؛(«ىلحملا» (550)

 27ج ««ينغملا» 57١9-257١ ص 24ج .(«ىلحملا» ١١. 5ص لج .(دهتجملا ةيادب» )551١(

 3 ١ هالص 3 ١1ج « يناساكلل ««عئادبلا» 7١-27١173 ؟صسص
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 :ءاسنلا ةالصل ةأرملا لبق نم ةماقإلاو ناذألا -

 بحتسي وأ زوجي لهف ؛ةعامج ءاسنلا ةالص بحتسملا نم وأ زئاجلا نم ناك اذإو

 ؟نهتالصل ةماقإلا مث ,ناذألاب نهادحإ موقت نأب ةماقإلاو ناذألا َّنهل

 .©59اهنم حجارلاو اهيف ءاهقفلا لاوقأ انركذو قبس اميف ةلأسملا هذه نع انملكت

 :(35ظءاسنلا ٌةالص يف ةءارقلا يف ة رارسإلاو رهجلا -

 كانه ناك اذإ نكلو .رهجلا ةالص يف رهجت نأ ءاسنلل اهتمامإ يف ةأرملل بحتسي

 رهجت اهنإف اهمراحم نم لاجرلا ناك اذإ الإ ,رهجت الف اهتءارق نوعمسي بناجأ لاجر
 ةأرملا امأو» : يوونلا مامإلا لاق دقف «ةيعفاشلا بهذم وهو ةلبانحلا دنع اذهو .اهتءارقب

 اعرق !بءاست اه ةرضحب وأ «ةيلاخ يلصت تناك نإ  ةيعفاشلا يأ انباحصأ رثكأ لاقف

 يبنجأ ةرضحب َتْلَص نإو ( ةوسنب وأ ةدرفنم تلص ءاوس «ةءارقلاب ترهج را

 مؤت يتلا ةأرملا م يس نأ ةءارقلاب رهجلاب دوصقملاو .«بهذملا وه اذهو 0

 حبصلا ةالص يف نوكي .ةالصلا يف رهجلاو .اهعم يلصت نم وأ ءاهيلي نم ًءاسنلا

 .ءاشعلا ةالص يف نييلوألا كلذكو .برغلا نم نييلوألا نيتعكرلاو

 اهمالك عامس نأل .ةيرهجلا ةالصلا يف اهتءارقب رهجلا ةأرملل حابي : ةيرهاظلا لاقو

 :دجسملا ىف ءاسنلل ةأرملا ةمامإ 5

 هروضح نهل نأل ,دجسملا يف ةالصلا يف ءاسنلا نم ةعامج مؤت نأ ةأرملل زوجي

 . ىو نهدحو ةعامج ةالصلا نيدؤي نئلف ةالصلا ءادأ يف نيلصملا ةعامج عم كارتشالاو

 تناك اذإ امأ .ةعامج لاجرلا ةالص تهتنا دقو نرضحي نأك نهل انكمم ناك اذإ اذهو

 هذه يف يغبنيف ؛ةالصلل اوماق مهنأ وأ «مهتالص يف نولازي ال نولصملاو .ةمئاق ةالصلا

 . 207879841 :تارقفلا (551)

 (ىلحملا» ء"ها/لص 22ج .ةيعفاشلا هقف يف يوونلل (عومجملا» ١25”ص 235ج «(«ينغملا» (كك5)

 . 88-55 ص 17ج .مزح نبال

 "هه



 ةالصلا اودؤيل ؛لاجرلا فوفص فلخ نفقيو ءءاسنلا ةعامجب ءاسنلا قحتلت نأ «ةلاحلا

 :دجسملا ىف اهنم لضفأ نهتويب ىف ةعامج ءاسنلا ةالص

 نإف ءنيلصملا ةعامج عم نيلصي وأ ,دجسملا يف ءاسنلا موت نأ ةأرملل زاج اذإو

 ةعامج ةالصلا نهئادأو ,دجاسملا نهروضح نم لضفأ نهتويب يف ةعامج ءاسنلا ة

 فو ولج اد [هل اهنرلا فلو "وفاعل دقي كارو لعمر مام ,مهنم ةأرما ةمامإب

 ةأرملا امأ .لضفأ ةأرملا ريغل دجسملا يف ةعامجلاو» :اولاق دقف ةيعفاشلا هب حرص ام

 'مكءاسن اوعنمت ال» :- فيرشلا يوبنلا ثيدحلل يأ  ربخل لضفأ اهتيب يف اهتعامجف

 ,2039(. 0 .نهل ريخ نهتويبو .دجاسملا

 :ءاسنلا ةمامإب قحألا

 ثيداحألا هب تدرو ام ىلإ ًاداكسأا ةمانإلاب ىئزالاو لالا وقت نم ءاملعلا رتعذ
 مق + : لاق نكي هللا لوسر ْنأ هيفو 000 مامإلا ه هاور يذلا ثيدحلا اهنمو .ةفيرشلا دوملا

 ةنّسْلا يف اوناك نإف ٠ ةنسلاب مُهُملعأَ ًءاوس ةءارقلا ىف اوناك ْنِإف هللا باتكل مهؤرقأ موَقلا
 لجرلا لجرلا 0 الو ا مُهُمدَقاف ٌءاوس ةرجهلا نق ذ اوناك نإف رف مهمدقأف ءاوس

 دروامو فيرشلا ثيدحلا اذهف ,0*20(هنذإب الإ ,هتمركت ىلع هتيب يف ٌدْعَقْياَلَو .هناطلس يف

 هللا باتكل أرقأ تناك اذإ ةمامإلل ةأرملا ُمُوَقتَف ,ةمامإلا ةلأسم يف ءاسنلا ىلع قّبَطُي هيف

 .ةمامإلل ةحجّبرملا بابسألا ةيقب يف لّمعُي اذكهو

 سلجملاو تيبلا محام نأ هانعم يهناطلس يف لجرلا لجرلا نع الو) : هلع هلوقو

 .ةهئم لضفأو 20 ًارقأو هَقْكأ يل كلذ ناك نإو ةمامإلاب هريغ نم ٌّنحأ دجسملا مامإو

 كلذ ناك نإو .هديري نم َمّدق ءاش نإَف .مَّدقَت ءاش نإف .ةمامإلاب 0 ناكملا ٌبحاصف

 .ءاشي فيك هيف فرصتيف هناطلس هنأل ,نيرضاحلا يقاب ىلإ ةبسنلاب الوضفم همدقي يذلا

 ,0532(. . .هنم لضفأ وه نمل نذأي نأ تيبلا بحاصل بحتسي نكلو

 .1-١175"ه ص « جا «(ةيعفاشلا هقف يف جاهنملا حرش يلا جاتحملا ةياهن) (554)

 171١77 ص هج « يوونلا حرشب ء(ملسم حيحص)» (556)

 : 11/11/7١ نض هج «. يوونلا حرشب .(ملسم حيحصا) (كك65)
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 ف ةكنملا ىفاءاندلا ةمانإب ىلزالاو قدنألا نه .تيبلا خانم ةازدلا نإف اذن ناو
 يه نهيف ءاسنلا ةمامإب ٌنحألا نإف ,ءدجسملاك ةدابعلل ماع لحم يف َّنُك اذإ امأ .اهتيب

 .هانركذ يذلا فيرشلا ثيدحلا يف ةروكذملا . حيجرتلاو مدقتلا بابسأ اهيف تماق نم

 :ءاسنلل اهتمامإ ىف ةأرملا ةالص ةيفيك - ها

 ةالص يف انه لاقي «نيلصملا ةعامجل هتمامإ يف مامإلا ةالص ةيفيك يف هانلق امو

 لاعفأ نم اهتالص يف ةأرملا هب صتخت اميف هانركذ ام ةظحالم عم .ءاسنلا مت يتلا ةأرملا

 ,(0159بابحتسااا وأ ةحابإلا هجو ىلع ,ةالصلا

 :تامومأملا ءاسنلا ةالص -

 ءاسنلا ةالص ةيفيكل ةبسنلاب انه لاقي لاجرلا نم نيمومأملا ةالص ةيفيك ىف هانلق امو

 نم «قأرملا هب صتخت اميف هانركذ ام ةظحالم عم «ةأرملاب نممتأي يتاللا .تامومأملا

 ,259بابحتسالا وأ ةحابإلا هجو ىلع ةالصلا لاعفأ

 مامإلا ضرم ةلاح يف ةعامجلا ةالص

 : هضرمل ًاسلاج مامإلا ىلص اذإ - 9

 هل بحتسملاو .ًاسلاج ىلص هضرمل هتالص يف مايقلا ىلع رداق ريغ مامإلا ناك اذإ
 ؛ًامئاق ىلصي ْنَم ةالصلا ةمامإ ىف فلختسي نأ «- ةلبانحلا لوقي امك  ةلاحلا هذه يف
 بحتسيف لمكأ مئاقلا ةالص ْنألو ,نيلصملل دعاقلا ةمامإ ةحص يف اوفلتخا سانلا نأل

 .ًاسولج هئارو نم نوّلصيو .زاج ًادعاق مهب ىلص نإف ؛ةالصلا لماك مامإلا نوكي نأ

 كت رنملا نباو .«قاحسإو ىديز نب دامحو . يعازوألا لاق هنو ,ةلبانحلا بهذم اذهو

 لعج امنإ» :ملسمو يراخبلا هجرخأ يذلا ْةِلَي هللا لوسر ثيدح لوقلا اذهل ةجحلاو

 اولصف .ًاسلاج ىلص اذإو ءاوعفراف عفر اذإو ءاوعكراف عكر اذإف .هب متّويل مامإلا

 .اهدعب امو »/5١11( :تارقفلا (55

 .؟7؟١ص 27ج ((ينغم اد (559) .اهدعب امو (805» :تارقفلا (55)

 "ها/



 اذإف دهب متؤيل مامإلا لعج امنإ» :هتياور يف دواد وب ,أ ثيدحلا اذه ىورو يول

 نمل هللا عمس لاق اذإو ءاوعفراف عفر اذإو ءاوعكراف عكر اذإو ءًامايق اولصف ًامئاق ىلص
 6010و اراض [بلاج نم اذإو»  دمتتلا قلتو. اني: اولرقفا :«ةدنح

 ىلع مهتردق عم نودعقي : يأ  ًادعاق هتالص يف مهمامإل نيمومأملا ةعباتم نو
 : ةلبانحلا لاق اذه لجأ نمو .ةمادق نبا لاق امك «ةباحصلا نم ةعبرأ نع لقن .- مايقلا

 نيتياورلا ىدحإ يف مهتالص حصت مل .ًادعاق يّلصي - مهمامأ وهو ًامايق ةقلخغ ارك اذإ
 81م نع

 نفاع هفا قرا طلو ةيفسلارت يارلا هياستاز  يسناقلاوءيروللا كانو
 ضرمل ًارظن سانلا يف يلصيل ركب ابأ فلختسا فَي يبنلا نأ ءاهنع هللا يضر ةشئاع هتور

 بنج ىلإ هاسلجأف نيلجر نيب جرخف ةفخ هسفن يف دجو ٍةْكَي يبنلا نإ مث ولكي يبنلا
 ةالصب نولصي .نمانلاو هلك ىبنلا ةالصب + مئاق وهو -+ىلصي ركب وبأ لعجف' ركب .يبأ
 خسن ىلع لدي امم .ئَك هللا لوسر نم نيرمألا رخآ اذهو «دعاق لَك يبنلاو ركب يبأ

 مايقلا نألو .ًادعاق هتالص يف مهمامإل نيمومأملا ةعباتم نم «دواد يبأ ثيدح هيلع لد ام

 . "هيلع مهتردق عم نومومأملا هكرتي نأ زوجي الف «نكر هيلع ةردقلا عم ةالصلا يف

 :هل نيمومأملا ةعباتمو مايقلا نع زجاعلا ةمامإ طورش ه١

 دنع .هدوعق يف همامإل رداقلا اذه ةعباتمو .مايقلا ىلع رداقلا دعاقلا مؤي الو

 :نيطرشب الإ «ةلبانحلا

 .هالتقلا يف ةمامإلل نّيعملا وه : يأ ,.دجسملا يف بتارلا مامإلا وه نوكي نأ :(لوألا)

 ًابيرق هؤافش ىجري ًاضرم «ةالصلا يف مايقلا نع هزجعأ يذلا هضرم نوكي نأ : (يناثلا)

 .44ص ء١ج :«ناخيشلا هيلع قفتا اميف ناجرملاوؤلؤللاو (110)
 "١1ص اج .«دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (511)

 .؟5؟59 57١ صسص 203ج ««ينغملا» (5كا/؟١

 هيلع قفتا اميف ناجرملاو ؤلؤللا» :رظنا .ناخيشلا هاور ةشئاع ثيدح ,2١77ص «7ج .(«ينغملا» (507)

 .868ص .١ج ««ناخيشلا

 احلل



 ةالصلا ةمامإ يف هريغ فالختسا يغبنيف ؛مايقلا ىلع هتردقو هؤافش ىجرُي ال ْنمو

 يف هفلخ مايقلا نيمومأملا كرت ىلإ يضفي ًامامإ هءاقب نأل ؛ًابتار ًامامإ هريغ نييعت وأ

 .©"9كلذل ةجاح الو .هل ًةعباتم ؛ماودلا ىلع ةالصلا

 : هلثم مي نأ مايقلا نع زجاعلل -

 هتمامإ زاوجل طرتشي الو , مايقلا نع ًازجاع هلثم موي نأ هل زاج مايعلا نع زجيع نم

 رودقم نك ك6 مهل هتمامإ يف سبيل هنأل ؛ هضرم لاوز ع الو اق امامإ نوكي نأ

 .07*)هل مهتعباتمل :مهلبق نم هيلع

 :7"0لوب سلس هب نمب الو ةضاحتسملاب مامتئالا زوجي ال -

 سلس هب نمب حيحص مامتئا الو ,ةضاحتسمب مامتئالا ةحيحص ةأرمال زوجي ال

 ةيفيكلا هذهب امهتالص زاوجو .؛ةراهط ريغ نم ثدحلا جورخ عم نايلصُي امهنأل ؛لوب

 .طقف امهقحب ةرورضلل

 : "79 مايقلا ريغ ةالصلا نم نكر نع زجاعلا مع:

 عجطضملاو .عوكرلا نع زجاعلاك «مايقلا ريغ ةالصلا ناكرأ نم نكر نع زجاعلاو

 لاق اذهبو «ةالصلا يف دحأ ةمامإ ءالؤه نم دحاول زوجي ال ,دوجسلاو دوعقلا نع هزجعل

 رمأ ِهلَم يبنلا نأ .ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا يف دراولا نأل .كلامو «ةفينح وبأو «ةلبانحلا

 ريغ ىلع زاوجلا ذه بحسني الف «سلاجلا مامإلا فلخ سولجلاب نيمومأملا لا

 . عجطضي ال عجطضملا فلخ يلصملا نأ يف فالخ ال هنأ كلذ ديؤيو هيف درو ام

 مامإلا نأل ؛ حيحصلا ةمامإ عجطضملاو . عوكرلا نع زجاعلا ةمامإ زوجت : يعفاشلا لاقو

 .هريغ همؤي نأ هنكميف ةحيحص هتالص تناكف .هعيطتسي ام لّعف

 . ١73؟7”ص .؟7ج .(«ينغملا» (514)

 . 77؟4ص .؟7ج .(ىنغملا» ("1076)

 . 5١3ص .7ج .((ينغملا» (51)

 . 51-7716 4ص 37ج «(«ينغملا» ١/2/7
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 7رفسلا ىف ةعامجلا ةالص

 :رفاسم فلخ نيرفاسملا ةالص  ه"ه

 اهورصق وأ اهورصقف ءرفاسم ةالص اهولص .رفاسمب مهتالص يف نورفاسم متئا اذإ
 . عمجلاو رصقلا مهل زاج ثيح .اهوعمجو

 :ميقم فلخ نيرفاسملا ةالص - 5

 مهل زجي ملو .مهتالص اومتأ ءرفاسم ريغ ميقمب مهتالص يف نورفاسملا متئا اذإو

 ةعكر يف وأ هتالص عيمج يف ميقملا مامإلا كردأ اذإ قوبسملا رفاسملا كلذكو .رصقلا

 وبأو « يعفاشلاو , يعازوألاو .يروثلاو ,ةلبانحلا لاق هلك اذهبو .مامتإلا همزل لقأ وأ

 . مهريغو .فانحألاو .روث

 :رفاسملاب نيميقملا ةالص هلال

 اهالص يأ هتالص رفاسملا رصقف ءرفاسمب متئا اذإ ميقملا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ

 «نيميقمب ىلص اذإ رفاسملا مامإلل بحتسيو .ةالصلا ّمَُي نأ ميقملا ىلع ّنأ ًارصق
 ددع لهاجلا ىلع هبتشي الثل (رفس موق انإف «مكتالص اومتأ) : هميلست بيقع مهل لوقي نأ

 .ناتعكر ةيعابرلا نأ نظيف ,ةالصلا تاعكر

 نماثلا عرفلا

 673فوخلا ةلاح ىف ةعامجلا ةالص

 :فوخلا ةالص زوجت ىتم 2

 .ةاغبلا لاتق وأ ءنافكلا لاتقك ًاعرش زئاج وأ بجاو لاق لك يف فوخلا ةالص زوجت

 .7584-7585ص 21ج «(ينغملا» ةهقفيقز

 (عانقلا فاشك) ءاهذدعب امو ءقرح .(( حملا) ءاهدعب امو غ٠ 275 .ي(ىنغملا) (5

 .اهدعب امو ”* ص لج

 محلل



 اهنئسو اهتابجاوو اهناكرأ ىف اهنأ امك اهتاعكر ددع اهيف ريغتي ال فوخلا ةالص نو اذه

 .اهركذنس ءايشأ ىف الإ ,ةعامج نمألا ةالصك

 :فوخلا ةالص ةيفيك 9 8

 ةالصلا هذه ءادأ زوجيو .فوخلا ةالصل ةددعتم روصو تايفيك بِكَ يبنلا نع تدرو

 اهضعب يلي اميف ركذنو .لضفألا اهيأ يف ءاهقفلا فلتخا نإو .روصلا هذه نم ةدحاوب

 :ةالصلا رصق لاح ىف فوخلا ةالصل ىلوألا ةيفيكلا -

 ىلإ مهجور خ يف رصقلا ةفاسم مهعطقل ةالصلا رصق مهل حابي نوملسملا ناك اذإ

 يتأتو ,ودعلا ةهجاوم ىف ىلوألا ةفئاطلا فقت .نيتفئاط مامإلا مهلعج .ودعلا لاتق

 ةعكرلا اهسفنل متن ىتح اهدعب هقرافت «ةدحاو ةعكر مامإلا عم يلصتف ةيناثلا ةفئاطلا

 ةيناثلا ةعكرلا اهسفنل متت ىتح اهدعب هقرافت .ةدحاو ةعكر مامإلا عم يلصتف «ةيناثلا

 يلصتف ةفئاطلا هذه يأت ثيح « ىلوألا ةفئاطلا ناكم ودعلا ةهجاوم ىلإ يضمتو ءملستو

 لاح يف وهو .ةعكر هعم يلصتل ينأت ىتح امئاق اهرظني ناك مامإلاو .ةعكر مامإلا عم

 هنأ وأ هب منَ ةفئاطلا هذه يتأت نأ ىلإ «ةءارقلا رخؤيو تكسي نأ امإ ءًامئاق هراظتنا

 يلصتو هب متأتو عةفئاطلا هذه رضحت ىتح «هتءارق يف ليطيو ًامئاق هراظتنا لاح يف أرقي

 ةعكرلا ايهشلا ار ,ةفئاطلا هذه تماق دّهشتلل مامإلا سلج اذإف .انلق امك ةعكر هعم

 ندهشت ىف هكردل نيج ءاضدلاب ديس ليظي .هسولج ىف اهرظتني هنإف مامإلا امأ ,ةيناثلا

 .هدعب يه ملستو وه ملسي :يأ ءاهب ملسيف دّهشتتو

 :ةالصلا رصق لاح ىف فوخلا ةالصل ةيئاثلا ةيفيكلا 0١

 1 هك ولأ فور ام اجب ملسيو ةلماك رصق ةالص ةفئاط لكب مامإلا يلصي

 ودعلا ةهجاوم يف مهضعب لعب ؛ةروصقم ًارهظ فوخلا ةالص هو هللا لوسر ىلص

 فقوم اوفقوف كي يبنلا عم اُلَص نيذلا قلطناف ٠ ,ملس مث نيتعكر رخآلا ضعبلاب ىلصو

 مث ؛نيتعكر مهب ىلصف يي يبنلا فلخ اوُلصف ءالؤخ ءاجو ودعلا ةهجاوم يف مهباحصأ

 ةليلق ءةئسح ةفص هذهو : : يلبنحلا ةمادق نبا اهنع لاق ةيفيكلا هذهو :اريملتو دلع

 نأ نم رثكأ اهيف سيلو ,نسحلا بهذم اذهو ءمامإلا ةقرافم ىلإ اهيف جاتْحُي ال ,ةفلكلا

 . ضرفلا ةالص نيلصم مؤي .لفنتم ةيناثلا ةالصلا يف مامإلا
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 :برغملا ةالص ةيفيك 7

 . اهمامتإ وأ ةالصلا رصق لاح يف تاعكر ثالث ىقبت برغملا ةالص

 يلصتف لوألا دهشتلا دعب هقرافت مث «نيتعكر ىلوألا ةفئاطلاب يلصي نأ :اهتيفيكو

 اهرظتني ثيح .ةثلاثلا ةعكرلا هعم يلصتف ةيناثلا ةفئاطلا يتأت مث .ةثلاثلا ةعكرلا اهسفنل

 هذه هعم سلجت مل ءريخألا دهشتلل سلج اذإف .ةثلاثلا ةعكرلا اهب يلصيف .ًامئاق

 اهرظتني نأ دعب هعم ملستو نيتعكر اهسفنل متت مث اهدهشتل عضومب سيل هنأل ؛ةفئاطلا
 .اهب ملسي مث ءاعدلاب هدهشت ليطي ثيح ءريخألا هدهشت يف مامإلا

 :ةالصلل رصق الب .فوخلا ةالص

 ةفاسم ىلإ هجورخ مدعل ةروصقم ريغ .ددعلا ةلماك فوخلا ةالص مامإلا يلصي

 .دلبلا يف مهو تلصح فوخلا ةلاح نأل وأ .رصقلا

 لعجيو «نيتفئاط نيلصملا لعجي مامإلا ْنإف ,ةروصقم ريغ ةيعابرلا ةالص ةيفيك امأ

 نيس راج كرب «نيتعكر ىرخألا ةفئاطلاب يلصيو «هتبقارمل ودعلا ةلباقم يف امهادحإ

 يتآت نأ ءاهدحول ةالصلا مدن لوألا دهشتلا نم هغارف دعب وأ ةثلاثلا ةعكرلا ىلإ همايق

 ةدهشت يف اسلاج امإ «ةيناغلا ةفئاطلا ارظنتم ىقبي هنإف مامإلا امأ .نيتريخألا نيتعكرلاب

 « نيتعكر هعم تّلص «ةيناثلا ةفئاطلا هذه تءاج اذإف .ةثلاثلا هتعكر يف امئاق وأ «لوألا

 لوألا دّهشتلا اهسفنل تَدّهْشَتو ,ةفئاطلا هذه هعم تسلج ريخألا دّهشتلل مامإلا سلج اذإف

 هدهشت يف هكردتو «نيتعكر يلصت نأب ءاهتالص يه ُمتتف .ًاسلاج وه ىقبيو ءتماق مث
 ,مامإلا اهب ملسيف ءريخألا دهشتلا يه دهشتت نأ دعبو .اهراظتنال ءاعدلاب هلاطا يذلا

 . مالسلاب يه هعبتت مث وه ملسي يأ

 :رضحلا يف فوخلا ةالص -

 نم ًابيرق ودعلا لزن ول امك ءاهيلإ جيتحا اذإ رضحلا يف اهلعف زوجي فوخلا ةالص

 . ةظحل لك يف هموجشه نم ىشخبو «هرش ٌنَمْوَي ال اراصح هرصاخح وأ ىدلبلا

 ةالص امأ هانركذ يذلا وحنلا ىلع برغملا كلن كرم وة عقم ريق ةطفاولا يلطلو

 يف دا يذلا وحنلا ىلع 0 [هنإف .رصقلاو مامتإلا لاح يف ناتعكر يو حبصلا

 شل



 .ةالصلا رصق لاح يف فوخلا ةالص

 ,يعازوألاو «ةلبانحلا بهذم وه رضحلا يف فوخلا ةالص زاوج نإو اذه

 مل لك يبلا نأ ةجحب هنع يكح امك كلام مامإلا هب لقي ملو كلذ عنمو .يعفاشلاو

 هلك يبلا ْنأب .ةجحلا هذه ىلع «ينغملا» بحاص ٌدرو .رضحلا يف فوخلا ةالص لعفي
 ودعلا نم فوخلا وه اهلعف طانم نألو ءاهيلإ هتجاح مدعل ؛رضحلا يف اهلعفي مل

 نع ادعي نحس انك .رضحلا يف ققحتي نأ زوجي ىنعملا اذهو .هموجه نم ةيشخلاو

 .ةارحللا :ةلعاقدحتل ؛رضحلا يف ناش هزاوج يضتقيف دلبلا

 : ةعامج ىف فوخلا ةالص ىف ءاسنلا كارتشا هه

 برحلا تقو ودعلل نيملسملا ةهجاوم لاح يف نوكت فوخلا ةالص نإ :انلق

 اميف هنيبنس امك .ودعلا لاتقل مهجورخ يف نيملسملا عم جرخت نأ زوجي ةأرملاو «لاتقلاو

 اهل زوجيف .لبق نم اًئْيب امك زوجي لاجرلا عم ةعامج اهتالصو «ىلاعت هللا ءاش نإ دعب

 الكف قوخي :فرخللا هام نإف ءاضنآو < ةعامج فول ةذلبم نك يزعم اكازتنالا اضيأ
 .ةعامج نيملسملا عم اهيّدؤت نأ ةأرملل زوجيف ءانركذ امك دلبلا لخاد يف يأ رضحلا يف

 :فوخلا ةالص يف حالسلا لمح -

 اوذخأيلو# : ىلاعت هلوقل ؛فوخلا ةالص يف حالسلا نولصملا لمحي نأ ل

 ةليم مهيلع ليميف مهودع مهئجافي نأ نوشمأي ال مهنألو 0 ١4 مهّتَحلسأو مهّرَّذَح

 نوليمُيف مكتغتمأو 0 نيذلا دو اعل لاق قدحاو

 هب ٌعْفدَي ام  حالسلا لمح نم اد كلذ يف بحتسملاو ,0010(ةدحاو ليم مُكيِلَع

 .هوحنو فيسلاك هسفن نع

 ؟فوخلا ةالص يف حالسلا لمح بجي له

 ؟حالسلا لمح فوخلا ةالص يف نيلصملا ىلع بجي له نكلو

 ٌيَلوق لحأ وهو ,ملعلا .لخأ نثك و  ةفينح أ لوق وهو ءبجي ال : ةلبانحلا لاق

 .[١٠١؟ ةيآلا :ءاسنلا ةروس] ٠١[. )58١( ؟ ةيآلا :ءاسنلا ةروس] (280)

 فذ



 يف بجاو حالسلا لمح نإ : .يرهاظلا دوادو رخآلا هلوق يف يعفاشلا لاقو , يعفاشلا
 رمألا رهاظو .4 مهتَحِلسأو مهّرّذَح اوذُحايلو# ىلاعت هلوق مهتجحو .فوخلا ةالص

 حانج الوو» لافت 0 وهو هب باجيإلا ةدارإ ىلع لدي ام هب 5 دقو .بوجولل

 يلو ,54مُكتحلسأ اوُعَضَم ْنَأ ىضرُم ْمُتُك وأ ٍرَطَم نم ذأ ْمُكب َناَك ْنِ ْمكيلع
 دوجو عم امأو ؛ىذألا مدع دنع حالسلا لمح موزل ل ٌليلد ىذألا لوصح طرشب جرحلا

 يفنب صنلا حيرصتل ؛فالخ الب حالسلا لمح بجي الف «ضرم وأ رطم ْنِم ىذألا

 . حالسلا عضو نم جرحلا

 :فوخلا ةالص نم دافتسي ام 4

 ,ةالصلا ىلع ًاديدش 220 صرحي مالسإلا ْنأ فوخلا ةالص عير شت ىلع ظحاليو

 ىذم ىلع ل ادي امم «بورحلا تاقوأ يف ىتحو ,اهتاقوأ يفو .ةعامج اهتماقإ ىلعو

 هذهب لدعم نأ نكمي امك «نيملسملا نيب هب عامتساو ةدحولا ىلع مالسإلا صرح

 ةبلغلل ةيداملا بابسألاب ةيانعلاب رمأي مالسإلا ْنأ ىلع .اهيف حالسلا لمحب رمألاو ةالصلا

 يناعمبو هلوسرو هللاب قيمعلا ناميإلا اهسأر ىلعو ةيونعملا بابسألاب رمأي امك رافكلا ىلع

 .هل عوضخلاو ةيدوبعلا راهظإو .هلل ركذ نم اهيف امو .ةالصلا اهسأر ىلعو .مالسإلا

 5١7 ٠١[. ةيآلا : ءاسنلا ةروس] (54857)
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 ةعمحلا ةالص

 :685صضرف ةعمجلا ةالص - 8

 ترفاوت ام اذإ ءراذعألا باحصأ ريغ نم فلكم لك ىلع نيع ضرف ةعمجلا ةالص

 . عامجإلاو ةنسلاو باتكلا اهتيضرف ىف لصألاو . ةبولطملا طورشلا هيف

 ةعمجلا موي نم ةالّصلل يدون اذإ اونما يذلا اهُيأ اي : ىلاعت هلوقف : باتكلا امأ

 ©2894 ٌعيِبلا اوُرَذو هللا ركذ ىلإ اوُعْساَف

 : لاق يك يبنلا َّنأ (هننس) يف دواد وبأ هجرخأ يذلا فيرشلا يوبنلا ثيدحلا ىفو

 را :هتارقا وا : كرلمس ذيع : ةحبزا ذلإ ةعاوج وق لبس لك لع حلاو نع اعلا

 . ةعمجلا توجو ىلع نوملسملا عمجأو , 29*24(صضيرم وأ 2« يبص

 : ةعمجلا بوجو طورش هه.

 القاع .ًاغلاب .ًاملسم صخشلا نوك : يهو اهبوجو طورش رفاوتب ةعمجلا بجت

 نع لقي ال ءطورشلا هذه مهيف رفاوتت نم ددع نوكي نأو «ةيرق يف ًانطوتسم ءأركذ
 :لاق مث «ىلاعت هللا همحر يلبنحلا ةمادق نبا «ينغملا» بحاص هركذ ام اذهو .نيعبرأ
 ْنَم ىلع الو .ضيرم ىلع الو .ةأرما ىلع الو .رفاسم ىلع الو دبع ىلع بجت ال
 نم ءىش ةمادق نبا هركذ اميفو .هلام وأ .هسفن ىلع فوخ وأ ءرطم نم رذعلا هسْبَح
 1 .طورشلا هذه نع انمالك دلع هيلا ريق فذلحلا

 .[9 ةيآلا :ةعمجلا ةروس] (5814) . 59-5960 4ص .؟ج .«ينغملا» (585)

 ."96ص ء؟ج .(دواد يبأ نئس حرش دوبعملا نوع» (186)
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 : لقعلاو غولبلاو مالسإلا طرش هه

 بجت الف ,هلقعو هغولبو همالسإ صخشلا ىلع ةعمجلا ةالص بوجول فاللخ ال

 .نونجملا ىلع الو « يبصلا ىلع بجت الو ,همالسإ طرش ريغب .ملسملا ريغ ىلع

 :650ةروكذلا طرش هه

 :رذنملا نبا لاق .ةعمجلا ةالص بوجول طرشلا اذه موزل يف ءاهقفلا نيب فاالخ الل

 :اولاقف « ء مهبتك يف ء ءاهقفلا حرص اذهبو «ءاسنلا ىلع ةعمج ال نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ)

 ةلوطتكم اهنأب ةأرملا ىلع بوجولا مدع ةيفنحلا لا .ةأرملا ىلع ةعمجلا بجت ال

 «ةنتفلل ًاببس جورخلا نْوَكل ؛لاجرلا لفاحم ىلإ جورخلا نم ةعونمم «جوزلا بجاوب

 رصم ىف وأ ةيرق ىف ناطيتسالا طرش هه . م

 ةيرقلا طرشب اوفتكي ملو هيف ناطيتساللاو رصملا ةعمجلا ةماقإل ةيفنحلا طرتشا

 تعبت ذل كللذل» تايقثلا نوهمج ديع طرق ىهف هناذ ناطيكنالا امأ كايف ةاظيقمألاو

 .رصملا يف الو ةيرقلا يف ال ناطيتسالا اوطرتشي ملو

 :(20*04ددعلا طرش هه:

 ال :لاق نم مهنمف ءاهئادأ ةحصو ةعمجلا بوجول مزاللا ددعلا يف ءاهقفلا فلتخا

 .ه 5ص .؟ج .(ئلحملا» ,.75ه4 ص ١2ج ىعئادبلا» ؛**84ص .”ج .يىينغملا» (585)

 . 17١ ص .١ج .«يواصلا ةيشاح» ل61 ص .4ج .«عومجملا»

 77١ ص .4ج .(عومجملا» .49ص .هج .«ىلحملا) ء794 7 ”ا/ض 27ج ««ينغملا» (587)

 . ال

 جراخ ميقي ناك نم ءادنلا عمس اذإ :اولاق ةيرقلا يف ناطيتسالا نيطرتشملا نأ انه ظحاليو

 .ةعمجلا هيلع تبجو ةيرقلا

 ,؟١371ص ؛4ج .(عومجملا» .45ص ء.هج .(«ىلحملا» , 78 77/ص ء7ج «2(ينغملا» (584)

 .180-١ا!ل9 ص « 1ع .(«يواصلا ةيشاحدو ءريدردلل «ريغصلا حرشلا»
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 .لقأ وأ كلذ نم رثكأ :لاق ْنَم مهنمو ,بوجولا طورش مهيف رفاوتت الجر نيعبرأ نم دب

 نيلصملا ددع نوكي نأ ةعمجلا ةالص داقعنال يفكي : ىلاعت هللا همحر ةفينح يبأ نعف

 . مامإلا مهنمض نم ةعبرأ

 حصت ةيرهاظلا دنعو .ًالجر رشع ينثا نع لقي ال بولطملا ددعلا :ةيكلاملا دنعو
 .ةأرما دحاولا اذه ناك ول ىتح .هعم دحاوو مامإلا :نينثاب ةعمجلا ةالص

 045؟ناطلسلا نذإ طرتشي له ههه

 فيرماطلاو « ةلراسيلاو « ةيفاعلا د ةليجلا ماقال" ناطلجلا ند :ظرفتي الو

 «ةفابغ ىلع هللا ضف ةعبجلا ةالئص نال +ءايتفلا نم كلذ طرتنشا نمل ًافالخب يهزيعر
 . تادابعلا رئاسك هنذإ ىلإ الو .هروضح ىلإ رقتفي الف .مامإلا هلعفب صتخي ال

 ؟ةعمجلا ةالص ماقت نيأ - 565

 هبراق اميف اهتماقإ زوجيف  ندملا لخاد  ناينبلا يف اهتماقإ ةعمجلا ةحصل طرتشي ال

 ريغ يف زوجت ال : يعفاشلا لاقو .مهريغو ةيفنحلاو ةلبانحلا لاق اذهبو .ءارحصلا نم

 اذهو .ةزئاج اهعيمج يف ةعمجلا ةالصف « عماوج ىلإ جاتحي اريبك دلبلا ناك اذإو . ناينبلا

 زوجت ال : يعفاشلاو .كلامو ةفينح وبأ لاقو . مهريغو ةيرهاظلاو ةلبانحلا هب حرص ام

 .دحاو عضوم نم رثكأ يف ٍدحاو ٍدلب يف ةعمجلا
 2 ع ها هع

 ةماقإ زوجي ال عماوجلا ددعت ىلإ ةجاحلا مدع عم نكلو . حجراو ىلوا لوألا لوقلاو

 اذه يف ملعن الو» :اذه ركذ نأ دعب ةمادق نبا لاقو .دحاو عماج نم رثكأ ىف ةعمجلا

 موق لكل :لاقف ءربكألا دجسملا مهعسي ال ةرصبلا لهأ :هل ليق ًءاطع نأ الإ .ًافلاخم
 : ةمادق نبا لاق مث .ربكألا دجسملا يف عمجتلا نم كلذ ءىزجيو «هيف نلوعمجي دجسم

 , 610( ىلؤأ روهمجلا هيلع امو

 :0"اهتأزجأ ةعمجلا تلص اذإ ةأرملا  ههال

 . 775 ص 20ج .«عومجملا» 2.48 ص هج .«ىلحملا» (549)

 , 737١ ص ء:حج .(عومجملا» #7 ؟ ص 25ج .(ىنغملا» (59)

 . 509 ص «١1ج .«عئادبلا» ىلا ,."*ه 5ص 24ج .«عومجملا» ١*2 ص ء؟”ج .«ينغملا» )191١(

 فذ



 :ردنملا نتا»لاق“ :اهتارجأو انيتالثغ تشن تيدا ةةلي ةأرملا كم اذإو

 ةعمجلا طاقسإ نأل ؛ٌنُمَازجأ ةعمجلا َنْيْلَصو ترضخ اذإ ءاسنلا نأ ىلع اوعمجأود

 ةالص مهئزجت : يأ «ضيرملاك نهأزجأ َنْيَلصو ةّقّشملا َنْلُّمحت اذإف ّنهنع فيفختلل
 عم نعمجي ءاسنلا تناك :لاق هنأ يرصبلا نسحلا ىورو .رهظلا ةالص نع ةعمجلا

 .تابّيطتم ريغ يأ «تالفت الإ نجرخت ال :نهل لاقيو لك هللا لوسر

 : 069 هتأرجأ ةعمجلا لنص اذإ رذعلا بحاص ه4

 اذإ «لاملاو سفنلا ىلع فوخلا وأ ءرطملا هسبح نمو «ضيرملاو «رفاسملا كلذكو

 نأِل ةرهظلا ةذلص نع .مهتأزجأو «مهتالص تّحص :ةعمجلا اوُلصو روضحلا اوفّلكت

 دجسملا يف اوراصو اوفلكت اذإف ءدجسملا ىلإ يعسلا ةقشمل ناك امنإ مهنع اهطوقس

 ىمعألاك راذعألا باحصأ ةيقب اذكهو .ةعمجلا ةالص مهيلع تبجوف ةقشملا تلاز ًالعف

 يف ريصي وأ «كلهي هدحو هكرت اذإ ىشخيو هبيرق ضيرمتب موقي نمو .هل دئاق ال يذلا

 .ءالؤه وحنو رطخ

 ؟ةعمجلا ةالص ةأرملل بحتسي له - 48

 اهتلص اذإ اهنأو ءاهنم ةعونمم ريغ اهنأو «ةأرملا ىلع بجت ال ةعمجلا ةالص نإ :انلق

 ءادأل دجسملا ىلإ جورخلا اهل بحتسملاو لضفألا له نكلو .رهظلا ةالص نع اهتأزجأ

 ؟هيف رهظلا ةالص ءادأو تيبلا يف دعاقتلا مأ ةعمجلا ةالص

 زاج ةباش تناك نإو ءاهروضحب سأب الف ةنسم تناك اذإ ةأرملا امأو» : ةلبانحلا لاق

 :فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يف ءاج امك امهل ريخ امهتويب يف امهتالصو ءاهروضح

 عماجلا نم ءاسنلا جرخي دوعسم نبا تيأر : ينابيشلا ورمع وبأ لاقو .«نهل ريخ نهتويبو»

 0 ل ري كويل ىلإ نجرخا» :لوقيو ةعمجلا موي

 . 059الف الإو اهروضح هرك ىهتشت روكف وأ ةباش تناك نإ» :ةيعفاشلا لاقو

 , 0" 9ةعمجلا روضح زوجعلل بحتسي : ةيعفاشلا صضعب لاقو

 .3؟١5ص 27ج «(ينغملا» ةكحس . 7928-551 ص 237ج (ينعملا» ةكلدف)

 ,73037ص 20ج .«عومجملا» (596) . 735269 ص 24ج .«عومجملا» (5945)
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 نرقوإ : ىلاعت هلوقل ةعمجلل جورخلا ءاسنلا نم باوشلل صخري ال :ةيفنحلا دنعو

 مارح ةنتفلاو «ةنتفلل ببس نهجورخ نألو .لاقتنالا نع يهن رارقلاب رمألاو ,# نكتويب يف
 نهل صخري هنأ يف مهدنع فالخ الف زئاجعلا امأو .مارح وهف مارحلا ىلإ ىدأ امو

 ءةعمجلاو رصعلاو رهظلا يف اوفلتخاو نيديعلاو ءاشعلاو برغملاو رجفلا يف جورخلاب
 يف نهل صخري :دمحمو .فسوي وبأ لاقو .كلذ يف نهل صخري ال :ةفينح وبأ لاقف
 ,37*6كلذ

 :ةعمجلا ةالصل ةأرملا جورخ يف حجارلا -

 اهيف ةالصلل دجاسملا ىلإ ةأرملا جورخ ةلأسم يف حجارلا نإ :قبس اميف انلق

 وأ اهجوز نم جورخلاب اهناذثكتسا دعب ءاهل هبابحتساو كلذب اهل حامسلا وه .ةعامج

 هانحجرو كانه هانلق امو «ةنيزتم الو ةبّيطتم ريغ جرخت نأو .ةنتفلا مدع طرشبو .اهيلو

 هذهب ةعمجلا ةالصل اهجورخ نإ لب .ةعمجلا ةالصل اهجورخ ىلإ ةبسنلاب هحّجبرنو هلوقن

 ةعمجلا ةالص نأل ؛سمخلا تاولصلل اهجورخ نم بابحتسالاو نذإلاب ٌقحأ طورشلا
 ىلع فرعتلا لامتحا عم ءاهعامسب ةأرملا عفنت دق ةبطخ اهيفو ؛ةرم عوبسألا يف ماقت
 نواعتلا ناكمإ نم فراعتلا اذه ىلع بترتي امو .,ةعمجلا ةالص ىلإ نيتأي تاملسم

 :مالنمالا ىلإ ةرعدلاو نينا ىلع

 نأو .لاجرلا فوفص فلخ نوكت نأ وهو ةعمجلا ةالص يف اهفوقو ةيفيك نإو ءاذه

 نم غارفلا بقع لاجرلا لبق فرصنت نأو ؛ مهسوؤر لاجرلا عفري نأ لبق اهسأر عفرت ال
 نع هانلق ام اهيف ةأرملا مزليف ,ةعامجب ىَدْؤَت ةعمجلا ةالص نآل ًاضيأ انه لاقيو «ةالصلا

 . ةعامجب اهتالص

 :ةعمجلا ةالصل ةأرملا لسغ 0

 باتك يف ءاج .لجرلل كلذ بحتسي امك ةعمجلا ةالصل لسغلا ةأرملل تحتم

 .اندنع لسغلاداهلا بحتسا ةعمجلا ترضح اذإ ةأرملاو» : (ةيعفاشلا هّقف ل عومجملا»

 كك ليما ةدكعلا ىلإ مكنم ءاج ْنَم) : لك يبنلا لوقل روهمجلاو كلام لاق هنو

 .77ه0ص .1ج ,«عئادبلا» (195)

 .١١4ص 24ج .يوونلل «بذهملا حرش عومجملا» ةدحف)
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 اهيفكي ًادحاو ًالسغ نإف ؛ةعمجلل لسغلا تدارأو ةبانج ةأرملا ىلع ناك اذإو . 5

 .©"59ةيعفاشلا حرص اذهبو «ةعمجللو ةبانجلا عفرل

 : ةعمجلا موي يف بحتسي ام ه5

 (عاعدلا نم راثكإلاو .فهكلا ةروس ةءارق ةعمجلا سس ةملسمللو ملسملل بحتسيو

 :فيرشلا يوبنلا ثيدحلا ىفف ِةَي دمحم انديس هللا لوسر ىلع ةالصلا نم راثكإلاو

 اتت ةكنالملا هدذهشت دوهشم هنإف .ةعمجلا موي ىلع ةالصلا اورثكأ»

 : ةعمجلا ةيبطخ 4

 يبنلا ْنأل ؛ءاملعلا ةّماع لاق اذهبو ءاهنودب حصت ال «ةعمجلا ةالصل طرش ةبطخلا

 .لاوحألا نم لاح يف ةعمجلل ةبطخلا كرت ام هيي

 نارقلا نم رثكأ وأ ةيآ ةءارقو ِهلَت دمحم انديس ىبنلا ىلع ةالصلاو ,ىلاعت هللا دْمَح

 . ©" ىلاعت هللا ىوقتب ةيصولاو ةنسحلا ةظعوملاو «ميركلا

 : ةبطخلل تاصنإلا بوجو 50

 زوجي الف ءاهب بيطخلا أدبي نيح نم ةبطخلل تاصنإلا نيرضاحلا ىلع بجيو
 هللا لوسر لوقل ؛لوقلاب ههني مل ًاملكتم ناسنإلا عمس اذإو :نيرضاحلا دحأل مالكلا

 عضيف هيلإ ريشي نكلو «توغل دقف بطخي مامإلاو ,تصنا :كبحاصل تلق اذإ» :هلكي

 دمحي نأ سطع نمل ةيرهاظلا دنع زوجي نكلو .تكسيف ملكتملا هبتنيل همف ىلع هعبصإ
 نم ملس خم ىلع مدانبلا روت تمشتلا نعورلاو ءهديمحت عمس نم هتمشي نأو هللا

 1 لطم ا نأ روع فحل « ليقادلا

 1٠. "ص .4ج ,(عومجملا» (594)

 .67”7”ص 27ج :(ينغملا» (549)

 . "07ص 207ج ««ينغملا» هكا

 ) )7١1.هج .(ىلحملا» ,870-7871 ص 37ج :(ينغملا» ص5١-؟5.
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 :بطخي بيطخلاو دجسملا ةيحت ةالص 65

 ةيحت امهيف زجوي «نيتعكر يلصي ىتح سلجي مل بطخي مامإلاو لخد نمو
 روث وبأو .قاحسإو .«يعفاشلاو ,لوحكمو «ةنيبغ نباو ,نسحلا لاق اذهبو ,دجسملا
 ,("'9ةلبانحلا بهذم وهو رذنملا نباو

 «كلامو .يروشلاو .ةداتقو . يعخنلاو «نيريس نباو .حيرش نبا لاقو هال

 ؛ يلصي نأ هل هركيو لب «ٌّلصي ملو سلج بطخي مامإلاو لخد نم : ةفينح وبأو .ثيللاو
 نألو «تيلآو تيذآ دقف ءسلجا» :سانلا باقر ىطختي ءاج يذلل لاق ِةك يبنلا نأل

 , 9*2"2ةبطخلا عامس نع ا ةالصلا

 نع يور امب نوجتحي بطخي بيطخلاو دجسملا ةيحت ةالصب نولئاقلا

 :لاق ؟نالف اي َتْيَّلصو» :لاقف سانلا بطخي وهو كي يبنلا ىلإ لجر ءاج :لاق «رباج

 . هيلع قفتم «نيتعكر لصف .مق :لاق .ال

 تقو ريغ يف دجسملا لخد هنألو ءّصن اذهو .«امهيف زّوجتيلو نيتعكر عكريلف بطخي
 الف ,.دجسملا مكدحأ لخد اذإ» : لكك يبنلا لوقل ةالصلا هل نحيف( ةدلضلا نع نهنلا
 . هيلع قفتم 22"'(نيتعكر عكري ىتح سلجي

 :ةعمحلا ةالص ةيفيك 48

 لزني ,ةعمجلا ْئَناذأ نم غارفلا دعب أدبت يتلا ةعمجلا ةبطخ نم مامإلا غارف دعب
 لك يف ارقن .امهتءارق يف رهجي ناتعكر يهو ,ةعمجلا ةالص نيلصملاب ىلصيو بيطخلا

 ىلع مامإلا ةعباتم نيلصملا ىلع بجيو «ةروس ضعب وأ ةروسو باتكلا ةحتاف ةعكر

 نومومأملاو مامإلا يلصي مث .2""*ةعامجلا ةالص ةيفيك يف لبق نم ءاييدذلا وشملا

 .؟"9١ص 27ج .(«ينغملا» ةفيفأ

 ىنعمو 2960 4ص ١0ج «.(هنئس) يف هجام نبأ هجرخأ ثيدحلاو ١9". ص ."؟ج .(ينغملا» ةهيكضإ

 . تأطبأو ءيجملا ترخأ : يأ :تنمأ

 )8088٠7. :تارقفلا ١". )7١6( 9ص .؟ج .(ينغملا» ةقكفإ
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 يف بحتسملا نأل «تيبلا يف اهتالص لو ةعمجلا 0 اهيا لأ نيتعكر نيدرفنم

 .دعب اميف هركذنس امك «تويبلا يف اهتالص نئسلا ةالص

 : مامإلا ةالص نم قوبسملا هكردي ام -

 ةالص كردأ لدقف  عوكرلا اذه لبق وأ .ةيناثلا ةعكرلا عوكر ىف مامإلا كردأ نم

 هكردأ اذإ امأ .ةالصلا نم هتاف ام ىلصيل مامإلا ملسي نأ دعب موقي نأ هيلعو .ةعمجلا

 بهذم اذهو .رهظلا ةضيرف يلصي نأ هيلعو «ةعمجلا ةالصل ًاكردم ربتعي الف دهشتلا

 .دمحأ مامإلاو ,فسوي وبأو «يروثلاو «يعازوألاو «كلامو «ةيعفاشلا

 ,ةعمجلا ةالص كردأ دقف مامإلا عم دهشتلا كردأ ْنَم : ةيرهاظلاو ةفينح وبأ لاقو

 , "'”ةعمجلل هتالص متت اذهبو ملسي مث «ناتعكر وهو هتاف ام مامإلا مالس دعب ىلصيف

 .17”؟ص 24ج .(عومجملا» ءال؛ص .هج .(«ىلحملا» ."١؟ص 27ج .(«ينغملا» )7١5(

 ففي



 كلاثل) ىم)
 (ةزانجلا ةالص) تيملا ىلع ةالصلا

 : ةيافك ضرف تيملا ىلع ةالصلا  ها/١

 طقس ضعبلا هب ماق اذإ .ةيافك ضرف ةزانجلا ىلع ةالصلا وأ تيملا ىلع ةالصلا

 ,(””*ةيافكلا ضورفلا ىف نأشلا وه امك .نيرخآلا نع

 :تيملا ىلع ةالصلا ةحص طورش هال"

 ,ةروعلا رتسو ؛ةيمكحلاو ةيقيقحلا ةراهطلا نم تاولصلا رئاس ةحصل ًاطرش ربتعي ام
 .هلسغ يأ تيملا ةراهط طرتشي كلذكو . .اهتحصل ًاطرش ربتعي ةينلاو «ةلبقلا لابقتساو
 هيلع َيَّلُص ول هنإ ىتح ؛هتراهط طرتشتف ,مامإلا ةلزنمب هنأل ؛طرش تيملا ةراهط نأ امك
 مدع اوركذت ول نكلو «هيلع ةالصلا ةداعإ مث هليسغت بجو «هنفد لبقو هولسغي نأ لبق
 ,ىلاعت هللا قحل مارح شبنلا نأل هيلع ةالصلا ةداعإو هليسغتل هوشبني مل هنفد دعب هلسغ
 , ”"ةيفنحلا هيلإ بهذ ام اذهو .هيلع ةالصلا داعت الو .لسغلا هنع طقسيف

 :تيملا نفد لبق اهتقو - هال“

 دنع :تاقوأ ةثالث ىف تيملا ىلع ةالصلا ةيهارك لبنح نب دمحأ مامإلا نع يور

 ؛ةفنلا نمذم امرأ اذهو: سلا تورغ ددعو :ناثلا فضتو ءنسمشلا عولط
 .نهيف ىلصن نأ اناهني كي هللا لوسر ناك تاعاس ثالث :هيف درو يذلا ةبقع ثيدحل

 ىتح ةريهظل هلا مئاق موقي نيحو , عفترت ىتح ةغزاب رسمشلا علطت نيح ءاناتوم نهيف ربقن وأ

 ةياغ) 2.١١6 ص .هج .(«ىلحملا» ,.15 6ص 20ج .«عومجملا» ء”ا١صسص ءاج ,(عئادبلا» ه9

 . 7"؟ةص .١ج .يلبنحلا فسوي نب يعرم خيشلل « ىهتنمل او عانقإلا نيب عمجلا يف ,هتنملا

 ."١ةهص كج .(«عئادبلا» و «(ينغملا» ةقفيلإ

 ففي



 تقو يف ةزانجلا ترضح اذإو .برغت ىتح بورغلل سمشلا فيضتت نيحو ؛ليمت

 ةالصلا نع يهن تقو امهدعب ام نأل ؛رصعلاو رجفلا الإ ةبوتكملاب ءىدُب ةبوتكملا ةالصلا
 ةداتقو .بيسملا نب ديعسو «نسحلاو ,.دهاجم نع ىوريو .دمحأ مامإلا هيلع صن هيف

 نإف .اهب لاغتشالاو اهرمأ لواطتي ةزانجلاو رَسْيَو مهأ اهنأل ةبوتكملاب أدبي :اولاق مهنأ
 .©"”"لاهتيوفت ىلإ ىضفأ ءةبوتكملا ىلع اهرمأ عيمج مدق

 تاقوأ يف هركت الو .تاقوألا لك يف ةزانجلا ةالص زوجت :ةيعفاشلا دنعو - 4

 ةالصلا ةهوركملا تاقوألا يف اهتالبم قىرحتي نأ هركي نكلو (حاببس تاذ اهنأل ؛ يهنلا

 , "”تاقوألا هذهل دصقو د نود يأ ًاقافتا كلذ نام اذإ ام فالخب .اهيف

 : هيلع ةالصلا لبق نفد اذإ تيملا هاله

 رّيغت هنأ مّلعُي مل ام «ربقلا يف هيلع لص هيلع ةالصلا لبقو لسغلا دعب نفد اذإو

 ,١١2بلاغلا وه ام ىلع «هندب

 لك يبنلا نع ّلقْن ام رثكأ نأل ؛ هنفد تقو نم رهش ىلإ هيلع ىّلصُي : ةلبانحلا لاقو

 . "19يذمرتلا هاور ءرهشب تنفد امدعب ةدابع نب دعس مأ ىلع ىلص هنأ

 : هيلع ىلصي ىذلا تيملا 6
1 

 .ًادبع وأ ناك ًاّرح «ىثنأ وأ ناك ًاركذ ؛ةدالولا دعب تام ملسم لك ىلع ىلصي
 تقيس لا «ةبعش نب ةريغملا نع هجام نبا هجرخأ ام «لفطلا ىلع ةالصلا يف ءاجو

 هللا دبع ةيزئاج ععابشبا هجام نبا جرخأو ,(هيلع ىَلَصُي لفطلا» :لوقي هلي هللا لوسر

 ."79(ثروو هيلع يلص يبصلا لهتسا اذإ» :ِهْثَك هللا لوسر لاق :لاق

 يف يذمرتلا هجرخأ ةبقع ثيدحو 15*2ص ١21ج .«عئادبلا» .هه65-هه ؛ص .”7ج ,(ينغملا» )١9/(

 . 481 ص 24ج .(هننس)» يف دواد وبأو 56١١2ص . 14ج ,(هعماجر

 ٠١١/ 0هج .(«عومجملا» ص١١8.

 ) )9/1١.1ج .«عئادبلا» ص١١".

 . ١١١ ص .يسدقملا ميهاربإ نب نمحرلادبع نيدلا ءاهب فيلأت (ةدمعلا حرش ةدعلا» (١؟)

 )١1/( 487ص «.١ج .(هجام نبا نئس» .

 فت



 ؟طقسلا ىلع ىلصي له - هالال

 ةعبرأ نم رثكأل دلو اذإف ءمامت ريغل وأ ًاتيم ةأرملا هعضت لفطلا وهو :طْقَّسلا امأو

 ىلص دقو .قاحسإو ءبيسملا نب ديعسو «ةلبانحلا لوق وهو ؛هيلع لص لّسُع رهشأ
 .انيم دلو. هنتبال نبا .ناع مغ وبا

 هل 2ئارلا باحصأو . يعازوألاو ,«كلامو ءمكحلاو «ميهاربإو .نسحلا لاقو

 ىَّلَصُي الو لسغُي ال هنإف ءرهشأ ةعبرأ هيلع تأي مل نم امأق .هلهتسي ىتح هيلع ىلصُي

 ؟تيملا ضعب ىلع ل له - ها

 لوق وهو ؛هيلع ىلصيو لّسْغُي هنأ ةلباتحلا بهذمف «تيملا ضعب الإ دجوي مل نإف

 . ىعفاشلا

 اكل هلو من ناش رعسالا هجران : فلان هنتوا! لاقر

 :بئاغلا تيملا ىلع ةالصلا 4

 ؟تيملا ىلع ةالصلا اهنع نيديعبلل زوجي لهف ةرضاح تيملا ةزانج نكت مل اذإو

 0 :. ,ةينلاب رخآ دلب ىف بئاغلا تيملا ىلع ةالصلا زوجت :ةيعفاشلاو ةلبانحلا لاق
 .رضاحلا تيملأ ىلع مهتالصك هيلع نولصيو ةلبقلا نولصملا لبقتسيف

 .2زوجي ال :ةفينح وبأو كلام لاقو

 هنع هللا يضر ةريره يبأ نع .ملسم حيحص يف تبث امل ؛ حجرأ نيزيجملا لوق

 ىّلَصُملا ىلإ مهب جرخف .هيف تام يذلا مويلا يف يشاجنلا سانلل ىعن ِةيي هللا لوسر نأ
 , "3 تاريبكت عبرأ ربكو

 . هذة ص 23ج «(ينغملا» (ا/لاه) .677”ص 235ج «(«ينغملا» (7/15)

 .9١3ص هج .(عومجملا» ما5ص 37ج «(«ينغملا» (715)

 ٍِ عع دو كيو بيه انس ع حك هيلع : ىأ نتا بحت برأ . ف :هلوق ىنعمو ء'"١ الج ؛ ىوونلا حرشب ( 7 ١ ةقلف)

 .تاريبكت عبرأ ةالصلا هذه يف نأل  تيملا ةالص يأ  ةزانجلا ةالص

 افقي



 ءامهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع ( حيحصلا هعماج» يف يراخبلا مامإلا جرخأو

 :رباج لاق .هيلع اوُلصف ٌملهف ءشبحلا نم حلاص لجر مويلا يفوت دق» :لاق لي يبنلا نأ

 ىلع ًاقيلعت ينالقسعلا رجح نبا لاقو ,("10فوفص نحنو ِةِو يبنلا ىلصف ءانففصف
 تيملا ىلع ةالصلا ةيعورشم ىلع ثيدحلا اذهب لدتسا دقو :فيرشلا ثيدحلا اذه

 : مزح نبا لاق ىتح .فلسلا روهمجو .دمحأو «يعفاشلا لاق اذهبو .دلبلا نع بئاغلا

 , "3هعنم ةباحصلا نم دحأ نع تأي مل

 ؟بئاغلا تيملا ىلع ةالصلا فقوتت ىتم 6

 وه افك قررا م ريش يقرب نفاع عادلا ىرع الحلا كنز :ةلئاكتا" لآن
 هذه ىضم دعب شالت ريغ نم هؤاقب ملعي ال هنأل ؛ربقلا ىلع ةالصلا ىلإ ةبسنلاب مكحلا

 , "2":)ةدملا

 ؟ديهشلا ىلع ىَّلِصُي له -

 لاو هيلع ىاصي مهضعب لاقف ٠ .ديهشلا تيملا ىلع ة ةالصلا يف ءاهقفلا فلتخا

 ريرحت ىلإ اقع دييشلا ىلع# ةدانيفلا ةلايبم نأ ةقيقختلاو“ هيلع اضن ا :رخآلا ضعبلا

 .قافتالاب هيلع ىَّلصُي ال ديهشلا مسا هيلع قلطي نم ضعب نأ كلذ .فالخلا لحم

 اذه ىلع ىَّلصُب لهف ءًاديهش ىمسي نم ضعب ىلع ٌبَضْنُم ءاهقفلا نيب نذإ فالخلاف
 مهيلع ٌقَلطُي نم :يأ .ءادهشلا فانصأ نايب انيضتقي اذهو . ؟ال مأ 00

 ةيمست ببس نّيبن اذه لبقو ؛ مهيلع ةالصلا يف ء ءاهقفلا لاوقأ نيبن مث ءءادهشلا مس

 يي ةييرخلا

 : اديهت نييكقلاةينساا ديس ها

 يف اوقأ نمف اديهش ديهشلا ة يف

 .ةرضاح يأ ؛ةدهاش هحور نأكف ّيح ديهشلا نأل

 . 1856ص ءاج «ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحص» )١4/(

 .188ص 27ج «ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحص» (19)

 .١017ص ءاج 4 ونغمل اذ (ا/ل'١70

 فحل



 .ةنجلاب هل نودهشي هتكئالمو هللا نأل - ب

 . ةماركلا نم هل دعا ان هحور جورخ دنع دهشي هنأل - ج

 . ةمحرلا ةكئالم الإ هتوم دنع هُدَهْسَي ال هنأل د

 ,(""9هراضتحا دنع ةكئالملا دهاشي هنأل  ه

 : ءادهشلا فانصأ هم

 نأ ةريره ىبأ نع ىلاعت هللا امهمحر ملسمو يراخبلا ناليلجلا نامامإلا ىور : آلوأ

 بحاصو .قيرغلاو .نوطبملاو .نوعطملا : ةسمخ ءادهشلا» :لاق دع هللا لوسر

 , "هللا ليبس ىف ديهشلاو .مدهلا

 هللا لوسر نأ كلام مامإلا نع مهريغو .يئاسنلاو ,دواد وبأو ,دمحأ مامإلا جرخأو : ايناث

 .ديهش نوطبملاو ؛ديهش بنجلا تاذ بحاصو .ديهش قيرغلاو ,ديهش نوعطملاو
 تومت ةأرملاو «ديهش مدهلا تحت تومي يذلاو .ديهش قيرحلا بحاصو

 ”دفسآ 1 0 28

 هلام نود لتق نم لاق د هللا لوسر نأ ديز نب كديعس نع لييحتا مامإلا جرخأ : اثلاث

 لتق نمو «ديهش وهف هنيد نود لتق نمو .«ديهش وهف همد نود لتق نمو .ديهش وهف

 ,('9(ديهش وهف هلهأ نود

 017ج .يوونلا حرشب (ملسم حيحص)و .47”ص كج  ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحص» ةهفققإ

 ."١؟ص

 .هنطب يف ءادب تومي يذلا وهو :(نوطبملا) .نوعاطلاب تومي يذلا وه (نوعطملا)و

 , 575”573ص 217ج .(«ملسم حيحصل

 (عمجب تومت ةأرملاو) ىنعمو ,.:46ه؟ ثيدحلا مقرو هك ص 27ج . يطويسلل (ريغصلا عماجلا» ةففضإ

 حرش» :رهشأ لوألاو .كلذ ببسب يه تومت مث اهنطب يف اهدلو تومي يتلا :ليقو .ءاسفنلا يه

 .هلهأ نود لتق نم : ىنعمو .891ا/ ثيدحلا مقرو .ه؛؛ص .؟ج . يطويسلل (ريغصلا عماجلا» (7/715)

 ا



 , (""2(ديهش وهف هتملظَم نود لت نم» : لاق هِي هللا لوسر نأ يئاسنلا جرخأو :اعبار

 :ةرخآلا ديهشو ايندلا ديهش -

 ءادهشلا نأ ثيداحألا هذه يف ركذ امم لّصحتيو» : ينالقسعلا رجح نبا مامإلا لاق

 برح يف لتقي نم وه ايندلا ديهش : يأ ؛(لوألا)و .ةرخآلا ديهشو ايندلا ديهش :نامسق

 برح يف لوتقملا ريغ يأ) ركذ نمو ؛ةرخآلا ديهش :(يناثلا)و .ربدم ريغ البقم رافكلا
 يف مهماكحأ مهيلع يرجت الو ءادهشلا رجأ سنج نم نوطعُي مهنأ ,ىنعمب (رافكلا

 , ”؟"ايندلا

 ةداهشب دارملا : * ءاملعلا لاق)» : ءادهشلا فانصأ ركذ نأ دعب يوونلا مامإلا لاقو

 امأو .ءادهشلا باوث ةرخآلا يف مهل نوكي مهنأ هللا ليبس يف لوتقملا ريغ مهلك ءالؤه

 . "9 (مهيلع ا نولسغيف ايندلا يف

 :ديهش يغبلا لهأ لاتق يف لوتقملا - 6

 رمأ لاتق يف لتق هنأل ,ديهش وهف لتقيف يغبلا لهأ مامإلا عم لتاقي يذلا ملسملاو

 . "هللا رمأ ىلإ ءىفت ىتح ىغَبت ىتلا اولتاقف» : ىلاعت هلوقب ءهب ىلاعت هللا

 عنصُي ام مهب عنصُيف لدعلا لهأ ىلتق امأ» : ىلاعت هللا همحر يفنحلا يناساكلا لاقو

 .©9ًاملظ نيلوتقم مهف رفكلا ءادهش مهنأل ؛ءادهشلا رئاسب

 :هيلع ىلصُي ال يذلا ديهشلا -

 ليبس يف لوتقملا وه هيلع ةالصلا مدع وأ ةالصلا يف فالخلا عقو يذلا ديهشلاو

 :5ج .يوانملل «ريغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيف» :هتبيرق وأ هتجوز ضرع نع ًاعافد لتق :يأ

 .9١هص

 .89118 ثيدحلا مقرو ,.540 ص .؟ج «يطويسلل «ريغضلا عماجلا» (78)

 . 44ص ("5ج «ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحص» (/17)

 .57”ص .1ج «ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحص» (9707)

 .9 اهمقر تارجحلا ةروس يف ةيآلاو ,.7١1ص .8ج .«ينغملا» (9/74)

 ولالا مامإلا ةعامج مه لدعلا لهأب دوصقملاو ١. 47ص ءالج .«عئادبلا» (/79)

 .ءادهش مهف مامإلا نع نيجراخلاو ةاغبلا
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 ىَّلصُي ال :ةيكلاملاو «ةيعفاشلاو «ةلبانحلا دنعف ."*”رافكلا عم هلاتق يف :يأ .هللا

 هيلع لص نإو هيلع ىلصُي ال :ةيرهاظلا لاقو :هيلع ىلصأ ةليتبلا كيقعو هيلع
 يراخبلا جرخأ دقف هيلع ىَّلصُي ال رافكلا لاتق يف لوتقملا نأ حجارلاو ."”7ٌنسحف

 مهنفدب كك رمأف» : هثيدح يف ءاج دقو ءدحأ ىلتق يف هللادبع نب رباج نع هحيحص يف

 حيحصل ينالقسعلا حرش» يف ءاجو .*77«مهيلع َّلِصُي ملو الشي ملو مهئامد يف
 هناك ألا فدا : «مألا» يف يعفاشلا لاقو» :ثيدحلا اذه ىلع ًاقيلعت «يراخبلا

 ."7«دحأ ىلتق ىلع ّلصي مل ُْيلَي يبنلا نأ «ةرتاوتم هوجو نم نايع

 :اهيلع ىلصي الف ةديهش نوكت ةأرملا  ه

 ةكرعنلا يف هتومب اديهش نوكي لف لجرلا نأ امكف ةرؤكذلا ةداهتشلا ورش نم' سيل

 اهل زوجي ذإ ءرافكلا عم ةكرعملا يف اهتومب ةديهش نوكت دق ةأرملا كلذكف .رافكلا عم

 ىلعو .دعب اميف هنيبنس امك مهلاتق يف مهدعامتو ,مهداهج يف نيدهاجملا كراشت نأ

 مامإلا لاق دقف .ءاهقفلا حّرص اذهبو اهيلع ىَّلَصُي الف ة ةديهش ةأرملا نوكت نأ نكميف اذه

 ءاسنلا نأل ؛ عامجإلاب ةداهشلا ةحصل ةروكذلا طرتشت الو» : ىلاعت هللا همحر يناساكلا

 , ”'9(ةمايقلا موي نهلتق نم نمصاخي «تابطاخم

 ىلع ةالصلا يف فالخلاو : 7١5-5١١ ص .ج ,««يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» يف ءاج (/:)

 . خلا . .روهشم رافكلا ةكرعم ليتق

 يفو ؛8١7ص « 14ج .«عومجملا» ةيعفاشلا هقف يفو « 57 4ص .7ج ,(ىنغملا» ةلبانحلا هقف يف (781)

 يفو 2774 ص .١ج «(عئادبلا» ةيفنحلا هقف يفو ء.١19١ ص .١ج .«دهتجملا ةيادب» ةيكلاملا هقف

 .6١١ص .هج .(ىلحملا» ةيرهاظلا هقف

 عم ةكرعملا يف لتق نم وه : هيلع ىلصي ال يذلا رافكلا عم ةكرعملا ليتق يف ةلبانحلا لاقو

 .ه77 .6758ص ءا”ج .(ينغملا» : هتباصإل ةكرعملا ضرأ نم هلمح دعب تام وأ رافكلا

 افكلا عم هلاتق يف تام نم وه هيلع ىلصي ال يذلا رافكلا عم ةكرعملا ليتق :ةيعفاشلا لاقو

 5١9. .8١75ص .هج .(عومجملا» :لاتقلا ءاضقنا لبق مهلاتق بابسأ نم ببسب

 يف هللا ليبس يف نيكرشملا يديأب لوتقملا وه هيلع ىلصي ال يذلا ديهشلا :ةيرهاظلا لاقو

 .6١١ص .هج .«ىلحملا» : ةصاخ ةكرعملا

 .9١73ص 27ج .ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحص)» (/7)

 .؟١١5 ص جا « ينالقسعلا حرشب (يراخبلا حيحص ةفض#إ

 771 جا .«عئادبلا» ةقفيض)

 فحل



 ء يبصلاو .دبعلا ,ةأرملاو لجرلل هانركذ اميف ةداهشلا مكح تبثيو» : ةيعفاشلا لاقو

 , "2 (قسافلاو حلاصلاو

 :لاتقلا ديهش ريغ ىلع ىلصي -

 «قيرغلاو ءنوطبملاو ,نوعطملاك رافكلا لاتق ببسب اوتومي مل نيذلا ءادهشلا

 نولسغي ءالؤهف ءءادهشلا مسا عرشلا مهيلع قلطأ نيذلا مهوحنو .مدهلا بحاصو
 مدعب نيلئاقلاو .رافكلا لاتق ديهش ىلع ةالصلاب نيلئاقلا : عيمجلا دنع مهيلع نع

 لتق ريغب ديهشلا امأف» :«ينغملا» يف ةمادق نبا لاق دقف ,رافكلا لاتق ديهش ىلع ةالصلا

 ىّلصُيو .«نولسغي مهنإف .ءاسفنلاو ,مدهلا بحاصو «قيرغلاو .نوعطملاو .نوطبملاك

 ؛ءاسفنلا ىلع ىلصي ال :لاق هنأ نسحلا نع ىكحي ام لإ .ًافالخ مهيف ملعن ال :مهيلع
 «ةديهش اهنأل

 ءاج دقف «رافكلا لاتق يف لتق ريغب ديهشلا ىلع ةالصلا مدعب ةيعفاشلا لاق كلذكو

 اوتومي مل نيذلا ءادهشلا» :ةيعفاشلا هقف يف بّذهملا حرش يوونلل «عومجملا» يف

 .«بيرغلاو .مدهلا بحاصو .قيرغلاو ,نوعطملاو ,نوطبملاك رافكلا برح ببسب
 ءالؤهف مههبشو «لاتقلا لاح ريغ يف يّمذ وأ ملسم هلتق نمو ءقلطلا يف ةتيملاو

  مهيف دراولا ةداهشلا طفل“ هللا مهمحر ماما لاق .فالخ الب مهيلع 0 نولسغي

 .©9«ةالصلاو لسغلا كرت يف ال .ةرخآلا باوث يف ءادهش مهنأ هب دارملا

 ؟ءاسفنلا ةديهشلا ىلع ىَّلصُي له

 هنأ يلبنحلا ةمادق نبا لوق انركذو ,رافكلا عم لاتقلا ديهش ريغ ىلع ىَّلصُي :انلق
 اذإ ء ءاسفنلا ىلع ىّلصُي الد :لاق هنأ نسحلا نع ىَكَحُي ام الإ كلذ يف ًافالخ ملعي ال

 ىلع د لك يبنلا نأ لوقلا اذه ةمادق نبا در دقو .ةديهش اهنأل ؛اهسافن يف تتام

 .©"ملسمو يراخبلا ربخلا اذه ىور دقو (اهطسو ماقف اهسافن يف تتام ةأرما

 .9١7ص ؛.هج .يوونلل «بذهملا حرش عومجملا» (7/)

 . 777ص هج .«عومجملا» 0/7

 يف ملسمو 0١*27 ص 27ج .(هحيحص» يف يراخبلا هاور ثيدحلاو ,.ه"5ص « 37ج ؛«ينغملا» (/1)

 .37؟ص 2ا/ج «(هحيحص)»

 اكول



 ؟يغبلا لهأ لاتق يف ليتقلا ىلع ىّلِصُي له -
 .قحلا مامإلا ىلع نيجراخلا ةاغبلا مهلاتق يف لدعلا لهأ نم لتقي ْنَم نإ :انلق

 ؟رافكلا لاتق يف لوتقملا ديهشلا مكح هل له نكلو .ًاديهش ُدعُي ليتقلا اذه

 لتق هنأل ؛ ًاديهش ناك يغبلا لهأ لاتق يف لداعلا لتق نإف» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق

 هيف ؟هيلع ىّلصُيو لسغي لهو ,«يغبت يتلا اولتاقفإ» :هلوقب هب ىلاعت هللا ّرمأ لاتق يف
 ةينعاف يق لاققلاو رهأ هك رسم كنون هنأ هيلع ىّلصُي الو لّسغُي ال : (امهادحإ) :ناتياور
 ؛رذنملا نباو . يعازوألا لوق وهو ,هيلع 00 : (ةيناثلاو) نافكلا ةكرعم ديهش

 .ةكرعملا يف رافكلا ىلتق ىنثتساو .هللا الإ هلِإ ال لاق نم ىلع ةالصلاب رمأ ِيلك يبنلا نأل

 اذهو ثكأ هلضفو مظعأ هرجأ رافكلا ةكرعم ديهش نألو .لصألا ىلع ىّقبي هادع اميفف

 . "2 (هلثم ىلع ساقي امنإ ءيشلا نإف همكح لثم هيف تبثي الف .هلضف يف هب قحلي ال

 لاق هنكلو .يغبلا لهأ لاتق نع ملكتي وهو .ىلاعت هللا همحر ةمادق نبا هركذ ام اذه

 ةالصلاو لسغلا يف هُمُكَُحَف ةكرعملا يف ةلادعلا لهأ نم ّلتُق نمو» :زئانجلا باتك يف
 امأف ءهعم لتق نم لسغي مل هنع هللا يضر ًايلع نأل ؛ نيكرشملا ةكرعم يف لتق نم مكح

 ةكرعم ءادهشب مهانهبش اننأل ؛ مهيلع ىَلَصُي ال نأ لمتحيف لدعلا لهأ ىلع ةالصلا
 .""9:مهيلع ىلصي نأ لمتحيو «ةالصلا يف كلذكف .لسغلا يف نيكرشملا

 يف ةيناثلا ةياورلا يف روكذملا ليلعتلل مهيلع ىّلصُيو نولَسْعُي مهنأ يدنع حجارلاو

 . ىغبلا لهأ لاتق نع ملكتي وهو ىلاعت هللا همحر ةمادق نبا اهركذ ىتلاو ةلبانحلا بهذم

 :دحسملا ىف تيملا ىلع ةالصلا 0١

 ءاملعلا رثكأ اهزاجأف .دجسملا ىف تيملا ىلع ةالصلا زاوج ىف ءاملعلا فلتخا

 نع («هحيحص» يف ملسم مامإلا ىور دقف نيزيجملا لوق باوصلاو .مهضعب اههركو

 يبنلا جاوزأ لسرأ صاقو يبأ نب دعس يفوت امل هنأ ءاهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةشئاع

 نيلصي نهرجح ىلع هب فقوف ءاولعفف هيلع نيلصيف دجسملا يف هتزانجب اورمي نأ هي

 .١١"-١١1؟ص .4ج .(ينغملا» (8*7)

 , 2780-57 4-7١١ص 37ج «(ينغملا» (789)

 سيلا



 غلبف .دجسملا اهب لخدي زئانجلا تناك ام :اولاقو .كلذ اوباع سانلا نأ نهغلبف :هيلع

 ل ا ا ل ل :تلاقف ةشئاع كلذ

 فوج يف الإ ءاضيب دب نب ليهس ىلع ِهلكي هللا لوسر ىلص امو ءدجسملا يف ةزانجب رم

 , "؟*”دجسملا

 ركب وبأ ىلع لص: ةنعدقلا يضر باطسلا .نيرمع نأ هريغو ةشاا يبا نبا قووظتو

 : ةياور يف دازو .دجسملا يف رمع ىلع ىَّلَص ًابيهضص' نأو ءدجسملا يف هنع هللا يضر

 لب 0:7كلذ ىلع عامجإلا ىضتقي اذهو «ربنملا هاجت دجسملا ف ةزانجلا تعضوو

 ةالصلا هركت :كلامو «ةفينح وبأ لاقو .*”دجسملا يف اهبابحتساب اوحّرص ةيعفاشلا نإ

 7 يو حسلا نق'دولغ

 :ةربقملا ىف تيملا ىلع ةالصلا

 :ناتياور لبنح نب دمحأ نعف .ةربقملا يف تيملا ىلع ةالصلا امأ

 عفان ركذو .ةربقملا يف وهو ربق ىلع ىَّلَص كي يبنلا نأل ؛اهب سأب ال :(امهادحإ)

 ءرمع نبا كلذ رضحو عيقبلا روبق طسو .ةشئاع ىلع ىَّلص هنع هللا يضر ةريره ابأ ن نأ

 .زيزعلادبع نب رمع كلذ لعفو

 هبو نتاع نباو ءرمع نب هللادبعو «يلع نع كلذ يور كلذ هركي : (ةيناثلاو)

 ل : دلك يبنلا لوقل رذنملا نباو «قاحسإو . يعفاشلاو « يعخنلاو عاطع لاق

 , "؛9(ماّمحلاو ةربقملا الإ د اهلك

 : ةعامجو ىدارف تيملا ىلع ةالصلا 09

 نوملسملا هيلع ىّلص هلي تام امل هنأل ؛ ىدارف (تيملاز ةزانجللا ىلع ةالصلا زوجت

 نأ ةريبه نب كلام ئور'امل ,ةعامج يف تيملا لع ىاضت نأ ةنسنلاو . مامإ ريغب ىدارف

 ءا(ملسم تا 2 97١”*ص 237ج .«(دهتجملا ةياذب» 21١ هص م مرح ع (ىلحملا» هه (

 0 الج

 .58١ص 20ج «(بذهملا حرش عومجملا» ةيقدحف)

 .45 4ص 25ج «(«ينغملا» (7/45) .158ص .هج .«عومجملا» ةققس)
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 الإ «نيملسملا نم فوفص ةثالث هيلع يلصُيف ؛تومي ملسُم ْنِم ام» :لاق لي يبنلا
 ةالص يف لضفألا نأ ىلع لدي فيرشلا ثيدحلا اذهف ,(4"2*ةنجلا هل بجو : يأ (َبَجَو

 ىلع نيلصملا ةعامج يأ ةعامجلا هذه نوكت نأ وأ ,ةعمج يف نوكت نأ ةزانجلا

 ني تقرت لقلت هيله اح حمدا قاض كيدسلا نه نوي امك « فوم ةتكافا> اذهل
 : يئاربطلا لاقو ."*”هرثكأل ٌّدح الو نالجر ًاَفص ىمسي ام لقأو ءهل ٌرِفع نيملسملا
 مهنم موقي موق عامتجا ىتح هب اورظنتي نأ رييغتلا هيلع اوُشْحَي مل اذإ تيملا لهأل يغبنيو
 , 0:5ثيدحلا اذهل .فوفص ةثالث

 :تيملا ىلع ةالصلا ةمامإب سانلا ٌقحأ - 5

 بهذم اذه ؛هيلع يلصي نأ تيملا هل ىصوأ ْنَم هيلع ةالصلا ةمامإب سانلا قحأو

 ةملس مأو .ديز نب ديعسو «ةزرب يبأو .مقرأ نب ديزو .سنأ بهذم مهلبق نمو ةلبانحلا
 . مهنع هللا يضر

 ةالصلا ةمامإب ٌُقحأ تيملا يلو : يعفاشلاو .كلامو ,ةفينح وبأو .يروشلا لاقو

 جتحاو .حاكنلا ةيالوك ىلوأ اهيف يلولاف «تابصعلا بترتب بتردت ةيالو اهنأل .هيلع
 نأ ىصوأ ركب ابأ نأ يور دقف .مهنع هللا يضر ةباحصلا عامجإب مهبهذمل ةلبانحلا

 اهيلع يلصي نأ تصوأ ةملس مأو ,بيهص هيلع يلصي نأ ىصوأ رمعو ءرمع هيلع يلصي
 رهظي ملف ترشتنا اياضق هذهف ,ةريره وبأ اهيلع يلصي نأ تصوأ ةشئاعو «ديز نب ديعس

 ءاغدلاو تيملل ةعافشلا ةزانجلا ةالص نم ضرغلا نآلو ءايتروكس اعامجإ ناكف فلاخم اهل
 وأ ًاقساف ىصوملا ناك نإف ."*8ةباجإلا هئاعدل وجري نم كلذل راتخي تيملاو ءهل
 ناطلسلا يأ ريمألا مث .هتيصو انددرف عرشلا لهج يصوملا نأل ةيصولا لبقت مل ًاعدتبم
 .«"ةبصعلا برقأ مث ءَلْفَس نإو نبالا مث ءالع نإو بألا مث .هبئان وأ

 ميدقت يلبنحلا يقرخلا مامإلا مالك رهاظف .اهتبصعو ةأرملا جوز عمتجا نإو - 6

 ل5515 6ص 06ج .يوونلل «عومجملا هحرش)و يزاريشلل ةيعفاشلا هقف يف «بذهملا» (07:5)

 1 41:68ص 24ج ( (ةئئس) ف دواد وبأ هاور ثيدحلاو

 . ؛486ص 34ج «يدواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعو (1/55)

 5 8١ا7/ص جا . ىنالقسعلا حرشب (يراخبلا حيحصا» ةقحف)

 .4481-148475 ص 35ج ««(ىنغملا» (/594) .580-441 ص 35ج .«ينغملا» (48)

 افذو



 بهذمو .يرهزلاو .بيسملا نب ديعس لوقو .دمحأ نع تاياورلا رثكأ وهو .تابصعلا

 يورو .هنم اهنبا ىلع ةأرملا جوز مدقي ةفينح ابأ نأ الإ ,يعفاشلاو «؛كلامو «ةفينح يأ

 .ءاطعو ,يبعشلاو «سابع نبا نع كلذ يورو «تابصعلا ىلع جوزلا ميدقت دمحأ نع

 .””)اهيلع ةالصلا ةمامإب قحأ ناكف اهليسغتب ٌقحأ هّنألو ,قاحسإو ءزيزعلادبع نب رمعو

 لهأل لاق هنع هللا يصر رمع نأب اديني لوألا لوقلا يلبنحلا ةمادق نبا حجر دفو

 هتجوز تومب هتيجوز تلاز دق جوزلا نألو ءاهيلع ةالصلا يف : يأ «اهب ُحأ متنأ» : هتأرما

 810 ر6 مل :ةيقابب الب ارقلاو :« ًايبتجأ لاق

 :©9ةزانجلا ةالص يف مامإلا ماقم 045

 دنع وأ لجرلا ردص دنعو «ةأرملا طسو ءاذح ةزانجلا ةالص يف مامإلا موقي نأ َةّنُسلا

 بهذم اذهو .هأزجأو فتقوملا 1 فلاخ عضوملا اذه ريغ كك فقو نإو « ةيبكنم

 .قاحسإ لوق وهو ةلبانحلا

 .ءاوس امهنأل ةأرملاو لجرلا ردص دنع موقي : ةفينح وبأ لاقو

 ةجحلاو .اهبكنم دنع ةأرملا نم فقيو .هطسو دنع لجرلا نم فقي :كلام لاقو

 تاه ةأرما ىلع هك يبنلا ءارو تيلص)» :لاق ةرمس هاور ام مهعم نمو ةلبانحلا بهذمل

 ىلص مث .هسأر دنع ماقف «لجر ىلع ىلص هنأ سنأ نعو .(اهطسو ماقف ءاهسافقن يف

 ع هللا لوسر تار اذكهر :دايز نب ءالعلا هل لاقف .ريرسلا طسو لايح ماقف ةأرما ىلع

 :لاق غرف املف .معن :لاق ؟هنم كماقم لجرلا نمو .اهنم كماقم ةزانجلا ىلع ماق

 , "7 (اوظفحا

 ةأرملا طسو دنعو «سنأ ثيدحل لجرلا سأر دنع مامإلا فوقو حجارلاو هقا/

 0119( هحيحص) ف يراخبلا مامإلا هاور ثيدحلا اذهو « بدلج نب ةرمس ثيدحل

 : اهيلع ةالصلا ةيفيكو زئانجلا عامتجا -
 1ك درفا نإو «ةدحاو ةعفد زئانجلا ىلع ةالصلا زاوج يف ملعلا لهأ نيب فاللخ الل

 . 487 ص « 35ج ؛«(ينغملا» (ا/لها) . 1817ص 7٠ج «(ينغملا» (ع/ه٠د)ر

 .8١2-ه١ا/ص 25ج «(ىنغملا» (17/ه7) .5١5-١8!/ص ء 73ج .(ينغملا» ةقيفا

 .؟١5 ١ص 07ج «(يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش ةقئاف)
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 .زاج ةالصب ةزائنج

 .©"©ةيعفاشلا لوق وهو .لضفأ ةالصب ةزانج لك دارفإ : ةلباتنحلا ضعب لاقو

 : ةعمتجم اهيلع ةالصلا دنع سنجلا ةدحتملا زئانجلا عضو -

ِ 1 4 
 الاجر اوناك نأب «سنجلا ةدحتم تناكو .ةدحاو ةعفد زئانجلا ىلع ةالصلا ديرا اذإ

 مامإلا يدي نيب ةدحاو دعب ةدحاو زئانجلا عضوت ةلاحلا هذه يفف .طقف ًءاسن اوناك وأ طقف

 نوفصي امك 'ءادحاو اقنع ئاشلا لمس اوان إو .عمجلا مايألا يذاحيل ةلبقلا يلي امم

 , 00 ةالصلا دنع مهتايح لاح ىف

 : سنجلا ةفلتخملا زئانجلا عضو 6

 اهل 0 7 «ًءاسنو ا 0 نأب 0 فلتخاو 0 تاددعت 9

 ل 525 د را را فقوم نوكيل اخ ل لا طسو

 مامإلا فلخ نوفطصي اذكه مهنأل ؛لاجرلا فص فلخ ءاسنلا فص عضوي امنإو

 لاح يف اذكف ءاسنلا نم مامإلا ىلإ برقأ لاجرلا نوكي ثيح ةايحلا لاح يف

 , "*97تامملا

 :رافكلاو نيملسملا زئانج طالتخا -

 نع فص اوان نإف ءاوزيمتي ملو رافكو نيملسم نم زئانج وأ تاومأ طلتخا اذإو

 ةدحاو ةالص عيمجلا ىلع ىلصيو « هفالتخاو سنجلا داحتا ةلاح يف هانّيب يذلا وحنلا

 .تاومألا ءالؤه نم نيملسملا ىلع ةالصلا هعم ةراشتلاو مامإلا يونيو .ةدحاو ةعفدو

 .©*ةينلا يف رثؤي ال طالتخالاو «ةينلاب تيملا ىلإ فرصنت ةزانجلا ةالص نأل

 .؟"5١ص .١ج ««عئادبلا» .557ص .؟ج .«ينغملا» (7هده)

 .”5١صاءاج ,«عئادبلا» (ا/هكب

 .١14١ص .4ج ؛(«عومجملا» ,#5١ص .1ج ,(عئادبلا» .519-ه18ص ؛ج ؛(ينغملا» (761)

 .5١7ص .4ج .«عومجملا» ,575ص .؟7ج ؛(ينغملا» (98)
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 : ةزانحلا ىلع لاجرلا عف ءاسنلا ةالص "خ1 ؟

 ناكو .مامإلاب تايدتقم نْيَلَص ,ةزانجلا ةالصل لاجرلا عم ءاسنلا ترضح اذإو

 .©*9ةبوتكملا ةالصلا يف لاجرلا عم نهتالص يف امك ؛لاجرلا فص فلخ ّنُهفص

 ٠0< ةزانحلا ىلع نهدحو ءاسنلا ةالص :

 ,فالخ الب نهيلع بجت هيلع ةالصلا نإف ءءاسنلا الإ تيملا ةالصل رضحي مل اذإو

 ةعامج نيلص ْنِإف ,ىدارف نيلصيو ؛فالخ الب نهتالضب : يأ نهلعفب ضرفلا طقسيو
 قف هكفاعا ةعام ءازبلا كليعبا ذوي جا ذا وا اجر: كدنملا ناك وسمر + قاب خان

 . 7ةدوهعملا ةضورفملا ةالصلا يف امك نهطسو ّنهّمْؤت

 .ةعامج ءاسنلا ىلصيو» : ىلبنحلا ةمادق نبال (ينغملا» يفف «ةلبانحلا لاق اذهبو

 ةعامجلا لهأ نم نهنأل ؛ةفينح وبأ لاق هبو ءدمحأ هيلع ّصن ,نهطسو يف نهتمامإ

 . "'"9(لاجرلاك ةعامج نيلصيف

 . :25تيملا ىلع ةالصلا ةيفيك - 05

 وحنلا ىلع نولصملا هفلخ فطصيو .هانّيب يذلا فقوملا ةزانجلا نم مامإلا فقي

 ةنسو .تيملا ىلع ةالصلا هفلخ نومومأملاو مامإلا :ًاعيمج نوونيو .هانلصف يذلا

 . ""ةريبكت لك يف هيدي عفريو مامإلا اهب رهجي «تاريبكت عبرأ ةزانجلا ىلع ريبكتلا

 عم طقف فوقو امنإو «تايحتلل دوعق الو دوجس الو عوكر ةزانجلا ةالص يف سيلو

 ءأرِس لوقي ام لثم نولوقيو «تاريبكتلا يف نومومأملا هعباتيو .انلق امك تاريبكت عبرأ
 ىدؤتو : ةتفاخملا هيف ةنسلاو ركذ هنأل «ةريبكت لك بيقع اهيف يعدي وأ أرقي امب رهجي الف

 : يلاتلا وحنلا ىلع

 .١"7ص 22ج .يوونلل (عومجملا» (ا/لك) 9 ١17١ ص 22ج .(عومجملا» (/هه١

 . 444ص .7ج .«ينغملا» (/5؟) ١". 4ص .١1ج ,(عئادبلا» (751)

 ل ناكل 21ج .«عئادبلا» 215 5/817-0/ص 237ج ««ينغملا» ةفتسز

 وبأو يروثلاو كلام لاقو .مهقفاو نمو ةيعفاشلاو ةلبانحلا بهذم وه ةريبكت لك يف نيديلا عفر (754)

 44 ض .7ج «(«ينغملا» : ىلوألا ةريبكتلا يف الإ هيدي عفري ال : ةفينح
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 :اهدعب أرقي امو ىلوألا ةريبكتلا

 نمحرلا هللا مسبب اهؤدبي ةحتافلا أرقيو ذيعتسي مث .نومومأملا هعبتيو مامإلا ربكي

 اهلبق أرقي الو «راهنلا يف وأ ليللا يف ىلص ءاوس ةءارقلا رسُيو «نيمأ اهبقع لوقيو ميحرلا

 نعو .ةيعفاشلا ضعب لوق وهو , حاتفتسالا ءاعد أرقي : يروثلا نعو . حاتفتسالا ءاعد

 : ةيناثلا ةريبكتلا

 .دهشتلا يف هيلع يلصي امك ِةقَك يبنلا ىلع يلصيو ةيناثلا ةريبكتلا ربكيو

 : ةثلاثلا ةريبكتلا - "1

 ريكتلاب نومومأملا هعباتيو 57 تسلا مكر هيدلاولو هسفنل وعديو ةثلاثلا رثكيو

 ارم ءاعدلابو

 : ةروثأملا ةيعدألا هله نمو

 انريغصو ءانبئاغو اندهاشو ءانتيمو انّيحل رفغا مهللا»

 ىلع هيحأف ءانم هتييحأ نم مهللا .اناتناو اننركذو. + انريبكو

 ال مهللا .مالسإلا ىلع ُهفوتف انم هتيفوت نمو .ناميإلا

 ىهل ءاعفش كانئج مهللا .هدعب انلضت الو .هرجأ انمرحت

 ءهأوثم مركأو .رانلا باذعو ربقلا ةنتف هقو .هب انْعّمشف

 اني, اخفاو ةرارخ نم اريح ار اره طراد لم اريج اراذت ةلدانأو

 0و نيلسملا ييوجبر كلذ

 : هئاعد يف لاقو ةزانج ىلع ىلص هلك يبنلا نأ ملسم حيحص ىفو

 مركأو: ,هفاعو هنع فعاو همحراو هل رفغا مهللا»

 سس قو و - ءامب ا ,هلخدُم 00 0

 . 4817-588 ص ."ج .(ينغملا» (2565)
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 نم اريخ اورو ,هلهأ نم اريخ الهأو «هراد نم ريخ

 , ”"9(نانلا باذعو ربقلا ةلتف هقو .هحوز

 :ةيلاتلا تارابعلا هل رافغتسالا ناكم لعج ًالفط تيملا ناك نإو

 -_ول

 مهللا .امهروجأ هب مظعأو ءامهنيزاوم هب لقث مهللا
 «نينمؤملا فلس حلاصب هقحلأو «ميهاربإ ةلافك يف هلعجا

 5 7 ع 9 .٠ ٍع

 نم اريخ اراد هلدبأو , ميحجلا باذع نم كتمحرب هرجاو

 انطارفأو ءانفالسأل رفغا مهللا .هلهأ نم ًاريخ ًالهأو ءهراد

 , "9 (ناميإلاب انعبت نمو

 ارجو ًافلسو ا .هيدلاول ًاطرف هلعجا مهللا»

 : ميلستلا اهدعبو ةعبارلا ةريبكتلا

 انقو .ةنسح ةرخآلا ىفو ةنسح ايندلا ىف انتا انبر» :لوقيو «ةعبارلا ةريبكتلا ربكيو

 ةدحاو ةميلست ملسي مث . (هدعب انتفَت الو هرجأ انمرحت ال مهللا» :لوقي وأ , (رانلا باذع

 «هنيمي نع «نيتميلست مّلس ءاش نإو هللا ةمحرو مكيلع مالسلا» :لوقيف «هنيمي نع
 . مهقفاو نمو ةلبانحلا لاق «نيميلا نع ةدحاولا ةميلستلابو .ةدحاو هلامش نعو

 .©50تاولصلا رئاس ىلع ًاسايق مهقفاو نمو «ةيفنحلاو ةيعفاشلا لاق نيتميلستلابو

 : ةزانجلا ةالص يف قوبسملا هلعفي ام- 84

 مامإلا عم مَّلس نإف ءاهنم هتاف ام ءاضق هل ْنَسُي ةزانجلا ةالص ةريبكتب قوبسملا نإ

 يعازوألاو .ينايتحسلا بويأو ,.نسحلاو .رمع نبا لوق اذهو .سأب الف .ضقي ملو

 نإف . لابي مل ضقي مل اذإ :دمحأ لاقو «ةزانجلا تاريبكت نم هتاف ام يضقي ال :اولاق

 ©5؟دمحأ مامإلا لاق اذهبو .هعم ركذ ال ءايلاوتم ريبكتلاب يتأي هنإف هتاف ام ءاضق دارأ

 : يلبنحلا ةمادق نبا اهنيب امك .يتآلاب اهزاجيإ نكمي تالاح قوبسمللو

 . 4896 ص .7ج .(ينغملا» (/57)

 . 594-440 ص .7ج ««ينغملا» (759) . 49١ ص .7ج :(ينغملا» (754)
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 نأ لبق مامإلا رّبك مث ةءارقلا يف عرشو ربكف ىلوألا ةريبكتلا يف مامإلا كردأ نم : ًالوأ

 يف قوبسملاك ةءارقلا عطقيو ريبكتلا يف همامإ عباشيو ربكي هنإف هتءارق محي

 , "7)ةءارقلا مامتإ لبق مامإلا عكر اذإ ىرخألا تاولصلا

 هم ىتح مامإلا رظتني هنأ دمحأ دنعف « نيتريبكت نيب اميف مامإلا كردأ اذإ :ًايئاث

 لوق وهو رظتني الو رّبكي :ةيناث ةياور دمحأ نعو .قاحسإو .يروثلا لاق هبو
 , 77 يعفاشلا

 أرقو ربك مامإلا مكيف اذإف .هيف هعبات .تيملا ىلع ءاعدلا يف مامإلا كردأ اذإ :ًاغلاث

 او ربكو هيلع يبنلا ىلع را ربك مث .ةحتافلا

  "6٠ةيفنحلا دنع ةزانجلا ةالص ىف قوبسملا 7" :

 ا ا لا

 .دمحمو ةفينح بأ لوق يف اذهو .ةزانجلا فرت نأ

 ضقي ملو ةدحاو رّبك مامإلا ناك نإ مث ,رضحي نيح ةدحاو رّبكي :فسوي وبأ لاقو

 . حاتتفالا ة يك ضمت الز «ةدحاو ىضق نيتتنث رّبك ناك نإو اعيش

 لخدي مل .مالسلا لبق 1 هتتاف 2 فعم دي السلا ةعبارلا ةريبكتلا امإلا ريبكت نود ءاج ولو
 مامإلا 37 اذإو و فسوي نأ دلعو ءدمحمو ةفينح نا دنع اذهو قالصلا

 . تاريبكت ثالث ىضق

 :ربقلا ىلع ىلص ةزانجلا ةالص هتتاف نم 0١

 ةأرما نأ عهنع هللا يضر ةريره يبأ نع «يراخبلا حيحص)»و (ملسم حيحصا) يف ءاج

 . 4:85ص ء"7ج .(ينغملا» (الال١) . 44ص .؟ج .(ينغملا» (/0)

 ١”. 4ص 21ج ««عئادبلا» ةفقفقضإ , 156-195 ص .7ج .( ينغملا١ (الالا)
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 0 ٌ و ع مَ ع 2

 ىلصف 3 86 .اهربق ىلع ينولد :لاقف .اهرمأ اورغص مهناكف ؟ينومتنذا متنك

 , 7" اهيلع

 | اذإف .نفدت مل ام اهيلع يلصي نأ هلف ةزانجلا ىلع ةالصلا هتتاف نم :ةلبانحلا لاقو

 ىفف ةيعفاشلا لاق كلذكو .اهنفد تقو نم رهش ةدم ىلإ ربقلا ىلع ىَلَصُي نأ هلف تنفذ

 تناك وأ «ناك ًادرف ربقلا ىلع ىلص نفدلا دعب لضُي مل نم رضح نإو» :(عومجملا»

 . (ةعامج

 ؟ةيعقاشلا دنع زيقلا لع ةالصلا زوجت ىتم“نلإو

 ىلع ةالصلاو .«"*رهشلا نود فقو نم مهنمو ءرهش ىلإ مهضعب اهلصوأ لاوقأ هيف

 .©""9ملعلا لهأ رثكأ لوق ربقلا

 7١-700. 4ص 78ج .(يراخبلا -حيحصدو 76-217 ص الج .(ملسم حيحص) (ا/1/4)

 .7١5-١7١5ص 24ج ,(عومجملا» ,ةها١ا١ص 23ج «(«ينغملا» (الاله)

 حيحصل ينالقسعلا حرش» .197ص ؛ ١ج .«دهتجملا ةيادب» ,.١١50ص ءا7ج .(ينكملا» (/ا/5)

 73١. 6ص 2”ج .(يراخبلا
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 عبار) ىعلل
 ةضورفملا ريغ ةالصلا

 وأ

 عوطتلا ةالص

 :077ةضورفملا ريغ ةالصلا ءامسأ "7

 «بحتسملا :لثم ةفلتخم ًءامسأ ةضورفملا ريغ ةالصلا ىلع ءاهقفلا قلطي

 . ةئسلاو  عوطتلاو ,لفنلاو «بودنملاو

 .اهرثؤيو اهّبحي عراشلا نأل ؛ةبحتسم ةضورفملا ريغ ةالصلاف

 .اهلضفو اهباوث نّيبو اهيلإ بدن عراشلا نأل ؛ةبودنم يهو

 .باوثلا اهب ديزيو ءضرفلا ىلع ةدئاز اهنأل ؛ لفن يهو

 . مازلإلاو متحلا هجو ىلع هنم ٍبَلطُي نأ ريغ نم اهلعفي اهلعاف نأل ؛ عوطت يهو

 وأ هلوقب كي هللا لوسر نع لوقنمو .نيدلا يف كولسم قيرط اهلعف نأل ؛ ةنس يهو
 .هريرقت وأ هلعف

 :دحاو ىمسملاو ةددعتم ءامسألا ١"

 ةالصلل) انس ىهف ىدحاو اعامننم ْنأ الإ تددعت نإو تانمستلا وأ ءامسألا هذهو

 نبا ةيشاح» .اهدعب امو 495ص جا .«عومجملا» .اهدعب امو ١١0 ص 01ج «(«ينغملا» (الالال)

 .77١1”ص لج 2 «نيدباع

 ضل



 ةعامجب هلعف ُّنَسُي وأ .ضعب نم دكآ ةالصلا هذه عاونأ ضعب ناك نإو .(ةضورفملا ريغ

 :ثحبلا جهنمو راتخملا مسالا 5

 يذلا وهو (عوطتلا ةالص) مسا ةضورفملا ريغ ةالصلا ءانفسأ نم هراتخن يذلاو

 ,ةضيسلا اذهل انارنع ةاناكع

 0 : (يناثلا)و .دارفنإلا هجو ىلع لعفي ام :(لوألا) :نامسق عوطتلا ةالصو

 . ةعامجلا هل

 :نيبلطم ىلإ ثحبملا اذه مسقن اذه ىلعو

 . (ةيدارفنالا تاعوطتلا) هيمسنو لوألا مسقلا ىلع مالكلل :(لوألا بلطملا)

 .(ةيعامجلا تاعوطتلا) هيمسنو .يناثلا مسقلا ىلع مالكلل :(يناثلا بلطملا)

 لوألا بلطملا

 ةيدارفنالا تاعوطتلا

 :تاعوطتلا هذه عاونأ 6

 تاعوطت :(لوألا) :نامسق يهو دارفنإلا هجو ىلع ىَدْوَت ةيدارفنإلا تاعوطتلا

 ضعب اهل اهّيمسقب ةيدارفنإلا تاعوطتلا هذه نإ مث .ةقلطم تاعوطت :(يناثلا)و «ةنيعم

 :اهتاذآ ةيفك ف فايصرصتلا

 :ةيلاتلا عورفلا ىلإ بلطملا اذه مسقن اذه ىلعو

 .ةنيعملا ةيدارفنإلا تاعوطتلا :لوألا عرفلا

 . ةقلطملا ةيدارفنإلا تاعوطتلا : ىناثلا عرفلا

 . ةيدارفنإلا تاعوطتلا ءادأ ةيفيك :ثلاثلا عرفلا
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 لوألا عرفلا

 ةنيعملا ةيدارفنالا تاعوطتلا

 :تاعوطتلا هذه ماسقأ 35

 عم بتاورلا نئّسلا :(لوألا مسقلا) : ةثالث ماسقأ ةنيعملا ةيدارفنإلا تاعوطتلا
 مسقلا) ؛بتاورلا ننُّسلا عم تاعّوطت :(يناثلا مسقلا) ؛ةدوهعملا ةيمويلا ضئارفلا
 ,. كلذ ىوس ةنيعم تاعوطت :(ثلاثلا

 لوألا مسقلا

 ضئارفلا عم بتاورلا نئسلا

 :اهددع 51١1"

 ءاهدعب ناتعكرو .رهظلا لبق ناتعكر :(ينغملا» يف ءاج امك «تاعكر رشع ىيهو

 .رجفلا لبق ناتعكرو .ءاشعلا دعب ناتعكرو .برغملا دعب ناتعكرو

 :لاق ثيح .هنع هللا يضر رمع نبا هاور امب ننسلا هذهل ةمادق نبا لدتساو
 نيتعكرو .لاهدعب نيتعكرو .رهظلا لبق نيتعكر : تاعكر رشع ديك هللا لوسر نع تظفح»

 ندسلا هذهو , 0( حبصلا لبق نيتعكرو (ةهتيب ف ءاشعلا لعب نيتعكرو . برغملا دعب

 . ضئارفلا عم ةدكؤملا يه بتاورلا

 ثيح نتولا ةّنُس كلذكو «ناتعكر يهو ةيدْعَبلا ةعمجلا 11 ارك اها ىلإ هفايقتو
 فراش نا دولا: مع ملكش

 رظنا 5 يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور ثيدحلاو 5 ١١ ةهص 23ج ,(ىنغملا» (الال8)١

 «يراخبلا حيحص» رظناو ,.57-9١500ص ء31ج .«لوسرلا ثيداحأ يف لوصألل عماجلا جاتلا»

 . هملص جا . ىنالقسعلا حرشب

 اكو



 :بتاورلا نئسلا تاقوأ

 ةنس لكو» :ةضورفملا ةؤايعلا لغف' لإ اهنفو لوشد نم اهسقوف ةذايقلا لزقادتم نكف

 , ""ةضورفملا ةالصلا هذه تقو جورخ ىلإ ةضورفملا ةالصلا لعف دعب نم اهتقوف اهدعب

 : "0هتقوو هددع ءرتولا 48

 وبأ لاقو ..يعفاشلاو .كلامو .ةلبانحلا لاق اذهبو ءبجاو ريغ ةدكؤم ةنس رولا

 . بجاو : ةفينح

 . تاعكر ثالث لامكلا ىندأو «ةعكر ةرشع ىدحإ هرثكأو ةدحاو ةعكر هلقأف هددع امأو

 يّلصُي مث مّلسُيو نيتعكر يْلصُي : يأ نيتعكرلا يف ملسي نأ لضفألاف ثالثب رتوأ نإف
 دحاو ميلستب ثالثلا يّلَصُي يأ امهنيب عمجي مامإ فلخ ىّلص ْنِإ نكلو ءاهدحو ةثلاثلا
 حبس :ةروس ىلوألا ةعكرلا يف أرقي نأ بحتسيو .همامإ فلاخي الثل ءكلذ يف هعبات -

 : ةروس ةئلاثلا يفو .*4نورفاكلا اهيأ اي لق :ةروس ةيناثلا يفو .«ىلعألا كير مسا

 .«دحأ هللا وه لق

 ليللا نم رتوأ تقو ٌّيأو» :ةمادق نبا لاق رجفلا عولطو ءاشعلا نيب ام وهف هتقو امأ

 هل ناك نمو .ليللا رخآآ يف هلعف لضفألاو .2>«ًافالخ هيف ملعن ال أزجأ ءاشعلا دعب

 نم موقي ال نأ فاخ نإف .كلذ لعفي ناك لَك يبنلا نأل ؛هدُّجهت دعب رتولا لعج دّجهت

 لوأ يف رتوأ نمو .كلذب ثيداحألا تءاج امك «هلوأ رتوي نأ هل بحتسا ؛ليللا رخآ

 . "”*9هرتو ضقني الو .ىنثم ىنثم يلصي نأ هل بحتسملاف دجهتلل ماق مث ليللا

 : '"*”رتولا يف تونقلا ءاعد

 ىرتولا تاعكر نم ةريخألا ةعكرلا يف وأ ,ةدحاولا ةعكرلا يف رتولا يف ٌنونسم تونقلا

 . 78١ص .؟”ج ء«ينغملا» (الال9)

 275ج .(«مالسلا لبسو»و . 4/1١ ص 2”ج .«عومجملا»و .157-١6١ص 21ج «2«ينغملا» ةييبا

 "#1 ءلءص

 . 127ص .7ج 4ينغملا» (/81)

 . 1١6١-1617 ص .؟7ج .(ينغملا» (7/89) . 157ص .؟ج :«(ىينغملا» (/85)
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 قارا: كايا يهم وهو« ةلبامسلا هع نسرمعتملا يك اذتو دلتا ميخ و
 لاقو .سأب الف هلبق تنق نإف ءدمحأ مامإلا هيلع صن « ,عوكرلا دعب تنقيو .(ةيفنحلا)

 نب نسحلا هاور ام هتونق يف لوقي نأ هل بحتسيو . عوترلا نددت : ةفينح وبأو كلام

 مهللا» :رتولا يف نهلوقأ تاملك هك هللا لوسر يلع :لاق ءامهنع هللا يضر يلع
 اميف يل كرار ,تيوت نميف 00 «تّيفاع نميف ينفاعو كنده ٌنميِف يدها

 هقيتلاو نم للطال دلزو هلع ىقنت لو يفك كلل ,تْيَضَق ام رش ينقو .تيطعَ
 , "59 يذمرتلاو دواد وبأ هجرخأ («تيلاعتو انير ٌتكَرابت «تيداع نم رع الو

 نبا لاق امل  ًافالخ هيف ملعن ال هفلخ نم نّمأ تونقلا يف مامإلا ذخأ اذإو 0١-
 ثيناقلا شريد .هءاعد اوعمسي مل اذإ اميس ال «سأب الف هعم اوعد نإو - يلبنحلا ةماذق

 نبا نأب ايو لبنح نب دمحأ مامإلا لعفي ناك اذكهو .هرذدص ىلإ تونقلا يف هيلي

 , 716 0هردص لإ تونقلا يف هيدي عفري ناك .هنع هللا ىضر دوعسم

 :لزاونلا ىف توئنقلا 255

 تاولصلا نم اهريغ الو حبصلا يف تونقلا نسي ال) :«ينغملا» يف ةمادق نبا لاقو
 نباو ءرمع نباو ءسابع نبا نع يورو . . .ةفينح وبأو يروثلا لاق اذهبو ءرتولا ىوس
 : يعفاشلاو ءحلاص نب نسحلاو «ىليل يبأ نباو .كلام لاقو .ءادردلا يبأو .دوعسم
 مامإللف ةلزان نيملسملاب لزن نإف . . .نامزألا عيمج يف حبصلا ةالص يف تونقلا ع

 .©0(دمحأ هيلع صن . حبصلا ةالص يف تنقي نأ

 نينمؤملل رفغا مهللا» : نيململا ةلزان لوزن ةلاح يف يأ ءاذه هتونق يف لوقيو

 مهْرصْناو , مهنيب تاذ .حلضأو مهبولق نيب نفل «تاملسملاو نياسملاو «تانمؤملاو

 نولتاقيو ,كلسر هيك قد «باتكلا لأ ةَرْفَك ْنَعْلا مهللا مهّودعو اودع ىلع
 نع ُدَرُي ال يذلا كّسأب مهب نأ ,مهّمادقأ لزلدو مهتملك نيب فلاخ مهللا كَ ايلوأ
 , ""هتونق يف اذه لوقي ناك هنأ هنع هللا يضر رمع نع يور دقو « . .نيمرجملا موقلا

 .ه58-ه57ص .7ج .يذمرتلا هجرخأ (/854)

 .64١ص .؟ج «(«ينغملا» (المه)

 .1ه1-64١6ص 35ج «(ينغملا» (المكج

 .١ه56ص ء؟ج «(ينغملا» ةهقف)

 ا



 . "*رتولا يف تونقلا عم نوكي لزاونلا تقو يف حبصلا يف تونقلا هذهو

 هتونق عم ؛ةلزان نيملسملاب تلزن اذإ حبصلا ةالص يف ًاضيأ تنقي درفنملا نأ ودبيو

 3 .رتولا يف

 :بتاورلا نّئّسلا ءاضق 57

 ؟ال مأ تئافلا يضقي لهف .ننّسلا هذه نم ءيش تاف اذإو

 الإ ,تاقوألا عيمج يف بتاورلا ننسلا عيمج ىّضُقَت : ةلبانحلا نم دماح نبا لاقف
 . هيلع يقابلا انسقو اهضعب ىضق لكك يبنلا نأل ؛ يهنلا تاقوأ

 .رهظلا اتعكرو .ىحضلا تقو ىلإ ىَضُقَت

 .كلذ دعب ىضقت الو .لاوزلا تقو ىلإ رجفلا اتعكر ىضَقُت :كلام مامإلا لاقو

 (/مك) و
 ىصق

 تتاف اذإ ًاضيأ حبصلا ةنسو .مهدنع بجاو هنأل .رتولا الإ ىضُقُي ال : ةيفنحلا دنعو

 ةنس يتعكر ىضق هلي يبنلا نأ تبث دقو .97ننسلا نم اهريغ ىضقي الو ,ةضيرفلا عم
 .©"'رفسلا يف رجفلا نع مان امل ,ةضيرفلا عم رجفلا

 : 95 هلوق مومعب لدتساو «تتاف اذإ ننسلا عيمج ءاضق بدن ىلإ مزح نبا بهذو

 هيف لخدي مومع اذهو» : مزح نبا لاق .«اهركذ اذإ اهلصيلف اهيسن وأ ةالص نع مأن نم»

 ,"19(بودنم رمأ لفنلا يفو .ضرف ضرفلا يف وهو .ةلفان وأ ضرف .ةالص لك

 . ١ه5ص .؟ج .(«ينغملا» (7/84)

 . ؛77ض 21ج .(عومجملا) 2119-58١ص .؟ج .«ينغملا» (789)

 .787ص ١1ج .«عئادبلا» (79)

 . 74ص اج «يناكوشلل «راطوألا لين» (7941)

 1١4. ١23"ص .*ج مزح نبال (ىلحملا» (7/97)

 ١ك



 :تيبلا ىف نئسلا ةالص - 14

 نم .لضفأ هتيب يف ءرملا ةالصو :لاق لع يبنلا َّنأ (هنئسا) يف دواد وبأ جرخأ

 لدي(دوبعملا نوع» ىف ءاج امك ثيدحلاو .«5*2(ةبوتكملا الإ اذه يدجسم ىف هتالص

 يف اهلعف نم لضفأ اهيف اهلعف ّنأو .؛تويبلا يف عوطتلا ةالص لعف بابحتسا ىلع

 :(يذمرتلا عماج) يف . هدجسمك «ةلضافلا دجاسملا نم تناك ولو .دجاسملا

 يتلا ال ,ننسلاو لفاونلا عيمجل ماع اذهو .«ةبوتكملا الإ ,مكتويب يف مكتالص لضفأ»

 ,(79(ءاقستسالاو فوسكلاو ديعلاك مالسإلا رئاعش نم

 ارو اهوذختت الو .مكتالص نم مكتويب يف اولعجا» : يراخبلا حيحص» يفو

 لفاونلا اولص : يأ «ةلفانلا ةالص هب دارملا» :ثيدحلا اذهل هحرش يف يوونلا لاقو

 . (مكتويب يف

 الو مكتويب يف مكئالص نم اعيش اولعجا يأ» :ثيدحلا اذهل هحرش يف ينيعلا لاقو

 ف ءاجو دواد وبأ ا ثيدحلا اذه ىورو , "22 (اهيف 0 ال روبقلا لثم اهولعجت

 لفاونلا يه يتلا , مكتالص ضعب يأ , مكتالص نم مكتويب يف اوُلَعِجا» : لِيَ هلوق حرش

 .""9(مكتويب يف تادؤم

 :رهظلا ةالص ىف : ًالوأ 5

 .514"”7ص 2 .(دواد يبأ نئنسر (/45)

 جا .«يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت) 273054 ص ءالج «(«دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (1/454)

 ص 77١

 الج « ينيعلا حرشب «يراخبلا يححصا)و تكال/لص 11ج . يوونلا حرشب «ملسم حيحصا)١ (/ا/ةه)

 .؟١56 ص

 ,517”7”ص اج ؛(دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (95)

 اذذي



 سر

 ريغ .ةعبرألا هذه ْنأ لمتحيو ننانلا ىلع مرح اهدعب عبرأو رهظلا لبق تاعكر عبرأ

 امك «بتاورلا نئنسلا نع مالكلا دنع رهظلا ةالص دعبو لبق امهانركذ نيتللا نيتعكرلا

 ننسلا ىف امهركذ ّرم ناتللا ناتعكرلا اهيفو تاعكر عبرأ :ثيدحلاب دارملا نأ لمتحي

 , "”3تبتاورلا

 :رصعلا ةالص ىف : ايناث

 رْضَعلا لبق ىّلص ًأءَرما هللا َمِحّر» :لاق كي هللا لوسر نأ ,«هننس» يف دوادوبأ جرخأ

 هذه بابحتسا ىلع لدي . ىرخأ ثيداحأ نم هانعم و درو امو ثيدحلا اذهو اع

 , ""©صعلا ةضيرف لبق ةالصلا

 :برغملا ةالص ىف : ثلاث <

 ةالص لبق اولَص» :لاق ٍةَي هللا لوسر نأ (هحيحص» يف يراخبلا مامإلا جرخأ

 : هلوق ىنعمو "ا سانلا اهذختي نأ ةيهارك ءءاش نمل - ةثلاثلا يف لاق - برغملا

 , 6' 9ةمزال ةقيرطو ةعيرش : يأ يقسو

 :ةماقإلاو ناذألا نيب ةالصلا :ًاعبار 54

 ةالص نيناذأ لك نيب» :لاق دع هللا لوسر نأ (هةحيحص يف يراخبلا مامإلا جرخأ

 ةماقإلاو ناذألا :نيناذألاب دارملاو « ءاش نمل  ةثلاثلا يف لاق مث .ةالص نيناذأ لك نيب

 , 6" 9ةلفانلا ةالص بحتست تقولا اذه ىفف «بيلغتلا باب نم

 .«ينغملا» « 4ص ."ج «(«مالسلا لبس» .47١ص 24ج «(«دوبعملا نوع هحرشو دواد يبأ نئس» (0/47

 .١؟١؟ص 02ج

 26( ينغمل ا) . 1 3*7)ضص جا . «راطوألا لين» ١49. ص 24ج «(دواد يبأ نكس حرش دوبعملا نوع» (7/944)

 .١؟9؟ص ا ء؟ج

 24ج .(دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» ,.55 ص ء”ج ؛ينالقسعلا حرشب ««يراخبلا حيحص» (/949)

 .١15١ضص

 )17 )8١ج «ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحص» ص5١ .

 ) )80١«؟ج «,ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحص» ص١٠١5-ا1١.

 ا



 ثلاثلا مسقلا

 مدقت ام ىوس ةنيعم تاعوطت

 : ىحضلا ةالص : الوأ -48

 يناصوأ» :لاق هنع هللا يضر ةريره لأ نع «هحيحص» يف يراخبلا مامإلا جرخأ

 مونو ء ىحضلا ةالصو ءرهش لك نم مايأ ةثالث موص : توما تحس نهعدا 0 تالت يللخ

 0 5( مانأ نأ لبق رتوأ نأو» :ةياور يفو .(رتو ىلع

 يبنلا ىأر هنأ دحأ انثدح ام» :لوقي ىليل يبأ نب نمحرلادبع نع يراخبلا جرخأو

 لستغاف ةكم حتف موي اهتيب لخد ِهكك يبنلا نإ :تلاق ءىناه مأ ريغ ىحضلا يّلصُي ل

 .«5(دوجسلاو عوكرلا متي هنأ ريغ ءاهنم فخأ طق ةالص رأ ملف ؛تاعكر نامث ىلصو
 نأ ىلع هب لدتسا دقو» :ثيدحلا اذه ىلع هقيلعتو هحرش يف ينالقسعلا رجح نبا لاق
 مامإلا لاقو .«ًاعبرأ ىحضلا يلصي ِِيلكَي يبنلا نأ دروو :تاعكر نامث ىحضلا ةالص رثكأ

 نامثو تسو عبرأو ناتعكر ىحضلا ةالص ددع نأ درو دقو ثيدحلا اذهل هحرش يف ينيعلا
 ق(لحأو

 ارشع اتنثو رشعو

 :ةبوتلا ةالص :ًايناث -

 امك «ةاور ةبوتلا ةالص ىف ًاثيدح . ىلاعت هللا ةهمحر ةمادق نبا «ينغملا» بحاص ركذ

 قيدصلا ركب وبأ ينثدح :لاق بلاط يبأ نب يلع نع , يذمرتلاو ,دواد وبأ هللا همحر لاق
 ياصيرعت ءرهطتيف موقي مث ًابنذ ُبنذُي لجر نمام» : كوفي ِةِكَع هللا لوسر تعمس : لاق

 اوُلَعَف اذإ نيذّلاو» : ىلاعت هللا لوق أرق مث «هل رفع الإ ىلاعتا هللا رفغتسي ملأ« ٍ نيتعكر

 0 هاي هللا اوركذ مُهَسْفنأ اوملظ وأ ًةشحاف

 .ه5ص 7١ج «ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحص» )8١07(
 .ه5ص .7ج «ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحص» (80*)

 .ه؛ص ء”ج «ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحص» (804)

 . 188 ص الج «ينيعلا حرشب «يراخبلا حيحص»و

 .١*4ص .7ج ,«ينغملا» (805)

 حل



 : ةجاحلا ةالص :ًاثلاث <

 هل تناك نما :لاق لك هللا لوسر نأ «هعماجو» يف ىلاعت هللا همحر يذمرتلا جرخأ

 يعكر عل ,ءوضولا نيبو [فرلف ءمدأ ينب :ب نم لحأ ىلإ وأ اع هللا لإ

 ناحبس ميركلا ميلحلا هللا الإ هلإ ال : لقيل مث لكي يننلا ىلع لصيلو :هللا ىلع نيل مث

 مارك كتمحر تانجوم كلأسأ «نيملاعلا بر هلل دمحلا (عياتعلا شرعلا بر ! هللا

 مهل «هترفغ الإ ًابنذ يل ْعَدَت ال ءمثإ لك نم ةمالسلاو هزي اك نم طفلا كريم

 رار نيمار محرَأ اي اهتيضق الإ اضر كل يه ةجاح الو عتب 9

 : ةراختسالا ةالص :ًاعبار <

 ليَص هللا لوسر ناك :لاق .هللادبع نب رباج نع ,هريغو يراخبلا مامإلا جرخأ

 مكٌدحأ مع اذار :كوقي تارقلا "خس ةروشلا انتلعي امك اهلك رومألا يف ةراختسالا انملعي

 .كملعب كريختسأ ينإ مهللا :لقيل مث ؛ةضيرفلا ريغ نم نيتعكر عكريلف ءرمألاب

 ُمَلْعَ الو ُمْلْعَتو لدفا الو ٌردقت كلتا هيبطعلا كلضف نمل :كيردفب كردقتساو

 ةبقاعو يتشيعمو شح نق نا درع مالا اذه نأ ملعت تنك نإ مهللا «بويغعلا ُمااَع َّتْنأو

 ملعت تنك ْنِإو هيف يل كراب مث يل ه ةرسيف .هلجاو يرمأ ٍلجاع يف ويلاقوا جا قربا

 بدلا يرمأ لجاع يف 0 وأ  يرمأ ةبقاعو يتشيعمو ينيد يف : ٌرش رمألا اذه نأ

 يحس :لاق .هب 9 مث «ناك ثيح ريخلا يل ردقاو هنع ينفرضاو ينع هفرضاف

 ناك نإ :هلوق يف اهنع ةيانكلاب اهركذ دنع ءاعدلا ءانثأ يف هتجاح يمسي :يأ .هتجاح

 .رمألا اذه

 :دجسملا ةيحت :ًاسماخ _ +م#م

 عكريلف دجسملا مكدحأ لخد اذإ) :لاق ,ةئكي هللا لوسر نأ يملا ةداتق نأ نع

 نس ,ةالصلا لبق سلج اذإف» + : يلبنحلا ةمادق نبا لاقو . 0 8)(نيتعكر سلجي نأ لبق

 .5-0950ه84ص .7ج .«يذمرتلا عماج» )8١05(

 55-١2017ص .7ج .(«يذمرتلا عماج» .48ص اج ,ينالقسعلا حرشب («يراخبلا حيحص» (80)

 , "987855 ص 20ج ىيدواد يبأ ننس)»

 . ١41١٠ ص .١ج .«ناخيشلا هيلع قفتا اميف ناجرملاو ؤلؤللا» رظنا . ملسمو يراخبلا هجرخأ (04)

٠.٠ 



 .بطخي لي هللا لوسرو ينافطَعلا كيَلُس ءاج :لاق رباج ىوَر امل ءيَلصُيَف موقي نأ هل
 , 6'؟)ولسم هاآور (امهيف 6-00 « نيتعكر عكراف مق مكس اي :لاقف

 ىناثلا عرفلا

 ةقلطملا تاعوطتلا

 : اهلضفو تاعوطتلا هذه تقو - ”":

 يفو .هلك ليللا يف عرشتف ةقلطملا لفاونلا امأف» : ىلاعت هللا همحر ةمادق نبا لاق

 01١ .(ليللا مايق نم لضفأ يدنع ةبوتكملا دعب

 ٍلَِط هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره نأ نع (هعماج) يف يذمرتلا مامإلا جرخأو

 ىلإ ءاملعلا ضعب بهذ دقو ,«ليللا ةالص ةضيرفلا ّدعب ةالصلا لضفأو . . .» :لاق
 ىلإ ءاملعلا ٌرثكأ بهذ نكلو ؛ثيدحلا اذهل «بتاورلا نئّسلا نم لضفأ ليللا ةالص نأ
 لاقو .ثيدحلا اذه ٌصنل قفوأو ىوقأ لوألا لوقلا :يوونلا لاقو «ءلضفأ بتاورلا نأ

 هلوق ىوس لضف امهيف نكي مل ول - ليللا يف عوطتلا ةالص  دجهتلا ةالص نإ :يبيطلا
 32 2 0 نت هع 7 مم عم 3 3 5

 هلوقو .«ادومحم اماقم كبر كثعبي نا ىسع كل ةلفان هب ذجهتف ليللا نمو : ىلاعت
 يفخا ام سفن ملعت الف : ىلاعت هلوق ىلإ .. عجاضُملا نع مهبونج ىفاجتتإ : ىلاعت 000 ا 0 2 ا

 , 615 ةّيزم اهافكل تايآلا نم اهريغو « نيعأ ةرق نم مهل

 .(هحيحص» يف ملسم مامإلا هجرخأ ةمادق نبا هركذ يذلا ثيدحلاو ,1"هص .؟ج «(«ينغملا» (809)

 :هل لاقف سلجف بطخي خي هللا لوسرو ةعمجلا موي ينافطغلا كيلس ءاج» : هظفلو 15 4ص :5ج

 .«امهيف زوجتو نيتعكر عكراف مق كيلس اي
 .١"هص 27ج .(ينغملا» م١١61

 ) )81١.؟7ج .(يذمرتلا عماج» ص١5ه.

 ةروس يف «ليللا نمو# : ىلوألا ةيآلاو .015ص .؟ج .(«يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» (81؟)

 ./5 اهمقرو .ءارسإلا

 الف . مهانقزر اممو ًاعمطو ًافوخ مهبر نوعدي . . . عجاضملا نع مهبونج ىفاجتتإ : تايآلاو
 215 ناتيآلا ,ةدجسلا ةروس يف 4نولمعي اوناك امب ءازج نيعأ ةرق نم مهل يفخأ ام سفن ملعت

 /ا١.

١ 



 :سكعلابو ليللا ةالصل هتجوز ظقوي لجرلا  <"ه

 ىور دقف ؛ليللا ةالصل رخآلا امهدحأ ظقوي :نيجوزلل ةمحرلاب لكي هللا لوسر اعد
 ىَّلصف ٍليللا نم .ماق حي هللا محر)» : هك هللا لوسر لاق ل يضر ةريره وبأ

 تليه ليللا نم تماق ءارفإ هللا محر .ءاملا اههجو يف َحضْن تب نِإف هتأرما ظقيأو

 ىلع لو فيرشلا ثيدحلا اذهف .«ءاملا ههجو يف تحضن يأ نإف ءاهجوز ٌتَظَقيأو

 هيجي ىلع ءاملا» فر ول ملبللا ذاع رسكلا امهرقلا كافر: ةيصملا مايق بابحتسا

 اذه ناك ولو ,ليللا ةالص باوثو رجأ يف اكرتشيل .رهزلاو درولا ءام نم ا يف امو

 ,ةرشاعملا نسَحُح نم امهل كلذ زاوج يف ام ىفخي الو .هجولا ىلع ءاملا شرب ظاقيإلا

 , 655 ةقفاوملاو ةفطالملا لامكو

 :ليللا ةالصب نيجوزلا باوث <75

 : هلع هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع (هننس) يف نافيا خرا

 نينركاذلا نك انك اع نسم ىامدرا ءانضف ليّللا نم ُهَلهأ ُلجرلا َطَقَِأ اذإ»

 هبراقأو هدالوأو هءاسن وأ هتأرما : يأ .هلهأ لجرلا ظقيأ اذإ :هحرش يف ءاجو ««تاركاّذلاو

 وأ) هلهأو .لجرلا وأ هتأرماو لجرلا : يأ (ايلَصف) ليللا ءازجأ ضعب يف يأ (ليللا نم)
 ءءاسنلاو لاجرلا نافنصلا وأ ناجوزلا : يأ (ابتك) ًاعيمج نيتعكر امهنم دحاو لك (ىَّلص

 ىلإ ةراشإ ثيدحلا يفو .كلذك تاركاذلاو مهتلمج يف :يأ ًاريثك هللا نيركاذلا يف

 ًارجأو ةرفغم مهل هلا دعأ تاركاذلاو ًاريثك هللا نيركاذلاو» :ةميركلا ةيآلا ريسفت

 ,194(ًاميظع

 : هتالص يف رمتسي الو دقريلف ساعنلا هبلغ نم <

 الو دقري نأ هيلعف .ةالصلا يف ساعنلا هبلغف دجهتلا ةالص ىلإ ليللا نم ماق نمو

 دوعي مث ساعنلا هنع بهذيو «مونلاو ةحارلا نم هتجاح ذخأي ىتح ليللا ةالص يف رمتسي

 هللا يضر نينمؤملا مأ ةشئاع نع فيرشلا ثيدحلا ىف ءاج دقف «ليللا مايق ىلإ ءاش اذإ

 (ريغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيف»دو 2194" ص «4ج «(دوبعملا نوع هحرشو دواد يبأ نئسو )81١9(

 . 36ص « ؛ج « يوانملل

 ١9. 5ص 44ج .(دوبعملا نوع هحرشو دواد يبأ نئس» (815)

 نكد



 هنع بهذي ىتح دقريلف ة ةالصلا يف مكدحأ َّسعَن اذإ» : هك هللا لوسر لاق :تلاق .اهنع

 01ه ف «رفغتسي بهذي هلاعل ء سعان وهو نلف اذإ مكّدحأ نإ , مونلا

 ىلع ثحلا هيفو :ثيدحلا اذهل هحرش يف ىلاعت هللا همحر يوونلا مامإلا لاق

 ليللا يف لفتلاو ضرفلا ةالص هيفو .طاشنو بلق غارفو «عوشخب ةالصلا ىلع لابقإلا
 لفن ىلع ةعامجو كلام هلمحو : يضاقلا لاق .اهتقو نع ةضيرف جِرْخُي ال نكلو نايل
 .©7ابلاغ مونلا لحم هنأل ؛ليللا

 ارشابو ليللا ةالص ىلإ اماق اذإف ءءاوس دح ىلع ةأرملاو لجرلا لمشي هانركذ امو
 .ةالصلاب رارمتسالا مدع امهيلعف امهنع هداعبإ اعيطتسي ملو ساعنلا امهبلغ نكلو ةالصلا
 .فيرشلا ثيدحلا يف تءاج يتلا 0 مونلا ىلإ ابهذي نأو

 ثلاثلا عرفلا

 عوطتلا ةالص ءادأ ةيفيك

 : ىتثم ىنثم ليللا ةالص - 8

 : يأ «ليللا ةالص نع قو هللا وسر لاس اجر نأ اهنهنع هللا يضر رضع نبا نع
 اذإف 2. ىنثم ىنثم ليللا ةالصر : هلع هللا لوسر لاقف «ليللا ىف ذ ةلفانلا ةالص وأ دجهتلا

 , 077 ىَّلص لق ام هل رتوت ةدحاو ةعكر 10 . حبصلا مكّذحأ يشحخ

 لك نم ملسي نأ وهو .لضفألا نايب ىلع لومحم ثيدحلا اذهر, : يوونلا مامإلا لاق
 عمج ولف . نيتعكر لك نم ملسي نأ بحتسيو . «راهنلاو ليللا لفاون ءاوسو « نيتعكر

 نبا ْنأ الإ . 670( ةيعفاشلا دنع يأ  اندنع زاج ةدحاو ةعكرب عوطت وأ ةميلستب تاعكر

 لهأ رثكأ لوق وهو :لاق مث .ىنثم ىنثم الإ زوجي ال ليللا عوطت :لاق يلبنحلا ةمادق

 ١19. 5ص .؛ج «يدواد يبأ نئسا»و ها" ه ص ."ج .يوونلا حرشب (ملسم حيحص» (815)

 . ها" ه ص ."ج .يوونلا حرشب (ملسم حيحص» (815)

 ."5ج ,يوونلا حرشب «ملسم حيحص) .197-1914”ص .5ج « ينامركلا حرشب «يراخبلا حيحص» (811)

 .097١7087ص ؛.4ج .(دواد يبأ نئس)» ٠*0 ص

 ."٠ص (.57ج .(«ملسم حيحصل يوونلا حرش» (814)

 نيب



 ل نيتعكر َتْيَلَص تئش ع نإ : ةفينح وبأ لاقو «دمحمو فسوي وبأ لاق هبو ملعلا

 همحر ةمادق نبا لاق دقف راهنلا عوطت يف امأ ؛ةدعاو ةيلبش انيرأ تيم فققن ناو

 الف الف «عبرأب عوطت نإو .ىنثم ىنثم نوكي نأ .راهنلا عوطت يف لضفألاو : ىلاعت هللا

 (ملك) أب
 5 ناب

 : ليللا ةالص يف ةءارقلاب رارسإلاو رهجلا 4
 تناك : لاق سابع ن نبا نعف «ليللا ةالص يف ةءارقلاب هتوص يلصملا عفري نأ زوجيو

 ٌرسُي نأ زوجيو .تيبلا يف وهو .ةرجشلا يف ذ ْنَم هعمسي ام رْذَق نع لَك يبنلا ةءارق

 , 413ه رهجو هتءارقب كا دل ل نأ اهنع هللا ىضر ةشئاع نعف «هتءارقب

 ؟ةءارقلاب اهتوص ةأرملا عفرت له 4٠

 يف رارسإلاو رهجلاو» عال بهذم ءاهقف خيش - يرهاظلا 9 نَا هيقفلا لاق

 نإف .كلذ ْنم ٍءيش ْنِم م تأي مل ذإ ؛ءاسنلاو لاجرلل حابم ًاراهنو اليل عوطتلا ةءارق

 ءاسن مالك سانلا عامس َّنأ يف ناملسم فاتخي ّمِلو ؟مِل : انلق ءءاسنلا ضفخت :ليق

 00 )(ءاسنلا رئاس نم كلذ ةهارك يف صن ءاح الو «لاجرلل حابم ف هللا لوسر

  4١نيتفيفخ نيتعكرب ليللا ةالص حاتتفا :

 .يلصيل ليللا نم 0 اذإ لك هللا لوسر ناك» 'تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 يوونلا مامإلا هيلع قّلعو ,هحيحص يف ملسم مامإلا هاور «نيتفيفخ نيتعكرب هتالص حتتفا

 امل امهب طشنيل  ركذ امب ليللا ةالص حاتتفا يأ  هبابحتسا ىلع ليلد اذهو :هلوقب

 ,0")امهدعب

 :ًاسلاج عوطتلا حابي 4

 قيستلا نم تناكاوبلو + يآ باكناك اياد عوطقلا ةالبقت ىتاي انآ قلصملل حاس

 .178-174ص 37ج ولا (819)

 .1١؟9ص .7ج .(؛ينغملا» . 5١9 ص ء”ج .(دواد يبأ نئسو» (م419)

 . 58-85 ص .”ج .مزح نبال ا م6750

 .68 4ص ."ج «يوونلا حرشب .(ملسم حيحص» )81١1(
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 ءملعلا لهأ نيب كلذ يف فالخ الو . مايقلا ىلع ردقي ناك نإو ,سلاج وهو «بتاورلا

 ."9عوطتلا ةالص «ةالصلا يف لضفأ مايقلا نكلو .ىلاعت هللا همحر ةمادق نبا لاق امك

 :ةلحارلا ىلع عوطتلا ةالص 54

 ىلع عوطتلا ةحابإ يف ملعلا لهأ نيب ًافالخ ملعن ال» :يلبنحلا ةمادق نبا لاق
 رفاس نم لكل زئاج هنأ ىلع اوعمَجأ :ربلا دبع نبا لاقو .ليوطلا رفسلا يف ةلحارلا

 .دوجسلاو عوكرلاب ءىموي تهجوت امثيح هتّباد ىلع عوطتي نأ ةالصلا هيف رصقي ًارفس
 ,رصقلا هيف حابي ال ام وهو ريصقلا رفسلا امأو .""7(عوكرلا نم ضفخأ دوجسلا لعجي

 .يعازوألاو .يبح نب نسحلاو .دمحأ مامإلا دنع ةلحارلا ىلع ةالصلا هيف حابت هنإف

 ."9ليوط رفس يف الإ حابي ال :كلام لاقو . يأرلا باحصأو .يعفاشلاو

 عوكرلاب ءىموي هنأ يف ,فوخلا يف ةالصلا مكح ةلحارلا ىلع ةالصلا مكحو

 تناك ثيح يلصملا اذه ةّلّبقو .عوكرلا نم ضفخأ دوجسلا لعجيو .دوجسلاو
 , 6" هتهجو م16) رس

 عوطتي نأ ءرملل زوجي : مزح نبال «ىلحملا» يف ءاج امك ةيرهاظلا دنعو ه4

 رضحلا :اهريغو «ةلبقلا ىلإ هتّباد هب تهجوت ثيح ًابكارو «ةلبقلا ىلإ رذع ريغب ًاعجطضم
 عوطتلا يَلصي ناك ِلك هللا لوسر نأ .هللادبع نب رباج نعو ,كلذ لك يف ءاوس رفسلاو

 يف بكار وهو عوطتلا يَلَصُي يي يبنلا ناك ًاضيأ رباج نعو «ةلّبقلا ريغ يف بكار وهو
 نأ دارأ اذإف «قرشملا وحن هتلحار ىلع ىَّلصُي كي ناك :ًاضيأ رباج نعو .ةلبقلا ريغ
 , 8ةّلبقلا ليفتساو ل3 «ةنوتكملا نا

 ؟ةعامج عوطتلا ةالص ءادأ زوحي له 2-0

 اهيدؤي نأب «دارفنإلا هجو ىلع ىَدْؤَت اهنأ ءعوطتلا ةالص عاونأ نم هانركذ اميف لصألا

 . ههص .7ج ؛(ىلحملا» .117ص ,7ج ,«ينغملا» (875)

 . ه5"ص اج ؛(ىلحملا» . 47ص . ١ج .«ينغملا» (877)

 . 1735 ص ٠ جا ««ينغملا» 4ثيقح)

 . 5١73ص ء”ج .(ىلحملا» . ؛"ه ص . ١ج ««ينغملا» (878)

 . 5-58 5ص .”ج .«ىلحملا» (875)

 م.م



 ةمادق نبا لاق دقو .بتاورلا نئسلا يف امك .هدحو دارفنا ىلع ةملسملا وأ ملسملا
 هدم هل تاي 0 8 00-5 5

 رثكأ ناكو ءامهيلك نيرمالا لعف دع يبنلا نأل «.ىدارفو ةعامج عوطتلا روجي) : يلبنحلا

 ع ا 0-6 0

 ماو .ةرم ميتيلاو همأو سنأبو .ةرم سابع نبابو «ةرم ةفيذحب ىلصو ءادرفنم هعوطت
 عا# 4 5

 عوطتلا ةالص نأ نيبيو , 479 انالث ناضمر يلايل يف مهماو .ةرم نابتع تيب يف هباحصأ

 .ةقلطملا تاعوطتلا يف كلذكو دجهتلا لفاون يف : يأ .ليللا ةالص يف يه .ةعامج

 دارفنا ىلع ىّدوُت اهنأ رهاظلاف ,ةبوتكملا تاولصلا عم ىّنْوُت يتلا بتاورلا ننس يف امأ
 .ةعامج ْتَْيْلَص اهنأ انل لقنُي ملو

 يناثلا بلطملا

 ةيعامجلا تاعوطتلا

 : ةيعامجلا تاعوطتلا عاونأ - 5

 ةالصو :نيديعلا ةالص يه ةعامجب ىَّلصَيو تاعوطت يه يتلا تاولصلا
 . حيوارتلا ةالصو .فوسكلا ةالصو .ءاقستسالا

 : ثحبلا جهنم - "1

 : يلاتلا وحنلا ىلع .عورف ةعبرأ ىلإ بلطملا اذه مسقن

 .نيديعلا ةالص :لوألا عرفلا

 .ءاقستسالا ةالص : يناثلا عرفلا

 .فوسكلا ةالص :ثلاثلا عرفلا

 . حيوارتلا ةالص : عبارلا عرفلا

 .17١ص ء7ج .«ينغملا) (8717)



 لوألا عرفلا

 نيديعلا ةالص

 :""*اهتيعو رشم نايبو ءاهفيرعت

 صضرف ة ةالصلا هذهو :نيعضألا ديع ةالصو .رطفلا ديع ةالص يه نيديعلا ةالص

 نم يسخرسلا مامإلا نكلو ةيفنحلا نم ريثك دنع ةبجاو ٍيهو ,ةلبانحلا دنع ةيافك

 :ةنس اهنأ رهظألا :لاق ةيفنحلا

 . يعفاشلا لاق اذهبو .ةدكؤم نس اهنإ :كلام مامإلا لاقو

 هعئارشو مالسإلا نع هلأس يذلل ٍك هلوق ليلدب نس يهف ل را اهالخو
 ءال :لاق ؟اهُريغ ّىلع له :لئاسلا لاقف «ةليللاو مويلا يف تاولص ٌسمخ» : لك لاقف
 هادو ,ملسمو يراخبلا هاور يذلا فيرشلا ثيدحلا رخآ ىلإ « .عَوْطَت نأ لإ
 ةدكؤم: ةلس يهو :«لوسرلا ثيداحأ نم لوصألل عماجلا 6 يف ءاج امك «يئاسنلاو

 (.اهيلع كي يبنلا ةبظاومل

 ,6"اهتقو "48

 لوألا مويلا يف كلو ءلوزت نأ ىلإ حمر رادقم سمشلا عفترت نيح نيف ١ اهقتوباتا
 مل نإف .ىحضألا ديع يف ةجحلا يذ نم رشاعلا مويلا يفو/ءرطفلا ديع يف لاوش نم
 سبيل : ملعلا لهأ نم ةفئاط تلاق دقف «لاوزلا دعبالإ روكذملا ديعلا موي دلب لهأ ملعي

 يذلا مويلا يف الو .ديعلا موي وه هنأ هيف اوملع يذلا مويلا يف ال .ديعلا ةالص مهيلع

 ,*907ص .7ج .«ينغملا» .17”ص .١ج ؛«لوسرلا ثيداحأ نم لوصألل عماجلا جاتلا» (818)

 ءالص .هج .«عومجملا» 41ص .هج .(«ىلحملا» ءا”ثا/ص ء”ج ء يسخرسلل «طوسبملا»

 .(ةيدنهلا ىواتفلا» «.1-85١14807ص ءا١ج .«يواصلا ةيشاحر» 271٠0 ص ١1ج ,(«جاتحملا ينغم»

 .١؛ةص ءاج

 فاض هج .«ىلحملا» لوا ص ء؟ج .«ينغملا» فش 06 .دهتجملا ةيادب» (859)

 .15١"ص 25ج «نيدباع نبال «راتخملا ردلا ىلع راتحملا در» ١. 594 ص « ١ج .(ةيدنهلا ىواتفلا»



 ديلا ةةانع ةرلصت © قرشا ةقئالت علاقو: لوك رن ان يفاشلاو قالا لاق كيكو نعل

 «ةيفنحلاو .قاحسإو .دمحأو .يعازوألا لاق اذهبو .هب مهملع مويل يناثلا مويلا يف

 . مهريغو

 (0523؟ديعلا ةالص ماقت نيأ "60

 عضوملاو .ةجاح الب اهددعت رك دلحاو عضوم يف ديعلا ةالص ماقت نأ نَسِي

 ',«ىَّلَصُملا ءاهقفلا هيّمسي يذلا وهو ةءارحصلا يف دلبلا جراخ وه اهتماقإل لضفألا

 ,ًاعيمج نيلصملا عسي عساو دجسم دلبلا يف ناكولو دلبلا جراخ اهتماقإل ةيلضفألا هذهو

 ًاقيض دلبلا دجسم ناك اذإ دلبلا جراخ اهتماقإل ةيلضفألا هذه نوري نيذلا ةيعفاشلل ًافالخ

 يف اهتماقإ عنمي هوحنو رطم نم رذع كانه ناك اذإو ءاذه .ًاعيمج نيلصملا عسي ال

 .دلبلا دجسم يف ماقت نأ زاج .ءارحصلا

 :620نيديعلا ةالص طورش - ١

 قيللذ وجر ةاطيعسإو دق ىو ةعيجلا ةالتقا طوخ ام يدعلا ةةابفل لور

 رفاسملاو ميقملاو درفنملل نيديعلا ةالص عرشت: :اولاق'اذهلو /؛ ةلبانحلاو ةيعفاشلا دنع اذهو

 .اهلعف اذكه كك يبنلا نأل ءاهتماقإ يف لصألا وه اذهو ةعامج ماقتو «ةأرمللو لجرللو

 بوجول طرتشي ام اهتماقإ ةحصو نيديعلا ةالص بوجول طرتشي :ةيفنحلا لاقو
 . نيديعلا ةالص هيلع تبجو ةعمجلا ةالص هيلع تبجو نمف .ةعمجلا

 .ةعمجلا ةالص هيلع تبجو نم 7 ف 1 نيديعلا ةالص : ةيكلاملا لاقو

 :'اهتماقإ ىف ريخأتلاو ليجعتلا

 لبق ىَدْوُت اهنأل ءرطفلا ةقدص جارخإ تقو عستيل رطفلا ديع ةالص ريخأت ّنَسُي )

 ىواتفلا» 8-25 ص جا .«عومجملا» ١8ص 26ج ,«ىلحملا» 277/7 22ج ««ينغملا» تنيك

 .١6١ص 201ج ,(ةيدنهلا

 .١8ص ؛.هج ؛«ىلحملا» ٠١*2, ص 21ج .«جاتحملا ينغم» ,"47"8-91ص 27ج ,(«ينغملا» (881)

 - لاله .لكالاص كج .ءادهتجملا ةيالير ."خ4 ال 2759 ص 25ج ..(ينغملا» تثنضف)إ
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 ةالص دعب نوكت اهنأل ةيحضألل تقولا عستيل , ىحضألا ديع ةالص ميدقت ْنَسْيو  .ةالصلا

 .ديعلا ةبطخ نم غارفلا دعبو ديعلا

 راك واعلا دارت رع بعت يحب 0337

 نم هدجي ام نسحأ سبلو ,رافظألا صقو «بيطتلاو ,فيظنتلاو .«لسغلا 5220

 بهذي نأ لبق .هوحنو ءام برشي وأ ًائيش لكأيف رطفلا ديع يف رطفي نأ بحتسي ب
 نم فارصنالا دعب الإ ىحضألا ديع يف رطفي ال نأ بحتسيو / ىلصملا ىلإ
 . ةالصلا

 : 6"؟9لدحاو موي ىف ةعمجو ديع عمتجا اذإ - "644

 نع ديعلا ءىزجي :ءاملعلا ضعب لاق دقف .دحاو موي يف ةعمجو ديع عمتجا اذإو

 ,رهظلا ةالص ملسملا ىلع سيلو .ةعمجلا ةالص نع ديعلا ةالص ءيزجت : يأ ,ةعمجلا

 نم اهئازجإو ديعلا ةالص ةيافك نإ :ءاملعلا نم ىرخأ ةفئاط تلاقو .ءاطع لاق اذهبو

 راصمألا ىلإ نوتأي نيذلا .يداوبلا لهأل ةصخر ىه امنإ ءرهظلا ةالصو ةعمجلا ةالص

 ةالصب مهمازلإ نود .ديعلا ةالصب ءافتكالا مهل ءالؤهف .ةعمجلاو ديعلا ةالصل

 ةالص نم مهغارف دعب مهيلهأ ىلإ مهباهذ دعب دلبلا ىلإ عوجرلاب مهمزلأ هنأل ,ةعمجلا
 ةقشم مهيلع بلجي امم ةعمجلا ةالص ءادأل دلبلا ىلإ عوجرلاب مهل مازلإلا اذه .ديعلا

 ,ةفينح وبأ لاقو .(«جاتحملا ينغم» بحاص لاق امك قاشملاب طقست ةعمجلاو «ةريبك

 نول عطل كارب تل لدن: شب هيل كقطع اميز تلئاعم فلكل كانو
 .نايعألا ىلع ضرف اهنأ

 ىلع يواصلا ةيشاح» ١159., ص .١ج .باطحلل «ليلجلا بهاوم» «8لص .هج .(عومجملا» -

 .188١ص .١1ج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا

 ."ىك الادخال ١ص 27ج .(ينغملا» (م

 .5١7ص ء١1ج .(جاتحملا ينغم» , 17ص .١1ج .«دهتجملا ةيادب» (854)

 ا



 :""*2ديعلا ىف ريبكتلا "8

 ءدجاسملاو «قرطلاو .لزانملا يف نيديعلا ةليل سمشلا بورغ دعب ملسملا رّبكُي ١
 عضوملا) ىلصملا ىلإ هقيرط يف ملسملا ربكي امك «ديعلا راعشل ًاراهظإ توصلا عفرب
 رمتسيو دجسملا ىلإ هقيرط يف وأ .(دلبلا جراخ ءارحصلا يف ةالصلا هيف ماقت يذلا

 .ديعلا ةالصب مامإلا مرحي ىتح مامإلا جورخخو ,ةالصلا عضوم ىلإ هلوصو دعب ريبكتلاب

 ةالص لك ربد ربكي لازي ال مث ,ةفرع موي رجفلا ةالص نم ربكي ىحضألا ديع يفو
 مايأ) قيرشتلا مايأ رخآ نم رصعلا ةالصل ربكي ىتح ءادرفنم وأ ةعامجب اهالص ةبوتكم

 . هريبكت عطقي مث (رحنلا مويل ةيلاتلا ىحضألا ديع

 :ريبكتلا ةفص "57

 هللا ربكأ هللاو للا الإ هلإ ال ,ربكأ هللا ,ربكأ هللا : يه اهب رّبكي يتلا ريبكتلا ةفصو"]|
 , 0”06لمحلا هللو «ربكأ

 :نيديعلا ةالصل ةماقإ الو ناذأ ال - "ه7

 نوملسملا اهيلصي امنإو/«نيديعلا ةالصل ةماقإ الو ناذأ ال نأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 ةالصلا» :ةرابعب اهل ىداني ): ةلبانحلا ضعب لاقو , كلذ يف فالخ الو كلذ نودب

 , 09 (ةعماج

 : ناتعكر نيديعلا ةالص 4

 رئاسك نئسلاو طورشلاو ناكرألا يف اهمكحو 1 عامجإلاب ناتعكر نيديعلا الص ١

 , 0*0ناتممل :

 21ج .(«جاتحملا ينغم» ,. 176 ص ١ج .«دهتجملا ةيادب» ,"59-* 58ص «7ج «2(«ينغملا» (888)

 . 16ص كج ,(ةيدنهلا ىواتفلا» ١#. ص

 . "9 ؛ص .7ج .(ينغملا» (85)

 .77/8ص ."”ج ء؛(ينغملا» ,.171١ص ,١ج ء(دهتجملا ةيادب» (879)

 .95”7ص ءا”7”ج .(ينغملا» (894)

 انك



 : "0ديعلا ةالص ةيفيك - 84

 تاريبكت ربكي مث .حاتفتسالا ءاعدب وعدي مث مارحإلا ةريبكتب ةالصلا مامإلا حتتفي

 تاريبكت ع ,ةلبانحلا دنع اذهو «تاريبكت تس (مارحإلا ةريبكت دعب) اهددعو ديعلا

 هللا ناكييسو :اريثك اكل ديحلاو «ًريبك ربكأ هللا : نيتريبكت لك نيب لوقيو «ةيعفاشلا ذنع

 لك عم هيدي عفريو .ًاريثك اميلستت ملسو هلاو دمحم انيس قلغ هلل ىلصو «اليصأو ةركب

 ةحتافلا ةروس أرقيو ذوعتي مث .هردص تحت هراسي ىلع هانمي عضي نأ سيو . ةريبكت

 مث .4«ق» :ةروس وأ ,«ىلعألا كير مسا حبسإ» :ةروس أرقي نأ بحتسيو «ةروسو

 سمخ رّبكيف ةيناثلا ةعكرلا ىلإ موقي مث .دجسي مث عوكرلا نم عفري مث .عوكرلل رّبكي
 لوقيو «ةريبكت لك عم هيدي عفريو .دوجسلا نم اهب موقي يتلا ةريبكتلا ادع ام «تاريبكت
 أرقي تاريبكتلا هذه نم غرف اذإف . ىلوألا ةعكرلا تاريبكت نيب هلاق ام نيتريبكت لك نيب ام

 يف أرق دق ناك اذإ «ةيشاغلا# :ةروس أرقي نأ بحتسيو ؛ةروس اهدعبو ةحتافلا ةروس

 اذإ .#ةعاسلا تبرتقا# :ةروس وأ .«ىلعألا كبر مسا حبس :ةروس ىلوألا ةعكرلا

 سلجيو ةيناثلا ةعكرلا لمكي مث عوكرلل ربكي مث .«ق» :ةروس ىلوألا يف أرق دق ناك
 .هتءارقبو هتاريبكتب مامإلا رهجيو اذه ءمّلسي مث دهشتلل

 حاتفتسالا ءاعدب وعدي مث «ةالصلا حاتتفا ةريبكت مامإلا ربكي ةيفنحلا دنعو -

 مث .عوكرلل رّبكي مث تايآ نم هل رسيت ام اهدعبو ةحتافلاب ًارهج أرقي مث ءاثالث رّبكي مث

 ةروس أرق ةيناثلا ةعكرلا ىلإ ماق اذإف . ىلوألا ةعكرلا لامكإ يف رمتسيو .عوكرلا نم عفري

 ,ةيناثلا ةعكرلا لمكي مث ءعوكرلل رّبكي مث ثالث رّبكي مث .تايآ وأ ةروسو ةحتافلا
 نولوقي ال نيمومأملا ّنم هفلخ ْنَم كلذكو مامإلا َنِإو اذه . 0

 هيدي لسريو «تاحيبست ثالث رادقم نيتريبكت لك نيب نوتكسي لب تاريبكتلا نيب
 ىرخألا ىلع امهادحإ عضي الو تاركا 55

 اهكرتب ةالصلا لظنن الو: يجاوب نييلو ةئس امهنيب ركذلاو تاريبكتلا نإ اذه 55
 كلذ ىف فالخ الو 0007 الو ءادمع

 .«جاتحملا ينغم» ءاهدعب امو ”75ص .؟ج .«ينغملا» ء7١؟ص ءا1ج .,دهتجملا ةيادب» (889)

 .١١5ص لج

1١١ 



 :ديعلا ةبطخ

 ةسلج امهنيب سلجيو ,ديعلا يتبطخ بطخيو موقي ةالصلا نم مامإلا غارف لعبو

 ا

 عستب ىلوألا ةبطخلا حتتفي هنأ الإ ,ةعمجلا ةبطخ ةفصك نيتبطخلا نيتاه ٌةفصو
 ,ليلهتلاو «ديمحتلا نم رثكأ نإ .تايلاوتم تاريبكت عبسب ةيناثلاو «تايلاوتم تاريبكت

 . ْنَسَحف امهئانثأ يف ءريبكتلاو

 بيطخلا غرفي ىتح فارصنالا مدعو .ديعلا ةبطخل تاصنإلاو عامتسالا بحتسيو |

 3 (014:)هتبطخ نم

 :"؟ديعلا ةالص ىف قوبسملا هلعفي ام 5

 اذإف مل اذإ هعم ملسي الو ءمامإلا عم هتاف امب ينأي ديعلا ةالص يف قوبسملاو

 ىتأ دهشتلا يف مامإلا كردأ ول امك «ناتعكرلا هتاف اذإو «ريبكتلا عم اهب ىتأ ةعكر ُهيئاف

 :"؟9ديعلا ةالص هتتاف نم هلعفي ام - 84

 ءاش نإف ,كلذ هلف اهءاضق دارأ اذإ نكلو هيلع ءاضق الف ديعلا ةالص هتتاف نمو /

 اهالصءانك نإ .:ةعمجلا ةالصك ًاعبرأ ناكف ديع ةالص ءاضق هنأل ؛ تاعكر عبرأ اهالَص

 ةالص ةفص ىلع نيتعكر اهالاص ءاش نإو . يعازوألا لوق وهو مولا ةالصك .نيتعكر

 ,يعفاشلاو ,كلامو ,يعخنلا لوق اذهو .دمحأ مامإلا نع كلذ لقنو «تاريبكتب ديعلا

 نأل ءاهضقي مل مامإلا عم ديعلا ةالص ُهَْئاف ْنَم :فانحألا لاقو .رذنملا نباو «روث يبأو

 .درفنملاب متت ال طئارشب الإ ةبرق فرعت مل ةفصلا هذهب ةالصلا

 :نيديعلا ةالص ءاسنلا روضح يف ءاهقفلا لاوقأ - 6

 .١6١ص اج ,(ةيدنهلا ىواتفلا» "81/85 ص جا .«ىنغملا» (840)

 ."ة١9ص 27ج .(«ىنغملا» 6541١

 . "58ص جا «(ريدقلا حتفو ةيادهلا» 91”7-*94:ص ؛7ج «(«ينغملا» 055١
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 نم دماح نبا لاقو .ىلصملا ىلإ ديعلا موي ءاسنلا جورخب سأب ال : ةلبانحلا لاق -أ
 ,445كلذ بحتسُي : ةلبانحلا

 نسرو»: «كيعلا ةذاض روض ةعببلاو لاججتلا تاذل كيف ىشنألا انآ: ةييشاخلا لاقو دنا
 10 زلا نذإب امهريغل

 نس تنل ةالصلا هله تناك نإو .ديعلا ةالص ءادأ ةأرملل بحتسي : ةيكلاملا لاقو ع

 ,"؛"اهقح ىف

 جورخلاب نهل صخري له نكلو هيعلا ةةاض ءاسلا نلغ يع ال يسعنا لاقت
 صخري ال : (طوسبملا» يف يسخرسلاو .«عئادبلا» يف يناساكلا لاق ؟ديعلا ةالصل

 كلذ نيللعم ,تاولصلا ةيقبو «نيديعلاو ,ةعمجلا ةالصل جورخلا ّنهنم ٌباوشلل

 نألو «لاقتنالا نع يهن نارقلاب رمألاو .4َنكتويُب يف َنَرقو# :ىلاعت هلوقب

 له نكلو .ديعلا ةالص َنْدهشيل ,ةالصلا عضوم ىلإ جورخلاب نهل ٌصخريف

 ناضملا نولإ عورشلاب هصتملا نآل هييلصي ؛ ةفيست نبا" وع قينعلا "كورد

 َنجرخيلو .هللا ّدجاسم هللا ءامإ اوعنمت ال» : هلي لاق ,ةالصلا وه (ةالصلا عضوم)

 ةفينح يشأ نع .فسوي 5 نع قف نكلو (. «تابيطتم ريغ يأ «تالفت 0 اذإ

 ثيدحل «نيملسملا داوس ريثكتل نهجورخ ْنأل .مامإلا عم ديعلا نيَلَصُي ال :هلوق
 تاوذ ىتح هني هللا لوسر عم نجرخي ءاسنلا تناك :اهنع هللا يضر ةيطع مأ

 ريثكتل ناك نهجورخ نأ َملعف يلِصن ال ضئاحلا نأ مولعمو . ضيحلاو رودخلا
 .«؛”لاننامز يف اذكف «نيملسملا داونس

 :ديعلا ةالص ءاسنلا روضح يف ةيوبنلا ثيداحألا 5

 . اله ص .7ج ««ينغملا» (84*)

 .7١71؟ص ء١ج .«جاتحملا ينغم» (855)

 .97١اص ١1ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» 1884-219١ ص ١1ج .«باطحلل «ليلجلا بهاوم» (850)

 . ١4ص ء.؟ج ء يسخرسلل «طوسبملا)» «707/8-71/5 ص ١1ج « يناساكلل «عئادبلا» (855)

 نكلحوا



 ع 1

 ضيحلا نلزتعيو ,رودخلا تاوذو قتاوعلا جرخن نأ انرما :تلاق ةيطع مأ نع

 تاوذ ٌقئاوعلا جرخيل» : لِ يبنلا لاق :تلاق ةيطع مأل ةياور يفو , *؛9ىلصملا

 ,"؛8(نيملسملا ةوعدو ريخلا َندّهْشَيِلو ناعما ٍضُيحلا ٌلزتعَيو .رودخلا

 نكي مل اذإ سأب انادحإ ىلعأ» : لكك يبنلل تلاق ةأرما نأ «نيريس تنب ةصفح نعو

 .اهبابلج نم اهئبحاص اهَسْلُتل» : لكي لاق  ديعلا ةالص ىلإ يأ  جرخت ال نأ بابلج اهل
 ؟ِلكك يبنلا تعمسأ :اهتلأس ةيطع مأ تمدق املف :«نيملسملا ةوعدو ٌريخلا دَهْشَتلو

 ريخلا ندهشيو .ضّيحلاو رودخلا تاوذو قتاوعلا جرخيي : :لوقي هتعمس .معن يبأب :تلاق

 (هحيحص) يف ما مامإلا ىور دقو اذه , 04د رَّلَصُملا ضُيحلا لزتعيو نينمؤملا ةوعدو

 هذه ىور كلذكو اهل هتياور يف يراخبلا ظافلأ نم ةبيرق ظافلأب .ثيداحألا هذه

 هريغو دواد وبأ ثيداحألا (06

 نأ انل نيبتي اهركذن مل |يتلا اهلاثمأو اهانركذ/يتلا ةفيرشلا ثيداحألا ضارعتسا نموا

 0 اهتتاف اذإو :نيملسملا ع الا وضح ا قةالصلا 0 ف رذع اهل

 !.ءاعدلا ةكربو ديعلا بطخ ةظعوم عامس اهتوفت الف

 نك ءاوس نيديعلا دوهش ىلإ ءاسنلا جورخ بابحتسا ةفيرشلا ثيداحألا هذه يفو
 .رودخلا تاوذو قئتاوعلا ىلع دع هصيصنتو .ال مأ تايه تاوذ 3 ءاوسو ال مأ تاوش

 ملحلا تغلب يتلا يهو قتاع عمج : قتاوعلاو .//78ص 25ج «ينامركلا حرشب «يراخبلا حيحص» (857)

 وه وأ هءارو ركبلا دعقت ركبلا ةيحان يف نوكي ردخ عمج :رودخلاو . جيوزتلا تقحتساو تبراق وأ

 . هسفن تيبلا

 . 87ص (5ج «ينامركلا حرشب «يراخبلا حيحص» (84)

 : يأ .اهبابلج نم سيبلتلا ىنعمو 1١95-2191 ص .5ج «ينامركلا حرشب ««يراخبلا حيحص» (849)

 .”١5ص «١ج ,ينالقسعلل «يراخبلا حرش» : هيلإ جاتحت ال ام اهبايث نم اهريعت

 . 187-490 ص ءالج ؛(دواد يبأ نئس» 1-78١2180ص كج « يوونلا حرشب (ملسم حيحص) (8660)

 الا/ك-10/ه ص 27ج .(«ينغملا» «4إ/47-١1 ص ,؟ج «ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحص) )801١(

 .78١ص «.«ماكحألا ةدمع حرش ةدعلا» «488ص ءا"ج .«دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع»
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 صنلا 7 «تاباشلا 0 جارخإ زاوج وهو 0 يا ليصل اذه عنمب

 را ول ل لا سلا

 «بايث نم اهريعت ام ىلإ ةجاح يف تسيل تماد ام كلذ اهريعت نأ اهتبحاص ىلع نأو

 ءاعدلا ةكرب ىلع لوصحلا لمأو ؛تارهاطلل ةبسنلاب ةالصلا كلذ نم دوصقملا نأ وأ

 نيملسملا داوس ريثكت نهجورخ نم دوصقملا سيلو .ضيحلا تاوذل ةبسنلاب هب نهتباصإو

 جِرْخُي :رمع نب هللادبع لاق اذهلو .ىلاعت هللا همحر يفنحلا يراحطلا م لاق انك

 نأ بجي نهجورخ نأل ءدراو ريغ اذهف ,نهجورخ نم ةنتفلا فوخب جاجتتحالا امأو

 نسبلي الو «تابيطتم ريغ : يأ ,؛تالفت نجرخي ةفيرشلا ثيداحألا يف ءاج امك نوكي

 ةيحان يف نسلجي لب لاجرلا نطلاخي الو ءةلْذَبل تاق رك اب ةنئو الو ةرهشأ فايل
 توم فاش م دصارهال 4 1513: اهم نك نإ ةيايقملا هنا ةفج عاملا قد

 امك ديعلا ةالص ىلإ جورخلاب نهل نذإلا بدنيف «ةنتفلا ىشخت ال دويقلا هذهبو . لاجرلا

 نبا لاق امك (عبتت نأ قحأ هلي هللا لوسر ةنسو) كلذ ىلع ةفيرشلا ثيداحألا تلد

 . يلبنحلا ةمادق

 :ةأرملل ريبكتلا 4

 «ةبوتكملا تاولصلا بقعو ىلصملا ىلإ اهجورخ دنع لجرلا ربكي امك رّبكت ةأرملاو
 ءاهمراحم ريغ عم ترضح اذإ ريبكتلاب اهتوص عفرت ال اهنكلو اتم ىذلا وتلا ىلع

 تناك وأ ءاهمراحم عم ترضح اذإ اهنأ لوقلا اذه موهفمو .2*”ةيعفاشلا حّرص اذهبو

 .اهتوص عفرت اهنإف «ةدرفنم

 , 9”6ةيعفاشلا ليصفت اولصفي ملو ٠ «ريبكتلا يف ة ةأرملا كفافش < : ةيفنحلا لاقو

 لاجرلاك تادرفتم َّنُهو نهريبكت يفو .ةعامجلا عم نرّبكي ءاسنلا :ةلبانحلا لاقو

 نب رمعو .نامثع نب نابأ فلخ نربكي نك ءاسنلا نأ :(يراخبلا حيحص» يفو .ناتياور

 امك نهتاوصأ نضفخي نأ نهل يغبنيو .دجسملا يف لاجرلا عم قيرشتلا يلايل زيزعلادبع

 . ١6 «”ص كج .«ةيدنهلا ىواتفلا» (مه5 ١”3. ص ءكج .«(جاتحملا ينغم) (م6ه١5

 نذل ن



 ؛ نبكي ال نهنأ : يه ىرخأ ةياور دمحأ نعو .لاجرلا نهعمسي ال ىتح ةلبانحلا لاق

 ,009ناذألاك نهقح ىف عرشي ْمَلَف توصلا عفر هيف ع كد ريبكتلا نأل

 عامسإل هجاتحت امم رثكأب ءاهتوص عفرت ال نكلو ةأرملل ريبكتلا ةيعورشم حجارلاو
 عم تناك وأ تدرفنا اذإ ريبكتلاب اهتوص عفرتو .بناجألا ةرضحب تناك نإ اهسفن

 :ديعلل اهتفاظنو ةأرملا لسغ -8

 «ةرهاط تناك نإ ةالصلا يف اهكارتشاو ديعلا ةالصل ةأرملا جورخ انحّجر دق ذإو

 ال نكلو ءاهتفاظنو ديعلل لسغلا اهل بدني امم نإف .ًاضئاح تناك نإ نيلصملا اهلازتعاو

 بايث يف ىلصملا ىلإ جرخت امنإو ؛بايثلا نم نسحلا سبلت الو نيزتت الو بيطتت
 , 40 وجعلاو ةباشلا ىلع هانلق ام ىرجمو ,ةلذبلا

 :ديعلا ةبطخل ةأرملا عامتسا -

 نم فارصنالا اهل هركيو ديعلا ةبطخ عامتسا ىلصملا ترضح اذإ ةأرملل بدنيو

 وهو هانلق ام بابحتسا ىلع لدي اممو .ديعلا ةبطخ نم بيطخلا غرفي نأ لبق ىلصملا

 هتبطخ نم غرفي نأ دعب .ءاسنلا عمجم ىلإ يتأي ناك كي يبنلا نأ ديعلا ةبطخ اهعامس

 , 660اهنم غارفلا لبق

 : ةبطخلا دعب ءاسنلل بيطخلا ةظعوم ١

 .795ص ء'"ج .(ينغملا» (885)

 ةيشاحو 94١21ص 31ج «باطحلل «ليلجلا بهاومو» ,”١"؟ص اج .ىجاتحملا ينغم» (مهه)

 . 164ص «١ج .«يواصلا

 20ج «؟جاتحملا ينغم» لواكص « ١1ج «باطحلل «ليلجلا بهاوم» .374ا/ ص «(ىنغملا» (86ه5)

 . 810”3/ص

 نقلك



 يقلت «َنيِقْلُي َنْلَعِجف ةقدصلاب نهرمأف لالب هعمو ءاسنلا ىتأ مث اهدعب الو اهلبق لصي مل

 .©””اهباخسو اهّصْرُخ ةأرملا

 ةالصلا دعب سانلا بطخ مث ةالصلاب أدبف ٍةكَك يبنلا ماق :لاق هللادبع نب رباج نعو

 طساب لالبو «لالب دي ىلع أكوتي وهو نهركذف ءاسنلا ىتأف .لزن ني هللا يبن غرف املف

 ءعاسنلا يتأي نأ نآلا مامإلا ىلع اقح ىرتأ :ءاطعل تلق .ةقدصلا ءاسنلا هيف يقلي ءهبوث

 لئاقلاو ."*9؟اولعفي ال نأ مهل امو ,مهيلع قحل كلذ نإ :لاق ؟غرفي نيح نهركذيف

 يف ءاج امك ثيدحلا دنس نأل .ءءاطع نع ثيدحلا ةاور دحأ جيرج نبا وه ءاطعل

 :لاق «قازرلادبع انثدح :لاق ,رصن نب ميهاربإ نب قاحسإ ينثدح : «يراخبلا حيحصا)

 ماق :لوقي هتعمس :لاق .هللادبع نب رباج نع .ءاطع ينربخأ :لاق «جيرج نبا انثدح

 . خلا . . .ك يبنلا

 ىناثلا عرفلا

 ءاقستسالا ةالص

 :2*؟)اهتيعو رشمو اهانعم -

 هللا نم ايَقّسلا بلط :ًاعرش وهو .ءاقستسالا لجأل ةالصلا :يأ .ءاقستسالا ةالص
 « هتايح لجأل وأ «عرز تابنإ لجأل .ةصوصخم ةغيصب رطملا سابتحا دنع .هدابعل ىلاعت

 .ناويح وأ ىمدأ برش لجأل وأ

 نوماتسلاو نتودشارلا ءافاختلا اهلقحأ دقو لك هللا لوسراةنسن ةنباث ةالكؤم ةنلي" نحو

 .هذعب نم

 . ةضفلا وأ بهذلا نم ةقلحلا : صْرْحْلاو .ة "ص كج « ينامركلا حرشب «يراخبلا حيحصا) (مهال)

 .هريغ وأ كبس نم ذختت ةدالق : باخّسلاو

 . 58ص .5ج ,ينامركلا حرشب «يراخبلا حيحص» (86)

 كج .«يواصلا ةيشاح» .55”7ص « ١1ج .(عانقلا فاشكو .؛ 479 ص 32ج «يينغملا» (مه9)

 .1073ص اء7ج ,يورهلل ,«ةيعفاشلا هقف يف جاهنملا حرش ىلإ جاتحملا ةياهن» . 19١ ص

 مال



 :"5اهتماقإ عضومو اهتقو - "1

 دأب ةوتتنلا نع نيونلا تاقرأ نق ءاقنالا كلر يشن فر ها عشنا ظالما نمل
 ةالص تقو يف اهلعف ىلؤألاو .ةالصلا نع يهنلا تقو اهلعفل ةجاح الف ءعستم اهتقو
 نيديعلا ةالص هبشت اهنأل ,لوزت نأ ىلإ حمر رادقم سمشلا عافترا نيح : يأ «نيديعلا

 .تقولا يف اضيأ اههبشتف ةفصلاو عضوملا يف

 نم نودشارلا ءافلخلاو دي هللا لوسر اهلعف امك دلبلا جراخ ءارحصلا يف ماقتو

 .هلعب

 2059؟ةالصلا هذه ىلإ سانلا جرخي فيك - 4

 مويب سانلا ربخي نأ هل نحيا .ءاقستسالا ةالص ىلإ جورخلا ىلع مامإلا رع اذإ

 فكلاو ملاظملا نع جورخلاو يصاعملا نع عالقإلاو حوصنلا ةبوتلاب هل اوبهأتيل جورخلا

 اذإف ءرطملا سابتحاو مقنلا بالجتسا يعاود نم ملاظملاو يصاعملا نأل ,ءانحشلا نع

 سابلب ءعوشخو عضاوتب سانلاو مامإلا جرخ ؛ةالصلا ىلإ جورخلل دوعوملا مويلا لح

 الو نيبّيطتم ريغ انركذ نم جرخيو .مهريغ نم عرسأ ءالؤه ءاعد ةباجإ نأل ؛نيرّيمملا
 مهل بحتسي :ءاهقفلا لاق دقف ءاهيلع مهصرحو مهتفاظن نم عنمي ال اذه نكلو 2« نينيرتم

 ميلقتو .مهبايثو مهنادبأ نم ةهيركلا ةحئارلا ةلازإو ءكاوسلاو .لسغلاب اوفظنتي نأ

 كلذ وحنو , مهرافظأ

 : ناتعكر ءاقستسالا ةالص "اه

 ىداني امنإو «نيديعلا ةالص لثم ةماقإ الو ناذأ الب ماقت ناتعكر ءاقستسالا ةالصو

 , 055”(ةعماج ةالصلا» :ةرابعب اهل

 .377ص .١ج ««جاتحملا ينغم» .577ص ء؟7ج ,«ينغملا» (8)

 .7772ص ١2ج ؛«جاتحملا ينغم» « 47٠ ص اج ,«ينغملا» (851)

 ةرشابمو لغشلا تقو يف بايثلا نم ناسنإلا هسبلي ام وهو ,«سابللا نم نهتمي ام :ةلّْذبلا سابل (857)

 . 5 8١ص 37ج ««جاتحملا ةياهن» :هتيب يف ناسنإلا لامعا ةمدخلا

 . 5717 2.47٠0 ص ء7ج ««ينغملا» (85)
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 :(079ءاقستسالا ةالص ةيفيك - "5

 يش م يسحبلا ب يف : ءاقستسالا ةالص ةيفيكو ةفص ىف دمحأ مامإلا نع ناتياور ىلبنحلا بهذملا ىف

 ةالص يتعكر يف ربكي امك ءاقستسالا ةالص ْيتعكر يف رّبكي هنأ : (ىلوألا ةياورلا)
 لوق وهو ةيناثلا ةعكرلا يف ًاسمخ رّبكيو «تاريبكت عبس ىلوألا ةعكرلا يف ربكيف .ديعلا
 نبا نع يكحو  مهريغو  يعفاشلاو ىدوادو ءزيزعلادبع نب رمعو ؟تيَِشْمْلا نب كديعس

 . سابع

 اذهو ءاهيف ريبكت ال .عوطتلا ةالصك ناتعكر ءاقستسالا ةالص نأ :(ةيناثلا ةياورلا)

 لَو يبنلا ىقستسا» :لاق بنيز نب هللادبع نأل ؛روث يبأو .يعازوألاو .كلام بهذم

 امفيكو :يلبنحلا ةمادق نبا لاق .ربكي مل هنأ هرهاظو .7*:(هءادر َبَّلَقو نيتعكر ىّلصف
 . نسحأ 0 ناك لعف

 هلي يبنلا جرخ» :لاق ديز نب هللا دبع ىَوَر امل ةءارقلاب رهجي نأ نيو 01
 امهيف رهج نيتعكر ىلص مث «.هءادر لّوحو وعدي ةلبقلا ىلإ هجوتف .يقستسي
 1 (053)(ةءارقلاب

 يف ةالص ال :لاق هنأ ةفينح يبأ نع «ةياورلا رهاظ يف .ةيفنحلا دنعو "4
 ,ةعامجب ةالصلا :ءاقستسالا يف ةالص ال : هلوقب دارأو .ءاعدلا هيف امنإو .ءاقستسالا

 :فسوي وبأو ءدمحم لاقو .سأب الف ًانادحو اولص نإو «ةعامجب هيف ةالص ال : يأ
 .7ةعمجلا ةالص يف امك ةعامجب نيتعكر ءاقستسالا يف هبئان وأ مامإلا يلصي

 ,عونمم ريغ اذهف ةالص الب ُهَدَحَو ءاعدلا امأ «نيتعكرب ىّلصُت اهنأ حجارلاو - 8
 ةالصلا نست ال :لاق نم ىلع هّدر يف يلبنحلا ةمادق نبا لاق ,ءاقستسالا ةالصل عنام الو

 . 4931-1757 ص 371ج .«ينغملا» (8554)

 .188ص ("ج .(هحيحص) يف ملسم هاور (855)

 يبأ نئس» « ؛ص «4ج ؛يناكوشلل «راطوألا لين» ءدواد وبأو يئاسنلاو دمحأو يراخبلا هجرخأ (855)

 . 55ص ؛4ج .«دواد

 .78726ص 21ج ««عئادبلا» (م57/١

1 



 ال هوركذ امو .ءاقستسالل ىَلَصو جرخ لي يبنلا نأ تبث دق هنأ :هتصالخ ام ةمادق نبا

 :نيرمألا لع يبنلا لعف دقو .ةالص ريغب ءاعذلا زوجي هنأل .ىاقستسالا ةالص صضراعي

 .«78ءاعدلا عم .ءاقستسالل ةالصلاو ؛ةالص الب ءاعدلا

 ءاقستسالا :(اهدحأ) : عاونأ ةثالث ءاقستسالا :انباحصأ لاق» : يوونلا مامإلا لاقو

 ةضورفم ةالص رثأ يف وأ ,ةعمجلا ةبطخ يف ءاقستسالا : (يناثلا) «ةالص ريغ نم ءاعدلاب

 نيتعكر ةالصب نوكي نأ اهلمكأ وهو :(ثلاثلا)»و .هلبق يذلا عونلا نم لضفأ وهو

 . "”رشلل ةبناجمو ريخلا ىلع لابقإو «ةبوتو .مايصو ,ةقدصب هلبق بهأتيو «نيتبطخو

 : ءاقستسالا ةالص عم ةبطخلا -

 ةالص لبق بطخي مامإلا نأ ىلإ ءدمحأ مامإلا نع ةياور وهو ءاهقفلا ضعب بهذ

 ةيناثلا ةياورلا وهو ,نسحلا نب دمحمو .يعفاشلاو .كلام مهنمو ءاهقفلا رثكأ بهذو

 وه لوقلا اذهو .ءاقستسالا ةالص دعب نوكت ةبطخلا نأ ىلإ ءلبنح نب دمحأ نع

 يبنلا ىلص : حيحصلا ثيدحلا يف ةريره يبأ لوقل يلبنحلا ةمادق نبا لاق امك حيحصلا

 لبق ةبطخلا يف ٌرّيْخُم مامإلا نأ دمحأ نع ةثلاث ةياور كانهو .انبطخ مث نيتعكر يي
 مّ ع ا

 ,"77نيرمالا لعف هيك يبنلا نأ لمتحيف كلذب رابخإلا دورول ءاهدعبو ةالصلا

 :07ةلبانحلا دنع ةبطخلا ةيفيك - ١

 لعفيو ءانيمي راسيلاو ءاراسي نيميلا لعجيف ءادر لوحيو «ةلبقلا مامإلا لبقتسي

 ,كئاعدب انترَمأ مهللا» :لوقيف هلابقتسا لاح ارس وعدي نأ بحتسيو ؛كلذك سانلا

 . 173١ ص ء3؟ج « («ينغملا» (مكم)

 .188ص .5ج .يوونلا حرشب (ملسم حيحص» (8739)

 . "7ص .7ج ((ينغملا» )87١(

 . 5528-7170 ص ء١ج .«عانقلا فاشك) ء "14-9" 4ص 25ج .«ينغملا» (8ا/1)

 : ًائيرم .ءيش هصقني ال ًابيط يأ : ًاقينه . هئاورإب ةدشلا نم أذقنم يأ :ًاقيغم .ًارطم يأ :ًاثيغ

 امهجرخأ بيعش نب ورمع ثيدحو ءاج ثيدحو .ءامن يأ « حير اذ يأ :ًاعيرم . ةبقاعلا دومحم يأ

 .3937 7-23737"١ص 14ج .(هنئس) يف دواد وبأ

 نضحح



 .-_ 5 7 ع 7 ها مس

 ءاعدلا اذه ضعبب رهجلا بحتسيو ««انقازرأ ةَعّسو ءانايقُس يف انتباجإو ءانبونذ ةّرفغمب

 ةالصلاو ,رافغتسالا نم رثكيو ديعلا ةبطخك ريبكتلاب اهحتتفي ةدحاو ةبطخ بطخي مث

 اهيف ىتلا تايآلا رئاسو ««ارافغ ناك هنإ مكبر اورفغتسا» :اريثك أرقيو كي يبنلا ىلع

 .هورفغتسا اذإ ثيغلا لاسرإب مهدعو ىلاعت هللا ْنِإف .هب رمألا

 : هئاعد يف لاق هلك يبنلا نأ رباج ىور دقف .هئاعدب هوعديو يبنلا ىلع رلصيو

 .(لجآ ريغ ًالجاع اس ع امال كيو اكرم اثيغم ًائيغ انقسأ مهللا»

 عملا كلن او فله رشناو كيتو

 ع مهيديأ روهظ دوكتو . نيرضاحلاو 0 ءاعدلا يف نيديلا عفر 0

 0 ا يبنلا 97 0 ءريخلا لعفو ةقدصلا 0 مهُتحو 0

 عيمجلو مكلو يل هللا ٌرْفغتسأو» :لوقي مث «نارقلا نم رسيت ام أرقيو .تانمؤملاو

 .(«(نيملسملا

 يف اوداع آلإو .مهيلع هتمعنو هللا لضف نم كاذف ءاوَقّسو رطملا لزن اذإف - 58
 يف: درو:دقو. .« عّرضتلا يف: غلب ةئأل + ءاعدلا يف اوُلأو .«ثلاثلا مويلاو ءيتاسشلا "موبلا
 .ءاعدلا يف نيحلُملا بحي هللا نأ ثيدحلا

 :(279ةيعفاشلا دنع ةبطخلا ةيفيك - 18

 رم نكلو نيديعلا ةالص يتيطج لثم نيتبطخ ة ةالصلا دعب 5 بطخي

 ل كل َّنأل خا ةعكرلا يف م عيسو « ىلوألا 0 39 0 عسُت كلذ لوقي

 اهيف نتلا تايآلا ولتيو ةبطخلا يف رافغتسالا نم رثكي نأ ع .ريبكتلا نم لاحلاب

 . 77-731586 غصسص ٠ ١1ج ء(جاتحملا ىنغم» (81/5)

 نوح



 ًاعيرم ءًئيرم ًائينه ءأثيغم ًانْيَغ انقسا مهللا : ىلوألا ةبطخلا يف وعديو .رافغتسالاب رمألا

 انِإ مهللا «نيطناقلا نم انلعجت الو ثيغلا 'انقسا مهللا ءًامئاد ًاقْبَط اَحَس ُدلَجُم ءًاقذَع

 هتبطخ يف يضمي نأ دعب.مث «ًراردم انيلع ءامسلا لسرأف ًاراَفغ تنك َكّنِإ كرفغتسن

 ىلع نيميلا ىلع ام لعجيف «هءادر لّوحُيو ًابدن ةلبقلا لبقتسي ءًابيرقت اهثلث ىلإ ةيناثلا

 ءاعدلا يف مامإلا غلابيو .هلثم مهتيدرأ نولوحيف سانلا لعفي كلذكو ,سكعلابو راسيلا

 .ةلبقلا لبقتسم وهو .ذئنيح

 هليل يكن انا وعدو أ اهلا موقلا رسيو ارس قاعد وكي نأ حشو

 .هئاعذ ىلع نونمؤيو نورضاحلا

 ىلإ مهفكأ روهظ نيلماح «ءاعدلاب مهيديأ عفر ةعم نيريصاحللاو مامالل ن 0

 ىلإ نك ريل عت نأ ءةهنع ءالبلا عفرل ىلاعت هللا اعد نم ّلكل هّنّسلا اذكهو عامسلا
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 : .ءامسلا ىلإ هفك نطاب لعجي نأب كلذ سكع ًائيش لأس اذإو ةءامسلا

 يسير يصوت ىلقلا خلع رست هعلا دقي ءاسنا كم مامإلا غرف اذإو

 .هتبطخ نم غرفي نأ ىلإ «ىلاعت هللا ةعاط ىلع

 : 9”0ةيكلاملا دنع ةبطخلا .ةيفيك 6

 مهظعي ٠ ءامهنم لك يف سلجي نيتبطخ سانلا يف بطخ هتالص نم مامإلا غرف اذإ

 يف رّبكي امك .هتبطخ يف رّبكي ال هنأ الإ «فورعملاو ىربلاو ,ةقدصلاو «ةبوتلاب مهرمأيو

 لوأ يفو .ىلوألا ةعكرلا لوأ يف دودحم ددع الب ىلاعت هللا رفغتسي امنإو «ديعلا ةبطخ

 لبقتسي نيتبطخلا نم غارفلا دعب مث ,هتبطخ لالخ يف رافغتسالا رثكي امك «ةيناثلا ةعكرلا

 هقتاع ىلع رسيألا هقتاع ىلع ام لعجيف ًابدن هءادر لوحيو ءًامئاق هنوك لاح ههجوب ةلبقلا

 هلثم ةلبقلا نولبقتسيو سل ةعراتس# كلل ذك مهيد ننانلا هل رفعيو 6 قكعلابو قديألا

 لزنيو ءطحقلاو بركلا مهنع عفريل ىلاعت هللا نم ءاعدلا يف مامإلا غلابي مث .دوعق مهو

 َتَم را مهللا» :اهنمو كك يبنلا ةيعدأ نم روثأملاب وعديو ؛ثيغلا مهيلع

 ١ :نيلئاق هئاعد ىلع نورضاحلا نونو يملا كدلب ٍيحخأو لدي لناو

 .19؟-91١1ص « ١1ج .(يواصلا ةيشاحر 2786 ص « 1 , يناقرزلل «كلام أطوم حرش)» هتف

 ضف



 : ""9ةيفنحلا دنع ةبطخلا - 85

 ةسلجلاب امهنيب لصفي نيتبطخ ةالصلا دعب مامإلا بطخي :نسحلا نب دمحم دنع

 اهنم دوصقملا نأل ؛ةدحاو ةبطخ - مامإلا بطخي : فسوي يف دنعو .ديعلا ةالص يف امك

 الو كيس وأ سوق ىلع ادي نمرألا نع نطخيو ( ةيلجلاب ايعطقي الك ءاغواتلا

 0010 قمل فاالخ هنأل ,ةالصلا عضوم يف ًادوجوم ناك ولو ,ربنم ىلع دعصي

 ههجوو سانلا ىلإ هرهظ لعج ةبطخلا نم غرف اذإو .هيلع نولبقم مهو سانلا ىلإ ههجوب

 هللا ٌمامإلا وعديف «ةلبقلا ىلإ نيهجوتم دوُعَق سانلاو ءاقستسالا ءاعدب لغتشيو «ةلبقلا ىلإ

 :دمحمو فسوي يبأ لوق يف هءادر مامإلا بلقيو .تانمؤملاو نينمؤملل رفغتسيو ىلاعت

 . مهتيدرأ نورضاحلا بلقي الو ءاذه لعف كي يبنلا نأل هتبطخ نم ردص ىضم اذإ

 ريغ ًاعفان .ًابيط ًابذع ,ًائيغم ًاثيغ انقسا مهللا» : لي هب اعد ام ءاقستسالا ةيعدأ نمو

 .«لجا ريغ لجاع راض

 : ءاقستسالا ةالص لإ ءاسنلا جورخ -"/ما/

 تاوذ ٌُباوّشلا امأو .ءاقستسالا ةالص ىلإ زئاجعلا جورخ حابي : ةلبانحلا لاق

 , 8" عفنلا نم رثكأ نهجورخ يف ررضلا نأل ؛ جورخلا نهل بحتسي الف تائيهلا

 نايبصلا كيك  ءاقستسالا ةالصل سانلا عم يأ - مهعم جرحيو :ةيعفاشلا لاقو

 00079 اعلا نم اهل ةئيه ال نمو زئاجعلاو خويشلاو

 جورخ عنمت اهلكو ءاقستسالا ةالص ىلإ ءاسنلا جورخ يف ءاهقفلل لاوقأ هذه -

 تاذ يهو - ةئيهلا تاذ كلذكو ؛ةباش نكت ملول ىتح «ةنتفلا اهيلع ىشخُي نمو تاباشلا

 .زئاجعلا جورخ زاوج عم 0 نسحلا رهظملا

 .58793-5814ص ٠ جا ««عئادبلا» 61750

 .؟8"7ص ٠ ١1ج .(عانقلا فاشك» 2« ١”"4 ص جا ««ينغملا» (مضط/ة)١

 .1 8١ص 35ج . يلمرلل (جاتحملا ةياهن» "55ص ١1ج .(جاتحملا ينغم» (810/5)

 5: 9١ؤ١ص 3 جا .«يواصلا ةيشاحو 4ةنفف)

 فقل



 نهريغ امأ .ءاسنلا نم زئاجعلا الإ ءاقستسالا ىلإ جرخت الف :هحجرن ام وه اذهو

 ,رطملا لوزنب هدابع محري نأ ىلاعت هللا ىلإ َنْعَّرضتيو نهتويب يف نيعدي نأ َّنهل يفكيف

 , 8"0ةالص نودب وأ نهئاعد قبست ةالصبو .ةعامجب وأ تادرفنم كلذ نلعفي

 ؟ءاعدلا دنع نهتيدرأ ءاسنلا ٌلوحت له -8

 ىلع «ءاقستسالل ءاعدلا دنع مهتيدرأ قولو هعم توزيضامملاو مامإلا نإ :انلق

 ؟لاجرلاك نهتيدرأ ءاسنلا ل لهف قا يذلا وحنلا

 يوحتلا اذه نأل ءءاسنلا نود لاجرلاب صاخ روكذملا حلا نإ :ةيكلاملا لاق
 د

 , 05"زوجي الف هل فشكلا ةنظم

  4٠مامإلا ءاعد ىلع َّنمْؤي ءاسنلا :

 ِ ََّء 1
 : نلقيف «لاجرلا نمؤي امك هئاعد ىلع ءاسنلا نما .هئاعدب مامإلا رهج اذإو

 ريا

 هعفرل ةرورض ال ذإ .ءضفخنم توصب نوكي نأ يغبني ءاسنلا نيمأت نأ يل ودبيو

 .لاجرلا نيمأتك

  "9١ءاقستسالل تايمذلا ءاسنلا جورخ :

 .ءارحصلا يف ىَّلَصُملا ىلإ مهسفنأ ءاقلت نم ةمذلا لهأ جرخ اذإ :ةلبانحلا دنع

 بلطل جورخ هنأل اوعنمُي ملو هّركُي مل .ءاقستسالل ءاعدلا يف نيملسملا عم كارتشالل

 دارفنالاب ْنورَّمْؤَي مهنأ الإ «نيملسملا قازرأ نمض امك مهقازرأ ْنِمض ىلاعت هللاو «قزرلا

 يف مهمكح .مهزئاجعو مهنايبصو مهئاسن مكحو . مهب نط الف نيملسملا نع

 ولو .ءانسح الو ةباش مهنم جرخت ال نكلو نيملسملا نع نيزاحنم نيدرفنم جورخلا زاوج

 ةسوسحم ءيشلا اهيلع نوكي يتلا لاحلا :ةئيهلا : ٠١١5 ص .؟ج «طيسولا مجعملا» يف ءاج (ما/4)

 . ةلوقعم وأ تناك

 : 458ص «.'؟7ج «(يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» يفو ,.19757ص .١ج ,(يواصلا ةيشاح» (4817/4)

 .ءادرلا ليوحت نهقح يف بحتسي ال :لاقف ءاسنلا  ةيكلاملا ءاهقف نم  نوشجاملا نبا ىنثتساو

 .97١؟5ص .١ج .(«يواصلا ةيشاح»و ءريدردلل «ريغصلا حرشلا» (880)

 نضع



 6817 نيملسسلا داننت لف مكعلا وخ انك ازرع تناك

 ثلاثلا عرفلا

 فوسكلا ةالص

 :5*0”فوسكلا ةالص ةيعو رشمو فوسكلا ىنعم 5

 لاقيو .هرمقلا :تنعو : عسسقلا تمحو ةرمعلا تنسكو ::نمشلا كسك +لاتقي

 نيستشلا ويم كام ىف الطمي تفويكلاو اقريكلاف 4 دقلة قتتعو ىومقلا كنك

 فوسححملاو «سمشلاب فوسكلا صيصخت :ءاهقفلا تالامعتسا يف رهْشأْلاو .رمقلاو

 .رمقلاب

 هذهو ءرمقلا فوسخل وأ ,ءسمشلا فوسكل ةالصلا «فوسكلا ةالصب دوصقملاو

 .اهب رمأو اهلعف لك يبنلا نأل ,ةدكؤم َةّنُس ةالصلا

 : "9اهفاصوأ ضعب نايبو اهتقو - 54

 ةنلجللا يح ىلإ نفقلا ترضخ لا نيمغلا فون رست نسق قلا وكما كفو

 هيف ءاجو «ىلاعت هللا همحر يراخبلا نيئَّدحُملا مامإ هاور يذلا فيرشلا يوبنلا ثيدحلل

 ناتيا امهنكلو « سانلا نم ٍدحأ تومل نافسكني ال رمقلاو سمشلا نإ» :ُهِكَكي يبنلا لوق

 ْ .64اوُلَصف اوموقف ءامهومتيأر اذإف للا _تايآ نم

 ةالصل ديدحتلا هجو ىلع تقو ال هنأ ىلع فيرشلا ثيدحلا اذهب لدتسا دقو

 اذإ : مهقفاو نمو ةلبانحلا لاق اذهبو .فوسكلا ةيؤرب تقلع ةالصلا هذه نأل «,فوسكلا

 ."58ص .1١ج ,(عانقلا فاشك» )881١(

 2175 214759ص .؟ج «((ينغملا» ,ه#"ه ص .7ج .«يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» (885)

 .«عومجملا» ,١٠7ص .؟7ج .باطحلل «ليلجلا بهاومدو ,757 ص « ١ج .«عانقلا فاشكوو

 ."5١ص ء١ج ««جاتحملا ينغمدو .48-44ص .هج

 .0756ص 17ج «ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحص» (8817)

 كج .(عانقلا فاشك»و ء475-4178ص ءج ««ينغملا»و 78١0-0787 ص كج ««عئادبلا» (م485)

 27٠١ ص 71ج «باطحلل «ليلجلا بهاوم»و ءاهدعب امو ؛4 ص هج .(عومجملا»و ل

 .١19١ضص جا .(يواصلا ةيشاحوو

 ضن



 دلع نألا ؟اهيينح ةلصلا ناكم َلِعُج «ةالصلا نع يهنلا تاقوأ يف فوسكلا ناك
 نأل ؛ حجرأ يعفاشلا لوقو . يعفاشلل ًافالخ .مهدنع يهنلا تاقوأ يف لعفت ال ةلفانلا

 .فوسكلا ةيؤرب ةالصلا قّلع هّنأل هلوق حيجرت ىلع لدي هانركذ يذلا فيرشلا ثيدحلا
 نع يهنلا تاقوأ نم تقولا اذه ناك ْنِإو «ةيؤرلا هذه تقو يف اهئادأ زاوج كلذ ىنعمو
 . ةداتعملا ةالصلا

 ةعامج اهلعف نكلو عامي ىدارفو رفسلاو رضحلا يف ة ةالصلا هذه 0 "4

 رمقلا فوسخ ةالص ىو :اولاق ةيكلاملاو ةيفنحلا نأ الإ . لضفأ ةعمجلا دجسم ىفف

 .دحاسملا ىلإ مهجورخب .سانلا نع ةةقملل ا «لزانملا يف ىدارف

 اذإ اذهو .(ةعماج ةالصلا» ب اهل ىدانُيو .ةماقإ الو اهل ناذأ ال ناتعكر ىهو 6

 - :اننإو ءافوسحلا وأ فوسكلا لكني هلو تيل 5[ ةالصلا هذ دانت الو ةعامجب ٌتيَلُص

 رع ديك ةعيقملا الام طحت نو متع اهل: ةقفاشلا لاو اقاسلا لكل هك لو

 .ريخلا لعفو .هللا ركذو رافغتسالا ةرثكب مهرمأيو «ةبوتلا موزلب سانلا امهيف بيطخلا

 :00ةالصلا هذه ةيفيك - 5

 ,حتفتسي مث « ىلوألا ةعكرلاب يلصملا مرحي ءانلق امك ناتعكر فوسكلا ةالص

 «ىلاعت هللا حبسيو عكري مث .لوطلاب اهردق وأ ةرقبلا ةروسو «ةحتافلا أرقيو .ذيعتسيو

 كلو انبر :لاق لدتعا اذإف .هدمح نمل هللا عمس :لوقيو عفري مث «ةيأ ةئام رادقم

 هعوكر يثلث ردقب عكري مث .لوطلا يف اهردق وأ نارمع لآ ةروسو ةحتافلا أرقي مث .دمحلا

 ءدمحلا كلو انبر :لاق لدتعا اذإف .هدمح نمل هللا عمس :الئاق هسأر عفري مث لوألا

 وأ .ءاسنلا ةروسو ةحتافلا أرقيف «ةيناثلا ةعكرلا ىلإ موقي "م نيتليوط نيتدجس دجسي مث

 « ىلوألا ةعكرلا نم يناثلا هعوكر يف هحيبست يّبلُث ردقب حّبسيف عكري مث .لوطلا يف اهردق
 مث ءدمحلا كلو انبر :هلادتعا دنع لوقيو ءهدمح نمل هللا عمس : : الئاق هسأر عفري مث

 امو ١177ص 23ج .(ىنغملا»و ه181ؤ-ه104 ص 27ج ««يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» 86(

 .هج .(عومجملا» ,.58-١381ص «ء١1ج ,«عئادبلا» ,57#2ص ١1ج ,«عانقلا فاشك» ءاهدعب

 .184-190ص « ١1ج .(يواصلا ةيشاحوو .ريدردلل «ريغصلا حرشلا» 65١٠-2866 ص

 ضف



 نود نكلو .هعوكر ليطيف عكري مث .لوطلا نم اهردق وأ .ةدئاملا ةروسو ةحتافلا أرقي

 كلو انير * لاق لذتعا اذإف .هدمح نمل هللا م :لوقيو عفري مث ,هلبق يذلا هعوكر

 دهشتي مث ىلوألا ةعكرلا يف ذ نيتدجسلا نود نكلو «نيتليوط نيتدجس دجسي مث كدمحلا

 .ملسيو

 دو ,سمشلا فوسك ةالص يف ٌرِسُي :ةيعفاشلا لاقو «ًاراهنو اليل ةءارقلاب رهجيو

 .رمقلا فوسخ ةالص يف

 .ةعكر لك يف نامايقو «ناعوكر اهيف سمشلا فوسك ةالص : ةيكلاملا لاقو 917

 رئاسق تاهكر نقلا تري ةةلصو < رس اهنف ةءارتلا نوكو. فانرك# ئاثلا وشتلا لع

 .ةءارقلاب امهيف رهجيو لفاونلا ةالص

 رئاس لثم «ناتعكر رمقلا فوسخ وأ سمشلا فوسك ةالص :ةيفنحلا لاقو

 .سمشلا فوسك ةالص يف ةءارقلا ٌرسُيو .فوسخلا ةالص يف امهيف رهجي «تاولصلا

 تدرو ةريثكلا ةحيحصلا ثيداحألا نأل ءاهتيفيك يف ًالوأ هانركذ ام حجارلاو 8

 .ةيفيكلا هذهب

 :ءاسنلا قح ىف فوسكلا ةالص ةيعورشم -

 قح يف كلذك يهو :ةدكؤم َةْئُس -رمقلل وأ سمشلل  فوسكلا ةالص نإ :انلق
 : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج دقف «ةلبانحلاو ةيعفاشلا حرص اذهبو .ءاسنلا

 ءامسأو ةشئاع نأل .ءاسنلل ىتح ارم رضع دكر هما فوسكلا ةالص يأ - يهو»

 :ةيفناجلا هللا تعديلا ينغم» يفو .7*"2)(ِولك هللا لوسر عم اَنّيْلَص امهنع ن هللا يضر

 من0 ارنا وأ ادع ولو": نسخللا فلابوتكملاب نطاخم' لك قح يف ةدكؤم ةنس يه

 :فوسكلا ةالص يف لاجرلا عم ءاسنلا كارتشا ١

 - سمشلا تفسخ نيح - ِهكَي يبنلا جوز اهنع هللا يضر ةشئاع تيتأ» :تلاق اهنأ امهنع

 ."5١ص .١ج .؛جاتحملا ينغم» (841) .8757ص .1ج .«عانقلا فاشك» (885)

 ضف



 ىلإ اهديب تراشأف !؟سانلل ام :تلقف . يَّلصُت ةمئاق يه اذإو نر مايق سانلا اذإف

 تمقف :ءامسأ تلاق .معن : يأ «تراشأف ؟ةيآ ل ! هللا ناحبس' : تلاقو ءعامسلا

 يل هللا لوسر فرصنا املف .ءاملا ىسأر قوف ا تلعجف «.ٌيشغلا ينالَجت ىتح

 ءاذه يماقم يف هتيأر دق الإ هناك تك يف حلا 0 :ثأو هللا دمح

 . .رانلاو ةئجلا ىتح

 اذهب لدتسا دقو» : ينالقسعلل (يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف) يف ءاجو

 ,0880(فوسكلا ةالصل دجسملا ىلإ ءاسنلا جورخ زاوج ىلع لاطب نبا ثيدحلا

 نم ّنكي مل اذإ فوسكلا ةالص يف مامإلا عم ةالصلا ءاسنلل نسي :ةيعفاشلا لاقو

 درفملل فوسكلا ةالص نسّتو :«جاتحملا ينغم» يف ءاج دقف ؛لامجلاو نسحلا تاوذ

 تاوذو ؛مامإلا عم ةالصلا تائيهلا تاوذ ريغ ءاسنلل نمو فاسملاو ةارستلاو ديبحلاو

 الف نعمتجا نإف .تادرفنم نهتويب يف نيَّلَصُي (لامجلاو نسحلا تاوذ يأ) تائيهلا
 يفف «ةلبانحلا لاق كنذدكز- ةعايج ةةلعلا هذه 1 نعمتجا اذإ : يأ ,0440(سأب

 لاجرلا عم تائيهلا تاوذ ريغ - فوسكلا ةالص يأ - اهرضح نِإو» : «عانقلا فاشك)»

 ع

 : اهتيب يف فوسكلا ةالص يّلصت نأ ةأرملل 0

 ةريبك وأ ةباش ةأرملا تناك ءاوس ءاهتيب يف فوسكلا ةالص 0 نأ ةأرملل زوجي

 نأ ءاسنلل زوجي امك ءال مأ (لامجو نسح تاذ يأ) ةئيه تاذ تناك ءاوسو 1

 : ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا لاوقأ نمف . نهتويب يف ةالصلا هذه نيلصي

 «تادرفنم نهتويب ىف نيلصي  ناسحلا ٌباوشلا يأ  تائيهلا تاوذو» : ةيعفاشلا لاق -

 قنتو نما الف نعمتجا اذإف

 ,ةبطخلا ءاسنلا نأش نم سيلف ًءاسن نيلصي يتاللا نك َنِإف» : يعفاشلا مامإلا لاق - ب

 ا .(يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتف» (888)

 ."57ص ا ءاج  (عانقلا فاشك» (888)

 .؟١؟ص ءاج «(جاتحملا ينغم» (890)

 )23 )891١ج , يلمرلل ,(«جاتحملا ةياهن) ص5و9ا١.

 ضم



 ك1 ني ناك ربا دخا نير كذ ىلا كلو

 .فعض نم مامإلا عم فوسكلا ةالص ىلع ردقي مل نم» : : ةيكلاملا نم بهشأ لاقو - حج

 , 415 (ًادرفنم اهْلَص «ةأرما وأ

 ةعامج  فوسكلا ةالص يأ - اهلعفو» : ةلبانحلا هقف 35 «ىهتنملا حرش» يف ا

 مهل دماح نبا اهبحتساو مهريغك اهروضح نايبصلل زوجيو ءلضفأ دجسمب
 تاوذ ريغ اهرضح نإو» :ًاضيأ ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يفو .«زئاجعللو

 ,0؟9(نسحف تائيهلا

 عبارلا عرفلا

 حيوارتلا ةالص

 : 219 اهتيعو رشمو اهانعم  ى*

 يف ةعامجلا يف ةالصلا تيمّس .ةحارلا نم ةّرملا يهو ؛ةحيورت عمج : حيوارتلا

 .ستميلست لك نيب نوب ر تشب اوناك + اهيلع اوعمتجا ام لوأ هنأل ؛ حيوارتلاب ناضمر يلايل

 ىَلَص يي يبنلا نأ» : كي لوسرلا جوز نينمؤملا مأ ةشئاع تور دقف .ةدكؤم ةنُس يهو
 رّبكف - ةيناثلا ةليللا نم يأ - ةلباقلا نم ىلص مث «سان هتالصب ىلصف دجسملا يف

 .حبصأ املف لَك هللا لوسر مهيلإ جرخي ملف .ةثلاثلا ةليللا نم اوعمتجا مث ءسانلا
 ضرفي نأ تيشخ ينأ الإ ,مكيلإ جورخلا نم ينعنمي ملف «متعنص يذلا تيأر دق :لاق

 , 40509(ناضمر يف كلذو ,مكيلع

 .745"ص .١ج «يعفاشلل «مألا» (895)

 730٠١. ص ؛ جا «تاوملل «ليلكإلاو جاتلا» مق.

 .014"7ص ١1ج . (عانقلا فاشكوو .اثا/٠٠ص ٠ ١ج «تادارإلا ىهتنم حرش» (8945)

 .(دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعرو 7650-275014 ص « 14ج ,ينالقسعلا حرشب (يراخبلا حيحص» (846)

 .«عئادبلا» .«075ص .”ج .«عومجملا» ,.156ص .7ج .(«ينغملا» 747-23518ص ء؛ج

 .45١"صاءاج .«يواصلا ةيشاح» .3888ص اج

 . 717ص ء4ج .يدواد ىبأ نئسو (845)

 ضخ



 لَو مهرمأ ةلعلا هذهلو .دجسملا يف ةعامجب اهتالص ضارتفا ِهِكَك فاخ امنإو

 نب رمع مهعمج اذهلو هلي هتافوب نيعجلا اذه لاز دقو .مهتويب يف حيوارتلا ةالصب

 .عيفارللا ةالص مهب يلصيل ؛بعك نب يب وه دحاو ءىراق ىلع هنع هلل يضر باطخلا

 كلذ ىور امك .طهرلا هتالصب يّلصْيَف لجرلا يّلِصُي وأ ىدارف اهنوُنصُي اوناك نأ دعب
 حيوارتلا تبسن هنع هللا يضر باطخلا نبرمع نم عينصلا اذهلو .يراخبلا مامإلا

 - ةعامج حيوارتلا ةالص يأ كلذ ناكف ؛ةباحصلا نم دحأ لعف اميف هفلاخي ملو ءهيلإ

 .ع ش . اعامجإ

 : 2 اهتيفيكو اهتاعكر ددعو اهتقو 5 7١

 ددعو .رتولا دعب الو: ءاشعلا لبق زوجت الف .ءرثولاو ءاشعلا ةالص" نيب ام :اهتقو

 «ةيفنحلاو .يعفاشلاو «دمحأ : مهنمو العلا ورع لاق اذهبو ,نورشع اهتاعكر

 . مهريغو

 لضفأ ةعامجب دجسملا يف اهتالصو .ةعكر نوثالثو تس يه :كلام مامإلا لاقو

 دعب حارتسيو «ةميلستب نيتعكر لك . ىنثم ىنثم ىَلصُنو .ىدارف تويبلا يف اهتالص نم

 .ةحارتسالا هذه يف هلي يبنلا ىلع َّلصُيو هللا ركذيو ,تاعكر عبرأ لك

 (*14 حيوارتلا ةالصو ءاسنلا 3

 رهش مايق ىلع سانلا عمج هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ ريبزلا نب , ةورع نع

 أ نب ناميلس ىلع ءاسنلاو ءبعك نب نبأ ىلع لاجرلا . ( حيوارتلا ةالص) ناضمر

 باطخلا نبرمع رمأب ءاسنلاب يَلصُي ناك يذلا نأ روصنم نب ديعس ةياور يفو «٠ ةمثيخ

 مايقب سانلا رمأي هنع هللا يضر بلاط أ نب يلع ناك :لاق يفقثلا ةجفرع نعو

 ١ ١1ج «(جاتحملا ينغما) 5886-275894ص ١1ج ,(عئادبلا» ءاهدعب امو ١5656 ص ٠ 73ج «(ينغملا» 208950

 .ال١ ص كج «باطحلل ««ليلجلا بهاوم» ,.715ص

 ينغم» 2578ص «,”ج .(عومجملا) «؟67"ص .14ج ,«يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» (456)

 .3؟١ص كج «(«جاتحملا

 يس



 هآور ةءانيتلا مامإ انأ تكف اما ءاسنللو انا لاجرلل لعجيو «ناضمر رهش

 ” فلا - ديلا

 ةعامج دجسملا يف حيوارتلا ةالص نهل زوجي ءاسنلا نأ مدقت امم مهفيو -

 تاير ولن افياذر و «ناجرلا فوقع تلح نايم نيل نا اجك "4 هن ضاخخ مان
 ءاهقفلا اهركذ يتلا طورشلاو دعاوقلا ظحالت نأ يغبنيف .دجسملا يف ةعامجب حيوارتلا

 نذإب نهجورخ كلذ نمو «قبس اميف اهانركذ دقو ءدجاسملا ىلإ ءاسنلا جورخ زاوج يف

 نهل «ةنتف نهجورخ يف نوكي ال نأو ,تابيطتم ريغ : يأ .تالفت .نهئايلوأ وأ نهجاوزأ

 .هانحجرو هانلّصفو .هانركذ ام رخآ ىلإ ,نهريغل وأ

 ةصاخ ةعامجب دجسملا يف حيوارتلا ةالص ءادأ ّنهل زاج اذإ هنأ ًاريخأ ظحاليو

 عامتتلا ةعامجب وأ ,ىدارف تويبلا ىف اهلعف اهنا قيل رف هنإف .لاجرلا عم وأ 2 نهب

 .ةأرما نهمؤتو

 ينغم») .5138ص 77ج .؛عومجملا» ,73907ص .4ج  ينالقسعلل (يراخبلا حبحص حرش (8949)

 .١73732ص ١21ج .«جاتحملا

 ملا



 صانل تملا
 ركشلا دوجسو ةوالتلا دوجس
 ةوالتلا دوحس لوألا بلطملا

 : 06 )هعضاومو ةوالتلا دوحسب دوصقملا مال

 هذه ةءارق دنع دوجسلا اذهو ءاهعمسي وأ اهأرقي نم دجسي تايإ ميركلا نارقلا ىف

 .ةدحاو ةدجس اهنأ رابتعاب ,ةوالتلا ةدجس وأ «ةوالتلا دوجس : ىمست اهعامتسا وأ تايآلا

 ءارسإلاو «لحنلاو .دعرلاو ,فارعألا ةروس يف يهف تايآلا هذه عضاوم امأ

 محو «ص ةروسو «ليزنت ملاو .لمنلاو .ناقرفلاو .جحلا ةروس لئاوأو .صعيهكو

 . قلعلاو «قاقشنالا ةروسو .مجنلاو ةروس يف مث .تلصف

 :26:1)ةوالتلا دوجس ةيعورشم -

 .هل ءاغصإلاو نارقلا عامس دصقي يذلا وهو  عمتسملاو ءىراقلل 56 ةوالتلا دوجس

 مهقفاو ْنَمو ةلبانحلا كلعق .اهيلإ ءاغصالل ةدارإ الو اهعامتسال دصق نود اهعمسي نم ام

 . ةوالتلل دحعسي ال

 . عمتسملا قح يف هدكأت هقح ىف دكأتي الو دوجسلا هل ٌبحتسُي :ةيعفاشلا دنعو

 جراخ أرقي مأ ةالص ىف أرقي ءىراقلا ناك ءاوس .ةوالتلل دحعسي عمتسملا نإو اذه

 . كدححسي مل وأ ءىراقلا دجس ءاوسو ,ةالصلا

 سيلو يخارتلا ىلع بوجولا اذه نكلو .ءبجاو ةوالتلا دوجس : ةيفنحلا لاقو 4

 حرشلا» 218١ ص كج .(عئادبلا» . ه 67 ص 27ج .(عومجملا» 2 ؟4/81/ ص لج « «ىلحملا» )8٠0(

 .4١؛ة4ص ءكقكج .«يواصلا ةيشاحدو ريدردلل «ريغصلا

 ةيشاح) 2١8١ ص 23ج ««عئادبلا» ه6 73ص كج .«عومجملا» 0ك 77ص لج ««ينغملا» (ة01)

 .4١ةص اج .(يواصلا

 سف



 يأ .هنيح يف دوجسلا بجيف عةالصلا يف دوجسلا اذه نم بجو ام الإ .روفلا ىلع

 .دوجسلا ىلإ تعد يتلا ةيآلا ةءارق نم غارفلا بقع

 :6ةوالتلا دوحس طورش

 «ثبخلاو .ثدحلا نم ةراهطلا نم ةلفانلا ةالصل طرتشي ام ةوالتلا دوجسل طرتشي

 ةيرهاظلا نكلو .ءاهقفلا روهمج لاق اذهبو كلذ ريغو .ةلبقلا لابقتساو .ةروعلا رتثسو

 ةالصب سيل مهدنع ةوالتلا دوجس نأل .ةراهط ريغبو ءوضو ريغب ةوالتلا دوجس زاوجب اولاق
 .ةالصلل طرتشي ام هل طرتشي ىتح

 دجسي ىتح ةدجسلا ةيآل ءىراقلا نوكي نأ .ةيكلاملاو ةلبانحلا طرتشا دقو اذه

 نوكي نأ حلصي ال ءىراقلا ناك ولو دا ةيعفاشلا 0

 :9”6ةوالتلا دوجس ةيفيك ١

 دوجسلا نم عفريو ريبكتب دجسي هنإف .ةالصلا يف ة ةدجسلا ةيآل ءىراقلا ناك اذإ

 ءاهالت يتلا ةروسلا رخآ يف دوجسلا ةيآ تناك اذإو .هتالص يف رمتسيو ريبكتب
 ماق نإف ٠ هداكو مل نيش اهيل يتلا ةروسلا نم أرقيو هدوجس نم مدقي نأ هل بحتسملاف

 مقي مل : يأ) ةرشابم عوكرلا ىلإ دوجسلا نم لقتنا نإو ءزاج ًائيش أرقي ملو هدوجس نم

 . كلذ زجي مل (عكري مث

 نأل ,ةيعفاشلا دنع هيدي عفري نأ هل ٌبحتساو .رّبك ةالص ريغ يف ءىراقلا ناك اذإو
 .دوجسلل ىرخأ ةريبكت رّبكي مث .مارحإلا ةريبكتك يهف حاتتفا ةريبكت مهدنع ريبكتلا اذه

 ص 11ج .(«يواصلا ةيشاح) ١85. ص اج ««عئادبلا» ء١٠ضص هج «ىلحملا» ءالالص

 . ١44-160 ص
 ١2ج .(يواصلا ةيشاح) .اهدعب أمو 0ه685ص 273ج .«عومجملا» ت71 ص ء١ج .(ينغملا» 2405

 ١6١. ص

 مو



 ماسفالا ةريبكت ركب الو دوجسلل طفت طبر ريكا دكر اهيكلاملاو «ةلياكتلا ايو

 ةدحاو هميلست ىلع رصتقا نإو «راسيلا ىلعو نيميلا ىلع ملسي مث ؟رييكتلاب دوجسلا

 .كلذ هأزجأ نيميلا ىلع

 .ءاميإلاب هدوجس نوكيو .ةلحارلا ىلع رفسلا يف ةوالتلا دوجس :زوجيو

 :("ةوالتلا دوحسو ةأرملا 2

 نود دوجسلا اذهب لجرلل صاصتخا ال ذإ «لجرلاك ةوالتلا دوجس ةأرملا دجست

 دوجسلا اذه ةيعو رشم نإو ,ةوالتلا دوجس يف ةأرملا ءاهقفلا ركذي مل كلذلو قأرملا

 ةأرملا نأب ةيكلاملا حّرص دقف اذه عمو .مكحلا اذه حوضول لجرلا لمشي امك اهلمشي

 طرتشي ام اهدوجسل طرتشيو .ةعمتسملا وأ ةئراقلا ىه تناك ءاوس «ةوالتلل دجست

 .اهانركذ دقو ,ةالصلل

 : © *ةوالتلا دوجس ضئاحلا دجست له 7

 «ةوالتلل دجست نأ ضئاحلل زوجي :ةيرهاظلا دنعو .دجست ال :روهمجلا يأر ىلع
 هل طرتشي الف ةالصب سيل دوجسلا اذه نأل «ةراهطلا ةوالتلا دوجسل نوطرتشي ال مهنأل

 . ةوالتلل دوجسلا ضئاحلاو بنجلل زوجي :اولاق يلاتلابو ةالصلل طوتشت ام

 72 ؟ةأرملا ةءارقل لجرلا دحسي له - اما:

 ؟اهتوالتل دجسي لهف ةدجسلا ةيآ ةأرما ةءارقل لجر عمتسا اذإ

 حلصي نمم ةدجسلا ةيآل ءىراقلا نوكي نأ عمتسملا دوجسل طرتشي : ةلبانحلا لاق

 .اهتءارقل عمتسملا لجرلا دجسي الف «ةأرما وأ ايبص ءىراقلا ناك نإف .هل ًامامإ نوكي نأ

 .494١ص «.١ج .«يواصلا ةيشاحوو ريدردلل «ريغصلا حرشلا» (404)

 .1؟١ ص .١ج .(ينغملا» .5١٠ص ءهج .(ىلحملا» ءالالص «١ج ؛(«ىلحملا» (905)

 «١ج .«يواصلا ةيشاح» ,ه59ص ؛"ج 2«عومجملا) :.559ص .١ج .4ينغملا» (805)

 . "7١ص .١ج ء(ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاح) ١-2١6٠ 44 ص

 انضر



 نإف ةأرما ةءارقل ةأرما تعمتسا ول نكلو . لجرلل افاَقإ نوكت نأ حلصت ال ةأرملا نأل

 امامإ نوكت نأ حلصت ةأرملا نأل .ةدجسلا ةيآ ةأرملا تأرق اذإ .ةوالتلل دجست ةعمتسملا

 .ةأرملل

 لجرلا' قل وجال :ازلاك لقق ةلياحلا نهذمك ةلادملا هذه ىف ةيكلاطلا بعتمو
 .طقف ةئراقلا ىلع دوجسلا امنإو قأرما ءىراقلا ناك اذإ عمتسملا

 ةيا تأرق اذإ ةوالتلل دجسي نأ ةأرملا ةوالتل عمتسملا لجرلل بحتسي : ةيعفاشلا لاقو

 .ةأرملاو لجرلا ىلإ هجوم ةوالتلا دوجسب ىعرشلا باطخلا نأل .دوجسلا ىعدتست

 ًامامإ حلصي ءىراقلا ناك ءاوس .ةدجسلا ةيآ ةوالت عمتسا اذإ دجسي نأ بحتسيف

 يناثلا بلطملا

 ركشلا دوحس

 : 357 هتيعو رشم نايبو ركشلا دوحسب دوصقملا ام

 عافدناو .معنلا درج ندع: لامك هلل: نمتجتلا ادعس انآ ركشلا: ةوجتتي هيدهتملا

 .رذنملا نباو ءروث وبأو .قاحسإو .يعفاشلا لاق هبو ةلبانحلا

 ناك ع نئينلا نأل بحتسي الو دوجسلا اذه هركي : ةفينح وبأو كلامو ىعخنلا لاقو

 ناك ٍةككَي ىبنلا نأو ةَّركَب ىبأ نع هدانسإب رذنملا نبا هاور امب كلذ ىلع ةلبانحلا درو

 وأ هب ٌرَسُي رمأ هاتأ اذإ ِةِكي ناك» : هظفلو ءدواد وبأ هاورو 1 لفلاسأ رغم نعي رسب رمأ هنأ اذإ

 ,ةماميلا حتف نيح هنع هللا يضر قيدصلا ركب وبأ دجسو «هلل ًاركش ًادجاس ٌرخ هب رشْب
 نيل هثأ ىلع لدي آل ةزات هكرتو , هراشتناو هروهظ تبثف ةباحصلا نم ةعامج نع يورو

 . ىرخأ كريو ةرات لْعفي بحتسملا نإف ,بحتسمب

 .ه654-580ص جا .؛عومجملا» 257585 72ص 23ج «(ينغملا» © ١/١

 نفيا



 .ةروعلا رتسو «ةراهطلا نم ةوالتلا دوجسل طرتشي ام ركشلا دوجسل طرتشيو اذه

 . كلذ ريغو .«ةلبقلا لابقتساو

 اك 6
 :ركشلا دوحسو ةأرملا 71

 بحتسيف .دوجسلا اذهب لجرلل صاصتخا ال ذإ «لجرلاك ركشلا دوجس يف ةأرملاو

 باصأ وأ .ةمقن اهنع تعفدنا وأ «ةرهاظ ةمعن اهل تدّدجت اذإ ءدوجسلا اذه اهل

 ةملسملا وأ ملسملاب نأشلا نأل «ةنحم وأ ةَّدش وأ ةمغ مهنع تعفدنا وأ ةمعن نيملسملا

 .مقن نم مهنع عفدنت امب وأ ,معن نم نيملسملا بيصي ام مهرسي نأ

 انضرطإ



 ىتواش) ىرعملا

 اهيف ةالصلا نع يهنملا تاقوألا

 :'2تاقوألا هذه نييعت -7

 : يه اهيف ةالصلا نع يهنملا تاقوألا

 .سمشلا علطت ىتحو رجفلا ةضيرف ءادأ دعب :(ًالوأ)

 . حمر ردق عفترت ىتحو سمشلا عولط دنعو : (ًايناث)

 .لوزت ىتح سمشلا مايق دنعو : (اثلاث)

 :تزرخلل سمشلا فيضتت ىتح رصعلا ةضيرف ءادأ دعبو : (ًاعبار

 .برغت ىتح سمشلا رارفصا دنعو : (ًاسماخ)

 : 2027 يهنلا تاقوأ يف ةالصلا مكح -64

 نم ةالصلا هذه مكح امف اهيف ةالصلا نع يهنملا تاقوألا يف صخشلا ىَّلص اذإو

 هذه يف ىّدْوَت ةالص لك ىلع مكحلا اذه يِرْسَي لهو ؟اهزاوج مدع وأ اهزاوج ةهج

 ؟تاقوألا

 ةالصلا ةداعإ زوجي نكلو ,عوطت ةالص تاقوألا هذه يف ىَّلصُي ال : ةلبانحلا لاق

 ىلع ةالصلاو ؛هدعب فاوطلا يتعكر ةالص كلذكو ,دجسملا ىف وهو تميقأ اذإ ةعامج

 .4ص .(ةدمعلا حرش ةدعلا» .ا/ا/-ا/ 5ص 4ج .«عومجملا» (408)

 ,(ةدمعلا حرش ةدعلا» 287؟-0/4ص ٠ جا ,(دهتجملا ةيادب» 78-28٠١ ص 24ج .(؛عومجملا» (409)

 .4-56 4ص

 فشل



 ةالص دعبو رجفلا ةالص دعب امهو امهنم نيتقو يف بتاورلا نئسلا ءاضقو .ةزانجلا

 .اهلك يهنلا تاقوأ يف ةضورفملا تاولصلا ءاضق رزوجيو رصعلا

 ةضيرف ال .تاقوألا هذه يف زوجت ال ةالصلا نأ ىلإ هباحصأو ةفينح وبأ بهذو

 سمشلا بورغ دنع هيضقي نأ زوجي هنإف .هموي رصع الإ ,ةلفان الو 1 الو ,.ةيضقم

 .هيسن اذإ

 ببس ال ةالص نع وه امنإ ,تاقوألا هذه يف ةالصلا نع يهنلا نأ :ةيعفاشلا دنعو

 مدقتم ببس اهل يتلا يه ببسلا تاوذب دارملاو ءاهيف ةيهارك الف ببس اهل ام امأف ءاهل
 يف هلف ةلفان وأ تناك ةضيرف ةتئافلا ةالصلا : بابسألا تاوذ نمف «تاقوألا هذه ىلع

 ةالصو .«فوسكلا ةالصو .ركشلاو ةوالتلا دوجسو «ةزانجلا ةالصو .ةروذنملا ةالصلا

 .ةيعفاشلا دنع حصألا لوقلا ىلع ءاقستسالا

 : تاقوألا هذه يف ةأرملا ةالص -84

 لثم اهنأل ,اهيف ةالصلا نع يهنملا تاقوألا ماكحأ نم هانركذ ام ةأرملا ىلع يرجي

 ةالصلا اهيف زوجت يتلا تاقوألاو ,ةالصلا ماكحأ اهنمو ءعرشلا ماكحأب ةبطاخم لجرلا

 .زوجت ال وأ

 :"'7سمشلا بورغ لبق رهطت ضئاحلا

 اهيلعف .سمشلا برغت نأ لبق تلستغاو ءاهضيح عطقنا نأب .ضئاحلا ترهط اذإ

 رصعلا ةضيرف ىَّلَص نم قح يف وه امنإ رصعلا دعب ةالصلا ةهارك تقو نأل ,يلصت نأ

 .دعب اهلصت مل يهو

 ؟رصعلاو رهظلا يلصت مأ طقف رصعلا يلصت له نكلو

 ,دهاجمو ,.سوواط لوق اذهو رصعلا ةضيرفف رهظلا ةضيرف يلصت : ةلبانحلا لاق

 .روث يبأو ,يعفاشلاو ,ثيللاو .كلامو «ةعيبرو ,«يرهزلاو , يعخنلاو

 ."91/ "45ص ءكج .«ينغملا» )91١(

 نفي



 ال :لاق هدحو نسحلا الإ .لوقلا اذهب نولوقي نيعباتلا ةّماع :دمحأ مامإلا لاق

 نأل ,يأرلا باحصأو يروثلا لوق وهو .طقف اهتقو يف ترهط يتلا ةالصلا الإ بجت
 رهظلا ةضيرف اهيلع بجت ملف اهل يعرش ردع وهو اهتضيح لاح يف جرخ رهطلا تقو

 .ائيش رصعلا ةضيرف تقو نم كردت مل ول امك

 ءرصعلا تقو نم تاعكر سمخ ردق تكردأ اذإ :لاق هنأ كلام مامإلا نع يكحو

 ىلوألا ةالصلا تقو ربتعي سمخلا نم ىلوألا ةعكرلا ردق نأل ؛رهظلا ةضيرف اهيلع تبجو
 .تقولا نم ردقلا اذه اهكاردإب ةالصلا هذه اهيلع تبجوف رذعلا لاح يف رهظلا -

 نع يورملا وه هيلإ اوبهذو هنولوقي ام نأ مهقفاو نمو ةلبانحلا لوقل ةجحلاو
 ةضيرف تقو نألو ءامهنع هللا يضر سابع نب هللادبعو ,فوع نب نمحرلا دبع ٌنيِيباحصلا

 (رهظلا يأ) هضرف همزل روذعملا هكردأ اذإف ءرذعلا لاح يف رهظلا ةضيرف تقو وه رصعلا
 . (رصعلا يأ) يناثلا ضرف همزلي امك

 ةضيرف يلصت مهقفاو نمو ةلباتحلا دنعف ءرجفلا لبق ترهط ول فالخلا اذه ىلعو
 .طقف ءاشعلا ةضيرف يلصت : مهريغ لاقو .ءاشعلاف برغملا

 فرخ





 اهلا بال

 ارد





 :ديهمت ١"/-

 .ةكربلاو .ةراهطلاو .ةدايزلاو .ءامنلاو ,ةكربلا ىلع لدت :ةغللا يف ةاكزلا

 تناك اذهلو ءلْعَدلا نم صلخ اذإ الإ ومني الو ءامنو داز اذإ عرزلا اكز :لاقي .حالصلاو
 رمهع ى2 ترا مر در مه*؟

 َحمَلْفا ْدَق9 : ىلاعت لاقو .هاهاكز ْنَم َحّلْفأ دق» :ىلاعت لاق ,ةراهطلا ىلع لدت ةظفللا

 .ةاكز نم هنم هجرخي امب وكزي هلام نأ امك ءرهطت يأ وكزت يكزملا ٌسْفنف 24 ىكَرَت ْنَم
 "ملص اذإ ىكز نالف :لاقي .حالصلا ىلع لدت ةظفللا نأ امك

 « صوصخم لام يف ردقم بجاو ىقح : يعرشلا حالطصالا يف ةاكزلاو ع7”

 .عرشلا لبق نم ردقم بجاو قح اهنأ يأ , ("19صوصخم تقو يف ةصوصخم ةفئاطل

 تقولا يف «ةاكزلا يقحتسم ىلإ لاملا بحاص هجرخي «ةاكزلا هيف بجت يذلا لاملا يف

 . ةاكزلا جارخإل ًاعرش رّرقملا

 اوميقأو» : ىلاعت هلوق لثم ةريثك تايا يف اهتيضرف تتبث نيع ضرف ةاكزلاو - 7

 ءاج دقو نميلا ىلإ لي لوسرلا هلسرأ امدنع ذاعم ثيدح ىفو..«4#7ةاكّرلا اوتآو ةالصلا

 نم دَحْوُت  ةاكز يأ  ةقدص مهيلع ضرتفا هللا نأ مِهُمِلعَأَف كلذل اوعاطأ مه نإف» : هيف
 .9١0(مهئارقف ىلع 57 , مهئاينغأ

 هلإ ال نأ ةداهش : سمح ىلع مالسإلا ينب» : لكك لاق ,مالسإلا ناكرأ ىدحإ يهو

 نبا ىواتف عومجم»و "98ص .١ج .(طيسولا مجعملا» ٠*7 /ص «؟ج «هريثألا نبال ةياهنلا» )81١(

 حلفأ دق» :ةيآو 216 اهمقرو ,ىلعألا ةروس يف «ىكزت نم حلفأ دق» : ةيآو . 8ص .هج «(ةيميت

 . سمشلا ةروس يف يهو :(4) اهمقر .عاهاكز نم

 ."96©ص .١ج .«عانقلا فاشك» (915)

 ) )91١اهمقرو .ةرقبلا ةروس يف 47 ١١١.

 نيدلا نيز سابعلا يبأ فيلأت .(يراخبلا عماج) «حيحصلا عماجلا ثيداحأل حيرصلا ديرجتلا» (415)
 .5 0ص 1١ج .كرابملا نب نيسحلاب ريهشلا يديبزلا دمحأ نب دمحأ

 كادي



 موصو جحلاو .ةاكزلا ءاتيإو ءةالصلا ماقإو .هللا لوسر ًادمحم َّنأو ءهللا الإ

 ,"١؟(ناضمر

 لاتق ىلع هم هللا يضر ماركلا ةباحصلا قفتاو كاهتصرا ىلع نوملسملا عمج

 .لتق لإو «بات نإف , مايأ ةثالث ثتاتتسيو ار ناك اهبوجو ركنأ نمف 0

 :ثحبلا جهنم 4

 لاملا نايبو . يكزملا وه اذهو .ةاكزلا هيلع بجت ْنَم نايب مزلتسي ةاكزلا نع مالكلا

 فرعي ام اذهو «ةاكزلا ىطعت نمل وأ ةاكزلل نيقحتسملا نايبو «ةاكزلا هيف بجت يذلا

 يف فلكملا ىلع بجت ةصاخ ةاكز يهو رطفلا ةاكزي فيرعتلا ًاريخأو .ةاكزلا فراصمب

 .ةصاخ طورشب رطفلا ديع

 : يلاتلا وحنلا ىلع لوصف ةعبرأ ىلإ بابلا اذه مسقن هيلعو

 .ةاكزلا بجت نم ىلع :لوألا لصفلا

 .ةاكرلا هيف بجت يذلا لاملا : يناثلا لصفلا

 .ةاكزلا فراصم :ثلاثلا لصفلا

 .رطفلا ةاكز : عبارلا لصفلا

 .؟ص «١ج .قباسلا عجرملا (ة6١41)
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 ةرزر)نما)

 الل كارب ىلع
 : هيف اوفلتخا امو ءاهقفلا هيلع قفتا ام 6

 باصنلل كلام لقاع غلاب رح ملسم لك ىلع بجت ةاكزلا نأ ىلع ءاهقفلا قفتا
 «نيناجملاو .راغصلا ىلع ةاكزلا بوجو يف اوفلتخاو .امات اكلم (لاملا نم نيعم رادقم)

 مهتّلدأو اوفلتخا اميف مهلاوقأ ركذنسو .هصقني وأ باصنلا قرغتسي ًانْيَد نينيدملاو «ديبعلاو
 ءاهتم عجارلاو

 : "1ةاكزلا بوجو يف لجرلاك ةأرملا - امك

 امك اهيلع بجتف .ةاكزلا بوجو يف لجرلاك ةأرملا نأ يف ءاهقفلا نيب فالخ الو

 ةرخلا ةملسملا ىلغ ةاكزلا تجتف .«ةاكزلا بوجو طورش تققحت ام اذإ لجرلا ىلع بجت
 ةئيدملاو ءةنونجملاو ؛ةريغصلا ىلع ةاكزلا امأ .ءاهقفلا نيب فالخ الب ةلقاعلا ةغلابلا

 لثم ءاهقفلا نيب فالتخا ءالؤه ىلع اهبوجو يفف .هصقني وأ اهباصن قرغتسي ِنْيَدِب
 اا 1 وردا سنتا يقسلا ىلع اهبوجو يف مهفالتخا

 :©7"راغصلا ىلع ةاكزلا

 .١ج .«يواصلا ةيشاحر» ٠7 ١١25ص .هج .؛ىلحملا» 2770ص «.١ج .«دهتجملا ةيادب» (91)

 ١. 74ص . يسوطلل «ةياهنلا» 7١. ١ص

  841١70ك8 .دث١ال/لص 26ج 2( ةيميت نبا ىواتف عومجم» 2 60١7ص جا .(دهتجملا ةيادب» 2.45

 ء1ج ,(«ىلحملا» ص 27١0 :3١١.«عئادبلا» ١٠2”ص ١1ج « يناقرزلل «كلام أطوم حرش)

 ةيادهلا» فرك فك 20ج ««ينغملا» 25187555 ص 00ج 2. ومجملا» 4-25 ص 20ج

 نسا ةيشاحب ةفورعملا .«(راتخملا ردلا ىلع راتحملا در» 2 5817-1854 ص لج ء(ريدقلا حتفو

 27ج .ةيديزلا هقف يف ء«ريبكلا هقفلا عومجم حرش ريضنلا ضورلا» 0775 ص ء7ج «نيدباع

 نعد



 اباصن اوكلم اذإ .ًثانإ وأ اوناك ًاروكذ راغصلا ىلع ةاكزلا بوجو يف ءاهقفلا فلتخا
 :ةيعرشلا ةاكزلا فييكت يف ْمُهْفالتخا مهفالتخا ببسو .ةاكزلا هيف بجت يذلا لاملا نم

 نمف ؟مهلاومأ يف ءاينغألا ىلع ءارقفلل يلام ىح يه مأ ؟مايصلاو ةالصلاك ةدابع يه له

 فيلكتلا طرش غولبلا نأل .غولبلا صخشلا ىلع اهبوجول طرتشا ةدابع اهنأ ىأر

 اهبوجول طرتشي مل مهلاومأ يف ءاينغألا ىلع ءارقفلل بجاو قح اهنأ ىأر نمو «تادابعلاب
 .راغصلا ىلع اهبوجو يف اوفلتخا ةاكزلا فييكت يف فالتخالا اذه ىلعو . غولبلا مهيلع

 :لاوقأ ةثالث ىلإ مهفالتخا در نكميو -

 «رباجو يلعو .رمع نع يورم اذهو . مهلاومأ يف ةاكزلا مهيلع بجت :لوألا لوقلا

 :لاق هنأ باطخلا نب رمع نع يور دقف .مهنع هللا يضر ماركلا ةباحصلا نم .ةشئاعو
 :ًاضيأ ةشئاع نع يور لوقلا اذه لثمو .«ةاكزلا اهلكأت ال ,ىماتيلا لاومأ يف اورجّتا»

 «يعفاشلاو ,.كلام لوق وهو .نيريس نباو .دهاجمو .ديز نب رباجو .ءاطع لاق اذهبو

 .ًاضيأ ةيرهاظلا بهذم وهو .ثيللاو ءروث يبأو ,قاحسإو .دمحأو « يروثلاو

 ,يعخنلا لوق وهو ءالصأ مهلاومأ يف ةاكز راغصلا ىلع بجت ال :يناثلا لوقلا

 ,(19ةيرفعجلا دنع اه اذهو «بيسملا نب ديعسو .نسحلاو

 مهضرأ يف جرخت يتلا ,«مهرامثو مهعورز يف ةاكزلا مهيلع بجت :ثلاثلا لوقلا

 «ةيشاملاو .ةضفلاو بهذلاك لاومألا نم كلذ ادع اميف مهيلع بجت الو «ةيرشعلا

 . ةيديزلا لوق افنأ وخز «هباحصأو ةفينح يف لوق اذهو ,ةراجتلا ضو رعو

 :لوألا لوقلا ةلدأ -48

 . ًاراغص وأ اراك عمجلا لمشي مومع اذهف «ةاكّرلا اوتآو ةالّصلا اوميقأو» : ىلاعت هلوق -أ

 لخدي مومع اذهف «اهب مهيكرتو مُهُرَهطَت ًةقدَص مهلاومأ ْنم لخط : ىلاعت هلوقو
 .رابكلاو راغصلا هيف

 « يسوطلل «ةياهنلا»و «7505ص ١2ج .(«يواصلا ةيشاحدو ريدردلل «ريغصلا حرشلا» .50 5ص -

 .اهدعب امو 18١0 ص ؛١ج ءميكحلا نسحم ديسلل (نيحلاصلا جاهنم» : 17/4 ص

 ناك نم لام يف ةاكزلا بجت ال : 180 ص 1١ج ميكحلا نسحم ديسلل «نيحلاصلا جاهنم» يف ءاج (41)
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 ضرتفا هللا َّنأ مُهُملعأف» : هيفو نميلا ىلإ كي لوسرلا هلسرأ امدنع ذاعم ثيدح يف ب
 مل مومع اذُهو (مهئارقف ىلع ُدرْثو مهئاينغأ نم ذخؤت - ةاكز يأ  ةقدص مهيلع
 ىنغلا بجو ىتمف «ءارقفلا ىلع ةعسوت ةاكزلا نألو ؛ريغص دف ريك نمد
 .ةاكزلا تبجو

 نمو باوثلا لهأ نم ةيبصلاو يبصلاو ءريقفلا ةاساومو يكْزُمْلا باوثل دارت ةاكزلا نإ -ج
 .ًاضيأ ةاكزلا امهيلع بجتف «براقألا ةقفن اهيلع بجت اذهلو ةاساوملا لهأ

 رئاس يف ةاكزلا تبَجو ,ةعرز يف رشعلا بجو ْنَم لك نأب :لاقي .سايقلا ةهج نمو د

 ةاكزلا بجتف «ةيبصلاو يبصلا عودز يف بجي رشعلاو .لقاعلا غلابلاك هلاومأ

 ؛لاملل ةرهطو ىلاعت هلل ًاركش ءاينغألا لام ةاكز نم ريقفلا ةجاح َّدَس ةاكزلا دوصقم ْنأ .ه
 ةاكزلا جارخإب ريهطتلل جاتحمو .ريقفلا ةجاح ٌّدسل حلاص ةريغصلاو ريغصلا لامو
 , ةيم

 بجت امنإو .مهسفنأب اهجارخإب نوُفّلُكُي الو راغصلا ىلع بجت ال ةقيقحلا يف ةاكزلا -و

 .هنوفلتُي ام ةميق مهلاومأ يف بجي امك .مهؤايلوأ اهجارخإب بّلاطيو مهلاومأ يف
 .اهيقحتسم ىلإ ةميقلا هذه عفد مهئايلوأ ىلع بجيو

 هيلع دري «ةالصلا مهيلع بجت ال امك راغصلا ىلع بجت الف ةدابع ةاكزلا نأب لوقلا -ز
 بئان يلولاو «ةباينلا اهيف يرجتو لاملاب قلعتت ةيلام ةدابع يهف ةدابع تناك اذإ اهنأب
 نإ اهب يرجت ال ةباينلا نإف ةيندبلا تادابعلا فالخب اهئادأ يف ةيبصلاو يبصلا
 ام ةاكز جارخإ غولبلا دنع ةريغصلا وأ ريغصلا ىلع بجو ةاكزلا يلولا ُجِرْخُي 5

 جارخإ يف يلولا ريصقتو ءامهلاومأ يف امهيلع بجو قحلا نأل ؛نينسلا نم ىضم
 .امهنع هطقسي ال هقحتسم ىلإ هعفدو قحلا اذه

 :ثلاثلاو يناثلا لوقلا ةلدأ

 لهأ نم اسيل ةريغصلاو ريغصلاو ةدابع ةاكزلا نأب ثلاثلاو يناثلا نيلوقلا باحصأ جتحا أ

 يغبني ناكو .ةالصلاو مايصلا امهيلع بجي ال امك امهيلع بجت الف قاكزلا بوجو

 ا



 0-0 ناك امل نكلو ؛اهرشع يأ رامثلاو عورزلا ةاكز امهنع طقست نأ

 وهف اينرخأا ضرألا ةنوؤم ىنعم نم هيف امل ,.ةصلاخ ةدابع سيل رامثلاو عرزلا

 ال رشعلا كلّذكف .ةدابع جارخلا سيلف يلاتلابو «ضرألا ةنوؤم وه يذلا جارخلاك

 .ةريغصلاو ريغصلا نع طقست ةدابع ربتعي

 ريغصلا ىلع بجتف يلام قح ةاكزلا نأب لوألا لوقلا باحصأ جاجتحا امأ

 اقص اهنرك ناب هيلع تايكف ةةيلاعلا قوقحلا رئاس امهيلع بجت امك «ةريغصلاو

 ضرف يف عراشلا هربتعا يذلا «ةدابعلا فصو وه رخآ ًافصو اهيف نأ عنمي ال ًايلام
 ءاتيإو . . .سمخ ىلع مالسإلا ينب» :ِك يبنلا لوق كلذ ىلع لدي ,ةاكزلا

 بجت الف ةريغصلاو ريغصلا نع ةعوضوم ةدابعلاو ,ةدابع نذإ ةاكزلاف .(ةاكزلا

 نعو .ظقيتسي ىتح مئانلا نع :ثالث نع ملقلا عفر» :فيرشلا ثيدحلل امهيلع

 .(قيفي ىتح نونجملا نعو « ملتحي ىتح يبصلا

 :نيناجملا ىلع ةاكزلا بوجو ١

 ,راغصلا ىلع ةاكزلا ةلأسم يف قباسلا فالخلا اهيف يرجي نيناجملا ىلع ةاكزلاو

 ةيفنحلا دنعو ءامهْيلام يف ةنونجملاو نونجملا ىلع ةاكزلا بجت روهمجلا دنعف
 اهسفن يه نيفرطلل ةلدألاو . ةنونجملاو نونجملا ىلع بجت ال :ةيرفعجلاو «ةيديزلاو
 .اهانركذ دقو راغصلا ىلع اهبوجو مدع وأ ةاكزلا بوجو يف مهتلدأ

 نونجلا :اولاق ذإ «""9نونجملا صخشلا يف 0 نم ءيش ةيفنحلا دنع نكلو

 « ةنونجم ىثنألا غلبت وأ ٠ ءًانونجم ركذلا غلبي نأ وه : يلصألاو .ءىراطو « يلصأ :ناعون

 دانقعتاو ءباضتلا ىلعوشملا+ لوحلا داقعنا عنمي نونجلا اذه نأ مهدنع فالخ الو

 نعي ودع .انرتحي صخشلا اذه لل اذإ اذيلو ةةاكرلا عنوجو' طرت ناصللا يلع وخلا

 ءادتبا ربتعي امنإو ارسم اهنفا ناك يتلا ,«ةيضاملا نينسلا ةاكز همزلت الف ,قافأ مث هغولب

 . ةنونجملا وأ نونجملا ةقافإ تقو نم لوَحلا

 ةنس نونجلا اذه ماد نإف «لقاعلا غلابلا بيصي يذلا وهف ءىراطلا نونجلا امأو

 دقف .قافأ مث ةنسلا ضعب يف نونجلا ناك نإو . يلصألا نونجلا مكح ىف وهف ةلماك

 .180-:#8ص جا ,«ريدقلا حتفو ةيادذهلاو» "ص جا ««عئادبلا» (919)
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 ْنِإ :لاق هنأ فسوي يبأ نع يورو «ةاكزلا هيلع ْنأ ةفينح يبأ بحاص دمحم نع يور

 رثكألل نأ فسوي يبأ ةجحو .الف لاو ءةئسلا هذه ةاكز هيلع تبجو «ةنسلا رثكأ قافأ
 5 5 51 م 5 0

 . حيحصلاك وهف هموي يف قيفيو نجي يذلا امأو .ماكحألا نم ريثك يف لكلا مكح

 .هيلع ىمغملا وأ مئانلا ةلزنمب

 ريغصلا ىلع ةاكرلا بوجوب نولوقي ةيفتحلا نإ :لوقن نأ ركذلاب ريدجلا نمو اذه

 ءراغصلل ةبسنلاب مهدنع مكحلا وه امك ؛ةيرشعلا مهيض خارأ رامثو عورز يف ةريغصلاو

 .انلق امك فا مهعورز ةاكز مهيلع بجت تيح

 (27؟نيدملا ىلع ةاكزلا بجت له - 7

 رلام نم هدنع ام هنيد قرغتسي يذلا نيدملا ىلع ةاكرلا توجو يف ع ءاهقفلا فلتخا

 يقابلا ةيكزتو ,نيدملا صخشلا لام نم نْيَّدلا جارخإ يف رد كلذكو ءًاباصن غلب

 : ةيلاتلا لاوقألا ىلإ مهفالتخا در ا ,نيكأ وأ ًابابصن ناك اذإ

 : ةيعفاشلا بهذم : ًالوأ 7مم

 نيّدلا اذه ناك ءاوس .ةاكزلا بوجو عنمي ال نْيَّدلا نأ ةيعفاشلا دنع لاوقألا رهظأ يف

 ءهسنج ريغ نم وأ نيدّملا ديب يذلا لاملا سنج نم ُنْيَّدَلا ناك ءاوسو ءالٌجْؤم وأ ًالاح

 :دابعلا نود نم ناك وأ نّدنلاو ؛ ةزافكلاو ةاكرلاك ىلاعت هللا قيد: نم نْيَّدلا نك ءاوسو

 «نيدم ريغو نيدّم نيب لصف ريغ نم ةاكزلا بوجو ةلدأ تامومع لوقلا اذهل ةجحلاو
 دوجوم وهو .باصنلا كلم ةاكزلا بوجو ببس نألو ؛ًاباصن غلبي ام امهنم لك ديب ماد ام

 هيدي نيب وهو كلمي يذلا لاملاب ال هتّمذب قلعتي وهف هيلع يذلا نْيّدلا اّمأ ءهكلام ديب

 يف (ةاكزلا) رشعلا بوجو عنمي ال نْيّدلا نإف ًاضيأو .ءاشي امك هيف فرصتلا هنكمي اذهلو
 يف ةاكزلا بوجو ةمذلا يف يذلا ُنْيَّدلا عنمي ال كلذكف ءَنيِدّملا اهكلام ىلع عورزلا

 .:نيدعلا لارا

 29ج «(ةيميت نأ مالسإإلا خيش ىواتف» 41-2147 ص ءا؟ج «(ينغملا» اص 2.35ج .«عئادبلا» 6«

 «راتحملا در» .4 ١١ص ١21ج .«جاتحملا ىنغم) ؛ 77؟"١ص ١2ج .«دهتجملا ةيادبو ,701/-75ص

 .؟"17ص ا ء1ج .نيدباع نبال
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 : ةلباتحلا بهذم : ًايناث - 4

 ةضفلاو بهذلا ىهو ةنطابلا لاومألا ىف ةاكزلا بوجو عنمي نيّدلا :مهدنعو

 ,يعازوألاو «يروثلاو .كلام لاق هبو ءدمحأ نع ةدحاو ةياور  ةراجتلا ضورعو

 يل قاحمإو

 يف لاقو ناضمر رهش يف بطخ هنع هللا يضر نامثع َّنأ لوقلا 0000

 نيرا ينحل هوك ةلعز نامل ناك نين ءرضح دق مكتاكز رهش نإ الأ ٠

 ناكف دحأ هيلع ركني ملو «ةباحصلا نم رضحمب كلذ ناكو رم هيلع

 ّنأل + يذلا نادقمب لوغقملا ودقلا يف بجت ال ةاكزلا نأ كلذ نم مهفو ٠ ,اعامجإ كلذ

 .ةيلصألا جئاوحلا نم نيّدلا ءاضق نأل ؛ةيلصأ ةجاح نيِدّملا هيلإ جاتحم رادقملا اذه

 ال هنأل «ةاكزلا هيف بجت الام : يأ ةاكز لام نوكي ال ةيلصأ ةجاح هيلإ جاتحملا لاملاو

 ري . لَك هللا لوسر ثيدح ىف ءاج امك «ىنغ رهظ نع الإ ةقدص الو ؛ ىنغلا هب ققحتي ٌوقَحَت

 هْئيَد ذخأي نأ نئادلل نأل ؛َنْيَّدلا دوجو عم ًاصقان ربتعي - ةاكزلا باصن - تامل كاما

 رفظ اذإ : يعفاشلا دنعو ءءاضر الو ءءاضق نودب نيدملا لام نم هنيَد سنجي رفظ اذإ

 اذهو ءءاضر وأ ءاضق نود نيدملا لام نم هذخأي نأ هلف هنّيَد سنج ريغب وأ هنْيَد سنجب

 .كلملا اذه ناصقن وأ باصُنلا كْلُم مدع ليلد

 «بوبحلاو «ةمئاسلا منغلاو ءرقبلاو «لبإلا : يهو ةرهاظلا لاومألا امأ 7م

 رادقم صقني نأ هنأش نم ناك اذإ اهيف ةاكزلا عنمي نْيّذلا نأ دمحأ مامإلا نعف ءرامثلاو

 .«نسحلاو ؛ءاطع لوق اذهو .(ةضفلاو بهذلا) ةئطابلا لاومألا يف هانركذ امل ,ءباصنلا

 هنأ «ىرخأ ةياور دمحأ نعو . يروثلاو « يعخنلاو «نارهم نب نوميمو .راسي نب ناميلسو

 عنمي ال نيِدلا نأ : ةثلاث ةياور دمحأ نعو . يعازوألاو ,كلام لوق وهو اهيف ةاكزلا عنمي ال

 اهيلع قافنإلل هنادتسا اميف ءرامثلاو عورزلا يف آلإ «ةرهاظلا لاومألا يف ةاكزلا بوجو

 :ةضاخ

 : ةيفنحلا بهذم :ًاثلاث 7+

 «ىلاعت هلل ًاقح ناك وأ ,مهل ًاصلاخ ًاقح ناك ءاوس دابعلا نم بلاطم هل يذلا نيدلا

 يف الإ هردقب ةاكزلا بوجو عنمي نيَّدلا اذه نإف ,ةاكزلاك دابعلا نم بلاطم هل نكلو
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 ةنوؤم رشعلا اذه ربتعي (اهتاكز وهو) رامثلاو عورزلا يف رشعلا تارابتعاب رامثلاو عورزلا

 ال اذهلو .كلاملا ىنغ هيف ربتعي الف .ةيجارخلا ضرألا يف جارخلاك وهف ةيمانلا ضرألا

 :ًاعرز تعبأ 'اذإ ةفوقوملا- نضرألا_ ىف بجي هن[ ىتح «كلملا لصأ هيف ريتعي

 ؟هيلع ةاكزلا بوجو عنمي له جوزلا ةمذ يف لجؤملا رهملا - 77

 رهم عنمي لهف .هرذدقب ةاكزلا بوجو مسحب نيّدلا نأ دوري ءاهقفلا روهمج نإ :انلق

 ؟رهملا اذه ردقب هيلع ةاكزلا بوجو ءاهجوز ةمذ ىف ةأرملا

 نيد نع ًاغراف لاملا نوكي نأ ةاكزلا طورش نم نأ :هحرشو «راتخملا ّرّدلا» يف ءاج

 هتجوز (رهم) قادَص وأ ةلافك ولو جارخ وأ ةاكزك هلل ناك ءاوس «.دابعلا ةهج نم بلاطم هل

 .قارفلل لجؤملا

 يفنحلا هيقفلا لاقو ,«"جوزلا نع ةاكزلا ةجوزلا قادص عنمي اال : ةفينح يبأ نعو
 ا وأ ناك ٌداجعم اندنع ةاكزلا بوجو عنمي) هنإ : ةأرملا رهم نع يناساكلا مامإلا

 هب بلاطم ريغ هنأل عنمي ال لجؤملا نإ :انخياشم ضعب لاقو .هب لخاؤي ا اذإ اهنأل
 نم مزع ىلع جوزلا ناك نإ : مهضعب لاقو .عنميف ةداع هب بلاطيف لجعملا امأف .ةداع

 ا و دب ل ةنآل .عنمي ال ءاضقلا مزع ىلع نكي مل نإو .عنمي هئاضق

 ,ةفينح يبأ نع ّيوُرَملا وهو ةاكزلا بوجو عنمي ال لّجْؤملا ةأرملا رهم نأ حجارلاو
 , "9 عنام ريغ  لجؤملا رهملا يأ هنأ حيحصلاو : يناتسهقلا يفنحلا هيقفلا هنع لاقو

 ةاكزلا بوجو عنم يف هرثأو لجؤملا ةأرملا رهم يف مهلوق نأ ودبيف .فانحألا ريغ امأ
 . ليلق لبق هاني يذلا وحنلا ىلع ةاكزلا بوجو يف نْيَّدلا رثأ يف مهلوق سفن وه «هردقب

 ("9؟ضرألا كلام ىلع وأ هكلام ىلع عرزلا ةاكز له 78

 كلام وه ناك ءاوس .ءاهكلام ىلع رامثلاو عورزلا ةاكز نأ ىلإ ءاهقفلا روهمج بهذ

 55٠١-3551 27ج .(راتخملا ردلا ىلع راتحملا در)» نة”

 .١١7ص .؟ج ؛«راتحملا در) (9739) ._”"ص .؟ج .«عئادبلا» (9؟5)

 .ه0-ه7ص 60ج «ةيميت نبال «ىواتفلا عومجم» (41؟5)

 اكتمل



 نم لك : يه مهدنع ةدعاقلا نأل .ريعتسملاو رجأتسملاك .طقف اهتعفنم كلام وأ ضرألا
 دمحأو يعفاشلاو كلام بهذم اذهو .هتاكز هيلعف .هكلم ىلع رمثلا وأ عرزلا تبني

 . مهريغو

 ىلع ال ,ءضرألا كلام ىلع (هفصن وأ رشعلا) رامثلاو عورزلا ةاكز : ةفينح وبأ لاقو

 سلو: «نضرألا قح وم رشغلا اذه نأ هنحخو نيعتسملاو رخاتسلاك ظفف اهتعفتم كلام
 - .ضرألا نود طقف عرزلا كلام ىلع ال .ضرألا كلام ىلع ناكف عرزلا قح

 نأ مهدنع زاج كلذِلو ءضرألا قح ال ,عرزلا قح وه رشعلا :نولوقي روهمجلاو
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 الك نأل جارخلاو رشعلا عمتجي نأ زوجي ال ةفينح يبأ دنع امنيب ,جارخلاو رشعلا عمتجي
 .ناقحلا اهيلع عمتجي الف «ضرألا قح امهنم

 امهبوجوو امهعامتجا زاجف «ضرألا قح جارخلاو عرزلا قح رشعلا :روهمجلا دنعو
 فالتخال نّيقحلا عامتجاف .دحأل اهرججْؤي ملو هضرأ عرز اذإ ءضرألا بحاص ىلع

 .مهل اقح ليتقلا لهأل أطخلا لتقلا يف ةيِّدلا بوجو عامتجا هريظنو ءزئاج امهببس

 .ىلاعت هلل اقح ةرافكلا بوجوو

 نان



 فار لس))
 11 بك رشا

 : ديهمت 068

 . خلا . .صوصخم لام يف ردقم بجاو قح اهنإ :ًاعرش ةاكزلا فيرعت يف انلق

 ؟لاومألا هذه نم عون لك باصن امو ؟ةاكزلا هيف بجت لاومألا عاونأ نم عون يأف

 لاومأ عاونأ نم عون لك يف اهققحت بجاولا ةماعلا طورشلا يه امو ؟اهيف ةاكزلا رادقم امو

 :نيثحبم ىلإ لصفلا اذه مسقن هيلعو .لصفلا اذه ىف هثحبن ام اذه ؟ةاكزلا

 . (ةاكزلا لام) : يأ ةاكزلا هيف بجت يذلا لاملا يف ةماعلا طورشلا :لوألا ثحبملا

 .اهيف ةاكزلا ريداقمو اهتبصنأو «ةاكزلا لام عاونأ : يناثلا ثحبملا

 مو



 كرفلل يمل
 ةاكزلا لام يف ةماعلا طورشلا

 :طورشلا هذه ةيمست .-3

 : يه طورش ةلمج ةاكزلا يف بجت يذلا لاملا يف طرتشي

 ةيلصألا جئاوحلا نع ًالضاف لاملا نوكو ءًيمان لاملا نوكو .قلطملا وأ ماتلا كلملا

 يلي اميف طورشلا هذه نع ملكتنو ءلْؤَحلا هيلع لوحي نأو ءاباصن .غلبي نأو .هكلامل

 :زاجيإب

 :ماتلا وأ قلطملا كلملا :ًالوأ 0

 : يأ ديو ةبقر هكلامل ًاكولمم لاملا نوكي نأ : ماتلا وأ قلطملا كلملاب دوصقملاو

 . ةيفنحلا دنع اذهو هذي ىف هل كولمملا نوكي نأ

 ال ةاكزلا نأ اذه ىلع بترتو ءًطرش سيل هكلام دي يف لاملا نوك :ةيعفاشلا لاقو

 لام لك :وه رامغلا لامو رفزو «يعفاشلل ًافالخ فانحألا دنع رامغلا لاملا يف بجت

 نكي مل اذإ دوحجملا نّْيّدلاو دوقفملا لاملاك ,ءكلملا لصأ مايق عم هب عافتنالا رودقم ريغ

 ىلع ةاكز الو اينغ هكلام نوكي ال لاملاب عافتنالا دع نأل ءلوَحلا هيلع لاحو َةنّيب كلاملل

 لاملا نوك طرتشي مل نم جتحاو ,فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يف ءاج امك ينغلا ريغ

 ,ديلا نود لاملا كلم دمتعي ةاكزلا بوجو نألو ةاكزلا تامومعب هكلام دي ىف كولمملا

 . """”هكلام دي يف هنوك طا رخشا نود وأ

 :ًايمان لاملا نوك :ًايناث 5

 . ؟ ص 3 73ج .«عئادبلا» © انف



 .يريدقتو يقيقح :ناعون عرشلا يف وهو «ةدايزلا وه ءامنلا

 منغلل ةماسألاب ةدلوتملا نمسلاو ردلاو لسانتلاو دلاوتلاب ةدايزلا وه : يقيقحلا ءامنلاو

 اذه نأل ؛لاومألا نم هب راجتإلا يرجي امم راجتإلا : يقيقحلا ءامنلا نمو .رقبلاو لبإلاو

 .ةراجتلا لامل «يقيقح ءامن وهو حبرلا لوصحل ببس راجتإلا

 ةدايزلاو ومنلل لباقلا لاملا نوكب «ةدايزلا نم كلاملا نكمت وه يريدقتلا ءامنلاو

 ,""30هبئان دي يف وأ هدي ىف

 :كلاملل ةيلصألا ةجاحلا نع ًالضاف لاملا نوك :ًاثلاث 74

 الو مودعملاك ربتعي ةيلصألا ةجاحلاب لوغشملا لاملا نأل .طرشلا اذه طرتشا امنإو

 امك هنع ًاينغ هبحاص نوكي ال ةيلصأ ةجاح هيلإ جاتحملا لاملا نألو ,مودعملا يف ةاكز

 هسفن نع كالهلا هب عفديل صخشلا هجاتحي ام يه .ةيلصألا ةجاحلاو .هب ًاينغ نوكي ال

 تالآو ,نكسلا رودو ةقفنلا :اقيقحت كالهلا عفدي امف .اريدقت وأ اقيفحتت ريغ نعوأ

 َّنإف ءَنْيَّدلا :يريدقتلا كالهلاو .دربلاو رحلا عفدل اهيلإ جاتحملا بايثلاو .برحلا
 هسفن نع ًاعفد باصنلا ّدح غلب يذلا ةاكزلا لام نم هدي يف امب هئاضق ىلإ جاتحم نيدملا

 اهلهأل ملعلا بتكو بوكرلا ٌباودو لزنملا ثاثأو ةفرحلا ةلاكو .كالهلا وه يذلا سبحلا

 .©9كالهلاك لهجلا نإف

 :باصنلا :ًاعبار 14

 ىمسيام وهو .ًانيعم ًارادقم غلب اذإ الإ هيف بجت يذلا لاملا يف ةاكزلا بجت ال
 امك: لا هيف بجت يذلا لاملا عون فاللتخاب هرادقم فلتخي باصنلا اذهو «(باصنلا)

 .دعب اميف هنيبنس

 , ماعنألاو ةضفلاو بهذلا يف ءاهقفلا نيب هيلع قفتم ةاكزلا بوجول باصنلا طارتشاو

 لاملا غلبي مل اذإف .دعب اميف هنيبنس امك لاومألا نم عاونألا هذه ريغ يف هيف فلتخمو
 ىلع الإ بجت ال» : ىناساكلا لوقي امك ةاكزلا نأل ,ةاكزلا هيف بجت مل يعرشلا باصنلا

 . 7"73ص .7ج «(راتحملا درو راتخملا ردلا» .١١ص .7ج ؛(عئادبلا» (47)

 .اهدعب امو 7١ 7ص 20ج ««راتحملا درو راتخملا ردلا» ١2031ص 23ج ,(عئادبلا» ةطفف)

 مهمه



 ال باصنلا نود امو «ةيلصألا ةجاحلا نع لضافلا لاملاب الإ لصحي ال ىنغلاو ءينغلا

 . ةاكزلا بجت الف ,672)(هي ًاينغ صخشلا ريصي اللف ةيلصألا ةجاحلا نع لضفي

 لالخ ربتعي الو هرخآ يفو (ةّنَسلا) لوخلا لوأ يف ربتعي باصنلا طرشو -26

 اذإف ءلوحلا أدبم وه خيراتلا اذه ناك لاوش لوأ يف باصنلا صخش كلم اذإف .ةنسلا

 هيلع تبجو ءرثكأ وأ (باصن) صخشلا دنع ام ناكو ةيلاتلا ةنسلا نم لاوش لوأ ءاج

 ققحت رابتعاو «ةنسلا لالخ ناصقن وأ ةدايز نم هلاح يف لصح امع رظنلا ض ضعغب ةاكزلا

 هذه نأل ءرامثلاو عرزلا ريغل ةبسنلاب رابتعالا اذه ءهرخآ يفو لوحلا لوأ يف باصنلا

 رورم ىلإ رظنلا نود ءامهدوجو دنع باصنلا اهغولب ىلإ رظني  رامثلاو عورزلا - لاومألا

 .دوجولا اذه ىلع لوح

 "9؟ًادحاو هكلام نوكي نأ باصنلا طرش نم له 745

 لام مكح همكح كرتشملا لاملا نأ : يبعشلاو «يرصبلا نسحلاو .يعفاشلا دنع

 دحاو لكل ناك نإو هيف ةاكزلا تبجو ًاباصن كرتشملا لاملا اذه غلب اذإف ءدحاو صخش

 .لاومألا عاونأ عيمج يف اذهو ,«باصنلا نم لقأ لاملا اذه يف ءاكرشلا نم

 كرتشملا لاملا يف هتصح كيرش لك يكزي : ةفينح يبأ مامإلاو كلام مامإلا دنعو

 هعومجمب كرتشملا لاملا ناك نإو ,كيرشلا ىلع ةاكز الف غلبت مل نإف .ًاباصن تغلب اذإ

 دكا وأ اناصت

 لاملا 0 00 لاملا ” يف 0 3 ةكرشلا : ةلبانحلا دنعو

 ايام ادد نك م عا «دحاو صخش لام كرتشملا

5-07 

 . ١١ص ,؟ج ,«عئادبلا» (4؟4)

 « يناقرزلل «أطوملا حرش كا كتء٠الص « ؟ج «(«ينغملا» 2 7735ص جا .«دهتجملا ةيادب» (4379)

«جاهنملا حرش ىلإ جاتحملا ةياهن) 244 ص 3 جا
 .اهدعب امو همص جا « يلمرلل 

 نايك



 :07:0لاوحلا يضم : سماخلا طرشلا 417

 تقو نم لماك لْوَح هيلع يضمي ىتح ًاباصن غلب اذإ لاملا يف ةاكزلا بجت الو
 امنإو .ةراجتلا ضورعو ةضفلاو بهذلاو ماعنألا يف طرشلا اذهو ءالماك ًاباصن هتروريص

 ءانركذ امك ةاكزلا بوجو طرش ًايمان لاملا نوك نأل «لاومألا هذه يف لوحلا يضم طرتشا

 ,ةراجتلاب اهيف لاملا ىمنئسي ةدم لقأو ةدم نم كلذل لب الو  ءامنتسالاب لصحي ءامنلاو

 الف هركذنس امم اهريغو رامثلاو عورزلا امأ .ةنس ةدم يه ةداع (ماعنألل ةبسنلاب) ةماسألاو

 ةدملا تذفنتسا دقو ٌءامن ربتعت اهسفنب رامثلاو عورزلا نأل ,لوحلا يضم اهيف طرتشي

 لوحلاب ريدقتلا ىلإ راصي الف ءرمثلاو عرزلا وهو ءامنلا اذه روهظل ةيقيقحلاو ةيلعفلا

 . :"'7لوحلا يضم طرشو دافتسملا لاملا

 هقيق ةاكرلا توه هلابعت ىلع: لورخلا يقم هلا ريتعي سب الا نفحملا دافعت" اذ]

 ناو اباصت داغتسملا لاملا اذه ناكر فاغتسيلا لاملا" اذه ىوس نطكسلا اذهل لاماالو

 هّيضم بجاولا لوحلا ءادتبا نإف .ًاباصن دافتسملاب غلبيف ًاباصن غلبي ال هسنج نم لام هل

 هيف تبجو تقولا اذه نم لوحلا هيلع ىضم اذإف ,باصنلا هغولب خيرات نم نوكي هيلع

 . ةاكزلا

 : ماسقأ ةثالث نم دافتسملا لاملا اذه ولخي الف الام دافتساو باصن هدنع ناك اذإ امأ

 لام حبرك .هدنع ناك يذلا لاملا ءامن نم دافتسملا لاملا نوكي نأ :لوألا مسقلا

 نم هدنع ام ىلإ همض بجي دافتسملا لاملا اذهف . يشاوملا نم ةمئاسلا جئاتنو «ةراجتلا

 اذهو .لصتملا ءامنلا هبشأف هسنج نم وهو هل عبت هنأل .هلصأ لوحب هلوح ربتعيو هلصأ

 .هيف فالخ ال

 اذهف «لاومألا نم هدنع ام سنج ريغ نم دافتسملا لاملا نوكي نأ :يناثلا مسقلا

 .13”ص جا ,«عئادبلا» ةقركلل]

 .5١-١”ص 21ج ؛(عئادبلا» ت17ا/-575ص 27ج ««ينغملا» ه1

 هال



 ًاياصن ناك نإف .هسفنب القتسم الام ىقبي لب لام نم هدنع ام ىلإ مضي الف هسفن مكح هل

 باطن يصل نأ هيل بلع هيك ذو اص نعي ل وأ ن١ نياك يفور

 لْوَح ضعب هيلع ىضم دق «هدنع باصن سنج نم الام ديفتسي نأ :ثلاثلا مسقلا
 نم ةئام يرتشي مث «(منغلا باصن اذهو) منغلا نم نوعبرأ هدنع نوكي نأ لثم «ةاكزلا

 بجت ةاكزلاف ,هدنع تناك يتلا منغلا نم نيعبرألا ىلع لوحلا يضم لمكي مث «منغلا

 نأ تقو نم اهيلع لوحلا ىضم دعب الإ اهارتشا ىتلا ةئاملا ىف بجت الو ,نيعبرألا ىف

 ْ . يعفاشلا لاق هبو ةلبانحلا بهذم اذهو اها وقعا

 ىلع لْؤَحلا يضم مامت دنع ًاعيمج امهيكزيو هدنع ام ىلإ همضي : ةفينح وبأ لاقو
 . ًالوأ هدنع ناك يذلا لاملا

 70؟ةمذلاب وأ لاملاب ةاكزلا بوجو قلعتي له 4
 ؟هكلام ةمذب قلعتي ام وأ هيف تبجو يذلا لاملاب قلعتت لهف .ةاكزلا تبجو اذإ

 بحاص ةمذ يف ةاكزلا بجت :- دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ ىلع ةلبانحلا دنع

 ةاكزلا نأ :دمحأ نع (ةيناثلا ةياورلاو) . هسفن لاملاب ال ةاكزلا قلعتت ةمذلا هذهبف .لاملا

 .لاملا بحاص ةمذب سيلو هسفن لاملاب قلعتت ةبجاولا

 ةمذلا يف تبجو اذإ ةاكزلا نأ فالخلا ةرمثو .دمحأ نع نيتياورلاك نالوق يعفاشللو

 ءادأ هيلع بجو نيتنسلا ةاكز يَدْوُي نأ نود نالوح باصنلا ىلع ىضمف ءاهب تقلعتو

 ةاكزلا نإ انلق اذإ امأ .باصنلا رادقم صيقنت يف ىلوألا ةنسلا ةاكزل رثأ الو «نيتنسلا ةاكز

 رادقم ردقب هصقنتف «باصنلا .يف رثؤت ىلوألا ةنسلا ةاكز نإف هسفن لاملا نيعب قاع

 هيف هيلع بجي مل باصنلا نم لقأ ىلوألا ةنسلا ةاكز عفد دعب يقابلا ناك اذإف «ةاكزلا

 الو .هرادقم ساسأ ىلع «يقابلا اذُه ةاكز عفد .ًاباصن لازي ال يقابلا ناك نإو ,ءيش

 .ىلوألا ةنسلا ةاكز عفدي نأ لبق هرادقم ساسأ ىلع هلام ةاكز عفدي
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 («9؟لاملا فلتب ةاكزلا طقست له

 «ةاكزلا هيف تبجو يذلا لاملا فلتب طقست ال ةاكزلا نأ دمحأ مامإلا نع روهشملا

 دمحأ مامإلا نع يكحو .فلت لاملا نكلو طرفي مل وأ لاملا فلتف هبحاص طرف ءاوس

 دعب فلت نإو .هنع ةاكزلا تطقس ءادألا نم نكمتلا لبق ةاكزلا باصن فلت نإ :لاق هنأ

 يبأو .قاحسإو .حلاص نب نسحلاو .«يعفاشلا لوق اذهو .طقست مل ءادألا نم نكمتلا

 ءىجي ىتح اهيف ءىش ال :لاق هنإف .ةيشاملا ىف الإ كلام لاق هبو ءرذنملا نباو ءروث

 1 ْ .هيلع ءيش الف هئيجم لبق تكله نإف «تاقدصلا يباج

 دق مامإلا نوكي نأ الإ لاح لك ىلع باصنلا فلتب ةاكزلا طقست : ةفينح وبأ لاقو

 .اهعنمف اهب هبلاط

 فلتب طقست ةاكزلا نأ ,ىلاعت هللا ءاش نإ حيحصلاو : يلبنحلا ةمادق نبا هيقفلا لاقو

 هجو ىلع بجت الف ةاساوملا ليبس ىلع بجت اهنأل «ةاكزلا ءادأ يف طرفي مل اذإ .لاملا

 جارخإ نم نكمتي نأ وه طيرفتلا ىنعمو .هيلع بجت ْنَم رقفو لاملا مدع عم اهؤادأ بجي

 ءطْرَفُمِب سيلف اهجارخإ نم نكمتي مل نإو .اهجرخي الف اهقحتسم ىلإ اهلاصيإو ةاكزلا

 ("9؟لاملا كلام تومب ةاكزلا طقست له 2١

 نم اهجارخإب صوي مل نإو «هتكرت نم جرخت لب لاملا كلام تومب ةاكزلا طقست الو

 ,كلامو .ةداتقو «يرهزلاو .نسحلاو .ءاطع لوق وهو ,ةلبانحلا دنع اذهو .ةكرتلا

 .رذنملا نباو روث يبأو .قاحسإو ,يعفاشلاو

 .اياصولا ىلع ةمّدقُم هتكرت ثلث نم ذخؤت :ثيللاو ,يعازوألا لاقو

 جرخت ال : يروثلاو «ناميلس نب دامحو , يعخنلاو « يبعشلاو 2 نيريس نبا لاقو

 .هتوم لبق اهب ىصوأ دق نوكي نأ الإ ةكرتلا نم ةاكزلا
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 .ةكرتلا ثلث نم ةيصولاب جرختف اهب ىصوأ اذإ الإ ةكرتلا نم جرخت ال : ةيفنحلا لاقو

 «ةينلا اهطرش نم ةدابع اهنأل ,تطقس اهب صوي مل اذإو ءاياصولا باحصأ اهب محازيو

 . موصلاك هيلع يه ْنَم تومب تطقسف

 اهنأب اهب صوي مل ولو «لاملا كلام تومب ةاكزلا طوقس مدعب نولئاقلا جتحاو -
 يمدآلا قح طقسي ال امك «لاملا بر تومب طقسي الف لاملا يف ءارقفلل بجاو قح

 «ةالصلا ةدابعو .موصلا ةدابع ةاكزلا قرافتو ,قحلا اذه هيلع بجو يذلا نيدملا تومب

 فالخب ءامهيف ةيصولا حصت ال امك امهيف ةباينلا حصت ال ناتيندب نيتدابعلا نيتاه نأل

 .اهب ةيصولا حبصتو يلام قح يه ذإ «ةاكزلا
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 ناذل) كعب
 ةاكزلا اهيف بجت يتلا لاومألا

 اهتاكز ريداقمو اهتبصنأ نايبو

 : ديهمت - /6

 .اهيف ةاكزلا بوجو مدع ىلع ءاهقفلا قفتا لاومأ كانهف .لام لك يف بجت ال ةاكزلا

 .اهضعب يف فالتخالا نم ءيش عم اهيف ةاكزلا بجت لاومأ كانهو

 لامعتسالل ةدعملا لاومألا يأ) ةيِنَقلا لاومأ يهف اهيف ةاكزلا بجت ال يتلا لاومألا امأ

 .اهوحنو ثاثألاو ءرادلاو «باودلاو «ةينآلاو بايثلاك (يصخشلا

 رقبلاو لبإلا) ماعنألاو .ةضفلاو بهذلا : يهف ةاكزلا اهيف بجت يتلا لاومألا امأو

 ضعب يفو .زونكلاو .نداعملاو .لسعلاو .رامثلاو ,.عورزلاو .ةراجتلا لاومأو .(منغلاو
 لاملا فالتخاب فلتخي ةاكزلا باصن نأ امك ءاهيف ةاكزلا بوجو يف فالتخا لاومألا هذه

 هيف بجنت يذلا لاملا عون بسح ددحتي ةاكزلا رادقم كلذكو .ةاكزلا هيف بجت يذلا

 . ةاكزلا

 :ثحبلا جهنم 01

 ةاكز بلطمب اهمتخنو .ةيلاتلا بلاطملا ىلإ ثحبملا اذه مسقن مدقت ام ىلع ءانبو

 .لام ىلإ لوؤي وأ ,يمكح لام نيّدلا نأل نْيَّدلا

 .ةضفلاو بهذلا ةاكز :لوألا بلطملا

 . ماعنألا ةاكز : يناثلا بلطملا

 . ةراجتلا لاومأ ةاكز : ثلاثلا بلطملا

 نضل



 .رامثلاو عورزلا ةاكز : عبارلا بلطملا

 . لسعلا ةاكز :سماخلا بلطملا

 ناكرلاو رتكلاو :نواجملا ةاكذ“ :نسدانللا بلظنلا

 .نيذلا ةاكز :عباسلا بلطملا

 ةضفلاو بهذلا ةاكز

 :امهيف ةاكزلا توجو ىف فاللخ ال - “”*٠نه

 هيلع لاحو ًاباصن امهنم لك غلب اذإ ,ةضفلاو بهذلا يف ةاكزلا بوجو ىف فالخ الو

 .لوحلا

 : "'ةاكرلا رادقمو تاصنلا رادقم -57

 :ةقفللا ةيبنلاب. + ًالوأ

 سمخ نود اميف سيل» :فيرشلا ثيدحلا يف ءاج امك قاوأ سمخ ةضفلا باصن

 رادقمو .ةاكزلا يه ةقدصلاو ءًادوقن ةبورضملا ةضفلا يه قرولاو (ةقدص قولا نم قاوأ
 يفو» : يراخبلا مامإلا هاور يذلا فيرشلا ثيدحلا يف ءاج امك ءرشعلا عبر اهيف ةاكزلا

 يواست ةضفلا نم ةيقوألا نإو اذه .ةضفلا يأ قّرولا ىه :ةقرلاو .ء(رشعلا عبر ةقرلا

 اهيف ةاكزلا رادقمو مهرد يتئام ةضفلا باصن نوكيف «ءاملعلا عامجإب ًامهرد نيعبرأ

 .ءاملعلا نيب هيف فالخ ال هلك اذهو .مهارد ةسمخ

 :بهذلل ةبسنلاب : ًايناث هال

 انمل ::اهتضيف ناعما ريع نم اشم وورشع بس رلا كانصت ذأ ىلإ: ءاملتلا هناك هذ

 جاتلا» ؛55ص .١ج .(حيحصلا عماجلا ثيداحأل حيرصلا ديرجتلا» ١-5. ص ء”ج .(«ينغملا» (45)

 .ا6ص 23ج .«لوصألل عماجلا

 ضب



 نم لقأ يف سيل» :لاق هنأ كك يبنلا نع هدج نع ءهيبأ نع ,«بيعش نبورمع هاور
 داخل انيق دبع أ هاور .(ةقدص مهرد يتئام نم لقأ يف الو .«بهذلا نم ًالاقثم نيرشع

 ذخأي ناك هك يبنلا نأ .ةشئاعو رمع نبا نع (هننس» يف هجام نب  جرخأو «(ينغملا» يف

 1 اراكبد ارانزو“ يعبرألا نمو اكيد تضن ادا اراتف نيرشك لك نم

 : (لاقثملا)و (رانيدلا) ب دوصقملا - 74

 تالامعتسا يف نافدارتم نامسا (لاقثملا)و (رانيدلا) يتملك نأ انه ظحاليو

 قلطت (لاقثم) ةملكو ,دقنك بهذلا ىلع قلطت (انيد) ةملك نأ يل ودبيو ."ءاهقفلا
 «لاقثم هل ليق ةكيبس ناك اذإو .رانيد هل ليق ًادقن بهذلا ناك اذإف : نرؤك هيهذلا نع
 .لاقثم هنزو دقنك بهذلا نم رانيدلاف

 :دقنلاب وأ نزولاب باصنلا -24

 «نزولاب هباصن ناك ةكيبس بهذلا ناك نإف .دقنلاب وأ نزولاب باصنلا بسحيو
 فصن نزولاب هتاكزو «ًارانيد نورشع هباصنف ًادقن ناك نإو .ًالاقثم نورشع هرادقمو
 .رانيد فصن دقنلاب هتاكزو «لاقثم

 تناك نإو .اهرشع عبر اهتاكزو قاوأ ةسمخ نزولاب اهباصنف ةكيبس ناك نإ ةضفلاو'

 . مهارد ةسمخ اهتاكزو مهرد اتثام اهباصنف ادوقن

 :باصنلا ىلع داز ام ةاكر

 تلق نإو اهانركذ يتلا ةبسنلاب ةاكزلا هيفف ةضفلا وأ بهذلا باصن ىلع داز امو

 لك نم رشعلا عبر اوتاه» :لاق هلك يبنلا نع هنع هللا يضر يلع نع يور امل «ةدايزلا
 اهيفف مهرد يتئام ناك اذإف «نيتئام متي ىتح ءيش مكيلع سلو امهر ٍمهرد نيعبرأ
 يف ةادق نبا ركذ امك ينطقرادلاو مرثألا هأور كلذ باسحبف داز امف ,مهارد ةسمخ

 امهل فرعي ملو امهيلع ًافوقوم رمع نباو يلع نع كلذ يورو» :ًاضيأ لاقو ««ينغملا»
 .ةلبانحلا بهذم اذهو . عام نوكيف ةباحصلا نم افلاكيم

 . ١8ص .١ج .(هجام نبا نئسو (495)

 "58 7”؟7صسص .سيرلا ءايض دمحم روتكدلل (ةيمالسإلا ةلودلا يف جارخلا» ةنففإ

 ضني



 زيزعلا دبع نب رمع لاق هبو ءامهنع هللا يضر رمع نباو يلع نع اذه يورو

 نب دمحمو .فسوي وبأو , يعفاشلاو  ىليل يبأ نباو «يروشلاو .كلامو . يعخنلاو

 , 3؟©رذنملا نباو .روث وبأو ,ديبع وبأو , ينابيشلا نسحلا

 .لوحكمو .يبعشلاو ,نسحلاو .سوواطو .ءاطعو «بيسملا نب ديعس لاقو

 نيعبرأ غلبت ىتح مهاردلا ةدايز يف ءيش ال : ةفينح وبأو ءرانيد نب رمعو ,يرهزلاو
 ةالصلا هيلع هلوقب اوجتحاو ءريناند ةعبرأ غلبت ىتح ريناندلا ةدايز يف الو ءامهرد

 ليلدب جاجتحا هنأ جاجتحالا اذه ىلع ُدَرُي نكلو «أامهرد مهرد نيعبرأ لك نم» : مالسلاو

 .©""؟روهمجلا هب جتحا ام وهو هيلع مدقي قوطنملاو ,باطخلا

  -0١ةراجتلا ضورعب ةضفلا وأ بهذلا باصن لامكإ :

 الو .هباصن هب لمكيو .ةضفلاو بهذلا نم دحاو لك ىلإ مضت ةراجتلا ضورع

 مضتف امهنم دحاو لكب موقتف ءاهتميق يف بجت امنإ ةاكزلا نأل كلذو ءاذه يف فالخ

 .©؛”)امهنم دحاو لك ىلإ

 :"؛9سكعلابو ةضفلاب بهذلا باصن لامكإ 27557

 زوجي لهف باصنلا نم لقأ ةضفلا نمو ,باصنلا نم لقأ بهذلا نم هل ناك نم

 ؟ةاكزلا جارخإو باصنلا لامكإل رخآلا ىلإ امهدحأ مضي نأ

 : ناتياور دمج مامإلا نع

 غلبي ىتح امهدحأ يف ةاكز ال يلاتلابو .رخآلا ىلإ امهدحأ مضي ال : (ىلوألا)

 ,«ةقدص قاوأ سمخ نود اميف سيل» : مالسلا هيلع هلوق لوقلا اذهل ةجحلاو .روث يبأو

 .ةيشاملا سانجأك ءرخآلا ىلإ امهدحأ مضي الف امهباصن فلتخي نالام امهنألو

 ,نسحلا لوقوهو ,«باصنلا ليمكت يف رخآلا ىلإ امهدحأ مضي : (ةيناثلا ةياورلاو)

 ." "ص 2”ج .«ينغملا» (999) الك ض .”ج ؛«ينغملا» (ة)

 .3”ص 27ج 2( ينغملا» )845١( . 35ص 227"ج .(«ينغملا» 45
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 مضي ام ىلإ مضي امهدحأ نأل ,يأرلا باحصأو .يروثلاو ,.يعازوألاو .كلامو .ةداتقو

 امهيف لوصألاو ءدحاو امهعفن نألو .سنجلا عاونأك رخآلا ىلإ مضيف ءرخآلا هيلإ

 ىلع مضلاب انلق اذإو .تاعايبلا نامثأو تايانجلا شورأو تافلتملا ميق امهنإف «ةدحتم
 تبجو اباصن امهؤازجأ تلمك اذإف ءازجألاب رخآلا ىلإ مضي امهدحأ نإف «ةياورلا هذه

 رخآلا نم رثكأ وأ باصن فصنو امهدحأ نم باصن فصن هدنع نوكي نأ لثم ةاكزلا

 نأل امهيف ةاكزلا تبجو ريناند ةرشعو مهرد ةئام كلم ولف .ةاكزلا تبجوو باصنلا لمك

 ناربتعيف ,بهذلا باصن فصن يه ريناند رشعلاو ,ةضفلا باصن فصن يه مهرد ةئاملا

 تصقن نإو ءامهعومجم يف ةاكزلا بجتف امهنم لك ءازجأ بجومب الماك باصنلا
 ةاكز الف ريناند ةينامثو مهرد ةئام هدنع ناك ول امك امهيف ةاكز الف باصن نع امهؤازجأ

 . يعازوألاو .دمحمو .فسوي يبأو .كلام لوق اذهو .امهعومجم يف

 ءازجألا نم طوحألاب نوكي رخآلا ىلإ امهدحأ مض نأ دمحأ نع (ةيناثلا ةياورلاو)

 صيخرلاب امهتميق تغلب اذإف .صيخرلا ةميقب امهنم يلاغلا موقي هنأ هانعمو «ةميقلاو

 مهرد ةئام اهتميق بهذ ريناند ةعبسو مهرد ةئام كلم ولف ءامهيف ةاكزلا تبجو اباصن امهنم

 انمي ءاكزلا فينغر نشح ونا ركع اهتيف ةنفن ايهرد نيكس تان ةركعوا مسعف

 بهذلا مض هيف بجو باصن لك نأل ,ةضفلاب ريناندلا ميوقت يف ةفينح يبأ لوق اذهو

 .(4؟9ةميقلاب مض ةضفلا ىلإ

 ةئام اهتميق بهذ ريناند ةعبسو مهرد ةئام كلم نمف مضلا ىف ةقيرطلا هذه ىلعو

 نيعبسو ريناند ةرشع كلم نمو ,مهارد ةسمخ اهتاكزو مهرد أاتئام هدنع ام ربتعي ,مهرد

 :نانيد قضت هناك ازانذ ناؤرشع ةديعاام ركب نناتد ةرشغ ايحبق امهرد

 :("؟رضاحلا تقولا نازوأب ةضفلاو بهذلا باصن - 756

 اذه ىلعو ءمغ 4,6 غلبي رضاحلا تقولا يف اننازوأب يعرشلا لاقثملا نزو نإ

 . 4ص 27ج «(ينغملا» هلق

 نبا ةمدقم) 17 4 7-7” ص « سيرلا ءايض دمحم روتكدلل (ةيمالسإلا ةلودلا يف جارخلا» 45

 . يواضرقلا فسوي روتكدلا ذاتسألل «ةاكزلا هقف» ء7”ص ء7”ج ,(«ينغملا» ,777ص .«نودلخ

 .اهدعب امو 267 ص « جا

 نذلب



 بهذلا اذه ناك ءاوس .بهذزلا نم مارغ 6 - اي ل يواسي بمهذلا باصن نإف

 . ةاكزلا هيف بجت امم امهريغ وأ ءادقتاو أ ( ةكيبس

 وه يعرشلا مهردلا نأل لاقثملا نم ,٠ يواسي يعرشلا مهردلا نزو ناك املو

 .نودلخ نبا لوقي امك عامجإلا دقعنا اذه ىلعو  ليقاثم ةعبس هنم ةرشعلا نزت يذلا

 مهردلا نزو نوكيف  يلبنحلا ةمادق نبا ركذ امك ِةَْي يبنلا نمز يف لاحلا هيلع ناك امكو

 يتئام )25٠١( ةضفلا باصن ناك املو مارغ 5,918 - ,4,78١ يواسي يعرشلا

 ءةضفلا نم ًامارغ 40 < ؟,910/ها>١٠7 وه تامارغلاب رادقملا اذه نزو نإف ءمهرد

 وا ادهوا ةكيس ةعفلا نمر اذقملا 4: للم هدم «ةرقاخلا اناززاب اهباصت وه اذه

 كلذكو .ةاكزلا جارخإ هيلع بجو «ةاكزلا اهيف بجت يتلا ةضفلا تاغوصم نم امهريغ

 جارخإ هيلع بجو ةرضاحلا اننازوأب هباصن وه اذهو ,بهذلا نم ًامارغ 86 كلم نم

 .ةضفلا وأ بهذلا نم جرخيف .ةاكزلا

 : ةيقرولا ةلمعلاب ةاكزلا ريداقم باستحا ةيفيك 5584

 وه دوقنلل ةبسنلاب رضاحلا تقولا يف لودلا يف بلاغلا لامعتسالا نأ مولعملا نم

 ؟ةيقرولا ةلمعلا هذه ابجومب ةاكزلا رادقمو ةاكزلا باصن بستحن فيكف 8 ةيقرولا ةلمعلا

 نم لقأ رضاحلا تقولا يف ةضفلا نم مهرد يتئام )5٠١( ةميق نأ ظحالملا نم

 ةيقرولا ةلمعلاب باصنلا رادقم نإ لوقن نأ زوجي لهف .بهذلا نم لاقثم )7١( ةميق

 نيب توافت دوجو عم اذك وه بهذلا باصن بجومب هنأو ءاذك وه ةضفلا باصن بجومب
 ؟رخآلا نود امهدحأ يف ةاكزلا بوجو يف توافت نم هعبتي امو نيباصنلا

 بهذلا ْئَباصن نأ ةريثك ةلدأب تباثلا نأل .ضعبلا هزاجأ نإو .كلذ زاوج ىرن ال

 رانيدلا نأو «نيدشارلا ءافلخلا دهعو ِةَك يبنلا دهع يف ةميقلا يف نييواستم اناك ةضفلاو

 ةلمعلاب ادحاو باصنلا لعج نم دب الف 49"2ةميقلا ثيح نم مهارد ةرشع يواسي ناك

 ةميق باستحال ساسألا وه هلعجنل ةضفلا وأ بهذلا راتخن نأ انيضتقي اذهو «ةيقرولا

 ؟رايتخالا قحتسي امهيأف .ةيقرولا ةلمعلاب هنم باصنلا

 .7-75” 47ص «سيرلا ءايض دمحم ذاتسألل (ةيمالسإلا ةلودلا يف جارخلا» (444)

 ضم



 نيرصاعملا ءاملعلاو نيثحابلا نم نورخا بهذو .ةضفلا رايتخا ىلإ ضعبلا بهذ

 بهذلا انرايتخاو انحيجرت ديؤيو .هراتخنو هحجرن ام وه اذهو ."*؛*بهذلا رايتخا ىلإ

 نفاسألا وه تهذلا اولعج ةيدفاتعلا نأ ةيقرولا ةلمعلاب ةباصن رادقم: تانشحال ًابابمأ

 يه ةضفلا اولعجي ملو .عطقلا بجو بهذ رانيد عبر غلب اذإف .قورسملا ميوقت يف

 دح بوجو يأ  هبوجول طرتشي» : يلمرلل «جاتحملا ةياهن» يف ءاج .ميوقتلا ساسأ

 .ًاصلاخ ًابورضم بهذ لاقثم عبر يأ رانيد عبر هنوك (اهنم) رومأ قورسملا يف  ةقرسلا
  مهاردلا يأ - يه مث مهاردلاب موق نيناندلاب هتميق فرعي مل نإف هب ًاموقم يأ هتميق وأ

 يف لصألا نأ ىلع» :ًاضيأ ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يفو , ("49(يناندلاب تموق

 ,(49(هب تموق اهريغ وأ مهارد قرس ول ىتح .صلاخلا بهذلا وه ميوقتلا

 ةكيبس بهذلا نم ًامارغ 80 ةميق يواسي ام ةيقرولا ةلمعلا نم كلم نمف اذه ىلعو
 ةاكزلا هذه رادقمو دوقنلا هذه نم ةاكزلا جارخإ هيلعو يعرشلا باصنلا كلم دقف ادا

1" 

 ؟ةاكز ةأرملا ٌىلح ىف له

 توقايلاو ولؤللاك ءامهريغو ةضفلاو بهذلا غاصم نم هب ُنّيْرتي ام :ةيلحلاو ُيْلَحلا
 يكد لج عمجلاو .رهاوجلاو

 ةاكز ال ةضفلاو بهذلا ريغ نم ةأرملا يلح نأ ملعلا لهأ نيب فالخ الو 5

 , 6؛؟!ةاكزلا هتميق ىف بجتو .كاذ دنع موَقيف ةراجتلل ناك اذإ الإ .هيف

 ةاكز هيف له .ةضفلا وأ بهذلا نم ناك اذإ ةأرملا يلح يف فالخلا امنإو - "617

 ,66)ةلأسملا شف ناروهشم نالوق دل مأ

 . 7577-7514 ص .١ج , يواضرقلا فسوي روتكدلا ذاتسألل «ةاكزلا هقف» (445)

 . 4١9 ص ءالج . يلمرلل «جاتحملا ةياهن» (455)

 .١ةةص . جا ؛(«جاتحملا ينغما) 24147

 3 "7/9 ص جا .(يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةقحت) ١85 ٠ ص ٠ 1 . (طيسولا مجعملا» (418)

 .581ص 37ج ,(يذوحألا ةفحت) 2 7١"*ص 20ج «(«ينغملا» (8:49)

 ص 15ج ء(عت نص جب مرح نب نص جاي 60 .ءاالرص .؟> ؛(عئادبلا» ءال5-اله ص ."5ح .مزح نبال ( ار . ١٠١ه ص .#”"ح .«ىنغملا

 ضي



 نبرمع نع يورم اذهو ,ةضفلاو بهذلا نم ناك اذإ ةاكز يلحلا يف :لوألا لوقلا

 يضر صاعلا نبورمع نب هللادبعو ,.سابع نب هللادبعو ,دوعسم نب هللادبعو ,باطخلا
 نب رباجو .دهاجمو .ءاطعو ءريبج نب ديعسو .بيسملا نب ديعس لاق هبو .مهنع هللا

 وهو ,.كرابملا نباو ,يروثلا نايفسو ,.يرهزلاو ,نارهم نب نوميمو «نيريس نباو .ديز

 .ةيديزلاو «ةيرهاظلاو «ةيفنحلا بهذم

 اذهو ءامهريغ وأ ةضفو بهذ نم ناك ءاوس ةاكز ةأرملا يلح يف سيل : يناثلا لوقلا

 ءامسأو .«كلام نب سنأو .هللادبع نب رباجو .ةشئاعو ءرمع نب هللادبع نع يورم لوقلا

 «قاحسإو «نمحرلادبع تنب ةرمعو «ةداتقو «يبعشلاو .مساقلا لاق هبو ركب يبأ تنب

 وهو «ةيعفاشلا بهذم يف رهظألا لوقلاو «ةلبانحلاو ,ةيكلاملا بهذم وهو ءروث وبأو

 .ةيرفعجلاو «ةيديزلا بهذم

 :(1"6)ةأرملا يلح يف ةاكزلا بوجوب نيلئاقلا ةلدأ - 54

 مهرشبف هللا ليبس يف اهنوقفني الو ةضفلاو بهذلا نوزنكي نيذلاو# :ىلاعت لاق أ

 يف اهقافنإ كرتيو ,ةضفلاو بهذلا زنكي نمل ديدش ٌديعو اذهو 074 ميلأ باذعب

 . ىلحلا ين لضف ريغ نم هللا ليبس

 لخديف «لامو لام نيب لصف ريغ نم «مكسفنأ اهب ةبيط مكلاومأ ةاكز اوُدأ» : لكي هلوق - ب
 .ةأرملا يلح همومع يف

 لضفلا ليلد نيزتلاو لّمجتلل هدادعإ نأل ,ةيلصألا ةجاحلا نع لضاف لام ىلحلا - ج

 .ةاكزلا هيف بجتف «ةيلصألا ةجاحلا نع

 نع يورملا هضراعي ةأرملا يلح يف ةاكزلا بوجو مدعب ةباحصلا ضعب نع يورملا د
 نيب اهيف فلتخم ةلأسملاف «ةأرملا يلح يف ةاكزلا بوجوب مهنم رخآلا ضعبلا

 ضورلا» « ١٠ص .7ج ((ينغملا» 8-28٠١ ص 25ج ««ىلحملا» ء17/ص ,”7ج .«عئادبلا» (481)

 5١". 5ص 235ج ء(«ريضنلا

 .["4 ةيآلا :ةبوتلا ةروس] (405)
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 اليلد الو رخآلا ضعبلا ىلع ةجح مهضعب لوق نوكي الف ءماركلا ةباحصلا

 قاوأ سمخ نود اميف سيلو» : لكك هلوقو ء«رشعلا عبر ةقرلا يف» : ِهِلَي يبنلا لوق - ه

 يف يلحلا لخديف .«مهارد ةسمخ امهيفف مهرد يتئام غلب اذإف .ةقدص قرولا نم

 امأ .اباصن غلب اذإ يلحلا يف ةاكزلا بجتف .نيفيرشلا نيثيدحلا نيذه مومع

 امك «ةأرملا يلح هنم نثتسي ملو هيف ةاكزلا باجيإ ِةِلك يبنلا نع حص دقف بهذلا
 بهذ بحاص نم ام» :فيرشلا ثيدحلا يفف .بهذلا ةاكز عنام قحلي ديعولا نأ

 نم حئافص ةمايقلا موي هل لعج الإ - بهذلا ةاكز يدؤي ال يأ اهيف ام يدؤي ال

 . (اهب ىوكي ران

 تتأ ةأرما نأو :هذج نع .هيبأ نع « بيعش نب ورمع نع (هنئس) ف دواد وبأ جرخأ و

 :اهل لاقف .بهذ نم ناتظيلغ ناتكّسم اهتنبا دي يفو اهل ةنبا اهعمو ِْك هللا لوسر
 عه و 0 5 ف

 نيراوس ةمايقلا موي امهب هللا كروسي نأ كرسيا» :لاق .ال :تلاق ؟اذه ةاكز نيطعتأ

 .©5”6«هلوسرو هلل امه :تلاقو لي ىبنلا ىلإ امهتقلأف امهتعلخف : لاق «؟ران نم

 7 7 معسل 1 ,
 سيلف « يكزف ,هتاكز يدؤت نأ غلب ام :لاقف ؟وه زنكا ,هللا لوسر اي :تلقف .«.بهد

 , 004 عنب

 ىأرف دع هللا لوسر ىلع لخد» :تلاق .اهنع هللا ىضر ةشئاع نع دواد وبأ ىورو - حا

 كل نيزتأ نهتعنص :تلقف ؟ةشئاع اي اذه ام :لاقف «قرو نم تاختف يدي يف

 كبسح وه :لاق .هللا ءاش اموأ ال :تلق ؟نهتاكز نيدؤتأ :لاق . هللا لوسر اي

 , 60 ©(نانلا نم

 256 0٠ص .هج « يئاسنلا هجرخأو 5756-2175 ص 24ج .(«دوبعملا نوع هحرشو دواد يبأ نئس)» (ة ه8

 .لاخلخلاو راوسلا ىهو .ةكسملا اهدحاو .«ناتكسملاو

 .اهضايبل هب تيمس ةضفلا نم لمعي يلحلا نم عون : حاضوألاو . ؛575ص « 14ج .(دواد يبأ ننس» (481)

 .1656ص 20ج «ريثألا نبال «ةياهنلاو . حضو : ىمست اهنم ةدحاولا

 اهب نمتختي ءاسنلا تناك نايك متاوخ يأ :قرو نم تاختف 2« 1:78ص 201ج ,يدواد يبأ نكس (ة8هه)

 , ةضف يأ :قروزعمو . ةختف ةدحاولاو
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 : 6 ""ةأرملا يلح يف ةاكزلا بوجو مدعب نيلئاقلا ةلدأ 48

 نب ثيللا نع بويأ نب ةيفاع هاور يذلا ثيدحلا (ينغملا» يف يلبنحلا ةمادق نبا ركذ -أ

 . (ةاكز يلحلا يف سميل» : لاق هنأ يلي يبنلا نع «رباج نع «ريبزلا يبأ نع دعس

 اهيخأ تانب يلت تناك اهنع هللا يضر ةشئاع نأ» :«أطوملا» يف كلام مامإلا ىور - ب

 . (ةاكزلا نهيلح نم جرخت الف ّيلحلا ّنهل ءاهرجح يف ىماتي

 بجت الف ءامنلا ةهج نع هفرصو , عرشلا يف حابم لامعتسال دصرم ةأرملا يلح -ج

 .رقبلاو لبإلا نم لماوعلاك «ةاكزلا هيف
 . يلحلا يف ةاكزلا بوجو مدعب لوقلا ماركلا ةباحصلا نم ةسمخ نع تبث د

 :لوألا لوقلا ةلدأ ةشقانم

 هيلع دري ةأرملا يلح يف ةاكزلا بوجوب نيلئاقلا لوألا لوقلا باحصأ .هب جتحا ام

 : ىتأي ام

 نأ هيلع دري ةيآلا . .*4ةضفلاو بهذلا نوزنكي نيذلاو# : ىلاعت هلوقب جاجتحالا أ

 ةاكز الف «ريثكلاو ليلقلا نيب تلصف امك «هريغو يلحلا نيب تلصف ةيوبنلا ةنسلا

 ليلقلا نيب لصفت مل ميركلا ةيآلا نأ عم ,باصنلا غلبي ال يذلا ليلقلا يف

 .ريثكلاو

 0 تلّصف ةنسلا نأ هيلع دري «خلا 0 . مكلاومأ ةاكز اوُدأو :ثيدحب مهجاجتحاو - ب

 ةاكزلا اهيف بجي ام يأ (مكلاومأ» ب دوصقملاف هيف بجي ال امو ةاكرلا هيف بجي ام

 .ىرخأ ثيداحأ يف ةيوبنلا ةنسلا اهتنّيب يتلا مكلاومأ نم

 هنأ هيلع دري «ةاكزلا هيف بجتف ةيلصألا ةجاحلا نع لضاف لام ىلحلا : مهلوق - ج

 .ًاعرش حابم لامعتسال هدادعإل ءامنلا ةهج نع فورصم

 جاتحملا ةياهن» #2٠3١ ”ص "جا . يناقرزلل (كلام ًاطوم حرش ١ نص كج 60 ونغمل ل (4هك)

 ش . 88ص 23ج .(جاهنملا حرش ىلإ
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 ةجح مهضعب لوق نوكي الف ماركلا ةباحصلا نيب اهيف فلتخم ةلأسملا نأ : مهلوق د

 لوق نأ هلوصأو هقفلا يف ررقملا نأل ,.حيحص جاجتحالا اذه ءرخآلا ضعبلا ىلع

 سيل هنأ الإ «ءاملعلا ضعب دنع يباحصلا ريغ ىلع ةجح ناك نإو يباحصلا

 .هلوق يف هفلاخي رخآ يباحص ىلع ةجحب

 قاوأ سمخ نود اميف سيل» :ثيدحبو «(رشعلا عبر ةقرلا يف» :ثيدحب مهجاجتحا  ه

 بهذلا نم ةبورضملا مهاردلا يه ةقرلا نأل ؛هلحم ريغ يف جاجتحا (. . .ةقدص

 لاق .ًامهرد نوعبرأ ةيقوأ لك : مهاردلا الإ اهانعم سيل يقاوألا كلذكو ,ةضفلاو

 هذه نوكت الف .(*9(ينغملا» يف يلبنحلا ةمادق نبا هنع هلقنو «ديبع وبأ كلذ

 نم ام» :ثيدح كلذكو . عازنلا لحم جراخ اهنأل مهل ًاليلد الو ةجح ثيداحألا

 هنأل ءهيف هل ةجح ال هللا همحر مزح نبا هب جتحا يذلا (خلا . . .بهذ بحاص

 نود وه ام بهذلا نم كلمي نم لمشي ثيدحلا اذه نإ هريغ الو وه لوقي ال
 يلحلا لمشي الف ,همومع ىلع فيرشلا ثيدحلا اذه «نذإ ,نوكي الف «باصنلا

 .فيرشلا ثيدحلا اذُه قوطنم نع جراخ ليلدب الإ

 يتلا «تاختفلا» ثيدحو «حاضوألا» ثيدحو (نيتكسملا» ثيدح نم هب اوجتحا ام و

 دعب (هعماج» يف لاق يذمرتلا مامإلا نإ ىتح ,ةفيعض ثيداحأ يه ,دواد وبأ اهاور

 - يلحلا ةاكز يف يأ اذه يف حصي الو» :لاق ,.يلحلا يف ةيورملا راثآلا قاس نأ

 ثيداحألا هذه ةّحِصب ملعلا لهأ ضعب لاق نكلو ,6*(ءيش يَ يبنلا نع

 ًادانسإ ٌحصأو تبثأ وه ام كانهف اهب جاجتحالا زاج اذإ نكلو .©*؟)اهب جاجتحالاو
 .هانركذ يذلا يذمرتلا مامإلا لوق نع الضف ءاهنم

 ١ يناثلا لوقلا ةلدأ ةشقانم :

 دري ةأرملا يلح يف ةاكزلا بوجو مدعب نيلئاقلا يناثلا لوقلا باحصأ هب جتحا ام

 : يتأي ام هيلع

 ٠١. ص ء#ج .(ينغملا» (4619/)

 . 738ا1/ص 20ج .(يذمرتلا عماج حرش يذوحألا ةفحتا) (94ه4)

 .5585 75ص « جا ««دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعر (469)
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 نوميم ةزمح وبأ :هيف لاقو ينطقرادلا هجرخأ (ةاكز يلحلا يف سيل» :رباج ثيدح أ

 ٌدريف :هيف نعط ادحأ تفرع ام : يزوجلا نبا لوق امأ . ثيدحلا فيعض هلاجر دحأ

 مامإلا اذهو ,كلذ فرع نم ىلع ةجح سيل يزوجلا نبا ةفرعم مدع نأ هيلع

 نبا ىلع «حيقنتلا» يف يبهذلا در اذهلو ,ثيدحلا فيعض :هنع لوقي ينطقرادلا

 رجح نبا لاقو . حيحص ريغ مالك اذه :هانركذ يذلا هلوق نع لاقو يزوجلا

 رباج نع ىوري ام : يقهيبلا لاقو :لاق مث ,فيعض وهو «ةزمح وبأ : ينالقسعلا

 نم ىوري امنإو .هل لصأ ال لطاب «ةاكز يلحلا يف سيل» : لكك يبنلا ىلإ ًاعوفرم
 سيل «ةاكز يلحلا يف سيل» :رباج ثيدح نأ لوقنلا هذه نم لصحتف «"”'0هلوق

 يباحص لوق ىقبي اذُه عم نكلو ءرباج لوق وه لب هلك يبنلا ىلإ ًاعوفرم ًاثيدح
 . يباحصلا لوق نم ىوقأ ليلد دجوي مل اذإ ءهب جاجتحالا نكمي

 ثيداحألا نم ًادانسإ تبثأ اذهو ,حيحص ثيدح وهف أطوملا يف كلام ثيدح امأ ب

 اهنع هللا يضر ةشئاع ْنأ ًادج ديعبلا نم مث .لوألا لوقلا باحصأ اهاور يتلا

 ثيدح وهو .دواد وبأ هاور يذلا ثيدحلا يف دراولا ديدشلا ديعولا عمست

 ىماتيلا يلح ةاكز جرخت الو هفلاخت مث «لوألا لوقلا باحصأ هب جتحاو ,تاختفلا

 هب جتحا يذلا دواد يبأ ثيدح فعض ىلع لدي اذهو .اهرجح يف َّنُك يتاللا

 ؛ةاكزلا يف هيلع عمجملا لصألل هتفلاخم هفعض يف ديزيو لوألا لوقلا باحصأ

 وأ ةيمانلا لاومألا نم هنوك لاملا يف ةاكزلا بوجول طورشلا ةلمج نم نأ وهو

 ةدصرم يلحلاو ءضرغلا اذهلو هجولا اذه ىلع اهب فرصتلاب «ءامنلا اهيف بولطملا
 .©9ءامنلا ةهج نع ةفورصم حابم لامعتسال

 بجت الف ءامنلا ةهج نع فورصم حابم لامعتسال دصرم يلحلا نأب مهجاجتحا -ج

 .لوبقم حيحص جاجتحالا اذه ءرقبلاو لبإلا نم لماوعلاك هيف ةاكزلا

 لوسر باحصأ نم ةسمخ نع .تباث يلحلا يف ةاكزلا بوجوب لوقلا نأب مهجاجتحا د

 نع تبث امب مهلوقل اوجتحا مهيفلاخم نأل ,جاجتحالا اذهب مهل ةجح ال كي هللا

 يباحصلا لوق نأ انرشأ امك ررقملا نمو .اهيف ةاكز ال يلحلا نأب نيرخآ ةباحص

 . 3777 ص .5ج .يواينملا ةمالعلل ءاريغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيف» (450)

 1١١-1 1١. 5ص ء؟7ج .«كلام أطومل يناقرزلا حرش» (451)

 ضيف



 .انتلأسم يف دجو دقو ءرخآ يباحص نم لوقلا اذهل فلاخملا

 :ةأرملا يلح ةاكز يف حجارلا لوقلا

 مدعب نيلئاقلا لوق يدنع حجرتي اهتشقانم يف هانركذ امو نيفرطلا ةلدأ يف لمأتلا دعبو

 ديزي اممو . حجرأ مهلوق نوكيف لوبقلاب ىلوا مهتلدأ نأل «ةأرملا يلح يف ةاكزلا بوجو

 يلح يف ةاكزلا بوجو ملعب نيلئاقلا ةلدأ ىلع هديزأ نأ نكمي ام هتحجر ام ةيحجرأ يف

 ةدالا نما نايبوكاعلا

 اهتيوقتو ةيجوزلا ةطبارلا ءاقب ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ديكأت لكب هيف بوغرملا نم
 نيوبأ ةياعرب لافطألا اهيف شيعي ةميلس ةرسألا ىقبتل «نيجوزلا نيب دولاو ةبحملا ةمادإو

 هركتو ءاهتيوقتو ةيجوزلا ةطبارلا ءاقب يف بغرت ةيمالسإلا ةعيرشلا نأ امكو «نيباحتم

 يوبنلا ثيدحلا يف ءاج اذُهِلو ءاهعاطقناو اهفعض ىلإ يدؤي ام وأ اهفعض وأ اهعاطقنا
 الو عرشلا يف ًافورعم هانلق ام ناك اذإف .«قالطلا هللا ىلإ لالحلا ضغبأ» :فيرشلا

 عرشلا هوركم ىلإ يدؤي امو .ًابوغرم نوكي عرشلا بوغرم ىلإ يدؤي ام نإف ءهيف فالخ
 رهظمب اهرهظي ءامهريغو ةضفلاو بهذلا يلحب اهنيزتو ةأرملا يّلحتو هيف بوغرم ريغ

 جيوزلا بادجتاو امهذم هبا ةنرقع ىلع دعاس ام« عوزلا دل تركب تادج لج
 بهذلاب يلحتلا اهل ةعيرشلا تحابأ اذهلو .اهتيوقتو ةيجوزلا ةطبارلا ةمادإ يلاتلابو ءاهيلإ
 :ةنفقلاو

 مدع ةضفلاو بهذلا يلحب نيزتلاو يلحتلا ىلع ةأرملا لابقإ ىلع دعاسي اممو

 وأ «يلحلا لامعتسا يف ءاسنلا دّمزي اهيف ةاكزلا بوجوب لوقلا نأل ءاهيف ةاكزلا بوجو

 نم ةدم يضمب ءامنلا نع لطعملا يلحلا اذه لكأت ةاكزلا نأل .هيف نهتبغر نم للقي

 .ةاكز نم هيف بجي امب نينسلا

 يف ةعيرشلا ضارغأ قيقحتو قفتي يلحلا يف ةاكزلا بوجو مدعب لوقلا نإف اذهلو

 نيزتلا اذه ىلع بترتي امل اهجوزل اهنيزت وهو ؛ةضفلاو بهذلاب يلحتلا ةأرملل اهتحابإ
 ضارغألا هذه قيقحت يف مهسي اممو .ةيجوزلا ةطبارلا ةيوقتو امهنيب ةبحملا ةدايز نم

 نوك وهو هطرشو قفتي باجيإلا مدع نأ امك ,يلحلا يف ةاكزلا باجيإ مدع ؛ةعورشملا

 يغبنيف ةأرملل هب يلحتلا هتزاجإو عرشلا ةحابإب ءامنلا نع لطعم يلحلا لامو .ايمان لاملا

 .ةاكزلا هيف بجت ال نأ

 ضنا



 : "9 اهيف ةاكر ال يتلا ةأرملا يلح عاونأ - 0

 ةيلح لك ىلع كلذ يرسي لهف «ةأرملا يلح يف ةاكزلا بوجو مدع انحجر اذإو

 ؟يلحلا ضعب ىلع روصقم ةاكزلا باجيإ مدع نأ مأ .ةأرملا اهب ىلحتت

 فو .ءاهقفلا لاوقأ نم اهصالختسا نكمي ةدعاق كانه نأ كلذ ىلع باوجلاو

 : يتآلاك اهتغايص نكمي ةدعاقلا هذهو .باوجلا نوكي اهئوض

 ةاكرلاف هب يلحتلا ةأرملل لحي ال ام لكو .هيف ةاكز ال هب يلحتلا ةأرملل لحي ام لك»

 . (هيف هبجاو

 :اهيف ةاكز ال يتلا يلحلا عاونأ حيضوت 707+

 يلحتلاو هسبلب ءاسنلا ةداع هب ترج ام لك :لوقن اهانركذ يتلا ةدعاقلا ىلع ءانبو

 لثم «"9ةضفلا وأ بهذلا نم ناك ءاوس «هيف ةاكز الو هب يلحتلا ةأرملل لحي هنإف هب

 يديألا يف وأ قنعلا يف عضوي ام لكو «دئالقلاو .متاخلاو .طرقلاو .لاخلخلاو .راوسلا

 هب لاق امك اقلطم امإ اهسأر ىلع هعضت بهذلا نم جاتلاب ىلحتت نأ ةأرمللو .دعاوسلاو
 رخآلا :نضعبلا لاق امك ةءاسلا لبق نم هس فرغلا نايرجب اديقم امإ و. .ةيغفاشلا نقع

 نيزتلا نم ًاعون 'هرابتعاب ةضفلاو بهذلا لاعنب لغنتلا ةأرملل لحي امك .ةيعفاشلا نم

 .ةضفلاو بهذلاب ةجوسنملا بايثلا سبلت نأ ًاضيأ ةأرمللو .هيف ةاكز الو يلحلاب يلحتلاو
 يف حجارلا لوقلا ىلع ةاكزلا اهيف بجت الف . يلحلاك بايثلا رّيصُت جيسنلا اذهب اهنأل

 . ةيعفاشلا بهذم

 هب ُدَشُي ام يهو) ةقطنملاك هب يلحتلاو هسبلب ءاسنلا ةداع هب رجت مل ام لكو  ا//ه

 ءهب يلحتلا وأ نيزتلاو هسبل ةأرملا ىلع مرحم وهف لاجرلا يلح نم اههبشي امو (طسولا

 نكلو .هلمعتست مل وأ هتلمعتسا ءاوس ةاكزلا يلحلا اذه يف اهيلع ناك كلذ تلعف نإف

 .اهيلع مرحي امب يلحتلا ةأرملل لحب ال هنأل «هيف ةاكزلا بوجو عم مثإلا هلامعتسا يف

 «5ج .«عومجملا» «357-44ص :.؟ج «يلمرلل «جاتحملا ةياهن» .1-١14ص ء”ج .«ينغملا» (45؟)

 . 71/5 ص

 «نيتالبلاك ىرخألا نداعملاو رهاوجلاو توقايلاو ؤلؤللاب يلحتلاك ,ةضفلاو بهذلا ريغب يلحتلا امأ (45)
 . هيف فالخ الو هيف ةاكز الو حابم هنإف

 ما



 :ةاكزلا نم ةّوفعملا ىلحلا ةميق وأ نزو 57

 لهف .اهيف ةاكز ال يتلا يلحلا عاونأ ايو اعلا يلح يف ةاكز ال نأ انحجر اذإو

 ؟ةميقلا نمو أ نزولا نم 0 ًادح زواجتت ال نأ ةاكزلا نم اهئافعإل طرتشي

 : ءاهقفلل لاوقأ

 : ةلبانحلا لوق //0 

 هيفو مرح اهغلب نإف .لاقثم فلأ غلبي مل ام يلحلا نم حابي : ةلبانحلا ضعب لاق

 له يلحلا نع رباج لئس» :لاق رانيد نبورمع نع .مرثألاو ,ديبع وبأ هاور امل ةاكزلا

 فرسلا ىلإ جرخي هنألو .«ريثكل كلذ نإ :لاقف ؟رانيد فلأ : هل ليقف .ال :لاق ؟ةاكز هيف

 ةمادق نبا مامإلا نأ الإ .نيزتلاو يلحتلل لامعتسالا يف هيلإ جاتحيالو .ءاليخلاو

 يف ءاوس هريثكو يلحلا ليلق ن أ حصألا» :هلوقب لوقلا اذه ىلع در هللا همحر يلبنحلا

 زوجي الف «دييقت ريغ نم ًاقلطم ةأرملل يلحتلا حابأ عرشلا نأب ًاجتحم «ةاكزلاو ةحابإلا

 نانيد فلأ غلب اذإ ةاكزلا بوجو يف ًاحيرص سيل رباج ثيدحو .مكحتلاو يأرلاب هدييقت
 يناجزوجلا ىور دقف .هفالخ هنع يور دقف ًاضيأو .ةلأسملا يف هفقوت 0 امثاف

 ال :لاق ؟ةاكز هيف يلحلا نع هللادبع نب رباج تلأس» :لاق دانزلا يبأ نع هدانسإب

 لوق نإ مث «(سبليو َراَعَي .هيف ناك نإو :لاق .رانيد فلأب هيف نوكي 0 نإ :تلق

 ا ا هريغ هفلاخ يباحص لوق رباج
 074 ةحح

 : ةيعفاشلا لوق 2-2

 نإف ءرهاظ فرس هيف نكي مل اذإ حابي امنإف .ءاسنلل حيبأ يلح لك : ةيعفاشلا لاقو
 مهمظعم هب عطق يذلا حيحصلاف .لاقثم ةئام هنزو لاخلخك رهاظ فرس هيف ناك

 هيف ناك اذإ يلحلاف .2"*حابم هنأ هجو هيفو :لاقو يعفارلا هيقفلا هلقن امك .هميرحت
 نم ذختا ام لك نأ : مهدنع ةدعاقلا نأ ثيحو «لحي الو هلامعتسا مرحي رهاظ فرس

 ةاكزلا هيف تبجو هتهارك وأ هلامعتسا ميرحتب مكح اذإ .هريغو يلح نم ةضفلاو بهذلا

 .777-574ص .١ج .قباسلا عجرملا ,«هتيشاحو عنقملا» «15-١١ص .ج .«ينغملا» (454)

 . ”7ص كج .«عومجملا» (ة56)

 ما



 يلاتلابو رهاظ فرس هيف يذلا ةأرملا يلح نأ كلذ ىلع بترتيف "”7مهدنع فالخ الب

 هعم مرحي يذلا رهاظلا فرسلاب دوصقملاو . ةاكزلا هيف بجت يلحلا اذه .هلامعتسا مرحي

 0 يا لع دنا :ينياميف ءىقلا فريم زهرا دكلا ةلواخم وه لايتنلالا

 هب جتحاو هركذ امل ,«يلبنحلا ةمادق نبا هيلإ بهذ ام يدنع حجارلاو -24

 : يتأي ام هيلإ فيضأو

 ةريثك لخالخ ةأرملا وأ «ةريثك ميتاوخ لجرلا ذختا ول :اولاق مهسفنأ ةيعفاشلا نإ

 عطقلا وه بهذملا :هريغو يعفارلا امهاكح .ناقيرطف ءدحاولا دعب اهنم دحاولا سبليل

 فرس هيف يذلا لاخلخلاك ناهجو هيف (يناثلا»و .ةقلطملا صوصنلا مومعل زاوجلاب
 : يأ غلب ام اهنزو غلب نإو بهذملا ىلع .ًافرس ُدعُي ال لخالخلا ددعتف .("""رهاظ

 لاقثم ةئام هنزو غلب اذإ دحاو لاخلخ لامعتسا مرحي فيكف .لاقثم ةثام تزواجت نإو

 نم لاقثم يتئام ىلع هنزو داز ام لامعتسا ميرحت اوللع مهنإ مث ؟ًالعف لمعتسي وهو
 نيزتلا اهل يلَحلا ةحابإل ىضتقملا ذإ» :اولاقف ءهنم سفنلا ةرفنو افرس هرابتعاب لخالخلا

 لاخلخلا يف يأ كلذ لثم يف ةنيز الو «لسنلا ةرثكل يعادلا ةوهشلل كرحملا ءاهجوزل

 , ""(هعاشبتسال سفنلا هنم رفنت لب  لاقثم يتئام نزي يذلا

 نهفرعو ءاسنلا تاداع يف ربتعم وه امب ةداع ىلحتت ةأرملا نأ ليلقلا اذه ىلع دريو

 نهفْرَع مارتحا يغبنيف هيف نزولل لخدم الف فخ نأ هنزو لقث ءاوس نهل ةيلحو ةنيز هنأ

 نيسنلا نفي اني نيلي نأ ادن دععتملا نينو: نهل ةيلعو" ةبيز ةتويتعي اميف نينا ةاعو

 .رظنلا يف عشبتسي وأ

 : ©"”)ةاكزلا نم اهئافعإل طرش لامعتسالل ىلحلا دادعإ -

 ءافعإلا اذه نإف .هانلصف يذلا وحنلا ىلع ةاكزلا نم ةأرملا ىلح ءافعإ انحجر اذإو
- 

 ."9ص ."5ج .«عومجملا» (45)

 . 4ص «ج .يسلماربشلا ءايضلا يبأ ةيشاحو «جاتحملا ةياهن» (477)

 .5 4ص .ا"ج «جاتحملا ةياهن» (459) . "ص ."”ج .«عومجملا» (458)

 ةيشاحوو ؛ريدردلل «ريبكلا حرشلا» .#”"ص .”ج ,«عومجملا» ء١1-١٠١ ص .”ج «(ينغملا» (970)

 .١٠15ص ءاج «(يقوسدلا

 نضحلا



 يلحلا يف طرتشي الف «لامعتسالل هدادعإ وأ ,يلحلا اذهل ةأرملا لامعتسا هل طورشم

 وأ دادعإلا اذهب هنأل .لامعتسالل هدادعإ يفكي لب ًالعف هلامعتسا ةاكزلا نم هئافعإل

 .ًاعرش حابم لامعتسال ًادصرم نوكيو ءامنلا ةهج نع جرخي لامعتسالا

 «هريعت وأ هسبلت ةأرملل ًاكولمم هنوك ةأرملل هب يلحتلا حابملا يلحملا يف قرف الو

 ,تاالامعتسالا هذهل هدعي وأ هريعي وأ «.هتانب وأ هتحوز هب يّلحي لجرل اكرلتيم هنوك نيبو

 ةهج نع ًافورصم يلحلا نوكي تالاحلا هذه عيمج يف هنأل ًاعرش ةحابملا رومألا هذه وأ

 دنعف ءاركلل يلحلا ذختا ول امأ .ةأرملا يلح هبشيف اعرش حابم لامعتسا ىلإ ءامنلا

 ماد ام ءاركلل ذختملا يلحلا ةاكزلا نم ىفعي ةيكلاملا دنعو .ةاكزلا هيف بجت ةلبانحلا

 يف نكلو .هيركت وأ هريعت وأ هسبلت ةأرملا يلح يف ةاكز ال ةيعفاشلا بهذم ١-

 ادعم راص هئاركب نأ ؛ ءاركلل هدادعإ ةلاح ىف ةاكزلا بوجو وه .هجو ةيعفاشلا بهذم

 . ءامثلل

 (77؟ةاكرلا هيف بجت له ةقفنلل ًازنك ذختملا ىلحلا 5

 نأب ءهيلإ جيتحا اذإ : يأ ,لبقتسملا تاجاحل راخدالل يأ  ًازنك ذختملا يلحلاو
 دعا امع تطقسا انقإ ةاكرلا نآلا «فاكزلا هين يحت حلا اذه + تاساعلا هتط ةحل عاج : ٍ 4 ا

 وهو .لصألا مكح ىلع هادع اميف ىقبيف .ءامنلا ةهج نع هفرصل لامعتسالل يلحلا نم

 بهذم ىف حيحصلاو لب روهشملا لوقلا وهو ةلبانحلا هيلإ بهذ ام اذهو قاكرلا بوجو

 . هيف ةاكزلا بوجو مدعب لاق نم مهنم ناك نإو 32 ةيكلاملا بهذم وهو ,ةيعفاشلا

 : ةقفنللو لامعتسالل ذختملا يلحلا - 78

 اذ همي ناب ةفقلا نفور عد لطعلا هلاوهتلا يصح الح ءارملا :ضدمقتا اذإ

 ؟ةجودزملا ةينلا هذهب ةاكزلا هيف ابجت لهف ,هيلإ تحاتحا

 ةيشاحوو «ريدردلل «ريبكلا حرشل ا) ,””ص كج .عومجملا» ١١ص ء*ج .«ينغملا» 94171١

 .5؟ة8ص كج .قاوملل «ليلكإلاو جاتلا» 450-2551١ ص كج «(يقوسدلا

 نضغي



 ولو» : ةيكلاملا لاق نكلو .ةلأسملا هذه يف ءاهقفلل حيرص لوق ىلع فقأ مل

 هتعاب ءيش ىلإ تجاتحا اذإ هيف تون تربك املف «سابلل ًالوأ - يلحلل يأ هتذختا

 .9”6(سنوي نبا نع ىهتنا .اطايتحا هتاكز اهيلع ىرأ انأو . هيكزت ال : ليق دقف ,هتقفنأو

 تونو .هب يلحتلل ءادتبا يلحلا تذختا ول :لاقي نأ نكمي لوقلا اذه ىلع ًاسايقف

 هذُه يف ةاكزلا نم هءافعإ نإ لب ًاضيأ هيكزت ال هنإ «لبقتسملا يف هيلإ تجاتحا اذإ هعيب

 هواك همت نارتقاف اعف ةلعتتست ها ءاذعإ لامعتسالل هذاختا يف هنأل ؛ ىلوأ ةلاحلا

 ًادج لقي اهربك لاح يف امنيب .لامعتسالا اذه عنمي ال لامعتسالل هذاختا دصق عم
 ال ةقفنلل هعيب دصقو لامعتسالا اذه ةلق عمو .ًاردان الإ هلمعتست الف هلامعتسال اهجياتحا

 .هيف ةاكرلا بجت

 أل . بئانتقا وأ ىلحلا ذاختا نبع ةطرتقم هيث نه ةحاحلا .دتع هعبب ةيث'نإف: اظْيأو
 تناك اذإو ؟يلحلاب فيكف .هعيبي ام ىلإ تور ةجاحلل هدنع ام عيبي ناسنإلا

 ةفص يف رثؤت اهنإ ءاهقفلا نم دحأ لقي ملو ةأرملل ةيلحلا ذاختا دنع ةضرتفم ةينلا هذه لثم

 هسفن مكحلا اذه نوكي نأ يغبنيف بوجولا اذه مدع وأ اهيف ةاكزلا بوجو ةهج نم ةيلحلا

 الف ءاهئارش وأ ةيلحلا ذاختا دنع  ةجاحلا دنع ةيلحلا عيب ةين  ةينلا هذه راضحإ دنع

 .ةاكزلا نم ةوفعم ىقبتف اهيلع ةاكزلا بوجو مدع يف رثؤت

 :ربكت ىتح ةريغصلل يلحلا ذاختا -4

 ةيني لامحتشالا نع يلحلا اذه تستحو ةريغملا اهتنبال ايل ةأرملا تذختا ولو
  ةيكلاملا ءاهقف نم  قفاوملا هيقفلا لاق ؟ةاكزلا هيف بجت لهف .«تربك اذإ اهل هميلست

 .©”9هساقلا نباو كلام مامإلا لوق ىلع هيكزت

 امم يلحلا اذه ناكو ةريغصلا اهتتبا هسبلتل ًايلح تذختا ول ةأرملا نأ انه ظحاليو

 هيقفلا نع هانلقن ام نأ رهاظلاو ,يلحلا اذه يف ةاكز الف «تاريغصلا تانبلا هب نيزتت

 ءاسنلل حلصي امم يلحلا اذهو «ةريغصلا اهتنبال ةأرملا هذختت يذلا ىلحلا نع قفاوملا

 .؟599ص .؟ج .قاوملا (499)

 2 جا (١ يقوسدلا ةيشاحوو «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» 2599 ص 27ج «قاوملل «ليلكإلاو جاتلا» ةنفس)

 .؛١5ص

 نضل



 .ربكت امدنع هذخأتو اهتنبال هرخدتل مألا هترتشا امنإو «تاريغصلا ال

 079؟ةاكز روسكملا ىلحلا ىف له

 اذهبو هيف ةاكز ال .حيحصلاك وهف هلامعتسا هعم عنتمي ال ًارسك يلحلا رسكنا اذإ -أ

 ةغايصو كبس ىلإ لامعتسالا ىلإ هدوعل جاتحيو لامعتسالا عنمي ثيحب رسكنا اذإ - ب
 «همشهت وأ هراسكنا تقو نم لوحلا لوأ ءادتبا ربتعيو «هيف بجت ةاكزلاف ؛ةديدج

 «ينغملا» يفو .ًاضيأ ةيكلاملا بهذم وهو ؛ةيعفاشلا دنع بهذملا وه اذهو
 . «ةاكزلا هيف نأ يدنع : يضاقلا لاقف لامعتسالا عنمي رسكلا ناك نإ» : ةلبانحلل

 ةديدج ةغايص ىلإ هحالصإ جاتحي ال نكلو .لامعتسالا عنمي ثيحب رسكنا نإو -ج

 هزنك ادصاق كلذب ماق نإف هوحنو ماحلإلاك كلذ نود امب هحالصإ نكمي امنإو

 ةاكز ال ةيعفاشلا دنع حصألاف هلامعتسا ةداعإل هحالصإ دصق نإو .ةاكزلا هيف تبجو

 اروسكم هكرت نإو هحالصإ ةين دوجول رثكأف َةَنَس ٌيلعف حالصإ نود يقب نإو .هيف

 حصأف زنك الو ةكيبس هلعج دصق الو هحالصإ مدع الو هحالصإ دصقي ملو
 يف ةاكزلا هيف بجت ال :ةيكلاملا دنعو .هيف ةاكلا بوجو :ةيعفاشلا دنع لاوقألا

 .ةروصلا هذه

 ؟ةاكز اهيف لهو ةأرمللو لجرلل برحلا تالآ ةيلحت -5

 باهرإ نم كلذ يف امل ةضفلاب اهلمعتسي يتلا برحلا تالآ ةيلحت لجرلل زوجي

 ةقطنملاو عردلاو ماهسلا فارطأو حمرلاو فيسلا ةيلحت لثم .ههجوب ةوقلا راهظإو ودعلا
 .ةاكز تاللآلا هذه ةيلح يف بجي مل برحلا تاللأ ةيلحت لجرلل زاج اذإو قلد وخفو

 ؟برحلا يف تكرتشا اذإ اهسفنل تالآلا هذه ةيلحت لجرلل زوجي امك ةأرملل زوجي لهف

 هّبشتلاو ءلاجرلاب ًاهبشت ربتعي اهنم عينصلا اذُه نأل ,كلذ اهل زوجي ال :ةيعفاشلا لاق

 تالآ ةيلح يف ةاكزلا تبجول كلذ تلعف ول اهنأ كلذ ىنعمو «ةأرملا ىلع مارح لاجرلاب

 ةيشاح)وو «ريدردلل (ريبكلا حرشلا» 0” "ص كج .(عومجملا» ١١.2ص جا «(ينغملا» (ةع75)

 .450ص ءا1ج . «يقوسدلا

 ضححلا



 .اهانركذ يتلا ةدعاقلا بسح اهلمحت يتلا برحلا

 امإ برحلا تالا» : هلوقب لوقلا اذه ىلع ضرتعا - يعفاشلا هيقفلا - يشاشلا نكلو

 لوعلاو + اهل كلذ زوجي ال :لاقي نأ امو «اهلامعتساو اهسبل ءاسنلل زوجي: لاقي نأ

 لاق مث «. .ميرحتلا ال ةهاركلا يضتقي امنإ لجرلل ًاسابل هنوك نأل لطاب ميرحتلاب

 اهتالا "نبل زاوج اهزاوج يفو «ةلمجلا يف ءاسنلل ةزئاج ةبراحملا نألو» : يشاشلا

 عم اهلامعتسا زاج  ةيلحت نودب يأ ةالحُم ريغ اهلامعتسا زاج اذإو ءاهلامعتساو
 يذلا اذه : يعفارلا مامإلا لاق .«لاجرلا نم زاوجلاب ىلوأ ءاسنلل يلحتلا نآل «ةيلحتلا

 .©"©ىلاعت هللا ءاش نإ قحلا وه يشاشلا هلاق

 بهذلا وأ ةضفلا يف ةاكز الف ةأرملل برحلا تالآ ةيلحت زاوجب انلق اذإو

 ةبجاو ةاكزلاف َّنهل هتهارك وأ ءاسنلل كلذ ميرحتب انلق نإو «ةيلحتلا ىف تالمعتسملا

 نم هلامعتسا مرحي ام :ةدعاقلا نأل ءاهيف ةاكزلا طورش ترفاوت اذإ ةيلحتلا هذه ىف

 .لبق نم انركذ امك ةاكزلا هيف بجت هركي وأ ةضفلا وأ بهذلا

 : 3701ه قحليو اههبشي امو ةضفلاو بهذلا ةينأ ةاكز - المال

 ةضفلاو بهذلا نم هلامعتساو هذاختا زاج ام : ىهو انه اهديعنو اهانركذ ىتلا ةدعاقلا

 . هيف ةاكزلا تبجو هلامعتساو هذاختا مرح امو . هيف ةاكز الف

 نع عرشلا يهنل «مارح ًالعف اهلامعتسا وأ اهذاختا :ةضفلاو بهذلا ىناوأ نأ ثيحو

 .اهيف بجت ةاكزلا نإف ءءاسنلاو لاجرلا قح يف ماع ميرحتلا اذهو .كلذ

 قعالملا :اهيف ةاكزلا بوجوو لامعتسالا ةمرح يف ةضفلاو بهذلا ةينآب قحليو

 نم كلذ وحنو ةآرملاو ةلحكملاو رماجملاو نيكاكسلا تاضبقو برشلاو لكألا تاودأو

 وأ بهذلاب ةالحم تناك وأ ةضفلاو بهذلا نم ةعونصم تناك اذإ ءايشألاو تاودألا

 . ةضفلا

 .75975ص ء.؟ج ««جاتحملا ينغم) 94-0138 ص ءج «( ومجملا» (91/8)

 .١ج ««جاتحملا ينغم» ,"8-/ص .”ج .«عومجملا» ,.16-4١؛ص 2”ج .(ينغملا» (91/5)

 .١15ص .١ج .(يقوسدلا ةيشاح»و .ريدردلل «ريبكلا حرشلا» ٠*0 ص

0 



 ع امنإ هنأل هانركذ ام لامعتسا وأ ذاختا ميرحت نم ءاسنلا ىنثتست الو -

 ةيلحلا ىلإ ةأرملا ةجاحل يلحلا اذه نع ةاكزلا طوقسو ةضفلاو بهذلاب يلحتلا ةأرملل

 ةينا يف ىنعملا اذه دجوي الو ءاهيف ةثونألا ةزيرغ عابشإلو .ءاهجوز مامأ اهب نيزتلاو

 اهيلع ةمرحم ىقبتف اهلامعتساو اهذاختا ةأرملل لحي ىتح ءاهب قحلي امو ةضفلاو بهذلا

 .اهيف ةاكزلا بجت يلاتلابو «لجرلا ىلع ةمرحم يه امك

 «نزولاب ًاباصن غلب اذإف نزولا ساسأ ىلع نوكي هانركذ اميف ةاكزلا بوجوو -6
 هذه ةميق ىلإ رظني ال هنزو رابتعاب هتاكز جرخأ فانّيِب يذلا وحنلا ىلع هريغ ىلإ هّمضب وأ

 عرشلا يف ةمرحم ةعانصلا هذه نأل ءاهتعانص ببسب اهتميق تداز نإو ءاهوحنو يناوألا

 زوجي اذهلو ,بهذلا نم ةكيبسك بهذلا ةينآ ىلإ رظنيف .عرشلا رظن يف اهل ةميق الف
 جرخيو اهرسكي نأ هلو , عونصم ريغ هتميقب اهرشع عبر ردق جرخي نأ ةينآلا هذه بحاصل

 : 9؟9ءاسنلاو لاجرلل هتقالعو فحصملا ةيلحت كا ل

 زاوجلا' انهرهشاو اههحبضا + نآلوق ةيحفاشلا دنع ةنضنلاو فحفملا ديلخت قت

 ًاباصن تغلب نإ «ةيلحتلا ةضف يف ةاكزلا بجت زاوجلا مدعب لوقلا ىلعو ءاسنلاو لاجرلل

 لاجرلا معي اذه مهلوق نأ ودبيو .فحصملا ةيلحت زوجي ال :ةلبانحلا لاقو

 :اهنأشب ىعفارلا لاق ,ةيعفاشلا دنع هجوأ ةعبرأ هيفف بهذلاب هتيلحت امأو .ءاسنلاو

 بوجو ةمرحلا عمو «مارحف لجرل ناك نإو .زاج ةأرمال ناك نإ نيرثكألا دنع اهٌحصأ»

 هجو ىلع ةضفلاو بهذلا لامعتسا ىف لبق نم اهانركذ ىتلا ةدعاقلل ؛هيف ةاكزلا

 . ميرحتلا

 يف يوتسيو «.ةيعفاشلا دنع فالخ الب مارحف بهذلاب فحصملا فالغ ةيلحت امأو

 ؛ءاشنلاو :لاجرلا كللذ
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 دقو .ةصاخ ءاسنلل ةضف وأ ابهذ فحصملا ةقالع لعج ةلبانحلا ضعب حابأو 0١

 ."78-9ص .5ج .(عومجملا» 2117-5١ص اج ,(ينغملا» (9790)

 انكي



 ىف هب ىلحتتو هسبلت ام ىه اهل ةحابملا ةأرملا ةيلح نأب ًاجتحم كلذ ىلع ةمادق نبا ذر
 نم ةعونصملا اهوحنو قعالملاو يناوألا مكح همكحف كلذ ادع امو .اهبايث وأ اهندب

 .اهيف ةاكزلا بجت ىلاتلابو , ميرحتلا وهو .ةضفلاو بهذلا

 : ""9ةحاحلاو ةرورضلل ةضفلاو بهذلا تاالامعتسا 7*4

 «يراخبلا حيحص» يفف .ةجاحلل ههبشأ امو ءانإلا يف (ُةَّبَضلا) حابت : ةلبانحلا لاق

 بهذلا امأو ,ةضف نم ةلسلس بعشلا ناكم ذختاف ءرسكنا ُهْلَذ يبنلا حدق نأ بعشأ نع

 نانسألا طبر لثمو .هفنأ عطق نم قح يف فئنألاك ؛هيلإ ةرورضلا تعد ام هنم حاييف

 مهنأ : يعخنلاو ,يرهزلاو ,نسحلا نع يور دقو .طقست نأ اهيلع فيخ اذإ بهذلاب

 بهذ نم اليم اذختي نأ لجرلاو ةأرملل حابيو «ةلباتحلا بهذم اذهو ,كلذ يف اوصخر
 .هانلق اميف ةلبانحلا بهذمك ةيعفاشلا بهذمو .امهنيع يوادتل ةضف وأ

 .امهيف ةاكز الف ةجاحلل وأ ةرورضلل ةضفلاو بهذلا لامعتسا زاج ثيحو

 : ةضفلاو بهذلا نم ةيرثألا فحتلاو دوقنلا ةاكز - 797

 بهذلا نم ةيرثألا فحتلاو دوقنلا عمج تاياوه ءاسنلا وأ لاجرلا ضعبل نوكي دق

 ؟ةاكزلا اهيف بجت لهف .ةضفلاو

 اهيف تبجو ًاباصن اهنزو غلب اذإف ءاهنزو بسح ةاكزلا اهيفف ةيضفلاو ةيبهذلا دوقنلا امأ
 نوكتف .ةراجتلل اهعمج ناك اذإ الإ اهتميقب ةربع الو ءاهرشع عبر جارخإ بجوو ةاكزلا
 زاوج يفف ءاهب يلحتلل اهقنع يف ةدالق دوقنلا هذه ةأرملا تلعج ولو .اهتميق بسح ةاكزلا

 يلحتلا زوجي ال ام نأل اهيف ةاكزلا بجتف .ميرحتلا اهحصأ ةيعفاشلا دنع ناهجو كلذ

 .ةاكزلا هيف بجت هب

 يلحتلا ةأرملل زوجي امم ناك نإف .ةضفلاو بهذلا نم ةيرثألا فحتلا امأو 24

 ةدالقلاو طرقلاو متاخلا لثم اذهو .هيف ةاكز الف هب يلحتلا هئانتقاب ةأرملا تدصقو .هب

 هلامعتساو هذاختا زوجي ال امم ةيرثألا فحتلا تناك اذإ امأ .ةيلحلل ةأرملا اهيرتشت

 .78ص .5ج .(عومجملا» ١-16 4ص 39ج .«ينغملا» (978)

 ند



 كيزدكا:اذإ الإ اهتميقب ةربع الو: اباضت تغلب اذإ ةاكرلا ”اهبفق ةاهوحتتو حادقألاو يناوألاك

 .اهتميق بسح اهيف ةاكزلا نوكتف ةراجتلل

 يناثلا بلطملا

 "")ماعنألا ةاكز

 : اهتاكر طورشو ماعنألاب دوصقملا 6

 طرشتيو «ملعلا له لهأ قافتاب ةاكزلا اهيف بجت هذهو لاواورعلاو لبإلا يه ماعنألا

 نأو «لوحلا اهيلع لوحي نأو ا مع ًاراذقم يأ) ناز غلبت نأ اهيف ةاكزلا بوجول

 لبإلا نم ةلماعلاو) ةلماع الو ةفولعم ال (بشعلاو ًالكلا ىعرت ىتلا ىهو) ةمئاس نوكت

 ماعنألا يف ةاكزلا هدنع بجتف ,ةلماع الو ةمولعم ريغ اهنوك طرتشي هل : كلام لاقو

 .ةلماع وأ ةفولعم تناك نإو

 فصن نم لقأ اهفلعو ةنسلا رثكأ اهموُس ناك اذإ .ةمئاسلاو ةفولعملل ةبسنلابو

 .مهقفاو نمو ةلبانحلا دنع ةفولعم ال ةمئاس ربتعتف ءلوحلا

 ةاكزلا ثحوو 4 ةمئابب :تنردتعا :هلودي_نكيعت اريسي اردق تفل اذإ :ةيعفاشلا ندعو

 اهيف ةاكزلا تبجوو ةفولعم تربتعا هنود ناويحلا ىقبي ال ًاردق فلعلا ناك نإو ءاهيف

 :"*:اهيف ةاكرلا رادقمو لبإلا باصن - 745

 اذإف «نيرشعو عبرأ ىلإ ةاش لبإلا نم سمخ لك يف نأ ىلع نوملسملا عمجأ

 ضاخم ةنبا نكت مل نإف .نيثالثو سمخ ىلإ ضاخم ةنبا اهيفف نيرشعو اسمخ تغلب

 امو هالالص «75ج .(«ينغملا» .اهدعب امو 7١7ص ءالج ««ينامركلا حرشب يراخبلا حيحص» (91/9)

 ءاهدعب امو 7٠١” ص جا .(عومجملا» ءاهدعب امو 7ا7/ص ءكج .دهتجملا ةيادب) .اهدعب

 3 ١ج .(«جاتحملا ينغم» ءاهدعب امو 870 ص ؛ ١ج .(«يقوسدلا ةيشاحو»و .ريدردلل «ريبكلا حرشلا»

 . 310/94” 8 ص

 .اهدعب امو هالا/لص .7ج .«ينغملا» (480)

 نادرا



 نم نضيرأو نيم نا] ثول تدب اهيقن قيظات امن لبألا تناك اذإن»رركذ "نول باف
 اهيفف نيتسو ًادحاو تناك اذإف .نيتس ىلإ ُةَمج اهيفف نيعبرأو تس لبإلا تناك اذإف .لبإلا

 اذإف «.نيعست ىلإ نوبل اتنبا اهيفف نيعبسو ًاتس تناك اذإف «نيعبسو نيا ىلإ ةعذج

 ,ةقدصلا باتك يف هتوبثل هلك اذهو .ةئامو نيرشع ىلإ ناتقح اهيفف نيعستو ًادحاو تناك

 .©8”رمعو ركب وبأ هدعب هب لمعو ملم هللا لوسر هب رمأ يذلا

 نيرشع ىلع تداز اذإ :لاق ًاكلام مامإلا نإف ءنيرشعو ةئاملا ىلع تداز اذإ امأ
 اق نإ ”نايلاب ةاكرلا لماع نإف ىزرتكعو ًادحاوو ةثام لبإلا تراص : يأ ؛ةدحاوو ةئامو

 ٌةّفح اهيف نوكيف ةثامو نيثالث غلبت نأ ىلإ نيتقح ذخأ ءاش نإو «نوبل تانب ثالث ذخأ

 . يعفاشلا لاق اذهبو نوبل اتتباو ةقح اهيف نوكتف ةئامو نينامث غلبت نأ ىلإ نوبل اتنباو

 ةضيرفلا تداع «ةئامو نيرشع ىلع تداز اذإ : يروثلاو .هباحصأو ةفينح وبأ لاقو

 نيرشعو ةسمخو ةئام لبإلا تناك اذإف «ةاش لبإلا نم سمخ لك يف نوكيف ءاهلوأ ىلع

 نيثالث تغلب اذإف .سمخلل ةاشلاو «نيرشعلاو ةئاملل ناتقحلا :ةاشو ناتقح اهيف ناك

 ىلإ ؛هايش ثالثو ناتقح اهيفف نيثالثو ًاسمخ تناك اذإف .ناتاشو ناتقح اهيفف ةئامو

 ناتقح اهيفف اهتغلب اذإف .ةئامو نيعبرأو سمخ ىلإ هايش عبرأو ناتقح اهيفف ةئامو نيعبرأ

 تناك امك نيرشعلاو سمخلل ضاخملا ةنباو ,نيرشعلاو ةئاملل ناتقحلا : ضاخم ةنباو

 ىلع تداز اذإف ,قاقح ثالث اهيفف اهتغلب اذإف .ةئامم نيسمخ ىلإ لوألا ضرفلا يف

 قاقح عبرأ اهيف نوكيف نيتئام غلبت نأ ىلإ «ىلوألا ةضيرفلا اهب لبقتسا ةئاملاو نيسمخلا

 .ةضيرفلا اهب ليقتسي مث
 تنب نع نوبل تنب جرخي نأ لبق هسنج نم ىلعأ ًانس بجاولا نع جرخأ نإو - 417

 .يلبنحلا ةمادق نبا لاق امك .كلذ يف فالخ الو زاج «نوبل تنب نع ةقحو ضاخم

 .هدارفنا ىلع هنع ًايزجم ناكف «هريغ عم هنع ءىزجي ام هسنج نم بجاولا ىلع داز هنأل

 . ةيناثلا ةنسلا يف تلخدو ةنس اهل يتلا يه : ضاخملا ةنبا (4481)

 . ةثلاثلا ةنسلا يف تلخدو ناتنس اهل تمت يتلا يه :نوبل تنب

 .ةعبارلا ةنسلا ىف كفار نوم قالزاهل ىلا ةّمحلا

 : ةضاقلا نقرا يف كلكتو ويس عبرا اهل: ىتلا نم ةةعالجلا

>38 



 : 8” رقبلا باصن -4

 نب ديعس نع يكحو .ءاملعلا روهمج لوق يف رقبلا نم نيثالثلا نود اميف ةاكز ال

 يدهلا يف لبإلاب تلدع اهنألو ,ةاش سمخ لك يف :الاق امهنأ يرهزلاو «بيسملا

 عست ىلإ ةعيبت وأ ٌعيِبت اهيفف نيثالث رقبلا تناك اذإف ,ةاكزلا يف كلذكف ةيحضألاو

 ناعيبت اهيفف نيتس تغلب اذإف «نيسمخو عست ىلإ ةنِسُم اهيفف نيعبرأ تغلب اذإف ,نيثالثو
 « عيبت نيثالث لك يفف تداز اذإو «ةنسمو عيبت اهيفف نيعبس تغلب اذإف «نيتسو عست ىلإ
 «نسحلاو , يعخنلاو ,يبعشلا مهنم ملعلا لهأ رثكأ لاق اذهبو «ةئسم نيعبرأ لك يفو

 وبأو «ةديبع وبأو .قاحسإو .يعفاشلاو .نوشجاملا نباو .يروثلاو ,ثيللاو ,كلامو
 : هنع تاياورلا ضعب يف ةفينح وبأ لاقو .روث وبأو «ينابيشلا نسحلا نب دمحمو ,فسوي

 .ةنسم رشع عبر ةرقب لك يف :هباسحبف نيعبرألا ىلع داز امف

 امك ءامهب باصنلا متيف ءاذه يف فالخ الو .رقبلا نم اهريغك سيماوجلاو 48

 .نأضلا ىلإ زعملا ٌمضب باصنلا 5

  - 6٠منغلا ةاكر 299 :

 نم نيعبرأ ةملسم وأ ملسم كلم اذإف .ةاكز ةمئاس منغلا نم نيعبرأ نود اميف سيل

 ناتاش اهيفف ةدحاو تداز اذإف «ةئامو نيرشع ىلإ ةاش اهيفف ("*©ةنسلا رثكأ اهماسأف منغلا

 نع ةدحاو ةاش رقتست مث «ةئامعبرأ ىلإ هايش ثالث اهيفف ةدحاو تداز اذإف «نيتئام ىلإ

 ىتح ةدحاوو نيتئاملا دعب ريغتي ال  ةاكزلا رادقم يأ - ضرفلا نأ كلذ ىنعمو ؛ةئام لك

 نيتياورلا ىدحإ وهو ةلبانحلا دنع اذهو ءٌةاش ٍةاش ةئام لك يف بجيف «ةاش ةثامعبرأ غلبي

 5989-2710 ص كج .(دهتجملا ةيادب» ,.59 59-4 5ص كج «(ينغملا» (487)

 . ةيناثلا يف لخسدو ةنس هل يذلا وه : عيّشلاو

 . ةينثلا يهو ناتنس اهل يتلا يه : ةئسملاو

 .اهدعب امو ه55ص .؟ج .(«ينغملا» (98)

 275ج .«ينغملا» : مهوقفاومو ةيفنحلاو ةلبانحلا دنع ةنس لك موسلا مكحب ربتعي ةنسلا رثكأ موسلا (485)

 . 7الا/ص

 */مه



 دمحأ نع ةياورلا هذهو .2**نورخأتملا ةلبانحلا ءاهقف اهريغ ركذي ملو دمحأ مامإلا نع

 تداز اذإ اهنأ ىرخأ ةياور دمحأ نعو .«ينغملا» بحاص لاق امك ءاهقفلا رثكأ لوق يه

 غلبت ىتح - ةاكزلا رادقم - ضرفلا ريغتي ال مث .هايش عبرأ اهيفف ةدحاوب ةئامثالث ىلع

 .ةاش ٍةاش ةئام لك يف نوكيف .ةئامسمخ

 باصنلا باستحال زعملا ىلإ منغلا مض يف ملعلا لهأ نيب فالخ الو ١

 الإ ةاكزلا يف اهجرخي يتلا منغلا نم ءىزجي الو اذه .عومجملا نع ةاكزلا جارخإو

 ري طر ا ,رهشأ ةتس هل اموهو عذجلا

 .رعملاو أ نأضلا نم : :بحأ عاونألا يأ نم ةاكزلا جرخيو ٠ هعيش

 ثلاثلا بلطملا

 (1457ةراحتلا ضورع ةاكز

 اهيف ةاكزلا بوجوو ةراجتلا ضورعب دوصقملا 7

 فاالتخا ىلع لاملا نم نيدقنلا ريغ يه ةراجتلا ضو رعو « ضرع عمج : ضورع

 .انلق امك نيدقنلا ادع ىرخألا لاومألا رئاسو راقعلاو ناويحلاو تابنلا نم هعاونأ

 ىلع ملعلا لهأ ةماع عمجأ :رذنملا نبا لاقو «ةراجتلا ضورع يف ةاكزلا بجتو

 . ةراجتلا لاومأ ىف ذ وف ةاكرلا بوجو

 «ةراجتلا ضورع يف ةاكزلا بجت ال :اولاق مهنأ رهاظلا لهأ نم هريغو دواد نعو

 ملسملا ىلع سيل» : يراخبلا هجرخأ يذلاو هك يبنلا نع فيرشلا ثيدحلاب اوجتحاو

 وبأ هجرخأ يذلا فيرشلا يوبنلا ثيدحلاب روهمجلا جتحاو .(«ةقدص هسرف الو هدبع يف

 ١2ج .يلبنحلا فسوي نب يعرم خيشلا فيلأت «ىهتنملاو عانقإلا نيب عمجلا يف ىهتنملا ةياغ» (485)

 . 774 ص

 أطوم حرش 2, 14؟54ص .4ج .(دواد يبأ ننس الص 28ج .(«ينامركلا حرشب يراخبلا حيحص)» (485)

 60ج .«ىلحملا» ءاهدعب امو 39ص .”ج «(ينغملا» .1١10-7١٠9ص .؟ج .يناقرزلل «كلام

 21ج ءدشر نبال «تامدقملا» ء44ص 35ج ,يوونلل «بذهملا حرش عومجملا» . 5١9 ص

 5095908 ت٠ 4ص كج .يريزجلل .(ةعبرألا بهاذملا ىلع هقفلا» .7١7ص

 نامل



 هيقفلا لاقو . «عيبلل دعن يذلا نم ةقدصلا جرخن نأ انرمأي هلي ناك» :ةرمس نع دواد

 نم امهل فلاخم الو , ةراجتلا ضورع ةاكز هنباو رمع نع تبث : يواحطلا مامإلا

 . ةباحصلا

 ىف سرفلاو دبعلاب دوصقملا نأل ؛هيف مهل ةجح الف نوعناملا هب جتحا ام امأو

 ال يصخشلا هلامعتسال ناسنإلا هينتقي ام : يأ تّينَقلا سرفو دبع امه فيرشلا ثيدحلا

 . ةراجتلل

 ؟ةراجتلا ضورع نم لاملا ريصي مب - 87

 :نيطرشب الإ ةراجتلل لاملا ريصي الو

 . ةيصولاو .ةبهلا لوبقو ءءارشلاو عيبلاك ,هلعفب هكلمي نأ :(لوألا)

 هنأ هكلمت دنع وني مل نإف .ةراجتلل هدعي نأ لاملا هكلمت دنع يوني نأ :(يناثلا)

 هنأ دصقو ًاثرإ هكلم نإو .كلذ دعب هاون نإو ةراجتلا لام نم رصي مل ةراجتلل

 ةراجتلاو «يصخشلا لامعتسالل : يأ (ةينقلا) وه لصألا نأل ؛ةراجتلل رصي مل «ةراجتلل

 رفسلا هدلب يف ميقملا رضاحلا صخشلا ىونول امك «ةينلا درجمب اهيلإ ريصي ملف ضراع
 .العف رفسلاب همايق نودب رفسلا مكح هل تبثي مل

 ريصي لاملا نإ :ىرخأ ةياور دمحأ نعو «ةلبانحلا بهذم وه هانركذ يذلا اذهو

 يذلا نم ةقدصلا جرخن نأ ِهكَي هللا لوسر انرمأ» :ةرمس ثيدحل «ةينلا درجمب ةراجتلل

 نوكي نأ الو .هلعفب هكلمت دق نوكي نأ ةراجتلا لام يف طرتشي ال اذه ىلعو .«عيبلل دعن

 .ةراجتلل راص ةراجتلا هب ىون ىتم لب .ضوع هلباقم يف

 : ةراحتلا ضو رع يف ةاكزلا طورش 45

 . لولا هيلع لوحي نأو ًاباصن غلبي نأ ةاكزلا هيف بجت ىتح ةراجتلا لام يف طرتشي
 .ةضفلا وأ بهذلا :نيدقنلا دحأب ةراجتلا لاومأ ةميق ريدقتب نوكيف باصنلا ريدقت امأ

 الو ًاباصن اهب غلبت ةضفلاب اهميوقت ناك اذإ : ىنعمب ءارقفلل عفنأ وه امب ريدقتلا نوكيو
 اهتميق تناك ولو .ءارقفلل عفنألا وه اذه نأل ,ةضفلاب اهانمّوق .بهذلاب ًاباصن غلبت

 قرف الو .ةاكزلا اهيف بجتل بهذلاب اهانمّوق اباصن غلبت بهذلابو باصنلا نود ةضفلاب

 مال



 امك «ةلبانحلا لاق هلك اذهبو .ةضف وأ بهذب ةراجتلا ضورع ىرتشا لق نوكي نأ نيب

 ,. 059ىلبنحلا ةمادق نبال (ىنغملا» ىف ءاج

 هذهب موقت ةراجتلا ضورع نإف ةيقرولا دوقنلا يه دوقنلا يف بلاغلا نأ ثيحو

 بهذلاب «ءضورعلا ةميق يه يتلا ةيقرولا دوقنلا هذه مّوقث كلذ دعب مث «ةيقرولا دوقنلا
 .ال مأ ًاباصن ضورعلا هذه ةميق تغلب له فرعنل ةضفلا وأ

 ضورعلا ةميق يه يتلا ةيقرولا دوقنلاب موقت هانّيب امك ةلبانحلا بهذم ىضتقم ىلعو
 اباصن غلبت ال بهذلابو ًاباصن اهب غلبي ةضفلاب اهميوقت ناك اذإف .ءارقفلل عفنألا وه امب
 .بهذلاب اهانمّوق ًاباصن بهذلاب غلبتو ًاباصن ةضفلاب غلبت ال تناك نإو ,ةضفلاب اهانمّرق

 تارابتعاب ؛ةضفلاب ال بهذلاب نوكي ةيقرولا دوقنلا ميوقت نأ ىضم اميف انحّجر نكلو
 هجو انّيب دقو ءريقفلل عفنألا وه امع رظنلا ضغب بهذلاب نوكي باصنلا ريدقت ساسأ

 ضورع ةميق ريدقت نإ :لوقنو انه هحجرن كانه هانحّجر امو ءانه هديقي الف كانه حيجرتلا

 ناك نإ بهذلاب اهتميق ريدقت ساسأ ىلع نوكي «ال مأ ًاباصن تغلب له فرعنل ةراجتلا

 ةميق نإف «ةيدقنلا قاروألاب لماعتلا ناك نإف ,ةيضفلا ةيندعملا ةلمعلاب وأ هب لماعتلا

 تغلب نإف «ةيبهذلا ريناندلا ىلإ اهتميق لّوحت مث ةيقرولا دوقنلاب ًالوأ ردقت ةيراجتلا لاومألا
 بجت مل ًاباصن غلبت مل نإو «ةاكزلا اهيف تبجوو «ةراجتلا ضورع باصن كلذ ناك ًاباصن
 .باصنلا اهغولب تقو نم نوكي ةراجتلا لاومأ ىلع لوحلا نالَوَح نإ مث .اهيف ةاكزلا

 :(880ةراجتلا لاومأ ةاكز جارخإ ةيفيك 5

 يتلا ةقيرطلاب هانبستحا يذلا اهباصن ىلع لوحلا يضم دعب ةراجتلا لاومأ ميوقت دعب

 ةقيرطلاب ,باصنلا ىلع لوَحلا يضم دعب ةراجتلا لاومأ ةميق باستحا ديعن ءاهانركذ
 تغلب يتلا ةراجتلا لاومأ ةميق صقنن مث .باصنلا رادقم اهيف انبستحا يتلا اهسفن

 نم تناك نإ ريغلا ىلع هل يتلا نويدلا باستحاو رجاتلا ىلع يتلا نويدلاو باصنلا

 ,ةضفلاو بهذلا :نيدقنلا نم هدنع ام ىلإ جتانلا مضنو ةاكزلا اهيف بجت يتلا نويدلا

 اذهو .هنم رشعلا عبر جارخإب عومجملا يكزيو «ةيقرولا دوقنلا نم امهماقم موقي ام وأ

 . ةلبانحلا دنع

 767١ ص جا .«ينغملا» (184) . "7ص 27ج ,2(ينغملا» (441)
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 ْيَلوق دحأ اذهو ءاهنّيع نود ضورعلا ةميق نم نوكي ةاكزلا جارخإ نأ كلذ ىنعمو

 اهجارخإ نيبو ءاهتميق نم ةاكزلا جارخإ نيب رّيخم وه :رخآلا هلوق يف لاقو .يعفاشلا

 .اهحبرو يه ىَكرتف ًاباصن تماد ام ةنس لك يف نوكت ةراجتلا لاومأ ةاكزو -

 عافترا اهب صّيرتيو علسلا يرتشي ناك اذإ رجاتلا نأ هتصالخ ليصفت ةيكلاملا دنعو

 ةيراجتلا لاومألا هدنع تيقب ولو .طقف ةدحاو ةنسل اهعيبي يتلا هلاومأ يكزي اذهف ءراعسألا

 ىرتشا يذلا لاملا ىكز موي نم وأ ةراجتلا لاومأ كلم موي نم ةاكزلا لوح أدبيو .ًاماوعأ
 اهتقو رعسب علسلا يرتشيو عيبي يذلا وهو «ًاريدم رجاتلا ناك اذإ امأو .ةراجتلا ضورع هب

 مث «ةراجتلا ضورع نم هدنع ام ماع لك يف موقُي هنإف «راعسألا عافترا اهب صّيرتي الو

 أدبم ربتعيو .عيمجلا يكزيو ةضفلاو بهذلا :نيِدْقَنلا نم هدنع ام ىلإ اهتميق مضي
 «ةراجتلا ضورع هب ىرتشا يذلا «نمثلا هيف رجاتلا اذه كلم يذلا تقولا نم لوحلا

 .«4هتاكز موي نم لوحلا أدبمف .ةاكزلا هيف ترج نإف «ةاكزلا نمثلا اذه يف رجت مل نإ

 :691ئراضملا لام ةاكر دز( 4

 ناقفتي ام ىلع امهنيب حبرلاو هب ٌرِجّتيل رخآل صخشلا هعفدي ام وه ةبراضملا لام
 ؟ةاكزلا هحبر يفو هيف يرجت فيكف «ةراجتلا لاومأ نم ربتعي لاملا اذهف هيلع

 لام يف حبر رهظو .لوحلا هيلع لاحو ًاباصن ةبراضملا لام ناك اذإ : ةلبانحلا دنع

 هقحتسي يذلا حبرلا عم براضُملل عوفدملا هلام لصأ يكزي لاملا بر نإف «ةبراضملا

 لاحف «ةفصانم امهنيب حبرلا نأ ىلع ةبراضم رانيد فلأ صخش ىلإ عفد ولف .لاملا بر

 ةاكز : يأ «نيفلأ ةاكز لاملا بر ىلعف .رانيد فالا ةثالث ةبراضملا لام راص دقو لوحلا

 هتصح غلبت نيح نم الإ ةاكز هيلع سيلف لماعلا امأ .هقحتسي يذلا هحبرو هلام لصأ

 لاومألا نم هدنع ام ىلإ اهمضب امإو اهدرفمب امإ ,لوحلا اهيلع لوحيو ًاباصن حبرلا نم
 حبرلا ةمسق دعب الإ ةاكزلا جارخإ هيلع سيل نكلو .دوقنلاك اهيلإ حبرلا مض نكمي يتلا

 .هضبق لبق هتاكز جارخإ بجي ال نّيَّدلاك ءلاملا بر نيبو هنيب

 .9١1-١١ض7ص « 5 « يناقرزلل «أطوملا حرش (8484)

 . 78-79 ص كج 3 ونغمل (490)
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 عبارلا بلطملا

 (؟')رامثلاو عورزلا ةاكز

 :ةاكرلا هذه ةيضرف ليلد 4

 . عامجإلاو ةنسلاو باتكلا ةاكزلا هذه ةيضرف ىلع لد

 اممو متبسك ام تابيط نم اوقفنأ اونما نيذلا اهيأ ايإ» :ىلاعت هلوقف باتكلا امأ

 نوزنكُي نيذلاو» : ىلاعت هلوق ليلدب ةقفن ىمست ةاكزلاو .«ضرألا نم مكل انجرخأ

 .«ميلأ باذعب مهرشبف هللا ليبس يف اهنوقفنُي الو ةضفلاو بهذلا

 انجرخأ اممو متبسك ام تابّيط نم اوقفنأ»# : ىلاعت هلوق يف يناساكلا مامإلا لوقيو
 ضرألا نم جرخملا يف ًاّقح ءارقفلل نأ ىلع ةلالد ةيآلا هذه يفو» : «ضرألا نم مكل

 .ءاينغألل نأ امك اقح كلذ يف ءارقفلل نأ ىلع لدف .لكلا ىلإ جرخملا فاضأ ثيح

 , 3059 (ةنسلاب ءارقفلل قحلا اذه رادقم فرع لقو

 . ةضورفملا ةاكزلا هّقح : سابع نبا لاق .«هداصح موي هقح اوتاو# : ىلاعت هلوقو

 نك نقلا شو ىردعلا» زم لاقر

 هيفف ةيلاد وأ برغب يقّس امو ءرشعلا هيفف ٌءامسلا ُهَتَقَس ام» :ِلك هلوق ةنسلا نمو

 ءرشعلا ميغلاو راهنألا هتقس اميف» : ملسم هجرخأ يذلا رباج ثيدح يفو .«رشعلا فصن
 عورزلا ةاكز ةيضرف ىلع ةمألا تعمجأ دقو .«(رشعلا فصن ةيقاسلاب يقس امو

 , ©؟رامثلاو
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 ؟ةاكزلا هذه بجت رامثلاو عورزلا يأ يف - 8٠

 يف بجت :اولاق ًالثم ةلبانحلاف ,رامثلاو عورزلا نم هيف بجت اميف ءاهقفلا فلتخا
 ريعشلاو ةطتحلاك لاكي امه ىو نسي ام ضرألا»نم» لجتو نع هللا هنجرتخأ ام لك

 . .بيبزلاو رمتلاك رامثلا نم فاصوألا هذُه عمج اميف ًاضيأ بجتو .خلا .. .زرألاو

 ا

 هتعارزب دصقي امم ضرألا نم جرخي ام لك يف ةاكزلا هذه بجت : ةفينح وبأ لاقو

 ملو رامثألا رئاسو رضخلاو بوبحلا :كلذ يف لخديف «ةداع هب اهلالغتساو ضرألا ءامن

 اهب ىنمتست ال ءايشألا هذه نأ ةجحب .«.بصقلاو شيشحلاو بطحلا الإ كلذ نم نثتسي

 «ةاكرلا جراخنلا نف:تجنو اذهأ نم ءيشب تلطتنا ول قكلو «ةداغ اهب لهتست الو, نضرآلا
 يف عطقي يذلا هرجش يفو ةيصقم اهذختا اذإ ضرألا يف ...» : (عئادبلا» يف ءاج دقف

 .65(ةرفاو ةلغ كلذ نأل رشعلا اهيف بجي هنأ «نينس عبرأ وأ ثالث لك

 نم اوقفنأ اونمآ نيذلا اهيأ اي» : ىلاعت هلوق مومعب هيلإ بهذ امل ةفينح وبأ جتحاو
 هتقس ام» : لَك هلوقبو ,ةيآلا # . . .ضرألا نم مكل انجرخأ اممو متبسك ام تابيط

 ,(؟9(رسشعلا فصن هيفف ةيلاد وأ برغب ىقس امو رشعلا هيفف ءامسلا

 لوق اذهو ,498قسوأ ةسمخ غلبت ىتح رامثلاو عورزلا نم ءيش يف ةاكرلا بجت ال

 .عاطعو .نسحلاو ءزيزعلا كبع نب رمعو ءرباجو ءرمع نبا مهنم ملعلا لهأ نتكأ

 « يعفاشلاو « ىليل يبأ نباو ,يعازوألاو . يروثلاو «كلامو . يعخدلاو .لوحكمو

 0 4945١ص .7ج .«ينغملا» 59-591١.

 .09 .ةهمالرص .”ج .(معئادبلا» (4945)

 . ه9 ص ءا7ج ,(عئادبلا» (4917)

 يواسي قسولاف ءأرتل 7,176 يواسي تارتللابو «ًامارغ 775 يواسي عاصلاو .ًاعاص نوتس : قسولا (444)

 7١0. ص .سيرلا ءايض دمحم روتكدلل «ةيمالسإلا ةلودلا يف جارخلا» رظنا : مارغوليك 65
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 هلوق مومعل اهريثكو رامثلاو عورزلا ليلق يف ةاكزلا بجت : ةفينح وبأو دهاجم لاقو

 نم جراخلل ربتعي ال هنألو ؛ خلا . .رشعلا ءامسلا تقس اميف» : مالسلاو ةالصلا هيلع

 . باصنلا اضيأ هل ربتعي الف .لوحلا يضم رامثو عورز نم ضرألا

 صاخ اذهو .559(ةقدص قسوأ ةسمخ نود اميف سيل» : ِهِلَك هلوقب روهمجلا جتحاو

 رامثلاو عورزلا نأل .لوحلا ربتعي مل امنإو هب هوور ام مومع صيصختو هميدقت بجي

 نأل ءاهريغ يف لوحلا يضم طرتشاو .اهئاقبب ال اهعطقو اهداصحتساب اهؤامن نوكي

 اهيف ربتعا باصنلاو .ىرخألا لاومألا رئاس يف حبرلا لوصحو ءامنلا لامكل ةنظم لوحلا

 الصحي الو فايغألا ىلع تت امنإ ةقدصلا نأ هحتضوي.:ةةيفاةأساوملا :لمتتحي اد غليل
 . ةيتاكزلا لاومألا رئاسك باصنلا نودب ىنغلا ىلع

 :رامثلاو عورزلا ةاكر يف لوحلا يضم طرتشي ال5

 جراخلا يف بجت اهنأل ؛رامثلاو عورزلا يف ةاكزلا بوجول لوحلا يضم طرتشي الو

 بوجول لوحلا يضم طارتشال ىنعم الف .فطقو دصحتساو هومن مت نم ضرألا نم
 لوحلا يضم طارتشا هجو ةقباسلا ةرقفلا يف تنيب دقف رامثلاو عورزلا ريغ يف امأ . ةاكزلا

 . ةاكزلا بوجول

 :ةاكزلا رادقم - *8١

 ريغب ًاحيس وأ ميد ىف تناك اذإ  «رشعلا رج نامثلاو عورزلا يف ةاكزلا رادقمو

 ىقسُي اميف رشعلا فصنو .ًاحيس راهنألا ءامب وأ رطملا ءامب ىقسي يذلاك «ةنوؤم
 ,كلام لوق اذهو .كلذ يف فالخ الو ,٠20”برغلاو حضاونلاو يلاودلاك طئاسولاب

 : لَك يبنلا لوق هيف لصألاو . مهريغو ةلبانحلاو ,يأرلا باحصأو . يعفاشلاو «يروثلاو
 هاور «رشعلا فصن حضنلاب يقس امو .رشعلا ءايرثع ناك وأ نويعلاو ءامسلا تقس اميف»

 سيل» : هظفلو 77# ص .7”ج ,يراخبلا هجرخأو ,50ص الج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (449)

 . (ةقدص رمتلا نم قسوأ ةسمخ نود اميف

 ريعبلا وه حضانلاو ء حضان عمج : حضاونلا «ميظعلا ولدلا :برغلاو ؛ةريغصلا ءالدلا : يلاودلا ٠٠٠١

 . هيلع ىقستسي يذلا

 اناا



 , 092( كعلا فصن ةبئاسلاب ىّقسي اميفو» :ملسمل ةياور يفو . يراخبلا

 نأ ليلدب «ةاكزلا رادقم يف ًاريثأت يقسلا ةفلكل نأل ةاكزلا رادقم فلتخا امنإو

 ببسب عرزلا ةاكز رادقم ليلقتف .فلعلا ةنوؤمل ةاكزلا اهيف ابجت ال ماعنألا نم ةفولعملا

. 
 . ىلوا ةاكزلا طاقسإ نود يقسل ١ ةفلك

 :رمثلا فطقو عرزلا داصح ةنوؤم - 5

 ةطنحلاك بوبحلا يف اذهو هتيفصتو عرزلا داصح دعب نوكي ةاكزلا قح جارخإ نإ

 اهلمحتي هانركذ ام قيقحتل مزلت يتلا ةنوؤملاو .اهعيمجتو رامثلا فطق دعبو ءريعشلاو

 ةنوؤمو «ةيشاملا ةلزنمب رمثو عرز نم ضرألا نم جرخي ام نأل ءرمثلاو عرزلا بحاص

 بحاص اهلمحتي ءاهنم ةاكزلا جارخإ نيح ىلإ اهيلع مايقلاو اهيعرو اهظفحو ةيشاملا

 رامثلا عطق تاقفنو .اهتيقنتو اهداصحل عورزلا تاقفن لمحتي كلذكف «.ةيشاملا

 عرزلا بحاص هلك كلذ لمحتي ءاهتاكز جارخإ نيح ىلإ اهيلع ةظفاحملاو اهعيمجتو
 . "0 ”"رمثلاو

 9:١2؟يقابلا يكري مث هعرز نم عرزلا بحاص نويد جرخت له 6

 نادتسا وأ هرمث وأ هعرز ىلع قفنأ ام نادتسا نم :لاق هنأ دمحأ مامإلا نع يور

 نأل ,هلهأ ىلع قفنأ ام نود هرمث وأ هعرز ىلع قفنأ ام بستحا .هلهأ ىلع قفنأ ام

 :رمع نب هللا دبع لاقو . سابع نبا لاق اذهبو ءرمثلاو عرزلا ةنوؤم نم ىلوألا ةقفنلا

 نيدلا نأ ىرخأ ةياور دمحأ نعو . يقابلا ةاكز جرخي مث هلهأو هعرز ىلع قفنأ ام بستحي

 وهو روثاعلا نم ذوخأم :ًايرثع ناك وأ : ىنعمو 9١ص 48ج :(ينامركلا حرشب يراخبلا حيحص» )٠٠١(

 . يقس ريغ نم هقورعب برشي يذلا وه : يباطخلا لاقو . عرزلا ىلإ ءاملا عجريل عنصي يذلا ّدسلا

 رثعتي يشاملا نأل كلّذِب يمس امنإو رفح يف رطملا نم عمتجم ءام نم برش ام وه : يميتلا لاقو

 . ير نود برشلا وأ :شرملا حضنلاو .هب

 . حضانلا هل لاقيو رثبلا نم ءاملا هب صقي يذلا ريعبلا (ةبئاسلا)و © ؛ ص ءا/ج ء؛ملسم حيحصو»

 .١78ص .هج .(عومجملا» ال١ ١ص .؟”ج ؛«ينغملا» (١٠٠؟)

 )*٠٠١( "ص .7ج ؛(عئادبلا» ؛ 47ص .ءج .(ينغملا» الا "ص .7ج .(ينغملا» .

 مو



 نيد لك بسحي ةياورلا هذه ىلعف .نويدلا هذه ردقب رامثلاو عورزلا يف ةاكزلا عنمي هلك

 نإو .ًاباصن غلب نإ يقابلا نم رشعلا فصن وأ رشعلا جرخي مث رمثلاو عرزلا نم هيلع
 ةنوؤم نم ربتعي (ةيجارخلا ضرألا ةرجأ) جارخلا ّنإو اذه .هيلع ةاكز الف ًاباصن غلبي مل

 . يقابلا ىّكرُيو رمثلاو عرزلا نم لزنيف ءعرزلا

 نم للقي الو .رامثلاو عورزلا ةاكز بوجو نْيَّدلا عنمي ال :ةيفنحلا دنعو -5
 ةيمانلا ضرألا ةنوؤم ربتعي هفصن وأ رشعلا نأل ؛ةاكزلل عضاخلا رمثلا وأ عرزلا رادقم

 عرز يف بجي ىتح .كلملا لصأ هيف ربتعي ال اذهلو .كلاملا ىنغ هيف ربتعي الف جارخلاك

 . ةفوقوملا ضرألا

 : هعرز ىلع عرازلا هقفني ام -م١1ا/

 هرمثو هعرز ىلع رمثلا وأ عرزلا بحاص هنيدتسي ام مكح ةقباسلا ةرقفلا يف انركذ

 ؟ال مأ رمثلاو عرزلا نم كلذ بستحي لهو .هرمثو هعرز ىلع قافنإلل

 هقفني ام لثم هرمثو هعرز ىلع رمثلا وأ عرزلا بحاص هقفني ام مكح نع انه لأسنو
 فانت كاققلو ب ةيفضتلاو اسست هنن ا قنرزب ةيررزنلا ةارتنو ديفيس و هفرختلا قاع
 انْيَد نكت مل اذإ تاقفنلا هذه مكح امف .كلذ وحنو اهفيفجتو اهعيمجتو اهلقنو رامثلا

 ملو .هرمثو هعرز ىلع اهقفنأ هدوقنو هلاومأ يه امنإو رامثلاو عرزلا بحاص هنادتسا
 ؟ال مأ يقابلا يكزي مث رمثلاو عرزلا نم تاقفنلا هذه جرخت لهف ءدحأ نم اهندتسي

 : هلوق وهو مزح نبا هلاق ام وه ةلأسملا هذه ىف ءاهقفلا لاوقأ نم هيلع تفقو يذلا

 وأ ,عمج وأ .داصح وأ ,ثرح يف قفنأ ام رمثلا وأ عرزلا هل يذلا لعي نأ زوجي الوو»

 يف نيادت ءاوسو قةاكزلا نم هطقسيف «كلذ ريغ وأ رفح وأ .دادج وأ «ليبزت وأ سرد

 هلك اذهو .تأت مل وأ رمثلا وأ عرزلا ةميق عيمج ىلع ةقفنلا تتأ ؛نيادتي مل مأ كلذ

 ,ةقفنلا باصأ امم طقسي :ءاطع لوق مزح نبا ركذ مث .210:900هيف فلسلا فلتخا دق

 :ءاطع لوق ىلع ادار مزح نبا لاق مث .الف الإو .ىكز ةاكزلا هيف ام رادقم يقب نإف

 ةسمخ هنم فنصلا غلب اذإ ةلمج ةاكزلا ريعشلاو ٌربلاو رمتلا ىف ِهيِك هللا لوسر بجوأ»

 زوجي الف ءلخنلا بحاصو .عرزلا ةقفنب كلذ نع ةاكزلا طقست ملو عاملا قرا

 .لبزلاب عرزلاو ضرألا ديمست : يأ «فيمسسلا : ليبرتلا» 2." ةهم/لص .هج ,مزح نبال (ىلحملا»( )5 ٠٠١
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 لوق اذهو» : مزح نبا لاق مث ,«ةتباث ةنس الو نارق صن ريغب ىلاعت هللا هبجوأ قح طاقسإ

 ,2*(انباحصأو ةفينح ىبأو «ىعفاشلاو «كلام

 سماخلا بلطملا

 (97١١لسعلا ةاكز

 ؟ةاكز لسعلا ىف له

 ىضر رمع ذخأ دقف .ةاكز لسعلا ىف نأ ىلاعت هللا همحر لبنح نب دمحأ بهذم

 «لوحكمو ,زيزعلا دبع نب رمع نع لسعلا يف ةاكزلا بوجو يورو . لسعلا ةاكز هنع هللا

 .قاحسإو .يعازوألاو . يرهزلاو

 نباو . حلاص نب نسحلاو «ىليل يأ نباو .ةيرهاظلاو .يعفاشلاو .كلام لاقو

 سيل :رذنملا نبا لاق .نبللا هبشأ ناويح نم جراخ عئام هنأل ؛ لسعلا يف ةاكز ال :رذنملا

 .هيف ةاكز الف .عامجإ الو تبثي ربخ (ةاكزلا) ةقدصلا بوجو يف

 ذخؤي يتلا ضرألا) ةيرشع ضرأ يف ناك نإ لسعلا يف ةاكزلا بجت : ةفينح وبأ لاقو

 لابجلا يف لحنلا نم ذخْؤي ناك وأ ؛(ةيجارخلا يضارألا نم تسيل يهو اهعرز نم رشعلا

 .زوافملاو

 : هع يبنلا نع بيعش نب ورمع هاور امب لسعلا يف ةاكزلل نوبجوملا جتحاو 2 4

 . هريغو هجام نبا هاور (رشعلا لسعلا نم ذخأو

 يذمرتلا هاور ام اهنم لسعلا يف ةاكزلا بوجو ىلع لدت ىرخأ ثيداحأ كانه نأ امك

 يذمرتلا نكلو ««قز قزأ ةرشع لك يف لسعلا يف» :لاق و يبنلا نأ رمع نبا نع

 بابلا اذه يف ِهِْكك يبنلا نع حصي الو :لاق مث .لاقم هدانسإ يف رمع نبا ثيدح :لاق

 .قاحسإو .دمحأ لوقي هبو ملعلا لهأ رثكأ دنع اذه ىلع لمعلاو ,«ءيش ريبك

 . 7هملص .هج .(ىلحملا» )٠١٠١6(

 .(دواد يبأ نئس» .770-17177 ص .”*ج .«يذمرتلا عماج» 2.584 ص .١ج .(هجام نبا ننس: )٠0٠١5(

 7١4. ص ءهج .مزح نبال «ىلحملا» ا/٠١ ص .فسوي يبأل «جارخلا» :488-441ص ء4ج

 .886 ص ء1ج :ةراتحملا درو راتخملا ردلا» ء9/1-9/18ص .7ج :«ينغملا»

 انذاك



 نم كلذ يف فلسلا نع راثآ دوجول ةاكز لسعلا يف لاق نم لوق حجارلاو

 الام اهيف نإ ليق نإو «ةفيرشلا ةيوبنلا ةيذاحألا نفاع هرتشو مغ اقف «نيعباتلاو ةباحصلا

 لاله ءاج» : «هننس» يف دواد وبأ هآوو اه ًاضيأ اهنمو: .اهتضتب انركذا دقو... اهداندم] ةهج نه

 .(.. .هل لحن روشعب لَك هللا لوسر ىلإ ناعتم ينب دحأ

 :ةاكزلا رادقمو لسعلا باصن 6١-

 يضر رمع نع يور ام هليلدو .يرهزلا لوق اذهو .قارفأ ةرشع :لسعلا باصن

 «لحن ايالخ هيف نميلا يف ايداو انل عطق كك هللا لوسر نإ :اولاقف هولأس سان نأ هنع هللا

 لك نم (اهتاكز) اهتقدص متيدأ نإ :هنع هللا يضر رمع لاقف .اهنوقرسي ًاسان دجن انو
 نبا لاق امك هيلإ ريصملا يغبنيف ءرمع نم ريدقت اذهو .مكل اهانيَمَح ًاقرف قارفأ ةرشع

 29 ىلبنحلا ةمادق

 عورزلا ةاكز يف هلصأ ىلع ءانب . هليلقو لسعلا ريثك يف ةاكزلا بجت :ةفينح وبأ لاقو

 .رامثلاو

 : لهسلا لسعو لبجلا لسع 87

 : لسعلا روشع يف لاق هنأ باطخلا نب رمع نع «لاومألا» هباتك يف ديبع وبأ ىور
 040 فلا فض :هيفقر جلا“ ىف: فم ناك انو تملا هلك لهدا دب هم ناكاام

 عجري لبجلا لسعو لهسلا لسع نيب ةاكزلا رادقم يف فالتخالا اذه نأ يل ودبيو

 يف ناك نإ اهتُأقو «لبجلا يف ناك نإ هليصحت يف ةقفنلاو ةنوؤملاو ةفلكلا ةرثك ىلإ
 يأ رطملا ءامب اهيقس ناك نإ رشعلا نوكت اهنأ رامثلاو عورزلا ةاكز اذه هبشيو .لهسلا
 .ةفلكب : يأ ةطساولاب اهيقس ناك اذإ رشعلا فصن رادقملا نوكيو «.ةفلك الب

 باصن نوكيف مارغ (408) يواسي يقارعلا لطرلاو «ةيقارعلا لاطرألاب الطر ١5 يواسي قرفلا )٠٠١(

 : يأ :مارغ 1١08 ١5١ - 56018٠ يواسي تامارغوليكلاب هنزوو ًايقارع اطر )١7١( لسعلا

 ءايض دمحم ذاتسألل «ةيمالسإلا ةلودلا يف جارخلا» باتك رظنا : لسعلا نم مارغ وليك 4

 . 7١-7١8 4ص ءسيرلا

 )457 )3٠١8/ص :. 1١ج . يواضرقلا فسوي روتكدلا ذاتسألل «ةاكزلا هقف» باتك نم ًالقن» .
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 سداسلا بلطملا

 زاكرلاو زنكلاو ندعملا ةاكز

 : هيف ةاكرلا بوجو ليلدو زاكرلا ىنعم - م

 زاكرلا يفو» : يراخبلا هجرخأ يذلا ثيدحلا زاكرلا يف ةاكزلا بوجو ىلع ليلدلا

 ,9'""2(سمخلا

 لهأ دنع زاكرلاو .ضرألا ىف ةنوفدملا ةيلهاجلا زونك زاجحلا لهأ دنع زاكرلاو

 ,2035نداعملا :قارعلا

 لاملا وهو :ًازنك ىمسي (امهدحأ) :ناعون ضرألا نم جرختسملا : يناساكلا لاقو

 ىلاعت هللا هقلخ يذلا لاملا وهو ءاندعم ىمسي (يناثلا)و ءضرألا يف مدآونب هنفد يذلا

 يف ةقيقح هنأ الإ ءامهنم دحاو لك ىلع عقي مسا زاكرلاو ءضرألا قلخ موي ضرألا يف

 0 ح مكلل ةلامعتساو :قدعملا

 هيلع ىرت نأب كلذ فرعيو .ةيلهاجلا زنك وه زاكرلا نم سمخلا هيف بجي يذلا

 للك يبنلا مساك مالسإلا ةمالع هيلع ناك نإف .مهمانصأ وأ مهئاسؤر ءامسأك مهتامالع

 هنأل ملسم كلم هنأل .ةطقللا ماكحأ هيلع يرجتو ةطقل وهف .كلذ وحنو نارقلا نم ةيا وأ

 ةيفنحلاو .ىعفاشلاو .كلامو .ةلبانحلا بهذم وه هانلق امو .هنع هلاوز ملعي مل
- 1 

 ؟هنم سمخلا ذخأ دعب زنكلا نم ىقابلا نوكي نمل 6

 سمخلا هيف اذهف تاوملا ضرأك دحأل ةكولمم ريغ ضرأ ىف دجو نإ ةيلهاجلا زنك

 سمخلا هيف بجيف ةكولمم ضرأ ىف دجو نإو .هدجاول سامخألا ةعبرألاو ,فالخ ريغب

)١1١0 

 )٠٠١9( 4ص ءاج ,كرابملا نبا فيلأت .«حيحصلا عماجلا ثيداحأل حيرصلا ديرجتلا» ٠١.

 :7ج هريثألا نبال «ةياهنلاو :اهيف تباثو ضرألا يف زكرم امهنم الك نآل ةغللا امهلمتحت نالوقلاو 1١1(

 .؟7ه8ص

 .58ص ء”ج .«عئادبلا» )0٠١11(

 .894ص .5ج .«عومجملا» .55ص .؟ج .«(عئادبلا» . 18ص .؟ج ,«ينغملا» )٠١١(
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 مامإلا نع ةياور وهو دمحمو ةفينح يبأ دنع هتثرو وأ ضرألا بحاصل هسامخأ ةعبرأو

 , 1١ 15”لمحأ

 :20319سمخلا هيف بحي يذلا زنكلا ةمص 5

 .هعاونأ فالتخا ىلع ًالام ناك ام لك وه سمخلا هيف بجي يذلا يلهاجلا زنكلاو
 نم كللذ ريغو»“ سانعتلاو :نطضلاو : ضايضرلاو» :نيدنكلاو + ةدضنلاو .«يهذنلا خب

 ىدحإو .يأرلا باحصأو .رذنملا نباو .ديبع يبأو .قاحسإ لوق وهو .نداعملا
 لوقلا اذهل ةجحلاو ,ةلبانحلا بهذم وهو ,«يعفاشلا يلوق دحأو كلام نع نيتياورلا

 رصتقي الو ركذ ام عيمج لمشيف مومع وهو ,««سمخلا زاكرلا يفو» : هي هللا لوسر ثيدح
 .ملعلا لهأ ضعب لاق امك ةضفلاو بهذلا ىلع

 :١23ةاكزلا هيف بحت يذلا زنكلا باصن -631/

 ةاكزلا بوجول ددحم (رادقم) باصن هل سيلف .هليلقو زنكلا ريثك يف بجي سمخلا
 هلوق يفو .لوألا يعفاشلا لوقو ؛ةيفنحلاو .كلامو «لبنح نب دمحأ بهذم اذهو «هيف

 ربتعي نأ يغبنيف ضرألا نم جرختسا اميف بجي لام قح هنأل هيف باصنلا ربتعي :ديدجلا

 .ةضفلاو بهذلا باصن وهو .باصنلا هيف

 :20هفرصمو زنكلا ةاكز رادقم -

 : لص هللا لوسر ثيدحل انلق امك « سمخلا وهف ةاكز نم زنكلا يف بجي ام رادقم امأ

 ءارقفلاك ةاكزلل نيقحتسملل وهف .سمخلا اذه فرصم امأو .«سمخلا زاكرلا يفو»

 لوق اذهو .اهل نيقحتسملا وأ ةاكزلا فرصم ىلع مالكلا دنع مهركذنس نيذلا مهريغو

 لوق وهو دمحأ مامإلا نع ةياور وهو ,يلبنحلا يقرخلا مامإلاك ملعلا لهأ نم قيرف

 . يعفاشلا

 امو 88ص كج .«عومجملا» 56-215 ص 25ج ««عئادبلا» 219-868١ص 23ج «(ينغملا» 1١5 ١(

 1 .اهدعب

 .اهدعي امو ١9ص «5ج «(عومجملا» 5١-275١ ص 235ج «(ينغملا» )٠٠١1١5(

 .؟١ص «.؟ج ««ينغملا» )٠١1١6(

 .87ص 25ج ؛(«عومجملا) ,351؟-١7 ص .؟ج .«ينغملا» )٠١15(

 انحلال



 : 00319 هيف بجي امو ضرألا نم جرختسملا ندعملا 484

 ندعملا اذه ةفصو .ضرألا نم جرختسملا ندعملا يف ةاكزلا بجت : ةلبانحلا لاق

 ضرألا يف ىلاعت هللا هقلخ امم ضرألا نم جرختسم لك وه .ةاكزلا بوجو هب قلعتي يذلا

 .«ساحنلاو ءصاصرلاو .ديدحلاو ,ةضفلاو ,بهذلاك ةميق هل امم «نداعملا رئاس نم

 .اهريغو .ظفنلاو ءراقلاو .تيربكلاو .قيقعلاو ءرولبلاو ,.دجربزلاو ,توقايلاو

 امهريغ امأ ,ةضفلاو بهذلاب الإ ةاكزلا قلعتت ال : ةيرهاظلاو يعفاشلاو كلام لاقو

 .ةاكزلا هيف بجت الف نداعملا نم

 يتلا نداعملا نم ةكولمم ريغ ضرأ يف مالسإلا راد يف دجوي ام :ةيفنحلا لاقو

 وهو يقابلا امأ .سمخلا اهيف بجاولاف ,ةضفلاو بهذلاك ةبرحلاب عبطتو ةباذإلاب بوذت

 اذه بوجو يف طرتشي ال كلذلو «ةمينغ هدجو ام نأ رابتعاب دجاوللف اهسامخأ ةعبرأ
 نأ يف فالخ الف ةكولمم ضرأ يف نداعملا هذه تدجو اذإ امأ .ةاكزلا طئارش سمخلا

 عباوت نم ربتعي ندعملا نأل .هريغ وأ وه هدجو ءاوس «كلملا بحاصل اهسامخأ ةعبرأ

 سمخ ال : ةفينح وبأ لاقف .ءسمخلا بوجو يف فلتخاو ءضرألا كلامل نوكتف ضرألا

 ضرأ يف هدجو ءاوس سمخلا هيف بجي :ةفينح يبأ ابحاص دمحمو فسوي وبأ لاقو «هيف

 هتقيقح زاكرلاو .«سمخلا زاكرلا يفو» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مومعب اجتحاو «راد وأ

 بوذي ال ام امأ ,ةباذإلاب بوذت يتلا نداعملا يف ةيفنحلا دنع هلك اذهو .ندعملل مسا

 ةباذإلاب بوذي ال ام نأل ,.هدجاول هعيمج نوكيو .هيف سمخ الف هوحنو لحكلاك ةباذإلاب

 اهلو بوذت ال يتلا نداعملا امأو .بارتلاك نوكيف ضرألا ءازجأ ةلزنمب ربتعي نداعملا نم

 .ةيفنحلا لاق امك رجحلا يف سمخ الو راجحألا سنج نم ربتعت اهنإف توقايلاك عاعشإ

 .اهدجاول اهلك نوكتو ةيفنحلا دنع اهيف ءيش الف طفنلاو ريقلاك ةعئاملا نداعملا امأو

 :1"2هيف ةاكزلا رادقمو ندعملا باصن - ٠

 .بهذلا نم ًالاقثم نورشع وهو ًاباصن غلبي نأ هيف ةاكزلا بوجول ندعملا يف طرتشي
 .ةلبانحلا دنع اذهو .نداعملا نم امهريغ نم كلذ ةميق وأ ,ةضفلا نم مهرد اتئام وأ

 )٠١11( 8ص .5ج «(ىلحملا» «57-58/ص .7؟ج ,(عئاذبلا» .7-51"ص اج .(ينغملا» 202١

 .اله ص .5ج .«عومجملا»

 )٠١١14( ص 25ج .«عومجملا» ,57ص .؟7ج .(عئادبلا» .91-50 غص ."ج .(ينغملا» 78-07 .
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 تالا طادقوو ب ةهتلاو ثعدلا نيود قالا اقر لاو طالعلاو ةطئاحللا نأكر
 .هانركذ ام وهو

 ْن هرتشي الو ,هانركذ يذلا ليصفتلا ىلع هيف سمخلا بوجوب نولوقيف ةيفنحلا امأ

 .هليلقو ندعملا ريثك ىف سمخلا مهدنع بجيف «باصنلا هغولب ندعملا يف

 بهذ لاقثم فصن رابتعاب رشعلا عبر وهف ةيعفاشلاو ةلبانحلا دنع ةاكزلا رادقم امأ

 يفو ««آلاقثم نيرشع غلبي ىتح ءيش بهذلا يف مكيلع سيل» : هلع هللا لوسر ثيدح

 بهذلا نم يأ قاوأ سمخو 2 (ةقدص قاوأ سمخ نود اميف سيل» :ثيدحلا ةضفلا

 . مهرد اتئام اهرادقمو

 .زاجملا هجو ىلع زنكلا ىلع قلطيو ,ةقيقح ندعملا ىلع قلطي مسا زاكرلاو «(سمخلا

 :369'2ندعملا ىف ةاكرلا بوجول لوحلا طرتشي ال - 88١

 وأ باصنلا هل طرتشي انلق ءاوس لوحلا يضم ندعملا يف ةاكزلا بوجول طرتشي الو
 . ةلبانحلاو ,ةيفنحلاو « ىعفاشلاو «كلام لوق اذهو  طرتشي هل

 باصن ىلع لوحلا يضم نم دب ال :رهاظلا لهأو .رذنملا نباو ,قاحسإ لاقو

 هيلع لوحي ىتح لام يف ةاكز ال» : ِْلَك هللا لوسر لوقب اوجتحاو ةاكزلا بوجول ندعملا

 ال امك ندعملا لمشي ال فيرشلا ثيدحلا نأ هذه مهتجح ىلع دري نكلو ,«لوحلا

 .ءامنلا ليمكتل ندعملا ريغ يف طرتشا امنإ لوحلا نأ امك .رمثلاو عورزلا لمشي

 امك ,لوح يضم هل ربتعي الف ةدحاو ةعفد هؤامن لماكت ضرألا نم جرختسا اذإ ندعملاو

 .عرزلل كلذ يف طرتشي ال

 ؟هتميق نم ندعملا جارخإ ةنوؤم بستحت له 2 8"

 بارتلا نم هصيلختو هتيقنت ىلعو ضرألا نم ندعملا جارختسا تايلمع ىلع قفني ام

 ) )1١19.الف ص (5ج .«عومجملا» ,. "57ص ء؟ج .«عئادبلا» «”ا/-75ص ءالج «.(ينغملا» 8١.
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 ىلع «ةيقنتلاو - بئاوشلا نم ندعملا صيلخت يأ - صيلختلا ةنوؤم : ةيعفاشلا لاق

 ,(١0ندعملا نم اهنم ءيش بسحي الو « سايدلاو داصحلا ةنوؤمك فالح الب كلاملا

 ىف ندعملا ىلع هقفنأ ام كلاملا بستحي ال هنأب اوحّرص دقف «ةلبانحلا لاق كلذكو

 هذه نادتسا دق ناك اذإ الإ يأ «هيلع ًانيد كلذ ناك اذإ الإ هتيفصت ىف الو هجارختسا

 ,(9'""0هتيفصتو نذعملا جارختسا ضرغل ةقفنلا

 ,١2"9(ينغملا» بحاص ةهنع اذه ركذ هقح نم ةنوؤملا همزلت ال : ةفينح وبأ لاقو

 ةنوؤمك ةاكز وه اندنعو «ةمينغلاك هنأ هلصأ ىلع هانبو .ةمينغلا لقن ةرجأك  ندعملا

 جارختسا ةنوؤم نأ ىلاعت هللا همحر ةفينح يبأ نع لوقنملا اذه رهاظو .9"'2(داصحلا

 . صاخلا هلام نم تناك وأ ةنوؤملا هذه نادتسا ءاوس هجرختسم مزلت ال هتيقنتو ندعملا

 :9""23رحبلا نم جرختسملا ندعملا ملمع

 دنع اذهو .امهوحنو ناجرملاو ؤلؤللاك رحبلا نم جرختسملا ندعملا يف ةاكز ال

 «كلامو .ءاطعو ءزيزعلا دبع نب رمع لاق هبو سابع نبا نع كلذ وحن يورو «ةلبانحلا

 .ديبع وبأو روث

 نأ كلذ ىنعمو ,.يرهزلا لوق وهو ,ةاكزلا هيف نأ ىرخأ ةياور لبنح نب دمحأ نعو

 . هجرختسمل نوكي ندعملا لك

 وهو .دمحمو .ةفينح يبأ لوق يف رحبلا نم جرختسملا يف ءيش ال :ةيفنحلا لاقو

 .١8ص 25ج .«عومجملا» )٠١١(

 )37 )1١7١ص 2”ج .(«ينغملا» (7١٠؟) . 77ص 2”ج .«ينغملا» .

 755 ( 2ص .5ج .«عومجملا» 8# . )٠١715( "8ص 20ج ,«عئادبلا» .

 فيما



 عباسلا ب اسلا بلطملا

 نيدلا ةاكز

 :نيّدلا فيرعت - 84

 لام هنأ ىنعمو .©""ةمذلا يف يمكح لام نع ةرابع :ءاهقفلا. حالطصا يف نْيَّدلا

 .لاملا مكح هل نأ يأ :يمكح

 وأ هفلتأ لام نع ًالدب نوكي ةمذلا يف بجاو لامل مسا نْيّدلا» :«ريدقلا حتف» يفو
 20590(. . .اهيلع دقع ةعفنم وأ هعيب دقع عيب وأ هضرتقا ضرق

 :هب ةاكرلا قلعت ةيفيكو ىدمو نّْيّذلا ماسقأ -

 يفف «نيدملا ةمذ يف وهو لوحلا هيلع لاحو ًاباصن غلبي رخآ ىلع نْيَد هل ناك نم
 : يتآلاب اهزجون ءاهقفلل لاوقأ هيف ةاكزلا بوجو

 : ةلبانحلا دنع : ًالوأ - 4

 اذه بحاص ىلعف .هل لذاب هب فرتعم ىلع نْيَذ :(لوألا) :ناعون مهدنع ْنيَّدلا

 نم ىضم امل يدؤيف هضبقي ىتح هتاكز جارخإ همزلي ال هنأ الإ .هتاكز نئادلا يأ نيدلا

 دنع ناتياور هيف اذهو .هب لطامم وأ هل دحاج وأ رسعم ىلع نيد :(ىناشلا) .ةدملا

 هضبق اذإ هيكزي : ةيناثلاو ءقاحسإو .ةداتق لوق وهو هيف ةاكزلا بجت ال : ىلوألا :دمحأ

 ا يبأو .يروثلا لوق وهو ءةدملا نم ىضم امل

 :9١23ةيعفاشلا بهذم  ملالا/

 هل دحاج وأ هل لذاب ءيلم نيدم ىلع ناك نأب نيدلا ءافيتسا نكمأ اذإ مهدنعو

 بجوو هيف ةاكزلا تبجو لجؤم ريغ الاح نْيَّدلا ناك نإف ,تابثإ ةنيب نئادلا دنع نكلو

 ةاكزلا بجت :هيف لاوقألا ّحصأف ًللجؤم نيدلا ناك نإو .لاحلا يف اهجارخإ نئادلا ىلع

 . 13١ ضص هج .«ريدقلا حتف» 375١ 0١( . 774 ص هج (عئادبلا» 65١ ٠١(

 .77ص .5ج .«عومجملا» )٠١78( . "ص .”ج «(«ينغملا» 70 ٠١(

 فرح



 نيدملا راسعإل هؤافيتسا رذعتي نيدلا ناك اذإ امأ ,.لاحلا يف اهجارخإ بجي ال نكلو .هيف

 يف لاوقأ هيف ةاكزلا بوجو يفف هتبيغ وأ نيدملا لطمل وأ «نئادلل ةنّيب الو هدوحج وأ

 لبق اهجارخإ بجي ال نكلو .ةاكزلا بوجو : مهدنع اهنم حيحصلا ,ةيعفاشلا بهذم

 .ةيضاملا ةدملا نع هتاكز جرخأ نئادلا هضبق اذإف «نيدلا ضبق

 :9*0ةيفنحلا بهذم - 88

 نيدو .يوق نيد :بتارم ثالث ىلع نيّدلا : ىلاعت هللا همحر ةفينح ىبأ دنع

 : هيف ةاكزلا بوجول ةبسنلاب همكح هل عاونألا هذه نم عون لكلو . فيعض نيدو . طسوتم

 : يوقلا نيدلا أ

 بوجو يف فاالخ الو ,ةراجتلا لام نع لد بجو ام وه : يوقلا نيدلاو

 ةاكز نم ءيش ءادأب بطاخي ال هنأ الإ .لوحلا هيلع لاحو ًاباصن غلب اذإ هيف ةاكزلا

 هيكزيف ءًامهرد نيعبرأ نع لقي ال هنم ًاءزج ضبقي وأ نْيَّدلا ضبقي مل ام ٠ 2 ىضم ام

 اهنع جرخي مل ًامهرد نيعبرأ ضبق ناك نإف .ًامهرد نيعبرأ نع دحاو مهرد جارخإب

 . ائيش

 :فيعضلا نيدلا

 لاخي نشل اهع الدب هيسووا «ثاريملاك ًالصأ ءيش نع ًالدب ال بجو ام وهو

 ضبقي مل ام نيدلا اذه يف ةاكز الو .صاصقلا نع حلصلاو ؛ علخلا لدبو رهملاك
 .نفيفلا دعب نوخلا .دياع لوختو هنم' ابان

 :طسولا نيّدلا -

 اهبحاص اهعاب اذإ نكسلا راد لدبك ةراجتلل سيل لام نع الدب بجو ام وهو
 مامإلا لوقي امك َنْيَّدلا اذه يفو .هعيب ىلإ جاتحا اذإ هتيب ثانأ نمث وأ
 مل ام ءادألاب بطاخي ال نكلو ة 6م لا هيف بجت : ( ىلوألا) : ناتياور - يناساكلا

 ىتح هيف ةاكز ال ةيناثلا ةياورلاو :(ةيناثلا) . ىضم ام نك هضيق اذإف ءاباضت ضبقي

 .50”ص اءاج .(ةعبرألا بهاذملا ىلع هقفلا» ٠١. ص كج .«عئادبلا» (١٠؟9)

 و



 حصأ ةياورلا هذهو . ضبقلا تقو نم لوحلا هيلع لوحيو ءًاباصن هنيد نم ضبقي
 .(هعئادب» يف يناساكلا هلاق ام ىلع نيتياورلا

 بجت اهلكو ,ءاوس اهلك نويدلا : ةفينح يب امحاص دمحمو .فسوي وبأ لاقو - 4

 مل ام ًالصأ اهيف ةاكزلا بجت ال اهنإف ةلقاعلا ىلع ةيدلا الإ ضبقلا لبق اهيف ةاكزلا

 .لوحلا اهيلع لوحيو ضبقت

 :23”ةيرهاظلا بهذم ٠

 مهن رقت ىلع دفع الجوخ وأ الاعت ناك هاوس "+ نيف هريغ :ىلغ هل ناك جمب هاولاق
 ةاكز الو ءاوس كلُذ لك ءركنم وأ رقم ريقف دنع وأ «نيدلل ركنم وأ .هنم هؤافيتسا هنكمي

 هب فنأتسا هضبق اذإف «نئاّدلا هضبقي ىتح نينس نيدملا دنع ماقأ ولو هبحاص ىلع هيف

 .هيف ةاكز الف ةاكزلا هيف بجت ال ام هنم ضبق نإف .ءالؤه

 :(0”ةيكلاملا بهذم م١4

 انتزو: كهوركذ طروش هيعنف دعب الا :نيدلا اذه كري الق الام وريغ نيقرفأ دع :ارلاق
 ةنس بستحتو .نينس نيدملا ةمذ يف نْيَّدلا يقب ولو ءطقف ةدحاو ةنسل هضبق دعب هيكزي

 نيدلا هكلما خيرات نم ًاءانصت نقوعملا ءزجلا ناك نإ هرج و أ ضوبقملا نيدلا اذه ةاكز

 .هاكز دق ناك نإ هتيكزت خيرات نم وأ - ًاضرق نيدملل هاطعأ ام اذهو

 ع 2# هر ع

 هضبق دعب الإ هيكزي الف ,هتُمذ يف انْيَد يرتشملا دنع نمثلا يقبو ائيش عاب ول :اولاقو

 هل ًانْيَذ علخلا لدب يقبو هتجوز علاخ اذإ مكحلا اذكو .ًاباصن ناك اذإ هيلع ةنس رورمو

 :ةحوزلا ةمذ نق

 ىضم امل هيكزي هنأو «لوحلا هيلع لاحو ًاباصن غلب اذإ نْيَّدلا يف ةاكزلا بجت مهدنع ع 7 12

 ايل هكذا نموويم نوع وصوم اني و نكرم نمو» : «راهزألا حرش» يف ءاج دقف «نينسلا نم

 )0*٠١( كج .«ىلحملا» ص”٠١.

 1١١*٠١( 4ص تج .«ىلحملا» ء1ة86ص ءج . (يقوسدلا ةيشاحوو ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» 60٠١*

 4ص ١2ج «(«ةعبرألا بمهاذملا ىلع هقفلا» 5080-56١.,

 كيف



 وأ مهاردب هراد عيبي نأ وحن ىَكَرُي ال ام ضّوع نيدلا كلذ ناك ولو .نيئسلا نم ىضم

 ةمذ يف يهو لْؤَحلا ريناندلا وأ مهاردلا هذه ىلع لاح اذإف .ًادعاصف ًاباصن ريناند

 .©9”2عرهملاو علخلا ضوع كلذ ْنمو ءاهاكز عئابلا اهضبقف يرتشملا

 بهذ دقف .مهدنع هيلع قفتم طرشب سيل ءافيتسالا وجرم نيّذلا نوك نأ ودبيو

 اذإف» :لاقو نيدلا ةاكز بوجو «ريضنلا ضورلا» يف ءاج دقف .هطارتشا مدع ىلإ مهضعب

 يضر يلع نع هركذ يذلا رثألا رهاظ يأ  هرهاظو ,ةاكزلا هتمزل  نيدلا ضبق يأ  هضبق

 ىف قرف ال هنأ اضيأ ةرهاظو:- نيتسلا لاوخألا تددغت ولو ئّضم:انمَل هيكزي هنأ - هنع هلا

 باصنلاو كلملا وه ةاكزلل بجوملا ذإ انشبوا ردح نيدلا نوكي نأ نيب ةاكزلا بوجو

 , 0309 (اهنم ءيش لتخي ملو لوحلاو

 : ةيرفعجلا دنع - 84

 لامو» : يسوطلل «ةياهنلا» باتك يف ءاج دقف ءنْيَّدلا يف ةاكز ال :ةيرفعجلا دنعو

 ةلاخب هكرت نإ .ةاكزلا "نضرهتسيلا ىلع فت ]ب هيخاض ىلع ةاكر هيف نسل ضرقملا

 , 9”"2(لوحلا هيلع لوحي ىتح

 :نيّدلا ةاكز ةلأسم يف حجارلا 14

 اذإف «نيدملا ةمذ يف ًانْيَد ماد ام هيف ةاكز ال َّنَأ نيدلا ةاكز ةلأسم يف يدنع حجارلاو

 نإ هيلع لوحلا رورم طرش .ةهج نم هبستكي لام يأ ةلماعم ضوبقملا اذه لموع هضبق
 نيل هوه لضالاف . لاومألا _نمهيلإ همس نوحي ام ىلإ همص كعب وأ «هسفنب ًايانضن ناك

 : يتأي ام لصألا اذه لئالدو ةاكز نيد ف

 : نيدلا ةاكز بوجو مدع لئالد 6

 يورو .ةاكز نْيَّدلا يف سيل :تلاق اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نينمؤملا مأ نع يور -أ

 ,9""©2ءاطع نعو ءرمع نب هللا دبع نع لوقلا اذه لثم

 )5"٠١( ص ١1ج «راهزألا حرشا» "47 .

 "٠١ ( أكل ص ءكلكجا .(ريبكلا هقفلا عومجم حرش ريضنلا ضورلا» 5

 )4*٠١( 76ص . يسوطلل «ةياهنلا» ١. )ه*٠١( ؛ص .5ج .(«ىلحملا» ١٠١.

 فلن



 هكلمي نأب هبحاصل ًامات ًاكلم ًاكولمم نوكي نأ ةاكزلا هيف بجت يذلا لاملا طورش نم - ب

 مث .العفو ةقيقح هدي يف سيل هنأ الإ ن نكادتل اكول ناك نزو نذل هدير شقر

 ةقسلاب اقانوسي ال نيذلاو امان قوكرب نأ ةاكرلا هيف نحف" ىذلا لاجلا ظورتش خه

 ؟ةاكزلا هيف بجت فيكف .هبحاصل

 نيجاتحملا ةبرك جيرفت نم هيف امل « ؛هيلإ بدنو نيجاتحملا ضارقإ يف عرشلا بُعر - ا
 يردن اكل نيماسمملا نيب دان اغلا نش الظن نر ًارهظم هناك وو قوز رعملا :ةةعاعو
 ةنيمم هباحصأ ضعب نعو لك هللا لوسر نع ل تءاج دقو .عرشلا يف هيلإ

 عماجلا» يف يطويسلا هركذو ءهجام نبا هجرخأ يذلا ثيدحلا يفف ءكلذ
 7 قرسا ةلبل تيارو# : لاق قو للإبل وستر نأ هنعاشلا يضر. نملا نع +ةريفتصلا

 اي :تلقف ءرشع ةينامثب ضرقلاو ءاهلاثمأ رشعب ةقدصلا :ًابوتكم ةنجلا باب ىلع
 .هدنعو لأسي لئاسلا نأل :لاق ؟ةقدصلا نم لضفأ ضرقلا لاب ام .ليربج

 هدنعو :يأ  هدنعو لأسي لئاسلاف .7٠2(ةجاح نم الإ ضرقتسي ال ضرقتسملاو
 الإ ضرقلا"ةتبلاط نأ :«نضرتقملاو قالا نورك + ىاناءايدلا نم عت

 ليضفت هجو ءاج انه نمو .ضرتقا امل اهالولو هل تضرع ةجاح نم الإ ضرقتسي
 .59*2ةقدصلا 4 ضارقإلا

 0 0 ءامهضرقأ مث ءَناَدَرُي مث «نيرانيد ا نأل» :لاق هنأ ءادردلا يبأ نعو د

 امأ ,هددجتب ددجتي ضارقإلا عفن نأ اذه يف ىنعملاو ."**(امهب قدصتأ نأ نم

 هنأ بلاغلا نأل ةدحاو ةرملو طقف هل هتدئافو هيلع قدصتملل اهعفنف .ةقدصلا

 ىغبنيف .جاتحملل هنم ةاساوم ءامنلا نع هضرقأ يذلا هلام لطع دقو « نسحم نئادلا  ه

 .ةاكز هضرقأ اميف بجت ال نأ

 ضارقإ نع ضعبلا عانتما وأ ماجحإل ًاببس نْيَّدلا يف ةاكزلا باجيإ نوكي دق و

 )5”٠١( يطويسلل (ريغصلا عماجلا» ١ 4"م88ه ثيدحلا مقرو 7584 ص كج .

 90 ٠١( :ج . يوانملل « (ريغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيف») «٠ 4ص .

 )0”٠١( :4ج ««ينغملا» ص”١7”7.

 فيحا



 لاق هيف بغرو نواعتلاب رمأ عرشلاو «نيملسملا نيب نواعتلا فعضيف «نيجاتحملا

 ضارقإلاو ,«ناودعلاو مثإلا ىلع اونواعت الو ىوقتلاو ربل ىلع اونواعتو» : ىلاعت

 ال هفاعضإ وأ نواعتلا عطق يف ببستي امف .ىوقتلاو ربلا ىلع نواعتلا لبس نم

 : ْنيّدلا يف ةاكزلا بوجو مدع طورش

 : ناطرش هل طرتشي وأ « نيديقب ديقم نيدلا 6-5 ةاكزلا بوجو مدع نكلو

 ضرقي نأك «ةاكزلا نم رارفلا نيرخآلا هضارقإب نئادلا دصقي ال نأ :لوألا طرشلا

 ةاكزلا هيف بجتف ةاكزلا لوح هيلع لوحي الئل لام نم ًائيش هتيب لهأ نم ًادحأ وأ هتجوز
 بجو دصقلا اذهب ضرقأ نإف «ةاكزلا هيف بجتف ةاكزلا هيلع بجو دصقلا اذهب ضرقأ نإف

 .نيّدلا اذه ََلْزي مل نإ مثإلا هقحلو «ءيسلا هدصقل ًاًدر هضرقأ اميف ةاكزلا هيلع

 ةجاح ءافتنال هل هلذب اذإ نيدّملا نم هنيد ضبق نم عنتمي ال نأ :يناثلا طرشلا

 نئادلا عانتما نأل .نّْيَّدلا نم هتمذ غيرفت يف هتبغرل وأ .هتمذ يف نّْيَّدلا ءاقب نم نيدملا

 ةاكزلا باجيإب ءيسلا هدصق هيلع دريف «ةاكزلا نم رارفلا هلصق ىلع ةنيرق نيدلا ملست نم

 يف نيدلا ءاقب ىلإ نيدملا ةجاح نم هنقيتل نيدلا ملست نم هعانتما ناك اذإ امأ . نيد يف

 نم سأب الف درلا ىف هرخآأت نم هئايحل وأ ةلطامملاب مهتي الغل نئادلل هلذبي امنإو هتمذ

 .ةلاحلا هذه يف هيف ةاكز الو ,نيدملا ةمذ يف هئاقبإو نيدلا ضبق نم نئادلا عانتما

 ؟ةاكز هيف لهو لجؤملا ةأرملا رهم - 81

 يف ةجوزلل نيد لجؤملا ةأرملا رهمو .هيف ةاكزلا بوجوو نيَّدلا يف ءاهقفلا لاوقأ اني

 ةهج نم ىرخألا نويدلا مكح  لجؤملا رهملا  نيدلا اذه مكح نوكي لهف اهجوز ةمذ

 نيد يف ةحيرصلا مهلاوقأ نم حضتي باوجلاو ؟اهقلعت مدع دنع وأ اهب ةاكزلا قلعت

 : ىلي اميف اهركذنو .رهملا

 :0©ةيعفاشلا بهذم :ًالوأ

 ةأرملا نأ ىلع - ةيعفاشلا ءاهقف يأ - باحصألاو ىعفاشلا صوصن تقفتا :اولاق

 .١14؟5ص ء١ج ؛(جاتحملا ينغم) . 75ص ."5ج .(عومجملا» )9*٠١(

 ا



 جارخإ اهمزليو .لؤَحلا هيلع لاح اذإ  جوزلا ةمذ يف رهملا يأ - قاذصلا ةاكز اهَمْزلُي

 بوجو يف رثؤي الو .لوخدلا لبق ناك نإو ,فالخ الب لوحلا رخا يف هعيمج نع ةاكزلا
 هنوك الو ءاهريغ وأ ةدرب خسفلاب طوقسلل ًاضرعم رهملا اذه نوك هعيمج نع جارخإلا
 .قالطلاب ةايحلا يف لوخدلا لبق ةقرفلا تعقو اذإ يأ هفصن طوقسب ًاضرعم

 :١23؟”)ةيكلاملا بهذم : ًايناث - 4

: 7 0 
 وأ الاح رهملا ناك ءاوس .هضبق موي نم ةنس يضم دعب الإ هيف ةاكز ال ةأرملا رهم

 .00147ةضحلا بفهذم :ًاكلاث م

 لوحيو هضبقت مل ام جوزلا ةمذ يف لجؤملا ةأرملا رهم يف ةاكز ال :ةفينح وبأ لاقو

 لبق هيف ةاكزلا بجت الف لامب سيل امع الدب بجو هنأل ءاباصن ناك نإ لوحلا هيلع

 لبق هيف بجت ةاكزلاف دمحمو فسوي يبأ هيبحاص دنع امأو .هيلع لوحلا ّيضمو ءهضبق

 . ءاوس اهلك امهدنع نويدلا نأل ء.هضبق

 :15"20ةلبانحلا دنع :ًاعبار 86١

 اهمكح هلو ,نويدلا رئاسك نْيَد وه اهجوز ةمذ يف ةأرملا رهم نأ ىلإ ةلبانحلا بهذ

 رسوم ءيلم جوز ىلع ناك اذإف ,مهنع هانركذ يذلا ليصفتلا ىلع هب ةاكزلا قلعت ةهج نم

 رسعم جوز ىلع ناك نإو .نينسلا نم ىضم امل هتاكز تّدأ هتضبق اذإف هيف ةبجاو ةاكزلاف

 بوجو يلبنحلا يقرخلا مامإلا راتخاو .يلبنحلا بهذملا يف نيتياورلا ىلعف دحاج وأ

 لوخدلا لبق اهقالطب هفصن طقس نإف ؛هدعبو لوخدلا لبق ام نيب قرف الو هيف ةاكزلا

 اهرهم لك طقس ول كلذكو .هضبقت مل ام نود هتضبق ام ةاكز اهيلعف ,فصنلا تذخأو

 لوح هيلع ىضم نإو .هتاكز اهيلع سيلف اهتتهج نم ببسب حاكنلا خاسفنال هضبق لبق

 )٠١40( .باطحلل «ليلجلا بهاوم» «14556ص .١ج « يقوسدلا ةيشاحرو «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» ج٠١

 4ص ١".

 كج ,(ةعبرألا بهاذملا ىلع هقفلا» .7 07ص ءا"ج ««ينغملا» ٠١ ص ء”ج ««عئادبلا» )٠١41(

 .ه١5ص

 )٠١49( 7ص ,”ج .(ينغملا» ,



 لبق لاوحأ هيلع تضم ّنِإو ءلوحلا كلذل هيكزت نأ اهمزل ءهلك هتضبق مث هضبق لبق
 صقن نإف .ةاكزلا جارخإب باصنلا صقني مل ام ,نينسلا نم ىضم امل هلك ُهنَكَز هضبق
 رهملا ناك ولف ءباصنلا نود حبصأ هنأل ؛ يقابلا يف ةاكز الف ةدحاو ةنس ةاكز جارخإب

 اذإف هتضبق مث «نينس رشع جوزلا ةمذ يف هيلع ىضمو بهذ ارانيد نيرشع جوزلا ةمذ يف

 ةاكز اهيلع بجي الف باصنلا نود وهو فصنو ارانيد رشع ةعست نوكي يقابلاف ةنسل هتكز

 .هنم ىلوألا ةنسلا ةاكز جارخإب باصنلا نع هناصقنل .ىرخألا نيئسلا

 لوحلا يضم دعب هتمذ يف يذلا لجؤملا اهرهم نم اهجوز ةأرملا تأربأ ولو

 هبشأف هيف تفرصت اهنأل «ةاكزلا اهيلع :(امهادحإ) :ناتياور دمحأ نعف .هيلع رثكأ وأ
 جوزلا نأل .حصأ .ىلوألاو :ةمادق نبا لاق .جوزلا ىلع هتاكز : (ةيناثلاو) .هتضبق ول ام

 امل امهنم دحاو ىلع ةاكزلا بجت ال نأ لمتحيو ءهنع نيدلا طقس امنإو ًائيش كلمي مل

 .اهطاقسإ ريغب طقس ول امك هتاكز اهمزلت ملف نيَّدلا ضبقت مل ةأرملاو «جوزلا يف انركذ

 : ةيديزلا بهذم م6

 نينسلا نع رهملا تضبق اذإ اهجرختو ءاهجوز ةمذ يف ةجوزلا رهم يف ةاكزلا بجت
 .5"2جوزلا ةمذ يف اهرهم اهيف يقب يتلا

 :١20؟9ةيرهاظلا بهذم 5

 هيلع لاحو ًاباصن ناكو .هتضبق اذإ الإ اهجوز ةمذ يف ةأرملا رهم يف ةاكزلا بجت ال
 بحت آل نيدلاو .ءئرخألا نويدلا ةلزنمب رهملا .نآل ةاكزلا هيق بجت كلذ دنعف .:لوحلا

 .رهزملا كالدكن ااه ناكرنلع' ةاردعلا يضم هدف لعيدألا ةاكو هيف

 :رهملا ةاكز ةلأسم يف حجارلا لوقلا

 ناك اذإ اهجوز ةمذ يف ةأرملل يذلا لجفملا رهملا يف ةاكزلا بوجو مدع حجارلاو

 لاحو .هتضبق اذإ هتاكز اهيلع بجي امنإو «جوزلا ةمذ يف وهو لؤَحلا هيلع لاحو ًاباصن
 رشا اذهل ديك دتح يفت كعب اهي لرخلا هيلع

 )٠١45( 47ص .١ج «ةيديزلا هقف يف «راهزألا حرش» .

 )٠١54( كج . مزح نبال «ىلحملا» ص١٠١6.

 ملا



 ةاكزلا لام يف طرشلاو ءًايمان آلام ربتعي ال جوزلا ةمذ يف رهملا نأ حيجرتلا اذه هجوو

 نسح نم نيسورلا نيب ام: نأ امك ايمان نوكي نأ ةاكزلا هيف بجت ىذلا:لاملا قاد

 امبر لب ءاهرهمب جوزلا ةبلاطم نم ةجوزلا عنمي امهنيب ةيجوزلا ةطبارلاو ةدوملاو ةرشعلا

 ءيلملا جوزلا لذب ول نكلو .ةعيطقلا ىلإ امبرو لب امهنيب ةشحولا ىلإ هل اهتبلاطم يّدؤت
 اهنم ةبلاطم نودو هسفن ءاقلت نمو رايتخاو اضر نبع .هتجوز ىلإ لجؤملا رهملا رسوملا

 يلت يتلا ةدملل اهرهم ةاكز ءادأ اهمزلي ةلاحلا هذه يفف .هنم همّلستت ملو هلبقت ملف ءهيلإ

 .رهملا لوبق اهضفر

 :ضرقلا تادئس ةاكز 5

 .ةددحم مايقأ تاذ - ضرق تادنس - ةيعمج وأ ةسسؤم وأ ةكرش وأ ةموكح ردصت دق

 دعب اهيردصُم لبق نم اهتميق دادرتساو فرصلل ةلباقو .«رانيد ةئامب دحاولا دنسلا نوكي نأك
 ةنئافب فانيلا مذ نورك دقو ةتيتتب ةردصأ نمل انناو دقننلا كلام نوكيو :هةليعم هذه

 بحاص ينكزي فيكف ءردان وهو ةدئاف نود نوكت امبرو ءاهيلع بلاغلا وه اذهو «ةنيعم

 ؟هردصأ نم ةمذ يف هل نيد غلبملا اذه نأ رابتعاب .دنسلا غلبم دنسلا

 -: ىتآلاب هب قلعتي امو هزجون « ليصفت هيف باوجلا

 مارح اذهو «هنيعب ابّرلا وه اهبحاصل ةنيعم ةبسنب ةدئافلا تاذ تادنسلا ءارش نإ :ًالوأ

 ,ةدئافب اهنأ ًالهاج اهارتشا وأ ثرإلا قيرط نع تادنسلا هذه ملسملا كلم اذإ :ًايناث

 ةدئاف نم اهيلع بترت ام امأ ءاهردصأ نمم اهتميق درتسي نأ ةلاحلا هذه يف مكحلاف
7 

 «ةاكزلل نيقحتسملا ىلع هقفنيو هذخأي نأ ىلوالاف هذخأ نإو هذخأي الف ابر نم يأ

 ىضمو ًاباصن ناك اذإ تادنسلا غلبم يكزي نأ هيلعو .مهوحنو نيكاسمو ءارقف نم
 . ءارشلاب وأ ثرإلاب تادنسلا هذه هكلمت خيرات نم لوحلا هيلع

 لالا لإ تحاتسا ياللا ةيركج وأ ةيريعت ةيشس و[ هن رق ةدينع تكرديمأ "اذ: انلاق

 اهغلابم يكْزُي ال اهكلام وأ تادنسلا هذه يرتشم نإف «ةدئاف نودب ضرق تادنس
 نيد اذه نأل ءْنْيَّذلا ةاكز ةلأسم يف انحّجر امك لولا هيلع ىضمو ًاباصن تغلب اذإ

 ظ ران و هيفاش وت هبل نيا وج نمل نوهت
 فلاب



 :رامثتسالا تادئس ةاكز مال

 ليغشتل ةددحم مايقأ تاذ تادنس يأ ءرامثتسا تادنس ةئيعم ةهج تردصأ اذإ

 ءةحابملا ةراجتلا لامعأ يف تادنسلا غلابم نم ةهجلا كلت ىدل لصحتي ام رامثتساو

 هذه لامعأ ةجيتن نلعتو .مهتادنس غلابم ةبسنب تادنسلا باحصأ ىلع مسقي حبرلاو

 .رثكأ وأ نيتنس لك يف وأ ةنس لك يف ةهجلا

 تادنسلا مايقأ عومجم يكزي نأ تادنسلا بحاص ىلعف ,حبرلا ريداقم تنلعأ اذإف
 اهيلع ىضم دق ناك اذإ حابرأ نم هتققح ام اهيلإ ًافاضم ًاباصن تغلب اذإ اهكلمي يتلا
 . حابرألا نالعإ خيرات ىلإ تادنسلا هذه هكلمت خيرات نم ةدملا عيمجلو «لوحلا

 هكلمت خيرات نم اهيلع هتاكز نوكتو ءاحبر ققحت مل اذإ تادنسلا هذه يكزي كلذكو
 .تادنسلل ةردصملا ةهجلا لامعأ جئاتن نالعإ خيرات ىلإ تادنسلا

 ةلبانحلاو «ةفينح ىبأو .كلام بهذم نم هانركذ ام ىلع سايقلاب وه ءانه هانلق امو

 لام ةاكز ىف هانلق امو .دافتسملا لاملا ةاكز يف هانلق امو عويشلا ىلع لاملا ةيكلم يف

 دنسلا بحاص وه لاملا بر :ةبراضم ةكرش نوكت رامثتسالا تادنس نأل 2'؟”ةبراضملا

 رامثتساب موقتو تادنسلا تردصأ ىتلا ةهجلا وه لماعلا وأ براضملاو «تادنسلا وأ

 .اهغلابم

 0١ الال لحام كك ك5 :تارقفلا (١٠:؛5)

١١ 





 مر سر

 :لازا)( ضو
 :ثحبلا جهنم ديهمت -

 الف .ةاكزلل نوقحتسملا : يأ «ةاكزلا مهيلإ 527 ْنَم :ةاكزلا فراصمب دوصقملا

 مهيلإ ةاكزلا لاصيإ ةيفيك ةفرعم بجو اوفرُع اذإف .مهفاصوأو مهفانصأ ةفرعم نم دب

 ةاكزلا نم لاملا بحاص ةمذ أربتو مهيلإ ةاكزلا ءادأ حصي ىتح «لاصيإلا اذه طورشو

 :نيثحبم ىلإ لصفلا اذه مسقن اذه ىلعو

 .ةاكزلل نوقحتسملا :لوألا ثحبملا

 . هطورشو ةاكزلا ءادأ : ىناثلا ثحبملا

١* 



 كرذلل يرمل)

 ةاكرلل نوقحتسملا

 :ثحبلا جهنمو ديهمت - 4

 نايب نم دب الف «ميركلا نآرقلا يف ىلاعت هللا مهركذ نيذلا مه ةاكزلل نوقحتسملا

 هذه نم ةاكزلل قحتسملا يف اهققحت بجاولا طورشلاو ..فنص لكب دوصقملاو , مهفانصأ

 . فانصألا

 :نيبلطم ىلإ ثحبملا اذه مسقن اذه ىلعو

 :ةاكرللا ةيهشيتلا فانا لوألا 'ئنطملا

 . نيقحتسملا فانصأ يف طرتشي ام : يناثلا بلطملا

 لوألا بلطملا

 ةاكزلل نيقحتسملا فانصأ

 :نيقحتسملا فانصأ ركذ ميركلا نارقلا

 اهيلع نيلماعلاو نيكاسملاو ءارقفلل تاقدصلا امنإ# :زيزعلا هباتك يف لجو زع لاق

 هللاو هللا نم ةضيرف ليبسلا نباو هللا ٍليبس يفو نيمراغلاو باقرلا يفو مهبولق ةفلؤملاو

 نود ةضورفملا ةاكزلا :ةميركلا ةيآلا هذه يف تاقدصلاب دارملاو ."":'94ميكح ميلع

 اهراعشإل تاقدصلا مساب ةاكزلا تيمسو «روذنلاو تارافكلاو عوطتلا تاقدص نم اهريغ

 .©"*عوطتلا تاقدص : يأ لْفَتلا تاقدص اهلومشلو اهلذاب قّدصب

 5٠[. ةيآلا : ةيوتلا ةروس] )٠١55(

 ١/51 ٠١( كج , يلمرلل «جاتحملا ةياهن) ص١55.
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 فانصألا هذه ريغ ىلإ ةاكزلا عفد زوجي ال هنأ يف ملعلا لهأ نيب فالخ الو 0١

 .#ءارقفلل تاقدصلا امنإ# :لاق لجو زع هللا نأل ,ةميركلا ةيآلا هذه يف ةروكذملا

 قاقحتسا تبثث : يأ هادع ام يفنتو روكذملا تبنت :رصحلا ديفت هامّنإ»و ةملكو ءخلا

 . مهريغ نود فانصألا هذهل ةاكزلا

 :ثحبلا جهنم -/مك؟

 عورفلا هذه نم ًاعرف رثكأ وأ فنص لكل صصخنو ءعورف ىلإ بلطملا ذه مسقن

 : يلاتلا وحنلا ىلع

 .نيكاسملاو ءارقفلا :لوألا عرفلا

 .اهيلع نيلماعلل : يناثلا عرفلا

 . مهبولق ةفلؤملا :ثلاثلا عرفلا

 . باقرلا يف : عبارلا عرفلا

 .نيمراغلل : سماخلا عرفلا

 . هللا ليبس يف :سداسلا عرفلا

 . ليبسلا نيا :عباسلا عرفلا

 لوألا عرفلا

 نيكاسملاو ءارقفلا

 : ©019نيكسملاو ريقفلا فيرعت - 8

 نم ةجاح ٌُدشأ ريقفلا نأ الإ .ةقافلاو ةجاحلا عماج امهعمجي نيكسملاو ريقفلا

 ."5ج .(عومجملا» « 141/-585ص ١1ج .«عانقلا فاشك) 57١-47١« ص «اج .(ينغملا» (م548١1)

 - 27” ج « يسخرسلل «طوسبملا» ءاهدعب امو ١ 8ص كج .«جاتحملا ةياهنو 57١-275١8 4ص

 فلل ن



 لبق ءارقفلا ركذي أدب ىلاعت هللا نأ كلذ ىلع لدي .هنم ًالاح أوسأ ناك مث نمو نيكسملا

 لج هللا نآلو ةجاح رثكأ مهنأل ,مهأ مهنأ ىلع ٌلدف مهألاف مهالاب أَدِبُي امنإو «نيكاسملا
 َّنَأ ىلاعت ربخأف ,2'؛"رحبلا ىف نولمعي نيكاسمل تناكف ةئيفسلا امأ» :لاق هلالج
 . ءاهقفلا نم مهقفاو نمو ةيعفاشلاو ةلبانحلا لوق اذهو .اهب نولمعي ةنيفس مهل نيكاسملا

 :اولاقفا نيكستملاو ريققلا نم: لكلا الباص وعضو ةقز

 ةعاقعو محار ةثالف وبلا ف ل ال طا باسل هل

 . مهارد ةرشع مويلا يف

 قدك لالوت كنك را فل َء وأ .لام نم هتيافك مظعم وأ فصن دجي نموه : نيكسملاو

 ةعبس وأ ةسمخ هلام ةلغ وأ هبسك نم هيتأيو مويلا يف مهارد ةرشع هتيافك تناك ول امك هب

 نوم اساور ةجاح شا قيكسملا نأ ىلإ ةيرقعجلاو ةيديزلاو ةلشحلا يهقو

 ام وهو هينغي ال ًائيش كلمي نم :ريقفلا :اولاقف امهنم لكل ًاطباض اوعضوو «ريقفلا نم
 2000 : ةيفدسلاو «تاستلا وف

 اهحرت 00000 ا

 : ىلاعت هلوق يف ماللاف . مهل ةّيراع وأ اهيف ءاركأ مع لب زمول نكت ملااهلأب اقيأ تيجاو

 .كلملل ال صاصتخالل «نيكاسملا»

 مهدنع طباضلا نأ الإ هنيقفلا هم لا وثب أ نيكسملا نإ اولاق نإو ةيكلاملاو - /مىكو

 كلمي ال نم وه :نيكسملاو .هماع توق هيفكي ال ًاريسي ًائيش كلمي نم وه :ريقفلا :وه

 ءامالص كج ,.(ةيدنهلا ىواتفلا» .”*9 ص 25ج «نيدباع نبال «راتحملا در» .8ص د

 ه٠ ص 21ج .راهزألا حرش» .497ص .١ج .(يقوسدلا ةيشاحو»و .ريدردلل (ريبكلا حرشلا»

 . 1864ص «يسوطلل «ةياهنلا»

 )٠١49( ةيآلا :فهكلا ةروس] 19[.

 اك



 : ائيكسم وأ اريقف ىقبيو صخشلا اهكلمي ءايشأ -5

 هب هنع لوزيو ًاينغ اهب ريصي هنأ ةلهو لوأل ودبي دقو .صخشلا اهكلمي ءايشأ كانه

 عم ىقبي هنإف .كلذ فالخ ةقيقحلاو ,ةاكزلا قحتسي ال يلاتلابو ةنكسملاو رقفلا فصو

 يلاتلابو ,هيلإ ةاكزلا عفد زاوج ةهج نم نيكسملا و أ ريقفلا مكحب وأ ءانيكسم 3 وأ ًاريقف اذه

 ءايشألا نايب نم دب الف .نيكاسملا فنص نم وأ ارقفلا فنص نم هرب ةكلا قحتسي رحت

 : ةيلصألا جئاوحلا نم ربتعي ام 00

 ليزت ال ,ةيلصألا هجئاوحب ةقرغتسم ةيمان ريغ لاومأ نم نيكسملا وأ ريقفلا هكلمي ام

 هنكسم يف هب ثثأتي امو (ب) .هنكسي يذلا هنكسم (أ) : لثم ةنكسملاو رقفلا فصو هنع

 ,همدخي مداخ )د١ «لمجتلل تناك ولو اهسبلي يتلا هبايثو (ج) «ةيتيب مزاولو ثاثأ نم

 هتيكلمب هنع ةنكسملاو رقفلا فصو لاوزو اينغ صخشلا ةروريص مدع ءاهقفلا للعيو

 هنكمي الو ناسنإلل ةمزاللاو ةيرورضلا جئاوحلا نم ربتعت ءايشألا هذه نأب .ءايشألا هذه

 رابتعال ًاببس اهرابتعا مدع ةهج نم ءاوس اهمدعو ءايشألا هذه دوجو ناكف ءاهنع ءانغتسالا

 نأب هذه مهرظن ةهجو ءاهقفلا ديؤيو .هنع ةنكسملاو رقفلا فصو لاوزو «ًاينغ صخشلا

 غلبت دقو ًارادو ًامداخو ًاحالسو ًاسرف كلمي ناك نمل ةاكزلا نوطعي اوناك ماركلا ةباحصلا

 .7""2ههاردلا فالأ ءايشألا هذه ةميق

 : هتيافكب موقي ال لاملا نم باصن ةيكلم :ًايناث 8

 «هتيافكب موقي ال نكلو ةاكزلا هيف بجت ًاباصن ربتعي ام لاومألا نم صخشلا كلم اذإ
 فصو كلملا اذهب هنع لوزي ال هنأل ,نيكاسملاو ءارقفلا فنص نم كلملا اذه هجرخي مل

 ىلاتلابو ؛ًاينغ هريضي الو هتجاح دمي الو هشيحل هيفكي'ال ةكلمي اه نأل ,ةنكسملاو رقفلا

 نامتألا قم فكي الو ةكلمب ام ناك ةلوسو :ىتلإ اهعفذ ةزكيف ةاكرلل اقتشتما نقني .هنإف

 6٠0١ ١( ةهكص تج .«ىلحملا» 2 8ا/ص اج ,(ةيدنهلا ىواتفلا» « 8ص 25ج ,«عئادبلا» 201

 25ج .(«جاتحملا ةياهن) ص١6١.

 عا



 .ءاهقفلا حرص هلك اذهبو .ماعنألا وأ رامثلاو عورزلا وأ ةراجتلا ضورع نم وأ (دوقنلا)

 :كلذ يف ةحيرصلا مهلاوقأ ضعب يلي اميف ركذأو

 رثكأف امهرد نيسمخ ولو ًادقن كلم نمو» : ةلبانحلا هقف يف (عانقلا فاشك» يف ءاج -ُ

 ,هتيافكب كلذ موقي ال .هتميق ترثك ولو ضورعلاك هريغ وأ .بهذلا نم اهتميق وأ
 اهتميق ةراجتلا ضورع هكلم يف ناك ولف .ةاكزلا نم هتيافك مامت ذخأيف ينغب سيل

 ردق 0 يأ ءاهحبر نم هيلع ُدرَي ال كلذ نم رثكأو رانيد فلأ

 ده وأ «ًاباصن غلبت يشاوم هل ناك وأ .ةاكزلا ذخأ هل زاج هتيافك

 اهبوجو كلذ عنمي 0 ةاكزلا ذخأ هل زاج «هتيافك عيمجب كلذ موقي ال قسوأ

 اذهب ةاكزلا قحتسيف نيكسملا وأ ريقفلا ةلزنم لزني هنأ كلذ ىنعمو :7*20«هيلع

 .رابتعالا اذهب وأ فصولا

 موقي ال ًاردق  دوقن  نامثأ نم هكلمي ام ناك ولو ءكلم ْنَمود :ًاضيأ ةلباتحلا لاقو.- ب

 .ةاكرلا هيلع مرحي الف ينغب سيلف باصن نم رثكأ ناك ولو «هلايع ةيافكو هتيافكب هب

 ماد ب وع دل «ةيافكلا هب لصحت ام ىنغلا نأل

 .ًائيش كلمي

 ةالصلا هيلع هلوقل رثكأف ًاباصن كلم ولو «ةاكزلا هل ٌتَّْلَح ًاجاتحم ناك نإو

 نأ نديع: نزع امايق بيسي سس ةلابسلا هل كلكفو :ةصيبق ثيدح يف مالسلاو

 تركاذ» : ينوميملا لاقو . ةيافكلا وه شيعلا نم دادسلاو مايقلاو ,.«شيع نم ًادادس

 «ريقف وهو «ةاكزلا اهيف بجت منغلاو لبإلا لجرلل نوكي :هل تلقف ءدمحأ مامإلا

 ؟- ةاكزلا  ةقدصلا نم ىطعُيَأ هيفكت ال ةعيضلا هل نوكتو «ةاش نوعبرأ هل نوكيو

 - تعجر يأ - تحار نإو مهوطعأ : هنع هللا يضر رمع لوق ركذو معن :لاق

 .©""*9ياذكو اذك لبإلا نم مهيلع

 امم لام هل ناك نم» :يرهاظلا مزح نبا لاق «ةيرهاظلا هقف يف «ىَّلحملا» يفو  ج

 وأ لبإلا .نم سمخ وأ ًالاقثم نيرشع وأ مهرد يتئامك - ةاكزلا : ةقدصلا هيف بجت

 .؛م86ص ١21ج ««عانقلا فاشك» )٠١6١(

 ٠  .ه7”7”ص 21ج ؛«تادارإلا ىهتنم حرش» . 487 ص ١1ج .«عانقلا فاشك» (6١١٠؟)
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 وهو ءرمت وأ ريعش وأ رب نم قسوأ ةسمخ باصأ وأ ةرفب نيسمخ وأ ةاش نيعبرأ

 ةقدصلا نم ىطعي ,.نيكسم وهف رعسلا ءالغل وأ هلايع ةرثكل «هتلوعب هعم ام موقي ال

 مزح نبا مامإلاف لتدت9علام نم هيف تبجو اميف ةاكرلا يأ - هلم ذخؤتو ةضورفملا

 .هتجاحب يفي ال هكلمي ام ماد ام ًاباصن كلم نإو ًانيكسم هربتعي

 كلامل  ةاكزلا قا اهعفد زاجو» : (يقوسدلا ةيشاح» يف ءاج امك ةيكلاملا دنعو د

 هدنع ام هيفكي ال ناك ثيح .هبسانت يتلا رادلاو مداخلا هل ناك ولو ىرثكأ وأ باصن

 وه اذهو , ماعلا هب لمكي ام اهنم ىطعيف .هلايع ةركل يحل أد هماعل

 .9*00(روهشملا

 نم نأ :ةيكلاملاو ةيرهاظلاو ةلبانحلا هقف نم اهانلقن يتلا صوصنلا هذه نمو 8

 يتلا طباوضلا بسح نيكسم وأ ريقف هنأ كلذ ىنعمو «ةاكزلا قحتسي هتيافك نود كلمي

 نم ةاكزلا قح جارخإ عنمي ال ةاكزلا مهقاقحتسا نكلو .مهنع اهانلقنو ءاهقفلا اهركذ

 نع ةلضاف اهنوكو لوَحلا رورمو باصنلا غولب نم طورشلا اهيف ترفاوت اذإ .مهلاومأ
 ءاطعإ امأ ,ةاكزلا هيف بجت يذلا لاملاب قلعتي ةاكزلا بوجو نأل .ةيلصألا مهجئاوح

 مدعو صخشلا يف ةجاحلا فصو ىلع هيلع موقي اميف موقيف ةاكزلا قاقحتسا وأ ةاكزلا

 .نيكسملا وأ ريقفلا وه اذهو هشيعب هدنع ام ةيافك

 :هيفكت ال نكلو ًاباصن هتلغ ًاراقع كلمي :ًاثلاث

 تاراقحلا هذه لكشيو ارا وأ «ةعضروا اناتستوآ اراد: ارزاق نمخيعلا كلغ اوإ

 امل هتيكلم نأل ًاريقف هرابتعاب .ةاكزلا قحتسي هنإف ءاهتّلَغ هيفكت ال نكلو ءاهرجؤي نأك
 يلاتلابو ,ةنكسملا وأ رقفلا فصو نع هجرخت ال هتشيعمل اهتّلَغ ةيافك مدع عم هانركذ

 نم هيتأيو اهلغتسي ةعيض وأ راقع هل ناك اذإ :دمحأ مامإلا لاق دقف .ةاكزلل ًاقحتسم ىقبي
 اذهو .ةاكزلا نم ذخألا هل لحي هنإف هيفكت ال نكلو .ةنس لك يف فالا ةرشع اهتلغ

 ,2**ةيرفعجلاو ةيعفاشلا هب حرص ام وهو «ةلبانحلا بهذم

 .١١؟ص .5ج .«ىلحملا» )٠١69(

 . 444ص ء١1ج ؛ريدردلل «ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاح» )٠١54(

 .5ج ««ينغملا» , 684 ص .١ج .«تادارإلا ىهتنم حرش» .447ص .١ج .؛عانقلا فاشك» )٠١68(

 .187ص .يسوطلل «ةياهنلا» 15١ ص ."ج .«عومجملا» ع434ص

 ةيلحا



 هنأ ينعي .هكلمي ام ََّلَغ ةيافك مدعل انركذ نمل ةاكزلا عفد زاوج نأ حضاولا نمو
 اذه ىلع ءانب ةاكزلا قحتسيف «نيكسملا وأ ريقفلاب هفصو نكمي يلاتلابو .جاتحم

 .تيفولا

 كلمي مل نمو «ينغ وهف مان لام نم ًاباصن كلمي ْنَم :اولاق نإو ةيفنحلاو 80١
 .ًامدعو ًادوجو ؛(ةيافكلا) نوربتعي ال مهنأب رعشي امم .2"*"ريقف وهف باصنلا اذه لثم
 مهتاقيبطت يف مهنأ الإ قاكزلا قاقحتسا مدع وأ قاقحتسال يلاتلابو ,رقفلاو ىنغلل اسايقم

 ىفو .فصولا اذهب ةاكزلا قحتسي ًاريقف اهدقاف نوربتعيو ةيافكلا نوظحالي مهاواتفو
 د .هب ىتفملا وه هنأ الإ مهعيمج نود مهضعبل وه جهنلا اذه نأ لقألا

 مامإلل «عئادبلا» يف ءاج ام كلذ نمف .مهلاوقأ لدت هلوقأ يذلا اذه ىلعو

 «هلايعلو هيفكت ال اهتّلغ نكل ةلغلا رودو تيناوح هل نميف ىواتفلا يف ركذو» : يناساكلا

 ال :فسوي يبأ دغعو ءرفزو دمحم دنع «ةاكزلا يأ ,ةقدصلا ذخأ هل لحيو ريقف هنأ

 هل لحت رهش ةيافك ناك نإف .مهرد يتثام يواسي توقلل ماعط هدنع ناك ولو . لحي

 مهضعب لاقو .لحت ال :مهضعب لاق .ةنس ةيافك ناك نإو  ةاكزلا قا ةقدصلا

 , 230 9(لحت

 : لجؤم نيد ةيكلم :ًاعبار -

 ةاكزلا هيف بجتو .نئادلا هضبق اذإ يقيقح لام ىلإ لوؤي هنأل يمكح لام نيّدلا

 نيد صخشل ناك اذإف .«لبق نم كلذ ىلإ انرشأ امك ءاهقفلا ضعب يأر دنع هضبق لبق

 ربتعي لهف «هلايع ةقفن وأ هسفن ةقفن ىلإ جاتحاو ؛ةاكزلا باصن غلبي رخآ ةمذ يف لجؤم

 نكلو هريغ كلمي وأ «لجؤملا نْيَّدلا اذه ريغ كلمي مل اذإ ةاكزلا قحتسي يلاتلابو ًاريقف

 ؟هتيافك نود

 .ةيفنحلاو :ةيعفاشلا حّرص اذهبو «ةاكزلا قحتسيو ًاريقف ربتعي معن :باوجلاو

 ءاطعإ عنمي ال لجؤملا نْيَّدلا َّنِإ» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ةياهن» يف ءاج دقف

 . "8 ص جا . (راتحملا در) (نيدباع نبا ةيشاحر) )٠١55(

 . 48ص 235ج ««عئادبلا» 2( 6ا/١

 كح



 . *8(هنيد لجأ لولح ىلإ هيفكي ام نئادلا

 اذإ ,ناسنإ ىلع لجؤم نيد هل يذلاو» : ةيفنحلا هقف يف (ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاجو

 .©5"2؟9(ةيافكلا ردق ةاكزلا نم ذخأي نأ هل زوجي .ةقفنلا جاتحا

 ىلإ جاتحملا نأ مهدنع ةدعاقلا نأل «ةلبانحلا بهذم ًاضيأ وه اذه نأ يل ودبيو

 هيفكي ام ىطعيف .هتيافك نود ةلغلا هذه تماد ام ةلغ هل تناك ولو ةاكزلا هل ىطعت هيفكي ام

 . هتيافك دح ىلإ هدنع ام لمكي وأ

 :ًايلح كلمت ةأرملا :ًاسماخ ملال“

 نم ىلحلا اذه ناك ولو. ءفريغ كلمت ل اذإ ةينغ هب نيضت الف ًايلح ةأرملا تكلم آذإ

 اذهبو «ةاكزلا ذخأ فصولا اذهب قحتسنو ةريقف ىقبتو ,ةاكزلا باصن غلبو ةضف وأ بهذ

 .ةلبانحلاو ةيعفاشلا حرص

 ةداع هب نّيزتلل ةجاتحملا ءاهب قئاللا ةأرملا يلح نإ» : يعفاشلا يلمرلا هيقفلا لاق

 .رقفلا فصوب ةاكزلا نم ذخألا قحتستف هريقف ىقبت : يأ ,2"””«اهرقف عنمي ال

 اهعنمي الف هيلإ جاتحت سبلل يلح اهلوأ . .» :ةلبانحلا هقف يف (عانقلا فاشك» يفو

 امم مغرلاب ةاكزلا نم ذخألا قحتستف ةريقف ىقبت اهنأ : يأ .27«ةاكزلا نم ذخألا كلذ

 :اهيلع قفنملا جوزلا دوجو عم ةريقف ةأرملا ءاقب - 14

 ةقفنلا هذه اهب قيلت ال وأ ءاهيفكت ال ةقفن نم اهجوز ىلع ةأرملا هقحتست ام ناك اذإ

 يف «جاتحملا ةياهن» يف ءاج دقف «ةريقف اهنأ فصوب ةاكزلا اهؤاطعإ زاج ءاهدنع لام الو

 مامت ذخأت .ةلوكأ اهنوكل رسوملا اهجوز ىلع بجو ام اهفكي مل نم نأ» :ةيعفاشلا هقف

 .١6١ص ."5ج .يلمرلل (جاتحملا ةياهن» )١١548(

 .188ص لج ,.(ةيدنهلا ىواتفلا» (١٠ه9)

 )٠١590( كج . يلمرلل «جاتحملا ةياهن» صص١6١.

 )٠١51( ص «.١ج .(عانقلا فاشك» 6887 .

"١ 



 , 0059 يي اميف اهجوز نم ولو : يأ .هنم ولو  ةريقف اهنأ فصوب يأ - رقفلاب اهتيافك

 ام ىلع اهيفكي ال تناك ول ةأرملا نأ» : ةيعفاشلا هقف ىف «ءايضلا يبأ ةيشاح» يفو

 ةقفنلا ليصحت يف هيلإ جاتحت ام ةاكزلا نم تذخأ .ًالثم هراسعإل جوزلا ةقفن اهب قيلي

 .2075,. .تاقيهلا تاوذ نم تناك اذإ ًاصوصخخ ءاهب قيلت يتلا

 :ةريقف ىقبت .ينغ اهجوزو ةريقف ةأرملا - 6و6

 ةاكزلا عفد زوجيو ء.رقفلاب ةفوصوم ىقبت اهنإف « ينغ اهجوزو ةريقف ةأرملا تناك اذإو

 ىلإ - ةاكزلا يأ  عفد ولو» : ةيفنحلا هقف يف «عئادبلا» يف ءاج دقف .رابتعالا اذهب اهيلإ

 يبأ نع نيتياورلا ىدحإ وهو دمحمو .ةفينح يبأ لوق يف زاج . ينغ اهجوزو ةريقف ةأرما

 الإ اهجوز ىلع قحتست ال اهنأل ؛اهجوز ىنغب ةينغ دعت ال ةريقفلا ةأرملا نأل .فسوي
 ,2059(ةينغ ردقلا كلذب دعت الف ةقفنلا رادقم

 مدعل ًاريقف ربتعي لهف ءهنم قفني هل لام الو .بسكلا ىلع ًارداق صخشلا ناك اذإ

 ًاينغ نوكيف بسكلا ىلع هتردقل ًاريقف هربتعن ال مأ .ةاكزلا نم هيطعنف هدنع لام دوجو

 ؟ةاكزلا نم ىطعي الف هبسكب

 : مهلاوقأ ركذب يتآلاب هزجون ءاهقفلا دنع ليصفت هيف

 كلمي نكي مل اذإ ةاكزلا نم بسكلا ىلع رداقلا ىطعي  :ةيفتحلا بهذم - ما/ال

 ذخأ قحتسي ريقفلاو ,باصنلا :هكلم مدعل اريقف ربتعي هنأل ةاكزلا هيف بجت امم ًاباصن

 .ةاكزلا

 .6١؟ص ."ج «يلمرلل («جاتحملا ةياهن» ( ٠١575

 كج ,(«جاتحملا ةياهن ىلع يرهاقلا يسلماربشلا يلع نب يلع نيدلا رون ءايضلا يبأ ةيشاحا) ١55

 .6١؟ص

 . 47ص 37ج .«عئادبلا» )٠١514(
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 نم ىلإ  ةاكزلا يأ  اهعفد زوجيو» :ةيفنحلا هقف يف (ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج
 10540 مستكم امك ناك نإو .باصنلا نم لقأ لل و

 ل كلك ىنعمو ا .*اةاكزلا يف هل نحال ء ينغ وهف

 .هتيافك دسي ام ةاكزلا نم يطعأو ًاريقف ربتعا هيفكي ال بسكم هل

 ًاعقوم عقي بسك هل نكي مل اذإ ةاكزلا نم ىطعي بوسكلا : ةيعفاشلا دنعو 2 8
 ةرشع مويلا يف هتيافك تناك ول امك ًاريقف هرابتعاب ءارقفلا مهس نم ىطْعُيف .هتيافك نم
 . مهارد ةعبرأ وأ ةثالث مويلا يف هبسكو  مهارد

 وهف ةي قبلي الالم اهو: هدورمو نمطقلا لاحت انتل كوكي نأ ينكلا قف وفتسلاو
 لهأ نم يوقلا صخشلا نع ىلاعت هللا همحر يلازغلا مامإلا لثس دقو ,مودعملاك

 ءارقفلا مهس نم ةاكزلا ذخأ هل له .ندبلاب بسكتلاب مهتداع رجت مل نيذلا تاتويبلا

 .معن :لاقف ؟نيكاسملاو

 ناك ول امك ًامارح ناك نإف ًاعورشم الالح نوكي نأ هبنكلا قف ظرتشي :كلذكو
 باستكالا هل لحي مل « ءاهعنص يف كارتشالا وأ اهلمحو رومخلا لقن وه رسيتملا بسكلا

 ةلزنم لزنيف ءهب بستكي يذلا عورشملا لمعلل دجاو ريغ ربتعي يلاتلابو مارح هنأل كلذب
 هنوك وهو .فصولا اذه ىلع ةاكزلا قحتسيو اريقف ربتعي مث نمو .بسكلا نع لياعلا

 نم ىطعي هنإف هتيافك نم لقأ ىلع لصحي ناك اذإ بوسكلا نإو اذه توشك نيغ اريقف
 .23هتيافك مامت ةاكزلا

 : ةيرفعجلاو ةيكلاملا بهذم -

 نم ىطعي الف «هتلئاعو هيفكي ام بسكت ىلع ًارداق صخشلا ناك اذإ :ةيكلاملا دنع أ
 مامت يطعأ هبسك هفكي مل نإو يو ام نك هنركل ريق دعي زل هنأ ,ةاكزلا

 . 189 ص كج .(ةيدنهلا ىواتفلا» (ما65١1)

 . 477ص ."”ج .(ينغملا» )1١565(

 .1١ه١-١ 49ص كج .؛جاتحملا ةياهن) 25١ 5-98١ص 25ج .(عومجملا» (لء5١كك)

 تفر



 3 0 00 د . حضا | نمو 2 8 افك م اريقف هر .٠ .٠ 0 م :

 جد 1 ع ىطعب 0-0 0

 ,هلايع دّوأو ةظواب موقي هبسك ناك اذإ ةاكزلا نم بستكملا ىطعي ال : ةيرفعجلا لاقو د ب

 نم ىطعي هنأ حضاولا نمو .20هيلإ ةاكزلا عفد زاج كلذب موقي ال ناك نإف
 .ًاريقف هرابتعاب ةاكزلا

 :ًاريقف ربتعا يعرشلا ملعلا بلطل غرفت اذإ بسكلا ىلع رداقلا ١

 بسكتلا نيب عمجلا هنكمي ملو يعرشلا ملعلا بلطل غرفت اذإ بسكلا ىلع رداقلا

 ذخألا هل لحيو ريقفلا ةلزنم لزني وأ ريقف وهف هل لام الو «يعرشلا ملعلا بلط نيبو

 رذعتو ةدابعلل ال ملعلل بسكتلا ىلع رداق غّرفت ْنِإَو» :ةلبانحلا لاق دقف .ةاكزلا نم

 لام ال ذإ «ًاريقف هرابتعاب ىطعُي هنأ حضاولا نمو ,250(ةاكزلا نم يأ « يطعأ عمجلا

 .هنم قفني هل

 يذلا بسكلاو « يعرش ملعب وأ نآرقلا ظفحب لغتشا ولو» : ةيعفاشلا دنعو -1

 هعنمي وأ - نآرقلا ظفحب لاغتشالا وأ ملعلا بلط لصأ نم يأ هلصأ نم هعنمي هنسحي

 هعفن يّدعتل بسكلا كرتيو  ةاكزلا نم يأ  ىطعُيف ريقف وهف «(ملعلا بلط) لامك نم
 .ةمومعو

 ءائيش ءارقفلا مهس نم ةاكزلا نم ىطعي الف .اهريغو ةالص نم لفاونلاب لغتشا ولو
 ءاوس ءهيلع رصاق هعفن نأل ءهتقو عيمج  تادابعلا لفاونب يأ كلذب قرغتسا نإو

 2007 (هريغو يفوصلا

 ملعلا بلط نومدقي مهنأ «ةلبانحلل هلبق يذلا لوقلاو .لوقلا اذه نم حضاوو

 امك يعرشلا ملعلا بلط عفن مومعل «ةالصلا لفاونك تادابعلا لفاونب مايقلا ىلع يعرشلا

 ال ىتح ملعلا بلاطل بسانملا لاجملا ةئيهتلو .ملعلا اذه بلط ىلع عيجشتللو :اولاق

 . 49-4414 ص 1| عاب «يقرسفلا ةيشاححو نيدردلل شكلا حرشلاو 159

 . 187ص «ءيسوطلل «ةياهنلا» )٠١54(

 .١ج «يلبنحلا فسوي نب يعرم خيشلل «ىهتنملاو عانقإلا نيب عمجلا ىف ىهتنملا ةياغ» )٠١59(

 . 487ص .١ج ء«عانقلا فاشك»و ,705 ص

 .١١9١ص .5ج .يلمرلل «جاتحملا ةياهن» )٠١70(

 فقن



 .بسكلا مومهب هبلق لغشي الو بسكتلاب هتقو لغشي
 هتيافك ةاكزلا نم ىطعي هنإف .ءلايع اذ ناك نإ يعرشلا ملعلا بلاط نأ يل ودبيو

 بلطل هغرفتل هلطع يذلا هبسك ريغ قزر ردصم هل نكي مل اذإ هلك اذهو ,هلايع ةيافكو

 . يعرشلا ملعلا

 ملعلا بلاط رابتعا يف ةلبانحلاو ةيعفاشلا بهذمك :ةيفنحلا بهذمو - 48

 ىَطْعُي هنأو «ملعلا بلطل غرفت اذإ ءبسكلا ىلع ًارداق ناك نإو هريقفلا ةلزنمب يعرشلا
 ينغلاو بسكلا ىلع رداقلا يعرشلا ملعلا بلاط نإ :اولاق لب ءاريقف هرابتعاب ةاكزلا نم

 دقف .ريقفلا ةلزنمب هل اليزنت «ةاكزلا نم ىطعُي هنإف يعرشلا ملعلا بلطل غرفت اذإ .هلامب

 : ةيفنحلا هقف يف «راتخملا ردلا» يف ءاج

 ةدافإل هسفن غرف اذإ ءًاينغولو ةاكزلا نم ذخألا هل زوجي - يعرشلا يأ  ملعلا بلاط»
 ال ام خل ةيعاد ةجاحلاو  ملعلا بلطي وهو يأ -:يسكلا نع هزجعل .هتدافتساو ملعلا

 ,2001710(هنم دب

 ُجاتحي َناسنإلا نأ ىنعملاو» :لوقلا اذه ىلع ًاقلعم نيدباع نبا ةمالعلا هيقفلا لاقو
 ام قفنأ هباستكا مدع عم ةاكزلا لوبق هل ٌزجي مل اذإ ٍذئنيحف ءاهنع هل ىنغ ال ًءايشأ ىلإ

 .ةلمحتب نم مدعل نيدلا فعضيف ةدافتسالاو ةدافإلا نع عطقيف اا ٌثكمو ,ةهدنع

 فد ٌروجي ال طوسبملا يفو» : هصنو «ىواتفلا عماج» يف هتيأرو : نيدباع نبا لاق مث

 هيلع هلوقل ؛ حلا عطقنمو يزاغلاو ملعلا بلاط ىلإ ال ! ًاباصن كلمي نم ىلإ ةاكزلا

 م طي يعبر | هش هل ناك | ملعلا بلاطل ةاكزلا ٌمفَد ُروَجَي» : مالسلاو ٌةالصلا

 ًاصخرُم ملعلا ٌبلط 00 «ريقفلاب هدييقت ةكيالاوز :- ىلاعت هللا همحر  نيدباع نبا لاق

 هل هنودب ذإ ءبسكلا ىلع ًارداق ناك ْنِإو ءاهريغو ةاكزلا نم هلاؤس زاوجل

 .2079ٌلاؤسلا

 : «راتخملا ٌردلا» ٌبحاص ُهّركذ ام َّنأ «راتحملا درو راتخملا ٌردلا» يف ءاج ام ٌلصاحو

 ىلع ٌرداق وأ ٌينغ وه ناك ْنِإو ةاكزلا هقاقحتسال ةبسنلاب ًاريقف ٌربتعي ملعلا بلاط نأ
 رداقلا ريقفلا ملعلا بلاط رابتعا ىلإ ليمي هنأ نيدباع نبا مالك لضاحو : الغق تتنكلا

 ل .راتخملا ردلا ىلع (نيدباع نبا ةيشاح) «راتخملا ردلا» (1١٠؟)
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 . ملعلا بلطل غرفتي ىتح باستكالاب ُفّلكُي الو ةاكزلل ًاقحتسم بسكلا ىلع

 يذلا هل غّرفتملا ّيعرشلا ملعلا بلاط نأ وع ناهس راوددتلا ا لمآ يدار
 يأ  ةاكزلل ًاقحتسم ور 2 مالسإلا ميلاعتب مزتلملا نيملسملل ٌعفنلا هنم ىجترُي

 ُفَّلكُي الف .. بسكلا ىلع ًارداق وأ ًاينغ ناك َّنِإو «ةاكزلا هقاقحتسال ةبسنلاب ًاريقف هرابتعا

 قدصب طقف فلكي امنإو ,باستكالاب ٌفّلكُي الو ءهلاه نم هلايعو هسفن ىلع قافنإلاب

 دق هبل ىلع قافنإلاب هفيلكت نأل ,هيف صالخإلاو .هل غرفتلاو ملعلا بلط ىلإ هجوتلا

 . ملعلا بلط نع هعطقي باستكالاب هفيلكت وأ ءهلامب ٌبهذي

 : ةينيدلا مولعلا ةبلاط 6

 فلكي ال هن .«بسكلا ىلع رداقلا .هل غرفتملا يعرشلا محا بلاط 3 :انلق

 هنإف هلامب ًاينغ ا ىتحو لب «ةاكزلا هقاقحتسا ةهج نم ًاريقف ربتعيو ,باستكالاب

 ليمأ اهوه اذه نأ ٌتنيِبَو .ةيفنحلا هقف ىف «راتخملا ردلا» يف ءاج امك ةاكزلا نم ٍىطعي

 كح هيلإ

 نم ىطعت اهنإف «ّينيدلا ملعلا بلطل تغرفت اذإ ةأرملا ًاضيأ ٌلمشي .ةانركذ امو
 تاهيقف ٍتاملسم دوجو ىلإ ةجاح نيملسملا يف نأل ءاهلامب ةينغ تناك نإو ماكل

 اميس ال مالسإلا ماكحأ ٌنهميلعتو .ءاسنلا ّن نيب ةيمالسإلا ٍةعيرشلا ميهافم رشنب ع
 ةوعدلاو مالسإلا ىلإ ٍتايعاد تاملسم ىلإ ًةجاح نيملسملا يف نأ امك . نهب ةصاخلا
 تايعاد دادعإ ىلا 00 ةئيهت كلذ ٌلبسو «ةعيرشلاب ةفرعمو ملعب ٌنوكت مالسإلا ىلإ
 مما ب :أ ىلع قافنإلل ةاكزلا نم نهؤاطعإ كلذ لهسي اممو .تاهيقف
0000 

 : ةينيدلا مولعلا ةبلط ةلماعم نولماعي له ,ةيويندلا مولعلا ةبلط - 8

 مولعلا ةبلط مكح امهمكح نوكي لهف .ةيويندلا مولعلل ةأرملا وأ لجرلا غّرفت اذإو

 ؟هانّيب يذلا وحنلا ىلع ةاكزلا امهقاقحتسا ةهج نم ةّينيدلا

 ضورفلا نم نيملسملا نيب ب اهدوجوو ةوينذلا مولعلا: هذه ملعت ناك اذإ : تاوجلاو

 نم ةيعرشلا مولعلا بلاط ةلزنم لزني .ىثنأ وأ ناك ًاركذ مولعلا هذه بلاطف .ةيئافكلا

 عك



 نأ ىلع .هبسك نم وأ هلام نم هسفن ىلع قافنإلاب هفيلكت مدعو «ةاكزلل هقاقحتسا ةهج

 امم ديلوتلاو بطلا ةأرملا ملعتك ٌءاسنلا هجاتحتو اهبساني امم مولعلا هذه ءاسنلا ملعت نوكي

 ,لجر اهسلاعي نأ ىلإ رطتضم الق ةأرملا: ةحلاعم اهتكذي

 :ةاكزلا نم نيكسملا وأ ريقفلا ىطعُي ام ٌرادقم - 17

 :١20"9ةيعفاشلا دنع : ًالوأ

  ئنغلا ىلإ ةقافلاو ةجاحلا نم امهجرخي ام ةاكزلا نم نيكسملاو ريقفلا ىطعُي :اولاق
 قراخملا نب ةصيبق ثيدح كلذ ىلع ٌليلدلاو نارا ناطر اقل "دي لطحت عم
 ُهلأسأ للك هللا لوسر تيتأف :ةلامهح تلمحتتو: لاق ةنغ هللا يضر - ليلجلا يباحصلا

 1 : كي هللا لوسر لاق مث :لاق .اهب كل ٌرماتف ةقدصلا تأت ىتح مقأ :لاقف ءاهيف

 ىتح ةلأسملا هل ُتلحف ًةلامح لّمحت لج : :ةثالث دحأل لإ ّلحت ال ةلأسملا نإ ةَضييق
 ٌبيصي ىتح ُةلاسملا هل ٌثلحف هلام ثحاتجا ُةحئاج هتباصأ ّلجرو .كسمب ؛ مث اهّبيصي
 يوذ نم ُئالث موقي ىتح ةقاف هتباصأ لجرو ٠ شيم نم اداذت دلاقارأ هرقيف جف انارت
 شيع نم ًاماوق بيصي ىتح ةلأسملا هل ٌتلحف ةقاف ًانالف تباصأ دقل .هموق نم ىجحلا

 (ايسام ايلقاب انعم. ةوميف ا ةلامتلا نك ره اونقت مق: يع نع ذا ذنب :لاق وأ
 را ع

 ا 21011110100 ا

 . ءاطعلا اذهل ديدحت نود ةتيافك. هبا. ايصختتو

 .5ج .يلمرلل «جاتحملا ةياهن» .5097-301ص ء5ج .«يوونلل «بذهملا حرش عومجملا» 7 ٠١(

 .١هةص

 )5/٠١( ص الج .:«يوونلا حرشب ملسم حيحص» رظنا .ملسم مامإلا هاور 114-1١ .

 نيب حالصإلاك نيبلا تاذ حالصإل هعفديو ناسنإلا هنيدتسي يذلا لاملا : ةلامح تلمحت : ىنعمو

 اليتق مهنم طقس نمل ةيد هعفدي نأب نيتليبق .

 وهو : ىجحلا وهو دحاو ىنعمب دادسلاو ماوقلا : شيع يع نم ًادادس وأ شيع نم ًاماوق بيصت ىتح

 . لقعلا
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 وأ ريقفلل ىطعي ام رادقم يف عماجلا لوقلا اذه ةيعفاشلا ركذ نأ دعبو 8

 يف نولصفي اوحار «هتيافك هب لصحتو .هتجاح هب عفدنت ام وهو «ةاكزلا نم نيكسملل

 ةداع ناك نإ :اولاقف .ةلأسملل 0 كش الو ءاذه يفد .لاثمألا نوبرضيو ةلأسملا

 ام وأ ؛هتفرح تالآ هب يرتشي ام ةاكزلا لام نم يطعأ .«فارتحالا نيكسملا وأ ريقفلا

 امو تالآلا هذه ردق نوكيو «ترثك مأ كلذ ةميق تلق ءاهريغو تالا نم هتفرح همزلتست

 00 .ًييرقتو ًابلاغ هتيافكب يفي ام هحبر نم هل لصحي ثيحب هتفرح همزلتست

 أ ةسمخ ىطعي ءالثم لقبلا عيبي نمف .صاخشألاو نامزألاو دالبلاو فرحلا فالتخاب

 هل تأتي ا . الثم مر فالأ 0 ىطعي رهوجلا عيب عيب هتفرح نمو .مهارد ةرشع

 هيو كلذ ةسسب يطعأ اقاوض وأ اناطع وأ زاك ار ناك نمو .اهنم لقأب ةيافكلا

 تالآلا هب يرتشي ام يطعأ .عئانصلا لهأ نم مهريغ وأ ًاراصق وأ ًاراجن وأ ًاطايخ ناك

 ةعيض هب يرتشي ام ةاكزلا لام نم ىطعي .عايضلا لهأ نم ناك نإو ؛هلثمل حلصت يتلا

 الصأ ةعنص نسحي الو ًافرتحم نكي مل نإف .ماودلا ىلع اهتّلغ هيفكت ةعيض يف ةصح وأ
 الو هدالب يف هلاثمأل بلاغلا رمعلا ةيافك يطعأ ,بساكملا عاونأ نم ًائيش الو ةراجت الو
 . هتيافك هنم لغتسي اراقع هب يرتشي ام ىطعي :ةيعفاشلا ضعب لاق «هنس ةيافكب ردقتي

 حيحصلا بهذملا وه هرمع ةيافك هئاطعإ نم هانركذ يذلا اذه : يعفارلا مامإلا لاق

 هيلع صنو نييناسارخلا نم ريثكو (قارعلا يف ةيعفاشلا يأ) نويقارعلا هب عطق يذلا

 . ىعفاشلا

 نأل ؛دازي الو ةنس ةيافك ىطعي هنأ نييناسارخلا نم امهريغو يلازغلاو يوغبلا ركذو
 .ةنسف ةنس اهنم هتيافك لصحيف ةنس لك رركتت ةاكزلا

 ام ىطعي : يأ  رمعلا ةيافك ىطعي : يأ .لوألا حيحصلاو : يوونلا مامإلا لاق مث

 ةنس ىطعي اهدعبو .ةنس نوتس وه بلاغلا رمعلاو «هنم ىقب ام يأ  هرمع ةدم هيفكي

 ىدم هيفكت ًادوقن هءاطعإ ةفرح الو ةراجت الو ةعنص نسحي ال نم ءاطعإب دارملا سيلو
 ينغتسيو هلغتسي ًاراقع هب يرتشي نأب هلخد هيفكي ام نمث هزاطعإ دوصقملا امنإو «هرمع

 . هنع ثدرويو راقعلا اذه كلميف .ةاكزلا نع هب

 يذلا وه مامإلا نأ  ىلاعت هللا همحر  يشكرزلا مامإلا هيقفلا هثحب امك برقألاو
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 .هرمع ةيقب هتلغب امهنم لك يفتكيل ,نيكسملل وأ ريقفلل هميلستو راقعلا ءارشب موقي
 طرشلا اذهب نيكسملل وأ ريقفلل كيلمتلاو .هكلم نم هجارخإ مدعب همزلي نأ مامإلل زوجيو

 .هب اماق نإ فرصتلا اذُه حصي ال امك ءامهكلم نم راقعلا جارخإ امهل لحي الف «ربتعم

 .هتيافك ةاكزلا نم هل لمك «بلاغلا رمعلا ةيافك نود نيكسملا وأ ريقفلا كلم ولو

 :0*ةيكلاملا بهذم : ًايناث -89

 هب راص ولو باصن نم رثكأ دحاو ريقفل ةاكزلا نم ىطعُي نأ زوجي :ةيكلاملا دنع
 نيرشع نم رثكأ وأ .- ةضفلا باصن وهو  ةضف مهرد يتئام نم رثكأ هيطعي نأك .ًاينغ
 .هنم رادقملا اذه الإ .«ةنس ةدمل هيفكي ال ناك اذإ ,.- بهذلا باصن وهو - بهذ لاقئم

 اذإ هبسانت يتلا رادلاو مداخلا هل ناك ولو .رثكأ وأ باصن كلامل ةاكزلا عفد زوجي :اولاقو

 ةقفن هب لمكي ام ةاكزلا نم ىطعيف «هلايع ةرثكل ةنس ةقفنلا لام نم هدنع ام هيفكي ال ناك

 ةاكزلا عفد زاوجل ةبسنلاب ريقفلا مكحب وأ ًاريقف هوربتعا ةيكلاملا نأ كلذ ىنعمو .ةنسلا
 ام هلايعو هيفكي ال نكلو ءاهب لغتشي ةفص بحاصل ىطعي :ةيكلاملا لاق كلذكو .هيلإ
 . ةنم حبري

 :(070ةلبانحلا بهذم : ثلاث

 ردق امنإو .ةنس ةدمل ةاكزلا نم هتلئاعو هتيافك مامت نيكسملا وأ ريقفلا ىطعي ال

 «ةنسلا رركتب رركتي ةاكزلا بوجو نأل ؛ةنس ةدمل هيفكي امب نيكسملا وأ ريقفلا هاطعي ام

 دوصقم نيكسملا وأ ريقفلا ةلئاع نم درف لكو .- ةنس ىلإ يأ  هلثم ىلإ هيفكي ام ىطعيف

 َنِإو هتفرح ةلآ نمث فرتحم نيكسم وأ ريقف ىطعيو درفنملل ربتعي ام هل ربتعيف هتجاح عفد
 .هيفكي لام سأر .رقتفاو ةراجتلا هتنهم نم ىطعُيو .ترثك

 :9”0ةيفنحلا بهذم :ًاعبار 0١

 مهرد يتئام امهدحأ ىطعي نأك .ًاباصن نيكسملا وأ ريقفلا ءاطعإ هركي : ةيفنحلا دنع

 .494ص .١ج .(«يقوسدلا ةيشاح»و ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» )٠١16(

 عانقإلا نيب عمجلا يف ىهتنملا ةياغ» 678-084 ص ١1ج ؛«تادارإلا ىهتنم حرش» )1١5(

 .؟"١؟ ص ؛ جا 2(« ىهتنملاو

 )٠١17( 484-44ص .”ج .«عئادبلا» .
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 . ىكزملا نع ةاكزلا بجاو .طقسو زاج امهدحأ ىلإ رادقملا اذه ىطعأ ول نكلو «رثكأ وأ

 هئاطعإ نم سأب الف ًائيدّم نيكسملا وأ ريقفلا ناك اذإ نكلو .ةاكزلا نم هتمذ َتَنِرُب : يأ

 ىلإ جاتحي لايع ريقفلل ناك اذإو .ةاكزلا باصن نود ام ةدايزو نيد ردق ةاكزلا نم

 ام ةدايز عم مهتوسكو مهتقفنل يفكي ام ةاكزلا نم هؤاطعإ مهدنع زاج مهتوسكو مهتقفن

 . باصنلا نود

 :جاوزلا ةنوؤم ةاكزلا نم نيكسملا وأ ريقفلا ءاطعإ 1

 : يأ "١"2«(ةجوزلا رهمو دبعلا ديز  ةاكزلا لام يأ  لاملا عستا ْنإ» :ةيكلاملا لاق

 ةجوزلا رهم ةدايزلا ةلمج نمو .نيكسملا وأ ريقفلل ىطعي ام ديز ةاكزلا ةليصح تداز اذإ

 .اهجوزتي نمل ارهم لام نم هب جوزتي ام يأ

 ةجوز هل نكت مل اذإ هب جوزتيل ريقفلا هذخأي ام ةيافكلا مامت نم نأ : ةلبانحلا دنعو

 . """حاكنلا ىلإ جاتحاو

 يناثلا عرفلا

 (١*:)اهيلع نولماعلا

 :اهيلع نيلماعلاب فيرعتلا 64

 لاومألا ةاكز يأ  ةاكزلا ةيابجل مامإلا مهثعبي نيذلا ةاكزلا ةابج مه اهيلع نولماعلا

 .برامثلاو عورزلاو ماعنألا نم ةرهاظلا

 ءةاكزلا هذه ةيابج يف اهيلإ جاتحي نم لك (اهيلع نيلماعلا) موهفم يف لخديو

 .داّدعلاو .مساقلاو .عماجلاو .بتاكلا :ءالؤه نمو مامإلا ىلإ اهلاصيإو ءاهظفحو

 .444ص .١ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاح» )1١178(

 2 ١ج .(«عبرملا ضورلا ةيشاح» نع القن هكاملص 237ج « يواضرقلا فسوي روتكدلل «ةاكزلا هقف» ١( *هالة

 ١. 47ص .”ج .(ىهنلا يلوأ بلاطم شماهر»و . 4٠١٠ ص

 ء.؛ج .(دواد يبأ نئس» .194ص «4ج ءاراطوألا لين» «.474-575ص كج «(«ينغملا» 80 ٠١(

 01ج ,(تادارإلا ىهتنم حرش ( 88ص ٠ ١1ج .«عانقلا فاشك)و «٠ ؛ 5ص .هجو "58ص

 ا 14١2ةص كج 2. «ىلحملا» 2 586١1ص اج .(عومجملا» 2775 ص

 فرك



 - ةاكزلا ةابجل يأ  ةاعسلل ناوعألا ءالؤه لكف .لامحلاو .يعارلاو ؛لاّيكلاو .ناّرولاو

 . ةاكزلا ةليصح نم مهلمع رجأ نوقحتسيو .(اهيلع نيلماعلا) موهقم يف نولخدي

 :- ةاكزلا ىباج لماعلا بيصت 45

 هلمع اذإف ؛هلمع ىلع ًامولعم ًالعج ةاكزلا ىلع لماعلل لعجي نأ نيب ريخم مامإلاو
 رجأب ةحيحص ةراجإ مامإلا هرجأتسي نأ نيبو ؛ةاكزلا ةليصح نم هذخأو .لعجلا قحتسا

 نم ًاكيش هيطعُي مث ءرجأ ةيمست نودب ةاكزلا يبجي نم ثعب مامإلا ءاش نإو .مولعم

 «ةاكزلا ةيابج ىلع باطخلا نبرمع كك يبنلا ثعب دقف .هلمع مامتإ دعب ةاكزلا ةليصح

 .لثملا رجأ هيطعي هنأ رهاظلاو .ةاكزلا نم ائيش هاطعأ عجر امدنعو

 : ةاكزلا ىلع لماعلا ةيالو ىدم 6

 ىلع اهعيزوتو اهتيابج هلوخي ًادحاو ًايباج ةاكزلا ىلع يلوي نأ مامإلل زوجي

 هللا لوسر ىلو امك ءاهيقحتسم ىلإ اهلاصيإو ةاكزلا ةيابج معت هتيالو نوكتف .نيقحتسملا
 نم اهذخو : ِِللك هل لاقف .اهيقحتسم ىلع اهعيزوتو «ةاكزلا ةيابج ىلع لبج نب ذاعم دك

 اهنبايخا ىلع ةاهرلا» لماع ةيالو صني نأ امال زوختباو م6 هتارقق يف اهدزو + مهئاجغأ

 .اهيقحتسم ىلع اهعيزوت نود  مامإلا ىلإ يأ هيلإ اهلاصيإو اهظفحو

 :اهيلع نيلماعلا طورش -5

 ىلع ةيالو اهنأل ؛ًاملسم .ًالقاع .ًاغلاب :نوكي نأ :ةاكزلا ىلع لماعلا يف طرتشيو

 ونب مهو) لي يبنلا ةبارق ريغ نم ًانيمأ نوكي نأو ,«مالسالا اهل طرتشيف .نيملسملا
 الو .ةاكزلا ريغ يف ههقف طرتشي الو ءاهيف ًاهيقف ةاكزلا ماكحأب افراع نوكي نأو .(مشاه
 ةرجأ ةقيقحلا ىف وه ةاكزلا نم هذخأي ام نأل ًاينغ نوكي نأ زوجيف ءاريقف نوكي نأ طرتشي

 وبأ هجرخأ ئذلا للك هللا لوسر ثيدح كلذ ىلع لدي .ينغلا راجئتسا زوجيو .هلمع

 يف زاغل :ةسمخل الإ ينل ٌةقدصلا لحن ل : هيفو راسي نب ءاطع نع (هنئس» يف دواد

 .«خلا . . . مراغل وأ ءاهيلع ٍلماعل وأ هللا ليبس

 ؟ةاكزلا ةيابج ةأرملا ةيلوت زوجي له - 91

 يأ  ةلماع ةأرملا نوكت الو :انباحصأ لاقو» :ةيعفاشلا هقف يف «عومجملا» يف ءاج

 رض



 يأ  هتيروكذ طارتشاو» : ةيفنحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاجو ,2477( ةاكز ةيباج

 .9*"2«اهطارتشا مدعب لوقلا نم ىلوأ  ةاكزلا لماع

 ةيلوت زاجأ يلاتلابو الجر ةاكزلا يباج نوك طرتشي مل نم كانه نأ كلذ ىنعمو
 ىلوي نميف ةروكذلا طرش لعج «عانقلا فاشك» بحاص نكلو «ةاكزلا ةيابج ىلع ةأرملا
 .ةيالولا ةحصل ًاطرش سيلو .ناحجرو ةيولوأ طرش ةاكزلا ةيابج

 هذهل لجرلا نييعت ىلوألاو «ةاكزلل ةيباج نوكت نأ ةأرملل زوجيف .هحجرن ام اذهو
 دقو .ةرهاظلا لاومألا باحصأ نيب لقنتلا نم ةداع ةاكزلا ةيابج هجاتحت امل .ةفيظولا

 زورب نم كلذ همزلتسي امو .عورزلاو يشاوملا ءاصحإل نارمعلا نع داعتبالا كلذ يضتقي
 ناصت نأ ىغبني امم كلذ لكو .ةولخلا ىلإ كلذ يدؤي دق امو ءلاجرلا ةطلاخمو ةأرملا
 . هيلإ يدؤي امب فلكت الو ةأرملا هنع

 ةيالوب وأ .هتفيظوب ةقلعتملا وأ ةلخادلا لامعألا ضعب اهتيلوت نكمي اذه عم نكلو

 ضعب لاصيإب اهفيلكت وأ .مامإلا ىلإ اهلاصيإ دعب ةاكزلا لاومأ ليجست :لثم ةاكزلا ةيابج

 . مهوحنو ىماتيلاو ءاسنلا نم اهيقحتسم ضعب لا ةاكزلا ةليصح

 ثكلاثلا عرفلا

 5١2مهبولق ةفلؤملا

 : مهبولق ةفلؤملاب فيرعتلا 4

 . مهرئاشعو مهماوقأ يف نوعاطملا ةداسلا ًاعيمج مهو نوملسمو رافك ءالؤهو

 :نامسق رافكلاو

 . ملسيف مالسإلا يف هتبغر ىوقتل ةاكزلا نم ىطعيف .همالسإ ىجري نم : (لوألا)

 .هعم هريغ رش فكو .هرش فك هتيطعب ىجريو .هرش ىشخي نم :(يناثلاو)

 . 44856 ص ءاج .(«عانقلا فاشك) )٠١81( .١١73ص ا طمع و

 ١85( كج ,١عومجملا» 54-217595 77ص كج «(«(ىنغملا» ص5١5-51١١.

 ةدرض



 زوربلاو ةسايرلا ةهج نم رافكلا نم ءارظن مهل نيملسملا تاداس نم موق :(لوألا)

 مهئارظن مالسإ ءاجر ةاكزلا نم نوطعيف ,مهموق يف

 ١ يف مهتحصانمو مهناميإ ةوق مهتيطعب ىجري مهموق يف نوعاطم ةداس : (يناثلا)

 . هلك هللا لوسر ثيدح يفو ضرغلا اذهل ا نم نوطعيف « هيف ميصالخإو .داهجلا

 0 "مهملات ٍرْفكب ٍدهع يئيدح الاجر يطعأ إف

 نمع رافكلا ٌرش اوعفديل ةاكزلا نم نوطعي نيملسملا دالب دودح ىلع موق :(ثلاثلا)

 ةوقل ًارظن ءاهئادأ يف لطامي نمم اهتيابجب اوموقيل ةاكزلا نم نوطعي موق : (عبارلا)
 . اهئادأ نع نيعنتمملاو نيلطامملا ءالؤه نم اهلاصحتسا ىلع مهتردقو ءالؤه

 ؟مهبولق ةفلؤملا مهس يقب له - 8

 ةاكزلا نم مهسلا اذه جارخإ مدعو .ةمايقلا موي ىلإ ديكأت لكب قاب هنأ : باوجلاو
 «ةاكزلل نيقحتسملا فانصأ نم مهسلا اذه طوقس ينعي ال مالسإلا روصع نم رصع يف

 فنص دوجو مدعو .(مهبولق ةفلؤملا يأ) مهسلا اذه لهأ دوجو مدع طقف ينعي امنإو

 دلب يف ءارقف دجوي مل ول امك .مهمهس طوقس ينعي ال ةاكزلل نيقحتسملا فانصأ نم

 اذه طوقس ىلع كلذ لدي الف ءءارقفلا مهس نم ًائيش دلبلا اذه لهأل ىطعي ملف ءام

 . هيقحتسم دوجو مدع ىلع طقف لدي امنإو , مهسلا

 (مهبولق ةفلؤملا) بيصن لاطبإو خسن يعّدي سانلا ضعب نأل ؛ةحضاو ةلأسم هذهو
 هنوطعي اوناك نم ىلإ مهسلا اذه طعي مل  هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع نأ ةجحب

 اذه مهطعي مل  هنع هللا يضر رمع نأ ةقيقحلاو .(مهبولق ةفلؤملا) نم مهرابتعاب

 ساسأ ىلعو «(مهبولق ةفلؤملا) اومُس وأ اوناك هبجومب يذلا مهنع فصولا لاوزل مهسلا
 رمع :مهطعي مل فصولا اذه مهنع لاز املف .(مهبولق ةفلؤملا) مهس اوطعأ فصولا اذه

 ملف «مهبولق ةفلؤملا» طورش ققحت يفو صنلا قيبطت يف دهتجا رمع :نذإف هب اوبلاط ام

 )٠١85( ؛"ة؟ص كج «(«ينغملا» .١6٠١ص الج ءاملسم حيحصا» .

 ةفضر



 . مهسلا اذه مهطعي ملف ءصنلا مهيلع قبطي ملف .مهيف ةققحتم طورشلا هذه دجي

 ءارقفلا فصو لاوز ىأر امل ,مهرقفل مهيطعي ناك ًاسانأ طعي مل نم لئامي اذهو

 نم سيلو .صنلا قيبطت طورش رفاوت يف داهتجالا ليبق نم اذهف .هداهتجا بسح مهنع

 .ىلاعت هللا ءاش نإ حضاو اذهو .صنلا مكح لاطبإ ليبق

 ةفلؤملا) فاصوأو يناعم مهيف ققحتي نم ءاطعإ يف ةجاح ترهظ اذإ اذه ىلعو

 ءوض يفو هداهتجا بسح ءاطعإإلا اذه رادقمو مهل هؤاطعإ نوكيو .اهعمجي يتلا ةاكزلا

 .نيملسملا ةحلصم

 عبارلا عرفلا

 (١١١باقرلا ىفو

 :ةاكرلا نم مهمهسبو .مهب فيرعتلا ٠

 «نيبتاكملا ءاقرألا ىلع روهمجلا مهلمح دقو ءًائانإ وأ اوناك ًاروكذ ءاقرألا مه ءالؤه

 ءاقل مهيلإ هنودؤي لاملا نم غلبم ىلع مهعم نوقفتي أ مهدايسأ نوبتاكي نيذلا مهو

 نم هيلع اوقفنأ ام مهنوفوي ىتح باستكالاب مهل دايسألا ءالؤه حمسي نأب كلذو , مهقتع

 مهدايسأ عم هيلع اوقفتا ام اوفويل .ةاكزلا لام نم نوطعي نوبتاكُملا ءاقرألا ءالؤهف .لام

 . مهقتع ءاقل

 قاتعإ ِىف ةاكزلا ةليصح نم («باقرلا يفو» مهس فرصي امنإ» :كلام مامإلا لاقو

 نبا ىكح دقو .نوقتعيو ءاقرألا ةاكزلا لام نم قرتنكي :كلام مامإلا يأر ىلعو

 ,يرصبلا نسحلاو «سابع نبا نع مهقتعو ةاكزلا لام نم قيقرلا ءارش زاوج رذنملا

 )٠١86( ص .5ج .(عومجملا) ,4759-170ص «5ج .(ينغملا» 95١١-5١١.
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 ١ حجارلا لوقلا :

 مهدايسأ عم نوبتاكملا قيقرلا» :«باقرلا يفو» فنصلا اذهب دوصقملا نأ : حجارلاو

 ةليصح نم «باقرلا يفو» مهس يأ بيصن نم ءالؤهو ءالؤه قتعيف .نيبتاكملا ريغ وأ
 وأ ةباتكلا غلبم لك ىطعي نأب .هديس عم هتباتك غلبم ىلع بتاكملا َناعُي نأب «ةاكزلا

 يفو» : ىلاعت هلوق مومع ناحجرلا ليلدو .قتعُيو ءادتبا قيقرلا يرتشي وأ ءاهنم يقابلا

 .هريغو بتاكملا قيقرلا لمشي وهف «باقرلا

 (0١؟نومراغلا مه نم

 ببسب مهنويد تناك نإو . مهنويد ءافول ةاكزلا نم نوطعي ءالؤهف , مهلايع وأ مهسفنأ

 نيذلا «نيمراغلا» فنص يف نولخدي ال مهنأل ؛ةاكزلا نم نوطعي الف اهوبكترا يصاعم

 . ةاكزلا نم مهس مهل

 مهتمزل يتلا مهنويد ءافول ةاكزلا نم مهؤاطعإ زاج مهيصاعم نم اوبات ول نكلو
 دق نكلو .اوبات نإو نوطعي :رخآلا ضعبلا لاقو .ءاهقفلا ضعب يأر ىلع مهيصاعمب

 اذإ اذهو «ةبوتلاب مازتلالا ىلع مهعيجشتل ةاكزلا نم مهئاطعإ زاوج حجارلا نم نوكي

 .ءاطعإلاب مهنم ىلوأ وه نم دجوي الو .دوصقملا اذه ققحي ءالؤهل ءاطعإلا نأ يؤر

 تاذ حالصإإ اونادتسا نيذلا مهو .مهانغ عم نوطعي فنئص نيمراغلا نمو -40*

 حلصلا لوصحل اديهمت نيلتتقملا نم ىلتقلا تايد دحاو لمحتي وأ اولمحتي نأب «نيبلا

 .ىلتقلا تاّيد لمحتي نم ىلع فقوتي حلصلا نأ وأ .حلصلا اذهل اليهست وأ تهت

 نإ ةصيبق اي» :هيفو ةصيبق نع ملسم مامإلا هجرخأ يذلا ثيدحلا كلذ ىلع لديو

 .اهدعب امو 7١ص كج .(عومجملا» 45-215060 2ص كج .(ينغملا» ل١ ىكل

 و



 مث اهبيصي ىتح ةلأسملا هل تّلحف «ٌةلامح لمحت ٌلجر :ةئالث دحأل لإ ٌلحَت ال ةلأسملا
 ادا :

 حتفب «ةلامَح لّمحت» :هلوق :فيرشلا ثيدحلا اذهل هحرش يف يوونلا مامإلا لاقو

 «نيبلا تاذ حالصإ يف هعفديو - هنيدتسي يأ  ناسنإلا هلمحتي يذلا لاملا يهو ؛ءاحلا

 نأ طرشب ةاكزلا نم ىطعيو ةلأسملا هل لحت امنإو .كلذ وحنو نيتليبق نيب حالصإلاك

 ,'428(ةبيصم ريغل نيدتسي

 :ةاكزلا نم نيدملا نيد ديدست ةيفيك - 1

 هملسي نأب «هسفنب نيَّدلا ديدستب موقيل هسفن نيدملا ىلإ ةاكزلا نم نْيّدلا غلبم عفدي

 اذهو .ةرشابم نئادلا ىلإ ةاكزلا نم هغلبم ءاطعإب ًاسأر نيدلا ديدست زوجي امك . هنئاد ىلإ

 ةاكزلا نم نْيَّدلا غلبم عفدي امنإ ,ىرخألا ةياورلا نعو ءدمحأ نع :نيتياورلا ىدحإ ىلع

 ليكوتب الإ ةرشابم نئادلا ىلإ هعفد زوجي الو «نئادلا ىلإ هعفدي وهو .هسفن نيدملا ىلإ

 ىلإ هملسيل يكزملا ىلإ هيطعي مث ءهملستيو ةاكزلا غلبم نيدملل عفدي نأب ,نيدملا نم
 .-نيدملا نم أد هنم ليلكوتب نئادلا

 .هرادقمو نئادلاو نيدملا لاح بسح كلت وأ ةقيرطلا هذهب ذخألا يدنع حجارلاو

 .ةاكزلا ةليصح نم هغلبم ملست اذإ هنيد ديدست ىلع نومأم ريغ نيدملا نأ يؤر اذإف

 مالعإ دعب ةرشابمو ًاسأر نئادلا ىلإ نيدلا غلبم ميلست نئادللو نيدملل عفنألاو حلصألاف

 غلبم هيلإ مْلَس .هنئاد ىلإ نيّدلا غلبم لاصيإب نومأم نيدملا نأ يؤر نإو . كلذب نيدملا

 .ديدستلاب وه موقيل ةاكزلا نم نيّدلا

 (١١ةكزوّزأ ليبس ىف

 : (هللا ليبس يف) فنصب دوصقملا 6

 )٠٠١40( ءالج .«يوونلا حرشب ملسم حيحص)» ص””١7.

 )46م٠١( 7”7”*ص الج «(يوونلا حرشب ملسم حيحص)) 1١ 3

 )٠١84( 21ج ءومئادبلا» 27551837556 ص كج .؛عومجملا» . 1 710/-178ه ص كج ««ينغملا»

 . 4؛9"ص اج  (عانقلا فاشك)» .7171/-١7ه ص كج .«ىلحملا» «4-5"1ه ص

 رضع



 ليبس نأل ؛- هللا ليبس يف نودهاجملا يأ  ةازغلا (هللا ليبس يف) فنصب دوصقملا
 ليبَس يف اوُلتاق» : ىلاعت لاق .هللا ليبس يف لاتقلاب داهجلا هب داري قالطإلا دنع هللا
 . «هللا

 : هللا ليبس يف نيلتاقملا مهس يف فالخ ال 7

 ةاكزلا نم مهبيصن هللا ليبس يف نيلتاقملا قاقحتسا يف ملعلا لهأ نيب فالخ الو

 اذه نم بتار قزر هل نم نأل  دنجلا ناويد يف مهل ءيش ال يأ  ةعوطتم اوناك اذإ
 .هب نغتسم وهف هيفكي يذلا رادقملاب ناويدلا

 :هل عفدي ام رادقمو .ًاينغ ناك ولو هللا ليبس يف لتاقملل عفدي ام 7

 اذه ىطعي «-دنجلا ناويد نم اونوكي نأ نود : يأ  ًاعوطت هللا ليبس يف لتاقملاو

 ءاينغ ناك ولو مهيلإ هعوجر ىلإ هلهأ نمد جورم ةبياكلا هجاتحي امو «هتيافك لتاقملا

 ءاهيلع لماعل وأ ؛هللا ليبس يف زاغل :ةيمحل لإ كدغل ةقدتملا لحن الو : هلك هلوقل

 نيكسملا ىلع قّدصتف هك هل ناك لجرل وأ .هلامب اهارتشا لجرل وأ « مراغل وأ
 هنأل ؛ًاينغ ناك ولو هللا ليبس يف لتاقملا ىطعُي امنإو .©7'2(ينغلل نيكسملا اهادهأو
 نم هتدعو «برحلا تالا ءارشل همزلي ام نمث لتاقملا ىطعيف .نيملسملا ةحلصمل لتاقي

 هعوجرو ودعلا ضرأ يف هتماقإو هباهذ ةقفن عم «سرفو حمرو فيسو ماهسو عردو حالس

 هتدوع ىلإ مهنم مهجورخ نيح نم يأ مهنع هبايغ ةدم هلايع ةقفن ىطعي امك .هدلب ىلإ

 :مهيلا

 نوكي نأ :لاتقلاب هللا ليبس يف دهاجملا يف طرتشي : ةفينح وبأ مامإلا لاقو

 ءاطعإ وه هيلإ ريصملا بجي يذلا نكلو .(هللا ليبس يف) مهس نم هل عفديل ؛ًاريقف
 هللا لوسر ثيدجل اينغ ناك ولو (هللا ليبس يف) مهس نم هللا ليبس يف دهاجملا لتاقملا

 .هسفن ةحلصمل ال ىلاعت هللا رمأ امك نيملسملا ةحلصمل لمعي هنألو ؛هانركذ يذلا هك

 مزلي الف .فانصأ ةتس امهدعب ركذو ,نيفنص نيكاسملاو ءارقفلا لعج لجو زع هللا نإ مث

 فاصوأ دوجو مزلي ال امك .فانصألا ةيقب يف (نيكاسملاو ءارقفلا) نيفنصلا ةفص دوجو

 .امهيف فانصألا هذه

 .44ص .ةهج .«دوبعملا نوع هحرشبو دواد يبأ نئسو )٠١40(

 فضي



 نمف .هلامب ًايفتكم ًاينغ ناك اذإ هللا ليبس يف لتاقملا نأ لوقلا نكمي اذه عم نكلو
 اذهب ةاكرلا نم هب. ذخألا نآل>؟ علا ليبس يفز مهم قم ايش لاسي نأ هيلإ بودنملا

 امب قحلا اذه نع اينغتسم ناك اذإف .هل قح وه امنإو .ذخآلا ىلع ابجاو سيل فصولا

 نيلتاقملا نم هريغ ىلإ هؤاطعإ نكمي ىتح هذخأي ال نأ هيلإ بودنملا نمف .لام نم هدنع

 . مهرقفو مهترثكل ًارظن ةاكزلا ةليصح مهعيمج يفكت ال امبر نيذلا

 :نيلتاقملا ريغ (هللا ليبس يف) مهس لمشي له 4

 نيلتاقملا نيدهاجملا لمشي (هللا ليبس يف) مهس نأ ىلع ءاهقفلاو نورسفملا قفتا

 نود هللا ليبس يف نيلتاقملا يأ  ءالؤه ىلع مهسلا اذه مهمظعم رصقو .هللا ليبس يف

 دقف .(هللا ليبس يف) فراصم نم لعج :يأ .جاحلا مهس لخدأ نم مهنمو . مهريغ

 امك .هب جحي ام ريقفلا ىطعيف .هللا ليبس نم جحلا» :لاق هنأ دمحأ مامإلا نع يور

 . (هجحج هب لمكي وأ يدؤي ام جاجحلا عطقنم ىطعي

 ةمادق نبا هيقفلا نكلو .ةفينح يبأ بحاص نسحلا نب دمحم نع اذه لثم يورو

 يف ةاكزلا نم فرصي ال هنأ دمحأ نع ىرخأ ةياور كانهو :لاق هانركذ ام ركذ نأ دعب

 ءاملعلا ةماع لوق اذهو» :دمحأ نع ةياورلا هذه ركذ نأ دعب ةمادق نبا لاق عجحلا

 ليبس يف نأل حصأ لوقلا اذهو ,مهريغو .يروثلاو .ةفينح يبأو .كلامو .يعفاشلاك

 ,59'(2(داهجلا ىلإ فرصني امنإ قالطإلا دنع هللا

 يفو» : ىلاعت هلوقب دارملا نايب يف نيرسفملا نأ ظحالن ءريسفتلا بتك يفو 4

 نم ةاكزلا نم ىطعيف .عطقنملا جاحلا ؛نيدهاجملا نيلتاقملا عم نولخدي هللا ليبس

 ,"'؟9نودعاجملا ىطعي امك (هللا ليبس يف) مهسلا اذه

 دارملا :ليقو» :هلوق (هللا ليبس يف) ب دارملا نايب يف درو (يسولأآلا ريسفت) يفو

 )٠١91( 477ص كج .«ينغملا» .

 نبا ريسفت» .67١”ص ءككع ء(يزارلا ريسفت» .77١ص جا .صاصجلل «نارقلا ماكحأو ١95

 27817 ص .؟ج .«فاشكلا ريسفت» ,.1757ص .؟ج .(«يفسنلا ريسفت» 2355ص 17ج .(ريثك

 فج .( يبطرقلا ريسفت» 201 #7ص 03ج « يسولآلا ريسفتا .٠١ةهاص 24ج « (نايبلا حتف»

 .؛596ص ١٠2ج ؛(رانملا ريسفت» .1866١©ص
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 .©59مهب ريهظلا يف هيلع رصتقاو .ملعلا ةبلط

 ةيآلا نإ لاق نأ دعب (هللا ليبس يفو) ريسفت يف ليق ام ركذ نيرسفملا ضعبو ١

 ةيآلا نإ لاق نم ركذ .روهمجلا يأر ىلع مهيلع ةروصقم اهنإو . نيدهاجملا لمشت

 : كلذ نم ةفلتخملا ٌربلا هوجو نم نيدهاجملا ريغ لمشت امك داهجلاو نيدهاجملا لمشت

 #هللا ليبَس يفو» : ىلاعت هلوق يف ظفللا رهاظ نأ ملعاو» :«يزارلا ريسفت» يف ءاج أ

 اذهلف ؛ لاتقلاب هللا ليبس يف نيدهاجملا : يأ  ةازغلا لك ىلع رصقلا بجوي ال

 تاقدصلا فرص اوزاجأ مهنأ ءاهقفلا ضعب نع (هريسفت» يف لافقلا لقن ىنعملا

 ةرامعو .نوصحلا ءانبو .ىتوملا نيفكت نم ريخلا همجو عيمج ىلإ  ةاكزلا
 .2"؟9,لكلا نم لماع #«هللا ليبس يفو» : ىلاعت هلوق نأل ؛دجاسملا

 يفو# : ىلاعت هلوق ريسفت دنع :ناخ نسح قيّدص فيلأت  «نايبلا حتف ريسفت» يفو ب

 يف لخديو .صاخ عون ىلع هرصق زوجي الف .ماع ظفللا نإ ليقو» : هللا ليبس

 دجاسملا ةرامعو ,نوصحلاو روسجلا ءانبو «ىتوملا نيفكت نم ريخلا هوجو عيمج

 دوصقملا نأ يأ  لوألاو :- هللا همحر  ناخ نسح قيدص لاق مث .كلذ ريغو

 .2"؟*(هيلع روهمجلا عامجإل ىلوأ  طقف نودهاجملا مه ةيآلاب

 (هللا ليبس يفو) مهس نع ملكتي وهو اضر ديشر دمحم موحرملل «رانملا ريسفت» يفو - ج
 اهالوأو .ةماعلا نيملسملا حلاصم ءانه هللا ليبس نأ قيقحتلاو» :لاق .ةاكزلا يف

 يف قفني ام مهأ نمو .ةازغلا زيهجتو حالسلا ءارشب برحلل دادعتسالا ميدقتلاب

 لبق نم .رافكلا دالب ىلإ مهلاسرإو .مالسإلا ىلإ ةاعدلا دادعإ اننامز يف هللا ليبس

 - هللا ليبس يف مهس يف يأ هيف لخديو . يفاكلا لاملاب مهدمت ةمظنم تايعمج

 مث .«ةماعلا ةحلصملا هب موقت امم اهريغو ؛ةيعرشلا مولعلل سرادملا ىلع ةقفنلا

 .ةيعرشلا اهفراصم يف اهفرصو ةاكزلا عمج ميظنتل ةيعمج فيلأت هللا همحر حرتقا
 «مالسإلا مكح ةداعإل يعسلا يف هنم قفني ثيح (هللا ليبس يف» فرصم :اهنمو

 )٠1١95( 2366ج .(يسولآلا ريسفت» ص”"؟١.

 )٠١94( 2305ج ؛(يزارلا ريسفت» ص"”١١.

 ) )1١95.4ج .ناخ نسح َقيَّدص : فيلأت («نايبلا حتف ريسفت» ص6١ ١٠.

 ةيخأ



 ,فويسلاب هنع عافدلا رذعت اذإ مالقألاو ةنسلألاب هنع عافدلاو ؛هيلإ ةوعدلا يفو

 ,23059(نارينلا ةئسلأبو .ةنسألاو

 حجارلا لوقلا 7

 يف نولخاد هللا ليبس يف ةازغلا نأ ىلع ءانرشأ امك ,.نورسفملاو ءاهقفلا قفتا

 : ىلاعت هلوقب دارملا نأ ىلع روهمجلا قفتا امك . هللا لْيِبَس يفوإ : ىلاعت هلوق موهفم

 : ىلاعت هلوق نأ ىلإ بهذ ءاهقفلا ضعب نأو .مهريغ نود ةازغلا مه «هللا ٍليبَس يفو#

 ريخلا لبس عيمجل عستي لب هللا ليبس يف ةازغلا ىلع روصقم ريغ #هللا ليبَس يفو»

 .ربلا هوجوو

 يف نيدهاجملا عيمجل عستي «هللا ليِبَس يفو» : ىلاعت هلوق نأ .يدنع حجارلاف

 نيلتاقملاو لاتقلا وهو «نيدهاجملاو داهجلا نم دحاو عون ىلع ًاروصقم سيلو «هللا ليبس

 مهنأل مهتمدقم يفو ,.نيدهاجملا سأر ىلع اوناك نإو ةازغلا نأل ؛ هللا ليبس يف

 لاتقلا سيل نكلو .هللا ةملك ءالعإل مهسفنأب رافكلا نولتاقيو .مهسفنأب نودهاجي

 لاملاب داهجلا وهو هللا ليبس يف ًاضيأ رخآ داهج كانه لب .ديحولا داهجلا وه سفنلاب
 نيكرشملا اودهاج» : هك هللا لوسر نع حيحصلا ثيدحلا يف ءاج دقف ديلا

 نباو ,مكاحلاو « يئاسنلاو ,دواد وبأو كدمحأ مامإلا هجرخأ «مكتنسلاو مكسفنأو مكلاومأب

 ا 1نابح

 دهاج دقف .ىلاعت هللا تاذ يف ةسفن ٌبعتأ م :ثيدحلا اذه جرم يف ءاجو

 (مكلاومأب) ُدوصقملاو .رافكلا داهج ىلع الإ عقي ال ًافْرُع قلطأ اذإ هّنكل ءهللا ليبس يف
 كاذف سفنلاب ُداهجلا امأ .ٍدازو باودو حالس نم ُدهاجملا هجاتحي ام لك يف قافنإلاب يأ

 .2:19(َنيلطبملا ٌدرو نيَّدلا نع ٌبذلاب يأ ناسللاب ٌداهجلاو «لاتقلا وه

 لمشي لب .هللا ليبس يف نيلتاقملا ىلع روصقم ريغ هللا ليبس يف ٌداهجلاف

 يتلا مهليطابأ نع فشكلاو نيلطبملا ٌدرب .مالسإلا نع ًاعافد مهتنسلاب نيدهاجملا

 )٠١95( ءاضر ديشر دمحم موحرملل «رانملا ريسفت» ج٠١. ص6٠١4-١05ه., 60١6

 )٠١910( ."ها/8 ثيدحلا مقرو .488ص «.١ج ,يطويسلل ؛ريغصلا عماجلا» رظنا

 )٠١94( .”1414ص 07ج , يواينملا ةمالعلل «ريغصلا عماجلا حرشب ريدقلا ضيف)
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 .نيملسملا دئاقع ةعزعز اهب نوديري
 .هللا نيد رصن يف يأ «هللا ليِبَس يفو# : ىلاعت هلوق ريسفت يف يربطلا مامإلا لاقو

 يتلا هتعيرشو هقيرطو هللا نيد ةرصن يف - (هللا ليبس يف) ةاكزلا مهس نم  ةقفنلا ينعي

 .2"؟؟رافكلا وزغ وه كلذو .هئادعأ لاتقب هدابعل اهعرش

 نيكرشملا اودهاج» :ِةقَ هللا لوسر ثيدح نم انركذ اممو هلك اذه نم صلخنو

 مه (هللا ليبس يف) نأ نم نيرسفملا لاوقأ نم هانركذ امو .«مكتنسلأو مكلاومأو مكسفنأب

 ىلعأ وه داهجلا نم عونلا اذه نأ ناداقعاب هللا ليبس يف نولتاقملا : يأ «ةازغلا»

 نودهاجملاف ؛دوجلا ةياغ ىصقأ سفنلاب دوجلاو .هللا ليبس يف سفنلا لذب هنأل .هعاونأ
 ىلع روصقم هللا ليبس يف داهجلا نأ اذه ينعي ال نكلو ,نيدهاجملا ةمدقم يف مهسفنأب

 عيمج ةئيهتو ةاعدلا دادعإ هنمو ,ناسللاب داهجلا لمشي لب .داهجلا نم عونلا اذه

 بحاص اضر ديشر لاق امك ضرألا يف ةيمالسإلا ةوعدلا رشنل .مهل ةمزاللا لئاسولا

 لودلا هب موقت نآلا لاتقلا نأو اميس ال .هلوق انلقنو هللا همحر  «رانملا ريسفت»

 نولتاقي نودهاجم دجو ول نكلو .هنوجاتحي امب نيلتاقملا دنجلا دوزت يهو «تاموكحلاو

 لك لبق ةاكزلا مهل فرصتو : (هللا ليبس يفو) فنص يف لخدي نمم ىلوأ مهف ءرافكلا

 . مهريغو مالسإلا ةاعد نم مهفنص يف هلاخدإ نكمي نم

 مينا ةاعدلا ىلإ ل ليبس يفو) مهس نم ةاكزلا عفد نأ انحيجرت يوقي اممو

 دئاقعل تيتو ,مهدادعأل ريثكت هيفف .ةدكؤملا نيملسملا ةحلصم يف وه هنوجاتحي امو

 يف اذه لكو .ملاعلا يف مالسإلا يناعمل رشنو ؛نيلطبملا تايرتفم درو «نيملسملا

 . (هللا ليبس يف) مهس نم ةاكزلا مهل فرصت نأ يغبنيف نيملسملا ةحلصم

 اهيلإ جاتحم :نيلجر دحأل فرصت امنإ ةاكزلا نألو» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق

 هيلإ جاتحي نم وأ .مهنويد ءاضقل نيمراغلاو ,.باقرلا يفو ,نيكاسملاو ءارقفلاك

 مراغلاو «فلؤملاو عملا ليبس يف يزاغلاو «ةاكزلا عمج 0 لماعلاك .«نوملسملا

 .١20(نيبلا تاذ حالصإل

 )٠١9489( كج ««يربطلا ريسفت رصتخم» ص١اهة؟.

 )١1١٠١( 37ص ,"ج «(«ينغملا» .



 يف نوملسملا هجاتحي امم مالسالل ةاعدلا دادعإو مالسإلا رشن نأ حضاولا نمو

 . (هللا ليبس يف) مهس نم .مهيلإ ةاكزلا عفد يغبنيف .ةجاحلا دشأ رضاحلا تقولا

 ليبسلا نبا

 :١١0ةاكرلا نم ىطعي ام رادقمو هفيرعت 31

 عجري ام لاملا نم هدنع دجوي ال يذلا هلهأ نع عطقنملا رفاسملا وه ليبسلا نبا

 نإو .هلهأ ىلإ هعوجر ىلع هقفني نأ هب عيطتسي ام ةاكزلا نم ىطعي.اذهف .هدلب ىلإ هب

 مكح همكح نوكيف .هب عافتنالاو هلام ىلإ لوصولا نع زجاع هنأل ؛هدلب يف ًاينغ ناك
 .هل لام ال يذلا ريقفلا

 ىناثلا بلطملا

 ةاكزلل نيقحتسملا فانصأ ىف طرتشي ام

 :ديهمت 14

 وأ اهساسأ ىلعو مهيف تماق يتلا فاصوألا انّيبو .نيقحتسملا فانصأ انركذ

 فانصألا هذه ىف طرتشي ام نيبن نأ بلطملا اذه ىف انه ديرنو .ةاكزلا اوقحتسا اهبجومب

 هذه دوجو نأل ؛مهيف تماق يتلا فاصوألا ىلإ ةفاضإإلاب .ةاكزلا قاقحتسال طورش نم

 طورش ققحت نم دب ال لب «ةاكزلا قاقحتسال هيف تماق نم قاقحتسال يفكت ال فاصوألا

 : طورشلا هذه نم 0 ًانيعم

 :مالسإلا :ًالوأ 6

 وأ .ًامراغ وأ «ليبس نبا وأ ءانيكسموأ .اريقف ةزايتعاب ةاكزلا قحتس نميف طرتشي

 دقو نمنلا ىلإ وتلا ةلجرأ دقت اهم يرحل ايليف رك نأ ايده را اقرألا نم

 َّنأو «هللا لإ هلإ ال نأ اودّهشَي نأ ىلإ مُهُعداف مهّتتِج اذإف .باتك ّلهأ ًاموق يتاتس كّنأ»

 .ة"ص . ؟ج « «عئادبلا» .؛ة عص ء١ج .(«عانقلا فاشكو . 57-179” 8ص ءكجعأ ينغمل امم١٠١ 1١١

 ففي



 ّسمخ مهيلع ضرف هللا نأ مهربخأف كلذب كل اوعاطأ مه نِإف هللا لوسر ًادّمحم
 مهيلع ضرف دق هللا نأ مهربخأف كلذب كل اوعاطأ مه ْنإف ليلو موي لك يف تاولص

 ,9١2(مهئارقف ىلع و مهئاينغأ نم ذخوت «تاكزد ل

 ىطعتو «نيملسملا ءاينغأ نم ةاكزلا ذخؤت نأ كي هللا لوسر رمأي ثيدحلا اذه يفو

 طارتشا يف ريقفلا لثمو .نيملسملا ريغ يف اهعضو زوجي الف نيملسملا ءارقف ىلإ
 .59"2ليبسلا نباو «قيقرلاو .مراغلاو .نيكسملا :مالسإلا

 ؟مالسإلا مهيف طرتشي لهف  ةاكزلا ةابج يأ  ةاكزلا ىلع نولماعلا امأ 5

 يدرواملا هيقفلا نع اولقنو ءًاملسم نوكي نأ ةاكزلا لماع يف طرتشي : ةيعفاشلا لاق

 . طرشب سيل لماعلا مالسإ نأ : يعفاشلا

 .١2'9مهمالسإ طارتشا راتخملا» :لاق ةيعفاشلا ءاهقف نم يوونلا نأ امك

 نورخآ لاقو «ةاكزلا لماع يف مالسإلا طارتشا ىلإ مهضعب بهذ دقف ةلبانحلا امأ

 هنأل ؛(ايمذ) ملسم ريغ ةاكزلا لماع نوكي نأ زوجيف ءطرشب اذه سيل :ةلبانحلا نم

 . جارخلا ةبيرض ةيابج ىلع هراجئتساك زئاج يمذلا راجكتساو لمع ىلع رجأتسم

 ىلع ةيالو ةاكزلا ةيابج يف نإ :ةاكزلا لماع يف مالسإلا نوطرتشملا لاقو

 ةمادق نبا هحجر ام اذهو .«تايالولا رئاسك ملسملا ريغ اهالوتي نأ زوجي الف «نيملسملا

 ن0 !|

 .7ج .«لوصألل عماجلا جاتلا» 458 ص .١ج .(يراخبلا حيحص ثيداحأل حيرصلا ديرجتلا» )١١١(

 . 78ص

 )*١١١( 5ص ."ج .(«ىلحملا» . #17ص .5ج .(«ينغملا» ١4. 15ص .7ج ؛؛عئادبلا» .

 لضفأ نيملسملا ءارقف ىلإ اهفرص نإف روذنلاو تارافكلاو رطفلا ةقدص نم ةاكزلا ىوس ام امأو

 ال : فسويوبأ لاقو ءزوجي :دمحمو ةفينح وبأ لاق ؟ةمذلا لهأ ءارقف ىلإ اهفرص زوجي له نكلو

 . 15ص .7ج .(عئادبلا» ,ةفينح أ باحصأ نم رفز لوقو يعفاشلا لوق وهو .زوجي

 )١1١١5( تعج .«عومجملا» ص١8 .

 )١١١5( 5550ص ."5ج .(ينغملا) .
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 : 200 ةايبلطُم الو ًايمشاه نوكي ال نأ : ًايناث 51ا/

 وليو مشاه ونب مهو هلآ ىلع كلذك مرحتو دل دمحم يبنلا ىلع ةاكزلا مرحت

 مشاه ونب مه :كلامو ةفينح وبأ لاقو .هقفاو نمو يعفاشلا بهذم اذهو .بلطملا

 . ةصاخ

 بهذم وهو زوجت هل :نورخآ لاقو .ةاكرلا ةيابج مهتيلوت زوجي : مهضعب لاقو

 .> . ةيفنحلا

 ةلبانحلا دنعف اَيبلَطُم وأ ًايمشاه ناك نإ : يأ .ىبرقلا يوذ نم ناك نإ مراغلا امأ 1

 ىهنلا مومعل .زاوجلا مدع لمتحي :ءاملعلا ضعب لاقو ,هنيد ءافول هيلإ ةاكزلا عفد روجي

 . مهيلإ ةاكزلا عفد ع

 :25ةاكرلا عفد نم ةعناملا ةبارقلا دوجو مدع : : اعلاث

 اذإ ,ةاكرلا هءاطعإ ديري نم نيبو يكرملا نون د ةبارق دوجو مدع طرشلا اذهب دوصقملا

 .ةاكزلا هذه ءاطعإ عنم ةبارقلا هذه نأش نم ناك

 يتلا ةلاحلا يف نيدلاولا ىلإ اهعفد زوجي ال ةاكزلا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ دقو

 اهطقستو هتقفن نع مهينغت مهيلإ هتاكز عفد نأل ؛ مهيلع ةقفنلا ىلع مهيلإ عفادلا ربجي

 .روجي ال اذهو هسفن ىلإ اهعفد هنأكف ,هيلإ اهعفن دوعيو (,هنع

 تعفترا نإو مألاو بألا تاهمأو ءابأ ينعي اوَلَع نإو مألاو بألا نيدلاولاب دوصقملاو
 تلزن نإو : ينعي ءَلْفَس نإو دلولا ىلإ ةاكزلا عفدت ال كلذكو .ةاكزلا عفاد نع مهتاجرد

 : ءالؤه نيب نأل ؛ ثراولا ريغو اعيمج ءالؤه نم ثراولا تانبلاو نينبلا هدالوأ نم هتجرد

 . ةيضعبو ةيئزج ةبارق دالوألاو تاهمألاو ءابآلا

 .اهدعب امو ١؟7/ص كج 2« ىلحملا» 58-259 ص هج .(دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» 5١ 1٠١(

 .اهدعب امو 55ص كج ««ينغملا» .اهدعب امو 4 8 ص 23ج .« عئادبلا»

 "كج «(ريدقلا حتفو ةيادهلا» «. 4ص 25ج ,(عئادبلا» 5147-2519 ص 23ج .(«ىنغملا» )١1١١1(

 حرش ريضنلا ضورلا» .45١ص 27ج «نيدباع نبال «راتخملا ردلا ىلع راتحملا در» .7؟ص

 ."7١؟ص كج .ةيديزلا هقف يف «ريبكلا هقفلا عومجم

 تن



 ةبارقلا ديعب هنوكل هئرإ مدع ناك ء ءاوس جهنم تروي ا] نمف .براقألا رئاس امأ 84

 عفد ْز هو 2في ردم اهيركلا لأ ءاناريمدل هك هلونر ألو: لاق هللا مسي مل نمم

 . ءالؤهل ةاكزلا

 لك ثري نيذللا ةوخألاك ثراوت .هيلإ عوفدملاو يكزملا نيب : يأ ءامهنيب ناك نإو

 .رخآلا ىلإ هتاكز عفد امهنم دحاو لكل زوجي :(امهادحإ)

 دوعيف «هيلع هتقفنو هتنوؤم نع هتاكزب هينغي هنإف ثوروملا ىلإ هلام ةاكز ثراولا عفد نإف
 ع

 . هيوبا ىلإ هتاكز عفد زوجي ال امك هيلإ اهعفد زجي ملف هيلع هتاكز عفن

 ؛اهيف نوثري يتلا لاحلا يف ىتح مهيلإ ةاكزلا عفد زوجي هنإف ماحرألا ووذ امأ

هجوزل اهتاكز عفد ةجوزلل زوجي له ١
 :(01ا

 مدع وأ زاوج يف ةطبارلا هذه ريثأت امف «ةيجوزلا ةطبار يه ةيوق ةطبار نيجوزلا نيب

 ؟ريقفلا اهجوز ىلإ اهتاكز ةأرملا .عفد زاوج

 عفد يف لصألا نأل ؛اهجوز ىلإ اهلام ةاكز عفد ةأرملا ءىزجي ال : ةفينح وبأ لاق

 يفو «عفادلا نع هتعفنم عطقنت هجو ىلع عفدلا وه يكزملا ةمذ نم اهل طقسملا ةاكزلا

 عفتنت ةأرملا نأل .ًاثرجم نوكي الف ىنعملا اذه هيف ققحتي ال اهجوزل اهتاكز ةأرملا عفد

 هذخأي امب نكمتي هنإف ءاهيلع قافنإلا نع ًازجاع ناك نإ هنأل ؛اهجوزل ةاكز نم هعفدت امب

 امب رسيأ هنكلو قافنإلا نع ًازجاع نكي مل نإو .كلذ همزليف اهيلع قافنإلا نم ةاكز نم

 ء48ص .؟ج ؛«عئادبلا» ,.518ص كح .(عومجملا» 549-560 ص 25ج .(ينغملا» )١١2١8(

 25ج .؛ىلحملا» ,. 55ص .؟7ج ء(ريدقلا حتقو ةيادهلا» . ١٠ص .”ج .«طوسبملا»

 حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاح» «47#ص .؟ج .نيدباع نبال «راتحملا در» ١5-154., 1ص

 :فيلأت «نيحلاصلا جاهنم» ؛.7١5 .؟ج .(ريضنلا ضورلا» .499ص .١1ج «ريدردلل «ريبكلا

 .197ص ء١ج ءميكحلا نسحم

 ففي



 ةأرملا نإ مث .نيتلاحلا يف ةأرملا عفتنتف نيرسوملا ةقفن همزلت هنإف .هتجوز ةاكز نم هذخأ

 .ًاضيأ هجولا اذه نم ةاكز نم هل هتعفد امب عفتنتف «ةداعلا مكحب اهجوز لام يف طسبنت

 دحأو .دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ وهو «ةلبانحلا ضعب لاق ةفينح يبأ لوقبو

 نأ ةجوزلل زوجي : يلبنحلا بهذملا يف ةيناثلا ةياورلاو .ةيكلاملا بهذم يف نيلوقلا

 يبأو .يروثلا لوق وهو .ةيديزلاو يعفاشلا بهذم اذهو ءاهجوزل اهلام ةاكز عفدت

 بهذم وهو يكلاملا بهذملا يف يناثلا لوقلاو .ةفينح يبأ يبحاص دمحمو ,فسوي

 ْ .ةيرفعجلاو ةيرهاظلا

 : حجارلا لوقلا

 دوجو مدعل جاتحملا اهجوز ىلإ اهتاكز عفدت نأ ةجوزللف .نيزيجملا لوق حجارلاو

 هجرخأ يذلا فيرشلا ثيدحلا يفف .هزيجي يعرشلا ليلدلا لب ءكلذ نم عنمي ليلد

 : هي هللا لوسر ُلَس :دوعسم نب هللادبع اهجوزل تلاق َبنيز َّنأ» :يراخبلا مامإلا
 ؟ ةاكزلا نم يأ  ةقدصلا نم يرجح يف يماتيأ ىلعو َكيلع ّقفنأ ْنأ نع ءيزجيأ
 ّىبنلا ىلإ ٌتقلطناف . لي هللا لوسر تنأ يِلَس :هتجوزل  دوعسم نب هللادبع يأ  :لاقف

 :انلقف «لالب انيلع ٌرمف . يتجاح لثم اهّتجاح .بابلا ىلع راصنألا نم ًةأرما ٌتدجوف هك

 ال. ءانلقو 5 يرجخ. ىف ىل مانبأو + يجوز ىلع ىفلأ نأ ىتع#ىرجيا قو هيلا لس
 ةأرما :لاق ؟بنايزلا يأ :لاق .بنيز :لاق ؟امه نم :لاقف ةلأسف لخدف ءانب ربخت

 .«ةقدصلا ٌرجأو «ةبارقلا رجأ ,نارجأ اهلو .معن : لكك لاق .هللادبع

 ةملك اولمحو ءاهجوز ىلإ اهتاكز ةأرملا عفدب نوزيجملا لدتسا ثيدحلا اذهبو

 نأبو (ينع يزجتأ) بنيز لوقل ةضورفملا ةاكزلا ىلع ثيدحلا يف ةدراولا (ةقدصلا)
 لدف ؟ةضورفملا ةاكزلا مأ ,.عوطتلا ةقدص :اهتقدصب ديرتأ :اهنم لصفتسي مل هلك يبنلا

 ًاضرف كنع يزجت :اهل لاق هنأكف ,جوزلا ىلإ اهعفدب يزجت اهنأو .مومعلا ىلع كلذ
 ,200"ةًاعوطت وأ ةقدصلا تناك

 ؟هتجوزل هتاكر عفد لجرلل زوجي له - 997

 كلذو «ةاكزلا نم هتجوز يطعي ال لجرلا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ :رذنملا نبا لاق

 .579-"78ص .7ج .(«ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» )١11١9(
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 ,(1١01اهيلإ اهعفد زوجي الف ,ةاكزلا ذخأ نع اهب ونغتستف هيلع ةبجاو اهتقفن نأل

 هتأرما وأ هتوخإ وأ هئبا وأ همأ وأ هوبأ ناك نم» :- ىلاعت هللا همحر مزح نبا لاقو

 مهدايسأ عم اوقفتا ءاقرأ يأ  نيبتاكم اوناك وأ هللا ليبس يف اوزغ وأ «نيمراغلا نم

 سيل هنأل ؛ ةاكزلا يأ - ضرفلا ةقدص نم مهيطعي نأ هل زاج  هنودؤي لام ىلع مهقتعل

 .230117(عنملاب صن تأي ملو .ءارقف

 .؛ة9 ص ءا١ج .(يقوسدلا ةيشاح) : 49ص .«؟ج . (عئادبلا» .545ص كج «(ينغملا» 1١

 .6١؟-١6١ص .5ج .«ىلحملا» )١١١١(

 تح



 فانل) كاعد

 هطورشو ةاكزلا ءادأ

 :(97١١3كيلمتل ا هحو ىلع ءادألا 54"

 ةاكزلا نكر نأل .«كيلمتلا هجو ىلع نوكي نأ اهيقحتسم ىلإ ةاكزلا عفد يف طرشلا

 ءادألا نوكي نأ بجيف هل كيلمتلا هجو ىلع هقحتسم ىلإ هميلستو لاملا نم ءزج جارخإ

 ملو ؛ًءاشعوأ ءاذغ ءارقفلا معطأف ًاماعط ةاكزلاب ىرتشا ول :اولاق اذهلو .هجولا اذه ىلع

 . مهل كيلمتلا مدعل هل ةيزجم ةاكز هادأ ام نكي مل , مهيلإ ماعطلا نيع عفدي

 ةاكزلا هيلإ ةعوفدملا ناك اذإ اذهلو .هنم ضبقلا مزلتسي اهقحتسمل ةاكزلا كيلمتو

 . ةاكزلا عفاد كلذ أرجأو ءامهيلو ضيبقلا ىف امهنع بان وتطل وأ ٌكافط

 ؟يخارتلا ىلع مأ روفلا ىلع ةاكرلا ءادأ -6

 انب ىَّلص» :لاق ثراحلا نب ةبقع نع  ىلاعت هللا همحر  يراخبلا مامإلا ىور

 هل ليق وأ ؛تلقف ؛جرخ نأ ثّبلي ملف «تيبلا لخد مث : عرسأف ريمعلا لكك هلل لوسر
 م1 ع

 0115ه هتيبا نأ تهركف .ةقدصلا ن نم ًاربت تيبلا يف تقل تك :لاقف

 «ضرعت تافآلا نأل ؛ةاكزلا جارخإب ةردابملا ةيعورشم ىلع لدي ثيدحلا اذهو

 ةاكزلا جارخإب ةردابملا نألو ,دومحم ريغ فيوستلاو ءْنَمْوُي ال توملاو .عنمت عناوملاو

 ,9١25برلل ىضرأو .ةمذلل صلخأ

 ,روفلا ىلع بجي اهقحتسم ىلإ اهميلستو ةاكزلا جارخإ نإ : ةلبانحلا لاقو 5

 . "94ص 20ج .«عئادبلا» (١١1١؟١)

 .١ة98ص ءالج ««ينامركلا حرشب يراخبلا حيحص» )*١١١(

 . ١ 44ص .4ج « يناكوشلل «راطوألا لين» .198١ص ءالج ««يراخبلا حيحصل ينامركلا حرش» )١١14(

 كول



 جارخإلا نم ًاررض شخي مل اذإ .هنم نكمتلاو هيلع ةردقلا عم كلذ ريخأت زوجي الف

 ,20115)هريغو

 .اهقحتسم ىلإ اهعفدو اهجراخإب بّلاطُي مل ام ريخأتلا هل : ةفينح وبأ لاقو

 وأ تعاضف كلذ نم هنكمت عم اهقحتسم ىلإ اهعفدي ملف ةاكزلا رخأ نإف 4 17/

 بهذم اذهو ءاهنامض هيلع بجوو لاهنم هتمذ ربت ملو هلع ةاكزلا طقست مل تفلت

 . يعفاشلاو .ديبع يبأو «يروثلاو .دامحو .مكحلاو .يرهزلا لوق وهو ةلبانحلا

 نامضلا مدعب ةيعفاشلا حرص دقف ءءادألا نم نكمتلا لبق تفلت وأ تعاض اذإ امأ

 .لاملا بر ىلع

 هيف بجت ام هنم قبي ملو .كله وأ لاملا فلت اذإ ةاكزلا هنع طّقست : ةيفنحلا لاقو

 نم نكمتلا لبق فلتلا ناك ءاوسو .هطيرفت مدع وأ هطيرفتب لاملا فلت ناك ءاوس «ةاكزلا

 هريخأتب نكي مل .مهدنع يخارتلا ىلع ناك امل ةاكزلا ءادأ بوجو نأل ؛هدعب وأ ءادألا

 .نمضي ملف ًاطرفم ءادألا ناكمإ تاقوأ لوأ نع ءادألا

 نيخأتلاب ًاطرفم راص .روفلا ىلع ءادألا ناك امل :ةيعفاشلاو ةلبانحلا دنع امأ
 .لاملا فلت لبق هتمزل يتلا ةاكزلا رادقم جرخي نأ هيلع نأ : يأ ,2نمضيف

 : ةاكزلا ءادأ لبق تام نم

 بجوو ءمثإ هقحل ,اهئادأ لبق تامف اهئادأ نم نكمتو ةاكز هيلع تبجو نمو

 .ءاهقفلا روهمج لاق هبو يعفاشلا دنع هتكرت نم اهجارخإ

 تادابعلاو «ةدابع اهنأل ؛توملاب ةاكزلا هنع طقست :- هللا همحر  ةفينح وبأ لاقو

 .توملاب طقست

 ءاج دقو . ىضقت امك ىضقُيف نويدلا يقابك يلام قح اهنإ :نولوقي روهمجلا ءاهقفو

 79177١, 5ص هج ,(عومجملاو» 586-245 ص جا .(ينغملا» )١١١5(

 ."ص .؟ج .(عئادبلا» "5٠ص .هج .(عومجملا» .585ص 27ج .(ينغملا» )١١1١(

 ا



 .2172ىضقُي نأ ٌقحأ هللا نّيَدف» :فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يف

 تام نم مثأي :اولاق مهنأ الإ هيلع تبجو نم تومب ةاكزلا طوقسب اولاق نإو ةيفنحلاو

 .كلذ زاج مهلام نم وأ «ةكرتلا نم هنع ةاكزلا ءادأب ةثرولا عربت ول هنإو «ةاكزلا ةيدأت نود

 : ةاكرلا يف ةميقلا جارخإ - 9

 جارخإ زوجي لهف .يخارتلا ىلع وأ ءروفلا ىلع ةاكزلا جارخإ بوجوب انلق ءاوسو
 نأ هل لهف ءهمنغ يف ةاش هيلع تبجو نمك ؟ًانيع اهجارخإ نع الدب ةاكزلا يف ةميقلا

 ؟ال مأ ًادوقن اهتميقب اهلدب جرخي

 ,(١١0©دوادو كلام لاق هبو .ةاكزلا ىف ةميقلا جارخإ زوجي ال :ةيعفاشلا لاق

 ةاكز يف ةاش ةاكزلا يف همزل اذإف .ةاكزلا يف ةميقلا جارخإ زوجي : ةفينح وبأ لاقو

 ةميق هل ًائيش اهنع جرخي نأ هل زوجي امك ءاهتميقب مهارد اهنع جرخي نأ هل زاج .همنغ
 .بايثلاك اهتميق ردقب

 اعرطت دي قليطملا وجي لام 5 نأ - لاش طيف ةفس نا: نهال ةضاعو

 ,ملطترالا مأ ةاكزلا هيف تبجو يذلا لاملا .رسنج نم ناك ءاوس هنم ةاكزلا ءادأ زوجي

 ,(١0؟2ةيفنحلا بهذمك ةلأسملا هذه ىف ةيرفعجلا بهذمو

 يف ةميقلا جارخإ زوجي» :- ىلاعت هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو 6

 رش جارخإ انهف .مهاردب هعرز وأ هناتسب رمث عيبي نأ لثم ,ةحلصملاو ةجاحلل ةاكزلا

 جارخإل ةطنح وأ ًارمث يرتشي نأ فلكي الو .هيزجي هعرز وأ هرمث اهب عاب يتلا مهاردلا
 نكلو .لبإلا نم سمخ يف ةاش هيلع بجي نأ لثمو .هسفنب ءارقفلا ىواس دق هنأل ؛ هتاكز

 نع ةاكز اهجارخإو ةاش ءارش فلكي الو .هيزجي ةميقلا جارخإ انهف .ةاش هدنع سيل

 ,0572هلبإ

 ."ص ؛7ج .؛عئادبلا» ء.76-0١7501 ص .”ج ؛«عومجملا» ,. 9١ص .7ج ,يعفاشلل «مألا» )١117(

 .50١1-١05ص .هج .(عومجملا» )١1١11(

 )١1115( .؟ج ؛«عئادبلا» ص4١ .

 .807ص .١ج .ميكحلا نسحم فيلأت ,«نيحلاصلا جاهنم» )١١7١(

 .45-487ص 76ج .(ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» (١١؟١1)
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 .رامثلاو عورزلاو يشاوملا يه :ةرهاظلاو .ةنطابو .ةرهاظ :ناعون لاومألا

 . اهعضاوم يف ةراجتلا ضورعو .ةضفلاو بهذلا يه : ةنطابلاو

 - ةاكزلا ةابج يأ  ةاعسلا مهو «هباونو مامإلا ىلإ عفدت ةيفنحلا دنع ةرهاظلا لاومألاف

 .ةاكزلا ةيابجل مامإلا مهلسري نيذلا

 نإو ءاهيقحتسم ىلإ اهنودؤيو اهتاكز نوجرخي اهباحصأ نإف .ةنطابلا لاومألا امأ

 . مامإلا ىلإ اهوملسأ اوؤاش

 مامإلا ىلإ هتاكز عفدي نأ لاملا بحاصل زوجي : مهقفاو نمو ةيعفاشلاو ةلبانحلا دنعو

 . هيلإ اهعفد بجو ةرهاظلا لاومألا ةاكز مامإلا بلط ول نكلو

 : 019 ةاكزلا ىدؤت نيأ و"

 هيف تيجو يذلا لاملا دلب يف اهيقحتسم ىلع اهعيزوت ةاكزلا ءادأ ةحصل طرتشي له

 ؟هيف تبجو يذلا لاملا دلب جراخ اهعيزوتو ةاكزلا لقن زوجيف .طرشب اذه سيل مأ ؟ةاكزلا

 يذلا لاملا دلب يف اهيقحتسم ىلإ ةاكزلا فرص بوجو ىلإ ةلبانحلاو ةيعفاشلا بهذ

 لّقَت ال نأ ملعلا لهأ رثكأ بحتساو .دلبلا اذه نم اهلقن مدعو .ةاكزلا هيف تبجو

 .اهدلب نم ةاكزلا

 هللا َّنَأ مهربخأف» :هيفو ذاعم ثيدح يف ب هللا لوسر ثيدح اهلقن مدعل ةجحلاو
 اهلقن زوجي الف «. . . مهئارقف ىلع ُدرَتف مهئاينغأ نم ُدَحْوَت  ًةاكز  ةقدص مهيلع ضَرَف دق

 جراخ ىلإ اهلقن انحبأ اذإف ءاهب مهوحنو ءارقفلا ءانغإ دوصقملا نألو ءاهدلب ريغ ىلإ
 ,«فيرشلا ثيدحلا رهاظ نأ عم .نيجاتحم دلبلا كلذ ءارقف ءاقب ىلإ كلذ ىضفأ اهدلب

 تكج .«عومجملا» ك545-414ص 27ج «(«ينغملا» 717ه ص 37ج ,(عئادبلا» ة قف

 .1١-١5١52ص

 تا/ا-١71١ ص .7ج .«ينغملا» ”9ص .48ج «(«ينامركلا حرشب يراخبلا حيحص» )١١7(

 7 758-779 ص 3 21ج 3 «عومجملا»

 ه١



 نإف .مهدلب ءارقف اهب صتخي مهئاينغأ نم ةذوخأملا ةاكزلا نأ ىلإ ريشي .ذاعم ثيدح

 هئزجي ملو لقنلا زجي مل رخآ دلب ىلإ هتاكز لقنف ءدلب يف ةاكزلا هيلع تبجو نم فلاخ

 . ةيعفاشلا هيلع صن ام اذهو ءرخآ دلب ىف  ةاكزلا عفد  عفدلاب

 بحاص ركذ امك .هئزجت اهدلب جراخ اهءادأ نأ ملعلا له رثكأ هيلع يذلا نكلو

 يف دمحأ نع ةياورلا فالتخال 8 .همدعو ءازجإلاب 0 ةلبانحلا دنعو .«ىنغملا»

 دمحأ كلذ ىلع ّصن ءاهلقن زاج ةاكزلا دلب يف ءارقف دجوي مل اذإ نكلو .ةلأسملا هذه

 .نيملسملا دالب نم دلب يأ يف اهعزوي نأ ةاكز نم مامإلا دنع عمجتي ام زوجيو اذه

 حجارلا لوقلا 40#

 ثيدحلا نم دوصقملا ةفرعم ىلإ عجري ةاكزلا فرص ناكم ةلأسم يف حجارلا

 لقن نم نوعناملا هب جتحا « حيحص ثيدح وهو .هانركذ يذلا  ذاعم ثيدح - فيرشلا

 ُدرتف مهئاينغأ نم ُدَحْوت» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نأ عقاولاو .لاملا دلب ريغ ىلإ ةاكرلا

 .(مهئارقف ىلع

 لمتحي امك .مهعضوم يف ءاينغألا كئلوأ دلب ءارقف ىلع ُدرُت : ىنعملا نأ لمتحي

 اهب صتخي الف ءاوناك امثيح نيملسملا ءارقف ىلُت ةاكزلا درت :ثيدحلا ىنعم نوكي نأ

 نيملسملا ءارقف ىلإ اهفرصو .دلبلا اذه جراخ ىلإ اهلقن زوجي يلاتلابو ,لاملا دلب ءارقف

 هيف ركذ يذلا بابلا ناونع لعج ذإ يراخبلا مامإلا هحجر يذلا وه اذهو .اوناك امنيأ

 ,9١21عاوناك ثيح ءارقفلا يف درتو .ءاينغألا نم ةقدصلا باب» :ذاعم ثيدح

 دلب ءارقف ىلع ةاكزلا قيرفت زوجيف ع. حجارلا وه يراخبلا مامإلا هيلإ لام يذلا اذهو

 : 07 دلب ءارقف ىلإ اهعفد ىلوألا نكلو .دلبلا اذه ريغ يف مهريغ ىلع وأ «لاملا

 وأ ,يكزملا نم مهتبارقل وأ الثم مهتجاح لجل مين ءادرلا ىلوأ مهريغ نوكي نأ

 .لاملا دلب جراخ ةاكزلا فرص حجري ًاعرش لوبقم رخآ ىنعم

 :براقألا ىلإ ةاكزلا 2 44

 هبراقأب أدبي نأ بحتسملاف ءاهيقحتسم ىلإ اهئاتيإو هتاكز جارخإ صخشلا ىلوت اذإ

 . "94 ص 28ج «(«ينامركلا حرشب يراخبلا حيحصا) (١١؟5)

 تب



 دشأ وه نم مهنم نوكي نأ الإ «برقألاف برقألاب أدبيف ف .مهيلإ ةاكزلا عفد زوجي نيذلا

 . همدقيف ةجاح

 نع يراخبلا مامإلا هاور يذلا ثيدحلا ىلوأ براقألل ةاكزلا ءاطعإ نأ ىلع ليلدلاو

 اهيطعت  ةاكزلا ةقدصلا نع دع يبنلا تلأس دقو « دوعسم نب هللا دبع ةجوز بنيز

 رجأ : نارجأ اهلو « معنا : هيلع لاقف ؟كلذ اهيزجي له ءاهرجح يف مهيبرت ماتيألو اهجورل

 ,١203(ةقدصلا رجأو «ةبارقلا

 : 01ةاكزلا ءادأ يف ةينلا - 9

 : لَك هلوقل ءاهيقحتسم ىلإ ةاكزلا ءادأ ةحص ىف طرش ةينلا نأ ءاهقفلا ةماع بهذم

 .ةين ىلإ جاتحتف لمع ةاكرلا ءادأو .(تاّيلاب لامعألا امّْنإ»

 ,بلقلا اهلحم ةينلا نإف اذُه تبث اذإف .ةالصلاك ةين ريغ نم حصت الف «ةدابع اهنألو
 ءدصقلا اذهب عفدلا اذهب موقي هنأو ,ةضورفملا هتاكز وه هعفدي ام نأ يكزملا دقتعي نأب

 ةاكز اهنأب ًادقتعم اهعفدي هنإف نونجم وأ يبص نع ًايلو هرابتعاب هريغ نع اهعفدي ناك اذإو
 امهنع ةاكزلا ءادأ دصقي اهعفدب هنأو .هنع اهجرخي نم

 :ةاكرلا نم هذخأي ام نأب ريقفلا مالعإ طرتشي ال - 5

 ام نأب هملعي نأ ةاكزلا ءادأ ةحصل طرتشي مل ءريقف ىلإ هلام ةاكز يكزملا عفد اذإو

 نب دمحأ لاق» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج .هلام ةاكز نم وه هيلإ هعفدي

 وأ ةاكزلا نم اذه : لوقيف « لجرلا ىلإ ةاكزلا لجرلا عفدي ةنتمجأل تلق : نيسحلا

 نأ" ىلإ هتجاح ام ,تكسيو هيطعي ؟لوقلا اذهب هّنكَي َّملو :دمحأ لاق ؟تكسي
 , 219 (هعرقي

 ؟اهيف ةاكزلل نيقحتسملا فائصأ عيمج باعيتسا طرتشي له - 47

 نأ هيلعف ,ةاكزلا عزوي يذلا وه لاملا كلام ناك اذإ :مهقفاو نمو ةيعفاشلا دنع

 .١؟ص 43ج ««ينامركلا حرشب يراخبلا حيحص)» (1١1١؟ه)

 ١1. 64ص كج .(عومجملا» تكا؟ة6ص 235ج «(ينغملا» 23ص 23ج «(يعفاشلل «مألا» ةليلدهت]

 ."5147ص 23ج ,«ينغملا» )١١790(



 نأو ءاهيلع لماعلا بيصن ادع ةاكزلل نيقحتسملا فانصأ عيمج هعيزوت يف بعوتسي

 فانضألا ىلع اهعّزو فانصألا ضعب دجوي مل نإف ,فانصألا هذه نيب ءاطعلا يف يواسي

 . يواستلاب ةدوجوملا

 .مهتجاح ردق ىلع مهنيب .قرفي لب .ةبجاو تسيلف فنصلا داحأ نيب ةيوستلا امأ

 ,2159ةثالث عمجلا ىندأ نأل ؛هداحأ باعيتسا عطتسي مل نإو

 نأ «,ةاكزلا ءادأ ةحصل طرتشي ال :مهقفاو نمو ةيفنحلاو ةلبانحلا دنعو -

 لب «نيقحتسملا فانئصأ عيمج هلام هتاكز نم هيدؤي امب «لاملا كلام يدؤملا بعوتسي

 ءدحاو فنص نم دحاو صخشل اهيطعي نأ هل زوجي امك ,دحاو فنص ىلع رصتقي نأ هل

 .يعخنلاو ,.نسحلاو ءريبج نب ديعس لاق هبو ,سابع نباو «ةفيذحو ءرمع لوق اذهو

 .ديبع وبأو .يروثلا بهذ هيلإو .ءاطعو

 .«ىلوألاف ىلوألا مدقيو .مهنم ةجاحلا عضوم ىرحتي» :كلام مامإلا لاقو

 .©9"01(دحاو فنص يف هعضو زاج «ًاليلق ناك

 :اهعيزوتو ةاكزلا عمج لوح حارتقا 9

 يوذ نم ةيلهأ تائيه ةاكزلا عمجب موقت نأ رضاحلا تقولا يف ديفملا نم نوكي دق

 هذه ىلإ اهميلست يف نوبغري نيذلا نيملسملا نم ةاكزلا 6 ىلوتت يذلا ةفرعملا

 ةئيه كانه نوكت نأ ىلع .ةاكزلا يقحتسم نيب مهنع ةباين اهعيزوتل ًارايتخاو ًاعوط تائيهلا
 تاوكز ملستب موقت يتلا رطقلا ندم يف ةيعرفلا تائيهلا طاشن ىلع ةفرشم رطقلا يف ايلع

 هذه ىلإ دري ام ليجستل نيبساحملاو ةبتكلا نم فاك ددع تائيهلا هذه عبتيو «نيملسملا

 ةئيهلا اهعضت يتلا دعاوقلل ًاقفو ةاكزلا عيزوتب تائيهلا هذه موقت مث .ةاكزلا نم تائيهلا

 «ةاكزلا عيزوت ةيفيك يف ةربتعملا ءاهقفلا لاوقأ ىلع ًالصأ موقت يتلاو .رطقلا يف ايلعلا

 نم ًاعيش انركذ دقو خلا . . .ةاكزلا نم قحتسملا هاطعي ام رادقمو .ميدقتلاب ىلوألا ْنَمو

 . عوضوملا اذه يف ءاهقفلا لاوقأ

 )١١158( تضر 2195 7؟5ص كج .«عومجملا» 0

 . 57ص ؛؟ج ؛«عئادبلا» ,558-554ص ,؟7ج .(«ينغملا» (1١؟9)

 ف



 كزرار سنار
 رولز

 :01اهتمكحو اهتيعورشمو اهفيرعت -

 كلذلو ءاهبوجو ببس وه رطفلاف ءناضمر نم رطفلاب ةبجاولا ةاكزلا يه رطفلا ةاكز

 .هيلإ تفيضأ

 :لاق ءرمع نبا نع يراخبلا مامإلا ه هاور يذلا ثيدحلا يف ءاج دقف 2« صضرف يهو

 رخلاو دْبَعلا ىلع ريعش نم ًاعاص 0 رمت نم ًاعاص رطفلا ةاكّز لَك هللا لوسر ضرف»
 ىلإ سانلا جورخ لبق ىّدْؤَت نأ راو 200007 «ريبكلاو ريغّصلاو « ىثنألاو ركّذلاو

 هنع ظفحن نم لك عمجأ» :رذنملا نبا لاق .ملعلا لهأ عمجأ اذه ىلعو , 239يةالّصلا

 ةلأسملا نع ديعلا موي ريقفلا ءانغإ اهتمكحو .صضرف رطفلا ةاكز نأ ىلع ملعلا لهأ نم

 (ءاهقفلا لاق امك

 :ثانإلاو روكذلا ىلع بحجت رطفلا ةاكر ه١

 .نيملسملا نم اراك وأ اراغس اوناك ءاوس ثانإلاو روكذلا ىلع بجت رطفلا ةاكزو

 , "239مدقتملا رمع نبا ثيدحل ةماع ملعلا له لهأ لوق يف

 ؟ريغلا نع رطفلا ةاكر بجت له

 ناك اذإ هريغ نع هيلع بجت دق اهنإف هسفن نع ملسملا ىلع رطفلا ةاكز بجت امكو

 يذلا لك هللا لوسر ثيدحل ًءاضق قافنإلا اذُه ىلع ربجيو ءًاعرش هيلع قافنإلاب ًامزلم

 . ال١ ص ءكج .«عانقلا فاشكو ,ها/ل-55ص ء”ج «( ينغمل ار(

 .37"ص هج .(ىئاسنلا نئس» ء. 6١ص الج «(ينامركلا حرشب يراخبلا حيحص» 11١71(

 . 5ا9/7ص « ١ج .«عانقلا فاشك» ( 7 ه1 ص ٠ ١ج .«دهتجملا ةيادب» ه5 ص 27ج .(ينغملا» ١( نفق

 مه



 ركّذلاو ,دبعلاو ٌرحلا ىلع رطفلا ةاكز ٍضَرَف لَك هللا لوسر نأ :يعفاشلا مامإلا ءاور

 .- مهتقفن يأ - مهتنوؤم مهمزلت يأ :نونومي ىنعمو .©210«نونومي نمم ىثنالاو

 دحأ ةنوؤم هتمزل لجر لك ىلعف» :ثيدحلا اذه هتياور دعب يعفاشلا مامإلا لاقو

 راغصلا هدلو نم هتقفن ىلع هانربج نم كلذو هنع رطفلا ةاكز ءادأ .اهكرت هل نوكي ال ىتح

 مداخو هتجوزو ءارقفلا هتاهمأو هئاباو «بسكلا نع نيزجاعلا ءارقفلا .رابكلاو

 01 .اهل

 ةنيعم طورشب ةيفنحلا كلذكو .مهريغو ةيكلاملاو ةلبانحلا نم روهمجلا لاق اذهبو
 عب هيفا اهركذتي

 ,037وريغ نع صخش ىلع رطفلا ةاكز بجت ال : ةيرهاظلا لاقو

 :رطفلا ةاكر بوجو طورش - 44

 نع الو رفاك ىلع بجت الف «نيملسم هنعو هيلع بجت نم نوكي نأ اهيوجول طرت

 ةاكز بوجو مدع ىلع ءاملعلا قفتا اذهلو .0”25هانركذ يذلا رمع نبا ثيدحل .رفاك

 .ةرفاكلا هتجوز نع ملسملا ىلع رطفلا

 نع لضفي ام هدنع نوكي نأ 0 رتشي كلذكو - 1

 هتاجاح نع اضاف لضافلا اذه نوكي نأو .همويو رطفلا ديع ةليل هلايع توقو 2

 كلمي امم ءيش عيب هيلع بجي الف .- هتقفنب يأ - هتنوؤمب موقي : يأ هنومي نم تاجاحو

 همزلت نم جئاوحو هجئاوح يف اقرغتسم ءيشلا كلذ ناك اذإ ءهنمث نم رطفلا ةاكز جارخإل

 ,هتقفنل اهترجأ جاتحي وأ نكسلل اهجاتحي راد هدنع ناك ول :اولاق اذهلو «هتنوؤم وأ هتقفن

 باود هدنع تناك وأ ءاهنم ةاكزلا جرخأ اذإ هجاتحي يذلا اهحبر لتخي ةعاضب هدنع وأ

 ءايشألا هذه هكلم نم مغرلاب رطفلا ةاكز هيلع بجت الف ءاهب عافتنالاو اهبوكر ىلإ جاتحي

 . "77ص ء'7ج .يعفاشلا مامإلل «مألا» (١١"م)

 )١١4( 57ص .7ج .يعفاشلا مامإلل «مألا» .

 ءاهدعب امو 54ص .؟ج ««عئادبلا» ,11١/ص .5ج .(ىلحملا» 59ص ء”ج .(«ينغملا» )١١5(

 . 189 ص «يسوطلل «ةياهنلا» .3787/ص .١ج .«يواصلا ةيشاح»و ءريدردلل «ريغصلا حرشلا»

 )5"١١( :ةرقفلا 717١١ ١(.

 هك



 هفرصو هعيب هنكمأو هنومي نم تاجاحو هتاجاح نع هدنع ءيش لضف اذإ الإ ءانلق امك اهيلإ

 هذه فرصم يف هفرصو كلذ عيب همزليو هيلع بجت ةاكزلا هذه نإف ءرطفلا ةاكز يف
 , "239 تةاكرلا

 فتاضنلل اغلاب :«املتم ىمختعلا نوكي نأ اهبوجتول طوس« ةررتجلاو ةنضشلا لاق

 ,21هتجاح نع لضاف باصن هتميق ام وأ «ةاكزلا هيف بجت يذلا لاملا نم

 ريغصلا ىلع بجتف رطفلا ةاكز بوجو طئارش نم اسيلف غولبلاو لقعلا امأ 46
 مامإلاو « ينابيشلا نسحلا نب دمحم لاقو .امهيلو امهنع اهجرخيو ءامهلام يف نونجملاو
 رطفلا ةاكز نأل امهيلع بجت ال» :- ًاعيمج هللا مهمحر  ةفينح يبأ باحصأ نم رفز

0 

 ىلع بيجا نكلو .«ةالصلاو موصلاك نيناجملاو نايبصلا ىلع بجت ال ةدابعلاو «ةدابع

 بجت يهو «عورزلا ةاكز تهبشأف ةنوؤملا ىنعم اهيف لب ,ةضحم ةدابع تسيل اهنأب كلذ
 , 231"©رطفلا ةاكز اذكف ءامهيلع

 ,ضرم وأ رّبكل رطفأ نم نأ ىتح اهبوجول طرشب سيل موصلا دوجو كلذكو 5

 زوجي الف هطرشلا ذه نم ًاقلطم درو اهئاذاب :ئعرشلا رمآلا نال ءزطقلا ةاكز ةمزلي رقص وأ

 فلكملا ىلع بجت نئلف ءريغصلا وهو موصلاب بلاطُي ال نم ىلع بجت اهنألو هب هدييقت
 610 زا يعرف نلغل رطفملا .ّء 9

 :ةملسملا ةجوزلا نع ةاكرلا - 44
 نيم نإ: تولوقي مضريغو ةيكلاملاو ةيحفاشلاو ةليادحتلا» قيس ءاهغنلا توهج نإ نلف

 يذلا ٍةْكك هللا لوسر ثيدحل «هتقفن هّمراث قمع اضيأ هيلع تحت رظفلا ةاكز هيلع بجت

 هيلع بجتف هتجوز ةقفن همزلت جوزلا نإ ثيحو .ليلق لبق هانركذو يعفاشلا مامإلا هاور

 ءريدردلل «ريغصلا حرشلا» 232181-9١١ص « 4ج . «راطوألا لين» للك .ةه 6ص 2"ج .«ينغملا» ١( نضف)

 ٠١. ال ل٠٠ قل قكص كج .«عومجملا» 7737 اج .«يواصلا ةيشاحوو

 ١78١ ١( ص 2"ج .(«ينغملا» ١/ 4ص «:«ةياهنلا» . 59 ص 23ج ,(«عئادبلا» ال ١84.

 94١* )1١1١كج «(«ىلحملا» ةهكص جا .«ينغملا» 2594 ض 20ج .«عئادبلا» ص١١6 2

 177ص .١ج ,(«عانقلا فاشك» ,1١"١ص ؛5ج .؛عومجملا» .

 )١١50( ص ,؟ج ,(«عئادبلا» 7١.

 ءهعض/



 ,(4١0')اهنع رطفلا ةاكز

 اهنع يدؤي الف .هتجوز نع جوزلا ىلع رطفلا ةاكز بجت ال :ةيفنحلا لاقو -4

 قلطملاو «(َنوئومَت نّمع) :هلوق يف ةقلطم ةنوؤملا ركذ ِِلَك يبنلا نأب نيجتحم ةاكزلا هذه
 مهبهذمل اوجتحا كلذكو . ةلماك اهتنوؤم جوزلا ىلع سيلو «ةلماكلا ةنوؤملا ىلإ فرصني

 ةيالولا ةاكزلا هذه هيلع بجت نمل نوكت نأ :ريغلا نع رطفلا ةاكز بوجول طرشلا نأب

 قوقح يف الإ ةيالو هتجوز ىلع جوزلل سيلو .هنع ةاكزلا هذه بجت نم ىلع ةماتلا
 .2545حاكنلا

 الف هسفن نع الإ ملسملا ىلع رطفلا ةاكز بجت ال مهدنعف «ةيرهاظلا لاق كلذكو
 ىلع سيلو» : مزح نبا لاق دقف ءاهريغ وأ ةجوز ريغلا اذه ناك ءاوس .هريغل هيلع بجت

 .هدلو نع الو ,هتجوز نع الو .همأ نع الو .هيبأ نع رطفلا ةاكز  اهجرخي نأ ناسنإلا

 .(١0؟9(هسفن نع الإ همزلت الو .هتقفن همزلت نمم دحأ نع الو

 نعو اهسفن نع رطفلا ةاكز جرخت نأ ةجوزلا ىلع بجاوو» : مزح نبا لاق مث

 .دبعلاو رحلاو .ريبكلاو ريغصلا نع رطفلا ةاكز ِهْلَذ لوسرلا باجيإ نأ هتجحو .«اهقيقر
 ."'9«مهيلع اهل باجيإ وه « ىثنآلاو ركذلاو

 اهبا حيإ يف مهتجحو .- يروثلا لوق وهو  «.رذنملا نبا روهشملا هيقفلا لاق اذهبو

 ٌةقدَص» :فيرشلا يوبنلا ثيدحلا ءاهجوز لام نم ال اهلام نم يه اهيدؤتو ,ةجوزلا ىلع
 514 ع

 216 اهلام ةاكزك اهيلع تبجوف .ةاكز اهنألو .«ىثناو ركذ لك ىلع رطفلا

 ثيدحب هتجوز نع لجرلا ىلع رطفلا ةاكز بوجوب مهلوقل روهمجلا جتحاو 4
 هنومي نمع رطفلا ةاكز ءادأب رمألا هيفو لبق نم هانركذو يعفاشلا هاور يذلا دك هللا لوسر

 «ةبارقلاك رطفلا ةاكز هب بجتف ةقفنلا هب بجت ببس حاكنلا نأب ًاضيأ اوجتحاو .ملسملا

 )١1141( ص .5ج .«عومجملا» ,47ص ء١ج .«عانقلا فاشك» .54ص .؟ج ,«ينغملا» 2٠٠١

 ٠١ ص ««ةياهنلا» .؟"ا/ص «١ج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا») 186 .

 .19"ص ا ءكج .(ةيدنهلا ىواتفلا» ." 5-"*ص « ١ج .«ريدقلا حتفو ةيادهلا» )١1١57(

 )*١1١5( .5ج ؛«ىلحملا» ص0"١1 .

 .19ص 27ج .(ىلحملا» )١١58( .8١"1ص «.5ج ,«ىلحملا» )١١545(

1 



 ,(١0؟9ةبارقلاب بجت ال اهنإف لاملا ةاكز فالخب

 :ةجوزلا مداخ نع رطفلا ةاكر -

 ؛ جوزلا ىلع هترطف ةاكزو دبعلا اذه ةقفن نإف .دبع اهلو مدحت نمم ةجوزلا تناك نإ
 ناك نإو .هرطف ةاكز هيلع تبجو هتقفن هيلع تبجو نمف .ةقفنلا عبتت رطفلا ةاكز نأل

 امأ .طقف هترجأ هيلع امئنإو ءرطف ةاكز جوزلا ىلع سيلف ةرجألاب اهمدخي مداخ ةجوزلل

 , 2145 هترطف ةاكز الو .هتقفن جوزلا ىلع سيلف مداخ اهل بجي ال نمم ةجوزلا تناك اذإ

 ١ ةجوز نع رطفلا ةاكر المعسر©؛١"(:

 يفف ؛ةرسوم ةجوزلاو ,هتجوز نع رطفلا ةاكز جارخإ عيطتسي ال ارسعم جوزلا ناك اذإ

 : ةيعفاشلا دنع لاوقأ ةلأسملا هذه

 .ةردقلا عم جوزلا ىلع بجت ةاكز اهنأل ؛ ةجوزلا ىلع رطفلا ةاكز بجت ال :لوألا لوقلا

 .هسفن نع رطفلا ةاكزك هراسعإب هنع تطقسف

 ةرسوم اهنأ ثيحو ءاهسفن ىلع ةملسملا ةرحلا ةجوزلا نع رطفلا ةاكز تبجو جوزلا

 . ةلبانحلا لوق اذهو ءاهؤادأ اهمزليو اهيلع بجتف

 رطفلا ةاكز بوجو نإ انلق نإ : ةيعفاشلا نم لولا اذه باحصأ لاقو : ثلاثلا لوقلا

 تماد ام يه اهيدؤتف ةجوزلا ىلع يأ  هلحم يف رطفلا ةاكز بوجو يقب هراسعإل

 ةجوزلا ىلع بجت مل ًءادتبا جوزلا ىلع رطفلا ةاكز بجت :انلق نإو .- ةرسوم

 . هراسعإل جوزلا نع تطقس دقو ءاهيلع ٌّقح ال هنأل ؛ ةرحلا

 نإ :ًاعيمج اولاق دقف ,ةيعفاشلا بهذم يف فالخلاو لاوقألا هذه عم نكلو

 )١١45( .”ج .(«ىلحملا» ص7١ .

 ءلوكسص كج ء( ومجملا» . 177 ص لج . (عانقلا فاشك)» 7١. ص 20ج .(ينغملا» (١١غ:9)

 . 186 ص .(ةياهنلا» . 3772ص ٠ 1 .(يواصلا ةيشاحرو .ريدردلل (ريغصلا حرشلا»

 .96١١1-4١١ص (5ج .؛عومجملا» "ص ء”ج .(«ينغملا» )١١44(

١ 



 نم ًاجورخ اهسفن نع رطفلا ةاكز جرخت نأ ةرسوملا ةملسملا ةرحلا ةجوزلل بحتسملا

 .فالخلا

 ؟اهيلع تبجو اذإ رطفلا ةاكزل اهيلح ةجوزلا عيبت له -7

 تناكو ,ءاهقفلا ضعب يأر ىلع جوزلا راسعإل ةجورلا ىلع رطفلا ةاكز تبجو اذإ

 ,رطفلا ةاكز هنم جرخت ام هريغ كلمت الو ,هجاتحت ءاركل وأ هب نيولل ايل كلمت ةجوزلا

 .2"'؟؟ةهنمث نم رطفلا ةاكز جارخإل هضعب وأ يلحلا اذه عيب اهمزلي الف

 :رشانلا ةجوزلا نع رطفلا ةاكز 40“

 اهيلع بجت ةاكزلا هذهف ءاهيلع رطفلا ةاكز بوجو تقو اهزوشن ناك اذإ زشانلا ةأرملا

 نأل ءاهنع رطفلا ةاكز همزلت الف ءاهجوز مزلت ال -زشان يهو  اهتقفن نآل جوزلا ىلع ال
 2 ,2019ةقفنلل ةعبات ةاكرلا هذه

 :اهب لوخدملا ريغو ةريغصلا ةجوزلا نع ةاكزلا

 مزلي ال : يأ  همزلي ال ةأرما لك كلذكو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج

 عاتمتسالا نكمي ال يتلا ةريغصلاو .هيلإ ملست مل اذإ اهب لوخدملا ريغك اهتقفن اهجوز

 نمم تسيل اهنأل ؛_ اهنع رطفلا ةاكز الو : يأ اهترطف الو اهتقفن همزلت ال هنإف اهب
 .- اهتقفن همزلتو لوعي أَ (١١١1(نومي 0

 : ةقلطملا ةجوزلا نع ةاكزلا 68

 قالطلا نأل ؟ ؛اهتقفنك جوز ىلع بجت ًايعجر ًاقالط ةقلطملا ةجوزلا نع رطفلا ةاكز

 ريغ - للئاح تناك نإف ؛ انئاب ًاقالط ةقلطملا امأو . لحلا عنمي د الو حاكنلا عفري ال يعجرلا

 رطفلا ةاكز اهمزلتو هيلع اهل ةقفن ال امك اهنع رطفلا ةاكز جوزلا ىلع بجت الف  لماح

 اهتقفن بجت امك .قلطملا جوزلا ىلع بجت رطفلا ةاكزف الماح تناك نإو .اهسفن نع

 .76ص .؟”ج .(ينغملا» )١١59(

 50 ٠١. ؛ص .5ج .(عومجملا» ,26ص ؛,”ج .(ينغملا» )١١160(

 ش 7١. ص ءا”ج .«ينغملا» )١181(

 ع5



 بهذملا ءاهقف نم نيمرحلا مامإو يلازغلا مامإلا دنع حجارلا لوقلا ىلع هيلع
 ىعفاشلا (1165؟) 0

 : نيناجملاو راغصلا نع رطفلا ةاكر -5

 طفلا ةاكؤ هيف يدع الا نوكلتي ارئاك اذ[: نان[ وأ اوناك اروكذ «قيناختسلاونراععلا
 رطفلا ةاكز بألا جرخأ لام مهل نكي مل نإف .مهلاومأ نم مهنع رطفلا ةاكز يلولا جرخأ

 ةلبانحلا نم روهمجلا لاق اذهبو .مهتقفن همزلتو هلايع نم مهنأل ؛هلام نم مهنع

 ,3©601ةيرفعجللاو ةيفنحتلاو ةيكلاشلاو .« ةيعفاشلاو

 نإ مهلام نم مهنع ىلولاو بألا  رطفلا ةاكز يأ  اهجرخي راغصلا» :ةيرهاظلا لاقو

 ,214(كلذ دعب الو ذئنيح مهيلع رطف ةاكز الف لام مهل نكي مل نإو .لام مهل ناك

 نبا لاق ,مهنع رطفلا ةاكز هلام نم جرخي نأ بألا ىلع ةيرهاظلا دنع بجي ال امك

 نع الو .همأ نع الو .هيبأ نع اهجرخي نأ ناسنإلا ىلع سيلو» : ىلاعت هللا همحر مزح

 , 016 هعقفن همزلت نمم دحأ نع الو .هدلو نع الو , هتحوز

 :رابكلا دالوألاو نيدلاولا نع رطفلا ةاكز - 467

 ال انك ننريففلا يتلا نع هلدبفلا نزع لطفل اعز برع مدع نلإ اهقحلا "نفذ
 مدعل هلايع يفو ,ىنمز ءارقف اوناك نإو .ًاثانإ وأ اوناك ًاروكذ رابكلا هدالوأ نع هيلع بجت

 يأ - ةنوؤملاو ةيالولاب ةقلعتم رطفلا ةاكز نأ ةيفنحلا دنع لصألا نأل مهيلع ةيالولا

 ءاج .هنع رطفلا ةاكز هيلع بجت هنإف هتقفن هيلعو رخا ىلع ةيالولا هل نم لكف «- ةقفنلا

 نع الو .هتجوز نع رطفلا ةاكز يأ  يدْؤُي الو» : «ةيفنحلا هقف يف ةيدنهلا ىواتفلا» يف

 نإو .همأو .هيبأ نع رطفلا ةاكز لجرلا مزلي الو . . .هلايع يف اوناك نإو هرابكلا هدالوأ

 .١٠هص .5ج .«عومجملا» (55١١؟)

 كج .(عومجملا» ءاو؟ص ءاج ,(ةيدنهلا ىواتفلا» , 59-7١ ص ءت2كج ؛«عئادبلا» 165

 .«يواصلا ةيشاح»و .ريدردلل «ريغصلا حرشلا» 198 ص ا ءكج ,(عانقلا فاشكو ,؛١”"ص

 . ١189 ص «(ةياهنلا» . 5"ا/ص اج

 )١١54( .5ج .(«ىلحملا» صة؟١.

 )١١65( .5ج .(ىلحملا» ص/ا١7.

 عكا



 هتوخإ نع يدؤي نأ بجي الو ىرابكلا دالوألاك امهيلع هل ةيالو ال هنأل ؛ هلايع يف اوناك

 ,2319(هلايع ىف اوناك نإو هتبارق نع الو راغصلا

 الو .هيدلاو نع رطقلا ةاكز نصخشلا ىلع بجت ال : ةيرهاظلا لاق كلّذكو 8

 ىلع رطفلا ةاكز بجوأ فيرشلا يوبنلا ثيدحلا نأ مهتجحو .راغصلاو رابكلا هدالوأ نع

 رطفلا ةاكز بجت الف .مهاوس نمو «.دالوألاو نيدلاولا ثانإلاو روكذلا ءرابكلاو راغصلا

 .2369دحأ نع دحأ ىلع

 ةاكز هيلع تبجو نم نأ :ةيكلاملاو ةيعفاشلاو ةلبانحلا نم روهمجلا دنعو .-48

 بوجوب اولاق اذه ىلعو .مهتقفن مهمزلت نمع رطفلا ةاكز هيلع تبجو ءهسفن نع رطفلا
 ًاضرم ىضرملا يأ  نمزلا رابكلا هدالوألو «نيريقفلا هيوبأل صخشلا ىلع رطفلا ةاكز

 ىلع مهتقفن بجت نمم ءالؤ ريغلو ءبسكتلا نوعيطتسي الو مهل لام ال. يذلا - ًانمزم
 .8©2مهنع رطفلا ةاكز همزلتو .هلايع نم نوربتعي مهنأل .صخشلا

 :اهريغ نع اهيلع رطفلا ةاكر بوجو يف لجرلاك ةأرملا

 رطفلا ةاكز نإف ءاهتوحاو اهيوبأ ىلع ًاعرش قافنإلاب ةمزلمو .ةرسوم ةأرملا نوكت دق

 هيلع بجت نم ءانركذ امك .مهدنع ةدعاقلا نأل. ؛روهمجلا دنع اهيلع بجت ءالؤه نع

 لجرلا نيب ةدعاقلا هذه ىف قرف الو .ريغلا اذه نع رطفلا ةاكز ًاضيأ هيلع بجت هريغ ةقفن

 1 .ةأرملاو

 :نينجلا نع رطفلا ةاكر 4١

 لك» :رذنملا نبا لاق .ءاملعلا ةماع لوق اذهو .نينجلا نع رطفلا ةاكز بجت ال

 نطب يف نينجلا نع رطفلا ةاكز لجرلا ىلع نوبجوي ال راصمألا ءاملع نم هنع ظفحن نم

 نع نكلو «ةلأسملا هذه يف ءاملعلا ةماع عم مهف .ةلبانحلا بهذم اذهو .«همأ

 يلولا اهجرخيو هيلع بجت رطفلا ةاكز نإ) :ىرخأ ةياور هللا همحر  لبنح نب دمحأ

 . «دولوملا ىلع ساقيو رابخألا مومع يف لخديف ثريو .هل ةيصولا حصت يمدأ هنأل ؛هنع

 )١١95( .«ةيدنهلا ىواتفلا» ج١. ص”١9.

 )10 )1189ص .5ج .«ىلحملا» 18 .

 )4ه )1١١ص كج .(عومجملا» ٠٠١. «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» 2. 57/7” ص كج .« عانقلا فاشثشكو

 ص ءج ”47 .

 و



 ىلع رطفلا ةاكز بوجو مدع يأ لوألا لوقلاو :ةلبانحلا نم ةمادق نبا لاق

 هل تبثت مل هنألو .مئاهبلا ةنجأك ءاكرلا هذه هب قلعتت ملف نينج هنأل ؛ حصأ  نينجلا

 لوقي امك  بحتسملاف اذه عمو .ايح دلوي نأ طرشب ةيصولاو ثرإلا يف الإ ايندلا ماكحأ

 ةاكز يأ  اهجرخي ناك  هنع هللا يضر نافع نب نامثع نأل هنع اهجارخإ  ةمادق نبا
 2016 ت)هنع -_رطفلا

 :هريغو هسفن نع هب ةاكزلل ىفكي ام صخشلا دجي مل اذإ_-ة<؟

 توقو هتوق نع لضف صخشلا دنع نوكي نأ ةاكزلا بوجو طورش نم نإ :انلق

 ؟لمعي اذامف .هلايع ةاكزو هتاكز نع ىفكي ال لضافلا اذه ناك اذإف .هلايع

 ,ةقفنلا عبتت ةاكزلا هذه نأل ؛هسفن نع رطفلا ةاكز جرخيف هسفنب أدبي :ءاهقفلا لاق

 ةرطف جرخأ ءيش لضف نإ مث ءاهترطف ةاكز اذكف .هريغ ةقفن ىلع ةمدقم هسفن ةقفنو

 بيترت ىلع برقألاف برقألا مث ءهدلو مث .هيبأ مث .همأ مث .هقيقر مث .هتجوز
 ,0177ثاريملا

 :رطفلا ةاكز بحت ىتم - 45*

 ةاكز بجت :- مهبهذم يف نيلوقلا دحأ ىلع - .ةيكلاملاو .ةيعفاشلاو ةلبانحلا دنع

 نم لوألا مويلا وهو .رطفلا موي نم رجفلا عولطب :دوادو رو يبأو .ةيفنحلا دنعو

 , ,21590لاوش

 :217"ةاكرلا بوجو تقو لولح ىلع بترتي ام 14

 ,دولومب قزر وأ ةأرما جوزت نم نأ رطفلا ةاكز بوجو تقو لولح ىلع بترتيو

 ىواتفلا» ءالا' ص ,"”ج .«عئادبلا» 2177ص .5ج .«عومجملا» 8١, ص ءالج ««ينغملا» )١١54(

 .197١؟ص ١1ج ((ةيدنهلا

 . 47ص .١ج .«عانقلا فاشك» )١1150(

 ء١4ص .١ج ؛«ريدقلا حتفو ةيادهلا» ١1١5. ص 25ج .(عومجملا» ,5اص ,”ج .«ينغملا» )١١51(

 . 73"ا/ص .١ج .ريدردلل «ريغصلا حرشلا»

 .57"ص .؟ج .يعفاشلل «مألا» ١١5. ص 25ج .«عومجملا» «50/ص ."ج ؛(ينغملا» (16١1١؟)

 وا



 رطفلا ةاكز هيلع بجو «دولوملا اذكو هدنع ةجوزلاو .رطفلا ةاكز بوجو تقو هيلع لخدو
 همزلت الف ةاكزلا بوجو تقو لوخد دعب دلوب قزر وأ «ةأرما جوزت نإو .ه دلوو هتجوز نع

 .روهمجلا بهذم وه هانلق امو .مهنع رطفلا ةاكز

 نوكي مهدنع رطفلا ةاكز بوجو تقو نأ ىوس هانلق امع ةيفنحلا لوق فلتخي الو

 ةرطف امأ ءاهجوز ىلع بجت ال ةجوزلا ةرطف نأو .رطفلا ديع نم لوألا مويلا رجف عولطب
 »هلا لام آل اريقف ريغضلا ناك نإ هينآ ىلع ريغصلا هلو

 :(١01"9رطفلا ةاكز ءادأ تقو 015ه

 نم لوألا مويلا يف يأ  رطفلا موي اهقحتسم ىلإ اهئاطعإو اهجارخإ بحتسملا
 ءادألا نوكي نأو .ةرشابم ناضمر يلي يذلا رطفلا ديع نم لوألا مويلا يف يأ  لاوش

 سانلا جورخ لبق اهيقحتسم ىلإ اهلاصيإو ءاهجارخإب رمأ هلك يبنلا نأل ؛ديعلا ةالص لبق

 .زاج نيموي وأ مويب رطفلا موي لبق اهجرخأ نإو «ةالصلا ىلإ

 ملف .هيلع تبجو نم اهرخأ ولو .ناضمر لوأ نم اهجارخإ زوجي :ةيعفاشلا دنعو

 وه اهئادأ تقو نأل ؛اهجارخإ هيلعو .هنع طقست مل ةالصلا لبق ديعلا موي يف اهجرخي

 . اهيف ءادألا تقو رذعتي الف .لوقعم اهيف ةبرقلا هجو نأل .ةيفنحلا دنع رمعلا عيمج تقو

 نم سانلا غرف ىتح بحتسملا اهتقو نع اهجارخإ رخأ اذإ : ةلبانحلاو ةيعفاشلا دنعو

 اهرخأ يأ ديعلا موي نع اهرخأ اذإ امأ ءلضفألا كرت دقف ديعلا موي يف اهادأ مث ةالصلا

 قح اهنأل ةاكزلا هلع طقست ملو .عاضقلا هيلعو مثأ دقف ديعلا نم لوألا مويلا جرخ ىتح

 :رطفلا ةاكز يف بجاولا رادقم -5

 ًاعاص ٌناضمر نم رطفلا ةاكّر كي هللا لوسر ضرف» : لاق هنع هللا يضر رمع نبا نم

 نم ريبكلاو ريغّصلاو يرق اولا حلاو دبعلا ىلع يعش نم ًاعاص وأ ءرْمت نم

 27ج ««ينغملا» 7ص .6ج ؛«يئاسنلا نئس» . 1 68ص ءالج « «ىنامركلا حرشب يراخبلا» ١155(

 21ج .«ريدقلا حتف» لكا١ك-١١هص 03ج ,(عومجملا» ءا/ 5ص 21ج ؛«عئادبلا» ءككص

 .93١ضص «١ج «(ةيدنهلا ىواتفلا» ؛ 1"-47ص
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 رطفلا ةاكز جرحت انكر : لاق يردخلا ديعس يأ نعو 11 يواغولا هاور «نيملسملا

 «بيبز نم ًاعاص وأ ٍطْقَأ نم عانق وأ ردت : نم ًاعاص وأ ٍريعَش كي اعااوا ماعط نم ًاعاص

 001 هملسمو يراخبلا هجرخأ

 نم ىدؤت رطفلا ةاكز نأ ىلع لدت رطفلا ةاكز باب يف ْدْكَي هللا لوسر نع تاياورلاو

 نأو «؛هانركذ ام اهنمو .ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا يف اهيلع صوصنملا سانجألا هذه

 نأ ىلع روهمجلاف «بيبزلاو ةطنحلا يف الإ كلذ يف فالخ الو .عاص وه اهنم بجاولا

 لوقو .عاص فصن امهيف بجاولا :هباحصأو ةفينح وبأ لاقو .ًاضيأ عاص وه اهيف بجاولا
 21١١0 مجارلا وه روهمجلا

 :رطفلا ةاكز ىدؤت سانجألا يأ نم - 47

 ثيداحألا يف اهيلع صوصنملا سانجألا نم عاص اهرادقم رطفلا ةاكز نإ :انلق

 يأ نم اهيدؤي نأ رطفلا ةاكز هيلع تبجو نمل رايخلاو .اهضعب انركذ دقو ةفيرشلا ةيوبنلا

 .-بيبزلاو ( طقألا وأ و ةطنحلاو أ ريعشلا و أ رمتلا نم يأ  سانجألا هذه نم ءاش سنج

 . مهقفاو نمو ةلبانحلا لوق اذهو

 .اهماقم ماق امم ةاكزلا جارخإ زاج اهنم سنج الو سانجألا هذه دجوت مل نإف

 نخّدلاو ةرذلاك وه هتاتقي امم هتاكز جارخإ اهمدع دنع هئزجي :ةلبانحلا ضعب لاقف
 , 2175 ماعنألاو ناتيحلا موحلو

 ,21دلبلا توق بلاغ نم رطفلا ةاكز جرخي :ةيكلاملا لاقو

 )١155( ؛ص .١ج .يراخبلل «حيحصلا عماجلا ثيداحأل حيرصلا ديرجتلا» ٠١.

 )١١58( .«ناخيشلا هيلع قفتا اميف ناجرملاو ؤلؤللا» ج١. ص١98-١194.

 اننازوأب يواسيو «ةيقارعلا لاطرألاب ثلثو لاطرأ ةسمخ عاصلاو اذه 8١ص .4ج .«راطوألا لين» )١١175(

 «سيرلا ءايض روتكدلل «ةيمالسإلا ةلودلا يف جارخلا» رظنا .مارغوليك 7,١75 ةرضاحلا

 . 7-8”73” ص

 .""ص ,7”ج .(«ينغملا» )١150(

 .778ص ءكج .(يواصلا ةيشاح»و ءريدردلل «ريغصلا حرشلا» (154)

 ظ



 همحر لاق هتوق بلاغ نم اهجرخأ رطفلا ةاكز هيلع تبجو نم : يعفاشلا مامإلا لاقو

 ,0153(رطفلا ةاكز هنم ىدأ لجر ىلع بلغألا ناك توق يأو» : ىلاعت هللا

 وأ موق تاتقا نإو» :هلوقب «هيلإ تدهؤ ان اال هللا همحر  يعفاشلا لاقو

 لوسر نأل ؛اهنم ةاكزلا جارخإ مهلف «ةاكزلا هيف امم. تناك ام ةبح يأ وأ ًانراوأ الم وأ
 نم دارأ هنأ هنع انلقع دقف ءارعتو اريعتت ىمسو .ماعطلا نم رطفلا ةاكز ضرف اذإ ِخِْئَك هللا

 هنم اوجرخأف ةاكزلا هيف ًاماعط اوتاتقا اذإف «ةاكزلا هيف ام توقلا نم ىمس ام ناكف .توقلا
 .010(ىلاعت هللا ءاش نإ مهنع أزجأ

 حجارلا لوقلا 4

 هتاتقي ام نأ بلاغلاو .وه هتاتقي امم اهجرخأ رطفلا ةاكز هيلع تبجو نم نأ حجارلاو
 .هدلب لهأ هتاتقي ام ال وه هتاتقي ام وه هيلإ روظنملاف افلتخا اذإف .هدلب لهأ هتاتقي وه

 .هتوق نع لضف ملسملا دنع نوكي نأ :رطفلا ةاكز بوجو طورش نم :اولاق ءاهقفلا نأل

 هنأ اذه مهلوق نم موهفملاو .هلايع ةاكزو هتاكز لضافلا اذه نم جرخيف .هلايع توقو

 فانصألا نم ةاكزلا نم هيلع بجي ام يرتشي نأب فلكي الو .هتوق لضاف نم هتاكز جرخي
 .اهريغ نم نوتاتقي هلايعو وه ناك اذإ فيرشلا ثيدحلا يف ةدراولا

 نان .رطفلا ةاكز نع لئس دقو .- ىلاعت هللا همحر - ةيميث نبا مالسإلا خيش لاق دقو

 «ريعشلاو رمتلاك .فيرشلا ثيدحلا يف ةدراولا فانصألا كحلا نوتاتقي اوناك اذإ دلبلا لهأ

 نأك فانصألا هذه ريغ نم نوتاتقي اوناك اذإ امأ «فاللخ الب مهتوق نم جارخإلا مهل زاج

 ؟هنوتاتقي امم مهتاكز اوجرخي نأ مهل لهف ّنْخّدلا وأ زرألا مهتوق نوكي

 الإ جرخي. ال :(لوألا) :نالوق ةلأسملا يف» : هللا همحر  ةيميت نبا لاقف

 هذه نم كي مل نإو , هتاتقي ام يكزملا جرحي : (يناثلا) .فانصألا نم هيلع صوصنملا

 لصألا نإف .لاوقألا حضأ وهو (.هريغو يعفاشلاك ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو .فانصألا

 | ام طَسْؤَأ نم ىلاعت لاق امك ءارقفلل نابل هجحو ىلع بجت اهنأ تاقدصلا يف

 ."5097-58ص ء”ج٠ . يمفاشلل «مألا» )١159(

 7١. ص 237ج « يعفاشلل «مألا» 1١١7(
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 رطفلا ةاكز ضرف كي يبنلاو» :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق مث 4 مُكيلهأ هب َنوُمعطن
 سل اذه ناك ولو هةيدنلا ١ لعأ ترق ناك اذهننال يسع وم اقاضوأ مك نم اعاتب

 يف كلذب هللا رمأي مل امك «هنوتاتقي ال امم اوجرخي نأ مهفلكي مل هريغ نوتاتقي لب مهتوق

 «ندبلاب ةقلعم هذهو .ندبلاب ةقلعم هذه : تارافكلا سنج نم رطفلا ةقدصو .تارافكلا

 هللا هاطعأ ام سنج نم لاملا ببسب بجت اهنإف  لاملا ةاكز - لاملا ةقدص فالخب

 .. (1"11)(ىلاعت

 (19؟رطفلا ةاكز يف ةميقلا جارخإ زوجي له -84

 ةاكز ال «تاوكزلا نم ءيش يف ةميقلا جارخإ زوجي ال هنأ دمحأ بهذم رهاظ

 . يعفاشلاو كلام مامإلا لاق اذهبو .(رطفلا ةاكز) نادبألا ةاكز الو ,لاومألا

 . ةيرفعجلا بهذم وهو .ءزوجي :ةفينح وبأو «يروثلا لاقو

 ةدراولا فانصألا نع ًالدب ةميقلا جارخإ نأب ةميقلا جارخإب نوعناملا جتحا

 هيلع صوصنملا ضورفملا كرت ينعي رطفلا ةاكز نم جرخت يتلاو فيرشلا ثيدحلا يف
 .ديجلا ناكم ءيدرلا جرخأ ول امك ةميقلا هئزجت الف ءزوجيال اذهو

 .امهريغو ريعشو رمت نم هيلع صوصنملا بوجو نأ ةميقلا جارخإ نوزيجملا جتحاو

 اهنأ ثيح نم ال قالطإلا ىلع ةموقتم الاومأ اهنوكل فانصألا هذه ىلع صنلا ءاج امنإ

 ريناند وأ مهارد :ةميقلا كلذ عيمج نع ىطعي نأ زوجيف «فانصألا هذهب ةينعم نايعأ

 نع ديعلا موي يف ريقفلا ءانغإ وه ةقيقحلا يف بجاولا نإف ًاضيأو .ءاش ام وأ ًاضورع وأ

 ءانغإلاو .« مويلا اذه يف ةلأسملا نع مهونغأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ةلأسملا

 ةجاحلا عفد ىلإ برقأ اهنأل ؛رسيأو رفوأو متأ اهب ءانغإلا نوكي امبر لب ةميقلاب لصحي

 .صنلل ةفلاخم ةميقلاب رطفلا ةاكز ءادأ زيوجت يف .نذإ سيلف

 ."58-54ص 210ج .(ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» )١١1١(

 )١1١19( يعفاشلل «مألا» 56-2507 ص الج .(ىنغملا» ١ كج .(«عومجملا» ءالقلص .؟ج صة؟١ 2

 ص . ىسوطلل .(ةياهنلا» ءالا/ص كج «(عئادبلا» ١و١ 5
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 ١ حجارلا لوقلا :

 زئاج رمأ ةحلصملاو ةجاحلل رطفلا ةاكز يف ةميقلا جارخإ نأ ةلأسملا يف حجارلاو

 نإف .ندملا نوئكسي مهيلإ ةعوفدملاو ءريناثدو مهارد :دوقنلاب ةميقلا تناك اذإ اميس ال

 هذهب مهتجاح دس نم مهنكميو مهل عفنألا وه ريعش وأ ةطنح نع ًاضوع ادوقن مهءاطعإ

 ريغب امأ .هريغو توق نم هنوجاتحي ام اهب اورتشي نأ نوعيطتسي ذإرسيو ةلوهسب دوقنلا
 ثيدحلا يف ةدراولا فانصألا نم مهئاطعإ يف ةحلصملا لب .ةحجار ةحلصم الو ةجاح

 ةيئانلا ىرقلاو يداوبلا يف رطفلا ةاكز ءادأ ناك ول امك ةميقلاب عفدلا زوجي الف ,فيرشلا

 .دوقنلاب عافتنالا نم رسيأ تاوقألاب ةجاحلا دسو عافتنالا ثيح

 .ةحلصملاو ةجاحلل ةاكزلا يف ةميقلا عفد ةيميت نبا مالسإلا خيش حجر دقو

 ,23179(رطفلا ةاكز) نادبألا ةاكزو لاومألا ةاكز ىلع بحسني اذه هحيجرثو

 فالتخاب فلتخي ساسألا اذهو ,.ةحلصملاو ةجاحلا وه ةميقلاب ءادألا زاوج ساسأف

 ةحلصملا ةياعر نأل كلذ ةظحالم يكزملا ىلعف «سانلا لاوحأو نكامألاو فورظلا

 . مالسإلا عرش يف رابتعا اهل ةعورشملا

 :رطفلا ةاكز فراصم  ةا/

 ةالصلا هيلع هلوقل نيملسملا ءارقفل فرصت رطفلا ةاكز نأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 ىلإ اهعفد زاوج يف اوفلتخا ءاهقفلا نكلو .«مويلا اذه يف لاؤسلا نع مهونغأ» : مالسلاو

 : ةفينح وبأ لاقو . مهل عفدت ال اهنأ ىلع روهمجلاف .(نيملسم ريغ مهو) ةمذلا لهأ ءارقف

 1 اهعفد زوجتي

 ؟لاومألا ةاكز فراصم ىف رطفلا ةاكزر فرصت له - 417

 ةقدص ىطعي نأ زوجي نمل رطفلا ةقدص ىطعتو» : يلبنحلا يقرخلا مامإلا لاق

 . (لاومألا

 . 87875 ص 250ج « (ةيميت نبأ مالسإلا خيش ىواتف عومجم)» ةدحفس)

 .؟ة"ص ؛ ١1ج ,«(دهتجملا ةيادب» )5!١١(
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 رطفلا ةقدص نأل كلذك تناك امنإ» :لوقلا اذه ىلع ًابيقعت يلبنحلا ةمادق نبا لاقو

 : ىلاعت هلوق مومع يف لخدتف ةقدص اهنألو «تاوكزلا رئاس فرصم اهفرصم ناكف ةاكز

 .21©ةيآلا «نيكاسملاو ءارقفلل تاقدّصلا امنإ»

 : ةيميت نبا ىأر - ه4

 ةاكز نإ لاق نم ءاملعلا نم نإ» :- ىلاعت هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 اهببس نإف «ناضمر يف عامجلاو لتقلاو راهظلاو ,نيميلا ةرافك ىرجم يرجت رطفلا

 رطفلا ًةقدص ضرف هّنأ» : 6 يبنلا نع نئسلا يف ءاج امك «لاملا وج نبل ندبلا نع

 : هي لاق ءرخآ ثيدح ىيفو «. . .نيكاسملل كو راو وعلل نم مئاصلل ةرهط

 ةرافكلا بجنأ امك ءاناعط را هللا اهبجوأ اذهلو ةّلأسملا نع مويلا اذه يف مهونغأ)

 نوذخآلا مهو «ةرافكلا قحتسي نمل الإ اهماعطإ ءىزجي الف لوقلا اذُه ىلعو ءًاماعط

 لاق مث .كلذ ريغ الو ,باقرلا يف الو .مهبولق ةفلؤملا اهنم ىطعي الف .مهسفنأ ةجاحل

 .90"21(ليلدلا يف ىوقأ لوقلا اذهو» :- هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش

 : رثكأ وأ دحاو ريقفل رطفلا ةاكز ءاطعإ زوحي  ةا/ه

 هبراقأو .نيكاسملاو ءارقفلا نم نيقحتسملا ىلع هسفنب هترطف قّرفي نأ يكزملل زوجي
 عستت ةريثك هتاكز تناك اذإ رثكأ وأ دحاو ريقفل اهيطعي نأ هلو ,نيجاتحم اوناك نإ ىلوأ

 ىلعو .ةاكزلا رادقمو ةيافكلاو ةحلصملاو ةجاحلا بسح اذه لكو .دحاو نم رثكأل

 نأ هيلع سيلو .هريغ نم اهب قحألا وه نم رطفلا ةاكز هئاطعإ يف ىرحتي نأ يكزملا

 دهع يف ملسملا ناك دقف .هدلب يف نيكاسملاو ءارقفلا نم نيقحتسملا عيمج بعوتسي

 . "'"”دحاو ملسم ىلإ هلايع رطف ةقدصو .هرطف ةقدص عفدي ماركلا ةباحصلا

 )١1١175( اهمقرو «ةبوتلا ةروس نم ةيآلاو .7/8ص 27ج .(«ينغملا» 5١.

 ص 210ج . (ةيميث نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» (1/ك) 71-7١ .

 59 )111١ج ,(ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم)» ٠ ."54ص 20ج ««ينغملا»و 1/4/7 ص

 أ
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 وأ براش اهل تبن اذإ ةأرملا - ؛ه ؟ةيحللا قلح مرحي له 44 ةيحللا ءافعإ - 54 ءافحإلاو

 طبإلا فتنو دادحتسالا :سداسلا عرفلا

 فتن - 48 ةأرملا ىلع ًابجاو دادحتسالا نوكي ىتم - 4 ةأرملاو لجرلل دادحتسالا 5
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 ءاملا لوصو عنمي رفاظألا سوؤر تحت خسولا 47 - ءوضولا ةحص عنمت ال نيلجرلاو نيديلا
 لوق 98  رافظألا تحت خسولا يف ةيعفاشلا لوق - 94 - ءوضولا ةحص عنميف ةرشبلا ىلإ

 هرثأو ءانحلاب رعشلا خيطلت 917 ديلا ىلع ربحلا يف ةيكلاملا لوق 95  ءانحلا يف ةيعفاشلا

 - ه8 - سأرلا ىلع حسملا ةحص عنمي فوصلاب وأ رعشلاب رعشلا ريثكت 48  ءوضولا ةحص يف

 ققث



 لئاحلا يف ةيفنحلا لوق - ٠٠١  ءوضولا ءاضعأ ىلإ ءاملا لصو نم لئاحلا يف ةلبانحلا لوق

 - ٠١١ لئاحلا يف ريدقلا حتف بحاص لوق - ٠١١ - ءوضولا ءاضعأ ىلإ ءاملا لاصيإ نم عناملا

 ةحصل ةبسنلاب ةكورابلا سبلو رعشلا لصوو رفاظألا غبصب ةلص هل اميف ءاهقفلا لاوقأ نم دافتسي ام

 .ءوضولا ةحصل ةبسنلاب هب قحلأ امو رفاظألا غبص مكح يف هحجرن ام - *٠١ - ءوضولا

 ءوضولا ضقاون :ثلاثلا عرفلا

 مونلا : ًاقلاث - -/٠١ مونلا : ايناس نيليسلا نم رحل : ًالوأ - ٠١6 - ديه 14

 لاا انواع الزم رووا علا لكأ : ًاسماخ ١١9  مدلاو ءيقلا :ًاعبار - - 1١8

 - اهجرف سمي ةأرملا ءوضو ضاقتنا - *1١ - جرفلا سم : انساك 1 تاوملا) نع اكياس

 :ًالوأ ١1107 - ءاستتلا7 سم :ًاعسات - ١١5 - اهجرف ةأرملا سم يف ةيكلاملا بهذم -4

 هةضوب سانا 1105 لالا يهدم: اناقع 13 ةماعلا هوس 11 ب ةحفانكلا بسند

 ترفاوت اذإ ةيكلاملا دنع سوململاو سماللا ءوضو ضاقتنا ١7١  ةيكلاملا دنع سوململا

 لوصح - ١١7 - مراحملا سمل يف ءوضولا ضاقتنا يف ةيكلاملا فالتخا - ١١؟ - سمللا طورش

 - ١١6  ةلبانحلا بهذم :اثلاث - ١514  ةيكلاملا دنع ءوضولا ضقني ال سمللا نود رظنلاب ةذللا

 ةأرملا سمل - ١١5  ندبلا نم ءزج يأب وأ ديلاب نوكي ةلبانحلا دنع ءوضولل ضقانلا سمللا
 دنع ءوضولا ضقني ال ةأرما دعا نيج 111 را سلو ةلبانحلا دنع لجرلل

 مراحم نم ةسوململا تناك املو ءوضولل ضقان ةلبانحلا دنع ةوهشب ل سسمللا 215 ةلبانحلا

 نيف ةيزهاظلا نكذم اهيا ننا#فاسقلا نعل لو فتشمل :نعذت# اعناو تا ال نع نسفاللا

 عمال لوقلا > 1002 اجلا ملا ىلا ير هسا ند اق حج اماست 31 داون نعل
 وأ ةيآ : ًايناث - ١14 ةيوبنلا ةنسلا نم ةلدألا ١8  ءاسنلا سملب ءوضولا ضاقتنا ةلأسم يف
 معت امم منهءاسن لاجرلا سم : :ًاثلاث - ١85 - ةيآلا ريسفت يف حجارلا - ١ - ««ءاسنلا متسمال

 ام ىلع بترتي ام - ١8 - ثدحلا لوصح ةنظم ةوهشب سمللا : ميار ب وللا

 . هانحجر

 لسغلا :يناثلا بلطملا

 :عورف ةتس ىلإ بلطملا اذه ميسقت .ثبحلا جهنم ١1٠  لسغلا عاونأ - 4

 انجلا :لوألا عرفلا

 | ةمدلاو لحل هسلاب ةيانجلا دب تهم وهف نجلا نادل "فيريقابا#١
 وأ ًاينم دجت الو ملتحت ةأرملا ١47  مالتحالا يف ينملا جورخ :ًايناث  ةظقيلا يف ينملا جورخ

 ءع/



  اهبوث يف ينملا ىرت ةأرملا - ١46  هبوث يف ينملا ىري لجرلا - ١44 - ًامالتحا ركذت الو هدجت
 عم لازنإلا ةيرهاظلا طارتشا ١47  جرفلاب جرفلا جاليإ : ةبانجلا هب تبثت امو :اثلاث -

 . جاليإلا

 ضيحلا :ىناثلا عرفلا

 1١61١ - هرارمتسا ةدم وأ هرادقم ١6٠١  هثودح ءادتبا - ١44 - ضيحلا فيرعت 2.

 - ضيحلا مد يف ةرمحلا ١67 - ضيحلا مد نول - ١57 - ضيحلا ةدم يف حجارلا لوقلا

 يف ةيكلاملا بهذم ١65  يلبنحلا ةمادق نبا يأر - ١١6 - ضيحلا مد يف ةردكلا 4

 .ةبانج اهيلع ضئاحلا - ١68  حجارلا لوقلا - 1١67  ةرفص وأ ةردك هيف ضيحلا مد

 هلاق ام_ ١57 - سافنلا ةدم يف ثيداحألا 151  هتدم - ١5١ - سافنلا فيرعت - 4

 - ١54 - سافنلا ةدم رثكأ يف ءاهقفلا فالتخا ١7 - سافنلا ةدم رثكأ يف يذمرتلا مامإلا

 .سافنلا ةدم نم تلخ اذإ ةدالولا - ١56  سافنلا ةدم يف حجارلا لوقلا

 ةضاحتسالا : عبارلا عرفلا

 ةلاحلا - ١58 - ةضاحتسالاو ضيحلا نيب زييمتلا ةيفيك - 1517/- نوكت ىتمو اهفيرعت 5

 - ١١ - ةلاحلا هذهل هب لدتسي يذلا يئاسنلا ثيدح ١54 اهل ةداع ال ىتلا ةزيمملا : ىلوألا

 تبثت فيك - 11  مهقفاو نمو ةلباتحلا لوقل ةجحلا - 197١ - اهل زييمت ال ةداتعم : ةيناثلا ةلاحلا
 ةفلتخملا ةداعلا ١1/0  ةداعلا عاونأ - ١14  ؟ةداعلا تبثت مب ١0  ؟صضيحلا يف ةداعلا

 - ١1/8 - زييمت الو اهل ةداع ال نم :ةثلاثلا ةلاحلا  1١/ا/  ؟ةداتعم ةأرملا نوكت ىتم - ١7١

 ١4٠ - زييمتو ةداع اهل نم :ةعبارلا ةلاحلا ١1/4  ةلاحلا هذه يف يورملا ثيدحلا ةلالد

 : ةالص لكل اضوتتو ادحاو الطنغ لسفت ةضاختتشتلا

 لسغلا هب نوكي ام : سماخلا عرفلا

 ١ دحاو ءانإ نم ءاسنلاو لاجرلا لاستغا - 187  لسغلا هب زاج ءوضولا هب زاج ام -

 * - 1١8لاجرلا .ءاسنلاو لاجرلاب دوصقملا وزوجاتهم  ١184 - ءانإ نم هتجوزو جوزلا لاستغا
 هيف ةدراولا ثيداحألاو دحاو - ١188 - لاستغا زوجي - 185 - ةأرملا لسغ لضفب لجرلا لاستغا

 سكعلابو ةأرملا لسغ لضفب لجرلا لسغ عنمب ثيداحأ دورو - 1417 - لجرلا لسغ لضفب ةأرملا

 -  - 184ثيداحأ نيب عمجلا 189  زاوجلا ثيداحأ يفو ثيداحألا هذه يف دمحأ مامإلا لوق

 علك



 . لسغلا يف ءاملا رادقم - ١40 - عنملاو زاوجلا

 بحتسيو هيف بجي امو لسغلا ةيفيك : سداسلا عرفلا

 لسغلا ًيوان ةرم لسغلا - 197 لستلا ةينيك دا« يمن تدلع انو رنا كيونت اف

 نم لسغلا ىف يف ةأرملا رعش ضقن - 198 - ةأرملا لسغ 1١944 - ًاضوتي مل نإو هأزجأ ءوضولاو

 ضيحللا نم ليغلل ةارملا عش لققتت 341/1 رش لك لئاحلا درعو 155 ناجل

 ام - 148  اهسأر كلدو ةأرملا لسغ يف هريغو كسملا لامعتسا يف ثيدحلا - ١48 - سافنلاو

 - ضيحلا نم اهلسغ دنع ةأرملا طاشتما - 7٠١  ةأرملا لسغ ىف رومأ نم ثيدحلا هيلع ّلد

 تامامحلا يف لسغلاو ةأرملا لسغ ناكم ٠١7 - ضيحلا نم اهلسغ دنع ةأرملل بيطلا ١

 لسغلا ةأرملل زوجي ةيفنحلا دنع 7٠١4  رذعل الإ عونمم تامامحلا يف لسغلا - 7١ - ةماعلا

 - 7١5 ةماعلا تامامحلا يف ةأرملا لاستغا يف ةيميت نبا يأر - 7١8 ةماعلا تامامحلا يف

 .تامامحلا ءاسنلا لوخد ىف َخِدكَي هللا لوسر ثيدح نع ةشئاع ةديسلا هيورت ام

 ليلد - ٠09 - ربكألاو رغصألا ثدحلا نم زئاج مميتلا 7١4 - هتيعورشمو هفيرعت -

 طورش - 7١١ - هليلدو سافنلاو ضيحلا نم مميتلا - 25١١ - ربكألاو رغصألا ثدحلا نم مميتلا

 - 7١7 - هيف فالتخالاو ةالصلا تقو لوخد : يناثلإ طرشلا - 75١7 - ةينلا : لوألا طرشلا - مميتلا

 ةرورض لدب مميتلا نإ :لاق نم ةجح 7١4  ةالصلا تقو لوخد طرش يف فالتخالا ببس

 تقولا لوخد هل طرتشي الف قلطم لدب مميتلا نإ :لاق ُنَم ةجح 7١  تقولا لوخد هل طرتشيف

  ءاملا بلط :ثلاثلا طرشلا - ١7 - قلطم لدب مميتلا نأ حجارلا - 7١5  ةالصلا تقو يأ

 فوخلا - 5٠١  راذعألا باحصأ مميت - 7١9 - هبلط دعب ءاملا زاوعإ : عبارلا طرشلا 4

 يقبيو مميتي نأ هل .ءام هدنعو .شطعلا فاخي رفاسملا ١ - مميتلا حيبي ديدشلا دربلا نم

 - ؟مميتلا زوجي ءيش يأب 7  اهتقو تاوف وأ ةالصلا تاوف نم ًافوخ مميتلا - 777 - هءام
 - 71١6  دمحأ هطرتشي ملو ضرألا هجو ىلع نوكي نأ مميتلا بارت يف اوطرتش ثا روهمجلا 64

 ةالصلا تقو جورخ : : ايناتد ويضرلا ضقت ام ل مميتلا ضقاون - 556 مميتلا ةيفيك

 تفاخ اذإ بلط ةأرملا مزلي ال 774 - ةأرملا مميت - ”؟1/  ءاملا دوجو : : ًاثلاث اهل مميت يتلا

 ل 71١  ءاسفنلاو ضئاحلا مميت - 7١9  اهضرع ىلع

 قحألا نم +9  ؟لايشعالا تيفع اذإ اهئطو نم اهجوز عنم ةأرملل له - 7١ - ؟هتجوز

 ؟ضفئاحلا مأ «بنجلا مأ «تيملا :هلسغل ءاملاب

 علال



 نيفخلاو ةريبجلا ىلع حسملا : عبارلا بلطملا

 ةباصعلاو ةريبجلا ىلع حسملا :لوألا عرفلا

 - 75 - لسغلاو ءوضولا يف امهيلع حسملا زاوج 77 -ةباصعلاو ةريبجلا فيرعت - 4
 . ةباصعلاو ةريبجلا ىلع حسملا يف مزح نبا لوق  ”ا/  ةباصعلا وأ ةريبجلا طوقس

 نيفخلا ىلع حسملا :يناثلا عرفلا

 فخلا ةقص - ؟٠4 - نيفخلا ىلع حسملا طورش - 788 - ةيعورشملاو فيرعتلا - 8
 ةدم 747 - نيبروجلاو نيفخلا ىلع حسملا يف ةيميت نبا يأر - 74١ - هيلع حسمي يذلا
 نيفخلا علخو حسملا ةدم ءاضقنا ١18  حسملا ةيفيك 744 - ةدملا ءادتبا 54  حسملا

 ةأرملا حسم 748 - نيفخلا ىلع ةضاحتسملا حسم 141 - نيفخلا ىلع ةأرملا حسم - 145 -

 - سأرلا ىلع سبلي ام ىلع حسملا زاوج يف مزح نبا لوق - 749 - اهرامخ وأ اهتعنقم ىلع
 .نيفخلا ىلع حسملاو ةريبجلا ىلع حسملا نيب قرفلا 6

 اهدقف ماكحأو ةيمكحلا ةراهطلا ماكحأ : سماخلا بلطملا

 ١ عورف ةتس ىلإ بلطملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت :

 رهطتملا ماكحأ :لوألا عرفلا

 .رهطتمل ١ ماكحأ  ؟6*  ؟رهطتمل اوه ْنَم 657

 رغصأ ًاثدح ثدحملا ماكحأ :يناثلا عرفلا

 ةبسنلاب :ًايناث  ةالصلل ةبسنلاب :ًالوأ :هماكحأ 766  رغصأ ًاثدح ثدحملا وه نم - 4

 هليلدو فحصملا سم يف مزح نبا لوق 765  فحصملا ّسمل ةبسنلاب :ًاثلاث  ةزانجلا ةالصل
 روهمجلا دنع زوجي الو - 508- فحصملا سم نم ثدحملا عنم يف روهمجلا ةجح "هال

 لوق نم ءانثتسا :75٠0 هسم نود فحصملا لمح 769 - هب لصتملا فحصملا دلج سم
 فالتخالا :ًاسماخ - 757  نآرقلا أرقيو هللا ركذي نأ ثدحملل زوجي :ًاعبار - 76١ روهمجلا

 لوح ثدحملا فاوط زاوج يف فالتخالا :اسداس 757 - ثدحملل ةوالتلا دوجس زاوج يف
 . ثدحملا فاوط زاوج ةيميت نبا حيجرت 14  ةفرشملا ةبعكلا
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 بنحلا ماكحأ :ثلاثلا عرفلا

 ةءارق :ًايناث 7517 بنجلا ىلع مرحي ثدحملا ىلع مرحي ام : ًالوأ - 755  ديهمت 8

 -!:54"5- مزح نبا ةجح 7” مزح نبا نع ةزئاج يهو ةعونمم روهمجلا دنع بنجلل نارقلا

 روب :ًاعبار 31 5 دجسملا لوخد : : اعلاث "1 - روهمجلا دلع نارقلا نم ريسيلا ةءارق

 : اهناسا ١/4 - ةبعكلا لوح فاوطلا :ًاسداس - ؟ا/“ - هللا ركذ :ًاسماخ - 717  دجسملا

 هلعف بنجلل زوجي ام : ًاعسات "اتا ًاسجن بنجلا لعجت ال ةبانجلا :ًانماث ؟ا/ه ا موصلا

 مونلا لبق بنجلا ءوضو :رشع دحأ 71/8 - زئاج لسغلا ريخأت :ًارشاع //71   لستغي نأ لبق

 اهلسغ لبق هتجوز عم رهطتملا مون :رشع انثا 704  لكألا لبق هيدي لسغ اذكو بحتسم

 ضئاحلا ماكحأ : عبارلا عرفلا

 ةيتيبلا اهلامعأو اهتطلاخمو ضئاحلا ةراهط 741 - ةبانجلاب مرحي ام ضيحلاب مرحي 2-6

 - هل اهتمدخو اهجوز سأر ضئاحلا لسغ - 78»* - اهجوز عم اهبرشو ضئاحلا لك يعرب

 - ضئاحلا هتجوز ءطو جوزلا ىلع مرحي 786  اهضيحل اصاخ بوث دخت ضئاحلا 4

 نم جوزلل حابي امل ليصفتلا - 75817 - جرفلا نود اميف ضئاحلا هتجوز جوزلا ةرشابم 5

 ىلع لجرلا ءاكتا - 784 - ضئاحلا هتجوز عم ماني نأ لجرلل - 788 - ضئاحلا هتجوزل ةرشابملا

 ضئاحلا-_ ؟91- اهلسغ لبقو اهضيح ءاضقنا دعب ضئاحلا هتجوز جوزلا ءطو- 75١0 - ضئاحلا هتجوز

 الو يلصت ال ضئاحلا - 78 - نيديعلا ىلصم ىلإ ضئاحلا جورخ - 79037 - فظنتتو نيزتت

 فوطت ال ضئاحلا 79465 اهرهط دعب ةالصلا يضقت الو موصلا يضقت هت ضئاحلا 5984  موصت

 دجسملا لوخد 7914  هلمحو فحصملا سم /781  هللا ركذو نآرقلا ةءارق - 595 - تيبلاب

 .اهضيح عطقي ام ةأرملا لوانت - 549 - هيف ثبللاو

 ءاسفنلا ماكحأ : سماخلا عرفلا

 هلمحو هّسمو نارقلا ةءارق - 70١  اهنع طقسيو اهيلع مرحي اميف ضئاحلاك ءاسفنلا

 - ٠4"  ةالصلا نود موصلا ءاضق - ٠7" - تيبلاب فاوطلاو دجسملا لوخد 07 هللا ركذو

 .هدعبو لسغلا لبق اهؤطو

 ةضاحتسملا ماكحأ : سداسلا عرفلا

 - يلصتو موصت ةضاحتسملا - 705 - تارهاطلا مكح يف ةضاحتسملا نأ لصألا

 ءطو يف حجارلا 8:9 - ةضاحتسملا ءطو 708  اهءوضوو ةضاحتسملا لسغ ”60/

 اهمد عطقنا اذإ ةضاحتسملا ءطو - 9١" - ةضاحتسملا

 فلا



 ةالصلا :ىناثلا لصفلا

 :ثحابم ةعبرأ ىلإ لصفلا ميسقت :ثحبلا جهنم. 817  ديهمت ١"

 سمخلا تاولصلا :لوألا ثحبملا

 :بلاطم ةعبرأ ىلإ ثحبملا اذه ميسقت

 سمخلا تاولصلا ةيضرف :لوألا بلطملا

 بوجو 8١0 - اهتيضرف يف ثيداحألا نم ١4  اهتيضرفبو اهب فيرعتلا - ٠"
 ةالصلا كرات مكح 7117  اهتاعكر ددع "5  لقاعلا غلابلا ىلع سمخلا تاولصلا
 . هيقفاومو ةفينح يبأ بهذو - 719 - روهمجلا بهذم 7١18 - ةضورفملا

 ةالصلا طورش :يناثلا بلطملا

 :عورف ةسمخ ىلإ بلطملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم ١" - ديهمت ٠"

 ةراهطلا :لوألا عرفلا

 بوث يف ةأرملا ةالص 874  ندبلاو بوثلا ةراهط 5 - ةراهطلاب دوصقملا "5
 ىلع ةساجن عم ةالصلا - "55 - عيضرلا هيلع أيقت نإو اهبوثب يلصت ةعضرملا - 71 - اهضيح
 ناكم ةراهط 778 - فرحلاو عئانصلا لهأو رافكلا بايث يف ةالصلا 3507# - بوثلا وأ ندبلا
 ليلعت 781١ - يهنلا اذه ليلعت 770 - اهيف ةالصلا نع يهنملا نكامألا - 879 - ةالصلا
 ضرألا يف ةالصلا 7  ةالصلا ناكمب ةقالع هل ام 5 - ةربقملا يف ة ةالصلا نع يهنلا
 بلك وأ ةروص هيف تيب يف ة ةالصلا _ "88ه ملسملا ريغ تيب يف 5 ةالصلا "#84  ةبوصغملا

 . سئانكلاو عيبلا يف ةالصلا _ ”ع#5

 ةالصلا تقو لوخد : ىناثلا عرفلا

 ةالص :ًايناث "م8  رجفلا ةالص : ًالوأ - 7848  ةددحم تاقوأ سمخلا تاولصلل -
 ءاشعلا ةالص : ًاشماخ 47# -برغملا ةالص :ًاعباز . 41١" -رصعلا ةالض : ًاثلاث 4٠"  رهظلا
  راذعألا لهأ قح يف ةالصلا بجت ىتم - 744 - اهتاقوأ لوخدب تاولصلا بجت - 541 -
 دمحأو يعفاشلا لوق 45 -رذعلا بحاص مزلي امو ةالصلا تقو جورخ ليبق رذعلا لاوز -6
 .نذؤملا ديلقتو تقولا لوخدب رابخإلا - 31417 - امهريغو
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 ةروعلا رتسو سابللا :ثلاثلا عرفلا

 ىلع ةلدألا - "ه٠  ةأرملا نم ةروعلا .اح 49”   لجرلا نم اهّدحو .ةروعلا فيرعت

 ةالصلا يف ةروعلا فاشكنا 87  ةالصلا ةحصل طرش ةروعلا رتس - ه١ - ةأرملا ةروع ٌدح

 ةالصلا يف ةأرملل سابللا نم ءىزجي ام - "514  ةالصلا يف اههجو ةأرملا يطغت ال "هم

 - "هال  بوصغملا بوثلاب ةالصلا "65  ةالصلا ىف سابللا نم ةأرملل بحتسي ام "هه

 .ةرورضلل بوصغملا بوثلاب وأ سجنلا بوثلاب ةروعلا رتس - "5ة/ ةروعلا رتس نع زجعلا

 | ةلبقلا لابقتسا : عبارلا عرفلا

 يف ةالصلا - 51 - ةلبقلا لابقتساب دوصقملا 5٠0”7- - طرشلا اذه يف فالخ ال 8

 - رفسلا يف ةلبقلا ةفرعم لبس 5  ندملا يف ةلبقلا ةفرعم ليبس 57  ةبعكلا فوج

 ام دهتجمل ١ ةلبقو .ةالص لكل ةلبقلا ةفرعمل داهتجالا "كه ةلبقلا ةفرعمل داهتجالا 2

 - ةلبقلا يف دلقملاو دهتجملا أطخ - ”51/  دلقملا قح يف ةلبقلا - "55 - هداهتجا هيلإ يدؤي

 . سوبحملا ةلبق 54

 ءادألاو ءاضقلا نيب بيترتلا :سماخلا عرفلا

 طقسي ام  *ا/١  هليلدو تاوفلا ءاضق ىف بيترتلا - 737٠١  طرشلا اذهب دوصقملا 484

 بيترتلا طرش

 اهيف عورشلا لبق ةالصلل عرش ام :ثلاثلا بلطملا

 ثحبلا جهنمو ديهمت

 ةماقإلاو ناذألا :لوألا عرفلا

 روهمجلا دنع ةماقأو ناذأ اهل يتلا ةالصلا - ””ا/ه  امهتيعورشم - */4 - امهفيرعت - ”3*

 دنع ىلوألل ذوي نأ بحتسي - "1/8 - درفملل ةماقإلاو ناذألا - "الا/  ةيرهاظلا بهذم #05
 - 78٠١ - نيتالص نيب عمجلا دنع ةماقإلاو ناذألا "1/9 - اهنم لكل ميقيو ةتئافلا تاولصلا ءاضق

 بهذم  ؟ةماقإلاو ناذألا ءاسنلل بحتسي له 8١"  ةماقإ الو ناذأ ءاسنلا ىلع بجي ال

 ةيفيك - ”88 - ةيفنحلا بهذم "م7  ةيكلاملا بهذم 857”  - ةيرفعجلاو ةلبانحلاو ةيرهاظلا

 ناذألا تقو - ”81/  رجفلا ةالصل ناذألا ىلع هديزي ام - "85  ةماقإلا ةيفيك - "86 - ناذألا

 نأو 9٠" - القاع ًاملسم الجر نوكي نأ  نذؤملا طورش - 788  ةماقإلاو ناذألا طورش -4

 كح



 897  ؟زوجي له سانلل ةأرملا ناذأ 747  ةراهط ىلع نوكي نأو 91١  ًالدع ًايقت نوكي
  ةيفنحلا بهذم "95  ةلبانحلا بهذم 7968  ةيكلاملا بهذم "98  ةيرهاظلا بهذم

 عمسي نم هلوقي ام - 4٠١  ةأرملا ةماقإ - 748 - ةيعفاشلا بهذم 94 - ةيديزلا بهذم - 91

 لخدي نم هلعفي ام - 407  هتءارق عطقي نارقلا أرقي وهو ناذألا عمسي نم 40١  ةماقإلاو ناذألا

 :ندؤي نذؤملاو دجسُملا

 ةالصلل ةعامجلا :ىناثلا عرفلا

 نم ةجح 4١ 4  ءاهقفلا لاوقأ  اهتيعورشم ىدم :ةبوتكملا ةالصلا يف ةعامجلا - 40*

 ل 5 - نايعألا ىلع ةبجاو اهنأ لاق نم ةجح 4٠8  ةدكؤم ةنس اهنأ لاق

 :ًاقلاث - ١9 ةيعفاشلا بهذم : ناك 4١/8 - ةيفنحلا بهذم : الوأ - 66 ٠ال  ءاسنلل ةعامجلا

 116 ةلئانسلا عتب باه علت وا ةكلاملا"يحللذ :اعباز تقل د ةيرهاظلا بهذم

 نس اال ىلإ جورخلل اهجوز ةأرملا ناذئكتسا 4١  حجارلا لوقلا

 اح هلا ىلإ اهج اهجورخ دنع ةأرملا ةلاح ١6  ناذكتسالا

 ةالصلا ةيفيك : عبارلا بلطملا

 : عورف ةينامث ىلإ بلطملا اذه ميسقت : حبلا جهنمو ديهمت ديهمت 55

 ميقملا حيحصلا درفنملا ةالص :لوألا عرفلا

 ةلبقلا ىلإ هجوتلا - 4١18  اهماكحأو ةالصلا ةيفيك يف لجرلاك ةأرملا نأ لصألا - 4١7

 عفر - 47١ - ةالصلل ةينلا - 55١  ةيبرعلا ريغب ريبكتلا ءىزجي ال - 419 - مارحإلا ةريبكتو

 ىلع ىنميلا ديلا عضو 477  ؟ريبكتلا دنع اهيدي ةأرملا عفرت له 477 - ريبكتلا دنع نيديلا

 - 4717/- ةحتافلا ةءارق - 475  ةءارقلا لبق ةذاعتسالا - 476  حاتفتسالا ءاعد - 474  ىرسبيلا

 - 479 - ةيبرعلا ةغللاب ةحتافلا ةءارق - 4758 ةحتافلا ةءارق هسفن عمسيو ةحتافلا نم ةيا ةلمسبلا

 ةنيعم تايآ أرق اذإ هلوقي نأ بحتسي ام 47٠  نييلوألا نيتعكرلا يف ةحتافلا دعب رسيتي ام أرقي

 : عوكرلا بقعي ام 478 هيف لوقي امو عوكرلا يف نانئمطالا - 47 - عكريو ربكي مث - 41 -
 عفرلا 47ه  هدوجس يف لوقي امو دوجسلل ريبكتلا 44  امئاق لدتعيو عوكرلا نم هسأر عفري
 - ةيناثلا ةعكرلاب يتأي مث - 48/ - ًاربكم هدوجس نم موقي مث - 475 - هيلإ عوجرلاو دوجسلا نم

 دهشتلا - 44١ لوألا دهشتلا بقعي ام - 44٠  تايحتلا ةءارق 479  دهشتلل سولجلا -
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 - 45 5  اهناكرأ  اهنئسو اهتابجاوو ةالصلا ناكرأ 4 47  ةالصلا نم جورخلا - 447 - ريخألا

 ىلوألا ةلاحلا 4 41/ هتالاح نايبو وهسلا دوجس - 445  ةالصلا نئس 41ه  ةالصلا تابجاو

 وهسلل ةعبارلا ةلاحلا - 45٠  وهسلل ةثلاثلا ةلاحلا - 449  وهسلل ةيناثلا ةلاحلا - 458  وهسلل

 وهسلا دوجسل ريبكتلا - 487 وهسلل ةسداسلا ةلاحلا - 807  وهسلل ةسماخلا ةلاحلا - ه١

 حابي ام - 455 - يلصملا ةرتس 46008 - مالسلا لبق هدوجس يسن نم - 404 - هيف لوقي امو

 لاعفألاو لاوقألا نم ةالصلا لطبي ام - 408  ةالصلا يف هركي ام /401   ةالصلا يف يلصملل

 .ةالصلا نم هغارف دعب يلصملا هلعفي ام 459

 ضيرملا ةالص : يناثلا عرفلا

 مايقلا عاطتسا نم - 457 اصع ىلع ءاكتالاب مايقلا - 41١ - ًادعاق يلصي ضيرملا - 2

 - 454 - بنج ىلع ىلص ًادعاق ةالصلا عطتسي مل نم 47  دوجسلاو عوكرلا نع زجعو
 ىلع دوجسلا - 417 - دوجسلاو عوكرلا نع زجعلا - 456 - نيعلا ضيرمل ًايقلتسم ةالصلا
 ضرملل نيتالصلا عمج 458 - هسأرب ءاميإلا عطتسي مل نم - 4517 - ةداسولا

 رفاسملا ةالص :ثكلانلا عرفلا

 - ةالصلا هيف رصقت يذلا رفسلا نايبو .رصقلا ةفاسم يف هتالص رصقي رفاسملا 8

 - 4/7 - ؟هتنيفس يف ةالصلا حالملا رصقي له 41/١  ةالصلا رصق رفاسملا أدبي ىتم

 يتلا ةدملا - 475 - نيتالص نيب عمجي نأ رفاسملل #/41   ةالصلا رصقي وأ متي نأ رفاسملل

 يسن نم - 4,5 - جرخي ىتم ملعي ملو ةماقإلا وني مل اذإ رفاسملا 4/8 - رفاسملا اهيف رصقي

 ؟ةروصقم مأ ةمات اهيضقي لهف رضحلا يف اهركذف رفس ةالص

 فوخلا ةالص : عبارلا عرفلا

 درفت فوخلا ةالص ملسملا يلصي أد 278- ىدارفو ةعامج ىّتَوُ فوخلا ةالص  ؛ا/ا/

 هولذع نم براهلا :فوخلا ةالص 0 0-0 0904 مهئادعأو نيملسملا نيب ب لاتقلا بشن اذإ

 مهوحنو يفتخملاو ريسألاو

 (نمألاو ةماقإلاو ةحصلا ةلاح يف) ةعامجلا ةالص :سماخلا عرفلا

 ةمامإب ةعامجلا ةالص :نيمسق ىلإ عرفلا ميسقت :ثحبلا جهنم - 44١  ديهمت -

 .ةأرما ةمامإب ةعامجلا ةالصو لجر
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 لجر ةمامإب ةعامجلا ةالص :لوألا مسقلا

  ؟ةمامإلاب قحأ ْنَم - 487  رومأ يف الإ درفنملا ةالصك مومأملاو مامإلا ةالص -

 يف دحاو دجسم يف نوملسملا يلصي 4868 - ةماعلا دجاسملا يف ةعامجلا ةالص - 4

 حيرصت - 4/م.1/  ءارحصلاو تويبلا يف ةعامجلا ةالص 485 _ ودعلا عم دودحلا ىلعو ندملا

 جراخ ةعامجلا ةالص نوزيجي ةيرهاظلا - 488  دجسملا جراخ ةعامجب ةالصلا ءادأب ةيعفاشلا

 مامإلا ةالص ةيفيك - 44٠ - ةعامج ةالص ربتعت هتيب لهأب لجرلا ةالص 489  طورشب دجسملا

 ءاسن مامإلا عم نكي مل اذإ - 447  مهريغ لبق ءاسنلا جرختل هناكم يف مامإلا ءاقب 5 5١

 نيمومأملا فوفص - 44 4  ةالصلا دعب ركذلا بابحتسا 497  هتالص ءاهتنا دعب مامإلا ماق

 ىلوألا ةلاحلا 445 ؟دجسملا يف ةعامجلا ةالص يف ةأرملا فقت نيأ - 4946 مامإلا فلخ

 اهفوقول ةيناثلا ةلاحلا - 44  ةلاحلا هذه يف حجارلا لوقلا - 441/  اهيف ءاهقفلا لاوقأو اهفوقول

 لطبت ملو اهنم كلذ هرك لاجرلا فص يف ةأرملا تفقو اذإ - 60٠0 - اهفوقول ةثلاثلا ةلاحلا - 449 -

 مومأملاو مامإلا نيب ناك اذإ - 8٠7  مامإلا فقومل ةبسنلاب نيمومأملا فقوم - 00١  اهتالص

 راسي نع مومأملا ففوقو 015 كت مامإلا مامأ نيمومأملا فوقو مهما د مامإلا ةيؤر عنمي لئاح

 عمس اذإ مومأملا - 801/ - مومأملا ةالص 605  هدحو فصلا فلخ درفلا ةالص  ه٠ه  مامإلا

 اذكهو مامإلا ريبكت دعب عوكرلل مومأملا ربكي مث - 508 - اهريغ الو ةحتافلا أرقي الف مامإلا ةءارق

 اهسأر ةأرملا عفرت ال - 0٠١ - مامإلل مومأملا ةقباسم ةمرح 0٠9  هلاعفأو هتاريبكت يف هعباتي

 قيفصتلاو لاجرلل حيبستلا - 817  ةيآ يسن اذإ مامإلا ىلع حتفلا - 5١١  لاجرلا عفري نأ لبق

 لاجرلا لبق ةأرملا فارصنا - 0١14  ةالصلا نم هكردي امو قوبسملا هلعفي ام ه١  ءاسنلل

 . مامإلا مايق دعب لاجرلا فارصنا ه١ - ةالصلا نم غارفلا لعب

 ةأرملا ةمامإب ةعامجلا ةالص :يناثلا مسقلا

  ملعلا لهأ ةماعل ًافالخ ةمامإلا هذه ضعبلا زاجأ - 0117  لاجرلل ةأرملا ةمامإ - 5
 يف ءاهقفلا فالتخاو ءاسنلل ةأرملا ةمامإ - 819 - لجرلل ةأرملا ةمامإ ةلأسم يف حجارلا 4

 ءاسنلل اهتمامإ يف ةأرملا فقت نيأ - 07١ - ءاسنلل ةأرملا ةمامإ يف حجارلا لوقلا - 57١ - اهزاوج

 يف رارسإلاو رهجلا 077 - ءاسنلا ةالصل ةأرملا لبق نم ةماقإلاو ناذألا - 577 - ؟ةالصلا يف

 ةعامج ءاسنلا ةالص 076  دجسملا يف ءاسنلل ةأرملا ةمامإ - 8784  ءاسنلا ةالص ف ةءارقلا

 ةأرملا ةالص ةيفيك  ه171/  ءاسنلا ةمامإ ىف قحألا - 555 - دجسملا ىف اهنم لضفأ نهتويب ىف

 " هاسوماتلا ءاسنلا ةالص 078  ءاسنلل اهتمامإ 0
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 مامإلا صضرم ةلاح ىف ةعامحلا ةالص : سداسلا عرفلا

 :نورخآ لاقو 67٠  ًاسولج هفلخ نومومأملا ىلص هضرمل ًاسلاج مامإلا ىلص اذإ - 8

 زجاعلل 017 هل نيمومأملا ةعباتمو مايقلا نع زجاعلا ةمامإ طورش ه١ - ًامايق هفلخ نولصي

 زجاعلا 65 لوب سلس هب نمو ةضاحتسملاب مامتئالا زوجي ال ه8“ - هلثم مؤي نأ مايقلا نع

 . امامإ نوكي نأ زوجي ال مايقلا ريغ ةالصلا نم نكر نع

 رفسلا ىف ةعامجلا ةالص : عباسلا عرفلا

 ةالص  هالال  ميقم فلخ نيرفاسملا ةالص 875 - رفاسم فلخ نيرفاسملا ةالص هاله

 فوخلا ةلاح ىف ةعامجلا ةالص :نماثلا عرفلا

 ىلوألا ةيفيكلا - 040 - فوخلا ةالص ةيفيك ه8  ؟فوخلا ةالص زوجت ىتم - 588

 ةالص ةيفيك - 047 - فوخلا ةالصل ةيناثلا ةيفيكلا - 841  ةالصلا رصق لاح ىف فوخلا ةالصل

 يف فوخلا ةالص 044  ةالصلل رصق الب «فوخلا ةالص 547  فوخلا ةلاح يف برغملا

 ةالص يف حالسلا لمح - 0145  ةعامج فوخلا ةالص يف ءاسنلا كارتشا - 548  رضحلا

 ةالص نم دافتسي ام - ه1 - ؟فوخلا ةالص يف حالسلا لمح بجي له  هئا/  فوخلا

 . فوخلا

 ةعمحلا ةالص : ىناثلا ثحبملا

 غولبلاو مالسإلا طرش  هه١  ةعمجلا بوجو طورش  ه٠6 - ضرف ةعمجلا ةالص - 48

 طرش - 004  رصم يف وأ ةيرق يف ناطيتسالا طرش هه“  ةروكذلا طرش  ه87 - لقعلاو

 اذإ ةأرملا  ههال  ؟ةعمجلا ةالص ماقت نيأ  هه5  ؟ناطلسلا نذإ طرتشي له ههه  ددعلا

 ةأرملل بحتسي له  هه9 - هتأزجأ ةعمجلا ىلص اذإ روذعملا - 058  اهتأزجأ ةعمجلا تلص

 ةالصل ةأرملا لسغ 051١  ةعمجلا ةالصل ةأرملا جورخ يف حجارلا - 51٠0  ؟ةعمجلا ةالص

 8514  ةعمجلا موي يف بحتسي ام 851  ةعمجللو ةبانجلل اهيفكي اهلسغ ه7  ةعمجلا

 بطخي بيطخلاو دجسملا ةيحت ةالص 075  ةبطخلل تاصنإلا بوجو 6528  ةعمجلا ةبطخ

 ةالصب نيلئاقلا ةجح 058 - مهتجحو ةبطخلا ىلإ عمتسيو يلصي ال : مهضعب لاق  هكال

 . مامإلا ةالص نم قوبسملا هكردي ام 01/١  ةعمجلا ةالص ةيفيك - ه59 - دجسملا ةيحت
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 (ةزانجلا ةالص) تيملا ىلع ةالصلا :ثلاثلا ثحبملا

 - هالا# - تيملا ىلع ةالصلا ةحص طوزش - هال/؟  ةيافك ضرف تيملا ىلع ةالصلا ه١

 يف - تيملا ىلع ةالصلا - ةزانجلا ةالص زوجت :ةيعفاشلا دنع 01/4  تيملا نفد لبق اهتقو

 - هالال هيلع ىلصي يذلا تيملا 01/5 هيلع ةالصلا لبق نفد اذإ تيملا هاله  تاقوألا لك

 تيملا ىلع ةالصلا 0174 - ؟تيملا ضعب ىلع ىَّلَصُي له  ها/8 - ؟طقسلا ىلع ىلصي له
 - ؟ديهشلا ىلع ىَّلِصُي له 08١ ؟بئاغلا تيملا ىلع ةالصلا فقوتت ىتم - 08١ - بئاغلا
 هركألا ةيهشو ايندلا ليي هزاع هنا ديلا فاد بفري# - ادريس كيهشلا ةيتدنك تبين هوو

 ةأرملا - 881 - هيلع ىلصُي ال يذلا ديهشلا - 585  ديهش يغبلا لهأ لاتق يف لوتقملا - 86 -

 ىلع ىَّلصُي له - 88 - لاتقلا ديهش ريغ ىلع ىلصي - 584 - اهيلع ىلصي الف ةديهش نوكت
 ىلع ةالصلا ه١ - يغبلا لهأ لاتق يف ليتقلا ىلع ىلصي له ه٠  ؟ةديهشلا ءاسفنلا

 ىدارف تيملا ىلع ةالصلا ه9 - ةربقملا يف تيملا ىلع ةالصلا 057 - دجسملا يف تيملا

 ىلع ةأرملا ةبصع مدقي له 098  تيملا ىلع ةالصلا ةمامإب سانلا ٌقحأ 044 - ةعامجو
 فوقو حجارلا 0917 - تيملا ىلع ةالصلا يف مامإلا ماقم 015  ؟اهيلع ةالصلا يف اهجوز

 عضو  ه99 - اهيلع ةالصلا ةيفيكو زئانجلا عامتجا 018 - تيملا لجرلا سأر دنع مامإلا
 - سنجلا ةفلتخملا زئانجلا عضو - 5٠١  ةعمتجم اهيلع ةالصلا دنع سنجلا ةدحتملا زئانجلا

 - 507 - ةزانجلا ىلع لاجرلا عم ءاسنلا ةالص 5١7  رافكلاو نيملسملا زئانج طالتخا ١-

 ىلوألا ةريبكتلا - ٠5ه - تيملا ىلع ةالصلا ةيفيك - 50 4  ةزانجلا ىلع نهدحو ءاسنلا ةالص

 - 508 - تيملل اهدعب ىعديو ةثلاثلا ةريبكتلا - 501/ - ةيناثلا ةريبكتلا - 505  اهدعب أرقي امو

 هلعفي ام 5٠١١  ةزانجلا ةالص يف قوبسملا هلعفي ام 5569  ميلستلا اهدعبو ةعبارلا ةريبكتلا

 .ربقلا ىلع ىلض ةزانجلا ةالص هتتاف نم 51١  ةيفنحلا دنع قوبسملا

 (عوطتلا ةالص) ةضورفملا ريغ ةالصلا : عبارلا ثحبملا

 51١14-  دجاو ىمسملاو ةددعتم ءامسألا - 5١  ةضورفملا ريغ ةالصلا ءامسأ 7

 ش :نيبلطم ىلإ ثحبملا ميسقتب ثحبلا جهنمو .عوطتلا ةالص :راتخملا مسالا

 ش ا ةيدارفنالا تاعوطتلا : لوألا بلطملا

 :عورف ةثالث ىلإ بلطملا اذه ميسقتو :تاعوطتلا هذه عاونأ 6

 عمك



 ةئيعملا ةيدارفنالا تاعوطتلا :لوألا عرفلا

 : ماسقأ ةيالث تاعوطتلا هذه ماسقأ -"خاآ5ك

 ضئارفلا عم بتاورلا ننسلا :لوألا مسقلا

 ءاعد 57١  هتقوو .هددع ءرتولا - 5١19  بتاورلا ننسلا تاقوأ - 51١18  اهددع - "7

 نئسلا ءاضق 57  لزاونلا يف تونقلا - 5717 - تونقلا يف نيمأتلا - 57١ - رتولا يف تونقلا

 .تيبلا "يف: نتسلا ةالض - 574 ب بتاورلا

 ةالص ىف :ًاثلاث 5717  رصعلا ةالص يف :ًايناث - 575  رهظلا ةالص يف :ًالأ 6
 .ةماقالاو كاذألا نيب ةذلضلا :ًاعبار 5198 ترغملا

 مدقت ام ىوس ةنيعم تاعوطت :ثلاثلا مسقلا

 - ةجاحلا ةالص :ًاثلاث - <81 - ةبوتلا ةالص :ًايناث . 5٠ - ىحضلا ةالص :ًالوأ

 .دجسملا ةيحت : ًاسماخ _ #8 _ ةراختسالا ةالص :ًاعبار  ؟

 ةقلطملا تاعوطتلا : يناثلا عرفلا

 - سكعلابو ليللا ةالصل هتجوز ظقوي لجرلا 578  اهلضفو تاعوطتلا هذه تقو - 5
 . هتالص ىف رمتسي الو دقريلف ساعنلا هبلغ نم 57 ا/  ليللا ةالصب نيجوزلا باوث 55

 عوطتلا ةالص ءادأ ةيفيك :ثلاثلا عرفلا

 - 514٠ - ليللا ةالص يف ةءارقلاب رارسإلاو رهجلا 579 - ىنثم ىنثم ليللا ةالص -

 حابي - 547 - نيتفيفخ نيتعكرب ليللا ةالص حاتتفا 541١ - ؟ةءارقلاب اهتوص ةأرملا عفرت له

 زوجي له 5140  رهاظلا بهذم 544 - ةلحارلا ىلع عوطتلا ةالص 54  اسلاج عوطتلا

 ؟ةعامج عوطتلا ءادأ

 ةيعامجلا تاعوطتلا : ىناثلا بلطملا

 . عورف ةعبرأ ىلإ بلطملا ميسقت :ثحبلا جهنم /541  - ةيعامجلا تاعوطتلا عاونأ 57

 مال



 نيديعلا ةالص :لوألا عرفلا

 - 561١  ؟ديعلا ةالص ماقت نيأ - 56٠ - اهتقو - 549 - اهتيعورشم نايبو ءاهفيرعت -4

 ةالص لبق هلعف بحتسي ام 567  اهتماقإ ىف ريخأتلاو ليجعتلا - 567 - نيديعلا ةالص طورش

 ةفص "65  ديعلا يف ريبكتلا - 598 - دحاو موي يف ةعمجو ديع عمتجا اذإ 5085  ديعلا

 ةيفيك - 569  ناتعكر ديعلا ةالص 564 - نيديعلا ةالصل ةماقإ الو ناذأ ال 58 ©ا/  ريبكتلا

 ةبطخخ 577 ةئس ديعلا ةالص يف تاريبكتلا - 551 - ةيفنحلا دنع اهتيفيك - 550  ديعلا ةالص
 - 556 - ديعلا ةالص هتتاف نم هلعفي ام - 5585  ديعلا ةالص يف قوبسملا هلعفي ام - 557  ديعلا

 ةالص ءاسنلا روضح يف ةيوبنلا ثيداحألا - 555 - نيديعلا ةالص ءاسنلا روضح يف ءاهقفلا لاوقأ

 - ةأرملل ديعلا يف ريبكتلا - 554 - ديعلا ةالصل ءاسنلا جورخ يف حجارلا لوقلا - 51  ديعلا

 بيطخلا ةظعوم 17/١" - ديعلا ةبطخ ةأرملا عامتسا 507١  ديعلل اهتفاظنو ةأرملا لسغ -8

 .ةبطخلا دعب ءاسنلل

 ءاقستسالا ةالص : يناثلا عرفلا

 ىلإ سانلا جرخي فيك 51/4 - اهتماقإ عضومو اهتقو - 51/7 - اهتيعورشمو اهانعم -
 رهجلا 5 الال  ءاقستسالا ةالص ةيفيك - 51/5  ناتعكر ءاقستسالا ةالص 5 ا/ه  ةالصلا هذه

 حجارلا لوقلا - 5194 - ءاقستسالا ةالص يف ةيفنحلا بهذم 51/8  ةالصلا هذه يف ةءارقلاب

 - ةلبانحلا دنع ةبطخلا ةيفيك - 58١  ءاقستسالا ةالص عم ةبطخلا 58٠١  ةالصلا هذه يف

 - 544 - رطملا لزني مل اذإ ءاقستسالا ةالص ىلإ دوعلا 5817  ءاعدلا يف نيديلا عفر

 ةيفنحلا دنع ةبطخلا - 585 - ةيكلاملا دنع ةبطخلا ةيفيك - 58ه - ةيعفاشلا دنع ةبطخلا ةيفيك

 ةنتفلا اهيلع ىشخي نمو تاباشلا جرخت ال - 584 - ءاقستسالا ةالص ىلإ ءاسنلا جورخ - "541/ -

 ءاسنلا 54٠ - ؟ءاعدلا دنع نهتيدرأ ءاسنلا ٌلّوحت له 58 - ءاقستسالا ةالص ىلإ جورخلاب
 .ءاقستسالا ءاعدل تايمذلا ءاسنلا جورخ - 5941  مامإلا ءاعد ىلع  نيمآ نلقي - ََنَمْؤي

 - اهفاصوأ ضعب نايبو اهتقو - 564* فوسكلا ةالص ةيعورشمو فوسكلا ىنعم - 5147

 - 595  ةماقإو ناذأ نودب ,ناتعكر يه - 5946 رفسلاو رضحلا يف ةالصلا هذه لقت ا 514

 - 599 - اهتيفيك يف ةيفنحلا لوق - 594 - اهتيفيك يف ةيكلاملا لوق - 5-5917 ةالصلا ه.ذه ةيفيك

 عم ءاسنلا كارتشا 7١1١  ءاسنلا قح يف فوسكلا ةالص ةيعورشم 0٠ - اهتيفيك يف حجارلا

 .اهتيب يف فوسكلا ةالص يلصت نأ ةأرملل 7١7- - فوسكلا ةالص يف لاجرلا
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 حيوارتلا ةالص : عبارلا عرفلا

 ةالصو ءاسنلا 7١6 - اهتيفيكو اهتاعكر ددعو اهتقو ٠7١4  اهتيعورشمو اهائغم *7١-

 .نهتويب يف وأ دجسملا يف حيوارتلا ةالص ءاسنلل زوجي 7١ حيوارتلا

 ركشلا دوجسو ةوالتلا دوجس :سماخلا ثحبملا

 ةوالتلا دوحس : لوألا بلطملا

 اذه 89-٠- - ةوالتلا دوجس ةيعو رشم ١7٠١8- - هعضاومو ةوالتلا دوجسب دوصقملا 4

 - ال7١  ةوالتلا دوجس ةيفيك - ١١ - ةوالتلا دوجس طورش - - ةيفنحلا دنع بجاو دوجسلا

 لجرلا دجسي له 1/١84 - ةوالتلا ددجس ضئاحلا دجست له 1/١  ةوالتلا دوجسو ةأرملا

 ؟ةأرملا ةءارقل

 .ركشلا دوجسو ةأرملا -ا/5١ - هتيعورشم نايبو ركشلا دوجسب دوصقملا الاه

 اهيف ةالصلا نع ىهنملا تاقوألا : سداسلا ثحبملا

 ةأرملا ةالص 1/1١94 - ىهنلا تاقوأ يف ةالصلا مكح 118 - تاقوألا هذه نييعت ١7

 . سمشلا بورغ لبق رهطت ضئاحلا 7٠١  تاقوألا هذه يف

 ةاكزلا :يناثلا بابلا

 -ا/74 - نيع ضرف ةاكزلا 777 - يعرشلا حالطصالا يف ةاكزلا 1/77 - ديهمت ١-

 .لوصف ةعبرأ ىلإ بابلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم

 ةاكزلا بجت نم ىلع :لوألا لصفلا

 - ةاكزلا بوجو يف لجرلاك ةأرملا 775 - هيف اوفلتخا امو ءاهقفلا هيلع قفتا ام 6

 لوقلا ةلدأ 778  راغصلا ىلع ةاكزلا يف ءاهقفلا لاوقأ - 778 -.راغصلا ىلع ةاكزلا - "7

 ةاكزلا بجت له 7 - نيناجملا ىلع ةاكزلا 71١ - ثلاثلاو يناثلا لوقلا ةلدأ 7٠ - لوألا

 لاومألا 70  ةلبانحلا بهذم :ًايناث 74  ةيعفاشلا بهذم :ًالوأ 7#  نيدملا ىلع
 7817  ةيفنحلا بهذم :ًاثلاث 7  ةلبانحلا دنع اهيف ةاكزلا بوجو يف نيدلا رثأو ةرهاظلا

 كح



 وأ هكلام ىلع عرزلا ةاكز له - 7" ؟حجوزلا ىلع ةاكزلا بوجو يف رثؤي كوي له لجفملا رهملا

 ؟ضرألا كلام ىلع

 ةاكرلا اهيف بجت يتلا لاومألا :يناثلا لصفلا

 :نيثحبم ىلإ لصفلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت -89

 (ةاكرلا لام) ةاكزلا هيف بجت يذلا لاملا يف ةماعلا طورشلا :لوألا ثحبملا

 لاملا نوك : ًايناث - 47 ماتلا وأ قلطملا كلملا : ل 74١ - طورشلا هذه ةيمست - ,”2غى

 باصنلا :ًاعبار 744 - كلاملل ةيلصألا ةجاحلا دنع الضاف لاملا نوك :ًاثلاث 17847 - ًايمان

 نوكي نأ باصنلا طرش نم له - 55 - اهرخآ يفو ةنسلا لوأ يف ذ ربتعي باصنلا طرش - 74ه

 - لوحلا يضم طرشو دافتسملا لاملا -748  لوحلا يضم : :انيناخو ٠/41  ًادحاو هكلام

  ؟لاملا فلتب ةاكزلا طقست له 1/6٠١  ؟ةمذلاب وأ لاملاب ةاكزلا بوجو قلعتي له -4

 - مهتجحو ةيفنحلا بهذم نايب  ءاهقفلل لاوقأ ؟لاملا كلام تومب ةاكزلا طقست له ١

 .لاملا كلام تومب ةاكزلا طوقس مدعب نيلئاقلا ةجح .-27

 اهتاكز ريداقمو اهتبصنأ نايبو ةاكرلا اهيف بجت يتلا لاومألا : يناثلا ثحبملا

 :بلاطم ةعبس ىلإ ثحبملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم 1/84  ديهمت اله“

 ةضفلاو بهذلا ةاكر :لوألا بلطملا

 الوأ  ةاكزلا رادقمو باصنلا رادقم  ا/ه5  امهيف ةاكزلا بوجو ىف فالخ ال هه

 -ا/ه9  (لاقثملا)و (رانيدلا) ب دوصقملا 1/68  بهذلل ةيسنلاب : ًايناث وا -ةضفلل ةبسنلاب

 وأ بهذلا باصن لامكإ 1751١  باصنلا ىلع داز ام ةاكز - 7٠١  دقنلاب وأ نزولاب باصنلا

 بهذلا باصن - 8 - سكعلابو ةضفلاب بهذلا باصن لامكإ 7517 - ةراجتلا ضورعب ةضفلا

 له 1/50  ةيقرولا ةلمعلاب ةاكزلا ريداقم باستحا ةيفيك 7514  رضاحلا تقولا نازوأب ةضفلاو

 فالخلا 7517 - ةضفلاو بهذلا ريغ نم ةأرملا يلح يف ةاكز ال - 5 - ؟ةاكز ةأرملا يلح يف

 يف ةاكرلا بوجوب نيلئاقلا ةلذآ 732 - نيلوق ىلع ةضفلا وأ بهذلا نم ةأزملا, ىلخ ةاكز يف
 10  يلحلا اذُه يف ةاكزلا بوجو مدعب نيلئاقلا ةلدأ - 794  ةضفلاو بهذلا نم ةأرملا يلح
 يلح ةاكز يف حجارلا لوقلا 7177 - يناثلا لوقلا ةلدأ ةشقانم 71/١ - لوألا لوقلا ةلدأ ةشقانم

 ةاكز ال يتلا يلحلا عاونأ حيضوت - ا/ا/4  اهيف ةاكز ال يتلا ةأرملا يلح عاونأ -1/ا/# - ةأرملا
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 يلحلا ةميق وأ نزو - 71/5 - ةاكزلا هيف بجت هب يلحتلاب ءاسنلا ةداع هب رجت مل ام 1/1/0  اهيف

 1/8٠١ - حجارلا لوقلا 11/9 - ةيعفاشلا لوق 1/7/8 - ةلبانحلا لوق  ا/الال  ةاكزلا نم ةّوفعملا
 1/81  ةيكلاملاو ةلبانحلا بهذم نايب :ةاكزلا نم اهئافعإل طرش لامعتسالل ىلحلا دادعإ

  ؟ةاكزلا هيف بجت له ةقفنلل ًازك ذختملا يلحلا 1/87  طرشلا اذُه يف ةيعفاشلا بهذم
 - 1/86 - ربكت ىتح ةريغصلل يلحلا ذاختا 7885  ةقفنللو لامعتسالل ذختملا يلحلا

 - ؟ةاكز اهيف له «ةأرملاو لجرلل برحلا تالا ةيلحت -785  ؟ةاكز روسكملا يلحلا يف له
 نم كلم امتنا ءارملا ىلع تكا هدب اير سالو اهلا امون ةيفلاو نيقثلا يا ةاكز حانا##
 اهتميق ال اهنزو ساسأ ىلع ةضفلاو بهذلا ةينآ ةاكز - 788 - اهب قحلي امو ةضفلاو بهذلا ةينآ

 ةلامح يف ةلبانحلا ضعب لوق 91 - ءاسنللو لاجرلل هتلامحو فحصملا ةيلحت 14٠

 دوقنلا ةاكز 7/97  جالعلاو ةرورضلل ةضفلاو بهذلا لامعتسا 1/47  ءاسنلل فحصملا

 .ةضفلاو بهذلا نم ةيرثألا فحتلا 1/84 - دوقنلا :ةضفلاو بهذلا نم ةيرثألا فحتلاو

 ماعنألا ةاكز :يناثلا بلطملا

 زوجي -1/91/ - اهتاكز رادقمو لبإلا باصن -1/45 - اهتاكز طورشو ماعنألاب دوصقملا 6
 - 8٠١  رقبلاك سيماوجلا - 7/89 -رقبلا باصن - 7/48 - هسنج نم بجاولا ىلع دئازلا جارخإ

 .باصنلا باستحال زعملا ىلإ منغلا مضي - 8٠١١ - منغلا ةاكز

 ةراجتلا ضورع ةاكز :ثلاثلا بلطملا

 ضورع نم لاملا ريصي مب 8٠7  اهيف ةاكزلا بوجوو ةراجتلا ضورعب دوصقملا 7

 دوقنلاب ةراجتلا ضورع موقت فيك - 8١5 - ةراجتلا ضورع يف ةاكزلا طورش - 8٠١ 4 - ةراجتلا
 - ةنس لك يف ىكزت ةراجتلا لاومأ - 6٠١1 - ةراجتلا لاومأ ةاكز جارخإ ةيفيك - 8١5 - ؟ةيقرولا

 . ةبراضملا لام ةاكز -

 رامثلاو عورزلا ةاكز : عبارلا بلطملا

 - 81١ - ةاكزلا هذه بجت رامثلاو عورزلا يأ يف - 8٠١١ - ةاكزلا هذه ةيضرف ليلد 4
 - 81 5 - ةاكزلا رادقم 817  ةاكزلا هذه يف لوحلا يضم طرتشي ال - 81١7 - باصنلا رادقم
 بستحي له امهضارغأل رمثلاو عرزلا بحاص هنادتسا ام 8١6 -رمثلا فطقو عرزلا داصح ةنؤم

 ىلع هقفني ام مكح /4١1   ةلأسملا هذه يف ةيفنحلا لوق - 815 - ؟ةاكزلا جارخإ لبق امهنم

 ؟رمثلاو عرزلا نم لزني لهو «ةنادتسا ريغ نم هرمثو هعرز
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 لسعلا ةاكز :سماخلا بلطملا

 حجارلا - 8٠١ هيف ةاكزلا بوجوب نيلئاقلا ةجح 4819  ةاكز لسعلا يف له 4

 لسعو لبجلا لسع -/7575  هتاكز رادقمو لسعلا باصن 8751 لسعلا يف ةاكزلا بوجو

 لولا

 زاكرلاو زنكلاو ندعملا ةاكز : سداسلا بلطملا

 - 876  سمخلا هيف بجي يذلا زنكلا - 8785 هيف ةاكزلا بوجو ليلدو زاكرلا ىنعم - 37*

 سمخلا هيف بجي يذلا زنكلا ةفص 875  هنم سمخلا ذخأ دعب زنكلا نم يقابلا نوكي نمل

 ندعملا 879  هفرصمو زنكلا ةاكز رادقم 878  ةاكزلا هيف بجت يذلا زنكلا باصن - 871/ -

 طرتشي اال - 87١ - هيف ةاكزلا رادقمو ندعملا باصن 8170 هيف بجي امو ضرألا نم جرختسملا

 - هتميق نم ندعملا جارخإ ةنؤم بستحت له 67  ندعملا يف ةاكزلا بوجول لوحلا يضم

 .رحبلا نم جرختسملا ندعملا م8

 نيدلا ةاكر :عباسلا بلطملا

 : الوأ - 85 هب ةاكزلا قلعت ةيفيكو ىدمو نيدلا ماسقأ #4 ه  نيدلا فيرعت 4
 عاونأ نويدلا :ةيفنحلا بهذم :ًاثلاث - 88 - ةيعفاشلا بهذم :ًايناث /88   ةلبانحلا بهذم

 بهذم اكان 61٠  دمحمو بسوي يأ دنع دحاو عون نويدلا م94  ةفينح يبأ دنغ

 : عنان 147  ةيديزلا بهذم :ًاسداس - 847 - ةيكلاملا بهذم :اساخ م - ةيرهاظلا

 ةاكز بوجو مدع لئالد 84ه - نيدلا ةاكز ةلأسم يف حجارلا لوقلا - 8515 - ةيرفعجلا بهذم

 - 844 - ةاكز هيف لهو لجؤملا ةأرملا رهم /841  - نيدلا ةاكز بوجو مدع طورش - 845 - نيدلا

 61١/-  ةيفنحلا بهذم :اثلا - 86٠  ةيكلاملا بهذم :ايناث - 859  ةيعفاشلا بهذم : الوأ

 - 8681  ةلبانحلا دنع لجؤملا اهرهم نم اهجوز ةجوزلا ءارزيإ دامه ةلئاتحتلا نهذم  اعبار

 ةاكز ةلأسم يف حجارلا لوقلا - مهه  ةيرهاظلا بهذم : 20 ةيديزلا بهذم : يع

 .رامثتسالا تادنس ةاكز 86 ا!/ - ضرقلا تادنس ةاكز - 865  رهملا

 ةاكزلا فراصم :ثلاثلا لصفلا

 : نيثحبم ىلإ لصفلا اذه مسقي :ثحبلا جهنمو ديهمت 4

 ةاكزلل نوقحتسملا :لوألا ثحبملا

 :نيبلطم ىلإ ثحبملا اذه مسقن :ثحبلا جهنمو ديهمت 48
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 ةاكزلل نيقحتسملا فانصأ :لوألا بلطملا

 يف نيروكذملا ريغل ةاكزلا عفدت ال - 85١ - نيقحتسملا فانصأ ركذ ميركلا نارقلا

 : عورف ةعبس ىلإ بلطملا اذه مسقن :ثحبلا جهنم - 857 - نارقلا

 نيكاسملاو ءارقفلا :لوألا عرفلا

 ةيفنحلا دنع امهفيرعت - م54 - ةيعفاشلاو ةلبانحلا دنع :نيكسملاو ريقفلا فيرعت - 86

 ارا نقي صحا اهكلنم اهكلمي ءايشأ - 855 - ةيكلاملا دنع امهفيرعت - 866 - ةيرفعجلاو ةيديزلاو

 لاعلا نم تاضن ةكلم :ايناثد م54 ةيلصألا جئاوحلا نم ربتعي ام : ًالوأ - 851/ - ًائيكسم وأ

 - 417٠١ - هتيافكب موقي ال ام كلمي نميف ء ءاهقفلا لاوقأ نم صلختسي ام - 859 هنيافكب موقي زال

 ةلاحلا هذه يف ةيرفعجلاو ةيعفاشلاو ةلبانحلا لوق : هيفكت ال نكلو باصن هتلغ راقع ةيكلم :ًاثلاث

 ًاينغ هبحاص لعجت ال لجؤم نيد ةيكلم :ًاعبار - 4/7 - ةلاحلا هذه يف ةيفنحلا لوق - مالا -

 جوزلا دوجو عم ةريقف ةأرملا ءاقب - اا الا دب يعقل الح قالت ءارعلا : ًاسماخ - م1/#

 بسكلا ىلع رداقلا ربتعي له - 4177 - ةريقف ىقبت ينغ اهجوزو ةريقف ةأرملا - 4176 - اهيلع قفنملا

 - 41/9 - ةلبانحلا بهذم - 81/4 - ةيفنحلا بهذم  مالال  ءاهقفلل لاوقأ ؟اريقف هل لام الو

 غرفت اذإ بسكلا ىلع رداقلا - 881  ةيرفعجلاو ةيكلاملا بهذم - 88٠ - ةيعفاشلا بهذم

 - ةيعفاشلا لوق - 887 - ةلبانحلا حرص اذهبو ًاريقف ربتعا .هل لام الو «يعرشلا ملعلا بلطل

 لوقلا - 884 - لام اذ ناك نإو يعرشلا ملعلا بلطل غرفتملا ىطعي :ةيفنحلا لوق - 88“

 نم ذخألا قاقحتسا يف ينيدلا ملعلا بلاطك ةينيدلا مولعلا ةبلاط - 888 - ةلأسملا يف حجارلا

 ام رادقم /841   ؟ةينيدلا مولعلا ةبلط ةلماعم نولماعي له ةيويندلا مولعلا ةبلط - 885 - ةاكزلا

 ةيعفاشلا ليصفت - 884 - هتيافك ىطعي ةيعفاشلا دنع :الوأ :ةاكزلا نم نيكسملا وأ ريقفلا ىطعي

 - ةلئاتحلا تهدم :ًانلاف م: -ةيكلاملا تهدم: :ايناث 88 نيكسملا وأ ريقفلا هاطعي امل
 . جاوزلا ةنوؤم ةاكزلا نم نيكسملاو ريقفلا ءاطعإ - 847 - ةيفنحلا بهذم ا 8441١

 اهيلع نولماعلا : يناثلا عرفلا

 ةيالو ىدم 898 (ةاكزلا يباج) لماعلا بيصن - 49 4 - اهيلع نيلماعلاب فيرعتلا - 4
 ةأرملا ةيلوت زوجي له - 491/  اهيلع نيلماعلا طورش - 895  اهعيزوتو ةاكزلا ةيابج ىلع لماعلا
 ؟ةاكزلا ةيابج

 مهبولق ةفلؤملا :ثلاثلا عرفلا

 ؟مهبولق ةفلؤملا مهس يقب له 899 - مهبولق ةفلؤملاب فيرعتلا
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 باقرلا يفو : عبارلا عرفلا

 مهيف كلام مامإلا لوقو . مهيف روهمجلا لوق :ةاكزلا نم مهمهسبو مهب فيرعتلا ٠

 حجارلا لوقلا 901١

 نومراغلا : سماخلا عرفلا

 نيدملا نيد ديدست ةيفيك - 9٠ 5  نيمراغلا ةلمج نم 9٠  ؟نؤومراغلا مه نم

 . ةاكزلا نم

 هللا ليبس يف 00

 ليس نا نيراتاشلا ورم ف ووش د ٠5 - (هللا ليبس يف) فنصب دوصقملا -

 مامإلا لوق - 4048 - هل عفدي ام رادقمو ًاينغ ناك ولو هللا ليبس يف لتاقملل عفدي ة1١/ هللا

 نولخدي نورسفملا-١٠9 ؟نيلتاقملا ريغ (هللا ليبس يف) مهس لمشي له - 404 ةفينح يبأ

 ريسفت يف لاوقأ نم ليق ام ركذ نيرسفملا ضعب - 41١ - نيلتاقملا ريغ (هللا ليبس يف) مهس يف
 يفو) فنصب دوصقملا يف حجارلا لوقلا - 417 فنصلا اذه يف لخدي نمو (هللا ليبس يفؤ)

 . (هللا ليبس

 ليبسلا نبا : عباسلا عرفلا

 .ةاكزلا نم ىطعي ام رادقمو هفيرعت - 91

 ةاكرلل نيقحتسملا 0 : يناثلا بلطملا

 اير مياس : ثلاث 41١8 ام يلا : ًايناث - 417/

 ماحرألا ووذ 47١ - ثراوت مهنيب نكي مل نإ ةاكزلا مهيلإ عفدتف براقألا رئاس امأ 819  ةاكزلا

 حجارلا لوقلا - 451  ؟اهجوز ىلإ اهتاكز عفد ةجوزلل زوجي له - 47١ - مهيلإ ةاكزلا عفد زوجي

 ؟هتجوزل هتاكز عفد لجرلل زوجي له - 47

 هطورشو ةاكزلا ءادأ :ىناثلا ثحبملا

 - 475 - ؟يخارتلا ىلع مأ روفلا ىلع ةاكزلا ءادأ - 478  كيلمتلا هجو ىلع ءادألا 4

 - 1478 - هيلع بترتي امو ةاكزلا عفد ريخأت 4717 - ةفينح يبأو يعفاشلا لوقو «ةلبانحلا لوق
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 ةيميت نبا مالسإلا خيش لوق 9470  ةاكزلا يف ةميقلا جارخإ - 478 - ةاكزلا ءادأ لبق تام

 - 474  حجارلا لوقلا 47  ؟ةاكزلا ىدؤت نيأ 937 - هباونو مامإلا ىلإ ةاكزلا عفد 93١

 نأب ريقفلا مالعإ طرتشي ال 475 - ةاكزلا ءادأ يف ةينلا 480  براقألا ىلإ ةاكزلا عفدب ءدبلا

 اهعيزوت يف ةاكزلل نيقحتسملا فانصأ عيمج باعيتسا طرتشي له /48   ةاكزلا نم هذخأي ام

 لوح حارتقا 48 كلام مامإلاو ةيفنحلاو ةلبانحلا بهذم 488 ةيعفاشلا بهذم : ؟مهيلع

 .اهعيزوتو ةاكزلا عمج

 رطفلا ةاكز : عبارلا لصفلا

 - ثانإلاو روكذلا ىلع بجت رطفلا ةاكز 94١  اهتمكحو اهتيعورشمو اهفيرعت -

 - املس نوكي نأ طفلا ةاكز تروح طورتفت 44 ءزكلا ةهدرطفلا ةاكربوحم لك

 - 445: طورشلا نم اسيل غولبلاو لقعلا - 440  هتجاح نع لضفي ام هدنع نوكي نأو - 14

 ةيفنحلا بهذم /44  - ةملسملا ةجوزلا نع ةاكزلا 947  اهبوجول طرشب سيل موصلا

 مداخ نع رطفلا ةاكز 40٠  ةجوزلا نع رطفلا ةاكز بوجول روهمجلا ةجح 949 - ةيرهاظلاو

 اذإ رطفلا ةاكزل اهّيلح ةجوزلا عيبت له 94607  رسعملا ةجوز نع رطفلا ةاكز - 45١ - ةجوزلا

 هتجوز نع رطفلا ةاكز جوزلا مزلي ال 404 زشانلا ةجوزلا نع رطفلا ةاكز 407  ؟اهيلع تبجو
 راغصلا نع رطفلا ةاكز 405  ةقلطملا ةجوزلا نع ةاكزلا - 40ه اهب لوخدملا ريغ وأ ةريغصلا

 9٠09  ةيرهاظلا بهذم 46/4 - رابكلا دالوألاو نيدلاولا نع رطفلا ةاكز 9 هال  نيناجملاو

 رطفلا ةاكز - 45١ - اهريغ نع اهيلع ةاكزلا بوجو يف لجرلاك ةأرملا - 950  روهمجلا بهذم

 بجتت ىتم 457037  هريغو هسفن نع هب ةاكزلل يفكي ام صخشلا دجي مل اذإ - 4537 - نينجلا نع

 - 955 - رطفلا ةاكز ءادأ تقو - 4568 - اهبوجو تقو لولح ىلع بترتي ام - 9514 - ؟رطفلا ةاكز

 حجارلا لوقلا - 958 - ؟رطفلا ةاكز ىدؤت سانجألا يأ نم 451 -رطفلا ةاكز يف بجاولا رادقم

 - نيزيجملا ةجحو نيعناملا ةجح 91١  ؟رطفلا ةاكز يف ةميقلا جارخإ زوجي له 9459 -

 فراصم يف رطفلا ةاكز فرصت له /41   رطفلا ةاكز فراصم 91/7 - حجارلا لوقلا ١

 .رثكأ وأ دحاو ريقفل رطفلا ةاكز ءاطعإ زوجي - 41/8 - ةيميت نبا يأر 41/5  ؟لاومألا ةاكز

 هه
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 :ثحبلا جهنمو ديهمت - 5

 موص وأ بودنملا موصلا وه اذهو ءاعرش هيف بوغرم هنكلو ضورفم ريغ موص كانهو

 . عوطتلا

 نارتقال وأ ءهمايص نع ةعيرشلا تهن مايأ يف هعوقول ًاعرش هنع يهنم موص كانهو

 : يلاتلا وحنلا ىلع لوصف ةثالث ىلإ بابلا اذه مسقت اذه ىلعو

 .ضورفملا مايصلا :لوألا لصفلا

 . (عوطتلا مايص) ضورفملا ريغ مايصلا : يناثلا لصفلا

 .هنع يهنملا مايصلا :ثلاثلا لصفلا



 أ



 . ةيال)لدنار

 : ثحبلا جهنمو ديهمت - 4

 هتيعورشم نايب مزلتسي .هماكحأبو هب فيرعتلاو .ناضمر مايص وه ضورفملا مايصلا

 هناكرأ ركذو .هراطفإ يف ةصخرلاو ,هبوجو طورشو .هتقو توبث ةيفيكو .هتمكحو هلضفو

 بحتسيو هركيو هيف حابي امو ,نالطبلا اذه عناومو هلاطبإ يف بجي امو هلطبي امو

 . مايص هيلعو تام نم مكحو .ناضمر رهش يف فاكتعالا ةيعورشمو

 : ةيلاتلا ثحابملا ىلإ لصفلا اذه مسقن هيلعو

 .هتمكحو هلضفو .هتيعورشم ليلد :لوألا ثحبملا

 .ناضمر رهش توبث يف : يناثلا ثحبملا

 . مايصلا بوجو طورش :ثلاثلا ثحبملا

 .راطفإلا يف ةصخرلا : عبارلا ثحبملا

 . موصلا ناكرأ :سماخلا ثحبملا

 .تالطبملا عناومو اهيف بجي امو موصلا تالطبم : سداسلا ثحبملا

 . ةرافكلاو ءاضقلا : عباسلا ثحبملا

 . مايصلا يف بحتسيو هركيو حابي ام : نماثلا ثحبملا

 . مايص هيلعو تام نم : عساتلا ثحبملا

 .ناضمر رهش يف فاكتعالا :رشاعلا ثحبملا

 ا/



 كردذلل جرعد

 هتمكحو هلضف نايبو موصلا ةيعورشم

 : موصلا فيرعت -

 ًاكاسم ا اعمض ناك ناضمر موصف . .هيسْنإ 0 0 نيخرلل ترد

 رجفلا ا تارطفملا نع كاسمإلا وه موصلا : عرشلا يفو .- مالكلا نع

 .209*سمشلا بورغ ىلإ

 : هتيعرش ليلد -4

 , ةنسلاو باتكلا هتيضرف ليلدو ءانلق امك «ناضمر مايص وه ضورفملا مايصلا

 بتتك امك مايّصلا مُكيلع بك اونمآ نيذأا اهيأ اي : ىلاعت هلوق زيزعلا باتكلا نمف
 ٍرْفَس ىَلَع وأ ًاضيرُم مُكنم ناك نمف «تادودعم اماَيأ . دوت ملم مُكلبق ْنِم نيذْلا ىلع

 ريخ َوُهَف اريخ ٌعوطت ْنَمف ؛نيكسم ُماَمَط ةيدف هَنوُفيطُي َنيذْلا ىلعو رح ماي نم هدف

 ٌىدُه ُنآرُقلا هيف لِ يذلا ناضمَر رْهش . نوملعت منك نإ مكل ٌريخ اوموصت ْنِإو هَل

 ًاضيرُما ْناَك ْنَمو ل َرْهشلا مم َدهَش ْنَمَ . ِناَقرفلاو ىدهلا ّنم ِتانّيبو سائلل

 اولمكتلو رشا مكب ُديِرُي الو َرْْلا مكب هلل ُديوُي َرَخأ مايأ نم َةَِعَف ٍرفَس ىَلَع وأ

 , 017: َنورْكْشَت مُكلعلو ْمُكادَه ام ىلع هللا او ربَكُدلو ةَّدعلا

 هيفو هريغو يراخبلا مامإلا هاور يذلا فيرشلا ثيدحلا ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا نمو

 لوسر هل لاقف .هعئارشو هناكرأ نع يأ .مالسإلا نع هلأسي َِي يبنلا ىلإ ءاج الجر نأ

 ةروس يف ةيآلاو ,ه؟١ص ء1ج ,«يدنقرمسلل «ءاهقفلا ةفحت» ء86 . 84ص ءلج .«ينغملا» )1١08(

 . 5١ اهمقرو ميرم

 “١417[. ةيآلا :ةرقبلا ةروس] )١1١19(



 يبنلا لاق ؟اهريغ يلع له : لجّرلا لاق . ةليللاو .مويلا يف تاولص سمخ» : لكي هلل

 لاق ؟اهريغ ىلع له : لجرلا لاق .ناضمر ٌمايصو : ِلِلَع لاقف . عؤوطت نأ 0 الو : لكي

 0 : لجرلا لاقف ةاكزلا كي هللا لوسر هل ركذو . موطت نأ أل 1 ال : هلك

 صَقْنَأ الو اذه ىلع ُديزأ ال هللاو :ٌلوقي وهو ٌلجرلا ٌربدأف . عْوطت نأ الإ ءال : هلك هل

 ,201402قدص نإ | ملف يلع لاق

 :ناضمر رهش مايص لضف

 فيرشلا ثيدحلا يف ءاج ,ضورفملا مايصلا لضف اميس ال ميظع مايصلا لضف

 لاق :لاق هلك يبنلا نع ءهنع هللا يضر ةريره يبأ نع هريغو يراخبلا م هاور يذلا

 اذإو .ةنج مايّصلاو . هب يزجأ انو ب هنإف مايصلا لإ هل مدآ نبا لمع لك : ىلاعت هللا

 ٌؤرما 5 لقيلف ةلئاقاوأ كح هلان نافع الو ثفري الف مكدحأ موص موي ناك

 ةكاسملا حير نم هللا دنع ٌبّيطأ مئاَّصلا مف فوُلَحل هديب ٍدّمحم ُسسفَن يذلاو , مئاص

 , 01" (ةموصب حرف هر يقل اذإو « حرف رف اذإ :امهحرفي ناتحرف مئاّصلل

 نمف «ُةمايق مكل تنسو مكيلع ناضمر مايص ضرف ىلاعتو كرابت هللا نإ : علي لاقو

 دمحأ مامإلا هجرخأ 1 ُهَنَدَلو مويك ةنونذ نم جرخ اناا انامتإ هماقو هماص

 01 اعلا

 :موصلا ةمكح ١-

 ةيبرتو سفنلل ةيكزتو .ةيحور ةضاير موصلا يفف .ةرهاظ موصلا ةيضرف نم ةمكحلاو

 ةيبط دئاوف عم . هتعوج هب دسي ام دجي ال يذلا عئاجلا ملسملا هوخأ هب سحي امب ملسملل

 . ءابطألاو بطلا اهتبثأ ةروكنم ريغ

 يف ناتداهشلا ركذت ملو ,.17*ص .١1ج وولي لوسرلا ثيداحأ يف لوصألل عماجلا جاتلا» )١14(

 .كاذنيح ضرفي مل هنأل جحلا ركذي ملو .لئاسلل ناتمولعم امهنأل ثيدحلا

 :ثفري الف . يصاعملا نم ظفحو ةياقو يأ : ةنج مايصلاو . 4"-45ص 7١ج .قباسلا عجرملا )١1181(

 يأ :مئاصلا مف فولخل . حايص الو ماصخب هتوص معفري ال :بخصي ال .مالكلا يف شحفي ال

 . لكألا مدع نم مفلا ةحئار ريغت

 . 5ص .7ج ولك لوسرلا ثيداحأ يف لوصألل عماجلا جاتلا» (1187)
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 فاشل كمر
 ناضمر رهش توبث

 :ديهمت

 رهشلا اذه لوأ طبض نم دب الف ,ناضمر رهش مايص وه :انلق امك ضورفملا مايصلا

 ةيؤرب هرخاو ناضمر لوأ طبضيو . اهمايص هللا ضرف يتلا يه رهشلا اذه مايأ نأل ؛ هرخآو

 نابعش رهش ةدذع لامكإب ناضنمر رهش لوأ تسي هتيؤر ع دنعو .هعولط دنع هلاله

 ,لالهلا ةيؤر مدع دنع نابعش ةدع لامكإ وأ ,ناضمر لاله ةيؤرف انوي نياك
 لاوش لاله ةيؤرب ناضمر رهش ءاهتنا تبثي امك .ناضمر رهش لوأ توبثل نايعرش ناقيرط
 .لاوش لاله ةيؤر مدع دنع ناضمر رهش ةدع لامكإب وأ

 وأ ملسم لكل لصحت ال هرخآو ناضمر رهش لوأ اهب تبثي يتلا ةيؤرلاو - 487

 مزلت ةيعرش ةجح هآر نمم ةيؤرلاب رابخإلا نأ ىلع ءاملعلا قفتا دقف اذهلو .ةداع ةملسم

 ةبولطملا ةيعرشلا طورشلا ترفاوت اذإ هئاهتناو هئادتبا يف ناضمر رهش توبث يف نيملسملا

 :ةيلاتلا تارقفلا ىف هنيبن امك نيربخملا ىف وأ ربخملا يف

 : ةيؤرلاب ناضمر رهش توبث :ًالوأ 4

 نيرشعو ٌةعست نوكي (يرمقلا رهشلا يأ) يبرعلا رهشلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ
 :لاق هنأ كي 2 كوبر نعاكيرشلا ثيدحلا 6 موي ا نوكي ب أوي

 7 « نيرشعو ةعست ةّرَه ينعي : :اذكهو اذكه رهشلا «ٌبسحن 0 ديم 5 نإ

 ا

 عجرملا .ىجاتلا» رظنا .ملسمو يراخبلا هاور ثيدحلاو 2195ص كج .«دهتجملا ةياذب» )0 ١85١

 . 5-68 ؛ص .7ج .قباسلا



 ٠ : وي لاق .باسحلاب ال ةيؤرلاب نوكي هئاهتناو هئادتبا يف ناضمر توبث نأ لإ

 هاور .(هل اورد مكيلع 2 ْنِإف ءةورت ىتح اورطفت الو «لالهلا اورت ىتح اوموصت

 « هتيؤرل اورطفأو هتيؤرل اوموص .ناضمر لبق اوموصت ال» : يذمرتلا ظفلو . هريغو يراخبلا
 اولمكأف مكيلع مغ نإَف» : يراخبلا ظفل يفو . «أموي نيثالث اوُلمكأف ةبايغ ةنود تلاح ن ْنِإف

 ,0189َنيثالث ٌنابعش ة

 :ناضمر توبث يف ةيؤرلا دامتعا يف ةمكحلا 6

 نأ .ةيكلفلا تاباسحلاب سيلو ةيؤرلاب هئاهتناو ناضمر ءادتبا توبث يف ةمكحلاو

 يمالسإلا عرشلا لعج جحلاو .مايصلاو «ةالصلاك تيقاوملا ىلع دمتعت يتلا تادابعلا

 لهأو لهاجلاو ملاعلا اهب ملعلا يف يوتسي يتلا ةسوسحملا رومألاب ًاطبترم اهتوبث فينحلا
 نم اذهو «لالهلا عولطو ءرجفلا عولطو ءاهبورغو سمشلا عولطك ,رضاوحلاو يداوبلا
 تامالعلا هذهب ًاعيمج مهيلع ةضورفملا تادابعلا هذه طبر ذإ هدابع ىلع هللا لضف

 .اهب ملعلا يف نووتسي يتلا ةرهاظلا

 : نابعش رهش ةدع لامكإب ناضمر رهش توبث :ًايناث 85

 هذه يف مكحلاف «نابعش نم نيثالثلا ةليل ناضمر لاله ري ملو رهشلا مغ اذإو

 ةيوبنلا ثيداحألا هيلع لدت ام اذُهو .ًاموي نيثالث هرابتعا يأ «نابعش ةدع لامكإ ةلاحلا

 مويل يلاتلا مويلا يف موصلا متحتي مث .ةقباسلا ةرقفلا يف اهضعب انركذ دقو ,ةفيرشلا

 بجي لاوش لاله ري مل اذإ مكحلا كلذكو .ناضمر موي لوأ هرابتعاب نابعش نم نيثالثلا

 وه اهيلي يذلا مويلا نأ رابتعاب ءاهدعب رطفلا متحتي مث اموي نيثالث ناضمر ةدع لامكإ

 .لاوش نم لوألا مويلا

 :01*كشلا موي مايص - 441

 ةيؤرب ناضمر موص بوجو تطبر يتلا اهريغو اهانركذ يتلا ثيداحألاب لدتسا دقو

 .ةباحس يأ :ةبايغ ىنعمو «.8 ؛ص 7١ج .قباسلا عجرملا ««جاتلا» )١11484(

 )١1186( .؛دهتجملا ةيادب» ,7908-7917ص .5ج .«عومجملا» ,.155ص .ج .«ينغملا» ج2١

 .«عانقلا فاشك» ء19١»-9958١ص ء.4ج .يناكوشلل «راطوألا لين» .195ص ج2١

 ص”68١154-6١07.
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 لاله ةيؤر مدع دنع نابعش نم نيثالثلا موي وهو كشلا موي موص نم عنملا ىلع .هلاله

 ءامسلا نوك اذه يف ءاوسو .روهمجلا لوق اذهو .نابعش نم نيثالثلا ةليل يف ناضمر

 اوردقاف مُكيلَع ّمَغ نإف .هتيؤرل اوُرطفاو هتيؤرل اوموُص» : لي هلوقل ةيحصم ريغ وأ ةيحصم
 2 مو ؟ عدو 5 0

 َناضمر مكُّدحا ٌنَمَّدَقتي ال»:هتحص ىلع قفتملا فيرشلا ثيدحلا يفو .«أموي نيثالث ُهل

 يضر رامع لاقو .«همّصُيِلف ًامايص موصي ناك 05 َنوكي نأ الإ نيموي وأ موي مايصب

 نع ةياور يفو .«ِةلَك مساقلا ابأ ىصع دقف هيف كشي يذلا مويلا ماص نم» :هنع هللا

 بجو نابعش نم َنيثالثلا ةليل رق وأ ميغ ناضمر لاله ةيؤر نوُد لاح اذإ» :دمحأ مامإلا

 ةياورلا هذه ىلعو .«ناضمر رهش نم ناك اذإ مئاصلا أزجأو نابعش نم َنيثالثلا موي ٌمايص

 اذإ امأ ,ةيحصم هنم نيثالثلا ةليل تناك اذإ نابعش نم نيثالثلا موي وه كشلا موي نوكي

 .كش ةليل نابعش نم نيثالثلا موي نوكي الو كش ةليل نوكت الف ةيحصم نكت مل

 بحاص حّرص اذهبو هأزجأ كلذك رهظ اذإف ,.ناضمر نم هنأ ةّينب مويلا اذه ماصيو

 .نيرخأتملا ةلبانحلا ءاهقف نم «عانقلا فاشك)»

 ريغ وأ ةيحصم ءامسلا تناك اذإ يأ  ًاقلطم كشلا موي مايص مدع يدنع حجارلاو

 .- ةيحكستم

 :هدحو لالهلا ىأر نم موصي له -4

 دوه هتيؤر ىلع ءانب مايصلا همزلي لهف . هريغ دحأ هري ملو هدحو لالهلا ىأر نم

 ءاوموصي مل وأ سانلا ماص ءاوس هيلع بجاو همايص نإ :- هللا همحر  دشر نبا لاق

 .21”هريغ ةيؤرب الإ موصي ال :لاق هنإف ءاطع دنع الإ هلاق ام ىلع عامجإلا همكحو

 لاله هدحو لالهلا ىأر نم :- ىلاعت هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 نع تاياور ثالث يه لاوقأ ةثالث هيف ءاملعللف (لاوش) رطفلا لاله وأ .(ناضمر) موصلا

 : دمحأ

 . يعفاشلا بهذم وهو ًارس رطفي نأو موصي نأ هيلع نأ :(لوألا)

 حرش ةدعلا» ,. 7*ه ص .5ج .مزح نبال «ىلحملا» .197ص ١1ج .(دهتجملا ةيالب») )١1١85(

 .19-198اص .1ج .«ةيفنحلا هقف يف ةيدنهلا ىواتفلا» .158١ص ««ةدمعلا

 ؟ ١



 «كلامو ءدمحأ بهذم نم روهشملا وهو سانلا عم الإ رطفي الو موصي : (يناثلا)

 خيش لاق امك لاوقألا رهظأ اذهو مناقل عم رطفيو سانلا ا وعا :(ثلاثلا)

رطفت م موي مكرطفو نوفوضت موي مكموص) : دلك ينلا لوقب ايم نلت نبا ماعلا
 «نو

 رطفلاو موصلا نأب ثيدحلا اذه ملعلا لهأ ضعب رّسف دقو .«نوُحضُت موي مكاحشإو

 عيمج عم لب هدحو تافرع ىلع فقي ال يأ  هدحو فرعي ال امكو . ةعامجلا عم نانوكي

 ,01498ودحو يحضي الف - نيملسملا جاجحلا

 لالهلا ىأر نم هنأ بهذملا نم روهشملا : 1148 يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو

 هتداهش تلبق دهشي ملوأ مكاحلا دئع دهش . لدع ريغ وأ ناك ّالدع مايصلا همزل هدحو

 . خلا دي فارلا باحصأو « يعفاشلاو «ثيللاو «كلام لوق اذهو . لبقت مل وأ

 : هتيؤر نع ربخلاب ناضمر لاله توبث 8

 ,هدجحو هربخب ناضمر تبثي لهف «ناضمر لاله هتيؤر نع سانلا صخش ربخأ اذإو

 ؟ًالدع ناك ولو اهنع رابخإلاو دحاولا ةيؤر

 يتآلاب اهزجون ةلأسملا هذه يف ءاهقفلل لوقأ

 :611ةيفنحلا بهذم :ًالوأ

 ملعلا عقي ريثك عمج ةداهش الإ لبقت مل اهيف ميغ ال ةيحصم ءامسلا تناك نإ :اولاق

 دارفنا نأ لوقلا اذه هجوو .هبئان وأ مامإلا يأر ىلإ ضوفم مهددع ريدقتو «مهربخب

 يف اذهو «هربخ ةحص ىف ًاكش ىقلي نيرخآلا نود نم وحص ءامسلاو ةيؤرب صخش

 نم ةيهقفلا تارايتخالا» ءاهدعب امو «١١4 ص .؟8ج ,«ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» )١11817(

 .5١٠ص ««ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف

 )١1184( 105"ص .؟*ج ««ينغملا» .

 .190-1984ص الج .«ةيدنهلا ىواتفلا» 4١40 ص 23ج .«عئادبلا» (ماامحر
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 تناك ول امك لدعلا دحاولا ةداهش لوبق ةفينح يبأ نع يورو . ةيفنحلا دنع ةياورلا رهاظ

 ًارح ناك ءاوس ةيفنحلا دنع فالخ الب دحاولا ةداهش لبقت ةميغتم ءامسلا تناك اذإو

 لك يبنلا نأل ؛ًالدغ القاع ًاغلاب ًاملسم نوكي نأ طرشب «ةأرما وأ ناك دحر «ديعوأ

 لب ةداهشب سيل ةقيقحلا يف اذه نألو ,ناضمر لاله ةيؤر ىلع دحاو لجر ةداهش لبق

 مث .دهاشلا مزلي ال ةداهشلا مكحو .موصلا وهو دهاشلا مزلي همكح نأ ليلدب رابخإ وه

 ةداهشب سيل هنأ ىلع هلك كلذب ٌلدف .هسفن ىلع ءيش باجيإ يف مهتي ال ناسنإلا نإ

 .رابخإ وه لب

 «مالسإلا هيف طرتشيف «نيدلا رومأ يف رابخإ هنأ الإ رابخإلا يف طرشب سيل ددعلاو
 لالهلا ىأر اذإو .خلكك يبنلا نع رابخألا ةياور يف امك ,ةلادعلاو .لقعلاو « غولبلاو
 ناضمر نم وه مويلا كلذ نأ هدنع نأل .موصلا همزل هتداهش يضاقلا ٌدرو دحاو صخش

 .هدقتعي امب يأ هدنع امب ذخاؤيف

 :0149!ةيعفاشلا بهذم :ًايناث ١

 يف نيلوقلا دحأ ىلع ةياورلا قيرطب ربتعي هربخو .لدعلا ربخب ناضمر لاله تبثي
 لبقي رخآلا لوقلا ىلعو .ناضمر لاله اهتيؤرب ةأرملا ربخ رابتعالا اذهب لبقيف .مهبهذم

 ةداهش لبقت الف ,لدعلا لجرلا لوق الإ لبقي الف ؛ةداهشلا قيرطب لدعلا دحاولا لوق
 .لالهلا اهتيؤرب ةأرملا

 هريغ يف امك نيلدع نيلجر ةداهشب الإ ناضمر لاله تبثي ال ةيعفاشلا دنع لوق يفو

 .ال مأ ةيحصم ءامسلا تناك ءاوس ةيعفاشلا دنع هلك هانلق امو .روهشلا نم

 :ةيكلاملا بهذم :ًاثلاث

 ناك اذإ نيلدع ةداهشب تبثي امنإو .ءدحاو لدع ةداهشب ناضمر لاله تبثي ال مهدنع

 يف ام رهاظ وهو «نيلدع نينثا ةداهش يفكت كلذكف نكي مل نإف «ميغ ءامسلا يف

 )١1185( كج .«جاتحملا ينغم» نيس كر كا كج ,«عومجملا» ص5757١-175١.

١ 



 .215*)كلام مامإلل ةنودملا

 ءانتعا ال لحم يف ناضمر لاله توبثل ةيفاك دحاولا ةيؤر نإ :اولاق ةيكلاملا نكلو

 ,1"2؟9هربخب سفنلا قثت نأ طرشب نكلو ةأرما يئارلا ناك ولو ؛لالهلا رمأب هيف

 : ةلباتحلا بهذم :ًاعبار 44

 ,(0159كرابملا نباو ءرمع نباو «ءىلعو .ءرمع لوق اذهو :ةمادق نبا

 :ةيرهاظلا بهذم :ًاسماخ -

 ةأرما وأ ءدحاو لجر نم  هقدصي نم ربخب هدنع حص نمو» : يرهاظلا مزح نبا لاق

 رخآ يف ةحرابلا يؤر لق لالهلا اب اد عاكفف ةرح وأ .ةمأ وأ رح وأ لبع وأ «ةدحاو

 . .هدحو ةاواول كلذكو ءاوموصي مل وأ سانلا ماص .موصلا هيلع ضرفف نايعش

 , 2159 (خلا

 : ةيديزلا بهذم :ًاسداس -6

 سانلا مزليو .ناضمر لاله ايأر امهنأب نيتلدع وأ نيلدع ربخب لالهلا تبثي :اولاق

 .©"؟ةربخلا اذهب مايصلا

 :ةيرفعجلا بهذم :ًاعباس - 445

 مهتداهشو ًاسفن نيسمخ ةيؤر نم دب الف .دلبلا لخاد يف ةيؤرلا تناك نإ : مهدنعو

 )١١140( 1897ص «.١ج .دشر نبال «تادهمملا تامدقملا» .

 )١١91( .«يواصلا ةيشاحدو ريدردلل «ريغصلا حرشلا» ج١. ص71١.

 نيب عمجلا يف ىهتنملا ةياغ» 2148ص .«ةدمعلا حرش ةدعلا» ء160ص ءا“ج .«ينغملا» )١١957(

 7١". ص .١ج .«ىهتنملاو عانقإلا

 )١١195( 70ص .5ج .«ىلحملا» .

 .5-ه ص 27ج ,ناهزألا حرش» )١155(

 ه١١



 تناك ءاوس اذهو «ناضمر لاله ةيؤر اهب تبثيو .مهتداهش لبقت ىتح ةيؤرلا هذه ىلع

 كلذكف ءدلبلا جراخ ةيؤرلا تناك نإف .هوحنو ميغ نم ةلع اهيف ناك وأ ًاوحص ءامسلا

 . سانلا ىلع موصلا بوجوو هتوبثل ناضمر لاله ةيؤر يف ددعلا اذه طرتشي

 ايأر امهنأب نيلدع نيدهاش ةداهش لالهلا توبثل يفكيف «ةلع ءامسلا يف ناك اذإ امأ

 .©1؟©مايصلا همزل سانلا نود نم هدحو لالهلا ىأر نمو .لالهلا

 : ناضمر هب تبثي يذلا ربخلا يف حجارلا لوقلا 7

 صخش ةداهشب ناضمر لاله توبث نم ةلبانحلاو ةيرهاظلا هيلإ بهذ ام حجارلاو

 ُتيأر يْنِإ :لاقف كي ّىبنلا ىلإ لجر ءاج» :لاق هنأ سابع نبا نع يور امل ,دحاو لدع

 ؟هللا ٌلوسر ًادمحم ْنأ ُدّهْشتأ :ّلاق . معن :لاق ؟هللا الإ هلإ ال َّنأ ُدّهشتأ :لاقف ٌلالهلا

 .2165ددواد وبأ هاور .«أدغ اوموٌصيلف ٍسانلا يف ند ُلالب اي : لَك لاق .معن :لاق

 - ناضمر لاله يأ  لالهلا ٌسانلا ىءارت» :لاق هنع هللا ىضر رمع نبا نعو

 .©5*"ًاضيأ دواد بأ هاور «همايصب سانا ٌرمأو .ًءاصف «ٌُئيأر ينأ لب هللا لوسر ُتربخأف

 ناضمر لاله ةيؤر يف دحاولا ربخ ِلَك هللا لوسر لبق نيفيرشلا نيثيدحلا نيذُه يفف

 نع ربخ لالهلا ةيؤر نع رابخإلا نإف ًاضيأو .دحاولا ربخ ىلع ءانب مايصلاب سانلا رمأو
 تقو لوخدب ربخلاك «دحاو نم لبقيف ةدهاشملا هقيرط اميف . مايصلا ةضيرف تقو لوخد

 ,(1؟4رحاو نم لبقي ةالصلا

 :ناضمر رهش ءاهتنا

 نيلدع نينثا لبق نم هتيؤرب كلذ تبثيو ءلاوش رهش لالهب ناضمر مايص يهتني
 ةمادق نبا مامإلا هلاق ام ىلع ًاعيمج ءاهقفلا لوق يف لاوش لالهل امهتيؤر ىلع نادهشي

 يفرط دحأ هنأل ؛دحاو لوق لبقي :لاق هنإف روث ابأ الإ مهنم ىنثتسي ملو .هللا همحر

 .١161-١6١ص «ءيسوطلل «ةياهنلا» )١١1945(

 . 455-14519ص 25ج «(دواد يبأ ننس» )١195(

 )١1١191( 458ص .5ج ء(دواد يبأ نئس» .

 )١194( 20ج «(«ينغملا» ص(/اه١68-1١.

 لح



 امنإو تاداهشلا ىرجم يرجي ال ربخ هنألو ,هلاله يأ لوألا هفرط هبشأ ناضمر رهش

 .2'؟ةدحاولا ربخ اهيف لبقي ةينيدلا رومألا نع رابخإلاو «ةياورلا ىرجم

 ةداهش الإ  ًاوحص ءامسلا ثناك نإ لاوش لاله تبغي ال :ةيفنحلا دنعو  ةةق

 نيملسم نيتأرماو لجر وأ «نيلجر ةداهش الإ هتيؤر توبث يف لبقت الف هوحنو ميغ نم

 .2"نيلدع نيغلاب نيلقاع

 ربخب هدنع ٌّحص ولو» : مزح نبال «ىلحملا» يف ءاج امك ةيرهاظلا دنعو 0٠

 ءاوماص وأ سانلا رطفأ ,رطفيلف يؤر دق لاوش لاله نأ ًادعاصف  انركذ امك - ًاضيأ دحاو

 , (05١0 هرطفب يأ - كلذب رتتسيلف ىذأ كلذ يشخ نإف هدذحو وه هآر ول كلذكو

 ١ ناضمر ءاهتنا هب تبثي اميف حجارلا لوقلا :

 «دحاولا ةداهشب لالهلا اذه تبثي ,ناضمر هب يهتني يذلا ,؛لاوش لاله نأ حجارلاو

 امك .دحاولا ربخب تبثي ناضمر لاله توبث نأل ؛ةيرهاظلاو روث وبأ كلذ ىلإ بهذ امك

 تبثي ام لثمب لاوش لاله تبثي نأ يغبنيف «هانركذ امك فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يف ءاج

 درو ام الإ عضوم لك يف هلوبق ىلع لدي دحاولا ربخ لوقب ديقتلا ًاضيأو ,ناضمر لاله هب

 .©""”"دحاولا ربخب هيف ديقتلا مدعب هصيصختب ليلدلا

 ؟ةأرملا ربخب لاوشو ناضمر لاله تبثي له

 لاله تبثي ال نكلو .لالهلا اهتيؤر نع ةأرما رابخإب ناضمر لاله تبثي : ةيفنحلا دنع أ

 07 دول" ابك نيتازماو لجر ةداهس را 2 نيلحر ةايدالا كرف

 نم انركذ امك .لدعلا دحاولا لوقب ناضمر لاله تبثي مهدنعو : ةيعفاشلا بهذم - ب

 ١. همص 27”ج .«ينغملا» )١1149(

 .198١ص «.١ج ««ةيدنهلا ىواتفلا» 8١, ص 25ج .«عئادبلا» )١٠٠١(

 . 73"ه ص .ت”ج .«ىلحملا» )11١1١(

 .187-188ص 14ج .«راطوألا لين» (١٠١1١؟)

 .17١2ا/8» ةرقفلاو »١7559«.2 ةرقفلا (ما١٠

 1و7



 .مهدنع هيف ؟ةداهشلا قيرطب مأ ةياورلا قيرطب وه له .هلوق لوبق يف اوفلتخا نكلو .لبق
 :ناروهشم ناهجو

 .ةأرملا لوق هيف لبقي ال هجولا اذه ىلعو .ةداهشلا قيرطب هنأ :(لوألا)

 .©"5ةأرملا لوق هيف لبقيف ةياورلا قيرطب هنأ :(يناثلا)

 طاقسإ هنأل ؛نيلدع ةداهش نم لقأ لاوش لاله تابثإ يف لبقي الف ءرطفلا يف امأو
 ,©25:9ضرفلل ًاطايتحا ددعلا هيف ربتعاف  مايصلا ضرف يأ - ضرف

 ينيد ربخ هنأل ؛هتيؤرب اهرابخإو ةأرملا لوقب ناضمر لاله تبثي :ةلبانحلا بهذم  ج
 . ةالصلا تقو لوخدو ةلبقلا نع ربخلاو .ةياورلا هبشأف

 الإ لاوش لاله مهدنع تبثي ال ذإ .لاوش لاله تابثإ يف اهلوق لبقي الو
 لبقت ملف ةدابعلا يف اهب لحخدي ال لاله ىلع ةداهش اهنأل .نيلدع نيلجر ةداهشب

 2 ,20'©دوهشلا رئاسك نينثا ةداهش الإ هيف

 .نيتلدع وأ نيلدع ةداهشب لاوش وأ ناضمر لاله تبثي :ةيديزلا دنعو د

 .لدع لجر اهعم الو ةدرفنم ال ةأرملا لوقب ناضمر لاله تبثي ال : ةيكلاملا دنعو  ه

 ناضمر لاله يف اذه ناك اذإو .©"'”نيلدعب هتوبث نأل ؛لدع لجرو ةأرما اهعم الو

 . .لاوش لاله يف ًاضيأ مهدنع ىلوأف ةيكلاملا دنع

 رهش لاله اهربخب تبثي امك .ةدحاولا ةأرملا ربخب ناضمر لاله تبثي : ةيرهاظلا دنعو -و
 شوال015١9 ,

 .90-705ص 57ج .«عومجملا» *١١١(

 )١١١5( 4ص .5ج .«عومجملا» ١".

 )١1١١6( ص .7ج ؛«ينغملا» ١1604., ص ١1ج .«ىهتنملاو عانقإلا نيب عمجلا يف ىهتنملا ةياغ» 7١:"*.

 )١١١5( .605ص .١ج .«ةيكلاملا هقف يف ريدردلل ريبكلا حرشلا» .5-ه ص .7ج ؛«راهزألا حرش»

 )١17١7( ؟؟9ص ."ج .«ىلحملا» .
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 ٠١ - حجارلا لوقلا :

 .لاوشو ناضمر لاله توبث يف ةملسملا ةأرملا لوق لبقيف .ةيرهاظلا لوق حجارلاو

 هذهو .ةياورلا ىرجم يرجيف «ةنايدلا رومأب رابخإلا ليبق نم لالهلا ةيؤرب امهرابخإ نأل

 .امهيف هققحتم ةلادعلا تماد ام .ةأرما وأ ناك الجر دحاولا ربخ اهيف لبقي

 ؟هدحو لاوش لاله ىأر نم رطفي له 4

 ؟هذه هتيؤر ىلع ءانب رطفي لهف .لاوش لاله هريغ نود هدحو ىأر نمو

 : ةلأسملا هذه ىف ءاهقفلل لاوقأ

 يضاقلا وأ هدحو مامإلا يئارلا ناك ول ىتح ةدرفنملا هتيؤرب رطفي ال : ةيفنحلا دنعف

 , (4"15)هدحو

 رطفلا هيلع بجي : يلبنحلا ليقع نبا نع لقن دق ناك نإو «ةلبانحلا لاق كلذكو

 يلبنحلا «عانقلا فاشك» بحاص نكلو .هنع يهنم وهو ديع موي نقيت هتيؤرب هنأل 07

 يغبنيف هيلإ ليخ هنأ زوجي ذإ رمألا سفن يف نيقيلا هب تبثي ال هنأب بيجأو» : هلوقب هدر

 .22":*موصلل اطايتحا هتيؤر يف مهتي نأ

 مل لاوش لاله هدحو ىأر نم» : هنأب - يكلاملا يزج نبا لقني امك  ةيكلاملا دنعو

 ءيش هيلع سيلف رطفأ نإ :بهذملا ىلعو .ةعيرذلل ًادسو «ةمهتلا فوخ كلام دنع رطفي

 , 051هللا نيبو هنيب اميف

 ال اذهو ءرطفلا همزل هدحو لاوش لاله ىأر نمو» : يعفاشلا يوونلا مامإلا لاقو

 دنع مكحلا ,كلذكو ,3517(هتيؤرل اوٌرطفأو « هتيؤرل اوموص» : ه6 هلوقل اندنع هيف فالخ

 .1981907١/ص اج .«ةيدنهلا ىواتفلا» )١1١1١8(

 كج . ( ىهتنملاو عانقإلا - عمجلا يف ىهتنملا ةياغ» .605ص كج . (عانقلا فاشك) )١75١09(

 7١". ص

 ."؛4ص .يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» )١١١١(

 3١١. ص .5ج .«عومجملا)» )11١1١(



 .©19"3ةيعفاشلاك ةلأسملا هذه يف مهف .ةيرهاظلا

 ؟يضاقلا مكح لاوشو ناضمر لاله توبثل طرتشي له 6

 «لاوش وأ ناضمر لاله توبثل يضاقلا مكح طارتشا مدع :وه باوجلا 5

 ناضمر لاله يف نينثإلا وأ دحاولا ةداهش نم لالهلا هب تبثي اميف ءاهقفلا لاوقأ انركذ دقو

 يضاقلا مكح رودص نينثالاو دحاولاب ةداهشلا طارتشا عم ءاهقفلا ركذي ملو «لاوستز

 «كلذب حرص ءاهقفلا ضعب نإ لب ءيضاقلا مكح طارتشا مدع ىلع كلذ لدف .كلذب

 ,لدعنم هتيؤر عمس نم موصلا مزليف مكاحب صتخي الو» : ةلبانحلا ءاهقف لوق كلذ نم

 , 21515 يضاقلا ا مكاحلا هدر ولو

 نمل زاج «مكاحلا دنع ادهشي ملو نالدع  لاوش لاله يأ  هآر نإو» :ًاضيأ مهلوقو

 اذإ امهلوقب رطفي نأ امهنم دحاو لكل زاجو ءامهتلادع فرع اذإ رطفلا امهتداهش عمس

 , 0519 رخآلا ةلادع فرع

 ناك ًالدع مايصلا همزل دحاو لالهلا ىأر نم» :يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو

 «كلام لوق اذهو .تّدر وأ هتداهش تلبق .دهشي ملوأ مكاحلا دنع دهش .لدع ريغ وأ

 , "329"0(نذنملا نباو  يأرلا باحصأو « يعفاشلاو «ثيللاو

 مكاحلا مكح طارتشا نود اهنع لدعلا ربخبو .ةيؤرلاب لالهلا توبث ليلعتو - 07 |
 لالهلا ةيؤرب ربخم هربخأ نإو :لاق دقف - هللا همحر  يلبنحلا ةمادق نبا هلاق اموه كلذب

 ةدابعلا تقوب ربخ هنأل .مكاحلا دنع كلذ تبثي مل نإو .موصلا همزل هلوقب قثي نّمم

 «ةالصلا تقو لوخد نع ربخلاو ِةِل هللا لوسر نع ربخلا هبشأ رّبخملاو ربخملا هيف كرتشي

 در نأل ؛مكاحلا هدر نإو ربخلا لوبق همزلي هنأ :اذه ىضتقمو «ليقع نبا كلذ ركذ

 يأ  ةلادعلا مدع يف كلذ نيعتي الو «ربخملا لاحب هملع مدعل نوكي نأ زوجي مكاحلا

 )١75١9( 73"هص .5ج .«ىلحملا» .

 )١11١( .«عانقلا فاشك» 70*2ص ء١ج .«ىهتنملاو عانقإلا نيب عمجلا يف ىهتنملا ةياغ» ج١.

 .ه60هص

 .ه0"”ص ١1ج .(«عانقلا فاشك» )١71١5(

 ١6. 5ص 237”ج .«ينغملا» (1١؟6١)



 0510 هتلادع هريغ ملعي نم ةلادع مكاحلا لهجي دقف .- ربخملا ةلادع مدع 22

 :لالهلا توبثب يضاقلا مكح فييكت -4

 توج ار عرار رانا لح نان فرت زواوا كر نال
 نيئارلا ددعو «يأرلا ةلادعل ًارظن لالهلا اهلثمب تبثيو «ةربتعم هتداهش تناك اذإ لالهلا

 مكح فييكت امف .هانركذ ام رمألا ناك اذإو .كلذ يف لاوقألا فالتخا ىلع مهسنجو

 ؟لالهلا ةيؤرب همامأ ةداهشلا وأ رابخإلا ىلع ًءانب ردص اذإ لالهلا توبثب يضاقلا

 ةطلس نآل ؛ًايئاضق ًامكح سيلو «ىوتف» ةقيقحلا يف كلُذب همكح نإ :باوجلا

 وه هلوقو . هللا همحر  يفارقلا هركذ ام اذُهو ,تادابعلا رومأ ىلإ دتمت ال يضاقلا

 نأ ملعا» :- ىلاعت هللا همحر لاق دقف .كلذ ريغ ليق نإو .حيحصلا لب . حجارلا

 اهيف دجو ام لكف ٠ طقف ايتقلا لب ةتبلا مكحلا اهلخدي ال قالطإلا ىلع اهلك تادابعلا

 وأ ةحيحص ة ةالصلا هذه نأب مكحي نأ مكاحل سيلف ءطقف ايَنُق يهف تارابخإلا نم

 كلذ دب يكلاملا ىلع مرحيف 52 نيتلقلا نود ءاملا اذه نأ الو .ةلطاب

 مينغ نهي هد ايتقلا هذه يأ تناك نإف «هايّتق» وه امنإ كلذ يف لاقي ام لب ٠ هلامعتسا

 انت اهنأل اهب مكاحلا مكح نإو يأ  ؛هبهذمب لمعلاو اهكرت هلف الإو اهب لمع عماسلا

 هتبثأف ؛دحاو دهاش ناضمر لالهب دهش اذإف ءاهبابسأ تادابعلاب قحليو . مكح ال

 ال ايتف كلذ نأل يكلاملا كلذ مزلي ال موصلاب ةنيدملا يف ىدانو يعفاش مكاح

 اا .مكح

 يصفقلا دشار نبا لوق وهو لالهلا توبثب يضاقلا مكح فييكت يف رخآ لوق كانهو

 يأ- مكح اذإ) :اهيف ءاج دقف (هتيشاح» ىف هنع يواصلا هركذ .ةيكلاملا ءاهقف نم

 هنأل ؛مكحلا اذهب موصلا يكلاملا مزلي لهف دهاش ةداهشب ناضمر رهش توبثب - يضاقلا

 دنع حجارلا وهو .يفارقلا لوق اذهو .مكح ال ءاتفإ هنأل هممص يكلاملا مزلي ال وأ

 ,20512(؟نييلوصألا

 .59١ص .*”ج .«ينغملا» )١15١15(

 .58-1495ص « ؛ج «يفارقلل «قورفلا» )١5170(

 .١755ص «١ج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا ىلع يواصلا ةيشاح» )١151(

"١ 



 ةيشاح» يف ءاج دقف ءانتلاسم يف يضاقلا مكح فييكت يف ثلاث لوق كانهو

 ال ًاعبت تادابعلا لخدي مكاحلا مكح نأ وهو :ثلاث لوق يناقللا رصانللو» : «يواصلا

 مكح نأ الإ .موصلا يكلاملا مزل رهشلا توبثب مكاحلا مكح اذإ اذه ىلعف .ًالالقتسا
 .25190 يكلاملا همكح مزلي الف : يأ  موصلا بوجوب

 ؟يضاقلا مامأ دهشي نأ لالهلا ىأر نم مزلي له 8

 لالهلا نأو .مكحب سيلو ىوتف لالهلا توبثب يضاقلا مكح نأ رابتعاب «كلذ همزلي ال

 ؟يضاقلا مكح طرش نودب تبثي

 دقف .يضاقلا مامأ ىأر امب دهشي نأ لالهلا ىأر نم ىلع بجي ءمعن :باوجلاو

 لاحلا لوهجم ناك نأب لبقي نأل وجرم وأ لالهلا ىأر لدع ىلعو» : ةيكلاملا هقف يف ءاج

 ولو «لالهلا ىأر هنأب مكاحلا ربخي نأ امهنم لك ىلع بجي :يأ .مكاحلل هتيؤر عفر

 لدعلا ىلع : يمخللا هيقفلا دنع راتخملاو (هتلادع مدع يأ) هسفن ةحرج وجرملا ملع

 يمخللا لوق رهاظو .ةداهشلا باب حتف لجأل  مكاحلا ىلإ يأ  عفرلا امهريغوأ وجرملاو

 . """(لاحلا لوهجمو لدعلا ىلع بجي امك مكاحلا ىلإ عفرلا قسافلا ىلع بجي هنأ

 اهب دهشي نأ همزلي  ناضمر لاله  لالهلا لدعلا دحاولا ىأر اذإ» :ةيفنحلا دنعو

 ريغب دهشتو جرخت ةردخملا ةيراجلا ىتح .ىثنأ وأ ناك ًاركذ .ًادبع وأ ناك ًارح هتليل يف

 يف اذه .هتداهش لبقي امبر يضاقلا نأل دهشي هدحو هار اذإ قسافلاو .اهالوم نذإ

 ىلعو ءهتيرق دجسم يف دهشي ناضمر لاله مهدحأ ىأر اذإ داوسلا 5 امأو .رصملا

 .2""2هدنع دهشي مكاح كانه نكي مل اذإ ًالدع نوكي نأ دعب هلوقب اوموصي نأ سانلا

 ؟لالهلا ةيؤرب يضاقلا مامأ ةداهشلا بجت اذامل

 --)١7194( «ريدردلل «ريغصلا حرشلا ىلع يواصلا ةيشاح» ج 1١ص«151-15١.

  07١ء3كج . «يقوسدلا ةيشاحوو ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» صض١١اه.

 1١؟ )0171“كج ,وعةيدنهلا ىواتفلا» ص/ا١6.

 ف



 نأ لالهلا ىري نم ىلع بوجولا ليلعت امف ء«يضاقلا مكح ىلع فقوتي ال لالهلا توبث

 ؟يضاقلا مامأ كلذب ةداهشلاب مدقتي

 : نيهجو نم باوجلاو

 ةداهش ىلع ينب هنكلو «ايَتُق» ناك نإو .يضاقلا نم مكحلا اذه نأ :لوألا هجولا

 لودعلا ةداهشب سانلا ةماعل يضاقلا نم رابخإ .نذإ وهف .لودع دوهش لبق نم ةربتعم

 نع بئان يضاقلاو . موصلا همزل هب قثي لداع ربخم هربخأ نمو .لالهلا اوأر مهنأب همامأ

 .مهتلادع نم دكأتلاو مهتيكزت يف مهنع بئانو ,لالهلا ىأر نم ةداهش عامسب نيملسملا

 .كلّذب مهرابخإو ,كلُذ يف مهنم ردقأ وه ىلب
 ىلع وأ ةدرفنم ةداهش ىلع لالهلا توبث يف همكح يضاقلا ىنب اب اذإو : يناثلا هجولا

 نإف « ءاهب تبثي ال مهضعبو ,ةداهشلا هذهب لالهلا هدنع تبثي سانلا ضعبو ةأرما ةداهش

 نولمعيف ,يضاقلا مكح يف هب تبثي امب لالهلا توبث دقتعي نم ديفي يضاقلا مكح

 . غئاس يداهتجا رمأ ىلع ينب هنأل هب ذخألا نيرخآلل نأ امك ءمكحلا اذه ىضتقمب

 :ناضمر لاله توبث مدعب يضاقلا مكح ةفلاخم ١

 بجو .كلُذِب دهش نم ةداهش هدرل ناضمر لاله توبث 0 يضاقلا مكح اذإ

 .ةقثلا هب هربخأ وأ لالهلا ىأر نم ىلع موصلا

 - ةلبانحلا بهذم  بهذملا يف روهشملا» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج

 ملوأ مكاحلا دنع دهش .لدع ريغ وأ ناك 1 مايصلا همزل دحاو لالهلا ىأر ىتم هنأ

 , يأرلا باحصأو ,ىعفاشلاو «ثيللاو .كلام لوق اذهو .تّدُر وأ هتداهش تلبق .ءدهشي

 .رذنملا نباو

 يف الإ موصي ال :دمحأ نع لبنح ىور دقو .موصي ال :قاحسإو .ءاطع لاقو

 ,9"235(نيريس نباو نسحلا نع هوحن ىورو . سانلا ةعامج

 مل ن و , موصلا همْزل هلوقب ىلني لالهلا ة هيؤرب ربكم هربخأ تإو» :افنأ اضيأ «ينغملا» يفو

 1 ١ةه56 ص 27ج ««ينغملا» (717؟)

 فو



 ربخلا هبشأ رّبْحُملاو ربخملا هيف كرتشي ةدابعلا تقوب ربخ هنأل ؛ مكاحلا دنع كلذ تبثي

 : اذه ىضتقمو . ليقع نبا كلذ ركذ .ةالصلا تقو لوخد نع ربخلاو لي هللا لوسر نع

 لاحب هملع مدعل نوكي نأ زوجي مكاحلا در ْنأل ,مكاحلا هدر نإو ربخلا لوبق همزلي هنأ

 هريغ ملعي نم ةلادع مكاحلا لهجي دقو ,ةلادعلا مدع يف كلذ نيعتي الو «ربخملا

 ,(05559(هعلادع

 ملو دهشف هدحو ناضمر لاله ىأر لجر» :ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يفو

 .9”2«عءاضقلا هيلع ناك مويلا كلذ يف رطفأ نإو .موصي نأ هيلع ناك .هتداهش لبقت

 نم ناضمر لاله توبث مدعب يضاقلا مكح ةفلاخم بوجو يف ةحيرص لاوقألا هذهف
 .لالهلا ىأر هنأب ةقث ربخم هربخأ نم لبق نم وأ ءهسفنب لالهلا ىأر نم لبق

 :لاوش لاله توبث مدعب يضاقلا مكح ةفلاخم -

 دهش نم ةداهش هدرل (لاوش رهش) رطفلا لاله توبث مدعب يضاقلا مكح ناك اذإو

 امهربخب قثوو امهتلادع ملع نمل زاج ءامهلوقب هقوثو مدعو امهتلادعب هلهجل «ةيؤرلاب

 ادهشو نانثا هار نإف» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج .رطفيو امهتداهشب ذخأي نأ

 رطفلا امهنم دحاو لكلو ءامهتلادع فرع اذإ رطفلا امهتاداهش عمس نمل زاج مكاحلا دنع

 ّدرف مكاحلا دنع ادهش نإو .«اوُرطفاو اوموصف نانثا دهش اذإو :َلكك ينلا لوقل امهلوقب

 سيل انهاه مكاحلا در نأل امهلوقب رطفلا امهتلادع ملع نملف ءامهلاحب هلهجل امهتداهش

 .©255«ةنيبلل ًاراظتنا مكحلا نع فوقولاك وهف ءهملع مدعل فقوت وه امنإو «هنم مكحب

 درف ةداهشلل لدعلا ريغ مدقت وأ .يضاقلا مامأ ةداهشلل دحأ مدقتي مل اذإ امأ

 مدقتي مل لدع دحاو هآر دقو .لاوش لاله توبث مدعب همكح يضاقلا ردصأو .هتداهش

 ال مأ رطفلا اذهل روجي لهف ء يضاقلا هدرو مدقت وأ ,ةداهشلل

 نع اذه يورو ةهدجحو هآر اذإ رطفي الور : يلبنحلا ةمادق نبال ( ينغملا» يف ءاج

 .ثيللاو كلام

 .656١ص جا .«ينغملا» ةلففسا

 .1598195ا97/ص جا ,«(ةيدنهلا ىواتفلا» )١7571(

  17170١ص جا .«ينغملا» ١5١ :
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 هل زاجف .لاوش نم هنقيت هنأل ؛دحأ هاري ال ثيح لكأي نأ هل لحي : ىعفاشلا لاقو

 . "9 (ةنيب هب تماق ول امك لكألا

 دقف «ليقع نبا لوق ىلع ةلبانحلا ٌدر نكلو ءًأرس رطفي : يلبنحلا ليقع نبا دنعو

 لاقو ءرطفي مل هدحو لاوش لاله ىأر نإو» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج

 . هموص نع يهنم وهو ءديع موي هنقيت نأل ؛ارس رطفلا بجي :ليقع نبا

 مهتي نأ يغبنيف «هيلإ ليخ هنأ زوجي ذإ رمألا سفن يف نيقيلا هب تبثي ال هنأب بيجأو

 , (3559(ةعامجلل ةقفاومو موصلل ًاطايتحا هتيؤر ىف

 «ةدابعلا يف طايتحالاب ًاذخأ رطفي ال هدحو  لاوش لاله  هآر نمف» : ةيفنحلا دنعو

 , 0759ءاضقلا هيلعف رطفأ نإف

 :لاوش وأ ناضمر لاله توبثب يضاقلا مكح ةفلاخم - ١

 لدع ةداهش ىلع همكح ىنب دقو «لاوش وأ ناضمر لاله توشب يضاقلا مكح اذإو

 هذهب لالهلا توبث ىري ال نمل زوجي لهف «ةدحاو ةلدع ةأرما ةداهش ىلع وأ .دحاو

 ؟همكح بجومب رطفي الو موصي الف ,«يضاقلا مكح فلاخي نأ ةداهشلا

 هنإ انلق نإف ؟مكح مأ (ىوتف) وه له يضاقلا مكح فييكت ىلع ينبم باوجلا

 :انلق نإو .«مكحلا هيلإ دنتسا امب لالهلا توبث ىري ال نم مكحلا اذه مزلي الف «ىوتف

 ديعنو ةلأسملا هذه ىلإ انرشأ دقو عيمجلل ًامزلم مكحلا ناك داهتجا لحم يف مكح هنإ

 ةداهشب ناضمر رهش توبثب مكاحلا مكح اذإ» :ةيكلاملا ءاهقف لاق دقف ءانه اهركذ

 داهتجالا هيف زوجي لحم يف عقو مكح هنأل مكحلا اذهب موصلا يكلاملا مزلي لهف ءدهاش

 ال ءاتفإ هنأل هممص يكلاملا مزلي ال وأ ؟يصفقلا دشار نبا لوق اذهو «تادابعلا وهو

 نأ مكاحلل سيلف «ءاتفإ دعي اهيف همكحو ,تادابعلا لخدي ال مكاحلا مكح نأل ,ءمكح

 .نييلوصألا دنع حجارلا وهو ؟يفارقلا لوق اذهو اهنالطب وأ ةالص ةحصب مكحي

 )١1775( 27ج ««ينغملا» ص١١١.

  )117177.5"60ص « ١1ج . (عانقلا فاشك)و»

 )١7١174( 01ج ,(ةيدنهلا ىواتفلا» ص١8 :



 . ًالالقتسا ال ًاعبت تادابعلا لخدي مكاحلا مكح نأ وهو ثلاث لوق يناقللا رصانللو
 بوجوب مكح نإ الإ موصلا يكلاملا مزل رهشلا توبثب مكاحلا مكح اذإ ءاذه ىلعف
 ,259يودعلا انخياشم خيش هلاق . مزلي الف موصلا

 :لالهلا نأشب يضاقلا مكح نم انفقوم يف حجارلا 4

 تبثي ام نأل ؛كلذ يف هعابتا حجارلاف .هتوبث مدع وأ لالهلا توبثب يضاقلا مكح اذإ
 اهب ذخألا غوسي يتلا ةيداهتجالا رومألا نم  يضاقلا مكح ىلع ينبم وهو  لالهلا هب

 موصلا ةريعش مهئادأ يف نيملسملا ةدحو ىلإ يدؤي هرابتعاب يضاقلا هب ذخأي ام حجرتيو
 مهفالتخاو مهقرفت مدعو نيملسملا ةدحو ىلع صرحي يمالسإلا عرشلاو عاهتناو ءادتبا

 . غئاس رمأ ىلع مهعامتجا ناكو كلذ نكمأ املك

 ىدحو رطفي نأ هل لهف هدحو لالهلا ىأر لجر نع ةيميت نبا م السإلا خ خيش لثس دقو

 كارلا ةثالث ةلأسملا هده يف نأ هللا همحر ركذف ؟سانلا روهمج ع «هدحو موصي وأ

 موي مكاحضأو وراق موي تطفو «نوموصت موي 0 :ولك ىبلا كوت

 . يذمرتلا هاور 0

 اذه ىنعم امنإ :لاقف ثيدحلا اذه ملعلا لهأ ضعب رّسف :هانعم يف يذمرتلا لاقو
 .سانلا مظعمو ةعامجلا عم رطفلاو موصلا نأ ثيدحلا

 مامإلا 3 وصي :- هللا همحر  دمحأ مامإلا وق - هللا همحر  ةيميت 0 رك

 0 نكل - باطخ 20 ارا هومتيأر 0 0 اذإ» : كك يننا
 ,©0”وريغ كانه سيل هنإف ءهماص هار اذإ .هريغ هيف سيل ناكم يف ناك

 حرشلا ىلع يراصلا ةيشاحرو 26م7١ص ١1ج ,«يقوسدلا ةيشاح»و .ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (3779)

 7531١. ص لج ءريدردلل «ريغصلا

 7١-703705 7صو .اهدعب امو ١١ ؛ص .76ج «.(ةيميت نبا ىواتف عومجم» )١17(
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 ءانب موصي ةلاحلا هذه يفف :اكرخأ ةفطنم مكاح ىلإ مهتداهش غالبإ مهنكمي الو .لالهلا

 ةقثلا رابخإ وأ هتيؤر ىلع ءانب رطفلا يف كلذكو «ةيؤرلاب هل ةقثلا ربخي وأ هسفن ةيؤر ىلع

 يذلا وحنلا ىلع طرشلا اذه نودب وأ ةيؤرلا دوهش ىف ةروكذلاو ددعلا طرشب .كلذب

 .ةغئاس اهلكو .ةفلتخملا ءاهقفلا ءارا بسح هانلّصف

 :باسحلاب لالهلا تابثإ زوجي له 6

 اوموص» :اهنم كلذ ىلع ةلادلا ثيداحألا انركذ دقو «ةيؤرلاب نوكي لالهلا توبث

 ءناضمر لاله :لالهلا ةيؤرب ناقلعم رطفلاو موصلاف .©"7(هتيؤرل اورطفأو «هتيؤرل

 .©259كلذ ىف ةمكحلا انّيب دقو ,ةيكلفلا تاباسحلاب اهتابثإ زوجي الف .لاوش لالهو

 «لالهلا تابثإ يف ةيكلفلا تاباسحلا ىلع دامتعالا زاوج مدعب ءاهقفلا حرص دقو

 .باسحلاب ال ةيؤرلاب مايصلا قّلع عرشلا نأل ؛تابثإلا اذه ىلع ءانب موصلا باجيإو

 قح يف ال ءرمقلا ريس فرعي تقؤم : يأ ,مجنم لوقب لالهلا تبثي الو» : ةيكلاملا لاق

 هدوجوب ال لالهلا ةيؤرب جحلاو رطفلاو موصلا طانأ عراشلا نأل ؛ هريغ ىقح يف الو (هسفن

 , 2059(هلوق ةحص ضرف نإ

 0 0 نم 0 دع 00 508 0 ل لاله ةيؤر

 اوم يت اص أ دقو ةربثك كلذب 8 يبل نع ةضيفتسملا

 را .ثيدح يف فاللخ الو الص الصأ ميدق

 عدتبم ةعيرشلا يف لاض لالهلا يف باسحلا ىلع دمتعملا» :ًاضيأ ةيميت نبا لاقو
 , 252(نيدلا ىف

 .48«6 569 ةرقفلا (١؟*١)

 .«4448© 2 ةرقفلا (١؟9)

 )١178( «,«ةيكلاملا هقف يف ريدردلل ريغصلا حرشلا» ج١.« ص54١ .

 )١74( 177ص 78ج :«ةيميت نبا ىواتف عومجم» .

 )١176( /ص . 376ج .«ةيميت نبا ىواتف عومجم» 73١ .

 افي



 : هيف ءاهقفلا ءاراو ,علاطملا فالتخا 5

 دحأ يف اذك ةليل لالهلا علطي ثيحب دعب نيتدلبلا نيب نوكي دق هنأ ىنعمب ءهيف عازن ال

 هنأ ىنعمب علاطملا فالتخا رابتعا يف ءاهقفلا نيب فالخلا امنإو .ىرخألا نود نيتدلبلا

 ربتعي ال مأ ؟هريغ علطمب لمعلا مزلي الو .مهعلطم رابتعا موق لك ىلع بجي له
 يفو .ةعمجلا ةليل قرشملا يف يؤر ول ىتح ,ةيؤر قبسألاب لمعلا بجي لب امهفالتخا

 050؟قرشملا لهأ هآر امب لمعلا برغملا لهأ ىلع بجو «تبسلا ةليل برغملا

 : يتآلاب هزجون ءاهقفلا نيب فاالتخا

 :ةيفنحلا بهذم :ًالوأ 07

 اذإف علاطملا رابتعا مدع وه .مهبهذم يف ةياورلا رهاظ وهو .ةيفنحلا دنع دمتعملا

 مل يذلا رخآلا دلبلا لهأ ىلع مايصلا بجو  ناضمر لاله يأ  ٍدلب يف لالهلا تبث

 , 2" هيف لالهلا ري

 رهاظ فك علاطملا فالتخال ةربع الو» :(ةيفنحلا هقف يف ةيدنهلا ىواتفلا» يفو

 ناضمر لاله برغم لهأ ىأرول :لاق يناولحلا ةمئألا سمش يتفي ناك هبو .ةياورلا

 .2079(قرشم لهأ ىلع موصلا بجي

 : ةلباتحلا بهذم :ًايناث

 اذإو» :ًاضيأ اولاقو ,50"2«سانلا عيمج موصلا مزل دلبب هتيؤر تتبث اذإو» :اولاق

 هري مل نم مكحو .موصلا مهلك سانلا مزل ًاديعب وأ ناك بيرق ناكمب لالهلا ةيؤر تتبث

 ةمألل باطخ وهو .«هتيؤرل اورطفأو ءهتيؤرل اوموص» :ِِكي هلوقل هآر نم مكح
 ,(40"30(.. .ةفاك

 .797ص ('7ج .نيدباع نبال «راتخملا ردلا ىلع راتحملا در» )١75(

 .97”7”ص «'؟7ج .نيدباع نبال «راتخملا ردلا ىلع راتحملا در» )١79(

 .199-1948١ص «١ج ,«ةيدنهلا ىواتفلا» (١؟8)

 .7؟١5-9١5ص .١ج .(ىهتنملاو عانقإلا نيب عمجلا يف ىهتنملا ةياغ» )١759(

 68١. 5ص ء١ج .«عانقلا فاشكو (1١؟40)
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 دالبلا عيمج مزل دلب لهأ لالهلا ىأر اذإو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو

 رهش نم مويلا اذه نأ تبث دقو .«ُةمَصَيلف رهشلا مكنم دهش ْنَمْف» : ىلاعت هلوقل موصلا

 .49"23«نيملسملا عيمج ىلع هموص بجوف «تاقثلا ةداهشب ناضمر

 :ةيكلاملا بهذم :ًاثلاث 8

 دلب لهأ لالهلا ىأر اذإ» :يجلاملا يزج نبال (ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» يف ءاج

 ءاهقف نم نوقجاملا نبال اقاولعو يعفاشلل ًاقافو نادلبلا لهأ نم مهريغ مكحلا مزل

 زاجحلاو سلدنألاك 15 ةديعبلا دالبلا يف  هوحنو مايصلا يأ - مزليالو - ةيكلاملا

 , 074”«ًاعامجإ

 :5١0ةيعفاشلا بهذم :ًاعبار

 نادلبلا براقت نإف :رظني ءرخآ دلب يف هوري ملو ءدلب يف لالهلا يْؤُر اذإ :اولاق

 نادلبلا دعابت نإو .فالخ الب موصلا رخآلا دلبلا لهأ مزليو ءدحاو دلب مكح امهمكحف

 .رخآلا دلبلا لهأ ىلع موصلا بجي ال :(امهحصأ) ناهجوف

 فالتخاب فلتخي دعابتلا نأ :(اهحصأ) هجوأ ةثالثف برقلاو دعبلا هب ربتعي ام امأو

 ٌعلطم أل ةفوكلاو دادغبك فلتخيال نأ براقتلاو .ناسارخو قارعلاو زاجحلاك «علاطملا
 لمأتلا يف مهريصقتل وه امنإ هل نيرخآلا ةيؤر مدعف ءالؤه اذإف .ءالؤه علطم ءالؤه

 . علطملا يفلتخم فالخب ضراعل و أ

 حجارلا لوقلا ١

 : هه هللا لوسر ثيدح وهو ,مهبهذمل هب اوجتحا امل ةلبانحلا هيلإ بهذ ام حجارلاو

 ,مهدالبو مهرايد تفلتخا امهم نيلمسملا ةعامجل باطخلاو .«. . .هتيؤرل اوموص»

 ءزجب وأ ليلب دالبلا نم هريغ عم ةيؤرلا دلب كارتشاب هدييقت مزاللا نم نأ يل ودبي نكلو
 نيدلبلا دحأ يف نوكي نأك دج ًاريثك علاطملا فالتخا ناك اذإ امأ «ةيبرعلا دالبلاك هنم

 )١1741( 8/8لال ص كج .«ينغملا» .

 )١1117( «يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» ص١4-1780 .

 )*١74( كج .«عومجملا» صضص١٠١”3.
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 نود هب صتخي ةيؤرلا مكح نإف لوألا دلبلا يف لالهلا يؤرو ءراهن رخآلا يفو ليل

 . ي ناثلا

 نيملسملا ةدحو يف ةيمالسإلا ةعيرشلا ةبغرو قفتي هنأ انحيجرت حجري اممو
 دالب عيمج مالعإ نكمي ثيح اننامز يف اميس ال .ةينيدلا مهرئاعش ءادأ يف مهعامتجاو

 .هريغو ويدارلا قيرط نع هب يؤر يذلا دلبلا يف لالهلا ةيؤرب مالسإلا

 :سكعلابو هريغ ىلإ ةيؤرلا دلب نم لاقتنالا
 مكحلا نإف ناضمر رهش يف سكعلابو هريغ ىلإ ةيؤرلا دلب نم ملسملا لقتنا اذإو

 :25؟9ةيلاتلا تالاحلا فالتخاب فلتخي هيلإ ةبسنلاب

 هلهأ ري مل ديعب دلب ىلإ رفاس مث «ةيؤرلا دلب يف موصلا يف عرش ول :ىلوألا ةلاحلا
 نإف ءماص نيح نم ًاموي نيثالث مايص لمكتساف .لوألا دلبلا لهأ هآر نيح لالهلا
 لهأ نم : يأ مهنم راص هنأل ؛مهعم همزلي موصلاف هعلطمو همكح دلب لكل :انلق

 نإو «لوألا دلبلا مكح مزتلا هنأل رطفي :لوق كانهو .هيلإ لقتنا يذلا يناثلا دلبلا

 مهدنع تبث نإ رطفلا يف هتقفاوم يناثلا دلبلا لهأ مزل دالبلا لك ةيؤرلا معت :انلق

 مهدنع تبثي مل نإو .لوألا مويلا ءاضق مهيلعو ءهريغب وأ هلوقب لوألا دلبلا ةيؤر

 .ًارس رطفيو .هدحو لاوش لاله ىأر ول امك ءرطفلا وه همزل

 اورطفأف «لالهلا هيف يْؤُر دلب ىلإ لالهلا هيف اوري مل دلب نم ًارفاسم نأ ولو : ةيئاثلا ةلاحلا
 مكح هل انلق وأ ةيؤرلا مكح انممع نإف .هموص نم نيرشعلاو عساتلا مويلا اودّيعو

 انلقو ةيؤرلا مكح ممعن مل نإو .موي ءاضق همزلو مهعم دّيعو رطفأ يناثلا دلبلا

 . موصلا همزل لوألا دلبلا مكح هل

 ا كش كج .«عومجملا» )١555(



 كلاثل) ىمعبل)

 مايصلا بوجو طورش

 :ديهمت - *” ١٠١

 ىرابتعا عون يف ءاهقفلا فلتخي ام اهنمو .طورش ةلمج ناسنإلا ىلع موصلا بوجول
 ًاعيمج طورشلا هذه ركذن نحنو ؟هئادأ ةحصل طرش وه مأ ءموصلا بوجول طرش وه له

 . مايصلا بوجو طورش اهرابتعاب

 ٠064 (1"؟”مالسإلا :الوأ :

 ال هنأ ىتح ايندلا ماكحأ يف رفاكلا ىلع بجي ال موصلا نأ ىلع ءاملعلا قفتا

 همزلي مل ناضمر رهش ءانثأ يف رفاكلا ملسأ اذإ اذه ىلعو .همالسإ دعب ءاضقلاب بلاطي

 .هزئاضق بجي الف ىضم اميف هقح يف تبثي مل بوجولا نأل ؛رهشلا نم ىضم ام ءاضق

 .ةيكلاملاو ,ةيفنحلاو .ةيعفاشلاو ,ةلبانحلا مهنمو ءاهقفلا ةماعو روهمجلا بهذم اذهو

 .ناضمر نم هتاف ام يضقيف ىاضقلا هيلع : ءاطع لاقو . مهريغو .روث وبأو , يعازوألاو

 : غولبلا : ًايناث . 6

 «نيلقاع اناك نإو غولبلا لبق ةيبصلا ىلع الو يبصلا ىلع ناضمر موص بجي ال

 : ثالث نع ُمّلقلا َمفُر» : لك هلوقل غولبلا دعب ناضمر نم امهتاف ام ءاضق امهمزلي ال ىتح

 مئانلا نعو . ٌقيفي ىتح نونجملا نعو ملتحي ىتح - ةياور يفو - غلبي ىتح يبصلا نع

 . 537/8 ص كج .«عومجملا» 6١2ه8©ص 27ج .«ينغملا» ملا/ص جا ,«عئادبلا» (١؟1:8)

 ذأ



 امهرمأي نأ امهيلو ىلع بجو ةيبصلا وأ يبصلا موصلا عاطتسا اذإ نكلو . (ظقيتسي ىتح

 .نيزيمم انوكي نأ طرشب امهرمع نم نينس عبس اغلب اذإ موصلاب

 رشع رمعلا نم اغلب اذإ موصلا امهكرت ىلع امهبرضيو : ةلبانحلاو ةيعفاشلا لاقو
 ًابجاو نكي مل نإو ءامهنم موصلا ءادأ ةحصل امهمايص ىلع ابيثأ اماص اذإو ,47"2تاونس
 .امهيلع

 :امهبرض نود موصلاب ةيبصلاو يبصلا رمأ حجارلا - ١5

 ىلع بجيو ؛نسح ءيش هاعاطتسا اذإ موصلاب ةيبصلاو يبصلا رمأ نأ حضاولا نم

 امهكرت ىلع امهبرض نكلو .نينس عبس اغلب اذإ ةالصلاب امهرمأ ىلع ًاسايق هب مايقلا يلولا
 «نينس رشع اغلب اذإ ةالصلا كرت ىلع امهبرض ىلع اسايق تاونس رشع اغلب اذإ موصلا
 موصلا نأل ,موصلاو ةالصلا نيب رهاظلا قرفلل هب ذخألا حصي الف قرافلا عم سايق اذه

 ناقحتسي ال ةيبصلاو يبصلاف ةبوقع ناك نإ برضلا نإ مث .ةالصلا نم امهيلع دشأ

 موصلا نأل ؛امهنم دحاو ردصي ملو ,مرحمل لعف وأ ءبجاو كرت ىلع بجت اهنأل ةبوقعلا

 - موصلا باب يف  بيدأتلاف «ةبوقعلا ال بيدأتلا برضلاب ديرأ نإو .امهيلع بجاوب سيل
 ال هيلع ثحلاو هيف بيغرتلاو هب رمألاب نوكي ءامهيلع قاش وهو ةيبصلاو يبصلل ةبسنلاب

 يف برضلا هيلع سيقن الو هدروم ىلع رصتقنلف «ةالصلا كرت يف درو برضلاو «برضلاب

 . موصلا كرت

 ٠١١ لقعلا :ًاثلاث "2 :

 . . ثالث نع ملقلا عفر» :هانركذ يذلا ثيدحلل نونجم ىلع موصلا بجي ال

 طقس تقو يف تاف موص هنأل ؛ هنونج تقو هتاف ام ءاضق هيلع بجي مل قافأ نإف ,«خلا

 نم قافأ مث ءامغإلاب فلكملا لقع لاز نإ نكلو .بجي ملف هنونجل هنع فيلكتلا هيف

 نونجلا سيلو ضرملا نم عون ءامغإلا نأل ؛ موصلا نم هتاف ام ءاضق هيلع بجو هئامغإ

 ريدردلل «ريغصلا حرشلا» ,2775ص ء5ج .«عومجملا» ,.1-67١1854"ص ,”ج «(«ينغملا» )١755(

 . 799 ص ٠ 1 .«يواصلا ةيشاحوو

 ةيشاحوو ريدردلل «ريغصلا حرشلا» 2, 7177 صضص تج .«عومجملا» 20ل1هكص 27ج 2 «ينغملا» ةلنقحف)

 . 73894 ص لج .«يواصلا

 نفي



 . حجارلا وهو «ةلبانحلاو ةيعفاشلا حرص اذهبو .اقرتفاف هلثم

 :072سافنلاو ضيحلا نم ةراهطلا :ًاعبار 4

 بجيال اذهبو ةأرملا ىلع موصلا بوجول طرش سافنلاو ضيحلا نم ةأرملا ءاقن نإ
 وهف ملعلا لهأ عامجإب امهل لحي الو امهنم حصي الو .موصلا ءاسفنلاو ضئاحلا ىلع

 مأ هتور امل ءاضقلا امهيلع بجو اترهط اذإف .سافنلاو ضيحلا ماد ام امهيلع مارح

 ُرَمْوَت الو موّصلا ءاضقب رمؤن انُك» :ضيحلا يف تلاق  اهنع هللا يضر  ةشئاع نينمؤملا
 اهنأل ءانعللا اهيلع ناتو ةيدصلا اديب ضئاخلا نع ايفل" ىحرت هكواضلا ءاشق
 يبنلا ناك :هاتغم «رمؤت اكو .:- اهنع هللا يضو  ةشقاع ةذيسلا لوقو . ضئاحلا ىتعم ىف
 .قالطإلا دنع رمألا بحاص وه هنأل كلذب انرمأي كي

 ءاوس مويلا كلذ موص دسف راهنلا نم ءزج يف سافنلا وأ ضيحلا ثدح اذإو - 84

 عم تكسمأو موصلا ءاسفنلا وأ ضئاحلا تون ىتمو . هرخأ يف وأ راهنلا لوأ يف ثدح

 .2"؛؟هموص اهئزجي ملو تمثأ ميرحتلاب اهملع

 .: ناضمر راهن يف ءاسفنلا وأ ضئاحلا ةراهط

 نأ اهل بحتسي :ةيعفاشلا دنعف .ناضمر راهن ىف ءاسفنلا وأ ضئاحلا ترهط اذإ

 . امهوحنو برشو لكأ نم تارطفملا رشابت الف .راهنلا ةيقب كسمت

 , 319 )همدعو كاسمإلا فبوجو و نالوق ةلبانحلا دنعو

 راهن ءانثأ ىف سافنلا وأ ضيحلا لاز اذإف» :ةيكلاملا هقف يف (يقوسدلا ةيشاح» يف

 لاز وأ ءناضمر راهن ءانثأ يف غلبو ءابصلا لاز وأ ءرفسلا ىضقنا وأ .ناضمر

 . «رطفملا يطاعت يف يدامتلا مهل زوجيو .كاسمإلا مهل بحتسي الف . . .نونجلا

 2 758١٠0-7581 ص كج .(«عومجملا» 215472 ص 22ج ««ينغملا» (١؟54)

 . 14ص .ا"ج .«ينغملا» (1749)

 758٠-781. ص كج .«عومجملا» 17١21ص جا ««ينغملا» )١١76١(

 انفو



 «هتيشاح» يف يقوسدلا هركذ ام لثم «يواصلا ةيشاح»و ريدردلل «ريغصلا حرشلا» يفو

 اذإ رفاسملاك رطفلل حيبملا هرذع لاز نم» :امهيف ءاج دقف «لاثمألا برضب هيلع ادازو

 كلذك هتجوز أطي نأ هلو هموي ةيقب كاسمإ هل بحتسي الف  ناضمر راهن يأ  هلهأل مدق

 ضيح نم ترهط وأ ءرفسلا نم هعم تمدق نأب رطفلا اهل حيبملا اهرذع لاز يتلا : يأ

 رطفلا هل حيبأ نم لك يف مكحلا كلذكو ."7«ناضمر يف ًاراهن تغلب وأ «سافن وأ

 ىلع وهف راهنلا ءانثأ يف هرذع لاز اذإ ,ضيرملاو رفاسملاك ,ناضمر راهن لوأ نم
 .©"*9ءاهقفلا نيب هانركذ يذلا فالتخالا

 : ءاسفنلاو ضلئاحلا ىلع ءاضقلا دبوجو ةيفيك - ١٠ا

 وه سميلو ددجم رمأب وه امنإ امهتراهط دعب ءاسفنلاو ضئاحلا ىلع ءاضقلا بوجوو

 ,092"2بهذملا وه

 :9"0لستغت ملو اليل اهضيح عطقنا اذإ ضئاحلا - 7

 ؟موصلا اهيلع بجي لهف لستغت ملو اليل اهضيح ضئاحلا نع عطقنا اذإ

 بنجلا يف مكحلاك ليللا نم اهضيح عطقنا اذإ ةأرملا يف مكحلا نإ :ةلبانحلا لاق

 لهأ ةماع لوق يف هموص متيو لستغي مث «حبصي ىتح لسغلا رخؤي نأ هل بنجلاو . ءاوس
 راهنلا يف هنم ءزج دجو نإ هنأل هرتجفلا عولط لبق اهضينع عطقني نأ طرتشي نكلو .ملعلا

 نمل مايص ال هنأل ؛هعاطقنا دعب ليللا نم اضيأ موصلا يونت نأ طرتشي امك . موصلا دسفأ

 .ليللا نم مايصلا تّيِبُي مل

 ةيشاحدو ريدردلل «ريغصلا حرشلا» « 5١ 4ص ؛١ج .ريدردلل ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاح» )١1161(
 .717ص .١ج ؛«يواصلا

 ١١ج .يواصلا ةيشاحدو .4١5ص ء.١ج .«يقوسدلا ةيشاحدو .14١ص .ج .«ينغملا» (85١١؟)

 .7143ص

 )١1189( .5ج ؛«عومجملا» ص78١. )١15854( ء”ج .«ينغملا» ص179-1١78.
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 ضيحلا ثدح نأل ؛ طرفت مل وأ لاستغالا يف تطرف ءاوس .رجفلا لبق ليللا نم لستغت

 :لاقف لوقلا اذه ىلع يلبنحلا ةمادق نبا مامإلا در دقو «ةبانجلا فالخب موصلا عنمي

 موصلا ةحص عنمي ال حبصي نأ ىلإ هنم لسغلا ريخأتف «لسغلا بجوي ثدح هنإ»

 اهيلع امنإو .اضئاح تسيل ضيحلا نم ترهط نم نأل حصي ال هوركذ امو .ةبانجلاك

 يف دجو ول لسغلل بجوملا عامجلا نأ :هحضوي .بنجلاك يهف لسغلل بجوم ثدح
 دقو .ضيحلا يف لسغلا بوجو ءاقبك هنم لسغلا بوجو ءاقبو . ضيحلاك هدسفأ موصلا
 اولكو .مكل هللا بتك ام اوغتباو َنُمورشاب نآلاف» :ىلاعت هلوقب ًاضيأ كلذ ىلع لدتسي
 ةلالدلا هجو ,2"*”ه«رجفلا نم دوسألا طيخلا نم ضيبألا ٌطيخلا مكل نّيبتي ىتح اوُبرشاو
 .هدعب نوكي امنإ لسغلا نأ ملع رجفلا نيبت ىلإ ةرشابملا حابأ امل هنأ ةميركلا ةيآلا هذهب

 .[1م4ال ةيآلا :ةرقبلا ةروس] (١؟60)



 عبارل) ىملل

 راطفإلا يف ةصخرلا

 :ديهمت #٠١

 .هبوجو طورش ترفاوت اذإ ةملسم وأ ملسم لك ىلع بجي : يأ « ٌينيع ضرف موصلا

 لاق ءرسي نيد مالسإلا نأل ؛رطفيف راطفإلا هل جيبي ردع قصخفلا يف دجوي دق نكلو

 مكب هللا ديرُيط : ىلاعت لاقو .94*00جَّرَح نم نيّدلا يف ْمُكيلع لَمَج امو» : ىلاعت
 هللا نم ًافيفخت راطفإلا يف ةصخرلا تءاج انه نمو . "0*0 جرسغلا مكب ديرب الو َرسْيلا

 راطفإلل حيبملا رذعلا غلبي دقو لب . مهنع ةقشملاو جرحلل ًاعفدو .هدابعل اي «ىلاعت

 رطفلل ةحيبملا راذعألا هذه باحصأ مه نمف .راطفإلا ةصخرب ذخألا بوجو ةجرد ىلإ

 :ةيلاتلا تارقفلا يف هنيبن ام اذه ؟بوجولا وأ ةصخرلا هجو ىلع ناضمر يف

 :0*©نزوجعلاو ريبكلا خيشلا : ًالوأ 200

 امهيلع قشيو امهدهجي موصلا ناك اذإ زوجعلا ةأرملاو نسلا يف نعاطلا لجرلا

 هنوقيطُي نيذلا ىلعو»ط : ىلاعت هلوقل ًائيكسم موي لكل امعطيو ارطفي نأ امهلف ةديدش ةقشم

 ريبكلا خيشلل ةصخر تناك» :ةيآلا هذه :سابع نبا لاق ."*74نيكسم ماعط ةيدف

 لوق اذهو ءةائيكسم موي لك ناكم امعطيو ارطفي نأ مايصلا ناقيطي امهو «ةريبكلا ةأرملاو

 . مهريغو ةلبانحلا نم روهمجلا

 امهيلع بجت ملف امهزجعل موصلا اكرت امهنأل امهيلع ةيدف ال :كلام مامإلا لاقو

 .[ال4 ةيآلا : جحلا ةروس] (1١؟65)

 .[186 ةيآلا :ةرقبلا ةروس] )١1781(

 .787ص .5ج .«عومجملا» 21 ١5ص ءج ,«ينغملا» (1768)

 .[184 ةيآلا :ةرقبلا ةروس] (7١؟69)

 ف



 .توحلا هل. لضتا نضرمل هع ول انك ةيالقلا

 نبا ريسفتو ةميركلا ةيآلل روهمجلا لوق حجارلاو ,نيبهذملاك نالوق يعفاشللو

 ةحلاص ةمذ امهل نأل ؛ةيدفلا ىلإ طقسي نأ زاجف بجاو موصلا ءادأ نألو ءاهل سابع

 : ىلاعت هلوقل امهيلع ءيش الف ًاضيأ ماعطإلا نع نيزجاع اناك نإف .اهب قوقحلا قلعتل
 .20هاهمسُو لإ اسفت هللا فلَكُي الذ

 :(35"ضيرملا ًايناث مم

 هيلع سيوفر ىضرراال ةضرما ناك اذإ 0 وأ ناك الجبر :جفيرعلا نضخشلاو
 اذإو «هنمءاعنلا رع ظرف كاكااذرابأ انيكسم موي لكل معطأو رطفأ . ماص نإ موصلا

 هيف هضرم كم نأ مايصلا نانا هؤرب رخأت وأ هضرم داز وأ هيلع قش ماص

 هيلع بجوو .راطفإلا تالاحلا هذه يف هل زاج «جالعلاو ءاودلاب عافتنالا نم عنمي وأ

 ماّيأ نم ةّدعف رفس ىلع وأ ًاضيرم مكنم ناك نمف# : ئلاعت لاق ياعتلا عي ءاجعفلا

 ال يذلا ضرملا لمشي الف «هانفصوو هانلق ام وه رطفلل حيبملا ضرملاو .7رَحأ
 .ةلبانحلا لاق امك كلذ وحنو برج هب نمك موصلاب هبحاص رّرضتي

 : مايصلاب ضرملا فاخ اذإ حيحصلا 5

 ضرملا ةدايز فاخي يذلا ضيرملاك مايصلاب ضرملا فاخ اذإ حيحصلا صخشلا

 نم همايصب ددجتي امم ًافوخ رطفلا هل حيبأ امنإ ضيرملا نأل ؛رطفلا ةحابإ يف مايصلاب
 ,(3719تهانعم يف وه مايصلاب ضرملا ثودح نم فوخلاف ,هلواطتو ضرملا ةدايز

 :ةقاش هتعنص تناك نم :ًاثلاث - ٠

 هتعنص نم :يرجآلا ركب وبأ لاقو» :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج

 .[؟845 ةيآلا :ةرقبلا ةروس] (1١؟60)

 2تكج .«عومجملا» ه0 8ص كج .«عانقلا فاشك)» 1-2158 547ص 27ج .«ينغملا» (117؟١51

 . 385-585 ص

 )١17557( ةيآلا :ةرقبلا ةروس] 1١86[.

 5595  )1١ملص 27ج ««ينغملا» ١ :

 ضف



 مثأ اهكرت هرضي مل نإف ,ةعنصلا كرت هرض نإ ىضقو رطفأ ًافلت موصلاب فاخ نإف ؛ةقاش
 ءاج اذه لثمو .9'"2(رذعلل رطفلاب هيلع مثإ الف اهكرتب ررضتلا فتني مل نإو .رطفلاب

 , """9ةلبانحلا هقف ىف «ىهتنملا ةياغ» ىف

 :2557سشطعلاو عوجلا هبلغ نم :ًاعبار

 هل زاج هموص ىف رمتسا اذإ كالهلا هسفن ىلع فاخو شطعلاو عوجلا هبلغ نمو

 مكب ناك هللا نإ مكسُفنأ اوُلْتقَت الو» :ىلاعت هلوقل .ًاحيحص ناك نإو .راطفإلا

 رذعلا اذهل رطفيف ."004ةكّلهّتلا ىلإ مكيديأب اوُقْلُت الوإ» : ىلاعت هلوقو .074"2ًاميجَر

 :©2*رفاسملا :ًاسماخخ 3 8

 ناك ءاوس .ءاملعلا قافتاب ناضمر يف رطفي نأ ةالصلا هيف رصقت هن ارس راجبلا دركد

 .قشي مل مأ موصلا هيلع قش ءاوسو (ةنع ًازجاع وأ مايصلا ىلع ًارداق

 ,يعفاشلاو .كلام دنعف .رطفلا هيف زوجيو ةالصلا هيف رصقت يذلا رفسلا ةفاسم امأو

 .اخسرف رشع ةتس وأ ةدجو ةكم نيب امك نيموي ةريسم دمحأو

 . نيموي ةريسم نم لقأ يف رطفيو رصقي نأ هل لب : فلخلاو فلسلا نم ةفئاط تلاقو

 .ًافرع ًارفس ربتعي هرفس ماد ام ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق امك يوق لوق اذهو

 رفس رفاسملاو» : «عانقلا فاشك» يف ءاجو «هتيرق تويب قراف اذإ رطفي نأ رفاسمللو

 ,0“"2(ةرماعلا هتيرق تويب قراف اذإ رطفلا هل نسُي رصق

 .608ص ء.١ج .«عانقلا فاشك» )١11514(

 .217”7"”ص 1١ج 2«ىهتنملاو عانقإلا نيب عمجلا يف ىهتنملا ةياغ» )١175(

 )١1155( 90ص 217ج ؛يناساكلل «عئادبلا» .

 )١761( ةيآلا :ةرقبلا ةروس] (1١؟1548) .[179 ةيآلا :ءاسنلا ةروس] 196[.

 .5ج .(عومجملا» ,.1١7؟-9١7 ص ."8ج «(ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» )١1759(

 .«يواصلا ةيشاحدو «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» .14 ص .ج .«ينغملا» .787-788ص

 .509ص .١ج ,«عانقلا فاشك» (177) .؟147ص كج
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 رطفأ دق ناكو راهنلا ءانثأ يف رفاسملا مدق اذإو .رطفي نأ هلف هموي ءانثأ يف رفاس اذإو

 هل بحتسي الو ءمهقفاو نمو .ةيعفاشلا دنع هموي ةيقب كسمي نأ هل بحتسا ءهرفس يف

 . مهيقفاومو ةيكلاملا دنع كاسمإلا

 ٠١5٠ عضرملاو لماحلا :ًاسداتن 0770 :

 ةيدف الو ءاضقلا امهيلعو ءاترطفأ امهيسفن ىلع موصلا نم اتفاخ نإ عضرملاو لماحلا

 امهيدلوو امهيسفن ىلع اتفاخ نإو .رطفأ اذإ ضيرملاك ءاهقفلا نيب فالخ الب امهيلع
 امهيلعو اترطفأ امهيسفن ىلع ال امهيدلو ىلع اتفاخ نإو .طقف ءاضقلا امهيلع كلذكف

 . ةيعفاشلا دنع حصألا لوقلاو .ةلبانحلا دنع موي لكل بجتف ةيدفلا امأ .ءاضقلا

 .ةيكلاملا بهذم اذهو .لماحلا نود عضرملا ىلع ةيدفلا :ثيللا لاقو

 ةيدف ال : ةفينح وبأو , يعخنلاو «ريبج نب ديعسو .نسحلاو . يرهزلاو .عاطع لاقو

 هللا نإ» :لاق هنأ لَك يبنلا نع بعك ينب نم لجر نع كلام نب سنأ ىور امل امهيلع
 لوسر امهلاق دقل هللاو . .مايّصلا عضرُملاو لماحلا نعو ةالصلا ٌرْطَش رفاسملا نع ّعَضو

 ,2079يذمرتلاو ىئاسنلا امهاور «امهيلك وأ امهدحأ خلي هللا

 ملف رذعل حيبأ رطف هنألو .ةيدفلاب رمأي مل لك يبلا نأ ثيدحلا اذهب ةلالدلا هجو

 . ضرملل رطفلاك ةيدف هيف بجت

 ًافوخ لماحلا ترطفأ اذإ ءاضقلا عم ةيدفلا بوجوب لوقلل يلبنحلا ةمادق نبا جتحاو

 هللا لوق انلو : ىلاعت هللا همحر هلوقب ءاهعيضر ىلع ًافوخ عضرملا ترطفأو ءاهنينج ىلع
 مومع يف ناتلخاد عضرملاو لماحلاو «نيكسم ٌماعط ٌةيدف هّنوقيطُي نيذّلا ىلعو» : ىلاعت

 ةريبكلا ةأرملاو ريبكلا خيشلل ةصخر تناك» :ةيآلا هذه يف سابع نبا لاق .ةيآلا هذه

 اتفاخ اذإ عضرملاو ىلبحلاو .ًانيكسم موي لك ناكم امعطيو ارطفي نأ مايصلا ناقيطي امهو

 كج .«عومجملا» 2 ؟6١ص 25ج ,(ةيميت 5 ىواتف عومجم» 2 8*١ ص 27ج .(ينغملا» ةليفحلل]

 ةياغ» .؟ه"”ص كج .«يواصلا ةيشاح) 287 ص 237ج .«ريدقلا حتفو ةيادهلا» 2 797”ص

 73:26ص لج (١ ىهتنملا

 0 جا .(هعماجو يف يذمرتلا هاور ( ١1١79
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 , 235 دواد وبأ هاور «اتمعطأو انرطفأ امهدالوأ ىلع

 سفن ببسب رطف هنألو «ةباحصلا يف امهل فلاخم الو رمع نبا نع كلذ يورو

 . مرهلا خيشلاك ةيدفلا هب تبجوف ةقلخلا قيرط نم ةزجاع

 ضرعتي مل هنأل هب مهل ةجح ال ةيدفلا بوجو مدعب نولئاقلا هب جتحا يذلا ثيدحلاو

 سايقلا امأ .هل ضرعتي مل ثيدحلا نإف ءاضقلاك ليلدلا ىلع ةفوقوم تناكف ةيدفلا ركذل

 . هسفن ببسب رطفي هنأل عضرملاو لماحلا نم الاح فخأ هنأل حصي الف ضيرملا ىلع

 نينجلا ىلع ًافوخ عضرملاو لماحلا ترطفأ اذإ ءاضقلا عم ةيدفلا بوجو حجارلاو

 .لوقلا اذه ةلدأ ناحجرل عيضرلا وأ

 :9"07ةرجأتسملا عضرملا - ١:١

 اهيلعو رطفت نأ اهل زاج هعضرت يذلا عيضرلا اهدلو ىلع تفاخ اذإ عضرملا نإ :انلق

 اذإ اهريغ دلو عاضرإل ةرجأتسملا عضرملا ىلع مكحلا اذه يرسي لهف .ةيدفلاو ءاضقلا

 ؟تماص نإ هيلع تفاخ

 ال فصولا اذهو .ءعضرم اهنأ فصوب عضرملل راطفإلا زاوج نأل ؛معن :باوجلا

 وه عضرملل راطفإلا زاوج نإ مث .اهريغ دلو عضرت وأ اهدلو عضرت تناك ءاوس ريغتي

 هل ةعضرم وأ عيضرلا مأ عضرملا تناك ءاوس ريغتي ال ىنعملا اذهو ,عيضرلا ةحلصمل

 ذهل انآ كيحتل)

 رطفلا زاوج ىلع سايقلاب ةرجأتسملا عضرملل راطفإلا زاوج ىلع مهضعب لدتسا دقو

 . ةرجأ ريغب وأ ةرجأب « هريغ ضرغو هسفن ضرغل رفاس نم لمشي زاوجلا اذه نإف .رفسلل

 ىلع بجيو» :لاق ةيعفاشلا ءاهقف رابك نم نيسح يضاقلا نأ ركذلاب ريدجلا نمو اذه

 .«اهمايصب عيضرلا ررضت نإ راطفإلا ةرجأتسملا عضرملا

 1 173١-1732 ص كج ,ودواد يبأ نئس حرش دوبعملا نوع» رظنا ,دواد وبأ هجرخأ ةففس]

 .7344ص 0تكجا .«عومجملا» )١17175(



 :لاتقلا يف رطفلا 5

 «هدلبب ودعلا طاحأ وأ ًاودع لتاق نمو» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج

 .©"*(هيلإ ةجاحلل رفس نودب رطفلا هل غاس لاتقلا نع هفعضي موصلاو

 هل هرك داهجلا نع دهاجملا فعضأ اذإ موصلا نإ :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 نبا ىتفأ ناضمر يف قشمد يف رتّتلا لزن املو .رخآ بجاو نم هعنم نإ .هعنم بجي لب
 :لاقو .ودعلا عفدو داهجلا ىلع يوقتلل نيلتاقملل رطفلاب  ىلاعت هللا همحر  ةيميت

 ,9*0عرفسلا يف رطفلا نم ىلوأ لاحلا هذه يف رطفلا»

 ةيعفاشلا ضعب ىتفأ دقف «ليلدلاب ةيوقو ىنعملا ةحضاو ةيميت نبا ىوتف نأ عقاولاو

 رطفلاب الإ هصيلخت نكمي ملو هوحنو قرغلا ىلع افرشم ىأر اذإ ناضمر يف مئاصلا نأب
 , 0579 ءاضتقلا همزليو هيلع بجاو -رطفلا يأ وه لب ءزاج كلذل رطفأف ىوقتيل

 نمف ءرطفلا بجوي وأ رطفلا يف ةصخرلا يطعي ةكلهلا نم صخش صيلخت ناك اذإف

 رطفلا ًاحيبم ةرفكلاو رفكلا سند نم مهرايدو نيملسملا صيلخت نوكي نأ ىلوأ باب

 .نيملسملا دالب نع ةرفكلا نوعفدي نيذلا نيدهاجملل

 ٠١85# روذعملا رطف نع ةيدفلا ومقدارها)1١7(:

 هانلصف يذلا وحنلا ىلع عضرملاو لماحلل ةبسنلاب امك ءاضقلا عم ةيدفلا تبجو اذإ

 ةأرملاو ريبكلا خيشلل ةبسنلاب هانيب امك ءاضق نودب ةيدفلا تبجو وأ .هيف ءاهقفلا لاوقأ انيبو
 نكلو .روذعملا هرطفأ موي لك نع ءاهقفلا قافتاب نيكسم ماعطإ يه ةيدفلا نإف ,زوجعلا

 ءاهقف ضعب لاقف «نيكسم ماعطإ ققحتي اهب يتلا ةيدفلا رادقم يف اوفلتخا ءاهقفلا

 . موي لك نع توق يأ نم عاص هنإ ةيديزلا

 .ه 8١ص ١21ج .«عانقلا فاشكو )١7107(

 . ٠١ 7ص «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف نم ةيهقفلا تارايتخالا» )١1777(

 .*7/"ص :.5ج .«:عومجملا» (1777)

 281 77١ ص .”*ج .«ينغملا» «18١3ص 2378ج .«ةيميت نبأ مالسإلا خيش ىواتف عومجم» (1778)

 « 4ج .هراطوألا لين» ,2017ص (1١ج .«ةيدنهلا ىواتفلا» .44 ءالا ص .؟ج .«عئادبلا» 5٠

 .737”ص
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 .هنم عاص فصنو ربلا ريغ نم عاص هنإ :ةيفنحلا لاقو

 نم عاص فصن وأ رب نم دم نيكسملا ماعطإ يف بجاولا : يلبنحلا ةمادق نبا لاقو

 نع نيتياورلا ىدحإ ىلع كلذ هأزجأ هاّشع وأ ًانيكسم وأ ًاريقف ىَّذغ نإو .ريعش وأ رمت

 نع يضقتو ,رطفت : اهنينج ىلع تفاخ لماح ةأرما يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 عاص فصن ةميق ةيدفلا هيلع تبجو نم يطعيف ةميقلا جارخإ زوجي : ةيفنحلا دنعو
 .هرطفأ موي لك نع نيكسملا وأ ريقفلا ىلإ ريعش وأ رمت نم عاص وأ ةطنحلا نم

 : ةيدفلا يف حجارلا 4

 نإف «نيكسملا وأ ريقفلل عفنألا وه ام لعفي هيلع تبجو نم نأ ةيدفلا يف حجارلاو

 ناك نإو «كلذ هاطعأ رمتلا وأ ريعشلا وأ ةطنحلا نم ريداقملا دحأ ءاطعإ هل عفنألا ىأر

 ءرطفلا ةقدص يف انلق امك ءاهنم هاطعأ فانصألا هذه ريغ نم دلبلا توق بلاغ وأ هتوق

 باب نم نوكي دقو اذه .ًادوقن ةميقلا هاطعأ ةميقلا هءاطعإ ريقفلل عفنألا ناك نإو
 وأ اهانركذ يتلا فانصألا نم فنص يأ نم ًاعاص ريقفلا ءاطعإ هيف بوغرملا طايتحالا

 امك ًادوقن كلذ ةميق وأ .توق يأ نم عاص ةيدفلا نإ :لاق ءاهقفلا ضعب نأل هتوق نم



 سصاخنل ىمعت)

 :ديهمت ٠١65

 لصحي مل اهضعب تاف وأ تتاف اذإف ٠ ودب ًاعرش هل مايق ال ةنيعم ناكرأ موصلل
 تارقفلا يف ثحبملا اذه يف هنيبن ام اذه ؟ناكرألا هذه يه امف .عورشملا موصلا

 : ةيلاتلا

 :موصلا ناكرأ - 5

 يف موصلا ناكرأ نع ملكتي وهو - ىلاعت هللا همحر  دشر نبا روهشملا هيقفلا لاق

 . تارطفملا نع كاسمالاو .نامزلا امهو :امهيلع قفتم نانثا .ناكرأ ةثالث اهنإ :ناضمر

 . ةينلا وهو هيف فلتخم ثلاثلاو

 بوجولا نامز :(امهدحأ) : نيمسق ىلإ مسقني هنإف نامزلا وه يذلا لوألا نكرلا امأف

 نود رهشلا اذه مايأ وهو تارطفملا نع كاسمالا نامز :(رخآلاو) .ناضمر رهش وهو

 امأ .(هنامزو تارطفملا نع كاسمإلا) نعو «(ةينلا) نع يلي اميف ملكتنو .""""يلايللا
 .رهشلا اذه هب تبثي ام انيبو قبس اميف هنع انملكت دقف ناضمر رهش وهو هبوجو نامز

 ؟هتحصل طرش وأ موصلا يف نكر يه له .ةينلا :ًالوأ - 0

 ناكرأ نم ةينلا ربتعا  ىلاعت هللا همحر  دشر نبا مامإلا نأ ةقباسلا ةرقفلا يف انركذ

 .ءاهقفلا نيب اهيف فلتخملا موصلا

 .156-145©ص ١1ج ,«دهتجملا ةيادبو )١7174(

 وا



 اهطارتشا ىدم يف مهفالتخا وه ةينلا يف ءاهقفلا فالتخا يف هدارم نأ يل ودبيو

 ىلع لدي ءًاتكر تسيل يل وأ موصلا يف أنكر ةينلا نوك يف مهفالتخا سيلو ءمايصلا ةحصل

 لوق هنإف مايصلا ةحص يف ًاطرش ةينلا نوك امأ :لاقو داع هللا همحر دشر نبا نأ كلذ

 يفنحلا يناساكلا مامإلاو .0:*"23ةين ىلإ ناضمر جاتحي ال :لاقف رفز دكَو .روهمجلا

 زاوج طرش ةينلا لصأف :لاقف .مايصلا ةحص طئارش نم ةينلا ربتعا هللا همحر

 زئاج ميقملا قح يف ناضمر موص :رفز لاقو «ةثالثلا انباحصأ لوق يف اهلك تامايصلا

 , 25610ةينلا نودب

 طرشلا اذه ةيمهألو ,ةحصلا هذهل طرش يهف موصلا ةحصل ةيرورض ةينلا نأ عقاولاو

 : موصلا ناكرأ ناونع تحت اهثحب نم اهثحب ساسألا اذه ىلعو. : نكرلا ةلزنم ةينلا تلزنأ

 امهمو .هتيهام نم ًاجراخ وأ هتيهام نم ءزج ناك ءاوس هدوجو هب ام ءيشلا نكر نأ رابتعاب
 هل ةحص طرش وأ موصلا يف نكر يه لهو «ةينلا فييكت يف ءاهقفلا فالتخا نم نكي

 «هيف انكر تسيلو هل ةحص طرش اهنأب انحيجرت عم ,موصلا ناكرأ ناونع تحت اهثحبن اننإف
 ةيادب» ميقلا هباتك يف هيف افلتخم انكر اهرابتعاب اهثحب يذلا دشر نبا هيقفلل ةعباتم

 .«؛دهتجملا

 ١4 - موصلا ةحصل طرش ةينلا 9" :

 هنأل ؛ ةّينب الإ بودنملاو تجارلا مايصلا نم هريغ موص الو ناضمر موص حصي هل

 0 امنأو ٠ «تاّينلاب لامعألا امنإ» : ِدِلَكَع 0 ةالصلاك ةينلا 0 و .ةضحم ةدابع

 . ةقباسلا ةرقفلا يف هانركذو - هللا همحر  رفز

 «هانركذ يذلا حيحصلا فيرشلا ثيدحلاب دودرم رفز مامإلا لوق نأ حضاولا نمو

 ىلاعت هلل هلل ًاصلاخ هرايتخاب ناسنإلا هب موقي امل مسا ةدابعلاو «ةدابع ناضمر موص نألو

 )١17580( .«دهتجملا ةيادبو ج 2١ص”73١.

 87ص «؟ج « يناساكلل «عئادبلا» ةلتدفكل] .

 ) )17187كج .«عومجملا» قف ١ص جا «١:ينغملا» 287ص جا ىعئادبلا» ص9١".

 كف



 الف .بلقلا اهلحم ةينلا نأب ًاملع ,ةينلا نودب ققحتت ال يناعملا هذه لكو .هرمأل ةعاطو

 «ناضمر نم ًادغ نأ ليللا يف هبلقب رطخ اذإ اذه ىلعو .ناسللاب اهب قطنلا اهل طرتشي

 موصلا ةين هدنع تلصح دقف .موصلا ةضيرفب ًامايقو ىلاعت هلل ةعاط هيف مئاص هنأو

 :ةيولظملا

 : 3045 قةبئلا تقو 4

 ةيكلاملاو «ةيعفاشلاو ,ةلبانحلا دنع ليللا نم ءزج يأ وه ناضمر موصل ةينلا تقو

 . مهريغو

 يف ةينلا عوقو لضفألا ناك نإو «راهنلا يف ةينب ناضمر مايص هيزجي : ةيفنحلا لاقو
 .رجفلا دنع وأ رجفلا لبق ليللا

 هذه نمو «هيلإ ريصملا يغبنيف «ةفيرشلا ثيداحألا هديؤت يذلا وه روهمجلا لوقو

 059 مايص الف «رجفلا لبق مايصلا عمجي مل نم» : ع هلوق ثيداحألا

 برشو لكأ نم موصلا يفاني ام ةينلا دعب لعف ءاوسو ءرجفلا عولطو سمشلا بورغ

 . لعفي مل مأ عامجو
 ١6 307400موي لكل ةينلا بحت له :

 نعو .رذنملا نباو ,يعفاشلاو «ةيفنحلاو «ةلبانحلا لاق اذهب .موي لكل ةينلا بجتو
 بهذم اذهو ,هعيمج موص ىون اذإ ناضمر رهش عيمجل ةدحاو ةين هئزجت هنأ دمحأ

 موي لك ىون ول امك زاجف .موصلا ةينل هسنج حلصي نمز يف ىون هنأل ؛قاحسإو .«كلام
 دسفي ال هنأ ليلدب ةلصفنم تادابع ناضمر مايأ نأل ؛ حجرأ لوألا لوقلاو .هتليل قف

 ةين هنم موي لك جاتحيف ءاضق مايصلا تهبشأف اهيفاني ام اهللختيو .ضعب داسفب اهضعب

 .ةدح ىلع

 2 ا تالا عر اححلاو يدق ع نجم مل
 «4ج ««يئاسنلا ننس» ء177ص ءالج :«دواد يبأ ننسو .475ص اج .«يذمرتلا عماج» )١1584(

 . مايصلا نع ةميزعلاو ةينلا مكحي (مايصلا عمجي) ىنعمو «.155ص

 .865 ص ء”7ج .«عئادبلا» ىقف#”ص ءا”ج .يينغملا» (١؟86)

 :ه



 :054ِةينلا نييعت  ١٠هأ

 .بجاو موص لك يفو ناضمر موص يف ليللا نمو موي لك يف ةينلا نييعت بجيو
 صن «هرذن نم وأ .هترافك نم وأ ,هئاضق نم وأ «ناضمر يف ادغ موصي هنأ دقتعي نأ وهو

 ةفينح يبأ لوق وهو .ةقلطم ةين هيزجت هنع ةياور يفو .- ىلاعت هللا همحر  دمحأ هيلع
 .هل ةينلا نييعت بجي الف «هنيعب نمز يف قع همايص نأل اع ناك اذإ

 ءىرما لكل امْنِإو «تاينلاب لامعألا امنإ» :لك هللا لوسر ثيدح لوألا لوقلل ةجحلاو

 .ةينلا نييعت بوجو يف رهاظ وهو ««ىون ام

 :059ةددرتملا ةيئلا - 7

 .هتليل يف ناضمر لاله .لالهلا َري مل اذإ نابعش نم نيثالثلا موي وه كشلا موي

 .انلق امك روهمجلا دنع ةيحصم ريغ وأ ةيحصم ءامسلا تناك ءاوس اذهو

 «نابعش نم نيثالثلا ةليل رتق وأ ميغ ناضمر لاله ةيؤر نود لاح اذإ : ةلبانحلا دنعو

 .همايص نع يهنملا كشلا موي مويلا اذه ربتعي الو ,نابعش نم نيثالثلا موي مايص بجو

 ,(0518لبق نم اذه انركذ دقو

 نم  نابعش نم نيثالثلا موي  ًادغ ناك نإ همايص يف ىون اذإ .لوقلا اذه ىلعو

 مئاص انأف ناضمر نم نكي مل نإو ءناضمر نم لوألا مويلا وه ًاضرف مئاص انأف ناضمر
 نع موصلا اهب عقيف نابعش نم نيثالثلا ةليل مايص اهب حصي ةددرتملا ةينلا هذه ءًاعوطت

 .كلذل هنأ رهظ نإ ناضمر نم لوألا مويلا

 موصل ةينلا صالخإ مدعو اهيف ددرتلا دوجول ةينلا هذه حصت ال :ةيعفاشلا دنعو

 .هدحو ناضمر

 ."798ص «."5ج .(«عومجملا» ,9 57-4ص «.”ج .(ينغملا» )١1585(

 .«عومجملا» .17١٠/ص«ةيميت نبا ىواتف نم ةيهقفلا تارايتخالا» ,.4 64-١ ص .7”ج .«ينغملا» (١؟83)

 "1717-78 ص 5ج

 .2(7١؟55و ةرقفلا (8١١م)

 5ك



 :2345هنامزو تارطفملا نع كاسمإلا : ًايناث 6١م“

 . هنودب موصلل دوجو الف .هيف فالخ ال يذلا موصلا نكروه تارطفملا نع كاسمإلا

 دسفي 00 نمو رسل يفانتو .عرشلا يف تتبث تتبث يتلا يه تارطفملا هذهو . ةداع

 . هركذنس يذلا ليصفتلا ىلع ًاعرش هب لتعي الو هموص

 :كاسمإلا نامز -4

 عولط نم يأ .ًاراهن كاسمإلا يأ  هيلايل نود ناضمر رهش مايأ وه كاسمإلا نامزو

 يلايل يف عامجلاو بولاو لكألا نم تاردقملا حابأ يلاعت هللا 0 - ليللا ىلإ رجفلا

 : ىلاعت هلوق ىلإ . . .«مكاسن ىلإ را مايّصلا َةَليَ مك ُلجأ» : ىلاعت هلوقب ناضمر

 ضيبألا ٌطْيَخلا مكل َنّيبتي ىتح اوُبَرْشاو اوُلكو ,مكل هللا َّبَتَك ام اوُعَتباو نمو راب َنآلافإ»

 ليللا ةملظ نم راهنلا ءوض مكل نيبتي ىتح : يأ ""4رْجَفلا نم دوسألا طيخلا نم
 اومتأ مث : ىلاعت هلوقب راهنلا يف ءايشألا هذه نع كاسمإلاب ىلاعت هللا رمأ مث رجفلا نم

 نم تارطفملا نع كاسمإلا وه موصلا نكر نأ ىلع كلذ لدف .7'"2ليللا ىلإ مايّصلا

 .ليللا ىلإ رجفلا عولط نم وه كاسمإلا اذه تقو نأو ءعامج وأ برش وأ لكأ

 ىلإ رجفلا عولط نم كاسمإلا تقو نوكيف ,سمشلا بورغ وه انه ليللاب ددصقملاو

 . سمشلا بورغ

 بورغ ىلإ رجفلا عولط نم وه كاسمإلا تقو نأ ىلع ةيآلا ةلالد نم هانركذ ام ديؤيو
 نع متاح نب يدع ثيدح يف ءاج ام اهنمو ؛ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا يف درو ام سمشلا

 طيخلا نم ضيبألا طيخلا مكل نّيبتي ىتح» : ىلاعت هلوق ىنعم يف» : كك هللا لوسر

 نع رخآ ثيدح يفو 22"؟"«راهنلا ضايبو ليللا داوس كلذ امّنِإ : «رجفلا نم دوسألا

 .5ج .؛عومجملا» ,488-85 ص ءا"ج ««ينغملا» .١٠75ص .١ج .ىدهتجملا ةيادب» )١189(

 .١5ص .7ج .«عئادبلا» 2” ١4ص

 )١1750( ةيآلا :ةرقبلا ةروس] /١141[. )١7581١( ةيآلا :ةرقبلا ةروس] /141[.

 «يذمرتلا عماج» .هرص .7ج .«(ملسمو يراخبلا) ناخيشلا هيلع قفتا اميف ناجرملاو ؤلؤللا» )١1١97(
 .784ص ."ج .يذوحألا ةفحت هحرشب

 و



 تبرغو ءانهاه نم ٌراهنلا ٌربدأو ءانهاه نم ُليللا َلبقأ اذإ» :لاق هنأ لي هللا لوسر

 . """9يمئاصلا رطفأ دقف يويكلا

 ,قداصلا رجفلا عولط وهو موصلا تقو لوأ نأ نّيب - يدع ثيدح لوألا ثيدحلاف

 تقو ةياهن وهو  مئاصلل راطفإلا تقو لوأ نأ نيب .رمع ثيدح- يناثلا ثيدحلاو
 نم دوصقملا ىنعملا وه سمشلا بورغ نوكي اذه ىلعو . سمشلا بورغ وه  كاسمإلا
 ُهَءْدَبو ليللا لوأ نأ يأ .4 ليألا ىلإ َمايّصلا اوُمتأ ٌمث» :ىلاعت هلوق يف «ليللا» ةملك

 .سمشلا بورغب نوكي

 لوسرلا ثيداحأ يف لوصألل عماجلا جاتلا» بحاص هركذ دقو 8ص « 32ج .«؛ناجرملاو ؤلؤللا» ( ١79437

 . ها" ص 37ج .«جاتلا» : مئاصلا رطفأ دقف سمشلا تباغو راهنلا ربدأو ليللا لبقأ اذإ : ظفلب ذلك
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 ىتواسلال صرع

 اهيف بجي امو موصلا تالطبم

 تاللطبملا عناومو

 :ثحبلا جهنو .ديهمت 6

 يه هذهو ,هتقيقحب بهذتو .هضقانتو كاسمإلا يفانت يتلا يه موصلا تالطبم

 بجوي ام اهنمو ءاهيف فلتخملا اهنمو ءاهيلع قفتملا اهنم عاونأ يهو .موصلا تارطفم

 دجوت دق موصلل تاللطبملا هذه نإ مث . ةرافكلاو ءاضقلا بجوي ام اهنمو .طقف ءاضقلا

 ةيعرش معناومل ةرافكلاو ءاضقلا بوجوو ؛.هنالطبو موصلا داسف نم اهرثأ اهيلع بترتي الو

 . موصلا تالطبم ىلع راثآلا هذه بيترت عنمت

 : يلاتلا وحنلا ىلع نيبلطم ىلإ ثحبملا ذه مسقن مدقت ام ىلع ءانبو

 .اهيف بجي امو موصلا تالطبم :لوألا بلطملا

 .نالطبلا عناوم : يناثلا بلطملا

 لوألا بلطملا

 اهيف بجي امو موصلا تالطبم

 :ثحبلا جهنو ديهمت - 5

 .ةرافكلا ءاضقلا عم نوكي دقو .طقف ءاضقلا اهيف بجاولا نوكي لق موصلا تاللطبم

4 



 جورخ اهنمو .هب رطفي ام هفوج ىلإ مئاصلا لاخدإب نوكي ام اهنم موصلا تالطبم نإ مث
 دادتراب نوكي ام اهنمو .هب قلعتي امو عامجلاب نوكي ام اهنمو ,سافنلاو ضيحلاب مدلا
 ءيقلاو ةماجحلاك ىرخأ رومأب نوكي ام اهنمو . هللاب ذايعلاو  هنيد نع مئاصلا ملسملا

 .هفوج ىلإ مئاصلا هلخدي ام :لوألا عرفلا

 .ءيقلاو مدلا جورخ : يناثلا عرفلا

 .هب قلعتي امو عامجلا :ثلاثلا عرفلا

 .ةدّرلا : عبارلا عرفلا

 .ةينلا لدبت :سماخلا عرفلا

 لوألا عرفلا

 (5؟9هفوج ىلإ مئاصلا هلخدي ام

 :برشلاو لكألا :ًالوأ - ٠١7

 .هموص ًاركاذ ًادماع ناضمر يف مئاص وهو برش وأ لكأ نم هفوج ىلإ لخدأ نم

 . مهيقفاومو ةيعفاشلاو ةلبانحلا دنع ءاضقلا هيلعو .هموص لطبو هموص دسفأ دقف

 حلصي ام ًادمعتم برش وأ لكأ اذإ ةرافكلاو ءاضقلا هيلع : مهقفاو نمو ةيفنحلا لاقو

 موصلا داسف ىلع ءاملعلا عمجأ دقو ءاذه .يوادتلا وأ يذغتلا هجو ىلع امإ ندبلا هب

 يأ  رطفلا نأ ىلع ملعلا لهأ ةماعف هب ىذغتي ال ام امأو هب ىذغتي امب برشلاو لكألاب
 مئاصلا علب اذإو :ةيعفاشلا لوق كلذ ىلع ةلادلا مهلاوقأ نمو ءهب لصحي - موصلا نالطب

 لاق هبو .هموص دسف كلذ وحنو شيشحلاو ةاصحلاو بارتلا لثم ةداعلا يف لكؤي ال ام

 .5ج .«عومجملا» .اهدعب امو 99ص 37ج («عئادبلا» ءاهدعب امو ١٠؟ص 27”ح ,«ينغملا» (١؟555)

 كج .«ىلحملا» ءاهدعب امو 75١9 ص 06ج ,؛ةيميت نبا ىواتف عومجم» .اهدعب امو "ه؟ص

 .7-١750154*ص



 كلام باحصأ ضععبو حلاص نب نسحلا نع يكحو «دوادو .دمحأو .كلامو ,ةفينح وبأ

 :برشلاو لكألا ريغ هفوج ىلإ هلخدي ام :ًايناث ٠8

 امم هوحنو هقلح لثم هدسج يف فوجم وأ هفوج ىلإ هلخدي امب مئاصلا موص لطبيو
 .هنم زرحتلا نكمي امم ناكو .هرايتخاب انركذ ام ىلإ كلذ لصو اذإ .هتدعم ىلإ هنم ذفني

 لخدي ام وأ نذألا نم لخدي وأ .ءاملا وأ طوعسلاك فنألا نم وأ مفلا نم لصو ءاوس

 ةاوادم نم لصي ام وأ ةنقحلاب ربدلا نم فوجلا ىلإ لصي ام وأ .قلحلا ىلإ نيعلا نم

 هبشأف هفوج ىلإ لصاو هنأل ؛هرطفي هلك اذهف ةمومأملا ةاوادم نم وأ .هفوج ىلإ ةفئاجلا

 ءاوس .هفوج ىلإ مدلا لصوف .هرايتخاب هريغ هحرج وأ .هسفن حرج ول كلذكو .لكألا
 . يعفاشلا لاق هلك اذهبو .هنم جرخف داع وأ هفوج يف رقتسا

 ةفئاجلا ىواد اذإ رطفي الو .هقلح ىلإ لزني نأ الإ طوعسلاب رطفي ال :كلام لاقو

 وأ .هقلح يف همعط دجو امف .لحكلا امأو .ةنقحلا يف هنع فلتخاو 1"2ةمومأملا وأ

 اذإو ءدمحأ مامإلا هيلع صن .هموص دسفي مل الإو هموص دسفأو هرطف هيلإ هلوصو ملع
 .هموص دسفي مل ريسيلاب لحتكا

 لحتكا كي يبنلا نأ يور امل موصلا دسفي ال لحكلا : يعفاشلاو ةفينح وبأ لاقو

 . مئاص وهو ناضمر يف

 .ءاضقلا بجو ةفلتخملا ءاهقفلا لاوقأ بسح موصلا داسفب انلق ثيحو

 ةاوادمو «ليلحإلا يف رطقي امو ةنقحلاو لحكلا امأو :مالسإلا خيش لاقو - 48

 .«كلذ نم ءيشب رطفي مل نم مهنمف :ملعلا لهأ هيف عزانت امم اذهف .ةفئاجلاو ةمومأملا

 «ريطقتلاو لحكلا يما نب مهتم ء لحكلا ىنئتسا نم مهنمو ,عيمجلاب رطف نم مهنمو

 نيد نم مايصلا نإف .كلذ نم ءيشب رطفي ال هنأ رهظألاو» : ىلاعت هللا همحر لاق مث

 هللا اهمرح امم رومألا هذه تناك ولف .ماعلاو صاخلا هتفرعم ىلإ جاتحي يذلا نيملسملا

 .هفوج غلبت ثيحب ناسنإلا ندب يف ةعقاولا ةحارجلا يه ةفئاجلا )١1195(

 . غامدلا مأ غلبت ثيحب سأرلا يف ةعقاولا ةحارجلا يه ةمآلا وأ ةمومأملا

 ها



 دلك هركذ ولو «هنايب بجي امم اذه ناكل اهب موصلا دسفيو مايصلا يف هلوسرو ىلاعت

 001401. يداةهرش رئانسا اغلب امك ةقآلا ىلإ لبو ةياسملا هملعل

 . . .موصلا ضقني الد : مزح نبال «ىلحملا» يف ءاج امك ةيرهاظلا للعو

 رابغ الو لحك الو .فنأ يف وأ ليلحإ يف وأ نذألا يف ريطقت الو .طوعس الو ةنقح الو

 059 خلا . . . نحط

 :هنم زرحتلا نكمي الام. ١

 هيلع قشي كلذ ءاقتا نآأل ؛هرطفي ال اذهف قيرلا عالتباك هنم زرحتلا نكمي ال امو

 جرخ اذإ نكلو .قيرلا عالتبا اذكف نارطفي ال امهو .قيقذلا ةلبرغو قيرطلا رابغ هبشأف

 يف ناتياور اهيفف ةماخنلا علتبا نإو .كلذ هرطفأ هعلتباف داع مث نيتفش نيب راصف هقير

 .اهنم زرحتلا نكمأ هنأل يعفاشلا بهذم اذهو .رطفي :(امهادحإ) :ةلبانحلا بهذم

 . ءاضقلا هيلع ىلوألا ةياورلا ىلعو .رطفي ال :دمحأ نع ةيناثلا ةياورلاو

 :قاشنتسالاو ةضمضملا 5

 دصق ريغ نم هقلح ىلإ ءاملا قبسف .هلسغ وأ هئوضو يف قشنت اوأ ' هكا

 «قاحسإو , يعازوألاو « ةيرهاظلا لاق هبو ةلبانحلا لوق اذهو هيلع ءيش الف فارسإ الو

 .هيلوق دحأ ىف ىعفاشلاو

 «ةموض ًاركاذ' ةقوج ىلإ ءاملا .لضوأ هثأل ؛ةموض .دسفي + ةفينح وباو كلام لاقو

 قاشنتسالا يف غلاب وأ ثالثلا ىلع دازف فرسأ نإ امأف .هبرش دمعت ول امك همومص دسفيف

 نوكت نأ الإ قاشنتسالا يف غلابو» :ةربص نب طيقلل لكك يبنلا لوقل ًاهوركم لعف دقف

 ىهن لكك يبنلا نأل ؛هموص دسفيو رطفي هنإف ةلاحلا هذه يف هقلح ىلإ لصو نإف «ًامئاص

 ىلإ لصو ءاملا نألو ؛موصلا هب دسفي هنأ ىلع كلُذ لدف .موصلل ًاظفح ةخلابملا نع

 : 777-774” ص 3 70ج , (ةيميتث نبا ىواتف عومجم» ١) اهادفز

 .١7”ص كج مرح نبال «ىلحملاو» (1759)

 نب



 ثالثلا ىلع ةدايزلاب فارسإلا وأ قاشنتسالا يف ةغلابملا وهو .هنع ىهنم هنم لعفب هقلح '

 .دمعتلا هبشأف

 نم هقلح ىلإ لصو ءاملا نأل موصلا دسفي ال يلبنحلا بهذملا يف رخآ لوق يفو

 .هفنأ يف لخدف هلخن اذإ قيقدلا رابغ هبشأف .دصق ريغ

 . ءاضقلا هيلعف هممص نالطب وأ داسفب انلق ثيحو

 ٠ - نانسألا يف ماعطلا اياقب :

 هموص دسفي ال هنإف هدردزا اذإف .هظفل نكمي ال ًاريسي ماعطلا نوكي نأ :(امهدحأ)

 .ملعلا لهأ كلذ ىلع عمجأ

 همايصو هيلع ءيش الف هظفل نإف .هظفل هنكمي ًاريثك ماعطلا نوكي نأ :(يناشلا)

 ةمادق نبا لاق امك .ملعلا لهأ رثكأ لوق يف هموص دسفأ ًادماع هدردزا نإو .حيحص

 .ءاضقلا هيلعو :- ىلاعت هللا همحر  يلبنحلا

 هلكأي امم ءيش هنانسأ نيب ىقبي نأ دب ال هنأل ؛هموص دسفي ال : ةفينح وبأ لاقو

 .هعالتباو قيرلا هبشأف .هنم زرحتلا نكمي الف

 :0"؟هةأرملا جرفو لجرلا ليلحإ يف ريطقتلا 4

 «ةيعفاشلا دنع هموص دسفي هريغو يوادتلل نهد وأ ءامب لجرلا ليلحإ يف ريطقتلا

 . ةيفنحلا نب دمحمو « فسوي يبأو

 جرف يف ريطقتلا امأ .ةيرهاظلاو ةلبانحلا لوق وهو هموص دسفي ال : ةفينح وبأ لاقو
 .مهدنع فالخ الب اهموص دسفي هنأ ىلع ةيفنحلا ّصن دقف ةأرملا

 234737ص كج ,«عئادبلا» 728”27ص لج .«ىهتنملا ةياغ» ء١١1ص 27ج .«ىلحملا» )١17844(

 75١. 5-١5"*ص 27ج ««ىلحملا»

 نو



 يناثلا عرفلا

 (15؟؟)ءىئىقلاو مدلا جورخ

 : سافنلاو ضيحلا مد : ًالوأ 666٠ه

 :ماملعلا قافثاب

 : حورجلا مدو .ةضاحتسالا مد : ًايناث - لكك

 مد امأو . حيحص اهموصف ؛ةضاحتسملا موص دسفي ال ةضاحتسالا مد جورخ

 . موصلا دسفي ال هجورخ نإف . مئاصلا دسح يف حورجلا

 : ةماجحلاب مدلا جورخ :ًاثلاث - 7

 همزليو .موجخملاو مجاحلا اهب رطفي ةماجحلاب مدلا جورخ نأ ىلإ ةلبانحلا بهذ

 نباو «قاحسإ لاق اذهبو . «موجحملاو مجاحلا رطفأ» : لدي هللا لوسر لوقل .ءاضقلا

 . يدهم نب نمحرلا دبعو .ءاطع لوق وهو «ةميزخ نب قاحسإ نب دمحمو .رذنملا

 رطفي الو مجتحي نأ مئاصلل زوجي : يعفاشلاو ,ةفينح وبأو « يروثلاو كلام لاقو
 نأ ىلع لدي امم «ٌمئاص وهو ّمجتحا خلك يبنلا نأ» سابع نبا نع يراخبلا ىور امل

 .ةخوسنم ةماجحلاب رطفلا ثيداحأ

 :ءيقلا جورخ :ًاعبار 4

 لوق اذُهو .هموص دسفي مل ءيقلا ءىرذ اذإو .هموص دسف ًادماع مئاصلا ءاقتسا اذإ

 .ءاضقلا هيلعف ءيقلاب هممص دسف نمو . يلبنحلا ةمادق نبا لاق امك .ملعلا لهأ ةماع

 275هجا .ةيميت نبال «ىواتفلا عومجم» 45ص 22ج ,«عئادبلا» 7١١21ص كج ««ينغملا» (١؟9569)

 . 7١ ص 21ج , يناكوشلل «راطوألا لين» 27517/صو 7177” ص

 كن



 : ًاثلاث

 ثكلاثلا عرفلا

 هب قلعتي امو عامجلا

 : "9 ”)هتجوز لجرلا عامج 9 848

 دقف دقف .لزني ملوأ لزنأف جرفلا يف هتأرما عماج نم نأ يف ملعلا له أ نيب فالخ ال :

 . ءاهقفلا رثكأ لوق يف ء ءاضقلا هيلع نإو .هموصل ًاركاذ ًادماع ناك اذإ ءهموص لسفأ

 نم : يعازوألا نعو .هيلع ءاضق ال ةرافكلا هتمزل نم : هيلوق دحأ يف يعفاشلا لاقو

 .نيعباتتم نيرهش ماص هنأل ؛ هيلع ءاضق الف مايصلاب رّفك

 ,هموصل ًاركاذ ًادماع مئاص وهو ناضمر راهن يف جرفلا يف عماج نم مزلت ةرافكلا نود

 . ءاهقفلا ةماعلا لوق يف لزني مل وأ لزنأ ءاوس

 ىلاعت هللا همحر دمحأ مامإلا نع هيفف لازنإلا هب نرتقا اذإ جرفلا نود عامجلا نإ

 : ناتياور

 .كرابملا نباو .نسحلاو .ءاطعو .كلام لوق اذهو ءرافكلا هيلع : ( ىلوألا)

 .جرفلا يف عامجلاك ةرافكلا بجوأف عامجب هموص دسفأ هنأل ؛قاحسإو

 هموص دسفأ هنأل ؛ ةفينح يبأو ,.يعفاشلا بهذم وهو هيلع ةرافك ال : (ةيناشلا)

 .ةلبقلا هبشأف ماع عامج ريغب

 : "7 عامجلاب اهموص داسف يف لجرلاك ةأرملا

 كلذكو . ملعلا لهأ نيب فالخ الب عامجلاب اهموص نالطب وأ داسف يف لجرلاك ةأرملاو

 ثيح نم عامجلا دوجول دسفي اهموص نإف ,«تلزنأف جرفلا نود اميف اهجوز اهعماج اذإ
 .نيتلاحلا يف ءاضقلا اهيلعو .ةوهشلا ءاضق وهو « ىنعملا

 :ناتياور دمحأ مامإلا نعف ءاهجرف يف اهجوز اهعماج اذإ اميف ةرافكلا امأ

 كج .«عومجملا» 57ص جا .عئادبلا» ١5١2-١١١ص 20ج .«ينغملا» (*0

١) 

 . 53١ هص « ١1ج .(«ةيدنهلا ىواتفلا» #9ص ؛ 73ج .«عئادبلا» الك” / هس

 .ة8”ص 2235ج ««عئادبلا» 0/6 7ا/ م ص تج .«عئادبلا» 23ق١751-١١١ص 27ج «ينغملا» (1

 .6١73ص ١2ج .«ةيدنهلا ىواتفلا»
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 ,ةفينح يبأو .كلام لوق وهو «ةلبانحلا ضعب رايتخا وهو «ةرافكلا اهمزلت : ( ىلوألا)
 ةرافكلا اهيلع تبجوف .عامجلاب ناضمر موص تكته اهنأل ؛رذنملا نباو ءروث يبأو

 . لجرلاك

 «ناضمر يف هتجوز عماج نمع دمحأ لكس :دواد وبأ لاق .اهيلع ةرافك ال : (ةيناثلا)

 لَك ىبنلا نأ ةياورلا هذه هجوو .ةرافك ةأرما ىلع نأ انعمس ام :دمحأ لاق ؟ةرافك اهيلعأ

 دوجوب لَو هملع عم ءيشب ةجوزلا رمأي ملو «ةرافكلاب ناضمر يف هتجوز عماج نم رمأ
 .اهنم كلذ

 :لاوقأ ةثالث جرفلا يف هتجوز لجرلا عامج يف ةبجاولا ةرافكلا يف :ةيعفاشلا لاقو

 .هدحو جوزلا ىلع ةرافكلا بجت :لوألا لوقلا

 .هتجوز نعو هسفن نع جوزلا ىلع بجت : يناثلا لوقلا

 ..ةرافكلا ةجوزلاو جوزلا نم دحاو لك مزلي :ثلاثلا لوقلا

 ال هنأو ءطقف هسفن نع ةصاخ جوزلا نع ةدحاو ةرافك بوجو ةيعفاشلا دنع حصألاو
 هذه .لاوقأ ةعبرأ ةلأسملا يف  ةيعفاشلا ءاهقف نم  يمرادلا ركذو .ةجوزلا ىلع ءيش

 .اهنع ةرافكو هنع ةرافك :ناترافك هلام يف جوزلا ىلع بجي : عبارلاو ةئالثلا

 ٠١١ جرفلا نود اميف هتجوز لجرلا عامج :

 ءاضقلا اهيلعف تلزنأ نإ : ةيفنحلا دنعف ,جرفلا نود اميف هتجوز لجرلا عامج يف امأ

 اهجوز موص دسفي امنإو ءدسفي ال اهموص نإف لزنت مل اذإ اهنأ كلذ ىنعمو «ةرافك الب
 .لزنأ اذإ

 .لزناف جرفلا نود اميف هتجوز عماج اذإ لجرلا نإ :انلق دقف ةيفنحلا ريغ دنع امأو

 ةرافك ال :(ةيناثلا)و ,ةرافكلا هيلع :(ىلوألا) :دمحأ نع نيتياور ةلأسملا هذه يف نإ

 .ءاهقفلا نم قيرف ذخأ نيتياورلا نم لكبو .هيلع

 لصح اذإ يأ «ةلاحلا هذه يف لجرلاك ةأرملا نإ :لوقلا نكمي كلذ ىلع ًاسايقف

 هك



 ءيش الف لازنإ اهنم لصحي مل اذإ امأو .ءاهقفلا نيب فالتخالا اذه ىلع ,لازنإ اهنم

 ش . حيحص اهموصو اهيلع

 : "9 ةمئان يهو هتأرما لجرلا عامج -

 ةلبانحلا دنع اهيلع ةرافك الو ءاهمزلي ءاضقلاف .ةمئان يهو هتأرما لجرلا عماج اذإ

 ةرافك الو .ءاضقلا اهيلع نإ : عامجلا ىلع ةهركملا يف دمحأ مامإلا هلاق ام ىلع ًاسايق

 .اهيلع ةرافك الو ءءاضقلا اهيلع : كلام مامإلا نعو . يلبنحلا ةمادق نبا لاق امك .اهيلع

 +٠١ - 055ةمئاص يهو هتجور أطي نوئحملا :

 دحاو لك ىلع :انلق نإف ,ةراتخم ةمئاص يهو هتجوز أطوف ًانونجم لجرلا ناك اذإو

 ةرافكلاف ءدمحأ نع نيتياورلا ىدحإو .- ةيعفاشلا دنع لوألا لوقلا ىلع  ةرافك امهنم

 دنع رخآلا لوقلا ىلع طقف هسفن نع جوزلا ىلع ةرافك بجت :انلق إو .اهمزلت

 ال ةرافكلا بوجو نأل ءاضأ اهيلع ءيش الو «نونجم هنأل هيلع ء يش الف ةيعفاشلا

 دنع رخآلا لوقلا وهو ءاهنعو هنع ةرافك بجت :انلق نإو . جوزلا ىلع وه امثإو .اهيقالي

 ال ابك لدحا ةاهآ ننل هنألا ةةردكسلا ايسرت اهلدح الو ةرافكلا ةحورلا مزلي -أ

 نألو ؛لمحتلل حلاص هلام نأل ؛اهنع نونجملا لام يف ةرافكلا بجت : يناثلا لوقلاو - ب

 . هلام يف ةنومضم نونجملا ةبانجو ,ةبانجلاك ءاطولاو هئطوب تبجو ةرافكلا

 : 29 عامجلا راركت 4

 ءدحاو موي يف رثكأ وأ ةيناث ةرم اهعماج مث .نامئاص امهو هتجوز لجرلا عماج اذإو

 .177”ص ءالج .«ينغملا» ةنضنف)

 ."84ص .7ج ((عومجملا» )*١10(

 .3؟ج ««عئادبلا» 88”*2-*84ص 25ج .«عومجملا» .1-7١178ص ء”ج .«ينغملا» )17١05(

 .١١٠ضص

 هاب



 نع رّفك دق جوزلا نكي مل اذإ اذه .ملعلا لهأ نيب فالخ ريغب هئزجت ةدحاو ةرافكف

 يأ  ةيعفاشلا دنع مكحلا كلذكف لوألا هعامج نع رّفك دق ناك نإف .لوألا هعامج

 .- يناثلا هعامجو لوألا هعامج نع ىلوألا ةرافكلا هئزجت

 . طقف لوألا هعامج نع تأزجأ ىلوألا ةرافكلا نأل ؛ةيناث ةرافك همزلت : ةلبانحلا دنعو

 فداصي مل يناثلا عامجلا نأ مهتجحو .ةفينح وبأو .كلام لاق ةيعفاشلا لوقبو

 . ليللا يف عامجلاك ًائيش بجوي ملف 2 هتحص عنم وأ هدسفأ او

 .لوألا عامجلاك ةرافكلا بجوأف .ناضمر ةمرحل مرحم ءطو هنأ : ةلبانحلا ةجحو

 : ةقرفتم مايأ يف عامجلا راركت 2-0

 يف اهعماج هنأ يأ ماّيأ يف وأ نيموي يف نامئاص امهو هتجوز لجرلا عماج نإو

 لحادتت ملف  ةدرفنم ةدابع موي لك موص نأل ؛ةرافك موي لكل هيلع تبجو - موي لك

 .دوادو «كلام لاق !ذهبو .رفكي مل مأ لوألا هعامج نع رفك ءاوس اذهو ءاهترافك

 مايأ نم رخآ راهن يف عماج مث .لوألا هعامج نع رّمك دق ناك اذإ : ةلبانحلا دنعو

 .لوألا هعامج نع رّمك دق نكي مل نإو . يناثلا هعامج نع ةيناث ةرم ةرافك هيلعف .مايصلا

 :نالوق مهدنعف رخآ موي يف عماج مث

 يف يلبنحلا يقرخلا مامإلا قالطإ رهاظ وهو .ةدحاو ةرافك هئزجت :(لوألا)

 نأل ؛ ةيفنحلاو .يعازوألاو .يرهزلا بهذم وهو .ةلبانحلا ضعب رايتخا وهو .(«هرصتخم»

 ةمرح كته نم رطفلا اذه هنمضت امو عامجب ناضمر يف رطفلا يه ةيانج نع ءازج ةرافكلا

 - ةرافكلا يهو  اهيف بجي ام ءافيتسا لبق ةبانجلا هذه ببس رركت دق ثيحو .ناضمر

 رركت اذإ (دودحلا مئارج يف) ّدحلا لخادت يف مكحلا وه امك لخادتت نأ نذإ بجيف

 . ءافيتسالا لبق هببس

 .عامج لك نع ةرافك همزلي لب ةدحاو ةرافك هئزجت ال : ةلبانحلا دنع ( يناثلا لوقلاو)

 اذهو ,ةلبانحلا ءاهقف ضعب لوقلا اذه راتخاو ,ناترافك هتمزل نيموي يف نيترم عماج اذإف

 نأ لوقلا اذهل ةجحلاو .لوحكمو .ءاطع نع يورو ء.رذنملا نباو ,.كلامو ,.ثيللا لوق

 هذه داسفإب ةرافكلا تبجو اذإف .ةيعفاشلا لاق امك ,ةدرفنم ةدابع ناضمر نم موي لك

 هم



 .اهببس رركت اذإ ةرافكلا لخادتت مل عامجلاب رطفلاب ةدابعلا

 :(359رطفلل رذع امهدحأل أرط مث هتجوز عماج ١١او/ك

 امك رطفلل رذع اهل وأ هل لصح مث ناضمر راهن يف نامئاص امهو هتجوز عماج نمو

 يف عامجلا دعب ةجوزلا تضاح وأ .ّنج وأ ءرطفلا هل حيبي ًاضرم عامجلا دعب ضرم ول

 ؟ةرافكلا طقست لهف .راهنلا رانثأ

 .نوشجاملا نباو «؛ثيللاو ,.كلام لاق اذهبو ,ةرافكلا طقست ال :ةلبانحلا لاق

 .قاحسإو

 ةيفنحلا جتحاو .نيبهذملاك نالوق يعفاشللو .امهيلع ةرافك ال :ةيفنحلا لاقو

 جوزلا ىلع ءىراطلا رذعلل موصلل اقحتسم هنوك نع جرخ مويلا اذه موص نأب مهبهذمل

 : , 35 9رفاسملا موصك ةرافك هيف ءطولاب بجي ملف ,ةجورلا ىلع وأ

 امك اهطقسي الف ,ةرافكلا بوجو دعب أرط رطفلل رذعلا نأب مهبهذمل ةلبانحلا جتحاو

 «مان عامجب ناضمر يف ًابجاو ًاموص دسفأ هنألو ؛ًارفس ثدحأ مث «ةرافكلا هيلع تبجو ول

 .رذع أرطي مل ول امك هيلع ةرافكلا ترقتساف

 05 ؟ةرافك همزلت له .عماج مث لكألاب رطفأ - 0

 عماجي نأ لبق لكألاب رطفأف ,ناضمر راهن يف هتجوز عماجي نأ لجرلا دارأ اذإ

 : يتأي ام باوجلاو ؟ال مأ ةرافك هيلع لهف اهعماج مث .هتجوز

 هيلع اذهف ءناضمر راهن يف لكأ ول امك هموصل ًاركاذ ًادماع عامجلا ريغب رطفأ نم

 نالوق هيفف لكألاب هراطفإ ببسب عماج اذإ هيلع ةرافكلا بوجو امأ .فالخ ريغب ءاضقلا

 :ءاملعلل ناروهشم

 )١106( الج («ينغملا» ص175-1١760.

 )١102( نيجوزلا نم رطفلل رذعلا هيف ماق نمب صتخي ةيفنحلا دنع ةرافكلا طوقس نأ يل ودبيو .

 )١11١7( ل 26ج ,«ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم»
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 يبأو دمحأو كلامك ءاملعلا روهمج لوق وهو , ةرافكلا هيلع بجت : لوألا لوقلا

 . مهريغو ةفينح

 . ىعفاشلا بهذم وهو ةرافكلا هيلع بجت ال : يناثلا لوقلا

 : هلوقب - ىلاعت هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش اهضرعي امك لوألا لوقلل ةجحلاو

 وأ لكأل دساف هموصو ؛هيف كاسمإلا هيلع بجو اذإ ,ناضمر رهش موص هيلع بجو نم

 عامجلاك اهنم ًائيش لوانت اذإف مايصلا تاروظحم نع كاسمإلا همزل دقف ةين مدع وأ برش
 ةمرح كته نأل ؛دسفملا اذه ىلع ءانب هدسفأ اذإ حيحصلا موصلا يف هيلع ام هيلع ناك

 صاع هنأل ؛دشأ عضوملا اذه يف كتهلا اذه نإ لب ,نيعضوملا يف لصاح ناضمر

 ول هنألو ؛دكوأ هيلع ةرافكلا تناكف نيترم ًايصاع راصف .ًايناث هعامجب صاعو ًالوأ هرطفب

 يف عماجي نأ ديري دحاو لك ىلإ ةجحو ةعيرذ كلذ راصل ةرافكلا هيلع بجت مل
 اذإ هنأ كلذ ىنعمو ,عماجي مث لكألاب ًادماع رطفي نأ .ةرافكلا نم برهتيو ناضمر راهن

 عم ةرافكلا هيلع بجت مل لكألا دعب عماج اذإو «ةرافكلا هيلع تبجو لكألا لبق عماج

 قيرفتلاو لوقلا اذه لثمو .ناضمر ةمرح كته هيف يذلا عامجلا ىلع لكألاب ىوقت هنأ

 ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق امك هلثمب درت ال ةيمالسإلا ةعيرشلا يف عينش نيتلاحلا نيب

 .- ىلاعت هللا همحر

 208؟ةرافكلا هيلع لهو .هدحو لالهلا ىأر نم عامج ١٠و74

 لاله  لالهلا ىأر نم ىلع مايصلا بوجو ىري ءاملعلا روهمج نأ قبس اميف انركذ

 رطفأ لب - هتيؤر ىلع ءانب - ناضمر نم لوألا مويلا مصي مل نإف 22""؟هدحو  ناضمر

 ؟ةرافكلا هيلع بجت لهف ءهتجوز عامجب هيف

 . ةرافكلا هيلع بجت : ةيعفاشلاو ,ةلبانحلا لاق

 .ٌدحلاك هيف فلتخم لعفب بجت الف «ةبوقع اهنأل بجت ال :ةفينح وبأ لاقو

 هيلع هب تبجوف .عامجب ناضمر قف امري رطفأ هنأب ةرافكلا تبوجوب نولئاقلا جتحاو

 )4:*١( ص كج .«عومجملا» .6١ا/١1ه5ص 27ج ««ينغملا» 2931١ 5386.

 )١1١09( ةرقفلا 17517 21.



 اهنأ وأ «ةبوقع تسيل ةرافكلا نإ مث .هتداهشو هريغ ةيؤرب ناضمر تبث ول امك ةرافكلا

 يف ةرافكلا بوجوب ضقتني مهسايق نإ مث ءدودحلاب ساقت الف ,ةصلاخ ةبوقع تسيل

 .ريصقلا رفسلا يف رطفلا زاوج يف فالخلا دوجو عم عامج هيف لصح اذإ ريصقلا رفسلا

 :ةلأسملا هذه يف مالسإلا خيش يأر - 4

 هدحو ناضمر لاله ىأر نمو» :- ىلاعت هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 امكو .موصلا يف دمحأ مامإلا نع لبنح هلقنو .هريغ الو موصلا همزلي مل هتداهش تدر

 ,(051)(هدحو ىحضي الو - تافرع ىف فقي ال يأ فرعي ال

 .هدحو لالهلا ىأر لجر نع ةلأسم ىلع ًاباوج  ىلاعت هللا همحر  ةيميت نبا لاقو

 : لَك يبنلا لوقل لاوقألا رهظأ اذهو .سانلا عم رطفيو سانلا عم موصي :(ثلاشلاو)

 نأ اذه ىنعمو «نوحضت موي مكاحضأو «نورطفت موي مكرطفو «نوموصت مخل مكموص)»

 ."5"9سانلا مظعمو ةعامجلا عم رطفلاو موصلا

 هللا همحر  ىري هنأ يف ناحيرص رخآلا هلوقو .ىوتفلا هذه يف مالسإلا خيش لوقف

 راطفإلا هل زاج موصلا همزلي مل اذإو .موصلا همزلي ال هدحو لالهلا ىأر نم نأ - ىلاعت

 . هيلع ءيش الو ,عامجلاو برشلاو لكألاب هيف

 :(؟'9ءاسنلا ةقحاسم ٠>

 ءامهيلع ءيش الف ينم امهنم لزني مل يأ الزنت ملف ناتأرما تقحاست اذإ

 دود عماجملا مكح امهمكح نوكي لهو .امهموص دسف اتلزنأ نإو . حيحص امهموصو

 ةأرملا نم عامجلا نأ ىلع ناينبم ناهجو هيف ؟لاحب ةرافك امهمزلي ال وأ ؟لزنأ اذإ جرفلا
 ؟ةرافكلا بجوي له

 : يلبنحلا ةمادق نبا لاق امك مهدنع نيهجولا حصأو .ةلبانحلا دنع نيتياور ىلع

 ٠١. 5ص «.«ةيميت نبا ىواتف نم ةيهقفلا تارايتخالا» (19)

 ١١-١١6., 1ص 76ج .«ةيميت نبأ مالسإلا خيش ىواتف عومجم» )1١*١(

 .١؟4ص .”ج .«ينغملا» ةلياضتنف]
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 هيلع صوصنملا ىنعم يف الو .هيلع صوصنمب سيل كلذ نأل امهيلع ةرافك ال امهنأ

 . لصألا ىلع ىقبيف

 :2339هتجوز مئاصلا لجرلا ليبقت 0١

 ؟امهمايص يف كلذ رثأ امف ,نامئاص يهو وه وأ .مئاص وهو هتجوز لجرلا لبق اذإ
 : يلي امك كلذ ىلع باوجلاو

 ءامهدحأ موص دسفي الف ينم امهدحأ نم لزني مل يأ يه الو وه لزني مل اذإ :ًالوأ

 يراخبلا ناخيشلا هجرخأ يذلا ثيدحلل .ملعلا لهأ نيب كلذ يف فالخ الو

 يبنلا َّنأ»  اهنع هللا يضر  ةشئاع نينمؤملا مأ نع  ىلاعت هللا امهمحر  ملسمو
 .«هبرأل مككلمأ ناكو ءمئاص وهو لّبقي ناك ذك

 لازنإلا هبشأف ءهتجوز ةرشابمب لزنأ هنأل ؛رطفيف - ينمي يأ جوزلا لزني نأ :ًاينا
 مكحلا كلذكو .ليبقتلاب لازنإلا كلذكف موصلا دسفي اذهو .جرفلا نود عامجلاب

 .ثيح اهنم عامجلا دوجول دسفي اهموص نإف  ينملا اهنم لزن يأ  ةأرملا تلزنأ اذإ :
 .اهيلع الو هيلع بجت الف ةرافكلا امأ .ءاضقلا اهيلعو ,ةوهشلا ءاضق وهو .ىنعملا

 . ةيعفاشلاو ةيفنحلا دنع اذهو

 اذإ جرفلا نود عامجلا يف ةرافكلا بوجو يف دمحأ نع ناتياور ةلبانحلا دنعو

 ,ةرافكلا هيلع :(ىلوألا ةياورلا)و .هلثم لازنإلا عم ليبقتلاو .لازنإ هب نرتقا
 .هيلع ةرافك ال : (ةيناثلا)و

 «(لجرلاك يذمت اهنأل كلذب ءاهقفلا حرصي مل نإو ةجوزلا وأ) جوزلا يذمي نأ : ًاثلاث

 . ةلبانحلا دنع اهموص وأ هموص دسفيف

 «نسحلا نع كلذ يورو .يذملاب موصلا دسفي ال: يعفاشلاو ةفينح وبأ لاقو

 .«عومجملا» 2756 ص .178ج 2(ةيميت نبا ىواتف عومجم» ء1-١١117ص "جا .«ينغملا» (1815)

 ةيشاح» ”2٠١7 ص اج .«عئادبلا» "203١7 ص .5ج .مزح نبال «ىلحملاو ,"56ص ."5ج

 ء7ج .(ملسمو يراخبلا) ؛ناخيشلا هيلع قفتا اميف ناجرملاو ؤلؤللا» ٠050 8ص .١ج .«يقوسدلا

 .6١5ص .4ج .ةراطوألا لين» 2٠١ ص
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 .لوبلا هبشأف لسغلا بجوي ال جراخ هنأل ؛ يعازوألاو . يبعشلاو

 .لوزنلا اذه اهب نرتقي مل وأ .يذملا

 ٠١817 - يتآلاب هزجون ليصفت هيف هوحنو ليبقتلاب موصلا داسف يف ةيكلاملا بهذمو :

 هذهو «ةريبك وأ ةباش ةجوزلو .خيش وأ باش جوزل عامجلا تامدقم مهدنع هركت

 هذهو ءرظنلاو ءركفتلاو «ةبعالملاو .ةرشابملاو «ةلبقلا : مهدنع اهيف لخدي تامدقملا

 تامدقمب يذملا وأ ينملا لوزن مدعب نظلا لصح وأ ةمالسلا تملع اذإ اميف ةهاركلا

 اذإ امأ .ةذللا ليصحت تامدقملا هذه لعف نم دصقلا ناك وأ ءاهانركذ يتلا عامجلا

 الف ةمحرلاو فطعلل وأ .عادول ةلبقلا تناك وأ .ةذللا دصق نودب اهوحنو ةلبقلا تناك

 هنإف يذملا وأ ينملا لوزن نم ةمالسلا مدع ةجوزلا وأ جوزلا نظ وأ ملع اذإ مث .ةهارك

 ةلاح يف ةجوزلا وأ جوزلا ىذمأ وأ ىنمأ اذإف .اهانركذ يتلا عامجلا تامدقم ةرشابم مرحي

 ةلاح يف ءاضقلا عم بجتف ةرافكلا امأ . موصلا داسفل ءاضقلا بجيف .ةمرحلا وأ ةهاركلا

 نأ :بهشأ لوق اهحصأ لاوقأ ةثالث اهيفف ةهاركلا ةلاح يف امأ «لازنإ لصح اذإ ةمرحلا

 .©2'©ءاضقلا عم ةرافك ال

 : ةلبقلا مكح همكح نوكي ام 4

 يتلا ماكحألا يف ةلبقلاك اهوحنو ةعجاضملاو .ةوهشب سمللاو .ةقناعملا نإو اذه

 امسح موصلا داسف ةلاح يف بجي امو هداسف مدع وأ موصلا داسفب قلعتي اميف اهانركذ

 .ةفلتخملا بهاذملا ءاهقف نع ةلبقلا يف اهانركذ يتلا لاوقألا

 ؟نيمئاصلا نيجوزلل ليبقتلا لحي له - 6

 يأ  لزنأ هتجوز لّبق اذإ هنأ هنظ ىلع بلغي ثيحب ةطرفم ةوهش اذ لّبقملا ناك اذإ

 لحي مل نع تم يأ - تلرنأ اهجوز تلبق اذإ اهنأ ةجوزلا نَظ ىلع بلغ وأ .- ىنمأ

 مرحي امك مرحتف امهموصل ةدسفم اهنأل ؛ ةبعالم وأ ةقناعم وأ سمل نم هوحنو ليبقتلا امهل

 هرك لازنإلا هنظ ىلع بلغي ال هنكلو ةرهش اذ ءةجوز وأ ًاجوز ءلّبقملا ناك نإو .لكألا

 .ه088ص ق3كج ««يقوسدلا ةيشاحو»و «ريبكلا حرشلا» )١131١15(
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 نأل ؛ةلاحلا هذه يف كلذ هيلع مرحي ال نكلو .داسفلل هممص ضرعي هنأل ؛ليبقتلا هل

 لّبقملا ناك ْنِإو .كشلاب ميرحتلا تبثي الو .هيف كوكشم موصلا داسف ىلإ ليبقتلا ءاضفإ
 بهذملا يف ناتياور هيفف زوجعلا هلثمو .مرهلا خيشلاك هتوهش ةلبقلا كرحت ال نمم

 : يلبنحلا

 4 يبنلا نأل ؛ يعفاشلاو ,ةفينح يبأ بهذم اذهو .كلذ امهل هركي ال : (امهادحإ)
 .هانعم يف ةوهش يذ ريغو ,هبرأل ًاكلام ناك امل مئاص وهو لقي ناك

 ,©71ةوهشلا ثودح نمأي ال لّبقملا نأل ؛ليبقتلا هركي :(ةيناثلا)

 اهب نرتقا نإو «نيمئاصلا ةجوزلاو جوزلل ةلبقلا حابت :ةيرهاظلا دنعو - م6

 هل ةحابملا هتمأو هتأرما عم لجرلل ةرشابملاو ةلبقلا امأو» : يرهاظلا مزح نبا لاق «لازنإ
 لازنإ اهعم ناكأ يلابن الو ءًاخيش وأ ًالهك وأ ناك ًاباش مئاصلل اهبحتسن ةنسح ةنس امهف

 .©2532(نكي مل وأ هيلإ دوصقم

 : نيمئاصلا نيجو زلل ةلبقلا عوضوم يف حجارلا لوقلا 5

 كيرحت هنم فيخ اذإ الإ حابم رخآلل نيمئاصلا نيجوزلا دحأ ليبقت نأ حجارلاو

 : اهنع هللا يضر  ةقيدصلا ةشئاع نينمؤملا مأ لوق كلذ ىلع لديو ,عنميف ةوهشلا

 .«هبرأل مككلمأ ناك هنكلو .مئاص وهو رشابيو .مئاص وهو لق لَو هللا لوسر ناكو»

 ال نم نيبو مهنع عنميف ليشتلاب هنوهش :كيوحت هيلع ' يشحن نم نيب قيرقتلا .ىوبقيو
 نع ل هللا لوسر لأس الجر نأ» :هيفو ةريره يبأ ثيدح هل حابيف كلذ هيلع ىشخي

 يذلا اذإو , خيش هل صخر يذلا اذإف ءاهنع هاهنف رخآ هاتأو هل صخرف مئاصلل ةرشابملا

 , 25390باش هاهن

 )١1815( 24ج «؛راطوألا لين» ء7١1-7١١ص ,.”ج .«ينغملا» ص١ 5١؟.

 .١٠7هص .ج .«ىلحملا» (1915)

 ىنعمو ءاهرطوو سفنلا ةجاح : يأ «هبرأل مككلمأ» ىنعمو 7١ص ءالج .«دواد يبأ نئس» (1717)

 .ديلاب سمللا انه ةرشابملا (رشابي)

53 



 /١1 - ؟ةأرملا ىلإ هراركت وأ رظنلاب موصلا دسفي له 0510

 هموص يف هلك كلذ رثأ امف «لزني مل وأ لزناف ,رظنلا ررك وأ ةأرما ىلإ لجرلا رظن اذإ

 ؟هداسف مدعو هداسف ةهج نم

 :تالاحلا فالتخاب فلتخي باوجلا

 . موصلا هب دسفي الف لازنإ هرظنب نرتقي ال نأ : ىلوألا ةلاحلا

 ءاطعو دمحأ مامإلا دنع اذهو .موصلا هب دسفيف ينملا لازنإ هب نرتقي نأ :ةيناثلا ةلاحلا

 لازنإ هنأل ؛رذنملا نباو  يعفاشلاو « ةفينح وبأو .يروثلاو .ديز نب رباج لاقو

 لعفب لازنإ هنأ موصلا داسفب نيلئاقلل ةجحلاو .ركفلاب لازنإلا هبشأ ةرشابم ريغ نم

 نكمي ال ركفلاو «سمللاب لازنإلاك موصلا دسفأف ءهنم زرحتلا نكميو هب ذذلتي

 .رظنلا راركت فالخب هنم زرحتلا

 هب دسفي ال هنأ دمحأ مامإلا مالك رهاظف .يذملا لوزن هب نرتقي نأ :ةثلاثلا ةلاحلا

 هايإ هتفلاخمل ينملا لازنإ ىلع هسايق نكمي الو ؛هب رطفلاب صن ال هنأل ؛ موصلا

 .هب موصلا داسف مدعو ةحابإلا وهو لصألا مكح ىلع ىقبيف .ماكحألا يف

 .لزني مل مأ لزنأ ءاوس .هموص دسفي مل رظنلا رركي ملو هرظن فرصف رظن : ةعبارلا ةلاحلا

 .هررك ول ام هبشأ رظنلاب لزنأ هنأل ؛هممص دسف لزنأ نإ :كلام لاقو

 0251؟هراركتو رظنلاب موصلا دسف اذإ ةرافكلا بجت له 4

 ذذلتلا دصقب ةأرملا ىلإ رظنلا رّرك وأ رظن اذإ ءاضقلا عم ةرافكلا بجت :ةيكلاملا دنع

 .لازنإ هدذنع لصح رظنلا ررك وأ رظن نإ هنأ نظي وأ هسفن نم ملعي ناكو «لزنأف

 .ة47”ص 23ج ,«عئادبلا» ,5”7 54ص كج .«عومجملا» 5١١.2-١١”*ص 27ج ««ينغملا» (14)

 .6© ١0 م8ملص ١١ج «يقوسدلا ةيشاح»

 ,9١75ص كج ,«ىلحملا» ه١ 8ص ١1ج ««يقوسدلا ةيشاحوو ريدردلل «ريبكلا حرشلا» )19"١(
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 ىئعمو «لزني مل وأ لزنأ ء ءاوس هراركتب الو رظنلاب موصلا دسفي ال 0

 .لازنإ هدنع لصح اذإ | ةرافكلا الو ءاضقلا بجي ال :| 5

 ١٠١84 - دسفي له ركفتلاب مئاصلا لازنإ صومه؟>152١(

 «لزنأف هتامدقم وأ عامجلا ةروص رضحتسا وأ هتجوز هنهذ يف رضحتساو ركف نم

 داسفب لوقلا ىلبنحلا ليقع نبا راتخاو .هموص دسفي هل : يلبنحلا ةمادق نبا لاق

 يف اهبحاص ميثأت ليلدب رايتخالا تحت لخدتف نهذلا يف رضحتست ةركفلا نأل هموص

 . ضرألاو تاومسلا قلخ يف نوركفتي نيذلا ىلاعتو هناحبس هللا حدم دقو ,رفكو ةعدب

 نايسنلاو أطخلا نع يتمأل يفمع» : ِكَي هللا لوسر ثيدح نأب هلوقل ةمادق نبا جتحاو

 ءورطو .سفنلا ثيدح رطاوخلا نأ ديفي «ملكتت وأ لجعت مل ام اهسفنأ هب ٌتّدح امو

 عامجإ الو هب رطفلا يف صن ال هنألو ؛ لعف كلذب نرتقي مل ام ءيش اهيلع بترتي ال ةركفلا

 هئاضفإو ةوهشلا ءاعدتسا يف امهنود هنأل ؛رظنلا راركت الو ةرشابملا ىلع هسايق نكمي الو

 .لازنإلا ىلإ

 هيلع بجتف ةرافكلا امأ ,ءاضقلا هيلعو رطفأ ركفتلا ةلاح يف لزنأ نإ :ةيكلاملا دنعو

 .لازنإلا نظ وأ هسفن نم ملعو ةوهشلا يعدتسي اميف ركفتلا هيلع مرح نإ ًاضيأ

 ؟هعامج مكح امف .هموي ةيقب كاسمإلا همزلو رطفأ نم - 8

 ا « هذحو ءاضقلا هيلع بجي ا هيف كاسمإلا همزل يذلا مويلا ا ةيقب يف هتحوز

 ؟ءيش هيلع بجي ال وأ ؟ًاضيأ ةرافكلا

 : يلي اميف اهئيبنو ءاهمكح ةلاح لكلو .تاالاح ةلأسملا هذه يف

 لالهل ةيؤرلاب ةربتعملا ةئيبلا تماقف ,نابعش نم هنأ دقتعي ًارطفم حبصأ اذإ : ىلوألا ةلاحلا

 .608ص .١ج .«يقوسدلا ةيشاحدو ريدردلل «ريبكلا حرشلا» ,.4١١ص «”ج ««ينغملا» (150)
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 عماج نإف .ءاملعلا ةماع لوق يف ء ءاضقلا هيلعو هموي ةيقب كاسمإلا همزل ,ناضمر
 يذلاك ةرافكلاو ءاضقلا هيلعف ناضمر نم هنأ ىلع ةنيبلا تماق نأ دعب هراهن يف
 ةنيبلا مايق لبق هتجوزل هؤطو ناك نإو . عماج مث لكأ وأ مايصلا يوني ال حبصأ
 ءعلط ناك دقو علطي مل رجفلا نأ نظي عماج نم مكح همكحف ناضمر لالهب
 ةرافك ال : يعفاشلا باحصأ لاقو «ةلبانحلا دنع ةرافكلاو ءاضقلا هيلع نأ يأ
 ,05؟)هيلع

 مل رجفلا نأ نظي رطفملاو ,رذع ريغب رطفلاك هل مزال موصلاو رطفأ نم :ةيناثلا ةلاحلا
 يسانلا وأ .بغت مل يهو رطفأف تباغ دق سمشلا نأ نظيوأ ءعلط ناك دقو علطي
 راهنلا يف ءالؤه دحأ عماج اذإف .مهراهن ةيقب كاسمإلا مهمزلي ءالؤهف ءموصلا ةينل
 . ةلبانحلا دنع ةرافكلاو ءاضقلا همزل

 فداصي مل هعامج نأل ؛هيلع ةرافك ال : يعفاشلاو كلامو .ةفينح وبأ لاقو

 1019م ةانفقلا :هيلعو ًافويض

 رفاسملاو ءاسفنلاو ضئاحلاك ًانطابو ًارهاظ راهنلا لوأ رطفلا هل حابي نم :ةئلاثلا ةلاحلا
 ماقأو .ءاسفنلاو ضئاحلا ترهطف .راهنلا ءانثأ يف مهراذعأ تلاز اذإ .ضيرملاو
 : ةلبانحلا دنع ناتياور مهيفف .رطفملا ضيرملا حصو رفاسملا

 يروثلاو ,ةفينح يبأ لوق وهو .مويلا ةيقب كاسمإلا مهمزلي : ىلوألا ةياورلا
 1 حلاص نب نسحلاو « يعازوألاو

 بوجو يف نيتياورلا نيتاه ىلع مكحلا ينتبا رذعلا لاوز دعب ءالؤه عماج اذإف
 عم هيلع بجت ةرافكلاف كاسمإلا همزلي :انلق اذإف ةهبوجو مدع وأ كاسمإلا

 .طقف ءاضقلا هيلع امنإو هيلع ةرافك الف كاسمإلا همزلي ال :انلق نإو . ءاضقلا

 ال رخآلاو ,راذعألا باحصأ ءالؤه دحأ نم نيجوزلا دحأ ناك اذإف ءاذه ىلعو

 )١1"21( ص 22ج .«ينغملا» "١5 كج .«عئادبلا» للماك“ لااال_ ص«<٠١.

 )١1325( 4ص جا .«ينغملا» ” 21١ا را .؟ج .«عئادبلا»

 "ال



 انركذ ام امهمكحف نيروذعم نيجوزلا ناك نإو .هسفن مكح دحاو لكلف .هل رذع
 الك مدقي نأ لثم امهرذع قفتا ءاوس .يلبنحلا بهذملا يف نيتياورلا ىلع

 لثم امهرذع فلتخا وأ «هيف ارطفأ ضرم نم اًحصي وأ هيف ارطفأ رفس نم نيجوزلا

 نع يور دقو .اهجوز اهأطيف ضيحلا نم ةجوزلا رهطتو رفس نم جوزلا مدقي نأ

 امأف .«اهباصأف ضيح نم ترهط دق هتأرما دجوف رفس نم مدق هنأ» :ديز نبرباج

 رطفلا هل زجي مل راهنلا ءانثأ يف هرذع لاز مث ءهضرم وأ هرفس يف موصلا ىون نإ

 . "9 هتجوز ءىطو نإ ةرافكلا هيلعو

  0١هموص دسفي مل ًابتج حبصأ نم :

 «ليللا يف هتجوز هثطول وأ - مونلا يف هلازنإ يأ  همون يف همالتحال ًابنج حبصأ نم

 . كلذي دسفي ل همايض نإف ءرجفلا عولط دعب الإ لستغي مل نكلو

 :""؟موصلا دسفت ةدّرلا 0

 ؛ءاملعلا نيب كلذ يف فالخ الو ,هموص دسف دقف مئاص وهو مالسإلا نع ٌدترا نم

 هيف دترا يذلا مويلا سفن يف مالسإلا ىلإ داع اذإ هيف دترا يذلا مويلا كلذ ءاضق هيلعو

 -- كشلاب رفكي اميف هّكش وأ هب رفكي ام هداقتعاب هتدر تناك ءاوسو .هئاضقنا دعب وأ

 امْنإ لوي مهتلأس ْنِبلو : ىلاعت لاق (ءىزهتسم ريغ وأ اثزهتسم راجل ةكلك قطنلاب د
 لعب مئرفك دق اورذتعت ال « نؤزهتست متثك هلوسرو هتايآو هللابأ لق «ُبَملَتو ضو 5

 ؛ جحلاو ةالصلاك ةدرلا اهتلطبأف ةينلا اهطرش نم ةدابع موصلا نأل كلذو . "4*7 مكناميإ
 .رفكلا اهيفاني ةالصلاك رفكلا اهيفاني ةضحم ةدابع هنألو

 .١"”860-١*4ص 27ج .«ينغملا» ةيضفض]

 .92؟ص 22ج .«عئاذبلا» 2 86١١ص 27ج « « ينغملا» )75*١(

 .[56© ةيآلا :ةبوتلا ةروس] (1786)
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 سماخلا عرفلا

 ةينلا لدبت

 :©9"رطفأو هموص دسف دقف .راطفإلا ىون نم - ١91

 روث يبأو « يعفاشلا لوق وهو .رطفأ دقف راطفإلا ىون نم نأ ةلبانحلا بهذم رهاظ

 نأ لبق ىونف داع نإ :اولاق  ةيفنحلا يأ  يأرلا باحصأ نأ الإ ,يأرلا باحصأو

 .راهنلا نم ةينب ءىرجي موصلا نأ مهلصأ ىلع ءانب هأزجأ راهنلا فصتني

 يضملا مزلي ةدابع هنأل ؛كلذب دسفي ال موصلا نأ ةلبانحلا نم دماح نبا نع يكحو

 . جحلاك اهنم جورخلا ةينب دسفت ملف اهدساف يف

 ّنأب :دماح نبا لوق ىلع در  ىلاعت هللا همحر  يلبنحلا ةمادق نبا مامإلا نأ الإ
 ةينلا رابتعا لصألا نألو ؛ةالصلاك اهنم جورخلا ةينب دسفتف «ةينلا اهطرش نم ةدابع موصلا

 ال نأ وهو ءاهمكح ءاقب ربتعا اهتقيقح رابتعا قش امل نكلو «ةدابعلا ءازجأ عيمج يف

 حصي الو ؛هطرش لاوزل .موصلا دسفيف ًامكحو ةقيقح تلاز هاون اذإف ءاهعطق يوني

 جح نكي مل اذإ هريغ نع ةينلابو ,ةمهبملاو ةقلطملا ةينلاب حصي هنإف .جحلا ىلع سايقلا

 .اقرتفاف هسفن نع

 يناثلا بلطملا

 موصلا نالطب عناوم

 : عناوملاب دوصقملا 4

 لثم هلطبأو هدسفأ حيحص موص ىلع اهنم دحاو أرط اذإ .ءايشأ ةلمج كانه نإ :انلق

 حيحصلا موصلا ىلع أرطي دق نكلو .لوألا بلطملا يف اهانركذ دقو ,برشلاو لكألا

 يقبيف .هنالطبو موصلا داسف وهو هرثأ هيلع بترتي ال نكلو .موصلل لطبملا وأ دسفملا

 .ا١ ١-١9 8١ص 27ج ««ىنغملا» ةنضفف]

14 



 عئاوم نم .نذإ .دوصقملاف . موصلا نالطب وهو دسفملا رثأ بترت روف اعنا عرشلا هربتعي

 دسفملا ءورط نم مغرلاب الطاب موصلا رابتعا نم ًاعنام عرشلا هربتعا ام وه موصلا نالطب
 .- هل لطبملا هيلع

 عناوم نم ربتعت الف .ضرملاو رفسلاك ءادتبا ,راطفإلا يف ةصخر عرشلا هربتعا ام امأ
 الف ءٌئادتبا راطفإلا اهب وأ اهعم حابي راطفإلا ةصخر نأل ؛اهنع ملكتن يتلا موصلا نالطب
 اذهبو .موصلا داسف عنمي ام هعم دجويو .دسفيف هيلع أرطي ممص ةصخرلا عم دجوي

 .راطفإلا عناوم عم راطفإلا ةصخر فلتخت

 عناوم اهرابتعا ىدم ةهج نم ءاهقفلا نيب ًافالتخا مايصلا نالطب عناوم يف نإو اذه

 يف عناوملا هذه ىلع انمالك ءانثأ يف فالخلا اذه ىلإ ريشنسو .هداسفو موصلا نالطبل

 : ةيلاتلا تارقفلا

 : "9 أطخلا : الوأ لحال

 ءامهيف كشلا وأ سمشلا بورغ وأ رجفلا عولط يف أطخلا .أطخلا تالاح نمو

 هلاق امو .تالاحلا هذه يلي اميف ركذنو .همايصل دسفملا ككاشلا وأ ءىطخملا لوانتيف

 :اهيف ءاهقفلا

 :أطخلا نم ىلوألا ةروصلا 5

 برشلاو لكألاب رطفأ وأ . علط ناك دقو .علطي مل رجفلا نأ نظي برش وأ لكأ نإ
 هيلع نأو هموص داسفب ةلبانحلا لاق دقف .ءبغت مل يهو تباغ دق سمشلا نأ نظي

 لهأ رثكأ لوق اذهو :- ىلاعت هللا همحر  ةمادق نبا «ينغملا» بحاص لاقو .ءاضقلا

 . مهيلع ءاضق ال :قاحسإو «نسحلاو .دهاجمو .ةورع نع يكحو .ملعلا

 دسفأ نمل ةجحلاو .- هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع نع لوقنملا وه اذه نأب اوجتحا

 «ةيميت نبا مالسإلا خيشل ىواقفلا عومجم» لت ل05 ا ال١ ؟5صسص 20ج ««ينغملا» ةتضفف)

 . ٠٠١ ص .؟7ج ««:عئادبلا» لال 7850-945 ص ؛"ج .«عومجملا» ,7717-701ص 76ج
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 زرحتلا نكمي ال نايسنلا نأب يسانلا قرافيو ءرطفملا لوانت يف دماعلا هبشأف ءأطخلا

 . ةنم

 :أطخلا نم ةيناثلا ةروصلا - 17

 هيلعو هموص دسف دقف علط دق ناك هنأ نيبتف .علطي مل رجفلا نأ نظي عماج نمو

 مزلي مكحلا اذه نأ ودبيو , يلبنحلا («ينغملا» بحاص هركذ ام اذهو ,ةرافكلاو ءاضقلا

 عماج نم ىلع ةرافك الو ءاضق ال :لاق نم لوق ةيميت نبا مالسإلا خيش حجر دقو
 :لوقلا اذه نع لاقو .رجفلا عولط مدعو ليللا ءاقب دقتعي وهو .رجفلا عولط تقو هتجوز

 دوادو ءقاحسإو «نسحلاو .دهاجمو .ريبج نب ديعسك فلسلا نم فئاوط لوق اذهو»

 وهو .ةنسلاو باتكلا ةلالدو ةعيرشلا لوصأب اههبشأو لاوقألا حصأ لوقلا اذهو .هباحصأو

 اذهو .ءىطخملاو يسانلا نع ةذخاؤملا عفر هللا نإف «ءهريغو دمحأ لوصأ سايق

 نم دوسألا طيخلا نم ضيبألا طيخلا نيبتي ىتح ءطولاو لكألا هللا حابأ دقو .«ءىطخم

 ىلوأ اذهف .طرفي مل هل حيبأو هيلإ بدن ام لعف نمو .روحسلا ريخأت بحتساو ءرجفلا
 , 320 يسانلا نم رذعلاب

 وأ لكأ نم رطفملا لوانت نم لمشي هنأ ةيميت نبا مالسإلا خيش حيجرت نم رهاظلاو

 سمشلا نأ نيبتو ,راطفإلا تقو ناحو تبرغ دق سمشلا نأ نظي عامجلا ةرشابم وأ برش

 .راطفإلا تقو نحي ملو بغت مل

 :أطخلا نم ةثلاثلا ةروصلا 4

 هيلع سيلف رمألا نيبتي ملو ءرجفلا عولط يف ًاكاش برشلاو لكألاك رطفملا لوانت نم
 نبا لوق اذهو .ءدمحأ مامإلا هيلع صن .رجفلا عولط نقيتي ىتح لكألا هلو .ءاضقلا

 . يأرلا باحصأو .يعفاشلاو . يعازوألاو ,ءاطعو «سابع

 . 1517-7514 ص 78ج .«ةيميت نبا مالسإلا خيشل ىواتفلا عومجم» (1؟4)

 لا



 .كشلاب طقسي الف هتمذ يف موصلا ءاقب لصألا نأ هتجحو ءرجفلا عولط يف كاش

 -رجفلا عولطب ًاكاش رطفملا لوانتب موصلا نالطب مدع وهو لوألا لوقلل ةجحلاو

 نم دوسألا طيخلا نم ضيبألا طيخلا مكل نّيبتي ىتح اوبّرشاو اولكو» : ىلاعت هللا لوقب
 ةياغ ىلإ برشلاو لكألا ةحابإ ّدم تدافأ اهنأ «ةميركلا ةيآلا هذهب ةلالدلا هجوو .«رجفلا

 هيلع مرحل ءاضقلا همزل ولف ,هقح يف ةحابإلا ىقبتف «نيبتلا لبق ًاكاش نوكي دقو ءنّيبتلا

 نامز نوكيف «ليللا ءاقب لصألا نإف ًاضيأو .ةميركلا ةيآلا هتدافأ ام فالخ اذُهو .لكألا

 .هلاوز نيقي ملعي مل ام هنم كشلا

 نإف كلذ هل نيبتي ملو سمشلا بورغ يف ًاكاش برش وأ لكأ نإ نكلو - 8
 سمشلا نأ ًاناظ لكألا نيح ناك نإو .راهنلا ءاقب لصألا نآل ؛ءاضقلا هيلعو دسفي هموص

 حيحص هموصف ءرمألا هل نيبتي ملو ,لكألا دعب كش مث .علطي مل رجفلا نأ وأ تبرغ دق

 هبشأف ءرطفملا لوانت هيلع ىنب يذلا نظلا كلذ لازأ نيقي دجوي مل هنأل ؛ هيلع ءاضق الو

 .29ةالصلا نم هغارف دعب هداهتجاب ًابيصم هنوك يف كش مث .داهتجالاب ىّلص ول ام

 :نايسنلا :ًايناث ٠

 بولا لا ركام ارب يق نيو اق كا هلت كره وف يدا
 , 350(هاقسو هللا همعطأ امنإف هموص متيلف

 برش وأ لكأ اذإ مئاصلا نأ ىلع ةحضاو ةلالد فيرشلا حيحصلا ثيدحلا اذه يفو

 لبنح نب دمحأو ءدوادو «يعفاشلاو «ةفينح وبأ لاق اذهبو ءهموص دسفي الف ًايسان
 يف دماعلاك يسانلا نأ 577 رهاظ يف ةلبانحلا دنعف .ًايسان عامجلا امأ .مهريغو

 .نوشجاملا نباو ءاطع لوق وهو «ةرافكلاو ءاضقلا هيلعف عامجلا

 هيلع بلغ رمأ لك :هلوق «ينغملا» يف ءاج امك  لبنح نب دمحأ مامإلا نع لقنو

 ىلع لدي اذهو :- ةلبانحلا نم_ باطخلا وبأ لاق .هريغ الو ءاضق هيلع سيل مئاصلا

 ,دهاجمو «نسحلا لوق وهو «نايسنلاو هاركإلا عم عامجلاب ةرافكلاو ءاضقلا طاقسإ

 .7١”/ص جا ««ينغملا» (18174)

 . "9 ص فج . «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (10)

 ا"



 . يأرلا باحصأو . يعفاشلاو . يروثلاو

 , 305؟92ةرافكلا نود ءاضقلا هيلعو هموص دسفي : كلام لاقو

 ًايسان عماج نم ىلع ةرافكلاو ءاضقلا بوجو وهو  ةلبانحلا بهذم رهاظل ةجحلاو
 هلأسي ملو «ةرافكلاب يتأرما ىلع تعقو :لاق يذلا رمأ لَك يبنلا نأ وه - مئاص هنأ

 لوسر هلأسل نيتلاحلا يف مكحلا قرتفا ولو .ًادماع وأ ًايسان كلذ لعف له هلك هللا لوسر

 اننيفلا 0

 ءيش ال هنأو ءايسان مئاصلا هرشاب اذإ برشلاو لكألاك عامجلا نأب نولئاقلا لدتساو

 ىنعملا اذهو ,نايسنلا وه عيمجلا يف ىنعملا نأب ًاحيحص ىقبي هموص نأو .هيلع هيف
 مكحلا نوكي نأ بجي اذكف ءًاحيحص هموص ًايسان برشي وأ لكأي نم لعج يذلا وه

 .ًايسان عماج نم قح يف

 أطخلا يتمأ نع يفُع» :فيرشلا يوبنلا ثيدحلا هديؤيو حجارلا لوقلا وه اذهو

 لاقو ةيميت نبا مالسإلا خيش هرصنو هحجر يذلا وهو .«هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو

 مل ًايسانو ءًاثطخم ًاروظحم لعف نم نأ ةنسلاو باتكلا ةلالدب تبث دق هنإف» :هل ًاجتحم

 مثإ ال نمو ءمثإ هيلع نوكي الف .هلعفي مل نم ةلزنمب نوكي ذئنيحو ,كلذب هللا هذخاؤي
 ملو .هب رمأ ام لعف دق نوكيف ذئنيحو ءهنع يهن امل ًابكترم الو ءايصاع نكي مل هيلع

 رمأ ام لعفي مل اذإ تادابعلا لطبي امنإ .هتدابع لطبي ال اذه لثمو .هنع يهن ام لعفي

 , 29 (هيلع رظح ام لعف وأ هب

 ١ اهموص ةيسان يهو ةأرملا نم عامجلا :

 ءاهقف نم  باطخلا وبأ لاق دقف .ةمئاص اهنأ ةيسان اهجوز ةأرملا تعماج اذإ

 يف اهمكح نايسنلا عم عامجلا يف اهمكح نأل ؛ةرافكلا نود ءاضقلا اهيلع :- ةلبانحلا

 .«عومجملا» 7” ه ص .8ج .«يوونلا حرشب ملسم حيحص» ١15١-2177 ص ء”ج .«ينغملا» (#1"1)

 .7١7”ص ١1ج .«ةيدنهلا ىواتفلا» .١٠٠ص 37ج .«عئادبلا» ,#”51/-755ص ءتج

 . 175ص ءالج .«ينغملا» (1*؟)

 .772ص 716ج ةيميت نبا مالسإلا خيشل «ىواتفلا عومجم» (1779)

 فو



 .نايسنلا عم اذكف ,ةرافكلا نودب ءاضقلا هاركإلا عم اهعامج يفو .هاركإلا عم عامجلا

 لكألا هبشأف ةرافكلا بجوي ال موصلل دسفم عامجلا نأل .؛ءاضقلا اهمزلي ال نأ لمتحيو

 , 3570و ةرافكلا بوجو مدع يف

 ال مهنإف ةرافكلا الو ءاضقلا بجوي ال نايسنلا عم عامجلا نأب نيلئاقلا دنع امأو
 .ةأرملاو لجرلا نيب مكحلا اذه يف نوقرفي

 : هاركإلا :ًاثلاث 7

 م 8 ع

 : ةيعفاشلا بهذم أ

 .هموص لطبي ال هوحنو لكألا ىلع هركملا نأ اندنع حصألا :ةيعفاشلا لاق

 نالطب يفف كلذ نم تنكمف ءاهئطو نم نيكمتلا ىلع ةأرملا تهركأ اذإو :اولاقو

 , ""2موصلا نالطب مدع حصألاو :داروهشم نالوق هب موصلا

 ,ةماجحلاك :هيف هلعف وأ موصلل دسفملا لوانت ىلع هاركإلا : ةلبانحلا دنعو

 - ينمُي يأ - لزنيف كلذ ىلع ههاركإب ةأرما هليبقت وأ .مئاصلا مف يف ءاملا بص وأ

 ائيش لعف اذإ امأ .هموص دسفي الف .يلعفلا هاركإلاب كلذ مت اذإ ءكلذ هبشأ امو

 لاق :يلبنحلا ليقع نبا لاق دقف .مئاصلا هلعفف .ديدهتلاو ديعولاب كلذ نم

 «نايسنلاو أطخلا نع يتمأل يفع» : كك يبنلا لوقل ًاضيأ هموص دسفي ال :انباحصأ
 لعف هنأل ؛هموص دسفي نأ يدنع لمتحيو :ليقع نبا لاق مث .«هيلع اوهركتسا امو

 عفديل رطفي ضيرملا هبشأف .هسفن نع ررضضلا عفديل هرايتخاب هموص دسفي ام

 ىقبي ال هنأل ؛ءىجلملا هاركإلا قرافيو «شطعلا عفديل ءاملا برشي نمو ءضرملا

 ."ءاضقلا هيلع ةلاحلا هذه يفو .هيلع عقو نمل رايتخا هعم

 يف ةأرملاو لجرلاو «موصلا هب دسفي : ةلبانحلا لاق دقف هاركإلا عم عامجلا يف امأ

 .١١؟#ص 20ج ««ينغملا» (5**1)

 .١؟4ص 27ج .«عومجملا» (1*"ه)

 .4١١601١١#ص جا « «ينغملا» 2(

 ق,”ى



 وبأ يضاقلا لاق دقف ةرافكلا امأو .ءاضقلا هيف بجيف .- موصلا داسف يف يأ  ءاوس كلذ

 نم ءطولا ىلع هاركإلا نأل ؛ةرافكلا عامجلا ىلع هركملا لجرلا ىلع : يلبنحلا ىلعي

 ريغك ناكف ةوهش نع الإ هتلا رشتنت الو .هتلا رشتنت ىتح أطي ال هنأل ؛ نكمي ال لجرلا لبق

 ةرافك ال :(امهادحإ) :دمحأ نع ناتياور هيف : ةلبانحلا نم باطخلا وبأ لاقو .هركملا

 .©ةرافكلا هيلع : (ةيناثلا)و « يعفاشلا بهذم وهو هيلع

 .ةدحاو ةياور ءاهيلع ةرافكال : ةلبانحلا لاق دقف .عامجلا ىلع ةأرملا تهركأ اذإ امأ

 .ةيفنحلا لوق اذهو .ءاضقلا اهيلع اهنكلو

 نود ءاضقلا اهيلعف ديدهتو ديعوب هاركإلا ناك نإ :رذنملا نباو روث وبأ لاقو

 اذهو .ةرافك الو اهيلع ءاضق الف ًائجلم ًاهاركإ اهيلع عقاولا هاركإلا ناك نإو «ةرافكلا

 نكي مل ائجلم ناك اذإ هاركإلا نأل ؛ مهل الوق نوكيف ةلبانحلا بهذم ىلع هجيرخت نكمي

 هيلع بلغ رمأ لك :هلوق لبنح نب دمحأ مامإلا نع يور دقو ءاهيلإ بسني لعف اهل
 .©58وهريغ الو ءاضق هيلع سيل مئاصلا

 .1-71١31786ص 73ج ,«؛ينغملا» ةتضضف)

 .9١73©ص لج .(ةيفنحلا هقف يف ةيدنهلا ىواتفلا» 1١77-2174 ص ء"ج ««؛ينغملا» ةتسيلا

 ؟6



 ةرافكلاو ءاضقلا

 :ثحبلا جهنمو ,ديهمت -

 يف هيلع بجي دقو .ناضمر مايأ نم هرطفأ ام ءاضق هيلع بجو ناضمر يف رطفأ نم

 : نيبلطم ىلإ ثحبملا اذه مسقن اذه ىلعو .ءاضقلا عم ةرافكلا تاللاحلا ضعب

 .نوكت مبو ءاهتيهام نايبو «ةرافكلا ىلع : يناثلا بلطملاو

 لوألا بلطملا

 ءاضقلا

 ؟ءاضقلا بحي ىتم ١4

 عرشلا ةصخرب ذخأ هنأل هيلع مثإ الف .ضيرملاو رفاسملاك رذعل ناضمر يف رطفأ نم

 هئافش دعب وأ هرفس نم هعوجر دعب ناضمر نم اهرطفأ يتلا مايألا ءاضق هيلعو ,راطفإلا يف

 .هضرم نم

 دقو .ناضمر مايأ نم هرطفأ ام ءاضقو .مثإلا هيلعف رذع ريغب ناضمر يف رطفأ اذإو

 .ةرافكلا ءاضقلا عم هقحلي

 ارهطت نأ دعب ناضمر نم اهمصت مل يتلا مايألا ءاسفنلاو ضئاحلا يضقتو -

 بجاو رطفلاو , حصي ال سافنلاو ضيحلا لاح يف امهمايص نأل ؛سافنلاو ضيحلا نم

 .امهيلع

 الك



 ىلع الإ ءاضق ال :- ىلاعت هللا همحر  يرهاظلا مزح نبا مامإلا لاقو 5

 يف فالخ ال ,سافنلاو ضيحلا مايأ نايضقي امهنإف .ءاسفنلاو .ضئاحلا :طقف ةسمخ

 ٌرهْشظ : ىلاعت هللا كرف ةدايفلا هن رعت ًارفس رفاسملاو «نديرعلار دع نم كلذ
 مكنم دهش نمف ,ناقرفلاو ىدُهلا نم ِتانّيبو سانلل يده نآرُقلا هيف َلزنأ يذلا ناضمر
 ًادمع ءّيقتملاو . «رخآ ماّيأ نم ةّدِعف رفس ىلع وأ ًاضيرَم ناك نمو ءهْمّصيلف رهشلا

 مهلكو .« ضقيلف ةقيلف ًءاقتسا نمو .ًءاضق هيلع سيلف ُمئاص وهو ٌءيىقلا هعرذ نم» : هني هلوقل

 ءاضقلا هيلعو مثآ هنإف .هموصل ركاذ وهو ًادمع ءيقتملا الإ هيلع مثإ ال ىلاعت هلل عيطم
 , 075)هيلع ةرافك الو

 ١٠١ - ءاضقلا بوجو ليلد :

 0 ىلا هارث» ءاضقلا بوجو لصأ ىلع ليلدلاو
 ا ةفوملا ةدابعلا يف لصألا نألو «رخآ ٍماَيأ نم ةّدعف رفس ىلع وأ ًاضيرم ناك نمو

 ل اهتقو نع تتاف اذإ اهنأ «- ناضمر مايص لثم صوصخم تقو اهل يتلا

 ىلع ءاضقلا بجو امل هنأل ؛رذع ريغل وأ رذعل هنم مايأ وأ ناضمر مايص هتاف ءاوس

 امهعمجي ىنعملا نألو « ىلوأ هرطف يف روذعملا ريغ رصقملا ىلع بجي نئلف .روذعملا
 .2؛دشأ روذعملا ريغ ةجاح لب .تئافلا ربج ىلإ ةجاحلا وهو

 :ءاضقلا تقو

 اهيف مايصلا نع يهنملا مايألا ىوس ناضمر جراخ مايألا رئاس وهف ءاضقلا تقو امأ

 ٍرفس ىلع وأ ًاضيرم مكنم ناك نمف) : ىلاعت هلوق كلذ ليلدو .دعب اميف هركذنس ام ىلع
 ًاقلطم ءاضقلاب رمأ ىلاعت هللا نأ ةميركلا ةيآلا هذهب ةلالدلا هجوو # . .رخآ ٍماّيأ نم ةّدعف

 نإف ًاضيأو .انه ليلد الو «ليلدب الإ تاقوألا ضعبب هدييقت زوجي الف ,.نيعم تقو نع

 بترت دقو .ةيفنحلا بهذم وه هانلق امو .روفلا ىلع سيلو يخارتلا ىلع وه ءاضقلاب رمألا

 ءيش هيلع سيلو .رخآ ناضمر لخدي ىتح ءاضقلا ريخأت زاوج مهبهذم يف كلذ ىلع

 )١88(. اهمقرو «ةرقبلا ةروس يف ةيآلاو 2 1868-١اهص كج ,«ىلحملا» ةتضضن]

 2١٠١-١ ”*ص 2"كج .«عئادبلا» )50*١1(

 في



 , 274ا)رذع ريغل وأ رذعل ريخأتلا ناك ءاوس ءاضقلا الإ

 هللا يضر  ةشئاع لوقل ءرخآ ناضمر لخدي مل ام تقولا اذه يف هيضقي نأ ناضمر

 , 05:9(نابعش يف الإ يضقأ نأ عيطتسأ امف ناضمر نم موصلا يلع نوكي ناكو :-اهنع

 يضر  ةشئاع نآل ؛رذع ريغ نم رخآ ناضمر دعب ام ىلإ ءاضقلا ريخأت هل زوجي الف
 ةرركتم ةدابع موصلا نألو ؛هترخأل ريخأتلا زاج ولو تقولا كلذ ىلإ هرخؤت مل - اهنع هللا

 سيلف رذعل ناك نإف :انرظن ءرخآ ناضمر نع هرخأ نإف .ةيناثلا نع ىلوألا ريخأت زجي ملف

 اذهبو .موي لكل نيكسم ماعطإ ءاضقلا عم هيلعف رذع ريغل ناك نإو .ءاضقلا الإ هيلع

 . يروثلاو كلامو «ريبج نب كديعسو ,دهاجمو «ةريره وبأو رمع نباو « سابع نبا لاق

 هيلع بجي ملف بجاو موص هنأل هيلع ةيدف ال : ةفينح وبأو , يعخنلاو ,نسحلا لاقو

 ال ًازجع هليصحت نع زجعلا دنع موصلا نع ًافلخ بجت ةيدفلا نأل ؛ةيدف هريخأت يف
 هنأل ؛زجعلا دجوي ملو ينافلا خيشلا قح يف امك ,مايصلا ىلع ةداع ةردقلا هعم ىجرت

 .©؟؛5ءاضقلا عم هيلع ةيدفلا باجيإل ىنعم الف ءاضقلا ىلع رداق

 (7؛!9ءاضقلا يف عباتتلا

 .همايص هأزجأ ًاقرفتم ناضمر نم هتاف ام ماص ولف «عباتتلا همايأ يف طرتشي ال ءاضقلاو

 .1١1-١١4"ص ء”ج ««عئادبلا» (141)

 لوصألل عماجلا جاتلا» يف ءاجو ء18ص .؟7ج .«ناخيشلا هيلع قفتا اميف ناجرملاو ؤلؤللا» (1415)

 نامز يف ناضمر يف رطفتل انادحإ تناك نأ» : ةشئاع نع 77ص 57ج هِي لوسرلا ثيداحأل

 ءالج .«دواد يبأ ننس»و «نابعش يتأي ىتح كي هللا لوسر عم هيضقت نأ ردقت امف لك هللا لوسر

 .77 ص

 .”ج .«عئادبلا» ,١47-١55ص .5ج .(عومجملا» .55١-45١ص ءا"ج ,«ينغملا» )59"١1(

 1١. "ص

 «هراطوألا لين» «١47-١47ص .5ج .(عومجملا» ١6١-16١., ص .”ج .(ينغملا» (1845)

 . 77-377 ص 14ج «يناكوشلل
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 «ةبالق يبأو «ةريره يبأو .كلام نب سنأو .سابع نبا لوق اذهو . لضفأ عباتتلا نكلو

 .ةفينح وبأو .كلام بهذ هيلإو .بيسملا نب ديعسو .نسحلاو .ةنيدملا لهأو .دهاجمو

 ٍماّيأ نم ةّدعَف» : ىلاعت هلوق كلذل ةجحلاو . ةلبانحلاو . يعفاشلاو «يعازوألاو , يروثلاو

 .يعخنلاو ءرمع نباو .يلع نع عباتتلا بوجو يكحو .عباتتلاب ةديقم ريغ رح
 ناضمر ٌُموص هيلع ناك نم» :لاق ِْلك يبنلا نأ ةريره يبأ نع ينطقرادلا هاور امل يبعشلاو

 ينطقرادلا ىور دقو .يقهيبلا لاق امك حصي ال ثيدحلا اذه نكلو .«ةغطقي الو هدرسيلف

 لاقو .«ٌمبات ءاش ّنِإو ءَقَرف ءاش نإ ناضمر ًءاضق» :لاق هل يبنلا نأ نارمغ- نبا نع

 : ىلاعت هللا لوقل قرفي نأ سأب ال :سابع نبا لاق :«هحيحص» يف يراخبلا مامإلا

 اهنم ةدحاو لك تناك نإو «ةريثك قيرفتلا زاوج ىلع ثيداحألاو . «رخآ ماَيأ نم ةّدعَف»

 دع حجارلاو .اهب جاجتحالل حلصتف ًاضعب يوقي اهضعب نكلو .لاقم نع ولخي ال
 .هانركذ امل ءاضقلا يف عباتتلا طارتشا

 يناثلا بلطملا

 ةرافكلا

 :ديهمت ١١

 دق ةرافكلا نأ ءاهيف بجي امو موصلا تالطبم ىلع مالكلا دنع .قبس اميف انركذ

 وهو ناضمر راهن يف هتجوز عماجي يذلاك (54*تالاحلا ضعب يف ءاضقلا عم بجت

 مبو ؟ةرافكلا يه امف ءءاضقلا عم ةرافكلا هيلع بجاولا نإف «هموص اركاذ ادمعتم مئاص

 ؟نوكت

 ؟نوكت مبو .ةرافكلا يهام 57

 اهرتست : يأ ةئيطخلا رفكت نأ اهنأش نم ىتلا ةلصخلاو ةلعفلا نع ةرابع :ةرافكلا

 يأ - ةبقر قتعب .ناضمر مايأ نم ملسملا تاف ام ءاضق باب يف نوكتو .©""؟”لاهوحمتو

 .عاهدعب امو ”#١3 ##» تارقفلا )١1750(

 .186١ص 14ج .ريثألا نبال نثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا» (14)
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 نيتس ماعطإف عطتسي مل نإف :نييلاتتم نيرهش مايصف كلذ هنكمي مل نإف . قيقر

 .بيترتلا اذه ىلع يهف .انيكسم

 « يعفاشلاو ,يعازوألاو . يروثلا : مهنم .ءاهقفلا روهمجو ةلبانحلا لوق اذهو

 اهيأبف .ماعطإلاو مايصلاو قتعلا نيب رييختلا ىلع اهنأ ىرخأ ةياور دمحأ مامإلا نعو
 ٌَرطفأ الجر نو تدلع للا يضر - ةريره يأ نع جيرج نباو .كلام ىور امل هأزجأ رفك

 ماعطإ وأ «نيعباتتم نيرهش مايص وأ ءةبقر قتعب رفكي نأ كي هللا لوسر ُهرمأف ناضمر يف

 1 يفعل فب انا هقرتو +. يكن ويس

 ١١١ ةرافكلا يف بيترتلا بوجو ىلع ليلدلا- :

 نامامإلا هجرخأ يذلا حيحصلا ثيدحلاف بيترتلا بوجو ىلع ليلدلا امأو

 نع «.ظ هنع هللا يضر  ةريره يبأ نع  ىلاعت هللا امهمحر  ملسمو يراخبلا :ناليلجلا

 ىلع عقو - موقلا رخآ يأ  ٌرخآلا ْنِإ :لاقف لي ّيبنلا ىلإ لجر ءاج» :هيفو لكك يبنلا

 نأ ٌميطتستف :لاق .ال :لاق ؟ٌةبقر ٌررحت ام ُدجتأ :كك ئبنلا لاقف .ناضمر يف هتأرما

 لاق .ال :لاق ؟ًانيكسم نيتس هب ٌمعطت ام دجتفأ :لاق .ال :لاق ؟نيعباتتم نيرهش ٌموصت
 ىلع :لجرلا لاق .كنع اذه ْمعطأ :هلَي لاق ءرمت هيف ٍقَرعب لك يبنلا ينأف :ةريره وبأ
 .©20كلهأ همعطأف :ِلكك لاق .انم ُجوحأ تيب ُلهأ اهيتبال نيب ام ؟انم جوحأ

 اهدجو نإف «ةبقر قتعب ًالوأ أدبيف «؛بيترتلا بوجو يف رهاظ فيرشلا ثيدحلا اذهو
 رمألا نأل ؛ةريبك وأ ةريغص . ىثنأ وأ ًاركذ تناك ءاوسو «ةرفاك وأ ةئمؤم تناك ءاوس اهقتعأ

 .ءاهقتعت ةبقر دجت له» :لك هلوقب اقلطم ءاج اهقاتعإب
 : مايصلا ىلإ لقتنا ةبقر دجي مل اذإ 4

 يف ءاج امك نيعباتتم نيرهش موصيف مايصلا ىلإ لوحت اهقتعي ةبقر دجي مل اذإو

 3 1١-١78 77ص جا .«ينغملا» (50*1)

 نم جوسنملا لتكملاوه قرعلاو 20117؟-١١ص ؛ 31ج ««ناخيشلا هيلع قفتا اميف ناجرملاو ؤلؤللا» )144"1١(

 . ءادوسلا ةراجحلا تاذ ضرألا يه ةباللا (اهيتبال)و . صوخلا
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 امهللختي نأ نود : يأ  نيرهشلا مايص يف عباتتلا مزليو .فيرشلا يوبنلا ثيدحلا

 مايصلا اهيف مرحي مايأ نيرهشلا للخت اذإو . مايصلا فانئتسا همزل عباتي مل نإف .- عاطقنا

 يف عباتتلا عطقني لهف «ضرف هموصو ناضمر رهش امهللخت وأ ءرطفلا ديعو رحنلا مويك

 ؟ةلاحلا هذه

 ىضم ام ىلع ينبي نأ هيلعو .مايألا هذه يف رطفلاب عباتتلا عطقني ال : ةلبانحلا لاق

 للخت اذإ هعاطقنا يف ةصخر اوري ملو « عباتتلا موزل ىلإ ةيفنحلاو ةيعفاشلا بهذو

 فانئتسا ةلاحلا هذه يف همزلي هنأو «ناضمر رهش امهللخت وأ اهموص مرحي مايأ نيرهشلا

 , 01542 نيرهشلا مايص

 : ةلهألاب نيرهشلا مايص باستحا 6

 نإو «نيعباتتم نيرهش ماص دقف .ثلاثلا رهشلا لالهب رطفأ مث هل يلاتلا رهشلاب هعبت مث

 .3©2"*:اموي نيتس مايص همزل رهشلا ءانثأ يف ماص نإو .اموي نيرشعو اعست امهنم لك ناك

 :ماعطإلا 05

 مويل مهمعطي انيكسم نيتس ماعطإ 1 يأ ماغطألا» ىلإ لغتنا مابصلا علب مل نإف
 نيتس ماعطإفو» : ىلاعت هلوقل اموي نيتس ةدمل دحاو :ريكسم ماعطإ هيرجي الو ,دحاو

 .ةيعفاشلاو ةلبانحلا لوق اذهو .هانيكسم

 دس دوصقملا نأ مهتجحو ا نيكس دحاو نيكسم ماعطإ هيرجي : ةيفنحلا لاقو

 .2*)ًامكح نيكسملا رركت هنأكف .هريغ ىلإ

 . ؟"9 ص جا ««ريدقلا حتفو ةيادهلا» اا/ / ص الج .«ينغملاو (1859)

 )١1960( ص الج ««ينغملا» 7/8 .

 كج كل ومجملا» 2” ص الج .«ينغملا» 2714”ص 2”ج ««ريدقلا حتفو ةيادهلا» ( ١101

 . "7/8 ص
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 :"7*”هاعطإلا رادقم -0/

 َرَبلا نم أدم نيكسم لكل نأ ىلإ دمحأ مامإلا بهذ دقف نيكسملا ماعطإ رادقم امأ

 .ريعش وأ رمت نم عاص فصن وأ .(ةطنحلا)

 . عاص ريعش وأ رمت نمو عاص فصن ةطنحلا نم : ةفينح وبأ لاقو

 ّربلا : يهو رطفلا ةاكز يف ةدراولا فانصألا لك نم ّدم نيكسم لكل : ةيعفاشلا دنعو
 الإو .هدلب توق بلاغ وه ام فانصألا هذه نم جرخيو «بيبزلا وأ ءرمتلا وأ ءريعشلا وأ

 : ىلاعت هلوقل ًازرأ وأ ةرذ ناك ول امك .هدلب توق بلاغ وه ريغلا اذُه ناك اذإ اهريغ نمف

 هلهأ معطي اموه :لدعألاو .لدعألا وه :طسوألاو .4مكيلهأ نومعطُت ام طَسوأ ْنِم»

 .دلبلا توق نم

 نم كلذ ريغ هتوق ناك نإف : اولاق مهنأل ؛ةيعفاشلا لوق هبشي ام ةلبانحلا دنعو

 لثم .«رطفلا ةاكز يف تدرو يتلا يهو بيبزلاو رمتلاو ريعشلاو ربلا نم يأ» :بوبحلا

 : دمحأ مامإلا نع اتيان ةلبانحلا بهذم يفف ءزرألاو ةرذلاو نحخدلا

 ؟ هتوق اهنأل فانصألا هذه نم جرخي نأ هيزجي :باطخلا يبأ رايتخا يهو : ( ىلوألا)

 ماعطإلاب رمأ ِلَي يبنلا نألو ؛«مكيلهأ نومعطت ام طسوأ نم# :لوقي ىلاعت هللا نأل

 مز ؟ايكدب ننس راب معطت امادجتاو : 46 هرقل فانصألا نم ينيب كيفن ريغ نم اقلطم

 درو امك ًاقلطم 00 ءاقبإ ىغبنيف ,رطفلا ةاكز ىلع 52 فانصألا هذه تلبق امثإو

 بلاغ وه امب وأ هله سلا معلب عب دين نك .فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يف

 هنأل ؛زوجيف هلهأ معطي امم نيكاسملا معطأ دق نوكي ةلاحلا هذه يف هنألو ؛هدلب توق

 وه ام ىلإ هدلب توق وأ هتوق نع لدع اذإو ,هلكأي يذلا ماعطلاب هلهأبو هسفنب هاواس

 : .ريخ ةدايز هنم اذهف «نسحأ

 :(*7ماعطإلا ةيفيك 6

 كيلمت ماعطإلا يف بجاولا نأ : ةلباتحلا بهذم رهاظو «ةيفنحلاو ,ةيعفاشلا بهذم

 27ج .«راتحملا در» .”7/86ص كح .«عومجملا» 217:١ ١7ة4ص الج .«ينغملا» ه١

 . ؟!لة ص

 عاج .«نيدباع نبا ةيشاحو» ,.؟747ص 07ج .«ريدقلا حتف» 377/73 ص الج ««ىنغملا» (1١"ه#)

 اهلا



 . ةقباسلا ةرقفلا يف هانركذ ام وهو ماعطإلا نم هل بجاولا رادقملا نيكسم لك

 ردقلاب كلذ لعف ءاوس .هئزجي مل مهاشع وأ نيكاسملا ىدغ ول : ةلبانحلا لاقو

 امك نوكي هنأل ؛مهل بجاولا ردقلا مهمعطأ اذإ هيزجي هنأ ىرخأ ةياور دمحأ نعو

 .ةيعفاشلا بهذم اذهو .نوقحتسي ام مهكلم ول

 نع أزجأو زاج ,مهعبشأو - ًانيكسم نيتسلا يأ  مهاشعو مهادغ ول : ةيفنحلا لاقو

 .ناتعبشم ناتلكأ ربتعملا نأل ؛ريثكلاب وأ ليلقلاب عبشلا لصح ءاوس هترافك

 ؟ماعطإلا نع ًالدب ةميقلا جارخإ زوجي له 689

 نع ًالدب ةرافكلا يف ةميقلا زوجت ال :مهقفاو نمو ةيعفاشلاو ةلبانحلا لاق
 , "9*0 ماعطالا

 لك معطيو» : ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج دقف زوجي : ةيفنحلا دنعو

 دنع زوجي امك 410 كللذ ةمقارأ عشا رك رم اعاضاوأ اذ قف عاص فصن نيكسم

 نإو» :نيدباع نبال «راتخملا در» يف ءاج دقف «ةميقلاو ماعطإلا نيب عمجلا ةيفنحلا

 006 ًءاشع مهاطعأو .هسكع وأ ءاشعلا ةميق مهاطعأو مهاَّدغ وأ ءمهاشعو مهاَّدغ

 . 7*3 «زاج مهعبشأو

 :("*9ماعطإلا يف ةيرهاظلا بهذم

 مهعبشيو مهمعطي نأ نم هل دب ال هنإف , ماعطإلا ةرافكلا يف هضرف ناك نمو :اولاق

 .ه١ 4ص ءاج ,(ةيدنهلا ىواتفلا» . 479 ص -

 .7الص .5١1ج .«عومجملا» ,الهص ءالج .«ينغملا» )١1884(

 .ها7١ص ءاج .«ةيفنحلا هقف يف ةيدنهلا ىواتفلا» (1١هه)

 . 4796 ص 77ج «نيدباع نبال «راتحملا در» )١105(

 .١١3ص ."5ج .«ىلحملا» )١1019(

 م



 ءارمت مهضعبو ًأزبخ مهضعب معطي نأ لشثم ؛فلتخا نإو مهمعطأ ءيش يأ نم

 نإ لَك يبنلا ّدمب ّدم كلذ يف ءىزجيو .كلذ وحنو ًابيبز مهضعبو ءًاديرث مهضعبو
 مهمعطأ نإف .لاكي وأ لكؤي امم كلذ ريغ وأ .ًابيبز وأ ءًارمت وأ ًاقيقد وأ ءًابح مهاطعأ

 .رثكأ وأ ناك ّلقأ .ةدحاو ةلكأ مهعبشأ ام هئزجيف «ًالومعم ًاماعط
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 ناين ىمضل
 موصلا يف حابيو هركيو بحتسي ام

 لوألا بلطملا

 مايصلا تابحتسم

 ؛هريخأتو روحسلا - ًالوأ 1185

 ةيوقت روحسلا نأ ةكربلا ببسو .2*”«ةكرب روحسلا يف نإف اورُحست» :ِل لاق

 , ""*"موصلا

 : هتمكحو روحسلا ريخأت ليلد 7

 ذِكَع هللا لوسر عم اردستو :لاق «تباث نب ديز هاور امل روحسلا ريخأت بحتسيو

 ىف ةمكحلاو .270(ةيآأ نيسمخ ردق روحسلاو ناذألا نيب ناكو .ةالصلا ىلإ ماق مث

 .ةنوعملا يف غلبأ هريخأتو موصلا ىلع ةنوعم هيف نأ ريخأتلا اذه بابحتساو روحسلا ريخأت

 (506؟ طفي اذام ىلعو .رطفلا ليجعت *١١7-

 ريخب يتمأ لازت الد : مدع يبنلا لوقل ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو رطفلا ليجعت بحتسي

 .7937ص ءالج .«يذمرتلا عماج» )١15648(

 )١1569( كج ,«عومجملا» ص5١6.

 ) )1850ص 23ج ,«جاتلا» رظنا هيلع قفتم ثيدح اذه 06. 5

 .1-١7١1791ص .”ج ؛؛«ينغملا» 44١.« ص .5ج .«دواد يبأ ننس» (1851)



 ؛ءاملا ىلعف رمتلا دجي مل نإف رمتلا ىلع مئاصلا رطفي نأ بحتسيو هّرطفلا اولجع ام
 .(روهط ءاملا نإف

 :راطفإلا دنع هلوقي ام 5

 تلتباو أمظلا بهذ» :رطفأ اذإ لوقي ناك ِلكك يبنلا نأ فيرشلا ثيدحلا يف ءاج

 , 59"25هللا ءاش نإ رجألا تشو قورعلا

 , 055,ُثرطفأ كقزر ىلعو ٌتمص كل ٌمهللا» :رطفأ اذإ لوقي ناك يلي هنأ يورو

 .هراطفإ دنع نيلوقلا مئاصلا عمجي نأ نم عنام الو

 ىلع نيعت مل اهنأل ؛ناضمر يلايل عيمج يف ردقلا ةليل بلطي نأ مئاصلل بحتسيو

 دشأ هنم رتولا يلايل يفو دكا ناضمر نم رخاوألا رشعلا يف اهسامتلاو اهبلطو :نيقيلا هجو

 هاور «ناضمر نم رخاوألا رشعلا نم رتولا يف ردقلا َةليل اورحت» :ِلك لاق ,ديكأت
 1 ش .25يذمرتلاو ملسمو يراخبلا :ناخيشلا

 ًاباستحاو ًاناميإ ردقلا ةليل َماق نم» :ِلكك لاق ءاهمايق ردقلا ةليل يرحت نم ضرغلاو
 .©*امهريغو ملسمو يراخبلا :ناخيشلا هاور .«هبنذ نم مدقت ام هل رفع

  هللاركذو ,نآرقلا ةءارقو .ةالصلاب ةكرابملا ةليللا هذه ءايحإب نوكي ردقلا ةليل مايقو

 اي :تلق :تلاق اهنأ  اهنع هللا يضر  نينمؤملا مأ ةشئاع هتور امب اهيف وعديو ءهئاعدو

 بحت وفع َكْنِإ ٌمهللا» : يلوق هك :لاق ؟وعدأ مب - ردقلا ةليل يأ  اهتقفاو نإ هللا لوسر

 علطم ىلإ ةدابعلا عاونأ نم هانركذ امب ةليللا هذه ءايحإ بحتسيو :«ينع ٌفعاف وفعلا

 , 25 جفلا

 . 5815ص .5ج ««دواد يبأ نئس» ةدهحف)

 . 4872ص .7ج «ةدواد يبأ نئسو (17)

 .١8ص .'؟ج كك لوسرلا ثيداحأل لوصألل عماجلا جاتلا» (154)

 .١8ص 17ج قو لوسرلا ثيداحأل لوصألل عماجلا جاتلا» (16)

 . 457-140ص (5ج .«عومجملا» ,.187ص ءا"ج ««ينغملا» )١155(
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 :ناضمر يف فاكتعالا 5

 دكأتيو  اهريغو ةالصلاب مايقلاو دجسملا يف ثبللا وهو فاكتعالا بحتسي امك

 :ناسللا ظفح 17

 ّلمعلاو ءروزلا لوق عدي مل ْنَم» :لاق لكك يبنلا نأ  هنع هللا يضر  ةريره يبأ نع

 .©2هريغو يراخبلا مامإلا هجرخأ .«ُهَبارشو ُهّماعط عدي نأ يف ٌةجاح هلل سيلف هب

 ًامئاص اموي مكدحأ ّحبص أ اذإ» : لاق لِي يبنلا نع - هنع هللا يضر - ةريره يبأ نعو

 ,231534)وريغو نراهن هاور (مئاص يْنِإ لقيلف هلتاق وأ همتاش ؤرم ا نإف لهجي الو ثفري الف

 ىلع بجاو كلذ وحنو ةبيغلاو روزلا لوقو بذكلا نم هنوصو ناسللا ظفح نأ عقاولاو

 مايصلاو «مايصلاب ملسملا سبلت ةلاح يفو ,ناضمر يف بوجولا اذه دكأتيو ملسملا
 هنوصو ناسللا ظفح نإف اذه ىلعو .ناسللا يناعم نم مارحلا نايتإ اهيف زوجي الو «ةدابع

 هب لطبي ال هنأ ىنعمب الإ تابحتسملا نم سيلو «تابجاولا نم مالكلا يصاعم نم

 يرهاظلا مزح نبا مامإلل ًافالخ روهمجلا يأر ىلع ءاضقلا نالطبلا اذهب مزليو .موصلا

 نإف لاح ةيأ ىلعو .©57يصاعملا نم اهريغو ناسللا يصاعمب موصلا داسفب لاق هنإف

 هنادقفو .داسفلا نم هموص ةمالس ىلع عي ناسللا يصاعم بنجتي نأ ملسملا ىلع

 8 هباوثو هرجأ

 اودعتبيل دجاسملا يف 0 اوماص اذإ مهضعب وأ قلك هللا لوسر باحصأ ناك دقو

 مهدوعقب قاع انموص ظفحتن ظفحن : نولوقي اوناكو «العف وأ ًالوق مئاصلا ملسملا بساني ال امع

 ىصاعملا نم هحراوج الو هناسل مئاصلا ملسملا ظفحي مل اذإف .("0 دجاسملا ىف

 همايص نم هل سيل مئاص ٌبْر» :ِِلي هللا لوسر مهيف لاق نمم نوكي نأ هيلع ىشخيف

 ش ."١ص لج ىجاتلا»د 1١590

 ."١ص 237ج ىجاتلا» )54"١1(

 اهلعف اذإ تناك ةيصعم يأ ةيصعم لك دمعت اضيأ موصلا لطبيو» : 1؟ا/ص ."ج .«ىلحملا» )١1859(

 .«خلا «ةينيع وأ بذك وأ . : . هموصل ًاركاذ ًادماع

 )١170( 20ج .«ينغملا» ص١786 .
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 . 2579 هكاحلاو دمحأو هجام نبا هاور «رهسلا الإ همايق نم هل نشيل مئاق برو ٌعوجلا الإ

 يناثلا بلطملا

 مايصلا تاهو ركم

 :موصلا يف لاصولا :ًالوأ -6

 ليضارت هلت :اولاق . لاصولا نع ىهند هك يبنلا نأ - هنع هللا يضر  رمع نبا نع
 ا 0 5 9

 0 معطا ينإ مكتئيهك تسل ينإ :لاق .هللا لوسر اي

 لوق يف هوركم وهو ,برش الو لكأب نيموي نيب رطفي ال مئاصلا نأ هانعم لاصولاو
 نم هنأل ؛زئاج وهف ٍةِلكك لوسرلا قح ىف امأ .هانركذ يذلا ثيدحلل ملعلا لهأ رثكأ

 حيحصلا وهو ميرحت ةهارك امإو .هيزنت ةهارك امإ انقح يف لاصولا ةهاركو . لكك هصئاصخ

 مايصلا نع ملسملا فعضي الثل لاصولا نم عنملا يف ةمكحلاو .ةيعفاشلا بهذم يف

 ضعب وأ هندب ررضتو .لاصولاب هفعضل اهنم مأسي وأ اهلمي وأ ,تادابعلا رئاسو ةالصلاو
 , 017704 هساوح

 : قاشنتسالاو ةضمضملا يف ةغلابملا 64

 يذلا ِهي هللا لوسر ثيدحل مئاصلل قاشنتسالاو ةضمضملا يف ةغلابملا هركت

 نع ينربخأ هللا لوسر اي تلق» :لاق ةربص نب طيقل نع «نئسلا» باحصأ هجرخأ
 نوكت نأ الإ قاشنتسالا يف غلابو «عباصألا نيب للخو .ءوضولا غبسأ :لاق .ءوضولا

 , 2799! امئاص

 .١5ص .4ج ؛«ينغملا» (11/1)

 .787ص «14ج .يقهيبلل ءىربكلا ننسلا» «447ص (7ج ؛«دواد يبأ نئسو (187/7)

 . 117١4-7ص .5ج .«عومجملا» (187/*)

 . هنئسو هتابجاو لعفب هلّمك يأ :ءوضولا غبسأ : ىنعمو .447"ص 57ج ؛«دواد يبأ نئنس» (187/4)

 ةرغرغلا : ةضمضملا يف ةغلابملا ىنعمو . مئاصلا ريغل قاشنتسالاو ةضمضملا يف ةنونسم ةخلابملاو

 هفوج ىلإ ءاملا قبسي الئل مئاصلل كلذ هرك امنإو .قاشنتسالا يف هفنأب ءاملا بذجو ةضمضملا يف

 .لا ص .؟ج .«لوصألل عماجلا جاتلا» رظنا .هنع ىهن ام هلعفب همرص دسفيف
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 : ةجوزلا ةرشابم 2

 «مئاصلل ةرشابملا نع خلك يبنلا لأس اجر نأ»  هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع

 يذلاو « خيش هل صخر يذلا اذإف .هاهنف هلأسف رخآ هاتأو .هل صخرف .هتجوزل هترشابم
 خيشلل ةلبقلا يف صخر لكك يبنلا نأ  اهنع هللا يضر  ةشئاع نعو .20«باش هاهن

 .«هموص دسفي باشلاو .هبرأ كلمي خيشلا :لاقو باشلل اهنع ىهنو .مئاص وهو

 اناك وأ ًاباش ناك اذإ اهوحنو .ةلبقلاب هتجوزل مئاصلا جوزلا ةرشابم هركتف اذه ىلعو

 .امهنم مئاصلا موص داسف ىلإ كلذ يضفي الثل نيباش

 ثلاثلا بلطملا

 مايصلا تاحابم

 :بنجلاو ءاسفنلاو ضئاحلا لاستغا ريخأت :ًالوأ

 اترخأف ءرجفلا لبق مدلا لوزن امهنم عطقنا نأب ءاسفنلا وأ ضئاحلا ترهط اذإ
 هايون اذإ حيحص امهموصو كلذ امهرضي مل سمشلا عولط دعب ام ىلإ ًادمع لاستغالا

 رجفلا عولط دعب ام ىلإ الستغي ملو ءابنج لجرلا وأ ةأرملا تحبصأ اذإ كلذلو .ليللا نم
 عامج نم ةبانجلا تتأ اذإ اذه لكو «ليللا نم مايصلا ايون دق اناك اذإ . حيحص امهموصف

 هللا لوسر يتجوز  امهنع هللا يضر  ةملس مأو ةشئاع نأ كلذ ىلع ليلدلاو .مالتحا وأ

 «موصيو لستغي مث هلهأ نم بنج وهو رجفلا هكردي ناك لكي هللا لوسر نإ» :اتلاق هك

 ,9""2هلسمو يراخبلا هاور

 :كاوسلاب كوستلا

 يصحأ الام ِهلَك هللا لوسر تيأر» :لاق هيبأ نع ةعيبر نب رماع نب هللا دبع نع

 ةرشابملاب دوصقملاو 27/17١ ص .7ج ؛«جاتلا» ,. ١7ص . 14ج «.يقهيبلل «ىربكلا ننسلا» (١ا/ه)

 جوزلا ةرشابم تهرك امنإو .كلذوحنو «ةلبقلاو .ةقناعملاو ,ديلاب سمللا  هتجوزل جوزلا ةرشابم -

 .هموص دسفيف لازنإلا ىلإ كلذ يضفي الثل هتجوزل مئاصلا باشلا

 «4١ص .١1ج ,«دواد يبأ نئس» ء.١١ص «؟ج .«ناخيشلا هيلع قفتا اميف ناجرملاو ؤلؤللا» (11/)

 .١75ص .5ج .«ىلحملا» .444ص ء#”ج .«يذمرتلا عماج»
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 نوري ال ملعلا لهأ دنع اذه ىلع لمعلاو :لاق .يذمرتلا هاور «مئاص وهو كوستي

 .بطرلا دوعلاب مئاصلل كاوسلا اوهرك ملعلا لهأ ضعب نأ الإ .ًاسأب مئاصلل كاوسلاب
 يف يعفاشلا ري ملو .قاحسإو .دمحأ مامإلا ءالؤه نمو ءراهنلا رخآ كاوسلا هل اوهركو
 راهنلا رخآ كاوسلا كرت دمحأ مامإلا ىأر امنإو .©"هرخآو راهنلا لوأ ًاسأب كاوسلا

 مئاصلا مف فولخل هديب دمحم سفن يذلاو . . .» : هيف ءاج يذلا ْهك هللا لوسر ثيدحل

 مامإلا ري مل ةبيطلا ةحئارلا هذه بهذت ال نأ لجألف .«كسملا حير نم هللا دنع بيطأ

 .(7©راهنلا رخآ كوستلا دمحأ

 وهو .ةهاركلا هنع تيورف .بطرلا دوعلاب كوستلاب دمحأ مامإلا نع ةياورلا تفلتخاو

 هنم للحتي نأ لامتحال ,هنع ةياور يف كلامو .قاحسإو ,مكحلاو « يبعشلاو «ةداتق لوق

 هبو ,بطرلا دوعلاب كوستلا هركي ال :دمحأ مامإلا نع يورو .هرطفيف هقلح ىلإ ءازجأ

 «ةورعو .رمع نباو «يلع نع كلذ يورو «ةفينح وبأو «يعازوألاو «يروشلا لاق
 ,©5هانركذ يذلا رماع نب هللادبع ثيدحل دهاجمو

 مث .بطرلا دوعلاو سبايلا دوعلا نيب قرفي ال رماع نب هللا دبع ثيدح نأ عقاولاو
 «سبايلاو بطرلا دوعلاب كوستلا ةحابإ حجارلاف اذهلو .هب كوستلاب ابطر ريصي سبايلا نإ
 نود اتقو نئتسي مل فيرشلا ثيدحلا نأل ؛هرخآ يف وأ راهنلا لوأ يف كوستلا ناك ءاوسو

 .تكفو

 :هدسجو مئاصلا سأر ىلع ءاملا بص - ١١

 ا ا 0 7 را قل

 ليل ”«رحلا وأ ءطعلا نم

 .4186-415ص .ا"ج .«يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» ( ١107

 ءت3ج هناجرملاو قلؤللا» :ناخيشلا هاور هيلع قفتم ثيدحلاو ٠١١. ص اج .«ينغملا» (1104)

 نبال رثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا» : لكألا مدع نم .مفلا ةحئار ريغت وه فولخلاو ء19ص

 . 57ص .؟ج .ريثألا

 .١١1١ص ءا"ج .«ينغملا» (104)

 )١1880( 07ص .5ج ««دواد يبأ ننس» .



 بصي نأ هل زوجي امك ءهيف سطغنيو ءاملا يف لزني نأ مئاصلل حابي : ةيعفاشلا لاقو

 نأ» :«نيحيحصلا» يف ةشئاع ثيدحل هريغ وأ مامح يف ناك ءاوس .هسأر ىلع ءاملا

 نم هسأر ىلع ءاملا ٌبصي ناك لك هنأو «لستغيو ٌمئاص وهو ًابنج ُحبصي ناك لي يبنلا
 . يف مامحلا لخد سابع نبا نأ يور دقو .©7*2«مئاص وهو .شطعلاو ّرحلا ةدش

 . ءاملا يف ساطغنالاو لاستغالل مامحلل لوخدلاو 7*"22 ناضمر

 امك هيلع ءيش الف .دمعت نود ءاملا نم ءيش هفوج يف لستغملا لخد ولو ١4

 عورشملا هجولا ىلع ضمضمتي وهو .ةضمضملا يف ءاملا نم ءيش هقلح ىلإ لخد ول

 1 (1585فارسإ نودبو

 :ماعطلا قوذ -

 نإف «ماعطلا قوذ بنتجي نأ ئلإ بحأ : ماعطلا قوذي مئاصلا يف دمحأ مامإلا لاق

 ديري يذلا ءيشلا وأ ماعطلا مئاصلا قوذي نأ سأب ال : سابع نبا لاقو .سأب الف هلعف
 , 01849 وءارش

 ريغصلا هدلول زوجلا غضم وأ .قرملا وأ لخلا قوذ ىلإ جاتحا نإ : ةيعفاشلا لاقو
 ةرورض عضوم هنأل ؛هلك كلذ زاج (لعمم)

 ,.5-1520"ؤ9؟9ص كج .«عومجملا» (3م1

 . ٠١9 ص ."ج .«ينغملا» (1585)

 . ١٠١9 ص .7ج .«ينغملا» (1؟89)

 1١١. ص ء*ج ««ينغملا» )١17284(

 . 5 ١لص .5ج .(عومجملا» )١1186(
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 علال ملل

 مايص هيلعو تام نم

 :ثحبلا جهنمو ءديهمت 2-5

 ءرفسلاك عورشم رذعل همايأ ضعب وأ ناضمر مايص ةملسملا وأ ملسملا توفي دق

 امف «؛ناضمر نم هتاف ام ءاضق لبق رذعلا اذه لاوز دعب صخشلا تومي وأ .هل بجوملا

 صخشلا اذه لجأ نم هلمع بجي وأ نكمي اذامو ؟ةلاحلا هذه يف يعرشلا مكحلا وه

 ؟نيتلاحلا نيتاه يف

 ال ئا ءامهنم لك مكح نايبو «نيتلاحلا نيتاه نيب قيرفتلا نم دب ال : باوجلاو

 نم نيبو .ناضمر مايص نم هتاف ام هئاضق ناكمإ مدع عم تومي نم نيب قيرفتلا نم دب

 . تام ىتح ءاضقلاب مقي ملو «تاضمر مايص نم هتاف ام هئاضق ناكمإ عم تومي

 همزلي وأ ؟ءاضقلا هيلع بجي لهف ؛رذع ريغب ناضمر يف صخشلا رطفي دق مث

 مدعل امإ توملا هسرلي ىتح هتافام يضقي ال دقف باجيإلاب انلق اذإو « ؟ةرافكلاو ءاضقلا

 ءرذعل ناضمر يف رطفأ نم ةلزنم لزني لهف ءهنم طيرفتل وأ .ًالثم هضرمل ءاضقلا هناكمإ

 :بلاطم ةئالث ىلإ ثحبملا ذه مسقن اذه ىلعو

 ناكمإ مدع عم هضقي ملو ,رذعل هرطفأ ام مايص هيلعو تام نم :لوألا بلطملا

 .ءاضقلا

 .ءاضقلا ناكمإ عم هضقي ملو ,رذعل هرطفأ ام مايص هيلعو تام نم : يناثلا بلطملا

 .تامو رذع ريغب رطفأ نم :ثلاثلا بلطملا
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 ءاضقلا ناكمإ لبق رذعل هرطفأ ام مايص هيلعو تام نم

 :2"*ءاضقلا ناكمإ لبق تام نم ىلع ءيش ال - ١7

 عورشملا رذعلا ءاقبل ءاضقلا هناكمإ لبق تامو ,عورشم رذعل ناضمر يف رطفأ نم

 نأ :(اهنم) :تالاح يف كلذ روصتيو .هنع معطي الو هنع ماصي الو .هيلع ءيش الف

 وهو توميو ناضمر ءاضقنا دعب ارفاسم وأ ًاضيرم ىقبيو رفس وأ ضرمل صخشلا رطفي
 رذعلا ءاقبل هيلع بجي مل ءاضقلا نأل ؛هيلع ءيش ال اذهف .رفسلا وأ ضرملا ةلاح يف

 تتام مث ترطفأف ,ناضمر يف ءاسفن وأ ًاضئاح ةأرملا تناك اذإ كلّذكو .رطفلل حيبملا

 ًامئاق لظ اهرطفل بجوملا رذعلا نأل ؛اهيلع ءيش الف ءءاسفن وأ ضئاح يهو ناضمر دعب

 الو ماصي ال ءاضقلا هيلع بجي ملو تام نمو ءءاضقلا اهيلع بجي ملف «تتام ىتح
 ةيفنحلاو «ةيعفاشلاو ,ةيكلاملاو ةلبانحلا نم ءاهقفلا ةماع هيلإ بهذ ام اذهو .هنع مَعْطْي

 . مهريغو

 .هنم مايأ وأ ناضمر مايص هتاف دقو تام نمع ماعطإلا بجي : ةداتقو .سوواط لاقو

 مايصلا نأل ؛ حيحصلا وه ءاهقفلا ةماع لوقو . هتوم تقو ًامئاق لظ راطفإلا رذع ناك نإو

 تاف هنأ كلذ ىنعمو ,هئاضق ناكمإ لبق هتاف نم تام دقو .عرشلاب بجو ىلاعت هلل قح

 .لدب ريغ ىلإ هنع طقسف .ءاضقلا هيلع بجي نأ لبق

 : هتيصو تحص ماعطإإلاب ىصوأ نم 1

 هنع معطي نأ هيلع هيوجوو ءاضقلا ناكمإ لبق تام نم ىصوأ اذإف .هانلق ام عمو

 اذهبو هلام ثلث نم هتيصو تحص .هؤاضق هل رسيتي ملو .هرطفأ موي لك نع نيكسم

 , 00589 ةيهن | حرص

 ١"21 ص كج .«عومجملا» 2.٠١ ”*ص 22ج .«عئادبلا» .15١-142١؟ص 27ج ««ينغملا» (١"م4ك)

 . "6ص الج «ىيدواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع»

 : ١٠١ *”*ص 237ج ,«عئادبلاو ةتيسنف)
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 ىناثلا بلطملا

 ءاضقلا ناكمإ دعب رذعل هرطفأ ام مايص هيلعو تام نم

 : ءاضقلا ناكمإ تالاح 84

 رذعلا لاوزب وأ ءضرملاو رفسلاك رطفلل حيبملا رذعلا لاوزب ءاضقلا ناكمإ روصتي

 تقولا نم كردأ اذإف .ءاضقلا بجو رذعلا لاز اذإف . سافنلاو ضيحلا وهو رطفلل بجوملا

 عيمج يف ءاضقلا هيلع بجو دقف ,ناضمر نم اهرطفأ يتلا مايألا ردقب رذعلا لاوز دعب

 هتاف ام ضقي ملو طرف نإف .رذعلا لاوز دعب ءاضقلا ىلع ردق هنأل ؛تقو نم كردأ ام

 ىدم ةهج نم .ةلاحلا هذه مكح يف ءاهقفلا فلتخا دقف .تام ىتح مايصلا نم

 هذه مكح ىف ءاهقفلا لاوقأ يلي اميف زجونو .هنع ماعطإلا وأ هنع مايصلا ةيعورشم

 : ةلاحلا

 : ةيفنحلا بهذم -

 ضقي ملو تام نإف .ءاضقلا بجو .مايصلا هنكمأو رذعلا لاز اذإ :ةيفنحلا لاق

 بجو دق ءاضقلا نأل ؛نيكسم هرطفأ موي لكل هنع معطي نأ يهو .ةيدفلاب يصوي نأ هيلعف

 بوجولا لوحتيف .هنم ريصقتب هيلع هبوجو دعب توملاب هلعف نع زجع مث .هتوم لبق هيلع
 نإو .هتكرت ثلث نم هتيصو ذفنتف كلذب ىصوأ اذإف . ماعطإلا : يأ ةيدفلا وهو هلَدَب ىلإ

 تطقسو ء«هب مهمزلن مل هب اوعربتي مل نإو كلذ زاج هنع ةيدفلاب هتثرو عربتو 2.صوي مل

 .©2*2ايندلا ماكحأ يف هنع ةيدفلا

 :0؟8:!ةيعفاشلا بهذم 0

 هرطفأ ام ضقي ملو ,رذع ريغب وأ رذعب ةملسملا وأ ملسملا رطفأ اذإ :ةيعفاشلا لاق

 :نالوق هيفف ءاضقلا ناكمإ عم تام ىتح ناضمر نم

 .١٠6”ص 223ج .«عئادبلا» ةتيسملا

 .474-4751ص 57ج .«عومجملا» ةتينكلا
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 نم ّدم رادقم نيكسم ماعطإ هتكرت يف بجي هنأ .حصألاو رهشألا وهو :(لوألا لوقلا)

 .هنع هيلو مايص حصي الو .هرطفأ موي لك نع ماعط

 أربتو ماعطإلا نع هئزجيو هنم كلذ حصيو ءهنع موصي نأ هيلول زوجي هنإ : (يناثلا لوقلا)

 ماص ءاش نإ رايخلاب وه لب «تيملا نع موصلا يلولا مزلي ال نكلو «تيملا ةمذ هب

 - اهنع هللا يضر  ةشئاع هتور ام لوقلا اذهل ةجحلاو .هنع معطأ ءاش نإو ءهنع

 بحجت ةدابع هنألو ؛«هيلو هنع ماص مايص هيلعو تام نم» لاق هنأ هك يبنلا نع

 لوألا لوقلل ةجحلاو . جحلاك توملا دعب هنع ىضقي نأ زاجف «ةرافكلا اهداسفإب

 ناكم هنع معطيلف ُمايص هيلعو تام نم» :لاق ِِلكَي يبنلا نأ رمع نبا هاور ام حصألا

 ةباينلا اهلخدت الف «ةايحلا لاح يف ةباينلا اهلخدت ال ةدابع هنألو ؛(«نيكسم موي لك

 .ةالصلاك توملا دعب

 : ةلباتحلا بهذم 05

 بجاولاف .ءءاضقلا ناكمإ دعب تومي نأ» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج

 نباو ةشئاع نع كلذ يور .ملعلا لهأ رثكأ لوق اذهو ,نيكسم موي لكل هنع معطي نأ

 . هلع ماصي :روث وبأ لاقو . يروثلاو « يعازوألاو «ثيللاو .كلام لاق هبو 2« سابع

 :01530عخلا

 :لاق هلك يبنلا نأ رمع نبا نع هجام نبا هاور امب ماعطإلا بوجول ةمادق نبا جتحاو

 لكس هنأ سابع نبا نعو . «ًانيكسم موي ّلك َناكم هنع ْمعطيلف رهش ٌمايص هيلعو تام نم»

 ءهنع معطيلف ناضمر امأ :لاق «ناضمر موص هيلعو ًارهش موصي رذن هيلعو تام لجر نع
 ةافولا دعب كلذكف ءةايحلا لاح ةباينلا هلخدت ال موصلا نألو ؛هنع ماصيف رذنلا امأو

 هيلعو تام نم» : هيلع قفتملا حيحصلا ثيدحلاب ًاجتحم هنع ماصي لاق نم امأ .ةالصلاك

 يف وهف مهثيدح امأف» : هلوقب جاجتحالا اذه ىلع ةمادق نبا در دقف «هيلو هنع ماص مايص

 :لاق سابع نبا نع يراخبلا هاور كلذك .هظافلأ ضعب يف هب ًاحرصم ءاج دق هنأل رذنلا

 ول تيأرأ :لاق ؟اهنع هيضقأفأ رذن موص اهيلعو تتام يمأ نإ هللا لوسر اي :ةأرما تلاق»

 ١8*9( 43ص جا ««ينغملا» ١.

 نا



 نع يموصف :لاق .معن :تلاق ؟اهنع كلذ ىدؤي ناكأ هيتيضقف نيد كمأ ىلع ناك

 , 25510 ثيدحلا ايوار امهو  انلوقك سابع نباو ةشئاع تلاقو .«كمأ

 ١ - ةيرهاظلا بهذم :

 ضرفف «.ةبجاو ةرافك وأ رذن وأ ناضمر ءاضق نم ضرف موص هيلعو تام نم :اولاق

 صوي مل وأ هب ىصوأ الصأ كلذ يف ماعطإ الو مهضعب وأ مه هنع اوموصي نأ هئايلوأ ىلع

 لكب ىصوأ ءدب الو هنع هموصي نم هلام سأر نم هنع رجؤتسا يلو هل نكي مل نإف هب
 .©759سانلا نويد ىلع مدقم وهو .صوي مل وأ كلذ

 :ةيرفعجلاو ةيديزلا بهذم - 4

 فصن رادقم ًانيكسم هتاف موي لك نع تيملا نع معطي يلولا نأ ةيديزلا بهذمو
 ,207ت5ع ماصي الو « ماعط نم عاص

 . هتايح يف اهضقي ملو ءاهرطفأ يتلا مايألا ددع هنع موصي يلولا نا :ةيرفعجلا لاقو

 ام ضقي ملو كلذ هضرم نم - ضيرملا أ -ارن نإف» : يسوطلل (ةياهنلا» يف ءاج دقف

 يف مايصلا نم ءيش هتاف دق ناك نإ كلذكو .هنع ءاضقلا هيلو ىلع بجو تام مث «هتاف

 موصي نأ هيلو ىلع بجو ءاضقلا نم ًانكمتم ناكو .يضقي نأ لبق تام مث ءرفسلا

 .©259مهانركذ ام مكح اهمكح ًاضيأ ةأرملاو . . .هنع

 : ©"؟©ةلأسملا يف ميقلا نبا يأر ١١ه

 ماصي نأ زاج .همصي ملو رذانلا تامو تاف اذإ رذنلا موص نأب لوقلا ميقلا نبا حجر

 يف اذه نإف «هنع معطيو لحأ نع لحأ موصي ال) :هيفو سابع نبا ثيدح امأ ءهنع

 ميقلا نبا للع دقو .هيف دحأ نع دحأ موصي الف «ناضمر مايص يف يأ يلصألا ضرفلا

 .47١"ص ."ج .«ينغملا» (18941)

 . 7ص ءالج .«ىلحملا» (195)

 )١194( "ص .7ج ««ريبكلا هقفلا عومجم حرش ريضنلا ضورلا» .

 )١1884( «ءيسوطلل «ةياهنلا» ص/!ا١68-16.

 )١4( 4ص الج ,«دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» 378-17 .
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 هنأو .ناضمر موص نيبو  تيملا نع هيف ماصيف زوجت ةباينلا نأو  رذنلا موص نيب قرفلا

 لصأب بجاوب سيل رذنلا موص نإ :هلوقب ءهيف معطي امنإو تيملا نع هيف ماصي ال
 ههبش اذهلو ؛هنادتسا يذلا نيدلا ةلزنمب راصف .هسفن ىلع دبعلا هبجوأ امنإو عرشلا

 هضرف يذلا موصلا امأو «ةباينلا هلخدت نيدلاو ,سابع نبا ثيدح يف نيدلاب كي يبنلا

 لحدت ال امك لاحب ةباينلا هلخدي الف ,مالسإلا ناكرأ دحأ وهف  ناضمر موص وهو - هللا

 . نيتداهشلاو ةالصلا ةباينلا

 : حجارلا لوقلا 575

 موصك هريغ وأ «ناضمر نم بجاو موص هيلعو تام كفنان ةلأسملا يف حجارلاو

 ليلدلاو . انيكسم هرطفأ موي لك نع هنع معطي نأ يلولل زوجي امك هيلو هنع ماص .رذنلا

 انا محا

 :لوألا ليلدلا 0

 هاور حيحص ثيدح «هيلو هنع ماص مايص هيلعو تام نم» :ثيدح نأ

 يضر  ةشئاع نينمؤملا مأ نع  ىلاعت هللا امهمحر ملسمو يراخبلا :ناخيشلا

 ةنيرقب نيفلكملا عيمجل مومعلا ديفت ةغيص «تام نم» : هلك هلوق .250 اهنع هللا

 هيلعو» : كك هلوق نإ مث .ءاسنلاو لاجرلا مومعلا اذه يف لخديف .(مايص هيلعو)

 بجاوسلا مايصلا اذه ناك ءاوس .«تيملا ىلع بجاو مايص لك لمشي ؛مايص
 هلوقو .-رذنلا موص وهو  هسفن دبعلا باجيإب وأ ناضمر مايص لثم عرشلا باجيإب

 اذهب داريو ءهّيلو هنع ميلف :هريدقت ءرمألا ىنعمب ربخ (هيلو هنع ماص) :ك

 ملو تيملا ىلع بجو يذلا يأ - بجاولا موصلا وه «يلولا هموصي يذلا موصلا
 ىلع روهمجلا هلمح رمألا اذه نأ الإ .رذنلا ممصو ناضمر موص لمشيف - همصي

 ناك ءاوس .بجاو مايص نم هتاف ام تيملا نع موصي نأ يلولل بدنيف .بدنلا

 .رذنلا مايص وأ ناضمر مايص

 وه حجارلاو .مايصلا يلولا ىلع بجيف بوجولل انه رمألا نإ :ةيرهاظلا لاقو

 . 6١ص .7١ج .«ناخيشلا هيلع قفتا اميف ناجرملاو ؤلؤللا» )١14(

 4ا/



 دعب نتفلكملا "نم كام نم" فيرخلا كيدحلا ضع رام 05نويججلا رف

 هباجيإب وأ .ناضمر مايأ موصك عرشلا باجيإب بجاو موص هيلع ناكو «ةأرما وأ ناك

 نإو .هنع هموصي نأ هيلو ىلع نإف هتوم لبق همصي ملو ءرذنلا ممصك هسفن ىلع
 . بوجولا ال بدنلا ليبس ىلع تيملا نع .يلولا مايص

 ١١8 يناثلا ليلدلا :

 نبا ثيدح يف دراولا رذنلا ممص ىلع لومحم ةشئاع ثيدح نأب جاجتحالا

 تتام يمأ نإ :ِةكك يبنلل تلاق ةأرما نا» :هيف ءاجو يراخبلا هاور يذلا سابع

 نكلو .©(ىضقُي نأ قحأ هللا ُنيَّدَف معن :لاق ؟اهنع هيضقأفأ ,رذن موص اهيلعو

 يف دراولا مومعلا لمحل يعاد الو ,.ضراعت امهنيب سيل هنأ هيلع دري جاجتحالا اذه

 ثيدح نأل ,.سابع نبا ثيدح يف دراولا ديقملا وأ صوصخلا ىلع ةشئاع ثيدح

 اهمأ تاف يذلا رذنلا موص يهو  ةأرملا اهنع تلأس ةنيعم ةعقاوب قلعتي سابع نبا

 دعاوق نم ةماع ةدعاق ررقي وهف اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدح امأو . هموصت نأ

 دقو .رخآ لصأ ىلع همايق ىلإ جاتحم ريغ هتاذب ًامئاق هلوصأ نم الصأو .عرشلا
 ُنيَدف» :رخآ يف ءاج دقف ىنعملا اذه ىلإ سابع نبا ثيدح يف ةراشإلا تعقو
 امو ,ناضمر موص هنمو عرشلا هبجوأ ام لمشي ماع هللا نيدو .«ىضقُي نأ يحل للا

 .رذنلا موصك هسفن ىلع دبعلا هبجوأ

 :ثلاثلا ليلدلا 48

 نم هتاف امع تيملا نع ماعطإلا يف سابع نباو ةشئاع نع ةيورملا راثآلا

 ماعطإلا زاوج ديفت امنإو «تيملا نع يلولا مايص عنمت ال راثآلا هذه  مايص

 هيلإ بهذ ام اذهو .«تيملا نع ماعطإلا وأ مايصلا :نيرمألا زاوج اندنع لصحتيف

 مايصلا نيب يلولا ريختي :نولوقي مهف تيملا نع يلولا مايصب نيلئاقلا مظعم

 ةيصولا ةلاح يف الإ بدنلا ليبس ىلع وه نيرمألا دحأب همايق نإو .©"9ماعطإلاو

 لين» .4"57ص ,؟ج .«مالسلا لبس» ,.147"ص «4ج «ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحص» (1890)

 .17""ص «4ج .«راطوألا

 .1-47١1917ص .؛4ج ؛ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحص» (1894)

 .144١ص .؛4ج ؛ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحص» (149)
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 :كيملا صولا اذن ماعطإلا بجيف «ماعطإلاب

 :204”)بحتسملاو بجاولا ماعطإإلا 1١١6

 نإف هتيصو نودب امإو .هتوم لبق تيملا نم ةيصوب نوكي نأ امإ تيملا نع ماعطإلاو

 «هتكرت ثلث نم كلذ جارخإ ةئرولا مزل .هيلع بجاو مايص نم هتاف امع ماعطإلاب ىصوأ
 صوي مل اذإ امأ ءاهمايص هتاف يتلا مايألا نم موي لك نع موي لك يف ًانيكسم نومعطيف
 . مهتيم ةمذ ءاربإل مهنم كلذ بحتسيو لب « مهعربت زاج ةئرولا كلذ عربتو  ماعطإإلاب

 .مهقفاو نمو ةيفنحلا دنع هلك اذهو .ءيشب اومزلي مل اوعربتي مل اذإو

 مزليف .ءكلذب تيملا صوُي مل نإو نيكاسملا ماعطإ هتكرت يف بجي :ةيعفاشلا لاقو

 ملو هتاف موي لك نع ماعط نم ّدم نيكسم لكل وهو : ماعطإلل يفكي ام جارخإ ةئرولا
 .هحجرن ام وه ةيعفاشلا لوقو .همصي

 ؟تيملا نع هب موصلا صتخي لهو يلولاب دوصقملا ١

 لوقلا  ىلاعت هللا همحر  ينالقسعلا رجح نبا حجر لقو . ةبصعلا هنإ 0 . ثراولا

 يلولا ماما مجارلا :لاقف ؟رمأ د 5 زوجي مأ « يلولاب

 ال ةيندب ةدابع موصلاو «ةيندبلا ةدابعلا يف ةباينلا مدع لصألا نأل ؛تيملا نع موصلاب

 0 ىضتقيف ليلدلا هيف درو ام الإ «.توملا دعب كلذكف ةايحلا يف ةباينلا اهلخدت

 م« علا 180 دحلا قانكذ أ اعلا نع مستلا اسخل

 هنوكل فيرشلا ثيدحلا يف يلولا ركذ امنإو « لولا نم رمأ الب تيملا نع موصي نأ هلف
 يقبو تيملا تاف يذلا موصلا هّبش ِهْلكك يبنلا نأ ريخألا لوقلا اذه يوقيو «بلاغلا وه
 يبنجألاو بيرغلاو بيرَلا لبق نم هؤادأو هؤافيإ روجي نيدلاو ,نيدلاب هتمذ يف

 .04"ديعبلاو

 .57-1759؟5ص كج .«عومجملا» ١٠2”ص 23ج ,«عئادبلا» ١( لل
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 مل نإو هنع موصي يذلا وه يلولا نأ ثيداحألا رهاظو» : يناكوشلا لاقو

 موصلا مكح نأ ىلع لدي ال نيدلاب ليثمتلا درجمو .هل يلوب سيل نم تيملا نع موصي
 .249مرومألا عيمج يف  نيدلا مكح يأ  همكحك تيملا نع

 نأل ؛هريغ ال هيلو وه تيملا نع موصلاب صتخملا نأ يدنع حجارلاو م

 فالخ ىلع ءاج امف لصألا وه اذهو .ةعونمم ةيندبلا تادابعلا ىف ريغلا نع ةباينلا

 . هدروم ىلع راصتقالا ىقبي لصألا

 ثلاثلا بلطملا

 :ءاضقلا همزل رذع ريغل ناضمر يف رطفأ نم - ١1١6

 ليللا نم هاون وأ ءالصأ مايصلا وني مل نأب ذع الب ادمغ :ناضفر يف رطفأ نم

 ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاح . ةرافكلا عم همزلي دقو .همزلي ءاضقلا نإف .هتجوزل

 راهن 8 ءطولاو لكالاك تارطفملا نم يأد كلذ نم ء يشب رطفأ ىتم» : يلبنحلا

 أربت الف ةمذلا يف ًاتباث ناك موصلا نأل ؛افالخ كلذ يف ملعن ال ءاضقلا هيلعف «- ناضمر
 ركذو .همدعو رذعلاب فلتخي ال ءاضقلا نألو» :اضيأ (ينغملا» يفو , 01:9(هئادأب الإ هنم

 . «رهدلا ًماص ولو هضقي مل ًادمعتم ناضنر نم امويرطفا نمو: ةريزه يبأ ثيدح دمحأل

 ,0159:ثيدحلا اذه حصي ال :دمحأ لاقف

 ١١65 ءاضقلا لبقو . ءاضقلا ناكمإ كعب تام اذإ :

 ناكمإ دعب تامو - ناضمر .نم هرطفأ ام ءاضق  ءاضقلا همزلو رذع ريغب رطفأ اذإو

 مهبهذم يف حصألاو رهشألا نإ :ةيعفاشلا لاق دقف ءهتاف ام يضقي نأ نود ءاضقلا

 ءاضق هيلعو تام نم مكح يف ةيعفاشلا هقف يف (عومجملا» ىف ءاج دقف .هنع ماعطإلا

 . ؟5"ا/ص .4ج «يناكوشلل «راطوألا لين» )١1407(

 .١١١ص ء”ج .«ينغملا» )١1405( .6١١ص ءا”ج .«ينغملا» )*١5١(

1١٠ 



 رذعب هتاف ءاوس هئاضق نم نكمتي نأ :(يناثلا لاحلا) :نيلاح هل نأ .هضعب وأ ناضمر

 هنأ :(امهحصأو امهرهشأ) :ناروهشم نالوق هيفف ,تومي ىتح هيضقي الو «هريغب مأ

 :(يناثلا لوقلا)و . . .هنع هيلو مايص حصي الو .ماعط نم دم موي لكل هكرت يف بجي
 .24*تيملا ةمذ هب أربتو ماعطإلا نع هئزجيو كلذ حصيو .هنع موصي نأ هيلول زوجي هنأ

 ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج دقف «ةيعفاشلا بهذمك ةلباتحلا بهذم نأ ودبيو

 : (يناثلا لاحلا) ير يا هيلعو تام نم نأ» : يلبنحلا

 رثكأ لوق اذهو .«نيكسم موي لكل هنع معطي ن 0 .ءاضقلا ناكمإ دعب تومي :

 . يعازوألاو «ثيللاو .كلام لاق هبو .«.سابع نباو ةشئاع نع كلذ يور . ملعلا له

 . يعفاشلاو 0

 مل ةمادق نبا مامإلاف ."407«خلا . . . يعفاشلل لوق وهو .هنع ماصي :روثوبأ لاقو
 هتاف نم لمشيف لوقلا قلطأ امنإو ءرذعب ناضمر مايص هتاف نمب ًاصاخ هركذ ام لعجي
 .رذع ريغب وأ رذعب ناضمر موص

 :ءاضقلا ناكمإ لبق تام اذإ 6

 رهش ءاهتنا دعب ضرم هباصأ ول امك .ءاضقلا ناكمإ لبق تامو رذع ريغب رطفأ اذإو

 ءاضقلا يف روذعم اذهف .تام ىتح مايصلا نم هنن افزع ايهم لظو «ةرشاس ناعفر

 رطفأ نم مكح هيطعن لهف ,رذع نودب ناضمر يف هراطفإ يف رصقم وهو .هنم هنكمت مدعل
 ريغب وأ رذعب ناضمر يف رطفأ نم مكح هيطعن مأ .رذعل ءاضقلا عطتسي ملو تامو رذعب
 ؟ءاضقلا نم هنكمت عم ءاضق نودب تامو .رذع

 هنع معطيف .ءاضقلا نم هنكمت دعب ءاضق نود تامو رطفأ نم مكح هؤاطعإ رهاظلا

 هقف يف «عومجملا» يفف «ةلبانحلاو ةيعفاشلا لوق نم موهفملا وه اذهو ,«نيكسم موي لك
 نوكي نأ :(امهدحأ) :نالاح هلف هضعب وأ ناضمر ءاضق هيلعو تام نم» :ةيعفاشلا
 هتكرت يف الو .هتثرو ىلع ءيش بجي مل ,توملا ىلإ هرذع مادو ءادآلا تيوفت يف ًاروذعم
 رطفأ نم صخي روكذملا مكحلا اذه نأ لوقلا اذه رهاظف .24""«. . ماعط الو مايص ال

 .47؟50ص ."ج .«عومجملا» )١1505(

 .1470ص ."5ج .«عومجملا» )١509( .14"ص ءا"ج 0« ينغ لا»م(105١)

١٠١١ 



 ءاضقلا هيلع بجي مل هنأل ؛ هيلو ىلع الو هتثرو ىلع ءيش ال يذلا وه اذهف رذعب ناضمر

 ءمكحلا يف هتلزنم لزني ال رذع ريغب رطفأ نم نأ كلذ ىنعمو .رذعب رطفأ هنأل ؛ًالصأ
 هلعف مدعل ءاضقلاب طرف نم ةلزنم لزنيف .ءادألا يف هطيرفتل ءاضقلا هيلع بجي يلاتلابو

 يقرخلا مامإلا لاق دقف ةلبانحلا بهذمل ةبسنلاب لوقن كلذكو . تام ىتح هنم هنكمت عم

 ضقت ملف ءاضقلا اهنكمأ نإف .,تضقو ترطفأ تسفن وأ ةأرملا تضاح اذإو» : يلبنحلا

 نم ضخلي. نكشتلا اذه نأ حضاوو :, . نيكسم موي لكل اهنع معطأ تتام ىتح

 .انتلاسم لمشي الف ءاضقلا نم هنكمت دعب ءاضقلا لبق تامو ءرذعب رطفأ

 )١1١84( 7”ص 27ج 604 ونغمل و ١1 5



 رثارب) ىعلل
 ناضمر رهش ىف فاكتعالا

 :فاكتعالا فيرعت 235

 يعرشلا فاكتعالا يمسو . هيلع هسفن سبحو ًائيش ءرملا مازتلا :ةغللا يف فاكتعالا

 يف ثبللا وه يعرشلا حالطصالا يف فاكتعالاو .دجسملا فكتعملا ةمزالمل ًافاكتعا

 وهو : هلوقب مزح نبا هفرعو ,(1"؟9ةصوصخم ةفصو ةينب صوصخم صخش نم دجسملا

 .241"ًاراهن وأ اليل قوف امف ةعاس لجو زع هللا ىلإ برقتلا ةينب دجسملا يف ةماقإلا

 /١١61 - هتيعو رشم :

 فاكتعالا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ :رذنملا نبا لاق .ًاضرف سيلو ةنس فاكتعالا

 فاكتعالا بجي الو .هلذعبو هعم هجاوزأ فاكتعاو هيلع هتموادمو ديك ىبنلا لعفل ةئس

 ٌعيطي نأ رذن نم» :هك هلوقل هيلع ًابجاو ريصيف ءرذنلاب هسفن ىلع ملسملا هبجوي نأ الإ
 .(0110(هصعي "لف هصعي نأ رذن نمو .ةعطيلف هللا

 ١١48 - هتاقوأ ومدته١419(:

 يف اميس ال هنم راثكإلا بحتسيو .راهنلاو ليللا ىف تاقوألا عيمج يف هلعف زوجي

 ,؟47ص .7ج مالسلا لبس» .؟١97 ص .4ج .ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحص» )١104(

 1 .60 ؛ص .”5ج .(عومجملا»

 )١51( .هج .«ىلحملا» صهلا١.

 )١411( ؛ص .5ج .«عومجملا» .8١٠ص .؟ج .«عئادبلا» ء187-184ص .*ج .«ينغملا» 50

 .ه868ص .١1ج .ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحص» رظنا ,يراخبلا هجرخأ ثيدحلاو

 )١415( ص .هج ؛«ىلحملا» .777صض .4ج .ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحص» 17,6 ., -

١٠١ 



 نع فيرشلا ثيدحلل ناضمر نم رخاوألا رشعلا يف بابحتسالا اذه دكأتيو ,ناضمر

 ةافوت ىتح ناضمر نم ٌرخاوألا ّرشعلا فكتعي ناك لكك يبنلا نأ»  اهنع هللا يضر  ةشئاع
 .24319مهدعب نم هجاوزأ فكتعا مث هللا

 وأ لجرلا هبحي امو موي تود ةليلو .ةليل نود موي فاكتعا زوجيف هتدم امأ 48

 ةيفنحلاك فاكتعالا يف موصلا طرتشا نم نأ الإ ءرثكأ وأ نامزلا نم ّلق امم ةأرملا

 . موي فاكتعالا ةدم لقأ :لاق ةيكلاملاو

:0419 
 ١١- 2عوطتلاو رذنلا يف هئاهتناو هئادتبا نييعتب هتدم ليدحت

 لبق هفاكتعا ىف لخدي هنإف .ًاعوطت كلذ دارأ وأ «ةامسم مايأ وأ موي فاكتعا رذن نم

 كلذ ناك ءاوس سمشلا تباغ اذإ جرخيو «مويلا كلذ نم رجفلا عولط هل نيبتي نأ

 كلذ دارأ وأ ةامسم يلايل وأ ةليل فاكتعا رذن نمو . هريغ يف وأ ناضمر يف فاكتعالا

 نيبت اذإ جرخيو .ةليللا كلت سمشلا صرق عيمج بورغ متي نأ لبق لخدي هنإف اعطت

 لخديف ءهنم ةليل لوأ رهشلا أدبمف ًاعوطت هدارأ وأ رهش فاكتعا رذن نإو .رجفلا عولط هل

 ءرهشلا مايأ رخآ نم سمشلا تباغ اذإ جرخيو «سمشلا صرق عيمج بورغ متي نأ لبق

 .اموي نيثالث هلعجب مايألاب وأ ةلهألاب رهشلا باستحا زوجيو اذه . هريغو ناضمر ىف ءاوس

 لخدي هنإف ًاعوطت كلذ دارأ وأ ,ناضمر نم رخاوألا رشعلا فاكتعا رذن اذإو 09

 يف نيتياورلا ىدحإ ىلع اذهو «نيرشعو ىدحإ ةليل نم سمشلا بورغ لبق هفكتعم يف

 : مزح نبا لاقو . حبصلا ةالص دعب هفكتعم لخدي ةيناثلا ةياورلا ىلعو «يلبنحلا بهذملا

 . ناضمر رهش رخآ سمش بورغ دعب نوكي عمجلا دنع فاكتعالا

 نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيئاوق» ٠١., 8ص 22ج ««عئادبلا» ,ها86ها5١ص كج ««عومجملا» -

 .544١ص ء.ىيكلاملا يزج

 )١5١9( ص « 57ج «(«جاتلا» رظنا « هريغو يراخبلا هار ٠١.

 كج .؛عومجملا» 273١ 3-١١6ص جا ««ينغملا» الكتف ص 20ج «(ىلحملا» )١51١5(

 .2ه 77"-ه9١ص



 ىلع الإ رافت لأ ليل وه ةعاسا ولو انكتنس هن :نعبت ام مثل اقلظم اناكتعا ردت نو

 . موي همزليف فاكتعالا يف موصلا بجوأ نم لوق

 :0141فاكتعالا ةحص طورش -1؟

 لجرلل ةبسنلاب ةبانجلا نم ةراهطلاو ,لقعلاو .مالسإلا :فكتعملا يف طرتشُي : ًالوأ

 اكوا ردنلاب احاو فاكمالا ناك ءاوس دهر :فارعلل ةيبتلاب نياقلاو نميجلاوةاردلاو

 ةيبصلاو لقاعلا يبصلا نم حصيف .فاكتعالا ةحصل طرشب سيلف غولبلا امأو .ًاعوطت

 . موصلا امهنم حصي امك ةدابعلا لهأ نم امهنأل ؛ةلقاعلا

 نذإب نكلو ةأرملا نم فاكتعالا حصيف «ةيرحلا الو ةروكذلا طرتشت الو - ١١

 .دعب اميف هركذن ليصفت هيف اهفاكتعا حصي ىتح هتجوزل

 : ةينلا :ًايناث 64

 .ةين نودب حصت ال يهو ةدابع فاكتعالاا نأل ؛ةينلا فاكتعالا ةحص طورش نمو

 .«ىون ام ءىرما لكل امنإو .تاّينلاب لامعألا امنإ» : هك لاق

 : موصلا :ًاثلاث 6 ٠

 نب ديعس نع يور امك  امهنع هللا يضر  دوعسم نباو يلع نع يور دقف ء.راصمألا

 نأ :قاحسإو « يعفاشلاو «سوواطو .ءاطعو .,نسحلاو .زيزعلا دبع نب رمعو بيسملا

 بهذم يف روهشملا وه اذهو .هنودب زوجيف فاكتعالا ةحصل طرشب سيل موصلا

 لادا

 )١41١8( يناكوشلل «راطوألا ليند ,.3584 .77-717/5 4ص 25ج « ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيححص) ,

 .؟ج . (عئادبلا» ء.186-158 ص ءا“ج .«ينغملا» 7717-2378 ص ؛؛ج ص٠١8-1١9.

 ىكلاملا يزج نبال « ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» 2.ه١5-ها56١ص 25ج .«عومجملا» , صة١5.



 ىلع بجيف .فاكتعالا ةحص يف طرش موصلا نأ :ىرخأ ةياور دمحأ مامإلا نعو

 - مهنع هللا يضر - ةشئاعو « سابع ن نباو ءرمع نبا نع اذه يورو . موصي نأ فكتعي نم

 . يروثلاو «ثيللاو «ةفينح وبأو .كلامو .يرهزلا لاق هبو

 ةشئاع نع ينطقرادلا هاور ام فاكتعالا ةحصل موصلا طرشب نيلئاقلل ةجحلاو
 ليك يبنلا نأو «(« موصب الإ فاكتعا ال» :لاق هنأ لي يبنلا نع  اهنع هللا يضر -

 . نيمئاص اوفكتعا هباحصأو

 هيك يبنلا نأب فاكتعالا ةحصل موصلا طارتشا مدعب نولئاقلا م جتحاو ١7-١

 دق: فعلا موي يف مايص الو .ديعلا موي لمشي اذهو .لاوش نم رخاوألا رشعلا فكتعا

 ثيدح وهف ةشئاع نع ينطقرادلا ثيدح امأو . مايص ريغب فاكتعالا زاوج ىلع كلذ

 .هبوجو ىلع ال فاكتعالا يف موصلا بابحتسا ىلع لومحم وهف حص ولو .فيعض

 اذهف مئاص وهو هك يبنلا فاكتعا امأ .هبابحتسا يف ال موصلا بوجو يف فالتخالاو

 رهش وه ناضمرو ءناضمر يف ناك هنأ نع الضف .فاكتعالا ةحصل هطارتشا هنم مزلي ال

 مامإلا رع امك  ناضمر يف فاكتعالا حص امل اطرش موصلا ناك ول هنإ مث .مايصلا

 رمع نأب اضيأ اوجتحاو .فاكتعالا ريغل قحتسم هموص نأل ؛ يعفاشلا بحاص ينزملا

 دجسملا يافكما نأ ةيلهاجلا يف ترذن ينإ» : هللا لوسر اي :لاق  هنع هللا يصر -

 .موصلل الحم سيل ليللاو «ًةليل رمع تفكتعاف كرذن فوأ : كي يبنلا هل لاقف ؟مارخلا

 .فاكتعالل ًاطرش سيل هنأ ىلع ٌلدف

 هنأشب راثآلا نم درو امو فاكتعالا ةحصل ًاطرش سيل موصلا نأ حجارلاو - 07

 الإ سيل فاكتعالا نإ مث .هبوجو ىلع ال فاكتعالا يف موصلا بابحتسا ىلع لومحم

 ىلإ رقتفي ال ىنعملا اذهو .ىلاعت هللا ىلإ .برقتلا ةينب دجسملا يف ةماقإلاو ثبللا

 طرش نأل هريغل ًاطرش نوكي نأ حلصي الف ,ةدوصقم ةدابع هسفنب موصلا نأ امك . موصلا

 .هل عبت ءيشلا

 :دجسم يف فاكتعالا نوكي نأ :ًاعبار 4

 ناك وأ رذنلاب ًابجاو فاكتعالا ناك ءاوس .دجسم ىف نوكي نأ فاكتعالا ىف طرتشي

 للملا



 . «ذجاسملا يف نوفكاع متنأو ٌنهورشابت الو» : ىلاعت هلوق طرشلا اذه ليلدو .ًاعوطت
 مل مهنأ عم دجاسملا يف نيفكاع مهنوكب مهفصو ةميركلا ةيآلا هذهب ةلالدلا هجوو

 فاكتعالا ناكم نأ ىلع ٌلدف ءاهيف عامجلا نع اوهني ىتح دجاسملا يف عامجلا اورشابي

 .قلطم صنلا نأل بحتسملا بجاولا فاكتعالا هيف يوتسيو .دجسملا وه

 نوكي نأ هيف فكتعملا ناكملا يف طرشلا نأ يف ءاهقفلا نيب فالخ الو 8

 هركذن فالتخا هيفف ةأرملل ةبسنلاب امأ . لجرلل ةبسنلاب اذهو ,فاكتعالا حصيل ًادجسم

 هيا

 «دجاسملا يف نوفكاع متنأو» : ىلاعت هلوق مومعل دجسم لك يف فاكتعالا حصيو

 لجرلا فاكتعا نكي مل اذإ اذهو .ًاضيأ يعفاشلا لوق وهو .كلام مامإلا دنع اذهو

 رطضي الثل ؛ةعمجلا هيف ماقت دجسم يف فكتعي نأ هيلع بجو هللخت نإف ,ةعمج هللختي

 تاولصلل ةعامجلا هيف ماقت نأ دجسملا يف طرشلا :مهقفاو نمو ةلبانحلا لاقو

 :نيرمأ دحأ ىلإ يضفي ةعامجلا هيف ماقت ال دجسم يف لجرلا فاكتعا نأل ؛ سمخلا

 هنم زرحتلا ناكمإ عم اريثك هنم كلذ رركتيف اهيلإ هجورخ امإو .ةبجاولا ةعامجلا كرت امإ
 دق نوكي هنإف كلذ فكتعملا ظحالي مل اذإف .ةعامجلا هيف ماقت دجسم يف فاكتعالاب

 ةشئاع نع يور دقو .هيلع ةبجاولا: ةعامجلا ةالص توفي امب وأ .فاكتعالا يفاني امب ىتأ

 الو .ناسنإلا تاجاحل الإ جرخي ال نأ فكتعملل ةنسلا نمو» :تلاق  اهنع هللا يضر

 . «ةعامج دجسم يف الإ فاكتعا

 اذهف ,ةعمج ةالص فاكتعالا للخت اذإ ةعمجلا ةالص هيف ماقت دجسم طارتشا امأو

 نكي مل فكتعملا اهيلإ جرخ اذإف رركتت ال ةعمجلا ةالص نأل ؛ ةلبانحلا دنع طرشب سيل

 .اهيلإ جورخلا بوجو رضي الف هيلع ًارركتم كلذ

 مث .فيرشلا يوبنلا دجسملا مث «مارحلا دجسملا دجاسملا لضفأو 2-3

 دحأ يف الإ هنيعب دجسم يف فاكتعالا رذنب دجسملا نيعتي الو . ىصقألا دجسملا

 ريغ  اذك دجسم يف ًاموي فكتعي نأ رذن اذإف «نيعتي الف اهريغ يف امأ ,ةثالثلا دجاسملا

 /7وا٠6١



 .هنيع يذلا ريغ دجسم يف فكتعي نأ هل زاج  ةثالثلا .جاسملا

 :هطورشو ةأرملا فاكتعا 9

 هطورش نم سيل هنأل ؛ةأرملاو لجرلا قح يف بحتسمو ةنس فاكتءالا نإ :انلق

 ةبسنلاب نكلو .اهيف طورش ترفاوت اذإ لجرلا نم حصي امك ةأرملا نم حصيف ةروكذلا
 يف نأ امك .اهفاكتعا حصيل فاكتعالاب اهل جوزلا نذإ طرش وه دئاز طرش دجوي ةأرملل

 ةبسنلاب ءاهقفلا دنع فالتخالا نم ًائيش ًادجسم نوكي نأ وهو فاكتعالا ناكم طرش

 : يلي اميف ملكتن .ةأرملا فاكتعا لحمو .جوزلا نذإ :نيرمألا نيذه نعو .ةأرملل

 :2417فاكتعالاب هتجوزل جوزلا نذإ طرش :ًالوأ -7

 -: يلي امب صخلتي طرشلا اذه نع مالكلا ةلمجو

 هكلم ام ضعب هيلع توفي فاكتعالا نأل ؛اهجوز نذإب الإ فكتعت نأ ةجوزلل سيل أ

 .ءاهقفلا نيب اذه يف فالخ الو ,هنم اهعنم هل ناكف

 هلو «هنذإ نع عوجرلا هل زاج ًاعوطت اهفاكتعا ناكو .فاكتعالاب اهجوز اهل نذأ نإ ب
 بهذم وهو يعفاشلا لاق اذهبو ,فاكتعالا ترشاب نإ اهفاكتعا لحم نم اهجارخإ

 . ةيراعلاك ًاماود عنملا هل ناكف ءادتبالا يف اهعنم هل ناك جوزلا نأل ؛ةلبانحلا

 ؛اهفاكتعا لحم نم اهجارخإ الو هنذإ نع عوجرلا هل سيل : ةفينح وبأ لاقو

 كلمتلل لهأ يهو ءاهفاكتعا ةدم اهب عاتمتسالا عفانم اهكُلم دق اهل هنذإب هنأل

 طقاسلاو فاكتعالا ةدم اهعفانم يف هقح طقسأ اهل هنذإب هنأ امك ,عوجرلا هل سيلف

 . كلام لاق ةفينح يبأ لوق لثمبو .دوعي ال

 اهل زاج «نيعم نمزب ًاقلعتم اهفاكتعا ناكو ءاهجوز نذإب ًافاكتعا ةجوزلا ترذن نإ _ج

 22ج .«عئادبلا» 65١6-0١17ه ص كج .«عومجملا» 27١87١7 ص كج ««ينغملا» )١415(

 .9١١-8١١ص



 فاكتعالا اذه ةرشابمب صاخ وأ ديدج نذإ الب .فاكتعالا اذه ىف لوخدلا

 زوجي الوب هتريشاتمو هيف لوختدلاب نذإ نيعملا رذنلاب نذإلا نآل ديف لوحدللاو
 بجومب هتقوب هلعف اهيلع نيعت فاكتعالا اذُه نآل ؛هنم اهجارخإ وأ هنم اهعنم جوزلل

 .هيف اهل نذأو اهجوز هرقأ يذلا اهرذن

 زجي مل .نيعم نمزب قلعتي ال اهفاكتعا ناكو ءاهجوز نذإب ًافاكتعا ةجوزلا ترذن نإ د

 ينغي ال فاكتعالا رذنب اهل لوألا هنذإ نأل ؛كلذب اهجوز نذإب الإ هيف لخدت نأ ةجوزلل

 جوزلا قحو .روفلا ىلع سيل ةلاحلا هذه يف فاكتعالا نأل ؛هيف عورشلاب يناثلا هنذإ نع

 تلخدو ,فاكتعالا ةرشابمب جوزلا اهل نذأ نإف .اهفاكتعا ىلع مدقيف .روفلا ىلع اهيلع

 ؟هنم اهجارخإ هل زوجي لهف ءالعف هيف

 فاكتعالا اذه نأل ؛كلذ هل سيل : (يناثلا) ءكلذ هل :(لوألا) :نيهجو ىلع

 .هنذإب لصح يذلا نيعملا رذنلا هبشأف هنذإب بجو

 ناك وأ .ًاعوطت ناك ءاوس .فاكتعالاب هتجوزل نذأ اذإ جوزلا نأ حجارلاو - ١١1
 مازتلالاو دوعولاب ءافولا نألو ؛كلذب نولئاقلا هب جتحا امل هنع عوجرلا هل سيلف :ًارودتم

 .اعرخ اهيف :توغرملا نيملسلا :تافيع نم ةملكلاب

 :041*ةأرملا فاكتعال دجسملا طرش :ًايناث 7 5

 :ةيفنحلا بهذم -أ

 يف فكتعت نأ اهل زوجي امك ءدجسم يأ يف فكتعت نأ ةأرملل زوجي : ةيفنحلا لاق

 عضوملا وهو ءاهتيب دجسم ريغ يف اهتيب: يف فكتعت نأ اهل سيل نكلو .اهتيب دجسم
 زوجي الف ءدجسملا مكح اهتيب نم عضوملا كلذ ريغل سيل هنأل ؛هيف ةالصلل ٌدعُملا

 دجسملا نم اهل لضفأ اهّيح دجسمو .اهّيح دجسم نم لضفأ اهتيب دجسمو . هيف اهفاكتعا
 . مظعألا

 ١119( ص ,”ج .(«ينغملا» ١211”ص ء؟ج ,«عئادبلا»  2195٠١كج .«عومجملا» ص0848ه-١١اه:

 لا



 : ةيعفاشلاو ةلباتحلا بهذم -

 هيف ماقت ال دجسم يف فكتعت نأ ةأرملل زوجي :مهقفاو نمو ةيعفاشلاو ةلبانحلا لاقو
 دجسم يف فكتعت نأ اهل زوجي الو .اهيلع ةبجاو تسيل ةعامجلا نأل ؛ ةعامجلا ةالص

 يف نوفكاع متنأو» :ىلاعت هلوق وهو صنلاب دجاسملاب تصخ ةبرق فاكتعالا نأل اهتيب

 سيل اهتيب يف اهتالص عضومو ءاهيف ةالصلل تينب يتلا عضاوملا اهب دارملاو .«دجاسملا

 ناك ادجسم يمس اذإو ءاهتيب يف اهل ةالصلل دعملا ناكملل مسا وه ذإ «ةقيقح دجسمب

 ضرألا يل تلعجج» :ِلكي هلوقك ةقيقح دجاسملا ماكحأ هل تبثت الف ءأزاجم

 نهل نذأف ءدجسملا يف فاكتعالا يف هندأتسا لكي يبنلا جاوزأ نإف ًاضيأو .«. . .ًادجسم

 ٌنِهَّلدل لضفأ هريغ يف فاكتعالا ناك ولو .هيف نذأ امل نهفاكتعال ًاعضوم نكي مل ولو

 قح يف ًاضيأ طرتشيف «لجرلا قح يف دجسملا اهل طرتشي ةبرق فاكتعالا نإ مث .هيلع
 هيف اهفاكتعا نوكيف «لضفأ اهتيب يف ةأرملا ةالص نإ :ليق اذإو .فاوطلا يف امك ةأرملا

 قح يف ةلفانلا ةالص نأ باوجلاف ءًازئاج لقألا يف وأ دجسملا يف اهفاكتعا نم لضفأ

 .ًاعوطت هيف هفاكتعا حصي ال اذُه عمو .لضفأ هتيب يف لجرلا

 دعس قل قعاسملاب يقل هجرت فاحت نإ !:ةنرق:وخبت# نور رترا ةيطحلاو
 يف دجسملا مكح هل نأل ؛فاكتعالا قح يف اهقح يف دجسملا مكح هل ةأرملا تيب

 دجسم مكح هل يطعأف ,ةعامجلا ةليضف زارحإ ىلإ اهتجاحل ةالصلا قح يف اهقح
 8 هللا لوسر نع يور ام ىلع لضفأ اهتيب يف اهتالص تناك ىتح اهقح يف ةعامجلا

 اهتالصو ءاهراد نحص يف اهتالص نم ٌلضفأ اهتيب دجسم يف ةأرملا ٌةالص» :لاق هنأ

 مكح هل اهتيب دجسم ناك اذإو .«(اهّيح دجسم يف اهتالص نم ٌلضفأ اهراد نحص يف

 يف امهنم دحاو لك نأل يا ةالصلا قح يف اهقح يف دجسملا

 .ءاوس دجسملاب هصاصتخا

 حجارلا لوقلا - 5

 .دجسملا يف فاكتعالا :ةأرملل نيرمألا زاوج هيف نأل ةيفنحلا لوق يدنع حجارلاو

 ديزنو «هولاق ام حيجرتلا ليلدو .اهتيب دجسم يف اهفاكتعا ةيلضفأ عم لاهتيب دجسم يفو

 ىتح لاجرلا تاعمتجم نع ةأرملا داعتبا يف ةيمالسإلا ةعيرشلا ةبغرو قفتي مهلوق نأ هيلع
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 ,ةعامجلا ةالص الو ةعمجلا ةالص اهيلع بجوت مل اذهلو .دجاسملاك ةدابعلا نكامأ يف

 فوفص فلخ ريخألا فصلا يف اهعضوم ناك دجسملا يف ةعامجلا ةالص ترضح اذإو

 عم ًاعوطت اهفاكتعا نوكي دقو ءاهفاكتعا ةحصل ًاطرش دجسملا لعجن فيكف .لاجرلا

 ضعب يأر يف ةبجاو يهو .دجسملا يف ةعامجلا ةالص اهيلع بجوي مل عرشلا نأ

 ءاضقل هنم جورخلاو هيف تيبملا اهيضتقي دق دجسملا يف فاكتعالا نإ مث .ءاهقفلا

 ةبغرو قفتي ال اذهو .راهنلاو ليللا يف اهنم اذه رركتي دقو .هيلإ عوجرلا مث ءاهتجاح

 .انركذ امك لاجرلا تاعمتجم نع اهداعتباو تيبلا ىف ةأرملا رارق ىف ةعيرشلا

 الو اهتيبل ًاقصالم دجسملا ناك اذإ لضفأ دجسملا يف اهفاكتعا نوكي دق اذه عمو

 هذه يفف .ءاسنلا ةجاح ءاضقل عضوم هيفو ءاسنلاب صاخ ىلصم هيف وأ ؛ءاسنلا الإ هداتري

 اهتيب دجسم يف اهفاكتعا ىقبي نكلو .لضفأ دجسملا اذه يف اهفاكتعا نوكي ةلاحلا

 .لاوحألا عيمج يف لضفأ وأ «ىلوأ وأ ًازئاج

 : هفاكتعا يف فكتعملا هلعفي ام 2-1

 تاعاطلاو تادابعلا عاونأب هسفن فكتعملا لغشي نأ بجيف «ةبرقو ةدابع فاكتعالا

 ىلعو .هنم دب ال ام الإ حابم وه امب هسفن لغشي ال نأو .هفكتعم يف اهلعف هنكمي يتلا

 تاعاطلا عاونأ ضعب يف اوفلتخا نإو .ءاهقفلا لاوقأ تءاج ةدعاقلا هذه ساسأ

 ؟ال مأ فكتعملل بحتست له «تابرقلاو

 ركذو حيبستو ةالص نم تاعاطلاب لاغتشالا فكتعملل ىلوألا :ةيعفاشلا لاق دقف

 , (0119ةباتكو ةعلاطمو نيل ًاملعت ملعب لاغتشاو .نارق ةءارقو

 ةوالتو ةالصلاب لغاشتلا فكتعملل بحتسي» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو

 سيردتو نآرقلا ءارقإ امأ . . .ةضحملا تاعاطلا نم كلذ وحنو ىلاعت هللا ركذو نارقلا

 هعفن ىدعتي امم كلذ وحنو ثيدحلا ةباتكو .مهتسلاجمو ءاهقفلا ةرظانمو هسردو ملعلا

 .2409(دمحأ مالك رهاظ وهو بحتسي ال هنأ ىلع انباحصأ رثكأف

 ,هكاصضص كج 21 ومجملا» )١4148(

 ”7١-7014 ص ء”"ج ,(«ينغملا» )١419(



 حجارلا لوقلا 9-6

 بورضب هسفنب هلاغشنا وه فكتعملا هب لغشني اميف لصألا نأ يدنع حجارلاو

 لابقإلاو «نيدلا رومأو ةرخآلا يف ريكفتلاو «نارقلا ةءارقو ءركذلاو ,ةالصلاك تادابعلا

 تدجو اذإ نكلو .,فكتعملا قح يف لضفألا وه اذهف .رافغتسالاو ءاعدلاب هللا ىلع

 نأ ةلاحلا هده يل كسايلل ناوألاف «هريغ ىلإ هعفن ىدعتي ةبرق وه ام رشابي نأل ةجاح

 اذه ناكو .هيتفي وأ نيدلا رومأ نم ًارمأ هريغ ملعي نأل ؛ةجاح تدجو ول امك كلذ رشابي

 لاغشنالا فكتعملل ىلوألاف «ميلعتلاو ايتفلا ىلإ جاتحيو دجسملا يف هعم ًافكتعم ريغلا

 ةركاذملا كلّذكو .كلذ وحنو نآرق ةءارق وأ ركذ وأ ةالص نم هيف وه ام ىلإ دوعي مث هعم

 ةركاذملا هذهل ةلجاع ةجاح ترهظ اذإ نيفكتعملا ريغ عم وأ نيفكتعملا عم يأرلا لدابتو

 .ةعيرشلا اهيلإ تعد يتلا ةنسحلا رومألا نم رومألا هذهب لاغشنالا نإف .ةرواشملاو

 فكتعملل لضفألا نوكيف .هنم ضرغلاو فاكتعالا ضراعت الو ءاهيف تبّغرو ءاهب ترمأو

 .هب ةصاخلا هتدابع ىلإ ةدوعلا مث ءاهب لاغشنالاو اهترشابم

 :فاكتعالا تاروظحم 2-64

 هذه نم ًائيش لعف اذإو .هلعف فكتعملل زوجي ال ام ىه فاكتعالا تاروظحم

 ؟تاروظحملا هذه ىه امف .هفاكتعا دسفأ تاروظحملا

 .فاكتعالا لحم نم جورخلا :(لوألا) :نيئيش ىلإ اهعاجرإ ]| نكمي :باوجلاو

 .دجسملا يف ةماقإلاو ثبللا وه فاكتعالا ناز نسل جورخلا امأ . عامجلا :(يناثلا)

 ًاداسفإو ًالاطبإ جورخلا ناكف 0 ءيشلل ءاقب الو .هداضيو هيفاني هنم جورخلاو

 ير را دركي ورك انا د كار فاكتعالل
 يا

 ام عامجلاب قحليو «دجاسملا يف نوفكاع متنأو نهورشابت الو» : ىلاعت هلوقل روظحم

 جورخلا ىلع مالكلا نم دب الف .ءاهقفلا تاداهتجا بسح هتامدقم نم ربتعي وأ همكح هل

 اناقه قدي انو عامجلا ىلع مث ءألوأ

 : فاكتعالا ناكم نم جورخلا :ًالوأ

 وهف , عورشم رذعل وأ هنم دب ال امل ناك نإ فاكتعالا لحم نم جورخلا
 جورخ

 ش ١١



 ليلدلاو .فاكتعالل دسفمو لطبم وهف يلاتلابو ءروظحم وهف كلذ ريغل ناك نإو .زئاج

 .- اهنع هللا يضر  نينمؤملا مأ ةشئاع نع دواد وبأو يراخبلا مامإلا هاور ام كلذ ىلع

 دجسملا يفوهو هسار لحخديل ل هللا لوسر ناك نإوو : اهلوق اهنع ىور ذقف يراحبلا انآ

 ىور دقف دوادوبأ امأو ."4ًافكتعم ناك اذإ ةجاحل الإ تيبلا ٌلخدي ال ناكو هلّجرَأف

 ءاضيرف هوعي الانا فكتعجلا ىلع ةنسلاو  اهلوقا- اهنع ثلا يضرب ةقئاع ةليسلا قغ

 .©"9"4«هنم دب ال امل الإ ةجاحل جرخي الو ءاهرشابي الو ةأرما سمي الو ًةزانج َدهشي الو

 يعرش رذعل جورخلا هل زوجي فكتعملا نأ ىلع نيثيدحلا نيذهب لدتسا دقو

 ,هنم دب ال امم اذه نأل ؛ (لوبلاو طئاغلا) ةجاحلا ءاضق لثم هنم ّدب ال امل وأ «ضرملاك

 هلكأي امب هيتأي نم هل نكي مل اذإ برشلاو لكألا ةجاحل جورخلا هانعم ىفو ,(11559هتجحاح
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 ؛هفاكتعا لطبي الو ,برشلاو لكألل هتيب ىلإ يضميو جرخي نأ هل :ةيعفاشلا لاقو

 ,1"2؟"9ةءورملا ضقني دجسملا يف لكألا نأل

 هيف ماقت ال دجسم يف هفاكتعا ناك اذإ ةعمجلا ةالصل جورخلا ًاضيأ هنم دب ال اممو

 الف اهيلع بجت ال ةعمجلا ةالص نأل ؛ةأرملا ال لجرلا قح يف اذهو ,ةعمجلا ةالص

 .اهل جرخت

 يف فكتعي نأ هيلع ناك هنأل ؛هفاكتعا لطبي فكتعملا جورخ :يعفاشلا لاقو

 .("؟"'9ةعمج هللختي هفاكتعا نأ ماد ام ةعمجلا ةالص هيف ماقت دجسم

 جورخلا هلف .هفاكتعا دجسم يف هلعف فكتعملا نُكمُي الو هنم دبال ام لك اذكهو

 نم غارفلا دعب دجسملا جراخ ثكملا هل زوجي ال نكلو .هفكتعم ىلإ دوعي مث هئاضقل

 هتقحل ةبانجل لسغ ىلإ جاتحا ول ام ًاضيأ اذه لثمو .هوحنو لكأ نم هل جرخ ام ءاضق

 . هنهدأو هطشمأ : هلجرأ : ىنعمو ,717 ص «4ج .ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحص» )١470(

 . ١1١0 ص الج دواد يبأ نئس» )١1471(

 .188ص .6ج .«ىلحملا» ؛.١19ص .ج ,«ينغملا» )١1477(

 .0"ه ص ."ج .«عومجملا» 7 ١4(

 .0١014ص ."ج .«عومجملا» )١474(
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 .دوعيو لستغيو جرحي نأ هلف « هيف لسغلا عطتسي ملو .دجسملا يف وهو مالتحا نم

 :هلجأ نم جورخلا زاوج يف فلتخا ام-١0

 اذه رابتعا ىلاتلابو ءاهلجأ نم جورخلا زاوج يف ءاهقفلا فلتخا ءايشأ كانهو

 :دمحأ نعف «.ةزانجلا ةالصو .«ضيرملا ةدايع لثم فاكتعالل 55 الطبم جورخلا

 «ةورعو .ءاطع لوق اذهو . ةزانجلا ةالصل وأ ضيرملا ةدايعل جورخلا فكتعملل نيل

 جورخلا هل نأ ًاضيأ دمحأ نع يورو . يأرلا باحصأو ,يعفاشلاو ,يرهزلاو .دهاجمو

 .24"هفكتعم ىلإ دوعيو ةزانجلا دهشيو ضيرملا دوعيل

 جورخلا يف وه امنإ ةزانجلا دوهشو ضيرملا ةدايع يف ءاهقفلا فالتخا نم هانلق امو

 اذإ هنأل ؛جورخلا هل زوجيف عوطتلا فاكتعا يف امأ ,روذنملا يأ بجاولا فاكتعالا يف

 «عومجملا» يف ءاج ,ديدج فاكتعاب داع داع اذإو .هفاكتعا نم ىضم ام لطبي مل جرخ

 ىون لخد املكو .ةعاس جرخيو ةعاس لخدي فكتعملا ناك ولو» :ةيعفاشلا هقف يف

 وعدت ةجاح ريغل يأ دب هنم هل امل فكتعملا جرخ اذإف ."49(هفاكتعا حص فاكتعالا
 اذإو» :(ينغملا» يف ءاج .هفاكتعا دسف جورخلا اذه هل زيجي رذع الو جورخلا اذه ىلإ

 .0459علق نإو هفاكتعا لطب لي هنههل امل جرخ

 :019اهفاكتعا لحم نم ةأرملا جورخ ١7

 ىلع قبطني جورخلا اذه نم زوجي ال امو زوجي امو .فكتعملا جورخ نأشب هانلق ام

 عم دجسم يف تفكتعا اذإ اذهو .- اهفاكتعا لحم نم يأ  اهفكتعم نم ةأرملا جورخ
 اذإو .اهيلع ةالصلا هذه بوجو مدعل ةعمجلا ةالصل جرخت ال اهنأ نم هانلق ام ةظحالم

 ءهنم دب ال امل الإ هنم جرخت نأ اهل زوجي الف ةيفنحلا يأر ىلع اهتيب دجسم يف تفكتعا

 يذلا وهو  اهتيب يف اهتالص عضوم نأل ؛(لوب وأ طئاغ نم) ناسنإلا ةجاح ءاضق لثم

 .لبق نم هانيب ام ىلع دجسملا مكح هل  اهتيب دجسم هانيمس

 )١478( 6ص ."ج .«ينغملا»  .195-1١4.7ج .«عئادبلا» ص١١4.

 )١555( .5ج .«عومجملا» ص6١68.

 )١479( هلع 61 مفادبلا» 19 4ص :.ج :؛ينغملا» صه١١.

 )١1418( 37ج ؛«عئادبلا» ص1١ .
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 :اهفكتعم نم جورخلا يف ةأرملا راذعأ - ١181

 بوجو وأ صضيحلا ءورط يهو .اهفكتعم نم جورخلا يف ةأرملاب صتخت راذعأ كانه

 .اهب ةصاخلا راذعألا هذه نع ملكتنو « ةفكتعم يهو اهيلع قالطلا وأ ةافولا ةدع

 .-ضيحلا أ

 الف .فاكتعالا ىفاني ضيحلا نأل ؛اهفاكتعا دسف ةفكتعملا ةأرملا تضاح اذإ

 نم جورخلا اهيل .- فاكتعالا ءاقب يأ  ءاقبلا نم عنمي اذكف ءادتبالا يف هب دقعني

 ثدح ضيحلا نأل ؛ضيحلا ببسب اهمزلي جورخلا نأل ؛هيف ةفكتعم تناك اذإ دجسملا

 ل ال» :لاق هنأ لك يبنلا نع يور دقو ,دشأ وأ ةبانجلاك وهف دجسملا يف ثبللا عنمي

 دوعت مث .اهضيح عطقني ىتح اهتيب يف تثكم تجرخ اذإف .«بنج الو ضئاحل دجسملا

 نب ورمع نع رذنملا نبا هاكحو .ةيعفاشلا بهذم اذهو ءاهفاكتعا فنأتستو اهفكتعم ىلإ

 .- ًاعيمج ىلاعت هللا مهمحر  ةفينح يبأو .كلامو ,يعازوألاو ؛ةعيبرو ,يرهزلاو .رانيد

 تعجر ترهط اذإف ءاهتيب ىلإ عجرت اهنإف ةبحر دجسملل نكي مل اذإ : ةلبانحلا دنعو

 يف  ةميخ اهل ًءابخ تبرض ةبحر دجسملل ناك نإو ءاهفاكتعا تمتأو اهفكتعم ىلإ

 اهتيب ىلإ عجرت نأ اهلو .يلبنحلا ةمادق نبا لاق امك بحتسم اذه نكلو دجسملا ةبحر

 .دجسملا يف ةبحر نكت مل ول امك

 فاوطلا الو ةالصلا عنمت ال اهنأل ؛فاكتعالا عنمت الف ةضاحتسالا امأ -4

 ليلجلا :مامإلا ىور دقف فيرشلا يوبنلا ثيذحلا كلذ ىلع لد دقو ءةبعكلا لوح

 :تلاق  اهنع هللا يضر  نينمؤملا مأ ةقيدصلا ةشئاع نع  ىلاعت هللا همحر  يراخبلا

 امبرف «ةرمحلاو ةرفصلا ىرت تناكف .هجاوزأ نم ةأرما كلك هللا لوسر عم فكتعا»

 ثولت الثل مجلتتو ظفحتت نأ اهيلع نكلو .2496يلصت يهو اهتحت تسطلا تعضو

 حيبي رذع هنأل ؛دجسملا نم تجرخ اهنم دجسملا ةنايص نكي مل نإف .دجسملا

 ةجاح ءاضقل جورخلا هبشأف اهتساجن نم دجسملا ظفحل جورخ هنألو ؛ جورخلا

 .(010ناسنإلا

 الج «عهئلس» يف دواد وبأ هاورو .١358صضص 2.ج « ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحص» )١543759(

 .61١"ص

 .١١7531-9١7ص ء”ج ؛«ينغملا» )١40(

 ١١



 : (0157قالطلا وأ ةافولا ةدع ءاضق دب بندا مه

 ةدعلا ءاضقل اهفاكتعا دجسم نم جورخلا اهيلع بجو اهجوز يفوت اذإ ةفكتعملا

 :رذنملا نباو .كلامو .ةعيبر لاقو .ةيعفاشلاو ةلبانحلا هب حرص ام اذهو « ةافولا ةدع-

 دتعتف ىفوتملا اهجوز تيب ىلإ عجرت مث .هنم غرفت ىتح اهفاكتعا يف ةفكتعملا يضمت

 ىفوتملا اهجوز تيب يف دادتعالاو .هيف انمالكو .بجاو روذنملا فاكتعالا نأل ؛هيف

 .فاكتعالا وهو امهقبسأ مدقيف .نابجاو ضراعتف «بجاو

 ؟اهيلع ةدعلا ءورطب اهفاكتعا لطبي لهو

 تضقو «ةيلاتتم مايأ فاكتعا ترذن اذإ ىتح لطبي ال :امهحصأ ةيعفاشلا دنع نالوق

 ىلإ عجرت ةدعلا اهلامكإ دعب اهنإف ءاهلجأ نم تجرخو ةدعلا اهتمزل مث ءاهضعب اهنم

 .اهفاكتعا ةدم متت ىتح مايأ نم تفكتعا ام ىلع ينبتو دجسملا

 اهقلط نأب ةفكتعملا ىلع تبجو اذإ ةافولا ةدع لثم نئابلا قالطلا ةدعو 2-5

 ةدعلا تيب يف اهتدع يضقتل اهيلع بجي جورخلا نإف ءاهفاكتعا يف يهو ًانئاب اهجوز
 . ةيعفاشلا هب حرص ام اذهو ,اهفاكتعا دحسم ىلإ عجرت مث

 امنإ .نئابلا قالطلا وأ ةافولا ةدع اهتمزل اذإ ةفكتعملا يف انلق ام نإو اذه - 4107

 امو ءاهتدع ءاضقل جرخت اهنإف ءاعوطت اهفاكتعا ناك اذإ امأ .بجاولا فاكتعالا يف وه

 دجسم ىلإ تعجر تءاش نإف اهتدلع تضق اذإف .ًاحيحص ربتعي اهفاكتعا نم ىضم
 اهنم ىضم امب تفتكاو ,كلذ لعفت مل تءاش نإو .ًاديدج ًافاكتعا تفنأتساو اهفاكتعا
 . فاكتعا نم

 : عامجلا :ًايناث -

 الو» :ىلاعت هلوقل فاكتعالا تاروظحم نم يناثلا روظحملا وه عامجلاو

 عامجلاف ."29هاهوبّرقت الف هللا دودح كلت .دجاسّملا يف نوفكاع متنأو ٌنهورشابت

 "كج .«عومجملا» 7١27ص جا .«ينغملا» .8١3ةص 23ج  يعفاشلا مامالل «مألاد )1*1١4(

 .6:ة4ص

 .[1م41/ ةيآلا :ةرقبلا ةروس] )9*١4(



 ."99ملعلا لهأ عامجإب هفاكتعا دسف ًادمعتم هلعف اذإف مارح فكتعملا ىلع

 اهل هنذإ نع عوجرلا كلمي ال هنإف ءاهجوز نذإب ةفكتعم ةأرملا تناك اذإو - 8

 نم هيف نوذأملاو عورشملا اهفاكتعا داسفإ نم هيف امل اهؤطو هل زوجي الف ,«فاكتعالاب

 .©"؛اهفاكتعا دسف اهعماجف وه هلعف اذإف ءهلبق

 :02جرفلا يف عامجلا نود اميف ةرشابملا :ًاثلاث

 ؛ هفاكتعا دسف لزنأف جرفلا يف عامجلا نود اميف هتجوز فكتعملا لجرلا رشاب ولو

 كلذكو .هب قحليف جرفلا يف عامجلا ىنعم يف لازنإلا عم عامجلا نود اميف ةرشابملا نأل

 جرفلا يف عامجلا ىنعم يف هنإ انلق امل هفاكتعا دسف لزنأف جرفلا نود اميف اهعماج ول

 . مكحلا يف هب قحليف

 دسف كلذ نم ءيش يف لزنأف ةوهشب لصح نإ سمللاو ةقناعملاو ليبقتلاو 0١

 ةقناعملا وأ سمللا وأ ليبقتلا ناك اذإ امأ . مارح هلعف ام نكلو ءدسفي مل الإو هفاكتعا

 الف ,ءكلذ وحنو اهمودقل ناك وأ ماركإلا وأ ةقفشلا ليبس ىلع ناك ول امك «ةوهش ريغب

 .فاكتعالا هب دسفي الو هب سأب

 :ةرشابملاو عامجلاب اهفاكتعا داسف يف لجرلاك ةأرملا 57

 داسفإ يفو «ةوهشب 0 ب ةرشابملاو عملا ميرحت يف فكتعملا لجرلاك ةفكتعملا ةأرملاو

 دسف تلزنأف ةوهشب هتلبق وأ هتسمل وأ اهعامج ىلع اهجوز تلمحول اذهلو .امهب اهفاكتعا
 .هب قحلي امو عامجلاب فاكتعالا داسف يف لجرلاك اهنأل ؛اهفاكتعا

 :هاركإ وأ نايسنب فاكتعالا تاروظحم لعف - ١١94

 ًايسان عماج نأك فاكتعإلا تاروظحم نم ًائيش ةفكتعملا وأ فكتعملا لعف اذإ

 15  )1١جا ««عئادبلا» ٠ ص١١ 3

 كج 5 ءااكص ء"؟'ج ,«عئادبلا» 2199-947١ص جا ««ينغملا» )5*1١85(2

 , 6 هال_هو 6 ص

 .6هه6؟ ص كج .«عومجملا» )١48(

١١/ 



 .جورخلا ىلع ًاهركم جرخ وأ « ,فكتعم هنأ ًايسان ةجاح الب ةفكتعم نم جرخ وأ ,هفاكتعا

 :ءاهقفلل نالوق ؟ًاراتخم ًادماع كلذ هنم ردص ول امك هفاكتعا دسفي لهف

 امك .هاركإلا وأ نايسنلا هجو ىلع هتاروظحم باكتراب فاكتعالا دسفي :لوألا لوقلا
 «ةفينح وبأو ءدمحأ ممإلا لاق اذهبو .رايتخالاو .دمعلا هجو ىلع اهباكتراب دسفي

 .دسفي ال : يعفاشلا دنعو .كلامو

 فاكتعالا داسف يف ملكتي وهو يلبنحلا ةمادق نبال (ينغملا» يف ءاج

 : يعفاشلا لاقو . كلامو ةفينح يبأو انمامإ دنع كلذكف ًايسان ناك نإو» :- عامجلاب
 هداسفإ يف هوهسو هدمع ىوتسا فاكتعالا يف مرح ام نأ (انلو) هفاكتعا دسفي ال
 .040دجسملا نم جورخلاك

 .هفاكتعا دسف فاكتعالا لاح عماج ولو» : يفنحلا يناساكلل «عئادبلا» يفو
 .©2*يأيسان وأ ًادماع ناك ءاوسو ءًاراهن وأ اليل عماج ءاوسو

 .هاركإلا وأ نايسنلا هجو ىلع هتاروظحم باكتراب دسفي ال فاكتعالا نإ : يناثلا لوقلا
 0 نمو .ةيرهاظلاو .ةيعفاشلا بهذم اذهو

 هيف كلذ لك - ند ليا 0 ل ا
 أطخلا يتمأ نع عفر» : لَك يبنلا نع حص دقو .هفاكتعا لاطبإ | دمعي مل هنأل ؛ائي 2

 .0458(هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو

 ءاندنع هفاكتعا دسفي ال ًايسان عماج اذإ» :ةيعفاشلا هقف يف «عومجملا» يفو
 نع يفع» :ثيدحلا (انل) دسفي :دمحأو «,ةفينح وبأو .كلام لاقو .دواد لاق هبو

 ."152(همومعب جتحيف ماع وهو «هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا ىتمأ

 هفاكتعا لطبي مل .فاكتعالل انا جرخ اذإ» : يشأ «عومجملا» يفو

 .1990-198/ص 20ج .«ينغملا» )1١135(

 .6١١©ص جا ,«عئاذبلا» مل ةضقز

 5 917١1-92١ص هج مرح نبال «ىلحملا» )١578(

 2 ههوص كج .«عومجملا» )ع فضل

 ١1



 .264”(هيلع اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا يتمأ نع عفر» :ثيدحلل

 : حجارلا لوقلا 4

 ٠ نأل ؛نايسنلاو أطخلا هجو ىلع هتاروظحم باكتراب دسفي ال فاكتعالا نأ حجارلاو

 / بجيف ماع وهو ؛هب ذخألا بجيف . حيحص ةيرهاظلاو ةيعفاشلا هب جتحا يذلا ثيدحلا

 فالتإلا .عقو نإو .فالتإلا يف نامضلا بوجوك ليلدب هنم جرخ ام الإ همومعب ذخألا

 ايسان لكأ ولف .هرثأ هل موصلا يف نايسنلا نإ مث .هاركإلا وأ نايسنلاو أطخلا هجو ىلع

 دسفي مل  ًاعرش ربتعملا هاركإلا  راطفإلا ىلع هركأ ولف .هاركإلا كلذكو ,هموص دسفي مل

 ىلع هيف روظحملا لعف هدسفي الف .فاكتعالا يف مكحلا نوكي نأ بجي اذكف .هموص

 .هاركإلا وأ نايسنلا وأ أطخلا هجو

 :0؛؛!)دسف اذإ فاكتعالا يف بجي ام 6

 ردقلا كلذ نأل ؛هنم ىضم ام لطبي مل ,عوطت فاكتعا ناكو فاكتعالا دسف اذإ
 ؟ همامتإ هيلع بجي الو هأزجأ هيلع رصتقاو .هفاكتعاب فكتعملا هدرفأ ول فاكتعالا نم

 .ًاعوطت ناك اذإ دسافلا فاكتعالا يف يضملا بجي ال هنأل

 ام لطبي مل عباتتلا هيف طرشي مل نإف :انّرَظَن روذنملا وهو ًابجاو فاكتعالا ناك نإو

 نأل ؛هفاكتعا ةدم متي نأ همزليو ,عوطتلا فاكتعا يف هانركذ امل هفاكتعا نم ىضم

 يف طرش دق ناك نإو .اهنم يقابلا بجوف .ةدملا ضعب لعف دقو هيلع بجو دق عيمجلا

 . عباتتلا هجو ىلع ًالماك هب يتأيل ديدج نم هفاكتعا مايأ

 :©"4؛9هفاكتعا يف فكتعملل حابي ام 5

 عم هيف فكتعي نمل دجسملا يف تيبملا : (اهنم) ءايشأ ةلمج فاكتعالا يف حابي

 .لوطت ال هتدمو ةبرق هروضحو ةعاط حاكنلا نأل ؛هريغ جوزيو جوزتي نأ فكتعملل

 ,. هه" هه "ص كج .«عومجملا» )١554٠(

 .١١١/ص 23ج ««عئادبلا» 57٠١-25١١ ص 27ج ««ينغملا» ه0٠56 ص كج أ ومجملا»(551١)

 23ج .«عئادبلا» 73١6-2705 ص 17ج .«ينغملا» ,همدا-ه50صضص كج .«عومجملا» (45١؟)

 ١. ١١ص

 ليلح



 ' .عونمم كلذ نإف دجسملا ىلإ عيبملا لقني نأ نود نكلو ءارشلاو عيبلا دقعي نأ : (اهنمو)

 ملعلا سردي نأ هل :(اهنمو) .هفاكتعا ريغ يف سبالم نم هسبلي ام سبلي نأ :(اهنمو)

 ملكتي نأ هلو : (اهنمو) .ريخ ةدايز هلك كلذ نأل ؛هريغ هئرقيو نآرقلا أرقيو «هريغ هسّرديو

 .هيلإ جاتحملا حابملا مالكلاب ملكتيف .مثإ ريغ نم نكلو

 :اهجوز سأر لجرت وأ بيطت نأ ةجوزلل 2-7

 ناك نإو» : اهنع هللا يضر ةشئاع نع يراخبلا هاور يذلا فيرشلا ثيدحلا يف

 الإ تيبلا لخدي ال ناكو .ُهلّجرأف دجسملا ىف وهو هسأر لحديل ِةلك هللا لوسر

 هسأر ّيلإ يندي فكتعا اذإ هلك هللا لوسر ناكد : ظفلب دواد وبأ هاورو .2449«ةجاحل

 فكتعملا نأ ىلع ليلد هيفو .4"2؛9«ناسنإلا ةجاحل الإ تيبلا لخدي ال ناكو .ُهلجرَأف

 ءاملعلا قحلأ دقو «نيهدتلاو طيشمتلا : ينعي ليجرتلاو .هسأر هتجوز طشمت نأ هل زوجي

 ,رافظألا ميلقتو .سأرلا قلحو «نييزتلاو .قلحلاو .لسغلاو .بيطتلاو .فيظنتلا هب
 ,24؛©نردلاو ثعشلا نم ندبلا فيظنتو

 :فكتعملا اهجوز روزت نأ ةجوزلل - ١1944

 اهتيب ىلإ اهلصويل اهعم جرخي نأو .هفاكتعا دجسم يف اهجوز روزت نأ ةأرملل زوجي
 - امهنع هللا يضر  نيسحلا نب يلع نع يراخبلا مامإلا ىور دقف .هل اهترايز ءاهتنا دعب

 يف هفاكتعا يف هروزت كك هللا لوسر ىلإ تءاج اهنأ هتربخأ كك يبنلا جوز ةيفص نأ»
 بلقنت تماق مث «ةعاس هدنع تثدحتف  ناضمر نم يأ رخاوألا رشعلا يف دجسملا

 باب دنع دجسملا باب تغلب اذإ ىتح اهبلقي اهعم فك يبنلا ماقف - اهتيب ىلإ عجرت يأ
 ىلع :ِكك يبنلا امهل لاقف لي هللا لوسر ىلع املسف راصنألا نم نالجر رم ةملس مأ

 لاقف ءامهيلع َربكو .لوسر اي هللا ناحبس :الاقف «يبح تنب ةيفص يه امنإ امكلسر

 )١5455( 7ا77”ص «4ج «ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحصال .

 )١545( الج .ودواد يبأ نئس» ص١4١.

 يبأ نكس حرش دوبعملا نوع» 71/7١7١ ص 24ج « ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحصا) )١5:546(

 ١51٠١٠. ص ءالج «ودواد

00.0 



 امكيولق يف فذقي نأ تيشخ ينإو .مدلا غلبم مدآ نبا نم غلبي ناطيشلا نإ : لكك يبنلا

 , 0410 ماعيش

 :ففاكتعالا يف طورشلا 64

 لاق اذه ىلعو .معن :لاق ؟فاكتعالا يف طرشلا زيجت :لبنح نب دمحأ مامإلل ليق

 .هفاكتعا يف ءيش لعف فكتعملا طرتشا اذإف .فاكتعالا ىف طورشلا زوجت : ةلبانحلا

 .ًاعوطت وأ ًابجاو هفاكتعا ناك ءاوس هلعف هلف «ةبرق وأ ًاحابم ءىشلا كلذ ناكو

 «ةزانج دوهش وأ .ضيرم ةدايع وأ .هلهأ ةرايز هطارتشا ةزئاجلا طورشلا هذه نمو

 ناك نإ هلهأ يف تيبملاو .هلزنم يف ءاشعلا طرتشي نأ وأ ءملاع وأ حلاص لجر ةرايز وأ

 عامج هطارتشا لثم فاكتعالا ضقاني ام طرتشي نأ زوجي ال هنكلو .ًاعوطت هفاكتعا

 طارتشاف «دجاسملا يف نوفكاع متنأو ٌنُمورشابُت الو» :لوقي ىلاعت هللا نأل ؛هتجوز
 دجسم يف ةعانصلا طارتشا زوجي ال كلذكو .زوجي ال اذهو ,.ةيصعم طارتشا كلذ

 فاكتعالا يفف .فاكتعالا ريغ يف هنع هزنُيو كلذل دعي مل دجسملا نأل هفاكتعا

 و أ

 امك اهب ءافولا اوبجوأو .فاكتعالا يف طورشلا اوزاجأ ةلبانحلاك ةيعفاشلاو

 عباتت لطبي الو .ةعمجلا ةالصك ينيد ضراعل جورخلا وأ ,ضيرم ةدايع طرتشا ول

 جرخ يذلا هلغش ءاضق دعب هفكتعم ىلإ عوجرلا همزلي نكلو .طورشملا هجورخب هفاكتعا

 عوجرلا يف رخأت نإف .هفاكتعا نم ىضم ام ىلع ينبيو .ريخأت الو ؤطابت نود هلجأ نم

 .©"؟؛هفاكتعا فانئتسا همزلو هعباتت لطب .رخأتلا يف رربم الب

 هنم فاكتعالا عنمي ءيش لعف طرتشي نأ هعفني الو» : يكلاملا يزج نبا لاق .طرشلاب

 , "؟؟؟)(ىعفاشلل فالح

 )١155( 7786ص 14ج « ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص)» .

 )١541( جا .«ينغملا» ص١95.

 .555-9710ص 25ج .«عومجملا» )١518(

 )١5119( «يكلاملا يزج نبال (ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» ص١4 .





 نام نسر

 عرنمنا) حم

 :هفيرعت ١

 . هريغ مهيلع ضرفي ملو .هدابع ىلع ىلاعتو هناحبس هللا هضرتفا ام وه ناضمر موص

 هديرن اموه اذهو ءرذنلا قيرط نع هب مازتلا نودو مهسفنأ نم ارايتخاو اعوطت هنوموصي امف

 ريغ موص هنأب موصلا اذه فّرعي اذُه ىلعو .ضورفملا ريغ موصلاب وأ ءعوطتلا موصب
 نودبو «ىلاعت هللا نم باوثلا ءاغتبا هلعفب ملسملا عوطتي امنإو .عرشلا لبق نم ضورفم

 : عوطتلا موص لحم

 اميف اهنيبنس يتلا اهمايص نع يهنملا مايألا ادع ةئسلا مايأ لك عوطتلا موص لحمو

 هريغ موصل عستي الف , عرشلا لبق نم ضورفملا موصلل لحم هنأل ناضمر رهش ادعو لعب

 . .رذنلا موصو عوطتلا موص لثم

 “١٠١ - هتيعو رشم ليلد :

 يفو .عوطتلا مايص يف بيغرت نم ةيوبنلا ةنسلا يف درو امف .هتيعورشم ليلد امأ
 يتلا مايألاو ,عوطتلا مايص لضفأ انركذ دنع ةيوبنلا ةنسلا هذه ركذنسو «ةنيعم مايأ مايص

 ةنسلا هذه ركذل ةجاح الف «بيغرتلا اذهل اهمايص بحتسيو ءاهمايص يف عرشلا بغر
 .هل ةجاح ال يذلا راركتلا ليبق نم كلذ نوكي الثل انه ةفيرشلا ةيوبنلا

 لفوق



 : عوطتلا موص طورش 64

 طرتشيف ناضمر رهش ةضيرف مايص طورش اهتلمجب يه عوطتلا موص ةحص طورش

 ةيسنلاب سافنلاو «ضيحلا نم ءاقنلاو 24 0لقعلاو  غولبلاو ,مالسإلا : مئاصلا يف

 .ةأرملل

 ناضمر موصل ةينلا نع فالتخالا نم ء يشب نكلو . عوطتلا موصل ةّينلا طرششتو

 .دعب اميف هركذنس

 اميف هئيبنس امك هيف هتجوزل جوزلا نذإ - ناضمر موص نود  عوطتلا موص يف طرتشيو

 .دعب

 : موصلا اهيف بحتسي يتلا مايألا هو

 اذه نإف ءعرشلا يف بحتسم وهف يلاتلابو ءًاعرش هيف ًابوغرم عوطتلا موص ناك اذإو

 مايص :يهو ءاهمايص يف بغرو .عرشلا اهنيع يتلا مايألا يف رثكأ نوكي بابحتسالا

 نم سيمخلاو نينثإلا مويو «ةفرع مويو .هلبق مويلاو ءاروشاع مويو .لاوش نم مايأ ةتس

 موصي يأ .موي رطفو موي موصو 2«ضيبلا مايأ يهو رهش لك نم مايأ ةثالثو .عوبسأ لك

 : مايألا هذه مايص بابحتسا نم ةيوبنلا ةنسلا يف درو ام يلي اميف نيبنو

 : "؟"!!ناضمر موص دعب لاوش نم مايأ ةتس موص : الوأ 3065

 بعك نع كلذ يور .بحتسم مايص ناضمر مايص دعب لاوش نم مايأ ةتس مايص

 يلولاو لقاعلا زيمملا يبصلا نم موصلا حصيو ؛موصلاو بوجولا طرش وه لقعلا عم غولبلا طرش )١460(

 ريغ زيمملا نم عوطتلا موص حصيف .هفلأيو موصلا ىلع نرمتي ىتح لبق نم انّيب امك كلذب هرمأي..
 .لقاعلا

 .«عئادبلا» «17/-7/7١1ص 2”ج .«ينغملا» 55ص «8ج «يوونلا حرشب «ملسم حيحص» )١55١(

 يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» , 45-577 ص ؛5ج .«(عومجملا» ءلشص .3ج

 . 3١؟”ص .يكلاملا

١>" 



 «ةيفنحلاو «ةلبانحلاو .2يعفاشلا لاق هبو .نارهم نب نوميمو ,يبعشلاو ء.رابحألا

 ش . مهريغو

 يف ملسم مامإلا هاور يذلا كك هللا لوسر ثيدح مايألا هذه مايص بابحتسا ليلدو

 ائِس ةعبتأ مث َناضمر ّماص نَم» :ِلَك هللا لوسر نأ يراصنألا بويأ يبأ نع «هحيحص»
 وأ لاوش رهش لوأ يف ةقرفتم وأ ةعباتتم اهموص زوجيو .«رهدلا مايصك ناك لاوش نم
 ديعلا موي نأل ؛_ لاوش نم لوألا مويلا يأ  ديعلا موي يف رطفأ دق نوكي نأ دعب هرخآ يف

 . ماصُي ال

 هلبق مويلاو ءءاروشاع مايص :ًايناث 7 ٠

 يضر - نينمؤملا مأ ةشئاع نع «هحيحص» يف - ىلاعت هللا همحر  ملسم مامإلا ىور

 ضرفُي نأ لبق  ءاروشاع مايص يأ  همايصب ُرْمأ لك هللا لوسر ناكو» : تلاق  اهنع هللا
 ةياور يفو .«رطفأ ءاش نمو ءاروشاع موي ماص ًءاش نم :لاق ٌُناضمر ضرف اًملف ,ناضمر
 ءاروشاع ٌموصت شيرق تناك» :اهلوق  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع ملسم مامإلل ىرخأ
 «همايصب ّرمأو هّماص ةنيدملا ىلإ رجاه اًملف ُهَموصَي لك هللا لوسر ناكو :ةّيلهاجلا يف
 يف يوونلا مامإلا لاق .«ةكرت ًءاش نمو .ُهَماص اش ْنم :لاق ناضمر رهش ضوُف اًملف
 هس «مويلا «ءاروشاع موي موص نأ ىلع ءاملعلا قفتا :فيرشلا ثيدحلا اذُه ىلع هقيلعت
 ,9*301بجاوب سيلو

 جرخأ دقف .مهريغو ةلبانحلا لوق اذهو .مرحم نم رشاعلا مويلا وه ءاروشاع مويو
 .ءاروشاع موي موصب هي هللا لوسر رمأ» : هلوق سابع نبا نع ؛هعماج» يف يذمرتلا مامإلا

 ديلكو هللا لوسر ماع ننيحو : هلوق سابع نبا نع مامآألا ىورو ,"9*01«مرحملا نم رشاعلا

 وسر اقف «قراضنلاو هرم ا موي هنإ هللا لوسر اي :اولاق .همايصب َرمأ ءاروشاع

 - سابع نبا يأ لاق . ٌمساتلا مويلا انمص هللا ءاش نإ لبقملا ماعلا ناك اذإف : لك هللا
 هموصي ناك يذلا نأب حيرص اذهو .«لكي هللا لوسر يفوت ىتح لبقملا ماعلا 57 ملف

 27ج .«ينغملا» 214160 ص ."ج .«عومجملا» 4-28 ص .8ج .يوونلا حرشب «ملسم حيحص» (465١؟)

 .الىص ؛؟ج ,«عئادبلا» 21١74 ص

 .4ه9؟ ص 27ج .«يذمرتلا عماج» 20465



 مايص بحتسي نكلو .رشاعلا هنوك يغبنيف مرحملا رهش نم عساتلا مويلا وه سيل هلك
 ماعلا يف عساتلا مايص ىونو .رشاعلا مويلا ماص هلك يبنلا نأل ؛اعيمج رشاعلا عم عساتلا

 نيت مامإلاو .يعفاشلا لوق وه رشاعلا عم عساتلا مايص بابحتساو . لبقملا

 9*01 هريغ: نيرخخاو . قاحسإو :

 : ةفرع موي موص :ًاعلاث 0

 رْفَكُي نأ هللا ىلع ٌبستحأ يْنِإ ةفرع موي ٌمايص» :لاق لكك يبنلا نع ةداتق يبأ نع

 يفو .©1؛*”يذمرتلاو . يئاسنلاو .دوادوبأو .ملسم هور ؛هدعب يتلا ةنسلاو ُهَلبق يتلا ةنّسلا
 ةيضام : نيتنس رفكُي ةفرع موي موص :وكك هلا لزسو لاق» :ةداتق يبأ نع ىرخأ ةياور

 قراخبلا الإ هعانمجلا اور ةةيضام ةحس فكي .ةازوتسالع- موي ءوضو 4 ةليظتسمو
 فوقو نآل كلذب يمس ةجحلا يذ نم عساتلا مويلا وه ةفرع موي موصو ."؛*7يذمرتلاو
 . مويلا اذه يف ةفرعب جاجحلا

 «جاجحلا نم ةفرع يف نيذلا امأ ,جاجحلا ريغل ةبسنلاب وه امنإ همايص بابحتساو
 اذه يف ةصاخلا جحلا كسانم ءادأ ىلع اووقيل مهل رطفلا نوبحتسي رطفلا لهأ رثكأف

 وه ةفرع يف وه نمل مويلا اذُه يف رطفلاو ,كلذ وحنو ركذلاو ءاعدلاب اولغشنيو «مويلا
 تنب لضفلا مأ نأ»«هحيحص» يف ملسم مامإلا ىور دقف ِخِلك هللا لوسر نع تباشلا

 ديؤيو .2"؟”7«هبرشف ةفرعب هريعب ىلع فقاو وهو نبل حدقب لكك يبنلا ىلإ تلسرأ ثراحلا

 موي موص نع لي هللا لوسر ىهن» :لاق  هنع هللا يضر - ةريره يبأ ثيدح ًاضيأ اذه

 ريغل ةفرع موي مايص بابحتسا نم هانلق امبو .2**”هجام نباو ,دمحأ هاور «تافرعب ةفرع

 بحتسي :اولاقف ةيعفاشلاو ةلبانحلا حرص ءرطفلا بحتسملاف هل اّمأ ,ةفرع يف فقاولا

 , "9*4 طفلا ةفرع يف فقاولل

 )١1404( ص .ج .«ينغملا» ,.1١؟ص .48ج .يوونلا حرشب «ملسم حيحص» ١74 .

 )١406( 68ص .؟ج وللي لوسرلا ثيداحأ يف لوصألل عماجلا جاتلا» 4.

 )١1055( 3؟8ص «.4ج «يناكوشلل «رايخألا ديس ثيداحأ نم رابخألا ىقتنم حرش راطوألا لين» .

 )١1561( ؟ص .4ج .يوونلا حرشب «ملسم حيحص» .

 . ؟4"3 ص .4ج .ةراطوألا لين» (4١ه4)

 .لى ص ء”؟ج ,«عئادبلا» 21179-١ا/ص 25ج .«عومجملا» ,.176ص اج .«ينغملا» )١1509(

١5 



 : سيمخلاو نينثإلا يموي موص 84

 يذلا ٍلك هللا لوسر ثيدحل عوبسأ لك نم سيمخلاو نينثإلا يموي موص بحتسيو
 يبنلا ناك» :تلاق  اهنع هللا يضر  نينمؤملا مأ ةشئاع نع هعماج يف ينمرتلا هجرخأ

 يضر - ةريره يبأ نع ًاضيأ يذمرتلا جرخأو ."“ و سيمخلاو نيتثإلا عوض ىرحتي لكي
 نأ 0 .سيمخلاو نينثإلا موي لامعألا ضرعت» :لاق لك هللا لوسر نأ  هنع هللا
 ,0400(مئاص انأو يلمع ضرعُي

 :- ضيبلا مايأ - رهشلا يف مايأ ةثالث مايص -

 2045 مهلعلا لهأ نيب كلذ يف فالخ الو ءرهش لك نم مايأ ةثالث مايص بحتسيو

 : يهو ءرهش لك نم ضيبلا مايأ : يه اهموصي يتلا ةئالثلا هذه لعجي نأ بحتسيو
 لوسر نع ثيدحلا ءاج هانركذ ام لك يفو .رشع سماخلاو ءرشع عبارلاو ءرشع ثلاثلا

 هلا لوشَز ىلإ َدهَع» :لاق  هنع هللا يضر  ةريره يبأ نع يذمرتلا مرح دقت لا

 يلصأ نو ءرهش ّلك نم ماي ةثالث موو ءرَتو ىلع لإ ماك ال ْنأ :ًةثالث -
 اذإ ٌرْذ ابأ ايد : يي هللا ٍلوسر لاق :لاق  هنع هللا يضر - رذ يبأ نعو .؟0:ىحضلا

 , 009 ةرشع سمو ةرشع عبرأو «ةرشع ثالث مصف ماي ةثالث رهشلا َّن ّنم َتْمَص
 انما نع هللا وسو ناك» :لاق هيبأ نع يسيقلا ناحلم نبا نع (هنئس» يف دواد وبأ جرخأو

 : لكك يبنلا يأ  لاقو .ةرشع ٌسمخو ءةرشع ٌعبرأو ةرشع ثالث : ضييلا موصن نأ
 ,04مرهّدلا ةئيهك نه

 ىرجألا الط: يرحتلاو .هبلطيو هدصقي :ىرحتي ىنعمو 2.4050 ص .ج .«يذمرتلا عماج» )١510(

 . ىلوألاو

 )١551( ىلاعت هللا ىلع يأ (لامعألا ضرعت) :هلوقو .١450ص ءا”ج .«يذمرتلا عماج» .

 )١457( 4ص ."ج .(عومجملا» ء1الا/ص ,؟ج ,«ينغملا» 44 .

 )١157( 58ص ء”*ج .«يذمرتلا عماج» .

 )١555( ص ءا"ج .«يذمرتلا عماج» 456 .

 مايأ : يأ (ضيبلا موصن نأ انرمأي) :هلوق 8١21ص ءالج ء«دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» )١570(

 .هلك رهدلا مايص اهنأك نهمايص : يأ (رهدلا ةئيهك نه) : هلوقو . ضيبلا يلايللا
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 ١ عوطتلا مايص لضفأ :

 رطفيو ًاموي ةملسملا وأ ملسملا موصي يأ . موي رطفو موي موص : عوطتلا مايص لضفأو

 نب هللا دبع نعع ىلاعت هللا امهمحر الا ناليلجلا نامامإلا جرخأ دقف ءأموي

 «مالسلا هيلغ دواد مايص كلذف امو زطناو 55 مصف» + :ُهل لاق هلك هللا ّلوسر نأ درك

 لاقف . كلذ ْنِم ّلضفأ ٌنيطأ ي | :ورمع ُنِب هللا دبع لاق يأ ٌتلقف . .مايصلا ٌلضفأ ومو

 ,0457كلذ نم َلْضفأ ال : هع يبنلا

 : عوطتلا مايص يف ةينلا 75

 يف نكلو «ناضمر مايص يف انركذ امك ليللا نم نوكت اهنأ مايصلا ةين يف لصألا

 « يعفاشلاو ( ةفينح يبأو «لبنح نب دمحأ مامإلا دنع راهنلا نم ةينب زوجي عوطللا مايص

 «بيسملا نب ديعسو ,ةفيذحو « دوعسم نباو .ةحلط 5 يبأو ءادردلا يبأ نع كلذ يورو

 .ريبج نب ليعسو

 نَمِل ٌمايِص ال» : : هلك يبنلا لوقل ليللا نم ةّينب لإ | زوجي ال :ةوادو» كلام ماعلا كاقو

 . موصلا كلذكف اهلفنو اهضرفل ةينلا تفو قفثني ة ةالصلا َنألو . « ليلا نم ٌمايصلا تيب مل

 حجارلا لوقلا - ١١

 «هحيحص» يف ملسم مامإلا هجرخأ امل دوادو كلام لوق نم حجرأ روهمجلا لوقو

 اي» :موي تاذ لَم هللا لوسر يل لاق :تلاق  اهنع هللا يضر  نينمؤملا مأ ةشئاع 1

 .ٌمئاص ينإف : لاق . ميش يدنع ام هللا ٌلوسر اي :ٌتلقف «٠ «تّلاق ؟ءيش ْمُكدنع له ًةَع

 تعا طلق «هينرأ :لاقف سْيَح انل يدهأ هللا لوشو اي القفا رح موي كي انانأ مث

 .299وّلَكأف ءًامئاص

 هلعجنف ؛ثيدحلا اذهب هصخن « ليللا نم مايصلا تّيبُي مل نمل مايص ال» : مهثيدحو

 ةهج نم ةالصلاب مايصلا مهسايقو .عوطتلا مايص يف ملسم ثيدحو ضرفلا مايص يف

 )١55( 27ج «ناخيشلا هيلع قفتا اميف ناجرملاو ؤلؤللا» ص١؟.

 551١ ١( "ص 20ج ««ينغملا» 274 ص 24ج . يوونلا حرشب «ملسم حيحصا) 9.
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 اهلفن يف ففخي ةالصلا نأ :هيلع دري لفنلا ةالص ةّينل ةالصلا ضرف ةين تقو ةاواسم
 امنيب «لفنلا ةالص يف هيلع ةردقلا عم مايقلا طارتشا مدع ليلدب اهضرف يف ففخي ال ام

 موص يأ موصلا لفن يف ففخي كلذكف ,ضرفلا ةالص يف طرش مايقلا اذُه نإ

 ,"458ضرفلا مايص يف اذه طرتشي ناك نإو «ليللا نم ةينلا هيف طرتشي الف  عوطتلا

 لاوزلا لبق ام كلذ يف ءاوس هأزجأ ىون راهنلا نم تقو يأ يفف .هانركذ ام ىلعو

 راتخاو .يلبنحلا يقرخلا مامإلا هيقفلاو «لبنح نب دمحأ مالك رهاظ اذهو .هدعبو

 وهو ةفينح يبأ بهذم اذهو .لاوزلا دعب ةينلا هئزجت ال هنأ يلبنحلا ىلعي وبأ يضاقلا

 لبق يوانلا فالخب ؛ةين ريغ نم ىضم راهنلا مظعم نأل ؛ يعفاشلا يلوق نم روهشملا

 .©4*مويلا مظعم كردأ دق هنإف لاوزلا

 :0147”همامتإ همزلي له عوطتلا موص يف لخد نم ١64

 نالوق ؟هعطقي الو همتيو هيف يضمي نأ هيلع بجي لهف عوطتلا مايص يف لخد نمو

 :ءاهقفلا دنع

 يور دقف .هؤاضق هيلع بجي مل هعطق اذإف .ءبجي الو همامتإ هل بحتسي :لوألا لوقلا

 سأب ال» :رمع نبا لاقو .ارطفأ مث نيمئاص احبصأ امهنأ سابع نباو رمع نبا نع
 ءاعوطت لجرلا ماص اذإ» :سابع نبا لاقو .«ناضمر ءاضق وأ ءًأرذن نكي مل ام هب

 .«اهعطق اهعطقي نأ ءاش مث ءاعوطت ةالص يف لخد اذإو ءهعطق هعطقي نأ ءاش مث

 مامتإ بجي ال ءالؤه دنعف .قاحسإو .«يعفاشلاو «يروثلاو ءدمحأ بهذم اذهو

 .هعطقي نأ هلف عوطتلا موص

 هيف عورشلاب مزلي عوطتلا موص نأب كلامو «ةفينح وبأو , يعخنلا بهذو : يناثلا لوقلا

 ريغ نم رطفأ اذإ :كلام نعو . ىضق جرخ نإف ءهنم جرخي نأ مئاصلل زوجي الف

 .55ص ءا"ج ««ينغملا» )١5548(

 )١559( 5ص ءا“ج .«ينغملا» 5-6 .

 ءالج .«دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» «4»7-0 ص 48ج .يوونلا حرشب «(ملسم حيحص» )147١(

 45-2404 4ص .5ج .(عومجملا» ,.١6١161ص ."ج .«ينغملا» .178-75١ص

 ."# اهمقرو ,دمحم ةروس يف «مكلامعأ اولطبت الو» :ةيآو , 80ص ,؟ج .«عئادبلا»
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 «ْمُكلامعأ اولطُبُت الو» :لاق ىلاعت هللا نأ لوقلا اذُه ةجحو .ءاضقلا همزل ةلع
 اهنم جرخيو اهعطقي نأ هل زوجي ال . عوطتلا ةالص اهنمو .ةلفان يف عرش نمف

 يضر هللا ديبع نب ةحلط ثيدحب اضيأ اوجتحاو .زوجي الف اهل لاطبإ اذه نإف
 تاولص ٌسمخ» : مالسإلا نع هلأس يذلا ي يبارعألل لاق يي هللا لوسر نأ - هنع هللا

 ىلإ ٠ . ٌعوطت نأ الإ ال: لاق ؟ُمريع يلع له : ٌيبارعألا لاق . ةليّللاو .مويلا يف

 هاضتقمف « لصتم ءانثتسا (ٌعوطت ْنأ الإ) ءانثتسالا اذهو :اولاق .ثيدحلا رخآ

 و نم ىلع ء ءاضقلا بوجول اهنأ اوجتحاو .هيف عورشلا درجمب عوطتلا بوجو

 0 تلا 5 هللا يضر ا ا هاور امب ه6 وص

 رثنلاب مزلت ةدابع عوعطتلا م ا «رخآ انوي هناكم امري يضْقا :لاقف

 . ةرمعلاو جحلاك هيف عورشلاب مزلتف

 حجارلا لوقلا 6

 حيجرتلا ليلدو . عوطتلا موص مامتإ بجي الو بحتسيف .لوألا لوقلا : حجارلاو
 «ةقباسلا ةرقفلا يف هانركذ يذلا ة ةداج نيل ليم .ءانإلا هجرخأ يذلا فيرشلا ثيدحلا

 انل يدهأ هللا لوسر اي :انلقف ءرخآ ًاموي 8# هللا لوسر اناتأ مث ...و :هيف ءاج دقو
 لخد نم نأ يف حيرص اذهو .2؛77«لكأف ءامئاص تحبصأ دقلف «هينرأ :لاقف . سيح

 هلم جورخلا هل راج عوطت مص يف

 كل نكل :هانعمف «. .َعوطت نأ الإد :هيفو يبارعألا ثيدح نم هب اوجتحا ام امأو
 نأ هيفو ةشئاع نع دواد يبأ ثيدحب جاجتحالا امأو .اعطقنم ءانتسالا نوكيو .عوطت نأ

 اموص ءامكيلع ال» :لاقف لكك هللا لوسر اتربخأو «نيتمئاص اتناكو ءاترطفأ ةصفحو ةشئاع

 امهرمأ امنإ نوكي نأ هبشأ ثيدحلا اذه تبث ول : يباطخلا هيف لاق دقف .«رخآ ًاموي هناكم
 لصألا يف وهو ءهلصأ لحم لحي ماكحألا رثكأ يف ءيشلا َلَدَب ّنأل ؛ًابابحتسا كلذب
 .049لدبلا يف كلذكف ريخم

 ."”4ص 34ج . يوونلا حرشب «ملسم حيحصا ةلاقفل

 .78١ص ءالج «دواد يبأ نئس حرش دوبعملا نوع» )١517(

 ليض



 داسفإلاب هنم جرخي ال جحلا نأ قرفلاف ,ةرمعلاو جحلا ىلع سايقلاب مهجاجتحا امأو

 . موصلا فالخب هيف لوخدلا دكأتل

 . همامتإ بجي الو عوطتلا موص نم جورخلا زوجي هنأ مدقت ام عيمج نم انل صلخيو

 هنم هجورخ ناك ءاوسو .هريغ الو ءاضق نم ال ءيش جورخلا ذه يف هيلع بجي ال امك

 . همامتإ لضفألا ناك نإو .رذع ريغب وأ رذعب

 :اهجوز نذإب ًاعوطت موصت ةأرملا 5

 نبا جرخأ دقف .موصلا اذهب اهجوز اهل نذأي نأ ًاعوطت ةأرملا موص ةحص طورش نمو
 جرخأ . "7””1«نهجاوزأ نذإب الإ نمّصي نأ ًءاسنلا لي هللا لوسر ىهن» : «هننس» يف هجام

 موصت ال : لد ٌلوسر لاق» : هلوق  هنع هللا يضر  ةريره نبأ نع «هنننس» يف دوادنوبأ
 ءاجو .(«هنذإب لإ ٌدهاش وهو هتيب يف ُنذأت الو ,ناضمر ريغ هنذإب لإ ٌدهاش ايلف ارحل

 وأ 00 هنذإب الإ ءاهدلب يف اهعم ٌرضاح اهنجوزو الفت ةأرما موصت ال :«هحرش» يف

 يف ءاج دقف .ءاهقفلا ذخأ اذهبو "9""اهب عاتمتسالا يف هقح هيلع توفي الثل اهيولل
 نذإب الإ اغوطت موصت نأ وذا اهل يتلا ةأرملل سيلو» : يفنحلا يناساكلل «عئادبلا»

 موصت نأ رخآلا مويلاو هللاب نيو رمال لجبال :لاق هنأ لك يبنلا نع يور امل ءاهجوز
 لاح يف كلذ هنكمي الو ءاهب عاتمتسالا قح هل نألو ؛«ءاهجوز نذإب الإ عوطت موص

 ًاضيرم وأ ًامئاص ناك نأب هرضي ال اهمايص ناك نإف .هرضي ناك نإ اهعنمي نأ هلف . موصلا
 ردقي مل اذإف .هقح ءافيتسال ناك عنملا نأل ؛اهعنمي نأ هل سيلف .عامجلا ىلع ردقي ال

 .29©«ععنملل ىنعم الف عاتمتسالا ىلع

 , عوطتلا مايص نم هتجوز عنم يف قحلا جوزلل نأ يناساكلا مامإلا مالك نم لصحيف

 ناك اذإ الإ .نذأي مل ءاش نإو ءاهل نذأ ءاش نإف .مايصلا اذه يف هنذأتست نأ اهيلع نأو
 قطني ذلف «ايدانح هع هردنعي اكرم اهيرع وأ اهلثم اتا كاكرل امك مدحلا ىف افيعح
 .زوجي الف ,عنملا اذهب عافتنا نود اهب رارضإلا باب نم نوكي هنأل اهعنم هل

 )١419( ص ١2ج .(هجام نبا نئنسو ١"هة.

 )١41/4( ءالج .«دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» ص١78-159.

 )١416( .؟ج .يناساكلل «عئادبلا» ص٠١ .
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 ناك نإف «هنذإ ريغب ًاعوطت موصت نأ جوزلا تاذل لحي ال» : يرهاظلا مزح نبا لاقو

 .©249«تءاش نإ عوطتلا مصتلف .رذعت وأ هناذثتسا ىلع ردقت ال ًايئاغ

 اهجوزو عوطتلا موصت نأ ةأرملل زوجي الو» :ةيعفاشلا هقف يف «عومجملا» يفو

 ةأرملا ُموصت ال» :لاق لك يبنلا نأ  هنع هللا يضر  ةريره وبأ ىور امل «هنذإب الإ رضاح

 اهموص امأو .لفنب هكرت زوجي الف ء«ضرف جوزلا قح نآلو .«هنذإب الإ ٌدهاش اهّلعبو َعوطتلا
 ىنعم لاوزلو ثيدحلا موهفمل فالخ الب زئاجف اهدلب نع جوزلا ةبيغ يف عوطتلا
 , 01177, يهنلا

 :ًاعوطت ةمئاصلا هتأرما رطَقُي نأ جوزلل -

 5و

 اذإ يضقت مث ؛هنذإ نودب تماص اذإ اهمموص يف ةعوطتملا هتأرما رطفي نأ جوزللو

 يناساكلا هب حرص ام اذهو .نئاب قالط وأ تومب امهنيب ةقرفلا تعقو وأ ءاهجوز اهل نذأ

 .019هعئادب» ىف ىفنحلا

 )١4/5( 77ج مزح نبال «ىلحملا» ص١"7.

 07 )1١1170ص كج .«عومجملا» 5-5 15

 237 2) 1/4١ج « يناساكلل «عئادبلا» ص/ا١٠١.
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 نر نسما
 ىيوت 0س

 :كشلا موي :ًالوأ 74

 «ناضمر نم موي لوأ وأ نابعش نم موي رخآ وه له ملعي ال يذلا مويلا وه كشلا موي

 فالتخا لبق نم انركذ دقو .نابعش نم نيثالثلا ةليل يف ناضمر لاله ةيؤر توبث مدعل

 ًاحاضيإ ةلأسملا هذه نآلا ديزنو .«؟"9هنم عنملا ىلع روهمجلا نأو .هموص يف ءاهقفلا
 يذلا مويلا يف رامع دنع انك» :لاق ءةلص نع «هنئس» يف دواد وبأ مامإلا ىدر :لوقنف

 ىصع دقف مويلا اذه ماص نم :رامع هل لاقف ءموقلا ضعب ىحنتف ةاشب يتاف هيف َكَّشُي

 .(ْوكَي مساقلا ابأ

 كشي يذلا مويلا وه هيف كشي يذلا مويلا :رامع نع ربخلا اذه «حرش» يف ءاج دقو

 يوار ةلص ناك دقف «؟ناضمر نم لوألا وه وأ ؟نابعش نم نيثالثلا موي وه له ءهيف

 ضعب ىحنتف ءاولك :رامع مهل لاقف ,ةيلصم ةاشب ءيجف نيرخآ عم رامع دنع ربخلا اذه
 ىصع دقف مويلا اذه ماص نم :رامع لاقف . اهنم لكألا نع زرتحاو لزتعا يأ  موقلا

 .©:*:”كشلا موي موص ميرحت ىلع ربخلا اذهب لدتسا دقو .ِةِيك مساقلا ابأ

 ثيدح :هنع لاقو .(هعماج» 0 يذمرتلا مامإلا رامع نع اقرأ ربخلا اذه ىورو

 يبنلا باحصأ .نم ملعلا له رثكأ دنع اذه ىلع لمعلاو « « حيحص نسح ثيدح رامع

 نب هللا دبعو ءسنأ نب , كلامو 00 نايفس لوقي هبو .نيعباتلا نم مهدعب نمو كي

 )9/ا١4( ةرقفلا ١17559(.

 )١448٠( 57ص اج «يدواد يبأ ننس حرش دويعملا ثنوعو» .

 نيب



  ُكَشُي يذلا مويلا لجرلا موصي نأ اوهرك .قاحسإو .دمحأو .يعفاشلاو .كرابملا
 ه)١4410(

 هلاق امم ناكو .كشلا مايص نع يهنلا ىنعم يف فلتخا دقو : يباطخلا مامإلا لاقو
 كلذ ماصي ال ةفئاط تلاقو : هلوق هانعمو فالتخالا اذه يف - ىلاعت هللا همحر  يباطخلا

 اذكهو .ءناضمرو نابعش نيب كلْذب لصفلا عقيلو .هنع يهنلل عوطت الو ضرف نع عهيلا

 .همصي مل الاد هماص هموصي ناك 5 كشلا موي قفاو نإ : يعفاشلا لاقو .ةمركع لاق

 , 0449هموصي نأ هتداع نم نوكي نأ وهو

 حجارلا لوقلا 48

 الإ ماصي ال هنأ وهو يعفاشلا مامإلا هيلإ بهذ ام وه كشلا موي مايص يف حجارلاو
 «سيمخلا وأ نينثالا موي موصي نأ هتداع نم ناك ول امك هموصي نأ هتداع نم ًاموي ناك اذإ
 لديو .همايص داتعا يذلا سيمخلا وأ نينثالا موي هنأ ىلع هماصف .كشلا موي كلذ قفاوف

 لاق :لاق  هنع هللا يضر  ةريره يبأ نع ملسم مامإلا هاور يذلا ثيدحلا هانلق ام ىلع

 افون موصي ناك لجر الإ نيموي الو موي :موصب ناقَمَر اومدقت ال» : لكك هللا لوسر

 ناضمر لابقتسا نع يهنلاب حيرصتلا هيف :ثيدحلا اذهل هحرش يف يوونلا لاقو

 هلبق امب هلصي مل نإف .هلبق امب هلصي وأ .هل ةداع فداصي مل نمل نيموي وأ موي موصب

 اذهل انبهذم يف حيحصلا وه اذه .مارح  همايص يأ _وهف .هل ةداع فداص الو

 مل نمل اندنع يهنلا يف ءاوسو» :- ىلاعت هللا همحر  يوونلا لاق نأ ىلإ . . .ثيدحلا

 , 9*01«يهنلا يف لخاد كشلا مويف «هريغو كشلا موي هلصو الو .هتداع فداصي

 دواد وبأ هجرخأ يذلا ربخلا يف رامع لوق نأ هللا همحر ميقلا نبا حجر دقو

 يضر - رامع يباحصلا لوق وه د مساقلا ابأ ىصع دقف)» : هلوق وهو (هنع يذمرتلاو

 )١5481( ص .ج .«يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» 751/9560 .

 )١1587( .؟ةه 88ص الج ««دواد يبأ نئس حرش دوبعملا نوعد

 )0585( الج . يوونلا حرشب «ملسم حيحصا) ص4؟١9.
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 مهفف «نيمويب الور موب .تاضمر او منقل 97 للك يبنلا لوق نم كلذ مهف هلعلو ب ةنع هللا

 ليلدلا ركذ ول  هنع هللا يضر - رام ّلعلو .ةيصعم نوكيف مدقت كشلا موي مايص نأ

 مهضعب فلاخي ةباحصلا ناك دقف . ةنظ انعريغ لمحم هل ناكل كلذ ىلع هلمح يذلا

 .ةهاجو نم ميقلا نبا لوق يف ام 30 ."0449صوصنلا ةلالد هوجو نم ريثك يف ًاضعب
 يذلاف «ةيصعم سيل موصلا اذه نأو .كشلا موي موص ميرحت يفن ديري هلوق يف هنأكو
 ىصع دقف كشلا موي ماص نم» :هيف هلوقو رامع ربخ نأل ؛كشلا موي موص ةهارك هحجرأ

 اذه ناك ولو ىتح .كشلا موي موص ةهارك لوقلا اذه هيلع لمحي ام لقأ لك مساقلا ابأ
 .«نيمويب الو مويب ناضمر اومدقت ال» : ِةِلكَي هللا لوسر ثيدح نم همهف ام وهو .هلوق

 .هتحابإ الو هميرحت سيلو كشلا موي موص ةهارك هحجرأ يذلاف :هيلعو

 : نيموي وأ موي موصب ناضمر لابقتسا :ًايناث -
 الإ نيموي الو موي موصب ٌناضمر اومدقت الد :- ىلاعت هللا همحر - مم ما ىور

 نباو « يئاسنلاو ,يذمرتلاو ءدواد وبأ ًاضيأ هاورو 240ُةهْمِصَيلف 5 هموصي ناك لبر
 وهو - ضرفلا مايصب عوطتلا مايص طلتخي الثل كلذ نع يهنلا ةمكحو .2*”هجام

 دق ناضمر لبق نيذلا نيمويلا وأ مويلا مايص ناك اذإ يفتني ىنعملا ذهو - ناضمر مايص

 . عوطتلا مايص هتداع قفاو

 وه يهنلا ةمكح نايب يف ليوأتلا اذهو . ةيؤرلاب همايص بوجو مكح وهو .مكحلا

 , 0445, يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» يف ءاج امك دمتعملا

 :نابعش نم فصنلا دعب مايصلا نع يهنلا :اثلاث 0١

 ناك اذإ» : لك هللا لوسر لاق :لاق ةريره أ نع «هننس» يف هجام نبا ىور

 )١14854( 67ص ءالج ىدواد يبأ نئس حرش دوبعملا نوع» 408-54 .

 )١486( ص ءالج .يوونلا حرشب «ملسم حيحص» 144 .

 ««يئاسنلا ننس» ,"77-56ص .”ج .«يذمرتلا عماج» . 454 ص كج .دواد يبأ نئس» )١51485(

 .ه 58ص ءا١ج .(هجام نبا ننسو .1-51١75١177ص «؛ج

 )١54817( ص .ا"ج .«يذمرتلا عماج حرش يذوحألا ةفحت» 7517 .
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 0 يبأ نع دواد وبأ هاورو ."440ناضمر ًَءيجي ىتح موص الف نابعش نم فصننلا

 ,01445!(اوموصت الف نابعش فصتنا اذا» : ظفلب

 نم ةعامج لاق اذهبو «نابعش نم فصنلا دعب مايصلا ةيهارك ىلع لدي ثيدحلاو

 .طقف نابعش نم رشع سداسلا مويلاب قلعتي يهنلا : يرهاظلا مزح نبا لاقو . ملعلا لهأ

 , (149")هموص زوجي ال يذلا مويلا وهف

 جرخأ دقف .همظعم وأ هلك نابعش موصي ناك لَك يبنلا نأ ديفت ثيداحأ تدرو هنأ لإ

 مل» :تلاق يعل يضر  نينمؤملا مأ ةشئاع نع ملسمو يراخبلا ناليلجلا نامامإلا

 ةياور يفو « . هلك نابعش موصي ناك هنإف + نابع نم رثكأ ًارهش موصي كي يلا نكي

 يضر  ةشئاع نع ملسمو يراخبلا اهجرخأ  اهنع هللا يضر  ةشئاع ةديسلا نع ىرخأ

 ,ناضمر الإ رهش ٌمايص لمكتسا لي هللا لوسر ُتيأر امف . . .» :اهلوق اهيفو  اهنع هلل

 .2410«نابعش يف هنم ًامايص ٌرثكأ هتيأر امو

 نيبو ناضمرب هلصوو .هرثكأ وأ نابعش لك موص نم هك هنع يور ام نيب ضراعت الو

 موص نع يهنلا نم ءاج ام اذكو .نيموي وأ موي موصب ناضمر مدقت نع يهنلا ثيداحأ

 كلت لخدي مل نم ىلع يهنلا لمحي نأب رهاظ اهنيب عمجلا نإف .يناثلا نابعش فصن

 نأ الإ» : هلك هلوقب مدقتلا نع يهنلا ثيداحأ دييقت مدقت دقو «هداتعي مايص يف مايألا

 .0419مكدحأ هكوضي انيك نوكي

 :نيديعلا يموي مايص نع يمهنلا :ًاعبار 2

 نع .ملسمو يراخبلا :ناليلجلا نامامإلا هجرخأ يذلا حيحصلا ثيدحلا يف

 مويو .ىحضألا موي :نيموي مايص نع ىهن كب هللا لوسر نأ» ؛هريغو باطخلا نبرمع
 نم لوألا مويلاو + نخفألا ديع نم لوألا مويلا :نيمويلا نيذهب دوصقملاو ,4؟5ورطفلا

 )١584( 758ص ء١ج .ىهجام نبا نئسو 0 . )١1589( ص ."5ج ىىهجام نبا نئسد 45١.

 )١5940( ص الج ؛ مزح نبال «ىلحملا» 732-3936 .

 )١541( 37ج ,«ناخيشلا هيلع قفتا اميف ناجرملاو ؤلؤللا» .« ص3١ .

 )١5947( 345”ص « 14ج «يناكوشلل «راطوألا لين» .

 )١54( 25ج « ينامركلا حرشب «يراخبلا حيحص» 215-6١ص 84ج .يوونلا حرشب «ملسم حيحص» -

 له



 ل ةرافك وأ 0 أ رذن نع

 ١17 قيرشتلا مايأ مايص نع يهنلا :ًاسماخ :

 ,ىحضألا ديع نم لوألا مويلا دعب يأ .رحنلا موي دعب مايأ ةثالث قيرشتلا مايأ

 دقو ءسمشلا يف اهرشنو اهديدقت وهو ءاهيف يحاضألا موحل سانلا قيرشتل كلذب تيمس
 مايأ» :لاق لك هللا لوسر نأ (هحيحص» يف ملسم مامإلا هاور يذلا ثيدحلا يف ءاج

 ليلد هيفو :فيرشلا ثيدحلا اذهل هحرش يف يوونلا لاق .«برشو ٍلكأ مايأ قيرشتلا

 وبأ لاق هبو ,«يعفاشلا بهذم يف نيلوقلا رهظأ وهو ,لاحب اهموص حصي ال لاق نمل

 ."؛؟©امهريغو رذنملا نباو «ةفينح

 مويو .رطفلا موي : ةنسلا يف مايأ ةسمخ موص نع ىهن» لَك يبنلا نأ سنأ نعو ش

 , (14559 ىنطقرادلا هاور «قيرشتلا مايأ ةثالثو خلا

 : ًادرفثم ةعمجلا موي مايص نع يهنلا :ًاسداس 64

 ْنموصَي ال» :لوقي ِلكب هللا لوسر تعمس :لاق  هنع هللا يضر ةريره يبأ نع

 هللا يضر  ثراحلا تنب ةيريوج نعو .24ُهَدعب وأ ُهَلبق اموي الإ ةعمجلا موي مكّدحأ

 لاقف ٌةمئاص يهو ةعمجلا موي اهيلع لخد لك يبنلا نأ» :ِلكك هللا لوسر جوز  اهنع
 :لاق .ال :تلاق ؟ًادغ يموصت نأ نيديرت :لاق .ال :تلاق ؟ سمأ تمّصأ

 , 4180( يرطفأف
 هلك يبنلا نع  هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع (هحيحص» يف ملسم مامإلا جرخأو

 . 17ص .7ج .«ناخيشلا هيلع قفتا اميف ناجرملاو ؤلؤللا» «145١ص 5

 ءا"ج ««ينغملا» , 77ص ءالج .؛ىلحملا» ء.19ص .8ج ؛يوونلا حرشب «ملسم حيحص» )١595(

 .1-568١155ص

 )١5946( 48ج « يوونلا حرشب «ملسم حيحص» ص١2 .

 )١5195( 757؟ص . 14ج ,يناكوشلل «راطوألا لين» .

 )١5937( 17ص .7ج .«ناخيشلا هيلع قفتا اميف ناجرملاو ؤلؤللا» .

 )١5954( .نقج , ينامركلا حرشب «يراخبلا حيحص) ص”١47.
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 , 0412 مكّدحأ هموصي موص يف نوكي نأ لإ 3 مايألا نيب نم

 ماص اذإ الإ مايصب ةعمجلا موي دارفإ نع يهنلا ةفيرشلا ثيداحألا هذه نم دافتسيو

 لقن دقو .ةعمجلا موي قفاوف ةفرع مويك نيعم موي موص ةداع هل نم وأ .هدعب وأ هلبق ًاموي

 يبأو ناملسو ةريره يبأو يلع نع موصلاب ةعييجلا» عرب دارفإ عع رمت نئاو ردسلاب نبا
 يهنلا نأ ىلإ روهمجلا بهذو .ةباحصلا نم افلاخم مهل ملعن ال : مزح نبا لاقو ءرذ

 هنوكل (اهدحأ) لاوقأ ىلع موصلاب ةعمجلا موي دارفإ نع يهنلا ببس يف فلتخاو
 هحرش» يف ينالقسعلا رجح نبا هحجر يذلا وه لوقلا اذهو . ماصي ال ديعلاو ,ديع موي

 هيف درو هنأب هل جتحاو .باوصلاب اهالوأو لاوقألا ىوقأ هنأ هنع لاقف «يراخبلا حيحصل

 الف ءٍديع موي ةعمجلا ٌموي» :ًاعوفرم ةريره يبأ نع هريغو مكاحلا هاور :(لوألا) :ناثيدح
 يبأ نبا هاور :(يناثلا)و .«ُهّدعب وأ ُهَلبق اوموصت نأ الإ مكمايص موي مكديع ّموي اولعجت
 موي ْمُصِيلَف رهشلا نم ًاعوطتم مككنم ناك نم» :هيف ءاجو يلع نع نسح دانسإب ةبيش
 .29*::)عركذو بارشو ماعط موي هنإف ةعمجلا موصي الو ٍسيمخلا

 :موصلاب تبسلا موي دارفإ نع يهنلا :ًاعباس - 6

 نإ نكلو .موصلاب تبسلا موي دارفإ هركي :انباحصأ لاق : يلبنحلا ةمادق نبا لاق

 ةلبانحلا جتحاو .22**)هركي مل هداتعا ٍناسنإل ًاممص قفاو اذإ اذكو ءهركي مل هريغ هعم ماص

 ضرتفا اميف الإ تبسلا موي اوموصت ال» :دواد وبأو يذمرتلا هاور امب مهبهذمل

 .7:*0(مكيلع

 اذه نومظعي مهنأل دوهيلا ةفلاخم تبسلا موي مايص نع ىيهنلا اذه نم دوصقملاو

 .18-19ص .4ج .يوونلا حرشب «ملسم حيحص» )١1449(

 «يوونلا حرشب «ملسم حيحص» ,777-7178ص .4ج ؛ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحص» )١16٠١(

 . ١3ص الج مزح نبال «ىلحملا» ,. 19ص ء48ج

 ) )19١١ءالج .«ينغملا» ص١١5.

 .55-51ص الج .«دواد يبأ ننس» «4 4-49 48ص اج .«يذوحألا ةفحت» ١16١( ؟)

 ليلي



 .«ناضمر مايص وهو بوتكملا مايصلا «مكيلع ضرتفا اميف لاو : هلوق نم دوصقملاو . مويلا

 قفاو ام ضورفملا مايصلا ىنعم يفو .ةرافكلا موصو .«تئاوفلا ءاضقو ءروذنملا موصلاو
 وأ ًاعرش اهزاوج ىلع ىقبت مايألا هذه مايص نإف .ءاروشاعو ةفرع موي موصك ةدكؤم ةنس
 ريغ تالاحلا هذه يف همايص نأل ؛تبسلا موي يف تعقو اذإ اهبوجو وأ اهبابحتسا

 , 32" ”9هانركذ ام هببس امنإو ءدوصقم

 ثيدحلا وهو «ةلبانحلا هب جتحا امب اوجتحاو ,ةلبانحلا بهذمك ةيعفاشلا بهذمو

 .2"*دواد وبأو يذمرتلا هاور يذلا

 :بجر موص :ًانماث - 5

 لجر هماص نإو :دمحأ مامإلا لاق .موصلاب بجر رهش موص دارفإ ةلبانحلا دنع هركي

 نباو هللا دبع هنباو رمع ةهاركب اولدتساو .هلك هموصي ال ام ردقب ءامايأ وأ اموي هيف رطفأ
 00و سانلا مهعنمو بجر مايصل سابع

 :رهدلا موص : ًاعسات - 7

 نا 0 00000 هركي امنإ د 7

 سارا سنرد يورو

 مصي مل نإو «هوركم رهدلا موص نأ : يدنع ىوقي يذلاو : يلبنحلا ةمادق نبا لاقو

 ةقشملا نم هيف امل رهدلا موص هرك امنإو .ًامرحم لعف دقف اهماص نإف ,مايألا هذه
 ثيدح يلبنحلا ةمادق نبا هيلإ بهذ ام يوقيو .هنع يهنملا لتبتلا هبشو .فعضلاو

 ع :لاق ٌنهّدلا ماص نمل فيك هللا لوسر اي ليق» :لاق ةداتق ىبأ نع يذمرتلا

 ًارجزو هعينصل ةهارك هيلع ءاعد اذه ليق : هحرش يف ءاجو لل ل ا ,رطفأ

 .ةنسلل هتفلاخملف هموص مدع امأو ءرهاظ هراطفإ مدعف «رابخإ هنأ رهاظلاو .هلعف نع هل

 ."ا/ص الج ءقدوأذا ي ىبأ نئنس» .418-1415ص ءا"ج .«يذوحألا ةفحت هحرشب يذمرتلا عماجو )١19١09(

 1١. 7ص .5ج .«عومجملا» )١16١5(

 .155-151ص ءالج ,«ينغملا» )١16١6(
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 ىلإ يضفي امبرو .ررضتي هنأل : ليقو .مارح وهو ةيهنملا مايألا موص مزلتسي هنأل : ليقو

 .9*2ىرخألا قوقحلاو داهجلا نع زجعلا ىلإو .ةكلهتلا ىلإ سفنلا ءاقلإ

 ناك هنأ ثيح» :ورمع نب هللا دبع ثيدح ةمادق نبا هيلإ بهذ ام يوقي كلذكو

 ْمِصق : 86 يبلا هل لاق .قيطأ :هل لاق املف ؛كلذ نع كي يبنلا هاهنف رهدلا موصي

 كلذ نم لضفأ قيطأ ينإ ورمع نب هللا دبع لاق املف .رطفيو موصي ناك ءدواد مايص

 هركيف هحجرن ام وه ةمادق نبا هيلإ بهذ امو .20' "”«كلذ نم ٌلضفأ ال : : لكك يبنلا هل لاق

 . قيرشتلا مايأو ديعلا يموص مئاصلا مصي مل ولو ىتح رهدلا موص

 :رافكلا دايعأو زورينلا موي مايص :ًارشاع 4

 ناجرهملا مويو زورينلا موي دارفإ هركيو» :- ىلاعت هللا همحر يلبنحلا ةمادق نبا لاق

 ةقفاوم امهريغ نود مايصلاب امهصيصخت نوكيف ءرافكلا امهمظعي ناموي امهنأل موصلاب
 موي وأ رافكلل ديع لك اذه سايق ىلعو .تبسلا موي مايصك هركيف ءامهميظعت يف مهل

 . ":2(ميظعتلاب هنودرفي

 هبشست هنآل زورينلا موي موص هركيو» : (هعئادبو» يف يناساكلا روهشملا هيقفلا لاقو

 ,9"'"0(سوجملاب

 )١505( 155-118ص اج ؛«ينغملا» ,47ص اج .«يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت .

 )١19037( .؟ج ««ناخيشلا هيلع ىفتا اميف ناجرملاو ؤلؤللا» ص7١ .

 ) )1١19604.7ج .«ينغملا» ص5؟١.

 )١604( لص 07ج ««عئادبلا» .

١ 



 تزرر لسنل)

 ما اجءازتا) (بها) وتاج
 : يهنلا اذهب دوصقملا 648

 هنمو «ضورفملا هنمو ةيمالسإلا ةعيرشلا يف هيف بوغرمو نسح ءيش هتاذب موصلا
 هنع عرشلا ىهيف اهمايص نع يهنم مايأ يف عقي دق هنأ الإ . لبق نم انيب امك «بودنملا

 .قباسلا لصفلا يف كلذ نع انملكت دقو . هلحم ةمرح وأ ةهاركل يأ - ببسلا اذهل

 هيف بوغرم ريغ ءيشب موصلا اذه نارتقا وه رخآ ببسل موصلا نع عرشلا ىهني دقو
 اذهو .ًاعرش ميرحتلا وأ ةهاركلا ّدح ىلإ ءيشلا اذه يف ةبغرلا مدع لصت ءاوس .ًاعرش

 :موصلا يف لاصولا :ًالوأ

 يف لاصولا ناك امنإو ءامهنيب برش وأ لكأ ريغ نم ًادعاصف نيموي موص وه لاصولا
 الولو .نيراهنلا نيب لصافلا ليللا يف برشلاو لكألا نم عانتمالا اذهل هنع ًايهنم موصلا

 .لاصولا مدعل ًازئاج امهموص ناكل عانتمالا اذه

 يراخبلا نيثدحملا مامإ هجرخأ يذلا ثيدحلا مايصلا اذه نع يهنلا ىلع لديو

 يأ 0 ال» :هباحصأل لاق ٍةَي هللا لوسر نأ «هحيحص» يف - ىلاعت هللا همحر

 عطا | ,مكدحاك تسل : هلك لاق ..لضاوت كن هللا لوسر اي ةاوقلاق ترءايعلا يف

 .اهلاق 0 يضر - 000 أ ةشئاع نع يراخبلل ىرخأ ةياور يفو ايا

 :لاق .لضاوت كلت | :اولاقف ٠ مهل ةمحر . لاصولا نع كي هللا لوسر ىهن»
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 ننسلا باحصأو ءملسم مامإلا ىور دقو , 31910( ينيقسيو يبر ينمعطُي ينإ  مكتثيهك

 .©"١موصلا يف لاصولا نع يهنلا ثيداحأ

 ٠١ ةلبانحلا مهنمو ملعلا لهأ رثكأ لوق يف هوركم هنأ ناسا اذه مكحو .

 .2319مهيرحت ةهارك اهنأ امهحصأ :ناهجو هتهارك يف ةيعفاشلا دنعو

 لاق ءاهضعب ىور نأ دعب لاصولا نع يهنلا ثيداحأ نع يذمرتلا مامإلا لاقو

 .موصلا يف لاصولا اوهرك .ملعلا لهأ ضعب دنع اذه ىلع لمعلاو :- ىلاعت هللا همحر

 مرحي :ليقو .ةهاركلا ليبس ىلع ليق وأ .ميرحتلا ليبس ىلع ليقف : عنملا يف اوفلتخاو
 وهو «لاصولا ميرحت ىلإ نورثكألا بهذو .هيلع قشي ال نمل حابيو هيلع شي نم ىلع
 . "15 حجارلا لوقلا

 هللا لوسرل حيبأ ام صئاصخ نم لاصولا :- ىلاعت هللا همحر  يباطخلا مامإلا لاقو

 .ةوقلا طوقسو فعضلا نم مهنم مئاصلا ىلع فوختي امل هتمأ ىلع روظحم وهو كي
 نوكيف .ةقشملا مهتلان اذإ اهولمي وأ ,تاعاطلا رئاس نعو ضورفملا مايصلا نع اوزجعيف

 .©*19ةضيرفلا كرتل ًاببس لاصولا

 لاصولا ميرحت وهو «هريغو يذمرتلا مامإلا هيلإ بهذ ام وه يدنع حجارلاو - لفض

 . موصلاب لاصولاب نونيدتي نيذلا نيملسملا ريغب هبشتلل ًاعنمو .هنع يهنلا يف ةمكحلا

 : "619 مالكلا نع تثمصلا عم موصلا : ًايناث "57 ١

 رهاظو .مالكلا نع تمصلا مالسإلا ةعيرش نم نبل : يلبنحلا ةمادق نبا لاق

 قيدصلا ركب ابأ نأ» :ملسم نب سيق نع يراخبلا مامإلا ىور دقف .هميرحت رابخإلا

 )١191١( «54ج .ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحص» ص7١7 .

 .5ج ««دواد يبأ نئس» « 44١ ص ."ج .«يذمرتلا عماج» 7١١ ص ءالج .«ملسم حيحصو )161١(

 . 487ص

 )١1901( ءالج «يوونلا حرشب «ملسم حيحص» ,«١17ص «*ج ,«ينغملا» ص4١١ .

 )*١191( .*”ج .«يذمرتلا عماج» ص5١ .

 )١1614( 487ص الج ,«دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» .

 . 5١-7١7 ١ص اج ,«ينغملا» ,090ص ١21ج .ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحص» (1616)
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 :لاقف .ملكتت ال اهارف ,بنيز اهل لاقي سمحأ نم ةأرما ىلع لخد  هنع هللا يضر -

 نم اذه .لحي ال اذه نإف .يملكت :اهل لاقف .ةتتمصم تجح :اولاق ؟ملكتت ال اهل ام

 لكك هللا لوسر نع تظفح :لاق  هنع هللا يضر يلع نعو .«تملكتف ةيلهاجلا لامعأ

 نإف .«تْمّصلا  موص نع ىهن هنأ» : لكي هنعو .« ليللا لإ موي تامص الر :لاق هنأ

 «يعفاشلا لاق هبو «ةلبانحلا بهذم اذهو .همزلي مل هريغ وأ هفاكتعا يف كلذ رذن

 نع هل هللا لوسر ثيدحل ملعلا لهأ نيب هيف فالخ الو ءرذنملا نباو .يأرلا باحصأو

 وبأ :اولاقف .هنع لَأسف . مئاق لجرب وه اذإ بطي لك ٌنبنلا امنيب» :لاق سابع نبا

 .ملكيلف هورم : لكك لاقف .موصيو .ملكتي الو لظتسي الو .ّدعقي الو موقي نأ َرْذن ليئارشإ
 ,01617)(ةّموص مك عفو

 كرت نم هتاوخإ فالخب ةبرق موصلا نأل» :فيرشلا ثيدحلا اذه حرش يف ءاج دقو

 نع وأ ؛حابملا نع توكسلا نأ ىلع ليلد هيفو . ملكتلا كرتو .لالظتسالا كرتو .دوعقلا

 ناسنإلا هب ىذأتي ام لك هانعم يفو .سمشلا يف سولجلا كلذكو .ةعاطب سيل هللا ركذ

 هللا رمأ ام ةعاطلا امنإو .«هريغو ءاصخلاك ةنس وأ باتك صنب ةبرق الو هيف ةعاط ال امم

 هاور يذلا ثيدحلا اذهل هحرش يف يباطخلا مامإلا لاق اذه لثمبو .20 لكي هلوسرو هب

 .©018«هننس» يف دواد وبأ مامإلا

 :ايركز موي موص :ًاثلاث -

 ةماعلا هيمست ام مايص رضاحلا تقولا يف مهضعب دنع وأ سانلا دنع موصلا عدب نمو

 لوأ يف مهدنع مويلا اذه عقيو .مالكلا نع تمصلا عم همايص نوبحتسيف (ايركز موي)
 وه ةعاطو ةبرق كلذ لعجو موصلل هنييعتو مويلا اذه موص نأ كش الو .نابعش نم دحأ

 مل عرشلاو .عرشلا رابخإب نوكي امنإ دحاو موي موص بابحتسا نأل ؛عدبلا ليبق نم
 اذه لعجو مالكلا نع تمصلاب هنارتقا نأ امك .مويلا اذه مايص بابحتساب انربخي

 لعجو «مالكلا نع تمصلا نأل ؛ عدبلا نم رخآلا وه مويلا اذه مايص مزاول نم تمصلا

 ليئارسإ يبأ ثيدح يف امك .عرشلا يف عونمم مايصلاب هطبرو ,ةعاط تمصلا اذه
 .ةقباسلا ةرقفلا يف هانركذو .يراخبلا هاور يذلا

 .ه85ص ١١2ج «ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحص» )١1615(

 .7-7١717ص 77ج . ينيعلا حرشب «يراخبلا حيحصو» )١1611(

 .4١١ص ءالج .«دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعو )١1614(
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 ملل تبتر

 ممل





 :ثحبلا جهنمو ديهمت - ١

 تابجاو نم يهف ةرمعلا كلذكو .هعفانمو هلئاضف هلو مالسإلا ناكرأ نم جحلا

 نيب يعسلاو «ةفرشملا ةبعكلاب فاوطلاك هلاعفأ ضعب يف جحلا عم كرتشتو ,مالسإلا

 . ةورملاو افصلا

 ةغللا يف جحلا لصأ نأ ينالقسعلا رجح نبا ركذو :2*ةةُدْضَقلا :ةغللا يف جَحلا
 هقف يف «عانقلا فاشك» يفو ,20هظعم ىلإ دصقلا ةرثك :ليلخلا لاقو ءدصقلا

 : مامهلا نبال «ريدقلا حتف» يفو .©"*"همظعت نم ىلإ دصقلا ةغللا يف جحلا : ةلبانحلا
 .79*20قلطملا دصقلا ال مظَعُم ىلإ دصقلا ةغللا يف جحلا

 لاعفأب مارحلا تيبلا ىلإ دصقلا : جحلاب داري يعرشلا حالطصالا يفو

  ةبعكلاب يأ - فاوطلا نم ةصوصخملا لاعفألا نع ةرابع» وه وأ ,2*"”ةصوصخم

 .©79ناقباس جحلا ةينب ًامرْحُم هتقو يف ةفرعب فوقولاو ضرفلا

 تيبلا ىلإ دصقلا هنأب : يعرشلا حالطصالا يف جحلا فيرعت نكمي اذه ىلعو

 ةبعكلاب فاوطلا لثم ةنيعم نكامأو «ةنيعم تاقوأ يف ةصوصخم لاعفأب مايقلاو «مارحلا

 .ّدصقو َراز يأ ٌرمّتعم وهف نالف رَمَثْعا :لاقي .ةرايُزلا :ةغللا يف يهف ةرْمُعلا امأ

 . 16ص . 54ج ءروظنم نبال «برعلا ناسلد (1519)

 ) )162١ص ء*جا « ينالقسعلا رجح نبال ,«يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» 778.

 ) )1571١.ه45ص ءاج ,«عانقلا فاشكد

 .١7١ص 17ج ,يفنحلا مامهلا نبال «ةيادهلا حرش ريدقلا حتف» (1917)

 ."18ص .ج .«يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» (1917)

 . 7١ص .37ج .«ريدقلا حتف» (1515)
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 . "*”9ةصوصخم طورشب مارحلا تيبلا ةرايز :حرشلا يفو

 مث .ةنيعم طورش هئادأ ةحصل نأ امك ةنيعم طورش صخشلا ىلع جحلا بوجولو

 اهنمو «بجاو وه ام اهنمو «نكر وه ام اهنمف ةدحاو ةبترم يف تسيل جحلا لاعفأ نإ

 محل هن دقي ايف تكتم هنأ ذلإ جحلا لاعفأ صخشلا رشابي دقو .بحتسم وه ام

 ريغصلا هنباب جحي دق صخشلا نإ مث ؟دسف اذإ همكح امو .جحلل دسفملا اذه وه امف

 ا ا و .هريغ عم جحلاب هل نذأي وأ

 درع رخام نعش هكرقي جحلا نكلو .هلجأ نم لاحرلا دشيو ءجحلا صخشلا دصقي

 ؟ةلاحلا هذه يف صخشلا لعفي اذامف .جحلا تقو

 مث ؟اهطورشو اهناكرأ يه امف مالسإلا تابجاو نم يه انلق امك «ةرمعلا نإف ًاريخأو
 اهبيترت بسح لاعفألاب يتأيو «كلذ رشابي فيكف «ةرمعلاو جحلا ءادأ صخشلا دارأ اذإ

 ؟ًاعرش ءيزجملا يعرشلا

 صصخنو .لوصف ىلإ بابلا اذه ميسقت يضتقي اهب لصتي امو رومألا هذه نايب نإ

 رخآو «ةرمعلل ًاصاخ للصف صصخن امك ءهب قلعتي امو جحلا لاعفأ نم ةفئاط لصف لكل

 : يلاتلا وحنلا ىلع «ةرمعلاو جحلا ءادأ ةيفيك نايبل

 .هتمكح نايبو «هتيضرف لئالدو .جحلا لئاضف :لوألا لصفلا

 . جحلا بوجو طورش : يناثلا لصفلا

 . جحلا هيلع بجي مل نم جح :ثلاثلا لصفلا

 . جحلا ناكرأ : عبارلا لصفلا

 . جحلا تابجاو : سماخلا لصفلا

 . جحلا ءادأ ةحص طورش :سداسلا لصفلا

 .دسف اذإ همكحو .جحلا داسف :عباسلا لصفلا

 . جحلا تاوف :نماثلا لصفلا

 مهنع جحلاو ءراغصلا جح : عساتلا لصفلا

 .ةرمعلا :رشاعلا لصفلا

 .ةرمعلاو جحلا ءادأ ةيفيك :رشع يداحلا لصفلا

 : 1917/ص 20ج .ريثألا نيل (ةياهنلا» (676١1ه)



 كرر لسمو
 ء.2 ف ىف
 .ث7 6ابر , تيان هل

 : جحلا لئاضف - ١5

 ملو ,تفري ْمَلف هلل جح ْنَم» :لاق لَك يبنلا نع  هنع هللا يضر - ةريره يبا نع

0 7 
 0 هتدلو ٍمويك عجر . قسمي

 .299نوربم جح داهجلا َلضفأ ّنكل ءال :لاق ؟ٌدهاجن الفأ . لمعلا َلضفأ

 «ريغصلاو ريبكلا داهجو :لاق دع هللا لوسر نأ  هنع هللا يضر - ةريره نبأ نعو

 ,9*2ةَرمُعلاَو حجحلا :ةأرملاو «فيعضلاو

 الإ ءازج هل سيل نوريعلا: محلاو ءامهتيب امل ةرافك ةرعلا ىلإ ةرمعلا» :ةل لاقز
 , 3005؟9(ةنحلا

 سيل روربملا جحلا نأو «ةرمعلاو جحلا لضف يف ةحيرص ثيداحألا هذهف 07

 ةعاطلا وهو ءٌربلا نم ذوخأم مثإ هطلاخي ال يذلا وه روربملا جحلاو .ةنجلا الإ ءازج هل

 وه :ليقو شحفلل مسا :ثفرلاو ,.50-ه9ص .8ج .ينامركلا حرشب «يراخبلا حيحص» )١16175(

 .ةيصعملا وه قوسفلا : قسفي ملو ,روهمجلا لوق وهو , عامجلا

 نم هيف امل ًاداهج جحلا لي يبنلا ىمسو «.186ص ؛94ج ؛ينامركلا حرشب «يراخبلا حيحص» (1610)

 ؛"ج «ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحص» :داهج ءاسنلا قح يف جحلا نأو .سفنلا ةدهاجم

 ."81ص

 .4868 ص ."5ج .«يئاسنلا نئنس» (161١؟8)

 .1١11-17١4ص :؛9ج .يوونلا حرشب «ملسم حيحص» (1974)

 ليف



 .جحلا لبق هيلع ناك امم ًاريخ جاحلا عجري نأ لوبقلا ةمالع نمو .لوبقملا وه :ليقو

 هذه لك نأ عقاولاو .هيف ءاير ال يذلا وه روربملا جحلا :ليقو . يصاعملا دواعي ال نأو

 ش .روربملا جحلا يف ةبولطم فاصوألاو يناعملا

 : جحلا ةيضرف لئالد -

 امأ .لوقعملاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب هتيضرف تتبث مالسإلا ضئارف نم جحلا

 نإف َرْفك ْنَمو ءاليبَس هيلإ عاطتسا نَم ِتْيْبلا جح سانلا ىلَع هللو» : ىلاعت هلوقف باتكلا
 .20704نيمَّلاَعلا نع ّينَغ هلل

 هللا لإ هلِإ ال نأ ةداهش : سمح ىلع مالسإلا ينُي» : لك يبنلا لوقف :ةئسلا امأو

 هاور «ناضمر ٌموصو حلاو .ةاكزلا ُءاتيإو .ةالصلا ُماقإو .هللا ٌلوسر ًادمحم ّنأو
 , "69 يئاسنلاو يذمرتلاو ملسمو يراخبلا

 دق سائلا اهيأد :لاقف مَع هللا لوسر انبطخ :لاق  هنع هللا يضر - ةريره يبأ نعو

 را هاور «خلا . . اوجحف ّجحلا ُمُكيلع هللا ضَرَف

 نأ وهف لوقعملا امأو .عيطتسملا ىلع جحلا بوجو ىلع ءاهقفلا عمجأ دقو

 راهظإ امأ :ناينعملا دجوي جحلا يفو ةمعنلا ركش قحل وأ ةيدوبعلا قحل تبجو تادابعلا

 يفو .- هلالج لج هللا وهو دوبعملل عوضخلاو للذتلا راهظإ يه ةيدوبعلا نألف ةيدوبعلا
 .اهب موقي يتلا لاوقألاو لاعفألا رئاسو سابللا يف ةيلج ةروصب ىنعملا اذه رهظي جحلا
 ؛ةيلام اهضعبو ةيندب اهضعب تادابعلا نألف ةمعنلا ركش امأو .جاحلا هنع عنتمي اميفو

 ركش نأل «نيتمعنلا نيتاه ركش جحلا ناكف .لاملاو ندبلاب الإ موقت ال ةدابع جحلاو

 ©" 50(القع بجاو ةمعنلا ركشو .معنملا ةعاط يف اهلامعتسا الإ سيل ةمعنلا

 )١160( ةيآلا : ةرقبلا ةروس] /91[.

 . 74ص .١ج .«َِك لوسرلا ثيداحأ يف لوصألل عماجلا جاتلا» (191)

 .47”ص .8ج .يئاسنلا .١1١1-١٠٠١ص ء.ةج .يوونلا حرشب «ملسم حيحصو (1677)

 .1195-8١١ص 37ج ««عئادبلا» )١58#(



 : جحلا بوجو ةيفيك - يفرح

 طئارش عمجتسا نم لك ىلع بجيف ؛ينيع بجاو هنأ وهف جحلا بوجو ةيفيك امأ

 :لاق ةريره يبأ ند ىور دقف .ةدحاو ةرم رمعلا يف بجي هنأو .بوجولا

 : ّلجر لاقف . اوجُيجف ّججلا مككيلع هللا ضرف دق سانلا اهُيأد :لاقف لَ هللا لوسر انبطخ
 هللا لوسر لاقف - اثالث لجرلا ي أ اهلاق ىتح كي ٌئبنلا تكسف ؟هللا لوسر اي ماع لكأ

 مُكلبق ناك نم كلهأ امنإف «مُكتكرت ام ,يِوُرَذ ؛ مكعطتسا املو تبجول ءمعن تلقول :
 اذإو ,متعطتسا ام ُهنم اوتأف ِءيشب مكترمأ اذإف .مهئايبنأ ىلع مهفالتخاو مهلاؤس ةرثكب

 .009ةوعدف ٍءيش نع مُكتيهَن

 ءرمعلا يف ةدحاو ةرم وه جحلا يف بجاولا نأ يف حيرص فيرشلا ثيدحلا اذهو
 .رمعلا يف ةدحاو ةرم جحلا ةضيرف لعج يف ةمكحلا هجوو .ءاهقفلا عامجإ اذه ىلعو

 بجو ولف .تادابعلا رئاس فالخب ةديدش ةقشمو .ةميظع ةفلكب الإ ىداتت ال ةدابع هنأ

 .2**”ًاعرش بفتنم وهو «جرحلا ىلإ ىّدأل ماع لك يف جحلا

 يخارتلا ىلع وأ روفلا ىلع هبوجو له

 نإ :يلبنحلا ةمادق نبا لاقف ,يخارتلا وأ روفلا ىلع وه له هبوجو يف فلتخاو

 لاق اذهبو .هريخأت هل زجي ملو ,روفلا ىلع هيلع بجو هلعف هنكمأف محلا هيلع نحر وف

 ال ابوجو جحلا بجي :يعفاشلا لاقو .ةفينح يبأ نع هلثم يورو ؛ةيديزلاو .كلام

 نب دمحمو .يروثلاو .يعازوألا لاق هبو .روفلا ىلع سيلو يخارتلا ىلع وهف ناتو

 نكمت لي يبنلا نأو .ةرجهلا دعب تلزن جحلا ةضيرف نأب اوجتحاو . ينابيشلاو ,نسحلا
 حجي ملو و جلا: نيدباحما نمرربك كعتو د ا

 لدق هاجم دعم حو جارز يق يللا مخ تح ولا ردع ةيتاالإ داك يكل
 ةنس نم هرخأ اذإ هنأب ًاضيأ اوجتحاو .ةيعفاشلا ليلد اذُهو . جحلا ريخأت زاوج ىلع كلذ

 .ءاهقفلا عامجإب هل ًايضاق سيلو . جحلل ًايدؤم ربتعي هنإف جحلاب ماق مث ,رثكأ وأ ةنس ىلإ
 تاوف دعب رهظلا يلصي يذلاك .ًءادأ ال ًءاضق هجح ناكل هتقو تاف وأ ريخأتلا مرح ولو

 )١161774( 24ج .يوونلا حرشب «ملسم حيحص» ص١١١-1١ 87 203١ص هج .«يئاسنلا نئس» .

 )ه8ه )1١.م86ص الج .«عومجملا» 2ل١1ة6ص 23ج , «عئادبلا» 2 7١7ص جا .«ينغملا»
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 .اهتقو يف ًءادأ سيلو اهل ًءاضق هتالص ربتعت اهتقو

 نع دواد وبأ هاور يذلا 0 ثيدحلاب روفلا ىلع جحلا نأب نيلئاقلل ةجحلاو

 جحلا نأ ىلع ليلد هيفو «؛ لجعتيلف جحلا ٌدارأ نم» : هك هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا

 :لاق هلك يبنلا نع  هنع هللا "نقر - نانا يبأ نع يقهيبلا ىورو .روفلا ىلع بجاو

 ادعي ءاش نإ َتُمَيلَف جحي ملو .رئاج اطلس وأ ةرهاظ ٌةَجاح وأ ضرم ُهسِبحَي مل نما

 لجعتيلف جحلا دارأ نم» :لاق هنأ لي يلا نع «هنئس) يف هنجام نبا ىودف هايئارضت وأ

 . «ةجاحلا ضرعتو ةلاضلا ليغتو نضيرملا" ف ضرمي دق هنإف

 روفلا ىلع لمحلاو «يخارتلا لمتحيو روفلا لمتحي جحلاب رمألا نأب ةيفنحلا جتحاو

 دقف روفلا ىلع ناك نإف .جحلا بجاو ءادأ يف ةعراسملا ىلإ هعفدي اذه هنأل ؛طوحأ

 , 00770هئادأ ىف هلجعت هرضي الف ىخارتلا ىلع ناك نإو «بجاولا لمع

 نإ نولوقي .«يخارتلا ىلع وه جحلاب رمألا نأب نيلئاقلا نإو ءاذه- 0

 اوقبتساف» : ىلاعت هلوقل هلعف يف عراسي نأ جحلا هيلع بجو نمل بحتسملا

 طايتحالاو مزحلا ناكف .نامزلا ثداوحب تاوفلل هضّرع هرأ اذإ هنالو ؛«تاريخلا

 . ©" هئادأو هبوجو طئارش ترفاوت ىتم هلعف ىلإ ةردابملا

 نم نإ :اولاق ,«يخارتلا ىلع وه 8ع بوجو نإ :مهلوق عم ةيعفاشلاو 5
 ىلع ًايصاع تومي هنإف , جحي ملو كلذ دعب تامف ,هئادأ نم نكمتو جحلا هيلع بجو

 ناكمإو «ةبقاعلا ةمالس 0 ءادألا زيخأ هل زاج امنإ هنأل ؛ ؛مهبهذم يف حصألا لوقلا

 ,20ايصاع نوكيف ا ناك لعفي مل نإف «هتافو لبق جحلاب همايق

 : جحلا ةمكح ١7١

 ةظعوملاو لوقلاب اهتيبرتو سوفنلا ةيكزت يف يفتكي ال هنأ مالسإلا صئاصخ نم

 نئسلا» .4775ص .؟ج .ههجام نبا نئس» .61١/ص ءهج .«دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» )١87(

 ءالج ؛.«عومجملاو ,.741-١517ص .ج .«ينغملا» .*4#ص .4ج .يقهيبلل «ىربكلا

 هقف يف راهزألا حرش» ,87ص الج .«عومجملا» ,.9١1ص .؟ج ,«عئادبلا» 288850 ص

 ."37ص ء؟ج .(ةيديزلا

 .0١4ص ءالج .«عومجملا» )١164( .47ص الج ؛«عومجملا» )١1690(

 6١ه



 نم عرش ايف لج اضيف از الز حنو تةنلمتلا ةنزعلا توات ادهب :ةنوقا اهنزو نلف

 لاعفأف ,جحلا ةضيرف يف ةيلمعلا ةيبرتلا يف هكلسم رهظيو . موصلاو ةالصلا لثم تادابع

 هل ةيدوبعلا يف صالخإلاو «نيملاعلا بر هلل ةماتلا ةعاطلا ىلع ةيلمع ةيبرت اهلك جحلا

 . سوفنلل 1 الو :- هللا همحر يلازغلا مامإلا لوقي امك جحلا لاعفأف ىهرمأل كاكمألاو

 ثعاب اهيلع مادقإلا يف نوكي الف ءاهيناعم ىلإ لقعلل ءادتها الو ءاهيف عبطلل 2 الو

 عابتالا بجاو رمأ هنأ ثيح نم  عرشلا رمأ  رمألل لاثتمالا دصقو .درجملا رمألا الإ

 , 059(طقف

 ةيبرتو ةيلمع ةضاير شيعت سفنلا نإف يلازغلا فصو امك جحلا لاعفأ نإ ثيحو

 جحلا ةرتف يف بيطلا كرت نأ امك يملاعلا تربل ةدايغلا يف: ضالخالا : ىلع ةيلعف

 اهنأ فرعيف ايندلا نم هب جرخي يذلا هئفكي 0 هريغو اذه لك ٠ . مارحإلا سابل سبلو

 نزحلاو .اهءارو صضكرلاو .اهلجأ نم بعتلاو .اهيلع صرحلا اذه لك هنم قحتست ال

 عضي يذلا نفكلا اذه ىوس اهنم هيلع صرحي امم هل سيلف .اهعاتم نم هتوفي دق ام ىلع

 حض دقو تافرع يف هفوقو يف مث .هتوم دنع نفك هل ردق نإ همارحإ يف هلثم همسج ىلع

 ةمايقلا موي فقومب كلذ 0 تاجهللاو تاغللا فلتخمب ىلاعت هللا ىلإ ءاعدلاب نوفقاولا

 قلع 0 , يتلا 35 0 يف هزكرم ةقيقحو ءهسفن ردقب ب ناسنإلل فيرعتو

 اديوعت جحلا لاعفأ يف نإف ًاريخأو .ءايربكلاو رورغلا عفاود لماوع هيف تومت يلاتلابو
 .ال مأ هتمكحو هانعم لقع ءاوس .ىلاعت هللا رمأ هنأل ىلاعت هللا رمأ لاثتما ىلع ملسملل

 نامزلاو ناكملا ةمولعم ةبيط ةصرف نيملسملل رسيي هنأ جحلا ةمكح نمو >4

 نيملسملل ةماعلا رومألا يف رواشتلا اذهو .مهمهي اميفو مهنيب اميف رواشتلاو عامتجالل

 ؛ هلجأ نمو هيف نورواشتي اميف باوصلا ىلإ كوضولاو «قيعلسملا ماعلا عفنلا هيلع« يلغي

 دقو ناميإلا يناعمب ةحتفتم مهسوفنو .رهاط ناكم يفو ةدابع يف مهو كلذ نولعفي مهنأل

 ءيشلا جحلا ةمكح نم كانه نأ كش الو .ةرمعلاو جحلا لاعفأب اهناردأ نم تلسُع

 .هانركذ ام ريغ ريثكلا

 )١689( ص كج , يلازغلل «نيدلا مولع ءايحإ» 31١.
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 تر نس
 هلا

 :ثحبلا جهنمو ديهمت - ليقتم

 ,ةماع طورش نذإ ىهف .ءاسنلاو لاجرلا معي (عون) :ناعون جحلا بوجو طورش
 ْ .طقف ءاسنلا صخي (عون)و

 : نيثحبم ىلإ لصفلا اذه مسقن اذه ىلعو

 .ءاسنلاب ةصاخلا جحلا بوجو طورش : يناثلا ثحبملا

 همه ١



 كرذلل يرمل)

 ءاسنلاو لاجرلا معت يتلا طورشلا

 :ةيرحلاو .لقعلاو .غولبلاو .مالسإلا :ًالوأ 5

 ىلع  ءاهقفلا لاق اذهلو «نيدلا عورفب بطاخم ريغ هنأل رفاك ىلع جحلا بجي الف
 الو مالسإلا ةجح هيلع بجو ملسأ مث .همالسإ لبق جح رفاكلا نأ ول - ضرفلا ليبس

 . همالسإ لبق هجحب دتعي

 ءهجح ّحص هغولب لبق يبصلا ٌّجحول اذهلو .هئادإل ال جحلا بوجول طرش غولبلاو

 لبق هجح نأل مالسإلا ةجح هيلع بجو غلب اذإف .هتمذ نم جحلا ضرف طقسي مل نكلو

 .هيلع ةبجاولا مالسإلا ةجحل ةبسنلاب هب دتعي ال غولبلا

 هلقع مدعل فلكم ريغ هنأل ؛نونجم ىلع جحلا بجي الف .لقعلا طرتشي كلذكو

 نألو ؛ هذيسل ةكولمم هعفانم نأل قيقرلا ىلع بجي الف جحلا بوجول طرش ةيرحلاو

 عفانم كلمو .ةلحارلاو دازلا كلمب نوكت ةعاطتساالاو , جحلا بوجو طورش نم ةعاطتسالا

 .43"2جحلا هيلع بجي الف كلذ كلمي ال قيقرلاو .ندبلا

 :ةعاطتسالا :ًايناث 7 1

 جح سائلا ىلع هلوط :ىلاعت هلوق نم دافتسم  ةعاطتسالا طرش  طرشلا اذهو

 جحلل طرش يه يتلا ةعاطتسالا لي يبنلا رّسف دقو .هاليبَس هيلإ َعاطتسا نم تيبلا

 امو ١” ص ءالج + تع 2718ص اج 2« ينغملا» 215١ ضص 37ج ,«عئادبلا» 2( 654

 .١5ص 27ج .«راهزألا حرشا .اهدعب

 كه١



 :لاق  هنع هللا يضر  رمع نبا نع يذمرتلا مامإلا ىور دقف ةلحارلاو دازلاب هل ةبجومو

 .«ةلحارلاو ُدازلا :لاق ؟جحلا ُبِجوُي ام هللا لوسر اي :َلاقف لكك يبنلا ىلإ لجر ءاج»
 ملعلا لهأ دنع هيلع لمعلاو ,نسح ثيدح اذه :ثيدحلا اذه ركذ نأ دعب يذمرتلا لاق

 .2!204 محلا هيلع بجو ةلحارو ًاداز كلم اذإ لجرلا نأ

 . ةيفنحلاو ةيعفاشلاو ةلبانحلا لاق اذهبو

 هينغي اذهف ,مارحلا هللا تيب ىلإ يشملا ىلع ًارداق لجرلا ناك اذإ :ةيكلاملا دنعو

 ,مهلاؤسو سانلا فقكت هتداع تناك اذإ ةيكلاملا لاق دقف دازلل ةبسنلاب امأ .ةلحارلا نع

 قيقحتل يلاتلابو .دازلا رفوتل يفكي اذهف .دازلا هل رفوي ام هوطعي مهنأ هنظ ىلع بلغو

 ةعاطتسالا :لاق يكلاملا بيبح نبا هيقفلا نأ الإ .هيلع جحلا بجوف ؛ةعاطتسالا طرش

 ىلع ةردقلا يفكي الف ,روهمجلا لوق وه امك ةلحارلاو دازلا كلم يه جحلل ةبجوملا

 .2649سانلا لاؤس قيرط نع دازلا كلم الو ,يشملا

 :هب ققحتت امو .ةعاطتسالاب دوصقملا يف حجارلا 4

 ىلع ةردقلا يفكي الف , يكلاملا بيبح نبا مهعسو روهمجلا لوق وه حجارلاو

 هيف مادقألا ىلع ًايشم جحلاب سانلا فيلكت نأل ؛هيلع جحلا بوجول ةكم ىلإ يشملا

 هتداع نم ىلع جحلا باجيإ كلذكو .مالسإلا مكحب عوفرم جرحلاو .ديدش جرح

 رجزلا قحتسي صخشلا اذه .هوطعي مهنأ هنظ ىلع بلغ اذإ ,.سانلا لاؤسو لوستلا

 لصألا يف سانلا لاؤس نأل ؛سانلا لاؤسو لوستلا ةداع ,ةحيبقلا ةداعلا هذه نم عنملاو

 ىلع داتعملا لعج نكمي فيكف .ةرورضلل الإ زوجي الو .ةيمالسإلا ةعيرشلا يف زوجي ال

 عرشلا نإ ؟جحلا هيلع بجي يلاتلابو .جحلل ًاعيطتسم يلاتلابو .دازلل ًاكلام لوستلا

 الإ ًاعرش عونمملا سانلا لاؤسب ةعاطتسالا ىتأتت الو «ةعاطتسالا طرشب جحلا بجوأ
 .سانلا لاؤس قيرط نع جحلا ىلإ باهذلا ةرورضلا يناعم نم سيلو .ةرورضلل

 )١1541( .ه47ص «.*ج .«يذمرتلا عماج حرش يذوحألا ةفحت» 1

 )١1555( نيناوق» .44 ص .الج .«عومجملا» ء١؟5؟ص .؟ج .«عئادبلا» .9١5ص .ا"ج .«ينغملا»

 :5ص . يكلاملا يزج نبال ؛ةيعرشلا ماكحألا 2١40-1١

 ها/ ١



 هناكم َدْعَب نم قحب وه جحلا بوجول ةلحارلا طرش نأ انه ظحاليو اذه 48

 ىلع رداقلا مهنم يوقلا ىلع بجي جحلا نإف مهلوح نمو ةكم لهأ امأ ,ةكم نع'

 يف جرحلا هقحلي ال امك .جحلا لاعفأ ءادأو يشملا يف هقحلي جرح ال هنأل ؛ يشملا

 , 06:5ةعمجلا ةالص ىلإ يشملا

 (649؟ةلحارلاو دازلا لذبب ةعاطتسالا تبثت له

 تبثت لهف «جحيل لام نم امهماقم موقي ام وأ ةلحارلاو دازلا رخآل صخش لذب اذإ

 ؟لذبلا اذهب جحلل ةعاطتسالا

 لذابلا ناك ءاوس ةلحارلاو دازلا لذبب جحلا ةعاطتسا تبثت ال :ةيفنحلاو ةلبانحلا لاق

 . الام هل لذب وأ ,دازلاو بوكرلا هل لذب ءاوسو ا اي

 هنكمأ هنأل هلوبق همزل جحلا نم هب نكمتي ام هدلو هل لذب اذإ : يعفاشلا مامإلا نعو
 : ضيا ةيديزلا بهذم اذهو .همزلت ةنم ريغ نم لذبلا اذهب جحلا

 بجو «لام وذ دلو هل ناكو «جحلا ةعاطتسا بألا كلمي مل اذإ :ةيرفعجلا دنعو

 نكي مل اذإو .جحيو داصتقالا ىلع هب جحي ام ردق هدلو لام نم ذخأي نأ بألا ىلع

 . جحلا هيلع بجو ءهب جحي ام هناوخإ ضعب هل لذبو دلو هل

 : لَك لاقف ءجحلا بجوي امع لكك يبنلا لأس الجر نأ ةيفنحلاو ةلبانحلل ٌةجحلاو

 دازلا هب لصحي ام كلم وأ «ةلحارلاو دازلا كلم ينعي باوجلا اذهو «ةلحارلاو ُدازلا»

 عنميو «هلذب اميف عوجرلا قح كلمي لذابلا نأل كلذ هب ققحتي ال لذبلاو .ةلحارلاو
 ةعاطتسالا كلمي ال هل لوذبملا نأ ينعي اذهو .لوذبملا يف فرصتلا نم هل لوذبملا

 طرش ققحت مدعل جحلا هيلع بجي الف ًاعيطتسم نوكي ال يلاتلابو ,.جحلا ىلع ةقلطملا

 ملسملاو «ةنملا نم ولخيال دلولا نم ىتح ءاج ةهج ةيأ نم لذبلا نإ مث .هيف ةعاطتسالا

 ش .تابرقلا لعف يف ولو ةنملا هيف ام لوبق همزليال

 : ١١؟ص 20ج .(عئادبلا» 2 ١732ص كج ««ينغملا» ( )19 ١15

 28٠١ ص الج .«عومجملا» 7١7١21ص ءت3كج .«عئادبلا» 2757؟١1-١٠١7ص جا ؛«ينغملا» )١٠6545(

 5١. ص . يسوطلل «ةياهنلا» تالكك ص 20ج ,«ةيديزلا هقف ىف راهزألا حرش

 م١



 :("؟*2ةلحارلاو دازلاب دوصقملا 9

 ىلإ هعوجرو جحلا ىلإ هباهذ يف بورشمو لوكأم نم هجاتحي ام دازلاب دوصقملاو
 اهجاتحي يتلا لقنلا ةطساو ينعتف ةلحارلا امأو .كلذ هب يرتشي ام لاملا نم هدنعوأ هلهأ

 لقنلا ةطساو تناك ءاوس .جحلا تابلطتم ءادآل هتالقنت رئاس يفو .هعوجرو هباهذ يف

 ةلحارلاو دازلاب دوصقملا نإ لوقلا نكميو .ةرجأب اهيلع لصحي وأ «هل ًاكلم اهجاتحي يتلا
 هب قيلت لقن ةطساوو سابلو بورشمو لوكأم نم جحلا لاعفأ ءادأ ضرغل جاتحي ام لك

 هذه هدنع نوكت نأ طرتشي الو .هسفنب هسفن مدخي ال نمم ناك اذإ ,هتمدخب موقي نمو

 امم هريغو كلذ ليصحتل هيفكي ام لاملا نم هدنع نوكي نأ يفكي لب ءاهنايعأب ءايشألا

 .ريتقت الو هيف فارسإ ال هجو ىلع جحلا تاقفن نم همزلي

 : 00450 جحلل هيفكي يذلا لاملا يف طرتشي ام

 لاملا اذه نوكي نأ .هانركذ يذلا وحنلا ىلع هجحل هيفكي يذلا لاملا يف طرتشيو

 .همدخو «,هلايع ةقفنو .هئاثأو .هبايثو ءهحالسو .هسرفو .همداخو .هنكسم نع اضاف

 ناسنإلل ةيلصألا جئاوحلا نم ءايشألا هذه نأل ؛هنويد ءاضقو «هبايإو هباهذ ةدم مهتوسكو

 . مدعلاب اقحلم لاملا نم اهب قحتسملا ناكف اهنم دب ال يتلا

 هسفن ىلع فاخ نإف :رظني جحلا يف ًابغارو حاكنلا ىلإ ًاجاتحم صخشلا ناك نإو

 الف هسفن فافعإل هيلع بجاو ةلاحلا هذه يف جاوزلا نأل ؛ جحلا ىلع جاوزلا مّدق تنعلا

 ام نكي مل جحلاو جاوزلل هيفكي ال لام نم هدنع ام ناك نإف «هتقفنك وهف هنع هل ىنغ

 نإو .ةعاطتسالا طرش تاوفل جحلا هيلع بجي الف .هتاجاح نع الضاف لام نم هدنع

 يف ةلاحلا هذه يف جاوزلا نأل ججحلا مّدق جاوزلا ىلع جحلا مّدق اذإ تنعلا فخي مل

 .بجاولا جحلا ىلع مّدَقُي الف «بابحتسالا ليبق نم هقح

 امو ه١ ص ءالج ««عومجملا» 21775ص ء”جا ,«عئادبلا» 751١-777 ص الج .(ينغملا» )١154(

 57-50” ص ,؟ج .نراهزألا حرش» .اهدعب

 32ج .«نيدباع نبال «راتحملا در» .177ص 32ج ,«عئادبلا» 2777ص 37ج .«ينغملا» )1١645(

 . "37ص
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 +١16 ؟ حلل هلاومأ عيب صخشلا مزلي له 1047

 جاتحي وأ هلايع ىنكس وأ هانكسل هيلإ جاتحي راقع هل نم : مهقفاو نمو ةلبانحلا لاق

 ملف اهحبر لتخا تصقن ىتم ةعاضب كلمي ناك وأ «هلايع ةقفن وأ هسفن ةقفنل هترجأ ىلإ

 ةقفنو هتقفنل اهيلإ جاتحي لبإلاو رقبلاو منغلا نم ةمئاس يشاوم هدنع تناك وأ ,مهفكي

 انركذ امم ءيش هل ناك اذإ الإ هب جحي نأ لجأل هانركذ امم ءيش عيب همزلي مل «هلايع

 .روفلا ىلع بجي جحلا نإ انلق اذإ اذهو .هنمثب جحلاو هعيب همزليف هتجاح نع لضفي

 نكسم هل نكي مل اذإ :لاق فسوي ابأ نأ ةيفنحلا ةمثأ نم وهو يخركلا هيقفلا ركذو

 هدنع ناكو ,«هعوجرو جحلا ىلإ هباهذ ةدم مهتجاح ىلع ديزي هلايعل توق الو مداخ الو

 نإف  جحلا ريغ يف دوقنلا نم هدنع ام لعجي نأ يغبني ال اذهف جحلا ىلإ هغلبت مهارد

 ررضتي الو جحلا كرت يف ٌرْذعُي الف .جحي نأ دوقن نم هدنع امب عيطتسي هنأل ّمُثأ لعف

 نمو .امهعيبب ررضتي هنإف مداخلاو نكسملا عيب فالخب ,مداخلاو نكسملا ءارش كرتب

 .. يخارتلا ىلع ال روفلا ىلع بجاو جحلا نأ ىلع ينبم لوقلا اذه نأ حضاولا

 :(548ىقيرطلا نمأ طرش :ًاثلاث 4

 ولخ هب دوصقملاو . جحلا بوجو طئارش نم وهف «ةلحارلاو دازلا ةلزنمب قيرطلا نمأو

 ببس يأل هيف كالهلا ةبلغ وأ قرط عاطق وأ ودع دوجوك .هيف ريسلا قئاوع نم قيرطلا
 ,ةفينح يبأو « يعفاشلاو «ةلبانحلا بهذم اذهو . جحلا بجي مل نمألا مدعنا اذإف «ناك

 .- جحلا ءادأ  ءادألا طئارش نم هنأ «ةلبانحلا بهذم يف ةياور وهو ,مهضعب نع يورو

 ةلحارلاو دازلاب ةعاطتسالا َنْيِب هلي يبنلا نأل ؛ جحلا بوجو طورش نم هنأ حجارلاو

 .امهيلع ةروصقم ةعاطتسالا نوكل سيلو .جحلا ىلإ ةلصوملا بابسألا نم امهنوكل

 دومضم يف لخد جحلا ىلإ لوصولا ناكمإ بابسأ نم ناك ام لكف اذه ىلعو

 ناكمإ وهو ىنعملاب امهئاوتسال هريغ ىلع هيلع صوصنملاب لدتسي اذكهو .ةعاطتسالا

 . هكسانم ءادأو جحلا ءادأ ىلإ لوصولا

 )١65519( "72ص جا «.«راتحملا در» .77١”ص ت”كجا .«عئادبلا» 27377ص 27ج ««ينغملا» .

 )23 )15144ج «عئادبلا» 5١27571-86١١95ص 27ج .«ينغملا» ص(١7721١7١.
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 :قيرطلا ةمالسل لاملا لذب - 66

 : يضاقلا لاقف «ةرافخ بلطي ودع قيرطلا يف ناك ولو» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق

 ةدابعلا يف اهلذب مزلي الف ةوشر اهنأل ةريسي تناك نإو .جحلا ىلإ يعسلا همزليال
 فقي ةمارغ اهنأل جحلا همزل هلامب فحجي ال امم كلذ ناك نإ :دماح نبا لاقو .ةريبكلاك

 فلعو .ءاملا نمثك اهلذب ناكمإ عم جحلا بوجو عنمت ملف ءاهلذب ىلع جحلا ناكمإ
 , 3064© (عاودلا

 :235«رفسلا ةيرحو .ندبلا ةحص : هاو - ١ "ه5

 ضيرم ىلع جحلا بجي الف .رفسلا ةيرحو .«ندبلا ةحص جحلا بوجو طورش نمو

 بعاتم لمحتي الو ,هسفنب ةلحارلا ىلع تبثي ال ريبك خيش ىلع الو ,جحلا ىلع ىوقي ال
 ال ءالؤهف .رئاج ناطلس لبق نم رفسلا نم عونمم ىلع الو ,سوبحم ىلع الو .رفسلا
 ةيرح نادقفو .هفعضو ندبلا لالتعا نم لاوحألا هذه يف مهو .جحلا مهيلع بجي

 ام مهيفو ءالؤه دنع ةعاطتسا الو .جحلا بوجول ةعاطتسالا طرش ىلاعت هللا نأل ؛رفسلا

 .هانركذ

 هتناعإو هرفس يف هتمدخ ةنوؤم هيفكي نم دجو اذإ الإ جحلا هيلع بجي ال ىمعألاو

 ,ةلبانحلاو ؛ةيعفاشلا لوق اذهو .هيف ىرخألا جحلا طورش رفاوت عم جحلا لاعفأ ىلع

 .دمحمو ءفسوي يبأو

 .هريغ هنع بيني امنإو .هسفنب ىمعألا ىلع جح ال هنأ ةفينح يبأ نع يورو

 : هتقو يف جحلا كاردإ ناكمإ :ًاسماخ - 60

 اهلماكت دعب رخا طرش رفاوت بجو ءاهانركذ يتلا جحلا بوجو طورش تلمك اذإو
 تابلطتم ءادأو رفسلل هيفكي ام تقولا نم قبي مل نإف ,جحلا ءادأ هيف نكمي نمز دوجو وه

 )١١49( جا .(«ينغملا» ص5١9؟.

 )١960( 54ص ءالج .«عومجملا» .157ص .؟7ج .«عئادبلا» 17-578 77/ص ء”ج .«ينغملا» .
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 , 06” مجحلا همزلي مل جحلا

 : جحلا يف ةباينلا

 نم كلذ ريغل وأ ءهنس ربكل هزجعل وأ هضرمل هسفنب جحلا هيلع بجي مل نمو
 ؟هنع جحي نم هنع بيني نأ هيلع بجي لهف .جحلا تاقفنل يفكي لام هدنعو ,بابسألا

 «هؤرب ىجري ضيرملاك هلاوز ىجري هسفنب هجح نم عناملا ناك نإف :رظني : باوجلا

 .هنع عنملا عفر ىجري املظ رفسلا نم عونمملاو ,نجسلا نم هجورخ لمؤي سوبحملاو
 الو مهسفنأب اوجح ةمئاق جحلا بوجو طورش تّلظو لاز اذإف عناملا لاوز نورظنُي ءالؤهف

 .مهنع جحي نم مهنع اوبيني نأ زوجي

 : هنع بيني نأ هلامب رداقلا ًالبقتسمو ًارضاح هندبب جحلا نع زجاعلا ىلع ليفتللا

 هؤرب ىجري ال ضرمب ضيرملاك هلاوز ىجري ال هسفنب هجح نم عناملا ناك اذإ امأ
 كلذو ءءهبيني نأ همزل هنع جحلل هبيني نم دجوو .جحلاب مايقلا هعم عيطتسي الو ءهنم

 تلاق معثخ نم ةأرما نأ سابع نبا نع» يراخبلا هجرخأ يذلا ِهِلكي هللا لوسر ثيدحل

 ىلع تبغي ال ًاريبك ًاخيش يبأ تكردأ جحلا يف هدابع ىلع هللا ةضيرف َّنإ هللا لوسر اي

 .©**9«عادولا ةجح يف كلذو .معّن :لاق ؟هنع ٌجُحأفأ ,ةلحارلا

 :(**9جحلا يف ةباينلا طورش .

 امك هسفنب جحلا نع ًازجاع نوكي نأ بينملل ةبسنلاب جحلا يف ةباينلا يف طرتشي

 .هدلب نم يأ جحلا هيلع بجو ثيح نم هنع جحي نم بينتسي نأو ءانركذ

 يور امل مالسإلا ةجح هسفن نع جح دق نوكي نأب «ةباينلل الهأ بئانلا نوكي نأو

 27ج .«راهزألا حرش» .5857/صض الج .«عومجملا» .52١5-868١19ص 2"ج .«ينغملا» )١1661١(

 .١51-١65ص

 .568-05ص .8ج .ينالقسعلا حرشب («يراخبلا حيحص» (156١؟)

 237ج ءويهجام نبا نئسو» يف درو ةمربش ثيدحو .0747 274 8١27ص 23”ج .«ينغملا» )١68(

 .474ص
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 3 ” 00ه م 0 هه 02

 .«ةمربش نع جح مث كسفن نع هذه لعجاف

 اميف هفلاخي ال نأو «بينملا نذإب بئانلا جح نوكي نأ ًاضيأ ةباينلا طورش نمو
 . 9**2عتمتلاب وأ نارقلاب هئادأ وأ ,جحلا دارفإ نم هيلع طرتشي

 :تيملا نع جحلا يف ةباينلا 9 0١

 ةيايتلا اضيأ دؤجت دانك ئذلا وبلا :نلع نحلا نع جحلا يف ةباينلا زوجت امكو

 عيمج نم هنع جرخي نأ بجو جحي ملو .جحلا هيلع بجو نمم تام نمف .تيملا نع

 لاق اذهبو .طيرفت ريغب وأ هنم طيرفتب جحلا هتاف ءاوس .هنع رمتعيو هب جحي ام هتكرت

 جحلاب هتوم لبق تيملا ىصوأ اذإ الإ توملاب جحلا طقسي :كلامو , ةفينح وبأ لاقو

 ةجحلاو .يعخنلاو .يبعشلا لاق اذهبو ءهتكرت ثلث نم هتيصول ًاذيفنت ةئغ جحيف هنع

 .2"*ةالصلاك توملاب طقستف ةيندب ةدابع جحلا نأ مهلوقل

 يف يئاسنلا هجرخأ يذلا ِهْكك هللا لوسر ثيدح مهقفاو نمو ةلبانحلا لوقل ةجحلاو
 جحت ملو تتام اهمأ نأ هلي هللا لوسرل تلاق ةأرما نأ)» : هيفو . سابع نبا نع (هنئس»

 نبا نع اضيأ ين جرخأو .«معن : كي 00 اهمأ نع ءىزجيف :نا: دف اقيأ  نابتلا عرعأو دمت هك لاقن ؟اهنع جت نأ انينأ نع ءىرجتنا

 يجح :هلكك لاقف .جحي ملو تام ءاهيبا نع كك هللا لوسر تلأس ةأرما نأ» : سابع

 ,05557(كيبأ نع

 : جحلا نع ةباينلا يف لجرلاك ةأرملا 5

 و.ةأرملاو لجرلا نع لجرلا بوني نأ زوجيف .جحلا يف ةباينلا يف لجرلاك ةأرملاو

 صلات ىتدتلاو نارقلاودارقالا نسم هما يت م

 . ١5ص «(ةياهنلا» ءاهدعب امو 88ص الج .«عومجملا» 7١-2071375 ص كج 4 8 ار (6١هه)

 )١655( ص .3ج .(ىئاسنلا نئس» 488417 .

١ 



 يف ةمادق نبا لاقو .ملعلا لهأ ةماع لوق يف جحلا يف ةأرملاو لجرلا نع ةأرملا بونت

 نبا لاق . لجرلا نع ةأرملا جح هرك هنإف حلاص نب نسحلا الإ ًافلاخم هيف ملعن ال» :اذه

 .2**”«اهيبأ نع جحت نأ ةأرملا رمأ هلك يبنلا نأل ةنسلا رهاظ نع ةلفغ هذه :رذنملا

 , 7177-7371” ص جا ««ينغملا» ١6( ها



1 
 ءاسنلاب ةصاخلا جحلا بوجو طورش

 :ديهمت -

 الف .ًاضيأ ةأرملا ىلع يرسي لوألا ثحبملا يف جحلا بوجو طورش نم هانركذ ام
 ةبسنلاب اهيلإ فاضي لب اهدحو طورشلا كلت يفكت ال نكلو .هنودب جحلا اهيلع بجي
 نوكت ال نأ (يناثلا)و .مرحم عم وأ اهجوز عم جحلل جرخت نأ :(لوألا) :ناطرش ةأرملل

 .ةافو وأ قالط نم ةدتعم

 :نيبلطم ىلإ ثحبملا اذه مسقن اذه ىلعو

 .اهنم مرحم محر وذ وأ اهجوز اهعم نوكي نأ :لوألا بطملا

 .ةافو وأ قالط نم ةدتعم نوكت ال نأ : يناثلا بلطملا

 اهنم مرحم محر وذ وأ .ءاهجوز اهعم نوكي نأ

 :طرشلا اذه يف ءاهقفلا لاوقأ - 84

 جحلل اهعم جرخي نم تدجو اذإ الإ ةأرملا ىلع جحلا بجي ال : ةيعفاشلا لاق : ًالوأ
 نكي مل نإو ,جحلا اهمزل دجو ةئالثلا هذه يأف .تاقث ةوسن وأ جوز وأ اهل مرحم نم

 ةأرملا ىلع جحلا بوجول ةيعفاشلا دنع طرشلا نأل .جحلا اهمزلي مل ةثالثلا نم ءيش
 وأ مرحملا وأ جوزلا ةبحاصمب اهل لصحي نمألا اذهو ءاهسفن ىلع اهل نمألا لوصح
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 رفاست ةقث ةدحاو ةأرما تدجو ول اذه ىلعو ةلادعلا تافصل تاعماجلا تاقثلا ةوسنلا

 ريست لب دحأ ىلإ جاتحت الو نمألا رثكي دقو .ةقث ةدحاو ةأرما وأ تاقث ةوسن دوجوب جحلا

 بهذملا وهو يعفاشلا صوصن نم روهشملا نكلو .ةنمأ نوكتو ةلفاقلا ةلمج يف اهدحو

 دوجوب الإ ةأرملا ىلع جحلا بجي ال يأ .لوألا لوقلا وه مهروهمج وأ ةيعفاشلا دنع

 ةجح ءادأل جرخت نأ ةأرملل روجي نكلو ,تاقثلا ةوسنلا وأ مرحملا وأ اهعم جوزلا

 اذإ جحلل اهدحو جرخت نأ زوجي اذكو «ةقثلا ةأرملا عم .جحلا ةضيرف يأ .مالسإلا

 رفسلا زاوج ىلع رابخألا نم لد ام لمح هيلعو .«ةكولسم ةنمآ قيرطلا تناكو تنمأ

 وأ جوز نم اهل دب الف عوطتلا جح يف امأ ءجحلا ةضيرف يف زاوجلا اذهو اهدحو

 , 06098ةيعفاشلا بهذم يف حيحصلا ىلع ءاسنلا ةقفر يفكت الو  مرحم

 نم ًامرحم دجت نأ ةأرملا ىلع جحلا بوجول طرتشي :ةيكلاملا لاقو :ًايناث 8

 ماقم موقيو ءجوز تاذ تناك نإ اهجوز اهعم جرخي وأ .جحلل اهعم رفاسي اهمراحم
 ءطقف ءاسنلا نم نوكت دق ةنومأملا ةقفرلاو . طقف ضرفلا رفس يف ةنومأملا ةقفرلا مرحملا

 .©6*©ءاسنلاو لاجرلا نم وأ ءطقف لاجرلا نم وأ

 جحت اهنإف اهعم جحي مرحم اذ الو اهل جوز ال يتلا ةأرملا :ةيرهاظلا لاقو 7 5

 ٍصاع وهف لعفي مل نإف ءاهعم جحي نأ هيلع ضرفف جوز اهل ناك نإف ءاهيلع ءيش الو

 جح نم اهعنم هل نكلو ا را يك «ىلاعت هلل
 . 7*2 عوطتلا

 طرش وه سميلو اهجحل ءادأ طرش وه ةأرملل مرحملا دوجو :ةيديزلا لاقو 2 /١١1

 حيحص» ٠١. ؛ص .9ج .يوونلا حرشب «ملسم حيحص» 7١١21ص .7ج .يعفاشلل «مألا» )١6648(

 .«جاتحملا ةياهن» .54-55ص .7/ج .«عومجملا» الث" ص «4ج « ينالقسعلا حرشب «يراخبلا

 . 50ص 31ج .«جاتحملا ينغم» .747ص جا

 75ج ««يقوسدلا ةيشاحو ,.757-754ص .١ج .«يواصلا ةيشاحدو ريدردلل «ريغصلا حرشلا» )١16689(

 9-٠١ ص

 )١1650( 47ص ءالج .«ىلحملا» .
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 زوجيف طرشب سيلف زوجعلا قح يف امأ «ةباشلا قح يف وه طرشلا اذه نأ امك ءبوجو

 , 23161710 هنهريغ عم وأ تاقث ءان عم جحلا ىلإ جورخلا اهل

 دقو «جوز الو اهل مرحم ال يتلا ةأرملا ىلع جحلا بجي ال : ةلبانحلا لاقو 4

 اهل نكي مل ةرسوم ةأرما :دمحأل تلق ءدوادوبأ لاق دقف ءدمحأ مامإلا كلذ ىلع ّصن

 ال ءادألا طئارش نم مرحملا :دمحأ نعو .ال :لاق ؟جحلا اهيلع بجي له مرحم

 ءافش ال ضرمب وأ تومب بوجولا طئارش لامكإ دعب جحلا اهتاف نم اذه ىلعو ,بوجهولا

 دوجو نأ يأ لوألا وه ةلبانحلا دنع بهذملا نكلو . اهنع هب جحي ب ام اهلام نم جرخأ هنم

 ثيداحألا نم ةلمجب مهبهذمل اوجتحاو ,بوجولا طئارش نم  جوزلا وأ مرحملا
 131[ رك ندب ىلا ةفيرشلا

 نإف ءاهل مرحم وأ اهجوز اهعم نوكي نأ ةأرملا جحل طرتشي : ةيفنحلا لاقو 8

 امك دعب اميف اهركذنس ثيداحأ ةلمجب اوجتحاو .جحلا اهيلع بجي ال اهدحأ دجوي مل

 عوفرم ررضلاو ءاهب ررض اذهو ةنتفلل اهضرعي جوزلا وأ مرحملا نودب اهجح نأب اوجتحا
 (75ًاعرش

 ءاهل مرحملا وأ جوزلا ةأرملا ىلع جحلا بوجول طرتشي ال : ةيرفعجلا لاقو -

 .5*2؛2مرحم وأ جوز نودب اهدحو تجح اذإ اهيلع فوخلا مدعو ؛ةمالسلا نمأ يفكيو

 :اهتلدأو لاوقألا ةشقانم ١

 وأ جوزلا دوجو اهيلع جحلا بوجول طرتشي الو ءاهدحو ةأرملا جحت :لاق نم : الوأ

 لحترتس ةنيعظلا نأ» هيف ءاج يذلا متاح نب يدع ثيدحب هل جحا وأ جحا .مرحملا

 تفلشأ نم ىلع سايقلاب مهل جتحا وأ اوجتحا امك «. . .ةبعكلاب فوطت ىتح ةريحلا نم

 . ةديحو مالسإلا راد ىلإ جورخلا اهل نإف رافكلا رسأ نم تصلخت وأ .برحلا راد يف

 .56-55ص ,'؟7ج .«ناهزألا حرش» )١1511(

 )١16577( 5ص ءا"ج .(ينغملا) 7710/77 7178 .

 .7١؟"*ص 75ج «عئادبلا» (هد5

 )١15554( .(ةيقشمدلا ةعمللا حرشو ةيهبلا ةضورلا» ,١٠*”ص «مفانلا رصتخملا» ج 1١ص١5١.

 ا/ ١



 :يدع ثيدحب مهجاجتحا ىلع باوجلا

 مامإلا هجرخأ حيحص ثيدح يدع ثيدح نأ جاجتحالا اذه ىلع باوجلاو

 نب يدع نع :هيف ءاج دقو .مالسإلا يف ةوبنلا تامالع باب يف «هحيحص» يف يراخبلا

 يديد ةاتأ مث ٠ . ةقافلا هيلإ اكّشف 5 هاتأ ذإ ِةْلك هللا لوسر دنع انأ انيَب» :لاق متاح

 ُتْكنأ دقو اهرأ مل : يدع لاق ؟ةريحلا تي أر له .يدع اي: دنع لاقف ٠  ليبسلا عطق هيلإ

 ةرمكلاب فوطت ىتخ ةريجلا نم لستر يملا نيل ءبح كلب تلاط نإ: : هِي لاق .اهنع

 ةبعكلاب فوطت ىتح ةريحلا نم لحترت ةنيعظلا ٌتيأرف : يدع لاق .هللا الإ ًادحأ فاخت ال

 ىلع لدي هنأ ثيدحلا اذهب لالدتسالا اذه ىلع دري نكلو .2609)(. . .هللا الإ فاخت ال

 ىلع لدي الو ,لبقتسملا يف هدوجوو .جحلا ىلإ اهدحو ةأرملا رفس ىلع يأ .كلذ عوقو

 جحلل رفسلا عيطتست يتلا ةأرملا ىلع جحلا بوجو ىلع هتلالد مدع نع ًالضف « هزاوج

 يف ءاج ام نأب درلا اذه ىلع 2 نكلو .اهعم مرحملا وأ جوزلا دوجو مدعل اهدحو

 يف مالسإلا رانم عفر لوصحو .حدملا قايس يف ربخ وه فيرشلا ثيدحلا اذه

 اذه عوقو درجم ىلع سيلو ءاهدحو ةأرملا رفس زاوج ىلع هيف درو ام لمحيف .لبقتسملا

 اذه يف درو ام لمح - يناكوشلا لوقي امك  ىلوألا نكلو .2077لبقتسملا قف رفجلا

 نع ىهنت يتلا ةفيرشلا ثيداحألا نيبو هنيب ًاعمج هزاوج ىلع ال كلذ عوقو ىلع ثيدحلا
 .279جوز وأ مرحم نودب اهدحو ةأرملا رفس

 راد ىلإ جورخلا اهل نو ,برحلا راد يف تملسأ نم ىلع سايقلاب مهجاجتحا امأ
 جورخلا اهل نأ رافكلا رسأ نم تصلخت اذإ ةملسملا ةريسألا كلذكو ءاهدحو مالسإلا

 اذه .جحلا ىلإ اهدحو جرخت نأ ةأرملل زوجي يلاتلابو ءاهدحو مالسإلا راد ىلإ

 راد ىلإ اهدحو ةملسملا ةأرملا جورخ نأل .قرافلا عم سايق هنأ هيلع دري جاجتحالا

 ةملسملا جورخ هيلع ساقي نأ حصي الف ؛ةرورضلل جورخ وه نيتلاحلا نيتاه يف مالسإلا

 ناعفدت امنإ ,برحلا راد يف تملسأ نمو ةريسألا نألو ,رايتخالاو ةعسلا لاح يف جحلل

 )١16565( 8"739ص 27ج .(«ينغملا» .١51-١١5ص «5ج .ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحص» .

 .قارعلا يف ةنيدم :ةريحلاو ,جدوهلا يف ةأرملا يه : ةنيعظلاو

 . 7/ص اج «ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحص» (1655)

 )١16737( :؛ 14ج «يناكوشلل «راطوألا لين» ص79١.
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 امهضرع ىلع ءادتعالا وأ ةنتفلل امهضرعتب رافكلا نيب امهئاقب ررض نيتديحو امهجورخب

 لوم نمل نركز رفوردز ةءاجه دن راجل وربع للعم ررشلا اذه ةكااعبل اج
 هلمحتت لمتحم ررض هيفف اهدحو جحلا ىلإ رفسلا يف امأ .رفكلا راد يف امهئاقب ررض
 روفلا ىلع وه له جحلا يف اوفلتخا ءاهقفلا نإ مث .79*2للصأ ررض يأ عفد نود ةأرملا
 اهرفس نم ىلوأ جوزلا وأ مرحملا دجوي ىتح اهرفس ريخأت لعجي امم .يخارتلا ىلع وأ

 اهدحو

 نإف ءاهعم جحت ةقث ةأرما دوجوب ةأرملا ىلع جحلا بوجوب لاق نم امأ */١11 

 راد ىلإ برحلا راد نم اهدحو ةملسملا ةريسألا جورخو يدع ثيدح ودبي امك هتجح

 نأب لوقلا اذه باحصأل جتحي دق امك .نيليلدلا نيذه ىلع انبجأ دقو .مالسإلا

 اهعم نوكي نأ اهرفسل طرتشا اذهلو ءاهل نمألا لوصح وه ةأرملا رفس يف هيلإ روظنملا
 طرش نم دوصقملا لصح دقف ةقث ةأرما عم اهرفسب ةأرملل نمألا لصح اذإف «مرحم وأ جوز

 ىلع دري نكلو .هبوجو طورش رفاوتل جحلا اهيلع بجيف ءاهعم مرحملا وأ جوزلا دوجو
 نكمي امنإو «ةدحاو ةأرما ةبحاصمب ةأرملل لصحي ال  ةداع  نمألا نأ جاجتحالا اذه

 ةأرما دوجوب ةأرملا ىلع جحلا باجيإ زوجي ال يلاتلابو .تاقث ءاسن ةقفرب لصحي نأ
 . جحلل اهعم رفاست ةقث ةدحاو

 بوجول جوزلا وأ مرحملا دوجو طارتشا مدع يف مهبهذمل ةيرهاظلا جتحاو - 5" ١

 هيلإ عاطتسا نم تيّبلا ٌجح سانلا ىلع هلو» : ىلاعت هلوقب اوجتحا «ةأرملا ىلع جحلا

 اذه اهمزل ةعيطتسم ةأرملا تناك ىتمف «ةيآلا هذه صنب بجاو جحلا ضرفف . «ًاليبَس
 .جوزلا وأ مرحملا دوجو طارتشا نود جحلل بجاولا رفسلا

 هذهف .مرحم محر يذ وأ جوز عم الإ رفسلا نع ةأرملا تهن يتلا ثيداحألا امأ

 بجاو رفس جحلاو .هنم ةبجاولا رافسألا ءانئكتسا بجيف .رفس لكل ةماع ثيداحألا

 . مرحم وأ جوز نودب ةأرملا رفس نم يهنلا ةلمج نم هؤانثتسا

 الإ رفسلا نع .ةأرملا يهن ثيداحأ نأ ةيرهاظلا جاجتحا ىلع باوجلاو

 هيلإ عاطتسا نم تيبلا جح سانلا ىلع هللو» :ةميركلا ةيآلا ضراعت ال مرحمو جوزب

 ." "6ص ولج .(«عومجملا» 2778 ص جا «(ينغملا» (١1هك4)
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 هتلمج نم ةأرملا قح يف جوزلا وأ مرحملا دوجو نأ تنيب ثيداحألا هذه نآل ؛ «ًاليبس
 نأ تنيب ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا نإ لاقي الو . جحلا بوجول طرش يه يتلا ةعاطتسالا

 مرحملا وأ جوزلا دوجو طارتشا نود ةلحارلاو دازلا كلمب نوكت جحلا ىلع ةعاطتسالا

 طارتشا تنمضت مرحم وأ جوز عم الإ ةأرملا رفس نع يهنلا ثيداحأ نأ لوقن انأل. ,ةأرملل

 ريغ ةدايزلا هذهو .جحلا رفسل ةبسنلاب ةلحارلاو دازلا دوجو عم مرحملا وأ جوزلا دوجو

 .اهلوبق نيعتيف ةلحارلاو دازلا طرشل ةيفانم

 يا ا ل ياما موت ا

 :ًاعوفرم ةمامأ يبأ نع ينطقرادلل ةياور يفف ءهب لوقلا مزلتسيو «ضراعت يأ مهوت عفد

 هبهذمل مزح نبا جتح و .ءاهجوز اهعمو الإ جحَت وأ مايأ ةثالث ٌرفس ٌةأرملا ٌرفاسُت الد

 نولحَي ال .لرقيو :بظحي ه5 هلا لوس ةعمس# لاق سابع نب نعد ا ددح

 يتأرما نإ هللا َلوسر اي :لاقف ٌلجر ماقف . مرحم يذ عم الإ ة ةأرما رفاست الو ٍةأرماب ٌلجر
 عم ججخاف قلطنا :ِهِلك لاقف .اذك 00 ينإو ٌةَجاح تجرخ

 . «كتأرما

 ةالصلا هيلع هيهن نأل : مزح نبا لاق امك وه ثيدحلا اذهب مزح نبا لالدتسا هجوو

 لأس مث  هنودب ةأرملا رفس عقو يأ  عقو  مرحم يذ عم الإ ةأرما رفاست نأ نع مالسلاو

 نأب كي يبنلا هرمأف «جوز عم الو ءمرحم يذ عم ال ةجاح تجرخ يتلا هتأرما نع لجرلا
 يذ نودو هنود جحلا ىلإ اهرفس باع الو ءاهدرب ِكَي رمأي ملو ءاهعم جحيف قلطني

 ١

 جوزلا وأ مرحملا دوجو يأ كلذ نكي مل ول هنأب مزح نبا لالدتسا ىلع دري نكلو

 بتك يذلا وزغلا كرتو اهعم رفسلاب اهجوز ل رمأ امل ًاطرش  اهرفس يف ةأرملا عم
 فه)؟54ه١(

 جتحا .اهيلع جحلا بوجول ةأرملل مرحملا وأ جوزلا دوجو طرتشا نم 6/١

 :ثيداحألا هذه نمو .كلذ ىلع لدت يتلا ةتباثلا ةحيحصلا ثيداحألاب

 )١1554( 7551-7547ص .4ج ؛يناكوشلل «راطوألا لين» «47-51ص ءالج .«ىلحملا» .

 ل#خ



 الإ ةأرملا رفاست ال» : سابع نبا نع «هحيحص» يف يراخبلا مامإلا جرخأ أ

 هللا لوسر اي :لجر لاقف .مرحم اهعمو الإ ٌلجر اهيلع لخدي الو .مرحم يذ عم

 , (6")(اهعم

 رفاست نأ ىهن» لك يبنلا نأ يردخلا ديعس يبأ نع ملسم مامإلا جرخأو - ب

 0 . مرحم وذ وأ اهجوز اهعمو الإ نيموي ري ةأرملا

 الد : لك يبنلا نع ةمركع نع ةنييع نبا نع هريغو قازرلا دبع جرخأو - ج

 21777( مرحم اهعمو الإ ةرما نجحت

 رفس يف مرحملا وأ جوزلا ماقم موقت تاقثلا ءاسنلا ةقفر نأ ىلع لدتسيو 9-57

 هللا يضر  باطخلا نبرمع نأ ؛:هحيحص» يف يراخبلا مامإلا هاور امب جحلل ةأرملا

 نافع نب نامثع نهعم ثعبف .اهجح ةجح رخآ يف جحلاب لكك يبنلا جاوزأل نذأ دق  هنع

 جحي باطخلا نب رمع دعب  هنع هللا يضر  نامثع ناك مث .7”*2فوع نب نمحرلا دبعو

 , 20079[ضيأ هتفالخ يف نهب

 نأ فوع نب نمحرلا دبعو نافع نب نامثع ةقفرب نينمؤملا تاهمأ جحب ةلالدلا هجوو

 ريكن نودو ْةْكَك يبنلا ءاسنو فوع نب نمحرلا دبعو نامثعو رمع قافتاب لصح رمألا اذه

 رفس زاوج ىلع يأ كلذ زاوج ىلع عامجإ اذهو .©”ةباحصلا نم مهريغ نم نهيلع
 دقف جحلل نهرفس يف ةينامث ْنك نينمؤملا تاهمأ نأل .تاقث ءاسن ةقفرب جحلل ةأرملا
 ةيعازخلا دبعم مأ ثيدح نم «يراخبلا حيحصل» هحرش يف ينالقسعلا رجح نبا ركذ

 ءاسنب اجح رمع ةفالخ يف نمحرلا دبعو نامثع تيأر» :تلاق .دعس نبا هجرخأ يذلا

 .ال71ص .7ج .ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحص» (18170 )

 .6١٠<ص 24ج .يوونلا حرشب «ملسم حيحص» (161/1)

 . 78ص .14ج .ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحص» (161/7)

 .ال1ص «.4ج ,ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحص» )١167/9(

 .لك ص :؛4ج « ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحص» (161/4)

 .76ص «4ج .ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحص» )١61/5(

١ 



067نامث نهو نهيلع تلخدف ,ديدقب نلزنف ذل يبنلا
9) , 

 نكميف مرحملاو جوزلا ماقم موقت ةنومأملا ةقفرلا نأ يف ةيكلاملا لوق امأو 2 77

 . جحلاب لك يبنلا جاوزأل هنذإ نأشب هنع هللا يضر رمع نع هانركذ امب مهلوقل لالدتسالا

 اهب لدتسي ةعقاولا هذه نكلو .فوع نب نمحرلا دبعو ,نافع نب نامثع نهعم ثعب هنأو

 ءاسن ةقفرلا تناك نإ جوزلا وأ مرحملا ماقم موقت ةنومأملا ةقفرلا نأ مهلوق يف ةيكلاملا

 جاوزأ نأل ؛طقف ًالاجر تناك نإ ةقفرلا ةيافك ىلع لدتسي ال نكلو .ًالاجرو ًءاسن وأ طقف

 .ةدحاو نم رثكأ هلي يبلا

 : حجارلا لوقلا 2 8

 .جحلل ةأرملا رفس يف مرحملا دوجو طرش يف ةفلتخملا لاوقألا ةلدأ انركذ نأ دعب

 موقي هنأو ءاهيلع جحلا بوجول ةأرملل مرحملا وأ جوزلا رفاوت موزلب لوقلا اندنع حجرتي
 ءاسنلاو لاجرلا نم وأ ,تاقثلا ءاسنلا نم ةنومأملا ةقفرلا دوجو مرحملاو جوزلا ماقم

 ' .تاقثلا

”هرحملا طرش يف زوجعلاو ةباشلا نيب قرف ال
”0 : 

 نأل ؛زوجعلاو ةباشلا لمشي ةأرملا ىلع جحلا بوجول مرحملا طرش نم هانركذ امو

 ءزوجعلا نع هطقستو ةباشلا ةأرملاب هصخت مل طرشلا اذه ىلع تلد ىتلا لئالدلا

 ىنعم الف ع ىهتشت ال زوجعلا نإ :ليق اذإو .زوجي الف ليلد الب مكحت ةباشلاب هصيصختف

 .ةطقال ةطقاس لكل ليق امك هنألو ؛كلْذل طباض ال : باوجلاف ءاهل ةبسنلاب طرشلا اذهل

 هموزلو طرشلا اذه يف ينالقسعلا رجح نبا لاق دقف .روهمجلا لوق اذهو ءمرحملا

 كلذ يف نهلك ءاسنلا نأ اوفلتخي ملو» : ىلاعت هللا همحر لاق «ةأرملا ىلع جحلا بوجول

 لب .290ىهتشت ال يتلا زوجعلا ريغب هصخ هنأ يجابلا ديلولا ىبأ نع لقن ام الإ ءاوس

 مايقلا نع اهزجعل ةباشلا ةجاح نم رثكأ مرحملا ىلإ جاتحت دق زوجعلا نإ لوقلا نكميو

 . 7” ص « ؟ج «ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحص)) (1هالك)

 .١739ص .4ج ,«راطوألا لين» .1؟4ص 37ج ,«عئادبلا» )١6/97(

 .الك6 ص « 4ج « ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحصا (١1ها/ل١8

١/ 



 طقف سيل جحلا ىلإ ةأرملا رفس يف هيلإ روظنملا نآلو ؛اهيلع كلذ ةبوعصل وأ ءاهنوؤشب

 نم اهرفس يف هجاتحت ام ىلإ رظني اضيأ امنإو ءاهل نمألا ريفوتو اهنيشي ام عفدو اهظفح

 .اهعم مرحم وذ وأ اهجوز الإ هب اهل حلصي ال يتلا ةمدخلاو ءاهنوؤشب مايقلا

 :"97)هرحملا وه نم

 مرحت نمو اهجوز لمشي جحلل ةأرملا عم رفسلل طرتشي يذلا مرحملا : ةلباثحلا لاق

 يبأك ةرهاصملاب وأ .ةعاضرلا نم اهيخاك عاضرلاب وأ اهيبأك بسلب ديبأتلا ىلع هيلع

 هل لحتو اهل لحي هنوك عم انه مرحملا موهفم يف جوزلا لخدو .اهجوز نباو اهجوز

 .اهتنايصو اهظفح وهو اهعم هرفسب دوصقملا لوصحل

 نع يراخبلا هجرخأ يذلا ثيدحلا مرحملا موهفم يف جوزلا لوخد ىلع لدي اممو

 رفاست الو .مرحم وذ اهعم الإ ٍةأرماب لجر َنولْخَي ال» :لوقي لك يبنلا عمس هنأ سابع نبا

 يننإو ةجاح تجرخ يتأرما نإ هللا لوسر اي :لاقو ٌلجر ماقف ءمرحم يذ عم الإ ةأرملا

 . (كنتأرما عم حججحاو ىلطناف : ةذكَع لاق .اذكو اذك ةوزغ يف بتتكأ

 ةأرملا رفاست الو» : لكك لوسرلا لوق نم مهف لجرلا نأ ثيدحلا اذهب ةلالدلا هجو

 ملسم هجرخأ يذلا ثيدحلا لثم جوزلاب تحرص ةفيرشلا ثيداحألا ضعب نإو اذه

 رخآلا مويلاو هللاب نمْؤَت ةأرمال لحي ال» : لي هللا لوسر لاق :لاق يردخلا ديعس يبأ نع

 كاوا اهرحخا وأ اهجوذاوأ اهننانوأ اهوبأ اهم لإ ادعانمت .مايأ ةثالث نوكي ًارفس ٌرفاست نأ

 نأو .جحلل ةأرملا هعم رفاست يذلا مرحملاب دوصقملاف اذه ىلعو .20*:>ءاهنم مرحم

 اذإ اذه ىلعو .ديبأتلا ىلع هيلع مرحت نمو جوزلا وه اهيلع جحلا بوجول طرش هدوجو
 جوزلا لمشي قالطإلا اذه نإف ؛ةأرملا ىلع جحلا بوجول طرشك (مرحملا) ظفل انقلطأ

 مرحملا نوكي كاذ دنعو ءمرحملاو جوزلا :انلق انئش نإو .ديبأتلا ىلع اهيلع مرحي نمو

 .ةحارص هركذل جوزلا لمشي الو ديبأتلا ىلع اهيلع مرحي نم انه

 540-27557ص 24ج .«راطوألا لين» .١٠هص 3قج «يوونلا حرشب «ملسم حيحص» (1614)

 .١؟ 4ص ء.؟ج ««عئادبلا» ,.558ص ؛ ١ج .«عانقلا فاشك» , 777/7 5ص .”ج .«ينغملا»

 )١1680( .3تج . يوونلا حرشب «ملسم حيحص» صة١٠١8.

 نفق



 مرحي يذلا وه ديبأتلا ىلع ةأرملا ىلع مرحي يذلا مرحملا نأ انه ظحاليو اذه

 دعب هيلع اهميرحت نإف اهنعال يتلا هتجوزل ةبسنلاب َنعالُملا لمشي الف اهتمرحل اهيلع
 سيلو ظيلغتلاو ةبوقعلا هجو ىلع ميرحت وه امنإ ةدبؤم ةقرف امهنيب قيرفتلاو ناعللا

 :ةملسملل مرحمب سيل رفاكلا ١

 وأ يدوهي يف 5 مامإلا لاق . هتنبا تناك نإو ةملسملل مرحمب سبيل رفاكلاو

 : ةيفنحلا لاقو .مرحمب اهل وه سيل ءاهعم رفاسي الو اهجوزي ال .: هتنبا تملسأ ينارصن

 ةحابإ دقتعي هنأل ؛اهل ًامرحم نوكي الف ايسوجم نوكي نأ الإ ةملسملل ًامرحم نوكي رفاكلا

 ظفح مرحملاب دوصقملا نأل ؛ًالقاع اغلاب نوكي نأ مرحملا يف طرتشيو 2-0

 . لقعلاو غولبلا هيف طرتشاف .نونجملاب الو يبصلاب دوصقملا اذه لصحي الو «ةأرملا

 * -1١8مرحملا هيف بحي يذلا رفسلا :

 ةثالث ةريسم ةكم نيبو اهنيب ناك اذإ جحلا رفس يف ةأرملا عم مرحملا دوجو طرتشي

 امك (جوزلا وأ يأ) مرحملا هيف طرتشي الف ءرفسب سيل مايأ ةثالث ةريسم نود امو ءرفسلل

 , (054)ةيفنحلا بهذم اذهو ةلحم ىلإ ةلحم نم جورخلل طرتشي ال

 :رفسلا اذه يف ثيداحألا 4

 وذ اهبحاصي نأ اهيف ةأرملا مزلي ةنيعم تافاسم اهيفو تيور ةريثك ثيداحأ نأ عقاولاو
 « هريغو ملسم مامإلا اهاور دقو تاياورلا فاالتخاب ةفلتخم تافاسملا هذهو «جوز وأ مرحم

 ةياور يفو .«مرحم وذ اهعمو الإ  مايأ ةثالث ةريسم : يأ ًاثالث ةأرملا رفاست ال» :اهيفو

 ةياور يفو .«اهجوز وأ اهنم ٍمرحم وذ اهعمو الإ رهدلا نم نيمؤي ٌةأرملا رفاست الو : ىرخأ

 يفو .«اهنم ةمرح وذ اهعمو الإ نيموي ةريسم ةأرملا ٌرفاست نأ كي هللا لوسر ىهن» :ىرخأ

 . موي فصن ةريمسم ديربلاو 2 :اديز رفاست الو» :دواد يبأل ةياور

 .4١١ص 237"ج .«عئادبلا» (١ه١4)

 نت



 : ثيداحألا يف تافاسملا فالتخا 6

 اهدرم تاياورلا هذه يف تدرو يتلا تافاسملا ريداقم فالتخا يف ءاملعلا لاق دقو

 ةثالث ةريسم رفسلا نع يهنلا يف سيلو ,مهنطاوم فالتخاو نيلئاسلا لاوحأ فالتخا ىلإ

 يف يقهيبلا لاقو .ديرب وأ ةليلو موي ةريسم هنودب رفسلا ةحابإب حيرصت مرحم الب مايأ

 مايأ ةثالث ةريسم رفاست ةأرملا نع لئس هلك هنأك : ثيداحألا يف ةدراولا تافاسملا فالتخا

 اهرفس نع لثسو .ال :لاقف ءمرخيم ريش نيكوب اهركش لح لكسر 3 :لاقف حرم

 ام مهنم دحاو لك ىورف .ال :لاقف ءاديرب اهرفس نع لئس كلذكو .ال :لاقف ءاموي

 ورق نطاوم ىف عبس :ىوازلا نأ هكزمف”ةذخاو' ةلاور نع افلتخم اهتم: اءاج اهو نعم

 هيلع عقي ام لقأل ةفاسم ديدحت هلك اذه يف سيلو .حيحص هلكو ءاذه ةراتو ءاذه ةرات

 .ًارفس ىمسي ام لقأ ديدحت كلي دري ملو ءرفسلا مسا

 لك نأ لصاحلاف : ةلأسملا هذه يف  ىلاعت هللا همحر  يوونلا مامإلا لاقو 85

 نيموي وأ مايأ ةثالث ةريسم ناك ءاوس .مرحم وأ جوز ريغب ةأرملا هنع ىهنت ًارفس ىمسي ام

 ملسم مامإلا تاياور رخآ يهو ةقلطملا سابع نبا ةياورل «كلذ ريغ وأ ديرب وأ موي وأ

 ةأرملا رفاست ال» : ملسم مامإلا اهجرخأ يتلا سابع نبا ةياور صنو .عوضوملا اذه يف
 مامإلا اهجرخأ ةياورلا هذهو .2**”ارفس ىمسي ام عيمج لوانتي اذهو .«مرحم يذ عم الإ

 يذ عم الإ ةأرملا رفاست ال :ِلكك يبنلا لاق» :اهظفلو سابع نبا نع ًاضيأ يراخبلا

 يذ عم الإ ًاريثك الو اليلق ًارفس ةأرملا رفاست ال :دمحأ مامإلا لاقو .9*2. . . مرحم
 هي

 رس

 ناك اذإ اذه ىلعو .دمحأ مامإلا هلاق ام وه حيحصلا لب حجارلا لوقلاو - 17

 مرحملا اهمزل ءافرع ًارفس ىمسي ةفرشملا ةبعكلا ىلإو ةكم لصت ىتح ةأرملا هريست ام
 ةمركملا ةكم يلاوح نكست ةأرملاك ةداع ارفس ىمسي ال كلذ ناك نإو ءاذه اهرفس يف

 . جحلل ةكم ىلإ اهريس يف مرحملا اهمزلي الف

 ١١-2٠١5 7”ص قج . يوونلا حرشب «ملسم حيحص» (١همك')

 ./5 ص 24ج  ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحصا)» ١( هم”

 .77؟86ص جا ««ينغملا» (1684)

 /ا١



 ؟اهجح رفس يف ةأرملا ةبحاصم مرحملا وأ جوزلا ىلع بجي له -4

 اهرفس نوكيل جحلا ىلإ اهعم جورخلا اهمرحم نم وأ اهجوز نم ةأرملا تبلط اذإ
 ال مأ جحلا ىلإ اهعم جورخلاو ءاهبلط ةباجإ امهيلع بجي لهف .«مرحم يذ وأ جوز عم
 ؟امهيلع كلذ بجي

 لعفي مل نإف ءاهعم جحي نأ هيلع ضرفف جوز اهل ناك نإف . ..» :ةيرهاظلا لاق

 نم اهعنم هلو ضرفلا جح نم اهعنم هل سيلو .هنود يه جحتو .ىلاعت هلل صاع وهف
 يراخبلا مامإلا هجرخأ يذلا فيرشلا ثيدحلا كلذ يف مهتجحو .2***«عوطتلا جح

 يفو  ديرأ ينإ هللا لوسر اي :لجر لاقف . . .» :هيفو سابع نبا نع لبق نم هانركذو

 جرخاف : هلك لاقف . جحلا ديرت يتأرماو اذك وأ اذك شيج يف جرخأ نأ  ترذن ةياور

 هيلع لقي ملف :هبهذم ىلع هب الدتسم ثيدحلا اذهل هحرش يف مزح نبا لاقو «(اهعم

 مزلأ لب ءالصأ جحلا نع اهاهّن الو .كعم الإ جحلا ىلإ جرخت ال» : مالسلاو ةالصلا

 ال جوزلا ىلع كلذ يف ضرفلاف ءاهعم جحلا همزلاو .داهجلا يف هرذن كرت جوزلا
 , 054 9(اهيلع

 هتأرما عم رفسلا جوزلا ىلع اوبجوأف ملعلا لهأ ضعب ثيدحلا اذه رهاظب ذخأ دقو

 . "*8هريغ اهل نكي مل اذإ اهيلع ضورفملا جحلا يف

 ضفرو .مرحم اهلو جوز تاذ ةأرملا نكت مل اذإ ةيرهاظلا بهذم ىضتقم ىلع ودبيو

 راهدخو رفابك نأ اهل نأ ,جحلل اهعم رفاسي نأ

 :روهمجلا لوق 28

 رفس يف ةأرملا عم يأ - جورخلا نع مرحملا وأ جوزلا عنتما نإف» :ةيفنحلا لاقو
 جوزلا مهدنع ربجي الف «ةيعفاشلا لاق كلذكو .8*2«جورخلا ىلع ناربجي ال  جحلا
 . جحلا رفس يف ةأرملا عم جورخلا ىلع مرحملا الو

 )١1586( 47ص ءالج ؛«ىلحملا» .

 )١15485( 5ص .الج ؛«(ىلحملا» 0.

 )/١541( اللص «4ج « ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحص» .

 )ممه١( .179"ص ء؟ج ,«عئادبلا»

 كل/ا١



 يف نأل ؛ جحلا ىلإ اهعم رفسلا مرحملاو جوزلا ىلع بجي ال :ةلبانحلا لاق كلّذكو

 اهنع جحي نأ همزلي ال امك هريغ لجأل ًادحأ مزلت الف «ةميظع ةفلكو «ةديدش ةقشم جحلا

 همرحم عم جورخلا مرحملا ىلع بجي ال : ةيديزلا لاق كلذكو , 15410ةضيرم تناك اذإ

 , 30500 حلا ل

 جحلل اهرفس يف ةأرملا عم مرحملا ىلع جورخلا بوجو مدعب نولئاقلاو -

 رفسلا ةقفن هل ةأرملا تلذب ول ىتح ًاضيأ هيلع جورخلا بوجو مدعب نولوقي .ضورفملا

 سابع نبا نع يراخبلا هجرخأ يذلا فيرشلا ثيدحلا يف درو ام امأو .اهعم جحلاو

 يتأرماو اذكو اذك شيج يف جرخأ نأ دي ديرأ ير ل رحل يسلك .) :هيفو

 نأب لجرلا اذهل ِهلك يبنلا رمأ نأب هنع اوباجأ دقف .«(اهعم جرخاف : هلي لاقف 0 ٠

 لاح نم ملع ِهك يبنلا نأ وأ ءرييخت رمأ هنأ وأ .ةحابإلا ديفي رمأ هنأب جحلل اهعم جرخي
 .2"؟'هتجوز عم رفاسي نأ هبجعي هنأ لئاسلا

 ةقفن هل تلذب اذإ جحلل هتجوز عم جرخي نأ جوزلا ىلع نأ يدنع حجارلاو 0١

 ةرهاظ ةلالد هتجوز عم جوزلا جورخ بوجو ىلع فيرشلا ثيدحلا ةلالد نأل ؛ جحلا

 نأل جحلا ةقفن هل تلذب اذإ اهعم جوزلا جورخ بوجو انديق امنإو «ةيرهاظلا ذخأ اهبو

 اهكراشي وأ ءاهجح ةقفن لمحتي نأ اهجوز ىلع ةجوزلا قوقح نم سيلو ءاهلجأ نم هرفس

 اهمراحم نم جوزلا ريغ امأ . يه اهمزلتف اهجح تاقفن ةلمج نم هتقفنو .ةقفنلا هذه يف

 اهعم هجورخ نأل ؛هجحو هرفس تاقفن يه لمحتت نأ ىلع اهعم جورخلا هل بحتسيف

 .اهلجأ نم

 ؟جحلل اهعم جرخي نم ةقفن لذب ةأرملا ىلع بجي له 5

 ؟امهجورخ ةقفن لذب اهمزلي لهف .جحلل ةأرملا عم جورخلا مرحملا وأ جوزلا لبق اذإ

 حجورخ نأل كلذ اهمزلي :«يخركلا رصتخمل» هحرش يف يفنحلا يرودقلا هيقفلا لاق

 جحلا اهنكمي ال ذإ .ةلحارلاو دازلا ةلزنمب اهجح تارورض نم اهعم جوزلا وأ مرحملا

 .ه58ص .١ج .«عانقلا فاشك» 71١.. ص ء”ج ««ينغملا» (1589)

 .55ص 17ج , راهزألا حرش») (1540)

 .008ص ء١ج .«عانقلا فاشكد )١16941(

 ا/ا/ ١



 وأ جوزلا مازلإ نكمي الو .ةلحارلاو دازلا نودب جحلا اهنكمي ال امك ءامهدحأ نودب

 .2؟”اهسفنل ةلحارلاو دازلا اهمزلي امك امهل كلذ اهمزليف .جحلا ةقفن لمحتب مرحملا

 جحلا رفس يف ةأرملل بحاصملا مرحملا ةقفن نأب اوحرص دقف «ةلبانحلا لاق اذهبو

 ىلعف .ةلحارلاك هتقفن اهيلع ناكف اهليبس نم هنأل دمحأ مامإلا هيلع صن , يه اهلمحتت

 موهفم يف لخدي جوزلاو اهمرحملو ءاهل ةلحارو اداز كلمت نأ اهتعاطتسا يف ربتعي اذه

 رضحلا ةقفن هيلع اهل بجيف اهجوز وه اهل بحاصملا ناك ولو .انركذ امك مهدنع مرحملا
 , "55 اهيلعف داز امو

 جوزلا ةقفنو .اهب الإ جرخي مل اذإ مرحملا ةقفن اهمزلي :ةيعفاشلا لاق كلذكو

 لاق دقف ءاهلجأ نم جحلل اهعم جورخلا نلبق اذإ تاقثلا ةؤسنلا ةقفن امأ «مرحملاك

 فوجو يف هن نهقاحلإ : يأ 9*2 مرحملاب نهقاحلإ هجتملاو :«جاتحملا ينغم» بحاص

 . جحلا ةديرم ةأرملا نم نهل رفسلا ةقفن لذب

 ؟جحلل ةجوزلا رفسل جوزلا نذإ طرتشي له - 5

 يف ةضيرفلا جحل اذكو ءاهجوز نذإب الإ عوطتلا جح ةأرملل سيل :ةيعفاشلا لاق أ

 .1*2*”بهذملا يف حصألا

 اذإ اهجوز نذإ ريغ نم ةضيرفلا ةجح يف مرحملا عم جرخت نأ اهل :ةيفنحلا لاقو - ب
 تيبلا جح ىلإ تعاطتسا دقف .هلو اهل ةلحارلاو دازلا دوجو عم مرحملا تدجو

 توفي اهب عاتمتسالا يف جوزلا قح نإ :ليق اذإو .جحلا اهيلع بجوف اليبس
 نأل جرخت مل ىبأ نإو .,تجرخ نذأ نإف .هنذإ ذخأ بجيف .جحلا ىلإ اهجورخب

 نم اهب عاتمتسالاو ةجوزلا عفانم نإ :لوقن انإف ,روفلا ىلع ال يخارتلا ىلع جحلا

 يف امك ضئارفلا ةجوزلا ءادأ تاقوأ يف اهيف جوزلا قح نم ةانثتسم اهجوز لبق

 عوطتلا جح فالخب ةضيرفلا جح يف كلذكف ,ناضمر موصو سمخلا تاولصلا

 . 17١"ص .7ج .«عئادبلا» (1595؟)

 . ه58ص .١ج .(عانقلا فاشك» 75١., ص .”ج ,(«ينغملا» (1095*)

 . 58ص ١2ج .«جاتحملا ينغم» (16454)

 )١159( ؛58ص ١2ج .(جاتحملا ينغم» .

 ل



 "919 عانتمالا اهيلعف اهعنم اذإ

 اهبف اهل نذأ نإف ةضيرفلا ةجح يف اهجوز نذأتست نأ ةأرملل بحتسي : ةلبانحلا دنعو - ج

 .هنذإ نم دب الف عوطتلا جح ىف امأ .مرحملا تدجو اذإ هنذإ ريغب تجرخ الإو

 جورخلا نم اهعنم هل نأ ملعلا لهأ نم هنع ظفحأ نم لك عمجأ :رذنملا نبا لاق

 سيل امب هتيوفت اهل سيلف بجاو اهيلع جوزلا قح نأل كلذو .عوطتلا جح يف
 فلق

 ضرفف جوز اهل ناك نإف» : هلوق وهو انه هديعنو مزح نبا لوق انركذ دقف ةيرهاظلا امأ د
 هل سيلو هنود يه جحتو .ىلاعت هلل صاع وهف لعفي مل نإف ءاهعم جحي نأ هيلع

 د لا ف ل ل
 ١14 جحلل جورخلا لبق مرحملا توم :

 نم مدقت امل مرحم ريغب جرخت مل جحلا رفسل ةأرملا جورخ لبق مرحملا تام اذإ

 نم ابيرق تام دق ناك نإف امهجورخ دعب تام نإو .مرحم الب ةأرملا رفس نع يهنلا

 تضم اهدلب نع ًاديعب تام ناك نإو «ةرضاحلا مكح يف اهنأل اهدلب ىلإ تعجر اهدلب

 نكلو . جحلا ةضيرف ءادأ عم ظفحأو اهل عفنأ اهدلب نع تدعب دقو .جحلل اهرفس يف

 ىلوأ وهف ءاهدلب ىلإ عوجرلا اهل رسيتي ىتح دلبب ةماقإلا اهنكمأو .ًاعوطت اهجح ناك نإ
 , 0965 هرحم ريغب اهرفس يف يضملا نم اهل

 :اهب جحي نمب جوزتت نأ ةأرملا ىلع بجي له 2-65

 كلمت ةرسوم يهو .ةجوزتم نكت ملو .جحلل اهعم رفاسي مرحم ةأرملل نكي مل اذإو

 نمب جوزتلا اهيلع بجي لهف «جوز وأ مرحم نم اهعم رفاسي نملو اهسفنل ةلحارلاو دازلا
 ؟كلذ اهمزلي ال مأ ءاهب جحي

 .١؟4ص .37ج .«عئادبلا» (16945)

 71١. ص 27ج ,(«ينغملا» )١1599(

 . 42ص .الج ؛«ىلحملا» (15914)

 . هه ملص ٠ جا .«عانقلا فاشك)» 2351١ ص جا ««ينغملا» )١٠6989(

١/4 



 يتلا ةأرملا يف اولاق اذهلو ...» :«هعئادب» يف يناساكلا نيدلا ءالع مامإلا لاق
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 لكم

 اهب جحي نم جوزت اهمزلي ال يأ هلجأل حاكنلا ةأرملا ىلع بجي الو» : ةيديزلا لاقو

 , (15١7 جحلل هدوزت لام لجأل وأ

 يناثلا بلطملا

 ةافو وأ قالط نم ةدتعم نوكت ال نأ

 :ةأرملا ىلع جحلا بوجول يناثلا طرشلا 5

 نع ةدعلا لثم «تناك ةدع ةيأ ةدتعم نوكت ال نأ ةأرملا ىلع جحلا بوجول طرتشيو

 ؛ جحلا اهيلع بجي الف جحلل اهدلب لهأ جورخ تقو ةدتعم تناك اذإف «ةافو وأ قالط

 الو نهتويُب نم َنهوُجِرْحُت الو» : ىلاعت هلوقب جورخلا نع تادتعملا ىهن ىلاعت هللا نأل
 تاقيملا نم تادتعملا اًدر دوعسم نب هللا دبعو ,رمع نب هللا دبع نأ يور دقو 4# ّنجرخي

 نم دب الف ةدعلا امأ رخا تقو يف هؤادأ نكمي جحلا نألو ؛ جحلل مارحإلا نكامأ

 جورخلا دعب ةدعلا اهتمزل نإو .نيعتملا وه نيرمألا نيب عمجلا ناكف ءاهتقو يف اهئاضق
 نأل ؛اهقرافي ال نأ اهجوز ىلع نإف ,يعجر قالط نم ةدعلا تناك نإف ءرفسلا ىلإ

 ةدعلا تناك نإو ءاهجوز اهعجاري نأ لضفألا نكلو .ةيجوزلا ليزي ال يعجرلا قالطلا

 ءرفسلا ةدم نم لقأ اهدلب نيبو اهنيب ةفاسملا تناك نإف :رظنُي ةافو نع وأ نئاب قالط نم

 عجرت اهنإف مايأ ةثالث ةريسم : يأ .رفسلا ةدم ةكم ىلإو .مايأ ةثالث ةريسم نم لقأ يأ

 اهنيب ةفاسملا تناك نإو .اهدلب يف اهنأك راصف ءرفس ءاشنإ هيف سيل هنأل ؛اهدلب ىلإ

 .رفسلا ةدم نم لقأ ةكم نيبو

 تضم تءاش نإ رايخلاب ىهف رفسلا ةدم نم لقأ نيبناجلا نم ةفاسملا تناك نإو

 ىف تناك نإف رفس ةدم نيبناجلا نم ناك نإو .اهدلب ىلإ تعجر تءاش نإو .ةكم ىلإ

 . 57ص .7ج .«راهزألا حرش» )١1501( .4١١ص .7ج .«عئادبلا» )١15٠١(

 م46



 .اهلامو اهسفن ىلع نمأت ال ثيحب ىرقلا ضعب يف وأ ةزافملا يف كلذ ناك نإو .مرحم

 ءاوس ةفينح يبأ لوق يف هنم جرخت ال مث .نمألا عضوم يف لخدتف يضمت نأ اهلف

 هانركذ امو .امرحم تدجو اذإ جرحت :دمحمو فسوي ىبأ دنعو ىدجت ملوأ امرحم تدحو

 , 20559 ةيفنحلا بهذم وه

 : ةلباتحلا بهذم 17

 نأ اهلو :لاق دمحأ هيلع صن ةافولا ةدع يف جحلا ىلإ جرخت ال : ةلبانحلا دنعو

 «ةافولا ةدع يف بجاو هيف تيبملاو لزنملا موزل نأل ؛نئابلا قالطلا ةدع يف هيلإ جرخت

 قالط ةدع يف تناك اذإو .كلذ هيف بجي ال نئابلا قالطلاو ,توفي هنأل جحلا ىلع مدقو

 تجرخ اذإو .ةدعلا يف تماد ام هتجوز يهف .حاكنلا عفري ال قالطلا اذه نإف يعجر

 ةديعب تناك نإو ءاهتيب يف دتعتل تعجر اهدلب نم ةبيرق تناك نإف ءاهجوز يفوتف جحلل

 255 مجحلا ىلإ اهرفس يف تضم اهدلب نع

 حتفو ةيادهلا» . :5ه ص 23ج « «راتحملا درو راتخملا ردلا» .54١ص كج .(عئادبلا» 5١5

 .١؟8ةص 75ج ««ريدقلا

 .١541-١755ص ."”ج .(«ينغملا» )*15١(

١4١ 





 تار نسر

 ليك
 ب ىلإ ةقيرط يف تام سر

 : جحلا هيلع بجي مل نم جح :ًالوأ -4

 جحف ضيرملاك هتعاطتسا مدعل جحلا هيلع بجي ملو القاع ًاغلاب صخشلا ناك اذإ
 فلكت وأ هئمأ مدعو قيرطلا ةروطخ نم مغرلاب جحلا فلكت وأ ءهضرم نم مغرلاب هسفنب

 ّجح اذإف .هيمدق ىلع هريسب قاشملا ًالمحتم ةكم ىلإ لوصولل هسفن دهجأ نأب ريقف جحلا
 هلجأ نم يذلا ىنعملا نأل ؛ مهل ءىزجمو حيحص مهجحف جحلا كسانم اومتأو ءالؤه

 جرحلل ًاعفدو مهنع ًافيفخت جحلا ءادأ ريخأت مهل زاج هلجأ نم وأ جحلا مهيلع بجي مل

 اومتأ اذإف ءالعف ةكم ىلإ مهلوصوو .جحلا مهفلكتب ًامئاق دعي مل ىنعملا اذه .مهنع

 بجت مل يذلا ضيرملاك .ًايزجم ًاحيحص مهجح ناك ةكم ىلإ مهلوصو دعب مهجح
 تناك نيملسملا عم عمجلا ةالص ىلصو جرخ اذإف .هنع جرحلل اعفد ةعمجلا ةالص هيلع

 هتالص تناك .هيلع ةبجاو ريغ يهو ةعمجلا ىلص اذإ رفاسملاكو .ةئزجم ةحيحص هتالص

 نإف ًاضيأو .همايص هأزجأ هل راطفإلا ةصخر عم ناضمر يف هرفس يف ماص وأ .هل ةئزجم

 نم هوحنو قيرطلا نمأ مدعل جحلا هيلع بجي مل نم وأ .جحلا ءادأ ريخأتب روذعملا

 مهمزليف اهلهأك اوراص ةكم ىلإ اولصو اذإ .ةعاطتسالا طرشل ةتوفملا قئاوعلا

 , 29 محلا

 : مرحم نودب جحت ةأرملا 4

 ٍ 6 َت يف ةأرملا عم مرحملا وأ جوزلا دوجو ةأرملا ىلع جحلا بوجو طورش نم نإ :انلق

 .7١؟6-4١١ص 25ج .«عئادبلا» )١1505(

 ام



 حرص دقف «جوز وأ مرحم اهعم رفاسي نأ نودب ةأرملا تجح اذإف .جحلا ىلإ اهرفس

 ءيزجم حيحص اهجح نكلو ءاهيلع مارح جوزلا وأ مرحملا نودب اهرفس نأب ةلبانحلا
 , 03 اهل

 .27اهجح اهأزجأو تمتأ مرحم ريغ نم ةأرملا تجح نإ :ةيديزلا لاقو

 :جحلا ىلإ هقيرط يف وهو تام نم مكح -

 مأ جحلا ضرف هنع طقسي لهف «قيرطلا يف توملا هكردأف جحلا ًادصاق جرخ نمو

 ل

 ةلحارلاو دازلاب جحلا عاطتسا اذإ :- ىلاعت هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 قيرطلا يف تامو ناكمإلا بسحب كلذ بقع جح نإف , عامجإلاب جحلا هيلع بجو دقف

 جرخي مل نأب طرف ناك نإف . هتين رجأ هلو ء صاع ريغ وهو تامو للا ىلع هرجأ بجو

 ءامثآ ًاييعاغ تام جحلا ءادأ لبق تامو كلذ لعب جرخ مث هيلع بجو نيح جحلا ىلإ

 نم هنع جحيو ءهتمذ يف قاب جحلا لب كلذب ضرفلا هنع طقسي ملو ,هلعف ام رجأ هلو

 ةقفنف الام فلخ دق ناك نإو .- هتوم دنع هيلإ لصو يذلا ناكملا نم يأ غلب ثيح

303 ءاملعلا لاوقأ رهظأ ىف ةبجاو هلام ىف هنع مدعي نم
59 , 

قيرطلا يف تامو .جحلا ىل | رداب نم نأ هللا همحر  ةيميت نبا مالك نم مهفيو
 

 .هنع جحي قيرطلا يف تامو هيلع هبوجو دعب جحلا ريخأتب طرف نمو ءهنع جحي مل

 جحي ملو .جحلا هيلع بجو نمم يفوت نم» : يلبنحلا ةمادق نبا لاقو ٠١

 . يعفاشلاو ,سوواطو «نسحلا لاق اذهبو «طيرفت ريغب

 ثلث نم هتيصوف هنع جحلاب ىصو نإف «توملاب طقسي :كلامو «ةفينح وبأ لاقو

 .008ص .١ج ,«عانقلا فاشكد (١15١ه)

 . 56ص .7ج .«ناهزألا حرشد (1105)

 .١3ص 271ج .(ةيميت نبأ مالسإلا خيش ىواتف عومجما (50590)
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 توملاب طقستف ةيندب ةدابع جحلا نأل ؛يعخنلاو .يبعشلا لاق اذهبو ءهتكرت

 , (0700ةداصلاك

 (جحلا ىلإ هقيرط يف وهو تام نم مكح) : يهو انتلأسم لمشي ةمادق نبا مالكو

 .جحلا ىلإ هقيرط يف وهو تام نم نأ - ىلاعت هللا همحر  ةمادق نبا مالك نم مهفيو

 هرخأ ناك هنم طيرفتب جحلا تاوف ناك ءاوس ,هتكرت نم هنع ّجَحُي يلاتلابو جحلا هتاف دقف

 هبوجو دعب ًاروف جحلا ىلإ رداب ول امك هنم طيرفت نودب وأ ؛هيلع هبوجو دعب رذع الب

 نيبي - ىلاعت هللا همحر  ةمادق نبا مالك نأ امك . جحلا ىلإ هقيرط يف وهو تامو .هيلع

 ةجيتن كلذ ناك ءاوس ءالصأ جحلا ىلإ رفسلاب سبلتي ملو ءجحي ملو تام نم مكح
 . طيرفت نودب وأ هنم طيرفت

 .717ص جا .«ينغملا» (1504)





 كتزرلر لسنا
 تار

 :ديهمت - "3٠١

 «ةفرعب فوقولا :نانثا ةيفنحلا دنع يهف .جحلا ناكرأ ددع يف ءاهقفلا فلتخا

 .ةبعكلا لوح فاوطلاو

 لوح فاوطلاو «مارحإلا :ةعبرأ جحلا ناكرأ :ةيكلاملاو ةلبانحلاك مهريغ دنعو

 فوقولاو «ةورملاو افصلا نيب يعسلاو .ةضافإلا فاوط وأ ةرايزلا فاوط ىمسيو ةبعكلا

 , 230١7 بيترتلاو ريصقتلا وأ قلحلا ةعبرألا هذه ىلع ةيعفاشلا دازو . ةفرعب

 :ثحبلا جهنم *5”١ 

 ناكرأ ربتعنف .ةيفنحلا بهذم وه هتاعوضوم ميظنتو ءانثحب جهنم يف هراتخن يذلاو

 دنع جحلا تابجاو نم يهف ريصقتلاو قلحلاو ةورملاو افصلا نيب يعسلا امأو

 . جحلا تابجاو نع مالكلا دنع اهنع ملكتنو «ةيفنحلا

 هعضوم يف هنع ملكتنسو «فانحألا دنع جحلا ةحص طورش نم وهف مارحإلا امأو

 .- جحلا ءادأ طورش نع انمالك دنع يأ -

 .(ةعبرألا بهاذملا ىلع هقفلا» , 51ص « جا .«جاتحملا ينغم» 2156 ص . 37ج ,«عئادبلا» (1509)

 ."؟"8ص كلج

 /ام١



 نكرلا هرابتعاب ةفرعب فوقولا لوألا :نيثحبم ىلإ لصفلا اذه مسقن اذه ىلعو
 فاوط وأ «ةبعكلا لوح فاوطلا وهو يناثلا نكرلا نع ملكتن يناثلا ثحبملا يفو .لوألا

 : يلاتلا وحنلا ىلع .ةضافإلا وأ ةرايزلا

 . ةفرعب فوقولا :لوألا ثحبملا

 . ةضافإلا وأ ةرايزلا فاوط : يناثلا ثحبملا

184 



 كرش ىرعلد
 ةفرعب فوقولا

 :نكر ةفرعب فوقولا نأ ىلع ليلدلا 64

 ىلع هللو» : ىلاعت هللا لوق جحلا ناكرأ نم نكر ةفرعب فوقولا نأ ىلع ليلدلاو
 جحلا» :هلوقب جحلا لَك يبنلا رسف مث .هاليبَس هيلإ عاطتسا نم تيبلا ٌجح ٍسانلا
 ناكف .ًاجح نوكي الف ناكم ةفرعو .لعف جحلا نأل ةفرعب فوقولا وه جحلا : يأ .«ةفرع
 قحتسا اذإ لمجملاو .ةفرعب فوقولا وه جحلا :هريدقت ناكف هيف ًارمضم ةفرعب فوقولا

 نأو «ةميركلا ةيآلا صنب ضرف جحلا نأ ثيحو .لصألا نم ًارسفم ريصي ريسفتلا هب

 نئس» يفو ."0جحلا نكر وهو .ًاضرف فوقولا اذه نوكيف «ةفرعب فوقولا وه جحلا
 فقاو وهو لَك هللا لوسر تدهش :لاق .ّيليّدلا رمعي نب نمحرلا دبع نع «هجام نبا
 نمف «ةفرع جحلا» :لاق ؟جحلا فيك هللا لوسر اي :اولاقف دجن لهأ نم سان هاتأو ةفرعب
 جحلا عقي ال نكر ةفرعب فوقولاف .(">هجح مت دقف ؛ٌْعمَج» ةليل رجفلا ةالص لبق ءاج

 .259ملعلا لهأ عامجإ اذه ىلعو هنودب

 : ةفرعب فوقولا ناكم -

 دبع نبرباج نع هجام نبا هجرخأ امل فقوم اهلك تافرعف «ةفرعب فوقولا ناكم امأ

 )37 )151١ج ,«عئادبلا» ص١١90.

 مهتضافإ دعب اهب سانلا عامتجال (ةفلدزملل) مسا (عمج)و ٠ ١١٠”ص 237ج ««هجام نبا نئس» )١51١(

 .تافرع نم

 5٠١. ص 27ج «(«ينغملا» ل١51

 ليخا



 ًَ 5 ع. 5 3 ل 5 ا
 , 2301193 م(ةفرع نطب نِع اوعفتراو .فقوم ةفرع لكو» : خلك هللا لوسر لاق :لاق هللا

 طئاوح يلي ام ىلإ .هل ةلباقملا لابجلا ىلإ ةفرع ىلع فرشملا لبجلا نم ةفرع ّدحو

 «ةفرعب فوقولا نع هيف فوقولا ءىزجي الو .فقوملا نم «ةفرع» يداو سيلو .رماع ينب
 هنأ كلام نع يكحو .هئزجي ال هب فقو نم َّنأ ىلع ءاملعلا عمجأ :ّربلا دبع نبا لاق
 لوق لوبق ىلع دعاسي ال هانركذو هجام نبا هجرخأ يذلا ثيدحلاو .مات هجحو امد قيرهي

 ,©031ّربلا دبع نبا هلاق ام وه باوصلاف هعفدي لب كلام

 يف ءاج امل ةلبقلا لبقتسيو «ةمحرلا لبجو تارخصلا دنع فقي نأ بحتسملاو

 ,9"2ةلبقلا لبقتساو .تارخصلا ىلإ ءاوصقلا هتقان نطب لعج لكك يبنلا نأ رباج ثيدح

 : ةفرعب فوقولا تقود 5

 لاق .رحنلا موي نم رجفلا عولط ىلإ ةفرع موي رجفلا عولط نم ةفرعب فوقولا تقو
 تقو  تقولا رخآ نأ يف ملعلا لهأ نيب افالخ ملعن ال» :_ ىلاعت هللا همحر  ةمادق نبا

 كردأ نمف .ةفرع موي رجفلا عولط نمف ةفرعب فوقولا تقو لوأ امأو , 2733مرثألا هاور

 .هجح مت دقف لقاع وهو تقولا اذه نم ءيش يف ةفرع

 لاق اذهبو , 30719ةفرع مى نم سمشلا لاوز ةفقو لوأ : يعفاشلاو كلام لاقو

 سمشلا لوزت نيح نمف ةفرعب فوقولا نامز امأو» : يناساكلا مامإلا لاق دقف .ةيفنحلا

 تقولا اذه ريغ يف ةفرعب فقو ول ىتح رحنلا موي نم يناثلا رجفلا عولط ىلإ ةفرع موي نم

 . ""14)(هتقو ريغ يف ىدأتي الف تقؤم ضرف هنأل ؛ءاوس هفوقو مدعو هفوقو ناك

 رجف عولط نم ةفرعب فوقولا تقو نأ نم هبهذمل يلبنحلا ةمادق نبا جتحاو - 10

 دقو «ٌعفدن ىتح انعم فقوو هذه انتالص دهش ْنَم» :ِلكي هللا لوسر ثيدحب ةفرع موي

 )١1515( 27ج .«ينغملا» (5135) .١٠٠”<ص "كج .عهجام نبا نلس» ص14١٠١.

 )1516( ص ءا"ج ««ينغملا» 1١٠١ . )١1515( ص .”ج ,«ينغملا» 4١١ .

 )1511( ص .؛”ج ,«ينغملا» 4١5 . )١1514( ء”7ج .«عئادبلا» ص©١١6-5؟١7.

 ل



 نم نأب جتحا امك ,279ُهنَفَت ىضقو ءُهجح ٌمت دقف .ًاراهن وأ اليل كلذ لبق ةفرعب فقو

 كرتو .لاوزلا دعبك فوقولل ًاتقو ناكف ,ةفرع موي نم ربتعي لاوزلا ىلإ ةفرع موي رجف عولط
 ءةليضفلا تقو يف اوفقو امنإو .لاوزلا دعبك فوقولل ًاتقو هنوك عنمي ال لاوزلا لبق فوقولا

 .2363فوقولا تقو عيمج اوبعوتسي ملو

 :سمشلا بورغ ىلإ ةفرعب فوقولا

 يذ نم عساتلا مويلا وهو  ةفرع موي نم سمشلا بورغ ىلإ ةفرعب فوقولا بجيو
 . سمشلا تباغ ىتح ةفرعب فقو هلك يبنلا نأل ؛ ةفرعب راهنلاو ليللا نيب عمجيل  ةجحلا

 ةعامج لوق يف حيحص هجحف .بورغلا لبق تافرع نم  جرخ يأ عفد نإف
 ءاهقف نم ًادحأ ملعن ال :ْربلا دبع نبا لاق .هل جح ال :لاق ًاكلام مامإلا الإ ءاهقفلا

 .كلام لوقب لاق راصمألا

 دقف ليلب تافرع كردأ نم» :لاق ٍلك يبنلا نأ رمع نبا هاور ام كلام مامإلا ةجحو

 . «لباق نم ٌجحلا هيلعو ةرمعب ٌلحيلف حلا هنا دقف ليلب ٌتافرع ُهتاف نمو حلا كردأ

 0 هب 0 .هجام نبا هجرخأ يذلا ثيدحلاب ءاج ام جاجتحالا اذه ىلع دري نكلو

 وأ ًاراهن ةفرعب فوقولا زاوج هيفو .ةقباسلا ةرقفلا يف هانركذو «ينغملا» يف ةمادق

 تار .تقولا رخآ ليللا نأل ؛كلام مامإلا هب جتحا يذلا ثيدحلا يف ليللا ركذ امنإو

 برغت نأ 0 نم» : كك يبنلا لوق هبشي اذهو ؛هتاوفب قلعتي جحلا
 .«اهكردأ دقف سمشلا علطت نأ لبق حبصلا نم ةعكر كردأ نمو ءاهكردأ دقف سمشلا

 كردي مل ليلب اهكردي مل نم نأ هيف سيل كلام مامإلا هب جتحا يذلا ثيدحلا نإ مث
 , 0350 مجحلا

 هللا لوسر دهع ىلع جح هنأ يئاطلا سّرَضم نب ةورع نع «هنتس» يف هجام نبا هجرخأ ثيدحلا (1719)

 ينإ هللا لوسر اي :تلقف هيلي يبنلا تيتأف : لاق - ةفلدزم - ٍعمجب مهو ال | سانلا كردي ملف هك

 ناقف ؟ نحب نم يل لهف هيلع تلقو الإ لح نس تكرب نإ هاو يسفن تبعتأو يتلحار تيضنأ

 ننس» «هجح متو هئفت ىضق دقف ًاراهن وأ ليل تافرع نم ضافأو ةالصلا انعم دهش نم» : هي يبنلا

 ٠١١. ؟ص 17ج .(هجام نبا

 )١151( ص 77ج .«ينغملا» 4١6 .

 .١؟56ص .؟ج ««عئادبلا» «517-414ص ء”ج .(«ينغملا» (1571)

 لحل



 0779؟هيلع اذام .سمشلا بورغ ىلإ ةفرعب فقي مل نم 8

 هيلع نكلو انلق امك حيحص هجحف سمشلا بورغ لبق  تافرع رداغ يأ  عفد نمو

 لوق ىف اذهو .سمشلا بورغ ىلإ ةفرعب ءاقبلا بجاو هكرت ةرافك .ةاش حبذ يأ مد

 وهو .يأرلا باحصأو .روث وبأو .يعفاشلاو .يروثلاو .ءاطع :مهنم ملعلا لهأ رثكأ

 الف سمشلا تبرغ ىتح فقوف اراهن داع مث بورغلا لبق تافرع نم عجر ول نكلو

 . ىعفاشلاو «كلامو ,ةلبانحلا لاق اذهبو هيلع 6

 همزل سمشلا بورغ لبق تافرع هترداغمب هنأل ؛ مد هيلع :روث وبأو ةفوكلا ءاهقف لاقو

 ,راهنلاو ليللا يف فوقولا نيب عمجلا وهو .بجاولاب ىتأ هنأب مهلوقل ةلبانحلا جتحاو

 ؛ مد هيلعف سمشلا تبرغ ىتح تافرع ىلإ عجري مل نإف .ءيش هيلع سيلف هنم مرحأف

 :159"2هيلع ءيش الو حيحص هجحف اليل تافرع ءاج نم ٠-3

 ءيش الو حيحص هجحف راهنلا نم اءزج كردي ملو ءاهب فقوو اليل تافرع ءاج نمو

 دقف ليلب تافرع كردأ نم» : لكك يبنلا لوقل ملعلا لهأ نيب كلذ يف فالخ الو ؛هيلع

 ىلإ يأ  ليللا ىلإ فوقولا هيلع بجي ىتح راهنلا نم ءزج كردي مل هنألو ؛«ٌجحلا ٌكردأ

 ١ ةفرعب فوقولا رادقم وصفته0١79(:

 فوقولا تقو نم ءزج يأ يف ةفرعب هتنونيك وه ةفرعب فوقولا نم ضورفملا ردقلاو

 1١. 77ص 23ج ,«عئادبلا» 54١-214١5 ؛ص جا «(«ينغملا» (571؟)

 .6١4©ص 20ج .«ينغملا» (1570)

 . 7١١/ص .7ج .(«عئادبلا» .5١4ص .”ج ,(«ينغملا» (1575)

 لحد



 وأ ًايحاص «ناظقي وا امئان الهاج ؤأ هناكمو فوقولا اذهب ًاملاع ناك ءاوس :«هانّيب يذلا

 ةفرعب فوقولا ًايوان ًالومحم وأ ًابكار وأ ناك ًايشام .ًازاتجم اهب ٌرم وأ اهب فقو .هيلع ًايمغم
 مومع كلذ ليلدو .ةفرعب ًانئاك هلهصح وهو هيلع ضورفملا ردقلاب ىتأ هنأل ؛وان ريغ وأ

 وأ اليل تافرع نت دقو ...» : هدي هلوقو ع م دقف ةفرعب فقو نم» : ِةِكَي هلوق

 ةئاي سلو ةراصعاو ةندازإب ةفرقو ناك اذإ ةلإ ةفرعت فوقرلا هترجي ذل روك وبأ اقوا ةةاراهك

 هل تلصح هنأبو نيروكذملا نيثيدحلا مومعب روث يبأ لوق ىلع در دقو .ةفرعب فقي

 .هدارأو كلذب ملع ول امك .هأزجأف لقاع وهو فوقولا نمز يف ةفرعب ةنونيكلا

 :2062ةفرعب بنحلاو ضئاحلا فوقو ١٠١

 لك عمجأ :رذنملا نبا لاق . ةلبقلا لابقتسا الو ةراهطلا ةفرعب فقي نمل طرتشي الو

 كردم وهو  حيحص هفوقوف رهاط ريغ ةفرعب فقو نم نأ ىلع ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم

 : ضئاح يهو  اهنع هللا يضر  ةشئاعل ِلك يبنلا لوق يفو .هيلع ءيش الو جحلل

 فوقو نأ ىلع ليلد 7"2«يرهطُت ىتح تيبلاب يفوطت ال نأ ريغ احلا لعفي ام يلعفاف»

 رباج نع .ءاطع نع (هحيحصو» يف يراخبلا مامإلا ىورو .زئاج بنجلا اذكو ضئاحلا

 ًاضيأ ليلد 267«ىلصت الو تيبلاب فاوطلا ريغ كسانملا تكسنف ةشئاع تضاح» :لاق

 .هيف ءيش الو زئاج ةفرعب ضئاحلا فوقو نأ ىلع

 . 7١١ص .؟7ج ««عئادبلا» ,415١4-7ص ءا“ج .«ينغملا» (1578)

 )١1577( الج «ينامركلا حرشب «يراخبلا حيحص» ص7/7ا١-1 .

 كسنلا ينعي .كسنملا عمج :كسانملاو 17١., ص ءا"ج «ينامركلا حرشب «يراخبلا حيحص» (1571)

 . جحلا رومأب كسانملا فرعلا صصخو «جحلاب قلعتت يتلا تادابعلا يهو

 لحي



 فانل) ىمفل
 ةرايزلا فاوط

 وأ

 ةضافإلا فاوط

 :فاوطلا اذه ءامسأ - ١1

 «ضورفملا فاوطلاو رحنلا موي فاوطو «ةرايزلا فاوط :فاوطلا اذه ىمسي

 (ىنم) نم هتضافإ دنع هب يتأي جاحلا نأل ةضافإلا فاوط ًاضيأ ىمسيو «نكرلا فاوطو
 .ًاعبس ةفرشملا ةبعكلاب فوطيف (ةكم) ىلإ

 : نكر هنأ ىلع ليلدلا 64

 نوكي ال جحلا نأو ,جحلا نكر فاوطلا اذه نأ ىلع ملعلا لهأ نيب فالخ الو

 دارملاو .274 قيتعلا تيبلاب اوفوطَيِلو» : ىلاعت هللا لوق نكر هنأ ىلع ليلدلاو . هنودب

 هللو» :ىلاعت هلوقو .فاوطلاب عيمجلا رمأ ىلاعت هللا نألو ,عامجإلاب ةرايزلا فاوط هنم

 .279هاليبس هيلإ عاطتسا نم تيبلا ٌجح سانلا ىلع

 يه ةرايزلاو .تيبلا ةرايز :وه عرشلا فرع يفو .دصتقلا :وه ةغللا يف ٌجحلاو

 برقتلل يأ - هب برقتلل هيلإ دصقلا وه كيلا جح ناكف برقتلل ءيشلا ىلإ دصتقلا

 .[؟9 ةيآلا : جحلا ةروس] (1578)

 .[91/ ةيآلا :ةرقبلا ةروس] )١1578(
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 فرع يف ىمسي اذهلو «ةرايزلا فاوط هب دارملاو ءانكر هب فاوطلا ناكف هب فاوطلاب
 .27500نكرلا فاوط عرشلا

 :فاوطلا اذه طئارش -

 يأ  ربكألا ثدحلا نمو رغصألا ثدحلا نم ةراهطلاو .ةينلا فاوطلا ةحصل طرتشي

 رتس ًاضيأ طرتشيو «ةساجنلا نم ةراهطلاو ,- سافنلاو ضيحلا نمو ةبانجلا نم ةراهطلا
 فاوطلاو .فئاطلا راسي نع ةفرشملا ةبعكلا لعجو .طاوشأ ةعبس ليمكتو «ةروعلا

 يلاوي نأو «يشملا ىلع ةردقلا دنع ًايشام فوطي نأو «(ةفرشملا ةبعكلا) تيبلا عيمجب
 رجحلا نم هفاوط ءىدتبي نأو «مارحلا دجسملا يف هفاوط نوكي نأو .هفاوط طاوشأ يف

 طارتشا يف نأل طورشلا هذه نع يلي اميف ملكتنو ,271)هندب لكب هيذاحيف دوسألا

 . ءاهقفلا نيب افالخ اهضعب ءاهقفلا

 : ةينلا : الوأ 1

 .كلام مامإلا بحاص مساقلا نباو «ةلبانحلا لوق وهو .فاوطلا اذه يف طرش ةينلا

 اذهل ةجحلاو .ةيعفاشلا دنع نيهجولا دحأو «ةيفنحلا دنع نيلوقلا دحأ وهو .رذنملا نباو

 ةجحو .«ىون ام ٍءىرمأ لكل امْنإو تاّينلاب ُلامعألا امْنإد :لك هللا لوسر ثيدح لوقلا
 امك ,فاوطلا اهنمو ءاهلك جحلا لاعفأ لمشت جحلا ةين نأ فاوطلل ةينلا طرتشي مل نم

 ةدرفنم ةين ًالثم عوكرلاك اهضعبل طرتشي الف ءاهلك ةالصلا لاعفأ لمشت ةالصلا ةين نأ
 .279جحلا كلذكف هب ةصاخ

 : (سافنلاو ضيحلاو ةبانجلا) ربكألاو رغصألا ثدحلا نم ةراهطلا :ًايناث -

 كلام لوق وهو .دمحأ مامإلا نع روهشملا يف فاوطلا ةحصل طرش ةراهطلا هذهو
 , 0759ىعفاشلاو

 .617ص .؟ج .نيدباع نبال «راتحملا در» ,1-77١1758ص .؟ج .«عئادبلا» (170)

 ١9«". ص .1ج .«عانقلا فاشك» (11)

 ) )1١9ص اج .«ينغملا»  » 44١.؟ج ««عئادبلا» .١16ص .8ج .«عومجملا» ص8؟١.

 )١1587( 28ج .«عومجملا» ,508ص «.١1ج .«عانقلا فاشك» ءالالا/لص .ج .«ينغملا» ص181١١.
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 : ةيفنحلا بهذم 64

 ًاطرش تسيل سافنلاو ضيحلاو ةبانجلا نمو ثدحلا نم ةراهطلا :ةيفنحلا دنعو
 نم ةراهطلا هذه تناك اذإو .اهنودب فاوطلا زوجي ىتح ةبجاو يه لب .فاوطلا زاوجل

 : يأ  ةداعإلا هيلع بجت ةكم يف ماد امف «ةراهط ريغ نم فاط اذإف «فاوطلا تابجاو

 ىنعم نأل ؛ ىلوأ هسنجب ءيشلا ربجو ,هسنجب هل ربج ةداعإلا نأل  ًارهاط فاوطلا ةداعإ

 هيلع ءيش الف .ًاثدحم هفاط دق ناكو ,فاوطلا داعأ اذإ ّمتأ هيف  يقالتلا وهو  ربجلا

 نإف :رظنُي ًابنج هفاط دقو فاوطلا داعأ نإو ءاهدعب وأ رحنلا مايأ يف فاوطلا داعأ ءاوس
 مايأ دعب هداعأ نإو ءهتقو يف هداعأ هنأل ؛هيلع ءيش الف رحنلا مايأ يف ةداعإلا تناك

 .- ىلاعت هللا ةهمحر ةفينح ىبأ دنع اذهو .- ةأش حبذ هيلع بجو أع مد همزل رحنلا

 فوطيو ةكم ىلإ عجري نأ هيلعف هفاوط دعي ملو ءًابنج فاط دق ناكو هلهأ ىلإ عجر ولو

 ةكم ىلإ عجري مل نإو «رحنلا مايأ وهو هتقو نع فاوطلا هريخأتل ةأش حبذ هيلعو ًارهاط

 .هفاوط دعي ملو ,رغصأ اثدح اثدحم فاط دق ناكو هلهأ ىلإ عجر ولو :هازجأ ةنذن كعيو

 وهو ًاضيأ زاج اهحبذ ةكم ىلإ ةاشب ثعب نإو ءزاج ًارهاط فاطو ةكم ىلإ داع نإف
 ىلع اهقيرفتو ةكم يف ةاشلا حبذ يفو .فخأ هفاوط يف ناصقنلا ىنعم نأل ؛ لضفألا

 .©9"2ماكحأ نم انركذ اميف بنجلا فاوط لثم ضئاحلا فاوطو .مهل عفن ءارقفلا

 زوجي كلذكو ءزئاج ةراهط ريغ ىلع تيبلاب فاوطلا :ةيرهاظلا دنعو 2-2-8

 مأ عنم ٍلي هللا لوسر نأل ؛طقف ضئاحلا ىلع الإ فاوطلا مرحي الو .ءاسفنلل فاوطلا

 تنب ءامسأ تدلوو . . .تيبلاب فاوطلا نم تضاح ذإ  اهنع هللا يضر  ةشئاع نينمؤملا

 نم اهعنمي ملو .جحلاب لهتو لستغت نأ لك يبنلا اهرمأف ةفيلحلا يذب سيمع
 , 052فاوطلا

 :فاوطلا لبق تضاح اذإ ةجاحلا هعنصت ام 6

 حصي ال اذه ىلعو ءانركذ امك ةبجاو وأ فاوطلا ةحصل طرش ضيحلا نم ةراهطلا

 نبال «راتحملا درا 7142-27516©ص 23ج .«ريدقلا حتفو ةيادهلا» 0 ١؟9ص ت7”جا .«عئادبلا» (5*15)

 . 548-545 ص ١1ج .(ةيفنحلا هقف يف ةيدنهلا ىواتفلا» .514ص .؟ج .نيدباع

 . ١729 ص الج .«ىلحملا» (1518)
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  اهنع هللا يضر  ةشئاع نينمؤملا مأ نع حيحصلا ثيدحلا يف ءاج دقف ضئاحلا فاوط

 :تلاق «ةورملاو افصلا َنيب الو تيبلاب فطأ ملو .ضئاح انأو ةكم ٌتمدق» :تلاق
 تيبلاب يفوطت ال نأ ريغ جاحلا ُلعفي امك يلعفا :لاقف لي هللا لوسر ىلإ كلذ ثوكشف
 ضفئاحلا نأ يهو «هتلالد يف حيرص فيرشلا ثيدحلا اذهف ,2070(يرهطت ىتح

 نأ يغبنيو .ةرهاط يهو ةضافإلا فاوط فوطتف رهطت ىتح تيبلاب فاوطلا نم ةعونمم

 كلذ ىلع لديو .فوطتو رهطت نأ دعب هعم عجرت ىتح مرحم وذ وأ اهجوز اهعم ىقبي
 هللا لوسرل تلاق اهنأ  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع يراخبلا مامإلا هاور يذلا ثيدحلا

 ءانسبحت اهلعل : ِةكَي هللا لوسر لاق . تضاح دق ّيبح تنب ةيفص نإ : هللا لوسر اي» : هك
 نولعفي فلسلا ناك دقو .27«يجرخاف :لاق .ىلب :اولاق ؟ٌنكعم تَفاط نكت ملأ
 ةكم يف ىقبيو سبتحي نأ جحلا ريمأ اورمأ امبرو كلذ نؤرماب ءاملعلا ناكر. كلذ
 هتجوز يأ «يه انتسباحأ» :ِيكي لاق امك نْفطَيو َنْرهطَي ىتح ءاسنلا نم ضّيحلا لجأل
 عم ةأرما «ريمأب سيلو ريمأ : هنع هللا يضر - ةريره وبأ لاقو .- اهنع هللا يضر  ةيفص

 ,0729فوطتو رهطت ىتح اهلجأل نوسبتحيف ةضافإلا فاوط لبق تضاح موق

 يأل فوطتو رهطت ىتح ةكم يف ءاقبلا عيطتست ال ةأرملا تناك اذإ نكلو - ١

 مويب قيرشتلا مايأ دعب ةكم نم جرخي هعم تءاج يذلا بكرلا ناك ول امك ,ناك ببس
 اهمرحمو اهنكمي الو «ةنيعم ةرايسب وأ ةنيعم ةلفاقب اهمرحمو يه ةطبترم اهنأ وأ «نيموي وأ
 الو نجرخي ءاسن ةقفرب تءاج اهنأ وأ ءامهلجأ نم رخأتت ال ةرايسلا وأ ةلفاقلا نأل رخأتلا
 اهمزلتأ ؟تالاحلا هذه لثم يف ةأرملا هذهل ةبسنلاب مكحلا امف .رهطت ىتح اهنرظتني

 مأ ؟هيلعو اهيلع ررض مرحم اهعم وأ ةديحو اهئاقب يفو .فوطتو رهطت ىتح ةكمب ءاقبلاب
 ؟فاوط نودب ةلفاقلا عم عجرت مأ ؟ةرورضلل ضئاح يهو فاوطلا اهل زوجي

 اهفاوط اهأزجأ ضئاح يهو تفاط اذإ ةأرملا هذه نأ كلذ ىلع باوجلاو
 رابتعاب دمحأ نع نيتياورلا ىدحإو «ةيفنحلا يأر ىلع (ريعب وأ ةقان) ةَنَدَب حبذ اهيلعو

 3 ١44-١6١ ص .«8ج .ينامركلا حرشب «يراخبلا حيحص)» (لكك)

 .ةضافإلا فاوط : يأ «نكعم تفاط دق نكت ملأ» : ىنعمو . ل هللا

 /ا١



 تضيلاولا كريو هيف: ةيحتاوب نه املزو 'ةكفاولقلا ةحجتعا اطرتق عادلا نطيشلا قه ةزاهظلا نأ
 ,170ةند حبذ انه مدلاو  مدب ربجي

 جاجحلا دا ارأو .ةضافإلا فاوط لبق ةأرملا تضاح اذإ :ةيعفاشلا لاقو ١7

 فوطتف رهطت ىتح ميقت نأ ةأرملل ىلوألاف ,مهكسانم اوضق نأ دعب مهلهأ ىلإ عوجرلا
 فاوط لبقو سانلا عم عوجرلا تدارأ نإف .اهئاقب يف رهاظ ررض اهيلع نوكي نأ الإ

 لاط ولو ناك امم فوطتف ةكم ىلإ دوعت ىتح ةمرحم ىقبت نكلو ءزاج ةضافإلا
 م34
 . ريم

 ةدوعلا رسيت مدعل تومت نأ ىلإ ةمرحم ىقبت دق اهنأ ةيعفاشلا لوق ىلع دري نكلو

 . تومي نأ ىلإ ًامرحم ىقبي نأ ًادحأ رمأي مل ىلاعت هللا نأ مولعملا نمو ءةكم ىلإ اهيلإ

 نأب ىلوألا ةرملا يف اهباصأ ام اهبيصي دقف .تداعف ةكم ىلإ ةدوعلا اهنكمأ اذإ ىتحو

 باجيإ ةيعفاشلا لوق يف نإ مث .فوطتو رهطت ىتح ةكم يف ءاقبلا عيطتست الو .ضيحت

 اذهو .ناودع الو اهنم طيرفت ريغ نم جحلا ضرفل ةأرملا هذه ىلع نيلماك نيرفس
 بجوأ اذإو «ةدحاو ةرم الإ جحلا سانلا ىلع بجوي مل ىلاعت هللا نإف لوصألا فالخ

 عرشلا بجوأ اذإو .همارحإ ىلع هتيانج ببسب كلذف هجح دسفأ نم ىلع ءاضقلا عرشلا

 ملو طرفت مل اهنإف ضئاحلا فالخب .هطيرفت ببسب كلذف جحلا هتاف نم ىلع ءاضقلا

 : 8ك لاق امك وه امنإو ءاهنم ايدارإ ائيش سيل ضيحلا نأل ؛اهمارحإ دسفي ام اهنم ردصي

 .2349(مدآ تانب ىلع هللا هبتك ٌرمأ»

 :7؛9ضئاحلا فاوط يف ةيميت نبا مالسإلا خيش يأر - 14

 .7ج .نيدباع نبال «راتحملا در» . 776 ص 2755ج ((ةيميت نبا مالسألا خيش ىواتف عومجم» (154)

 .ه9١ص

 )١1540( .8ج .«عومجملا» ص7٠١.

 رمأ» هنأو ضيحلا ثيدحو 7177-7784 ص 75ج «ةيميت نبا مالسإلا خيشل «ىواتفلا عومجم» )١541(

 ,«ناخيشلا هيلع قفتا اميف ناجرملاو ؤلؤللا» رظنا . ملسمو يراخبلا هجرخأ «مدآ تانب ىلع هللا هبتك
 .7ة9 ص جا

 .556-741ص 75ج «((ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» )١547(
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 امك رفثتستو «ىلوأو «مارحإلل لستغت امك ًاضئاح تناك ولو لستغت نأ يغبنيو «فوطتف

 لوصألاو .كلذأل ةلوانتملا صوصنلا هيلع لدت يذلا وه اذهو . ىلوأو ةضاحتسملا رفثتست

 .لوصألل ةفلاخم كلذ يف سيلو .هل ةهباشملا

 ضئاحلا يضقت» : لكك هلوقك فاوطلل ةراهطلا بوجو ىلع لدت امنإ صوصنلاو
 ثدحأ اذإ» : لي هلوقك ًاقلطم بوجولا ىلع لدي امنإ . «تيبلاب ٌفاوطلا الإ اهلك كسانملا

 كلذ بوجو ةنايلع دلو «صوصنلا نم كلذ لاثمأو .(اضوتي ىتح يلصُي الف مكدحأ

 اذإ» : لكك لاقو .# متعطتسا ام هللا اوقئاف» :ىلاعت لاق امك ةردقلاب طورشم هعيمج

 ,فاوطلا يف طرش اهنأ ةراهطلا يف ام ةياغ نإ مث .« «مُْعطتسا ام هنم اوتأف رمأب مكئرمأ

 طقسي طرشلا اذه نإف اذه عمو فاوطلا يف ذ اهنم دكوأ ةالصلا يف طرش اهنوك نأ مولعمو

 لوبلا سلس هب نمو ةضاحتسملا نأ 017 هنع زجعلا وأ ةرورضلا دنع ةالصلا يف

 يف ثدحلا سنج نم مهقح يف ثدحلاو .نيملسملا قافتاب يلصيو فوطي امهوحنو

 زجعلاب طقست ةالصلا طورشو كلذك ناك اذإو .رذعلا الإ امهنيب قرفي مل مهريغ قح
 فاوطلا يف ةبجاو ةراهطلا نإ لاق نمو .ىرحأو ىلوأ زجعلاب فاوطلا طورش طوقسف

 0 ل ةروصلا هذه لثم يف ةراهطلا نإ :لوقي نأ همزلي هنإف:هل طوق ثيببلو

 نإو ةقشملل دوعلا هيلع بجي مل ةكم نع دعتباو ًاثدحم فاط اذإ لوقي هنأل ؛اهيلع ةردقلا
 .فوطيو ةكم ىلإ عجري مل اذإ مد هيلع :لوقي نم كانه ناك

 مازلإ وهو ؟كلذ نم مظعأ ةقشمب الإ اهنكمي ال ام ضئاحلا ىلع بجي فيكف

 يف عوفرم ررضلاو ءاهيلع ميظع ررض نيتلاحلا يفو ؟فوطتل رهطت نأ دعب ةكم ىلإ
 . ةعيرشلا

 نأل ؛اهيلع مدلا بوجو مدعب لوقلا وه هيلإ هجوتن يذلاف ءاهيلع مدلا بوجو امأ
 ٌالهاج وأ ًايسان هكرت اذإ ام فالخب ,هيلع مد الف طيرفت ريغ نم ملسملا هكرت اذإ بجاولا
 مل ضيحلا وهو هنم عناملا نأل فاوطلا بجاو كرت يف طرفت مل ضئاحلاو ءادمعتم وأ

 .(اهريغ وأ ةاش حبذ : يأ) مد اهيلع بجي الف اهتدارإو اهرابتخاب اهل لصحي

 ل



 :ضئاحلا فاوط يف حجارلا 6

 ناك اذإ ةضافإلا فاوط فوطتو رهطت ىتح ةكم يف ءاقبلا ضئاحلا ىلع نأ حجارلاو

 اهعم ءاقبلا هنكمي اهجوزو ءاهجوز عم تناك ول امك اهيلع هيف ررض الو اهل ًانكمم اهؤاقب
 ةكم يف نيقبي نهعم تءاج ىتاللا ةوسنلا تناك وأ ءاهيلع الو هيلع ررض نود رهطت ىتح

 .نهعم ىقبتف ناك ببس يأل

 حجارلاف ءاهيلع ررض اهئاقب يفو ءرهطت نأ ىلإ ةكم يف ءاقبلا اهيلع رذعت اذإ امأ

 .- ىلاعت هللا همحر  .ةيميت نبا مالسإلا خيش خيش م هركذ امل اهيلع مد الو ءاهفاوط يدنع

 وص رتصا ىف نبا ي :فاوطلل ءوضولا طارتشا ىف ةيميت نبا ىأر 9 5

 مهلاوقأ انيبو ءربكألاو رغصألا ثدحلا نم ةراهطلا طارتشا يف ءاهقفلا لاوقأ انركذ

 هيأر انه نيبن نأ ديرنو . كلذ ىف هللا همحر  ةيميت نبا هراتخا امو .ضئاحلا فاوط ىف

 نبا يأرو ءطرشلا اذهب لاق نم ةلدأ نيبن نأ انيضتقي اذهو ,«فاوطلل ءوضولا طرش 57

 .فاوطلل ءوضولا طارتشا ىلع اهتلالد ىدم ةهج نم ةلدألا هذه ىف ةيميث

 :فاوطلا ةحصل ءوضولا نيطرتشملا ةحح - 3:7

 ثيدحلاب فاوطلا يف تابجاولا نم هنأ وأ فاوطلل طرش ءوضولا نأ نولئاقلا جتحا

 ةشئاع ينتربخأف للك يبنلا جح» + :لاق ريبزلا نب ةورع نع يراخبلا 00 هاور يذلا

 , ""19(تيبلاب ٌفاط مث أضوت هنأ مدق نيح ل هب أ دب ءيش لوأ هن أ اهنع هللا يضر -

 اطربم وركر كل دعت ةالئملا طوس دم فو تشولاوب ةكاج افارطلا نأكا [ضرأ ا رديت

 تيبلاب ٌفاوطلا» :فيرشلا يوبنلا ثيدحلا ةالص فاوطلا نأ ىلع ليلدلاو . فاوطلل

 :ثيدحلا اذهل هتياور يف يئاسنلل ظفل يفد ؛«مالكلا هيف حابأ ىلاعت هللا نأ الإ ةالص

 رع اضيأ يئاسنلا ىورو (مداكلإ نم القاف ةالص تيبلاب ٌفاوطلا» :لاق لَك يبنلا نأ

 متنأ امنإف فاوطلا يف : مالكلا نم اولقأ» : هلوق هك يبنلا نع  امهنع هللا يضر  رمع نبا

 , 0"١؛9(ةالصلا ىف

 .173١"ص 23ج « ينامركلا حرش «يراخبلا حيحص) (1515

 . ١ ؟7ةهص هج «(«يئاسنلا نئس») )١555(



 يبنلا نع دحأ لقني مل :لوقيف هب اوجتحا ام شقاني ةيميت نبا مامإلا نأ الإ 4

 فاط لي هنكلو ,فوطي نأ رغصأ ًاثدح ثدحملا ىهن الو .فاوطلل ةراهطلاب رمأ هنأ كي
 ءارهاط ِةِلكي هفاوطل بحتسم رغصألا ثدحلا نم ةراهطلا عم فاوطلا نأ كش الو .ًارهاط

 رابخإلا وأ ةالصلاب فاوطلا هيبشتو . هيلع ليلد الف  فاوطلل ةراهطلا بوجو  بوجولا امأ
 يه ةالصلا هذهف .دوجسلاو عوكرلا تاذ ةفورعملا ةالصلاك هنأ ينعي ال ةالص هنأب هنع

 يتلا ةالصلا يهو .ميلستلا اهليلحتو ءريبكتلا اهميرحتو .روهطلا اهحاتفم نوكي يتلا

 اعون الو اهلثم وه سيلف فاوطلا امأ ءاهل ًاطرش ةراهطلا لعجو .ةراهطلا اهل عرشلا بجوأ
 هل بحتسي ناك نإو (ءوضولا يأ) رغصألا ثدحلا نم ةراهطلا هل طرتشي الف اهنم

 .- ىلاعت هللا همحر  ةيميت نبا لوق حجارلاو .©27©كلذ

 : ةساجنلا نم ةراهطلا :ًاثلاث 4

 «بوثلا يف سجنلاو ثدحلا نم ةراهطلا فاوطلا ةحصل طرتشي :ةيعفاشلا لاق

 حصي مل اهنع وفعم ريغ ةساجنل ًارشابم ناك نإف ؛هفاوط يف هؤطي يذلا ناكملاو ,ندبلاو

 نع يفع امك .ةساجنلا نم هنع زارتحالا قشي امع ىفعُي :لاقي نأ يغبني نكلو . هفاوط

 .2743قبلاو ثيغاربلاو لمقلا مد

 الو» :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يفف .ةيعفاشلا بهذم لثم ةلبانحلا بهذمو
 هئزجي مل ءةعقب وأ .هندب وأ ءهبوث ًاسجن فاط وأ . . .ًاثدحم ناك نإ فاوطلا هئزجي

 ,2079(ثدحملاك

 نم الو .فاوطلا زاوج طئارش نم تنل سجنلا نع ةراهطلا : ةيفنحلا كدلنعو

 الو ناج مهرد ردق نم رثكأ ةساجن هبوث ىلعو فاط ول ىتح هننس نم نكلو «هتابجاو
 ,03480كلذ هل هركي هنأ الإ ءىش همزلي

 موقت .فاوطلا ةحصل طرش ةساجنلا نم ةراهطلا نإ نيلئاقلا نأ ودبيو 2.“

 )١1146( ,177"ص 75ج .(ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» 1/5. 194.

 )١1545( 48ج .«عومجملا» ص١5-١9.

 ."8ص ١1ج .«عانقلا فاشك» )١1740(

 )١1544( .7ج ؛«عئادبلا» ص١795.



 هنمو ةالصلل طرتشي ام هل اوطرتشاف .ةالص فاوطلا نأ ىلع هيلإ بهذ اميف مهتجح

 فاوطلا هيبشت نأ ةيميت نبا مالسإلا خيش لوق لبق نم انركذ دقو .ةساجنلا نم ةراهطلا

 هبش هل امنإو .ةالصلل طرتشي ام لك هل طرتشيف «ةضورفملا ةالصلاك هنأ ينعي ال ةالصلاب

 دحأ لقني ملو» : ىلاعت هللا همحر  ةيميت نبا لاق دقو .اهل هطرتشي ام لك ذخأي الف اهب

 نيلصملا رمأ امك ةساجنلا بانتجاب الو ءوضولاب نيفئاطلا رمأ هنأ هي يبنلا نع

 .ةيفنحلا لوق وه يل ودبي امك .حجارلاف هيلعو .241”«ءوضولاب

 :ةروعلا رتس :ًاعبار - ١

 هللا يضر  ةريره يبأ نع يراخبلا مامإلا هجرخأ يذلا حيحصلا ثيدحلا يف ءاج
 لبق هلك هللا لوسر اهيلع ِهرّمُأ يتلا ةجحلا يف هثعب  هنع هللا يضر ركب ابأ َن 1

 فوطي الو ,كرشم ماعلا دعب جحي الأ» د يف نْذؤي طهر يف رحنلا موي 0 ةجح

 ل ١(نايرغ تيبلاب

 رتس نأ ىلع مهريغو .ةيكلاملاو ,ةلبانحلاو .ةيعفاشلا ثيدحلا اذهب لدتسا دقو

 مل هندب نم هرتس بجي امل رئاس ريغ وأ ًانايرع فاط نمف .«فاوطلا ةحصل طرش ةروعلا

 يتأي ام لطب ءامهنم طيرفتل ةأرملا وأ لجرلا ةروع نم ءزج فشكنا اذإو .هفاوط حصي

 ,27560فاوطلا نم كلذ دعب امهدحأ

 ناك ول ىتح هيف بجاو هنكلو .فاوطلا زاوجل طرشب سيل ةروعلا رتس : ةيفنحلا لاقو

 يذلا ليصفتلا ىلع 27*"مد هيلعف هيلهأ ىلإ عجر نإف .ةكمب ماد ام ةداعإلا هيلعف ًانايرع

 .©7*27ضيحلاو ةبانجلاو ثدحلا نم ةراهطلا طرش نع انمالك دنع مهنع هانركذ

 . 176 ص .75ج ««ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» (1549)

 «ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحص» .١17ص . 78ج «ينامركلا حرشب «يراخبلا حيحص» (1560)

 37ج .«ناخيشلا هيلع قفتا اميف ناجرملاو ؤلؤللاو رظنا هيلع قفتم ثيدح وهو , 48ص .ج
 ./"ص

 .508ص .١ج .«عانقلا فاشكو .الا/ص .*ج .«ينغملا» )156١(

 .79١ص 7١ج ؛«عئادبلا» (185١؟)

 ١5١«. 17و ةرقفلا (1567)



 ١9 _ طاوشأ ةعبس ليمكت :ًاسماخ :

 دوسألا رجحلا نم أدبي طوش لك .,تافوط عبس نوكي نأ فاوطلا ةحص طورش نمو

 .هب دتعي الو هفاوط ربتعي مل تافوط عبسلا نم ةوطخ تيقب ول ىتح .دوسألا رجحلا ىلإ
 .ةندب وأ ةاش حبذب هنم ءيش ربجني الو .هنطب يف داصو اهنع فرصنا وأ ةكمب يقب ءاوسو

 .دمحأو .كلامو .ءاطع بهذم وهو .ءاهقفلا روهمج لاق هبو .ةيعفاشلا بهذم اذه

 .رذنملا نباو .قاحسإو

 طاوشأ ةثالث وهو .طاوشألا رثكأ وه فاوطلا نم ضورفملا رادقملا :ةيفنحلا دنعو

 روهمجلا ةجحو .ضرفب سيلو بجاو وهف طاوشأ ةعبس لامكإ امأف «عبارلا طوشلا رثكأو

 لوسر نأ تبث دقو .فيقوتلاب فرعت امنإو داهتجالاو يأرلاب فرعت ال تادابعلا ريداقم نأ

 . 2" اهنود امب دتعي الف ةعبس فاط ِِْكي هللا

 يضتقي ال قلطملا رمألاو «قيتعلا تيبلاب اوفوطّيلو» : ىلاعت هلوق ةيفنحلا ةجحو
 وهو رخآ ليلدب تبث طاوشألا رثكأ ىلإ ةدحاولا ةرملا ىلع ةدايزلا نأ الإ .راركتلا
 رثكأ ىلع داز امف اذه ىلعو .طاوشألا رثكأ ىلع ةدايزلا يف عامجإ الو .عامجإلا

 . 0*7 ةاش حبذ يأ مد هيلع بجو هكرت نمف «ضرفب سيلو بجاو وهف طاوشألا

 لاق دقو ءًاعبس فاط دق ل هللا لوسر نأ تبث دقف روهمجلا لوق حجارلاو - 3#

 وه امك كك يبنلا اهفاط ىتلا تافوطلا ددعب ديقتلا بجيف («مككسانم ينع أود : ةلكَع

 .سمخلا تاولصلا تاعكر ددع يف مكحلا

 عمجأ :رذنملا نبا لاق ؛نيقيلا ىلع ىنب هفاوط طاوشأ ددع يف كش اذإو 2 4
 ددع يف كش نمف ةدابع فاوطلا نألو .كلذ ىلع ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك

 .ةالصلا يف وهو اهتاعكر ددع يف كش اذإ ةالصلاك نيقيلا ىلع ىنب هيف وهو .هطاوشأ

 هغارف دعب تاعكرلا ددع يف كشول امك .هيلإ تفتلي مل فاوطلا نم هغارف دعب كش نإو
 , 3029ةالصلا نم

 )1١565( ص 43ج « ينامركلا حرشب «يراخبلا حيحصا) ١١٠١-١7١ 5

 )21 )1566ج «يناساكلل «عئادبلا» ص””١١ 5

 .78ص يعج .«عومجملا» 207/8 ص 27ج .«ينغملا» (لكهك)
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 : طاوشألا نيب ةالاوملا :ًاسداس ١١ه

 ,ةلبانحلا حرص اذهبو عوساولملا طورت نم طرت فاوطلا طاوشأ نيب ةالاوملاو
 0 نضر روسو ًافرع ليوط لصفب هعطق اذإف .هيف ةالاوملا طرتشت مهدنعف

 نأ ىلع هفاوط طاوشأ لامكإل هفاوط ىلع ىنبو «زاج ريسي لصفب فاوطلا عطق ول نكلو
 اذإ ةلبانحلا دنع كلذكو .ريسيلا لصفلاب ةالاوملا تاوف مدعل دوسألا رجحلا نم أدبي

 هفاوط ىلإ عجر اهنم غرف اذإو ءاهالصو هفاوط عطق - ةبوتكملا ةالص  ةالصلا تميقأ

 الإ ةالص الف ةالصلا تميقأ اذإ» :ِِلك هللا لوسر ثيدحل هنم ىضم ام ىلع ىنبو
 ىلص ةزانج ترضح اذإ مهدنع كلذكو ,مومعلا يف لخديف ةالص فاوطلاو .«ةبوتكملا

 فاوط نم هنم مدقت ام ىلع ىنبو .هفاوط ىلإ عجر اهيلع هتالص نم غرف اذإو ءاهيلع
 رهطت هفاوط ضعب يف ثدحأ اذإ ,مهدنع كلذكو .دوسألا رجحلاب ًءادتبا ءانبلا نوكيو

 ,©279هفاوط فنأتسا ءاش نإو ءهنم ىضم ام ىلع ىنبو .فاوطلا ىلإ عجرو

 ال :بهذملا يف حصألا :اولاق .نالوق ةالاوملا طرش يف ةيعفاشلا دنعو 2 5

 :«هعئادب» يف يناساكلا مامإلا هيقفلا لاق دقف «ةيفنحلا لوق اذهو .©0*27ةالاوملا طرتشت

 وأ ةزانج ةالصل هفاوط نم فئاطلا جرخ ول ىتح طرشب تسيل فاوطلا يف ةالاوملاو»

 : ىلاعت هلوقل فاوطلا فانئتسا همزلي الو هفاوط ىلع ىنب داع مث ءوضو اجل وأ ةبوتكم

 .©”*ةةالاوملا طرش نع ًاقلطم «قيتعلا تيبلاب اوُفوطِيلو)
 :تيبلا عيمجب فاوطلا :ًاعباس ١م

 .(تيبلا نم ميطحلا ىمسيو .رجحلاو) تيبلا عيمجب نوكي نأ فاوطلل طرتشيو
 لاق اذهبو .هفاوطب دتعُي مل رجحلاب فطي مل نمف .هفاوط يف الخاد نوكي نأ بجيف

 مامإلا هاور ام مهلوقل ةجحلاو .077مهريغو .ةيفنحلاو :ةيعفاشلاو .كلامو «ةلبانحلا
 تيبلا نما رّذَجلا نع كي يبنلا تلأس :تلاق  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع» يراخبلا

 )/١15610( .«عانقلا فاشك» "55ص ءا“ج ««ينغملا» ج١. ص5١08.

 .74-70ص :8ج ,«عومجملا» )١1164(

 .١17صص لج 4 كادبلا» (15694)

 .4ج .«عومجملا» .05١5ص «.١ج ,«عانقلا فاشك» ,5872-2787ص «2*”ج .«ينغملا» )١550(

 .١”؟-١3١١ص 275ج ,«عئادبلا» 2, 7١-317 هص
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 مهب ترّصَق كّموق ْنِإ :لاق ؟تيبلا يف هولخدي مل مهل امف :تلق .معن :لاق ؟وه

 اوعنميو ءاوؤاش نم اولخديل كموق كلذ َلعف :لاق ؟ًاعفترم هباب نأش امف :تلق .ُةقفنلا

 لخدأ نأ مهُبولق ٌركنت نأ فاخأف ةيلهاجلاب مهُدهع ٌتيدح كّموق َّنأ الولو ءاوؤاش نم
 ءارو نم فاط ِكِلَي يبنلا نإف ًاضيأو .27077«ضرألا يف هباب قصلأ نأو .تيبلا يف َرْدَجلا
 . لكي فاط امك فوطن نأ بجيف ,««مككسانم ينع اوذخ» : لك لاقو .رجحلا

 نع اجراخت ساسألا ضرع نم كورتملا ردقلا وهو .ًاضيأ تيبلا نم ربتعي ناورذاشلاو

 , 0775دوسألا رجحلا دنع رهظي ال نكل تيبلا بناوج

 :2777فاوطلا يف هراسي نع تيبلا لعجي نأ :ًانماث - 8

 مل هفاوط يف هنيمي نع تيبلا لعج نأب هفاوط يف هسكع نإف .فاوطلل طرش اذه

 .ءاملعلا روهمجو «دوادو .روثوبأو ,دمحأو .يعفاشلاو .كلام لاق اذهبو .هفاوط حصي

 اوقوطيلو زل: كاف هلق ةريدمتجم :قارللا قاومت طررقي ده سبل: ةيفحتلا لاق

 لك هللا لوسر لعفو .راسيلاب وأ نيميلاب ةيادبلا طرش ريغ نم ًاقلطم «قيتعلا تببلاب
 . ضرفب سيلو بجاو هنإ لوقن هبو ,بوجولا ىلع لومحم

 نع هفاوط يف تيبلا لعج ِةْي يبنلا نإ -روهمجلا لوق وهو  مهلوقب ةلبانحلا جتحاو
 ناكف «تيبلاب ةقلعتم ةدابع فاوطلا نألو ,(مككسانم ينع اوذح : هلي لاقو ءهراسي

 :ةةلضلاك اهعحيصل اظرش اهنا تيقرتلا

 نع تيبلا لعجي نأ وهو .ءطرشلا اذه فئاطلا مزتلي مل اذإ ةيفنحلا لوق ىلعو

 هلهأ نإ عجر اذإو . ةكم يف ماد ام ةداعإلا هيلع بجتف «بجاو كرت دق نوكيف «هراسي

 هسنجب هكاردتسا ىلع ًارداق ناك اذإف ,ءبجاولا كرت هنأل ؛ ةاش حبذ يأ مد هيلع نإف

 . ميطحلا يأ رجحلا :رذَجلاو ٠١. هص 28ج « ينامركلا حرشب «يراخبلا حيحصا) (لككا)

 . 77ص 34ج .؛عومجملا» )١1155(

 جا « يناساكلل «عئادبلا» "اص 43ج «عومجملا» 2 781ص جا «ينغملا» (16555

 . 18-11: ص



 اذإو .هوجولا غلبأب ريصقتلل ًايفالت ةداعإلا يأ كلذ هيلع بجو ةكم يف لازي ال ناك نأب
 حبذب يأ  هسنج ريغب هكردتسيف هسنجب تئافلا كاردتسا نع زجع دقف هلهأ ىلإ عجر

 . عرشلا يف تئافلا نامض يف لصألا وه ام ىلع نكمملا ردقلاب تئافلل ًاربج  ةاشلا

 :0559دوسألا رجحلا نم فاوطلا ءدب نوكي نأ :ًاعسات -

 ةحيحصلا ثيداحألل ا رجحلا نم هؤادتبا نوكي نأ فاوطلا ةحصل طرتشيو

 هللا لوسر تيأر» :لاق .هيبأ نع .ملاس نع .باهش نبا نع 0 كلذ يف ةدراولا

 نم فاوطأ ل ٌدوسألا ّنكرلا ملتسا اذإ اذإ ةكم مدقي نيح هك

 لصي ىتح هلعف امب دتعي مل دوسألا رجحلا ريغ نم هفاوط فئاطلا أدتبا نإف .©7*«عبسلا
 عيمجب يذاحي نأ فئاطلل يغبنيو ءاذه .هفاوط لوأ كلذ ناك هلصو اذإف .دوسألا رجحلا

 ؛ هثزجي ال نأ لمتحيو .هئزجي نأ لمتحا هضعبب هاذاح نإف .دوسألا رجحلا عيمج هندب

 همزل ام نآلو .هندب عيمجب هلبقتسا هنأ اذه رهاظو .هملتساو رجحلا لبقتسا ِهلَك يبنلا نأل

 أدب وأ فئاطلا هلعفي ملف .كلذ بوجوب انلق اذإف .ةلبقلاك هندب عجب همزل هلابقتسا

 طاوشأ ةعبس لمكأ اذإف .طوشلا كلذ هل بستحي مل .دوسألا رجحلا ريغ نم فاوطلاب

 حصي مل الإو هفاوط حص هل بستحي مل يذلا لوألا طوشلا ريغ

 :مارحلا دجسملا يف فاوطلا نوكي نأ :ًارشاع -

 ءدجسملا يف فاوطلا اذه ماد ام هنع ًاديعب وأ ًابيرق هلوح فاوطلا وه تيبلاب فاوطلا
 «مارحلا دجسملا جراخ ال مارحلا دجسملا يفو تيبلا لوح فاوطلا نوكي نأ طرشلاف

 اذه هئزجي مل .ءدجسملا ناطيح تيبلا نيبو هنيبو دجسملا لوح فاط اذإ اذه ىلعو

 هفاوط مدعل تيبلاب افتاط زكي الف كيبلا نيبو نين ةزعاخ انجاتسملا ناطيح نأل' ةتفاوطلا

 فاوطلا زاج ول هنألو ءدجسملا لوح ال هلوح فاوطلا لوصحل دجسملاب فاط لب .هلوح

 ال اذهو ءمرحلاو ةكم لوح فاوطلا زاجل ءدجسملا ناطيح ةلوليح عم دجسملا لوح

 سأب ال امك «تيبلاو فئاطلا نيب يراوسلاب سأب ال نكلو .©27"”زوجي ال اذه اذكف زوجي

 )١1554( «عانقلا فاشك» ,*ال7-#ا١ص .؛”ج «ينغملا» ج١1 ص5١4.

 ) )1575ملتسا يأ دوسألا نكرلا ملتسا ىنعمو ١٠217ص 48ج .«ينامركلا حرشب يراخبلا حيحص»

 .ةيحتلا وه يذلا مالسلا نم قتشم ديلاب حسملا وه مالتسالاو .دوسألا رجحلا

 ) )155.44ص 28ج «عومجملا» ء1"١1ص ."؟7ج «عئادبلا»

 "كك



 هلاق ام اذهو .هلخاد نم دجسملا باب دنعو .هتقورأو دجسملا تايرخأ ىف فاوطلاب

 الو هعيمج يف فاوطلا حصو .فاطملا عستا دجسملا َمُسُو ول :ًاضيأ اولاقو ةيعفاشلا

 تربتعاو ٍهكك يبنلا دعب ةريثك تادايز مارحلا دجسملا يف تلصح دقف .كلذ يف فالخ

 .279مارحلا دجسملا نم تادايزلا هذه

 :0*ًايشام فئاطلا فوطي نأ :رشع ىداحلا "5

 اذاغ رذعل ذل الومحتم الو اكاراال ايتام فاطلا قوطي نآ فاوطلا ةَحَتَضل ظرشلاو

 .ةلبانحلا دنع اذهو .هفاوط هئزجي مل رذع ريغل ًالومحم وأ ًابكار فاط

 ءهنم كلذ هركي مل ًابكار رذعل فاط نإف الجار فوطي نأ لضفألا : ةيعفاشلا لاقو
 . هيلع ءىش الو , ةليضفلا هتتافو .هفاوط زاج رذع ريغب ًابكار فاط نإو

 ,رذع نم الإ ًالومحم الو ًابكار ال ًايشام فوطي نأ فاوطلا تابجاو نم : ةيفنحلا لاقو
 ىلإ عجر نإو «ةمركملا ةكم يف ماد ام ةداعإلا هيلعف رذع ريغ نم ًابكار فاط ول ىتح

 .هيمدق ىلع ًايشم فاوطلا بجاو هكرتل  ةاش حبذ همزل يأ مدلا همزل هنطوم

 فاط لكي يبنلا نأ نم ةيعفاشلا هب جتحا ام نأل لوبقلاب ىلوأ ةيفنحلا لوق نأ ودبيو

 امأو . جحلا كسانم هنم اوملعتيو هولأسيف سانلا هاري نأ وهو رذعل ناك كاذف «ًابكار تيبلاب

 :تلاق  اهنع هللا يضر - نينمؤملا مأ ةملس مانع يراخبلا مامإلا هاور املف رذعب هزاوج

 .ةبكار تنأو سانلا ءارو نم يفوط :لاقف « يكتشأ ينا لك هللا لوسر ىلإ توكش»

 .255*:,روطسم باتكو روطلاب أرقي وهو تيبلا بنج ىلإ يلصي لكي هللا ٌلوسرو ٌتْفطف

 وأ هنع امهنم لك هاون اذإ لومحملا نع عقي فاوطلاف ًاليمحم فاط نمو -

 .ةلئاتعيلا هيلإ يهذاام ذو هبت ععافوم لك هاون

 .ًاريصق رادج هل ذختاو باطخلا نب رمع هداز نم لوأو ,44-45ص 48ج «عومجملا» (15)

 4/5417 ص ."ج «ينغملا» .754-21ص .4ج «عومجملا» ء١١1ص اج «عئادبلا» (1574)

 .507ص .١ج «عانقلا فاشكد

 . 7١/ص .8ج «ينامركلا حرشب يراخبلا حيحص) (1559)

 3” ا/



 بك نأل ؛لومحملاو لماحلا نع فاوطلا عقو ةسفن نع امهنم لك هاون اذإو «لومحملا

 . هنع فاوطلا هأزجأف ةحيحص ةينب فئاط امهنم

 :077:ةضافإلا فاوط تقو *4 ١

 دعب رحنلا مويف ةليضفلا تقو امأف .ءازجإ تقوو «ةليضف تقو :ناتقو فاوطلا اذهل

 ةشئاعو سابع نبا نأل سأب الف ليللا ىلإ هرخأ نإو .قلحلاو رحنلاو تارمجلا يمر

 ىلإ  ةضافإلا فاوط يأ  رحنلا موي فاوط رخأ لي يبنلا نأ ايور  امهنع هللا يضر

 , 0370 ليللا

 ,ةلبانحلا لاق اذهبو .رحنلا ةليل نم ليللا فصن نم هلوأف زاوجلا تقو امأو

 نمو «ءهب ينأي ىتح ًامرحم ىقبي نأ هيلعو «.مهدنع دوذحم ريغف هتقو رخآ اَمأ . يعفاشلاو

 .نينس هرخأ نإو هيلع ءيش الو .هفاوط مص هب ىتأ

 ةفينح يبأ دنعف .هتقو رخآ امأ .رحنلا موي نم رجفلا عولط تقو هلوأ : ةيفنحلا لاقو

 هريخأتل مد هيلع بجو مايألا هذه نع هرخأ اذإف ءرحنلا مايأ رخا وه - ىلاعت هللا همحر

 فاوط : ةفينح يأ ابحاص دمحمو فسوي وبأ لاقو . هتقو نع .فاوطلا وهو «بجاو ءادأ

 ءيش الو رحنلا مايأ نع هرخأ ولو ءّحص هب ىتأ نمف ًالصأ رخآلا تقؤم ريغ ةضافإلا

 . هيلع

 ,9"1ص .ا”ج «عئادبلا» 44١. ص .ا"ج «ينغملا» ,.151/-55١1ص ء4ج «عومجملا» (1570)

 .١18ص .الج «ىلحملا»

 ةضافإلا فاوطل صخر هِي هنأ هانعم يف ليقو :هحرش يف ءاجو ءدواد وبأ هاور ثيدحلا اذه )١161/1(

 ننس حرش دوبعملا نوع» رظنا .ليللا يف ةضافإلا فاوط فطي مل غلي هنأ تباثلا نأل ليللا ىلإ

 . 84ص ؛8ج «دواد يبأ

 دقو :لاق مث ,.نسح ثيدح اذه :هنع لاقو يذمرتلا مامإلا ًاضيأ ثيدحلا اذه ىورو

 يذوحألا ةفحت» رظنا .ليللا ىلإ (ةضافإلا) ةرايزلا فاوط رَحْوُي نأ يف ملعلا لهأ ضعب صخر

 .558-559ص .ج (يذمرتلا عماج حرشب

 يف داعملا داز» رظنا . عادولا فاوط وه ليللا ىلإ رخؤملا فاوطلا اذه نأ ميقلا نبا حجرو

 . 777-357ص .١ج .ميقلا نبال «دابعلا ريخ يده
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 : فاوطلا يف بحتسيو ُّنَسُي ام - 4

 اذهو «لضفأ هنم برقلا ناكف .دوصقملا وه هنأل تيبلا نم وندلا بحتسي :ًالوأ

 , 9"2323ةمحنزلاب وه ىذأتي الو « هريغ يذؤي ال نأ طرشب

 حرطيو .نميألا هبكنم تحت هئادر طسو لعجي نأ هانعمو ,عابطضالا نسيو :ًايناث

 ,هلعف لَك يبنلا نأل : ءاهقفلا لاق .ةنس وهو «نميألا فشكيو ءرسيألا هبكنم ىلع هيفرط

 دواد وبأ ىورو .«رضخأ دربب ًاعبطضم فاط هلك يبنلا» نأ «هننس» يف دواد وبأ ىور دقف

 تيبلاب اوُلَمرف ةينارعجلا نم اورمتعا هباحصأو لكي هللا لوسر نأ» سابع نبا نع ًاضيأ
 نسي عابطضالاو .©072ىرسيلا مهقتاوع ىلع اهوفذق مث «مهطابا تحت مهتيدرأ اولعجو

 فاوط وأ مودقلا فاوط امإ وهو « يعس هبقعي جحلا يف فاوط يفو «ةرمعلا فاوط يف
 .9"27عادولا فاوط يف نوكي الو ,ةضافإلا

 اذهو «بثو ريغ نم اطّحلا براقت عم يشملا عارسإ وهو لمرلا :ًاشلاث 6

 هبقعي يذلا وهو «لمرلا هيف نسي يذلا فاوطلا نم ىلوألا ةثالثلا طاوشألا يف بحتسي

 ثيدحلل يشملا اهيف نسيف «ةيقابلا ةعبرألا طاوشألا امأ ,(ةورملاو افصلا نيب) يعس

 ةثالث خبل يبنلا ىعس» :لاق  امهنع هللا يضر - رمع نبا نع يراخبلا مامإلا هاور يذلا

 .©0©«ةرمعلاو جحلا يف ًاعبرأ ىشمو طاوشأ

 ىلع سيلو اذه . ةليضفلا هتتاف امنإو ء حيحص هفاوطو هيلع ءيش الف لمرلا هتاف نمو

 يف عرش امنإ لمرلا نأل اذهو , مهريغو ةلبانحلا بهذم وهو .دمحأ هلاق «ءلمر ةكم لهأ

 مكحلاو .دلبلا لهأ يف مودعم ىنعملا اذهو .دلبلا لهأل ةوقلاو دلجلا راهظإل لصألا

 مل ةكم نم مرحأ اذإ  هنع هللا يضر  رمع نبا نأل ةكم لهأ مكح ةكم نم مرحأ نميف

 .25""دلبلا لهأ هبشأف ةكم نم مرحأ هنألو ,لمري

 . 45ص :.4ج «عومجملا» (1517)

 "امال ”85صص .هج «دواد يبأ ننس» (15107)

 . 758ص .8ج «عومجملا» (1517)

 : هلوقو . "05ص ١1ج «عانقلا فاشك» ,١15١ص «4ج ؛ينامركلا حرشب يراخبلا حيحص» (151/5)

 . لمرلا ىنعمب وهف يشملا ةعرس :انه يعسلا كي يبنلا ىعس

 . 76ص اج «ينغملا» (15375)

"4 



 نم طوش لك يفو .فاوطلا لوأ يف دوسألا رجحلا مالتسا نسيو :ًاعبار 5
 ملسأ يبأ نب ديز نع هللا همحر  يراخبلا مامإلا هاور امل هليبقت نسي امك «هطاوشأ
 تيأر ينأ الول :لاقو رجحلا لّبق  هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع تيأر :لاق هيبأ نع

 لوسر تيأر :لاق  هنع هللا يضر  رمع نبا نعو .2730كتلبَق ام كّلُبَم لك هللا لوسر

 .238هلّيقيو  دوسألا رجحلا ملتسي يأ  هملتسي لكي هللا

 - هديب هحسم 58 همالتسا هنكمأو رجحلا ليبقت نم اهوحنو ةمحزلا هتعنم اذإو

 اهوحن وأ اصعب همالتسا هنكمأو .هديب همالتسا نم نكمتي مل نإف هدي لّبق مث هملتسا

 فاط» :لاق سابع نبا نع  ىلاعت هللا همحر  يراخبلا مامإلا ىور دقف ءاهب هملتسا

 ىرخأ ةياور يفو 077جم نكرلا ملتسي ريعب ىلع عادولا ةجح يف لك يبنلا

 رجحلا نكر يأ  نكرلا ىلع ىتأ املكو قي يبنلا فاط» :لاق سابع نبا نع يراخبلل
 ,23*:”مربكو هدنع ناك ءيشب هيلإ راشأ  دوسألا

 رجحلا مالتسا بابحتساب ءاهقفلا لاق دع هللا لوسر نع ةتباثلا ثيداحألا هذهبو

 نم طوش لك يف رّبكو فئاطلا هيلإ راشأ كاذ الو اذه ال هنكمي مل نإو .هليبقتو دوسألا
 , 0540هفاوط طاوشأ

 ؛نيفئاطلا ءاذيإ مزلتسي كلذ ناك اذإ هليبقت وأ رجحلا مالتسا زوجي الو اذه - 141

 ةنسلا نأو اميس ال ةنسلا لعفل مارحلا باكترا زوجي الو .ةنس همالتساو مارح مهءاذيإ نأل

 .هليبقتو همالتسا رذعت دنع هيلإ ةراشإلاب ءافتكالاب انتدشرأ ةيوبنلا

 ىف هللا همحر  ىلبنحلا ةمادق نبا هركذ ىذلا فيرشلا ثيدحلا ىف درو دقو
 و 7 1 5 3 ١ * هَاِلَص ١

 يذؤت ديدش لجرل كنإ» : هنع هللا يضر  باطخلا نب رمعل لاق هلي ىبنلا نأ «ىنغملا»

 .«يضماو ٌرّبكف الإو .هنم ُنُداَف رجحلا نم ةولخ َتيأر اذإف «تيبلاب َتْفَط اذإ فيعضلا

 .١؟؟؛ص 43ج (ينامركلا حرشب يراخبلا حيحص» (16790)

 .1-١170؟4ص 48ج «ينامركلا حرشب يراخبلا حيحص» (151748)

 .17"ص .8ج (ينامركلا حرشب يراخبلا حيحص» 00

 )28 )158٠0ج «ينامركلا حرشب يراخبلا حيحص» ص©١9؟١.

 .١"١ص .؟ج «عئادبلا» .8”2ص .48ج «عومجملا» 0/4 ص الج «ينغملا» (1581)

 املي



 تنأو يوق لجر كنإ صفح ابأ اي» : ظفلب «هعئادب» ىف ىناساكلا ثيدحلا اذه ركذو

 ريكو ٌعداف الإو .دوسألا رجحلا ملتسا يأ .ملتساف ًاكلسم تدجو اذإف ,فيعضلا يذؤت
 . 020 ,ُلّلِهو

 يف هيلإ ةراشإلاو ,دوسألا رجحلا لابقتساب يفتكي نأ فئاطلل ىغبني اذه ىلعو

 هنكمي مل اذإ كك يبنلا ىلع يلصيو .هيلع ينثيو هللا دمحيو للهيو ربكيو .هفاوط
 , (013295هليبقتو همالتسا

 دعاوق ىلع ينب هنأل ؛يناميلا نكرلا مالتسا ًاضيأ بحتسيو :ًاسماخ -4

 ملو هملتسا هنأ ِلك هللا لوسر نع يورملا نأل ؛هلبقي ال نكلو ,همالتسا نسيف ميهاربإ

 نكرلاو رجحلا الإ ملتسي ال ناك لكك هللا لوسر نأ ملسم مامإلا ىور دقف .27799هلبقي

 تيأر ذم رجحلاو يناميلا :نينكرلا نيذه مالتسا تكرت ام :لاق رمع نبا نأو «يناميلا

 . "8 امهملتسي قلك هللا لوسر

 : هنم راثكإلاو فاوطلا يف ءاعدلا بحتسيو :ًاسداس 4

 رجحلا نكرو يناميلا نكرلا  نينكرلا نيب لوقي ناك ِهِلكك يبنلا نأ روثأملا ءاعدلا نمو

 دنع لوقي نأو .«راثلا ٌباذع اًنقو ٌةنسح ةرخآلا يفو ٌةنسح ايندلا يف انتآ انّير» :- دوسألا

 ًءافوو .كباتكب ًاقيدصتو كلي انا مهللا ٌزبكأ هللاو للا مساب» :رجحلا همالتسا

 يف دوسألا رجحلا هتاذاكم دنع [قبأ ركذلا اذهب يتأيو .(ك 54 ةنسل ًاعانتاو ,كدهعب

 .©58)هفاوط نم ٍةفْوَط لك

 ًايعسو ءًاروفغم ًابنذو ءأروربم اجح هلعجا ٌمُهللا» :هلمر يف لوقي نأ بحتسيو

 هللا لوسر لاق ,ةشئاع تلاق «ٌنسحف ركذلاو ءاعدلا نم هب ىتأ امهمو .7*05ًاروكشم

 )١1587( 237ج «عئادبلا» "الا ص .ا*ج «ينغملا» ص١"1 .

 ) )158اج «عئادبلا» ص١"1.

 .145ص 243ج (عومجملا» الالة ص 27” ج («ينغملا» )1١5١854(

 ١-1١6. 4ص .91ج «يوونلا حرشب يراخبلا حيحص» )١1586(

 .١4ص «.4ج «عومجملا» (1185)

 )١18170( 45ص 24ج «عومجملا» .
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 هاور «هللا ركذ ةماقإل رامجلا يمرو ةورملاو افصلا نيبو تيبلاب ٌفاوطلا لعج امنإ» : لك

 .25840رذنملا نباو مرثألا

 ,ركذ عضوم هنأل ؛فاوطلا يف نآرقلا ةءارق بحتسي : يعفاشلا لاق :ًاعباس - 6

 ,فاوطلا يف نارقلا ةءارقب سأب الو» :«ينغملا» يفو .©"**هركذلا مظعأ نم نارقلاو

 باحصأو «روث وبأو ,يعفاشلاو ,كرابملا نباو .يروثلاو .دهاجمو .ءاطع لاق كلذبو
 ةمادق نبا جتحاو .كلامو ,نسحلاو «ةورع نع كلذ يورو .هركي هنأ دمحأ نعو . يأرلا

 ًةنسح ايندلا يف انتآ انبر» :هفاوط يف لوقي ناك ِِلكي يبنلا نآب نآرقلا ةءارق بابحتسال

 نآرقلا ةءارق هركت الو ,ةالص فاوطلا نألو ؛نآرق وهو «رانلا باذع انقو ةنسح ةرخآلا يفو

 , 3350 (ةحاصلا ىف

 هتوص عفري نأ هركي نكلو .هسفن يف نارقلا فئاطلا أرقي نأ سأب ال : ةيفنحلا لاقو

 ,2369ركذلا نعو .ءاعدلا نع هريغ لغشي هنأل ؛نآرقلاب

 :2759فاوطلا يف حابي ام 9 ١

 الف ملكت نمف ٌةالص ِتيبلاب ٌفاوطلا» :ِكلك يبنلا لوقل فاوطلا يف مالكلا حابي
 يهن وأ ,ءفورعمب رمأ لثم ءريخ يف ًامالك نوكي نأ الإ هكرت ىلوألاو .«ريخب الإ ملكتي

 : فاوطلا يف هركي ام 2 7

 اهب ةعقرفلاو ,عباصألا كيبشتو .مفلا ىلع ديلا عضوو .لكألا فاوطلا يف هركي
 يف امو لكألا ىلإ ناقوتلا ةدش عم وأ .حيرلاو .طئاغلاو .لوبلا ةعفادم عم فاوطلاو

 .25؟9لاوحألا هذه يف ةالصلا هركت امك «كلذ ىنعم

 6١. .458ص .8ج «عومجملا» )١1589( ."87ص اج «ينغملا» (1584)

 .١"١ص 31ج «عئادبلا» )١7941( . "/م7ا/1/ص '"ج «ينغملا» (1590)

 عومجم» :١1ص «؟ج «عئادبلا» .ههص .8ج ؛عومجملا» .*78ص .ج «ينغملا» (1595)

 .117"*ص (25ج (ةيميت نبا ىواتف

 .ة07"ص ا4فج «عومجملا» 5355

 ضل



 :فاوطلا يف ءاسنلل حابيو هركيو بحتسي ام - ١0

 «لاجرلا امشيو فاوطلا يف حابيو هركيو بحتسي تسي امم ةقباسلا تارقفلا ىف هانركذ ام

 : يلي اميف هئيبن ام اذهو كلذ

 ,ةهارك وأ .ةحابإ وأ .ًابابحتسا فاوطلا يف لاجرلا عم ءاسنلا هيف كرتشت ام 4

 : يلي ام

 .هانّيب يذلا وحنلا ىلع نآرقلا ةءارقو ركذلاو ءاعدلا بابحتسا :ًالوأ

 .لاجرلا ةمحازم مدع طرشبو .نكمأ نإ هليبقتو دوسألا رجحلا مالتسا بابحتسا :ًايناث

 .هنم دب ال اميف وأ ريخب ناك اذإ مالكلا ةحابإ :ًاثلاث

 عم فاوطلاو اهب ةعقرفلاو عباصألا كيبشتو .مفلا ىلع ديلا عضوو .لكألا ةهارك :ًاعبار

 .كلذ ىنعم يف امو .لكألا ىلإ ناقوتلا ةدسو , حيرلاو طئاغلاو لوبلا ةعفادم

 : يتأي ام لاجرلا نع ءاسنلا هيف فلتخت اممو - 66

 فاوطلا يف لمرت ال ةأرملا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ :رذنملا نبا لاق «لمرت ال ةأرملا -أ
 00559 ىشطمت لت

 الو ,لاجرلل نونسم عابطضالا» :ةيعفاشلا هقف يف «عومجملا» يف ءاج : عابطضالا ب

 ,207602(فالخ الب ةأرملل عرشي

 ةيشاح يف نوكت لب .لاجرلا فاوط لاح يف تيبلا نم وندت ال نأ ةأرملل بحتسي - ج

 اهل بحتسا لاجرلا نم ًايلاخ ناكملا ناك نإف .لاجرلا طلاخت ال ثيحب فاطملا

 ةملس مأ نع فيرشلا يوبنلا ثيدحلا كلذ ىلع لديو .©277تيبلا نم برقلا

 .57/ص .4ج «عومجملا» )١15944(

 . 47ص .4جو 56ص ءالج «عومجملا» (1146)

 )١595( 5608ص .8جو 2.56 ص الج «عومجملا» .

 الو



 يفوط : : ع لاقف . - يكتشأ ئأ دنع هللا لوسر ىلإ تركو :تلاق ْةْيكَك لوسرلا جوز

 .«تيبلا بنج ىلإ يلصي ذئنيح لي هللا 1 اعف قار قناو الا ءارو نم

 دعابتلا ءاسنلا ةنس نأل ؟ىشانلا ارو تفاوطلاب اهرمأ امتإو :قيدعتلا ذه حرش يف ءاجو

 لاح ىف تفاط امنإو ءاهتبادب سانلا يذأت هنم فاخي اهبرق نألو .فاوطلا ىف لاجرلا نع

 1 ,2759حبصلا ةالص ةالصلا هذه تناكو ءاهل رتسأ و هلي هتالص

 رتسأ كلذ نوكيل .27:ةلاراهن ةكم تلخد اذإ ليللا ىلإ فاوطلا ريخأت ةأرمللا بحتسي د
 ليجعت اهل نينا اناقموأ اضيع اهفاحإ نكلو اهوكلو نيل نوعا اهل

 .275ة)اهتوفي ال ىتح فاوطلا

 هيلإ اهديب ريشت نكلو .دوسألا رجحلا مالتسال لاجرلا محازت ال نأ اهل بحتسيو  ه
 ءاسنلل بحتسي ال انباحصأ لاق» : يوونلا مامإلا لاق .2"”)هيلإ لوصولا هنكمي ال يذلاك

 هيف امل .هريغ يف وأ ليللا يف فاطملا ولخ دنع الإ همالتسا الو .دوسألا رجحلا ليبقت

 ءاطع نع يراخبلا مامإلا ه هاور ام كلذ ىلع لديو . ف يو لا

 تلاقف .مهطلاخت ال لاجرلا نم ةرجح ٌفوطت  اهنع هللا ىضر ٌةشئاع تناك“ 0

 تاركنتم نجرخي تبأو ,«كنع يقلطنا :تلاق «نينمؤملا مأ 0 يا :

 . «ٌلاجرلا جرخأو نلخدي ىتح نمف .تيبلا َنلخد اذإ 0 .لاجرلا عم نفطيف ؛ 0

 لزعمب فوطت تناك  اهنع هللا يئر - ةشنئ ةشئاع ةديسلا نأ ىلع لدي فيرشلا ثيدحلا اذهف

 ندرأ اذإو .فاوطلل ليللاب تاركنتم نجرخي نك ِخلك يبنلا ءاسنو اهنأو ءسانلا نع

 . 0" 9هنم نيجرخم لاجرلا نوك لاح نلخدي ىتح تامئاق نفقو فاوطلل لوخدلا

 حرشب يراخبلا حيحص»و 20ل1-1*559١178ص 34ج «ينامركلا حرسشب يراخبلا حيحص) ١5517(

 ش . ١8ص ءالج «ينالقسعلا

 موي يف ليللا ىلإ هريخأت زاوجب انلق اذإ ةضافإلا فاوط يف كلذكو .مودقلا فاوط يف اذهو (1194)

 .رحنلا

 56*27 ص .الج (عومجملا» 5١0. عص ءا١ج «عانقلا فاشك» ال1 ص 2”ج «ينغملا» (15949)

 . 44ص .4جو

 ."9 ص .8ج «عومجملا» 111١ . 3877 ص 27ج (ينغملا» 2( 0

 حرشب يراخبلا حيحص)و 9١1١21-586١ص 03ج «ينامركلا حرشب يراخبلا حيحص)» 2(

 يأ :ملتسن .ةلزتعم سانلا نع ةيحان يأ :ةَرْجَح ىنعمو 48١0-481 ص ."ج «ينالقسعلا

 .كلجألو كسفن ةهج نع يأ :كنع يقلطنا .دوسألا رجحلا ملتسن
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 ؟جحلا تابجاو يه ام 5

 ,ةفلدزمب فوقولا «ةورملاو افصلا نيب يعسلا :ةسمخ ةيفنحلا دنع جحلا تابجاو
 .ردصلا فاوط «ريصقتلا وأ قلحلا «رامجلا يمر

 دنع كلذ ىلإ ريشنسو .جحلل ًاناكرأ تابجاولا هذه ضعب ربتعي ءاهقفلا ضعبو

 يتلا هذه يه جحلا تابجاو نأ يف ةيفنحلا يأرب ذخأنس اننأل تابجاولا هذه نع انمالك

 . مهنع اهانركذ

 : ثحبلا جهنم - /61 ١

 تابجاولا هذه نم بجاو لكل صصخنو «ثحابم ةسمخ ىلإ لصفلا اذه مسقن

 : يتآلا بيترتلا اذه ىلع هدح ىلع ًاثحبم اهانركذ يتلا

 .ةورملاو افصلا نيب يعسلا :لوألا ثحبملا

 . ةفلدزمب فوقولا : يناثلا ثحبملا

 .رامجلا يمر :ثلاثلا ثحبملا

 .ريصقتلا وأ قلحلا : عبارلا ثحبملا

 . (عادولا فاوط) ردصلا فاوط : سماخلا ثحبملا

 ل



 كرذيل ىرعل

 ةورملاو افصلا نيب يعسلا

 :يعسلا اذه مكح

 ىدمو هتيعورشم ىدم يأ - ةورملاو افصلا نيب يعسلا مكح يف ءاهقفلا فلتخا
 نم مهنمو .بجاو هنإ :لاق نم مهنمو ,نكر هنإ :لاق نم مهنمف .- هل عرشلا بلط

 نيبن مث .هولاق اميف مهتجحو .اهب لاق نمو «لاوقألا هذه يلي اميف ركذنو .ةنس هنإ :لاق
 .لاوقألا هذه نم حجارلا

 :نكر هنإ :لوألا لوقلا 4

 هاور امل ؛هنودب متي الو حصي ال جحلا ناكرأ نم نكر ةورملاو افصلا نيب يعسلا

 افصلا َنيِب ُفوطي لي هللا لوسر تيأر» :تلاق ةنارجت يبأ تنب ةبيبح نع دمحأ مامإلا

 زودت يعسلا ةدش نم هيتبكر ىرأ ىتح ىعسي وهو .2مهًءارو وهو .هيدي نيب سانلاو ةورملاو

 ةيفص نع دمحأ مامإلا ىورو .«يعسلا مكيلع بتك هللا نإف اًوُعسا :لوقي وهو هرازإ هب

 مكيلع ٌبتك» :لوقي ةورملاو افصلا نيب ه6 يبنلا تعمس اهنأ اهتربخأ ةأرما نأ ةبيش تنب
 نإ لاق نم هب لدتسا :نيثيدحلا نيذه ركذ نأ دعب يناكوشلا لاق .«اوعساف يعسلا

 .قاحسإو .روث وبأو «ةيعفاشلاو .ةيكلاملا مهنمو , ""*”9روهمجلا مهو ضرف يعسلا

 , ""*نورخأتملا ةلبانحلا ءاهقف اهراتخا يتلا يهو 2"'دمحأ نع ةياورو

 )* )17١.هج ,يناكوشلل «راطوألا لين» ص6١٠.

 ءالا ص ؛8ج «عومجملا» ,77”ص «.١ج «يواصلا ةيشاح»و .ريدردلل «ريغصلا حرشلا» )170١(

 .588-7894ص اج (ينغملا»و

 - ,«يسدقملا نيدلا ءاهب فيلأت «ةدعلا اهحرشو ةدمعلا» :579ص ١2ج «عانقلا فاشك» (1700)
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 هللا متأ ام» :تلاق  اهنع هللا نضر د ةشئاع نع ىروزتامب اضيآ كلوقلا ذيل لدكمم

 , 23" "(ةورملاو افصلا نيب فل مل ةترمع الو ِءيرما ّجح

 .١5 بجاو هنإ : ىناثلا لوقلا :

 امنإو .جحلا ناكرأ نم انكر وه سيل يلاتلابو ءًاضرف سيل ةورملاو افصلا نيب يعسلا

 . يلبنحلا ىلعي يبأ يضاقلاو «ةيديزلاو «يروثلاو «ةفينح يبأ لوق اذهو .بجاو وه

 ةئرعب فوقولاو .تيبلا ةرايز وه جحلا نكر نأب «بجاو هنإ مهلوقل ةيفنحلا جتحاو

 ناكرأ نم انكر ربتعي ىتح ضرف يعسلا نأ ىلع ليلد الو قبس اميف مهنع هانركذ امك

 هيف «خلا . . . ءىرما جح هللا متأ ام» :هيفو ملسم هجرخأ يذلا ةشئاع ثيدحو  جحلا

 توفو .نالطبلاب ال ناصقنلاب هنودب جحلا تفصو اهنأل ؛ نكرب سيلو بجاو هنأ ىلإ ةراشإ

 وأ داسفلا بجوي - نكرلا د ضرفلا توف امنيب «ناصتقنلا بجوي يذلا وه بجاولا

 مكيلع هللا ٌبتك» :دمحأ مامإلا هجرخأ يذلا ثيدحلا يف لكك ىبنلا لوق امأو .نالطبلا

 «بدنلا وأ .باجيإلا نم هعرش ام وه ىلاعت همكحو « ىلاعت هللا مكح هانعمف «ّيعسلا

 هلمحن وأ انكر نوكي الو ةيضرفلا ىلع ةجح مهل نوكي الف .ميرحتلا وأ «ةحايإلا وأ

 سيلو بجاو وهف هب لوقن ام اذُهو . ضقانتلا نع اهل ةنايص ةلدألا نيب ًاقيفوت بوجولا ىلع

 ةلالد هتمصل عوطقم ليلدب هتيضرف تتبث ام ضرفلا نأل ؛ًانكر نوكي الف «ضرفب
 , 207: :دادنسو

 :ةنس هنإ :ثلاثلا لوقلا 5١

 لوق اذهو مد هكرتب بجت الو ,بجاو الو نكرب سيل ةنس ةورملاو افصلا نيب يعسلا
 «سنأو سابع نبا نع لوقلا اذه يورو .مد هكرتب بجي الف دمحأ نع ةياورو .ءاطع

 يفنو «امهب َفْوطَي نأ هيلع َحاَنُج الفط :ىلاعت هللا لوقل نيريس نباو ءريبزلا نباو
 يعسلا ةينس تتبث امنإو «حابملا ةبتر اذه نإف .هبوجو مدع ىلع ليلد هلعاف نعجرحلا

 وأ َتيبلا ٌسَح ْنَمْف .هللا رئاعش نم ةورملاو افصلا َّنِإظ : ىلاعت هلوقب ةورملاو افصلا نيب

 .5١75ص -

 . 1""ص 27ج «عئادبلا» )١17١(
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 ل 3 ني

 , 3" تهللا ةعاطل املع

 .ةورع ىلع  اهنع هللا يضر - ةشئاع هب تدر ام هليلدو لوقلا اذه ىلع دري نكلو

 ًاحانج يلع ىرأ ام» : ةشئاعل تلق :لاق ةورع نع (هحيحصو يف ملسم مامإلا اهنع هاورو

 َنِإ» :لوقي لجو زع- هللا نأل :تلق ؟َمل :تلاق .ةورملاو افصلا نيب فوطتأ ال نأ
 حانج الف» ناكل لوقت امك ناك ول :تلاقف «ةيآلا « . . .هللا رئاعش نم ةورملاو افَّصلا

 «ةانمل» اولهأ اولهأ اذإ اوناك راصنألا نم سانأ يف اذه لزنأ امنإ ءامهب فوطي ال نأ هيلع

 جحلل هلك يبنلا عم اومدق املف «ةورملاو افصلا نيب اوفوطي نأ مهل لحي الف «ةيلهاجلا يف

 نيب فطي مل نم ّجح هللا ٌمتأ ام يرمعلف .ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف ءهل كلذ اوركذ

 اذه : ءاملعلا لاق» :ربخلا اذه ىلع هقيلعت يف يوونلا مامإلا لاق , 8'"23(ةورملاو افصلا

 اما ةسركلا ةيآلا نآلا ءظافلألا قئاقدي: اهتقرعم رينكو 4 تفاقلا انهنمهقو اهلل قيد نيم

 يعسلا بوجو مدع ىلع ةلالد هيف سيلو ءامهب فّوطي نمع حانجلا عفر ىلع اهظفل لد

 الو بوجولا ةلالد يف تسيل ةيآلا نأ  اهنع هللا يضر  ةشئاع هتربخأف ءهبوجو ىلع الو
 نيح راصنألا يف تلزن اهنأو ءاهمظن يف ةمكحلاو ءاهلوزن يف ببسلا تنيبو .همذعل

 لوقي امك تناكول  ةيآلا يأ  اهنأو .مالسإلا يف ةورملاو افصلا نيب يعسلا نم اوجرحت

 ناسنإ دقتعيو ءًابجاو لعفلا نوكي دقو .«امهب َفْوَطي ال نأ هيلع حانج الف» :تناكل ةورع

 زوجي ال هنأ نظو رهظلا ةالص هيلع نمك كلذو «ةصوصخم ةفص ىلع هعاقيإ عنمي هنأ

 اهتيلص نإ كيلع حانج ال :هباوج يف لاقيف ,ءكلذ نع لأسف سمشلا بورغ دنع اهلعف

 , 9'"23يعنهظلا ةالص بوجو يفن يضتقي الو يف ناو نوكيف .تقولا اذه يف

 : حجارلا لوقلا -

 نأل ؛مد هكرتب بجيف «نكرب سيلو بجاو «ةورملاو افصلا نيب يعسلا نأ حجارلاو

 «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» .ه5ص هج «راطوألا لين» "84ص ,*ج «ينغملا» (17077)

 .4:49ص ء*ج

 ظافلأو تاياورب  اهنع هللا يضر ةشئاع نع ربخلا اذه «هحيحص» يف ملسم مامإلا جرخأ (170)

 .5-١74ص .9ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصو رظنا .ةددعتم

 .١7ص .9ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصو» (1709)

"16 



 متي ال انكر هنوك ىلع ال بوجولا قلطم ىلع ليلدلا اذه لد نكر هنأ ىلع هبجوأ نم ليلد
 اذهف . «جحلا مكيلع َبتُك» :كي هلوق ةفيرشلا ثيداحألا ضعب يف ءاج امو . هب الإ جحلا
 رئاعش نم ةورملاو اّصلا َّنإل : ةميركلا ةيآلا امأو .بجاولا وهو ,بوتكم هنأ ىلع لدي

 سان جرحت امل تلزن اهنإف ٠ .ه«امهب َفْوَطي ْنأ هيلع َحانُج الف رمتعا وأ تيبلا ٌجح نمف هللا

 ىلع اناك نيمنص لجأل ةيلهاجلا يف امهنيب نوفوطي اوناك امل مالسإلا يف يعسلا نم
 ©2100 اهنع هللا يضر  ةشئاع نع يور امك ةورملاو افصلا

 :ةورملاو افصلا نيب يعسلا رادقم “١5

 كلذ ىلع ةمألا عامجإو هلك يبنلا لعفل طاوشأ ةعبس ةورملاو افصلا نيب يعسلا

 ددع يف ُكش اذإو .رخآ طوش افصلا ىلإ ةورملا نمو .طوش ةورملا ىلإ افصلا نم ُدعيو
 يف كش اذإو .نقيتملا وه هنأل هطاوشأ ددع يف لقألاب ذخأ يعسلا يف وهو. ,هطاوشأ

 .©271)هيلإ تفتلي مل يعسلا نم هغارف دعب كلذ

 : يعسلا نكر - 54

 وأ هسفن لعفب ناك ء ءاوس «ةورملاو افصلا نيب هنوك وه هب ققحتي يذلا يعسلا نكر

 د ل يا يا ا ل دل نوع دنع ريق لكف
 همزل ءاهوحن وأ ةباد وه بكر وأ هريغ هلمحف هسفنب يشملا ىلع ًارداق ناك نإو .ًابكار
 كرت دقف هكرت اذإف ءبجاو يشملا ىلع ةردقلا دنع هسفنب يعسلا نأل ؛ةيفنحلا دنع مد

 هجولا ىلع هب نايتإلاب ٌلخخأ يذلا بجاولل ًاربج مد همزليف ,ةلع ريغ نم بجاولاف
 .©7"رذع ريغ نم تيبلا لوح فاوطلا يف يشملا كرت ول امك ,عورشملا

 ,رذعل الإ هيعس يف بكري ال نأ لضفألا :مهقفاو نمو «ةلبانحلاو ,ةيعفاشلا لاقو

 هب ىعس اذإ كلذكو ءاهوركمب نكي ملو لضفألا فالخ كلذ ناك ءرذع نودب بكر نإف

 .5"2يشملا ىلع ًارداق ماد ام هسفنب ىعسي نأ ىلوألا نكلو ءزاج ان

 ."8خ4ص ءالج «ينغملا» )١17١(

 ضورلا» ءالؤص .4ج ؛عومجملا» ,787ص .”ج «ينغملا» ,77*1”ص 237ج «عئادبلا» )١71١١(

 .١"8ص .؟7ج «عئادبلا» (١171١؟) .7١1ص 37ج «ريضنلا

 .84ص 48ج «عومجملا» ؛”48ص .,؟ج «ينغملا» )*١071(

 صلح



 : هئئسو هزاوج طئارش - انوش نإ

 : يتأي ام هيف نسي امو هتحصو يعسلا زاوجل طرتشي

 ىنع اوذخ» :لاقو هلعف اذكهم كي يبنلا نأل ؛ حيحص فاوط دعب يعسلا نوكي نأ :ًالوأ
 ًاضرف وأ .مودقلا فاوطك ًانونسم همدقت يذلا فاوطلا ناك ءاوسو .«مككسانم
 , 19"3ةضافالا فاوطك

 دعب يعسلا عقي نأب ,.يعسلاو فاوطلا نيب ةالاوملا طرتشت له نكلو - 5

 ؟طرشب اذه سيل مأ ءلصاف امهنيب لصفي نأ نود ةرشابم فاوطلا

 حيرتسي ىتح يعسلا رخؤي نأ سأب ال :دمحأ لاق .ةالاوملا بجت ال : ةلبانحلا لاق

 راهنلا لوأ تيبلاب فاط نمل أسأب نايري ال نسحلاو ءءاطع ناكو . يشعلا ىلإ هرخؤي وأ
 ” فلفل بج نب كيعسو مساقلا هلعفو « يشعلا ىلإ يعسلا رحخف)ي نأ

 امهنيب قرف ولف ءًابجاو سيلو ةنس يعسلاو فاوطلا نيب ةالاوملا :ةيعفاشلا دنعو
 فوقولا للختت نإف . ةفرع ىلع فوقولا امهنيب للختي مل ام هيعس حص ًاريثك وأ ًاليلق ًاقيرفت
 .ةضافإلا فاوط دعب ىعسلا ذئنيح نيعتي لب .ةضافإلا فاوط لبق هدعب ىعسي نأ زجي مل

 400 ةرارعلاو اج رثكأ وأ ةئس اليوط. اناهز :فاوطلا اذه نع ةرخآ نإو

 دتعي مل ةورملاب أدب نإف ءافصلاب أدبي نأ وهو ,يعسلا يف بيترتلا :ًايناث - 19
 نأل ؛هدعب يتأي امب دمتعاو .هفاوط َءْدَب كلذ ناك افصلا ىلإ راص اذإف ءطوشلا كلذب

 ىلإ ِك هللا لوسر جرخ» :لاق رباج نع يئاسنلا مامإلا ىور دقف ءافصلاب أدب كي يبنلا
 .2,ههللا رئاعش نم ةورملاو اصلا ْنِإ» :أرق مث هب هللا أدب امب ًادبن :لاقو افصلا
 ,2319ةيمالسإلا بهاذملا فلتخم نم ءاهقفلا لاق اذهبو

 «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» ىلا ص 24ج «عومجملا» ىلاا١ص ءك21ج «عانقلا فاشكو )١0715(

 . 777ص اج «يواصلا ةيشاحوو

 .١١5ص ١2ج (عانقلا فاشك» 9١0”27. ص «"ج (ينغملا» 7/1١ 1١(

 )١715( ص فج« ومجملا» 875-487 . ) )1١711مج «يئاسنلا ننس»و ص١19١.

 ) )1718ص .؟ج «عئادبلا» 88”27ص .؟ج «ينغملا» ١184 , «ةياهنلا» ءا/5-ال8ص 28ج «عومجملا»

 صحح



 ًابحتسم كلذ ناك نإو «ةورملا وأ افصلا ىلع دوعصلا يعسلا يف طرتشي الو 4
 ةفاسملا هذه نم كرتي ال ثيحب ةورملاو افصلا نيب ام باعيتسا طرشلا امنإو ءةنسو

 افصلا لفسأب هيبقع يف يقاسلا قاصلإب امإو ءامهيلع دوعصلاب امإ كلذ نوكيو ءءيش

 .27"ةورملا لفسأ هيلجر عباصأ ىصلأ 5 اذإف .ةورملا ىلإ ىعسي مث

 دقف ءدمحأ مالك رهاظ يف ًاطرش تسيلف يعسلا طاوشأ نيب ةالاوملا امأو - 8
 .هلأسيو هيلع ملسيف هيعس يف هفرعي نم مهدحأ ىري نأ لثم نيعاسلا نيب ثدحتلا زاجأ

 ًاضيأ ةيعفاشلا بهذم اذهو .ةنس يعسلا طاوشأ نيب حيرتسي نأب ًاسأب ىري ال ءاطع ناكو

 مل امهنيب ليوط وأ ريسي لصف للخت ولف «ةنس يعسلا طاوشأ نيب ةالاوملا نإ :اولاق دقف
 هيعس عطقي يعاسلا نإف ةبوتكملا ةالصلا تميقأ 0 | نأ ارهش ناك وتو نفعا

 اذإف «ةيفنحلاو «ةيعفاشلاو ؛ةلبانحلا نم ملعلا لهأ رثكأ لوق يف ةعامجلا عم يلصيو

 0 ءهيعس ىلإ داع هتالص نم غرف

 , يعسلا يف ةبحتسم ةنس  يشملا يف ةعرسلا وهو  يعسلا يف لّمَرلاو

 متي ىتح ةفاسملا يقاب يف يشملا مث .هيعس لك يف نوكيو نيرضخألا نيليملا نيب ام

 ىشم وأ .ةورملاو افصلا نيب ةفاسملا عيمج يف ىعس ولو .طاوشأ ةعبس هيعس يعاسلا

 ا 1 كا نأل ؛ ةليضفلا هتتافو .هيعس هأزجأ عيمجلا يف

 نإو .ىعسي لك هللا لوسر تيأر دقف ةورملاو افصلا نيب عسأ نإ» ةلاغرمع نا نإف
 يف لمرلا كرت نألو .دواد وبأ هاور (ريبك خيش انأو يشمي هك هللا لوسر تيأر دقف شمأ

 ,270ىلوأ ةورملاو افصلا نيبف هيف ءيش ال تيبلاب فاوطلا

 سافنلاو ضيحلاو ةبانجلا نمو رغصألا ثدحلا نم ةراهطلا طرتشت الو - ١
 ,ةيعفاشلاو ؛ةيكلاملاو «ةلبانحلا بهذم اذهو .ةورملاو افصلا نيب يعسلا زاوجل
 نيح  اهنع هللا يضر - ةقئاعل 3 ه1 وسر ارق مهل ةجحلاو مهر مل

 . لبق نم ثيدحلا اذه انركذ دقو . «يفوطت ال نأ ريغ ع احلا يضقي ام ٍضقا» :تضاح

 .الثلص 34ج «عومجملا» 786 ص 237ج «ينغملا» (ا١الكوؤ)

 .488 .١43ص .8ج «عومجملا» 48-273957 ص الج «ينغملا» )177١(

 عومجم» ؛ 0١ص «,؟ج «عئادبلا» ,.84ص «8ج «عومجملا» .88”7ص ,"ج «ينغملا» )177١(

 .7١؟78ص 5١ج ءةيميت نبا مالسإلا خيشل «ىواتفلا

 ايما



 الو . حيحص هيعسف اهنودب ىعس نإف ةبحتسم ربكألاو رغصألا ثدحلا نم ةراهطلا نكلو

 طرتشت مل اذإ هنأل ؛ يعسلا زاوجل ةروعلا رتس الو .ةساجنلا نع ةراهطلا ًاضيأ طرششت

 ,279طرتشت ال نأ ىلوأ اهريغف دكأ يهو ضيحلاو رثكألا ثدحلا نع ةراهطلا

 : يعسلا تقو -

 , مودقلا فاوط دعب يعسلا زاج نكلو ,ةضافإلا فاوط دعب رحنلا موي يلصألا هتقو

 موي هل لاغشألا ماحدزال .هل اريسيتو ةصخرو .جاحلاب اهيفرت هل اتقو كلذ لعجو

 , 27 رحنلا

 +١ يلصألا هتقو نع رخأت اذإ يعسلا مكح :

 :رظني . ةضافإلا فاوط دعب رحنلا مايأ وهو - . يلصألا هتقو نع يعسلا رخأت اذإو

 هنأل ؛هيلع ءيش الو ىعسي نأ هيلع نإف .هدلب ىلإ عجري مل ةكم يف لازي ال ناك نإف

 ىلإ عجر نإو .ةضافإلا فاوط دعب هلعف هنأل ءيش ريخأتلاب همزليالو ,هيلع بجو امب ىتأ
 عجري هنإف ةكم ىلإ عجري نأ دارأ نإو ءرذع ريغب يعسلا هكرتل  ةاش حبذ مد هيلعف هدلب

 جاتحيف ءهب للحتلا لوصحل ةضافإلا فاوطب عفترا دق لوألا همارحإ نأل ؛ديدج مارحإب

 هنأل ؛_ ةاش حبذ همزلي دعي مل يأ  مدلا هنع طقس ىعسو داع اذإف ,مارحإلا ديدجت ىلإ

 يعسلا نإ :نيلئاقلا ةيفنحلا بهذم وه هانركذ امو .©9"2هب ىتأف يعسلا هكرت كرلدت

 . نكرب سيلو بجاو

 .هتدم تلاط ولو هب يتأي نأ هيلعف هتاف نم نإف ,.نكر يعسلا نإ :نيلئاقلا دنع امأ

 قرف ولف .ةنسف يعسلاو فاوطلا نيب ةالاوملا امأو» : ةيعفاشلا هقف يف (عومجملا» يف ءاج

 زوجي هنإف» :اضيأ «(عومجملا» يفو .«. . .هيعس حصو زاج ًاريثك وأ ًاليلق ًاقيرفت امهنيب

 الب أيح ماد ام هل رخآ الو «ةريثك نينس  فاوطلا نع يعسلا ريخأت يأ - هريخأت

 , 3152(فالخ

 .84ص .48ج «عومجملا» ؛788ص ءا"ج «ينغملا» )١77(

 .١١هص .؟ج «عئادبلا» )١7776(

 )١774( 37ج «عئادبلا» صه"١1 .

 )١775( 3ا'ص 28ج (عومجملا» 87.



 : ءاسنلا يعس ا

 نيب نهيعس يف ءاسنلا ىلع يرست ةقباسلا تارقفلا يف اهانركذ يتلا يعسلا ماكحأ

 وه اذه .ءاسنلا يعس زاوجل طرش وه لاجرلا يعس زاوجل طرش وه امف .ةورملاو افصلا

 بحتسم وأ طرش وه اميف لجرلا نع ةأرملا فلتخت ثيح .تاءانثتسالا ضعب عم لصألا

 نيب اهيعس يف ةأرملا هب صتخت ام ضعب يلي اميف ركذنو .لجرلل ةبسنلاب يعسلا يف
 . ةورملاو افصلا

 : ضئاحلا يعس 8٠ه

 زوجي يعسلاف .يعسلا زاوجل ًاطرش تسيل ضيحلاو ةبانجلا نم ةراهطلا نإ :انلق
 زوجي امنإ :ةيفنحلا لاق دقف .ليصفتلا نم ءيش اهيف ةلأسملا هذه نكلو .اهدقف عم

 ةباثجتلا قم ةراهط ىلخ امهو ”لضح ادق تينلاب :اههفاوط كاك اذإ: نضئاحجلاو .بتعتلا_قعس
 وأ ةبانجلا عم فاوطلا نإ ثيحو .هعباوت نمو فاوطلا ىلع بترم يعسلا نأل ؛ضيحلاو

 .هيلع بترمو هعباوت نم وه يذلا يعسلا اذكف .ربتعي الو هب دتعُي ال ضيحلا

 نم ةراهط نلع ناك ناب ايزجم اجيخص لضصح ذق"ثيبلاب فاوطلا ناك اذإ ذه :ىلغو

 فاوطلل يأ هل اعبت ًاحيحص عقي ضئاحلاو بنجلا يعس نإف .ضيحلاو ةبانجلا
 . لصألا طرش يفكي لب .طرشلاب درفي ال عبتلا ذإ لصألا زاوج طرش دوجول - تيبلاب
 ةاوست طنا وم وف نفيرتلاو ةياجلا نش ةراهظلا ولع تيتلاب هئفارطلا" نإف: لمانتحلاو
 ,270نكي مل مأ ضيحلا وأ ةبانجلا نع ةراهط ىلع يعسلا اذه ناك ءاوس يعسلا

 :ضئاحلا يعس يف ةيفنحلا ليصفت ىلع بيقعت - 15

 اهفاوط هقبسي نأ ضئاحلا يعس زاوجل نوطرتشي ةيفنحلا نإ ةقباسلا ةرقفلا يف انلق

 : يتأي امب هيلع دريو رظن لحم اذه مهلوقو . ةبانجلاو ضيحلا نم ةرهاط يهو تيبلاب

 ةكم ٌتمدق» :تلاق  اهنع هللا يضر  ةشئاع نينمؤملا مأ نع يراخبلا مامإلا ىور :ًالوأ
 0 4 ,؟ء 006

 ىلإ كلذ توكشف :*تلاق . ةورملاو افصلا نيب الو «تيبلاب فطا ملو « ضئاح انأو

 .١"هص .؟ج «عئادبلا» (117 5١

 ففي



 ىتح تيبلاب يفوطت ال نأ ريغ ٌحاحلا لعفي امك يلعفا :لاقف لكك هللا لوسر

 تضاحو» :هيف ءاج هللا دبع نب رباج نع ًاثيدح ًاضيأ يراخبلا ىورو .«يرهطت

 املف «تيبلاب ُفطت مل اهنأ ٌريغ اهلك كسانملا ُتَكَسَنَف  اهنع هللا نير قلاع

 رجح نبال نيثيدحلا نيذه حرش يف ءاج دقو .7"2«تيبلاب تفاط ْتَرُهط

 : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نأ مهف يراخبلا نأك :لاطب نبا لاقو» : ينالقسعلا

 نبا لاق مث . «ىعست نأ اهل نأ «تيبلاب يفوطت ال نأ ريغ جاحلا لعفي امك يلعفا»

 لبق يعسلاب أدب نميف نيلوق ءاطع نع رذنملا نبا ىكحو» :ينالقسعلا رجح

 يأ  ءازجإلاب نولئاقلاو ءثيدحلا لهأ ضعب لاق ءازجإلابو .تيبلاب فاوطلا

 نأ كيرش نب ةماسأ ثيدحب اوجتحا « تيبلاب فاوطلا لبق يعسلا ةحصو زاوجب
 .©9"9«جرح الو فط :لاق ,فوطأ نأ لبق ٌثيعس» :لاقف لك يبنلا لأس الجر
 فاوطلا لبق ىعست نأ اهل نإو «ءتيبلاب فاوطلا الإ اهلك كسانملا لعفت ضئاحلاف

 نم ضئاحلا عنمف .ءيزجم حيحص اهيعسو كيرش نب ةماسأ ثيدح ىلإ ًادانتسا

 «ةرهاط يهو تيبلاب تفاط دق نكت مل اذإ ىعست مث ,فوطتو رهطت ىتح يعسلا

 .هعفدت اهانركذ يتلا ثيداحألاو هل هجو ال عنملا اذه

 0/١ حبذلاو رحنلاو قلحلاو ,«ةرمجلا يمر يف زئاجو» : مزح نبا لاق :ًايناث ,

 تئش اهيأ مدقت نأ ةورملاو افصلا نيب يعسلاو « ةضافإلا فاوط  تيبلاب فاوطلاو

 يذلا كيرش نب ةماسأ ثيدح مزح نبا قاس مث .كلذ نم ءيش يف جرح ال

 زاج اذإو .279:فلسلا روهمج اذهب ذخأف : لاقو .هلوقل هب ًاجتحم انركذ

 ميدقت زاج .ةفرعب فوقولاك تقوب ةتقوملا ريغ .ضعب ىلع اهضعب كسانملا ميدقت

 «هيلوق دحأ يف ءاطع لوق وه امك .تيبلاب فاوطلا ىلع ةورملاو افصلا نيب يعسلا

 نذأ ِهلي يبنلا نإ ثيحو «ةراهطلا هل طرتشي ال يعسلا نإ ثيحو .ةيرهاظلا لوقو

 يهو يعسلا اهل نأو ,«تيبلاب فاوطلا الإ جاحلا هلعفي ام لعفت نأ ضئاحلل

 .اهرهط دعب تيبلاب فوطت نأ لبق ضئاح يهو يعسلا اهلف ,.ضئاح

 .50-6014”ص ءالج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (1071/)

 .8١6ص 27ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيححص ) )1١0774(

 .187؟-١84١1ص الج ءمزنع نبال «ىلحملا» )١778(
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 مل اضئاج كم عزلإ ةارملا "“تيمدق ولورا 3 يوت قنا مالسإلا خيش لاق :ًاثلاث - 1م

 الإ ضيحلا عم اهلك كسانملا رئاس لعفتو .ةفرعب فقت نكل ؛تيبلاب فطت
 ىلإ ترطضا نإو .فوطت مث ,كلذ اهنكمأ نإ رهطت ىتح رظتنت اهنإف .فاوطلا

 ىنعمو .2""!(ءاملعلا لوق نم حيحصلا ىلع كلذ اهأزجأ ءتفاطو .فاوطلا

 فوطتو رهطت نأ ىلإ راظتنا نود ضئاح يهو اهيعس زاوج ىري ةيميت نبا نأ كلذ

 .كلذ اهل زاج .ضئاح يهو تيبلاب فاوطلا ىلإ ترطضا اذإ اهنأو . ىعست مث

 زوجيف «حيحصلا مكحب وأ .ًاحيحص اهفاوط ربتعي رارطضالا رذعل زاوجلا اذهبو

 ىلع اذه اهيعس حصيف حيحص فاوط دعب عقو دق اهيعس رابتعاو ,ىعست نأ اهل

 .ةفيجتلا لَو

 :ةورملاو افصلا ىلع دوعصلا ةأرملل نسي ال ١ ما

 «لجرلل بحتسمو نونسم امهنيب يعسلاب مايقلا دنع ةورملاو افصلا ىلع دوعصلا

 حرص ام اذهو ءاهل رتسأ كلذ كرت ناكف ,لاجرلا محازت الثل «ةأرملل كلذ نسي ال نكلو

 يف ةورملاو افصلا دوعص طقف لجرلل بدني :اولاقف ةيديزلا بهذم وهو .27*ةلبانحلا هب

 . "اهل ىكزأ ةورملاو افصلا لفسأ يف فوقولاف ةأرملا امأو ءيعسلا لاح

 :ةورملاو افصلا نيب يعسلا يف ةأرملا ىلع لمر ال

 الو .ةورملاو افصلا نيب يعس الو (ءاستلا ىلع لمر ال : يعفاشلا مامإلا لاق

 الإ .©""راتتسالل ناقرافم لمرلاو عابطضالاو .راتتسالاب تارومأم نهنأل كلذو .عابطضا

 :نيهجو وأ نيلوق ةلأسملا هذه ىف اولعج ةيعفاشلا ءاهقف نأ

 .1-١81١185ص ءالج «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» (170)

 . 3810ص الج (ينغملا» (1*107)

 .١١”ص .؟7ج ,ةيديزلا هقف يف «راهزألا حرش» (177)

 يعس الو .تيبلاب فاوطلا يف يأ ءاسنلا ىلع لمر ال : هلوقو . 1١؟6ص .7ج «يعفاشلل «مألا» (17م)

 .نيرضخألا نيليملا نيب ام وهو لمرلا عضوم يف نهيلع لمر ال :يأ ؛ةورملاو افصلا نيب

 يف عارسإلا : ينعن يذلاو .لمرلا ىنعمب وهف يشملا يف عارسإلا :انه يعسلاب دوصقملاو
 ةرقف :عابطضالا ىنعم انيب امك لبق نم كلذ انركذ دقو ءبثو نود اطخلا براقت عم يشملا

 .(15"و 15

 اح



 :ناهجو اهيفف ةأرملا امأ» :ةيعفاشلا هقف يف «عومجملا» يف ءاج دقف

 يشمت لب . يعسلا عضوم يف ىعست ال اهنأ روهمجلا عطق هبو ءروهشملا حيحصلا

 ءرتسلا ىلع ينبم اهرمأو ةروع اهنأل ؛ ةولخلا يف اليل وأ اراهن تناك ءاوس ةفاسملا عيمج

 .فاوطلا يف لمرت ال اذهلو

 يف يعسلا اهل بحتسا .دجسملا ولخ لاح ليللا يف تعس نإ اهنأ :(يناثلا)

 , 0379(لجرلاك يعسلا عضوم

 يف ءاج دقف ,مهدنع روهشملا حيحصلا ىلع ةيعفاشلا بهذمك ةلبانحلا بهذمو

 بهذم وهو , 031290( يعس الو فاوط يف ةأرملا لمرت الو» : يلبنحلا ةمادق نبال (ينغملا»

 الف ةأرملا امأ ,طوش لك يف نيليملا نيب يعسلا طقف لجرلل بدني» :اولاق دقف ةيديزلا

 وه يعسلاو :اولاق دقف ًاضيأ ةيرفعجلا بهذم وهو .©"”اهيعس الو اهفاوط يف لورهت

 عضوملا يف هتباد كرح ةباد بكري ناك نإو ًايشام ناك نإ هيشم يف ناسنإلا عرسي نأ

 , 2""ءاسنلا نود لاجرلا ىلع كلذو .هانركذ يذلا

 .84ص :4ج «عومجملا» (1784)

 .1”7١7ص ءا"ج «ينغملا» (7١*ه)

 .4١١؛ص .؟ج «راهزألا حرش» (175)

 . 544ص «يسوطلل «ةياهنلا» ( 1719

 ايضا



 فراذل) صم

 ةفلدزمب فوقولا

 : ةفلدزملا دودح - 0

 يف لخديو .اهنم نادحلا سيلو «ةفرع يمزأمو رّسحُم يداو نيب ام ةفلدزملا ّدح

 .2©روكذملا ّدحلا يف ةلخادلا لابجلاو باعشلا ةفلدزملا

 :اهؤامسأ

 .©79مارحلا رعشملا ءعمَج .ةفلدزم :ءامسأ ةثالث ةفلدزملا

 )١178( .4ج «عومجملا» ,١45ص .ج «ينغملا» ص1١7-1١١57.

 ىنم نيب لصاف عضوم  ةددشملا نيشلا رسكو ءاحلا حتفو ميملا مضب  رّسَخُم يداوو

 «عومجملا» :ريسلا نم ّلكو ايعأ يأ هيف رسح ليفلا باحصأ ليف نأل كلْذب يمسو ,ةفلدزمو

 .17"ص 34ج

 ىءارو ام عستيو ضعبب اهضعب يقتلي ثيح لابجلا يف قيضملا وه مزأملا :ةفرع يمزأم
 .7588ص «4ج ريثألا نبال «رثألا/ب ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا» رظنا

 مارحلا رعشملا يمس» :١٠7ص .؟ج .ريثألا نبال «ةياهنلا» يفو .١45ص ءج (ينغملا» (179)

 نم اوضافأ اذإ اهنم جاجحلا برقتيل كلّذب تيمس اهنأ وأ .«اهيف هللا ىلإ برقتي هنأل (ةفلدزم)
 يأ ليللا نم فلز يف اهيلإ سانلا ءيجمل (ةفلدزم) تيمس :ليقو .اهيلإ نيهجوتم تافرع
 .١؟١؟ص .4ج «عومجملا» : هتاعاس

 نم اهلك يهو اهب سانلا عامتجال  ميملا ناكسإو ميجلا حتفب - عمَج مساب تيمسو

 48ج مارحلا رعشملا ىنعم نأشب «عومجملا» يفو .١؟7ص :.8ج «عومجملا» :مرحلا

 ديصلا هيف مرحي يذلا يأ مرحملا : مارحلا ىنعمو .ميملا حتفبف مارحلا رعشملا امأو : ١74 ص

 وهو اهضعب مأ اهلك ةفلدزملا وه له مارحلا رعشملا يف ءاملعلا فلتخاو .مرحملا نم هنأل هريغو

 . ىلاعت هلل ةعاطو نيدلا ملاعم يهو رئاعشلا نم هيف امل ًارعشم يمسو ةصاخ حق

 ففي



 حزفل مسا هنأ ىلع ءاهقفلا بهذم نإ : مارحلا رعشملا نع لاق يوونلا مامإلا نأ الإ

 .23"؟”نيبهذملا ىلع لدي ام ثيداحألا يف ءاج دقو «ةفلدزملا

 ؟ةفلدزم يف تيبملا وأ فوقولا بجي له - ١38

 بورغ دعب تافرع نم جاجحلا ةضافإ دعب نوكي ةفلدزم ىلإ ءيجملا نأ مولعملا نم
 .هنوعديو هللا نوركذيو ءريخأت عمج ةفلدزم يف ءاشعلاو برغملا نولصيف ءسمشلا

 نكلو .404"2 مارحلا رّعشملا دنع هللا اوركذاف .تافرغ نم متضفا اذإف# : ىلاعت لاق

 تيبم نود اهي ورملا ءىزجي لهو ؟اهب فوقولا يفكي مأ ؛ةفلدزم يف تيبملا بجي له

 : يتآلا يف اهزجون ءاهقفلل لاوقأ ؟فوقو الو

 اذهو .مد هيلعف هكرت نمو .بجاو ةفلدزمب تيبملا : ةلبانحلا لاق : ًالوأ - 84

 ءاهقف دنع نيلوقلا حصأ وهو .قاحسإو ءروث يبأو .ةداتقو .يرهزلاو .ءاطع لوق

 نإ» :- ىلبنحلا ةمادق نبا لاق امك  لوقلا اذهل ةجحلاو .ةيديزلا بهذم وهو .ةيعفاشلا

 تينعلا نأ ينعي اذهو «مككسانم ينع وذخ» :لاقو .ةفلدزمب تاب هِي يبنلا

 مالا و

 نم يناثلا فصنلا نم ةعاس يف ةفلدزمب روضحلاب ققحتي تيبملا اذهو 6

 لبق ةفلدزم نم جرخ نم نأ هيلع اوبترو .ةيعفاشلا اذهب حرص امك - رحنلا ةليل - ليللا

 حبذ - مد همزلو تيبملا كرت دقف ةفلدزم لإ دعي ملو «- ريسي تقوب ولو - ليللا فصتنم

 ًاضيأ اذهبو «هيلع ءيش الو كلذ هأزجأ رجفلا عولط لبق ةفلدزم ىلإ داع اذإ نكلو . ةاش
 , 5:"3ةلبانحلا لاق

 اهيف تيبملا نكلو .ةفلدزمب رحنلا ةليل جاحلا ثين نأ ةنسلا : ةيفنحلا لاقو ١ "مك

 .؛١ضص 23ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» )١750(

 .[. . .ةيألا :ةرقبلا ةروس] )١741(

 .9١١ص 237ج «راهزألا حرش «١؟ا7/ص .8ج «عومجملا» ١245ص ء”جا رنغملاو 77 ١(

 .14؟9ص 27”ج (ينغملا» 1١21؟8ص 24ج «عومجملا» (11755)

 ل



 عولطو رحنلا موي نم رجفلا عولط نيب اميف اهيف فوقولا وه بجاولا امنإ ءابجاو سيل

 وأ اهيف تاب ءاوس ءاهيف فوقولا كردأ دقف تقولا اذه يف ةفلدزمب رضح نمف .سمشلا

 فوقولا نكر نأل ؛كلذو اهب ًارورم رم امنإو .فقي مل وأ اهيف فقو ءاوسو .«تبي مل

 هل لصحي مل اذإف ءاهيف هثكم لق نإو .-اهيف ًانئاك هليصح يأ  ةفلدزمب هتنونيك ةقيقحو

 . ""؛2ةفلدزمب فوقولا هتاف دقف .تقولا اذه يف اهيف روضحلا اذه نم ءيش

 يفكي ام ردقب اهيف هثكمو ةفلدزمب جاحلا لوزن وه بجاولا :ةيكلاملا دنعو - 817

 ماعط نم ًائيش هلوانتو ءءاشعلاو برغملا :نيئاشعلا ةالص هئادأو .هلاحر طحل تقولا نم

 ردقلا ثكمو لزن نإو مد هيلعف تقولا نم ردقلا اذه ثكميو لزني مل نإف .بارشو

 وه :اولاق دقف اهيف تيبملا امأ ,ةفلدزم نم جرخ تقو يأ يف هيلع مد الف هوركذ يذلا

 ,(0747تبودنم

 :فوقولاو تيبملا ناكم 2 “4

 نوكي نأ زوجي فوقولا كلذكو ءاهنم ءزج يأ يف نوكي نأ زوجي ةفلدزمب تيبملاو

 . ""؛5ةفلدزم نم ءزج يأ يف

 : ةفلدزمب تيبملا وأ .فوقولا يف بحتسي ام 2 84

 رجفلا ةالص لجعي نأ بحتسي تسي ملو اهيف فقو وأ .ةفلدزمب جاحلا تاب اذإ

 ؛هتالص نم غرف اذإف .مارحلا رعشملا دنع فوقولا تقو عستيل اهتقو لوأ يف اهيلصيف

 فقو الإو هنكمأ نإ هيلع دعصيف  ةفلدزملا يف ناكم حق وهو مارحلا رعشملا دنع فقو

 متضفأ اذإف» : ىلاعت لاق .ةفرشملا ةبعكلا لبقتسم وهو هوعديو ىلاعت هللا ركذيف هدذنع

 ثيدحل ًادج حبصلا رفسي ىتح فقيو .4 مارحلا رعشملا دنع هللا اوركذاف «تافرع نم
 رفسي ىتح جاحلا فقي نأ ةنسلاف نادج رشح ىتح افقاو لزي مل» دلل يبنلا نأ رباج

 . ىنم ىلإ جرخي مث .ةيفنحلاو «ةيعفاشلاو ,ةلبانحلا لاق اذهبو ءًادج حبصلا

 .56”13ص 20ج «عئادبلا» (١/:ه)

 .1712ص جا «ينغملا» . 77/9 ص .١ج «يواصلا ةيشاح»و .ريدردلل «ريغصلا حرشلا» 1١7/55١(

 ١. 9١ص 24ج (عومجملا» 201756 ص “كج «عئادبلا» )1١1759(

 صحا



 : ىنم ىلإ ةفلدزم نم جورخلا

 نم جورخلا يأ  عفدلا ةنسلا نأ يف ًافالخ ملعن ال» :«ينغملا» يف ةمادق نبا لاق
 لاق اذهبو .«هلعفي ناك هلك يبنلا نأل كلذو .سمشلا عولط لبق - ىنم ىلإ ةفلدزم
 ,©2748ةيعفاشلاو «ةلبانحلا

 لبق سلغب اهيف حبصلا ةالص دعب ىنم ىلإ ةفلدزم نم جورخلا بدني :ةيكلاملا لاقو

 ىلص نأ دعب كي ىبنلا نأب ةيكلاملا لوق ىلع ةمادق نبا در دقو .2"؛*هوجولا فراعتت نأ

 ىتح وعديو هللا ركذي لظو .ةفلدزمب فورعم لبج وعو (عرق) ىلع دعص ,ةفلدزمب حبصلا

 اوناك ريبزلا نباو ءدوعسم نباو رمع نب هللا دبع نأو «ىنم ىلإ جرخ مث .حبصلا رفسأ
 .2""**حبصلا رفسي نأ دعب الإ ةفلدزم نم نوجرخي ال

 ءاسأ دف .رجفلا ةالص لبقو رجفلا عولط دعب ةفلدزم نم جرخ ول : ةيفنحلا لاقو

 , 37"22هيلع ءىش الو ةنسلا هكرتل

  6١ةفلدزمب فوقولا تاوف- :

 امل .هيلع ءيش الف رذعل ناك نإ :رظني ءهتقو نع ةفلدزمب فوقولا تاوف مكح امأو

 هيلعف رذع ريغل هتاوف ناك نإو .ةرافكلاب هرمأي ملو هلهأ َةَفَعَض مدق كك يبنلا نأ يور

 بجوي ةلاحلا هذه يف كرتلاو .رذع ريغ نم بجاولا كرت هنأل ؛_ ةاش حبذ - مد

 , 2379 ةرافكلا

 : ةفلدزمب ءاسنلا فوقو 2.

 طرتشي الو .لاجرلا قح يف عورشم وه امك ءاسنلا قح يف عورشم ةفلدزمب فوقولا

 ىلإ نلصوو .«تافرع نم نضفأ اذإف .انركذ امك ضيحلا نع ةراهطلا ةفلدزم يف نهفوقول

 . ١71-777 ص .8ج «عومجملا» .5*1ص .؟ج «عئادبلا» « 57١-477 ص ء"ج (ينغملا» (1744)

 . 79ص .١ج «يواصلا ةيشاحد»و .ريدردلل «ريغصلا حرشلا» )١1744(

 .57-517ص هج «راطوألا لين» .5 7ص ء”ج «ينغملا» )١76١(

 )١781١( «.؟ج «عئادبلا» ص56"١.

 . مهوحنو ةيبصلاو ءاسنلا مه هلهأ ةفعضو ء5٠*1ص 37ج «عئادبلا» (7١ه؟)

 فرخ



 .هانلصف يذلا وحنلا ىلع اهيف فقو وأ ؛ةفلدزم يف تيبم نمو .ىلاعت هللا ركذ

 امك .ةفلدزمب ةمحزلا رذعب ةأرملا نع فوقولا بوجو طوقس ءاهقفلا ضعب ركذ دقو

 رفسي نأ دعب اهنم جورخلا ةنسلا نأ عم رجفلا لبق ةفلدزم نم جورخلا ءاسنلل اوزاجأ

 -: يلي ام ركذأ نيرمألا نيذه نعو .انركذ امك حبصلا

 : ةأرملا نع فوقولا بوجو طوقس -

 ءبجاو  ةفلدزمب فوقولا يأ - وه» :ةيفنحلا هقف يف يناساكلل «عئادبلا» يف ءاج
 فقي ملو لجعت ول ىتح .ضيح وأ ضرم وأ فعض نم رذعل هبوجو طقسي دق هنأ الإ
 , 9"02يعهيلع ءىشال

 ةمحزك رذعب هكرت ول نكلو» :- ةفلدزمب فوقولا يف مالكلاو - «راتخملا ردلا» يفو

 ردلا ىلع راتحملا در» ةامسملا هتيشاح يف نيدباع نبا لاقو .(«هيلع ءيش ال ةفلدزمب

 :نيدباع نبا لاق .«راتخملا ردلا» ةرابع ىلع اقيلعت ,ةيفنحلا هقف يف يهو :«راتخملا

 ماحزلا فاخت ةأرما نوكي وأ .,فعض وأ ةلعل ناك اذإ الإ :بابللا ةرابع ,ةمحزك هلوق»

 لمحيو «ةأرملاب ةمحزلا فوخ دييقت ىلوألاف» :نيدباع نبا لاق مث .«هيلع ءيش الف

 بجاولا هب طقسي اهقح ىف ًارهاظ ًارذع كلُذ نوكل هيلع (هقف باتك) «طيحملا قالطإ»
 , 9*"0«(لجرلا فالخب

 :ليلب ةفلدزم نم ءاسنلا جورخ - ١95

 نهريغو ءاسنلا نم ءافعضلا ميدقت ةنسلا» : يعفاشلا بهذملا ءاهقفو يعفاشلا لاق

 ةمحز لبق ةبقعلا ةرمج اومريل «ىنم ىلإ ليللا فصن دعب رجفلا عولط لبق ةفلدزم نم

 هللا َلوسر (نينمؤملا مأ) ةدوس ٌتنذأتسا» :تلاق  اهنع هللا يضر  ةشئاع ثيدحل سانلا

 ةمطح ّلبقو  رجفلا عولط لبق ةفلدزم نم جرخت يأ  ُهَلِبق ٌمفدت ةفلدزملا ةليل لك
 , 33" (اهل نذأف ل ارق تناكو .سانلا

 .1556١ص 231ج «عئادبلا» )١769(

 .ه7١؟ه١1ص 32ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» )١754(

 .0٠١680ص .١ج «جاتحملا ينغم» ء.17" ١ص .4ج «عومجملا» )١76(

 فرخ



 ناك نممو .ءاسنلاو ةفعضلا ميدقتب تما الو» :(ينغملا» يفف ةلبانحلا لاق كلذكو

 ,يعفاشلاو ,يروثلاو .ءاطع لاق هبو ,ةشئاعو فوع نب نمحرلا دبع :هلهأ ةفعض مدقي

 مهنع ماحزلا ةقشمل ًاعفدو مهب ًاقفر هيف نألو .ًافلاخم هيف ملعن الو ,يأرلا باحصأو

 , 00( مهيبن لعفب ًءادتقاو

 : ليلب ةفلدزم نم ءاسنلا جورخ يف ثيداحألا "06ه

 قاع 00 0 نس عانمتلا عر زاوج ىف تدرو ةريثك ثيداحأ كانه نأ عقاولاو

 : ىتأي ام ثيداحألا هذه

 ةفلدزملا ىلإ انلزن» :تلاق  اهنع هللا يضر ةشئاع نع يراخبلا مامإلا جرخأ :ًالوأ

 , سانلا ةمطح لبق عفدت نأ - لي هللا لوسر جوز  ًةدوس هي يبنلا ُثنذأتساف

 انحبصأ ىتح امقأو . سانلا ةمطح لبق تعفدف ءاهل َنذأف  ةئيطب ةأرما تناكو

 ٌبحأ ةدوس تنذأتسا امك لي هللا ٌلوسر تنذأتسا تنك نئلف «هعفدب انعفد مث نحن
 0” ٍحورفم نم ّيلإ 8 5 ١

 هللا يضر نينمؤملا مأ) ةدوس تناك» :تلاق ةشئاغ نع ملسم م ةياور يف :ًايناث
 قاع يي قم مسا كانا لوو ااا ةليقث يأ  ةطبث اما اي

 858 تنك ينتيلف :- اهنع هللا يضر  ةشئاع تلاقف .اهل نذأت ليلب - ةفلدزم

 .©"*8عمامإلا عم الإ ضيفت ال ةشئاع تناكو .ةدوس ُهتنذأتسا امك ِِكي هللا ٌلوسر

 نم اهب ثعب هك يبنلا نأ اهنع هللا ىضر - ةبيبح مأ نع» ملسم مامإلا ىورو :ًاثلاث

 ةفعضلا يف هلك هللا لوسر ينثعب» لاو نيانغتولا نع لس كارو .( ليلب عمَج

 , 9*"0(ليلب عمج نم

 . ؛7"ص ."ج «ينغملا» (7١ه5)

 :اهلوقو . مهتمحز :سانلا ةمطحو 075-0177ص اج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (117619)

 87١. ص ؛روكذملا عجرملا :ءيش لك نم هب حرفي ام يأ :هب حورفم
 . 58-39 ص ءفج (يوونلا حرشب ملسم حيحص» (1764)

 .4 ١٠ ص .9ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص)» (1/59)

 فرضي



 نم ٍسانلا ةفعضل نذأ دك هللا لوسر نأو - امهنع هللا يضر - رمع نبا نعو :ًاعبار

 , 375")دمحأ مامإلا هاور «ليلب ةفلدزملا

 َنوفقيف هلهأ ةفعض مدقي ناك  امهنع هللا يضر  رمع نبا نأ ملسم حيحص يفو :ًاسماخ
 لبق نوعفدي مث مهل ادب ام هللا نوركذيف . ليللاب ةفلدزملاب مارحلا رعشملا دنع
 ةالص دنع يأ - رجفلا ةالصل ىنم ٌمدقي نم مهنمف قدي نأ لبقو امإلا كفيف
 :لوقي رمع نبا ناكو «ةرمجلا ىمر اومدق اذإف « «كلذ دعب ٌمدقي نم مهنمو - ريجفلا

 .07000 هللا لوسر كتلوأ يف صخرأ
 لبق يأ  ليلب ةفلدزم نم ةفعضلا جورخ زاوج ةفيرشلا ثيداحألا هذه نم دافتسيو

 , "9 ههوحنو

 ١191 ليلب ةفلدزم نم ءاسنلا يقفارم جورخ :

 ةصخرلا هذه لمشت امك ءاليل ةفلدزم نم جورخلا يف ءاستلل كدر ةصخخرلا نإ نلف
 .هانركذ دقو سابع نبا نع ملسم ربخ كلذ ىلع لد امك ءاسنلا عم راغصلا ةيمصلا

 نيذلا ءاسنلا يقفارم لمشت  رجفلا عولط لبق 5 أ- ليلب ةفلدزم نم جورخلا ةصخرو

 ونثعب» : هلوق سابع نبا نع ملسم ثيدح يف درو دقف .مهتياعرب وأ مهتمدخب نوموقي

 يلاوم نم قفارملا نوكي دقو .« ليلب  ةفلدزم يأ  عُْمَج نم ةفعضلا يف ِْلَك هللا لوسر
 ركب يبأ تنب ءامدسنأ ىلوم هللا دبع نع يراخبلا هاور يذلا ءامسأ ثيدح ىف امك ةأرملا

 حبصلا تّلص مث ةرمجلا تمرف (ىنم) ىلإ سلغب ةفلدزم نم ءامسأ عم جرخ هنأ : هيفو

 , 59"2(ىنمب) اهلزنمب

 .54ص .هج .يناكوشلل «راطوألا لين» )١7(

 . ١4ص «.9ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» )1751١(

 .54-589ص .هج «راطوألا لين» ,577-5758ص اج («ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصو (1751)

 .18-7١ص .١٠ج (ينيعلا حرشب يراخبلا حيحص» (1758)

 ء”ج ه«ريثألا نبال ةياهنلا» :حابصلا ءوضب تطلتخا اذإ ليللا رخآ ةملظ :سلغلاو
 .#ا/7/ ص

 فرضنا



 تذخأو ءاهجح يف اهقفاري اهنم مرحم وأ اهجوز ةأرملا عم ناك اذإ هنأ يل ودبيو

 هلمشتف اهعم جرخي (اهنم مرحم وأ اهجوز) اهقفارمل نأ ةفلدزم نم جورخلا ةصخرب ةأرملا

 1 .رجفلا

 ؟ةصخر وأ بجاو وه له اليل ةفلدزم نم ءاسنلا جو رخ - ١548

 ةصخر امنإو .بجاوب سيل -رجفلا عولط لبق يأ - اليل ةفلدزم نم ءاسنلا جورخ
 نكلو .هلك يبنلا اهب اهرمأي ملو ءاهب ذخأت مل  اهنع هللا يضر  ةشئاع نأ ليلدب نهل
 ةمحزلا تيشخ اذإ ةصخرلا هذهب ذخأت نأ ةأرملل بحتسملا نإ :لوقلا نكمي اذه عم

 تنك ينتيلف» :اهلوق ثيدحلا يف ءاج امك  اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلا نأ ليلدب
 .«- اليل ةفلدزم نم جورخلا يف يأ  ٌةدوس هتنذأتسا امك لي هللا لوسر ُتنذأتسا

 ةفعضلاو ءاسنلل بحتسي :مهريغو ةيعفاشلا لاق ودبي امك ساسألا اذه ىلعو

 اوذأتي الثل» : مهلوقب كلذ نيللعم - اليل ىنم ىلإ ةفلدزم نم مهجورخ يأ مهميدقت
 نأ اهقح يف بحتسملاف ءناك ببس يأب . ماحزلا ةأرملا تنمأ اذإ نكلو .©"""9«ماحزلاب

 .تيبت وأ ةفلدزملا يف فقتف ةصخرلاب ذحات ال

 .175ص اج (يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» 5٠0٠١. ص ١2ج «جاتحملا ينغم» )١755(

 فوغ



 تكتاانل) تمل

 ىنم يف رامجلا يمر

 'رامحلا يمر ىلعم 8

 .اهب ىمري يتلا ىصحلل جحلا راجح تيمس هنم .راغصلا راجحألا يه :رامجلا

 عمجم اهنأل :ليقو ءرامجلاب ىمرت اهنأل ةرمج يمسف (ىنم) ب رامجلا عضوم امأو
 يهو ةريغصلا راجحألاب فذقلا وه ةغللا يف رامجلا يمرف .0"©2اهب ىمري يتلا ىصحلا

 صوصخم ناكمو صوصخم نامز يف ىصحلاب فذقلا وه : عرشلا فرع يفو ,.ىصحلا
 , 070 صضوصخم ددعو

 :هبوجو ليلد -

 يف ملسم مامإلا ىور دقف «ةيلعفلاو ةيلوقلا ةيوبنلا ةنسلا رامجلا يمر بوجو ليلدو

 اوذحأتل : لزق رحنلا م موي هتلحار ع يمري ُهِْكَك ّيبنلا ثيأر» :لاق 0 و9 (هحيحص)

 يف يوونلا مامإلا لوقيو . «هذه يتججح دعب جحأ ال يلعل يردأ ال ينإف مككسانم ينع

 يف اهب تيتأ يتلا رومألا هذه نأ :يأ مككسانم اوذخ ىنعمو :ثيدحلا اذهل هحرش

 اهوذخف ءمككسانم يهو .هتفصو جحلا رومأ يه تائيهلاو لاعفألاو لاوقألا نم يتجح

 - هنع هللا يضر ىلع نعو .©277سانلا اهوملعو اهب اولمعاو ءاهوظفحاو اهولبقاو ينع

 هرمأو .«جرح الو مرا :لاق .ّيمرأ نأ لبق ُثحبذ ينإ :هللا لوسر اي» :لاق الجر نأ

 . بوجولا ىلع لدي ِهيِكك

 ."5ص «.يفسنلل «ةبلطلا ةبلط» ,.787ص ١1ج «ريثألا نبال «ةياهنلا» )١776(

 . 1"ا/ص .؟ج «عئادبلا» )١775(

 .4-58 4ص قع «يوونلا حرشب ملسم حيحصال ةقهتف)]



 يف ْكَي هلاعفأ يف لصألا نأ «مككسانم اوذخأتل» : كي هلوق نم مزلي : يبطرقلا لاقو

 .رهاظلا لهأ هيلإ بهذ امك ليلدب اهنم جرخ ام الإ «رامجلا يمر اهنمو «بوجولا هتحح

 اذهبو .ءبجاو رامجلا يمرو :"7 يبطرقلا نع هلقن ام اديؤم ًاضيأ يناكوشلا لوق اذهو
 مهريغو ؛ةيعفاشلاو :ةلبانحلا حرص ةلفطلا

 : يمرلا تقو - ١

 ةجحلا يذ نم رشاعلا مويلا وهو) رحنلا موي : يه مايأ ةعبرأ (ىنم) يف يمرلا مايأ

 .رشع يداحلا : مايأ يأ) قيرشتلا مايأ ةثالثو «(- ىحضألا ديع مايأ نم لوألا مويلا يأ -

 موي يف يمرلا تقو نع يلي اميف ملكتنو : (ةجحلا يد نم رشع ثلاثلاو «رشع ينناثلاو

 :هتقو لوأ نايب :رحنلا موي يمرلا 7 7

 «يلي اميف اهركذن لاوقأ ىلع رحنلا موي يف يمرلا تقو لوأ يف ءاهقفلا فلتخا

 .اهنم حجارلا نيبنو ءاهتلدأ ركذنو

 :هتلدأو لوألا لوقلا - +١10

 , 2" يعخنلاو ,يروثلاو

 :يتأي ام يه لوقلا اذه ةلدأ

 ,رحنلا موي لَك يبنلا ىمر» :هيفو يراخبلا مامإلا هجرخأ يذلا رباج ثيدح :ًالوأ

 ىمر» :لاق «رباج نع ملسم مامإلا دنعو . « لاوزلا دعب كلذ لعب ىمرو ٠ ٌىحض

 "6ص .هج .يناكوشلل راطوألا لين» .178-879١ص ءالج .مزح نبال «ىلحملا» (1754)

 .144 :78١ص 48ج «عومجملا» ء180ص ؛؟ج «عئادبلا»

 .009ص .١ج «جاتحملا ينغم» ,7١7ص ((ةدمعلا حرش ةدعلا» ء175 ص ,؟ج «عئادبلاو )١759(

 )١770( ص ءا"ج «ينغملا» 459 .

 فرغ



 فلين" دل ١ تلاز اذإف دعب امأو . ىحض ءرحنلا موي ةرمجلا لع هللا لوسر

 ةفلدزم نم يأ  هلهأ ةفعض َمَّدق لَك يبنلا نأ» : سابع نبا نع يذمرتلا جرخأ :ًايناث

 نرع ةواد وبأ ةاورؤ 00959 يسشلا ٌعلطت ىتح ةرمجلا اومرت ال :لاقو  ىنم ىلإ

 ىلع بلطملادبع ينب ةمليغأ ةفلدزملا هليل لكك هللا لوسر مَّدق» : ظفلب سابع نبا

 علطت ىتح ةرمجلا اومرت ال ّينْيبأ :لوقيو انذاخفأ خطلَي لعجف «تارمُح

 لكك هللا ل ناك» :لاق هنأ سايع نبا نع دواد ع ةياور يفو لا

 علطت ىتح - ةرمجلا نومري ال ينعي - مهرمأيو سلغب هلهأ ةفعض مّدقي

 4 سعلا

 لك يبنلا نأ يف حيرص رباج ثيدح نأ ,«ثيداحألا هذهب ةلالدلا هجوو 6

 لدت .ةفلتخملا هظافلأو هتاياورب سابع نبا ثيدح نأو . ّىحض .سمشلا عولط دعب ىمر

 مهعنم ليلب ةفلدزم نم جورخلاب كج يبنلا مهل صخر نم ناك اذإ هنأل ؛ًاضيأ كلذ ىلع

 عنملاب ىلوأ اليل ةفلدزم نم جورخلاب مهل صخري مل نمف .سمشلا عولط لبق اومري نأ

 24ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» .8١7ص 48ج «ينامركلا حرشب يراخبلا حيحص» )1/1/1١(

 ."178ص .ا"ج «هعماج» يف يذمرتلاو . 4 47ص .هج «هننس» يف دواد وبأ هاورو «47-48/ص

 يف يمرادلاو 2.٠١١4 ص 17ج «هنئس» يف هجام نباو .4١5ص هج «هنئس» يف يئاسنلاو

 .١51ص الج «هنئسو»

 )١0//7( مدخلاو نايبصلاو ءاسنلا مهو فيعض عمج : هلهأ فدع «"19ا/ص اج (يذمرتلا عماج» ,

 اهنم جاجحلا جورخ لبق (ىنم) ىلإ اليل ةفلدزم نم جورخلاب مهل نذإلا :يأ مهميدقت ىنعمو
 رظنا :مهيذأت مدع وهو ضرغلا اذهل مهميدقت بحتسي : يبيطلا لاق لب «ماحزلاب اوذأتي الثل

 .78/-5175ص اج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت»

 نبا هاورو «١77ص .هج «هنئس» يف يئاسنلا هاورو «514-410ص ء.هج «دواد يبأ ننس» )*/١1/7(

 .نايبصلا دارملاو «ةمليغأ ريغصت 50 : ىنعمو 23٠١ /ص 07ج «هننس» يف هجام

 .,فكلا نطابب نيلب اهبرضي يأ :انذاخفأ خطلي ىنعمو .رامح عمج ءرمح عمج :تارمحو

 ًافاضم «نبا عمج .ّينب ريغصت وه ينّيِبأ : ىنعمو .مهل ةفطالم كب هللا لوسر كلذ لعف امنإو

 . سفنلا ىلإ
 . 4١68 ص هج «دواد يبأ نئس» (17/4)

 فرخ



 .27سمشلا عولط لبق يمرلا نم

 : هتلدأو يناثلا لوقلا 5

 ,ةيفنحلا لوق اذهو «لاوزلا لبق رجفلا عولط دعب يمرلا حت !او «تقولا م لبق يمرلا زوجي الف ءمويلا اذه نم رجفلا عولط دعب رحنلا موي يف يمرلا تقو لوأ

 .©7دمحأ مامإلا نع ةياور وهو ,ةيكلاملاو

 هلهأ ًةفعض مّدق لَك ىبنلا نأ  ىناساكلل (عئادبلا» ىف ءاج امك  ةيفنحلا جتتحاو

 : يناساكلا لاق مث .نيحبصم اونوكت ىتح ةبقعلا ةرمج اومرت ال : مهل لاقو ,ةفلدزملا ةليل

 ةجح هذهو «سمشلا علطت ىتح ةبقعلا ةرمج اومرت ال» :لاق هلك هنأ يور دق ليق نإف

 : يناساكلا لوقي امك باوجلاف «سمشلا عولط دعب وه يمرلا تقو نأ يف يروثلا نايفس

 ردقب نيتياورلا نيب اقيفوت يمرلل بحتسملا تقولا نايب ىلع لومحم ثيدحلا اذه نإ

 0177 سهلا عولط دعب نوكي نأ يمرلا يف بحتسملا نإ :لوقن هبو .ناكمإلا

 : هتلدأو ثلاثلا لوقلا 07

 رحنلا ةليل نم ليللا فصن وه يمرلا هيف زوجي يذلا رحنلا موي يمرلا تقو لوأ

 نكلو . ةيديزلاو يعفاشلا بهذم وهو « ىليل يبأ نباو ءاطع لاق هبو «ةلبانحلا لوق اذهو
 يأ حمر ردق اهعافتراو ءسمشلا عولط دعب يمرلا نوكي نأ ءالؤه دنع بحتسملا

 عمجأ :ّربلا دبع نبا لاق , ّىحض ةرمجلا ىمر هنأ هلك هللا لوسر نع تبث امل .- ّىحض
 , 070 هويلا كلذ ٌىحض اهامر امنإ كلي هللا لوسر نأ ىلع نيملسملا ءاملع

 .60"5ص هج ,يناكوشلل «راطوألا لين» (١ا/اله)

 ةيشاح»و هريدردلل «ريغصلا حرشلا» .459ص .*ج «ينغملا» .1*ا0ص .؟ج «عئادبلا» )١0/5(

 .7876ص .١ج «يواصلا

 هثعب هلي هللا لوسر نأ» : سابع نبا نع يواحطلا هاور ثيدحلاو .17١ا/ص «,؟ج «عئادبلا» )1//١١(

 :لاق سابع نبا نع ًاضيأ يواحطلا ىورو .«اوحبصت ىتح رامجلا اومرت ال :لاقو لقثلا يف
 يأ :لوقيو انذاخفأ خطلي لعجف ليلب عمج نم بلطملا دبع ينب ةمليغأ ِهِلك هللا لوسر انمّدق
 .7١7ص .؟ج ,يواحطلل هراثآلا يناعم حرش» . سمشلا علطت ىتح ةبقعلا ةرمج اومرت ال ينب

 . 77١ص .؟ج «راهزألا حرش» ١14١. ص 8«2ج «عومجملا» «478-4729ص ءالج «ينغملا» (17178)

 فر



 : الوأ

 : ًاعلاث

 :لوقلا اذه ةلدأو 4

 تنب ءامسأ ىلوم هللا دبع نع ملسمو يراخبلا مامإلا هاور يذلا فيرشلا ثيدحلا

 تماقف ةفلدزملا دنع عْمْج ةليل تلزن اهنأ» :- امهنع هللا يضر - قيدصلا ركب يبأ

 .ةعاس ٌتّلَصف .ال: :تلق ؟ٌرمقلا ٌباغ له يبي : تلاق مث ٌةعاس تّلصف ٠ :يلضت

 |0١ :ٌتلاق . معن : : تلق ؟ٌرمقلا باغ له ّيِب ا :تلاق مث

 ملم سايح ,اهلزنم يف حبصلا تنصف تعجر مث .ةرمجلا تمر ىتح
 .0797«نْعطلل َنذأ كي هللا لوسر نإ ّينب اي :تلاق .انسلغ دق الإ انارأ ام ٌهاتنه

 يبنلا لسرأ» :تلاق .- اهنع هللا يضر  ةشئاع نع دواد وبأ ءاور اهب انهنا اوميغا“

 تضم ممن ءرجفلا لبق ةريشلا تيمرف ,رحنلا ةليل - اهنع هللا يضر - ةملس مأ كي

 08 >«اهدنع دع هللأ 1 1 يذلا مويلا كلذ ناكو «تضافأف

 ىلع ةلومحم سمشلا عولط دعب ىمر ْهِْكَي يبنلا نأ اهيف يتلا ثيداحألا نإ :اولاقو
 , 01410 تبابحتسالا

 حجارلا لوقلا 8

 امدنع .سمشلا عولط دعب وه رحنلا موي يمرلا تقو لوأ ن أ لاوقألا نم حجارلاو

 :ةيلاتلا ةلدألل ىحض تقولا نوكيو سمشلا عفترت

 جا «يوونلا حرشب ملسم حيحصا)) «١21861ا7/ص ١٠2ج (ينيعلا حرشب يراخبلا حيحص)» (١1ا/ا/9ؤ١

 يأ :«انسلغ» :هلوق .نظن ام يأ :«انارأ ام» :هلوق .هذه اي يأ :«هاتنه اي) :هلوق . 4١ -"94 ص

 نذأ» :هلوق .ليللا رخآ ةملظ يهو سلغب ريسلا وهو سيلغتلا نم وهو «عورشملا تقولا ىلع انمدقت
 . ةنيعظ عمج نعظلاو .ءاسنلل يأ : (نعظلل

 يبأ تنب ءامسأل ىلوم نأ ءاطع نع : هظفلو .«هننس» يف يئاسنلا ًاضيأ ثيدحلا اذه ىورو

 .«سلغب ىنم انئج دقل :اهل تلقف سلغب ىنم ركب يبأ تنب ءامسأ عم تئج :لاق هربخأ ركب

 . ١7ص 86ج «يئاسنلا نئس» . كنم ريخ وه نم عم اذه عنصن انك دق :تلاقف

 .5ا1 58ص هج .يناكوشلل «راطوألا لين» )١1748(

 ىلإ جاتحملا ةياهن» . ؛ 8ص 24ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» .475ص .7ج «ينغملا» )١1781(

 .86١51ص .1ج «عانقلا فاشك» ١14١., ص .8ج «عومجملا» ,.758ص .ا"ج «جاهنملا حرش

 فرخ



 عولط لعب ةبقعلا ةرمج رحنلا موي ىمر د يبنلا نأب ةحيحصلا ثيداحألا دورو : الوأ

 للك يبنلا لاعفأو ءرحنلا موي ىحض يف اهامر ثيداحألا هذه ضعب يفو «سمشلا

 « بوجولا نع اهفرص ىلع ليلدلا ماق اذإ الإ « بوجولا ىلع لمحت جحلا يف

 نذأ لك يبنلا نأ هانلق ام يوقيو .«مككسانم ينع اوذخ» :ِهلكي هلوقل كلذو

 نأب مهل هلي هرمأو «(ىنم) ىلإ هجوتلاو اليل ةفلدزم نم جورخلاب هلهأ نم ةفعضلل
 هذه ضعب انركذ دقو .سمشلا عولط دعب الإ  ةبقعلا ةرمج  ةرمجلا اومري ال

 .ثيداحألا

 ال ءسمشلا عولط لبقو رجفلا دعب وأ ,رجفلا لبق يمرلل نوزيجملا هب لدتسا ام :ًايناث

 ءاسنلل ةصخرلا تدافأ امنإ اهب اوجتحا يتلا ثيداحألا هذه نأل ؛هيف مهل ةجح

 دعب يمرلل مهل ةصخرلا هذه تناك ءاوس .سمشلا عولط لبق يمرلاب نايبصلاو
 ىلع ةجح ةفيرشلا ثيداحألا هذه حلصت الف .رجفلا عولط لبق وأ .رجفلا عولط

 مومعل يأ  ءالؤه ريغل سمشلا عولط لبق هدعب وأ ءرجفلا عولط لبق يمرلا زاوج

 .كلذ فالخب ةيضاقلا ثيداحألا دورول - جاجحلا

 يمرلا بابحتسا ىلع تلد سمشلا عولط دعب يمرلاب ةدراولا ثيداحألا نإ لاق نم :ًاثلاث

 يمرلا زاوج ىلع تلد رجفلا عولط لبق يمرلاب ةدراولا ثيداحألاو .تقولا اذه يف
 ثيداحألا نيب عمجلا ساسأ ىلع هباحصأ هانب يذلا لوقلا اذه .تقولا اذه يف

 سمشلا عولط دعب يمرلا ثيداحأ نأب عوفدم لوق .يمرلا عوضوم يف ةدراولا
 ةدراولا ثيداحألاو ,جاجحلا عيمجل ةبسنلاب يمرلا تقول ماعلا مكحلا تدافأ

 يف نمو ءاسنلل ةصخرلا تدافأ .سمشلا عولط لبق هدعب وأ رجفلا لبق يمرلاب

 دعب نم يمرلا تقو نأ ىلع لدت ةلدألاو : يناكوشلا مامإلا لاق ,نايبصلاك نهانعم

 نم نهريغو ءاسنلاك ةصخر هل ناك نمو .هل ةصخر ال. ناك نمل سمشلا عولط

 .25ًاعامجإ رحنلا ةليل لوأ يف ءىزجي ال هنكلو ,كلُذ لبق زاج ةفعضلا

 : نهب قحلي نمو ءاسنلا يمر ٠

 .56-55ص «هج .يناكوشلل «راطوألا لين» )١1781(
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 .اهانركذ ىتلا ةفيرشلا ثيداحألا ضعب ىف ءاج امك .نايبصلاو

 ةفعضلا ءاملعلا رّسف دقو ,ةفعضلل يه ةصخرلا هذه نأ ىرخأ ثيداحأ يف ءاجو

 ريسفتلا اذه ىلإ بهذ امك ءىرخأ ثيداحأ يف ةحارص مهدورول نايبصلاو ءاسنلا مهنأب

 مامإلا نكلو .طقف ءاسنلاو نايبصلا مه ةفعضلا :لاق ثيح يرهاظلا مزح نبا مامإلا

 ًانيبمو .هنع هلقن يذلا مزح نبا لوق ىلع ًابقعم لاق «يراخبلا حيحصل» هحرش يف ينيعلا
 خياشملا هيف لخدي :- هللا همحر  ينيعلا لاق .,ثيدحلا يف دراولا «ةفعضلا» ظفل لولدم

 مهنايبصو مشاه ينب ةفعض مّدق كي هللا لوسر نأ» سابع نبا نع يور هنأل ؛نيزجاعلا

 خياشملاو نايبصلاو ءاسنلا نم معأ (مشاه ينب ةفعض) : هلوقو .نابح نبا هاور .« ليلب

 نبا نعو : ينيعلا لاق مث . مهيلع ماحزلا فوخ ةلعلا نأل ؛ ضارمألا باحصأو نيزجاعلا

 انيمرو 6 ىنمب» َحبَصلا انيَّلصف هلهأ ةفعض يف هك هللا رجم ينلسرأ» :لاق سابع

 ,9"2ةفعضلا نم سابع نبا نكي مل :يربطلا بحملا لاقو .«ةرمجلا

 نم رخآلا فصنلا يف يمرلا مهوحنو ضيرملاو فئاخلاو ةأرملل زوجي : ةيديزلا دنعو
 , (0*ليللا

 ضعب يف ءاج امك مهيلع صنلاب نايبصلاو ءاسنلا لمشت .نذإ .ةصخرلاف - ١
 مومعب .مهوحنو ضارمألاو للعلا باحصأو نيزجاعلاو خياشملا لمشتو .ثيداحألا

 نأ نكميو .مهيلع ماحزلا فوخ يه ينيعلا مامإلا لاق امك ةلعلا نأل ؛«ةفعضلا» : ظفل

 نكي مل نإو «ءسانلا ةمحز لمحت ىلع ردقي ال نم لك لمشف ,ةصخرلا :ًاضيأ لاقي
 ىوقي ال هنكلو ضرم ريغ نم ةينبلا فيحن ناك ول امك ءاضيرم الو ازجاع الو اريبك اخيش

 يمريف :مداخلاك ةصخرلا لهأ عم نوكي نم ةصخرلا لمشت كلذكو . ماحزلا لمحت ىلع

 نبا نكي مل :يربطلا بحملا لوق يفو .سمشلا عولط لبق هدعب وأ رجفلا لبق مهعم
 رهاظلاو .مهعم هلسرأ ِةِلك يبنلا نأل ؛ةفعضلا عم ىمر هنأ ىلإ ةراشإ ةفعضلا نم سابع

 .ةفعضلا كئلوأ عم ىمر هنأ

 . 9١ص .١٠ج («ينيعلا حرشب يراخبلا حيحص» (1787)

 . 7١ص 37ج «راهزألا حرش» )١1785(



 دقف . سمشلا عولط لبق مهعم يمري هنإف ةفعضلا قفاري نم نأ ىلإ يناكوشلا بهذو

 يمري نأ نايبصلاو ديبعلاك ةفعضلا نم نهعم نهثعب نمل زوجي هنكلو» :- هللا همحر لاق

 ثيدحلا اذهو ل رخألا سابع نبا ثيدحو ءامتسأ ثيدح يف امك « نهيمر تقو يف

 يبنلا نأ» :هظفلو ءدمحأ مامإلا هاور ,سابع نبا نع يناكوشلا هيلإ ريشي يذلا رخآلا

 عم ةرمجلا اومرف ءرحنلا موي (ىنم» ىلإ هلهأ عم - سابع نبا ثعب يأ هب ثعب دع

 , 230229 (رجفلا

 : ءاسنلا جاوزأو مراحم لمشت ةصخرلا -

 ةروصقم ريغ سمشلا عولط لبق هدعب وأ رجفلا لبق يمرلا يف ةصخرلا نأ يل ودبيو
 نم ءاسنلا عم نوكي نم اضيأ لمشت لب ؛نايبصلا ىلعو نهيلع وأ ءطقف ءاسنلا ىلع

 يبنلا صيخرتب ًاذخأ ءاليل (ىنم) ىلإ ةفلدزم نم جورخلا ندرأ اذإ نهجاوزأ وأ نهمراحم
 نم نأل ؛نهعم نوجرخي نهمراحم وأ نهجاوزأ نإف ءاليل ةفلدزم نم جورخلاب ءاسنلل هلي
 .اهنم مرحم وذ وأ اهجوز اهعم نوكي نأ ةأرملل هئادأ ةحص طورش وأ جحلا بوجو طورش

 «ةفلدزملا يف وه تيبيو (ىنم) ىلإ ةفلدزم نم اليل جرخت هتأرما جوزلا كرتي نأ لقعي الف
 ام ىلع لديو . سمشلا عولط لبق هدعب وأ رجفلا عولط لبق اهعم ىمر اهعم جرخ اذإف

 نبا لثم نهعم اومر ءاسنلا يقفارم نأ اهيف يتلاو ءاهانركذ يتلا ةفيرشلا ثيداحألا هانلق

 جرخ يذلا ركب يبأ تنب ءامسأ ىلوم لثمو .هلهأ ةفعض عم ِةِلكَب يبنلا هثعب يذلا سابع

 عولط دعب ام ىلإ امهيمر ارخأ امهنأ انيلإ لَقْنُي ملو .ليللا نم سلغب «ىنم» ىلإ اهعم
 .نيستكلا

 ١41 - مهلمشت ال نمو ةصخرلا مهلمشت نميف ةصالخلا :

 «مراحملاو جاوزألا نم ءاسنلا قفاري نم ءًاثانإ وأ اوناك ًاروكذ ةيبصلا ءءاسنلا : مه رحنلا

 فعضل ماحزلا ىلع ىوقي ال نمو . ىضرملا .نوزجاعلا خويشلا « مهمدخو ءاسنلا يلاوم

 . "8ص 62ج « يناكوشلل «راطوألا لين» (١ا/46)

 . 7ص ا« هج 2 يناكوشلل «راطوألا لين» ةنمحت]

 يح



 نا ميسا قآل وأ عتب

 رحنلا موي نم سمشلا عولط دعب مهقح يف يمرلا تقو لوأ نوكي ءالؤه ادع نمو
 .تقولا اذه لبق يمرلا ءالؤهل زوجي الو .هانحجر ام ىلع

 :رحنلا موي يمرلا تقو رخآ - 4

 وبأو «ةلبانحلا لاق اذهبو .مويلا اذه رخآ وهف ءرحنلا موي يف يمرلا تقو رخآ امأ
 , 25"0ةيديزلاو «ةيعفاشلاو .ةيكلاملاو , ةفينح

 نأ :يراخبلا هاور امل رحنلا موي رخآ ىلإ يمرلا تقو ىقبيو» :ةيعفاشلا لاوقأ نمو

 دعب .ءاسملاو «جرح ال :لاقف .ُتيسمأ امّدعب ٌتيمر ينإ» :هي هللا يبنل لاق الجر
 , 2378 (لاوزلا

 هحرش ىف ينيعلا مامإلا لاقو .سابع نبا نع يراخبلا مامإلا هاور ثيدحلا اذهو

 دعب هب دارملاو ءءاسملا ىف تلخد امدعب يأ «تيسمأ امدعب» :هلوقو» : ثيدحلا اذهل

 , 0" (ءاسم هدعب ام نومسي برعلا نأل لاوزلا

 , 3 (اهل تقو يف اهامر

 : سمشلا تباغ ىتح مري مل اذإ 6

 ه٠ 4ص .١ج «جاتحملا ينغم» ,17ص .١؟ج «عئادبلا» .479ص اج «ينغملا» (1780)

 ,ةيديزلا هقف يف «ريضنلا ضورلا» .787ص .١ج «يواصلا ةيشاحدو ريدردلل «ريغصلا حرشلا»

 .198١ص الج

 :ةيعفاشلا هقف يف «عومجملا» يفو . 98ص اج . يلمرلل «جاهنملا حرش ىلإ جاتحملا ةياهن» (1784)

 كلت رجف عولط ىلإ دتمي لهو .فالخ الب رحنلا موي راهن رخآ ىلإ ًءادأ  ةرمجلا يمر يأ - نوكيو
 .دتمي : يناثلاو .دتمي ال امهحصأ :ناهجو هيف ؟ةليللا

 ./؟ص ١1ج «ينيعلا حرشب يراخبلا حيحص» (1189)

 . 479 ص ,”ج (ينغملا» (1740)

 يو



 .«جرح الو مرا» :لكك يبنلا لوقل اليل يمري :«ينغملا» يف ءاج امك رذنملا

 يلبنحلا ةمادق نبا جتحاو .دغلا نم سمشلا لوزت ىتح يمري ال : ةلبانحلا لاقو

 ىتح يمري الف ءسمشلا بيغت ىتح يمرلا هتاف نم :لاق رمع نبا نأب ةلبانحلا لوقل
 نأآل ؛راهنلا يف ناك امنإ «جرح الو مرا» :8إك يبنلا لوقو .دغلا نم سمشلا لوزت

 . سمشلا بيغم لبق الإ مويلا نوكي الو ءرحنلا موي يف لي هللا لوسر لأس لئاسلا

 , 0"6"3هيلع مد ال :لاق رو مد هيلعو اليل يمري :كلام لاقو

 «هيلع ءيش الو كلذ هئزجيو . يناثلا مويلا نم رجفلا عولط لبق يمري : ةيفنحلا لاقو

 هذه ركذ نأ دعب ,يناساكلا لاق مث ,ليللاب اومري نأ ءاعرلل نذأ لك يبنلا نأب اوجتحاو

 هنأل رذع مهل ناك ام :لوقن انأل ,رذعل كلذ مهل ٌصخر كي يبنلا نإ لاقي الو :ةجحلا

 تناك ام ةحابإلا نأ تبثف « يمريف راهنلاب يتأيف ءًاضعب مهضعب بينتسي نأ مهنكمي ناك

 رخآ نإف .ًاليل ىمر اذإ  ةاش حبذ - مدلا بجي الف ءًاقلطم زاوجلا ىلع كلذ ٌلدف .رذعل

 الو .ةفينح يبأ لوق يف ريخأتلل مد هيلعو ىمر « يناثلا مويلا نم رجفلا علط ىتح يمرلا

 ,(0799دمحمو فسوي يبأ لوق يف هيلع ءيش

 :ليللا ىلإ يمرلا ريخأت يف ةصخرلا 5

 «ضيحلا وأ سافنلا رذعل ريخأتلا زاجأ ,رذعل الإ ليللا ىلإ يمرلا ريخأت ْزِجُي مل نم

 : يهو اهيف ةدراولا راثآلاب ,راذعألا هذهب زاوجلا اذهل نيلدتسم «ةاعرلا نم مهنوك وأ

 :ضئاحلاو ءاسفنلل ةصخرلا : ًالوأ

 تفلختف «ةفلدزملاب تسفن ديبع يبأ تنب ةيفصل خأ ةنبا نأ» :«كلام أطوم» يف ءاج

ىرحنلا موي نم سمشلا تبرغ نأ دعب «ىنم» اتتأ ىتح ةيفصو يه
 نب هللا دبع امهرمأف « 

 ملو» :رثألا اذه حرش يف ءاجو 5*0 باعيش اهنهيلع ب ملو اتتأ نيح ةرمجلا ايمرت نأ رمع

 .؛؟9ص 237ج «ينغمل ا)(1ا/١91

 .77١/ص «؟ج «عئادبلا» (178١؟)

 . 377ص «7ج «يناقرزلا حرشب كلام أطوم» (174)

 <تظ32232غ



 0ةةنايتتواعمب -ةيقض يا ةمعلاو «ةدالولاب كلت ؛امهردعل ىا ءاعش امهيلغ رب

 , 2""*©ضيحلاو ةدالولا ىنعمب ىتأت تسفنو

 :ةاعرلل ةصخرلا :ًايناث

 يمري يعارلا» : كي هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع يقهيبلل «ىربكلا نئسلا» يف

 نأ ةاعرلل صخر» كي يبنلا نأ رمع نبا نع ًاضيأ يقهيبلا ىورو .هراهنلاب يمريو ليللاب
 نإ» :نسح دانسإب رمع نبا نع مكاحلاو رازبلا هجرخأ ثيدح يفو .2"*”«ليللاب اومري
 أطوم» يفو .5""2«راهنلا نم اًؤاش ةعاس ةيأو «ليللاب اومري نأ ةاعرلل صخرأ لي يبنلا

 ةاعرلل صخرأ هنأ ركذي هعمس هنأ» : حابر يبأ نب ءاطع نع ,ديعس نب ىيحي نع :(كلام

 اومري نأ ةاعرلل صخرأ هنأ هحرش يف ءاجو .لوألا نامزلا يف :لوقي .ليللاب اومري نأ

 .©"80,ةودقلا مهبو - ةباحصلا نمز يف يأ لوألا نامزلا يف ًاراهن هيمر مهتاف ام ليللاب

 وه امنإ ليللا ىلإ ةاعرلل يمرلا ريخأت نأ ةفيرشلا ثيداحألا هذه رهاظو 2 6
 اليل يمرلا ةحابإل اليلد ةاعرلل زاوجلا اذه اوربتعا ةيفنحلا نكلو .مهرذعل مهل ةصخر
 ةيفنحلا نع كلذ انركذ دقو ءمهريغ نود طقف ةاعرلل ةصخرلل اليلد هوربتعي ملو عيمجلل
 . ةقباسلا ةرقفلا يف

 : قيرشتلا مايأ يف يمرلا 4

 يذ نم رشاعلا مويلا وهو .رحنلا موي : يه مايأ ةعبرأ (ىنم) يف يمرلا مايأ نإ :انلق
 مايأ : يهو رحنلا موي يلت يتلا قيرشتلا مايأ ةثالثو .- ىحضألا ديع موي لوأ  ةجحلا

 يف يمرلا نع انملكت دقو .ةجحلا يذ نم رشع ثلاثلاو ءرشع يناثلاو ءرشع يداحلا

 . 77/7-708ص .7ج . يناقرزلل «كلام أطوم حرش» (1784)

 .960ص .هج «ريثألا نبال ؛ةياهنلا» (1795)

 .١9١ص .هج .يقهيبلل «ىربكلا ننسلا» (1745)

 .98١ص ءاج «ريبكلا هقفلا عومجم حرش ريضنلا ضورلا» (17919)

 .1/1-1#/١ص 7١ج «كلام أطوم ىلع يناقرزلا حرشد (1744)
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 نع مالكلاب نيئدتبم قيرشتلا مايأ يف يمرلا نع يلي اميف ملكتنو .قبس اميف رحنلا موي
 . مايألا هذه يف يمرلا تقو رخآ نع مث  مايألا هذه يف يمرلا تقو لوأ

 : قيرشتلا مايأ يف يمرلا تقو لوأ -

 -: يتأي ام اهنم ركذن قيرشتلا مايأ يف يمرلا تقو لوأ نايب يف ثيداحأ ةلمج تدرو

 دعب ىمرو يحض ءرحنلا موي لي هللا لوسر ىمر» :لاق  هنع هللا يضر  رباج نع أ
 , 37590 لاوزلا لعب كلذ

 نيح هموي رخآ نم لي هللا لوسر ضافأ» :تلاق  اهنع هللا يضر  ةشئاع نعو ب
 اذإ ةرمجلا يمري قيرشتلا مايأ يلايل اهب ثكمف 2( ىنم» ىلإ عجر مث رهظلا ىلص

 امو غلا كلاز

 تلاز اذإف . سمشلا لاوز ُنّيحتن انك» :لاق  امهنع هللا يضر رمع نبا نعو - ج
 , 04 )مانكمر ملا

 قيرشتلا مايأ يف يمرلا تقو لوأ نأ ةفيرشلا ثيداحألا هذه نم دافتسيو 0١

 ءاهقفلا ريهامجو ؛ثيداحألا هذه حارش لاق اذهبو .هلبق زوجي الف «لاوزلا دعب وه ةئالثلا
 لاوزلا دعب تقو يأف .مهريغو .يروثلا نايفسو «ةيكلاملاو «ةيعفاشلاو «ةلبانحلا نم
 نيح هيلإ ةردابملا يمرلا يف بحتسملا نأ الإ .ًايزجم يمرلا اذه ناك يمرلا هيف عقو

 بحتسيو .«انيمر سمشلا تلاز اذإف سمشلا ٌلاوز ٌُنْيَحتن انك» :رمع نبا لاق امك لاوزلا

 قضي مل اذإ ةيعفاشلا لاق كلّذكو «ةيكلاملا لاق امك رهظلا ةالص لبق لاوزلا دعب يمرلا

 .هيلع تمّدُق الإو ةالصلا تقو

 .4ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» .4/!0ص 2”ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (1749)

 «هجام نبا نئس» 54١ ص ,ج «يذمرتلا عماج» , 447ص .6ج «دواد يبأ نئس» . 47-48 ص
 1٠١١. 4ص ء؟ج

 تيبلاب فاط ب يبنلا نأ ثيدحلا ىنعمو ؛4 48ص ءهج «دواد يبأ نئس حرش دوبعملا نوع» )18١(

 .(ىنم) يف رهظلا ىلص نأ دعب رحنلا موي (ىنم) نم هجورخ دعب
 . 87/4 ص ,7ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (1801)

 يخل



 .24:5رهظلا ةالص دعبو لاوزلا دعب يمرلا نوكي ملعلا لهأ ضعب لاقو

 اقلطم امإ قيرشتلا مايأ يف لاوزلا لبق يمرلا اوزاجأ ءاهقفلا ضعب نأ الإ

 : يلاتلا وحنلا ىلع مهلاوقأ لامجإ نكميو ,دويقب امإو

 لوق اذهو .ًاقلطم لاوزلا لبق ةثالثلا قيرشتلا مايأ يف يمرلا زوجي :ًالوأ - *١17
 , 04:95سوواطو ءاطع

 - (ىنم) نم فارصنالا موي يأ - رفنلا موي يمرلا يف قاحسإ ٌصخر :ًايناث - 5
 يف ةمركع نيرو . هلثم دمحأ مامإلا نعو «لاوزلا لعب الإ رفني ال نكلو «لاوزاا لبق

 06 ؟9هلبق رفنيو لاوزلا لبق يمري : سوواط لاقو * ًاضيأ كلذ

 لوألا رفنلا لجعتي نأ دارأ نمل سأب ال : ةفينح يبأ نع نسحلا ىور :ًاثلاث 6
 دعب ىمر نإو «لاوزلا لبق ثالثلا تارمجلا يمري نأ «قيرشتلا مايأ نم يناثلا مويلا يف
 . لضفأ وهف لاوزلا

 يف (ىنم) نم فارصنالاب لجعتلا هدصق ناك نم نأ ةفينح يبأ نع لوقلا اذه هجو

 دعب ام ىلإ يمرلا ريخأت يف جرحلا ضعب هقحلي امبرف قيرشتلا مايأ نم يناثلا مويلا
 يمري نأ ىلإ جاتحم وهف «ليللاب الإ ةكم ىلإ لصي ال دق ةلاحلا هذه يف هنأل ؛لاوزلا

 (ىنم) نم فارصنالا دارأ ول ىتح لاوزلا دعب الإ يمرلا هئزجي ال :ةيفنحلا دنع ةياورلا

 ,1*:24مويلا اذه يف

 .48ص .9ج (يوونلا حرشب ملسم حيحص» .856ص .١٠ج (ينيعلا حرشب يراخبلا حيحص» (1807)

 ةيشاحو .7١1ا/ص 35ج («عئادبلا» ءاالثلص 43ج (عومجملا» 24ه ١ص ءا"ج (ينغملا»

 حرش ه٠ 7ص ء”ج «جاتحملا ينغم) 23787١ ص .١ج .ريدردلل «ريغصلا حرشلا ىلع يواصلا

 06ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعو .اا/لا-_"*١٠٠ ص "جا «كلام أطوم ىلع يناقرزلا

 ١. 48ص

 فج «يوونلا حرشب ملسم حيحص) 288١0. ص ءالج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (1805)

 . 8ص

 .4607ص .”ج (ينغملا» (1805)

 .186١ص 237ج (ةيادهلا ىلع ةيانعلا»و 5ك5186ص 22ج ء يسخرسلل (طوسبملا» ةليد ف

 يحي



 : ةفينح يبأ دنع لاوزلا لبق يمرلا زاوج - 5

 هيأ نيم ناعلاو الا منبلا يا ةلاوعلا لب ىنزتلا نار تفس بأ قيم قدر
 نم يناثلاو لوألا مويلا نم يمرلا تقوام » : يناساكلل «عئادبلا» يف ءاج دقف .2قيرشتلا

 يمرلا زوجي ال ىتح لاوزلا دعبف «- - 1 نم ثلاثلاو يناثلا مويلا وهو - قيرشتلا مايأ

 يجب أ نع ةنوهكملا «ةناورلا نش نارولا لق امن
 نإف «لاوزلا دعب ثلاثلاو يناثلا مويلا يف يمري نأ لضفألا نأ ةفينح يبأ نع يورو

 يف اذكف .رحنلا موي يف يمرلل تقو لاوزلا لبق ام نأ ةياورلا هذه هجو .زاج هلبق ىمر

 رباج نع يور ام ةروهشملا ةياورلا هجو .رحنلا مايأ لكلا نأل ؛ثلاثلاو يناثلا مويلا

 مايألا ةيقب يف ىمرو . ىحض رحنلا موي ةرمجلا ىمر لك هللا لوسر نأ  هنع هللا يضر -

 ,2823(تيقوتلاب لب سايقلاب فرعي. ال باب اذهو «لاوزلا دعب

 يف يمري ال نأ 9 9 *لاق د هللا همحر ةفينح يبأ نع)» : (ريدقلا حتف» يفو

 نم يورام لمحو هأزج أ كلذ لبق ىمر نإف .«سمشلا لوزت ىتح ثلاثلاو يناثلا مويلا

 .287(لضفألا رايتخا ىلع  لاوزلا دعب ىمر هنأ  ِِلك هلوق

 دعب لاوزلا لبق يمرلا ميدقت - هللا همحر  ةفينح يبأ دنع زوجي :ًاعبار - ١307

 نم لوقلا اذهو ,- قيرشتلا مايأ نم ثلاثلا مويلا يف يأ  ريخألا مويلا يف رجفلا عولط

 يف الصأ يمرلا كرت زاج اذإ هنأل ؛ناسحتسالا هجو ىلع  ىلاعت هللا همحر - ةفينح يفأ

 يف «ىنم» نم فارصنالاب يأ - قيرشتلا مايأ نم يناثلا مويلا يف رفنلاب كلذو مويلا اذه

 يمري نأ بحتسملا نم نكلو .218ىلوأ لاوزلا لبق هيف يمرلا زوجي نئلف - يناثلا مويلا
 .لاوزلا دعب

 دعب اعيمج قيرشتلا مايأ يف يمرلا بجي امنإو «قيرشتلا مايأ نم نيقباسلا نيمويلا يف
 ىمرو «ىحض رحنلا موي ةرمجلا ىمر ِهَي يبنلا نأ  هنع هللا يضر - رباج هاور امل لاوزلا

 .117-778/ص اج «عئادبلا» (1805)

 : ١86 ص «7ج «ريدقلا حتف)» ةليسف)

 .184-186ص ."ج هريدقلا حتف» 1١ه ص 237ج «عئادبلا» )18١4(

 لل



 .لاوزلا دعب مايألا ةيقب يف

 هنأ سابع نبا نع ىور امب هيلإ بهذ اميف ةفينح يبأل يناساكلا مامإلا لدتساو
 ًاعامس الإ هلقي مل هنأ رهاظلاو ,يمرلا زاج قيرشتلا مايأ رخآ نم راهنلا حتتفا اذإ :لاق

 قيرشتلا مايأ نم ريخألا مويلا راصف .داهتجالاو يأرلاب كردي ال باب وه ذإ هلك يبنلا نع

 مويلا يف هلعف لمحي وأ ,ثيدحلا اذهب - هنع هللا يضر - رباج ثيدح نم ًاصوصخم
 ,68:3بابحتسالا هجو: ىلع ريخألا

 : قيرشتلا مايأ يف يمرلا تقو رخآ 4

 ىلإ لاوزلا نم قيرشتلا مايأ نم يناثلاو لوألا مويلا يف يمرلا تقو :ةيفنحلا لاق

 رجفلا عولط ىلإ سمشلا بورغ نمو . يمرلل نونسملا تقولا وه اذهو «سمشلا بورغ
 يناثلاو لوألا مويلا يف يمرلا تقو رخآ نإف اذه ىلعو .زئاج هنكلو يمرلل هوركم تقو

 مايأ نم ثلاثلا مويلا يف امأ .امهنم لكل قحاللا مويلا رجف عولط وه قيرشتلا مايأ نم
 .241؛ةًاضيأ ةيديزلا بهذم اذهو .1*2هسمش بورغوه هيف يمرلا تقو رخآف قيرشتلا

 بورغب قيرشتلا مايأ يف يرايتخالا يمرلا تقو جرخي :ةيعفاشلا دنعو 648
 يمرلا تقو ءاقب يأ  هجولا اذه لحمو .رجفلا ىلإ ىقبي :ليقو .موي لك نم سمشلا

 مويلا اذه يف يمرلا تقو جرخي ثيح .قيرشتلا مايأ نم ثلاثلا مويلا ريغ يف - رجفلا ىلإ
 ىقبيف يمرلل زاوجلا تقو امأ .هسمش بورغب كسانملا تقو جورخل ًامزج هسمش بورغب

 .2419قيرشتلا مايأ رخآ بورغ ىلإ

 ,2419بورغلا ىلإ لاوزلا نم رحنلا موي دعب يمرلا تقو :ةيكلاملا لاقو 2

 . يقهيبلا هاور : هنع لاقو سابع نبا ثيدح «ريدقلا حتف» بحاص ركذو . ١178 ص .؟ج «عئادبلا» (1809)

 .186ص 17ج نيدقلا حتف» . فيعض ثيدح وهو

 ) )181١.؟ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» ص7١ه.

 ) )181١.؟ج «راهزألا حرش» ص١74-0؟1.

 23ج «جاتحملا ينغم) .07*07ص "جا «جاتحملا ةياهن» ءاكال5_-١!ل868ص ىج «عومجملا» ةسيتف)

 .١6ا/ص

 .78-١7587ص ٠ ١ج (يواصلا ةيشاح)»و ريدردلل «ريغصلا حرشلا» (0815)
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 هذه نم موي لك سمش بورغ وه قيرشتلا مايأ يف يمرلا تقو رخآ نأ كلذ ىنعمو

 . مايألا

 موي يأ  ةعبرألا يمرلا مايأ نم موي لك يمر تقو رخاو» : ةلبانحلا لاقو - ١
 .2419«راهنلا رخآ هنأل ؛برغملا ىلإ  قيرشتلا مايأو رحنلا

 ١7 - ةاعرلل يمرلا تقو :

 ةتويبلا يف لبإلا ءاعرل صخرأ لكك هللا لوسر نأ «أطوملا» يف كلام مامإلا ىور
 نومري مث «نيمويل دغلا لعب نمو ىّدغلا نومري مث ,رحنلا موي نومري 20( ىنم) نع نيجراخ

 , 0410( ضيأ ىقهيبلا هاورو .«رفنلا موي

 ةبقعلا ةرمج رحنلا موي نومري ةاعرلا نإ :ثيدحلا اذه ىنعم يف كلام مامإلا لاقو

 رضاحلا مهمويل نومري مث .ىضم يذلا مويلل نومريف - قيرشتلا مايأ نم يناثلا وهو

 يف اولجعت مهنأل ؛(«ىنم» نم اوجرخو اورفن اًؤاَش نإف  قيرشتلا مايأ نم يناثلا وهو -

 نومريف «- قيرشتلا مايأ نم ثلاثلا ىلإ يأ  دغلا ىلإ (ىنم)يف اوماقأ اًؤاش نإو «نيموي

 .410"2(ىنم» نم نوفرصني مث سانلا عم

 موي يف نيموي يمر نوعمجي مهنإ 2 اهريغ ةاعر مهب قحلاو  لبإلا ةاعرل ةصخرلاف

 .دحاو

 يمر يف مهل ةتباث ةصخرلا هذهو «ليللاب يمرلا ًاضيأ لبإلا ةاعرل صخرأو ١47

 , 2417 مٌلايل رامجلا اومري نأ لبإلا ةاعرل ٌصخر كي هللا لوسر نأ» حابر يبأ نب ءاطع

 .577؟ص 1١ج «عانقلا فاشك» (1414)

 . ١6١0 صض .هج .يقهيبلل «ىربكلا نئسلا» "١0ص ,؟ج «كلام أطوم ىلع يناقرزلا حرش» (141)

 .7”ا/١ ص .؟ج «كلام أطوم ىلع يناقرزلا حرش» (1415)

 . ١6 ١ص ءهج .يقهيبلل «ىربكلا نئسلا» (14110)

 كحل



 نامزلا يف ليللاب اومري نأ ءاعرلل صخرأ» :لاق هنأ ءاطع نع كلام أطوم» يف هلثمو

 , 041 لوألا

 :اولاق دقف .ةاقسلا مهب اوقحلأو ةاعرلل ةصخرلا هذهب ةلبانحلا ذخأ دقو 2-84

 لك رحنلا موي يلت يتلا ةثالثلا «ىنم» مايأ يهو «قيرشتلا مايأ يف اهب تارمجلا يمريو

 موي يف مهيمر ناك ولو ءرذعلل ًاراهنو اليل يمرلا مهلف .ةاعرلاو ةاقسلا الإ لاوزلا دعب موي

 هئزجي مل اليل وأ لاوزلا لبق مهريغ ىمر نإو «قيرشتلا مايأ نم ةدحاو ةليل يف وأ .دحاو
 .241هتداعإ همزليو يمرلا

 ١ - مهتصخر يف ةاعرلاب راذعألا باحصأ قاحلإ :

 اذه «قيرشتلا مايأ يف دحاو موي يف نيمويل يمرلاب وأ اليل يمرلاب ةاعرلل صيخرتلا
 مهب قحلي نأ نكمي لهف .(29'”يعرلاب مهلاغشنا يناقرزلا لاق امك هتلع صيخرتلا

 ؟مهتصخر يف راذعألا باحصأ نم مهريغ

 اذهب اوذخأ ةلباتحلا نأو اميس ال ,ديدش رظن لحم ةلأسملا نأ كلذ ىلع باوجلاو

 دراولا صنلا نأل ؛مهتصخر سفن مهوطعأف ةاعرلاب مهوقحلأف .ةاقسلل ةبسنلاب قاحلإلا

 يف دري ملو .«ىنم» يف تيبملا نم الدب ةكم يف ةتويبلاب مهل صيخرتلا وه ةاقسلا يف
 امك دحاو موي يف نيموي يمرب مهل ةصخرلاب الو ءاليل يمرلاب مهل ةصخرلا صيخرتلا اذه
 ساّبعلا نأ رمع نبا نع «يراخبلا حيحص» يف ءاج دقف .ةاعرلل ةبسنلاب لاحلا وه

 َنذأف هتياقس لجأ نم (ىنم) َيلايل ةكم يف َتيِبي ْنأ هلك ّىبنلا َنذأتسا  هنع هللا يضر -

 ظفحتب نو نأ بجي 56 يف ةاعرلاب راذعألا نانا قاحلإ نأ الإ , مك

 .ةصخرلا هذه ةاعرلا ءاطعإ تضتقا يتلا ةلعلاب مهتاواسم ةرورضبو .ديدش

 ١ - يمرلا ريخأت :

 يتأي نأ زاج «ةعبرألا يمرلا مايأ نم رثكأ وأ موي يمر جاحلا رخآ اذإ : ةلبانحلا دنع

 .7"ا/ل١ ص .7ج «كلام أطوم ىلع يناقرزلا حرش» (1814)

 .577ص 1١ج «عانقلا فاشك» (14819)

 .7”ال١ ص .؟ج «كلام أطوم ىلع يناقرزلا حرش» (181)

 .هال4ص 27ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» )187١(



 موي يمر رخأ ولف ,ةينلاب ًابترم هب يتاي نأ ىلع قيوشتلا مايأ ءاهتنا لبق يمر نم هرخأ امب

 «قيرشتلا مايأ نم ريخألا مويلا يف ةثالثلا مايألا هذه يمرب ىتأ ؛ هل نييلاتلا نيمويلاو رخل

 مث « ىلوألا ةرمجلا يمرب يتأي مث ءرحنلا مويل يمرلا هب ًايوان ةبقعلا ةرمج يمرب أدبيف
 مويلا نع اذكهو «قيرشتلا مايأ نم لوألا مويلا نع يمرلا هب ايوان ةريخألا مث ل

 نم ثلاثلا مويلا يأ هيف وه يذلا مويلا نع يمرلاب يتأي مث .قيرشتلا مايأ نم يناثلا
 دحاولا مويلا ةباثمب اهلك يمرلا مايأ نأل ؛ًءاضق ال ًءادأ يمرلا اذه ربتعيو «- قيرشتلا مايأ

 ةفرعب فوقولا رخأ ول امك .هأزجأ هرخآ ىلإ هتقو لوأ نع هرخأ اذإف يمرلل تقو اهلك اهنأل

 نايتإلا نع ًالدب هتقو رخآ ىلإ يمرلا هريخأتب لضفألل ًاكرات نوكي نأ الإ هنقو رخآ ىلإ

 تاف دقف ءهسمش بورغب قيرشتلا موي رخآ جرخ ىتح يمرلا رخأ اذإ امأ .هعضاوم يف هب

 هريخأتل ٌءازج  ةاش حبذ مد كلذل همزليف . يمرلاب همايق ناكمإلاب دعي ملو يمرلا تقو

 . "*”9ةيلكلاب هتقو جرخ ىتح يمرلا

 نيموي وأ موي يمر كرت وأ ءرحنلا موي يمر جاحلا كرت اذإ :ةيعفاشلا لاقو - 4 ١

 كرادتلا اذه ناك ءاوس «مايألا يقاب يف هكرادت ًلهج وأ ًاوهس وأ ًادمع قيرشتلا مايأ نم

 هتاف ام كرادتي مل نإو .دحاو تقوك اهيلايلب يمرلا مايأ ةلمج نأل ؛ًلليل وأ لاوزلا لبق

 حبذ - مد هيلعو يمرلا تقو تاف دقف .قيرشتلا مايأ رخآ سمش تباغ ىتح يمرلا نم

 نع انركذ امك بيترتلاب مزتلي نأ يمر نم هتاف امع يمرلا دنع جاحلا مزليو .- ةاش

 249 يمرلا ريخأت مكح يف ةلبانحلا بهذمك ةيعفاشلا بهذمف «ةلبانحلا

 ؛ يمرلا مايأ نم عبارلا مويلا ريغ يف يمرلا جاحلا رخأ اذإ : ةيفنحلا دنعو - ١44

 كلذ هركي نكلو هل ةعبات اهنأل ؛هيمر رخآ يذلا مويلا كلذ يلت يتلا ةليللا يف يمري هنإف

 همزلو ءًءادأ ال ًءاضق هيمر ناك يلاتلا مويلا ىلإ هجرخأ نإو .يمرلا يف ةنسلا هكرتل هنم

 هدعب نيذلا نيمويلا يمرو ءرحنلا موي يمر رخأ ول مكحلا كلّذكو , ةاش حبذ  ءازجلا

 ىلع مايألا هذه نع يمري هنإف .هسمش برغت مل ام قيرشتلا مايأ نم ريخألا مويلا ىلإ

 .9"24دمحمو فسوي يبأ دنع هيلع مد الو . ةفينح يبأ دنع  ةاش حبذ - مد هيلعو بيترتلا

 .594ص ١1ج (تادارإلا ىهتنم حرش» 577"2”ص ؛ ١ج «عانقلا فاشك» (١1871؟)

 6٠. ؛ص .١ج (جاتحملا ينغم» .558-599ص 237”ج (جاتحملا ةياهن» (187)

 .١65ص .؟ج «نيدباع نبال «راتحملا در» . ١18 ص ,"ج «عئادبلا» (1875)
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 ١1١9 يمرلا تاوف :

 مايأ يف ثالثلا تارمجلا يمر كرت وأ .رحنلا موي يف ةبقعلا ةرمج يمر كرت نمو

 دنع هتاف ام ءازج  ةاش حبذ مد هيلعو حيحص هجحف , مايألا هذه تتاف ىتح قيرشتلا

 ,04*ةيكلاملا روهمج دنع كلذكو .ةيفنحلاو «ةلبانحلاو ,ةيعفاشلا نم ءاملعلا ريهامج

 :0400يمرلا يف ةبانتسالا

 نأ هل زج ءضرملا ريغ عورشم رذعل وأ ضرمل هسفنب يمرلا نع ًازجاع ناك نم
 لمع هل نوكيل هبئان دي يف ىصحلا عضي نأ بينملل بحتسيو .هنع يمري نم بينتسي

 مرحم ريغ ًالالح ناك وأ ,هسفن نع ىمر دق ناك نإ هبانتسا نم نإ مث , يمرلا ةيلمع يف

 نع مري مل بئانلا ناك نإو «بينملا نع عقي هيمرف - بينملا نع ىمر يأ  هنع ىمرف
 هب ًايوان يمرلا ديعي نأ كاذ دنع همزليو «بينملا نع ال هسفن نع هيمر عقو , ىمرف هسفن

 .بينملا نع

 «مثإلا هنع طقس بانتسا اذإف .ةبانتسالاب رمؤي يمرلا نع زجاعلا نأ ةيكلاملا دنعو

 .لاح لك ىلع همزلي  ءازجلا وأ ةيدفلا يأ  مدلاو

 ؟يمري اذام وأ .يمرلا ناكم - 0

 , مويلا اذه يف اهيمريف ةبقعلا ةرمج رحنلا موي يف وه  ؟يمري اذام يأ  يمرلا ناكم

 تيمس كلُذلو ؛ةبقعلا دنع يهو ةكم ىلي امم اهلوأو (ىنم) يلي امم تارمجلا رخآ يهو

 .اهدح ىلع يه امنإو (ىنم) نم تسيل يهو ىربكلا ةرمجلا ًاضيأ ىمستو «ةبقعلا ةرمج
 تارمجلا وه اهيف يمري يذلاف ةثالثلا قيرشتلا مايأ يف امأو .رحنلا موي اهريغ يمري الو

 مث .فيخلا دجسم يلتو ةكم نم تارمجلا دعبأ يهو ىلوألا ةرمجلاب أدبيف «ثالثلا

 .©*اهيمريف ةبقعلا ةرمج ىلإ مدقتي مث ءاهيمريف . ىطسولا ةرمجلا ىلإ مدقتي

 2 ١ج «عانقلا فاشك» ء١154ص 28ج «عومجملا» .147”ص .54ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (1815)

 .١؟"9؟ص 2 ؟ج «عئادبلا» "7ص

 ىلع يواصلا ةيشاحو ٠*"-٠86*". غص 237ج «جاتحملا ةياهن» ,.5377<ص ١1ج «عانقلا فاشكو )١875(

 . ؟١58ص 01ج ءريدردلل «ريغصلا حرشلا

 .60ا/ص .١ج «جاتحملا ينغم» 46٠., 4 77ص 2”ج «ينغملا» (18371)

 نذر



 :0459تارمجلا يمر يف بيترتلا 7

 ,ةقباسلا ةرقفلا يف هانيب يذلا وحنلا ىلع بجاو ثالثلا تارمجلا يمر يف بيترتلاو

 ,ىلوألاب مث « ىطسولاب أدب وأ ىلوألاب مث «ىطسولاب مث «ةبقعلا ةرمجب أدبف سكن نإف
 ةرمج ىوصتقلاو ىطسولا ديعيو « ىلوألا ةرمجلا يمر الإ هئثزجي مل ةبقعلا ةرمجب مث

 .بجاو مهدنع بيترتلا نأل ؛ ةيعفاشلاو ةلبانحلا لوق اذهو « ةبقعلا

 نإف هيلعو ,ءاطعو نسحلا لوق وهو « بجاوب سميلو «نوئسم بيترتلا : ةيفنحلا لاقو

 . بيترتلا مدع دنع ىمرلا ةداعإ  مهقفاو نمو ةيفنحلا مهدنع بحتسملا

 :يمرلا يف ةالاوملا - ١448

 الف ًاريسي أتقو قيرفتلا ناك نإ :ةيعفاشلا لاق دقف تارمجلا يمر يف ةالاوملا امأو

 .ءىزجم يمرلاو ءًاضيأ ةالاوملا طرتشي ال حيحصلاف ,ًاليوط اتقو قيرفتلا ناك نإو ,رضي

 ٠ , 04؟ة:ةالاوملا طرتشت ةيعفاشلا دنع :(ىناثلا لوقلاو)

 : يمرلا يف ىصحلا طوقس عضوم 4

 موي يف ةبقعلا ةرمج دنع يأ  ىمرملا يف ىصحلا عقي نأ ءىزجملا يمرلل طرتشيو

 هذه يف ىصحلا عقي مل اذإف «قيرشتلا مايأ يف ثالثلا تارمجلا نم لك دنعو  رحنلا

 ش . ةلبانحلا لاق امك يمرلا هئزجي مل عضاوملا

 كلذ نم برقي ام نأل ؛كلذ هأزجأ ةرمجلا برقب ىصحلا تعقو اذإ :ةيفنحلا لاقو

 , 04*:)هل ًاعبت هنوكل همكح يف نوكي ناكملا

 ؟يمري اذامب 5 ١

 نم ناك ءاوسو ءرمحأ وأ ضيبأ وأ دوسأ ناك ءاوس «ىصح» ىمسي امب نوكي يمرلاو
 . ةلبانحلاو ,ةيعفاشلاو «كلام لوق اذهو « ماخرلا وأ رمرملا

 .١"ة9ص 231ج «عئادبلا» ١216ص 27ج «ينغملا» (1474)

 ) )1١859مص 28ج ؛عومجملا» ١ .

 . 17١؟8ص «.7ج «عئادبلا» «4 79ص اج «ينغملا» (180)

»> 



 لاق هوحنو .ضرألا سنج نم ناكو ءرّدَملاو نيطلاب يمرلا زوجي :ةفينح وبأ لاقو
 اا يروا

 ؟ىصحلا عمجي نيأ نم - 5

 يف اهعمج بحتسملا نأ الإ ءاهريغو ةفلدزم نم ىصحلا عمج زاوج يف فالخ ال

 نم اهعمج زوجي الو .«ىنم» ىلإ هلوصو دنع اهعمج يف جاحلا لغشني ال ىتح ةفلدزم

 حرص ام اذهو .- ثالثلا تارمجلا وهو .جاجحلا هيمري يذلا عضوملا نم يأ - ىمرملا

 . ةلبانحلا هب

 .9*2ةيهيزنتلا ةهاركلا عم نكلو ءاهب يمرلا ءىزجيو زوجي :ةيعفاشلا لاقو

 :0/*”واصحلا مجحو . ىصحلا ددع - ١51

 ةبقعلا ةرمج اهنم ًاعبس يمري :ةاصح نوعبس وه جاحلا هيمري يذلا ىصحلا ددعو

 قيرشتلا مايأ نم موي لك يف ةاصح نيرشعو ىدحإ ثالثلا تارمجلا يمريو .رحنلا موي
 هلوقل طقف نيموي يف يمري نأ زوجيو «تايصح عبسب اهنم ةرمج لك يمري «ةثالثلا
 ةاصحلا مجح نوكي نأ بحتسيو .94"2هيلع من الف نيموي يف لجعَت نمفإ» : ىلاعت
 اذإ . . .» :لاق هلك يبنلا نأ «هننس» يف دواد وبأ هاور امل فذحلا ىصح مجح لثمب
 راغصلا ولا وه فذحلا ىصحو .2*2«فذحلا ىصح لثمب اومراف ةرمجلا متيمر

 ,045)ءالقابلا ةبح ردقب ةيعفاشلا ردقو «ريثألا نبال «ةياهنلا» يف ءاج امك

 : يمرلا ةيفيكو .يمارلا فقوم 4

  يداولا نطبتسا ةبقعلا ةرمج أ امل دوعسم نب هللا دبع نأ يذمرتلا مامإلا ىور

 رّبكي تايصح عبسب ىمر مث .نميألا هبجاح ىلع ةرمجلا يمري لعجو «ةبعكلا لبقتساو

 . 1474-475ص 27ج «ينغملا» (181)

 .40١ص .8ج «عومجملا» .476ص .”ج «ينغملا» (18؟)

 . 4376-477ص .7ج «ينغملا» (187:)

 )١18*5( :ةيآ :ةرقبلا ةروس] 9١7[.

 . 44 ؛ص هج «دواد يبأ نئس» (8*18)

 .44١ص :.8ج ؛عومجملا» ء.15ص «؟ج هريثألا نبال «ةياهنلا» (1885)

 "هوه



 ةروس هيلع تلزنأ يذلا ىمر انهاه نم هريغ هلإ ال يذلا هللاو» :لاق مث ةاصح لك عم
 ثيدح هنإ هنع لاقو .فيرشلا ثيدحلا اذه دروأ نأ دعب يذمرتلا مامإلا لاق .«ةرقبلا

 نطب نم لجرلا يمري نأ نوراتخي ملعلا لهأ دنع اذه ىلع لمعلاو :لاق ء حيحص نسح

 هنكمي مل نإ ملعلا لهأ ضعب صخر دقو «ةاصح لك عم ربكيو تايصح عبسب يداولا

 نطب يف نكي مل نإو هيلع ردق ثيح نم يمري نأ .«يداولا نطب نم يمري نأ
 050 واول

 اهامر نإو» : ةبقعلا ةرمج يمر نع ملكتي وهو يلبنحلا ةمادق نبال (ينغملا» يفو

 .اهقوف نم اهامرف ةرمجلا دنع ماحزلاو ءاج  هنع هللا يضر رمع نأل ؛زاج قوف نم

 . 04520(يذمرتلا ثيدحل لضفأ ىلوألاو

 يمر زوجي الف ةدحاو ةدحاو نوكي ىصحلا يمر نأ ىلع لدي يذمرتلا ثيدحو

 هر ةيعفاشلا لاق اذهبو «ةدحاو ةاصح تربتعا الإو «ةدحاو ةعفد عبسلا تايصحلا

 عفدلاب الو .سوقلاب سيلو ديلاب ىصحلا يمر نوكي نأ  ةيعفاشلا حرص امك - طرتشيو

 يمرلا نوكي نأو .هطبإ ضايب ىري ىتح يمرلاب هدي لجرلا عفري نأ ْنسيو .2*لجرلاب

 .7”4"2قيرشتلا مايأ يمر يف ةبعكلا لبقتسي نأو «ىنميلا ديلاب
 :يمرلا يف اهدي عفرت ال ةأرملا 65

 يمري نأ هريغو رحنلا يمر يف ةنسلاو» : ةيعفاشلا هقف يف (جاتحملا ينغم» يف ءاج

 زكا عقرب ذأ نمو: فادحتلا نيصخت ندقر: نيدو اج يقلص" الورك رسم ل ةريججلا

 اهدي عفرت ةأرملا نأ كلذ ىنعمو .0'4*2«ةأرملا فالخب هطبإ ضايب ىري ىتح يمرلاب هدي

 ام اهرتس اهيف ظحالي ةأرملل ةبسنلاب جحلا لاعفأ نأل ؛ةاصحلا يمر هعم عيطتست ام ردقب

 اهل بحتسي ال اذهلو «ءلجرلل نونسملا وه ام كلذ يف تفلاخ نإو ,ءكلذ نكمأ

 .لبق نم كلذ انيب دقو ءلجرلل كلذ بحتسا نإو فاوطلا يف عابطضالا

 . ١4-١48 4ص .ج («يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» (181/)

 . 477ص اج «ينغملا» (1884)

 . 60ص .١ج «جاتحملا ينغم» 21 47ص 28ج «عومجملا» (1889)

 .608ص ء١ج «جاتحملا ينغم» . 4680 ص 2؟”ج («ينغملا» (1850)

 .ه ١ 86كص ١٠ج «جاتحملا ينغم) (1841)

 "هك



 عب)ز) ىملل
 ريصقتلاو قلحلا

 :ريصقتلاو قلحلا ىلعم - ١:٠

 ضعب زج ينعي ريصقتلاو . هزجو رعشلا عطق ينعي .ةرمعلاو جحلا لاعفأ يف قلحلا

 : ىلاعت هلوق ءاج ىنعملا اذهبو ءسأرلا رعش فارطأ نم ذخألا وأ ءسأرلا رعش

 .#28:9 نيرَصقُمو مكَسوُؤَر َنيِقلَحُمل

 :امهتيعو رشم ىدم 5١

 بهذم اذهو .95:*2جحلا تابجاو نم بجاو ريصقتلا وأ قلحلا :ةيفنحلا لاق

 .04:9يزجم ريصقتلاو ءبجاوف هسفن يف قلحلا امأف :اولاق دقف .ةيكلاملا

 هب للحتيو .هيلع باثي كسن هنأ بهذملاو :ريصقتلا وأ قلحلا نع ةيعفاشلا لاقو

 الإ ةرمعلا الو جحلا حصي ال ةرمعلاو جحلا ناكرأ نم نكر وه اذه ىلعف لوألا للحتلا

 ةياهن» يفو ."”ايح ماد ام هتقو توفي الو هريغ ال  ةاش حبذ مدب ربجي الو هب
 وه اذه ىلعو .كسن ريصقتلا وأ قلحلا نأ روهشملاو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا

 يف مرحم هنأل ؛هيلع باثُي الف روظحم ةحابتسا وه : يناثلا لوقلاو .بجاو : ليقو «نكر

 .20:3(طيخملا سبلك ًاكسن نكي ملف مارحإلا

 21ج نيثألا نبال «ةياهنلا» ,.159١ص .يناهفصألا بغارلل «نآرقلا بيرغ يف تادرفملا» (1845)
 1 . 47 7/ص

 .١4١ص .7ج «عئادبلا» (184*)

 . 58ص «.7ج .ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (1845)

 .6١؟ص .4ج «عومجملا» (1846)

 .745ص .ج «يلمرلل «جاتحملا ةياهن» (1845)

 "؟ها/



 ةرمعلاو جحلا يف كسن ريصقتلا وأ قلحلا :«ينغملا» يف ءاج امك «ةلبانحلا دنعو

 ناك روظحم نم قالطإ وه امنإو .كسنب سيل هن د ل

 مارحإلا تاروظحم رئاسو بيطلاو سابللاك ّدحلا دنع هيف قلطأف مارحإلاب هيلع ا

 .©28؛9هنودب لحلا لصحيو .هكرات ىلع ءيش ال ةياورلا هذه ىلعف

 ةدعلا» يف ءاج دقف .بجاو ريصقتلا وأ قلحلا نأ .ةلبانحلا هيلع يذلا نأ ودبيو

 «مككسانم ينع اوذخ» : هك لاق دقو .هلعف كك يبنلا نأل بجاو قلحلاو :«ةدمعلا حرش

 .«8؛ريصقتلاب رمأو
 قلحلاو .بجاو هنأو ءجحلا كسانم نم ريصقتلا وأ قلحلا نأ حجارلاو - 7

 حجري امم اذهو .تاحابملا نود تادابعلا يف عقي امنإ ليضفتلاو .ريصقتلا نم لضفأ

 بجاو هنأ هتيعورشم ةجرد نأ الإ .روظحم ةحابإ سميلو ا ريصقتلا وأ قلحلا نوك

 . نكرب سيلو

 :لاجرلا قح يف ريصقتلا نم لضفأ قلحلا ١40

 مكسوؤر نيقّلَحُم» : ىلاعت هلوق رهاظل لاجرلا قح يف ريصقتلا نم لضفأ قلحلاو
 هللا يضر  رمع نبا نع يراخبلا ثيدحلو « لضفألاو مهألاب أدبت برعلاو . «نيرّصقمو

 لوسر اي نيرصقملاو :اولاق تالا محرا مهللا» :لاق لكي هللا لوسر نأ  امهنع

 :كاك شا لوري نيرصقملاو :نتلاف ؟ نيفاسييعلا محرا ٌمهللا :لاق .هللا

 نيرصقمللو ثالث نيقّلحملل ل هلل ا اعد :ىرخأ ةياور يفو .(2*؛92نيرصقملاو
 وه لكي هلغفو .قلح لك يبنلا نأ ًاضيأ ليضفتلا ةلدأ نمو .28*”)ةدحاو ةرم

 , 5”4هنم لضفأ قلحلا ناك نإو ءزجم ريصقتلا نأ يف فالخ ال نكلو , 0460لضفألا

 . 4786-475 ص .ا"ج «ينغملا» (1847)

 )١1848( «ةدمعلا حرش ةدعلا» ص/5١ .

 .4١١ص .١ج .كرابملا نب نيسحلل «حيحصلا عماجلا ثيداحأل حيرصلا ديرجتلا» (1849)

 . 05ص .9ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (1860)

 ,. 1" 68ص ,”ج «ينغملا» (1861)

 - حيحص) يفو 2١15١ ص .7ج «عئادبلا» 15١. ص .8ج «عومجملا» . 4" ه ص 7"ج «ينغملا» (1865)

 احلال



 :ةأرملا قح يف عورشملا وه ريصقتلا 4

 ريصقتلا وه ةأرملل عورشملا نأ يف ملعلا لهأ نيب فالخ ال :«ينغملا» يف ءاج

 اهقح يف قلحلا نأل كلذو ملعلا لهأ اذه ىلع عمجأ :رذنملا نبا لاقو .قلحلا نود

 ريصقتلا نهقح يف عورشملاف ءاسنلا امأو : ينالقسعلا رجح نبا لاقو .20*ههلُتَم ربتعي

 . 9*0 عامجإلاب
 ؟ةأرملا ىلع قلحلا مرحي له - 4

 .قلحلا اهيلع مرحي له نكلو .قلحلا سيلو ريصقتلا وه ةأرملل عورشملا نإ :انلق

 ؟طقف ريصقتلا اهيلع بجيو

 رثكأف نينس عست تنب تناك ولو «ىثنألا قح يف بجاو ريصقتلاو :ةيكلاملا لاق

 قلحلا اذُه له اوركذي مل ةيكلاملا نكلو .2"**هةلْم هنأل ءاهيلع مرح اهسأر تقلح نإف
 ؟ال مأ اهل ًايزجم ربتعي مرحملا

 بيطلا وبأ يضاقلا لاقو . قلحلا اهل هركي :«عومجملا» يف ءاج امك .ةيعفاشلا لاقو

 لاق .هوركم هنأ ادارأ امهلعلو .قلحلا اهل زوجي ال :امهقيلعت يف نيسح يضاقلاو

 ينغم» يفو .(0"**"اهقلحب ةئيسم نوكت :يدرواملا لاق .اهأزجأ تقلح ولو : انباحصأ

 اهل هركي لب ًاعامجإ قلحلاب رمؤت الو ةأرملا ريصقتو» :ًاضيأ ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا

 ةجّوزُملا يف يعرذألا هيلإ لامو .لاجرلاب هّيشتو هلم هنأل مرحي دقو حصألا ىلع قلحلا
 ةرحلا ةأرملا ىلع مرحي :ًاضيأ ةيعفاشلا لاقو .©**”هيف اهل نذؤي ال ثيح ةكولمملاو

 ,8”28جوزلا اهعنم نإ  قلحلا  ةجوزتملا

 نأ ىلعو ريصقتلا نم لضفأ قلحلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ : ؛4ص .9ج «يوونلا حرشب ملسم 5

 ش . يزجي ريصقتلا
 . 489 ص ءا”"ج (ينغملا» (188)

 . 0857ص اج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (18454)

 . ؛5ص .7ج «يقوسدلا ةيشاحدو ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (1856)
 .ه0١ 3ص .١ج «جاتحملا ينغم» (18690) .109١-688١ص .8ج «عومجملا» (1865)

 .؟59؟0هص الج («يسلماربشلا ةيشاح»و يلمرلل «جاتحملا ةياهن» (1868)

"4 



 : ًالوأ

 : ًايناث

 : ًاعلاث

 ؟تالاحلا ضعب يف ىثنألل قلحلا زوجي له - 5

 ةريغصلا امأ» :ةيكلاملا هقف يف «ليلخ رصتخمل» يكلاملا باطحلا حرش يف ءاج

 حالص قلحلاو .ىذأ اهسأرب ناك اذإ ةريبكلا كلذكو ريصقتلاو قلحلا اهيف زوجيف

 ةريبكلاك يهف نينس عست تنب امأ «نيئس عست غلبت مل نم ةريغصلاو .2**)«اهل

 .21400ههدنع

 ةريغصلا نأ هجتملاو : يونسألا لاق» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاج

 عورشمب قلحلا سيلو « هيبشتلا ةلعل حيرص طلغ اذهو :- مهل باتك  «طسوتملا»

 لوق ركذ يعفاشلا يلمرلا هيقفلا نكلو .57*2عامجإلاو صنلاب ًاقلطم ءاسنلل
 هنكلو «لوقلا اذه لثم هريغ نع لقن الو ء حيرص طلغ هنإ هنع لقي ملو « يونسألا

 يف تقلطأ اذإ اهنأل ةريغصلا لمشيف ىثنألا ةأرملاب هدارمو «ةأرملا رصقتو :لاق

 نإو .مهمالكل قفوألا وهو « ةريغصلا تلوانت يأ  اهتلوانت انه امك لجرلا ةلباقم

 هيف كرتي نمز ىلإ هتنت مل يتلا ةريغصلا ءانثتسا هريغ هدمتعاو يونسألا ثحب

 امنإو يونسألا لوقب ذخأي مل هللا همحر يلمرلا نأ ينعي اذهو .2”"اهرعش

 اموهع ثانإلا قع. يف عورشملا نأ وهو ةيعفاشلا نع قورخفلا نلوقلا دعا

 .ةريغصلا مومعلا اذه نم ىنثتسي الو ,قلحلا سيلو ريصقتلا

 هلاوز نكمي ال ىذأ اهسأرب ناكول ام ةأرملل قلحلا ةهارك نم ةيعفاشلا ضعب ىنثتسا

 ىلع ًافوخ ةأرما اهنوك يفختل اهسأر تقلح ول امو «هوحنو بح ةجلاعمل قلحلاب الإ.

 , (3459ةلاحلا هذه يف لاجرلا سبل اهل حابي اذهلو .كلذ وحنو انزلا نم اهسفن

 :ةأرملل ريصقتلاو قلحلا ةلأسم يف حجارلا لوقلا - ١1

 قلحلا نأو ءاهيلع بجاولا وه هنأو «ةأرملل ةبسنلاب نيعتملا وه ريصقتلا نأ حجارلاو

 )١1869( ء”ج «باطحلل ؛ليلخ رصتخم حرشل ليلجلا بهاومد ص9؟١.

 )59 )140ص ءا”ج .باطحلل «ليلخ رصتخم حرشل ليلجلا بهاوم» ١ .
 )75 )1851ص (١ج (جاتحملا ينغم) 6١0.

 . 5968 ص 23ج .يلمرلل «جاتحملا ةياهن» (1855)

 )١85( ص .”ج «يلمرلل «جاتحملا ةياهن» 595-1968 .

 املا



 امنإ قلحلا ءاسنلا ىلع سيل» :«هننس» يف دواد وبأ هجرخأ امل كلذو .مارح اهل ةبسنلاب

 بلاط يبأ 0 يلع نع «هعماج» يف يذمرتلا هجرخأ املو .245«ريصقتلا ءاسنلا ىلع

 يفو» :حراشلا لاق .ءاهّسأر ةأرملا قلحت نأ ِلكي هللا لوسر هنا لاق تدلع" دللا يضرم

 نهل عورشملا لب .للحتلا يف ءاسنلل قلحلا زوجي ال هنأ ىلع ليلد ثيدحلا اذه

 ىلع لدي تادابعلا يف يهنلا نأل حيحصلا وه حراشلا نم لوقلا اذهو .2*(ريصقتلا

 يأ كسن ريصقتلا وأ قلحلا نإ : مهروهمج وأ ءاملعلا لاق دقو ءزاوجلا مدعو داسفلا

 ميرحتلا ىلع يأ  زاوجلا مدع ىلع لمحي اهيف يهنلاف . هتادابعو جحلا لاعفأ نم

 لدي ليلد وأ ةنيرقل الإ ميرحتلا ىلع هتلالد يهنلا يف لصألا نأل ؛ ةهاركلا ىلع سيلو

 .ةهاركلا ىلإ ميرحتلا نع يهنلا فرصي انه ليلد الو .كلذ ريغ ىلع

 اهيف زوجي ثيح ءاملعلا ضعب اهب لاق يتلا تالاحلا وأ تاءانثتسالا امأ ١4

 عورشملا وه اهقح يف ريصقتلا ءاقب ةريغصلل ةبسنلاب هحجرن يذلاف .ىئنألل قلحلا
 ثيدحلا يف تدرو يتلا «ةأرملا» ةملك نأل ؛قلحلا اهل زوجي ال هنأو «نيعتملاو
 ؛ ةريبكلاو ةريغصلا لمشت - ةأرملا  ةملكلا هذه .قلحلا نع.ىهنلا هيف يذلا .فيرشلا

 . يلمرلا هيقفلا لاق امك ةريغصلا تلمش لجرلا ةلباقم ِك تقلطأ اذإ ةأرملا نأل

 جالعو اهل حالص ةلاحلا هذه يف قلحلا نأو «ةأرملا سأر يف ىذألا ةلاح امأ

 ؛ «تاروظحملا حيبت تارورضلاو» ,ةرورض ةلاح ةلاحلا نأل ؛لوبقم لوق اذهف ءزوجيف

 ةلعلل ةأرملل ةبسنلاب ةيلضفألا هذه تطقس امنإو .لضفألا وه لصألا يف قلحلا نألو

 .قلحلا اهل زوجيف «ةرورضلا ةلاح يف ىقبت الف .ءاهقفلا اهركذ يتلا

 5 ىلإ اعد ناك ببس يأل يفختلل اهتجاح ةلاح يف اهل قلحلا زاوج كلذكو

 ىلع ءادتعالا مهنم ىشخت نيذلا قاَّسْفلا نم صالخلل يفختلل اهتجاحك .ةجاحلا
 . يعفاشلا يلمرلا هيقفلا مهنع هلقنو .ءاملعلا ضعب هلاق امك اهضرع

 :ريصقتلا وأ قلحلا يف بجاولا رادقم 2 4

 رادقم امأ .هعيمج هريصقت وأ سأرلا عيمج قلح وه لضفألا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 . 5 58ص هج «دواد ىبأ نئسرو (1855)

 ."5517ص .ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» (1876)

5١ 



 ءريصقتلاو قلحلا يف تارعش ثالث يعفاشلا دنعف .هيف اوفلتخا دقف «كلذ نم ءىزجي ام

 كلام دنعو .سأرلا فصن قلح فسوي يبأ دنعو . سأرلا عبر قلح ةفينح يبأ دنعو

 ,04557سأرلا لك قلح كلام نع ةياور يفو «سأرلا رثكأ قلح دمحأو

 :ةأرملل ريصقتلا يف بجاولا رادقم

 نيففنا ن1 ديزا را هلعنالا نذف انهيت ميش نحت ةارعلا نعام ةةيهاشتلا لاق
 : ةيزاوملا يف كلام لاق .«زارطلا» يفو :باطحلل «ليلجلا بهاوم» يفو 1

 , 0880ج ةأرملاو لجرلا هنم ذخأ امو ' مولعم دح اندنع كلذل 0

50 
 عبصألا سأر يه ةلمنألاو ةلمنالا رادقم اهرعش نم رصقت ةأرملا : ةلبانحلا لاقو

 00 لك رصقت 0 لثس د دمخأ تعمس :دواد وبأ لاقو . ىلعألا لصفملا نم

 00-3 يف ةأرملاك رصقي يذلا لجرلاو

1 

 لاقو .اهسأر بناوج عيمج نم ةلمنا ردقب رصقت نأ ةأرملل بحتسي : ةيعفاشلا دنعو

 ذخأتو بئاوذلا عفرت نكلو ءاهنيشي كلذ نأل ءاهبئاوذ نم عطقي ال : يعفاشلا يدرواملا

 وأ ًاقلح تارعش ثالث ةيعفاشلا دنع ءىزجي ام لقأ نإو اذه .هتحت يذلا عضوملا نم

 .7”28)ةأرملاو لجرلل ةبسنلاب اذهو ءاهنم لقأ ءىزجي الو .سأرلا رعش نم ريع

 سأرلا عي نعش قيوؤ و نم ةارحلاو لجرلا ذخأي نأ ريصقتلاب دارملا :ةيفنحلا ٍلاقو

 يف ديزي نأ بجيو :اولاقو .ةلمنالا رادقم ةرعش لك نم ذخأي : يأ ةلُمنألا رادقم

 ضنك نان ا هارب ةرعبش لك نم ةلمتالا ودق نقع كج ةلستالا دق ىلع ريصقالا

 لاقو .بابحتسالا هجو .ىلع سأرلا رعش لك نم وأ ؛موزللا هجو ىلع  سأرلا عبر

 .١4١ص 37ج «عئادبلا» .ه٠ ص 25ج «ملسم حيحصل يوونلا حرشا» (1855)

 . 5ص "37ج («يقوسدلا ةيشاحوو ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (1851)

 .١؟8ص .*ج ؛«باطحلل «ليلجلا بهاومد )١1854(

 . "4-41٠0 ص .*ج «ينغملا» (1859)

 ١165. 21656ص ؛(8ج «عومجملا» (14870)



 وحنلا ىلع ريصقتلا وه اهقح يف عورشملاف هلم هنأل ةأرملل قلحلا هركيو :ًاضيأ ةيفنحلا
 يي ىذلا

 :ريصقتلاو قيلحتلا ناكمو نامز ١

 .ةفينح يبأ لوق اذهو .مرحلا وهف هناكم امأ ,ريصقتلا وأ قلحلا نامز يه رحنلا مايأ

 : دمحم لاقو .نيعم ناكمب وأ نيعم نامزب ريصقتلا وأ قلحلا صتخي ال :فسوي وبأ لاقو

 .ناكملاب ال نامزلاب صتخي :رفز لاقو .نامزلاب ال ناكملاب ريصقتلا وأ قلحلا صتخي

 جراخ رصق وأ قلح وأ ءرحنلا مايأ نع ريصقتلا وأ قلحلا جاحلا رخأ اذإ اذه ىلعو

 هيلع مد ال فسوي يبأ دنعو ؛ةفينح يبأ لوق يف  ةاش حبذ  مدلا هيلع بجو ؛مرحلا

 نامزلا يف ال ناكملا يف فلاخ اذإ مدلا هيلع بجي :دمحم دنعو .ءاعيمج امهيف

 دعب مرحلا يف رصق وأ قلح نإو .مد هيلع بجو مرحلا جراخ رّصق وأ قلح اذإ : ىنعمب
 .0479مد هيلع بجي مل رحنلا مايأ

 مايأ رخآ ىلإ ريصقتلا وأ قلحلا ريخأت زوجي :يلبنحلا ةمادق نبا لاقو - 5

 وبأو .ءاطع لاق هبو هيلع مد ال :(امهادحإ) :ناتياور هيفف كلذ نع هرخأ نإف ءرحنلا
 هرخأ كسن هنأل ؛ ةفينح يبأ بهذم وهو هريخأتب مد هيلع :(دمحأ نعو) .فسويوبأو ءروث

 نيب الو «ريثكلاو ليلقلا نيب ريخأتلا يف قرف الو . مد هيلعف ًاكسن كرت نمو .هلحم نع
 . 049 يهاسلاو دماعلا

 رخآ الو رحنلا ةليل فصنب ريصقتلا وأ قلحلا تقو لخدي :ةيعفاشلا لاقو - ١45

 يتأي ىتح ًامرحم ريصقتلا وأ قلحلا هيلع نم ىقبيو «تيقوتلا مدع لضفألا نأل ؛هتقول
 دشأ قيرشتلا مايأ نعو .هموي نع هريخأت هركيو .رحنلا موي هلعف لضفألا نكلو .هب

 ,(0479ةهارك دشأ ةكم نم هجورخ نعو .ةهارك

 .«لضفأ «ىنم» يف رحنلا موي قلحلا :«ةنودملا» يف ءاج امك ةيكلاملا دنعو - 4

 . هيلع ءيش الف «ىنم» مايأ يف لاحلا يف قلح وأ اهدعب وأ قيرشتلا مايأ ةكمب قلح نإو

 .ه15١-ه169ص .7ج راتخملا ردلا ىلع نيدباع نبا ةيشاح «راتحملا درو )1817/1١(

 .١4١ص .؟7ج «عئادبلا» (١ىا/7)

 . 4717/-471ص .7ج «ينغملا» ( 1807

 6١0. 4ص .١ج «جاتحملا ينغم» (1487)



 رخأ اذإ اذكو .ىدهأو رصق وأ قلح .ًايسان وأ الهاج هدلب ىلإ عجر ىتح قلحلا رخأ نإو

 مايأ يأ - «ىنم» مايأ تجرخ نإ :ليقو .مد هيلعو قلح اليوط قيرشتلا مايأ نع قلحلا

 ."*”*مد هيلعف رصقي وأ قلحي ملو « قيرشتلا

 :ةأرملل ريصقتلا ناكمو نامز 6

 نامزل ةبسنلاب ةلاسملا هذه يف هانلق امف «ريصقتلا ناكمو نامزل ةبسنلاب لجرلاك ةأرمل

 ريغ يف وأ ءامهتقو ريغ يف امهعاقيإ وأ امهريخأت يف بجي امو ءريصقتلاو قلحلا ناكمو

 فيس م ءارملا ريصفتل ةسنلاب ًاضيآ انه" لاقز «ةفلختللا ءاوقتلا لارنا 'نسيعت انوناك

 .ناكملاو نامزلا

 :29"رحنلا موي يمر دعب ريصقتلا وأ قلحلا ىلع بترتي ام 5

 وهو «للحتلا هل لصح رصق وأ قلح مث ءرحنلا موي ةبقعلا ةرمج مرحملا ىمر اذإ

 نب دمحأ بهذم اذهو .ءاسنلا الإ مارحإلا هيلع رظح ام عيمج هل حابي لاح هثروريص

 دقعو ةوهشب سمللاو ةلبقلاو ءطولا نم ءاسنلا نم هيلع ًامرحم ناك ام ىقبيف ءلبنح

 . سوواطو  ملاسو .ةمقلعو , ةشئاعو «ريبزلا نبا لوق اذهو هاوس ام هل لحيو .حاكنلا

 مرثألا ىور دقو .جرفلا يف ة ءطولا الإ ءيش لك هل لحي هنأ دمحأ مامإلا نع يورو

 ىمر اذإ» :لاق لك يبنلا نأ  اهنع هللا يبق د ةشئاع نع - («ينغملا» يف ءاج امك

 ماسلا لإ يع لك ول لحاف ضار قلحو ةنقعلا نري كلا

 ؟للحتلا لصحي اذامب 2 7

 وه اذهو .رحنلا موي يف ةبقعلا ةرمج يمر عم ريصقتلاوأ قلحلاب لصحي للحتلاو

 ةبقعلا ةرمج يمر عم ريصقتلا وأ قلحلا :نيلعفلا نيذهب نوكي هلوصحو .لوألا للحتلا

 يعفاشلا لوق وهو ءهنع نيتياورلا ىدحإ يف لبنح نب دمحأ بهذم اذهو .رحنلا موي يف

 جا « نيدباع نبال «راتحملا در» 5١2؟ص 27ج «عئادبلا» 2 ١١؟86ص 27ج «ينغملا» (1مالك)

 . ه١ 7ص

 ظ3



 ةياور لبنح نب دمحأ نعو . مرثألا نع هانركذ يذلا ِةِك هللا لوسر ثيدحل ةيفنحلاو

 كلامو ءاطع لوق وهو ءريصقتلا وأ قلحلا لبق ةرمجلا يمرب نوكي للحتلا نأ :ىرخأ

 . هلوقل ىلاعت هللا 2 نإ حيحصلا وهو :لوقلا اذه نع يلبنحلا ةمادق نبا لاقو ءروث يبأو

 ِءيش لك مكل لح دقف ةرمجلا متيمر اذإ» :ةملس مأ ثيدح يف مالسلاو ةالصلا هيلع

 , 2279ععاسنلا الإ

 :ريصقتلاو يمرلا دعب ةأرملا للحت - 4

 ءريصقتلا وأ قلحلا عم رحنلا موي ةبقعلا ةرمج يمرب لصحي لوألا للحتلا نإ :انلق
 للحتلا اهل لصحي ةأرملاو .ءاسنلا الإ ءيش لك مرحملا لجرلل لحي للحتلا اذهب هنإو

 ىلع لاقي نأ يغبنيو .مارحإلاب اهيلع اروظحم ناك ام اهل لحيف ريصقتلاو يمرلاب اضيأ

 مرحملا ىلع روظحم وه امك اهيلع ًاروظحم اذه ىقبيف ءاهجوز عم عامجلا الإ  ىرأ ام
 .هتجوز نابرق

 :(147/8ىقيرشتلا مايأ (ىنم» يف تيبملا 68

 ؟ةنس مأ بجاو قيرشتلا مايأ «ىنم» يف تيبملا لهو

 لوق وهو ,.بجاو تيبملا نأ :(ىلوألا) :ناتياور ةلأسملا هذه يف دمحأ مامإلا نع

 . كلام لوق وهو ,باطخلا نب رمع نع كلذ يورو .ءاطعو ,دهاجمو .ميهاربإو «ةورع
 لَ يبنلا نأ لوقلا اذهل ةجحلاو . حصألا لوقلا وهو يعفاشلا بهذملا يف نيلوقلا دحأو

 .هتياقس لجأل «ىنم» يف تيبملا كرت يف بلطملا دبع نب سابعلل صخر هنأو .هلعف

 يف تيبملا نأ دمحأ نع :(ةيناثلا ةياورلاو) .هكرت هريغل زوجي ال هنأ ىلع كلذ ٌلدف

 ةمادق نبا لاق امك حصألا يه دمحأ نع ىلوألا ةياورلاو ,بجاوب سيلو ةنس «ىنم»

 . يلبنحلا

 امك  ةاش حبذ يأ مد هيلع بجو هكرت نأ كلذ ىنعمف ءبجاو تيبملا نإ :انلق اذإف

 نم ىلع ءيش الف ةنس تيبملا نإ :انلق نإو . جحلا تابجاو نم بجاولا كرت يف مكحلا وه

 قر

 .9"1ص ءالج (ينغملا» (181//)

 .6١©ةص 231ج «عئادبلا» 1-817١2189/ص الج «عومجملا» «445 ص ؛7ج (ينغملا» ةيدكلا

 اضلح



 سافل ىعلل
 (عادولا فاوط) ردصلا فاوط

 : هتيعو رشم ىدمو عادولا فاوطب دوصقملا

 مامإلا دي يذلا فيرشلا كييدجبلا هبوجوو هتيعو رشم 0 لذ دقو . هدلب ىلإ عوجرلا

 مهدهع رخأ نوكي نأ نيبابلا ٌرمأو : لاق هنأ سابع نبا نع ةميحما يف يراخبلا

 ناك» :هلوق سابع نبا نع مسي مامإلا ىورو .«ضئاحلا نع ففخ هنأ الإ «تيبلاب

 هدهع ٌرخآ نوكي ىتح ٌدحأ نرفنُي ال : هلي هللا لوسر لاقو ءهجو َّلك يف نوفرصني سانلا
 ,0402تييبلاب

 نع فيفختلاو هب رمألل عادولا فاوط بوجو ىلع ةرهاظ ةلالد نيثيدحلا نيذه يفو

 نسحلا مهنم :ملعلا لهأ رثكأ لاق هبو «ةيعفاشلا بهذم يف حيحصلا وه عادولا

 .روث وبأو .«قاحسإو ,دمحأو ,ةفينح وبأو .يروثلاو .دامحو ,مكحلاو . يرصبلا

 044 3هكرت ىف ءىش الو ةنس وه :رذنملا نباو «دوادو .كلام لاقو

 : عادولا فاوط بحي نم ىلع - 5١غ/١

 فاوط ةكم لهأ ىلع سيلف «قافآلا لهأ نم جاجحلا ىلع عادولا فا

 .5ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» ,586-085 ص اج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (181/4)

 .الثص

 .؟ج «عئادبلا» 2ء108ص 2'"ج «ينغملا» 2/9-/8ص .5ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص)» لمى

 .98١ص 28ج ؛عومجملا» 547١21ص

 لا



 جراخ هلزنم ناك نمو . هيلع عادو فاوط ال يكملاك وهف مرحلا يف هلزنم ناك نمو .عادو

 عدوي ىتح ةكم نم جرخي ال هنأ يلبنحلا يقرخلا مامإلا مالك رهاظف .هنم ًابيرق مرحلا

 , 14800هساقلا نبا هركذ كلام لوق سايقو ءروث نأ لوق اذهو «هلوح فاوطلاب تيبلا

 ىلع عادو الف .ةكم ىلإ تيقاوملا لخاد وأ ةكم يف هلزنم ناك نم :ةيفنحلا لاقو

 عادولا فاوط ىمسي اذهلو .تيبلل ًاعيدوت بجو امنإ فاوطلا اذه نأل ؛اوجح اذإ ءالؤه

 . مهنطو ىلإ مهعوجرو جاجحلا رودص دنع هدوجول رْدَّصلا فاوط) ًاضيأ ىمسي امك

 مكح يف وهف تيقاوملا لخاد هلهأ نمو ,.مهنطو يف مهنأل ةكم لهأ يف دجوي ال اذهو

 ىلإ ٌبحأ :فسوي وبأ لاقو .ةكم لهأ ىلع بجيال امك مهيلع بجي الف .ةكم لهأ
 يف دجوي ىنعملا اذهو .جحلا لاعفأ متخل عرش هنأل ؛ عادولا فاوط يكملا فوطي نأ

 , كده" ةكم لهأ

 0425؟ءاسفنلاو ضئاحلا فوطت له

 ةضافإلا فاوط تفاط دق تناكو .تيبلا عدوت نأ لبق تسفن وأ ةأرملا تضاح اذإ

 ؛ءاهقفلا ةماع لوق اذهو « عادولا فاوط اهكرتب ةيدف الو اهيلع فاوط الو ةكم نم تجرخ

 هللا لوسر ثيدحب عادولا فاوط كرتب اهل صيخرتلاو ضئاحلا نع فيفختلا تبث دق هنأل
 الإ تيبلاب مهدهع ٌرخآ نوكي نأ ٌسانلا رمأ» :سابع نبا نع يراخبلا جرخأ دقف لك
 نأ :_اهنع هللا يضر - ةشئاع نع ا يراخبلا جرخأ امك .(«ضئاحلا نع 0

 انتسباحأ :لاقف ِهِلك هللا لوسرل كلذ تركذف تضاح لَك هللا لوسر جوز يبح تنب ةيفص

 دعب تضاح  اهنع هللا يضر  ةيفصف .«نذإ ءالف :لاقف «تضافأ دق اهنإ :اولاق ؟يه

 عادولا فاوط اهكرتل اهريغ الو ةيدفب لكك يبنلا اهرمأي ملو ,.ةضافإلا فاوط تفاط نأ

 اميف سافنلا ماكحأ نأل ؛ضئاحلا يف مكحلاك ءاسفنلا يف مكحلاو .اهضيح ببسب

 . ضيحلا ماكحأك طقسيو بجوي
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 (عئادبلا» ,١55ص 27” ج (ينغملا» 2 همال_-همه ص ,7”ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصا١» ةتيين#]

 .19١ا/-5١1"9ص .8ج «عومجملا» 21175ص 22ج

 ضني



 :ةكم نم اهجورخ دعب ترهط اذإ ضئاحلا ١47

 :رظني .عادولا فاوط تفاط دق نكت ملو .ةكم نم اهجورخ دعب ضئاحلا ترهط اذإ
 لاوزل فوطتو لستغتو عجرتف .عادولا فاوط اهمزل ةكم ناينب ةقرافم لبق ترهط نإف

 ةقرافم دعب اهرهط ناك ءاوس .فاوطلل عوجرلا اهيلع بجي مل ناينبلا تقراف نإو .اهرذع

 همحر  يعفاشلا صن دقف .رصقلا ةفاسم لبق وأ «ةالصلا رصق ةفاسم دعبو ةكم ناينب

 عطقت مل نإو .ةكم نم اهجورخ دعب ترهط اذإ فاوطلل عوجرلا اهمزلي ال هنأ - ىلاعت هللا

 , 2**؟5ضيحلاب اهرذعل فاوط نودب اهجورخب ةرصقم نكت مل اهنأل ؛ةالصلا رصق ةفاسم

 لستغتل ةكم ىلإ عوجرلاب ةأرملا مازلإ يف ةقشملاو جرحلا ىري الأ نكلو - 4
 يلاتلابو .ةكم ناينب قرافت مل اهنوكو ؟اهتقفرو اهتلفاق عم رفسلا ترشاب نأ دعب فوطتو

 وأ ليلعتلا اذه ءاهرذع لاز نأ دعب فاوطلا اهمزليف ةكم يف ةميقملا مكح يف يهف

 ال مهنأ ًابلاغو .ةقفرلاو ةلفاقلا اهتوفتس اهنأل ءاهنع ةقشملاو جرحلا عفري ال هيجوتلا

 ؟ةلاحلا هذه يف اهل جرخم نم لهف اذه ىلعو .اهنورظتني

 يذلا فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يف هدجن اهل صلخملا وأ اهل جرخملا نأ يل ودبي

 هديعنو هانركذ دقو .فوطت ال نأب ضئاحلا نع فيفختلاو صيخرتلا هيفو .يراخبلا هاور

 تيبلاب مهدهع رخا نورك نأ سانلا ا : هلوق سابع نبا نع يراخبلا جرخأ دقف ءانه

 رذعل فاوط نودب ةكم نم تجرخ اذإف اذه ىلعو .« ضئاحلا نع ففخ هنأ الإ

 .ةذوعب ال طقانيللاو «متفاوطلا جاو اهنع طل دعت نقدنلاب تستر «نهخلاب

 فاوطلا بجاو عوجر يعدتسي ال اذهف .ناينبلا ةقرافم لبق لاز دق اهرذع نأ امأ

 ىرأ ينإف ؛هيلعو .اهنيح يف ةصخرلا تلمعتساو .هكرتب عرشلا اهل صخر نأ دعب اهيلع
 .ةكم نم جورخلا ترشاب نأ دعب ترهط اذإ فاوطلل عوجرلا اهمزلي ال هنأ - ملعأ هللاو

 نأ ىلإ بهذ ءاهقفلا ضعب نأو اميس ال .اهيلع ةيدف ال يلاتلابو «ناينبلا قرافت مل نإو

 . جحلا ننس نم ةنسلا كرت يف ةيدف الو ءابجاو سيلو ةنس عادولا فاوط

 ص ءىقج («عر ص ع7 ج (ي ) . ١154 ىلع ( ملا7 63 اح (ىنغملا» (1885)
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 : عادولا فاوط تقو -

 تيبلاب هدهع رخآ نوكيل ةكم نم جاحلا جورخ دنع فاوطلا اذه تقو : ةلبانحلا لاق

 مث عادولل فاط نإف .فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يف ءاج امك  ةفرشملا ةبعكلاب يأ -

 وبأو .ءاطعو .يروثلاو .كلام لاق اذهبو ,فاوطلا ةداعإ هيلعف ءاهوحنو ةراجتلاب لغتشا

 0 دروت اممم .٠

 ثيحب لاغشألا عيمج نم غارفلا دعب عادولا فاوط عقي نأ يغبني :ةيعفاشلا لاقو

 .رذع ريغل ناك نإف :رظني ءاهيف ثكمو فاط نإف ءاهيف ثكمي الو ةكم نم جورخلا هبقعي

 «ضيرم ةدايع وأ قيدص ةرايز وأ عاتم ةرشابم لبق جورخلا بابسأب هل قلعت ال لغشل وأ
 «كلذ وحنو لاحرلا ّدشو دازلا ءارش لثم جورخلا بابسأب لغتشا نإو ,فاوطلا ةداعإ همزل

 ؟فاوطلا ةداعإ ىلإ جاتحي لهف

 , 014400 يهجو ةلأسملا يف نيمرحلا مامإ ركذو «جاتحي ال : ةيعفاشلا روهمج لاق

 نم» : لكك هلوق نأل ؛روفلا ىلع عادولا فاوط دعب بجي ال ةكم نم جورخلا نأل ؛رخآ

 يأ اك تيبلاب هدهع رخآ :هب دارملا «ٌفاوطلا هب هدهع رخآ نكيلف تيبلا اذه جح

 طقسي الف ءجحلا لاعفأ رخآ عقو دق ماد ام عادولا فاوطو .جحلا لامعأ نم ًالمع
 يأ .فاوطلا بقع نوكي نأ ًامئاد لضفألا نكلو .ةيداعلا لاعفألا نم هريغب هلغاشتب

 . ©2249 عادولا فاوط بقع ةكم نم جورخلا نوكي

 : عادولا فاوط تقو يف لجرلاك ةأرملا - 37 ١

 يه تماد امف .عادولا فاوط تقو يف ءاهقفلا لاوقأ نم انركذ اميف لجرلاك ةأرملاو

 نع هانركذ يذلا وحنلا ىلع ةكم يف اهلامعأ رخآ عادولل اهفاوط لعجت نأ اهيلعف «ةرهاط

 : 4ه5-:ه 8ص جا ونغمل ام (848١1ه)

 5 ١9١ 8ص 28ج (عومجملا» (اممك)

 ١. 45ص .؟ج («عئادبلا» (18890)



 هب ذخألاف .ءاهقفلا قافتاب لضفألا وه هنأل ؛فاوطلا بقع اهجورخ نوكي نأو ,ءاهقفلا

 .فالخلا نم جورخلل ظفحأو ىلوأ

 (**40؟ عادولل عجري لهف .عدوي ملو جرخ اذإ -

 ءيش الو ةكم نم ًابيرق ناك نإ عجر .عادولا فاوط لبق جرخ اذإ :ةلبانحلا لاق

 ًاضيأ اذهو .عادولا فاوط هكرتل ةكم يف حبذتل ةاشب ثعب ةكم نع ًاديعب راص نإو «هيلع

 .روث يبأو .قاحسإو .ءاطعو .يروثلا لوق

 رصق ةفاسم ةكم نيبو هنيب يذلا وه ةكم نم بيرقلاف .دعبلاو برقلا دح امأ

 نإو .يعفاشلا لوق وهو ,دمحأ كلذ ىلع صن .ةفاسملا هذه غلب نم ديعبلاو ,ةالصلا

 دمع هكرت نيب قرف الو .مد نم رثكأ هيلع نكي مل عوجرلا هنكمي يذلا بيرقلا عجري مل
 روذعملاو .هؤطخو هدمَع ىوتساف جحلا تابجاو نم هنأل ؛رذع ريغل وأ رذعب ءأطخ وأ

 هنع طقسي ال : يلبنحلا يضاقلا لاق دقف «عادولل فاطف ديعبلا عجر نإف .روذعملا ريغو

 طقسي الف ءرصقلا ةفاسم هغولبل مدلا هيلع رقتسا دق هنأل ؛ ةاش يهو ةيدفلا يأ  مدلا

 فوطيو عجري نأ هيلع بجو .فطي ملو ةكم نم جرخ نإ :ةيفنحلا لاقو - ١84

 يضمي نأ دارأ اذإ مث . عوجرلا هيلع بجي مل تاقيملا زواج نإف .تاقيملا زواجي مل ام

 أدتبا ةكم لصو اذإف .عجر مث ةرمعب مرحأ عوجرلا دارأ نإو «مد هيلعو ىضم هنطو ىلإ

 .اهريغ وأ ةيدف نم هيلع ءيش الو ,عادولا فاوطب مث ةرمعب فاوطلا

 ةم 3 )ع ( ١. "ص .7ج (عئادبلا) ع٠ 2” (ىنغملا» 8
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 0و )لسن

 4 ءلوأ د ارو

 :ديهمت ١٠-

 اذه مسقن اذه ىلعو .مارحإلاو ,لقعلاو .مالسإلا : جحلا ءادأ ةحصل طرتشي

 : نيثحبم ىلإ لصفلا
 .لقعلاو مالسإلا طرش :لوألا ثحبملا

 . مارحإلا : يناثلا ثحبملا

 كردشل ىرمو

 لطرق ايزل
 بوجو طرش وه امك هنإف «مالسإلا :هلاعفأو جحلا ءادأ ةحصل طرتشي 2-0

 .ةدابعلا ءادأ لهأ نم سيل رفاكلاو «ةدابع هنأل جحلا ءادأ زاوج طرش وهف .جحلا

 يذلا يبصلا وأ نونجملا نم جحلا ءادأ حصي الو زوجي الف .لقعلا طرتشي كلذكو

 جح زوجيف ءزاوجلا طئارش نم اسيلف ةيرحلاو غولبلا امأف .امهيلع بجي ال امك ,لقعي ال
 امهدحأ جح عقي ال هنكل .هالوم نذإب ريبكلا دبعلا جح زوجيو ءهيلو نذإب لقاعلا يبصلا

 ."**امهيلع  جحلا بوجو  بوجولا مدعل مالسإلا ةجح نع

 .١5١ص .؟ج «عئادبلاو (1445)

 ففت



 فاذل) كرم

 مارحإلا

 :ثحبلا جهنم ديهمت - 7

 ةفص نع مالكلا مزلتسي .جحلا ءادأ ةحص طورش نم طرشك «مارحإلا نع مالكلا

 .هب مرحي امو .هناكمو .مارحإلا نامز نايبو ءامرحم صخشلا هب ريصي امو «هتيعورشم

 ال امو ,مارحإلا هرظحي ام نايبو .همارحإ بجوم يف يضملا نم عنم اذإ مرحملا مكحو
 . مارحإلا طرش تاقلعتم نم كلذ ريغ ىلإ ءروظحملا لعف يف بجي ام نايبو ؛هرظحي

 :ةيلاتلا بلاطملا ىلإ ثحبملا اذه مسقن اذه ىلعو

 .هداقعناو .هنامزو «هتيعورشمو .هفيرعت :لوألا بلطملا

 . (تيقاوملا) مارحإلا ناكم : يناثلا بلطملا

 .هب مرحي ام :ثلاثلا بلطملا

 (همارحإ بجوم يف يضملا نم عنم اذإ مرحملا) رّصْحُملا : عبارلا بلطملا

 .راصحإلاو

 ففي



 لوألا بلطملا

 هداقعناو .هنامزو , هتيعو رشمو .مارحإلا فيرعت

 :ةغل هفيرعت - *١58

 اذإ وأ «مارحلا رهشلا يف لخد اذإ لجرلا مرحأو .مرحأ ردصم :ةغللا يف مارحإلا
 نم هل ًآالالح ناك ام هيلع مرحي هنأل ؛ةرمعلاو جحلاب مرحأو ,كهتنت ال ةمرح يف لخد

 , 045:)ديصلاو ءاسنلاك لبق

 جحلاب ٌلهأ اذإ ًامارحإ مرحي لجرلا مرحأ ردصم مارحإلا :ريثألا نبال «ةياهنلا» يفو

 عرشلا هعنم يتلا ءايشألا بانتجاو طيخملا علخ نم هطورشو اهبابسأ رشابو ةرمعلا وأ

 عنتمم مرحملا نآكف عنملا هيف لصألاو .كلذ ريغو .ديصلاو ,حاكنلاو .بيطلاك :اهنم
 .2046)ءايشألا هذه نم

 :اعرش هفيرعت - 64

 وأ جحيل - هتين ال هيف لوخدلا يأ كسنلا ةين هنأب اعرش مارحإلا ةلبانحلا فّرع

 مرح همارحإب مرحملا نأل ؛ امارحإ (ةرمعلا وأ جحلا) كسلا يف لوخدلا يمسو .رمثعي

 , 046 9اهوحنو سابللا نم ءايشأو .بيطلاو حاكنلا لثم هل ةحابم تناك ءايشأ هسفن ىلع

 ًاضيأ مارحإلا قلطيو .امهيف وأ ةرمع وأ جح يف لوخدلا مارحإلاب داري ةيعفاشلا دنعو

 .22:9ةرمع وأ جح يف لوخدلا ةين هب داريو

 :04149ةيعرشلا هتفص - 6

 نكر مارحإلا :ةيعفاشلا دنعو .جحلا لاعفأ ءادأ زاوج طرش مارحإلا : ةيفنحلا لاق

 )١1840( 1897ص ءا"ج .يرهوجلل (حاحصلا» .

 .77/7”ص 1١ج «ريثألا نبال «رثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا» (18841)

 .١053ص ء1ج «عانقلا فاشك» (18957)

 )١189( 7505ص 17ج «يلمرلل «جاهنملا حرش ىلإ جاتحملا ةياهن» .

 )١1854( هقف يف ريدردلل «ريغصلا حرشلا» ,705ص .ج «جاتحملا ةياهن» ء.١15 ص 237ج «عئادبلا» -

 فقر



 ناكرأ نم ًانكر ةيكلاملا هربتعا كلذكو .جحلا يف لوخدلا ةين هرابتعاب جحلا ناكرأ نم
 . ىلبنحلا بهذملا يف نيلوقلا دحأ وهو .جحلا

 ١5 - جحلاب مارحإلا نامز :

 . ةيفنحلا دنع اذهو ةنسلا عيمج وه مارحإلا نامز

 تفو يه رهشألا هذهف ,جحلا رهش أ مارحإلا نامز : مهقفاو نمو ةيعفاشلا دنعو

 مارحإلا اذه لثم زوجي امنيب رهشألا 0 زوجي الف .جحلل مارحإلا

 . ةهاركلا عم نكلو .جحلا رهش ذأ لبق ناك ولو .ةيفنحلا دنع

 لبق هدوجو زاج .جحلا لاعفأ ءادأ زاوجل ًاطرش ناك امل مارحإلا َّنأ ةيفنحلا ةبحو
 .ةالصلا تقو لوخد لبق ةراهطلا زوجت امك لاعفألا هذه ءادأ تقو لوخد

 ٌنهيف ضرف نمف .ٌتامولعم ٌرهشأ جحلا» : ىلاعت هلوقب مهلوقل ةيعفاشلا جتحاو
 ججحلا نأل جحلا مارحإ تقو هب دارملاو ,4«ٌجَحلا يف لادج الو قوسف الو ثفر الف ّجحلا

 كسانم نم كسن مارحإلا نألو ؛مارحإلا تقو هب دارأ هنأ ىلع ٌلدف .رهشأ ىلإ جاتحي ال
 همارحإ دقعنا هرهشأ ريغ يف جحلاب مرحأ نإف .فاوطلاو فوقولاك اتقؤم ناكف .جحلا

 . 2081© حلل ال ةرمعلل

 مارحإلا اّمأ . ىلوألا وه اذهو ءهرهشأ لبق جحلاب مرحي نأ يغبني ال : ةلبانحلا لاقو

 «يناكملا هتاقيم لبق مارحإلا هبشأف هتقو لبق هب ًامارحإ هنوكل هوركمف هرهشأ لبق جحلاب

 هيلع صن ا همارحإ ىلع يقب اذإو .حص هرهشأ لبق هب مرحأ نإف

 يذو .لاوش : يه جحلا رهش أ نإو اذه . يروثلاو كلامو  يعخنلا لوق وهو ءدمحأ

 امأ .ءاهقفلا قافتاب اهيف جحلاب مارحإلا حصيف .ةجحلا يذ نم مايأ ةيقبو .ةدعقلا

 ,24:ةنسلا تاقوأ عيمجف ةرمعلاب مارحإلا

 ىلع عوبطملا يسدقملا ةمادق نبال «عنقملا نتم ىلع ريبكلا حرشلا» 27056ص اج ,ةيكلاملا 35

 .60 5١-4 7ص اج .ينغملا شماه

 .191مقر ةرقبلا ةروس يف ةيآلاو .117-14١ص .4ج «عومجملا» .١17ص .؟ج «عئادبلا» (1895)

 .١ج ءةيكلاملا هقف يف «يقوسدلا ةيشاحدو ريدردلل «ريبكلا حرشلا» .؟١/1 ص .*ج «ينغملا» (18947)

 .7186ص 237ج («جاتحملا ةياهن» «.7477-758ص

 قى



 : مارحإلا داقعنا وأ ءًامرحم ريصي هب ام - 17

 وأ .مارحإلا صئاصخ نم وه لعف وأ لوقب ةينلا نرقو ىون اذإ هنأ يف فالخ ال

 نإ - ٌجحلا كير أ مهللا» :لوقي نأك جحلا هب ايننات ل نأب انه دف هنأ هلئالد

 :لوقي وأ « ةرمعلا دارأ نإ  «ةرمعلا ديرأ يّنِإ ٌمهللا» :لوقي وأ . جحلل دارفإلا هب دارأ

 ىلع رصتقاو ءيشب قطني مل نإف .2859امهدارأ نإ «ةرمعلاو جحلا ديرأ ينإ ّمهللا»

 . يعفاشلاو ,كلامو ءدمحأ مامإلا لوق يف كلذ هافك ةرمعلا وأ جحلا دصقو «ةينلا درجم

 قوس وأ ةيبلتلا هيلإ فاضنت ىتح ةينلا درجمب همارحإ دقعني ال :ةفينح وبأ لاقو

 دقعنا سكعلاب وأ جحلا ىلإ هناسل قبسيف ةرمعلا يوني نأك هاون ام ريغب قطن ولو .يدهلا

 ىلع ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجأ :رذنملا نبا لاق .هب ظفل ام نود هاون ام

 مل ةينلا هل تربتعا ام نأل ؛همارحإ دقعني مل «ةين ريغ نم يدهلا قاس وأ ىبل نإف .اذه

 ,(1410ةذلصلاو موصلاك اهنودب دقعني

 يناثلا بلطملا

 (تيقاوملا) مارحإلا ناكم

 ١ - مارحإلا ناكم نييعت :

 «ةرمعلا وأ جحلا ديري نم ىلع هيف مارحإلا بجي يذلا ناكملا وه مارحإلا ناكم

 هللا لوسر نييعتب تيقاوملا هذه تنيعت دقو .(«تيقاوملا» ىمست مارحالل ةنكمألا هذهو

 - امهنع هللا يضر - سابع نبا نع (هحيحص» يف يراخبلا مامإلا ىور دقف ءاهل هلي

 لهألو .ةفحجلا ماشلا ٍلهألو .ةفيلحلا اذ ةنيدملا ٍلهأل لكي هللا لوسر تقو» :لاق

 نمل نهلهأ ريغ نم نهيلع ىتأ نملو نهل يهف ءململي نميلا لهألو ,لزانملا نرق دجن
 نولهي ةكم لهأ ىتح كاذكو هلهأ نم ُهَّلهمف نهنود ناك نمف «ةرمعلاو جحلا ديري ناك
 , 01455)«اهنم

 ١. ١١ص 27ج «عئادبلا» (1891)

 .581-787ص ء"ج «ينغملا» (1894)

 )1١849( نمف) ىنعمو . َنيع : يأ (تفقو) ىنعمو ."1-”57”ص .8ج «ينامركلا حرشب يراخبلا حيحص) -

 فين



 امأ .اهيلع مارحإلا ميدقت نم عنمت الو ..ءاملعلا نيب اهيلع ٌممجُم تيقاوملا هذهو

 نبا نع يراخبلا هاور يذلا ثيدحلا يف ءاج امك قارعلا لهأل وهف (قرع تاذ) تاقيم

 رمع اوتأ- ةفوكلاو ةرصبلا يأ  نارصملا ناذه ّحبُق امل» :لاق  امهنع هللا يفر نع

 ٌروَج وهو ًانرق ٍدجن لهأل ٌدح ِِلَي هللا لوسر َّنِإ نينمؤملا ريمأ اي :اولاقف - هنع هللا يضر

 مهل ٌدحف .مكقيرط نم اهَوُذَح اورظناف :لاق .انيلع قش ًانْرَق اندرأ نإ انإو ءانقيرط نع

 «قارعلا لهأ تاقيم «قرع تاذ» نأ ىلع عامجإلا لصح دقو .250(قرع تاذ

 رمع داهتجاب وأ ِكَي هللا لوسر تيقوتب مهتاقيم تراص «قرع تاذ» نأ يف اوفلتخاف

 مامإلا هنع هاور امك رمع نبا ظفل رهاظ وه امك يناثلا وه حصألاو « هنع هللا يضر -

 تاذ» تيقوت يف ةدراولا ثيداحألا امأ . يعفاشلا صن هيلعو .(هحيحص» يف يراخبلا

 زوجي :- هللا همحر  يلبنحلا ةمادق نبا لاقو .ةفيعض ثيداحأ يهف قارعلا لهأل «قرع

 لاقف «قارعلا لهأل «قرع تاذ» هك هللا لوسر تيقوت اوملعي مل هلأس نمو رمع نوكي نأ

 ريثك  هنع هللا يضر رمع ناك دقف .هلك يبنلا لوق قفاوو .باصاف هيأرب كلذ
 .05")ةباصإلا

 :259تيقاوملل ةبسنلاب سانلا فانصأ - 8

 : يهو .فانصأ ةثالث اهنم نومرحي يتلا تيقاوملا قح يف سانلا

 ةسمخلا تيقاوملا جراخ مهلزانم نيذلا مهو .«قافآلا لهأ نومسيو :لوألا فنصلا

 دارأ اذإ هتاقيم زواجي نأ مهنم دحأل زوجي ال ءالؤهو .ةقباسلا ةرقفلا يف اهانركذ يتلا

 نم اهدصق اذإ امأ ,تيقاوملا هذه نم ةكم دصق اذإ اذُه .ًامرحم الإ ةرمعلا وأ جحلا

 وهو لالهإلا ناكم مسا ءاهلا حتفو ميملا مضب مي ةكم ىلإ برقأ ناك نم : يأ (نهنود ناك <

 مضب (ةفحجلا) .لايمأ ةتس ةنيدملا نيبو هنيب فورعم عضوم (ةفيلحلا وذ)و . ةيبلتلاب توصلا عفر

 لبج (لزانملا نرق) .ةكم نم لحارم ثالث وحن ىلع ةنيدملا قيرط ىلع ةيرق ءاحلا نوكسو ميملا
 .ةكم نم نيتلحرم ىلع عضوم (ململي) .ناتلحرم ةكم نيبو هنيب

 .517-514”ص .48ج (ينامركلا حرشب يراخبلا حيحص» )١1400(

 .7908ص اج (ينغملا» (1901)

 امو 11١ ص .43ج «عومجملا) 161-237554/ص .ج (ينغملا» ,.151/-15 4ص 27ج «عئادبلا» )١905(

 .اهدعب

 "اك



 يذاحي ًاعضوم غلب اذإ مرحي هنإف «تيقاوملا هذه ىلع رمي ال كولسم ريغ رخآ قيرط
 ةسباي رحبلا ناكم ناك ول عضوم يف راصف .رحبلا يف ناك ولو .تيقاوملا هذه عضوم

 نم سيل نم تيقاوملا هذه يف ناك ولو .مرحي هنإف مارحإب الإ هزواجي نأ هل نكي مل

 ىلع رم نم كلذكو .تاقيملا كلذ لهأ مكح همكحف «ةرمعلا وأ جحلا دارأف ءاهلهأ

 جحلا ًاديرم ةنيدملا لهأ تاقيم ىلع رمي يماشلاك ءاهلهأ نم سيل وه نم تيقاوملا هذه

 : لَك يبنلا لوقل مارحإ نودب تاقيملا اذه زواجت هل زجي ملو .مارحإلا همزل ةرمعلا وأ

 .«ةرمعلا وأ جحلا دارأ نمم نهلهأ ريغ نم ْنهب رم نملو .َنهلهأل َّنه»

 ةسمخلا تيقاوملا لخاد مهلزانم نيذلا مهو .لحلا لهأ :يناثلا فنصلا

 نيب لحلا نم اؤاش ثيح وأ .مهلهأ ةريود ة 0 تاقيمف .مرحلا جراخ

 عضوملا اذه نم اومرحي نأ مهيلعف .مرحلا نيبو مهلهأ ةريود

 .مرحلا جحلل مهتاقيمف ةكم لهأ مهو ءمرحلا لهأ :ثلاثلا فنصلا 0١

 مرحلا نم ءاش ثيح وأ جحلل هلهأ ةريود نم يكملا مرحيف .لحلا ةرمعلل مهتاقيمو

 دجسملا نم مارحإلاو .ٌلحلا نكامأ نم هريغ وأ ميعنتلا وهو لحلا نم ةرمعلل مرحيو
 .هلهأ ريغ نم مرحلا يف ناك نمو .ىلوأ دجسملا يف اهنايتإو ةدابع مارحإلا نأل ؛ ىلوأ

 . مارحإلا مكح يف مهنم راص هنأل ؛مرحلا لهأ مكح همكحف .ةرمعلا وأ جحلا دارأو

 :259تاقيملا لبق مارحإلا

 تبثتو .مرحم هنأ تاقيملا لبق مرحأ نم نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ :رذنملا نبا لاق

 دنع اذهو .هلبق هركيو تاقيملا نم مارحإلا لضفألا نكلو .مارحإلا ماكحأ هقح يف

 .كلامو .ءاطعو .نسحلا لاق هبو .نامثعو رمع نع كلذ وحن يورو .ةلبانحلا

 .قاحسإو

 اهعنمي نأ هسفن كلمي ناك اذإ لضفأ تيقاوملا ىلع مارحإلا ميدقت : ةفينح وبأ لاقو

 . مارحإلا ةنم علمي ام

 :(يناثلاو) .تاقيملا نم مرحي نأ لضفألا :(لوألا) :نالوق ةيعفاشلا بهذم يفو

 .4١1١ص .؟ج «عئادبلا» .551 ص .”ج (ينغملا» ,.99١1981ص .8ج «عومجملا» )*١190(

04 



 .- مارحإلا تاقيم لبق نم يأ  هراد نم مرحي نأ لضفألا

 :01:مارحإ نودب تاقيملا زواجت *١44-

 مرحيل هيلإ عجري نأ هيلعف «ةرمعلا وأ جحلا ديري وهو مرحم ريغ تاقيملا زواج نم
 الماج وأ مارحإ الب هزواجت ميرحت ملع ءالهاج وأ هب ًاملاع هزواجت ءاوس ءهنكمأ نإ هنم
 نود نم مرحأ نإو .كلذ يف فالخ الو ,هيلع ءيش الف هنم مرحأف هيلإ عجر نإف كلذ

 ىلإ عجر ءاوس .-ةاش حبذ ةيدف يأ مد هيلعف .هنم مارحإلا بجي يذلا تاقيملا

 . كرابملا نباو .كلامو «ةلبانحلا لاق اذهبو «عجري مل وأ تاقيملا

 هل ناك نإف :انرظن هنود مرحأو تاقيملا زواج نإ :اولاق دقف «ليصفت ةيعفاشلا دنعو

 شخي مل نإو . مد هيلعو دعي مل ,فوخم قيرطلا نأ وأ جحلا هتوفي نأ ىشخي نأب رذع
 سبلتي نأ لبق ناك نإف :انرظن عجر نإو .مدلا همزل عجري مل نإف ءدوعي نأ همزل ائيش

 ةفاسملا عطق هنأل ؛ مدلا هنع طقس يعسلاو فاوطلاك  جحلا لامعأ نم لمعب يأ كسب

 طقسي مل فاط امدعب وأ ةفرعب فقو امدعب داع نإو .مد همزلي ملف هيلع دازو مارحإلاب
 . مدلا هنع طقسي ملف .تقولا تاوف دعب داع هنآل ؛ مدلا هنع

 ىلإ داع مث ,جحلا لاعفأ نم لعفب مقي ملو تاقيملا نود مرحأ نإ : ةيفنحلا دنعو

 ١14 - الو ًاجح ديري ال تاقيملا زواج نم عمرة5١(:

 ديري امنإو مرحلا لوخد ديري الو «ةرمع الو ًاجح ديري ال وهو تاقيملا زواج نمو

 كرت يف هيلع ءيش الو ,فالخ ريغب مارحإلا همزلي ال اذهف .هاوس اميف هتجاح ءاضق
 هذه ذيفنت ىلع مزعلا مث .هل ةرمعلا وأ جحلا ةركف ءورطل مرحي نأ هل ادب اذإو .مارحإلا

 مالك رهاظ اذهو .هيلع ءيش الو تاقيملا نود ناك نإو هعضوم نم مرحي هنإف ةركفلا

 .ةفينح يبأ ابحاصو .يعفاشلاو .يروثلاو ,.كلام لاق هبو ,يلبنحلا يقرخلا مامإلا

 زواجف .جحلا ديري ال وهو ةجاحل جرخي لجرلا يف دمحأ مامإلا نع رذنملا نبا ىكحو

 .19-1948ا/ص 24ج «عومجملا» 2ل1ك4ص 27ج «عئادبلا» 275١14 ص 2.”ج «ينغملا» (1905)

 . 327ص اج («ينغملا» )١905(
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 .قاحسإ لاق هبو .مرحيف هتاقيم ىلإ عجري هنإف جحلا دارأ مث .تاقيملا

 .- هعضوم نم مرحي يأ - حصأ لوألا لوقلاو : يلبنحلا ةمادق نبا لاقو

 ؟مرحلا ضرأ ىلإ لوخدلا ديري نم لك ىلع مارحإلا بجي له 6

 مارحإلا همزلي لهف .مرحلا ضرأ نم اهريغ وأ ةكم امإ ءمرحلا ضرأ لوخد ديري نمو

 ؟ةرمع الو ًاجح دصقي ال هنأ عم هب رمي يذلا تاقيملا نم

 : يلاتلا وحنلا ىلع تالاحلا فالتخاب فلتخي كلذ ىلع باوجلاو

 ةرركتم ةجاحل وأ ءافوخ نم وأ . حابم لاتقل مرحلا ضرأ لحخدي نم : ىلوألا ةلاحلا

 رركتي ةعيض هل تناك نمو .ءالؤه وحنو ةيئاذغلا داوملا لقانو باطحلاو شاشحلاك

 موي ةكم لخد ع يبنلا نأل ؛ مهيلع مارحإ ال ءالؤهف .اهنم هجورخو اهيلإ هلوخد

 الو  مهنع هللا يضر  هباحصأ كلذكو .رفغملا هسأر ىلعو مرحم ريغ الالح حتفلا

 جحل ةكم لوخد دارأ ءاوس ءًامرحم الإ تاقيملا دحأ زواجي ال :ةيفنحلا لاقو

 00 ”7ىرخأ ةراجتل وأ ةرمعل وأ

 نم نامرحي امهنإف ةرمعل وأ جحل مارحإلا دارأو .تاقيملا ةزواجم كدعب ملسأ

 . يروثلاو .كلامو ,ةلبانحلا لاق اذهبو ءامهيلع - ةيدف م الو .امهعضوم

 .25ةيفنحلاو ,يعازوألاو

 زوجي ال اذهف .حابم لاتق الو ,ةرركتم ةجاح ريغل مرحلا ضرأ لخدي نم :ةثلاثلا ةلاحلا

 باحصأ ضعبو ةفينح وبأو ةلبانحلا لاق اذهبو «مارحإ ريغب تاقيملا زواجت هل

 .0::كلذ
 .57"7ص «,7”ج (ينغملا» (1905)

 4 )9405١ص 27ج «عئادبلا» 2 8"7ص ؛”ج (ينغملا» ١١.

 .8"7ص 2”ج «ينغملا» (1904)

 فحل



 ثلاثلا بلطملا

 هب مرحي ام

 :9'25هب مرحي ام عاونأ - 5

 عم ةرمعلاو ء.اهدحو ةرمعلاو .هدحو جحلا : عاونأ ةثالث لصألا يف هب مرحي ام

 ةثالث لصألا يف مهو .نومرحملا عونتي هب مرحي ام عونت بسح ىلعو .جحلا

 مرحي يذلا وه جحلاب درفملاف .امهنيب عماجو «ةرمعلاب درفمو . جحلاب درفم : عاونأ

 امهنيب عماجلا امأو .ريغ ال ةرمعلاب مرحي يذلا وه ةرمعلاب درفملاو .ريغ ال جحلاب

 . عتمتمو ءتراق :ناعوتف

 . عتمتملاو «نراقلاو ,درفملا : يلاوتلا ىلع ىمسي امهب مرحي نمو

 :درفملا. : ًالوأ 2. 7

 هدحو جحلاب مارحألاو .ريغ ال ةرمعلاب مرحي وأ ريغ ال جحلاب مرحي يذلا وهو

 ةبسنلاب هتيلضفأ ةجرد ىف ءاملعلا فلتخا امنإو .عورشم - جحلاب دارفإلا يأ

 .دعب اميف هنيبنس امك ءعتمتلاو نارقلا :نيرخآلا نيعونلل

 ١ - نراقلا : ًايناث :

 لبق جحلا مارحإو ةرمعلا مارحإ نيب عمجي نمل مسا عرشلا فرع يف نراقلا

 لحي نأ لبق جحلاب يتأي مث ءًالوأ ةرمعلاب يتأيف .فاوطلا وهو ةرمعلا نكرب همايق
 وأ لوصوم مالكب نيمارحإلا نيب عمج ءاوس .ريصقتلا وأ قلحلاب ةرمعلا نم

 .ةرمعلل فاوطلا لبق جحلاب كلذ لعب مرحأ مث .ةرمعلاب مرحأ ول ىتح .لوصفم

 23ج «عومجمملا» 2158157ص .5ج «عئادبلا» "25 2775 ص 2”ج «ينغملا» )1١9١9(

 ل16١ ككأش-5١”ص

 اكل



 .نيمارحإلا نيب عمجلا وهو «نارقلا ىنعم دوجول ًانراق ناك

 : عتمتملا :ًاثلاث 6

 0 يتأيو 00 ا ع 0 فرع 0 امأو

 م م م ل 0

 .هتعتمل يدهلا قاس هنوكل لحي مل وأ . هتعتمل يدهلا

 ةمتملا راصف .ةرمعلا نم للحتلا نم عنمي ال يدهلا قوس : يعفاشلا لاقو

 زوجي يدهلا ىسي مل يذلاف .يدهلا قسي مل عتمتمو ,يدهلا قاس عتمتم :نيعون
 نأ ىلإ نيللحتملا رئاسك ًالالح راص للحت اذإو ,فالخ الب هترمع نم للحتلا هل
 دعب رحنلا موي الإ للحتلا هل لحي ال هنإف يدهلا قاس يذلا امأو .جحلاب مرحي

 كلامو يعفاشلا دنعو . مهقفاو نمو ةلبانحلاو ةيفنحلا دنع اذهو ,جحلا نم غارفلا

 :«كلذ نم. عثمي ال يدهلا قوس نأل .؛للحتلا هل زوجي .:امهقفاو نمو

 : ةثالثلا عاونألا هذه نم لضفألا

 هيليو عتمتلا وهف  ءاملعلا قافتاب اهزاوج عم  ةثالثلا عاونألا نم لضفألا امأ

 وه هرابتعاو عتمتلا رايتخا هنع يور نمو دمحأ مامإلا دنع اذهو «نارقلا مث دارفإلا

 .ءاطعو .نسحلاو .ةشئاعو .ريبزلا نباو .سابع نباو ءرمع نبا لضنأل
 ."61ةمركعو .ملاسو .مساقلاو .ديز نب رباجو .دهاجمو .سوواطو

 , 3519نارقلا مث

 , "19 دارفإلا مث .عتمتلا مث . لضفأ نارقلا : ةيفنحلا دنعو

 )١191١( 7376ص .7*ج «ينغملا» .

 )96131١ل( «4ج «عومجملا» ص١88-9؟١.

 ) )191.«؟ج «عئادبلا» ص١75.
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 ؟هب مرحأ امب قطنلا مزلي له ١

 نأ بحتسملاف ةرمعلا دارأ نمف هب مرحي امب قطنلا تدي [ةلئادعلا لاق

 امب قطنلا قحتسا امنإو .«ينم اهلّبقتو يل اهرّسيف «ةرمعلا ُديرا ينإ ٌمهللا» :لوقي

 كلذ هافك ةينلا درجم ىلع رصتقاو ءيشب قطني مل نإف «سابتلالا لوزيل هب مرحي

 . يعفاشلا لاق هبو

 وأ ةيبلتلا اهيلإ فاضنت ىتح ةينلا درجمب مارحإلا دقعني ال :ةفينح وبأ لاقو
 4 م 4 2 ع 3 58

 نارقلا دارأ نإو .«جحلا ديرا ينإ مهللا» :لاق دارفإلا دارأ اذإو .يدهلا قوس
5 8 1 

 , 30119( جحلاو ةرمعلا ديرأ ىف مهللا» :لاق

 :هب مرحأ ام نييعت -

 مارحإلا قلطأ نإف كلامو ةلبانحلا لاق اذهبو .هب مرحأ ام نيعي نأ بحتسيو

 نأ هلو .ًامرحم راصو همارحإ حص ةرمع الو ًاجح نيعي ملو ,.كسنب مارحإلا ىونف
 كسنب مرحأ اذإ كلذكو .ةرمعلا ىلإ هفرص ىلوألاو ءءاش كاسنألا يأ ىلإ هفرصي

 كاسنألا يأ ىلإ هفرص هلف .فاوطلا لبق هيسن مث .-امهب وأ ةرمعب وأ جحب يأ -

 : يلبنحلا ىلعي وبأ يضاقلا لاق .ةرمع هلعجي هنأ دمحأ نع صوصنملاو «ءاش

 راق نامل: لاس اعط 14

 ١٠١ هتدئافو مارحإلا دتع طارتشالا :

 :لوقيف همارحإ دنع طرتشي نأ اعم امهب وأ ةرمعب وأ جحب مرحأ نمل بحتسي

 :نيئيش ديفي طرشلا اذهو .«ينتسبح ثيح يلحمف سباح ينّسبح نإ»

 نأ ,كلذ وحنو ةقفن باهذ وأ «ضرم وأ ودع نم قئاع هقاع اذإ هنأ : (امهدحأ)

  ةيدف مد الف انركذ امل همارحإ نم للحت ىتم هنأ : (يناثلا) . همارحإ نم للحتي

 . هيلع

 طارتشالا زاوج هنأ هنع يور نمو :ةلبانحلا لاق هيلع بترتي امو طارتشالابو

 )١1919( ؟94ص (27”ج «ينغملا» .

 )١1915( ص ,”ج («ينغملا» 7585-7586 .

 فذ



 .دوسألاو .ةمقلع هيلإ بهذو .رامعو .دوعسم نباو ١ يلعو «رمع : مارحإإلا دنع

 ,ةمركعو ءراسي نب ءاطعو «حابر يبأ نب ءاطعو .بيسملا نب ديعسو «حيرشو

 ةشئاع نع ملسم مامإلا جرخأ دقف لَك هللا لوسر ثيدح مهل ةجحلاو .مهريغو

 بلطملا دبع نب ريبزلا تنب ةعابض ىلع ِةلَي يبنلا لخد» :تلاق  اهنع هللا يضر -

 «يجح :4 يبنلا لاقف ةيكاش انأو ٌجحلا ديرأ ينإ :هللا ّلوسر اي :تلاقف
 , 019106 ينتسبح ثيح يلحم نأ يطرتشاو

 : مارحإلا يف ةيبلتلا

 لوقيف ءاهب توصلا عفرب رمأو ءاهلعف لك يبنلا نأل ةنونسم مارحإلا يف ةيبلتلا

 كَل ٌةَمعنلاو دْمَحلا نإ َكيْبَل كَل كيرش ال كيبل كيبل ِمُهّللا َكيِبلِ» : مرحملا

 نامامإلا اهاور امك لك هللا لوسر ةيبلت يه هذهو .«كل َكيِرَش ال .كّلُملاو

 تلك ىلاعت هللا امهمحر ملسمو يراخبلا : ناليلجلا

 نباو سنأ نع يراخبلا هاور امل هتلحار ىلع ىوتسا اذإ اهب ةيادبلا بحتسيو

 ,0115يلهأ هب توتساو .هتلحار بكر امل لَك ىبنلا نأ» :رمع

 :251ةيبلتلاب اهتوص عفرت ال ةأرملا 6

 :رذنملا نبا لاق .اهتقيفر وأ اهسفن عمست ام رادقمب الإ ةيبلتلاب اهتوص ةأرملا عفرت الو
 عمست نأ اهيلع امنإو «ةيبلتلاب اهتوص عفرت ال نأ ةأرملا يف ةنسلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ

 ,ةلباتحلا بهذم وهو .يعفاشلاو .يعازوألاو .كلامو .ءاطع لاق اذهبو ءاهسفن

 .”ج (ينغملا» 3194ص هج «دواد يبأ نئس» 2 ١*١ص «8ج (يوونلا حرشب ملسم حيحص» (1916)

 . 781-787 ص

 ١915( 6886ص 28ج «ملسم حيحصا» ءالا/ ص 28ج «ينامركلا حرشب يراخبلا حيحصا) .

 .الك ص .«8ج ينامركلا حرشب يراخبلا حيحص )١1917(

 .هنم مرحي يذلا تاقيملا وهو لالهإلا عضوم :لّهُملاو .ةيبلتلاب هتوص عفر :لهأ ىنعمو

 . 3 ١9721ص هج «ريثألا نبال «ةياهنلا»

 اال ص 2” ج «ينغملا» (91١1؟4)

 اكدت



 «ناذأ اهل نسي ال اذهلو ءاهب ةنتفلا ةفاخم توصلا عفر اهل هرك امنإو . يأرلا باحصأو

 .ةالصلا يف ةماقإ الو

 ١5 مارحإلل ءاسفنلاو ضئاحلا لاستغا :

 ضئاحلا قح يف وهو .لاجرلل عورشم وه امك ءاسنلل عورشم مارحالل لاستغالا

 ةشئاع نع (هحيحصو يف ملسم مامإلا جرخأ دقف دقف ءامهيف ربخلا دورول دكأ ءاسفنلاو

 .هتدلو يأ ركب يفأ نب دمحمب سيمع تنب ءامسأ تست :تلاق  اهنع هللا يضر -

 ركب ابأ ِهلظ هللا ٌلوسر ٌرمآف «(ةفيلحلا يذ يف عضوم) ةرجشلاب  ءاسفن هببسب تراصف
 «مارحإلل لاستغالا بابحتسا يف ءاسفنلا لثم ضئاحلاو .26190وٌَّلهَتو ّلستخت نأ اهرمأي

 تقولا ىلع ايتأ اذإ ءاسفنلا»و ضئاحلا» :لاق ِِلك يبنلا نأ «هننس» يف دواد وبأ جرخأ دقف

 . """29(تيبلاب فاوطلا ريغ اهلك كسانملا نايضقتو .,نامرحتو «نالستغت

 : مارحاإلل اهباضتخاو ةأرملا بيطت ١ه٠ا/

 .ءاوس بابحتسالا اذه يف ةأرملاو لجرلاو «مارحإلا ديري نمل بيطتلا بحتسي

 يف ءاج دقف ءًاضيأ ةلباتحلا بهذم وهو .هب اوحرص يذلا ةيعفاشلا بهذم اذهو

 بيطتلاو لسغلا نم لجرلل بحتسي ام ةأرملل بحتسيو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا»

 .0557(فظنتلاو

 بيطتلا يف ةأرملا ىلع سأب الو» :- ىلاعت هللا همحر يعفاشلل «مألا» باتك يفو

 هاور يذلا حيحصلا ثيدحلاب يعفاشلا جتحاو . 9""2(مارحالا لبق بيطلا نم تءاش امب

 ٌلوسر ٌبيطأ ثنك» :تلاق - اهنع هللا يضر  ةشئاع نع يراخبلا مامإلا هاور امك ءوه

 .259«تفوطي نأ لبق لحلو «ٌمرحي نيح همارحإل لي هلل

 28ج «عومجملا» . 79ص 2”ج «ينغملا» 2177ص «؛8ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (1919)

 .١7"ص

 )١1970( هج «دواد يبأ نئس» ص١158.

 ."28ص .,؟"ج «ينغملا» (1491)

 )١1959( .؟ج .يعفاشلل «مألا» ص١6١.

 .745ص ,؟ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ء١16ص 27ج .«يعفاشلل «مألا» (1475)
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 هللا همحر  يناساكلل «عئادبلا» يف ءاج دقف .ًاضيأ ةيفنحلا بهذم وه هانركذ امو

 يذلا ةشئاع ثيدحب لدتسا دقو .9"25«بيطلا يف لجرلا يواست ةأرملاو» : ىلاعت

 ال مارحإلا دعب بيطتلا عونمملا نأل ؛مارحإلا دعب بيطلا ةمادتسا زاوج ىلع هانركذ

 يف دواد وبأ هجرخأ امب مارحإلا لبق ءاسنلل بيطتلا زاوج ىلع ًاضيأ لدتساو .251*هلبق

 ٌدمضنف ةكم ىلإ لَك يبنلا عم ُجرخن اًنك» :تلاق  اهنع هللا يضر ةشئاع نع «هننس»
 ىلع لاس انادحإ تقرع اذإف مارحإلا دنع بيطملا كسملاب انهابج - خطلن يأ -

 ىلع تكسي ال هنأل ؛زاوجلا ىلع لدي لكي هتوكسو .«اناهني الف هلي ٌئبنلا هاريف ءاههجو

 0577 ًاعرش زوجي ال ام ىلع وأ لطاب

 نيب : اوج يف قرف نإف .زوجعلاو ةباشلا نيب ةأرملل هبابحتسا وأ بيطلا زاوج ىف قرف الو 4

 ,3"055ةباش ىهو كي هللا لوسر دهع ىف هلعفت تناك  اهنع هللا ىضر - ةشئاع

 ةباش تناك ءاوس .مارحالا دنع ةأرملل بحتسم وهف ءانحلاب باضخلا امو 4

 اهيدي ةأرملا كلدت نأ ةنسلا نم» : هلوق  هنع هللا يضر  رمع نبا نع يور امل ًازوجع وأ

 بهذم اذهو .«بيطلاك مارحإلا دنع بحتساف ءاسنلا ةنيز نم اذه نألو ؛«ءانح يف

  ةيعفاشلا يأ - باحصألا قفتا :اولاق دقف ءًاضيأ ةيعفاشلا بهذم وهو ,2519ةلبانحلا

 مأ جوز اهل ناك ءاوسو ؛ًازوجع وأ ةباش تناك ءاوسو ؛ةأرملل باضخلا بابحتسا ىلع

 .بيطلا يف لوقلا قبس امك هيف امهنيب قرف الف ,مارحإلا ببسب بابحتسالا اذه نأل ؛ال

 يذلا وه ردقلا كلذ نأل ؛هيلع ديزت الو نيعوكلا ىلإ اهيدي بضخت تبضتخا ثيحو

 .اهنم رهظي

 يفو اذه يف ةمكحلاو .ءانحلا نم ءيشب اههجو ةأرملا حسمتو :ًاضيأ ةيعفاشلا لاقو

 دقو ءاههجو فشكب ةرومأم اهنأل ؛اهترشب نول رتسي نأ اولاق امك  اهيفك باضخ

 تيطلاك' مارحإلا دنع يحشساف ءاشللا ةنيزلا نم :ءيحلا نآلو < ًابقيأ نانفكلا' كقكي
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 يل لاق» :تلاق  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع «نيحيحصلا» يف ءاج دقف رعشلا ليجرتو ش
 , 2352( جحلاب يلهأو يطشتماو كس أر يضفناو ,كترمع يعد : هد هللا لوسر

 ١5٠ - (305؟")هيلع رداقلا عتمتملا ىلع يدهلا توجو :

 نم وهو جحلا رهشأ يف ةرمعب ّلهأ نم نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ :رذنملا نبا لاق
 ,ةكمب ماقأو .ةرمعلا لاعفأ نم غرفف ةكم مدقو .- ةكم لهأ ريغ نم ل لهأ

 أ دل: رايب اب ل نسل . يذلا نم بما امف حلا ىلإ ةرسشلاب مت نمف)»

 دجْسَملا يرضاح ُهلِهأ نكي مل نمل كلذ ًةلماك ةرْشَع كلت مْعِجر اذإ ٍةعْبسو ٌجحلا يف

 06ج مارحلا

 :(9*5هنم بجاولا رادقمو .ىدهلاب دوصقملا ١

 ,ةاشلا وه عتمتلا يده يف دارملا نكلو ؛منغلاو رقبلاو لبإلا ىلع عقي 0 5

 ةرقب وأ َةَنَدَب حبذ نإ هنأو متمتملا نع يفت اهناو ءاهراوج قلع ملعلا له عمجأ كلذلو

 وأ ةندبلا نم يأ  امهدحأ نم عبسلا وه هيلع بجاولا نأل 0 داز دّقف ءهسفن نع

 تقرفلا

 يدهلا بوجو طورش 7 لوم

 . جحلا رهش أ يف ة ةرمعلاب مرحي نأ : (ًالوأ)

 ."ج «جاتحملا ةياهن» .١55-١55ص .48ج «عومجملا» 15١. ص .؟ج .يعفاشلل «مألا» )١1919(

 .757ص

 .١ا/ل"ثص 37ج (عئادبلا» 2:59ص .7”ج «ينغملا» ةلدئضا

 )١191( ةيآ .:ةرقبلا ةروس] 195[.

 . 177ص .؟ج «عئادبلا» «459ص .*”ج «ينغملا» (19"؟)

 .”ج («جاتحملا ةياهن» .١ا/"ص .؟ج «عئادبلا» 47١ "٠14 ص جا (ينغملا» وعم
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 .هترمعل هيف مرحأ يذلا هماع نم جحي نأ :(يناثلا)

 .ةالصلا هيف رصقت ًاديعب ًارفس جحلاو ةرمعلا نيب رفاسي ال نأ :(ثلاثلا)

 . جحلاب همارحإ لبق ةرمعلا همارحإ نم لحي نأ :(عبارلا)

 هنيب نمو «مرحلا لهأ مهو ءمارحلا دجسملا يرضاح نم نوكي ال نأ :(سماخلا)

 . يعفاشلا لاق هبو ءاطع نع كلذ يورو «دمحأ هيلع صن ءرصقلا ةفاسم نود ةكم نيبو

 .تاقيملا نود مهلزانم تناك نم مه :ةيفنحلا لاقو .ةكم لهأ مه : كلام لاقو

 :30559يدهلا بوجو تقو ١٠٠

 ةفينح يبأ لوق وهو . جحلاب مرحأ اذإ بجي هنأ - ىلاعت هللا همحر  دمحأ مامإلا نع

 نعو .«يْدَهلا نم َرَسيتسا امف ٌجحلا ىلإ ةرمُعلاب َعّنِمَت نمف» : ىلاعت هلوقل يعفاشلاو
 نأل ؛كلام لوق وهو «ةفرعب فقو اذإ يدهلا هيلع بجي هنأ :ىرخأ ةياور دمحأ ماماإلا

 الإ كلذ لصحي الو .هنم جحلا دوجو دعب لصحي امنإ جحلا يف ةرمعلاب عتمتملا

 .«ةفرع جحلا» :لاق كك يبنلا نآل ؛فوقولاب

 (٠ يدهلا حبذ تقو 052 :

 وبأو كلام لاق هبو ,ةلبانحلا بهذم اذهو .رحنلا موي وهف يدهلا حبذ تقو امأ

 يده حبذ هيف زوجي الف .«ةيحضألا حبذ هيف زوجي ال رحنلا موي لبق ام نأل ؛ ةفينح

 . عتمتلا

 الب جحلاب مارحإلا دعب هحبذ زوجيو ءرحنلا موي هحبذ لضفألا :ةيعفاشلا لاقو

 زاوج :(امهحصأ) :مهبهذم يف نالوقف ةرمعلا لاعفأ نم غارفلا دعب امأ ,مهدنع فالخ

 .اهنم غارفلا لبقو ةرمعلاب مرحأ اذإ هحبذ زاوجب لوق مهبهذم يفو .ةرمعلا دعب هحبذ

 ١. الك ص 28ج «عومجملا» . 47ه ص 27ج (ينغملا» (5*19)

 ةياهن» .ه5١ص « ١ج «جاتحملا ينغم) ١/9 «٠ ص 28ج «عومجملا» 2. 176 ص 237ج (ينغملا» (19*ه)

 ١7. 4ص .7ج «عئادبلا» 1”7١27ص .7*ج «جاتحملا
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 :(1599ىدهلا حبذ ناكم 6

 ًافوكعُم يذهلاو» : ىلاعت هلوقل هريغ يف زوجي الف « مرحلاف يدهلا حبذ ناكم امأو

 نمف# : ىلاعت هلوقل عتمتلا يده هنم دارملاو .مرحلا وه هلحمو 117 ةلحم علي نأ

 تيب ىلإ ىدهي امل مسا يدهلاو ,294يْدَهلا نم رَسْيَتسا امف ٌجَحلا ىلإ ةرمُعلاب ٌعتمت
 .- هيلإ لقنيو ثعبي يأ - مارحلا هللا

 ١165 تمتملا ىلع بجاولا يدهلا ةمص 015١

 نيب عمجلل هقيفوتل ىلاعت هلل ًاركش بجو عتمتملا ىلع بجاولا يدهلا نإو اذه
 ناك ةاش هيده نم لكأي نأ عتمتملل زاج فييكتلا اذه ىلعو .دحاو رفسب جحلاو ةرمعلا

 ثلثلا لكأي نأ هلو ءًاريقف وأ مُعطُملا ناك ًاينغ ءاش نم معطي نأ هلو «ةرقب وأ ةندب وأ

 لعفي امك .ءاينغأ وأ ءارقف اوناك ءاوس «هناريجو هبراقأل ثلثلا يدهيو .ثلثلاب قدصتيو

 ."1؛74ريقفلا ٌسئابلا اوُمعطأو اهنم اولكف : لجو زع هلوقل ةيحضالاب

 (11؛9؟عتمتملا ىلع مايصلا بجي ىتم 17

 وهو .مايصلا ىلإ لقتنا يدهلا دجي مل اذإ عتمتملا نأ يف ملعلا لهأ نيب فالخ ال

 يف يدهلا ىلع ةردقلا ربتعتو .هلهأ ىلإ عجر اذإ مايأ ةعبسو جحلا يف مايأ ةثالث مايص

 ًاسح هنع هزجنع ناك ءاوسو.:ةريغ يف وأ هدلب يف هيلع ردقأ ءاوس . مرحلا وهو  ةعضوم

 هلثم نمث نم رثكأب هدجو نأب ًاعرش هنع زجع وأ ءهنمث كلمي مل وأ يدهلا دجي مل نأب
 .كلذ وحنو ءهنمث ىلإ وأ هيلإ ًاجاتحم ناك وأ . ةيعفاشلا هلاق ام ىلع

 موي ةثالثلا رخآ نوكيو ,ةفرع مويو جحلاب همارحإ نيب ام مايأ ةثالثلا مايص بحتسي دسيو

 . مهريغو يأرلا باحصأو كلامو ةلبانحلا لوق اذهو ,ةفرع

  95١ص «؟ج (عئادبلا» ١١174 7ص .”ج (جاتحملا ةياهن» ١”.

 ١19*0( ةيآ : حتفلا ةروس] 6[. )١198( ةيآ : ةرقبلا ةروس] ١95[.

 .[78 ةيآ : جحلا ةروس] )١1940( . 4١ص 57ج «عئادبلا» (1999)

 جا «جاتحملا ةياهن» ؛1-١11754ا/*ص 23ج «عئادبلا» 2 57-17/8ص 27ج «ينغمل ا) (1951)

 .1”7١875١7ص

 اكوا



 اذإ وهف اهموص زاوج تقو امأ .ةفرع لبق مايألا هذه مايص بحتسملا ةيعفاشلا دنعو

 . ةرمعلا نم لح اذإ هنأ دمحأ مامإلا نعو . ةيفنحلاو ةلبانحلا بهذم اذهو «ةرمعلاب مرحأ

 رايتخالا تقو امأف ,زاوج تقوو ,بابحتسا تقو :ناتقو ًاضيأ اهلف ةعبسلا مايألا امأو

 . قيرشتلا مايأ يضمت نأ ذنمف زاوجلا تقو امأو .هلهأ ىلإ عجر اذإف

 : 25؛9ءايصلاو يدهلا 5 عتمتملاك نراقلا

 ع 6 نإ موصلاو .هدجو نإ هيلع يدهلا بوجو ىف عتمتملا همكح نراقلاو

 بجو هلجأل اميف عتمتملا ىنعم يف هنأل ؛ريقفلاو ينغلل همحل نم لكألا ةحابإو .ءهدجي

 .دحاو رفس يف ةرمعلاو ةحجحلا نيب عمجلا وهو .يدهلا

 ؟لعفت اذام تضاح اذإ ةعتمتملا 8

 لبق تسفن وأ تضاحف  ةرمعلا مارحإب ةمرحم يأ  ةعتمتم ةكم تلخد اذإ ةأرملا

 ىلع ةالص الو ؛ةالص تيبلاب فاوطلا نأل ؛تيبلاب فوطت نأ اهل زجي مل «ةرمعلل فاوطلا

 اهترمع نم لحت نأ اهنكمي الو ,دجسملا لوخد نم ةعونمم اهنآلو ؛ءاسفنلا وأ ضئاحلا

 ريصتو اهترمع عم جحلاب تمرحأ جحلا تاوف تيشخ نإ نكلو .تيبلاب فطت مل ام
 لهأ نم ريثكو «يعفاشلاو ,يعازوألاو .كلام لوق وهو «ةلبانحلا بهذم اذهو «.ةنراق

 . ملعلا

 - ىلاعت هللا همحر  ةفينح وبأ جتحاو . جحلاب لهتو ةرمعلا ضفرت : ةفينح وبأ لاقو

 «تيبلاب فطأ مل ضئاح انأو ةكم ىلإ ٌتمدقف ةرمعب انْلَلِهأ» :تلاق ةشئاع نع يور امب

 كَسأر يضقنا :لاقف لي هللا لوسرل كلذ ٌتوكشف ءةورملاو افصلا نيب َمسأ ملو
 ّجحلا انيضق املف ,ٌتلعفف :ٌةشئاع تلاق .ةرمعلا يعدو .جحلاب يّلهأو يطشتماو

 حف نم اهي ناكمو ميلا ىلإ رك يبأ نب نمحرلا دبع عم لك هللا لوسر ينلسرأ
 اذهو .«كترمع ناكم ةرمع هذه : للي لاقف ءهعم ترمتعاف - مرحلا ضرأ جراخ وهو

 جحب تمرحأو . اهترمع نع تلختو تكرت يأ  اهترمع تضفر اهنأ ىلع لدي ثيدحلا

 ١. 74ص , ؟ج «عئادبلا» (1455

 اكوا



 .«يطشتماو» : هلوق : (يناثلا) .«كترمع يعد» للي هلوق :(لوألا) :ةثالث هوجو نم

 , 055(كترمع ناكم ةرمع هذهو» : هلوق : (ثلاثلا)

 هللا يضر  ةشئاع تلبقأو» :هيفو .رباج ثيدح روهمجلا لوقل ةجحلاو 7

 ةبعكلاب انفط انمدق اذإ ىتح  تضاح يأ ٌثكرع ٍفرسب انك اذإ ىتح ةرمعب  اهنع
 ,يكبت اهدجوف  اهنع هللا يضر  ةشئاع ىلع لي هللا لوسر لخد مث ءةورملاو افصلاو

 ْفطأ ملو .للحأ ملو ٌسانلا لح دقو ٌتضح دق ينأ ينأش :تلاق ؟كئأش ام :لاقف
 مدآ تانب ىلع هللا هبتك ٌرمأ اذه : يك لاقف .نآلا ّجحلا ىلإ نوبهذي سانلاو «تيبلاب

 ةبعكلاب ٌتفط ُترهط اذإ ىتح فقاوملا ٌتفقوو ٌتلعفف .جحلاب يّلهأ مث يلستغاف

 اي :ةشئاع تلاقف .اعيمج كترمعو كجح نم تللح دق : لَك لاق مث «ةورملاو افصلاو

 تعذاف: هو لاق تحج نع كيبلاب طا ل يلا :ىدفن' يف للا ىلإ هللا لوصر
 هاور ثيدحلا اذهو .«ميعنتلا نم اهرمعاف ركب يبأ نب نمحرلا دبع  نمحرلا دبع اي اهب

 يضر  ةشئاع نع سوواط نع ًاضيأ ملسم مامإلا ىورو .«هحيحص» يف ملسم مامإلا

 ٌتضاح ىتح تيبلاب فطت ملو  ةكم ىلإ يأ  تمدقف ٍةرمعب تّلهأ اهنأ» : اهنع هللا
 كفاوط كعسي .رفنلا موي لَك يبنلا اهل لاقف .ٌجحلاب تّلهأ دقو ءاهّلك كسانملا ثكسنف

 دعب ترمتعاف ميعنتلا ىلإ نمحرلادبع عم اهب ٌتعبف تبأف .كترمعو كّجحل
 , 29440, حلا

 ةرمعلا ىلع جحلا لاخدإ نألو ,روهمجلا هيلإ بهذ ام ىلع نالدي ناثيدحلا ناذهو

 كي يبنلا رمأ دقو . ىلوأ تاوفلا ةيشخ عمف .جحلا تاوف ةيشخ ريغ نم عامجإلاب ٌرئاج
 ءاقب عم جحلا ناكمإ عمو .ةرمعلا عم جحلاب لهي نأ عادولا ةجح يف يده هعم ناك نم

 ضئاحلا نآلو .«هلل ةرمُعلاو ٌجحلا اوُمتاو» :ىلاعت هللا لوقل اهضفر زوجي ال ةرمعلا

 : لَو هلوق نأ لمتحيو . ضئاحلا ريغك اهضفر زجي ملف ررض الب اهترمع مامتإ نم ةنكمتم
 لخدت اهنإف ةرمعلا لاعفأ يعد وأ ءاهعم جحلاب يّلهأو اهلاحب اهيعد يأ «ةرمعلا يعد»
 .054؛*”محلا لاعفأ يف

 .0١1١1-١"*حص 28ج «يورنلا حرشب ملسم حيحص»و . 58١-487 ص 2” ج (ينغملا» (515

 .1908-166 .1 65ص .8ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصو (1545)

 . 4875-5817 ص 2” ج (ينغملا» )1١5565(
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 للك يبنلا لوق عم كلذ يف اهتبغرو ميعنتلا نم  اهنع هللا يضر  ةشئاع رامتعا امأو

 امك ةدرفنم ةرمع تدارأ  اهنع هللا يضر  اهنإف .«كترمعو كجحل كفاوط كعسيو» :اهل
 اهل لاق .جحلا لاعفأ يف ةجردنم ريغ ةدرفنم ةرمع ترمتعا املف .سانلا يقابل لصح

 تنك يتلا يأ ,؛كترمع ناكم هذه :(ثيدحلا تاياور ضعب يف ءاج امك) هيي يبنلا

 لاقي اذكهو . كلذ نم ضيحلا كعنمف جحلا لاعفأب ةجردنم ريغ ةدرفنم اهلوصح نيديرت

 ةرمعو درفنم جحب نوعجري : يأ ,جحب عجرأو ةرمعو جحب سانلا عجري :اهلوق ىنعم يف
  اهنع هللا يضر  ةشئاع ةديسلا تصرح امنإو .ةدرفنم ةرمع يل سيلو انأ عجرأو «ةدرفنم
 هبحت اميف  اهنع هللا يضر  ةشئاع قفاوي ِْلكك ناك دقو .2"؛”اهلاعفأ رثكتل كلذ ىلع

 ثيدحلا اذه تاياور ضعب يف رباج نع ملسم مامإلا ىور دقف ءزئاج وه اميف هاوهتو

 يذلاو .ماركلا هباحصأو  اهنع هللا يضر  ةشئاع هتجوز هعمو - ِةْلَو يبنلا ةجح ثيدح -
 يشلا  ةشئاع يأ  ْتَيوَه اذإ ًالهس وي هللا لوسر ناكو» :-رباج لوق - لبق نم هانيور
 .«ميعنتلا نم ةرمعب تّلهأف .ركب يبأ نب نمحرلادبع عم اهلسرأف .هيلع اهَعَبات

 صقن ال ةشئاع تيوه اذإ هانعم :اذه رباج لوق ىلع هقيلعت يف يوونلا مامإلا لاق

 ءالهس لك ناكو :رباج لوقو .هيلإ اهباجأ ,هريغو رامتعالا اهبلط لثم ؛نيدلا يف هيف
 : ىلاعت هللا :لاق' امك .«قلخلا يف ارسيم ًافيطل + لئامشلا ميزك ءقلخلا لهس : يأ
 : ىلاعت هللا لاق .جاوزألا ةرشاعم نيسجح ىلع ةلالد هيفو ؛ # ميظع ٍقلْخ ىلعل كنإو»

 .25؛0ةعاطلا باب نم ناك اميف اميس ال «فورعملاب َنهورشاعو»

 .«يطشتماو كس ر يضقنا» لَ هلوق هيفو فانحألا هب جتحا يذلا ثيدحلا امأو

 ىلع لدي وأ مزلي ام ةرابعلا هذه يف سيل نكلو .ملسم مامإلا هاور حيحص ثيدحلاف
 لاطبإ هنم مزلي الف» :ةرابعلا هذه ىلع هقيلعت يف يوونلا مامإلا لاق «ةرمعلا لاطبإ

 ءًارعش فتني ال ثيحب مارحإلا يف اندنع نازئاج طاشتمالاو سأرلا ضقن نأل ؛ةرمعلا
 اهنأ ىلع  اهنع هللا يضر  ةشئاع لعف ءاملعلا لوأتو .رذعل الإ طاشتمالا هركي نكلو

 دارملا سيل :ليقو .طاشتمالا اهل حابأف .ىذأ اهسأر يف ناك نأب .ةروذعم تناك

 )١1145( 28ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» ص١4١.

 ةروس يف « ميظع قلخ ىلعل كنإو» : ةيآو ١١١21ص 24ج («يوونلا حرشب ملسم حيحص)» ةطحتخف)

 اهمقرو ءاسنلا ةروس يف *فورعملاب نهورشاعو# :ةياو 24 اهمقرو ملقلا 19.
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 اهمارحإل لسغلل عباصألاب رعشلا حيرست لب طشملاب طاشتمالا ةقيقح انه طاشتمالاب

 حصي الف لي هلعف امكو ,بودنملا وه امك اهسأر تدبل دق تناك نإ اميس ال جحلاب

 لوق حجارلاو .©"*؛”هضقن اذه نم مزليو اهرعش عيمج ىلإ ءاملا لاصيإب الإ اهلسغ

 .هب اوجتحا امل روهمجلا

 :2"؟؛9محلا تاوف يشخ اذإ عتمتملا 0١

 عتمتملا كلذكو .ًانراق ريصيو جحلاب مرحي هنإف «جحلا تاوف يشخ اذإ عتمتم لكو

 .ًانراق ريصيف اهعم جحلاب لهي لب هترمع نم هل لحي ال هنإف ,ءيده هعم يذلا

 ريغب ًانراق ناكو زاج تاوفلا فوخ ريغ نم فاوطلا لبق ةرمعلا ىلع جحلا لخدأ ولو
 فاوطلا دعب امأ .هلكك يبنلا نع هاورو  هنع هللا يضر  رمع نبا كلذ لعف دقو .فالخ

 نع يورو روث وبأو ,يعفاشلاو «ةلبانحلا لاق اذهبو ًانراق ريصي الو كلذ هل سيلف

 . ءاطع

 مارحإ ىلع جحلا لخدأ هنأل ؟ ةقفينح يبأ نع كلذ يكحو راق دعب : كلام لاقو

 :جحلا تاوف تفاخ اذإ ةعتمتملا ةأرملا 5

 «ةنراق ريصتف لجرلاك جحلاب مرحت اهنإف .جحلا تاوف تفاخ اذإ ةعتمتملا ةأرملاو

 .ةنراق ريصتف اهعم جحلاب لهت لب ءاهترمع نم لحتال اهنإف يدهلا اهعم ناك اذإ كلذكو

 .ةعتمتملل ةبسنلاب ًاضيأ لاقي عتمتملل ةبسنلاب ةرمعلا ىلع جحلا لاخدإ نع هانلق امو

 عبارلا بلطملا

 :راصحإلاو رّصحملا فيرعت - +١67

 وأ ضرملا هرصحأ :لاقي «سبحلاو عنملا :راصحإلا :ريثألا نبال «ةياهنلا» يف ءاج

 )١554( 28ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» ص١4٠١.

 )١959( 484ص («”ج (ينغملا» .

 اكل



 وه راصحإللاو .عونمملا وه رّصحُملاف ياك“ يح وهف .هدصقم نم هعنم اذإ ناطلسلا

 . عنملا

 همارحإ بجوم يف يضملا نع عنم مث .مرحأ نمل مسا رّصحملا : عرشلا فرع يفو

 .2*ًاعرش وأ ةقيقح هب مرحأ ام مامتإ نم ًاعرش هب دتعي عنامب

 (01059؟راصحإلا نوكي مب 1

 عناملا ودعلا ناك ءاوس .ودعلا نم نوكي ًارّصحم مرحملا هب ريصي يذلا راصحإلا

 بجوم يف يضملا نع مرحملا وعر امك ناجحا ىنعم ققحتل املسم وأ ارفاك

 , #2100 يدهلا نم ٌرَسيتسا امف مترصحا نإف#» : ىلاعت هلوق مومع تحت لخديف .همارحإ

 ةرمع وأ جحب ًامرحم مرحملا ناك ءاوسو .ءاملعلا قافتا لحم ودعلا نم راصحإلاو

 راصحإلا نأ كلام نع يكحو . يعفاشلاو , ةفينح يبأو .لبنح نب دمحأ لوق يف امهب وأ

 همحر  يلبنحلا ةمادق نبا لاق . تاوفلا فاخي ال هنأل ؛ةرمعب مرحأ نمل ةبسنلاب نوكي ال

 :ةيآلا نأل حيحصب سيل» :كلام نع يكحملا لوقلا اذه نغا ءينتملا» يف ع ىلاعت هللا

 للك يبنلا ناكو ةيبيدحلا رصح يف تلزن «يدهلا نم رسيتسا امف مترصحا نإفإ

 اهم اولخف ةرمعب نيمرحم هباحصأو

 وأ سبحلا وأ ,«جحلا ةقفن عايض وأ ضرملا ببسب راصحإلا ناك اذإ امأ 64

 , عناوملا هذهب راصحإلا ققحت رابتعا يف ءاهقفلا فلتخا دقف .عناوملا نم كلذ وحن

 رصح ريغب ةفرشملا ةبعكلا ىلإ لوصولا هيلع رذعتي نم نأ ةلبانحلا بهذم يف روهشملاف
 يف تبثي الو ءًارصحم ربتعي ال هنأ .كلذ وحنو ةقفن باهذ وأ جرع وأ ضرم نم ودعلا

 .قاحسإو « يعفاشلاو ,كلام لاق هبو ؛مارحإلا نم للحتلا وهو .راصحإلا مكح هقح

 للحتلا هلو اضم هب ريصيو :ًاراضتلإ روت هنأ ىرخأ ةياور 50 مامإلا نعو

 .روث يبأو «ةيفنحلاو «يروثلاو .يعخنلاو .ءاطع لوق وهو ,كلذب

 ."86ص .١1ج «ريثألا نبال (ةياهنلا» )١1960(

 . 76١ص 237ج «عئادبلا» )١1961(

 . ١68-١75 ص .؟7ج «عئادبلا» ,”ه 5ص ."”ج «ينغسلا» )١1967(

 .[ع55١ ةيآ :ةرثبلا ةروس] )*١1989(

 انحاذوا



 نم رسيتسا امف مُتْرصحأ نإف» :ىلاعت هلوق مومع :(ًالوأ) :لوقلا اذهل ةجحلاو
 .هوحنو ضرملا نم نوكي ودعلا نم نوكي امك عنملاو .عنملا وه راصحإلاو .#يدهلا
 هل للحتلا زاوج نم كلذ ىلع بترتي امو .ودعلا نم ًارصحم مرحملا ريصي امنإ :(ًايناث)
 نم هقحلي امل ريسيتلاو هيفرتلا ىلإ ةجاحلا وهو « هريغو ضرملا يف دوجوم وه ىنعمل

 ةققحتم ريسيتلاو هيفرتلا ىلإ ةجاحلاو ,ةديدم ةدم امرحم هئاقبإب جرحلاو ةقشملاو ررضلا
 ىلوأ وه لب .مرحملا قح يف همكح تبثيو ,راصحإلا هب ققحتيف .هوحنو ضرملا يف
 راصحإلا عفديف «لاتقلاب ودعلا رش عفد هنكمي دق هنأل ؛ للحتلا وهو .مكحلا اذه توبشب

 رابتعاف ءًارذع ودعلاب راصحإلا ربتعا اذإف ءهسفن نع ضرملا عفد هنكمي الو ءهسفن نع
 . ىلوأ ًارذع ضرملاب راصحإلا

 ١6 9اهنم مرحملا اهجوز تومب ةرصحم ريصت ةمرحملا ةأرملا 350 (:

 ربتعت اهنإف مرحملا وأ جوزلا تامف .مرحم اهعم وأ اهجوز اهعمو ةأرملا تمرحأ اذإ

 الب - ةرمعلا وأ جحلا يأ  مارحإلا بجوم يف يضملا نم ًاعرش ةعونمم اهنأل ؛ةرصحم
 مرحم اهلو عوطتلا ةجحب تمرحأ اذإ كلذكو .جوزلا مدع دنع اهبراقأ نم مرحم الو جوز

 ةجح نم اهعنمي نأ جوزلل نأل ؛ةرصحم ريصت جحلا نم اهجوز اهعنمف «جوزو اهبراقأ نم
 تراصف ءًاعرش ةعونمم جوزلا عنمب تراصف . عوطتلا موص نم عنمي نأ هل نأ امك عوطتلا

 .هوحنو ودعلاب ةقيقح عونمملاك ةرصحم

 ةرصحم يهف ..جوز الو اهل مرحم الو مالسإلا ةجحب ةأرملا تمرحأ نإو 07

 عنم نم ىوقأ عنملا اذهو .ىلاعت هللا قحل مارحإلا بجوم يف يضملا نع ةعونمم اهنأل

 لهأ جورخ دنع جحلل اهتقفنو هتقفن ىلع ةعاطتسا اهلو .مرحم اهل ناك ول نكلو .دابعلا

 .جحلا ةضيرف نم اهعنم هل سيل هنأل ؛اهجوز اهعنم ولو ةرصحم نوكت الف ,جحلل اهدلب
 .ناضمر مايصو ةبوتكملا تاولصلاك ضئارفلا نم اهعنم هل سيل امك

 :راصحإلا مكح 64

 ) )1١965الك" ص .؟ج «عئادبلا» ١.



 : 06 *مارحإلا نم للحتلا راوج : ًالوأ

 هيفو .«يْذَهلا نم َرَسيتسا امف متْرصحأ ْنَِقِه : ىلاعت هلوق زاوجلا اذه ليلدو
 ارلجت نأ متذزأو .«ةرمعلاو»:نيحتلا .مامنإ نع ا نإف  ملعأ هللاو  هانعمو رامضإ

 مارحإلا خسف وه للحتلاو . يدهلا نم را ام اوحبذاف - مكمارحإ نم اوللحتت يأ -
 .اعرش هل عوضوملا قيرطلاب هنم جورخلاو

 .ملعلا لهأ رثكأ لوق يف يدهلا حبذ ,راصحإلا ببسب همارحإ نم للحت نم ىلعو
 نبا ٌدر دقو .هنم طيرفت ريغ نم هل حيبأ للحت هنأل ؛ يده هيلع سيل :كلام نع يكحو

 لوق يأ حيحصب سيلو» :لاقف ,كلام نع يكحملا لوقلا اذه ىلع يلبنحلا ةمادق

 نم رسيتسا امف ْمُترصحأ نإف» :لاق ىلاعت هللا نأل ؛_ هنع يكحملا كلام

 . 29004 يدهلا

 هعم ناك نإف .هحبذ لبق ّلحلا هل سيلف يدهلا ىلع رصحملا ردق اذإو -64
 كلذ ىف هيزجيو ؛ءارشلا هنكمأ نإ هؤارش همزل هعم نكي مل نإو .هأزجأ هقاس دق يده

 صن مرحلا ضرأ وأ لحلا ضرأ يف هرصح عضوم يف هحبذي نأ هلو ةَنَدَب عبس وأ ةاش
 .هعضوم يف هيده رحن لَك يبنلا نأل ؛يعفاشلاو .كلام لوق وهو ,دمحأ هيلع

 ءىطاويو كانه ىلإ هثعبيف مرحلا ضرأ يف الإ هيده رحن رصحملل سيل :دمحأ نعو

 ىلإ يدهلاب ثعبي :اولاق دقف ةيفنحلا لوق اذهو هيف للحتي تقو يف هرحن ىلع الجر
 نم للحتي ال حبذي مل امو .هنع حبذيف ايده هب هل ىرتشيل هنمثب ثعبي وأ .مرحلا
 , 055” همارحإ

 نأل ؛هرصح تقو هيده رحنو للحتلا هلف ةرمعب يرد رصحملا ناك ىتمو

 موي لبق - ةيبيدحلا يف يأ اهب مهاياده اورحنو اوّلح ةيبيدحلا نمز هباحصأو َةْكَي يبنلا
 .رحنلا

 ."ه 5ص .ج «ينغملا» .17ص .؟ج «عئادبلا» )١1988(

 .؟”55ص ,”ج (ينغملا» )١1985(

 .117-178/ص .7ج «عئادبلا» .*881ها/ ص .”ج «ينغملا» (19619)

 ا



 نع نيتياورلا ىدحإ يف لعفي كلذكف ءًانراق وأ ًادرفم جحب ًامرحم رصحملا ناك نإو

 وهو (- ىحضألا ديع نم لوألا مويلا وهو .ةجحلا يذ نم رشاعلا موي يأ - رحنلا موي

 , "6لمحمو فسوي ىبأ لوق

 هترمع مامتإل يضمي نأ هيلعف ؛هللحت لبق رصحملا نع رصحلا لاز اذإو 2 ١

 , 036؟ةرمع لمعب

 .ءارش ريغب وأ ءارشب هليصحت ىلع ردقي الو يده رصحملا عم نكي مل نإف - ١7

 اذهو ءمايصلا دعب الإ للحتي نأ هل سيلو .همارحإ نم ّلحي مث .مايأ ةرشع مايص هيلعف

 . ةلبانحلا بهذم

 ًاجاتحم ناك وأ هنمث دجي ملو عم نكي مل نأب يدهلا دجي مل نإ :ةيعفاشلا لاقو

 ةميقب ماعط وهو ءالدب هل نأ رهظألاف ,هلحم يف هلثم نمث نم رثكأب عابي ناك وأ ءهنمث ىلإ

 دم لك نع ءاش ثيح ماص ماعطلا نع زجع نإف ءءارقفلا ىلع هعزوي (يدهلا) ةاشلا
 . مايأ ةرشع مايص وه يدهلا نع لدبلا :ةيعفاشلا دنع يناثلا لوقلاو .موي مايص ماعط

 عفدل عرش امنإ للحتلا نأل ؛رهظألا يف لاحلا يف للحتلا موصلا ىلإ لقتنا اذإ هلو

 ىلع ماقملاب هررضتل هقحلت ةقشملا نإف .مايصلا دعب الإ للحتلا مدعب انلق ولف .ةقشملا

 . "2”"9همارحإ

 :راصحإلا دنع هرثأو .مارحإلا دنع طارتشالا ١6

 هتقفن تعاض وأ .ضرم ىتم همارحإ نم لحي هنأ همارحإ ءادتبا ىف طرتشا ولو

 نم هريغب وأ ودعب راصحإ هباصأ اذإ همارحإ نم للحتلا هل زوجي دإ هراصحإ دنع هرثأ هل

 . 18١ ص ؛؟ج «عئادبلا» ."هو ص .؛7ج «ينغملا» (1454)

 . "09 ص .ج «ينغملا» )١1969(

 , ه7 ه-ه379 غ ص ١١٠ج «جاتحملا ينغم» 07”ك١ ص ,”ج «ينغملا» (1950)

0 



 , 01310هريغ الو ءاضق الو يده دل هيلع ءيش الو , عناوملا

 لوانت هل حابي ًالالح هتروريص راصحإلا ببسب مارحإلا نم للحتلا مكحو 84

 لبق ناك امك يلاللح دوعيف ؛- عناملا رظاحلا لاوزل مارحإلا هرظح ام عيمج

 قفطحتم]

 :29959راصحإلل يناثلا مكحلا :ًايناث 6١ه

 لوقلا ةصالخو .للحتلا دعب .هب مرحأ ام ءاضق بوجو وه راصحالل يناثلا مكحلاو

 ال ةرمعلاب مرحأ وأ ءريغ ال ةجحلاب مرحأ دق نوكي نأ امإ :ولخي ال رصحملا نإ :هيف

 دنع جحلا تقو يقب نإف ريغ ال ةجحلاب مرحأ ناك نإف .ًانراق ناك نأب امهب مرحأ وأ ءريغ

 هيلع ةرمع الو ةين هيلع سيلو جحو مرحأ كلذ هماع نم جحي نأ دارأو .راصحألا لاوز

 موزل امأو ,ةجحلل ءاضقلا ةين نم دب الو ,ةرمعو ةجح ءاضق هيلعف ةنسلا تضم نإو

 .هيف للحت يذلا هماع يف جحلا تاوفلف ةرمعلا

 .ةرمعب ةرمعو ةجحب ةجح

 نأ هلو ءاهيف عورشلاب هيلع اهبوجول اهؤاضق همزل ريغ ال ةرمعب همارحإ ناك نإو

 .نيعم تقو اهل سيل هنأل ؛ءاش تقو يأ يف اهيضقي

 ءاضق امأ ,نيترمعو ةجح ءاضق هيلعف ءانراق ناك نأب ةجحلاو ةرمعلاب مرحأ ناك نإو

 .كلذ هماع يف جحلا تاوفلف ىرخأ ةرمع امأو ءامهيف عورشلاب امهبوجولف ةرمعو ةجح

 . ةيفنحلا دنع اذهو

 مرحم نراقلا نأ هلصأ ىلع ءانب ةدحاو ةجح الإ هيلع سيلف : يعفاشلا دنع امأو

 درفملاو  جحلاب درفملا مكح همكح ناكف ةجحلا يف ةرمعلا مارحإ لحديو ءدحاو مارحإب

 .نراقلا اذكف دنع ةدحاو ةجح ءاضق الإ هيلع بجي ال رصحا اذإ جحلاب

 )١1951( ص 2”ج «ينغملا» 54

 .؟ج «عئادبلا» (195؟) ص١86١.

 27ج «عئادبلا» ةددتس) ص١875 2.187



 سماخلا بلطملا

 اهيف بجي امو مارحإلا تاروظحم

 :ثحبلا جهنمو ديهمت - 165

 : (يناثلا)»و . جحلا داسف بجوي : (لوألا) :ناعون لصألا يف مارحإلا تاروظحم نإ
 . هداسف تفنرجوي ال

 . عامجلا وهف جحلا داسف بجوي يذلا لوألا عونلا امأ

 اهضعبو .سابللا ىلإ عجري اهضعب عاونأف .هداسف بجوي ال يذلا يناثلا عونلا امأو
 هب لصتي امو عامجلا عباوت ىلإ عجري اهضعبو .هارجم يرجي امو بيطلا ىلإ عجري
 . ةيلوقلا تافرصتلا ىلإ عجري اهضعبو .ديصلا ىلإ عجري اهضعبو

 : يلاتلا وحنلا ىلع عورف ىلإ بلطملا اذه مسقن اذه ىلعو

 .(عامجلا) جحلل ةدسفملا مارحإلا تاروظحم :لوألا عرفلا

 . عامجلا عباوتب ةقلعتملا مارحإلا تاروظحم : يناثلا عرفلا

 .سابللاب ةقلعتملا تاروظحملا :ثلاثلا عرفلا

 .بيطلاب ةقلعتملا تاروظحملا : عبارلا عرفلا

 .بيطلا ىرجم يرجي امب ةقلعتملا تاروظحملا :سماخلا عرفلا

 .ديصلاب ةقلعتملا تاروظحملا :سداسلا عرفلا

 .ةيلعفلاو ةيلوقلا تافرصتلا نم تاروظحملا : عباسلا عرفلا

 اكليل



 لوألا عرفلا

 جحلل ةدسفملا مارحإلا تاروظحم

 (عامجلا)

 :"5"ةمارحألا يف روظحم عامجلا ما

 ضَرَف ْنَمَف ٌتامولعُم ٌرهشأ ُحَحلا» : ىلاعت هلوقل عامجلا مارحإلا تاروظحم نم

 تءاج نإو ةميركلا ةيآلاو .4*27ّجَحلا يف لادج الو قوس الو ّتْفَر الف ٌّجَحلا ٌنهيف

 «سابع نبا نع كلذ يور .عامجلا وه ثفرلاو . يهنلا اهب ديرأ نكلو «يفنلا ةغيصب

 « يعخنلاو ,.نسحلاو .دهاجمو .راسي نب ءاطعو .حابر يبأ نب ءاطعو ءرمع نباو

 0 نآرقلا يف رخا عصومي ءاج (ثفرلا) نارسفللا اذه ديؤيو .ةداتقو , يرهزلاو
 :, .2"2ه مكئاسن ىلإ ُتفرلا ٍمايّصلا َةَليل مكل ّلحأ» : ىلاعت لاق عامجلا هب را

 0 اهجوز نيكمت (ةمرحملا ريغ يأ) لالحلا ةأرملا ىلع مرحي هنأب ةيعفاشلا حرص
 عامج (مرحملا ريغ) لالحلا جوزلا ىلع مرحي امك ,ةيصعم ىلع ةناعإ هنأل ؛اهعامج نم

 .زوجي ال اذهو ءاهجح دسفي عامجلا اذهب هنأل ؛ةمرحملا هتجوز

 : جحلل دسفم عامجلا ١ هم

 لهأ عمجأ :رذنملا نبا لاق .فالتخا هيف سيلف ,جرفلا يف عامجلاب جحلا داسف امأ

 .2559عامجلا الإ مارحإلا لاح يف ءيش نايتإب دسفي ال جحلا نأ ىلع ملعلا

 : عامجلاب جحلا داسف يف بجي ام 4

 دنع هنيبنسف جحلا هب دسفي يذلا  عامجلا  روظحملا اذه لعف يف بجي ام امأ

 . ىلاعت هللا ءاش نإ دسف اذإ جحلا مكح نيبنس امك .جحلا دسفي ام ىلع انمالك

 , 0 7؟2؟ص .١ج «جاتحملا ينغم) 7١. 6ص . 37ج «عئادبلا» 2 796-7595ص .”ج «ينغملا» )١955(

 .[191/ ةيآ :ةرقبلا ةروس] )١1955(

 )١1955( ةيآ :ةرقبلا ةروس] /141[.

 )5 )15517ص اج «عئادبلا» 44ص ءا"ج ؛ينغملا» 3١ .
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 ىناثلا عرفلا

 عامجلل ةعباتلا مارحإإلا تاروظحم

 :عامجلا عباوت

 هتجوز نم لجرلا هرشابي امو .هيعاودو هتامدقم نم هب قلعتي ام عامجلا عباوتب دارملا

 . جرفلا نود اميف ءطولاو . ةوهشب ديلاب سمللاو ,ةلبقلا : لثم جرفلا يف عامجلا ادع اميف

 ثفر الف ّجحلا ٌنهيف ضرف نمفإ : ىلاعت هلوق مارحإلا يف تاروظحملا هذه ىلع لد دقو

 ثفرلا نإ :ةيآلا هذه ريسفت هوجو ضعب يف ليق دقف .4ٌّجحلا يف لادج الو قوسُف الو
 امع تلئس - اهنع هللا يضر - ةشئاع نأ يورو .ءاسنلا ىلإ لاجرلا تاجاح عيمج ينعي

 , 2539 مالكلا الإ عيش لك هيلع مرحي :تلاقف .هتأرما نم مرحملل لحي

 : عامجلا عباوت يف بجي ام- 0

 : جرفلا نود ءطولا : الوأ

 يأ - مد هيلعف ينم هنم لزني مل يأ  لزنُي ملف جرفلا نود هتجوز مرحملا ءىطو اذإ

 َهَنَدَب) هيلعف لزنأ نإو .مهريغو .ةيفنحلاو ةيعفاشلاو ةلبانحلا دنع اذهو  ةاش حبذ

 .روث وبأو ي .روثلاو «ريبج نب ديعسو «نسحلا لاق هنو ,ةلبانحلا دنع اذهو

 ول ام هبشأف جرفلا نود ةرشابم اهنأل ةاش هيلع :رذنملا نباو ةيفنحلاو يعفاشلا لاقو

 ,5"235لزني مل

 .ةوهش تاذ تناك اذإ روظحملا اذه يف لجرلاك ةأرملاو : ةلبانحلا لاقو - 5

 اهدنع لصح نإ اهنأ كلذ ىنعمو .0”257ةوهش هل نكي مل اذإ لجرلاك اهيلع ءيش الف الإو

 .ةاش اهيلعف لازنإ اهدنع لصحي مل نإو «.ةندب اهيلعف لازنإ

 اهجوز تعواطو ةمرحم تناك اذإف  مرحملا لجرلاك اهنأ ودبي امك  ةيعفاشلا دنعو

 .79-7915”ص ءا/ج «عومجملا» «4١21ةهص 7 ج («ينغملا» )1١9554(

 .1460١ص .”7ج «عئادبلا» 2756417 ص الج ومجملا» ,””ا/ص 2” ج «ينغملا» (1ة59)

 . 78ص 2”ج «ينغملا» (19170)

 »و66



 اوحرصي مل نإو .هلوقأ يذلا اذهو .- ةاش حبذ  ةيدف اهيلع بجو .جرفلا نود اهئطو يف

 دسف ةملاع ةعئاط تناك نإ :اولاق دقف .جرفلا يف ةءوطوملا يف مهلوق ساق هنأ الإ هب

 ؟ال مأ اهيلع بجت لهف ةندبلا امأو .لجرلاك اهجح

 بجي امك ًادحاو ًالوق اهلام يف ةندب اهيلع بجي :(امهدحأ) :ناروهشم ناقيرط هيف
 , 20570 مرحملا لجرلا ىلع

 :ةوهشب سمللاو ةلبقلا :ًايناث - ١64

 ةرشابملا مكح كلذ يف مكحلاف «ةوهشب اهسمل وأ .هتجوز مرحملا لجرلا لّبق اذإو
 اذإ مرحملا لجرلا ىلعنأ كلذ ىنعمو . ةلبانحلا هب حرص ام اذهو «-جرفلا نوداميف -
 ةأرملا امأ .ةندب هيلعف لزنأ نإو .ةاش هيلعف لزني ملو ةوهشب سمللا وأ ليبقتلا رشاب

 نإ .جرفلا نود ةرشابملا يف اولاق امك مرحملا لجرلا مكح اهمكح نأ ودبيف ةمرحملا

 .9”25ةرشابملا هذه يف لجرلاك ةأرملا

 وأ  ةاش حبذ يهو  ةيدفلا ةوهشب سمللاو ةلبقلا يف بجت :ةيفنحلاو ةيعفاشلا لاقو

 ةوهشب اهجوز تلّبق نإ ةمرحملا ةأرملا نأ ودبيو .9"25ةاشلا دجي مل اذإ موص وأ ماعطإ

 نم هولاق ام ىلع ًاسايق «ةيفنحلاو «ةيعفاشلا دنع ةيدفلا ًاضيأ اهيلعف «ةوهشب هتسمل وأ

 .ةوهشب هتجوز سمل وأ لبق اذإ مرحملا جوزلا

 :05”©ةأرملا ىلإ رظنلا : الث - ١4

 نم هيلع ءيش الف , ىنمأف ةوهشب اهنم ءزج ىلإ رظن وأ .هتجوز ىلإ مرحملا رظن ولو
 قرفلا هجوو ءنمُي مل وأ ىنمأ ءاوس «ةيدفلا بجوي هنإف ةوهشب سمللا فالخب «ةيدفلا

 ,ةيدفلا هيف بجتف .اهب ًالماك ًاقافترا ناكف .ةوهشلل ءاضقو ةجوزلاب عاتمتسا سمللا نأ

 ةوهشلا عرذل ببس وه لب .ةوهشلل ءاضق الو عاتمتسالا باب نم سيلف اهيلإ رظنلا امأ
 ةأرملا ىلإ رظنلا نأ ينعي ال هانلق ام نكلو . لكألاك ةوهشلا عرزي امع عونمم ريغ مرحملاو

 . ”817/ص ءالج «عومجملا» (19ا/1

 . م0 6-م* يل ا" ج «ينغملا» (19175)

 . 1517-7914 ص ءالج «عومجملا» ,15 68ص ءاج «عئادبلا» (1907)

 . 40 7ص ءالج (عومجملا» ,196ص ؛؟ج «عئادبلا» ,"مو_ضعم ص نسج «ينغملا» (19174)

 كلا



 جحب مرحملا ىلع هيف ةيدفلا بوجو يف انمالك امنإو .مارح وه ذإ حابم ةوهشب ةيبنجألا
 . ةيفنحلاو ةيعفاشلا بهذم وهو هانركذ ام باوجلاو هيلع ةيدفلا بوجو مدع وأ ةرمع وأ

 .زئاج ريغ وهف ةيبنجأل ناك نإو زئاجف ةجوزلا ىلإ ناك نإف هتاذب ةوهشب رظنلا امأ

 نإو ء.ةاش هيلعف .ىنمأف رظنلا رركي ملو مرحملا رظن نإ : ةلباتحلا دنعو 6 ٠

 هيلع :(ةيناثلا)و ةّندَب هيلع :(امهادحإ) :ناتياور هيفف  ىنمأ يأ  لزنأف رظنلا ررك
 .ةاش

 فقأ مل نإو .لزنأف رظن اذإ مرحملاك تلزنأف ترظن اذإ ةمرحملا مكح نأ ودبيو

 .كلذ يف حيرص لوق ىلع مهل

 : لزنأف مرحملا ركف اذإ - 5

 , 039 ةلبانحلا دنع هيلع ءيش الف «لزنأف لازنإلا يعدتسي اميف مرحملا ركف اذإو

 هيلع نوري ال مهنأل ؛كلذب اوحرصي مل نإو «ةيفنحلاو ,ةيعفاشلا دنع مكحلا كلذكو
 نأ ودبيو .لزنأو ركف اذإ ءيش هيلع نوكي ال نأ ىلوأ باب نمف «لزنأف رظن اذإ ءيش
 .لزنأو ركف اذإ مرحملاك تلزنأف تركف اذإ ةمرحملا

 :ةيدفلا عون - 1

 ىلع ةيدفلا بوجو اهب اوحرصو مهنع اهانركذ يتلا عامجلا عباوت يف ةيعفاشلا دنع
 يتلاو ""'9قلحلا ةيدف يف لاحلا وه امك .ماعطإ امإو «مايص امإو .ةاش امإ يأ رييختلا

 . مرحملا هرشاب اذإ قلحلا ةيدف نع انمالك دنع اهركذنس

 يأ  مدلا :اهانركذ يتلا عامجلا عباوت يف ةيدفلا يف نوركذي مهنإف ةلبانحلا دنع امأ

 . مايصلا وأ ماعطإلا نوركذي الو . مهنع هانيب يذلا وحنلا ىلع ةندب وأ .قاش حبذ

 الو .عامجلا عباوت (ةيدف) ةرافك يف  ةاش حبذ يأ - مدلا نوركذي ةيفنحلا كلذكو

 . مايصلا وأ ماعطإلا نوركذي

 .1”١3ص كج( ينغمل و (19ا/ه)

 ضنا 2 79”ص الج «عومجمل ار (والك)



 :ةوهش ريغب سمللا 4

 مرحملا سمل ول اذه ىلعو .مرحملا ىلع مارحب سيلف .ةوهش ريغب سمللا امأ

 .259ةيعفاشلا حرص اذهبو ءاهيلع ءيش الو هيلع ءيش الف .ةوهش الب هتجوز

 ١84 ديلاب ءائمتس الا :

 مارحإإلا يفف ,مارحإلا ريغ يف روظحم هنأل ؛ مرحملا ىلع روظحم ديلاب ءانمتسالا

 ؟ةيدفلا همزلت لهف .لزنأف مرحملا ىنمتسا اذإف .رظحلاب ىلوأ

 .ةيدفلا بوجو مهبهذم يف روهشملا حيحصلا وهو :(لوألا) :نالوق ةيعفاشلا دنع

 ةيدف ال وهو ءرظنلاب لازنإلا هبشأف مرحملا هب درفني عاتمتسأ هنأل ؛هيف ةيدف ال : (يناثلا)و

 كلذ لعف اذإ مرحملاك تلزنأف اهديب تنمتسا نإ ةمرحملا ةأرملا نأ يل ودبيو .25*هيف

 هذُه يف مرحملا يف مهلوق ىلع ًاسايق ةيعفاشلا دنع ءاهيلع ةيدفلا بوجو يف يأ «لزنأف

 .ةلأسملا

 ثلاثلا عرفلا

 سابللاب ةقلعتملا مارحإلا تاروظحم

 : مرحملا ىلع روظحملا سابللا

 نم مرحملا نمبلي ام هللا ليس اي» :لاق جر نأ  هنع هللا يضر  رمع نبا نع

 الو «سناربلا الو «تاليوارسلا الو , مئامعلا ِط ءصمقلا ٌسيلي ال : هدي لاق ؟بايثلا

 اوسبلت الو «نيبعكلا نم لفسأ امهعطقيلو «نيفخ سبلّيلف نيلعن ُدجي ال ٌدحأ الإ فافخلا

 .259يراخبلا مامإلا هاور (ٌسْرَو وأ نارفعز ُهّسِم ًائيش بايثلا نم

 . 79 ص ءالج «عومجملا» (1917) . 739 4ص ءالج «عومجملا» (1917)

 . 1١ ١ص 37ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (18174)

 .تاليوارس عمجلاو «ثنؤيو ركذي ءامهنيب امو نيتبكرلاو ةرسلا يطغي سابل :تاليوارسلاو

 . 490 ص 1١ج «طيسولا مجعملا»
 نميلاب رفصأ تابن سرولاو .فورعم نارفعزلاو . ةليوط ةوسنلق وهو سنرب عمج :سناربلاو

 . ةرمحلاو ةرفصلا نيب هنولو هب غبصي ةحئارلا بيط

 م.



 صمقلا سبل نم عونمم مرحملا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ :رذنملا نبا لاقو

 ثيدحلا رذنملا نبا هلاق اميف لصألاو .سناربلاو فافخلاو تاليوارسلاو مئامعلاو

 ةروكذملاو مرحملا ىلع ةعونمملا ءايشألاب ملعلا لهأ قحلأ دقو . .هانركذ يذلا فيرشلا

 مرحملل سيلف .كلذ هابشأو بايْلاو ةعاّرُدلاو ةّبُجلا لثم اهانعم يف ام ثيدحلا اذه يف

 صيمقلاك هردق ىلع عنص امب هئاضعأ نم وضع رتس الو .هردق ىلع عنص امب هندب رتس

 سيلو .كلذ وحنو نيلجرلل نيفخلاو ,نيديلل نيزافقلاو ,ندبلا ضعبل ليوارسلاو ؛ندبلل
 لهأ عيمج دنع طيخملا نم ءيش سابل زوجي ال :ربلا دبع نبا لاق .فالخ هلك اذه يف

 .254”ءاسنلا نود روكذلا اذهب دارملا نأ ىلع اوعمجأ امك .ملعلا

 : هسأر مرحملا يطغيال - اهمها

 هرتس سأرلا ةيطغت نم ربتعي ال نكلو . هنم ًائيش الو هسأر يطغي نأ مرحملل زوجي الو

 . سأرلل ارتس الو .ةيطغت كلذ ربتعي ال ًاقبط وأ التكم هسأر ىلع لمح ول كلذكو «نيديلاب
 دومع ىلع هعفري ءيشب لظتسي وأ «ةرجش وأ طئاح وأ فقسب مرحملا لظتسي نأ سأب الو

 ان 0

 :ةمرحملا ىلع روظحملا ريغو .روظحملا سابللا

 نم نارفعزلاو سّرولا سم امو .باقنلاو نيزافقلا سبلت نأ ةمرحملا ىلع رظحي
 نم امهريغ وأ نارفعزلا وأ سرولا بيطب تبيط وأ ترطع يتلا بايثلا سبل يأ  بايثلا
 هنأ»  امهنع هللا يضر  رمع نب هللا دبع نع يور ام كلذ يف لصألاو .- بيطلا عاونأ

 سرولا سم امو .باقنلاو نيزافقلا نع نهمارحإ يف ءاسنلا ىهن هلك هللا لوسر عمس

 وأ اًرخ وأ ءارفصعم بايثلا ناولآ نم تبحأ ام كلذ دعب لسبلتلو «بايثلا نم نارفعزلاو

 سبلت الو ٌبقنتتال ٌةمرحملا» :اضيأ رمع نبا نعو «ًافخ وأ .ًاصيمق وأ «ليوارسوأ .ًايلح

 ,2597(نيزافقلا

 )١1980( ص .*ج «ينغملا» ٠١". ص اج (عئادبلا» ء76 767-4 ص ءالج «عومجملا» 184-18 .

 )4 )1981ص الج «عومجملا» .186-84١ص 7١ج «عئادبلا» .* 8٠ص .*ج «ينغملا» 76 .

 )١1987( ءيش وهو - ناّمر نزوب  زافق ةينثت نازافقلاو 777-27174ص هج «هنئس» يف دواد وبأ امهاور

 نينيعلا ىلع نابقن هيف هجولل ءاطغ : باقنلاو .هوحنو دربلل ةأرملا امهسبلت نطقب ىشحي ديلل لمعي
 .امهنم ةأرملا رظنت

١ 



 سيلو نول رفصعلا نأل ؛ةرفصعملا بايثلا سبلت نأ ةمرحملل حابيو - *١66

 يف ءاج دقف «بايثلا هذه لثم سبلت  اهنع هللا يضر ةشئاع تناكو .5*2ًابيط

 يهو  ةرفصعملا بايثلا تسبل  اهنع هللا يضر ةشئاع نأ :«يراخبلا حيحص»

 يراخبلا ىورو .نارفعز الو سروب اوت سبلن الو عقربتن الو مثلتن ال :تلاقو  ةمرحم

 يلحلاب ًاسأب ةشئاع رت ملو .ًابيط رفصعلا ىرأ ال  هنع هللا يضر - رباج لاقو :ًاضيأ

 .9*5©2ةمرحملا ةأرملل دروملاو دوسألا بوثلاو

 .طيخملا سبلت ةمرحملا نأ ىلع ءاهقفلا عمجأ دقف راثآلا هذه ىلع ءانبو - 4

 هذهو .فخلاو صيمقلاو ليوارسلا هيفو قباسلا رمع نبا ثيدح يف درو ام طيخملا نمو

 ىلإ ةفاضإلاب «ةمرحملا ةأرملل طيخملا سبل زاوج يناساكلا مامإلا للعو .ةطيخم اهلك

 سيل امب ةروعلا رتسو «ةروع ةأرملا ندب نأ ءفيرشلا ثيدحلا يف زاوجلا اذُه دورو

 وأ ًاريرح طيخملا اذه ناك ءاوسو ءطيخملا سبل ىلإ ةرورضلا تعدف رذعتم طيخمب
 فحينما

 هريغ

 :(01اههجو فشكت ةمرحملا ةأرملا

 يف هسأر ةيطغت لجرلا ىلع مرحي امك اهمارحإ يف اههجو ةيطغت ةأرملا ىلع مرحي
 . ةمرحم يهو اههجو يطغت تناك اهنأ ءامسأ نع يور ام الإ كلذ يف فالخ الو .همارحإ

 .امالتعلا نوكي الف هذ انيك 2: ةجايبلا دنع لدسلاب هلكت تناغ انهن لمتشيو

 نكلو ««نيزافقلا سبلت الو بقتنت ال ةمرحملا» :فيرشلا يوبنلا ثيدحلا كلذل ةجحلاو

 هنأل ؛اههجو نم ءزجلا اذه رتسب الإ سأرلا رتس نكمي ال ام اههجو نم رتست نأ زوجي

 ةيطغت نكمي الو .هجولا ةيطغت ميرحتو سأرلا ةيطغت بوجو ةمرحملا قح يف عمتجا
 دكا هنأل ؛ ىلوأ سأرلا عيمج ةيطغت نأ كش الو .هجولا نم ءزج ةيطغتب الإ سأرلا عيمج

 .هفالخب هجولا فشكو مارحإلا ةلاحب هفشك ميرحت صتخي الو «ةروع وه ذإ

 ."ج «طيسولا مجعملا» .هوحنو ريرحلا هب غبصي رمحأ غبص هنم جرختسي تابن :رفصعلا (198)

 .١١5ضص

 .درولا نولب غوبصملا وه دروملا بوثلاو ,.4 ٠ هص اج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» )١1984(

 27ج «عئادبلا» "78ص ءا"ج (ينغملا» « 5١ هص «"ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» (1186)

 .756ص ءالج (عومجملا» .185ص

 )١95485( 6ص ءالج «عومجملا» 207187" صسص 2:7”ج «ينغملا» 730252-75 .

 م.م



 :اههجو ةيطغت ةمرحملل زوجي ىتم 2 65

 دواد وبأ ىور دقف .لاجرلا رظن نع هب رتتستل اههجو يطغت نأ ةمرحملا ةأرملل زوجيو
 للي هللا لوسر عم ُنحنو انب نورمي ُنابكرلا ناك» :تلاق  اهنع هللا يضر ةشئاع نع

 اندواج اذإف ءاههجو ىلع اهسار نم اهنابلح انادعإ: تلذس انوذاحم اذإفأ تامرحتم

 , 05459 (هانفشك

 اههجو رتس ىلإ تجاتحا اذإ ةمرحملا ةأرملل زوجي هنأ ىلع ثيدحلا اذهب لدتسا دقو

 ةازسلا نأل“«ًاينهجو نع اهسآر قوق نم وكلا لالست اهنإف اهتم ابرق لاجرلا نورت
 نوكي نأ اوطرتشا ةيعفاشلا نكلو ءًاقلطم هرتس اهيلع مرحي ملف اههجو رتس ىلإ جاتحت
 درب وأ رحك ةجاحل لادسإلا اذه اهل اوزاجأو ءاهوحن وأ ةبشخب اههجو نع ًايفاجتم بوثلا
 .هوركذ يذلا طرشلا اذهب نكلو .ةجاح ريغلو اهوحنو ةنتف فوخ وأ

 هنع ًايفاجتم اههجو ىلع هلدست يذلا بوثلا نوكي نأ ىلبنحلا يضاقلا طرتشاو

 .ةرشبلا بيصي ال ثيحب

 ثيدحلا يف وه الو دمحأ نع طرشلا اذه َرأ مل :طرشلا اذه نع ةمادق نبا لاقو

 اذه ناك ولف «ةرشبلا ةباصإ نم ملسي داكي ال لودسملا بوثلا نإف .هفالخ رهاظلا نأ عم

 اذه نيطرتشملا ىلع هدر يف يناكوشلا لاق كلذكو - لكَ لوسرلا هنّيبل يأ - َنْيبَل اطرش
 , 8*354طرشلا

 : ةمرحملا ةأرملل ىلحلا سبل - 6٠هها/

 ىور دقف .تءاش ةيلح ةيأب ىلحتت نأ اهلف .ىلحلا سبلت نأ ةمرحملا ةأرملل زوجي

 يلحلا سبل يف اسأب ىرت تناك ام اهنأ :-اهنع هللا يضر  ةشئاع نع يراخبلا
 , 3058؟9ةمرحملل

 اهعقرب تلسزأ يأ : اهبابلج تلدس ىنعمو . انولباق يأ :انوذاح «.78”ص هج «دواد يبأ نئسو» )/١9813(

 باجحلا ةلازإب انهجو انفشك يأ :هانفشك .انيلع اومدقتو انع اودعب يأ :انوزواج .اهبوث فرط وأ

 . "ص .هح (يناكوشلل «راطوألا لين» ,."75ص ,”ج (ينغملا» (1984) .هنع

 . "ص هج « يناكوشلل «راطوألا لين» 2775" صسص جا (ينغملا» )/1١598(

 .8١1ص 27ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصا) )١5988(

3 



 رمع نبا ءاسن ناك» : عفان نع :دمحأ لاق : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاجو

 دمحأ ىورو .«هللا دبع كلذ ركني ال تامرحم نهو رفصعملاو «يلحلا نسبلي هتانبو

 سبلت ام ةمرحملا ةأرملا سبلت» :تلاق اهنأ ةشئاع نع  ًاضيأ «ينغملا» يف ءاج امك -

 , 1"3(اهيلحو اهزقو اهزخ نم لالح يهو

 ةياور يف هنع يور دقف «ةمرحملل يلحلا سبل يف ةصخرلا دمحأ بهذم رهاظو

 نيجتحم ةيكلاملاو ةيفنحلا بهذم اذهو .©"5؟؟'رفصعملاو يلحلا ةمرحملا سبلت : لبنح

 ةأرملاو «نيزتلا باب نم يلحلا سبل نأب  زاوجلاب ةيورملا راثآلا ىلإ ةفاضإلاب - اضيأ

 01599 يرتلا نم ةعونمم ريغ ةمرحملا

 : سابللا تاروظحم يف ةيدفلا بوجو ١همم

 يف هيلع روظحم وه ام ًادماع سبل اذإ مرحملا ىلع ةيدفلا بوجو يف فالخ ال

 ,(35559ةيدفلا هتمزل هلعف اذإف .همارحإ ىف روظحم هفرت سابللا اذه لثم نأل ؛همارحإ

 :ةيدفلاب ةمرحملا ةأرملا لومش -48

 سابللاب قلعتي ام تلعف وأ .هسبل اهيلع روظحم وه ام تسبل اذإ ةمرحملا ةأرملاو

 ركذب ىفتكا نم مهنمو .كلذب حرص نم ءاهقفلا نمو «ةيدفلا اهيلع تبجو ءاهل ةبسنلاب
 يف هلثم ةمرحملا نأ رابتعاب هيلع روظحم وه ام سبل اذإ مرحملا ىلع ةيدفلا بوجو
 دقف ةيكلاملا كلذ اوحرص نيذلا ءاهقفلا نمف .اهيلع روظحم وه ام تسببل اذإ مكحلا

 نيديلل لمعي ءيش وهو  زافق وحن اهيديب طيخم سبل ةأرملا ىلع مارحإلاب مرح» :اولاق

 «سانلا نيعأ نع رتسل الإ هضعب وأ هجو ٌرتسو  هوحنو دربلل ةأرملا هسبلت نطقب ىشحي

 طبر الو ءاهوحنو ةربإب زرغ الب رتسلا ناك ثيح اهب ةنتفلا تنظ نإ بجي لب مرحي الف
 اههجو وأ ءاهيفك ترتس وأ ًازافق تسبل نأب ءانركذ امم ًائيش تلعف نأب الإو ءدقع يأ

 .نمزلا لاط نإ ةيدفف ءاههجو ىلع هتلدس ام تدقع وأ تزرغ وأ رتس ريغل هضعب وأ

 )١1990( ص .7ج («ينغملا» ٠*7" .

 .8:0”7 ص .*ج :ينغملا» (1441)

 . هه ص ء7ج ؛يقوسدلا ةيشاحو ريبكلا حرشلا» .1 85ص ء؟7ج «عئادبلا» (1945)

 . 8-58 4ص .7ج «يقوسدلا ةيشاحوو ريدردلل «نيبكلا حرشلا» )١199(

 انك



 نم عافتنالا اهطرش نأل ؛ةيدف الف «برق نع هتلازأ مث .ركذ امم ًائيش تلعف ول امأو

 مل  الجاع يأ  برقلاب ركذ ام ةلازإ دنعو ءاهيديو اههجو رتس نم هتلعف امب درب وأ رح
 , 25؟5روكذملا عافتنالا لصحي

 لكب هرتس مرحيف .لجرلا سأرك اهقح يف هجولاف ةأرملا امأ» :ةيعفاشلا لاقو

 ةبشخلا تفقو نإف ءاهوحنو ةبشخب هنع ًايفاجتم ًابوث اههجو ىلع لدست نأ اهلو . . .رتاس
 وأ ادهع تاك نإ( ةيده ةلغ لاحبلا يف هتعفرو ءاهرايتخا ريغب اههجو بوثلا باصأف

 سبل اهيلع مرحي لهو» :نيزافقلا يف ًاضيأ ةيعفاشلا لاقو .291«ةيدفلا اهتمزل هتمادتسا

 يأ - هصن وهو .هميرحت روهمجلا دنع :(امهحصأ) :ناروهشم نالوق هيف ؟نيزافقلا
 , 05"(ةيدفلا هيف بجيو (ءالمإلاو مألا» يف - يعفاشلا مامإلا

 تطغ اذإ كلذكو :اولاق مرحملا سأر ةيطغت يف بجي امع اوملكت امدنع ةيفنحلاو

 هسأر عبر - مرحملا يأ  ىطغ ول» : يناساكلل «عئادبلا» يف ءاج دقف ءاههجو عبر ةأرملا

 اذه ىلعو . . .ةقدص هيلعف عبرلا نم لقأ ناك نإو . ةاش حبذ مد هيلعف ًادعاصف ًاموي

 , 92"9اههجو عبر ةأرملا تطغ اذإ

 : 3055" هوحبنو نايسنلا عم ةيدفلا بحت له |

 لهج وأ نايسنب ةمرحملا هجو وأ مرحملا سأر رتس وأ روظحملا سبل ناك اذإو

 الو نايسن اهبوجو عنمي الو ,لاح لك يف ةيدفلا بجت :دمحأ مامإلا نع ةياور يفو

 اكته روظجملا لعف يف نأل ؛ةفينح يبأو ,يروثلاو .ثيللاو ,كلام بهذم وهو .هريغ

 وه امك لهجلاو ملعلاو .هاركإلاو عوطلاو .وهسلاو دمعلا هيف يوتسيف .مارحإلا ةمرحل

 .ديصلا لتقو ءرفاظألا ميلقتو قلحلا يف مكحلا

 .756-715ص ءالج ؛عومجملا» )١99454(

 .6""3ص ءالج «عومجملا» )1١556(

 .187١ص ,7ج «عئادبلا» (1995)

 «عومجملا» ,601-5:07ص اج «ينغملا» 74-8٠0, ص 48ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (1941)

 .188١ص 237ج «عئادبلا» 217587147 ص 346
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 ًأطخلا نع يمال يفعغ» : هك 0 مومعب ةيدفلا بوجو مدعب نولئاقلا نولوألا جتح

 ىتأ» :لاق  هنع هللا يضر  ةيمأ نب ىلعي وبأ هاور امبو .«هيلع اوهركتسا د

 هللا لوسر اي :لاقف .هتيحلو 000 هيلعو «ةنارعجلاب ٌلجر نكي هللا لوسر

 امو :ةبجلا كنع عزناو ءةرفصلا كنع لسغا :لي لاقف «ىرت امك انأو ةرمعب ٌتمرحأ

 كك هرمأي ملو ««هحيحص» يف ملسم هجرخأ ؛ «كترمع يف عنصاف كَّبح يف ًاعناص تنك
 . يسانلا يف تبث لهاجلا يف اذه تبث اذإو ؛هيلع ةيدف ال لهاجلا نأ ىلع ٌلدف «ةيدفلاب

 ثيدح يف امك بيطلا لازأو هنع سابللا عزن ًالهاج هلعف ام ملع وأ ًايسان هلعف ام ركذ نإف

0 

 نم ناكف « ةيدفلا  ةرافكلا اهداسفإب بجي ةدابع جحلا نأب ًاضيأ اوجتحاو

 . موصلاك هوهسو هدمع نيب قرفي ام هتاروظحم

 باحصأ هيلع دريف ديصلا لتقو قلحلا ىلع سايقلاب ةيدفلاب نيلئاقلا جاجتحا امأ

 فالخب عقو اذإ هيفالت نكمي ال فالتإ  ديصلا لتقو قلحلا يأ امهنأب لوألا لوقلا
 ءاقلإ امهنم لك عيطتسي ذإ اههجو ةمرحملا ةيطغت وأ ,هسأر مرحملا ةيطغتك هوحنو سبللا

 .اههجو هب تطغ وأ .هسأر هب ىطغ ام

 يفع نايسنلاب هنع يفع ام نإف , يسانلا مكح هركملا مكحو :ًاضي :اضيأ نولوألا لاقو

 هب حرص ام اذهو .امهنع وفعلا ىلع لادلا ثيدحلا يف نانيرق امهنأل ؛هاركإلاب هنع

 . ةلبانحلا

 ١٠65١ سابللا تاروظحم نم روظحم نم رثكأ مرحملا لعف اذإ- :

 .سابللاب ةقلعتملا مارحإلا تاروظحم نم دحاو روظحم نم رثكأ مرحملا لعف اذإو

 نع اذكهو ةمامعلا نع ىرخأو صيمقلا نع ةيدف هيلع لهف ,ةمامعو اصيمق سبل نأك

 ش ؟عيمجلا نع ةدحاو ةيلف همزلت مأ .روظحم لك

 - مرحملا يأ - سبل اذإ» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج باوجلاو

 ىدحاو سنج نم روظحم هنأل ؛ ةدحاو ةيدف الإ هيلع نكي مل « نيفحخو ليوارسو ةمامعو

 كلذكو .1"2*«هيلجرو هسأرو هندب يف بيطلاك ,ةدحاو ةيدف نم رشكأ هيف بجت ملف

 مه ني 37ج «ينغملا» (15954)

 ا



 نيزافقلا تسبل ول امك سابللا تاروظحم نم رثكأف نيروظحم ةمرحملا تلعف اذإ مكحلا

 لعف يف بجي اميف لجرلا نيبو اهنيب قرف ال ذإ ,ةدحاو ةيدف اهيلع نإف ءاههجو ترتسو

 .هب قلعتي امو سابللا تاروظحم

 ؟اهرادقم امو ةيدفلا يه ام 5

 ْعُلِبِب ىتح مكسوؤر اوُقلحت الو» : ىلاعت ل ين روكدملا نمحدحاو يع ةيدفلاو

 وأ ة ةقدص وأ ٍمايِص نم ٌةيدفف هسأر نم ّىذَأ هب وأ ًاضيرم ناك نمف ُهَّلِحَم ُيْدَهلا

 . «ِكسن
 ع

 مامإلا جرخأ دقف .كسنلاب دوصقملاو ةقدصلاو مايصلا رادقم ِهلي يبنلا نيب دقو

 نمز هب رم كلك هللا لوسر ْنأ»  هنع هللا يضر  ةرجُع نب بعك نع (هحيحص» يف ملسم

 كسأر ٌقلحا :ِهِلي يبنلا هل لاقف . معن :ٌبعك لاق ؟كَسأر ماوه كاذآ :هل لاقف ةيبيدحلا
 يفو «نيكاسم ةتس رمت نم عصا ةثالث ٌمعطأ وأ , مايأ ةثالث ْمُص وأ ءأاكسن ةاش بذا مث

 نيت مكانس ةكب ءاقطإ ارا نا :اهيف ءاج ةصقلا هذه يف ملسم مامإلل ىرخأ ةياور

 .2559(نيكسم لكل ًاماعط عاص

 يف تاروكذملا هذه نم دحاو يف رايخلاب وهف «ةيدفلا هيلع تبجو نمف اذه ىلعو

 «هريغو روذعملا نيب كلذ يف قرف الو ءرييختلا ظفلب درو اهب رمألا نأل ؛ثيدحلاو ةيآلا

 لك نأل ةدمعلاو قبب زلاو نيكتلاو ىلا د يف هئزجيو .ءىطخملاو دماعلا نيب الو

 طفلا ةاكز يف امك «بيبز وأ ريعش وأ رب نم انركذ ام هيف أزجأ رمتلا هيف أزجأ عضوم
 يف الإ (عاص عمج) عصأ ةثالث نم لقأ فانصألا هذه نم ءىزجي الو «نيميلا ةرافكو

 فصن ناكم نيكسم لكل رب نم دم :(امهادحإ) :دمحأ مامإلا نع ناتياور هيفف بلا

 مكحلا نأل ؛ عاص فصن الإ ءىزجي ال : (ةيناثلا)»و «نيميلا ةرافك يف امك هريغ نم عاص

 كلام لاق اذهبو .هفلاخي الو هلصأ لثامي عرفلاو .سايقلا وأ هيبنتلا قيرطب هيف تبث

 . "7 يعفاشلاو

 ١1١484899 «8ج (يوونلا حرشب ملسم حيحص ص١١86.

 )٠5٠٠١( 497"ص «2*ج «ينغملا» (2 446.
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 بيطلاب ةقلعتملا مارحإلا تاروظحم

 ٠6 - ةمرحملاو مرحملا ىلع روظحم بيطلا :

 وهو هريعب هصقو الجر نأ»  امهنع هللا يضر - سابع نبا نع «ملسم حيحص» يف

 00 ءردسو ِءامب لّسْغُي نأ كي هللا ٌلوسر هب رمأف لكي هللا لوسر عم مرحم

 1 ل ةمايقلا موي ثعبي هنإف تاسأر ومدي الو

 ريمخت نع ىيهنلا ةلع ًامرحم هنوك لعج يه فيرشلا ثيدحلا اذهب ةلالدلا هجوو

 يبنلا ناك امل هنأ» : ىلعي نع ملسمو يراخبلا ىورو .7''2”هبييطتو هسأر ةيطغت يأ هسأر

 ىرَت فيك : هللا ّلوسر اي :لاقف بيطب ٌحمضتم ٍففوص ٌةبج هيلع ٌلجر هءاج ةنارعجلاب كي
 تكس مث ٌةعاس هي يبنلا هيلإ رظنف ؟بيطب خّمضت امدعب ٍةبج يف ةرمعب ٌمرحأ لجر يف
 ءلجرلا َسمُْئلاف ؟ًافنآ ةرمعلا نع ينلأس يذلا نيأ :لاقف ءهنع يرش مث يحولا ُهءاجف
 ٌةبجلا امأو تارم ثالث هلسغاف كب يذلا ٌبيطلا امأ : يبنلا لاقف هب ءيجف
 00 ."9كجح يف عنصت ام كترمع يف عنصا مث ءاهْعزناف

 يذلا بيطلا لسغي نأ هرمأ ِةَي يبنلا نأ فيرشلا ثيدحلا اذهب ةلالدلا هجوو

 . هباصأ

 0 0 ه4 ع يما ارعامل ها

 1 :0بيطلا

 )3٠١1( هقنع رسك يأ : هريعب هصقو ىنعمو .17١؟9 ص .8ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص) .

 ) )0٠١7ص .7ج «عئادبلا» ١149 .

 ىنعمو ./9ص :(8ج (ملسم حيحص» 58-259ص 84ج «ينامركلا حرشب يراخبلا حيحص» )*3٠١(

 .هاشغي ام هنع فشك يأ : هنع يرش ىنعمو .هب خطلت يأ :بيطب خضمت

 ) )5٠١5ةرقفلا رظنا ١166٠9« ,4ةرقفلاو 9؟١885(.
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 : مارحإلا لبق بيطت نم بيط ةمادتسا 4

 كلذ ىلع لد امك هتلازإب مرحملا رمؤيو «مارحإلا ببسب ًامرحم بيطلا ناك اذإو

 ؟هيلع هتحئار وأ بيطل ا ءاقب هرضي

 ثيدحب لدتساو» :لاق ثيح ينالقسعلا رجح نبا مامإلا كلذ ىلع باجأ دقو

 لوق وهو .ندبلاو بوثلا نم هرثأ لسغب رمألل مارحإلا دعب بيطلا ةمادتسا عنم ىلع ىلعي

 تبث دقو .فالخ الب ةرجهلل نامث ةنس يف يهو .«ثيدحلا اذه يف تبث امك ةنارعجلاب

 ةنس عادولا ةجح يف كلذ ناكو .همازحإ دنع اهيديب لَك هللا لوسر تبيط اهنأ ةشئاع نع

 ."'"*(رمألا نم رخآلاف رخآلاب ذخؤي امنإو .فالخ الب رشع

 :ربتعي ال امو بيطلا نم ربتعي ام - 6

 : عاونأ ةثالث ىلع ندبلا يف لمعتست ىتلا ءايشألا :فانحألا لاق

 وحنو ربئعلاو روفاكلاو كسملاك هب بيطتلل دعم .ضحم بيط وه عون :(لوألا)

 . مرحملا هلمعتسا اذإ (ةيدفلا) ةرافكلا هيف بجت بيط اذهف .كلذ
| 

 لامعتسا لمعتسا نإف «لامعتسالا عون هيف ربتعيف تيزلاك مادألا هجو ىلع لمعتسي

 مكح ىطعي ال لوكأم يف لمعتسا نإو .بيطلا مكح ىطعي ندبلا يف ناهدألا

 ,"'*9بيطلا

 وه اذه .ضرغلا اذه هيف رهظي وأ ءهنم بيطلا ذاختا وأ .بيطلا هنم ضرغلا مظعم

 . "46ص ءا”"ج «ينالقسعل ا حرشب يراخبلا حيحص)» )3٠١6(

 5١:١ ٠( «؟ج «عئادبلا» ص١:١14.
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 ىلعو «ةيعفاشلا دنع هلامعتسا مرحملا ىلع مرحي يذلا بيطلا نييعتو ةفرعم يف طباضلا

 نم ةحئار هل امو .لدنصلاو دوعلاو روفاكلاو ربنعلاو كسملا نإ :اولاق ساسألا اذه

 سرولاو نارفعزلاو نيمسايلاو درولاك هنم بيطلا ذاختا وأ بيطلل بلطيو ءتابنلا

 يوادتلل وأ «تاتابنلا نم لكألل بلطي ام امأ .بيطلا نم ربتعت ءايشألا هذه لك ءاهوحنو

 ال اههبشي امو اهلك هذهف .هكاوفلا رئاسو يكطصملاو لفلفلاو ينيصرادلاو لفنرقلاك ابلاغ
 ءانحلا امأو . كلذ لعف اذإ مرحملا ىلع ءيش الو اهمشو اهلكأ زوجيف «بيطلا نم ربتعت

 يتلا ناهدألاو .ابيط ءانحلا اوربتعا ثيح ةيفنحلل افالخ مهدنع بيطب سيلف رفصعلاو

 بهذم نم وه هانركذ يذلا هلك اذهو . جسفنبلا نهدو درولا نهد اهنم عاونأ بيط يه

 ,("'"*9ةيعفاشلا

 :بيطلل روظحملا لامعتسالا - ١17

 بيطلا قصلي نأ وه مرحملا قح يف بيطلل روظحملا لامعتسالا :ةيعفاشلا لاق

 ددبلا رهاظب قاصلإلا ناك ءاوسو ,؛بيطلا كلذ يف داتعملا هجولا ىلع هسوبلم وأ هندبب

 هلعفب قلع وأ «بيطلاب ًاغوبصم ًابوث وأ «بيطلاب ًارُخَبُم ًابوث سبل اذإ كلذكو هنطاب وأ

 .ةيدفلا هيف بجت روظحم هجو ىلع بيطلل ًالمعتسم تالاحلا هذه يف ربتعيف «بيط

 يف روهشملا ىلع روظحم لامعتسا وهف ءًاطوعسم هلعج وأ .هب ناقتحالا وأ هلكأ كلّذكو

 كلذ ناك هتبج وأ ءهبوث فرط يف ًاروفاك وأ ًاكسم مرحملا َّدش اذإ كلذكو .مهبهذم

 ناك نإو .مهدنع ابيطت ربتعي درولاك بيطلا مشو .ةيدفلا هيف بجت اروظحم الامعتسا

 مرحملا هلكأ اذإ بيطلا مكح هلف ؛هتحئار وأ همعط يف بيطلا رثأ رهظ ماعط يف بيطلا

 را ا ام لامعتسا بيطلل يعمم رك يأ-

 ءيش وأ هبوث وأ هندب بييطت همارحإ دعب مرحملا ىلع مرحي : ةلبانحلا لاقو- 4

 كلذكو «بيطمب ناقتحالاو طاعتسالا مرحي اذكو «بيط هيف امب لاحتكالا مرحيو .امهنم

 بيطلا مش مرحيو .اهب ناهدألا وأ جسفنبلا درو نهدك ةبيطملا ناهدألا مش مرحي

 ىلع مرحيو .دوعلاك بيطلا نم هب رخبتي امب رخبتلا وأ «نارفعزلاو روفاكلاو كسملاك
 , "'"؟9هحير وأ همعط رهظي بيط هيف ام برشو لكأ مرحملا

 .7397-١ال8ص ./ج «عومجملا» ةقيفأ]

 . 771-374 ص .الج «عومجملا» )35٠١8(

 . هالا/ ص .١ج «عانقلا فاشك» )٠٠١9(

 نكي



 ال نكلو .ناحيرلاو بيطلا مش مرحملل هركي :ةيفنحلاو ةيكلاملا دنعو - 4
 ربتعي ال بيطلا مش درجم نأ مهتجحو .هقفاو نمو يعفاشلل افالخ ةيدفلا هيف بجت

 .طقف هتحئار مش امنإو .مومشملا نم ءيشب هبايثب الو هندبب قصتلي مل هنأل ؛هل الامعتسا
 حئاور نم مهدنع ام مشو نيراطعلا دنع سلج ول امك ةيدفلا بجوي ال ردقلا اذهو
 مرحملا مشيا :لاق هنأ سابع نبا نع يراخبلا مامإلا ىور دقو .(""٠بيطلا

 ,("'١(ناحيرلا

 :بيطلا لامعتسا يف بحيام

 ىفانيب يذلا وحنلا ىلع ًاروظحم ًالامعتسا بيطلا ةمرحملا وأ مرحملا لمعتسا اذإ

 سابللا نع انمالك يف اهانركذ يتلا ةثالثلا ءايشألا دحأ يهو .ةيدفلا هيلع تبجو

 ةثالث ماعطإ وأ , مايأ ةثالث مايص وأ قاش حبذ يهو ,هلامعتسا يف بجي امو روظحملا

 يف بيطلا لامعتسا هيلع مرحيو» :ةيعفاشلا هقف يف يعفاشلا يزاريشلل «بذهملا» يف

 بايثلا نم سبلي الو» :لاق كك يبنلا نأ  امهنع هللا ىضر  رمع نبا ثيدحل هندبو هبايث

 قلحلا يف ةيدفلاو .©""7«قلحلا ىلع ًاسايق ةيدفلا هب بجتو .«نارفعز وأ ٌسْرو هّسم ام
 .هانركذ ام ىه

 ةلباتحلا لاق كلذيو .هريثكو بيطلا ليلق ةيدفلا بوجو يف يوتسيو ١٠١

 . يعفاشلاو

 «مد هيلعف «كلُذ وحنو قاسلاو ذخفلاو سأرلاك الماك ًاوضع بيط نإ : ةيفنحلا لاقو
 ,(""'29ةقدص هيلعف وضع نم لقأ بيط نإو

 ؟ةيدفلا بجوي له ضرملل بيطتلا - ١7/7

 ) )5١١١ص .؟ج «عئادبلا» ١15١. ههص .7ج «يقوسدلا ةيشاحدو ريدردلل «ريبكلا حرشلا» .

 ) )5011ص :8ج «ينامركلا حرشب يراخبلا حيحص» 7١.

 . 57١-571 ص ءا/ج «عومجملا هحرشو بذهملا» (701)

 ) )3١1١ء'7ج «عئادبلا» , 58ص 21ج «عانقلا فاشك» ,.599ص .”ج «ينغملا» ص١188 .
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 ثيدحلو .«ِكُسُن وأ ٍةقدَص وأ مايص ْنِم ةيدفف ِرفَس ىَلَع ْوأ ًاضيرُم مُكنم ناك ْنَمْفِظ
 نضرملا ةرورضل قلطتلا .يق ةيدقلا توجو تبق اذإف لبق نم هاتركذ يذلا ةرجع.نب بك
 نع ضرملا ةرورضل بيطلا لامعتسا يف ًاضيأ تبثت ةيدفلا نإف «سأرلا يف ىذألا وأ

 ."''9ةميركلا ةيآلا يف هيلع صوصنملا ىلع سايقلا قيرط

 : هوحنو نايسنلا عم بيطتلا ل مالا“

 لهجلا وأ نايسنلا هجو ىلع ةمرحملاو مرحملا لبق نم روظحملا سبل يف هانلق امو

 لهجلا عم وأ نايسنلا هجو ىلع بيطتلل ةبسنلاب اضيأ انه لاقي هيلع هاركإلاب وأ ميرحتلاب

 .هيلع هاركإلاب وأ بيطلا ميرحتب

 وأ لهجلا وأ نايسنلا هجو ىلع سابللا نم روظحملا سبلب ةيدف ال :اولاق نيذلاف

 اهسفن يه كانه مهتلدأو .ضراوعلا هذه عم بيطتلاب ةيدف ال :ًاضيأ انه اولاق .هاركإلا
 .انه مهتلدأ

 عم بيطتلاب ةيدفلاب اولاق «. ضزاوعلا هذه عم روظحملا سبل يف ةيدفلاب اولاق نيذلاو

 , "'١انه مهتلدأ ىه كانه مهتلدأو .ضراوعلا هذه

 :بيطلا لامعتسا ماكحأ يف مرحملاك ةمرحملا 84 - 

 ءازج نم هيلع بترتي امو بيطلا لامعتسا يف مرحملا لجرلاك ةمرحملا ةأرملاو
 :«عئادبلا» يف يناساكلا نيدلا ءالع مامإلا لاق دقف .ءاهقفلا حرص اذهبو  ةيدفلا
 رظاحلا يف مهئاوتسال ءازجلا بوجوو رظحلا يف ءاوس .بيطلا يف ةأرملاو لجرلاو»

 يأ .ءازجلل بجوملاو رظاحلا يف امهئاوتسال هلوق ىنعمو ."''7(ءازجلل بجوملاو
 بيطتلا وهو ءازجلل بجوملاو ؛مارحإلا وهو بيطلا لامعتسا نم عناملا يف امهئاوتسا

 . نامرحم امهو «بيطلاب

 .١59ص .١ج «يواصلا ةيشاحدو ريدردلل «ريغصل | حرشلا» ا #1177 47ص ./ج «عومجمل ار(5١١٠)

 .( ١ مهم ةرقفلا 16١ ٠١(

 .975١ص ؛؟ج «عئادبلا» )35١15(

 نفل ن



 هيف بجي امو بيطلا ىرجم يرجي ام

 :رعشلا قلح :ًالوأ - ٠

 مكسوؤر اوُقلحَت الو» : ىلاعت هلوقل رحنلا موي لبق هسأر قلحي نأ مرحملل زوجي ال

 نبا لاق .كلذ يف فالخ الو ةيدفلا هيلعف هسأر قلح اذإف نا

 يلام هرقل حو وير هما قلح نم ىلع ةيدفلا بوجو ىلع ملعلا لهأ عمجأ :رذنملا
 نم ّىذأ هب وأ .ًاضيرم مكنم ّناك نمف لحم ُيدَهلا لبي ىتح مكسوؤر اوقلحت الو»

 ماوه كاذا» : ةرجع نب بعكل لكي يبنلا لاقو .«ِكُسُن وأ ةقدص وأ .مايص نم ةيدفف ه هسأر

 ةثالث مص وأ ًاكسن ةاش حبذا مث : كسأر قلحا :هِكك يبنلا هل لاقف .معن :لاق .كسأر

 .('(نيكاسم ةتس ىلع رمت نم عصا ةثالث معطأ وأ , مايأ

 دنع 3 ًادعاصف تارعش عبرأ قلح وه ةيدفلا هيف بجت يذلا ردقلاو -

 «تارعش ثالث قلح يف ةيدفلا بجت ةلبانحلا بهذم يف ىرخأ ةياور يفو «ةلبانحلا

 .رو يبأو . يعفاشلاو « ةنييع نباو .ءاطعو «نسحلا :لوق وهو

 موقي عبرلا نأل ؛ سأرلا عبر نع لقي ال ام قلحب الإ ةيدفلا بجت ال : ةفينح وبأ لاقو
 ,©:18 لكلا ماقم

 سأرلا ريغ رعش نأل ؛ةيدفلا بوجو يف ءاوس هريغو سأرلا رعش نإو اذه  ٠١ها/ا/

 ىفف هندبو هسأر رعش نم قلح نإف .سأرلا قلح هبشأف فظنتلاو هفرتلا هقلحب لصحي

 هيف ةيدفلا ددعتت الف ندبلا ىف دحاو سنج هلك رعشلا نأل ؛رثك نإو ةدحاو ةيدف عيمجلا

 .("''9سابللاكو ندبلا رئاسك هعضاوم فالتخاب

 ثيدحو «ةرقبلا ةروس يف ١9 ؟ اهمقر ةيآلاو « ١5 ؟ص .؟7ج «عئادبلا» . 44 ؛ ص «”ج «ينغملا» 75١10(

 .١؟؟ص ؛8ج «هحيحص» يف ملسم مامإلا هاور بعك

 . 197ص ء؟7ج «عئادبلا» , 49 -54ص ء”ج «ينغملا» (؟14١)

 )4 )5١1ص اج «ينغملا» 44 .
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 :قلحلا راركت 2.

 «يناثلا قلحلا لعف لبق لوألا نع رفكي مل ام ةدحاو ةيدف بجاولاف قلحلا ررك اذإو
 نإ نكلو .- ًاضيأ ةيدف  ةرافك يناثلل هيلعف .ًيناث قلح مث «لوألا قلحلا نع رّفك نإف

 ءاوس «ةيدف دحاو لكل هيلعف ٠ سبلو .«.بيطتو الثم قلحف : سانجأ نم تاروظحم لعف

 بيطلا ىف نأ دمحأ نعو .ةيعفاشلاو ةلبانحلا بهذم اذهو .ًاقرفتم وأ ًاعمتجم كلذ لعف

 05 ويحار ةيدف نلكلاوب نمللاو

 نيب يتلاو ةميركلا ةيآلا يف ةروكذملا ءايشألا دحأ يهو ةيدفلا قلحلا يف بجيو

 هأزجأ راتخا اهيأف «بعك ثيدح اهيف دارملا

 ةيدفلا جرخأ فئنص يأ نمف ءهرمتلاو بيبزلاو ريعشلاو َرِبلا ءىرجي : ةلبانحلا لاقو

 0 "'"عاص فصن نيكسم لك : نيكاسم ةتس معطيف .هتأزجأ

 اذهو .ءىطخملاو دماعلا نيب الو « هريغو روذعملا نيب كلذ يف قرف الو -

 هيلعف رذع ريغل قلح اذإ هنأ :ىرخأ ةياور دمحأ نعو .ىعفاشلاو كلامو ةلبانحلا بهذم

 رذعلا طرشب ريخ ىلاعت هللا نأل ؛ ةفينح يبأ بهذم اذهو ءرييخت ريغ نم  ةاش حبذ مد

 .رييختلا لاوز بجو طرشلا مدع اذإف

 روذعملا ريغ يف تبث مكحلا نأب هريغو روذعملل رييختلا مومعب نولئاقلا جتحاو

 .©"”هلصأ فلاخي ال عبتلاو هل ًاعبت هيبنتلا قيرطب

 :©"9هيف بجي امو رافظألا ميلقت :ًايناث - ١

 هيلعو ,هرافظأ ذح أ نم وسم مرحملا نأ ىلع ملعلا له أ عمجأ :رذنملا نبا لاق

 .444ص .”ج «ينغملا» (١5؟١) . 446 ص .”ج («ينغملا» )3١0(

 . 755١0 ص .١ج «يواصلا ةيشاحوو ريدردلل «ريغصلا حرشلا» . 97ص ء#”ج ؛ ونغملا» )5١79(

 .94١ص 37ج «عئادبلا» . 48ص ءا“ج «ينغملا» ( 5١795

 نضلدي



 ءروث وبأو «يعفاشلاو كلامو «ةلبانحلا مهنمو .ملعلا لهأ رثكأ لوق يف اهذخأب ةيدفلا

 .هفرتلا باب نم امهيلك نأل

 نع ةلبانحلا بهذم يف ةياور يفو ءرافظأ ةعبرأ ميلقت يف ةيدفلا بجتو ١

 يفو .ماعط نم ّدم هيف بجيف دحاولا رفظلا يف امأ .رافظأ ةثالث يف ةيدفلا بجت :دمحأ

 . ماعط نم نادم نيرفظلا

 .- ةاش حبذ مد هيلعف ةرورضو رذع ريغ نم لجر وأ دي رفاظأ مّلق نإ :ةيفنحلا لاقو

 رفاظأ ةسمخ ملق نإف .عاص فصن رفظ لكل ةقدص هيلعف لجر وأ دي نم لقأ مّلق نإو

 . فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق يف ريعش

 :رفاظألا ملقو .قلحلا مكح يف لجرلاك ةأرملا - ١58

 ىلع رفاظألا ملقو قلحلا يف اهيلع بجي اميف مرحملا لجرلاك ةمرحملا ةأرملاو

 يأ  ءازجلا بوجو يف يوتسيو» :قلحلا يف يناساكلا مامإلا لاق «هانيب يذلا وحنلا

 ءدرفملاو ؛ةأرملاو لجرلاو ءاندنع هاركإلاو .عوطلاو ,وهسلاو ءدمعلا :قلحلاب  ةيدفلا

 «نايسنلاو ركذلاو» :رفاظألا ملق يف ًاضيأ يناساكلا مامإلا لاقو .©"9(خلا . . .نراقلاو

 هيف يوتسي اذكو ,يعفاشلل ًافالخ اندنع ءاوس ملقلاب ةيدفلا بوجو يف هاركإلاو عوطلاو
 , "9 (خلا . . .ةأرملاو لجرلا

 :مرحملل ةماجحلا :ًاثلاث 4

 وهو مجتحا لكَ ّيبنلا نأو : ملسم مامإلا هاور يذلا حيحصلا ثيدحلا يف تبث

 هسأر يف مجتحا لَك يبنلا نأ» : يراخبلا مامإلا ىور امك ."'"7(هسأر طسو مرحم

 .97١؟ص 75ج «عئادبلا» ةقييقح]

 .«يوونلا حرشب ملسم حيحص» )5١75( .960١ص ,"؟ج «عئادبلا» (١5؟5)

 نضلي



 هحرش يف يوونلا لاقو ."«لّمَجلا ىجل هل لاقي ٍءامب هب ناك عجو نم مرحم وهو
 ىلع ءاملعلا عمجأ دقو . مرحملل ةماجحلا زاوجل ليلد ثيدحلا اذه يفو : ملسم ثيدحل

 هيلع نكل ,ذئنيح رعشلا عطق نإو ,«كلذ يف رذع هل ناك اذإ هريغو سأرلا يف هل اهزاوج
 ةجاح ريغل ةماجحلا مرحملا دارأ اذإ امأ .هيلع ةيدف الف عطقي مل نإف ءرعشلا عطقل ةيدفلا

 يف تناك كلذ نمضتت مل نإو .رعشلا عطق ميرحتل مارح يهف رعش عطق تنمضت نإف
 ءاهيف ةيدف الو روهمجلا دنعو  ةيعفاشلا دنع يأ  اندنع ةزئاج يهف ءهيف رعش ال عضوم

 «مارحإلا لئاسم نم ةدعاق نايب ثيدحلا اذه يفو :- ىلاعت هللا همحر  يوونلا لاق مث

 هيلعو ةجاحلل حابي .تامرحملا نم كلذ وحنو ديصلا لتقو سابللاو قلحلا نأ يهو

 ريغو ةجاحلل ديص لتق وأ ءدرب وأ ٌرح وأ ضرمل سابل وأ قلح ىلإ جاتحا نمك ,ةيدفلا
 ,(8*2كلذ

 يراخبلاو ملسم هاور يذلا ثيدحلا ىلع هقيلعت يف - هللا همحر يناكوشلا لاقو

 .قرعلا عطقو .لمدلاو ,حرجلا طبرو .دصقلا زاوج ىلع ءامهب ءاملعلا لدتسا دق هنأب

 مرحملا يهن ام باكترا كلذ يف نكي مل اذإ يوادتلا هوجو نم كلذ ريغو .سرضلا علقو
 ,(750كلذ ف ةيدف الو «رعشلا عطقو «بيطلا لوانت نم : هنع

 باب نم امإ يه اهركذ يتلا ءايشألا هذه نأب يناكوشلا هلاق ام ىلإ فاضي نأ نكميو
 يف امك .ملألا عطقو ررضلا ةلازإ باب نم يه وأ «كلذ نم عنمي ال مارحإلاو يوادتلا
 .©7كلذ نم عنمي ال مارحإلاو .سرضلا علق

 : مرحملل لسغلا :ًاعبار 6

 لوسر ناك فيك : يراصنألا بويأ ابأ لأسو : هنأ سابع نبا نع هريغو دواد وبأ ىور

 يكحو ماللا حتفب (لّمَجلا ىحل هل لاقي ءامب) : هلوقو . ١١ص :.0ج .يناكوشلل «راطوألا لين» )5١717(

 . ةكم قيرطب عضوم .ميملاو ميجلا حتفو .اهرسك
 ."51ص الج «عومجملا» .15*ص .8ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» )5١7(

 ) )5١19هج . يناكوشلل «(راطوألا لين» ص"١37.

 ) )3١0.؟ج «عئادبلا» ص١9١.

 م



 : هيلع بصي ناسنإل  لستغي ناكو  بويأ وبأ لاقف ؟مرحم وهو هسأر لسغي لك هللا
 مث ربدأو امهب لبقأف .هيديب هسأر بويأ وبأ كرح مث .هسأر ىلع ٌبصف :لاق .ببصا

 . "ينك لعفي هتيأر اذكه :لاق

 هدي رارمإو . هسأر لسغ زاوجو  مرحملا لاستغا زاوج ىلع ثيدحلا اذهب لدتسا دقو

 .ارمتش كني ذل :فيعتب نتك ىلع

 بجاو وه لب «ةبانجلا نم هدسجو هسأر مرحملا لسغ زاوج ىلع ءاملعلا قفتا دقو

 . ةهارك الب هزاوج ىلع روهمجلاف ,هوحنو دربتلل هلسغ امأ . هيلع

 يف كلام ىورو عاملا يف هسأر يطغي نأ مرحملل هرك هنأ كلام نع يورو

 يأر ىري هنأكف «مالتحالا نم الإ مرحم وهو هسأر لسغي ال ناك رمع نبا نأ «أطوملا»

 .©""”هلعف ناحجر ىري وأ رمع نبا

 يراصنألا بويأ يبأ ثيدح ىور نأ دعب - ىلاعت هللا همحر يعفاشلا مامإلا لاقو

 ةبانج ريغ نم مرحملا لستغيف .ذخأت هلك اذهبو :لاق , مرحم وهو كي يبنلا لاستغا يف

 بهذيو هيقنيل هدسج عيمج نم ريغت امو «ءاملاب هدسج كلديو هسأر لسغيو «ةرورض الو

 ةبانج نم هلسغي مل نإ ّيلإ بحأو .اغارفإ ءاملا هيلع غرفأ هسأر لسغ اذإو .ءاملاب هريغت

 تببحأ ةبانج نم هلسغ اذإو ,قيض كلذ يف نوكي ال نأ توجر لعف نإف هديب كرحي الأ

 ءهرعش لوصأ ءاملا برشيو «ةقيقر ةليازم هرعش ليازيو .هيديو هلمانأ نوطبب هلسغي نأ

 ."*أئيش هنم عطقي نأ ىقوتيو «هرافظأب هكحي الو

 : مامحلا مرحملا لوخد -ا١هملك

 حابم لسغلاو ءلسغ هنأل مرحملل مامحلا لوخد هركأ الو» : يعفاشلا مامإلا لاق

 هنع خسولا كلديو .- ملعأ هللاو  مامحلا يف وه كلذكو ,فيظنتلاو ةراهطلل : نيينعمل

 )18 )3١1ص ؛؟ج ؛يعفاشلل «مألا» ,.1971ص هج «دواد يبأ نئسو ١-١145 .

 27ج «كلام أطوم ىلع يناقرزلا حرشدو . 74ص «هج (دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» )39١77(

 .777/ص

 )"5 )0٠١"1ص ء؟ج ,يعفاشلل «مألا» .

 ضخ



 مرحملل هركأ الو .هنع يهن رمأ الو كسن خسولا يف سيلو . هريغ يف وأ ناك مامح يف

 , ("'9(دراب الو نخس ءام ىف هسأر لحدي نأ

 : ةمرحملا ةأرملل لسغلاو ةماجحلا - 17

 امك مارحالا دعب ةحابإلا ىلع نايقبيف مارحإلا لبق ةأرملل ناحابم لسغلاو ةماجحلا

 نم الإ ةمرحملا ةأرملا مجتحت ال نأ ىلوألاف كلذ عمو . مرحملا لجرلل ةبسنلاب لاحلا وه

 ءرتسلا اهيف ظحالي ةأرملا رومأ نأل ؛مالتحالا ببسب ةبانج نم الإ لستغت الو «ةرورض

 نم الإ لستغت الو «ةرورض نم الإ مجتحت ال نأ اهرتسو قفتي امم نأ هيف كش ال اممو

 دعب لسغلا نألو ؛اهدلبو اهلهأ نع ةديعبو ,جحلا لامعأب ةلوغشمو ةمرحم اهنأل ؛ مالتحا

 جاحلا ىقبي نأ بحتسملا نإ لب ؛هبابحتساب لئاق الو «ةحابإلا همكح مرحملل مارحإلا

 هليلدو فطفأ جاحلا نوك بحتسيإ!) : ةيعفاشلا هقف يف «عومجملا» يف ءاج لقف عش

 لهأب يهابُي ىلاعت هللا َّنِإ» : لي هللا لوسر لاقو 4مُهَنَفت اوُضَقَيل ٌمثط :ىلاعت هلوق
 , 00مم تعش ينوؤاج يدابع ىلإ اورظنا : مهل ٌلوقيف ءامَسلا لهأ تافرع

 : هطشمو رعشلا كح 2-4

 هركي الو ءًارعش فتني الثل ةمرحملا وأ مرحملل مارحإلا يف رافظألاب رعشلا كح هركي
 طشم وأ مرحملا كح نإف «رعشلا فتن ىلإ برقأ هنأل سأرلا طشم هركيو . لمانألا نوطبب

 1 .("*0ةيدف هتمزل «تارعش وأ ةرعش كلذب فتنف

 .ةمقلب ولو ءيشب قدصت ءةلمق لتقو ىلف نإف «هتيحلو هسأر يلفي نأ مرحملل هركيو

 رهظ ول نكلو .اهنم ريخ وهف هب ىدف ءيش يأ :هل رخآ لوق يفو .يعفاشلا هيلع صن
 نمضتي هنأل ؛ يأرلا لمق فالخب ,فالخ الب هيف ةيدف الو هتلازإ هلف هبايثو هندب يف لمقلا

 ,(9'2صنلا هيف درو دقو هسأر نم ىذألا ةلازإ

 ةمرحملا نأل ؛كلُذب اوحرصي مل نإو .مرحملاك هانلق اميف ةمرحملا ةأرملاو 8
 نم هنع ظفحن نم لك عمجأ :رذنملا نبا لاق ,ىنثتسا ام الإ مرحملا هنم عنمي ام عنمت

 )5*٠١( ص الج «عومجملا» (١*ه) .١"6"ص(6٠ جا . يعفاشلل «مألا» 4"”.

 ١5١ .”هةؤ ص الج «عومجمل 1 ةقيضف) ."”هملص ءا/ج «عومجمل اد(

 ضخ



 , "59 رسابللا نيت الإ هل لاجرلا عنم امم ةعونمم ةأرملا نأ ىلع ملعلا لهأ

 :"'9ةمرحملاو مرحملل لاحتكالا - ١

 «ةيعفاشلا حرص اذهبو .مرحي الف هيف بيط ال امب لاحتكالا امأو .ةلبانحلا حرص

 . مهريغو «ةلبانحلاو «ةيفنحلاو

 ايو ير ار ل ا يللا : ةلبانحلاو ةيعفاشلا لاقو

 ةنيز لحكلا نم هلامعتسا يف ام نإ :اضي نأ اولاقو . هركي الف ةنيز هيف نكي مل نإو .ةلاحلا

 نم ةأرملل لصحي ام نأل ؛لاجرلل هتيهارك نم دشأ ةمرحملا ةأرملل ةبسنلاب هتهارك نوكت
 ةيدف الف ,ةمرحم وأ مرحم هب لحتكا اذإ هلك اذه عم نكلو .لجرلا نم رثكأ هب ةنيزلا

 .فالخ الب امهيلع هيف

 (هنئس» يف دواد وبأ جرخأ :جالعلل مرحملا لاحتكا يف راثآلا نم درو ام- 0١

 ربصلاو .0”4'"2(ربصب امهذدمضي نأ هينيع ىكتشا اذإ مرحملا يف لاق هيك هللا لوسر نأ»

 «هننس» يف يقهيبلا مامإلا ىودو . 0 ؛!)هب لحتكي دقو نيعلا هب جلاعت بيطب سيل رم ءاود

 نينمؤملا مأ ةشئاع تلأسف رو انأو ينيع تكتشا» :تلاق .ةسيمش نع «ةبعش نع

 لحك لك ريغ :تلاق وأ ءدمُنإلا ريغ تئش لحك يأب يلحتكا :تلاقف . لحكلا نع
 :- اهنع هللا يضر ةشئاع يأ  تلاقو ههركت نحنو ةثيز هنكلو مارحب سيل هنإ امأ 0

 0 ؛2(59ٌتيبأف ,ربصب كتلحك تئش

 :2"'؟59ةمرحملاو مرحملل ةأرملا يف رظنلا ١6041

 الجر ناك ءاوس .كلُذ يف ةهارك الو ةآرملا يف مرحملا رظنب سأب ال :ةيعفاشلا لاق
 مامإلا نع تيور نكلو .بهذملا يف روهشمل | حيحصلا وه اذهو : اولاقو .ةأرما وأ

 ) )5١94"28ص 57ج (ينغملا» .

 )9* )75١.الج (عومجملا» ء19 75ص .؟ج «عئادبلا» 2" 8-58 77/ص ."ج «ينغملا» ص5١" .

 ) )5١50.8ج («يئاسنلا نئس» ص١  2٠١ءهج «دواد يبأ نئس) ص59١.

 ) )5١4١ص ءهج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» 59١ .

 . ”"7ص .الج «عومجملا» )7١47( . 75ص .هج (يقهيبلا ننس» (5١٠؟)

 ضف



 لصحف :لوقي يوونلا مامإلا لعج امم .هتهارك ىلع لدت لاوقألا ضعب يعفاشلا
 رذنملا نبا لقنو .نورثكألا عطق هبو .هركي ال (حصألا) :نالوق ةلأسملا يف يعفاشلل

 «قاحسإو .دمحأو . يعفاشلاو «سوواطو «ةريره يبأو .«سابع نبا نع ةهاركلا مدع

 سابع نبا نع لقنو .ةرورض نع الإ كلذ لعفي ال :كلام لاقو .لوقأ هبو : يوونلا لاق
 . عجو نم الإ ةارملا يف مرحملا ءرملا رظني نأ هرك هنأ

 سداسلا عرفلا

 ةقلعتملا مارحإإلا تاروظحم

 اهيف بجي امو .ديصلاب

 :ديهمت - 199

 الف .هنم عورف يف اوفلتخا نإو .مارحإلا يف ديصلا ميرحت ىلع ةمألا تعمجأ

 ءىدتبملا يذؤملا الإ محللا لوكأملا ريغو .لوكأملا ّربلا ديصل ضرعتي نأ مرحملل زوجي
 نايب مث .هلتق مرحيو هدايطصا مرحي يذلا ديصلاب دوصقملا نايب نم دب الف .ابلاغ ىذألاب
 مرحي ام مكح نايبو .هدايطصا هيلع مرحي امو .مرحملل هدايطصا لحي ام نايبو هعاونأ

 .انعوضومب ةقالع هل امم كلذ ريغ ىلإ هحبذ وأ هداطصا اذإ هدايطصا هيلع

 :("؛©9ديصلاب دوصقملا 4

 سانلا نم عنتمملا شحوتملا حابملا ناويحلا وه .ديصملا ناويحلا ىنعمب .ديصلا
 رقبلاو لبإلا حبذ مرحملا ىلع مرحي الف .هحانجب وأ همئاوقب امإ .ةقلخلا لصأ يف

 وحنو جاجدلا كلذكو «سانلا نم عانتمالاو شحوتلا مدعل ديصب تسيل اهنأل ؛منغلاو
 مادعنال ديصب تسيل اهنأل ؛روبنزلاو بابذلاو ضوعبلاو ثوغربلا لتقب نيا الو كلل
 تاقولخملا هذه نألو ؛اهنم هعانتما عم ناسنإلا بلطت اهنأ ىرت الأ ,عانتمالاو شحوتلا

 اهلتق زاوج ىلع صوصنملا تايذؤملاب تقحتلاف ابلاغ ىذألاب ةئدتبملا تايذؤملا نم

 ىلع ءيش الو «سفانخلاو برقعلاو ةيحلاو ةرافلا لتقب سأب الو .برقعلاو ةيحلاك
 .هلتق مرحملا ىلع عونمملا ديصلا ىنعم اهيلع قدصي ال اهنأل ؛اهلتق يف مرحملا

 .؟596ص ءالج ومجملا» ,.195١ص 25ج «عئادبلا» 4-0114” ص .”ج «ينغملا» )٠١515(

 اضفي



 سيل هنأل هكلام ىلإ هدر هيلع بجو ءمرحملا هداصو ريغلل ًاكولمم ناويحلا ناك نإف

 : يع فوك ل يقلل كولمملا نأل ؛ديصب

 ١6 ("'؟*هدايطصا هيلع مرحي وأ مرحملل لحي امو .ديصلا عاونأ :

 يف هدلاوت نوكي يذلا وه يرحبلاو .يرحبو .يرب :ناعون لصألا يف ديصلا
 ام وه يربلا ديصلاو .ربلاو رحبلا يف شيعي وأ رحبلا يف الإ شيعي ال ناك ءاوس .رحبلا

 روظنملاف .رحبلاو ربلا يف شيعي وأ ءربلا يف الإ شيعي ال ناك ءاوس ءّربلا يف هدلاوت نوكي

 وهف ربلا هدلاوت ناك نإو .يرحب وهف رحبلا يف ناويحلا دلاوت ناك نإف .دلاوتلا وه هيلإ

 ٠ ايرب

 او مرحمللو (مرحملا ريغ) لالحلل هدايطصأ لحيف رحبلا ديص ام

 مكل ًاعاتُم ُهُماعَطو رْحَبلا ُدْيَص مكل ّلحأ» :ىلاعت هلوقل لوكأم ريغ وأ ناك ًالوكأم

 0 يب ةراّيّسللو

 مرحملل لحي الف لوكأملا امأ .لوكأم ريغو .محللا لوكأم :ناعونف ّربلا ديص امأو

 نأل ؛ةيرحب وأ تناك ةيرب ءاهمحل لكؤي يتلا رويطلاو بنرألاو يبظلا وحن هدايطصا

 .قزرلا بلطل رحبلا ىلإ اهضعب لخدي امنإو ْربلا يف اهدلاوت نأل ؛ةيرب اهلك رويطلا

 : ىلاعت هلوقو .""90ًامُّرُح متمد ام ّربلا َديص ُمُكيلع ٌمّرحوإط : ىلاعت هلوق هيف لصألاو

 الو ديصلا ىلع ةلالدلا مرحملل لحي ال كلذكو .""؛9مرُح متنأو َديّصلا اولتفت ال»

 .هبابسأل ميرحت ءيشلا ميرحتو ,ديصلا لتق ىلإ ببس ةراشإلاو ةلالدلا نأل ؛ هيلإ ةراشإلا

 .ةراشإلاو ةلالدلا قوسل ةناعإلا نأل ؛ديصلا لتق ىلع ةناعإلا مرحملل لحي ال كلذكو

 «ًابلاغ ىذألاب ًاثدتبم ًاعبط ًايذؤم نوكي عون :ناعونف محللا لوكأملا ريغ امأو - 17

 ءيش الو هلتقي نأ مرحمللف ابلاغ ىذألاب ءىدتبي يذلا امأ .ًابلاغ ىذألاب ءىدتي ال عونو

 بجاو ىذألل بجوم ببس ريغ نم ىذألا عفد نأل ؛؟بئذلاو دسألا وحن كلذو هيلع

 الج («عومجملا» 985١-2717 "09ص 207ج ) ينغمل و 2191ا/-95١ص .؟ج «عئادبلا» )٠١5:0(

 .794"7 279ه ص

 ) )7١4ةيآلا :ةدئاملا ةروس] 95[.

 .[9ه ةيآلا :ةدئاملا ةروس] )79١548( .[95 ةيآلا :ةدئاملا ةروس] هقول

 نضيع



 : مرحلاو لحلا يف ٌمرحملا نهلتقي قساوفلا نم سمخ» :ِهلك لاقف مرحلاو لحلا يف

 ابلاغ ىذالا ءىذعز ل كلا ان[و "4 تارعلاو يوقعلا بلكلاو «ةزاملاو «ترقعلاو عقلا

 هيلع ءيش الو . هيلع مجه نأب هءاذيإ دارأ اذإ : يأ هيلع ادع نإ هلتقي نأ هلف بلعتلاك

 .هلتق اذإ

 : هحبذ وأ هداطصا اذإ هدايطصا مرحملا ىلع مرحي ام مكح 2-4

 : ىلاعت لاق دقو .هحبذ وأ هداص اذإ مرحملا ىلع ديصلا ميرحت يف فالخ ال

 هحبذو . مرحم ريغ يأ لالح هداص نإو .«امرخ متمُد ام ْرَبلا ُديص مكيلع َمرْخوط

 نإو .هلكأ مرحملل حبي مل هيلإ ةراشإ وأ .هيلع ةلالد وأ .هيف ةناعإ مرحملا نم ناك امو

 مل هلكأ مرحملا ىلع مرح امو .2«"؛")هل ْدَصُي مل ول امك هلكأ هل : ةفينح وبأ لاقو

 ةمادق نبا لاق ؟رخأ مرحمل هلكأ حابي لهو ؟هلكأ (مرحملا ريغ) لالحلا ىلع مرحي

 .2"'*”اهمدعو هلكأ ةحابإ نارمألا لمتحي : يلبنحلا

 هلكأ مرحي ةتيم مكحب راص هدايطصا يف هلتق وأ .ديصلا مرحملا حبذ اذإو - 8

 «قاحسإو , يعفاشلاو . يعازوألاو .كلامو , ةلبانحلا بهذم اذهو .سانلا عيمج ىلع

 هلكأب ينايتخسلا بويأو .رانيد نب ورمع لاقو «هلكأب سأب ال :روث وبأو .يروثلا لاقو

 . "'*9(مرحملا ريغ) لالحلا

 :ديصلا لتق اذإ مرحملا ىلع ءازجلا بوجو 16٠

 اي» : ىلاعت هلوقل ديصلا لتق اذإ مرحملا ىلع ءازجلا بوجو ىلع ملعلا لهأ عمجأ

 نم َلَتَق ام لثم ًءازجف ًادّمعتم مكنم ُهَلَتَف ْنَمو ْمْرُح ُمُتنأو َدْيّصلا اولُمقَت ال اونمآ نيذّلا اهي

 )٠١49( الج ؛عومجملا» ,717ص .ا"ج «ينغملا» ص١08”".

 ) )5١6.17"7ص ءاج «ينغملا»

 )4 )15١8١ص ,”ج «ينغملا» 1١6-7#١".

 انضين
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 ناي امم فرغت طورشب ءازجلا بجي امئإو . "#9 معنلا

 :('"9ءازجلا هيف ام نايبو ءديصلا لتق عاونأ - ١١

 اذهف هلتق حيبي ببس ريغ نم ءادتبا هلتق مرحملاف . مرحمو حابم : ناعون ديصلا لتق

 .ءازجلا هيف

 : عاونأ ةثالث هلتق حابملاو

 نبا لاق امك  هملعن فالخ ريغب هلتق هل حابيف هلكأ ىلإ مرحملا رطضي نأ :لوألا عونلا

 لكألا كرتو ."'*94ةكّلهتلا ىلإ مكيديأب اوقلُت الو» : ىلاعت هلوقل  يلبنحلا ةمادق

 . حابيف ءديصلا لتق لكألا قيرطو .ةكلهتلا ىلإ ديلاب ءاقلإ ةرورضلا دنع ةردقلا عم

 يف حابم هنأل هنمضي ال : يعازوألا لاقو .- ءازجلا همزل يأ  هنمض هلتق ىتم نكلو
 - هيف ءازجلا بوجو يأ  هنامض ىلع ةلبانحلا جتحاو .رحبلا ديص هبشأ ةلاحلا هذه

 ىنعم ريغ نم هلتق هنألو ؛ «مرح ُمتنأو ديصلا اوُلتقَت ال» :ةميركلا ةيآلا مومعب

 ديصلا يف ىنعمل ال هنع ىذألا عفدل هفلتأ هنألو ؛ هلتق يضتقي ديصلا نم ثدحي

 بجوي هيف نحن ام اذكف .ةيدفلا بجوي اذهو .هسأر ىذأل رعشلا قلح هبشأ

 . ءازجلا

 هيلع نامض الو هلتق هلف هلتقب الإ هعفد ىلع ردقي ملف ديص هيلع لاص اذإ : يناثلا عونلا

 .ةيعفاشلا لاق هبو ةلبانحلا بهذم اذهو .- هيلع ءازج ال يأ

 ةجاحل هلتق هنأل ؛ةفينح يبأ لوق اذهو .ءازجلا هيلع : ةلباتحلا ضعب لاقو

 .هلكأ ىلإ هتجاحل هلتق هبشأ هسفن

 عفدل مرحملا هلتق ناويح هنأب ءازجلا بوجو مدعب نولئاقلا نولوألا جتحاو
 ًاعبط تايذؤملاب قحتلا هلايص لاح يف هنألو ؛لئاصلا يمدآلاك هنمضي ملف ءهرش

 .روقعلا بلكلاك راصف

 .7596©ص 23ج «عومجملا» 26٠١ ؟ص جا ينغمل ا) علقو ةيآلا : ةدئاملا ةروس](617١٠5)

 .[196 ةيآلا :ةرقبلا ةروس] 6٠-6086. )5١84( ؛ص 27ج «ينغملا» )5١6(

5 



 الف .كلذب ديصلا فلتف دايص ةكبش وأ عبس نم ًاديص مرحملا ٌصّلخ اذإ :ثلاثلا عونلا

 لاق هبو «ةيعفاشلاو ةلباتحلا بهذم اذهو ءمرحملا ىلع  ءازج يأ نامض

 هلعفب فلت ام نمضي الف .هتجاحو ناويحلا ةعفنمل ناك مرحملا هلعف ام نأل ؛ءاطع

 دمعتم ريغ مرحملا نإ مث .ةجلاعملا هذهب تامف يبصلا يلو جلاع ول امك اذه

 نع يهنلا اهيف يتلا ةميركلا ةيآلا مومع هلمشي الف التاق ربتعي الف ديصلا فالتإب
 .ديصلا لتق

 :2"**)ءازج أطخ ديصلا لتق يف له

 نبا لاقو .ديصلا لتقب ءازجلا بوجو يف دمعلاو أطخلا نيب ةيوستلا ىلع روهمجلا

 ال :دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ وهو ءرذنملا نباو .ءسوواطو .ريبج نب ديعسو .سابع

 هلتق نم نأ ىلع ٌلدف «ًادّمعتُم مكنم ُهَلَتَق نمو» :لاق ىلاعت هللا نأل ءاطخلا يف ةرافك
 .- هيلع ءازج ال يأ هيلع ةرافك ال أطخ

 وأ جحب ًامرحم ناك ءاوس :مرحملا ىلع ديصلا لتق يف ءازجلا بجيو 0
 5 «”لًاعتمتم 3 انراق 00 عجب مرحملا ناك ءاوسو «(ةرمعب

 :(*”ديصلا لتقب الإ نوكي ال ءازجلا 4

 ال» : ىلاعت لاق ءصنلا هب درو يذلا وه هنأل ؛ديصلا لتقب الإ نوكي ال ءازجلاو

 ام وه .مرحملا هلتاق ىلع ءازجلا هلتقب بجي يذلا ديصلاو .«مرَُح متنأو ديٌصلا اولتقت

 جرخيف .ًاعنتمم ًايشحو .هل كلام ال .هلكأ ًاحابم نوكي نأ : يه فاصوأ ةثالث عمج

 امنإ :دمحأ مامإلا لاق 00 عابسك هيف ءازج الف «لوكأمب سيل ام لوألا فصولاب

 لهأ رثكأ لوق اذهو .هلكأ للحملا ديصلا يف  ءازجلا وأ ةيدفلا يأ  ةرافكلا تلعج

 هحبذ مرحملا ىلع رمد يجرب سلال محلا يشحولا فصوب جرخو ٠ . ملعلا

 0 ا كلذ 0 1 كلن جاجدلاو ماعنألا 0 الو

 . ؟9ا/ص .”ج «عومجملا» ه65-0١٠05ه ص .”ج «ينغملا» (١5هه)

 .ةه١٠ال ه٠ "ص ,”ج «ينغملا» )/3١81( .ة60"ص 27ج (ينغملا» (١6هكج

 ضف



 ال ةيشحو تراص ةرقب يف دمحأ لاق ,ءيش هيف بجي مل سنأتسملا يلهألا شحوت ولو

 . يسنألا اهيف لصألا نأل ؛ مرحملا اهلتق اذإ اهيف ءيش

 :©”*8رحبلا ديص يف ال ربلا ديص يف نوكي ءازجلا

 نيب فالخ ريغب ةرخبلا هيض يف ةلزبلا ديص يف ةوكياامتإ | ديصلا لتق يف ءازجلاو

 مّرَحو ,ةراّيَسللو مكل ًاعاتم هّماعطو رحبلا ٌديص مكل لجأ» : ىلاعت هلوقل ملعلا لهأ

 ام نيبو هؤام حلاملا رحبلا ناويح نيب قرف الو ."*هًامّرُح متمد ام ّربلا ٌديص مكيلع

 «نارحبلا يوتسي امو# : ئيلاعت لاق «عيمجلا لوانتي رحبلا متسا نآل + نويعلاو راهنألا يف

 .2"::يًاًيرط ًامحل َنولُكأت ْلُك نمو ٌجاجأ حلم اذهو ,ُبارش ٌعئاس ٌتارف ٌبذع اذه

 :(70معنلا نم لتق ام لثم ءازجلا 5

 ةلبانحلا بهذم اذهو .معنلا نم لتق ام لثم وه ةباد ناك اذإ ديصلا لتق يف ءازجلاو

 .ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو

 ديصلا نأل ؛لثملا هيف زوجي وأ ديصلا ةميق يأ «ةميقلا وه بجاولا : ةفينح وبأ لاقو

 . يلثمب سيل

 نم لق ام لثم ٌءازجف ًادّمعتم مكنم ُهَلََق نمو» :ىلاعت هلوقب روهمجلا جتحا

 هلوقل ةربخلا لهأ نم نيلدع لوق ىلإ ءازجلا يف لثملا ةفرعم يف عجريو .* معنلا

 نم معنلا نم ءايشألا هبشأب هيف نامكحيف 2774 مكنم لدع اوُذ هب مكحي» : ولاتعت

 ؛ةربخلا امهيف ربتعتو «ةلادعلا نيمكحلا يف طرتشيو .ةميقلا ثيح نم ال ةقلخلا ثيح

 .ةربخ هل نم الإ لثملاب مكحلا نم نكمتي ال هنأل

 هيف - هلتق  هفلتأ يذلا هعضوم ىف هتميقب نوكي هيف ءازجلاف ًارئاط ديصلا ناك نإو

 ) )5١648ص ."ج (عومجملا» ,.507-508/ص ء7"ج (ينغملا» 74١.

 ) )5١64ةيآلا :ةدئاملا ةروس] 95[.

 .503-518ص ءا"ج «ينغملا» (؟1١5) .[15؟ ةيآلا :رطاف ةروس] )5١0(

 مكحي معنلا نم لتق ام لثم ءازجف ادمعتم مكنم هلتق نمو» :اهصنو :[96 ةيآلا :ةدئاملا ةروس] (705)

 . © مكنم لدع اوذ هب

 ضف



 اهنم ةدحاو لك يف نوكيف اههبشأ امو ةمامح وأ َهَّنَدَب اهيف نوكيف ,ةماعن نوكت نأ الإ

 .ةاش

 :('75ديصلا ءازج يف رايخلا

 (لثملا) راتخا ءاش نإ :ريخم وهف .ءازجلا هيف بجي يذلا ديصلا لتق اذإ مرحملاو

 تقو يأ يف هحبذي نأ هلو .مرحلا نيكاسم ىلع هب قدصتيو هحبذيف ديصلل ريظنلا يأ

 هب قدصتيو .ماعطب مهاردلاو ,مهاردب .ديصلل ريظنلا يأ (لثملا) موق ءاش نإو .ءاش
 ماعطلاو «مرحلا يف لثملا ةميق ربتعيو . يعفاشلاو ةلبانحلا لاق اذهبو «نيكاسملا ىلع

 وأ «نيكسم لكل ةطنحلا نم ادم جرخيف «بيبزلاو رمتلاو ريعشلاو ةطنحلا وه جرخملا
 دم لك نع موصيف ءازجلا يف مايصلا راتخا ءاش نإو .ىرخألا فانصألا نم عاص فصن

 ءاهقف نم ليقع نبا لاقو .ًاموي عاص فصن لك نع موصي دمحأ نعو ءًاموي ةطنحلا نم
 .هريغ نم عاص فصن وأ .ةطنحلا نم دم نع مويلا مايص : ةلبانحلا

 همعطيف ءًاماعط هتميقب يرتشي نأ نيب هلتاق رّيْخُي ديصلا نم هل لثم ال امو 4
 هيف : يلبنحلا ةمادق نبا لاق ؟ةميقلا جارخإ زوجي لهو .موصي نأ نيبو نيكاسملل

 .زوجي :(يناثلا»و ءزوجي ال :(لوألا) :نالامتحا

 :9”"2هيلع ءازج الف هدايطصا دعب ديصلا مرحملا قلطأ اذإ 48

 اذإف ,هدنع كله وأ هحبذ اذإ الإ .ءازجلا هيلع بجي الف ديصلا داطصا اذإ مرحملاو

 ءازجلا نأل ؛ هيلع ءازج الف ىذخأ ديري نم ىلع عنتمي عضوم يف  هقلطأ قاع هلسرأ

 درجم ناك نإو .هدايطصاو هذخأ درجمب ال هلتق ىلع نيعي امب وأ ديصلا لتقب طبر

 . مارح دايطصالا

 ٠ هئازجو ديصلا ميرحت يف مرحملا لجرلاك ةمرحملا ةأرملا :

 ماكحأ نم هيلع بترتي امو ديصلا ميرحت يف مرحملا لجرلاك ةمرحملا ةأرملاو

 .ه71؟-ه9١1ص .ا"ج (ينغملا» )*5١5(

 ديصلا لتقب بجي امنإ ءازجلا :"* ٠9 ص .5ج «يبطرقلا ريسفت» 2.7556 ص ./ج «عومجملا» ةقحتف]

 نات افا هذخا نحل

 ضخ



 نيب ةاواسملا هذه ىلع ليلدلاو .لبق نم هانيب يذلا وحنلا ىلع هلتق يف ءازجلا بوجوك
 متنأو َديَّصلا اولتقت ال اونمآ نيذلا اهُيأ اي :ىلاعت هلوق هانركذ اميف مرحملاو ةمرحملا

 مكنم ,لدع اوُذ هب مكي ٠ ممْنلا نم لعق ام لثم ءازجف ًادّمعتم مكنم ُلَتَق نمو مر
 هللا اَفَع ,هرمأ لاَيو َقوُدَيل ًامايص كلذ ُلْدَع وأ ٍَنيكاسُم ماعط ٌةراَفَك وأ ةّبعكلا غلاب ًايذَه

 8 .©:394 ماقتنا وذ ٌريِرَع ُهّللو نم هلل ُمَقَسَيف داع ْنَمو َفَلَس امَع

 مهيلع اهمكح يرسيف ء.ءاسنلاو لاجرلا لمشت ةماع اهنأ ةيآلا هذهب ةلالدلا هجوو

 هلوق :ةميركلا ةيآلا هذهل «هريسفت» يف يبطرقلا مامإلا لاق .نيمرحم اوناك اذإ ًاعيمج

 ًاضيأ لاقو .""”9ىثنأو ركذ ملسم لكل ماع باطخ اذه «اونمآ نيذلا اهّيأ اي» : ىلاعت

 ءءاسنلاو 0 نم نيعونلا يف ماع «مّرح متنأو» : ىلاعت هلوق :- ىلاعت هللا همحر

 هلوق نإ مث .2©"' 50م كلذ عمجو «مارح ةأرماو ءمارح لجر :لاقي .ديبعلاو رارحألا

 ما مهل باطخلا نأل نونمؤملا اهّيأ مكنم يأ «مكنم هلتق نمو» :ىلاعت

 ,ثانإلاو روكذلل ماع باطخ ه4( اونما نيذلا اهيأ اي» :ىلاعت هلوق نإ :هلوق يبطرقلا

 .ٌءاسن وأ متنك ًالاجر نونمؤملا اهيأ مكنم يأ «مكنمط ىنعمف

 نإف .مارحإلا ةلاح يف اوناك اذإ ءاسنلاو لاجرلا لمشت ةميركلا ةيآلا نأ تبث اذإو

 لاقي مرحملل ةبسنلاب ديصلا ماكحأ نم هانيبو هانلق امف «قرف الو مهلمشت اهلك اهماكحأ

 . ةمرحملل ةبسنلاب ًاضيأ

 :"*!مارحإلا تاروظحم ١

 يف رظحملا ريغو مرحملا معي ام نايب مارحإإلا تاروظحم نم هانركذ امب لصتيو

 . مرحلا تاروظحم اهانيمس يتلا يهو « مرحلا ضرأ

 ) )5١56ةيآلا :ةدئاملا ةروس] 960[.

 ) )75١5.”ج (يبطرقلا ريسفت» ص”١”7. )8 )3١0ص .”ج «يبطرقلا ريسفت» 0:.

 ىلع ميعنتلا ىمسي ب ناكم نود ةنيدملا ةهج نم يه ةددحم تافاسم ىلإ اهلوح امو ةكم وه مرحلا )54: ٠

 قيرط نمو .لايمأ ةعست ىلع ةنارعجلا قيرط نمو .لايمأ ةعبس ىلع قارعلا قيرط نمو .لايمأ ةثالث

 .يدرواملل «ةيناطلسلا ماكحألا» :لايمأ ةرشع ىلع ةدج قيرط نمو .لايمأ ةعبس ىلع فئاطلا

 . ١78-195 ص .يلبنحلا ىلعي يبأل ؛ةيناطلسلا ماكحألا» ,. ١594 ص

 يس



 عجري عون : (يناثلا)و .ديصلا ىلإ عجري عون : (لوألا) : ناعون تاروظحملا هذهو

 : يلي اميف عون لك نع ملكتنو .تابنلا ىلإ
 : (5:34)هيف ءازجلاو مرحلا ديص ىلإ عجري ام :لوألا عونلا 67

 ةئدتبملا ٍتايذؤملا الإ مرحلا ديص لتق (مرحملا ريغ) لالحلاو مرحملل لحي ال
 اوري ْمَلَوأؤ : ىلع هلوق كلذ يف لصألاو . مرحملا ديص يف كلذ انيب دقو ءًابلاغ ىذألاب

 ال اونمآ نيذلا اهّيأ اي» : ىلاعت هلوقو ."'"")ةكم وه نمآلا مرحلاو «ًانمآ امر انلعج ان
 مارحإلا ديص لمشي ةميركلا ةيآلا هذه يف مكحلا اذهو مرح منو َديِصلا اولتقت

 اذإ .مرحأ :لاقي امك .مارحإلا يف لخد اذإ .مرحأ :لاقي هنأل ؛ًاعيمج مرحلا ديصو
 . "9مرحلا يف لخد

 :لاق نيام نبا نع يراخبلا مامإلا هاور يذلا جدعلا ثيدحلا يف كك هلوقو

 ٌرفني الو كر ندفع ال هللا همرح دلبلا اذه 5 ةكم حتف موي دنع هللا لوسر لاق»

 سابع نبا نع :هظفلو ملسم مامإلا هاورو .©"' "”ياهَفَّرَع نم الإ ُهطقل ّطقتلي الو ؛ُهَُديص

 مترفنتسا اذإو «ةينو داهج نكلو ةرجه ال ,ةكم حتف : حتفلا موي كي هللا لوسر لاق» :لاق
 تاوعبسلا يلخ مب هللا همرح دلبلا اذه َّنِإ ةكم حتف : حتشلا موي كي لاقو .اورفناف

 ٍدحأل هيف لاتقلا لحي مل هنإو «ةمايقلا موي ىلإ ىلاعت هللا ةمرحب مارح وهف ءضرألاو

 ُدّضعي ال ةمايقلا موي ىلإ هللا ةمرحب ٌمارح وهف ءراهن نم ةعاس الإ يل لحي ملو «يلبق
 :سابعلا لاقف .اهالخ ىلَتْخُي الو ءاهفرع نم الإ ُهطقل طقتلي الو ُهٌَديص رفني الو ,هكوش
 ةياور يفو ."”«رخذألا لإ :ه لاقف .مهتويبلو مهنيقل هّنإف رخذألا الإ هللا لوسر اي
 .«(اهرجش دضعي ال» :ثيدحلا اذهل دواد يبأل

 اهرجش دضعي نأ لالح وأ مرحمل زوجي ال هنأ فيرشلا ثيدحلا اذه نم مهفيو

 ) )5١59ص الج «عومجملا» .7١7ص .؟ج ؛عئادبلا» .74 4ص .”ج «ينغملا» 41١ .

 ) )39١17.اهمقرو . . .ةروس يف ةيآلاو ,7737ص 21ج (يبطرقلا ريسفت» .

 ) )3١11ه ص ."5ج «يبطرقلا ريسفت» ٠" .7ج «عئادبلا» ص3١7 .

 ) )3١7/5ص .7ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» 444 .

 ) )7١17.5ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصو ص١75-1١7#.

 ماا



 .- جاهيإلا وأ دايطصالاب دحأ هل ضرعتي نأ زوجي ال يأ  اهديص رفني الو  هعطقي يأ

 فقسي ةحئارلا بيط قاروألا ضيرع تابن وهو .هذخأو هعطق زوجي ثيح ءرخذألا الإ

 ماد ام قيقرلا تابنلا عطق زوجي ال رجشلا عطق زوجي ال امكو ءبشخلا قوف تويبلا اهب

 وهف سبي اذإو .هعطق ينعي هؤالتخاف «اهالخ ىلتخي الو» ىنعم وه اذهو .ًابطر
 »)١74( هاه
 . بسس

 هلوقل ءازجلا هيلعف مرحلا ديص «مرحم ريغ» لالح وأ مرحم لتق اذإف اذه ىلعو

 لتاق ءازج وه هؤازجو .4 مَمْنلا نم لت ام لثم ءازجف ًادّمعتم ْمُكنم ُهلَتَق نمو» : ىلاعت
 - لبق نم هانلصف يذلا وحنلا ىلع "١"”اديص لتق اذإ مرحملا ءازج يأ  مارحإلا ديص

 :ةيلاتلا ةرقفلا يف هنيبن ام وهف هتابنو مرحلا رجش عطقي نم ءازج امأ

 :تابنلا ىلإ عجري ام : مرحلا تاروظحم نم يناثلا عونلا 1١511

 عطق ةحابإ ىلع اوعمجأ امك «مرحلا رجش عطق ميرحت ىلع ملعلا لهأ عمجأ
 .ةقباسلا ةرقفلا يف هانركذ يذلا فيرشلا ثيدحلل رخذألا

 هتبنأ ام امأ .نيحايرلاو عورزلاو لوقبلا نم يمدآلا هتبني ام عطق ءاملعلا حابأ كلذكو

 هعلقي نأ هل : ةلبانحلا ءاهقف نم «ليقع نباو .باطخلا وبأ لاق دقف ءرجشلا نم يمدآلا

 . عرزلاك ءازج ريغ نم

 وأ يمدأ هتبنأ ءاوس لاح لك يف هعلق يف ءازجلا :مرحلا رجش يف يعفاشلا لاقو

 تهبشأ مرحلا يف ةتبان ةرجش اهنألو ؛«اهرجش دضعي الو : لكي هلوق مومعل هسفنب تبن

 . 100 يمدألا هتبنيا مل ام

 وهف .بطر وهو ةداع سانلا هتبني ال امم هسفنب تبن ام لك : ةيفنحلا لاقو . 614

 رجشلاو «بطرلا شيشحلا لثم ًاعيمج لالحلاو مرحملا ىلع علقلاو عطقلا روظحم

 نأل ؛ مرحلا رجشل ضرعتلا ةمرح يف لالحلاو مرحملا ىوتسا امنإو .رخذألا الإ بطرلا

 ) )7١1/4هج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» ص444-601١.

 )37 )3١07ج («عئادبلا» "40" 4 4ص ء””ج «ينغملا» ص؟3١7 .

 ص 23" ج (يتغملا» ةقحفف] 610-14" .
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 عورزلا نم ةداع سانلا هئيني اهف ناك نإو . مارحإلا لجأل ال مرحلا لجأل ميرحتلا اذه

 نم سانلا نإف .؛كلذ ىلع ةمألا عامجإل هعلق وأ هعطقب سأب الف اهنوتبني يتلا راجشألاو

 نم ريكن ريغ نم هنودصحيو مرحلا يف نوعرزي اذه انموي ىلإ ِهكي هللا لوسر دهع

2709 , 

 نم اناك نإو ءامهعطق زاجف ءومنلا دح نع اجرخو .شيشحلاو رجشلا تام دق سيلا

 , "'"9ةيفنحلاو ةلبانحلا حرص اذهبو .هتابنو مرحلا رجش

 : تابنلاو رجشلا علق وأ عطق يف ءازجلا 5

 نمو . ةرقبب ةريبكلا ةرجشلا فلتي نم  ءازجلا هيلع بجي يأ - نمضي : ةلبانحلا لاق

 ."""9يعفاشلا لاق اذهبو «هتميقب شيشحلا فلتي نمو «ةاشب ةريغصلا ةرجشلا فلتي

 هب قدصتو ًاماعط ةميقلا هذهب ىرتشا ءاش نإف هتميقب لكلا نمضي :ةيفنحلا لاقو

 تغلب نإ - ةاش  ًايده اهب ىرتشا ءاش نإو رب نم عاص فصن ريقف لكل :ءارقفلا ىلع

 0 هي

 : هتابنو مرحلا ديص مكح يف لجرلاك ةأرملا 7

 لجرلا ىلع يرسي امك ةأرملا ىلع يرسي «هتابنو مرحلا ديص ماكحأ نم هانلق امو

 هتابنو مرحلا ديصل ضرعتلا ميرحت نأو اميس ال ,مارحإلا لاح ريغ يفو مارحإلا لاح يف

 اذه يرسي كلذلو . مارحإلا ةمرحل سيلو مرحلا ةمرح يأ  ناكملا ةمرح لجأل وه

 مدعب اهمارتحا بولطم ناكملا ةمرح نإف اذه ىلعو . مرحملا ريغو مرحملا ىلع ميرحتلا

 . لجرلا لبق نم مارتحالا اذه بولطم وه امك ةأرملا لبق نم «هتابنو هديصل ضرعتلا

 )/25 )3١37ج «عئادبلا» ص5١١-5١١؟.

 ١4740 ؟ج «عئادبلا» "ه١ ص 23””ج (ينغملا» « ص35١٠١.

 )5 )3١1/9ص الج (عومجملا» .”87ص 25ج «ينغملا» 45 .

 ) )5١8ص 25ج «عئادبلا» 35١١.

 منو



 ؛اهرجش عطقو ةرونملا ةئيدملا ديص ميرحت -6

 هللا لوسر لاق :لاق  هنع هللا يضر  رباج نع (هحيحص» يف ملسم مامإلا جرخأ

 الو اههاضع عطقي ال ءاهيتبال نيب ام ًةنيدملا ٌتِمّرح ينو ةكم مّرح ميهاربإ نإ» : لك
 هريغو فيرشلا ثيدحلا اذهف .©"'*)«اهديص لتقي الو :ىرخأ ةياور يفو .اهديص داصي

 ةنيدملا ديص ميرحت يف يعفاشلاو .كلامو .ةلبانحلا بهذمل ةرهاظ ةجح هانعم يف

 .©":*”اهرجش عطقو ةرونملا

 :(5*'2اهرجش عطقو ةنيدملا ديص لتق يف ءازحلا --484

 عطق وأ اهديص لتق لثم ةرونملا ةنيدملا مرح يف هيلع مرح امم ائيش لعف نمو

 ؟ءازج هيلع بجي لهف .اهرجش

 :ناتياور هيف .باوجلا يف يلبنحلا ةمادق نبا لاق

 رخآ يف يعفاشلاو .كلام لوق وهو .ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو .هيف ءازج ال :امهادحإ

 .ميدقلا يف يعفاشلا لوق وهو بئذ يبأ نبا نع كلذ يور ءءازجلا هيف بجي :يناثلاو
 ميهاربإ مرح املثم .ةنيدملا مرحأ ينإ» :لاق لكك هللا لوسر نأل ؛رذنملا نباو

 امك ءازجلا مرحلا اذه يف بجوف اهديص ذخؤيو اهرجش دضعي نأ ىهنو .«ةكم

 .قرف امهنيب رهظي مل اذإ كلذ يف بجو

 5١(: 44كم مرحو ةنيدملا مرح نيب قرفلا 7

 :نيئيش يف ةكم مرح ةنيدملا مرح قرافي

 ضرألا يه ةباللاو ءاهيتبال نيب ام ةنيدملا مرحو 2175ص 94ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» )7١41(

 .امهنيب يهو ةيبرغو ةيقرش ناتبال ةنيدمللو .ءادوس ةراجح ةسبلملا

 .ةهاضع اهتدحاو كوش هيف رجش لك :ةاضعلاو

 الج «عومجملا» ,*07ص .7ج «ينغملا» ,.178ص .9ج ؛يوونلا حرشب ملسم حيحص» )5١87(

 . 447 ص

 . "هه ص ."ج «ينغملا» )5١84( . 786 4ص 27ج «ينغملا» )*75١8(

 نفيا



 دناسملل هيلإ ةجاحلا وعدت ام ةنيدملا مرح رجش نم ذخؤي نأ زوجي هنأ :(امهدحأ)

 هيلع صن .هلاسرإ همزلي مل اهيلإ هلخدأ مث ةنيدملا جراخ ًاديص داص نم نأ : (يناثلاو)

 «ريغص رئاط وهو «ريقنلا لعف ام ريمع ابأ اي) :لوقي ناك ٍةِِكَي ىبنلا نأل ؛دمحأ

 ةمرح نم مظعأ ةكم ةمرحو .كلذ ركني مل ذإ ةنيدملاب هكاسمإ از هنأ اذه رهاظف

 . مرحم الإ اهلخدي ال هنأ ليلدب ةنيدملا

 ةيلعفلاو ةيلوقلا تافرصتلا نم مارحإلا تاروظحم

 : ةمرحملاو مرحملا حاكن :ًالوأ 0١

 هللا لوسر لاق :لوقي يبأ تعمس :لاق  امهنع هللا يضر  نامثع نب نابأ نع

 حتفب وه «مرحملا حكني ال» :هلوقو ,"'5*«ٌبطخي الو ّحكنُي الو ٌمرحملا ٌمكنَي ال» : لكي
 نم «بطخي ال» :هلوقو .ةلاكوب وأ ةيالوب هريغل حاكنلا دّقعي ال 0 . فاكلا رسكو ءايلا

 .9*2اهب جوزتلل ةأرما بلطي ال يأ .ءاخلا رسكب ةبطخلا

 اذهو «هريغ جوزي وأ مرحملا جوزتي نأ مرحي هنأ فيرشلا ثيدحلا دافأ دقو 7

 .("'*9مهريغو .يعازوألاو «ةيرهاظلاو «ةلبانحلاو «ةيعفاشلا مهنمو روهمجلا بهذم
 ءاج ام فيرشلا ثيدحلا اذه ىلع ةينبملا مهلاوقأ نمف .,فيرشلا ثيدحلا اذه مهتجحو

 جيزي نأ هيلع مرحيو «جوزتي نأ مرحملا ىلع مرحيف» :ةيعفاشلا هقف يف «عومجملا» يف

 ليكو وأ يلولا وأ ةجوزلا وأ جوزلا ناك نإف .ءالولاو ةبوصعلا يهو ةصاخلا ةيالولاب هتيلوم

 ؛- ةيعفاشلا دنع فالخ الب يأ فالخ الب لطاب حاكتلاف ًامرحم يلولا ليكو وأ جوزلا

 .©"'*2حيحصلا ثيدحلا اذهل هنع يهنم هنأل

 ) )5١86.؟ج «لوصألل عماجلا جاتلا» : يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسم هاور ص١١7.

 )4 )5١85ص . هج «راطوألا لين» ,.7١1ص .؟ج .قباسلا عجرملا» ١.

 ةكلام أطوم ىلع يناقرزلا حرش» 1917-2148 ص ءالج «ىلحملاو .**5ص .*ج «ينغملا» )7١410(

 .8546ص 37ج هراهزألا حرش» ء1هص هج .يناكوشلل هراطوألا ليث» ,778ص .؟ج ش

 .7585ص .الج «عومجملا» )5١84(

00 



 0 رزيوجت روجي 0 5 0 نوكي ال يأ جوري الو

 اوف ه0ًاضيأ

 سابع نبا هاور امل ةفينح يبأ بهذم وهو ,« سابع نبا مرحملا حاكن زاجأو - 57

 كلم ديفي دقع حاكنلا نأبو «مرحم وهو ةنوميم جوزت ْهلَ يبنلا نأ»  امهنع هللا يضر -

 : ةيفنحلا ىلع درلا 65

 : ةديدع هوجو نم ةيفنحلا جاجتحا ىلع در دقو

 «مرحم ريغ يأ» الالح ةنوميم جورت لَك هللا لوسر نأ» عفار بأ نع :(لوألا هجولا)

 نع مصألا نب ديزي ةياور يفو «امهنيب ٌلوسرلا ٌتنكو «- هيلإ تفز يأ - اهب ىنبو

 يتلا يهو  اهنع هللا يضر  ةنوميم ةياورف «لالح وهو اهجوزت لكَ يبنلا نأ» ةنوميم

 نبا ةياور نم ىلوأ جوزلا اذه يف ريفسلا وهو عفار يبأ ةياورو لك يبنلا اهجوزت

 : هلوق يف سابع نبا مهو :لاق بيسملا نب ديعس نأ دواد وبأ ىور اذهلو « سابع

 .("'”«مرحم وهو ةنوميم ٌةِلَك يبنلا جوزت»

 يف كي اهجوزت يأ «مرحم وهو» هتياور يف سابع نبا لوق لمح نكمي : (يناثلا هجولا)
 . مارحلا دلبلا يف وأ مارحلا رهشلا

 وهو اهجوزت ةِكَي يبنلا نإ .سابع نبا ثيدح .«ثيدحلا ىنعم يف ليقو : (ثلاثلا هجولا)

 .مرحم وهو اهب هجاوز رمأ رهظأ مث مرحم ريغ لالح

 هب جتحا يذلا ثيدحلاو .سابع نبا ثيدح .نائثيدحلا حص ول :(عبارلا هجولا)

 ثيدح ميدقت ناك .«بطخي الو حكنيالو مرحملا حكني الر :وهو روهمجلا

 ) )3١89”"”2ص 27ج «ينغملا» .

 دمحأو ملسم هاور ةنوميم نع مصألا نب ديزي ثيدحو .يذمرتلاو دمحأ هاور عفار يبأ ثيدح (509:)

 جا « يناكوشلل «ناطوألا لين» رظنا .دوادوبأ هاور بيسملا نب ديعس لوقو .هجام نباو يذمرتلاو

 .١؟؛ص

 نفي



 لوقلاو لَك هلعف نع ربخي سابع نبا ثيدحو هلي يبنلا لوق هنأل ؛ ىلوأ روهمجلا

 .هب اصتخم نوكي نأ لمتحي كي هلعف نأل ؛دكأ

 «ةأرملا ةدع يف مرحي حاكنلا نإف .ةمألا ءارش فلاخي حاكنلا دقع :(سماخلا هجولا)

 هل اتخأ ةحوكنملا نوك يفو ءاهحاكن ديري نم نيبو اهنيب نيدلا فالتخا لاح يفو

 , "*؟ءامآلا ءارش يف ةربتعم ريغ طورش هل ربتعيو  عاضرلا نم

 :مارحإلا ةلاح يف فافزلا 6

 لبق حاكنلا دقع اهيلع دقع ةأرما مرحملا ىلإ فزت نأ زوجي : ةيعفاشلا ضعب لاق

 همارحإ لبق حاكنلا دقع اهيلع دقع دق ناك اذإ ةمرحملا هيلإ فزت نأ زوجي امك «مارحإلا
 1 (١؟9اهمارحإ لبقو

 : حاكنلاب ةلاكولا :ايناث 5

 ةأرملا تمرحأ وأ امهدحأ مرحأ مث  جيوزتلا يف «مرحم ريغ» ًالالح ٌلالح لكو اذإ
 .ةقباسلا ةلاكولاب مارحإلا نم للحتلا دعب جوزي نكلو «ليكولا لزعني ال اهحاكن دارملا

 دقعيل هلكو دق ناك اذإف :رظنيف ؛ةأرملا وأ لكوملا وأ ليكولا مارحإ لاح يف هلكو اذإ امأ

 حصي ال اميف هل نذأ امنإ هنأل ؛ ةيعفاشلا دنع  فالخ الب حصي مل مارحإلا يف حاكتلا هل

 حص ءيشب حرصي ملو هتلاكو قلطأ وأ «مارحإلا نم للحتلا دعبل جوزتأ :لاق نإو .هنم

 .'"'"9ةلاكولا قيرط نع حاكتلاب نذإلا نود حاكنلا داقعنا عنمي مارحإلا نأل ؛ هليكوت

 :(:؟9هارحإلا ةلاح يف حاكتلا داقعنا يف نيجوزلا فالتخا 71

 ناك له ناجوزلا فلتخا مث «جوزلا مرحأ مث .هليكو قيرط نع وأ هسفنب جوزت اذإ

 ) )5١91١الا” ص اج (ينغملا» .

 هنأل .مارحإلا نم للحتلا لبق اهب لوخدلا زوجي ال هنأ يل ودبيو ,7817ص ءالج «عومجملا» )25١95(

 نألف مرحم امهدحأو فافزلا زاوج امأ .ةمرحم يهو وأ مرحم وهو هتجوزب لوخدلا جوزلا ىلع مرحي
 . لبق نم انيب امك هتامدقم وأ هعباوت وأ ءطولا عونمملا نأل هعنمي ال مارحإلا

 .7817-788ص الج .ةيعفاشلا هقف يف «عومجملا» )5١95(

 . 786 ص الج «عومجملا» 2( 0945

 ضي



 لمعلا بجو امهدحأل ةيعرش ةنّيب كانه تناك نإ :رظني .هلبق مأ مارحإلا لاح يف حاكنلا

 لبق دقعنا حاكنلا نأ جوزلا ىعداف ةلوبقم ةيعرش ةنيب امهدحأل نكت مل نإو .ءاهاضتقمب
 رهاظلا نأل ؛هنميب جوزلا لجرلا لوق لوقلاف مارحإلا يف هعوقو ةجوزلا تعداو «مارحإلا

 ىعداو . مارحإلا لبق حاكنلا عوقو ةجوزلا تعدا نإو .هميدقت بجوف يوق رهاظ وهو هعم
 .حاكتلا نؤم رئاسو رهملا بوجو يف اهنميب اهلوق لوقلاف مارحإلا ةلاح يف هعوقو جوزلا
 مارحإلا يف حاكنلا عوقو هئاعدال هيلع اهميرحتب جوزلا رارقإل حاكنلا خاسفناب مكحيو

 .لوخدلا دعب ناك نإ رهملا عيمجف الإو ءرهملا فصن بجو لوخدلا لبق كلذ ناك نإف

 : "'؟!مارحإلا ةلاح يف حاكنلا عوقو يف نيجوزلا كش 2-6

 رهاظلا نأل هيلع ءاقبلا امهلف رهاظلا يف حيحص حاكنلا :- هللا همحر  يعفاشلا لاق دقف

 . مارحإلا ةلاح يف حاكنلا عوقو لامتحال ةدحاو ةقلطب اهقرافي نأ عرولا نكلو .هتحص

"'؟")ةمرحملا وأ مرحملا جاوز مكح -ام08
 : 

 عيمجلا ناك ءاوس .لطاب حاكتلاف ةمرحم تجوز وأ «هريغ جوز وأ مرحملا جوزت ىتمو

 وأ اهتمع ىلع ةأرملا حاكنك حصي ملف نع يهنم حاكن هنأل ؛ مهضعب وأ نيمرحم

 «ةيكلاملاو «ةيعفاشلاو «ةلبانحلا حرص اذهبو .هنالطبل حاكنلااذه خسفيو ءاهتلاخ

 حاكنلا داسف يف حيحصلا مارحإلاك دسافلا مارحإلا نإو اذه .ةيديزلاو .ةيرهاظلاو

 وأ مرحملا جوزت ىتمو . مارحإلا تاروظحم رئاس عنم يفو « هيف حاكنلا عقو اذإ هنالطيو

 ملف مارحإلا لجأل دسف دقع هنأل ؛ ءازج  ةيدف كلذب بجي مل «ةمرحم ْتَجْوُر وأ جو

 , "'59ةلبانحلا حرص اذهبو «ديصلا ءارشك ةيدف هيف ابجت

 ) )5١96ص ءالج «عومجملا» 7886 .

 حرش» 2198ص الج «ىلحملا» ء785ص .ا/ج «عومجملا» .*#*ص .ا“ج «ينغملا» )3١95(

 .8546ص 37ج «هراهزألا حرش» 77-3174 ص .7ج (كلام مامإلا أطوم ىلع يناقرزلا

 ) )35١97"74ص .؛ج (ينغملا» .

 فيي



 ٠ ("'؟8ةمرحملل وأ مرحملل ةبطخلا : ًاقلاث :

 هركت امك مرحملل ةيبطخلا هركت : ةيرهاظلاو ,ةيديزلاو ,ةلبانحلاو .ةيعفاشلا دنع

 نأ هركيو .اهمارحإ نم اهللحت دعب اهجوزتيل مرحملا ريغ لبق نم ةمرحملا ةأرملا ةبطخ

 هانركذ يذلا فيرشلا ثيدحلل  نيمرحملا ريغ يأ - نيلحملا نم هريغل مرحملا بطخي

 يضفت دق مارحإلا ةلاح يف ةبطخلا نألو ؛(«بطخي الو حكني الو مرحملا حكني الد .وهو

 يف ديصلا ىلإ ةراشإلا تهبشأف .مارحإلا ةلاح يف حاكنلا دقع وهو روظحملا ىلإ

 مارحإلا ةلاح يف بطخ ول نكلو .ةبطخلا اذكف .ةعونمم  ةراشإلا يأ - يهو مارحإلا

 :©""'"حاكنلا ىلع ةمرحملا وأ مرحملا ةداهش - ١

 ةداهشلا نأل ؛هيلع دوهشلا نم انوكيو حاكنلا ادهشي نأ ةمرحملا وأ مرحملل هركيو

 اذهو حاكنلا دسفي مل مرحملا دهش نإ نكلو . ةبطخلا تهبشأف هيلع ةنواعم حاكنلا يف

 ال حاكنلا نأ حوجرم لوق مهدنع ذإ ةيعفاشلا بهذم يف حيحصلاو .ةلبانحلا بهذم

 ثيدحلا تاياور ىدحإ يف «دهشي الو» :ظفل دورو ةجحب نيمرحم دوهش ةداهشب دقعني

 . (بطخي الو حكني الو مرحملا حكني الر : فيرشلا

 :هتجوزل مرحملا ةعجر :ًاعبار - 7

 ليلدب حاكنلا ةمادتساك ةعجرلا نأل ؛ هلبق وأ مارحإلا ةلاح يف اهقلطأ ءاوس .ةمرحملا ريغ

 . حاكنلا ىلع ءاقبلاك اهنم مارحإلا عنمي ملف .دوهش الو يلو ريغ نم حصت اهنأ

 .؟ج «كلام أطوم ىلع يناقرزلا حرش» "86ص الج «عومجملا» 77ص ءا"ج (ينغملا» )2١94(

 . 77ص

 .774ص .”ج «ينغملا» )5١99(

 .1598ص .الج «ىلحملا» .5817 .؟586ص ءالج «عومجملا» ,”١41ص ءالج «ينغملا» )5٠١(

 . 85ص .7ج «راهزألا حرش» ,774-77/8ص .7ج «كلام مامإلا أطوم ىلع يناقرزلا حرش»

 انضرخلا



 نع ناتياور ًايعجر ًاقالط اهقلط اذإ هتجوزل مرحملا ةعجر يف يلبنحلا بهذملا يفو

 :دمحأ

 حابت الف .حاكنلا دقعب دوصقم جرف ةحابتسا اهنأل هل حابت ال ةعجرلا نأ :ىلوألا ةياورلا

 رثكأ لوق وهو .ةلبانحلا بهذم يف روهشملا وه اذهو .ةعجرلا هل حابت : ةيناثلا 0

 هماقو زياد كبجاب .- ىلاعت هللا همحر يلبنحلا اجت لاق امك « ءملعلا له

 5 ةعجرلاو .اهتدع يف تماد ام قلطملا ةجوز يه افخر افالط ةفلطمملا 8

 مرحملل كلذ حيبأف «فورعمب ٌنهوكسمأف» :ىلاعت هلوق ليلدب كاسمإ اهنأب

 ةقلطملا نأل ؛ديدس ريغ لوق ةحابتسا ةعجرلا نأب لوقلاو .قالطلا لبق كاسمإلاك

 نم اهتعجارمو .هتجوز لازت ال اهنأل ؛ةدعلا يف تماد ام اهجوزل ةحابم ًايعجر ًاقالط
 تام اذإ اهئريو هئرت اذهلو ءانلق امك هتأرما اهنأل ؛ًاحاكن ىمسي ال اهتدع يف هلبق

 .ةدعلا يف يهو امهدحأ

 :لادجلاو قوسفلا : ًاسماخ _ ١مم

 الو قوسف الو َتْفَر الف جحلا نيف ضَرَف نمف ٌتامولعَم ٌرهشأ ٌجحلا» : ىلاعت لاق

 ."74ٌجحلا يف ٌلادج
 .قوسفلا امأو .مارحإلا يف روظحم هنأو .هنع مالكلا رم دقو .عامجلا :ثفرلاو

 :رمع نبا لاق كلذكو ,نسحلاو .ءاطعو « سابع نبا هلاق اهلك يصاعملا عيمج ينعيف

 لاقو .رفظلا صقو ديصلا لتقك مارحإلا ةلاح يف لجو زع هللا يصاعم نايتإ :قوسفلا

 الا سنن باقلالاب اورَبانَت الو : ىلاعت 0 هنمو باقلألاب زبانتلا قوسفلا : كاحضلا

 ةذاتصلا قاع هلرق ةنفو نتاحلاا :قوسفلا :اضيأ رمع نبا لاقو «ناميإلا دعب ُقوِسُفلا

 . «رفك هلاتقو ٌقوسف ملسُملا ٌبابُس» :مالسلاو

 هبضغي ىتح اهليف يرامي نأ مرحملا ىلع رظحيف ءماصخلاو ةأرامملا : لادجلاو

 119 تئايسنلا ىلإ 24-3

 ) )7١١1١ص حج (يبطرقلا ريسفت» (١55؟) .[191ا/ ةيآلا :ةرقبلا ةروس] 1١8-4٠7 .

 نكن



 لامعألا نأل ؛هيف مثإلا رمأ ميظعتب مرحلا نأش ميظعت ءايشألا هذه عنم يف ةتكنلاو

 داعتبالا ةمرحملاو مرحملا ىلع رظحيف اذه ىلعو ,(7""2ناكملاو نامزلا فالتخاب فلتخت

 سبلت دق نوكي همارحإب هنأل ؛لادجلاو قوسفلاو ثفرلا نم ةميركلا ةيآلا هتنمضت امع

 . ءايشألا هذه نايتإ اهعم قفتي الف . ىلاعت هلل ةدابعب

: ١١ 
 9ةيلوقلا تافرصتلا نم ةمرحملاو مرحملل حابي ام

١*5 

 .باهتاو ةبهو .ءارشو عيب نم ةيلوقلا تافرصتلا رئاس ةرشابم ةمرحملاو مرحملل

 امو حاكنلا يف هانركذ ام ىوس كلذ نم يعرش عنام دجوي ال هنأل ؛كلذ وحنو ةلاكوو

 الف جحلا نيف ضَرَف نمف ٌتامولعُم ٌرهشأ ججحلا» :ةميركلا ةيآلا هتدافأ امو هب قلعتي

 ."*مٌّجحلا يف ٌلادج الو َقوسُق الو َتَقَر

 ا نبا لاقو . «عئانصلا عنصيو درجتي نأ مرحمللو» : يلبنحلا يقرخلا ماإإلا لاق

 .افالتخا امهتحابإ يف ملعن الف ةعانصلاو ةراجتلا امأ» : يقرخلا لوق ىلع اقيلعت يلبنحلا

 الضف اوغتبت نأ حانجج مكيلع ٌسيل# : ىلاعت هلوق لزن ىتح كلذ اوهرك مهنأك مالسإلا

 .- جحلا مسوم يف يأ #2500« مكبر نم

 .777-778ص 7١ج «رانملا ريسفت» )*١1١(

 ."١4ص ."ج (ينغملا» )7١4(

 .[91١ل ةيآلا :ةرقبلا ةروس] )5١١(

 .[9١م ةيآلا :ةرقبلا ةروس] )7١١5(

 ني





 ماسر لدن
7 

 رطاؤإ ب صر .ملواض
 :ديهمت - "5

 مث ,جحلا كسانم ضعبب موقي دقو .جحلا ًاديرم مارحإلا يف صخشلا لخدي دق
 ديرن ام اذه ؟دسف اذإ هجح مكح امو ؟هجحل دسفملا اذه وه امف . جحلا دسفي امب يتأي

 :نيثحبم ىلإ همسقن يذلا .لصفلا اذه ىف هنايب

 . جحلا دسفي ام :لوألا ثحبملا

 .دسافلا جحلا مكح :يناثلا ثحبملا

 ذي



 كروذلل يرعب

 حبلا ديفا

26١90 
 ك”"اع<١  جحلا دسفي عامجلا :

 ملعلا لهأ عمجأ :رذنملا نبا لاق .فالخ هيف سيل جرفلا يف عامجلاب جحلا داسف

 داسف يف قرف الو .عامجلا الإ مارحإلا لاح يف ءيش نايتإب دسفي ال جحلا نأ ىلع

 ةلبانحلا لاق اذهبو .هذعب هعوقو نيبو ةفرعب فوقولا لبق هعوقو نيب عامجلاب جحلا

 . مهل نوقفاوملاو

 ,هذدعب سيلو ةفرعب فوقولا لبق هعوقو عامجلاب جحلا داسف ىف طرشلا : ةيفنحلا لاقو

 ةرافك  ةْنَدَب همزلت نكلو دسفي ال هجح نإف ةفرعب فوقولا دعب هتجوز مرحملا عماج اذإف

 .دسفي هجح نإف ةفرع لبق اهعماج اذإ امأ . هلعفل

 ءهجح دسفي مل لوألا للحتلا دعبو ةفرعب فوقولا دعب عماج اذإ :ةيعفاشلا لاقو

 .هجح دسف للحتلا لبق ةفرعب فوقولا دعب عماج اذإو .ةيدفلا هيلع نكلو

 :9'"2عامجلاب ةمرحملا ةأرملا جح داسف - /

 يهو اهجوز اهعماج اذإ ةمرحملا ةأرملا جح دسفي عامجلاب مرحملا جح دسفي امكو

 جحلا داسف يف يوتسي :اولاق ًالثم ةيفنحلاف .ءاهقفلا صن اذه ىلعو «ةراتخم ةعئاط

 جح داسف ىلع ليلدلاو .داسفلل بجوملا ىنعملا يف امهئاوتسال ةأرملاو لجرلا عامجلاب

 اهجح داسف ىلع اهتلالد عم يهو , ماركلا ةباحصلا نع ةريثكلا راثآلا عامجلاب ةمرحملا

 .88”7ص الج ؛عومجملا» 271ا7/-5١7ص 23ج «عئادبلا» 0379 ص .ا"ج «ينغملا» ةقاحفإ

 «كلام مامإلا أطوم ىلع يناقرزلا حرش» ,.7١5ص 27ج «عئادبلا» ,**4ص ,#*ج «ينغملا» (؟4١١)

 . 737١ ص 23ج

24 



 :راثآلا هذه نمف 53 ناك اذإ اهل عماجملا اهجوز جح داسف ىلع 8 لدت

 هللا ىضر - ةريره ابأو «بلاط يأن يلعو .باطخلا نب رمع نأ كلام مامإلا قورزدما

 نايضمي .ناذفني :اولاقف ٌجحلاب ٌمرحم وهو ُهَلهأ باصأ لجر نع ارلكسو هع

 :كلام لاق . . .«يدهلاو لبا جح امهيلع مث امهّجح ايضقي ىتح امههجول

 2520 ةندب نيجوزلا نم دحاو لك ىلع يأ  ةندب ةندب اعيمج نايدهي

 ."11(امهجح امتي ىتح ناقرتفيو ءامرحأ

 لاق مرحم وهو هتأرما ىلع عقو لجر يف لاق سابع نبا نع اضيأ يقهيبلا ىورو -ج

 ."٠«أيده ايدهاو امككسن ايضقت ىتح ايقتلت الو ءاقرفتف امتمرحأ اذإف

 هباجأف . هتأرماب عقو مرحم نع رمع نب هللا ديع لأس اجر نأ فن يقهيبلا ىورو د

 ,9"1"(2سابع نبا هب باجأ امب رمع نبا

 ةمرحملا هتجوز مرحملا عماج اذإ :هلوق سابع نبا نع دهاجم نع يقهيبلا جرخأو  ه
 ,"119ةندب امهنم دحاو لك ىلعف

 : هيف فالخ ال عامجلاب جحلا داسف -

 امك عامجلاب ةمرحملا جح داسف ىلع لدت ماركلا ةباحصلا نع ةلوقنملا راثآلا هذهف

 ملو :لاق مث يلبنحلا ةمادق نبا اهضعب ركذ دقو .عامجلاب مرحملا جح داسف ىلع لدت
 ,0119ًفلاخم مهل ملعن

 ) )51١9ص .7ج «كلام مامإلا أطوم ىلع يناقرزلا حرش» 780-8584 .

 ) )51١.هج .يقهيبلل «ىربكلا نئسلا» ص١5 .

 15ص ء.هج .يقهيبلل «ىربكلا نئسلا» (؟111) .

 ) )5١١.هج .يقهيبلل «ىربكلا نئسلا» ص١١ .

 )* )5١١.هج .يقهيبلل «ىربكلا نئسلا» ص١١6.

 )4 )5١١4ص .7”ج «ينغملا» *86-87” .

 انثفن



 (١11؟اهحح دسفي له .عامجلا ىلع ةهركملا ةمرحملا © ا دارخا

 دسفي لهف .ةراتخم ةعئاط يهو اهجوز اهعماج اذإ اهجح دسفي ةمرحملا نإ * انلق

 ؟عامجلا ىلع ةهركم تناك اذإ اهجح

 اهجوز اهعماج اذإف .هاركإلاو عوطلا عامجلاب جحلا داسف يف يوتسي :ةيفنحلا لاق

 ةيكلاملا بهذم اذهو 00 ناك اذإ هجح دسفي امك اهجح دسف ةعئاط وأ ةهركم يهو

 هاركإلا لاح نيب هيف قرف الف ججحلا داسف امأو : يلبنحلا ةمادق نبا لاق دقف . ةلبانحلاو

 ةيعفاشلا دنعف .ةلأسملا هذه يف دوجوم فالتخالا نكلو «ًافالتخا هيف ملعن ال ةعواطملاو

 ةأرملا تناك اذإ» :ةيعفاشلا هقف يف «عومجملا» يف ءاج دقف .فالتخالا نم ءيش

 هيف ؛اهترمعو اهجح دسفي لهف ةهركم وأ ةمئان اهعماج نإ :رظن ءًاضيأ ةمرحم ةءوطوملا
 : يأ (امهحصأ) ؟هجح دسفي له يسانلا ءطو يف نيلوقلا ىلع :(امهحصأ) :ناقيرط

 .«ًادحاو ًاهجو دسفي ال :(يناثلا قيرطلا)و .دسفي ال ,يسانلا يف نيلوقلا حصأ

 نكلو .ةيعفاشلا دنع فالتخالا ضعب كانه نأ ةلأسملل ضرعلا اذه نم لصحنف

 ةيعفاشلا ضعب نإ لب .ةهركم اهجوز اهعماج اذإ ةمرحملا جح دسفي ال مهدنع حصألا

 ىلع يعفاشلا «يسلماربشلا ةيشاح» يف ءاج دقف ءاهجح داسف دعب لوقلا الإ ركذي مل

 ةيسان وأ ةهركم  اهجوز اهعماج يتلا ةمرحملا يأ تناك ولف» : يلمرلل «جاتحملا ةياهن»

 .2 اهترمع وأ اهجح يأ  اهكسن دسفي مل ةلهاج وأ

 :("9١1١ةمئان يهو اهجوز اهعماج اذإ ةمرحملا #جح دسفي له 5

 وأ ةظقيتسم ةمرحملا ةأرملا نوك عامجلاب جحلا داسف يف يوتسيو :ةيفنحلا لاق

 اهجح داسف يف ةهركملاك ةمئانلاو :«ينغملا» يف ءاج دقف .ةلبانحلا لاق كلذكو . ةمئان

 .ةمئان يهو اهجوز اهعماج اذإ

 ةيشاحوو ريدردلل «ريغصلا حرشلا» 0ك ص 20ج «ينغملا» ,7١27ص .؟ج (عئادبلا» (؟6١1١5)

 ىلع يسلماربشلا ءايضلا يبأ ةيشاحو 0785 ص ءالج (عومجملا» ١276ص ١2ج «يواصلا

 .0"737 ص اج ,ةيعفاشلا هقف يف يلمرلل «جاهنملا حرش ىلإ جاتحملا ةياهن

 . 78" ص ءا/ج «عومجملا» 7" ص 2ا"ج (ينغملا» .؟7١ص 27ج «عئادبلا» (؟15١)

 مآ



 مهدنع اهنأل ؛ةمئان يهو اهجوز اهعماج اذإ اهجح دسفي ال :ةيعفاشلا دنعو

 .ةمئانلا كلذكف اهجح دسفي ال هذهو ,عامجلا ىلع ةهركملاك

 :(0117نايسنلا هجو ىلع عامجلاب جحلا داسف - ١)"

 مرحملا جوزلا عماج وأ ءامهمارحإ نييسان ةمرحملا هتجوز مرحملا جوزلا عماج اذإ
 ةمرحملا هتجوز عماجو مرحم ريغ وه ناك وأ .همارحإ ايسان ةمرحم ريغ لالح يهو «هتجوز

 ؟نايسنلا هجو ىلع عامجلاب امهجح دسفي لهف .اهمارحإ ةيسان

 :لاقف ءدمحأ هيلع صن . ءاوس ءطولا يف نايسنلاو دمعلاو : يلبنحلا ةمادق نبا لاق

 ال بهذ دقف هقلح اذإ رعشلاو .هدر ىلع ردقي ال ءىيش هنأل ءهجح لطب هلهأ عماج اذإ

 دمعلا (ةئالغلا هذهف . هدر ىلع ردقي ال بهذ دقف هلتق اذإ ديصلاو . هدر ىلع ردقي

 جحلا داسف يف يوتسيو :يفنحلا يناساكلل «عئادبلا» يف ءاج دقف ةيفنحلا امأ

 . يسانلاو ركاذلاو .ءىطاخلاو دماعلا عامجلاب

 لهاجلا يأ  لهاجلاو .هركملاو مئانلاو هيلع ىمغملاو نونجملاو يسانلا امأ» : يلمرلا

 الف ملعلا لهأ نع ةديعب ةيدابب هتأشنب وأ مالسإلاب هدهع برقل  عامجلاب جحلا داسف

 . (مهدحأ نم عقي عامجب جحلا دسفي

 :"11نونجم وأ يبص اهعماج اذإ ةمرحملا جح داسف 2-1

 ةغلاب ةلقاع ةأرملا تناكو زيمملا ىبصلا وأ نونجملا اهجوز ةمرحملا ةأرملا عماج اذإ

 هلاق ام اذه .اهيلع روظحم ةمرحم يهو اهسفن نم اهجوز نيكمت نأل ؛اهجح دسف
 . فانحألا

 نأل ؛زيمملا يبصلا اهجوز اهعماج اذإ ةمرحملا ةجوزلا جح دسفي :ةيعفاشلا لاقو

 . هتجوز جح هعامجب دسفي ال :اولاق دقف نونئجملا امأ .ربتعم هدمع

 77373١ ص .”ج .يلمرلل «جاتحملا ةياهن» 2؟7١7ص .؟ج «عئادبلا» 271١ ص 2”ج (ينغملا» ١( لف

 ,”#* ص .7ج («جاتحملا ةياهنو 9١”, ص ءالج ومجملا» ,7١7ص 3 ج «عئادبلا» ١14١"

 عا



 فاذل) كعب
 دسافلا جحلا مكح

 :ثحبلا جهنمو ديهمت - 4

 يأ  ةرافكلا بوجو همكح نإف ,هانلصف يذلا وحنلا ىلع عامجلاب جحلا دسف اذإ

 . جحلا ءاضقو ءمتي ىتح جحلا لاعفأ يف يضملاو  ءازجلا يأ «ةيدفلا

 :بلاطم ةثالث ىلإ ثحبملا اذه مسقن اذه ىلعو

 .ءازجلا يه هذهو «ةرافكلا :لوألا بلطملا

 .دسافلا جحلا يف يضملا : يناثلا بلطملا

 . جحلا ءاضق بوجو :ثلاثلا بلطملا

 لوألا بلطملا

 ةرافكلا

 :"11"اهعونو اهبوجو 4

 .اهعون يف فالخلا امنإو . عامجلاب جحلا دسف اذإ ةرافكلا بوجو يف فالخ ال

 «سابع نبا لوقلا اذهب لاق نممو «ىثنأ وأ تناك ًاركذ لبإلا نم ةندب روهمجلا دنع يهف

 . ةلبانحلا بهذم وهو ١ يعفاشلاو .لكامو .دهاجمو « سوواطو «ءاطعو

 حرش» .”١8ص الج «عومجملا» ,.7١7ص ء”ج «عئادبلا» .”#ه ص 2”ج «ينغملا» )5١19(

 . ١"3 ص ءا7ج «كلام أطوم ىلع ينافرزلا

 نقل



 داسفب بجاولا نأل ؛ةندب ال ةاش تناك امنإو .ةاش حبذ ةرافكلا : ةيفنحلا تلاقو

 بجاولا نإف «ةفرعب فوقولا دعب عامجلا لصح ول ام فالخب ءةاشلا عم ءاضقلا جحلا

 . ةيدلا تبجوف ءاضقلا بجي ال ىلاتلابو .ءدسفي مل جحلا نأل ؟ ةنلب

 ؟ةجوزلا وأ جوزلا .عامجلاب ةرافكلا همزلت نم - ه6

 نبا لوق اذهو ةندب نيجوزلا نم دحاو لك ىلع .ةعواطملا ةلاح يف : ةلبانحلا دنع

 ."'"2دامحو .مكحلاو .كلامو ,كاحضلاو .يعخنلاو ,بيسملا نب ديعسو .سابع

 هتجوز مرحملا عماج اذإ : هلوق سابع نبا نع ,دهاجم نع «هننس» يف يقهيبلا ىور دقف

 شيرق نم هتأرماو الجر نأ ًاضيأ يقهيبلا ىورو .ةندب امهنم دحاو لك ىلعف ءةمرحملا

 امأ :سابع نبا لاقف .يلهأ تبصأ :لجرلا لاقف ءةنيدملا قيرطب سابع نبا ايقل

 امتغلب اذإ ىتح امتللهأ ثيح نم ًالهأ مث ءالباق ًاماع اوجحف .لطب دقف اذُه امكجح

 دهتلو ةقان دهأو ةرمجلا ايمرت ىتح اهارت الو كارت الف ءاهقرافف كتأرما ىلع تعقو ثيح

 ."١"9(ةرافكلا وه يدهلا اذهو) ةقان يه

 وجرأ :لاق هنأ دمحأ مامإلا نع يورو .ةرافكلا همزلتف عماجم نيجوزلا نم الك نو

 دحاو عامج هنأل ؛ يعفاشلا بهذم وهو ,ءاطع نع كلذ يورو «ةدحاو ةرافك امهئزجي نأ

 .هاركإلا ةلاحك ةدحاو ةندب نم رثكأ بجوي ملف

 بجاولا نأل ؛امهجح داسف يف نيجوزلا نم لك ىلع ةاش بجت :ةيفنحلا دنعو

 .©"9"1لبق نم انركذ امك ةندب سيلو ةاش جحلا داسف يف مهدنع

 : عامجلا ىلع ةأرملا هاركإ ةلاح يف ةرافكلا 5

 نأ جوزلا ىلع بجي الو ءاهيلع ةرافك الف عامجلا ىلع ةمرحملا ةأرملا تهركأ اذإو

 بجت ملف ةرافكلا بجوي عامج هنأل ؛دمحأ مامإلا كلذ ىلع ّصن ءاهنع ةرافكلا جرخي

 جوزلا ىلع ةرافكلا هذه بجتو ءمايصلا يف امك ةدحاو ةرافك نم رثكأ هاركإلا لاح هب

 نباو .روث يبأو .قاحسإ لوق وهو «ةلبانحلا بهذم اذهو ءاهجارخإب مزلملا وهو هدحو

 ) )5١0.هج (يقهيبلا نئس» (51؟١) , 3957ه ص ؛ا"ج («ينغملا» ص8"١.

  5١1١5ص .7ج . يلمرلل «جاتحملا ةياهن» 777ه ص 27” ج «ينغملا» 7١27ص 23ج «عئادبلا» "737 ,

4 



 نع - ةرافكلا جرخي يأ  يدفي نأ جوزلا ىلع نأ ىرخأ ةياور دمحأ نعو .رذنملا

 ىلع ًاسايق ةرافك اهجح هداسفإل هيلع ناكف ءامهقح يف هنم دجو جحلا داسفإ نأل ؛هتجوز
 ,. هحح-

 9# ةاش يهو  اهجح داسف ةرامك عامجلا ىلع ةهركملا ةجوزلا جرخت : ةيفنحلا دنعو

 .(29اهدحو اهلمحتت اهنأ يأ  اهجوز ىلع اهب عجرت الو

 :(امهدحأ) : مهبهذم يف ناروهشم ناقيرط ةلأسملا هذه ةجلاعم يف ةيعفاشلا دنعو
 :(لوألا) :لاوقأ ةثالث هيف :(يناثلا قيرطلاو) .ًادحاو ًالوق اهلام يف ةندب اهيلع بجي
 :(ثلاثلا)و .اهنعو هنع ةندب هيلع بجت :(يناثلا)و .ةندب امهنم دحاو لك ىلع بجت
 ,"3"اهيلع ءيش الو طقف هسفن نع ةندب هيلع بجت

 ىتح هدحو جوزلا ىلع ةرافكلا لعج :ةيعفاشلا هقف يف يلمرلل «جاتحملا ةياهن» يفو

 دسفملا  عامجلاب يأ هب بجتو» :هيف ءاج دقف .ةجوزلا لبق نم ةعواطملا لاح يف

 يضر - ةباحصلا نم عمج ىوتفل ىثنأ وأ تناك ًاركذ لبإلا نم ةندب الفن ولو ةرمع وأ جحل
 ىلع عيمجلا يف بوجولاو .فلاخم مهل فرعي نأ ريغ نم كلذب  مهنع ىلاعت هللا

 ةراتخم ةزيمم ةمرحم تناك نأب ,-اهترمعو اهجح يأ اهكسن دسف نإو اهنود لجرلا
 .- ةمئاص يهو مئاص وهو اهعماج اذإ يأ  موصلا ةرافك يف امك ميرحتلاب ةملاع ةدماع

 يف هركذ امو .ةهبشب اتطاو مأ اديس مأ ًاجوز ءىطاولا ناكأ ءاوس طقف هنع ةرافكلاف
 ام هيلع لوعملاو ةحوجرم ةقيرط اهل ةندبلا موزل ىلع قافتالا ةياكح نم «عومجملا»
 يسال

 هركذ ام وه هيلع لوعملاو ةيعفاشلا بهذم يف رقتسملا يأرلا نأ مهفي اذه نمو

 .طقف هنعو ةدحاو يهو هدحو جوزلا ىلع ةرافكلا بوجو وهو يلمرلا

 ) )5١7.؟ج «عئادبلا» .”*ه ص .*ج (ينغملا» ص5١7 .

 )15؟5١؟( ص .الج «عومجملا» 3417/7585 .

 )5؟١١( ص .”ج .يلمرلل «جاهنملا حرش ىلإ جاتحملا ةياهن» ٠".

 ةياهن» . ىثنأ وأ ناك اركذ ريعبلا اهب دارملا هقفلا وأ ثيدحلا بتك يف تقلطأ ثيح ةندبلاو

 ص .ج «جاتحملا 770 . ٠



 :(19١ةرافكلا رركت بجوي له عامجلا رركت 1

 مث عامجلاب هجح داسفل ةرافك مرحملا جرخأ نإف .عامجلا رركت اذإ : ةلبانحلا لاقو

 مث لوألا عامجلا نع رفكي مل نإو «ةيناث ةرافك يناثلا عامجلل هيلعف «ةيناث ةرم عماج

 ريفكتلا لبق رركت اذإف ةرافكلل ابجوم عامج هنأل ؛ هيزجت ةدحاو ةرافكف ةيناث ةرم عماج

 .هرركو عامجلاب همايص دسفأ نميف امك « ةينأث ةرافك بجوي مل لوألا عامجلا نع

 هيلع بجي مل ةفرع يف فوقولا لبق دحاو سلجم يف عامجلا ررك اذإ : ةيفنحلا دنعو

 وه جحلا داسفإ يف مهدنع بجاولا نأل ؛_ةاش يهو .ةدحاو ةرافك يأ  دحاو مد الإ

 ناترافك هيف بجو نيفلتخم نيسلجم يف عامجلا رركت ناك نإو .انركذ امك ةاش حبذ

 ةرافك هيف بجت :ةفينح يبأ بحاص دمحم لاقو .فسوي يبأو «ةفينح يبأ لوقيف
 . ةدحاو

 رثكأو ةعبارو ةئلاث ةرم عماج نإف .اولاق امك مهبهذم يف لاوقألا حصأ ىلع اذهو «ةاش

 . مهدنع لاوقألا رهظأ ىلع ةاش هدعب ةرم لكلو ؛ةندب لوألا يفف

 ؟دسافلا جحلا يف ةبجاولا ةرافكلا يهام - 4

 ةيفنحلا يأر ىلع ةاشو .روهمجلا يأر ىلع ةندب جحلا داسف يف ةرافكلا نإ :انلق

 ؟امهب الإ نوكت هل ةرافكلا له نكلو . هأليب يذلا ليصفتلا ىلع

 ةرقبلا نع زجع نإو  ةرقبف اهنع زجع نإف قةندب ةرافكلا يف بجاولا : ةيعفاشلا لاق

 مهاردلا موق مث «بوجولا لاح ةكم رعسب مهاردب ةندبلا موق زجع نإف .هايش عبسف

 موي َربلا  ماعطلا نم دم لك نع ماص هنع زجع نإف «ءارقفلا ىلع هب قدصتيو ماعطلاب
 .©5ةيعفاشلا هب حرص ام هلك اذهو

 .”97”*ص 27ج «عومجملا» 7١27571-7١8ص 27ج «عئادبلا» 6*0 ص 27ج (ينغملا» )1١75(

 .9"١3ص ءالج «عومجملا» ةقلدفف]

 ها



 يناثلا بلطملا

 دسافلا جحلا ىف ىضملا

 ('9؟دسف اذإ جحلا يف يضملا بجي له 4

 دنع للحتلاب وأ ,هلاعفأ مامتإ :ء ايشأ ةثالث دحأب الإ لصحي ال جحلا نم للحتلا نإ

 الف .عامجلاب جحلا دسف اذإف اذه ىلعو .مارحإلا دنع طرش اذإ رذعلاب وأ ءراصحإلا

 سيلو ؛هلاعفأ يف يضملاو همامتإ بجي امنإو « جحلا نم جورخلل ًاببس داسفلا اذه نوكي

 ءرمع نع كلذ يورو «ةلبانحلا لوق اذُهو .هنم للحتلاو جورخلا هجح دسف نمل

 . يعفاشلاو ,ةفينح وبأ لاق هنو .- مهنع هللا يضر - ةريره يبأو « سابع ن نباو « يلعو

 دواد لاقو .ةدساف ةجح ىلع ميقي الو ةرمع ةجحلا لعجي : كلامو نسحلا لاقو

 لمع نم» : دك يبنلا لوقل ةرمعلاو جحلا نم داسفإلاب  للحتي يأ - جرخي : يرهاظلا

 .«در رهف انرمأ هيلع نيل المع

 : ىلاعت هلوق مومعب روهمجلا بهذم وهو ةلبانحلا بهذمل يلبنحلا ةمادق نبا جتحاو

 . فلاخم مهل فرعي ملو ةباحصلا نم اوركذ نم لوق هنألو ؛ هلل ةرمعلاو جحلا اوُمتأو»

 عفدل ةجح حلصي ال «ٌدر وهف انرمأ هيلع سيل المع لمع نم» :فيرشلا ثيدحلاو

 .هدر زوجي الف هللا رمأب ناك امنإ هداسف دعب جحلا يف يضملا نأل ؛روهمجلا بهذم

 اهانركذ يتلا مه 0 دويل نهد ذأ كفا ا

 10370 نم

 :©"داسفلا لبق همزلي ناك ام هجح دسف نم مزلي -

 ناك ام لك لعفي نأ همزلي هجخ دسف نم نأ دسافلا جحلاب يضملا بوجو ىضتقمو

 ) )5١154(."7ج «عئادبلا» "١8ص الج «عومجملا) ,54"7-56"7 ص 237ج (ينغملا» ص١8؟.

 )9؟ )5١ةرقفلا و75١١4(.

 ص ءالج «عومجملا» 737586 ص 27ج («ينغملا» ةقتضلا 275 27”8١ج «عئادبلا» ص١6ا؟.

 نان



 يمرو «ةفلدزم يف تيبملاو «ةفرعب فوقولا لثم .هجح دسفي مل ول هلعفي نأ هيلع بجي

 مرحملل هسبل لحي ال ام سبلو «بيطتلاو .ديصلا لتقو ,عامجلاك هداسف لبق هبنتجي نأ

 ,ةقللذ وحيرو

 :"'"")هحيحص يف مزلي ام جحلا دساف يف مزلي ١

 هجح دسف نمف كلذ ىلعو ,حيحصلا جحلا يف مزلي ام دسافلا جحلا يف مزليو
 خم اعيش يكترا ناب كلذ تحوي اعادت رده اذإ:_ ءارجلا وأ: ةراقكلا أ ةيدفلا جارخإ

 .هجح دسفي مل ول مارحإلا تاروظحم باكترا يف كلذ بجي امك  مارحإلا تاروظحم

 ةفلاخم لك ءازج همزليو هماكحأ همزلتو ًامئاق هقح يف ىقبي مارحإلا نأ هلك كلذ ىنعمو

 .لبق نم اهانلصف يتلا مارحإلا تاروظحم نم وه ام لعفي نأب اهبكتري

 ثلاثلا بلطملا

 ءاضقلا بوجو

 (159؟هحح دسف نم يضقي اذام "67

 نإف ,رذنلاب وأ عرشلا لصأب هيلع ةبجاو اهدسفأ يتلا ةجحلا تناكو .هجح دسف نم

 أزجأ ءاضقلا هيلإ مضنا اذإ دسافلا نأل ؛ ىلوألا نع ةئزجم نوكت اهب يتأي يتلا ةجحلا

 بجو عوطت ةجح اهدسفأ يتلا ةجحلا تناك نإو «هدسفي ملول لوألا هنع ءىزجي امع

 هيف عورشلاب لفنلا نأل ؛ةبجاو هيلع تراص اهمارحإ يف لوخدلاب هنأل ؛ًاضيأ اهؤاضق

 ةفصلا ىلع عقي هدسفأ يذلا جحلا ىلع ءاضقلاف اذه ىلعو .فورعم وه امك ًابجاو ريصي
 الفن ناك نإو ءًاضرف هنع ءاضقلا عقو ًاضرف ناك نإف .هداسف لبق جحلا اهيلع ناك يتلا

 همزلو ,ةرافكلا هتمزل عامجلاب هدسفأف  هدسفأ يذلا جحلا ءاضق  ءاضقلاب مرحأ ولو

 7-3758 74ص ,7ج (ينغملا» )73١1(

 «جاهنملا حرش ىلإ جاتحملا ةياهن» .88”7ص (الج ؛عومجملاو 76-7557 ص .”ج «ينغملا» )1١177(

 .؟١مص 237ج «عئادبلا» لالا ص جا

 د



 دسفأ يذلا لوألا جحلا نع ءاضقلا اذه عقيو ءدحاو ءاضق

 عاضقلا بوجو يف مهلاوقأ انركذ نيذلا ةباحصلا لوق ءاضقلا بوجو ليلدو ١١م“

 وا ىلع را جحلاب تأي - هجح دسف نم 0 ("19فلاخم 0 فرعي ملو

 .هئاضق 0 نع هنم هتمذ

 : "١"؟9ءاضقلا تاقيم 6

 دنع اذهو ,هلهأ ةريود نم رسب 5 #3 هدسفأ يذلا لوألا هجح يف يأ - ءادألا يف

 . ةيعفاشلا

 .لوألا همارحإ عضوم نم وأ تاقيملا :نيعضوملا دعبأ نم مرحي : ةلبانحلا لاقو

 . هريغو بيسملا نب ديعس نع كلذ يورو

 (72؟روفلا ىلع ءاضقلا بجي له 66

 ال يلبنحلا ةمادق نبا لاقو ءروفلا ىلع دسافلا جحلا ءاضق نوكي : ةلبانحلا لاق

 .رمع نباو ص ءرمع نع يور امل ةيعفاشلا دنع حصألا لوقلا وهو .ًافلاخم هيف ملعن

 دسف نم يأ - يضقي :اولاق مهنأ ةريره يبأو .صاعلا نبورمع نب هللا دبعو « سابع نباو
 7 ةنسلا يف ءاضقلا نوكي نأ بجي اذه ىلعو .لباق نم  هجح

 ةنسلا يف ةردابملا بجت لب ءاضقلا هنع طقسي ملو .مثأ رذع الب اهنع هرخأ نإف ءدسف

 .اذكهو اهيلت يتلا

 : "حلا ءاضق يف ةجوزلا ةقفن 5

 يذلا هجح ريضقي يذلا اهجوز عم تناك نإف ,جحلا ءاضق ىف ةجوزلا ةقفن امأ

 .53[(4١١2و ةرقفلا (51ممر

 .755ص «”ج «ينغملا» ١"”"”7, ص 2” ج . يلمرلل «جاتحملا ةياهند» ةقتس#سح]

 . 39١ ص 37ج «جاتحملا ةياهن» 2787 ص الج «عومجملا» 07565 ص 2'”ج («ينغملا» (؟١؟ه)

 .7717ص (2ا"ج «جاتحملا ةياهن» ,87"7ص ءالج :عومجملا» (؟5١)

:6 



 همزلتف عامجلاب قلعتت ةمارغ اهنأل ؛ةيعفاشلا دنع حصألا لوقلا ىلع ًاضيأ هنزل زادقملا
 . ةرافكلا هتمزل امك

 "1" ؟مجحلا ءاضقل امهمارحإ نيح نم ناجوزلا قرتفي له - "617

 اهعماج يذلا عضوملا ىلإ الصو اذإف . مارحإلا نيح نم اقرتفي نأ امهل بحتسا امهقيرط

 ؟امهنيب ةقرافملا هيف بجت لهف ؛هيف

 اعمتجي مل اقرفت اذإو .ةبجاو تسيلو ةبحتسم انه ةقرافملا نأ ةيعفاشلا دنع حصألا

 .لزانملاو ريسلا يف اهلزتعيو

 .ءامهعامجب دسف يذلا امهجح ءاضقل ناجوزلا جرخ اذإ : ةلبانحلا لاقو

 ءرمع نع اذه يور ءامهجح ايضقي ىتح عامجلا هيف لصح يذلا عضوملا نم اقرفت

 . يعفاشلاو . يروثلاو , يعخنلاو .ءاطعو .بيسملا نب ديعس لاق هبو . سابع نباو

 ىورو ءامهمارحإ نم اللحتي ىتح نامرحي ثيح نم ناقرتفي امهنأ دمحأ نع يورو

 لوق وهو «سابع نبا نعو  هنع هللا يضر يلع نع «أطوملا» يف كلام مامإلا اذه
 ,5358كللام

 اذه عفدو عامجلا وهو .روظحملا ةدواعم نم عنملا امهنيب قيرفتلا يف ةمكحلاو

 . مارحإلا نم امهللحت نيح ىلإ رمتسي نأ يغبني امهقرفت قيرط نع روظحملا

 اذه لبق ام نأ وه عامجلا عضوم نم امهقارتفا وهو ةلبانحلل لوألا لوقلا هجوو
 امنإو .دسفي مل يذلا مارحإلاك هيف قيرفتلا بجي ملف ءاحيحص امهمارحإ ناك عضوملا
 عامجلا ىلإ كلذ هوعديف هناكم ةيؤرب هركذي امبر هنأل ,عامجلا عضومب قيرفتلا صتخا
 .ىرخأ ةرم

 .؟"88ص ءا/ج «عومجملا» 7-8١2519ص 237ج «عئادبلا» لال ””56 ص "ج «ينغملا» ةقتضف)

 7٠". ص 17ج «كلام أطوم ىلع يناقرزلا حرش» )١١178(

 مهمه



 لزني الو ,دحاو لمحم يف هتجوز عم لجرلا بكري ال نأ امهقرفت ىنعمو 48

 :دمحأ لاق .امهنيب عامتجالاو يقالتلا ةلاح نم كلذ وحنو .ةدحاو ةميخ يف اهعم

 قيرفتلا بجي لهو .اهبرقب نوكي نكلو .طاطسفلاو لمحملا يفو لوزنلا يف ناقرفتي

 ؟بحتسي وأ امهنيب

 بجي ال هنأل ؛ ةفينح يبأ لوق وهو بجي ال :(امهدحأ) : ةلبانحلا دنع ناهجو هيف

 بجي :(يناثلاو) . جحلا كلذكف . عامجلاب هادسفأ اذإ ناضمر ءاضق يف امهنيب قرفتلا

 ا ملو «قرفتلاب رمألا ةباحصلا نم هانيمس نمع يور هنأل امهنيب قيرفتلا

 نم نوكيف عامجلاب امهركذي عضوملا كلذ يف عامتجالا نألو ,ةمادق نبا لاق امك

 ةدواعم نم مهوتي امع ةنايصلا قيرفتلا ةمكح نأل ىلوأ لوألاو :ةمادق نبا لاق .هيعاود

 .قرفتلا باجيإ يضتقي ال ديعب مهو اذهو ,هناكم ةيؤرب هركذت دنع عامجلا

 افاخ نإ امهنكل ,قارتفالا - نيجوزلا يأ امهمزلي ال :ةيفنحلا لاقو -6

 0 يبأ باحصأ نم) رفز مامإلا لاقو . قارتفالا امهل بحتسي عامجلا ىلإ ةدواعملا

 ايناث عامجلا يف عوقولا ةنظم عامتجالا نألو ؛كلذب ةباحصلا نم ةعامج لوقل ناقرتفي

 دري يزللاع ءارجإلا نأل ؛ مارحألا دنع ناقرتفي :رفز لاقو .قارتفالاب هنع زرحتلا بجيف

 لوق ىلع يفنحلا يناساكلا هيقفلا در دقو .ًاحابم ناك دقف كلذ لبق امأف ,عامجلا هيلع

 ال عامتجالا ةلع ةيجوزلاو ,ناجوز امهنأب ًامومع قارتفالا بوجوب نيلئاقلا ىلعو رفز
 امهجح ءادتباب لطبي هنإف ىرخأ ةرم عامجلا يف عوقولا فوج نم اوركذ ام امأو «قارتفالا

 ناقرتفي امهنأب لوقلا امأ . عامجلا يف عوقولا فوخ عم قارتفالا هيف بجي مل هنإف لوألا

 لوقلا اذهف , عامج نم هيف العف ام ناركذي ال ىتح عامجلا هيف عقو يذلا عضوملا نم

 امهنإف ,عامج نم العف ام ناركذتي اناك نإ مث «ناركذتي ال دقو ناركذتي دق امهنأب هيلع دري

 . عامجلا ةدواعم نم كلذ امهعنميف امهجح داسف نم عامجلا كلذ امهيلع هّرج ام ناركذتي

 بحتسمو «هيلإ بودنم هنكل امهيلع بجاو الو مزالب سيل قارتفالا نأ ىلع هلك كلذ ٌلدف

 ةباحصلا نم لاق نم لوق لمحي اذه ىلعو عامج نم هيف اعقو اميف عوقولا فوخ دنع

 .ناقرتفي امهنأ ماركلا

 :دسافلا جحلا ءاضق يف نيجوزلا قارتفا يف حجارلا لوقلا 05

 نأ ةيوس هيف اعرشو هادارأ اذإ دسافلا جحلا ءاضق يف نيجوزلا قارتفا يف حجارلاو

 ه5



 طاطسف يف اهعم لزني الو ءدمحأ مامإلا لاق امك ًاديعب ال هتجوز نم ًابيرق جوزلا نوكي
 هيف بوغرملا طايتحالا ليبس ىلع اذه لكو .ةوسن عم اهكرتي امنإو ةدحاو ةرجح وأ دحاو

 روظحملا يف عوقولا نم فوخلا دنع اذهو . بوجولا ليبس ىلع سميلو هيلإ بودنملاو

 .امهيلكل وأ جوزلل عجار كلذ ريدقتو .هرربي ام فوخلا اذهل ناك اذإ عامجلا وهو





 هين

 مد تلف
 :(59ةفرعب فوقولا تاوفب جحلا توفي 6

 وهو .هل ددحملا هتقو يف ةفرعب فوقولا تاوفب الإ توفي ال هيف عورشلا دعب جحلا
 رحنلا موي نم رجفلا عولط ىلإ  ةجحلا يذ نم عسانتلا - ةفرع موي رجف عولط نم
 هتاف رحنلا موي نم رجفلا علط ىتح فوقولا كردي مل نمف .- ةجحلا يذ نم رشاعلا -
 توفي ال» :رباج لاقو .افالخ هيف ملعن ال :(ينغملا» يف يلبنحلا ةمادق نبا لاق . جحلا
 لوسر لاقأ :رباجل تلقف :ريبزلا وبأ لاق - ةفلدزم  عمج ةليل نم رجفلا علطي ىتح جحلا
 ءاج نمف ةفرع جحلا» : لك يبنلا لوقو .هدانسإب مرثألا هاور «معن :لاق ؟كلذ خي هللا
 ىلع فيرشلا يوبنلا لوقلا اذه لدي «هجح مت دقف (ةفلدزم) عمج ةليل رجفلا ةالص لبق
 .(ةفلدزم) عمج ةليل جورخب جحلا تاوف

 : جحلا تاوف مكح -

 : (ايناث) .ةرمعلا لامعأ لمعب همارحإ نم للحتي :(ًالوأ) :جحلا تاوف ىلع بترتي
 ةثالغلا ءايشألا هذه نع ملكتنو . يدهلا بوجو : (انلاث) . هتاف يذلا جحلا ءاضق تبوجو

 : يتأي اميف

 :ةرمعلا لاعفأب نايتإلا :ًالوأ - 64

 بويأ ابأ نأ» :«أطوملا» يف كلام مامإلاو ,(مألا» هباتك يف يعفاشلا مامإلا ىور
 باطخلا نب رمع ىلع مدقف .ةفرعب هفوقو تاوفل جحلا هتاف  هنع هللا يضر - يراصنألا

  51١9١.7*ج «ينغملا» ص©4١6.

 نانا



 عنصا :رمع هل لاقف هل كلذ ركذف  ةجحلا يذ نم رشاعلا  رحنلا موي  هنع هللا يضر -

 نم رسيتسا ام دهأو ّجح ًالباق جحلا ككردأ اذإف ,تللح دق مث ءرمتعملا هعنصي امك
 ,(034(ىدهلا

 ريصقتلا وأ قلحلاو .«ةورملاو افصلا نيب يعسلاو «تيبلاب فاوطلا : يهو «ةرمعلا لاعفأب

 . كلامو «يروثلاو هيجلاو .ةيعفاشلاو .ةلبانحلا لاق اذهبو .همارحإ نم للحتي مث

 نعو هللا دبع هنبا نع اضيأ يورملا وهو انركذ امل باطخلا نب رمع نع يورملا وه اذهو

 ش ٠ .©""؟"ريبزلا نباو ءسابع نباو .تباث نب ديز

 ينعي ال ةرمعلا لامعأ هنايتإب همارحإ نم للحت اذإ جحلا هتاف نم نإو اذه 2. 6

 جحلا مارحإب نكلو ةرمعلا لامعأ ينعي امنإو .ةرمعب مارحإ ىلإ بلقنا جحلاب همارحإ نأ
 .يعفاشلاو كلام بهذم وهو دمحم هبحاصو ةفينح يبأ لوق اذهو ءًالوأ هاون يذلا

 بلقني ال ةرمعب مرحأ ول امك ةرمعب مارحإ ىلإ بلقني الف جحلاب دقعنا همارحإ نأ مهتجحو
 لامعأ لمعبو ةرمعب مارحإ ىلإ جحلاب همارحإ بلقني :فسوي وبأ لاقو . جحب مارحإ ىلإ

 . مارحإلا اذهب ةرمعلا

 ول جحلا تئاف ّنأب ةرمعب مارحإلا ىلإ جحلاب مارحإلا بالقنا مدعب نولئاقلا ججتحاو

 بجول ةرمعب مارحإ ىلإ بلقنا همارحإ ناك ولو ؛ةرمعلا ءاضق هيلع نكي مل هتجوز عماج
 ةرمعلا لامعأ لمعب همارحإ نم هللحت نإف ًاضيأو .ةأدتبملا ةرمعلا يف امك ءاضقلا هيلع

 مارحإ ىلإ بلقني مل جحلاب همارحإ نأ لئالدلا هذهب تبثف .مالسإلا ةرمع نع هئزجت ال

 ةرمعلا لاعفأ لثم لب ةرمعلا لاعفأ سيل هنم ىدؤملا نأل ؛ةرمعلا لامعأب ماق نإو .ةرمعب

 .ةجحلا مارحإب ىدؤت

 . ةرمعب نازح جحلاب همارحإ ريصي :(لوألا) :نالوق ةلأسملا هذه يف ةلبانحلا دنعو

 .©"'؟"ةرمعب مارحإ ىلإ بلقني الو جحلاب همارحإ ىقبي :(يناثلاو)

 . 7171 ص .7ج «كلام مامإلا أطوم» .155ص .7ج .يعفاشلل «مألا» )71١140(

  )5١51١.7ج (عئادبلا» 77-71 ص 28ج «عومجملا» .ها١7١ص .”ج «ينغملا» ص73١٠١.

 )؟١15( ص .؟7ج «عئادبلا» , ه"ا/ص .”ج «ينغملا»  .77١ص .48ج (عومجملا» 735١ .

 نك



 ء(0115تثافلا جحلا ءاضق : ًايناث ال555

 نأ هيلع بجو جحلا هتاف نمف «تئافلا جحلا ءاضق بوجو جحلا تاوف ماكحأ نمو

 ريصي هيف عورشلاب عوطتلا نأل ؛ًاعوطت وأ ًابجاو تئافلا جحلا ناك ءاوس ,لباق نم هيضقي

 .كلام بهذم وهو .ريبزلا نباو ءسابع نباو .ديزو «هنباو ءرمع نع كلذ يور ءابجاو
 . ةلبانحلاو «ةيفنحلاو «ىعفاشلاو

 اهلعف همزل ًاضرف ةتئافلا ةجحلا تناك نإ لب هيلع ءاضق ال :ىرخأ ةياور دمحأ نعو

 ىدحإ وهو ءاطع نع اذه يورو .هنع تطقس ًالفن تناك نإو ؛هيلع قباسلا ضارتفالاب

 لب :لاق ةرم نم رثكأ وه له جحلا نع لئس امل» لَك يبنلا نأل ؛كلام نع نيتياورلا

 اضرف هيلع جحلا راصل عوطت يه يتلا تئافلا ةجح ىلع ءاضقلا انبجوأ ولو .«ةدحاو ةرم

 ملف عوطت ةدابع هنألو ؛ءاضقلا همزلي ملف هجح مامتإ كرت يف روذعم هنألو ؛ةرم نم رثكأ

 .تاعوطتلا رئاسك هؤاضق بجي

 ةمادق نبا ركذ امك  ينطقرادلا هاور امب ءاضقلا بوجوب نولئاقلا لدتساو 2 7

 جحلا هتاف تافرع هتاف نم» : ِهِلي هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع - «ينغملا» يف

 دبع هنباو ,باطخلا نب رمع نع يقهيبلا ىور امك «لباق نم جحلا هيلعو ةرمعب لحيلف

 اوجتحا امك .«لباق نم جحيو لحي مث رمتعملا عنصي امك عنصيلف جحلا هتاف نم نأ» هللا

 نأب اضيأ اوجتحاو . ىرخألا تاعوطتلا فالخب ةودتجلاك ريصتق هيف عوردلاب مزلي عوطللا
 .هؤاضق همزليف ابلاغ هنم ريصقتب جحلا هتاف جحلا تئاف

 : "''؟؟ءاضقلا ىلع بترتيام- 4

 ةجحلا نأل ؛ فالخ الب ةيضقملا ةبجاولا ةجحلا نع هيزجي هنأ ءاضقلا ىلع بترتيو

 موقي ءاضقلا نأل ؛اهؤاضق كلذكف ؛هيلع بجاولا نع تأزجأل تمت ول هتتاف يتلا ىلوألا

 .اهماقم موقي اهءاضق نإف ءًاعوطت تناك نإ ةيضقملا ةجحلا كلذكو .ءادألا ماقم

 نئسلا» 755١-2777 ص فج(« ومجملا» 2755٠١ ص .؟ج «عئادبلا» 22ه 8١ص لج «ينغملا» (؟4١5)

 ١. 77ص .هج «؛يقهيبلل ىربكلا

 .ه 58ص 2”ج (ينغملا» (؟545١5)

 م



 : "'19يدهلا بوجو : اعلاث 4

 ءاهوحنو ةاش يدهلاو .جحلا هتاف نم ىلع يدهلا بوجو جحلا تاوف ماكحأ نمو

 ةباحصلا .نم ةعامج لوق وهو «ةلبانحلا بهذم يف نيتياورلا حصأ يف اذهو ,كلذ همزليف

 هتاف نميف رمع نبا نع «هننس» يف يقهيبلا ىور دقف «.هنباو ,باطخلا نبرمع مهنم

 لباق نم جحلا هكردأ نإف هلهأ ىلإ عجريل مث» :لاق مث ةرمعلا لاعفأب يتأي نأ جحلا

 جحلا يف مايأ ةثالث هنع مصيلف ءايده دجي مل نإف .هجح يف دهيلو عاطتسا نإ جحيلف

 دقو يراصنألا بويأ يبأل هباوج يف باطخلا نبرمع نعو .«هلهأ ىلإ عجر اذإ ةعبسو
 ججحلف لباق نم جحلا ككردأ اذإف تللح دق مث رمتعملا عنصي امك عنصا : جحلا هتاف

 .ةيعفاشلا لوق اضيأ اذهو .يدهلا نم رسيتسا ام دهأو

 ةباحصلا ضعب نع .يورملا .نأب نيجتحم (يده يأ) مد همزلي ال :ةيفنحلا لاقو

 رصحملا مزلل يدهلا بوجول ًاببس تاوفلا ناك ول هنألو ؛مدلا ركذ نود ءاضقلا بوجو

 . يده راصحاللو 2. يده تاوفلل : نايده

 ؟يدهلا بحي ىتم ١

 ؟هجرخي ىتمف بوجولاب نيلئاقلا دنع ءاضقلا عم يدهلا بجو اذإو

 ةنس ىلإ هجارخإ ريخأت بجي :(امهحصأ) :نالوق هجارخإ تقو يف :ةيعفاشلا لاق

 لوق اذهو ءعاضقلا ةنس يف هجرخي لب تاؤفلا ةئس يف هجرخي الف ءءاضقلا

 , :١" 9ةليانحلا

 : عتمتملاو نراقلل جحلا تاوف 2-1

 جيلا معا نمل يأ درفملل ةبسنلاب وه جحلا تاوف ماكحأ نم 257

 جحلا تئ تئاف ناك اذإ ! :ةيفنحلا لاق دقف «عتمتملاو نراقلل ةبسنلاب جحلا تاوف امأ 37 هدحو

 هل ىعسيو .جحلا تاوفل رخآ افاوط فوطي مث ءاهل ىعسيو ه ةرمعلل فوطي هنإف ءانراق

 «8ج «عومجملا» 0ه19-ه78١ص 2”ج «ينغملا» 21١/4 ص 25ج . يقهيبلل «ىربكلا ننسلا» ةقلتف]

 . 755١-72١ ص .؟7ج (عئادبلا» ٠*7 ص

 .659ص 27ج «ينغملا» 2777 ص .8ج «عومجملا» (؟5١1)

 انس



 نراقلا نآلف ءاهل يعسلاو ةرمعلل فاوطلا امأ .نارقلا ُمد هنع طقس دقو .رصقي وأ ٌقلحيو

 ينأي امك اهب يتأيف ءاهتقو تاقوألا عيمج نأل توفت ال ةرمعلاو ءةجحو ةرمعب مرحم

 دعب ةنسلا هذه يف هتتاف دق ةجحلا نألف ؛ جحلل يعسلاو فاوطلا امأو . جحلل كردملا

 ىعسيو فوطيف «ةرمعلا لاعفأب للحتي هيف عورشلا دعب جحلا ٌتئافو ءاهيف عورشلا

 .رصقي وأ قلحيو

 بجي الف دجوي ملو .جحلاو ةرمعلا نيب عمجلل بجي هنإف .نارقلا مد طوقس امأو
 مد نأل نراقلا عنصي امك عنصيو .هعتمت لطب دقف .يدهلا قاس دق اعتمتم ناك نإو

 ."1"ةيئاف ةجحلا نأل عمجلا دجوي ملو .ةجحلاو ةرمعلا نيب عمجلل بجي ةعتملا

 :ةأرملل ةبسنلاب جحلا تاوف - 5

 اهتاف اذإ ةأرملا ىلع يرسي هيلع بترتي امو ,هماكحأو جحلا تاوف يف هانلق ام عيمجو

 بترتي امو جحلا تاوف سيلو .ينثتسا ام الإ جحلا ماكحأ يف لجرلاك يه ذإ .جحلا

 .ةأرملل ةبسنلاب ينثتسا امم هيلع

 ) )5١1437.؟ج «عئادبلا» ص77١.

 ضكر





 ماشل) نمل

 ايايصلاو 6 يبس
 2.2 راقسملا ل

 :("''”راغصلا ايابصلاو نايبصلاب فيرعتلا - ١137

 ىثنألاو «لفطلا وأ ريغصلا وه مهنم ركذملاف .ًائانإ وأ ًاروكذ لافطألا مه راغصلا
 ركذلا دولوملا ىلع قلطي يبصلاو .ٌلافطأو ٌراغص عمجلاو .ةلفطلا وأ ةريغصلا يه مهنم

 .ايابص ٌعمجلاو ٌةيبص يبصلا ُثنؤمو .نايبصو ةيبص عمجلاو . مطفي نأ ىلإ دلوي ندل نم

 نم لافطألا راغصلاب ديرنف . ملتحي نأ ىلإ همأ نطب نم طقسي نيح ًالفط ىعدي ٌئبصلاو

 ركذلا نيب قرف ال ذإ  غولبلا نس اوغلبي مل يأ  ملحلا اوغلبي مل نيذلا ثانإلاو روكذلا
 .امهب جحلا وأ امهجح عوضوم يف ىثنألاو

 :ةريغصلا وأ ريغصلا ىلع جحلا بجي له 4

 بجي ال كلذكو . يبصلا ىلع جحلا بجي الف , غولبلا جحلا بوجو طورش نم

 اغلب مث . غولبلا لبق ةيبصلا وأ يبصلا ّجحول اذهلو غولبلا نس اغلبي ىتح ةيبصلا ىلع

 مالسإلا ةجح ربتعي ال غولبلا لبق امهجح نأل ؛مالسإلا ةجح امهيلع بجو كلذ دعب

 .امهيلع ةبجاولا

 :مالسإلا ةجح نع امهئزجي الو ةيبصلاو يبصلا جح حصي - 15

 اهل اد ةأرما تعفر» :لاق سابع نبا نع (هحيحصو يف ملسم مامإلا جرخأ

 ثيدحلا اذهب لدتسا دقو ."'"عرجأ كلو .معن :لاق ؟جح اذهلأ هللا لوسر اي :تلاقف

 .ا1م67؟-81١1ص وجو قدح 6"242ص لج .روظنم نبال «برعلا ناسلو (؟144١5)

 ."ا/2ص 2"”"ج يذمرتلا هاورو 58 ص .5ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصو» )١49"(

 م



 ينَِكَي هلوقو .ملعلا لهأ ريهامج لاق اذهبو هيلع بائي هنأو ,.يبصلا جح ةحص ىلع
 ءمرحملا هبنتجي ام هايإ اهبينجتو اهلمح ببسب ٌرجأ اهل :هانعم «رجأ كلو» :ثيدحلا اذه

 هجح عقي لب مالسإلا ةجح نع هيزجي ال يبصلا جح ّنكلو 101 معسل ةليقرلاف العفو

 . غولبلا دعب جحلا همزليو ءاعوطت

 لوسر عم يبأ يب ّجح» :لاق ديزي نب بئاسلا نع ؛هعماج» يف يذمرتلا جرخأ دقو
 هتياور دعب - هللا همحر 000 لاق .«نينس عبس نبا انأو عل ةجح يف دنع هللا

 اذإ يبصلا نأ ىلع ملعلا له عمجأ دقو .«حيحص نسح ٌتيِدح اذه» :ثيدحلا اذه

 م 0 رن از محلا هين .« نول ل كردي نأ لبق ّجح

 ش .219هيلع ةضورفملا مالسإلا ةجح

 ؛ هّمارحإ حصي مل هيلو نذإ نودب مرحأ اذإو ءهيلو نذإب مرحأ ريمه يدصلا ناك اذإ
 ناك نإو .عيبلاك هسفنب يبصلا نم دقعني الف .ملف لام موزل ىلإ يدؤي دقع اذه نأل

 .مارحإلا دقعني يأ  هنع ُهمارحإ ّحص بألاك هلام ىلع ٌةيالو هل نم هنع مرحأف زيمم ريغ
 ناك ٌءاوس امهيلو لبق نم ةريغصلا وأ ريغصلا نع مارحإلا دنع حصيو .- هيلو نود يبصلل

 ةجح ٌدعب جحي مل وأ هسفن نع ٌّجح دق ناك ءاوسو .مرحم ريغ وأ ًامرحم ٌيلولا اذه
 .©569هيلع ةبجاولا مالسإلا

 «رجأ كلو» :ةأرملا كلل يلو يبن لوقل حمص «هنع ريغصلا مأ تمرحأ نإو - 7
 . رجأ كلو يك :لاقف ٠ جح اذهلأ ٠ هلمحت تناك يذلا ريغصلا نع هتلأس امدنع

 . مارحإلا يف اهل 8 هنوكل 0 لإ رجألا فاضي ال هنأ .ثيدحلا اذهب ةلالدلا 0

 .ةيعفاشلا بهذم يف نيلوقلا دحأ اذهو

 هراتخاو . هيلو وأ هوبأ ٌيبصلا نع مرحي : لبتح نب دمحأ مامإلا نع لبنح ةياور يفو

 . 395 4ص 14ج «راطوألا لين» .١٠٠-44ص .9ج «ملسم حيحصل يوونلا حرش» )5١99(

 .59/"ص .ا"ج «يذمرتلا عماج» (75161)

 . 7١-375 ص (الج «عومجملا» ,7567”ص ء"ج «ينغملا» )1١167(

 ضف



 مرحي ال هنأ دمحأ مالك ٌرهاظ» : يلبنحلا يضاقلا لاقو .ةلبانحلا ءاهقف نم ليقع نبا

 نم حصي الف . لام ُمازلِإ هب قلعتي مارحإلاو .«هلام ىلع مألل ةيالو ال هنأل ؛ هيلو لإ هنع

 9'". ةيعفاشلا بهذم يف يناثلا لوقلا وه اذهو ءهل ٍءيش ءارشك ةيالو يذ ريغ

 : 4*9 حجحلا لاعفأ نم هسفئنب ريغصلا هلعفي نأ بحي ام 4

 : هيف هنع هريغ بوني الو هلعف همزل هسفنب جحلا لامعأ نم هّلعف ريغصلا نكمي ام لك

 لدي .هنع ةباين ٌيلولا هب ماق هنع زجع امو ءامهوحنو .ةفلدزمب تيبملاو «ةفرعب فوقولاك

 يبنلا عم انججح اذإ انك» :لاق رباج نع (هعماج» يف ٌيذمرتلا مامإلا هجرخأ ام كلذ ىلع

 . "'*9(نايبصلا نع يمرنو ءاسنلا نع يبلن انكف كك

 يذلا ّيبصلا نع يمرلا ىري ملعلا لهأ نم هنع تظفح نم لك» :رذنملا نبا لاق

 .كلامو .ٌيرهزلاو .ًءاطع لاق هبو .«كلذ لعفي رمع ُنبا ناكو .ىمرلا ىلع ٌردقيال

 . ةلباتحلا بهذم وهو .قاحسإو « ٌئعفاشلاو

 «ىمر يمري نأ مهنم عاطتسا نمف ءراغص مهو هنايبصب ٌّجحي ناك هّنأ» رمع نبا نعو

 نع ىمر دق نم الإ هنع يمري نأ زوجي ال نكلو .«هنع ىمر يمري نأ عطتسي مل نمو
 .ٌدعب هب مقي مل هسفن ضرف هيلعو ءريغلا نع بوني نأ زوجي ال هنأل ؛هسفن

 ًالومحم هب فيط الإو .هسفنب فاطو ىشم يشملا ريغصلا نكمأ نإ هنإف ٌفاوطلا امأو

 هسفن نع ضرفلا طقسأ . مرحم ريغ وأ ًامرحم هل لماحلا نوكي نأ نيب قرف الو .ًابكار وأ
 فاوطلا نأ ٌلماحلا يوني نأ يغبنيو .لماحلل ال لومحملل فاوطلا نأل ؛هطقسي مل وأ
 فرعي هل ةلرمسملا نيالا نع ةنفارطلا وتر ملأ زق لومحملا ردا

 امم ريغصلا درجيف ؛همارحإ يف ريبكلا هلعفي ام ريغصلاب ٌلعفي هسابلو مارحإلا يفو

 .ريبكلا درجي امك هسبل زوجي ال

 . 3 0"ص .”ج (ينغملا» (؟69١)

 . 75ص ءا/ج «عومجملا» ,768 .764ص ,*ج «ينغملا» )1١185(

 انعمو كي هللا لوسر عم انججح : ظفلب دمحأ مامإلا هاورو .514ص ,”ج «يذمرتلا عماج» )١1١58(

 . 78ص .4ج .يناكوشلل «راطوألا لين» . مهنع انيمرو نايبصلا نع انيبلف نايبصلاو ءاسنلا

 م



 (11650ريغصلل ةبسنلاب مارحإلا تاروظحم 5 اسد

 اذإ ريغصلا ىلع اهيف ةيدف الف «بيطلاو سابللا يف تاروظحملا هذه تناك نإ

 امك ًاوهس مرحملا ريبكلا اهبكترا اذإ ةيدفلا اهيف بجت ال تاروظحملا هذُه نأل ؛اهلعف
 نيخصلا ريغ نموهسلاو اطخلا ةلزتمب ريغصلا دمع ْنِإ تيحو .ةيعفاشلاو ةلباتحلا لاق

 فلتخي ال ام امأو .ًايهاس وأ ناك ًادماع تاروظحملا هذُه لعف اذإ ٌءيش هيلع بجي الف
 هذهف ءرفاظألا ميلقتو ءرعشلا قلحو .ديصلاك :تاروظحملا نم وهسلاو دمعلا هيف
 .- ءازجلا يأ  ةيدفلا هيلع تبجو ٌريغصلا اهلعف اذإ تاروظحملا

 : 69 يغصلا لام يف ةيدفلا بجت له

  ٌجحلا يف نايبصلا تايانج َّنأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ :رذنملا نبا لاق
 يف لاق يلبنحلا ةمادق نبا نأ لإ . مهلاومأ يف مهل ةمزال  مارحإلا تاروظحم مهباكترا
 يه :(امهدحأ) : نيهجو ّيبصلا لعفب بجت يتلا ةيدفلا يف انياحصأ ركذو» :«ينغملا»

 وهو لولا ىلع :(يناثلا)و , يمدآلا ىلع ةيانجلا تهبشأ هتيانجب تبجو اهنأل ؛هلام يف
 لوقلا وه اذهو .هيلع ةيدفلا تناكف .هنذإ وأ هدقعب لصح لعفلا نأل ؛كلام مامإلا لوق

 .ةيعفاشلا بهذم يف حصألا

 54١"  - 1١خجحلا يف فذ ريغصلا و 600

 «يفحلا يف هنن ىلع اهتيادار اخ  جحلا يف ريغصلا ةقفن يف ةلبانحلا ضعب لاق

 يكحو .باطخلا ل رايخا اذهوتهيلإ هب ةجلتح الو كلذ. فلك هنأل + ؛ ّيلولا لام يفف

 هل ّجحلا نآل ؛ ٌيِبصلا ىلع اهلك ةقفتلا نأ فالخلا يف ركذ هلأ يلبنحلا يضاقلا نع

 ةرجأك راصف هيلع نرمتيو مك ٍليصحتب هل ٌةحلصم هيف نال ,غلابلاك هيلع هتقفنف

 .ةدحاو ةرم الإ رمعلا يف ٌبجي ال جحلا ّنأل ىلوأ لوألا لوقلاو .بيبطلاو ملعملا

 .هيلع نرمتلل هيلإ ةجاح ريغ نم هلام لذب هفيلكت زوجي الف هيجي ألانأ لمتخاو
 بجت مهدنع رخآ لوق يفو « ٌيلولا لام يف هتقفن بوجو حيحصلا :ةيعفاشلا دنعو

 .ريغصلا لام يف

 . 3 068ص اج «ينغملا» (؟65١)

 )39 )1١81ص ءالج ؛عومجملا» ,.؟ 56ص ,7"ج «ينغملا» .

 ) )51١64ص 27ج «ينغملا» 2 , 7565-7١68لج «عومجملا» ص2١-2371١ 737,

 انج



 رسال لسازل)

 0 ل

 :اهتيعو رشم ةفصو .ةرمعلا ففيرعت

 يفو .- دصقو راز يأ  رمتعم وهف الف رمتعا لاقُي «ةرايزلا ةغللا يف ةرخعلا

 .""9ةصوصخم طورشب - ةفرشملا ةبعكلا  مارحلا تيبلا ةرايز عرشلا

 :7١2ىلي اميف اهزجون ءاهقفلا دنع لاوقأ اهيفف «ةرمعلا ةيعورشم ةفص امأ

 :دمحأ نع ناتياور يلبنحلا بهذملا يف أ

 ءرمع نع كلذ يوُر .ٌّجحلا هيلع بجي نم ىلع ةبجاو ةرمعلا نأ : (ىلوألا)
 «ريبج نب ٍديعسو .بيسملا نب ٍديعسو .رمع نباو «تباث نب ديزو «سابع نباو

 «يروثلا لاق هبو ٌيبعشلاو ,نيريس نباو .نسحلاو ,دهاجمو «سوواطو .ءاطعو

 نال

 وبأو .كلام لاق هبو .دوعسم نبا نع كلذ يور «ةبجاو تسيل : (ةيناثلاو)

٠. 

 .رون

 ٌيعفاشلا لوق وهو : (يناثلا)و و اهنأ : (حيحصلا) : نالوق ةيعفاشلا بهذم يفو - ب

 . ضرفب تسيل ؛ميدقلا
 ىلإ

 .ضرفلا نود مهدنع ٌبجاولاو ءًاضرف تسيلو .ةبجاو اهْنإ :ةيفنحلا لاقو  ج 1

 ةرمعلاو ٌجحلا اومتأو» : ىلاعت هلوقب اهتيضرف وأ اهبوجوب نولئاقلا جتحا 3-8

 . 7347ص اج «ريثألا نبال (ةياهنلا» )1١59(

 .77؟"ص .7ج «عئادبلا» .8لا/ ص الج «عومجملا» 717-27714*ص ."ج «ينغملا» ةقلسلللا

0 



 أ هْنأ ٌيليقُعلا نيزر يبأ نع فيرشلا ٌيوبنلا ثيدحلابو ,بوجولا رمآلا ىضتقمو .4هل

 لاقف .نعظلا الو .ةرمعلا الو ّجحلا عيطتسي ال ريِثك خيش يف نإ :لاقف لع تنل

 ,(0157رمتعأو كيبأ نع جح : لك يبنلا

 رباج نع ٌيقهيبلاو يذمرتلاو دمحأ هجرخأ امب اهبوجو مدعب نولئاقلا جتحاو 4
 ؟ يه ٌةبجاوأ «ةرمعلا نع ينربخأ : هللا لوسر اي» :لاقف هلي هللا لوسر ىلإ ءاج ايبارعأ نأ
 3 ل ا ربا نو ل55 لاق

 مدع ٌنحلاو :- هللا ٌةمحر  ٌئيناكوشلا لاق .ةرمعلا بوجو مدع رهاظلاو - 6
 َليلد الو .ُفيلكتلا هب ٌتبثي ليلدب لإ اهنع لقتني ال ةيلصألا ةءاربلا نآل ؛ةرمعلا هبوجو
 كلذ ديؤيو , بوجولا مدعب ةيضاقلا ثيداحألاب اهداضتعا عم اميس ال كلذل حلصي

 ىلع هلالج دا هللا راصتقاو .«سمخ ىلع مالسإلا يبا ثيدح يف دبع ّيبنلا راصتقا

 اومئتأوط : ةميركلا'ةيآلا امآو. 6. .تيبلا مح سانلا ىلع هلو» : ىلاعت هلوق يف جحلا

 ريصت اهنأ كش الو ءاهيف عورشلا دعب نوكي مامتإلاب رمألا اذهف .«هلل ةرمعلاو جحا

 .©5ءادتبالا يف اهبوجو نع انّمالكو ءاهيف عورشلاب ٌةبجاو

 :اهدحو ةرمعلاب مايقلا طرتشي له 5

 ءىزجت : ٌيلبنحلا ةمادق نبا لاق .ةيزجم نوكت ىتح اهدحو ةرمعلاب مايقلا طرتشي ال

 , ("1"؟دحلا ىندأ نم ولو اهدحو ةرمعلاو .نراقلا ةرمعو عتمتملا ةرمع

 :("1هّراركتو ةرمعلا تقو - 17

 نكلو .جحلا رهشأ يفو .جحلا رهشأ ريغ يف زوجتو «ةرمعلل تقو اهلك ٌةَنَسلا
 ًازازغ اهلعتب ينابنألز «قيرشتلا مايأو ءرحنلا مويو ,ةفرع موي يف اهلعف هركُي : :اولاق ةيفنحلا

 لين» رظنا ءهجام نباو يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو دمحأ : يأ ,.ةسمخلا هاور : يناكوشلا لاق )1١171(

 .؟١58 ص . 4ج «راطوألا

 . 16084 ص .؟ج لي لوسرلا ثيداحأ نم لوصألل عماجلا جاتلا» (5179)

 )١١17( ص .4ج .يناكوشلل «راطوألا لين» 581-758٠ .

 . 77؟90ص .7ج «ينغملا» (51554)

 )١١56( 377ص ء؟7ج «عئادبلا» ,.7755ص ."ج «ينغملا» .

 نوي



 ء«سنأو « سابع نباو ءرمع نباو 0 ,ةلبانحلا لاق اذهبو 0

 ةدحاو ةرفس يف اهنيب ةالاوملاو اهنم راثكإلا نأ | .ةمركعو . سوواطو .عاطعو .ةشئ

 اذه ءأرارم كلذ رركي مث ةرمعب يتأيف 0 ىندأ ىلإ ةكم نم جرخي 0

 رمتعا دقو .اهنيب ةالاوملا مهنع لقني مل هباحصأو لك ّيبنلا نأل بحتسم ريغ عينصلا

 لعف كلذكو ؛ةدحاو ةرمع ىلع ةرفس لك يف دزي مل تاونس عبرأ يف ِرَّمْع عبرأ لكك يبنلا

 . مهنع هللا يضرو كي هعم ناك نم

 :("3"1اهتابجاوو اهنكر نايبو اهبوجو طئارش -

 ,لقعلاو .مالسإلا يهو ءاهانركذ يتلا جحلا بوجو طئارش يهف اهبوجو طئارش امأ
 . خلا . . .ةعاطتسالاو .غولبلاو

 ىلع ةمألا عامجإلو .4قيتعلا تيبلاب اوُفَوطَيلول : ىلاعت هلوقل ٌفاوطلا وهف اهنكر امأ
 . كلذ

 .ريصقتلا وأ قلحلاو ءةورملاو افصلا نيب يعسلاف اهتابجاو امأ

 .«بجي ال» :- ىلاعت هللا همحر  ٌىفنحلا يناساكلا هيقفلا لاق دقف عادولا ٌفاوط امأ
 جتحاو ٠ ما .عادو ىلإ جاتحي رمتعملا نأل ؛ٌبجي :لاق هنأ مهضعب نع لقنو
 جح نم» :ِهِلكك يبنلا لوقب جحلاب عادولا فاوط قّلع عرشلا نأب بوجولا مدعل يناساكلا

 ءاوس تاقيملا نم ةرمعلاب مارحإلا بجيو / 0 هدهع رخآ نكيلف تيبلا اذه

 .انراق وأ اهتمت :م مرحملا ناك وأ ةدرفم ةرمعلا تناك

 :01727تدسف اذإ اهمكحو ءاهّدسفي ام نايب - 4

 هيلعو ءاهيضقيو اهيف يضمي تدسف اذإو «تيبلاب فاوطلا لبق عامجلا ةرمعلا دسفي

 .ةيفنحلا دنع داسفلا لجأل ةاش

 فاوطلا هفاوط دعب عماج نإف .دسف اذإ جحلا يف امك َةَنَدَب هيلع : ٌئعفاشلا لاقو
 فاوطلا دعب وأ .ةورملاو افصلا نيب ىعسلا لبقو .طاوشأ ةعبرأ فاط نأ دعب وأ هلك

 .؟؟86ص 37ج «عئادبلا» ةقطحتف) .؟؟7ص .؟ج «عئادبلا» (؟55١)

 ضف



 ءادأ دعب لصح عامجلا نأ هّثرمع دسفت ال ءريصقتلاو قلحلا لبق نكلو .يعسلا ٌَدعبو
 دعب عماج ولو .للحتلا لبقو مارحإلا يف عامجلا لوصحل «ةاش حبذ» مد هيلعو .نكرلا

 .ريصقتلا وأ قلحلاب مارحألا نع هجورخل هيلع ءيش ال ريصقتلا وأ قلحلا

 : ةرمعلاب مارحإلا تاروظحم

 ٌبدنُي امو .هيف بجي امو ءٌرظحي ال امو .هيف رظحي امو ّجحلاب مارحإلا نع هانلق ام

 . ةرمعلاب مارحإإلا يف لاقي «.هيلإ

 :اهماكحأو ةرمعلا يف لجرلاك ةأرملا 0١

 يه لهو .اهتيعورشم ةفص نع هانلقن امف .ءاهماكحأو ةرمعلا يف لجرلاك ةأرملاو

 ءاهيف رظحي امو ءاهدسفي امو ءاهتابجوو ءاهنكرو اهبوجو طورشو «ةبجاو ريغ وأ ةبجاو
 0 0 ل

 ةرمعلا نأشب عرشلا باطخ نأل ؛ةأرملا ةرمع قح يف لاقي كلذ لك .هرظحي ال امو

 :يملسملا عيمجل باطخلاف .4هلل ةرمعلاو جحلا اومتأو» : ىلاعت هلوق يف امك اهلمشي
 . تاملسملا مهيف امب

 انضم



0# 
 ا

 : لصفلا اذه نم ضرغلا 04

 ةبجاولا امهلاعفأو «ةرمعلاو جحلا ةيفيك هب نيبتي ام ةقباسلا لوصفلا ىف انركذ

 ّجحلا لاعفأ نايب لصفلا اذه يف ديرنو .رظحي ال امو امهيف رظحي امو ,ةنونسملاو

 لاجرلا معي لصفلا اذه يف هركذأ امو .نيكسنلا نيذه ءادأل بيترتلا ىلع «ةرمعلاو

 .هعضاوم يف هيلإ ريشأ فوسف .ْنهَّدحو ءاسنلا هب صتخت ام امأ ءاسنلاو

 :ةرمعلاو ٌجحلا دصاقل تامدقملا - ١54

 ةأرملاو ٌلجرلاو ةرمعلاو جحلاب همارحإل ّلستخي نأ ةرمعلاو ٌجحلا دارأ نمل بحتسي

 بحسب انك :ةانهوأ اضتاعت كاك ولو ةارملا لسعتو  لطعلا اذه باتحتنا قف ءاوش

 «رفاظألا صق لثم فظنتلا امهل ٌبحتسي كلذكو «مارحإلا لبق امهندب يف بيطتلا امهل

 . مارحإلا لبق طبإلا فتنو

 : مارحإلا سابل - 4

 انوكي نأ ٌلضفألاو ءادرو ًارازإ «نيفيظن نيبوث سبليف ءطيخملا نع ٌلجرلا درجتيو

 امو 77١ ص كج «ينغملا» 2. 60848١ص ء7ككج «ةيميت نبأ مالسإلا خيش ىواتف عومجم» ةقطحل]

 امو ١5١ ص . يسدقملا نيدلا ءاهبل «ةدعلا» اهحرشو يسدقملا قفوملا مامإلل «ةدمعلا» ءاهدعب

 .اهدعب

 ففي



 عفري نأ هلو .سأرلا رساح نوكيو . نيّقُح سبل امهدجي مل نإف ٠ «نيلعن سبليو «نيضيب
 اهلف .داتعملا اهسابل وه مارحإلا يف ة ةأرملا سابلو 1 يعتسلا كو هب: لظفسي اما ةشار 0

 نكلو ءاهمسج يطغتو هب رتست ام طيش وعر فينا داما هدا نايم
 ءاطغ وهو «نيزافقلا سبلت ال كلذكو . توثرأ رامج وأ تاعي هطعتالو ءاههجو فشكت

 :ةازبلا ةلي هلطفي ابك ءديلل عنصي

 : مارحإإلا تيقاوم 6

 هذهو ءمارحإلل ةيناكملا تيقاوملاب فرعُت يتلا يه .ةنيعم نكامأ نم نوكي مارحإلاو
 برغملاو رصمو ماشلا لهأ تاقيمو .(ةفيلحلا وذ) ةنيدملا لهأ تاقيم : يه تيقاوملا

 نرق) ٍدجن لهأ تاقيمو .(ململي) نميلا لهأ تاقيمو .(نآلا غبار يهو) (ةفحجلا)

 .(قرع ٌتاذ) قارعلا لهأ تاقيمو «(لزانملا

 هئاقيمف .تاقيملا َنود هّلزنم ناك نمو ءاهيلع رمي نم لكلو .ي:هأل تنازع ل

 نم ّلحلا ىندأ نم ةرمعلل نومرحيو .مهّبحل اهنم نومرحي ةكم لهأ ىتح هلزنم نم
 برقأ وذح هئاقيمف .تيقاوملا هذه نم ٍتاقيم ىلع هقيرط نكي مل نمو .ةكم جراخ
 لبق مرحي ال نأ رايتخالاو .وجلا وأ رحبلا وأ ٌربلا يف ًامداق ناك ًءاوس ءهيلإ تيقاوملا

 زواج نمو .تاقيملا نع هدعب ناك امهم كلذ زاج تاقيملا لبق مرحأ نإف .هتاقيم
 نإف .هتاقيم نم مرحأ هنأل هيلع ءيش الو تاقيملا نم مرحأو عجر مارحإ نودب تاقيملا

 .عةأش حبذ» مد هيلعف هنود نم مرحأ

 :ةرمعلاو ٌجحلاب مارحإلا تقو - 5

 هيف ضرف نمف تامولعم رهشأ جحلا» : ىلاعت هلوقل هرهشأ ٌجحلاب مارحإلا تقوو
 نإو ءزاج هرهشأ لبق جحلاب مرحأ ولو .« ٌجحلا يف ذ لادج الو قوسف الو ثفر الف حلا

 . ةجحلا يذ رشعو .ةدعقلا وذو .لاوش : : يه جحلا رهشأو :هوركم ناك

 . ةنسلا مايأ لكف ةرمعلاب مارحالا تقو امأ

 : هب مرحي امو ٌةالص هقبست مارحإلا - ١56 ا/

 يوني نأ مارحإلا ىنعمو .عوطت وأ ضرف ةالص َبيقع مارحإلا نوكي نأ بحتسيو
 ن6



 يف لوخدلا امهيف لوخدلا ىنعمو .امهيلك يف وأ ةرمعلا وأ ّجحلا يف لوخدلا هبلقب

 نم هبلق يف ةاون امب قطني نأ بحتسيو .امهيف رظحي امو امهتامرح مازتلاو ءامهلاعفأ
 ةرمعلاب مرحي نأ وهف عتمتملا امأ .نارقلاو دارفإلاو عتمتلا نيب جحلا يف ريخم هنأل ؛ مارحإ

 .هماع يف جحلاب مرحي مث ءاهدعب للحتيو .ةلماك اهلاعفأب يتأي مث «ٌجحلا رهشأ يف

 مرحي وأ أعم امهب مرحي نأ وهف نارقلا امأو .هدحو ّجحلاب مرحي نأ وهف دارفإلا امأو

 ' مامتإ نع سباح هسبح اذإ هنأب همارحإ يف طرتشي نأ هلو . جحلا اهيلع لخدي مث ةرمعلاب

 اذإف اذه ىلعو . ناعم «سباحلا اذه هسبح ثيح للحتلا هل نإف ةرمعلاو جحلا

 يل اهرّسيف يلا ىلإ اهب ًاعتمتم ةرمعلا ديرأ 3 مهللا» :لاق هبلقب هاونو عتمتلا دارأ

 نم يللحت لحم ّنِإف : : يأ - «ينتسبح ثيح يلحمف سباح ينسبح نإو .ينم اهلّبقتو
 .- سباحلا يل لصح ثيح يمارحإ

 نإف .ينم هلّبقتو «يل ِهرّسيف ّجحلا ديرأ يّنِإ ٌمهللا» :لاق هاونو دارفإلا دارأ اذإو

 0 9 5 1 م”

 امهلبقتو يل امهرسيف جحلاو ةرمعلا ديرا ينإ مهللا» :لاق هاونو نارقلا دارأ اذإو

 دارفإلاب وأ عتمتلاب مارحإلا راتخا اذإف .«ينتسبح ثيح يلحمب سباح ىنسبح نإو « ىنم

 ىوتسا اذإ وأ قةالصلا بقع همارحإ دعب اّمِإ ل قطنو هدذصقو كلذ ىونو «نارقلاب وأ

 دما نإ. معلولا هلل كيرش أل قليل« كبل هللا كيلوب ا نووج ةلدلاو عازر: ىلع

 .«كل كيرش ال .كلملاو كل ةمعنلاو

 :ءاسنلاو لاجرلل ةيبلتلا راركت 2-24

 يفو ءابكار اوقل وأ ًايبلم مهعامس دنع وأ داو ىلإ طوبهلا دنعو ءضرألا نم ٍعفترم ىلع

 .راهنلاو ليللا لابقإو راحسألابو ةبوتكملا ةالصلا رابدأ

 : ءاسنلا نود لاجرلل ةيبلتلاب توصلا عفر 0484

 ؛ اهتيبلتب اهتقيفر عمست ام ردقب الإ هعفرت الف ةأرملا امأ ةيبلتلاب هتوص ٌعفري لجرلاو
 قفتي يذلا وه هعفر نود اهتوص ضفخو .اهل رتسلا ساسأ ىلع ةينبم ةأرملا رومأ نأل

 . ساسألا اذهو

 مما



 :مرحلاو مارحإلا ٌتاروظحم -

 قلح وأ بيطلا مش دمعت رظحيو «بايثلا وأ ندبلا يف بيطتلا مارحإلاب مرحيو
 هيعاودو هتامدقمو ٌعامجلا مرحي امك ,لجرلل سأرلا ةيطغت وأ ءرفاظألا ميلقت وأ ءرعشلا

 اديص داطصي الو .بطخي الو .حكني الو مرحملا حكني الو .ةلبقلاو سمللاك هعباوتو

 ؛ةلالد وأ ةراشإب ديص ىلع ٌنيغي الو ؛كلذ ريغ الو .باهتا الو ءارشب هكلمتي الو ءايرب
 .هلكأو هفايطضأ مرحملل زوجيغ «ةرحبتو كسلاك رحبلا دنع امأق: . اديص' حيذي الو

 . مهل وهف هوعرز وأ سانلا هسرغ ام امأو «رخذإلا الإ هتابن نم ءيش عطق هيلع رظحي امك

 هب عافتنالاو هذحخأو «تابنلا نم سبي ام عطق زوجي كلذكو . هعلقو هعطق زوجيو

 «هٌديص رفني الو .مرحم ريغ نم الو مرحم نم ال ةكم مرح يف دايطصالا زوجي الو

 اهيف يتلا ضرألا يهو - اهيِئرَح يأ - اهيتبال نيب ام وهو ِةِلكك هللا لوسر ةنيدم مرح كلذكو
 بوكرلا ةجاحل الإ هرجش عطقي الو ,.هديص داطصي ال مرحلا اذهف .ءادوس ةراجح

 اميف ٌءاوس مرحملا ريغو مرحملاو .فلعلل هيلإ جاتحي ام هشيشح نم ذخؤيو .ثرحلاو

 :هحح دسف نم هلعفي ام ١

 .رحنلا موي يف ةبقعلا ةرمج يمرب لوألا للحتلا لبق هتجوز عامجب هجح دسف نمو

 دعب هعامج ناك نإو .مداقلا ماعلا يف ٌءاضقلا هيلعو همامتإو هّجح ىف ٌئضملا هيلعف

 .ةاش حبذ هيلعف .لوألا للحتلا

 ١ | ةمرحملاو مرحملل حابي ام :

 نأ ةجاحلا دنع ةأرمللو .ةميخ وأ فقس تحت الظتسي نأ ةمرحملاو مرحملل حابي

 ناك نإو .ءاهقفلا قافتاب ةجاحلا دنع زاوجلا اذهو .هجولا سمي ال ٍءيشب اهّهجو ّيطغت

 لدمت نأ ىلإ ةينادح فماذن ام افيأ روخي هلأ ةاهقنلا قارقأ نت ٌحجارلاف اههجو سمي

 رم اذإ نههوجو ىلع نلدسي نك لكي ّيبنلا جاوزأ نأ تبث دقف .هرتسي ايش اههجو ىلع

 لادسإلا يف نيعاري نك نهنأ انيلإ لقني ملو . ٌنههوجو نفشك نهزواج اذإف نهب بكرلا
 . ٌنههوجوب ٍسيسملا مدع نههوجو ىلع

 ردح
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 ةبانجلا نم الستغي نأو «كلذ ىلإ اجاتحا اذإ امهيندب كح ةمرحملاو مرحملل زوجيو

 امهل امك ,برقعلاو ةيحلاك هتعيبطب وأ هتداعب تاناويحلا نم يذؤي ام لتق امهل حابيو

 هيلع ءيش الو اهّلتق هلو .هنع امهؤاقلإ هلف ُلمقلا وأ ثيغاربلا هتصرق اذإو .ةرافلا لتق

 .اهلتق نم هيلع نوهأ اهؤاقلإو

 : مارحإلا تاروظحم ىف بحي ام_اا/.#م

 وأ ءروظحملا سابللا سبل وأ سأرلا قلح يف  ءازجلا وأ ةرافكلا يأ  ةيدفلاو

 امأ .ةاش حبذ وأ .ماعطإ وأ «مايأ ةثالث ُمايص امإ :ٍءايشأ ةثالث ٌدحأ «بيطلا لامعتسا

 ىلإ لصي نأ لبق ةاشلا حبذي نأ زوجيو .ةقرفتم وأ ةعباتتم اهموصي نأ زوجيف مايصلا

 نيكشميلك ؛«نيتايبم هبل رشوان نش .عصأ ةنالث معلب ن أ وهف ماعطإلا امأو .ةكم

 مالسإلا خيش لوقيو .رب نم أدم نيكسم لك معطي وأ «ريعش وأ رمت نم عاص فصن

 ادرج اح هيطقتا نم ٌلضفأ وهف ءهب وه ٌتاتقي ام نيكسملا ىطعأ اذإ» :ةيميت نبا

 , مهيديأب اوزبخيو مهيديأب اونحطي نأ نيكاسملا ةداع نم نكي مل اذإ | «ريعش وأ ةطنح نم

 جاتحا اذإ اهجرخي نأ زوجي ةيدفلا هذهو .مهيلهأ نومعطي امم نيكاسملا موق ّلك معطيف

 .«هدعب وأ هّلبق روظحملا لعف ىلإ

 :ديصل | ءازج ١٠١8

 اههنف ةماعلا ةلإو فكن هيل إف رئاطلا الإ معنلا نم لتق ام لثم ٌجارخإ ديصلا ءازجو

 ماعطب هميدقت نيبو ,هلتق يذلا 9 0 . اوف دملر

 ٠١ عامجلا يف بجي ام- :

 ىلع ةمرحملا هور رك دق ناك نإ ؛«جوزلا يلع يدي جرفلا يف عامجلا يفو

 دجي مل نإف 7 ًاضيأ اهيلعف ءهاركإ نودب كلذ ىلع هتعواط تناك نإف ,عامجلا

 هلهأ ىلإ عجر اذإ دو جحلا يف مايأ ةثالث يأ عتمتملا مايصك ممايصف ل عماجملا

 ايضا سورا نإو .ةاش هيلعف لزني ملف جرفلا نود هتجوز مرحملا ءىطو اذإو

 تاذ تناك اذإ |! اذه يف لجرلاك ةأرملاو .لزني ملول امك ٌةاش هيلع : : مهريغ لاقو ,ةلبانحلا

 انو



 .ةوهش هل نكي مل اذإ لجرلاك ءاهيلع ءيش الف الإو .ةوهش

 .ةنّدب هيلعف لزنأ اذإ :اولاق ةلبانحلا َّنأ الإ .ةاش ٌحبذ ةوهشب ةلبقلا يفو

 : مارحإلا تاروظحم راركت 2-0

 رّفكي مل نإ ةدحاو ةرافكف - ديصلا لتق ادع ام دحاو سنج نم ًاروظحم ررك نمو

 « سانجأ نم تاروظحم لعف نإو .ًاضيأ يناثلا نع رّمك لوألا نع رّمك نإف لوألا نع

 .ةرافك دحاو لكلف

 رئاسو .هوهسو هذمع يوتسي ديصلا لتقو ءطولاو ميلقتلاو قلحلاو 2-77

 . هوهس يف ءيش ال تاروظحملا

 :مارحلا دجسملاو ةكم لوخد 2. 4

 دجسملا لخديو ءاهالعأ نم اهلخدي نأ ٌبحتسيو .ًاراهن وأ اليل ةكم لوخد زوجيو

 هدمحو هللا ريكو هيدي عفر تيبلا ىأر اذإف .هنم لخد هك يبنلا نأل ؛ ةبيش ينب باب نم
 دز ٌمهللا» :لاقو هيدي عفر تيبلا ىأر اذإ ناك ولك هللا لوسر نأ ريرج نبا ركذو .اعدو

 وأ هّجح نمف ءهمّركو هفرش نم ُذْزو أري ناهد امر <11 هيلع ًافيرشت ّثيبلا اذه
 ايتو انيرخت هرمتعا

 :ةفرشملا ةبعكلا لوح فاوطلا 8

 وأ ًادرفم ناك نإ مودقلا فاوط فوطي وأ .ًاعتمتم ناك نإ ةرمعلا فاوطب ءىدتبي مث
 أدبيو ءرسيألا هقتاع ىلع هيفرطو «نميألا هقتاع تحت هطسو لعجيف هئادرب عبطضيف .انراق
 اناا مهللا «ربكأ هللاو ءمللا مسب) ٠ : لوقيو ةلبقيو هملتسيف ءةوسألا نجحلا نميتاوطلاب

 . نع ذخأي مث لي دمحم كّيبن ةنسل ًاعابتاو ,كدهعب ٌءافوو «كباتكب ًاقيدصتو كب

 دوسألا رجحلا نم لوألا ثالثلا يف لمريو ًاعبس فوطيف هراسي نع تيبلا لعجيو ءهنيمي
 رجحلاو ٌيناميلا نكرلا ىذاح املكو ءرخألا ةعبرألا يف يشميو .دوسألا رجحلا ىلإ

 ةرخآلا يفو ةنسح ايندلا يف انتا اني : نينكرلا نيب لوقيو , للهو 0 ءامهملتسا

 .ساب الف ًارس نارقلا أرق اذإو ..بحأ امب هرئاس يف وعديو «رانلا باذع انقو :ةنسح

 نضل



 ٌنكرلاو ءهلّبقي الو هملتسي يناميلا نكرلا :نينكرلا الإ ثيبلا ناكرأ نم يس

 هحسم وه مالتسالاو .امهلبقي الو امهملتسي ال نارخآلا نانكرلاو .هّلبقيو هملتسي دوسألا

 .ديلاب

 براقت عم يشملا ةعراسم وه وأ ةلورهلا لثم وهو  لمرلا نكمي مل اذإو

 تيبلا نم برقلا نم ٌلضفأ لمرلا عم فاطملا ةيشاح ىلإ جورخلاف .ةمحزلل اطخلا

 ,ديلاب هيلإ ةراشإلا يفكتف .ماحدزالل رجحلا مالتسا نكمي مل اذإ كلذكو .لمرلا نودب

 ملسملا ءاذيإو ةنس همالتسا نأل ؛رجحلا ىلإ لوصولا ضرغل نيرخآلا ًءاذيإ زوجي الو
 .ةنسلا نايتإل مارحلا لعف زوجي الو .مارح

 :ةورملاو افصلا نيب يعسلا ١/١١

 ىّلصو «ميهاربإ ماقم ىلإ ءاج طاوشأ ةعبس ةبعكلا لوح هفاوط مرحملا لمكأ اذإو
 هيلع ىقريف .هباب نم افصلا ىلإ جرخ مث .ُةَملتساف نكرلا ىلإ داع مث «نيتعكر ُهفلخ

 ملعلا ىلإ يشملا ًعرسأ هلصو اذإف .ملعلا ىلإ يشمي مث هوعديو .هللهيو .هللا ربكيو

 عضوم يف يشميف لزني مث افصلا ىلع هلعفك لعفيف ةورملا لصي ىتح يشمي مث .رخآلا

 .ةورملاب متخيو افصلاب ءىدتبي

 : يعسلاو فاوطلل ةراهطلا

 نوكي نأ رمؤي اذهبو .مالكلا هيف حابأ ىلاعت هللا نأ الإ ةالصلاك تيبلاب فاوطلا

 يتلا ةساجنلا بنتجم ةروعلا روتسم نوكي نأو .ىربكلاو ىرغصلا نيتراهطلا ًارهطتم

 .هل بحتست نكلو ةراهطلا هل طرتشي الف ةورملاو افصلا نيب يعسلا امأو

 :يعسلا دعب رمتعملا هلعفي ام - 1١

 تاكا وأ ارمتحم ناك نإ زك ره رمق .ةورملاو افصلا نيب يعسلا لامكإ لعبو

 زهو ادرقم ناك نأ ىذهلا طير اسمع ناك اذ[ امأ  دديزمع نس للعم ذهبت ءاعتت

 ضحلا



 نوقبي مهنإف .-اعم حلاو ةرمعلاب مرحملا وهو انراق ناك وأ «- هدحو جحلاب مرحملا

 .نوللحتي الو مهروعش نورصقيالو «َنيمرحم

 :تيبلاب ةأرملا فاوط 414

 ُفلتخت نكلو ُهانّيِب يذلا وحنلا ىلعو ءهب لجرلا فاوط ُلثم تيبلاب ةأرملا فاوط
 نموندتت ال نأ اهل بحتسيو عبطضت الو تيبلاب اهفاوط يف لمت ال ةأرملا َّنأب لجرلا نع
 طلاخت ال ثيحب فاطملا ةيشاح يف نوكت لب .مهماحدزاو لاجرلا فاوط لاح تيبلا

 امك .تيبلا نم برقلا اهل بحتسيف «لاجرلا نم ًايلاخ ناكملا ناك اذإ الإ لاجرلا
 وه ريخأتلا اذُه ناك اذإ ًاراهن هلك تلخد اذإ ليللا ىلإ فاوطلا ٌريخأت ةأرملل بحتسي

 مالتسال لاجرلا محازت ال نأ اهل ٌبحتسي امك .اهل ٌرتسألا وهو ماحدزالا نم اهل دعبألا

 .هيلإ لوصولا هنكمي ال يذلا لجرلاك هيلإ ةراشإلاب يفتكت امّنِإو «هليبقت وأ رجحلا

 :فاوطلا لبق ةرمتعملا تضاح اذإ ١76

 ًةمرحم يهو ةكم تلخد اذإ اذهلو «ضئاح يهو تيبلاب فوطت نأ ةأرملل زوجي ال
 ؛تيبلاب فوطت نأ اهل نكي مل ةرمعلل فاوطلا لبق تضاحف ,ٌجحلا ىلإ ةعتمتم ةرمعب

 نم لحت نأ اهنكمي الو ,دجسملا لوخد نم ةعونمم اهنألو :ةالص تيبلاب فاوطلا نأل
 عم جحلاب تمرحأ ّجحلا تاوف تيشخ اذإف اذه ىلعو .تيبلاب فوطت نأ لبق اهترمع

 «ٌيعازوألاو .كلام مامإلا مهنمو .ءاهقفلا روهمج لوق اذهو راق دسو انيق دلع

 . لبنح نب دمحأو .يعفاشلاو

 جتحاو .«2- جحلاب لهتو اهنع ىلختتو اهكرتت يأ  ةرمعلا ضفرت» : ةفينح وبأ لاقو

 يأ - تكرع فرسب تناك اذإ ىتح ةرمعب ةشئاع تلبقأ» :لاق رباج هاور امب روهمجلا

 :تلاق ؟كنأش ام :لاقف .يكبت اهدجوف ةشئاع ىلع ِخك هللا لوسر لخد مث - تضاح

 ىلإ نوبهذي ضانلاو «تيبلاب فطأ ملو: ءلحأ ملو سانلا لح دقو .تضح: دق ينأ يناش
 يّلهأ مث يلستغاف .مدآ تانب ىلع هللا هبتك دق رمأ اذه َّنِإ :لك لاقف .نآلا جحلا

 مث .ةورملاو افصلابو ةبعكلاب تفاط ترهط اذإ ىتح .فقاوملا تفقوو تلعفف . جحلاب
 مل ينأ يسفن دجأ ينإ : هللا لوسر اي تلاق .كترمعو كجح نم تللح دق : لكك لاق

  ةشئاع وخأ وهو  نمحزلا دبغ اي اهب ٌبهذاف : هلي لاق .تججح ىتح تيبلاب فطأ

 . (ميعنتلا نم اهرمعأف

 ا ْ



 مدرع نم عامتجإلاب ٌرئاج ةرمعلا ىلع جحلا لاخدإ نأب روهمجلا جتحا امك

 ةرهعت لغأ نمل نأ ملعلا لهأ عمجأ :رذنملا نبا لاق . ىلوأ تاوفلا ةيشخ عمف .تاوفلا

 .تيبلاب فاوطلا حتتفي مل ام جحلا اهيلع لخدي نأ

 بجي ال ةنس فاوطلا اذه ّْنأل ؛ مودقلا فاوط اهرهط دعب ضئاحلا يضقت الو اذه
 , "'""؟اهذاضق

 :ةورملاو افصلا نيب ةأرملا يعس 2-5

 دعصت نأ اهمزلي الو هيلا تارطل اهلامكإ دعب ةورملاو افصلا نيب ةأرملا ىعست مث

 امك ءافصلاب اهلجر بقع ةقصال افصلا لفسأ يف نوكت نأ اهيفكي امنإو ءافصلا ىلع

 :ةورملاو افضلا نيب اهلك ةفاسملا: يشمت امنإو «نيملغلا نين لمر اهيلع نبيل هنأ

 :اهيعس دعب ةأرملا للحت 21

 اذإ انآ" ءاهترمع ند اه هيلو: ناره ون ضقت اهتإف+ «ةدعشم املا فنا

 اهلك جحلا لاعفأب يتأت ىنح اهمارحإ ىلع ىقبتو للحتت ال اهنإف «ةنراق وأ ةدرفم تناك

 : ىنم ىلإ ٌجورخلاو جحلاب مارحإلا 4

 ناك وم كللذكو .:ةترمغ نه لو ًاعتمتم ناك نم ٌجحلاب مرحأ ةيورتلا موي ناك اذإف

 نم ٌُنماثلا مويلا وه ةيورتلا مويو . ٌججحلاب مرحي هنإف «ةرمعب ٌمارحإ هل قبسي ملو .ةكم يف
 برغملاو رصعلاو رهظلا اهيف يلصيو .ىنم .يف جاحلا تيبي نأ ةنسلاو .ةجحلا يذ

 :تافرع ىلإ جورخلا 4

 اهب ماقأف «تافرع ىلإ ٌجاحلا هجوت ,ةجحلا يذ نم عساتلا موي سمش تعلط اذإف

 تافرعو .فقوملا ىلإ حوري مث امهنيب ٌعمجي .نيتماقإو ٍناذأب رصعلاو رهظلا يلصي ىتح

 :ةدرع ناب لإ فقماهلت
 . 1/81 ص 27ج «ينغملا» (؟159)
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 «تارخصلا نم ًابيرق لبجلا ىلع هنم ًابيرق وأ هل ّىبنلا فقوم فقي نأ ٌبحتسيو
 «ريخلا هديب ءٌدمحلا هلو .كلملا هل ءهل كيرش ال .هدحو هللا الإ هلإ الد :لوق نم رثكيو

 بورغ ىلإ - لجو زع هللا ىلإ ةبغرلاو ءاعدلا يف دهتجيو .ه«ريدق ءيش لك ىلع وهو
 . سمشلا

 : ةفلدزم ىلإ هجوتلا

 ,ةفلدزم ىلإ جاحلا هجوتي  ةجحلا يذ نم عساتلا  ةفرع موي سمش بورغ دعبو
 برغملا اهب ىلص ةفلدزم ىلإ لصو اذإف .ىلاعت هللا اركاذ ايبلم قيرطلا يف نوكيو

 الف ةدحاو ةماقإب امهنيب عمج نإو قالص لكل ٍةماقإب ريخأت عمج امهنيب عمجي ٠ اشعلاو

 نأ فكس ءوعديو هدنع ٌفقيف مارحلا رعشملا يتأيو ره واب حفلا ناو . سأب

 رفغاو ءانتيده امك .كركذل انقفوف ىايإ انتيرأو .هيف انَتقفَو مهللا» : هلوق هئاعد نم نوكي

 دنع هللا او ركذاف تافرع نم متضفأ اذإف» :قحلا كلوقو .كلوقب انتدعو امك انمحراو ءانل

 نم اوضيفأ مث .نياضلا نمل هلبق نم متتك نإوا .مكاده امك هوركذاو مارحلا رعشملا

 "لاف >4 ميحر روفغ هللا نإ هللا اورفغتساو .سانلا ضافأ ثيح

 اذإف . سمشلا عولط لبق نم ىلإ عفدي مث ءادج حبصلا رفسي ىتح جاحلا فقيو

 - قيرطلا يف يبلي كلذ عم وهو ,(ىنم) يتأي ىتح  رجحب ةيمر ردق عرسأ ًارسحم غلب
 . ةفلدزم ا هقيرط نم زامجلا ىضخ لخايو

 - :ليل ةفلدزم نم ءاسنلا جورخ 2-0

 حبصلا رفسي نأ دعب سمشلا عولط لبق نوكي ةفلدزم نم ٌجاحلا جورخ نإ :انلق
 الثل ؛رجفلا عولط ليبق اليل (ىنم) ىلإ ةفلدزم نم نجرخي نأ ءاسنلل زوجي نكلو ءادج
 ٌنهعم ناك نمل زاج ءاليل ةفلدزم نم جورخلا ءاسنلل زاج اذإو .جاجحلا ةمحز مهبيصت

 انرشأ امك ًاضيأ ٌنهعم اوجرخي نأ نه مراحم وأ رجاوزأ نم ٌنهقفاري نم وأ ءةيبص نم
 ,("0"1لبق نم اذه ىلإ

 .[145و ١94 ةيآلا :ةرقبلا ةروس] )7١7١(

 »/1١541-215894. تارقفلا )5١1/1(

 اناث



 :اهيف ٌحاحلا هلعفي امو (ىنم) ىلإ لوصولا 7

 ةفلدزم نم ًامداق :«- ةجحلا يذ نم رشاعلا  رحنلا موي (ىنم) ىلإ ٌحاحلا لصو اذإ

 ٍعبسب ىربكلا ةبقعلا ةرمج يمريف «ةفلدزم نم هعمج يذلا ىصحلاب تارمجلا يمرب أ
 ةيبلتلا عطقيو « يمرلا يف هيدي عفريو ءةاصح ّلك عم رّبكيو ؛فذحلا ل
 عم ٌجاحلا ءاش نإو .اهدنع فقي الو «ةلبقلا لبقتسيو .يداولا نطبتسيو «يمرلا ءادتباب
 الذ ءاروكشل ا ودم اح ةلوعلا مهللا» : لوقي نأ اهيمري ةاصح لك دنع ٠ هريبكت

 عولط دعب نم رحنلا موي - مويلا اذه يف يمرلا تقوو .كلذب سأب الف .«أروفغم

 .رحنلا موي رخآ ىلإ سمشلا

 78/١١ - ةأرملا يمر :

 اهيدي عفرت ال اهنأ الإ ؛رحنلا موي تايصح عبسب ةبقعلا ةرمج ًاضيأ يمرت ةأرملاو

 يمرلا ريخأت زوجي امك .رحنلا موي رجف لبق نم ةصخرلا هجو ىلع يمرلا تقوو . يمرلاب
 :كسقلاو نفقا ةيسلاو ليلا ىلإ نعتلا ميمو

 : ةبقعلا ةرمج يمر دعب ٌحاحلا هلعفي ام 4

 يده رحني وأ يده هعم ناك نإ هيله رحني ةبقعلا ةرمج احلا يمري نأ لعبو
4 43 5 ._ 5 

 ةضافإلا ٌفاوط ىمسيو .ٌبجاولا فاوطلا وه اذهو .ًاعبس هب ٌفوطيف تيبلا روزي مث
 ناك اذإ امأ ءاعنمتم نا نإ ةورملاو افصلا نيب ىعسي مث , ّجحلا مامت دركي للا

 نراقلا امأ . مودقلا فاوط دعب ىعس دق نكي مل اذإ ةقرملاو فصلا ني نحسب اةنإف اورق

 .ةضافإلا فاوط دعب يعسلا نع هيفكيو «ةرمعلا فاوط دعب نوكي هيعس نإف

 ءءاسنلا ىتح ءيش لك هل لحي هبو .ريخألا لّلحتلا لّلحت دق نوكي فاوطلا اذهبو

 . قيرشتلا مايأ يف تارمجلا يمرل (ىنم) ىلإ دوعي مث

 : ةبقعلا ةرمج يمر دعب ةأرملا هلعفت ام 6

 ءعتمتلا يده وأ اهيده ٌرحنت  ةبقعلا ةرمج  ىلوألا ةرمجلا تمر نأ دعب ةأرملاو

 اناذوا



 ةبسنلاب انيب امك ىعستو «تيبلاب ٌفوطتف ةكم ىلإ بهذت مث «ةلمنأ رادقم اهرعش رصقتو

 . لجرلل

 : ةضافإلا فاوطو ضئاحلا ةأرملا - 5

 هنأل ؛ةضافإلا فاوط تيبلاب فوطتف ءرهطت ىتح رظتنت اهنإف ًاضئاح ةأرملا تناك اذإو
 ٍعورشم ببسل رهطت ىتح راظتنالا عطتست مل نإف «تيبلاب فوطت نأ ضئاحلل زوجي ال

 خيش هار يذلاف ءاهدلب ىلإ عوجرلا ىلإ ترطضاو .ةكم يف ءاقبلاو راظتنالا نم اهعنمي
 هذه يف اهقح يف طقسي فاوطلل ةراهطلا طرش نأ  ىلاعت هللا همحر  ةيميت نبا مالساإلا

 ةراهطلا نأ هلوق للعو .ةرورضلل ضئاح يهو فوطت نأ اهل زوجي يلاتلابو «ةلاحلا
 ىف هنم دكوأ وهو ةالصلا ف ةراهطلا:طرش نإف .:ةالضلا ىف امك ًاطرش كناك نإ تقاوطلل
 دكوأ وهو ةالصلا ىف - ةراهطلا طرشلا اذه طقس اذإف 5 زجعلل طقسي فاوطلا

 إن. ةفارطلا كاجو نم ةزاهطلا نإ: لي :اذإرن + نلرا هلعوعتسلال كارطلا لقا طوف
 ةيدف الف اذهلو .هيلع ةيدف الو هيلع مثإ الف «هنم ريصقت ريغ نم ّجاحلا هكرت اذإ بجاولا
 اهدلب ىلإ جورخلا ىلإ اهرارطضال اهرهط رظتنت ملو «تيبلاب تفاط اذإ ضئاحلا ىلع

 .اهتقفر عم

 : قيرشتلا مايأ يف تارمجلا يمر 07

 لزب ثيل ىلإ عجري ةضافإلا فاوط تيبلاب جاحلا فوطي نأ دعبو
 «تايصح عبسب اهيمري ة ةرمج لك ,اهمايأ نم لاوزلا دعب ثالثلا تارمجلا يمريف .اهيف

 «تايصح عبسب اهيمريو «ةلبقلا لبقتسيف «ىلوألا ةرمجلاب ءىدتبيو قاصح ّلك عم رّبكي

 ُفقيف مدقتيو .كلذك اهيمريف ىطسولا ةرمجلا يتأي مث . ىلاعت هللا وعديو فقيف مدقتي مث

 .اهدنع فقي الو تايصح عبسب ةبقعلا ةرمج يمري مث «ىلاعت هللا وعديو

 نم جرخ نيموي يف لجعتي نأ بحأ نإف .سمألاب لعف امك يناثلا مويلا يف لعفيو

 لاوزلا دعب دغ نم يمري ىتح ٌجرخي مل اهيف وهو ٌسمشلا تبرغ اذإف «بورغلا لبق (ىنم)
 ادرفم ناك نإو «هترمعو هجح ىضقنا دقف ءانراق وأ اعتمتم ناك نإف سمألاب ىمر امك

 مرحأو .ةكم نم لحلا يداوم ميعنتلا ىلإ جرخ ءاش اذإو .هجح 0 كلذكف

 1 وسل مت كلذيو .اينم للحت اهلامعأب ىتأ اذإف .ةرمعب
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 عتمتلا مد عتمتملا ىلعو هيلع نكل درفملا لمع ىلع ةدايز نراقلا لمع يف سيلو

 ُمايصف دجي مل نمف يدهلا نم رسيتسا امف ٌجحلا ىلإ ةرّمُعلاِب عتمت نمفإ» : ىلاعت هلوقل
 قيرشتلا مايأ يف يمرلا يف لجرلاك ةأرملاو «# . . . متعجر اذإ ةعبسو جحلا يف مايأ ةثالث

 .ةقباسلا ةرقفلا يف هانلصف يذلا وحنلا ىلع

 : عادولا فاوط 64

 ًاعبس هب فوطيف «تيبلا عٌدوي ىتح جرخي مل (ىنم) نم ةكم ىلإ ٌجاحلا ىتأ اذإف
 عدو نإف .تيبلاب هدهع رخآ نوكي ىتح هلاغشأو هرومأ عيمج نم غرف دق نوكي نأ لعب

 ابيرق ناك نإ عجر عادولا لبق جرخ نإو .ًاعبس تيبلاب ٌفوطيف عّدوف ةداع ةراجتب لغتشاو
 .مرحلا يف حبذتل ٍةاشب ثعب اهنع دعب نإف ءةكم نم

 بابو نكرلا نيب مزتلملا يف فقي نأ عادولا فاوط نم غرف اذإ جاحلل بحتسيو
 نبا : كدنع ٌنباو ؛كذدنع انأو كتيب اذه يللا :لوقيو تيبلا مزتليف «ةفرشملا ةبعكلا

 يتتغّلب ىتح ؛كدالب يف ينترّيسو ؛كقلخ نم نإ ترش ام ىلع يلد دلع
 ءًاضر ينع ُدَدْزاَف ينع ٌتيضر تنك نإف , يكُن ءادأ ىلع نتعاو هادي ىلإ فيات

 نيغ ل كذآ نإ :نفارصنا نول  اذهف هىراد- كتيب وعتاب نأ لبق نآلا نيف لَو
 يف ةيفاعلا ليسا مهللا كتبي: نع الو :«كنع 'بغار الو... كتييب الو كب لديتسم

 ام كتعاط ينقزراو «يّلَقنم ْسِمحأو .ينيد يف ةمصعلاو ,يمسج يف ةحصلاو « يندب
 امب وعديو .(ريدق ٍءيش لك ىلع كّنِإ ةرخآلاو ايْنَدلا يريخ نيب يل عمجاو « ينتيقبأ

 .هل6 ّينلا ىلع يلصي مث ٍّبحأ
 :ةأرملل عادولا فاوط 2-849

 اذإ اهنأ لإ ةقباسلا ةرقفلا ىف هانركذ ا و , عادولا فاوط افي فوطت ةأرملاو

 ا فر اي عمر .هكرت يف ةيدف الو اهيلع عادو الف ةءاسفن وأ ًاضئاح تناك

 : اهدنا لإ ةعضار فرصنت مث ءوعدتف دجسملا

 مه
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 كوالا ثمال)

 نافل
 :ثحبلا جهنمو ديهمت - 0

 . مسقلا وأ فلحلا اذه انثحب يف اهب ديرنو .«نيمي دع ناخبا

 ةفص َنايبو .حالطصالاو ةغللا يف اهانعم نايب مزلتسي نيميلا نع مالكلاو

 هيلع ٍفولحمو هب فولحمو فلاح نم نيميلا همزلتست وأ هيعدتست امو لاهتيعورشم

 .نيميلا ماكحأ وأ مكح يه يتلا ,راثآ نم كلذ ىلع بترتي امو ,فلحلل ٍةغيصو

 :ةيلاتلا لوصفلا ىلإ بابلا اذه مسقن اذه ىلعو

 .اهتيعورشم ةفص نايبو نيميلا فيرعت :لوألا لصفلا

 .فلاحلا : يناثلا لصفلا

 .هب ٌفولحملا :ثلاثلا لصفلا

 . هيلع فولحملا : عبارلا لصفلا

 .نيميلا ةغيص وأ فلحلا ةغيص : سماخلا لصفلا

 .نيميلا مكح وأ فلحلا راثا :سداسلا لصفلا

 ني
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 لررر ندعو
 ا ل

 انيس ير نين يرع
 حالطصالاو ةغللا قح يف نيميلا  ١ا/ل ا "1" :

 ءةوقلا :ًاضيأ ديلا ىنعم نمو .راسيلا ٌفالخ ىنميلا ديلا ةغللا يف اهلصأ :نيميلا

 ولو» :زيزعلا هباتك يف ىلاعت لاق .هتوق روفول نيميلاب فورعملا وضعلا يمس كلذلو

 . ةوقلاب يأ "74 نيميلاب هنم انّذَحال ليواقألا ضعب انيلع لّوقت

 نيمي مهنم ذدحاو لك ذخأ اوفلاحت اذإ اوناك مهنأل فلحلا ىلع نيميلا تقلطأو

 انيمي: عسقلا وا 'تالخلا نمو + اوناقغ املأ اديك ب ناستألاب ارحتنانوت" قا تةيحئاتم
 ىوقتي فلاحلا نأ وه فلحلا ىلع نيميلا قالطإل رخا ٌببسو .هيف نيميلا لامعتسال

 . كرت وأ لعف نم هيلع مزع ام ىلع هنيميب

 نم: مسأ ركذي اء يغلا ديكوت اهْنأب يعرشلا حالطصالا يف ٌنيميلا تفّرعو -

 ةرابع ًاعرشو .هوقلا ةغل نيميلا» :ةيفنحلا هقف يف «راتحملا درو راتخملا ٌردلا» يفو

 فيرعت يف لخد يأ  قيلعتلا لخدف «كرتلاو لعفلا ىلع فلاحلا مزع هب ىوق دقع نع
 لخدأ مل نإ : لثم يف لعفلا ىلع فلاحلا مزع هب يوقي هنأل ؛اعرش نيمي هنإف  نيميلا

 . (ٌقلاط هتجوزف رادلا تلخد نإ :لثم يف كرتلا ىلعو .ٌقلاط هتجوزف ٌرادلا

 2٠١ ١8ص .؟ج (طيسولا مجعملا» لث١٠ 5ص 235جو ,21590ص كج .ريثألا يد «(ةياهنلا» ةقتفقفإ

 حل ١ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرشاو .١١1#7ص ٠ 77ج (يراخبلا حيحصل ينيعلا حرشاو

 ىنغم» .5"ص «.ىفسنلل «ةيهقفلا تاحالطصالا يف ةبلطلا ةبلط» ."53757ص لفحو .هاكص

 ال0” ال١ ؟سص ."ج ناتحملا درو راتخملا ردلا» .”*١5صسص . ؛ج (جاتحملا

 .[146 ةيآلا : ةقاحلا ةروس] (؟1876١5)
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 ١0/7 - اهتيعو رشم نايب :

 . مكنامبأ يف وغللاب هللا مكٌذخاؤي الد : ىلاعت هلوق نيميلا يروم يف لصألا

 دعب ناميآلا اوضقنُت الو» : ىلاعت هلوقو :©"94"7 . . .ناميآلا 1 امب مكذخاؤي نكلو
 ىرأف ءنيمي ىلع ُفلحأ ال هللا ءاش نإ  هللاو ينإو . . .» : كي هلوقو .""اهديكوت

 ترُفكو ريخ وه يذلا تيتأ وأ - راو يذلا َتْيَنو ينيمي نع ٌترفك الإ اهنم ًاريخ اهريغ
 .(بولقلا تاق .«بولقلا فّرصمو» : لك هللا لوسر مسق رثكأ ناكو . "19(ينيمي نع

 . ""”اهماكحأ توبثو اهزاوجو نيميلا ةيعورشم ىلع ةمألا تعمجأو

 :ةوركم فلحلا له 4

 لواط 4. .لاعلا هرقل افلطم هقلخلا هزت :ةمورعم اهلك نامبألا ٍسانلا ضعب لاق

 .فلحي ناك لك يبلا نأب لوقلا اذه ىلع ٌدر دقو . "9 مكتاميأل د ًةضرُع هللا اوُلَعِجت

 هللاو 0 ايد : : هَ هلوق هفلح نمو ,ةقباسلا ةرقفلا يف ١ 0 غيص نمو

 , 0*207,اليلق مثكحضلو ًاريثك ع ملعأ ام نوملعت ول

 ميظعت هللاب فلحلا نآلو ءُهنم سانلا ٌدعبأ كي ٌئبنلا ناكل ًاهوركم فلحلا ناك ولو

 ءانعمف «مكناميأل ًةضرُع هللا اولعجت الو» : ىلاعت هلوق امأو .فلاحلل ٌباوُث اذه يفو هل

 فلحي نأ وهو ,«سانلا نيب حالصإلاو ىوقتلاو ّربلا نم مكل ًةعنام هللاب مكناميأ اولعجت ال
 همسق يف ٌربيل هيلع فلح امع عنتمي مث ءاحالص الو ىوقت الو ًاريخ لعفي ال نأ هللاب

 ا لذ وح ىهنت ةنيركلا ةيآلا "تداحف ”ناهيف هدب لو ةقطيو

 :هوركملا وه فلحلا يف طارفإلا ١م

 هوركملا نكلو ءاهوركم سيلو اهانركذ يتلا لئالدلاب زئاجو ٌعورشم .نذإ ُفلحلاف

 94١[. ةيآلا :لحنلا ةروس] )7١170( .[؟9 ةيآلا :ةدئاملا ةروس] (؟1/4١5)

 .ة١6؟/ص ١١2ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصو (؟1/5١)

 .[؟؟4 ةيآلا :ةرقبلا ةروس] (؟0/8١) .5ال6ص 48ج (ينغملا» (؟1/7١)

 .9١0ص ,١1ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (71179)

 . 79ص 48ج (ينغملا» (518)

 انكلذ



 . ةهارك يضتقي هل مذ اذهو ,«نيهم فالح ُلُك ْعِطْت الو» : ىلاعت هلوقل هيف طارفإلا وه

 ام هفلحب نرتقي نأ الإ ءهوركمب سيلف هفلح يف طارفإلا ٌّدح ىلإ جرخي مل نإف .هلعف
 , 0140هتهارك ثجوي

 : هكرت وأ هلعف بلط ثيح نم فلحلا مكح 2-6

 ةسمخ ىلإ مسقني هل هتحابإ وأ هنع هيهن وأ ءهل عراشلا بلط ثيح نم فلحلاو

 . حابملاو «ةوزكملاو « مرحملاو .«بودنملاو «بجاولا ٌفلحلا : يهو , عاونأ وأ ماسقأ

 .هفرعي يذلا ردقلاب زاجيإب عون لك نع يلي اميف ملكتنو

 :بجاولا فلحلا :لوألا عونلا - 70

 نإو .ىذألاو ةكلهلا نم مّدلا موصعم صيلختل اليبس نوكي يذلا وه فلحلا اذهو

 ديرت انجرخ» :لاق ةلظنح نب ديوس ٌتيدح كلذ ىلع لدي .ةيروتلا هفلح يف لمعتسا

 نأ نبلفو ءاوفلحي نأ موقلا جرحتف هل ودع ُهذخأف رجح نب ,لئاو انعمو كي هللا لوسر

 ول ل هليل ىلخف قخا

 .9'"2”(ملسملا وخ أ ملسملا :تقْدَص : ِهلِكَع لاقف , يخأ

 :بودنملا فلحلا : يناثلا عونلا - 48*١7

 بلق نم دقح ةلازإ وأ «نيمصاختم نيب حالصإ نم ًةحلصم هب ٌقلعتت يذلا وهو

 ءايشألا هذه لعف نأل ؛ٌبودنم فلحلا اذهف رش عفد وأ هريغ نع وأ دقاحلا نع ملسم

 ,©"”5ًابودنم فلحلا نوكيف هيلإ ةيضفم نيميلاو .هيلإ ٌبودنم

 9/١ مرحملا فلحلا :ثكلاثلا عونلا ل :

 مهو بذكلا ىلع َنوفلحيو# : ىلاعت هلوقب همذ ىلاعت هللا َّنإف ,بذاكلا فلحلا وهو
 .©9ميرحتلا يف دشأ ناك هيلع ًافولحم ناك اذإف مارح بذكلا ّنآلو .4نوملعي

 00 اهمقرو ملقلاو ن ةروس يف «نيهم فالح لك عطت الو» :ةيآلاو 2 57178ص فج(« ينغمل ا)ر(141)

 .47ص .9ج ؛دواد يبأ نئس» (7187)

 . ١8١؟١ص ؛« 83ج «ينغملا» (؟1485) ."580 ص 23ج «ينغملا» (؟80١)

 كل



 ١ مرحملا فلحلا نم ءانثتسا :

 صيلختل ًاقيرط ٌبذكلا نيعت اذإ تالاحلا ضعب يف بجي وأ بذكلا زوجي دق

 هنغ لأس: اذإف هتءارب: علعي نانننإ دنع قرب صخنش انخا ىل امك ءاملظ لئقلا نم ءىَرب

 راكنإ اذهو ءهتيب يف هوجو ٌركني نأ هتيب يف ءىبتخا نمل زوجيف هلتقيل ٌردنقم ملاظ

 اذإو .لتقلا نمءيرب صيلخت نم هيف امل ٌبجاوو لب .ًاعرش ٌرئاجو غئاس هنكلو .ٌبذاك
 ًافلح نوكي هنأل ءيشلا اذه ىلع ٌفلحلا بجو وأ راج ءّبجو وأ ءيش ىلع بذكلا زاج

 ٠ . هيلع فلحلا زئاج ءيش ىلع

 دبع نبزعلا لوق نم هانذخأ لثمب هل انلثم دقف ًابجاو وأ ًازئاج بذكلا ريصي ىتم امأ

 ٌبلج هيف نوكي نأ الإ ةمرحم ٌةدسفم ٌبذكلا» :- ىلاعت هللا همحر لاق دقف ,مالسلا

 هدنغ نم: ئقخي نأ 1 ةلثمأ هلو رخل ةيحيو هزات زوج ةدلفم هز وأ عةحلتسف

 لضفأ ٌبذكلا اذهف .هتيأر ام :لوقيف هلع هلادنوا هيي طقدبإب ٍملاظ نم مدلا موصعم

 يذلا يقدصلا ةحلصم نم ٌمظعأ وضعلا ظفح ةحلصم نأ ةهج نم هبوجول قدصلا نم

 مدلا موصعم دنع أبتخا اذإ كلذ نم ىلوأو ؟راضلا قدضلاب ْنَظلا امف ,عفني الو رضي ال

 هدول دنرب نمي

 ديري نمم ةأرما صيلختل ًابذاك فلحلا مالسلا دبع نب زعلا هركذ ام ىلع ساقيو

 اهصلخيل هتيب يف تسيل اهْنأ ىلع فاحيف صخش تيب يف تفتخا دقو ءاهب ةشحافلا

 .اهب ةشحافلا ٌديريو اهقحالي نمم

 00 : هوركملا فلحلا : عبارلا عونلا ١

 ةضرُع هللا اولعجت الو» : يالا يابو ا ورحم ب حلاو

 00 ىلاعت 0 3 00 احلم اوقتتو اوربت نأ مكاطبلا

 عيبلا يف فلحلا هوركملا ففلجلا نفو 0 66 500 هده ريخلا

 . ١٠؟ص ١1ج «مالسلا دبع نب زعلل «مانألا حلاصم يف ماكحألا دعاوق» (؟186١1)
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 ناس لسنا
 ته

 : 2141فلاحلا طورش +١4

 نيميلا ًادصاق نوكي نأو .ةأرما وأ ناك الجر القاع ًاغلاب نوكي نأ فلاحلا ىف طرتشي

 :فيرشلا ثيدحلل مئانلاو نونجملاو ّيبصلا نيمي ُدقعنت الو حصت الف .هركم ريغ ًاراتخم

 مئانلا نعو ,قيفي ىتح نونجملا نعو , ملتحي ىتح ٌّيبصلا نع : ثالث نع ملقلا مفرد

 اذهو .نونجملا هبشأف لقعلل دقاف هنأل ؛ناركسلا نيمي حصت ال كلذكو .«ظقيتسي ىتح

 . مهقفاو نمو ةيرهاظلا ٌبهذم

 : "'"')وركملا نيمي :1١7/5

 مامإلا بهذموهو .ةيرهاظلاو ةلبائحلا حّرص اذهبو ثكقعنت الو هركملا نيمي حصت ال

 . ٌيعفاشلاو كلام

 . «راتخملا نيميك تدقعناف .بفلكم نيمي اهنأل هركملا نيمي ٌدقعنتو : ةفينح وبأ لاقو

 بحاصو «.يلبنحلا «ينغملا» بحاص هركذ ثيدحب مهبهذمل روهمجلا جتحا

 لوسر نأ عقسألا نب ةلئاوو .ةمامأ وبأ هاور ام وهو ,يعفاشلا يزاريشلا هيقفلا «بذهملا»

 امنإو ءًارايتخا هنع ردصت مل هركملا َنيمي نألو .«ٌنيمي روهقملا ىلع ّسيل» :لاق لب هللا

 :نفكلا هلك ىلع هركأ ول امك حصت الف. قدي ريقب اهيل لمح

 حرشلا» .15ه6ص .5١ج «؛عومجملا» . 44 ص 24ج «ىلحملا» "5ص ءمج «ينغملا» )5١144(

 . ١٠ص .ا"ج «عئادبلا» ءا" 4 هص ١2ج «يواصلا ةيشاحوو ريدردلل :ريغصلا

 ,"056ص .48ج «ينغملا» .”468 ص .١ج «يواصلا ةيشاح» ."44ص ء.4ج «ىلحملاد )5١140(

 . 4596 ص .5١ج «عومجملا»

 فلي



 نأ هب رمأ يذلا ظفللا يكحي وه امنإ هيلع هركأ ام هركملا لوق نأب ةيرهاظلا جتحاو
 لامعألا امْنإ» : لك هللا لوسر ثيدح إف ًاضيأو . يكاحلا ىلع ءيش الو .ًاهركم هلوقي

 هون علو: هدمتاي مل لوقا له هركملا نأ ىلع لدي ءئرت امك قوما لكل امنإو .كاكلاب

 :ةمرلل هل اهنإف ًاراتخم

 :ةأرملا ٌنيمي - 6

 كلذب مزح نبا مامإلا حرص دقو «ٌةلقاع ةغلاب يه تماد ام حصتو دقعنت ةأرملا ُنيمي

 جاوزألا تاوذو .نوكولمملاو كيلامملاو رارحألا ىعاسنلاو لاجرلاو» :- هللا همحر لاقف

 مكناميأ ةرافك كلذ :لاق ىلاعت هللا نأل ؛ٌءاوس ركذنو انركذ ام لك يف ٌنهريغو راكبألاو

 ."04َناميألا متدقع امب مكذخاؤي نكلو» : ىلاعت لاقو .4مّتفلَح اذإ

 .84 اهمقرو ةدئاملا ةروس يف 4. . . مكناميإ ةرافك كلذ :ةيآو "44 ص :8ج «ىلحملا» (؟191)

 .868 اهمقرو .ةدئاملا ةروس يف ىرخألا ةيآلاو

 ضل



 من سمو

 .ب(ضوكر
 :هريغب ال هللاب فلحلا 2 75

 فلحيلف ًافلاح ناك نم .مكئابأب اوفلحت نأ مكاهن هللا ْنِإ الأ» : كي هللا لوسر لاق
 ان

 ةكئالملاب فلحلاك .زئاج ريغ ٌروظحم هللا ريغب فلحلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ دقو

 تلئبلا" ْنأ هللا ريغ تفلحلا نع هنلا ىف ٌدرلاو كلل حنو ةيعكلاو ءابآلاو ءايبنألاو

 دقاق كفرت نيف ب دالخو 1 نقب ةيلتعللا يق التعلاو دتال نيهكل لا

 كرش يمس اذهلو ءُدوجي ال اذهو .ىلاعتو كرابت برلا ميظعت هبشي ًاميظعت هللا ريغ مّظع
 فيرشلا ٌُثيدحلا كلذ ديؤيو .هب فلحلاب هميظعت يف ىلاعت هللا عم هللا ريغ كرشأ هنوكل
 .«كرشأ وأ َرْمك دقف هللا ريغب فلح نم» : يذمرتلا هاور يذلا

 اذه َّنإو .كلذ يف ظيلغتلاو رجزلا يف ةغلابملل كرشأ وأ رفك دقف هلوقب ٌريبعتلاو
 اذه عمو .روهمجلا لاق امك مالسإلا نم هبحاص جرخي ال يذلا رغصألا كرشلا نم كرشلا

 رفكلا مسا هيلع قلطأ ْهلك هللا لوسر نأ ةجرد ىلإ ادج ةريبك ةيصعم هللا ريغب فلحلا نإف

 .©9*7مالسإلا نم هبحاص جرخي ال كرش هناي ءاملعلا لاق قار «ةلرشلاو

 ١١2ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص»و 57١, ص .١1ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (5195)

 .5١1-6١١ص

 ) )5١19ص ١21ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص»  . 017١«يوونلا حرشب ملسم حيحص»و ج21١

 ه ص ٠١. ص . هج «يذمرتلا عماج» ١8- 15ديمحلا زيزعلا ريسيت» «١7ص اج ؛عئادبلا»

 99ص .باهولا دبع نب دمحم نب هللا دبع نب ناميلس خيشلا فيلأت «ديحوتلا باتك حرش .

 نضل



 :«قدص نإ هيبأو حلفأ» :ثيدحلا ليوأت - 17

 «هيبأو» ةملك نأل ؛هللا ريغب بفلحب سيل اذهف .«قدص نإ هيبأو حلفأ» : لي هلوق امأو

 دصق نم قح يف درو امنإ يهنلاو .فلحلا دصق نود برعلا تالامعتسا يف عقي ناك
 لوا .يف ةرئاجب تناك تفلحلا خم ةقيضلا هنأ نإ ءاملعلا نفع لاقو. :فلكلا ةقتح

 .""9(هيبأ برو حلفأ) :وه مالكلا ريدقت :نورخآ لاقو ءاهنع يهن مث مالسإلا

 :(11نارقلا ماسقأ 4

 :نيهجو نم ٌباوجلاف هللا ريغب مسقلا نم ميركلا نآرقلا يف درو ام امأو

 : ىلاعت هلوق يف :اهاحضو سمشلا برو :ٌريدقتلاو .ًافذح هيف نأ :(لوألا)

 .تاقولخملاب ةيناآرقلا ماسقألا نم كلذ وحنو .«اهاحضو سمشلاو»

 هناحبس هلف «ىلاعت هللاب صتخم تاقولخملاب مسقلا نم عونلا اذه َّنِإ :(يناثلا)

 ىلإ راظنألل اتفل وأ هب مّسقملا فرش ىلع ًاهيبنت هتاقولخم نم ءاش امب مسقي نأ ىلاعتو

 .هللا ةردق ىلع ٍةلالدو ةمكح نم هقلخ يف ام

 : هللاب فلحلاب قحلي ام 48

 «نمحرلاك ىلاعت هئامسأ نم مساب ٌفلحلا زاوجلا ثيح نم هللاب فلحلاب قحليو
 فلحلاو ,(هللا قحو) ب فلحلا كلذكو .هللا ةمظعو هللا ةزع لثم هتافص نم ةفصب وأ

 كلّذكو . هللا مالكب وأ فحصملاب فلحلا وأ «هنم ةيأب وأ نآرقلاب فلحلا وأ نآرقلا قحب

 قائيملاو دهعلاب مسقلا كلذكو ,(هللا دهعو) بو (هللا ميأو) بو «(هللا رمعل) ب فلحلا

 .""ة«اذك ٌنلعفأل هقاثيمو هللا ٌدهع ٌىلع» :لئاقلا لوقك

 :©15مالسإلا نم جورخلاب فلحلا 6

 ٌءيرب وه وأ ءاذك لعف نإ ٌيسوجم وأ ٌينارصن وأ ٌيدوهي وه» :ٌلوقي نأ ّلثم اذهو

 . 59ص .4ج «يناكوشلل «راطوألا لين» ٠١. ه ص ١١ج «يوونلل ملسم حيحص حرش» (؟1944١5)

 . 59ص ء48ج «يناكوشلل «راطوألا لين» . ٠١ هص «١١ج «يوونلل ملسم حيحص حرش» (7146)

 . ”"”ص .48ج «ىلحملا» 7/١341 ص «8ج «ينغملا» (؟1945١5)

 . 78١ص .يزج نبال «ةيهقفلا ماكحألا نيناوق» .598ص 28ج «ينغملا» (؟519450)
1 : 



 اذُه ىوري .ثنح اذإ ةرامكلا اهيف بجت ةدقعنم نيمي هذهف ءاذك لعف نإ مالسإلا نم

 .ءقاحسإو .يعازوألاو ءيروشلاو .يبعشلاو .نسحلاو .سوواطو .ءاطع نع

 تسيل اهنأ دمحأ نع ىرخأ ةياور يفو . لبنح نب دمحأ نع ةياور وهو .يأرلا باحصأو
 مل هنأل رذنملا نباو ءروث يبأو ,يعفاشلاو كلام لوق وهو «ةرامكلا اهيف بجت الف ًانيمي
 . يلبنحلا ةمادق نبا هحجر ام اذهو ,ةرافكلا همزلت ملف هتفص الو هللا مساب فلحي

 :"1"©ميرحتلاب وأ مارحلاب ٌفلحلا ١

 وأ ءاذك تلعف نإ يلع مارح اذه» :لوقي نأ وه ميرحتلاب وأ مارحلاب فلحلاو

 نميف ريبج نب ٌديعس لاق .كلذ وحنو .«اذك تلعف نإ مارح ىلع هللا لحأ ام» :لوقي

 نهدم'اذهو قدح اذإ ةرافكلا هيفا نفت ةدقعتت نيمت هذه (مارح يلع لجل :لاق

 ءاهمفو «قاحسإو ,ةداتقو ىديز نب رباجو .نسحلاو ( دوعسم نبا نع ىوريو , ةلبانحلا

 . قارعلا

 فلحلا اذهب هنأل ؛ثنح اذإ هيلع ءىش الو « نيميب سيل : يعفاشلاو كلام لاقو

 .هلوقب الو هدصقب دتعي الف عورشلا رييغت دصق

 هللا لحأ ام مرحت مل ّيبنلا اهُيأ اي :لاق ىلاعت هللا نأب مهلوقل ةلبانحلا جتحاو
 ةلالدلا هجو .©'4*5 مكناميأ ةّلحت مكل هللا ضرف دق» :ىلاعت هلوق ىلإ .4 . . .كل
 يهو هتلحت هل ضرفو انيمي هللا ّلحأ ام ميرحت ىّمس ىلاعت هللا نأ ةميركلا ةيآلا هذهب
 . ةرافكلا

 25١(: :يميلا جرخم رذنلا جرخأ اذإ 76

 وأ -رذنلا اذهب يأ هب ًائيش هريغ و هسفن عنمي نأب نيميلا جرخم رذنلا جرخأ اذإ

 نيمي اذهف .«جحلا ىلع ىلاعت هللف ًاديز ٌتملك نإ» :لوقي نأ لثم ءيش ىلع هب ثحي
 لعف نيب ريختيف «,ثنحي نأ نيبو هيلع فلح امب ءافولا نيب ريخم هنأ اهمكحو .ةدقعنم

 .هب ءافولا هيلع نيعتي الو بضغلاو جاجللا رذن ىمسي اذهو «نيمي ةرافك نيبو روذنملا

 . 7٠٠١599 ص 82ج «ينغملا» )5١194(

 ١[. ةيآلا :ميرحتلا ةروس] )5١99(

 مهم 24"ص لك « ةيميث نبأ مالسإلا خيشل «ىواتفلا عومجم» "5965 ص .8ج (ينغملا» محل 0

 ١



 :""'قالطلاب فلحلا 7١ه

 اذك ٌنلعفأل ىنمزلي قالطلا» :لوقي وأ ,«اذك ٌنلعفأل قالطلاب» :لوقي نأ لثم اذهو

 يلق ايبا قاما وريقر اة قيس لقول ا اب ينافس هنن دانا لاا

 0 .هريغ عنم وأ

 ٌفلحلا اذهو . مسق ةغيص اهنأر ةغللا لهأ قافتاب ّنيمي ةيفيكلا هذهب فلحلا اذهف

 اوفلتخا نكلو انيمي ىمست اهْنأ يف : اوفلتخي مل ءاهقفلا فرع يف ًاضيأ نيمي ةغيصلا هذهب
 ؛ثنح اذإ قالطلا اهب عقوأف قالطلا بناج اهيلع بلغ نم ءاهقفلا نمف ءاهمكح يف

 ملف نيميلا بناج اهيلع ٍبَّلغ نم مهنمو .نيرخأتملا ءاهقفلا رثكأ دنع روهشملا وه اذهو
 وهو فلسلا نم ٍةفئاط لوق اذهو .نيمي ةراّمك هيلع لاق لب ٌتنح اذإ قالطلا اهب عقوي
 ةنتبلاو هتاتكلا" هيلع لذي ىذلا وهذ نع لاقو: ةيهيق قنا مالسإلا خيش هحجر يذلا

 ناميأ نم نيمي قالطلاب فلحلا َنإف لي هللا لوسر باحصأ لاوقأ ُلدت هيلعو ءرابتعالاو
 ل تنحل دبع ةرافكلا نهر. يريفلتسلا ةنامبأ يف يرجي ام اهيف يرجيف نيملسملا

 ىضتقم وهو ةيكلاملا نم ريثك يتفي هبو سوواط ُلوق اذهو» :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 . «هلوصأو لبنح نب دمحأ صوصن

 :(59'5قالطلاب فلحلا غيص نم - 4

 ّيلعف اذك تلعف نإ» :لوقيف طرشب قالطلا قّلعي نأ قالطلاب فلحلا غيص نمو

 نأ 0 فلحلا اذه مكحف «قلاط تنأف اذك تلعف نإ» :هتجوزل لوقي وأ .«قالطلا

 او «لعفلا نم اهعنميل كلذب فلحي نأ هثوصقم ناك نإف فلاحلا دوصقم ىلإ رظنن

 0 يأ  ,طرشلا نم هيلإ هركأ الل نوكي ىب هتالط يف فرغ هل نكي مل تا
 ثنح اذإف .ًافلاح نوكي ةلاحلا هذه يف وهف هيلع قالطلا قلعو هئلعف يذلا و

 عوقو هدوصقم ناك اذإ امأ . ٍنيمي ةراَقك هيلع نإف هنم اهعنم ام تلعف نأب يه تثنح وأو ه

 ققحت اذإ قالطلل 527 1 هّنإف .هنع اهاهن ام تلعفو «تفلاخ اذإ اهيلع قالطلا

 نيتلاحلا نيب قرفلاف .«قلاط تنأف تقرس نإ» :اهل لاق ول امك ًافلاح نوكيالو .طرشلا

 )١1١٠١1١( كاك ه؟-ه8شْص 3" ج (ةيميت نبا ىواتف عومجم» 15١5-١9؟.

 ) )57١9(27”ج (ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» ص58-7١

 6غ



 ًاديرم نوكي نأ لثم هققحت دنع قالطلا َعاقيإ دصقي ٍطرشب وأ ٍةفصب قالطلا قلع اذإ هنأ

 عوقو هّدصقو .(«ٌقلاط تنأف هتلعف نإ» : الثم اهل لوقيف رومألا نم ارمأ تلعفأاذإ قالطلل

 .طرشلا ققحت دنع قالطلا هب عقي ٌقّلطم اذهف .هتلعف اذإ قالطلا

 مل هنع اهاهن ام تلعف ولو «نيميلاب لعفلا نع اهرجزيو اهاهني نأ هدصق ناك اذإ امأ

 امّنإو ءاهقالط قالطلا نيميلاب دصقي مل هنأل هتلعف اهنأ ولو ءاهءاقب ديري لب ءاهقالط دري

 فيت اذإ نيميلا ةراقك هيلغو + تلا وهف الع اه وأ لعفلا نم اهعبم دنفتي

 :(”5ًايذاك هب فلحلاو :قالطلاب فلحلا ديكأت 6 . 

 يلع عقوت يتلا بهاذملا عيمج ىلع اذك لعفأ ال نأ ينمزلي ٌقالطلا» :لاق نم
 قالطلا وهو نلعملا موزل هب دكؤي نأ هلئاق هب ديري يذلا لوقلا اذهف «تثنح اذإ قالطلا

 نع عانتمالا ىلع هسفن تح نمضت هنأل ؛ًانيمي هنوك نع هلوق جرخي ال ثنحلا دنع
 يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق امك .ثنح اذإ ةرافكلا هيف بجت نيمي وهف «لعفلا
 ال ءهسفن بذك ملعي ًابذاك قالطلاب فلح نمو» :ةيميت نبا «تارايتخا» يفو .«هاواتف»

 | نيعب ةرافك همزلي الو .هتجوز قلطت

 ىواتف نم ةيهقفلا تارايتخالا» ١-١45., 44 ص 77ج (ةيميت نبأ مالسإلا خيش ىواتف عومجم» )312١7(

 . 705ص «.(ةيميت نبا

 كيو





 مهزرلر لسنلو

 لح روك
 :("'9هعاونأو هفيرعت - 7

 رمأ ىلع َنوكي نأ حصيو .هكرت وأ هلعف ىلع ُفلاحلا مسقأ ام وه هيلع ُفولحملا
 بذكلا ًادمعتم ًابذاك ناك نإو .هيلع ءىش الف ًاقداص ُفلاحلا ناك نإف .ىضاملا ىف

 هلوقل البقتسم ًارمأ هيلع ٌفولحملا نوكي دقو .دعب اميف هنيبنس امك .سومغلا نيمي وهف
 . «اشيرق نوزغأل» : هه

 : هعاونأ - 617

 ءامثإو ةكضعتم ةوكي هدقو» ةعاطو, ةررق نوكي نق: لوف وأ ناك لعن هيلغ فولكيملاو

 اهب ءافولا موزل ةهج نم نيميلا يف هريثأت عاونألا هذه نم عون لكلو .احابم نوكي دقو

 .دعب اميف هنيبنس امك اهبوجو مدع وأ ةرافكلا بوجو ةهج نمو ءاهيف ثنحلا وأ

 :("؟*هيلع فولحملا نييعت 2 4

 ىتم فلاحلا فرعي ىتحو .هريغب سبتلي ال هجو ىلع هيلع فولحملا نييعت يغبني

 دعاوقلا بجومب هيلع فولحملا نيعتيو .ثنحي الو اهب ربي ىتمو ؛ هنيحت فكل
 -: يتأي ام دعاوقلا هذه نمو «نيفلاحلا تارابع اهريسفتب ةقلعتملا

 .ة"86ص 5١27ج «عومجملا» 0" 76 ص 54ج «جاتحملا ينغم# 2 7-١1707ص 2”ج «عئادبلا» ( (5 ١٠

 ١ يطويسلل «رئاظنلاو هابشألا» ء1 هو هالو 45و 44و 54ص ١ ميجت نبال «رئاظنلاو هابشألا» 5١6١

 ش .45و 54و 7" ص
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 : ىلوألا ةدعاقلا 4

 اذإ ثنح ةاشلا هذه نم ُلكأي ال فلح ول اذه ىلعو .ةقيقحلا مالكلا يف لصألا

 اهنبل نود ةقيقحلا وه اهمحل ّنأل ؛اهجاتنو اهنبل نم لكأ نإ ثنحي ملو اهمحل نم ّلكأ
 ءارشلاو عيبلا ةرشابمب الإ ثنحي مل يرتشي الو عيبي ال نأ فلح اذإ كلّذكو .اهجاتنو

 الإ ٌناجملا وه ليكوتلاو .ٌةقيقحلا يه ةرشابملا نأل ءاهيف ليكوتلاب ثنحي الو ءهسفنب
 . ليكوتلاو ةرشابملاب ثنحي هنإف ةداع هسفنب ءارشلاو ّميِبلا رشابي ال هلثم نوكي نأ

 ٠  7ةيناثلا ةدعاقلا :

 رآ فلسا هذه روت لكذ أل تلح ناكل" نقإ كافيا إلا ةقيفشلا تنرالق اذإ كلو

 اهنم ذختي امم يناثلا يفو ءاهنم جرخي امم لكألاب لوألا يف ثنخ .ةطنحلا هذه نم

 .ثنحي مل ةطنحلا نيع نم لكأ وأ ,ةلخنلا نيع نم لكأ ول ىتح ءزبخ نم

 : ةثلاثلا ةدعاقلا 5

 ال ْنأ فلح ول امك زاجملا ىلإ ٌراصيف «ةقيقح رذعتملاك ًاعرش وأ ًافرع ٌروجهملاو

 لكألاب ٌتنخيالو ءازاجم ناك نإو اهرمث نم لكألاب ٌتنحي هنإف ةرجشلا هذه نم لكأي

 .ًةقيقح ناك نإو اهناصغأ نم

 : ةعبارلا ةدعاقلا 5

 لامعتسالا مّدُق ,نيعم ٍظفلل ٌيعرشلا لامعتسالا عم ئيفرعلا ُلامعتسالا ضراعت اذإو
 ىلع سولجلاب ثنحي مل .طاسبلا ىلع وأ شارفلا ىلع سلجي ال فلح ول امك يفرعلا

 لكأب ثنحي مل ًامحل لكأي ال فلح ولو .ًاطاسبو ًاشارف ىلاعت هللا اهامس نإو ضرألا
 ١ .نآرقلا يف ًامحل ىلاعت هللا همس نإو كمسلا

 : ةسماخلا ةدعاقلا 2“

 «يفرعلا لامعتسالا مّدُق ,ةّيوغللا ةقيقحلا عم ظفلل ٌيفرعلا لامعتسالا ضراعت اذإو

 نم مهزبخ ناك نإف ءزبخلا نم هدلب لهأ هداتعي ام لكأب ثنح زبخلا لكأي ال فلح ولف

 نود زبخلا نم عونلا اذهب ثنح ةرذلا نم مهزبخ ناك نإو .هاوس نود هلكأب ثنح ربلا

 . هريع

 عمك



 : هيلع فولحملا نييعت ىف ةينلا رثأ 2. 14

 مهف ىلإ ردابتملا همالك نم رهاظلا ىنعملا ريغ ًاينعم ٌىنعم هنيمي ىف فلاحلا ىون اذإ

 ىلإ ردابتملا رهاظلا ىنعملا نود هاون يذلا ىنعملا اذه ىلع هئيمي ٌدقعني لهف .عماسلا
 وهو ءهوخأ هن ١ ىلع هل فلمن ؟ةلرخا اذه رح: سحبت تايقسا ىل امك ءمانلا مهن

 ىلع نوكي نأ ةلأسملا هذه ىلع باوجلاو ؟بسنلا هيدا ل مالسألا ةوخخأ كلالد دفق

 : يلاتلا وحنلا

 : ًامولظم فلحتسملا ناك اذإ : ًالوأ 6

 نأ ةملطلا فدع ىلا عيش ىلع لال هاجت رب اق امراظمر باشتسلا تاكا

 ا ل 0

 .هيس يلف ين ه ماحد ءاوق ذأ لا حت ع ُلعف ريح  ل

 "ا ":ملسملا

 :ًاملاظ فلاحلا نوكي نأ :ًايناث 5

 ٌدحاج وهو ريغلل هدنع قح ىلع مكاحلا هفلحتسي يذلاك ًاملاظ فلاحلا نوكي نأ
 هليوأت فلاحلا عفني الو ,فلحتسُملا هانع يذلا ظفللا رهاظ ىلإ هنيمي فرصني اذهف هل

 ملعن الو . ٌئعفاشلا هيلإ بهذ اميف ٌيلبنحلا ةمادق نبا لاقو , يعفاشلا لاق اذهبو «هئين الو
 ام ىلع َكُئيمي» :ِلكي هللا لوسر لاق :لاق  هنع هللا يضر- ةريره ابأ ّنِإف ًافلاخم هيف

 مامإلا امهاور «فلحتسملا َةّين ىلع ُنيميلا» : لكك لاقو ,.«كبحاص هب كقدصُي
 017 ل

 :ًامولظم الو ًاملاظ ٌفلحتسملا نكي مل اذإ : ًاعلاث ١71

 الو ًاملاظ  ًءادتبا فلحي نم وأ نيميلا هيلإ تهجبُو نم فّلحتسملا نكي مل اذإو

 .١8ص 94ج (هئئسو» يف دواد وبأ هاور ثيدحلاو .1/78-ا/77ص 28ج «ينغملا» ةققحقإ

 ) )11١9.4ج هراطوألا لين» ءال"8ص .8ج «ينغملا» ص714-7١8.

 1ع



 هّلمتحي ءالمتحم ٌىنعم هب يونيو .هنيمي يف لوأتي نأ هل ْنأ دمحأ مالك رهاظف ءًامولظم
 - هللا همحر  اًئهم نأ كلذ نمو , عماسلا مهف ىلإ ردابتملا فالخ ناك نإو  هظفل رهاظ

 - هدلب ىلإ رفسلا ينعي  جورخلا ديرأ ينإ» :دمحأ مامإلل لاق لبنح نب دمحأ ببحاص
 ينإ لقت ملأ :هل لاقف .كلذ دعب هآر مث ,هايإ ُهَعَمسأف ينالفلا ءزجلا ينعمست نأ ٌبحأو

 مامإلا هيلع ركني ملف ؟نآلا جورخلا ديرأ ينإ كل تلق له :انهم هل لاقف ؟جورخلا ديرأ

 .(""2هيف فالخ الو , ٌئعفاشلا بهذم اذهو .ودمحأ

 ./79-/78ص ءمج «ينغملا» (5؟4١)
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 هب: غب
- 

 :©""؟2مسقلا فورحب نيميلا ةغيص - 4

 «ءاتلاو ءواولاو ؛ءابلا : يهو مسقلا فورح لامعتساب ءةداع نيميلا ةفص ىدأتت

 ميركلا نارقلا ىف ءاج دقو (..اذك نعل ,وهللات» .وهللاو» و هللابد) : لئاقلا لوقك

 : ىلاعت هلوقو 55 )# فسوي ركذت اتفت هللات» 0 هلوق لثم فورحلا هذهب مسقلا

 : ىلاعت هلوقو .©""74 نيزجعمب متنأ امو قحل هن يبرو يإ لق ؟وه قحأ كتوتفتسيو»

 "74 مهناميأ َدهَج هللب اومسقأو)
 دقو .هوني مل وأ مسقلا ىون ءاوس ٌنيمي هلك اذهف .«هللاب ُدهشأ وأ مسقأ» :لاق ولو

 لاقو .""'#هللاب نامسقيفإ :ىلاعت لاق .ميركلا نآرقلا يف ةغيصلا هذهب مسقلا ًءاج

 وهف نيميلا دصقي ناك نإف «هللاب مزعأ» :لاق اذإ امأ .""9ههللاب اومسقأو» اع

 مالك رهاظف ًاثيش وني ملو قلطأ نإو د ل « ْنيمي
 .ًانيمي سيل : ٌيعفاشلا لاقو «ٌنيمي هنأ ٌيلبنحلا يقرخلا

 ملو .اذكو ءاذك ٌنلعفأل ُثيلآ وأ ٌتدهش وأ تفلح وأ ٌتمسقأ» :لاق نإو - 8
 :ناتياور دمحأ مامإلا نعف ءهللاب لقي

 نباو ءرمع نع كلذ وحن يورو .قلطأ وأ نيميلا ىون ًءاوسو ري اهنأ : (ىلوألا)

 .ةفينح يبأو «يروثلاو « ّيعخنلاو «سابع

 .اهدعب امو "8494 ص .8ج «ينغملا» (؟7؟9١)

 .[ه7 ةيآلا :سنوي ةروس] )7121١( .[46 ةيآلا :فسوي ةروس] )5١11١(

 .[4 7 ةيآلا :رطاف ةروس]و .[ه7 ةيآلا :رونلا ةروس](77؟١؟)

 ,[ه1 ةيآلا :رونلا ةروس] (؟51؟15) ٠١[. ال ةيآلا :ةدئاملا ةروس] )*3١١(
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 .كلام لوق وهو ءنيمي نكي مل الإو ءانيمي ناك هللاب نيميلا ىون نإ : (ةيناشلا)

 هللا مسا نع يرع اذه هلوق نأل ؛نيميلا ىون نإو نيميب سيل :يعفاشلا لاقو

 . يرهاظلا بهذملا ءاهقف لوقا وفوب .ايمت نك رالف ةنقو

 هنأ جتحا ا هللا مسا ركذ الب «تفلح وأ تمسقأ» :ةغيصلا هذه ربتعا نمو

 لاق  هنع هللا يضر ركب ابأ نأ كلذ ىلع لدي ؛لامعتسالاو عرشلا فرع اهل تبث دق

 ُئبنلا لاقف «تاطخأ امم ٌتبصأ امب ينربختل هللا لوسر اي كيلع ٌتمسقأ : هلي هللا لوسرل

 نوقفانملا كءاج اذإ# : ىلاعت هلوق زيزعلا هللا باتك يفو . "يركب ابأ ايمسقتالا : هلع

 رع اهامسف 4ةئج مهناميأ اوذخّنا» : ىلاعت هلوق ىلإ «# . . .هللا ٌلوسرل كّنأ ٌدهشن اولاق

 .""1"ًانيمي لجو

 ًافلح ربتعت ال غيص -7

 ٌفرع ظفللا اذهل تبثي مل هلأل ًافلح كلذ نكي مل ,.«تمزع وأ ءٌمزعأ» :لاق نإو

 .""9نيميلا هب ُداري هنأ يف لامعتسا يف الو عرش يف

 : قيلعتلاب نيميلا ةغيص -

 ًاعرش نيميلا نأ ,ةيفنحلا هقف يف «راتخملا ردلا» يف ءاج ام نيميلا فيرعت يف انركت

 ف لإ .قيلعتلا لخدف كرتلا وأ لعمل ىلع بلاخلا مزع هب يوق ٍدقع نع ةرابع

 يوقي هنأل ءًاعرش نيمي هْنإف قيلعتلا لخدف» :ةرابع ىلع ًاقيلعت نيدباع نبا لاقو .ًاعرش

 كرتلا ىلعو «قلاط ةتجوزف ٌرادلا ٍلخدأ مل نإ» :لثم يف لعفلا ىلع فلاحلا مزع هب

 ,("342,قلاط هتجوزف رادلا تلخد نإ» : لثم يف

 :ناعون لصألا يف يهف هللا ريغب نيميلا امأو : يناساكلل «عئادبلا» يفو

 :نيمسق ىلإ مسقني عونلا اذهو .ءازجلاو طرشلاب نيميلا :(يناثلا)و . . . :(امهدحأ)

 )١١١6( "”«ص .8ج «ىلحملا» ءا/ل١ "ص 28ج «ينغملا» .

 )١1715( ةيآلا :نوقفانملا ةروس] ١ .48ج «ينغملا» (7717) .[5و ص”7١7.

 5ص 237ج (راتحملا درو راتخملا ردلا» (؟5714) ١ .الهال/

 فلل



 اذك تلعف نإ» :لوقي نأ يهف برقلاب نيميلا امأ . تابرقلا ريغب ٌنيميو .تابرقلاب ْنيمي

 ةركذ ام وهو نيميلا نكر دوجول ةقيقحح نيعي اذهو يا ةالص وأ موص ٌيلعف

 نم ًافوخ طرشلا ليصحت نم عانتمالا ىلع ةوقلا وهو ًاضيأ نيميلا ىنعم ُدوجوو .ُفلاحلا
 ,(©"519نانعلاو قالطلاب فلحلا ىهف .برقلا ريغب نيميلا امأو .روكذملا موزل

 :0720هيميلا ةغيص يف ءانثتسالا  ١ا/ا/”

 فلح ام لعف ءاش ْنِإف «هللا ءاش نإ» : هنيمي ةغيص يف لاق نأب هنيمي يف ىنثتسا اذإو

 ءانسالا نوكي نأ ءانثتسالا ةحصل طرتشيو .هيلع ةرافك الو هلعفي مل ءاش نإو .هيلع

 هنكمي ًاتوكس امهنيب تكسي الو :يبنجأ مالك امهنيب ُلصفي ال ثيحب نيميلاب الصتم
 يأرلا باحصأو .يروثلاو «ةلبانحلاو ,يعفاشلاو .كلام بهذم اذهو .هيف مالكلا

 لوق يف هبلقب هؤانثتسا يفكي الو فلاحلا ناسلب ءانثتسالا نوكي نأ طرتشي امك .مهريغو
 . ملعلا لهأ ةماع

 ةريره يبأ نعف ِهيِك هللا ودمر تيداقس يشلا داقعنا عنمي ءانثتسالا نأ لعلي

 .دمحأ مامإلا هاور «ثنحي مل هللا ءاش ْنِإ لاقف فلح نم» : لكي هللا لوسر لاق :لاق
 ءاش نإ :لاقف نيمي ىلع فلح نم» :لاق ِدلَك هللا لوسر نأ رمع نبا نع يذمرتلا دنعو
 . (هيلع ثنح الق هللا

 .هاص ١7ج (ةيدنهلا ىواتفلا» يف هلثمو .١5ص ,7”ج «عئادبلا» (؟5719)

 «راطوألا لين» ١١6-201 ص .هج «يذمرتلا عماجو للا 5-ال١ ١6ص 248ج («ينغملا» ةققحتا

 , 5١9-780 ص 24ج « يناكوشلل
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 وو ل) نسل
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 سيل العسل ااا

 :اهراثا ثيح نم نيميلا عاونأ - لنففي

 :(ىناثلا) ,ةدقعنملا نيميلا :(لوألا) : عاونأ اهيلع ةبترتملا راثآلا ثيح نم نيميلا

 .سومغلا نيميلا : (عبارلا) «نيميلا وغل :(ثلاثلا) ,ةدقعنملا ريغ نيميلا

 : ثحبلا جهنم - 5

 نيميلا عاونأ نم عون لكل ًاثحبم صصخنو .ثحابم ةعبرأ ىلإ لصفلا اذه مسقن
 : يلاتلا وحنلا ىلع

 .اهّمكحو ةدقعنملا نيميلا :لوألا ثحبملا

 .اهمكحو ةدقعنملا ريغ نيميلا : يناثلا ثحبملا

 . همكحو نيميلا وغل :ثلاثلا ثحبمل ىلا
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 و

 كروذلل ىرعلد
 اهمكحو ةدقعنملا نيميلا

 :ةدقعنملا نيميلا ٌفيرعت م4

 وأ ؛هتافص نم ةفصب وأ .ىلاعت هللا ءامسأ نم مساب تناك ام يه ةدقعنملا نيميلا

 . لبق نم هانيب يذلا وحنلا ىلع نيملسملا ناميأ نم ربتعاو هب مسقلا ٌروجي امب تناك

 : هيف تنحل او مسقلا ٌراربإ - 0

 لعف يأ .همسق يف ًاراب كلذب ريصيل هلعف فلاحلا دارأ ام ٌلعف وه مسقلا راربإ

 ش . هيلع تفلح ام فلاحلا

 اهبجومب لمعلا مدعو ءاهضقن وهف نيميلا يف ثنحلا وأ مسقلا يف ثنحلا امأ

 ام لعفي مل يأ هنيمي بجومب لمعي مل يأ - ثنحي هنيمي يف ٌتنح :لاقي ءاهاضتقمو

 , (05؟!2هيلع فلح

 :(279هيف ثنحلاو مسقلا راربإ مكح -

 ءًأبجاو مسقلا راربإ ناك « مرحم كرت وأ بجاو لعف ىلع ٌةدقعنملا نيميلا تناك اذإ

 .ٌزوجي ال اذهو مرحملا لعف وأ بجاولا كرت ينعي هنأل ؛ًامرحم هيف ٌتنحلا ناكو

 ءايورلتما مشنقلا وازن ناك ورك كد نأ تانك لعن ىلع :نيعبلا تناك إو

 . حابم ٌتنحلا وأ راربإلاف حابم لعف ىلع ُنيميلا تناك نإو .ًاهوركم هيف ثنحلاو

 . 777”ص 28ج «راطوألا لين» «24::ة5ص « ١1ج ريثألا سال (ةياهنلا» ةقفققلا

 . 587-187 ص «8ج «ينغملا» ةقققفإ
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 راربإلاو ٌبودنم اهيف ثنحلاف «بودنم كرت وأ هوركم ٍلعف ىلع نيميلا تناك نإو

 ىلع تفلح اذإو» :لاق لكي ّيبنلا ناد رشا يوبنلا ثيدحلا يقبع .هوركم اهيف

 يبأ نعو .©"7«كنيمي نع رفكتلو 0 يذلا تأف ءاهنم ًاريخ اهريغ َتيَأرف « نيمي
 ىلع تلح هللا ءاش نإ .هللاو يناو : ٠ :لاق لك يبلا نأ يرعشألا ىسوم

 اذهف .(""'9عٌنيخ وه يذلا ثينأو ( ينيمي نع ترشك 8 | اهنم ا ىرأ مث «نيمي

 ناكو .هكرت وأ ٍءيش لعف ىلع فلح نم نأ ىلع نالدي هلبق يذلاو بيرفلا ثيدحلا

 كلا يل ةقحلا هل حنا: :ويمتلا ىلع قابلا نم اريخ تدخلا

 ثنحلا وأ - اهضقن يأ - اهّلحف بجاو كرت وأ مرح لبق ىلع نيميلا تناك إو

 ءمرحملا لعف كو سلو 56 لعفو ءبجاولا لعفب نوكي اهلح نآل جاو اهن

 .بجاو مرحملا لعف كرتو

 :ريغلا مسق راربإ - ١0

 اذك ٌنلعفتل هللاو» :هريغل لاق ول امك ًائيش كرتي وأ ءائيش لعفيل هريغ ىلع مسقأ نم

 بزاع نب ءاربلا نع تقيرتفلا ىوبلا ثيدحلل مسقملا ٌراربإ هيل لإ بودنملا نمف ى«اذكو

 تيمشتو .زئانجلا عابتاو «ضيرملا ةدايعب انرمأ : عبسب ِقك هللا لوسر انرمأ» :لاق
 .«مالسلا ءاشفإو «يعادلا ةباجإو . مولظملا رصنو .مسقُملا وأ مسقلا راربإو .سطاعلا

 :لاق هيلع قفتم هنأ هنع لاقو ,فيرشلا ثيدحلا اذه ركذ نأ دعب ٌئناكوشلا لاق
 هنأ لمتحيو :فاضأو يا ةمادق نبا لاق كلذكو ,بدنلا ىلع 00 زاربإ لمت

 .هحجرن ام اذهو .""""ررض هيف نكي مل اذإ - مسقملا راربإ يأ  هراربإ هيلع بجي

 :(59ةدقعنملا نيميلا يف ثنحلاب بحي ام  ا١ا/الث

 ًائيش لعفي ال وأ .هلعفي ملف ًائيش لعفي نأ فلح نمو : ىلبنحلا ّيقرخلا مامإلا لاق

 .١؟١ص .هج «يذمرتلا عماج» (7557)

 1١١-1١١. 9ص .١1ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (5174)

 .١٠كص ١ ١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (؟5715)

 . #37 ص .8ج «يناكوشلل «راطوألا لين» ءالا””“ص .”ج «ينغملا» (1؟75)

 .587-5814ص ء.4ج («ينغملا» (57153970)

 فلاح



 يف فالخ ال : يقرخلا لوق ىلع ًاقيلعت يلبنحلا ةمادق نبا لاقو .ةراّمكلا هيلعف هلعفف

 نإ :لاقف .يقرخلا هلاق اميف لوقلا ُلّصفي ةمادق نبا حار مث .راصمألا ءاهقف دنع اذه

 ملف ءيش لعف ىلع هنيمي تناك نإو .ةرافكلا هيلعف هلعفف ءيش كرت ىلع هنيمي تناك

 هيلع فلح ام لعفي ملو ٌتقولا تافف ؛ةئيرقب وأ هتينب وأ هظفلب ٌةنقؤم هنيمي تناكو تلعب

 ل «ةرافكلا هتمزلو ثنح

 . ناكمإلا

 : قيلعتلا ةغيصب نيميلا يف ثنحلاب بجي ام 08

 تابرقلاب انيمي نوكت نقف ءازجلاو طرشلاب يأ - نيا ةفيضب ةيهنلا كتاف اذرو

 دقو «نيرهش مايص ّيلعف اذك ُتلعف نإ» :لوقي نأك نيميلا جرخم جرخ - ةبرق رذنب يأ -

 اذك ٌتلعف نإ» *لوقيت نأكأ «قالطلاب تلحلاب قيلعتلا ةعيضب نيميلا ةوكت
 يتجوزف

 11 يمولا نما ةيعولا نولهن كلا يف بجي ام انّيب دقو .قلاط

 :ةراتكلا 27 ا نإ «بودنم وأ هوركم

 :(5؟ة)اهيف 4 هلا ٌبجوتسي امو «نيميلا راركت - ١

 وأ .ءاذك ٌنلعفأل هللاو ءاذك ٌنلعفأل هللاو» :لاق نأك دحاو ءيش ىلع هنيمي ب ررك ولو

 ٌنلعفأل هللا هجو لالجو «نارقلاو هللاو» :لاقاول امك اهب فلحلا حصي ءايشأب فلح

 ,ةدجاو ةراقك لإ |! هيلع سيلف هنيمي يف ثنح مث ىياذك

 : ةفلتخم ءايشأ ىلع ةدحاو نيميب ثفلحلا 23-40

 الو :تيرش الو .ٌتلكأ ال هللاو :لاقف ةفلتخم ,سانجأ ىلع ةدحاو انيمي فلح اذإو

 ةمادق نبا لاق امك كلذ يف فالخ الو ءٌةدحاو ةراّفك هتمزل عيمجلا يف ثنحف .ٌتسبل

 ٌتنحي هيلع فولحملا نم دحاو ٍلعفب هّنإف دعو تلا .ةدحاو نيميلا نأل ؛ :يلبحلا

 . نيميلا لحنتو

 7١. ه8ص .4ج «ينغملا» (7779) .21712107/-77؟17©» نم تارقفلا (؟؟؟4)

 اك



 «ٌتبرش ال هللاو «تلكأ ال للاوو :لاقف ةفلتخم' سانجأ ىلع ًاناميآ فلخ نإ نكلو
 نيمي يف ثنح مث ةرافكلا جرخأ نإف راك ةيلمت اهم دسار وف فسكت ها

 هيلعف ريفكتلا لبق عيمجلا يف ثنح نإف . اذه نيف تالجخاو .ىرخأ | ةراقك هتمزل ىرخأ

 نع ىرخأ ةياور يفو .دمحأ نع ةياورو .ملعلا لهأ رثكأ ٌلوق وهو ةراّمك ٍنيمي لك يف
 نع ىلوألا ةياورلا يلبنحلا ةمادق نبا مامإلا حجر دقو داو ةرافك هئزجت دمحأ

 , 2"؟")دمحأ

 : هيلع مسقملا ىلع ال ٌمسقملا ىلع ةرافكلا

 ممسقملا ةثنحأف .«اذك لعفت ال وأ اذك َنلعفتل هللاو» :لاق نأب هريغ ىلع فلح نمو

 لوقلا اذهب دارأو .ءاذك ٌنلعفتل هللاب كلأسأ» :لاق نإو .فلاحلا ىلع ةرافكلاف «هيلع

 ةرافك الو نيميب ٌسيلف .هللاب هيلإ ةعافشلا لوقلا اذهب ٌدارأ نإو .اهلبق يتلاك يهف «ٌنيميلا

 90 ٌلعفلا لصحي مل اذإ امهنم ٍدحاو ىلع

 ("9؟يسانلا ىلع ةرافكلا بجت له 1١8

 سيلو» : ىلاعت هلوقل ءهيلع ةرافك الف .ًايسان هلعفف ًائيش لعفي ال نأ فلح نم

 هللا نِإ» : لك هلوقلو . "#9 مكبولق تَدّمعت ام نكلو هب ٍمتاطخأ اميف خان مكيلع

 .ةفلاخملل دصاق ٌريغ هنألو ؛("9(هيلع اوهركُتسا امو ناقل أطخلا نع يمال دواجت

 هنيميب ثنح نم هيلع ةرافكلا بوجو مدع يف يسانلا لثمو . نونجملاو مئانلاك ثنحي ملف

 نا .فيلع فولحملاب هنم الهج
 . "2 يسانلا مكح يف هنأل هيلع ةراقك ال اذهف .هيلع فولحملا

 ./01/-5١07ص .4ج «ينغملا» (1710)

 ./ل" ١ص ءمج «ينغملا» (371)

 ."0ص 48ج «ىلحملا» ,.584-580ص .48ج «ينغملا» (77757)

 .[© ةيآلا : بازحألا ةروس] (7377*)

 .778ص .١ج .يطويسلل «ريغصلا عماجلا» رظنا . مكاحلاو ,يناربطلاو ,هجام نبا هاور (73714)

 .5868 ص .8ج «ينغملا» (5؟5)
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 :"هركملا ىلع ةراقكلا بجت له 64

 ٍنالف راد لخدي ال نأ تفلجخ نيك «واركأالاو زيعتلا هجري ىلخ هيمي يف تلح نب

 . هيلع ةرافك الو ,هنيمي يف ًاثناح ربتعي ال اذهف . هنع ًاربج رادلا غدار لبن

 ال اذهف ,ٌتنحف «,هنيميب ثنحلا ىلع لتقلاب ديدهتلاب وأ ديدشلا برضلاب هركأ ولو

 .«هيلع اوهركُتسا امو نايسنلاو أطخلا يتم نع زواجت هللا َّنِإ» :لك هلوقل هيلع ةرافك

 :ثنحلاب ٌةبجاولا ةرافكلا يه ام 85

 ليلد امو ؟ةرافكلا هذه ىه امف ةرافكلا ٌبجوي ةدقعنملا نيميلاب ثنحلا نإ :انلق

 ؟اهبوجو

 هلوق يف هلك كلذ درو اهعاونأو اهتيهام نايبو ءاهبوجو ليلد نأ كلذ ىلع ٌباوجلاو
 هترامكف «َناميألا ُمئدقع امب ٍمكذخاؤي نكلو مكناميأ يف وغللاب هللا مُكذَخاوُي الإ : ىلاعت
 م «ةبقر ٌريرحت وأ ْمُهبَوسك وأ ْمكيلهأ نومعطت ام طسوأ نم :نيكاسم ةرشع ماعط]

 هللا نيبي كلذك مكئاميأ اوظفحاو ٠ متفَلَح اذإ مكناميأ ةرافك كلذ مايأ ة ةثالث مايصف دحي

 ءاهانركذ يتلا ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا ةنسلا نمو .""74نوركشت مكلعل هتايآ مكل

 .ثنحلا يف ةرافكلا بوجو اهيفو

 :ثناحلل ةرافكلا يف رايخلا 5

 «نيكاسم ةرشع معطأ ءاش نإ :رايخلاب هنيمي يف ثناحلا نأ ىلع ملعلا لهأ لهأ عمجأ

 ضعب فطع ىلاعت هلل نأل ؛مأ: ارجأ هلعف كلذ يأ هكر قفعأ ءاعاقإو ,مهاسك ءاش نإو

 ةراّمكلا عاونأ نم ًادحاو دجي مل نمف .رييختلل وهو (وأ) فرحب ٍضعب ىلع لاصخلا هذه
 , "99 مايأ ةثالث مايص هيلعف

 : ماعطإلا :ةرافكلا نم لوألا عونلا 17

 نأ مهيف ًطرتشيو يدرب ناصع هللا ٌصنل نيكاسم ةرشع ماعطإ انه ماعطإلاو

 .”هص .48ج (ىلحملا)» 5886-2585 ص .ةج (ينغملا» (515)

 . #7 4 ص 28ج «ينغملا» ةققيسلا .[م44 ةيألا :ةدئاملا ةروس] (35790

 هداف



 اهو نيجلسم ارازحأ اونوكي ناو. «ةدايزر نيكاشم ءارقفلا نآل' «ءارقن وأ ةيكاسن اونزكي

 اوناك اذإ نيّيمذلا ىلإ اهعفد زوجي :يأرلا باحصأو .روث وبأ لاقو .ةلبانحلا بهذم
 راج ءُدعب ماعطلا لكأي مل ًاريغص ريقفلا ناك اذإو .مالسإلا راد لهأ نم مهنأل ؛ءارقف
 . لبنح نب دمحأ نع ةياور وهو .ءاهقفلا رثكأ لوق يف د هنع اهضبقيو هيلإ اهعفد

 دمحأ مامإلا هاور امك  رمع نبا نعو .هلهأ معطي ام طسوأ نم ماعطإلا نوكيو

 نومعطت ام طسوأ نم# : ىلاعت هلوقب دوصقملا نإ :(ينغملا» يف ةمادق نبا هركذو .- هنع

 وأ «رمتلاو ٌربخلا :ًدوصقملا نإ هنع ىرخأ ةياور يفو .نبللاو ٌربخلا :وه .«مكيلهأ هب

 . "9 مهحللاو زبخلا وأ «نمسلاو زبخلا

 بلاط بأ نب يلع نع يورو . «لكأي امم لجرلا ٌجرخيو» : (يبطرقلا ريسفت» يفو

 ًءاشع وأ ءاشع نود ًٌءادغ ىنعي .ةدحاو ةبجو ةرشعلا ماعطإ ءىزجي ال - هنع هللا يضر

 ,("4؟*(راصمألاب ىوتفلا ةمئأ لوق وهو :رمع وبأ لاق «مهيشعيو مهيدغي ىتح ءادغ نود

 ؟ةميقلا عفد ءىزحي له - 14

 ةميق : ةميقلا جارخإ ةرافكلا يف ءىزجي ال : يعفاشلاو «كلامو ,ةلبانحلا دنع

 ٌعفد دوصقملا نأل ؛(ةيفنحلا) يأرلا باحصأو .يعازوألا هزاجأو .ةوسكلا الو ماعطلا

 .©"؛9ةميقلا عفدب لصحي وهو «نيكسملا ةجاح

 ("؛9؟دحاو ريقف ىلإ ةرافكلا عفد ٌروجي له 8

 دجو نأب ددعلا اذه دجي مل نإو «مهيف ةرامكلا قيرفت تحو «نيكاسم ةرشع َّدَحُو اذإ
 . يعفاشلاو «ةلبانحلا لاق اذهبو .مايأ ةرشع هيلع اهرركي نأ زاج .طقف ًادحاو

 : (ةيفنحلا) يأرلا باحصأ لاقو .ٍدحاو ريقف ىلإ ةرافكلا عفد زوجي : يعازوألا لاقو

 ولو .دحاو موي يف هيلإ اهعفد زوجيالو «مايأ ةرشع دحاو نيكسم ىلع اهرركي نأ زوجي
 .فالخ الب كلذ زاج نيكاسم ةرشع لمكأ ىتح انيكسم موي لك معطأ

 . 4977/ص 25ج «يبطرقلا ريسفت) (77140) ./ا”ا/-ا/؟ ص .8ج «ينغملا» (711289)

 . 1/1١88 ص 28ج «ينغملا» ةعقققفا ."8ص 28ج « ونغملا» (5؟11)
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 :براقألا ىلإ ةرافكلا ٌمفد

 ةلبانحلا لاق اذهبو .مهيلإ ةاكزلا عفد زوجي نيذلا براقألا ىلإ ةرافكلا ٌمفد زوجيو

 0015فل ان ملعن الو» :ةمادق نبا لاقو . ُئعفاشلاو

 ١ "؛9ةأرملا وأ لجرلل ةوسكلا : ةرافكلا نم يناثلا عونلا :

 هباتك يف اهيلع ىلاعت هللا ّصنل نيميلا ةرافك عاونأ ُدحأ يه ةوسكلا َّنأ يف فالخ ال

 ةيآلا يف ءاج امك ءةرشع ةوسك نم لقأ هئزجي الو .«مهتوسك وأ#» : ىلاعت هلوقب زيزعلا

 هيف ةالضلا +ئرجت امن ةرسكلا ردقتو : ةميزكلا

 هديق ةدلفلا اهنرجتو اهتروع شيب امن لقانا ءارامتكو ارد اهاظعا ءارمأ اشك اذإن

 .كلذ اهأزجأ اهسأرو اهندب هب رتست نأ اهنكمي ًاعساو ًابوث اهاطعأ نإو
 امهدحاب نزتاي نيبوث أ ةيروع رتسي نأ هنكمي بوث وأ ضيمق ةارجا الجر اسك اذإو _ 2

 .ٌدحاو لاورس الو ٌّدحاو ٌرزئم هئزجي الو ءرخآلا يدتريو

 .فوصلاو .ناّتكلاو ,نطُقلا نم :ةوسكلا فانصأ عيمج نم مهوسكي نأ ٌدوجيو

 سلج يف ا نيعي ملو . مهتوسكب رمأ ىلاعت هللا نأل ؛ اهريغو .ربولاو .رعشلاو

 ءيزجي نيذلا نيكاسملا مه مهتوسك ءيزجت نيذلاو .ةدهعلا نع هب جرخ هنم مهاسك

 دس ٌقتع : ةرافكلا نم ثلاغثلا عوتلا - 1

 اهقتع ٌدارملا ةبقرلا يف ٌربتعيو .ٌةأرما وأ ناك الجر قيقر ٌقتع «ةبقر قتعب ٌدوصقملاو

 نعو .ٍديبع يبأو .يعفاشلاو .كلام لوق وهو ةلبانحلا بهذم رهاظ يف ةنمؤم نوكت نأ

 هلوقل «يأرلا باحصأو ءروث يبأو .ءاطع لوق وهو ٌءيزجت ةيمذلا نأ :ىرخأ ٌةياور دمحأ

 ريغصلا قتع زوجيو .ةرفاكلا هيف لخدتف ٌقلطم اذهف .«ةبقر ٌريرحت وأ» : ىلاعت
 .نيملسم اماد ام زييمتلا نس غولب امهيف طرتشي الو :ةريغصلاو

 .ال"ة9 ص «43ج «ينغملا» ةققخسا

 .7/46-ا/ل ؛#* ص «8ج («ينغملا» ةققتنف] ./7-417/ 47ص 24ج «ينغملا» (57145)

 ب



 : موصلا :ةرافكلا نم عبارلا عونلا - 1741

 ءاج امك مايأ ةثالث مايص ىلإ لقتنا ٍةبقر قتع الو ًةوسك الو .ًاماعطإ دجي مل نمف

 يف الإ هيف فالخ ال اذهو . 4 مايأ ةثالث مايصف دجي مل نمفط :ةميركلا ةيآلا يف

 , ّيروثلاو , ّيعخنلا لوق وهو . هطارتشا ةلبانحلا بهذم ٌرهاظو . موصلا يف عباتتلا طارتشا

 طرتشيال :دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ وهو .هيلوق دحأ يف يعفاشلاو كلام لاقو

 ٍضرمل ةأرملا ترطفأ اذإف .موصلا يف عباتتلا طرشب انلق نِإف .""؛”موصلا يف ٌعباتتلا

 روث وبأو .ةلبانحلا لاق اذهبو « عباتتلا عطقني مل ٍضرمل لجرلا رطفأ وأ ء ضيح وأ
 1 (5"؛"9قاحسإو

 .اله "ص «8ج «ينغمل ا)(؟57؟15)

 .ا/له "ص 28ج «ينغملا» ةققخفإ

"2١ 



 . فاش معطر

 اهمكحو ةدقعنملا ريغ نيميلا

 :("؛9ةدقعنملا ريغ نيميلا عاونأ - 4

 (لوألا عونلا) نمف .قولخم ريغل وأ قولخمب اهدقعي يتلا يه ةدقعنملا ٌريغ نيميلا

 وأ «تيغاوطلاب فلحي نأ لثم هللا ريغب فلحي نأ يهف قولخمب اهدقعي يتلا: يأ

 الو ةمرتحم ٌريغ نيفف هذهف «تاقولخملا نم كلذ ريغب وأ .ةبعكلاب وأ « هيبأب فلحي

 :لوقي نأ لثم ىلاعت هللا ريغل ٌناسنإلا اهدقعي يتلا نيميلا يهو :(يناثلا عونلا)و

 .«اذك ةينكلل وأ اذك نالف ريغلف اذك ٌتلعف ّْنِإ»

 :"؛؟!ةدقعنملا ٌريغ نيميلا مكح - 6

 ءءاملعلا قافتاب امهيف ثنحلاب َةراّمك ال امهتركذ نيذلا اهيعونب ةدقعنملا ٌريغ ٌنيميلاو

 هذه نم ىلاعت هللا ىلإ بوتي نأ اهب بفلاحلا ىلع َّنِإو ءاهنع يهنم اهب فلحلا سفن نإو
 : هَفْلَح يف لاقف ءتفلح ْنَم» :لاق هنأ لكك يبنلا نع حيحصلا يف تبث دقو .نيميلا

 .«هللا الإ هلإ ال لقَيلف ءىَّرُعلاو تاللاو

 )47 )7١11-18/ص الا” ج (ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» .

 48ص 177ج (ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجما ةققخفا 355١ ١.

 فب



 كنلانن) ىعب)

 همكحو نيميلا وغل

 :هفيرعت ١65

 يليو هللاو ال :لوقي نأ وه «نيميلا وغل» ىنعم يف ريثألا نبال «ةياهنلا» يف ءاج
 يه : ليقو ايان .ايهانم ناسنإلا اهفلحي يتلا يه :ليقو .هبلق هيلع ٌلقعي الو .هللاو
 , ""0”0لزهلا يف : ليقو عءارملا يف : ليقو .بضغلا يف

 لاقو .نيميلا دصق نود .هللاو ىلب .هللاو ال : ةرواحملا يف هلاجعتساو همالك جرد يف لجرلا لوق وه : سابع نبا لاق :وغل يه يتلا نيميلا يف «يبطرقلا ريسفت» يف ءاجو
 ىلبو :هللاو ال : لجرلا لوق وه غل اهنأ ىلع ءاملعلا قفتا يتلا نيميلا وغل» : يزورملا
 يف «مُكتاميأ يف وغْللاب هللا مُكذخاؤي ال» : ىلاعت هلوق لزن :تلاق -اهنع هللا يضر - ةددا نم ىراتسلا تحض يو . اهل ةيرم الو نيميلا طيس يغب يالا ايدج يف 8
 00 للا نم ةطامج هب لآقو فدع: مساقلا نيا. هاكحو كلام هي.لاق" دقالخم نكد غلا لج هبإ تلج اهرب وتجللا + ليتوب افا: نيوز هاو 3 ةلقرلا لوق

 : عرشلا يف نيميلا وغلب دوصقملا ديدحت - 17

 :ناعون نيميلا وغل نأ ةانمدق امم انل صلخيو

 دصاق ريغ هثيدح ءانثأ يف نيميلا غيص نم ناسنإلا نع ردصي ام :(لوألا عونلا)
 هللا يضر  ةشئاع نع لوقنملا وه اذهو . هللاو ىلبو .هللاو ال :لئاقلا لوقك .نيميلل
 مش سه لوقنملا وهو . 4 مكناميأ يف وْغّللاب هللا مكذخاؤي ال» : ىلاعت هلوق ترسن اذهبو  اهنع
 . ؟0ا/ص , 4ج ؛ريثألا نبال (ةياهنلا» (5250)

 01 اهمقرو ع ةرقبلا ةروس يف ةيآلاو 49-1٠٠١ ص ا" ج « يبطرقلا ريسفتا ("55ه١)

 حفر



 .ملعلا لهأ لاق اذهبو ,سابع نبا نع ًاضيأ

 ىف ءاج امك « هع لك رك ل ا

 , "'"9(ىنغملا»

 : نيميلا وغل مكح - 4

 مكذخاؤي ال» : ىلاعت هلوقل اهّبحاص ثنح اذإ اهيف ةرامك ال ؛اوغل ريثعت يلا نيمنلاو

 وبأو «سابع نبا لاق اذهبو .«ناميالا متدقع امب مكذخاؤي نكلو مكناميأ يف وغلا هللا

 همحر يلبنحلا ةمادق نبا لاقو . كلامو « يعخنلاو « نسحلاو ١ ىفوأ نب ب ةرارزو « ةريره

 770مل اذه يف ملعن الو هلع هانركذ ام ركذ نأ كعب 6 ىلاعت هللا

 اج «لوصألل عماجلا جاتلا» 2. 7" ه ص 03ج «راطوألا لينو» 2758/5817 ص 28ج «ينغملا» (1؟0؟)

 . ١ل9 ص ءيزج نبال «ةيهقفلا نيناوقلا» .الالص

 . 317ص .4ج ناطوألا لين» 1417-5448 ص 24ج «ينغملا» (؟؟6م)

 فين



 عبار) ىمتل

 : اهفيرعت - 86

 املظ هريغ لام ٌفلاحلا اهب ذخأي ىتلاك ,ةرجافلا ةبذاكلا نيميلا ىه سومغلا نيميلا

 , "2 رانلا يف مل مثإلا يف اهبحاص سمت اهنأل 20 تيمسو و هحو نودب

 :رئابكلا نم سومغلا ٌنيميلا 8

 ري ًةيصعمو ًاميظع امثإ بكترا دقف بذاك هنأ ملعي وهو ء يش ىلع فلح نمف

 نع امهنع هللا يضر ورمع نب هللا دبع ىور دقف .سومغلا نيميلا يه هنيمي تناكو

 ُنيِميلاو . سفنلا ّلتقو ,نيدلاولا قوقُمو .هللاب كارشإلا :ٌرئابكلا» :لاق لكك يبنلا
 نيمي ىلع َفلح نم» :لاق لَك هنعو .ههحيحص» يف يراخبلا مامإلا هاور «ُسومغلا

 هللا لزنأف «نابضغ هيلع وهو هللا يقل .هيخأ :لاق وأ ملسم لّجر لام اهب عطتقيل ةبذاك

 يف مهل قالخ ال كنئلوأ ًاليلق ًانمث مهناميأو هللا دهعب نورتشي نيذلا ُّنِإ9 هقيدصت
 , "1" *هريغو يراخبلا مامإلا هاور «ةرخآلا

 :(""'"92سومغلا نيميلا مكح ١

 نال ؛ ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو ,سومغلا نيميلا يف ةراّمك ال : ةلبانحلا بهذم رهاظ
 :- هنع هللا يضر  دوعسم نبا لاق .ةرافكلا هيف نوكت نأ نم مظعأ ٌفلاحلا هب ىتأ يذلا

 .785ص اج .ريثألا نبال :ةياهنلا» (؟؟84)

 نيذلا نإ» : ةيآو .الك_اله ص جا عاج لوسرلا ثيداحأ نم لوصأفلل عماجلا جاتلا» (1؟هه)

 .الا/ اهمقرو «نارمع لآ ةروس يف خلا « . . .نورتشي |

 . 18١٠ ص ءيزج نبال «ةيهقفلا نيناوقلا» .586-087ص .8ج «ينغملاد (1؟85)
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 :لاق بيسملا نب ديعس نعو .«سومغلا نيميلا اهل ةرافك ال يتلا ةيسنلا مم ليت اكو

 اهيف نأ : يعفاشلاو . ٌيرهزلاو ءءاطع نعو .«رفكُت نأ نم ٌمظعأ يهو «رئابكلا نم يه»

 ةرافكلا هتمزلف ءدصقلا عم ةفلاخملاو هللاب نيميلا هنم تدجو فلاحلا َّنأل ؛ةراقكلا

 الف اهمثإ ٌمفرت ال ةرامكلا نأ لوقلا اذه ىلع دري نكلو .لبقتسملا يف رمأ ىلع نيميلاك

 لتقو .هللاب كرشلا :ةراقك نِهل سيل ٌسمخو :لاق هنأ لو يبنلا نع يور دقو :اهيف رست

 ريغب الام اهب عدرا ُنيميو .فحزلا موي رارفلاو «نمؤم ٌتهبو «قح ريغب سفنلا
 راو اهّلح نكمي ةدقعنم يمي اهنأل ؛ ؛ ةلبقتسملا ةريعيلا قلع اهننانك ملفي الو» (709(قح

 قع تكلف : لك هلوق َّنِإ مث .اهل لح الف ةدقعنم ريغ - سومغلا ن نيمي  هذهو ءاهب

 هلعفي ٍلعف ىلع فلحلاب بجت امّنإ ةرافكلا نأ ىلع لدي يح وه: يذلا تايلز , هنيمي

 ىلعو . يضاملا يف ِكرتوأ ٍلعف ىلع ُنوكت سومغلا ُنيمي امنيب «لبقتسملا يف ِكرت وأ

 نيميلا نم هب ى أ ام نأل ا ىلإ َبوتي نأ سومغلا نيميلا فلاح ىلعف اذه

 .رئابكلا نم وه سومغلا

 «اذك تلعف ام قالطلاب» :لاق ول امك ٌبذاك هنأ ملعي وهو «ًابذاك قالطلاب فلح اذإ

 ينمزلي ٌقالطلا» وأ ءاذك تلعف ام ينمزلي ٌقالطلا» :لوقي وأ .ءاذك تلعف قالطلاب» وأ
 سومغلا نيميلاك ناميألا هذهف ءهذه هناميأ يف ٌبذاك هنأ ملعي وهو .ءاذك تلعف نإ

 هذه هنيمي يف ةرافك الو « مارحلا وأ قالطلا نم همزتلا ام همزلي الو رئابكلا نم يهو «هللاب

 208 ىلاعت هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش هلاق ام اذهو

 :نيميلا ماكحأ يف لجرلاك ةأرملا - ١

 نم ترفاوت ام اذإ لجرلاو ةأرملا لمشت اهعاونأ عيمج يف هانركذ يتلا نيميلا ماكحأو

 ماكحاب ةبطاخم ةأرملا نأل ؛لبق نم هانيب يذلا وحنلا ىلع ةأرملا يف فلاحلا طورش
 نود امهدحأ صاصتخا ىلع ُليِلدلا ماق اذإ الإ ,ماكحألا هذه يف لجٌرلاك يهف «عرشلا
 .صاصتخالا اذه ىلع انه ليلد الو , ماكحألا هذه عبي رخآلا

 . . نأ نمؤملا تهبب دارملاو . 77ه ص .8جخ «راطوألا لين» رظنا ءدمحأ مامإلا هاور (1781)

 .١؟9؟ص 2" ج «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» (5268)

 فض



 نان تبلل

 درز)

 :رذنلا ٌفيرعت

 ع

 - ريغ وأ ةقدص وأ ةدابع نم ًاعربت ًائيش كسفن ىلع -دجوأ اذ اردن للا توذن : لاقي

 ُرمألا اذه ناك ءاوس عرشلا هب ُهمزلي مل ًارمأ هسفن ىلع فلكملا باجيإ ٌرذنلاف .”'**9كلذ

 :ثحبلا جهنم 6

 , هعاونأ نايبو هطورشو  هتيعو رشم ةجرد نايب ىلع مالكلا مزلتسي رذنلا ىلع مالكلاو

 .ٌرذن هيلعو تام نم مكحو . عون لك مكحو

 : يلاتلا وحنلا ىلع لوصف ةثالث ىلإ بابلا اذه مسقن اذه ىلعو

 . هطورشو رذنلا ةيعورشم : لوألا لصفلا

 . عون لك ماكحأو هعاونأ : يناثلا لصفلا

 .رذن هيلعو تام نم :ثلاثلا لصفلا

 . "9ص .هج «ريثألا نبال «ةياهنلا» (5؟69)
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 قرزر) ندا
 طدرد لخلل )رش

 : ُهّئيعو رشم  امدك

 نأ رمع نبا نع يزاحنلا هجرعأ ئدذلا ثيدحلل بحتسم ريغ رذنلا ىلع مادقإلا
 نم رذنلاب ٌجرختسُي امنإو رسحخوي الو اعيش * مَّدَقُي ال رذنلا نو :لاق دنع يبنلا

 ًاموي ل هللا لوسر ذخأو :لاق رمع نب هلا دبع نع «ملسم حيحصو يفو .2""”( ليخبلا

 انادنحلا نم هب ب جرختسي انتو اف دلال :لوقيو .رذنلا نع اناهني

 هلا ةلعتل انيس ةاك ول نال كمكيسم ريغ رذنلا أ ره كلذكو .هب نيفوملا
 , 2530 خ

 :هعوقو دعب رذنلا 7

 «ًةعاطو ٌةبرق ناك اذإ هب ٌءافولا بجي هعوقو دعب هنأ الإ ًابحتسم ٌرذنلا نكي مل اذإو
 حدم دقو .("'"9(هصعي الف ةيصعب نأ رذن نمو هغطيلف هللا عبط نأ رذن نم» : هلك لاق

 هرش ناك ًاموي نوفاخيو رذلاب َنوُفوُي© :ىلاعت لاق .مهروذنب نيفوملا هللا
 , 20 طن

 . هاله ص .١١ج ؛«ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (7؟0)

 .957ص ١21ج «ينيعلا حرشب ملسم حيحص» (7731)

 . ١ص .ةج «ينغملا» (؟5؟15)

 .ه١081ص .١1ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (557)

 .[0 ةيآلا :ناسنإلا ةروس] (75115)

 فحل



 : يلع لاق دقف . مهرودنب نوفوي الو دورذني نيذلا مد ةيوبنلا ةئسلا يف درو كفو

 .نوفوي الو نورذني موق ءيجي مث .مهنولي نيذلا مث .مهنولي نيذلا مث ينرق مكريخ» 9 0 ؟ءجا# ٠ 3 ًُ 4 3 7 ّ 3 ع 00 2 3
 ملا مهيف رهظيو .نودهشتسي الو نودهشيو .نونمتؤي الو نونوخيو

 :رذنلا طورش - ١8١4

 قلعتي ام :(اهنم)و .هسفن رذنلاب قلعتي ام (اهنم) طورش ةلمج رذنلا يف طرتشي

 .روذنملاب قلعتي ام :(اهنم)و ءرذنلا ةغيصب قلعتي ام (اهنم)و .رذانلاب

 : طورشلا هذه نع زاجيإب يلي اميف ملكتنو

 : هسفن رذنلاب قلعتي ام : الوأ 804

 وأ يلو وأ يبن نم هللا ريغل رذنلا لحي الف «ىلاعت هلل نوكي نأ رذنلا يف طرتشي : 00 2 . 2 5 08 :

 هلعف نمو ,روبقلل رذنلا زوجي ال كلذكو .©""'”الطاب ناك رذنلا هذه لثم عقو نإو ءِكلم
 , 0559 هب ءافولا زوجي ا الطاب ناك

 : (""58رذانلاب قلعتي ام : ًايناث - ليلا

 اميف فرصتلا ذفان .ًاغلاب .ًالقاع نوكي نأ ,ىثنأ وأ ًاركذ ناك ءاوس رذانلا يف طرتشي
 . الو «مازتلالل ةيلهألا مدعل نونجملاو «ٌيبصلا رذن ٌحصي الف .ًاملسم نوكي نأو ءهرذن
 0 .اهيازتلا وأ ةبرقلا لعفل هتيلهأ مدعل ملسملا ريغ نم حصي
 أذإ , مهقفاو نمو ةيعفاشلل ًافالخ هركملا رذن مهدنع ٌحصيف ٠ «ةيفنحلا دنع رذانلا يف

 0 نمو ياحلو دنع حصي الف رذانلا رذن ةحصل طرش ةيعاوطلا

 امو .نايسنلاو أطخلا يتما نع عفر» : لك يبنلا لوقل الصأ دقعني الو لب .هركملا
 . (هيلع اوهركتسا

 1 نم ١21ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (51565)

 . 179 ص .7ج .يريزجلل «ةعبرألا بهاذملا ىلع هقفلا» (551)

 .هه٠ص «(ةيميت نبا ىواتف رصتخم» (؟51201/)

 .45-87ص هج «عئادبلا» (5538)

 فرخ



 يف هب ًءافولا ٌبجيو «قيقرلا رذن مصيف ,ةحصلا طئارش نم تسيلف رذانلا ةيرح امأ

 هب روذنملا ناك اذإ امأ .ةالصلاو موصلاك ةينيدلا تابرقلا نم هب ٌروذنملا ناك َّنِإ لاحلا

 رذانلا قتع دعب بجي هب ءافولاف .كلذ وحنو ماعطإلاو .قاتعإلاك ةيلاملا تابرقلا نم
 ارح هترو ريصو

 :(5؟رذنلا ةغيصب قلعتي ام :ًاثلاث ١

 رئاسك ةّينلاب دقعني الف ءمازتلاب رعشي ظفل اهيف نوكي نأ رذنلا ةغيص يف طرتشي
 رذنلا ةغيص حصتو .ةّمهَفُملا سرخألا ةراشإبو هتّين عم رذانلا ةباتكب ٌدقعنيو .دوقعلا

 امك ٍةفص ىلع ٌةقلعم ٌنوكت نأ حصت امك .«موصأ نأ يلع هلل» :لاق ول امك .ًةقلطم
 . (مايأ ةثالث موص وأ فد يلعف هللا ينافش نإ» :لاق ول

 :(57)روذنملاب قلعتي ام :ًاعبار - ١8١

 مل كلذك نكي مل نإف ءًاعرش هسفن يف دوجولا روصتم نوكي نأ روذنملا يف طرتشي

 موصلا يفاني ضيحلا نأل .«يضيح مايأ موصأ نأ يلع هلل» :ةأرملا تلاق ول امك حمصي

 . يعرشلا موصلا دوجول طرش سافنلاو ضيحلا نم ةراهطلا نأل ؛ًاعرش

 :لاق ول امك يصاعملاب ُرذنلا ٌحصي الف «ٌةبرق نوكي نأ روذنملا طورش نمو - ١8١

 : هللكَي هلوقل ««كلذ وحنو مدلا موصعملا َنالف لتقأ وأ ءٌرمخلا برشأ نأ ىلع هنأش رع هللا

 يصعي نأ رّذَن نم» : كي هلوقل رذنلا اذه لثمب ءافولا زوجي الو .«هللا ةيصعم يف رذن ال»

 لف وع الو 4ككياقرلا يرحمو نياق :فوطو ىدحلا نكس نآلؤل هس ظلك
 نكي مل هنارما الطرب ول كللالكر» , ةيمع كاع اذ وودنملاو ءاقرلا وجب الذ ةيفقملا
 لكألاك تاحابملا رذن يف امزال رذنلا نوكي ال امك .ٌرذنلا مزلي الف تابرقلا نم ُهَرْذن

 5 ال تلاد ياا نافعا هيف تحت له كلو معوخلا)

 .7"ههص . 4ج (جاتحملا ينغم» ء١ص .؟9ج (ينغملا») (5؟79)

 .3ص 84ج (ىلحملا» ص ,.5ج (ينغملا» (7770
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 اضل

 :رذنلا عاونأ 5 - 

 .ةرافكلا بوجوو «.هب ءافولا ةهج نمو .روذنملا ةفص وأ عون ةهج نم عاونأ رذنلل

 : ةيلاتلا تارقفلا ىف .هنيبن ام اذهو

 053937 ب ذغلاو جاجللا رذن :لوألا عونلا - اماه

 وأ ءهنم عنملا وأ ,ءيش لعف ىلع تحلل نيميلإ جرخم هبحاص هجرخي ٌرذنلا اذهو
 يلع هللف ترفاس نإ» :لوقي نأ لثم .ّرذنلا هب دصاق ريغ ًاربخ ناك نإ ؛هيلع قيدصتلا

 هسفن ٌتح دصقي وأ .«اذك لعفأ نأ يلع هللف ٌنالف رفاس نإ» :لوقي وأ .«مايأ اذك موص

 هللف اذك نالف لعفي مل نإ وأ ءاذك لعفأ مل نإ» :لوقي نأ لثم ٍءيش لعف ىلع هريغ وأ

 نإ» :هلوقك رابخألا نم ربخ قيدصت وأ قيقحت هب دصقي وأ .«غلبم اذكب قدصتأ نأ يلع

 رذن يمس رذنلا اذهف .«اذكو اذك ىلع هللف ٌنالف لاق امك وأ تلق امك رمألا نكي مل
 .ءبضغلاو ةمصاخملا لاح ابلاغ عقي هنأل ؛بضغلاو جاجللا رذن وأ ماصخلاو جاجللا

 لعفي ال نأ هدوصقم َّنأ يأ  ءازجلا الو طرشلا ققحتي ال نأ رذنلا اذه يف رذانلا ٌدصقو
 .«اذك موص ٌيلعف ترفاس ْنِإ» :لوقي نأ لثم ءازجلا وه لعفي الو - طرشلا هريغ وأ وه

 بهذم يف هرذنب في مل اذإ نيمي ةرافك هيزجي رذانلا اذهف . موصلا الو رفسلا ديري ال وهف

 وهو .كلام باحصأ نم ةفئاط لوق وهو «ةفينح يبأ نع ىوريو .يعفاشلاو دمحأ
 نكي مل ْنإف .هوحنو قتعلاك ٌةبرق روذنملا ناك اذإ هلك اذهو . ماركلا ةباحصلا نع روثأملا
 هنع ةياور يف دمحأو , يعفاشلاو .كلامو «ةفينح يبأ دنع هيف ءيش الف «قالطلاك ةبرق

 .بحتسملا وهو هرذنب في مل اذإ نيمي ةراقك هيلع نأ هع نوهتشملا كل

 .9١؟8ص 23707 ج (ةيميت نبا ىواتف عومجم» 25١ مع”*-١8ص هج (عئاذبلا» ةقفحا

 ةيفرا



 :""”رربتلاو ةعاطلا رذن : يناثلا عونلا 57

 درخخأم نريلاو كلا عضو ةؤاسوا ةقدنع ند ةيزق لعق زوالا هن فضقي ئذلا وقر

 ءافولا مزلي رذنلا نم عونلا اذهف ىلاعت هللا ىلإ برقلاو ّربلا هب بلطي رذانلا نأل ٍ؛ْربلا نم

 .(هصعي الف هيصعي نأ رذن نمو هعطّيلف هللا عيطي نأ رذن نم» : هك هلوقل هب

 .ءىش ىلع قيلعت نودب ىتأي نأ امإو قيلعتلا ةغيصب ىتأي نأ امإ رذنلا اذهو

 اذهو .«رهش مايص يلع هللف يضيرم هللا ىفش نإ» :رذانلا لوقي نأ :(لوألا) نمف

 . ٍءازج ريظن عقي هنأل ةازاجملا رذن : ىمسي ةفصلا هذهب وأ ةيفيكلا هذهب رذنلا

 : ًءادتبا رذانلا لوقي نأ لثمف .ءيش هيلع قيلعت نودب عقي يذلا يأ :(يناثلا) نمو

 اره موصأ نأ يلع هلل)

 :ماسقأ ةثالث رربلا ٌرِذنو - 17

 نوكتو ءاهعفدتسا ةمقن وأ اهبلجتسا .ةمعن'لباقم يف ةعاط مازتلا :(لوألا مسقلا)

 ينافش نإ» :لاق ول امك موصلاك عرشلاب بوجولا يف لصأ هل امم ةمزتلملا ةعاطلا

 . ملعلا لهأ عامجإب

 اذهف .«رهش موص يلع هلل» :ءادتبا هلوقك طرش ريغ نم ٍةعاط ٌمازتلا :(يناثلا مسقلا)
 . ملعلا لهأ رثكأ لوق ىف هب ءافولا همزلي ٌرْذنلا

 ةدايعو فاكتعالاك عرشلا يف بوجولا يف اهل لصأ ال ٍةعاط ٌرذن :(ثلاشلا مسقلا)

 . مهريغو ةلبانحلا كلْذب حّرص امك ءافولا مزلي اذهو .ضيرملا

 : "9 مهبملا رذنلا :ثلاثلا عونلا 1814

 لوق يف ةرامكلا هيف ٌبجت ٌرذنلا اذهف .«ٌرذن ىلع هلل» :هيف رذانلا ٌلوقي يذلا وهو

 بوجول ةجحلاو .هيف ةرافك الو ٌرذنلا اذه دقعني ال : يعفاشلا لاقو .ملعلا لهأ رثكأ

 . "ص .9ج (ينغملا» (3707) . 75ص .9ج «ينغملا» (؟7177)

 يركن



 رذنلا ةرامك» :هيفو لَك يبنلا نع يذمرتلا هجرخأ يذلا فيرشلا ٌثيدحلا .هيف ةرافكلا

 نود ةباحصلا نم امهريغو ةشئاعو سابع نبا لوق نألو .©""(نيمي ةرامك مسي بل: اذإ

 .يلبنحلا ةمادق نبا لاق امك ًاعامجإ نوكيف مهرصع يف ٌفلاخم مهل فرعي نأ

 :"ةيصعملا ٌرذن : عبارلا عونلا 6

 الو «ُلطاب رذن اذهف ٌقح ريغب سفن لتق وأ رمخلا برشك ةيصعم لعف رذن نمف
 :لاق لي يبنلا ّنألو رذنلاب ًامازتلا اهّلحي الو .يصاعملا لعف مرحي هنأل ؛هب ءافولا زوجي
 هللا لوسر ثيدحل نيم ةرافك رذانلا ىلع بجيو .(هصعي الف هللا يصعي نأ ٌرذن نم»

 نع ىور اه ليلدب يعي ب رذنلا نألو ؛ """00نيمي راك ةترافكو ةيضيم يف رذن ال» : هلك

 كلذكف .ةرافكلا هتمزل ةيصعم لعق ىلع فلح ولو . ةَفْلَح ٌرذنلا» :لاق هنأ لك يبنلا

 هبو .رباجو .سابع نباو ,دوعسم نبا نع يورملا وهو ةلبانحلا بهذم اذهو .اهرذن اذإ

 ٌبهذم اذهو هيف ةراقك ذل“ هلأ ىلع لدي ام دمحأ نع يورو . ةفينح وبأو .يروثلا لاق

 اميف الو .هللا ةيصعم يف رذُن ال» :ْلك هللا لوسر ثيدحل ةيرهاظلاو , يعفاشلاو كلام

 .ةرافكلاب لكي هرمأي ملو .«هصعي الف هللا يصعي نأ رذن نم» :ٌتيدحو .«ُدبعلا كلمي ال

 الو .دعقي الو .سمشلا يف موقيو .موصي نأ رذن ثيخ ليئارسإ يبأ ثيدح يفو

 «هموص متيلو «.لظتسيلو .سلجيلو .ملكتيلف ُهورُم» : لَك يبنلا لاق .ملكتي الو ,.لظتسي
 ,27579هرذنب همزتلا ام سضعب هكرتل ةرافكلاب هرمأي ملو فّريغو ٌيراخبلا هاور

 : "9" حابملا رذن : سماخلا عونلا م

 ريختي رذنلا نم عونلا اذهف ءةباد بكري وأ ءًانيعم ًابوث سبلي نأ رذن ول امك اذهو

 .١؟60ص .هج «يذمرتلا عماجو (7175)

 27ج .يطويسلل ةريغصلا عماجلا» .دمحأ مامإلا هاور ثيدحلاو .4-"ص :.9ج («ينغملا» (؟1؟026)

 .١5ضص

 . ١١5 ص .ةج «دواد يبأ ننس» .1١؟١ص .هج «يذمرتلا عماج» (؟717)

 قج واد يبأ نئسوو 0856-20817ص .١١ج .؛ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (7710)

 . له .١٠ج .يقهيبلل «ىربكلا ننسلا» .1١1-١١5ص

 ننسلا» ,588-0885ص .١١ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ,6-5 ص 95ج «ينغملا» (171078)

 .له ص .١٠ج .يقهيبلل «ىربكلا

 فران



 . ةلبانحلا بهذم اذهو ( نيمي ا هيلعو هكرت نيبو .كلذب ٌرييف هلعف نيب هيف رذانلا

 ل 5 اميف ا 9 0 3 ,هانركذ يذلا لك يبأ تيدحاو# ( هللأ

 ' :لاقف .كلذ نع ِهك هللا يبن ٍلئَسف «مارحلا هللا تيب ىلإ يشمت نأ ةأرما َتَرَذن» :لاق

 يف يراخبلا ثيدح يفو 008 اهرمأي ملو «(«بكرتلف اهورم ءاهيشم نع ٌينغل هللا نإ

 اذه بيذعت نع ينغل هللا نإف :ثيدحلا اذه يف ءاجر ءًايشام ّجحي نأ رذن يذلا لجرلا

 . ةرامكب هرمأي ملو «ٌتَكرَيلف هورُم ءهسفن

 يشمل نأ ترذن هتخأ نأ هيفو 0 نب ةبقع ثيدح نأ مهبهذمل ةلبانحلا جتحاو

 نع رفكتلو بكرتلف اهورم» :لاقف كلذ نع هلك هللا لوسر لأسف «مارحلا هللا تيب ىلإ

 , "1 يعاهنيمي

 :("'*'”هوركملا رذن : سداسلا عونلا 1487

 :فيرشلا ثيدحلا ليلدب هوركم ٌرذن اذهف .هتأرما قالطك هوركم لعف رذن اذإو

 .هرذن ع 0 هرذنب يفي ال نأ ٌبحتسملاف .«قالطلا هللا ىلإ لالحلا ىضخلا

 :©"*0بجاولا رذن : عباسلا عونلا 0

 دقعني 0 اذه .ناضمر نيم نارا «ةيوتكملا ةالصلا رذن لثم بجاولا ردن

 مازتلا ٌحصي ب الو «مازتلا رذنلا 3 ؛ ٌيعفاشلا باحصأ لوق وهو .ةيفنحلاو ةلبانحلا دنع

 جوف رذنلا اذه دقعني نأ لمتحيو : ّيلبنحلا ةمادق نبا لاقو .رذنلا نودب مزال وها ام

 دقو نيميلاك ٌرذنلا نإ هيلع ُبجاو وه ام لعف ىلع تفلح ول امك هكرت نإ نيمي را

 .ًانيمي كي ٌيبنلا هامس

 :لاق سابع نبا نع :1794-78١ص 94ج يف ءاج امك هظفلو «دواد يبأ ننس» يف درو ثيدحلا (؟71/4)

 نإ :ك يبنلا لاقف . ةيشام جحت نأ ترذن يتخأ نإ هللا لوسر اي :لاقف هلك يبنلا ىلإ لجر ءاج

 .«اهنيمي نع رفكتلو «ةبكار جحتلف ءائيش كتخأ ءاقشب عنصي ال هللا

 . "ص «9ج ة«ينغملا» ةقفقلا

 .١96ص «هج «عئادبلاو اص 25ج «ينغملا» (؟؟581)

 د



 : 0459 ذانلا اهقيطي ال ةعاط رذن : نماثلا عوتلا -1815*

 د «نيمي ةراّمك هيلعف ءاهنع زجعف اهيلع ًارداق ناك وأ ءاهقيطي ال ةعاط رذن نمو

 : فان نأ تيفال [ قمت نأ خا ترذنو :لاق رماع نب ةبقع ىور امل ةلباتحلا دنع

 ةياور يفو .©*9«بكرتلو شمتل :لاقف هّيتفتساف لك هللا لوسر اهل يتفتسأ ن 006

 ؛الث مصتلو» :امهل ىرخأ ةياور يفو .«اهنيمي نع رفكتو» :ةدايز يقهيبلاو دواد يبأ
 1 (""44)(مايأ

 ف ارذن رذن. نمو 2 نيمي ةرافك هترافكف همسي مل ارذن رذن نم : سابع نبا لاقو

 : ةيرهاظلا دنعو «نيمي ةرافك هترافكف هقيطي ال أرذن رذن نمو «نيمي ةرافك هترافكف ةيصعم

 , 0«*05ور ةمزلي مل هقيطي ال ام رذن نم

 :ٍةعاطب سيل امو ةعاط رذن : عساتلا عونلا 4

 ءهرذن يف (ةعاطب سيل امو ةعاطلا) نينثالا عمج نأب ٍةعاطب سيل امو ًةعاط رذن نم

 مامتإب هرمأ لكي يبنلا ْنإف ليئارسإ يبأ ثيدح يف امك ءاهريغ نود ةعاطلا ٌلعف همزل
 نوكل سمشلا يف ًافقاو ءاقبلاو ء,سولجلا مدعو مالكلا مدع نم هاوس ام كرتو .موصلا

 ,©؟*ورذنب ةمزلت ملف ةعاطب تسيل ءايشألا هذه

 : هماكحأو رذتلا يف لجرلاك ةأرملا 6

 ّلصألا ْنأل ؛لجُرلا ىلع يرسي امك ةأرملا ىلع يرسي هماكحأو رذنلا يف هانلق امو
 رذنلا يف سيلو .ينثتسا ام الإ ًاعيمج لاجّرلاو ءاسنلا ىلع اهنايرس ةيعرشلا ماكحألا يف

 06 مزح نبا مامإلا حرص دقو . سكعلا وأ ءاسنلا نود لاجرلا صخي ًءانثتسا هماكحأو

 ةأرملاو لجرلا رذنو» :9*"2- ىلاعت هللا همحر  لاقف ءروذنلا ماكحأب لاجّرلاو ءاسنلا

 .١٠١-6ص .9ج (ينغملا» (5187)

 .١٠١"ص «١١ج «هحيحص» يف ملسم هاور (7187)

 .١8ص ١٠ج ,يقهيبلل «ىربكلا نئسلا» ,.178-174 2174 ص 95ج «دواد يبأ ننس» (7184)

 . 5١ص .4ج «ىلحملا» )١786(

 . "ص .ةج «ينغملا» (؟؟45)

 .,ص «9ج «ينغملا» (7743)

 فض



 يف ٌءاوس ٌرحلاو دبعلاو «جوزلا تاذ ريغو جوزلا تاذو بألا تاذ ريغو بألا تاذ ركبلا

 صخي مل مومع ,كلذب هي هلوسر رمأو ,رذنلاب ءافولاب ىلاعت هللا رمأ نأل ؛انركذ ام لك
 ىلاعت هللا نوكي نأ عنتمملا لطابلا نمو «ًايسن كبر ناك اموإ» .دحأ نم ًادحأ كلذ نم
 هدحو مايصلا الإ دمحلا هللو هانمأ دق ٌرمأ اذه انل هنيبي الف انركذ ام ضعب صيصخت ديري
 يف انركذ ام ىلع اهجوز نذإب الإ اهيلع ىلاعت هللا هضرف يذلا ريغ موصت نأ ةأرملل سيلف
 . (موصلا باتك
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 تور لسمو
 دز ف يدور (كأيرم

 :ديهمت 5

 لبق توفي _رذادلا' كلو. .ءافرلا كعوحيي ادقعم ًارذث ةحليسللا قا ملدتملا نلبي دق

 مزتلي له ءهنع طقس اذإو ؟رذانلا تومب طقسي له ؟رذنلا اذه مكح امف ءهرذنب ءافولا

 . لصفلا اذُه يف هنايب ديرن ام اذه ؟ءافولاب دحأ مازلإ نود هنع ٌطقسي وأ ؟ءافولاب هريغ

 : عوضوملا يف ةدراولا راثآلاو ثيداحألا 817

 يذلا عوضوملا يف تدرو ةباحصلا نع راثاو ةفيرش ةيوبن ثيداحأ ةلمج كانه

 :ثيداحألا هذه نمو ؟رذنلا اذه مكح امو «رذن هيلعو تام نم» :وهو ةجلاعن

 ّيبنلا ىتفتسا يراصنألا ةدابع نب ديعس َّنأ» : سابع نبا نع ُيراخبلا مامإلا جرخأ أ
 تناكف ءاهنع هيضقي نأ ةاتفأف ءهيضقت نأ لبق تيفوتف همأ ىلع ناك رذن يف هلي

ً# 

 , (05440(كلعب ةنس

 نإ : هل لاقف لكي يبنلا ىلإ لجر ىتأ : لاق :نماسع نبا نغأ ضرأ يرا >بلا جا خأو-ب

 2 : ٠

 ؟هيضاق تنكأ نيد اهيلع ناك ول لك يبنلا لاقف تتام اهنأو ّجحت نأ ترذن يتخا
 .("**«,ءاضقلاب قحأ وهف هللا يضقاف :لاق .معن :لاق

 ءابقب الص اهسفن ىلع اهمأ تلعج ٌةأرما رمأ هنأ رمع نبا نع ًاضيأ ٌيراخبلا جرخأو  ج

 ةرابع يه (دعب ةنس تناكف) : هلوقو . 87ص ,١1١ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (7188)

 تناك ءاوس ,ةعورشم ةقيرط ثراولا ىلع ام ثراولا ءاضق راص يأ : اهانعمو ثيدحلا يوار يرهزلا

 .ه84غص ءا ١ج «قباسلا عجرملا» .بدنلا وأ بوجولا ليبس ىلع ةقيرطلا هذه

 .ه84 ص ١١2ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص) (؟5؟854)

 دوك
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 نبا هلاق ام وحن سابع نبا لاقو . (اهنع لص» :لاقف  اهرذنب يفت نأ لبق تتامف -

 0550 ع

 هللا اهاجن نإ تَرذنف رحبلا تبكر ٌةأرما ْنأ» : سابع نبا نع ٌيقهيبلاو دواد وبأ جرخأو د

 ىلإ اهتخأ وأ اهتنبا تءاجف «تتام وح مصت ملف هللا اناس ءًارهش موصت نأ

 , ""؟9«اهنع موصت نأ اهرمأف لع هللا لوسر

 نبا هل لاقف فكتعت ملو تتامف ًافاكتعا ترذن همأ َّنأ ةبتُحم نب هللا دبع نب هللا ديبع

 , ""؟90كمأ نع فكتعا» : سابع

 :راثآلاو ثيداحألا هذه ةلالد

 ردن نم نأ ىلع: ةباخصلا نع راثآلاو ةيوبتلا ثيداخألا ةذهب ةيرهاظلا لذتسا دقو

 وأ ءاجبح وأ ءًامايص وأ ؛ةالص هرذن ناك ًءاوس هّيلو هنع ءاضق ءهب ءافولا لبق تامو ًارذن

 رجوتسا تملا ردن ءاضق لولا نبأ نإف كلذك ّرب لكو ءاركذ وأ ءافاكتعا وأ :ةرمع

 , ظدثلا نيذ ربتعي' ئذلا :تيملا رذن: يدؤي نم تيملا :لامإ .سأر: نم

 ,ةيوبن ثيداحأ نم هانركذ امب نيلدتسم ةيرهاظلا لوق لثم ةلبانحلا لاقو 2-69

 را اهتغ نأ ةفدضوا امافا اجعل نم : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج دقف

 .هنع ٌيلولا ُهَلعف .هلعف لبق تامو ,تاعاطلا نم هريغ وأ ًةالص وأ ًافاكتعا

 رئاس امأو .لاحب اهل لدب ال هنأل تّيملا نع ىّلصُي ال :ةالصلا ىف دمحأ نعو

 ىلع كلذ هل ٌبحتسي نكلو هيلع بجاوب سيلو ءاهيف هنع ئلولا بوني نأ زوجيف لامعألا
 ثيداحألاب ةلبانحلا بهذمل ةمادق نبا لدتساو .فورعملاو هل ةلصلاو بدنلا ليبس

 ادع امو :لاق مث رذنلا قلطمو جحلاو موصلا رذن يف ثراولا وأ ٌيلولا ءاضق يف ةدراولا

 .087ص .١1ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (7760)

 .8668ص ١ ١ ج (يقهيبلا نئسو .1١"ه ص «قىحج «دواد يبأ نئسر) (77941)

 .70-78ص :48ج «مزح نبال «ىلحملا» (77947)

 . 36ص 48ج .مزح نبال ؛ىلحملا» (7794)

 كح



 هثراو هنغ ردنلا شقي نأ ىلوالاو:ةمازق نبا لاف مث .هيلع ٌُساقي ثيدحلا يف روكذملا 2. .٠ 6. ٍء 2. و.
 ويياررتلا هريغ ةاضق نإف

 :لاملا رذن 3-8

 نم هؤاضق بجي :روهمجلا لاقو . هتكرتب كلذ قلعت ,لام ٌرذن تام نم رذن ناك نإو
 7 3-6 7 ١

 نم نوكيف توملا ضرم يف هرذن عقو اذإ الإ صوي مل نإو «- هتكرت نم يأ هلام سأر
 «ةكرت تيملا فلخي مل اذإو .ًاقلطم كلذب يصوُي نأ ةّيفنحلاو ةيكلاملا طرشو .ثلثلا

 :4"؟”دهنع. عربتلا اش اذإ لإ .هرذن ءافو هُمزلبال ُهيراو نإ يلام ًارذن رذت دق ناكو

 ؟ثراولاو يلولا ىلع ٌبجاو تيملا رذن ءاضق له - ١

 ام ىلع امهيلع بجاوب سيلو ؛ٌبحتسم ٌيلولا وأ ثراولا لبق نم تيملا رذن ًءاضقو

 هنع لاق يذلا ٌيلبنحلا ةمادق نبا ناسل ىلع ليلق لبق مهنع هانركذو ؛ٌُللبانحلا هب حّرص
 رذنلا جرخيف كرت تيملل نوكيو ءأيلام ٌرذنلا نوكي ن ألا ,ملعلا لهأ روهمج لوق هنإ
 ةجحلاو . يلاملا رذنلا ءافو يف ّيلولا ىلع بوجو الف ٌةكرت هل نكي مل نإف ءهتكرت نم
 بجي ال تيملا نع نيدلا ءاضقو نيّدلاب تام نم رذن هّبش كي يبنلا ْنأ روهمجلا بهذمل

 .©"""هرذن اهنم يضقي ًةكرت فلخي مل ام ثراولا ىلع

 . ١*-”9” ص .5ج «ينغملا» (؟5؟95)

 «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحترو .ه87ص ١١2ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» (1145)

 ١196١. ص .هج

 ."”ص .9ج (ينغملا» (51845)





 اس ئن)

 اهانعبت مث .ّجحلاو ةاكزلاو موصلاو ةالصلا :تادابعلا نع لوألا بابلا يف انملكت
 "َء ع

 هللا ىلإ برقتلاو ةدابعلا ىنعم اهيف نأل يناثلا باتكلا يف روذنلاو ناميالا نع مالكلاب

1 

 اهنأل ؛ يحاضألا باتكب روذنلاو ناميالا نآلا عبتنو .ةدابعلا تاقحلم نم يهف .ىلاعت

 هللا ىلإ برقتلاو ةدابعلا ىنعم اهيفف .ىلاعت هللا ىلإ ملسملا اهب ٌبرقتُي يتلا حئابذلا نم

 . تادابعلاب ةقحلم رابتعالا اذهب يهف .ىلاعت

 :ديهمت 3

 :ثحبلا جهنم - ١م"

 ةيحضتلاب بطاخملاو اهتيعورشم ةجردو اهفيرعت نايب مزلتسي يحاضألا نع مالكلاو

 .اهب قلعتي امو ةيحضتلاو ءاهسفن يف ةيحضألاو

 : ةيلاتلا باوبألا ىلإ باتكلا اذه مسقن اذه ىلعو

 .اهتيعورشم نايبو يحاضألا فيرعت :لوألا بابلا

 .(يحضملا) ةيحضتلاب بطاخملا : يناثلا بابلا

 .(هب ىحضُي ام) ةيحضألا :ثلاثلا بابلا

 .اهب قلعتي امو (ةيحضألا حبذ) ةيحضتلا : عبارلا بابلا

 ثقب





 كتل ثبال

 اهيورس 6 بر اكن زر) برت
 يحاضألا فيرعت 2 84 © ةفشتف]إ

 ديع يف اهب ىحضُي اهوحنو ًةاش ةاحضألاو ,ةيحضأ اهدرفم .عمج يحاضألا

 ىحضو .دراهنلا عافترا وهو ىحضلا يف لعفت اهنأل كلذ يدوس : ليقو . ىحضألا

 . ىحضألا ديع مايأ نم ىحضلا يف اهحبذ :اهوحنو ةاشلاب

 ىلإ ًابرقت  منغلاو رقبلاو لبإلا  معنلا نم حبذي ام : ٌيعرشلا حالطصالا يف يهو

 هنيبنس امك (كرابملا ىحضألا ديع مايأ) قيرشتلا مايأ ُهّدعبو .رحنلا موي يف ىلاعت هللا

 .دعب اميف

 : يحاضألا ةيعورشم -

 لهأ ضعب لاق .«رحناو كبرل ٌلّصف» : ىلاعت هلوق ةيحضألا ةيعورشم يف لصألاو

 .©""9*(ديعلا ةالص دعب ةيحضألا «رحناو» : ىلاعت هلوقب ٌدارملا» :ريسفتلا

 ًاعضاو تيأرف «نيحلمأ نيشْبَكِب هلي يبنلا ىّحض» :لاق سنأ نع ةيوبنلا ةْئّسلا يفو

 «راطوألا لين» .870/ص ٠ ١ج (طيسولا مجعملا» ءالك ص .*جا ريثألا نبال «ةياهنلا» (0150

 صفح نب نيدلا مجن خيشلل «ةيهقفلا تاحالطصالا يف ةبلطلا ةبلط» .4١٠ص :هج ؛يناكوشلل

 .١٠هص « يفسنلا

 .0686ص « ؟ج (ريثك نبا ريسفت» 9١21ا/هص جا .يبرعلا نبال «نارقلا ماكحأ» (؟5؟94)

 ففي



 ةيعورشم ىلع نوملسملا عمجأو "1" (هذيب امهحبذف ري يحض امهحافص ىلع هملق

 0 ةيحيضألا
0 1 2 2 

 ؟ةبجاو مأ ةنس ةيحضالا له 5

 يبأ نع كلذ يورو اووف دكت ضب ةكنفألا نأ ىلإ ملعلا لهأ رثكأ بهذ

 ,دوسألاو .ةمقلعو .بيسملا نب ديعس لاق هبو ,دوعسم نباو «لالبو .ءرمعو ركب

 .كلام بهذم وهو .رهاظلا لهأو ,رذنملا نباو ءروث وبأو .قاحسإو . يعفاشلاو .ءاطعو

 . ""'9ةبجاو يه :ةفينح وبأو .ثيللاو ,يعازوألاو ,يروثلا لاقو . ةلبانحلاو

 : ةنس اهنإ لاق نم ةحح - 8 ا/

 «يٌحضُي نأ مكدحأ دارأو ةجحلا يذ لاله متيأر اذإ» : ملسم هجرخأ يذلا ثيدحلا

 قلع هني هنأ فيرشلا ثيدحلا اذهب ةلالدلا هجو .©"”7«هرافظأو هرعش نع كسمُيلف

 تراص اهرذن ول نكلو .©""*”ةدارإلا ىلع قلعي ال بجاولاو يليفلا ةدارإ ىلع ةيحضتلا

 وذنلاب ةبجناو

 : بوجولا ةلدأ ١مم

 . بوجولل رمآلاو .«رحناو كبرل ٌلصفإ» : ىلاعت هلوقب بوجولاب لاق نم لدتساو
 نمالاف' + مانتغ الل ل دل يسجل تزلا ميسم ةارحلا 31 لالدعتتالا اذكره تيجو
 ىلاعت هللا صيصختت بوجو يف كش الو مالكلا هيلإ هجوتي يذلا ديقلا هنأل كلذ ىلإ هجوتي

 :يرحتلاو ذلضلاب

 ْحْضُي ملف 0700 نم» : هيفو هجام نباو دمحأ مامإلا هاور ثيدحب اعلا اولدتساو

 يأ ءامهبناوج يأ :امهحافص ىنعمو . 8١ص (.١٠3ج ؛ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (51849)

 . ةيحضألا هجو نم دحاولا بناجلا

 .7١5ص .4ج «ينغملا» (530)

 نيناوقلا» ,"ههص ءالج «ىلحملا» .5؟ص .هج «عئادبلا» .7١5ص .4ج «ينغملا» (73201)

 . ١3ص «يزج نبال «ةيهقفلا
 . 8*1 ص .17ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (109)

 ."هه ص الج «ىلحملا» .518نص .4ج «ينغملا»و (300)

 عك



 :يشتلا :ناترف نع ةنشنال: قا نص نونا ان مادو كال دعسالا طير نانالطل رقي اف
 . بجاولا اذه كرت عم برقتلا يف ةدئاف ال هنأكف ءأبجاو كرت دق هنأ ىلع لد . حضي مل اذإ
 ,.©59باجيإلا يف ًاحيرص سيل ثيدحلا اذه نأب لالدتسالا اذه نع بيجأ دقو

 :اهتميقب ةقدصلا نم لضفأ ةيحضألا 4

 هللا همحر  دمحأ مامإلا هيلع صن ءاهتميقب ةقدصلا نم لضفأ ةيحضألا َّنإو اذه
 5 0 2 1 ىلع ف 8 100

 04: اولا« نطفأ :انيتميعي ةقدايفلا نأ ارسلغ ولو الع

 ايلطف ةدرارلا فيداحللا ايقيتقي ةكرصلا نمت ضنا اهناو ءايلضف ىلع لدك اينو

 ا للا نق

 ُةنس :لاق ؟يحاضألا هذه ام هللا لوسر اي :اولاق وأ ٌتلق» :لاق مقرأ نب ديز نع -أ

 :لاق ؟فوصلاف :اولاق .ًةنسح ةرعش لكب :لاق ؟اهيف انل ام :اولاق ,ميهاربإ مكيبأ

 . هجام نباو 50 هاور وة فوصلا نم ةرعش لكب

 ردع نم: لشق يش يف قزرولا تقف ام : هع هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع - ب
 . ينطقرادلا هاور 2 (ديع مس يف

 لمع رحنلا موي مدآ نبا لمع ام» :لاق اي ّيبنلا ْنأ  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع -ج
 نإو ءاهراعشأو ءاهفالظأو اهنورقب ةمايقلا موي يتأتل ِهّنإو مد ةَقارُه نم هللا ىلإ ٌٍبحأ
 هاور .«أسفن اهب اوبيطف ضرألا ىلع عقي نأ لبق ناكمب لجو زع هللا نم عقيل مدلا

 ةيعورشم ىلع لدت بابلا ثيداحأو» :ثيداحألا هذه ركذ نأ دعب يناكوشلا لاقو

 مل مهاردلا نأو ءرحنلا موي هللا ىلإ لامعألا ٌبحأ اهّْنأو ءكلذ يف فالخ الو ,ةيحضلا
 , 05:9 ةيحضألا نم لضفأ حلاص لمع يف قفنت

 10 23٠١ 8ص 62ج « يناكوشلل «راطوألا ليند» (5905)

 ."ا86١ص 48ج «ينغملا» ةقفوشفلا]

 .9١٠؟ص هج « يناكوشلل «راطوألا لين» ةفيقنف] .8١٠١ص 20ج «. يناكوشلل «راطوألا لين» ةفيقعل]
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 : "9 يحضُملا وه نم -

 اهنأ انلق ءاوس ةيحضألاب فلكملا يأ - ةيحضتلاب ًاعرش بطاخملا يحضملاب ديرن

 رجلا لقاعلا ما ماجملا وه ةيحضتلاب ار بطاخملاو : او وأ ةدكؤم ةنئس

 نم سيل رفاكلاو ءٌةبرق اهنال هّقح يف نست الو رفاكلا ىلع بجت الف .ًايلام عيطتسملا

 مهرد يتئام كلمي نم وهو « ٌينغلا لإ اهب رمؤي الف «ريقفلا ىلع بجت الو . تابرقلا لهأ

 ىوس روكذملا باصنلا هتميق غلبت ًائيش وأ .«بهذلا نم ارانيد نيرشع وأ ةضفلا نم

 هيلع ناك ولو .هنع ينغتسي ال امو هحالسو هسرفو همداخو هتوسكو هب ثثأتي امو .هنكسم

 :'"'"'؟راغصلا نع ةيحضتلا 05

 ؟امهلام نم ةريغصلاو ريغصلا نع ةيحضتلا زوجت لهو

 :دمحأ نع ناتياور يلبنحلا بهذملا يف

 نم ءيش جارفإ هنأل ؛امهلام نم امهنع ةيحضتلا ةريغصلا وأ ريغصلا يلول سيل : (ىلوألا)
 .يعفاشلا بهذم اذهو زوجت الف .ةقدصلاو ةبهلاك ضوع الب امهلام

 ةفينح يبأ لوق اذُهو نيرسوم اناك اذإ امهلام نم امهنع يحضي نأ ٌيلولل نأ : (ةيناثلا)

 . كلامو

 ءيشب قدصتي .مل امهلام نم امهنع ةريغصلا وأ ريغصلا يلو ىحض ىتمو 1

 نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» . 78ص 4١ج «جاتحملا ينغم» .57-54ص هج «عئادبلا» (7704)

 .7١7ص ءيكلاملا يزج
 «ةيعرشلا ماكحالا نيناوق» «787ص 14ج «جاتحملا ينغم» 5121-271721 ص 28ج «ينغملا»د )71١09(

 .١73!/ص «,يكلاملا يزج نبال

 كانا



 :ًاعوطت نافضلا لاض ةقذضلا زوجي ال 'هنأل امهل امهرقوي لب :اهيتيضفأ قم

 :ةيحضتلا يف لجرلاك ةأرملا - 1848

 نست وأ بجت امك ءاهيلع نست وأ اهيلع بجتف «لجرلاك ةيحضتلاب ةبطاخم ةأرملا

 رفاسمللو ,ةكمب ٌجاحلل ةبحتسم ةيحضألاو» : يرهاظلا مزح نبا هيقفلا لاق . لجرلا ىلع

 ل اولعفاو» : ىلاعت هللا لوقل ةأرملاو دبعلا كلذكو «قرف الو ميقملل يه امك

 نم انركذ املو «هيلإ بودنم ريخلا لعف ىلإ جاتحم انركذ ا «ريخ لعف ةيحضألاو

 الو ءرضاح نم ًايداب مالسلا هيلع صخي ملو 000 ةيحضتلا يف دك كورلا لوق

 ميسا ورح نه اناجتالو دبع نم ًاّرح الو « ىثنأ نم نم ًاركذ الو .ميقم نم ًارفاسم

 .©5"ازوجي ال لطاب كلذ نم ءيش

 .©7«امهنيب لصفت ال لئالدلا نأ ةأرملاو لجرلا اهيف يوتسي طورش نم

 : ةيحضتلا ديرم ىلع هبانتجا بجي ام 414

 للك يبنلا نأ اهنع هللا يضع ةملس مأ نع (هحيحص)» يف ملسم 0 جرخأ

 ةرامتش نع كسميلف « , يّحضي نأ مكدحأ دارأو .ةجحلا يذ لاله متي أر اذإ» :لاق

 ١ ل

 : ةيحضتلا ديرم هبنتجي ام ىلع ثيدحلا ةلالد 6

 ةيرهاظلا لاق اذهبو رام لج اا 0 5 نأ

 «بيسملا نب ديعسو «قاحسإو .دمحأ نع رذنملا نبا هاكحو «ةليانحلا ضعب لوق وهو

 وهو «ميرحت ال هيزنت ةهارك هوركم هنإ يعفاشلا لاقو . يعفاشلا باحصأ ضعب لوق وهو

 7906 ص الج «ىلحملا» (789)

 ." 4ص هج «عئادبلاو ةفيضلدت

 . 184 ص ,1ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (5817)
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 ,(159"75هنع ةياور ىف كلام لوق

 «قارحإ وأ فتن وأ ريصقت و قلحب هتلازإ نم عنملا لمشي رعشلا ةلازإ نم عنملاو»

 سأرلاو ةناعلاو براشلاو طبإلا رعش عنملا اذه يف ءاوسو ؛كلذ ريغب وأ ةرونب هذخأ وأ

 ءازجألا لماك ةيحضتلا ديرم ىقبي نأ يهنلا يف ةمكحلاو .ندبلا روعش نم كلذ ريغو
 , 239 هينانلا نم قتعيل

 «ملسم حيحصل هحرش يف يوونلا» تكاةوكا١ 6ص 28ج «ينغملا» 0736ه ص ءالج «ىلحملا» ةفضتس)

 يزج نبال «(ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» . 787”ص «4ج (جاتحملا ينغم) 2 8١7١1ص ك6

 .؟١١5ص , يكلاملا

 .9١"7-١*8ص 217ج (يوونلا حرشب ملسم حيحص) (7؟17215)

 ها





 كياذ) حبإل)
 ( ثلا : ٌةس 5

 : ةيحضألا يف ءيزجي ام 65

 لحخديو . منغلاو .رقبلاو .لبإلا : يهو ماعنألا ةميهب ريغ ةيحضألا يف ءىرحي ال

 ,رقبلا نم عون سوماجلاو ,منغلا نم عون زعملاف ا تا رج و

 , '"3©ةاكزلا باب يف رقبلاو منغلا ىلإ كلذ مضي هن نأ ليلدب

 :(0527ةيحضألا نس - 1

 الإ ءىزجي ال : مهريغو ةلبانحلا لاق دقف «ةنيعم انس غلبت نأ ةيحضألا يف طرتشيو
 يف لخدو رهشأ ةّتس هل ام وه نأضلا نم ٌعذجلاو .هريغ نم ٌينثلاو .نأضلا نم ٌعذجلا
 تلخدو ناتنس اهل راص اذإ ةرقبلاو . ةيناثلا يف لخدو ةنس هل تمت اذإ زعملا ينثو .عباسلا
 .ةسداسلا ىف تلخدو نينس سمخ اهل لمك اذإ لبإلاو .ةثلاثلا يف

 : "35 ةدحاولا ةاشلا هنع ءىزحت امم

 ةئيمس تناك ولو ةدحاولا ةاشلا ءىزجت الو .دحاو نع ءىزجي نأضلا نم عذجلا

 .ةيفنحلا لاق اذهبو ءدحاو نم رثكأ نع ةنس نم رثكأ اهرمعو

 ,ةندب وأ ةرقب وأ ,ةدحاو ٌةاَش هتيب لهأ نع لجرلا حبذي نأ سأب ال : ةليانحلا لاقو

 ىحض دع ىبنلا نأل ؛ قاحسإو , يعازوألاو «ثيللاو «كلام لاق هبو .دمحأ هيلع صن

 ٠/١54 ص .هج «عئادبلا» ,77-5377ص .48ج «ينغملا» (3516)
 ,.573-5177؟صسص 3جف« ونغمل 0 ةفضتمف)

 ./١ص .هج «عئادبلا» 537١ ص «8ج «ينغملا» ةفضحف)

 ” عم»ع



 ةمادق نبا جتحاو .؛هتيب لهأو دمحم نع اذه هللا مسب» :لاقو امهدحأ بّرقف نيشبكب

 يضر  ةشئاع نع «هحيحص» يف ملسم هجرخأ امب ثيدحلا اذُه ىلإ | ةفاضإلاب يلبنحلا

 هللا مسب :لاق مث هج ا ٍشبكب ىتأ للك ّئبنلا نأ - اهنع هللا

 نبا جتحا امك .©""4)هي ىحض مث ءدمحم َ نمو دمحم لآو دمحم نم لّبقت مهللا

 يحضي هلك يبنلا دهع يف لجرلا ناك» :لاق بويأ يبأ نع هجام نبا ثيدحب ةمادق

 . ""9(نومعطيو نولكأيف هتيب لهأ نعو هنع د

 : (""""ةرقبلا وأ ةندبلا هنع ءىزجت ام 68

 يورو ؛.ملعلا لهأ رثكأ لوق اذهو «ةرقبلا كلذكو صاخشأ ةعبس نع ةندبلا ءىزجت

 «سوواطو .ءاطع لاق هبو  مهنع هللا يضر  دوعسم نباو ءرمع نباو « يلعو ةشئاع نع

 نب ديعس نعو .مهريغو ةيفنحلاو «لبنح نب دمحأو .يعفاشلاو ,«يعازوألاو ,يروثلاو

 .ةعبس نع ةرقبلاو «.ةرشع نع ءىزجي -ريعبلا وأ ةندبلا يأ  روزجلا نأ بيسملا

 نم وأ دحاو تيب لهأ نم ةرقبلا وأ ةندبلا يف نوكرتشملا ناك ًءاوسف اذه تبث اذإ

 مهضعبو «ةبرقلا ديري مهضعب ناك وأ .نيعوطتم ريغ وأ نيعوطتم اوناك ءاسو «مهريغ

 هريغ ةين هرضت الف هتين بسحو هبيصن هنع ءىزجي امنإ مهنم ٍناسنإ لك َّنأل ,محللا ديري
 . مهريغو ةلبانحلاو « ُيعفاشلا هيلع صن ام اذهو ءهبيصن يف

 نإف ؛ةيحضالاب ةبرقلا نوديري مهلك نوكرتشملا نوكي نأ نم ّدب ال :ةيفنحلا لاقو

 يأ نع ءىزجت مل ,ةيحضالاب ةبرقلا سيلو محللا رخآلا ضعبلا دارأو «مهضعب مهدارأ

 | .ةيحضألا ىون نم نع ىحض مهنم دحاو

 :بويعلا نم ةيحضألا ةمالس

 درو اذهلو ءبيط ًارفاو اهمحل نوكي ىتح بويعلا نم ٌةميلس ةيحضألا نوكت نأ يغبني
 نأ كي هللا لوسر ىهن» :لاق  هنع هللا يضر - ىلع نع يور دقف «ةبيعملا نع يهنلا

 .7١؟١5؟-١١1؟١ص ١1١٠ج (يوونلا حرشب ملسم حيحص) 517١" ص 24ج (ينغملا» ةفضتتق]

 . 1١9١ ص .7ج «هجام نبا ننس» 57١ ص .8ج «ينغملا» (؟819)

 .الا ص هج «عئادبلا» ت١5-9١5ص 28ج (ينغملا» ةفضفت)
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 نم رثكأو فصنلا وه ٌبضعلا :بيسملا نب ديعس نعو .«نذآلاو نرقلا بضعأب ىَحضُي
 بهذ ام وهو «نذألاو نرقلا بضعأب ةيحضتلا ءازجإ مدع ىلع ليلد هيفو .©""7كلذ

 هللا لوسر لاق :لاق  هنع هللا يضر  بزاع نب ءاربلا نعو .2""”هنذأ وأ هنرق فصن

 ءاهضرم نّيبلا ةضيرملاو ءاهروع نّيَبلا ٌءاروَعلا : يحاضألا يف زوجي ال عبرأ» :

 هاور «ىَقنَت ال يتلا ًءافجعلاو (ةياور يفو) ٌريسكلاو . اهجرع يأ  اهعلض نّيبلا ًءاجرعلاو
 ءيش ال يتلا ءافجعلا قاب نقتل يتلا 'ريسكلا ىتعممو ::""9نييسلا تاجصاو تنحا

 اذه يف ةدراولا بويعلا نأ ىلع اوعمجأ» :يوونلا مامإلا لاقو .""*اهل محللا نم

 ام اذكو ءاهب ةيحضألا ءىزجت ال تانيبلا جرعلاو روعلاو فجعلاو ضرملا يهو ثيدحلا

 .""*(لجرلا عطقو ىمعلاك اهنم حبقأ وأ اهانعم يف ناك

 : ""'9امهوحنو ءامحلاو يصخلا ءىزجي - 6

 ضر أجولاو (نيثوجوم نيشبكب ىحض) هلك يبنلا ْنأل ةيحضألا يف يصخلا ءىزجي
 بيطي «باطتسم ريغ وضع باهذ وه ءاصخلا نألو . هاتيصخ تعطق امو «نيتيصخلا

 .نمسيو رثكيو هباهذب محللا

 ةريغصلا يهو ٌءامصلا ءىزجتو .نرق اهل قلخي مل يتلا يهو ٌءامجلا ءىزجتو

 .ًاعوطقم وأ ًةقلخ كلذ ناك ًءاوس ءاهل بنذ ال يتلا يهو ءارتبلا ءىزجتو ءنذألا

 : ةيوقثملا وأ نذألا ةقوقشم هركت 2-7

 هللا يضر - يلع نع يور امل اهنم ٌءيش عطق امو ةبوقثملا وأ نذألا ةقوقشم هركتو

 لين» . يذمرتلا هححصو .ةسمخلا هاور :لاقو «راطوألا لين» يف يناكوشلا هركذ يلع ثيدح )77١(

 نرقلا روسكملا هنأب ءنرقلا بضعأ : ىنعم .ريثألا نبال «ةياهنلا» يفو . 6"1 ص .6ج «راطوألا

 ."ج يثألا نبال «ةياهنلا» رظنا .رثكأ نرقلا يف هنكلو .ًاضيأ نذألا يف بضعلا نوكي دقو

 .؟١360ص

 .5١١ص .هج ؛يناكوشلل «راطوألا لين» (؟575)

 .5١11-١١ه©ص .هج « يناكوشلل «راطوألا لين» (7"3*)

 . "7-09 همللص ءالج «ىلحملا» ةفضقخ)

 .577-5176"ص .4ج «ينغملا» «72١1١ص هج هراطوألا لين» (1776)

 .570-5377ص «8ج (ينغملا» (77)

 هه



 الو ةلباقمب يحضن الو .نذألاو نيعلا فرشتسن نأ نكي هللا لوسر انرمأ» :لاق هنع

 :لاقو «ينغملا» يف ةمادق نبا ثيدحلا اذه ركذ .«ءاقرش الو .ءاقّرخ الو «ةربادم

 ةبوقثم : ءاقرخلاو «نذألا ةرخؤم ةعوطقم :ٌةربادملاو ,نذألا فرط عوطقم يه : ةلباقملاو»
 ٌءازجإلا لصحيو هيزنت يهن اذهو :ةمادق نبا لاق مث .«نذألا ةقوقشم :ءاقرشلاو .نذألا

 ملاس دجوي داكي ال ذإ ءٌقشي كلذ نم ةمالسلا طارتشا نألو ؛ًافالخ هيف ملعن الو ءاهب
 ,. "هلك اذه نم

 ١867 - ”9ةيحضألا دلو :

 همكح .اهل اعبت نوكي اهّدلو ْنِإف ,تدلوف رحنلا موي اهحبذيل ةيحضأ نّيَع نمو
 لاق هبو ,ةلبانحلا ٌبهذم اذهو .هدعب ثدح وأ نييعتلا نيح ٌكامح ناك ءاوس اهمكح

 . ىعفاشلا

 ًاحوبذم مهيلإ هعفد ُهحبذ نإو ءاّيح نيكاسملا ىلإ هعفديو هحبذي ال : ةفينح وبأ لاقو

 بهذم ىلعو . نيكاسملا ىلإ هعفد همزلف هتيحضأ ءامن نم هنأل ؛هحبذب هصقن ام شرأ عم.

 .همأ يف مكحلا وه امك رحنلا مايأ يف ةيحضألا دلو حبذي ةلبانحلا

 .575ص ,8ج «ينغملا» (7771)

 ."5178-579ص «8ج «ينغملا» ةقفضقف)

 فنا



 جرن تبلل

 :اهطورشو ةيحضتلاب دوصقملا 4

 يأ ةيحضتلا هيلع نمب قلعتي ام (اهنم) اهطورشو .ةيحضألا حبذ ةيحضتلاب دارملا

 .ةيحضتلا تقوب قلعتي ام (اهنم)و ءيَحْضُملا

 : ةيحضألا حبذي نمو يحضملا طورش -66

 : حبذلا دنع ةيحضالا ةين : ًالوأ

 ءىزجت الف .حبذلا دنع ةيحضألا ةين يحضملا يوني نأ ةيحضتلا يف طرتشي

 حبذلا دنع لوقي نأ يحضملا ىلع سيلو ,ةينلاب الإ ةيحضألل حبذلا نيعتي الف «ةينلا

 نأ يف ًافالخ ملعأ ال :ةمادق نبا لاق .كلذ يف ءىزجت ةينلا نأل ؛ةيحضألا هذُه نمع
 , ""9نسحف هنع يحضي نم ركذ نإو .ءيزجت ةينلا

 : 0 ملسم اهحبذي : ًايناث

 مهو ةبرقلا لهأ ريغ اهالوتي الف ةبرق اهنأل ؛ملسم الإ ةيحضألا حبذي ال نأ بحتسي

 بهذم اذهو ,ةهاركلا عم زاج اهحبذ يف ًايمذ ةيحضتلا هيلع نم بانتسا نإف ؛نوملسملا

 .رذنملا نباو ءروث يبأو .يعفاشلا لوق وهو ةلبانحلا

 كلذ هرك نّممو . كلام لوق وهو .ملسم الإ اهحبذي نأ زوجي ال :دمحأ نع يكحو

 ."١514ص 28ج «ينغملا» الا ضص ,8ج «عئادبلاو ةفضخلا

 ."م١8ص 27ج «ىلحملا» 51٠١. ص .8ج «ينغملا» (3؟90)

 عها/



 .- مهنع هللا يضر  رباجو .سابع نباو يلع  ملسملا ةيحضأ يمذلا حبذ ةهارك يأ

 .نيريس نباو .نسحلا لاق هبو
 هل زاج نم نأب ؛ةهاركلا عم ملسملا ةيحضأل يمذلا حبذ زاوج ةمادق نبا جتحاو

 ام ىلوتي نأ زوجي رفاكلا نأ امك .ملسملاك ةيحضألا حبذ هل زاج «ةيحضألا ريغ حبذ

 هتيحضأ حبذ أضيأ ملسملل ىلوتي نأ هل زوجيف .دجاسملا ءانبك ملسملل ةبرق ناك

 :ةأرما وأ ناك الجر هديب هتيحضأ حبذي نأ يحضملل بحتسي :ًالاث - ١مها/

 نينرقأ نيشبكب ىحض لك يبنلا نأل هديب هتيحضأ حبذي نأ يحضملل بحتسيو
 نأ تدارأ اذإ ةأرملا ىلع يرسي بابحتسالا اذهو .©"'7ةفيرشلا هديب امهحبذ نيحلمأ

 بحتسيو» :- ىلاعت هللا همحر يسلدنألا مزح نبا لاق . لجرلا ىلع يرسي امك يحضت

 هرمأب اهرحن وأ اهحبذ نإف هديب اهرحني وأ هتيحض هتيحضأ حبذي نأ 0 و

 , ”59كلذ هأزج ارج ( ىباتك أ هريغ ملسم

 :(7 يذلا دنع ةيمستلا 10 1

 ناك كلذكو «ربكأ هللاو ءهللا مع :لاق ةتيحضأ حبذ اذإ ناك لي يبنلا نأ

 ةيمستلا نأ يف الو ًافالخ اذه بابحتسا نم ملعن الو :ةمادق نبا لاقو 0 0

 .كلو كنم اذه مهللا» :لاقف ةيمستلا ىلع داز نإو .هأزجأ ةيمستلا يسن نإو .ةئزجم

 . ملعلا لهأ رثكأ لاق هبو نسح اذهف .«نالف نم وأ ينم لّبقت مهللا

 : ةيحضتلا تقو 4

 ةالص رادقم ىحضألا ديع نم لوألا مويلا راهن نم ىضم اذإ ةيحضتلا تقو لوأ

 .ةالصلا سفن ريدقتلا اذه يف ربتعي الو ,ةيحضألا حبذ تقو لوأ 005 هتبطخو ديعلا

 . ةبطخلاو ةالصلا هب ءىزجت ام فخأ يف ةبطخلا عم تقو نم هقرغتست ام ربتعملا امنإو

 .ةيعفاشلاو .ةلبانحلا بهذم اذهو . .مهريغو ىرقلاو رصملا لهأ نيب اذه يف قرف الو

 ةبطخو ةالصلا نم مامإلا غ غارف دعب راصمألا -يف ةيحضتلا تقو رابتعا ىلوألاو .رذنملا نباو

 , (""ديعلا

 . 738١ ص «الج «ىلحملا» ةفرغقف) .١514ص «4ج «ينغملا» ةفيضقللا

 . 519317/-575ص :48ج ؛ينغملا» (4*78) .١514ص 48ج «ينغملا» (73م»م)

 فول



 مايأ نوكتف قيرشتلا مايأ نم يناثلا مويلا رخآ وهف ةيحضتلا تقو رخآ امأ

 رشع يداحلاو رشاعلا مايأ يأ  هدعب نامويو .ديعلا نم لوألا مويلا : مايأ ةثالث رحنلا

 يبأو «سابع نباو ءرمع نباو , يلعو ءرمع لوق اذهو . ةجحلا يذ نم رشع يناثلاو

 دحاو ريغ نع ةثالث رحنلا مايأ :لبنح نب دمحأ لاق ؛ةلبانحلا بهذم وهو «سنأو «ةريره

 : يلع نع يورو . ةفينح يبأو , يروثلاو ,كلام لاق اذهبو ءةلك هللا لوسر باحصأ نم

 ءاطع لوق وهو .يعفاشلا بهذم وهو .قيرشتلا مايأ رخآ وه ةيحضتلا تقو رخآ نأ
 , 2*9 سحلاو

 : (5775) هتبح ذأ محلب حضملا هلعفي ام 0

 ام :ةيفنحلا لاقو .زاج اهثلث نم رثكأ هسفنل ىقبأ نإو ءاهثلثب قدصتيو ءاهثلث يدهيو

 . لضفأ وهف ةيحضألا محل نم هب قدصتلا رثك

 (”70؟ةيحضألا نم ًائيش هترجأ نع الدب رازجلا ىطعي له 5

 .ةيحضألا حبذ يف هترجأ نع الدب ةيسفألا نم انيع راوجلا نطعياألا ةلياتحلا لاق
 ةيحضألا نم ًائيش رازجلا ىلإ عفد نإ نكلو .يأرلا باحصأو .يعفاشلا لاق اذهبو
 هنأل ؛ ىلوأ وه لب هريغك وهف ذخألل قحتسم هنأل ؛سأب الف ةيدهلا ليبس ىلع وأ .هرقفل

 :اهيلإ هلق اعيازو اهو نقاب
 ("”؟اهدلج وأ ةيحضألا محل نم ءيش عيب زوجي له - ١87

 تناك ءاوس ءاهدلج الو اهمحل ال ةيحضألا نم ءيش عيب زوجي ال : ةلبانحلا لاق

 اذهو .اهنم ًائيش عيبي الو اهعيبي ال :دمحأ مامإلا لاق .اعرطت تناك وأ دمار اةنخاو

 قيرفت ىرجم ىرجف هريغو وه هب عفتني هنأل ؛ يعازوألا نع اذه وحن يورو .الخنمو
 . محللا

 . 57ص .8ج «ينغملا» (؟85) .578ص .48ج «ينغملا» (3780)

 . 517-570 4ص .8ج «ينغملا» (7318) . "74ص .4ج «ينغملا» (38890)

 3 نلا



 :رمع نبا نع اذه يورو . هنمثب قدصتيو ةيحضألا نم ءاش ام عيبي : ةفينح وبأ لاقو

 ةمادق نبا نأ الإ ,ءقاحسإو دمحأ نع رذنملا نبا هاكحو .هنمثب قدصتيو دلجلا عيبي

 ملف ىلاعت هلل هلعج هنأل ؛اهدلج الو اهمحل ال ةيحضألا نم ءيش عيب زوجي مل يلبنحلا

 ءزج هنأل ؛هيف فالخ ال :لاقو ةيحضألا دلجب عافتنالا زاجأ هنأ الإ ,فقولاك هعيب زجي

 نايلصيو امهتيحضأ دلج ناغبدي قورسمو ةمقلع ناكو ؛ محللاك هيف عافتنالا هل زاجف اهنم

 7 . هيلع
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 ثلاثلا بابلا

 مايصلا

 :لوصف ةثالث ىلإ بابلا ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت - 5

 ضورفملا مايصلا :لوألا لصفلا

 ثحابم ةرشع ىلإ لصفلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت - ا

 هتمكحو هلضف نايبو موصلا ةيعو رشم :لوألا ثحبملا

 94/41١ - ناضمر رهش مايص لضف - 48٠١ - هتيعورشم ليلد 418  موصلا فيرعت -

 . موصلا ةمكح

 ناضمر رهش توبث : يناثلا ثحبملا

 ءوبث :ًالوأ - 484 - اهنع رابخإلاب وأ ةيؤرلاب ناضمر رهش توبث 487 - :ديهمت -7
 ءادتبا تابثإ يف ةيكلفلا تاباسحلا ال ةيؤرلا دامتعا يف ةمكحلا 4/826  ةيؤرلاب ناضمر رهش

 - كشلا موي مايص - 4817 - نايعش رهش لادكإب ناضمر توبث :ًايناث - 985 - هئاهتناو ناضمر

 هتيؤر نع ربخلاب ناضمر لاله توبث : : ثلاث 488  ؟هدحو لالهلا ىأر نم موصي له -4
 بهذم 447 - ةيعفاشلا بهذم 44١ - ةيفنحلا بهذم 44٠  رابخإلا اذه يف طرتشي

 ل ارا حلا سي ل

 رهش ءاهتنا - 948 - ناضمر هب تبثي يذلا ربخلا يف حجارلا لوقلا - 417  ةيرفعجلا بهذم
  ةيرهاظلا دنع ١٠١١  ةيفنحلا دنع 4949 - روهمجلا دنع :هؤاهتنا هب تبثي امو ناضمر

 ربخب لاوشو ناضمر لاله تبثي له ٠٠١7  ناضمر ءاهتنا هب تبثي اميف حجارلا لوقلا ١
 ارا يعل. ةاباكفلا بهذم  ج  ةيعفاشلا بهذم ب  ةيفنحلا بهذم أ ؟ةأرملا
 نم رطفي له - ٠٠١4  حجارلا لوقلا - ٠٠١  ةيرهاظلا بهذم -و - ةيكلاملا بهذم - ه -

 عكا



 - ؟يضاقلا مكح لاوشو ناضمر لاله توبثل طرتشي له - ١٠٠ه  ؟هدحو لاوش لاله ىأر

 يضاقلا مكح طارتشا مدع ليلعت - 1٠١١17 - يضاقلا مكح طارتشا مدع :وه باوجلا 5

 مامأ دهشي نأ لالهلا ىأر نم مزلي له ٠٠١4 - لالهلا توبثب يضاقلا مكح فييكت - - ٠٠١4

 مكح ةفلاخم 1١11 - ؟لالهلا ةيؤرب يضاقلا مامأ ةداهشلا بجت اذامل - ٠١٠١  ؟يضاقلا

 - 1١117  لاوش لاله توبث مدعب يضاقلا مكح ةفلاخم 1١١7 - لالهلا توبث مدعب يضاقلا

 مكح نم انفقوم يف حجارلا - ١١١4  لاوش وأ ناضمر لاله توبشب يضاقلا مكح ةفلاخم

 فالتخا 1١15  ؟باسحلاب لالهلا تابثإ زوجي له - ٠١١6  لالهلا نأشب يضاقلا

 ١١١9 - ةلبانحلا بهذم ٠١١4 - ةيفنحلا بهذم ٠١17 هيف ءاهقفلا ءارآو .علاطملا

 دلب نم لاقتنالا - ٠١١57  حجارلا لوقلا - ٠١71١  ةيعفاشلا بهذم - ٠١٠١ ةيكلاملا بهذم

 . سكعلابو هريغ ىلإ ةيؤرلا

 مايصلا بوجو طورش :ثلاثلا ثحبملا

 يبصلا رمأ 1١75- ٍغولبلا : اناا ٠6  مالسإلا :ًالوأ - 1١74  ديهمت ١٠م

 ضيحلا نم ةراهطلا ابار ٠ 78 - لقعلا :ًاعلاث ٠١97 00 موصلاب ةيبصلاو

 وأ ضئاحلا ةراهط ٠٠ - موصلا راهن ءانثأ اثدح اذإ سافنلا وأ ضيحلا - ٠١١9 سافنلاو

 ضفئاحلا - ٠١9 ع ءاسفنلاو ضئاحلا ىلع ءاضقلا بوجو ةيفيك - ٠١ ٠  ناضمر راهن يف ءاسفنلا

 . لستغت ملو اليل اهضيح عطقنا اذإ

 راطفإلا يف ةصخرلا : عبارلا ثحبملا

 باولو يشورملا : هناك 7٠ه  زوجعلاو ريبكلا خيشلا : : ًالوأ - 1١74  ديهمت ١٠١م

 :ًاعبار - ١٠م ةقاش .هتعنبص تناك نه: : اعلاث ١٠١ ماص اذإ ضرملا فاخ اذإ حيحصلا

 - عضرملاو لماحلا : انها داك رفاسملا :ًاسماخت ١١و شطعلاو عوجلا هبلغ نم

 روذعملا رطف نع ةيدفلا ٠- يي ٍلاتقلا يف رطفلا - ٠ ٠ 47 - ةرجأتسملا عضرملا 0١

 دقت ًانيغ اهجارختإ زاوج .ةيدفلا يف حجارلا - ٠١ 45  اهرادقمو

 موصلا ناكرأ : سماخلا ثحبملا

 وأ موصلا يف نكر يه له .ةّينلا :ًالوأ - ٠١47  موصلا ناكرأ - ١١45  ديهمت 8

 نجح لقا 6 ةينلا تقو - ٠١49 - موصلا ةحصل طرش ةينلا - ٠١44 ؟هتحصل طرش

 نع كاسمإلا : : ًايناث ٠١91 - ةددرتملا ةينلا - ٠١67  ةينلا نييعت - ١٠١8١ - ؟موي لكل ةينلا

 . كاسمإلا نامز - ٠١685 - هنامزو تارطفملا

 هذ



 نالطبلا عناومو اهيف بحي امو موصلا تالطبم : سداسلا ثحبملا

 :بلاطم ةثالث ىلإ ثحبملا ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت - 6

 اهيف بجي امو موصلا تالطبم لوألا بلطملا

 :عورف ةسمخ ىلإ بلطملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت -5

 هفوج ىلإ مئاصلا هلخدي ام :لوألا عرفلا

 ةيميت نبا لوق - ٠١54  برشلاو لكآلا ريغ :ًايناث - ١١88 - برشلاو لكألا :ًالوأ - ٠١
 قاشنتسالاو ةضمضملا ١١57 - هنم زرحتلا نكمي الام ١٠١51١  ةيرهاظلا بهذم ٠١66

 .ةأرملا جرفو لجرلا ليلحإ يف ريطقتلا - ٠١584  نانسألا يف ماعطلا اياقب - ٠١77

 ٠056 حورجلا مدو .ةضاحتسالا مد : ًايناث 9 65  سافنلاو ضيحلا مد :الوأ -

  - 7ةماجحلاب مدلا جورخ :ًاثلاث -  - 1١54.ءيقلا جورخ :ًاعبار

 هب قلعتي امو عامجلا :ثلاثلا عرفلا

 - ٠١7/١ - عامجلاب اهموص داسف يف لجرلاك ةأرملا - ٠١7٠١  هتجوز لجرلا عامج 8

 - ١٠ا/*  ةمئان يهو هتأرما لجرلا عامج - ٠١1/7  جرفلا نود اميف هتجوز لجرلا عامج

 - ٠١ ا/8  دحاو موي يف هراركت -أ : عامجلا راركت - 1٠١1/4 - ةمئاص يهو هتجوز أطي نونجملا

 رطفأ //1١1   رطفلل رذع امهدحأل أرط مث هتجوز عماج - ١١175  ةقرفتم مايأ يف هراركت - ب

 ؟ةرافك هيلع له .هدحو لالهلا ىأر نم عامج ٠١1/8 - ؟ةرافك همزلت له .عماج مث لكألاب

 مئاصلا ليبقت - 1٠١81  ءاسنلا ةقحاسم ١١8٠  ةلأسملا هذه يف ةيميت نبا قارس 1.١

 مكح همكح نوكي ام - ٠١84  ةيكلاملا بهذم - ٠١87  ةيرهاظلا بهذم 1١487 - هتجوز

 له /٠١41   حجارلا لوقلا - ٠١87 - ؟نيمئاصلا نيجوزلل ليبقتلا لحي له ٠١86  ةلبقلا

 رظنلاب موصلا دسف اذإ ةرافكلا بجت له ٠١84 - ؟ةأرملا ىلإ هراركتب وإ رظنلاب موصلا دسفي

 كاسمإلا همزلو رطفأ نم - ٠١90  ؟هموص دسفي له ءركفتلاب مئاصلا لازنإ - 1١84 - ؟هراركتو
 .هموص دسفي مل ابنج حبصأ نم ١١941١  هعامج مكح امف هموي ةيقب

 ةدرلا : عبارلا عرفلا

 . هتدر ببسب هتاف ام ءاضق مالسإلا ىلإ داع اذإ دترملا ىلعو  موصلا دسفت ةدرلا ١ 4 ؟
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 ةينلا لدبت :سماخلا عرفلا

 .رطفأو هموص دسف دقف راطفإلا ىون نم - ١97

 مايصلا نالطب عناوم :يناثلا بلطملا

 - أطخلا نم ىلوألا ةروصلا - ١٠١45  أطخلا :الوأ - ١١48 - عناوملاب دوصقملا 4

 ةعبارلا ةروصلا - ٠١949  أطخلا نم ةثلاثلا ةروصلا - ١١94  أطخلا نم ةيناثلا ةروصلا ٠17

 ١١١7  اهموص ةيسان يهو ةأرملا نم عامجلا ١١١١ - نايسنلا :ًايناث - ١١٠١  أطخلا نم
 .ةاركإلا :ًانلاث

 ةرافكلاو ءاضقلا : عباسلا ثحبملا

 :نيبلطم ىلإ ثحبملا ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت - ١٠١

 ءاضقلا : لوألا بلطملا

 مامإلا لوق - ١١١5  ءاسفنلاو ضئاحلا يضقت ىتم - ١١١8  ءاضقلا بجي ىتم

 تقو 1١١١94  ةيفنحلا دنع ءاضقلا تقو - ١١١  ءاضقلا بوجو ليلد /1١١1- مزح نبا

 .ءاضقلا يف عباتتلا - ١١١١ - ةلبانحلا دنع ءاضقلا

 ةرافكلا : يناثلا بلطملا

 بوجو ىلع ليلدلا *١١١-  ؟نوكت مبو ؟ةرافكلا يه ام ١١١1 - ديهمت 0١

 مايص باستحا 1١1١1١6 - مايصلا ىلإ لقتنا ةبقر دجي مل اذإ - ١١١84  ةرافكلا يف بيترتلا

  ماعطإلا ةيفيك - ١١١8  ماعطاإلا رادقم 11117 - ماعطإلا - ١١15  ةلهألاب ةيرهشلا

 . ماعطإلا يف ةيرهاظلا بهذم - ١١٠١  ؟ماعطإلا نع الدب ةميقلا جارخإ زوجي له - 84

 موصلا يف حابيو هركيو بحتسي ام :نماثلا ثحبملا

 مايصلا تابحتسم :لوألا بلطملا

 ليج 06 د سيكشو نوسلا ريغات ليلو ناو يخاف نوفشلا «الوآخ 1
 ١١755  ردقلا ةليل بلط ١١78  راطفإلا دنع هلوقي ام - ١١75  ؟رطفي اذام ىلعو طفلا

 . هوحنو بذكلا نم هنوصو ناسللا ظفح /1١١171- - ناضمر يف فاكتعالا
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 مايصلا تاهوركم : يناثلا بلطملا

 - ١١700  قاشنتسالاو ةضمضملا يف ةغلابملا - ١١78  ناضمر يف لاصولا : الوأ 148

 . ةجوزلا ةرشابم

 مايصلا تاحابم :ثلاثلا ثحبملا

 ١ - بنجلاو ءاسفنلاو ضئاحلا لاستغا ريخأت :ًالوأ - ١١7 - كاوسلاب كوستلا -
 *١١- مئاصلا سأر ىلع ءاملا بص وجسده  84*١١ الب لستغملا فوج ىلإ ءاملا لوخد

 دمعت ١١8 - .ماعطلا قوذ

 مايص هيلعو تام نم : عساتلا ثحبملا

 ءاضقلا ناكمإ لبق رذعل هرطفأ ام مايص هيلعو تام نم :لوألا بلطملا

 هنع ماعطإلاب ىصوأ اذإو - ١١8 - ءاضقلا ناكمإ لبق تام نم ىلع ءيش ال

 . ةيفنحلا دنع هتيصو تحص

 ءاضقلا ناكمإ دعب رذعل هرطفأ ام مايص هيلعو تام نم : يناثلا بلطملا

  ةيعفاشلا بهذم ١١4١  ةيفنحلا بهذم ١١4٠  ءاضقلا ناكمإ تالاح 089

 - ةيرفعجلاو ةيديزلا بهذم - ١١44 - ةيرهاظلا بهذم ١١847  ةلبانحلا بهذم 5

 ليلدلا - ١١48 - لوألا ليلدلا - ١١417 - هتلدأو حجارلا لوقلا - ١١47 ميقلا نبا يأر- 696

 . حجارلا لوقلا - ١١575  ؟تيملا نع هب موصلا صتخي لهو يلولاب

 تامو رذع ريغل رطفأ نم :ثلاثلا بلطملا

 ءاضقلا ناكمإ دعب تام اذإ - ١١64  ءاضقلا همزل رذع ريغل ناضمر يف رطفأ نم - ١6
 .ءاضقلا ناكمإ لبق تام اذإ - ١١60  ءاضقلا لبقو

 تاضمر رهش ىف فاكتعالا :رشاعلا ثحبملا

  هتدم - ١١69  هتدمو هتاقوأ - ١١64 - هتيعورشم  6١١ا/  فاكتعالا فيرعت
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 رشعلا فاكتعا رذن نم - ١١51١ - عوطتلاو رذنلا يف هئاهتناو هئادتبا نييعتب هتدم ديلحت

 ةيرحلا الو ةروكذلا طرتشت ال - ١١57  فاكتعالا ةحص طورش - ١١57 - ناضمر نم رخاوألا

 ةحصل موصلا طرتشي مل نم ةجح - ١١55 - موصلا طرتشيو - ١١56 - ةينلا طرتشتو - - 1١١155

 دجسملا يف فاكتعالا نوكي نأ - 1١58 - موصلا طارتشا مدع حجارلا - ١١517  فاكتعالا

 دجاسملا لضفأ - 1١7١  لجرلل فاكتعالل اناكم دجسملا طارتشا يف فالخ ال - 1159

  فاكتعالاب هتجوزل جوزلا نذإ :ًالوأ - 1117 - هطورشو ةأرملا فاكتعا - ١١7/١  فاكتعالل

 دجسملا طرش ١١174  فاكتعالاب هتجوزل هنذإ نع عوجرلا جوزلل سيل حجارلا *١7-

 حجارلا لوقلا - ١١15  ةيعفاشلاو ةلبانحلا بهذم - ١١1/8  ةيفنحلا بهذم :ةأرملا فاكتعال

 تاروظحم ١١14  حجارلا لوقلا ١١178  هفاكتعا يف فكتعملا هلعفي ام ١١17

 عورتا ناري ورا تا بج ا طاطا ناكم نم جورخلا :الوأ - ١١8٠  فاكتعالا

 نم جورخلا يف ةأرملل راذعأ - ١١87 - اهفاكتعا لحم نم ة ةأرملا جورخ ١١87- - هلجأ نم

 ءاضقل اهجورخ -ب ١١88  فاكتعالا عنمت ال ةضاحتسالا - ١١84 - ضيحلا :اهفكتعم

 ءاضقل جرخت عوطتلا فاكتعا يف - /١١481  ةافولا ةدع لثم نئابلا قالطلا ةدع - ١١85  ةدعلا

 : يناثلا روظحملا :ايناث - ١١84  اهفكتعم ىلإ عوجرلا يف رايخلا اهلف تهتنا اذإ مث اهتدع

 1ك ا ب اب ف مال عامجلا

 هرثأو أو هوحنو ليبقتلا - ١١4١ - جرفلا يف عامجلا نود اميف ةرشابملا :اثلاث - ١١40  اهفاكتعا

 لعف - ١١191 - ةرشابملاو عامجلاب اهفاكتعا داسف يف لجرلاك ةأرملا - ١157 - فاكتعالا يف

 فاكتعالا يف بجي ام - ١١4  حجارلا لوقلا - ١١45  هاركإ وأ نايسنب فاكتعالا تاروظحم

 اهجوز سأر لجرت وأ بيطت نأ ةجوزلل - 11417 هفاكتعا يف فكتعملل حابي ام ١١45 - دسف اذإ

 ١١٠١  فاكتعالا ىف طورشلا - 1١١49  فكتعملا اهجوز روزت نأ ةجوزلل - ١١194

 .فاكتعالا يف طورشلا نوزيجي ال ةيكلاملا - فاكتعالا يف طورشلا اوزاجأ ةلبانحلاك ةيعفاشلا

 (عوطتلا موص) ضورفملا ريغ موصلا : يناثلا لصفلا

 طورش- 150412 هتيعورشم:ليلد .ا#“ ل عوطتلا موص لحم .””2د هفيرعت ١

 ١ 0 هك و روس د نصل 0 موص

 0 ل مايص ا اولا

 - حجارلا لوقلا - ١71١6  ؟همامتإ همزلي له عوطتلا موص يف لخد نم ١1١١4  حجارلا
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 .ًاعوطت ةمئاصلا هتجوز رطفي نأ جوزلل - 1777 - اهجوز نذإب ًاعوطت موصت ةأرملا 5

 اهمايص نع يهنملا مايألا :ثلاثلا لصفلا

 لابقتسا :ًايناث - ١77١  كشلا موي مايص يف حجارلا - ١5114  كشلا موي :ًالوأ 2-4
 - ١777  نابعش نم فصنلا دعب مايصلا نع يهنلا :ًاثلاث - ١157١ - نيموي وأ موي موصب ناضمر
 : ًاسداس - ١774  قيرشتلا مايأ مايص نع يهنلا :ًاسماخ ١75 - ديعلا يموي مايص نع يهنلا
 - موصلاب تبسلا موي دارفإ لع نيعلا :ًاعباس - 11976 - ًادرفنم ةعمجلا موي ماب نع وبلا

 زورينلا موي مايص :ًارشاع - ١718 - رهدلا موص :ًاعسات 1١777 - بجر موص :ًانماث - 5
 .رافكلا دايعأو

 هنع يهنم ءيشب نرتقملا مايصلا نع يهنلا : عبارلا لصفلا

 اذه مكح ١79١ - موصلا يف لاصولا :ًالوأ - ١70 - يهنلا اذهب دوصقملا -6
 نع تمصلا عم موصلا :ًايناث - 177 موصلا يف لاصولا مكح يف حجارلا - 117 - مايصلا
 .ايركز موي موص :ًاثلاث - ١74 - مالكلا

 عبارلا بابلا

 جحلا

 .ًالصف رشع دحأ ىلإ بابلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت 7 8

 هتمكح نايبو هتيضرف لئالدو جحلا لئاضف :لوألا لصفلا

 - ةرمعلاو جحلا لئاضف يف ةحيرص ثيداحألا لئالد ١77  جحلا لئاضف 2-5

 وأ روفلا ىلع هبوجو له ١74٠ - جحلا بوجو ةيفيك - ١74  جحلا ةيضرف لئالد -_- 

 ا لا جحلا ءادأ ىلإ ةردابملا بحتسملا - 17141 - ؟ي ىخارتلا ىلع

 فيا عشا يك واما 517 عامك 11 ًامثآ ناك تام ىتح هتعاطتسا

 جحلا بوجو طورش : يناثلا لصفلا

 :نيثحبم ىلإ لصفلا ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت 6

 ءاسنلاو لاجرلا معت يتلا طورشلا :لوألا ثحبملا

 - ١744 - ةعاطتسالا :ًايناث - ١1417  ةيرحلاو ,لقعلاو .غولبلاو ,مالسإلا :ًالوأ - 5
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  ةكم نع دعب نمل ةلحارلا طرش - ١748 - هب ققحتت امو ةعاطتسالاب دوصقملا يف حجارلا

 - ١187 - ةلحارلاو دازلاب دوصقملا - ١76١ - ؟ةلحرلاو دازلا لذبب ةعاطتسالا تبثت له 6١

 -1١784- ؟جحلل هلاومأ عيب صخشلا مزلي له ١١8 د ع

 ندبلا ةحص :ًاعبار - ١765 قيرطلا ةمالسل لاملا ذب: 1788 - قيرطلا نم أ طرش : ًاعلاث

 - جحلا يف ةباينلا - ١58 - هتقو يف جحلا كاردإ ناكمإ : ًاسماخن - /١761 - رفسلا ةمرحو

 طورش - ١7١  هنع بيني نأ هلامب رداقلا البقتسمو ارضاح هندبب جحلا نع زجاعلا ىلع 2-4

 نع ةباينلا يف لجرلاك ةأرملا - ١517  تيملا نع جحلا يف ةباينلا - ١511  جحلا يف ةباينلا

 . جحلا

 ءاسنلاب ةصاخلا جحلا بوجو طورش : يناثلا ثحبملا

 ١7 - نيبلطم ىلإ ثحبملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت :

 اهعم مرحم محر وذ وأ اهجوز اهعم نوكي نأ :لوألا بلطملا

 - ةيكلاملا لوق - ١558  ةيعفاشلا لوق :ًالوأ :طورشلا هذه يف ءاهقفلا لاوقأ 6

 ةيفنحلا لوق - ١1759 - ةلبانحلا لوق - ١754 - ةيديزلا لوق - ١7517 - ةيرهاظلا لوق 5

 مهجاجتحا ىلع باوجلا - ١717/7  اهتلدأو لاوقألا ةشقانم - ١717/١  ةيرفعجلا لوق - 1١137١

 دري ام #/١1717  - برحلا راد يف تملسأ نم ىلع سايقلاب مهجاجتحا ىلعو «.يدع ثيدحب

 مدعل ةيرهاظلا هب جتحا ام ىلع درلا - ١510/4 - ةقث ةأرما اهعم ناك اذإ ةأرملا جحب نيلئاقلا ىلع

 جتحا ةأرملا عم مرحملا وأ جوزلا دوجو طارتشا نم ١11  ةأرملا عم مرحملاو جوزلا طارتشا

 جوزلا ماقم نمقي تاقث ءاسن ةقفرب ةأرملا جح ١171/5 - طرشلا اذهب ةحيرصو ةحيحص ثيداحأب

 0 ةلوبقم ةجحب لوقلا اذهل جاجتحالا نكمي مرحملا وأ

 وه نم - ١1١8٠١ - مرحملا وأ جوزلا طرش يف زوجعلاو ةباشلا نيب قرف ال - ١١1/94 حجارلا

 اهلي ةرككذأ مرحملا يف طرتشي - 1187 - ةملسملل مرحمب سيل رفاكلا ١781 - ؟ ؟مرحملا

 - 1١1786 - رفسلا اذه يف ثيداحألا - ١784  مرحملا هيف بجي يذلا رفسلا - ١787 القاع

 - لبنح نب دمحأ مامإلاو يوونلا مامإلا لوق - ١1785 - ثيداحألا يف رفسلا تافاسم فالتخا

 جوزلا ىلع بجي له - ١1784 - هيلع بترتي امو دمحأ مامإلا لوق وه حجارلا لوقلا - 817

 - ١14١ - روهمجلا لوق - ١74 - ةيرهاظلا لوق  ؟اهجح رفس يف ةأرملا ةبحاصم مرحملا وأ

 - هتاقفن هل تلذب ولو جحلا رفس يف ةأرملا عم مرحملا وأ جوزلا جورخ روهمجلا دنع بجي ال

 ىلع بجي له ١197 - جحلا رفس يف مرحملاو ةجوزلا جورخ ةلأسم يف حجارلا 1١
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 ىلإ ةجوزلا رفسل جوزلا نذإ طرتشي له ١797  ؟جحلا ىلإ اهعم جرخي نم ةقفن لذب ةأرملا

 جوزتت نأ ةأرملا ىلع بجي له ١148  جحلل جورخلا لبق مرحملا توم - ١194  جحلا

 ؟اهب جحي نمب

 ةافو وأ قالط نم ةدتعم نوكت ال نأ :يناثلا بلطملا

 نايب - ١7917 - ةيفنحلا بهذم نايب  ةأرملا ىلع جحلا بوجول يناثلا طرشلا 65

 جحلا ىلإ هقيرط يف تام نمو ,جحلا هيلع بجي مل نم جح :ثلاثلا لصفلا

 ١00  مرحم نودب جحت ةأرملا - ١1749 - جحلا هيلع بجي مل نم جح :ًالوأ 4

 ..هنم مهفي امو ةمادق نبا لوق - ١701 - جحلا ىلإ هقيرط يف وهو تام نم مكح

 جحلا ناكرأ :عبارلا لصفلا

 ام ساسأ ىلع نيثحبم ىلإ لصفلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم 1١707 - ديهمت 7

 . جحلا ناكرأ نم ربتعي اميف ةيفنحلا بهذم نم هانرتخا

 ةفرعب فوقولا :لوألا ثحبملا

 - ١7٠:5  ةفرعب فوقولا ناكم ٠7١ه  نكر هنأ ةفرعب فوقولا نأ ىلع ليلدلا 65

 - ١٠04 - ةفرعب فوقولا تقو نم هيلإ بهذ اميف ةمادق نبا ةجح /١701   ةفرعب فوقولا تقو

 اذام «سمشلا بورغ ىلإ ةفرع يف فقي مل نم ١1704 - سمشلا بورغ ىلإ ةفرع يف فوقولا

 فوقولا رادقم - ١1711 - هيلع ءيش الو حيحص هجحف اليل تافرع ءاج نم - 1٠١  ؟هيلع
 . ةفرعب بنجلاو ضئاحلا فوقو - ١11١7 - هتفصو ةفرعب

 ةضافإلا فاوط يأ ةرايزلا فاوط :يناثلا ثحبملا

 فاوطلا اذُه طئارش ١16  نكر هنأ ىلع ليلدلا - 1815  فاوطلا اذه ءامسأ - 31
 يعفاشلاو كلامو دمحأ دنع ربكألاو رغصألا ثدحلا نم ةراهطلا - 117/ - ةينلا : الوأ "١1

 ةراهطلا طرش ىف ةيرهاظلا بهذم - ١7١19  فاوطلل ةراهطلا طرش يف ةيفنحلا بهذم - 118 -
 ضئاحلا عطتست مل اذإ - 117١  فاوطلا لبق تضاح اذإ ةجاحلا هعنصت ام - ١77١  فاوطلل
 ىدحإو ةيفنحلا يأر ىلع :باوجلا - 1377 - ؟عنصت:اذام فوطتو رهطت ىتح ةكم يف ءاقبلا

 آه



 ةيميت نبا مالسإلا خيش يأر ١3784 هيلع دري امو ةيعفاشلا يأر ١77  دمحأ نع نيتياورلا

 7 و لمت نا يأر - ١1875 - ضئاحلا فاوط يف حجارلا لوقلا - ١760 - ضئاحلا فاوط يف

 ةشقانم ١778 - فاوطلا ةحصل ءوضولا نيطرتشملا ةجح  ١*ا/  فاوطلل ءوضولا طارتش

 اذه يف ءاهقفلا لاوقأ : ةساجنلا نم ةراهطلا :فاوطلل ثلاثلا طرشلا ١378  ةجحلا هذه

 رتس : عبارلا طرشلا ١771١ هيف حجارلا لوقلاو .طرشلا اذهب نيلئاقلا ةجح ٠*١  طرشلا

 - طرشلا اذه يف ءاهقفلا لاوقأو «طاوشأ ةعبس ليمكت :سماخلا طرشلا 7*١  ةروعلا

 ىنب هفاوط طاوشأ ددع يف كش اذإ - 4*١  طرشلا اذه يف روهمجلا لوق حجارلا ١م"

 اذه يف ةيعفاشلا لوق - 5*١ - طاوشألا نيب ةالاوملا :سداسلا طرشلا "١  نيقيلا ىلع

 هراسي نع تيبلا لعجي نأ :نماثلا طرشلا ١878 - تيبلا عيمجب فاوطلا /89*١  - طرشلا

 طرشلا ١71٠ دوسألا رجحلا نم فاوطلا ءدب نوكي نأ : عساتلا طرشلا ١78  فاوطلا يف

 فوطي نأ :رشع يداحلا طرشلا ١51١ عرحلا دجسملا يف فاوطلا نوكي نأ :رشاعلا

 ام ١844  ةضافإلا فاوط تقو - 1549 - 00 فاط نم مكح - 147 - انكم ل

 : ًاثلاث 4"1 ه عابطضالا نسي انا قولا نسرعلا :الوأ :ففاوطلا يف ضو

 رجحلا ىلإ ةراشإلا  4١ا/  دوسألا رجحلا مالتسا نسيو :ًاعبار 5 - فاوطلا يف لمرلا

 - ١49  هليبقت نود يناميلا نكرلا مالتسا بحتسي : اسماخ - ١744 - همالتسا رذعت دنع دوسألا

 - فاوطلا يف نارقلا ةءارق :اعباس ١8٠  هنم راثكإلاو فاوطلا يف ءاعدلا بحتسي :اسداس

 حابيو هركيو بحتسي ام ١87 - فاوطلا يف هركي ام - 1887 فارطلا يف حابي ام 6١

 رأ ةخانإ وأ ا اهتتا فاوطلا يف لاجرلا عم ءاسنلا هيف كرتشت ام ١584  فاوطلا يف ءاسنلل

 . فاوطلا يف لاجرلا نع هيف فلتخت ام  ١*هه - ةهارك

 جحلا تابجاو : سماخلا لصفلا

 ةسمخ ىلإ لصفلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم ١ 0ا/  ؟جحلا تابجاو يه ام - 265

 :ثحابم

 ةورملاو افصلا نيب يعسلا :لوألا ثحبملا

 هنإ : يناثلا لوقلا - ١185٠  نكر هنإ :لوألا لوقلا - ١109 - يعسلا اذه مكح - "4

 م لوقلا 57*1١  ةئس هنإ :ثلاثلا لوقلا - ١51 - بجاو

 دعب نوكي نأ :الو أ :هنئسو يعسلا زاوج طئارش - 1856 يعسلا نكر - ١584 - ةورملاو افصلا

 بيترتلا : ًايناث 1*١ يعسلاو فاوطلا ن نيب ةالاوملا طرتشت له نكلو - ١1855 - حيحص فاوط
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 نيب ةالاوملا - ١59 - ةورملاو افصلا ىلع دوعصلا يعسلا يف طرتشي ال - ١1١58 - يعسلا يف

 رغصألا ثدحلا نم ةراهطلا طرتشت ال - ١17١ - يعسلا يف لمرلا ١703706- - 9 طاوشأ

 يلصألا هتقو نع رخأت اذإ يعسلا مكح ١7 يعسلا تقو - ١77 - يعسلا راؤعل ربكألاو

 يف ةيفنحلا ليصفت ىلع بيقعت ١775 - ضئاحلا يعس - ١076  ءاسنلا يعس - 4/١

 لوق - ١7178 - ضعب ىلع اهضعب كسانملا ميدقت يف مزح نبا لوق ١77 - ضئاحلا يعس

 دال ما ورملاو افصل يلع ا ةرغصلا انارملا حمال 01 ييرقاخلا ص يطالع نا

 . يعسلا يف ةأرملا ىلع لمر ال

 ةفلدزمب فوقولا : يناثلا ثحبملا

 تيبملا وأ فوقولا بجي له ١88  ةفلدزملا ءامسأ - ١1585  ةفلدزملا دودح 0١-

 - ١85 - ؟ةفلدزم يف تيبملا ققحتي مب - 1786 - ةلبانحلا لوق :ًالوأ - 1884 - ؟ةفلدزم يف
 - ١789 - فوقولاو تيبملا ناكم ١588 - ةيكلاملا لوق : اعلاث  ١م1/  ةيفنحلا لوق : : ايناث

 تاوف - ١91 - ىنم ىلإ ةفلدزم نم جورخلا ١764٠  ةفلدزمب تيبملا وأ فوقولا يف بحتسي ام
 نع ةفلدزمب فوقولا بوجو طوقس ١947  ةفلدزمب ءاسنلا فوقو ١787 - ةفلدزمب فوقولا

 نم ءاسنلا جورخ يف ثيداحألا ١46 - ليللا يف ةفلدزم نم ءاسنلا جورخ - ١95 - ةأرملا

 نم ءاسنلا يقفارم جورخ - ١917 - ثيداحألا هذه نم دافتسي ام - ١7945 - ليللا يف ةفلدزم

 .ةصخر وأ بجاو وه له اليل ةفلدزم نم ءاسنلا جورخ - ١894 - ةفلدزم

 ىنم يف رامجلا يمر :ثلاثلا ثحبملا

 يمرلا - ١1037 - يمرلا تقو - ١40١ - هبوجو ليلد - ١5٠١ - رامجلا يمر ىنعم 8

 هجو - ١408  لوقلا اذه ةلدأ - ١4١04 لوألا لوقلا - ١407  هتقو لوأ نايب :رحنلا موي
 ةلدأ - ١408 - ثلاثلا لوقلا - ١50377 - هتلدأو يناثلا لوقلا - ١405 - ثيداحألا هذهب ةلالدلا

 نم ١4١1١ - نهب قحلي نمو ءاسنلا يمر - ١4٠١ - حجارلا لوقلا - ١504 - ثلاثلا لوقلا

  ءاسنلا جاوزأو مراحم لمشت ةصخرلا - ١417 - ءاسنلل ةررقملا ليلب يمرلا ةصخر مهلمشت

 رحنلا موي يمرلا تقو رخا - ١414 - مهلمشت ال نمو ةصخرلا مهلمشت نميف ةصالخلا -

 :رذعلل ليللا ىلإ يمرلا ريخأت يف ةصخرلا - 1416 - سمشلا تباغ ىتح مري مل اذإ - 1416 -

 ىلع ثيداحألا ةلالد ١51١4 ةاعرلل ةصخرلا : ايناث - ١4117 - ضئاحلاو ءاسفنلل ةصخرلا :الوأ

 يف يمرلا تقو لوأ - ١57١ - قيرشتلا مايأ يف يمرلا - ١519 - ليللا ىلإ ةاعرلا يمر ريخأت
 ءاهقفلا ضعب ١477  تقولا اذه ةفرعمل ثيداحألا نم دافتسي ام - ١457١ - قيرشتلا مايأ
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 لوقلا - ١474 - لوألا لوقلا - ١577  دويقب وأ ًاقلطم قيرشتلا مايأ يف لاوزلا لبق يمرلا اوزاجأ
 لوق - ١4717 - ةفينح يبأ دنع لاوزلا لبق يمرلا زاوج - ١475 - ثلاثلا لوقلا - ١576 - يناثلا

 - قيرشتلا مايأ يف يمرلا تقو رخآ - ١1478 - لاوزلا لبق يمرلا ميدقت يف ةفينح يبأ نع رخآ

 ىمرلا تقو 57*١4  ةلبانحلا لوق ١4١  ةيكلاملا لوق - ١478  ةيعفاشلا لوق 56

 فضلا هذهب ةلبانحلا ذخأ 85*١5 - ليللاب يمرلا لبإلا ةاعرل ةصخرلا #١4  ةاعرلل

 لوق - ١8737 - يمرلا ريخأت - ١45  مهتصخر يف ةاعرلاب راذعألا باحصأ قاحلإ 2 80

 - ١44١ - يمرلا يف ةبانتسالا - ١55٠ - يمرلا تاوف ١478  ةيفنحلا لوق - ١478 - ةيعفاشلا

 يمرلا يف ةالاوملا - #١454  تارمجلا يمر يف بيترتلا - ١447 - ؟يمري اذام وأ يمرلا ناكم

 عمجي نيأ نم - ١445 - ؟يمري اذامب - ١458 - يمرلا يف ىصحلا طوقس عضوم - - ١444

 - يمرلا ةيفيكو يمارسلا فقوم - ١41448 - ةاصحلا مجحو ىصحلا ددع ١84141  ؟ىصحلا

 . يمرلا يف اهدي عفرت ال ةأرملا 4

 ريصقتلاو قلحلا : عبارلا ثحبملا

 نم امهنأ حجارلا - ١407  امهتيعورشم ىدم - ١40١  ريصقتلاو قلحلا ىنعم 6

 ريصقتلا - ١404  لاجرلا قح يف ريصقتلا نم لضفأ قلحلا ١467 - ةبجاولا جحلا كسانم

 قلحلا زوجي له ١407 ؟ةأرملا ىلع قلحلا مرحي له 48١ه  ةأرملا قح يف عورشملا وه
 - ١4808 - ةأرملل ريصقتلاو قلحلا ةلأسم يف حجارلا لوقلا - ١487 - تالاحلا ضعب يف ىئنألل

 يف بجاولا رادقم - ١45٠0 - ريصقتلا وأ قلحلا يف بجاولا رادقم - ١489  تاءانثتسالا

 - يلبنحلا ةمادق نبا لوق - ١457  ريصقتلاو قلحلا ناكمو نامز 1١ - ةأرملل ريصقتلا

 -١8455- ةأرملل ريصقتلا ناكمو نامز - ١5568  ةيكلاملا لوق - ١5514  ةيعفاشلا لوق - ١45

 - ١458 - للحتلا لصحي اذامب - ١4717 - رحنلا موي يمر دعب ريصقتلا وأ قلحلا ىلع بترتي ام

 . قيرشتلا مايأ ىنم يف تيبملا - ١4358 - ريصقتلاو يمرلا دعب ةأرملا للحت

 (عادولا فاوط) ردصلا فاوط :سماخلا ثحبملا

 ؟عادولا فاوط بجي نم ىلع - ١541/١  هتيعورشم ىدمو عادولا فاوطب دوصقملا

  ةكم نم اهجورخ دعب ترهط اذإ ضئاحلا ١817 ؟ءاسفنلاو ضئاحلا فوطت له - - ١47/7

 ةلباتحلا لوق : عادولا فاوط تقو ١41/6  ؟عادولا فاوطل عوجرلا اهمزلي له - ١4
 - ١47/8 - عادولا فاوط تقو يف لجرلاك ةأرملا - 541١/ا/  ةيفنحلا لوق - ١5175  ةيعفاشلاو

 . ةيفنحلا لوق - ١51/4 ؟عادولل عجري له .عدوي ملو جرخ اذإ

 عال"



 جحلا ءادأ ةحص طورش :سماخلا لصفلا

 : نيثحبم ىلإ لصفلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت ١٠

 لقعلاو مالسإلا طورش :لوألا ثحبملا

 ءادأ طئارش نم اسيل ةيرحلاو غولبلا  لقعلاو مالسإلا جحلا ءادأ ةحصل طرتشي 0١

 . جحلا

 مارحإلا : ىناثلا ثحبملا

 :بلاطم ةسمخ ىلإ ثحبملا ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت 7

 هداقعناو هنامزو هتيعو رشمو مارحإلا في رعت :لوألا بلطملا

 ١48 - ةغل هفيرعت - ١484 - ًاعرش مارحإلا فيرعت - ١44 - ةيعرشلا هتفص - ١485 -

 «تيقاوملا» مارحإلا ناكم : يناثلا بلطملا

 لوألا فنصلا :تيقاوملل ةبسنلاب سانلا فانصأ - ١5489 - مارحإلا ناكم نييعت - 4

 - ١497  تاقيملا لبق مارحإلا ١4437 - ثلاثلا فنصلا - ١441١ - يناثلا فنصلا - - 1١440

 مارحإلا بجي له ١496  ةرمع الو ًاَبح ديري ال تاقيملا زواج نم - ١444 - تاقيملا زواجت

 . مرحلا ضرأ ىلإ لوخدلا ديري نم لك ىلع

 :اثلاث - ١499  نراقلا :ًايناث - ١494  درفملا :ًالوأ - ١4917 هب مرحي ام عاونأ - 5
 هب مرحأ امب قطنلا مزلي له ١6٠١  ةثالثلا عاونألا هذه نم لضفألا - ١5٠١  عتمتملا

 مارحإلا يف ةيبلتلا - ١6١ 4  هتدئافو مارحإلا دنع طارتشإلا ١607 - هب مرحأ ام نييعت - 196 7

 - /١6١1  مارحإلل ءاسفنلاو ضئاحلا لاستغا ١6١5  ةيبلتلاب اهتوص عفرت ال ةأرملا - - ١6١06

 ءانحلاب باضخلا ١6١9 _ زوجعلاو ةباشلل بيطتلا - ١6١8 - مارحإلل اهباضتخاو ةأرملا بيطت

 ١61١١- - هيلع رداقلا دمتملا ىلع يدهلا توجو ١٠  مارحالا دنع ةأرملل بحتسم

 بوجو تقو - 1١61١ - يدهلا بوجو طورش ١61١7 - هنم بجاولا رادقمو يدهلاب دوصقملا

 بجاولا يدهلا ةفص ١6١5  يدهلا حبذ ناكم ١61١6  يدهلا حبذ تقو 15١15  يدهلا

 ففر



 يدهلا يف عمتملاك نراقلا - ١9518 - ؟عتمتملا ىلع مايصلا بجي ىتم - ١611 - عتمتملا ىلع

 1١67١  روهمجلا لوقل ةجحلا - ١617١  ؟لعفت اذام تضاح اذإ ةعتمتملا - ١6١19 - مايصلاو

 . جحلا تاوف تفاخ اذإ ةعتمتملا ةأرملا - ١957 - جحلا تاوف فاخ اذإ عتمتملا

 راصحإلاو رصحملا : عبارلا بلطملا

 ودعلا نم راصحإلا  راصحإلا نوكي مب - ١674  راصحإلاو رصحملا فيرعت - ١67

 ريصت ةمرحملا ةأرملا - ١575  هعوقو يف فلتخملا راصحإلا - ١67٠8  ءاملعلا نيب هيلع قفتم

 - ةرصحم يهف جوز الو اهل مرحم الو تمرحأ 181717 - اهنم مرحملا وأ 2000 ةرصحم
 يدهلا ىلع رداقلا رصحملا ١679  مارحإلا نم للحتلا زاوج :الوأ :راصحإلا مكح 2-4

 اذإ - ١61١  هرصح تقو هيده رحنيو للحتي ةرمعب رصحملا - ٠*١87  هحبذ لبق للحتي ال

 هيلعف هئارش ىلع ةردق الو يده رصحملا عم نكي مل نإ - ”١6  للحتلا لبق راصحإلا لاز

 للحتلا مكح ١674  راصحإلا دنع هرثأو مارحإلا دنع طارتشالا ١677 - مايأ ةرشع مايص

 .راصحالل يناثلا مكحلا :ايناث - 6١ه  راصحإلا ببسب مارحإلا نم

 اهيف بجي امو مارحإلا تاروظحم : سماخلا بلطملا

 :عورف ةعبس ىلإ بلطملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت 2 5

 (عامجلا) جحلل ةدسفملا مارحإلا تاروظحم :لوألا عرفلا

 بجي ام 1١81784  جحلل دسفم عامجلا ١678 - مارحإلا يف روظحم عامجلا  ١هلا/

 عامجلل ةعباتلا مارحإلا تاروظحم : يناثلا عرفلا

 جرفلا نود ءطولا يف : ًالوأ : عامجلا عباوت يف بجي ام - ١54١  عامجلا عباوت -6

 سمللاو ةلبقلا دان توفل  ةرلطحملا اذه يف لجرلاك ةأرملا نأ ةلبانحلا لوق - ١547-

 مرحملا ركف اذإ - ١645  ةلبانحلا بهذم 814١ه - ةأرملا ىلإ رظنلا : ًاعلاث - ١644 ةوهشب

 .ديلاب ءانمتسالا - ١6149 - ةوهش ريغب سمللا ١61544  ةيدفلا عون - ١64177 - لزنأف

 سابللاب ةقلعتملا مارحإلا تاروظحم :ثلاثلا عرفلا

 سابللا - ١687 - هسأر مرحملا يطغي ال - ١661 - مرحملا ىلع روظحملا سابللا

 - ةرفصعملا بايثلا سبل ةمرحملل حابي ١607  ةمرحملا ىلع روظحملا ريغو روظحملا
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 زوجي ىتم - ١685  اههجو فشكت ةمرحملا ةأرملا - ١9868  طيخملا سبل اهل حابي 4

 يف ةيدفلا بوجو ١888 - ةمرحملا ةأرملل يلحلا سبل ١567  ؟اههجو ةيطغت ةمرحملل
 باكتراب ةيدفلا بجت له ١65٠  ةيدفلاب ةمرحملا ةأرملا لومش ١689 - سابللا تاروظحم

 تاروظحم نم روظحم نم رثكأ مرحملا لعف اذإ - ١651 - ؟هوحنو نايسنلا هجو ىلع روظحملا

 ؟اهرادقم امو ةيدفلا يه ام - ١657 - سابللا

 بيطلاب ةقلعتملا مارحإلا تاروظحم : عبارلا عرفلا

 لبق بيطت نم بيط ةمادتسا - ١6514 - ةمرحملاو مرحملا ىلع روظحم بيطلا -

 لامعتسالا ١651 - ةيعفاشلا لوق - ١6055 - ربتعي ال امو بيطلا نم ربتعي ام - ١656 - مارحإلا

 بجي ام ١61/١  ةيفنحلاو ةيكلاملا لوق - ١654 - ةلبانحلا لوق - ١658 - بيطلل روظحملا

 ضرملل بيطتلا - ١67/8 - هليلقو بيطلا ريثك يف ةيدفلا بجت - ١61/١  بيطلا لامعتسا يف

 ماكحأ يف مرحملاك ةمرحملا ١61/4  هوحنو نايسنلا عم بيطتلا “/١61   ؟ةيدفلا بجوي له

 .بيطلا لامعتسا

 هيف بجي امو بيطلا ىرجم يرجي ام : سماخلا عرفلا

 -١هالال  ةيدفلا هقلحب بجت يذلا رعشلا رادقم ١6175  رعشلا قلح :ًالوأ
 قلحلا يف بجي ام 1١61/4  قلحلا راركت ١61/8 - ةيدفلا بوجو يف ءاوس هريغو سأرلا رعش

 ميلقت :ًايناث - ١98١ دمعت ريغبو دمعتبو .رذع ريغبو رذعب قلحلا يف قرف ال - - 198٠
 لجرلاك ةأرملا - ١6817  رافظأ ةعبرأ ميلقت يف ةيدفلا بجت ١887 - هيف بجي امو رافظألا

 لسغلا :اعبار - ١6808  مرحملل ةماجحلا :اثلاث 4  رفاظألا ملقو قلحلا مكح يف

 - ١688 - ةمرحملا ةأرملل لسغلاو ةماجحلا -/١641  مامحلا مرحملا لوخد ١6857  مرحملل

 انركذ اميف مرحملاك ةمرحملا ةأرملا - ١689 - لمقلا ةلازإو سأرلا ةيلفتو ,.هطشمو رعشلا كح

 .ةمرحملاو مرحملل ةارملا يف رظنلا - ١647  جالعلل مرحملل لاحتكالا - - 165٠

 اهيف بجي امو ديصلاب ةقلعتملا مارحإلا تاروظحم :سداسلا عرفلا

 وأ مرحملل لحي امو ديصلا عاونأ - ١046 - ديصلاب دوصقملا - 1944  ديهمت - 1
  محللا لوكأملا ريغ ١691  ّربلا ديصو رحبلا ديص 1695  هدايطصا هيلع مرحي

 مرحملا حبذ اذإ - ١649  هحبذ وأ هداص اذإ هدايطصا مرحملا ىلع مرحي ام مكح -4

 - ديصلا لتق اذإ مرحملا ىلع ءازجلا بوجو ١٠١  ةتيملا مكحب راص هلتق وأ ديصلا

 ءازج أطخ ديصلا لتق يف له ١707  ءازجلا هيف ام نايبو ديصلا لتق عاونأ ١-

 ىف



 نوكي ال ءازجلا - ١١١4  ةرمعب وأ جحب مرحملا ىلع ديصلا لتق يف ءازجلا بجي -10

 لثم ءازجلا ا ا

 - ديلا كماذلا لكنا اه نيم با 588. ةلييضلا دار ىف :رابخلا ب اود17 ين للا نع لق ام

 لجرلاك ةمرحملا ةأرملا - ١5١١ هيلع ءازج الف هدايطصا دعب ديصلا مرحملا قلطأ اذإ 8

 - ١51 - لوألا عونلا - 15١7 - مرحلا تاروظحم - ١51١ - هئازجو ديصلا ميرحت يف مرحملا

 سأب ال - 1518  مرحلا تابن يف ةيفنحلا لوق - 15١4 - مرحلا تاروظحم نم يناثلا عونلا

 - تابنلاو رجشلا علق وأ عطق يف ءازجلا - ١151١5 - سبايلا شيشحلاو سبايلا رجشلا عطقب

 عطقو ةرونملا ةنيدملا ديص ميرحت - ١1514 - هتابنو مرحلا ديص مكح يف لجرلاك ةأرملا 7

 مرح نيب قرفلا - 1١7١  اهرجش عطقو ةرونملا ةئيدملا ديص لتق يف ءازجلا - 1519  اهرجش

 .ةمركملا ةكم مرحو ةنيدملا

 ةيلعفلاو ةيلوقلا تافرصتلا نم مارحإلا تاروظحم : عباسلا عرفلا

 هريغ جوزي وأ جوزتي نأ مرحملا ىلع مرحي - 177  ةمرحملاو مرحملا حاكن : ًالوأ 6١
 - ١578 - ةفينح يبأ لوق ىلع درلا - 1574 - مرحملا جاوز يف ةفينح يبأ بهذم - 157 -

 داقعنا يف نيجوزلا فالتخا ١5717 - حاكنلاب ةلاكولا :ايناث - ١575  مارحإلا ةلاح يف فافزلا

 - ١578 - مارحإلا ةلاح يف معا عوقو يف نيجوزلا كش - 1778 - 0 ةلاح يف حاكتلا

 ل ةمرحملا وأ مرحملل ةبطخلا :ًالاث 15 ةمرحملا وأ مرحملا جاوز مكح

 : ًاسماخ - #15 - هتجوزل مرحملا ةعجر :ًاعبار - 157 حاكنلا ىلع ةمرحملا وأ مرحملا

 .ةيلوقلا تافرصتلا نم ةمرحملاو مرحملل حابي ام - ١1575  لادجلاو قوسفلا

 دسف اذإ همكحو جحلا داسف : عباسلا لصفلا

 :نيثحبم ىلإ لصفلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت 2.

 جحلا دسفي ام :لوألا ثحبملا

 جحلا داسف ١7178  عامجلاب ةمرحملا جح داسف -/١١71  جحلا دسفي جحلا -5١1"6ك

 ١51٠١  ؟اهجح دسفي له ,عامجلا ىلع ةهركملا ةمرحملا 98*١5 - هيف فالح ال عامجلاب

 هجو ىلع عامجلاب جحلا داسف - ١511١ - ةمئان يهو اهجوز اهعماج اذإ ةمرحملا جح دسفي له

 .نونجم وأ يبص اهعماج اذإ ةمرحملا جح داسف - ١1547 - مارحإلل نايسنلا

 الك



 دسافلا جحلا مكح : يناثلا ثحبملا

 :بلاطم ةثالث ىلإ ثحبملا ميسقت : ثحبلا جهنمو ديهمت - ١3

 ةرافكلا :لوألا بلطملا

 - ١5145 ؟ةجوزلا وأ جوزلا , عامجلاب ةرافكلا همزلت نم ١5146  اهعونو اهبوجو 6415
 ؟ةرافكلا رركت بجوي له عامجلا رركت ١5417 - عامجلا ىلع ةأرملا هاركإ ةلاح يف ةرافكلا
 ؟دسافلا جحلا يف ةرافكلا يه ام - 1548 -

 دسافلا جحلا يف يضملا : ىناثلا بلطملا

 .هحيحص يف همزلي ام جحلا دساف يف مزلي ١16١  داسفلا لبق

 ءاضقلا بوجو :ثلاثلا بلطملا

 تاقيم ١5614  ءاضقلا بوجو ليلد - 1567  ؟هجح دسف نم يضقي اذام 6
  جحلا ءاضق ىف ةجوزلا ةقفن - ١565  ؟روفلا ىلع ءاضقلا بجي له ١566  ءاضقلا

 - ةلباتحلا بهذم ١568  ؟جحلا ءاضقل امهمارحإ نيح نم ناجوزلا قرتفي له - /61"١
 نيجوزلا قارتفا يف حجارلا لوقلا ١  ةيفنحلا بهذم - ١510  امهقرفت ىنعم 4

 جحلا تاوف :نماثلا لصفلا

 نايتإلا - ١574  جحلا تاوف مكح 1517  ةفرعب فوقولا تاوفب جحلا توفي 57
 ءاضق :ًايناث ١115 - ؟ةرمعلا لاعفأب ىتأ اذإ جحلاب همارحإ ىقبي له 6  ةرمعلا لاعفأب
 - ١559 - ءاضقلا ىلع بترتي ام - ١١74  ءاضقلا بوجول ةجحلا - 1517 - تئافلا جحلا
 - ١537/7 - عتمتملاو نراقلل جحلا تاوف 161/١ - ؟يدهلا بجي ىتم ا5١كا/ثع يدهلا توجو

 .ةأرملل ةبسنلاب جحلا تاوف

 (راغصلا جح) ايابصلاو نايبصلا جح : عساتلا لصفلا

 ريغصلا ىلع جحلا بجي له - 8/15  راغصلا ايابصلاو نايبصلاب فيرعتلا ١33777
 مارحإ ١17/5 - مالسإإلا ةجح نع امهئزجي الو ةيبصلاو يبصلا جح حصي - ١517/8 - ةريغصلاو

 علال



 ريغصلا هلعفي نأ بجي ام - 1517/8  هنع ريغصلا مأ مارحإ حصي - 51١/ا/  ةريغصلا وأ ريغصلا

 ةيدفلا بجت له ١58٠١ - ريغصلل ةبسنلاب مارحإلا تاروظحم ١17/4 - جحلا لاعفأ نم هسفنب

 . جحلا يف ريغصلا ةقفن - 1581 - ريغصلا لام يف

 ةرمعلا :رشاعلا لصفلا

 - اهتيضرف وأ اهبوجوب نيلئاقلا ةجح #١548  اهتيعورشم ةفصو ةرمعلا فيرعت 2-5

 مايقلا طرتشي له - 1585  اهبوجو مدع رهاظلا - 15488  اهبوجو مدعب نيلئاقلا ةجح 4

 ام نايب - 1148 - اهبوجو طئارش - 1584 - اهراركتو ةرمعلا تقو ١5417  اهدحو ةرمعلاب

 يف لجرلاك ةأرملا 148: ةرمغلاب مارحتإلا تاروظحم - 158 تدسف اذإ اهمكدو اهدسفي

 .اهماكحأو ةرمعلا

 ؟رمتعنو جحن فيك وأ ةرمعلاو جحلا ةيفيك :رشع يداحلا لصفلا

 - ١594 - ةرمعلاو جحلا دصاقل تامدقملا - 159  لصفلا اذه نم ضرغلا 5

 - /١591 - ةرمعلاو جحلاب مارحإلا تقو - ١5945  مارحإلا تيقاوم - 15946 مارحإلا سابل

 توصلا عفر - 1549 - ءاسنلاو لاجرلل ةيبلتلا راركت - ١11944 - هب مرحي امو ؛ةالص هقبست مارحإلا

 دسف نم هلعفي ام - 17١١  مرحلاو مارحإلا تاروظحم ١17٠٠١  ءاسنلا نود لاجرلل ةيبلتلاب

 - ١1١4  مارحإلا تاروظحم يف بجي ام *١7١  - ةمرحملاو مرحلل حابي ام - 17١7 - هجح

 تاروظحملا ضعب - ١7١7  مارحإلا تاروظحم راركت - 1705 - ١170٠  ديصلا ءازج

 - مارحلا دجسملاو ةكم لوخد - ١7٠04 هيف ءيش ال رخآلا ضعبلاو هوهسو هدمع يوتسي

 يعسلا 17١١ - ةمحزلل لّمرلا رسيتي مل اذإ - 17١١  ةفرشملا ةبعكلا لوح فاوطلا 8

 يعسلا دعب رمتعملا هلعفي ام 11/1  يعسلاو فاوطلل ةراهطلا - 17١7  ةورملاو افصلا نيب

 يعس - 11/15 - فاوطلا لبق ةرمتعملا تضاح اذإ ١71١6  تيبلاب ةأرملا فاوط ١7١4

 جورخلاو جحلاب مارحإلا - 17١4 - اهيعس دعب ةأرملا للحت - 11/117  ةورملاو افصلا نيب ةأرملا

 ءاسنلا جورخ - ١77١ - ةفلدزم ىلإ هجوتلا 3 - تافرع ىلإ جورخلا 1١7194 - ىنم ىلإ

 - 1974 - ةأرملا يمر ١77  اهيف جاحلا هلعفي امو ىنم ىلإ لوصولا - 17/77 اليل ةفلدزم نم

 - 11/75 - ةبقعلا ةرمج يمر دعب ةأرملا هلعفت ام 1778  ةبقعلا ةرمج يمر دعب جاحلا هلعفي ام

 فاوط - ١178 - قيرشتلا مايأ يف تارمجلا يمر - ١1/71  ةضافإلا فاوطو ضئاحلا ةأرملا

 .ةأرملل عادولا فاوط - ١1/79 - عادولا

 فيي



 يناثلا باتكلا

 لوألا بابلا

 ناميألا

 :لوصف ةتس ىلإ بابلا ميسقت :ثحبلا جهنمو كيهمت 9 7

 اهتيعورشم نايبو نيميلا فيرعت :لوألا لصفلا
 ١ حالطصالاو ةغللا يف نيميلا - ١77 يعرشلا حالطصالا يف اهفيرعت - “١0/71 -

 وه فلحلا يف طارفإلا 17ه  ؟هوركم فلحلا له - 1774  اهتيعورشم نايب المكروه 

  85بجاولا فلحلا :لوألا عونلا 10737  هكرت وأ هلعف بلط ثيح نم فلحلا مكح

 -  - 178فلحلا :ثلاثلا عونلا 178 - بودنملا فلحلا : يناثلا عونلا المحرم  ١74٠ -

 مرحملا فلحلا نم ءانثتسا - ١741١ - هوركملا فلحلا : عبارلا عونلا - ١747 حابملا فلحلا .

 فلاحلا :ىناثلا لصفلا

 .ةأرملا نيمي ١7/48  هركملا نيمي ١7484  فلاحلا طورش - ١7/4

 هب فولحملا :ثلاثلا لصفلا

 - ١748 - «قدص نإ هيبأو حلفأ» :ثيدحلا ليوأت - 17417 - هريغب ال هللاب فلحلا 657

 - مالسإلا نم جورخلاب فلحلا 176١  هللاب فلحلاب قحلي ام ١1749  نآرقلا ماسقأ

 فلحلا ١ا/ه7؟  نيميلا جرخم رذنلا جرخأ اذإ ١767 - ميرحتلاب وأ مرحلاب فلحلا_ ١

 هب فلحلاو «قالطلاب فلحلا ديكأت ١766  قالطلاب فلحلا غيص نم - ١764  قالطلاب

 .ابذاك

 هيلع فولحملا : عبارلا لصفلا

 تارابع رييغتب هيلع فولحملا نييعت ١7/648 - هعاونأ  1/8١ا/  هعاونأو هفيرعت 2

 - 11/51  ةيناثلا ةدعاقلا - ١7٠ - ىلوألا ةدعاقلا - ١1789  ريسفتلا دعاوق بجومب نيفلاحلا

 يف ةينلا رثأ - ١7584  ةسماخلا ةدعاقلا ١1517  ةعبارلا ةدعاقلا ١757  ةثلاثلا ةدعاقلا

 نوكي نأ :ًايناث ١75  ًامولظم فلحتسملا ناك اذإ :ًالوأ - 178 هيلع فولحملا نييعت

 ع4



 .ًامولظم الو ًاملاظ فلحتسملا نكي مل اذإ :ًاثلاث ١7517 - ًاملاظ فلاحلا

 نيميلا ةغيص :سماخلا لصفلا

 ربتعت ال غيص ١9/7/٠١  مسقلا غيص نم ١759 - مسقلا فورحب نيميلا ةغيص -- 4

 :ةيمبلا ةعيض ' يف ةادعسالا . 11/09 د قيلعتلاب قيما ةفيصد ال013 افلح

 (نيميلا ىلع ةبترتملا راثآلا) نيميلا مكح : سداسلا لصفلا

 ىلإ لصفلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم - ١9/7/4 - اهراثآ ثيح نم نيميلا عاونأ ١078

 اهمكحو ةدقعنملا نيميلا :لوألا ثحبملا

 راربإ مكح ١1/1/5  هيف ثنحلاو مسقلا راربإ  7١/ا/ه  ةدقعنملا نيميلا فيرعت 2. 4

 ةدقعنملا نيميلا يف ثنحلاب بجي ام ١77/8 - ريغلا مسق راربإ  ١ا/الا/ل هيف ثنحلاو مسقلا

 بجوتسي امو نيميلا راركت - ١78١  قيلعتلا ةغيصب نيميلا يف ثنحلاب بجي ام  ١ا/اله

 مسقملا ىلع ةرافكلا - 1787 - ةفلتخم ءايشأ ىلع ةدحاو نيميب فلحلا ١780١  اهيف ثنحلا

 ةرافكلا بجت له - ١784 - ؟يسانلا ىلع ةرافكلا بجت له ١78 هيلع مسقملا ىلع ال

 ثناحلل ةرافكلا ىف رايخلا ١7/85 - ثنحلاب ةبجاولا ةرافكلا ىه ام ١7/86  ؟هركملا ىلع

 له ١1/88 - ؟ةميقلا عفد ءىزجي له ١788 - ماعطإلا :ةرافكلا نم لوألا عونلا - - /١781

 يناثلا عونلا - ١1781١ - براقألا ىلإ ةرافكلا عفد ١78٠  ؟دحاو ريقف ىلإ ةرافكلا عفد زوجي

 نم عبارلا عونلا - ١ا/87 - ةبقر قتع : ةرافكلا نم ثلاثلا عونلا - ١1/87  ةوسكلا : ةرافكلا نم

 . موصلا : ةرافكلا

 اهمكحو ةدقعنملا ريغ نيميلا :ىناثلا ثحبملا

 .ةدقعنملا ريغ نيميلا مكح ١1/48  ةدقعنملا ريغ نيميلا عاونأ 4

 همكحو نيميلا وغل : ثلاثلا ثحسمل ١ ١

 وغل مكح ١1/948 - عرشلا يف نيميلا وغلب دوصقملا ديدحت  ١ا/9ا/  هفيرعت 5 (١

 :ةزيمتلا

 ١خ



 .نيميلا ماكحأ يف لجرلاك ةأرملا *1١80-  قالطلاب فلحلاب سومغلا نيميلا - 1807 -

 يناثلا بابيلا

 روذنلا

 .لوصف ةثالث ىلإ بابلا ميسقت :ثحبلا جهنم - ©18٠0  روذنلا فيرعت 84- 

 هطورشو رذنلا ةيعورشم :لوألا لصفلا

 ام : ًالوأ - 18٠08 - رذنلا طورش - ١8٠04 - هعوقو دعب رذنلا - /18٠1  هتيعورشم -5

 .ندنلا ةعيض قلي ام: اكلاكا 184359 رئانلا قلعت ام اناث ةيتفن' ىلتلاب: قلعقي
 :ةيزق نوكي نأ زودتملا طورش نمو تاما تروذتملاب قلعتي ام :اعباز ا

 عون لك مكحو رذنلا عاونأ :يناثلا لصفلا

 : يناثلا عونلا - 18١5 - بضغلاو جاجللا رذن :لوألا عونلا - ١181١6 رذنلا عاونأ 5

 - 1١819 - مهبملا رذنلا :ثلاثلا عونلا - 1818 -رربتلا رذن ماسقأ - 18117 -رربتلاو ةعاطلا رذن

 : سداسلا عونلا -ا4م5"81 - حابملا رذن : سماخلا عونلا 8 - ةيصعملا رذن : عبارلا عونلا

 اهقيطي ال ةعاط رذن : نماثلا عونلا - 18357 - بجاولا رذن : عباسلا عونلا - 1877  هوركملا رذن

 رذنلا ىف لجرلاك ةأرملا - ١876 - ةعاطب سيل امو ةعاط رذن : عساتلا عونلا - 1874 - رذانلا

 . هماكحأو

 رذن هيلعو تام نم :ثلاثلا لصفلا

 هذه ةلالد - 1878 - عوضوملا اذه ىف راثآلاو ثيداحألا 18151  ديهمت --5

 رذن ءاضق له - 1871 - لاملا رذن - 18٠ - ةلبانحلا بهذم 14879 - راثآلاو ثيداحألا

 ؟ثراولاو يلولا ىلع بجاو تيملا

 ثلاغثلا باتكلا

 يحاضألا

 : باوبأ ةعبرأ ىلإ باتكلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم - 1877  ديهمت 57

 يا



 لوألا بابلا

 اهتيعو رشم نايبو يحاضألا فيرعت

 مأ ةنس ةيحضألا له 185 يحاضألا ةيعورشم - 1817ه يحاضألا فيرعت - 5

 لضفأ ةيحضألا 188 - بوجولا ةلدأ - 1874 - ةنس اهنا لاق نم ةجح - ١مل  ؟ةبجاو

 .اهتميقب - ةقدصلا نم

 يناثلا بابلا

 ىحضملا

 ةيحضألا تناك اذإ - 1847  راغصلا نع ةيحضتلا - 184١ - ؟يحضملا وه نم ٠

 هبانتجا بجي ام - 1844  ةيحضتلا يف لجرلاك ةأرملا - 1847 - ةريغصلا وأ ريغصلا لام نم

 .ةيحضتلا ديرم هبنتجي ام ىلع ثيدحلا ةلالد - 84١ه  ةيحضتلا ديرم ىلع

 ثلاثلا بابلا

 (ةيحضألا) هب ىحضي ام

 ةاشلا هنع ءىزجت ام - 1848 - ةيحضألا نس - /1١841  ةيحضألا يف ءىزجي ام 5

 - بويعلا نم ةيحضألا ةمالس - 186٠  ةرقبلا وأ ةندبلا هنع ءىزجت ام - ١849  ةدحاولا

 ح امه“  ةبوقثملا وأ نذألا ةقوقشم هركذت - ١8657  امهوحنو ءامجلاو يصخلا ءىرحجي - امهأ

 . ةيحضألا دلو

 عبارلا بابلا

 ةيحضتلا

 - ةيحضألا 0 نمو يحضملا 5 المهه ا .ةيحضتلاب د 0 - 65

 ل تقو ١864 - اعلا 0 حقا و

 يطعي له - 1857 ةيحضألا محلب يحضملا هلعفي ام - 1851 - ةيحضتلا تقو رخآ - 185

 ةيحضألا محل نم ءيش عيب زوجي له - 1851“  ؟هترجأ نع الدب ةيحضألا مخل نر ايش نارجلا

 ؟اهدلج وأ

0 



 نلايبز مراكابعر كلا
 ًاقباس دادغب ةعماجب قوقحلا ةيلك يف اهمسق سيئرو ةيمالسإلا ةعيرشلا ذاتسأ

 ًاقباس دادغب ةعماجب بادآلا ةيلكب نيدلا مسق سيئرو ةعيرشلا ذاتسأ
 ًاقباس اهديمعو ةيمالسإلا تاساردلا ةيلكب ةعيرشلا ذاتسأ

 دادغي ةعماجب سرمتم ذاتسأ
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 مزرلل 6

 تبرر لور كات
 تلا

 نم ةلمج اهيف نوركذي ةيفنحلا ءاهقف نأ يفنحلا هقفلا بتك يف ظحالملا نم

 هذهل اودرفيو ىتش عيضاومب ةقلعتملا ةيعرشلا تاحابملاو ,تاروظحملا نم لئاسملا

 هدجن امك «ةهاركلا» مساب وأ .«ةحابإلاو رظحلا» مساب ةدح ىلع ًاباتك وأ ًاباب لئاسملا

 مسا لئاسملا هذه باتكل ناونعلا لعجي مهضعبو .ةيفنحلا هقف يف «ةيادهلا» باتك يف

 نيدلا ءالع هيقفلل ميظعلا هقفلا باتك «عئانصلا عئادب» يف هدجن امك «ناسحتسالا»

 لاق دقو . يسخرسلا مامإلل «طوسبملا» باتك يف ًاضيأ هظحالن امكو ,يفنحلا يناساكلا

 ةيمست اهنأب «ةحابإلاو رظحلا» مساب لئاسملا هذه باتك ةيمست ددصب يناساكلا مامإلا

 تاروظحملا» نم ةلمجب اهصاصتخال اهاضتقم تقفاوو اهانعم تقباط

 , 252(تاحابملاو

 اذه يفلؤم يف درفأف ءاذه مهكلسم يف ةيفنحلا ءاهقف عبتأ نأ ترثآ دقو -

 نم ةيفنحلا ءاهقف هركذ ام ىلع هيف رصتقأ مل نكلو .«ةحابإلاو رظحلا» مساب ًاصاخ ًاباتك

 اهل يتلا لئاسملا نم ًاريثك هيلإ تفضأ امنإو .«ةحابإلاو رظحلا» ناونع تحت لئاسم

 اذه ءاج اذهلو .«ةحابإلاو رظحلا» :ناونع هلمشيو .ملسملا تيبلاب وأ ةأرملاب ةقالع

 . يفنحلا هقفلا بتك يف هدجن امم ًالومش رثكأ «ةحابإلاو رظحلا» باتكلا اذُه وأ بابلا

 : "؟”)ةحابالاو رظحلا ىنعم - 5

 .قالطإلا يه ةحابإلاو ,عونمملا وه روظحملاو .سبحلاو عنملا ةغللا يف رظحلا

 . ١١ص هج «عئانصلا عئادب» (؟79)

 . 3”7”"حص 25ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» ةفرتتما



 حابملا دض يعرشلا روظحملاو .اعرش هلامعتسا نم عنم ام وه رظحلا : عرشلا يفو

 :ثحبلا جهنم - /١1851

 وحنلا ىلع ًاباوبأ «ةحابإلاو رظحلا» باتكلا اذهل تلعج دقف مدقت ام ىلع ءانبو
 : يلاتلا

 . ةيكذتلاو ديصلا :لوألا بابلا

 .ةبرشألاو ةمعطألا : يناثلا بابلا

 .تاجلاعملاو ةيودألا :ثلاثلا بابلا

 .لاجرلاو ءاسنلا نيب مالكلاو «سمللاو ءرظنلا : عبارلا بابلا

 .ةأرملل ةنيزلاو سابللا : سماخلا بابلا

 . طالتخالاو جربتلا :سداسلا بابلا

 .هب قلعتي امو «تيبلا : عباسلا بابلا

 .بعللاو وهللا :نماثلا بابلا



 لورا ثا

32 

 رابم 4

 «حابملا قزرلا ليصحت لئاسو نمو .ةيكلملا بسك بابسأ نم ديصلا لازي ال
 لهأل اميس ال هدلج نم عافتنالاب وأ .همحل نم لكألاب وأ همادختساب ديصلاب عافتنالاو

 ةهج نم ةيعرشلا قرطلا هيف عبتا ول اعورشم الالح ديصلا نوكي امنإو .يداوبلاو ىرقلا
 مايقلا دئاصلا مزلي امو «نامزلاو ناكملا ثيح نم دايطصالا اذه ةيفيكو .هدايطصا لئاسو

 هتيكذتو ءديصملا ناويحلا ىلع هئاليتسا نيح ىلإ دايطصالا ةيلمع هترشابم تقو نم هب

 ًادج ديفملا نم ناك هلك اذهلو .رارطضالا ةلاح ىف وأ رايتخالا ةلاح ىف ةعورشملا ةيكذتلا

 ؛ ةعيرشلا يف ةيكذتلاو ديصلا ماكحأ ةفرعم اجلا نامل هه امعع 0 تيبلا دارفأل

 الضفو .امهنم رظحي امو لحي امعو امهماكحأ نع نالأسُي وأ .ًالعف امهنورشابي دق مهنأل
 رصتقت ال .ناويحلا لكأ اهب لحي يتلا ةعورشملا ةيفيكلاب  ناويحلا حبذ  ةيكذتلا نأ نع

 .نيصملا ادق ةاويحلا: لمشتو هلمتت لب كيضملا ناويعلا ىلع ةيكدتلا هذه

 :ثحبلا جهنم 648

 :نيلصف يف هتلعج دقف :ةيكذتلاو ديصلا لمشي بابلا اذه عوضوم نأ امب

 . «(هلئاسو» هتالاو هتاودأ نم هب قلعتي امو ديصلا :لوألا لصفلا

 . ةيكذتلا : ىناثلا لصفلا





 ةقرزر)نكل)

 قل دوست
 :ثحبلا جهنمو ديهمت ١-2

 (يناثلا)و هتيعورشم نايبو ديصلا فيرعتل (لوألا) :نيثحبم ىلإ لصفلا اذه مسقن

 .- هتالآو هتاودأ نايب يأ - ديصلا لئاسو نايبل

 كروذلل ىرع)

 تقرا 6 دركئيل) نير
 :©5؛ةغللا يف ديصلا 0

 هكا وأ يفيق اذإ: كحول: زا نيطتلا ةانبعوا ؟ ديس ليضي دام ويضم“ :ةييقلا

 اولْتَقَت ال» : ىلاعت هللا لاق .هسفن ديصملا ناويحلا ىلع ديصلا قلطأ مث .ديصملاب
 , "519 مرخ منأو ديصلا

 ةلاحلا هذه يف ينعيو ءديصي داص ردصم هب داريو قلطي ةغللا يف ديصلاف

 .ديصملا ناويحلا ىلع ديلا عضوو .دايطصالا

 تدرو نيينعملا نيذهبو .ديصملا ناويحلا يأ داصي ام هب داريو ديصلا ظفل قلطيو

 دارملا ىنعملا ددحتي امنإو .ءاهقفلا تالامعتسا يفو ميركلا نارقلا يف (ديصلا) ةملك

 .[4© ةيآلا نم :ةدئاملا ةروس] (7355)



 : يعرشلا حالطصالا يف ديصلا 1

 ىنعملاب ديصلا :ديصلا فيرعت يف ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج

 0 اعبط شحوتم لالح ناويح صانتقا وه» ءدايطصالا ىنعمب يأ .هل يردصملا

 شحوتم لالح ص ْنَسقُم ناويح» وهف ديصملا ناويحلا ىنعمب ديصلا امأ .«هيلع ردتقم الو

 الل فيلم نودقم الو ةالرطو ريغ اعط

 فيرعتلا حرش - ١417

 :هلوقو .هلكأ لحي ناويح دايطصا يأ «لالح ناويح صانتقا» :هلوقب دارملا

 «كولمم ريغ» : هلوقو . شحولا رقبك هقلخ لصأب سنأتسم ريغ شحوتم يأ «ًاعبط شحوتم»
 نوكي ال كولمملا ناويحلاف اذه ىلعو . هيلع دحأل دي الو ,هيلع كلم دحأل تبثي ال : يأ

 ال يذلا وه عنتمملا ناويحلاو ,عنتمم ناويح وه : يأ «هيلع رودقم الو» :هلوقو .ًاديص

 همئاوقب هنم برهي هنأل ؛هدايطصال ةليسوب وأ ةليحب الإ هيلع هدي عضو ناسنإلا عيطتسي

 .©2؟49 يحالطصالا ىنعملاب ديصب سيلف ًاعنتمم نكي مل نإف ,هيحانجب وأ

 : ("؟*ديصلا ةيعو رشم -4

 ديص مكل ّلحأ» :ىلاعت هللا لوق هدصاقل هتحابإو ديصلا ةيعورشم يف لصالاو
 ىلع ءاملعلا عمجأ دقو ,""؛74اوداطصاف متللح اذإو» : ىلاعت هلوقو 4 . . .رحبلا

 ىلع ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلا ةلالد عم كلذ ىلع ةحضاولا نآرقلا ةلالدل دايطصالا ةحابإ

 . ًاضيأ هتحابإ

 :ًاروظحم ديصلا نوكي ىتم - 81

 ناكاذإو .افوزكم نوكيف تيعلا م ناك تقللاو ويللا :هزحنلا ناك اذ[ نيوعلا فأكل

 .١؟١ص .4ج (عانقلا فاشك» (7*)

 .4"١ص 25ج «راتخملا ردلا ىلع راتحملا در» «.7١؟5١7ص « 4ج «عانقلا فاشك» (7545)

 «راتخملا ردلا ىلع راتحملا دروو ,.175ص . 4ج «عانقلا فاشكو ,ه"8 ص «8ج «ينغملا» (7؟:ه)

 ا يع

 «اوداطصاف متللح اذإو» : ةياو ,.45 اهمقرو .ةدئاملا ةروس يف «رحبلا ديص مكل لحأ» : ةيآا (784)

 . ةيناثلا ةيآلا نم يهو ءًاضيأ ةدئاملا ة ةروس يف

 تما



 مرح - مرحلا ديص مرحي كلذكو .ربلا ديص هيلع مرح ةرمع وأ جحب : ار صخشلا

 دنعو , مارحإلا تاروظحم نع انمالك دنع كلذ اني دقو « هريغو مرحملل  ةنيدملاو قةكم

 , "9 جحلا ثحب يف ,ةنيدملاو ةكم مرح نع انمالك

 نأل .مهلاومأو مهعورز ىلع ناودعلاب سانلا ملظ هيف ناك اذإ ديصلا مرحي كلذكو

 .©”4(عانقلا فاشك» بحاص لاق امك دصاقملا ماكحأ اهل لئاسولا

 اكحأ يفو ديصلا ةحابإ يف لجرلاك ةأرملا

 لعف وهف .حابملا قزرلا لئاسو نمو ةيكلملا بسك بابسأ نم دايطصالا نإ :انلق

 نم ةعونمم ريغ ةأرملاو .ةكولمملا ريغ ةحابملا ضرألا نم باطتحالاك حابم بسكو حابم

 انك ةارملا يلع يوسي نظحيي نتنوب هنحابإ ةهتب نب ةليمعلا يف هانلق امف اذه ىلعو

 ميل اذا وز نات هلرق لت ديصلا تايأ نان مشار .لسجرلا ىلع يرسي

 امو ؛تابيطلا لا مكل ّلحأ لس مهل لجأ اذام يك يأ هلوقو 00

 ةيركلا 5 ةيآلا هذهف .("0' 00 0 هللا نإ هللا او هيلع هللا نا مسا انرقذاو

 باطخلا صاصتخا ىلع ليلدلا ماق اذإ الإ تاباطخلا هذه يف نالخدي نيسنجلا نأ

 صوصخب عراشلا تاباطخب صاصتخالا اذه ىلع ليلد الو ءةفاسلا نود لاجرلاب

 .ديصلا

 .(15١75-41١90و ٠١5689 تارقفلا رظنا (590"737

 .75١ص .4ج «عانقلا فاشك» (1844)

 .[ةيناثلا ةيآلا نم : ةدئاملا ةروس] (7749)

 .[14 ةيآلا :ةدئاملا ةروس] (؟60)
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 نادل كع)

 ديصلا لئاسو

 :ديصلا لئاسوب دوصقملا - 81/ا/

 نإ يح هيلع هدي 6 تاركا 7 0 نيكمت 0 ع نإ

 رفاوتت ىتلا ديلا ةلآ وأ ةادأل ةبسنناب ا علا اذ اذه نكلو .ةعورشم ةروصب هحبذ
 رفاوتت ىتلا ديصلا تالآو تاودأ انثحب يف ديصلا لئاسوب دوصقملاف .ةنيعم طورش اهيف
 ,ةعورشملا ةيكذتلا هتيكذت ةلزنمب اهب ديصملا ناويحلا لتق ربتعي ,ةنيعم طورش اهيف

 ةنيعم طورش اهيف رفاوتت نأ طرشب .كلذ ريغ نوكت دقو «ةيبشخ وأ ةيندعم تالا نوكت دقو
 بجاولا طورشلا يه امو ؟لئاسولا هذه يه امف .ديصلل لئاسو نوكت نأ حلصت ىتح

 : يلي اميف هنيبن ام اذه ؟اهنم لك يف اهققحت

 : "207 راوجلا ٠ ًالوأ - ما

 تاوذ ريطلا حراوجو .دهفلاو بلكلاك باينألا تاوذ عابسلا حراوجلاب دوصقملا

 نكميو .هبحاصل دايطصالا ملعت يأ  ميلعتلا لبقي ام لكف .يزابلاو رقصلاك بلاخملا
 امو# :هلوق يف سابع نبا لاق .هدايطصا ةحابإ يف بلكلا مكح همكحف هب دايطصالا

 دوهفلاو ءديصلا ملعت ريط لكو :ةمّلعُملا بالكلا يه «نيبّلكم حراوجلا نم متمّلع
 ةفينح وبأو «يروثلاو ,.كلامو ء.نسحلاو .سوواط لاق اذه ىنعمبو ءاههابشأو روقصلاو

 رمع نبا نع يكحو .ةلبانحلا بهذم وهو .روث وبأو ,يعفاشلاو ,نسحلا نب دمحمو

 . 16-50 ص ,5ج (يبطرقلا ريسفت» ,0 5-45 4 هص 24ج «ينغملا» (؟901)

 ا



 حراوجلا نم متمّلع امو» :ىلاعت هلوقل بلكلاب الإ ديصلا زوجي ال هنأ دهاجمو

 لوقلا اذه ىلع يلبنحلا ةمادق نبا ٌدر دقو .بالكلا نم متبلك ينعي .74*""2 نيِبَّلكُم

 ديص نع ْهِكَي هللا لوسر تلأس :لاق يدع نع يور امب «دهاجمو رمع نبا نع يورملا

 ميلعتلا لبقيو ةداع هب داصي حراج هنألو ؛7*"2(لكف كيلع كسمأ اذإ» :لاقف يزابلا

 دارملا نإو .ءبساوكلا اهيف ةدراولا (حراوجلا) ب دارملا نإف ةيآلا امأ .بلكلا هبشأف

 .ءارغإلا وهو بيلكتلا نم (نيبلكم) ب

 : 29 حراوجلا يف طرتشي ام 4

 :لاق ىلاعت هللا نأو طرشلا اذه يف فالخ الو املس هز حراجلا يف طرتشي

 نكي مقاول هلا دس انه: رمل يلعب تارا كلم اني
 . 01*25 مكيلع

 اذإو «لسرتسا دئاصلا هلسرأ اذإ : يه طورش ةثالث حراجلا ملعت يف ربتعيو

 ىتح ىرخأ دعب ةرم هنم اذُه رركتيو .هنم لكأي مل ًاديص حراجلا كسمأ اذإو ,رجزنا هرجز

 . ةيعفاشلاو ةلبانحلا بهذم اذهو «تارم ثالث كلذ لقأو «فرعلا مكح يف ًامّلعم ريصي

 ملا ذ ةداعلا نأل ؛ ؛ًامّلعم هنوك يف ًاطرش ربتعا امنإ لكألا حراجلا كرتو 0١

 ىلع لدي ءًاملعم نكي مل ديصلا نم لكأ نإف .هكاسمإ دعب ديصلا نم لكألا كرتي نأ

 تركذو ةملعملا كبالك تلسرأ اذإ» :لاق هلك هللا لوسر نأ : متاح نب يدع ثيدح كلذ

 فاخأ ينإف لكأت الف .بلكلا لكأي نأ الإ تلتق نإو ,ءكيلع نكسمأ امم لكف هللا 3

 .("*90(هسفن ىلع كسمأ امنإ نوكي نأ

 .[14 ةيآلا :ةدئاملا ةروس] (767)

 نم َتمّلع ام» :لاق هي يبنلا نأ متاح نب يدع نع : 07ص .48ج «دواد يبأ نئس» يف يذلا (7مهم)

 هلتق اذإ :لاق ؟لتق نإو :تلق .كيلع كسمأ امم لكف هللا مسا تركذو هتلسرأ مث زاب وأ بلك

 . «كيلع هكسمأ هنإف ايش هنم لكأي ملو
 . 39ه ص «.4ج «جاتحملا ينغم» .6 5-57 ؛ ؟ص «8ج «ينغملا» (5؟64)

 .[4 ةيآلا :ةدئاملا ةروس] (7هه)

 . 78ص . 11ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (7765)
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 الف لكألا كرت الإ مّلعُملا بلكلا يف طرتشي ام مّلعُملا يزابلا يف طرتشيو - 7
 «سابع نبا نع يورملا وهو .ةلبانحلا لاق اذهبو هنم لكأ نإو هديص حابيف ءهيف طرتشي
 مّلعُت ريطلا حراوج نأ كلذ ليلعتو .ةفينح وبأو .يروثلاو .دامحو , يعخنلا بهذ هيلإو
 اذهو ,بلكلا فالخب اهميلعت يف كلذ حدقي الف .لكألا كرتب اهملعت رذعتيو لكألاب
 مدع ريطلا حراوج يف طرتشي يذلا ةيعفاشلا دنع رهظألا لوقلل ًافالخ ةلبانحلا بهذم
 .”ديصلا نم لكألا

 : ""*ههسلاو سوقلا : ًايناث امم

 هذهب دايطصالا اذه لثم لخادو .سوقلاب اذكو .ددحملابو ماهسلاب زئاج دايطصالاو
 هجرخأ يذلا فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يفو «اوداطصاف# : ىلاعت هلوق قلطم يف لئاسولا
 مسا ركذاف كّمهس تيمر نإو .. .» : هك يبنلا لوق هيف ءاجو «متاح نب يدع نع ملسم
 مامإلا جرخأو .17*27«تئش نإ لكف كمهس رثأ الإ هيف دجت ملف ءًاموي كنع باغ نإف هللا
 1 : هلك هلوق هيف ءاج لك هللا لوسر نع ًاثيدح ينشخلا ةبلعث يبأ نع ًاضيأ ملسم
 200(. . .لك مث هللا مسا ركذاف كسوقب تبصأ امف

 : 70 ضارعملاب دايطصالا :ًاثلاث 4

 ضارعملا :دمحأ مامإلا لاق .ةديدح هسأر يف لعج امبرو .ددحم دوع ضارعملا

 وأ ديصلا يف ذفن يأ - قزخف هدحب ديصلا باصأ امبرف ,ديصلا هب فذحي مهسلا هبشي

 حابي الف ًاذوقوم نوكيف هلقثب لتقف هضرعب باصأ امبرو .ديصلا حابيف لتقو . هحرج
 : يعازوألا لاقو .ةفينح وبأو .يعفاشلاو .كلامو ,دمحأ مهنم روهمجلا لوق اذهو .هلكأ

 هاور يذلا كي هللا لوسر ثيدحل حيحصلا وه روهمجلا لوقو .هضرعو هدحب هلتق ام حابي
 ام :لاق ءضارعملا ديص نع خلك هللا لوسر تلأس» :لاق متاح نب يدع نع يراخبلا

 . 3768 ص .4ج «جاتحملا ينغم» ,.5 45ص .8ج «ينغملا» (31090)

 .50-١6607ص .8ج «ينغملا» (13108)

 ./8ص 31ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصو (769)

 .١8ص .1ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (7770)

 .558-055ص .8ج «ينغملا» )3851١(
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 الف عوضوملا يف صن اذهو .257«ذيقو وهف هضرعب باصأ امو ُهلكف هدحب باصأ
 .هفلاخ ام ام ىلع جرعي

 :(57قدنبلا وأ رجحلاب دايطصالا :ًاعبار 6

 هلكأ حابي الف .هلتقف دئاصلا هب هامر نأب ناويح هب ديص اذإ ىل َّدح ال يذلا رجحلا

 لتق نإو .هلكأ حيبأ هدحب هلتق نإ ضارعملاك وهف ٌدح رجحلل ناك نإو .ذوقوم هنأل

 .ءاهقفلا ةماع لوق اذهو .حابي ال ذيقو وهف هلقثب وأ هضرعب

 نع ًاضيأ صيخرتلا اذه يورو «بيسملا نب ديعس ددحملا ريغب لتق اميف صخرو

 تيمر اذإ» : لاق هنأب بيسملا نب ديعس هنع ىور دقف .- هنع هللا يضر - رساي نبرامع

 يسرافلا ناملس نع ًاضيأ اذه يورو .«لكف هللا مسا تركذ مث 6ةقدنبلا وأ رجحلاب

 ةيشحو لك :بيسملا نب ديعس لاقو .رمع نباو ءادردلا يبأ لوق وهو  هنع هللا يضر -

 لوق اذهو «لكف مست نأ تيسنف تيمر اذإو ها ندر وأ فلا ينم يذق

 "4 يعازوألاو لوحكم

 هللا كوب بينسلا نيمو ءرساي نب رامع لوق ىلإ بهذ نم جتحاو -5

 مكيديأ هلانت ديصلا نم ءيشب هللا مكئولييل اونما نيذلا اهيأ اي» :ىلاعت

 ليلدب ةحراج ةلآب ديص امب ديصلا صصخت مل ةميركلا ةيآلا هذهف . "704 مك امرو

 لح تناك ةلآ يأب هدايطصا ىلع ردق ام لكف اذُه ىلعو ,«مكيديأ هلانتإ» : ىلاعت هلوق

 , (2""0هلكأ

 : ةكبشلاب دايطصالا : ًاسماخ - 17

 وهف هحبذف حور هيفو دايصلا هكردأ نإ اهب ديص امو .ةكبشلاب دايطصالا زوجي ال

 .170-58١ص .7ج «يراخبلل حيحصلا عماجلا ثيداحأل حيرصلا ديرجتلا» (35)

 . قدنبلا اهعمج ءاهل دح ال ةفوجم ةروذم ةنيط ةقدنبلاو ةهعكة9ص 28ج «ينغملا» ةقفضتس]

 .[9 14 ةيآلا : ةدئاملا ةروس] (756) . 15١ ص .الج «ىلحملا» (5854)

 23ج .ليلخ مشاه روتكدلل «بيسملا نب ديعس مامإلا هقفر 2145١ ص ءالج «ىلحملا» ةقفضححم)

 ."ه4ص
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 مل تامف هتحرج وأ ؛هقنع ىلع اهطويخ تقلا نأك ةكبشلا هتلتق دقو هكردأ نإو .لالح
 وهف لبحلا وأ ةكبشلا هتلتق ام» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق .ةتيملا مكحب ناكو هلكأ حبي

 لخدف ىمس اذإ لبحلا هلتق ام حابي لاق هنأ نسحلا نع الإ ًافالخ هيف ملعن الو ,مرحم
 لهأ ماوع فلاخي ذاش لوق اذُهو :لوقلا اذه ىلع ًاقيلعت ةمادق نبا لاق .هحرجو هيف
 ,(7قدنبلاب هلتق ول ام هبشأف ٌّدح هل سيل امب هلتق هنألو ؛ ملعلا

 ؟ةيقدنبلاب دايطصالا زوجي له 24

 حلصت لهف «رويطلاو ةيربلا تاناويحلا ديصل قدانبلا رضاحلا تقولا يف لمعتست
 ؟ديصلل ةلا قدانبلا هذه

 يف ذفني امهالكو «ببدملا هنمو رودملا هنمو . صاصرلا لمعتست قدانبلا هذه ْنِ

 هلتقتو ناويحلا بيصتف ةوقب اهنم عومجملا وأ ةصاصرلا قلطنتو ,هحرجيو ناويحلا مسج

 .هحرجو همسج يف اهذافنب وأ .اهعافدتا ةدشو اهلقثب

 .«بيسملا نب ديعس يأر ىلع ديصلل ةلآ نوكت نأ حلصت ةيقدنبلا هذهو 2-4

 انركذ دقو .ةددحم نوكت نأ ديصلا ةلآ يف نوطرتشي ال مهنأل ؛لوحكمو «يعازوألاو

 نأ ظحاليف ,ةددحم نوكت نأ ةلآلا يف نوطرتشي يذلا روهمجلا يأر ىلع امأ .مهلاوقأ

 ةدشو اهلقثب هثدحت امنإ هحرج وأ ناويحلا توم نم اهقالطإ دنع ةيقدنبلا ةصاصر هثدحت ام

 مسج يف دفنت ةصاصرلا هذه نكلو .ةيورك يه ذإ ةددذحم اهنوكب سيلو .ءاهعافدنا

 دوصقملا ناك اذإف .هوحنو مهسلا نم ةددحملا ةداحلا ةلآلا لعفت امك هحرجتو ناويحلا

 ةوقب ةيقدنبلا نم قلطنت يتلا ةصاصرلا هذهف .ناويحلا مسج يف ذفني هنوك ددحملاب

 اهب حصيف .ةددحملا ةلآلا مكح اهل نوكي نأ يغبنيف .ناويحلا مسج يف ذفنت ةميظع

 ةلآ نوكت نأ حلصت اهنإف .ًالوبقم هيجوتلا اذه نكي مل نإف ,ديصملا لكأ لحيو ديصلا

 ؟مومسلا لامعتساب دايطصالا زوجي له

 هذه طلخت نأب .ةيربلا رويطلاو تاناويحلا ديص يف مومسلا لامعتسا زوجي ال

 .هه ملص .8ج «ينغملا» ةقفضتف)

 با



 لاق امك ةتيم وهف مسلاب لتق ام نأل ؛تومتو اهلكأتف اهيلإ ىقلتو هريغو ماعطلاب مومسلا

 .©""9ةمادق نبا لاق امك مرحم وهف مسلا هلتق ام نألو ؛"00مزح نبا

 ؟رحبلا ناويح نم هوحنو كمسلا ديص يف مومسلا لامعتسا زوجي له نكلو ليحل

 ,دايطصالاب تتام وأ اهسفنب تتام ءاوس رحبلا ةتيم ةحابإ ىلإ ءاهقفلا روهمج بهذ

 .هنع هرزج وأ هل ءاملا ءاقلإ وأ .يمدا ببسب تام ام الإ لحي ال : ةيديزلاو ةيفنحلا نعو

 نع لَك يبنلا ثيدحب روهمجلا جتحاو .لحي الف يمدا ريغ ناويح هلتق وأ تام ام امأو

 : هيفو رباج ثيدح كلذكو . حيحص ثيدح وهو . (هتتيم لحلا هؤام روهطلا وه» :رحبلا

 ىلإ هنم ًائيش اولمح مهنإو .رهش فصن هنم انلكأف «ربنعلا هل لاقي ًاتيم اثدح رحبلا ىقلأف»

 مكل لجو زع هللا هجرخأ ًاقر اولك» : لكي مهل لاقف كلذب لكك يبنلا اوربخأو .ةنيدملا

 . هيلع قفتم ثيدح وهو .(هلكأف ءيشب مهضعب هاتأف مكعم ناك نإ انومعطأ

 .هولكف هنع رزج وأ رحبلا هاقلأام» :ًاعوفرم رباج ثيدحب ةيديزلاو فانحألا جتحاو
 امنإو لكك يبنلا ىلإ ًاعوفرم ثيدحلا اذه حصي مل نكلو .«هولكأت الف افطو هيف تام امو

 مل اذإو :«راطوألا لين» يف ءاج امك .ينالقسعلا رجح نبا لاق .رباج ىلع فوقوم وه

 ول هنأل ؛هلح يضتقي سايقلاو :لاق مث «هريغ هضراع دقف افوقوم الإ ثيدحلا اذه حصي

 وهو تام اذإ كلذكف لكأل تامف ءاملا هنع بضن ولو «ةيكذت ريغب لكأل ربلا يف تام

 ,("""”رحبلا ىف

 مسلا ءاقلإ قيرط نع هدايطصا ناك اذإ كمسلا لكأ زاوج يل ودبي هانركذ ام ءوض يفو

 لكأ زاجأ دقو .ءاملا ىلع وفطيو توميف هوحنو كمسلا هلكأيف ,-رهزلاب ماوعلا هيمسيو -

 توم نأ ركذي مل هنأ لإ يلبنحلا ةمادق نبا ركذ امك .ءاملعلا روهمج يفاطلا كمسلا
 همحر لاق ذإ مسلاب هتوم لمشي ًاماع ًالوق لاق هنأ الإ ءمسلا ببسب ناك يفاطلا كمسلا

 «لالح يهف تتام اذإ هيف الإ شيعت ال يتلا ءاملا تاوذ نم هريغو كمسلا نإ» : ىلاعت هللا

 لحل هام نوهظلا ومو رعبا يفآ ه6 يتلا :لرقلا بيتس نيعارأ يندم كاما كرت
0010 

 .505ص .48ج «ينغملا» (5594) .475ص ءالج .مزح نبال «ىلحملا» )54"١(

 . ها/7-ها/١ ص 48ج «ينغملا»و ١ 44ص «8ج «راطوألا لين» (؟"10)

 . هال3؟ص 48ج «ينغملا» (7391)
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 ؟ًاروظحم مسلاب كمسلا دايطصا نوكي ىتم 5

 هذه يفف .هلكآ ةحص يف ًأارضم رحبلا ناويح نم مسلاب ديصملا راص اذإ نكلو
 .رارض الو ررض ال هنأل ؛مسلاب كمسلاك رحبلا ناويح دايطصا زوجي ال ةلاحلا
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 : اه لس

 ا
 0 5 وا

 لحي الف مةيعرتللا ةيكذتلا هتيكذت هلكأ حابملا يربلا ناويحلا نم لكألا لحل طرتشي

 هللا ريغل ّلهأ امو ريزتخلا محلو مّدلاَو ةتيملا ٍمكيلع َتَمَّرُح# : ىلاعت هلوقل اهنودب هلكأ

 ايبا ام آل بسلا لك امو طلو ةيدرتملاو ةةوقؤملاو ٌةقنَحنُملاو هب

 نم ىكذملا ناويحلا ىنثتسا لجو زع هللا نأ ةميركلا ةيآلا هذهب ةلالدلا هجو

 كردأ ام لك ىلع عجار ءانثتسالا اذهو , "59 ةحابإ ميرحتلا نم ءانثتسالاو .مرحملا

 برعلا مالك يف ةاكذلا #متيكذ# :ىلاعت هلوقو .ةايح هيفو تاروكذملا نم هتاكذ

 ,ةيرايتخا :ناعون محللا لوكأم يربلا ناويحلا لكأ اهب حابي يتلا ةاكذلاو ."""9حبذلا
 ' (""0ةيرارطضاو

 :ثحبلا جهنم - 14

 اذه مسقن اننإف ءانلق امك ةيرارطضاو «ةيرايتخا :ناعون ةيكذتلا وأ ةاكذلا نأ ثيحو

 . ةيرايتخالا ةيكذتلا :لوألا ثحبملا

 . ةيرارطضالا ةيكذتلا : ىناثلا ثحبملا

 .[# ةيآلا :ةدئاملا ةروس] (7ا/7)

 . ٠4ص ؛ ٠2ج (عئانصلا عئادب» (787/)

 65١0-01. ص .5ج «يبطرقلا ريسفت» (77/4)

 . ١4ص .هج «عئادبلا» (7ا/ه)
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 كروذلل يرعلل)

 ةيرايتخالا ةيكذتلا

 :ةغللا يف ةيكذتلا فيرعت - 56

 ءاهتحبذ يأ ةيكذت ةاشلا تيكذ :لاقي .رحنلاو حبذلا :ةيكذتلا :ريثآلا نبا لاق
 ف كل حوبذملاو ,ةاكذلا : مسالاو

 : حالطصالا يف اهفيرعت 5

 رودقم ناويح رحن وأ حبذ :اهنأب ةلبانحلا اهفرع امك يعرشلا حالطصالا يف ةيكذتلاو

 ناويح رقع وأ ءىيرمو موقلح عطقب .هوحن الو دارج ال ٌربلا يف شيعيل هلكأ حابم هيلع

 رم ترم نأ قلعلا عطق رذعت اذإ عنتمم

 ققحتت ال ةيرايتخالاف «ةيرارطضالاو «ةيرايتخالا ةيكذتلا يعون ركذ فيرعتلا اذهو
 يفكيف «ةيرارطضالاو .هريغ وأ ًاديص ناك ءاوس .هرحنب وأ هيلع رودقملا ناويحلا حبذب الإ
 يأ يف هحرجب هيلع رودقملا ريغ ناويحلا لتق : يأ عنتمملا ناويحلا رقع اهققحت يف

 .هندب نم ناكم

 : "9 ةيرايتخالا ةيكذتلا لحم - 617

 وهو هتيكذت دارملا ناويحلا ىف اهل صوصخملا لحملا ىف نوكت ةيرايتخالا ةيكذتلاو

 .154١ص 17ج «ريثألا نبال (ةياهنلا» (؟"0/5)

 .187؟ص . 4ج «تادارإلا ىهتنم حرش» ١٠١١21ص ؛ ؟ج («عانقلا فاشك)» ةفضقفف)

 0 2 73" 6ص 3 ؟4ج («جاتحملا ينغم)) ةهاله_هال*ص «.8ج (ينغملا» ةفضمل)



 ع يبنلا نع يور دق هنأ يلبنحلا ةمادق نبال (ينغملا» يف ءاج دقف .(ةبللاو قلحلا)

 ةبللاو ءقنغلا ىلعأ وه قلحلاو .هريغو دمحأ لاق هبو «ةّللاو قلحلا ىف ةاكذلا» :لاق هنأ

 . قنعلا لفسأ

 : ةيكذتلا هب ققحتت ام 4

 :نيتقيرط ىدحإب ةيكذتلا ققحتت

 ءيرملا لك عطقبو ,سفنلا ىرجم وهو موقلحلا لك عطقب كلذو . حبذلا : (ىلوألا)
 اذهو ءامهدقفب دقفت ةايحلا نأل ؛ةدعملا ىلإ قلحلا نم بارشلاو ماعطلا ىرجم وهو

 ناطيحم قنعلا يتحفص يف ناقرع امهو نيجدولا عطق بحتسيو .دمحأو يعفاشلا بهذم

 حبذ يف ناسحإلا باب نم وهف حورلا جورخ ليهستل .ءىيرملاب :ليقو موقلحلاب
 هبو ءىيرملاو موقلحلا عطق عم نيجدولا عطق ربتعي هنأ ىرخأ ةياور دمحأ نعو .ناويحلا

 .فسوي وبأو كلام لاق

 موقلحلا عطق وه هققحتو حبذلا ليصحت يف هيلإ روظنملا وأ ربتعملا : ةفينح وبأ لاقو

 . نيجدولا دحأو ءىيرملاو

 ءىيرملاو موقلحلا :ةعبرألا عطق حبذلا يف لمكألا :يلبنحلا ةمادق نبا لاقو

 يف ًايزجم ناكل ءىيرملاو موقلحلا عطقب يفتكا ولو .فالخلا نم جورخلل نيجدولاو
 ول ام هبشأف هعطق عم ةايحلا ىقبت ال ام حبذلا لحم عطق نأل ؛بولطملا حبذلا ليصحت

 .ةعبرألا عطق

 نوكي رحنلاو .قنعلا لفسأ يهو ةيللا يف رحنلا يه ةيكذتلل :(ةيناثلا ةقيرطلا)و

 .©52قنعلا لفسأو ردصلا ىلعأ يف يتلا ةدهولا وهو ءرحنملا يف ٌّدح هل امب نعطلاب

 ذلا
0 

 . قنعلا لفسأ يف ةبقرلا نم ضفخنملا لحملا ينعت انثحب يف يهو ,ةضفخنملا ضرألا :ةدهولا (؟810/9)

 ١١. 7ص ا« ؟ج (طيسولا مجعملا»

- "١ 



 : هاوس ام حبذيو ريعبلا رحني 68

 تبث دقف ءاهاوس ام حبذو لبإلا رحن وه بحتسملا نأ يف ملعلا لهأ نيب فالخ ال

 حبذ نإف .2"*”هديب امهحبذ نينرقأ نيشبكب ىحضو - ًاريعب  ةندب رحن لَك هللا لوسر نأ
 كلام نع رذنملا نبا ركذو .ملعلا لهأ رثكأ لوق اذهو ءزئاجف حّبْذُي ام رحن وأ رَحنُي ام

 .©1*7لبآلا حبذت نأ هرك هنأ

 :(9*7اهيف عارسإلاو ةيكذتلا يف ةلبقلا لابقتسا

 نأو «ةلبقلا ىلإ ةهجوم ةحيبذلاو ةيكذتلا دنع ةلبقلا يكذملا لبقتسي نأ بحتسي

 ١  14(؟""”يافقلا نم حبذلا :

 نع لوقنملاف .حبذلا يف ةيفيكلا هذه ًاراتخم اهافق نم ةحيبذلا حباذلا حبذ اذإو
 لكألا لحي ال يلاتلابو حبذلا نم ةيفيكلا هذهب حصت ال ةيعرشلا ةيكذتلا نأ دمحأ مامإلا

 «كلامو «بيسملا نب ديعسو  هنع هللا يضر يلع نع اذُه يكحو .ةحيبذلا هذه نم

 عطق لبق ةرقتسم ةايح اهيف تيقب نإ : ةلبانحلا نم ىلعي وبأ يضاقلا لاقو .قاحسإو

 يف ءاج دقف ,«يعفاشلا بهذم اذهو ةحيبذلا لكأ لحو . حبذلا حص ءىبرملاو موقلحلا

 ةحفص نم وأ هافق نم هيلع رودقملا ناويحلا حبذ ولو» : ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم»

 عطقف كلذ يف عرسأ نإف «بيذعتلا نم هيف امل , ةيصعم بكترا يأ - كلذب اصع هقنع

 نأل ؛لح «- امهعطق ءادنبا دنغ يا امهعطق لوأ ةرقتسم ةايح هيو ءقيزملاو موقلحلا

 . ""*9(هاكذ مث ناويحلا دي عطق ول امك يح وهو هتفداص ةاكذلا

 . هالا1_هالده ص .8ج «ينغملا» (53880)

 «4ج («جاتحملا ينغم» «2 4460 ص الج مزح نبال «ىلحملاو .هالالثضص 03ج «ينغملا» ةفييللا

 . 3ل١ص

 .١5ص هج «معئادبلا» هالك ص 28ج «ينغملا» ةفيضخق)

 . هال8ص «.8ج (ينغملا» (؟؟8*)

 . ؟١371ص ١ ؛ج «جاتحملا ينغم» (885)
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 :سأرلا عطقب حبذلا .

 ناويحلا لكأ لحو هتيكذت تحص ءهسأر راطأف فيسلاب رئاط وأ ناويح قنع برض ولو

 ديري فيسلاب ةاش وأ ةطب سأر برض الجر نأ ول :لاق ذإ دمحأ هيلع صن .رئاطلا وأ

 لاق هبو .نيصح نب نارمعو يلع نع كلذ يورو .اهلكأي نأ هل ناك ءاهحبذ كلذب

 ةايحلا ىقبت ام عطق عمتجا هنا نالز فاو انا للعو .يروثلاو «ةفينح وبأو .يبعشلا

 1 ديباق سيدلا عمهعب

 :("*5)همأ ةاكذ نينجلا ةاكذ ١9.08

 طب نم ادم نيضنلا جرخ اذإ هنأ «همأ ةاكذ نينجلا ةاكذ» :ةرابعلا هذهب دوصقملاو

 ةكرحك هجورخ دعب هتكرح تناك وأ ءاهحبذ دعب اهنطب يف تيم دجو وأ ءاهحبذ دعب همأ

 ةماع لوق اذهو .همأ ةيكذتب تققحت دق هتيكذت نأ رابتعاب .هلكأ لالح وهف حوبذملا

 اير محي اذا الإ هلك نق أل اقدم قلافتأاللا نحر حفص اك نإ ذلإ هءانوفلا

 .ةدالولا دعب امك هريغ ةاكذب ىكذتي الف «هتايحب درفني ناويح هنأ كلذ يف هتجحو « ىكذيف

 : ةفينح يبأ لوق ىلع درلا 4

 ( متئش نإ هولك :لاقف نينجلا نع دبع هللا لوسر تلأسو :لاق « ديعس يبأ نع دواد وبأ

 «نينجلا اهنطب يف دجنف ةاشلاو ةرقبلا حبذتو ةقانلا رحنت : هللا لوسر اي انلق» : دّدسم لاقو

 لاق هللا دبع نب رباج نعو (همأ ةاكذ هتاكذ نإف متئش نإ هولك : ِْكك لاق ؟هلكأن مأ هيقلنأ

 , "99مهمأ ةاكذ نينجلا ةاكذ» : هلك

 : ("10ةيكذتلا لا ١م

 ال اهدحب قرخت وأ عطقت ةددحم نوكت نأ :(لوألا) .ناطرش ةيكذتلا ةلآ يف طرتشي

 . 0ال8ص 28ج «ينغملا» ةفييا

 . 70-35ص 48ج «دواد يبأ نئس» (73780) . هالهص .8ج «ينغملا» (1185)

 , 7 77ص ؛ ؛ج «جاتحملا ينغم)» هال غ_-ها/لا” ص ؛«8ج «ينغملا» (3؟44)
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 تلح ءيش يف ناطرشلا ناذه عمتجا اذإف .ًارفظ الو انس نوكت ال نأ :(يناثلا) ءاهلقثب
 مسا ركذو مدلا رهنا ام» : د يبنلا لوقل انقر ارهتع دا ادي ناك ءاوس «هب ةيكذتلا

 .©9:«ًارفظ وأ انس نكي مل ام اولكف هيلع هللا

 : ةيكذتلا ةلا ىف بحتسملا 5

 اذإف ءيش لك ىلع ناسحإلا بتك هللا نإ : هك هللا لوسر لاق :لاق سوأ نب دادش نع

 حريلو هترفش مكدحأ ٌدحيلو .ةحبذلا اونسحأف متحبذ اذإو «ةلتقلا اونسحأف متلتق

 , (055:)(هتحيبذ

 : حبذلا دنع هركي ام 87

 نب رمع نأ يور دقف .اهيدي نيب ,نيحملا ةحير هيرد عجنفي لإ حبذلا دنع هركيو

 هبرضف نيكسلا دحي وهو ةاشلا ىلع هلجر عضو دق الجر ىأر  هنع هللا ىضر  باطخلا

 , ""9ةأاشلا تدرشو لجرلا برهف ةردلاب

 :بهذ ةلآب حبذلا 4

 مزح نبا هيقفلا لاق دقف «ةبهذم وأ بهذ ةلآب ةيكذتلا لاجرلا نود ءاسنلل حابي

 نإف «لاجرلل ًلصأ ةبهذم وأ بهذ ةلآب ةيكذتلا زوجي ال :- ىلاعت هللا همحر  يرهاظلا

 اهب تكذ نإف .ءاسنلاو لاجرلا ىلع اهب ىكذملا ناويحلا يأ مارح وهف لجرلا لعف
 روكذ ىلع بهذلا كي يبنلا ميرحتل ءاسنلاو لاجرلل لالح وهف  ةبهذم وأ بهذ ةلأب يأ

 ةلا لمعتسا دقف «ةبهذم وأ بهذ ةلآب لاجرلا نم ىكذ نمف ءاهئانإل هايإ هتحابإو هتمأ

 .9*2كلذ فالخ ةأرملاو عرشلا هرمأ امك 1 ملف ءاهلامعتسا هيلع ةمرحم

 .18-19ص ,48ج «دواد يبأ نئس» (؟849)

 ص « ١1١ج («يوونلا حرشب ملسم عابحيص)) هفضل
 5١.

 .١5ص ؛ هج «عئادبلا» ,ها/”ص .8ج («ينغملا» (""ة1)

 . 1 ه"”ص ءالج (ىلحملا» (51897)
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 :( 5 ةيكذتلا دنع ةيمستلا ا 8

 .ةحيبذلا لكأ ّلحو «ةيكذتلا ةحصل طرش هرحن وأ هحبذ دنع ناويحلا ىلع ةيمستلا
 هلع نم رويهملا وه ادعو « ةيمسلا ركذأ نغةوهشلاو ناسنلاب اظربقلا اذه طقتو

 «ةفينح وبأو «يروثلاو .كلام لاق هبو «سابع نبا نع كلذ يورو «لبنح نب دمحأ

 اهحبذ دنع اهيلع ةيمستلا تيسن يتلا ةحيبذلا نم لكألا ةحابإ هنع يور نممو .قاحسإو
 نب رفعجو « ىليل يبأ نب نمحرلا دبعو ,نسحلاو ,بيسملا نب ديعسو .سوواطو .ءاطع
 الو دمع يف ال ةبجاو ريغ ةبحتسم ةيمستلا نأ ىرخأ ةياور دمحأ نعو .ةعيبرو .دمحم

 .ةيعفاشلا لاق هبو ءوهس يف

 : "9 مذلا راركتب ةيمستل هلا راركت ٠

 ؛ةدح ىلع ةيمست ةحيبذ لكل ددجي ىكذملا نأ يأ . حبذلا راركتب ةيمستلا راركتو

 تددجت - حبذلا يأ  لعفلا ددجت اذإف .حبذلا وهو لعفلا دنع بجت ةيمستلا نأل

 .ةيوسعلا

 :("5اعم ناويح نم رثكأ حبذ دنع ةدحاولا ةيمستلا ١

 نكلو .هحيذ دنع هدح ىلع ناويح لكل ةيمست مزلتسي ناويح نم رثكأ حبذ نإ :انلق

 ول امك .ةلاحلا هذه ىف ءىرزجت ةدحاو ةيمست نإف ,ةدحاو ةرم ناويح نم رثكأ حبذ ول

 ةيمست ةلاحلا هذه يف ءىزجت هنإف .ًاعم امهيلع نيكسلا ّرمأو ,نيتاش حباذلا عجضأ
 ىمسو .همهس ىمر وأ هبلك لسرأ اذإ ديصلا يف كلذكو .نيتاشلا نيتاه حبذل ةدحاو

 هتأزجأ «نينثا ديصلا نم كلذب لتقف ءمهسلا يمر وأ بلكلا لاسرإ دنع هللا مسا ركذ

 .ديصلا اذه زاجو ةدحاولا ةيمستلا

 :رحبلا ناويح ىكذي له 5

 ءةاكذ ريغب هلكأ حابي هنإف ههبشو كمسلاك تاناويحلا نم ءاملا يف الإ شيعي ال ام

 .4 "ص هج «عئادبلا» ,ه560ص 248ج( ينغمل 1 ةفضتس)

 .0١6ص .هج «عئادبلا» (؟8846) . ١5ص ؛هج «عئاذبلا» (1944)
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 يوبنلا ثيدحلا كلذ ىلع لديو .ًافالخ اذُه يف ملعن ال : يلبنحلا ةمادق نبا لاق

 دبكلاف نامدلا امأو ءدارجلاو توحلاف ناتتيملا امأف ,ءنامدو ناتتيم مكل كّلحأو :فيرشلا

 : هناويحو رحبلا ءام يف ِةِكَي لاقو ."97ينطقرادلاو هجام نباو دمحأ هاور «لاحطلاو

 يذلا ربنعلا هل لاقي يذلا» :توحلا ثيدح يفو .9©2«هتتيم ّلحلا هؤام روهطلا ءرحبلا»

 املف ءرهش فصن هباحصأو حارجلا نب ةديبع وبأ هنم لكأف ًاتيم لحاسلا ىلإ رحبلا هاقلأ

 لجو زع هللا هجرخأ ًاقر ءاولك : مهل لاقف يي هللا لوسرل كلذ اوركذ ةئيدملا ىلإ اومدق
 يف يوونلا لاقو .©""*0(هلكأف هنم ءيشب مهضعب هاتأف مكعم ناك نإ انومعطأ .مكل

 وأ هسفنب تام ام كلذ يف ءاوس اهلك رحبلا تاتيم ةحابإ هيفو» :ثيدحلا اذهل نحت

 انباحصأ لاقو : يوونلا لاق مث .كمسلا ةحابإ ىلع نوملسملا عمجأ دقو .دايطصالاب

 ةثالث كلذ ىوس اميفو :اولاق ءاهلتق نع يهنلا ثيدحل عدفضلا مرختيا: - ةيعفاشلا

 يدل "يبدع ادع عينا

 ةحابإ ىلع هلبق يذلاو ,ثيدحلا اذهب روهمجلا لدتسا دقو ىناكوشلا هيقفلا لاقو

 يذلا رحبلا ناويح نأ هلك كلذ ىنعمو .«"4'”دايطصالاب وأ انك كتتاهءاوموشلا جو

 ةيكذتلا نأ ىلع كلذ ّلد هتتيم تلح اذإ هنأل ؛هلكأ لحل ةيكذت ىلإ جاتحي ال هلكأ حابي

 .هلحل اطرش تسيل

  1١1ركذملا طورش :4(

 : يلي اميف اهركذن طورش ةلمج ًارحن وأ ًاحبذ ةيكذتلا رشابي نميف طرتشي

 توحلا :ناتتيم انل تلحأ : 1١7 ص ءا7ج «هجام نبا نئسوو ١. 47ص 248ج «راطوألا ليئ» (78945)

 . دارجلاو

 .49 ص .8ج «راطوألا لين» ٠١. ١8ص 28ج (هجام نبا نئس» (؟"917)

 .8ا/-4854 ص ٠ 7١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (19)

 . 85ص . 11ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (18949)

 )١5٠0( ص مج «راطوألا لين» ١49 .

 ينغم» .401/-465ص الج (ىلحملا» . 45 ص 05ج (عئادبلا» .ه١8 ص «4ج («ينغملا) (75101)

 . 73207ص 14ج (جاتحملا
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 ناركسلاو «لقعي ال يذلا يبصلا الو ,نونجملا ةيكذت حصت الف ًالقاع نوكي نأ : ًالوأ

 ربتعم ةيمستلا ىلإ دصقلا اذكو .اهيف ربتعم ةيكذتلا ىلإ دصقلا نأل ؛لقعي ال يذلا

 تحص هيلع ردقيو حبذلا لقعي يبصلا ناك اذإ نكلو .ءالؤهل دصق الو ءاهيف
 . مهريغو ,ةيكلاملاو ةلبانحلاو ,ةيفنحلا لاق اذهبو هتحيبذ تلحو «هتيكذت

 ريغ يبصلا ةيكذت حصت : (رهظألا لوقلا) :نالوق ءالؤه حبذ يف ةيعفاشلا دنعو

 ادصق مهل نأل ؛ناركسلاو نونجملا ةيكذت حصت كلذكو . حبذلا قاطأ اذإ زيمملا

 داسفل مهتيكذت حصت ال :(يناثلا لوقلا)و .ةهاركلا عم نكلو «ةلمجلا يف ةدارإو

 .مهدصق

 1 1 جب ره لقعي ىذلا ىبصلا اونثتسي ملو «غلابلا ريغ ةيكذت ر ال :ةيرهاظلا دنعو

 كرشم ةيكذت حصت الف «- ىراصنلا وأ دوهيلا  باتكلا لعل نموا املس نوكي انا .

 دصقلا اهل ربتعيف «نيدلا اهل ربتعي يتلا رومألا نم اهنأل ؛ةيكذتلا يكذملا دصقي نأ :

 اذه ىلع بترتو .لقعلاب دصقلا نأل ؛لقعلا حباذلا يف طرتشا اذهلو .ةينلاو

 عطقف ةاش باصأو هبصي ملف فيسب ًاناسنإ ناسنإ برض ول :ءاهقفلا لاق نأ طرشلا

 ةحصل طرتشي ال نكلو .اهلكأ لحي ال يلاتلابو ةاشلل ةيكذت كلذ نكي مل ءاهقنع

 تحص اهنم لكألا دصقي مل اهتيكذت دصق ولف ءاهنم لكألا دصق ةيكذتلا

 , ("59”1هتيكذت

 ةيكذتلا ةحصل ربكألاو رغصألا ثدحلا نم ةراهطلا يكذملا يف طرتشت الو - 4

 ,"؟”9ةحيبذلا ىلع هنم ةيمستلا حصتو بنجلا ةيكذت حصتف

 «جاتحملا ينغم» . 45 ص هج «معئادبلا» 21460"ص ء7/ج «ىلحملا» هما ص 28ج «ينغملا» 51١5

 : 75ص 2 جا

 .1-87١184ص « 4ج (ةلبانحلا هقف يف تادارإلا ىهتنم حرش» 2(" 5

 .#187ص « 4ج («تادارإلا ىهتنم حرش» (5505)

- ”7/- 



 :ةأرملا ةيكذت زوجت 6

 ةيكذت حصت امك .ةأرملا ةيكذت حصت اذهلو ءًأركذ نوكي نأ يكذملا طورش نم سيل
 ةيكذتلاب موقي نميف طورشلا هذه ترفاوت اذإف , يكذملا يف اهانركذ يتلا طورشلاب لجرلا

 مامإلا هاور ام ةأرملا نم ةيكذتلا زاوج ىلع لديو .ةأرما وأ ناك الجر هتيكذت تحص

 تبيصأف عْلَسب ًامنغ ىعرت تناك كلام نب بعكل ةيراج نأذ : ؛هحيحص» يف يراخبلا

 اذه لدف ."؛””«اهولك :لاقف كي يبنلا لئثسف ,رجحب اهتحبذف اهتكردأف اهنم ةاش
 ةريبك ةأرملا تناك ءاوس ءاهتحيبذ لكأ ٌلحو «ةأرملا ةيكذت ةحابإ ىلع فيرشلا ثيدحلا

 مل لكي يبنلا نأل ؛ةيباتك وأ تناك ةملسم ءًاضئاح وأ ضيحلا نم ةرهاط ةريغص وأ

 .9''"2اهلاح نع لصفتسي

 :ةأرملا ةيكذت يف ءاهقفلا لاوقأ - 5

 حبذ اذإ باتكلا لهأو نيملسملا نم حبذلا هنكمأ نم لكو» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق -أ

 . "47 مةأرما وأ ناك الجر هتحيبذ لكأ لح

 ةيلهأ (اهدحأ) : طورش ةاكذلل طرتشي : ةلبانحلا هّقف ىف «عانقلا فاشك)» ىف ءاج دب

 ."؛8ىغنأ وأ حياذلا ناك ًاركذ ؛ةيكذتلل ًادصاق القاع نوكي نأ وهو : حباذلا

 : ةعبرأ ةاكذلا ةحص طورشو : ةلبانحلا هقف ىف («تادارإلا ىهتنم حرش» ىفو دج

 04: ةًاضئاح ولو: نشأ ناعوأ

 ةملسملا ةأرملا ةاكذ لح همالك نم ملغ» :ةيعفاشلا هقف ىف «جاتحملا ىنغم» ىف ءاج د

 .2:")(ًاضئاح تناك نإو ىلوألا قيرطب

 . ةنيدملا يف لبج :علس ."7"57ص 94ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص) (75100)

 28ج ؛يناكوشلل «راطوألا لين» .57*ص .9ج «يراخبلا حيحصل هحرش يف ينالقسعلا» (؟405)

 .ه١8ص 28ج (ينغملا» ١51١21-0١5١ص

 ١. ١١ص , 4ج «عانقلا فاشك» (510248) .١084ص ء48ج «ينغملا» (؟510)

 .187-187ص .4ج «تادارإلا ىهتنم حرش» )١104(

 .2"7"<ص « ؛ج (جاتحملا ينغم) )١511١(
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 ,(١24روهشملا ىلع ة ةزئاج اهتاكذف ةأرملا امأو : يكلاملا يزج نبا لاقو - ه

 ريغل رحن وأ حبذ امو «ضئاحلا ريغو ضئاحلا ةأرملا ةيكذتو» : يرهاظلا مرح نبا لاقو و

 ام الإ» : ىلاعت هللا لوقل اومسو اوكذ اذإ اهلكأ زئاج .دمع ريغ وأ ًادمع ةلبقلا

 ,(9١4(ةملسمو ملسم لك بطاخف #«متيكذ

 : ةيباتكلا ةأرملا ةيكذت زوجت 2-17

 هر نلف يالقمسلا نع قلد اوكذ دقو + ةيناتك تناك ولو ةرئاعب ةاردملا ةيكذتو

 نع هلك يبنلا اولئسو .ةاش تحبذ يتلا كلام نب بعك ةيراج نع يراخبلا ثيدحل

 نم (ةينارصن وأ ةيدوهي) ةيباتكلا ةأرملا ةيكذت زاوج ىلع ءاهقفلا صن دقو .اهحبذ

 : مهلاوقأ

 .©49«ةيباتك ةمأ ةاكذ لحتو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يف -أ

 لهأو نيملسملا نم حبذلا هنكمأ نم لك» : يلبنحلا ةمادق نبال («ينغملا» يف - ب

 .("49ةأرما وأ ناك الجر هتحيبذ لكأ لح ,حبذ اذإ باتكلا

 : يسوجم وأ ينارصن وأ يدوهي هرحن وأ هحبذ ام لكو» : يرهاظلا مزح نبا لاقو - ج
 , "؟١مانل لالح وهف مهلاجر وأ مهؤاسن

 : ةيئاب رهكلا تاللآلاب ةيكذتلا 9-6

 هذه نمو تاناويحلا حبذ يف ةثيدح تاللآو لئاسو رضاحلا تقولا يف تدجو

 متي ام ًابلاغو اهعاونأ فالتخا ىلع تاناويحلا حبذل ةيئابرهكلا تالآلا لامعتسا : لئاسولا

 ريدخت ةربإ قْرّرِب هريدخت كلذ قبسي دقو .هافق نم نوكي دقو «ناويحلا سأر عطقب حبذلا

 ؟ال مأ ةيفيكلا هذهبو ,ةيئابرهكلا تالآلا هذهب ةيكذتلا حصت لهف 2( ةمسج يف

 .١١7ص .يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» (؟١511)

 . 457”ص ءالج «(ىلحملا» (551)

 .١081ص .8ج «ينغملا» (75515) .755ص : 14ج «جاتحملا ينغم» (5141*)
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 :لاؤسلا باوج 8

 ال اهدحب حرجتو ذفنتو عطقت ةددحم نوكت نأ ةيكذتلا ةلآ يف طرشلا نإ :باوجلاو

 حور قاهزإ يف عرستو ةددحم اهنأل ؛نيكسلاب حبذلا بحتسي هنأو ءانلق امك اهلقثب

 ةعيرسو ةداح ةيئابرهكلا تالآلا هذه نأ كش الو .هحبذ ةدم ةلاطإب هبذعت الو «ناويحلا

 .ةيكذتلل ةحلاص نذإ يهف .حبذلا ةيلمع مامتإ يفو اهلمع يف

 , 04150ضئاج كلذ نإ :انلق دقف «ناويحلا سأر عطقب حبذلا امأو

  حبذلا اذه نأل ؛هسأر عطقب ناويحلا حبذ ةلزنمب هنإف ءافقلا نم حبذلا امأو

 حبذلا اذه يف عمتجا دق نوكيف .اهتعرسو ةلآلا ةدحل ًالاح ناويحلا سأر عطقي -افقلا
 1 و ا لل تا ا جلا ا ساراس

 سأرلا عطق ىلع يتأتف د ةداح ةيئابرهكلا تاللآلا هذه نأل ناكفظالو حيف 2- حبذلا

 ىتح ءىبرملاو موقلحلا عطق لبق هحور قاهزإو ناويحلا توم روصتي الف .ةدحاو ةرم

 .زوجت ال ةيكذتلا :لاقي

 ةيئاب رهكلا تالآلا هذهب حبذلا يف يكذملا طورش ظحالت فيك

 نوكي نأ هيف طرتشيف «ةلآلا كرحي نميف ظحالت هذهف « يكذملا طورشل ةبسنلاب امأو

 حبذ تالا لمعتسيو كرحي وهو ةيكذتلا دصقي نأو .ىثنأ وأ ناك ركذ ءًايباتك وأ ٌاملسم

 اهكرحم دصق ةداع اهب نرتقي تالآلا هذه كيرحت نأل ؛ ةداع رفوتم طرشلا اذهو . ناويحلا

 يف لقاع يبص وأ «غلاب صخش ةداع اهكرحي يذلا نأو ءاهحبذ دارملا تاناويحلا حبذ

 .هدصقيو حبذلا لقعي لقألا

 : ةيمستلا طرش 2-05

 لمعتسم ركذي نأ مزليف «ةدح ىلع ةحيبذ لك يف ظحالت نأ بجي اهنإف ةيمستلا امأ

 تاناويح ةدع تفطصا اذإ نكلو ءاهحبذي ةحيبذ لك دنع ىلاعت هللا مسا حبذلا ةلآ

 ةيمستلاف «تاقرفتم تحبذ اذإ امأ .ةدحاو ةيمست هيفكت :انلق دقف ؛ةدحاو ةرم تحبذو

 يفكي الف ؛ةيمستلاب حبذلاب مئاقلا قطن نم دب الو .ناويح لك حبذ دنع نوكت نأ بجي

 .( 7781/9 ةرقفلا رظنا (؟417) . ( 737842 ةرقفلا رظنا (؟115)

 كك



 عّمسو رهظيل طيرشلا اذه ليغشتو .- طيرس ىلع اهليجست يأ  طيرشب ةيمستلا ءالمإ

 . حبذلاب مئاقلا ةيمست ةماقم موقي ال ليجستلا اذه عامسف «ةيمستلا نم هيف لجسُم وه ام

 ةدحاو ةرم حبذلا ةلآ كرحم اهركذ امنإو «ةحيبذ لك دنع ةيمستلا لصحت مل اذإ اذه عمو

 لاقي نأ نكميف .تاناويحلا نم رخآلا دعب دحاولا حبذب موقت يتلا ةلآلا كيرحت دنع

 دمحأ نع ةياور يف ءاج امك «ةبجاو ريغ ةبحتسم ةيمستلا نأ رابتعاب .ةيكذتلا هذه زاوجب

  ةيمستلا  اهنأ دمحأ نعو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفف .يعفاشلا لوق وهو

 .©"412(يعفاشلا لاق هبو .ءوهس الو دمع يف .ةبجاو ريغ ةبحتسم

 :هحبذ لبق ناويحلا ريدخت 2-01

 , حبذلل ةيئابرهكلا ةلآلاب هحبذ لبق همسج يف ريدختلا ةربإ قرزب ناويحلا ريدخت امأ

 ناويحلا توم ىلإ يدؤي ال ريدختلا اذه ناك نإف :رظنيف .نيكسلاب يدايتعالا حبذلاب وأ

 ناويحلا حيري هنأل ؛؟هب سأب الف ,هتكرحو همسج فاعضإو هئاخرتسا ىلإ طقف يدؤي امنإو

 .اعرش هيف بوغرم حبذلا ملأب هساسحإ ليلقتو .حبذلا ملأب هساسحإ لاقيو هت دنع

 الف هتوم ىلإ يدؤي ريدختلا ناك نإو .ىننعملا اذهل حبذلا يف نيكسلا ّدح نسي كلذلو

 اذهو .هلكأ لح ديفت الف ءتيم ناويح ىلع ىتأت ةلاحلا هذه ىف ةيكذتلا نأل ؛زوجي

 ,مسلاب لتقلا ىلع نيعم وه وأ مسلاب لتقلا نم عون ريدختلاب ناويحلا لتق نأ نع ًالضف

 الو» :«ينغملا» يف ةمادق نبا لاق .ةيعرش ةيكذت ربتعي الو .مرحم مسلاب ناويحلا لتقو

 مسلا هلتق ام نأل ؛هلتق ىلع ناعأ مسلا نأ ملع اذإ مومسم مهسب يمر اذإ ديصلا لكؤي

 ص تأي مل هنأل ؛ةتيم وهف مسلاب لت ام نأل» : يرهاظلا مزح نبا لاقو .©"4!؟)(مرحم

 .("237(لحيف ىكذيف حور ةيقب هيف كّردُت نأ الإ ةاكذ هنأب

 .ه55ص .8ج «ينغملا» (5418)

 50/50 6ص «8ج «ينغملا» (1519)

 . 76ص ءالج . مزح نبال «ىلحملا» (؟5170)
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 ًفانل) صرع

 ةيرارطضالا ةيكذتلا

 :ةيرارطضالا ةيكذتلاب دوصقملا - 7

 زاج «قباسلا ثحبملا يف اهانحرش يتلا ةيرايتخالا ةيكذتلا ناويحلا ةيكذت رذعت اذإ
 ةربتعملا ةادألا وأ «ةليسولاب هيف هنعط وأ هندب نم ناكم يأ يف هحرجب ناويحلا حور قاهزإ

 1 راراطبمالا ةيكدتلاب ةوصتنلا يه اذه: «ةلاتلا هذه نك ةحرو :قاغنإ خف اعرق

 :ةيرارطضالا ةيكذتلا تالاح 64

 :ةيلاتلا تالاحلا ىف ةيرارطضا ةيكذتلا نوكتو

 ب ل با ديصملا ناويحلا  ديصلا نأل ؛ديصلا ةلاح يف أ

 رحنلا وأ حبذلل عورشملا عضوملا يف هرحن وأ ءهحبذ قيرط نع ةيرايتخإ ةيكذت

 ةليسولاب هدايطصا دارملا ناويحلا لتق عرشلا زاجأ دقف .حابم ديصلا نإ ثيحو

 ةرورضل كلذو ةيرايتخالا ةيكذتلا ناويحلا ةيكذتل ةيفيكلاب دييقت نود هلتقل ةيعرشلا

 .ديصلا ةحابإ

 ةرفح وأ ءٌبج وأ رثب ىف يدرتملا ناويحلل ةبسنلاب ةيرارطضالا ةيكذتلا نوكت كلذكو - ب

 .ةلاحلا هذُه ىف وهو ةيرايتخالا ةيكذتلا هتيكذت الو هجارخإ نكمي ال ثيحب ةقيمع
 . هلتق ىلإ يدؤي هندب يف عضوم يأ يف هحرجب رارطضالا هجو ىلع هتيكذت زوجيف

 اذإ - سناتسملا ناويحلا وهو  دانلا ناويحلل ةبسنلاب ًاضيأ ةيرارطضالا ةيكذتلا نوكتو  ج

 .هلتق ىلإ ةباصإلا هذه هب يدؤت هندب يف عضوم يأ يف هتباصإب ةيرارطضا
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 : ثحبلا جهنم 6

 .ديصلا ةلاح ىف ةيرارطضالا ةيكذتلا :لوألا بلطملا

 .ةانلاو :يدرتلا» ناويعبلل ةينحنلاب برا طضالا ةيكدتلا + ىنانلا بلطحت

 لوألا بلطملا

 ديصلا ةلاح يف ةيرارطضالا ةيكذتلا

 : ةيكذتلا هذه طورش 5

 .اهل رجوم حرش عم طورشلا هذه يلي اميف ركذنو .ديصملا ناويحلا لكأ

 :©"؛""ةيكذتلل ًالهأ دئاصلا نوكي نأ : ًالوأ 7

 و ناك اذإف القاع نوكي نأو .باتكلا لهأ نم وأ اهل نوكي نأ بجيف : يكذملا

 امو .هديص حصي مل همر اس ذآ ارحب ناك وأ ادا انو بأ كرش وأ

 .ديصلا لكأ اهب حابي ةيرارطضا ةيكذت لتقلا اذه ربتعي ال ,ديصلا نم هحراج وأ هبلك هلتقي

 .ةيرايتخالا ةاكذلا ةيلهأ هيف طرتشتف . ىكذملا ةلزنمب ربتعا دئاصلا نأ كلذ يف ببسلاو

 :ًامرحُم دئاصلا نوكي ال نأ :ًايناث 8

 نم عونمم مرحملا نأل ؛ةرمعب وأ جحب ا نوكي ال نأ دئاصلا يف طرتشيو

 : نلاعت ةلوقل هفايطنما هل ةوكيف كلا كاي اننا ايزر ديسلا ناك اذإ 13043 ةديجفلا
 "هو كما 0 44 9 00 00 رز
 متمد ام ربلا ديص مكيلع مرحو ,ةرايسللو مكل اعاتم هماعطو رحبلا ديص مكل لحا#

 09ه نو حي: هيلإ يذلا هللا اوقتاو امر

 . 356ص .4ج (جاتحملا ينغم» .ه"4 ص 28ج «ينغملا» (557)

 ..[95 ةيآلا :ةدئاملا ةروس] )١5475(

 ا



 :مرحلا ديص نم ديصلا نوكي ال نأ :ًاثلاث 9

 0 وجي و دم مد نيس نا طصا رويال كلذكو «- ةكم مرح مرحتلا نيه داطسا دودي آل
 , "15م هللا لوسر

 .9"04ديصلا ةادأ لامعتسا دنع ةيمستلا :ًاعبار

 هيمر وأ .حراجلا هلاسرإ دنع ىلاعت هللا مسا ركذي نأب دئاصلا يمسي نأ طرتشيو

 . هلكأ لعب الو ًازئاج ديصلا نكي مل اوهسى أ 00 ةيمستلا كرت نإف . هوحنو مهسلا

 وهو «- ىلاعت هللا همحر يلبنحلا ةمادق نبا لاق امك ةلبانحلا بهذم قيقحت وه اذهو

 . يرهاظلا دوادو روث يبأو يبعشلا لوق

 زاجأو .نايسنلا هجو ىلع ةيمستلا كرت عم ديصلا ةحابإ ىلإ ءاهقفلا ضعب بهذو

 لوقل كلامو ةفينح وبأ ءاهقفلا ءالؤه نمو .ةلاحلا هذه يف لوتقملا ديصملا ناويحلا لكأ

 ةيمستلا نأ ىرخأ ةياور دمحأ نعو .( . . .نايسنلاو أطخلا نع يتمأل يفع) : لكي يبنلا

 لاسرإ يف امأ .ديصلا لحي مل ًانايسن وأ ًادمع تكرت نإف .ءبلكلا لاسرإ ىلع طرتشت

 .نايسنلا لاح يف ةيمستلا طرتشت الف مهسلا

 ناك ءاوس .ديصلا ةادأ لاسرإ دنع ةيمستلا كورتم ديصلا لكأ حابي : يعفاشلا لاقو

 مسا ىلع حبذي ملسملا» :لاق لك يبنلا نأ ىور ءاربلا نأل ؛ًاوهس وأ دمع ةيعبتلا كت

 يذلا ةلبانحلا بهذمل نيفلاخملا ىلع يلبنحلا ةمادق نبا در دقو ««مسي مل وأ ىمس هللا

 . "#49 ٌقْسفَل هنإو هيلع هللا مسا ركذُي مل امم اولكأت الو :لاق ىلاعت هللا نأ هيلإ انرشأ

 اور ىعتلا هديب ىرخأ كيذاحابوب .؛لكف تيمسو كلك تلتسرأ اذإر: 2# تلا لزرقيو

 جتحا امو :ةمادق نبا لاق مث .- ىلاعت هللا همحر  ةمادق نبا لاق امك ءهريغو 07 مامإلا

 يف وهف ,ثيدحلا اذه َّمِص اذإ «ءاربلا ثيدح نم  ىلاعت هللا همحر  يعفاشلا هب

 امأو .اهيلع ديصلا سايق حصي الو ةيرايتخإلا ةيكذتلا ةيكذتلا ىكذت يتلا ةحيبذلا

 مودعملا طرشلا لعج ال مثإلا عفر ينعي اذهف .«نايسنلاو أطخلا يتمأ نع يفع» :ثيدح

 )١47( :نيترقفلا يف اهتلدأو ةلأسملا هذه ليصفت رظنا 7١872 5١89(2.

 )14؟١4( .079-010ص (8ج (ينغملا» )١175( ةيآلا : ماعنألا ةروس] ١11١[.

55 - 



 :ديصلا ىلع حراجلا دئاصلا لسري نأ :ًاسماخ - 1

 ىلع هوحنو بلك نم حراجلا قلطيو لسري يذلا وه دئاصلا نأ طرشلا اذه ىنعمو
 ءدئاصلا نم لاسرإ نود هسفنب هوحنو بلكلا لسرتسا نإف .هلتقي نأب هدايطصال ناويحلا

 بهذم اذهو .هلكأ لحي ال يلاتلابو ةيرارطضا ةيكذت هلتق ربتعي مل .ديصلا لتقو

 . يأرلا باحصأو «روث وبأو .يعفاشلاو .كلام لاق هبو «ةلبانحلا

 هجرخأ لق دئاصلا ماد ام هسفنب لسرتسا ولو ,ءهديص لكؤي : يعازوألاو ءاطع لاقو

 .ديصلا ىلإ

 قلعف ؛«لكف تيمسو كبلك تلسرأ اذإ» : لكك يبنلا لوق روهمجلا بهذمل ةجحلاو

 0 دئاصلا لاسرإ ىلع ّلحلا

 0 ور 1 ًايلك حراجلا نوكي نأ ”اسداس:د لحدض

 , ("؟”؟9 انه هديعن الف ا حراجلا ريصي هب ام انّيب دقو

 :"؛"ديصلا نم بلكلا لكأي ال نأ :ًاعباس ١9#

 اهب لحي ةيرارطضا ةيكذت هلتق رابتعال طرتشيو .ديصلا بلك انه بلكلاب دارملا

 مل هنم لكأ نإف .هلتق يذلا ديصلا نم بلكلا اذه لكأي ال نأ :ديصلا اذه نم لكألا

 نيتياورلا حصأ ىف اذهو .ديصلا اذه نم لكألا لحي الف «ةيرارطضا ةيكذت هلتق ربتعي

 اطع لاق هبو «ةريره يبأو سابع نبا نع كلذ ىوريو .يلبنحلا بهذملا يف
 يف (ةيناثلا ةياورلا)و .مهريغو ءروث وبأو .ةفينح وبأو .يعخنلاو .يبعشلاو .سوواطو

 «ةريره يبأو . يسرافلا ناملسو .«صاقو يبأ نب دعس نع كلذ يور .ديصلا اذه لكأ

 )١5115( .8ج «ينغملاو ص047-54١.

 ) )751177تارقفلا رظنا 551*77859-7(2.

 )١1118( 47ص .8ج «ينغملا» 0414-8 .

 ل "#هدَد



 امم اولكف» : ىلاعت هلوق مومعب بلكلا هنم لكأ نإو ديصلا لكأ حابأ نم جتحاو
 . "9"1 مكيلع نكسمأ

 مسا تركذو ؛مّلعملا كبلك تلسرأ اذإ» : متاح نب يدع ثيدحب نوعناملا جتحاو

 لكأي نأ الإ لتق نإو : لك لاق ؟لتق نإو :تلق .«كيلع كسمأ امم لكف ىلاعت هللا
 مامإلا هاور .«هسفن ىلع كسمأ امنإ نوكي نأ فاخأ ينإف لكأت الف لكأ نإف .بلكلا

 ؛ديصلا اذه لوانتت الف نوزيجملا اهب جتحا يتلا ةيآلا امأو .©"؟*(هحيحص» يف ملسم

 كسمأ دق نوكي ديصلا نم لكأ اذإ بلكلاو .4مكيلع نكسمأ امم اولكف» :اهصن نأل

 .ةميركلا ةيآلا هلوانتت الف ديصلا نم لكأ هنأ ليلدب هدئاص ىلع ال هسفن ىلع

 :١8 ديصلا هوحنو بلكلا حرجي نأ : ًاتماث :

 ربتعي ال ةلاحلا هذه ىف هلتق نأل ؛ديصلا اذه حبي مل .هتمدصب هلتق وأ هقنخ نإف

 .©؛9ءاهقفلا رثكأ هب لاقو «ةلبانحلا حرص اذهبو .هلكأ اهب لحي الف «ةيرارطضا ةيكذت

 :ديص ىلإ ديصلا ةادأ هجوي نأ :ًاعسات 0

 ىلإ هوحنو مهس وأ هوحنو بلك نم ديصلا ةادأ دئاصلا قلطي وأ لسري نأ اذه ىنعمو

 الو .ًائيش ىري ال وهو هبلك دئاصلا لسرأ اذإف اذُه ىلعو .هدايطصا دصقيو هاري ديص

 لهأ رثكأو ةلبانحلا لوق اذهو ديصلا اذه لحي "لف 107 باصأف ديص دوجوب سحي

 ؛هلكأ لحي ال ديصلا اذه نإف ءًاديص باصأف ضرغ ىلإ ًامهس ىمر اذإ كلّذكو .ملعلا
 , (0159هيمرب هدصقي مل دئاصلا نأل

 :دئاصلا نيع نع ديصلا بيغي ال نأ :ًارشاع ١945

 رظن نع ىراوت نإف ,دئاصلا كاردإ لوانتم يف نوكي نأ بجي ديصلا نأ كلذ ىنعمو

 دعقو هنيع نع باغو .دئاصلا نع ديصلا ىراوت اذإف «هبلط نع دعقي ال نأ بجيف دئاصلا

 .[4 ةيآلا :ةدئاملا ةروس] (؟5479)

 . 7860ه ص 7١ج «يراخبلا حرشب ملسم حيحص» (1470)

 .645ص 23ج «ينغملا» (؟51)

 . 397/ص .4ج «جاتحملا ينغم» 541١-2047 ص .8ج «ينغملا» (15؟)
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 لالح ديصلاف ؛هبلط دعب دئاصلا هدجو اذإ امأ . ديصلا اذه حبي مل ءهب قاحللاو هبلط نع

 ديم كتابعلا سر اذإ هنآ حا نع نوهشملاو 095 يقسلا تهدم ادعو انانحتتا

 لسرأ ول كلذكو .هلكأ لح .هريغل هيف رثأ الو هيف همهسو ًاتيم هدجو مث «هنيع نع باغف

 , "؟هلكأ 00 لحب بلك "عبو اني ةدونو هل( هنيغ نع: باكف” ديس لع دبلك

 تيمر اذإ» :لاق لكي هللا لوسر نأ هيفو «متاح نب يدع ثيدح لوقلا اذهل ةجحلاو

 الف ءاملا يف عقو نإو :لكف : ةكلمهس لا الادب سبل نيمو لأ موي دعب هتدجوف ٌديصلا

 تيمر نإو» : هيفو يدع نع رخآ ظفلب ملسم هجرخأو ,42"2يراخبلاو دمحأ هاور «لكأت

 نإ لكف ل هللا مسا كذا كبصت

 يف لك يبنلا نع «ةبلعث يبأ نعو 000 الف ءاملا يف ًاقيرغ ُهتدجو نإو تعش

 0 نأ ٍّ لكايلف» : كي : هلع لاق .ثالث دعب هديص كردي يذلا

 نيموي وأ موي دعب هيلع رثعو دئاصلا نع باغ يذلا ديصلا لحل طرتشيو - ١97

 : ناطرش - ثيداحألا ضعب يف ءاج امك ثالث وأ

 أ هنأ ملعيو ىرثأ وأ هيف همهس دجي نأ :لوألا طرشلا

 ل ا ا : يناثلا طرشلا

 , 00(لكف هلتق هنأ تملعو «هريغ رثأ هيف رت ملو هيف كمهس تيأر اذإ»

 :ةربتعم ديصلا ةلا نوكت نأ :رشع يداحلا طرشلا -

 توميو حرجت نأك  ديصلل حلصت يأ  ًاعرش ةربتعم نوكت نأ ديصلا ةلآ يف طرتشيو

 نم انركذ دقو «ةيعرشلا ةيرارطضالا ةاكذلا ليبق نم ربتعي امم .حرجلا اذه ببسب ديصلا

 .اعرش ةربتعملا هتاودأو ديصلا لئاسو لبق

 . هه ص .هج «عئادبلا» (7 178

 .604-هه7"ص :8ج (ينغملا» (744)

 . 175١ص «.8ج «يناكوشلل «راطوألا لين» (715)

 .78ص . 117ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص)» (7475)

 . ١7١ ص ءالج «يئاسنلا نئس» (8*717) . ١71١ ص ءالج «يئاسنلا ننس» (7837)
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 :هريغب ديصلا بلك طالتخا 2.8

 لحي مل .ديصلا دنع دئاصلا امهدجوو ؛هريغب طلتخاف مّلعُملا هبلك دئاصلا لسرأ اذإ
 حصيف دئاصلل مّلعُملا بلكلا هلتق له .ديصلا لتق نيبلكلا يأ ملعي ال هنأل ؛ديصلا اذه
 ام ىلع لديو ؟هلكأ حابي الو ديصلا حصي الف رخآلا بلكلا هلتق وأ .هلكأ لحيو ديصلا
 هللا لوسر نأ هيف ءاجو .متاح نب يدع نع ملسم هجرخأ يذلا فيرشلا ثيدحلا هانركذ
 امنإ هنإف لكأت الف هنم لكأ نإف .ّلكف هللا مسا تركذو كبلك تلسرأ اذإ» :لاق هك
 لاق ؟هذخأ امهيأ يردأ الف رخآ ًابلك يبلك عم تدجو نإف :تلق .هسفن ىلع كسمأ
 ."9«هريغ ىلع مست ملو كبلك ىلع تيمس امنإف لكات الف :لك

 :ًايح دئاصلا هكردأ اذإ ديصلا حبذ

 نأ بجيف .هبلك هيلع لسرأ وأ .همهسب هامر نأ دعب ًايح ديصلا دئاصلا كردأ اذإ
 مل اذإ امأ ,ةرقتسم ةايح هيف تناك اذإ اذهو .هلكأي نأ دارأ اذإ ةيرايتخالا ةيكذتلا هيكذي
 الو هلكأ حابي اذهف «حوبذملا ةايحك ةايح هيف امنإو «ةرقتسملا ةايحلا هذه لثم هيف نكت

 وأ دئاصلا مهسب تيمم حرج نم هباصأ امب يكذ دق ربتعيو «ةيرايتخا ةيكذت ىلإ جاتحي
 .هبلك

 يذلا لك هللا لوسر ثيدح ًايح دئاصلا هكردأ اذإ ديصلا ةيكذت بوجو ىلع لديو

 ًايح هتكردأف كيلع كسمأ نإف . . .» :كك هللا لوسر لوق هيف ءاجو .متاح نب يدع هاور
 , 04؛')هحيبذاف

 يناثلا بلطملا

 ةيرارطضالا ةيكذتلا

 دانلاو ىدرتملا ناويحلل

 : يدرتملا ةيكذت ةيفيك ١0١

 نم انرشأ امك كلذ وحن وأ ةقيمع ةرفح وأ ءرثب يف طقس يذلا وه يدرتملا ناويحلا

 .١151-١5١1ص الج «يئاسنلا ننسو»و .76ص .ا/ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (14155)

 .الكص الج «يوونلا حرشب ملسم حيحص) )١25(
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 هذه ىيفف .ةيرايتخا ةيكذت هترفح ىف وهو هتيكذت الو هجارخإ ناكمإلاب دعي ملو «.لبق

 :هلكأ حوامل ةيرارطنا' ةنكذت كلذ

 :دانلا ناويحلا ةيكذت ةيفيك - 7

 هتعيبطب شحوتملاك راصو «شحوتو درش اذإ سنأتسملا ناويحلا وه دانلا ناويحلا

 اذهف . ةيرايتخا ةيكذت هتيكذتل هكسم الو هدر ناكمإلاب دعي ملو .لبق نم انرشأ امك هتقلخو

 هلتق ضرغل همد هب ليسي امم .هوحنو مهسب هيمرب ةيرارطضا ةيكذت هتيكذت زوجي ناويحلا

 .:كنذب

 نباو 2( دوعسم نباو , يلع دانلاو يدرتملا ناويحلل ةيرارطضالا ةيكذتلاب لاقو لحالتي

 «نسحلاو .دوسألاو «قورسم لاق هنو .- مهنع هللا يضر - ةشئاعو 2. سابع نباو .رمع

 ,ةفينح وبأو .دمحأو .يروشلاو .دامحو « يبعشلاو «قاحسإو « سوواطو .ءاطعو

)144 
 روث وبأو .قاحسإو « يعفاشلاو

 :دانلاو يدرتملل ةيرارطضالا ةيكذتلاب نيلئاقلا ةجح - 4 ١9

 نب عفار ثيدح .دانلا وأ يدرتملا ناويحلل ةيرارطضالا ةيكذتلاب لوقلل ةجحلاو

 مهايعأف هوبلطف .ةريسي ليخ موقلا يف ناكو ٌريعب ٌدنف لكك يبنلا عم انك» :لاق ,جيدخ

 دباوأك ءدباوأ مئاهبلا هذهل نإ» :ُهكك يبنلا لاقف هللا هسبحف مهسب لجر هيلإ ىوهأف

 هب اوعنصاف مكيلع دن امف» :ظفل يفو .«اذكه هب اوعنصاف اهنم مكيلغ امف شحولا

 ءهلصأب ال هحبذ تقو ناويحلا لاحب وه ةاكذلا يف رابتعالا نإف ًاضيأو .("4؛”«اذكه

 ةَّبللاو قلحلا يف ةيرايتخا ةيكذت هتيكذت تبجو هيلع ردق اذإ يشحولا ناويحلا ليلدب
 نوكتف «شحوتسملا ديدجلا هلاحب ربتعي شحوت اذإ سناتسملا يلهألا ناويحلا كلذكو

 «هيدرت ناكم يف وهو هتيكذت نكمي ال يذلا يدرتملا كلذكو ,ةيرارطضا ةيكذت هتيكذت

 . ةيرارطضا ةيكذت ىكذيف «ةيرايتخا ةيكذت هتيكذت نع زوجعم وهف

 .6556ص مج( ينغمل ا)(؟١١4:4

 237ج (لو لوسرلا ثيداحأ نم لوصألل عماجلا جاتلا» ,.159١ص ءالج «يئاسنلا نئس» (؟5145)

 .١٠”ص

 . تشحوت يتلا يهو «ةدبأ عمج يهو دباوأ ىنعمو .درش يأ :ريغت لَن ىنعمو
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090 

 يضل أ»
 :ثحبلا جهنمو ديهمت 6

 رظحلا باوبأ نمض ةبرشألل رخآو .ةمعطألل ًاصاخ ًاباب مهبتك يف ءاهقفلا درفي

 ريخاو ةمعطألل ابا نحت ال اننا فلعتلا اذه يف مهيراجن نحنو .ةحابإلاو

 :ىلاثلا قتلا ىلع ةمسقتو امهيلكل ادحتاو اياب "لمحت انتو: ةيرشألل

 .ةمعطألا :لوألا لصفلا

 .اهب حلي امو ةبرشألا : يناثلا لصفلا

 شطعلاو عوجلا ةرورضل ةبرشألاو ةمعطألا تاروظحم نم حابي ام :ثلاثلا لصفلا

 . هاركإلاو
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 قرا ندا

 مل

 داريو ماعطلا قلطي دقو .ندبلا ماوق هبو لكؤي ام لك ماعطلاو ,ماعط عمج ةمعطألا

 يرغللا فيرعتلا اذه ىلعو ,2"؟؛”رمتلاو ريعشلاو ةطنحلا نم توقلا نم ذختي ام هب

 يتلا تاناويحلا لكو 0 هجرخت ام لك اهموهفم يف لخدي ةمعطألل

 .امهيف وأ رحبلا يف وأ ربلا يف شيعت تناك ء ءاوس ًاعرش اهلكأ حابي

 : تاناويحلل ةبسنلاب ةحابإلاو رظحلا لوصأ وأ دعاوق - 17

 : ةمعطألا فيرعت 2-65

 ءًاعرش هلكأ روظحملا ناويحلا اهئوض يف فرعي لوصأ وأ دعاوق ةلمج كانه

 : يلي اميف اهضعب ركذنو ءًاعرش هلكأ حابملا ناويحلاو

 ميركلا نآرقلا صوصن :لوألا لصألا 4

 محلو مدلاو كلا مكيلع تمرح : ىلاعت هلوق ميرحتلا يف ميركلا تارقلا يضوبصت نمد

 لكأ امو ,ةحيطنلاو .ةيدرتملاو .ةّدوقوملاو ةقيخنُملاو هب هلل ريغل لها امو ريزنخلا

 ديص مكل لحأ» : ىلاعت هلوقو 04 .بضنلا ىلع َحبُد امو ميك ام الإ ٌعُبّسلا
 هلوقو 11ج ًامرخ متمُد ام ربا ٌديص مكيلع م مرَحو .ةراّيسللو مكل ًاعاتم ماع رحبلا

 ادخل ١ ماعنألا ة هميهب مكل تلحأ» : ىلاعت ش

 .054ص 7١ج «طيسولا مجعملا» (7447)

 . تامرحم نم هيلع تلمتشا امو اهريسفت ركذنسو [8 ةيآلا :ةدئاملا ةروس] )١554(

 .دعب اميف اهريسفت ركذنسو [45 ةيآلا :ةدئاملا ةروس] )7١445(

 . منغلاو رقبلاو لبإلا يه ماعنألاو ١[ ةيآلا نم :ةدئاملا ةروس] )١145(

 ا



 : ةيوبنلا ةنسلا : يناثلا لصألا 4

 :.نناي ام كلذ نم ,لالح وهف هلخأ امو .مارح وهف دع لوسرلا همرح امف

 لوسر نأ  هنع هللا يضر بلاط نفأ' نب يلع نع (هحيحص» يف ملسم مامإلا جرخأ -أ

 ,("9!4(ةيسنإلا رمحلا موحل نعو «ربيخ موي ءاسنلا ةعتم نع ىهن» دلع هللا

 , ("448(ةيلهألا

 نم بان يذ لك نع لِ هللا لوسر ىهن» :لاق سابع نبا نع ملسم مامإلا قىورو  ج

 , ("؛؟؟(ريطلا نم بلخم يذ لك نعو , عابسلا

 كلذ ىلع لادلا حيرصلا ظفللاب يتأي دق ءام ناويح لكأ ِلَب يبنلا ميرحت نإو اذه

 نع لك يبنلا يهن نم ناويح لكأ ِةِلَي يبنلا ميرحت دافتسي دقو . ىهن وأ مرح :ظفل لثم

 ناك ولو ءاهنع ىهنلل ةيكذتلا هلحت الف .هتيكذت نع ىهنلا ىنعي هلتق نع ىهنلا نأل ؛هلتق

 نع هجام نبا را يذلا ثيدحلا كلذ ةلثمأ نمو .2"**”اهلتق نع ل ا الح هلكأ

 .©"؛*7«دهدهلاو ةلمنلاو عدفضلاو درّصلا لتق نع ِِلي هللا لوسر ىهن» :لاق ةريره يبأ

 :ناويحلا ميرحت يف ةيوبنلا ةنسلا تالالد نم

 يف امك .مرحلا ضرأ يف هلتقب هلك يبنلا رمأ ام ناويح محل لكأ ميرحت دافتسي دقو

 لحلا يف َنلتقُي قساوف سمخ» :لاق خلك يبنلا نأ  اهنع هللا يضر  ةشئاع ثيدح

 ةلالدلا هجو .7*6"2«ةأدحلاو روقعلا ٌبلكلاو ةرأفلاو .عقبألا بارغلاو ,ةيحلا : مرحلاو

 .0١1ص . 117ج («يوونلا حرشب ملسم حيحص» (7441)

 .50ص 17ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» )١444(

 . #8ص 17ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (1449)

 .انلق امك هلتق نع ىهن امل ًالالح هللكأ ناك ولو «ناويحلا لتق مزلتست ةيكذتلا نأل (؟460)

 .رهظلا رضخأو .نطبلا ضيبأ «ءسأرلا مخض رئاط درّصلاو ٠١74, ص .7ج (هجام نبا نئس» (11491)

 ةفص :روقعلاو .ضايب هنطب وأ هرهظ يف يذلا وه عقبألاو 01١1١ ص ,؟ج «هجام نبا نئس» (1487)

 . سرتفملا حراجلا وهو رقاع نم ةغلابم
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 لحلا يف - اهلتق حابأ ةياور يفو  تاناويحلا هذه لتقب رمأ لي نيبنلا انآ ةييالعتلا اهب

 ردق اذإ لَتقُي ال هلكأ زوجي ام نألو ؛ مرحلا يف هلكأ حابملا ديصلا لتق زوجي الو « مرحلاو

 0105 يدي لب هيلع

 ١ هتثيختسا وأ برعلا هتباطتسا ام ىلإ عوجرلا :ثلاثلا لصألا :

 ءام ناويح ميرحت و لح ىلع لدي ًاّضن ةيوبنلا ةنسلا يف الو نآرقلا يف دجن مل اذإف

 اذهو « مارح وهف هتثبختسا نإو «لالح وهف ناويحلا اذه تباطتسا نإف «برعلا ىلإ انرظن

 مكيلع مّرحيو د تابّيطلا مكل لحبرو : ىلاعت هلوقب لدتساو يلبنحلا ةمادق نبا هركذ ام

 «لالح وهف 0 هتباطتسا ام ينعي : ةيآلا هذه | ىنعم يف هللا همهحر لاقف 00 أ ثئابخلا

 ةنسلابو هب اكرع ميركلا 50 يعل نيذلا هنأ ؛راصمألا كفل ننراجلا

 .««*”مهريغ نود مهفرع ىلإ اهظافلأ قلطم يف عجريف «ةيوبنلا

 :باحصتسالا : عبارلا لصألا

 اننإف ءام ناويح ميرحت وأ لح ىلع لدي ام ةقباسلا ةثالثلا لوصألا يف دجن مل اذإ

 . ءايشألا نم هريغو ناويحلل يلصألا مكحلا باحصتسا يأ .باحصتسالاب ذخأن

 اهمكح وه اذهو . ًالالح اهنوك يأ  لحلا تاناويحلا اهيف امب ًاعيمج اهيف لصألاو

 ٍضرألا يف ام مكل قلخ يذلا وه : ىلاعت هلوقل رظحلا ىلع ليلدلا ماق اذإ ال ! يلصألا

 اعمدح ا يف امو تاومّسلا يف ام مكل رخخسو# :ىلاعت هلوقو كي اضيمج

 وأ ًاناويح ماعطلا اذُه ناك ءاوس .لالح هلكأف هيف ةرضم ال رهاط ماعط لكف .7*24هنم

 . 4الا”ص .ةلبانحلا هقف يف «ريبكلا حرشلاوو «فاصنإلا رصتخم» (4١ه)

 )١164( ةيآلا نم :فارعألا ةروس] لا١8[.

 ةباطتسملا ءايشألا تابيطلاب دارملا :ةيآلا ريسفت يف يزارلا لاقو .ه668 ص :8ج «ينغملا» )١168(

 برعلا ةباطتساب كلذ ديقي ملو .هرذقتسيو عبطلا هثبختسي ام ثئابخلاو .عبطلا بسحب

 . 44ص 8١ج «يزارلا ريسفت» رظنا . مهئابختساو

 .[14 ةيآلا نم :ةرقبلا ةروس] (1157)

 "١[. ةيآلا : ةيئاجلا ةروس] (؟161/)
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 0150ه ميرحتو هرظح ىلع يعرشلا ليلدلا ماق اذإ الإ ار وأ اع

 :؟*؟9ةدئاملا ةروس ةيآأ يف تامرحملا فيرعت - 1461

 0 ع 5 7 عا 0

 ىلع َحبُذ امو مكيكذ ام الإ عبسلا لكأ امو . ٌةحيطنلاو ,ةيدرتملاو (ةذوقوملاو ةقنحنُملاو

 ش ٠ 65. بّضتلا
 هتاكذف لكؤي ال ام امأ .لكؤي امم ٌربلا ناويح نم هفنأ فتح تام ام ةتيملاب دوصقملاو أ

 . هتومك

 ىلع ةيآلا هذه يف قلطملا مدلل المح حوفسملا مدلا ةميركلا ةيآلا يف مدلاب دارملاو - ب

 اميف ٌدجا ال لقط : ىلاعت هلوق يهو .ىرخألا ةيآلا يف ًاحوفسم هنوكب ديقملا مدلا

 ىلإ 4 . . .ًاحوفسم ًامد وأ ٌةتيم َنوكي نأ لإ ُُمََطَي معاط ىلع ًامّرحم ٍّيلإ يحوأ
 مزح نبا فورعملا هيقفلا لاقو .ءاهقفلا روهمج دنع اذهو .2450ةيآلا رخأآ

 حوفسملاب دارملاو .حوفسملا ريغو هنم حوفسملا ًاقلطم مدلا وه مرحملا : يرهاظلا

 مدلا اياقب عمجلا دنع ىفعي نكلو .ناويحلا حبذ دنع لئاسلاو بوبصملا مدلا

 ةيوبنلا ةنسلا تءاج دقو اذه .اهنع يفعف اهعبتت بعصي يتلاو .قورعلاب ةقلعتملا

 ناتتيم مكل تلحأ» :فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يف ءاج دقف نيتتيمو نيمد ةحابإب

 ريزتخلاو -.«لاحطلاو ٌديكلاق نامدلا اأو :ٌدارجلاو ٌثوحلاف ناشيملا اهاف نامدو

 رهلكا مح

 مسا هيلع ركذف حبذ ام : يأ 4هب هللا ريغل ّلهأ امو» : ىلاعت هلوقب دارملاو - ج 4

 ءاهلكأ انل ّلحأ يتلا هتاقولخم حبذت نأ بجوأ ىلاعت هللا نأل مارح اذهف هللا ريغ

 ةلبانحلا هقف يف «ريبكلا حرشلا»و «فاصنإلا رصتخم» .١760ص ١2ج («يبطرقلا ريسفت» )١1458(

 : .14977ضص

 ١١2ج «يزارلا ريسفت» «.48-50ص 25ج (يبطرقلا ريسفت» .١٠-5ص « 7ج (ريثك نبا ريسفت» (75169)

 .5ج «رانملا ريسفت» 45١« 89 88ص الج .مزح نبال (ىلحملا» ء15-7١ص

 . 477/ص «؟ج «ناخ نسح قيدص فيلأت «نايبلا ريسفت» ١-/141. ص

 1١56[. ةيآلا : ماعنألا ةروس] (1451) .[77 ةيآلا :ةدئاملا ةروس](؟140)
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 هللا ريغ مسا اهحبذ دنع اهيلع ركذ نأب كلذ نع لدع ىتمف .ميظعلا همسا ىلع

 نإف «تاقولخملا رئاس نم كلذ ريغ وأ «نثو وأ ,ءتوغاط وأ وع نمد# للاعت

 ةاكذلا يكذ ول لكألا حابم هلصأ يف ناك نإو عامجإلاب هلكأ مارح حوبذملا اذه

 :- ىلاعت هللا همحر مزح نبا مامإلا لاق . هللا ريغ مسا هيلع ركذي ملو «ةيعرشلا

 كلتب ًابرقتم ىلاعت هللا ريغ هيلع يمس ام الو هللا ريغل رحن وأ حبذ ام لكأ لحي ال

 .هركذي مل وأ هعم ىلاعت هللا ركذ ءاوس .هيلإ ةاكذلا

 وأ رجحب برضت وأ ىمرت يتلا يه : ةذوقوملاو اي كريت يتلا يه :ةقنخنملاو د

 - لبج لثم ولع نم طقست يتلا يه : ةيّدرتملاو .ةيكذت ريغ نم تومت ىتح اصع

 .تومتف ىرخأ اهحطنت اهوحنو ةاشلا يهو :ةحيطنلاو .تومتف ضرألا ىلإ

 ام ىلع عقي مسا عبسلاو .ناويحلا نم بان وذ هسرتفا ام يأ عبسلا لكأ امو

 هنم ًائيش لكأف عبسلا هلتق يذلا ناويحلا « عبسلا لكأ امو» ب دوصقملاو .بئذلاو

 هلكأ لحي ال يقابلا اذهف .ىيقابلا كرتو

 اهنوبصني نوكرشملا ناك ةراجحلا نم ناثوأ ىه : بصنلاو «بصنلا ىلع حبذ امو مه

 حئابذلا ءامدب اهنوخطليو مانصألل وأ اهل اهدنع نوحبذي اوناكو «ةبعكلا لوح
 «مانصألل وأ اهل ةدابعو بصنلل ًاميظعت كلذ نولعفي مهف .اهيلع محللا نوعضيو

 .دصقلا اذهب اهدنع وأ اهل حئابذلا نوحبذيو

 : 0179 هلكأ لح هتوم لبق هتاكذ تكردأ ام_ وهم

 هلوق وهو ءانثتسا اهيف درو .تامرحملا نم اهيف ام انّيبو اهانحرش يتلا ةيآلا يف

 هلوق نم روكذملا ىلإ | ًادئاع ءانثتسالا ناكف : (هريسفتو» يف صاصجلا مامإلا لاق

 .«عبسلا لكأ اموإ» : ىلاعت هلوق ىلإ «ةقنخنملاو» : ىلاعت

 ريسفت» ؛918ص .7ج «يبرعلا نبا ريسفت» ٠*2 هص .؟ج .صاصجلل «نآرقلا ماكحأ» (؟45)

 فيلأت «نارقلا دصاقم يف نايبلا حتف)» «١5١2ص ؛«”ج (رانملا ريسفتا ( 4١ص 0 ١ج «يزارلا

 .177/- 474غ صسص جا «ناخ نسح قيدص
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 هلوق لعب ام ىلإ عجريو لصتم ءانثتسا هنإ : (هريسفت)) يف يبرعلا نبا مامإلا لاقو

 . # عبسلا لكأ امو» : ىلإ ةقنخنملا نم يأ # هب هللا ريغل لهأ امو» : ىلاعت

 هيف 4 ام لإ> 00 7 0 ءانثتسالا :(هريسفت» يف 0 لاقو

 .( عبسلا ١ لأ
 نم وهو هيل | هدوع نكمي ام ىلإ دوعي ء ءاششتسالا : (هريسفت» يف ريثك نبا لاقو

 .«عبسلا لكأ ام» : ىلإ (ةقنخنملا»
 يف ءانثتسالا نأب لوقلا حجر هن أ يربطلا ريرج نبا نع «رانملا ريسفت» بحاص لقنو

 : ىلاعت هلوق نم ةميركلا ةيآلا يف روكذملا ىلع ءانثتسا « متيكذ ام لإ» ا هلوق

 .« عبسلا لكأ اموإ» : ىلاعت هلوق ىلإ .# . . .هب هللا ريغل ّلهأ امو»

 : ةيكذتلا لبق ةربتعملا ةايحلا 35

 ىتلا ةيآلا ىف تاروكذملا تامرحملا نم هتايح تكردأ ام نإ ةقباسلا ةرقفلا ىف انلق

 يف ةزاولا ءاهرحلا شدا مل .هلكأ لح هتوم لبق ةيعرشلا ةاكذلا يكذو ءاهانحرش

 ةربتعملا ةأيحلا ةفصو ردق وه ام نكلو .4متيكذ ام الإ» : ىلاعت هلوق وهو ةميركلا ةيآلا

 م عل نيج ةنيكذت لبق ةناويجلا يف

 حبذ اذإ هلكأ لحي لهف «توملا ىلإ هب يدؤي ًاضرم ًاضيرم نوكي دق ناويحلا نإف ًاضيأو
 :ةيلاتلا ءاهقفلا لاوقأ ركذ نم فرعي باوجلا .؟هتوم لبق عورشملا حبذلا

 امنإو ةقلكأ سرختوأ حبذف ةايحلا نم ءيش هيفو كردأ ام لك : مزح نبا هيقفلا لاق أ

 ةروكذملا خلا . .ةيدرتملاو ةقتخنملا نم يأ كلذ لك نم تام ام ىلاعت هللا مرح
 , "435ةيآلا ىف

 ءاهءاعمأ ٌرثنو اهنطب بئذلا قش ٍةاش يف سابع نبا نع يبطرقلا «ريسفت» يف ءاج ب
 .لكؤت ال اهئاعمأ نم رثتنا امو لك : سابع نبا لاق ءاهاكذف اهتاكذ اهبحاص كردأف

 . 4 ةه 8مل ولج 0 مرح نبال «ىلحملا» مقحتسا
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 نإو اهنإف «ءسابع نبا فصو ام ىلع ةاشلا يف ةنسلا :هيوهار نب قاحسإ لاق

 حبذلا دنع رظني امنإو «ملاس اهيف ةاكذلا عضومو .دعب ةّيح اهنإف اهنيراصم تجرخ

 :قاحسإ لاق . ةضيرملا كلذكو ؟ال مأ شيعت له اهيلإ | رظني الو ةتّيم مأ يه ةّيحأ

 رمع وبأ لاقو .ءاملعلا ةماعو ةباحصلا روهمجو ةنسلا فلاخ دقف اذه فلاخ نمو

 الجر وأ أدي كرحت ملو «عزنلا لاح يف تراص اذإ اهنأ ىلع اوعمجأو :ّربلا دبع نبا

 اهعم ركذ امو ةيدرتملا مكح نوكي نأ سايقلا يف يغبني فللذكو اهين ةاكذ ل هنأ

 ل

 ريسفت» يف ءاج هنع هانلقنو «هريسفت» يف يبطرقلا هركذ يذلا اذه لثمبو

 ١ 1 لا نبال «نآرقلا ماكحأو» يفو («نايبلا حتف»و «يزارلا

 ركذ ام ةاكذ كاردإ ةحص يف يفكيو : هيف ءاج ثيح «رانملا ريسفت» يف كلذكو

 , (2477فلسلا ةاحوص دنع ةايحلا نم قمر هيف نوكي نأ ةيآلا يف

 نكمي ثيحب ةرقتسم ةايح اهيفو اهكردأ ن : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو

 نب بعك ةيراج ثيدح مومعلو « 0000 :ةيآلا مممعل تلح ءاهحبذ

 :لاقف ِهْلَك يبنلا اولأسف ,رجحب اهتحبذف اهتكردأف تبيصأ اهمنغ نم ةاش َّنأ : كلام

 لاح ىلإ 5 دق ءاوسو .اهحبذ لبق ةاشلا ةايح ةيفيك نع لصفتسي ملو «اهولك»

 ام الإ» :اهيفو اهانركذ يتلا ةيآلا مومعل كلذو شيعت وأ هعم شيعت ال اهنأ 5

 ,(453بعك ةيراج ثيدح مومعلو « متيكذ

 : 140 لحي امو هنم مرحي ام :ربلا ناويح - ١ ها/

 لهأ لاق ؛لبق نم اهانركذ يتلا ناويحلل ةبسنلاب ةحابإلاو رظحلا لوصأ ءوض يف

 )١1515( ."ج («يبطرقلا ريسفت) ص١٠١ه-6١.

 4ص ١21ج (يزارلا ريسفت» (؟51476) "١1. .؟ج («يبرعلا نبا ريسفت» .4" 5ص .7ج (نايبلا حتف»

 , ه8 ص

 .17١ضص 23ج ءاضر ديشر دمحم موحرملل «راثملا ريسفت» (؟155)

 .5846-ه87ص «.8ج «ينغملا» (1459)

 الج «ىلحملا» 2. 1!/”ص (ريبكلا حرشلاو فاصنإلا رصتخم) ,(5868-057 ص 28ج «ينغملا» (؟5154)
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 : يتأي ام ربلا ناويح نم مرحي : مهريغو ةلبانحلا نم ملعلا

 «بئذلاو ,دسألاك اهباينأب سرتفت يتلا يهو :عابسلا نم بان يذ لكو لاغبلاو «ةيلهألا
 «ليفلاو .درقلا مرحيو «ىوأ نباو .بلعتلا اضيأ مرحي امك .بلكلاو .دهفلاو نمنلاو

 لكأ لح هيف يذلا رباج ثيدحل ةحابم اهنإف عبضلا اشاح .يربلاو يسنإلا رهلاو «ةرأفلاو

 .ةلبانحلاو ةيرهاظلا اذهب لاقو يذمرتلا هححصو دمحأ هب جتحا دقو . عبضلا

 « نيهاشلاو «رقصلاو «يزابلاو «باقعلاك :بلخم يذ لك رويطلا نم مرحيو

 «برقعلاو «ةيحلاو «شافخلاو ,فاطخلا :مرحيو .اههابشأو رسنلاو «ةموبلاو ,ةأدحلاو
 . .هقفلا بتك يف لصفم وه امم كلذ وحنو «ناذرجلاو «ناديدلاو ,تارشحلاو

 :ربلا ناويح نم لحي ام - 4

 . عوبريلاو «بنارألاو «لويخلا لكأ حابيو زعملاو , منغلاو «رقبلاو .لبإلا حابيو

 مامحلاو ؛دارجلا حابيو . شحولا رقب كلذكو .شحولا رمحو .ءابضلا :دويصلا نم حابيو

 « سيواوطلاو ,زوأألاو . يكاركلاو .لجحلاو ءاطقلا كلذكو .هعاونأ فالتخا ىلع

 هقفلا بتك يف لصفمو روكذم وه امم كلذ وحنو ريفاصعلاو «يرابحلاو .جاجدلاو
 . ةفلتخملا

 ّلإ» : ىلاعت هلوقل هتيكذت دعب الإ لكؤي ال ربلا ناويح نم هلكأ لحي ام نأ ظحاليو
 . 4 متيكذ ام

 :"4”ةةرحبلا ناويح 2-48

 اذهف ؛كلذ وحنو ناتيحلاو كمسلاك ءاملا يف الإ شيعي ال ام رحبلا ناويحب ديرن
 ديطصا ءاوسو «تاناويحلا نم هيف ام رئاسو كمسلا نم رحبلا ىف ام لكؤيف ءهلك لالح

 .«فطي مل وأ رحبلا يف هتوم دعب ءاملا ىلع افط ءاوسو ًاتيم جرخأ وأ تام مث ًايح جرخأو

 03ج «ىنغملا» ."5”ص ءالج «ىلحملا» 81١8-0719 ص .5”ج (يبطرقلا ريسمت») (7؟559)

 55 هال هالا ص



 وأ ناك ًاركذ ءملسم ريغ وأ ملسم ناسنإ هلتق ءاوسو « يرب وأ يرحب ناويح هلتق ءاوسو

 مكل ٌلحأ» : ىلاعت هلوق هانركذ ام ىلع ليلدلاو . ةيكذت نودب هلكأ حابم كلذ لك «ىثنأ
 ءرحبلا ديص عيمج لمشي مودغ اذهو .4"2":#ةراّيسللو مكل ًاعاتم هُماعطو رحبلا ٌديص

 وه» :رحبلا يف كي هلوقلو ًايسن كبر ناك امو ءيش نم ًائيش ىلاعت هللا صصخي ملو
 هانلق ام ةلدأ نمو .اهعاونأ فالتخا ىلع رحبلا ةتيم كلذ لمشف «هتتيم ّلحلا هؤام ٌروهطلا

 لحاسلا ىلإ فذق رحبلا نأ» :هيفو رباج نع ملسم مامإلا هاور يذلا توحلا ثيدح ًاضيأ

 اهنع ْكي هللا لوسر اولأس ةنيدملا ىلإ اومدق املو .هنم اولكأف ءربنعلا ىعدت ةمخض ةبادب

 انلسرأف :رباج لاق ؟انومعطتف ًائيش همحل نم مكعم لهف .مكل هللا هجرخأ قزر وه :لاقف

 ركب يبأ نع يورو .رحبلا ةتيم لح ىلع لدي اذهو .©7"4«هلكأف هنم لت هللا لوسر ىلإ

 ءاملعلا روهمج لوق وه هانلق امو .«مكل هللا هاكذ دق رحبلا يف ام لك» :لاق هنأ قيدصلا

 ةلباتحلا نأ الإ ءمهريغو يعازوألاو ,ةلبانحلاو «ةيعفاشلاو ؛ةيكلاملاو ,ةيرهاظلا نم

 .هميرحت ىلع كلذ ٌلدف هلتق نع ىهن هك يبنلا نأل ؛ عدفضلا اونثتسا

 كمسلا هنم لكؤي الو ,كمسلا الإ رحبلا ناويح نم لكؤي ال :ةفينح وبأ لاقو

 اوبهذ ام تابثإ يف ةحيحصلاو ةحيرصلا مهتلدأل حجارلا وه روهمجلا لوقو .يفاطلا

 . هيلإ
 : "؟"9رحيبلاو ربلا ناويح

 بلكو ةافحلسلاك ةاكذب الإ هلكأ لحي ال  ةسبايلا  َرِبلا ىفو ءاملا ىف شيعي امو

 يهنل الصأ هلكأ لحي الف عدفضلا امأو .هباودو ٌربلا ديص نم ربتعي هنأل ؛كلُذ وحنو ءاملا

 هلكأ ميرحت ىلع يهنلا اذه ٌلدف «هنئس» يف هجام نبا ىور امك هلتق نع لكي يبنلا

 مكح اذه :"86١ض 25ج ةيآلا ريسفت يف «يبطرقلا ريسفت» يف ءاج .[95 ةيآلا : ةدئاملا ةروس] (15170)

 انه وهو «هماعطو» ءهب متعتم يأ «مكل ًاعاتمإ» هناتيح نم ديص ام لك وهو رحبلا ديص ليلحتب
 . هيلع افطو رحبلا فذق امع ةرابع

 . 47ص .1ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (؟41/1)

 . 5ج «هجام نبا نئسو 798 .؟47ص الج «ىلحملا» ,505-35617ص .4ج «ينغملا» (؟417)

 4ص ١٠١.

 ها



 :"45ةلالجلا 0١

 ريغو لبإلا نم ةّرذَعلا لكأت يتلا ةيرهاظلا دنع يهو رذقلا لكأت يتلا يه ةلالجلا

 ةلالج ريطلا الو جاجدلا  ةيرهاظلا - مهدنع ىمسي الو ,ةصاخ عبرألا تاوذ نم لبإلا

 لمشي امك ةيرهاظلا هركذ ام (ةلالجلا) مسا لمشي ةلبانحلا دنعو .ةرذعلا لكأت تناك نإو
 يتلا يه ةلبانحلا دنع ةلالجلا نأل ؛ةساجنلا لكأت تماد ام رويطلا نم هريغو جاجدلا

 .ةلالج يهف اهلوكأم يف ةريثك ةساجنلا تناك وأ ةساجنلا اهفلع ناك اذإف .رذقلا لكأت

 : ةلالجلا مكح -1

 ةيرهاظلا بهذم اذهو ءاهنبل برش الو اهمحل لكأ لحي ال هنأ ةلالجلا مكحو

 هنأ ةلالجلا يف ةلبانحلا بهذمو .مهدنع اهبوكر مرحي امك ةلالجلل مهموهفم بسح

 ريغ ةهوركم اهنأ ةيناثلا يفو .دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ يف اهضيبو اهنبلو اهمحل مرحي

 سجنت ال تاناويحلا نأل ؛اهنابلأو اهموحل يف نسحلا صخرو . يعفاشلا لوق وهو ةمرحم
 ميرحتب لوقلل لدتسم نسحلا لوق ىلع يلبنحلا ةمادق نبا ٌدر دقو . تاساجنلا لكأب

 لاقو .«اهنابلأو ةلالجلا لكأ نع ِلَك هللا لوسر ىهن» :لاق رمع نبا نع يور امب ةلالجلا
 , ("؟"؛دواد وبأ هاور :ةمادق نبا

 ١4 ةلالجلا بوكر :

 ثيدحل يأرلا باحصأو هنباو رمع نبا لوق وهو ةلبانحلا دنع ةلالجلا بوكر هركيو
 ثولتف تقرع امبر اهنألو ؛«ةلالجلا بوكر نع ىهن كي يبنلا نأ» رمع نب هللا دبع

 او لح ال رشم لاو اهنرعل

 : ةلالحلا بوكر ةهارك لاوز 45

 ءلاهسيح ةدم يف اوفلتخاو ءاقافتا اهسبحب ةلالجلا نع ميرحتلا وأ ةهاركلا لوزتو

 . 41١-459 ص الج (ىلحملا» . 491-444 نص هج «ينغملا» (1407)

 نئس)» يف هتدجوو (دواد يبأ ننس) يف هدجأ مل هركذ يذلا ثيدحلاو .هؤو ؛ ص 28ج («ينغملا» (؟175)

 موحل نع هلي هللا لوسر ىهن» :لاق رمع نبا نع :54١٠ص . 17ج ىف ءاج امك هظفلو «هجام نبا

 . «اهنابلأو ةلالجلا
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 ىرخأ ةياور يفو .ةميهب وأ ارئاط تناك ءاوس ءاثالث سبحت اهنأ لبنح نب دمحأ نع يورف

 .ًاموي نيعبرأ امهوحنو ةرقبلاو ريعبلا سبحيو ًاثالث ةجاجدلا سبحت :دمحأ نع

 هنبل مرح همحل مرح ام 6

 مكح نألو ؛هيلإ بوسنمو هضعب هنأل ؛ هنبل مرح تاناويحلا نم همحل لكأ مرح ام

 ةلباتحلا حرص اذهبو .يلبنحلا ةمادق نبا لاق امك نامحللا مكح نابلألا

 , "؟"*2ةيرهاظلاو

 :لالح ةأرملا نبل - 65

 . ةمرحلاو لحلا يف نامحللا عبت نابلألا نأل ا لك د يحل كرا ادا :انلق

 عضرت نأ نلعب مث نمو ةأرملا نبل لحي نكلو ءًائانإ وأ اوناك ًاروكذ لحت ال رشبلا موحلو

 نعضري تادلاولاو» :ىلاعت لاق ,عيضرلا لفطلا 7 اهنبلف ءاهريغ لفطو اهلفط
 نإوإ» : ىلاعت لاقو ."”4 . . .ةعاضّرلا متي نأ دارأ نمل نيلماك نيِلْؤَح َنهدالوأ
 لحي الو» :- ىلاعت هللا همحر مزح نبا هيقفلا لاقو .«47«ىرخأ هل عضرُتسف مترساعت
 للاهل( فاشنإلا" نط دمعتي هع .لكأ الو .ءاوشبد ولو نيالا وره الو ةةردنغلا لأ

 . لجرلا نم ذخؤي الو لفطلا هب عضرتو ةأرملا نم ذخؤي نبللا نأ مولعمو .9"4"2(هدحو

 : باتكلا لهأ ماعط - 17

 مهيابطب دارمللاو .رافكلا نم ممر نود ىراصنلاو دوهيلا باتكلا لهأب دارملا

 َنيذْلا ماعطو .ثتابّيطلا مكل لحا مويلا# : ىلاعت 0 نيملسملا لالح 3 مي

 حئابذ نأ اهريسفت يف ءاج دقو .2"؟"74 . . . مهل لع مُكُماعطو مكل لج تاتكلا اوتوأ

 ( (هريسسفت) يف ريثك نبا لاق امك ءاهقفلا عامجإ اذه ىلعو «نيملسملل لح باتكلا لهأ

 ,"؛*”9(ينغملا» يف يلبنحلا ةمادق نباو

 14٠١. ص ءالج «ىلحملا» . ها/ص «8ج («ينغملا» ةققفجا

 .[5 ةيآلا :قالطلا ةروس] (7841/) .[717 ةيآلا : ةرقبلا ةروس] (71405)

 .[4 ةيآلا :ةدئاملا ةروس] )7١41/9( ."99ص الج «ىلحملا» (1418)

 .ةهكالص .8ج «ينغملا» «9١ص 237ج (ريثك نبا ريسفت) (5180)
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 :ماعطلا نم راثكإلاو .مسلا لكأ 4

 يذؤي ام لوانت الو .ًللجأ وأ ًالجاع هلوانتم لتق ىلإ يدؤي يذلا مسلا لوانت زوجي ال

 لاق .هضرم وأ اهلوانتم ىذأ ىلإ يدؤت يتلا ةمعطألا لوانت نم راثكإلا الو .ةمعطألا نم

 الو ,ليجعتب وأ ءءطبب لتاقلا مسلا لكأ لحي الو» :- ىلاعت هللا همحر مزح نبا هيقفلا

 اولُتقَت الو : ىلاعت هلوقل هنم راثكإلا ضرمي ماعط نم راثكإلا الو ,ةمعطألا نم يذؤي ام

 . 2400 مكسفنأ

 :ةيمالسإلا ريغ دالبلا نم ةدروتسملا موحللا 4

 ةهج نم موحللا هذه مكح امف ,ةيمالسإ ريغ دالب نم ًاممحل نوملسملا دروتسا اذإ

 ؟اهلكأ ةمرح وأ لح

 ؛اهلكأ ّلخ ,توحلاو كمسلاك رحببلا تاناويح نم موحللا هذه تناك اذإ : باوجلاو
 ريغ وأ ملسم اهداطصا ءاوسو ءانلق امك ةيكذت الب رحبلا تاناويح موحل لكأ حابي هنأل

 ! ماس

 هذهف .منغلاو رقبلاو لبإلاك اهلكأ حابملا ٌربلا تاناويح نم موحللا هذُه تناك اذإ امأو

 .باتكلا لهأ نم مهف ةيدوهيلا وأ ةينارصنلاب اهلهأ نيدي دالب نم ةدروتسم تناك نإ

 موحللا هذه لكأ حابي ساسألا اذه ىلعو «لبق نم انيب امك انل لالح باتكلا لهأ حئابذو

 وأ «نوينثو وأ سوجم اهلهأ دالب نم ةدروتسم تناك اذإ امأ .دالبلا هذه نم ةدروتسملا

 هذه نم ةدروتسملا موحللا هذهف . نييعويشلاك رخآلا مويلاب الو هللاب نولمؤي ال ةدحالم

 .اهلكأ لحيال دالبلا

 : ةيمالسإلا ريغ دالبلا نم دروتسملا نبجلا

 ةحفنأ نم نبجلا اذه نوعنصيو باتكلا لمهأ دالب نم دروتسي نبجلا ناك نإ

 امأ .انل لالح نبجلا اذهف .مانغألاو راقبألاو لبإلاك اهموحل لكأ انل حابملا تاناويحلا

 سوجملاك باتكلا لهأ نم اوسيل اهلهأو ةيمالسإ ريغ دالب نم دروتسي نبجلا اذه ناك اذإ

 ءائلق امك نيملسملل لحت ال ءالؤه حئابذ نإف ,ةدحالملاك نيدب نونيدي ال وأ « نيينثولاو

 .ءاسنلا ةروس يف ا ةيآلاو !2:١ 6ص الج «ىلحملا» )51:481١(
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 ؟نبجلا اذه انل لحي لهف مهحئابذ ةحفنأ نم نبجلا اوعنص اذإف

 ربتعت اهتحفنأ نإف يلاتلابو ةتيملاك نيملسملل ةبسنلاب ربتعت ءالؤه حئابذ نإ : باوجلا

 مالسإلا خيش لاق ؟اهب عونصملا نبجلا لكأ انل لحي لهف تيم ناويح نم ةحفنأ اهنأك

 نالوق ,مهحئابذ ةحفنأب عونصملا سوجملا نبج يف  ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا

 نأل كلذو .رهاط اهنبلو ةتيملا ةحفنأ نأو «لالح مهنبج نأ رهظألاو» :لاق مث : ءاملعلل

 ًاعئاش ًارهاظ اذه ناكو .سوجملا نبج نم اولكأ قارعلا دالب اوحتف امل ةباحصلا
 , "4890 مهنيب

 :ةأرملل ةبسنلاب ةمعطألا ماكحأ - 0

 لصألا نأل ؛ةأرملا ىلع يرسي لصفلا اذه يف اهماكحأو ةمعطألا نع هانركذ امو

 الإ ثانإلاو مهنم روكذلا .ًاعيمج نيفلكملا ىلع اهنايرس ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ يف
 اذه ىلع ليلد دجوي الو ,ةمعطألا ضعبب نيفنصلا دحأ صاصتخا ىلع ليلدلا ماق اذإ

 أ ٠ ”ص ١27ج (ةيميث نبا مالسإلا خبش ىواتف عومجم» (518؟)
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 اى وى ايد تيرسؤلل)
 :ثحبلا جهنمو ,ديهمت ١

 ىلإ نوفيضيو «ةبرشألا» ناونع تحت رمخلا نع ةيهقفلا مهبتك يف ءاهقفلا ملكتي

 نحنو .ءالطلاو خيضُفلا مساك اهب ةصاخ ءامسأ لمحت ةركسم ىرخأ تاعئام رمخلا

 مسالا اذه نأ رابتعاب «رمخلا» ناونع تحت تاركسملا عيمج نع لصفلا اذه يف ملكتن

 كلذ عبتُت مث .ةديدج ءامسأ لمحت يتلا ةئيدحلا تاركسملا لمشي امك .ًاعيمج اهلمشي

 نع مالكلاب لصفلا اذه متخن مث .تاقلاو كايرتلاو ةشيشحلاك تاردخملا نع مالكلاب

 ناكمإل ةمرحملا ةبرشألاب تاقحلملا نم انيأر يف ربتعت غبتلا» تاردخملا نأل ؛غبتلا

 .نيبنس امك اهرظحب لوقلا

 : يلاتلا وحنلا ىلع ثحابم ةثالث ىلإ لصفلا اذه مسقنس اذه ىلعو - 937

 .(رمخلا» تاركسملا :لوألا ثحبملا

 .تاردخملا : ىناثلا ثحبملا

 .«ناخدلا» غبتلا : ثلاثلا ثحبملا

 5 نب



 كرذلل يرشد و
 (رمخلا»

 :ةغللا يف رمخلا فيرعت 24

 يأ لقعلا ترماخ اهنأل ؛ مسالا اذهب تيمس رمخلاو «ءيشلا رتس رمخلا لصأ

 هفيفحو . ةطلاخملا ينعت ةرماخملاو «ةيطغتلا ينعي ريمختلا نأل ؛هتطلاخ وأ هترتسو هتطغ

 يف اهفيرعت درو اذهلو .هنم اهندك اريك نقلا يمست برعلاو «(«بنعلا» يه امنإ رمخلا

 .©؛*9بنعلا ريصع نم ركسأ ام اهنأب ةغللا مجاعم

 : يعرشلا حالطصإإلا يف رمخلا فيرعت 2-0

 ملسم 8 جرخأ دقف رد لك لاول مسا يعرشلا حالطصإإلا يف رمخلا

 رمخ لكو ٌرمخ ركسم لك :لاق هك هللا لوسر نأ يسع كنا نع «هحيحص) يف

 يتلا ثيداحألا هذه يفو :ثيدحلا اذهل هحرش يف يوونلا مامإلا لاقو 21490 (مارح

 يف ءاوسو ًارمخ ىمست اهلك اهنأو «ةركسملا ةذبنألا عيمج ميرحتب حيرصت .ملسم اهركذ

 .ابغلاو :وةرلاو# نيف شلاو تييزلاو .نرطسبلاو «تظرحاوب.(رجتلا :ةينو يمقلا كلا
 كلاعب لاق هيون: ىقفادعلا يهدم قا كانيعزت اة ارم سنو نر اهلك ءاهزيكو

 .ريصعلا اذه ريغ يف زاجم ,ركسملا بنعلا ريصع يف ةقيقح رمخلا : ةعامج لاقو

 بيرغ تادرفم» ,.549 ص .7ج .يرهوجلل «(حاحصلا» 7” 4-5٠ ص .هج «برعلا ناسل» (5185)

 .6١١©ص ««نآرقلا

 , 354 ص 28ج « يئاسنلا نئس) .«77١ص ؛« 7١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص) (5185)
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 دقف هيلإ ريصملا يغبني يذلا حيحصلا وه لوقلا اذهو ,"؛**ثيداحألا رهاظل ركسملا

 نجلا ترحب (عتبلا) نعو ريعشلا نم بارش وهو (رزملا) نع عك هللا لوسر لكس
 ركسم لك : لَك هلوق انركذ نأو قبسو , "4057 (ٌمارح ركسم لكد : هلع اقف للا

 .«مارح رمخ 1 مخ

 رماخ ام رمخلاو» 0 هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو 5

 يه اهمرح يتلا رمخلا نأ نيبت لكي يبنلا نع ةريثك بابلا اذه يف ثيداحألاو .لقعلا

 .ليخلا نبلوأ .ريعشلا وأ تطأ وأ نرمتلا وأ «لسعلا نم ناك ءاوس ءركسم لكل مسا

 ةقايشقإ
 كلذ ريغ وأ

 2 لقعلا رماخ ام رمخلا» .يكدلا ما 00 مظياخلا لاقو طة ا/ا/

 ,("0*1(ايورشم وأ الوكأم وأ اسباي وأ ابطر ناك ءوس (ى6ب ةاطغ

 نأ ىلع ثيداحألا تدراوت دقو» :«دواد عا ننس حرش دوبعملا نوع» يفو 9-67

 ,10*71(ًارمخ 3 :ئلأ ريغ نم زختملا 5ك |١

 0 بارش لك ىمسيو» : تالا هقف يف «عانقلا فاشك» يفو 2-48

 راكككت « مارح رمخ لكو ءرمخ ركسم لكو» : مالسلاو ة ةالصلا هيلع هلوقل

 :ةمرحم رمخلا

 ٌرسيَملاو ٌرمخلا امْنِإ اونمآ نيذّلا اهُيأ اي : ىلاعت هلوقل عامجإلاب ةمّرحم رمخلاو

 ةيآلا هذهف ."؛504نوحلفُت مكّلعل هوبنّتجاف ناطيشلا لمع ْنِم ٌسْجِ مالزألاو ٌباصنألاو

 )20148 )7١14486ص .1ج «ملسم حيحصل يوونلا حرش» 159.

 .١17ص 117ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (؟545١)

 ."الا/ص .4ج .يدركلا جرف ةعبط «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف» (؟4417)

 .84ص .يبهذلل «رئابكلا باتك» )١484(

 .9١٠١ص .١1ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (1189)

 94٠١[. ةيآلا :ةدئاملا ةروس] (؟١5491) . ١7ص .14ج «عانقلا فاشك» (7140)
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 ىهو ةيآلا هذه دوصقملاو  ةدئاملا ةروس نأ نيملسملا ءاملع نيب فالخ الو : (هريسفت»

 .هدكوأو ميرحتلا ىوقأ وهو ءارجزو ايهن رمخلا ميرحت يف تلزن  ةدئاملا ةروس يف

 مهضعب كي هللا لوسر باحصأ ىشم رمخلا ميرحت لزن امل :لاق سابع نبا ىورو

 حالفلا قلعف ,«نوحلفُت مكّلعل» : ىلاعت لاق مث .رمخلا تمرح :اولاقو .ضعب ىلإ
 بوجو يأ  بوجولا ديكأت ىلع لدي كلذو .هوبنتجاف» :هلوقب اهبانتجاب رمألاب
 يع ركذ امو محلا تاتنونا من نانعالا

 ٍركسم لك : : ملسم ثيدح كلذ نمو «رمخلا ميرحت درو ة ةرهطملا ةيوبلا ةشلا "ىف

 نعللاو ءاهبراش .نعل اهيف درو ىرخأ ا .هانركذ دقو 0 طك ٌرمخ

 ؟ةسجن رمخلا له 0١

 رمخلا ميرحت نم روهمجلا مهف» :- ىلاعت هللا همحر («يبطرقلا ريسفت» يف ءاج

 .اهتساجنب مكحلا اهبانتجاب رمألاو ءاهيلع سجرلا قالطإو اهل عرشلا ثابختساو

 ضعبو «يعفاشلا بحاص ينزملاو .دعس نب ثيللاو ,ةعيبر كلذ يف مهفلاخو

 نب ديعس لدتسا دقو .اهبرش وه مرحملا نإو ةرهاط اهنأ اوأرف «نييدادغبلا نم نيرخأتملا
 لعف امل ةسجن تناك ولو :لاق «ةنيدملا قرط يف اهكفسب اهتراهط ىلع يورقلا دادحلا

 يف يلختلا نع ىهن امك هنع لَ هللا لوسر ىهنلو . مهيلع هللا ناوضر  ةباحصلا كلذ

 دقف «ةليلعتب الو دادحلا ديعس يأرب ذخأي مل ودبي امك  يبطرقلا مامإلا نكلو .قرطلا

 مل هنأل ؛كلُذ تلعف ةباحصلا نأ باوجلاو :دادحلا لوق ركذ نأ دعب هللا همحر لاق

 ةفلك هيف ةنيدملا جراخ ىلإ اهلقنو ءاهيف اهنوقيري رابا الو بورس مهل نكي

 , 0159(... ةقشمو

 :اهبرش ىلع نيعي نمو رمخلا براش نعل 6

 رمخلا هللا نعل» :لاق ِةلكي هللا لوسر نأ رمع نبا نع هللا همحر  دواد وبأ جرخأ

 .788ص 25ج «يبطرقلا ريسفت» (1447)

 . ضرألا تحت ةريفحلا وهو برس عج : بورس 2 ؟588ص ."ج (يبطرقلا ريسفت» ةقحتس]

 دك



 ءاج دقو .(«هيلإ لومحملاو اهلماحو اهرصتعمو اهرصاعو اهعاتبمو اهعئابو اهيقاسو اهيراشو

 ريفنتلا يف ةغلابم .ثئابخلا مأ اهنأل ؛اهتاذل نعل رمخلا نعل نأ :ثيدحلا اذه حرش يف

 اهعئابو . ةرمخلا هريغ يقسي يذلا يأ  اهيقاسو اهبراش نعل رمخلا هللا نعل امكو ءاهنع

 اهرصتعمو .هريغل وأ هسفنل هسفنب اهرصعي نم وهو ل . اهيرتشم يأ  اهعاتبمو

 يأ  هيلإ لومحملاو ةرمخلا لماح يأ اهلماحو .- هريغل وأ هسفنل اهرصع بلطي نم يأ -

 6059 هيلإ دحأ اهلمحي نأ بلطي نم

 :مارح هليلقف هريثك ركسأ ام - 198

 هّليلقف هريثك ّركسأ ام» : لكي هللا لوسر لاق يا ا م

 هنم ليلقلا لوانتف اوت نكي مل نإو «هريثك ركسأ ء يش يأ نأ ىنعملاو .(مارح

 : ("؛؟©مارح

 ,(01:؟9(هريثك ركسأ ام ليلق نع ىهن» لكك يبنلا نأ هيبأ نع «.دعس نب رماع

 ىلإ اهقوف امف هنم ةطقنلاف «سانلا نم ادحأ هريثك ركسأ ءيش لك» : مزح نبا لاقو
 19مل لك ىلع هلامعتساو هبرشو هعيبو هكلم : مارح رمخ ريداقملا رثكأ

 همحر لاقف ؛ (مارح هُليلقف ةف هريثك ركسأ امو :ثيدح ةيميث نبا مالسإلا خيش ركذو

 .ماشلاو ءرصمو «نميلاو .زاجحلا لهأ بهذف «ةريثك كلذ يف ثيداحألاو» : هللا

 ام لك نأ « مهريغو لبنح نب دمحأو « يعفاشلاو ,«كلامك :ثيدحلا 0 « ةرصبلاو

 رامثلاو بوبحلا نم تناك ةدام يأ نم مهدنع رمخ وهو مارح هليلقف مذ هريثك ركسأ

  «ةءاهريغو

 .7١١ص .١٠ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعد (7494)

 .١17ص .١٠3ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» )١446(

 . 8١7ص 48ج «يئاسنلا ننس» )١495(

 . 78ص ءالج «ىلحملا» (؟499)

 . 73908ص «. 14ج (ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف» (1194)

 كا



 :رمخ ةئثيدحلا تاركسملا 4

 «كاريبلا» :لثم ةفلتخم ءامسأ لمحت تاركسم ثيدحلا رصعلا يف ترهظ

 اهلك ةبرشألا هذهو ..ءامسألا نم كلذ ريغو ««قرعلا»و .«كاينوكلا»و .«يكسيولا»و

 يف رمخ اذهل يهف ءاهنم ركسملا رادقملاو اهراكسإ ةدش يف تفلتخا نإو ,.ةركسم

 يذلا وه اهنم ريثكلا ناك وأ ركسي اهنم ليلقلا ناك ءاوس .مارح يهف يعرشلا حالطصالا
 ةيقب وأ بنعلا نم تاركسملا هذه تعنص ءاوسو . مارح هليلقف هريثك ركسأ ام نأل ؛ركسي

 .ةركسم تماد ام ىرخأ ةدام ةيأ نم وأ .بوبحلا نم وأ .رامثلا

 هذه عاونأ ضعب برشي مالسإلا ىلإ نيبستنملا ضعب نأ ًاقح فسؤملا نمو

 ءريعشلا نم ةعونصم اهنأو .ريثكلا الإ اهنم ركسي ال اهنأ ةجحب «اريبلا» يهو تاركسملا

 فيرشلا ثيدحلا يف ءاج امك مارح هليلقف هريثك ركسأ ام نأ انه انركذ امم انفرع دقو

 للك هللا لوسر نع ءاج امك .مارح رمخ لكو ءرمخ ركسم لك نأو ول هللا لوسر نع
 يهو ءاهنم لومعملا ةداملا نم سيلو ءأركسم هنوك وه رمخلا ةفرعم يف هيلإ روظنملاف

 دات دلو لاف ذر نا نور قمر كل يأ نوذ اعف ًارمبخ ربتعت اذهل

 فورا بأ ماوز ةاهكشأ نبغي اهتومسي زيخلا يتمأ

 يتمأ نم ٌةفئاط رشي . نكح مايألاو يلايللا ٌبهذت ال» :«هجام نب نئسما» يف ءاجو

 , "2" :)(اهمسا ريغب اهنومسي رمخلا

 . 467-1017ص 3٠١. ج «دوبعملا نوع هحرشو دواد يبأ نئس» (7؟449)

 .١١1؟#ص 2. 3”ج «هجام نبا نئس»و (؟0١٠56)
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 فاشل تعلو
 «تارّدخملا»

 :تارّدخملا فيرعت 6 - 

 . فعضو براشلا يرتعي روتف ءاودلاو بارشلا نم رّدخلا :«برعلا ناسل» يف ءاج

 رتفو فعض يأ رّدختف لجر برشو .روتفلاو لسكلا ردخلاو .اهروتف نيعلا يف ردخلاو
 ببسي ناسنإلا بيصي لسكو روتفو فعض ردخلاف .2"*”ركسلا لثم براشلا بيصي امك

 .تاردخجملا هيج ردخملا "وه نيسلا :ارتعو .نمارظلا هله دمل تدني امةةلواثت

 : عاونأ تارّدخملا 5

 «بيطلا ةروجو ,جنبلا وأ ناركيشلاو «نويفألاو :ةششحلا اهنم : عاونأ تارّدخملاو

 , "0: 9اهريغو تاقلاو

 :مارح تارّدخملا - 1/

 وبأ هجرخأ يذلا فيرشلا يوبنلا ثيدحلا اهميرحت يف لصألاو .مارح تارّدخملاو

 امك رتفملاو .27”292(رتفمو ركسم لك نع ِخَيِلَي هللا لوسر ىهن» :تلاق ةملس مأ نع دواد

 روتف هيف راصو .هدسج ىمحأ ناسنإلا هلوانت اذإ يذلا وه :ريثألا نبال «ةياهنلا» يف ءاج
 يل <ناو 0 و

 ١. 4ص .هج «برعلا ناسلد» (59601)

 .ردخلا وأ ركسلا ببست تاتابن اهتاوخأو ةشيشحلاو )١56١7(

 .75١ص 3٠١. ج «دوبعملا نوع هحرشو دواد يبأ نئسو (71607)

 . 4١ 8ص .ج (ريثألا نبال (ةياهنلا» (198 ؛)
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 ىف ردخلاو ,.ءاضعألا ىف ةواخرلاو روتفلا ثروي ام رتفملا : يباطخلا لاقو , (2*'*فارطألا

 ('"” كسلا ةمدقم وهو فارطألا

 وه امك ردخملا ىلع قدصي رتفملا ىنعم يف هولاق ام نأل ؛ردخملا ينعي رتفملاف

 .(«برعلا ناسل» نع هانلقن يذلا يوغللا هانعم نم رهاظ

 :تاردخملا ميرحت يف ءاهقفلا لاوقأ

 جنبلا لكأ مرحيو» :ةيفنحلا هقف يف «راتحملا درو راتخملا ردلا» يف ءاج : الوأ

 كرحتي ال يذلا تبسلاو ,.لقعلا طلخيو تبسيو عدصي (ناركيش» جنبلاو . ةشيشحلاو

 اذكو .ةالصلا نعو هللا ردد صير لعل دما - هلوانت مرحيو يأ - نويفألاو

 ةشيشحلاو جنبلا لحب .لاق نمو نأ هريغو «ىواتفلا عماج» نع ّلقنو .بيطلا ةزوج مرحي

 يف ةشيشحلا لثمو .هلتق ة حابيو رفكي هنإ يدهازلا نيدلا مجن لاق لب ٠ ع. عدتبم قيدنز وهف

 ,"**9(بيطلا ةزوج ةمرحلا

 ةشيشحلا هذه» :- ىلاعت هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو :ًايناث - 8

 عماجت يهف .برطلاو ةوشنلا نم اهيف امل راجفلا اهلوانتي ,ةركسم يهو مارح ةبلصلا

 بجوت  ةشيشحلا  هذهو ةموصخلاو ةكرحلا بجوت ةرمخلاو .كلذ يف ركسملا بارشلا
 «باتتسي هنإف لالح اهنأ معزو اهلحتسا نمو :- ىلاعت هللا همحر لاق مث .ةلذلاو روتفلا

 .2"*:«نيملسملا عامجإب مارح وهف لقعلا بيصي ام لك نإف .ًادترم لتق الإو بات نإف

 ةلخاد يهو .ّدحلاو ةساجنلا يف رمخلاك ةشيشحلا : يبهذلا لاقو :ًاثلاث

 81 ع ظنا نكسملا رهسلا ىذ هلوتسرو للا هفزجااملف

 «جنبلا» ناركيشلاو نويفألاو ةشيشحلا : يمثيهلا رجح نبا لاقو :اعبار 0١

 .177ص .١ج :يمثيهلا رجح نبال «رئابكلا نع رجاوزلا» (760)
 ١377 03ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعو )756١5(

 .46-4609ا/ص "حج (راتحملا درو راتخملا ردلا» (5601)

 )767 )19١4-53584/ص .؛4ج .يدركلا جرف ةعبط (ةيميت نبا ىواتف» .

 )40 )1609ص .يبهذلل «رئابكلا» .
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 .اهيقاب يف هريغو اهضعب يف يوونلا هب حرص امك ةركسم اهلك هذهف «بيطلا ةزوجو

 ةركسم اهلك هذه نأ تبث اذإو .ةبرطملا ةدش عم ال لقعلا ةيطغت انه راكسإلاب مهدارمو
0 

 لمعتسم يف ىتأ اهبراش ديعو يف ءاج ام لكو .رمخلاك قسف اهلامعتساف .ةردخم وأ

 ةلآلا هنأل ؛هؤاقب عراشلل دوصقملا لقعلا ةلازإ يف اهكارتشال تاروكذملا هذه نم ءيش

 , "01 تفتو

 رضي ال (لئاوسلا) تابورشملا نم تسيل تاردخملا هذه نوك نإو اذه 65

 لعفت وأ .ةركسم اهنوك اهميرحت يف هيلإ روظنملا نأل ؛تاركسملاب اهقاحلإ نم عنمي الو

 .ركسملا بارشلا لعفي امك اهلمعتسم يف

 لاقو (مارح ركسم لك : هع لاقو : «دواد يبأ نئس حرش دويقملا نوع» يف ءاج

 هنوكك عونو عون نيب مالسلاو ةالصلا هيلع قرفي ملو ««مارح هليلقف ه هريثك ٌركسأ ام» : هلك

 ,20110وأبورشم وأ الوكأم

 :تاقلا ١49

 دارفأ نيب رشتناو هب نميلا تيلتبا دقو ءنمبلا دالب يف هعرز رثكي تابن تاقلا

 «تيبلا يفو .قوسلا يفو «عيمجلا نيب د افولاع ادق ةلامعتسا زابص ىتح ينميلا بعشلا

 لوهذلاو روتفلا هل ببسي وهف .هاطاعتي نميف ًادج ةئيس تاريثأت هلو .ةموكحلا رئاود يفو
 نم هنأ  هلمعتسم يف هراثا ضعب هذهو  همكحو .كلذ ريغو ةيلقعلا ىوقلا م

 . ةروظحملا تاردخملا فنص

 ) )5195٠١.يمثيهلا رجح نبال «رئابكلا نع رجاوزلا» ج١. ص؟١77-/19.

 .110-718ص 1١. ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (؟5611)
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 :٠ (كلاثلا) سمو

 (غبتلا»

 :هفيرعت 15

 : ىمسيو ,*19ًغضمو ًاطوعسو اكدت لمعتسي ةيجنذابلا ةليصفلا نم تابن غبتلا

 عيب نم عنميو :يلالبنرشلل «ةينابهولا حرش» يفو .«ناخدلا»و .«كابنتلا»و ««نتتلا»

 ناخدلا برشي نالف : هلامعتسا ىف لاقيو .رطفي كش ال موصلا ىف هبراشو هبرشو ناخدلا

 برش ةحابإ يف ناوخإلا نيب حلصلا» اهامس ةلاسر يسلبانلا ينغلا دبع خيشلا فّلأ دقو
 ,"015ناخدلا

 : (غبتلا) ناخدلا برش مكح يف ءاهقفلا فالتخا ه6

 رشع يداحلا :نرقلا لئاوأ يف كلذ ناكو ,سانلا ضعب هلمعتساو غبتلا رهظ امدنع

 ْ . ,هتهاركب لاق نم مهنمو «هتمرحب لاق نم مهنمف فةمكح ىف ءاهقفلا فلتخا .ةرجهلل

 . هتحابإب لاق نم مهنمو

 :هميرحتب نولئاقلا : ًالوأ 5

 كابنتلاب ةفورعملا ةبشعلا ترهظ ام لوأ :«(ةينسلا دعاوقلاو قورفلا بيذهت» ىف ءاج

 ةسمخ ةنس يف قشمد يف هثودح ناكو ءرشع يداحلا نرقلا لئاوأ ىف ناخدلاو نتتلاو

 .١8ص .١ج «طيسولا مجعملا» (191؟)

 اج «ةينسلا دعاوقلاو قورفلا بيذهت» . 459 ص ,«”ج «راتخملا ردلا ىلع راتحملا در» (5815)

 ص5"73١.

 -كك



 :هيف ءاج ذإ .ميرحتلا ىلع ًاليلد ةمدقتملا ةملس مأ ثيدح ىفكو ؟اردخو ًاريتفت ثدحت

 ؟رمخلاب لبت اهنوكل ةساجنو ررضو فرس اهنأ الإ ءراكسإ الو اهب ريتفت ال - كابنتلا

 اهليلق لامعتسا مرحي هنأو .ًاقلطم تارتفملا نم اهنأ نودمح نبا راقخا
 نم هاّيإ ًاربتعم يفنحلا يدهازلا نيدلا مجن ًاضيأ غبتلا ميرحتب لاقو .«*'؟اهريثكك
 01 مأ ثيدحل مارح رتفملاو ,.تارتفملا

 : هتحابإب نولئاقلا :ًايناث 17

 نيلئاقلا لوق درو .ناخدلا برش ةحابإب يفنحلا يسلبانلا ينغلا دبع خيشلا ىتفأ

 ليلد نم امهل دب ال نايعرش نامكح ةهاركلاو ةمرحلا نأب ًاجتحم هتهارك وأ هتمرحب

 هل تتبث لب «هرارضإ الو هريتفت الو هراكسإ تبثي مل هنإف ,كلذ ىلع ليلد الو . يعرش
 الف ضعبلل هرارضإ ضرف نأو .ةحابإلا ءايشألا يف لصألا :ةدعاق تحت لخاد وهف عفانم

 امبرو «ةبلاغلا ءارفصلا باحصأب رضي لسعلا نإف .دحأ لك ىلع هميرحت هنم مزلي
 تابثإب هللا ىلع ءارتفالا يف طايتحالا سيلو . يعطقلا صنلاب ءافش هنأ عم مهضرمأ

 «لصألا يه يتلا ةحابإلاب لوقلا يف لب «ليلد نم امهل دب ال نيذللا ةهاركلا وأ ةمرحلا

 جتحا امك .2*ةًاعرش ال ًاعبط هوركم وهف عابطلا اههركتست هتحئار نكل .حابم وهف
 لي يبنلا نع ناملس ثيدحل هنع هللا افع امم وهف «عرشلا هنع تكس امم هنأب يسلبانلا

 وهف هنع تكس امو .هباتك يف هللا همّرح ام ٌمارحلاو .هباتك يف هللا هّلحأ ام ُلالحلا» :لاق
 , 015 يعهنع افع امم

 :ةهاركلاب نولئاقلا :ًاثلاث 2

 :نيدباع نبا لاق دقف .ىفنحلا يدامعلا هيقفلا ناخدلا برش ةهارك ىلإ بهذو

 ىف ةعامجلا لضف ىف لاق هنإف .هيطاعتم قسفيو .ًاميرحت هوركم هنأ يدامعلا مالك رهاظ

 .؟١ا/١35"ص .١ج «ةينسلا دعاوقلاو قورفلا بيذهت» (؟5١55)

 .5469١15-0ص 25ج «راتخملا ردلا» (؟١5)

 .109؟ص 25ج «راتخملا ردلا ىلع راتحملا در» (515)

 .5"١4ص 25ج «راتخملا ردلا ىلع راتحملا درد (5511)

 د كال



 رارصإلا موادي وأ .,تامرحملا نم ءيشب وأ ابرلا لكأب فورعملاب ءادتقالا هركيو :ةالصلا

 رودص دعب اميس الو ,نامزلا اذه يف عدتبملا ناخدلاك تاهوركملا عدبلا نم ءيش ىلع

 , (2012ناطلسلا :رمأ

 :ناخدلا برش يف لهس يبأ .لوق :ًاعبار 84

 ام لاقف ناخندلا برش يطاعت نع يفنحلا ظعاولا نب دمحم لهس وبأ خيشلا لثسو
 هديفت يذلاف» :«ةديفملا لئاسملا يف ةديدعلا هكاوفلا» باتك يف ءاج يف امك هتصالخ

 فخلا عطاقل رباكم لوذخم الإ اهيف فقوتي ال هتهاركو .ًانظ هتمرحو .هتهارك ًاعطق ةلدألا

 لوخد نم هبراش عنمو «ىلوأ ثيبخلا ناخدلا اذهو «لصبلاك هوركم نتنم لكف .دناعم

 هلامو هلقعو هندب يف ررضلا نم هبراش ىلع بترتيو «ىلوأ عماجلا روضح نمو دجسملا

 لاملا ةعاضإ يف قرف الو ,عرشلا يف زوجت ال يهو .لاملا ةعاضإ هيفو ,ىفخي ال ام

 هرارضإل مرح ندبلا وأ لقعلاب رضأ ام نإ مث .رانلا يف هقارحإ وأ رحبلا يف هئاقلإ نيب

 نوك نيب - هريغ وأ ناخدلا برش وهو هيف نحن ام ناك ءاوس رضملا ةمرح يف قرف الو
 رثكألا وه يجيردتلا نإف ءايجيردت وأ -ةدحاو ةعفد لصحي يأ- ًايعفد هررض

 , (10*2اعويش

 :هررض تبث اذإ هميرحتب نولئاقلا :اسماخلا

 بيذهت» بحاص هنع هلقن ام ىلع «ةيدماحلا ىواتفلا حيقنت» يف نيدباع نبا لاق

 نيلصألاب كسمتلا نامزلا اذه يف ميرحتلاو ليلحتلا ءاتفإ يف قحلاو :هلوق «قورفلا

 : عرشلا يف ناعفان امهنأب امهفصوو لوصألا يف يواضيبلا امهركذ نيذللا

 :تايأ لصألا اذهل يعرشلا ذخأملاو «ةحابإلا عفانملا يف لصألا نإ :(لوألا لصألا)

 يف ماللاو ,«ًاعيمج ضرألا يف ام مكل قلخ يذلا وه# : ىلاعت هلوق :(ىلوألا)

 .اعرش هب نوذأم هب عفتنملاب عافتنالا نأ ىلع لدتف .عفنلل (مكل)

 . «رارض الو ررض ال» : لَك هلوقل عنملاو ميرحتلا راضملا يف لصألا نإ :(يناثلا لصألا)

 .4؟ 0ص 27ج . يواينملل «ريدقلا ضيف»و 7١9. ص ١2ج «قورفلا بيذهت» (56148)

 .80-!/8ص .(7؟ج .«يدجنلا يربوقنملا دمحأ خيشلل «ةديفملا لئاسملا يف ةديدعلا هكاوفلا» (؟19١55)
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 بارتلاك ندبلاب رارضإلاب امإو راكسإلاب امإ لوانتلا ةمرح هقفلا لهأ طبض ًاضيأو
 ةلمجلابو .ًارهاط ناك اميف هلك اذهو .قازبلاو طاخملاك راذقتسالاب وأ «قايرتلاو
 نإو «هميرحتب ءاتفإلا زوجيف ب نع فرص رارضأ ناخدلا اذه يف تبث نإ

 0(. . .لحلا لصألاف هرارضإ تبثي مل

 :ناخدلا برش مكح يف لاوقألا ةشقانم ١

 يف ليق ام شقانن نأ انيلع ,ناخدلا برش مكح يف حجارلا لوقلا ةفرعم نايبلو

 : يلاتلا وحنلا ىلع هررض توبث ىلع ًاقلعم وأ .ًاقلطم هميرحت وأ هتهارك وأ هتحابإ

 كسلا ةرورشف قم قلاتغت هلا هسيحر ن .نيدنباه نباروركذ امدنألوأ د

 ريسفت» بحاص ركذ دقف .«حيحص لوقلا اذه ,يواضيبلا امهركذ نيذللا نيلصألاب

 ةيآلا هذه نإ ,«ًاعيمج ضرألا يف ام مكل قلخ يذلا وه : ىلاعت هلوق ريسفت يف هرانملا

 «ةحابإلا ةقولخملا ءايشألا يف لصألا نأ ءاهقفلا دنع ةفورعملا ةدعاقلا ىلع يعطق ليلد

 ,"*"9ةنيزو اي ايوادتو ًاسابلو ًابرشو الكأ اهب عافتنالا ةحابإ دارملاو

 «ثث ئابخلا مهيلع ٌمرحيو تابّيطلا مهل لخير :ةيأ رسفي وهو يزارلا مامإلا لاقو

 ديفي اهلوانت نأل كلذو «عبطلا بسحب ةباطتسملا ءايشألا تابيطلا نم دارملا» :لاق

 ام لك «ثئابخلا مهيلع ٌمْرحيوط : ىلاعت هلوقو .ّلحلا عفانملا يف لصألاو .ةذللا

 راضملا يف لصألاو «ملألل اببس هلوانت ناك سفنلا هرذقتستو عبطلا هئثبختسي

 , ("*"9(ةمرحلا

 ميرحتب ءاتفإلا زاوجب لوقلا قّلع  ىلاعت هللا همحر  نيدباع نبا نإ :ًايناث ٠١6
 ءانب هتحابإب يسلبانلا لاق كلذكو . عفانملا نم ةيلاخلا ناخدلا رارضأ توبث ىلع ناخدلا

 . هيأ, بسح رارضألا نم هولخ ىلع

 ًايملع تبث دقف هيف لادجلا ناكمإلاب دعي مل ققحم رمأ ناخدلا رارضأ نأ عقاولاو

 نيتوكينلاك ةكلهملاو ةماسلا داوملا نم هيف غبتلا نأ ةيربخملا تاليلحتلا 0 ءانبو ءًايبطو

 5 757١١ ص 3 ١ج «ةينسلا دعاوقلاو قورفلا بيذهت» ةقفففإ

 .74-78ص 18ج «يزارلا ريسفت» )107١( . 3491ص ء١1ج (رانملا ريسفت» (75011)
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 وهف .ةرجنحلاو ةئرلا ناطرس اهنمو ضارمألا نم ءيش ىلإ يدؤت امم ءامهريغو نارطقلاو
 نبا لاق .ةحابإلا ال رظحلا ةرئاد يف لخديف .ءطبب لتقي نكلو لتاقلا مسلا ةباثمب قحب
 راثكإلا الو ةمعطألا نم يذؤي ام الو ,ليجعتب وأ ءطبب لتاقلا مسلا لكأ لحي الو» : : مزح

 يغبني اذه ىلعو .74*"2 مكسفنأ اولتقت الوإ» : ىلاعت هلوقل هنم راثكإلا ضرمي ماعط نم
 توبثل ناخدلا برش رظحب نيلئاقلا لوق لثم نيدباع نباو يسلزانلا لوق نوكي نأ

 .ةرارضضأ

 هميرحت هنم مزلي ال ضعبلل هرارضأ ضرف نإو : يسلبانلا خيشلا لوقو :ًاثلاث “ 4
 رارضأ نأ باوجلاو . خلا . . .ةيلاغلا ءارفصلا باحصأب رضي لسعلا نإف .دحأ لك ىلع

 امنإو يتاذ ررض سيلف لسعلا امأ ,مسلاك وهف هلوانتي نم لك رضي وهف ؛هيف ةيتاذ غبتلا

 لالتخا كلذ درمف ل د اذه فلختي امنإو , يتاذ عفن هيف

 فن لادعلا تيَسلا سيلو هب ررضتملا ندب يف

 همّرح ام مارحلاو هباتك يف هللا هّلحأ ام لالحلا» :ثيدحب جاجتحالا اا

 .(هنع يفع امم وهف هنع تكس امو «هباتك يف هللا

 ربتعي يذلا هنع توكسملاب دوصقملا نأل ؛ناخدلا برش ةحابإب نيلئاقلل هيف ةجح ال

 نكمي ال يذلا ءيشلا ىلع قبطني اذهو . ةحابإلا ىلع عرشلا هكرت يأ  هنع يفع امم

 «باحصتسالا» :ةلدألا هذه نمو « سكرت عرشلا ةلدأ ىلإ هعاجرإب همكح ىلع فرعتلا

 : نيعرف وذ وهو

 . ميرحتلا ىلع ليلدلا ماق اذإ الإ ةحابإلا عفانملا يف لصألا باحصتسا :(لوألا)

 عطاقلا ليلدلا ماق ناخدلا برشو .ميرحتلا راضملا يف لصألا تاحصتسا :(يناثلا)و

 ناخدلا برش نوكيف .ميرحتلا راضملا يف لصألا تحت جردنيف .هراضم ىلع

 : هانم ل اروطظنحم

 : ناخدلا برش مكح يف حجارلا لوقلا ٠ ا

 نإ :نيقيو نانئمطا لكب لوقن ,ءناخدلا برش مكح ىف لاوقألا ةشقانم ءوض يفو

 . ١ ١6ص الج «ىلحملا» ةقيفس)



 نأ دعب لوقلا ىقبيو .لاملل هعييضتو هنتنو هرارضإل ًاعطق ًاحابم نوكي ال ناخدلا برش

 ؟هوركم مأ مرحم وه له ةحابإلا ةرئاد نم جرخ

 «هتهارك يف تليق يتلا ةلدألل هيزنت ال ميرحت ةهارك ًاعطق هوركم هنإ باوجلاو

 يأر تسمح هيلع رهظت قيحدتلا ناضع تدب ئذلا: ضختشلا ةبسلاب اغظق ًامرحم نوكيو

 يفكي امنإو ,رارضألا هذه يف ةماسجلا هرارضأ راثآ روهظ يف طرتشي الو «نيمألا بيبطلا

 نوكي كلذكو .لضفملا اهجالع وه نيخدتلا عطق نأ وأ جالع ىلإ جاتحت اهنأ اهيف

 ىلع قافنإلا بجاو يف ارصقم ناخدلا برش هلعجي يذلا صخشلا ىلع ًامرحم نيخدتلا

 .لوعي نم

 ٠007 هتعاط اهمزليو ,ناخدلا برش نم هتأرما عنمي ب نأ لجرلل :

 خيشلا ةمالعلا حرش يفو» :- ىلاعت هللا همحر  نيدباع نبال «راتحملا در» يف ءاج

 جوزلل نأ :هلقن دعب «ردلا حرش» ىلع يسلبانلا ينغلا دبع خيشلا دلاو يسلبانلا ليعامسإ

 اهبرش نم عنملا هاضتقمو :لاق .مفلا نتني اي ام لكو لصبلاو موثلا لكأ نم رم ةجوزلا عنم

 ىلاعت هللا انذاعأ  هبرشي ال جوزلا ناك اذإ 206 مفلا نتني هنأل ؛«غبتلا» نتتلا

 ”ااشلل

 :ةأرملل سأيلا نس يف لحعي نيخدتلا - ٠ 4١م

 تلصوت دقل» :هيف ءاج ناخدلا نع ًالاقم ةيبطلا «تسفال» ةلجم ترشن دقو اذُه

 نأ يهو ءايناطيرب يف ءاملعلا اهيلإ لصوت ىتلا ةجيتنلا سفن ىلإ ةثيدح ةيكيرمأ ةسارد

 ىلع ةيكيرمألا براجتلاو ,ركبم تقو يف سأيلا نس غولبل ةضرع ءاسنلا نم تانخدملا

 , 20" (ةحيتنلا هذه تدكأ رمعلا فصتنم ىف ةأرما ةركيللل

 . 409 ص ."5ج (راتحملا درا (؟5675)

 ؛ةيخر وبأ دجام روتكدلا فيلأت (ةيمالسإلا ةعيرشلا يف اهماكحأو ةبرشألا» باتك نم ًالقن (؟07)
 . "67ص

 الا





 لس
 برش لو نفقد تا ررلتوم يب ل مو . 7 ١

 هاك رار شطولار عملا ءرورنهل

 : حالطصالاو ةغللا يف ةرورضلا فيرعت 384

 ةرورضلل هتلمح لاقي ءرارطضالا ردصمل مسا يهو .لاحلا ةدش ةغللا يف ةرورضلا

 , """9ءيشلا ىلإ جايتحالا رارطضالاو ءاذكو اذك ىلإ ناللف رطضاو ءاذكو اذك ىلع

 وأ .©*"ًاعرش عونمملا لوانتل ةئجلملا ةلاحلا يعرشلا حالطصالا يف ةرورضلاو

 لوألا فيرعتلاو .«*براق وأ كله روظحملا لوانتي مل نإ ًادح ناسنإلا غولب اهنأ
 وأ ضرعلا وأ لاملا وأ سفنلاب ةقلعتملا رارطضالا تالاح عيمج ىلع يتأي وهف لمشأ

 عونمملا لوانت ىلإ اهفداص نم رطضت ًادح تلصو اهنوك تالاحلا هذهل طباضلاو .ريغلا
 .ًاعرش

 :ةرو رضلا مكح -

 هيلع دري ناك نإو .ماعلا ةرورضلا مكح وه اذه ,«تاروظحملا حيبت تارورضلا

 زوجي ال هنأ تاءانثشتسالا هذه نمو .ءاهقفلا اهادم يف فلتخي تاءانثتسالا ضعب

 .هكوحلا نم وه وحنيل انيزب اناستإ لفي نأ رظفنلل

 . 14475ص . 14ج .روظنم نبال «برعلا ناسلد (؟58؟5)

 ."4ص .١ج ,يدنفأ رديح ىلع ذاتسألل «ةيلدعلا ماكحألا ةلجم حرش» (؟56717)

 ."١ص .يطويسلل «رئاظنلاو هابشألا» )١6078(

 را



 ةفص ءاقب عم رطضملا هبكترم نع مثإلا عفرب امإ روظحملل ةرورضلا ةحابإو ١

 ريت راعيقملا قبب يف نراطخملا نع يرحل به در امإو ,روظحملا يف ميرحتلا

 امهمو .9”*"2حابملا لعاف ىلع مثإ الو .هيلإ ةبسنلاب احابم ائيش هرابتعاب هلعفيو هبكتري

 لصاح قافتالاف ءروظحملل ةرورضلا ةحابإ نأشب فييكتلا يف ءاهقفلا فالتخا نم نكي

 .هلعف ىلإ رطضملا قح يف روظحملا لعف ّلح ىلع ءاهقفلا نيب

 :ةرورضلا تالاح بابسأ 5

 اببس نوكي دقو .لتقلاب ديدهتلاك ءيجلملا هاركإلا ةرورضلا بيبس نوكي لق

 نيصضي ديدشلا نكطعلاك وأ ءادرق وأ ةعامج وأ ادلب بيضت ةعاجملاك ًارهاق ًافرظ ةرورضلا

 افرع ويقل تيق نوب دقو . ءالؤه بيصي اضرم ةرورضلا ببس نوكي دقو .ءالؤه

 لحيال ام فشك يعدتسي وأ داو يوادتلاو ةجلاعملا يعدتسي ناسنإلا بيصي

 . ضيرملا مسج نم

 :لصفلا اذه يف هنع ملكتن ام ٠١1

 ةبرشألاو ةمعطألا تاروظحم نم حابي اموه هنع ملكتنو لصفلا اذه يف هثحبن يذلاو

 ةرورض امأ . شطعلاو عوجلا ةرورض ةلاح يفو .ءيجلملا هاركالا ةرورض ةلاح يف

 باب اهل درفنسف يوادتلاو ةجلاعملا ليبس يف روظحملا باكترا نم هيعدتست امو ضرملا

 ش .ةدح ىلع

 :ةمعطألا تاروظحم لوانت ىلإ رارطضالا 4

 نكلو ناغحالاو ةعسلا ةلاحب يف ةلرابت زوجي ال ةيرشاو ةميط أ نم ىلاعت هللا همرح ام

 «ريزنخلا محلو مّدلاو ةتيملا مكيلع مرح امْنإ) ىلاعت لاق .رارطضالا ةلاح يف زوجي

 روفغ هللا نإ هيلع مث الف ٍداع الو غاب ريغ ٌرطضا نمف .هللا ريغل هب دبا لها ان

 . 00704 ميحر

 وأ ملاظ نم هاركإب نوكي 0000 ال رارطضالا :«هريسفت» يف يبطرقلا مامإلا لاق

 .اهدعب امو 7٠١ /ص ؛ ١1ج , يبطاشلل «تاقفاوملا» )1١679(

 .[11ا/7“ ةيآلا :ةرقبلا ةروس] )76١(

 -ا/5-



 .هقمر دسي ام تاروظحملا هذه نم لكأي نأ رطضملا اذهل لحيف ,.ةصمخم يف عوجب

 لكأ رارطضالا ةلاح يف ىلاعت هللا حابأف ةرورض ةلاح اهنأل ؛هتعوجو هترورض عفديو

 :رارطضالا دنع ةتيملا ةحابإ ركذ نأ دعب ةمادق نبا لاق كلذكو .7”*"2مرحملا عيمج

 , *79(تامرحملا رئاس كلذكو»

 هتدايز وأ ءًافوخم ًاضرم وأ اتوم هسفن ىلع لكألا مدع نم فاخ نمو» :ةيعفاشلا لاقو

 ًالالح دجي ملو ,بوكر وأ يشم نع فعض فوخ وأ ؛هتقفر نع هعاطقنا وأ هتدم لوط وأ

 همزل ريغلا ماعطو رزنخ محلو ةتيمك ًامرحم دجوو ءًارطضم فئاخلا اذه ىمسيو .هلكأي
 نظلا كلذ يف يفكي لب «لكأي مل ول هعوقو ققحت هنم فاخي امم طرتشي الو . . .هلكأ

 .2577«توملا ىلع فارشإلا الو نقيتلا هيف طرتشي الف كلذ لكأ ىلع هاركإلا يف امك

 :تيم ناسنإ محل رطضملا لكأ 6

 نم لكألا هل حابي لهف .اتيم ًاناسنإ دجوو ءتيم ناويح محل رطضملا دجي مل اذإ

 ؟ًاعوج هسفن نع كالهلا عفديل همحل

 ناك اذإ :هتصالخ ٌليصفت ةلبانحلا دنعو .زاوجلا مدع ىلإ ةيرهاظلاو ةيكلاملا بهذ

 يحلا ةمرح نأل ؛هريغ ةتيم دجي مل اذإ تيم يمدأ لكأ رطضملل : ةيعفاشلا لاقو

 ,("59تيملا ةمرح نم مظعأ

 :ريغلا ماعط نم ال ةتيملا نم لكألا 5

 :بهذملا ةيعفاشلا لاق دقف «ريغلل ًاكولمم هلكأ لحي ًاماعطو ةتيم رطضملا دجو اذإو
 لام ةحابإو «نآرقلا صنب رطضملل ةتيملا ةحابإ نأل ؛ريغلا ماعط كرتو ةتيملا لكأ بجي

 .90١75ص . "ج «يبطرقلا ريسفت) (؟56191)

 .0460ص «8ج «ينغملا» (؟585)

 . "5١ص . 14ج «جاتحملا ينغم» (؟997)

 214ج («جاتحملا ينغم) 25٠6٠١ ص 28ج (ينغملا» ه5 ص ١21ج «يكلاملا يبرعلا نبا ريسفت» (59954)

 . ها/ص ١21ج «مزح نبا هقف مجعمو» 07ص

 - ا/6ه



 قحل ةتيملا ميرحت نألو ؛داهتجالا نم ىوقأ صنلاو .داهتجالاب ةرورضلا ةلاح يف ريغلا

 .©*"ةلبانحلا بهذم ًاضيأ اذهو ءعسوأ ىلاعت هللا قحو .هللا

 :اهردقب ردقت تارورضلا 7

 كالهلا عفدي ام ردقب اهنم لوانتي تامرحملا نم اهوحنو ةتيملا لكأ ىلع رطضملاو
 زاوج مدع يف مهنيب فالخ ال امك .ءاملعلا نيب اذه يف فالخ الو ءاعوج هسفن نع

 ال ةيفنحلا دنعف .ءاهقفلا نيب فالتخاف عبشلا يف امأ ."”50عبشلا ىلع داز ام لكأ

 ."*”اهردقب ردقتي ةرورضلل تباثلا نأ مهتجحو ءزوجي

 ريصيف ميرحتلا عقوت ةرورضلا نأ مهتجحو .عبشلا زوجي :ةيرهاظلاو ةيكلاملا دنعو
 يعفاشلا بهذم اذهو .2**عبشلا ّدح ىلإ حابملا لوانت يف جرح الو .ًاحابم روظحملا

 «ىوريو عبشي نأ هيلع مرحي نأ نيبي الو» : «مألا» باتك يف - ىلاعت هللا همحر لاق دقف

 .©"9«ةرورضلاب لاز دق ميرحتلا نأل ؛هنود هأزجأ نإو

 رطضملا عقوت نإ :نولوقيو ةلأسملا يف نولّصفي يعفاشلا بهذملا ءاهقف نكلو

 هدعب دجي دقو ءهب ةرورضلا عافدنال قمرلا دس ريغ ًاعطق زجي مل ًابيرق ًالالح ًاماعط

 قالطإل عبشلا هل زوجي بهذملا يف لوق يفف .ًابيرق ًالالح عقوتي ال نأب الإو ,لالحلا
 نأ عبشلاب دارملا سيلو .عبشلا هل زاجف روظحملا ليلق لوانت هل نألو ؛زاوجلاب هل ةيآلا

 ىتح لكأي نأ دارملا لب .ًاعطق مارح اذه نإف .ًاغاسم ماعطلل دجي ال ىتح هفوج ألمي

 بهذم يف رهظألا لوقلا نكلو .عئاج مسا هيلع قلطي ال ثيحب عوجلا ةروس رسكي
 ريغ قمرلا ّدس دعب هنأل ؛ حصألا يف طقف قمرلا دس هل لب .عبشي ال :وه ةيعفاشلا

 ضرم ثودح وأ ًافلت فاخي نأ الإ ؛طرشلا ءافتنال روظحملا لكأ هل حابي الف ءرطضم
 .(""؟”هسفن كلهي الئل همزلت لب ةدايزلا هل حابتف ,.قمرلا دس ىلع رصتقا نإ هتدايز وأ

 ."9٠١ص .14ج «جاتحملا ينغم» .0١٠6٠5ص ,48ج «ينغملا» (7568)

 .046ص (8ج «ينغملا» «.7505ص .7ج .يعفاشلل «مألا» (؟55)

 .85”ص «ميجن نبال «رئاظنلاو هابشألا» (756790/)

 . ؛7"ص الج «ىلحملا» ,. ©١1١6 ص .؟7ج «يقوسدلا ةيشاحوو ريدردلل «ريبكلا حرشلا» ةليرسلا

 ."7١ص ؛4ج «جاتحملا ينغم» )1١540( .767ص اج «مألا» (؟988)

 د الك



 راتخاو .عنملا ةياور يلبنحلا يقرخلا مامإلا راتخا دمحأ نع :ناتياور ةلبانحلا دنعو

 لاوز عقوت ةلاحو «ةرورضلا رارمتسا ةلاح :نيتلاح نيب قيرفتلا يلبنحلا ةمادق نبا

 دقف عبشي مل اذإ هنأل ؛ عبشلا رطضملل زوجي ةرورضلا رارمتسا عقوت ةلاح يفف .ةرورضلا

 اهلاوز عقوت ةلاح يف امأ .ًاعوج توميف هلكأي ام كاذنيح دجي ال دقو «ةرورضلا هيلإ دوعت
 .هحجرن ام وه ليصفتلا اذهو .«*؛7بيرق اهلاوز نأل ؛عبشلا هل زوجي الف

 :شطعلا ةرورضل رمخلا برش 6

 حابي رمخلا كلذكو :- ىلاعت هللا همحر  «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف» يف ءاج

 :لاق اهحبي مل نمو .ءاملعلا يلوق دحأ يف شطعلا عفدل حابيو «قافتالاب ةصغلا عفدل

 شكطعلا عفد ىلع فوقوم رمألاف ذئتيحف .دمحأ مامإلا ذخأم اذهو شطعلا عفدت ال اهنإ

 ةرورضو .ةعاجملا عفدل ريزنخلا محل حابي امك بير الب تحيبأ هعفدت اهنأ ملع نإف ءاهب

 برش مابي اذهلو .عوجلا ةرورض نم مظعأ هكلهي هنأ هبحاص ىري يذلا شطعلا
 , "*؛9عازن الب شطعلا دنع تاساجنلا

 نأ سأب الف .ءشطعلا نم توملا رطضملا فاخ اذإو : يخرسلل «طوسبملا» يفو

 رمخلا برش لحي ال : يعفاشلا لاقو .- ةيفنحلا  اندنع هشطع دري ام رمخلا نم برشي

 لوقن انكلو «ةرارحلا نم اهيف امل هثطع يف ديزت لب شطعلا درت ال رمخلا نأل ؛شطعلل

 «ةرارحو ةبوطر رمخلا يف نأل؛لاحلا يف هشطع دري رمخلا برشو . . .كلذب سأب ال

 نأ ىلإو شطعلا دادزي اهيف يتلا ةرارحلاب مث .لاحلا يف هشطع درت اهيف يتلا ةبوطرلاف
 .©*:9ءاملا ىلإ لصي امبر هب كلذ جيهي

 :تاروظحملا نم دوزتلا 8

 دوزتي نأ هل لهف ءهشطع وأ هعوج هب عفد ام تاروظحملا نم رطضملا لوانت اذإو

 - الغم رمتنلا نم ًارادقمو: «الثم ةئيملا نم ًاراذقم اهنم لخأي يآ تاروظحملا) هذه: نْف

 .0960ص :.8ج «ينغملا» )551١(

 . 47! ص ؛84١ج «ةيميت نبا مالسإلا خيشل ىواتفلا عومجم» (1841)

 .؟8ص 2311ج ء يسخرسلل «طوسبملا» 245

 تالال -



 عفديو هعوج هب ّدسي ام دجي الو ءًالبقتسم شطعلا وأ عوجلا ةرورض هيلإ دوعت نأ ةفاخم
 : ؟هشطع هنع

 نا يلبنحلا بهذملا يف نيتياورلا 00 ةيرهاظلاو ةيكلاملا لاق كلذكو «هحرط

 :هاركإلا ةرورض

 تناك ءاوس ءاهلوانت ىلع هركأ يتلا تاروظحملا لوانت هركملل حيبت هاركإلا ةرورض
 ةوجب امك .ءاهبرشي نأ هل زاخر محلا ترق قلع القم هزكأ ندف «ةيرشألا وأ ةمعطألا نم
 همحر - مزح نبا لاقو .«*؛”تامرحملا نم كلذ ريغو ريزنخلاو ةتيملا ًاهركم لكأي نأ هل
 هاركإلا نأل ؛هاركإلا هحيبي اذهف برشلاو لكألاك ةرورضلا هحيبت ام لك» :- ىلاعت هللا

 لكاي نأ هل حابيف ؛مدلا وأ ةتيملا وأ ريزنخلا لكأ وأ رمخلا برش ىلع هركأ نمف ؛«ةرورض
 ,(0*؛3(هيلع يع الو برشبو

 :روظحملا لوانت .رطضملا ىلع بجي له ٠0١

 هسفن ىلع ىشخي ناشطع وأ عئاج وأ هركم نم رطضملا ىلع بجي له انه لأسنو

 ةهيلع روح وع اهب برش وأ لكاف «ةضعرلاب دعاينأ كاهل
 ةمئألا بهذم رهاظ يف ةتيملا لكأ هيلع بجي رطضملاو» :ةميت نبا لاق

 .هسفن هب ميقي ام برشيو لكأي نأ رطضملا ىلع بجيو» :ايقبأ لاقو .2*؛5«ةعبرألا

 لخد تام ىتح لكأي ملو برشي ملف ءسجنلا ءاملا وأ ةتيملا ىلإ رطضا نمف

 بهذو .2"*؛*قورسم مامإلا نع «يبطرقلا ريسفت» يف لوقلا اذه لثمو ."*؛8«رانلا

 «يقوسدلا ةيشاحد . 473١5 ص الج «ىلحملا» .2767ص 71ج «مألا» ,ه9ا/ص 28ج «ينغملا» (1944)

 .5١1١-6١١©ص 1غ

 ,696ص ء ١ج «يقوسدلا ةيشاحو ريبكلا حرشلا» (64١7ه)

 ."" ٠١ ص .4جو .475ص ءالج «ىلحملا» )١945(

 .١4ص «ةيميت نبا ىواتف نم ةيهقفلا تارايتخالا» (16141)

 . 77ص ,١ج «يدركلا هللا جرف ةعبط «ةيميت نبا ىواتفد (1644)
 . 7"37ص 37ج «يبطرقلا ريسفت» )١544(

 ال8



 الو .ةصخرلاب ذخألا مدع هعسي رطضملا نأ فسوي يبأ نع يورملا وهو ةيعفاشلا ضعب

 يدؤي ةصخرلاب ذخألا نم عانتمالا نأل ؛روهمجلا لوق حيحصلاو .7'*26تام اذإ هيلع مثإ

 .«ةكلهتلا ىلإ مكيديأب اوقلت الو» :لوقي ىلاعت هللاو سفنلا كاله ىلإ

 :رطضملا قح يف ةصخرلاب ذخألا بوجو ليلعت - 7

 ؟ةبرشألاو ةمعطألا

 زوجيالو حام رطنضملا قح ىف .روظحملا تلعج رازطنضالا ةلاح نأ باوستلاو

 كالهلا اذه نأل ؛ سفنلا كاله ىلإ يدؤي عانتمالا اذه ناك اذإ حابملا لوانت نع عانتمالا

 . مالسإلا يف مارح وهو ةسفقن ناسنإلا لتق باب نم نوكي

 ؟هسفن لتق ملسملا ىلع مرحي اذامل - 5١8

 لتقي مل وهو .ملسملا هيلع ذخاؤي ًامارح هسفن ناسنإلا لتق ناك اذاملو :انه لأسنو

 كلذ ريغب وأ ,ةصخرلا هجو ىلع برشلاو لكألا نع عانتمالاب كلذ ناك ءاوس .هسفن الإ

 ؟لتقلا لئاسو نم

 اهل كالهإلا هجو ىلع - ىلاعت هلل كلم يهو  هسفن يف فرصتي نأ ناسنإلل زوجي الف

 ىلإ اهضيرعت وأ اهقاهزإ يف نذأي مل ىلاعت هللاو .هلالج لج هللا وهو اهكلام نذإب الإ
 ناك كلذ لعف اذإف «ةرورضلا ةلاح يف صخر نم هعرش امع عانتمالاب كالهلاو فلتلا

 .رانلا كلذ لعفي نم ءازجو «راحتنالا» سفنلا لتق باب نم هلعف دعو ءايصاع

 :اهمكحو ةرورضلا ةلاح يف لجرلاك ةأرملا 4

 «هلوانت اهل زاج بورشملا وأ لوكأملا نم روظحملا لوانت ىلإ ترطضا اذإ ةأرملاو

 .هانلصف يذلا وحنلا ىلع رطضملا لجرلل روجي امك

 ينغم» 17ص .94ج «عومجملا» 2« 48ص . 714ج «طوسبملا» . 95ص 34ج «ينغملا» (١هه)

 ترث كرجل "ص 4١ج «جاتحملا
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 :انزلا اهل حيبي ال بارشلاو ماعطلا ىلإ ةأرملا رارطضا 5 فلن

 نم ةحالام مليجاو هبرشت لالح بارش وأ هلكأت لالح ماعط ىلإ ةأرملا ترطضا اذإو

 وأ هلكأت ائيش ةأرملا دجت ملو «انزلا ىلع هتعواط اذإ الإ ناجملاب الو نمثب ال اهل هلذب

 ؟انزلا ىلع هعواطت لهف ,برشتو لكأت مل نإ كالهلا اهسفن ىلع تفاخو «ءهبرشت

 ,("*رارطضالا لاح اهل ةتيملا

 )54 )7166١ج (جاتحملا ينغمد ٠ ص3١ .



 سئلر 3
 2 م رو ٠

 امهر ا ءر يرش ر لكؤنل يل
 راب

 برشلاو لكألا مزاولو ءاهب برشي وأ لكؤي يتلا ةينآلا ةبرشألاو ةمعطألاب قلعتي اممو

 اهلامعتسا زوجي ىتح مزاوللاو يناوألا هذه يف اهرفاوت بجاولا طورشلا يه امف ,ىرحخألا

 وأ ةحابإلا وأ رظحلا هجو ىلع برشلاو لكالاب قلعتت رومأ ةلمج كانه مث ؟اعرش
 .هعوضوم وهو لصفلا اذه يف هلوانتن ام اذه ؟رومألا هذه يه امف «بابحتسالا

 :برشلاو لكألا ةينأ يف طرتشي ام - 3٠67

 اهلامعتسا مرحي ةدام نم ةعونصم نوكت ال نأ برشلاو لكالا ةينآ يف طرتشي

 .اهب قلعتي امو تويبلا

 ىتح اهريهطت مزل ةسجن تناك نإف ,ةسجن تسيل ةرهاط نوكت نأ ةينآلا يف طرتشيو

 ةيفيكلابو .قبس اميف اهانيب يتلا ةبسانملا ريهطتلا لئاسوب اهلامعتسا زوجي
 , 9**0ةعورشملا

 :نيملسملا ريغ ةينا- 4

 بجو ةسجن تناك نإف ,ةرهاط نوكت نأ برشلاو لكألا ةينا طورش نم نإ :انلق
 ةرهاط مأ ةسجن نيملسملا ريغ ةينآ لهف «برشلاو لكألل اهلامعتسا نكمي ىتح اهريهطت

 41١١-"217. نم تارقفلا رظنا (؟5617)

 - 1١م



 ةبلعت يبأ نع «هحيحص» يف يراخبلا هجرخأ يذلا ثيدحلا نم فرعي باوجلاو

 لكأتف باتكلا لهأ ضرأب انأ هللا لوسر ايو :ِهيكي يبنلل لاق هنأ  هنع هللا يضر  ينشخلا

 مهتينا يف اولكأت الف ,باتك لهأ ضرأب كنأ تركذ ام اَمأ : لكك يبنلا لاقف . . . مهتينآب

 يراخبلل ىرخأ ةياور يفو .«اهيف اولكو اهولسغاف ْأدُب اودجت مل نإف ءًادب اودجت ال نأ الإ

 اولك مث اهولسغاف اودجت مل نإو ءاهيف اولكأت الف مهتينا ريغ متدجو نإف» :اهيف ءاج
 ١ ,(""2(9اهيف

 :باتكلا لهأ ةينا لسغب رمأت ةنسلا 64

 دوجو مدع دنع اهلامعتسا لبق باتكلا لهأ ةينا لسغب رمأي فيرشلا ثيدحلا اذهف

 لاقو .اهلسغ ىلع فقوتي باتكلا لهأ ةينآ لامعتسا نأ ىأر نم كسمت هيو ءاهريغ

 ءاهتساجن نقيتت ىتح لصألا مكحب كسمتلا مزليف .مهتينآ ةراهط وه لصألا :نورخآ

 طاطا تايهنتالا رع لويحم رزقا يتاورفلا فيقعتلا يف دراولا لسغلاب رمألا امأ

 ةينآب قلعتي ةبلعث يبأ ثيدحب دارملا ْنأ وأ ,لصألا مكح هيلع ّلد ام نيبو هنيب ًاعمج

 مهيناوأ نأل ؛ثيدحلا تاياور ضعب يف سوجملا ركذ كلذ ديؤيو .اهتساجن تققحت نم
 .انل لحت ال مهحئابذ نوكل ةسجن

 محل اهيف خبطي نم ةينآ ةبلعث يبأ ثيدح يف ةينآلاب دارملا :يوونلا مامإلا لاقو

 ذإ ثيدحلا اذهل دواد يبأ ةياور يف هب حيرصتلا عقو امك ءرمخلا اهيف برشيو ريزنخلا

 مهتينا يف نوبرشيو ريزنخلا مهرودق يف نوخبطي مهو باتكلا لهأ ٌرواجن انإ» : هيف ءاج
 .«رمجلا

 :(لوألا) :نيطرشب الإ باتكلا لهأ ةينأ لامعتسا زوجي ال : مزح نبا هيقفلا لاقو

 دنع اهلسغب رمألا نأب مزح نبا لوق ىلع بيجأ دقو .اهلسغ :(يناثلا) .اهريغ دوجو مدع

 ريفنتلا يف ةغلابملل اهريغ دوجو دنع اهبانتجاب رمألاو ,لسغلاب اهتراهط ىلع لاد اهريغ دقف

 , "9 اهنع

 يف ملسم مامإلا هاورو ء1أ١١ ٠١ ”ص ؛« ١75ج «؛ينيعلل ؛يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع» (؟665)

 . ال ص 7١ج (هحيحص)»

 )١684( «ىلحملا» ,.50 5ص .9ج .ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» ج١ء ص/ا٠١.

 ش .474ص ءالجو

 همام



 ثيدحل برشلاو لكألا يف نيملسملا ريغ ةينأ لامعتسا زاوج حجارلاو 3

 . مهتيقسأو نيكرشملا ةينأ نم بيصنف هِي هللا لوسر عم وزغن انك» :لاق هللا دبع نب رباج

 زبخ ىلإ ِةْلَك يبنلا اعد يدرب نأ» سنأ نعو ,"**9مهيلع كلذ بيعي الو اهب عتمتسنف

 ةدازم نم ءوضولا كي يبنلا نع حص دقو .دمحأ هاور .«هباجأف ِةْحْنَس ةلاهإو ريعش

 ."**9«ةينارصن ةرج نم ءوضولا» :باطخلا نبرمع نعو .ةكرشم

 لهأ ةمعطأ نم نولكأي نوملسملا ناكو» :ةيزوجلا ميق نبال «نافهللا ةثاغإ» يفو

 نم مهب رمي نم ةفايض مهيلع  هنع هللا يضر  باطخلا نبرمع طرشو .باتكلا
 يف لكألا مزلتسي اذه نأ كش الو .2"*"«نولكأت امم مهومعطأ» : مهل لاقو نيملسملا

 .اهيف برشلاو مهتينأ

 دورول اهلامعتسا لبق اهلسغ بحتسي .مهتينآ لامعتسا يف زاوجلا اذه عم نكلو

 . ينشخلا ةبلعث يبأ ثيدح يف اهلسغب رمألا

 ٠١ ةسينكلا يف لكألا :

 ًاماعط باتكلا لهأ هل عنص ماشلا  هنع هللا يضر  رمع مدق امل» :ميقلا نبا لاق
 بلاط يبأ نب يلعل لاقو .اهلوخد هركف .ةسينكلا يف :اولاق «؟وه نيأ» :لاقف .هوعدف

 يلع لعجو ءاولكأو اولخدف نيملسملاب يلع بهذف . سانلاب بهذا : هنع هللا يضر -

 ,""9(لكأف لخد ول نينمؤملا ريمأ ىلع ام :لاقو روصلا ىلإ رظني  هنع هللا يضر -

 :ةدئاملا ىلع لكألا م١0

 ءًاضأو ًاطقاو انمس ة ىبنلا ىلإ ثدهأ سابع نب هللا دبع ةلاخ نأد يراخبلا ىور
 4. 8 5 ' 42١ اال

 نلكا ام امارح نك ولو .نهل رذقتملاك خلي يبنلا نهكرتو ,هتدئام ىلع نلكاف 2( نهب اعدف

 .لا ص .١ج «يناكوشلل «راطوألا لين» رظنا ءدمحأ مامإلا هاور (1666)

 ,١ج «راطوألا لين» .ةريغتملا ةخنزلا :ةخنسلاو .كدولا :ةلاهإلاو 7/١ ص 21ج هناطوألا ليتد (5565)

 ."54ص .4ج ؛ريثألا نبال «ةياهنلا» .ءاملا هيف لمحي يذلا فرظلا :ةدازملاو 7١, ص

 )١561( «ةيزوجلا ميق نبال «نافهللا ةثاغإو ج .1١ص١6 .

 .6١ا/ص .١ج .ةيزوجلا ميق نبال «نافهللا ةثاغإو (؟555)

 -ما؟



 .2***2(نهلكأب رمأ الو كلك يبنلا ةدئام ىلع

 .هنم لكألاو ةدئاملا ىلع ماعطلا عضو زاوج ىلع ثيدحلا اذُه ٌلدف

 : ماعطلا ةينآ نم لكألا ةيفيك -

 امالغ تنك» :لاق ةملس يبأ نب رمع نع  ىلاعت هللا همحر  يراخبلا مامإلا جرخأ
 اي : لك هللا لوسر ىل لاقف ءةفحصلا يف شيطت يدي تناكو هك هللا لوسر رجح يف

 ءاج دقو .©"*1"1«ُدعب يتمعط كلت تلاز امف كيلي امم ّلكو «كنيميب لكو هللا مس مالغ
 لكألا نأو ءاهبوجوب مهضعب لاقو ءهلوأ يف ماعطلا ىلع ةيمستلا بابحتسا هحرش 5

 اذإ بحتسمو بودنم لكآلا يلي امم لكألا نأو . بوجولاب مهضعب لاقو بودنم ىنميلاب
 ناك اذإ اذهو ءءاملعلا كلذ حابأ دقف عاونألا تفلتخا اذإ امأ .ًادحاو ًاعون ماعطلا ناك

 . لكأي هريغ

 لي يبنلا نأ» :سابع نبا ثيدحل ةفحصلا ىلعأ نم لكألا 7*2 هركيو _ 87.

 نإف ءاهلفسأ نم لكأي نكلو ,ةفحصلا ىلعأ نم كأي الف ًاماعط مكدحأ لكأ اذإ» :لاق

 لكأ اذإ امأف ءهريغ هعم لكأ اذإ اذه نإ :مهضعب لاقو .79*2«ماهالعأ نم لزنت ةكربلا

 . 9*2 نهب سأب الف هدحو

 يذلا قبطلا يه :ةدئاملاو . ه١ ص 294ج «ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» (1969)

 ىلع عضوي يذلا : ءيشلا ىهوأ . 7!4/ص . يناهفصألا بغارلل «تادرفملا» . ماعطلا هيلع عضوي

 . 57” ص 94ج «يرابلا حتف» . كلذ ريغو نيطلاو ليدنملاك ماعطلل ةنايص ضرألا

 ؛5ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» 274 ص ١7ج :ينيعلا حرشب يراخبلا حيحص» (؟5610)

 .دحاو عضوم ىلع رصتقي الو ةفحصلا يلاوح كرحتت : يأ «شيطت يدي تناكو» : هلوق ها١1ظص

 : يأ دعب يتمعط كلت تلاز امف» : هلوقو ةعصقلا نم ربكأ يهو اهوحنو ةسمخ عبشت ام ةفحصلاو

 نيميلاب لكألاو ةيمستلاب ءادتبالا : يأ ثيدحلا يف روكذملا وحنلا اذه ىلع كلذ دعب ناك هلكأ نأ

 ش .هيلي امم لكألاو

 . 17-747 45ص .١1ج «دواد يبأ نئسد (1611)

 )7347 )1١857ص ١٠3ج «دواد يبأ ننسد .

 .9 65-719 52ص 29ج «ينالقسعلا رجح نبال «يراخبلا حيحص حرش» (1577)

-85 



  7 3٠ماعطلا مذ هركي :

 يضر - ةريره يبأ نع (هنلس» يف ةوادوبأو يراخبلا جرخأ دقف  ماعطلا مذ هركي

 .(*"عهكرت ههرك نإو هلكأ ٌءاهتشا نإ ءّطق ًاماعط لَك هللا لوسر باع امد : لاق  هنع هللا

 همذيو هبيعي ناكف مارحلا امأ احا اماعط باع ام لك هللا لوسر نأ ثيدحلا ىنعمو

 .هنع ىهنيو

 اعطلا :لئاقلا لوقك ماعطلا باعُي ال نأ ةدكأتملا ماعطلا بادآ نم :يوونلا لاقو

 5 ههرك نإو» :هلوقو . كلذ وحنو جضان ريغ وأ «حلملا ليلق وأ ءضماح وأ , حلام

 يف نوذأم لكو «هريغ هيهتشيو ءيشلا يهتشي ال دق ءرملا نأل ؛بدألا نسح نم اذهو

 ."292بيع هيف سيل عرشلا لبق نم هلكأ

 : ةحاحلا نم رثكأ لكألا هركي 60ه

 نع فيرشلا ثيدحلا كلذ ىلع لدي ,هتجاح قوف لكأي نأ ملسملل هركيو

 نم ارش ءاعو يمدآ الم امد :لوقي هِي هللا لوسر تعمس :لاق « بركي دعم نب مادقملا

 ْتلثو ماعطلل ٌتلثف هّسفن يمدآلا تبلغ نإف ُهبلص نمقي تاميقل ٌيمدآلا ٌبسح ,نطب

 , 205372 سفنلل ثلثو بارشلل

 : لكألا ليلق نمؤملا - ٠

 يبنلا تعمس :لاق رمع نبا ثيدح كلذ ىلع لدي .لكألا ةلق نمؤملا يف نأشلاو

 هجرخأ .«ءاعمأ ةعبس يف لكأي رفاكلاو ,ٍدحاو يعم يف لكأي نمؤملا» :لوقي هلي

 ىنعملاو :هحرش يف ءاجو ,.«هعماج» يف يذمرتلا هجرخأو ,77*2(هحيحص» يف يراخبلا
 عرشلا دوصقم نأب هملعلو .ةدابعلا بابسأب هلاغتشال لكألا نم ليلقتلا نمؤملا نأش نم نأ

 ؛١٠ج «دواد يبأ ننس» «04/ص :.9ج .ينالقسعلا رجح نبال «يراخبلا حيحص حرشا (70554)

 . 37"ا/ص

 )١676( 8"3/ص الج ؛دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعو .

 )١9017( ص ءالج «يذمرتلا عماج»  .5١ء'؟7ج «هجام نبا نئس» ص١١١١.

 ) )7١65717؛ ١ص «ء'؟١7ج .ينيعلل ؛يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمعو .
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 رفاكلاو .كلُذ ىلع داز ام باسح نم ًاضيأ هتيشخلو .ةدابعلا ىلع نيعي ام لكألا نم

 اهيف لسرتسم هسفن ةوهشل عبات وه لب «عرشلا دوصقم عم فقي ال هنإف ؛هلك كلذ فالخب
 هنأك رفاكلا لكأ ىلإ بسن اذإ هانركذ امل نمؤملا لك راصف .مارحلا تاعبت نم فئاخ ريغ

 نينمؤملا يف نوكي دقف ءرفاكو نمؤم لك يف هدارطا اذه نم مزلَي الو .هنم عبسلا ردقب
 ةفللذ ريخل وأ طاب نرم قمدل نضرعي نضراكل امإو:.:ةذاكلا تسحب انإ ازيك لكأر نم

 ,ةضايرلل امإو ءابطألا يأر ىلع ةحصلا ةاعارمل امإ ًآليلق لكأي نم رافكلا يف نوكيو
 ,(*78ةدعملا شفع لمراحا امإو

 :ةئمؤملاو نمؤملا لكأ ةلق ليلعت -

 هحرش يف ءاج ام ىلإ ةفاضإلاب  ةنمؤملاو نمؤملا لكأ ةلق ليلعت يف لاقي نأ نكميو

 : لجو زع لاقف «برشلاو لكألا يف. فارسإلا مدعي نبأ ىلاعت هللا نإ : هانركذ يذلا

 .©*0904 نيفرسملا بحي ال هّنِإ ءاوفرست الو اوبرشاو اولكو»

 ةيآلا هذه يف هللا ٌلحأ :سابع نبا لاق :ةميركلا ةيآلا هذه ريسفت يف ءاج دقو

 ّدس ام وهو هيلإ ةجاحلا وعدت ام امأ .«ربكلا» ةليخم وأ ًافرس نكي مل ام برشلاو لكألا

 ردق ىلع دئازلا رادقم يف فلتخا دقو .ًاعرشو القع هيلإ بوذنمف ءامظلا نكسو ةعوجلا

 هنأب لوقلا : يكلاملا يبرعلا نبا لاق .هوركم :ليقو .مارح :ليقف :نيلوق ىلع ةجاحلا

 «نامعطلاو نانسألاو نامزألاو نادلبلا فالتخاب فلتخي عبشلا ردق نإف « حصألا وه هوركم

 لكأي نمؤملاو ءئءاعمأ ةعبس يف لكأي ٌرفاكلا» :لاق لي يبنلا نأ حيحصلا يف تبث دقو
 ةعانقلاو اهيف دهزلاو اين :دلا نم ليلقتلا ىلع ضح ل هنم اذهو .(دحاو يعم يف

 ,©"*72ةغلبلاب

 اذإ الإ مارح عبشلا قوف لكألاو «حابم عبشلا ىلإ لكألا :ةيفنحلا دنعو 93

 لكأ اذإ كلذكو .لكألا كرت اذإ فيضلا يحتسي الئل وأ دغلا ممص ىلع يوقتلا هب دصق

 .,©"7)زاج هندب ةحلصمل هتجاح نم رثكأ

 .0147ص .هج :يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» (5674)

 .[" ١ ةيآلا :فارعألا ةروس] (76594)

 .١/77ص ..؟ج («يكلاملا يبرعلا نبا ريسفت» «117ب١141ص الج «يبطرقلا ريسفت» )7617١(

 . ”5”7ص ٠ ١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (351/1)

 مكم



 : ًائكتم لكألاو ماعطلا يف خفنلا -

 لَو هللا لوسر نكي مل» :لاق هنأ سابع نبا نع يور امل ماعطلا يف خفنلا هركي

 , """9يعانإلا يف سفنتي الو بارش الو ماعط يف خفني

 .©"*7«أتكتم لكآ ال ينإ» : هلك هللا لوسر لوقل ًاثكتم لكألا هركيو

 :ًامئاق لكألا ١

 رمع نبأ نع «هجام نبا ننس» يفو 3 نبا هركذ ام ىلع ًامئاق لكألا حابيو
 اذإ لكألا نأ حضاولا نمو , "7 يشمن : نحنو لكان ع هللا لوسر دهع ىلع انك : : لاق

 .زاوجلاب ىلوأ فوقولا عم هزاوجف يشملا عم زاج

  0١نيكسلاب محللا عطق :

 0 : هنأ ةيمأ نب ورمع ىور دقف ٠ «لددل نيكجلاب محلل عن ملوي

 اق مث ل ىلإ يعُدف هدي يف ٍةاش فتك نم رحب

 , 0070 ضوتي ملو ىَلصَف

 : نيعمتجملا لكأ - 

 نم نورخآلا غرفي نأ لبق ماعطلا ةدئام نم لكألا يف نيعمتجملا موقي نأ هركي

 تعضو اذإ» : لك هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع يور دقف .ةدئاملا عفرتو لكألا

 رذعيلو وللا غرفي ىتح عبش نإو هدي عفري الو ,ةدئاملا 0 ىنح لجر وتب الو هدئاجلا

 007 اح ماعطلا يف هل نوكي نأ ,ىسعو اوان ضقت :ةييياج لش لسا ْنِإف

 . ٠١9 4ص 37ج (هجام نبا نئس» (761/7)

 01٠. ص .9ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصو (761/)

 .619ص .الج مزح نبال «ىلحملا» (؟6ا/4)

 .98١٠١ص . 37ج «هجام نبا ننسو (76ا/له)

 . 047ص 94ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (7101)

 . لكألا يف غلابي يأ :رذعيل ىنعمو . ٠١9 5ص « 37ج «هجام نبا نئس» (؟ا//)

 - مال-



 :هدعبو لكألا لبق نيديلا لسغ 7٠١4

 هلبق ءوضولا ماعطلا ٌةكرب» : ةِكع لاق دقف .ةهذدعبو لكألا لبق نيديلا لسغ بحتسي

 , (597"©دواد وبأ هجرخأ (هذعب ءوضولاو

 لكألا نأ - نيديلا لسغ يأ  ماعطلا لبق ءوضولا يف ةمكحلا :هحرش يف ءاج دقو
 ,لامعألا يطاعت يف ثولت نم ولخت ال ديلا نأل ؛أرمأو انهأ نوكي نيديلا لسغ دعب

 نم نيديلا لسغ ماعطلا دعب ءوضولا نم دارملاو .ةهازنلاو ةفاظنلا ىلإ برقأ اهلسغف

 ّنمولي الف ءيش هباصأف ,هلسغي مل ٌرمغ هدي يفو تاب نم» : لَك لاق دقو ,تاموسدلا

 .""0محللا نم ةموهزلاو مسدلا وه (رمغلاو) «هسفن الإ

 : لكألا دنع ةيمستلا 4

 تنك» :لاق ةملس يبأ نب رمع ثيدحل لكألا ءادتبا يف ىلاعت هللا ُمسُي نأ بحتسي

 هللا لوسر يل لاقف ءةفحصلا يف شيطت يدي تناكو هِي هللا لوسر رجح يف ًامالغ

 ةيمستلا يسن اذإو .©"”*0. . .كيلي امم لكو .كنيميب لكو .هللا مس مالغ اي :ي
 ؛:تلاقاد 3 هللا يضر  ةشئاع نع دواد وبأ هجرخأ يذلا ثيدحلا يف ءاج ءاهركذيلف

 يناغا مسا ركذي نأ يسن نإف .هللا ركذيلف مكدحأ لكأ اذإ» :لاق ِخئك هللا لوسر نإ

 ,(410"5(هرخخاو هلوأ هللا مسب :لقيلف هلوأ

 : لكألا نم غارفلا دعب هللا دمح - ١٠ه

 هجرخأ يذلا ةمامأ ىبأ ثيدحل ىلاعت هللا دمحي نأ هل بحتسي هماعط نم غرف اذإف

 هيف ًاكرابم يط اريك هلل دمحلا :لاق هماعط نم غرف اذإ ناك لكي يبنلا نأو» : يراخبلا

 :ةرم لاقو  هماعط نم غرف اذإ ناك لكك يبنلا نأ» ةمامأ يبأ نع ىرخأ ةياور يفو

 .1"73غص ا ١٠ج «دواد يبأ نئنسو (7618)

 .95١1ص ء'7ج ؛هجام نبا نئس» ,774ص .١٠ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (761/8)

 .017ص :.9ج «,ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتفد (5980)

 .١54ص ١٠1ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (76041)

-88- 



 ةرمو .9**"2«روفكم الو يفكم ريغ اناورأو انافك يذلا هلل ٌدمحلا :لاق  هتدئام عفر اذإ

 فيما :ريملسم انلعجو اناقسو انمعط أ يذلا هلل ٌدمحل ام : ماعط نم غارفلا لعب ِكَع لاق

 نأ» : سابع نبا نع ثيدحلا ىف ءاج دقف  ةبرقلا 0 مف نم برشلا هركي

 ساقي نأ نكميو .ةبرقلا مف نم يأ :9**"2«ءاقسلا ّيف نم برشي نأ ىهن كي هللا لوسر
 برشيو ريغص حدق يف اهنم ءاملا بص نود يناوألا وأ ينانقلا نم برشلا كلذ ىلع

 . ةنم

 : ءانإلا يف خفنلاو سفنتلا هرككي 2 17

 لوسر ىهن» : سابع نبا ىور دقف ءءانإلا يف خفنلا وأ ةنعلا برشلا دنع هركيو

 : لاق سابع نبا نع يور دّققف هيف خفنلا هركي أمك "0000 ,ءانإلا ىف 5 نع ل هللا

 ,""20نءانإلا يف خفني نأ هك هللا لوسر ىهن»

 :رذعل وأ ةجاحل الإ ًامئاق برشلا هركي 94

 لجرلا برشي نأ ىهن» ِهيَك يبنلا نأ سنأ نع «هننس» 8 00 أ جرخأ دقف
 يهنلا نأ ىلإ ءاملعلا ضعب بهذف .ًامئاق برش لب هنأ ًاضيأ يور نكلو ,*4أمئاق

 نايبل ًامئاق برش هنأ لي هنع يور امو «هيزنتلا ةهارك 0 لومحم امئاق برشلا نع
 هيده وهف دعاق وهو هبرش امأ ,ةجاحلل مئاق وهو ِكلكَك برش امنإ :نورخا لاقو .هزاوج
 .©**8رذعل وأ ةجاحل الإ ًامئاق برشلا هركي يلاتلابو برش اذإ

 .هم ١ص «5ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (؟9585١)

 )*١98( "17ج «هجام نبا نئسو ص؟١١97.

 )١584( 55ص ء'7ج «هجام نبا نئس» .774ص .١٠ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» 1١.

 )١5086( ج «دواد يبأ ننسو ,.7١١””ص .5ج (هجام نبا نئسا ٠. ص١188.

 .١١”4ص (.؟ج «هجام نبا نئسو (5885)

 .١16ص ١٠ج «دواد يبأ نئس» (75013/)

 .181-1484ص .١٠ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع») (7558)
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 :برشلاو لكألاب قلعتي اميف سانلا ثدحأ ام مكح 8

 قعالملاب لكألا : لثم برشلاو لكألل ةعونتم تاودأو تايفيكو بيلاسأ سانلا ثدحأ

 ماعطلا لوانتو «لكألل دضانملا لامعتساو ,نوحصلاو نيكاكسلا لامعتساو ,تاكوشلاو

 ىتح روجحلاو رودصلا ىلع اهعضوب ليدانملا لامعتساو . يساركلا ىلع ًاسولج وأ ًافوقو
 ءايشألا هذه مكح امف ,كلذ وحنو لكألا دنع سبالملا ىلع ماعطلا نم ءيش عقي ال

 ؟اعرش ةحابإلاو رظحلا ةهج نم ةئدحملا

 : يتأي ام كلذ ىلع باوجلاو

 اهماقم موقي ام وأ ءاقسلا مف نم برشلاو ًائكتم لكألا لثم ًاعرش هنع يهنلا ءاج ام :ًالوأ
 . هانيب يذلا وحنلا ىلع روظحم وهف عانإ وأ ةنينق نم

 «هنم غارفلا دعبو لكألاب ءدبلا لبق نيديلا لسغ لثم هبابحتساب عرشلا يف درو ام :ًايناث

 .نوباصلاك هعم رخآ ءيشبو هب وأ هدحو ءاملاب لسغلا ناك ءاوس 2 ىقبي

 نم ءامهدعب هيلع ءانثلاو ىلاعت هللا دمحو ,برشلاو لكألا لبق ةيمستلا كلذكو
 ىقبت ىتح اهكرت مدعو ءاهب كسمتلا ملسملل بحتسيو .اعرش ةبحتسملا رومألا

 .برشلاو لكألا يف ةيوبنلا نئسلاو ةيمالسإلا بادآلا

 هنع توكسملا اذه ةلثمأ نمو هكرت وأ هلعف حابمو وفع وهف عرشلا هنع تكس ام : ثلاث

 ةعونصملاو . موجحلاو عاونألا ةفلتخملا نوحصلا فو «تاكوشلاو قعالملاب لكألا

 برشلاو لكألا رظحي هنأل ؛ةضفلاو بهذلا نم نوكت ال نأ طرشب ةفلتخم داوم نم
 ٠ هن

 : برشلاو لكألا ماكحأ يف لجرلاك ةأرملا

 لمشي امك ةأرملا 0 برشلاو لكألاب قلعتت ماكحأ نم لصفلا اذه يف هانركذ امو

 ىلع ليلدلا ماق اذإ اذإ ال ] «لاجرلاو ءاسنلل 3 مومعلا ةعيرشلا ماكحأ يف لصألا ن نأ ؟ لجرلا

 اميف صاصتخالا ىلع انه ليلد الو « ةنيعم ماكحأ و أ مكحب نيسنجلا دحأ صاصتخا

 .هانركذ



 تا لو تبدل
 :ثحبلا جهنمو ديهمت 0١

 حابم يوادتلا لهف هضرم نم ىفشيل ةيودألا لوانت ىلإ جاتحيو ناسنإلا ضرمي دق
 الثل هنم ةيمحلا ذخأ لهف .ضرملا نم صالخلل اعورشم يوادتلا ناك اذإو ؟اعرش

 ؟ًاعرش حابم هب باصي

 ةيمحلا عونو دودح امو .ءاود لك حابي لهف ؛نيحابم ةيمحلاو يوادتلا ناك اذإو
 لهف ؛نيرخآلا ءاضعأ لامعتساب وأ باصملا وضعلا رتبب جالعلا نوكي دقو ؟ةحابملا
 لعجي وأ اهضرميو اًهيِذؤي لمحلاو .ًالماح نوكت دق ةأرملاو ؟جالعلا نم طمنلا اذه زوجي

 لبق اهنينج طاقسإ يأ - ضاهجإلا ةحابملا جالعلا لبس نم لهف ءاهتايح ىلع رطخ يف
 : ةيلاتلا لوصفلا ىلإ همسقن يذلا بابلا اذه عيضاوم يه هذه ؟ لمحلا عضو ناوأ

 . يوادتلاو ةيمحلا ةيعورشم :لوألا لصفلا

 .ةيودألا : ىناثلا لصفلا

 .جالعلل ةأرملا ضاهجإ :ثلاثلا لصفلا

 .رضاحلا تقولا يف جالعلاو يوادتلا : عبارلا لصفلا

 ك1-





 قرزر )نمو

 اقر)رتزردمأ) يوزر شل
 :ةعو رشم ضارمألا نم ةيمحلا 0

 .عقي ال ىتح هداعبإل ةليسو وأ «ضرملا نم ةياقو اهنأل ؛ جالعلا نم ريخ ةيمحلا

 .هعفرل جالعلا ذخأ مث عقي ضرملا كرت نم ريخ نذإ يهف

 ثيدحلا اهبابحتساو اهتيعورشم ىلع لد دقو «ةبودنمو لب :ةحابمو ةعورشم يهو
 لخد» :تلاق ةيراصنألا سيق تنب رذنملا مأ نع دواد وبأ ىور دقف «فيرشلا يوبنلا

 لوسر ماقف «ةقلعم ,لاود انلو ةقان يلعو «بلاط يبأ نب يلع هعمو كي هللا لوسر يلع
 ٌهقان كّْنِإ هم : يلعل لوقي لك هللا لوسر قفطف .لكأيل يلع ماقو ءاهنم لكاي لي هللا
 يلع اي :ك هللا لوسر لاقف هب تئجف ًاقلسو ًاريعش تعنصو :تلاق .ٌىلع فك ىتح
 1 ,*452(كل عفنأ وهف اذه نم ببصا

 ضرملا ةدوع هل ببسيو هرضي دق هنأل ؛قذعلا نم لكألا نم ًايلع عنم لكي يبنلاف
 :ةيمج عنملا اذهف بيرق هنم. قش يذلا هيلع

 :ةيمحلا يف ثيداحأ - 3٠6

 فيقث دفو يف ناك» :لاق هيبأ نع ديدشلا نب ورمع نع ؛هحيحص» يف ملسم جرخأو

 . "75ص .١٠ج «دوأد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (1549)

 ضرملا نم دهعلا بيرق ناكف قافأو أرب اذإ هقان وهف ةقين ضيرملا هقن لاقُي :(ةقان) ىنعمو

 . هتوقو هتحص لامك هيلإ عجري مل

 .لكأ طرأ اذإف قلعُي رسبلا نم قذعلا يفو'ةيلاد عمج (يلاؤكو ىلتسو
 ذخخ يأ (هبصأ)و «لكؤيو خبطي تبن وه (ًاقلس)و .هبتناو فك ىنعمب لعف مسا (هم) ىنعمو
 ل
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 يراخبلا حيحص يفو .0'6*2(عجراف كانعياب دق انأ كي يبنلا هيلإ لسرأف ,موذجم ّلجر
 .©"؟عدسألا نم كرارف موذجملا نم ٌرفو . .» :ِِلك هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع

 نع داعتبالاب ةيمحلا ةيعورشم ىلع ةحيرص ةلالد لدت هركذنس امم اهريغو ثيداحألا هذهف

 .اهريغب وأ ىودعلاب ضرملا تاببسمو بابسأ

 حرص ةيمحلا ةيعورشم نم ةفيرشلا ثيداحألا هيلع تلد ام ىلع ءانبو ٠64

 سأب الو» :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج ام كلذ نم ءاهتيعورشمب ءاهقفلا

 ريخلل بحتسم هنأو ,يوادتلا ةلأسم اهنأ هجوتيو : عورفلا يف لاقف «لبئح هلقن ةيمحلاب

 هررض َّنظ ام لوانت زوجي ال اذهلو .كل قفوأ هنإف اذه نم لكو ءاذه نم لكات ال يلع اي
 . "59: قلسو زيعش هنم لكألاب هرمأ يذلاو ,بطرلا لوانت نم ايلع ىهن لك يبنلاو -

 :ةعو رشملا ةيمحلا عاونأ - ٠١ه

 :تاحابملا ضعب لوانت نع عانتمالا : ًالوأ

 يبنلا نأ هيفو «هانركذ يذلا دواد يبأ ثيدح ةيمحلا نم عونلا اذه ىلع لد دقو « بورشم

 وأ بورشم وأ موعطم نم حابم لك كلذ ىلع ساقيو «بطرلا لكأ نم ايلع ىهن هلك
 رخؤي وأ ,ءضيرملا يذؤي هنأ بطلاب ملعلاو ةربخلا لهأ يصوي تاحابملا نم امهريغ

 . ةقانلاب رضي وأ . حيحصلا ضرمي وأ هضرم ديزي وأ ,فةعءافش

 : يحصلا رجحلا :ةيمحلا نم يناثلا عونلا 5

 نم ىضرملا عانتماب امإ .عءاحصألا ةطلاخم نم ىضرملا عنم يحصلا رجحلاب ديرنو

 .ةطلاخملا هذه نم مهل هعلمو رمألا يلو لخدتب وأ .ةطلاخملا هذه نم مهسفنأ ءاقلت

 مهضرم لاقتنا نظي نيذلا ىضرملل ةبسنلاب اذهو .مهلو مهب صاخ لحم ةئيهتو

 .؟؟م6ص 14١2ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص)» (؟690)

 8 ١ هلملص ١٠2ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص (؟هؤ١١1

 . 737 ؟ص ١1ج «عانقلا فاشكو (569؟)
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 هجرخأ يذلا ثيدحلا حيحصلا ةطلاخم نم ضيرملا عانتما ىلع لد دقو .ىودعلاب

 .«ٌّحصملا ىلع ضرمملا روي ال» :لاق هلك هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع ملسم مامإلا

 لبإ ىلع هلبإ ضارملا لبإلا بحاص دروي ال :ثيدحلا اذهل هحرش يف يوونلا لاقو
 ةداعلا هب ىرجأ يذلا هردقو هللا لعفب ضرملا اهباصأ امبر هنأل ؛حاحصلا لبإلا بحاص

 .©*؟5اهضرمب ررض اهبحاصل اهلصحيف اهعبطب ال

 ءاحصألا نع مهلزعب وأ ءءاحصألا نع ءامذجلا لازتعاب ةلباتحلا حرص دقو ٠١ ها/

 ةطلاخم الو ءأمومع ءاحصألا ةطلاخم ءامذجلل زوجي الو :اولاق دقف ءرمألا يلو لبق نم

 ,مهل درفنم ناكم يف اونكسي نأب كلذ مهمازلإ رومألا ةالو ىلعو . هنذإب الإ نيعم حيحص

 هملع عم بجاولا كرت ىلع ّرصأ اذإو .مثأ كلذ نم موذجملا وأ رمألا يلو عنتما نإف

 هيلع بجي ؛ماذجلاك دعم ضرمب ضيرملا نأ ةلبانحلا لوق نم مهفيو .""*19«َّقَسُ
 ,كلذب همازلإب رمألا يلو ماق عنتما نإف .ءاحصألا ةطلاخم مدعو .نكسلاب دارفنالا

 ضارمألا باحصأل صاخ ىفشتسم يف هلخدي نأ «مازلإلا اذه يف ىلثملا ةقيرطلاو

 رومألاب ملعلاو ةربخلا لهأ قيرط نع فرعت ةيدعملا ضارمألاو .اهنم اوفشي ىتح ةيدعملا

 لزع بجاو  بجاولا اذهب مامتهالا رمألا يلو ىلعو .اهيف ركذلا لهأ مهف «ةيبطلا

 «تايفشتسملاو تاحصملا ءاشنإ نم هلئاسو ةئيهتو هذيفنتو . ةيدعملا ضارمألا باحصأ

 .بجاولا اذهب هريصقتل قّسُف اآلإو

 : ءاحصألل ضيرملا ةطلاخم عنم يف ةيميت نبا ىوتف 04

 لهف ءءاحصأ موق نيب راد يف نكسي ىلتبم لجر نع ةيميت نبا مالسإلا خيش لئس

 :لاق لكك يبنلا نإف ,ءاحصألا نيب نكسلا نم هوعنمي نأ مهل معن :لاقف ؟هجارخإ زوجي

 بحاص ىلع اهدروي نأ ضارملا لبإلا بحاص ىهنف ١. حصم ىلع نضر دروي اال»

 موذجم مدق امل هنأ يور كلذكو :«ةريط الو ىودع ال» :يك هلوق عم .حاحصلا لبإلا
 .2""؟"©ةنيدملا لوخد يف هل نذأي ملو «ةعيبلاب هك يبنلا هيلإ لسرأ هعيابيل

 ل نا 4ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (16915)

 . 7" ه ص 27ج «ىهتنملا ةياغ) (55094)

 .75786ص 14١ج (ةيميت نبا مالسإلا خيش ىوأتف عومجما) (؟5095)

 856ه



 :ةئيدملا لزع :ةيمحلا نم ثلاثلا عونلا - ٠64

 لزع ةلاحلا هذه ىف ةعورشملا ةيمحلا نإف «ةدلب لهأ نيب دعم ضرم رشتنا اذإو

 ىتح .اهيلإ لوخدلاب مهريغل حمسي الو ءاهتم جورخلاب اهلهأل حمسي الف اهلك ةنيدملا

 افوخو «جورخلاب مهل حمس اذإ هراشتنا نم افوخ .ةنيدملا باصأ يذلا ءابولا اذه لوزي

 ةيمحلا نم عونلا اذه ىلع لد دقو . ضرملا لاوز لبق مهيلإ لخد اذإ حيحصلا ةباصإ نم

 متعمس اذإ» :هيفو ِةك هللا لوسر نع يراخبلا مامإلا هجرخأ يذلا حيحصلا ثيدحلا

 .2059«اهنم اوجرخت الف اهب متنأو ضرأب عقو اذإو ءاهولخدت الف ضرأ يف نوعاطلا

 «ةريطلا نم سيل اهنم جورخلاو اهيلإ لوخدلا نم يهنلا اذه نأ هحرش يف ءاج دقو

 موقي بجاو لزعلا اذُه نأ كلذ ىنعمو .«*9ةكلهتلا ىلإ ءاقلإلا عنم نم وه امنإو

 ةدلبلا هذه ىلإ لوخدلا عنمي ثيح رمألا يلو لخدتيف الإو (هسفن ءاقلت نم هب ملسملا

 جورخلا ديري نم عنم امأو ,ةكلهتلا يف هسفن ءاقلإ نم لوخدلا ديري نم عنمي «ةءوبوملا

 .«رارض الو ررض ال» :لوقي ِةكَك لوسرلاو .نيرخآلا رضي الئلف اهنم

 ؟ةيمحلا عو رشم ضراعت لهو .(ةريط الو ىودع الو 0

 نم كرارف موذجملا نم ٌرْفو ءرفص الو .ةماه الو ةريط الو ىودع ال» : هلك هللا

 , "5 9(دسألا

 ةيعورشملا هذه ىفو .ةعورشم اهانركذ ىتلا اهعاونأب ضرملا نم ةيمحلا نإ انلق

 هجرخأ يذلاو «. .ىودع ال» :فيرشلا ثيدحلا اذه ىنعم امف .ىودعلل تابثإ

 نم هانتبثأو هانررق ام عم ضراعتي لهو ؟("***ملسم مامإلا هجرخأ كلذكو يراخبلا

 اميف هنيبن ام اذهو «. . .ىودع الو : ىنعم ةفرعمب فرعي باوجلاو ؟ةيمحلا ةيعورشم

 . ينأي

 . ١79 ص .١٠ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص (؟095)

 . 187ص .١397ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص (؟591)

 .108١ص ١٠ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص (؟694)

 .7؟8ص 2114ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (1099)

 شك



 :(ىودع ال) :ىلعم 00١

 فرعي هبو «نييلاتلا نيينعملا دحأ نم جرخي ال «ىودع ال» ىنعم نإ :ءاملعلا لاق

 . ةيمحلا نيبو (ىودع الو نيب ضراعت ال هنأو «باوجلا

 ةيلهاجلا تناك ام يفن هب دارملا «ىودع ال» ىنعم نإ :لوألا ىنعملا

 , ىلاعت هللا ىلإ ةفاضإ ريغ نم اهعبطب يدعت ةهاعلا وأ ضارمألا نأ نم هدقتعتو همعزت

 هللا نأ مهل نيبيل موذجملا عم لكأ كك يبنلا نإ مث .كلذ مهداقتعا ٍكَي يبنلا لطبأف

 نيبيل . موذجملا نم يأ  هنم وندلا نع خي مهاهنو . يفشُيو ضرمُي يذلا وه ىلاعت

 .اهتاببسم ىلإ يضفت اهنأب ةداعلا ىلاعت هللا ىرجأ يتلا بابسألا نم اذه نأ مهل

 هلعف يفو . بابسألل تابثإ هنم رارفلاب هرمأو موذجملا نم وندلا نع ْهْلَك هيهن يفف

 هللا لب ءاهتاببسم ىلإ ءاضفإلاب لقتست ال اهنأ ىلإ ةراشإ  موذجملا عم هلكأ وهو - هك

 اهتيلاعف ىلع اهاقبأ ءاش نإو .ائيش رثؤت الف ءاهتيلاعفو اهاوق اهبلس  ءاش نإ - يذلا وه
 ."٠'”)اهتاببسم ىلإ تضفأو ترثأف ءاهب اهّدمأ وأ ءاهيلع اهفلخ يتلا اهاوقو

 مكضعب دعي ال ىنعملاو ,يفن ال يهن «ىودع ال» ىنعم :يناثلا ىنعملا

 بابسألا هذه نمو .هبابسأو هناكم اوقتاو هوقتا لب «- كلذل اوضرعتت ال : يأ اي

 الو قوس الو تفر الف ٌّجحلا نهيف ضَرَف نمف» :هلوقك اذهو .موذجملا نم بارتقالا
 ىنعملا سيلو ,لادج الو قوسف الو ثفر جحلا يف مكنم نكي ال يأ .4ٌجحلا يف لادج

 ررضلا عاقيإ نع يهن «رارض الو ررض ال» : كي هلوقكو . جحلا يف ءايشألا هذه عوقو يفن
 نع يهن «سمشلا برغت ىتح رصعلا دعب ةالص ال» : لكي هلوق لثمو .هعوقول ًايفن سيلو
 يف ءاج ام ىنعملا اذه ةحص ىلع لديو .اهعوقول ًايفن سيلو تقولا اذه يف ةالصلا

 يفن ىنعملا سيلو .مؤاشتلا يأ ريطتلا نع يهن وهف «ةريط الو» : هلك هلوق وهو ثيدحلا
 ريطلا اذهب مؤاشتلاو ريطتلا نع يهن (ةماه الو) كلذكو :. سانلا يف (ةريطلا) دوجو

 الو ءاومءاشتت ال يأ اوريطتت ال :هب دارملا (رفص الو) .«ةموبلا» هنإ ليقو .فورعملا

 وأ هنودقتعي وأ هنولعفي ةيلهاجلا لهأ ناك امو ةماهلا يف الو رفص رهش يف اودقتعت

 ,2259هنم نومءاشتي

 .150-151ص .١1ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص )71٠٠١(

 - : ةياو 27 ص . يميصقلا يدجنلا يلع نب هللا دبع فيلأت «اهنايبو ةيوبنلا ثيداحألا تالكشم» 5501١(

 - الد



 :يوادتلا ةيعو رشم 3-645

 هل حابي لهف «ضرملاب ملسملا بيصأو ,روذحملا عقوو ةيمحلا عفنت مل اذإو

 ؟مقسو ضرم نم هيف لح امم صلختلل جالعلاو يوادتلا

 امك .ةنسلاو باتكلا ةحايإلا هذه ىلع لذ دقو ,يوادتلا هل حابي معن 00

 :باتكلا نم يوادتلا ةيعورشم ىلع لوألا ليلدلا 65

 ًءافش هيف هناولأ ٌفلَتخُم ٌبارَش اهنوطب نم ٌجرخُي» :لسعلا يف ىلاعت لاق
 زاوج ىلع ليلد «سانلل ٌءافش هيفا : ىلاعت هلوق يف يبطرقلا مامإلا لاق .©"74”7* سانلل
 .©ءاملعلا ةّلج نم كلذ هرك نمل ًافالخ .كلذ ريغو ءاودلا برشب جلاعتلا

 :ىوادتلا ةحابإ ىلع ةئسلا ةلالد :ًايناث - 5

 دع هللا لوسر نع - هع هللا يصر - رباج قعد ديكو ىف يدم مامزلا جرخأ

 0 0(لجو رع هللا نذإب أرب ع ءادلا ءاود تيا اذإف عاود ِءاد ّلكل» :لاق

 هللا لوسر اي :اولاق بارعألا ضعب نأ كيرش نب ةماسأ نع دواد وبأ جرحخأو

 :دحاو ٍءاد ريغ ًءاود هل عضو الإ ًءاد عضي مل ىلاعت هللا نإف اووادت : لكي لاقف ؟ىوادتنأ
 , 27(مرهلا

 ةحابإلل وه يوادتلاب هيف رمألا نأ رهاظلا :ثيدحلا اذه حرش يف ءاج دقو
 يف ردابتملاف ءاعطق ةحابإلا نع ناك لاؤسلا نإف ,ماقملا هيضتقي يذلا وهو .ةصخرلاو

 يعفاشلا يوونلا مامإلا نكلو ,(2392؟بوجولل سيلو «ةحابإلل نايب هنأ ٍةِكَك يبنلا باوج

 .[589 ةيآلا : لحنلا ةروس] (١55؟)

 .178ص .١٠3ج «يبطرقلا ريسفت» (1509)

 .١9١ص 14١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (23105)

 . 79-80 4ص .١٠ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (306)

 . 7796 ص .١٠ج «دواد يبأ نئس حرش دوبعملا نوع» (5105)

4548 



 روهمجو 3 ةيعفاشلا ءاهقف يأ انياحصأ بهذم وه :لاقو عاودلا بابحتسا ىلإ بهذ

 ,(05509”فل ||

 : ةيعفاشلا هقف يف «بذهملا» باتك بحاص يعفاشلا يزاريشلا قاحسإ وبأ لاقو

 لوسر نأ» : ءادردلا وبأ هاور امل ىوادتي نأ بحتسيو «ربصي نأ هل بحتسا ضرم نمو»

 اووادتت الو اووادتف .ًءاود ٍءاد لكل لعجو .ءادلاو ءاودلا لزنأ ىلاعت هللا نإ :لاق يك هللا

 . "8 (مارحلاب

 :ضيرملا ىلع بجاو يوادتلا له تست

 ؟ًابجاو ريصي لهف ءبحتسم هنإ ملعلا لهأ نم عمج لاقو .ًاحابم يوادتلا ناك اذإو

 ةمئألا ريهامج دنع بجاوب سيلف يوادتلا امأو» :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 ,©52(دمحأو ىعفاشلا باحصأ ضعب هلاق امك ةليلق ةفئاط هبجوأ امنإو

 زوجي هنكل ,هعفن ّنظ ولو يوادتلا بجي الو» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يفوأ
 ,(6(لكوتلا ىفاني الو ًاقافتا

 .هانيع تدمر وأ هنطب قلطتسا اذإ لجرلاو» :«ةيفنحلا هقف يف ةيدنهلا ىواتفلا» يفو
 اذإ ام نيبو اذه نيب قرف . هيلع مثإ ال هنم تامو هانضأو كلذ هفعضأ ىتح جلاعي ملف
 هكرت ناكف نيقيب عبشم لكألا نأ قرفلاو . مثأي ثيح تام ىتح ةردقلا عم لكأي ملو عاج

 ,2753(يوادتلاو ةجلاعملا كلذك الو ءاكالهإ

 نف ناكل اجيلو ناك ول هنأل ةيفتحتلا تع يجاوت سيلا ئوادتلا "نأ اذه: نم مهفيو
 توسل لا ىدأ اذإ من ةكرت

 ١9. ١ص 14١2ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (5101)

 .94ص (.هج (عومجملا هحرشو بذهملا» (5608)

 . 7٠١ ص .1ج . يدرك هللا جرف ةعبط «ةيميت نبا ىواتف» (5609)
 .مال؟ص .١ج «عانقلا فاشك» )15١(

 ."هه ص .هج .ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» (؟511)
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 يوادتلا دوجو ةلأسم يف حجارلا لوقلا 06

 ًابجاو ريصي دق هنأ الإ .ًابجاو سيلو ًابودنم وأ ًاحابم لصألا يف ناك نإو يوادتلاو
 ىلع بلغي ضرم نم صالخلل ًاليبس جالعلا وأ ,يوادتلا نيعت اذإ تالاحلا ضعب يف
 رومألاو تالماعملا يف هيلإ روظنملا هنأل ؛يوادتلاو ةجلاعملا نودب هيف كالهلا نظلا

 ةبلغب طانت رومألا هذه لثم يف ماكحألاف .حجارلا لامتحالا ةبلغو نظلا ةبلغ ةيويندلا

 تالاح يف ةنيعم ضارمأ يف ءافشلا ىلإ تدأ ةنيعم ةيودأب يوادتلاو «نيقيلاب ال نظلا

 ةيببسب - ةينوكلا هللا ةنس بسح  ةداعلا نايرج يف ًاحجار لامتحالا لعجت «ةرركتم ةريثك

 .ًابجاو هب يوادتلا نوكيف «نيعم ضرم يف ءاودلا اذهب ءافشلا

 ؟كلذ اهل اهل زوجي له .ةمعطألاو ةيودألاب اهسفن نمست د ةأرملا - كح

 ةارملا نسل ىوادتلا زوجي لهف «يضرملا نم: نمالخلل اها يرادتلا ناك اذإو

 ةديج ةحص يف اهنأ عم ءاهتنمس يف اهجوز ةبغرل وأ ,كلذ يف اهتبغرل امإ ءاهسفن
 ؟ةيفاعو

 «هنئس» يف دوادوبأ دقع دقف ةيودألا نم اهنمسي ام لوانت ةأرملل زوجي معن : باوجلاو

 نيسلا مضب ةنمسلا» :«برعلا ناسلو» يف ءاج دقو ,(ةئمسلا يف باب» :هامس ان

 هب 5 ءاود :ةنمسلا» :بيذهتلا» يفو .«نمسلل ذختي ءاود  نونلا نوكسو

 يهو - نونلا نوكسو نيسلا رسكب - ةنمسلا» :ريثألا نبال (ةياهنلا» يفو , 2239 يمةأرملا

 «ةورع نب ماشه نع هجرخأ يذلا ثيدحلا دوادوبأ قاس مث ,777"2عءاسنلا هب نمستي ءاود
 تلاق لَك هللا لوسر ىلع يلوخدل ينمست نأ ىمأ تدارأ» :تلاق ةشئاع نع «هيبأ نع

 يان فيتا تطرلاب :ءانثلا ىتيلعلا تخت ديرب انث ءىلن هيلع لتتقا لفن: ةتشئاع
 ىلع لبقت مل  اهنع هللا يضر  ةشئاع نأ ربخلا اذه حرش يف ءاج دقف .«نمسلا نسحأك

 يف اهنع تربدأ لب ةيودألا نم هب اهنمست نأ ديرت امم ءيشب اهمأ ىلع هجوتت مل يأ اهمأ

 تفكنتسا لب «هب اهنمست نأ اهمأ تدارأ يتلا ةيودألا نم ًائيش تلمعتسا ام يأ كلذ لك

 ىلع ينلخدت نأ ديرت ةنمسلل ينجلاعت يمأ تناك :هجام نبا ةياور يفو .هلك كلذ نع

 .87ص ء1ا/ج «برعلا ناسل» (5817)

 . 4٠ 5ص 27ج «ريثألا نبال «ةياهنلا» (351)

 -داأ٠١ د



 ينتمعطأ ىتح» ىنعمو .بطرلاب ءاثقلا تلكأ ىتح كلذ اهل ماقتسا امف لكي هللا لوسر

 اذإ لخنلا رمث وهو بطرلاب -رايخلا هبشي عون  ءاثقلا تلكأف يأ :«. .بطرلاب ءاثقلا

 نم نمسلا اذهو . نمسلا نسحأك هب تنمس يأ هيلع تنمسف ,رمثي نأ لبق جضنو كردأ

 نم راثكإلاب نوكي يذلا كاذف نمسلا نع يهنلا امأو .دسجلا ةيمنتو حالصتسا باب

 ,(5319(ةمعطألا

 نق انوزعم ناك اهنيقت ةازفلا قمتم ءاودلا لامعا تأ ريكلا ذيب ةلآلادلا كو

 5 ىبنلا نم هلامعتسا ةحابإ اوفرع نيملسملا نأ رهاظلاو .ءاسنلا هلمعتستو ةنيدملا

 كلُذ ناك ءاوس ءاهنمست يتلا ةمعطألا ضعب ةأرملا لوانت زاوج ىلع ربخلا لدي امك

 .هريغل وأ جالعلل

 لجأل كلذ هابشأو تيتفلا لكأت ةأرما» :(ةيفنحلا هقف يف ةيناخلا ىواتفلا» يفو

 .©*«عبشلا قوف لكأت مل اذإ هب سأب ال : يخلبلا عيطم وبأ لاق .نمسلا

 : هسفن نيمست لجرلل هركي ا 0

 ؟ًاضيأ لجرلل كلذ زوجي لهف ,ةمعطألا وأ ةيودألاب اهسفن نيمست ةأرملل زاج اذإو
 : ةيفنحلا هقف يف (ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج دقف .لجرلل كلذ ةهاركب ةيفنحلا حرص

 اذإ نكلو "9 كلذ لجرلل هركيو .هب سأب ال اهجوزل اهسفن نمست تناك اذإ ةأرملاو»

 ءًاليلق هنيمست هندب حالصتساو هتجلاعم لبس نم نإو«لازهلا ديدش اليزه لجرلا ناك

 يوادتلل كلذ نأ ساسأ ىلع كلذ هل زوجي هنأ رهاظلاف

  0١ليلقتل يوادتلا الوزن:٠

 نا يه اههعرت ناو «عقادلاو ئواذتلا "ليس قاع انإ ومشت نيش ةاردل اجا او
 اهنزو ليلقت ىلع لمعت نأب سكعلا لعفت نأ اهل زوجي لهف .كلذ يف اهجوز ةبغر

 .ةمعطألا نم نيعم عون لوانتب وأ ةيودألا لوانتب اهتتمس باهذإو ءاهسفن فاعضإب

 . ”90/- "55ص ٠ 2١ ج (دوبعملا نوع هحرشو دواد يبأ نئس» (5514)

 .١٠1”ص 2”ج (ةيفنحلا هقف يف ةيناخلا ىواتفلا» (5515)

- ٠١١2 



 ؟ةنمسلا اهل ببسي امع عانتمالابو

 نم هنم وكشت امم اهتجلاعمل ةليسو كلذ ناك اذإ كلذ اهل زوجي معن :باوجلاو
 ملولو ىتح اهل زوجي كلّذكو .ةنمسلا اهببست ضارمأب ةباصإلا نم اهتيامحل وأ «ضارمأ
 هنزو ناسنإلا ليلقت ىلع لمعلا نم ًاعرش عنام ال ذإ اهتنمس ببسب ضرم نم وكشن نكت
 لكألا ةلق بحي مالسإلاو «لكألا ةرثك نم يتأي ًابلاغو ةداع نمسلا نألو ؛هتنمس باهذإب
 ىلع ررض اهيف يتلا ةيودألا ضعب لوانت مزلتسي لكألا ليلقت ناك اذإو ؛هيف طارفإلا هركيو

 ةلقو «لكألا ةلقف ماعطلا ىلإ ةيهشلا ةلق ىلإ يدؤت اهنأل ؛اهلامعتساب سأب الف .مسجلا '
 .ًاعرش ةعونمم ريغ لكألا

 يتلا ةيودألا لامعتساب هنزو ليلقتو .هتنمس باهذإ ةهارك الب لجرلل زوجيو - 5

 «ةنمسلل ةبسنلاب يه ةأرملا نود لجرلل ءاهقفلا اهب لاق يتلا ةهاركلا نأل ؛اهنم ررض ال

 رسل سلا نم مام ال امك مقل نم عاج ذل نا رفاطلا قيل نهدي مالا

 .هريغل وأ جالعلل كلذ ناك ءاوسو .هانرهظتسا

 : لجرلا دنع عامجلا ةوهش فاعضإل يوادتلا - 5007

 «ةانلصف ىدذلا نحتلا: نع عر رشم: هلق نضالتنلاو نضرملا مقبل :يواذتلا نإ: هانلن
 وحنلا ىلع حابم لجرلا نزو ليلقت وأ اهنزو ليلقت وأ ءاهسفن ةأرملا نيمستل يوادتلاو

 ةوهشو «لجرلل عامجلا ةوهش فاعضإل يوادتلا زوجي له انه لءاستنو .هانلصف يذلا

 ؟ءاسنلاو لاجرلا يف ةيعيبط ةلاح يه امنإو .ةيضرم ةلاح سيل مولعم وه امك عامجلا

 : يتأي امم فرعي باوجلاو

 : عامجلا ةوهش فاعضإإل ةيوبنلا ةنسلا نم هب لدتسي ام 4

 يبنلا نأ دوعسم نب هللا دبع نع يراخبلا هجرخأ يذلا فيرشلا ثيدحلا يف ءاج

 هيلعف عطتسي مل نمو «جوزتيلف ةءابلا مكنم عاطتسا نم بابشلا رشعم ايو :لاق كي

 ىلع يباطخلا هب لدتساو» :ثيدحلا اذه حرش يف ءاجو , (9""2(ءاجو هل هنإف موصلاب

 .١13<ص هج («ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص)» (7771)

 ت15 5



 : هلوقب ينالقسعلا رجح نبا هيلع بقع دقو .«ةيودألاب حاكنلا نين قلاع انج

 يأ ردقي دق هنأل ؛ةلاصأ اهعطقي ام نود ةوهشلا نكسي ءاود ىلع لمحي نأ يغبنيو»

 اهرسكي ال هنأب ةيعفاشلا حرص دقو .هقح يف كلذ تاوفل مدنيف دعب  حاكنلا ا

 .ءاصخلاو ّبجلا عنم ىلع اوقفتا مهنأ هيف ةجحلاو .هوحنو روفاكلاب - هايل

 نأ لجرلل زوجيف اذه ىلعو ىالصأ عطقلاب يوادتلا نم اهانعم يف ام كلذي قحلين

 ىلع هتردق مدعل جاوزلا نع ازجاع ماد ام .عامجلل هتوهشل ةفعضملا ةمعطألا لوانتي

 موصلا عيطتسي ال ناك اذإ اذهو ءانزلا يف عوقولا نم اهنوصيو .هسفن ظفحيل «هتنوؤم

 : لجرلل عامجلا ةوهش ةيوقتل يوادتلا

 هسفن ٌفعيل جاوزلا ةنوؤم نع زجاعلا عامجلا يف لجرلا ةوهش فاعضإ زاج اذإو

 ؟ةيودألا لامعتساب  عامجلل هتوهش ةيوقت هل زوجي لهف ءانزلا نم اهنوصيو

 وأ ربكل عامجلا يف ةوهشلا فعض هباصأ دقو «ةجوز هل تناك اذإ معن :باوجلاو

 لسنلا ليصحت وأ .كلذب اهسفن فافعإو عامجلا يف اهقح ءافيتسا ديرت هتأرماو «ضرم
 هتوهش يوقي نأ لجرلل بحتسيو لب زوجي ةلاحلا هذه يفف .حاكنلا دوصقم وه يذلا
 فافعإل كلذ نيعت اذإ هيلع كلذ بوجوب لوقلا نكمي لب .ءطولا يف اهقح ةجوزلا ءافيإل

 نودب ءطولا نع اهجوز زجع ةلاح يف اهل لحي ال ام ىلإ علطتلا نم اهتنايصو هتجوز

 .ةوهشلل يوقملا ءاودلا لامعتسا

 :ةأرملل عامجلا ةوهش ةيوقت وأ فاعضإل يوادتلا 5

 مل اذإ عامجلل اهترهش فاعضإل ةيودألا لمعتست نأ ةجوزتملا ريغ ةأرملل زوجيو
 ثيدحلا هيلع لد ام نآل ؛اهتوهش ةوقل موصلا اهفكي مل وأ ءاهتوهش رسكل موصلا عطتست
 هنم هطبنتسا امو خلا . عر ةءابلا مكنم عاطتسا نم بابشلا رشعم اي» :فيرشلا

 :لوقن ام ىلع ليلدلاو ًاضيأ ةأرملا لمشي لبق نم كلذ انركذو «ينالقسعلاو يباطخلا

 اذإ الإ ءاسنلاو لاجرلا نم نيفلكملا عيمج لمشت اهنأ ةيعرشلا تاباطخلا يف لصألا نأ

 ليلد الو . ةأرملاب وأ لجرلاب يعرشلا باطخلا صيصخت - صيصختلا ىلع ليلدلا ماق
 اذإف .مهيف ةوهشلا ةوق رابتعاب (بابشلا رشعم اي) ةملك دورو نأل ؛ صيصختلا ىلع انه
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 - ينالقسعلا رجح نبا كلذ ىلإ هبن امك  خويشلا نم بابشلا ريغ يف ةلعلا هذه تدجو

 .فيرشلا ثيدحلا اذه نم دافتسملا اهلمش ةأرملا ىف وأ

 نأل ؛ باطخلاب بابشلا ضصخو)» :ثيدحلا اذهل هحرش يف ينالقسعلا رجح نبا لاق

 اذإ اربتعم ىنعملا ناك نإو «خويشلا فالخب جاك ىلإ مهيف يعادلا ةوق دوجو بلاغلا

 اهلمش ةأرملا يف ةوهشلا ةوق تدجو اذإف ""9«أضيأ خويشلاو لوهكلا يف ببسلا دجو

 امك موصلا عطتست مل اذإ ةوهشلا رسكل ةيودألا زاوج نم هنم طبنتسا امو ثيدحلا ىنعم

 :ةأرملل عامجلا ةوهش ةيوقتل يوادتلا 77

 اهجوزو «هريغل وأ ضرمل عامجلل اهتوهش تفعض يتلا ةجوزتملا ةأرملل ا و

 ةايحلا ةحلصمل اهتوهشل ةيوقملا ةيودألا ذخأت نأ اهب عاتمتسالاو اهثطو ىلإ جاتحي

 ماد ام يعرش عنام ةيودألا هذه لثم اهلوانت يف سيلو «ةرشعلا نسحلو امهنيب ةيجوزلا
 .هانركذ ام كلذ نم ضرغلا

 ىلإ جاتحت اهنأل ؛ةيودألا هذه لثم لوانت اهل زوجي الف ةجوزتم ريغ تناك اذإ امأ

 . ةجورتم ريغ تماد ام اهتيوقت سيلو .ءاهتوهش فاعضإ

 . ١٠ص 23ج ء ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرش ةفقف)

 كك



0 
 -بروالل

 :ثحبلا جهنمو ديهمت 4

 0 يواذتلاو . بودتم وأ حابم هنأو «يوادتلا ةيعورشم قباسلا لصفلا يف

 يي أ (ىقرلا» ب ىمست يتلا يهو «ةيونعملا ةيودألاب نوكي دقو ,ةيداملا 00 ةداع

 نم ةيداملا ةيودألا نم هب يوادتلا نكمي ام لحن لهف «ضيرملا ىلع ةنيعم تاءارقب

 ؟«ىقرلا» ب جالعلاو يوادتلا زوجي له مث ؟ال مآ ًاعرش ًازئاج نوكي بورشم وأ موعطم

 ؟زاوجلا اذه طورش يه امف زاج اذإو

 . ةيداملا ةيودألا :لوألا ثحبملا
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 كرؤرل ىرعلد)

 ةيداملا ةيودألا

 :ةيداملا ةيودألاب دوصقملا 64

 تناك نإ اهبرش قيرط نع ضيرملا اهب جلاعي نأ نكمي ام ةيداملا ةيودألاب دوصقملا

 ْ نوكت دقو «ةداع لكؤت يتلا ءايشألا نم تناك نإ اهلكأ وأ اهغضم وأ اهعلب وأ ,لئاوسلا نم

 لئاوسلا نم وأ «تاناويحلا جاتن نم نوكت دقو اهرامث وأ تاتابنلا نم ءايشألا هذه

 .هانركذ ام ريغ نم جالعلل لمعتسي دق ءيش لك انركذ امب قحليو . ةحابملا

 :ةيودألا هذه نم ةيوبنلا ةنسلا يف درو ام

 لع ىبنلا اهيلإ راشأ ىتلا ةيداملا ةيودألا هذه نم عاونأ ةيوبنلا ةنسلا ىف درو دقو

 يف ًاضيأ هركذ ءاج يذلا لسعلا داوملا هذه نمو ءاهعفن َنّيِب وأ ءاهلامعتساب حصن وأ

 كلذ ريغو (ءادوسلا ةبحلا» اهنمو , ميركلا نارقلا

 ّحص ام هيف ركذ «بطلا» مساب ًاصاخ ًاباتك :هحيحص» يف يراخبلا مامإلا درفأ دقو

 ."'"؟هتركذ ام اهنمو . ىضرملا ةجلاعم يف ةعفانلا ةيودألا عاونأ نم يك يبنلا نع

 يبنلا نع ةروثأملا ةيودألا ركذ يف ًاعساو ًاباب ةيزوجلا ميق نبا مامإلا درفأ كلذكو

 .©"”2«دابعلا ريخ يده يف داعملا داز» ميقلا هباتك يف كلذو هي

 :ةحابملا ةيداملا ةيودألا 0

 وأ «تابن نم :ةحابملا ءايشألا يه فالخ الب اهب يوادتلا زوجي يتلا ةيودألاو

 .اهدعب امو 6١ص كج (دابعلا ريخ يده ىف داعملا داز» (755*:)

 -ك١أاه



 زاوج ىدم يف مئاق فالخلا نكلو .ةحابم ىرخأ لئاوس وأ .ءام وأ ءامهجاتن وأ .ناويح

 يف هنيبن ام اذهو .ضرملا يوادت يف بورشم وأ موعطم نم اعرش مرحم وه ام لامعتسا
 : ةيلاتلا تارقفلا

 : تامرحملاب ىوادتلا - 58

 نم ةمرحملا ءايشألاب يوادتلا يف لاوقأ ءاهقفللو .لامعتسالا اذه ناك وحن يأ

 جالعلاو يوادتلا حابي ةيودأ نوكت نأ ًاعرش حلصت ال ًاعرش ةمرحملا ءايشألا نأ رابتعاب اهب

 مهلاوقأ يلي اميف ركذنو .ةلأسملا هذه يف لوقلا لصف نم مهنمو . ضرملا جالعل ةيودأ

 .راتخملا يأرلا ركذن مث ءزاجيإب

  - 5١8تامرحملاب يوادتلا نم عنملا :لوألا لوقلا :

 نأ ًاعرش حلصت ال يمالسإلا عرشلا يف تامرحملا :نولوقي لوقلا اذه باحصأو
 ءاج .ىلاعت هللا همرح امب ءافشلا ىلاعت هللا لعج امم .ضرملا اهب جلاعي ةيودأ نوكت

 رمخلاب يوادتلا نع لاؤس ىلع اباوج هللا همحر  «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف» يف
 هللا همحر  لاقف ؟ةرورضلل اهب يوادتلا حابي له ,تامرحملا نم امهريغو ريزنخلا محلو

 ميق نبا هذيملت لاق باوجلا اذه لثمبو .©""3كلذب يوادتلا زوجي ال» :- ىلاعت

 يأ اهب ىوادتي ال : يكلاملا يبرعلا نبا لاقو .""«داعملا داز» هباتك يف ةيزوجلا

 .«"5ريزنخلاب الو لاحب  رمخلاب

 :لوقلا اذه ةحح 2-4

 اهضعبو ؛تامرحملاب يوادتلا نع ىهنت ةيوبن ثيداحأب لوقلا اذه باحصأ جتحيو

 .4١١ص الج ( ميقلا نبال «دابعلا ريخ يده يف داعملا داز» (؟5677)

 .ه9ص .١ج .يكلاملا يبرعلا نبال «(نارقلا ريسفت) نارقلا ماكحأ» (75)

 ض7 ١١



 :ثيداحألا هذه نمف ءرمخلاب يوادتلا نع يهنلا يف حيرص

 :لاقف ءاه هنصي نأ هرك وأ هاهنف رمخلا نع كي يبنلا لأس يفعجلا ديوس نب قراط نأ أ

 ,©””9ءاد هنكلو ءاودب سيل هنإ» :لي لاقف .ءاودلل اهعنصأ امْنِإ

 لعجو «ءاودلاو ءادلا لزنأ هللا َّنإ» : ل هللا لوسر لاق :لاق ءادردلا يبأ نع ب
 ةهإآ

 ؟«)دواد وبأ هجرخأ ( مارحب اووادتت الو .اووادتف ءاود ءاد لكل

 ءاودلا نع لَكَ هللا لوسر ىهن» :لاق - ةنع هللا يضر - ةريره نأ نع دح

 ,""52(ثيبخلا

 هركذ . (مكيلع مرح اميف مكءافش لعجي مل هللا نإ :دوعسم نب هللا دبع لاق د

 . هيأرب هلقي ملو هلي هللا لوسر نع ًاعامس هلاق اذه نأ رهاظلاو .277 . يراخبلا

 :زاوجلا : يناثلا لوقلا 6

 ىلإ ضيرملا رطضا اذإ رمخلا اهنمو «تامرحملاب يوادتلا ةحابإ ىلإ ةيرهاظلا بهذ

 ىلع هركأ نم» :- ىلاعت هللا همحر مرح نبا هيقفلا لاق دقف اهب يوادتلاو اهلامعتسا

 ردي ملف اهلهج وأ ءاهبرشف قنخ عفدل وأ ,جالع وأ شطعل اهيلإ رطضا وأ رمخلا برش

 , 2559(. . .ءالؤه دحأ ىلع ّدح الف .رمخ اهنأ

 فعضف «لوألا لوقلا باحصأ نوعناملا اهب جتحا ىتلا ثيداحألا مزح نبا دروأ مث

 يوادتلا ىلإ رارطضالا ةلاح يف رمخلا اهنمو تامرحملا نأب ءرخآلا ضعبلا َلّوأو اهضعب

 «ثيبخلا ءاودلا مسا اهيلع قدصي الف ,؛ثئابخلا نم نوكت الف «ًالالحو ةحابم نوكت اهب

 يوادتلا عونمملا مرحملا ءاودلا مسا اهيلع قدصي ال يلاتلابو .ًامارح اهنوكب فصوت الو

 .هب

 . 3٠١ ص ."5ج ,«يذمرتلا عماجا» 2167 ص « ١١ج .(«يوونلا حرشب ملسم حيحص)» (1774)

 ."١0ص .١٠ج ««دوبعملا نوع هحرشو دواد يبأ نئنس» (7)

 . "07ص .١1ج «يدواد يبأ نئس» (1)

 . ١3"ص 48ج «يناكوشلل «راطوألا لين» (768190)

 ."0/15ص ء١11جو .78ص ١2ج «ىلحملا» (5؟4)
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 آلإ مكيلع مّرح ام مكل لّصف دقو» : ىلاعت هلوقب اذه هليوأت يف مزح نبا لدتساو

 ىلع لبإلا لاوبأ برش ةنيرع ةليبق نم رفنل حابأ يل يبنلا نأبو .«هيلإ مئررطضا ام
 .©"95!ضرملا نم اهب يوادتلا ليبس

 :ليصفتلا :ثلاثلا لوقلا - ١8

 :ةيعفاشلا بهذم :ًالوأ

 وه اذهو ءرمخلا ادع تامرحملا رئاسو تاساجنلاب يوادتلا زوجي :ةيعفاشلا دنع

 ةغاسإل اهبرش زوجي :اهنع اولاق دقف رمخلا امأ .مهروهمج عطق هبو مهدنع بهذملا

 وه اذهو .اهب يوادتلا ةحابإ مدع ىلإ مهروهمج بهذ دقف اهب يوادتلا امأ .ةمقل

 . ")اهب يوادتلا زاوج ىلإ مهضعب بهذو .مهدنع بهذملاو حيحصلا

  - 7١107ةيفنحلا بهذم :ًايناث :

  مرحملاب يوادتلا عنمي مهضعبف .مرحملاب يوادتلا يف لاوقأ ةيفنحلا دنعو

 يلي اميف ركذنو .مرحملاب ءافشلا لوصحب نقيتلا :اهنم طورشب نكلو كلذ زيجي مهضعبو

 : وحلا كارت يقف

 ءاجو .«دمتعملا ىلع يوادتلا  رمخلاب يأ اهب زوجي الو» : «راتخملا ردلا» يف ءاج أ

 يف هانمدق امل (دمتعملا ىلع) :هلوق :لوقلا اذه ىلع ًاقيلعت «راتحملا در» يف

 در» يف ءاج نكلو .2"؟')مرحملاب يوادتلا زوجي ال بهذملا نأ .ةحابإلاو رظحلا

 «ةياهنلا» يف لاق» : يتأيام «مرحملاب يوادتلا يف بلطم» :ناونع تحت «راتحملا

 لكأو مدلاو لوبلا برش ليلعلل زوجي :«بيذهتلا» يفو «- ةيفنحلا بتك نم

 موقي ام حابملا نم دجي ملو .هءافش هيف نأ ملسم بيبط هربخأ اذإ يوادتلل ةتيملا

 نم ليلعلا برش زوجي لهو .ناهجوف هب كؤافش لجعتي بيبطلا لاق نإو .هماقم

 امو .«ةريخذلاو» يف اذكو يشاترمتلا مامإلا هركذ اذك .ناهجو هيف ؟يوادتلل رمخلا

 . ماعنألا ةروس يف ١١94 اهمقر ةيآلاو .187-58١ص .«١ج ؛مزح نبال «ىلحملا» (589)

 .١26-غ8ص .5ج «عومجملا» (55140)

 . 450ص ."ج «(راتحملا درو راتخملا ردلا» (5141)
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 مارحلاب ءافشتسالا نأو ؛هقالطإ ىلع يرجم ريغ مارح مارحلاب ءافشتسالا نإ ليق
 ىنعمو .زوجي هريغ ءاود هل سيلو ملع نإ امأ .ًءافش هيف نأ ملعي مل اذإ زوجي ال امنإ

 نأ لمتحي « مكيلع مرح اميف مكءافش لعجي مل  هنع هللا يضر  دوعسم نبا لوق

 نع لالحلاب ىنغتسي ذئنيح هنأل ؛ مرحملا ريغ ءاود هل فرع ءاد يف كلذ لاق نوكي
 « مارحلاب ءافشلا نوكي الف «ةجاحلا دنع ةمرحلا فشكنت :لاقي نأ زوجيو . مارحلا

 .©"؛9(نيعبرألاو عساتلا لصفلا رخآ نم نيعلا رون نم ه أ) لالحلاب نوكي امنإو

 زاوج نوري نيذلا ةيفنحلا نم ءاهقفلا ءالؤه لاوقأ لقن نيدباع نبا نأ ودبيو

 ءاهيضتري هنأ ىلع لدي امم اهيلع بقعي ملو «ةرورضلا دنع تامرحملاب يوادتلا
 «راتخملا ردلا» بحاص ركذ امك زاوجلا مدع وه بهذملا يف دمتعملا ناك نإو

 .هل ديؤملا نيدباع نبا بقعتو هلوق انلقنو

 ءافشلا لوصح نيت دنع زئاج مارحلاب ءافشتسالاو» : يناساكلل «عئادبلا» يف ءاجو 3

 ال اهنإو ؛ةمقللا ةغاسإو شطعلا دنع رمهلاو ءةصمخملا دنع ةتبملا لوانتك هيف
 , 545 عهب ءافشلا لوصح نقيتسي الل ام حابي

 اذإ يوادتلل ةتيملا لكأو لوبلاو مدلا برش ليلعلل زوجي» :«ةيدنهلا ىواتفلا» يفو - ج

 لاق نإو .هماقم موقي ام حابملا نم دجي ملو .هيف هءافش نأ ملسم بيبط هربخأ
 يوادتلل رمخلا نم ليلقلا برش زوجي لهو .ناهجو هيفف ةلراغت لجفيي بيبطلا

 .(""49ناهجو هيف ؛هماقم موقي ائيش دجي مل نإ
 :(«يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع» هباتك يف يفنحلا ينيعلا مامإلا بهذو د

 يف ةتيملا لوانتك ءاهب ءافشلا لوصحب نقيتلا دنع زئاج مارحلاب ءافشتسالاو»

 فرع ًادحأ نأ انضرف اذإ ىتح «ةمقللا ةغاسإو شطعلا دنع رمخلاو ةصمخملا
 نأ ذئنيح هل حابي مرحملا لوانت الإ هليزي ال هنأ فرعو «ملعلا ةوقب صخش ضرم

 .ةصمخملا دنع ةتيملا لوانتو .ديدشلا شطعلا دنع رمخلا برش حابي امك هلوانتي

 .7؟8ص .هج «نيدباع نبال «راتخملا ردلا ىلع راتحملا در» (5547)

 .5-١51ص ء3لج (عئادبلا» (5545)

 . 7١١ص .هج «(ةيدنهلا ىواتفلا» (5544)
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 ءافش لعجي مل هللا َّنِإ» :لاق لك يبنلا نأ  اهنع هللا يضر  ةملس مأ ثيدح امأ

 الف رارطضالا ةلاح امأو «رايتخالا لاح ىلع لومحم اذهف «اهيلع مرح اميف يتمأ

 هلوق نم (هحيحص» يف ملسم مامإلا هجرخأ ام امأو .رطضملل ةتيملاك مارح نوكي

 ءاهب يوادتلا نع هلأس نم باوج يف .ءاد اهنإو ءاودب تسيل اهنإ :رمخلا يف ِهي
 .تاركسملا نم اهريغ اهب قحليو ءرمخلاب صاخ كلذ نأب مهضعب باجأ دقف
 .عمست ال ليلد الب ةيصوصخلا ىوعد نأل ؛رظن هيف :- ينيعلا يأ- (تلق)

 .©"؟*رايتخالا لاح ىلع لومحم اذه نأ عطاقلا باوجلاو

 :راتخملا لوقلا 6

 وهو ؛ةيرهاظلا هيلإ بهذ ام وه تامرحملاب يوادتلا ةلأسم ىف لاوقألا نم راتخملاو

 ةلدأ ةشقانم عم ةيفنحلا نم ينيعلا مامإلا هيلإ ىهتنا ام وهو ,ةيفنحلا ءاهقف نم ريثك لوق

 ديزن الو .ينيعلاو مزح نبا اهقاس ةيوق ةرهاظ هراتخن يذلا لوقلا اذه ةلدأو .نيعناملا

 ءاودلا اذه نع ليدب لالح ءاود دجوي ال نأ وهو« هوركذ ام ىلع ديكأتلا ىوس اهيلع

 ةيودألا نم هل ليدب ال هنأو .هل ءاودلا اذه ةرورضب ؤفك ةقث بيبط هربخي نأو « مرحملا

 اييبط مركملا ءاودلا ادم ةرورضب هربخي ىذلا بينطلا نكي نأ طرتعي له نكلو ,لؤلجتلا

 ؟املسم

 «قذاحلا ملسملا بيبطلا دجوي مل نإف ءدجو نإ هطارتشا يف كش ال : باوجلاو

 ءاود ال نأب هلوق لبقي لهف ءهقدص نظلا ىلع بلغي ملسم ريغ قذاح بيبط دجو امنإو

 ةرورضلا ةلاحل هلوق لوبق زاوج رهاظلا ؟ةيمالسإلا ةعيرشلا يف مرحملا ءاودلا اذه الإ

 .قذاحلا ةقثلا ملسملا بيبطلا دوجو مدعل

 : جالعلل ريرحلاو بهذلا لامعتسا 984

 اذإ «جالعلل ريرحلاو بهذلا لامعتسا تامرحملاب يوادتلا نم هانركذ امب قحليو

 : ةيوبنلا ةنسلا يف ءاج ام كلذ زاوج ىلع لد دقو .جالعلل ًايرورضو ًاعفان كلذ ناك

 1١-1605. 64ص جا « ينيعلل (يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع» (؟55146)
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 : جالعلل بهذلا لامعتسال ةبسنلاب ةنسلا يف ءاج ام :ًالوأ

 :يف بالكلا موي هفنأ 5 هنأ» :دعسأ نب ةجفرع نع (هننس» يف يئاسنلا جرخأ

 نم ًافنأ ذختي نأ كي ىبنلا هرمأف هيلع نتنأف  ةضف يأ  قرَو نم ًافنأ ذختاف «ةيلهاجلا
 تايضتقمل بهذلا كانا ةحابإ ىلع لدي فيرشلا ودعا اذ ,(0119(بهذ

 وأ نانسألا دش زاوج كلذ ىلع ساقي نأ نكميو .هجولا نم هيوشتلا ةلازإل وأ ,جالعلا
 «كلذ جالعلا ةرورض تضتقا اذإ لاجرلل ةبسنلاب بهذلا نم ءيش ضعبب اهضعب اهطبر
 زوجي هنكلو لاجرلا ىلع هلامعتسا مرحم بهذلا نأل ؛بهذلا نع ليدب كانه نكي ملو

 .جالعلا ةرورضل

 : جالعلل ريرحلا لامعتسال ةبسنلاب ةنسلا يف ءاج ام :ًايناث

 اذه ىلع ّلد دقو جالعلا تايضتقمل زوجي نكلو .لاجرلل هلامعتسا مارح ريرحلا
 نأ» :- هنع هللا يضر سنأ نع يئاسنلا هجرخأ يذلا لك هللا لوسر ثيدح زاوجلا

 نم ريرح صيمق يف ماوعلا نبريبزلاو ءبوع نب نمحرلا دبعل صخرأ ْهِلَك هللا لوسر
 , 27:9امهب تناك 000

 يوادتلا تايضتقمل لاجرلل ريرحلا ةحابإ ىلع لدي فيرشلا ثيدحلا اذهف

 كلذ ةلازإ سابللا اذه نأش نم ناك اذإ .هدلج يف ةكحب باصملا هسبلي نأب :جالعلاو

 . هنع

 ىذأ هل ببسي امم هريغو نطقلا سابل نم ةيساسح هب نم كلذ ىلع ساقي نأ نكميو

 زوجيف بيبطلا يأر بسح ةيساسحلا هذه لثم هنع عفدي ريرحلا سبل ناك اذإف .هدلج يف

 .ريرحلا سبلي نأ ةيساسحلا هذه لثمب باصملا لجرلل ةلاحلا هذه ىف

 : ءافشلا ليجعتل ةمرحملا ءايشألا لامعتسا -

 يوادتلل ةتيملا لكأو لوبلاو مدلا برش ليلعلل زوجي» :«ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج

 .ءام لحم مسأ :(بالكلا مويو) 2031147”ص فج . « يئاسنلا نئسو (55145)

 .١الىص ءىج .«يئاسنلا ننسو (5141)
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 بيبطلا لاق نإو .هماقم موقي ام حابملا نم دجي ملو .هيف هءافش نأ ملسم بيبط هربخأ اذإ

 ."'2(ناهجو هيفف .كؤافش لجعتي

 .177ص .هج .(ةيدنهلا ىواتفلا» (؟55448)
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 فاذل) كرو

 ىقرلا

 :اهفيرعت 6١

 5 م 52
 .هضرم نم ضيرملل ءافشلا بلطل ءاعدلا نم أرقي ام يهو .ةيقر عمج نقرا

 13007 راعت هاب نيمو هلع ارثن نم كيوكت

 :اهتيعو رشم ليلد 7

 ةديسلا تور دقف .هرارقإو هلوقو لب يبنلا لعف ىقرلاب يوادتلا ممر
 يذلا هضرم يف هسفن ىلع ُتفني ناك» لك يبنلا نأ - اهنع هللا يضر  نينمؤملا مأ ةشئاع

 .©*”ةءاهتكربل هسفن ديب حصصاأف نهب هيلع ثفنأ ا أ تنك ّلقث املف «نيتذوعملاب هيف ضب
 ىنميلا هديب حسمي : هلهأ ضعب ذوعي ناك كك يبنلا نأ»  اهنع هللا يضر - ةشئاع تورو

 كؤافش الإ ءافش ال ,يفاشلا تنأو .هفشاو « سأبلا بهذأ ء سانا تو هللا :لوقيو

 اعين ىقراا ماركلا ةباحصلا دحأ نأ عيعبصلا يف 53 ,(7101مًامقس ٌرداغي ال ًءافش

 اذإ هل هةلعجو ةلعج ةق ناك منغلا نم ًاعيطق هاطعأف ْغيِدّللا يفشف .باتكلا ةحتافب

 لعج نم هذخأو هلعف امع لي يبنلا لأسف  منغلا عيطق - لعجلاب يباحصلا ءاجف .يفش

 .(9"26لعجلا هذخأ ىلعو هتيقر ىلع هلي يبنلا هرقأف

 . 71/١ ص «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعدو ١14., 5ص .١٠1ج «ينالقعسلل يراخبلا حرش» (5549)

 وأ صالخإلا ةروس يه تاذوعملاو ؛١٠١5ص .١٠ج («ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (7160)

 . سانلا برب ذوعأ لقو .قلفلا برب ذوعأ لق نيتذوعملا

 .8١3ص .١٠١ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص)» (51861)

 .98١ص ٠١.( ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص)» (75169)
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 :ًاكرش نكي مل ام ىقرلاب سأب ال - 7١4

 يف يقر انك» :لاق كلام نب فوع نع «هنئس» يف دواد وبأو ملسم مامإلا جرخأو

 عمج) مكاقر يلع اوضرعا :لاقف ؟كلذ' ىف :ىرت فيك : هللا لوسر اي :انلقف :ةيلهاجلا

 نيب قيفوتلا هجو وه اذهو :هحرش يف ءاج دقو .«أاكرش نكي مل ام ىقرلاب سأب ال (ةيقر
 اهب ببطتلاو ىقرلا زاوج ىلع ليلد هيف ثيدحلاو .اهيف نذإلاو ةيقرلا نع ىهنلا
 , 69"2|اهطورشب

 : 235 9ةيقرلاب يوادتلا زاوج طورش -2-4 6

 «ىلاعت هللاب هيلع أرقت نم نيصحت وأ اهب يوادتلاو ةيقرلا زاوج ىلع ءاملعلا عمجأ

 : يه طورش ةثالث تعمتجا اذإ

 ريغب ةيقرلا تناك اذإف .هتافصو هئامسأب وأ ىلاعت هللا مالكب ةيقرلا نوكت نأ :لوألا طرشلا

 .ًاعرش اهنم عناملا مدع اهيف طرتشيف ءهتافصو همالكو هللا ءامسأ

 نأ نم ًافوخ هريغ نم هانعم فرعي امب وأ «يبرع ناسلب ةيقرلا نوكت نأ : يناثلا طرشلا

 . اهتيعورشم ةلدأ يف كلذ انركذ دقو .«ًاكرش نكت مل ام ىقرلاب سأب ال» :لاق هنأ

 .هدحو ىلاعت هللا وه يفاشلاو رثؤملا نأ ضيرملاو يقارلا دقتعي نأ :ثلاثلا طرشلا

 : هللا ىلإ ءاجتلاو ءاعد ةيقرلا

 يف هئامسأب هيلإ لسوتو « ىلاعت هللا ىلإ ءاجتلاو يقارلا نم ءاعد اهتقيقح يف ةيقرلاو

 ٌبجتسأ ينوعدا مكبر لاقو» : ىلاعت لاق ,عورشم ءاعدلا نأ كش الو ءءافشلا بلط
 : 2*5 ىكل

 ١23ج «هواد يبأ رتب حرش دوبعملا نوعوو 3 817/١ص 4١2ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصا) (؟55615)

 3/7” ذا/ ؟ ص

 ٠١« ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعوو 2187/صضص 11ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص (؟5565)

 نسورك يف فلو

 6١[. ةيآلا :رفاغ ةروس] (؟55665)
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 : ةروثأملا ىقرلا ضعب -65

 : يتأي ام هك يبنلا نع ةروثأملا ىقرلا نمو

 كنيميب هحسما» :هكلهي داك عجو هب ناكو صاعلا يبأ نب نامثعل لاق لي يبنلا نأ : ًالوأ
 , (055)دجأ ام رش نم هتردقو هللا ةزعب ذوعأ لقو «تارم عبس

 وأ ءائيش مكنم ىكتشا نم» :لوقي لكي هللا لوسر تعمس :لاق ءادردلا يبأ نع :ًايناث
 ءامسلا يف كّرمأ ءكمسا سّّدقت ءامسلا يف يذلا هللا انّير :لقيلف هل أ هاكتشا

 انيوح انل رفغا .ءضرألا يف كتمحر لعجاف ءامسلا يف كتمحر امك «ءضرألاو

 اذه ىلع كئاقك رم ءافقو فديو ند ةهارتل ثا يوتا تر عدا ةاناباطغو

 . ”*7«عجولا

 : لجرلا يقرت ةأرملا 2-07

 حيحص)» يف «بطلا باتكو» باوبأ دحأ ناونع يه «لجرلا ىقرت ةأرملا» : ةرابعلا هذه

 هتركذ يذلا ةشئاع ثيدح بابلا اذه يف هللا همحر  يراخبلا ىور دقو .«يراخبلا

 يبنلا نأ  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع» :وهو انه هصن ديعأو «ةيقرلا ةيعورشم ليلد ىف

 ثفنأ انأ تنك لقث املف «تاذوعملاب هيف ضبق يذلا هضرم يف هسفن ىلع ثفني ناك كي

 نبا تلأسف» :- ثيدحلا ةاور دحأ  رمعم لاق . «اهتكربل هسفن ديب حسمأف .نهب هيلع

 ةياور يفو «(ههجو اهب حسمي مث هيدي ىلع ثفني :لاق ؟ثفني ناك فيك :باهش

 .©9*0«كلذب ةشئاع رمأ لك هنأ» باهش نبا نع سنوي نع يراخبلل

 حسمتو اهيدي ىلع ثفنت نأ اهلو ءاهجوز يقرت ةأرملا نأ ثيدحلا اذه نم دافتسيو

 .اهيخأو اهنباو اهيبأ لثم اهمراحم يقرت نأب اهل نأ ودبيو .ههجو امهب

 :ةلمتلا ةيقرو ءافّشلا ةيباحصلا 4

 هلك يبنلا يلع لخد» :تلاق هللا دبع تنب ءافشلا نع «هننس» يف دواد وبأ جرخأ

 . 785 ص ١٠23ج «دواد يبأ ننسو (5565)

 ."8هص ١ ١ ج «دواد يبأ نئنسو (5561/)

 .١١75-١5ةص ١٠2ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصا (؟564)
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 اهتملع امك ةلمنلا ةيقر هذه نيملعت الأ : يل لاقف - ْهلَي يبنلا جوز - ةصفح دنع انأو

 اذه نإ :ليقو .بنجلا يف جرخت حورق (ةلمنلا) :ثيدحلا اذه حرش يف ءاجو .«ةباتكلا

 .(ةنجلا -زوجع عمج  زجعلا لخدت ال» :زوجعلل لَك هلوقك هحازمو مالكلا زغل نم

 رضي ال مالك هنأ هعمس نم لك ملعي ءءاسنلا هلمعتست تناك ءيش ةلمنلا ةيقر نأ كلذو

 بضتختو لفتحت : سورعلل لاقي نأ» يه نهنيب فرعت تناك يتلا ةلمنلا ةيقرو «عفني الو

 .«لجرلا يصعت ال نأ ريغ لعتفت ءيش لكو «لحتكتو

 ةيلهاجلا يف يقرت تناكو ءافشلا نأ)» : هيفو كراع ثيدحلا اذه ميعن وبأ جرخأو

 :لاقف هيلع تمدقف ءجرخي نأ لبق ةكمب تعياب دق تناكو هك يبنلا ىلإ ترجاه اهنأو

 لاق .كيلع اهضرعأ نأ ُتدرأ دقف ةيلهاجلا يف ىقرب يقرأ تنك دق يْنِإ :هللا لوسر اي

 اهب يقرا : يي لاقف ءةلمنلا نم يقرت تناكف هيلع اهتضرعف :تلاق .اهيضرعاف : هلي

 ,(""559(ةصفح اهيملعو

 ءافشلل نذأ هي يبنلا نأ ليلدب ةحابملا ىقرلا رئاسك يه ةلمنلا ةيقر نأ يل ودبيو

 مامإلا ثيدح ليلدبو ,ةصفح اهيمّلع :اهل لاقو .ءافشلا نم اهعمس نأ دعب اهب يقرت نأ

 ةمحلاو نيعلا نم ةيقرلا يف ِكي هللا لوسر صخر» :لاق سنأ نع هاور يذلا ملسم
 يف جرخت حورق ةلمنلاب دارملاو ءمسلا تاذ يه ةمحلاب دوصقملاو «.«ةلمنلاو

 ,1*2155بنجلا

 وه سيل «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» نع ًالقن ةيقرلا هذه ظافلأ نم هتركذ امو

 ىلع اهجوزل اهفافز دنع سورعلل لاقي مالك وه امنإو «ىقرلا قيرط نع هب ببطتي امم
 «ةيقر» مالكلا اذه يمس امنإو ءاهجوز عم ةلبقملا اهتقالع يف اهل حصنلاو ءريكذتلا هجو

 وهو اهيذؤيو اهنم عقي دق امم اهظفحو ةأرملا نيصحت ديري هنأ يف (ةيقرلا) هبشي هنأ رابتعاب

 .اهجوزل اهنايصع

 . 77/4717 ص ١٠ج «دوبعملا نوع اهحرشو دواد يبأ نئس» (7569)

 .187-186ص ء4١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (7560)
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 تيرس

 مال #مانما فلل
 :ضاهجإلا فيرعت 28

 .©5"عيارلا رهشلا لبق محرلا نم نينجلا

 . ظافلألا هذه ىف دحاو ىنعملاو « ضاهجإ

 :رظحلا ضاهجإلا يف لصألا ٠

 مولع ءايحإ» هباتك يف يلازغلا مامإلا لاق ,عنملاو رظحلا ضاهجإلا يف لصألاو

 ضاهجاإلاك  لزعلا يأ اذه سيلو» : عامجلا يف لزعلا نع ملكتي وهو - «نيدلا

 عقت نأ دوجولا بتارم لوأو «بتارم أ هلو . لصاح دوجوم ىلع ةيانج كلذ نأل ؛ دأولاو

 نإف .ةيانج كلذ داسفإو «ةايحلا لوبقل دعتستو ةأرملا ءامب طلتختو .محرلا يف ةفطنلا

 تدادزا ةقلخلا توتساو حورلا هيف خفن نإو ,.شحفأ ةيانجلا تناك ةقلعو ةغضم تراص

 .2577«أايح لاصفنالا دعب ةيانجلا ىف شحافتلا ىهتنيو .ًاشحافت ةيانجلا

 :لمحلا تارتف نم ةرتف يف ضاهجإلا حابي له ١

 هللا همحر  يلازغلا لوق صن انلقنو ءرظحلا وه ضاهجإلا يف لصألا نإ انلق

 ةفطن نوكي نأ ذنم لمحلا تارتف عيمج يف روظحم ضاهجإلا نأ مهفي هنمو .- ىلاعت

 .44١ص («١ج (طيسولا مجعملا» رظنا ءرصمب ةيبرعلا ةغللا عمجم هرقأ اموه فيرعتلا اذه (5551)

 . 47ص .؟7ج «يلازغلل «نيدلا مولع ءايحإ» (5577)

-1١١9 



 كيب قافثا لحم نييك هيل هذا اما نكلو 2 ىلا اهلا همر ب ئازغلا مامإلا يأآز :ىلع
 مرحي ىرخأ تارتفو .ءاهقفلا دنع لمحلا طاقسإ اهيف زوجي تارتف وأ ةرتف كانهف .ءاهقفلا

 : يلي اميف مهلاوقأ زجونو .طاقسإلا اهيف

 :ةيفنحلا دنع :ًالوأ ٠

 لاقو .«جوزلا نذإ الب ولو رهشأ ةعبرأ لبق دلولا طاقسإ حابي» :«راتخملا ردلا» يف ءاج أ

 حابي له يقب :رهنلا يف لاق)» :لوقلا اذه ىلع «راتحملا در» يف نيدياع نبا

 دعب الإ كلذ نوكي نلو 2 ميا لوحلا عي اعط

 ,"''9(حورلا قيلختلاب اودارأ مهن أ يضتقي اذهو اقرت نيرشعو ةئام

 قلختي مل ام حابي ؟لبحلا دعب طاقسإلا حابي لهو» :هيف ءاج ذإ «ريدقلا حتف» يفو - ب

 امر وم ةنام عم لإ كلذ نوكي الو : :اولاق ءعضوم ريغ يف مث «هنم ءيش

 . "'"9(حورلا خمن قلختلاب اودارأ مهنأ يضتقي اذهو

 نإ :اولاق «جالعلاب دلولا تطقسأ اذإو» :«ةيفنحلا هقف يف ةيناخلا ىواتفلا» يفو - ج

 ديصلا ضيب رسك اذإ مرحملا نإف هب لوقأ الو .مثأت ال هقلخ نم ءيش نبتسي مل

 ًاذخاؤم ناك املف ءديصلا لصأ هنأل  ةرافكلا وأ ءازجلا هيلع يأ  ًانماض نوكي

 مثأت ال اهنأ الإ ,رذع ريغب تطقسأ اذإ انهاه مثإ هقحلي نأ نم لقأ الف ةمث ءازجلاب

 .(5*(ةرغلا تبجو هقلخ نابتسا امدعب تطقسأ نإو .لتقلا مثإ

 خفن لبق ضاهجإلا ىري ال (ةيناخلا ىواتفلا» بحاص نأ اذه نم مهفيو
 يهو ةرغلا هيف بجيو ًاضيأ زوجي الف حورلا خفن دعب امأ ,رذعل الإ احا حورلا

 .نينجلا ةيد

 نأ د ءاقلإلا تدارأ ول ةريخذلا نع لقنو :نيدباع نبال «راتحملا در» يف ءاجو د

 .١؟/6"ص '7”ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» (555*)

 496 ص «”ج «ريدقلا حتف» ("555)

 .١٠4ص 22"ج (ةيناخلا ىواتفلا» (؟5556)
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 هيف اوفلتخا ؟ال مأ كلذ اهل حابي له ,حورلا هيف خفني نمز يضم لبق - ضاهجإلا

 هلام محرلا يف عقو امدعب ءاملا نإف .هركي هنإ :لوقي ىسوم نب يلع هيقفلا ناكف

 .ةيريهظلا يف هوحنو «مرحلا ديص ةضيب يف امك ةايحلا مكح هل نوكيف «ةايحلا

 مثإ مثأت ال اهنأ وأ ءرذعلا ةلاح ىلع ةلومحم طاقسإلا ةحابإف :نابهو نبا لاق

 5 (3139لتقلا

 بحاص نوقفاوي نابهو نبا مهنمو ةيفنحلا ءاهقف ضعب نأ كلذ ىنعمو

 .تمثأ الإو رذعل الإ حورلا خفن لبق ضاهجإلا ةحابإ مدع يف «ةيناخلا ىواتفلا»

 .رذع نودب ولو حورلا خفن لبق ضاهجإلا زاوج نورخآلا ةيفنحلا ءاهقف ىري امنيب

 : ةيفنحلا بهذم ةصالخ

 امك مهدنع بهذملا نأ ,يفنحلا هقفلا بتك نم اهانركذ يتلا صوصنلا هذه نمو

 ىلع رهشأ ةعبرأ يضم لبق يأ - حورلا خفن لبق ضاهجإلا زاوج «راتخملا ردلا» يف ءاج

 ةحابإ مدع لإ بهذ نم نيربتعملا ةيفنحلا ءاهقف نم كانه ناك نإو . لمحلا

 .رذعل الإ حورلا خفن لبق ضاهجإلا

 ىري ال وهو  (ةيناخلا ىواتفلا» بحاص هركذ ام طاقسالل لوبقملا رذعلا نمو

 رهظ اذإ ةعضرملاو» :- ىلاعت هللا همحر لاق دقف ._رذعل الإ حورلا خفن لبق طاقسإلا

 - ةعضرملا يأ  رثظلا هب رجأتسي ام لمحلا ريغصلا يبأل سيلو اهنبل عطقناو «لبحلا اهب
 ,ةفطن لمحلا ماد ام مدلا لازنتسا يف جلاعت نأ اهل حابي :اولاق .دلولا كاله فاخيو

 امنإو .اموي نيرشعو ةئامب ةدملا كلت اورّدقو .وضع هل قلخي مل ةغضم وأ ةقلع وأ

 .(559(يمدآلا ةنايصل حابيف « يمدآب سيل هنأل ؛ مدلا لازنتساب لمحلا داسفإ اهل اوحابأ

 جالعلا تارورضل لمحلا ىلع رهشأ ةعبرأ يضم لبق ضاهجإلا نأ اذه نم حضاوو

 . عورشم رذعب ًاضاهجإ ربتعي

 .256١ص اج «نيدباع نبال «راتخملا ردلا ىلع راتحملا در» (؟555)

 رخف مامإلا وهو «ناخيضاق ىواتف» ًاضيأ ىواتفلا هزه 0 و عء؛١ ٠ص 2" ج (ةيناخلا ىواتفلا» 2005

 .ه1960 ةنس ىفوتملا يفنحلا يناغرفلا يدنجزوألا روصنم نب نسح نيدلا
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 حورلا خفنو .ةيدلا هيف اولعج لب هتزاجإب اولوقي ملف «حورلا خفن دعب ضاهجإلا امأ

 يف ءاج امك هنودو رذعب يأ اقلطمو ,مهضعب يأر ىلع رذعل هلبق ضاهجإلا اوزاجأ يذلا

 نبا نع فيرشلا ثيدحلا ىلإ ًادانتسا لمحلا دعب رهشأ ةعبرأب ردقي «راتخملا ردلا»

 مكدحأ نأ,قودصملا قداصلا وهو 6 هللا لوسر انثدح :لاق  هنع هللا يضر - دوعسم

 ةغضم نوكي مث كلذ لثم ةقلع نوكي مث :ةفطن ًاموي نيعبرأ همأ نطب يف هقلخ ُعّمِجُي

 .378©2(حورلا هيف خفني مث ,«كلذ لثم

 : ةيكلاملا بهذم :ًايناث

 ينملا جارخإ زوجي الو» : يكلاملا بهذملا هقف يف ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يف ءاج

 لاقو .«اعامجإ مرح حورلا هيف تخفن اذإو ءاموي نيعبرألا لبق ولو محرلا يف نوكتملا

 :ليقو ءدمتعملا وه اذه» :«ًاموي نيعبرألا لبق ولو» :ريدردلا لوق ىلع ًاقيلعت يقوسدلا

 لبق طاقشإلا"قوزيجي ال ةيكلاملا نأ كلذ نتعمو ..15(4ةاموي نيعبرألا لبق هجازتخإ هزكي
 مدع يف مهدنع ليق ام لقأ نإو ءرذعلا ةلاح اونثتسي ملو «لمحلا ىلع ًاموي نيعبرأ يضم

 خفن دعب ضاهجإلا يف امك ميرحتلا وهف بهذملا يف دمتعملا امأ .هوركم هنأ زاوجلا

 . مهدنع فالخ نود مرحم هنإف ءحورلا

 ٠١ ةيعفاشلا بهذم :ًاثلاث :

 : يلمرلل «جاتحملا ةياهن» يف ءاج دقف «لاوقأ ضاهجإلا يف ةيعفاشلا بهذم يفو

 :نيلوق ىلع نيعبرألا مامت لبق ةفطنلا يف ملعلا لهأ فلتخا :يربطلا بحملا لاق»

 ببستلا الو ءاهداسفإ حابي الو ةمرح اهل :ليقو .دأولاو طقسلا مكح اهل تبثي ال :ليق

 لاق .هيف اهلوصح لبق هنإف ,لزعلا فالخب محرلا يف رارقتسالا دعب اهجارخإ يف

 ديعس يبأ نب ركب ابأ تلأس : يسيباركلا لاق :ءالضفلا ضعب قيلاعت يف ئشكرزلا

 عساوف «ةقلع وأ ةفطن تماد ام :لاقف ءاهدلو طقستل ًابارش هتيراج ىقس لجر نع ينارفلا

 ةدام : يأ (هقلخ عمجي) ىنعمو .77ص .١ج «لوسرلا ثيداحأ نم لوصألل عماجلا جاتلا» (5154)

 نيعبرأ : يأ (كلذ لثم) .ةدماج مد ةعطق (ةقلع) .هلاح نع ريغتي ال ًاينم : يأ (ةفطن) .هقلخ

 . غضمت يتلا ةمقللا ردق محل ةعطق (ةغضم) .ًاموي

 . 755-73517ص .7ج (يقوسدلا ةيشاحدو ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (5159)
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 .(3"7(ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ هل

 يف اوفلتخاو» : هصن ام يلمرلل «جاتحملا ةياهن» ىلع هتيشاح يف يسلماربشلا لاقو

 : يذورملا قاحسإ وبأ لاقف ,محرلا يف اهرارقتسا دعب ةفطنلا ءاقلإ يف ببستلا زاوج

 ثحبم يف يلازغلل «ءايحإلا» يفو «ةفينح يبأ نع كلذ لقنو ,ةقلعلاو ةفطنلا ءاقلإ زوجي

 ايَهملا قلختلا ىلإ ةليآ رارقتسالا دعب اهنأل ؛هجوألا وهو .هميرحت ىلع لدي ام لزعلا

 .9"2لزعلا كلذك الو حورلا خفنل

 : ةلبانحلا بهذم :ًاعبار

 اهنأل ءاهنم ثيزت آل ةرغ اهيلعف : دج هب تطقساف لفاحلا :تيرتكاول ؛ةليادحلا لاق
 ةرغلا نم ثرت الو ءاهريغ هيلع ىنج ول امك ةرغلا اهتمزلف هل اهطاقسإب نينجلل ةلتاقلا يه

 اعبت مالسإلا نينجلل تبث دق هنأل ؛ةبقر قتع اهيلعو .ثري ال لتاقلا نأل ؛ائيش
 , (9"23هيوبأل

 تخفن دق يأ - رهشألا ةعبرألا زواجت دق .طقاسلا لمحلا نأ لوقلا اذه نم حضاوو

 ناميإلا تابثإ نكمأو .هلكش رهظ يأ قلخت دق نوكي ةلاحلا هذه يف هنأل ذه خيورلا هيف

 دقف ءاقلطم هيف حورلا خفن لبق نينجلا طاقسإ زاوج ينعي ال اذه نكلو يوك اعنا

 لبق ةفطنلا ءاقلإ ةأرملل حابيو» :«عنقملا رصتخم داز حرشب عبرملا ضورلا» يف ءاج

 نيعبرأ يضم دعب لمحلا طاقسإ زوجي ال هنأ كلذ ىنعمو . , 2219 (حابم ع ءاودب دون نيعبرأ

 ىلحت اوي نيغيز الا دعت ىضرملا تيس" نقش ضاوعتالا نوزيجي ال مهنأ ودبيو يلق اوي

 , (9""2(اهلمح نمضتف ضرمل ءاود برشب لماح طاقسإك» :اولاق دقف .لمحلا

 :ةيرهاظلا بهذم :ًاسماخ -30 0

 ناك نإ :_اهدلو طاقسإ دمعتت ةأرملا  ةلأسم» : ةيرهاظلا ءاهقف خيش مزح نبا لاق

 . 4١ 5ص 48ج .يلمرلل «جاتحملا ةياهن» (57770

 . ١1798 ص .5ج .يرهاقلا يسلماربشلا ءايضلا يبأ ةيشاح» (7101)

 . 55ص «ةدمعلا حرش ةدعلا» (753777)

 ."15ص 7١ج هالعأ هيلإ راشملا عجرملا (717075)

 ."5١ص 37ج .هالعأ هيلإ راشملا عجرملا (71074)
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 هلتق دمعتت مل تناك نإف «حورلا هيف خفن دق ناك نإو ءاهيلع ةرغلاف حورلا هيف خفني مل

 دوقلاف هلتق تدمعت تناك نإو .اهيلع ةرافكلاو اهتلقاع ىلع  نينجلا ةيد يأ  ةرغلاف

 «نينجلا ءاقلإ لبق كلذ لك يف يه تتام نإف ءاهلام يف ةادافملا وأ  اهيلع صاصقلا -
 ءاهريغ وأ تناك يه يناجلا ةلقاع ىلع أطخلا يف كلذ لك يف ةبجاو ةرغلاف هتقلأ مث

 ىلع دوقلاف حورلا هيف خفن دق ناك نإ امأو .حورلا هيف خفني نأ لبق دمعلا يف كلذكو

 ىلع مكح ال هنأل ؛ءيش الو ,ةرغ الو .دوق الف يه تناك نإو ءاهريغ ناك نإ يناجلا

 ,(2"3(هريغل راص دق هلامو « تيم

 ىلع رهشأ ةعبرأ يضم لبق ال لمحلا طاقسإ نوزيجي ال ةيرهاظلا نأ كلذ ىنعمو

 ضرملالل طاقسإلا عنم نم ءانثتسا مزح نبا ركذي ملو قدملا هذه يضم دعبالو «لمحلا

 .راذعألا نم هريغل الو

 : جالعلل ةأرملا ضاهجإ يف حجارلا لوقلا -4

 يأ - نينجلا يف حورلا خفن لبق كلذ زوجي هنأ جالعلل ةأرملا ضاهجإ يف حجارلا أ

 صاخ ءاود ذخأب كلذ ناك ءاوسو .- لمحلا ىلع رهشأ ةعبرأ يضم لبق
 ةأرملا ةجاحو ضرملا ببسب جالعلل طاقسإلا نأل .ءاود نودب وأ .ءضاهجالل

 اذه نأ امك .حورلا خفن لبق طاقسإلل ةحيبملا ةيعرشلا راذعألا نم كلذل

 رد» نع انركذ امك حورلا خفن لبق اقلطم هزاوجب نيلئاقلا دنع زئاج ضاهجالا

 .«ةيفنحلا هقف يف «راتخملا

 .- هيف حورلا خفن دعب يأ  رثكأف رهشأ ةعبرأ لمحلا ىلع ىضم اذإ امأ ب -484

 هقفلا بتك نم اهانذخأ يتلا لوقنلا نم انيأر امك طاقسإلا اوزيجي مل ءاهقفلا نإف

 «جالعلا ةرورضو ضرملا ةلاح طاقسإلا ميرحت نم اونثتسي ملو .ةفلتخملا

 حرص ءاهقفلا ضعب نإ لب ,ضاهجإلا قيرط نع رطخلاو ررّضلا نم مألا صيلختو
 ىواتفلا» يف ءاج دقف .مألا توم ىلإ ضاهجإلا مدع ىدأ ول ىتح زاوجلا مدعب

 دلولا جارختسال اليبس اودجي ملو «لماحلا نطب 5 دلولا ضرتعا اذإ» : (ةيناخلا

 ."١ص ١١ج .مزح نبال «ىلحملا» (7؟11ه)

 5؟١7-



 دلولا ناك نإ :اولاق .مألا كاله فاخي كلذ اولعفي ملولو ءابرإ ًابرإ دلولا عطقب الإ
 سفنل لتق هنأل ؛ابرإ ابرإ عطقي نأ زجي مل ايح ناك نإو .هب سأب ال نطبلا يف اتيم

 , 739 (لطاب كلذو هئم لعت ريغ نم ىرخأ سفن ةنايصل ةمرتحم

 ًءاود ةأرملا تبرش نإو» :يفنحلا هقفلا يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاجو 3-586

 ءيش الف ًاتيم وأ ًايح دلولا طقس نإو .ءكلذب سأب الف لماح يهو اهسفن حصتل

 ملو ءاهسفن جالعل ءاودلا لوانت اهل حابي لماحلا ةأرملا نأ ديفي صنلا اذهو .('""7«اهيلع

 جالعل ءاودلا ذخأت يهف ءاهلمح طوقس ىشخت اهنوك وأ ًالماح اهنوك كلذ نم اهعنمي
 ال صنلا اذهف .اهيلع ءيش الف نينجلا طقس اذإف ءاهنينج طاقسإل هذخأت الو اهسفن

 ةأرملا جالع ةرورضل حورلا خفن دعب ضاهجإلا حابي له :انتلأسم ىلع باوجلا انيطعي

 ببسب اهدلو طوقس ةيشخ عم اهل ءاودلا ةحابإب مألا ةحص رابتعا ديفي نكلو .لماحلا

 .هدمعتت مل نإو ءاودلا

 امو نينجلا طاقسإ ىلع مالكلا دنع ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يفو 0١

 نمضت ال اهنإ : يشكرزلا لاق .,تطقسأف ءاود برش ىلإ ةرورض اهتعد ولو» : هيلع بترتي
 يي اهنمازعا يأ «نينجلا طوقسب ببست يذلا ءاودلا اهلوانت ببسب يأ - هببسب

 نينجلا طقس اذإف ءاهسفن جالعل ءاودلا لوانتب لماحلل ةحابإلا طقف ينعي مالكلا اذهو

 اهل جالعك اهلمح طاقسإل ءاودلا برشت مل يهف .اهيلع ءيش الف ءاودلا اهلوانت ببسب

 ءاج ام كلذ ىلع لدي .نينجلا تنمضل تطقسأو كلذ تدصق ول اهنأل ؛طاقسإلا اذهب

 نم سيلو» :- ةرشابم هدعب ءاج ذإ .هانركذ يذلا مالكلل ةلمكت  «جاتحملا ينغم» يف

 -تماص يأ هتلعف اذإف ,ضاهجإلا هنم تيشخ اذإ ناضمر يف ولو موصلا ةرورضلا

 . 250(ةلتاق اهنأل ؛هنم ثرت الو .يدرواملا هلاق امك هتتنمض تضهجأف

 هقلخ نابتسا اذإ دلولا طاقسإل جالعلا» :(ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاجو 5-255

 ىلع زوجيف اننامز يف امأو .زوجي قلخلا نيبتسم ريغ ناك نإو .زوجي ال رفظلاو رعشلاك

 .”60هص هج (ةيدنهلا ىواتفلا» (31077)

 1 ١٠١ *ص ؛ ؛ج (جاتحمل ١ ينغم» ةهتمت]

 5 ١٠١*”ص 24ج (جاتحمل ١ ينغم)» (؟51/9

 ه١56



 فوخلل ءوسلا نامز يف ضاهجإلا زاوج ديفي صنلا اذهف ,0**”2ىوتفلا هيلعو لاح لك

 ةحابإ يف ّدحلا اذه ىلإ داهتجالا زاج اذإف . ءوس دلو هربكو هتدالو دعب ا ةروريص نم

 ىلوأ توملا نم مألا ذاقنإل كلذ زارجف عئوسر نلودتلولا نورك نأ وه افوخ ضاهجاإلا

 .زاوجلاب

 ,كرحتي دلو اهنطب يفو تتام اذإ ةأرملاو» : يلبنحلا يقرخلا مامإلا لاقو - 5

 لوق ىلع ًاقيلعت يلبنحلا ةمادق نبا لاق .«هنجرخيف لباوقلا هيلع وطسيو اهنطب قشي الف

 نم دلولا نجرخيف اهجرف يف نهيديأ نلخدي : يأ «لباوقلا هيلع وطسي ىنعم» : يقرخلا
 ةملسم اهدلو جارخإل ةتيملا نطب قشي ال هنأ  ةلبانحلا بهذم يأ - بهذملاو .هجرخم

 طسي مل ءاسن دجوي مل نإو «ةكرحب هتايح تملع نإ لباوقلا هجرختو «ةيمذ وأ تناك

 اذه نم بيرق قاحسإو كلام بهذمو .نفدت مث هتوم نقيتي ىتح همأ كرتتو .هيلع لاجرلا
 , "540 هلاق ام رخا ىلإ

 نجرخي ءاسن دجوت مل اذإ :لاق هنأ  ىلاعت هللا همحر  ةمادق نبا لوقب ةلالدلا هجوو

 نقيتي ىتح يحلا نينجلا كرتيو ,هجارخإب لاجرلا فيلكت زجي مل لاجرلا دجوو 00

 يبنجألا سمي نأ نم ةتيملا مألا ةمرحل ةياعر كلذ لك .اهنينج عم مألا نفدت مث

 - ةتيملا مألا ةمرح ليبس يف 88 ةايحب ىحضي يأ - . يحلا اهليلنج جارخإل 0

 ؟كالهلا نم همأ ةايح ذاقنإل نينجلا ةايحب ىحضي نأ ىلوألا نم نسل

 ةتيملا مألا ةمرح ةياعر نم ىلوأ - اهنينج تومب ولو  كالهلا نم مألا ةايح ذاقنإ سلا

 ؟اهنينج كالهو تومب ولو .اهنع لاجرلا داعبإب

 :- ىلاعت هللا همحر ًاقباس رهزألا عماجلا خيش خيش توتلش دومحم خيشلا لاقو 5615

 توم ىلإ ةلاحم ال يدؤي هتايح ققحت دعب نينجلا ءاقب نأ هب قوثوم قيرط نم تبث اذإ»
 توم هئاقب يف نإف .نيررضلا فخأ باكتراب انرمأت ةماعلا اهدعاوقب ةعيرشلا نإف .مألا

 . "05ص هج (ةيدنهلا ىواتفلا» (5580)

 .ةهةءاص «7ج «ينغمل ا) 5541١

- ١55 



 يف لقتسم ظح اهلو .اهتايح ترقتسا دقو هلصأ اهنأل ؛ هذاقنإ ليبس يف اهب

 , (""49(. . . ةايحلا

 قيرط نع توملا نم اهتايح ذاقنإل لماحلا ضاهجإ ةلأسم يف ةصالخلاو 6

 هركذ ام ىلع ًاسايق ةرورضلل زئاج ضاهجإلا اذُه نأ ءهيف حورلا خفن دعب اهنينج طاقسإ

 «ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج املو ,توتلش دومحم هركذ املو ةمالق نبا «ينغملا» بحاص

 .- ملعأ هللاو - نامزلا داسفل طاقسإلا زاوج نم

 . 784-590 ص «.توتلش دومحم خيشلل (ىواتفلا» (1185)

-١77/- 





 كلرار سن
 رهال) ضل ف مرر شار رز راسل
 ريم 3١15

 قرطو جالعلا لبس ترثكو «هترئاد تعستاو رضاحلا تقولا يف بطلا روطت
 يف تاومألاو ءايحألا ءاضعأ لامعتسا جالعلا نم راصو ,ةيودألا تددعتو .يوادتلا

 ريغ ىلإ ةفولأملا جالعلا لبس نم رخآل صخش نم مدلا لقن راصو .ىضرملا ةجلاعم
 لصفلا اذه يف ديرنو . يوادتلاو جالعلاو بطلا اياضق يف تدجتسا يتلا رومألا نم كلذ

 عرشلا مكح نايبو ءرضاحلا تقولا يف جالعلاو يوادتلاب ةقلعتملا اياضقلا ضعب ضرع

 :روظحم ءيشب جوزمملا ءاودلا 7

 وأ «مومسلا وأ ءلوحكلاك روظحم ءيشب ةثيدحلا ةيودألا ضعب جزمت دق

 نم وأ تاموعطملا نم تناك ءاوس ءاعرش تامرحملا نم اهريغب وأ «تاساجنلا
 ,يوادتلل اهلوانت رظح وأ ّلح ةهج نم ةيودألا هذه يف عرشلا مكح امف .تابورشملا

 : يتأي ام باوجلاو ؟اهب يوادتلل ةرورض كانه تناك اذإ

 :هنع ليدب دجوي مل اذإ :ًالوأ 9-6
 ؛ءاودلا اذه لامعتسا زاج .روظحم وه امب جوزمملا ءاودلا نع ليدب دجوي مل اذإ

 ضرملا ةرورضل تاحابملا نم هريغب طولخملا ريغ روظحملا ءيشلا لامعتسا زاج اذإ هنأل
 ةحابإب ىلوأ تاحابملا نم هريغب جوزمملا وأ طولخملاف .هنع ليدبلا دجوي مل اذإ

 .لامعتسالا

 :ةرورضلا دح ىلإ ةجاحلا لصت مل وأ .ليدبلا دجو اذإ : ًايناث 48

 هيلع لوصحلا بعصي نكلو .مرحملاب جوزمملا ءاودلا نع ليدبلا دجو اذإ نكلو

 -59؟١1-



 وأ .مرحملاب جوزمملا ءاودلا فالخب ءيطب هريثأت نأ وأ ءهنمث ءالغل وأ .هتردنل

 روجي لهف «ةرورضلا لح ىلإ لصت مل مرحملا ىلع جوزمملا ءاودلا ىلإ ةجاحلا

 ؟ءاودلا اذه لامعتسا

 كلهتساو ءاودلا يف باذ دق مرحملا ءيشلا ناك اذإ .رظني :كلذ ىلع باوجلاو

 زوجي ءاودلا اذه نإف «ةحئار الو معط الو رثأ هل قبي ملو .هتاذب مئاق دوجو هل قبي ملو هيف

 يف هكالهتساو هئانف ببسب دوجو مرحملل دعي مل هنأل ؛اهتضرف يتلا ةلاحلا يف هلامعتسا

 ااوقأ مف ءاهقفلا لاوتآ تلو اذه قلغو :«لالحلا ءاؤدلا

 هذه يف اهنأو ,تلاحتسا اذإ ةساجنلا نع ملكتي وهو يناساكلا مامإلا لاق : ًالوأ_.9
 امل الدتسم هللا همحر لاقف ,ةساجنلا مكح اهل تبثي الو ةساجن دعت مل ةلاحلا

 اهنوك نع تجرخ .اهيناعمو اهفاصوأ تلدبتو تلاحتسا امل ةساجنلا ْنإ» :لوقي

 اذإ ةرمخلاك تراصو .فصولا مادعناب مدعنتف ةفوصوم تاذل مسا اهنأل ؛ةسجن

 60309 اخ تراص يأ  تللخت

 سجنلا نيع تافص تلاحتسا اذإ» :- هللا همحر مزح نبا هيقفلا لاق :ًايناث 60
 دراو رخآ مسا ىلإ لقتناو .هيف مكحلا كلذ درو يذلا مسالا هنع لطبف «مارحلا وأ

 اعيش تراص دق لب مارحلا الو سجنلا كلذ وه سيلف .ءرهاط لالح ىلع

44 

 اهمرح يتلا ثئابخلاو» :- ىلاعت هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو :ًاثلاث ا

 رخآ لئاس وأ ءام يف تعقو اذإ .كلذ وحنو ريزنخلا محلو مدلاو ةتيملاك ىلاعت هللا

 الو ةتيم كانه قبي مل .لئاسلا يف تلحمضاو اهؤازجأ تقرفت نأب .تكلهتساو

 اهنيع تلاز نأب عئاملا يف تكلهتسا اذإ رومخلاو .ريزنخ محل الو .مد

 , 273*(رمخلل ًايراش عئاملا اذهل براشلا نكي مل .,تلحمضاو

 .86©ص .١ج .يناساكلل «عئادبلا» (5587)

 .١١؟ص .؟ج مزح نبا هقف مجعم مزح نبال «ىلحملا» (5585)

 . ١7ص .١ج .يدرك هللا جرف ةعبط ,.(ةيميت نبا ىواتف» (75586)

١730: 



 ءزج هيف عقو خيبط يف  بذهملا حرش يوونلا مامإلل «عومجملا» يفو :ًاعبار - ١١7

 راص ؛- يمدآلا محل يأ  هنأل خيبطلا مرحيالا :- كلهتساو يمدا محل نم

 مل ام هلامعتسا زوجي هنإف .ءاملا نم نيتلق يف عقو اذإ هريغو لوبلاك وهف ًاكلهتسم
 .2"(مودعملاك هكالهتساب راص لوبلا نأل ؛ريغتي

 نأ .- ىلاعت هللا مهمحر  ةمئألا ءالؤه نع لوقنلا هذه نم دافتسيو 4

 «ةحابملا ةيودألا عم تجزم اذإ اهوحنو لوحكلاك تامرحملا رئاسو ثئابخلاو تاساجنلا
 «ةحابملا ةيودألا هذه يف تكلهتساو تباذ تامرحملا هذه نأ ثيحب اهيف تخبط وأ

 ءايشألا نم ربتعي ءاودلا نإف ءةحئار الو معط الو رثأ اهل قبي مل ثيحب اهيف تلحمضاو

 .تاحابملا رئاسك اهلامعتسا زوجي يتلا ةحابملا

 ةرثكل امإ حابملا ءاودلا يف ةمرحملا ءايشألا لحمضتو كلهتست مل اذإ امأ

 يلاتلابو «حابملا ءاودلا لصأ ةوق فعضو اهريثأتو اهتيلاعف ةوقل وأ ,ةمرحملا ءايشألا هذه

 ةيودألا نم ءاودلا نوكي ةلاحلا هذه يفف .ةمرحملا ءايشألا ةحئار امبرو معطو راثآ تيقب

 ءايشألا نم تناك اذإ ةيودألا لامعتسا طورش يف هانلق ام هيلع قبطنيو ةمرحملا

 زاج لالحلا ةيودألا نم هل ليدب الو ,جالعلل ًايرورض ءاودلا ناك نإف ,ةروظحملا
 .هلامعتسا زجي مل الإو هلامعتسا

 : مدلا لقنب يوادتلا 515

 نع همسج يف لخدتو هريغ نم هيلإ لقنت مدلا نم ةيمك ىلإ ضيرملا جاتحي دق

 «جالعلاو يوادتلا ضرغل ًايرورض هريغ نم هيلإ لوقنملا مدلا اذه رابتعاب ,ديرولا قيرط

 ؟كلذ زوجي لهف .ةيحارجلا ةيلمعلا ءارجإ دعب هيلإ هتجاحل وأ
 زوجي» :ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج دقف ,كلذ زوجي معن : باوجلاو

 ملو هيف هءافش َّنأ ملسم بيبط هربخأ اذإ يوادتلل ةتيملا لكأو لوبلاو مدلا برش دبعلل
 اذإف ."57«ناهجو هيف .كؤافش لجعتي بيبطلا لاق نإو .هماقم موقي ام حابملا نم دجي
 همد هلاخدإب ضيرملا ديرو قيرط نع هلوانت زاوجف .يوادتلا ةرورضل مدلا برش زاج

 .5؟ص .قج . يوونلا مامالل «بذهملا حرش عومجملا» (5545)

 , 360ه ص ,هج (ةيدنهلا ىواتفلا» (؟5541)
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 .زاوجلاب ىلوأ اضآر

 :هب يوادتلل مدلا ءارشو عيب - فلدفُي

 ضيرملا اذهل هعيب زوجي لهف ءهب ضيرملا يوادتل ريغلا مد لامعتسا زاج اذإو

 ؟هارش ضيرملل زوجي لهو ؟هب يوادتلل

 نم ءزج هنأل» :هلوقب عنملا اذه للعم كلذ نم عنملا يناساكلل «عئادبلا» يف ءاج
 عيبلاب هلاذتبا مارتحالاو ةماركلا نم سيلو .مركم مرتحم هئازجأ عيمجب يمدآلاو , يمدآلا
 , "548(ععارشلاو

 : كلذ نيللعم .ناسنإلا رعش عيب عنم» :ةيفنحلا هقف يف «راتخملا ردلا» يف ءاجو

 ةماركل كلذ نأب مدلا ءارشو عيب عنم يناساكلا ليلعت ديؤي اذهو .«يمدآلا ةماركل

 . يمدآلا

 : مدلاب عربتلا 4

 ناسنإ هب عربت اذإف .همارتحاو هتماركل ناسنإلا مد ءارشو عيب عونمملا نم ناك اذإو

 هيف لب «ناسنإلا ةماركب عربتلا اذه حدق مدعل عنملا لوزي نأ يغبنيف .هيلإ جاتحم رخآل

 مايق ًاعرش هيف بوغرملا نم ىرأو يمالسإلا عرشلا هيلإ وعدي يذلا نواعتلل يلمع قيبطت
 هراخدال هيلإ ةجاحلا لبق وأ .هيلإ ةجاحلا دنع مدلاب عربتلا ىلإ سانلا ةوعدب رمألا يلو

 ةجلاعم ةرورض وعدت دق هنأل ؛ هيلإ نيجاتحملا ىضرملا لامعتسال ةجاحلا تقول هظفحو

 ةعفانلا ةنسحلا لامعألا نم ةدح ىلع فنص لك ظفحو .هعاونأ بسح هفينصتو نيعربتملا

 . مهئامدب نوعربتملا باثيو اهيلع ركشيو نمألا يلو اهب موقي يتلا

 ؟هؤارش روحي له , مدلاب عربتملا دجوي مل اذإ - 84

 ةرورصض تضتقا اذإ هعيب لبقي نمم هؤارش زوجي لهف .مدلاب عربتملا دجوي مل اذإو

 حيبت تارورضلا نأل ؛معن :باوجلاو ؟هؤارش دارملا مدلا اذهب هنقح ضيرملا جالع

 لبقي مل اذإف ,همارتحاو يمدآلا ةماركل وه مدلا عيب كينايقلا ليلعت نألو ؛تاروظحملا

 .4١هص هج «عئادبلا» (؟5084)

١”: 



 ليلعتلا اذه ىقبي الف ,نمثب هعيب لبقو «هيلإ هتجاح عم ضيرملل همدب عربتلا يمدآلا اذه

 اناهتما عيبلا اذه لثم ربتعت ال ,مهتاداعو سانلا فرع نإو اميس ال عيبلا عنمب لوقلل ًايفاك

 .ناسنإلا ةماركل

 : مدلا فرصم يف ىرتشملا مدلا ظفح 3 706

 مد عمج زوجي هنإ :انلقو .صضيرملا ةجاحل انلق امك هيعئاب نم مدلا ءارش زاج اذإ

 مد يرتشي نأ رمألا يلول ًاضيأ زوجيف ءةجاحلا تقول هظفحو هفينصتو هب نيعربتملا

 ىمسي يذلاك ظفحلل بسانم نيعم ناكم يف اهظفحو .مهئامد نم ءيش عيب يف نيبغارلا

 نيجاتحملا ىضرملا ىلإ هعيبب رمألا يلو موقي مث ,«مدلا فرصمب» رضاحلا تقولا يف

 .ةماعلا اهتايفشتسم وأ ةيحصلا ةلودلا تاسسؤم يف ناجملاب هعيزوتب وأ « حبر نود هنمثب

  5١ةيحارحلا تايلمعلا ءارجإل ردخملا لامعتسا :

 اهنم ريثكلا نإ لب :«ةيحارجلا تايلمعلا ءارجإ دنع «جنبلا» ردخملا لامعتسا بلاغلا

 يف ريدختلا ةدام قرزب ىطعي ةداع ردخملاو . ضيرملا ريدخت نودب اهؤارجإ نكمي مل

 ؟كلذ زوجي لهف ءهيعو دقفي هنأو همسج

 يلاتلابو «ةيحارجلا تايلمعلا ءارجإو جالعلا تارورض نم هنأل ؛ معن باوجلاو

 ناك نإو «يوادتلاو جالعلا ةرورض اهحيبت يتلا تاروظحملا ةمئاق يف جردني هلامعتساف

 دقفك وه سيلو جالعلا ةرورضل دقفلا اذه نأل ؛ ضيرملا دنع لقعلاو يعولا دقف كلذ يف

 .ركسملا لوانتب لقعلا

 :ضيرملا مسج نم يذؤملا وضعلا عطق -7

 هتايحب وأ ضيرملا مسجب هررض ىشخي يذلا وأ «ملؤملاو يذؤملا وضعلا عطق زوجي
 توم ىلإ يدؤي دق يلاتلابو .ضيرملا مسج ءاضعأ ىلإ هاودعو هررض نايرس ببسب
 لاق دقف . ضيرملا نذإ نودب ىتح كلذ زاوجب لاق مزح نبا هيقفلا نإ لب .ضيرملا
 نذإ ريغب ةلكأتم وأ ةعجو ًاسرض علق وأ «ةلكآ اهيف ادي عطق نمف» :- ىلاعت هللا همحر

 .فقوت الو ءؤرب اهل ىجري ال ديلا كلت نأ مكاحلا ملع وأ ةنيب تماق نإف :رظنيف اهبحاص

 هنأل نسحأ دقو ,عطاقلا ىلع ءيش الف .عطقلا الإ اهل ءاود الو .دب الو ةكلهم اهنأو
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 ملألا ديدش ناك اذإ سرضلا يف لوقلا اذكهو .ةاوادملاب كي هللا لوسر رمأ دقو .ءاود

 : ىلاعت هللا لاقو .ىوقتلاو ْربلا ىلع نواعت اذهف .هرومأ حلاصمو هتالص نع هب اعطاق

 .25804ناودُعلاو مثإلا ىلع اونواعت الو ىوقتلاو ٌربلا ىلع اونواعتو»

 ةلكآلا هيف تعقو نإ وضعلا عطقب سأب ال» :ةيفنحلا هقف يف (ةيدنهلا ىواتفلا» يفو

 امل نطبلا قشو .ةلكآلا نم ديلا عطقب سأب الو .ةيجارسلا يف اذك .يرست الئل
 ,(5546)(هبف

 ؟ضيرملا نذإ نود ةيحارجلا تايلمعلا ءارجإ بيبطلل له “7١

 ًاعرش بيبطلل زوجي هنأ «ةقباسلا ةرقفلا يف هانركذ يذلا مزح نبا لوق نم مهفيو
 هذه نمو .اهئارجإ لبق هتقفاوم ذخأ نود ضيرملل ةلجعتسملا ةيحارجلا ةيلمعلا ءارجإ

 وأ ءباصملا مسج نم مهس وأ «يران قلط جارخإ وأ ءوضع رتب ةلجعتسملا تايلمعلا
 كلذ نأل ؛ضيرملا نذإ نود انركذ ام ءارجإ زاج امنإو . كلذ وحنو امد فزني حرج ةطايخ

 الو لاجعتسالا يعدتست ضيرملا ةلاح نأل وأ مزح نبا لاق امك ضيرملل ٌناسحإ
 نذإ ذخأ ىلإ ةجاح ال كلذكو .ءامغإ ةلاح يف ضيرملا نوكي دقو ءراظتنالا لمتحت

 يغبنيف هتلمتحا اذإ امأ .ريخأتلا لمتحت ال يتلا ةلجعتسملا تالاحلا هذه لثم ىف هئايلوأ

 : ةلقملا ءارعل لق ةيلوأا نعيرملا ناذكيا

 :يحلا ةجلاعم يف تيملا ءاضعأ لامعتسا -

 ةينرق عيقرت لثم ضيرملا جالع يف تيملا ءاضعأ لامعتسال ةرورض كانه نوكت دق

 ناكم اهعرزل تيملا ةيلك ذخأب وأ ,.يحلا ىلإ رصبلا ٌدرل ةافولا ثيدح تيم ةينرقب يحلا

 ؟كلذ زوجي لهف «ةفلاتلا ةديحولا يحلا ةيلك

 : ءاهقفلا لاوقأ نم اهيف هركذن امو «ةيلاتلا تارقفلا يف نيبتي باوجلا

 : همرتحتو تيملا ةمرح يعارت ةعيرشلا

 . ةدئاملا ةروس يف ؟ اهمقر ةيآلاو «4 4 ؛ص ء١ ١٠ج (ىلحملا» (5589)

 7322١. ص هج (ةيدنهلا ىواتفلا»
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 للك هللا لوسر نأ  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع دواد وبأ هجرخأ يذلا فيرشلا ثيدحلا

 . يحلا ةمرحك تيملا ةمرح نأل ؛ مثإلا يف ينعي .«ًايح هرسكك تيملا مظع ٌرسك» :لاق
 دقو .ايح ناهي ال امك اتيم ناهي ال هنأ ىلإ ةراشإ هيف : يبيطلا لاق» :هحرش يف ءاجو

 ,©"""2(هتايح يف هاذأك هتوم يف نمؤملا ىذأ :لاق دوعسم نبا نع ةبيش يبأ نبا جرخأ

 اذه ؟تيملل ةناهإ هتايح ذاقنإل يحلا ةجلاعم يف تيملا ءاضعأ لامعتسا يف له نكلو

 : ةيلاتلا ةرقفلا يف هيلع بيجن ام

 ؟تيملل ةناهإ تيملا ءاضعأ لامعتسا يف له -5

 ينعت ال يحلا ةجلاعمل هئاضعأ لامعتسا نإف .«تيملا ةمرح ةعيرشلا ريرقت عمو اذه

 ةتيملا ةأرملا نطب قش زاوج كلذ ىلع لديو .همارتحا بوجو عم ضراعتت الو هتناهإ

 ةلأسملا هذه يف مهلاوقأ نم ءاهقفلا حرص اذهبو ءاهنطب نم يحلا اهنينج جارخإل لماحلا

 يلا .٠ : ىتأي ام

 يح نينج اهفوج يفو ةأرما تتام نإو» :ةيعفاشلا هقف يف «عومجملا» يف ءاج :ًالوأ

 هنألو ؛ًايح نينجلا جرخي قشلا اذهب نأل ؛ هجارخإو اهفوج قش بجو .ةوجرم هتايح
 ءزج لكأ ىلإ رطضملا هبشأف تيملا نم ءزج فالتإب  نينجلا وهو - يح ءاقبتسا

 . 57«اهنينج جارخإل ةتيملا فوج قش زوجي اذكف كلذ هل زوجي هنأو «تيملا نم

 ىلع بلغ نإ مألا نطب قش نأ لمتحيو» : يلبنحلا ةمادق نبال (ينغملا» يفو :ايناث

 يشي هنالوب« زاحف نحس ءاعبأل كيملا قم هرعت فالئإ هنآل ءايحي قيجلا اذ[ فلا

 ظفح نأل ؛ ىلوأ ًايح نينجلا ءاقبإل اهنطب قشي نألف .هنم لاملا جارخإل ةتيملا نطب

 ,©319«لاملا ظفح نم ىلوأ سفنلا

« 

 يف يأ  دلولاو لماح ةأرما تتام ولو» :ةيرهاظلا هقف يف مزح نبال(ىلحملا» يفو :ًاثلا

 هلوقل دلولا جرخيو الوط اهنطب قشي هنإف رهشأ ةتس زواجت دق كرحتي  اهنطب

 . 74ص .,9ج «دواد يبأ نئس حرش دوبعملا نوع» :هحرشو «دواد يبأ ننس» (5190)

 .777-758ص .هج .يوونلل «بذهملا حرش عومجملا» (750941)

 .هه ١ص .؟ج «ينغملا) (؟5195)

 "ه ١



 وهف تومي ىتح لمح هكرت نمو . «ًاعيمج سانلا ايحأ امنأكف اهايحأ نموإ : ىلاعت
 , (05559(سفن لتاق

 هللا همحر  ثيللا يبأ ىواتف يفو» :ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يفو :ًاعبار

 نم اهنطب قشي هنإف .يح اهنطب يف ام نأ ملعو .تتام لماح ةأرما يف - ىلاعت

 يف اذك .«اهنطب قشي يح هنأ مهيأر ربكأ ءاج اذإ كلذكو ءرسيألا قشلا

 , ""69(طيحملاو

 لماحلا ةتيملا نطب قش زاوج يف اهانركذ يتلا ءاهقفلا لاوقأب ةلالدلا هجوو 9 7

 امك زاجف يح ءاقبإل تيملا نم ءزج فالتإ اهيف نأ .هتايح ةوجرملا اهنينج جارخإل
 هعرزو هبلق ذخاك تيملا نم ءزج فالتإ زاوجب لاقي كلذكف .يلبنحلا ةمادق نبا حرص

 سيلو اهنع ًايبنجأ ناسنإلا اذه ناك نإو ,كالهلا نم هذاقنإل يح ناسنإ بلق ناكم

 فوهلملا ةثاغإ نم ربتعي ضيرملا بلق ناكم هعرزو اهبلق ذخأ يأ لعفلا اذه نأل ؛اهدلو

 . «ىوقتلاو ّربلا ىلع اونواعتو» :باب يف لخديف .ةنوعملا ىلإ جاتحملا ةثاغإو

 : ًاتيم ًاناسنإ لكأي نأ رطضملل زوجي 92-5

 ًايمدآ دجوو رطضا نإو» :«بذهملا» هباتك يف يعفاشلا يزاريشلا قاحسإ وبأ لاق
 حيجرت لوقلا اذه يفو .©""1*«تيملا ةمرح نم دكأ يحلا ةمرح نأل ؛هلكأ هل زاج «ًاتيم

 هنأ لوقلا اذهب ةلالدلا هجوو .هلكأ ةحابإب تيملا ةمرح ىلع هتايح ءاقبإب يحلا ةمرحل

 دعت زوجي نلوأ باب نمف «لوبقملا ليلختلاو قطتملا اذه. ىلع ءانب تينلا لكأ زاج اذإ

 نع هل ًاضيوعت وأ كالهلا نم هتايحل ًاذاقنإ ضيرم ناسنإل اهلامعتساو تيملا ءاضعأ ضعب

 .هتيلكو هنيع لثم فلات وضع

 : يحلل تيملا ءاضعأ لامعتسا زوجي :ةصالخلا 2-684

 يتلا ءاهقفلا لاوقأ ىلع قيلعتو بيقعت نم هانمدق اممو .مدقت امم ةصالخلاو

 . ١١"ص ءهج ,مزح نبال (ىلحملا» (1595)

 .١31ص هج (ةيدنهلا ىواتفلا» (5595؟)

 . 786 ص .1ج «عومجملا» هحرش عم يزاريشلل «بذهملا» (؟594)
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 وأ .؛كالهلا نم هتايح ذاقنإل يحلا ناسنإلل تيملا ءاضعأ لامعتسا زوجي هنأ الا

 :هعفدو ضارتعا

 ا ةحابإ ا

 ةيلمعلا لشفتو تيملا وضع هديفي ال دقو ,كالهلا نم وجنيو ضيرملا ل

 . ضيرملا توميو

 ةيفاك يهف « نظلا ةبلغ بابلا اذه يف هيلإ ! روظنملا نأ ضارتعالا اذه ىلع باوجلاو

 :وهو هلوق انلقن دقو ,يلبنحلا ةمادق نبا هب حرص ام وهو اهب زاوجلا مكح ةطانإل

 نإف ًاضيأو .©0”«ايحي نينجلا نأ نظلا ىلع بلغ نإ مألا نطب قشي نأ لمتحيو»
 ةبلغ ققحت «يوادتلاو تاجلاعملا رومأ يفو .تالماعملا يفو عورفلا يف هيلع لوعملا

 يسخرسلا مامإلا لاق امك «يأرلا بلاغ هيف ربتعي هتفرعم ىلإ قيرط ال ام نآألو» ؛نظلا

 ةفرعم ىلإ قيرط ال امم ةماع ةروصب جالعلاو ءاودلاو .59"2(طوسبملا» يف يفنحلا

 عاجن ققحتو «ءضيرملا نم ضرملا ةلازإ يف هريثأتو «هتيلاعف ىدم ةهج نم هتقيقح
 .نيقيلا هجو ىلع هب جالعلا

 :هعفدو رخآ ضارتعا 0١

 هوضع نع يحلا ضيوعت يف تيملا ءاضعأ لامعتسا ةحابإب انلوق ىلع ضرتعي دقو

 ةوجرملا نينجلا سفن نع كالهلا عفد يف يه ءاهقفلا لاوقأ نم هانركذ ام نأب .فلاتلا

 زوجي فيكف «تيملا لكأب هل ةحابإلاب ًاعوج يحلا نع كالهلا عفد يف وأ .هتايح
 عم سايق الإ زاوجلا اذه لهو ؟فلاتلا هوضع نع يحلا ضيوعتل تيملا ءاضعأ لامعتسا

 ؟قرافلا

 .هه ١ص 2 ؟ج «ينغملا» (5595)

 .680ص .4ج . يسخرسلل «طوسبملا» (؟55919)
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 هذُه فالتإ يف بجو اذههلو .اهل ًاعبت سفنلا ةمرحك يحلا ءاضعأ ةمرح نأ باوجلاو
 .صاصقلا رذعت اذإ «ةيدلا» سفنلا فالتإ ىف بجي امك .(«شرألا» ةيدلا ءاضعألا

 فالتإب ديدهتلاك :انجيلم ًاهاركإ ناسنإلا ءاضعأ نم وضع فالتإب ديدهتلا ناك كلذلو

 ش . سفنلا

 : هئاضعأ لامعتسا ىف هتوم لبق تيملا نذإ ذخأ -1

 هتنيب يذلا وحنلا ىلع ءايحألا ةجلاعم يف تيملا ءاضعأ لامعتسا زاوج يحيجرت عمو

 ذخأ طارتشا حجرأ . فلاتلا ههضع نع هضيوعتل وأ يحلا سفن نع كالهلا عفدل يأ

 اذه نأ رابتعاب «جالعلا ضارغأل هتوم دعب هئاضعأ لامعتسا يف هتوم لبق ناسنإلا نذإ

 نذإ ذخأ يغبنيف نذإلا اذه ذخؤي مل اذإو .هتوم دعب هئاضعأ لامعتسا زاوجل طرش نذإلا

 نأل وأ .هلهأ ةفرعم مدعل كلذ رذعت اذإو ,لامعتسالا اذه يف ءايحألا هئايلوأو هلهأ

 .مهنم نذإلا ذخأو هلهأ ةفرعم نيح ىلإ ريخأتلا لمتحت ال تيملا ءاضعأ نم ةدافتسالا

 ةينمضلا تيملا :ةقفاوم رابتعاب وأ «ةرورضلل ةلاحلا هذه يف هئاضعأ لامعتسا زاوج ىرأف

 .تيملاب قحلي ررض نود ىضرملل نوع نم هيف امل لامعتسالا اذه ىلع هتوم لبق

 :يحلا ضيرملل يحلا ءاضعأب عافتنالا - 5١4

 وضعلا اذه ذخأ زوجي لهف ءرخا يح ءاضعأ ىلإ يحلا ضيرملا جاتحي دقو

 ؟ضيرم ناسنإ ةجلاعم يف هلامعتسال هاضرو هتقفاومب يح ناسنإ نم هيلإ جاتحملا

 :نيتلاح نيب قرفن :باوجلاو

 لثم هبحاص توم ىلإ يدؤي بولطملا وضعلا عطق ناك اذإ :ىلوألا ةلاحلا 4

 نم اذه نأل ؛ عوزنملا وضعلا بحاص يضر نإو .ًاعطق زوجي ال اذهف ءهتئر وأ هبلق عزن
 دصقب ناك ولو راحتنا هنأل ؛زوجي ال هسفن ناسنإلا لتقو ءهسفن ناسنإلا لتق ليبق

 .توملا نم هريغ صيلخت

 عوطقملا وضعلا لامعتسال هتوم ىلإ يدؤي ال يح وضع عطق : ةيناثلا ةلاحلا 65

 تفلت يذلاك ؛ كلهي هنإف حيحص وضعب ضوعي مل نإ ضيرم ناسنإ يف فلات وضع لحم
 .هينيع دقف يذلاك وأ .كلهي لقألا يف ةحيحص ةيلكب ضوعي مل نإو .ناتيلكلا هدذنع
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 ىدحإ يف ةفلاتلا ةينرقلا لحم ةحيحصلا ةينرقلا عرز قيرط نع ةحيحص نيعب ضوع اذإو

 هاضرب يح ناسنإ نم حيحص وضع عطق زوجي لهف .هرصب دادرتسا يف لمأ الف « هينيع

 ؟انلثم امك ضيرم ناسنإ جالع يف هلامعتس ال

 هاضرب يح ناسنإ نم وضع عطق زوجي :يأ .باجيإلاب :باوجلاو 265
 ءاضعأ نأل ؛هيف فلاتلا وضعلا لحم ضيرم ناسنإل وضعلا اذه لامعتسال هتقفاومو

 زوجي هفالتإ ىلع ةقفاوملاو لاملا لذب زوجي امكو .لاومألا كلسم اهب كلسي ناسنإلا

 . ءاضعألل ةبسنلاب كلذ

 ؛ عامجإلاب هيلع ءيش ال ,عطقف يدي عطقا لاق ولو» : يناساكلل «عئادبلا» يف ءاج

 بحاصل أقح يأ هل ًاقح تبثت لاومألا ةمصعو .لاومألا كلسم اهب كلسي فارطألا نأل

 يلام فلتأ هل لاق ول امك «نذإلاو ةحايإلاب طوقسلل ةلمتحم تناكف  لاومألا
 ةفويشعلا عطقب ىضري هنأو اميس ال ءوضعلا هنم عوطقملل ةبسنلاب اذهو .5180"2«هفلتأف

 . هتنواعمو ضيرملا ةعفنمل

 لامعتسا زوجي هنأ انمدق دقف .يحلا ناسنإلا مسج يف هلامعتسا زاوجل ةبسنلاب امأو

 لكأ زاوج نم ةيعفاشلا ءاهقف هب حرص ام ىلع ادانتساو ,يحلا ةجلاعمل تيملا وضع
 مسج يف وضع عرز زاوجف اذه زاج اذإف .هسفن نع اعوج كالهلا عفديل تيملل رطضملا

 .ةرورض ةلاح ةلاحلا نأل ؛زاوجلاب ىلوأ  هلكأ ال يحلا

 :هسفن ةجلاعمل ناسنإلا مسج نم ءيش عطق -01

 جاتحا ول امك ءاهجالعو هسفن ةحلصمل ًائيش همسج نم عطقي نأ ناسنإلا جاتحا اذإ

 نييارش عفري نأ جاتحا وأ .هسفن نع ًاعوج كالهلا عفديل اهلكأيل ةعطق همسج نم عطقي نأ

 افلات ًاءزج هب عقريل هدلج نم ةعطق خلس ىلإ جاتحا وأ .هبلق نييارش ةجلاعمل هلجر نم
 ؟كلذ زوجي لهف «عيقرتلا اذه ىلإ جاتحي هدلج نم

 هللا همحر  يزاريشلا قاحسإ وبأ ةيعفاشلا هقف ىف «بذهملا» بحاص لاق 4

 . 7355ص ءالج ,يناساكلل «عئادبلا» (؟5794)

 5 نضل



 ناك نإف ءاهلكأيل هريغ وأ هذخف نم : هسفن نم ةعطق عطقي نأ رطضملا دارأ ول» :- ىلاعت

 .فالخ الب عطقلا مرح دشأ وأ لكألا كرت يف فوخلاك  عطقلا نم يأ  هنم .فوخلا

 : (يناثلا)و «هزاوج : (امهحصأ) ناروهشم ناهجو هيفف الإو هريغو نيمرحلا مامإ هب حرص
 هانزوج اذإو لوألا حيحصلاو . يعفارلا هححصو يربطلا يلع وبأ هراتخا .هزاوج مدع

 محل نم عطقي نأ رطضملل نأ لوقلا اذه نم مهفيف .2"؟9(هريغ ًائيش دجي ال نأ هطرشف

 بهذم يف حصألا لوقلا ىلع عطقلا اذه نم كالهلا شخي مل نإ اهلكأي ةعطق هندب
 . ةيعفاشلا

 اهعضول ضيرملا لجر نم نييارشلا ضعب عطقت وأ عفرت نأ زوجي كلذ ىلع ءانبو
 دلج نم ةعطق خلس زوجي كلذكو ءضيرملا بلقب ةلصتملا ةميلسلا ريغ نييارشلا لحم

 نم ىلوأ هحبق ءافخإو هعيقرتو رهاظ هجولا نأل ؛ههجو عيقرتل هذخف وأ ضيرملا لجر
 . لجرلا

 . 17ص .9ج .(عومجملا» هحرش عم «بذهملا) (75199)
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 زن تبل
 0ا«ث)رو لل نيمار عسر ,رظث)

 :ديهمت 648

 .مهدحو لاجرلا نيبو ,.نهدحو ءاسنلا

 ةأرملا رظنو . سكعلابو اهندب سملو ةأرملا ىلإ لجرلا رظن .سمللاو رظنلاب دارملاو
 .هندب سملو لجرلا ىلإ لجرلا رظنو .اهندب سملو ةأرملا ىلإ

 ءاهقفلا نأل ؛مهدحو لاجرلا نيب سمللاو رظنلا بابلا اذه عيضاوم يف تلخدأ دقو

 .نهدحو ءاسنلا نيب سمللاو رظنلا نع مهمالك دنع مهمكح ىلإ نوليحي

 . هتحابإ وأ هرظح ىدم ةهج نم لجرلا عم ةأرملا مالك بابلا اذه يف مالكلاب ديرأو

 نأ اهتركذ يتلا بابلا اذه عيضاوم ثحبل ًالامكإ امبرو «ةدئافلل ًامامتإ تيأر دقو

 .دارفنالاو ةولخلا ةلاح يف ةأرملا وأ لجرلا ندب فشك ةحابإ وأ رظح ىدم نع ملكتأ

 :ثحبلا جهنم

 ميسقت تيأر . حضاو هجو ىلع هميظنتو ثحبلا ليهست ضرغلو .مدقت ام ىلع ءانبو

 : لاقل لوضتلا ىلإ" تالا ادق

 .ةأرملاو لجرلا نيب سمللاو رظنلا :لوألا لصفلا

 . لجرلاو لجرلا نيب سمللاو رظنلا : يناثلا لصفلا

 .ةأرملاو ةأرملا نيب سمللاو رظنلا :ثلاثلا لصفلا

 .دارفنالاو ةولخلا ةلاح يف ندبلا فشك : عبارلا لصفلا

 . لجرلاو ةأرملا نيب مالكلا :سماخلا لصفلا
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 0 ةشل لسد

 ةرثلو لرل) ع نسل رظنل)
 :ةروعلا يف ديهمت ١

 ةروع ةفرعم ىلإ دنتسي ةأرملاو لجرلا نيب سمللاو رظنلا يف ةحابإلاو رظحلا ثحب

 ادع امو .نيبناجلا نم اهتيؤر مدعو اهرتس مزلي ةروعلا نأل ؛رخآلل ةبسنلاب امهنم لك

 . ضراعل الإ اهتيؤر مدع الو اهرتس مزلي ال ةروعلا

 :ةروعلا فيرعت

 هروهظب قحلي هنأك ءراعلا نم اهلصأو ءرهظ اذإ هنم ايحتسُي ام لك اهنأب ةروعلا تفرع

 ءاهسفن ال اهفشك حبقل حيبقلا وهو ءروعلا نم ةروعلا :مهضعب لاقو .©"''ةمذم وأ راع

 نأل ؛قيقد ريغ مالكلا اذهو .2""')اهمالك عامس وأ اهتيؤر نم داسفلا عقوتل ةروع ةأرملاو

 فالخ ىلع عومسملا مالكلا وأ عامسلا وأ ةيؤرلا تناك اذإ عقوتي ,عقوتملا داسفلا اذه

 .دعب اميف هنيبنس امك عورشملا

 :ةروعلا دودح 5١١6

 نم رخآلل ةبسنلاب ةأرملاو لجرلا نم لكل يهقفلا حالطصالا يف ةروعلا دودح امأ

 .هعضاوم يف دعب اميف - ىلاعت هللا ءاش نإ  هنيبنسف .سمللاو رظنلا ةهج

 : ةيؤرلا ةروعو ,ةالصلا ةروع - 268

 يف نوكت يتلا ةروعلا يه ةرورضلاب تسيل ةيؤرلا ةروع نأ ىلإ هيبنتلا بجيو اذه

 يأ) ةيؤرلا ةروع نأ بلاغلاو .ةالصلا ةحص طورش نم طرشك اهرتس بجيو «ةالصلا

 .١١”ص كج .يدابزوريفلل «زييمتلا يوذ رئاصب») ١9". ص جا ريثألا نبال «ةياهنلا» )77٠0٠١(

 ٠١. "ص لج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا ىلع يواصلا ةيشاحر» (؟1١77)
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 ةأرملل ةالصلا يف ةروعلاف ؛ةالصلا ةروع نم عسوأ يه (اهيلإ رظنلا ىلإ ةبسنلاب ةروعلا
 ةروع امنيب «7'"2لبق نم هانلصف يذلا وحنلا ىلع نيمدقلاو نيديلاو هجولا ادع ام يه

 امك نيديلاو قنعلاو سأرلاك فارطألاو هجولا ادع ام يه ةأرملا مراحمل ةبسنلاب ةيؤرلا

 ءهسملو هيلإ رظنلا هلف اهجوزل ةبسنلاب ةروعب سيل هلك ةأرملا ندب نأ امك .دعب اميف هنيبنس
 . نيمدقلاو نيديلاو هجولا ادع ام يهو هانركذ ام يه ةالصلا يف اهتروع ىقبت امنيب

 :ةروعب سيل ام ةيؤر 9606

 اذه نأ الإ ,هتيؤر زوجت لصألا يف ناك نإو لجرلا نم وأ ةأرملا نم ةروعب سيل امو
 اذهلو .هتيؤر زوجت ال اذه عمو ,ةروعلا نم سيل ندبلا نم وضعلا نوكي دقف «مزالب نيل

 .هيلإ رظنلا زاوجو ةروع سيل  لجرلا وأ ةأرملا ندب وضع يأ  هنوك نيب ةمزالم ال» :اولاق

 مرح اذهلو . ةروعلا ءافتنا عم ةوهشلا ةيشخ مدعب طونم -_رظنلا ةحابإ يأ  رظنلا لحف

 هجو نأ نم مغرلاب يأ  ةروع الو ةوهشلا يف كش اذإ درمألا هجوو ةأرملا هجو ىلإ رظنلا

 يف ةروعب اسيل درمألا هجوو ةأرملا

 :ثحبلا جهنم ل #”6١8هك

 ةقالعلا عونب ددحتي ةأرملاو لجرلا نيب سمللاو رظنلا يف ةحابإلاو رظحلا ىدم نإ
 امك .اهمدعو ةيجوزلا دوجو ةهج نمو ءاهمدعو ةيمرحملا ةبارقلا دوجو ةهج نم امهنيب
 اذه ىدمو ةيمرحملا ةبارقلاب ةقحلملا ةقالعلا دوجوب ةحابإلاو رظحلا ىدم ددحتي

 .قاحلإلا

 .هتجوزو لجرلا نيب سمللاو رظنلا :لوألا ثحبملا

 .همراحم تاوذو لجرلا نيب سمللاو رظنلا : يناثلا ثحبملا

 .اهمراحمب نيقحلملاو ةأرملا نيب سمللاو رظنلا :ثلاثلا ثحبملا

 . يبنجألاو ةأرملا نيب سمللاو رظنلا : عبارلا ثحبملا

 .(5147 دو 5147١( نيترقفلا رظنا (؟١70؟)

 .١18ص .١ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» (7370*)
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 كوزيل ىرملل)

 هتحوزو لجرلا نيب , سمللاو رظنلا

 :©"اسملو ًارظن هتجوز نم لجرلل لحي ام

 ريغب وأ ةوهشب كلذ ناك ءاوس .هسملو هتجوز ندب عيمج ىلإ رظنلا لجرلل لحي

 ىلع الإ 0 مهجورفل مه نيذّلاوإا : ىلاعت لاق امر 2 ليسا ؛ ةوهش
 مه كئلوأف كلذ ءارو ىغتبا نمف ولم نق مهنإف مهئاميأ تكلم ام وأ مهجاوزأ

 رظنلل لالحإ عامجلا لالحإ يف ناكف .سمللاو رظنلا قوف عامجلاو .«"**”4#نوداعلا
 نم لَك هللا لوسر عم لستغت لكك يبنلا جوز ةشئاع تناك دقو . ىلوأ باب نم سمللاو
 لك درجت امل  ناجوز امهنأل  رخآلل امهنم لكل ًاحابم رظنلا نكي مل ولو .دحاو ءانإ
 يدج نع يبأ ينثدح» :لاق ميكح نب زهب نع «يذمرتلا عماج» يفو . هبحاصل امهنم

 نم الإ كتروع ظفحا :لاق ؟رذن امو اهنم يتأن ام انتاروع :هللا لوسر اي تلق :لاق
 , 073(. . . كنيمي تكلم ام وأ كتجوز

 :اهيلإ هوعدي ام اهجوزل ةأرملا يدبت -4

 :اولاق امنإو «هتجوز ندب ىلإ جيزلا رظن ةحابإب لوقلا دنع ةيكلاملا ءاهقف فقي ملو
 هب داطصتو هتدوم يف اهديزيو ءاهيلإ هوعدي ام لك اهجوزل يدبت نأ ةأرملا ىلع بجي»

 ء يسخرسلل «طوسبملا» , 7581-77 ص ,7١ج (« يبطرقلا ريسفت» 260//ص 25ج (ينغملا» ةفقحإ

 س5 ص 25ج «راتخملا ردلا ىلع راتحملا در» .8١١ص هج «عئادبلا» 2ك 44ص .١٠ج

 .759ص 7١2ج .يلحلل «ةيرفعجلا هقف يف مالسإلا عئارش» 17 4ص .*ج «جاتحملا ينغم»

 . [ال-ه نم تايآلا :نونمؤملا ةروس] (7706)

 ءاهرتسن ةروع يأ : ينعي .«رذن امو اهنم يتأن ام انتاروع» : هلوقو . "ص .4ج «يذمرتلا عماج» (؟1705)

 ؟اهرتس كرتن ةروع يأو
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 لح ىلإ ةيكلاملا هلصوأ نإو ار هيف بوغرمو لوبقمو موهفم لوقلا اذهو , "9 يهبلق

 هلاق امو «نيجوزلا نيب ةفلألاو ةدوملا ةمادإ ىف بغري عرشلا نأل ؛ ةجوزلا ىلع بوجولا

 .ًاعرش هيف بوغرملا اذهو قفتي ةيكلاملا

 :7:اهجوز نم ةجو زلل لحي ام 8

 اهنأل ؛ةوهش نودبو ةوهشب هّسم وأ اهجوز ندب عيمج ىلإ رظنلا ةجوزلل لحي كلذكو
 نم لالحإلاب ىلوأ هّسمو هيلإ رظنلاف ءاهئطو نم هنيكمت وهو كلذ نم رثكأ وه ام اهل حيبأ

 . اهئطو

 : جرفلا ىلإ رظنلا 9

 ءامهنيب عامجلا لح نم هانلق امل رخآلا جرف ىلإ رظنلا نيجوزلا نم لكل زوجيو
 نم لكل لح يأ 2" ؟(حرفلا رظن ىتح امهل لحو» :اولاق لقف ةيكلاملا حرص اذهبو

 .هبحاص جرفل رظنلا نيجوزلا

 لك رظن هركي يأ «جرفلا ىلإ رظنلا هركي :اولاقف ةهاركلا ظفل اولمعتسا مهنكل ةيعفاشلاو

 1الى نيشفرلا نم
 هللا يضر  ةشئاع نع «هننس» يف هجام نبا هاور ام جرفلا ىلإ رظنلا ةيهارك ديؤيو

 لَو هللا لوسر جرف تيأر ام وأ ترظن ام» :تلاق اهنأ لكك هللا لوسر جوزو -اهنع

 ,(0011(طق

 .١02٠6ص «.١ج «قاوملا ليلخ رصتخمل ليلكإلاو جاتلا» (؟70)

 ينغم» «8١١ص .هج (عئادبلا) ١148« .١٠ج «طوسبملا» «ه5/نص ."”ج («ينغملا» (7708)

 .754ص «.'؟ج «يلحلل «مالسإلا عئارش» ,.17 4ص .ج «جاتحملا

 . 408-105 ص ."ج «قاوملا ليلخ رصتخمل ليلكإلاو جاتلا» (7704)

 ةياهن» ءهدالص .”ج «ينغملا» ء.8١١ص هج «عئادبلا» 21١ 48ص .١٠ج (طوسبملا» ةفقللا

 . 1" 4ص اج «جاتحملا ينغم» «1960١ص .5ج «يلمرلل (جاتحملا

 . 9١3ص ١1ج «(هجام نبا نئس» (؟١71)
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 ئأ رتشلف هتجوز عامج مكدحأ دارأ اذإ : ىنعملاو 22" (نيريغعْلا درجت نادرجتي الو

 .بابحتسالاو بدنلا هجو ىلع راتتسالاب رمألا اذهو .امهرتسي بوب هتجوزو وه طغتيلف

 درجت امهرتسي امع نيدرجتم ناريصيف ءامهيتروع نع بايثلا ناعزني يأ نادرجتي الو

 , ""5تنيرامحلا يأ نيريعلا

 رتتسيلف هلهأ مكدحأ ىتأ اذإ» : هِي هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نب هللا دبع نعو

 عماجلا» يف ءاج امك يناربطلاو ةبيش يبأ نبا هاورو ء.197ص ءالج .يقهيبلل «ىربكلا نئسلا» (5715)

 .؛ "ص .١ج .يطويسلل «ريغصلا

 . 737/9 ص لج . يوانملا ةمالعلل (ريغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيفر (؟7217)
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 فاشل تعفر
 همراحم تاوذو لجرلا نيب سمللاو رظنلا

 :مراحملا تاوذب دوصقملا ١

 يفو ١9" هتبارقو همحرل هب جورتلا مرحي يذلا وه لاجرلاو ءاسنلا نم مرحملا

 اهنم مرحملا وذو .«اهنم مرحم يذ عم الإ ةأرملا رفاست ال» :فيرشلا يوبنلا ثيدحلا

 نمو معلاو خألاو نبالاو بألاك براقألا نم ديبأتلا هجو ىلع اهحاكن هل لحي ال نم وه

 ”ةيفللا

 مهارجم يرجي

 اهحاكن هيلع مرح نم لك لجرلا مراحم تاوذ : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو

 مألا :بسنلا نم لجرلا مراحم نمف .2©"ةرهاصم وأ عاضر وأ بسنب ديبأتلا ىلع

 . هتحوز مأ : ةرهاصملا نمو .ةعاضرلا نم تخألا : ةعاضرلا نمو .تنبلاو

 : همراحم تاوذ نم لجرلل لحي ام 05

 : ةلبانحلا دنع : ًالوأ

 ابلاغ رهظي اع ىللا همواعيم ارق: مرني نأ لحل دوجن : يلبنحلا ةمادق نبا لاق

 ردصلاك ًابلاغ رتتسي ام ىلإ رظنلا هل سيلو .كلذ وحنو نيمدقلاو نيفكلاو سأرلاو ةبقرلاك

 امك هيلإ رظنلا حيبأف ,نكمي ال ًابلاغ رهظي ام ىلإ رظنلا نم زرحتلا نأل ؛امهوحنو رهظلاو
 «هرظن ىلإ وعدت ال ةجاحلا نأل ؛هيلإ رظنلا حابي ال ًابلاغ رهظي ال امو .هجولا ىلإ حيبأ

 . "7ص .1ج «ريثألا نبال «ةياهنلا» (؟6١1/1)

 .الص كج . يتوهبلل « ىهتنملا حرش» يف هلثمو .ه هه ص 25ج (ينغملا» (؟ا015)
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 تحت ام ىلإ رظنلا مرح امك .هيلإ رظنلا مرحف روظحملا ةعقاومو ةوهشلا هعم نموت الو
 عم لجرلا مكح همراحم تاوذ عم لجرلا مكح نإ :ةلبانحلا نم يضاقلا لاقو .ةرسلا

 : ةلبانحلا هقف يف «ىهتنملا حرشدو .«عانقلا فاشك» يفو .«"'ةأرملا عم ةأرملاو لجرلا

 .("0همراحم تاوذ نم قاسو سأرو مدقو ديو ةبقرو هجو رظن لجرللو»

 :ةيعفاشلا بهذم :ًايئاث - 7١8

 ام ةرهاصم وأ عاضر وأ بسن نم ىثنألا همرحم نم لجرلا رظني ال :ةيعفاشلا دنعو

 يأ هاوس ام رظن ةوهش ريغب هل لحيو .ًاعامجإ كلذ رظن مرحي : يأ ءاهنم ةبكرو ةرس نيب
 : ليقو .- مرحملا رظنل ةبسنلاب ةروعب اسيل ةبكرلاو ةرسلاو  ةبكرلاو ةرسلا نيب ام ادع ام رظن

 نأل ؛ تيبلا لمعو ةمدخلا بايث يأ  ةنهملا بايث يف اهنم ودبي ام رظن هل لحي امنإ
 ةلاح يف اهنم ودبي يذلاو .هيلإ رظنلا ىلإ ةرورض ال ةلاحلا هذه ريغ يف اهنم ودبي ام

 , ""'"ةبكرلا ىلإ لجرلاو «قفرملا ىلإ ديلاو «قنعلاو «سأرلاو .هجولا وه ةنهملا

 : ةيكلاملا بهذم : ثلاث .-4

 فارطألاو هجولا ادع ام يه اهنم مرحم لجر عم ةأرملا ةروع نإ :ةيكلاملا لاقو

 اهتروع ءاضعأ فشك اهيلع مرحيف «(نيلجرلاو «نيديلاو ,قنعلاو ءسأرلا يه فارطألاو)

 هذه ةيؤر اهيبأك اهنم مرحملا ىلع مرحيو .اهاقاسو ءاهرهظو ءاهيدثو ءاهردص : يهو هل

 زوجيف فارطألاو هجولا وهو اهندب نم ةروع سيل ام امأ .هرظنب ذتلي مل ولو ءاضعألا

 مرحيف ء.ءاضعألا هذه ىلإ هرظن يف هل ةذل لوصح ىشخي نأ الإ اهنم اهاري نأ مرحملل

 ةذللا ةيشخل نكلو «ةأرملا قح ىف وأ هقح ىف ةروع ءاضعألا هذه نوكل ال رظنلا هيلع

 ١ ١ , (""؟رظنلا يف

 .5-660ه ؛ص . "حج «ينغملا» (71/11)

 . "ص .7ج (ىهتنملا حرش» 5ص ءالج (عانقلا فاشك» (771)

 ْ . 109ص .7ج «جاتحملا ينغم» .186 ص 25ج («جاتحملا ةياهن» (؟19/19)

' 
 ) )777١ةيشاحدو ريدردلل «ريبكلا حرشلا» 5١٠2ص « ١ج «يواصلا ةيشاحد»و ريدردلل «ريغصلا حرشلا»

 «باطحلل «ليلخ رصتخم حرشل ليلجلا بهاوم» .4١7ص 1١ج «يقوسدلا ج 2١ص6٠٠.

 -ة١4-



 تاوذ نم ةباشلا ةأرملا ىلإ هتمادإو رظنلا دادرت لجرلل زوجي ال :ةيكلاملا لاقو

 هولاق ام اوديق مهنأ ولو ءرذحلاو ةطيحلا ليبق نم - عقاولا يف  مهنم اذهو ."""')همراحم

 .ديق الب لوقلا مهقالطإ نم ىلوأ ناكل .ةذللا لوصح ةيشخب

 لا بهذم :ًاعبار 6

 نم ةنطابلاو ةرهاظلا ةنيزلا عضاوم ىلإ رظنلا همراحم تاوذ نم لجرلل لحي مهدنعو

 ءاهردصو .اهقنعو ءاهنذأو ءاهرعشو ءاهسأرو ءاههجو ىلإ رظني نأ هل لحيف ءاهندب

 .اهرهظ ىلإ رظنلا هل لحي الو .اهمدقو ءاهقاسو ءاهدضعو .اهعارذو ءاهيفكو ءاهيدتو

 ام نأل ؛نيتبكرلاو ,.نيذخفلاو «نيتيلألاو نيجرفلاو نيبنجلا وحن نم امهعبتي امو اهنطبو

 . ةنيزلا عضاوم نم امهب قحلأ امو نطبلاو رهظلا سيلو «ةنيزلا عضاوم وه هيلإ رظنلا حيبأ

 :("؟9ةيفنحلا ةلدأ 5

 : يتأي امب مهبهذمل ةيفنحلا لدتسا

 وأ ٌنهتَلوعُب ءابآ وأ َنهئابآ و أ نهب الإ ّنهتنيز َنيِدْبُي الو» : ىلاعت هلوق : : الوأ

 انلفلا ..نهتاوخأ ينَب وأ ْنهناوخإ ينَب وأ نهناوخإ وأ نهتلوعُب ء ءانبأ وأ ٌنهئانبأ

 ءًاقلطم ةنيزلا ءادبإ نع ءاسنلا ىهن ىلاعت هللا نأ وه ةميركلا ةيآلا هذهب ةلالدلا هجو
 : مهو مرحملا محرلا ووذ مهنم :مو .ةميركلا ةيآلا يف نيروكذملل اهءادبإ لجو زع ىنثتساو

 وه امك ةحابإ رظحلا نم ءانثتسالاو ,ةميركلا ةيآلا يف نيروكذملا ةيقبو ءانبألاو ءابآلا

 .هقفلا لوصأ دعاوق ىف ررقملا

 متاخلاو . نينيعلا يف لحكلا يه : ةرهاظلاو . ةنطابو ةرهاظ : ناعون ةنيزلاو :اولاقو

 .0١60ص .١ج .باطحلل «ليلجلا بهاوم» (7771)

 درو راتخملا ردلا» ,.١17-9١١ص هج «عئادبلا» ءا149ص ١3ج «. يسخرسلل «(طوسبملا» (7777)

 .17"37/ص ."ج (راتحملا

 ريسفت» 0777١0 ص اج «يرشخمزلا ريسفت» ,7/#ص 17ج .صاصجلل «نارقلا ماكحأ» (777)

 ..١؟١ص هج «عئادبلا» 2.١144 ص ١٠2ج «طوسبملا» .7١7ص ءا"ج «يزارلا

 7٠[. ةيآلا :رونلا ةروس] (709/74)

 د ١66٠-



 , "0*7 مدقلاو فكلل باضخلاو .لجرلل ةختفلاو .عبصإإلا يف

 «نذألل طرقلاو ءرعشلل صقعلاو .«سأرلل رال ليلكإلاو ةباصعلا : يه ةنطابلا ةنيزلاو

 , (5729فاسلل لاخلخلاو ىدعاسلل راوسلاو )2 دضعلل جولمدلاو .ردصلاو قنعلل ةدالقلاو

 سيل حابم ةنيزلا سفن ءادبإ نأل ؛اهنيع ال اهعضاوم ةنيزلا نم دارملاو :اولاق مث

 دارملا نأ ملعف «ةأرملا نع بناجألا اهاريو قاوسألا يف عابت ةنيزلا سفن نإف .روظحمب

 ىنثتساو ءاهئادبإ نم عنمو .ًاقلطم ةنيزلا ركذ ىلاعت هللا نإ ثيحو .ةنيزلا عضاوم وه
 اهيعونب ةنيزلا لوانتي ءانثتسالا اذه نإف .ةأرملا مراحم مهنمو ةميركلا ةيآلا يف نيروكذملا

 نم ةنيزلا هذه عضاوم ىلإ همراحم تاوذ نم رظنلا لجرلل لحيف «ةنطابلاو ةرهاظلا
 .ةميركلا ةيآلا يف نيروكذملا نهمراحم يوذل اهؤادبإ نهل لحي امك ,نهنادبأ

 :جرحلا عفرب لالدتسالا :ًايناث

 ةرايزلل ءاسنلاو لاجرلا نم مراحملا نيب ةطلاخملا نأب مهبهذمل ةيفنحلا لدتساو

 عوفرم جرحلاو «جرحب الإ فشكلا نع ةنيزلا عضاوم ةنايص نكمي الف .ةداع ةتباث اهريغو

 . "#9 جرح نم نيّدلا يف مكيلع لعج امو» :ىلاعت لاق .ةيمالسإلا ةعيرشلا يف

 -تيبلا يف ةمدخلا بايث يأ  ةنهملا بايث يف يهو اهيلع ةأرملا مراحم لخدي كلذكو

 اهعوقو ىلإ كلذ ىدأل اهمراحم يوذ نم رتسلاب ةرومأم تناك ولف «ةداع ةرتتسم نوكت الو

 .انلق امك ةيمالسإلا ةعيرشلا يف عوفرم جرحلاو .جرحلا يف

 : ةنتفلا ةلق :ًاثلاث

 ببس نأ ءاهمراحم يوذل  اهعضاوم يأ  ةنيزلا ءادبإ ةحابإ للعم يرشخمزلا لاقو

 يف تعضو امبرو يديألا ُى نسل رابك ميتاوخ يهو .ءاتلاو ءافلا حتفب « ختف» اهعمج ةختفلا (71776)

 . 1١ 8ص ."ج «ريثألا نبال «ةياهنلا» :اهل صوصف ال ميتاوخ يه :ليقو . لجرألا عباصأ

 :جولمدلاو .رعشلا هب عمجي ريس : صاقعلاو .جاتلا ىمسيو رهوجلاب نيزت ةباصع هبش :ليلكإلا (؟777)

 «راتخملا ردلا ىلع راتحملا در» :نذألا يلح :طرقلاو .دعاسلا يلح :راوسلاو .دضعلا يلح

 .751/ص ء5ج

 .[ا/لم ةيآلا : جحلا ةروس] ( 77770

 أه١-



 تامرحملا بئارقلا ةسامم نم ةرفنلا نم عابطلا يف امل مهبناج نم ةنتفلا ةلق ةحابإلا هذه

 . مهيلع

 : حجارلا لوقلا 17

 اهنم رهظي ام الإ همراحم تاوذ ىلإ رظني نأ لجرلل لحي ال :لاق نم لوق حجارلاو
 لحي الو .- اهتيب يف ةمدخلا بايث يأ  ةنهملا بايث يف يهو :يأ ؛.ةنهملا لاح يف

 رهظي يذلاو «ةنهملا بايث يف يهو ةداع اهنم رهظي ام الإ اهمراحم يوذل يدبت نأ ةأرملل
 ىلإ نيديلاو .قنعلاو سأرلاو هجولا» : يه ةيعفاشلا لاق امك ةلاحلا هذه يف ةداع اهنم

 وه هنأب هايإ ًاتعان يقهيبلا مامإلا هيلإ بهذ ام اذهو ,8""©2ةبكرلا ىلإ لجرلاو «نيقفرملا

 ةرح الو ءاهجوز امدعب اهديسل يدبت ال اهنأ حيحصلاو» :- هللا همحر  لاقف .« حيحصلا

 ام نأل ؛هتركذ ام تحجر امنإو .©""9:ةنهملا لاح يف اهنم رهظي ام الإ اهمراحم يوذل

 .هيلإ رظنلل الو هئادبإل الو ءهفشكل ةرورض ال ةنهملا لاح يف رهظي ام ادع

 لجرللو» : هيف ءاح دقف ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشكو ىف ءاج ام لئامي هتححر امو

 : يضاقلا لاق .همراحم تاذ نم قاسو «سأرو  مدقو ديو «ءةبقرو .هجو رظن ًاضيأ

 .©"”«نيقفرملا ىلإ نيديلاو سأرلاك ًابلاغ رهظي ام حابي ةياورلا هذه ىلعو

 :سمللا يف ةحابإلاو رظحلا ىدم 4

 : ةلبانحلا دنع : ًالوأ

 قي اقنأ ددقوتامتلا ةحفانطت ةلملا مامإلا هركو» :«عانقلا فاشك» يف ءاج

 تاوذ ليبقت رفس نم مداقلل سأب الور :اولاق اذه عم مهنكلو . (دلاول هزوجو مرحمل

 .©"«هسفن ىلع فخي مل اذإ مراحملا

 .74١ص ءا"ج «جاتحملا ينغم» (717/78)

 .5 4ص ءالج  يقهيبلل «ىربكلا نئسلا» (77/79)

 . "ص اج «عانقلا فاشك» (717/:)

 .١٠١-4ص 237”ج «عانقلا فاشك» (”7/1)

-1١637- 



 : ةيكلاملا دنع :ًايئاث 48

 لجرلل حابيف  مراحملا نم 208 اوماد ام ءاسنلاو لاجرلا بناج نم يأ , (577(نيبناجلا

 . سكعلابو ةأرملا نم هرظن هل زوجي ام لمه

 : ةيفنحلا دنع :ًاثلاث

 اهمراحم يوذل زاج لئاح ريغ نم مراحملا تاوذ نم هيلإ رظنلا زاج ام لك» :اولاق
 اهلازنإو اهباكرإ ىلإ جاتحيف اهعم رفاسي اهمراحم نم لجرلا نأب اولدتساو .9"2هسم
 ترج سانلا ةداع نأ امكو .ةنتفلا هنم ىشخت الف ةوهشلل نوكي ال ةداع هّسمو ءاهسمو

 نم هرظن مهل حابي امل مهسم كلذكو .ًافطعو مهنم ةقفش مهتانبو مهتاهمأ ليبقت ىلع
 هتنبا سأر لّبق وزغلا نم مدق اذإ ناك لكك يبنلا نأ يور :ًاضيأ اولاقو . مهمراحم نادبأ

 يضر  ةشئاع سأر لّبق  هنع هللا يضر  قيدصلا ركب ابأ نأو « اهنع هللا يضر  ةمطاف

 , 379 اهنع هللا

 يقهيبلا ىور دقف «يقهيبلا مامإلا هاور ؛ةمطاف هتتبا لَك يبنلا ليبقتو -0
 هبشأ ناك ًادحأ تيأر ام :تلاق  اهنع هللا يضر  ةشئاع نينمؤملا مأ نع» - هللا همحر

 ذخأف اهيلإ ماقو اهب بحر هيلع تلخد اذإ تناكو . للك هللا لوسرب ةمطاف نم ًاثيدحو ًامالك

 هديب تذخأف تماقو هب تبحر اهيلع لخد اذإ ناكو .هسلجم يف اهسلجأو اهلّبقو اهديب
 , 072 (هتلبقو

 - ىلاعت هللا همحر  ىور دقف .ًاضيأ يقهيبلا هاور ةشئاع هتنبا ركب ابأ ليبقتو - 1

 فيك :اهل لاقف ىمحلا اهتباصأ دقو ةشئاع ىلع لخد ركب ابأ نأ» : «ىربكلا ننسلا» يف

 .١٠”ص .١ج «يواصلا ةيشاحدو .ريدردلل «ريغصلا حرشلا» (3075)

 . ١١١ ص .هج «عئادبلا» ء49١ص .١٠ج .«يسخرسلل «طوسبملا» (737737)

 .١١١ص هج (عئادبلا» 2.١44 ص . ١٠ج ,يسخرسلل «طوسبملا» (؟785)

 ٠١. ١ص ءالج .يقهيبلل «ىربكلا ننسلا» (77)

١67 



 , 2 (اهدخ لّبقو ؟ةينب اي تنأ

 ةمراتسم اود: لعترلا نيس داون ىلع مهب لالدتسالا  ناخيلام) ناريكلا نانو
 «نيبناجلا نم اهيلإ رظنلاو اهفشك حابي يتلا عضاوملا يف نهمراحمل مراحملا تاوذ سمو
 .هانركذ امك هب اولدتسا ام ةلمج عم ةيفنحلا امهب لدتسا دقو

 :سمللاو رظنلا زاوجل طرتشي ام 7١17

 : يتأي ام همراحم تاوذو لجرلا نيب سمللاو رظنلا زاوجل طرتشيو اذه

 :ةيكلاملا بهذم :ًالوأ

 ةوهشلا عم امأو «ةوهش ريغب وه امنإف مدقت ام عيمج نم هيلإ رظنلا حيبأ ام لك» :اولاق
 لحي ام سمل اهل زوجيو» : اين اولاقو .2©"همأو هتنبا ىلإ لجرلا رظن ىتح عنتممف

 نيب سملاو رظنلا ةحابإل ةيكلاملا دنع طرشلاف .""6ةذل ريغب اهمرحم نم هرظن اهل

 .ةوهش الو ةذل ريغب نوكي نأ همراحم تاوذو لجرلا

 : ةيفنحلا بهذم :ًايناث 4

 هانيب يذلا ليصفتلا ىلع  نهسمو همراحم تاوذ ىلإ رظنلا لجرلل حابي امنإو» :اولاق
 هسفن ىلع ةوهشلا فاخي ناك اذإ امأ .اهيلعو هسفن ىلع ةوهشلا نمأي نأ طرشب .- مهنع

 وه ىهتشا سم وأ رظن ول هنأ هيأر ربكأو هنظ بلاغ ناك وأ «ءسمل وأ رظن اذإ اهيلع وأ

 .ًامارح نوكيف مارحلاب عوقولا يف ًاببس نوكي هنأل ؛كلذ هل لحي الف .يه تهتشا وأ

 يف اهعوقو نم هسفن ىلع ال اهيلع فاخ اذإ سملاو رظنلا نم عانتمالا هيلع بجو امنإو

 زوجي ال مارحلا ىلإ هسفن ضيرعت هل زوجي ال امك هنأل ٍ؛اهّسم وأ اهيلإ رظن اذإ ةوهشلا

 . "5 (اهّسم وأ اهيلإ رظنلاب مارحلل اهضرعي نأ هل

 ٠١. ١ص .الج «يقهيبلل «ىربكلا نئسلا» (؟07)

 .0١0٠6ص .١ج .«باطحلل «ليلخ رصتخم حرش ليلجلا بهاوم» (؟1070)

 3١6. ,؟ك4١؛سص ل٠ ١ج «يقوسدلا ةيشاح»و ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» ةففس#سلا

 «راتحملا درو راتخملا زدلا» غ ١7١ ص هج «عئادبلا» ء94:١صءا ٠ ج « يسخرسلل «طوسبملا) (؟7/9)

 ./ت1/ص ج

 ب ١685-



 : ةيعفاشلا بهذم :ًاثلث

 امهنأل ؛- ةبكرلاو ةرسلا نيب ام ادع ام يأ هاوس ام رظن ةوهش ريغب لحيو» :اولاقو

 .("؛”(مرحملا رظنل ةبسنلاب ةروعب اسيل

 : ةلباتحلا بهذم :ًاعبار

 ةوهشلا مدع نهسم وأ همراحم تاوذ ىلإ لجرلا رظن زاوجل نوطرتشي مهريغك مهو

 وأ .ةوهشب ىثنأو وأ ركذ نم مهركذ مدقت نمم مهنم دحأ ىلإ نطللا مرحيو» :اولاق دقف

 ميرحتلاب ىلوأ وه لب ءرظنلا مرحي ثيح مرحيف رظنلاك سمللاو .ًاضيأ اهناروث فوخ عم
 , ""؛عنظنلاب ذذلتلا ةوهشلا ىنعمو .- ةوهشب سملا عقو اذإ يأ - عقو اذإ رظنلا نم

 : همراحم تاوذ نم لجرلا ىلع رظحي ام

 .سابتلالل 5 روما اذه حضونو . ع ا

 امك فارطألاو) فارطألاو هجولا ادع اموه :روظحملا : ةيكلاملا دنع : ًالوأ 94

 ًارظن همراحم نم لجرلا ىلع روظحملا نوكيف ؛(نالجرلاو ناديلاو قنعلاو سأرلا يه انلق
 زوجي الف .جرفلاو ,ناذخفلاو «ناتيلألاو قاسلاو ,رهظلاو .يدثلاو .ردصلا :وه ًاسملو

 ما الا هله لطول

 : روع هنال ؟ ةنكرو ةرس هيب أنبل هيرعتم ندرظي كلور ةيفاشلا دنع: ناك تالت

 .©"؛9مرحملا رظنل ةبسنلاب ةروعب اتسيل ةبكرلاو ةرسلاو .""*«ًاعامجإ كلذ رظن مرحيف

 .79١ص .7ج (جاتحملا ينغم» (7140)

 ١١-11. ص اج «ىهتنملا حرش» .8ص اج «عانقلا فاشك» (؟1741)

 .ريدردلل «ريبكلا حرشلا» . ١٠١-٠١5 8ص .١حج (يواصلا ةيشاحدو .ريدردلل «ريغصلا حرشلا» (757/45)

 بهاوم»و .١50ص .١ج .قاوملل «ليلكإلاو جاتلا» ١١-0٠١5 ؛ص .١ج «يقوسدلا ةيشاحدو

 .0٠60ص (١ج .باطحلل «ليلجلا

 .1860١ص .5ج «جاتحملا ةياهن» (774)

 .١؟9ص .7”ج (جاتحملا ينغم» (71745)

 ١1ه 6م



 قاسو سأرو مدقو ديو ةبقرو هجو رظن لجرلل حابيا» : ةلبانحلا دنع : اقلاث

 نم ءاضعألا هذه ادع ام سم وأ رظن هيلع مرحي هنأ كلذ ىنعمو ., "15 (همراحم تاذ نم

 عم لجرلا مكح همراحم تاوذ عم لجرلا مكح» : يلبنحلا ىلعي وبأ يضاقلا لاقو

 عم ةأرمللو» :«عانقلا فاشك» يف ءاج امك ءالؤه مكحو .©""؛”(ةأرملا عم ةأرملاو لجرلا

 ا ولو لجرلا ع لجرللو : ةيكرلا تحتو# ةرسلا قوف ام رظن ةملسم عم ةرفاك ولو ةأرملا

 قح يف ناربتعت ةبكرلاو ةرسلا َّنأ اذه نم رهاظلاو .0*""2«ةبكرلا تحتو ةرسلا قوف ام رظن

 ةالصلا يف ةبكرلاو ةرسلا تناك نإو ءامهسم الو امهيلإ رظنلا لحي الف .ةروعلا نم رظنلا

 اروع هياكولل

 تاوذ نم ةأرملا رهظ ىلإ رظنلا لجرلا ىلع مرحي :ةيفنحلا دنع :ًاعبار 92١
 عاضعألا هذه سم مرعب امك .ةبكرلاو ةرسلا نيب ام وهو ءامهعبتي امو اهنطبو .همراحم

 4 . مهراصبأ نم اوُضْعَي نينمؤُملل لق : ىلاعت هلوق مومعب مهبهذمل ةيفنحلا لدتساو
 ةنطابلاو ةرهاظلا ةئيزلا عضاوم ىلإ مراحملل رظنلا رفحي ىلاعت هللا نأ الإ .2":*ةيآلا

 ضغ يقبف ,2*”)ةيآلا * . . .ٌنهئابآ وأ ٌنهتلوعبل الإ ٌنهتنيز نيِدْنُي الو» :لجو زع هلوقب
 ؛لحلا مدعب ىلوأ ٌسملاف رظنلا لحي مل اذإو .هب ًارومأم ةنيزلا عضاوم ءارو امع رصبلا

 .رظحأو رظنلا نم ىوقأ هنأل

 3 اذهو 00 عفادب كلذ 5 ناب رظنلا عقو ا 0

 . "ص .7ج «ىهتنملا حرش» .”ص .ا“ج «عانقلا فاشك» (؟7/46)

 .08 4ص .5ج (ينغملا) (؟51/55)

 .8ص .ا”ج «عانقلا فاشكر (؟17/41/)

 )١744( هال8ص .7ج «ينغملا» .

 ٠"[. ةيآلا :رونلا ةروس] (؟ا/59)

 1١"[. ةيآلا :رونلا ةروس] (؟/80)

 -ا16هك-



 هيبشت الإ سيل راهظلا نأ عم ًاروزو لوقلا نم ًاركنم جوزلا نم لوقلا اذه ىلاعت هللا لعج

 نكي مل سملاو رظنلا مرحم مألا رهظ نكي مل ولو ,ةمرحلا قح يف مألا رهظب ةجوزلا
 نطبلا نأل ؛نطبلا يف ًاضيأ تبث رهظلا يف اذُه تبث اذإو .ًاروزو لوقلا نم ًاركنم راهظلا
 ,2709كلذك نابنجلاو ,رهظلا نم ءاهتشالا ىلإ برقأ نوكيف اهجرف ىلإ برقأ

 :بايثلا ءارو نم ءاضعألا سم 25

 ةرسلا نيب ام يهو اهانركذ يتلا ءاضعألل ةبسنلاب ٌسملاو رظنلا ةمرح نم هانلق امو
 امأ «ةفوشكم ءاضعألا هذه تناك اذإ وه امنإ . ةروع ةبكرلاو ةرسلاو  ةأرملا نم ةبكرلاو

 ءالثم اهلازنإ وأ اهباكرإل اهّسم ىلإ اهمراحم نم لجرلا جاتحاو بايثلاب ةروتسم تناك اذإ
 .هسفن ىلع نمأي ناك اذإ بايثلا ءارو نم اهذخف وأ اهنطب وأ اهرهظ سمي نأ سأب الف

 فاخ اذإف .بوثلا ءارو نم اميس ال ةداع ةوهشلا ثروي ال مراحملا تاوذ سم نأ انركذ امل

 .©"*9سمي ال نأ هيلع ناك سم اذإ اهلوصح هنظ ىلع بلغ وأ ةوهشلا

 :انركذ اميف هلثم لجرلا مراحم نم ةأرملا - ١8

 ليصفتلا ىلع .شسملاو رظنلا نم همراحم تاوذ نم لجرلل لحي ام لك : ةيفنحلا لاق

 رظنلا نم لجرلا ىلع مرحي ام لكو .لاجرلا اهمراحم نم ةأرملل هلثم لحي هانيب يذلا
 .""9لاجرلا اهمراحم نم اهيلع هلثم مرحي همراحم تاوذ نم ّسملاو

 لجرلا رظن مكح همكح لاجرلا نم اهمرحم ىلإ ةأرملا رظن : ةيعفاشلا لاقو - 64

 روظحملاف اذه ىلعو .ةبكرلاو ةرسلا نيب ام ادع ام ةوهش الب هنم رظنتف .ىثنألا همرحم ىلإ

 رظنت نأ اهل لحي ال :ليقو .ةبكرلاو ةرسلا نيب ام وه لجرلا نم هيلإ رظنلا ةأرملا ىلع
 .-تيبلا يف هلاغتشا لاح يف هنم رهظي ام يأ  ةنهملا يف هنم رهظي ام الإ اهمرحم نم

 ندب نم هيلإ رظنلا اهل لح ام سم ةأرملل لحيف «ءسملا ٌلح رظنلا ّلح ىتم :ةفلاخملا

 . ١؟١ص ءهج «عئادبلا» ١44-16٠ ص .١٠ج «طوسبملا» (؟701)

 .١؟١ص هج «عئادبلا» ١-216١ 4ة4ص ١٠2ج «طوسبملا» ةفكق)]

 3 7١؟١ص هج «عئادبلا» ةففح]

 -لاه١ -



 رظنلا يف كلذ اوطرتشا امك .ةوهش نودب ٌسملا نوكي نأ طرشب نكلو .لجرلا اهمرحم

 . ""*9ةوهش الب نوكي نأ طرتشي :اولاقف

 ادع وهو لجر نم لجر ىري امك اهمرحم نم ةأرملا ىرت : ةيكلاملا لاقو 6

 نأ طرشب لجرلا اهمرحم نم هيلإ رظنلا اهل لحي ام سمل اهل زوجيو . ةبكرو ةرس نيب ام

 , 2" رظنلا يف طرش وه امك ةوهش نودب - سمللا يأ كلذ

 مكح :نأ يلبنحلا ىلعي نأ يضاقلا لوق انركذ دقف .ةلبانحلا دنع امأ 5

 مكح نأو .ةأرملا عم ةأرملا مكحو .لجرلا عم لجرلا مكح همراحم تاوذ عم لجرلا

 تحتو ةرسلا قوف ام ىلإ ةأرملا نم ةأرمللو لجرلا نم لجرلل .رظنلا ةحابإ وه ءالؤه
 , "2" 9ةبكرلا

 . لجرلا اهمرحم نم ةبكرلا تحتو ةرسلا قوف ام ىلإ رظنت نأ ةأرملل حابي اذه ىلعو

 هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج دقف ءرظنلا يف مهلوق نم قيضأ سملا يف مهلوق نأ الإ

 يغبني ال :دمحأ لاق .هل لحت ال لجر نطب ىلع اهدي عضت نميف برح لقنو» : ةلبانحلا

 ,(""9(ةرورضلل :دمحأ لاق ؟هردص ىلع اهدي عضت :يزورملا لقنو «ةرورضل الإ

 ؟ةأرملا مراحم مه نم 41

 .همراحم تاوذ نيبو لجرلا نيب سمللاو رظنلا نم مرحيو لحي ام قبس اميف انيب
 نم مهل ةعيرشلا تصخر نيذلا ةأرملا مراحم مه نمف .اهمراحم نم لجرلا نأ رابتعاب

 ؟ةأرملا نع بناجألل هلثم صخرت مل ام مهّسملو مهمراحم تاوذل رظنلا

 ىلع اهحاكن مهيلع مرحي يأ اهل نولحي ال نيذلا مه ةأرملا مراحم نأ : باوجلاو

 نأ شل متن نوكتا لل: ةيرسملا هوو مسالا ةيبنلاو ون .تالاك ا دوال حف

 .ةرهاصملا ببسب وأ «عاضرلا ببسب

 5 ١١7 ص 27ج (جاتحملا ينعغعم)) (؟755)

 ٠١. 56ص ءا١ج «يواصلا ةيشاح) .؟١5هص ١2ج «يقوسدلا ةيشاحو «ريدردلل (ريبكلا حرشلا» (707هه)

 .25585» ةرقفلا (؟/ه5)

 3 جا (عانقلا فاشك» (7701/)

 هم



 :بسنلا نم مراحملا : ًالوأ

 الإ نهتنيز نيدبي الو» : ىلاعت هلوق يف رونلا ةروس يف نوروكذملا مه ءالؤهو

 ٌَنهناوخإ ينَب وأ نهناوخإ وأ َنهتلوعُب ءانبأ وأ ّنهئانبأ وأ ٌنهتلوعُب ءابا وأ َنهئابا وأ نهتلوعبل
 2 ِء 07

 ببسب لاجرلا نم ةأرملا مراحم نإ :نورسفملا لاق دقو ,.""*#0 . . .نهتاوخا ينب وأ

 : 9 يتأي نم مه .هيلع تلد وأ ةميركلا ةيآلا هذه هب تحرص ام ىلع بسنلا

 ءابآو ءابآلا ءابآك ثانإلاو روكذلا ةهج نم ءاولع نإو ءءاسنلا ءابآ :يأ ءءابآلا :ًالوأ

 .هنيبتس امك ةرهاصملاب مراحملا نم مهف نهتلوعب ءابا امأ .تاهمألا

 ثانإلاو روكذلا نم اولزن نإو دالوألا دالوأ مهيف لخديف .ءاسنلا ءانبأ : يأ «ءانبألا :ًايناث

 هنيبنس امك بسنلا ببسب ال ةرهاصملا ببسب مراحم ءالؤهو .نهريغ نم نهجاوزأ
 كعب امين

 .طقف مأل وأ طقف بسأل وأ ءانأو مأل ةوخإ اوناك ءاوس نهناوخإ : ًاثلاث

 .ناوخإلا ينب ينبك ثانإو ناركذ نم اولزن نإو نهناوخإ ونب :ًاعبار

 .تارخألا تاني تك كانزوجت ارك وقتنا قرون روق رخل اب.” اهنا

 امهنأل ؛ةميركلا ةيآلا يف اوركذي ملو بسنلا نم مراحملا نم امهو لاخلاو معلا :ًاسداس

 لاق ابأ ىمسي دق معلاو . نيدلاولا ةلزنمب سانلا دنع امهو ,«نيدلاولا ىرجم نايرجي

 نم نودبعت ام : هينبل لاق ذإ ,ثوملا َبوقعي ٌرضح ذإ ءادَهُّش ُمتنك مأ» : ىلاعت
 « . . .قاحسإو ليعامسإو َميهاربإ كئابآ هْلإو كهلإ ُدبعن :اولاق ,يدعَب
 توقعي قبل ملا ةاك ليغاهسإو: 1*"ةيآلا

 .[" ١ ةيآلا :رونلا ةروس] (717/648)

 «يسولآلا ريسفت) 171/77 ص 7١2ج (يبطرقلا ريسفت» 235١ 5ص ءا7ج «يزارلا ريسفت» (70759)

 . "87ص 57ج .ناخ نسح قيدص :فيلأت «نآرقلا دصاقم يف نايبلا حتف» «1 48ص كج

 .[ ١137 ةيآلا :ةرقبلا ةروس] (7070)

 ه9



 : عاضرلا ببسب مراحملا 4

 نإ مث» : يسولآلا «ريسفت» يف ءاج .عاضرلا ببسب نونوكي دق ةأرملا مراحمو

 ةهج نم نوكت بسنلا ةهج نم نوكت امك مراحملل ةنيزلا ءادبإل ةحيبملا ةيمرحملا

 ةيمرحملا نأل ؛2©"«عاضرلا نم نهئانبأ وأ نهئابآل نهتنيز نيدبي نأ زوجيف ءعاضرلا
 هذه فارطأل ةبسنلاب ديبأتلا ىلع حاكنلا عنمت بسنلا ببسب ةيمرحملاك عاضرلا ببسب

 هللا همحر  لاقف ةيآلا هذه رسفي وهو صاصجلا مامإلا هيلإ راشأ ام اذهو .ةيمرحملا

 ًاميرحت نهحاكن مهيلع مرحي نيذلا مراحملا يوذ ءابآلا عم ىلاعت هللا ركذ امل» :- ىلاعت
 ةأرملا مأ لثم مهمكح همكحف مهتباثمب ميرحتلا يف ناك نم نأ ىلع كلذ لد .ًادبؤم

 .9'""2(مهوحنو عاضرلا نم تامرحملاو

 :بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي

 ىنعمو .بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي :ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا يف ءاج دقو

 ءاج دقف « عاضرلا ببسب ًاضيأ نونوكي بسنلا ببسب نونوكي امك ةأرملل مراحملا نأ كلذ

 اخأ حلفأ نإ :تلاق  اهنع هللا يضر - نينمؤملا مأ ةشئاع نع (يراخبلا حيحص) ىف

 نأ تيبأف ,باجحلا لزن نأ دعب ةعاضرلا نم اهمع وهو اهيلع نذأتسي ءاج سيَعُق يبأ
 ىور دقو .©97«هل نذا نأ رمأف تعنص يذلاب هتربخأ كي هللا لوسر ءاج املف هل نذآ

 نم اهمع نأ هتربخأ اهنأ ةشئاع نع ءةورع نعو :هظفلو ملسم مامإلا ثيدحلا اذه

 يبجتحت ال :اهل لاقف ِةْلَذ لوسرلا تربخأف .هتبجحف اهيلع نذأتسا حلفأ ىمسي ةعاضرلا

 .9"2(بسنلا نم مرحي ام ةعاضرلا نم مرحي هنإف ءهنم

 :بسشلا نم اهمراحم لثم عاضرلا نم ةأرملا مراحم 0١-

 بيسب ةأرملا مراحم نأب .ةنسلاو نارقلا هيلع لد ام نيعبتم .ءاهقفلا حرص دقو

 . 47١ص .18ج («يسولآلا ريسفت» (؟751)

 .1”7١7ص .7ج .صاصجلل «نآرقلا ماكحأ» (777)

 .١19ص «9ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص)» (1171)

 . 75ص .١٠3ج (يوونلا حرشب ملسم حيحص)» (71/54)

 توك قو



 عاضرلا نم اهمراحمل اهتنيز يدبت نأ اهل زوجيف ,بسنلا نم ةأرملا مراحم لثم عاضرلا
 نم اهمراحمل لحي ام اهندب نم رظنلا مهل لحيو .بسنلا نم اهمراحمل اهتنيز يدبت امك

 :مهلاوقأ نمف ءاهندب ىلإ رظنلا نم بسنلا

 نم هتخأب لجرلا رفاسي نأ سأب ال :كلام نع» :ةيكلاملا ءاهقف لاق 5

 رونلا ةيآ يف نيروكذملل ركذ ام لثم مهل عاضرلاب ةأرما عم ةيمرحم مهل نيذلاف « عاضرلا

 نهل ام لثم نهنادبأ نم مهل ءادبإلاو ودبلا زاوج نم اهل نوكيو .؛مراحملا محر يوذ نم
 نم ةأرملا ىرتو» :ًاضيأ اولاقو .©"*«ةيآلا يف نيروكذملا اهمراحم يوذ ىلإ ةبسنلاب

 ,""9(هلثم عم لجرك عاضر نم ولو مرحملا

 نيب ام ةرهاصم وأ ,عاضر وأ .بسنب همرحم نم رظني الو» : ةيعفاشلا لاقو -

 ال ثيح هاوس ام رظن لحيو ءاعامجإ كلذ رظن مرحيف .ةروع هنأل ؛ةبكرو ةرس
 , 270239 (ةوهش

 نم مرحيو» : يك يبنلا لوقل عاضرلاب ةيمرحملا كلذكو :ةيفنحلا لاقو 14
 نب حلفأ نإ : هللا لوسر اي» :تلاق اهنأ ةشئاع ثيدحلو ؛««بسنلا نم مرحي ام عاضرلا

 كمع هنإف .حلفأ كيلع جليل : يك لاقف . لضف بايث يف انأو يلع لخدي سيعق يبأ
 .طشتمت يهو ةملس مأ تنب بنيز ىلع لخدي ناك ريبزلا نب هللا دبع نإو .«ةعاضرلا نم

 يف اولاق امك .ةعاضرلا نم هتخأ تناكو يلع يلبقأ :لوقيو اهسأر نورقب ذحأيف

 سملا لح يف كلذكف ؛ةمرحلا مكح يف بسنلاك لعج امل عاضرلا نألو :مهلالدتسا
 , 87140 ظنلاو

 تاذ نم قاسو سأرو مدقو ديو ةبقرو هجو رظن لجرلل حابي : ةلبانحلا لاقو 2 65
 ةرهاصمو عاضرك حابم ابيبسب وأ .هتحأو همأك بسنب ذأ هيلع مرحت نم يهو .مرحم
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 , ""*)هتجوز مأو .هنبا ةجوزو هيبأ ةجوزو ءعاضر نم هتخأك

 : ""”)ةرهاصملا ببسي مراحملا 55

 لثم .ديبأتلا هحو ىلع اهحاكن مهيلع 0 نيذلا مه ةرهاصملا بيسب ةأرملا مراحم

 بألا ةجوزل ةبسنلاب ةرهاصملاب مرحملاف , 9"""2ةجوزلا مأو .نبالا ةجوزو «ءاسنألا ةجوز

 دقو .جوزلا وه ةجوزلا مأل ةبسنلابو .هوبأ وه نبالا ةجوزل ةبسنلابو ءاهريغ نم هنبا وه

 ءابآ وأ نهئابآ وأ َنهتلوعُبل الإ نهتنيز َنبِدبُي الو» :رونلا ةروس ةيآ يف ىلاعت هللا ركذ
 ةأرملا مراحم نم نهتلوعب ءانبأو نهتلوعب ءاباو . * . . .ّنهتلوعُب ءانبأ وأ نهئانبأ وأ نهتلوعب

 ةنيزلا ءادبإ قح يف ًاعيمج مهاواسو نهئانبأو نهئابا عم ىلاعت هللا مهركذ دقو .ةرهاصملاب
 1 ديك

 رظنلا ةهج نم عاضرلا وأ .بسنلاب اهمراحم لثم ةرهاصملاب ةأرملا مراحمف 17

 : مهلاوقأ نمف .ءاهقفلا

 : ةيفنحلا لاوقأ نم 4

 مكح يف بسنلاك لعج امل عاضرلا نألو» : ةيفنحلا هرثق نم (طوسبملا» يف ءاج

 ىلاعت هللا نأل ؛ةرهاصملاب ةمرحملا كلّذكو .رظنلاو سملا لح يف كلذكف .ةمرحلا

 11 علا د مت ل بالتلي
 . . . لجرلا نم لجرلا رظنيو» :ةيفنحلا هقف يف («راتحملا درو راتخملا ردلا» يفو

 رظني «ةرهاضملاو ةعاضرلاك ببس وأ بستب أدبأ اهحاكت هل لجيي آل نم ىهو + همرحم ةرمو

 ./نض جا ( ىهتنملا حرش (؟ا059)

 :رهصلاو .راهصأ ًاعيمج نيجوزلا لهأل لاقي دقو «ةأرملا تيب لهأ مهو .راهصأ هعمج رهصلا (91/00)

 «رئاصبلا» . "7ص جا «ريثألا نبال (ةياهنلا» : اهيخأو اهيبأك ةجوزلا لبق نم ناك نم وهو نتخلا

 . 28ص 25ج «دواد يبأ نئس حرش دوبعملا نوع» . 454 ص .”ج , يدابوز ريغلل

 . 7ص ءالج ( ىهتنملا حرش» (7010)

 . 055 ص ."5ج «ينغملا» (5//30)

 1 ١6٠١ ص كمل ١ ج «طوسبملا» ةقففس]
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 دضعلاو قاسلاو ردصلاو هجولاو سأرلا ىلإ
 , 7919 (اضيأ اهتوهشو هتوهش نمأ نإ

 : ةيكلاملا لاوقأ 8

 .ريغ اهنبا وأ ءاهمأ جوزك رهصب ولو مرحم لجر عم ةرح نم ةروعلاو : ةيكلاملا لاقو

 ,460«ذزجلب مل نإوت قاس الوب يدن الوب رهظ الو راد ىطن رومي الق :ءةفارطألاو دةجولا

 : ةيعفاشلا لاوقأ نم 3

 ةرهاصم وأ عاضر وأ بسنت نم ىئنألا همرحم نم لحفلا رظني الور : ةيعفاشلا لاقو

 , 27990 (هاوس ام رظن ةوهش ريغب لحيو .ًاعامجإ كلذ مرحي : يأ .ةبكرو ةرس نيب ام

 : ةلبانحلا لاوقأ نم

 .همراحم تاوذ نم قاسو مدقو ديو ةبقرو هجو رظن ًاضيأ لجرللو» : ةلبانحلا لاقو

 (هيبأ ةجوزو هتجوز مأو عاضر نم هتخأك ةرهاصمو ويففف]

 . 751/756 ص .5ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» (؟0174)

 .؟4١5؛ص ؛ ١ج «يواصلا ةيشاحوو .ريدردلل «ريغصلا حرشلا» ةففقكلا

 .1؟94ص .ج «جاتحملا ينغم» (91/77)

 .الص .7”ح (ىهتنملا حرشاو ."كص كج «عانقلا فاشك» (73771)
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 كلاثل) تعب

 ةأرملا نيب سمللاو رظنلا
 اهمراحمب نيقحلملا نيبو

 :ثحبلا جهنمو ديهمت ©9305

 ام وأ :ىلاعت هلوق ىلإ . . .ّنهئابآ وأ َنهتِلوُعبل الإ نهتنيز نيدبُي الو» : ىلاعت لاق
 ىلع اوُرَهظَي مل نيذّلا لْفطلا وأ لاجّرلا نم ةّبْرإلا يلوأ ريَغ َنيعباَتلا وأ « َنهّناميأ تَكَلَم 000 2 هَ ع ِ نه تر 2 ا 00
 , 270« ءاسّنلا تاروغع

 اهتنيز ءادبإ ةأرملل حابي فانصأ ةثالث دوجو ىلإ ريشت اهانركذ يتلا ةميركلا ةيآلاو

 ةثالثلا فانصألا ذهو . مراحملا ةيقبو ءابآلاو جاوزألا ىلإ اهتنيز ءادبإ اهل حابي امك . مهل

 :يه

 :ةهلاوبا تكل امد الرأ

 .لاجرلا نم ةبرإلا يلوأ ريغ نوعباتلا :ًايناث

 .ءاسنلا تاروع ىلع اورهظي مل نيذلا لفطلا :ًاثلاث

 نمو .فنص لك نم دوصقملا نايبو .ةثالثلا فانصألا هذه نع مالكلا نم دب الف

 .اهسم وأ ةأرملا ىلإ رظنلا رظح وأ ةحابإ ةهج نم مراحملاب مهقاحلإ ىدمو هتحت جردني

 : يلاتلا وحنلا ىلع بلاطم ةثالث ىلإ ثحبملا اذه مسقن اذه ىلعو

 .نهناميأ تكلم ام :لوألا بلطملا

 .لاجرلا نم ةبرإلا يلوأ ريغ نوعباتلا : يناثلا بلطملا

 .ءاسنلا تاروع ىلع اورهظي مل نيذلا لفطلا :ثلاثلا بلطملا

 .["1 ةيأآلا :رونلا ةروس] (؟7ا/ا/8)

 -١55ا-



 نهناميأ تكلم ام

 :ديهمت - 737*

 ةيعورشملا هذه ىلع ةيوبنلا ةنسلا تّلدو .قرلا ةيعورشم ىلإ ميركلا نآرقلا راشأ
 ةحابإلا هذهب ذخألاو ةحابإلا يه هل ةيعورشملا ةجرد نأو «كلذ ىلغ نوملسملا عمجأو

 ةيعرشلا برحلا قرلا ردصمو .هلوخي نم وأ  ةيمالسإلا ةلودلا سيئر  مامإلل كورتم

 رافكلا عفد برحلا هذه روص نمو «ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةررقملا اهطورشب ةيمالسإلا

 شيج نم عقو اذإف .هللا ضرأ يف هنيكمتل وأ ,مالسإلا نع ًاعافد وأ «نيملسملا دالب نع
 ّنملا الو مهتادافم ري ملو .مهقاقرتسا مامإلا ىأرو نيملسملا ديب ىرسأ رفاكلا ودعلا

 ءالؤه رابتعاب يمالسإلا شيجلا نم نيدهاجملا ىلع مهمسقو ىأر ام هل ناك .مهيلع

 نيدهاجملا ىلع مهتمسقب ىرسألا ءالؤهو .برحلا مئانغ نم ةمينغ نيقرتسُملا ىرسألا

 ءاسنلا ىلإ مهتيكلم لقتنت دقو .نوثرويو نوعابي ,نيدهاجملل نيكولممو ءاقرأ نوريصي
 ةمكح امأ .ءاسنو لاجر مهيف نوكي دقو .4 ٌنهْئاميأ تكلم ام» نم نونوكيف تاملسملا
 ليبس يف داهجلا نع مالكلا دنع  ىلاعت هللا ءانثاوإ د دفن امف ةتساسف قرلا ةيفورشم
 . هللا

 : 4 ٌنهناميأ تكلم ام9» ب دوصقملا 45

 ًاديبع يأ - ًاثانإو اروكذ قيقرلا نكلمتي نأ تاملسملا ءاسنلل زوجي هنأ فورعملا نم

 الاجر اوناك ءاوس قيقر نم هنكلمي ام .4ْنهناميأ تكلم ام وأ» سم نوصي عخادإو
 مهنم روكذلا قيقرلا كلمنا نهل زوجي تاملسملا ءاسنلا نأل اكوا راق فاسو

 َتَكَلَم ام وأ . . .َنهتلوغبل الإ ! ٌنهتنيز نيدبُي الو» :ةيآ نإ ثيحو .انلق امك ثانإلاو
 ,ةيآلا يف نيروكذملا نهمراحملو نهتلوعبل ءاسنلا ةنيز ءادبإ ةحابإ تدافأ 4 ٌنهْناميأ
 نيدبي نأ تاملسملا ءاسنلل زوجي لهف .4 ٌنهئاميأ َتَكَلَم ام وأ» :نهيلع تفطعو

 ءاسنلا مراحم هيلإ رظني نأ زوجي ام ىلإ ديبعلا ءالؤه رظني نأو ,نهئامإو نهديبعل نهتنيز
 نأ مأ ؟4َنهناميأ تكلم ام وأ» : ىلاعت هلوق مهلمشي اهديبع نأ ةجحب بسنلا نم
 ءاسنلا نهكلمت يتاللا ءامإلا 4َنهناميأ تكلم ام وأ» :ىلاعت هلوقب ددصقملا
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 زوجي الو مهل ةنيزلا ءادبإ زوجي ال يلاتلابو ديبع نم هنكلمي ام لمشي الف «تاملسملا

 بنل نيمايب سجال دل ذايب مدل رضا ىذإإ للشاي
 تكلم ام وأ» : ىنعم يف نيرسفملا لاوقأ نايب دعب فرعي كلذ ىلع باوجلا

 .اهنم حجارلا نايب مث .ءاهقفلا لاوقأ نايب مث ,4نهناميأ

 : «نهناميأ تكلم ام وأ» : ىنعم يف نيرسفملا لاوقأ

 :«يربطلا ريسفت رصتخم» نم : ًالوأ

 , 2"تاكرشملا ءامإلا نم يأ 4 ٌنهئاميأ تكلم ام وأ# : ىلاعت هلوق

 : يي هم مْرْلا ريسفت» نم :ًايناث 6ك

 رئارحلا نم نهتمدخو نهتبحص يف نم «نهناميأ تكلم ام وأ# ب ىنع هنأ رهاظلاو
 تكلم امإ» :ليقو .ضعب ىلإ نهضعب رظن لح يف ءاوس نهلك ءءاسنلاو ءامإلاو
 رظنلا تحابأ اهنأ  اهنع هللا يضر - ةشئاع نعو .ًاعيمج ثانإلاو روكذلا مه 4 ٌَنهناميأ

 نعو .رح تنأف تجرخو ربقلا يف ينتعضو اذإ كنإ :ناوكذل تلاقو ءاهدبعل اهيلإ

 اذهو : يرشخمزلا لاق .ءامإلا اهب دارملا نإف رونلا ةيأ مكنرغت ال :لاق بيسملا نب ديعس
 ايصخ اهنم' يدجالا ةلرتمب ةارملا دبع نأل «عيشنلا وه بيسعلا نيديعتس لوق' قآ

 .للحف وأ ناك

 ١ (يزارلا ريسفت» نم : اثلاث 817" :

 ءءامإلاو ديبعلا لمشي ةميركلا ةيآلا رهاظ 4 نهناميأ تكلم ام وأ» :ىلاعت هلوق

 يف نهيلع سأب ال هنأ معزو ءاهرهاظ ىلع ةميركلا ةيآلا ىرجأ نم مهنمف ءاوفلتخاو

 مأو ةشئاع نع يورم وهو ,نهمراحم يوذل نرهظُي ام نهتنيز نم نهديبعل نرهظُي نأ

 . 3797-7 ١ ص ."ج «فاشكلا» ب فورعملا «يرشخمزلا ريسفت» (؟70/80)

 , 7١07-73١8 ص 77ج (يرشخمزلا ريسفت» (7781)
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 سنأ ىور امب اوجتحا امك .رهاظ وهو .ةيآلا هذهب اوجتحاو . امهنع هللا يضر ةملس

 اهيلعو ءاهل هبهو دق دبعب  اهنع هللا يضر  هتنبا ةمطاف ىتأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ»

 ىأر املف ءاهسأر غلبي مل اهلجر هب تطغ اذإو اهلجر غلبي مل اهسأر هب تعنق اذإ بوث

 .(كمالغو كوبأ وه امنإ .سأب كيلع سيل هنإ :لاق اهب ام ِهلك هللا لوسر

 نبا لاقو .اهيلإ رظني دبعلاو طشتمت تناك  اهنع هللا يضر  ةشئاع نأ يورو

 ىلإ رظني ال دبعلا نإ :بيسملا نب ديعسو «نيريس نباو .نسحلاو .دهاجمو .دوعسم

 هللا همحر لاق ءالؤه ةجح يزارلا ركذ نأ دعبو .ةفينح يبأ .وق وهو .هتالوم رعش
 .ءامإلا «ٌنهناميأ تكلم ام وأ# : ىلاعت هلوق نم دارملا نأ رهل» اذه تبث اذإ :- ىلاعت

 . ةييلا ركاعو نبا ريسفت) نم :اعبار 94

 «نيكرشملا ءاسن نم ينعي :ريرج نبا لاق «نهناميأ تكلم ام وأ# :ىلاعت هلوقو

 .بيسملا نب ديعس بهذ هيلإو ءاهتمأ اهنأل ةكرشم تناك ولو اهل اهتنيز رهظت نأ زوجيف

 اولدتساو ءءاسنلاو لاجرلا نم اهقيقرل اهتنيز رهظت نأ اهل زوجي لب :نورشكألا لاقو
 دبعب  اهنع هللا يضر  ةمطاف ىتأ دلك يبنلا نأ سنأ نع دواد وبأ هاور يذلا ثيدحلاب

 نأ الإ .«يزارلا ريسفت» نم هانلقن اميف هانركذ دقو ثيدحلا رخآ ىلإ ...اهل هبهو دق

 .رخآلا ىلع نيلوقلا دحأ حجري مل ريثك نبا مامإلا

 : "9 (يبطرقلا ريسفت» نم :اسماخ 8-8

 ةعامج لوق وهو «تايباتكلاو تاملسملا ءامإلاو ديبعلا لمشي ةميركلا ةيآلا رهاظ

 نبا لاقو .- امهنع هللا يضر  ةملس مأو ةشئاع بهذم نم رهاظلا وهو .ملعلا لهأ نم

 :بيسملا نب ديعس لاقو .هتالوم رعش ىلإ  دبعلا  كولمملا رظني نأ سأب ال :سابع
 .ديبعلا اهب نعي ملو .ءامإلا اهب ىنع امنإ 4 َنهناميأ تكلم ام وأ» :ةيآلا هذه مكنرغت ال

 ركذ مث .ءاطعو دهاجم لوق وهو هتالوم رعش ىلإ كولمملا رظني نأ هركي يبعشلا ناكو
 يضر  ةمطاف هتنبا ىلإ ِةْك هللا لوسر هبهو يذلا دبعلا يف سنأ ثيدح يبطرقلا مامإلا

 . 386 ص 2" ج (ريثك نبا ريسفتا (717287)

 . 77-7731 سص ١١2ج (يبطرقلا ريسفت) (7178)

 - ا5ا/-



 .«يزارلا ريسفت» يف ءاج ام انلقن يف هانركذ دقو . اهنع هللا

 : "9 (يفسنلا ريسفت١» نم شذا 5 "1

 .ًالحف وأ انيئع وأ ناك ًايصخ ءاهنم عضاوملا هذه

 : 35 (صاصحلا 1 مشت نم :ًاعباس 05

 نأ :ةشئاعو .ةملس مأو .سابع نبا هلوأت «نهناميأ تكلم ام وأ» : ىلاعت هلوق

 .نيريس نباو ,.نسحلاو .دهاجمو .دوعسم نبا لاقو .هتالوم رعش ىلإ رظني نأ دبعلل

 (ةيفنحلا يأ) انباحصأ بهذم وهو ءهتالوم رعش ىلإ رظني ال دبعلا نإ :بيسملا نباو
 نأل ؛ءامإلا ىلع «نهناميأ تكلم ام وأ» : ىلاعت هلوق اولوأتو «مرحم اذ نوكي نأ الإ

 . ءاوس ميرحتلا يف رحلاو دبعلا

 :("0(يسولآلا ريسفت» نم :ًانماث 2-01

 ولو - تاكولمملا ءسنلا يأ  ءامإلا نم : يأ 4نهناميأ تكلم ام وأ» : ىلاعت هلوق

 نعو .- هنع هللا يضر  ةفينح يبأ بهذم اذهو .بناجألاك مهف ديبعلا امأو «رفاوك
 نأب يسولآلا للعو . لبق نم ديعس نع هانلق ام هنع يسولآلا ركذو - بيسملا نب ديعس

 ام يسولآلا ركذ نأ دعبو .مهيف ةققحتم ةوهشلاو .مراحم الو ًاجاوزأب اوسيل لوحف ديبعلا

 :- هللا همحر لاق .ةلأسملا هذه يف نيعباتلاو ةباحصلا ضعبل لاوقأ نم لبق نم هانركذ

 نكلم ام وأ# :ىلاعت هلوق يف ىئثنألاو ركذلا نيب قرفلا مدع ةيآلا رهاظ هيضتقي يذلاو

 رصخأ هنإف «نهئامإ وأ» :ليقل ةصاخ ثانإلا دارملا ناك ول هنألو ؛«ام» مومعل *« نهناميأ

 مدعب لوقلا يوق كلذ ىلإ  ةمطاف دبع ربخ يأ  ربخلا مص اذإو ءدوصقملا يف ّصنو
 يف ليق ام نسحأو ,بعص موهفملا اذه نم صلختلاو .ءامإلاو ديبعلا نيب قرفلا

 .١4١ص 237ج «يفسنلا ريسفت) 27785

 .”8١ص «صاصجلل نارقلا ماكحأو ب فورعملا وهو «صاصجلا ريسفت» (707/86)

 . ١-1١55 43ص .8١1ج (يسولآلا ريسفت» (7078)
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 يأ .ًايبص ناك هيف دراولا مالغلا نأ  اهنع هللا يضر ةمطاف دبع ثيدح نع باوجلا

 .هب ةقيقح صتخت (مالغلا» ةملك ذإ ءًايبص ناك هتنبا ىلإ لكي هادهأ يذلا دبعلا نأ

 .هل ةنيزلا ءادبإ زوجي ءريغص يبصلاو

 :(9نآرقلا دصاقم يف نايبلا حتف ريسفت» نم :ًاعسات - 7311

 قرف ريغ نم ءامإلاو ديبعلا لمشي ةيآلا رهاظ 4«نهناميأ تكلم ام وأ» : ىلاعت هلوق

 مأو ؛ةشئاع تبهذ هيلإو ملعلا لهأ نم ةعامج لاق هبو «نيرفاك وأ نيملسم اونوكي نأ

 ىنع امنإ ةيآلا هذه مكنرغت ال :بيسملا نب ديعس لاقو .كلامو « سابع نباو عةملس

 . خلا . . .(ديبعلا) اهب نعي ملو (ءامإلا) اهب

 :("0يكلاملا يبرعلا نبال نآرقلا ماكحأ نم :ًارشاع 74

 :نالوق هتديس نم دبعلا ىري اميفو .«نهناميأ تكلم ام وأ» :ىلاعت هلوق

 :(20(نارقلا لالظ ريسفت» نم :رشع دحأ 6

 روكذلا نمو : ليقو .طقف ثانإلا : ليق « ٌنهناميأ تثكلم ام وأ» :ىلاعت هلوق

 ؛ ىلوأ - طقف ثانإلاب دارملا يأ  لوألاو .هتديس ىلإ هتوهش دتمت ال قيقرلا نأل ؛كلذك

 نم ةرتف يف صاخ عضو نم هل نكي امهم ناسنإلا ةوهش هيف جيهت ناسنإ قيقرلا نأل
 .نامزلا

 :«ٌنهناميأ تكلم ام وأ» :ىلاعت هلوق يف ءاهقفلا لاوقأ 5

 : ةلبانحلا لوق :ًالوأ

 هتالوم نم  قاسلاو سأرلاو مدقلاو ديلاو ةبقرلاو هجولا يأ - كلذ رظن ةأرما دبعل حابي

 .*"017ص .5ج «نآرقلا دصاقم يف نايبلا حتف» (؟7/417)

 . 50١"1ص ءا"ج .يكلاملا يبرعلا نبال «نآرقلا ماكحأ» (77/84)

 5 45ص «سداسلادلجملا ءبطق ذيس موحرملل «نارقلا لالظ يف)) ةفكيحلا

-1١59- 



 .("5"هنم اهزرحت ةقشملو .«نهناميأ تكلم ام وأ» : ىلاعت هلوقل هتكلام يأ

 :(9"!ةيعفاشلا لوق :ًايناث 0

 ءمرحم ىلإ رظنلاك ةفيفعلا هتديس ىلإ فيفعلا لحفلا دبعلا رظن نأ حصألاو :اولاق

 تكلم ام وأ» : ىلاعت هلوقل كلذ هنم رظنتو «ةبكرلاو ةرسلا نيب ام ادع ام اهنم رظنيف

 كوبأ وه امنإ ءسأب كيلع سيل .ًادبع اهبهو دقو ةمطافل هلك هلوقلو . 4 نهناميأ

 . لبق نم ثيدحلا صن انركذ دقو .كمالغو

 :("59ةيفنحلا لوق : ًاعلاث 4

 / 2 دارملا نأب كلذ اوللعو .طقف اهيفكو اههجول رظنيف ءاهعم يبنجألاك اهدبعو :اولاق
 دبعلا نم ةنتفلا فوخ نأبو ءديبعلا نود ءامإلا *نهناميأ تكلم ام وأ : ىلاعت هلوق نم

 .هتديس عم ةطلاخملاو عامتجالا ةرثكل رثكأ لب  يبنجألاك

 :(؟9ةيكلاملا لوق :ًاعبار 58

 هل لحي اهمراحم يوذ نم ةأرملا مالغ نأب لوقلا نورخأتملا انؤاملع قلطأو : يكلاملا

 . مرحم يذل لحي ام اهنم

 :ةيديزلا لوق :ًاسماخ

 .(""9ميرحتلا يف رحلا مكح همكح كولمملا دبعلا :اولاق

 ./ص 17ج «ىهتنملا حرش» «5ص «ا“ج «عانقلا فاشك» (؟17/840)

 . 17١0 ص ءا"ج «جاتحملا ينغم» «187ص 55ج «جاتحملا ةياهن» (71791)

 . "ال١ ص ؛«5ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» (؟1/4؟)

 ؛”ج .يكلاملا يبرعلا نبال «نآرقلا ماكحأو 788-774 ص «١؟ج «يبطرقلا ريسفت» (؟74)

 ,هنطب مالكب مدخي يذلا لاجرلا نم ءيندلا : دغولاو . 15١ ص

 . 5١١ص «.4ج «راهزألا حرش» (7144)
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  8-7١ءاهقفلاو نيرسفملا لاوقأ ةصالخ :

 تكلم ام وأإ# : ىلاعت هلوق نم دارملا يف ءاهقفلاو نيرسفملا لاوقأ ّدر نكميو

 : يتأي ام .دارملا اذه ىلع بترتي امو « ٌنهناميأ

 تكلم ام وأإ» : ىلاعت هلوق نم دارملاو دوصقملا يف لخاد ةأرملا دبع نإ :لوألا لوقلا

 اهتنيز نم هل يدبتف ةأرملا نم بسنلاب مرحملا مكح همكحف اذه ىلعو . « نهناميأ

 . يبَسْنلا مرحملا اهندب نم رظني ام اهنم رظنيو ءاهنم بسنلا نم مرحملل هب يدبت ام
 ءامإلا «ٌنهناميأ تكلم ام وأ# :ىلاعت هلوق نم دوصقملا نإ ةرصتخم ةملكبو

 :ةكللذ ىلع نترتءافو بسلا نب اهمراحما ةلريمب ةعلا ركب يلاتلابو «ديبعلاو

 لخدي الف طقف ءامإلا 4 َنهناميأ تكلم ام وأإ# : ىلاعت هلوق نم دوصقملا : يناثلا لوقلا

 الف ءاهل نيكولمم اوناك نإو ءاهنع بناجأ مهف يلاتلابو .ديبعلا اهنم دارملا يف

 رظنلا يأ  ةيبنجألا ةأرملا نم يبنجألل حابي ام الإ .رظنلا ةهج نم اهنم مهل حابب
 .- طقف اهيفكو اههجو ىلإ

 :نيلوقلا ةلدأ 9

 وأ# :ىلاعت هلوق نم ءاهقفلاو نيرسفملا لاوقأ انضرع دنع نيلوقلا ةلدأ ضعب انركذ

 نوكتل ءدحاو ناكم يف ةعومجم لوق لك ةلدأ ركذن نأ انه ديرنو .# َنهناميأ تكلم ام

 .اهنم حجارلا رايتخا مث نمو نيلوقلا ةلدأ نيب ةنزاوملا ديري يذلا ءىراقلل انوع

 :بسنلاب اهنم مرحملا ةلزنمب ةأرملا دبع :لوألا لوقلا ةلدأ - 53١7

 ديبعلاو ءامإلا اهنم دارملا نأ ىلع لدي «نهناميأ تكلم ام وأ# :ةيآ رهاظ :لوألا ليلدلا

 ,©""©2بسنلاب اهنم مرحملا ةلزنمب ةأرملا دبع نوكيف .(ام) ةملك مومعل

 «هئتس» ىف ىقهيبلاو «(هنئس» ىف دواد وبأ هاور يذلا ثيدحلا :ىناثلا ليلدلا 1

 دبعي  اهنع هللا ىضر  ةمطاف ىتأ ِةكَي ىبنلا نإ» :لاق  هنع هللا يضر - سنأ نع

 ١54. 5ص 218ج (يسولآلا ريسفت) ةفحا فل

 -الا١-



 غلبي مل اهسأر هب  تطغ يأ  تعنق اذإ بوث ةمطاف ىلعو :سنأ لاق .اهل هبهو دق

 ىقلت ام هي هللا لوسر ىأر املف ءاهسأر غلبي مل اهيلجر هب تطغ اذإو ءاهيلجر

 ليلد ثيدحلا اذه يفو .7"2(كمالغو كوبأ وه امنإ .ءسأب كيلع سيل هنإ :لاق

 اهب ولخي اهنم مرحملا ةلزنمب ربتعي هنأو .هتديس ىلإ رظنلا دبعلل زوجي هنأ ىلع

 ا ل ل

 جوز ةملس مأ تعمس : لاق ناهبن نع (هنئسو يف دواد وبأ ىور :ثلاثلا ليلدلا 6

 هدنع ناكف بتاكم نكادحإل ناك اذإ» : كي هللا لوسر انل لاق :لوقت ِةلك هللا لوسر

 نكمي ام هتديس هتبتاك يذلا دبعلل راص اذإ : ىنعملاو .«هنم بجتحتلف ءىَدؤُي اما

 براق امو «لاوزلا بيرق هيلع اهكلم نإف .هنم بجتحتلف «قتعُي ىتح اهل هيدؤي نأ
 ام اهيلإ رظنلا ةأرملا دبعل زوجي هنأ هموهفمب ثيدحلا ّلد امك .همكح ذخأ ءيشلا

 يف اهعم هيلع قفتا ام ردقب لاملا نم هدنع لصحيو .هقتع ىلع اهبتاكي مل

 تكلم ام وأ» :ةيآلا قوطنم هيلع لد ثيدحلا نم .موهفملا اذهو . ةبتاكملا

 , "#0 ٌنهناميأ

 يضر - سابع نباو «ةملس مأو ,ةشئاع بهذم وه لوقلا اذه نإ : عبارلا ليلدلا .- 5

 .- مهلع هللا

 : اهنع يبنجأ ةأرملا دبع : يناثلا لوقلا ةلدأ -

 مل اذإ دبعلا ةكلام ىلإ رظنلا ةهج نم ءاوس ميرحتلا يف رحلاو دبعلا نإ :لوألا ليلدلا

 وهو هتكلام نم هحاكن ميرحتو ءاهل مرحمب سيل ةأرملا دبعو «ةأرملل نيمرحم انوكي

 ءادبإو رظنلا قح يف اهنم يبنجألاك هرابتعا نم عنمي ال تقؤم ميرحت اهل كولمم
 نأ ىلع لدي اممو كالت تجوز قئغأ نم جوزلل ةبسنلاب لاحلا وه امك مهل ةنيزلا

 ءالج .يقهيبلل «ىربكلا نئسلا» .154ص ؛ء١١ج «دوبعملا نوع اهحرشو دواد يبأ نئس» (؟174)

 .946©ص

 .6١١-4١١ص .يناكوشلل «راطوألا لين» (؟7910

 . 4130/-495ص ١3ج (دواد يبأ نئس حرش دوبعملا نوع» (710/4)

 ."8١ص .؟ج .صاصجلل «نارقلا ماكحأ» (؟149)

 ؟"/ا١-



(0 

 رخآلا .مويلاو هللاب نمؤت ٍةأرمال لحي الد :فيرشلا ثيدحلا يف : يناثلا ليدلا "521

 ةيوجي الف ءاهل مرحمب سيل دبعلاو . «مرحم يذ عم الإ ثالث ّقوف ًارفس رفاست نأ

 .(":)اهنم يبنجألا رظني ام لثم الإ | اهنم رظني الو ,«يبنجألاك اهعم رفاسي نأ

 ,مهيف ةققحتم ةوهشلاو ,مراحم الو ًاجاوزأ اوسيل لوحف ديبعلا :ثلاثلا ليلدلا 6
 يضتقي اذهو ,مهتديس ىلع مهلوخدل مهريغ نم دشأ مهب ةنتفلا نم فونخلاو

 .©*9اهيلإ رظنلاو ةنيزلا ءادبإ يف بناجألا ةلزنم مهليزنت

 « ٌنهئاسن وأ» : ىلاعت هلوق ىنعم يف نلخد (ءامإلا) نإ ليق اذإو : عبارلا ليلدلا

 نهئابآ وأ نهتلوُعبل الإ ٌنهتتيز نيدبُي الو : ىلاعت هلوق يهو .رونلا ةيآ يف ةدراولا

 ينَب وأ ْنهناوخإ ينب وأ َنهناوخإ وأ َنهتلوعُب ءانبأ وأ نهئانبأ وأ نهتلوعب ءابآ وأ
 هلوق يف نلخد ءامإلاف .«ةيآلا . . .نهئاميأ تَكَلَم ام وأ ٌنهئاسن وأ َنهتاوخأ
 ىلع 4ٌنهناميأ تكلم ام وأ» ىنعم رصقل ىنعم يأف .4نهئاسن وأ» :ىلاعت
 هلوق لثم ءرئارحلا «ٌنهئاسن وأ» نم دارملا نأ :باوجلاو ؟ديبعلا نود ءامإلا
 ا ع انيلإ دي 0 م سلا : ىلاعت

 , 5*4 رئارحلل "1 ام لثم 0 حابأف 4# ٌنهَناَميأ

 تكلم ام وأ» : ىلاعت هلوق يف ركذلاب ءامإلا صيصخت نوكي اذه ىلعو
 ءامإلا ذإ .4ٌنهئاسن وأ» : ىلاعت هلوق يف رئارحلل نهترياغم مهوتل اعفد 4 نهناميأ
 افاست نسل

 ص ء؛ج (مالسلا لبس» )58٠١(

 .7007-708ص . 77ج «يزارلا ريسفت» «"18١ص .ج .ءصاصجلل «نارقلا ماكحأ» (؟80)

 . 737١ ص .”ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» 311 نص 218ج «يسولآلا ريسفتا) )58١05(

 0 اع « يناعنصلل «مالسلا لبس» (580)
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 ىلإ لك يبنلا هادهأ يذلا دبعلا صوصخب سنأ ثيدح امأ : سماخلا ليلدلا ١

 كيلع سيل» : هيف ءاج هنأل ؛لوألا لوقلا باحصأل هيف ةجح الف .خلا . .ةمطاف

 نم هل حابي يبصلاو .يبصلا يف ةقيقح مالغلا ظفلو .(«كمالغو كوبأ وه امنإ سأب

 .©"**9غلابلا يبنجألل حابي ال ام ةأرملا ىلإ رظنلا

 حجارلا لوقلا 9-7

 لمشت ال «نهناميأ تكلم ام وأ# ةيآ نأ وهو يناثلا لوقلا ءودبي امك , حجارلاو

 نأ اهل لحي الف .يبنجألا ةلزنمب ةأرملا دبع نوكيف .ءامإلا ىلع ةروصقم اهنأل ديبعلا

 رظنلا نم هل لحي الو ,بسنلا نم لاجرلا نم اهمراحمل ةبسنلاب لعفت امك هل اهتنيز يدبت

 .طقف اهيمكو اههجو ىلإ رظنلا وهو ,كلذ نم يبنجألل لحي ام الإ اهيلإ

 ياض لل ل ا مالا ع

 امبرو اهرعشو اهسأر ىلإ رظنيف «نيفكلاو هجولا ىلإ اهنم رظني نأ ةرورضلا هجو ىلع

 هل اهقلبر راها | دبعلا ةكلام ةأرملا دمعتت ال نأ ىلع اهيعارذ

 سيل صاخ رابتعاو «يبنجألل تسيل ةصاخ ةلزنم دبعلل نأ لوقلا اذه يف يتجحو

 يف لوخدلل ناذئتسالا نم َنووَُعَم ديبعلا نأ هل ةيصوصخلا هذه ىلع لدي .يبنجألل

 ايإ» : ىلاعت لاق «تيبلا ىلإ لوخدلا دنع ناذئتسالا نم لفطلا ىفعي امك مهيكلام تويب

 ثالث مكنم َمّلُحلا وقلت مل نيذلاو مكناميأ تكلم نيذلا مكنذأتسيل اونمآ 0 0

 مكضعب مكيلع نوفاّوَط َنُهَدعب ٌحانُج مهيلع الو مُكيلع سيل :ىلاعت هلوق ىلإ .

 ىلإ لوخدلا دنع ديبعلا ناذكتسا ددصب اهريسفت يف ءاج دقو .©' "4 ضم 0

 هلوق يف رذعلا هجو نيبو «تارملا هذه ءارو داكبإلا كرت يف مهرذع مث :تويبلا

 نوفوطي : ةلخادملاو ةطلاخملا ىلإ ةجاح مهبو مكل نأ ينعي «مكيلع نوفاًوَطط : ىلاعت

 تقو لك يف ناذئتسالاب رمألا مزج ولف ,مادختسالل مهيلع نوفوطتو ؛ةمدخلل مكيلع

 ةثالثلا تاقوألا ريغ يف هتكلام تيب ىلإ لخدي «نذإ «ةأرملا دبعف , 2": "2جرحلا ىلإ ىدأل

 .4١؛4ص « 8١ج «يسولآلا ريسفت» (5805)

 .[8/ ةيآلا :رونلا ةروس] (؟6١8)

 . 5017 ص 27ج (يرشخمزلا ريسفت» 0”27”ص «37ج (ريثك نبا ريسفت» (5805)
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 دبعلا نأ مولعمو .ةميركلا ةيآلا اهيلإ تراشأو نورسفملا اهركذ يتلا ةلعلل ناذئتسا نودب

 ةمدخلا بايث يأ  ةنهملا بايث يف يهو هتديس نم ىري دقف «ناذكتسا ريغب لخد اذإ
 .اهيدعاس نع ةرمشم وأ سأرلا ةرساح نوكت دقف ءاهيفكو اههجو نم رثكأ  تيبلا يف

 اذه نأ الإ ءاهتيب يف يهو ةداع اهنم رهظي ام فشك مدع نم زرحتلا اهنكمي الو

 فشكلا اذهو .عارذ نم ائيشو سأرلاو نيفكلاو هجولا ةداعو ابلاغ زواجتي ال فوشكملا

 ال هنأ الإ . ناذعتسا الب هلوط نم هتيؤر دبعلل حابيو ةجاحلا هيلإ وعدت امم فاشكتالا وأ

 هفشك اهل حابي ام فشك دمعتت وأ اهدبعل اهتنيز ءادبإ دمعتت نأ دبعلا ةكلام ةأرملل زوجي

 . ملعأ هللاو .بسنلا نم اهمراحمل

 : حيجرتلا ةصالخ - 77#

 ءاسنلا « مكناميأ تكلم ام وأ# ةميركلا ةيآلا نم دارملا نأ (أ) ؛هحجرأ ام ةصالخو

 ةأرملا نع بناجأ مهف يلاتلابو رابكلا ديبعلا اهموهفم يف لخدي الف «تاملسملا ريغ
 مهنوكل نكلو (ب) .اهيلإ رظنلا نم يبنجألل لحي ام اهيلإ رظنلا نم مهل لحيف . مهتكلام
 ءاهتركذ يتلا ناذئتسالا ةيآ كلذ ىلع تلد امك ناذئتسا الب مهتكلام تيب ىلإ نولخدي

 يتكو هوا موتك ىلإ ذيعلا ران عوق ناجع .ةيفحا :نتإكا اهل ةوويشملا هلاك انو
 نم ءيشو اهسأر لثم تيبلا ةمدخ بايث يف يهو ةأرملا نم فشكتني ام هل حابيف .هتديس
 .اهدبع ىلإ اهتنيز ءادبإ دمعتت نأ ةأرملل زوجي ال (ج) .اهيقاسو اهعارذ

١1/6 



 يناثلا بلطملا

 لاجرلا نم ةبرإلا يلوأ ريغ نوعباتلا

 :لاجرلا نم ةبرإلا يلوأ ريغ مه نم 2-4

 ريغ نييعباتلا وأ : ىلاعت هلوق ىلإ . . .نهتلوعبل الإ نهتنيز نيدُُي الوإط :ىلاعت لاق
 نع ىهنلا نم ةيآلا هذه هتنثتسا يذلا فنصلا اذه ."*#0 . . . لاجّرلا نم ةبرإلا يلوا

 ىلإ هيب ةجباجب آلا نيذلا هج #نورتسقملا لاك امك تيضلا" اذه.« نيسيو ءانملا ةاذعإ
 دق نسلا يف نينعاط ًاخويش مهنوكل وأ ءًائيش نهرمأ نم نوفرعي ال ُهْلُب مهنأل ؛ءاسنلا
 فنصلا اذه نمو ؛ مثلا هوجو رئاس يف ةجاح ةيأ نهيف مهل دعت ملف ءمهتاوهش ثينف

 هنم لصحي الو .ءاسنلا يف هل ةجاح الو مهماعط لوضف نم لانيل تيب لهأ عبت نم ًاضيأ

 .همالك يف نيلي يذلا وهو (ثنخملا) ًاضيأ فنصلا اذه نمو .لاوحألا نم لاح يف كلذ

 مدع هيف بلاغلا نوكيو «ةَقّلخ هيف اذه نوكيو .ءاسنلاك اهيف ىنثتيو «هتيشم يف رسكتيو
 ,("'©ءاسنلا ىلإ  ةجاحلا يأ  ةبرإلا

 ىلع لاجرلا نم ةبرإلا يلوأ ريغ لمح ىلوألاو : «هريسفت» يف يسولآلا لاقو - 6

 مهسفنأ مهثدحت ال ثيحب نهرومأ نم ًائيش نوفرعي الو .ءاسنلاب مهل ةجاح ال نيذلا

 ةبرإلا يلوأ ريغ يف ءافتكالا ىرأ الو : يسولآلا لاق مث . بناجألل نهنوفصي الو .ةشحافب

 امك ةيلكلاب  ةنيزلا ءادبإ يأ  ءادبإلا ةدسفم هب يفتنت ال ذإ ءءاسنلا ىلإ ةجاحلا مدعب

 هآر ام نأ امك .هلاق امل ىلوألا وه  ىلاعت هللا همحر يسولآلا هلاق امو .©*"9ىفخي ال

 ةدسفملا عفدل هنم دب ال يرورض ديق وه بناجألل ءاسنلا نم هنوري امل مهفصو مدع نم

 .ةنيز نم مهل هيدبت ام ببسب

 .[" ١ ةيآلا :رونلا ةروس] (5807)

 ءصاصجلل «نآرقلا ماكحأ» ١7ص , 71ج «يزارلا ريسفت» 18ص ء7ج «ريثك نبا ريسفت» )١808(

 "07ص .7ج «نآرقلا دصاقمل نايبلا حتف» 27784 ص 17ج «يبطرقلا ريسفت» ؛*18ص .”ج

 .١١هص ؛"5ج «يناكوشلل «راطوألا لين» .١558ص «"5ج (ينغملا»

 . 5١ص .18ج «يسولآلا ريسفت» (؟5804)

 ك/ا١ -



 :ةبرإلا يلوأ ريغ مكح -5

 مهل زوجيو ءاهتنيز مهل يدبت نأ ةأرملل زوجيف «مراحملا يوذ مكح ءالؤه مكحو

 .©"*'")اهندب نم هيلإ رظنلا اهنم مراحملا يوذل زوجي ام اهندب نم رظنلا

 :لاجرلا نم ةبرإلا يلوأ ريغ ةفص ريغت 3 3

 ءاسنلا نم مراحملا يوذ مكح «لاجّرلا نم ةبرإلا يلوأ ريغ فنص مكح نإ :انلق

 مكحلا اذهو .نهنادبأ ىلإ رظنلا نم مهل لحي امل ةبسنلابو .مهل نهتنيز ءادبإل ةبسنلاب
 يذلا وحنلا ىلع هدارفأ يف ةمئاقلا تافصلا وأ فصولا ىلع ءانب فنصلا اذهل تبث امنإ

 فاصوألا هذه تريغت اذإف .مهلاوقأ انركذ دقو .ءاهقفلاو نيرسفملا نم ملعلا لهأ هركذ

 بناجألا مكح مهمكح راصو ؛مراحملا يوذب مهتاواسمب مكحلا لاز مهيف تافصلا وأ

 ةالا نم مهيلع رظحيو حابي امل ةبسنلابو ءءاسنلا لبق نم مهل ةنيزلا ءادبإل ةبسنلاب

 . نهيلإ

 لاجرلا ةلماعم نولماعيو ريغتي (ةبرإلا يلوأ ريغ) مكح نإ :لوقن ىرخأ ةملكبو

 'رمأ ءافخل امإ .- ءاسنلا ىلإ ةجاح يأ - ةبرإ مهل ءالؤه نأ نيبت اذإ لوحفلا بناجألا

 مهدنع (ةبرإلا) هذه لوصحل امإو .كلذ دعب الإ هيلع فوقولا مدعو: ةيادبلا ذنم ءالؤه

 نم مهملعتل وأ .فنصلا اذه دارفأ نم مهتلعج يتلا يه مهب تناك ةَّلع لاوزل دعب اميف
 هللا يضر  ةشئاع نع دواد وبأ هاور ام لوقن ام ىلع لديو .هنولهجي اوناك ام ءاسنلا رومأ

 يلوأ ريغ نم) هنودعي اوناكف (ٌتْنْحُم) ل يبنلا .جاوزأ ىلع لخدي ناك» :تلاق  اهنع
 . اهفصي يأ  ًةأرما تعني وهو هئاسن ٍضعب دنع وهو موي كي ينل انيلع لخدف (ةبرإلا

 لوخدلا نم هوعنم يأ «هوبجَحف ءاذه ْنكيلع ٌنلخدي ال هك ٌيبنلا لاقف
 , 041 نهيلع

 ىلع لدي اذه : يبطرقلا لاق :ثيدحلا اذه ىلع ًاقيلعت «راطوألا لين» يف ءاج دقو

  )81١١كج , يناكوشلل «راطوألا لين» مكاص 25ج (ينغملا» ص©١١6.

 ) )5811١(دوبعملا نوع هحرشو دواد يبأ نلس» ج١1١. ص١١5.
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 نأ هبشيو .لابب هل رطخي الو ءءاسنلا لاوحأ نم ًائيش فرعي ال هنأ نونظي اوناك مهنأ
 يلوأ ريغ نم هنودعي اوناك كلذلو كلذ الإ هنم فّرعُي ملو ةعيبطو ةقلخ هيف ناك ثنختلا

 , 419 ةبرالا

 ريصي هنأ كلذ ىنعمف ءةبرإلا يلوأ ريغ نم صخشلا ربتعي دعي مل اذإو - فقر

 رظحيو هل ّلحي امل ةبسنلاب ةأرملا نم يبنجألا لحفلا يوسلا غلابلا لقاعلا لجرلا مكحب

 .- ىلاعت هللا ءاش نإ دعب اميف هنيبنس يذلا وحنلا ىلع 2*اهيلإ رظنلا نم

 ثلاثلا بلطملا
 لفخلا

 : 2419لفطلا في رعت 31 2 لا

 وهو .غولبلا ىتح هتدالو نيح نم دلولا ىلع قلطيو .ًامعان ماد ام دولوملا : لفطلا

 ملحلا مكنم لافطألا غلب اذإو» :ميركلا نآرقلا يفو .لافطأ عمجلاو .ركذملا هر

 هباتك يف ىلاعت لاق « يجلب ثنؤملاو ركذملا ىلع قلطي دقو . 0*2 اونذأتسيلف

 ىلع اورهظَي مل نيذلا لْفطلا وأإ» ىلاعت لاقو ,("*74ًالفط مكجرخُن مث :ريزعلا
 , #24 ءاسنلا تاروع

 ؟اذه انعوضوم يف لفطلاب دوصقملا ام

 . .نهئابآ وأ َنهتلوعبل الإ ٌنهتنيز نيدبُي الو :زيزعلا هباتك يف ىلاعت لاق

 ) )581١.5ج «يناكوشلل «راطوألا لين» ص١١5.

 ) )581١«,5ج (ينغملا» ص5١ه.

 زييمتلا يوذ رئاصب» "05ص ,يناهفصألا بغارلل «نآرقلا بيرغ يف تادرفملا» (1815)
 27ج (طيسولا مجعملا» ,١170ص هج , يرهوجلل «حاحصلا» ,. 5١ ص .”ج . يدابازوريفلل

 .65ا/ص

 .[09 ةيآلا :رونلا ةروس] (75815)

 .[0 ةيآلا نم : جحلا ةروس] (1815)

 ١"[. ةيآلا :رونلا ةروس] (78110)
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 يذلا انعوضوم يف ديرن نحنف .19*"2ءاسنلا تاروع ىلع اوُرُهظَي مل نيذلا ٍلْفَطلا
 ىلع اوُرَهظُي مل نيذلا# : ىلاعت هلوقب فوصوملا (لفطلا) بلطملا اذه يف هلوانتن

 ؟هب دارملا امو ديقلا وأ فصولا اذه ىنعم امف .«ءاسنلا تاروع

 مل نيذلا لفطلا وأ» : ىلاعت هلوق ىنعم يف نيرسفملا لاوقأ ركذ نم فرعي باوجلا
 . #ءاسنلا تاروع ىلع اورهظي

 ىلع اورهظي مل نيذلا لفطلا وأ» :ةيآلا ىنعم يف نيرسفملا لاوقأ -0
 : «ءاسّنلا تاروع

 هد نامت هللا هيت ترس نان لوقف: آوأ

 ىلع هلوخدب سأب الف كلذ مهفي ال ًاريغص لفطلا ناك اذإف . نهتانكسو نهتاكرحو ةيشملا
 , 0451 "2(ئءاسنلا

 :صاصجلا ركب ىبأ لوق :ًايناث 1

 نهام نوردي ال نيذلا مه :دهاجم لاق» .«نارقلا ماكحأ» هباتك يف صاصجلا ركذ

 : نيلوقلا ىلع ابقعم صاصجلا لاق . ملحلا اوغلبي مل نيذلا مه : ةداتق لاقو .رغصلا نم

 ال مهنأ «ءاسنلا تاروع ىلع اورهظي مل# : ىلاعت هلوق ىنعم نأل ؛رهظأ دهاجم لوق

 , 43كلذب مهتفرعم ةلقو «مهرغصل لاجرلاو ءاسنلا تاروع نيب نوزيمي

 :يزارلا لوق :ًاثلاث - 7١4

 :(يناثلا) .هب ملعلا :(لوألا) :نيهجو ىلع ءيشلا ىلع روهظلا :يزارلا لاق
 اورهظي مل نيذلا لفطلا وأ : ىنعملا نوكي (لوألا هجولا) ىلعف .هيلع ةلوصلاو هل ةبلغلا

 :(يناثلا هجولا) ىلعو .مهرغصل يه ام اوردي ملو ءءاسنلا تاروع اوروصتي مل يأ

 .[1 ةيآلا :رونلا ةروس] (7814)

 . 7586 ص اج (ريثك نبا ريسفت» (5819)

 ."١ة9 ص جا «صاصجلل (نارقلا ماكحأو» )585١(

 د1



 ,(9”82ءاسنلا نايتإ اوقيطي نأ اوغلبي مل نيذلا لفطلا

 : يسولآلا لوق :ًاعبار 94

 .اهريغ نيبو اهنيب اوزيمي ملو .ةروعلا ام اوفرعي مل نيذلا لافطألا يأ : يسولآلا لاق
 , 9*8 عامجلا ىلع ةردقلاو ةوهشلا لح اوغلبي مل نيذلا لافطألا وأ

 :تاروعلاب دوصقملا 6

 يف هلامعتسا بلغو , هنذب نم هرثس ناسنإلا ديري ام يهو .ةروع عمج تاروعلا

 اهددصب نحن يتلا ةيآلا يف اهنم دارملاو .©*”9-ربدلاو لبقلا : نيجرفلا يأ - «نيتاوسلا

 .كلذب حيرصتلل ةأرملا ةروع

 : ءاسنلا ىلإ هرظنو لفطلل ةنيزلا ءادبإ - 755

 ءءيش يف هنم راتتسالا ةأرملا ىلع بجي مل زيمم ريغ لفطلا ناك اذإ : ةلبانحلا دنع

 دو ةريسلا قوفام نسي نأ ةلفا ةريش ىف ريغ ادوذم ناك نإو. فل اهيعير .ءادنإ انهلو
 ىلإ رظنلا نم ةأرملا هنكمت الو كلذ ادع ام ىلإ رظنلا نم هعنمي نأ هيلو ىلعو . ةبكرلا

 يف ةأرملا نم مرحملا يذ مكح همكحف ةوهش اذ ًازيمم لفطلا ناك نإو .كلذ ادع ام

 هنأل ؛ يبنجألاك هنأ  ىلاعت هللا همحر دمحأ نعو .هل ةنيزلا ءادبإ يفو ءاهيلإ رظنلا

 دقف .غلابلاك ربتعي (غولبلل يأ) مالتحالل براقملا نأ كلذ ىنعمو .ةوهشلا يف غلابلاك

 .9”9©2نينس رشع غلب اذإ :لاق ؟مالغلا نم اهسأر ةأرملا يطغت ىتم :دمحأ مامإلل ليق

 ىلإ رظنلا يف يبنجألاك (مالتحالل براقملا وهو) قهارملا نوكي نأ ىلوأ باب نمف
 .هنع ةيبنجألا

 ) )181١ص 77ج «يزارلا ريسفت» ؟١؟.

 . ١40 ص .8١ج «يسولآلا ريسفت» (5877)

 ."ه7ص .5ج «نآرقلا دصاقمل نايبلا حتف» (187)

 «ريبكلا حرشلاو فاصنإلا رصتخم» ءالص .”ج «عانقلا فاشك» .هدالص .5ج «ينغملا» (5875)

 . 4 7" ص
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 براق نم وهو قهارملا نأ مهبهذم يف حصألا لوقلا ىلع :ةيعفاشلا لاقو - 17

 رظنل ةبسنلاب همكحو ءرهظي اميف ةنس ةرشع سمخ برق وهو .هنس بلاغ رابتعاب مالتحالا
 . تاروعلا ىلع هروهظل هنم باجتحالا اهمزليو هنم هعنم يلولا مزليف «غلابلاك هنع ةيبنجألا

 .مدعلاكف ةأرملا نم هاري ام يكحي نأ هعم عيطتسي ًاّدح غلبي مل نإف قهارملا ريغ امأو

 هدنع ةوهشلا لوصح عم هغلب اذإو «ةأرملا نم مرحملا مكح همكحف ةوهش ريغ نم هغلب وأ
 ,©؟*ةرظنلل ةبسنلاب ةيبنجألا نم غلابلاكف ديعبلاك

 ةروعلا فرعي الو ءاسنلا تاروع ىلع رهظي مل لفطلا ناك اذإ : ةيفنحلا لاقو - 4

 نيذلا لْفطلا وأ» : لجو زع هللا لوقل مهل ةئيزلا ءادبإ نم نهل سأب الف «ةروعلا ريغ نم
 لإ نهتنيز نيدبُي الو» : ىلاعت هلوق نم ىندتسم اذهو «ءاسّنلا تاروع ىلع اورهظي مل
 امأو .ملتحي نأ ىلإ دلوي نأ نيب ام يبصلا :ةغللا يف لفطلاو .4ةيآلا . . .ٌنهتلوعبل

 يدبت نأ ةأرملل يغبني الف ءمالتحالا نم َبْرقو اهريغو ةروعلا نيب ءزييمتلا فرعي يذلا
 : ىلاعت هلوقل تاقوألا ضعب يف ناذئكتسالاب رما دق يبصلا اذه لثم نأ ىري الأ .هل اهتنيز

 .2004تاّرم ثالث مكنم مّلُحلا اوغْنبي مل نيذّلاو»

 هج «عومجملا» 1810-2188 ص .5ج (جاتحملا ةياهن) 17١. ص 73ج «جاتحملا ينغم») (58715)

 . 7596-7595 ص

 هذه نم ه4 ةيآلا ضعب ىهو ةبوتلا ةروس نم يه اهركذ يتلا ةيآلاو 57١ص هج «عئادبلا» (5855)
 اوغلبي مل نيذلاو مكناميأ تكلم نيذلا مكنذأتسيل اونمآ نيذلا اهيأ ايا# : ىلاعت هلوقب أدبتو ةروسلا

 . خلا « . . .تارم ثالث مكنم ملحلا
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 عب)ل) ىملل

 يبنجألاو ةأرملا نيب سمللاو رظنلا

 :ديهمت 9484

 نيب) انلوقب ديرنو .«يبنجألاو ةأرملا نيب سمللاو رظنلا» :وه ثحبملا اذه عوضوم

 وأ ةيجوز ةقالع نم امهنيب ةقالع دوجو نود 7 ةأرملا نيب ةقالعلا (يبنجألاو 0

 ةأرما ىلإ لجرلا رظن لمشي عوضوملا نأ كلذ ىنعمو «ةيمرحملاب قحلي ام وأ

 يأ - اهنع يبنجألاو ةأرملا نيب سمللاو ءاهنع يبنجأ لجر ىلإ ةأرملا رظنو «هنع 0

 .- اهنع يبنجأ لجرل ةأرملا سمل وأ ءهنع ةيبنجأ ةأرما لجرلا سمل

 :ثحبلا جهنم -6

 : يلاتلا وحنلا ىلع بلاطم ةثالث ىلإ ثحبلا اذه مسقأ مدقت ام ىلع ءانبو

 .هنم ةيبنجألا ىلإ لجرلا رظن :لوألا بلطملا

 اهنم يبنجألا ىلإ ةأرملا رظن : يناثلا بلطملا

 . يبنجألاو ةأرملا نيب سمللا :ثلاثلا بلطملا

 لوألا بلطملا

 ةيبنجألا ىلإ لجرلا رظن
  6١لجرلا نع ةيبنجألا ةأرملا فيرعت :

 الخ اههحاك هل لحي ءازمأ لك :اهنأت اذه انحب يف لجرلا نع ةيبنجألاب دوصقملا

-185- 



 ال ةأرما لك يه ًالاح اهحاكن لجرلل لحي يتلاف .«تقؤملا عناملا لاوز دعب البقتسم وأ

 هجو ىلع اهحاكن هيلع مرحي يأ  ًادبؤم هيلع مرحت تناك نإف .ًاتقؤم الو أدبؤم هيلع مرحت
 هيلع مرحت تناك نإو . همراحم نم لب هنع ةيبنجأ تسيل هذهف «ثنبلاو مألا لثم  ديبأتلا
 هذهف .اهحاكن نم عناملا ءاقب ةدم يأ ًادبؤم ال ًاتقؤم اهحاكن هيلع مرحي يأ ًاتقؤم

 حاكنلا ةمرحف ءاهحاكن نم عناملا لاوز دعب اهحاكن ناكمإل لجرلا نع ةيبنجأ ربتعت ةأرملا
 ةجوزلا تخأف ءريغلا ةحوكنم لثمو ءاهتخأ جوزل ةبسنلاب ةجوزلا تخأ لثم ةتقؤم امهنيب

 اهتخأ نيب ةيجوزلا ةطبارلا ءاقب ةدم رمتست ةتقؤم ةمرح اهتخأ جوز ىلع اهحاكن مرحب
 ام اهحاكن لحي ال ريغلا ةحوكنم لثمو .هل اهتخأ تّلح اهقلط وأ تتام اذإف ءاهجوزو

 ةأرملاف اذه ىلعو .ريغلل تّلح اهنع تام وأ اهجوز اهقلط اذإف ءريغلا حاكن يف تماد

 ةأرملا كلذ يف لخديف .ًاديؤم هيلع تامرحملا ادع ةأرما لك لمشت لجرلا نع ةيبنجألا

 تنبك ةيمرحم ريغ ةبارق هنيبو اهنيب نم لمشيو ءالصأ لجرلا نيبو اهنيب ةبارق ال يتلا
 تخأو «ريغلا ةحوكنم لثم ةتقؤم حاكن ةمرح هنيبو اهنيب نم لمشيو «لاخلا تنبو .معلا

 رولا

 هؤادبإ اهل لحي امع مالكلا مزلتسي هنع ةيبنجألا ىلإ لجرلا رظن نع مالكلا نإو اذه

 .ةأرملا ىلإ رظنلا نم هيلع رظحي وأ هل لحي ام نيبن مث ءاهندب نم

 :اهيلع رظحي امو يبنجألل اهندب نم هؤادبإ ةأرملل لحي ام 6

 اهنع يبنجألل اهندب نم هؤادبإ اهيلع رظحي وأ ةأرملل لحي اميف لصألا وأ .ةدعاقلا

 ةروعب سيل امو .بناجألا نيرخآلا نع هبجحو هرتس بجي ةأرملا نم ةروع وه ام لك) :وه
 اميف لصألا وه اذه .(ضراعل الإ بناجألا نيرخآلا نع هرتس مدعو هؤادبإ زوجي اهنم
 «ةأرملا نم ةروعوه ام نايب نم دب الف ءاهنع بناجألل ةأرملا ندب نم هؤادبإ رظحيو لحي

 نم هؤادبإ اهيلع مرحي وأ ةأرملل لحي ام نايب : يأ ,يبنجألل ةبسنلاب اهنم ةروعب سيل امو

 . اهنع يبنجألل اهندب

 :روهمجلا لوق :لوألا لوقلا - 5350*

 نام ام نآأو نايبتكو اهينجو اللا ةروع هلك ةأرهلا ندب نأ ىلإ ءاهقفلا نوهنج هذ

 سيل ام نأو .مهل هئادبإ مدعو بناجألا نع هرتسو هؤافخإ اهيلع بجو ةروع اهندب نم
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 . مهنع هرتس مدعو بناجألل هؤادبإ اهل زاج - نافكلاو هجولا وهو  اهندب نم ةروعب

 :روهمجلا ريغ لوق :يناثلا لوقلا 4

 عباصأ رفاظأ ىلإ اهسأر نم ةروع هلك ةأرملا ندب نأ ىلإ ءاهقفلا ضعب بهذو

 «بناجألا نع امهرتسو امهؤافخإ بجي ةروع نافكلاو هجولا مهدنعف اذه ىلعو ءاهيمدق

 ,””)اهندب نم امهادع اه رتس اهيلع بجي امك

 :مهريغو روهمجلا نيب فالخلا عضوم -2-66

 ادع ام يه :نولوقي روهمجلا ةأرملا ةروع يف وه مهريغو روهمجلا نيب فالخلا

 ةأرملا ندب لك :نولوقي روهمجلا ريغو .امهؤادبإ اهل زوجي يلاتلابو ءاهيفكو اههجو
 اهيلع بجي يلاتلابو .ًاضيأ ةروع امهنأل ؛ناّفكلاو هجولا اهندب نم ىنثتسي الف .ةروع

 ْ .بناجألا نع اهندب نم امهادع ام رتس اهيلع بجي امك ءامهرتس

 : نيلوقلا ةلدأ - ””

 .4 . . .اهنم رهظ ام الإ ٌنهتنيز نيدبُي الو» : ىلاعت هلوق : ميركلا نآرقلا نم : ًالوأ

 يأ .مهبهذمل ًاضيأ اهب مهريغ جتحا امك ,ةيآلا هذهب مهبهذمل روهمجلا جتحا دقو

 اذهو .روهمجلا يأر ىلع ةروعب تسيلو .ءالؤه يأر ىلع ةروع نيديلاو هجولا نأب لوقلل

 اميف هركذن ام وهو .ةميركلا ةيآلا هذه ىنعم تق ءاملعلاو نيرسفملا لاوقأ نم حضتي

8 
 رهظ ام الإ ٌنهتنيز نيدبُي الو» :ىلاعت هلوق ىنعم يف نيرسفملا لاوقأ -

 «عئادبلا» .7884ص 6٠١2ج «عومجملا» .ههؤ_-ه ه8ص تجر 50”١2ص «١ج («ينغملا» "8790

 حرشلا» ء1594-١ 78ص 237ج «جاتحملا ينغم» 2167ص .١٠ج (طوسبملا» .17ص هج

 .قاوملل «ليلخ رصتخم حرشب ليلكإلا جاتلا» ء”ا١؟صسص ١ج «يقوسدلا ةيشاح»و ريرددلل «ريبكلا

 نبال «ىلحملا» ١١-30١5., هص « ١ج («يواضلا ةيشاح»و ريدردلل «ريغصلا حرشلا» « 1944 ص

 .اهدعب امو ١١ 4ص 3 4ج «راهزألا حرش)» 2 ١8١ص 2 ١ج «عانقلا فاشكر ء”إ ٠ ص ء7"ج . مزح
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 :يرشخمزلا لوق أ

 نم ةأرملا هب تنيزت ام ةنيزلا :ةيآلا هذه ىنعم يف «فاشكلا» يف يرشخمزلا لاق

 الف ,باضخلاو لحكلاو ةختفلاو متاخلاك اهنم ًارهاظ ناك امف .باضخ وأ لحك وأ ّيلح
 .رتستلاو نوصتلاب رمألا يف ةغلابملل اهعضاوم نود ةنيزلا ركذو ,«بناجألل هئادبإب سأب
 هسبالت يتلا رادقملا مأ ,هلك وضعلا كلذ وه له ؟ةنيزلا عضاومب دارملا ام :تلق نإف

 كلذكف .ةيفخلا ةنيزلا عضاوم ترسف امك هلك وضعلا هنأ حيحصلا 0

 اعضوم مدقلاو فكلاو .نينيعلا يف لحكلا عضوم هجولا : : يهو ةرهاظلا ةنيزلا عض

 ؟ةرهاظلا ةنيزلا يف اقلط حموس مل :تلق نإف .ءانحلاب باضخلاو ةختفلاو 0

 ةجاحلا نمو ءاهيديب ءايشألا ةلوازم نم أدب دجت ال ةأرملا نإف «جرح هيف اهرتس نأل :تلق

 يف يشملا ىلإ رطضتو .حاكنلاو ةمكاحملاو ةداهشلا يف ًاصوصخ اههجو فشك ىلإ
 ام الإ» :ىلاعت هلوق ىنعم اذهو ,ناتفوشكم تاريقفلا ةصاخو اهيمدق روهظو , تاقرطلا

 . "**روهظلا هيف لصألاو «هروهظ ىلع ةّلبجلاو ةداعلا ترج ام الإ : ينعي «اهنم رهظ

 :هريسفت يف ريثك نبا لوق ب _2-

 رهظ ام لإ ٌنهتنيز نيدبُي الو : ىلاعت هلوقو :«هريسفت» يف ريثك نبا مامإلا لاق
 دوعسم نبا لاق «هؤافخإ نكمي ال ام الإ بناجألل ةنيزلا نم ًائيش نرهظي ال : يأ .«اهنم

 «نيريس نباو ,.نسحلا دوعسم نبا لوقب لاقو .بايثلاو ءادرلاك :- هنع هللا يضر -
 آلإ» : ىنعم يف سابع نبا نع «ريبج نب ديعس نع شمعألا لاقو . مهريغو . يعخنلاو
 - ىلاعت هللا همحر  ريثك نبا لاق مث .متاخلاو اهيفكو اههجو ينعي :لاق «اهنم رهظ ام
 وه اذهو ءنيّقكلاو هجولاب اهنم رهظ ام ريسفت دارأ هعبات نمو سابع نبا نأ لمتحيو
 هللا يضر - ةشئاع نع دواد وبأ هاور يذلا ثيدحلاب هل سنأتسيو .روهمجلا دنع روهشملا

 ؛قاقر ٌبايث اهيلعو لَك ينلا ىلع تلخد قيدصلا ركب يبأ أ تنب َءامسأ ن ناد انهن

 الإ اهنم ىرُي نأ حلصي مل ضيحملا تغلب اذإ ة [:ءارهلا نإ ةفاهينا اذ :لاقو اهنع ضرعأف

 , (214599هيفكو ههجو ىلإ راشأو ءاذهو اذه

 يف عضو امبرو ديلا يف سبلي ريبك متاخ : ةختفلاو . 7٠-71 ص 2" ج (يرشخمزلا ريسفت») )١587(

 1١(. 8ص ا”ج (ةياهنلا» . تاختف عمجلاو «لجرلا عبصإ

 , 7387 ص 21ج (ريثك نبا ريسفت» (3819)
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 087: (ةريسفت) يف يزارلا لوق كه ا نيا
: 

 ىلع عقي مسا ةنيزلا نأ ملعا « . .اهنم رهظ ام الإ ٌنهتنيز نيدبي الو» : ىلاعت هلوق

 سابل لضف نم ناسنإلا هب نيزتي ام رئاس ىلعو «ىلاعت هللا اهقلخ يتلا قْلَخلا نساحم

 يف هورصح دقف .ةقلخلا ىوس امع ةرابع ةئيزلا :اولاق نيذلا امأو .كلذ ريغو يّلح وأ

 يف ةرمغلاو ءاهيبجاح يف ةمسولاب باضخلاو لحكلاو غابصألا :(اهدحأ) : ةثالث رومأ

 ,لاخلخلاو ءراوسلاو متاخلاك ّيلحلا :(يناثلا)و .اهيمدقو اهيفك يف ءانحلاو ءاهيدخ
 : ىلاعت لاق «بايثلا :(ثلاثلا)و .طرقلاو ,حاشولاو .ليلكإلاو «ةدالقلاو « جلمدلاو

 اوفلتخاو : يزارلا مامإلا لاق مث .«7*9بايثلا دارأو .«دجسم لك دنع مكتنيز اوذخإ

 ,ةقلخلا ىلع ةنيزلا اولمح نيذلا امأ .اهنم رهظ ام لإ» : ىلاعت هلوق نم دارملا يف
 ءاسنلا يف كلذو .ةيراجلا ةداعلا يف ناسنإلا هرهظي ام الإ :ةيآلا ىنعم :لافقلا لاقف

 فشك يف صخرو ءهفشك ىلإ ةرورضلا يدؤت ال ام نرتسي نأ و : :ةنانكلاو هجرلا

 ةلهس ةيفينح مالسإلا عئارش تناك ذإ .هراهظإ ىلإ ةرورضلا تدأو ,هفشك َديتغا ام

 . ةروعب اسيل امهنأ ىلع اوقفتا مرج ال «ةرورضلاك نيفكلاو هجولا روهظ ناك املو ,ةحمس

 هيف ؟ال مأ ةروعلا نم وه له هنأ يف اوفلتخا مرج الف «يرورضب هروهظ سيلف مدقلا امأ

 . مدقلا رهظك ةروع هنأ حصألا .ناهجو

: 
  56٠6*؟”يكلاملا يبرعلا نبا لوق د

 رهظ ام الإ ٌنهتنيز نيدبُي الو» : ىلاعت هلوق :«هريسفت» يف يكلاملا يبرعلا نبا لاق

 لامجو ةنيزلا لصأ هنإف ءاههجو ةيقلخلاف .ةبستكُمو «ةيقّلَخ :نيمسق ىلع ةنيزلا «اهنم
 بايثلاك عنصتلاب اهتقلخ نيسحت يف ةأرملا هلواحت ام يهف ةبستكملا ةنيزلا امأو .ةقّلخلا

 ' ينعي «دجسم لك دنع مكتنيز اوذخُ» : ىلاعت هلوق هنمو ,باضخلاو لحكلاو ٌىلحلاو

 :لاوقأ ةثالث ىلع ةرهاظلا ةئيزلا يف اوفلتخا «اهنم رهظ ام ّلإ» : ىلاعت هلوقو .بايثلا

 . 5١-73١5 6ص 77ج (يزارلا ريسفت» (71870)

 ( غابصألا يناعم نيبنسو (1) ةيآ فارعألا ةروس يف «دجسم لك دنع مكتنيز اوذخ» :ةيآأ (08901)

 . يلحلاو ةنيزلا ىلع انمالك دنع يزارلا اهركذ يتلا يلحلا عاونأو

 . 18ها/ل-05١ص اج «يبرعلا نبال (نارقلا ماكحأ» (؟8*؟)
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 يضر  دوعسم نبا هلاق .ةصاخ اهبايث ةأرملا نم رهظي اهنأ ينعي «بايثلا اهنأ :(لوألا)

 0 نافكلاو هجولا :(ثلاثلا) . سابع نبا هلاق .متاخلاو لحكلا :(يناثلا) . هنع هللا

 ىنعمب هنع جرخي هنأ الإ ,نيفكلاو هجولا يف متاخلاو لحكلا نأل ؛ يناثلا لوقلا ىنعمب

 اهيف نكي مل ام كلذ لوقي ةرهاظلا ةنيزلا يه نيفكلاو هجولا ىري يذلا نأ وهو 5
 لاقو . ةنطابلا ةنيزلا نم تناكو اهرتس بجو متاخلار لحكلا اهب قلعت نإف «متاخ وأ لحك

 .ةرهاظلا ةئيزلا نم سيل باضخلا :كلام نع مساقلا نبا

 :("(هريسفت» يف يبطرقلا لوق ه١

 نهتنيز نيدبي ال نأب ءاسنلا ىلاعت هللا رمأ مث : ىلاعت هللا همحر  يبطرقلا لاق

 نبا لاقف .كلذ ردق يف سانلا فلتخاو «ةنيزلا نم رهظي ام ىنثتسا مث . .نيرظانلل

 نب ديعس لاقو .هجولا ريبج نبا دازو «بايثلا وه ةنيزلا رهاظ :- هنع هللا يضر  دوعسم

 نب روسملاو «ةداتقو ا نبا لاقو . بايثلاو نافكلاو هجولا : يعازوألاو ءءاطعو «ريبج

 لكل ةأرملا هيدبت نأ حابمف ءاذه وحنو باضخلاو راوسلاو لحكلا وه ةنيزلا رهاظ : ةمرخم

 ةرومأم ةأرملا نأ ةيآلا ظافلأ مكحب يل رهظيو : ةيطع نبا لاقو . سانلا نم اهيلع لخد نم

 رهظي اميف ءانثتسالا عقوو «ةئيز وه ام لكل ءافخإلا يف دهتجت نأو ءاهتنيز يدبت الأب
 ىلع «رهظ ام) ىنعمف . كلذ وحنو نأش حالصإ وأ هنم دب ال اميف ةكرح ةرورض مكحب

 مامإلا لاق .هنع وفعملا وهف يلاتلابو .ءاسنلا يف ةرورضلا هيلإ يدؤت امم وه هجولا اذه

 هجولا نم بلاغلا ناك امل هنأ الإ نسح لوق اذه :ةيطع نبا لوق لقن نأ دعب يبطرقلا

 ءانثتسالا رع نأ حلصيف .جحلاو ةالصلا يف كلذو ةدابعو ةداع امهروهظ نيكلاو

 ًءامسأ نأ» : امهنع هللا يضرم ةشئاع نع دواد وبأ هاور ام كلذ ىلع لدي ءامهيلإ اها

 ضرعأف ٌقاقر ٌبايث اهيلعو لي هللا لوسر ىلع تلخد  امهنع هللا يضر ركب يبأ تنب

 اذه الإ 20 نأ حلصي مل ضيحملا تغلب اذإ ةأرملا َّنِإ ٌءامسأ اي :لاقو ءاهنع

 . (هيفكو ههجو ىلإ راشأو ءاذهو

 : "*”؛!يربطلا مامإلا لوق و -5

 .بايثلا يه ةرهاظلا ةنيزلا :ليق «اهنم رهظ ام الإ ّنهتنيز نيدبيالو» : ىلاعت لاق

 .5586-151ص ١١ج (يبطرقلا ريسفت) (187)
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 ىلوأو :- ىلاعت هللا همحر  يربطلا لاق مث . ناّفكلاو هجولاو لحكلاو ماا يه :ليقو

 اذإ كلذ يف لخديو نافكلاو هجولا كلذب ل لاق نم لوق باوصلاب كلذ يف لاوقألا

 ةيلغ لضم لك ذأ ىلع عيمجلا عامجإل ب باضخلاو راوسلاو متاخلاو لحكلا :كلذك ناك

 اهيلع نأو اهتالص يف اهيفكو اههجو فشكت نأ ةأرملل نأو .هتالص يف هتروع رتسي نأ

 .اهندب نم كلذ ادع ام رتست نأ

 هريسفت» يف يسولأآلا لوق -ز - 5307 فيني"

 ام الإ َنهتنيز نيدبُي الو» :ىلاعت هلوق :«يناعملا حور هريسفت» يف يسولآلا لاق

 , ام الإ : يأ ءاهنم رهظ ام الإ هوحنو ّيلحلا نم هب ٌنيزتي ام نيدبي ال :يأ «اهنم رهظ

 لحكلاو ةختفلاو متاخلاك روهظلا هيف لصألاو .هروهظ ىلع ةلبجلاو ةداعلا ترج
 ةنيزلا نم يفخ ام ءادبإ يف ةذخاؤملا امنإو بناجألل هئادبإ يف ةذخاؤم الف ,باضخلاو
 . طرقلاو ةدالقلاو لاخلخلاو راوسلاك

 :©250*8صاصجلا مامإلا لوق - ح 2-64

 ٌنهتنيز نيدبُي الو» : ىلاعت هلوق يف «نآرقلا ماكحأ» هباتك يف صاصجلا ركب وبأ لاق

 ام نأ ةيآلا هذه ىنعم يف ءاطعو .دهاجمو « سابع نبا نع يور : «اهنم رهظ ام الإ

 ل نعو ؛ةنيزلا نم د ردم دل نو ووسلا يك

 ا لاقو دة خعفلاو كش : ةرهاظلا 0 506 هللا ىضر- ةشئاع

 امم اههجو :بيسملا نب ديعس لاقو .اهبايث نم رهظ امو اههجو :نسحلا لاقو .متاخلا

 الإ اهاري ال ةنطاب ةنيز :ناتنيز ةنيزلا :لاق هللا دبع نع صوحألا وبأ ىورو .اهنم رهظ

 ةرهاظلا ةنيزلا : ميهاربإ لاقو . بايثلاف ةرهاظلا امأو . متاخلاو راوسلاو ليلكإلا يهو جوزلا

 .تايثلا

 . ١1١0 ص :,18ج «يناعملا حور» ب فورعملا يسولآلل «نارقلا ريسفت» (78)

 ."6١1ص .*ج ,ءصاصجلل «نارقلا ماكحأ» (785)

 امبرو ديلا يف سبلي ريبك متاخ :ةختفلاو .48ص .4ج .ريثألا نبال «ةياهنلا» .راوسلا :ُّبْلُقلا 0 8/)
 .(4 8١ص 7 ج «ةياهنلا» .تاختف عمجلاو «لجرلا عبصا يف عضو
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 :(48)ةيآلا ريسفت ىف صاصحلا هراتخا امل 6

 هلوقو :لاق اهؤادبإ زوجي يتلا ةرهاظلا ةنيزلا يف ليق ام صاصجلا ركذ نأ دعبو
 يوذو جوزلا نود بناجألا هب دارأ امنإ « . . .اهنم رهظ ام الإ ٌنهتنيز نيدبُي الو : ىلاعت
 لاقو .كلذ يف مراحملا يوذ مكحو جوزلا مكح ةوالتلا قسن يف نّيَب دق هنأل ؛ مراحملا
 نأل ؛نافكلاو هجولا اهؤادبإ زوجي يتلا ةرهاظلا ةنيزلاب دارملا :- ةيفنحلا يأ  انباحصأ

 هجولا ةنيز ىلإ رظنلا حابأ اذإف .فكلا ةنيز متاخلاو باضخلاو .هجولا ةنيز لحكلا
 هجولا نأ ىلع لديو .نيفكلاو هجولا ىلإ رظنلا ةحابإ ةلاحم ال كلذ ىضتقا دقف فكلاو

 ةروع اناك ولف «نيديلاو هجولا ةفوشكم يلصت اهنأ ًاضيأ ةروعب اسيل ةأرملا نم نيفكلاو

 رظني نأ يبنجألل زاج كلذك ناك اذإو «ةروع وه ام رتس اهيلع امك امهرتس اهيلع ناكل

 رذعل رظني نأ زاج اهيلإ رظن اذإ اهيهتشي ناك اذإف «ةوهش ريغب اهيديو اههجو ىلإ ةأرملا نم
 .اهرارقإ عمسي نأ ديري مكاح وأ ءاهيلع ةداهشلا وأ اهجّوزت ديري نأ لثم

 اذه نإ .«بايثلا يه ةرهاظلا ةنيزلا نإ :لاق نم ىلع هدر يف صاصجلا لاق مث

 ىرت الأ «ةنيزلا هيلع يذلا وضعلا دارملاو «ةنيزلا ركذ هنأ مولعم هنأل ؛هل ىنعم ال لوقلا

 اهرهظت نأ زوجي «ةدالقلاو لاخلخلاو بّلَقلاو ّيلحلا نم ةأرملا هب نيزتت ام رئاس نأ

 ةوالتلا قسن يف ءاج امك ةئيزلا عضوم دارملا نأ انملعف ءاهتسبال يه نكت مل اذإ لاجرلل

 بايثلا ىلع اهليوأتف .ةنيزلا عضوم دارملاو «ٌنهتلوعبل الإ ٌنهتنيز نيدبُي الو# :اذه دعب
 نكت مل اذإ اهاري امك اهندب نم ءيش نود اهيلع بايثلا ىري ام ناك اذإ هل ىنعم ال

 .اهتسبال

 :(4750 ىلاعت هللا همحر  بطق ديس لوق -ط _” 615

 رهظ ام لإ ّنهتنيز نيدبُي الو : ىلاعت هلوق يف .«نآرقلا لالظ» يف هللا همحر لاق

 نيديلاو هجولا يف ةنيزلا نم رهظ ام امأف . . .اهترطفل ةيبلت ةأرملل لالح ةنيزلاو : «اهنم
 ءامسأ اي» :ركب يبأ تنب ءامسأل ْةَِي هلوقل حابم نيديلاو هجولا فشك نأل ؛هفشك زوجيف

 .75315716ص ءا"ج ,ءصاصجلل «نارقلا ماكحأ» (؟84)

 .408ص .سداسلا دلجملا ,«نآرقلا لالظ يف» (؟88)
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 ههجو ىلإ راشأو ءاذهو اذه لإ اهنم ىري نأ حلصي مل ,ءٌّضيحملا تغلب اذإ ةأرملا َّنِإ

 . (هيفكو

 0 ةيعنت نا مالسإلا خيش لوق - ي - 736ا/

 بايثلا وه ةنيزلا نم رهظ ام :- ىلاعت هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 ال هذه نإف ,رخا روذحم كلذ يف نكي مل اذإ اهئادبإ يف اهيلع حانج ال اذهف ةرهاظلا

 . دمحأ نع روهشملا وهو .هريغو  هنع هللا يضر  دوعسم نبا لوق اذهو ءاهئادبإ نم دب

 وهو .دمحأ نع ةيناثلا ةياورلا يهو «ةرهاظلا ةنيزلا نم ناديلاو هجولا : سابع نبا لاقو
 ءاخرإب ءاسنلا ىلاعتو هناحبس هلل رمأ دقو .هريغو يعفاشلاك ءاملعلا نم ةفئاط لوق

 يناملسلا ةديبَع ركذ دقو .لوألا لوقلا ىلع ليلد اذهو هَنيذْوُي الف َنفرعُيل بيبالجلا

 الإ رهظت ال ىتح نهسوؤر قوف نم بيبالجلا نهيلع َنيِندُي نك نينمؤملا ءاسن نأ هريغو
 باقتنالا نع ىهنت ةمرحملا ةأرملا نأ حيحصلا يف تبثو .قيرطلا ةيؤر لجأل نهنويع

 مل يتاللا ءاسنلا يف نيفورعم اناك نيزافقلاو باقنلا نأ ىلع لدي امم اذهو نيزافقلاو

 .نهيديأو نههوجو رتس يضتقي كلذو نمرحي

 :«اهنم رهظ ام الإ نهتنيز نيدبي الو» :ريسفت يف حجارلا لوقلا 6

 لاق نم لوق «اهنم رهظ ام الإ نهتنيز نيدبُي الو# : ىلاعت هلوق ريسفت يف حجارلاو
 بابسأو .نافكلاو هجولا : يه ةأرملل اهؤادبإ زوجي يتلا ةرهاظلا ةنيزلا نم دارملا نإ

 الو ,ةميركلا ةيآلا هذه ريسفت يف ليق ام نودرسي مهو نورسفملا اهركذ ةريثك حيجرتلا

 هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش هركذ ام ىلع باوجلا طقف ركذأ امنإو انه اهديعن

 نيزافقلاو باقنلا نأ ىلع لدي اذهو «نيزافقلاو باقتنالا نع ىهنت ةأرملا نأ نم  ىلاعت

 .نهيديأو نههوجو رتس ضيقن كلذو ِةِكَي يبنلا نمز يف ءاسنلا يف نيفورعم اناك

 حلصي ال نكلو ءروكنم ريغ ْهْكَي يبنلا نمز يف ةباحصلا ءاسن يف هجولا رتس :باوجلاو

 زوجيو ةروعب سيل ةأرملا هجو نأب نيلئاقلا نأل ؛هرتس بجيف ةروع هجولا نأب لوقلل ةجح

 "س66 ص « ةيميت نبا مالسإلا خيشل «رونلا ةروس ريسفتا١ (585)
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 نوكب قلعتي انمالك نأ مولعملا نمو .هرتس ميرحتي الو هفشك بوجوب نولوقي ال هفشك

 اسيل امهنأب لوقلاو .امهرتس بجي الف ةروعب اسيل مأ امهرتس بجي ةروع نيفكلاو هجولا

 اميف هئيبنس امك احابم امهرتس ىقبي لب ءامهرتس زاوج مدع ينعي ال حجرن امك ةروعب

 .دعب

 ةرهاظلا ةنيزلاب دروصقملا نأ ىلع لدي ةميركلا ةيآلا رهاظف :ةصالخلاو 2-84

 امهفشك رظحي الف ةروعلا نم اسيل امهف يلاتلابو .نافكلاو هجولا يه اهؤادبإ زوجي يتلا
 امك ماركلا ةباحصلا نم هريغو سابع نبا نع روثأملا وه لوقلا اذهو ءامهفشك زوجي لب

 مهنع هانركذو نورسفملا ركذ

 :ةيوبنلا ةنسلا نم ةلدألا :ًايناث 9_9

 نيف اهيفكو ةأرملا هجر قلغتي اميف ةريثك كيداختا ةقيرشلا”ةيوبنلا ةنسلا نك ترو

 اميف اهضعب ركذنو .امهرتس بجي الف ةروعب اسيل وأ .امهرتس بجي ةروع امهنوك ةهج
 . كلذ ةحابإ مدع وأ نيديلاو هجولا فشك ةحابإ ىلع اهتلالد يف ءاملعلا هلاق امم يلي

 يضر  قيدصلا ركب يبأ تنب َءامسأ ن ارادته قا يسرب ةشئاع نع دواد وبأ جرخأ -أ

 لَك يبنلا اهنع ضرعأف اقر تايث اهيلعو لكي هللا لوسر ىلع تليف اي هللا

 ينو اب يس ل ! ةأرملا َّنِإ :ٌءامسأ اي :لاقو

 نيفكلاو هجولا نأ ىلع ةلالد ثيدحلا اذه يفو يي ىلإ راشأو ءاذهو

 ثيدحلا اذه نع هللا همحر  دواد 9 لوقو .2"*؛'امهفشك زوجيف «.ةروعب اسيل

 هاور دقف «"*؛9اهب ىوقتي ىرخأ قرط نم يور ثيدحلا نأل ؛رضي ال لسرم هنأب
 مأ ةشئاع نع ,«كيرد نب دلاخ نع .ةداتق نع ء.ريشب نب ديعس نع يقهيبلا

 , (04:5ثيدحلا

 .157-١5١ص .١1ج «دواد يبأ نئس حرش دوبعملا نوع» (1841)

 . 44ص «ينابلألا نيدلا رصان دمحم ذاتسألل (ةنسلاو باتكلا يف ةملسملا ةأرملا باجح» (5847)

 .م6كص الج . يقهيبلل «ىربكلا نئسلا» (785*)
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 :لاق هللا دبع نب رباج نع .ءاطع نع ؛هحيحص» يف ملسم مامإلا جرخأ - ب ١_2

 ٍناذأ ريغب هلا لب ةالصلاب أدبف ديعلا موي ةالصلا يك هللا لوسر عم تدهش»

 ظعوو .هتعاط ىلع ُتحو ءهللا ىوقتب ٌرمأف .لالب ىلع ًاثكوتم ماق مث .ةماقإ الو

 نإف نقدصت :لاقف نهركذو نهظعوف ءاسنلا ىتأ ىتح ىضم مث «مهركذو سانلا
 م :تلاقف نيدخلا اميساجلا طيب ردا تماقف ,منهج ٌبطح نكرثكأ

 د لس اع :لاق .ريشعلا نرفكتو ءاكشلا .ةرثكت نكنأل :لاق ؟هللا لوسر

 ."*'9(نهمتاوخو نهطرقأ نم لالب بوث يف نيقلي نهيلح

 ةأرملا نع لاق هللا دبع نب رباج نأ فيرشلا ثيدحلا اذهب ةلالدلا هجو

 امل هجولا ةفوشكم نكت مل ولو (داوسو ريغت اهيف يأ) نيدخلا ءاعفس تناك «ةلئاسلا

 .اهنم كلذ ملع

 سابع نال دبع ينربخأ :لاق .راسي نب ناميلس نع يراخبلا جرخأ جد

 ُةفلخ رحلا موي سابع نب لضفلا يي هلل لوسر فدرأ» :لاق  امهنع هللا يضر -

 0 .مهيتفي سالل لِلَك يبنلا فقوف يو لضفلا ناكو «هتلحار زجع ىلع

 هبجعأو اهيلإ رظني ٌلضفلا قفطف « وقل هللا لوسر يتفتست ٌةئيضو معشخ نم ةأرما

 , لضفلا نقذب ذخأف هديب فلخأف اهيلإ رظني لضفلاو ِكَي يبنلا تفتلاف ءاهنسح

 ىلع ّجحلا يف هللا ةضيرف نإ هللا لوسر اي :تلاقف ءاهيلإ رظنلا نع ُهَّهجو لدعف
 هنع يضقي لهف «ةلحارلا ىلع يوتسي نأ عيطتسي ال ًاريبك ًاخيش يبأ ٌتكردأ هدابع

 . "81420 (معن :لاق ؟هنع ّححأ نأ

 نأ ليلدب هجولا ةفوشكم تناك ةأرملا نأ فيرشلا ثيدحلا اذهب ةلالدلا هجو

 اهنأ فرع امل هجولا ةفوشكم نكت مل ولو «ةئيضو تناكو» :اهنع لاق ثيدحلا يوار

 طسو نم ةأرما : يأ ,«ءاسنلا ةطس نم) 178-2117/5ص .5ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (1845)

 .نهطسو يف ةسلاج ءاسنلا

 يو كان يف ًاضيأ يراخبلا هاورو ٠١. «8ص .١1ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (1844)

 4١2ج «لجرلا نع ةأرملا جح باب يف هاورو "18ص .ج .جحلا باتك نم هلضفو جحلا

 ."/ص
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 يف - ينالقسعلا رجح نبا هنع لقني امك  لاطب نبا لاقو .ءاهوش وأ ءانسح
 سيل نينمؤملا ءاسن نأ ىلع ليلد هيفو .ةنتفلا ةيشخ رصبلا ضغب رمألا :ثيدحلا

 رمأل ءاسنلا عيمج كلذ مزل ول ذإ .ِلكك يبنلا جاوزأ مزلي ام باجحلا نم نهيلع
 ليلد هيفو :لاطب نبا لاق ءلضفلا هجو فرص املو «راتتسالاب ةيمعئخلا لكك يبنلا

 اههجو يدبت نأ ةأرملل نأ ىلع مهعامجإل ًاضرف سيل اههجو ةأرملا رتس نأ ىلع
 «مهراصبأ نم اوُضُعي نينمؤُملل ْلُثط : ىلاعت هلوق نأو .ءابرغلا آر ولو ةالصلا يف

 لاطب نبا لوق ىلع ينالقسعلا رجح نبا بقعو .هجولا ريغ يف بوجولا ىلع
 .24*؛9ةمرحم تناك اهنأل ؛رظن هاعّدا امل ةيمعثخلا ةصقب هلالدتسا يفو : هلوقب

 :رجح نبا لوق ىلع ًابيقعت ةلأسملا هذه يف ينابلألا رصان دمحم ذاتسألا لاقو
 يبنلل ةيمعثخلا لاؤس ناك دقف ,هفالخ رهاظلا لب ةمرحم تناك اهنأ ىلع ليلد ال

 كاؤسلا ذأ كلذ ىنعمو ,هسفن ينالقسعلا رجح نبا هققح هققح امك ةرمجلا يمر دعب كي

 هل لح ةبقعلا ةرمج ىمر اذإ جاحلا نأ لم وه اهلا ماودإلا نم لاجسلا نع ناك
 ةفوشكم تناكو .ةمرحم نكت مل ةيمعثخلا ةأرملاف ذئنيحو ءءاسنلا الإ ءيش لك

 مارحإلا ببس ريغب هجولا 08440

 3 ديعلا دهش سابع نبا نأ» - ىلاعت هللا همحر  يرهاظلا مزح نبا ىورو -د - 3537

 لالب هعمو ًءاسنلا ىتأ مث ءىَّلص نأ دعب بطخ مالسلا هيلع هنأو ِةِلك هللا لوسر

 بوث يف هنفذقي نهيديأب نيوهي نهتيأرف ,نقدصتي نأ نهرمأو نهركذو نهظعوف
 حصف ا لا لوسر ةرضحب سابع نبا اذهف : مزح نبا لاق مث «لالب

 ,("8؛ورتس اهيلع ضرفف امهادع امو .ةروعب اسيل هجولاو ةأرملا نم نيديلا نأ

 حبصلا يلصي ناك كي هللا لوسر نأ»  اهنع هللا يضر  ةشئاع نعو اه ->4

 دعب ةملظ :سلغلاو ."*؛*«سلغلا نم نفرعُي ال نينمؤملا ءاسن نفرصنيف ؛ سلغب

 .١٠ص لا ١ج («ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص)» (5845)

 . 758 . 5ص «ينابلألا نيدلا رصان دمحم ذاتسألل «ةملسملا ةأرملا باجح» (؟841)

 .١7ا7ص 20ج مزح نبال «ىلحملا» (5854)

 . 7756 ص ١ «٠ ج اهلك لوسرلا ثيداحأ نم لوصألل عماجلا جاتلا» رظنا ءملسمو يراخبلا هاور (5849)
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 ال ثيحب ةمئاق رجفلا ةملظ لازت الو ةالصلا دعب نفرصني نهنأ : ىنعملاو .رجفلا
 سيلو سلغلا وه نهتفرعم نم عنم يذلا نأ لدي اذهو «ةملظلا هذه ببسب نفرعي

 .هجولا ةيطغتو باجحلا

 فرصا» :هل لاق ةأجفلا رظن نع خلك يبنلا لأس نيح ريرج ثيدح يفو و 6
 0 اا يفو يلا اذه يف ءاملعلا لاق دقو «كرصب

 لاجرلا ىلع بجيو اهل ةبحتسم ةنس كلذ امنإو ءاهقيرط يف اههجو رتست نأ ةأرملا
 ,©**”اهنع رصبلا ضغ

 :نيديلاو هجولا رتس زوجي _- 75
 ةأرملا هجو فشك ةخابإ ىلع اهتلالد يف ةحيرص اهانركذ يتلا ةيوبنلا ثيداحألاو

 نكلو ءاهيديو اههجو فشكت نأ ةأرملل نأ يأ . بناجألا نع امهرتس بوجو مدعو اهيديو

 يف ًافولأم ًائيش ناك امهرتس نإ لب .حابمو زئاج وه لب ءاهيلع ًابجاو فشكلا اذه سيل

 كلام مامإلا هاور ام كلذ ىلع لدي .ماركلا هباحصأو كي يبنلا نمز يف نينمؤملا ءاسن

 ىلع لدي اذهو .7**2سانلا نيعأ نع رتسلا دصقب اههجو رتس ةمرحملا ةأرملل زوجي هنأل
 . ماركلا ةباحصلا نمز يف نينمؤملا ءاسن يف ًادوجوم ناك هفشك مدعو هجولا ةيطغت نأ

 سبلت الو  ةمرحملا يأ ٌمارحلا ةأرملا بقتنت الو» :هلكت هللا لوسر لوق نإف ًاضيأو
 دنع اهب لومعملاو ةفولأملا ءايشألا نم اناك نيديلاو هجولا رتس نأ ىلع لدي «نيزافقلا

 جحلاب مارحإلا يف امهرتس نع يهنلا ءاج نعل الإو دل يبنلا نمز يف نينمؤملا ءاسن

 , 0409 ةرمعلاب وأ

 يميمتلا روقنملا دمحم د.دحأ ةمالعلا خيشلا فيلأت «ةديفملا لئاسملا يف ةديدعلا هكاوفلا» (5860)

 .7"حص « جا .يدجنلا

 . 3" 4ص .'7ج «كلام أطوم ىلع يناقرزلا حرش» (؟5861)

 مالسإلا خيشل (رونلا ةروس ريسفت»و .51/1-١01/7ص 48ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» (؟861؟)

 اههجو رتست ال : يأ « ةمرحملا : يأ - مارحلا ةأرملا بقتنت الو» : ىنعمو . 550-55 ص «ةيميت نبا

 نم اهديب ةأرملا هسبلت هوحنو نطقلاب وشحم ءيش زافقلا :«نيزافقلا» ىنعمو .باقنلاو عقربلاب

 .دربلا
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 . :اهيديو اههجو ةأرملا فشك يف حجارلا لوقلا - 7707

 «اهنم َرِهَظ ام الإ َنهتتيز نيدبُي الو» : ىلاعت هلوق يف نيرسفملا لاوقأ ضرع نمو
 هانركذ امو . ناّمكلاو هجولا وه هنأو «اهنم رهظ ام الإ : ىنعم يف مهلاوقأ نم هانحجر امو
 نأو .اهتلالد يف ءاملعلا لاوقأ ءوض يف هيلع تلد امو «ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا نم

 هجو نأ وهو روهمجلا لوق يدنع حجرتي .اهيديو اههجو ةأرملا فشك زاوج يه اهتلالد
 فقكلا اذه نبل نكلو هامهيادبإو انهفك# زوجي .نلانابو-:ةروغب اسيل هيفكو' ةأرملا

 . بناجألل امهرهظت الو اهيفكو اههجو رتست نأ ةأرملل زوجي يلاتلابو .حابم وه امنإو ًابجاو

 : نيديقب ديقم اهيفكو اههجو ةأرملا فشك ةحابإ 7-6
 نيئيشب وأ نيديقب ديقم ءاهيفكو اههجو ةأرملا فشك ةحابإ نم هتحجر ام نإو اذه

 :امه

 .مويلا ءاسن اهتداتعا يتلا ةطرفملا ناهدألاو غابصألا ةنيز نم هجولا ولخ :لوألا ديقلا

 غابصألا عاونأ نم اههجو ىلع هعضت ام طارفإو ةرثك نم نهادحإ ودبتل ىتح
 هيف ةنيزلاو هجولا ءادبإ نم حابملا نأ ديقلا اذه ىلع ليلدلاو .ةيمد اهنأك ناهدألاو

 داتعملا نم سيلو «نيزتلا يف ةأرملا ةزيرغ يبلي طيسب داتعم هجو ىلع نوكي ام وه

 ءاهقفلا نإف ًاضيأو .اههجو يف ةأرملا نيزت يف مويلا ظحالملا طارفإلا ةنيزلا يف
 نأب هب اولدتسا ام عم كلذ اوللع نيقكلاو هجولا فشك زاوج ىلإ اوبهذ نيذلا
 ءاج امو ,فشكلا اذهل ءاسنلا ةجاحل وأ ةرورضلل نيديلاو هجولا فشك ةحابإ

 نم سيلو ءاهردقب ردقت تارورضلا نأل ؛هيف عسوتي الو ءاهردقب ردقي ةرورضلل
 تايضتقم نم الو ءاهيديو اههجو فشك اهتجاح تامزلتسم نم الو ةأرملل ةرورضلا

 نألو .اهيفكو اههجو يف غابصألاو ناهدألا يف طارفإلا نيزتلا يف اهتزيرغ عابشإ

 . يناثلا ديقلا وه اذهو .ةوهشلا ةراثإو ةنتفلا ةنظم نيزتلا يف طارفإلا اذه

 طارفإلاب ىتأتي اذهو .ةوهشلا ةراثإو ةنتفلا ةنظم فشكلا اذه يف نوكي ال نأ :يناثلا ديقلا
 ةنيزلا هذهب هفشكو هجولا ءادبإ مرحيف «ترشأ امك .نيفكلاو هجولا يف ةنيزلا يف
 نإو هجولا فشك نألو ؛هرتس بجي ةروع هتاذب هجولا نوكل سيلو .روذحملا اذهل

 ةبسنلاب روظحملا عوقو لامتحاو ةوهشلا ةراثإو ةئتفلا ىلإ ىدأ اذإ نكلو ًاحابم ناك
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 ةبسنلاب لوقن اذكهو .(عئارذلا ّدس) ةدعاقب ًاذخأ عنمُي حابملا اذه نإف «ةأرملل

 ةراثإ وأ ةنتف ىلإ يدؤي اهيف طارفإ ال ةداتعم ةنيزب نوكي نأ بجي نيفكلا فشكل

 . ملعأ هللاو . ةوهش

 ؟نايحألا ضعب ىف هجولا فشك ةأرملا ىلع رظحي له 8 4

 ام اذهو ءاهرتس مدعو اهؤادبإ زوجي يتلا ةرهاظلا ةنيزلا نم ةأرملا هجو نإ :انلق

 ةنتفلا- نم ًافوخ ناهدألاو غابصألا نم ةطرفملا ةنيزلا نم ةأرملا هجو ولخ طرشب هانحجر

 . (عئارذلا ّدس) ةدعاقب اللمع عنم ررضلاو داسفلا ىلإ ىدأ اذإ حابملا نألو .ةوهشلا ةراثإو

 ءاهوحنو غابصأ نم هيف ةلوبقم ةنيزب ةأرملا هجو فشك ناك اذإ ءانه لءاستن نكلو

 ضراوعلو نايحألا ضعب يف اههجو فشك ةنيزلا يف لادتعالا اذه عم ءاهيلع رظحي لهف

 ؟ ةنيعم

 داسفل وأ ءاهنم ببسب امإ .داسفلا لوصحو ةنتفلا هفشك نم فيخ اذإ معن : باوجلاو

 هذهل رظحلا يف ةحيرصلا ءاهقفلا لاوقأ ضعب يلي اميف ركذنو ,قالخألا يدرتو عمتجملا

 . ضراوعلا

 : ةئتفلل ًاعفد هجولا فشك عنم : الوأ 0

 نيب هجولا فشك نم ةباشلا ةأرملا عنمتو» :ةيفنحلا هقف يف «راتخملا ردلا» يف ءاج أ

 راتحملا در» هتيشاح يف نيدباع نبا لاقو .«ةنتفلا فوخل لب ةروع هنأل ال .لاجر

 روجفلا يأ «ةنتفلا فوخل لب» :هلوق :لوقلا اذه ىلع ًاقيلعت «راتخملا ردلا ىلع

 هنآل ؛ةنتفلا عقتف اههجو لاجرلا ىري نأ فوخل فشكلا نم عنمت : ىنعملاو ءاهب

 .©"**9ةوهشب اهيلإ رظنلا عقي دق فشكلا عم

 هجولا رتس اهيلع بجي ةنتفلا ةأرملا نم 5 نإ هنأ ملعاو» :ةيكلاملا هقف نمو - ب

 , (0809(يفكلاو

 . 4١ "ص . 1١ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» (75807)

 .499ص .١ج .باطحلل «ليلخ رصتخم حرشب ليلجلا بهاوم» )١864(
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 فوخل ةزوعلا اذعءام تش بجو (ةلتقةنأ نم فيخ اذإق» +ًاضيأ ةيكلاملا هقف نمو دج
 هنإف عى ءاهيديو ةرحلا هجو رتسك هريظن يف لاقي اذكو .ةروع اهنوكل ال ةنتفلا

 ,"**2(امهفشكب ةنتفلا فيخ اذإ امهرتس بجي

 ٌفيخو ةليمج تناك اذإ ةأرملا نإ : دادنمزيوخ نبا لاقو : (ىبطرقلا ريسفت) ىف ءاجو د

 نأ زاج..ةحبقم وأ ازوجع تناك نو .كلذ رتس اهيلعف «ةنتفلا اهيفكو اههجو نم

 : عمتجملا داسفل هجولا فشك عنم : اتاكد فيدل

 :نيفكلاو هجولا نيغ نذبلا عيمج اهنم يبنجأ لجر عم ةرحلا ةروع :ةيكلاملا لاق

 . مرح آلإو اهنادجو الو ةذل دصق ريغب امهنطابو امهرهاظ نيب قرف ال امهل رظنلا زوجيف
 روهشم هنإ + الئاق قوزع نبال يذلا وهو .اهيديو اههجو رتس ذئنيح اهيلع بجي لهو

 كاوملا لقت" ىتيفتتلم وظاهر رفع ردك نلع مترو كلنا اهبلع بسن ةلزآ ةيهدتلا

 . اهيديو اههجو رتس اهيلع بجي يأ - بجيف ةليمجلا نيب قوُرز لّصفو - ضايع نع

 لحم تراص اذإ ةأرملا نأ مالكلا اذه لّصحمو .2**"رتسلا اهل بحتسيف ةليمجلا ريغو

 ام ىلع ةيكلاملا بهذم روهشم وهو ءاهيفكو اههجو رتس اهيلع نإف ةوهشب نيرخآلا رظن

 لدي  ءاسنلا ىلإ ةوهشب مهرظن يأ - لاجرلا نم رظنلا اذه لثم عوقوو .قوزرم نبا هلقن

 ةوهشب ءاسنلا ىلإ سانلا رظن نأ فرعن فيك نكلو .ىفخي ال امك عمتجملا داسف ىلع

 ؟نههوجو فشك نهيلع رظحي :لوقن ىتح

 . امو .عمتجملا يف ةدئاسلا لاوحألا نئارق ىلإ تافتلالا وه كلذ ليبس نأ رهاظلا

 نمو «كلذب ةالابملا مدع نمو .ضارعألا ىلع ةريغ نمو داسفو ةفع نم سانلا ىلع رهظي

 يدرت نمو ةيلاعلا قالخألا يناعم عويش نمو ؛نيدلا يف ةّقر وأ سانلا دنع نيدت

 يف هرظح مدع وأ ةأرملا هجو فشك رظحي :لاقي نأ نكمي كلذ ءوض يفو .قالخألا

 .؟4١5ص ٠ ١ج «يقوسدلا ةيشاحا»و ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (586هه)

 .؛؟ة؟ص . ١١ج «يبطرقلا ريسفت» (5م8هكر

 2.1١ 1-١١5ةهص ءاج «يواصلا ةيشاحا»و .ريدردلل «ريغصلا حرشلا» ةقياققف)
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 عقي امب اهنم فرعأ مهنأل ؛ةأرملا لهأل ةلأسملا هذه يف ءاتفإلا ىقبي نكلو .ام عمتجم

 .ًامئاد نسحألاو ىلوألا وه انه طايتحالا نأب ًاملع عمتجملا يف

 ؟ةروعلا نم ةأرملا مدق له 5

 :ةيفنحلا بهذم أ

 .ةروع ةأرملا نم نيمدقلا نأ ةيفنحلا دنع ةياورلا رهاظ ىف

 لجرلل لحيو ءامهفشك اهل لحيف ةروعب تسيل اهنأ ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو

 اهنأ  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع يور ام ةفينح يبأل ةجحلاو .امهيلإ رظنلا يبنجألا

 متاخ يهو ةختفلاو ٌبلقلا «اهنم ٌرهظ ام الإ نهتنيز نيدبُي الوإ» : ىلاعت هلوق يف تلاق

 ءادبإ نع ىهن :ىلاعت هللا نآلو ءامهيلإ رظنلاو امهئادبإ زاوج ىلع لدف ءلْجَّرلا عبصإ

 ء«ىشملا دنع .نارهظي امهنأ ىرت الأ «ناترهاظ نامدقلاو ءاهنم رهظ ام ىنثتساو ةئيزلا

 : ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع يور ام يفنحلا بهذملا يف ةياورلا رهاظ هجوو

 هجولا :هنع ةياور يفو ءديلا يف متاخلاو لحكلا «اهنم رهظ ام الإ َنهتنيز نيدبُي الو#
 ىف ةجاحلل نيديلاو هجولا فشك ةحابإ نألو ؛رظحلا ىلع كلذ ادع ام ىقبيف نيفكلاو

 , "2**امهيلإ رظنلا الو امهؤادبإ حابي الف نيمدقلا فشك ىلإ ةجاح الو .ءاطعلاو لخألا

 رهاظ يف ءاج ام ال ةفينح يبأ لوق يفنحلا بهذملا يف هب ذوخأملا لوقلا نكلو

 ىلع ةروع اتسيل نيمدقلا نأ» :ةيفنحلا هقف يف «راتخملا ردلا» يف ءاج دقف «ةياورلا

 .(9*08(بهذملا ىف دمتعملا لوقلا

 :ةيكلاملا بهذم - ب - 5١8

 «نيفكلاو هجولا ادع ام اهنع ىبنجألل ةبسنلاب ةأرملا ةروع :ةيكلاملا بهذم يفو

 نم نيمدقلا نأ مهئاهقف نع نوركذي حرشلا دنعو «ةيهقفلا مهنوتم يف نوحرصي اذهبو

 .١١١ضص هج «عئادبلا» .ء١ه#"صدخ٠.أ ٠ ج «طوسبملا» (38ه8)

 .٠١1هص «١ج (راتحملا درو راتخملا ردلا» (5869)
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 ريغ  اهتروع - يبنجأ عمو» :هلوق :لاق «(ليلخ رصتخمل» باطحلا حرش يفف ةروعلا

 - :ليق :رمع وبأ لاق :«ليلخ رصتخمل قاوملا حرش» يفو ."*'7(نيفكلاو هجولا

 حجارلا لوقلا نإ لوقلا نكمي اذه ىلعو .©7*8نيمدقلاو نيفكلاو هجولا ادع ام  ةروعلا

 . ةروع امهنأب لوق مهدنعو .ةروع اتسيل نيمدقلا نإ ةيكلاملا بهذم يف

 : ةيعفاشلا بهذم - ج 0. 4

 بحاص يعفاشلا مامإلل (مألا» باتك يف ءاج دقف .ةروع ةأرملا مدق :ةيعفاشلا دنعو

 رصتخم) يفو , (22592(ةروع اهيمدق رهظو .اههجوو اهيفك الإ ةروع ةأرملا لكو» :بهذملا

 هجولا : يعفاشلا لاق #اهنم رهظ ام الإ نهتنيز نيدبُي الو : ىلاعت هلوق يف «ينزملا
 يف قبس ام ةروعلاب دارملاو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يفو , 2255نافكلاو

 اهرتس اهيلع بجو ةروع ةأرملا مدق ناك اذإو ."419(نيفكلاو هجولا ادع ام يهو ةالصلا

 .اهراهظإ مدعو

 : ةلبانحلا بهذم د 2-65

 ليلدلاو» : «ينغملا» يف ءاج دقف .اهؤادبإ زوجي ال ةروع ةأرملا مدق : ةلبانحلا دنعو

 هللا لوسر اي :تلق» :تلاق ةملس مأ نع دواد وبأ هاور ام نيمدقلا ةيطغت بوجو ىلع

 :نوهظ نطغي اعياس تناك اذإ مكن“ لاق ةزازإ اهيلع فل رامحو مرد: ف ةازملايلبصلا

 رج نم ىلإ هللا رظني ال» :لاق هيي هللا لوسر نأ رمع نبا نع يذمرتلا ىورو .«اهيمدق

 :تلاقف .ًاربش نيخري :لاق ؟ٌَنهلويذب ٌءاسنلا عنصت فيكف :ةملس مأ تلاقف .ءاليخ ُهبوث

 ,(8*(هيلع ندزي ال اعارذ هنيخريف :لاق . نهمادقأ فشكنت نذإ

 . ؛ةةص .١ج .باطحلل «ليلخ رصتخم حرشب ليلجلا بهاوم» (580)

 . 44ص .١ج .قاوملل «ليلخ رصتخم حرشل ليلكإلاو جاتلا» (1851)

 .49ص .١ج .يعفاشلل «مألا» (5857)

 . 17ص .48ج «مألا باتك عم عوبطملا ينزملا رصتخم» (758)

 .١؟ةص ا” ج («جاتحملا ينغم») (1855)

 .50-١5017ص «ىنغملا» (78565)

1١99- 



 ك5 نيح للك هللا لوسرل تلاق - نينمؤملا مأ - ةملس مأ 0 :دواد يبأل ةناور يفو

 :لاق .اهنع فشكني نذإ : ةملس مأ تلاق ا يخرت :لاق ؟هللا لوسرااب ةاردلاف :رازإلا

 رازإلا ركذ هلي يبنلا نأ ودبي ام ىلع ؛ثيدحلا اذه ىنعمو .7”"2«هيلع ديزت ال عارذف

 ام ةأرملاف وأ ةأرملا عنصت انمف: :ةملس مأ تيلاق 2 هرادقم نيبو هلابيسإ مذ قد

 اهقاس فصن نم اربش يأ ءاربش  اهبوث نم ةأرملا لسرت يأ  يخرت : لي لاقف ؟اهمكح
 لاقف .ءتشم اذإ اهنع مدقلا فشكني نذإ :ةملس مأ تلاقف ءربش رادقم هنم لفسأ ىلإ

 عارذلاو .هيلع ديزت الو  نيقاسلا فصن نم اعارذ اهبوث يخرت يأ (عارذف) :ُهلكك

 لجيرلا' نضيمف "ىلع نئازلا وه ءابسلل هنوذاملا تقلا: ذهن ةيرمف ودق وهدي نوذاملا

 . 2**صضرألا ىلع دئاز هنأل .-قاسلا فصن ىلإ هؤاخرإ بدني يذلا

 : حجارلا لوقلا 5

 زوجيو .«بناجألل امهراهظإ مدعو امهرتس يغبني امم نيمدقلا نأ هيلإ ليمأ يذلاو

 ةريقفلاك» .ضرألا يف لمعت يتلا ةيورقلاك ةيفاح ةأرملا تشم ول امك ةجاحلل امهفشك

  اهنع هللا يضر  ةملس مأ ثيدح نم رهاظلا نإ مث .اهيلجر يف هسبلت ام دجت ال يتلا

 نال ا ريش اذ نأل> اييع وسن هين ذي ذلك جك نورت اينوت ءاقرإ نأ

 رخؤم يطغي ىتح اهبوث ليذ ليطت اهنأ روصتملاو نكمملا امنإو ,.يشملا نع اهقيعي
 بوث ةلاطإو . يشمت نأ اهنكمي اذهبو ءضرألا سميو ءاهيمدق رهاظ نم ائيشو اهيمدق

 تلاق ةأرما نأ «يذمرتلا عماج» يف ءاج دقف .ماركلا ةباحصلا ءاسن يف ًادوهعم ناك ةأرملا

 تلاقف .رذقلا ناكملا يف يشمأو  يليذ ليطأ ةأرما ينإ : لك هللا لوسر جوز ةملس مأل

 ,(2250مدعب ام هرهطي» : لي هللا لوسر لاق :_اهنع هللا ىضر- ةملس مأ

 : ةيبنجألا ىلإ لجرلا رظن - 17

 حابأ نم مهنمف «نيفكلاو هجولا فشك يف ءاملعلا لاوقأ ةقباسلا تارقفلا يف اني

 .١الهص ل ١ج «دواد يبأ ننس (5855)

 «١ج «دواد يبأ نئس» :«قاسلا فصن ىلإ ملسملا ةرزأ» :لاق هيي يبنلا نع دواد يبأل ثيدح ىف ١810(

 .ه 5ص

 )١854( «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» ج١ ١ صهلا١ _لالا١ا.

 "ل ١ج «يدذمرتلا عماج» (؟5859)
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 ًاربتعم كلذ عنم نم مهنمو ةأرملا ةروع نم اتسيل نيفكلاو هجولا نأ اريتعف فشكلا اذه

 اتسيل امهنأل امهراهظإ حابأ نم مهنمف : نيمدقلا يف مهلاوقأ انّيب كلذكو «ةروعلا نم امهنأ

 مهلاوقأ نم جما انيبو «هرظن يف ةروعلا نم امهنأل كلذ 3 نم مهنمو «ةروعلا نم

 رظن رظح وأ ةحابإ ىدم نيبن نأ نآلا ديرنو .نيمدقلا يف وأ نيفكلاو هجولا يف ءاوس

 وهو .ةروع هنأ ىلع اوقفتا ام ىلإ رظنلا اذه ناك ءاوس ةيبنجألا ةأرملا ندب ىلإ لجرلا

 وهو ةروع هنوك يف اوفلتخا ام ىلإ هرظن يف مهلاوقأ وأ .نيمدقلاو نيفكلاو هجولا ادع ام

 امهو «نيفكلاو هجولا الإ ًابلاغ مهمالك يف نوركذي ال مهنأب ًاملع نامدقلاو نافكلاو هجولا
 ؛ كلذ نولعفي مهنأ ماظل نيمدقلا نوركذي الو ال مأ ةروع امهنوك يف اوفلتخا ناذللا

 هجولا ىلإ هرظن وه ,.هرظح وأ هتحابإ يف فالخلا ىرج يذلا ةيبنجألا ىلإ لجرلا رظن نأل

 عمجم وهو رهاظلا وه هنأل ؛اههجو ىلإ رظنلا وه ةداع اهيلإ رظنلا نأ رابتعاب .نيفكلاو

 لاوقأ يلي اميف ركذنو . لالا ظن لت ا ركتو انش بأ نارهظت نيفكلا نألو ؛ةأرملا نساحم

 :اهنم حجارلا نّيبن مث .مهتلدأو ءاملعلا

 :("2”9ةيكلاملا بهذم  ًالوأ "758482

 زظنلا هل زوجي الق: «قيفكلاو هجولا اذه ام نع اهتم نحال ةيسلاب ةأرملا ةروعغاولاق

 زوجيف ةروع ريغف -نافكلاو هجولا أ امه امأ ةذل دضق الو ةرهتش نودب ولو اهتروع ىلإ
 ةذل دصق ريغب رظنلا نوكي نأو «ةنتف كلذ ىلإ رظنلاب ىشخي ال نأ طرشب امهيلإ رظنلا هل

 .امهيلإ رظنلا مرح الإو

 :ةيعفاشلا بهذم :ًايناث 8

 تغلب يتلا يهو ء«ةريبكلا ةرحلا وأ ةأرملا ةروع ىلإ غلابلا يبنجألا رظن مرحي :اولاق

 - مهدنع فالخ الب يأ  فالخ الب اهيفكو اههجو ادع ام يه اهتروعو .هيف ىهتشت أدح

 ىلإ رظنلا نأل ؛بهذملا يف حيحصلا لوقلا ىلع ةنتفلا نم نمألا دنع اذكو  ةيعفاشلا

 رصتخم حرشب ليلجلا بهاوم)» 2237١ 4ص 35 ١1ج (يقوسدلا ةيشاحوو «ريدردلل (ريبكلا حرشلا» 2( (

 . 59ص كج «قاوملل «لبلكإلاو جاتلا» 2ه٠٠-4494ص لج «باطحلل « (ليلخ
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 .©9”4ةروع اهنوكل سيلو ببسلا اذهل مرحف «ةوهشلل كرحمو ةنتفلا ةنظم نيفكلاو هجولا
 اذإف نيفكلاو هجولا ىلإ رظنلا حيبي يعرش ببس نكي مل اذإ ودبي ام ىلع- اذه نكلو
 اهندب رئاس ىلإ رظنلا زاجو لب نيفكلاو هجولا ىلإ رظنلا زج يعرشلا ببسلا اذُه لثم دجو
 ريغ نم هنم ةيبنجأ ةأرما ىلإ رظني نأ لجرلا دارأ اذإو» : (عومجملا ةلمكت» 2 ءاج دقف

 «ببس ريغ نم» : هلوقف .«*"9(«ةروعلا ريغ ىلإ الو ةروع ىلإ ال كلذ هل زوجي الف «ببس

 . يعرش ببسب رظنلا هل زوجي هنأ ةفلاخملا موهفمب ديفي

 :("5ةيرفعجلاو ةيديزلا بهذم :ًاثلاث

 يف ءاوسو ةرفاك ولو ةرحلا ةيبنجألا ىلإ رظنلا لقاعلا غلابلا ىلع مرحي :ةيديزلا لاق
 .هريغو هجولا ىلإ رظنلا كلذ

 ىلإ رظني نأ زوجيو .ةرورضل الإ ًالصأ ةيبنجألا ىلإ لجرلا رظني ال :ةيرفعجلا دنعو
 .رظنلا ةدواعم زوجي الو «ةرم هيف ةيهارك ىلع اهيفكو اههجو

 :ةيفنحلا بهذم :ًاعبار 0١

 كرابت هلوقل نيفكلاو هجولا ادع ام هنم ةيبنجألا ةّرحلا ندب ىلإ رظنلا لجرلل لحي ال

 ةرهاظلا ةنيزلا عضاوم ىلإ رظنلا نأ الإ ,«مهراصبأ نم اوُضغي نينمؤملل لقول : ىلاعتو
 نامدقلاو ,«اهنم َرهظ ام الإ ٌنهتنيز نيدبُي الوإ» : ىلاعت هلوقب زاج (ناّمكلاو هجولا يهو)
 ةفئاط نعت ىو اعل اضيأ اهنيلإ رظنلا لحبف:«ةرهالظلا ةنيزلا نمد ةقينح نبأ قارب ىلع

 ُبْلَقلا «اهنم رهظ ام الإ ٌنهتنيز نيدبُي الو» : ىلاعت هلوق يف تلاق اهنأ  اهنع هللا يضر -

 «نيمدقلا ىلإ رظنلا زوج ىلع كلذ ٌلدف - لجّرلا عبصإ يف عضوت ةقلح يهو  ةختتفلاو
 الأ ناترهاظ نامدقلاو ءاهنم رهظ ام ىنثتساو ةنيزلا ءادبإ نع ىهن ىلاعت هللا نإف ًاضيأو

 امهؤادبإ حابيف ءرظحلا نم ىنثتسملا ةلمج نم اناكف يشملا دنع نارهظي امهنأ ىرُي

 .184ص :.5ج «جاتحملا ةياهن» (؟411)

 .5908ص .18١ج .يعيطملا بيجن دمحم ذاتسألل «بذهملا حرش ةلمكت عومجملا» (5417/5)

 .ةيرفعجلا هقف يف يلحلل «مالسإلا مئارش»و .١1”ص .7ج «ةيديزلا هقف يف «راهزألا حرش» (3181377)

 1 . 554 ص كج
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 ريغ نم نوكي نأ ةرهاظلا ةنيزلا عضاوم ىلإ رظنلا لحل ط ءرتشي نكلو .امهيلإ رظنلاو

 امهانز سيلو «ناينزت نانيعلا» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل لحي الف ةوهش نع امأف .ةوهش

 .©"*”9امارح نوكيف مارحلا يف عوقولل ببس ةوهش نع رظنلا نآلو ؛ةوهش نع رظنلا الإ

 باشلل لضفألا :- ىلاعت هللا همحر  يفنحلا يناساكلا نيدلا ءالع لاقو 75

 رولا ةوهشلا ثودح فوخ نم هيف امل ةباشلا اذكو .هنم ةيبنجألا هجو نع هرصب ضغ

 لقط :لجو زع هلوق كلذو ءرهطأو ىكزأ رظنلا كرتو رصبلا ضغ نيك لايك
 انوكي مل اذإ الإ « مهل نوكأ كلذ مهجو رف اوظفحيو مهراصبأ نم اوضغي نينمؤملل

 ثودح لامتحا مدعل نيريبك نيخيش اناك نأب ةوهشلا لهأ نم - ةباشلاو باشلا يأ -
 ,(08"*امهيف ةوهشلا

 كش وأ ةوهشلا فاخ نإف» : :راتخملا ردلا هحرشو راصبألا اولا يف ءاجو افخلو

 « مهنامز يف اذهو .مارحف الإ .ةوهشلا مدع ديقم رظنلا لد اههجو ىلإ هرظن عنتمأ

 ىلع هتيشاح ف نيدباع نبا لاقو . هريغو ىناتسهقلا ةباشلا نم عنمف ءانئامز يف امأو

 نبا لاق ءلوق نم هانمدق ام ىلع ًاحرشو ًاقيلعت «راتحملا در» ةامسملاو «راتخملا ردلا»
  مارحب نمل ةرحلا ةيبنجألا هجو ىلإ رظنلا : يخركلا حرش يفو) :- هللا همحر  نيدباع

 : هلوقو نيدباع نبا لاق مث . ةوهش الب ولو ةهاركلا هرهاظو اه أ . ةجاح ريغل هركي هنكلو

 , 80(ةنتفلا فوخل لب ةروع هنأل ال «ةباشلا نم عنمف اننامز يف امأو»

 ردلا» بحاص يفكصحلا لوق ىلع ضرتعي مل - هللا همحر  نيدباع نبا نأ ودبيو

 نبا هيلع قلع ام لكو .«هريغو يناتسهقلا ةباشلا نم عنمف اننامز يف امأو» :«راتخملا

 . ةنتفلا فوخل لب ةروع هنأل ال :وه ةباشلا هجو ىلإ رظنلا عنم ببس نإ هلوق وه نيدباع
 ىلإ رظنلا نأ نم يفنحلا يخركلا مامإلا نع هلقن ام ىلع ضرتعي مل نيدباع نبا نأ امك

 .1-١١١177ص .هج ,يناساكلل «عئادبلا» (58374)

 .١١؟١ص هج . يناساكلل (عئادبلا» (؟ما/ه١

 77١. ص .5ج «راتخملا ردلا ىلع نيدباع نبا ةيشاحوو «راصبألا ريونت حرش راتخملا ردلا» (78135)
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 ةهاركلا هرهاظو :هنع هلوق نيدباع نبا هيلع قلع ام لكو .ةجاح ريغل هركي ةيبنجألا هجو

 نأ ىري نيرخاتملا ةيفتحلا ءاهقف نم وهو نيدباع نبا نأ هلك فللذ: ىتعمو: :ةوهش الب ولو

 لاقي نأ غئاسلا نم نأو داهتجالاو لوقلل ًاعستم ةيبنجألا هجو ىلإ لجرلا رظن ةلأسم يف
 لوقلا وأ ,ةوهش نودب ولو هوركم ةجاح ريغل ةيبنجألا هجو ىلإ رظنلا : يفنحلا هقفلا يف

 .ةوهش نودب ولو روظحم رظنلا نأب

 : (2429ةلبانحلا بهذم :ًاسماخ 2-64

 .ةرورضلل زاوجلا وه ءانثتسالاو هنم ةيبنجألا ىلإ لجرلا رظن ميرحت مهدنع لصألا

 ريغب امهيلإ رظن اذإ ةهاركلا عم نيّقكلاو هجولا ىلإ رظنلا زوجي : ةلبانحلا ضعب دنعو
 ريغ نم ةيبنجألا ىلإ لجرلا رظن امأف» : يلبنحلا ةمادق نبال (ينغملا» يف ءاج .ةوهش

 رظنلا هيلع مرحي :يضاقلا لاقو .دمحأ مالك رهاظ يف اهعيمج ىلإ مرحم هنإف «ببس

 ةنتفلا نمأ اذإ ةهاركلا عم امهيلإ رظنلا هل حابيو ةروع هنأل .نيفكلاو هجولا ادع ام ىلإ

 يف اهعيمج ىلإ رظنلا مرحي هنأ ٍنم ًالوأ هلاق امل ةمادق نبا جتحا مث «(«ةوهش ريغب رظنو

 هارون قم رهولاماق اعاتم ٌنهومتلأس اذإو» : ىلاعت هلوقب جتحا .دمحأ مالك رهاظ

 ناكو كت هللا لوسر لأست تءاج يتلا» ةيمعثخلا ثيدحب جتحا امك .#باجح

 لوسر فرصف هيلإ رظنتو اهيلإ رظني لضفلا لعجف ِةكَي هللا لوسر فيدر سابع نب لضفلا

 لك هللا لوسر تلأس» :لاق هللا دبع نب ريرج ثيدحب جتحا امك .«اهنع ههجو خلك هللا

 لوسر لاق :لاق  هنع هللا يضر - يلع نعو . يرضي فرطا نأ يترماف ةاجفلا ران نع

 ةمادق نبا لاق مث .«ةرخآلا كل تسيلو ىلوألا كل امّنِإَف ةرظنلا ةرظْنلا عبتت ال» : هلك هش |

 دنع ميرحتلا ىلع ليلد اهجوزت دارأ اذإ ة ةأرملا ىلإ رظنلا ةحابإ يفو :- ىلاعت هللا همحر

 ءامسأ ثيدح امأو ؟هذهل صيصختلا هجو امف قالطإلا ىلع ًاحابم ناك ول ذإ ءكلُذ مدع

 رظنلا ةحابإ نم كلذ ىلع بترتي دق امو نيّمكلاو هجولا ءادبإ ةحابإ هيف يذلا ركب يبأ تنب
 . هيلع هلمحنف باجحلا لوزن لبق ناك هنأ لمتحيف حص نإ ثيدحلا اذهف ءامهيلإ

 .17036ص ءا*جا . «عانقلا فاشك) .550-هه8ص كجم ءلبنحلا ةمادق نبال «ىنغملا» ةفحفف)
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 : ةيميت نبا مالسإلا خيش يأر :ًاسداس - 06

 نم ةيبنجألا ىلإ لجرلا رظن زاوج مدع - ىلاعت هللا همحر  ةيميت نبا مامإلا حجر

 دقارظنلا اذه نأل ؛ذاسفلا ةعيرذل اذس هش ريغ نم وظنلا نأك نإو ؛ةيعرش ةجاخ ريغ

 يعفاشلا بهذم يف حجارلا» : ىلاعت هللا همحر لاق دقف «يعرش روظحم ىلإ يضفي

 نكل ةيفتنم ةوهشلا تناك نإو ءزوجي ال ةجاح ريغ نم ةيبنجألا هجو ىلإ رظنلا نأ دمحأو
 ام لك نأ لصألاو .ةنتفلا ةنظم اهنأل ةيبنجألاب ةولخلا تمرح اذهلو .اهناروث فاخي هنأل

 اهضراعي مل اذإ اهّدس بجي داسفلا ىلإ ةعيرذلا نإف ءزوجي ال هنإف ةنتفلل ًاببس ناك

 ةحلصمل ناك اذإ الإ امرحم ةنتفلا ىلإ يضفي يذلا رظنلا ناك اذهلو ,.ةحجار ةحلصم

 عم نكل ةجاحلل رظنلا حابي هنإف ءامهريغو بيبطلاو ؛هتبيطخل بطاخلا رظن لثم .ةحجار

 ."*9(زوجي الف ةنتفلا لحم ىلإ ةجاح ريغل رظنلا امأو .ةوهشلا مدع

 : ةلدألا ةشقانم

 : يلبنحلا ةمادق نبا هب جتحا ام :ًالوأ

 ةيآلا هذه .74"*"2باجح ءارو نم ٌنهولأساف ًاعاتم ٌنهومتلأس اذإوإط : ىلاعت هلوق -أ
 باجحلا ضرف» : ضايع يضاقلا لاق لي هللا لوسر تاجوزب ةصاخ ةميركلا

 هجولا يف فالخ الب ٌنهيلع ضرف وهف كك لوسرلا تاجوز يأ هب نصصتخا امم
 نهصوخش راهظإ الو ءاهريغ الو ةداهش يف كلذ فشك نهل زوجي الف «نيفكلاو
 رجح نبا مامإلا تقع دقو .«زارب نم ةرورض هيلإ تعد ام الإ تارتتسم ّنك نإو

 نك ولو ٌنهصوخش راهظإ َّنهل زوجي ال هنأب ضايع يضاقلا لوق ىلع ينالقسعلا
 ناكو .َنفطيو نججحي ِخكي يبنلا دعب نك دقو» :رجح نبا لاق ,تارتتسم

 ال نادبألا تارتتسم ْنِهو ثيدحلا نهنم نوعمسي مهدعب نمو ةباحصلا
 , (2824:3(صاخشألا

 . 50١ ص . ١ج (ةيميت نبأ مالسإلا خيش ىواتف عومجم)» ةقضيتكلا

 .[88 ةيآ نم :بازحألا ةروس] (54109)
 . ه7 ١ ص 04ج « ينالقسعلا رجح نبال («يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتفا ١-5848(

 5١62م



 امو هيلع تلد امو ,.ةميركلا ةيآلا نأ ضايع يضاقلا لوق نم دافتسيو

 هلوق ىلع هرقأو هقفاو ينالقسعلا رجح نبا نأو لكي يبنلا ءاسنب ةصاخ .هتنمضت

 راتتسا ىلع ةدايز نهصاخشأ راتتسا يف امهنيب فالخلا نكلو .صاصتخالا اذهب
 ٌنهصوخشو نهنادبأ يف نهيلع راتتسالا بوجو ىري ضايع يضاقلاف .نهنادبأ
 بجاولا وه طقف َّنهنادبأل راتتسالا ىري ينالقسعلاو .الصأ دحأ نهاري ال ثيحب

 ٌنههوجو رتس بوجو نأو لكَ يبنلا ءاسنب ةصاخ ةيآلا هذه تناك اذإو .ٌنهيلع

 اهمكح بحسل ةجح حلصت الف «نينمؤملا ءاسن نود طقف نهيلع بجاو ُنهيديأو

 لالدتسالا نكمي معن .- ٌَنهيديأو نههوجو رتس بوجو يأ  نينمؤملا ءاسن ىلع
 بوجو امأ «نينمؤملا تاهمأب ءادتقا نينمؤملا ءاسن قح يف كلذ بابحتسا ىلع اهب
 اذإو . هلكت ىبنلا ءاسنب ةميركلا ةرآلا ضاضتخخا عم نقيل ذإ ءالف نهيلع كلذ

 ةبارا ملم ناو لق نب همر انك ينحل فض ديلا و هورتلا كلك اج
 ءاهيفكو ةيبنجألا هجو ىلإ لجرلا رظن زوجي هنإف لك يبنلا ءاسنب ةصاخ ةميركلا
 . هنيبنس ضراعل امنإو ةأرملا ةروع نم نيفكلاو هجولا نوكل ال رظنلا اذه عنمي امنإو

 رظن نع هَ هللا لوسر تلأس» :لاق .هللا دبع نب ريرج ثيدحب جاجتحالا - ب -17

 يبنلا نأ هيبأ نع ةديرب نبا ثيدحب جاجتحالاو .«يرصب فرصأ نأ ينرمأف ةأجفلا

 «ىلوألا كل ّنِإف ةرظنلا ةرظُنلا عبتت ال ,يلع اي» :- هنع هللا يضر  يلعل لاق لك
 ,("889(هعماج» يف يذمرتلا مامإلا ناثيدحلا ناذه ىور .«ةرخآلا كل تسيلو

 ةأرملا فشك ةمرح هيف سيل امك ءاقلطم هجولا ىلإ رظنلا ميرحت هيف سيل نكلو
 ًاحابم فشكلا ناك اذإو «نيديلاو هجولا فشك ةحابإ انحجر نأو قبس دقف ءاههجو
 رظنلا اذه رظحي دق نكلو .حابم حابملا ىلإ رظنلا نأل ؛ًاحابم امهيلإ رظنلا ناك

 نيثيدحلا نيذه نم همهف نكمي اماذهو .ةنتفلا فوخل وأ ةوهشب ناك اذإ

 نأ - ينعي يعرش ببس الو ةجاح الب ةأرملا هجو ىلإ رظنلا ةداعإ نإف ,نيفيرشلا
 رظنلا ىلإ رارجنالا هيلع ىشخي لقألا يف وأ ةوهشب اهيلإ رظني رظانلا نأ حجارلا

 . 5١0-371 ص ء4ج (يذمرتلا عماج» (58485)
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 .ةوهش نودب رظنلا نأل ال حجارلا لامتحالا اذهل رظنلا راركت نم معنميف  ةوهشب

 اهجوزت دارأ اذإ ةأرملا ىلإ رظنلا ةحابإ ىفو» :- ىلاعت هللا همحر  ةمادق نبا لوقو - ج

 هجو امف قالطإلا ىلع ًاحابم ناك ول ذإ كلذ مدع دنع ميرحتلا ىلع ليلد
 :هوجو نم باوجلاو «؟هذهل صيصختلا

 زوجيو «هنيبنس امك لاوحألا عيمج يف لضفأو ىلوأ رصبلا ضغ نإ : (لوألا)

 ىهني رظنلا راركتو .هل راركتو رظنلا اذهل دمعت بطاخلا رظن يف نإ : (ًيناث)

 .اعرش ةحجار ةحلصمل بطاخلل زيجأ نكلو «ةنتفلا هنم ىشخي امل هركيوأ ةنع

 ضعب دنع نيديلاو هجولا ىلع روصقم ريغ هتبوطخمل بطاخلا رظن نإ : (ًثلاث)

 ردقلا اذهو ءدعب اميف هنيبنس امك اهنم هتيؤر هنكمي ام ىلإ ىدعتي امنإو .ءاهقفلا
 . هريغب ال بطاخلاب صتخم

 هنم ةعونمم ريغ رتسلا نأل ؛اههجو رتست ةبوطخملا ةأرملا نوكت دق : (ًاعبار)

 نذإو اهنذإ نودب ولو كلذ لواحي نأو ءاهيلإ رظنلل يعرش نذإ ىلإ بطاخلا جاتحيف
 .نذإلا اذه عم وأ اهيلو

 ةفيرشلا ةيوبنلا ةئسلا هب تءاج .هتبوطخم ىلإ بطاخلا رظن نإ :(اسماخ)

 هب صتخا ام وه ةيبنجألا هجو ىلإ رظنلا بابحتسا نم رذعلا اذهف ءهيف تبغرو

 :ثظاخلا

 نمألا دنع مرحي اهيمكو اههجو ىلإ رظنلا نأ نم ةيعفاشلا هيلإ بهذ ام :ًايناث 4 - 
 هجولا ىلإ رظنلا نأ ةجحب بهذملا يف حيحصلا لوقلا ىلع ةنتفلا نم فوخلا نم

 اذه .ةروع اهنوكل سيلو ببسلا اذهل مرحف .ةوهشلل كرحمو «ةنتفلا ةنظم نيفكلاو
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 عم .ًاقلطم اهيفكو ةأرملا هجو ىلإ رظنلا ميرحت هلام نأ هيلع دري هب جتحملا لوقلا

 .روظحم ريغ احابم رظنلا ىقبيف .ةوهشلا روثت الو ةنتفلا نمؤت ثيحو .روظحم

 ىلإ رظنلا نأ نم  ىلاعت هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش هيلإ بهذ ام :ًاثلاث 6
 اذهلو ءاهناروث فاخي هنأل ؛ ةيفتنم ةوهشلا تناك نإو زوجي ال ةيبنجألا ةأرملا هجو

 هنإف ةنتفلل ًاببسم ناك ام لك نأ لصألاو «ةنتفلا ةنظم اهنأل ؛ ةيبنجألاب ةولخلا تمرح
 .ةحجار ةحلصم اهضراعي مل اذإ اهّدس بجي داسفلا ىلإ ةعيرذلا نإف .زوجي ال

 اذه لعجي ال ةيبنجألا ىلإ رظنلا دنع ةوهشلا ناروث نم فوخلا درجم نأ باوجلاو
 ةيبنجألا هجو ىلإ رظنلا راصل الإو ءرظنلا دنع ةوهشلا ءافتنا عم ًاروظحم رظنلا
 ءافتنا عم رظنلا نإ لاقي نأ نكمي امنإو .حابم هجولا فشك نأ عم قالطإب ارحب
 ,غاستسم لوق اذهف .ةوهشلا ناروث فوخل هوركم هنأ وأ لضفألا. فالخ ةوهشلا

 .ةلمجلا ثيح نم هب لوقلا نكميو

 : ةيبنجألا ىلإ رظنلا ةلأسم يف حجارلا لوقلا

 ليصفتلا ىلع نوكي نأ ةيبنجألا ةأرملا ىلإ لجرلا رظن ةلأسم يف يدنع حجارلاو

 : يتآلا

 :نيقكلاو ةجولا ادع اموعوإ ةيرتجألا ةأرملا ندب نم ةروع وعام ىلإ رظنلا زوجي أل :ًالوا
 ريغب وأ ةوهشب رظنلا اذه ناك ءاوس .(ءاهقفلا نم ريثك يأر ىلع نيمدقلا اذكو

 ةرورضلل الإ اهيلإ رظني ال ةروعلاو ةروع اهنأل ؛اهنم فوخلا وأ ةنتفلا نمأ عمو «ةوهش

 اذإ زوجي ال (انلق امك ناّمكلاو هجولا وهو) ةيبنجألا ندب نم ةروع وه ام ىلإ رظنلا :ًايناث
 رظنلا الإ امهانز سيلو «ناينزت نانيعلا» : كت هلوقل ةنتفلا فوخ عم وأ ةوهشب ناك

 عوقولل ببس ةوهش نع رظنلا نألو ؛ يناساكلا نيدلا ءالع هيقفلا لاق امك ةوهشب

 .ًامارح نوكيف مارحلا يف
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 هنيبنس امك ةرورضلل وأ ًاعرش ةربتعملا ةجاحلل ةيبنجألا يفكو هحو ىلإ رظنلا روجي : اعلا

 .دعب اميف

 رظنلا ناكو اهيّمكو ةيبنجألا هجو ىلإ لجرلا رظنك ةرورض الو ةجاح نكت مل اذإ :ًاعبار
 دق نوكي هنِإف رظن نإف ,رظنلا اذه كرت لضفألاو ىلوألاف .ةنتفلا نمأ عمو ةوهش الب

 امل ةلاحلا هذه يف رظنلا هل هركي هنأ لاقي نأ نكميو . لضفألاو ىلوألا فالخ لعف

 لقط :ىلاعت لاق ءرهطألاو ىكزألا وه اذه نألو ؛ةرهشلا كرحت نم فاخي

 داعتبالا نآلو . «مهل ىكزأ كلذ مهجورف اوظفحيو مهراصبأ نم اوضغي نينمؤملل
 اعرش بحتسمو .دومحم داعتبا وه ةوهش نودب ولو ةيبنجألا هجو ىلإ رظنلا نع
 ًابلاغ يذلا « ةوهشب رظنلا يأ  نيعلا ىنزب عوقولا نم طايتحالاب ذخأ هنألو ؛ًانيقي

 نوكيف ةوهش الب هرظن أدب نإو ةيبنجألا هجو ىلإ رظنلا لجرلا ررك اذإ لصحي ام

 ثيدحلا يف ءاج كلذلو .هتوهش كرحت اهيلإ عفد يتلا ةيناثلا هتارظن نع ًالوؤسم

 عبتت ال يلع اي» :- هنع هللا يضر  يلعل ِِي هلوق هيفو هانركذو , يذمرتلا هركذ يذلا

 هجرخأ يذلا ثيدحلا يفو .«ةرخآلا كل تسيلو « ىلوألا كل نإف .ةرظنلا ةرظنلا

 مدآ نبا ىلع بتك» :لاق لكك يبنلا نع  هنع هللا يضر  ةريره يبأ نع يقهييلا
 امهانز نانذألاو .رظنلا امهانز نائيعلاف .ةلاحم ال كلذ كردُم ىنزلا نم هبيصن

 «ىطخلا اهانز ٌلجرلاو ,ءشطبلا امهانز ناديلاو «مالكلا هانز ناسللاو .ٌعامتسالا

 , 0040 (هبّذكيو جرفلا كلذ قّدصيو ,«ىنمتيو ىوهي بلقلاو

 :لاق ةريره يبأ نع» :هصنو ًارصتخم يراخبلا مامإلا ثيدحلا اذه جرخأ دقو

 «ةلاحم ال كلذ كردأ ىنزلا نم هّظح مدآ نبا ىلع بتك هللا ْنِإ :ِلكك يبنلا لاق

 قّدصي جرفلاو .يهتشتو ىنمتت سفنلاو .قطنلا ناسللا ىنزو ءرظنلا نينيعلا ىنزف
 لاق امك ةوهش نع رظنلا وه امنإ رظنلاب نينيعلا ىنزو ."**5(هبذكيو هلك كلذ
 هيف بوغرملاو عورشملا طايتحالا نم ناكف ,«*9ةلاحلا هذه يف مرحيف يناساكلا

 .88ص الج .يقهيبلل «ىربكلا نئسلا» (1885)

 .؟8١5ص ١١2ج «ينالقسعلا رجح نبال «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» (588*)

 .١؟؟ص .هج .يناساكلل «عئادبلا» (5885)
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 ةوهشب رظن ىلإ رجني الثل ةوهش الب ناك نإو «ةيبنجألا هجو ىلإ رظنلا نع داعتبالا
 كلذ هل هركي هنإف «ةنتفلا نمأ عمو ةوهش الب رظنو طايتحالا اذهب ذخأي مل نإف «مثأيف

 .- ملعأ هللاو تلق امك

 ١ - بايث اهيلعو ةيبنجألا ندب ىلإ لجرلا رظن :

 اهيمدق ادع ام كلذكو اهيّمكو اههجو ادع ام ىلإ رظنلا هيلع مرحي لجرلا نإ :انلق

 اذهو .ةروع ربتعي ةروكذملا ءاضعألا هذه ادع ام نأ رابتعاب .- ةفينح ىبأ يأر ىلع-

 زوجي لهف «بايثلاب ًاروتسم ناك اذإ امأ ءًافوشكم ركذ ام ادع اميف اهندب ناك اذإ ميرحتلا

 ؟بايثلا ءارو نم هيلإ رظنلا يبنجألل

 اهندب ىلإ رظني نأ لجرلل سأب الف اهندبب قصلي ال ًاقيفص اهبوث ناك اذإ : باوجلاو
 نإو .ندبلا ال بوثلا وه هيلإ روظنملا نوكي ةلاحلا هذه يف هنأل ؛بوثلا اذهب روتسملا

 نيبتسي ىتح اهندبب قصلي هنكل ًاقيفص ناك وأ ءفشي وأ هتحت ام فصي ًاقيقر اهبوث ناك
 ةيراع ةروص ةيساك تناك اهدسج نابتسا اذإ هنأل' ؛هيلإ رظنلا لحي الف ءاهدسج هل

 يضر  ةشئانع انتديس نع يورو .«تايراعلا تايساكلا هللا نعل» : ِةْئكَي لاق دقو .ةقيقح

 مويلا يهو «قاقر ةيماش ٌبايث اهيلعو ءامسأ يتخأ ٌلع تلخد» :تلاق اهنأ -اهنع هللا

 اي :َهلكك لاق مث ءرونلا ةروس اهجمت بايث هذه :ِلَك هللا لوسر لاقف ,.قافص مكدنع

 .©***(اهافكو اههجو الإ اهنم ىرُي نأ يغبني ال تضاح اذإ ةأرملا نإ ةشئاع

 : ةيبنجألا ندب ىلإ رظنلا لجرلل لحي ىتم -

 «ةوهش ريغب الو ةوهشب ال ةأرملا ةروع ىلإ رظنلا يبنجألل زوجي ال :قبس اميف انلق
 رابتعا يف ءاهقفلا فالتخا انيبو «ةوهش نودب اهنم ةروعب سيل ام ىلإ رظنلا هل زوجي هنأو

 كلذ مرحي مأ ةوهش نودب امهيلإ رظنلا حابي لهو ءال مأ ةأرملا ةروع نم نيكلاو هجولا

 (هئئسا) يف دواد وبأ هاور ءامسأ ثيدحو « ١ههص ٠ ١ ج «طوسبملا» 201 7ص مج «عئادبلا» (3846)

 .١؟١ص «١1١ج «دواد يبأ نئسو رظنا . طوسبملاو عئادبلا بحاص اهركذ يتلا نم ةبراقتم ظافلأب
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 ةروعلا نم ناربتعي لهو «ةأرملا يمدق يف مهفالتخا انيب امك .ةرورضلا ةلاح يف الإ ًاقلطم

 ىلإ وأ «ةيبنجألا ندب ىلإ لجرلا رظن اهيف زوجي يتلا تالاحلا انه ركذن نأ ديرنو ؟ال مأ
 .اهنم جرخي امو ةروعلا هذه دودح يف ءاهقفلا فاللتخا ىلع ةروع اهندب نم ربتعي ام

 : ةيبنجألا ىلإ يضاقلاو دهاشلا رظن :ًالوأ - 30

 اهيلع دوهشملا هجو ىلإ رظني نأ اهل ءادأ وأ اهل المحت ةداهشلل يعد نمل زوجي
 ةداهشب وأ اهرارقإب اهيلع مكحلا هجويل اهيلإ رظني نأ يضاقلل زوجي كلذكو .اهفرعيل

 ناكل اهيلإ رظن ول هنأ هسفن نم فرعي يضاقلا وأ دهاشلا ناك نإو ءاهتفرعم ىلع دوهشلا

 «ةرورضلا ناكمل اهرابتعا طقسي دق تامرحلا نأل ؛كلذ هيأر ربكأ ناك وأ ءةوهشب هرظن

 ةماقإ دصق نمل جرفلا نيع ىلإ رظنلا صخر هنأ ىري الأ ,تاروظحملا حيبت تارورضلاو

 .هجولا ىلإ رظنلا قوف ةمرحلا يف جرفلا ىلإ رظنلا نأ مولعمو , ىنزلا ىلع ةداهشلا ةبسح
 دصقي نأ يغبني رظنلا دنع نكلو .ىلوأ اذهف ةرورضلا ناكمل هتمرح تطقس كلذ عمو

 هرظنب يضاقلا دصقي نأ يغبني اذكو .ةوهشلا ءاضق ال ةداهشلا ءادأ اهيلإ هرظنب دهاشلا

 ةوهشلا نم زرحتلا ىلع دهاشلاو يضاقلا ردق ول هنأل ؛رظنلا ةرهش ءاضق ال اهيلع مكحلا

 نع ارجع: اذإ ةيلاو دضلاب ازرحت نأ امهيلح كلذكف اهتم ازرختي" نا امههيلغ ناك الع

 .لعفلاب زرحتلا

 اهيلإ رظن نإ هنأ ملعي وهو ةداهشلا لمحت ىلإ يعد اذإ اميف اوفلتخاو - 4

 .ةوهشلا ءاضق ال ةداهشلا لمحت دصقي نأ طرشب ًاضيأ كلذ هل زوج نم مهنمف . ىهتشا

 الو ةداهشلا لمحتي نم دجوي دق ذإ كلذل ةرورض ال ذإ ,كلذ هل لحي ال هنأ حصألاو
 ةفيحلا

 ةأرملا ىلع ةداهشلا لمحت ديري نم ناك اذإ :ةيعفاشلا نم يكبسلا هيقفلا لاقو

 دجوي ال نأب «ءكلذ هيلع نيعت اذإ الإ رظني ال اههجو ىلإ رظن اذإ ةوهشلا وأ ةنتفلا ىشخي
' 1 

 ىلع بيثا نإو ةوهشب اهيلإ رظن اذإ مثأي : يكبسلا لاق كلذ عمو «هريغ اهيلع دهشي نم
 ًاقلطم رظنلا دهاشلل لحي :اولاقف نورخآ هفلاخو .نيهجو وذ هلعف نأل ؛ةداهشلا لمحت

 .66١1-64١ص ١٠2ج «طوسبملا» ١7١2017ص هج «عئادبلا» (1؟مكهك)
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 .©1اهتلازإب فلكي الف رظنلا نع كفني ال يعيبط رمأ ةوهشلا نأل ؛اهريغب وأ ةرهشب

 ةداهشلا نوكتل اهيلع دوهشملا هجو ىلإ ًادصق رظني نأ دهاشلل زوجي : ةلبانحلا دنعو

 .©"**8ةوهش ريغب وأ ةوهشب اهيلإ هرظن ةلأسم اوثحبي ملو ءاهنيع ىلع ةعقاو

 ىلإ رظنلا مكاحلاو دهاشلل ةيديزلا زاجأو
 ,(1445)ةوهش ريغب نكلو ةأرملا هجو

 ةداهشلا دارأ اذإ امك ةرورضلا دنع اههجو ىلإ رظنلا ةيرفعجلا زاجأ كلذكو
 , "45 اهيلع

 :تالماعملا ةجاحل اهيفكو اههجو ىلإ رظنلا :ًايناث ١

 ةراجإو عيب نم تالماعملا يف ًادصق اهيفكو ةأرملا هجو ىلإ رظنلا لجرلل زوجيو
 ؛ةأرملا هجو ىلإ رظنلا زاوج مدعب نيلئاقلا دنع ىتح زاوجلا اذهو ,كلذ وحنو ضرقو

 «تالماعملا ءارجإ نم ةعونممم ريغ ةأرملا نأب كلذ اوللعو . ةلبانحلاك مهدنع ةروع هنأل

 عيبملا قاقحتسا دنع اهيلع عجريل اهنيعب اهفرعيل اههجو ىلإ هلماعت يذلا يبنجألا رظني

 ,20؟3وراثآو دقعلا ضارغأ نم ضرغل اهيلإ عجري وأ «نمشلاب

 :ضارمألا نم ةجلاعملا ةرورضل رظنلا :ًاثلاث _

 اذه جاتحيو اهنم يبنجأ بيبط ةجلاعم ىلإ اهجالع جاتحيو ةأرملا صضرمت دق

 ؟ال مأ كلذ هل زوجي لهف ءاهندب نم ّلحي ال ام رظن ىلإ جلاعملا

 ركذنو .ةيعرشلا دودحلا نمض يفو .ةيعقاو ةرظنب ةلأسملا هذه انؤاهقف ثحب دقل

 .198-94١ص ؛5ج «جاتحملا ةياهن» (58417)

 .0088ص (5ج («ينغملا» (1888)

 ١١8. «4١1ص .'ج .ةيديزلا هقف يف «راهزألا حرش» (5889)

 .724ص ء7ج «مالسإلا عئارش» )١890(

 «عئادبلا» .ىلص 27ج «ىهتنملا حرش» ./ص 77ج «عانقلا فاشك» .ه88ص 25ج «ينغملا» (1891)

 . 19 4ص ؛5ج «جاتحملا ةياهن» ء.١190 ص .١٠ج «طوسبملا» ء177-7١؟١ص هج
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 ىلع ىلاعت هللا مهمحر مهصرح ىدم انل نيبتيلو .ةلأسملا هذه يف مهلاوقأ يلي اميف

 .ةلاحلا هذه يف اهيلإ رظنلا نم رظحيو ّلحي امل ةاعارم عم ةضيرملا ةجلاعم

 : ةلبانحلا بهذم 5 فر

 ؛ هنطابو اهجرف ىتح اهندب نم هرظن ىلإ ةجاحلا وعدت ام ىلإ رظنلا بيبطلل زوجي
 يف «عانقلا فاشك» يف ءاج امك .ًايمذ بيبطلا ناك ولو هرهاظو .ةجاح عضوم كلذ نأل

 نأل ؛جوز وأ اهنم مرحم روضح عم ةضيرملل بيبطلا صحف نكيل اولاقو . .ةلبانحلا هقف

 ٌلجر ُنولخي ال» : كي لاق ,روظحملا عوقو اهعم نمي الو ءًاعرش ةعونمم ةيبنجألاب ةولخلا
 ؛ةجاحلا عضوم ادع ام ةضيرملا نم رتسي نأ بجيو .«امهثلاث ناطيشلا ناكو الإ ةأرماب

 ةجاحلا وعدت ام ىلإ رظنلا زاوج يف بيبطلا لثمو .ميرحتلا يف لصألا ىلع ىقبت اهنأل
 .©*؟”اهجالع تابلطتمب موقي وأ ةضيرملا ةمدخب موقي نم ةأرملا ندب نم هيلإ

 : ةيفنحلا بهذم 2-2

 سأب الف «هيلإ رظنلا لاجرلل ّلحي ال عضوم يف حرق وأ حرج ةأرملا يف ناك اذإ :اولاق
 ءاهيوادت مث كلذ مّلعُت ةاوادملا فرعت مل نإف «ةاوادملا فرعت تناك اذإ ةأرما اهيوادت نأ

 وأ كالهلا اهيلع ٌفيخو «.ملعتت نأ عيطتست ةأرما الو ةاوادملا فرعت ةأرما دجوت مل نإف

 عضوم الإ اهنم فشكي ال نكلو .لجرلا اهيوادي نأ زوجيف .هلمتحت ال عجو وأ ءالب
 ًاعرش اهرابتعا طقسي نأ زوجي ةيعرشلا تامرحلا نأل ؛ عاطتسا ام هرصب ضغيو حرجلا

 ال ةرورضلاب تباثلا نكل .هاركإلاو ةصمخملا لاح رمخلا برشو ةتيملا ةمرحك ةرورضلل

 .©"*؟5اهردقب ردقت تارورضلا نأل ؛ةرورضلا عضوم زواجتي

 ءاج دقف .لجرلا اهجلاعي نأ زاج اهل ةأرملا ةجلاعم نم ةضيرملا تفاخ اذإ نكلو
 .9**28اهدصفي نأ ىبنجأللف ةأرملا نم داصتفالا تفاخ ولو :«ةيدنهلا ىواتفلا» يف

 .الص .”ج («عانقلا فاشك») (5845)

 .٠١ه "صا ٠ ج «طوسبملا» ١١21"<ص .هج «عئادبلا» (58449

 نم مدلا نم ًارادقم جرخأ :ضيرملا دصفو . قش يأ :دصفو ٠*7 ص .هج (ةيدنهلا ىواتفلا» (1815)

 ."59/ص 27ج (طيسولا مجعملا» رظنا .دصتقا ىنعمب دصفو . جالعلا دصقب هديرو
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 : ةيعفاشلا بهذم 64

 ةأرملا جرف يف ولو جالعو ةماجحو ٍدصفل ناحابم ّسملاو رظنلا نإ :ةيعفاشلا لاقو

 ةأرملا ةاوادم لجرللف اذُه ىلعو ءًاجرح كلذ ميرحت يف نأل ؛كلُذ ىلإ ةئجلملا ةجاحلل

 نيتأرماب يبنجألا ةولخ انزوج نإ ةقث ةأرما وأ جوز وأ مرحم روضح طرشب نكلو .هسكعو
 ىلع ةرداق ةأرما دوجو مدع ةأرملل لجرلا ةجلاعم زاوجل طرتشي هنأ الإ . حجارلا وهو

 دجوي مل ولو ةملسملا تمِّدُق ةرفاكلا ةبيبطلاو ةملسملا ةبيبطلا تدجو نإ :اولاقو

 ةرفاكلا مدقت : يعازوألا لاق امك رهاظلاف .ملسم بيبطو ةرفاك ةبيبط الإ ةأرملا جالعل

 ةأرملل جلاعملا بيبطلا يف اوطرتشاو . لجرلا نم فخأ اهّسمو اهرظن نأل ؛ ملسملا ىلع

 نمأي نأ جلاعملا بيبطلا يف ةيعفاشلا ءاهقف نم يدرواملا مامإلا طرتشاو ءًانيمأ نوكي نأ

 زواجتي نأ زوجي الف .ةجاحلا ردق الإ اهنم فشكي ال نأو ءاهجلاعي يتلا ةأرملاب ناتتفالا

 .اهردقب ردقي ةرورضلل زاج ام نآل ؛ ةضيرملا نم سمل وأ فشك وأ رظن نم هيلإ جاتحي ام

 ىلإ هرظن ةجلاعملا تمزلتسا اذإ اهجلاعي مل ةأرملا ةجلاعم يف ةنتفلا بيبطلا فاخ اذإف

 ةلاحلا هذه يف هل حابيف «هريغ دجوي مل نأب كلذ هيلع نيعت اذإ الإ اهنم هل لحي ال ام

 .©28؟©هسفن طبضيو رظنلاو جالعلا ةرشابم

 :ةيديزلا بهذم ٠

 عضوم ىلإ رظنلا كلذ مزلتسا نإو هنم ةيبنجألا ةأرملا ةجلاعم لجرلل زوجي :اولاق
 لجرلا ةجلاعم زاوجو .اهجلاعت ةأرما دوجو مدع طرشب ناك عضوم يأ يف هسملو ةجلاعملا
 ءاهجلاعي مل نإ فلتلا اهيلع يشخح اذإ ةرهشب هنم كلذ ناك نإو ةلاحلا هذه يف ةأرملل

 اهتجلاعم هل زجي مل كلذ نمأي مل نإف .ىنزلا روظحم يف عوقولا نم نمأي نأ طرشب نكلو
 , "*؟اهفلت فيخ ولو

 :ةيرفعجلا بهذم ١

 بيبطلا رظن ةرورضلا نمو «ةرورضلا دنع ةيبنجألا ىلإ رظني نأ لجرلل زوجي :اولاق

 . 17”ص .ا"ج «جاتحملا ينغم» ,.194١"ص .5ج (جاتحملا ةياهن» (1890)

 .4١١ص .4ج «راهزألا حرش» (1895)
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 ىلإ رظنلا ةجلاعملا هذه تضتفا وأ تمزلتسا ولو .هتجلاعم نئلإ تحاتحا اذإ ةأرملا ىلإ

 و

 : حاكتلا ضرغل رظنلا :ًاعبار

 ىلإ مدقتي نأ لبق اهاري نأ ةأرماب جاوزلا دارأ نم نأ مالسإلا يف عورشملا نم

 ىبنلا دنع ٌتنك» :لاق  هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع «هحيحص» يف ملسم جرخأ أ

 ترظن له : للص هللا لوسر هل لاقف راصنألا نم ةأرما ّجوزت هنأ هربخأف لجر هاتأف كي

 , 0:8:,ًائيش راصنألا نيعأ ىف نإف ءاهيلإ رظناف بهذاف :لاق .ال :لاق ؟اهيلإ

 ىرحأ هنإف اهيلإ رظنا» : ِهْلكك ُيبنلا هل لاقف ةأرما بطخ هنأ ةيعش نب ةريغملا نعو - ب

 .- امكنيب ةبحملاو ةفلألا ماود ىلإ ىعدأ أ (467(امكنيب مدؤُي نأ

 عاطتسا نإف ةأرما مكدحأ بطخ اذإ» :لوقي لك يبنلا تعمس :لاق .رباج نعو -ج

 اهل أبختأ تنكف ةيراج تبطخف :لاق .«لعفيلف اهحاكن ىلإ هوعدي ام ىلإ رظني نأ

 ."5'”اهتجوزتف اهحاكن ىلإ يناعد ام اهنم تيأر ىتح

 لَو هللا لوسر تعمس :لاق «ةملسم نب دمحم نع (هنئس» يف هجام نبا جرحأأو د َنناََيَتَم 001

 .©"”«اهيلإ رظني نأ سأب الف ,قأرما ةبطخ ٍءىرما بلق يف هللا ىقلأ اذإ) :لوقي

 هيلع حانج الف ةأرما مكدحأ بطخ اذإ» : لكي هللا لوسر لاق :لاق ديمح يبأ نعو -ه
 .©**9دمحأ هاور «ٌملعت ال تناك نإو «ةبطخل اهيلإ رظني امنإ ناك اذإ اهنم رظني نأ

 .759ص 37ج (مالسإلا عئارش» (7891)

 .١١73-9١5ص .ة9ح (يوونلا حرشب ملسم حيحص)» (1848)

 .544ص ١1ج «دواد يبأ نئساو 27١ 5ص « 4ج «يذمرتلا عماج» (7899)

 .9ا-8 "ص كج (دواد يبأ نئس)» (190

 ) )7401١ص « ١ج (هجام نبا نئسر 669 .

 ١90( .5ج .يناكوشلل «راطوألا لين» ص١١١.

 كل نك



 : حاكنلا ضرغل رظنلا ثيداحأ نم دافتسي ام - 771

 اذه نأ ءاهجوزت ديري نمل لجرلا رظن نأشب اهانركذ يتلا ثيداحألا نم دافتسيو

 ام رظنلا اذه بابحتسا ىلع لدي اهضعب نإ لب ءاهتبطخ ىلإ مدقتي نأ لبق حابم رظنلا
 ىلإ ريشت ثيداحألا ضعب نأ امك .اهجوزتو ةأرملا ةبطخ ىلإ مدقتلا هئارو نم دصقي ماد

 ىلإ اهندب نم رظني نأ هل زوجي هنأ كلذ ىنعمو ءاهجاوز ىلإ هوعدي ام ىلإ رظنلا ةحابإ
 نأ ىلوأ باب نم هل زوجي امك ءاهناذتتسا ىلإ ةجاح نود اهيلإ رظني هنأو .اههجو ريغ

 .اهمراحم روضحب اهيلإ رظني

 :اهحاكن ديري نم ىلإ لجرلا رظن -6

 ًاديهمت اهتبطخ يف بغري يتلا ةيبنجألا ىلإ لجرلا رظن زاوج يف اوقفتا نإو ءاهقفلاو
 ةحابإلا ّدح دنع فقي لهو .زاوجلا اذه ةيعورشم ةجرد يف اوفلتخا مهنأ الإ ءاهجوزتل

 رظنلا حابملا ردقلا يفو زاوجلا اذه طورش يف اوفلتخا امك ؟بابحتسالا ىلإ اهادعتي مأ

 .اهنم حجارلا نّيبنو لئاسملا هذه يف مهلاوقأ يلي اميف ركذنو .ةأرملا ندب نم هيلإ

 :(9*5حاكنلا ضرغل رظنلا يف ءاهقفلا لاوقأ - "6

 يناولحلا هتينسو هبابحتساب مزج دقو .رظنلا اذه بحتسيو نسي : ةلبانحلا ضعب لاق

 . حابم هنإ : ةلبانحلا رثكأ لاقو .باوصلا وه :(«فاصنإلا» يف لاقو , ليقع نباو

 الإو ةذل دصقي مل نإ اهيفكو اههجو رظن بطاخلل بذدني) : ةيكلاملا لاقو ا

 .(مرح

 .بابحتسالاب اوحرصي ملو زاوجلاب ةيديزلا لاقو

 ؟اهيلإ ترظن له» : هيفو ةريره يبأ نع ملسم ثيدح يف يوونلا مامإلا لاقو 7

 لاق مث .- ًارغص : يأ  «ائيش راصنألا نيعأ يف نإ اهيلإ ٌرظناف بهذاف :لاق .ال :لاق

 حرش دوبعملا نوعو 2035١ ص 25ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» 2.6 ص "ج «عانقلا فاشك» (؟5905

 , يلمرلل «جاتحملا ةياهن» ١١.2؟ص .هج ,يناساكلل «عئادبلا» .5ص .”ج «دواد يبأ نت

 .؟١5 0ص 23ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» 21١١54 ص « ؛4ج (راهزألا حرش 872١21ص كج

 -ك6ا؟ 



 - ةيعفاشلا  انبهذم وهو اهجوزت ديري نم ىلإ رظنلا بابحتسا ثيدحلا اذه يف :يوونلا
 .ءاملعلا ريهامجو .دمحأو .ةفينح يبأو .كلام بهذمو

 سيلو « حابم اهتبطخ دارملا ةيبنجألا ىلإ لجرلا رظن نإ :لاق نم ةجح لعِلو 4
 نأ هيلع حانُب الف ًةأرما مكُدحأ بطخ اذإ» :هيف ءاج يذلا ديمح يبأ ثيدح وه ًابودنم

 انركذو هانركذ يذلا ملسم ثيدح نكلو .ةحابإلا ينعي حانجلا عفرو «خلا . . .اهيلإ رظني

 بابحتساب لوقلا حجري ةريغملا ثيدح كلذكو ,بابحتسالا ىلع هتلالدو هل يوونلا حرش

 .اهحاكن ديري نمل لجرلا رظن

 : حاكتلا ضرغل رظنلا زاوج طورش 2-69

 :لوألا طرشلا أ

 ام اذهو ءاهحاكن بلط اذإ هبلط نوبيجي اهءايلوأ وأ ةأرملا نأ هنظ ىلع بلغي نأ

 ةأرما ةبطخ دارأ نمل حابي» :ةلبانحلا هقف يف «ىهتنملا حرش» يف ءاج دقف .ةلبانحلا هلاق

 فاشك» ىف ءاج هلثمو .40"29( . . .ابلاغ اهنم رهظي ام رظن .هتباجإ هنظ ىلع بلغو

 ْ .©"*ًاضيأ ةلبانحلا هقف يف «عانقلا

 زاج امنإو «ةيبنجألا ىلإ رظنلا هل زوجي ال لجرلا نأ لصألا نأ لوقلا اذه هجوو

 هنظ ىلع بلغ اذإف .اهئايلوأ اضرو اهاضر ىلع فقوتي حاكنلاو .حاكنلا دصق اذإ هل

 بلغ اذإو ءاهتبطخ ىلإ مدقتي نأ لبق اهيلإ رظنلل يعرشلا رربملا دجو اضرلا اذه لوصح
 يعرشلا رربملا مادعنال اهيلإ رظنلل يعاد الف .اهئايلوأ لبقو اهلبق نم هبلط ضفر هنظ ىلع

 ,(9'25ةلأسملا هذه ىف ةلبانحلا بهذم لثم ةيعفاشلا بهذمو .رظنلا اذهل

 : يناثلا طرشلا -ب 3

 اذهبو ءرظنلا هل زجي مل اهنمأي مل نإف «ةوهشلا نمأ عم رظنلا نوكي نأ طرتشيو

 . 5ص ءا"جا ىهتنمل | حرش» (5909)

 .ه© ص .”ج «عانقلا فاشكو (5905)

 : ١8١ص .5ج (جاتحملا ةياهنا) (1915)

 -/ا51١؟ -



 رظن هتباجإ هنظ ىلع بلغو ةأرما بطخي نأ دارأ نمل حابيو» :اولاق دقف ةلبانحلا حّرص

 ةولخخ عم ناك نإف «ةولخ ريغ نم  اهناروث يأ  ةوهشلا نمأ نإ . . .ًابلاغ اهنم رهظي ام
 .(""«زجي مل ةوهشلا ناروث فوخ عم نكلو ةولخ ريغ نم وأ

 اهيلإ هرظن مرح الإو ةذللا هرظن يف دصقي ال نأ رظنلا زاوجل طرتشي .ةيكلاملا دنعو

 دصقي مل نإ اهيفكو اههجو رظن بطاخلل بدنو» :ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يف ءاج دقف

 .2140(مرح الإو ةذل

 دقف .(ةوهش الب رظنلا نوكي نأ» : طرشلا اذه ةيفنحلاو ةيعفاشلا طرتشي ملو 38١

 را ل ا 1 ا يرو د ا نا ا

 يفو .2"؟'9«ينايورلا مامإلا لاق امك اهريغ وأ ةوهشب  ةأرملا ىلإ هرظن يأ  ناكأ ءاوسو»

 انقل زج ينم كقلا قدروا حل ةسئاملا د ف قاس بلا

 . "90(ال مأ ةنتفلا فاخأ  اهتبطخ ديري

 سأب الف ةأرما جوزتي نأ دارأ اذإ اذكو» :ةيفنحلا هقف يف «عئانصلا عئادب» يف ءاجو

 ةفلألا ىلع لدأ رظنلا ميدقت دعب حاكنلا نأل ؛ةرهش نع ناك نإو اههجو ىلإ رظني نأ

 ا لَك يبنلا هلاق ام ىلع دصاقملا ليصحت ىلإ ةيعادلا ةقفاوملاو

 .(امكنيب مدؤي نأ ىرحأ هنإف اهيلإ رظناف بهذا» :ةأرما جورتي نأ دارأ نيح  هنع هللا

 ةفلألا ىلإ ةليسو هنوكب مالسلاو ةالصلا هيلع للعو ءاقلطم رظنلا ىلإ هلك هاعد

 .©17(ةقفاوملاو
 : ةوهشلا مدع طرش يف حجارلا 9-1

 وا هوي ظن ناوين «ةوهش ريغب رظنلا نوكي نأ طرتشي ال :لاق نم لوق حجارلاو

 يهو هل ةماقإ هدوصقم نألو ؟ ؛ حاكتلا اذه هرظنب دصقي ماد ام حابم ه هرظنف ةوهش ريغب

 . 7/5 ص .*ج «ىهتنملا حرش» (19400)

 .6١7ص 17ج .يدردلل «ريبكلا حرشلا» (19404)

 .1؟8ص .9ج «جاتحملا ينغم» (1909)

 . 187ص (5ج «جاتحملا ةياهن» )191١(

 .١؟؟ص ىج «عئادبلا» (1911)
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 نوكي ام ال دوصقملا وه ام ربتعي امنإو .ةوهشلا ءاضق ال اهحاكن ديري نم ىلإ رظنلا
 رظنلا نم ضرغلا ماد ام ًاقلطم رظنلا ىلإ تعد ةفيرشلا ثيداحألا نإف نقار نا“ ا

 .- اهيلإ رظني نم جوزت يأ  حاكنلا وه

 :ثلاثلا طرشلا دادح فرخفو

 .اهجوزتو اهتبطخ ديري يتلا اهئاضعأو ةأرملا ندب نم هيلإ حابملا ردقلا ىلإ رظني نأ
 ندب نم هيلإ رظنلا حابملا ردقلا يف اوفلتخا نكلو طرشلا اذه يف اوقفتا نإو ءاهقفلاو
 :اهنم حجارلا نيبن مث لككا”7ةلأسملا هذه يف مهلاوقأ ركذنو ةأرملا

 : هيلإ رظنلا حابملا ردقلا :لوألا لوقلا 9484

 .هدضو لامجلا ىلع هجولاب لدتسي هنأل ؛طقف اهيفكو اههجو ىلإ رظنلا هل حابي
 :ةكلاهناوت ةيففاضلا لوف ادع اعدها نيا ةيوبصع ىلع مودكلاب لدعتتاو

 ظ . ةيرفعجلاو «ةيفنحلاو

 : يناثلا لوقلا 2 56

 للك يبنلا نأل ؛نيمدقلاو «نيديلاو «ةبقرلاو .هجولاك ابلاغ اهنم رهظيا ام. ىلإ نظن
 عيمج ىلإ رظنلا يف نذأ هنأ ملع اهملع ريغ نم اهتبطخ دارملا ةأرملا ىلإ رظنلاب نذأ امل

 رهظي هنألو ؛روهظلا يف هريغ ةكراشم عم رظنلاب هجولا دارفإ نكمي الو ءابلاغ اهنم رهظي ام
 ىلإ رظنلا زوجي :ةيرفعجلا دنع ةياور يفو .ةلبانحلا بهذم اذهو .هجولا هبشأف ابلاغ
 .اهيمكو اههجو ىلإ رظنلا ىلإ ةفاضإلاب اهنساحمو اهرعش

 . ١5 5ص .١٠ج «طوسبملا) (5915)

 ينغم» .187؟ص 25ج («جاتحملا ةياهن» 7١١. ص .4ج (يوونلا حرشب ملسم حيحص)» (591*)

 ةيشاحوو ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» .ه رص .”ج «عانقلا فاشك» .187ص ءا"ح «جاتحمل

 ء1١؟؟ص 7١ج «عئادبلا» 2/6 ص .١1ج .ريدردلل «ريغصلا حرشلا» 7١5, ص .؟ج «يقوسدل

 حرش عومجملا» .*70-52ص .١٠ج .مزح نبال (ىلحملا» .5١هص .١٠ج «طوسبملا»

 4ص .١ج .يروبجلا هللا دبع روتكدلل «يعازوألا مامإلا هقف» .194ص .١١هج «بذهمل

 . ؟"6ص .7ج (مالسإلا عئارش) .197ص (عفانلا رصتخملا»
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 :ثلاثلا لوقلا - 5

 عبارلا لوقلا - 3317

 ةيرهاظلا بهذم اذهو «ربدلاو جرفلا الإ نطب امو هنم رهظ ام اهندب ىلإ رظنلا هل حابي

 . يرهاظلا مزح نبال «ىلحملا» يف ءاج امك

 :اهنم رظنلا هل حابي اميف حجارلا لوقلا - 74

 لب «نيمكلاو هجولاب كلذ دييقت نود ًابلاغ اهنم رهظي ام ىلإ رظنلا ةحابإ حجارلاو
 نم ةداع رهظي امب دييقت نود اهندب نم هل رهظي ام ىلإ رظنلا هل لحي لاقي نأ نكميو
 «قالطإلا ديفت تارابع نم ثيداحألا ضعب يف درو ام اذه انحيجرت ىلع لديو .ءاهئاضعأ

 «اهيلإ رظنا» : تارابعلا هذه نمو ءاهندب نم هل رهظي ام وه هيلإ رظنلا حابملا نأ ىلإ ريشتو

 ىلإ هوعدي ام ىلإ رظني نأ عاطتسا نإف» :رباج ثيدح يفو .ةبعش نب ةريغملا ثيدح يف

 .(لعفيلف اهحاكن

 :اهتبطخ داري نم ىلإ رظنلا زاوج يف : عبارلا طرشلا - 6

 الثل اهلافغتسا هركيو ءاهيلو نم وأ اهنم ملعب اهيلإ رظنلا نوكي نأ ةيكلاملا طرتشا

 ةبطخ ديرن اننأل رظنن يأ - باطخ نحن :نولوقيو ءاسنلا ىلإ رظنلل داسفلا 2 قرطتي

 وأ اهلأس ول هنأ ملعي ناك نإ مهدنع لافغتسالا ةهارك لحمو . اهيلإ رظنن نم

 مدع يأ ةباجإلا مدع ملع نإ امأ ,هبلطل هوباجأ اهيلإ رظنلا ىلع مهتقفاوم اهءايلوأ

 ةنتفلا يشخ نإ اهيلإ هرظن هيلع مرحي ةلاحلا هذه يفف , اهيلإ رظنلا هبلط ىلع مهتقفاوم
 وأ اهنم نذإ نود ةلفغ اهيلإ رظنلا يكلاملا بهو نبا هيقفلا زاجأ نكلو , ""19هاركإلاو

 , "9 اهيلو

 ةيشاحو»و ءريدردلل «ريغصلا حرشلا) 27١6 ص ؛ ؟ج («يقوسدلا ةيشاح»و ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» (1915)

 .؟"ا/لكص .١ج «يواصلا

 .4 ١٠ هص جا «باطحلل «ليلخ رصتخم حرشب ليلجلا بهاوم» (5916)
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 ءاهّيلو نم وأ اهنم نذإلا ذخأ اهيلإ رظنلا ةحابإل طرتشي ال : ةيعفاشلا لاقو - 5٠

 اهّيلو الو يه نذأت مل نإو ةبطخلا لبق اهيلإ هرظن ْنّس» :«جاتحملا ةياهن» يف ءاج دقف

 هلوق اهتبطخ ديري نم ىلإ لجرلا رظن ةلأسم يف كَ يبنلا نع ةياور يفف ِِلك هنذإب ًءافتكا

 دق اهنأل اهملع مدع ىلوألا» :لاق يعرذألا هيقفلا نإ لب .«ملعت ال تناك نإو» : هك

 .©""19«هرغي امب هل نيزتت

 ىلع ًاقيلعت (ملسم حيحصل» هحرش يف - ىلاعت هللا همحر  يوونلا مامإلا لاقو

 دارملا ىلإ رظنلا ثيداحأ عم هانركذ يذلا كك يبنلا نع ةريره يبأ نع ملسم ثيدح

 :ثيدحلا اذهل هحرش يف يوونلا لاق .«اهيلإ رظناو بهذاف» :َك هلوق هيفو ءاهتبطخ

 لب ءاهنذإ وأ اهاضر رظنلا اذه زاوج يف طرتشي ال هنأ روهمجلاو دمحأ بهذمو انبهذمو

 ملو ءًاقلطم كلذ يف نذأ دق ِهك يبنلا نأل ؛ مالعإ مدقت ريغ نمو اهتلفغ يف كلذ هل

 الف اهاري امبرف اريرغت كلذ يف نألو ؛نذإلا نم ابلاغ يحتست اهنألو ؛اهناذئتسا طرتشي

 ْ / 7. ىذاتتو اهكرتيف هبجعت

 همحر  يلبنحلا ةمادق نبا لاق دقف ؛ةيعفاشلا بهذم لثم ةلبانحلا بهذمو 6١

 رظنلاب انرمأ ِهلكَك يبنلا نأل ؛اهنذإ ريغبو اهنذإب اهيلإ رظنلاب سأب الو» :- ىلاعت هللا

 داري نمل رظنلا ةحابإل اهيلو نذإ وأ ,اهنذإ لاصحتسا ةرورضب انديقي مل يأ . (118(قلطأو

 .اهحاكن

 ةرح ةأرما جوزتي نأ دارأ نمو» :اولاق مهنأل ؛ةيرهاظلا بهذم ًاضيأ اذهو 7

 اهيلإ رظنلا نأ حضاولا نمو .©91970 . .لفغتسم ريغ وأ الفغتسم اهنم رظني نأ هلف «ةمأ وأ
 .اهئايلوأ نم و أ اهنم نذإ قبسب نوكي ال الفغتسم

 حجارلا لوقلا - 5888

 ديري نم لبق نم اهيلإ رظنلا زاوجل اهّيلو نذإ الو ةأرملا نذإ طارتشا مدع حجارلاو

 .794ص 6١ج «عومجملا» ,187”ص .5ج «جاتحملا ةياهن» )١915(

 .7-١١711ص .94ج («يوونلا حرشب ملسم حيحص» (54110)

 . هه” ص اذ ع «نتخملاو .ه ص ,”ج «عانقلا فاشك») (7914)

 ١-1" ص .١٠ج «ىلحملا» (19419)
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 ريغ ةقلطم تءاج اهيلإ رظني نأ ةأرماب جوزتلا ديري نم ترمأ يتلا ثيداحألا نأل ؛اهحاكن
 هاور يذلا ديمح يبأ ثيدح يف ءاج لب ءاهيلإ رظنلا زاوجل دحأ نم نذإلا ذخأب ةديقم

 دواد وبأ هجرخأ يذلا رباج ثيدخ يفو .«ملعت ال تناك نإو» .هانركذ دقو .دمحأ .مامإلا

 ديا :ناهتجورتف اههلاكت لإ قاعد ام اهتم كيارت نقح اهنا انهت تدكفو ةهيف' ءاج

 طرتشي ال ةحابإلا هذه نأ اهنا ديرو قع ىلإ لظفلا ةحابإ نم رباج همهف يذلا نأ ىلع

 .اهيلو نم وأ ةأرملا نم قبسملا نذإلا اهل

 :"8؟هرظنلا تقو - 084

 ةبطخلا لبق نوكي نأ بحتسملاف ءاهجوزتي نأ ديري نم ىلإ لجرلا رظن تقو امأ
 وأ هبلط دري دق ةبطخلا دعبو هيلإ ةجاح ال هيلع مزعلا لبق هنأل ؛حاكنلا ىلع مزعلا دعبو

 يف (بطخي) ةملك دورو امأ .اهيوذ ىلعو اهيلع كلذ قشيف ءاهحاكن نع وه ضرعي
 «مكّذحأ ّبطخ اذإ» هيف يذلا رباج ثيدح يف امك «بطخ» ةملك وأ فيرشلا ثيدحلا

 نب دمحم نع هجام نبا ثيدح يف ءاج ام كلذ ىلع لدي .اهتبطخ ىلع همزع دوصقملاف

 مل اذإو .«اهيلإ رظني نأ سأب الف .ةأرما ةبطخ ٍءىرما بلق يف هللا ىقلأ اذإ) :ةملسم

 نإو .هقح يف ًامئاق ىقبي اهيلإ رظنلاب زاوجلا نإف ءاهتبطخ ىلإ مدقت مث ةبطخلا لبق رظني
 .هانلق امل ةبطخلا لبق اهيلإ رظنلا ىلوألا ناك

 :رظنلا ريركت - 08ه

 رثكأ ولو رظنلا ريركت هلو» :ةيعفاشلا لاق دقف ءاهحاكن ديري نم ىلإ رظنلا ريركت هلو

 رركيو» :اولاق دقف ةلبانحلا دنع كلذكو .2*"«اهتئيه هل نيبتت ىتح رهظي اميف ثالث نم
 .©9"9«اهيلإ رظنلا رركي نأ هلو» :ةيرفعجلا لاق كلذكو ."*""(نساحملا لمأتيو رظنلا

 نألو ؛ةدحاولا ةرملاب ةحابإلا ديقت مل اهحاكن دارملا ىلإ رظنلا تحابأ يتلا ةفيرشلا

 . 58١ص ءا"ج «جاتحملا ينغم» ,.187ص .5ج «جاتحملا ةياهن») (5970)

 . 1218ص اج «جاتحملا ينغم» .187*ص .5ج «جاتحملا ةياهن» (19؟1)

 . هص 17ج (عانقلا فاشك» (؟5970)

 .؟58ص «.؟ج .يلحلل «مالسإلا عئارش») (197)
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 الفش اّدح ثاللثلا تناكف 2 نيترم الو .ةدحاو ةرمب لصحتي هل دق رظنلا نم دوصقملا

 ا

 :زوجعلا ىلإ يبنجألا رظن :ًاسماخ - 7

 : ةيعفاشلا بهذم : الوأ

 ةأرملا لمشي ةأرملا ىلإ يبنجألا رظنب قلعتت ماكحأ نم ةقباسلا تارقفلا يف هانلق ام

 ةرابع ىلع ًاقيلعت «جاتحملا ينغم» يف ءاج دقف «ةيعفاشلا حرص اذهبو ءزوجعلاو ةباشلا
 ينغم» بحاص لاق .«. . .ةريبك ةرح ةروع ىلإ غلاب لحف رظن مرحيو» :«جاهنملا»

 ,("'"9(دمتعملاو حجرألا وهو ىهتشت ال يتلا زوجعلا لمشي ةريبكلا هقالطإو» : «جاتحملا

 : ةيفنحلا بهذم :ًايناث - 78م7

 نم امهيلإ رظنلا ةهج نم زوجعلاو ةباشلا نيب ماكحألا يف فالتخالا ضعب مهدنعو

 نع رصبلا ضغ باشلل لضفألاو» 00 نيدلا ءالع لوق كلذ نم يبنجألا لبق

 مدعل نيريبك نيخيش اناك نأب ةرهشلا لهأ نم انوكي مل اذإ الإ . . .ةباشلا اذكو ةيبنجألا

 زوجعلا» :ةيفنحلا هقف يف «راتخملا ردلا» يفو ,(""'2(امهنم ةوهشلا ثودح لامتحا

 «راتخملا درو يف نيدباع نبا لاقو . (مراحملا ةلزنمب هلثم عماجي ال يذلا خيشلاو توف

 .بناجألا نم امهريغ ىلإ ةبسنلاب مراحملا ةلزنمب امهنأ ردابتملا» :ةرابعلا هذه ىلع اقيلعت

 هل حابي لجرلا نأ كلذ ىنعمو ."*”7«مراحملاك اهعم هنأ دارملا نوكي نأ لمتحيو

 . كلذ وحنو ةمعلاو تخألاك همراحم تاوذ نم هاري ام هنم ةيبنجألا زوجعلا ةأرملا نم ىري

 :ةيكلاملا بهذم :ًاثلاث - 73م

 نود (نسلا يف ةريبكلا يأ) ةلاجتملا هجول رظنلا حابي امنإ» :ةيكلاملا ضعب لاقو
 احاكن نوجري ال ىتاللا ءاسنلا نم دعاوقلا ىلإ رظنلا حابي امنإ»و .«(رذعل الإ ةباشلا

 2 )951715١"ج (جاتحملا ينغم) ص؟؟١؟١.

 ) )5915.هج «عئادبلا» ص؟7؟١١.

 ) )9155"8ص .هج «راتحملا درو راتخملا ردلا» .
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 .2"2لضفأ كلذ نم ةمالسلاو

 : ةلباتحلا بهذم :ًاعبار 7م

 ابلاغ اهنم رهظي ام ىلإ رظنلاب سأب ال اهلثم ىهتشت ال يتلا زوجعلا : ةلبانحلا دنع

 نهانثتسا : سابع نبا لاق . «احاكن نوجري ال يتاللا ءاسنلا نم دعاوقلاو» : ىلاعت هلوقل

 نم رظنلا مرح ام نألو ؛«مهراصبأ نم اوُضُعَي َنينمؤملل لقط : ىلاعت هلوق نم ىلاعت هلل
 ال يتلا ءاهوشلا كلذ ىنعم يفو ءمراحملا تاوذ تهبشأف هتهج نم مودعم هلجأ

0 

 :ةريغصلا ىلإ يبنجألا رظن -

 ءاهّسم نمو اهيلإ رظنلاب سأب الف اهلثم ىهتشي ال ةريغصلا تناك نإ :ةيفنحلا لاق

 ةداعلا نألو ؛ةنتفلا فوخ ىنعم ّسملاو رظنلا يف الو «ةروعلا مكح اهندبل سيل هنأل

 وويل لع غلبت نأ لبق اهتروع رتسب فلكتلا كرت ةرهاظلا

 اهنأل ؛ ىهتشُ ال ةريغص ىلإ رظنلا لح بهذملا يف حصألا : ةيعفاشلا لاقو - 0
 قبسل زوجعلا تقرافو ءراصمألاو راصعألا يف هيلع سانلا نايرجل ةوهشلل ةنظم ريغ

 ىتح ةريغصلا يف اذه لثم بجوي الو .كلذ بحصتساف .ًاريدقت ولو اهئاهتشا

 .©"””مهضعب هزاجأ نإو جرفلا الإ ةريغصلا ىلإ رظنلا لح نم ىنثتسي الو .بحصتسي

 لاق .اهيلإ رظنلاب سأب ال حاكتلل حلصت ال يتلا ةلفطلا : ةلبانحلا لاقو 2-1

 ريغب ناك نإ سأب ال :اهلّبقيو هرجح يف اهعضيف ةريغصلا ذخأي لجر يف دمحأ مامإلا

 غولب لبق ةلفطلا ةروع ىلإ رظنلا مرحي الو .كلذ هل لحي الف ةرهش دجي ناك نإف «ةوهش
 . لفطلل ةبسنلاب مكحلا كلذكو ءاهرتس بجي الو ءاهسمل الو رمعلا نم تاونس عبسلا

 . 500 ص 1١ج «باطحلل «ليلخ رصتخم حرشل ليلجلا بهاوم» (1477)
 . "ص اج «عانقلا فاشك» ,.559-550 ص ."ج («ينغملا» (؟9178)

 ) )7١979ص .١٠ج .,يسخرسلل «طوسبملا» ١1505. 759ص هج (ةيدنهلا ىواتفلا» .

 ص (,”ج (جاتحملا ينغم» 185 ص ."5ج («حجاتحملا ةياهن» (؟910) ١75١ .
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 ةروعل ةفلاخم ربتعت اهتروع نإف نينس عست ةنباك حاكنلل هعم حلصت ًاّدح ةلفطلا تغلب اذإف

 ةالصلا ةحص ىلع ٌلدف ؛«رامخب الإ ضئاح ةالص هللا ُلبقي ال» : هلك هلوق ليلدب ةغلابلا

 مكح اهيلإ رظنلا يف اهمكح نوكي نأ لمتحيف .سأرلا ةفروشكم يهو ضيحت ال نمم

 .©2990نهيلإ نهمراحم يوذ رظنل ةبسنلاب مراحملا تاوذ

 : ةيبنجألا ةأرملا ةروص ىلإ لجرلا رظن - 34+

 امو رظنلا اذه نم هل لحي امو «ةيبنجألا ةأرملا ىلإ لجرلا رظن مكح قبس اميف انيب
 له :انه لأسنو . ةريغصلاو زوجعلا ىلإ لجرلا رظن يفو كلذ يف ءاهقفلا لاوقأو مرحي

 هانلق ام نإ ثيحب اهنيع ىلإ هرظن ةلزنم مكحلا يف لْزْنُي ةيبنجأ ةأرما ةروص ىلإ لجرلا رظن

 ؟اهتروص ىلإ هرظنل ةبسنلاب ًاضيأ انه لاقي ةيبنجألا ىلإ لجرلا رظنل ةبسنلاب ماكحأ نم

 : يتأي ام وه ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا لاوقأ نم هيلع تفقو يذلا نإ : باوجلاو

 : ةيفنحلا لوق : ًالوأ 2

 فالخب مرحم جرفلا ىلإ جاجزلا ءارو نم رظنلا : ةيفنحلا هقف يف «ريدقلا حتف» يف ءاج أ

 ولو .ةمرحلا تتبث هيف اهجرف ىأرف هيف رظنف ءاملا يف تناك ولو .ةارملا يف رظنلا
 نأ  ملعأ هللاو  ةلعلا نأك مّرحي ال اهجرف ىأرف ءاملا يف رظنف ّطشلا ىلع تناك
 ءارو نم هب  ةرهاصملا ميرحت  ميرحتلاف اذه ىلعو وه ال هلاثم ةارملا يف يئرملا

 . """«ةارملا فالخب يئرملا سفن ىريف هنم رصبلا ذوفن ىلع ًءانب جاجزلا

 ىلإ رظن ول ام َرأ مل» :«راتخملا ردلا ىلع راتحملا در» هتيشاح يف نيدباع نبا لاق - ب
 ةيؤرب تبثت ال اهنأب ةرهاصملا ةمرح يف اوحرص دقو .ءاملا وأ ةأرملا نم ةيبنجألا

 جاجز نم رظن ول ام فالخب .هنيع ال هلاثم يئرملا نأل ؛ءام يف وأ ةآرم يف جرف

 ال هنأ اذه دافمو .هيف ام ىريف ءاملاو جاجزلا يف ذفني رصبلا نأل ؛هيف يه ءام وأ

 رظنلاب ةرهاصملا ةمرح نأب :قرفي نأ الإ ءاملا وأ ةأرملا نم ةيبنجألا رظن مرحي

 .7/ص اج «عانقلا فاشك) 550-551١«. ص ."ج (ينغملا» (1981)

 .”؟58ص , ؟ج (ةيادهلا ىلع ريدقلا حتف) (؟9379)

 - ”:؟:©



 هنم ّمنُم امنإ هنأل ؛رظنلا فالخب ّلحلا اهيف لصألا نأل ؛اهطورش يف َدَّدش هوحنو

 .انه دوجوم كلذو ةوهشلاو ةنتفلا ةيشخ

 ًافالخ هيف ركذ ةيعفاشلا نم رجح نبا ىواتف يف تيأرو :نيدباع نبا لاق مث

 لاثم ةيؤر نأ كلذ ىنعمو .250- ملعأ هللاو  انلق ام وحنب ةمرحلا حجرو «مهنيب

 ام ىلع سايقلاب انذخأ اذإ اهنيع ةيؤر مكح ذخأي ال اهتروص ةيؤرك ةيبنجألا ةأرملا
 نبا نكلو .ءام وأ ةارم يف ةدم ةيبنجأ ةأرما جرف ىأر ول امك ؛ةرهاصملا يف هولاق

 ةيبنجألا رظن ةلأسم نيبو ةرهاصملا باب يف هولاق ام نيب قيرفتلا ىلإ ليمي نيدباع
 ةلاح يف دوجوم اذُهو «ةنتفلا فوخل وه رظنلا نم عنملا نأ رابتعاب ءام وأ ةآرم يف

 .ةأرملا نيع ةيؤر يأ لصألا ةيؤر مكح ذخأي يلاتلابو ةأرملا يف ةأرملا لاثمل رظنلا

 : ةيرفعحلا بهذم : ًايناث "م

 عم يقتلي نذإ وهف ءاهلاثمو ةارملا نيع ةيؤر : يأ ةروصلاو لصألا ةيؤر نيب يواسي

 زوجي الر : ةيرفعجلا هقف يف «نيحلاصلا جاهنم» ىف ءاج دقف «نيدباع نبا هححجر ام

 .©"؟9يفاصلا ءاملا يف الو ةارملا يف الو ءاهوحنو ةجاجزلا ءارو نم هريغ ةروع ىلإ رظنلا

 :ةيديزلا بهذم :ًاثلاث 5

 نوكت نأ وحن ليقص فلخ نم اهيلإ رظن ولو» : ةرهاصملا ةمرح هب ققحتت اميف اولاق

 نإف عنام ظيلغب سيل جاجز فلخ نم اهيلإ رظن وأ ءاهيلإ رظنيف يفاصلا ءاملا يف ةسمغنم
 ةآرملا نوكت نأ وحن ةآرم يف اهيلإ رظن اذإ ال «ةوهشلا هتنراق اذإ ميرحتلا يضتقي كلذ

 يضتقي ال كلذ نإف ةآرملا يف اههجو ىلإ رظنيف .هفلخ نم ةأرملاو ,ههجول ةلباقم هدي يف
 , 052 (ةوهشل ولو ميرحتلا

 . 3/73 ص 56ج ,نيدباع نبال «راتحملا در» (9*739)

 .ال7"“ص .١ج «ةعساتلا ةعبطلا ءميكحلا نسحم فيلأت «نيحلاصلا جاهنم» (194)

 ٠ صسص7١5 7١ ١7ج «راهزألا حرش» (1975)

 ل 3365-



 يناثلا بلطملا

 يبنجألا ىلإ ةأرملا رظن

 :رصبلا ضغب رمألا 23 77

 هللا ركذي مل . "#9. . ٌنهراصبأ نم نضضغي تانمؤملل لقو» : ىلاعت هللا لاق

 اهعوصتلا نضع هسدارملا اذأر ةداعلا ملقم كللت ذا يع دله هلا دكت انأ ىلا
 ةيآلا هذهب ثانإلا ٌصخ ىلاعت هللا نأ انه ظحاليو اذه .ّلحي ام ىلع راصتقالاو مرحي

 "074 مهراصبأ نم اوضغي نينمؤملل لقط : ىلاعت هلوق نإف ديكوتلا قيرط نع باطخلاب
 نارقلا يف ماع باطخ لك بسح نينمؤملا نم ىثنألاو ركذلا لوانتي ماع لوق هنأل ؛ يفكي

 ىلع مرحي امع رصبلا ضغف اذه ىلعو ."9نورسفملا هركذ ام وه هانركذ امو . ميركلا

 لحي ام يلي اميف نيبنو .نينمؤملا ىلع بجاو وه امك ءاهيلع بجاو هيلإ رظنلا ةأرملا

 . يبنجألا ىلإ ةأرملا رظن نم مرحي امو

 : يبنجألا ىلإ ةأرملا رظن يف ةيفنحلا بهذم - 4

 اهل لحي : يأ «لجرلا ىلإ لجرلا رظنك يبنجألا ىلإ ةأرملا رظن : يه مهنع ةدعاقلا

 نأ اهل اذه ىلعو . لجرلا ىلإ رظنلا نم لجرلل مرحي وأ لحي ام مرحي وأ هيلإ رظنلا نم
 دنع ةروع ةبكرلا نأل ؛هتبكر تحت ام ىلإ هترس نيب ام الإ هدسج عيمج ىلإ رظنت

 نأب «ةوهشلاو ةنتفلا اهسفن ىلع نمأت نأ طرشب ردقلا اذهب حابم رظنلا اذهو .فانحألا

 ال يبنجألا لجرلا نم هضعب ىلإ وأ انركذ ام ىلإ ترظن اذإ اهنأ ًائيقيو ًاعطق ملعت تناك
 اهنأ اهيأر ربكأ ناك اذإو .رظنلا اهل لحي الف ةوهشب ترظن اذإ امأ ,ةوهش اهبلق يف عقي

 ءاهتشالا نظ نينظلا ءاوتسا انه كشلاو  ءاهتشالا يف تكش وأ ,ءتهتشا ترظن اذإ

 ١"[. ةيآلا نم :رونلا ةروس] (1985)

 ٠”7[. ةيألا نم :رونلا ةروس] (59590

 نبا ريسفت» «7578 ص اج «يرشخمزلا ريسفت» 237١4 ص .7ج .صاصجلل «نآرقلا ماكحأ» )7١988(

 « يسولآلا ريسفت» 21175 371717ص .7ج .(يبطرقلا ريسفت» . ١106 ص .”ج (يكلاملا يبرعلا

 211١ ك9 ص ءك14ج
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 , ""؟"اهرصب ضغت نأ اهل بحتسي هنإف - همدعو

 فوخ نم هيف امل اهرصب ضغت نأ ةباشلل ةيعفاشلاو ةيفنحلا دنع لضفألاو 2-48

 - ىلاعت هللا همحر  يناساكلا نيدلا ءالع لدتساو .ةنتفلا يف عوقولاو ةوهشلا ثودح

 :تلاق ةملس 1 نع» :«دواد يبأ ننس» يف ءاج امك هضلو ("4”)موتكم مأ نبا ثيدحب

 .باجحلاب انرما نأ دعب كلذو « ٍموتكم مأ نبا لبقأف ( ةنوميم هدنعو هل ّيبنلا دنع ٌتنك

 «انرعيالو انما عا رهاوسلا هللا لوسر اي :انلقف .هنم ابجتحا» : ِِئكَي ُيبنلا لاقف

 .("؟2(؟هنارصبت امتسلأ ؟امتنأ .ناوايمعفأ : لكك يبنلا لاقف

 :("؛9ةيكلاملا بهذم ٠_2

 نأ لجرلل زوجي ام الإ يبنجألا لجرلا نم رظنت نأ ةأرملل زوجي ال : ةيكلاملا لاق

 ةفاضإ نالجرلاو ناديلاو سأرلا يأ - فارطألاو هجولا وهو .همراحم تاوذ نم هيلإ رظني

 يف اهل ةذل لوصح ىشخت ال نأو ,ةوهش نودب رظنلا نوكي نأ طرشبو .- هجولا ىلإ

 هدأ محيا وا حس قيم امل اديكوت اضن أ اولاقو .هيلإ اهرظن

 ةبسنلاب ةأرملا نم ةروع ءاضعألا هذه نأل ؛ةوهش الو ةذل شخت مل ولو .هقاس الو هرهظ

 .هنم ةيبنجألا ةأرملل ةبسنلاب لجرلا نم ةروع كلذك يهف اهمراحم يوذل

 :(؟؛5ةيعفاشلا بهذم 2

 : يهو .-اهنم يبنجألا ىلإ ةأرملا رظن ةلأسم  ةلأسملا هذه يف لاوقأ مهدنعو

 جا «نيدباع نبال هراتخملا ردلا ىلع راتحملا در» ٠١. 7ص 48ج «ريدقلا حتف ةلمكتو ةيادهلا» (؟598)

 .77؟7/ص .هج (ةيدنهلا ىواتفلا» .ا/ل١ ص

 .١؟١؟ص هج «عئادبلا» (؟5950)

 .9١١ص .١1ج «دوبعملا نوع هحرش عم دواد يبأ نئس» (؟5551)

 ةيشاح»و «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» 7١5. ص .؟ج «يقوسدلا ةيشاح»و ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» (؟9545)

 .650 ١ص .١ج .باطحلل «ليلجلا بهاوم» .١٠”ص ء١ج «يواصلا

 ينغم» ,55-41ص .١٠ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» .,.١191ص .5ج «جاتحملا ةياهن» (594*)

 . 77ص ,7ج «جاتحملا
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 يبنجأ لجر ندب ىلإ ةيبنجألا ةغلابلا ةأرملا رظن زاوج مهضعب دنع حصألا لوقلا :ًالوأ

 اولدتساو «ةوهشب ترظن الو ةنتف فخت مل نإ هتبكرو هترس نيب ام ادع ام اهنم

 يف نوبعلي ةشبحلا ىلإ ترظن اهنأ» :هيفو  اهنع هللا يضر  ةشئاع ثيدحب
 بجو اذلو ةروع اهندب نأب اهيلإ يبنجألا رظن قرافو .«اهاري ُهِْلَك ٌيبنلاو دجسملا
 .هندب فالخب هرتس

 ةلأسملا هذه يف حصألا نأ ىلإ يوونلا مامإلا مهنمو ةيعفاشلا نم عمج بهذو :ًايناث

 تانمؤملل لقو» : ىلاعت هلوقل اهيلإ هرظن ميرحتك يبنجألا ىلإ اهرظن ميرحت
 اهب ناتتفالا فاخي امكف امهنيب ةكرتشم ةنتفلا نألو ؛ «ٌنهراصبأ نم نضضغي

 هاور دقو , موتكم مأ نبا ىمعألا لوخدو ةملس مأ ثيدحلو هب ناتتفالا يه فاخت

 . . .هنم ابجتحا» : لكك يبنلا لوق هيفو .لبق نم هانركذ دقو .يذمرتلاو دواد وبأ

 ميرحت ينعي - هيلع ًابقعم لاقو لوقلا اذُه «جاتحملا ينغم» بحاص ركذ دقو .«خلا

 نأب . حصألا لوقلا ىلع ةنتفلا نم نمألا دنع هيفكو لجرلا هجو ىلإ ةأرملا رظن

 هنأ ىلع اوقفتاو ,باحصألا نم دحأ هب لقي مل اذهو :هنع لاق ينيقلبلا لالجلا

 ثيدح هل لديو «ةنتفلا نم نمألا دنع هيفكو لجرلا هجو ىلإ ةأرملا رظن زوجي
 يف نوبعلي مهو ةشبحلا ىلإ رظنت تناك اهنأ هيف يذلا  اهنع هللا يضر  ةشئاع

 , 09؛9دجسملا

 اهنأ ثلاث هجو يفو» : هلوقب «جاتحملا ينغم» بحاص لوقلا اذه ركذ دقو :ثلاثلا لوقلا

 «هريغ ىلإ ةجاح ال ذإ «طقف ةنهملا يف ودبي ام - يبنجألا لجرلا نم يأ  هنم رظنت
 . ""؛”لاجرلا ىلإ تاقرطلا يف نهرظن يف ىولبلا مومعب مهضعب هاوقو

 :(0؟؛3)ةليانحلا بهذم

 : نالوق ةلبانحلا بهذم يف

 .١١؟2؟ص 2” ج «جاتحملا ينغم») (؟5945)

 ىلإ ديلاو ,قنعلاو . سأرلاو .هجولا :ةنهملا يف ودبي يذلاو ١١2.1؟4١ص 2""ج «جاتحملا ينغم)» (59:6)

 .ةبكرلا ىلإ لجرلاو «قفرملا
 . 8-/ص اج «عانقلا فاشك» ,55-5514ص .5ج «ينغملا» (؟5455)

- "584 



 .اهنم هيلإ رظني ام لثم ىلإ الإ لجرلا نم رظنلا اهل زوجي ال .حوجرم لوق :(لوألا)

 دقو ىمعألا موتكم مأ نبا ثيدح لوقلا اذهل ةجحلاو ؛ةلبانحلا نم ركب وبأ هراتخا

 ءاسنلا نألو ؛هب لاجرلا رمأ امك نهراصبأ ضغب ءاسنلا رمأ ىلاعت هللا نألو .هانركذ

 هققحي «لاجرلا ىلع ًاسايق رخآلا عونلا ىلإ رظنلا نهيلع مرحف نييمدآلا يعون دحأ
 ةوهش دشأ اهنإف غلبأ ةأرملا يف اذهو ,ةنتفلا فوخ وه رظنلل مرحملا ىنعملا نأ

 .رثكأ اهيلإ ةنتفلا عراست

 طرشب ةبكرلا تحتو ةرسلا قوف ام ىلإ رظنلا اهل «ةلبانحلا دنع حجارلا وهو : (يناثلا)

 يف يّدتعا» :سيق تنب ةمطافل لت يبنلا لوق لوقلا اذهل ةجحلاو .ةوهشلا مدع

 ةشئاع تلاقو .2"؛5«كاري الف كبايث نيعضت . ىمعأ لجر هناف موتكم مأ نبا تيب

 ةشبحلا ىلإ رظنأ انأو «هئادرب ينرتسي كَم هللا لوسر ناك» :- اهنع هللا يضر -

 لاجرلا ىلع بجول لاجرلا ىلإ رظنلا نعنم ول ًاضيأو :©"*؛9«دجسملا يف نوبعلي .
 باجحب يأ اذهب لئاق الو مهيلإ نرظني .الثل ءاسنلا ىلع بجو امك باجحلا

 . لاجرلا

 : ةيرفعجلا بهذم _ ؟مهم

 بطلاو ةلماعملاك ةرورضل الإ هتوص عمست وأ يبنجألا ىلإ رظنت نأ ةأرملا ىلع مرحي
 , 415410 نمعأ لجرلا ناك نإو

 : لجرلا ىلإ ةأرملا رظن يف حجارلا لوقلا - 4

 يأ  هتروع ادع ام ىلإ رظنلا اهل لحي هنأ يبنجألا ىلإ ةأرملا رظن ةلأسم يف حجارلاو

 ةوهشلا مدع طرشب نكلو .- هتبكرو هترس نيب ام وهو لجرلا نم هيلإ لجرلا رظني ام ىلإ

 .ةيعفاشلا لاوقأ دحأ وهو ةلبانحلا يلوق نم حجارلاو ةيفنحلا لوق اذهو ,ةنتفلا نمأ عمو

 : يتأي ام لوقلا اذه ناحجر ىلع ةلدألاو

 . ١17١ص ١1ج «دواد يبأ نئس» (7841)

 .١اككص 1 ١ج «دواد يبأ نئس)» (؟5954)

 . "7ص « ؟ج «ةيقشمدلا ةعمللا حرش ةيهبلا ةضورلا» 5959١(

 ت1



 : ناحجرلا ةلدأ - "هه

 :تلاق ةملس مأ نع «ناهبن نع : هّصنو ءانه هديعنو .هانركذ دقو ةملس مأ ثيدح :ًالوأ

 انرمأ نأ دعب كلذو . موتكم مأ نبا لبقأف ةنوميم هدنعو لي ٌيبنلا دنع تنك»

 ال ىمعأ سيلأ : هللا لوسر اي :انلقف .هنم ابجتحا :هلكك ٌئبنلا لاقف ,باجحلاب

 اذه ."*”«هنارصبت امتسلأ ؟امتنأ ناوايمعفأ :هلكي ٌنبنلا لاقف ؟انفرعي الو انرصبي
 باحصأو «ةلبانحلا بهذم يف حوجرملا لوقلا باحصأ هب جتحا يذلا ثيدحلا

 هاري ام لثم الإ يبنجألا نم ىرت ال ةأرملا نأ وهو ةيعفاشلا بهذم يف يناثلا لوقلا

 .ثيدحلا اذه دمحأ مامإلا فُعَض دقف هيف مهل ةجح ال ثيدحلا اذه نكلو ءاهنم

 اهيرمأ هلك بلا نأ هيفواةفطاف فيدو نوهعض لج ةذاهبت ربلا دبع حربا لاق

 ىلع مدقيو ةمزال هب ةجحلاف ءحيحص ثيدح موتكم مأ نبا تيب يف ٌدتعت نأ

 ضرف ىلع  ناهبن ثيدح نأ لمتحي مث .هب اوجتحا يذلا ةملس مأ ثيدح

 .ءاسنلا عيمجل ماع سيق تنب ةمطاف ثيدحو لي يبنلا جاوزأب صاخ - هتحص

 .("*9نيثيدحلا نيب نسح عمج وهو .دمحأ مامإلاو دواد وبأ لاق عمجلا اذهبو

 تيأر» :تلاق  اهنع هللا يضر ةشئاع نع «هحيحص» يف يراخبلا مامإلا ىور :ًايناث

 انأ نوكأ ىتح دجسملا يف نوبعلي ةشبحلا ىلإ ٌرظنأ انأو هئادرب ينرتسي ِِلكب ّيبنلا
 ةروع ادع ام ىلإ ةأرملا رظن زاوج ىلع هتلالد يف حيرص وهو .©"7*9«مأسأ يتلا

 اذه يف ليلد ال يلاتلابو ةريغص ةشئاع تناك :لاق يوونلا مامإلا نأ الإ .لجرلا

 . لجرلا ةروع ادع ام ىلإ ةأرملا رظن زاوج ىلع ثيدحلا

 ناك كلذ نإ» : هلوقب يوونلا لوق ىلع در ينالقسعلا رجح نبا مامإلا نكلو

 تس ذئموي ةشئاعلو «ةرجهلل عبس ةنس ناك مهمودق نإو .ةشبحلا دفو مودق دعب

 .نينمؤملا تاهمأ قح يف باجحلا عيرشت دعب كلذ ناكو «ةغلاب تناكف ةنس ةرشع

 ةروع قوس ام ىلإ ءاسنلا رظن زاوجب لوقلا اديؤم ينالقسعلا رجح نبا لاق مث

 .9١١ص ءا١١ج «دواد ىبأ نئسو» (؟١ة6ه0)

 .ة54ص .”5ج ( ينغمل ا) . 7١ص .3كاج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعر (7861)

 .5”7”7ص قج « ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف) (195؟)
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 دجاسملا ىلإ ءاسنلا جورخ زاوج ىلع لمعلا رارمتسا زاوجلا يوقيو» :لجرلا

 مهاري الثل باقتنالاب طق لاجرلا رمؤي ملو «لاجرلا نهاري الكل تابقنتم قاوسألاو
 جتحا اذهبو ءءاسنلاو لاجرلا :نيتفئاطلا نيب مكحلا رّيغت ىلع ٌلدف .ءاسنلا
 ةأرملا هجوك ةروع اهقح يف لجرلا هجو نإ لوقن انسل :لاقف زاوجلا ىلع يلازغلا

 طقف ةنتفلا فوخ دنع رظنلا مرحيف «لجرلا قح يف درمألا هجوك وه لب ءهقح يف

 ءاسنلاو ,هوجولا يفوشكم نامزلا رم ىلع لاجرلا لزت مل ذإ ءالف ةنتف نكت مل نإو

 نم اوعنم وأ بقنتلاب لاجرلا رمال مكحلا يف اووتسا ولف تابقنتم نجرخي
 , 5*9جورخلا

 : هيوادت يهو يبنجألا نم هرظن ةأرملل لحي ام - 5

 نأ كلذل اوطرتشاو .هيوادي لجر كانه نكي مل اذإ لجرلا يوادت نأ ةأرملل زوجي

 ةلاحلا هذه يف اهلو ةولخ يف اهعم نوكي الئل ةقث ةأرما وأ «جوز وأ مرحم وذ اهعم نوكي

 : مهلاوقأ نمف ءاهقفلا حرص اذهبو «هتجلاعمل يرورض وه ام لك هندب نم رظنت نأ

 ةأرملاو لجرلا يأ  امهنم دحاو لكل زوجيو» :ةيعفاشلا هقف يف «عومجملا» يف ءاج أ

 عضوم هنأل ؛هتاوادم دارأو ًابيبط ناك اذإ رخآلا ندب ىلإ رظني نأ - نايبنجألا

 .©"*9(كلذل رظنلا ميرحت لازف «ةرورض

 ةماجحو دصفل ناحابم ٌسملاو رظنلاو» :ًاضيأ ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يفو - ب

 ءًاجرح ذئنيح ميرحتلا يف نأل ؛كلذ ىلإ ةئجلملا ةجاحلل جرف يف ولو «جالعو
 نإ ةقث ةأرما وأ جوز وأ مرحم ةرضحب كلذ نكيلو « هسكعو ةأرملا ةاوادم لجرللف

 . """*:حجارلا وهو نيتأرماب يبنجأ ةولخ انزوج

 هيعدتست ام ردقب هندب ىلإ اهرظن زاوجو لجرلل ةأرملا ةاوادم زاوجل طرتشيو

 ينغما) يف ءاج ,هيوادي لجر دوجو مدع زاوجلا اذهل طرتشي ,جالعلا ةرورض

 . 3377/ص جا « ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» (54655

 .؟5968ص . 6١ج (عومجملا» (5465)

 : 7١”ص 237ج «جاتحملا ينغمإ) (1؟هه)
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 ىنعم .©7”*6«هسكعو ةأرما نم كلذ يطاعت نكمي ةأرما مدع طرتشيو» :«جاتحملا

 اذإ هجلاعت نأ ةأرملل حابيف ضيرملا لجرلا جلاعيل لجر دوجو 00 : يأ (هسكعو)
 .كلذ ىلع ةرداق تناك

 ىثنأ ولو ضيرم ةمدخ يلي نمو بيبطلو» :ةلبانحلا هقف يف «ىهتنملا» حرش يفو - ج
 ةجاح هيلإ تعد ام جوز وأ مرحم ةرضحب نكل .جرفل ىتح سمو رظن ءاجنتساو ءوضو يف

 هذه اوبحس امنإو .ىثنأ ناك ولو جلاعملا بيبطلل رظنلا ةصخر اورصقي مل ةلبانحلاف

 نأ اهل زاج اذإ ةأرملا ىلإ يرست ةصخرلا هذهو . ضيرملا ةمدخب موقي نم ىلع ةصخرلا

 موقي نم ىلإ ةصخرلا هذه يرست امك .هجلاعي لجر دجوي مل اذإ ضيرملا لجرلا جلاعت
 .«رضاحلا تقولا يف ىفشتسملا يف ةضرمملاك» ىثنأ تناك ولو ضيرملا ةمدخب

 :اهبيطخ ىلإ ةأرملا رظن - 17

 رظنت نأ ةأرملل زوجي لهف ءاهجوزتو اهتبطخ ديري نم ىلإ لجرلا رظني نأ زوجي :انلق

 ؟اهتبطخل مدقت نم ىلإ

 لاق .اهنم هبجعي ام هنم اهبجعي هنأل ؛هل زوجي امك كلذ اهل زوجي معن :باوجلاو
 نهبجعي نهنإف ء ميمدلا لجرلا نم مكتانب اوجوزت الو» : هلع هللا يضر  رمع انديس

 .(نهنم مكبجعي ام مهنم

 وأ اهتبطخ ىلإ مدقتي نم ىلإ ةأرملا رظن زاوجب ةلبانحلاو ةيعفاشلا ءاهقف حرص دقو

 هترس نيب ام ادع ام ىلإ هنم رظنتف ءهب اهجاوز ديرت نم وأ ءهب اهجيوزت داري نم ىلإ
 , (01048هتيكرو

 نكمي اهحاكنو اهتبطخ ديري يتلا ةيبنجألا ىلإ لجرلا رظن يف هانلق ام نأ يل ودبيو

 . 7١3”ص اج «جاتحملا ينغم» (؟5955)

 . 8-4ص 17ج «ىهتنملا حرش» (19617)

 ةأرملا رظنتو» : 8ص اج هيفو ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» ,790ص .هج «عومجملا» )١1964(

 . ( . .اهنم هبجعي ام هنم اهبجعي هنأل هحاكن ىلع تمزع اذإ لجرلا ىلإ
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 نود نكلو ءهب اهجيوزت داري وأ ديرت نمل وأ ءاهبيطخ ىلإ ةأرملا رظنل ةبسنلاب انه لاقي نأ

 ىلإ وأ اهبياخ ىلإ ةأرملا رظن نع ملكتنسو .ًاعرش ٌةعونمم يبنجألاب ةولخلا نآل ؛هب ةولخ

 هللا ءاش نإ دعب اميف جاوزلا تامدقم نع انمالك دنع عسوأ ةروصب هب اهجيوزت داري نم

 + للاعت

 ثلاثلا بلطملا

 يبنجألاو ةأرملا نيب سمللا

 :ديهمت -

 ام نيبن نأ بلطملا اذه يف ديرنو «ةيبنجألاو لجرلا نيب رظنلا مكح قبس اميف انيب
 حجارلا وه هارن ام نيبن مث ؛ءاهقفلا لاوقأ ركذنف ءرخآلا ندب سمل نم امهنم لكل لحي

 . مهلاوقأ نم

 : 9*"21ةيفنحلا بهذم _ 84

 عم ولو ةوهش نودب ولو اهّمك سمل الو «ةيبنجألا ةأرملا هجو سمل لجرلل لحي ال
 هلوقب صخر امهيلإ رظنلا ّلح نأل ؛اهيّفكو اههجو ىلإ رظنلا هل ًالالح ناك نإو ءةنتفلا نمأ

 ذخألاو ءارشلاو عيبلا ىلإ جاتحت اهنألو ؛«اهنم رهظ ام الإ ٌنهتنيز نيدبي الو» :ىلاعت

 : ةميركلا ةيآلا يف ةلالد الو «نيقكلاو هجولا فشكب الإ ةداع كلذ اهنكمي الو ؛ءاطعلاو

 هيلإ ةرورض الو ةجاح ال امك ,سمللا لح ىلع هاهنم رهظ ام الإ ُنهتتيز نيدبُي الوإ»
 قوف اهكيرحتو ةوهشلا ثعب هيف سمللا نإ ْمُث ,ءاطعلاو ذخألاو ءارشلاو عيبلا تالماعم يف
 دمعتي نم ىلع ديعولا ءاجو .امهالعأ ةحابإ ىلع لدي ال نيلعفلا ىندأ ةحابإو ءرظنلا

 :هب اوجتحاو هوركذ يذلا ثيدحلا يف ءاج دقف ؛هميرحت ىلع لدي امم «ةأرما فك سم

 نيب ٌلصفي ىتح ةمايقلا موي ةرمج هّفك يف عضو « ليبسب اهنم سيل ٍةأرما ٌففك سم نمد
 .«قئالخلا

 48ج «ريذقلا حتف ةلمكتو ةيادهلا» ١« 717 ص ٠ هج «عئادبلا» ل نا ٠ ج «طوسبملا» (؟5969)

 . 58ص
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 زوجي ال نكلو لجرلا نم ةروعلا ادع ام ىلإ انلق امك رظنت نأ ةرحلا ةأرمللو 2

 .ةوهش ريغب وأ ةوهشب هنم كلذ سمت نأ اهل

 اناك اذإ وه امنإ يبنجألا لجرلاو ةأرملا نيب سملا ةمرح نم هانلق امو 0١

 نوكت نأ نم ةحفاصملا جورخل ,ةحفاصملاب سأب الف نيريبك نيخيش اناك نإف «نيباش

 .امهنم ةوهشلا مادعنإل اهل ةجيهم وأ ةوهشلل ةثعاب

 سأب الف ءًازوجع اهلثم وه نكي ملو ,ىهتشُ ال ًازوجع تناك اذإ كلذكو 7
 الو .ةعيبلا يف ٌرئاجعلا حفاصي ناك لكك يبنلا نأ» يور امل اهدي سمو اهتحفاصمب

 جرخي هتفالخ يف ناك  هنع هللا يضر  قيدصلا ركب ابأ نأ يور امك .«ٌباوشلا حفاصي

 نب هللا دبع ضرم املو .زئاجعلا حفاصي ناكف اهيف اعضرتسم ناك يتلا لئابقلا ضعب ىلإ

 هسأر يلفتو .هيلجر زمغت تناك هضرمتل ًازوجع رجاتسا ةكمب - هنع هللا يضر - ريبزلا

 مودعم ةئتفلا فوخف ًازوجع اهنوكل ىهتشت ال تناك اذإف «ةنتفلا فوخل ٌسملا ةمرح نألو

 .سملا مرحي الف

 هسفن ىلع نمأي هنكلو ءًازوجع يه نكت ملو ًاريبك ًاخيش وه ناك اذإ كلّذكو 7م
 اهيلع نمأي ال ناك اذإ امأ .اهحفاصي نأ سأب الف .ةوهشلاو ةنتفلا اهيلع نمأي امك ةنتفلا

 اذهو «ةنتفلل اهضّرع لعف اذإ هنأل ؛اهحفاصي نأ هل لحي ال هنإف ءاهحفاص اذإ يهتشت نأ

 اهضّرعي نأ هل لحي ال ةنتفلل هسفن ضرعي نأ هل لحي ال امك هنأل ؛هلعف هل زئاج ريغ

 . ةنتفلل

 اهندبل سيل هنأل ؛اهندب سم نم سأب الف اهلثم ىهتشي ال ةريغص تناك نإف - 8

 .ةنتفلا فوخ ىنعم اهّسم وأ اهيلإ رظنلا يف الو .ةروعلا مكح

 :(1":”ةيكلاملا بهذم 2 6

 رظنلا امهنم لكل لحي امل ةبسنلاب ىتح ةيبنجألا ةأرملاو لجرلا نيب ّسملا زوجي ال
 نأ ةأرملل زوجي» : ةيكلاملا هقف يف «يقوسدلا ةيشاح» يف ءاج دقف .رخآلا ندب نم هيلإ

 7١6. .4١75ص .١ج (يقوسدلا ةيشاحدو «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (5950)
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 يه فارطألاو  فارطألاو هجولا وهو ,همرحم نم لجرلا هاري ام يبنجألا لجرلا نم ىرت

 هجولا سمل ةأرملا ىلع مرحيف زوجي الف اهسمل امأو « نيلجرلاو نيديلاو قنعلاو سأرلا
 ىلع اهدي عضو الو هدي يف اهدي عضو اهل زوجي الف . يبنجألا لجرلا نم فارطألاو

 نم روظحم سمللاف .«اههجو ىلع الو اهدي يف هدي عضو هل زوجي ال كلذكو .ههجو

 ىلوألا نمف ءرخآلا ندب نم هيلإ رظنلا امهنم لكل لحي ام ّسمل ةبسنلاب ىتح نيبناجلا

 .رخآلا ندب نم هيلإ رظنلا هل لحي ال ام سم امهنم لك ىلع مرحي نأ

 ةوهش ريغب وأ ةوهشب ناك ءاوس يأ  قلطم رظح وه ٌسملا نم رظحلا وأ عنملا اذهو

 ناك ءاوس زوجت ال ةيبنجألا ةأرملاو لجرلا نيب ةحفاصملا نإف اذه ىلعو .- عونمم وهف

 ةيكلاملا ءاهقف نأل ًاخيش رخآلاو ًاباش امهدحأ ناك وأ «نيريبك نيخيش وأ نيباش نافرطلا

 .زوجعلا وأ خيشلا 2 مهنع هانلقن يذلا مهلوق نم اونثتسي مل

 : ةلباتحلا بهذم . 5

 .اهناروث فوخ عم وأ ةوهشلل رظن مرحيو» : ةلبانحلا هقف يف «ىهتنملا حرش» يف ءاج

 حيبأ ام لك سيلو .رظنلا مرحي ثيح سمللا مرحيف هنم غلبأ هنأل ؛ ىلوأ لب رظنلاك ٌسملاو

 حببأ ثيحف .سمللاو رظنلل رظحلا وه لصألا نأل ؛هسمل حابي يعرش ىضتقمل هرظن

 صن يذلاو .©97«هسمل زاوج ىلع ّصن ام الإ لصألا ىلع هادع ام يقب هليلدل رظنلا

 ديلا سملو .دعب اميف هركذنس امك يوادتلا ةرورضل وضع يأ سمل هسمل زاوج ىلع

 يهنلاب تءاج ةيوبنلا ةنسلا نم صوصنلا نإ لب .هسمل زاوجب صنلا دري مل ةحفاصملاب
 زوجت ال يبنجألاو ةأرملا نيب ةحفاصملا نإ :لوقلا نكمي هيلعو ؛هنيبنس امك كلذ نع

 . ةلبانحلا بهذم يف

 : ةيعفاشلا بهذم 5 رت

 . ةنتف نمأو لئاح طرشب لجرلا ذخف كلد لجرلل زوجيو» : (جاتحملا ةياهنو» يف ءاج

 صيصخت مهفأو .- ةنتفلا نمأو لئاحلا يأ  كنيذ عم ةيبنجألا ةحفاصم ّلح هنم ذخأو
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 ةنتفلا نمأ عم ولو «لئاح ءارو نم اهيفكو اههجو ريغ سم ةمرح ,ةحفاصملاب امهعم ّلحلا
 زوجت لوقلا اذه ىلع ءانبو .©959«. . .رظنلاك امهدحأل ةنظم هنأ ههجوو .ةوهشلا مدعو

 ةحفاصملا نوكت نأ :(يناثلا) «ةنتفلا نمأ :(لوألا) : نيطرشب ةأرملل يبنجألا ةحفاصم

 . لئاح ءارو نم

 : ةيرفعحل كلا بهذم 4

 يف ءاج امك ةمرحملا لاعفألا نم اهتحفاصمو ةيبنجألا ةأرملا مازتلا :ةيرفعجلا دنعو

 ال ةيبنجألا ةأرملاو لجرلا نيب سمللا نأ ىلع لدي اذهو .©؟”9:عطاسلا رونلا» باتك

 : ءاسنلا ةحفاصم نأشب ةيوبنلا ةنسلا يف ءاج ام - 8

 . يبنجألا لجرلا لبق نم اهتحفاصم وأ ةأرملا سم ةلأسم يف حجارلا نيبن نأ لبقو

 :ةلأسملا هذه نأشب ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلا يف درو ام يلي اميف ركذأ

 يراخبلا ثيدح :ًالوأ 3٠

 يضر - ةشئاع نع «حيحصلا هعماج» يف ع هللا همحر  يراخبلا مامإلا جرخأ

 يأ - ةيآلا هذهب تانمؤملا نم هيلإ رخام نم ٌنحتمي ناكو ِهكك هللا لوسر نأ  اهنع هللا

 ءًائيش هللاب َنكرشُي ال ْنأ ىلع كنيابُي ٌتانمْؤُملا كءاج اذإ ينل اهي اي» : ىلاعت هلوقب

 ٌنهيدبا ع ةنيرتفُي ناتهبب قا 5 ,ٌنهدالوأ َنلَتقَي الو .َنيِنْرَي الو ,َنقرسُي الو

 ٌروفغ هللا نإ ا ا يل لا :نهلجاو

 كتعياب دق :ِهْلكي هللا لوسر اهل لاق تانمؤملا نم طرشلا اذهب رقأ نمف ._ "#39 ميحر

 كتعياب دق :هلوقب الإ نهعياب ام ,ةعيابملا يف طق ٍةأرما دي هدي تسم ام هللاو الو .ًامالك

 ةحفاصم ال طقف ًامالك كلذ لوقي يأ «امالك .كتعياب دق» ىنعمو ,213552كلذ ىلع

 . 188١ص 7”2”ج (جاتحملا ةياهن») (79579)

 . 71١ ص ءاج ؛ءاطغلا فشاك لآ ىلع فيلأت «عفانلا هقفلا يف عطاسلا رونلا» (197)

 ١١1[. ةيآلا :ةنحتمملا ةروس] (7854)

 . "76ص :8ج «يراخبلا حيحص) (14565)
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 ,6452ةعيابملا دنع لاجرلا ةخفانضمب ةداعلا ترج امك َديلاب

 . ةيبنجألا ةأرملاو لجرلا نيب ةحفاصملا زاوج مدع ىلع هتلالد يف حيرص ثيدحلاو

 :يذمرتلا ثيدح :ًايناث - ١/8

 ةميمأ عمس ,ردكنملا نب دمحم نع .نايفس نع (هعماج» يف يلمرتلا مامإلا جرخأ

 .نتعطأو نتعطتسا اميف :انل لاقف ةوسن يف كي هللا لوسر ٌتعياب» :لوقت ةَقيقُي تنب
 ينعت : ٌنايفس لاق .انعياب هللا لوسر اي :تلقف ءانسفنأب انم انب محرأ هلوسرو هللا :ٌتلق

 :اهلوق ىنعمو «ٍةدحاو ٍةأرمال يلوقك ةأرما ةئامل يلوق امنإ : هك هللا لوسر لاقف .انحفاص

 :هب تدارأو انعياب ظفل تقلطأف ءانحفاص هللا لوسر اي :يأ «انعياب هللا لوسر اي

 , ("؟"؟انحفاص

 ؛ ةيبنجألا ةأرملا نيبو لجرلا نيب ةحفاصملا زاوج مدع يف حيرص ثيدحلا اذهو

 نم مغرلابو «ةحفاصملل ةأرملا بلط نم مغرلاب ءاسنلا ةحفاصم نع عنتما كي يبنلا نأل
 نم مغرلابف ,""ةحفاصملاب نوكت نأ لاجرلا ةعيب يف ةنسلا نأو «ةعيب ماقم ماقملا نأ

 .ءاسنلا ةحفاصم نم هلك هللا لوسر عنتما هلك كلذ

 : يئاسنلا ثيدح :ًاثلاث 5/7

 هللا لوسر ٌتيتأ :تلاق» : ظفللا اذهب ةقيقر تنب ةميمأ ثيدح يئاسنلا مامإلا جرخأ

 هللاب كرشن ال نأ ىلع كعيابن : هللا لوسر اي :انلقف .هعيابن راصنألا نم ةوسن يف كي

 0 0 ٍناتهبب ين ١ الو « ينزن 0 قربت 3 ًائيش

 أما ةئامل ل يلوق امنإ ءاسنلا 0 ال ينإ :ِهنكي هللا لوسر لاقف .هللا لوسر اي كْعيابن

 ."7*"ص 28ج «يراخبلا حيحصل هحرش يف ينالقسعلا رجح نبا» (؟845)

 73١٠١. ص .8ج «يذمرتلا عماج» ةضظحنف]

 .7؟١ ١277ص 48ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» (71978)
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 مدع يف حيرص ثيدحلا اذهف ."77”5«ِةدحاو ٍةأرمال يلوق لثم وأ .ةدحاو ٍةأرمال يلوقك
 . تايبنجألا ءاسنلاو لاجرلا نيب ةحفاصملا زاوج

 : ةحفاصملاو سمللا يف حجارلا لوقلا 7#

 نأشب ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا يف ءاج ام ركذو .مهتلدأو ءاهقفلا لاوقأ ضرع نمو

 نيب ةحفاصملا زاوج مدع يدنع حجرتي «ةيبنجألا ةأرملاو لجرلا نيب ةحفاصملاو ٌسملا
 نيباش اناك ءاوس «ةأرملا اهب تأدب وأ لجرلا ةحفاصملاب أدب ءاوس ,ةيبنجألا ةأرملاو لجرلا

 رظح تدافأو انركذ يتلا ثيداحألا نأل ؛ًازوجع رخآلاو ًاباش امهدحأ ناك وأ ,نيزوجع وأ

 زاوجلا مدع ديفي ام اهيف دري نأ نود ةقلطم تءاج «ةيبنجألا ةأرملاو لجرلا نيب ةحفاصملا

 .زوجعلل ةبسنلاب اهزاوجو باشلاو ةباشلاب

 :يوادتلاو ةجلاعملل يبنجألا لجرلاو ةأرملا نيب سملا - 8/4

 لجرلاو .هجلاعي يذلا هضيرم جلاعملا بيبطلا سمل ىضتقت ةجلاعملا وأ ةاوادملا

 ءاهقفلا حرص دقو جالعلا ةرورضل اهسمليو ةيبنجألا ةأرملا يواديو جلاعي نأ روجي

 قلعتي اميف ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا يف ءاج ام ركذن . مهلاوقأ ركذن نأ لبقو .انلق ام زاوجب

 .لاجرلل ءاسنلا ةاوادمب

 :يراخبلا مامإلا ثيدح د 73ه

 عم وزغن انك» :تلاق ذّوعم تنب عّيبرلا نع «هحيحصو يف يراخبلا مامإلا جرخأ

 ةياور يفو .«ةنيدملا ىلإ ىلتقلاو ىحرجلا ٌدرنو .مهمدخنو موقلا يقسنف لكي هللا لوسر

 ىحرجلا يوادنو يقسن كي يبنلا عم انك» :تلاق ذوعم تنب عيبرلا نع يراخبلل ىرخأ

 هيفو :ثيدحلا اذهل هحرش يف ينالقسعلا رجح نبا مامإلا لاق .«ةنيدملا ىلإ ىلتقلا ٌدرنو

 ام ينالقسعلا رجح نبا ركذ مث .ةرورضلل يبنجألا لجرلا ةيبنجألا ةأرملا ةجلاعم زاوج

 : هلوق "14-"9؟مص « 4ج («يناقرزلا حرشب كلام مامإلا ًاطوم»و ء17 4ص نال «يئاسنلا نئسو (؟159)

 : يهو اهلبق يتلا لاق وأ ةرابعلا هذه كي يبنلا لاق له يوارلا كش امل ةدحاو ةأرمال يلوق لثم وأ»

 لوسر نع ثيدحلا مهتياور يف ةقدلا نورحتي ةاورلا نكلو .دحاو ىنعملاو «ةدحاو ةأرمال ىلوقك»

 ..اريخ ةيملسملاو مالسإلا نع هللا مهازجف لي هللا

 5 فض



 صتخيو :لاطب نبا لاقف ,هنم دارملاو ثيدحلا اذه ىنعم يف ثيدحلا حارش ضعب هلاق

 ريغل ةرورضلا تعد نإف  نسلا تاريبك  تالاجتملاب مث مراحملا تاوذب كلذ

 ىلع مهقافتا كلذ ىلع لديو .ٌسم الو ةرشابم ريغب لاجرلل نهتاوادم نكتلف «تالاجتملا
 اهلسغي لب .سمللاب اهلسغ رشابي ال لجرلا نأ اهلسغت ةأرما دجوت ملو تتام اذإ ةأرملا نأ

 لاقو . لسغت الو ةأرملا مُمْيَن مهرثكأ لوق يفو .يرهزلاك مهضعب لوق يف لئاح ءارو نم
 نأ تيملا ليسغتو ةاوادملا لاح نيب قرفلا :رينملا نبا لاق . يه امك نفدت : يعازوألا

 .7*25تاروظحملا حيبت تارورضلاو «ةرورض ةاوادملاو «ةدابع لسغلا

 نبا همهف ام اذهو .«ةرورضلل لجرلل ةأرملا ةاوادم زاوج ثيدحلا ةلالد يف حجارلاو

 صتخت ةاوادملا هذه نأ نم لاطب نبا هركذ ام امأ .- ىلاعت هللا همحر  ينالقسعلا رجح

 ثيدحلا يف دري مل هنأل ؛هعفدي ثيدحلا لب هيف هل ليلد الف خلا . . . مراحملا تاوذب

 سيل امك .طقف نهمراحم يوذ نيوادي ْنك ءاسنلا نم ٌنهعم نك نمو ذوعم تنب عيبرلا نأ
 نيوادي نك هّنأ ثيدحلا يف سيل امك .- نسلا تاريبك  تالاجتم نك نهْنأ ثيدحلا يف
 دجوت مل نإ ةأرملا لسغ كرت نم هب لدتسا وأ هب جتحا ام امأ .لئاح ءارو نم ىضرملا

 قرفلاب رينملا نبا هيلع ٌدر دقف «نفدُتو ةلاحلا هذه يف مُمّيَت اهنأو ءاسنلا نم اهلسغت نم
 .انركذ امك نيلاحلا نيب

 : ملسم مامإلا ثيدح 73

 وزغي ِهلك هللا لوسر ناك» : لاق كلام نب سنأ نع (هحيحص» يف ملسم مامإلا جرخأو

 مامإلا لاق .«ىحرجلا نيواديو ءاملا نيقسيف ازغ اذإ هعم راصنألا نم ةوسنو ميَّلُس مأب

 يقسلا يف نهب عافتنالاو وزغلا يف ءاسنلا جورخ هيف» :ثيدحلا اذهل هحرش يف يوونلا

 نوكي ال مهريغل اهنم ناك امو «نهجاوزأو نهمراحمل ةاوادملا هذهو .امهوحنو ةاوادملاو

 «لجرلل ةأرملا ةاوادم يف حيرص ثيدحلاف .7"29«ةجاحلا عضوم يف الإ ةرشب سم هيف

 ملو .هئاضعأ نم هّسم ىلإ ةجاحلا وعدت ام سمو ضيرملا سم مزلتست ةاوادملا هذه نإو

 نهجاوزأو نهمراحم يوذل ناك لاجرلل ءاسنلا ةاوادم نأ ىلع لدي ام ثيدحلا يف دري

 8١. ص 25ج «يراخبلا حيحصل هحرش يف ينالقسعلا رجح نبا» ةفلحل]
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 اهمراحم يوذ يوادت يتلا ةأرملا زاوجب لوقلا نم عنمي ال اذهف اذهب انلق ول ىتحو .طقف
 لوقو «يوادتلا تايضتقمو جالعلا ةرورضل هندب نم ةروع وه ام سمت نأ اهل زوجي هنأ

 ريغلو ةجلاعُملا مراحم يوذ ريغل يأ  مهريغل  ةاوادملا يأ  اهنم ناك امو» : يوونلا

 اهردقت مولعم وه امك ةجاحلاو «ةجاحلا عضوم يف الإ ةرشب سم هيف نوكي ال  اهجوز
 رعشي يذلا ملألا عضوم دنع وأ حرجلا عضوم دنع فقت ال ةداع يهو «ةجلاعملا ةبيبطلا

 ضرملا صيخشت ضرغل ىرخأ ءاضعأ سم يضتقي دق جالعلا نأ امك ,ضيرملا هيف

 . ءادلا لحمو

 :يوادتلاو ةجلاعملل يبنجألاو ةأرملا نيب سملا يف ءاهقفلا لاوقأ - 738/1

 ضرغل ةيبنجألا ةأرملاو لجرلا :نيبناجلا نم سمللا وأ سملا زاوجب ءاهقفلا حرص
 : يتأي ام مهلاوقأ نمف .يوادتلاو ةجلاعملا

 ؛جرف يف ولو .جالعو ةماجحو ٍدْضَفِل ناحابم ّسملاو رظنلاف» :ةيعفاشلا لاق :ًالوأ
 ةأرملا ةاوادم لجرللف .ًاجرح ذئنيح ميرحتلا يف نأل كلذ ىلإ ةئجلملا ةجاحلل

 سمت نأ اهلو .لجرلا يوادت نأ ةأرمللو : يأ «هسكعو» : مهلوقو ,9"""2(هسكعو
 ىلإ ةجاحلا وعدت ام سمي نأ هل زوجي امك ؛هندب نم هسم ىلإ ةجاحلا وعدت ام

 .امهنم لك نم جرفلا ناك ولو ءاهندب نم هسم

 رظن ءاجنتساو ءوضو يف ىثنأ ولو ضيرم ةمدخ يلي نمو بيبطللو» : ةلبانحلا لاق : ايناث

 ةجاحلل ًاعفد .ةجاح هيلإ تعد ام جوز وأ مرحم ةرضحب نكل . جرفل ىتح سمو

 ,2579هادع ام رتسيلو

 ىتح ءهسملو هرظن ىلإ ةجاحلا وعدت ام سملو رظن بيبطللو» :ًاضيأ ةلبانحلا لاقو :ًاثلاث

 ةنيعم طورش رفاوت طرشب اذه لكو .©9"9«ةجاح عضوم كلذ نأل هنطابو اهجرف

 .77١ص 27ج («جاتحملا ينغم» 97١21ص 25ج (جاتحملا ةياهن» (؟91/7)

 .؟ 68ص 27ج («ىهتنملا حرش ةفحفس]

 .7,ص اج «عانقلا فاشك» (؟91/5)
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 .*2لبق نم اهانركذ دقو سكعلابو ةأرملل لجرلا ةاوادم زاوجل

 ةأرما دجوت مل اذإ ةضيرملا ةيبنجألا ةأرملل لجرلا ةاوادم زاوجب اوحرص ةيفنحلاو :ًاعبار
 هرصب ضغيو ملألا وأ حرجلا عضوم فشكي نأ ةلاحلا هذه يف هل اوزاجأو ءاهيوادت

 ناكمل ًاعرش اهرابتعا طقسي ةيعرشلا تامرحلا نأب كلذ اوللعو .عاطتسا ام
 , 0*؟ةرورضلا

 ندب نم ًابلاغ رظنلا يضتقت امك ّسملا يضتقت ةجلاعملا نأ مولعملا نمو

 ةبيبط دجويو لجرلا جلاعي بيبط دجوي ال دق كلذكو . ةرورضلل سملا زوجيف ةأرملا

 ام هندب نم سمتو رظنتو .هجلاعت نأ ةلاحلا هذه يف زوجيف .هجلاعت نأ عيطتست

 لاق ام ىلع ًاسايق اذه لكو ؛ةرورضلا زاوجلا اذُه دنس نوكيو ةجلاعملا هيضتقت

 .اهجلاعت ةأرما دجوت مل اذإ ةضيرملل لجرلا ةجلاعم زاوج يف

 ةجلاعملا ضرغل ىبنجألا لجرلاو ةأرملا نيب زئاج سملا نإف ةصالخلاو 4

 .ةجاحلا ردقب رخآلا ندب نم وضع يأ سم ةلاحلا هذه يف امهنم لكل َّنأو «يوادتلاو

 حيبت تناك نإو تارورضلا نآل ,جالعلاو ةاوادملا تابلطتم هيضتقت ام ردقبو

 .اهردقب ردقت تارورضلا نكلو ,تاروظحملا

 :"ةريغصلاو لجرلا نيب سمللا 7 4

 اهسمي نأ سأب ال ءاهرمع نم تاونس عبس غلبت مل يتلاك ىهتشُت ال يتلا ةريغصلا

 اهسمل يف الو ةروعلا مكح اهندبل سيلو «ةوهشلا ةنظم تسيل اهنأل ءاهنم يبنجأ لجر

 غلبت نأ لبق .اهتروع رتس فلكت مدع سانلا نيب ةرهاظلا ةداعلا نألو ةئتفلا فوخ ىنعم

 لجر يف هللا همحر دمحأ مامإلا لاق دقو .هتغلب اذإ اهتروع رتس ةداعلا يرجت يتلا نسلا

 دجي ناك نإف «ةوهش ريغب ناك نإ سأب ال :اهلّبقيو هرجح يف اهعضيو ةريغصلا ذخأي

 .2(؟١5811-59٠758 :تارقفلا رظنا (؟8ا/ه)

 . ١؟؟ص هج «عئادبلا» .1556ص ١٠ج «طوسبملا» (؟1915)

 21485ص 27ج «جاتحملا ةياهن» ,.550-هه9 ص «"ج «ينغملا» ء15هص ٠ ١ ج (طوسبملا» (79179)

 . ؟59ص .هج «ةيدنهلا ىواتفلا» «17 ١ص 237ج «جاتحملا ينغم)»
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 الو ءاهسمل الو عبسلا لبق ةلفطلاو لفطلا ةروع ىلإ رظنلا مرحي الر :ةلبانحلا لاقو

 , (05؟9(عءاسنلا هلسغ دبع يبنلا نب ميهاربإ نأل . ةوهشلا نمأ عم اهرتس بجي

 امك حابم اهل هسمل نأل .ًاضيأ حابم يبنجألا لجرلل ةريغصلا سمل نأ حضاولا نمو

 يبنجألا لجرلا رظن لحب اوحرص ةيعفاشلا نإو اذه . ىلوأ باب نم حابم هل اهسملف ءانلق

 مكح اهل هسمل مكح نأ رهاظلاو ءاهل هسمل مكحب اوحرصي ملو « ىهتشّت ال يتلا ةريغصلل
 .كلذ ةحابإ : يأ ءاهيلإ هرظن

 . 7ص ."ج «عانقلا فاشك» (1917)
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 الات نسل

 لرد لراس رظل)
 :ديهمت 2 ٠

 «لجرلا نم لجرلا رظن مكح ةأرملا نم ةأرملا رظن مكح نإ :ءاهقفلا لوقي دق

 . لجرلا نم لجرلا سمل مكح لثم ةأرملا نم ةأرملا سمل مكح يف نولوقي دق كلذكو

 ديفم هنأ امك .ةهجلا هذُه نم ًاديفم لجرلاو لجرلا نيب سمللاو رظنلا مكح نايب ناكف

 . مهنيب اميف سمللاو رظنلا نم رظحي وأ مهل لحي ام اوفرعيل مهسفنأ لاجرلل

 :ةيعفاشلا بهذم : ًالوأ 78م١

 ةبكرو ةّرُس نيب ام الإ .ًقافتا ةوهش الب ةنتفلا نمأ عم لجر ىلإ | لجر رظن حابي :اولاق

 وأ ناك ًارظان غلابلاك قهارملاو .ةروع هنأل  نبالاك مرحم نم ولو  ًاقلطم هرظن مرج

 . "9"؟ةرورض الو ببس ريغل وأ ببسل ةروعلا ىوس ام ىلإ رظنلا اذه ناك ءاوسو ءاروظنم

 ريغب وأ ةوهشب اهيلإ رظنلا هل زوجي الف هتبكرو هترس نيب ام يه لجرلل ةبسنلاب لجرلا ةروعو

 .ةروع اهنأل اهنمأي مل وأ ةنتفلا نمأ ءاوسو .ةوهش

 نمأ عم لئاح ءارو نم ناك اذإ الإ زوجي الف ةروعلل ناك نإف ءسمللا امأ م

 كلد لجرلل زوجيو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ةياهنو» يف ءاج دقف .ةوهشلا مدعو ةنتفلا

 :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يفو .2947(ةنتف نمأو لئاح طرشب لجرلا ذخف

 كج «جاتحملا ينغم» .0!59ص .١هج «عومجملا» ١1. 88ص كج «جاتحملا ةياهن» (؟591/9)

 .١”١ص

 . 16ص 25ج (جاتحملا ةياهن) (5954:0
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 نكت ملو ةنتف فخي مل نإ ءرازإ قوف نم زوجي لئاح الب لجرلا ذخف لجرلا كلدو»
 , 231410 (ةوهش

 ةوهش نودب ناك اذإ زوجيف رخآ لجر ندب نم ةروعب سيل ام لجرلا سمل امأ - 7387

 ةنتفلا نمأ عم لجر ىلإ لجر رظن لحيو» :«جاتحملا ةياهن» يف ءاج دقف ءةنتفلا نمأ عم

 كلذ طارتشاف رظنلا ةحابإل ةوهشلا مدعو ةنتفلا نمأ طرتشا اذإو .«"*”«أقافتا ةوهش الب
 .ةنتفلا لامتحاو ةوهشلا ةراثإ يف هنم غلبأو رظنلا قوف سمللا نأل ؛ ىلوأ سمللا ةحابإل

 ذخفلا نأل ءانركذ امك ذخفلا كلد يف هوطرتشا مهنأل سمللا ةحابإل لئاحلا طرتشي الو

 .لئاح نودب لجر هسملي نأ زوجي لجرلا ندب نم ةروعب سيل ام نأ كلذ موهفمو «ةروع

 : ةلباتحلا بهذم :ًايناث 15

 ةرسلا نيب ام اهَّدَحو ءلجرلا نم ةروعب سيل ام ىلإ رظني نأ لجرلل لحي» :اولاق

 : مهنمو ءاهقفلا رثكأ لوق وهو ةعامج ةياور يف لبنح نب دمحأ مامإلا هيلع صن «ةبكرلاو

 يه لجرلا ةروع نأ دمحأ مامإلا نع ىرخأ ةياور يفو «ةفينح وبأو .يعفاشلاو .كلام
 دواد لوق اذهو «ربدلاو جرفلا :لاق ؟ةروعلا ام دمحأ تلأس :انهم لاق .طقف ناجرفلا

 اهريغ نود اهركذ يتلا يه ةروعلا ّدح يف دمحأ نع ىلوألا ةياورلاو .""*”يرهاظلا

 نم هاتبكرو هترس تسيلو ,9"2*(عانقلا فاشك» بحاص لثم نورخأتملا ةلبانحلا ءاهقف

 وبأ لاقو .يعفاشلاو .كلام لاق اذهبو ,.عضاوم يف دمحأ مامإلا هيلع صن «.هتروع

 هزاوج رهاظلاو ءسمللا نع ًائيش ةلبانحلا ركذي ملو .©"**ةروعلا نم هتبكر نإ : ةفينح

 .ةروعلا ريغل ةبسنلاب مهدنع

 . 17١ ص اج «جاتحملا ينغم» (1981)

 .188١ص .5ج (جاتحملا ةياهن» (5985)

 .ه57صضص .7جو .051/8ص .١ج «ينغملا» (798*)

 .86ص 27ج «عانقلا فاشكر» (75984)

 . 8ص 27ج «عانقلا فاشكو (79868)

 -5غ؟ 



 :01650ةيفنحلا بهذم :ًاثلاث مو

 ةرسلا نيب ام الإ .هدسج رئاس ىلإ هنم يبنجألا لجرلا نم رظني نأ لجرلل حابي :اولاق

 .ةروع ريغ اهنأل ةرسلا ىلإ رظنيو «ةروع اهنأل ةبكرلا ىلإ رظني الو «ةبكرلاو

 :اولاق مث نمو ءهسمل هل حابي لجرلا نم هيلإ رظنلا لجرلل حابي ام :اولاقو - 8

 : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل «لالح لجرلاو لجرلا نيب ةحفاصملا نأ يف فالخ ال

 نمؤملا يقل اذإ» :لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع يور امك .«اوُباحت اوحفاصت»

 دوهعلا ىف راصعألا رئاس ىف نوحفاصتي سانلا نألو .«هبونذ ترثانت .هحفاصف هاخأ

 1 ْ . ةثراوتم ةْئُس تناكف قيثاوملاو
 ةلبقلا يف اوفلتخا .لجرلاو لجرلا نيب ةحفاصملا زاوج يف مهقافتا عمو - 5840

 لّبقي نأ لجرلل هركي :- ىلاعت هللا امهمحر  دمحمو ةفينح وبأ لاقف .امهنيب ةقناعملاو .

 ال هنأ هللا همحر  فسوي يبأ نع يورو .هقناعي وأ .هنم ًائيش وأ ءهدي وأ ءلجرلا مف

 ةشبحلا نم هنع هللا يضر - بلاط يبأ نب رفعج مدق امل هنأ يور ام ههجوو هب سأب

 كلذكو ءّلحلا هك يبنلا لعف تاجرد ىندأو «هينيع 2 علو دمحم انديس هقئناع

 .ًاضعب مهضعب لّبقُي ناك مهرافسأ نم اوعجر اذإ اوناك مهنأ ْهلكَك يبنلا باحصأ نع يور

 :لاقف ؟ًاضعب انضعب لّبقُي : كك هللا لوسر لئس و ا

 هيلع لاقف ؟ًاضعب انضعب حفاصيأ :ليقف .ال :لاقف ؟اضعب انضعب قئاعيأ :ليقف .ال

 امنإ ةقناعملا نإ :- ىلاعت هللا همحر  روصنم وبأ خيشلا لاقو .معن :مالسلاو ةالصلا

 ةدوملا اهب دصق اذإ امأف هتجوزو لجرلا نيب ةوهشلل تعضو امب ةهيبش تناك اذإ هركت
 نع لاز اذإف «مرحملا وه ةوهشلاو رطولا ءاضقل عوضوملا ليبقتلا اذكو هركت الف ماركإلاو

 . حيبأ لاحلا كلت

 :0549ةيكلاملا بهذم :ًاعبار - 7884

 نم ةبكرلاو ةرسلا تسيلو .هتبكرو هترس نيب ام يه هلثم لجر عم لجرلا ةروع :اولاق

 هج «(ةيدنهلا ىواتفلا» «. ٠ ”<ص 48١ج (ريدقلا حتفو ةيادهلا» 1١-2171 7”ص 20ج «عئادبلا» ("ةىك)

 .77؟7ص

 .قاوملل «ليلكإلاو جاتلا» «.71-١718ص « ١ج «يقوسدلا ةيشاح»و ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» (19837)

 .4:5ة8ص ١1ج «باطحلل «ليلجلا بهاوم» 1:98ص كج

- 254107 



 .ةَّذلب اهيلإ رظنلا مرحيف ةروعلا ريغ امأ .ةذل الب ولو ةروعلا ىلإ رظنلا مرحي :اولاقو . هتروع

 دقف .زوجي هنأ رهاظلاف اهريغ امأو .ةروعلا سمل زوجي الف .ءسمللا امأ 9-84

 بهاوم» يف ءاج دقف .ةروعلا ادع ام اوركذي ملو ءاهسمل ةمرحو لجرلا ةروع اوركذ

 نم نيكمت امأو ,ذخفلا ىلإ رظنلا ميرحت ناطقلا نبا هراتخا يذلاو» : باطحلل «ليلجلا

 زاوج طورش نم ّدع هنإف مامحلا لوخد يف لخدملا يف هيلع صن ؛مارح كلذف كلدي
 رظنلا نم دشأ هنإ :لاق ناطقلا نبا كلذكو .هيذخف هل كّلدي ًاكالد نكمي ال هنأ هلوخد
 .""*8لحملا اذه يف يماطسبلا مالك رهاظ وهو .هيلإ

 :اهيلإ رظنلاو لجرلا ةروع يف لاوقألا نم حجارلا
 . هيتبكر ىلإ هتّرُس نيب ام يه هلثم لجر عم لجرلا ةروع نإ :ءاهقفلا روهمج لاق

 نإ ليمأ يذلاو .ربدلاو جرفلا يه لجرلا ةروع :دمحأ نع ةياور وهو ةيرهاظلا لاقو

 .هيتبكرو هترس نيب ام يه هلثم لجرل ةبسنلاب لجرلا ةروعف روهمجلا لوق وه هحيجرت
 يذمرتلا مامإلا جرخأ دقف ءاهرتس بجي ةروعلا هْذُه نإو «ةروعلا نم اتسيل ةبكرلاو ةرسلاو

 : هللا لوسر اي :تلق» :لاق يدج نع يبأ ينثدح :لاق ميكح نب زهب نع «هعماج» يف

 . كنيمي تكلم ام وأ .,كتجوز نم الإ كتروع ظفحا :لاق ؟رذن امو اهنم يتأن ام انتاروع

 :تلق .لعفاف دحأ اهاري ال نأ تعطتسا نإ :لاق ؟لجرلا عم نوكي لجرلا :لاقف

 ةروع عمج تاروعلا :هحراش لاق «هنم ايحتسُي نأ قحأ هللاف :لاق ؟ًايلاخ نوكي لجرلاف

 يأ : ىنعملاو .ةبكرلاو ةرسلا نيب ام لجرلا نم يهو .رهظ اذإ هنم ىبحتسي ام لك يهو

 نم الإ كتروع رتسا يأ كتروع ظفحا :ِهكك لاقف ؟اهرتس كرتن ةروع يأو اهرتسن ةروع
 .©19كريغل اهفشكت الو كنيمي تكلم ام وأ كتجوز

 رظنلا مدع يغبنيف نيميلا تكلم امو ةجوزلا نع الإ اهرتس يغبني ةروعلا تناك اذإو
 ثيدحلا يف ءاج دقف ,لجرلا ةروع ىلإ لجرلا رظن نع يهنلا ءاج دقو .تفشك اذإ اهيلإ
 ىلإ لجرلا رظني ال» :لاق هلك يبنلا نأ يردخلا ديعس يبأ نع يذمرتلا هجرخأ يذلا

 .؛ةش9ص جا «باطحلل «ليلح رصتخم حرشب ايلجل - ا بهاوم» (؟5984)

 . ه"ص 48ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» (74489)
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 ىلإ لجرلا رظن ميرحت ثيدحلا اذه يف يوونلا لاق :هحرش يف ءاجو «. . .لجرلا ةروع
 0360 لجرلا ةروع

 ١ - ةروعلا سمل وأ نيلجرلا يترشب ةاقالم ميرحت :

 هللا يضر  يردخلا ديعس يبأ نع يذمرتلا هجرخأ يذلا فيرشلا ثيدحلا يف ءاج

 ةروع ىلإ ةأرملا رظنت الو ,لجرلا ةروع ىلإ لجرلا رظني ال» :لاق كي يبنلا نأ «- هنع

 يف ةأرملا ىلإ ةأرملا يضفت الو ,دحاولا بوثلا يف لجرلا ىلإ لجرلا يضفي الو «ةأرملا

 : يأ (دحاولا بوثلا يف لجرلا ىلإ لجرلا) لصي ال يأ (يضفي ال) ىنعمو «دحاولا بوثلا
 ةاقالم ميرحت ثيدحلا اذه يف :يوونلا لاقو .دحاو بوث تحت نيدرجتم ناعجطضي ال

 ةروع سمل مرحيو .ةحفاصملا ىنثتسيو .ةرورضلا دنع الإ لئاح ريغب نيلجرلا يترشب

 , "؟0قافتالاب ناك هندب نم عضوم يأب هريغ

 :نيلجرلا نيب ةحفاصملا

 اهصيصخت يف مهفالخ امنإو .ءاهقفلا نيب فالخ الب نيلجرلا نيب ةزئاج ةحفاصملا

 اهيركذأ مث «ةحفاصملا نأشب ةفيرشلا ثيداحألا ضعب يلي اميف ركذأو ,تاقوألا ضعبب

 : ةحفاصملا يف ثيداحألا 7م

 ادمحو ء.لحفاصتف ناملسملا ىقتلا اذإ» : يدك هللا لوسر لاق :لاق بزاع نب ءاربلا نع -أ

 , ""؟9(امهل رفغ ارفغتساو هللا

ٍ 

 مامإلا اهجرخأ يتلاو .هتبوت ةصقو «كوبت ةوزغ نع هفلختو كلام نب بعك ةصق يفو - ب

 .دجسملا تلخد ىتح ...» :بعك لاق :اهيف ءاج دقو (هحيحصو يف يراخبلا

 .الا/ص .8ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» (1940)

 .الا/ص .8ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت) )5991١(

 .19١1-8١١ص ءا4ج «دواد يبأ نئس» (؟594؟)
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2 
 , "159 ينأنهو ينحفاص

 هللا لوسر باحصأ يف ةحفاصملا تناكأ :سنأل ٌتلق» «ةداتق نع يراخبلا جرخأو - ج
 4 119 (معن : لاق ؟ دع

 هاخأ ىقلي لجرلا : هللا لوسر اي :ليق :سنأ نع يورو : ينالقسعلا رجح نبا لاقو د

 :رجح نبا لاق مث . معن :لاق ؟هحفاصيو هديب ذخأيف :لاق .ال :لاق ؟هل ينحنيأ

 ,25139(ىربكلا نئسلا» ىف ىقهيبلا هجرخأو .21؟*ةنّسحو يذمرتلا هاور

 : ةحفاصملا يف ءاملعلا لاوقأ - 4

 ةماع دنع ةنسح ةحفاصملا :- هنع ينالقسعلا رجح نبا هركذي امك  لاطب نبا لاق
 ةحفاصملا : يوونلا لاقو :رجح نبا لاق مث .هتهارك دعب كلام اهنسحتسا دقو .ءاملعلا
 يتالص دعب سانلا ضعب اهلعفي يتلا ةحفاصملا امأ .يقالتلا دنع اهيلع ٌعمجُم ةنُس

 اهيلع اوظفاح مهنوكو نس ةحخفاضملا لضأ - يوونلا يأ  اهنع لاق دقف رصعلاو حبصلا

 مالك ىلع ينالقسعلا رجح نبا بقع دقو . ةئسلا لصأ نع اهجرخي ال لاوحألا ضعب يف
 كلذ عمو .اهيف ارم ةلفانلا ةالص لصأ نإف .لاجم هيف رظنللو كلو : هلوقب يوونلا

 كلذ لثم ميرحت قلطأ نم مهنموأ تقر نرك'اهل تقر يصيصخم نوفكحملا هرك دقف

 يراقلا يلع ةمالعلا يوونلا ىلع ًاضيأ در دقو .""""اهل لصأ ال يتلا بئاغرلا ةالصك

 بابحتسالا هجو ىلع سيل نيروكذملا نيتقولا نيذه يف ةحفاصملا نإ :هلوقب
 «دوبعملا نوع» بحاص نإ مث .ةاقالملا لوأ ةعورشملا ةحفاصملا لحم ّنِإف ,عورشملا
 ةحفاصملا اذكو :(تلق) :لاق يراقلا يلع مالك لقن نأ دعب دواد يبأ نئسل هحرش يف

 .©519ةمومذملا عدبلا نم نيديعلا ةالص دعب ةقناعملاو

 .ه4ص .١١1جو 6١١<ص .4ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (؟945)

 .ه4؛ص :١١ج .ينالقسعلا رجح نبال «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» (5944)

 .ه6ص ١١ج «ينالقسعلا رجح نبال «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» (59945)
 ٠٠١ ص الج «يقهيبلل «ىربكلا نئسلا» (؟5995)

 .088ص ١١2ج .ينالقسعلا رجح نبال «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» (5997)

 .1؟1-١7١1ص 214ج «دواد يبأ نئس حرش دوبعملا نوع» (5994)

 م ٠|36”



 :اهنم حجارلاو ةحفاصملا يف ةصالخلا موه

 نأ ءاهيف ءاملعلا لاوقأو اهنأشب ةفيرشلا ثيداحألا نم هانركذ امم ادل صلخيو

 .تاراشبلا دنع كلذكو «ةاقالملا دنع اهّلحمو ةبحتسمو ةعورشم لاجرلا نيب ةحفاصملا

 هل ماق ثيح كلام نب بعكل هللا ديبع نب ةحلط ةحفاصم كلذ ىلع لد امك «ةئنهتلاو

 لوسر نم ةحلط ملع دق ثيح خلك هللا لوسر لوح نيسلاجلا عم ًاسلاج ناكو هحفاصو

 ىلإ ةحلط مايق ىأر وأ ملع دق هلك هللا لوسر نأ رهاظلاو «بعك ىلع هللا ةبوتب هلك هللا

 رجفلا ةالص دعب وأ «تاقوألا ضعبب ةحفاصملا صيصخت امأ .هل هتحفاصمو بعك

 كلذ ىلع لد امك صيصختلا اذه كرت ىلؤألاو هل لصأ ال صيصختلا اذهف ,رصعلاو

 . يوونلا ىلع امهدر يف يراقلا يلع ةمالعلاو :ينالقسعلا رجح نبا مالك

 :نيلجرلا نيب ةقناعملا 74

 :رذ ابأ لأس اجر نأ (هنئس» يف دواد وبأ جرخأ دقف «ةزئاج نيلجرلا نيب ةقناعملاو

 ثعبو «ينحفاص الإ طق هتيقل ام :لاق ؟هومتيقل اذإ مكحفاصي هيلي هللا لوسر ناك له

 هريرس ىلع وهو هتيتأف ّيلإ لسرأ هن هنأ تربخأ تثج املف « يلهأ يف نكأ ملو موي تاذ ىلإ

 : هلوق ىنعمو . 2 ل

 2. يل ةحفاصملا نم دوجأ يل لَ همازتلا : ىأ ,ةلعفلا كلت : يأ : (دوجأ كلت تناكف)

 "'””ةحارلاو حورلا ةضافإ يف نسحأو

 اوقتلا اذإ كك هللا لوسر باحصأ ناك :هلوق يبعشلا مامإلا نع يقهيبلا ىورو

 يضر  رمع نبا نأ يقهيبلا ىور امك .ًاضعب مهضعب قناع رفس نم اومدق اذإف ءاوحفاص

 هب قحل .قارعلا ىلإ  امهنع هللا يضر - يلع نب نيسحلا هجوتب عمس امل «- هنع هللا

 ,90''2(ليتق نم هللا كعدوتسأ :لاقو رمع نبا هقنتعاف» عجري نأ ىبأف عوجرلا هنم بلطو

 ٠ ص «.ا/ج « يقهيبلل «ىربكلا ننسلا» ١1. 7ص 214ج «دواد يبأ ننس» (5999)

 .5١١ص ؛ 5١ج (ةوأذ ي يبأ ننس حرش دوبعملا نوعر )6٠."(

 .١٠٠ص الج يقهيبلل «ىربكلا نئسلا» (ع”٠٠

 "ها



 :نينيعلا نيب ام ليبقت زوجي 7 3391

 لّبقو همزتلاف بلاط يبأ نب رفعج ىَقلت هلك يبنلا نأ» : يبعشلا نع دواد وبأ جرخأ
 ,58''"7«(«ىربكلا ننسلا» ىف ىقهيبلا ايفا هجرخأو 2٠7 هينيع نيب ام

 :ديلا ليبقت زوجي له 6

 رجح نبا ركذ دقو «هزاوج ىلع لدت ديلا ليبقت يف ةباحصلا نع راثآو ثيداحأ كانه

 ًاءزج عمج دق يرقملا نب ركب ابأ ظفاحلا نأب «يراخبلا حيحصل» هحرش يف ينالقسعلا
 ىلإ انمق» :لاق كيرش نب ةماسأ ثيدح :(اهنم) .ديلا ليبقت يف راثآلاو ثيداحألا يف

 .لكك يبنلا ىلإ ماق  هنع هللا يضر  رمع نأ» :رباج ثيدح نمو ,«هدي انلبقف لك يبنلا

 ,©09مهدي لّبقف

 هلبقتسا ماشلا ٍقِكك هنع هللا يضر رمع مدق امل» : يقهيبلل «ىربكلا ننسلا» يفو

 .©"*©مهدي لبق مث . هنع هللا يضر  حارجلا نب ةديبع وبأ

 :ديلا ليبقت يف ءاهقفلا لاوقأ - 4

 لاوقأ يلي اميف ركذنو .ديلا ليبقت زاوج ىلع ةلادلا راثآلاو ثيداحألا ضعب انركذ

 .ديلا ليبقت زاوج يف هوطرتشا امو .ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا

 ءهحالصو هدهزل لجرلا دي ليبقت : ينالقسعلا هنع لقن امك ,يوونلا مامإلا لاق :ًالوأ
 وأ ءفانقل ناك نإف «ٌُبِحَتسُي لب ةركي ال ةينيدلا رومألا نم كلذ وخت وأ :هملع وأ

 : يلوتملا ديعس وبأ لاقو .ةهاركلا ديدش هوركمف ءايندلا لهأ دنع ههاج وأ ,هتكوش

 , 2" "زوجي ال

 ) )0٠0«دواد يبأ نئسو ج 1١4ص١"١1 .

 )٠0"( ءالج «يقهيبلل «ىربكلا نئسلا» صصل٠١٠١ .
 . ها/ص « ١١ج «ينالقسعلا رجح نبال «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» (004)

 )٠0"( ءالج «يقهيبلل «ىربكلا ننسلا» ص١ ٠١ .
 :6ا/ نجح « ١١ج «ينالقسعلا رجح نبال «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف) (30)
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 نم هوحنو حلاصلا يحلا ليبقت ْنسيو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يفو :ًايناث

 هركيو .ةيويندلا رومألا نم هوحن وأ هانغل كلذ هركيو ءدهزو ملعك ةينيدلا رومألا

 .©حالصو ملع نم لضفلا لهأل مايقلا نسيو ءًاقلطم رهظلا ينح

 لداعلا ناطلسلاو ملاعلا دي ليبقت :ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» ىف ءاجو :ًاشلاث

 .©*امهريغ دي ليبقت يف ةصخر الو ءزئاج

 :كلذ يف ءاهقفلا لاوقأو ةرورضلل سمللاو رظنلا

 ضرملا ةرورض اهنمو «ةرورضلل اهسمليو لجرلا ةروع ىلإ رظني نأ لجرلل زوجيو

 نأ سأب الف :«عئانصلا عئادب» ميقلا هباتك يف يناساكلا مامإلا لاق .ضيرملا يوادتو

 ناك اذإ اذكو «نتخلا دعب هيواديو هنتخيل ناتخلا عضوم ىلإ لجرلا نم لجرلا رظني

 يفو .©'”9لجرلا ةاوادم ىلإ ةجاحلا تعقو وأ حرج وأ حرق لجرلا نم ةروعلا عضومب

 ."''”ةنقحلل لجرلا جرف ىلإ رظنلا لجرلل زوجيو :«ةيدنهلا ىواتفلا»

 «ةاوادملاو ةجلاعملل ةنقحلا لامعتسا زوجي :«طوسبملا» يف يسخرسلا مامإلا لاقو

 .©:1؟اهشم وأ لجرلا ةروع فشك اهيف ناك نإو

 اقيم لكل نار: كتل ةارملل لحل ةارادم جب ئسامف ا دقرادس ت15
 تايضتقم نم ةيؤرلا كلتو سمللا اذه ماد ام ءرخآلا ندب نم هسمل وأ هجاتحي ام ةيؤر

 ضارغأل ءهنم ءزج يأ يف هسملو لجرلا ندب ىلإ لجرلا رظن زاوجف «ةاوادملاو جالعلا

 وأ سنجلا رظن نم فخأ هلثم ىلإ سنجلا رظن نأل ؛زاوجلاب ىلوأ يوادتلاو ةجلاعملا

 . هسنج ريغ ىلإ هسمل

 . 8١ص 237ج «جاتحملا ينغم» (900)

 .559ص .©ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (#١٠٠م)

 . ١١؟ص ءهج .يفنحلا يناساكلل «عئادبلا» (#..و)

 . 35ص هج ,ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» (*0 ٠١

 . 96١ص .١٠ج «طوسبملا» (”011)
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 .درمألا ىلإ رظنلا

 درمألا نإ : يلبنحلا ةمادق نبا هنأشب لاق دقو ؛هتيحل تبنت مل يذلا باشلا وه درمألا

 .:15ديلإ رظنلا دٌّمعت زجي مل هيلإ رظنلاب ةنتفلا فاخي ءاليمج ناك اذإ

 مرحي امك .عامجإلاب ةوهشب درمألا ىلإ لجرلا رظن مرحي :ةيعفاشلا لاقو - 4
 رظني نأ هيف ةوهشلا طباضو .مرحم وأ لجر وأ ةأرما نم هيلإ روظنم لك ىلإ ةوهشب رظنلا
 ةدايز يهتشي نأ دارملا سميلو مارح وهو ةوهشب رظنلا وه اذهو .هلامجب ذتليل درمألا ىلإ

 .قسفلا يف ةدايز لب طرشب سيل كلذ نإف .هتامدقمو  عامجلا  عاقولا نم كلذ ىلع
 نم نوملاس مهنأ نودقتعيو .هب ذذلتلاو رظنلا درجم ىلع نورصتقي سانلا نم ريثكو

 ىنعملا سيلو ءًاضيأ رظنلا مّرَح ةنتفلا فيخو ةوهشلا تفتنا ولو .نيملاسب اوسيلو :مئإلا
 فوخب دوصقملاو ءًاردان كلذ نوكي ال نأ يفكي لب ءاهعوقوب نظلا ةبلغ ةنتفلا فوخب
 , 55'”2هتامدقم وأ عامجل هب ءالتخالا ىلإ هسفن هوعدت نأ ةنتفلا

 نمأ عمولو «ةوهش ريغب درمألا ىلإ رظنلا مرحي كلذكو :ًاضيأ ةيعفاشلا لاقو - 140 4
 :(يناثلا لوقلا يفو) .ةأرملاك وهف ةنتفلا ةنظم هنأل ؛مهدنع (حصألا لوقلا يف) ةنتفلا

 ىتح امارح هيلإ رظنلا ناك ول هنأل «ةنتف فوخ الو ةوهش نود ماد ام هيلإ رظنلا مرحي ال

 باجتحالاب ًاعرش ًارومأم درمألا ناكل .(حصألا لوقلا) هيضتقي امك ةلاحلا هذه يف
 هنأ باحصألا باتك يف دوجوملا :ةيعفاشلا ءاهقف نم ينيقلبلا مامإلا لاقو ,"''؟ءاسنلاك

 وأ ناهجوف ةنتفلا فوخ دنع امأو ,رظنلا مرحي الف ةوهش الب رظنو .ةنتفلا فخي مل اذإ
 , "'19نالوق

 رظنلا زوجي نكلو « ةوهشب درمألا باشلا ىلإ رظنلا لحي ال : ةيفنحلا دنعو 6 65

 ةوهش نود هيلإ م

 .557ص (.25ج (ينغملا» )0١”(

 ٠١١9" .7”ج (جاتحملا ينغم) .188ص «5ج «جاتحملا ةياهن» ص115١1-1١58.

 ) )014الج «جاتحملا ينغم» ء188ص .7ج «جاتحملا ةياهن» ص17١ .

6) 

320 

 احا اح
 ٠"( .3”ج «جاتحملا ينغم) «.1844١ص .5ج (جاتحملا ةياهنر) ص١*١.

  5-5ص ١2ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» موك 1١٠8.
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 :هب ةولخلاو درمألا سمل

 درمألا ىلإ يأ  هيلإ رظنلا ةمرحب ليق ثيحو :«جاتحملا ينغم» بحاص لاق

 ىلع فقأ مل قدأ ةملكب وأ ,هنع ءيشب اوحرصي ملف سمللا امأ ,20هب ةولخلا تمرح

 نود ولو ىتح هتحفاصم الو هسمل زوجي ال هنأ  هولاق ام ىلع سايقلاب - يل ودبيو
 رظنلا صوصخب مهنع هانلقن يذلا مهدنع (حصألا لوقلا) ىضتقمب «ةنتف فوخ الو ةوهش

 نأل ءةنتف فوخ نودو .ةوهش نود ولو ًاقلطم هيلإ رظنلا ةمرحب مهلوق وهو ءدرمألا ىلإ
 .ىوقألاو ىلعألا مرح ىندألا مرح اذإف ءرظنلا نم ةوهشلا ةراثإ يف ىوقأ سمللا

 زاوج مدع ىري - بهذملا يعفاش وهو  ينالقسعلا رجح نبا نأ يل ودبيو - 7

 مومع نم ىنثتسيو» :- هللا همحر لاق دقف ءهسمل نم عنملا ينعي اذهو .درمألا ةحفاصم

 همحر رجح نبا نم لوقلا اذهو ."'1«نسحلا درمألاو ةيبنجألا ةأرملا ةحفاصملاب رمألا

 رظنلا يف حصألا مهلوق ىلع ًاسايق درمألا سمل رظح نم هانرهظتسا ام جحر «- ىلاعت هللا

 . ةنتف فوخ الو ةوهش الب ولو .درمألا ىلإ

 .١”١ص 27ج («جاتحملا ينغم» (010

 "ه6





 تيرنر
 رو و ٠

 ةزرلاو :زرلل نب عسلثرررطظاو
 :ةيفنحلا بهذم :ًالوأ -4

 نم هيلإ رظنت نأ ةأرملل لحي لجرلا نم هيلإ رظني نأ لجرلل لحي ام لك :اولاق
 ىلإ ةأرملا نم ةأرملا رظنت نأ زوجي اذه ىلعو .اهل لحي ال هل لحي ال ام لكو .ةأرملا

 :هوجوب كلذ اوللعو «ةبكرلاو ةرسلا نيب ام الإ اهدسج رئاس

 اذهلو ,ءاسنلا نم امهالك هيلإ روظنملاو رظانلاف ةسناجملا دوجو : (لوألا هجولا)

 .هتوم دعب لجرلا لجرلا لسغي امك .اهتوم دعب ةأرملا ةأرملا لسغت

 ةنتفلا يف عوقولا وأ ةوهشلا فوخ ةأرملا ىلإ ةأرملا رظن يف سيل :(يناثلا هجولا)

 تفاخ اذإ نكلو .لجرلا لجرلا رظن يف كلذ سيل امك ,ققحتملاك بلاغلاو ابلاغ
 .رظنلا بنتجت نأ اهيلعف ةنتفلا يف عوقولا وأ ةوهشلا

 ؛ مامحلا يف ةققحتم نهنيب اميف فاشكنالا ىلإ ةرورضلا نإف ًاضيأو :(ثلاثلا هجولا)
 .©'35هيف لاستغالاو هلوخد نهل حابم هنأل

 :ةملسملا ىلإ ةرفاكلا رظن -49

 ًاماع ءاج .ةأرملا ىلإ ةأرملا رظن صوصخب ةيفنحلا نع ةقباسلا ةرقفلا يف هانركذ ام
 يه ةرظانلا تناك ءاوس يأ نهريغو تاملسملا لمشف تاملسملاب صاخ ريغ اقلطم
 رظنتو» :لوقي «ةيادهلا» بحاص ًالثمف .سكعلابو ةرفاكلا يه اهيلإ روظنملاو ةملسملا

 ىلع ةيانعلا حرشو ةيادهلا» . ١114 ص .8ج «عئادبلا» ء187١ص .١٠ج ,.يسخرسلل «طوسبملا» (*:18)

 ٠١. 7ص 24ج «ةيادهلا

 - ؟ةال



 (ةأرملا) ديقت ملو .""7(لجرلا نم هيلإ رظني نأ لجرلل زوجي ام ىلإ ةأرملا نم ةأرملا
 .اهيلإ ًاروظنم اهرابتعاب الو ةرظان اهرابتعاب ال «ةملسم ريغ وأ ةملسم اهنوكب

 رظنك وهف ةأرملا ىلإ ةأرملا رظن امأف» :لوقي «طوسبملا» بحاص يسخرسلا مامإلاو

 اهرابتعاب ال «ةملسم ريغ وأ ةملسم اهنوكب (ةأرملا) دّيقي ملف .«""7(لجرلا ىلإ لجرلا
 يف نيدلا فالتخاب فلتخي ال مكحلا نأ ينعي اذهو ءاهيلإ اروظنم اهرابتعاب الو ةرظان

 ش .ءاسنلا نيب رظنلا ةلأسم

 يه تناك اذإ صاخ مكحب ةرفاكلا درفأ «راتخملا ردلا» بحاص نكلو

 رظنلا نم اهل لحي اميف ةملسملل ةبسنلاب يبنجألا لجرلاك اهلعجف ةملسملا ىلإ ةرظانلا

 نم لجرلاك ةأرملا نم ةملسملا ةأرملا رظنتو» :«راتخملا ردلا» يف ءاج دقف ءاهندب ىلإ

 ندب ىلإ رظنت الف .حصألا يف يبنجألا لجرلاك (ةملسملا ريغ) ةيمذلاو ءلجرلا
 نأ ةنمؤم ةأرمال يي لحي الو» :«ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج كلذكو .©"7(ةملسملا

 نأ ديو ممل مآ نورك نإ ألا يا وأ قرقما ءارعا دنع اوقرزع طا
 يف ءاج امو «راتخملا ردلا» بحاص هركذ ام وه «ةيفنحلا بهذم يف هيلع رقتسملا

 . («ةيدنهلا ىواتفلا»

 :ةيكلاملا بهذم :ًايناث ١

  ءاسنلا عم ةأرملا يأ  اهمكح امأو» :باطحلل «ليلخ رصتخم حرش» يف ءاج

 قح يف ةأرملا ةروع نأ ىلع ليلد كلذ يفف . . .لجرلا عم لجرلا مكحك اهنأ روهشملاف

 ًاضيأ هب حرصو .طقف ةبكرلا ىلإ ةرسلا نم وهو لجرلا قح يف لجرلا ةروعك «ةأرملا
 «لجرلا عم لجرلا مكحك روهشملا ىلع ةأرملا عم ةأرملا مكحو : هصنو لخدملا بحاص
 يفو .9"'"2ندبلا رئاس فالخب رخآلل امهدحأ هفشكي ال ةبكرلا ىلإ ةرسلا نم نأ اهمكحو

 . 5١ص 48ج هريدقلا حتفو ةيادهلا» (7070)
 .497١ص ١٠ج (طوسبملا» (*0791)

 .الالا ص 25ج (راتحملا درو راتخملا ردلا» ("07؟

 77ص .هج (ةيدنهلا ىواتفلا» ("07*)

 )458 )5١74-444ص .١ج .باطحلل «ليلخ رصتخم حرشب ليلجلا بهاوم» .
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 ةأرملا نم ىرت نأ ةأرملل نأ .ةنودملا رهاظو بهذملا رهاظ :قاوملل «ليلكإلاو جاتلا»

 صوصنلا هذه نم رهاظلاو ,""2اذه فالخ دشر نبا ركذي ملو .رخآ نم لجرلا ىري ام

 .ةملسملا ىلإ ةملسملا ريغو ةملسملا رظن نيب نوقرفي ال ةيكلاملا نأ .ةيهقفلا

 ةيشاحوو «ءريدردلل «ريغصلا حرشلا ىلع يواصلا ةيشاحو» يف ءاج نكلو 95

 ءاج دقف «ةملسملا ىلإ امهرظن يف ةرفاكلاو ةملسملا نيب قرفلا ىلع لدي ام «يقوسدلا

 ةرسلا نيب ام ال نيفكلاو هجولا ادع ام اهعم ةملسملا ةرحلا ةروعف ةرفاكلا ةرحلا امأو» : هيف

 يفو ,2"'؟9(ةروع هنوكل ال ضراعل ميرحتلاف .رفاكلا اهجوزل اهفصت الثل .ءطقف ةبكرلاو

 ادع ام دمتعملا ىلع اهعم ةملسملا ةرحلا ةروعف ةرفاكلا ةرحلا امأو» :«يقوسدلا ةيشاح»

 ادع ام يناقرزلا يقابلا دبع خيشلا لوقو .طقف ةبكرلاو ةرسلا نيب ام ال ,نيفكلاو هجولا

 ىلع ةملسملا عيمج ةمرحب لاق يتيخربشلا ميهأربإ خيشلا نإ لب .عونمم فارطألاو هجولا

 انخيش هدافأ امك «ةروع هنوكل ال ضراعل ميرحتلاف ,رفاكلا اهجوزل اهفصت الثل ؛ةرفاكلا

 , 0019 (هريغو

 :©9!0ةيعفاشلا بهذم :ًاثلاث 7641

 ام ةأرملا ندب نم رظنت نأ اهل زوجي : يأ ,لجر عم لجرك ةأرملا عم ةأرملا :اولاق
 ةبكرلاو ةرسلا نيب ام ادع ام ةأرملا نم ةأرملا رظنتف ,لجر ندب نم لجرلا هرظني نأ زوجي

 تناك اذإ اذهو «ةنتفلا فوخ وأ ةوهشلا عم رظنلا مرحيو .ةوهشلا مدعو ةنتفلا نمأ دنع

 :ةملسم اهيلإ نوظتملاو ةملسم ةرظانلا

 دقف .فلتخي مكحلاف ,ةملسم اهيلإ روظنملاو «ةرفاك ةرظانلا تناك اذإ امأ 6

 اهنع ةملسملا بجتحتف .ةملسم ىلإ اهريغ وأ ةيمذ ةرفاك رظن ميرحت حصألاو» :اولاق

 - ةرفاكلل اهل زاج ولف «نهئاسن وأ . . .َنهتلوعبل الإ َنهتنيز نيدبُي الوإ# : ىلاعت هلوقل
 : ىلاعت هلوق نم دافتسملا صيصختلا وهو) ةدئاف صيصختلل قبي مل ةملسملا ىلإ رظنلا

 .4958-459ص «.١ج «قاوملل «ليلخ رصتخمل ليلكإلاو جاتلا» )3١75"(

 .١٠هص ء1ج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا ىلع يواصلا ةيشاح» )١7"(

 707١ ١"( ءا1ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاحر ص715-7١7.

 ) )3١74ص .(5ج (جاتحملا ةياهن» ١: 219اج «جاتحملا ينغم» ص177-1١21١.
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 عم مامحلا لوخد تايباتكلا عنم هنأ  هنع هللا يضر رمع نع حصو .4#نهئاسن وأ»

 هريغ وأ ءرفاكلا اهجوز ىلإ اهفصت امبر ةملسملا ىلإ ترظن اذإ ةرفاكلا نآلو .تاملسملا

 ةرفاكلا رظن مرحي ال .حصألا لوقلل لباقملا ةيعفاشلا دنع : (يناثلا لوقلاو) .ةرفكلا نم

 رظن نيب مهيف اوقرفي مل مهنإف ,لاجرلا يف مكحلا وه امك سنجلا داحتال .ةملسملا ىلإ

 .ملسملا ىلإ ملسملا رظن نيبو .ملسملا ىلإ رفاكلا

 دنع اهنم ودبي ام ةملسملا نم ةرفاكلا ىرت نأ زوجي :مهدنع حصألا لوقلا ىلعو

 حجرو .طقف نيفكلاو هجولا :ليقو .دمتعملا وهو تيبلا لمعو ةمدخلا يأ ةنهملا

 .ةملسملا نم يبنجألاك ةملسملا نم  ةرفاكلا يأ  اهنأ ينيقلبلا

 :(©"؟9ةليانحلا بهذم :ًاعبار 6

 «هيلإ رظنلا يف لجرلا عم لجرلا مكح اهيلإ رظنلا يف ةأرملا عم ةأرملا مكح :اولاق
 «نيملسملا نيلجرلا نيب قرف ال امك «ةيمذلاو ةملسملا نيب الو «نيتملسملا نيب قرف الو

 ىلإ سانلا ضعب بهذ :دمحأ مامإلا لاق .رخآلل امهدحأ رظن يف يمذو ملسم نيب الو

 رظنت ال اهنأ ىلإ بهذأف انأ امأو .ةينارصنلاو ةيدوهيلا دنع اهرامخ عضت ال ةملسملا نأ

 اهعانق فشكت ال ةملسملا نأ :ىرخأ ةياور دمحأ نعو .دلت نيح اهلّيقُت الو ءجرفلا ىلإ

 نهتنيز نيدبُي الو» : ىلاعت هلوقل لوحكم لوق وهو ؛مامحلا اهعم لخدت الو ةيمذلا دنع

 يه رظنلا قح يف ةأرملل ةبسنلاب ةأرملا ةروع ّنإو اذه .«ٌنهئاسن وأ . . .نهتلوعبل الإ

 . لجرلا عم لجرلاك «ةبكرو ةرس نيب ام

 :ةملسملا ىلإ ةرفاكلا رظن يف حجارلا لوقلا 75

 يف ةملسملاك (ةيباتك ريغ وأ تناك ةيباتك «ةيبرح وأ تناك ةيمذ) ةرفاكلا نأ حجارلاو

 «قرف الو ءاهنم ةملسملا هرظنت ام ةملسملا نم رظنتف .امهنيب قرف الو ةملسملا ىلإ رظنلا

 يتلا .4نهئاسن وأ» : ىلاعت هلوق نم دازملا نايب نم دب ال . حيجرتلا ةلدأ ركذن نأ لبقو

 .ةملسملا ىلإ رظنلا مكح يف اهريغو ةملسملا نيب قرفلاب نولئاقلا اهب جتحا

 . 4ص 27ج «ىهتنملا حرش» «5517-2071ص 25ج «ينغملا» )١19"(

- "592 



 : «نهئاسن وأ» :ىلاعت هلوق ريسفت -97

 لوقأ نيرسفمللو .«نهئاسن وأ . . .نهتلوعبل الإ ْنهتتيز نيدبُي الو» : ىلاعت لاق
 :اهنم حجارلا نينو «يلي اميف اهركذن «نهئاسن وأ» : ىلاعت هلوق نم دارملا يف

 , 20'"2تانمؤملا ءاسنلا دارملا نأ يور :صاصجلا لاق أ

 ةنمؤملل سيل هنأل ,تانمؤملا نه «نهئاسن وأ» : ىنعم يف ليق : يرشخمزلا لاق ب
 تكلم ام وأ نهئاسنب ىنع هنأ رهاظلاو «ةيباتك وأ ةكرشم يدي نيب درجتت نأ

 , 7*؟9رئارحلا نم نهتمدخو نهتبحص يف نم : نهناميأ

 ؛تاملسملا ءاسنلل ًاضيأ اهنتيزب رهظت : يأ «نهئاسن وأ» : هريسفت ىف ريثك نبا لاق - ج

 واو + لزق قف فاحملاقو .نيلاعنا قيمت ةلعل «ةمدلا نما ءاسن نود
 سيلو «نهئاسن نم تاكرشملا سيلف .تاملسملا : يأ نهؤاسن :لاق *نهئاسن

 تاملسملا نه :لاق سابع نبا نعو .ةكرشم يدي نيب فشكتت نأ ةملسملا ةأرملل

 الإ هاري نأ لحي ال امو ,حاشولاو طرقلاو رحنلا وهو «ةينارصن الو ةيدوهيل هيدبت ال
 . "09 مرحم

 نه يتاللا ءاسنلاو دارملا :(امهدحأ) :نالوق اهيف 4نهئاسن وأ» : يزارلا مامإلا لاق د

 سيل :- امهنع هللا يضر سابع نبا لاق .فلسلا رثكأ لوق اذهو «نهنيد ىلع

 «بناجألل يدبت ام الإ ةرفاكلل يدبت الو ,ةمذلا لهأ ءاسن نيب درجتت نأ ةملسملل

 يبأ ىلإ رمع بتكو .4ٌنهناميأ تكلم ام وأ» : ىلاعت هلوقل اهل ٌةمأ نوكت نأ الإ
 لوقلاو) .تانمؤملا عم مامحلا لوخد نم باتكلا لهأ ءاسن عنمي نأ ةديبع

 لومحم فلسلا لوقو ,بهذملا وه اذهو ءءاسنلا عيمج نهئاسنب دارملا :(يناثلا

 . ""9ىلوألاو بابحتسالا ىلع

 .؟"ا١ مص 27ج «صاصجلل «نارقلا ماكحأو هر كللا

 . 7١١ ص .”ج («يرشخمزلا ريسفت» ةيكتشللا

 .رونلا ةروس نم ١“ ةيآلا نم يه * نهئاسن وأ : ىلاعت هلوقو 2784 ص 23ج «ريثك نبا ريسفت» (”00)

 5 ٠١ 7ص كج «يزارلا ريسفتا هيك
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 هنأ :(امهدحأ) :نالوق هيف 4نهئاسن وأ : ىلاعت هلوق : يبرعلا نب ركب وبأ لاقو - ه

 حيحصلاو : يبرعلا نبا لاق مث .نينمؤملا ءاسن هنأ :(يناثلاو) ءءاسنلا عيمج

 | 2 رئامضلا ةيآ اهنإف .عابتإلل ريمضلاب ءاج امنإو .ءاسنلا عيمجل زئاج كلذ نأ يدنع

 ١ . 9 عابتالل اذه ءاجف ريظن اهل نارقلا يف دري مل اريمض نورشعو ةسمخ اهيف ذإ

 «تانمؤملا ءامإلا اذه يف لخديو .تاملسملا ينعي *نهئاسن وأ» : يبطرقلا لاقو -و

 نأ ةنمؤم ةأرمال لحي الف .«مهريغو ةمذلا لهأ نم نيكرشملا ءاسن هنم جرخيو

 سابع نبا لاقو .اهل ًةمأ نوكت نأ الإ .ةكرشم ةأرما ىدي و اهتديت زوم ادن فلك

 اهفصت الئل ةينارصن وأ ةيدوهي اهارت نأ ةملسملل لحي ال :_امهنع هللا يضر -

 اهريغ امأو ءاهتديس ىلإ رظنت نأ زاج ةملسمل ةمأ ةرفاكلا تناك نإو ءاهجوزل

 , 200الف

 ةمدخلاو ةبحصلاب نهب تاصتخملا ينعي # نهئاسن وأ» : (هريسفت» يف يسولآلا لاقو -ز

 ءادبإ يف نهف «لاجرلل نفصي نأ نجرحتي ال رفاوكلا نإف «تانمؤملا رئارح نم

 اذه ىلإو ءاهريغو ةيمذلا نيب كلذ يف قرف الو ,ءبناجألا لاجرلاك نهل ةنيزلا

 , 2"2فلسلا رثكأ بهذ

 «ناميإلاب كارتشالا ةهج نم نهب تاصتخملا يأ «نهئاسن وأ» :ناخ قيدص لاقو - ح

 ةمذلا لهأ نم رافكلا ءاسن كلذ نم جرخيو «ةبحصلاب وأ ةمدخلاب نهل تاسبالملا

 نهفصو نع نجرحتي ال نهنأل ؛نهل نهتنيز نيدبي نأ نهل لحي الف «مهريغو
 , 59'2لاجرلل

 ريغ امأف «تانمؤملا ءاسنلا *نهئاسن وأ# :- ىلاعت هللا همحر - بطق ديس لاقو -

 ا ٌنهتلم "ءانباو نهتوحخ[و نيهجاوزأل نفصي نق نهنأل الق تاملسملا
 نهئيد ٌنهعنمي «تانيمأ ْنِهف تاملسملا امأ . :هيلع ناطر نيت نوع :يملسملا

 . ١098-1850 ص ءا"ج .يبرعلا نب ركب يبأل (نآرقلا ماكحأ» (”:*4)

 . 5 79”ص 3 7١ج «نارقلا ماكحأو» مساأب فورعملا « يبطرقلا ريسفتا) ةركترسا

 . 17١ص .18ج (يسولآلا ريسفت) (”085)

 .807-*ه١ص .7ج .؛ناخ نسح قيدص فيلأت «نآرقلا دصاقم يف نايبلا حتف» )7*٠”(

 -7551؟-



 ."2اهتنيزو ةملسم ةأرما مسج نهلاجرل نفصي نأ

 :«نهئاسن وأ» :ىلاعت هلوق يف نيرسفملا لاوقأ ةصالخ 4

 ةدراولا 4نهئاسن وأ : ىلاعت هلوق يف اهانركذ يتلا نيرسفملا لاوقأ نم انل صلخيو

 لاوقأ ةثالث كانه نأ «نهئاسن وأ . . .نهتلوعبل الإ نهتنيز نيدبُي الو» : ىلاعت هلوق يف

 :اهريسفت يف

 .تاملسملا ريغو تاملسملا ءاسنلا عيمج ينعت اهنأ : يناثلا لوقلا

 . ىلوألاو بابحتسالا ىلع لومحم اهيف فلسلا

 :«نهئاسن وأ» ريسفت يف حجارلا لوقلا 4

 .تاملسملا ريغو تاملسملا ءاسنلا عيمج هنأ لمتحي «نهئاسن وأ نم دارملا

 نكلو ,كاذ وأ لوقلا اذه حيجرت يف لاجم رظنللو ىطقف تاملسملا ءاسنلا هنأ لمتحيو

 لطب لامتحالا هيلإ قرطت اذإ ليلدلا نأل كاذ وأ لوقلا اذه ىلع اهب لالدتسالا نكمي ال

 .لالدتسالا هب

 عيمج #« نهئاسن وأ# نم دارملا نأ نم «هريسفت» يف يزارلا هركذ ام يدنع حجارلاو

 نم دارملا نإ فلسلا لوقو , ةيعفاشلا بهذم  بهذملا وه دارملا اذه نأو «ءاسنلا

 بابحتسالا ىلع لومحم لوقلا اذه «نهريغ نود تاملسملا ءاسنلا «*نهئاسن وأ»

 رثكا نع قوقنملا دعوت لؤألا لزقلا عجب «نيلوقلا نيب ىثري لوقلا اذف:.تآل + نلرآلاو

 ام وهو يزارلا هيلإ بهذ ام نأ امك .ىلوألاو بابحتسالا ىلع لومحم هنأب - فلسلا

 لوقلا اذهو» : يزارلا لوق لقن نأ دعب لاق دقف «هريسفت» ىف ىسولآلا هيلإ لام ,هانحجر

 .59"2(تايمذلا نع تاملسملا باجتحا نكمي 6 ال هنإف مويلا سانلاب قفرأ

 .95ص كج «بطق ديس ديهشلل «نارقلا لالظ يف) 0

 .147١”ص 18١ج (يسولآلا ريسفت» ةكيضلا
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 :ةملسملا ىلإ رظنلا يف ةملسملاك ةرفاكلا نأ حجارلا

 نأ ىلع ًاليلد ضهنت ال اهنأو ةميركلا ةيآلا يف «نهئاسن وأ» لولدم اَنيِب نأ دعبو
 رظنلا يف ةملسملاك ةرفاكلا نأ ىلع ةلدألا يلي اميف نيبن .تاملسملا ءاسنلا اهنم دارملا

 :ةملسملا ىلإ

 :لوألا ليلدلا 0١

 ملو لكَ يبنلا ءاسن ىلع نلخدي ّنك دق نهريغو تايدوهيلا نم تاملطعلا ريغ نأ

 ءاهلأست ةشئاع ىلع ةيدوهي ةأرما تلخد دقو .نهنم باجحلاب نرمأ وتسمي

 تلأسف .ربقلا باذع نم هللا كذاعأ :اهنع هللا يضر ةشئاع ةديسلل ةيدوهبلا تلاقف

 وع ةيغاز نو: ىفأ ملغ تسبدقت 0 تلاقو .كلذ نع هلك هللا لوسر ةشئاع
 10ج معل :لاق ؟-ًائيش اهيطعأ ي .:اهلضأ له : كي هللا لوسر تلأسف .مالسإلا

 : يناثلا ليلدلا -5

 فوخ وهو .فورعم ىنعمل لجرلل ةبسنلاب ةملسملا ةأرملا ىلع ب باجحلا برض نإ

 اهل ةرفاكلا ةرظنو ةملسملا ٠ نيب دجوي ال ىنعملا اذهو .روذحملا عوقوو ةنتفلاو ةوهشلا

 امك ةرفاكلا نع بجتحت نأ ةملسملا ىلع بجي الف « امهنيب باجحلا تبثي ال نأ بجوف

 "فظل ارفاكلا نم ملسملا بجتحي ال

 : ثلاثلا ليلدلا - 747

 نع اهندب عيمج باجحب ليق ءاوس «ةرفاكلا نع ةملسملا ةأرملا باجحب لوقلا
 يف اهنم رهظي ام ادع ام باجحب وأ «نيفكلاو هجولا ادع ام اهندب باجحب وأ «ةرفاكلا
 نمابقو حيرص صن نم ليلد ىلإ جاتحت ءارآلا هذه «تيبلا يف ةمدخلا يأ ةنهملا بايث

 وأ» :ىلاعت هلوق وه مهقلعتم نأ انيِب دقف .هل دوجو الف حيرصلا صنلا امأ , حيحص

 وه هنم دارملا نأب هليوأت لامتحال ؛هيلإ اوبهذ امل ًاعطاق ًاليلد حلصي ال اذهو ,«نهئاسن

 . 5517ص ."5ج (ينغملا» ("04)

 , ة67”ص 25ج («ينغملا» م0401
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 ءاضيأ دجوي الف حيحصلا سايقلا امأو .طقف تاملسملا هنم دارملا سيلو ءاسنلا مومع

 ىلإ رظنلا ةهج نم يبنجألا لجرلاب ةملسملا ريغ ةاواسم حيحصلا سايقلا نم سيلف

 ريغ نيبو لجر وهو يبنجألا نيب حضاولا قرفلل ؛اهيلع باجحلا بوجوو ةملسملا
 ::ىثنأ يهو ةملسملا

 : عبارلا ليلدلا - 64

 نم ةملسملا ةأرملا عنم نم .هريغو سابع نباك ةباحصلا نم فلسلا نع درو ام امأو
 ىلع اهلمح نكمي نكلو ةحيحص راثأ هذهف .ةملسملا ريغ ةأرملا مامأ فشكتلا

 ماما فدع النا ةكلقملا ةارطلل نلث آلا ةوكن :بوضولا نعال نايسنالا

 :نيلوقلا ركذ نأ دعب هنإف .يلبنحلا ةمادق نبا هحجر ام وهو ,هحجرن ام اذهو «ةرفاكلا

 همحر لاق هنم اهباجح مدعب :(يناثلا)»و «ةرفاكلا نم ةملسملا باجح بوجوب (لوألا)

 . 49 ىلوأ (لوألاو) : هللا

 :ةأرملا ندب ىلإ رظنلا نم ةأرملل لحي ام 606

 نايب ىلإ دوعن ,ةملسملا ىلإ رظنلا مكح يف ةملسملاك ةملسملا ريغ نأ انحجر اذإو

 : يهو ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا لاوقأ انركذ دقو «ةأرملا ندب ىلإ رظنلا نم ةأرملل لحي ام

 رظنت نأ اهل لحيف .لجرلا نم هيلإ رظنلا لجرلل لحي ام ةأرملا ىلإ رظنلا نم ةأرملل لحي

 يأر ىلع ةروعلا نم اتسيل ةبكرلاو ةرسلاو «ةبكرلاو ةرسلا نيب ام ادع ام اهندبإ عيمج ىلإ

 .ةروعلا نم ةبكرلا نوربتعي ذإ «ةيفنحلل افالخ روهمجلا

 :ةأرملا ةروع ىلإ رظنلا ةأرملل لحي ال5

 ةرسلا نيب ام ادع ام اهندب عيمج وه ةأرملا ىلإ رظنلا نم ةأرملل لحي ام نإ :انلق

 هنأ كلذ ىنعمو ءاهيلإ رظنلا مكح يف ىرخألا ةأرملل ةبسنلاب اهتروع وه اذهف «ةبكرلاو

 عمو ةوهش ريغب وأ ةوهشب ءاوس يأ .اقلطم ةأرملا نم كلذ ىلإ رظنت نأ ةأرملل زوجي ال
 لخجرل تناك ءاوس ًاقلطم اهيلإ رظنلا زوجتي آل ةروعلا قآل: ءاهنم فوخلا عم وأ ةنتفلا نمأ

 . 557ص 25ج (ينغملا» ("055)
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 يف ءاج دقو . هسنج ريغ نم وأ هيلإ روظنملا سنج نم رظانلا ناك ءاوسو ةأرما وأ

 . "59 «ةأرملا ةروع ىلإ ةأرملا رظنت الو . . .» :لاق ِكِلكت هللا لوسر نأ فيرشلا ثيدحلا

 :ةأرملا ةروع ادع ام ىلإ ةأرملا رظن لح يف طرشلا -07

 ةبكرلاو ةرسلا نيب ام ادع ام ىلإ يأ ةأرملا ةروع ريغ ىلإ ةأرملا رظن لح يف طرشلاو
 نمأ عمو ةوهش نودب رظنلا اذه نوكي نأ انركذ امل اهرظن لحل طرشلا اذه ءاهندب نم

 ةفصو رظانلا ةفص تناك امهم ءرظن لك يف ماع طرش ةقيقحلا يف طرشلا اذهو .ةنتفلا

 ةمألا روهظ يف ناك اذإف» :- ىلاعت هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق . هيلإ روظنملا

 عم لاجرلا اذكهو .كلذ ريغ يف تناكول امك ؛كلذ نم عنملا بجو «ةنتف اهيلإ رظنلاو
 ناكل لاجرلل ةنتف لجرلا يفو ءاسنلل ةنتف ةأرملا يف ناك ولو .. ءاسنلا عم ةأرملاو لاجرلا

 اذهو ."'؛9«هجرف ظفحب رمألا هيلإ هجوتي امك اهجوتم .هرصب نم رظانلل ضغلاب رمألا
 ىلإ لجر رظن لحيو» : هيف ءاج دقف «جاتحملا ةياهن» بحاص هركذ رظنلا يف ماعلا طرشلا

 نم ولو ًاقلطم هرظن مرحيف «ةبكرو ةرس نيب ام الإ ًاقافتا ةرهش الب ةنتفلا نمأ عم لجر
 .-رظنلا يف يأ رم اميف لجرو لجرك ةأرملا عم ةأرملاو» :ًاضيأ هيفو «ةروع هنأل ؛ مرحم
 . 4"2*يعةروع هنأل ةبكرلاو ةرسلا نيب ام ىوس ةئتفلا فوخو ةوهشلا ءافتنا دنع لحيف

 :ةأرملا ةروع ةأرملا سمل 64

 وه ءاسنلل ةبسنلاب اهيلإ رظنلا قح يف اهتروعو «ةأرما ةروع سمل ةأرمال زوجي ال

 ةأرملا رظنت الو . . .» :ثيدحلا يف ءاج دقو «لبق نم انركذ امك ةبكرلاو ةرسلا نيب ام

 مدعب ىلوأ سمللاف ,زوجي ال ةأرملا ةروع ىلإ ةأرملا رظن ناك اذإف «ةأرملا ةروع ىلإ

 ةروعل ةأرملا سمل زاوج مدع ىلع ةلالد فيرشلا ثيدحلا اذه ةلمكت يف نإ مث .زاوجلا

 :ةيلاتلا ةرقفلا يف هنيبن امك «ةأرملا

 .الا/ص 24ج «يذمرتلا عماج» 0": ص 2« 14ج (ملسم حيحص)» 45

با مالسإلا خيشل «رونلا ةروس ريسفت» )١5415(
 . ."7/ص .ةيميت ن

 2.19١ .ت48١ص كج , يعفاشلا يلمرلل «جاتحملا ةياهن» ١4

 د 1ظك5-



 :دحاو بوث يف نيتأرما عاجطضا زوجي ال 4

 لجرلا رظني ال» :لاق هلك هللا لوسر نأ يذمرتلاو ءدواد وبأو .ملسم مامإلا جرخأ

 يف لجرلا ىلإ لجرلا يضفُي الو «ةأرملا ةدوعأ ىلإ ةأرملا ارظنت ال.« لجرلا ريع نول
 ىنعم يف ءاج دقو 2©"' ”'«دحاولا بوثلا يف ةأرملا ىلإ ةأرملا يضفت الو .دحاولا بوثلا

 ال :يأ ءدحاولا بوثلا ىف ةأرملا ىلإ | ةأرملا لصت ال : يأ يضفت ال :هتلالدو ثيدحلا

 كثرت ىةانحب مطفي نأ نفل : يبيطلا لاق .دحاو بوث يف نيتدرجتم ناعجطضت

 يهن كلذ نع يهنلاو : يوونلا لاقو ّزَعُي لعف نمو «ناتأرملا اذكو «نيدرجتم دحاو

 يف نأ امك :لاق مث «نيدرجتم وأ نيتدرجتم : يأ «لئاح امهنيب نكي مل اذإ ميرحت

 هركي : ةلبانحلا لاقو .©«"؟"ناك هندب نم عضوم يأب ريغلا ةروع سمل ميرحت ثيدحلا

 . ©'؛8دحاو فاحل تحت وأ دحاو بوث تحت نيدرجتم نيقهارم وأ نيتأرما وأ نيلجر مون

 :ىرخألا ةأرملا نم ةروعلا ادع ام ةأرملا سمل

 ملف «ةبكرلاو ةرسلا نيب ام وهو .ىرخأ ةأرما نم ةروعلا ىوس امل ةأرملا سمل امأ
 ةبسنلاب هولاق امم هصالختسا نكمي نكلو «كلذ مكح يف ءاهقفلل حيرصت ىلع فقأ

 رظنلا حابي امو» :ةيفنحلا هقف يف «ةيادهلا» يف ءاج ام كلذ نم ,ةلأسملا هذه يف لجرلل

 ةيانعلا» يف ءاجو .©'؟؟)«ءاوس ةروعب سيل اميف امهنأل ؛سملا حابي لجرلا نم لجرلل

 سيل اميف ّسملاو رظنلا نأل :يأ «امهنأل» :«ةيادهلا» لوق ىلع ًاقيلعت «ةيادهلا ىلع

 نم ةأرملل هيلإ رظنلا حابي امو» :ةأرملل ةبسنلاب لاقي نأ نكمي كلذكو .0"2*”>«ءاوس ةروعب
 .«ءاوس ةروعب سيل اميف سملاو رظنلا نأل ,.ّسملا اهل حابي ةأرملا

 «دواد يبأ ننس» ءالا/لص .8ج «يذمرتلا عماج» 0٠ ص « 4ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (7045)

 .ةهملص ءلا١ج

 «8ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» "١ص .4ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» ("040)
 . 1"هص اج «جاتحملا ينغم» «.588ص .١1ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» «//ص

 . 8ص ءا"ج «عانقلا فاشك» (0058)

 .١٠؟ص «4ج (ريدقلا حتفو ةيادهلا» ("049)

 ٠١. ص «8ج (ةيادهلا ىلع ةيانعلا حرش» (7060)
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 نوكي نأ .ةأرملا نم ةبكرلاو ةرسلا نيب ام ىوس امل ةأرملا سم زاوج يف طرشلاو
 هرابتعاف رظنلا لحل طرش اذه نأل ؛ةنتفلا نم فوخلا نمأ عمو ةوهش نودب سملا اذه

 :ءاسنلا نيب ةحفاصملا ١-2

 ةيعفاشلا نإ لب ءزئاج ىرخأ ةأرما دي ةأرملا سمل هنأل ؛ ةزئاج ءاسنلا نيب ةحفاصملاو
 ٌسسيو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاج دقف .كلذ بابحتساب اوحرص
 لبق امهل رفغ الإ ,ناحفاصتي نايقتلي نيملسم نم ام :ربخل نيتأرملاو نيلجرلا ةحفاصم
 , "*2(اقرفتي نأ

 :ةرورضلا ةلاح يف سملا ورظنلا 2-17

 رظنلا اهل لحي ال ام ةأرملا ندب نم سمتو رظنت نأ ةرورضلا ةلاح يف ةأرملل زوجي

 تارورضلاو «ةرورضلا ةلاح نم جالعلا نأل .يوادتلاو جالعلا ةلاح يف امك .هّسم وأ هيلإ

 زوجي الو» :- ىلاعت هللا همحر  يناساكلا مامإلل «عئادبلا» يف ءاج . تاروظحملا حيبت

 اهل سأب الف (ةلباق) تناك نأب ,ةرورضلا دنع الإ ةبكرلا ىلإ اهترس نيب ام رظنت نأ اهل
 ةأرما يف ةراكبلا ةفرعمل هيلإ رظنت نأ سأب ال كلّذكو ةدالولا دنع جرفلا ىلإ رظنت نأ
 ءيلإ رظنلا لاجرلل لحي ال عضوم يف حرق وأ حرج اهب ناك اذإ كلّذكو ءافلتخا اذإ نينعلا
 ,©:55يةاوادملا تملع اذإ ءاهيوادت نأ سأب الف

 رظنت نأ ةأرملل لحي ال ام هيف لخدي «هيلإ رظنلا لاجرلل لحي ال عضوم يف» : هلوقو

 جالعلا ةرورضل ءاضعألا هذه سمتو رظنت نأ ةأرملل زوجيف ءاهذخفو ءاهجرف لثم هيلإ

 «جالعلا ةرورض الول كلذ اهل لحي ال املو ةأرملا ندبل اهّسمو اهرظن نإ لب «ةاوادملاو

 ردلا» يف ءاج «ةأرملل هتاوادم ةرورضلا تضتقا اذإ لجرلل سملاو رظنلا ةحابإ نم فخأ

 , :*9عفخأ سنجلا ىلإ سنجلا رظن نأل ءاهيوادت ةأرما مّلعُي نأ يغبنيو» : «راتخملا

 . ١1١96 ص ,"ج «جاتحملا ينغم» هوان

 .١؟4ص .هج «عئادبلا» (85١5؟)

 ."ا/١ ص ."5ج «راتخملا ردلا» ("١٠ه'9)
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 كزرر لسفار

 وزر ر) رو ورط) نرد تك

 :انلقو ءامهنم ةروعب سيل امو ةأرملاو لجرلا نم ةروع وه ام ةقباسلا لوصفلا يف انيب

 اهيلإ رظنلا زوجي ال تفشكتا وأ تفشك اذإو ءاهرتس مزلي لب اهفشك زوجي ال ةروعلا نإ

 .اهمدعو ةنتفلا نمأ عمو .ةوهش نودب الو ةوهشب ال ريغلا لبق نم

 هاري الو دحأ هعم سيل ةولخ يف امهدحأ ناكو ةملسملا وأ ملسملا درفنا اذإ نكلو

 . لصفلا اذه يف هنيبنو هيلع بيجن ام اذه ؟هتروع فشك وأ يرعتلا هل زوجي لهف .دحأ

 :روظحم يرعتلا نأ لصألا - 4

 هلمحأ رجحب تلبقأ :لاق ةمرخم نب روسملا نع «هحيحص» يف ملسم مامإلا جرخأ

 ىتح هعضأ نأ عطتسأ مل رجحلا يعمو يرازإ ٌلحناف :لاق .فيفخ رازإ ّيلعو «ليقث
 . « ةارعاوشمت الو .هذخف كبوث ىلإ عجرا» : هلك هللا لوسر لاقف ,هعضوم ىلإ هب تغلب

 ."'*9يوونلا لاق امك ميرحت يهن انه يهنلاو

 :هتولخ يف ناسنإلا يرعت نع يهنلا 0

 ةولخلا لاح يف ةروعلا رتس نإو .هنع يهنم ةولخلا يف ةملسملا وأ ملسملا يرعتو

 نع «هيبأ نع .ميكح نبزهب نع فيرشلا ثيدحلا يف ءاج دقف .بولطم دارفنالاو

 الإ كتروع ظفحا :لاق ؟رذن امو اهنم يتأن ام انتاروع : هللا لوسر اي تلق» :لاق .هدج

 نم لفسألا فصنلاب طيحي بوث :رازإلاو 84-00 ص .4ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (8064)

 .6١هص ١ج «طيسولا مجعملا» .ندبلا

75594 



 يف مهضعب موقلا ناك اذإ هللا لوسر اي :تلق :لاق . كنيمي تكلم ام وأ .كتجوز نم

 ناك اذإ هللا ىبن اي :تلق :لاق .اهنّيرت الف دحأ اهاري ال نأ تعطتسا نإ :لاق ؟ضعب

 اذإ» : هلوق 558 يف ءاجو .«سانلا نم هنم ىيحتسي نأ قحأ هللاف :لاق اي انزع

 الو ءدحاو عضوم يف نوعمتجم مهنيب اميف نوطلتخم يأ «ضعب يف مهضعب موقلا ناك

 متألا هجولا ىلع مهنم باجحلا ىلعو ةروعلا رتس ىلع ردقن الف ,مهعضوم نم دوموقي
 عنصن فيكف .ةرورضلا ضعبل هلالحنال وأ رازإلا قيضل ؛نايحألا ضعب يف لامكلاو

 ًادرفنم ةولخ يف : يأ «ًايلاخ اندحأ ناك اذإ» :هلوقو ؟مهنم بجحن فيكو ةروعلا رتسب
 ينبملا ةغيصب «هنم ىيحتسُي نأ قحأ هللاف» : هلك لاقف ؟ذئنيح رتسلا ةمكح امف هسفنب

 كنم هبحي امل ًابلطو هلل ةعاط كدحو ةولخ يف تنك ولو كتروع رتساف : يأ .لوهجملل

 , 9*0 هيضريو

 يرعتلا نأ ىلع لدي  ميكح نب زهب ثيدح  ثيدحلاو : يناكوشلا لاقو - 5

 نبزهب ثيدح رهاظ نإ» : ينالقسعلا رجح نبا لاقو .«"*”اقلطم زئاج ريغ ءالخلا يف
 .©*«ًاقلطم زئاج ريغ ةولخلا يف يرعتلا نأ ىلع لدي ميكح

 يأ  زاوجلا مدع ىلع لدي اممو» :«دواد يبأ ننس حرشب دوبعملا نوع» يف ءاجو
 : لكك هللا لوسر لاق : ظفلب يذمرتلا دنع رمع نبا ثيدح ًاقلطم  يرعتلا زاوج مدع
 هلهأ ىلإ لجرلا يضفي نيحو .طئاغلا دنع الإ مكقرافي ال نم مكعم نإف ,يرعتلاو مكايإ»

 .:*80مهومركأو مهويحتساف
 :رتس نود لسغلا دنع يرعتلا نع يهنلا - ! 40

 الب زاربلاب لستغي الجزر ىأر ٍةئي هللا لوسر نأ» ىلعي نع .ءاطع نع دواد وبأ جرخأ

 ءايحلا بحي ريتس يح هللا نإ : لكي لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمحف هلك يبنلا دعصف هازإ

 يبأ نئس حرش دوبعملا نوع» 27/8 .57-64”ص .8ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» (*066)

 .هالص .١١ج«دواد

 . ١5ص .7ج .يناكوشلل «راطوألا لين» (”005)

 ."886ص ١1ج «ينالقسعلا رجح نبا خرشب يراخبلا حيحص» )١61"(

 . ١0ص .١١ج «دواد يبأ نئس حرش دوبعملا نوع» ("064)
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 (زاربلاب) :هلوق ثيدحلا حرش يف ءاج دقو .0©2*؟2(رتتسيلف مكدحأ لستغا اذإف ءرتسلاو

 رتاس :(ريتس)و .هلأس نم دري الف ءايحلا ريثك (ّيبح)و .عساولا ءاضفلا انه هب دارملا

 ,هتروعل هرظن مرحي نم ْمُث ناك نإ ءأبوجو رتتسيلف مكدحأ لستغا اذإ : ىنعملاو . بويعلل

 نايبل يلاخلا ناكملا يف ًانايرع نايحألا ضعب ىف لكي هلاستغاو «كلُد ريغ ىف ًابدنو
 , 35"2”زاوجلا

 «نايرع وهو لستغي ناك لجرلا نأ فيرشلا يوبنلا ثيدحلا صن نم يل رهاظلاو

 هلسغل سيلو ببسلا اذهل ناك يهنلاف ءاودجو نإ نيرخآلا نيعأ نع ءيش هرتسي نأ نود

 .دعب اميف هركذنس ام هديؤيو نانو

 : سانلا نيعأ نع لسغلا يف رتستلا بوجو -

 «سان هيف دجوي ناكم يف نكلو لسغلا ناكم يف هدحو ادرفنم ةولخ يف لستغا نم

 لستغي الف «لستغي وهو هنوري ال ثيحب سانلا نع هرتسي ام عضي نأب رتتسي نأ هيلعف

 .(""39(هرتست ةمطافو لستغي هتدجوف حتفلا

 « هثرتسو عام هلع يبنلل تعضو)) :تلاق - اهنع هللا يضر - ةنوميم نعو

 ,39'2(لستغاف

 . :ةولخلا يف ًانايرع لاستغالا زاوج - 548

 ليئارسإ ونب تناك» :لاق هنأ ِةئك يبنلا نع ملسمو يراخبلا ناليلجلا نامامإلا جرخأ

 رخا ىلإ ...هدذحو لستغي ىسوم ناكو « ضعب ىلإ مهضعب رظني ةارع نولستغي

 .١6ص ١21ج «دواد يبأ نكسر (*:69)

 .6© ١ص ١١21ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (:50)

 ؛؟ج «يورنلا حرشب ملسم حيحص»و ,*80ص ١1ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (9051)

 . 78ص

 . 55ص ؛4ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (3057)

 0١؟ -



 :لاق دلع يبنلا نأ هنع هلأ يضر - ةريره يأ نع يراخبلا كورو . 0 75(ثيدحلا

 0 114(ثيدحلا رخآ ىلإ : .بهذ نم دارج هنلغ رمق ًانايرغ لستغي بويأ امنيب»

 لاستغاو .هدحو ىسوم لاستغا ركذ ِةللي يبنلا نأ نيثيدحلا نيذه يف ةلالدلا هجوو
 ًانايرع لاستغالا يأ انعرشل امهتقفاوم ىلع كلذ لدف ءامهيلع بقعي ملو ًانايرع بويأ
 .«::)ؤلي هنّيبل انعرشل قفاوم ريغ ءيش امهيف ناك ول الإو ءأدرفنم

 :يرعتلا نم لضفأ ةولخلا يف لستغملل رتستلا

 لسغ ثيدحب ًالالدتسا زئاج سانلا نيعأ نع ًاديعب يَرَعلا عم لاستغالا نإ :انلق
 ثيدحو نيثيدحلا نيذه نيب عمجلا نكمي اذه ىلعو .مالسلا امهيلع بويأو ىسوم
 زهب ثيدح لمحبي عانثتساب ًاقلطم يرعتلا زاوج مدع ىلع هرهاظ لد يذلا « ميكح نب زهب

 هنيبو .هدحو ةولخ يف هلاستغا ناك ولو لستغملل ةروعلا رتس ةيلضفأ يأ ةيلضفألا ىلع

 زاوج ىلع بويأو ىسوم لسغ ثيدح لمحو . مهتيعأ نع هرتسل ةراتس هلوح نم نيبو
 حجر عضو ثيح يراخبلا مامإلا بهذم اذهو : نا دارفنالاو ةولخلا يف لاستغالا

 ركستلاف ءرتست نمو .ةولخلا يف هدحو ًاتايرع ما نمو عناب :ةيلوتقيا بالا
 ةولخلا يف ةجاحلا عضوم يف ةروعلا فشك زوجي» : يوونلا مامإلا لاقو .777"2«لضفأ
 :ءاملعلا لاقو . . . .ةولخلا يف فشكتلا هيف زئاج هلك اذهف .لاستغالا ةلاحك كلذو
 زئاج فشكتلاو .فشكتلا نم لضفأ ةولخلا يف لاستغالا لاح يف هوحنو رزئمب رتستلاو
 انمدق امك  حصألا ىلع مارح ةجاحلا ردق ىلع ةدايزلاو .هوحنو لسغلا يف ةجاحلا ةدم

 ردق يف الإ حصألا ىلع بجاو ةولخلا يف ةروعلا رتس نأ» :قباسلا بابلا يف
 , "'"559(ةجاحلا

 )٠5”( 7ص 14ج «ملسم حيحص» 7860 ص .١ج (يراخبلا حيحص» 7170-7 .

 ) )3054.787ص ١1ج «يراخبلا حيحص»

 .”85ص .١ج («يراخبلا حيحص» )١56"(

 )١55"( ص ١2ج «يراخبلا حيحصو 786.

 .7”؟ص ؛4ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» ("051)

 د ؟732-



 :يرعتلا نع يهنلا يف لجرلاك ةأرملا 0

 لمشي هانلصف يذلا وحنلا ىلع ةولخلا يف يرعتلا نع عرشلا يهن نم هانلق امو
 رثكأ رتستلاو رتسلاب ةرومأم اهنأل دشأ ةأرملا قح يف هنإ لب ءاوسلا ىلع ةأرملاو لجرلا
 «راطوألا لين» يف ءاج دقو ,لجرلا نم ربتعي امم ربكأ ةروع اهندب نم ربتعي امو «لجرلا نم

 زئاج ريغ ءالخلا يف يرعتلا نأ ىلع  ميكح نبزهب ثيدح يأ لديو» : يناكوشلل

 ةجاحلا ءاضق تقو الإ ,تاقوألا عيمج يف ةروعلل رتسلا بوجو ىلع لدي امك ًاقلطم
 ةجوزلا يف الإ صاخشألا عيمج نمو ,ءلسغلا دنعو .هلهأ ىلإ لجرلا ءاضفإو

 بوجو نم هلاق اميف لجرلاو ةأرملا لمشي (صاخشألا عيمج نم) :هلوقف .70"2(ةمألاو

 .اهركذ يتلا تالاحلا يف الإ يرعتلا مدعو ةروعلا رتس

 ؟7؟-١56ص 3 جا « يناكوشلل «راطوألا لين» مك

 ل 179 -





 0م نس

 نصرا وه سراب 4

 :ثحبلا جهنمو ديهمت

 عم ملكتت نأ ةأرملل زوجي لهف :9"""2ةديفملا تاوصألا ةغللا لصأ يف مالكلا

 سانلا نيب يرجي يذلا مالكلا نم عون مالسلاو ؟ال مأ اهترص عسي يبنجألا لجرلا

 لهف .مهقارتفاو مهيقالت ةلاح يف مهنيب اميف نيملسملا ةيحت وهو ءاعرش هيلإ بودنم وهو
 همسقن هيلعو «لصفلا اذه يف هنايب ديرن اموه هلك اذه ؟لجرلاو ةأرملا نيب مالسلا زوجي

 : يلاتلا وحنلا ىلع نيثحبم ىلإ

 . لجرلاو ةأرملا نيب مالكلا :لوألا ثحبملا

 . لجرلاو ةأرملا نيب مالسلا : يناثلا ثحبملا

 )١59"( "ص « ١7ج (طيسولا مجعملا» 8١.
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 كرودذلل يرد

 لجرلاو ةأرملا نيب مالكلا

 : ةجاحلا دنع يبنجألا ملكت ةأرملا - 544+

 عيبلا هعم رشابت نأك ؛ةجاحلا دنع يبنجألا لجرلا عم مالكلا نم ةعونمم ريغ ةأرملا

 نم مالكلا ةداع مزلتست تالماعملا هذه نأل ؛ىرخألا ةيلاملا تالماعملا رئاسو ءارشلاو

 وأ «ةيعرش ةلأسم نع ملاعلا لجرلا لأست دق ةأرملا نأ امك .لجرلاو ةأرملا نيبناجلا

 يتلا رومألا نم كلذ ريغو ؛ةهيقف ةملاع تناك اذإ ةيعرش ةلأسم نع لجرلا اهلأسي

 . يبنجألا لجرلا عم ةأرملا مالك يعدتست

 : هعامسو ةيبنجألا ةأرملا مالك يف ثيداحأ -1 4

 انيلع أرقف كك يبنلا انعياب» :تلاق ةيطع مأ نع «هحيحص» يف يراخبلا مامإلا ىور أ

 :تلاقو اهدي انم ةأرما تضبقف ةحاينلا نع اناهنو «خلا . .ًائيش هللاب كرشن ال نأ»
 «خلا . . .تعجر مث تبهذف ًائيش لقي ملف .اهيزجأ نأ ديرأ انأو ينتدعسأ ةنالف
 اذه يفو» :ثيدحلا اذهل هحرش يف هللا همحر  ينالقسعلا رجح نبا لاق

 , 0(. . .ةروعب سيل اهتوص نأو .هعامس حابم ةيبنجألا مالك نأ ثيدحلا

 ناكو» :تلاق اهنأ , اهنع هللا يضر  ةشئاع نع «هحيحص» يف ملسم مامإلا جرخأو ب

 دقف نقلطنا :ِهِلك هللا لوسر نهل لاق ,نهلوق نم كلذب نررقأ اذإ لك هللا لوسر

 . مالكلاب نهعياب هنأ ريغ ءطق ةأرما دي ِِل هللا لوسر دي تّسم ام هللاو الو ,نكتعياب

 «ىلاعت هللا هرمأ امب الإ طق ءاسنلا ىلع ني هللا لوسر ذخأ ام هللاو :ةشئاع تلاق

 0 3-37١٠4”ص 7١ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصا) ةضكتمحل]

 - "الك



 دق :نهيلع ذخأ اذإ نهل لوقي ناكو .طق ةأرما فك ِهلكي هللا لوسر فك تّم امو

 دنع هعامس حابي ةيبنجألا مالك نأ هيفو» :هحرش ىف ءاجو مالك نكتعياب

 ,('"7(ةروعب سيل اهتوص نأو .ةجاحلا

 :ةروعب سيل ةأرملا توص -6

 ءاتفتسالل وأ ةيلاملا تالماعملا ءارجإل ًازئاج يننجألا لجرلا عم اهمالك ناك اذإو

 لجرلا نع هؤافخإ اهمزلي الف «ةروعب سيل اهتوص نإف .ًاعرش ةحابملا رومألا رئاسو ءاتفإلاو

 ةرقفلا يف نيفيرشلا نيثيدحلا انركذ دقو .اهتوصب ىّدْؤي اهمالك نأل ءاهنم يبنجألا
 ةيبنجألا ةأرملا مالك عامس ةحابإ ىلع امهتلالد يف ملعلا لهأ لاوقأ انركذو «ةقباسلا

 .ةروعب سيل اهتوص نأ ىلعو

 ,©9"0«ةروعب سيل ةأرملا توصو» : ةيعفاشلا لاوقأ نمف .ءاهقفلا حرص ًاضيأ اذهبو

 تونع# ؛ ةيكلاشلا لاوقأ نيبو 2ك 55:ة روعي: سيل ةينجألا ترضو < ةلياتحتلا لاوقأ نمو

 لوقلا ىلع ةروعب سيل اهتوصو» :ةيفنحلا لاوقأ نمو 2©""؟«ةقيقح ةروعب سيل ةأرملا
 . 9"'2(حجارلا

 ىف ءاج دقف «ةروع ةيبنجألا ةأرملا توص نأ ىلإ ةيرفعجلا بهذ نكلو -765

 ؛ ةيبنجألا ةأرملا توص عامس هل زوجي ال ىمعألا» :ةيرفعجلا هقف يف «مالسإلا عئارش»

 , 2"'2(ةروع هنأل

 :ةروع ةأرملا توص :لاق نم ىلع درلا 17

 باتك يف ءاج ام كلذ نم .ةروع ةأرملا توص نإ :لاق نم ىلع ءاهقفلا در دقو

 . ١٠ص :7١ج («يوونلا حرشب ملسم حيحص» (7011)

 . 4 46ص «.؟7ج ,يلازغلل «نيدلا مولع ءايحإ» ء ١784 ص ءا“ج «جاتحملا ينغم» ("0177)

 . ١١ص 77ج «تادارإلا ىهتنم حرش» (07)

 ء١ج «يقوسدلا ةيشاحوو ,.9"ص «.١ج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا ىلع يواصلا ةيشاح» (0175)

 .96١©ص

 .506-105ص ؛١ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» ("017)

 . 59ص 2كج , يلحلل «مالسإلا عئارش» ةضحتحلا

 د لال



 امأو :نوحرف نبا لاق» : يكلاملا باطحلا هيقفلل «ليلخ رصتخم حرشب ليلجلا بهاوم»
 :(تلق) .ةروع اهتوص نأل ؛ يمخللا هلاق .نهقح يف عونممف  ةأرملا نم يأ  ناذألا

 باوصلا نأب يدهم وبأ انخيش هضرتعا «ةروع اهتوص نأل» :هلوقو :باطحلا هيقفلا يأ

 ةرورضلو «نينمؤملا تاهمأ ريغ نع ةباحصلا ةياورل ةروع اهتوص عفر نأل :لوقي نأ
 ."'9«اهؤارشو اهعيب زوجي كلذكو ميلعتلا

 (ةروعب سبيل ءانغلا ريغ يف ةأرملا توصو» :- ىلاعت هللا همحر يلازغلا مامإلا لاقو

 «لاؤسلاو «ءاتفتسالاو « مالسلا يف لاجرلا نملكي ةباحصلا نمز يف ءاسنلا لزت ملف

 ,210ع2كلذ ريغو .ةرواشملاو

 :ةأرملا توص عفر 9-4

 نأو «ةروع ةأرملا توص نأ ةيكلاملا نم ىمخللا لوق انركذ «ةقباسلا ةرقفلا ىف
 نأ باوصلا :لاقو « يمخللا لوق ىلع 7-50 هخيش نع لقن يكلاملا تاظحتلا هيقفلا

 لصألا يف ناذألا نأل ؛ناذألا نم تعنم اذهلو , حيحص اذهو .ةروع اهتوص عفر نإ لوقي

 اهقح يف عرشي ملف هنم ةعونمم يهو .توصلا عفرب الإ ةداع نوكي ال وهو ,مالعالل

 ام ردقب الإ ءاهتوص عفرت ال نأ يبنجألا تملك اذإ اهل يغبنيف اذه ىلعو ."”"”9ناذألا

 .اهمالك هعمست

 :ذذلتب ةأرملا توص عامس رظحي -248

 اذه هيلع مرحي هنأ الإ .هعامس يبنجألل زوجيو ةروعب سيل ةأرملا توص نأ عمو

 صن اذهلو .ةوهشلا هذه هيف ريثي دق اهتوص عامسب ذذلتلا اذه نأل ,ةذلب ناك اذإ عامسلا

 توصو» :ةلبانحلا هقف يف ءاج اذهلو .ذذلتب ناك اذإ اهتوص عامس عنم ىلع ءاهقفلا

 هنأل ؛- نارق ةءارقب يأ  ةءارقب اهتوص ناك ولو هعامسب ذذلتلا مرحيو «ةروعب سيل ةيبنجألا

 - ةالصلا يف نآرقلا ةءارق يأ  ةءارقلاب (تفاخت) ٌرسَت اهنأ مدقتو ءاهب ةنتفلا ىلإ وعدي

 )//٠1"( ص ١2ج .باطحلل (ليلخ رصتخم حرشب ليلجلا بهاوم» 430 .

 غ8 ص كج , يلازغلل «نيدلا مولع ءايحإ» ةضتفيل] " 5

 .5؟3؟ص ءلكجت ونغمل 1 ةضتحخا]
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 ,2**(ىبنجأ اهعمس اذإ

 نمأ دنع هيلإ ءاغصإلا زوجيو «ةروعب سيل ةأرملا توصو» :ةيعفاشلا هقف يفو
 دن ةطعلا

 ةمرح يف ةروعلاك وه امنإو .ةقيقح ةروع سيل ةأرملا توصو» :ةيكلاملا هقف يفو

 , "258 ذذلتلا

 :هتجوز توص عامسل ةبسنلاب رظحلا اذه نم جوزلا ءانثتسا

 ةجوزلا نم ءيش مرحي ال هنأل ؛ذذلتب هتجوز توص عامس ةمرح نم جوزلا ىنثتسيو

 .كلذب ةّرسملاو ةذللا هسفن ىلع لخدتل هعم اهمالك ققرت نأ اهل بحتسيو لب

 :ةروع ةأرملا توص :لاق نم ليوأت - 0١

 سابعلا وبأ مامإلا ركذ : نيدباع نبا ةمالعلل «راتخملا ردلا ىلع راتحملا در» يف ءاج

 ةروع ةأرملا توض:-:انلق اذإ انآ هدتع ةنطف' أل نم نظي الو :«عامسلا» هباتك يف يبطرقلا

 بناجألل ءاسنلا عم مالكلا زيجن انإف ءحيحصب سيل كلذ نأل ؛اهمالك كلذب ديرن انأ

 اهنييلت الو اهطيطمت الو نهتاوصأ عفر ّنهل زيجن الو .؛كلذ ىلإ ةجاحلا دنع نهترواحمو

 مل اذه نمو .مهنم تاوهشلا كيرحتو نهيلإ لاجرلا ةلامتسا نم كلذ يف امل ؛اهعيطقتو

 (لزاونلا) ريبعت اذه ىلإ ريشيو :نيدباع نبا لاق .ىهتنا .ةأرملا نذؤت نأ زجي

 وهو (اهمالك عيطقتو نييلتو ةأرملا طيطمت ينعي) ةمغنلاب : (لزاونلا) ريبعتو .«'*9ةمغنلاب

 :هصنو .مامهلا نب لامكلل «ريدقلا حتف» يف ءاج ام وه «نيدباع نبا هيلإ راشأ يذلا

 . ١١ص اج «ىهتنملا حرش» ("080)

 .7١؟79ص اج «جاتحملا ينغم» ("*081)

 ١2ج «يقوسدلا ةيشاحوو .99"ص .١ج .ريدردلل «ريغصلا حرشلا ىلع يواصلا ةيشاح» (3081)
 .98١ص

 . 1١٠ ”ص .١1ج .نيدباع نبال «راتخملا ردلا ىلع راتحملا در» ("08)
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 ٌبحأ ةأرملا نم نآرقلا اهملعت نأ هيلع ىنبو ةروع ةأرملا (ةمغن) نأ «لزاونلا» يف حرص»
 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق اذهلو ,ةروع اهتمغن نأل :لاق ,ىمعألا نم اهملعت نم ّيلإ
 :اًذه ىنعمو , 9**"2؛لجرلا اهعمسي نأ نسحي الف ءاسنلل قيفصتلاو «لاجرلل حيبستلا

 .طيطمت نم اهتوصب نرتقي ام دارأ امنإ ةروع ةأرملا توص :لاق نم لوقب دوصقملاف

 , 22'"0«(ةمغنلا» ب هنع ربعي ام وهو 2« توص عفرو « نييلتو , عيطقتو

 :ةأرملا توص يف لصفلا لوقلا 7

 امسإ نم عنمت الو ,هتاذب ةروعي سيل هنأ ةأرملا توص يف ءاهقفلا هلاق ام ةصالحخو

 عيطقتو نييلت الو طيطمت نودب نكلو ,هعامس نم مه نوعنمي الو ةجاحلا دنع بناجألا

 ةفرعم يف لصفلا لوقلا نأ ىرن نكلو .ىلاعت هللا ءاش نإ حيحصو ديج لوقلا اذهو

 علا ءادج ايزل :.ىلاعت هلزن ' ةيضت امه وح توص وأ لوك نم ةارعلا ىلع روم وعام

 َنلُقو ضرم هبلَق يف يذلا ٌعَمطيف لوقلاب َنْعضخت الف ٌنتيقت ٌيِقْلا نإ ءاسنلا نم ٍدحأك نسل

 0 87)هيًافو رعم ًالوق

 .«لوقلاب نعضخت الف# :لوقلاب عوضخلا :ةأرملا ىلع روظحملاف

 .«ًافورعم ًالوق نلقو» :فورعملاب لوقلا :ةأرملا ىلع بجاولاو

 لاوقأ ىلإ عوجرلاب كاذو اذه فرعي ؟روظحملا كاذو «بجاولا اذهب دوصقملا امف
 .نيرسفملا

 :ةيآلا يف نيرسفملا لاوقأ - 5107

 ::89ريثك نبا ريسفت : ًالوأ

 .١18١ص ١2ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» )١85"(

 ةءارقلا يف توصلا نسح .ةملكلا سرج : ةمغنلا :440ه ص 237ج (طيسولا مجعملا» يف ءاج م08

 .اهريغو

 .["؟ ةيآلا : بازحألا ةروس] ("085)

 . 447ص 17ج «ريثك نبأ ريسفت» )3١8190(
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 اذإ مالكلا قيقرت ينعي :هريغو يدسلا لاق «لوقلاب نعضخت الف : ىلاعت هلوق»

 .لغد هبلق يف يأ *ضرم هبلق يف يذلا عمطيف» .لاجرلا نبطاخ

 اذه ىنعمو .ريخلا يف ًافورعم ًاليمج ًانسح ًالوق : «ًافو رعم ًالوق نلقو» : ىلاعت هلوقو

 امك بناجألا ةأرملا بطاخت ال :يأ ءميخرت هيف سيل مالكب بناجألا بطاخت اهنأ

 .(اهجوز بطاخت

 : "'18يكلاملا يبرعلا نبا ريسفت : ًايناث 4

 نهمالكو .ًالزج نهلوق نوكي نأ ىلاعت هللا نهرمأ :هللا همحر يبرعلا نبا لاق

 عمطُملا نيللا نم هيلع رهظي امب ةقالع بلقلا يف ثدحي هجو ىلع نوكي الو ءالصف

 ةأرملا نإف ءرسلا وه فورعملا :ليق .ًافورعم نهلوق نوكي نأ نهيلع ذخأو .عماسلل

 .هيف نرما امب عرشلا ىلإ دوعي ام فورعملاب دارملا :ليقو .مالكلا ضفخب ةرومأم

 .اهنم رشبلل دب ال يتلا ةجاحلاب وأ غيلبتلاب

 . امكن
 يرشخمزرلا ريسفت : ثلاث هه

 تابيرملا مالك لثم .ًانيل :يأ ءًاعضاخ نكلوقب نبجت الف :يرشخمزلا لاق

 : "2:0 يبطرقلا ريسفت :ًاعبار 5

 نوكي نأ ىلاعت هللا نهرمأ .لوقلا ْنِلُث ال : يأ 4لوقلاب نعضخت الفإ» : ىلاعت هلوق
 هيلع رهظي امب ةقالع بلاغلا يف رهظُم هجو ىلع نوكي الو الصف نهمالكو ًالزج نهلوق

 توصلا ميخرتب لاجرلا ةملاكم نم .برعلا ءابست يف هيلع لاحلا تناك امك «نيللا نم

 . ١1917 ص ,؟ج «نارقلا ماكحأ» ب فورعملا «يكلاملا يبرعلا نبا ريسفت» ("084)

 . 0لا/ص 237”ج «يرشخمزلا ريسفت) )١089"(

 . 11/7-178/ص . 4١ج («يبطرقلا ريسفت» (0940"7)
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 نبا لاق .«ًافو رعم ًالوق نلقو# .لزغلاو قسفلا وهو روجفل فوشت : يأ #2 ضرم

 وه فورعملا لوقلاف ةلمجلا ىلعو .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاب نهرمأ : سابع
 . سوفنلا الو ةعيرشلا هركنت ال يذلا باوصلا

 :2'؟يسولآلا ريسفت :اسماخ - 1

 ةبطاخم ريغ يف اذهو «هنعفرت الو مالكلا نلت ال :ةيآلا ريسفت يف هللا همحر لاق

 ىلع اهدي عضت تناك اهنأ نينمؤملا تاهمأ ضعب نع يور .بناجألا ةبطاخمك .حجوزلا

 عمطيف» نيل ًاميخر اهتوص عمسي نأ نم ًافوخ كلذب اهتوص ريغتل ؛ًايبنجأ تملك اذإ اهمف
 ةبيرلا نع ًاديعب ًانسح .هًافورعم ًالوق نلقو» ءانزو روجف : يأ .«ضرم هبلق يف يذلا

 :('59يبطق ديس ريسفت : ًاسداس -4

 نبطاخي نيح ىلاعت هللا ٌنهاهني «ضرم هبلق يف يذلا عمطيف لوقلاب نعضخت الفإ
 لاجرلا تاوهش ريثي يذلا «نيللا عوضخلا كلذ نهتاربن يف نوكي نأ لاجرلا نم بارغألا

 ٌنهاهن «ًافورعم ًالوق نلقو» .مهبئاغر جيهيو بولقلا ىضرم عمطُيو ,مهزئارغ كرحيو
 رومأ يف نهثيدح نوكي نأ هذه يف نهرمأو ,ةعضاخلا ةجهللاو ةنيللا ةربنلا نع لبق نم

 نأ يغبني الف ,ثيدحلا ةجهل لثم عمطُي دق ثيدحلا عوضوم نإف «ةركنم ريغ ةفورعم

 .حازم الو ةباعد الو لزه الو رذه الو ءاميإ الو نحل بيرغلا لجرلاو ةأرملا نيب نوكي

 .ديعب وأ بيرق نم هءارو رخآ ءيش ىلإ الخدم نوكي ال يك

 :اهتوصو ةأرملا مالك يف لوقلا ةصالخ -4

 نأب لوقلا نكمي ءاهانركذ يتلا ةميركلا ةيآلا يف نيرسفملا لاوقأ ءوض يفو

 ةيآلا هذه يف درو امب مزتلت نأ يبنجألا لجرلا عم اهمالك يف ةملسملا ةأرملا نم بولطملا

 لوقلا نع عنتمتف ءاهيلع بجاو وه امب موقتو اهيلع روظحم وه امع عنتمتف «ةميركلا

 ,. 8ص 277ج «يسولآلا ريسفلا) ةيقفحادل]

 .5١1-١*ص كج ءبطق ديس موحرملل (نارقلا لالظ يف ةيضكحتف)
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 بلق يف ثدحي هجو ىلع اهمالك نوكي ال نأب ضرم هبلق يف يذلل عمطملا عضاخلا

 مالكلا ريسكتو عوضخلا ةربن نمو عمطملا نيللا نم اهمالك ىلع رهظي امب ,ةقالع عماسلا

 ريثي ام لك بنجتتو اهتوصو اهمالك يف هانركذ ام بنجتت نأو .هعفرو هقيقرتو هميخرتو

 نوكي نأ اهيلع نأ امك ءاهيف بلقلا ضيرم عمطيو عماسلا يف ةزيرغلا كرحيو ةوهشلا

 دق ثيدحلا عوضوم نإف «ةروكنم ريغ ةفورعمو ًاعرش ةحابم رومأ وأ ةجاح يف اهمالك
 بيرغلا لجرلاو ةأرملا نيب نوكي نأ يغبني الف ؛,ثيدحلا ةجهل لثم بلقلا ضيرم عمطُي

 الخدم كلذ نوكي ال يك ؛حازم الو «ةباعد الو .ُلزه الو ٌرذه الو ؛ءاميإ الو نحل

 . تاوهشلا ةراثإو زئارغلا كيرحت ىلإ

 بدؤملا عونلا نم اهمالك نوكي يبنجألا لجرلا عم ةأرملا مالك يف طباوضلا هذهبو

 تاوهشلاو زئارغلل جمس الو .ةأرملل عماسلا مارتحا ىلع ثعبي يذلا نيصرلا يلاعلا

 .روهظلا وأ لملمتلاب

 : ُةٌعفدو ضارتعا

 يف طباوضلا هذه نأ معزيف .بولقلا ىضرم نم ضرتعم ضرتعي وأ لئاس لأسي دقو

 اهب نظلا ءوس ىلع ةينبمو ءاهتيرح ىلع ةليقث دويق عقاولا يف يه اهتوصو ةأرملا مالك

 اعفدو .لوقلا اذهب ةملسملا ةأرملا ترثأت امبرو .لاجرلا نم اهعم لغتشيو اهطلاخي نمبو
 ةأرملا ىلع نإ :لوقأ تاملسملا ضعب سوفن يف ةئيسلا هتاريثأت نم ًاعنمو ضارتعالا اذهل

 طباوض نم هانركذ امب ًاعرذ قيضت الو فرخزملا لوقلا اذه لثمل تفتلت ال نأ ةملسملا

 ةلبجلا ىلع ةينبم اهنأل اهب نظلا ءوس ىلع ةينبم الو ءاهيلع ًادويق اهربتعت الو ءاهمالك يف
 نم للا ةأرملا سفنب قلعي دق ام ةلازإل يفكيو .لجرلاو ةأرملا اهيلع هللا قلخ تلا

 هذه «بناجألا عم اهمالك طباوض اهنم انجرختسا يتلا ةميركلا ةيآلا نأب اهركذن نأ ماهوأ
 .نينمؤملا تاهمأ نهو ُهَِذ دمحم ميركلا لوسرلا تاجوز اهب ىلاعت هللا بطاخ ةيآلا

 وه يمالسإ عمتجم نم مه نيذلا لاجرلا نهتبطاخم يف اهنومضمب مازتلالا نهنم بلطو
 لوسر دهع يف نيملسم عمتجم هنأل ؛قالطإلا ىلع يمالسإ عمتجم ىكزأو رهطأو فعأ

 قدصأو نسحأ امو .ةميركلا ةيآلا هذه هيلع تلمتشا امب مازتلالاب ىلوأ نهريغف هك هللا

 :لاق ذإ عوضوملا اذه يف هنانج حيسف هنكسأو - هللا همحر  بطق ديس ديهشلا ةملك

 نينمؤملا تاهمأو ْهِلكَك يبنلا جاوزأ نهنإ ؟ريذحتلا اذه هللا نهرذحي يتاوللا نه نمو»
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 لك يبنلا دهع يف ؟ريذحتلا اذُه نوكي دهع يأ يفو . . .عماط نهيف عمطي ال يتاوللا
 لاجرلا قلخ يذلا هللا نكلو ,راصعألا عيمج يف ةيرشبلا نم ةراتخملا ةوفصلا دهعو ٠
 ريثي ام .ظفللا يف قفرتتو لوقلا يف عضخت نيح ةأرملا توص يف نأ ملعي .ءاسنلاو
 ةدوجوم عمطتو راثت يتلا ةضيرملا بولقلا نأو .بولق يف ةنتفلا جيهيو .بولق يف عمطلا

 مأو كل هللا لوسر جوز يه تناك ولو ةأرما لك هاجتاو ةئيب لك يفو دهع لك يف
 , 7059(. . .نينمؤملا

 .1١-4"ص ."ج .بطق ديس موحرملل «نآرقلا لالظ يف» (”.9#)
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 نان كعمل
 لجرلاو ةأرملا نيب مالسلا

 :ثحبلا جهنمو ديهمت 1١

 , مهقارتفا دنعو مهيقالت دنع نيملسملا هدابعل ىلاعت هللا اهعرش مالسإلا ةيحت مالسلا

 نع مالكلا لبق مالسلاب ةقلعتملا مالسإلا ميلاعت نم ًائيش نيبن نأ نسحتسملا نمف

 . لجرلاو ةأرملا نيب مالسلا

 : يلاتلا وحنلا ىلع نيبلطم ىلإ ثحبملا اذه مسقن اذه ىلعو

 .ةماعلا هماكحأ ضعبو مالسلا ةيعورشم :لوألا بلطملا

 لجرلاو ةأرملا نيب مالسلا : يناثلا بلطملا

 لوألا بلطملا

 ةماعلا هماكحأ ضعبو مالسلا ةيعورشم

 : مالسلا ةيعو رشم "27

 لك ىلع ناك هللا نإ اهوُدُر وأ اهنم نسحأب اوُيحف ةّيحتب متييخ اذإو» : ىلاعت لاق

 يأ : خلك هللا لوسر لأس الجر نأ «هحيحص» يف يراخبلا ىورو .":؟؟هابيسح ٍءيش
 ال نم ىلعو تفرع نم ىلع مالسلا أرقتو .ماعطلا معطت» :لاق ؟ريخ مالسإلا

 دلع ىبنلا انرمأ» : لاق بزاع نب ءاربلا نع يراخبلل رخآ ثيدح يفو , '؟2(فرعت
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 , 9":2(مالسلا ءاشفإو .. . : عيسي

 :لوقل ؛ضرف ُهدَر نأو ءاهيف ٍبْغرُم نس مالسلا ءادتبا نأ ىلع نوملسملا عمجأ دقو
 . «اهوُدر وأ اهنم نسحأب اويحف» : هللا

 :مالسلا ءاشفإ ىلع ثحلا - 47

 م 0
 هومتلعف متنأ اذإ رمأ ىلع مكلدأ الأ .اوباحت ىتح اونمؤت الو ءاونمؤت ىتح ةنجلا اولخدت

 ش .70359(فرعت مل نمو تفرع نم .مهلك نيملسملل هلذبو

 :©:؟80اهانعمو مالسلا ةغيص -14

 مّلسُملا يأ «مالسلاب ءىدتبملا هلوقي ام اذُهو «(مكيلع مالسلا» :مالسلا ةغيصو
 هللا ةمحرو مالسلا مكيلعو» :هيلع مّلسُملا لوقيو .رثكأ وأ ًادحاو هيلع مّلسُملا ناك ءاوس
 مكيلع مالسلا» :مالسلاب ءىدتبملا لاق اذإف .اهنم نسحأب ةيحتلا درع وة
 .«هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا مكيلعو» :ٌدرلا يف هيلع مّلسملا لاق «هللا ةمحرو

 مالسلا مسا : يأ «مكيلع مالسلا» :لئاقلا لوقف .ىلاعت هللا مسا وه مالسلا ىنعمو
 ىنعمب مالسلا :ليقو .ىلاعت هظفح يف متنأ :يأ .مكيلع هللا مسا : يأ مكيلع
 . مكيلع هللا نم ةمالسلا : يأ «مكيلع مالسلا» :لئاقلا لوقف .ةمالسلا

 :اهريغب مالسلا ةغيص نع ةضاعتسالا 9-6

 نم اهريغب ةيعرشلا ةيمالسإلا مالسلا ةغيص نع ملسملا ضيعتسي ال نأ يغبنيو

 نكي كلذ لعفي نمو 0-5 متمعنأ» وأ «ريخلا حابص» : مهلوق لثم ,لاوقألاو غيصلا

 . 16ص ١١2ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (5095)

 550-551١. ص 2ا/ج «يذمرتلا عماج» ء١114ص 4١١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (8091)

 : ةيآو ١-2141 ١5ص .14١ج.«يوونلا حرشب ملسم حيحص» .799 ص .هج «يبطرقلا ريسفت» ("094)
 5١. اهمقرو «ةرقبلا ةروس يف # . . . ىندأ وه يذلا نولدبتستأ#
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 .«ريخ وه يذلاب ىندأ وه يذلا نولدبتستأ» : هلوق نم بيصن هل

 :ةراشإلاب مالسلا زوجي له 5

 ءانريغب هّبشت نم انم سيل» :لاق ِلَي هللا لوسر نأ «هعماج» يف يذمرتلا مامإلا ىور

 ىراصنلا ميلستو «عباصألاب ةراشإلا دوهيلا ميلست نإف ,.ىراصنلاو دوهيلاب اوهّبشت ال

 ىلع ردق نمب صوصخم ةراشإلاب مالسلا نع يهنلا هحرش يف ءاج دقو .(فكلاب ةراشإلا

 لغش يف نوكي نمل ةعورشم - اهب ميلستلاو ةراشإلا يأ  يهف الإو .ًاعرشو ًاسح ظفللا

 ىلع مالسلا اذكو ءسرخألاو ديعبلاو يلصملاك مالسلا باوجب ظفلتلا نم هعنمي

 ءانثتسالاو ,ظفللاب نوكي امنإ هدرو مالسلا ءادتبا يف لصألاف اذه ىلعو .""1)«مصألا

 .مالسلا يف ظفللا لامعتسا ىلع ةردقلا مدعلو ةجاحلل ةراشإلاب هزاوج

 زاوج ىلع هرهاظب لدي افيد تتاح يف جرخأ يذمرتلا مامإلا نكلو 1

 هنأ مارهب نب ديمحلا دبع نع» :- ىلاعت هللا همحر  يذمرتلا لاق دقف «ةراشإلاب ميلستلا

 ,يف رم ولي هللا لوسر نأ ثدحت ديزي تنب ءامسأ ٌتعمس :لوقي بشوح نبَرْهَش عمس

 هديب ديمحلا دبع راشأو .ميلستلاب هديب ىولأف .دوعق ءاسنلا نم ةبصعو موي دجسملا

 اذهو :حراشلا لاق مث . ميلستلاب هديب راشأ يأ (ميلستلاب هديب ىولأف) :هحرش يف ءاجو

 . 2١١ 0ةراشإلاو ظفللا نيب عمج هلك هنأ ىلع لومحم

 : ""'ا0مالسلا أدبي نم 4

 ملسي» :لاق هك يبنلا نأ (هنئسو يف دواد وبأو (هحيحص» يف يراخبلا مامإلا جرخأ

 ملسم ماماإلل ةياور يفو .؛ريثكلا ىلع ليلقلاو ,دعاقلا ىلع راملاو ءريبكلا ىلع ريغصلا

 .دعاقلا ىلع يشاملاو .« يشاملا ىلع بكارلا ملسي» :لاق ِةْلَك يبنلا نع (هحيحص» يف

 امهيلع ملسيف عجطضملاو ءىكتملاو فقاولا دعاقلا مكح يفو :«ريثكلا ىلع ليلقلاو

 . 407-517 7ص الج («يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» (*0949)

 . 17ه ص .الج (يذوحألا ةفحت هحرشو يذمرتلا عماج» (*05)

 )4 )91١1ص ,١١ج (ينالقسعلا حرشب ملسم حيحص»  219-1١«دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع) ج١4

 ؛ص ٠١. 4ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» ١ ص ١ 8٠ء ص ءالج (يذمرتلا عماجرو 478 .
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 مّلسو انس ربكألا ىلع رغصألا مّلس نايشام وأ نابكار ىقالت اذإو .يشاملاو بكارلا

 عمجلا نم دحاو مالسلا دري نأ يفكيو .عمجلا ىلع دحاولا ملسيو «ملاعلا ىلع يماعلا

 جرجا ف هتيب لهأ ىلع لجرلا ميلست بحتسيو .نسحف دحاو نم رثكأ ٌدر نإو

 ءملسف «كلهأ ىلع تلخد اذإ ينب اي» : هلك هللا لوسر يل لاق :لاق سنأ نع يذمرتلا

 .«كتيب لهأ ىلعو كيلع ةكرب نوكت

 :©9١٠نايبصلا ىلع مالسلا 8

 ملسم مامإلاو .يراخبلا مامإلا هاور امل .مهيلع مّلس نايبص ىلع ريبكلا رم اذإو
 ءاجو «هلعفي هلك يبنلا ناك :لاقو .مهيلع مّلسف نايبص ىلع رم هنأ .كلام نب سنأ نع

 . عضاوتلا ىلإ بدنلاو نيزيمملا نايبصلا ىلع مالسلا بابحتسا هيفو :«هحرش» يف

 مّلعت ىلع مهل بيردت هيفو .فيرشلا هبدأو ميظعلا هقلخ نم نايبصلا ىلع هِي همالسو
 .ةعيرشلا بادآ ىلع مهل ةضايرو «ننسلا

 : مهيلع مُلسُي ال نم

 يضقي نم ىلع ملسي الو «هتروع فشاك وهو مامحلا لخدي نم ىلع مّلسُي ال

 , 2١9 مالسلا در همزلي مل نحأ هيلع ملس نإف ةهتجاح

 :نارقلا أرقي نمو يلصملا ىلع مالسلا 01١

 .هعبصإب ةراشإلاب در ءاش نإ :رايخلاب وهف هيلع مّلُس نإف ,يلصملا ىلع مّلسُي الو
 هيلع عطقيف نآرقلا أرقي نم ىلع ملسي الو ءدري مث ةالصلا نم غرفي ىتح كسمأ ءاش نإو

 دريو هتءارق نم غرفي ىتح كسمأ ءاش نإو ؛مالسلا در ءاش نإ رايخلاب وهو .هتءارق

 70 الا

 حيحص» .4817ص .74ج .ينامركلا حرشب يراخبلا حيحص» ."07١ص .هج «يبطرقلا ريسفت» (١91؟)

 . ١144 ص .4١ج «يوونلا حرشب ملسم

 .80 4ص .هج «يبطرقلا ريسفت» (”0+#)

 ١". 4ص .هج (نآرقلا ماكحأل عماجلا) «يبطرقلا ريسفت» (”9004)

 588- 



 :"''*ملسملا ريغو ملسملا نيب مالسلا 5

 ميرحت ىلإ ةيعفاشلا بهذف .هب مهئادتباو رافكلا ىلع مالسلا در يف ءاملعلا فلتخا

 :لوقب وأ مكيلعو :لوقي نأب مالسلاب ملسملا اوأدتبا اذإ مهيلع هدر بوجوو هب مهئادتبا

 .«مالسلاب ىراصنلا الو دوهيلا اوأدبت ال» : هك هلوق ةيعفاشلا بهذم ليلدو .طقف مكيلع

 اولوقف .باتكلا لهأ مكيلع ملس اذإ» : هلك هلوق  اوملس اذإ مهيلع مالسلا در  ّدرلا يفو

 .فلسلا ةماعو ءاملعلا رثكأ لاق لوقلا اذهبو .«مكيلعو

 يبأو سابع نبا نع كلذ يورو .مالسلاب مهل انئادتبا زاوج ىلإ ةفئاط تبهذو

 ثيداحألا مومعب ءالؤه جتحاو .«ةيعفاشلا ضعبل هجو وهو ءزيريحم يبأ نباو .ةمامأ

 ءاشفإ ثيدح نأب ءةجحلا هذه ىلع در يوونلا مامإلا نكلو . مالسلا ءاشفإب ةيضاقلا

 يوونلا ركذو .«مالسلاب ىراصنلا الو دوهيلا اوأدبت ال» : ثيدحب صوصخم ماع مالسلا

 لوق وهو .ببس وأ ةجاحلاو ةرورضلل .مالسلاب مهؤادتبا زوجي هنأ ةعامج نع يكح هنأ

 ملس د قف د ملسملا ريغ لع يا كاكمّلس نإ ؛لاقادنأ يعازوألا نعو ,يعخنلاو ةمقلع

 .نوحلاصلا كرت دقف  مهيلع مالسلا يأ تكرت نإو .نوحلاصلا

 ,رافكو ملسم وأ رافكو نوملسم مهيف عمج ىلع مالسلاب ءادتبالا زوجيو - 54177

 نم طالخأ هيف سلجم ىلع مّلس يي هنأ يور امل .نيملسملا همالسب ملسملا دصقيو

 : سلجملا نم ماق اذإ مالسلا 4

 ىهتنا اذإ» : كي هللا لوسر لاق :لاق  هنع هللا يضر  ةريره يبأ نع دواد وبأ جرخأ

 نم قحأب ىلوألا تسيلف ءمّلسيلف .موقي نأ دارأ اذإف ءمّلسيلف ءسلجملا ىلإ مكدحأ
 فرصنيو موقي نأ دارأ اذإف .ملسيلف .سلجملا لصوو مكدحأ ءاج اذإ :هانعمو «ةرخآلا

 ىلوأب سلجملا ىلإ ءاج نيح ىلوألا ةميلستلا تسيلف .ًاضيأ ملسيلف ءسلجملا نم
 اتلكف .هنم فارصنالل سلجملا نم همايق دنع «ةيناشثلا ةميلستلا نم قحأو قيلأو

 ) )1٠١؛14ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» ص١44-140.
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 ,©9١27ةنسو قح نيتميلستلا

 :هغيلبتو مالسلا لاسرإ 2 16

 صضخشل همالس غلي نأ صخش * نم بلطي نأب .رخآل همالس صخش ثعبي نأ زوجي

 صخشلا لبق نم هيلإ لسرملل مالسلا اذه غيلبت يغبنيو ءضرغلا اذهل هلسري وأ نيعم
 ام هيلإ لسرملل هغيلبتو مالسلا لاسرإ ةيعورشم ىلع لديو .غيلبتلا اذه هيلإ دهع يذلا

 ركذو ؛ مالسلا غيلبت يف باب - ىلاعت هللا همحر لاق دقف «يذمرتلا عماجو» ٍش ءاج

 هللا يضر  ةشئاع نأ .ةملس يبأ نع هجرخأ يذلا ثيدحلا بابلا اذه يف يذمرتلا

 هيلعو : ةشئاع تلاق .«مالسلا كئرقي ليربج نإ» :اهل لاق هك هللا لوسر نأ هتثدح  اهنع

 : يوونلا لاق «حتفلا يف ءاج» :ثيدحلا اذه حرش يف ءاجو .هتاكربو هللا ةمحرو مالسلا

 لاق مث .ةنامأ هنأل هغيلبت لوسرلا ىلع بجيؤ «مالسلا لاسرإ ةيعورشم ثيدحلا اذه يف

 .روفلا ىلع درلا هيلإ 0 ىلعف مالسلا غلب اذإ ًاضيأ ثيدحلا اذه يفو :يوونلا

 نم لجر نع يئاسنلا جرخأ دقف «لسرملا ىلعو 07 ىلع مالسلا دري نأ بحتسيو
 .©9«مالسلا كيبأ ىلعو كيلعو» : لي لاقف .هيبأ مالس لكي يبنلا ّْلِب هنأ ميمت ينب

 :ريغلا تويب لوخدل ناذئتسالا دنع مالسلا 757

 اوملسُتو اوسنأتست ىتح مكتويب ريغ ًاتويب اولخدت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي : ىلاعت لاق

 تيب ىلإ لوخدلل ناذئتسالا دنع مالسلا ةيعورشم ىلع ةيآلا هذه تلد دقف «اهلهأ ىلع
 .دعب اميف كلذ حضونسو ,20؟لخدأأ مكيلع مالسلا» :نذأتسملا لوقي نأب .ريغلا

 يناثلا بلطملا

 لجرلاو ةأرملا نيب مالسلا

 : عوضوملا يف ةيوبنلا ثيداحألا - 377

 ةعاضي ىلإ لسرت زوجع انل تناك» :لاق دعس نب لهس نع يراخبلا مامإلا ىور : ًالوأ

 .5١١ص ء4١ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (”005)

 . 47١-411 ص الج (يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» 10

 .رونلا ةروس نم "ا مقر ةيآلاو ١”7. 5ص ١١2ج (يبطرقلا ريسفتا١ )١١4”(
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 نم تابح ركركتو .ردق يف هحرطتف قلسلا لوصأ نم ذخأتف  ةنيدملاب لخن

 1010: :.انل همدقتك اهيلع هلبتلو انفرصلا ةعمجتلا نيل ذإف نيعف

 دع هللا لوسر لاق :تلاق «- اهنع هللا يضر - ةشئاع نعا)» يراخبلا مامإلا ىورو : ايناث

 هللا ةمحرو مالسلا هيلعو :تلق :تلاق . مالسلا كيلع أرقي ليربج اذه : ةشئاع اي

 011 هللا لوسر ديرت «ىرن ال ام ىرت

 مّلسف ةوسن يف دع يبنلا انيلع رمد :تلاق ديري تنب ءامسأ نع دواد وبأ ىؤورو : اثلاث

 , 21117(انيلع

 دجسملا يف رم هك هللا لوسر نإ» :تلاق ديزي تنب ءامسأ نع يذمرتلا ىورو : ًاعبار

 170 نللاب هدم قولاف «درغف ءاستلا نم ةنضقو كوي

 «ةنيدملا لي هللا ها ا ا يللا ريسفتا يف ءاجو :اسماخ

 0 .معن :نلقف 00

 :ثيداحألا هذه ةلالد

 ةأرملا درو .ةأرملا ىلع لجرلا ميلست زاوج ىلع اهانركذ يتلا ثيداحألا هذه تلد

 يف امهانركذو امهاور نيذللا نيثيدحلل يراخبلا مامإلا مجرت دقو .مالسلاب لجرلا ىلع

 لاقو .لاجرلا ىلع ءاسنلاو .ءاسنلا ىلع لاجرلا ميلست باب :هامس امب «ةقباسلا ةرقفلا

 ىلإ ةمجرتلا هذهب يراخبلا راشأ : بابلا اذه ةمجرت ىلع هقيلعت يف ينالقسعلا رجح نبا

 ىنعمو .ناتسب : يأ (ةنيدملاب لخن» : هلوق 2”#”ص ١ ١ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» علو

 . نحطت يأ ؛ركركت»

 ) )”90١"ص .١١ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» .

 )١١1١"( «دواد يبأ نئسو ج١5ء ص1١١.

 . 470 ص ءالج (يذمرتلا عماج» (”١0؟)

 .لا ص ؛ 14ج «يبطرقلا ريسفت» )1١"(

 ١اة؟-



 ملسي نأ هركي هنأ ينغلب :ريثك يبأ نب ىبحي نع ءرمعم نع قازرلا دبع هجرخأ ام در
 .23219لاجرلا ىلع ءاسنلاو .ءاسنلا ىلع لاجرلا

 :لاجرلاو ءاسنلا نيب مالسلا يف ءاملعلا لاوقأ - 6

 . ةنتفلا نمأ طرشب ميلستلا زاوج :لوألا لوقلا

 اذهو «ةنتفلا نمأ طرشب ءاسنلاو لاجرلا نيب ميلستلا زاوج ىلإ ءاملعلا ضعب بهذ

 دارملاو» :- ىلاعت هللا همحر لاق دقف ءهيأر لثم هنع لقن نمو ينالقسعلا رجح نبا يأر

 : يميلحلا لاقو .«ةنتفلا نمأ دنع نوكي نأ  ءاسنلاو لاجرلا نيب ميلستلا يأ - هزاوجب
 ّالإو ْمّلسيلف «ةمالسلاب هسفن نم قثو نمف .ةنتفلا نم ًانومأم هتمصعل ِهِلَك يبنلا ناك
 ىلع ءاسنلاو ءاسنلا ىلع لاجرلا مالس» :بلهملا نع لاطب نبا لاقو . «ملسأ تمصلاف

 , 2312 عةنتفلا تنمأ اذإ ءزئاج لاجرلا

 :تاباشلا نود زئاجعلا ىلع ميلستلا : يناثلا لوقلا

 ةنتفلا فوخل .تاباشلا نود زئاجعلا ىلع ميلستلا زاوج ىلإ ءاملعلا ضعب بهذو
 بهذ هيلإو ةداتقو ءاطع لوق اذهو ,زئاجعلل ةبسنلاب اهمادعناو تاباشلا ىقحب

 ام ,لاجرلا ىلع نهميلست زاوج ينعي زئاجعلا ىلع ميلستلا زاوج نأ ودبيو .«0١١كلام

 .نهقح ىف ةمدعنم ةنتفلا تماد

 :ًاقلطم هنم عنملا :ثلاثلا لوقلا 0١

 يأ - هنم عنمو» : ينالقسعلا رجح نبال «يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتف» يفو

 يأرلا ةعيبر وه (ةعيبر» ب دوصقملا نأ ودبيو «ًاقلطم ةعيبر - ءاسنلاو لاجرلا نيب مالسلا

 - ةيفنحلا مهب ديري هنأ ودبيو  نويفوكلا لاقو :رجح نبا لاق مث . كلام مامإلا خويش نم

 رهجلاو ةماقإلاو ناذألا نم نعنم نهنأل .لاجرلا ىلع مالسلا ءادتبا ءاسنلل عرشي ال

 ."#ص .١1ج (ينالقسعلا جرشب يراخبلا حيحص» (؟5١١)

 .84-”7"ص ١١ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (؟115)
 .707ص .هج «يبطرقلا ريسفتا) (؟"115١)

 --؟ة5 



 , 2١١ ؟اهمرحم ىلع مالسلا اهل زوجيف مرحملا كلذ نم ىنئتسيو .ةءارقلاو

 : ليصفتلا : عبارلا لوقلا 7

 مّلس ةدحاو تناك نإو «نهيلع مّلس ًاعيمج نك نإف ءاسنلا امأو : يوونلا مامإلا لاق

 نإف يبنجألا امأو .اهريغ وأ ةليمج تناك ءاوس ءاهمرحمو اهديسو اهجوزو ءاسنلا اهيلع

 مّلس نمو هيلع مالسلا اهل بحتساو ءاهيلع مالسلا هل بحتسا :ىهتشن ال ازوجع تناك

 اهيلع مّلسي مل ىهتشُت ًاذوجع وأ ةباش تناك نإو «هيلع مالسلا در رخآلا مزل امهنم
 اذه .همالس در هركيو ءأباوج قحتسي مل امهنم مّلس نمو «هيلع ملست ملو يبنجألا
 61 روهجسلا تهذمو تةيقفاتعلا“ ىآ> انهت

 ١48 - حجارلا لوقلا :

 . هيلإ بدن دق عرشلاو هيف روذحم ال هنأل ,ءاسنلا نيب مالسلا بحتسي لب زوجي : الوأ

 ميلستو ءءاسنلا ىلع لاجرلا ميلست زاوج اهرهاظب تدافأ اهانركذ يتلا ثيداحألا :ًايناث

 وهو ءاذه ىلإ انرشأ امك يراخبلا مامإلا هيلإ بهذ ام اذهو .لاجرلا ىلع ءاسنلا

 مزلتسي اذهو .لجرلا عم ةيلاملا تالماعملا ءارجإ اهل حابم ةأرملا نأل ؛هحجرن ام

 ضارغأل امهنيب مالكلا زاوج نم ىلوأ امهنيب مالسلاف .اهعم همالكو هعم اهمالك

 نوكي نأ يغبني نكلو .ًاعرش هيلإ ٌبودنم مالسلا ءاشفإ نأل ؛ةيلاملا تالماعملا
 مالسلاب اهقطن نوكي نأ يأ .بولقلا ىضرم اهيف عمطُي امم ايلاخ مالسلا اذه
 عم ةأرملا مالك طباوض يف هانلق ام هيف اظحالم اقطن ءاباوج 3 وأ ءاذتبا

 رظحيف «مالسلا ءارج نم ةنتفلا تفيخ اذإ امأ .ةنتفلا نمأ طرشبو ,١2يبنجألا

 عفدو «ةدسفملل عفد ميلستلا كرتب ةنتفلا عفد نأل ؛ مالسلل اهُدرو ءادتبا ةأرملا مالس
 ءادتباب هلاون لومأملا رجألا وه انه عفانملاو) .عفانملا بلج نم ىلوأ دسافملا

 . (هتابحتسمو مالسإلا ننس نم هرابتعاب 5و وأ مالسلا

 .590©1759-2759514 :نم تارقفلا رظنا ("119)
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 ءذرل8 2221 أم

 : ثحبلا جهنمو ديهمت - 64

 صوصن ءوض يف .حابي امو امهنم رظحي ام ءاهتنيزو ةأرملا سابل بابلا اذه لوانتي
 .ةعيرشلا صوصن ىلع ةمئاقلا ءاهقفلا لاوقأ ءوض يفو «ةيوبنلا ةنسلاو نارقلا يف ةعيرشلا

 ىلع اهتنيزل يناثلاو .ةأرملا سابلل لوألا :نيلصف ىلإ بابلا اذه مسقن اذه ىلعو

 : يلاتلا وحنلا

 .سابللا : لوألا لصفلا

 .ةنيزلا : يناثلا لصفلا

 كا





 نرزرر نسما

2 
 : ثحبلا جهنمو ديهمت - 6

 نايب يغبني ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نارقلا يف صوصن سابللا نأشب تدرو

 نم دب الف ءهب صاخ نولو ءاهنم عنصي ةدام هل سابللاو ناعم نم هتنمضت امو اهتالالد

 ةداملا نم نوكي نأ دعب ةأرملا سابل نإ مث .حابي امو هنم رظحي ام نايبو كلذ ةفرعم

 ةأرملل ًايعرش ًاسابل نوكيل ةنيعم طورش هيف رفاوتت نأ دب ال ءاهل حابملا نوللاو اهل ةحابملا
 مة كفا

 : ةيلاتلا ثحابملا ىلإ لصفلا اذه مسقن مدقت ام ىلع ءانبو

 .هيف درو ام ةلالد نايبو سابللا فيرعت :لوألا ثحبملا

 . هناولأو سابللا هنم عنصي ام : يناثلا ثحبملا

 .ةملسملا ةأرملا سابل ىف طرتشي ام :ثلاثلا ثحبملا

 د/اة؟1 



 كردذلل حرم

 هيف درو ام ةلالد نايبو سابللا فيرعت

 61؟:سابللا فيرعت - 5

 (مضلاب) سّبْللاو .هب رتتسا :بوثلا نالف سبلو .ءيشلا رتس :يأ .رتسلا :سبللا 3 1 3 0

 هنمو سوبللا كلذكو «سبْلُي ام : سبللاو سبلملاو .سابللاو . بوثلا تسبل :كلوق ردصم
 نيل اهنأل انونل تيحس ,عردلا هب ينعي «مكل سوبل ةعنص هانملعو# : ىلاعت هلوق

 سابل متنأو مكل سابل ٌنه» : ىلاعت لاق ءاهسابل اهجوزو .هتأرما لجرلا سابلو
 . سابللا ةلزنمب : يأ «ْنهل

 :اهتلالد نايبو سابللا يف ةدراولا صوصنلا - 7

 ةيوبنلا ةنسلا ىف ثيداحأ تدرو كلذكو سابللا نأشب ميركلا نآرقلا يف تايأ تدرو

 ةلمج اهيف دجي ةنسلاو نآرقلا يف سابللا نأشب درو امب لمأتملاو . سابللا عوضومب قلعتت

 : (اهنم) «تالالد

 نأ :(اهنمو) «ةيناسنإلا ةرطفلاب لصتي هنأ :(اهنمو) «ةريثكلا هللا معن نم ةمعن هنأ

 هنأو «نيشي امم هتنايصو ناسنإلا ةماركب هتيانع ىلع لد سابللا ماكحأ هعيرشتب مالسإلا
 ؛ةيمالسإلا ةعيرشلا نساحم نم اذه ناك امو ؛ةرطفلا تايضتقمل سابللا نأش كرتي مل

 .سابلل ةبسانملا ماكحألا عيرشت نود طقف اهيلع ليوعتلا زوجي الف فرحنت دق ةرطفلا نأل

 :زاجيإب تالالدلا هذه نع يلي اميف ملكتنو

 «زييمتلا يوذ رئاصب» ./44ص .يناهفصألا بغارلل «نارقلا بيرغ يف تادرفملا» (*1)

 .9الا_-ةا ١ص 22ج . يرهوجلل حاحصلا» 9١251-:72١1ص جا , يدابازوريفلل
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 :هللا معن نم ةمعن سابللا 4 - 

 هللا معن نم ةميظع ةمعن «هندبو هتروع هب رتسيو ناسناإلا هسيلي ام وهو .سابللا

 مكتآوس يراوُي ًاسابل مكيلع انلزنأ دق مدآ ينب اي : ىلاعت لاق ناسنإلا ىلع ةريثكلا

 يزارلا لاق ."74نوركذي مهلعل هللا تايآ نم كلذ ٌريخ كلذ ىوقتلا سابلو ًاشيرو

 مهتاروع هب اورتسيل ؛قْلَحلل سابللا قلخ ىلاعت هللا نإ» :ةميركلا ةيآلا هذه ريسفت يف

 وهف شيرلا امأو ءرتستلا ىلع مهّرَدقأ هنأ بيسب ؛قلخلا ىلع ىمظعلا ةئملا ىلع هب هّبنو

 لعج امب هدابع ىلع هللا نتمّي» :ةيآلا هذه ريسفت ىف ريثك نبا لاقو :.©7"7«ةنيزلا سابل

 ام شايرلا وأ شيرلاو .تاوسلا يهو تاروعلا رتسل سابللاف «شيرلاو سابللا نم مهل

 , 2359(تادايزلاو تالالامكلا نم شيرلاو «تايرورضلا نم لوألاف .ارهاظ هب لمجتي

 انلزنأ دقإ» .ةفاك سانلل باطخ «مدا ينب ايو :ةيآلا هذه ريسفت يف يسولآلا لاقو

 ىتح ؛مكيوبأ نم اهءادبإ ةنعللا هيلع سيلبإ دصق يتلا «مكتآوس يراوي ًاسابل مكيلع

 . . .كلذ نع نونغتسم متنأو - امهيتروع ىلع اهقصل يأ  قاروألا فصخ ىلإ ارطضا
 ميظع ىلع ةلادلا هللا تايآ نم سابللا لازنإ :- ىلاعت هللا همحر  ىسولآلا لاق نأ ىلإ

 نع نوعروتيف نوظعتي وأ هتمعن نوفرعيف «نوركذتي مهلعل» ءهتمحر ميمعو هلضف
 . 05"( حئابقلا

 :ةرطفلا تايضتقم نم سابللا 8 - 

 4 . . .امهتاوَس نم امهنعيروّوام امهل ّيدبيل ناطيشلا امهل سّوُسَوفط : ىلاعت لاق
 قرو نم امهيلع نافصخي اقفطو امهتاوَس امهل َتَدَب ةرجشلا اقاذ املف» «ةيآلا

 , 23ةيآلا # . . .ةنجلا

 ) )”9017١ةيآلا :فارعألا ةروس] ١؟[.

 .ها١اص 2114ج («يزارلا ريسفت» ةضتقف

 . 7١73/ص 37ج (ريثك نبا ريسفت» )1١7”"(

 .4١٠-١١”ص 48ج «يسولآلا ريسفت» )1١154"(

 7٠١ 7١[. ناتيآلا : فارعألا ةروس] (”176)

599- 



 نم ةروعلا فشك نأ ىلع ةيآلا هذه تْلد دقو :نيتيآلا نيتاه ريسفت يف ءاج دقو

 امهل تدب امل اذهلو ,لوقعلا يف ًاحبقتسم ,عابطلا يف ًانجهتسم لزي مل هنأو ,تاركنملا
 نم امهيلع نافصخي اقفط .مدأ ةأوس ءاوح ىرتو ءاوح ةأوس ىري مدأ حصأت امهتاروع
 فشك نأ ىلع ليلد اذه يفو ءامهيتروع ىلع ةقرو قوف ةقرو ناقزلي يأ ةنجلا قرو

 نم امهلقع يف ررقت امل رتسلا ىلإ ارداب فيك امهنأ ىرت الأ .مدا ندل نم حيبق ةروعلا
 ,«©13ةروعلا فشك حبق

 يف ٌحبقتسمو عابطلا يف نجهتسم هنأو .مدآ ندل نم ًاحيبق ةروعلا فشك ناك اذإو

 هقلخ يتلا ناسنإلا يف ةليصألا ةرطفلا تايضتقم نم سابللا نأ هلك كلذ ىنعمف لوقعلا

 نم امهلكأ ةجيتن اتفشكنا امل امهيتروع رتس ىلإ ءاوحو مدآ عراس كلذلو ءاهيلع هللا
 . ةرجشلا

 : ةروعلا رتسو سابللاب رمأي مالسإلا

 ءاهيلع سانلا هللا رطف ىتلا ةميلسلاو ةليصألا ةرطفلا تايضتقم نم سابللا نإ :انلق
 11 7 2 و ” سو 20 7 3

 رطف يتلا هللا ةرطف افينح نيدلل كهجو مقافو» : ىلاعت لاق .ةرطفلا نيد وهو مالسإلاو

 .4»3270©2 . . .هللا قلخل ليدبت ال اهيلع سائلا

 لاق .تاروعلا رتسو سابللاب رمأ ,تركذ امك ةرطفلا نيد وهو .مالسإلا رمأ دقو

 باطخ ةيآلا هذهو ,©#770 . . .دجسم لك دنع مكتنيز اوذخ مدآ ينَب اي» :ىلاعت
 ,بايثلا سبل ةنيزلاب دارملاو .«هريسفت» يف يكلاملا يبرعلا نبا لاق امك ءاسنلاو لاجرلل

 رتسي يذلا بوثلا سبل انه ةنيزلاب دارملا نأ ىلع نورّسفملا عمج أ» :يزارلا لاق

 010ةالصو فاوط لك دنع : يأ دجسم لك دنع ةروعلا رفس بجاولاف 221١ (ةروعلا

 )١17"( :4ال-4"ص 54١2ج «يزارلا ريسفت» 59.

 7١[. ةيآلا : مورلا ةروس] (”177)

 .[” ١ ةيآلا :فارعألا ةروس] ("1؟4)

 « 5ج «ريثك نبأ ريسفت» ءالا/ل٠ص .7ج (يبرعلا نبا ريسفت» . 50ص «7ج «يزارلا ريسفت» ("1179)

 .١١7ص

 .9١٠ص .48ج (يسولآلا ريسفت» (”310)

52-0-08 



 :تاروعلا فشكو يرعتلا نع ىهني مالسإلا ١

 وهو مالسإلا نإف ءاّنيب امك تاروعلا فشكو يرعتلا حبقتست ةميلسلا ةرطفلا نأ امكو
 «تاولخلا يف ىتح تاروعلا فشكو يرعتلا نع ىهن كلذلو .كلذ حبقتسي ةرطفلا نيد

 ,©32لبق نم انّيب امك ةرورضلل الإ

 ؟ناسنإلا ىوه ىلإ سابللا رمأ مالسإلا كرتي مل اذامل 5

 ةرطفو «ناسنإلا ىوه ىلإ سابللا رمأ مالسإلا كرتي مل اذامل :لوقي لئاق ترو

 سابللا ماكحأ تعرش اذاملو ؟ندبلا مومع رتسو لب ةروعلا رتسو سابللاب يضقت ناسنإلا

 - سابللا  رمألا كرت يفكي ناك امأ ؟ءاسنلا سابلب قلعتي اميف اميس الو ءاسنلاو لاجرلل

 :نيهجو نم كلذ ىلع باوجلاو ؟ةرطفلا هذه هب يضقت امو ّنهترطفو ءاسنلا ىوه ىلإ

 ىقبت ال ناسنإلا ةرطف نأ ْمِلَع  نوكيسو ناك امب ميلعلا وهو  ىلاعت هللا نإ :لوألا هجولا

 , حيبقلا هنييزتو هتسوسوو ناطيشلا لعفب فرحنتو دسفت دق لب ءاهتمالس ىلع

 «سابللاب قلعتي ام كلذ نمو . حيبق وه ام ىلإ اهبحاصب ةفرحنملا ةرطفلا هذه ليمتف
 دقو لب .هرتس بجي ام اهندب نم رتسي ال ام سابللا نم  ةأرملا اميس ال - ىوهيف
 انديس قودصملا قداصلا انربخأ دقو . يرعتلا هبشي ام ىتحو لب ةروعلا فشك ىوهت

 ىلع ؛تايراع تايساك ءاسن ىتمأ رخآ يف نوكيس» :لاقف كلذب ِةِئكك دمحم

 ّربلا دبع نبا لاق دقو ©019:تانوعلم ٌنهْنإف ٌنهونعلا «ءتخبلا ةمنسأك نهسوؤر
 فيفخلا ءيشلا بايثلا نم نسبلي يتاوللا ءاسنلا كي دارأ» :ثيدحلا اذه ىنعم يف

 .©«ةقيقحلا يف تايراع .مسالاب تايساك نهف ءرتسي الو فصي يذلا

 ال ؛سابللا يف ًاماكحأ مهل عرش نأ سانلا ىلع هلضفو هللا ةمعن نم ناكف
 رتسلا اهل هب لصحي ام اهل سابللا نم رمأف اهب قلعتيو ةأرملا صخي ام اميس

 .7947-275148" 83 : نم تارقفلا رظنا (”11)

 ذاتسألل «ةملسملا ةأرملا باجح» باتك نم . حيحص دنسب ريغصلا مجعملا يف يناربطلا هجرخأ ("1)

 .هكص « ينابلألا

 ,856"ص «قباسلا عجرملا ةضتسسم)

"01 



 .هدض هيف لصحي دق لب ءرتسلا هب لصحي ال ام سابللا نم اهيلع رظحو «ةقيقح

 .دعب اميف هئيبنس امك

 ام هديفي-الو ,ناطيشلا ذفانم قلغت ملاعملا حضاولا ددحملا عيرشتلا اذهبو

 يف اذهو . تاروعلا فشك نم هليزي ام الو .لوقلا فرخز نمو ةسوسو نم هيقلي

 مهيف ضورفملاو , مالسإلاب نونيدي نيذلا تاملسملاو نيملسملل ةبسنلاب لقألا

 نم ةملسملاو ملسملل ةياقو مالسإلا يف سابللا ماكحأ عيرشتف . هماكحأب ذخألا

 . ةفرحنملا ةرطفلا هاوهت امو ناطيشلا نييزت

 ةماع يهف .©9لومشلاو مومعلا ةيمالسإلا ةعيرشلا تافص نم نإ :يناثلا هجولا

 عيمجل ةلماش يهو .نامزألا عيمج يفو ءمهئاسنو مهلاجر «سانلا عيمجل
 لكل ًاليصفتو ًةظعوم» :ىلاعت لاق ,ءيش اهماكحأ نع جرخي الف مهنوؤش

 نع جرخي الف ,«174ءيش نم باتكلا يف انطَرف امإ» : ىلاعت لاقو :"174ءيش

 .اهلومش عم قفتملا وه اذه نأل ؛ةيمالسإلا ةعيرشلا يف سابللا

 : يعرشلا سابللاب مازتلالا - 44

 ةملسملا وأ ملسملل ةبسنلاب ةيعرشلا فاصوألا هيف تققحت ام وهو يعرشلا سابللاو

 ؛ ةيويندلا رومألا نم سابللا نأب للعتلا فلاخملا ديفي الو .هتفلاخم زوجت الو ءامهل مزال

 ًاضيأ عرشيو «ةرخآلا يف عفني امو ةضحملا تادابعلا عرشي فورعم وه امك مالسإلا نأل

 نم هنأل ؛هيعونب يمالسإلا عيرشتلل ةبجاو ةعاطلاو ءايندلا يف عفني امو ةيؤيندلا رومألل

 . هللا نيد وه مالسإلاو .مالسإلا عرش

 ةعيرشلا ةساردل لخدملا» انباتك يف ةيمالسإلا ةعيرشلا صئاصمخ نم لومشلاو مومعلا ثحب عجار (14)

 . (ةيمالسإلا

 .[4١ه ةيآلا :فارعألا ةروس] ("١ه)

 )١5"( ةيآلا : ماعنألا ةروس] 4"[ .

 ل”



 قفاذل) كعر
 هناولأو سابللا هنم عنصي ام

 :ثحبلا جهنم -4

 :نيبلطم ىلإ ثحبملا اذه مسقن

 .اهنم عنصي يتلا سابللا ةدام نع مالكلل (لوألا)

 . سابللا ناولأ ىلع مالكلل :(يناثلاو)

 لوألا بلطملا

 سابللا هئم عنصي ام

 :سابللا اهنم عنصي يتلا ةداملا 6

 تارقفلا يف هنيبن ام اذه ؟اهنم عونصملا ةداملا نع رظنلا ضغب سابل يأ سبل حابي

 : ةيلاتلا

 :تاناويحلا دولج ريغ نمو ريرحلا ريغ نم عونصملا سابللا - 45

 سابللا سبل حابيو ءرعشلاو ربولاو فوصلاو ناتكلاو نطقلا نم سابللا عنص حابي
 ام سبلي نأ» :سابللا يف ِلَي هيده ناك دقف ءءاسنللو لاجرلل داوملا هذه نم عونصملا
 نسل للك هنأ امك , "5" يقرات ناتكلاو «ةراث نطقلاو قرات فوصلا نم :سابللا نم رتسي

 ت7



 هللا يضر  ةشئاع نع «هحيحص» يف ملسم مامإلا ىور دقف ءرعشلا نم عونصملا

 . 7مدوسأ رعش نم لخرم طرم هيلعو ةادغ تاذ ِهِلي هللا لوسر جرخ» :تلاق . اهنع

 ىناسكف لك هللا لوسر تيسكتسا» :لاق يملسلا دبع نب ةبتع نع دواد وبأ ىورو

 ناكو ءفوص ةّيَج ِلَك يبنلا سبلو .©20«يباحصأ يسكأ انأو ينتيأر دقلف «نيتشيخ

 سابللا نإف اذكهو .©4١نطقلا نم عنصتو نميلا دورب نم يهو ةربحلا هيلإ بايثلا بحأ

 .ءاسنللو لاجرلل حابم تاناويحلا دولج ريغ نمو ريرحلا ريغ نم عونصملا

 :نيملسملا دالب ريغ نم ةدروتسملا ةسبلألا 17

 رافكلا دالب نم دروتست ىاسنللو لاجرلل .ةلمعتسم وأ ديدج ةعونصم ةسبلأ كانه

 ؟ال مأ ةسبلألا هذه سبل نيملسملل زوجي لهف

 : يلي

 :ةلمعتسملا ريغ ةسبلألا 9 4

 يه امنإو .ةلمعتسم ريغ نيملسملا ريغ دالب نم ةدروتسملا ةسبلألا تناك اذإ

 هسا اب قيطمملا ب نعام رح هما هذهف طقف مهلبق نم ةطيخمو ةجوسنم
 ةالصلا ةحابإ يف ملعلا لهأ نيب افالخ ملعن الو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج

 جسن نم مهسابل ناك امنإ هباحصأو كي يبنلا نإف ,رافكلا هجسن يذلا بوثلا يف

 طرملاو . 76ص ١ ١ج «هننس» يف دوادوبأ هاورو .هالص .4١ج (يوونلا حرشب ملسم حيحص» (5118)

 .هبرزتؤي ءاسك وه: يباطخلا لاق .زخ وأ ناتك وأ فوص نم ءاسك - ءارلا ناكسإو ميملا رسكب

 .روصلا هذهب سأب الو «لبإلا لاحر ةروص هيلع :هانعم .ءاحلا حتفو ءارلا حتفب :(لحرم) :هلوقو

 5١2ج «(«يوونلا حرشب ملسم حيحص» :طوطخ هيف يذلا وه لحرملا :يباطخلا لاقو

 . "ال "ص

 ًأدرأ نم بايث : يأ (نيتشيخ) : هلوقو ءالا/ص .١١ج «دوبعملا نوع هحرشو دواد يبأ نئس» (719)
 .ناتكلا

 لال ”ا/5 ك5 سص ا ١ج «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» ةرخإ كيد

"65 



 يدهو دلع يبنلا يده نع ملكتي وهو «داعملا دازو يف ميقلا نبا لاقو .2©4١«رافكلا

 امبرو .مهنم ةبيرق اهنأل نميلا جسن نم ناك مهسابل بلاغ نإف» :سابللا يف هباحصأ

 امهنم دروتسي ناك امف دلع لوسرلا ةافو ذعب اتحتف ماشلاو رصم نأ مولعمو 149 (طبقلا

 . مهدالب نم ًاداريتسا ناكو رافكلا ةجسني ناك يبنلا نمز يف ةسبلألا نم

 يف نيملسملا ىلإ أد مهيلإ بلجت بايثلا تناك» : ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 الو رافكلا هجسني ام نوسبلي اوناكو افك اهلهأو ماشلاو رصمو نميلا نم - هلك يبنلا نمز

 , 2349 (هنولسغي

 : ةلمعتسملا ةسبلألا 48

 مث رافكلا اهسبل :يأ ةلمعتسم رافكلا دالب نم ةدروتسملا ةسبلألا تناك اذإ امأ

 هولمعتسي مل امف .مهبايث امأو» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق دقف نيملسملا دالب ىلإ تبلج

 ىقال امو .هسبلب سأب ال .رهاط وهف .يناقوفلا بوثلاو ناسليطلاو ةمامعلاك اهنم الع وأ

 ديعي ينعي  ديعي نأ ّيلإ بحأ :دمحأ لاقف رازإلاو ينالفسلا بوثلاو ليوارسلاك مهتاروع

 . هيف ناس ما ةكلام

 : نيهجو لمتحي  ةمادق نبا لاق امك  لوقلا اذهف

 . يضاقلا لوق وهو .ةداعإلا بوجو (لوألا)

 .«كشلاب لوزي الف ةراهطلا لصألا نأل ؛باطخلا بأ لوق وهو .بجي ال (يناثلا)و

 امأو» :هلوق ركذ نأ دعب لاق هنأل ,باطخلا يبأ لوق ىلإ ليمي ةمادق نبا نأ رهاظلاو

 بوث يف كلام لاقو .يأرلا باحصأو يروثلا اهيف ةالصلا حابأف اهنوسبلي يتلا مهبايث

 ابيقعت ةمادق نبا لاق .تقولا يف ماد ام ديعي هيف ىلص نإو .لاح لك ىلع هسبلي :رافكلا

 .487-4814ص ؛ ١ج «ينغملا» (”ا١51١

 .6"7ص . ١1ج ءميقلا نبا مامإلل (دابعلا ريخ يده يف داعملا داز» 1١55"

 .ل4ص ؛ 14ج (ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» (" ١49

 عمل



 هجسني ام هبشأ هيف سيجنتلا ةهج حجرتت ملو ةراهطلا لصألا نأ (انلو) :كلام لوق ىلع
 , "'"؟9(رافكلا

 ,مهريغو باتكلا لهأ هيف ءاوس مهبايثو رافكلا يناوأ لامعتسا هركي» :ةيعفاشلا لاقو

 امو مهتاليوارسل انأو : ىلاعت هللا همحر يعفاشلا لاقو .هريغو ةساجنلا لامعتساب نيدتملاو

 الف .مهبايث وأ مهيناوأ ةراهط نقتي نإف :ًاضيأ ةيعفاشلا لاقو .ةهارك دشأ مهنادبأ يلي

 .©'؟*«ملسملا بايثك اهلامعتسا يف ذئنيح ةهارك

 نم مهنادبأ سمي ام لسغ يغبني اذه ىلعو .ةيعفاشلا لوق ,.حجارلاو

 ةلعلا نأل ؛كلذ مهنم ملعن امك لوبلا نم نوطاتحي ال مهنأل مهتاليوارس كلذكو ,مهبايث

 مهطايتحا مدعل مهسبل ببسب اهسجنت لامتحا وه ةلمعتسملا مهبايث لامعتسا ةهارك يف

 ةراهط تنقيت اذإ اذهلو . مهنع فورعم وه امل حجار لامتحالا اذهو .هوحنو لوبلا نم

 .اهلامعتسا يف ةهارك الف مهبايث

 :ءارفلا سبل ١

 نمسلا نع هي هللا لوسر لثس» :لاق ناملس نع (هعماج» يف يذمرتلا مامإلا جرخأ

 امو .هباتك يف هللا مرح ام مارحلاو هباتك يف هللا لحأ ام لالحلا :لاقف «ءارفلاو نبجلاو
 ءارفلا :فيرشلا ثيدحلا اذه حرش يف ءاج دقو ,.4'2؛7(هنع افع امم وهف هنع تكس

 يف هللا لحأ ام لالحلا» :هلوق ىنعمو ,سبلي يذلا تاناويحلا دولج نم ورفلا عمج انه

 ولو .ماكحألا عيمج ىلع نارقلا لامتشا رابتعاب «هباتك يف هللا مّرح ام مارحلاو هباتك

 .«هعم هلثمو نارقلا تيتوأ ينإ» :ثيدحل بلغألا رابتعاب وأ «ةراشإلا وأ مومعلا قيرطب

 ةمحر هليلحتو هميرحت نايب نع باتكلا تكس ام : يأ «هنع افع امم وهف هنع تكس امو»

 ,(©690هلكأ ضابأوب هلاطحتسسا: نغااقع امم وهف نايس ريغ نم

 .817-85 ص ١2ج «ينغملا» ةيفاشم]

 ."7؟0ص .١ج (عومجملا» )71١45(

 .”95ص .هج (يذمرتلا عماج» ("147)

 .8845-8417ص هج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» ("140)

 كا



 : هسيل زوحي يذلا ءارفلا

 حابي امنإ اذهو «تاناويحلا دولج نم وهو ,سبلي يذلا ورفلا عمج ءارفلا نإ :انلق

 ريغ دلج ءارف ناك وأ «ةيعرشلا ةاكذلا َيكُذو ,محللا لوكأم ناويح ءارف ناك اذإ هسبل

 ءاج دقف هل رهطم غابدلا نأل دلجلا غبدو «محللا لوكأم ةتيم دلج ءارف وأ محللا لوكأم

 : هنع لاقو يذمرتلا هاور «رهط دقف غبد باهإ اميأ» : لك يبنلا نع فيرشلا ثيدحلا يف

 «ملعلا لهأ رثكأ دنع اذه ىلع لمعلاو :ًاضيأ هنع يذمرتلا لاقو . حيحص نسح ثيدح

 .ترهط دقف تغبد اذإ :اولاق دقف

 , 63480 ب زنخلاو بلكلا الإ ,رهط دقف غبد باهإ اميأ : ىعفاشلا لاقو

 اميأ» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مومع يف لخدي : (راطوألا لين» يف يناكوشلا لاقو

 . ""؟؟همحل لكؤي ال ام دولج «رهط دقف غبد باهإ

 :ةورفلاو ةبجلاو ءارفلا سبل ةأرملل زوجي - 00

 سبل اهل زوجي امك .تاناويحلا دولج نم ذختملا ءارفلا سبلت نأ ةأرملل زوجيو

 هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق «سابللا اذه لثمل تجاتحا اذإ «ةورفلاو ةبجلا

 «ةجاحلاب قلعتي كلذ نإف :انلق ءارفلا نسبلي ءاسنلا نكي مل :لئاق لاق ولف» :- ىلاعت

 يف كلذ ىلإ جتحي مل نإو «ةئفدم اهنوكو .ةوسكلا ظيلغ ىلإ اهيف جاتحي ةدرابلا دالبلاف
 هنت مل دربلا عفد ىلإ كلذ ىلإ اهتجاحل ةورفو ةبج تسبل ول ةأرملا كلّذكو «ةراحلا دالبلا

 ,0*30كلذ نع

 :اهلامعتساو عابسلا دولج سبل -304

 .هذعب الو غبدلا لبق ال عابسلا دولجب عافتنالا روجي ال : ةلبانحلا نم يضاقلا لاق

 ) )7١54ص .هج (يذمرتلا عماج» 5٠٠ .

 هدلج رهط ةيعرشلا ةاكذلا يكذ اذإ همحل لكؤي ال امو ,.”"ص «١ج «يناكوشلل «راطوألا لين» )١49"(

 زوجي الو هدلج ذخأل همحل لكؤي ال ام حبذ زوجيو .دمحأو ةيعفاشلا دنع رهطي ملو ةيفنحلا دنع

 .801/-7:05ص .4ج «عومجملا» .ةيعفاشلا دنع كلذ

 )١160"( .77ج «ةيميت نبا مالسإلا خيشل «يواتفلا عومجم» ص١48.

 3 ل



 .روث وبأو «قاحسإو «.كرابملا نباو .ءنوراه نب ديزيو , يعازوألا لاق كلذبو

 يف اوصخر مهنأ ةورعو نيريس نبا نع يورو ءرباج عابسلا دولج يف صخرو
 ساب ال - هللا همحر  ةفينح يبأ دنعو .يرهزلا اهيف صخرو رومنلا دولج ىلع بوكرلا
 .©*ةةاكذُملاو ةغوبدملا ةتيملا اهلك عابسلاو رومنلا دولج نمو ءاهلك عابسلا نم ورفلاب

 : عابسلا دولج يف ةدراولا ثيداحألا 6

 «يلي ام اهنم ركذن ءاهلامعتساو اهسبل مكحو عابسلا دولج يف ثيداحأ ةلمج تدرو

 :اهتلالد يف ءاملعلا لاق امو

 مماهكلا ها سوم
 سرع

 ىهن» : هلك يبنلا نأ .هيبأ نع  حيلملا يبأ نع ,ةداتق نع يذمرتلاو دواد وبأ جرخأ - ب

 , 2399 (عابسلا دولج نع

 دلج اهيف ةقفر ةكئالملا بحصت ال» : لكك يبنلا نع .ةريره يبأ نع دواد وبأ جرخأ -ج

 , 2169 (رمن

 كدشنأ :نايفس يبأ نب ةيواعمل لاق هنأ بركي دعم نب مادقملا نع .دواد وبأ جرخأ د

 كدشنأف :لاق .معن :لاق ؟بهذلا سبل نع ىهني هلي هللا لوسر تعمس له .هللاب

 كدشنأف :لاق ,معن :لاق ؟ريرحلا سبل نع ىهن لي هللا لوسر نأ ملعت له .هللاب

 :لاق ؟اهيلع بوكرلاو عابسلا دولج سبل نع ىهن لك هللا لوسر نأ ملعت له .هللاب
 /لاهمإ) :٠

 77ص ١1ج «ةيدنهلا ىواتفلا» . 8ص ١2ج «ينغملا» وفل كد

 . 157/ص .هج (يذمرتلا عماج» ("85١؟)

 .194ص ١1ج «دواد يبأ ننس» ("16)

 .189ص :١1ج «دواد يبأ نئس» )١184"(

 .197١ص .١1ج «دواد يبأ نئس» )7١155(

75048 - 



 اوبكرت ال» : هلك هللا لوسر لاق :لاق ةيواعم نع ,نيريس نبا نع .دواد وبأ جرخأو - ه

 , "5" 9(رامنلا الو زخلا

 : ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا هذه ةلالد -

 زوجي ال عابسلا دولج نأ ىلع لدت .ةقباسلا ةرقفلا يف اهانركذ يتلا بابلا ثيداحأو

 ىكذُملل لماش كلذ نع يهنلا مومعو .عافتنالا هوجو نم كلذ ريغب وأ اهسبلب اهب عافتنالا
 هذه ىلع ىقبي امل عقو يهنلا نإ : يقهيبلا لاقف , يهنلا همكح يف فلتخا دقو .هريغلو

 غبدي مل امع يهنلا نأ لمتحي :هريغ لاقو . هيف رثؤي ال غابدلا نأل ؛رعشلا نم تاناويحلا

 لاقو .2«9١ءاليخلاو فرسلا لهأ بكارم اهنأ لجأل يهنلا نأ وأ ,ةساجنلا لجأل اهنم

 هرك مهريغو ِْكَي يبنلا باحصأ نم ملعلا لهأ ضعب هركو :«هعماج» يف يذمرتلا مامإلا

 نبا هركو :يذمرتلا لاق مث .اهيف ةالصلاو اهسبل يف اودّدشو .عابسلا دولج ءالؤه
 .©9عابسلا دولج يف ةالصلا يديمحلاو ,قاحسإو .دمحأو .كرابملا

 ةيوبنلا ثيداحألا دورو هذرم ,عابسلا دولج سبل ةمئألا ءالؤه ةهارك نأ حضاولا نمو

 نأ وأ غبدت مل اهنوك سيل اهنع يهنلا ةمكح نأ يل ودبيو .كلذ نع يهنلا يف ةفيرشلا

 غابدلاب ةتيملا دولج ريهطت ثيداحأ مومعل ءاهل رهطم غابدلا نأل ؛اهل رهطم ريغ غابدلا
 نم اهلامعتسا ىف اموه ءاهلامعتسا نع ىهنلا ىف ةلعلا امنإو «©6**ىناكوشلا لاق امك
 ْ 0 .ءاليخلاو فرسلا

 :بلاعثلا دولج 9207

 يلعو رمع نعو : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج دقف بلاعثلا دولج امأ

 .مكحلاو «ريبج نب ديعس ههركو .بلاعثلا دولج يف ةالصلا ةهارك  امهنع هللا يضر -

 دولج يف ةالصلا يأرلا باحصأو .يبعشلاو ,نسحلا حابأو .قاحسإو .ءلوحكمو

 . (فورعم ناويح) رمن عمج رامنلاو ,«188ص ١١1ج «دواد يبأ نئس» ("165)

 . 457-158ص هج (يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» ("161)

 .4١4-0١0٠01ص هج (يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» (”168)

 .50-ه4ص .١ج .يناكوشلل «راطوألا لين» (”159)

 م



 ىلع ليلدلا نم تبث املو ,.ةحابم تناكف جحلاب مارحإلا يف ىدفت بلاعثلا نأل  ؛بلاعثلا

 امأو :هلوقب يلبنحلا ةمادق نبا لوقلا اذه ىلع بقعو .غابدلاب ةتيملا دولج ةراهط

 انلق نإف ءاهدولج يف جرخي كلذكو «ناتياور اهيفو ءاهلح ىلع اهمكح ينبنيف بلاعثلا
 رينانسلا امأف .ةيربلا رينانسلا كلذكو .عابسلا ةيقب دولج مكح اهدولج مكحف اهميرحتب

 ,21ةمرحمف ةيلهألا

 :بلاعثلاو عابسلا دولج يف حجارلا 4

 دورول ؛اهوحنو دوهفو دوسأو رومن نم عابسلا دولج سبل ةهارك يدنع حجارلاو
 ددرت الب عابسلا موهفم يف لخدت امهوحنو رومنلاو دوسألا نألو ءاهنع يهنلا يف ثيداحألا

 مجحلا ةهج نم امهوحنو رومنلاو دوسألا عم اهفالتخا نإف بلاعثلا امأو .فالتخا الو

 سبل لامعتسا ةحابإ :يأ .ةحابإلا 0 دارفنالل اهلهؤي امهنم لك ةعيبطو عونلاو

 .اهغبد دعب اهدولج

 : ءاسنلاو لاجرلا لمشت سابللا ماكحأ . 484

 وأ هسبل عنمي امو هنم عنصي امو سابللا ماكحأ نم ةقباسلا تارقفلا يف هانركذ امو

 رخآلا نود امهدحأ صاصتخا ىلع ليلد ال ذإ «لاجرلاو ءاسنلا لمشي , حابي وأ هركي

 :نسنل يف وه امهنيب فاللتخالا :انلق انئش نإو « صاصتخالا امنإو . ماكحألا هذه شضعبب

 . ةيلاتلا تارقفلا يف امهركذنسو .بهذملا بوثلاو ريرحلا

 :لاجرلا ىلع روظحم ءاسنلل حابم ريرحلا سبل -6

 : اقف 0 ب بوث دع 7 00 رك رد نأ - هنع 3 ٍيضر -

 . مطاوفلا نيب (رامخ عمج) 0 قع

1 

 ههجو يف 0 تفرعف ها . ّيلإ و ثعبف 5- ةلخ كب هللا لو 560

 .58-59ص ء١ج «ينغملا» )916١(

"6٠١ 



 م م.م ف 1

 نيب ارمخ اهققشتل اهب تثعب امنإ ءاهسبلتل كيلإ اهب ثعبأ مل ينإ :لاقف .هكي
 , (672"231(ءاسنلا

 . 0159 مهئانإل لجو 2 روكذ 0 ديدن ريرحلا سايل محا :٠ لاق دلع

 ًاريرح ذخأ لكي هللا يبن نأ  هنع هللا يضر يلع نع دواد وبأ جرخأو 3-51

 روكذ ىلع مارح نيذُه نإ» :لاق مث .هلامش يف هلعجف ًابهذ ذخأو ءهنيمي يف هلعجف
 يبأ نب يلع نع :اهّصنو .هجام نبا ةياور يف ءاج امك مهئانإل لجو : يأ ,777«يتمأ
 امهب عفر مث «هنيميب ابهذو .هلامشب اريرح ا لوسر ذخأ» :- هنع هللا يضر بلاط

 . 9"27مهئانإل ل ينمأ روكذ ىلع مارح نيْذُه نإ» :لاقو هيدي

 ىأر هنأ» :كلام نب سنأ ينربخأ :لاق يرهزلا نع يراخبلا مامإلا جرخأو -

 .©55«ءاريس ريرح درب كك هللا لوسر تنب مالسلا اهيلع موثلك مأ ىلع

 :ثيداحألا هذه ةلالد  ”ه

 بايث ءاسنلا سبل زاوج ىلع .ةقباسلا تارقفلا ىف اهانركذ ىتلا ثيداحألا هذه لدتو

 ةبسنلاب مارحو .نهل ةبسنلاب لالح وهف ريرحلا نم هضعب وأ هلك بوثلا ناك ءاوس «ريرحلا

 «ةنيدم (ةمود)و يدنكلا كلملا دبع نب رديكأ « 44-50 ص 4١2ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» ("151)

 هللا يضر يلع ةجوزو لي هللا لوسر تنب ةمطاف نه (مطاوفلا)و . ينارصن وهو اهبحاص رديكأو

 ةعيبر نب ةبيش تنب ةمطافو .بلطملا دبع نب ةزمح تنب ةمطافو . يلع مأ دسأ تنب ةمطافو .- هنع

 .بهذ هطلاخي ريرح ةلح وأ .لاخ ريرح ةلح : يأ (ءاريس ةلحإو .بلاط يبأ نب ليقع ةأرما
 .868ص «.؟7ج «يناكوشلل «راطوألا لين» 5١0-5١ ص «4ج «يوونلا»

 .787ص هج «يذمرتلا عماج» )١1"(

 .١٠ا/لص .١1ج «دواد يبأ ننس» (”15)

 . ١١89 ص 17ج «هجام نبا نئس» ("15)

 .دورب عمجلاو ,بايثلا نم عون (درب)و .545ص ١٠ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ("15)

 نبال «يراخبلا حيحص حرش» .زق وأ ريرح نم طوطخ اهيف بايث (ءاريس)و .ريثألا نبال «ةياهنلا»

 . 797/ص .١٠ج «ينالقسعلا رجح

- "١١ 



 .ريرحلا سبل لجرلل زوجي الف لجرلل

 :بهذلاب جوسنملا وأ بهذملا بوثلا 96

 اذهف «بهذلا نم ءيش هطلاخي يذلا وأ بهذلاب ىشوُملا بوثلا سبل ءاسنلل حابي
 ملسم هجرخأ يذلا  هنع هللا يضر - يلع ثيدح يف ءاج دقف ءءاسنلل ٌلالح ًاضيأ

 لاق «خلا . . .ّيلإ اهب ثعبف ءاريس ةلح خلك هللا لوسرل تيدهأ» :ليلق لبق هتركذو

 وأ .رفص طوطخ هيف دوربلا نم عون :«سوماقلا» يف لاق (ءاريس) :هلوق يف يناكوشلا

 نم ءيش اهطلاخي يتلا يهو ةبُهذُملا بايثلاف .”7١صلاخلا بهذلاو ريرح هطلاخي
 .ءاسنلل ةحابم بهذلا

 سوبلملا ةأرملل زاجو» :ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يف ءاج امك ةيكلاملا لاقو 5

 ءاحو وة نمابللا يرسم يرعب اننوآ اير وأ هاني ىلحت را قفا ءاقق الظن
 نم سوبلملا ةأرملل زوجي اذكو» :ًاضيأ ةيكلاملا هقف يف ريدردلل «ريغصلا حرشلا» يف

 :نيربلعلا نم: امهتال اياقتق وأ للعت'رلو انهي ىاحتلاز' :ةظفلاو يتعذلاو :ييرتحلا
 ام اهل زوجي الو ءرعشب قلخ امون: ةوزو ةةناسسو «شرف نم ههباش ام سوبلملاب قحليو

 ءطشملاو ,ةضفلاو بهذلا نم يناوألاو .دورملاك :هب ًاقحلم الو ًاسوبلم نكي مل

 , 33759"2(ةلحكملاو

 ةضفلاو بهذلاب ةجوسنملا بايثلا سبل يفو» :ةيعفاشلا هقف يف (عومجملا» يفو

 ميرحتلا :(يناثلا»و «يقيقح سابل اهنأل يلحلاك ةحابإلا :(امهحصأ) :ناهجو ةأرملل

 , 28"36"2(ىالبخلاو فرسلا ةدايز نم هيف امل

 .86 ص ؛« جا . ىناكوشلل «راطوألا لين» (م”ا55)

 ' . 30ص كج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» « 54ص ء١ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (”11)

 . "0ص ."ج «عومجملا» (*154)

 د” 17



 يناثلا بلطملا

 سابللا ناولأ

 : ةحابإلا سابللا ناولأ يف لصألا 7

 صنلا درو اذإ الإ ,ةحابإلا ءاسنلاو لاجرلا هسبلي يذلا سابللا ناولأ يف لصألا

 ءزاجيإب يلي اميف هتنيب ام اذهو .ةأرملل وأ لجرلل ةبسنلاب نيعم نول نع يهنلاب يعرشلا

 نم هانلق اميف هتحابإ جردني ناك نإو «ناولأ نم هتحابإب يعرشلا صنلا ءاج ام ركذأس امك

 .ةحابإلا ناولألا يف لصألا نأ

 :ءاسنلل دوسألا نوللا ةحابإ ىلع صنلا 64

 اهيف بايئب لك يبنلا ينأ» :تلاق اهنأ دلاخ تنب دلاخ مأ نع يراخبلا مامإلا جرخأ
 مأب ينوتأ :لاق .موقلا تكسف ؟هذه وسكن نأ نورت نم :لاقف «ةريغص 6 ةصيمخ

 ملع اهيف ناكو .يقلخاو يلبا :لاقو اهسبلاف هديب ةصيمخلا ذخأف ءاهب يتاف .دلاخ

 بايث ةصيمخلاب دارملاو (ةيشبحلاب ءانسو عانس اذه دلاخ مأ اي :لاقف ءرفصأ وأ رضخأ

 : ليقو « قيقر ءاسك يش : ليقو .«سانلا سابل نم ناكو «دوس يهو ةملعم توضأ رح

 ,"39قلخيو بوثلا ىلبي ىتح اهتايح لوطت اهنأ : يأ ,بطاخملل

 بجومب لاجرلل حابم وه كلّذكو .ءاسنلل دوسألا نوللا ةحابإ يف حيرص ثيدحلاو
 .ناولألا ةحابإ يف ماعلا لصألا

 : ءاسنلل رضخألا نوللا ةحابإ ىلع صنلا 84

 . يظرقلا ريبزلا نب نمحرلا دبع اهجوزتف هتأرما قلط ةعافر نأ يراخبلا مامإلا جرخأ
 ةرضخ اهترأو اهيلإ تكشف رضخأ رامخ اهيلعو» :اهنع هللا يضر  ةشئاع تلاقف

 , 0310(. .اهدلجب

  "159١نسح (ءانس) ىنعمو . 7/94 ص ١3ج ءينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص)) .

 ): )117(ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص)» ج 2٠١صض58١؟.
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 يهن دز 1 «نيعم نول نع 0 صنلا درو اذإ الإ 0 لاجرلل ةحابإلا 0-0 يف

 : لاجرلا ىلع روظحم ءاسنلل حابم رفصعلا ه7

 نيرفصعم نيبوث يلع ِةِكَي يبنلا ىأر» :لاق ورمع نب هللا دبع نع ملسم مامإلا جرخأ
 نيبوث) ىنعمو ."”7١«امهقرحا لب :لاق ؟امهلسغأ :تلق ؟اذهب كترمأ كمأأ :لاقف
 ام بلاغ ناك اذهلو ءرمحأ ًاغابص غبصي رفصعلاو ءرفصعلاب نيغوبصم يأ :(نيرفصعم

 . "9"3ينالقسعلا لاق امك رمحأ نوكي رفصعلاب غبصي

 نهيزو ءاسنلا سابل نم اذه :هانعم يف يوونلا لاق ءاذهب كترمأ كمأأ» : لكك هلوقو

 هريغ رجزو هرجزل ظيلغتو «ةبوقع وه : ليقف ءامهقارحإب هل هك 0 امأو . نهقالخأو
 , 9"23لعفلا اذ لثم نعغ

 لوسر عم انطبه» :لاق .هدج نع ءهيبأ نع ,بيعش نب ورمع نع .دواد وبأ جرخأو

 ةطيرلا هذه ام : كي لاقف ءرفّضُعلاب ةجرضم ةطّْيَر ّيلعو ّيلإ تفتلاف ةينث نم لي هللا

 نم هتيتأ مث هيف اهتفذقف مهل ًاروثت نورجسي مهو يلهأ تيتأف درك ام تفرعف ؟كيلع
 ضعبل اهتوسك الفأ :ِلي لاقف «هتربخأف ؟ٌةطيرلا ٌثلعف ام هللا دبع اي :ِكك لاقف ءدغلا
 رفصعملا سابللا زاوج ىلع لدي ثيدحلا اذهو .9""2«ءاسنلل هب سأب ال هنإف .كلهأ

 )65 )"11١ص .4١ج (يوونلا حرشب ملسم حيحص» .

 ) )*137(ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ج٠١. صه١"7.

 رهزلا ةيبوبنالا تابكرملا نم يفيص تابن رفصعلا :١١31ص (.7ج (طيسولا مجعملا» يفو

 .هوحنو ريرحلا هب غبصي رمحأ غبص هنم جرختسيو

 ) )”117.58-05ص .14١ج («يوونلا حرشب ملسم حيحص»

 ) )"1175«دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» ج 1١ص١1١5.

 ليقو .دحاو جيسنب ةجوسنم ةءالم لك يه (ةطّيَر) . لبجلا يف ةقيرطلا يه (ةينث نم) : هلوقو
 تسيل يأ ةخطلم يأ ةددشملا ءارلا حتفب (ةجرضم) .طايرو طير عمجلاو .نيل قيقر بوث لك

 يه ةجرضملاف .درولا نول ىلع غبص اه ةدروملاو . غبصلا ةرفاولا يه ةعبشملاو .ةدروم الو ةعبشم

 .دروملا قوفو عبشلا نود وه لب ًادروم الو ًاعبشم اهغبص سيل يتلا
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 .لاجرلل هزاوج مدعو .ءاسنلل رمحألا يأ

 ضيبألا نوللا 9١
١ 

 ضيبأ بوث هيلعو ْهِكَي يبنلا تيتأ» :لاق  هنع هللا يضر - رذ يبأ نع يراخبلا جرخأ

 ًاضيأوهو «لاجرلل ضيبألا سابللا سبل زاوج يف حيرص ثيدحلاو "30. . . مئان وهو

 صنلا درو ام الإ ,ءاسنلاو لاجرلل ناولألا ةحابإ يف ماعلا لصألا بجومب ءاسنلل زئاج

 نوللا نع يهنلاب صنلا اذه لثم دجوي الو ,طقف امهدحأل وأ ؛ءاسنللو لاجرلل هنع يهنلاب

 .ءاسنلل ضيبألا

 :رفصألا نوللا 70

 لوسر تيأر ينإف .ةرفصلا امأو ا :لاق رمع نبا نع «يراخبلا حيحصا) يف

 .6"؟1ياهب غبصأ نأ بحأ انأف اهب غبصي ل هللا

 تيأر ينإ :لاقف ؟ةرفصلاب غبصت مل رمع نبال ليقف ...» :(«دواد يبأ نئسو يفو

 اهلك هبايث اهب غبصي ناك دقو ءاهنم هيلإ بحأ ءيش نكي ملو ءاهب غبصي كي هلل لوسر
 , 017 «هتمامع ىتح

 قح يف هب بايثلا غبصو رفصألا نوللا زاوج ملي مع نبا نع رثألا اذه نمو

 ال ذإ ناولألا ةحابإ يف ماعلا لصألا بجومب ؛ةأرملل انهن زئاج رفصألا نوللاو .لاجرلا

 . ةحابإلا هذهب لاجرلا صاصتخا ىلع ليلد

 7١. 8ص ١٠٠ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصا) ةهضتشفو]

 .١١*ص ١1ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (7111)
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 تكتلانل) ىعبل)

 ةملسملا ةأرملا سابل يف طرتشي ام

 :ثحبلا جهنمو ديهمت "6 3*

 اهظحالت نأ اهل يغبني طورش ةلمج ةملسملا ةأرملل يعرشلا سابللا يف طرتشي

 هذه انلق انئش نإو - طورشلا هذهو .ًايعرش ًاسابل نوكي ىتح ءاهسابل يف اهيعارتو
 « ينثتسا ام الإ اهندب عيمج اهسابل بعوتسي نأ : يه ةملسملا ةأرملا سابلل - فاصوألا

 نأو «ةرهش سابل نوكي ال نأو ,فافش ريغ ًافيثك نوكي نأو ًاضافضف اهسابل نوكي نأو
 :لاجررلا سالت اهينش نوكي ذل

 ىلإ ثحبملا اذه مسقن «ةملسملا ةأرملا سابلل فاصوألا وأ طورشلا هذه نايبلو

 : ةيلاتلا بلاطمل

 .ةأرملا ندب سابللا باعيتسا :لوألا بلطملا

 .ًاعساو سابللا نوكي نأ : يناثلا بلطملا

 .فافش ريغ ًافيثك سابللا نوكي نأ :ثلاثلا بلطملا

 .ةرهش سابل نوكي ال نأ : عبارلا بلطملا

 :لاجرلا :سانلب اهيش" نوعي ةلدنآ :يىتماحلا :تلظحلا
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 لوألا بلطملا

 ةأرملا ندب سابللا باعيتسا

 ؟سابللاب ةأرملا ندب عيمج باعيتسا بجي له 5-4

 هجولا الإ ةروع هلك ةأرملا ندب نأب لوقلا حيجرت ىلإ قباسلا انثحب يف انيهتنا
 ةروع وه ام رتست نأ ةأرملا ىلع نأو هاْنيب يذلا ليصفتلا ىلع نيمدقلا اذكو «نيديلاو
 ةداع رتسلا نوكي نأو  نيمدقلاو نيديلاو هجولا نم هانركذ ام ادع ام وهو  اهندب نم

 لوأ نإف اذه ىلعو .هرتس مدعو هؤادبإ اهل زوجي اهندب نم ةروعب سيل ام نأو «سابللاب

 يأ اهتروع وهو ينثتسا ام الإ اهندب عيمج بعوتسي نأ ةملسملا ةأرملا سابل يف طرش
 . نيمدقلاو نيفكلاو هجولا ادع ام

 :ةأرملا هسبلت امم ةئسلاو نآرقلا يف درو ام- 6

 ءاهندب ةأرملا اهب يطغت ةنيعم ءايشأ ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلاو زيزعلا باتكلا يف درو

 .ةأرملا بوثل بولطملا لوطلا نيبي ام امهيف درو امك ءاهندب ءاضعأ ضعب اهب يطغت وأ
 .اهسابل يف اهب ةأرملا مازتلا ةرورضلو اهب فيرعتلل ءايشألا هذه نايب نم دب الف

 :ثحبلا جهنم -5

 : يلاتلا وحنلا ىلع عورف ةعبرأ ىلإ بلطملا اذه مسقن مدقت ام ىلع ءانبو

 .رامخلا :لوألا عرفلا

 .بايلجلا : يناثلا عرفلا

 .لاورسلا :ثلاثلا عرفلا

 . بوثلا لوط : عبارلا عرفلا

 ل ”11/-



 لوألا عرفلا

 رامخلا

 :رامخلا ىلع نآرقلا صن -7

 نيبأ نأ لبقو ,"04ْنهيويج ىلع ٌنهرمُحب َنبرضيلو . . .ا : لجو زع انبر لاق
 .4ُنهبويجإ» : ىنعمو ؛4ٌنهرمخ» ىنعم نّيبأ ةميركلا ةيآلا هذُه يف نورسفملا هلاق ام

 :رامخلا ىنعم 74

 امل لاقيو .ءيشلا رتس رمخلا لصأ : يلي ام «نارقلا بيرغ يف تادرفملا» يف ءاج

 :هعمجو ءاهسأر ة ةأرملا هب يطغت امل ًامسا فراعتلا يف راص رامخلا نكل نامجب رسب

 ةأرملا ترّمتخا :لاقيو . «ٌنهِيويج ىلع 00 َنبرضيلو» : ىلاعت لاق 0
 ش 173 تر و

 يطغت امل نيا فراعتلا يف راصو هب رثثسي د امل مسأ رامخلا : يدابازوريفلا لاقو

 فليم ارمشلا : عمجلاو ءاهسأر ةأرملا هب

 :بيحلا ىنعم - الا

 وهو .بوججلا نم وهو ,صيمقلاو عردلا نم عطقلا عضوم وهو بيجلا عمج بويجلا
 دارملاف ."'7صيمقلا بيج يمس هبو ,بوبجم وهف هطسو عطق ءيش لكو .عطقلا

 هذه نم ودبيو ءاهيف هسأر سباللا لخدُيو ؛هالعأ يف نوكت يتلا ةحتفلا صيمقلا بيجب

 60180 قنعلا شبت الو ندتلا نم نفل ةحقفلا

 ١[. ةيآلا :رونلا ةروس] (”1178)

 . ١99 ص «يناهفصألا بغارلل «نآرقلا بيرغ يف تادرفملا» ("1179)

 .01/1-ه١7/1ص .7ج .يدابازوريفلل «زييمتلا يوذ رئاصب» (*”1480)

 . ١"73 ص .117ج (يبطرقلا ريسفت» 01١ ص « جا نيثألا نبال (ةياهنلا» ("1481)

 .57١ص .8١ج (يسولآلا ريسفت» ("3185)

-7"١8- 



 : «نهبويج ىلع نهرمخب نبرضيلوإ» :ةيآ يف نيرسفملا لاوقأ

 :يزارلا ريسفت نم : ًالوأ

 نهرمخ َنْدُدشَي نك ةيلهاجلا ءاسن نإ نورسفملا لاق» :«هريسفت» يف يزارلا لاق

 نأ نرماف 2, نهدئالقو نهروحن نفشكي ّنكو ماد نم تناك نهبويج نإو «نهفلخ نم

 امو ,نهروحنو نهقانعأ كلذب يطغتل (بويجلا) ىلع  عناقملا يهو  نهرمخ نيرضي
 ٠ ظفل يفو .اهنم ةدقعلا عضومو رحنلاو نذألا يف يلحلا نم ةنيزو رعش نم هب طيحي

 .©15قاصلإلل «نهرمخب# يف ءابلاو ءاقلإلا يف ةغلابم 4نبرضيلو»
  - "0١يبطرقلا ريسفت نم :ًايناث :

 نامزلا كلذ يف نك ءاسنلا نأ ةيآلا هذه لوزن ببس نأ «يبطرقلا ريسفت» يف ءاج

 امك :شاقنلا لاق .رهظلا ءارو نم اهنْلَدس ,عناقملا يهو «ةرمخألاب نسور قنيطغلاذإ

 رامخلا ّيَلِب ىلاعت هللا رمأف «كلذ ىلع رتس ال نانذألاو قنعلاو رحنلا ىقبيف .طبنلا عنصي

 .235؛اهردص رتست اهبيج ىلع اهرامخب ةأرملا نأ كلذ ةئيهو .بويجلا ىلع

 :يرشخمزلا ريسفت نم :ًاثلاث 67

 نلدسي نكو ءاهيلاوح امو نهرودصو نهروحن اهنم ودبت ةعساو ءاسنلا بويج تناك
 4 0 ا ,

 ىتح نهمادق نم اهنلدسي ناب نرماف .ةفوشكم ىقبتف نهئارو نم (رامخ عمج) رمخلا

 !اشضليلفا :ل :

 : يسولآلا ريسفت نم :ًاعبار 708

 ناكو ,ءيش اهنم ىري الثل نهرمخب نهرودصو نهروحن رتسب ىلاعت هللا نهرمأ
 ,رهظلا ءارو نم ةيلهاجلا ةداعك اهنلدسيو (رامخ عمج) رمخلاب نهسوؤر نيطغي ءاسنلا

 7١. "ص 257ج «يزارلا ريسفت» (3؟1837)

 . 70ص 17ج «يبطرقلا ريسفت» (”084)

 77١ ص 27ج (يرشخمنلا ريسفت) (؟186١)

 #”١59- 



 , 0149 هرودص ضعبو نهروحن ودبتف

 :ةيآلا ريسفت يف ةصالخلا - 4

 «نهبويج ىلع نهرمخب نبرضيلو» :ةميركلا ةيآلا يف نيرسفملا لاوقأ ةصالخو
 ءاهوحنو اهينذأو اهقنعو اهسأر يطغت نأ اهيلع بجاولاو .ةملسملا ةأرملا نم بولطملا نأ

 اذه يولت نأب ءاهردص ىلع اهسأر رامخ يقلتو يخرت : يأ لدسُت نأب كلذو ءاهردصو

 الإ اهنم رهظي الو ءانركذ ام ةيطغت متي كلذبو ءاهردص ىلع هيخرتو اهقنع ىلع رامخلا
 برض يف نورسفملا اهركذ يتلا ةيفيكلا نأل هجولا الإ اهنم رهظي ال :لوقأو .هجولا
 مامإلا هب حرص ام اذهو .هجولا ىَطْعُي نأ اهب نكميو لب حمست ال ءبيجلا ىلع رامخلا
 نهرمأ» 4نهبويج ىلع نهرمخب نبرضيلو» : ىلاعت هلوق ىنعم يف لاق ثيح مزح نبا
 .ردصلاو قنعلاو ةروعلا رتس ىلع صن اذهو ,بويجلا ىلع رامخلاب برضلاب ىلاعت هللا
 , 687ةاصأ كلذ ريغ نكمي ال هجولا فشك ةحابإ ىلع صن هيفو

 :رامخلا ةيآ نأشب ةيوبنلا ةنسلا يف درو ام 68ه

 ٍِ 1 ٍِ : .- اهنع هللا يضر  نينمؤملا مأ ةشئاع نع  ىلاعت هللا همحر  يراخبلا مامإلا جرخأ -أ
 ىلع نهرمخب نبرضيلو# هللا لزنأ امل ءلّوالا تارجاهملا ءاسن هللا محري» :تلاق
 , 238(اهب ٌنرمتخاف ٌنهطورم 2 « نهبويج

 ,نهلضفو شيرق ءاسن ةشئاع دنع انركذ» :تلاق «ةيفص نع متاح يبأ نبا جرخأو - ب

 دشأ راصنألا ءاسن نم لضفأ تيأر ام هللاو ينكلو ,ءالضفل شيرق ءاسن نإ :تلاقف

 ىلع نهرمخب نبرضيلو» :تلزنأ دقل «ليزنتلاب ًاناميإ الو .هللا باتكب ًاقيدصت
 الإ ةأرما نهنم ام .هللا لزنأ ام نهيلع نولتي نهيلإ نهلاجر بلقناف .4نهبويج

 .17١ص 18١2ج «يسولآلا ريسفت) ("185)

 .5١7ص اج .مزح نبال (ىلحملا» (91417)

 نوكيو .طرم اهدحاو «ةيسكألا : طورملاو . ؛ 88ص «8ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (”184)

 تارجاهملا ءاسن ىنعمو 2715 ص. ؛ج .ريثألا نبال (ةياهنلا» :هريغو زخ نم ناك امبرو فوص نم

 . تارجاهملا نم تاقباسلا يأ ,ىلوألا عمج لوألا . تارجاهملا ءاسنلا يأ

 كا



 «هباتك نم هللا لزنأ امب ًاناميإو ًاقيدصت هب ترجتعاف لحرملا اهطرم ىلإ تماق

 .©"40(نابرغلا نهسوؤر ىلع نأك تارجتعم ِةِكَي هللا لوسر ءارو نحبصأف

 يناثلا عرفلا

 بابلجلا

 : ميركلا نارقلا يف (بابلجلا) ظفل - 5

 نم نهيلع نيندُي نيئمؤملا ءاسنو كتانبو كجاوزأل لق يبنلا اهُيأ اي» : ىلاعت لاق
 ."”هيًاميحر اروفغ هللا ناكو َنيِذؤي الف نفَرعُي نأ ىندأ كلذ .ٌنهبيبالج

 :(21517بابلجلا فيرعت - 8007

 : يتأي ام بابلجلا يف لاوقألا وأ فيراعتلا هذه نمف «بابلجلل ةريثك فيراعت تليق

 نبا نع يورم اذهو .لفسأ ىلإ قوف نم ندبلا رتسي يذلا ءادرلا وه :بابلجلا أ

 . امهنع هللا يضر - سابع

 :ةقنقملا كف

 اجلا

 .هريغ وأ ءاسك نم ةأرملا هب رتستت ام د

 اهطرم)و .784 ص .ج (ريثك نبا ريسفت» « 44٠ ص «8ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (”084)

 نوع» يفو .لاحرلا روص هيف يأ لحرم بوث :لاقي :لحَرُملاو . لحرملا اهؤاسك يأ (لحرملا
 , يباطخلا لاق امك طوطخ هيف يذلا وه (لحرملاو) :7/ص ١١1ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا

 .اههبشي ام وأ لحر ريواصت هيلع نأل «الحرم» يمس امنإ :ًاضيأ لاقو

 .[84 ةيآلا :بازحألا ةروس] (*190)

 «يسولآلا ريسفت» .ه 4" ص 4١١ج (يبطرقلا ريسفت» 55-2850 ص .*ج «يرشخمزلا ريسفت» )1941١”"(

 .”؟ج .يثألا نبال «ةياهنلا» .١4؟ص ءالج ,ناخ قيدص فيلأت «نايبلا حتف» « 88ص ءككج

 . 589ص
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 .ءادرلا نودو رامخلا نم عسوأ بوث -ه

 :نازالا كف

 , .اهبايث قوف ةأرملا هسبلت بوث لك -ز

 .رامخلاو صيمقلا قوف ةأرملا اهب لمتشت يتلا ةءالملا - ح

 :بابلجلا ىنعم يف حجارلا 9-2

 : «نهبيبالج نم نهيلع نيندُي» : ىلاعت هلوق هريسفت يف يكلاملا يبرعلا نبا لاق

 , ”"3؟59:ندبلا

 سبلي عساو ءاسك وهف «هفيرعت يف ليق امم بابلجلا فاصوأ صلختسن نأ نكميو

 .اهمدق ىلإ اهسأر نم اهندب يطغيو ةأرملا بايث قوف

 : يتآلا فيرعتلا هل راتخن نأ نكمي هفيرعت يف ليق امو فاصوألا هذه ءوض ىيفو

 نم اهندب عيمج اهب يطغتو ءاهبايث قوف اهسبلتف ةأرملا اهب لمتشت يتلا ةءالملا هنأ |

 سابل يف ةعئاش تناك يتلا «ةءابعلا» هبشي فيرعتلا اذهب بابلجلاو . .اهمدق ىلإ اهسأر

 : بابلجلا ةيآ ريسفت - 84

 يبنلا اهيأ اي» : ىلاعت هلوق يهو بابلجلا ةيآ ىنعم يف ةبراقتم ًالاوقأ نورسفملا لاق

 نفرعُي نأ ىندأ كلذ .نهبيبالج نم نهيلع نيندي نينمؤملا ءاسنو كتانبو كجاوزأل لق

 صخي الو رئارحلا تاملسملا صخي بيبالجلا ءاندإ نإ :اولاقو .* . . .َنيِذؤي الف

 قح يف ًاًماع «بيبالجلا ءاندإ» لعج يسلدنألا نايح ابأ رسفملا هيقفلا نأ الإ .ءامإلا

 .هحجرن ام وهو ""7مزح نبا هحجر يذلا وه ريسفتلا اذهو «ءامإلاو رئارحلا

 .18174ص .ج (يكلاملا يبرعلا نبا ريسفت» (91949)

 . 7-7١719ص اج (ىلحملا» ("198)

 د ”353752



 ةيآلا ريسفت يف نورسفملا هلاق امو نايح يبأ ريسفت نم راتخملا اذه ىلع ءانبو

 رمأيو «نينمؤملا تاهمأ تاميركلا هجاوزأ رمأي نأ ِيِك هيبن ىلاعت هللا رمأ :لوقن ةميركلا

 «نهبيبالج نم نهيلع نينديإ» نأ نهجئاوح ءاضقل نجّرَح اذإ «ةفاك نينمؤملا ءاسنو هتانب

 «كلذإ» .نهبايث قوف نم نهسوؤرو نهماسجأ نيطغيف نهبيبالج نم نيخري نأ : يأ

 نفرعُي نأ ىلوأو برقأ :يأ .ىندأ» اهب رتستلاو بيبالجلا ءاندإ نم ركذ ام : يأ

 اهتيب نم تجرخ اذإ ةأرملا نأل ؛ ءوسلاب قوسفلا لهأ نهل ضرعتي الف ةفعلاب - نهرتستل

 اهنمو «ةيعرشلا ةيفيكلاب ةيمالسإلا بايثلا اهسبلب ماشتحالاو نوصلاو رتستلا ةياغ يف يهو

 الو اهيلإ لوصولاب نوعمطي الو ءوسب اهولاني نأ ءوسلاو داسفلا لهأ ؤرجي مل «بابلجلا

 اهيف نوعمطي قاَّسُفلا نإف يعرشلا سابللاب ةرتستملا ريغ ةجّربتملا فالخب ءاهب ٍدوشرحتي

 .9"1اهيلإ لوصولاب مهسفنأ نوُنمُيو
 :بابلجلا سبل ىلإ ةردابملا ةملسملاب نأشلا

 #« نهبيبالج نم نهيلع نيندي» :تلزن امل :تلاق ةملس مأ نع دواد وبأ جرخأ

 ىلع ام تهّبش .215*ةيسكألا نم نابرغلا نهسوؤر ىلع نأك راصنالا ءاسن تعبت

 بجي اذكهو .اهنول داوس ةهج نم نابرغلاب بيبالج اهنذختا يتلا ةيسكألا نم نهسوؤر

 هرماوأ ذيفنت ىلإ ةردابملاو .هللا ةعاط ىلإ ةعراسملا :نيح لك يف ةملسملا رمأ نوكي نأ

 . بابلجلا سبل اهنمو

 :تيبلا نم جورخلا دنع بابلجلا سبل 0

 اذه يف اهنأل ءاهتجاح ءاضقل اهتيب نم ةأرملا جورخ دنع ةداع باباجلا سبل نوكي

 مهيفو سانلل قيرط وه امنإو ءاهل ًاصاخ ًاقيرط سيل قيرطلا نألو ,سانلل زربت جورخلا
 لاق اذهبو .بابلجلا ةسبال ةرتستم اهتيب نم جورخلا اهيلع نيعتيف .حلاطلاو حلاصلا

 لاقف .ةميركلا ةيآلا هذه ددصب «هريسفت» يف يبطرقلا مامإلا لوق كلذ نم ؛نورسفملا

 جورخلا ندرأ اذإ نهيلع بيبالجلا ءاخرإب نهرمأي نأ ِِلي هلوسر هللا رمأ» :- هللا همحر

 «بطق ديس ريسفت» .48١4-0ص ١27ج (يسولآلا ريسفت» « 7١ ص 78ج (يزارلا ريسفت» )١1944"(

 . 1 7”ص كج

 .١هة؟ص ١١2ج (دواذ ي يبأ ننس حرش دوبعملا لوعر )1١96"(

 و



 عورشم ببسل نهتويب نم نجرخ اذإ بابلجلا نسبلي كلذكو 6«. . . نهجئاوح ىلإ
 انرمأ» :تلاق ةيطع مأ نع فيرشلا ثيدحلا يف ءاج دقف «نيديعلا ةالص نهروضح لثم

 نكلو ,رودخلا تاوذو .ضّيُحلاو .قتاوعلا جرخن نأ ىحضألاو رطفلا يف لك هللا لوسر
 انادحإ : هللا لوسر اي :تلق .نيملسملا ةوعدو ريخلا ندهشيو ةالصلا نلزتعي ضّيخحلا

 .©75ياهبابلج نم اهتخأ اهسبلتل :لاق ,بابلج اهل نوكي ال

 :تيبلا يف بابلجلا سبل 5

 سبلي هنإف , يعرش ببسل تيبلا نم جورخلا دنع ةداع نوكي بابلجلا سبل ناك اذإو
 وأ اهجوز اهتيب يف اهيلع لخد ول امك هسبلل ةجاح تدجو اذإ ًاضيأ تيبلا يف بابلجلا

 يف اهنم يبنجألاك عرشلا مكح يف وهو هنم وأ اهنم بيرق هعمو اهمراحم يوذ نم دحأ

 ةجوزلا مع نبا لثمو «جوزلا وخأ (ومحلا) لثم .هل اهتنيز ءادبإ قح يفو اهيلإ رظنلا قح
 اهنأك بابلجلاب ةرتستم سلجت نأ .مهعم سولجلا ىلإ تجاتحا وأ تدارأ اذإ اهيلعف

 دنع بابلجلا سابل بوجو يف ةلعلا نأل تركذ امك مكحلا ناك امنإو .تيبلا نم ةجراخ

 نم اهنم رهظ ام الإ .مهل اهتنيز ءادبإ مدعو بناجألا نم اهرتست وه تيبلا نم اهجورخ
 ةلعلا تدجو ءاهنم مرحم وأ اهجوز عم اهتيب ىلإ يبنجألا لخد اذإف ,نيفكلاو هجولا

 رظنلا نم مهل لحي ال ام ىلع مهنيعأ عقت الثل ؛كلذ اهمزليف ,باجحلا سبلو رتستلل

 . يبنجألل هؤادبإ اهل لحي ال ام اهندب نم يدبت الئلو ءاهيلإ

 . 348 ص 14ج «يبطرقلا ريسفت» (”145)

 لوسرلا ثيداحأ نم لوصألل عماجلا جاتلا» : يئاسنلاو يذمرتلاو دواد وبأو ملسمو يراخبلا هاور (؟199)

 : يتأي ام ةحفصلا سفن يف ثيدحلا ظافلأ ضعب يناعم نايب يف ءاج دقو .١٠3ص 31ج للك

 ةغلابلا ةباشلا يهو قتاع عمج (قتاوعلا) . ثراحلا تنب ةبيسن اهمسا ةيراصنأ ةملسم (ةيطع مأ)
 تيب يف اهثكم لاط اذإ (ًاسناع) ىمستو . ةمدخلا نم اهقتعل ًاقتاع تيمس , غولبلا تبراق يتلا وأ

 ريخلا ندهشيو) .رتسلا وهو ردخ عمج (رودخلا)و . ضئاح عمج (ضّيُحلاو) .اهغولب دعب اهلهأ
 ةعامج ىلع هللا هلزني يذلا ميظعلا ريخلا نهلمشيو ظعولاو ةدابعلا ندهشي يأ (نيملسملا ةوعدو

 اهبابلج نم مالسإلا يف اهتخأ نم ريعتست يأ (اهبابلج نم اهتخأ اهسبلتل) .(ديعلا يف نيملسملا
 .ديعلا يف ةالصلل ةعامجلل جرختو

- 73:25 



 ثكلاثلا عرفلا

 ليوارسلا

 :ةغللا يف ليوارسلا ىنعم - 7654

 عمجلاو .ثنؤيو ركذي ءامهنيب امو نيتبكرلاو ةرسلا يطغي سابل ليوارسلا
 , 0154تاليوارس

 :ليوارسلا ةأرملا سبل 9 ثيداحألا - 764غ

 - هنع هللا يضر  ةريره يبأ نع ينطقرادلا هجرخأ يذلا فيرشلا ثيدحلا يف ءاج

 «هخيرات» يف مكاحلا هاورو «ءاسنلا نم تالورستملا هللا محر» :لاق هلك يبنلا نأ

 ءءاسنلا نم تالورستملا هللا محر :هحرش يف ءاجو ."152«ناميإلا بعش» يف يقهيبلاو

 رتس ىلع ظفاحم ةدكؤم نس نهل وهف ءرتسلا دصقب ليوارسلا نسبلي يتاللا :يأ

 . 2" ”نكمأ ام نهتاروع

 يف يقهيبلاو ءرازبلاو .يليقعلاو ,«لماكلا» يف يدع نبا هجرخأ ثيدح يفو

 دنع خلك هللا لوسر دنع ًادعاق تنك» :لاق  هنع هللا يضر - يلع نع ًالوطم «بدألا»

 ةأرملا تطقسف ةدهو يف رامحلا دي توهف رامح ىلع ةأرما ترمف ءريطم موي يف عيقبلا

 رفغا مهللا :لاقف .ةلورستم اهنإ هللا لوسر اي :اولاقف ههجوب للك يبنلا اهنع ضرعأف

 اونضحو «مكبايث رتسأ نم اهنإف تاليوارسلا اوذختا سانلا اهيأ اي ما نم كالورستملل

 .©7(نجرخ اذإ مكءاسن اهب

 : بحتسمو زئاج ليوارسلا ةأرملا سبل 26

 زئاج رمأ ليوارسلاب ىمسي ام ةأرملا سبل نأ فرعي اهانركذ يتلا ثيداحألا نم

 . 17١ ص ٠ ١ج (طيسولا مجعملا» ("194)

 .1414714 ثيدحلا مقرو ه0 ص ١2ج « يطويسلل «ريغصلا عماجلا» (8199)

 .؛75ص 24ج , يوانملل «ريغصلا عماجلا حرشب ريدقلا ضيف» ةضيما

 . 07"73ص .زيزعلا دبع دمحم روتكدلل «ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةنيزلاو سابللا» باتك نم ًاللقن (1 ٠"

 - "96ه



 نأآل ؛اهانركذ يتلا ةفيرشلا ثيداحألا كلذ ىلع لدت امك .ًاعرش بحتسيو لب ءًاعرش
 بابحتساب رعشي اذهو «ءاسنلا نم تاالورستملا هللا محر» : هلع يبنلا لوق اهدحأ يف

 امب ةأرملا رتسو ءاهل ًارتس هسبل يف نأل ؛ءاسنلا لبق نم ليوارسلا سبل ىلإ هبدنو عرشلا

 .ةعيرشلا دصاقم نم سابل نم هسبلت

 :سابللا دوصقم اهل ققحي ليوارسلا ةأرملا سبل -5

 ليوارسلا سبلو اهل عورشملا وحنلا ىلع اهرتس ةأرملا سابلب دوصقملا نإ :انلق

 .- هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش اذه ىلإ هبن دقو .دوصقملا اذه قيقحت ىلع نيعي

 سيل اذه نإ مث . . .ليذلا تاليوط ًابايث نسبلي نك ِكك هدهع ىلع ءاسنلا نإف» :لاق ذإ

 ,""''*9«هدوصقملل هاف اذه ناكل « ليوارس ةأرملا تسبل ولف ءرتسلل ًانيعتم

 عبارلا عرفلا

 ةأرملا بوث لوط

 :ءاليخ هبوث رج نم ىلإ هللا رظني ال 1

 يضر  رمع نبا نع «- امهنع هللا يضر  رمع نبا هاور يذلا فيرشلا ثيدحلا يف

 .©9""2(عاليخ هبوث رج نم ىلإ هللا رظني ال» :لاق هِي هللا لوسر نأ  امهنع هللا

 : هسبال ةلفغ ببسي بوثلا رج 2-64

 هله تيم لحي هديك نأل (ىقرسبف هدعبةسبال ةلزغ قم قار دك توقلا رو

 يضر  هيبأ نع هللا دبع نب ملاس نع ,يراخبلا مامإلا ثيدح يف ءاج امك «ةلفغلا

 لاقف . ةمايقلا موي هيلإ هللا رظني مل ءاليخ هبوث ٌرج نم» :لاق لكي يبنلا نع .- هنع هللا

 نأ الإ يخرتسي يرازإ يقِش دحأ نإ :هللا لوسر اي :- هْنع هللا يضر  قيدصلا ركب وبأ

 ١. 8ص 277ج «ةيميت نبا مالسإلا خيشل «ىواتفلا عومجم» (05)

 اهنظي ةليضف نع أشنيو .ربكتلا : ءاليخلاو ,.757ص ١٠٠ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ("70)

 . ضرألا هجو ىلع هرج بوثلا رجب دوصقملاو . هسفن ىف ناسنإلا

- ”552- 



 رجح نبأ لاق .""9«ءاليخ هعنصي نمم تسل :هلك يبنلا لاقف .هنم كلذ دهاعتأ

 ناكف ركب يبأ مسج ةفاحن 2 ببس ناكو :ثيدحلا اذهل هحرش يف ينالقسعلا

 اذإف «هرايتخا ريغب هريغ وأ يشمب كرحت اذإ لحني هدش ناكف ءهنع لفغ اذإ هرازإ يحرتسي

 .""*هٌدش يخرتسي ناك املك هنأل ؛ يخرتسي ال هل ًادهعتم هيلع ًاظفاحم ناك

 : هتلاطإ ببسب بوثلا رج 24

 ىلإ لصيو «نيبعكلا زواجتي ىتح بوثلا ةلاطإ نم ىتأتي دق بوشلا رج نأ امك
 يراخبلا جرخأ دقف .هنع يهنم اذهو هلك كلذ ًادمعتم ىشم اذإ هبحاص هرجيف «ضرألا

 يفف رازإلا نم نيبعكلا لفسأ ام» :لاق لَك يبنلا نع  هنع هللا يضر  ةريره يبأ نع
 , 75 ينانلا

 : هيلع داز ام ميرحتو هب حومسملا ملسملا بوث لوط 82

 يهنلا ءاج دقف ءروظحم ءاليخلا نم هرج نإ ثيحو .هتلاطإ يضتقي بوثلا رج نإ
 يبنلا نأ يردخلا ديعس يبأ نع دواد وبأ هجرخأ يذلا ثيدحلا يف ءاج دقف .هتلاطإ نع

 «نيبعكلا نيبو هنيب اميف حانج ال وأ جرح الو ,قاسلا فصن ىلإ ملسملا ةرزأ» :لاق كي

 .©؟*”«هيلإ هللا رظني مل ًارطب هرازإ رج نم .رانلا يف وهف نيبعكلا نم لفسأ ناك ام

 ةئيهلا هذهو .هقاس فصن ىلإ لصي ملسملا رازإ نأ فيرشلا ثيدحلا اذهب دوصقملاو

 نيبعكلا ىلإ هبوث وأ هرازإ لاطأ اذإ هيلع جرح ال نكلو ,ةيضرملا يه هرازتا نم ةلاحلا وأ
 مارح وهف نيبعكلا نم لفسأ ناك ام نأ ملعيلف امهزواجت نإف : اهم را و

 :نيهجو ىلع لوأتي (رانلا يف) هلوق : يباطخلا لاق ءرانلا ىلإ هريصم ناك كلذلو

 : (امهيناث) .هلعف ىلع هل ةبوقع رانلا يف هبحاص مدق نم نيبعكلا نود ام نأ :(امهدحأ)

 «8ج (هنئسال يف يئاسنلا هاورو 275 ؛ص 2030ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص)» (*705)

 .185١ص

 .؟70هص ٠ ١ ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص) (17205)

 28ج «هننس» يف يئاسنلا هاورو 2.7 55ص ١٠2ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (*005)

 .1617ص

 . 1١-197 ه76ص 211ج «دواذا ي ىبأ نئس» ةهوفقف]

- ”3737- 



 بوسحمو دودعم هنأ ىنعم ىلع ,رانلا يف هلعف يذلا لغو كل هرم نا فانت نوكي نأ

 . ”""رانلا لهأ لاعفأ نم

 فصن ىلإ هبوث وأ ملسملا رازإ نوكي نأ بحتسملا نإف :ةصالخلاو 0

 مارح وهف نيبعكلا نم لفسأ ناك امو «نيبعكلا ىلإ هتحت ام ةهارك الب زئاجلاو .قاسلا

 : هرجو بوثلا ةلاطإ ميرحت نم ةأرملا ءانشتسا - هه“

 هيلإ هللا رظني مل ءاليخ هبوث ٌرج نم» :فيرشلا ثيدحلا يف ةدراولا (نم) ةملك نإ
 يبنلا جوز ةملس مأ هتمهف ام اذهو .ءاسنلاو لاجرلا لمشت (نم) ةملكلا هذه (ةمايقلا موي

 لابسإ ىلإ نهجايتحال «ٌَنهبايث لويذ ءاسنلا رج مكح نع تلأسف ثيدحلا اذه نم ِةكي
 ةلأسم يف نهمكحج نأ ِهكك يبنلا اهل نيبف ءاهيمدق رتس اهيف امب ةروعلا رتس لجأ نم نهبايث
 يذلا رمع نبا ثيدح يف كلذ ءاج امك ,©"'لاجرلا مكح نع جراخ هرجو بوثلا ةلاطإ

 موي هيلإ هللا رظني مل ءاليخ هبوث رج نم» : لك هللا لوسر لاق» :هيفو ,.يذمرتلا هجرخأ

 :تلاقف .ًاربش نيخري :لاق ؟نهلويذب ءاسنلا عنصي فيكف :ةملس مأ تلاقف .ةمايقلا
 ىور نأ دعب يذمرتلا لاق .«هيلع ندري ال ًاعارذ هنيخريف :لاق . نهمادقآ فشكنت نذإ

 رتسأ هنأل ؛رازإلا رج يف ءاسنلل ةصخر هيفو . حيحص نسح ثيدح اذه :ثيدحلا اذه

 , "١1ه

 :ةأرملا بوث لوط رادقم - 66

 اهل هب حومسملا لوطلا وه امف .«بوثلا ةلاطإ ميرحت نم ةانثتسم ةأرملا تناك اذإو

 ؟بابحتسالا هجو ىلع وأ ةحابإلا هجو ىلع اهبوث يف

 هجرخأو ةقباسلا ةرقفلا يف هانركذ يذلا يذمرتلا ثيدح يف هدجن كلذ ىلع باوجلا

 .67١ص .١١1ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعر» ("708)

 .759ص .١٠ج  ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» هيضقحلا

 , ١854 ص 24ج (هنلسإ يف يئاسنلا هاورو 25١ 07/-05١5ص هج (يذمرتلا عماج)» ةضففللا
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 فشكتي نذإ :ةملصرمأ تلاقأ ارد يخرت :لاق ؟هللا لوسر اي ةأرملاف : (هلابسإ مذ يأ)

 ءاهقاس فصن نم ًاربش اهبوث نم لسرت ةأرملاف .""7«هيلع ديزي ال عارذف :لاق .اهنع

 نأ ِهكك يبنلا اهل نذأ دقف اهيمدق رتسل يفكي ال دق لوطلا نم رادقملا اذه نأ ثيحو

 نم ًءادتبا عارذ رادقم اهبوث نم ليطت : يأ .عارذ رادقم - لسرت وأ يخرت يأ - لدست

 ,69011كلذ ىلع ديون لو: «قاسلا فئطت

 ذلِكَ هللا لوسر نمي :لاق رمع نبا نع دواد وبأ هجرخأ رخآ ثيدح يفو -2 4

 نلسري نكف ءاربش نهدازف هندزتسا مث اربش - بوثلا ليذ  ليذلا يف نينمؤملا تاهمأل

 , 655ًاعارذ نهل عرذنف انيلإ

 :ةأرملاو لجرلا بوث لوط يف ةصالخلا - ههه

 نأ وهو بابحتسا لاح :نيلاح لاجرلل نأ لصاحلاو : ينالقسعلا رجح نبا لاق

 .نيبعكلا ىلإ وهو زاوج لاحو .قاسلا فصن ىلع رازإلاب رصتقي

 ردقب لاجرلل زئاج وه ام ىلع ديزي وهو بابحتسا لاح :نيلاح ءاسنلل كلذكو
 نأ «طسوألا» يف يناربطلا هجرخأ ام ليصفتلا اذه ديؤيو . عارذ ردقب زاوج لاحو .ربشلا

 : ظفلب ىلعي وبأ هجرخأو .ةأرملا ليذ اذه :لاقو ءاربش اهبقع نم ةمطافل رّبش هاك يبنلا

 .©"'9ماذه ىلع ندزت ال :لاقو «نيريش وأ ًاربش اهليذ نم ربش»

 : لجرلاو ةأرملا مك - "6

 ىف ةأرملاف طارفإ نود اليلق هعيسوتو اهعباصأ سوؤر نود ةأرملا مك ريصقت نسحي

 0 رثكأ وأ هعباصأ سوؤر ىلإ لجرلا مك ليوطت نسحي ثيح لجرلا فالخ اذه

 ) )”01١ص 11ج «دواد يبأ ننسو ١١6 .

 . 17ا/-175ص 11ج «دوادا ي م نوعر» (51)

 يرابلا حتف» يف ءاج امك لدتعملا ديلا ربشب ناربش وه عارذلاو ,107ا/ص .١1ج «دواد يبأ نئنس» ("11)

 . ؟94ص :١1ج ؛ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرشب

 )94 )"9١154ص .١٠3ج .ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» 5 .
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 ةكرحلا ةفخ اهعنمي الو درب الو ٌرحب ديلا ىذأتت الف ؛طارفإ ريغ نم لادتعاب هعيسوتو
 فقل 33 لاو

 يناثلا بلطملا

 ًاعساو سابللا نوكي نأ

 :روظحم ةأرملل قيضلا سابللا - ”6هما/

 ةنئقلل اهتم يفاسألا قالا نع ةارجلا ناني تجشم :نيلتلا" سانبللا ىننوفرعلا

 زربيو ةأرملا ندب فصي هنأل .,ضرغلا اذه ققحي ال قيضلا سابللا نأ كش الو .داسفلاو

 ءاج هلك اذه لجأ نمو .داسفلا عوقوو «ةوهشلا كيرحتو .ةنتفلا نم ًاعنام الو ,بناجألا

 ال ىتح ًاضافضف ًاعساو نوكي نأ هيف طرتشاف ةأرملل قيضلا سابللا نع مرا ىونلا

 .نيرظانلل هزربي الو همجح ددحي الو اهندب نم ًائيش فصي

 :ًافيثك ناك ولو روظحم قيضلا سابللا - 64

 :لاق ءديز نب ةماسأ نع هللا همحر  دمحأ مامإلا هاور يذلا ثيدحلا يف ءاج

 «يتأرما اهتوسكف «يبلكلا ةيحد هل ىدهأ امم تناك «ةفيثك ةيطبق لي هللا لوسر يناسك»

 ,( 1 (اهماظع مجح فصت نأ فاخأ ينإف «ةلالغ اهتحت لعجت نأ اهرُم

4 

 هللا لوسر يتا» :لاق هنأ يبلكلا ةفيلخ نب ةيحد نع دواد وبأ ثيدحلا اذه ىورو

 طعأو .ًاصيمق امهدحأ عطقاف نيعدص اهعدصا :لاقف «ةيطبق اهنم يناطعأف يطاَبقب لكي

 . ١189 ص ١1ج «ةلبانحلا هقف يف عانقلا فاشك» ةففنا

 (ةيطبق) ىنعمو 21117 0115ص 17ج .يناكوشلل «راطوألا لين» يف ءاج امك دمحأ مامإلا هاور (با/5١)

 (ةلالغ) ىنعمو ءاهنوعنصي مهنأل .رصم يف طبقلا ىلإ بوسنم سابل :رسكت دقو فاقلا مضب

 بايثلا) ب مويلا ىمسي ام هبشي وهف ندبلا سميو بوثلا تحت سبلي راعش «نيغلا رسكب
 . (ةيلخادلا

 د



 , 1"0"«اهفصي

 دري مل امنيب «ةفيثك اهنأب ةيطبقلا فصو هيف دمحأ مامإلا هاور يذلا لوألا ثيدحلاف

 هذه نأل ؛ةقيقر ال ةفيثك تناك ةيطبقلا نأ يل ودبيو .دواد يبأ ةياور يف فصولا اذه

 اضيأو .ةلوبقم ةقثلا نم ةدايزلاو ءدمحأ مامإلا ةياور يف تدرو «ةفيثك» ةملك يهو ةدايزلا

 فاخأ ينإف» :لاقف «ةيطبقلا هذه نم هيشخ يذلا روذحملاب هيف حرص دق لَك يبنلا نإف

 فصت اهنوك ةيطبقلا هذه نم روذحملا نأ يف حيرص صن اذهف «اهماظع مجح فصت نأ

 ىنعمو .ةقيقرلا بايثلا يف نأشلا وه امك هنول فشكت اهنأ ال ,هئاضعأو مسجلا مجح

 اذإ لاقي الو .ةقيقر ال ةفيثك اهنأ نيثيدحلا يف ةدراولا (ةيطبقلا) يف حجارلا نإف كلذ

 ؟ةلالغلا ةدئاف امف : ةنيخث يأ ةفيثك ةيطبقلا تناك

 بوثلا نأل ؛اهئاضعأ وأ اهماظع مجح فصو وهو روذحملا كلذ عفد وه باوجلاو

 ءانثنالاو ةنويللا هتعيبط نم ناك اذإ اقيض ناك اذإ انيخث ناك ولو وضعلا مجح فصي دق

 هلك اذهو .©""خوجلاب ىمسي امو ةيريرحلا بايثلا ضعبك .وضعلا ىلع وأ ندبلا ىلع

 دسجلا مجح فصو نم عنمت ال ةلاحلا هذه يف هتفاثك نأل ؛انلق امك اقيض بوثلا ناك اذإ

 .ًاقيض ماد ام هئاضعأ وأ

 :فيثكلا قيضلا سابللا يف ءاهقفلا لاوقأ 86 - 

 دسجلاب ةقصتلم ةقيض بايث يطابقلا :- ىلاعت هللا همحر  يكلاملا دشر نبا لاق

 نسحتسي ام يدبتو «هنساحم فصتو «هتفاحن نم اهسبال مسج ةناخث يدبتف ءاهقيضل

 لوقل ًالاثتما ءاسنلا اهسبلت نأ  هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع ىهنف «نسحتسي ال امم
 :- ىلاعت هللا همحر كلام لاقو ه«اهنم رهظ ام لإ نهتنيز نيدبُي الو» : لجو زع هللا
 نإو :لاق « يطابقلا سبل نع ءاسنلا ىهن  هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع نأ ينغلب

 . نيفصن اهعطقا يأ (نيعدص اهعدصا) ىلعمو ,174١ص ١« ١ج «دواد يبأ نئسرب ("*:515)

 «ينابلألا نيدلا رصان دمحم ذاتسألا فيلأت «ةئسلاو باتكلا يف ةملسملا ةأرملا باجح» (*”010)

 ص١6١".

 سف



 نم فصيف .هتحت ام فصي بايثلا نم قيضلا نأل ؛2"فصت اهنإف فشت ال تناك

 ,©55كلُذ ريغو اهييدثو اهفاتكأ ةأرملا

 :اهعيسوتو مامكألا قييضت 2-9

 الف ءهسفن بوثلا قييضت هلمشي ال ةأرملا مك قييضت نأ انه ظحالي نأ يغبنيو اذه

 نأل ءهسفن بوثلا سكع هقييضت ال هعيسوت ةأرملا مك يف روظحملا نأل ؛ًاروظحم نوكي
 اذإ ءاهطبإ ىتحو لب «عارذلا اهنم فشكنا امبر اهدي ةأرملا تعفرو اعساو ناك اذإ مكلا
 موزلو مكلا نيب قرفلا اذه ىلإ جاحلا نبا هّبن دقو ءرخآ بوث بوثلا اذه تحت نكي مل

 :- ىلاعت هللا همحر  لاقف «هقييضت مدعو هعيسوت موزلو هسفن بوشلا نيبو .هقييضت

 .مكلا رصق عم اهنثدحأ يتلا مامكألا عيسوت نم نهعنمي نأ -رمألا يلو هيلع بجيو»
 , 9"2كلذ ريغو اهدوهنو اهناكعأ ترهظ اهدي تعفر اذإ اهنإف

 ثلاثلا بلطملا

 فافش ريغ افيثك سابللا نوكي نأ

 :روظحم فافشلا سابللا ١

 لوسر لاق :لاق  هنع هللا يضر  ةريره يبأ نع «هحيحص» يف ملسم مامإلا جرخأ

 اهب نوبرضي رقبلا بانذأك طايس مهعم موق :امهرأ مل رانلا لهأ نم نافنص» : لكك هللا

 ال ,ةلئاملا تخبلا ةمنسأك نهسوؤر تالئام تاليمم تايراع تايساك ءاسنو .2سانلا

 ."”""9«اذكو اذك ةريسم نم دجويل اهحير نإو اهحير ندجيالو ةنجلا نلخدي

 نول فصيو فشي ام سبل ميرحت ىلع ةرهاظ ةلالد فيرشلا ثيدحلا اذه لديو

 . 7380 ص .١ج .جاحلا نبال «لخدملا» (9714)

 . 74ص ء١ج «جاحلا نبال «لخدملا» (*719)

 .نمسلا نم نطبلا يف يذلا يطلا :اهناكعأو .777ص .١ج «جاحلا نبال «لخدملا» (9770)

 . ةيناسارخلا لبإلا يه :تخبلاو ١١94-211١ ص 14ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (”071)
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 . ”""9رانلا لهأ نم سابللا اذه لثم نسبلت ىئاللا ءاسنلا تناك اذهلو «ةأرملا ندب

 :(«تايراع تايساك» : ِهِلكَي هلوق ىنعم 5

 تايساك» : هلي هلوق ةقباسلا ةرقفلا ىف هانركذو ملسم هجرخأ يذلا ثيدحلا ىف ءاج

 ضعبلا فشكتو اهندب ضعب رتست نهنم ةدحاولا نإ» :كلذ ىنعم يف اولاق دقو «تايراع

 ."””2«اهندب نول فصي ًاقيقر ًابوث سبلت :نورخآ لاقو . هوحنو اهلامجل ًاراهظإ ءرخآلا

 نم نسبلي يتاوللا ءاسنلا هِي دارأ» :- ىلاعت هللا همحر  ربلا دبع نبا لاقو - 5607

 , 0559(ةقيق !|

 : لك هلوق رّسُف دقو :- ىلاعت هللا همحر - ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو -4

 لثم «ةيراع ةقيقحلا يف يهو .ةيساك يهف .اهرتسي ال ام يستكت نأب «تايراع تايساك»

 عيطاقت يدبي يذلا قيضلا بوثلا سبلت وأ ءاهترشب فصي يذلا قيقرلا بوثلا يستكت نم
 مجح الو اهمسج يدبي الف اهرتسي ام ةأرملا ةوسك امنإو .اهدعاسو اهتزيجع لثم اهقلخ

 .6*ءأعساو افيثك هنوكل اهئاضعأ

 نسبلي يتاوللا ءاسنلا نهنأ :«تايراع تايساك» ىنعم يف لاقي نأ نكميو 6

 نفشكيو نهنادبأ ضعب نرتسي نهنأ وأ .نهنادبأ نول فصتو اهتحت امع فشت ةقيقر ًابايث
 فصت ةريصق قاقر بايثب نهنادبأ ضعب نيطغي :نيرمألا نيب نعمجي وأ .رخآلا ضعبلا
 نم ىرخأ ءازجأ نكرتيو .ًاضيأ نهئاضعأ مجح رهظتو لب «نهنادبأ نم اهتحت ام نول
 انتقو يف دَماشُملا وه امك .ًاقيقر ناك ولو ءيش يأ اهيلع سيل ًالصأ ةفوشكم نهنادبأ

 هشتام دقت كلو اهنالو نعي طقت ةعيرع وطاب ةقيقر ناب ءازملا قنات ذإ هدماخللا
 امبرو ءردصلاو نيعارذلاو ةبقرلا لثم اهندب نم رخآلا ضعبلا فشكتو .همجح رهظتو

 .7١١ص «.؟7ج .يناكوشلل «راطوألا لين» (”070)

 1١١٠١. ص 5١2ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص)» ةهضففم)]

 . ه5"ص «ينابلألا نيدلا رصان دمحم ذاتسألل «ةنسلاو باتكلا يف ةملسملا ةأرملا باجح» (”074)

 5 ١؛"5ص 2 717ج (ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجملا (3"؟1ه)

 كريو



 لاق امك نهف «نيتبكرلا قوف نم ًائيش امبرو «نيقاسلا فشككت امك .نيدهنلا نم
 .ناعتسملا هللاو ,ةقيقحلا يف تايراع .مسالاب تايساك نهف «تايراع تايساكو» 2

 . هللاب الإ ةوق الو لوح الو

 :(تاليمم تاللئام» : ِهِِللَي هلوق ىنعم 965

 تالئام» :ًاضيأ نهنأب تايراعلا تايساكلا فصو .فانركذ يذلا ثيدحلا ىفو
1 55 00 

 نهريغ نملعي : يأ «تاليممو ,.هظفح نهمزلي امو .هللا ةعاط نع تالئام : يأ (تالاليمم

 , 9"""2نهفاتكأل تالليمم «تارتخبتم نيشمي يأ تالئام : ليقو . مومذملا نهلعف

 :«تخبلا ةمنسأك نهسوؤر» : لك هلوق ىنعم - 017

 نهسوؤر ريصت ىتح اهوحن وأ ةباصع وأ ةمامع فلب اهنمظعيو نهسوؤر نربكي : يأ
 مويلا ءاسن عضو يف نوكي دقو .""”ةيناسارخلا لبإلا ةمنسأك : يأ .تخبلا ةمنسأك

 .تخبلا ةمنسأك نهسوؤر رّيصي ام «ةكورابلا» ب فرعي ام نهسوؤر ىلع

 : ةوبنلا تازجعم نم ملسم مامإلا ثيدح 2-4

 : يوونلا مامإلا هيف لاق « 5540م ةقباسلا ةرقفلا ىف ه هانركذ يذلا ملسم مامإلا ثيدح

 يف اذهو : (تلق) , 9""2نادوجوم امهو نافنصلا ناذه عقو دقف .ةوبنلا تازجعم نم هنإ

 ,راهنلا ةعبار يف سمشلاك ءانئامز يف لج ةوبنلا ة هرجعم اهنإ ؟اننامز يف فيكف هنامز

 .ناعتسملا هللاو «راصبألا يلوأ اي اوربتعاف

 :قاقرلا بايثلا يف رخآ ثيدح 2-8

 ىلع تلخد ركب يبأ تنب ءامسأ نأ»  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع دواد وبأ جرخأ

 ةأرملا نإ : ءامسأ اي : لاقو هلي هللا لوسر اهنع ضرعأف «قاقر بايث اهيلعو هلك هللا لوسر

 . "17ص 24ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (5715)

 .17١1ص اج هراطوألا لين» 1١٠١. ص .4ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (1717) 1

 .7(2؟9١651 ةرقفلا رظنا (*؟14)

 .١١1ص .14ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» ("1714)
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 ههجو ىلإ راشأو ءاذهو اذه الإ اهنم ىري نأ اهل حلصي مل ضيحملا تغلب اذإ
 , 257هيفكو

 نول نم اهتحت ام فصت اهتقرل تناك ءامسأ بايث نأ ثيدحلا اذه نم رهاظلاو

 اهل حلصي مل ضيحملا تغلب اذإ» : ِهِلكك هلوق مث لَك يبنلا اهنع ضرعأ اذهلو ,ندبلا

 ثيحب ةقيقر تناك اهبايث ْنأ ىلع لدي «هيفكو ههجو ىلإ راشأو ءاذهو اذه الإ اهنم ىرُي نأ

 اهندب نم هؤادبإ زوجي ال ام تدبأ اهنأكف ءاهبايث تحت ام ةيؤر نم اهيلإ رظانلا عنمت ال

 . ةقيقرلا بايثلا اهسبلب

 عبارلا بلطملا

 ةرهش سابل ةأرملا سابل نوكي ال نأ

 : ةرهشلا سابلب دوصقملا

 ' هرهشي ىتح ةعنش يف ءيشلا روهظ روهشلا :«ةياهنلا» يف ريثألا نبا لاق

 ةفلاخمل سانلا نيب رهتشي بوث هنأ ةرهشلا سابلب دارملا : يناكوشلا لاقو .77""2سانلا

 بجعلاب بوثلا بحاص مهيلع لاتخيو مهراصبأ هيلإ سانلا عفريف .مهبايث ناولأل هنول

 سانلا ةسبلأ نع هسبال هب زيمتي ام وه ةرهشلا سابل نإ لوقن نأ نكميو ,©”"”"ربكتلاو

 مهيلع لاتخيو «هيلإ مهراظنأو سانلا هابتنا بلجي ثيحب «ةئيهب وأ «لكشب وأ «نولب

 :روظحم ةرهشلا سابل - ١/65

 . لجرلا ىلع روظحم وه امك ةأرملا ىلع روظحم هتركذ يذلا ىنعملاب ةرهشلا سابلو

 سبل نم» : هيي يبنلا نع  امهنع هللا يضر - رمع نبا نع (هننس)» يف دواد وبأ جرخأ دقف

 يبأل ىرخأ ةياور يفو «هرانلا هيف بهلت مث .هلئم ًابوث ةمايقلا موي هللا هسبلأ ةرهش بوث

 .١15ص 11ج «دواد يبأ نئس» ("770)

 .هش ١ هص 27ج .ريثألا نبال (ةياهنلا» ةضفوقلل

 . ١١"ص 37ج «يناكوشلل «راطوألا لين» (”377)

 ل "96ه



 ,©(ةلذم بوث هللا هسبلأ» :دواد

 هللا هسبلُي ءسانلا ىلع رخفيو هب ّرعيل ايندلا يف ةرهش بوث سبل نم نأ : ىنعملاو
 مث «لمعلا سنج نم ةبوقعلاو .هل ةبوقع مهنيب هراقتحاو هتّلذمب رهتشي ًابوث ةمايقلا موي
 لدي ثيدحلاو .ةمايقلا موي هايإ هللا هسبلأ يذلا بوثلا اذه يف رانلا لعتشت : يأ بهلت

 .""9ةرهشلا بوث سبل ميرحت ىلع

 :ةرهشلا بوث يف رخآ ثيدح - 7

 هللا هسبلأ ءايندلا يف ةرهش بوث سبل نم» :ظفلب ثيدحلا اذه هجام نبا جرخأو

 بوث سبل نم» : هجام نبال ىرخأ ةياور يفو ىأران هيف بهلأ مث .ةمايقلا موي ةلذم بوث
 , "0" (هعضو ىتم هعضي ىتح هنع هللا ضرعأ .ةرهش

 :سيسخلاو سيفنلا سابللاب ةرهشلا نوكت - 7617/7

 «ةتسافتو هاكر نمانلا "نسانلا نع قيمعملا» ىتانللا نميقت نبل صك هل ةرهعلاو

 فلاخي ام سبل ول امك هصخرو هتءادرو سابللا سيسخ سبلب لصحت دقو «هنمث عافتراو

 دهزلا هيف اودقتعيو هسابل نم اوبجعتيف سانلا هأريل ؛ءارقفلا نم سانلا سوبلم

 ."؟9حالصلاو

 وهو بايثلا نم ةرهشلا هركتو» :- ىلاعت هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 نوهركي اوناك فلسلا نإف .ةداعلا نع جراخلا ضفخنملاو .ةداعلا نع جراخلا عفرتملا

 بوث هللا هسبلأ ةرهش بوث سبل نم» :ثيدحلا يفو .ضفخنملاو عفرتملا :نيترهشلا

 . © ""اهطاسوأ رومألا رايخو «ةلذم

 .77-77ص ١١1ج «دواد يبأ نئنسو (337)

 . 7١١"ص 37ج «راطوألا لين» ءا/"ص ١1ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» ("775)

 .9١١"صسص ٠» 7ج (هجام نبا ننسو (6*777)

 .الا ص ١١1ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» ,.١1١”ص 7١ج «يناكوشلل «راطوألا لين» ("75)

 . 8"1ص 277ج «ةيميت نبا مالسإلا خيشل «ىواتفلا عومجم» (”780)

 كير



 : نيعم ير ىلع ماودلاب ةرهشلا - "هال#

 «ةنيعم ةئيه وأ نيعم يزب مازتلالا وأ نيعم عون سبل ىلع ماودلاب ةرهشلا لصحت دقو

 نبال «داعملا داز» يف ءاج .سانلا نيب كلذب راهتشالل دمعتو دصق نع كلذب ديقتلاو

 ,فوص رازإو ,فوص نم ةّبج هيلعو «نيريس نب دمحم ىلع تلصلا لد :ميقلا

 ةفوسلا نولي امارقا نأ هلا لاقرب يرق قيس نك ز [دشاقم منزيك قامو
 ناتكلا سبل دق ِهْكَك يبنلا نأ مهتأ ال نم ينثدح دقو «ميرم نب ىسيع هسبل دق :نولوقيو

 . عبتت نأ قحأ لَك دمحم انيبن ةنسو .نطقلاو فوصلاو

 ًامئاد فوصلا سبل نأ نوري ًاماوقأ نأ لاق امب نيريس نبا دوصقمو :ميقلا نبا لاق

 نم ًادحاو ًايز نورحتي كلّذكو «هريغ نم مهسفنأ نوعنميو هنورحتيف هريغ نم لضفأ

 الإ ركنملا سيلو .ًاركنم اهنع جورخلا نوري تائيهو ًاعاضوأو ًاموسر نورحتيو سبالملا

 يده يف باوصلاو :ميقلا نبا لاق مث .اهنع جورخلا كرتو ءاهيلع ةظفاحملاو اهب ديقتلا
 نطقلا نمو «ةرات فوصلا نم سابللا نم رسيتي ام سبلي ناك دقف سابللا يف ِهلك يبنلا

 لا . .ةرات ناتكلا نمو ءةرات

 ؟ًلعف اهلوصح وأ ةرهشلا دصقب سبللا روظحملا له هه

 لصحت ملولو ةرهشلا دصقب سابللا صخشلا سبل ًاعرش عونمملا له :انه لأسنو

 ؟ةرهشلا دصقي مل نإو هسبلب ًالعف ةرهشلا لوصح ًاعرش روظحملاو عونمملا مأ «ةرهشلا

 الف «سانلا يف راهتشالا دصقب سبللا ناك اذإو» : يناكوشلل «راطوألا لين» يف ءاج

 رودي ميرحتلا نأل ؛فلاخملاو سانلا سوبلمل قفاوملاو ءاهعيضوو بايثلا عيفر نيب قرف

 . (عقاولا قباطي مل نإو .دصتقلا ربتعملاو راهتشالا عم

 :نيتلاح نيب قرفن نأ ةرهشلا سابل يأ :ةلأسملا هذه يف يدنع حجارلاو

 : يأ «ةرهشلا هسبلب ادصاق سابللا ةأرما وأ الجر صخشلا سبلي نأ :ىلوألا ةلاحلا
 ءاوسو «هسيلب ةرهشلا هدصقل مرحم لعف اذهو هيلإ راظنألا تفلو هب راهتشالا

 .""ص :.١ج «ميقلا نبال «دابعلا ريخ يده يف داعملا داز» ("78)

 ل 7/



 لعجي ال نأب هدصق ححصي نأ هيلعو «لصحت مل مأ اهل هدصق عم ةرهشلا تلصح

 :داتعملا نسبللاو رقسلل امتإو ةرهشلل هس

 ةرهشلا سابللا اذهب هل لصحت نكلو «ةرهشلا دصقب ال سابللا سبلي نأ :ةيناثلا ةلاحلا

 سبليو هعزنيف اذه هسبل نع علقي نأ هيلع ةلاحلا هذه يفف .سانلا نيب راهتشالاو

 ملعلا عم رودي مثإلا نأل ؛ةرهشلا هسبلب دصقي مل هنأل مثأي ال .معن .هريغ

 مل امك ,ةرهش سابل اذه هسابل نأ ملعي ناك ام وهو .هل دصقلاو ًاعرش روظحملاب

 نأ هيلع .ةرهشلا تلصحو ملع نأ دعب نكلو هب هل راهتشالا لوصح هسبلب دصقي

 .تلق امك هريغ سبليو هعزني نأب هنع علقي

 :هنم نسحلا يف ةيغرلاو سابللاب ةرهشلا 5

 ةبغرلا نيبو ءروظحم اذهو سابللاب ةرهشلا بلط نيب قيرفتلا يرورضلا نمو اذه
 ةرهشلا هيف بغر ام دصقي مل ماد ام روظحم ريغ حابم اذهو بايثلا نم نسحلا يف

 نم عنص ام الو «هتئيه الو .هنول ةهج نم ال ةرهشلا ىلإ وعدي ام هيف سيلو «راهتشالاو

 لاق :لاق دوعسم نبا نع فيرشلا ثيدحلا يف ءاج .هيلع ماودلا ةهج نم الو ءهتدام

 نإ :لجر لاقف .ربك نم ةرذ لاقثم هبلق يف ناك نم ةنجلا لخدي ال» : لك هللا لوسر

 «لامجلا بحي ليمج هللا نإ :هلللي لاق .ًانسح هلعنو ءاتسح هبوث نوكي نأ بحي لجرلا

 . ©"9«سانلا صمغو ٌّقحلا ٌرطَب ٌرْبكلا

 ًاراهظإ بايثلا ليمج سبل نم» :- ىلاعت هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 .©"؛”(ًاروجأم ناك هللا ةعاط ىلع ةناعتسا وأ ءهللا ةمعنل

 :هب راهتشالاو سابللاب عضاوتلا - 80/1

 نأ كرت نم» :لاق هنأ هلك هللا لوسر نع ءهيبأ نع .ينهجلا ذاعم نب لهس نع

 «سانلا صمغ)» : ىنعمو .١٠١١ص 237ج « يناكوشلل «راطوألا لين» رظنا «ملسمو دمحأ هاور ةففرخل

 ١8-1١95 ١ ص 3 51ج «ةيميت نبال (ىواتفلا عومجم» ةرفت]
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 سوؤر ىلع لجو زع هللا هاعد ,لجو زع هلل اعضاوت هيلع ردقي وهو بايثلا حلاص سّبلي

 .©”"؛9يذمرتلاو دمحأ هاور «ءاش نهتيأ ناميإلا للح يف هريخي ىتح قئالخلا

 وهزلاو ءاليخلا نع هدعبي هنم عينصلا اذه نإف .لجو زع هلل ًاعضاوت بايثلا نم دئاز
 .6؟(5ةرهشلل سابللا رّيخت نعو ءربكتلاو ع

 اعضاوت بايثلا نم عيفرلا سبل كرت نمو» :- هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 للح نم هوسكيو كلذ ىلع هبيثي هللا نإف ءاقلطم كرتلل ًامازتلا الو ًالخب ال هلل
 , 2"؟؛5(ةماركلا

 : ةرهشلا سابلو ةأرملا 74

 ةريشلا وويصسلا 5: فيش شابلا نوكر ال نأ: ةازملا سماق طورشت نتا نإ انت
 عوضوملا اذه يف هانلق ام عيمجو .عوضوملاب ةقالع هل امم كلذ ريغو .ققحتت هب امو

 ىلإ لجرلا ةجاح نم ربكأو دشأ ةجاحب ةأرملا نإ لب لجرلا لمشي امك ةأرملا لمشي
 نأ اهيلعف «سابل نم هسبلت اميف راهتشالاو ةرهشلا نع داعتبالل ؛ هتاعارم يغبنت ام ةاعارم

 ةفافك ريغ اعمار هندي اناس ناك نإو ةرهش نابل اهسانلا نوكرنالا نأ :نلع نورد

 وأ ءاهبابلج وأ ءاهسابل ىلإ راظنألاو هابتنالا بلجي ام لك نع داعتبالا اهعسو ام دعتبتف

 .اهسابل هب نيْرُيو ىّشوُي اموأ ءاهنم عونصملا ةداملا وأ «ةئيهلا وأ ,نوللا ةهج نم اهرامخ
 يدنع نأ ملعا مث» :«يناعملا حور» هريسفت يف  ىلاعت هللا همحر  يسولآلا مامإلا لاق

 نهبايث قوف اننامز يف ءاسنلا تافرتم رثكأ هسبلي ام ءاهئادبإ نع يهنملا ةنيزلاب قحلي امم

 نم هيفو .ناولأ ةدع يذ ريرح نم جوسنم ءاطغ وهو ؛«نهتويب نم نجرخ اذإ هب نرتستيو
 نم نهل مهوحنو نهجاوزأ نيكمت نأ ىرأو .نويعلا رهبي ام ةيضفلا وأ ةيبهذلا شوقنلا

 ىولبلا تّمع دقو «ةريغلا ةلق نم بناجألا نيب هب نهيشمو كلذب جورخلا

 .١١؟ص .؟ج .يناكوشلل «راطوألا لين» (*741)

 ١١. 7ص «.؟ج «يناكوشلل «راطوألا لين» (*555)

 . 8"1ص .3717ج «ةيميت نبال «ىواتفلا عومجم» (”374)
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 , 049(. . .كلذب

 نهبايث قوف هنسبلي نك يذلا ءاطغلا كلذ نع  ىلاعت هللا همحر  يسولآلا هلاق امو

 رهبي» :لاق امك هنأل ؛ديكأت لكب ةرهشلا سابل نم هرابتعا نكمي ءاهركذ يتلا ةنيزلا هذهب

 اذهل هنسبلي نك نهنأ نظلا ربكأو «نهيلإو هيلإ راظنألاو هابتنالا بلجي يلاتلابو «نويعلا

 .رتسلل سيلو هب راهتشالاو ةرهشلل : يأ ضرغلا

 نعلخ دق نهنم ردانلا ليلقلا الإ اننامز يف ءاسنلا نأ انه ركذأ نأ عقاولا نايب نمو اذه

 يه يتلاو (ةءابعلا) يأ (ةءالملا) نعلخ امك ,نهبايث قوف هنسبلي نك يذلا ءاطغلا كلذ

 نعلخ .شوقن الو هيف ةنيز ال دوسأ يداع شامق نم عنصت تناك يتلاو .بابلجلا هبشت
 . هللاب الإ ةوق الو لوح الو .هئافخإو هرتسب عرشلا رمأ ام نهئاضعأ نم نيدبأو .كلذ

 سماخلا بلطملا

 لجرلا سابلب ًاهيبش اهسابل نوكي ال نأ
 : هبشتلا نع يهنلا يف ثيداحألا 6 - 

 لاجرلاب ءاسنلا هبشت ءهبشتلا نع يهنلا يف كي يبنلا نع كيذاتخأ ةلمكح تدزو

 هذه ضعب ركذنو سابللا يف ًاحيرص ءاج اهضعبو ءمومعلا هجوب ءاسنلاب لاجرلا هبشتو

 : ثيداحألا

 :لاق  امهنع هللا يضر - سابع نبا نع (هحيحص» يف يراخبلا مامإلا جرخأ : ًالوأ

 ءاسنلا نم تاهبشتملاو .ءاسنلاب لاجرلا نم نيهبشتملا هيلي هللا لوسر نعل»

 ىلع تاهبشتملا ميدقتب دواد وبأ ًاضيأ ثيدحلا اذه جرخأو . ”":*(لاجرلاب

 , 05459 يهبشتملا

 .55١ص .18ج (يسولآلا ريسفت» ("7544)

 .7737ص ١1ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (”74)

 ىنعم يف ريثألا نبال (ةياهنلا» يف ءاج .777”ص :.١٠1ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (7745)

 يف لاجرلاب نهبشتي يتاللا ينعي .ءاسنلا نم تالجرتملا ينعي هنأ : ١73"ص 7١ج (تالجرتملا)

 هبشتملا وه ثنخملاو ,«ةلجرتملا» ىنعمب «ءاسنلا نم ةلجرلا ينعي» ةياور ينو مهتائيهو مهيز

 . ءاسنلاب

-”59٠ 



 0 دوس دلع 0 نعل» :لاق 00 نبا نع يراخبلا م جرخأو :أب

 ل

 «ةأرملا ةسْبل سبلي لجرلا كي هللا لوسر نعل» :لاق ةريره يبأ نع دواد وبأ جرخأ :ًاثلاث

 . "":2(لجرلا ةسبل سبلت ةأرملاو

 سبلت ةأرما نإ :- اهنع هللا يضر  ةشئاعل ليق» :لاق ةكيلم يبأ نع دواد وبأ جرخأ :ًاعبار

 .«ءاسنلا نم ةلجَرلا لي هللا لوسر نعل :تلاقف .لعنلا

 : ثيداحألا هذه يف هبشتلاب دارملا

 رهاظ :ينالقسعلا رجح نبا هنع لقني اميف ةرمج يبأ نب دمحم وبأ خيشلا لاق :ًالوأ

 دارملا نأ ىرخألا ةلدألا نم فرع نكل «ءيش لك يف هبشتلا نع رجزلا ظفللا

 رومأ يف هبشتلا ال .ىرخألا تاكرحلاو تافصلا ضعبو يزلا يف هبشتلاب

 , ”"؟؛؟)ريخلا

 نم تاهبشتملاو «ءاسنلاب لاجرلا نم نيهبشتملا هلي هللا لوسر نعل» : لَك هلوق يف : ايناث

 سابللا يف ءاسنلاب هبشتلا لاجرلل زوجي ال : ىنعملا : يربطلا لاق «لاجرلاب ءاسنلا

 ,©77*:سسكعلا الو ءءاسنلاب نضتخت ىتلا ةئيزلاو

 يف ءاسنلاب لاجرلا نم هّبشت ْنَم :ثيدحلا اذه يف نعللاب دارملا :نيتلا نبا لاق :ًاثلاث

 .©*0كلّذك لاجرلاب ءاسنلا نم هبشت نمو «يزلا

 ءاسنلاو لاجرلا نيب هنع يهنملا هبشتلاب دوصقملا :ىنالقسعلا رجح نبا لاقو :ًاعبار

 .19ا/-55١ص ١11ج (دواد يبأ نئس» (*741)

 . ةلجرتملا يأ «ةلُجّرلا» ىنعمو .16١ا/ص «١31ج «دواد يبأ نئس» ("744)

 . 77ص .١٠ج ؛ينالقسعلا رجح نبال «يراخبلا حيحص حرش» ("744)

 . 77ص .١٠3ج «ينالقسعلا رجح نبال (يراخبلا حيحص حرش» (77200)

 . ”77ص .١٠ج ؛ينالقسعلا رجح نبال «(يراخبلا .حيحص حرش» (*751)
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 .©*9يشملاو مالكلاو ةنيزلاو سابللاب هبشتلا

 :روظحم سابللاب هبشتلا +

 صتخي يذلا هسابل لثم سبلت نأب سابللا نم هب صتخي اميف لجرلاب ةأرملا هّبشتو
 ثيدحلا يف ًاحيرص اذه نع يهنلا ءاج دقو ءسكعلا اذكو مارح ةداع لاجرلا هسبلب

 لوسر نعل» :لاق سابع نبا نع وهو , يهنلا اذه لثم يف هانركذو دواد وبأ هجرخأ يذلا

 نأ ةأرملا ىلع مرحيف .«لجرلا ةسبل سبلت ةأرملاو «ةأرملا ةسبل سبلي لجرلا ِةِلي هللا

 . ام سبلي نأ لجرلا ىلع مرحي اذكو .هسبلب وه صتخي اميف لجرلا هسبلي ام لثم سبلت

 .هسبلب ةأرملا صتخت

 لاجرلاو لاجرلاب ءاسنلا هّبشتو» :- ىلاعت هللا همحر ينالقسعلا رجح نبا لاق

 , 0« اقافتا مارح راتخم ٍدصاق نم ءاسنلاب

 :روظحملا هبشتلا نم ربتعيال ام-

 يبأ نب دمحم وبأ خيشلا هلاق ءًامومذم ربتعي ال ريخلا رومأ يف هبشتلا نإو اذه

 هبشتلا امأف» :ريثألا نبال «ةياهنلا» يف ءاج «يأرلاو ملعلا يف هبشتلا كلّذكو .©"*9ةرمج

 يأرلا يف لاجرلاب تهّبُش اذإ ةّلُجَر) ةأرما لاقيو ءدومحمف يأرلاو ملعلا يف
 , "2 (ةفرعملاو

 برف ءدلب لك ةداع فالتخاب فلتختف سابللا ةئيه امأف» : ينالقسعلا رجح نبا لاقو

 . "77ص .١٠ج «ينالقسعلا رجح نبال «يراخبلا حيحص حرش» (”085)

 ."177ص .١٠ج «ينالقسعلل (يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» ("؟07)

 . 77ص .9ج «ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» ("104)

 .7١7ص .7ج «ريثألا نبال (ةياهنلا» (*؟هه)
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 باجتحالاب ءاسنلا زاتمي نكل .سبللا يف مهلاجر نم مهئاسن يز قرتفي ال موق

 , 2” 9(راتتسالاو

 ؟لجرلاب هبشت ليوارسلا ةأرملا سبل له هم

 هيف بيغرتلاب ةنسلا تدرو لب «ليوارسلا سبل ةأرملل زوجي :قبس اميف انركذ

 سبلت تناك ةأرملا نأب ملعي نأ بجي نكلو «ةأرملا ةروعل رتسلا نم هيف امل هبابحتساو
 .رضاحلا انتقو يف لجرلا هسبلي امك (لاورسلا) ةأرملا تسبل اذإف ءاهبايث تحت لاورسلا

 فصتو ةقيض ةداع لجرلا تاليوارس نأل ؛زوجي ال اذهف ًابابلج وأ ًابايث هقوف سبلت نأ نود

 افيثك ًاعساو لاورسلا تلعج ول نكلو .لجرلا سابلب ًاهبشت اذه اهسبل نوكيف .هءاضعأ

 هقوف سبلت ملو «قارعلا يلامش يف داركألا لاورسك فصي الو فشي الو اهيبعك ىلإ لصي

 لاجرلل ءاسنلا هبشت رظح يف لخدي ال اذه نإ :لاقي نأ نكميف ءاهندب ترتسو ءًابايث
 اهسبلي يتلا تاليوارسلا هذه لثم مهؤاسن سبلي نأ موقلا ةداع ناك اذإ «سابللاب

 . مهلاجر

 : هبشتلا ميرحت ةمكح -2-64

 اهكسمت يف ةأرملا لامك نأ .سكعلابو لاجرلاب ءاسنلا هبشت ميرحت ةمكح نأ ودبيو

 هب تصتخا امو ءاهرتسيو اهنوصيو اهصخيل اهل هللا هعرش سابل نم هب تصتخا ام يف

 امب همازتلا يف لجرلا لامك نأو .ةنيزلا نم اهل بسانمو قئال وه امم كلذ عباوت نم
 اذه عباوت نم ربتعي امو .هل هللا هعرش يذلا وحنلا ىلع سابللا نم هب صتخا

 سابل نم اهل هللا هعرشو هب تّصتخا ام جراخ يف اهسفن ةأرملا ماحقإف .صاصتخالا

 اهسنج تانب دنع ةيضرم ريصت الف ءاهلامك تامزلتسمو ءاهتعيبط ىلع جورخ وه ءهريغو

 عيضتف .لاجرلا نم الو ءاسنلا نم ال لوبقم ريغ رهظمب رهظت اهنأل ؛لاجرلا دنع الو

 قحلت نأ اهنكمي ال تقولا سفن يفو زاتمتو هب صتخت ام تدقف دق اهنأل ؛اهتيصخش

 طيسب ببسل .مهسابلب اههبشتب مهتيصخش ىوتسمب الو مهتلزنمب ريصت نأ الو لاجرلاب

 نم ناكف .ريبكلا عايضلا وه اذهو .مهسابل تسبل نإو ءًالجر ريصت نأ ليحتسي :وه

 .3737ص .١٠3ج ؛ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» (*76)
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 ةأرملاب هبشتلا نع لجرلا ىهن امك لجرلاب هبشتلا نع اهاهن نأب ميكحلا عراشلا ةمحر

 . حيحصلا اهباصن يف رومألل ًاعضوو اهتيصخشو هتيصخشل ًاظافح ءهريغو سابللا يف

 :نيملسملا ريغب هبشتلا - 5608#

 يهن .ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةريبكلا لوصألا نم نأ انه ركذن نأ ركذلاب ريدجلا نمو

 لصتي امو مهسابلو مهتاداع يف ءرفكلا لهأب هّبشتلا ءاسنلاو مهنم لاجرلا ًامومع نيملسملا

 فلاخم وه امم نوحبقتسي وأ نونسحتسي امب ةهباشملا ىلإ ةهباشملا هذه رجت الثل «مهب

 ىلإ رجتف .تاداعو سابل نم ةيرهاظلا رومألا هذه يف ةهباشملا قمعتت لقو .عرشلل

 نم خالسنالا ىلإ يدؤي دق ميظع مئإ اذه يفو «ةلطاب دئاقع نم مهدنع ام ناسحتسا

 . مالسإلا

 هبشتت نأ ةملسملل زوجي ال اذه ىلعو .مهب هبشتلا نع عراشلا ىهن هلك اذهلو

 اميف هبشتلا اذه ناك اذإ .ملسملا ريغ لجرلاب هبشتلا نع ًالضف .ةملسملا ريغ ةأرملاب
 سابللا يف مهئايزأ ضعب لثم .ةملسملا ةأرملا نود ةملسملا ريغ ةأرملا هب صتخت

 عون نم نيملسملا ريغ دنع امب هبشتلا هل زوجي الف ملسملل ةبسنلاب لاقي كلذكو وحلو
 , 79"2ههلاجر هب صتخي يذلا سابللا

 باتك عجاري «رافكلا ةهباشم نم يهنلا : ميظعلا لصألا اذه ةفرعملو عوضوملا اذه يف عجاري (7372019)

 .«ميحجلا باحصأ ةفلاخم ميقتسملا طارصلا ءاضتقا» :ةيميت نبا مالسإلا خيش
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 نادر نسا

 :ديهمت - "همك

 ةنيز نع ملكتن الف .ءاسنلا ةنيز يه لصفلا اذه يف ثحبلاب اهلوانتن يتلا ةنيزلا

 ليبس ىلع الإ ةنيزلا عوضومب قلعتي امم لاجرلاب قلعتي ام قدأ ةملكب وأ .لاجرلا
 .لاجرلل ال ءاسنلل اهنأ ةنيزلا يف لصألا نأل ؛دارطتسالا

 ةمكحلاو ءاهتيعورشم ىدمو «.ةنيزلا فيرعت نايب مزلتسي ءاسنلل ةنيزلا نع مالكلاو
 وأ ءباضخ وأ .لحك وأ .يلح نم نيزتلا هب نوكي اًمع مالكلا مث ءاهتيعورشم نم

 ليجرت نم هب قلعتي امو اهرعش ةأرملا ةنيز عوضوم يف لخدي كلذك .بيط وأ .غابصأ
 دق امو نيبجاحلا قيقرت ةئيزلا عوضوم يف لخدي كلذكو .هتلازإو هريغب لصوو .ناهدأو
 نم ملكتت ريخأو مشو نم اهندب يف هلعفت دق امو «هريغو ٍرْشَو نم اهنانسأب ةأرملا هلعفت

 .ليمجتلا تايلمعو لامعأ قيرط نع رضاحلا تقولا يف ةنيزلا
 :ثحبلا جهنم - 1

 : ةيلاتلا ثحابملا ىلإ لصفلا اذه مسقن مدقت ام ىلع ءانبو

 .اهتيعورشم ةمكحو ةنيزلا فيرعت :لوألا ثحبملا

 . يلحلا : يناثلا ثحبملا

 .بيطلاو باضخلا :ثلاثلا ثحبملا

 .هب قلعتي امو رعشلا : عبارلا ثحبملا

 .رشولاو مشولا : سماخلا ثحبملا

 .رضاحلا تقولا يف ليمجتلا تايلمعو لامعأ :سداسلا ثحبملا
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 كدذلل ىرم)

 اهتيعو رشم ةمكحو ةنيزلا فيرعت

 :ةغللا يف ةنيزلا 4

 يهف هدب نيزتي ام. :ةنيزلاو ءةنسحو هلك انيز ةنيزي هتازؤ ويلا فال كالا
 ."*80هب نيزني ءيش لكل عماج مسا

 : يعرشلا حالطصالا يف ةنيزلا 68

 . "9 قْزّرلا نم تابّيطلاو هدابعل جرخأ يتلا هللا ةنيز مّرح نم لقط : ىلاعت لاق

 لّمجتُي ام لكو سابللا :ةميركلا ةيآلا يف ةنيزلاب دارملا : يسولآلاو يرشخمزلا لاق
 فلا

 :نالوق (ةنيزلا) ىنعم يف :يزارلا لاقو

 . ةروعلا رتسي يذلا سابللا :لوألا لوقلا

 لخديو «نييزتلا عاونأ عيمج ةنيزلا تحت لخديف «ةنيزلا عاونأ عيمج :يناثلا لوقلا

 مل . . .ةنيز كلذ لك نأل يلحلا عاونأو ءهوجولا عيمج نم ندبلا فيظنت اهتحت

 , 752ليلدلا هّصخ ام الإ هيف نوذأم حابم ةنيزلا عاونأ عيمجف :لاق

 5١. ؟ص . ١ج «طيسولا مجعملا» تل 7ص ؛ 7١1ج .روظنم نبال («برعلا ناسل» ("”"ه4)

 .[ا7؟ ةيآلا :فارعألا ةروس].("769)

 .١١١ص .8ج «يسولآلا ريسفت» .١١٠ص « 37ج («يرشخمزلا ريسفت» ("90)

 نص حج 244 ريسفتا) ( . 57ص «. 54١1ج («يزارلا ريسفت» (”551)
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 نم ناسنإلا هب نيزتي ام ةنيزلا :«نارقلا دصاقم يف نايبلا حتف» ريسفت يف ءاجو

 رهاوجلاو ءاهب نيزتلا نع يهنلا دري مل يتلا نداعملاك «ةحابملا ءايشألا نم هريغو سوبلم
 هلمتشت ام ةلمج نم وه لب هل هجو الو .ةصاخ سوبلملا : ةنيزلا : ليقو .اهوحنو

 : 06515جآلا

 : ةئيزلا ةيعو رشم 324

 ةجرد نع هجرخأو «ليلدلا هّصخ ام الإ اهعاونأ عيمجب ةحابم لصألا يف ةنيزلا
 هلامعتسا يف نوذأم حابم ةنيزلا عاونأ عيمج نإ :«يزارلا ريسفت» يف ءاج دقف .ةحابإلا

 , 7519 هنع ىهنو هعلم : يأ «ليلدلا هصخ ام الإ

 يف لخدم اهل يتلا ءايشألا نم ءىيشب 0 نم ىلع جرح الو :«نايبلا حتف) يفو

 .ةأرملاو لجرلا لمشت ةنيزلا يف ةحابإلا هذهو .9""2يعرش عنام اهنم عنمي ملو «ةنيزلا

 ةأرملاو . لجرك هبسانيو ةنيزلا نم هل حابم وه امب لجرلا : هل حابم وه امب امهنم لك نيزتيف

 .ةأرماك اهبسانيو ةنيز نم اهل حابي امب

  2-0١ةنيزلا ةحابإ ةمكح :

 هماكحأ لكف .ةرطفلا فلاخي طق ءيش هماكحأ يف سيلف «ةرطفلا نيد مالسإلا

 .تاعيرشتلا هذه يعدتست اهنإو لب ءاهبسانتو ةميلسلا ةرطفلا مئالت ءانثتسا الب هتاعيرشتو

 «ةليمج ودبت نأو ةليمج نوكت نأب ةعلوم ىثنأ لكف ءاهترطفل ةيبلت ةأرملل ةنيزلا ةحابإف
 يف ةبغرلا :وهو دحاو ةرطفلا يف اهساسأ نكلو رصع ىلإ رصع نم فلتخت ةنيزلاو

 اهمظني نكلو «ةيرطفلا ةبغرلا هذه مواقي ال مالسإلاو .هلامكتسا وأ لامجلا ليصحت

 ءاهجوز : يأ «ةايحلا كيرش وه دحاو لجر ىلإ اهب هاجتالا يف زولبتت اهلعجيو اهطبضيو

 .©هاوس دحأ علطي ال ام ىلع اهنم علطي

 ."١١ص .ج .ناخ نسح قيدصل «نآرقلا دصاقم يف نايبلا حتف» (”959)

 . "7ص .4١ج (يزارلا ريسفت» (”9)

 ."١١ص .ج .ناخ نسح قيدصل «نارقلا دصاقم يف نايبلا حتف» (”514)

 .160ص «.8١ج .بطق ديس موحرملل «نارقلا لالظ يفر ("76)
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 :ةجوزلل ةبحتسم ةنيزلا 5

 كلذ ىلع لذي ءاهتع بئاغلا نسيلو اهعم رضاحلا جوزلا تاذ ةأرملل ةبحتسم ةنيزلاو

 :تلاق  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع .دمحأ مامإلا هجرخأ يذلا فيرشلا ثيدحلا

 مأ ٌدهْشُمُأ :تلقف يلع تلخدف .هتكرتف بيطتتو بضخت نوعظم نب نامثع ةأرما تناك»

 هللا يضر  ةشئاع تلاق .ءاسنلا ديري الو ايندلا ديري ال نامثع ٌدهشُم :تلاقف ؟ٌبيعُم

 نامثع اي :هلك لاقف .نامثع يقلف ,كلذب هتربخأف لك هللا لوسر يلع لخدف : اهنع

 .")ءانب كلام ةوسأف :لاق هللا لوسر اي معن :لاق ؟هب نمؤن امب نمؤت

 :لوقلا اذه نم دارملاو .بئاغ مأ دهاش كجوزأ : يأ (بيغُم مأ دهشمأ) :اهلوقو

 هروضح عم رخا رمأل ناك نإو .كاذف جوزلا ةبيغ لجأل ناك نإ بيطلاو باضخلا كرت نأ

 راكنتساو اهل جوز ال نم مكح يف يهف ءاسنلاب هل ةجاح ال اهجوز نأ اهتربخأف ؟وه امف

 نيزتلا نهنم نسحي جاوزألا تاوذ نب رعشُي بيطلاو باضخلا كرت اهيلع ءةشئاع
 ."""بيطلاو باضخلاب :يأ .كلذب جاوزألل

 : ةجوزلل ةئيزلا بابحتسا ةمكح  ؟هو

 اهنأب هرعشتو ءاهجوز نيع يف ولحت نأ لجأل وه ةجوزلل ةنيزلا بابحتسا ةمكحو

 ةدوملا ماودو .نيجوزلا نيب ةبحملاو ةدوملا مودت هريغو هوحنو اذهبو .هل نيزتت اذهلو ةّبحُت

 ال مالسإلا دصاقمل ةمهافلا ةملسملاو .يمالسإلا عرشلا دصاقم نم امهنيب ةبحملاو

 .تيبلا يف هل نيزتلا كرتت نأ ال ,تيبلا يف اهجوزل نيزتت يهف دصقملا اذه نع لفغت
 تيبلا يف اهجوزل نيزتلا كرتت :ةلهاجلا ةجوزلا هلعفت امك .تيبلا نم تجرخ اذإ هلعفتو

 فشك ةصخرب تذخأ اذإ اميس ال بناجألل كلذ لعفت اهنأكف تبيطتو تنيزت تجرخ اذإف
 . نيديلاو هجولا

 : 98١ص كج « يناكوشلل (راطوألا لين» ةضفحف]

 . 1917-194ص :5ج «يناكوشلل «راطوألا لين» ("7519)
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 ىفالل) كمر
 30 ىلا

 : يللا فيرعت -4

 :ةيراجلا ىلع لكلاب اهتيردفارعلا قلص :انلخ اهل دج الخ هر واخ
 نم اهيف َنْوُلَحُيِ : ىلاعت لاق ءيّلَحلا اهسبلأ :ةيراجلا ىَّلح .هسبلتل اهل يلحلا ذختا

 غوصم نم هب نيزَتُي ام ٌيْلَحلا .يلَحلاِب تنيزت :ةيراجلا ىّلحت .«بهذ نم رواسأ
 نم هدعب نم ىسوم موق ذختاو» : ىلاعت لاق .ّيلُح عمجلاو «ةراجحلا وأ تايندعملا

 : ءاسنلل حابملا ةضفلاو بهذلا نم ٌىلُحلاب نيزتلا 6

 ىلع بهذلاو ريرحلا سابل مّرح» :لاق ِلكي هللا لوسر نأ يرعشألا ىسوم يبأ نع
 امي .٠ 8 يأ 4

 اذكو .هّيلح بهذلاب دارملاو :هحرش يف ءاجو . يذمرتلا هاور «مهئانإل لحاو يتمأ روكذ

 , "؟"؟)ووحنو ةضفلا نم متاخلاك لاجرلل ينثتسا ام الإ .ءاسنلاب صتخم ةضفلا يلح

 نم يلحلا لحب اولاق ءاملعلا نأ الإ ثيدحلا يف اهركذ دري مل نإو ةضفلاو - 5

 عيمجو ريرحلا سبل نهل حابيف ءاسنلا امأو» : يوونلا مامإلا لاق دقف «ةأرملل ةضفلا

 ,ةباشلاو .اهريغو ةجوزلا ءاوس ةضفلا نمو ةنم يلحلا رئاسو بمهذلا ميتاوخو هعاونأ

 يف ءاسنلا لبق نم ًالمعتسم ناك ةضفلا ّىلح نإ لب ,«©"""7«ةريقفلاو «ةينغلاو ءزوجعلاو

 .1594ص .١ج «طيسولا مجعملا» (*714)

 ءا١1ج «هنئس» يف دواد وبأ هجرخأو 47-2784 ص .هج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» (”519)

 .186١١ص 2 73ج (هننس) يف هجام نباو 203١ ا7ص

 .7؟ص «5١ج («يوونلا حرشب ملسم حيحص) )171217١(

 ا _



 :لاق  امهنع هللا يضر سابع نبا نع «يراخبلا حيحص» يف ءاج دقف كك يبنلا نمز

 .©2«اهباخسو اهصرخب قدصت ةأرملا تلعجف ؛ةقدصلاب

 :ةضفلاو بهذلا نم ءاسنلا يلح عاونأ - 7

 راوسلا لثم ؛هسبلب نهتداع ترج ام لك ةضفلاو بهذلا يلح نم ءاسنلل حابيو

 نهلجرأو نهيديأو نهقانعأ يفو نههوجو ىلع هنسبلي امو .متاخلاو «طْرقلاو .لاخّلخلاو
 وهف لاجرلا يلُح نم اههبشو ,ةقطنملاك هسبلب نهتداع رُجَت مل ام امأف .هريغو نهناذآو
 ” يفعل لع مرحم

 : 46 يبنلا نمز يف ءاسنلا يلح -4

 ىور دقو .يلحلا عاونأ فلتخم سبلي ِهلك يبنلا نمز يف ةباحصلا ءاسن تناك

 - امهنع هللا يضر سابع نبا نع «يراخبلا حيحص» يف ءاج ام هنمف ,ءكلذ نوثدحملا

 نهرمأف ءاسنلا ْهْكَك يبنلا ىتأف ,ةبطخلا لبق ىلصف هلك يبنلا عم نيديعلا تدهش» :لاق

 ةختف عمج - ءافلا حتفب  ختفلاو «لالب بوث يف ميتاوخلاو ختفلا نيقلي نلعجف .ةقدصلاب

 صوصف ال يتلا ميتاوخلا :ليقو .نيلجرلا عباصأ يف ءاسنلا اهسبلت يتلا ميتاوخلا يهو

 نب مساقلا نع يراخبلا ىور دقف .متاخلا سبل اهل حابيو .رابكلا ميتاوخلا :ليقو ءاهل

 ميتاوخ سبلتو رفصعملا سبلت اهنع هللا يضر  ةشئاع - هللاو - تيأر :لاق دمحم

 5 9"07”سهذلا

 ءاسنلا ٍكك يبنلا ىتأ مث . . .» :اهيفو «يراخبلا اهجرخأ سابع نبا نع ةياور يفو

 ءاننلا مضت« ىصرحلاو ةاهباشسو اهضرخب قديصت ةارملا :تلسجف :ءةفادتطلاب قه راف
 وأ ربنع نم ةدالق وه اهباخسو .ةضف وأ بهذ نم ةريغصلا ةقلحلا يه .ءارلا نوكسو

 هزرخ توصل ًاباخس يمسو ءزرخ هيف طيخ وه :ليقو ءزرخ هيف نوكي الو «هريغوأ لفنرق

 .30"١39ص ٠ ١ ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص)» (؟717)

 . 31/75 ص جو للا ص « 14ج «عومجملا» ١-2114 ص 23"ج (ينغملا» ("7177)

 . 540 ؛ص كج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص)» (37717)

 "هدو د



 يفو 9""”©2(نيسلاو داصلاب ظفلي) تاوصألا طالتخا وهو بخسلا نم ذوخأم ةكرحلا دنع

 «لالب هعمو ءاسنلا ىتأ مث ديعلا موي ىلص لي يبنلا نأ» ثيدحلا اذهل ىرخأ ةياور

 زوجي امم ةأرملا نذأ يف عضوي امم طرقلاو «اهطرق يقلت ةأرملا تلعجف .ةقدصلاب نهرمأف

 ءامسأل ةذالق تكله» :تلاق ةشئاع نع «يراخبلا حيحص» يفو ."""*2هب يلحتلا اهل

 , 250(. . .الاجر اهبلط يف قلك يبنلا ثعبف

 : يلحلا يف فرسلا 84

 ناك نإف ءرهاظ فرس هيف نكي مل اذإ كلذف ءاسنلل حيبأ يلح لك : ةيعفاشلا لاق
 وه نييقارعلا مظعم هب عطق يذلا (حيحصلا) :ناهجوف لاقثم اتئام هنزو لاخلخك

 :(يناثلا هجولا) . ةنيزلا حابت امنإو .ديق وه امنإو ةنيزب سيل هنأ ميرحتلا هجوو . ميرحتلا

 لاق .ليخالخلا نم ددع ذاختا هبشأف «حابملا سنج نم هنأ زاوجلا هجوو زئاج حابم هنأ

 دعب اهنم دحاولا سبلتل ةريثك ليخالخ ةأرملاو ةريثك ميتاوخ لجرلا ذختا ولو : يعفارلا

 .©9يوغبلا عطق هبو ,بهذملا ىلع زاج .دحاولا

 اوزاجأ ةيعفاشلاو ءًيلاغ هنمثو ًاريثك هنزو ناك نإو يلحلا زاوج حجارلاو
 نيبو ءاَذُه نيب قرفلا امف «دحاولا دعب اهنم دحاولا سبلتل ةأرملا اهذختت ليخالخلا دّدعت

 نزو ناك امبرو ؟ليخالخلا هذه نم لاخلخ نزو نم رثكأ هنزو دحاو لاخلخ ذاختا

 دييقت ديرأ اذإو .ريبك نزو يذ دحاو لاخلخ نزو نم رثكأ ةأرملا اهذختت ىتلا ليخالخلا

 ةداع نايرجو .لامعتسالا يف يراجلا فرعب ديقلا اذه نوكي دقف هر مالا يلحلا

 نإو احابم ناك يلحلا نم هلامعتسا يف ةداعلاو فرعلا ىرج امف «هلثمب يلحتلاب ءاسنلا

 . هيف فارسإلل زجي مل ريثكلا هنزول هلامعتساب ةداعلاو فرعلا رجي مل نإو «ًاريثك هنزو ناك

 :ةضفلاو بهذلا ريغب يلحتلا 0١

 ؤلؤللاو بهذلاب يلحتلاو» : مزح نبا لاق ,.ةضفلاو بهذلا ريغب يلحتلا زوجي

 8:٠". ص .١٠ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (*7174)

 . 1"9”١7ص ١٠3ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص) (17176)

 . 77٠0-311 ص .١٠ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (*519)

 . 737 4ص « 14ج (عومجملا» (” 11
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 طقف ةضفلا ةينآ الإ ًائيش صخن الو .ءاسنلاو لاجرلل ءيش لك يف لالح درمزلاو توقايلاو
 ضرألا يف ام مكل ّقلخإط :لوقي ىلاعت هللا نأل ؛ءاسنلاو لاجرلا ىلع مارح نهف

 ميرحت لجو زع لصي ملف «مكيلع مّرح ام مكل لّضف دقو» : ىلاعت لاقو :هًعيمج
 رخس يذلا وهو : لجو زع هللا لاق دقف ؤلؤللا امأو .لالح لهف كلذ يف ةضفلاب يلحتلا

 ,«هيف ٌرخاوم كلفلا ىرتو اهنوسبلت ةيلح هنم اوجرختستو .ًايرط ًامحل هنم اولكأتل رحبلا
 . ”""”«ءاسنللو لاجرلل لالح نارقلا صنب وهف ؤلؤللا الإ رحبلا نم جرخي الو

 : هوحنو ديدحلاب متختلا

 ديدحلا نم ةضفلاو بهذلا ىوس امب مدلل امأو» : يناساكلل «عئادبلا» يف ءاج

 , "50 (نانلا لهأ ي يز هنأل اني ءاسنلاو لاجرلل هوركمف رفصلاو ساحنلاو

 يف ءاج دقف ؛رظن لحم  ىلاعت هللا همحر  يناساكلا مامإلا هلاق ام نكلو 70

 يف ءاج دقف هباحصأ دح أ اهجوزي نأ نط يبنلا دارأ يتلا ة ةأرملا ةصق يف «يئاسنلا نئس)

 كل نكي مل نإ هللا لوسر اي :لاقف هباحصأ نم لجر ماقف . ..» :ةصقلا هذه ثيدح

 .ائيش تدجو ام هللاو ءال :لاقف ؟ءيش نم كدنع له 3 لاق 0 ةجاح اهب

 «ةهارك ديدحلا متاخ متخت يف ناك ولف .©"*”(ديدح نم ًامتاخ ولو سمتلا» : لي لاقف

 .هسامتلاب لجرلا ىلع هلك يبنلا راشأ امل

 . ءاسنللو لاجرلل يناساكلا هركذ امم هوحنو ديدحلا متاخ لامعتسا زاوج حجارلاف

 .45-417ص .١٠ج «ىلحملا» (”ا04)

 . «ًاعيمج ضرألا يف ام مكل قلخإل : ىلاعت هلوق يهو ةرقبلا ةروس يف 74 اهمقر ىلوألا ةيآلا

 مرح ام مكل لّصف دقوإل :ىلاعت هلوق يهو ماعنألا ةروس يف ١١9 اهمقر ةيناثلا ةيآلاو

 .4 . . . مكيلع
 .« . . .ٌرحبلا رّحس يذلا وهو# : ىلاعت هلق يهو لحنلا ةروس يف ١4 اهمقر ةثلاثلا ةيآلاو

 . #8"1ص فج . يناساكلل «عئادبلا» ("؟10/9)

 . 57ص 25ج (يئاسنلا نلكسو ("3580)

 ا



 تكتلاثل) ىم)

 :ديهمت 564

 :تيلطلاك لجرلل اهضعب حابي دقو ةأرملل ةنيزلا نم بيطلاو تاضخلاو لحكلا

 : يتالاك نيبلطم ىلإ ثحبملا اذه مسقن ةئيزلا نم عاونألا هذُه نع مالكللو

 . باضخلاو لحكلا :لوألا بلطملا

 .بيطلا : يناثلا بلطملا

 لوألا بلطملا

 تافغلاو لدعلا

 : لحكلا فيرعت 6

 اهلحك ايلكك .هب ىَفْسَتْسُي نيعلا يف عضو ام لحكلاو .هب لحتكُي ام :لْخُكلا

 نيعلا يف عضوي ادج معان قوحسم لحكلاف لاح لك ىلعو ,©"*ةلوحكم يهف الحك

 . اداوس اهيطعيف

 :باضخلا فيرعت -5

 تايم“ 1 حملا يفو . . هوحنو رمتكو ءانح نم هب بّضخُي اموهف : باضخلا امأ

 ريغ : ةنضخخو .ًابضخ هبضخي ءيشلا بضخو عانحلاب بضتخا :لاقيو هب بضتخي ام

 .١٠”ص 4١2ج «برعلا ناسل» ةضفيلا

 2 نواس



 مسالاو ,هبضخي فاحلاب هيف لجرتلا بضخ" :انجهريعا وأ ةريغنص وأ ةرمحب هئلول
 هنول ريع ام ّلكو .رعشلا ركذ ريغ نم ةأرملا تبضتخاو لجرلا بضتخا :لاقيو .باضخلا
 ,6149بيضخ ةأرماو «ٌبيضخ ٌففك :لاقي .ىثنألا كلذكو ,بيضخو بوضخم وهف

 ءيشلا نول هب ريغتيو هب غبصُي ام لك هنأب باضخلا فّرعُي نأ نكمي اذه ىلعو
 .امهريغ وأ ةرفص وأ ةرمخ ىلإ غوبصملا

 ؟حابم لحكلا له 2 /

 لحتكي ةلُحكُم لكي يبنلا دنع تناك» :لاق سابع نبا نع هجام نباو يذمرتلا جرخأ

 دمثإلا مكلاحكأ ٌريخ» :ِلك لاق :لاق ًاضيأ سابع نبا نعو «نيع لك يف ًاثالث اهنم
 .©5*5نعشلا تبنيو رصبلا ولجي

 نم» :لاق يك يبنلا نأ  هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع (هنئس» يف هجام نبأ جرخأو

 0 الف ال نمو «نسحأ دقف ٌلَعف نم .رتويلف لحتكا

 :ثيداحألا هذه ةلالد 7

 هتحابإ امأ .ءاسنلاو لاجرلل لحكلا لامعتسا ةحابإ ةفيرشلا ثيداحألا هذه نم مهفيو

 نألو ؛ةحابملا ةنيزلا عاونأ نم هنألف ءاسنلل امأو «ثيداحألا هذه نم رهاظف لاجرلل

 . ءاسنلاو لاجرلا لمشي مومع «رتويلف لحتكا نم» :هيفو ثلاثلا ثيدحلا

 : لحكلا ةحابإ ىف ءاهقفلا لاوقأ 8

 مارحإلا يف هتحابإ ىدم نع اوملكتو .ءاسنلاو لاجرلل لاحتكالا ةحابإ ءاهقفلا ررق

 مارحإلا يف دمثإلاب لحكلا» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج دقف «ةأرملاو لجرلل

 . 3141/9465 ص ١1ج «برعلا ناسل» ("7585)

 لحكلا وه دمثإلا 21١ هالص .7ج (ةجام نبا نئس) 4-١558 17ص هج (يذمرتلا عماج) ةضففتس]

 هدوجأو زاجحلا يف نوكي ةرمحلا ىلإ برضي دوسأ فورعم رجح وهو لحكلا رجح وه وأ ذوسألا

 . ناهفصأ نم هب ىتؤي

 .91١1ص اج «هجام نبا نئس» (”984)

56054 - 



 لحتكي :لاق هنأ رمع نبا نع يورو .ةئيز وه :دهاجم لاقو .«لجرلاو ةأرملل هوركم

 يأب يلحتكا :ةأرمال تلاق اهنأ ةشئاع نع يورو .بيط هيف سيل لحك لكب مرحملا

 انأو ينيع تيكتشا :تلاق ةشئاع نع ةسيمش تورو .دوسألاو دمثإلا ريغ تئش لحك

 مارحب سيل هنإ امأ ,دمثإلا ريغ تئش لحك يأب يلحتكا :تلاقف ةشئاع تلأسف ا

 هيف نكي مل ام ءهيف ةهارك الف دمثإلا ريغب لحكلا امأف .ههركن نحنف ةنيز هنكلو

 2740 (بيط

 ةمرحملا وأ مرحملا هبنتجي لهو مارحإلا يف لاحتكالا نع ةيعفاشلا ملكتو ٠

 لصحي ام نأل ؛لاجرلل هتهارك نم دشأ «دمثإلاب لاحتكالا ةمرحملل هركيو . . .» :اولاقف

 ,"00فالخ الب ةيدف الف ةأرما وأ لجر هب لحتكا نإف .لجرلا نم رثكأ ةنيزلا نم هب

 هلامعتسا هركي امنإو «ةأرملاو لجرلل هلامعتسا حابم لحكلا نأ مالكلا اذه نم حضاوو

 . ةمرحملا وأ مرحملل مارحإلا يف

 مهلوق نكلو "459 (لاجرلل هركيو ءاسنلل لحكلاب سأب الر : ةيكلاملا لاقو 5 "5 ١ ١

 ؛لوقلا اذه عفدت اهانركذ يتلا ثيداحألا نأل ؛حوجرم لوق لاجرلل لحكلا ةهاركب

 . ءاسنللو لاجرلل هتحابإ ىلع اهتلالدل

 :بيشلا رييغتل ,باضخلا 5

 ةفاحق يبأب يتأ» :لاق هللا دبع نب رباج نع (هحيحص» يف ملسم مامإلا عرش

 اورّيغ :لكي لاقف ءًاضايب ةُماَعٌتلاك هتيحلو هسأرو ةكم حتف موي - قيدصلا ركب يب 0
 :لاق هك يبنلا نأ ةريره يبأ نع ًاضيأ ملسم مامإلا جرخأو .«داوسلا اوبنتجاو ءيشب اذه

 .140"2(مهوفلاخف نوغبصي ال ىراصنلاو ديل نإ»

 لجرلل بيشلا باضخ بابحتسا انبهذمو :نيثيدحلا نيذهل هحرش يف يوونلا لاقو

 . 5707-7128 ص ."ج (ينغملا» (7:285)

 . 75١ ص .الج «عومجملا» (*785)

 .190ص ءكج .قاوملل «ليلكإلاو جاتلا» ةضفتف)

 ضايب هبش رمشلاو رهزلا ضيبأ تبن ةماغّتلاو ,04-80 ص 14ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (*144)

 .نامثع همسا ةفاحق وبأو .هب بيشلا

 مهمه



 ,هيزنت ةهارك هركي : ليقو ٠ حصألا ىلع داوسلاب هباضخ مرحيو «ةرمح وأ :رفصب ةأرملاو

 .©*50«داوسلا اوبنتجاو» : لك هلوقل مي ل 0

 :داوسلاب باضخلا -

 : ليقو « مرحي هنأو داوسلاب باضخلا يف يوونلا مامإلا لوق 5 ةقباسلا ةرقفلا يف انركذ

 نبال «يراخبلا حيحص ا يف ءاجو « ميرحتلاب لوقلا وه راتخاو هيزنت ةهارك هركي

 مهنمو ,داهجلا 0 كا ءاملعلا نم :داوسلاب باضخلا ددصب يتالفسلا ربح

 دقو . ميرحت ةهارك هن فا | يوونلا حنجو . هتهارك ىلوألا نأو ؛[فلظم هيف نمر نم

 «نسحلاو ءرماع نب ةبقعو .صاقو يبأ نب دعس مهنم فلسلا نم ةفئاط هيف نيف

 : هيفو رباج تي باجأو « مصاع ي ىبأ نبا هراتخاو «دحاو ريغو «ريرجو «نيسحلاو

 قح يف كلذ درطي الو ءاعشبتسم هسأر بيش راص نم قح يف اذه نإ «داوسلا هوبنج)

 هجولا ناك ذإ داوسلاب بضخن انك» :لاق باهش نبا نعوه هجرخأ ام هل دهشيو .دحأ لك

 ةأرملاو لجرلا نيب كلذ يف قّرف نم مهنمو .«هانكرت نانسألاو هجولا ضفن املف ًاديدج
 هوبنج) : هَ هلوق نم مصاع يي ىبأ نبا طبشتساو . يميلحلا هراتخاو لجرلا نود اهل اهل هزاجأف

 , "'"ههتداع نم ناك داوسلاب باضخلا نأ «داوسلا

 :داوسلاب باضخلا يف ميقلا نبا يأر 4

 نكي مل نإف «تحبلا ديوستلا نع يهن وه امنإ !.ةارسلاب تابفحلا نع نيتلاعل

 ؛هب باضخلاب سأب الف ءانحلا ىلإ  دوسأ غبص وهو - لا فضا نازك اهي اديوش

 وه هنع يهنملا داوسلاب باضخلا نوكي دقو .دوسألاو رمحألا نيب رعشلا لعجي هنأل

 باضخو ءاهحاكن ديريو اهبطخي نم رغت ةريبكلا ةأرملا باضخك .سيلدتلا باضخ
 شغلا نم باضخلا اذهف ءاهحاكن ديري يتلا ةأرملا ٌرغيو هبيش يفخيل داوسلاب خيشلا
 نع مص دقف سأب الف ًاعادخ الو ًاسيلدت نمضتي مل اذإ امأف ,هنع يهنلا ءاجف عادخلاو

 . ”"؟داوسلاب نابضخي اناك امهنأ  امهنع هللا يضر نيسحلاو نسحلا

 .١8ص .4١ج (يوونلا حرشب ملسم حيحص» (2894”3)

 .8-866ه 4ص ١٠ج « ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرش) (55940)

 )7 )”*:241١؟نض .هج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحتر 251

 "هك.



 :اهرعش ةأرملا غبص زاوج 2-6

 ءًاضيأ ءاسنلا لمشت باتكلا لهأ ةفلاخمل رعشلا غبصب رمألا يف ةدراولا ثيداحألا
 يف ةدراولا ثيداحألا كلّذكو .ثانإلا نود روكذلا نيملسملاب صيصختلا اهيف سيل ذإ

 بابحتسا يف يوونلا لوق انركذ دقو .ءاسنلاو لاجرلا لمشت «هباضخب بيشلا نول رييغت

 .ءاسنللو لاجرلل بيشلا باضخ

 ؟داوسلاب اهرعش ةأرملا غبصت له -5

 اهل زوجي ال مأ ؟داوسلاب اهبيش وأ اهرعش غبصت نأ ةأرملل زوجي له :انه لأسنو

 ؟رمحألاو رفصألاك هريغب اهل زوجي امنإو .داوسلاب غبصلا

 ضعب باهذ نم ؛««يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» يف ءاج ام انركذ : باوجلاو

 لاجرلا نيب ةقرفت نود ءًاقلطم  داوسلاب باضخلا يأ كلذ زاوج ىلإ ملعلا لهأ
 ًاصلاخ ًاداوس نكي مل نإ داوسلاب باضخلا زاوج يف ميقلا نبا يأر انركذ مث .ءاسنلاو
 باضخلا اذه َّنإف  دوسأ غبص - مّتَكلاو ءانحلاب باضخلا يف امك ةرمحب ًابوشم ناك نب
 نه الع اذ لإ رت ل هناف (تحبلا نيفلاخلا دارسلاب تاضخلا ناك اذإ نأ: :قئاج
 . سيلدتلاو ريرغتلا

 : حجارلا لوقلا 7

 اذه ناك ءاوس .داوسلاب غبصلا ةجوزتملا ةأرملل زاوجلا وه هحيجرت ىلإ ليمأ يذلاو

 اهل ًابسانم داوسلاب باضخلا ناك اذإ ءاهبيش نول رييغتل وأ اهرعش نول ربيغتل باضخلا
 ةجوزلل ةبحتسم ةنيزلا نأل ؛اهرظنمل ًانيسحتو اهل ةنيز كلذ يف ناكو ءاهرعش ةعيبطلو
 اميف سيل :لوقأ .باضخلا اذهب اهبيش ءافخإ وأ هريغب وأ داوسلاب اهرعش غبص يف سيلو

 امنإو ءاهرمع فرعيو اهفرعي وهف هل عادخ وأ سيلدت يأ الو «جوزلاب ريرغت يأ هتركذ

 باضخلاب اهل صخرتلا ىلإ وعديو اعرش هيف بوغرم دصقملا اذهو ءهل نيزتتل كلذ لعفت
 غبصلا يف يأ هيف صخرو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج .هريغب وأ داوسلاب

 ."""9ءاهجوزل هب نيزتت ةأرملل ,قاحسإ  داوسلاب

 .175ص «١ج (ينغملا» (”:7947)

 - "هال



 داوسلاب اهرعش غبص زاوج مدع هيلإ ليمأ يذلاف «ةجوزتم ريغ ةأرملا تناك اذإ امأ

 يف ناك اذإ اميس ال ءاهتبطخل مدقتي نمب ريرغتلاو سيلدتلا ةهبش نع ًاداعتبا هريغب وأ
 ىنعم يأ ةيلكلاب اهنع ىفتنا هتعيبط ىلع اهرعش يقب اذإف ,باضخلا هيفخي بيش اهرعش
 فشكناو «تجوزت مث اهرعش نول رّيغتو تبضتخا اذإ امأ «ريرغتلاو سيلدتلا يناعم نم
 اهنم اهجوز ةرفنل ًاببس كلذ نوكي امبرف ,هلصأ ىلعو هتعيبط ىلع اهرعش نول رهظو
 ىذأ اذه يفو ءاهتهاركو اهئاردزا ىلع اذُه هلمح امبرو هّنَرغو هيلع تسّلَد اهنأ هداقتعال

 .هنع ىنغ يف يه اهل

 :ةأرملل نيديلا باضخ -

 دقو - نايفس يبأ ةأرما ةبتع تنب دنه نأ  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع دواد وبأ جرخأ

 كعيابأ ال : :لاق . ينعياب هللا يبن ايد :تلاق اهجوز مالسإ دعب ةكم حتف موي تملسأ

 ىنعمو «ءاثحلاب : يأ «كيفك يريغت ىتح» ىنعمو ؛عبس امك امهنأك كيفك يرّيغت ىتح

 ذئنيح اهنأل ؛ةيهاركلا يف عبس يكب امهبضخت مل نيح اهيدي هّبش «عبس اًمك امهنأك»

 .9"6نيفكلا باضخ مهل زوجي ال لاجرلا نأل ءلاجرلاب ةهيبش

 رتس ءارو 3: ةأرما تأموأ» :تلاق ةشئاع نع دواد وبأ هجرخأ ثيدح يفو .-_8

 مأ لجر دي أ يردأ ام :لاقف هدي لَك هللا لوسر ضبقف لَ هللا لوسر ىلإ باتك اهديب

 0 .. «ءانحلاب ينعي ,كرافظأ ترّيغل ةأرما تنك ول : لك لاق .ةأرما لب :تلاق ؟ةأرما دي

 «ءانحلاب ينعي اهتبضخ يأ كرافظأ تريغل ءاسنلا راعش ةيعارم ةأرما تنك ول : هحرش يف

 بابحتسا ةدش ىلع ةلالد ثيدحلا يفو .ةاورلا نم اهريغ وأ ةشئاع نم ريسفت وهو

 . 2"؟©ءاسنلل ءانحلاب باضخلا

 نب نامثع ةجوز عم  اهنع هللا ىضر  ةشئاع ثيدح اذه لبق انركذ دقو _”

 رعشي ةشئاع نم راكنإلا اذه نأو ءبيطلاو باضخلا كرت اهيلع ةشئاع راكنإو ,نوعظم

 .©”""؟"اهجوزل نيزتلا اهب نسحي ةجوزتملا نأب

 .؟77-3177؟ص ١ ١ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعر ("”797

 .١١1؟ص «/ج (هنئسإ يف يئاسنلا هاورو ,.#77صضص ١ ١ج (دواد يبأ نئس حرش دوبعملا نوعو (؟؟94:5)

 . 9١23م ةرقفلا (*؟9ه)

- "048 



 ناك :تلاق  اهنع هللا ىضر  ةشئاع نع يقهيبلل «ىربكلا ننسلا» يفو ١

 01 تاي لا نا ءانجل ثا اهي يف سيلا هارعلا ىو نأ ركب لك كلا لربو
 :ةأرملل نيديلا باضخ زاوج ىلع ثيداحألا ةلالد 0

 ىلع لدت «- اهنع هللا يضر  ةشئاع نع ةيورملا راثآلاو اهانركذ يتلا ثيداحألا هذه

 .راثآلا ضعب ىف ءاج امك ءانحلاب نوكي باضخلا اذهو .ةأرملل نيديلا باضخ زاوج

 يف امك .جوزلا تاذل باضخلا بابحتسا ىلع لدي ام راثآلا هذه ضعب يف نأ امك

 :ةأرملل نيديلا باضخ ىف ءاهقفلا لاوقأ - 557

 :جوزلا تاذل باضخلا : ًالوأ

 ةنيز هنأل ؟تقو لك يف تاضخلا اهل بحتسا جوز اهل ناك نإ» : ةيعفاشلا لاق

 . """96تقو لك يف اهجوزل لمجتلاو ةنيزلا ىلإ ةبودنم يهو لامجو

 زوجي :ةيفنحلا دنعو .جوزلا تاذل باضخلا بحتسي ' كيلعلا لدلعو -328

 ياعسل مأ جوز تاذ اهنوكب كلذ اوديقي ملو ةأرملل باضخلا

 :جوزلا تاذ ريغل باضخلا : ًايناث فيكن

 ةيعفاشلا ههركو .باضخلا ةيكلاملا اهل زاجأ دقف جوز تاذ ريغ ةأرملا تناك نإو

 جوز ال ىتلل ءانحلاب باضخلا» :ةيكلاملا لاق دقف . مارحإلا تدارأ اذإ الإ «ةنتفلا فوخل

 , 05117( بحتسم جوزلا تاذلو مارح ةدتعمللو زئاج اهل

 ريغ نم باضخلا اهل هرك مارحإلا درت ملو جوز تاذ ريغ تناك نإو» : ةيعفاشلا لاقو

 . "١١ص الج ؛يقهيبلل «ىربكلا نئسلا» ("745)

 . ١١73ص ءالج (عومجملا» (”5919)

 «ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا»و «1941ص ١1ج ,ةيكلاملا هقف يف ,قاوملل «ليلكإلاو جاتلا» (74)

 . "ه9 ص مج

 : ١ة9ا7/ص 2 ١ج «ليلخ رصتخم حرشل ليلكإلاو جاتلا» ةضفضلحلا]

 -9ه6" 



 .©")(اهب اهريغ ىلعو اهيلع ةنتفلا نم فاخي هنأل ,رذع

 :ةمرحُملل باضخلا :ًاثلاث 5

 مأ جوز تاذ تناك ءاوس كلذ اهل بحتسيو لب ءبضتخت نأ مارحإلا تدارأ نمل

 نأ ةأرملل بحأ : يعفاشلا لاق» : «عومجملا» يف ءاج دقف .ةيعفاشلا دنع اذهو ال

 لاقو .اهل باضخلا بابحتسا ىلع - ةيعفاشلا يأ  باحصألا قفتاو  مارحإلل بضتخت

 مارحإلا ببسب بحتسم اذه نأل ؛ال مأ جوز اهل ناك ءاوسو : ةيعفاشلا يأ  انباحصأ

 . ""'9امهنيب قرف الف

 باضتخالا اهل زوجيو .بضتخت نأ مارحإلا تدارأ نمل بحتسي : ةلبانحلا دنعو

 بضتخت نأ ةأرملل بحتسيو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج دقف «ةمرحُم يهو

 نع يور امل ؛اهمارحإ لاح يف باضخلاب سأب الو «بيطلاك مارحإلا دنع ءانحلاب

 نألو ء(مرح ٌنهو ءانحلاب نبضتخي هي يبنلا جاوزأو ةشئ ةشئاع تناك» :لاق هنأ ةمركع

 .©0(79كلذ نم عنمي ليلد انه سيلو .ةحابإلا باضخلا يف لصألا

 :ةأرملا يدي نم بضخي ام رادقم - 7

 اذه نأل ؛هيلع ديزت الو نيعوكلا ىلإ اهيدي بضخت اهنإف ةأرملا تبضتخا ثيحو

 لثم نيرخآلا لوق نأ ودبيو ."""”ةيعفاشلا حرص اذهبو اهنم رهظي يذلا وه رادقملا

 ندزي الو نيعوكلا ىلإ نبضتخي نهنأ هيف نهتداعو ءاسنلا باضخ يف فرعلا نأل ؛ مهلوق

 :ةأرملل نيمدقلا باضخ -4

 : ةيعفاشلا بهذم : ًالوأ

 ريغ تناك نإ اهل زوجي الو .ةجوزتم تناك نإ اهيمدلق بضخت نأ ةأرملل زوجي

 .١73؟١ص الج «عومجملا» ةضركلا

 .١73؟١١ص الج .ةيعفاشلا هقف يف «عومجملا» ةيضرف 1١١

 . 79١ ص 237ج (ينغملا» ةرفرفبف]

 .7؟7؟١ص الج «عومجملا» 25
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 ةجوزتملل بحتسمف ءانحلاب نيلجرلاو نيديلا باضخ امأ» :ةيعفاشلا هقف يف (عومجملا»

 ,29مهيف ةروهشملا ثيداحألل ؛ءاسنلا نم

 نأ نكميو لب .ةجوزتملا ريغل هبابحتسا مدع هنم مهفي ةجوزتملل هبابحتساب مهلوقو
 ريغل نيديلا باضخ ةهاركب هولاق ام ىلع ًاسايق «ةنتفلا نم ًافوخ كلذ اهل هركي :لاقي

 .جوز تاذ تسيل يهو ةنيزلا هذه لثم ىلإ ةجاحب تسيل اهنألو ,ةجوزتملا

 :ةيفنحلا بهذم :ًايناث

 ءاهريغو ةجوزتملا نيب اوقرفي نأ نود ءاسنلل نيلجرلا باضخ زاوجب ةيفنحلا لاقو

 ركذلا يبصلا يدي بضخ يغبني الو» :«ةيفنحلا هقف يف ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج دقف

 ريغ نيبو ةجوزتملا نيب اوقرفي ملو كل عءاسنلل كلذ روجيو .ةجاحلا دنع الإ هلجرو

 :ةأرملا يمدق نم بضخي ام رادقم -6

 ام ىلع ًاسايق «نيبعكلا زواجتي ال ةأرملا يمدق نم بضخي ام رادقم نأ رهاظلاو

 يف ءاسنلا ةداع نألو ؛نيعوكلا ىلإ هنأ وهو ةأرملا يدي نم بضخي ام رادقم يف هولاق

 نطاب يف هعوقو نهبضخ يف بلاغلا نإ لب «نيبعكلا هب نزواجتي ال نهنأ نهلجرأ بضخ

 . هرهاظ نم ليلق ءيش عم نيمدقلا

 :روظحم لجرلل نيمدقلاو نيديلا بضخ _

 الو .ءاسنلا ةنيز نم باضخلا اذه نأل ؛هيمدق وأ هيلي بضخي نأ لجرلل زوجي الو

 كلذ زوجي نكلو .امهريغو سابلو ةنيز نم ءاسنلل صاخ وه امب لاجرلا هبشت زوجي

 -: مهلاوقأ نمف .ءاهقفلا حرص اذهيو «يوادتلاو جالعلا ةرورض يف امك ؛ةرورضل

 نيلجرلاو نيديلا باضخ امأ» :ةيعفاشلا هقف يف «عومجملا» يف ءاج :ًالوأ -

 . ”ه 7ص ١ج «عومجملا» ةضضخإ

 .37ه9 ص هج «ةيدنهلا ىواتفلا» ةفرك نلف
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 ةجاحل الإ لاجرلا ىلع مارح وهو «هيف .ةروهشملا ثيداحألل ةجوزتملل بحتسمف ءانحلاب

 نم ءاسنلاب نيهبشتملا هللا نعل» : لكي هلوق هميرحُت ىلع لئالدلا نمو هوحنو يوادتلا

 ,©2«ءاسنلا نم لاجرلاب تاهبشتملاو «لاجرلا

 يدي بضخ يغبني الو» : «ةيفنحلا هقف يف ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاجو :ًايناث 7

 . ©” يءاسنلل كلذ زوجيو .ةجاحلا دنع الإ هلجرو ركذلا ىبصلا

 بضخ زاوج مدعب يلو لجرلاف .هلجر الو هاذي بضخت ال ركذلا يبصلا ناك اذإف

 . هيلجرو هيدي

 نيديلا بضخ امأو» :(دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» يف ءاجو : ًاثلاث ضيفو

 , 7”:(يوادتلل الإ لاجرلا قح ىف مرحيو .ءاسنلا قح ىف بحتسمف نيلجرلاو

 : ةروشقملاو ةرشاقلا نعل 94

 نعلي لَك يبنلا ناك :تلاق  اهنع هللا 0 و يو يف ثيدحلا يف ءاج

 بلط نأو ؛مارح رشقلا وهو ةرشاقلا لعف نأ ينعي امهنعلو .©””*ةروشقملاو ةرشاقلا

 لعفلا ةمرح ليلد نعللا نأل ؛ًاضيأ ا يا 00

 :ةروشقملاو ةرشاقلاب دوصقملا ه

 : ىلي اميف اهركذن ةروشقملاو ةرشاقلاب دارملا نايبل لاوقأ ةلمج تليق

 ةرشاقلا نعل» :ِل# هللا لوسر ثيدح يف يورهلا مالس نب مساقلا ديبع وبأ لاق :ًالوأ

 ىقحسني ىتح ؛؟ نههوجو ءاسنلا اهب جلاعت يتلا (ةّرمغلا) هذه دارأ هآرن «ةروشقملاو

 ."”ه 8ص .١1ج («عومجملا» (”05*9)

 .”ه9ص 60ج (ةيدنهلا ىواتفلا» (”#.ا/)

 ."55ص .١1ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» ("08)

 ثيدحلا مقرو .*58ص .؟7ج .يطويسلل «ريغصلا عماجلا» يف ءاج امك دمحأ مامإلا هاور (”:9)

 ل

7517 



 ., 2"ةرشبلا نم هتحت ام ودبيو دلجلا ىلعأ

 اهريغ هجو وأ اههجو جلاعت يتلا يه (ةرشاقلا) :ريثألا نبال (ةياهنلا» يف ءاج :ًايئاث

 اهب لعفي يتلا يه (ةروشقملاو) .دلجلا ىلعأ رشقت اهنأك ءاهنول وفصيل (ةرمغلاب)
 1ك

 ."”"اهنول وفصيل «ءاودلاب اههجو رشقت يتلا يهف ةرشاقلا امأ : يزوجلا نبا لاق :ًاثلاث

 (ةرمحلاب) اهريغ هجو وأ اههجو جلاعت يتلا يه (ةرشاقلا) : يوانملا ةمالعلا لاقو :ًاعبار

 : (رشقلا) : يرشخمزلا لاقو . كلذ اهب لعفي يتلا يه (ةروشقملاو) .اهنول وفصيل
وللا وفصيو دلجلا ىلعأ ىقحسني ىتح ةرمحلاب اههجو جلاعي نأ

 , "39 ن

 : ةروشقملاو ةرشاقلا ىنعم يف ةصالخلا - 7”

 يه ةرشاقلا نأ :وه امهانعم نأ ةروشقملاو ةرشاقلا يف ءاملعلا لاوقأ نم انل صلخيو

 يلطتف ,519سرولا نم ءالط يه ةرمغلاو .(ةرمغلاب) اهريغ هجو وأ اههجو جلاعت يتلا

 سململا معان نوكيو «بئاوشلا هنم لوزتل ؛ةرمغلا هذهب هكلدتو اهريغ هجو وأ اههجو هب

 بهذت ىتح هنم ايلعلا ةقبطلا ليزتو هجولا رشقت اذه اهلعف يف اهنأكف .نوللا يفاص

 دوصقملا اذه ىلإ لصوتي دقو .ةرمغلا نولب اعبشم ايفاص ةرشبلا نول رهظيو هترودك

 . همالك صن انركذ دقو يزوجلا نبا كلذ ىلإ راشأ امك ةرمغلا ريغ ةصاخ ةيودأ لامعتساب

 ةيفيكلاب اهريغب وأ ةرمغلاب اههجو جلاعي يأ .هانركذ ام اهب لعفي يتلا يهف ةروشقملا امأ

 .هترودك لوزتو اههجو نول وفصيل اهانركذ يتلا

 :رضاحلا تقولا ىف رشقلا - 57

 ىلعأ قحسني ىتح ةرمحلاب اههجو جلاعي نأ :(رشقلا) :هلوق يرشخمزلا نع انركذ

 . 77١ص 7 ج ءديبع يبأل «ثيدحلا بيرغ» (”700)

 .”6ص ء4؛ج «ريثألا نبال «ةياهنلا» (”*11)

 ."0١14ص «.يزوجلا نبال ؛ءاسنلا ماكحأ» (*1)

 .؟١7ص هج « يواينملا ةمالعلل «ريغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيفر» ("”15*)

 . ١*ص .هج «ةياهنلا» :هب غبصي رفصأ تبن :سرولا (”814)

 ف



 قيرط نع .رضاحلا تقولا يف ءاسنلا بلاغ هلعفت ام اذهو .نوللا وفصيو دلجلا

 نوكت دقو تارضحتسملا هذهب نههوجو نيلطيف ,ةصاخ ةيوايميك تارضحتسم لامعتسا

 الأ محا اهنرل ودبي تس نيهرعو نكلديو نعال ا روحا نول.كاك اناهفأ وأ لئاؤس

 ليمجتلا تانولاصب فرعي ام ىلإ ةأرملا بهذت دقو .سململا ةمعان ريصت ىتحو رفصأ

 وأ حمست نمو «(ةرشاقلا) يهف انركذ ام اهسفنب لعفت نمف اذه ىلعو .كلذ اهب هب لعفيل
 .(ةروشقملا) يهف كلذ اهب لعفي نأ بلطت وأ رمأت

 :همكح ةمكحو .رشقلا مكح

 امك ميرحتلا ليلد نعللا نأل ؛ةروشقملاو ةرشاقلا تنعُل كلذلو ميرحتلا رشقلا مكح
 نبا لاق دل ل 1 ل تفر ا ساد .انركذ

 اميف دلجلا هب ىذأتي مث : لجاعلا يف ًانسحت دلجلا يف رشقلا رن أ امبرو» :يزوجلا

 نبا كلذ ىلإ راشأ امك لجرلا ىلع سيلدت نم هيف نوكي امع ًالضف اذُهو 27100©2دعب

 يفو .ةموعنو ًانول هتعيبط ريغ ىلع اههجو ةأرملا رهظت نأ سيلدتلا هجوو ,27يزوجلا
 اهيلع كلذ لوؤي دق مث ءاهحاكنو اهتبطخ ديري نم ىلع ةقيقحلل ءافخإو سيلدت اذه

 .اهحاكن دعب ةقيقحلا ترهظ اذإ ررضلاب

 نع ا را ا شرا هميرحت يف ةمكحلا سملتن نأ نكمي ًاضيأو
 نيزتلا يف اهتزيرغو ةأرملا ةلبج هيضتقت مث ام زواجتي هنأ الإ «(باضخلل) ماعلا موهفملا يف

 ريغ ةماع ةروصب مالسإلا يف فارسإلاو ,عوضوملا اذه يف ًافارسإ هيف نأ امك .لمجتلاو

 , 0719ه بوغرم

 . قيحاسملا هذه لعفب البقتسم ررضلاب اهيلع دوعي ءًامعان هراهظإو ًالثم ةرفصلا وأ ةرمحلا نولب هنيولت وأ اههجو عيملتل ةيوايميكلا قيحاسملا ءارغلا نايمه ما جطلاو ةلرعقلا لقا رك دوو ادرك ١ ني ييورجلا ىلا راق ماكحا 01

 ."١4ص .يزوجلا نبال «ءاسنلا ماكحأ» (©815)
 هتدام ءارشب هيلع قافنإلا يف فارسإلاو .(رشقلا) لامعتسا يف فارسإلا :انه فارسإلاب ينعأو (”810)

 0 ٠ تالا هع قل نول ورخا ءالساورأ
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 يناثلا بلطملا

 :بيطلا ىلعم 0 04

 نم هب بيطتُي ام لك :بيطلاو .سفنلا وأ ساوحلا هذلتست ام لك :ةغللا يف بيطلا

 نم ناسنإلا هلمعتسي ام انه بيطلاب ديرنو .©"بويطو بايطأ عمجلاو .هوحنو رطع
 وأ همشي ام وأ ةبيطلا ةيكزلا اهتحئارل داوم نم ههجو وأ ؛هندب وأ ءهرعش اهب حسمي داوم
 ادم فلسلاك دازملا هذي“ ندم نه ةلدحت

 : بحتسمو لب حابم بيطلا

 هك كلا 01 3 ُثنك» : :تلاق انفاق يضر - يالا رولا

 , "319 (هتبحلو هرعش يف بيطلا صيبو دجأ ىتح .دجي ام بيطأب

 اسنلا :ايندلا نم ّىلإ َبِّيُح» :لاق لكي يبنلا نأ هبابحتسا ىلع لدي اممو 0

 للك يبنلا نأ يئاسنلاو دواد وبأ جرخأو ."""(ةالصلا يف ينيع ةرق تلعجو .بيطلاو

 يف ءاجو .7"”2(لمحملا فيفخ حيرلا بيط هنإف «هدري الف بيط هيلع ضرع نم» :لاق
 لقثي ال فيفخ هتاذ رابتعاب هنأل ؛ ةنسلا فالخ بيطلا در نأ ىلع لدي ثيدحلاو :هحرش

 لوبقم ببس قبي ملف ءهيلع ضرعي نم هب ىذأتي ال بيط هضرع رابتعابو .هلمح
 , ””؟؟درلل

 . 09ص .7ج «طيسولا مجعملا» ("”*14)

 «ةياهنلا» .هقيرب :بيطلا صيبو ىنعمو ؛755ص ١٠ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصو» (”81)
 .45#ص هج

  )”# 7٠.يناكوشلل «راطوألا لين» يف ءاج امك يئاسنلا هجرخأ ج١. ص7؟١ .

  )”8171١:.8ج (يئاسنلا نئس» . 778 ص ١١2ج «دواد يبأ نئسر) ص١560.

 . 7159ص .١1١ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (”377)

 "56ه



 : ةأرملل حابم بيطلا 2

 ىلع لد دقو .هنم ةعونمم يه تسيلف ..لجرلل حابم وه امك ةأرملل حابم بيطلاو
 ةأرما كي يبنلا ركذ :لاق ءديعس يبأ نع يئاسنلا هجرخأ يذلا ثيدحلا ةحابإلا هذه

 مومع نع اضن اذهو ,©0”*2«بيطلا بيطأ وهو» :لاقف كسملاب اهمتاخ تشح

 .اهلمشي مومعلا اذه نأو بيطلا ةحابإ يف ثيداحألا

 : ةأرملل ًافالخ ههجو يف لجرلا بيطتي ال 4

 تنكو :تلاق  اهنع هللا ىضر  ةشئاع نع - ىلاعت هللا همحر  يراخبلا جرخأ
 1 6 ع2 ًِ

 نبا لاق ."*"؛«هتيحلو هسأر يف بيطلا صيبو دجأ ىتح دجأ ام بيطأب ٍةْكَي يبنلا بيطا
 بيط فالخب هجولا ىف لعجي ال لاجرلا بيط نأ ثيدحلا اذه نم ذخؤي» :لاطب

 يف لجرلا بييطت نإف «لاجرلا فالخب كلذب َنيزتيو نههوجو نبيطي نهنأل .ءاسنلا
 , 7" (ءاسنلاب هيشتلا نم هعنمل عرشي ال ههجو

 : لجرلا بيطو ةأرملا بيط -141

 رهظ ام لاجرلا بيط» : هِي هللا لوسر لاق :لاق  هنع هللا يضر  ةريره يبأ نع

 : هحرش يف ءاجو يذمرتلا هاور (هحير يفخر هنول رهظ ام ءاسنلا بيطو .هنول يفخو هحير

 بيطو .درولا ءام لثم هنول يفخو هحير رهظ ام وهو هب نوبيطتي ام يأ  لاجرلا بيط نأ
 اذهو .نارفعزلاك هحير يفخو هنول رهظ ام :يأ - سكعلاب هب نبّيطتي ام يأ  ءاسنلا

 اهل حابيف اهتيب يف اهجوز دنع تناك اذإ امأف .تيبلا نم اهجورخ ةلاح ىلع لومحم
 ,0557تءاش امب بيطتلا

 : ةرطعتم اهتيب نم ةأرملا جورخ ةيهارك 6
 اودجيل موقلا ىلع ترمف ةأرملا ترطعتسا اذإ» :لاق هلم يبنلا نع , ىسوم يبأ نع

 . ١5 7ص 43ج « يئاسنلا هد ةيفضفف]

 .هقيرب :بيطلا صيبو 55”«2ص ١٠ ١ ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص)» (؟1714)

 .755ص «(١٠ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص)» (1770)

 .لا ص «4ج (يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» م ١+
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 ترطعتسا اذإ :هحرش يف ءاجو ءدواد وبأ هاور ؛ ًاديدش ًالوق  اذكو اذك ىهف اهحير

 لجأل أ ءاهحير اودجيل هحير رهظي يذلا بيطلا وهو رطعلا تلمئتسا اذإ 0 ةأرملا

 , 9"2ةيناز اهنوك نع ةيانك اذكو اذك ىهف ءاهرطع حير اومشي نأ

 : لاق هنأ لَك يبنلا نع .ديعس يبأ نع يذمرتلا اهجرخأ ثيدحلا اذهل تاياور ىفو

 «ةيناز ينعي ءاذكو اذك يهف سلجملاب تّرمف ترطعتسا اذإ ةأرملاو «ةيناز 97 لك»

 - ةيناز يهف ةوهش نع ةيبنجأ ىلإ ترظن نيع لك يأ - ةيناز نيع لك :هحرش يف ءاجو
 لاجرلا ةوهش تجّيه اهنأل ؛ ةيناز يهف لاجرلا سلجمب ترمف رطعلا تلمعتسا اذإ ةأرملاو

 نيعلا انز ببس يهو «هينيعب ىنز دقف اهيلإ رظن نمو ءاهيلإ رظنلا ىلع مهتلمحو اهرطعب

 , "9ببسلا اذهل ةمثآ يهف

 :دجسملا روضح نم ةرطعتملا يهن - 5

 اروهت تباعآ ةارما: انهيار ف6 هلا: كرشو لاق لاق تعال يضر - ةريره يبأ نع

 , "90 يئاسنلاو دواد وبأ هاور «(ةرخآلا ءاشعلا انس ندي الف

 دارملاو 6 نجم ام رولا اروع كتبانمأو < لزق: «ثيدحلا لنه حرش يف ءاجو

 ليللا نأل «ةرخآلا «ءاشعلا انعم» ,نرضحت ال أ («ندهشت الف» .هحير رهظ ام انهاه

 ءاشعلا يف نجرخي ءاسنلا نأل وأ .ديكأتلا ديزمل ةرخآلا ءاشعلاب صيصختلاف .ةنتفلا ةنظم

 .©”كلذب نهرمأف دجسملا ىلإ ةرخآلا

 اهنم دجو ةأرما هتيقل هنأ  هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع دواد وبأ جرخأو 1

 ةالص لبقت ال» : ِةك هللا لوسر يبح تعمس ينإ :لاق .معن :تلاق ؟تبيطت هلو :لاق

 .""(ةبانجلا نم اهلسغ لستغتف عجرت ىتح دجسملا اذهل تبيطت ةأرمال

 . 37١0 ص .١١ج «دوبعملا نوع هحرشو دواد يبأ نئس» ("7079)

 7/١-1. ص .8ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» (*874)

 .15١”ص .4ج «يئاسنلا نئس» .١77ص .١١1ج «دواد يبأ نئسو (39219)

 . 78-7781: ص ١1ج (دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (87:)

 . 70-71 ص . 11ج (دواد يبأ نئس» (”#1)

 كال



 «رابجلا ةمأ اي» :اهل لاق  هنع هللا يضر - ةريره ابأ نأ ثيدحلا اذه حرش يف ءاجو

 ةالص لبقت ال» :لاق هنأ ِِلكك دمحم هبيبح نم عمس هنأب اهل ًافيوخت مسالا اذهب اهادان

 اهلسغ معي نأب «لستغتو عجرت ىتح» .هيف ةالصلاو هروضحل يأ «دجسمل تبيطت ةأرما

 تباصأ اذإ امأو «بيطلا اهنع لوزيل ءاهندب عيمج تبيطت دق تناك اذإ اهندب عيمج

 يلع كلذ لاق ءعضوملا كلذ لقت" نأ اهينكيف اهتالب نم اضوضخم امضوم نيظلا

 «لاستغالا ىلع لدي ثيدحلا رهاظ :لاق «دواد يبأ ننس حرش» بحاص نكلو .يراقلا

 ."""نيتروصلا اتلك يف ندبلا عيمج لسغ : يأ

 71": ص ١ ١ج «دواد يبأ نلس حرش دوبعملا كوع)» ةرضفضفف)
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 هب قلعتي امو رعشلا

 :ثحبلا عوضوم 2-4

 ؛ثحبملا اذه يف هيلع ملكتأ الف هغبص امأ .هتلازإو .هقيقرتو هلصوو .هفتنو ,هنيهدتو

 مالكلا تيأر ينأل باضخلا نع يمالك دنع قباسلا ثحبملا يف هيلع تملكت دق ينأل

 .ثحبملا اذُه يف هيلع مالكلا نم ىِلْوأ باضخلا نع مالكلا عم رعشلا غبص نع

 :(همركيلف رعش هل ناك نم) 48

 ناك نم» :لاق ِلي هللا لوسر نأ  هنع هللا يضر - ةريره نأ نع دواد وبأ جرخأ

 نيهدتلاو لسغلاب هفظنيو هئُيزيلف : يأ :هحرش يف ءاج دقو ."”(همركيلف رعش هل

 رومألا نم رظنملا نسحو ةفاظنلا نإف ءدبلتيو بعشتي ىتح اقرفتم هكرتي الو .حيرستلاو

 الإ لجرتلا نع يهنلل ,ءكلذ يف ةغلابملا يف طرفي نأ نود نكلو «ةبولطملاو ةبوبحملا
0 

 :نمبقلا ليجرت 58

 . هئيسحتو .هنهدو .هطيشمتو .هفيظنتو:رعشلا حيرست ينعي هليجرت وأ رعشلا لجرت

 50 لير وأ لجرتلا ىنعم ىف تليق ىناعملا هذه لكف

 . 777ص .١1ج «دواد يبأ نئس» (”8#)

 .8١3ص .5ج .يوانملل «ريدقلا ضيف» .١55ص .١١ج «دواد يبأ نئسو (84)
 07548 ص ١٠2ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش 073١ ”صسص 23ج «ريثألا نبال «ةياهنلا» ةرفضتفلا

 ./١ص , يذمرتلل (ةيدمحملا لئامشلا حرشب ةينابرلا تافاحتإلا»
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 : (اهنم) «ليجرتلل هتركذ يذلا ىنعملاب رعشلا ليجرت يف ثيداحأ ةلمج تدرو دقو

 سأر ُلُجرأ تنك» :تلاق  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع يراخبلا هجرخأ يذلا ثيدحلا
 رثكي لي هللا لوسر ناك» :لاق كلام نب سنأ نعو ,27(ضئاح انأو ِهلَك هللا لوسر

 هبابحتساب ءاملعلا لاق رعشلا ليجرت يف ثيداحألا هذهلو ,7"2(هتيحل حيرستو هسأر نهد
 , ©""8نيدلا نم ةفاظنلاو .ةفاظنلا نم هنألو

 :ًابغ الإ لجرتلا نع يهنلا 0

 يف ءاجو 2"*ةاأَبغ الإ لجرتلا نع قي هللا لوسر ىهن :لاق لْفَغُم نب هللا دبع نع

 .نسحلا نع ىور اذك .ةرم عوبسأ لك يف هرعش لجري : يأ «أَبغ آلإ» هلوق :هحرش
 دارملا :ليقو .ريسفتلا اذه يف هريغ هعبتو ءًاموي هكرتيو ًاموي هحّرسُي نأب دمحأ مامإلا هرّسفو
 هعدتو اموي ءاملا درت نأ :لبإلا داريإ يف (ّبغلا) لصأو .تقو نود تقو يف هحرسي نأ هب

 ةهارك ىلع لدي ثيدحلاو . عوبسأ لك نوكت نأ ةرايزلا يف ٌبغلا :«سوماقلا» يفو .ًاموي
 ةهارك ىلإ ريشي ثيدحلا اذه نأكف .هفرتلا نم عون هنأل ,موي لك يف ليجرتلاب لاغتشالا

 ديبع نب ةلاضف نع فيرشلا ثيدحلاب هافرإلا نم ريثك نع يهنلا تبث دق هنأل ,هفرتلا ةرثك

 .هافرإلا نم ريثك نع اناهني ناك ْهِْكَي هللا لوسر نأ .دواد وبأ هجرخأ يذلا

 نع يهنلا ,فيرشلا يوبنلا ثيدحلا اذه يف دراولا يهنلاب دارملا نإف : ةصالخلاو

 نأل ؛ موي لك يف هدهعتو هبيترتو هب ةيانعلاو هنيهدتو هحيرستو رعشلا طيشمت ىلع ةبظاوملا
 ليجرتلاو نيهدتلا نم معنتلا يف اطارفإو نيزتلا يف ةغلابم هب لاغتشالاو عينصلا اذه لثم

 موي نود موي يفو تقو نود تقو يف ليجرتلا ناك اذإ امأ مومذملا هافرإلا يف لخديف

 . "58ص ١٠2ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصو» (”#8)

 داوجلا دبع ذاتسألا فيلأت ,يذمرتلا مامإلل «ةيدمحملا لئامشلا حرشب ةينابرلا تافاحتإلا» ممم

 رثكي ناكف نهدلا لامعتسا ىنعمب ردصم لادلا حتفب(هسأر نهد رثكي) ىنعمو .7”ص .يمودلا

 يأ هتيحل حيرست ىنعمو .ناهد عمجلاو هريغو تيز نم هب نهدي ام نهدلاو . هسجر نهد لامعتسا

 .اهرعش لاسرإو اهطيشمت

 .”358ص ١٠1ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ("4)

 .؟١"صا(1 ١ج «دواد يبأ ننس» 2١١ ص 23ج (« ىئاسنلا ننسو (239”7)

 داع



 . 40"2هيف بوغرم وه لب ملي الو هافرإلا نم لدتعملا طسولا نم وهف

 : هليجرتو رعشلا ماركإ يف لجرلاك ةأرملا

 هحيرستو هطيشمت يهو ءاهانركذ يتلا هليجرت يناعم نم نمضتي امو رعشلا ماركإو
 هلوق يف (نم) ةملك نأل ؛اضيأ ةأرملا لمشت لب لجرلاب ةصاخ تسيل .هفيظنتو هنيهدتو

 لاجرلا نم رعش هل نم لك لمشتف مومعلا غيص نم (همركيلف رعش هل ناك نم» :هلكي
 طيشمتلاو فيظنتلاو لسغلاب اهرعش دهعتت نأ ةأرملل بحتسملا نمف اذه ىلعو .ءاسنلاو

 ةأرملل رمألا ءاج دقو .رعشلا ماركإ يناعم نم وهو ًاعرش هيف بوغرم اذه لكو «نيهدتلاو
  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع يراخبلا مامإلا هاور يذلا ثيدحلا يف ًاحيرص طاشتمالاب

 «ةورملاو افصلا نيب الو تيبلاب فطأ ملو «ضفئاح انأو ةكم تمدقف ...» :هيف ءاجو

 27417(. . . يطشتماو كسأر يضقنا :لاقف كي يبنلا ىلإ كلذ توكشف

 :مالسلاو ةالصلا هيلع هللا لوسر ثيدح ًامئاد ركذتت نأ ةأرملا ىلع 750

 ءاملعلا اهلاق يتلا يناعملا نم هانركذ امو ىأبغ الإ لجرتلا 0 ع هللا لوسر ىهن))

 يف عقتف نيزتلا يف اهتبغرب ةعوفدم ءاهرعش ماركإ يف طرفت الو غلابت ال ىتح ؛هحرش يف
 . هنع يهنملا

 :روظحم بيشلا فتن 4

 ىهن لِ هللا لوسر نأ هدج نع هيبأ نع «بيعش نب ورمع نع)» يئاسنلا جرخأ

 بيشي ملسم نم ام .بيشلا اوفتنت ال» : هظفلو دواد وبأ هجرخأو 71497(سيشلا فتن نع

 ةحضاو ةلالد نيثيدحلا نيذُه يفو «""47«ةمايقلا موي ًارون هل تناك الإ مالسإلا يف ةبيش

 نع اناهني ناك ِةِي هللا لوسر نأ ثيدحو .5١7ص ءلاج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» ١:4*"(

 هفرلا نم هلصأ .معنتلا هافرإلا ىنعمو .8١1ص .١١1ج «هنئس» يف دوادوبأ هاور هافرإلا نم ريثك

 «راطوألا لين» .معنتلاو ةعدلاو ةعسلا يهو ةيهافرلا تذخأ هنمو تءاش ىتم ءاملا لبإلا درت نأ وهو

 ."١١ص .5ج .يوانملل «ريغصلا عماجلا حرش ريدقلا حتف» .17-174ص ء١ج

 ) )”*4١ص اج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» 4١9 .

 .6١١ص 28ج «يئاسنلا ننسو (”#*57

 .؟ةهكص ل ١ج «دواد يبأ نئسر (3373575)

"0/١ 



 .هفتن سيلو هباضخ بيشلا يف حابملاف ,بيشلا فتن رظح ىلع

 :زئاج ودعلا باهرإل بيشلا فتن 2-6

 لثم اذهو ,19"0عئدعلا بيهرتل ال نيزتلل هوركم بيشلا فتن» : ةيفنحلا لاق

 نم كلذ هلعف اذإ دومحمو لب زئاجو نيزتلل ناك نإ هوركم داوسلاب باضخلا نإ :مهلوق

 اك ”ودعلا نيع يف بيهأ نوكيل «نيدهاجملا

 :ةأرملا لمشي بيشلا فتن نع يهنلا 5

 مومعلا غيص نأل ؛ لجرلا لمشي امك ةأرملا لمشي بيشلا فتن نع يهنلا نإو اذه

 مث .عاسنلاو لاجرلا لمشت بيشلا فتن نع 3 ةنمضتملا ثيدحلا ظافلأ يف 0

 .صاصتخالا ىلع انه ليلد الو . صاصتخالا

 : ةأرملاو لجرلل عّرقلا ةهارك - "61

 ؟عّرَملا ام :انل ليقف .عّرَملا نع لَك هللا لوسر ىهن 0 عفان نع

 , 19"2(ضعب كرتيو يبصلا س ار ضعب قلَح نأ :لاق

 رعش يمسو .باحسلا نم ةعطقلا يهو .ةعزق عمج (يازلاو فاقلا حتفب) عّرَقلاو
 حرش» يف ءاجو .قرفتملا باحسلاب ًاهيبشت ًاعزق هضعب كرتو هضعب قلح اذإ سأرلا
 ضعب قلح عزقلا نأ وهو ,.حصألا وه عفان هرسف يذلا اذهو :«يوونلل ملسم حيحص

 ريسفت يأ لوألا حيحصلاو «هنم ةقرفتم عضاوم قلح وه :لاق نم مهنمو .ًاقلطم سأرلا

 .هب لمعلا بجوف رهاظلل فلاخم ريغ وهو «يوارلا ريسفت هنأل عفان

 ةاوادمل نوكي نأ الإ ,ةقرفتم عضاوم يف ناك اذإ عزقلا ةهارك ىلع ءاملعلا عمجأو

 .7؟09 ص هج «ةيدنهلا ىواتفلا» ةرفيقتجا

 ."هؤ ص هج (ةيدنهلا ىواتفلا» (7"* :ه)

 4١2ج (يوونلا حرشب ملسم حيحصا» 3554ص ٠ ١. ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصا) ةنيقحلا

 ١-١١٠١ص

 ا



 لاق نأ ىلإ . . .ًاقلطم مالغلاو ةيراجلا يف كلام هركو .هيزنت ةهارك يهو اهوحنو
 ةمكحلاو ,؛ثيدحلا مومعل ةأرملاو لجرلل ًاقلطم هتهارك  ةيعفاشلا يأ  انبهذمو : يوونلا
 .©*49كلذ ريغ ليقو قلخلل هيوشت هنأ هتهارك ىف

 : سأرلا قلح 4

 : هيف ةدراولا ثيداحألا : ًالوأ

 كرتو هسأر ضعب قلح دق ًايبص ىأر لك يبنلا نأ  امهنع هللا يضر  رمع نبا نع -أ

 710 (هلك هوكرتا وأ هلك هوقلحاو :لاقف كلذ نع مهاهنف ,هضعب

 ,مهاتأ مث مهيتأي نأ ًاثالث رفعج لآ لهمأ لك هللا لوسر نأ رفعج نب هللا دبع نعو ب
 اننأك انب ءىجف :لاق . ( ىخأ ىنب ىل اوعدا مويلا لعب ىخأ ىلع اوكبت ال» :لاقف
 ذل 2 5 2 02 0

 . ”"؛ةانسوؤر قلحف قالحلاب ءيجف :لاق ؛«قالحلا يل اوعدا» :لاقف .خرفا

 لك هللا لوسر ينار املف «ليوط رعش يلو ِةلَي يبنلا تيتأ :لاق رجح نب لئاو نعو - ج

 مل ينإ» :لاقف دغلا نم هتيتأ مث هتززجف تعجرف :لاق .«بابذ .بابذ» :لاق

 ,07700(نسحأ اذهو ,كنعا

 : قلحلا زاوج ىلع ثيداحألا ةلالد :ًايناث 46

 هلك هكرت وأ .هلك سأرلا قلح زاوج ىلع ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا هذه تلد دقو

 قح يف وه هانلق امو .هقلح نسحتسيف لوطلاب سأرلا رعش شحفي نأ الإ .قلح الب

 . ©" ربلا دبع نبا لاق امك قلحلا ةحابإ ىلع ءاملعلا عمجأ دقو «لجرلاو يبصلا

 «يوونلا حرشب ملسم حيحص)و .954-56*7ص .١٠ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (249:”7)

 .7١1؟1-١١6؟4ص ١2ج «راطوألا لين» ٠١. ١ص 214ج

 .748ص :١1ج «دواد يبأ ننس» .7١1ص 48ج «يئاسنلا نئس» (**4)

 . 740 ص .١1ج «دواد يبأ نئس» ,164١-68١ص .48ج «يئاسنلا ننس» (7749)

 . مئاد رشو مؤش : يأ «بابذ بابذ ىنعمو ,.1 48ص .11ج «دوبعملا نوع هحرشو دواد يبأ نئس» (”60)
 .ءوسب كتدصق ام : يأ (كنعأ مل) هتعطق يأ (هتززجف)

 ) )"*0١«ينغملا» ج١. ص1١.

 دا



 :اهسأر ةأرملا قلح نع يهنلا 9

 1 ل ا 0 :انلق

 ,*”ءاهسأر ةأرملا 0 نأ

 ةرورض نع ناك نإف «ةرورض ريغ نم اهسأر ةأرملا قلَح ةهاركب ةلبانحلا حّرصو

 نع زجعت ةأرملا نع ناس (دمحأ مامإلا ينعي) هللا دبع ابأ تعمس :مرثألا لاق .زاج

 اهل زوجيأ ,باودلا هيف عقتو هحلصي امو نهدلا ىلع ردقت ال نأك ,هتجلاعم نعو اهرعش

 هب نوكي ال نأ وجرأ ةرورضل ناك اذإ :دمحأ مامإلا لاق ؟هقلحت :يأ .هذخأت نأ
 سأب 27057 ١

 نم الإ اهسأر قلحت نأ ةأرملل لحي الو» : هلوقب مزح نبا 8 ةيرهاظلا بهذمو

 ةأرملا قلحت نأ ِخكي هللا لوسر ىهن» :لاق يلع نع كلذ ناهرب . . .اهنم ديحم ال ةرورض

 الإ مكيلع مّرح ام مكل لّصف دقو# : ىلاعت هللا لاق دقف كلذ ىلإ ترطضا نإف .ءاهسأر
 , "#09 هيلإ متر رطضا ام

 هتقلح نإو .كلذ يعدتسي اهباصأ عجول اهسأر قلح ةأرملل زوجي :ةيفنحلا دنعو

 .""*هوركمف كلذ ريغل

 :ةأرملا رعش لصو 5١

 نبال (ةياهنلا» يفو 9*2 ينالقسعلا هلاق «هريغ نم هيف ةدايزلا ىنعي ب :رعشلا لصو

 ءرعشلا لصو نأ كلذ ىنعمو ."'*"روز رخآ رعشب اهرعش لصت يتلا يمه ةلصاولا :ريثألا

 . ١١"ص .8ج «يئاسنلا ننس» (”*67)

 . 9١ص ؛ريبكلا حرشلاو فاصنإلا رصتخم» 4١. ص 1١ج «ينغملا» (”86)

 .0/4-7/6ص .١٠ج «ىلحملا» ("9864)

 . ”ه8ص .هج (ةيدنهلا ىواتفلا» (""هه)

 .3074ص ١ ٠١ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ("05*9)

 .157١؟ص .هج .ريثألا نبال «ةياهنلا» (”ها/)
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 «راطوألا لين» يفو .اهريغ نم رخآ رعشب ةأرما رعش لصو ينعي «ريثألا نبا نع

 رعش هب رثكتل ؛ىرخأ ةأرما رعشب ةأرما رعش لصت يتلا يه ةلصاولا :يناكوشلل
 ريثكت ضرغل «ىرخأب ةأرما رعش لصو ينعي رعشلا لصو نأ كلذ ىنعمو .«©”**ةأرملا
 :ةلضاولا رمش

 :رعشلا لصول راتخملا فيرعتلا 5

 رجح نبا فيرعت وه هراتخن يذلا وهو «ةأرملا رعش لصول فيراعتلا لمشأو عسوأو
 نأ تركذ ىرخألا فيراعتلاو ءرعش ريغب وأ رعشب رعشلا لصو هيف لخدي هنأل ينالقسعلا

 لصو يف بلاغلا اهيف ظحول فيراعتلا هذه نأ ودبيو ءرخآ رعش وه ةأرملا رعشب لصوي ام
 فيرعت نإف اذه عمو .ىرخأ ةأرما رعش هب لصوي نأ وه بلاغلا اذهو «ةأرملا رعش

 . ةدايزو ىرخألا فيراعتلا يف ءاج ام لمشي هنأل ؛راتخملا فيرعتلا وه ىقبي ينالقسعلا

 :رعشلا لصو يف ثيداحأ -

 نامامإلا اهاور ىتلاو «رعشلا لصو ىف ةدراولا ثيداحألا نم ةلمج ىلي اميف ركذن

 :اهتالالد

 , 07050ثيداحألا : الوأ

 .ةلصوتسملاو ةلصاولا هللا نعل» :لاق هك يبنلا نع - هنع هللا يضر - ةريره بأنها

 . (ةمشوتسملاو ةمشاولاو

 طّرمتف تضرم اهنأو ,تجوزت راصنألا نم ةيراج نأ  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع - ب

 هللا نعل» :لاقف لك ىبنلا اولأسف ءاهولصي نأ اودارأف  اهرعش طقس يأ  اهرعش

 . (ةلصوتسملاو ةلصاولا

 8 ١١ص «5ج «راطوألا لين» ةضيتيلا

 4١2ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص) 717/4 ص ٠ 0 ٠ ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصا) ةيفياطلا

 6٠١-٠١6 ©ص

 - #”ا/6



 0 ينإ :تلاقف كي يبنلا ىلإ تءاج ةأرما نأ ركب يبأ تنب ءامسأ نع  ج

 قا تاب ؟ايتار لسألا اهب ينثحتسي اهجوزو اهسأر قزمتف ىوكش اهباصأ مث

 . ةلصوتسملاو ةلصاولا ِْلَي هللا لوسر نعل

 : ةلصوتسملاو ةلصاولا ىنعم : ًايناث 6

 دوصقملا امف ءامهنعلو .ةلصوتسملاو ةلصاولا :اهانركذ يتلا ثيداحألا يف درو

 ركذنو رعشلا لصو ىنعم اننايب دنع امهانعم ىلإ انرشأ : باوجلاو ؟ةلصوتسملاو ةلصاولاب

 . لبق نم امهيف ليق ام ضعب انركذ نإو ,نيحلطصملا نيذه فيرعت انه

 .روز رخآ رعشب اهرعش لصت يتلا يه ةلصاولا :ريثألا نبال «ةياهنلا» يف ءاج أ
 0ك اهب لعفي نم رمأت يتلا يه : ةلصوتسملاو

 ةأرما رعشب ةأرما رعش لصت يتلا يه ةلصاولا : (راطوألا لين» ىف ف يناكوشلا لاقو - ب

 اهب لعفي نأ يعدتست يتلا يه :ةلصوتسملاو «ةأرملا رعش هي .رثكتل  ىرخأ
 مدل

 ءاوس رعشلا لصت يتلا يه ةلصاولا :(«يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» يفو -ج

 .©5اهرعش لصو بلطت يتلا يه ةلصوتسملاو ءاهريغل مأ اهسفنل ناك

 :رعشلا لصو ميرحت ىلع ثيداحألا ةلالد :ًاثلاث - 5

 اهانركذ يتلا رعشلا لصو ثيداحأ تل 1 دقل :احارشو ثيدحلا ءاهقف لاق لقو اذه

 لعاف نعل زوجي الو , هبلاطو ,هلعاف نعل ِهلكك يبنلا نأل ؛رعشلا لصو ميرحت ىلع

 , ”559هلعاف نعل ىذلا ءيشلا ميرحت تاللالد نم نعللا ناكف , حابملا

 .19735ص .هج نيثألا نبال «ةياهنلا» (”م<)

 .١9١ص «.5ج .يناكوشلل «راطوألا لين» ("91)

 . 401-١401ص (0ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» (017)
 . ١9١ص .5ج ,يناكوشلل «راطوألا لين» .4"ص .١ج «ينغملا» ("857)

 ل "الك



 :مرحملا لصولا ديدحت 2-17

 اذهب دوصقملا له نكلو ءاهانركذ يتلا ثيداحألل ؛مَّرحُم رعشلا لصو نإ :انلق

 ميرحتلا نأ مأ ؟لصولا نوكي ءيش يأب لصولا ميرحت :يأ ءًاقلطم لصولا ميرحتلا

 : يلي اميف هنيبن ءاهقفلا نيب فالتخا كانه ؟رخآ رعشب رعشلا لصو ىلع روصقم

 :مارح رخآ رعشب رعشلا لصو : الوأ 4

 :اولاقف - ةيعفاشلا يأ  انباحصأ هلصفو» :ةيعفاشلا بهذم لقني وهو يوونلا لاق

 وأ لجر رعش ناك ءاوس ,فالخ الب مارح وهف .يمدآ رعشب اهرعش تلصو نإ»

 لجرلا ىلع رعشب رعشلا لصو مرحي» :ةيعفاشلا هقف يف «عومجملا» يفو .279ةأرما
 , "5" (ةأرملاو

 ىواتفلا» يف ءاج دقف .ةيفنحلا لاق كلذكو .«'7”ةيرهاظلاو ,ةلبانحلا لاق كلّذكو

 رعش وأ اهرعش ناك ءاوس مارح يمدآلا رعشب رعشلا لصوو» :«ةيفنحلا هقف يف ةيدنهلا

 لصت نأ ةأرملل هركيو» : يناساكلل ةيفنحلا هقف يف «عئادبلا» يف ءاج نكلو .2"”"«اهريغ

 وه ةيفنحلا بهذم يف هب ىتفملا لوقلا نأ ودبيو .""0«اهرعشب مدآ ينب نم اهريغ رعش
 امك اهوركم سيلو .مارح يمدا رعشب رعشلا لصو نأ وهو «ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج ام

 نأو ميرحتلا ةهارك ىلع «عئادبلا» يف ةدراولا ةهاركلا لمحي وأ «عئادبلا» يف ءاج

 .ميرحتلا ةهارك يأ امارح لصولا نوك نم «ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج دوصقملا

 :رعشلا ريغب رعشلا لصو :ًايناث 8

 : يلي اميف مهلاوقأ ركذنو ءرعشلا ريغب رعشلا لصو مكح يف ءاهقفلا فلتخا

 .١٠"خص اا 54ج (يوونلا حرشب ملسم حيحص) (531955)

 ."0 4ص .١ج «عومجملا» ةضرفط كل

 .ال؛ص .١٠ج .مزح نبال «ىلحملا» ,.97 ص ؛ ١ج «ينغملا» ("*55)

 .”ه08ص هج .ةيفنحلا هقف يف (ةيدنهلا ىواتفلا» (”"51/)

 . 1772ص .هج .يناساكلل «عئادبلا» (*954)

 ل اال



 :ءيش لكب روظحم لصولا :لوألا لوقلا

 ءاوس ءيش لكب عونمم لصولا ,نورثكألاو يربطلاو كلام لاق .ضايع يضاقلا لاق

 رجز» :لاق رباج نع ملسم مامإلا هجرخأ امب اوجتحاو ,قرخ وأ فوص وأ رعشب هتلصو
 يف ملسم هجرخأ يذلا ةداتق ثيدحبو .«أئيش اهسأرب ةأرملا لصت نأ لك يبنلا

 :هرخآ يف ءاجو «روزلا نع ىهن» لي هللا يبن نأ :هنمو بيسملا نب ديعس نع «هحيحص»

 اشيا اذهور قرخلا نم قعراشتا ءانسلا هب ردك اف ينعي :ةداتق لاقو «روزلا اذهو الأو

 , 9"5"2ةيرهاظلا بهذم

 :هريغ نود رعشلاب لصولا وه روظحملا لصولا :يناثلا لوقلا

 الو رعشلاب لصولاب صتخم رعشلا لصو نع يهنلا نإ :دعس نب ثيللا لاق دقف

 نم ريثك نع ثيللا لوق ديبع وبأ لقن دقو .اهريغو قرخو فوصب ةأرملا رعش لصوب سأب

 , 7"2)ءاهقفلا

 -رعشلا لصو يأ كلْذِب سأب الو» :- ةيفنحلا ءاهقف نم يناساكلا مامإلا لاقو

 لمتحا اذهلو ,كلذ لمتحي امب نيزتلا قيرطب عافتنا هنأل ؛اهفوصو ةميهبلا رعشب

 7771 رلا يف اذكف ,عافتنالا هوجو رئاس يف لامعتسالا

 اهنورق يف لعجت نأ ةأرملل سأب الو» :«ةيفنحلا هقف يف ةيدنهلا ىواتفلا» يفو
 , "””92(ناخيضاق ىواتف» نوف اذك . (ربولا نم اعيش اهيئاوذو

 :دواد وبأ لاق «لمارفلاب سأب ال) :لاق ريبج نب ديعس نع دواد وبأ ىورو 9 ١

 3 5١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص) .11/ ه ص ١٠2ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص) (7959)

 ./ه-7/ ص ١٠٠ج (ىلحملا» 2259و 8١٠١و١٠ ص

 14ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» .ا/هص .١٠ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (”م٠)

 ٠١. عص

 .1؟177-18ص .هج .يناساكلل «عئادبلا» ("8301)

 .”هملص هج (ةيدنهلا ىواتفلا» (#”##ا/ ١
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 نوكسو ءافلا حتفب  لمُرَف عمج لمارفلاو .""""”ءاسنلا روعش هنع يهنملا نأ بهذي هنأك

 رئافض لمعي فوص وأ ريرح نم طويخ انه هب دارملاو «نيل عورفلا ليوط تابن - ءارلا
 ىلإ بهذي -ريبج نب ديعس يأ  هنأك» :دواد يبأ لوق ىنعمو . .اهرعش ةأرملا هب لصت

 .ءاسنلا روعشب اهرعش ةأرملا لصت نأ وه روظحملا نأ يأ «ءاسنلا روعش هنع يهنملا نأ

 : يباطخلا لاق . عونممب سيلف اهريغو ريرحلا طويخو .ةقرخلا نم اهريغب تلصو اذإ امأو

 كشي مل اهيلإ رظن نم نأل ءاهب عقي ال رورضملا نأل ؛لمارفلا يف ملعلا لهأ صخر

 .©”©راعتسم كلذ نأ يف

 : رعشلا لصو عوضوم يف ليصفتلا :ثلاثلا لوقلا - 61

 عم هدقع دعب ًاروتسم رعشلا ريغ نم رعشلا هب لصو ناك اذإ ام نيب مهضعب لّصفو

 .يقلا مهيرسلا هلارقرفب ارهاظ ناك اذإ ام نيبو ءرعشلا نم هنأ نظي ثيحب ءرعشلا

 , 777 يوق وهو :لوقلا اذه نع

 ناك نإف ,رعشلا ريغب رعشلا لصو امأو : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو - 737

 .هنم زرحتلا نكمي الو هيلإ ةيعاد ةجاحلا نأل ءهب سأب الف اهسأر ةأرملا هب دشت ام ردقب

 :ناتياور هيفف كلذ نم رثكأ ناك نإو

 هيف درو يذلا نايفس يبأ نب ةيواعم ثيدحل ؛مرحم ريغ هوركم هنأ :(امهادحإ)

 دراولا ماعلا ظفلل ًاريسفت كلذ نوكيف «ةأرملا رعشب لصوت يتلا رعشلا ةلصخ نع يهنلا

 يف ظفللا مومعل ةهاركلا ىقبتو «ءيش يأب رعشلا لصو نع تهن يتلا ثيداحألا يف

 .ىرخألا ثيداحألا لصولا نع يهنلا

 نم وأ ريرحلا نم وأ فوصلا نم هريغب الو رعشب اهرعش ةأرملا لصت ال هنأ : (ةيناثلا)
 ؛لاصو وهف اهرعش ةأرملا هب لصت ءيش لكف .لاصولا نع ىهن هي يبنلا نأل ؛ كلذ ريغ

 .778ص ١1ج «دواد يبأ نئسو (”810)

 .7586-7579ص ١1ج «دواد نأ نست حرش دوبعملا نوع» (”914)

 . "7/6 ص .١٠ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (”77/6)

 ل ”الو-



أرملا لصت نأ دلع يبنلا يهن هيفو ملسم هاور يذلا رباج ثيدحو
 , ع اهسأرب ة

 :رعشلا ريغب رعشلا لصو يف حجارلا 2-4

 يف حجارلا .«قرخ وأ فوص وأ طويخب هلصت نأك رعشلا ريغب ةأرملا رعش لصو يف

 لصو وه امنإ مّرحملا نأ رهاظلاو» : هلوقب يلبنحلا ةمادق نبا هيلإ بهذ اموه لصولا اذه

 ريغ نم اهجوزل ةأرملا نيسحت نم ةحلصملا لوصحو ,اهيف يناعملا هذه مدعل مرحي

 , 2599 (ةرضم

 ةنولملا ريرحلا طويخ طبر امأف» :لوقي ذإ يكلاملا ضايع يضاقلا يأر اذهو

 , 9"2(نيسحتلاو لمجتلل لصحي امنإو «لصولا دوصقم

 :هب رعشلا لصو ميرحت يف يعيبطلا رعشلاك يعانصلا رعشلا

 ءاريثكو اليؤط ارعتش رهظُيل ةأرملا رعشب طبرت ةفلتخم ناولا تاذ ةيعانم زوعش كانه

 يتلا يهو ءاهرعشب لصوتو ةأرملا سأر ىلع عضوت نيعم لكشب روعشلا هذه نوكت دقو

 رعشلا لصو موهفم يف لخديو (ًارعش) ىمسي هنأل روظحم هلك اذهو .(ةكورابلا) ىمست
 ةأرملا رعش لصو زاوج انحجر امنإو ءًاريرغتو ًاسيلدت رعشلا اذه يف نأ امك .هنع يهنملا

 الو ةأرملا رعشب سيل هنأ هيلإ رظانلا فرعيو .ريرغت الو سيلدت هيف نكي مل اذإ هريغب

 هبشي ال امم امهوحنو ةنولملا ريرحلا طويخ طبر امأو» : ضايع يضاقلا لاق اذهلو ,ههبشي

 ههبشي ناك ْنإف ,هنع يهنلا عفرل ُدْيَق رعشلا هبشي ال امم :هلوقف «هنع يهنمب سيلف رعشلا

 هلوق هيفو ةريره يبأ نع ملسم ثيدح يف ءاج دقو .سيلدت نم هيف امل هلمشي يهنلا َّنإف

 ةمنسأك نهسوؤر تايراع تايساك ءاسنو . . .امهرأ مل رانلا لهأ نم نافنص» : هلي

 1 44ص 3 ١ج « ينغمل أر ةرفضشفلا

 .45ص « ١جك ونغمل 1 ةيفففف]

 + ,"5ج «راطوألا لين» ١١-23١6 4ص ء4١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص) (817)
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 يفو ءامهوحن وأ ةباصع وأ ةمامع ٌفلب اهنمظعيو اهنرتكي ينعي» : يوونلا لاق (تْحْبلا
 ماظع لبإلا نم برض يهو ةّيتخب عمج فثخبلا : يبطرقلا لاقو .كلذ مذ ثيدحلا

 نعُفَر امل اهب نهسوؤر هّبش «للمعتلا رهط ياام ىلعأ ومو ماس عيجرغي ا

 هب ل كر امم كلذ نلعفيتتو ا اني نهسوؤر طاسوأ ىلع نهروعش رئافض نم

 , 79"77(نهروعش

 كتايساكلا :اترضم ىف اندجو دقق :ةيونشلا ثادمتعملا ندعي ثيدحبلا اذنه

 بايثلا نم هنسبلي امل «ةقيقحلا يف تايراع مسالاب تايساك نه يتاللا ؛تايراعلا

 .اهوحنو (ةكورابلاب) نهسوؤر نربكيو نمظعي يتاللاو ةقيضلا ةقيقرلا

 : ةصمنتملاو ةصمانلا 75

 ةصُمنتُملاو ءاههجو نم رعشلا فتنت يتلا يه ةصمانلا :ريثألا نبال «ةياهنلا» يف ءاج

 ."7*”اهب كلذ لعفي نم رمأت يتلا يه

 يتلا يه ةصمانلاو « صامُلا بلطت يتلا يه ةصمنتملا : ينالقسعلا رجح نبا لاقو

 , 00كلذل ًاصامتم قفنسو شاقنملاب هجولا رعش ث ةلازإ : صامنلاو .هلعفت

 هرعش جرخت : يأ .هقرت ىتح بجاحلا شقنت يتلا يه ةصمانلا :دواد وبأ لاقو

 , 289 هقرت ىتح شاقنملاب

 : ةصمنتملاو ةصمانلا ٌنْعَل - 17

 قلخ تارّيغُملا .نسحلل تاحلفتملاو «تاصمنتملاو تاصمانلاو ,تامشوتسملاو

 ىل ام» :هرخآ ىف دازو «تاصمانلا» هيف سيلو ,يراخبلا مامإلا هاورو .©"*96. . .هللا

 .”اله ص .١٠ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ("719)

 .9١١ص هج .ريثألا نبال «ةياهنلا» (”#*م0)

 .7الا/ص .١٠ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصو (”781)

 . 778ص ١1ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (”885)

 . ١١-٠١5 8ص . 4١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصو» (718)
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 . 9(هللا باتك يف نوعلم وهو لك هللا لوسر هنعل نم نعلأ ال

 : ميرحتلا :صامثلا مكح -4

 هبلاط نعلو هلعاف نعل نأل ؛(2ءاملعلا نم هريغو يوونلا هلاق مارح صامنلا

 . مارح ىلع لب حابم لعف ىلع نوكي ال نعللا نأل ؛ مارح - صمنلا يأ  هلُعف ْنأ ينعي

 :صامنلا يف هخيشو يزوجلا نبا يأر 4

 نسحتلل هجولا نم رعشلا ذخأ زوجي كلذك يأ - كلذكو» : يزوجلا نبا لاق

 نبا لاق مث ,0157(نيلوألا نيهجولا دحأ ىلع و ةصمانلا ثيدح نوكيو .جوزلل

 نم رعشلا ةأرملا تذخأ اذإ : ىطامنألا كرابملا نب باهولا دبع انخيش لاق» : يزوجلا

 نأل ؛اهاري نأ لبق هتلعف اذإ ُمّذُي امنإو .هب سأب الف اهايإ هتيؤر دعب اهجوز لجأل اههجو
 , 75 ًاسيلدت هيف

 :صامنلا يف ةلبانحلا ضعبل يأر -

 ضعب لاقو» : ينالقسعلا رجح نبال «يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتف» يف ءاج

 - مرحو رظح يأ عنم رجاوفلل راعش رهشأ - صامنلا يأ - صمنلا ناك نإ :ةلبانحلا

 نم ضعبلا اذُه دنع ةياور يفو « هيزنت ةهارك ًاهوركم نوكي يأ  ًاهيزنت نوكيف الإو
 .©""(مرحيف سيلدت هب عقو نإ الإ جوزلا نذإب - صامنلا يأ زوجي : ةلبانحلا

 .77/48ص .١٠ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (”884)

 الهدا ؛ص .١٠ج «مزح نبال «ىلحملا» .6١٠ص .5١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (”886)
 .97١ص 25ج «راطوألا لين»

 ىلع ًالومحم ةصمانلا ثيدح نوكيو» : هلوقو ا 47ص « يلبنحلا يزوجلا نبال «ءاسنلا ماكحأ» ("85)

 يأ كلذ نوكي نأ امأ :"١4ص يف ثيدحلا اذه ريسفت يف هلاق ام «نيلوألا نيهجولا دحأ

 هيف ءاج يذلا ثيدحلاب يأ هب تادوصقملا ّنكيف تارجافلا راعش ناك دق - صامنلا وأ صمنلا

 . «لجرلا ىلع سيلدتلل ًالوعفم صمنلا نوكي نأ وأ - تاصمانلا نعل

 لبق اهجوز اهآر نأ دعب : يأ (اهايإ هتيؤر دعب) :هلوقو 27 47ص .يزوجلا نبال «ءاسنلا ماكحأ» (”0419)
 .اهل ًابطاخ ناك موي يأ حاكنلا دقع اهيلع دقعي نأ

 .77/8ص .١٠3ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (*984)
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 :صامنلا يف ينيعلا مامإلا يأر 0١

 عئمت الو» :«يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع» هباتك ك يف ينيعلا مامإلا لاقو

 , 7060ه رعشلا لخأ اذكو ءجوزلل هجولا ن 5 فلكلا ليزت يتلا ةيودألا

 :صامنلا يف ةيديزلا يأر

 نأل ةمرحم  مشولاو رشولاو صمنلا  ءايشألا هذه نأ بهذملا رهاظ :ةيديزلا لاق

 اذه :مهبتك نم وهو «راصتنالا» يف ءاجو (هللا قلخ تاريغتلا» :هيف درو ثيدحلا

 «نهجاوزأ ريغل كلذ نلعفي يتاللا - روجفلاب تامهتملا نهو  بيرلا تاوذ ىلع لومحم

 , 5"7*)ءايشألا هذه نهل زئاجف جاوزألا تاوذ امأ

 :صامنلا مكح يف حجارلا 8

 رهاظ هيلع لدي ام وهو لصألا وه اذهو « ميرحتلا صامنلا مكح نأ يدنع حجارلاو

 لعف ةجوزتملا ريغ ةأرملل زوجي الف . ةصمنتملاو ةصمانلا نعل هيف يذلا فيرشلا ثيدحلا

 هنوك قوف ًاسيلدت ةلاحلا هذه يف نوكي اهلعف نأل ؛بطاخلا اهءاج اذإ اميس ال صامنلا

 هزاوج يل ودبيف .كلذ اهنم بلط وأ صامنلاب اهجوز بغر اذإف ءجوزلا تاذ امأ .ًامارح
 يف هيف بوغرم رمأ اذهو ءاهجوزل اهلمجتو اهنيزت باب يف لخدي هنأل ؛ةأرملل ةبسنلاب
 امأ «سيلدتلا نم ةلاحلا هذه يف هوُلُخِلِو ,نيجوزلا نيب ةدوملاو ةبحملا ةمادإل ةعيرشلا
 اهل هنذإ نأل ؛ًاضيأ هزاوج يل ودبيف هنذإب نكلو اهجوز نم بلط نود اهتبغرل هتلعف اذإ

 «كلذ يف اهل هنذإ وأ صامنلا اهنم جوزلا بلط امأو .كلذ اهنم هبلط ةلزنمب كلذ يف

 يف ديزي ةجوزلا نيزت نأل ,ةصمنتملا ةلزنم مكحلا يف لزني الو زئاج ًاضيأ هنأ يل ودبيف

 .زوجيف اهل هتدوم

 :صمنلا ميرحت نم ءانثتسا 4

 يزوجلا نبا نع هانركذ ام الإ ,ميرحتلا وه صمنلا وأ صامنلا مكح نإ :انلق

 .198ص .؟7ج «ينيعلل «يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع» (3785)

 .117-5١١ص .4ج .حاتفم نبال ةيديزلا هقف يف «راهزألا حرش» (©19)
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 دنع ينثتسيو .مهنع اهانركذ يتلا دويقلاب ةيديزلاو «ةلبانحلا ضعبو ,ينيعلاو ,هخيشو

 ةلاحلا هذه يفف «ةأرملا هجو يف اتتبن براش وأ ةيحل رعش ةلازإ ءاقلطم هميرحتب نيلئاقلا

 تتبن ول» : ةيعفاشلا لاق دقف .هقلح زوجي امك ةأرملا هجو نم رعشلا اذه فتن زوجي

 بحتسي اذكو «لجرلا فالخب اهقح يف ةلثم اهنأل ؛اهقلحو اهفتن اهل بحتسا ةيحل ةأرملل

 , ”"؟!(اهل ةقفنعلاو براشلا قلحو فتن

 : ءانثتسالا اذه يف يربطلا ريرج نبا يأر 6

 اهيلع هللا اهقلخ يتلا اهتقلخ نم ءيش رييغت ةأرملل زوجي ال» : يربطلا ريرج نبا لاق
 ام ليزتف نيبجاحلا ةنورقم نوكت نمك .هريغل الو جوزلل نسحلا سامتلا صقن وأ ةدايزب

 . .فتنلاب اهليزتف ةقفنع وأ براش وأ ةيحل اهل نوكت نمو .هسكع وأ جلبلا مهوت امهنيب

 0370 جو . ىلاعت هللا قلخ رييغت نم وهو يهنلا يف لخاد كلذ لكف

 : ءانثتسالاب ذخألا وه حجارلا 5

 بحتسيف «ةيعفاشلا حرص امك .هب ذخألا بحتسيو لب ءانثتسالاب ذخألا وه حجارلاو

 ؛ ةقفنع وأ براش اهل تبن اذإ لعفت اذكو ءاهفتنت وأ اهقلحت نأ ةيحل اهل تتبن اذإ ةأرملل

 هبشت نألو .ةعونمم مالسإلا يف ةلثملاو .ةيعفاشلا لاق امك اهقح يف ةلثم كلذ ءاقب نأل

 اههجو يف تبانلا براشلا وأ ةأرملا هجو يف ةتبانلا ةيحللا ءاقبو .مارح لاجرلاب ءاسنلا

 الإ نوكي الو .بولطم هّبشتلا رهظم ةلازإف ءروظحم اذهو لاجرلاب هبشتلا رهظمب اهرهظي
 هللا قلخل رييغت اذه يف نوكي الو ,قلحلا وأ فتنلاب ةقفنعلاو براشلاو ةيحللا رعش ةلازإب

 الو براش الو ةيحل الب ءاسنلا سنجو ةأرملا قلخ ىلاعت هللا نأل ؛ هللا قلخل تيبثت لب

 امل فلاخمو ضقانم وهف «هانركذ امم اههجو يف ءيش رهظ اذإف «لاجرلل افراد دع

 ةيلع امل انلاكم اهتقلخو :اهلكشو ةارملا ثايك نوقي نأ ىف" جةتدارإتو هلا قس هيف قل

 :ةأرهلا قلع 7 قال نق بقل ملا ريك رم بل يكفل اذه ةلازإف ءلجرلا

 . ةفشلا ىلع تبانلا رعشلا يه ةقفنعلاو 9-2177”: ص لج .ةيعفاشلا هّقف يف (١عومجمل ومجملا» ةضضلالا

 ١ 8/”3/ص 001 جا « ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصا)) ةيفرخلا .
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 ؟ةأرملا هجول فحلا زوجي له 417

 : يأ ءصامنملاب ةأرملا هجو رعش ةلازإ وهو مارح صامنلا وأ صمنلا نإ :انلق

 نبال «ينغملا» يف ءاج دقف .فحلاب ةأرملا هجو رعش ةلازإ ةلبانحلا حابأ دقو . شاقنملاب

  دمحأ مامإلا يأ هللا دبع ابأ تلأس :انهم لاقف .هجولا بح امأف» : يلبنحلا ةمادق

 0 ةلازإوه : ٌفحلاو :255لاجرلل ةهركأو ءءاسللل نمأب هب نييل :لاقف فشلا نع

 ُفحت ةأرملاو .هرشق ًاًقح هفجي هّمَح :روظنم نبال «برعلا ناسل» يف ءاج «ىضوحلاب

 .©7؟©هرشقتو ىسوملاب رعشلا هنع ليزت ًافافحو ًافح اههجو

 ؟ةأرملا هجو رعش قلح زوجي له 04- 

 :نلعلا كلذكرب وهدنع تاج او ةةلباكنلا نقع هلع ل ةأرملا »هو رتتخ قلع

 .هجولا نم رعشلا فتنت يتلا يهف ةصمانلا امأف» : ةلبانحلا هقف يف «ىنغملا» ىف ءاج دقف

 ال رعشلا قلح نإو .ربخلل  فتنلا يأ زوجي الف ءاهرمأب اهرعش فوتنملا ةصّمتملاو
 ىلع صن .فتتلاب درو امنإ  ةصمنتملاو ةصمانلا نعل ثيدح يأ  ربخلا نأل هب سأب

 , ”"؟*(دمحأ كلذ

 ةداع نوكيو  فتنلاب هجولا رعش ةلازإ نيب نوقرفي ةلبانحلا نأ حضاولا نمو 8

 فشلا مرحي اولاقف» د نسوملاب هدا نركيو - نلخلا وأ ثحبلاب هنلازإ نيود نفاشملاب

 امبرو .هلوصأ نم وأ هروذج نم رعشلا ليزي فتنلا نأ رابتعاب ,قلحلاو فحلا ةحابإو

 رعشلا ناليزي ال قلحلا وأ فحلا امنيب .هيف أرثأ كرتو ةأرملا هجوب ًاررض وأ ٌىذأ قحلأ
 نأ امك كارلا هناك ميكو اروتش الو يذا ةارملا هع :ةاقحتجالو فزودسو لوما وك

 اولاق: هلك اذه لجأ نمف اهقخلي ىذا نود انهجوزل ةارملل الّمحتو ًانيزت قلخلاو فشلا ىف

 الف صمنلا مرح ثيدحلا نأل ؛قلحلاو ٌفحلا اوحابأو ,فتنلا وه يذلا صمنلا نير

 .قلحلاو فحلا ميرحتلا يف هب قحلي

 .١9ص . ١1ج «ينغملا» ("98949)

 ."ة5صاء١٠ج .روظنم نبال «برعلا ناسل» (”844)

 .ا١ؤص «ريبكلا حرشلاو فاصنإلا رصتخم» 2.5 4ص ءكج ا( ينغمل 1 ةفضلتقا
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 : قلحلاو فحلا يف حجارلا

 ريغ امأ «ةجوزتملا ةأرملل ةبسنلاب هحيجرت ىلإ ليمأ ام وه .ةلبانحلا هيلإ بهذ امو
 يف ام هيف نألو ءجوز تاذ تسيل يهو ًانيزت هيف نأل اهل هزاوج ىرأ الف «جوزلا تاذ

 .باطخلا اهءاج اذإ سيلدتلا نم صمنلا

 :فحلا ىف ةشئاع نع ربخ 0١-

 جرخأ دقو» : ينالقسعلا رجح نبال «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» يف ءاج

 هللا يضر  نينمؤملا مأ ةشئاع ىلع تلخد اهنأ هتأرما نع قاحسإ يبأ قيرط نم يربطلا

 فحت ةأرملا :تلاقف .لامجلا اهبجعي ةباش  قاحسإ يأ ةأرما يأ - تناكو . اهنع

 ام ىذألا كنع يطيمأ : اهنع هللا يضر ةشئاع تلاقف ءاهجوزل اهنيبج

 هيلإ بهذ ام ديؤي  اهنع هللا يضر  نينمؤملا مأ ةشئاع نع ربخلا اذهو .©""*770«تعطتسا

 .ةأرملل فحلا زاوج يف  هانحجرو  ةلبانحلا

 : نيبجاحلا نم ذخألا 1

 ؟الاط اذإ اهيبجاح نم ًائيش ذخأت نأ ةأرملل زوجي له

 اهقلخ يتلا اهتقلخ نم ءيش رييغت ةأرملل زوجي ال» : يربطلا ريرج نبا مامإلا لاق
 ةنورقم نوكت نمك .هريغل الو جوزلل ال نّشُحلا سامتلا ؛صقن وأ ةدايزب اهيلع هللا
 ت7 هنكع وأ جلبلا مهوت امهنيب ام ليزتف نيبجاحلا

 هيف رأ ملف الاط اذإ نيبجاحلا نم ذخألا امأو» :ةيعفاشلا هقف يف «عومجملا» يفو

 ركذو .هركيف ءيش هيف تبثي مل هللا قلخل رييغت هنأل ؛هركي نأ يغبنيو ءانباحصأل ًائيش

 نيسحلا نع اضيأ ىكدو+ هلعفي ادمحا :ناكو..ةث. نيا ال هنا :دمحا فاحتسا نفني
 , "9832 يرصبلا

 . "78ص «١٠ج «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» ("884)

 ."الكص ٠ ١ ج (يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» ةفضنف)

 ."494ص .١ج .ةيعفاشلا هقف يف «عومجملا» (*8948)
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 : نيبجاحلا نم ذخألا يف حجارلا لوقلا - 4

 اعيش امهنم ةأرملا صقتف ًاريثك الاط اذإ نيبجاحلا نم لحخألا زاوج يدنع حجارلاو

 ام ىلع ةلدألاو ,هلوطو رعشلا ةفاثك ةهج نم .داتعم يعيبط عضوب نابجاحلا ىقبي ىتح

 : يتأي ام يه لرقأ

 : حيجرتلا ةلدأ 4

 رعشلا ةلازإ ةلازإلاب دوصقملاو نيب امك ةأرملا هجو نم رعشلا ةلازإ وه صمنلا نأ :ًالوأ

 ءرعشلا نم ىقبي نيبجاحلا رعش نم لاط ام صق يف امنيب ,ءيش هنم ىقبي نأ نود
 .ةلازإ ال هل ريصقت هنم صقلاف

 يه ةصمانلاو» : «هنئنسو يف لاقف .«نيبجاحلا رعش ةلازإب (صمنلا) دواد وبأ رّسف : ًايناث

 : ىنعمو .©"""*)(اهب لومعملا يه ةصمنتملاو .هقرت ىتح بجاحلا شقنت يتلا

 :«برعلا ناسل» يف ءاج دقف شاقنملاب هرعش جرخت :يأ (بجاحلا شقنت)

 شقنت اهنأ يضتقي (هقرت ىتح) :دواد يبأ لوقو ,"*”شاقنملاب فتنلا :شقنلا
 .قري ىتح بجاحلا يبناج

 كيس اوح نم ةلباتحلا هيلإ تهذ' اع ىلع نايقلا هدنغس نركي نأ نكمي ةانلق ام: :ًانلاث

 نم نكي مل نإو هجولا رعشل ةلماك ةلازإ نم هيلإ يدؤي امو .هقلح وأ ةأرملا هجو

 .زاوجلاب ىلوأ هئاقب عم هلوط نم ءيش صقب نيبجاحلا رعش رصقيف هلوصأ

 سيل ذإ ءاهجوزل ةأرملل حابملا نيزتلا موهفم قاطن يف لخدي هحجرنو هلوقن ام نأ :ًاعبار
 .امهل يعيبطلا عضولا ىلإ امهدرب اهيبجاح حالصإ الإ هيف

 للحتلا يف ةأرملا رعش ريصقت وأ .لجرلا رعش قلح وأ ريصقت زاج امل ىنعملا اذه

 ؛ ةيداعلا تاقوألا يف هقلحي وأ هرعش لجرلا رصقي نأ زاج املو ,ةرمعلا وأ جحلا نم

 .7؟98ص ١1ج «دواد يبأ نئسو (”99)
 . 728ص 2311ج «دواد يبأ نئس حرش دوبعملا نوعو» 3 6١ص .5ج .روظنم نبال «برعلا ناسلو 0 ٠#
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 لقن دقف ًاضيأو «ةأرملا لبق نم الو لجرلا لبق نم ال زوجي ال هللا قلخ رييغت نأل
 هقف يف «عومجملا» يف ءاج امك هيبجاح نم ذخأي ناك هنأ دمحأ مامإلا نع

 رييغت ىنعم هيف سيل نيبجاحلا نم ذخألا نأ ىلع لدي اذهو .هانركذو «ةيعفاشلا

 هللا كلخ

 اناك اذإ امهنيب ام ةلازإ وأ ءامهبناوج فتن وأ امهفتنب نيبجاحلا قيقرت امأ 6

 صمنلا موهفم يف لخدي كلذ نأل ءامهلمشي يهنلا نأل زوجي ال كلذ لكف .نيّنورقم

 . هنع يهنم وهو
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 سافل تعلن

 رشولاو مشولا
 :رشولاو مشولا يف ثيداحألا 5

 ا اميف

 ةلصاولا هللا نعل» :لاق يي هللا لوسر نأ  امهنع هللا يضر رمع نبا نع :ًالوأ

 .(«ةمشوتسملاو ةمشاولاو ةلصوتسملاو

 تامشاولا هللا نعل» :لاق  هنع هللا يضر دوعسم نبا نع ,ةمقلع نع :ًاينا

 يل ام هللا قلخ تاريغملا «نسحلل تاجّنفتملاو «,تاصمنتملاو «تامشوتسملاو

 تاجلفتملا تاصمنتملاو تامشاولا هللا دبع نعل :لاق ةمقلع نع ىرخأ ةياور ىفو :ًاثلاث

 يل امو :هللا دبع لاق ؟اذه ام :بوقعي مأ تلاقف .هللا قلخ تارّيْغُملا ,نسحلل

 . «اوهتناف هنع مكاهن امو هوذخف

 :ةمشوتسملاو ةمشاولاو مشولا ىنعم -07

 ندب نم كلذ ريغ وأ ةفشلا وأ مصعملا وأ فكلا رهظ يف اهوحنو ةربإ ْرَغ : مشولا

 مشولا ثيداحأ تءاج دقو اذه .*17/8 ,*الا/ص ,١٠ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (*101)

 271717/-95726ص .١1ج «دواد يبأ نئسدو ٠١68 ., /٠١1., ص 14١ج «ملسم حيحص» يف رشولاو

 ."؟8كالص ١2ج «يذمرتلا عماج» 201 17ا/-١١١1ص «8ج «يئاسنلا ننس)»
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 كلذ ةلعافو ٌرضخيف ةروثلا وأ لحكلاب عضوملا كلذ ٌشحُي مث مدلا ليسي ىتح «ةأرملا
 يهف اهب كلذ لعف تبلط نإف .ةموشوم ىمست اهب لوعفملاو ,ةمشاو ىمست

00111 
 ةيقرتم

 :ةرشتْؤُملاو ةرشاولاو رشّولا ىنعم 9-4

 ىمستو تاباشلاب هبشتت ةريبكلا ةأرملا هلعفتو ءاهفارطأ قيقدتو نانسألا ديدحت :رْشولا

 ."*9كلذ اهب لعفي نم رمأت يتلا يهف ةرشتؤملا امأو .ةرشاولا

 : ةَجّلفَتُملا ىنعم 6

 يتلا يهو .ةجلفتم عمج ثيدحلا يف ةدراولا (تاجلفتملا) :هريغو يوونلا لاق

 ام دربت نأب .نانسألا نم تايعابرلاو ايانثلا نيب ةّجْرُف : جْلَفلاو .اهنانسأ يف ِحْلَفلا لعفت

 رغصب ًارهاظت نسلا يف اهبراق نمو زوجعلا كلذ لعفتو ,تايعابرلاو ايانثلا اهنانسأ نيب
 ةريبكلا دربتف «تاباشلل نوكت نائسألا نيب ةفيطللا ةجرفلا هذه نأل ,نانسألا نسحو نسلا

 لاقي عينصلا اذهو .ةباش اهنأ نيرخآلا مهوتف ءرظنملا ةنسح ةفيطل ريصتل دربملاب اهنانسأ

 .©9'4«ةرشوتسملاو ةرشاولا .هللا نعل» :ثيدحلا هنمو ءرْشَولا :ًاضيأ هل

 :ةرشاولا ىمست ةجلفتملا

 ًاضيأ ىمست ةجلفتملا نإف اذُه ىلعو ءرشولا ًاضيأ ىمسي جلفلا نأ قبس اميف انركذ

 نيزتلا ءاغتبا «تايعابرلاو ايانثلا نيب ام دعابتل اهنانسأ ققرتو نسحت ىتلا ىهو .ةرشاولا

 ١- مشولاو رشولا مكح :

 نعللا نأل لعفلا ميرحت ىلع لدي امهلعاف ةنعل نأل ؛ ميرحتلا مشولاو رشولا مكح

 .١١٠ص 7١2ج «ملسم حيحصل هحرش يف يوونلا»و «8846١ص هج «ريثألا نبال «ةياهنلا» (":٠5؟)

 .188ص .هج «ريثألا نبال ؛ةياهنلا» )*5٠”(

 27847 ص (.8ج ؛يبطرقلا ريسفت» ١١-231١17 5ص 17١1ج «ملسم حيحصل هحرش يف يوونلا» ("405)

 1 .775ص ١1ج «دواد يبأ نئس حرش دوبعملا نوع»
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 مشولا وأ رشؤلا لّمفي نم ىلع تيزتي امن مكرحتلا اذه .نكلو. حاس لغف ىلع نركب
 ًابلط كلذ نلعفي هانعم نأ ذإ «,نسحلل تاجلفتملا» :ثيدحلا يف ءاج امل نسحلل ًابلط

 تجاتحا ول امأ ,نسحلل ًابلط مشولا وأ رشولا لعف وه مارحلا نأ ىلإ ةراشإ هيفو «نسحلل
 «نسحلل تاجلفتملا» ةرابعل ريسفتلا اذهو .2"؟'7سأب الف نسلا يف بيع وأ جالعل هيلإ

 قيلعت 'وويجيو رييظألا هوب نهلعفو تابهلشتملاب قلمك و سعلا بلط نأ عي
 .©*”7صمنلاو لصولاو مشولاو رشولا نم ثيدحلا يف تاروكذملا عيمج ىلع «نسحلل»

 : مشولاو رشولا ميرحت ةمكح 2-7

 رعشلا لصو» اهعم ةروكذملا ىرخألا لاعفألاو مشولاو رشولا ميرحت يف ةمكحلاو

 مشولا  ءايشألا هذه يف ديدشلا ديعولا درو امنإو» : يباطخلا مامإلا هلاق ام يه «صمنلاو

 ناكل اهنم ءيش يف صخر ولو , عادخلاو شغلا نم اهيف امل - صمنلاو لصولاو رشولاو

 ةراشإلا كلذ ىلإو «ةقلخلا رييغت نم اهيف املو ءشغلا عاونأ نم اهريغ ةزاجتسا ىلإ ةليسو

 , 715ه قلحخ تارّيغملاَو : هلوقب دوعسم نبا ثيدح يف

 : مشولا ةلازإ توجو ف كولا

 نم هللا ىلإ بوتتو هتلازإ ىلإ عراست نأ  مشولا اهب لوعفملا يهو  ةموشوملا ىلعو
 ولو .هتلعف امم هللا ىلإ ةبوتلاب يفتكتف «هتلازإ نم شحافلا ررضلا تفاخ اذإ الإ هلعف

 .اهيلع ءيش الف ةلازإلا دعب رثأ هل رهظ مث ررض نودب هتلازأ

 :ربكلا يف لازي رغصلا يف مشولا

 الو ةلعافلا مثأتف ةلفط يهو تنبلاب - مشولا يأ  لعفي دقو» : يوونلا مامإلا لاق

 مشو يذلا عضوملاو :- ةيعفاشلا ينعي  انباحصأ لاقو .ذئنيح اهفيلكت مدعل تنبلا مثأت

 .١٠١ا/ص 4١2ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» ("405)

 .7؟5ص ١١ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» ("405)

 .٠78ص .١٠ج «ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» (”4019)
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 تفاخ نإف ,حرجلاب الإ نكمي مل نإو ,هتلازإ تبجو جالعلاب هتلازإ نكمأ نان ده مع

 .هتلازإ بجت مل رهاظ وضع يف ًاشحاف ًائيش وأ وضع ةعفنم وأ وضع تاوف وأ فلتلا هنم

 لجرلا هلك اذه يف ءاوسو . هريخأتب يصحعيو هتلازإ همزل هوحنو كلذ نم ًائيش فخي مل نإو

 . هيف 8)ةأرملاو

 0.1٠١6 ص 54١2ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصا) ةيقد و
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 نواس رعبا

 رضاحلا تقولا يف ليمجتلا لامعأو ةنيزلا

 :كديهمت 2 6

 ا يملا يراك ملا ءاهقاطن عستاو رضاحلا تقولا يف ةنيزلا تعنت

 أ ًريثك كلذ تزواجت 1 00 0 اهتطاسب ثيح نم ةقباسلا نامزألا

 : ثحبلا جهنم 2 5

 لامعأ نمو ةأرملا ةنيز نم روظحم وه امو زئاج وه ام نيبن نأ ثحبملا اذه يف ديرنو

 املا يقال 11 سلا ربل را راجل ترين ايا دسم ليحل

 .رضاحلا تقولا يف ةأرملا ةنيز :لوألا بلطملا

 .رضاحلا تقولا يف ةأرملل هتايلمعو ليمجتلا لامعأ : يناثلا بلطملا

 لوألا بلطملا

 رضاحلا تقولا يف ةأرملا ةئيز

 :ثحبلا جهنمو ديهمت 2-1

 يف هيلع تناك امم ًاعونت رثكأ رضاحلا تقولا يف يهو «ةريثك اهلئاسو عاونأ ةئيزلا

 «ةنيزلا نع انمالك يف هانعبتا يذلا بيترتلاب بلطملا اذه يف اهنع ملكتنو .قباسلا

 هب قلعتي امو رعشلا نع مث .بيطلاو باضخلاو لحكلا نع مث «يلحلا نع ملكتنف
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 : يلاتلا وحنلا ىلع عورف ةثالث ىلإ بلطملا اذه مسقن اذه ىلعو

 .رضاحلا تقولا يف ةأرملا يلح :لوألا عرفلا

 .بيطلاو ناهدألاو غابصألاو لحكلا : يناثلا عرفلا

 .هب قلعتي امو رعشلا :ثلاثلا عرفلا

 لوألا عرفلا

 رضاحلا تقولا يف ةأرملا يلح

 :ةأرملل يلحلا نم .حابملا .4

 كلذكو ءاهل حابم ةضفلاو بهذلا نم يلحلا عاونأب ةأرملا يلحت نإ : قبس اميف انلق

 نيتالبلاك ةسيفنلا نداعملا نم يلحلا عاونأب يلحتلا اهل حابي كلذكو ءنآلا اهل حابم وه
 ءاسنلا هب ىلحتت امم كلذ وحنو ناجرملاو ؤلؤللاب يلحتلا اهل نأ امك .توقايلاو درمزلاو
 تناك ءاوسو نمثلا ميو وأ نمثلا ةيلاغ اهنم عنصي امو ةيلحلا تناك ءاوسو «ةداع

 .ءاسنلا يلح نم كلذ ريغ وأ .ةدالق وأ ءًامتاخ وأ ءأطرق وأ .ًالاخلخ وأ ءًاراوس

 :ةأرملل يلحلا نم روظحملا 9-8

 :ةروص اهيف يتلا ةيلحلا :ًالوأ

 اهيف مسر ول امك .ًاعرش زوجي ال ام ةيلحلا يف نوكي نأ يلحتلا يف روظحملاو
 ؛ يلحلا اذه سبل زوجي الف .دادغب يف ةغاصلا ةئباصلا لعفي امك ناويح وأ ناسنإ ةروص

 يراخبلا ثيدح ركذب انه يفتكأو .دعب اميف هئيبنس امك اهعطقو اهضقن ةروصلا مكح نأل

 يل مارقب ترتس دقو .رفس نم هك هللا لوسر مدق» :تلاق  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع

 . "4:9, . . .هكته لَك هللا لوسر هار املف .ليثامت اهيف يل ةوهس ىلع

 يهو _روصملا ءيشلا وهو لاثمت عمج - ليثامتلا ركذ هيف درو نإو ثيدحلا اذهو

 . 38ا/ م6 ص 2١ ج ««ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصاا ةيفتلحل]
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 الو ةروصلا وه روظحملا نأل رضي ال اذهف ,« يلحلا يف انمالكو .رتسلا يأ مارقلا يف انه

 .يلحلاك ندعم ىلع وأ شامق ىلع اهنوك مهي

 :حور يذ لكشب يلحلا : ًايناث

 يذ لكشب :يأ .رئاط وأ ناويح وأ ناسنإ لكشب غاصي نأ روظحملا يلحلا نمو
 ال اذهو .ةأرملا يلح نم ةيلح هرابتعاب وحنلا اذه ىلع سبليو «هريغو ناسنإ نم حور

 .ةمسجملا روصلا وأ ليثامتلا نم هنأل زوجي

 :بيلص لكشب غوصملا يلحلا :ًاثلث ١

 لكشب شوقن هيلع وأ بيلص لكشب غوصملا يلحلا روظحملا يلحلا نمو اذه
 يبنلا نأ» : اهنع هللا يضر  ةشئاع نع فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يف ءاج دقف بيلص

 مامإلا هاور هبضق لإ ةياور يفو .هضقن الإ بيلاصت هيف ًائيش هتيب يف كرتي نكي مل لي
 عمج «بيلاصت» : هلوق :ثيدحلا اذهل هحرش يف ينالقسعلا رجح نبا لاقو . يراخبلا
 :هضقن ىنعمو .ردصملاب ةيمست ًابيلصت بيلصلا ةروص هيف تناك ام اومس مهنأك «بيلص
 هيف يذلا بوثلا وأ بيلصلا ِخلكي يبنلا ضقن امنإو , 641 هعطق :هبضق ىنعمو .هلازأ
 ناك ءاوس .هلهأو رفكلا تاراعش نم هريغ هيلع ساقيو .رفكلا لهأ راعش هنأل بيلصلا
 ةهلآ ءامسأ يلحلا ىلع بوتكملا ناك وأ .نائوألا دبعمل ةروص وأ .رانلا تيبل ةروص
 زوجي ال هلهأو رفكلا تاراعشو موسر نم ءيش اهيلع ةيلح لكف . كلذ وحنو « نيكرشملا
 .ديدج نم اهتغايصو اهتباذإ وأ ءاهتلازإ نم دب الو اهب يلحتلا

 يناثلا عرفلا

 (410بيطلاو ناهدلاو غابصألاو لحكلا

 : لحكلا

 درو ام اًنيِبو .هريغو دمثإلاب لحتكت نأ ةأرملل َّنِإو ,حابم لحكلا نإ :انلق نأو قبس

 738٠١. ص ١3ج .«ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصا» ةيقتيلس]

 . غابصألا نم هب نهدي ام ناهدلاو ,109"ص «نارقلا بيرغ يف تادرفملا» :نهد عمج ناهدألا (”411)

 .3”١١ص .١ج «طيسولا مجعملا»
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 لاقي ىضم اميف لحكلا نع هانلق ام لكف «ةأرملل ةنيزلا نم هنأو ,ثيداحأ نم لحكلا يف

 نلمعتسي اذه انموي ىتح ءاسنلا نإف ءرضاحلا تقولا يف ةنيزلا نع ملكتن نحنو ءانه

 . لمجتلاو نيزتلل لحكلا

 : غابصألا - 31

 بضخت نأ اهل امك «لبق نم انركذ امك ءانحلاب اهيلجرو اهيدي بضخت نأ ةأرمللو

 يذلا ليصفتلاو وحنلا ىلع داوسلاب اهرعش غبصت نأ اهل امك «ةرمح وأ ةرفصب اهبيش

 , 21419 لبق نم هانركذ

 : ةثيدحلا ناهدألاو غابصألا 94

 ناهدألاب الو .ءانحلاك ةميدقلا غابصألاب يفتكت دعت مل رضاحلا تقولا يف ةأرملا

 غبصت تذخأف كلذ تزواجت لب ءاهينيعل ميدقلا لحكلاب يفتكت الو «نارفعزلاك ةميدقلا

 ريمحتو ءاههجو كْلَّدل ناهدألا فلتخم لمعتست تذخأو ءاهينيع تحت امو اهنوفج

 ةلاطإ عم عباصألا عاونأب اهرفاظأ نولت تحار امك . غابصألا عاونأب اهيتفش غبصو ءاهيتنجو

 قلخ رييغت) ليبق نم ربتعي هنأ مأ ؟ةحابملا ةنيزلا نم هرابتعاب هلك كلذ زوجي لهف .رفاظألا

 : يتآلا ليصفتلا نم فرعي باوجلاو ؟زوجي الف (هللا

 :اهلامعتسا لصأل ةبسنلاب :ًالوأ - 6

 قلخل ًارييغت اهيف نأل عنمت اهيلإ انرشأ يتلا ةثيدحلا ناهدألاو غابصألا لامعتسا له

 ؟ هللا

 : يناكوشلا لاق .هللا قلخل رييغتلا اذه هب ققحتي ام فرعن نأ دب ال :باوجلاو

 رييغت زوجي ال هنأ فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يف ةدراولا «هللا قلخ تاريغملا» : هلوق رهاظو»

 ءايقاب نوكي يذلا ربيغتلا يف وه امنإ :ليقو .اهيلع يه يتلا ةفصلا نع ةقلخلا نم ءيش

 نم هريغو كلام هزاجأ دقف تاباضخلا نم هوحنو لحكلاك ايقاب نوكي ال ام امأف

 ٍ نييلسلا ءاملعلا

 .اهدعب امو )1١78”*( تارقفلا ("”517)

 .91١"ص «"5ج «يناكوشلل «راطوألا لين» (”51)

 "كلل



 «ىقبي يذلا رييغتلا وهو هنع يهنملا رييغتلل يناثلا موهفملاب ذخألا وه هحجرأ يذلاو

 ةثيدحلا تاغابصلا هذه نأ رهاظلاف اذه ىلعو .هنع يهنم ريغ وفع وهف ىقبي ال ام امأ

 امم ,نهرافظأ وأ ,نههافش وأ «نههوجو ءاسنلا اهب خطلت يتلا قيحاسملاو ناهدألا اذكو

 زّيح يف اهلامعتسا لخدي الف «ةنيعم لئاوسب وأ نوباصلاو ءاملاب وأ ءاملاب هتلازإ نكمي
 .اهلامعتسا لصأ ةهج نم ةروظحم نوكت الف (هللا قلخ رييغت)

 : هلك هجولل ةنيزلا داوم لامعتسال ةبسنلاب :ًايناث 5

 قيحاسملاو ناهدلاب هجولا ميمعت لهو هلك هجولل ةنيزلا داوم لامعتسال ةبسنلاب امأو

 ؟ال مأ حابم غابصألاو

 : يتأي ام ركذ دعب فرعي باوجلاو

 ىلإ لك يبنلا عم جرخن انك» :تلاق  اهنع هللا يضر نينمؤملا مأ ةشئاع نع أ

 ,مارحإلا دنع (بيطلا نم عون) بيطملا كسملاب انهابج خطلن يأ  انهابج دّمضنف ةكم

 .©”4319«اناهني الف ْهلك ىبنلا هاريف اههجو ىلع لاس انادحإ تقرع اذإف

 هجولا ىلع كلذكو ةهبجلا ىلع ةنيزلا داوم عضو زاوج ىلع لدي ثيدحلا اذهو
 .اهاهني الو ملكك يبنلا هاريو ْةْلَك يبنلا تاجوز ىدحإ هجو ىلع بيطلا ناليسل

 ًاضيأ اههجو حسمت نأ مارحإلا دنع ةأرملل بحتسي : ةيعفاشلا لاقو - ب - ١
 ليجرتو بيطلاك مارحإلا دنع بحتساف ءاسنلا ةنيز نم ءانحلا نأل ؛ءانحلا نم ء يشب

 زاوج ينعي (غابصألا) باضخلا نم عون يهو .ءانحلاب هجولا حسم زاوجف , 24 رعشلا

 .ةأرملل ةنيزلا نم هرابتعاب غابصألا نم ءانحلا ريغب ةأرملا هجو حسم

 : عباصألا فيرطتو هجولا ريمحت :ًاثلاث 4

 6130| وأ اهتيضخخ :اهرافظأو اهلمانأ ةأرملا تفّرط : (طيسولا مجعملا» يف ءاج

 . 7756ص هج «دواد يبأ نئس حرش دوبعملا نوع» (”14154)

 . ؟3؟7ص ءالج «عومجملا» ("415)

 .هكاص .7ج «طيسولا مجعملا» ةريفتدامم]

 - "ةا/



 ريمحت امأو .اهتنيز يه هذهو .غابصألا نم نولب اهغبص : يأ اهباضخ عباصألا فيرطتف

 ةريثكو .داوملا هذهب هكلد وأ هجولا حسم قيرط نع هجولا رمحت داوم لامعتساب وهف هجولا

 داوملا هذه ضعبو , عباصألا فيرطتو هجولا ريمحتل رضاحلا تقولا يف داوملا يه

 رمحألا نولبو عباصألل ةفلتخم ناولأب يهو .لئاوس اهضعبو ناهدأ اهضعبو قيحاسم
 ؟اهلامعتسا زاوج ىدم امف .هجولا ريمحتل

 هجولا ريمحت امأو» :لوقي ذإ .يوونلا مامإلا مهنع لقني امك ,ةيعفاشلا لاق

 ريغب هتلعفو ناك وأ .ديس الو جوز اهل نكي مل نإف .عباصألا فيرطتو داوسلاب باضخلاو
 يف انباحصأ مالك صيخلت اذه .حيحصلا ىلع زاج نذأ نإو .ءمارحف هنذإ

 ىرثكأ وأ نيدخلا ريمحت ةداع وهو هجولا ريمحت نوزيجي ةيعفاشلاف .”؟«ةلأسملا

 ال كلذكو .كلذ اهيلع مرح نذأي مل نإو ءاهجوز نذإب عباصألا فيرطت ًاضيأ نوزيجيو
 . جوزلا تاذ ريغل عباصألا فيرطت وأ هجولا ريمحت ريمحت مهدنع زوجي

 زوجي: - ينالقسملا رجح نبا مهنع لقني امك ةلبانحلا ضعب لاقو 2-649
 .«؛1جوزلا نذإب ناك اذإ فيرطتلاو ريمحتلا

 امك .ًاضيأ زاج «ةلبانحلا ضعبو ةيعفاشلا دنع هجولا ريمحت زاج اذإو -

 رفاظأ غبص زوجي امك ,كلذب اوحرصي مل نإو .هجولا نم اهنأل ًاضيأ هافشلا ريمحت ودبي
 نأ طرشب نكلو .عباصألا فيرطت موهفم يف لخدي هنأل ؛ةأرملا هديرت يذلا نوللاب ديلا
 تنّيِب امك «رفاظألا غبص» ب مويلا فورعملا ةداملاك ءهيلإ ءاملا ذوفن عنمت ةدامب نوكي ال

 نغبصي يتاللا مويلا ءاسن لعفت امك رفاظألا ليوطت نكلو ."*'ءوضولا ثحب يف كلذ
 نم هربتعتو رفاظألا صقب يضقت يتلا ةيوبنلا ةنسلل فلاخم ليوطتلا اذه ,نهرفاظأ
 453لبق نم انيب امك ءاسنلاو لاجرلا لمشي اذهو .ةرطفلا

 .4١٠ص 14ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (410)
 ."/8ص .١٠ج ,«ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (414)
 2١451. ةرقفلا (*"519)

 .(9ة ©  ةرقفلا )57١١"(
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 :بيطلا لامعتسا 01

 لخدت يتلا ةفلتخملا روطعلا ءاسنلا لامعتسا رضاحلا تقولا يف ةعئاشلا ةنيزلا نمو

 ةأرملا بيط نإ :لبق نم انلق دقو «ةحئارلا ةرهاظ اهتلمجب يهو ءبيطلا موهفم يف
 هحير رهظ ام لاجرلا بيط» : هك هللا لوسر ثيدحب ةددحم اهلمعتست يتلا روطعلاو

 زوجي الف ."7"4يذمرتلا هاور يذلا «هحير يفخو هنول رهظ ام ءاسنلا بيطو ,هنول يفخو

 زوجي ال ذإ ءاهتيب نم تجرخ اذإ اذهو .هتحئار رهظت ام روطعلا نم لمعتست نأ ةأرملل
 .©9"4هتحئار رهظت بيطب ةرطعتم اهتيب نم جرخت نأ ةأرملل

 : ةراضلا ةئيزلا داوم نع داعتبالا 7

 نع دعتبت نأ ةثيدحلا ةنيزلا داوم لامعتسا يف بغرت يتلا ةملسملا ةأرملل يغبني

 ملعتلو «نيعلاب وأ ةرشبلاب رضت ةيوايميك داوم اهبيكرت يف لخدي يتلا يهو ءاهنم ةراضلا
 امك ءاهسفن رضت نأ اهل زوجي ال يلاتلابو مالسإلا يف ةروظحم ةرضملا ءايشألا لوانت نأ

 . مالسإلا يف رارض الو ررض ال ذإ ءاهريغ رضت نأ اهل زوجي ال

 :ةئيزلا لامعتسا يف لادتعالا 377

 يف بولطم لادتعالا نأل ؛ ةنيزلا لامعتسا يف فرست ال نأ ةملسملا ةأرملل يغبنيو

 ةرضم اهمظعم يف يهو ترثكو تعونت دق ةثيدحلا ةنيزلا داوم نأو اميس ال ءءيش لك

 يعيبطلا لامجلل ٌةقحامو تقوللو لاملل ةعيضم تقولا سفن يف يهو ءالجأ وأ الجاع
 ؛ ةنرلملا ةيمّدلاك داوملا هذهب ةعلوملا ةأرملا ترّيص ةثيدحلا ةنيزلا داوم نإ لب «ةأرملل

 .اهيتفش ىلعو اهنافجأ قوفو اههجو ىلع قيحاسمو ناهدأو غابصأ نم هعضت ام ةرثكل
 نيزتلا يف ةطاسبلاو لادتعالاو طسوتلا دودحب مزتلتو كلذ ظحالت نأ ةملسملا ةأرملا ىلعف
 دقف اهنم بولطملا وهو لب ءاهل يمالسإلا هيجوتلا وه اذهف «ةنيزلا داوم لامعتسا يفو

 ناك ٍةلكَي هللا لوسر نإ» :لاق ديبع نب ةلاضف نع دواد وبأ هاور يذلا ثيدحلا يف ءاج
 يف طارفإلا ةهارك يف ةحضاو ثيدحلا اذه ةلالدو ."؟"7«هافرإلا نم ريثك نع اناهني

 .ل١1 ص .8ج «يذمرتلا عماج» (؟151)

 ,27165؟) ةرقفلا (":79)

 .8١7ص ١1ج ؛دواد يبأ ننس» ("475)
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 . ةنيزلاو هفرتلا عاونأ نم كلذ ريغو رعشلا ليجرتو نيهدتلا يف طارفإلا كلذ نمو معنتلا

 وه هنم لدتعملا طسولا نأ ىلإ ةراشإ هنم (ريثكلا) ديقب هنع يهنملا (هافرإلا) دييقتو

 قاطن يف لخدت ال هجولاو ندبلل ةداتعملا ةفاظنلا نإو اذه .مومذم ريغ هنأو بولطملا

 , 2"؟'9نيدلا نم ةفاظنلا نأل ىافرإلا نم هنع يهنملا

 ثكلاثلا عرفلا

 رفا فولت ننس رانوب دنقلا
 :ديهمت 2-9314

 رعش غبص نع هانلق امو «قباسلا ثحبملا يف هب قلعتي امو رعشلا ةنيز نأشب هانلق ام

 دقو .رضاحلا تقولا يف هب قلعتي امو ةأرملا رعش ةنيز نأشب اضيأ انه لاقي اهبيشو ةأرملا
 ةنيزلا عاونأ ضعب روهظل ؛رضاحلا تقولا يف هب قلعتي امو رعشلا ةنيزل عرفلا اذه اندرفأ
 اهيف عرشلا مكح نايب ىلإ جاتحتو ءرضاحلا تقولا يف ةأرملا اهلمعتست يتلا رعشلل

 يأن مث ةأرملا رعشل ةبسنلاب ًاقباس هانلق امم ةلمج ركذنس اذه ىلعو .رظحلا وأ ةحابإلاب

 .هذه انمايأ ىف اهرعشل ةأرملا اهلمعتست ةنيز نم دجتسا ام ركذب

 :رعشلا ماركإ 6

 امو (همركيلف رعش هل ناك نم» : هك هللا لوسر ثيدح يف درو يذلا رعشلا ماركإ

 ةأرملل زوجي اذه لك «,هحيرستو هنيهذتو هطيشمتو هلسغو هفيظنت نم ماركإلا اذه هنمضتي

 غبص ًاضيأ اهل حابي امك .لبق نم هانلصف يذلا وحنلا ىلع رضاحلا تقولا يف هلعف
 , 012بيشملا ريغ اهرعشل وأ اهبيشل غبصلا اذه ناك ءاوسو .داوسلاب ولو اهرعش

 : سأرلا رعش ٌصق 2-73

 ةنيزلا عون نم صقلا اذه ْنأ رابتعاب رضاحلا تقولا يف نهروعش ءاسنلا ضعب صفت

 «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» .”58ص ١٠2ج (يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» (95؟5)

 .7١؟86-4١١ص ؛ ١ج «راطوألا لين» 7-8١2719ص كاج

 .اهدعب امو ("165» تارقفلاو ءاهدعب امو «2318» تارقفلا (57؟5)

 ترا



 .تاذلاب اهرعشلو ةأرملل ليمجتو نييزت ةباثمب صقلا اذه نوكيف .هلوط نم ءيش

 «ببسلا اذه ريغل وأ رعشلا يف دعجتلا ببسب ناك ءاوس صقلا اذه نأ ىل ودبيو

 يف لخدي ال هنأل - يل ودبي امك  زئاج صقلا اذه «ةأرملا رظن يف ةنيزلا ضحمل امنإو

 صق قاحلإف .زئاج جحلا نم للحتلل ةأرملا رعش ريصقتو ةأرملا سأر رعش قلح موهقم

 اهسأر قلحب ىلوأ جحلا نم للحتلل اهسأر رعش صقب زاوجلا مكح يف ةنيزلل اهرعش

 مجمل

 : نيبجاحلا رعش صق 9 7

 ىلع زوجي معن :باوجلاو ؟لمجتلاو نيزتلا ضارغأل كلذ لعف زوجي لهف .رعشلا اذه
 , 0459لبق نم هانحجر م

 : نيبجاحلا فح .-4

 ىتح ًاديدش ًاَّمح نيبجاحلا ٌفنَح رضاحلا تقولا ءاسن نم تاريثكلا نيب عاش دقو

 اسيل امهنأك ىتح نيدوسألا نيقيقرلا نيطخلا هبشي ام ىوس نيبجاحلا رعش نم ىقبي ال
 ؟كلذ زوجي لهف .نيبجاحب

 دقو «هنع يهنملا هللا قلخ رييغت» موهفم يف لخدي هنأل ؛هزاوج ىرن ال : باوجلاو

 ام ىلع .زئاج هجولا ٌفح نأ لبق نم انركذ دق اننأب ضارتعالا و لاؤسلا هجو ىلع لاقي
 ءزاوجلا اذه انحجر اننأو .- اهنع هللا يضر  ةشئاع نع ربخ هيفو ءاملعلا ضعب هيلإ بهذ

 * اعلا تلج ايها ةركسالا اةامنت

 ليزي ال هجولا فح نأل ؛نيبجاحلا ٌففحو هجولا ٌفح نيب قرفلا دوجو :باوجلاو

 امأ .ةأرملا هجو نع بئاوشلا ةلازإ ةلزنمب فحلا نوكيف اهرهظيو اهزربي لب هجولا ملاعم

 نيدوسأ نيطخب امهلدبأو امهلازأ دق هنأكو لب «نيبجاحلا ملاعم يفخي وهف نيبجاحلا فح

 اذه زوجي الف ءهنع يهنملا هللا قلخ رييغت» موهفم يف فحلا اذه لخديف «نيعيفر

 .فحلا

 .2«" 19م ةرقفلا (*؛؟5)
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 :رعشلا نييزت يف ةغلابملا 64

 قيرط نع نهروعش نييزت يف نغلابي ءاسنلا نم ًاريثك نأ رضاحلا تقولا يف ظحاليو
 هذه يفو «رعشلا ليمجت تانولاص» وأ ««ليمجتلا تانولاص» ب ىمسي ام دايترا

 نيعم لكشب هلعجل وأ رعشلا ديعجتل ةيوديو ةيئابرهك ةعونتم تالا لمعتست تانولاصلا

 هذه يف ةيوايميك داوم تلمعتسا امبرو ؛ةعونتم غابصأب ًاضيأ هغبص امبرو «ةنيعم ةئيهو

 ةأرملا ودبت ىتح .رفصألاو ضيبألاك ةفلتخم ناولأب رعشلا نم طويخ غبصل تانولاصلا

 اهلجأ نم لاملا فرصو رعشلا نييزت يف ةغلابملا هذه لكو .ًابيش ًالتما دق اهسأر نأكو

 بولطم ةنيزلا يف لادتعالا نأل ؛بولطم اهكرتو ءًاعرش ةبوغرم ريغ اهببسب تقولا ةعاضإو
 لخدي امنإو «لادتعالاب هفصو نكمي ال ةأرملا رعش ةنيز نم عونلا اذه دايتعاو ءانمدق امك

 ,ةلاضف نع دواد وبأ هاور يذلا ثيدحلا يف ءاج امك هنع يهنملا (هافرإلا) موهفم يف

 رعشلا طيشمت نم راثكإلا ناك اذإو .«هافرإلا نم ريثك نع اناهني ْدْلك هللا لوسر ناك» :هيفو
 نهروعش يف مويلا ءاسن هلعفت ام نإف ,هنع يهنملا ريثكلا هافرإلا موهفم يف لخدي هليجرتو

 اذهف .كلذ وحنو ةنيعم ةئيهب هلعجل هّيكب وأ هنم طويخ نيولتب وأ هضعب نيولتو ديعجت نم
 هنع يهنملا اذه يف هلوخد لب .هنع يهنملا (هافرإلا) موهفم يف لخدي هلك هلعفت يذلا

 .هنع يهنملا هافرإلا موهفم يف ليجرتلاو نيهدتلاو طيشمتلا لوخد نم ىلوأ

 نيزتلا اذه لثم نع دعتبت نأ رضاحلا تقولا يف ةملسملا ةأرملا ىلعف -2

 هيف رثؤي الو هرضي الو هيذؤي ال يذلا ناهدلاب هنيهدتو هطيشمتو هلسغب يفتكتلو ءاهرعشل

 نييزت يف ةلمعتسملا ةيئابرهكلا تالآلا وأ ةنيزلا داوم ضعب لعفت امك هروذج تيمي الو

 اذه لثم ىطاعتت يتلا (ليمجتلا تانولاص) دايترا نم عنتمت نأ اهيضتقي اذهو .رعشلا

 اهل ةدكؤم ةدئاف نييزتلا اذه نع عانتمالاو تالحملا هذه نع داعتبالا اذه يفو .نييزتلا

 .هنع يهنملا هافرإلا يف عوقولا نم عورشم طايتحا هيفو .تقولاو لاملا ةهج نم

 يناثلا بلطملا

 .رضاحلا تقولا يف ليمجتلا تايلمعو لامعأ

 : هتايلمعو ليمجتلا لامعأب دوصقملا ١

 لحكلاو ىلحلاب ةقلعتملا ةأرملا ةنيز نم هنع انملكت ام ريغ ,ليمجتلا لامعأب ديرن
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 ام ريغ  اهسفنب ةأرملا هرشابت ام ليمجتلا لامعأب ديرنف .ءرعشلاو بيطلاو باضخلاو
 .اهماوقو اهرهظمو اهرظنم نيسحتل لئاسو نم - هانركذ

 ندب يف ةمزاللا ةحارجلا ءارجإ وأ يحارجلا لخدتلا ليمجتلا تايلمعب ديرن امك
 .اهليمجتو ءاضعألا هذه نيسحتل ؛ ةفلتخملا اهئاضعأ وأ ةأرملا

 :ًاثيدحو ًاميدق هتايلمعو ليمجتلا لامعأ - 7

 ,ءاهقفلا هنع ملكتو يضاملا يف ًالمعتسم ناك ام اهنم .هتايلمعو ليمجتلا لامعأ

 ركذنسف هيلعو .اهيف ءاهقفلل ًآلاوقأ دجن ال كلذلو ,رضاحلا تقولا يف ثيدح وه ام اهنمو

 ام ءوض يف ءاهيف يعرشلا اهمكح نّيبنو رضاحلاو يضاملا يف هتايلمعو ليمجتلا لامعأ
 .ءاهقفلا لاوقأ ءوض يفو ةيوبنلا ةنسلا يف صوصن نم اهنأشب درو

 :اهسفن ٌنَمسَت ةأرملا 70/88

 اهل زوجي لهف ؛فولأملا داتعملا نم رثكأ أدج ةفيحن وأ ًادج ةليزه ةأرملا تناك اذإ

 اهجوز نأ وأ «هريغ دنع وأ هدنع ةلوبقم نوكتل وأ اهجوز نيع يف نسحتل اهسفن نُمست نأ

 ؟اهسفن نمست نأ اهنم ديري

 لوانتب وأ ةيودألا لوانتب كلذ ناك ءاوس .كلذ لعفت نأ اهل زوجي معن :باوجلاو

 جالعلل اهسفن ةأرملا نيمست نم ضرغلا ناك ءاوسو «ةنمسلل ةدعاسملا ةمعطألا ضعب

 يف دواد وبأ هجرخأ ام انركذ دقو ءاهجوز نيعب لمجتو نسحت نأ ديرت نأك « هريغل وأ

 وهو .«؟'9ثيدحلا اذه ىف ءاملعلا لاوقأو ةنمسلا ءاود ىف ةشئاع ثيدح نم «(هنئس»

 .اهجوز نيعب اهسفن ليمجتل اهسفن ةأرملا نيمست زاوجل ًاليلد حلصي

 : ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا لاوقأ ضعب يلي اميف ركذنو

 : «ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج ام اهسفن ةأرملا نيمست يف ةيفنحلا لاوقأ نمف 5

 ىفو .©4«كلذ لجرلل هركيو ءهب سأب ال اهجوزل اهسفن نمست تناك اذإ ةأرملاو»

 .59١27و ةرقفلا (”":17390

 , "65ص 6ع «ةيدنهلا ىواتفلا» ةيقحشلا

 "5١د



 لاق ءنمسلا لجأل كلذ هابشأو تيتفلا لكأت ةأرما» :«ةيفنحلا هقف يف ةيناخلا ىواتفلا»

 , 9"24(عبشلا قوف لكأت مل ام سأب ال : يخلبلا عيطم وبأ

 نمس: نأ اهنأش نم يتلا ةمعطألا لوانتب اهسفن نمست نأ ةأرملل زوجيف - 8

 اذهل ةيودألا لامعتسا نم عنام ال امك .هوفرع مهنأل ءاهقفلا هركذ يذلا (تيتفلاك) اهلكأ

 رثكأ لكأت ال نأ طرشبو ءاحابم هتاذب ءاودلا ماد ام ءاهسفن ةأرملا نيمستل : يأ ,ضرغلا

 زوجي الف «ةمرحم ءايشأ نم ًاعونصم هنوكل هلوانت ًاروظحم ءاودلا ناك اذإ امأ .عبشلا نم

 لوانت حيبت يتلا ةرورضلا تالاح نم سيل ةنمسلا بلط نأل ؛ ءاودلا اذه لثم لوانت ةأرملل

 .ةمرحملا ةيودألا

 ءاهسفن ةأرملا نيمست زاوج نم «ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج ام نأ ظحاليو 5

 اذإ ةأرملاو» :ىواتفلا هذه يف ءاج هنأل جوزلا تاذ ةأرملا ىلع روصقم زاوجلا اذه نإ

 كلذ اهل حابي ال جوزلا تاذ ريغ نأ ةفلاخملا موهفمو «. . .اهجوزل اهسفن نمست تناك

 ركذ ربتعن الف اذه ىلعو «ةفلاخملا موهفمب نوذخأي ال (مههقف لوصأ يف) ةيفنحلا نكلو
 ةأرملا نأشب بلاغلا ليبس ىلع درو ديق وه امنإو «ةأرملل نيمستلا زاوجل ًاديق ءاهجوزل»

 جوز ال يتلاو جوز تاذ :ًاقلطم ةأرملا لمشي زاوجلا اذه نإف كلذلو .اهسفن نّمست يللا

 .اهل

 هل هركيف لجرلا امأ ,لجرلل ال ةأرملل وه زاوجلا اذه نأ ,ىرخأ ةظحالمو 3

 ينعي اذهو «ةنيعم ةيودأ وأ ةئيعم ةمعطأ لوانتب هدصقيو كلذ دمعتي نأب هسفن نّمسي نأ

 اولاق كلذلو «ليفجتلاو»قيوقلا »تاس اهنت ةارملا وحش ذأ نوري فعلا نأ

 «قييرملاو ليمحتتلا اذه ىلإ هي اةجاح لف جزل انآ :ىايجتوزل اهشنت قع

 :اهنزو للقت ةأرملا 8

 نم للقت نأب ءاهسفن فعضت نأ اهل زوجي لهف اهسفن نّمست نأ ةأرملل زاج اذإو

 ؟اهتنمس نم للقت : يأ ءاهنزو

 نأ نيبو .يوادتلا ةيعورشم نع انمالك ءانثأ ىف ةلأسملا هذه انلوانت لق : باوجلاو
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 ,ةأرملل ليمجتلا لامعأب اهتقالعل ًاضيأ انه ةلأسملا هذه نع ملكتنو ,("4؟”هزئاج رمألا اذه

 للقت نأب ءاهنزوو اهتنمس نم للقت :يأ ءاهسفن فٌعضت نأ ةأرملل زوجي ,معن :لوقنف
 يف ءاج دقف .مالسإلا يف اهيف بوغرمو ةحودمم لكألا ةلق نأو اميس ال ءاهلكأ نم

 مدآ نبا بسحب .هنطب نم ارش ًءاعو يمدآ الم ام» :ِلكك يبنلا نع فيرشلا ثيدحلا

 هسقنل كلو «هبآزخل ثلثو + ةناعطل كلقف «ةلاحبم ال ناك نإق :فيلص نمقي تالا

 اهب ىوقتيف هندب نمقي تاميقل هيفكت ناسنإلا نأ» :هحرش يف ءاجو .يذمرتلا هجرخأ

 يف ءاج امك ًاثالثأ ةمسقلا نكتلف رادقملا اذه زواجت نم دب ال ناك نإف ,ةعاطلا ىلع

 .":59(عبشلا قوف لكألا مرحيو ,ثيدحلا

 هذه نأ رابتعاب اهتنمسو اهنزو ليلقتل ةيودألا لوانت ةأرملل زوجي له نكلو 2 9

 ؟اهتنمس لقت يلاتلابو اهلكأ لقيف ماعطلا ةيهش نم للقت ةيودألا

 للقت ةيودألا هذه نألو .ةحابإلا ءايشألا يف لصألا نأل ؛اهل زوجي معن :باوجلاو

 اهل زاج اهتدارإب لكألا ليلقت عطتست مل اذإف ءًاعرش هيف بوغرم لكألا ليلقتو ءاهلكأ نم
 ةحابملا داوملا نم ءاودلا نوكي نأ طرشب اذه لكو ,ضرغلا اذهل حابم ءاودب ةناعتسالا

 دل ارزق هلت ا فاو ني تسسلا

 ءًاضيأ لجرلل حابم ةيودألا لامعتساب وأ لكألا ليلقتب نزولا ليلقت زاوجو -

 لكألا ةلق نألو ءكلذ نم عرشلا يف عنام ال ذإ "لبق نم ةلأسملا هذه انركذ دقف

 .ةأرملا ىلع كلذ رصتقيالو ءًاعرش اهيف بوغرم ةنمسلا ليلقت ىلإ ةيدؤملا

 :رهظملا نيسحتو ةنمسلا ليلقتل ةضايرلا ةسرامم 57١

 ؟اهرهظم نيسحت وأ «ةيندبلا ةضايرلا ةرشابمب اهنزو للقت نأ ةأرملل زوجي لهو

 علطي نأ نود ءاهدحو اهتيب ىف هلعفت نأ وه هنم دب ال طرشب كلذب سأب ال : باوجلا

 مرحيو .ةيندبلا ةضايرلا سرامت يهو اهئاضعأ نم هرهظت ام ةيؤر هل لحي ال نم اهيلع

 1/1١١ 27١. ةرقفلا ("؛"0)

 ١* 4ةرقفلا 07611
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 هذه تناك ول ىتحو ءاهيف ةيندبلا ةضايرلا لامعأ ةسراممل ةيضايرلا يداونلا دايترا اهيلع

 ةحابسلا ضاوحأ يف نحبسي ىتح طقف ءاسنلل عوبسألا يف ةنيعم ًامايأ صصخت يداونلا
 ًاضيرعت يداونلا هذهل ةأرملا جورخ يف نأل ؛تابردم ءاسن نهبردتل وأ يداونلا هذه يف

 ةرشابم اهنكمي هنأل ضارغألا هذهل يداونلا هذه ىلإ جورخلل ةرورض ال هنألو «ةنتفلل اهل

 .اهتيب يف ةيندبلا ةضايرلا لامعأ نم اهعفني ام

 داتري نأ هلو «هنزو ليلقتل هتيب يف ةضايرلا لامعأ ةسرامم لجرلل زوجي -5

 رتس ةظحالم طرشب «ةيندبلا ةضايرلا لامعأ ةسراممل لاجرلل ةصاخلا ةيضايرلا يداونلا

 .©*9لجرلا ةروع دودح يف هاني يذلا وحنلا ىلع لجرلل ةبسنلاب ةروعلا

 : هجولا نم قهبلاو شمنلا ةلازإ - «74

 هجلاعت نأ ةأرملل زوجي لهف .قهبلا وأ شمنلا نم ءيشب ةأرملا هجو باصي دقو

 هتلازإ يفو «نيشلا نم ءيش هيف هءاقب نأل ؛اههجو نم هانركذ ام بهذتل ةيودألا نم ءيشب

 ؟لامجو نسح

 :- ىلاعت هللا همحر يلبنحلا يزوجلا نبا هيقفلا لاق دقف ءاهل زوجي معن : باوجلا

 .«؟وأسأب اهب ىرأ الف جوزلل هجولا نّسحتو َفّلَكلا ليزت يتلا ةيودألا امأود

 هجولا نّسحتو فلكلا ليزت يتلا ةيودألا عنْمَت الو» : يفنحلا ينيعلا مامإلا لاقو
 5 ١ يلين : .جورلل

 ًاضيأ فلكلاو .هجولا ولعت ةردك ةرمح وأ .ءمسُمّسلاك هجولا ولعي شمن :ُفّلَكلاو
 , ”49قهبلا

 ٍديقب سيل ينيعلاو يزوجلا نبا لوق يف جوزلا ركذ نأ انه ظحاليو 5-4

 . ءاهقفلا لاوقأ بسح لجرلا ةروع دح نايب اهيف اهدعب امو (35886» تارقفلا #2 مم)

 .”١4ص «,يزوجلا نبال هءاسنلا ماكحأ» (”574)

 . 19"ص 37ج «ينيعلل «يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع» (”50)

 ."١4ص .يزوجلا نبال هءاسنلا ماكحأ» (”185)
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 ركذ امنإو  جوزلا تاذ ريغل زوجي الو طقف جوزلا تاذل هاركذ ام زاوج ينعي يزارتحا

 جوزلا تاذ ريغ ةأرملل زوجيف «يزارتحا ديقب سيلو «يرثكأ ديق وهف بلاغلا ىلع جوزلا

 .اههجو نم قهبلاو شمنلا ليزت نأ

 :رشولاو مشولا 6

 ال روظحم اذه نأ انّيب دقو «ليمجتلاو نييزتلل ةأرملا هلعفت امم رشولاو مشولاو

 نهلهجل ؛ هزاوج مدع نم مغرلاب رضاحلا تقولا يف هنلعفي ءاسنلا ضعب لازت الو ,ءزوجي

 .ةلأسملا هذه يف نهيلع ىوهلا ةبلغل وأ هميرحتب

 :طرقلا قيلعتل نذألا بقث 35

 ةثيدح ةلفطلا نذأ بقث رضاحلا يف هنلعفيو يضاملا يف هنلعفي ءاسنلا تناك اممو

 .ربكت ىتح ىثنألا نذأ بقث رخأت امبرو .نذألاب طرقلا قيلعتل نسلا ةريغص و ةدالولا

 بقثوهو اهنذأ يف طرقلا قيلعتب ىثنألا يّلحت هيضتقي يذلا ءارجإلا اذهف لاح لك ىلعو

 سابع نبا نع «(هحيحصو» يف يراخبلا مامإلا ىور دقف «.هزاوجب عرشلا درو امم اهنذأ

 .امهدعب الو امهلبق لصي مل نيتعكر ديعلا موي ىلص علك يبنلا نأو :- امهنع هللا يضر -

 .«اهطرق يقلت ةأرملا تلعجف ةقدصلاب نهرمأف لالب هعمو ءاسنلا ىتأ مث

 نذأ بقث زاوج ىلع هب ُلِدنساو :ثيدحلا اذه حرش يف ينالقسعلا رجح نبا لاقو

 ينالقسعلا رجح نبا لاق مث .هب نيزتلا نهل زوجي امم .هريغو طرقلا اهيف لعجتل ةأرملا
 نوكت نأ زوجيو .نذألا ةبقث يف طرقلا عضو نيعتي مل هنأل ؛رظن هيفو :هركذ ام ىلع ابيقعت

 رجح نبا لقن مث .ءادتبالا يف رفتغي ال ام ماودلا يف رفغيف عرشلا لبق تبقث نهناذآ

 مرحيو «ةأرملا نذأ بقث مرحي :هلوق «ءايحإلا» يف يلازغلا مامإلا نع ينالقسعلا

 .©؟عرشلا ةهج نم ءيش هيف تبثي نأ الإ هيلع راجئتسالا

 : ىثنألا نذأ بقث يف زاوج حجارلا 9-17

 لاق .اهيف هوحنو طرقلا قيلعتل ةريبك وأ تناك ةريغص ىثنألا نذأ بقث زاوج حجارلاو

 .77"١ص ١٠2ج «,ينالقسعلا رجح نبال «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» ةيضتدضف)]
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 مامإلا هيلع صن «ةنيزلل اهبقث زوجيف تنبلا نذأ امأ» :- ىلاعت هللا همحر  ميقلا نبا

 ةيلحلا ىلإ ةجاتحم ىئنألا نأ امهنيب قرفلاو . يبصلا قح يف هتهارك ىلع صنو ,دمحأ

 - اهنع هللا ىضر  ةشئاعل ْهِلك لاق دقو . ىبصلا فالخب اهقح يف ةحلصم نذألا بقثف
 2 ِء 5 0 5 5 1 ع 2 7 1 5

 سانا - عرز مأ لوق يأ  اهلوق عم «عرز مأل عرز يبأك كل تنك» :عدر مأ ثيدح يف

 يفو .لوجيو كرحتي 1 سوني راص ىتح يلحلا نم امهألم يأ « ّينذأ يلح

 . . .اهصرخ ىقلت ةأرملا تلعج ةقدصلا ىلع ءاسنلا ْهْكَي يبنلا ضرح امل «نيحيحصلا»

 ىثنألا بقث زاوج يف يفكيو .نذألا يف ةعوضوملا ةقلحلا يه :صرخلاو .ثيدحلا

 امم ناك ولف .ءكلذ ىلع مهرارقإو ىثنألا نذأ بقث : يأ ,«سانلا لعفب هلوسرو هللا ملع

 .”؛؟9ةنسلا وأ نآرقلا يف يهنلا درول هنع ىهني

 مأ ثيدح نأل ؛ةريبكلاو ةريغصلا لمشي ىثنألا نذأ بقث زاوج نإو اذه -4

 ميقلا نبا داهشتسا كلذكو .ةلفط تسيلو ةأرما عرز مأو ءاهينذأ ةيلح هيف درو عرز

 نسلو تاريبك نهو ءاسنلاب قلعتي ؛نهناذآ نم اهعزنو نهطارقأب ءاسنلا عربت ثيدحب
 ىلإ ةجاتحم اهنأ وهو ىثنألا نذأ بقث زاوجل ميقلا نبا ليلعت نإف ًاضيأو «تاريغص ثانإب
 وهو  ليلعتلا اذه ,يبصلا فالخب اهقح يف ةحلصم اهنذأ بقث نوكيف ةيلحلا

 يف ةيلحلا ىلإ ةجاحلا يف ةريغصلا نم هب ىلوأ يه لب ةأرملا ىلع قدصي - حيحصلا

 ةيلحلا عضو نكمي ىتح «ةريغص يهو تبقُت دق نكت مل نإ ءاهنذأ بقث زوجيف ءاهنذأ
 ,يلحتلاب اهل نذأ مالسإلا نأل ؛هللا قلخل رييغت ىئنألا نذأ بق يف سيل هنإ مث .اهيف

 .اهيف ةيلحلا عضول اهنذأ بقثب انمض اهل نذأ دق نوكيف

 :ليمجتلا اهب لصحي ىذألا عفدل ةيحارج تايلمع -64

 هذهب لصحيو ؛ملألاو ىذألاو ررضلا عفدل ةيحارج تايلمع ءارجإ زوجيو اذه

 لاق دقف .ىثنأ وأ اركذ ناك ءاوس تايلمعلا هذه هل ةلومعملل نيسحتو ليمجت تايلمعلا

 ةدايزب اهيلع هللا اهقلخ يتلا اهتقلخ نم ءيش رييغت ةأرملل زوجي ال» : يربطلا ريرج نبا

 ام ليزتف نيبجاحلا ةنورقم نوكت نمك هريغل الو جوزلل ال ,.نسحلا سامتلا صقن وأ

 «ميقلا نبال «دولوملا ماكحأ يف دودولا ةفحت» باتك رصتخم وهو «مالسإلا بادآ ىف اندالوأ» (”4*)

 .787/ص
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 عطقتف ةليوط وأ ءاهعلقتف ةدئاز ْنِس اهل نوكت نمو .هسكع وأ ِجْلَبلا َمُهوت ؛امهنيب
 نمك ىذألاو ررضلا هب لصحي ام كلذ نم ىنغكسيو :هللا همحر لاق نأ ىلإ . . .اهنم

 زوجيف اهملؤت وأ اهيذؤت ةدئاز عبصإ وأ لكألا يف اهقيعت ةليوط وأ ةدئاز نس اهل نوكي

 ,2؟9(ةأرملاك ريخألا اذه يف لجرلاو كلذ

 يف ءانثتسالا اذه هرصحو هركذ يذلا يربطلا ءانثتسا ىلع ظحالي نكلو -26

 رصح هنأ ودبي .هملؤي امهؤاقب ناك اذإ اهلوط نم ءيش عطق وأ ةدئازلا نسلا عطق زاوج
 ,يونعملا ررضلا وأ ىذألاب ررضلا وأ ملألا موهفم عيسوت ىرأ نكلو .يداملا ملألاب ملألا

 ريغ امهرظنم ةلازإل ةليوطلا نسلا نم ءيش عطق وأ نسلا علق ةأرملل زوجي يلاتلابو
 نيسحتلا نم ءيش كلذب اهل لصح نإو يونعملا ملألا اهل ببسي يذلا «ليمجلا

 . ليمجتلاو

  70١حيبقلا ءافخإب ليمجت اهب لصحي تايلمع يف بهذلا لامعتسا :

 ذختاف «بالككلا موي هفنأ عطُق دعسأ نب ةجفرع نأ فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يف ءاج
 يباطخلا مامإلا لاق .«بهذ نم افنأ ذختاف ِهلَك يبنلا هرمأف» .هيلع نتنأف ٍقرَو نم افنأ

 ةرورضلا دنع لاجرلل بهذلا نم ريسيلا لامعتسا ةحابتسا هيف» :ثيدحلا اذه حرش يف

 حضاولا نمو , "41 )(هارجم هريغ يرجي ال امم هارجم يف ىقرج امو ب نانسألا طبرك

 لاجرلل بهذلا ميرحت عم زاج امنإ لجرلل عوطقملا فنألا حبق رتسل بهذلا لامعتسا نأ

 ءرتس نودب يقب اذإ ىذأ نم بترتي ام وأ عوطقملا فنألا حبق رتس انه يهو .ةرورضلل

 بلطو نيزتلا يف اهترطف ىعار عرشلا نأل «ىلوأ ةأرملل هزاوجف لجرلل اذه زاج اذإو

 . نيسحتلاو ليمجتلاو ةنيزلا

 وأ ةئش وأ هفنأ بهذ نمل زوجي» :ةيعفاشلا هقف يف (عومجملا» يفو - 70

 زوجيو .هيلع قفتم اذهو ءال مأ اهريغو ةضف هنكمأ ءاوس ًابهذ اهناكم ذختي نأ .هتلمنأ

 لهو . هيلع صوصنملا فنئألا نم لقأ هنأل ؛ بهذ طيخب اهوحنو ةلمنألاو نسلا دش هل

 . "7906-875 ص .١1ج ؛(يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» (319)

 . 79ص ١١1ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (”440)
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 ةيعفاشلا لوقو , "؟؛!زوجي ال (امهرهشأ)و ,ةلمنألاك زوجي :(امهدحأ) :نالوق هيف

 هلامعتسا ميرحت نم ًءانثتسا تالاحلا هذه يف لجرلل بهذلا لامعتسا زاوج يف وه اذه

 نأل ؛فالتخا وأ لاكشإ نود كلذ زاوج «يل ودبيف «ةأرملل ةبسنلاب امأ .لاجرلا ىلع

 عبصإ وأ عوطقم فنأك اهنم حيبق رتسل هل اهلامعتساف هب يلحتلل ةأرملل حابم بهذلا

 .اهل ةيلح بهذلا ذاختا نم اهل زاوجلا ىف ىلوأ .ةعوطقم فك وأ ةبهاذ

 : هلم دافتسي امو مدقت ام ةصالخ _ ؟هال“

 اهجاتحت تايلمع ءارجإل هوحنو بهذلا لامعتسا ةأرملل روجي انركذ ام ىلع ءانبوو

 . ليمجتلاو نيسحتلا نم ائيش ققحيو «حيبقلا رتس

 : ةثيدحلا ليمجتلا تايلمع - 36

 وأ ولعلا نم ءيش هيف يذلا فنألا ليدعت لثم ةئثيدحلا ليمجتلا تايلمع امأ

 وحنو دخلا يف ةبدن عفرل وأ «نيتفشلا قيقرتل ةيحارج ةيلمع ءارجإو «ليملا وأ ضافخنالا

 ؟ًاعرش ةحابمو ةزئاج تايلمعلا هذه ءارجإ لهف كلذ

 ةرئاد يف عقي يذلا دئازلا هفرتلا نم عون تايلمعلا هذه لثم َّنأ يل ودبي : باوجلاو ظ

 .(هللا قلخ رييغت» ىنعم م اعيش هيف نأل ؛هوركملا

 :هيوشتلا ةلازإب ليمجتلا تايلمع 2-6

 قرح ةجيتن اهندب نم ةرهاظ ءازجأب وأ اههجو يف هيوشتلا نم ءيشب ةأرملا باصت دق

 لهف .ةأرملل يونعم ىذأ نم هببسي امل هلامتحا قاطي ال هيوشتلا اذهو «ضرم وأ حرج وأ

 نم ءيش ىلإ تايلمعلا هذه تّدأ ولو هيوشتلا اذه ةلازإل ةيحارج تايلمع ءارجإ زوجي

 ىقبتف .هيوشتلا اذه ةلازإب نيسحتلا نم ءىش ليصحت تايلمعلا هذه ءارجإ نم ةأرملا

 ةياغ) ىف ءاج  ةرئاج اههجو نيسحت ىف ةأرملا ةبغر نأل , حابملا ةرئاد ف تايلمعلا هذه

 , 014149 (هريمحتو هليسحنتو ةقحعو هجو قلح اهلو» : ةلبانحلا هقف يف («ىهتنملا

 7 :« ؛ج «عومجملا» لا 7/ص ١2ج «عومجملا» 5:1١"

 ١2ج .يلبنحلا فسوي نب يعرم خيشلل «ىهتنملاو عانقإلا نيب عمجلا يف ىهتنملا ةياغ» ("54؟)

 .؟١ص
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 نوال باين
 طر) تدل مد #أمل)

 :ثحبلا جهنمو ديهمت 2 65

 اهطالتخا :امهيناثو ؛ةأرملا جّربت :امه نيمهم نيعوضوم يف بابلا اذه يف ملكتن

 .جربتلا نع مالكلل :لوألا لصفلا

 انل نيبتيل «؛لاجرلاب ءاسنلا طالتخا هب ينعأو ,طالتخالا نع مالكلل : يناثلا لصفلا

 . طالتخالاو جربتلا سم روظحملاو حابملا هلك كلذ نم

 هكا -





 لرزررنممر

 : جربتلا فيرعت - 3/17

 .لاجرلل اهنساحمو اهتنيز ةأرملا راهظإ جربتلا :روظنم نبال «برعلا ناسل» يف ءاج
 :ليق اههجوو اهديج نساحم ةأرملا تدبأ اذإو .اههجو ترهظأ :ةأرملا تَجّربِتو

 ا نكت

 :ةيلهاجلا جربت نع ىهني نآرقلا 4

 ,"4:54 . . .ىلوألا ةيلهاجلا جربت َنجّربت الو نكتويُب يف َنّرَقوط : ىلاعت هللا لاق

 عيمج قح يف ماع همكح نأ الإ لكك يبنلا تاجوز هب تبطوخ نإو ميركلا صنلا اذهو
 موزلب رمألا ةيآلا هذه ىنعم» :ةيآلا هذه يف يبطرقلا مامإلا لاق .تاملسملا ءاسنلا

 .©44؛(ىنعملاب هيف نهريغ لخد دقف هلي يبنلا ءاسنل باطخلا ناك نإو «تيبلا

 : ةيلهاجلا جربت ىنعم يف نيرسفملا لاوقأ - 4

 جربت كلذف .لاجرلا يدي نيب يشمت جرخت ةأرملا تناك :دهاجم لاق أ
 , "؛1؟*ةيلهاجلا

 يراوي ىتح هدشت الو ءاهسأر ىلع رامخلا يقلت اهنأ جّربتلا :نايح نب لتاقم لاق - ب

 ."7 ص اج «برعلا ناسل» (سب#"447)

 .[7ا“ ةيآلا :بازحألا ةروس] (*”145)

 . ١18 ص 4١1ج (يبطرقلا ريسفت» ("444)

 .750 ص .ج .صاصجلل «نآرقلا ماكحأ» .487ص ءا"ج «ريثك نبا ريسفت» ("4148)
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 , "؟؟ة)اهنم هلك كلذ ودبي كلذلو .اهقنعو اهطرقو اهدئالق

0 0 9 
3 

 .جنغتو رّسكت ةيشم نهل تناك 4ةيلهاجلا جّربت نجّربت الوط :لاق «ةداتق نع -ج

 .؛0كلذ نع لجو زع هللا نهاهنف

نساحملا راهظإ جربتلا د
 1 , 2:18لاجرلل 

 ,("؟؛؟)هرتس اهيلع بجي ام اهنساحمو اهتنيز نم ةأرملا يدبت نأ جربتلا -ه

 وه كاذف «لاجرلا ةوهش هب يعدتست ام اهنساحم نم جرخت نأ : ةديبع وبأ لاق -و

 , 40د

 :ىلوألا ةيلهاجلا ىنعم يف نيرسفملا لاوقأ -

 هيلع ميهاربإ هيف دلو يذلا نمزلا يهو ,ءالهجلا ةيلهاجلا اهل لاقي يتلا ةميدقلا يهاب

 دواد نمز :ليقو .حونو سيردإ نيب :ليقو .حونو مدأ نيب ام :ليقو .مالسلا

 ةالصلا امهيلع دمحمو ىسيع نيب اه يه ىرخألا ةيلهاجلاو .ناميلسو
 . 4*)مالسلاو

 سيل يتلا اهتفص اهنأل ىلوألاب تفصو امنإو مالسإلا لبق يهو ةدحاو ةيلهاج اهنأ - ب

 هنأل ؛ ةقيقح هذهو «قحلاب مكحا يبر لاق» : ىلاعت هلوقك اذهو ءاهريغ تعن اهل

 , ”**9قحلاب الإ مكحي ع

 ىرخألا ةيلهاجلاو .مالسإلا لبق رفكلا ةيلهاج ىلوألا ةيلهاجلا نوكت نأ زوجي  ج

 .0-8/ص . ١7ج «يسولآلا ريسفت» . 587-48 ص 37ج «ريثك نبا ريسفت» (”5145)

 .74 ١ص ءالج «نايبلا حتفد «*0٠5ص .”ج .صاصجلل «نارقلا ماكحأ» ("449)

 ."41ص ءالج «نايبلا حتف» ء.8ص .؟١ج «يسولآلا ريسفت» ("548)

 . "١8ص الج «نايبلا حتف» ء.8ص .؟١ج «يسولآلا ريسفت» ("449)

 ."431ص ءالج «نايبلا حتف» لص ١3ج «يسولألا ريسفت» ("560)

 )47 )"16١ص 17ج «ريثك نبا ريسفت» .871/ص .ج «يرشخمزلا ريسفت» .

 ) )*"461اج .يكلاملا يبرعلا نبال «نآرقلا ماكحأ» ص١858 .
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 يف ةيلهاج جربتلاب نئِدُحَت الو : ىنعملا نآكف مالسإلا دعب روجفلاو قوسفلا ةيلهاج
 لاق دبع هللا لوسر نأ يور ام هدضعيو .رفكلا ةيلهاج لهأب اهب نهبشتت مالسإلا

 , 2"؟59(ةيلهاج كيف نإ» :- هنع هللا ىضر  رذ ىبأل

 نم مالسإلا يف عقي ام ىرخألا ةيلهاجلاب داري نأ نكميو :«نايبلا حتف» يف ءاج د

 دعب تاملسملا اهيأ نجربت ال : ىنعملا نوكيف .لعف وأ لوقب ةيلهاجلا لهأب هبشتلا

 . نكلبق نم اهيلع ناكو اهيلع نتنك يتلا ةيلهاجلا لهأ جربت لثم ءاجربت نكمالسإ

 نم تناك يتلا ةيلهاجلا هباشت .ةيلهاج نكلاوقأو نكلاعفأب نُئدحُت ال :يأ
40 

 تاروصت تاذ ةنيعم ةيعامتجا ةلاح يه امنإو «نامزلا نم ةنيعم ةرتف تسيل ةيلهاجلا - ه

 يفو نامز يأ يف روصتلا اذه دجوي نأو ةلاحلا هذه دجوت نأ نكميو .ةايحلل ةنيعم

 .9*4ناك ثيح ةيلهاجلا ىلع ًاليلد نوكيف .ناكم يأ

 ١ ىلوألا ةيلهاجلاب جربت ىنعم يف حجارلا :

 ةيلهاجلا جربت نجربت الو» :ةميركلا ةيآلا ىنعم يف راتخملا وأ حجارلا لوقلاو

 لاجرلل هراهظإ زوجي ال ام راهظإ نم مالسإلا لبق ءاسنلا هيلع تناك ام وه «ىلوألا

 يف هنع ءاسنلا تّيِهُن ام اذهو .مهتوهش يعدتسي امم نهتنيزو نهنساحم نم بناجألا
 ةيآلا نم د 000 :لاق ثيح ريض يف يف يبررقلا م هيلإ 01 0 0

 61 عرش زوجي ال اهقتكللد

 :تيبلا جراخ جربتلا وه مرحملا اك ؟

 دقف ةجربتم اهتيب نم ةأرملا تجرخ اذإ : يأ .تيبلا جراخ ناك ام وه مرحملا جربتلاو

 . ه"ا/ص ا"ج «يرشخمزلا ريسفت» (3401)
 . ه7/ص الج «نايبلا حتف» ("584)

 . 5١ص .5ج . هللا همحر  بطق ديسل «نارقلا لالظ يف» (”4)

 18١. ص 4١2ج (يبطرقلا ريسفت» (":عهك)
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 #« ىلوألا ةيلهاحلا جربت نجربت الو# : ىلاعت هلوق يف ةداتق لاق .مرحملا جربتلا تلعف

 ..» :ةيآلا هذه ريسفت يف يبطرقلا مامإلا لاقو ."؟*”7نكتويب نم نتجرخ اذإ : ينعي
 ,«8*4)مات رتستو ٍلّذبت ىلع نكيلف جورخلا ىلإ ةجاحلا تّسم نإف تويبلا نمزليف

 لّثم» :لاق كي هللا لوسر نأ يذمرتلا هجرخأ يذلا فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يفو

 :هحرش يف ءاجو «اهل رون ال ةمايقلا موي ةملُظ لثمك ءاهلهأ ريغ يف ةنيزلا يف ةلفارلا

 رتخبتو هلبسأ اذإ هرازإ َلْفَرو «ليذلا :لَفّرلاو .رتخبتت يأ اهبوث يف لفرت يتلا يه ةلفارلا
 نم نيب :يأ (اهلهأ ريغ يف) ةنيزلا بايث يف رتخبتت : يأ ةنيزلا يف ةلفارلا ىنعمو .هيف
 حضاولا نمو ."؛*؟)اهل رون ال ةملظ اهنأك ةمايقلا موي ةأرملا هذه نوكتف ءاهيلإ هرظن مرحي
 .فيرشلا ثيدحلا اذه اهيلع قدصي ةجربتم اهتيب نم جرخت يتلا نأ

 الف ءاهجوزل اهنساحمو اهتنيز ترهظأو ءهنم جرخت ملو اهتيب يف ةأرملا تنيزت اذإ امأ

 نآل .تببلا جراخ ناك ام وه روظحملا جربتلا نأل ؛هيف اهيلع حانج الو اذه يف ءيش

 زوجي ال امو اهنساحم ةرهظم ةجربتم تجرخ اذإف « سانلا عيمجل ماع ناكم تيبلا جراخ

 نوكيف ,كلذ لمع ةدمعتم مهل زادبإ اهل زوجي ال ام مهل يدبت اهنأكف ,بناجألل هراهظإ
 .هلعف اهيلع ًامرحمو ًاروظحم وحنلا اذُه ىلع اهجورخ

 :رئابكلا نم جربتلا - 77

 دقف ءرئابكلا نم جربتلا دع دق يبهذلا مامإلا نأ ركذن نأ انه ركذلاب ريدجلا نمو

 بهذلاو ةنيزلا راهظإ ةأرملا اهيلع نعلت يتلا لاعفألا نمو» :- ىلاعت هللا همحر لاق

 اهسبلو ,تجرخ اذإ بيطلاو ربنعلاو كسملاب اهبّيطتو ءباقنلا تحت نم ؤلؤللاو
 ريغ ىلإ .مامكألا ةعسوتو بوثلا ليوطت عم راصقلا ةيبقألاو ,ريرحلاو رّرألاو «تاغايصلا
 ايندلا يف هلعاف تقميو هيلع هللا تقمي يذلا جربتلا نم كلذ لكو .,تجرخ اذإ كلذ

 تعلطا» : هلك يبنلا نهنع لاق ءاسنلا رثكأ ىلع تبلغ دق يتلا لاعفألا هذهو .ةرخآلاو

 .750ص اج .صاصجلل «نآرقلا ماكحأ» (”4ه1)

 . 18٠ ص «,14١ج (يبطرقلا ريسفت» (4648"7)

 ."75ص «14ج «يذوحألا ةفحت هحرشو يذمرتلا عماج» (”469)
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 ىلع رضأ يه ةنتف يدعب تكرت ام» :ِلَك لاقو ,«ءاسنلا اهلهأ رثكأ تيأرف رانلا ىلع

 نكيف .تاجربتم نهتويب نم نهجورخ لاجرلل نهتنتف ررض نمو .«4””»«ءاسنلا نم لاجرلا
 .ةشحافلا عوقو ىلإ كلذ ىدأ امبرو .لاجرلا ةوهش ةراثإل ًايبس

 موهفم هيلع قبطني ال هنأل ؛ًاروفس ىمسي نأ يغبني ال رضاحلا تقولا يف ءاسنلا جربت

 - ىلاعت هللا همحر  روظنم نبال «برعلا ناسل» يف ءاج دقف «ةيبرعلا ةغللا يف روفسلا

 :240ينأي ام ةيبرعلا ةغللا يف «روفسلا» ىنعم يف

 .فشكنا اذإ حبصلا رفسأ :لاقي ,فشكلا رفسلا لصأ

 .ههجو نع عانقلا هفشكل ارفاسم رفاسملا يمسو

 ايفاخ ناك ام رهظيف .مهقالخأو نيرفاسملا هوجو نع رفسي هنأل ًارفس رَفَّسلا يمسو

 .اهنم

 .اههجو نع باقنلا تفشك اذإ اههجو ةأرملا ترفسو

 .رفاس ىهف ترفس :ليق اهباقن ةأرملا تقلأ اذإو

 : وشل نيش ال رضاحلا تقولا يف ف ةأرملا 0 "ام

 اا راف ناقل دن زيكو لنلا عنب رعاة[ ىف م1 روق

 ىنعم وه اذهف ءاهندب نم هفشك بحت ام ةأرملا فشكت نأ رضاحلا تقولا يف روفسلا

 موهفم وه امك طقف اههجو فشكت ال يهف . .كلذ ةأرملا تلعف دقو .مهدنع روفسلا

 .لاهردصو .لاهقنعو ءاهرعشو ءاهسأر فشكتف ًاريثك كلذ زواجتت امنإو ,قةغللا يف .زوعببلا

 اهسايل نع ٌكاضف اذهو 5 . .اهيلخف نم ًاعيشو .لاهيقاسو .اهيعارذو ءاهرهظ نم 5

 نم رادقملا اذهب ةأرملا هب رهظت ام ىمسي لهف . .اهئاضعأل فصاولا فافشلا قيضلا

 .4١ا .45١ص «يبهذلا نيدلا سمش ثدحملا ظفاحلا فيلأت «رئابكلا باتك» (”10)

 )7 )*551١ص 25ج (برعلا ناسل» "75-1
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 نذإ انيلعف .ةغللا يف حيحص ريغ اهفشكت ىلع روفسلا مسا قالطإ َّنِإ !؟ًاروفس فشكتلا
 ؟مسالا اذُه وه امف اهجربتو اهفشكت ىلع قبطني رخآ مسا نع شتفن نأ

 يف هموهفم نأل ؛تيبلا جراخ ةأرملا جربت ىلع قبطني ال (روفسلا) مسا ناك اذإو

 وه امف .تيبلا جراخ اهجربت يف اهندب نم ةأرملا هيدبت ام ىلع قبطني ال ةيبرعلا ةغللا
 ؟اذه اهجربتل راتخملا مسالا

 : ىلاعت هلوق ىنعم يف نورسفملا هلاق ام انناهذأ يف انرضحتسا اذإ اننأ : باوجلاو

 يبهذلا مامإلا هلاق ا ًاضيأ انناهذأ يف انرضحتساو «ىلوألا ةيلهاجلا جربت نجّربت الو#

 دودح زواجت دق رضاحلا تقولا يف ةأرملا فشكت نأ انيأر .تيقملا جربتلا نم هربتعاو

 ةيلهاجلا روصع يف جربتلا عاونأ عيمج نم حبقأ  نذإ وهف .ىلوألا ةيلهاجلا جربت
 ؟ةرصاعملا ةأرملا جربتل هراتخن مسالا اذه نم قدأ مسا دجوي الأ نكلو ,نكمي ؟ ىلوألا

 :ةيلاتلا ةرقفلا يف هركذن ام وهو معن :باوجلا

 :فيرشلا ثيدحلا يف هدجن راتخملا مسالا -

 .ةئك هلا لوسر ثيدح يف هدجن رضاحلا تقولا يف ةأرملا جربتل راتخملا مسالاو

 مل رانلا لهأ نم نافنص» :لاق كي هللا لوسر نأ (هحيحص» يف ملسم مامإلا جرخأ دقف

 «تايراع تايساك ءاسنو «سانلا اهب نوبرضي رقبلا بانذأك ًطايس مهعم موق :امهرأ

 ندجي الو ,ةنجلا َنلخدي ال .ةلئاملا تخَْبلا ةمنسأك نهسوؤر «تالئام تاليمم

 «تايراع تايساك» ىنعم يف ءاجو .2459ماذكو اذك ةريسم نم دجويل اهحير نإو ءاهحير

 فصي ًاقيقر ًابوث سبلت وأ ءاهلامجل ًاراهظإ هضعب فشكتو اهندب ضعب نهادحإ رتست : يأ
 ىنعملاو ةقيقحلا يف ُنهو ,رهاظلا بسح تايساك نهنأ :دوصقملاو .©”؟""اهندب نول

 اذإف ءرتسلا سايللا نم ضرغلا نألو ؛ةرشبلا نول فصت ًاقاقر ابايث نسبلي نهنأل ؛تايراع

 ًاسابل ئنيلت' مل ةارملاةناكف .ءانافح ناك زا ءارتلا نادر نع تش نحياامل رئاس ريغ ناك

 .١٠١٠١ص 4١2ج (يوونلا حرشب ملسم حيحص)» (”:5؟)

 .١١١ص .4١ج (ملسم حيحصل يوونلا حرش (315)
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 .ةيراعلا مكحب تناكف

 :تقولا يف اهدنرتو ةاربلا فشكتل بسانملا مسالا وه «يرعلا» مسا نإف اذه ىلعو

 وأ مسالا اذه نأل ؛(رضاحلا تقولا يف ةأرملا يرع) :اهجُربت ىلع لاقيف ءرضاحلا

 ءاهجربت ىلع قلطي ريبعت وأ مسا يأ نم قدصأو قدأ وهو ءاهجربت ىلع قبطني فصولا
 .«ىلوألا ةيلهاجلا جربت نم حبقألا» ريبعت وأ «ىلوألا ةيلهاجلا جربت» ريبعت لثم

 : جربتلاو هجولا فشك -

 نكلو ءاهيمكو اههجو فشكت نأ تيبلا نم اهجورخ دنع ةأرملل زوجي : قبس اميف انلق

 ةنيز يف غلابت نأب اهنساحمل راهظإو .«لاجرلا تاوهشل ةراثإ اههجو فشك يف ناك اذإ

 ريغ ىلإ ءاهيبجاح قيقرت عم ءاهيتفشو اهتينجو يف غابصألا فلتخم لامعتساب ءاههجو
 هذه يف هجولا فشك نإف «نهتويب نم نهجورخ نيح نامزلا اذه ءاسن هلعفت امم كلذ

 نم نأ ليلق لبق انركذ دقف .عنميف ,روظحملا جربتلا ىنعم هلمشي ةيفيكلا هذهب ةلاحلا

 ةيلهاجلا جربت نجربت الو# : ىلاعت هلوق اهب رسف يتلا ىلوألا ةيلهاجلا جربت يناعم

 ةوهش هب يعدتست ام اهنساحم نم جرخت نأ وأ لاجرلل اهنساحم ةأرملا راهظإ : « ىلوألا

 , ”"459لاجرلا

 مويلا ءاسن اهتداتعا يتلا ةشحافلا ةنيزلا هذهب اههجو ةأرملا فشك يف نأ كش الو

 ةراثإ يف اذكه هنأش ناك امو ءاهتراثإو لاجرلا تاوهش ءاعدتسال ةبلاغ ةنظم .نههوجو يف

 . عئارذلا دس لصأ ىلع ءانب ؛رظحلاو عنملا هقح ءاهئاعدتساو ةوهشلا

 .273؟1/8» ةرقفلا (*555)
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 نال لسا

 الرط م دلل
 :ةغللا يف طالتخالا - 48

 .هجزم : طلتخاف هطلخو ًاطلخ هطلخي ءيشلاب ءيشلا طّلَخ :«برعلا ناسل» يف ءاج

 ٠ سانلاو لبإلا طالتخا :طالخلاو .هجزام :ًاطالخو ةطلاخم ءيشلا طلاخو

 . "24" يشاوملاو

 : انثحب يف طالتخالا نم دارملا 7

 عامتجا :يأ ؛لاجرلاب ءاسنلا طالتخا لصفلا اذه يف انثحب يف طالتخالاب ديرن

 امهو) لجرلاو ةأرملا نيب عامتجالا اذهو .لجر عم ةأرما عامتجا وأ ضعب عم مهضعب
 امهدحأ رظن وأ ءرخآلل امهدحأ ةلباقم ًابلاغو ةداع هيلع بترتي دحاو ناكم يف (نايبنجأ

 ؟ةحابإلاو رظحلا ةهج نم طالتخالا اذه مكح امف .امهنيب ةثداحم وأ رخآلل

 ؟ةحابإلا مأ رظحلا طالتخالا يف لصألا له ١

 باوجلا ةفرعمل ؟ةحابإلا مأ رظحلا هيف لصألا له هانيِب يذلا ىنعملاب طالتخالاو
 يبنجألا لجرلا عم طالتخالا يف ًامامت لجرلاك ةأرملا له : يلاتلا لاؤسلا لأسن حيحصلا
 هنم يبنجأ لجر عم لجر طالتخاك . يبنجأ لجر عم اهطالتخا يف يه له : يأ ؟اهنم

 لجرلا عم اهطالتخا يف لجرلاك اهنإ ٌّدحأ لقي ملف .ديكأت لكب ءال :باوجلاو
 ةأرملاو .ةحابإلا وه يبنجألا لجرلاب لجرلا طالتخا يف لصألا نإ ثيحو . يبنجألا

 5 ١١١-١57 ص .4ج «برعلا ناسل» (5156)
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 سيلو رظحلا وه لجرلاب ايد يف .نذإ .لصألاف «لجرلاب طالتخالا يف هلثم تسيل

 . ىلاعت هللا ءاش نإ حضاو اذهو .ةحابإلا

 :رظحلا وه طالتخالا يف لصألا نأ ىلع ةلدألا 7

 انطبنتسا دقو .رظحلا وه  لجرلاب ةأرملا طالتخا  طالتخالا يف لصألا نإ :انلق

 نآلا ديرنو هاب يذلا وحنلا ىلع لجرب هطالتخا يف لجرلل ةأرملا ةلثامم مدع نم كلذ
 ,ةأرملاب ةصاخ ماكحأ نم ةدافتسم ةلدأ اهنمو , حيرص وه ام اهنم .ىرخأ ةلدأ ركذن نأ

 ةهادب لدي امم .طالتخالا عنم ساسأ ىلع صاصتخالا اذه وأ ةيصوصخلا هذه تماق

 :ةلدألا هذه ضعب يلي اميف ركذنو .رظحلا وه هيف لصألا نأ ىلع

 :اهب يبنجألا ةولخو اهدحو ةأرملا رفس عنم :لوألا ليلدلا 707

 الر :لاق لكي يبنلا نأ «(هحيحص)» يف - ىلاعت هللا همحر  يراخبلا مامإلا ىور

 مامإلل ةياور يفو .«مرحم اهعمو الإ لجر اهيلع لخدي الو ,مرحم يذ عم الإ ةأرملا رفاست
 ءاملعلا لاق دقو .«مرحم وذ اهعمو الإ ةأرماب ٌلجر ُنولْخي ال» :لاق كك يبنلا نأ ملسم
 ةولخف .247(هيف فالخ ال عامجإ وهو ةيبنجألاب ةولخلا عنم هيفو» :ثيدحلا ىنعم يف

 يأ يف وأ .- يراخبلا ةياور يف ءاج امك  اهتيب يف تناك ءاوس زوجت ال ةأرملاب يبنجألا

 حيحصل هحرش» يف يوونلا مامإلا لاق اذهلو . ملسم مامإلا ةياور يف ءاج امك  ناكم

 ثيح ةولخلا ميرحت يف قرف الو :انباحصأ لاقد :ثيدحلا اذه حرشي وهو ءملسم
 ة ةرورضلا عضاوم هلك اذه نم ىنثتسيو ءاهريغ وأ ةالص يف ةولخلا نيب اهانمرح

 اذإ كلذ همزلي لب اهباحصتسا هل حابيف «كلذ وحن وأ قيرطلا يف ةعطقنم ةيبنجأ ةأرما

 , 2452هيف فالتخا ال اذهو اهكرت ول اهيلع فاخ

 عامتجا فالخب ء.رظحلا وه لجرلا عم ةأرملا عامتجا يف لصألا نأ اذه نم حضاوو

 ةولخ  ةولخلا ميرحت نم ءانثتسالا نأ امك حابم هلثم لجرب هتولخ نأ ذإ لجرلا عم لجرلا

 .4ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصال .الال ءلا ص « 4ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصا) 55١"

 .؟9؟ةص 37ج «مالسلا لبس» 20كك١ ص كج , يناكوشلل «راطوألا لينو» 2٠١9 ص

 .9١٠١؟ص .4ج (يوونلا حرشب ملسم حيحص» ةرغجتف)
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 لدي :الثم ةرورضلل برضو يوونلا مامإلا لاق امك ةرورضلا ةلاحب  ةأرملاب لجرلا
 وهو ءانثتسالا نآأل ؛رظحلا وه لجرلا عم ةأرملا عامتجا يف لصألا نأ ىلع حوضوب

 . لصألا مكح وه ءانثتسالا نوكي الو  ميرحتلا وهو - لصألا مكح نم نوكي ةحابإلا

 . ىلاعت هللا لضفب حضاو اذهو

 :ًاعرش ةعونمملا ةولخلا يف ليصفتلا ضعب - 4

 يذلا فيرشلا ثيدحلا يف ءاج امك ًاعرش ةعونمم ةأرملاب ىبنجألا ةولخ نإ :انلق
 -: يلي اميف انه هركذن نأ ديفملا نم ,ةولخلا هذه يف ليصفت ءاهقفللو ,هانركذ

 وذ اهعمو الإ ةأرماب لجر نولخي ال» :لي هلوق ىنعم حرش يف يوونلا مامإلا لاق
 لمتحيو ءاهل امرحم ديري نأ لمتحي (مرحم وذ اهعمو» : ع هلوق : يوونلا لاق ( مرحم

 هنإف .ءاهقفلا دعاوق ىلع يراجلا وه يناثلا لامتحالا اذهو .هل وأ اهل ًامرحم ديري نأ

 هل ًامرحم نوكي نأ وأ ءاهنباو اهمأو اهيخأو اهيبأك اهل مرحم اهعم نوكي نأ نيب قرف ال
 ثيدحلا نإ مث .لاوحألا هذه يف اهعم دوعقلا زوجيف .هتلاخو هتمعو هتنبو هتخأك

 اذإ امأو .زاوجلاب ىلوأو مرحملاك ناك اهجوز اهعم ناك ول هنإف «جوزلاب اضيأ صوصخم
 امهعم ناك ول اذكو .ءاملعلا قافتاب مارح وهف ءامهعم ثلاث ريغ نم ةيبنجألاب يبنجألا الخ

 عمتجا ول اذكو ,مدعلاك هدوجو نإف كلذ وحنو نيتنس نباك هرغصل هنم نتن ال نم

 حيحصلا نإف بناجأ ةوسنب لجر عمتجا ول ام فالخب ءمارح وهف ةيبنجأ ةأرماب لاجر
 هزاوج ةيتحليل]

 :ةأرملل ةبسنلاب داهجلا مكح نم :يناثلا ليلدلا - اه

 - اهنع هللا يضر - نينمؤملا مأ ةشئاع نع «هحيحص» يف يراخبلا مامإلا جرخأ

 يف لاطب نبا لاق .«جحلا نكداهج :لاقف .داهجلا يف ِلكك يبنلا تنذاتسا» :تلاق

 ريغ داهجلا نأ ىلع  ةشئاع ثيدح  ثيدحلا لد» : ينالقسعلا هنع لقني امك ,.«هحرش»

 نم نهنم بولطملا ةرياغم نم هيف امل ؛ًابجاو نهيلع نكي مل امنإو ءءاسنلا ىلع بجاو
 , ©4590(. . .لاجرلا ةبناجمو رتسلا

 .9١٠؟ص 4١2ج («يوونلا حرشب ملسم حيحص) (١1؟158)

 .ا/"0ه ص ."ج («ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ("459)
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 :ةأرملا ىلع ةعامج ةالصلا ءادأ بوجو مدع :ثلاثلا ليلدلا - الك

 لاق امك ةدكؤم ةنس - سمخلا تاولصلا  ةبوتكملا ةالصلا ءادأ يف ةعامجلا

 ةبجاو تسيل ةعامجب ةالصلا هذه ءادأ نأ الإ ,ءرخآلا ضعبلا لاق امك ةبجاوو .ضعبلا

 7 ,زئاجعلل اهزاجأو باوشلل اهتهاركب لاق مهضعب نإ ىتح .ءاهقفلا قافتاب ةأرملا ىلع
 م : هلك هللا لوسر ثيدحل ؟ءانسلل هجايع ةحاديعلا ١ ىف فايع هاليفلا ا كتارلادد

 و ير نإف اذه عم نكلو «مكتدأتسا اذإ اذإ دجاسملا مكءاسن اوعنمت

 مكءاسن اوعنمت ال» : لَك هللا لوسر لوقل ؛ةعامج ةالصلا ءادأل دجاسملا روضح نم

 انركذ دقو .««نهتويب رعق ءاسنلا دجاسم ريخ» : ِهفَي هلوقلو «نهل ريخ نهتويبو .دجاسملا

 , يلولا وأ جوزلا نذإب ةطورشم ةحابإلا هذه نأ انيب امك قبس اميف اهريغو ثيداحألا هذه

 ىلإ اههجوت دنع لاجرلاب طلتخت ال نأو «ةنيزتم الو ةبيطتم ريغ دجسملا ىلإ جرخت نأو
 ةايام رجا ىلإ 2 لاجرلا فوقع كلك هققواوا تقر فصلا تكفا اذإوءدكسملا

 ءاسنلاب ةصاخلا ماكحألا هذه لكو .2*"'”دجاسملا يف ةعامج ءاسنلا ةالصب ةقالع هل امم

 ءرظحلا وه لاجرلاب اهطالتخا يف لصألا نأ ىلع اهتلالد يف ةحيرص ةعامجلا ةالص يف

 ءدجاسملا يف لاجرلا ةعامج عم ةبوتكملا ةالصلا ةأرملا ءادأ لاح اهنم ينثتسا كلذلو

 ترضح اذإ هنأو ,«كلذل بابحتسا الو لب دجاسملا يف ةعامج اهئادأل باجيإ نود

 . مهب طالتخالا عنمل لاجرلا فوفص فلخ تفقو نيلصملا عم تلصو

 :ةأرملا ىلع ةعمجلا ةالص بوجو مدع : عبارلا ليلدلا - 7

 كلذ ةيفنحلا للعو ."؛"”ءاهقفلا قافتاب ةأرملا ىلع ةعمجلا ةالص بجت ال

 لفاحم ىلإ جورخلا نع ةعونمم جوزلا ةمدخب ةلوغشم اهنألف ةأرملا امأو» :مهلوقب

 , 01479 (نهيلع

 010 تارقفلا رظنا ةقححلا

 .(859» ةرقفلا رظنا (*5ا/١1

 .؟09 ص « ١ج «عئادبلا» ةرقخفف)
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 : جحلا كسانم ماكحأ ضعبب ةأرملا صاصتخا :سماخلا ليلدلا 74

 نم «لاجرلاب اهطالتخا نم ًاعنم ماكحألا ضعبب ةأرملا تصّتخا جحلا كسانم يفو
 لب «لاجرلا فاوط لاح يف تيبلا نم وندت ال نأ ةأرملل بحتسي :ءاهقفلا هلاق ام كلذ

 ناتيرلا نه الاخ ناكيلا ناك تإق' «ةلاحرلا :طلاخت زل فيحي فاطملا :ةيفاع يف نوكت

 نم يفوط :اهل لاق ِهلكَي يبنلا نأ ةملس مأ ثيدح يفو .تيبلا نم برقلا اهل بحتسا

 .ةبكار تنأو سانلا ءارو

 نأل سانلا ءارو نم فاوطلاب اهرمأ امنإو :ثيدحلا اذهل هحرش يف ينامركلا لاقو

 تناك» :ءاطع نع «يراخبلا حيحص» يفو .فاوطلا يف لاجرلا نع دعابتلا ءاسنلا نس
 : يأ (ةرجح) ىنعمو ««مهطلاخت ال لاجرلا نم ةرجح فوطت  اهنع هللا يضر  ةشئاع

 ًاعفد ؛رجفلا لبق رحنلا موي يف ةرمجلا يمر ءاسنلل صخرو .ةلزتعم سانلا نع ةيحان
 ةأرملا هب تصتخا امم هريغو اذه انركذ دقو .لاجرلاب طالتخا نم هيف امو ماحزلا ةقشمل

 . 299 جحلا نع انمالك دنع جحلا كسانم يف ماكحأ نم

 :لاجرلا عم يشملا نع ءاسنلا يهن : سداسلا ليلدلا 69

 نع هللا لوسر عمس هنأ» : هيبأ نع يراصنألا ديسأ نأ نر ةزمح نع دواد وبأ جرخأ

 هللا لوسر لاقف «قيرطلا يف ءاسنلا عم لاجرلا طلتخاف ءدجسملا نم جراخ وهو لوقي

 .«قيرطلا تافاحب نكيلع «قيرطلا نققحت نأ ٌنكل سيل هنإف نرخأتسا» :ءاسنلل هلي

 ىنعمو ,©"؟9"4(هب اهقوصل نم رادجلاب قلعيل اهبوث نإ ىتح رادجلاب قصلت ةأرملا تناكف
 .ةيحانلا يهو ةفاح عمج (قيرطلا تافاح)و ءاهطسو يأ اهقح نبكرت : يأ «نققحت نأ»

 امنإو ءهطسو يف اوريست ال يأ قيرطلا نع َنُدعبا :فيرشلا ثيدحلا اذه ىنعمو

 يف َنْرِسو هلي هللا لوسر مالك َنْعَطَأف .لاجرلاب اوطلتخت ال ىتح هتافاح يف اوريس

 نأ هنع اهداعتباو قيرطلا طسو نع اهيحنت ةدش نم نهادحإ نإ ىتح «قيرطلا بناوج
 نع داعتبالا يف ةغلابم .هب اهقاصتلا ةدش نم قيرطلا بناج ىلع رادجلاب قلعيل اهبوث

 .«(71850 ةرقفلاو «(1545 ةرقفلا الثم رظنا (* 47

 .140ص 14ج «دواد يبأ ننس» (”474)
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 نع يهنلا يف ةحيرصو ةحضاو ةلالد فيرشلا ثيدحلا اذه يفو ."؟””قيرطلا طسو
 .رظحلا وه هيف لصألا نأو .لاجرلاب ءاسنلا طالتخا

 ؟تالاحلا ضعب يف طالتخالا زوجي -

 يف طالتخالا زوجي نكلو «لاجرلاب ءاسنلا طالتخا يف لصألا وه رظحلا نإ :انلق
 وأ .ةيعرشلا ةحلصملل وأ .ةيعرشلا ةجاحلل وأ «ةيعرشلا ةرورضلل تاالاحلا ضعب

 :تالاحلا هذه يلي اميف ركذنو .طالتخالا اذهب ةداعلا نايرجل

 انه هديعنو ليلق لبق هانركذو يوونلا مامإلا هلاق ام ةرورضلل طالتخالا ةلثمأ نم
 ثيح ةولخلا ميرحت يف قرف الو :انياحصأ لاقو» : ىلاعت هللا همحر لاق دقف .هريكذتل
 دجي نأب ةرورضلا عضاوم هلك اذه نم ىنثتسيو .اهريغ وأ ةالص يف ةولخلا نيب اهانمرح
 اذإ كلذ همزليو لب اهباحصتسا هل حابيف .كلذ وحن وأ قيرطلا يف ةعطقنم ةيبنجأ ةأرما

 يبنجألا لجرلا رارف ةرورضلا روص نمو ."؟”'”(هيف فالخ ال اذهو ءاهكرت ول اهيلع فاخ
 .اهصيلختل ليبسلا وه اهب رارفلا ناك اذإ ةةيفحاتلا اهب تيري مم اهل اصيكت ةاريلاب
 .ةرورضلا تالاح نم كلذ وحنو

 : ةجاحلل طالتخالا 9-84

 :ةيعرشلا تالماعملا ءارجإل طالتخالا أ

 ام ,ةجاحلا تالاح نمو .ًاضيأ ةجاحلل زوجي ةرورضلل طالتقخالا زوجي امكو
 هذه ءارجإ نأل ءامهريغو ءارشو عيب نم اهل ةزئاجلا ةيلاملا تالماعملا ءارجإ همزلتسي

 ماربإ مث .دقعلا لحم ةيؤرو ةمواسملل لجرلا عم اهعامتجا ةداع مزلتسي تالماعملا
 جرخت ال نأ اهمزلي امك ءانركذ امك ةمرحم اهنأل لجرلاب ةولخلا مدع طرتشي نكلو .دقعلا
 ىلع نيرخآلا 80 اهمالك يفو اهسابل يف هماكحأو عرشلا دودح مي نأو .ةلذبتم

 . لبق نم مانيب يذلا وحنلا

 14٠0-1941. ص .11ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (74176)

 .9١٠؟ص .4ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» ةرحشلا]
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 :ءاضقلا لامعأ ةرشابم ةجاحل طالتخالا ب _ ؟ا/م

 عيمج يف وأ .ةيفنحلا يأر ىلع دودحلا ريغ يف ءاضقلا ىلوتت نأ ةأرملل زوجي

 ةرشابم نأ مولعملا نمو ,29"”يربطلا مامإلاو ةيرهاظلا دنع دودحلا اهيف امب اياضقلا

 . ةرورضلاب ءاضقلا لامعأ هيضتقت الو .نكمم اذهو مهب ةولخلا نم رذحت نأ بجي

 : ةداهشلا لمحت ضرغل طالتخالا  ج - 14

 نيذلا اهيأ اي» : ىلاعت لاق ءاهقوقحو لاومألا اياضق يف ةدهاش نوكت نأ ةأرملل زوجي

 اودهشتساو» : ىلاعت هلوق ىلإ .# . . .هوبتكاف ىمسم لجأ ىلإ نيدب متنيادت اذإ اونمآ

 نم نوضرت نمم ناتأرماو لجرف نيلجر انوكي مل نإف مكلاجر نم نيديهش
 دقو «ةلماعم نم هيلع دهشت ام اهروضح مزلتسي ةداهشلا ةأرملا لُّمحتو .«؟"ءادهشلا

 فارطأب اهعامتجا نم هيضتقي امو روضحلا اذه اهل زوجيف ءرثكأ وأ نيلجر نيب نوكت

 : ةبسحلا لامعأ ضرغل طالتخالا د -6

 ىَلو  هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع نأ «ىّلحُملا» يف مزح نبا مامإلا ركذ
 رمأتل ,قوسلا يف ةبسحلا اهالو : يأ .©7'4قوسلا  هموق نم ةأرما يهو  (ءافشلا)

 لهأل اهتطلاخم مزلتسي اذهو ,قوسلا تاركنم نع ىهنتو قوسلا لامعأ نم فورعملاب

 :فويضلا ةمدخ ضرغل طالتخالا اه _ 5

 ةجاح كانه ناكو ءاهجوز اهعم ناك اذإ بناجألا فويضلا عم عمتجت نأ ةأرملل زوجي

 بجاو يفو .يبنجألاب ةولخلا عنمي اهعم اهجوز دوجو نأل ؛اهروضحو اهدوجول ةعورشم

 .4256١17-0ص .4ج ؛«ىلحملا» ك3ث814 ص 76ج «دهتجملا ةيادب» . 4ص الج «عئادبلا» ةيقفف)

 .[؟45 ةيآلا :ةرقبلا ةروس] ("5178)

 .459ص .9ج .مزح نبال «ىلحملا» ("41/9)
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 اهطالتخاو اهعامتجا ىلإ ىدأ ولو اهدوجو زوجيف ةجوزلا دوجو هؤاضق مراد يذلا ةفايقلا
 ثيدحلا ةجاحلا هذهل  بناجألاب اهطالتخا زاوج  زاوجلا اذه ىلع لد دقو . فويضلاب

 امل» :هيف ءاج دقو .- ىلاعت هللا همحر  يراخبلا نيثدحملا مامإ هجرخأ يذلا فيرشلا

 مهيلإ هبّرق الو ًاماعط مهل عنص امف .هباحصأو لَك يبنلا اعد يدعاسلا ديسأ وبأ سرع

 نم هلك يبنلا غرف املف ؛ليللا نم ةراجح نم روت يف تارمت ْتْلِب ,ديسأ مأ هتأرما الإ

 .©48:(كلْذب هفحتت .هتقسف هل هتثامأ ماعطلا

 هوعدي نمو اهجوز ةأرملا ةمدخ زاوج ثيدحلا يفو» :ثيدحلا اذه حرش يف ءاج دقو

 هتأرما لجرلا مادختسا زاوجو ءرتسلا نم اهيلع بجي ام ةاعارمو .ةئتفلا نم نمألا دنع

 , "؟4)(هعم نم نود ءيشب ةميلولا يف موقلا ريبك راثيإ زاوج هيفو .كلذ لثم يف

 :هعم لكألاب فيضلا ماركإ ضرغل طالتخالا و - 17

 ءاج دقف «عورشم ضرغل وأ هل ًاماركإ فيضلا عمو اهجوز عم لكأت نأ ةأرملل زوجيو
 نم :ِهلَك يبنلا لاقف» : لَك يبنلا ىلإ ءاج يذلا لجرلا ةصق يف «ملسم حيحص» يف

 هب قلطناف .هللا لوسر ايانأ :لاقف راصنألا نم لجر ماقف ؟هللا همحر ةليللا اذه فيضُي

 مهيللعف :لاق . ينايبص توق الإ ال :تلاق ؟ءيش كدنع له :هت هتأرمال لاقف هلهأ ىلإ

 ىلإ يموقف لكايل ىوهأ اذإف .لكأت انآ هيذأو جارسلا يئفطأف انفيض لخد اذإف ءءيشب

 لَك يبنلا ىلع ادغ .حبصأ املف .فيضلا لكأو اودعقف :لاق .هيئفطت ىتح جارسلا

 .(ةليللا امكفيضب امكعينص نم هللا بجع دق :لاقف

 . . ةريثك دئاوف ىلع لمتشم ثيدحلا اذه» :ثيدحلا اذهل هحرش يف يوونلا لاق

 لزنملا لهأب ًاقفر «- لكألا نم يأ - هنم عنتمي ناك اذإ فيضلا ماركإ يف لايتحالا اهنم

 عم نالكأي ال امهنأو ماعطلا َةّلِق ىأر ول هنإف « لكان نأ هيرأو جارسلا يئفطأ :هلوقل

 هعم لكألل امهفيض عم اسلج هتأرماو يراصنألا نأ كلذ ىنعمو . "9*4(لكألا نم عنتمال

 .؟١90ص 24ج (ينالقسعل | حرشب يراخبلا حيحص) (١؟14)

 «يراخبلا حيحص حرشب يراقلا ةدمع» 550١. ص 24ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص)» ("181)

 . 1١54-١56 ص ١23ج .ينيعلل

 2.1١ 7-١١ص 4١١ج (يوونلا حرشب ملسم حيحصا) ةيفتيحف)
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 :زيزعلا هباتك يف امهيف ىلاعت هللا لزنأف ءامهيسفن ىلع فيضلل ًاراثيإ ؛ًالعف الكأي مل نإو

 05 راثيإلا ةليضف اقيأ ثيدحلا يفو « ةصاّصخ مهب ناك ولو مهسفنأ ىلع نورئؤيو#

 طالتخالا اذه زاج امنإو .فيضلا عم اهجوزو ةجوزلا لكأ زاوج ىلع لدي هلك اذهو

 . هتفايض بجاوب مايقلاو فيضلا ماركإ ةجاحل

 اهطالتخا كلذ مزلتسا نإو ةعورشملا اهلاغشأ ءاضقل اهتيب نم جورخلا ةأرملل زوجي

 ىلإ باهذ وأ ءاهل ءيش ءارش وأ ءاهيوبأ ةرايزل اهتيب نم جرخت نأك ,بناجألاب
 ةيمومعلا ةرايسلا بوكر ىلإ رطضتف .هيلإ ةجاحلا دنع مامحلا ىلإ وأ «جالعلل ىفشتسملا

 دقو .هبنجب فقت وأ مهدحأ بنجب سلجتف لاجرلا نم نيبكارلاب اهطالتخا لصحيف

 .كلذ وحنو ءاودلا ذخأ دنع وأ بيبطلا ةعجارم دنع ىفشتسملا يف طالتخالا لصحي

 :ةغورشملا ةحاحلا هقوست طالتخالا اَذَهَو

 :داهجلا لامعأب مايقلل طالتخالا 8

 ءاملا لقنب نمقي نأب .داهجلا يف ءاسنلا كارتشا طالتخالا نم عونلا اذه ةلثمأ نمو

 نإو .ةعورشمو ةزئاج اهلكو لامعألا نم كللذوستو .مهنم ىحرجلا ةاوادمو نيلتاقملا ىلإ

 َنذَأ ة ةيعرش ةحلصم ققحت لامعألا هذه نأل ؛لاجرلل ءاسنلا ةطلاخم تضتقا وأ تمزلتسا

 يف يراخبلا مامإلا هاور ام كلذ ىلع لديو ءاهب مايقلاب ءاسنلل يمالسإلا عرشلا

 درنو ىحرجلا يوادنو يقسن كي يبنلا عم انك» :تلاق ْذْوعُم تنب عيبرلا نع «هحيحص»

 اتناك  امهنع هللا يضر  ميلس مأو ةشئاع نأ» يراخبلا ىورو ««ةنئيدملا ىلإ ىلتقلا

 نائيجت مث ءاهنآلمتف ناعجرت مث .موقلا هاوفأ يف هناغرفت مث ءامهنوتم ىلع بّرقلا نالقنت

 .©49(موقلا هاوفأ يف هناغرفتف

 ميَّلُس مأب وزغي ل هللا لوسر ناكو :لاق كلام نب سنأ نع «ملسم حيحص» يفو

 .١١ص 5١2ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصا)) 27185

 .80و 78ص (5ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ("484)
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 , 7140 ىحرجلا نيواديو ءاملا نيقسيف ازغ اذإ ةهعم راصنألا نم ةوسنو

 :داشرإلاو ظعولا عامتسا ضرغل طالتخالا 4

 نهظعول ءاسنلاب لجرلا عامتجا «ةيعرشلا ةحلصملل لجرلاب ةأرملا عامتجا نمو

 مامإلا قور دقف .رخآ صخش ةعر ناك وأ هذحو ناك ءاوس .نيدلا رومأ نهميلعتو

 لبق لصي مل نيتعكر ىّلصف ديع موي لي هللا لوسر جرخ :لاق سابع نبا نع يراخبلا
 ةأرملا تلعجف .نقّدصتي نأ ٌنُهرمأو ٌنهظعوف لالب هعمو ءاسنلا ىلع لام مث .دعب الو

 .:80«صرْخلاو بلقلا يقلت

 :هب ةداعلا نايرجل طالتخالا 90١

 يذ ريغ عم ةأرملا لكأت له» :«أطوملا» يف  ةيكلاملا ءاهقف نم وهو  قاوملا لاق

 لكات نأ ةأرملل فرعي ام هجو ىلع كلْذب سأب ال :كلام مامإلا لاق ؟اهمالغ عم وأ مرحم

 زوجي ةأرملاف , 2449(هلكاوي نمم هريغ عمو اهجوز عم ةأرملا لكأت دقو .لاجرلا نم هعم

 نم عم لكأت نأ اهل زوجي كلذكو .هعم لكأي نأ داتعا نم عمو اهجوز عم لكأت نأ اهل

 بادآلاب هترشابم دنع ةأرملا مزتلت نأ بجي هب ةداعلا نايرجل زاوجلا اذه نكلو

 يفو ءاهتنيز نم هيدبت امو ءاهتوصو ءاهمالكو ءاهسابل يف ةيعرشلا ماكحألاو ةيمالسإلا

 .اهل يبنجألا رظن يفو « يبنجألا اهرظن

 :رضاحلا تقولا يف طالتخالا نم ةداعلا هب ترج ام 5-7

 يف «لاجرلاب ءاسنلا طالتخا رضاحلا انتفو ىف ةداعلا هب ترج يذلا طالتخالا نمو

 .18مةص ؛ 7١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» ("486)

 نيثألا نبال «ةياهنلا» :راوسلا :ُبْلُقلاو .594ص .*ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا خيحص» (*443)

 ءريثألا نبال «ةياهنلا» :نذألا يلح نم وهو يلحلا نم ةريغصلا ةقلحلا :ٌصْرُحلاو .48ص .4ج

 . 77ص اج

 . ؛44ص ء١ج «قاوملل «ليلخ رصتخمل ليلكإلاو جاتلا» (”417)
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 يف وأ «تابسانملا يف ضعبل مهضعب براقألا ةرايز يف كلذو «عمتجملا طاسوأ ضعب

 لاجرلاو ءاسنلا نيب طالتخا لصحيف .ًاضيأ تابسانملا يف ضعبل مهضعب ءاقدصألا ةرايز

 عونلا اذهف «ةدحاو ةدئام ىلع ًاعيمج نولكأي دقو ,ةدحاو ةفرغ يف ًاعيمج نوسلجي ثيح

 ةقلعتملا ةيعرشلا ماكحألاو ةيمالسإلا بادآلاب هيف عيمجلا مزتلا اذإ ءزئاج طالتخالا نم

 «لاجرلاو ءاسنلل ةبسنلاب ندبلا نم ًاعرش هرتس بجي ام رتسو رظنلاو 0 انا

 الإ اهندب نم يدبت ال نأو ,هفاصوأ اًنيِب يذلا يعرشلا سابللا سبلت نأ الثم ةأرملا ىلعف

 ىلإ اهرظن نوكي نأو هاني يذلا وحنلا ىلع اهتوصو اهمالك نوكي نأو «نيفكلاو هجولا

 ةولخ نوكت ال نأو .نهيلإ لاجرلا رظن نوكي نأ بجي اذكو ةوهشلا نم ًايلاخ لاجرلا
 معلا ءانبأك براقألا لمشي طالتخالا اذه زاوجل هطرتشن يذلا اذهو «.ةأرملاب لجرلا

 لجرلاب ةأرملا عامتجال ةبسنلاب بناجألا ةلزنمب ءالؤهف «ةلاخلاو ةمعلا ءانبأو ,لاخلاو

 مهنأ ةجحب رومألا هذه يف مهعم لهاستلا زوجي الف ءاهندب نم هيدبت امو اهسابلل ةبسنلابو

 ةيعرشلا ماكحألاو دودحلا هذهب مازتلا لصحي مل اذإف .لبق نم اذه انيب دقو .براقألا نم

 .طالتخالا اذه زوجي الف

 ؟ميلعتلا ضرغل طالتخالا حابي له 1

 ةفرغ يف روكذلا عم ثانإلا سلجتف «ميلعتلا ضرغل طالتخالا حابي له :انه لأسنو

 روكذلا نيب لصفلا نم دب ال مأ ؟تايلكلا يف نآلا يرجي امك .سردلا يقلتل ةدحاو

 ؟هب ةلقتسم ةفرغ يف .ةدح ىلع فنص لك ميلعتو ثانإلاو

 «ةدح ىلع لاجرلا ميلعتو «ةدح ىلع ءاسنلا ميلعتو لصفلا نم دب ال :باوجلاو

 :لاق يردخلا ديعس يأ نع ي راخبلا مامإلا هجرخأ يذلا ثيدحلا كلذ ىلع ليلدلاو

 ًاموي نهدعوف .كسفن نم ًاموي انل لعجاف لاجرلا كيلع انبلغ كلك يبنلل ءاسنلا تلاق»

 اهدلو نم ةثالث مدقت ةأرما نكنم ام :نهل هلاق امم ناكف ,نهرمأو نهظعوف .هيف نهيقل

 انبلغ» ىنعمو .«؟*80(نينثاو :لاقف ؟نينثاو :ةأرما تلاقف .رانلا نم اباجح اهل ناك الإ

 ءاسن نحنو «نيدلا رومأو ملعلا نوعمسيو مايألا لاا لاجرلا نأ «لاجرلا كيلع

 ملعتنو عمسن مايألا نم موي -انل نّيع يأ  انل لعجاف ,مهتمحازم ىلع ردقن ال ةفعض
 .نيدلا رومأ

 .140-145ص 1١ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (”444)
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 .449هيلإ ةجاحلا نهل اميفو كلذ يف لاجرلا عم نهمالك زاوجو نهنيد

 طالتخا نود نهدحوو ةدح ىلع نوكي ءاسنلا ميلعت نأ ىلع لدي ثيدحلا اذهف

 يبنلا نم نبلط امل .ًاغئاس نيدلا رومأ ملعتو ملعلا عامسل طالتخالا ناك ول ذإ .لاجرلاب

 ناك ول كلذكو .نيدلا رومأ نهملعي نهب هيف عمتجي نهب ًاصاخ موي نهل نّيعُي نأ يك
 امدنع نهدحو ًاموي لك يبنلا ٌنهل لعج امل نيدلا رومأ مّلعتل ًاغئاس لاجرلاب نهطالتخا
 «ميلعتلا يف طالتخالا غوسي ال هنأ فيرشلا ثيدحلا نم ًاضيأ دافتسيو .هنم كلذ نبلط
 .ملعأ هللاو .ةالصلا يف زئاج وه امك لاجرلا فلخ ءاسنلا لعج قيرط نع

 .4”1ص 37ج « ينيعلل (يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع» ("488)
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 ناس باين
 ميء وك تاير (تريش)

 :ديهمت 1

 ىنبي وأ هنوئبي ىدحاو تيب يف هتلئاع دارفأ نم اهريغو هتحوز عم ةداع ناسنإلا شيعي

 هيفو .هلوانتو ماعطلا دادعإ يف هلهأ اهب نيعتسي مزاول تيبلا اذه يفو . هنورجاتسي وأ مهل

 . همزاولو تيبلا ثاثأل عافتنالاو لامعتسالا عاونأ نم كلذ وحنو مهمونو مهسولجل ثاثأ

 نولخدي ءالؤهف «ناريجلاو ءاقدصألاو براقألا نم نيرخآلا هوجو ىف ًاقلغم سيل تيبلاو

 ةحابإ اهريغو هانركذ ام لك يفو .لوخدلل تيبلا لهأ نذأتسي امك لوخدلل ناذئتسالا دعب

 « مزاولو يناوأو ليئامتو روص نم هيف عضوي امو هئاثأو هئانب ةهج نم تيبلاب قلعتت رظحو

 براقألا تويب يف لكألا ةهج نمو ءهنم ًاجورخ وأ هيف ًارارق تيبلاب ةأرملا ةقالع ةهج نمو

 هذه نوكت فيكو ءضعبب مهضعب ناريجلا ةقالع نايب نم دب ال ًاريخأو ,ءءاقدصألاو

 : ةيلاتلا لوصفلا ىلإ بابلا اذه مسقن اذه ىلعو 2 6

 ..تيبلا :ثاثأ يناثلا” انهفلا

 .تيبلا يف سوفنلاو ريواصتلاو ليثامتلا :ثلاثلا لصفلا

 . هتاودأو اهب قحلي امو تيبلا يناوأ : عبارلا لصفلا

 .تيبلا لوخدل ناذئتسالا :سماخلا لصفلا

 .ريغلا تويب يف لكألا : سداسلا لصفلا

 .تيبلاو ةأرملا : عباسلا لصفلا

 .ناريجلا تاقالع :نماثلا لصفلا
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 ةرزر» نما

 :تيبلا فيرعت 15

 لصأ : يناهفصألا بغارلا «تادرفم» يف ءاج دقف .هنكسمو ناسنإلا ىوأم تيبلا

 .راهنلاب لظ :لاقي امك .ليللاب ماقأ : يأ تاب :لاقي هنأل ؛ليللاب ناسنإلا ىوأم تيبلا

 . 4؟تويبو تايبأ :تيب عمجو . هيف ليللاب رابتعا ريغ نم تيب نكسملل لاقي دق مث

 :1117تويبلا ماسقأ - 17

 تويبلا فيقست نكمي ىتلا تالآلاو نيطلاو بشخلا نم ةذختملا تويبلا :(لوألا)

 ىأ , 119ج ًانكس مكتويب نم مكل لعج هللاوإ : ىلاعت هلوقب ةراشإلا اهيلإو ءاهب

 هيف تدك امو هيلا تدكس ام 'نكسلا نآل ؛ًانكس

 مكل لعجو# ىلاعت هلوقب ةراشإلا اهيلإو ,طيطاسفلاو مايتملاو بابقلا : (يناثلاو)

 نم مسقلا اذهو #2135« مكتماقإ مويو مكنعظ م موي اهنوفتست نو ماعنألا دولج نم

 .ناكم ىلإ ناكم نم هليوحتو هلقن نكمي تويبلا

 : هدابع ىلع هللا معن نم تويبلا - 4

 اتويب ماعنألا دولج نم مكل لعجو انكس مكتويب نم مكل لعج هللاو» : ىلاعت لاق

 . 54ص «يناهفصألا بغارلل «نارقلا بيرغ يف تادرفملا» (”1940)

 .1؟-6 ١ص ١27ج «يزارلا ريسفت» ةيقخلما

 8٠١[. ةيآلا نم :لحنلا ةروس] ("19؟)

 4٠[. ةيآلا نم :لحنلا ةروس] (”597*)
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 ىلإ ًاعاتمو ًاثاثأ اهراعشأو اهرابوأو اهفاوصأ نمو مكتماقإ مويو مكنعظ موي اهنوفختست
 ىلع همعن مامت هلالج لج هللا ركذي : ةميركلا ةيآلا هذه ريسفت يفءاج دقو 24140 نيح

 نوعفتنيو اهب نورتتسيو اهيلإ نووأي مهل نكس يه يتلا تويبلا نم مهل لعج امب هديبع

 .«41"عافتنالا هوجو رئاس اهب

 :تيبلل ءانبلا ةيفيك _2 68

 درعا قعد نع ارئاس نركز ذآ :ثيعف اننإز «كينلا "كاما "ةماعع ةنفيك يح ال

 ريغو ةيلاعلا فرغلا تيبلا يف ىنبت نأ زوجيو .رتسلل ماقت تويبلا نأل ؛سانلا

 , "14؟5)ةيلاعلا

 :تيبلا يف دحسم ذاختا ٠

 ؛تيبلا لها هيف يلصي ادجس هله تينلا يف ندم اناكت :نسيشخت يشدو

 درو دقو .لبق نم انركذ امك دجسملا يف اهتالص نم لضفأ تيبلا ىف لفاونلا ةالص نأل

 هللا همحر  يراخبلا مامإلا ىور دقف ناو اما ا لع لو اهوا ةنسلا يف

 ءراضتألا نم ردي دهنش نهفو هلك هللا لوز تاحضأ نموهو كلام نب نابتع نأ»  ىلاعت

 تناك اذإف يموقل يلصأ انأو يرصب تركنأ دق هللا لوسر اي :لاقف كي يبنلا ىتأ هنأ

 ءمهب يلصأف مهدجسم ا نأ عطتسأ ملو ءمهنيبو ينيب يذلا يداولا لاس راطمألا

 لي هللا لوسر هل لاقف . ىَلصُم هذختاف يتيب يف يلصتف ينيتأت كنأ هللا لوسر اي ٌثددو

 ,راهنلا عفترا نيح ركب وبأو ِةْكي هللا لوسرلا ادغف : نابتع لاقف «ىلاعت هللا ءاش نإ لعفأس

 نأ بحت نيأ :لاق مث «تيبلا لخد ىتح سلجي ملف هل ٌتنذأف لكك هللا لوسر نذأتساف

 انمقف رّبكف لكي هللا لوسر ماقف تيبلا نم ةيحان ىلإ هل ترشأف :لاق ؟كتيب نم يلصأ

 .2119(ملس مث نيتعكر ىلصف انففصف

 8٠١[. ةيآلا :لحنلا ةروس] (*”195)

 . 30ه ص .هج «نآرقلا دصاقم يف نايبلا حتف» 58٠١ ص 7١ج «ريثك نبا ريسفت» (”146)

 .١1ا-5١١ص هج «ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» ("1457)

 يف ءاج امك ًاضيأ ملسم مامإلا هاور دقو .19١0ص ١1ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (7491)

 . 170-١؟9ص .١1ج «ناخيشلا هيلع قفتا اميف ناجرملاو ؤلؤللا»
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 تيبلا يف ناكم ذاختا نإو :ثيدحلا اذه ىلع هقيلعت يف ينالقسعلا رجح نبا لاق

 ."؛؟98دجسملا مسا هيلع قلطأ ولو هفقو مزلتسي ال ةالصلل

 :رودلا يف دجاسملا ءانب - م6 ٠

 لكي هللا لوسر ناك» :تلاق  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع يواحطلا مامإلا ىور

 يواحطلا اهجرخأ ىرخأ ةياور يفو «اهفيظنتب رمأيو رودلا يف دجاسملا ناينبب انرمأي

 دجاسملاب لي هللا لوسر رمأ» :تلاق  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع - ىلاعت هللا همحر

 , 6500و 52 نأو رودلا يف ىنبت

 :نيلامتحا رودلا يف دجاسملا ءانب ثيدح لمتحي : يواحطلا مامإلا لاق _ 8

 اهيف يتلا عضاوملا يف اهءانب ءرودلا يف اهئانبب دارملا نوكي نأ :(لوألا لامتحالا)

 ,رودلا لالخ يف دجاسملا كلتل ذاختالا كلذ نوكيف «باوبألا اهيلع قلغت يتلا رودلا

 قلغت يتلا رودلا لخاد دجاسملا تسيلو ءرودلا هذه اهيف نوكت يتلا ةّلحملا يف يأ

 .اهباوبأ اهيلع

 يف دجاسملا ذاختا رودلا يف دجاسملا ءانبب دارملا نوكي نأ :(يناثلا لامتحالا)

 اولصيل مهتويبو مهرود يف سانلا اهذختي يتلا يه دجاسملا كلت نوكتو ءرودل | فاوجأ
 نوكي الو .ملعلا لهأ عيمج دنع اهيلع ةتباث مهكالمأف ,سانلا نم دحأ اهلخدي الو اهيف

 نم عنمي الو ءاهيلإ لوخدلا هريغل حيبي ام الو اهنع مهكالمأ عفري ام دجاسم اهتيمست يف

 ."”:ااوتام اذإ مهنع ةثوروم نوكت نأ

 ,رودلا يف دجاسملا ءانبب دارملا نأ وهو , يناثلا لامتحالا يدنع حجارلاو

 هذه تالحم ىف دجاسملا ءانب نأل ؛رودلا هذه لهأ اهيف ىلصيل رودلا فاوجأ ىف اهؤانب

 تاننع كيد ىف انك اراب اهنا ناك كاز واللا تارجأ ره اهذاك امأ "تقرر ماكروقلا
 .رودلا تع يف دجاسملا ءانب ردقب سيل هل سانلا فْنِإ وأ هعويش نأ الإ هانركذ يذلا

 .579ص 1١ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (5494)

 .7-77ه ص .4ج .يواحطلا رفعج يبأل «راثآلا لكشم» ("449)

 ."7956-8ص .4ج .يواحطلا رفعج يبأل «راثآلا لكشم» (#680)

 د 0/-



 .دجاسملا ءانب نم عونلا ذه ىلع هيبنتلل وأ ديكأتلل فيرشلا ثيدحلا ءاجف

 :اهتيب يف ًادجسم اهل ينبت ةيباحص - 88

 يدعاسلا ديمح يبأ ةأرما ةيراصنألا ديمح مأ نع هدنسب ربلا دبع نبا مامإلا ىور

 يبنلا لاقف ,«كعم ةالصلا بحأ ينإ : هللا لوسر اي» :تلاقف هلي يبنلا ىلإ تءاج اهنأ

 يف كتالص نم ريخ كتيب يف كتالصو .يعم ةالصلا نيبحت كنأ تملع دق :ي

 نم ريخ كراد يف كتالصو «كراد يف كتالص نم ريخ كترجح يف كتالصو .كترجح

 . يدجسم يف كتالص نم ريخ كموق دجسم يف كتالصو .كموق دجسم يف كتالص

 تناكو .هملظأو اهتيب نم ءيش ىصقأ يف دجسم اهل ينبف  اهنع هللا يضر ترمأف

 ."*:37(ىلاعت هللا تيقل ىتح هيف يلصت

 :تيبلا ةفاظنب .ءانتعالا 665

 مالسإلا نأل ,هتحاس ىتحو هرجح ةفاظنب ىنتعُي نأو ًافيظن تيبلا نوكي نأ يغبنيو
 نع «هعماج» يف يذمرتلا مامإلا جرخأ دقف ءاهيلع ثيبيو اهب رمأيو ةفاظنلا بحي

 بحي بط هللا نإو :لوقي تيبملا نب فيعس تعمم لاق ناس يبأ نب حلاص

 مكتينفأ اوفظنف «دوجلا بحي ٌداوج ,مركلا بحي ميرك «ةفاظنلا بحي فيظن «نيبيطلا
 :لاقف رامسم نب رجاهمل كلذ تركذف :ناسح يبأ نب حلاص لاق ؛«دوهيلاب اوهبشت الو

 .«مكتينفأ اوفظن» :لاق هنأ الإ .هلثم لَك يبنلا نع «هيبأ نع دعس نب رماع هينئّدح

 بيطلا بحي بيط هللا نأ يأ كلذ ررقت اذإ : يبيطلا لاق :هحرش يف ءاج دقو

 ىتح .هفيظنت مكل لهس ام لك اوفظنو .هبييطت نكمأ ام لك اوّيطف ةفاظنلا بحي فيظنو
 الو .هتدسو هتبتع :ليقو .هتلابقو تيبلا ةحاس يه وأ ءرادلا مامأ عستم يهو رادلا ةينفأ

 ."**9بييطتلا ةلقو ةراهطلاو ةفاظنلا مدع يف دوهيلاب اوهبشت

 رجح نبال «ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا»و .4 45ص «4ج بلا دبع نبال «باعيتسالا» (#”001)

 «ةوسألا نسحو باتك يف ءاج امك نابح نباو دمحأ مامإلا هاورو «4 4 هص 86ج «ينالقسعلا

 . 460-500 4ص «ء.ناخ نسح قيدصل

 .41417ص «(8ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت هحرشو يذمرتلا عماجو (#ه٠ 5)
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 :تويبلا نم ردسلا عطق -65

 نم» : هي هللا لوسر لاق :لاق شح نب هللا دبع نع «هنئسو يف دواد وبأ ىور

 ربخلا عفرب ريبزلا نب ةورع نع ًاضيأ دواد وبأ هاورو «رانلا يف هسأر هللا بوص ةرْدِس عطق
 ثيدحلا اذه :لاقف ثيدحلا اذه ىنعم نع دواد وبأ لئس دقو .2* 0ك ننلا ىلإ

 ريغب ًاملظو ًاثبع مئاهبلاو ليبسلا نبا اهب لظتسي ةالف يف ةردس عطق نم» ينعي 508

 نع انيورو :يقهيبلا مامإلا لاقو .”*"©«رانلا يف هسأر هللا ٌبْوص ءاهيف هل نوكي قح
 هبشيو ةردسلا عطق نع يهنلا ةاور دحأ وهو هضرأ نم ردسلا عطقي ناك هنأ ريبزلا نب ةورع

 .«”:)دواد وبأ لاق امك ةالفلا ردسب ًاصاخ نوكي نأ

 «ريبزلا نب ةورع نع رْدَّسلا عطق نع يهنلا ثيدح يواحطلا مامإلا ىورو - 5

 نوبصي ردسلا ينعي هنأك  نوعطقي نيذلا نإ» :ِهلك هللا لوسر لاق :تلاق ةشئاع نع

 نب ماشه تلأسف :ةنيبع نب نايفس لاقو :يواحطلا لاق «ًاَّبص مهسوؤر ىلع رانلا يف
 هذه اهنم لعجف اهعطق يبأل تناك ردس نم باوبألا هذه :لاقف ردسلا عطق نع ةورع

 داع خسن هقحل ردسلا عطق نع يهنلا ثيدح نأب كلذ ىلع يواحطلا لاق مث .باوبألا

 ملعلا يف هتلزنم ةلالجو هملعو هتلادع عم ةورع نأل ؛ةحابإلا ىلإ يهن نم هب ناك ام هب

 امب تبثف .هل كلذ بجوي امل الإ .هدض ىلإ كك يبنلا نع هدنع تبث دق ائيش عدي ال
 راصمألا ءاهقف نم ملعلا لهأ رئاس نأ عم .ردسلا عطق نع يهنلا ثيدح خسن انركذ

 ةحابإ هيف ىلوألا نأ ىلع لد دق ام كلذ يفو .هعطق ةحابإ ىلع ايتفلا مهيلع رودت نيذلا

 ."*”9عنملا ال هعطق

 :ردسلا عطق يف حجارلا 7

 يف دراولا اهعطق نع يهنلا لمحو ,تويبلا يف يتلا ردسلا عطق زاوج حجارلاو
 اهب لظتسي ةالفلا يف ةردسلا عطق نع يهنلا وهو دواد وبأ هيلع هلمح ام ىلع ثيدحلا

 .165 1 8675ص .14١ج «دواد يبأ ننس» (*ه0٠*)

 .67١ص ءا1١ج «دواد يبأ نئس» (مه5١٠)

 . ١#67ص .14ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» ("608)
 .١17-7١١ص .1؛ج .يواحطلل «ناثآلا لكشم» (”605)
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 هيلإ بهذ يذلا خسنلا ىلإ باهذلا ليوأتلا اذه ىلع ةجاح الو ءاهعطقل بجوم نودب

 «ةالف نم هعطقي ملو هل ًاردس عطق ةورع نأل ؛ةردس عطق ةورع نأ ةجحب يواحطلا مامإلا

 يهنلا ثيدح خسن ىلع ةنيرق ةورع لعف نوكي ال يلاتلابو هانحّجر ام هلعف ضراعي الف
 . يواحطلا مامإلا هيلإ بهذ امك ,ردسلا عطق نع

 :ناينبلا يف فارسإلا 4

 يتلا .ةمومذملا رومألا نم ًارئاكتو ًارخافت هيف لواطتلاو ناينبلا يف فارسإلا نإو اذه
 هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع يراخبلا مامإلا جرخأ دقف ؛ ملسملا اهاقوتي نأ يغبني

 .©*”9«ناينبلا يف مهبلا لبإلا ةاعر لواطت اذإ ةعاسلا طارشأ نم» : كي

 :لاقف «ةفرشم ةبق ىأرف جرخ ْهْكَي هللا لوسر نأ» كلام نب سنأ نع دواد وبأ جرخأو

 هسفن ىف اهلمحو .,تكسف :لاق (راصنألا نم لجر) نالفل هذه :هباحصأ هل لاق ؟هذه ام

 كلذ عض :هنع ضرعأ سمانلا يف هيلع ملسي. ف هللا لوتسز ىلإ اهبحاص ءاج اذإ ىتح
 هللاو :لاقف ءهباحصأل كلذ اكشف .هنع ضارعالاو هيف بضغلا لجرلا فرع ىتح ارارم

 ةهاركلاو بضغلا نم هدهعأ مل ام كي هللا لوسر نم ىرأ : يأ) هِي هللا لوسر ركنأل ينإ

 اهاوس ىتح اهمدهف هتبق ىلإ لجرلا عجرف .كتبق ىأرف جرخ :اولاق (ًاببس هل فرعأ الو
 اكش :اولاق ؟ةبقلا تلعف ام :لاقف اهري ملف موي تاذ هِي هللا لوسر جرخف .ضرألا يف

 الإ هبحاص ىلع لابو ءانب لك نإ امأ :لاقف .اهمدهف هانربخأف هنع كضارعإ اهبحاص انيلإ

 , "*:0(هنم دب ال ام ينعي ال ام الإ ال ام

 نيطلاو نبللا يف هل ٌرْضَح ًارش دبعب هللا دارأ اذإ» :هعفري رباج ثيدح نم ىناربطللو

 ىلع كلذ هلمحيف «نايئبلا رشلا هل دارملا نيع ىف نّسحُي هنأ :ثيدحلا ىنعمو .رانلا

 ركذي ملو . تامملا هيسنيو ةايحلا هل نيريو «تابجاولا ءادأ نع هلغشي هجو ىلع ءانبلا

 نمزلا كلذ يف زاجحلا لهأ ةماع نأل ؛نيطلاو نبللا الإ ءانبلا تالآ نم ثيدحلا ىف

 .دوسلا لبإلا ةاعر : يأ مهبلا لبإلا ةاعرو («ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص)» ("601)

 : ىنعمو . ةيلاع ةبق : يأ (ةفرشم ةبق) ىنعمو 216١ ص 14١ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» ("004)

 .اهلعف يف اهلعاف ىلع ًابضغ هسفن يف ةلعفلا كلت رمضأ : يأ (هسفن يف اهلمحو)
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 وهف دجسم ءانبك هللا هجول ءانبلا ناك اذإ امأ .هللا هجو هب دري مل اميف هلك اذهو .هب ءانبلا

 هيلع جرح الف هلوعي نملو هسفنل هنم دب ال امل ءانبلا ناك اذإ كلّذكو .روجأم هيلع بائم

 اذهف مهبو هب قئاللا هجولا ىلعو «ةيافكلا ردقب هلوعي نملو هل ًاتيب ىنب نمك كلذ يف
 ."*”9مومذمب سيل

 هللا دارأ اذإ» :«طسوألا» يف يناربطلاو (همجعم) يف يوغبلا هجرخأ ثيدح يفو

 دبعب هللا دارأ اذإ :هحرش يف ءاج دقو :«نيطلاو ءاملاو ناينبلا يف هلام قفنأ ًاناوه ٍدبعب

 تسيل ايندلا نأل .هنؤمو ءانبلا داومو عانصلا رجأ يف :يأ «ناينبلا يف هلام ىنفأ ًاناوه

 ٌرم نمل يغبني ال :ملعلا لهأ لاق اذهلو «رارشألا الإ اهترامع ىلع صرحي الو رارق رادب

 امنإ وهو .كلذ ىلع هلاثمأو هانب نمل ءارغإ هنأل ؛ هيلإ رظني ال نأ فرشم فرخزم ءانب ىلع

 لهأ نم ءاملعلا ددش دقو .هب يهابتلاو رخافتلل هانب دق وهف ءهيلإ سانلا رظنيل كلذ لعف

 ."*0ناينبلا يف نورخافتي نيذلا ةملظلا ةينبأ نع رصبلا ضغ بوجو يف ىوقتلا

 ناينبلا مذ ىلع ةلادلا ثيداحألا ضعب ينالقسعلا رجح نبا ركذ دقو 2-48

 اذهو» :رجح نبا لاق مث «ةقباسلا ةرقفلا يف اهانركذ يتلا ثيداحألا اهنمو ؛هيف لواطتلاو

 دربلا يقي امو .نطوتلل هنم دب ال امم هيلإ ةجاحلا سمت ال ام ىلع لومحم هلك

 , ”"*١(رحلاو

 مدعو ءايندلا يف ةداهزلا نإ :لاقي نأ ةلأسملا هذه يف يدنع حجارلاو

 .ناينبلا نم هنع دب ال امو «ةايحلا مزاول نم ريسيلاب ةعانقلاو عضاوتلا موزلو ءاهب رورغلا

 نم بولطمو ًاعرش بوغرم كلذ لك .ناينبلاب لواطتلاو شايرلاو لاملاب رخافتلا مدعو

 لعجي ملو هتجاح نم رثكأ ًاعساو تيب هل ىنبف ملسملا عسوت ول نكلو . هب مازتلالا ملشملا

 الف ءرخافتلل هنبي ملو مالسإلا هيلع هبجوأ امع كلذ هلغشي ملو اوك ا

 دودح نع جرخي ملو عرشلا دودح زواجتي مل ام .هيلع اجرح الو كلذ يف ايفا

 يأ «ناينبلا يف عسوتلا ريغ ىلع هلاومأ لوضف قفني نم ىقبي اذه عم نكلو «حابملا

 .73"4١ص لج .يوانملل «ريغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيف» ("هدوؤل

 . 7551-7560 ص 01ج .يوانملل «ريغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيف» مهن

 .57-17ص ؛«١١ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» )011١”(
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 نم هللا هبحي ام ىلإ برقأو ةبترم ىلعأ نوكي اذهف ؛هيلع رجؤيو ةرخآلا يف هعفني ام ىلع

 عشب نيبدلا تابجاو نع هلغشي مل ناو ؛هبف عسوتلاو نايبلا يف هلام قفني يذلا كلذ
  نوكرلا ىلإ كلذ رجب ملو «رضاشا تاني دصقب مو ءاعرح عوتعم وطاب هليل ل
 . اهب رارتغالاو ايندلا
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 افتر نسل
22-1 

 :ةغللا يف ثاثألا 8١

 ."*9١هل دحاو ال عاتملا نأ امك .هل دحاو ال ثاثألاو .عاتملا

 :ميركلا نآرقلا يف ثاثألا 95

 اتويب ماعنألا دول نم مكل لَمَجو نكس مُكتويب نم ْمُكل لعج هلو لاقل
 ىلإ ًاعاتمو ًاثاثأ اهراعشأو اهرابوأو اهفاوصأ نمو مكتماقإ م مويو مكنعظ م موي اهئوفختست

 5074 نيح

 :نآرقلا يف ثاثألا ىنعم -

 عاونأ لمشيو .فئئاكتو َرْيَك : يأ تأ نم هلصأو ريثكلا تيبلا عاتم :ثاثألا ىنعم
 :ليقو .ةوسكلاو .بايثلاو .طسبلاو .سفانطلاو .ةيسكألاو .شرفلا نم تيبلا عاتم
 .ءاطولاو ءاطغلا يف هلمعتسيو ٌُءرملا هب يستكي ام ثاثألا نأ عاتملاو ثاثألا نيب قرفلا
 لاقو .هب عفتنيو عتمتي ءيش يأ عاتملا :ليقو .هب نيزيو لزانملا شرفي ام عاتملاو

 وه امنإ «ًاعاتمو ًاثاثأ» : ىلاعت هلوق يف فطعلاو .دحاو ءيش عاتملاو ثاثألا :ليلخلا
 - عاتملاو ثاثألا نيب قرفلا يأ لوألا نكلو . ىنعملا رياغت ةلزنم ظفللا ليعافت ليزنتل

 .©*19هريسفت» يف يسولآلا لاق امك ىلوأ

 . 5ص .١ج «طيسولا مجعملادو . 4١68 ص .7ج .روظنم نبال «برعلا ناسل» (761؟)

 4٠[. ةيآلا :لحنلا ةروس] (”ه1*)

 .96 ص , يناهفصألا بغارلل «تادرفملا» « 3١ ؛ص 4١2ج «يسولآلا ريسفت» )356١5(
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 :اذه انثحب ىف ثاثألاب دارملا 64

 ءدئاسولاو ءطسبلاو ءروتسلاو .طامنألاو ,شرفلا انه انثحب يف ثاثألاب ديرنو

 دق امو ىرخألا تيبلا مزاولو يناوألا نم تيبلا يف هب عفتني ام امأ .بايثلاو .ةيسكألاو
 رخآ لصف يف اهنع ملكتنسف ىهانركذ ام ريغ عاتملا عاونأ نم تيبلا يف نوكي نأ ىسع

 . ىلاعت هللا ءاش نإ

 :دئاسولاو شرفلا ذاختا 6

 هللا لوسر ةداسو تناك» :تلاق  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع «ملسم حيحص» يف

 :ثيدحلا اذهل دواد يبأل ةياور يفو .291 فيل اهوشح مدأ نم اهيلع ءىكتي يتلا هك

 , 79150 تفيل اهوشح مدأ نم ليللاب اهيلع ماني يتلا هي هللا لوسر ةداسو تناك»

 ليك هللا لوسر شارف ناك امنإ : اهنع هللا يضر  ةشئاع نع ملسم مامإلا جرخأو

 :هلبق يذلاو ثيدحلا اذهل هحرش يف يوونلا لاق .©*172فيل هوشح اذإ هلع هيلع ماني يذلا

 زاوجو وشحملا زاوجو ءاهب قافترالاو ءاهيلع مونلاو دئاسولاو شرفلا ذاختا زاوج امهيفو

 . 91 مدألا يهو دولجلا نم كلذ ذاختا

 :ناطيحلا ءاسكإ -5

 نم دصقلا ناك اذإ ءةشقنملا دوبللاب تيبلا ناطيح رّبسُت نأ ساب:ال :ةيفنحلا لاق

 هوحنو شيشحلاب ناطيحلا رتس حابُي اذكو .هوركمف ةنيزلا دصقلا ناك نإو ءدربلا عفد كلذ

 ناطيحلا ءاسكإ يف ةيفنحلا دنع طباضلاو ."”*1هوركمف ةنيزلل ناك نإو ٌّنحلا عفدل

 ال ةرورضو ةجاحل لع نإو .هركي ربكتلا هجو ىلع ناك ام لك نأ :وه اهوحنو

 ,20:)(هركي

 . 68ص .4١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصو (*016)

 . 4١ 4ص .١1ج «دواد يبأ نئس» (615)

 . 68ص . 54١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصو (*6117

 . 88ص .4١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (”614)

 ."09ص هج «ةيفنحلا هقف يف ؛ةيدنهلا ىواتفلا» ("019)

 ."09 ص «هج «,ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» (”5ه70)
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 :روتسلاو طامنألا ذاختا 7

 طسبلا نم برض طامنألاو .«*"7(نوكتس اهنإ امأ :لاق ؟ًاطامنأ ىل ىنأو :تلق ؟اطامنأ

 .6*؟9طَمَن اهدحاو قيقر لمح هل

 لخدي ملق ًارتس اهباب ىلع دجوف ةمطاف ىتأ لكي يبنلا نأ» «دواد يبأ نئس» يفو - ب

 ملف ّيلإ هلك يبنلا ءاج :تلاق ؟كلام :لاقف ةمتهم اهارف بلاط يبأ نب يلع ءاجف

 لخدت ملف اهتثج كنأ اهيلع دتشا ةمطاف نإ .هللا لوسر اي :لاقف يلع هاتأف .لحدي

 هلك هللا لوسر لوقب اهربخأو ةمطاف ىلإ بهذف ,مقرلاو انأ امو ايندلاو انأ امو :لاق ؟اهيلع

 .©*9:نالف ينب ىلإ هب لسرتلف اهل لق :لاق هب ينرمأي ام لكي هللا لوسرل لق :تلاقف

 , 00140( ىشوم ا ناكو» :ثيدحلا اذهل دواد ضد ىرخأ ةياور يفو

 ةياورلا يف امك ًايشوم يأ (ارتس اهباب ىلع دجوف) : هلوق :ثيدحلا حرش يف ءاج دقو
 يعم ةبحمو ةفلأ ايندلل الو ايندلا عم ةفلأ يل سيل : يأ (ايندلاو انأ امو) : هلوقو ىرخألا

 يأ ىشوملاو شقنلا : مقرلاو (مقرلاو انأ امو) :هلوقو ءاهيلع طسبنأو اهيلإ بغرأ ىتح
 9 ع ]|

 .ًاهوركم وأ ًاعونمم سيل هتاذب رتسلا لامعتسا نأ ,فيرشلا ثيدحلا اذُه نم مهفيو

 نكي مل اذإف «قالطإلا ىلع رتس يأ سيلو ىشوملا رتسلا وه هوركملا وأ عونمملا امنإو
 . هلامعتسا زاج ل

 يناتأ» : يع هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع دواد وبأ هجرخأ ثيدح يفو -جا

 بابلا ىلع ناك هنأ الإ .تلخد نوكأ نأ ينعنمي ملف ةحرابلا كتيتأ : يل لاقف ليربج

 )4 )"67١ص .١1ج «هئئس» يف دواد وبأ هجرخأو .088ص 4١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» 7١ .

 ) )#877.هج .ريثألا نبال «ةياهنلا» ص1١7.

 .7١7-06١5ص .1١1ج «دواد يبأ ننس» (”67)

 .5١7ص .١1ج «دواد يبأ ننسو (”0174)

 37١6-3515 ١١2ج «دوبعملا نوع هحرشو دواد يبأ نئس» مها
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 يذلا لاثمتلا سأرب ْرْمَف .بلك تيبلا يف ناكو «ليثامت هيف مارق تيبلا يف ناكو :ليثامت

 نيتذوبنم نيتداسو هنم لعجيلف عطقيلف رتسلاب ٌرُمو .ةزجشلا ةئيهك ريصيف عطقُي تيبلاب
 , 00700, ا هلك هللا لوسر لعفف . جرخيلف بلكلاب رم «ناطوت

 هيف رتس يأ :يراقلا يلع لاق (ليئامت بابلا ىلع ناك) :هلوق :هحرش يف ءاجو
 رتسلا وه مارقلاو (رتس مارق) : هلوقو .ناويحلا ةروص اهب دارملاو .لاثمت عمج وهو «ليثامت

 «نيتذوبنم نيتداسو هلعج ىلإ لصوتلا رتسلا عطقب دارملاو .ناولأ يذ فوص نم قيقرلا

 دانتسالاو امهقزف:.دوغقلاو ههنا + طولاب :اناهت + ىأ :اطوت 'نيقكورتتم_ نيج رطم جيا
 شارفلاو ةداسولا وحنب ةروصلا هيفام لامعتسا زاوج ثيدحلا اذه ديفيف ءامهيلإ

 . "”"9طاسبلاو

 ةروصلا دوجو ببسب ناك رتسلا لامعتسا عنم نأ فيرشلا ثيدحلا اذه نم مهفيو

 نأ نايبو كلذ ليصفت يتأيسو .هلامعتسا زوجي هيلع ةروص لودب هنأ كلذ ىنعمو هيف

 .ةرتسلا تاذل ال هيف ةروصلا ىلإ عجري رتسلا نع يهنلا

 : ىرخألا شرفلا عاونأ 4

 .داجسلاو .سفانطلاو ,طاسبلاك ىرخألا شرفلا عاونأ نم هركذن ملام حابيو

 يف هشرفو هطسبب هب قفتري امم كلذ ريغو ءريصحلاو ,فاحللاو ؛بايثلاو «ةيسكألاو

 ناسنالل زوجيو» :«ةيفنحلا هقف يف ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج . .هيلع سولجلاو تويبلا

 ةغوبصملا ناتكلاو نطقلاو فوصلا نم ةذختملا بايثلا نم ءاش ام هتيب ىف طسبي نأ

 , 7*2 8اهريغو ةشقنملا .اهريغو

 :بايثلاو شرفلاو روتسلا لامعتسا زاوجل طرتشي ام 8

 اهولخ ةفلتخملا بايثلاو شرفلاو روتسلا نم هانركذ ام لامعتسا زاوجل طرتشيو ده

 .917-7514ص ,١1ج «دواد يبأ نئسد (”615)

 . 11١53-9١4ص .١1ج هدواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (6717)

 . "09ص هج «ةيدنهلا ىواتفلا» ("”65؟4)
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 ليصفت طورشلا هذه يف نكلو . حورلا يذ روص نمو بيلصلا ةروص نمو ريرحلا نم

 : يلي اميف هحضون ام اذهو .طورشلا هذه ضعبل ةيسنلاب تاءانشسالا نايبو

 :ريرحلا نم اهولخ :لوألا طرشلا 8

 جابيدلاو ريرحلا سبل نعو ءاهيف لكأن نأو ةضفلاو بهذلا ةينأ يف برشن نأ خلك يبنلا

 نع يهنلا :(لوألا) :نيئيش ىلع لد فيرشلا ثيدحلا اذهف ."*”9«هيلع سلجن نأو
 هيلع سولجلا نع يهنلا :(يناثلا» ءريرحلا سبل

 يهنلااذه لمشي لهو ؟هيلع سولجلاو هسبل نع يهنملا ريرحلاب دوصقملا ام نكلو
 : ىلي اميف هنيبن ام اذه ؟لاجرلاو ءاسنلا

 :(*2هسبل نع يهنملا ريرحلا :ًالوأ 90

 ريرح نم ًاجوسنم بوثلا ناك اذإف «صلاخلا ريرحلا وه .هسبل نع يهنملا ريرحلا أ
 بوثلا نم يي هللا لوسر ىهن امنإ» :سابع نبا ثيدحل ؛هسبل زجي مل صلاخ
 وبأ هاور «هب سأب الف بوثلا ىَدَسو ريرحلا نم ملعلا امأف ,ريرحلا نم تَّمَّصملا
 ريرح هعيمج يذلا بوثلا ,تّمَصَملا بوثلاب داري :هحرش يف ءاجو «هننس» يف دواد

 «ريرحلا نم همقرو بوثلا مسر (ريرحلا نم ملعلاو) .هريغ الو نطق هطلاخي ال
 دزي مل ريرحلاب فرطلا فوفكم اهوحنو ةمامعلاو ةبجلاو بوثلا ناك اذإ اذه ىلعو

 فالخ وهو (بوثلا ىدَسو) : هلوقو . مارح وهف داز نإف .هيف زاج عباصأ ةعبرأ قاع

 ىدّسلا ناك اذإ هنأ لصاحلاو ,لوطلا نم كاذو ضرعلا نم جسنت يتلا يهو ةمحْللا

 ال بوثلا مامت نأل .هسيلب سأي الف فوصلاو نطقلاك هريغ نم ةمحْللاو ريرحلا نم

 هتمحلب الإ نوكي

 .ريرحلا نم قر اموه جابيدلاو 79١ ص 25ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ("01؟9)

 ه1 ١-ه88ص ؛ ١ج «ينغملا» 1١٠١-2٠١7 9ص ءا١ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعو ("61*:)

 2191 ص .1ج «عانقلا فاشك» ,876-79 ص .1ج «عومجملا» ,17 ١ص هج «معئادبلا»

 .508-605ص .1ج «ليلخ رصتخم حرش يف ليلجلا بهاوم»

 - 55 ا/-



 ًاظولخم ناك اذإ ريرح هرثكأ يذلا بوثلا هسبل نع يهنملا ريرحلا لمشي كلذكو ب

 . هيف بلاغلا وه ريرحلا نكلو « هريغو ريرحلا نم اجوسنم ناك اذإ يأ « هريغب

 .هميرحت ىلإ مهضعبو هتحابإ ىلإ مهضعب بهذف .هريغو ريرحلا ىواست اذإ -ج

 .ريثك فصنلا نأل يلبنحلا ليقع نبا رايتخا وه ميرحتلاو

 :بوثلا نم ليلقلا ريرحلا نم رفتغي ام

 نع هك هللا لوسر ىهن» :وهو سابع نتا نع هانركذ يذلا دواد يأ ثيدح لد دقو

 اذإ ريرحلا هطلاخ ام سبل زاوج ىلع ثيدحلا اذه لد «. . .ريرحلا نم تَمْضُملا بوغلا

 , 2030لقألا وه ريرحلا ناكو بلغألا وه ريرحلا ريغ ناك

 دواد وبأ ىور دقف عباصأ عبرأ رادقمب بوثلا يف ناك اذإ ريرحلا نم رفتغي كلذكو

 نأ دقرف نب ةبقع ىلإ باطخلا نبرمع بتك» :لاق يدهنلا نامثع يبأ نع (هنئس» يف

 يف ءاجو «ةعبرأو ةثالثو نيعبصإ ءاذكهو اذكه ناك ام الإ ريرحلا نع ىهن هب يبنلا

 نم .فاجسلاو زارطلاك عباصأ عبرأ رادقم ريرحلا نم لحي هنأ ىلع ليلد هيف :هحرش

 مرحيو .زيرطتلاك عيقرتلاو «ةربإلاب لومعملاو جوسنملاو بوثلا ىلع بكرملا نيب قرف ريغ

 .2””"روهمجلا بهذم اذهو .ىلوألاب بهذملا نمو ريرحلا نم عبرألا ىلع دئازلا

 ١87 - سولجلاب قحلي امو ريرحلا ىلع سولجلا نع يهنلا :

 سولجلا نع يهنملا ريرحلا هسفن وهف .هسبل نع يهنملا ريرحلا انفرع دق انك اذإو

 :هيفو هانركذ يذلا فيرشلا ثيدحلا يف هسبل نع يهنلا ىلع ًافوطعم ءاج هنأل ,هيلع .

 قحلأ دقو ."*0هيلع سلجن نأو جابيدلاو ريرحلا سبل نعو ...هك يبنلا اناهن»

 ريغ يهنلا نأ ىنعمب .هنع يهنملا هيلع سولجلاب ريرحلاب قافترالا عاونأ ضعب ءاهقفلا

 عيمج ىلإ يهنلا اذه ىدعتي امنإو «هيلع فراعتملا ريرحلا ىلع سولجلا ىلع روصقم

 ركذنو «لامعتسالا تايئزج ضعب يف فالتخا ىلع .هب قافترالاو ريرحلا لامعتسا عاونأ

 .١٠”ص ١١1ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (”081)

 .م/فص 2١ ١ج «دوبعملا نوع هحرشو دواد يبأ نئس» هركيفف)

 .؟ة ١ص 24ج ««ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص)) (17 879
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 اميف

 : ًالوأ

 :ايناث

 :ًانلاث

 : ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا لاوقأ يلي

 ىور امل  ريرحلا يأ  هشارتفا مرحيو» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج

 مرحيو «(هيلع سلجي نأو جابيدلاو ريرحلا سبلي نأ ىهن» بِكَ يبنلا نأ ةفيذح

 هلامعتسا مرحيف ءهب ردجلا رتسو هقيلعتو هدسوتو هيلع هؤاكتاو هيلإ لجرلا دانتسا
 , ”*9(لاح لكب لاجرلا

 جابيدلا لامعتسا لجرلا ىلع مرحي» :ةيعفاشلا هقف يف «عومجملا» يف ءاج

 «ارتس هذاختاو .هب يطغتلاو «هيلإ دانتسالاو هيلع سولجلاو ءسبللا يف ريرحلاو

 ىف دوجوم سبللا ميرحت ببس نألو .ةفيذح ثيدح انليلد .هلامعتسا هوجو رئاسو

 , 205( ىلوأ هريغف ةجاحلا عم سبللا مرح اذإ هنألو . ىقابلا

 يبأ دنع هوركم ريغف هيلغ مونلاو هيلع سولجلاو ريرحلاب دّسوتلا : ةيفنحلا لاقو
 نم فاحللا لامعتسا :اولاق مهنكلو .هوركم دمحمو فسوي يأ دنعو .ةفينح

 , 20777 عونمم ريرحلا سبلو سبللا نس عون هنأل زوجي ال ريرحلا

 ريرحلل لاجرلا لامعتسا يف فلتخاو : يكلاملا دشر نبا لاق : ةيكلاملا هقف يفو :

 دبع مهنمو ءاملعلا ضعب هيف صخرف .ههبشو هب قافترالاو .طسبلاك سابللا ريغ يف
 كلذ نأ روهمجلاو رثكألا هيلع يذلاو (ةيكلاملا ءاهقف نم) نوشجاملا نب كلملا
 اللا ةلزحف

 :ريرحلا نم لفطلا دهم ىلع عضوي امو ةلكلا 4

 اذكو «سبلب سيل هنأل لفطلا دهم ىلع عضوت ريرح ةءالمب سأب ال : ةيفنحلا لاق

 ,”"9تيبلاك اهنأل لاجرلل ريرحلا نم (ةلكلا»

 .١ا١9ضص. ١ج «عانقلا فاشكو ("ه75)

 .0”7ص . 14ج «عومجملا» ("878)

 .*8 1ص .1ج ؛ةيدنهلا ىواتفلا» .١15ص ءهج «عئادبلا» (مهمد)

 .505ص .١ج .باطحلل «ليلخ رصتخم حرشب ليلجلا بهاوم» (78130)
 , 3733١ ص 3 ١ج (ةيدنهلا ىواتفلا» )2 فيسلإ
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 :ريرحلاب وشحملا 6

 رهاظ ريغ اهيف فرسلا نأل ؛اهسبل مرحي مل ريرحلاب ةوشحم َةّبُج هل ناك ول :اولاق
 ةمادق نبا لاق نكلو «ةلبانحلا لاق امك اهيف ءاليخلا مدعل وأ «ةيعفاشلا لاق امك

 وأ ريرحلا سبل نع يهنلا يف ربخلا مومع يأ) ربخلا مومعل ميرحتلا لمتحيو :يلبنحلا
 يف يأ ةلبانحلاو ةيعفاشلا دنع ريرحلاب ةوشحملا داخملاو شرفلا اذكهو .(هيلع سولجلا
 لاقو .هب مقر وأ هب يّشُح وأ ريرحلاب نطب ام لمعتسي ال :ةيكلاملا لاقو .اهلامعتسا زاوج
 .«”؟:اريثك ريرحلا ناك اذإ اذه :ديلولا وبأ يضاقلا

 ؟ريرحلا لامعتسا يف لجرلاك ةأرملا له >7

 ًاقافتراو هل ًاسبل لاجرلل ةبسنلاب وه ريرحلا لامعتسا يف ةحابإ وأ رظح نم هانركذ ام
 ؟اهانركذ يتلا ماكحألا هذه وأ مكحلا اذه يف لجرلا لثم ةأرملا لهف هب

 حابم ريرحلا سبل نأل ؛لجرلا نع فلتخت ةأرملاف ريرحلا سبل يف امأ :بباوجلاو
 : ع هلوقل 294 )هريغب اطولخم وأ اصلاخ ار هسيلت ام ناك ءاوس عءاملعلا قافتاب اهل

 ا روكذ ىلع مارح -بهذلاو ريرحلا يأ - نيذه نإ»

 دقف «كلذ وحنو هيلع مونلا وأ هيلع سولجلاك سبللا ريغ يف ريرحلا اهلامعتسا امأ

 امك قافترالاو لامعتسالا عاونأ نم هريغو ريرحلا شارتفا نم ةأرملا عنم ىلإ مهضعب بهذ
 لاق يذلا لعلو» :لوقلا اذه هجو انيبم ينالقسعلا رجح نبا لاق ,ءكلذ نم لجرلا عنمي

 231ج .ةلبانحلا هقف يف «ينغملا»و ,358 "55ص ء؛4ج .ةيعفاشلا هقف يف ؛عومجملا» (”889)

 .ه08ص .١ج .ةيكلاملا هقف يف «ليلخ رصتخم حرشل ليلجلا بهاومدو .540 ص
 .088ص ء.١ج («ينغملا» ("040)

 لَك هللا يبن نإ :لوقي بلاط يبأ نب ّيلع عمس هنأ ريَرُر نب هللا دبع نع دواد وبأ هجرخأ ثيدحلا )841١”(

 روكذ ىلع مارح نيذه نإ» :لاق مث هلامش يف هلعجف ًابهذ ذخأو ءهنيمي يف هلعجف ًاريرح ذخأ
 ّلحو : يأ «يتمأ روكذ ىلع» :هلوق :حراشلا لاقو .7١٠/ص ١١ج «دواد يبأ نئس» :«يتمأ

 بهذلاو ريرحلا ميرحتب نيلئاقلا ريهامجلل ليلد ثيدحلاو :لاق مث .هجام نبا ةياور امك مهئانإل
 .١٠/ص .١1١ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» :ءاسنلل امهليلحتو لاجرلا ىلع
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 هنم يلحلا نهسبل زاوج عم بهذلا ةينا نهلامعتسا عنم ىلع سايقلاب هيف كسمت عنملاب

 «يعفارلا هححص هجولا اذهو .هلامعتسا نم نعنميو ريرحلا نهسبل زوجي كلذكف

 , 049(. . .زاوجلا يوونلا ححصو

 ريرحلل ةأرملا شارتفا ميرحت حصألاو» :ةيعفاشلا هقف يف (جاتحملا ينغم» يفو

 يدؤيل اهثطو ىلإو اهيلإ ليملا ىلإ وعديو اهنيزي هنإف سبللا فالخب .ءاليُحلاو فرسلل
 امك لحي : حصألا لوقلل لباقملا يناثلا لوقلاو . لسانتلا ةرثك وهو .عراشلا هبلط ام ىلإ

 يأ) رم امل -ريرحلا يأ  هايإ اهشارتفا لح حصألا :يوونلا لاقو .ريرحلا سبل لحي

 ول ذإ ءعونمم جوزلل نيزتلل سبللا ةحابإ نم هوركذ امو .(ثانإلل ريرحلا لح ثيدحل
 دقو - جوزلا تاذ ريغ يأ - ةّيلَحلا نود اهوحنو ةجوزلاب يلحتلا لح ٌصتخال كلذك ناك
 , ”:9(ةجوزلاب لحلا صتخي ال هنأ اوعمجأ

 ًافالخ هسبل اهل زوجي امك ريرحلا لامعتسا ةأرملل زوجي :-ودبي امك  ةلبانحلا دنعو
 هميرحت صتخي ام يناثلا مسقلا» : ةلبانحلا هقف يف «ينغملا» يف ءاج دقف .«لجرلل

 هسبل مارح وهف «هب هومملاو ,بهذلاب جوسنملاو .ريرحلا وهو ءاسنلا نود لاجرلاب
 . 040(. . . ميرحتلا يف سبللاك شارتفالاو . . .اهريغو ةالصلا يف هشارتفاو

 كلذ ريغو هيلع مونلاو ريرحلا ىلع سولجلا ةأرملل حابي : ودبي امك  ةيكلاملا دنعو
 هل زوجيف .اهل ًاعبت اهل زاج ام اهجوزل زوجي :اولاقو .هب قافترالاو ,.لامعتسالا عاونأ نم
 ءاهل ًاعبت هب فاحتلالا الو ريرحلا شارتفا هل زوجي الو .هتجوزل اعبت ريرحلا ىلع سولجلا
 جوزلا لخدي ال يأ - شارفلا لخدي الو :هلوقب ةيعبتلا هذه ةيفيك احضوم مهضعب لاقو
 دعب هب ميقي الو «شارفلا يف هتجوز لوخد دعب الإ : يأ ءاهلوخد دعب الإ  ريرحلا شارف
 070150 اهمايق

 :ريرحلا نم روتسلا 47

 ىلع ًانايحأو كيبابشلاو باوبألا ىلع اهعضوو ريرحلا نم روتسلا لامعتسا امأ

 .39؟9؟ص .9ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصا ةهريتقف)

 37805 ص 21ج «جاتحملا ينغم) مه 45

 .ه88ص ١2ج (ينغملا» ("044)

 ه0 6٠06-5 ص كج .باطحلل «ليلخ رصتخم حرشل ليلجلا بهاوم)» (7؟ه:45)
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 00 زوجي ال ةيعفاشلاو ةلبانحلا دنعف ناردجلا

 _ خل (ًارتس ريرحلا قلعي نأ سأب ال» :ةيكلاملا لاقو , 20:5 2كلذ هركي

 :ريرحلا نم ءيش هيف رتسلا 9 6

 ريرحلاو بلغألا وه ريرحلا ريغ ناك اذإ ريرحلا هطلاخ ام سبل زاوج : قبس اميف انلق
 عباصأ عبرأ ىلع ديزي ال ام هيف يذلا بوثلا سبل ءاهقفلا زاجأ :ًاضيأ انلقو «لقألا وه
 اذإ رئاتسلا ةحابإب لوقلا نكمي كلذ ىلع ًاسايقو ."*؛*هيف ًاجوسنم وأ ًازرطم ريرحلا نم

 رئاتسلا هذه بناوج يف ناك وأ .اهيف لقألا وه ريرحلا ناكو هريغو ريرحلاب ةجوسنم تناك
 .زرطملا وأ جوسنملا ريرحلا نم عباصأ عبرأ ىلع ديزي ال ام اهلفسأ يف وأ

 :بيلصتلا نم اهوحنو بايثلاو شرفلا ولخ :يناثلا طرشلا

 بيلصتلا نم اهولخ ,.هانركذ امم اهوحنو بايثلاو شرفلا لامعتسا زاوجل طرتشيو

 نع «هحيحص» يف يراخبلا مامإلا ىور دقف ءاهيف (بيلصلا) ةروص نم اهولخ : يأ

 بيلاصت هيف ًائيش هتيب يف كرتي نكي مل لك يبنلا نإ» :تلاق .-اهنع هللا يضر  ةشئاع

 كرتي ال ناك ٍةلَي هللا لوسر نأ» : ظفلب ةشئاع نع ًاضيأ دواد وبأ هجرخأو "0 الإ

 ةملكب دوصقملاو :ثيدحلا اذه حرش ىف ءاجو .0'**"2ُهبَضَق الإ بيلصت هيف ًائيش هتيب يف
 ًابيلصت بيلصلا ةروص هيف تناك ام اومس مهنأكف ءبيلصلا ةروص هيف ناك ام «بيلصت»

 هنودقتعي اه ىلع ةمالع ئراصنلا ةدحتا تافورغم هلكشو:.نيلصلاو ,ردضملاب ةيفلنت

 ام ىلع هبلصل ًاركذت لكشلا اذه مهسفنأل اوظفحف ,مالسلا هيلع ىسيع اوبلص دوهيلا نأ
 .هلازأ : يأ «هضقن» يراخبلا ةياور ىف هنأ الإ .هعطق : يأ «هبضق» :هلوقو .نومعزي

 ."06”7ص .؛4ج «عومجملا» 2٠١ ؛ص .١ج «ىهتنملا ةياغ» ,.١15ص ,١ج «عانقلا فاشك» ("845)

 .”"١ص .هج .ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» ("ه 47)

 .ه05ص .١ج .باطحلل ؛ليلخ رصتخم حرشل ليلجلا بهاوم» (؟5144)
 .(14":"7ه)2 ةرقفلا (*ه؛ة)

 ."868ص (.4ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ("060)

 . 7١ 7ص ١١21ج «دواد يبأ ننس» (مهها)
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ص سمط لثم ةلازإلا هب ققحتت ام ىنعملا اذه يف لخديف
 اهقن تناك ول امها يلع | ةرو

ئيه ىفخي امب اهخطل وأ ءايكحا وأ .طئاح ىف
 ., ""*9«اهت

 .ةّدخملاو .فاحللاو .طسبلاو ,داجسلا لثم اهعاونأب شرفلا ولخ بجي اذه ىلعو

 هذه ولخ .كلذ ريغو كيبابشلاو .باوبألاو ناطيحلا ىلع رئاتسلاو ءاهعاونأب بايثلاو
 ةلازإ دعب الإ اهلامعتسا لحي الف اهيف ناك نإف ,بيلصلا ةروص نم ثاثألا نم عاونألا

 .ةلازإلا هدجو نم هجو يأب ءةروصلا هذه

 : ةلبانحلا لاقف .هانركذ يذلا فيرشلا ثيدحلا هيلع ّلد امب ءاهقفلا حرص دقو

 ةشئاع لوقل ؛ريناندلاو مهاردلاو ةيقاطلاك هوحنو بوثلا يف بيلصلا ةروص لعج هركيو»

 «هبضق الإ بيلصت هيف ائيش هتيب يف كرتي ال ناك ِهلَك هللا لوسر نإ» :- اهنع هللا يضر
 بحاص يأ :(تلق) .هميرحت لمجتو» :- ةلبانحلا هقف بتك نم «فاصنإلا» يف لاق

 . ©"*9(«باوصلا وهو :«عانقلا فاشك»

 :روصلا نم اهولخ :ثلاثلا طرشلا 8

 نم اهولخ اهوحنو رئاتسلاو بايثلاو شرفلا نم هانركذ ام لامعتسا زاوجل طرتشيو

 ةشئاع نع ملسم مامإلا جرخأ دقف «ناويحلا وأ ناسنإلا نم حور يذ روص : يأ .روصلا

 ىأرف لك يبنلا مدق املف بابلا ىلع هترتسف اطمن تذخأف» :هيف ءاج  اهنع هللا يضر

 نأ انرمأي مل هللا نإ :لاقو هعطق وأ هكته ىتح هبذجف .ههجو يف ةيهاركلا تفرع طمنلا

 اذهف :ثيدحلا اذه يف ينالقسعلا رجح نبا لاقو .©"**9(.. .نيطلاو ةراجحلا وسكن

 :ثيدحلا اذه يف يوونلا لاقو ."***روصملا بوثلاب رادجلا رتس هرك هنأ ىلع لدي

 ناك ام هنأ ثيدحلا اذهل ىرخأ ةياور يف ءاجو .ةلمخ هل فيطل طاسب انه طمنلاب دارملا

 نم عنملا ىلع هب لدتسا «نيطلاو ةراجحلا وسكن نأ انرمأي مل هللا نإ» : هلوقو .ةروص هيف

 ١21ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» "86ص «.9ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (6651”7)

 .1١7/-705ص

 . ١9١0 ص ١1ج «عانقلا فاشك» (*008)

 .85ص .4١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصو (؟6814)

 .7"د8صء.١ ٠١ج «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» (*066)

 - 565 ل



 ميرحت ال هيزنت ةهارك عنم وهو .بايثلاب اهنييزت يأ بايثلاب تويبلا ديجنتو ناطيحلا رتس
 سيل هنأ يضتقي «كلذب انرمأي مل ىلاعت هللا نإ» :ظفللا ةقيقح نأل ؛ حيحصلا وه اذه

 .**9هيرحتلا يضتقيالو بودنم الو بجاوب

 ريواصت هيف ًاقلعم ًارتس تيأرف لخدأل تيعد اذإ : لبنح نب دمحأل تلق : مرثألا لاقو
 ةروصف :ليق .ال :لاق ؟ةروص هيف نوكي نأ زوجي رتسلاف :هل تلق .معن :لاق ؟ عجرأأ

 .©**7نوهأ وهف سأر هل نكي مل ام :لاقف ؟ههبشأ امو رئاطلا

 ةروص هيف ام سبل ىثنأو ركذ ىلع مرحو» :ةلبانحلا هقف يف «ىهتنملا ةياغ» يفو

 .«"**8(طئاح طقسو رتسب ولو هريوصتو هب ِرّدَج رتسو .هقيلعتو ناويح

 اذإ «حابم ناردجلاو ذفاونلاو باوبألا ىلع رئاتسلا عضو نأ مدقت امم انل صلخيو

 امأو .ناويح ةروص اهيف ناك اذإ اهسبل رظحي بايثلا كلذكو .ناويح ةروص اهيف نكي مل
 سأب الف مادقألا اهسودت ةنهتمم تناك اذإ اهوحنو هذهف طسبلاو دئاسولاو شرفلا ةيقب

 ,مادقألا اهؤطت ةنهتمم اهنأل ؛اهيف روص دوجو اهلامعتسا نم عنمي ال : يأ ءاهيف روصلاب
 .دعب اميف ليصفتلا نم ءيشب كلذ نيبنسو

 :ثاثألا نم ثدحتسملا 8١

 تويبلا يف اهلامعتسا عاشو ثاثألا نم ةريثك ءايشأ رضاحلا انتقو يف تثدحتسا

 جنفسإلا دئاسوو .ةاخمو .فحلو .شرفو «مونلا ةّرسأو ءدضانملاو ,كئارألاو يساركلاك

 ؟ثاثألا نم تاثدحتسملا هذه لامعتسا حابي لهف .كلذ وحنو نطقلاو

 «ميرحتلا ىلع يعرشلا ليلدلا ماق اذإ الإ .ةحابإلا ءايشألا ىف لصألا : باوجلاو

 اهلامعتساو تويبلا ىلإ اهلاخدإ زوجي ةحابم ثاثألا نم تاثدحتسملا هذه نإف هيلعو

 وأ اهيف رفحي نأ لثم ,عرشلا همرح ام اهيف راص اذإ الإ عنمتو رظحت الو ءاهب عافتنالاو

 وحنو صلاخ ريرحب ىسكت وأ «ناويح ةروص وأ بيلص ةروص اهيلع روصي وأ اهيف شقني

 .هانلصف يذلا وحنلا ىلع ًاعرش تاعونمملا نم كلذ

 .مال_مكص أ 45ج («يوونلا حرشب ملسم حيحص)» (؟ههك)

 ."07ص ١21ج .ربلا دبع نبا فيلأت «ديناسألاو يناعملا نم أطوملا يف امل ديهمتلا» مه ه1)

 1٠١. "ص ا ء1ج ,ةلبانحلا هقف يف «ىهتنملا ةياغ» (*هه4)
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 نر نسما

 :لاثمتلا فيرعت - 87١

 :لاثمتلا :يرهوجلل «حاحصلا» يفو ,روظنم نبال «برعلا ناسل» يف ءاج

 ساحن نم عنص وأ رجح نم تحن ام :لاثمتلا : (طيسولا مجعملا» يفو 2 ؟)ةروصلا

 .هل ازمر نوكي ىنعم هب لثمي وأ ,تاقولخملا نم اقلخ هب ىكاحُي هوحنو

 ,72*2ليئامت لاثمت عمجو

 ءيشلا :لاثمتلا .يناهفصألا بغارلل «نارقلا بيرغ تادرفم» يف ءاجو -2
 متر |١

 ريغو ناويح نم هريغ ةروص لثم ىلع روص ام لك لاثمتلا :«يرشخمزلا ريسفت» يفو
 , 597*2ناويح

 نم معأ وهو .روصملا ءيشلا وهو لاثمت عمج :ليثامت : ينالقسعلا رجح نبا لاقو

 , 07019 بوث ىف انت نأ ءاناهد وأ ءاشقن نوكي وأ ءاصخاش نوكي نأ

 .1815ص .هج «يرهوجلل «حاحصلا» , 10ص .4١ج ءروظنم نبال «برعلا ناسل» (059)

 .١85ص 37ج «طيسولا مجعملا» (”070)

 . ؛57؟ص .يناهفصألا بغارلل «نآرقلا بيرغ تادرفم» (”061)

 .ةهالا'ص 2" ج «يرشخمزلا ريسفت) (7057)

 ."41 88*2ص .١٠ج ؛ينالقسعلا رجح نبال «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» (”03)
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 : ثحبلا جهنم 27 رضو

 قلطيو «لظلا تاذ ةمسجملا ةروصلا ىلع قلطي هنأ لاثمتلا فيرعت نم انل نيبت

 ىلع وأ ةقرولا ىلع مسرت يتلاك اهل لظ ال ينلا ةمسجملا ريغ ةروصلا ىلع ًاضيأ

 قالطإ دنع وأ (لاثمت) ةملك عامس دنع رضاحلا تقولا يف نهذلا ىلإ ردابتملاو .رادجلا

 ةعونصملا وأ رجحلا نم ةتوحنملاك «ةمسجملا ةروصلا وه اهنم دارملا نأ ,ةملكلا هذه

 دوصقملا اهنأ (ةروص) ةملك عامس دنع نهذلا ىلإ ردابتملا نأو .كلُذ وحنو ساحنلا نم

 اذه يراجن نحنو .ةقرولا ىلع ةموسرملاك اهل لظ ال يتلا ةمسجملا ريغ ةروصلا اهنم

 (ةروصلا) نع ملكتنو «ةمسجم ةروص هنأ رابتعاب لاثمتلا نع ملكتنف نهذلا ىلإ ردابتملا

 ناك ءاوس «نيروصملاو ريوصتلا مكح نع ملكتن مث ,ةمسجملا ريغ ةروصلا اهنأ رابتعاب

 اذه مسقن اذه ىلعو ,ةمسجملا ريغ روصلا ريوصت وأ ةمسجملا ةروصلا ريوصت ريوصتلا

 : ةيلاتلا ثحابملا ىلإ لصفلا

 .(ةمسجملا روصلا) ليثامتلا :لوألا ثحبملا

 .ةمسجملا ريغ روصلا : يناثلا ثحبملا

 .نوروصملاو ريوصتلا :ثلاثلا ثحبملا

 -:ةهك-



 كردذل ىرعل

 : ةمرحم ليثامتلا - 5

 تاروظحم نم تويبلا ريغ يفو تويبلا يف اهعضوو ءاهبصنو ءاهلمع «.ليثئامتلاو

 ليثامتلا لمع زوجي ال» : يكلاملا يزج نبا لوق كلذ نم .ءاهقفلا حرص اذهبو مالسإلا
 ,©*9ٌاصأ ءيش يف اهلامعتسا الو ؛ناويحلا نم ءيش وأ ناسنإلا ةروص ىلع

 يف ام لصاح» :يناقرزلل «أطوملا حرش» يف ءاج امك يكلاملا يبرعلا نبا لاقو

 يكلاملا يبرعلا .نبا ًاضيأ لاقو ."*7*«مارحف ماسجأ تاذ تناك نإ اهنأ روصلا ذاختا

 ءاوس «عامجإلاب مرح لظ اهل ناك اذإ ةروصلا نإ» : ينالقسعلا رجح نبا هنع لقن اميف

 اذُهو : يبرعلا نبا لوق ىلع ًابيقعت ينالقسعلا رجح نبا لاق مث «ال مأ نهتمي امم تناك
 .«*9لافطألا ٍبَعُل ريغ يف هلحم عامجإلا

 اهلمع مرحي «لاثمتلا» مسا اهيلع قلطي يتلا يهو لظ اهل يتلا ةمسجملا ةروصلاف

 هيلع ناميلس هللا يبن نمز يف ليئامتلا لمع نم ميركلا نارقلا يف درو ام امأو
 هيدي نيب لمعي نم نجلا نمو# : هلوقب ىلاعت هللا انربخأ امك نجلا هل اهنولمعي , مالسلا
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 بيراحم نم ءاشي ام هل نولمعي .ريعسلا باذع نم هقذن انرما نع غزي نمو هبر نذإب

 . 47”ص «.يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوقد» ("074)

 .75207ص .4ج «كلام مامإلا أطوم ىلع يناقرزلا حرش» (؟056)

 .”"ؤا١ ”"خ8ص ١ ٠١ج «ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» (م”هحك)

 - ع؛ةهال -



 مث ؛مالسلا هيلع ناميلس نمز يف ًاحابم ناك  ليثامتلا عنص يأ  اذهف ,74”*"2ليثامتو

 ريسفت» يف ءاج ام كلذ نمف ,ءنورسفملا حّرص اذهبو «مالسإلا ةعيرش يف خسن

 نم ءاش ام مالسلا هيلع ناميلسل نجلا عنص يف اهانركذ يتلا ةيآلا ددصب «يرشخمزلا

 لمعت تناك «نيحلاصلاو نييبنلاو ةكئالملا روصو ليئامتلاو» : يرشخمزلا لاق «ليئامتلا

 نإف .مهتدابع وحن اودبعيف سانلا اهاريل ماخرو جاجزو رفصو ساحن نم دجاسملا يف

 نأ زوجي امم اذه :ٌتلق ؟ريواصتلا لمع مالسلا هيلع ناميلس زاجتسا فيك :تلق

 ةيلاعلا يبأ نعو .بذكلاو ملظلاك لقعلا تاحبقم نم سيل هنأل ؛ عئارشلا هيف فلتخت

 راجشألا روصك ناويحلا روص ريغ نوكي نأ زوجيو . ًامرحم كاذ ذإ روصلا ذاختا نكي مل
 روضت وأ +. ناويح ريغو ناويخ نم ريغ ةروص لثع ىلع روض ام لك لاكفتلا قآل اهريغو
 . 0580 (سوؤرلا ةفوذحم

 :- ىلاعت هللا همحر لاق ءاهيلإ انرشأ يتلا ةيآلا ددصب «يبطرقلا ريسفت» يفو

 اهنأ ركذو .ناويحب تسيل ءايشأ ليثامت ماخرو ساحنو جاجز نم تناك :ليق «ليئامتو»

 ءاداهتجاو ةدابع اودادزيف سانلا اهاريل دجاسملا يف روصت تناكو ءاملعلاو ءايبنألا روص

 دمحم عرشب كلذ ّخِسْيو ,نامزلا كلذ يف ًاحابم ناك ريوصتلا نأ ىلع لدي اذهو
 , 0ةرر

 : ميرحتلا نم ةانثتسم لافطألا بعل 88ه

 نم ةانثتسم اهنكلو «(ليثامت) مسا اهيلع قدصي ةمسجم روص يهو لافطألا بعل
 دق تناكو -  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع تبث امل ؛(ليثامتلا) ةمسجملا روصلا ميرحت

 بعلأ تنك :اهنع هللا يضر  تلاق  نيئس عست تنب يهو .ِلكي هللا لوسر ىلإ َتْقُ

 هللا لوسر ناكو , يعم َنْبَعي بحاوص يل ناكو ءبَعُنلا نهو لي هللا لوسر دنع تانبلاب
 لين» يف ءاج امك هيلع قفتم «يعم نبعليف ّيلإ نهبرسيف هعم نعمقني لخد اذإ كك

 بعلأ تنكو :تلاق  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع دواد وبأ هجرخأو . يناكوشلل «راطوألا

 .[١"و ١١ ناتيآلا :أبس ةروس] ("851)

 . 87/7ص ء”ج «يرشخمزلا ريسفت» ("074)

 . 377ص 14ج «يبطرقلا ريسفت» (”679)

 - ؟ةةهم-



 جرخ اذإو نجرخ لخد اذإف ,«يراوجلا يدنعو ْةْكَي هللا لوسر يلع لخد امبرف .تانبلاب
 نع هللا لوسر مدقا» :تلاق  اهنع هللا يضر - ةشئاع نع اضن دواد وبأ جرخأو .«نلخد

 لاقف بعل : ةشئاعل تانب نع رتسلا ةيحان تفشكف حير تبهف رتس اهتوهس يفو ةوزغ نم

 ام :لاقف ,عاقر نم ناحانج هل ًاسرف نهنيب ىأرو يتانب :تلاق ؟ةشئاع اي اذه ام :ِكي

 تعمس امأ :تلاق ؟هيلع يذلا اذه امو :لاق . سرف :تلاق ؟نهطسو ىرأ يذلا اذه

 .©5*),هذجاون تيأر ىتح لي هللا لوسر كحضف :تلاق ؟ةحنجأ اهل اليخ ناميلسل نأ

 :©2577لافطألا بعل يف ثيداحألا حرش - 5

 ركذنو «لافطألا بعل يف ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا ضعب ةقباسلا ةرقفلا يف انركذ

 نأشب ماكحأ نم ثيداحألا هذه هيلع تلد ام نيبن مث ءاهتادرفم ضعب يناعم يلي اميف

 ةنافظألا بعت

 :ثيداحألا تادرفم ضعب يناعم : ًالوأ

 بعلت يتلا بْعّللا انه اهب دارملاو «تنبلا عمج تانبلا «تانبلاب بعلأ تنك» :اهلوق
 .ةيبصلا اهب بعلت راغص ليثامت يهو ةّيبّصلا اهب

 0 رم م
 جنرطشلاك هب بعلي امم لاثمتلا (مضلاب) ةبعللاو ةبعل عمج «بعللا نهو» :اهلوقو

 نهلسري يأ «ٌنُهَبَرَسيِف» :اهلوقو .تايفختسم تيبلا نلخدي «نعمقني» :اهلوقو .هوحنو

 تيب :ليقو «تيبلا مادق اهتفص :يأ (نيسلا حتفب) «اهتوهس يف» :اهلوقو .نهثعبيو

 هيف عضوي قاطلاو فرلاب هيبش وه :ليقو .عدخملاب هيبش اليلق ضرألا يف ردحنم ريغص
 :ميكلا

 :اهنم طبنتسي امو بعللا ثيداحأل يلامجإلا ىنعملا :ًايناث

 نأ ءاهتادرفم ضعب يناعم انركذو اهانركذ يتلا بعللا ثيداحأل يلامجإلا ىنعملا

 .١3"ص: 25ج «يناكوشلل «راطوألا لين» .7-71/4ه8ص . 7١ج «دواد يبأ ننسو )617١"(

 «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحتر» .71/8-71/4ص 1١ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعو» ("هال1)

 .,.١35"ص .5ج «راطوألا لين» 2 170/ه-77 4ص . 14١ج «يبطرقلا ريسفت» 214598 ص 20ج
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 اهنس يف يراوج نهو .اهتابحاوص عم بعلت اهنس ةثادحل تناك  اهنع هللا يضر - ةشئاع

 اهنم ةعونتم راغص ليتات ةمدستف ًارويف بعللا هذه تناكو «قرخ نم ةعونصم بعلب

 اهيلع ركني ملو بعللا هذهب اهتابحاوص عم بعلت اهار ِةَي يبنلا نأو .ناحانج اهل سرف
0 

 .اهناذ نعللا نكي مل امك اهب اهعل

 :لافطألا بعل ثيداحأ نم ةطبنتسملا ماكحألا :ًاثلاث

 هذهب بعللا نم راغصلا نيكمت زاوج ىلع ليلد ثيداحألا هذه يف :ءاملعلا لاق

 وجي كلذلو ناعضلل ةصخر (يغللاو ذهب بعللا"3إ *نضايع ىضاقلا لاقو: . ليئامعلا
 نع يهنلا مومع نم كلذ ٌصخو ,نهب راغصلا تانبلا بعل ضرغل (ليثامتلا) هذه ذاختا
 عيب اوزاجأ مهنأ مهنع لقنو روهمجلا نع هلقنو ضايع يضاقلا مزج هبو .«ليثامتلا ذاختا

 نوؤش ةرادإ ىلعو «نهتويب رمأ ىلع نهرغص نم نهبيردتل تانبلل (بعللا) هذه
 روصلا هبشت ال اهنأ امك .ًاعرش ةربتعملا ضارغألا هذهل ليئامتلا هذه تزاجف «لافطألا
 اهنأ (بَعَللا) هده ىلع بلاغلا ذإ «ةليوط ةدم ءاقبلا اهنأش نم يتلا ىرخألا ةمسجملا
 لكش ىلع نيجعلا نموأ ةوالحلا نم عْئصُي ام ًاضيأ صخر ببسلا اذهلو .ًاليوط ىقبت ال
 : لكتب ام ناعرس ذإ اهل ءاقب الدنأل ةييك نوف

 ,ةقلخلا ةماتلا ريغ ةصقانلا روصلاب يراوجلا ِبَمْل حابي» : يكلاملا يزج نبا لاقو
 عرسي اموه حابي يذلا : ةيكلاملا ءاهقف نم  غبصأ لاقو . هوجو اهيف مسرت يتلا ماظعلاك

 :تءاتقلا» يأ ىلبلا هيلإ

 :راغصلا بَمُث يف ءاملعلا لاوقأ نم حجارلا 80

 طرتشا امك «ةقلخلا ةمات ريغ ةصقان اهنوك طارتشا مدع لافطألا ٍبَعُن يف حجارلاو
 طارتشا ىلع لدي ام اهيف دري مل اهانركذ يتلا ةفيرشلا ثيداحألا نأل ؛ يكلاملا يزج نبا

 يذلا  اهنع هللا يضر  ةشئاع ثيدح يفف .هفالخ ىلع لدي ام اهيف نإ لب .طرشلا اذه

 ناويحلا اذه نأ ىلع لدي امه «ناحاتح هل _نيرق ةشئاع عل نير ناك هنأ دواد وبا هاور
 اهل ليخ ناميلسل ناك هنأ نم ؛ةشئاع هتركذ امل ,ناحانج هيف ديز امنإو ةقلخلا مات ناك

 اذه طارتشا مدع لافطألل بعللا ةحابإ نم دوصقملا ليصحت لامك نإ مث .ةحنجأ

 هجو ال ذإ راغصلل اهزاوجل بعلل ءانفلا ةعرس طارتشا ىرأ ال كلذكو ؛مهبَعُت يف طرشلا

4590 



 . عونمم فارسإلاو ءاهئارش يف فارسإلا ىلإ يدؤي لب طرشلا اذهل

 اذهل هجو ال ذإ .ىرأ ام ىلع طقف ثانإلا ىلع ةروصقم ريغ بعللا هذه ةحابإو

 نسلا ثيدح لازي ال اهب بعلي نم نوك اهتحابإ يف هيلإ روظنملا نأل ؛نهب صاصتخالا
 لاقي نأ نكمي معن .روكذلاو مهنم ثانإلا ًامومع راغصلا يف دجوي ىنعملا اذهو ل
 ,مهزئارغو روكذلا بساني امم نوكت نأ نسحتسي وأ يغبني روكذلا راغصلا بعل نإ

 مهرغص تقو نم هيلع بيردتلا نوجاتحي امو هيلإ نومداق مه اميف مهبيردت ىلع دعاسيو
 نهبيردت ىلع دعاسيو نهبساني ام ثانإلا بعل يف ظحالي امك ءاروكذ مهرابتعاب

 . ثانإلا نم نهرابتعاب

 -5١ة-



 فانل) كرم

 ةمسجملا ريغ روصلا

 :روصلا يف ةيوبنلا ثيداحألا 88

 الو بلك هيف ًاتيب ةكئالملا لخدت ال» : لك هللا لوسر لاق :لاق ةحلط يبأ نع :الوأ

 ,267”(ريواصت الو) نم الدب (ةروصالو) ملسمل ةياور يفو . يراخبلا هاور «ريواصت

 «كلذ عنصي نأ ىهنو .تيبلا يف ةروصلا نع كك هللا لوسر ىهن» :لاق رباج نع :ايناث
 .هيف اهلاخدإو اهذاختا تيبلا يف ةروصلا نع يهنلاب دارملاو . يذمرتلا هاور

 ريغ وأ ةميخ وأ ءانب ناك ءاوس صخشلا هيف رقتسي يذلا ناكملا تيبلاب دوصقملاو
 , 2070كلذ

 مارقب ترتس دقو رفس نم لب هللا لوسر مدق» :تلاق  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع :ًاثلاث

 سانلا ٌدشأ» :لاقو .هكته ٍدِلكَي هللا لوسر اهآر املف «ليثامت اهيف ةوهس ىلع يل
 .«نيتداسو وأ ةداسو هانلعجف :تلاق .«هللا قلخب نوهاضي نيذلا ةمايقلا موي رادع

 , 09” هلسم هاور كلذكو ,يراخبلا هاور

 حرشب ملسم حيحص»و 880 ص .١٠ج .ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» (0175)

 مامإلا ىنثتساو . تويبلا يف بالكلا ءانتقا نع يهنلا ثيدحلا نم مهفيو « 85ص 4١ج «يوونلا

 «يرابلا حتف» :اهئانتقاب نذأ عرشلا نأل ؛ عرزلاو ةيشاملاو ديصلا بالك يهنلا اذه نم يباطخلا

 يف ماع هنأ رهظألاو» :لاقف مومعلا ىلع ثيدحلا لمح يورنلا مامإلا نكلو 78ص ١٠ج

 .84ص .4١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» :«ةروصو بلك لك

 . 477-178ص .هج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» ("8175)

 يمه ةوهسلاو ,قيقرلا رتسلا : مارقلاو 07837586 ص .١٠ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (؟814)

 نيب ةوك :ليقو ,عدخملا هبشي ريغص تيب :ليقو ؛ءيشلا هيلع عضوي قاطلا وأ فرلاب ةهيبش 0
 .نيراد

 -4غ537-



 لكك هللا لوسر لخدف ريواصت هيف ًارتس تبصن اهنأ  اهنع هللا ىضر ةشئاع نع :ًاعبار

 ةياور يفو ."”””امهيلع قفتري كك هللا لوسر ناكف ,نيتداسو هتعطقف هعزلف

 . 0"2تيبلا يف امهب قفتري ناكف نيتقفرم هتلعجف هتذخأف : ةشئاع تلاق : ملسمل

 تذخأف هتازغ يف كي هللا لوسر جرخ :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو :ًاسماخ

 هبذجف .ههجو يف ةيهاركلا تفرع طمنلا ىأرف مدق املف «بابلا ىلع هترتسف اطمن

 :تلاق .«نيطلاو ةراجحلا وسكن نأ انرمأي مل هللا نإ» :لاقو هعطق وأ هكته ىتح

 , 2770© يلع كلذ بعي ملف افيل امهتوشحو نيتداسو هنم انعطقف

 لَك هللا لوسر بحاص ةحلط يبأ نع ,دلاخ نب ديز نع «ديعس نب ريس نع : ايفان

 ديبعل تلقف ««ةروص هيف ًأتيب لخدت ال ةكئالملا نإ» :لاق لب هللا لوسر نإ :لاق

 يراخبلا هاور «بوث يف ًامقر الإ :لاق نيح هعمست ملأ :هللا ديبع لاقف

 . 6010 لسمو

 :روصلا ميرحت ىلع ثيداحألا هذه ةلالد 9

 يف اهعضو وأ اهقيلعتو روصلا ذاختا ميرحت ىلع ةفيرشلا ثيداحألا هذه تلد دقو

 ةروصلا تناك اذإ اذهو .(«ةروصلا» ركنملا اذه هيف اتيب لخدت ال ةكئالملا نأو .تويبلا

 مرحت الف رجشلاك حور يذ ريغل ةروصلا تناك اذإ امأ ,ناسنإلاو ناويحلاك حور يذل

 .دعب اميف هنيبنس امك .ةروصلا

 :روصلا ذاختا ىف ءاهقفلا لاوقأ

 :ةيعفاشلا بهذم :ًالوأ

 ىلع ًاقلعم ناك نإف .ناويح ةروص هيف روصملا ذاختا امأو» :يوونلا مامإلا لاق

 .88ص .4١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (*هاله)

 .١1ضص «4١ج («يوونلا حرشب ملسم حيحصا) (؟هالكر

 .ةمكص .4١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (8هالال)

 لكقج .«يوونلا حرشب ملسم حيحص»و ,”ة؟صد(ا ٠ ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص) (701/8)

 . بوث يف ًايشو وأ أشقن الإ :«بوث يف ًامقر الإ» : ىنعمو 5١. ص
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 يف ناك نإو .مارح وهف ًانهتمم دعي ال امم كلذ وحنو ةمامع وأ ًاسوبلم وأ ًابوث وأ طئاح
 انبهذم صيخلت اذه «مارحب سيلف نهتمي امم امهوحنو ةداسوو ةدخم وأ سادي طاسب

 ىلإ رظني ال بهذملا اذهف .9"*"2ءاملعلا ريهامج لاق هانعمبو .- ةيعفاشلا بهذم ينعي -

 ةروصلا نوكت نأك هيف نهتمت ناكم يف تناك نإف ءاهناكم رظني امنإو طقف اهتاذب ةروصلا

 ءيش يف اهنأل ةروصلا ءاقب نم سأب الف .مادقألا هسودتو ضرألا ىلع حرطي طاسب يف

 نع ديعب ناكم يف ةروصلا تناك نإو . مادقألا هسودت يذلا طاسبلا وهو «نهتمم

 اهؤاقبو اهذاختا مرحيف ةمامع يف ةشوقنم وأ طئاحلا ىلع ةقلعم نوكت نأك .ناهتمالا

  اهنع هللا يضر  ةشئاع ثيدح بهذملا اذهل ةجحلاو .ةنهتمم ريغ اهنألو «ةروص اهنأل

 .نيتداسو هنم تلعجو هتعطقو ةروص هيف يذلا رتسلا يف

 :ناويح ةروص اهنأ اهمكح نيب يتلا ةروصلا نع لاق يوونلا مامإلا نأ انه ظحاليو

 ريغ ةروص امأ «ناويحلا ةروص وه فالتخالا نم ءيش همكح يف يذلا نأل الإ كلذ امو

 سابع نبا ثيدحل ؛هتحابإ يف فالخ الف رهنلاو رجحلاو رجشلا ةروص لثم ناويحلا
 العاف دب ال تنك نإ» :ريوصتلا لمع يف هاتفتسا نمل هلوق هيفو ملسم مامإلا هاور يذلا

 ,©*8:)(هل سفن ال امو رجشلا عنصاف

 : ةلباتحلا بهذم :ًايناث

 تعمس :ةحلط يبأ ثيدحل ؛ ناويح ةروص هيف ام سبل ىثنأو ركذ ىلع مرحي :اولاق

 .ةروص هيف.ام قيلعت مرحيو «بلك الو ةروص هيف اتيب ةكئالملا لخدت ال» :لوقي هلك يبنلا

 - ةروص.هيف ام يأ  هلعجو هشارتفا ال :مدقت امل ةروص رتسلا يف ناك اذإ رادجل ارتسو

 .«9ةروص اهيف ةدخم ىلع أكتا مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل ةهارك الب زوجيف ًادخم

 عضوم يف ناك نإف ةروص هيف ام وأ ةروصلا ىلإ رظني ةيعفاشلا بهذمك ةلبانحلا بهذمف
 رادجلا ىلع ةروصلا قيلعتك ناهتما ال مارتحا لحم يف ناك نإو .مارحب سيلف ناهتما

 . مارح اذهف رادجلا ىلع ةروص هيف ام قيلعت وأ

 .١814ص 5١١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص)» (؟ هالف)

 . 17ص ؛15١ج ؛يوونلا حرشب ملسم حيحص» ("60)

 .١4١ص «1ج «عانقلا فاشك» ("*ه41)
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 : ةيفنحلا بهذم : ًاثلاث

 وأ بلك هيف ًاتيب ةكئالملا لخدت ال» :ثيدحل ؛تويبلا يف ريواصتلا هركت :اولاق

 طسْبلا ىلع تناك اذإ الإ ءناثوألا ةدبعب هّبشت تويبلا ىف ةروصلا كاسمإ نألو ؛«ةروص

 لجرألاب اهسود نأل ؛هركت الف ءاهيلع سلجيل ضرألا ىلع ىقلت ىتلا راغصلا دئاسولا وأ

 اهيلع دجسي نأ الإ «مانصألا ةدبعب ًاهبشت نوكي ال ةناهإلا عضوم يف اهكاسمإف ءاهل ةناهإ

 ىلع ةبورضملا رّزالا ىلعو روتسلا ىلع ةروصلا هركتو .هبشتلا ىنعم لوصحل هركيف
 .©*0؟اهميظعت نم هيف امل فقسلا ىلعو رابكلا دئاسولا ىلعو طئاحلا

 :ةيكلاملا بهذم :ًاعبار

 طسبلا يف امأو .بابقلاو ةرسألا يف (ريواصتلا) ليثامتلا هركت :كلام مامإلا لاق

 مامإلا لاقو .©**5ليثامت اهيف ةلبق ىلإ ىّلَصُي نأ هركيو .هب سأب الف بايثلاو دئاسولاو
 يف ام لصاحو :هلوق  ينالقسعلا رجح نبا هنع هلقني ام ىلع  يكلاملا يبرعلا نبا

 :لاوقأ ةعبرأف امقر تناك نإو .عامجإلاب مرح ماسجأ تاذ تناك نإ روصلا ذاختا
 عنملا :(يناثلا) . بوث يف مقر الإ :ثيدح يف هلوق رهاظ ىلع ًاقلطم زوجي : (لوألا)
 نإو ءمرح لكشلا ةمئاق ةئيهلا ةيقاب ةروصلا تناك نإ :(ثلاثلا) .مقرلا ىتح اقلطم

 نهتمي امم ناك نإ :(عبارلا) . حصألا وه اذُهو ءزاج ءازجألا تقرفت وأ سأرلا تعطق

 .«”*ةزجي مل ًاقلعم ناك نإو زاج

 :يرهزلا مامإلا بهذم :ًاسماخ

 ةغيصب ءاج روصلا نع يهنلا نإ ءروهشملا يعباتلا وهو يرهزلا مامإلا بهذمو

 يف ًامقر ةروصلا تناك ءاوس هيف يه يذلا ءيشلا لامعتسا نع يهنلا كلذكو ,مومعلا

 رهاظل نهتمم ريغ وأ نهتمم طاسب وأ ءبوث وأ «طئاح يف تناك ءاوسو «هريغ وأ بوث
 , 0*704ثيداحألا

 .١؟١7ص هج «عئادبلا» ("هم'ر

 .١01٠7ص .١ج بلا دبع نبال «ديناسألاو يناعملا نم أطوملا يف امل ديهمتلا» (”ه8)

 ."ةؤ١ضص وا ٠ ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص) (76084)

 «4١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصو» 740 ص ١٠2ج («ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ("086)

 .١87ص
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 : بوث يف ًامقر ناك ام زوجي :ًاسداس 40

 ءاوس ءبوث يف ًامقر ناك ام روصلا نم زوجي :نورخآ لاقو :يوونلا مامإلا لاق
 يف ًاروصم ناك ام وأ لظ هل ناك ام اوهركو ءال وأ طئاح يف قلع ءاوسو ءال مأ نهتما

 .83بوث يف ًامقر الإ لك هلوقب اوجتحاو ءهريغ وأ امقر ناك ءاوس اههبشو ناطيحلا

 :روصلا زاوجب فلسلا ضعب لوق :ًاعباس 65

 روصلاب سأب الو لظ هل ناك امع ىهني امنإ فلسلا ضعب لاقو : يوونلا مامإلا لاق

 لكي يبنلا ركنأ يذلا رتسلا نإف ,.لطاب بهذم اذهو :يوونلا لاق .لظ اهل سيل يتلا

 ةقلطملا ثيداحألا يقاب عم لظ هتروصل سيل هنأو مومذم هنأ دحأ كشي ال هيف ةروصلا
 ةروص لك يف (م هما

 نبا هلقن روكذملا بهذملا» : يوونلا لوق ىلع ًابيقعت ينالقسعلا رجح نبا لاقو

 ىلع تلخد» :لاق نوع نبا نع :هظفلو حيحص دنسب دمحم نب مساقلا نع ةبيش يبأ

 «ءاقنعلاو سدنقلا ريواصت اهيف ةلجح هتيب يف تيأرف هتيب يف ةكم ىلعأب وهو مساقلا

 هنإف ««بوث يف مقر الإ» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مومعل كلذ يف كسمت هنأ لمتحيف

 يس[ :اكورفم وأ ًاقلطم نوكي نأ نم معأ

 : حجارلا لوقلا 2 85*

 لاق امك يه هيف يه تيب ةكئالملا لخدت ال يتلاو اهنع يهنملا روصلا نأ حجارلاو

 مل وأ .هسأر عطقي مل امم .حورلا اهيف يتلا روصلا نم نوكي ام وه» : يباطخلا مامإلا

 ةشئاع ةديسلا امهتعنص نيتللا نيتداسولا ثيدح يباطخلا هلاق ام ديؤيو ."”**92نهتمي

 .87؟ص .4١ج (يوونلا حرشب ملسم حيحص» ("085)

 .85ص .14١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (*641/)

 بايثلاب نيزي ةبقلاك رتاس :ةلجحلاو ."88ص .١٠ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ("044)

 : ةيئاملا ضراوقلا نم ناويح : سدنقلاو .هل دوجو ال مهوتم رئاط :ءاقنعلاو . سورعلل روتسلاو

 ١ .«طيسولا مجعملا»

 ."85ص+(ءا *ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص)» (؟همفر
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 نم هتلازأو هتعطق نأ دعب ريواصت هيف يذلا ريعسلا نم  اهنع هللا يضر - نينمؤملا مأ

 - هحجرنو هديؤن ام وهو  يباطخلا هيلإ بهذ ام ديؤي كلذكو . لكَ يبنلا ةيهاركل هعضوم

 لكك يبنلا ىلع مالسلا هيلع ليربج نذأتسا : هيفو يئاسنلا هجرخأ يذلا ةريره يبأ ثيدح

 وأ اهسوؤر عطقت نأ امإف ؟ريواصت هيف رتس كتيب يفو لخدأ فيك :لاق .لخدا :لاقو

 لقن دقو «ةانحجر ام ديؤي فلسلا نع لوقنملا نإف ًاضيأو. 6265004. . .اَطوُي ًاطاسب لعَجت
 يف نولوقي اوناك :لاق ةمركع نع :اهنم 2. مهنع لوقنلا هذه ضعب ينالقسعلا رجح نبا

0 

 ام نوهركي اوناك :اضيأ ةمركع نعو .اهل لذ أطوت يتلا دئاسولاو طسبلا يف ريواصتلا

 نب ملاسو «نيريس نبا نعو .مادقألا هتثطو امب ًاسأب نوري الو ًابصن ليئامتلا نم بصن
 , 091)(طوُت تناك اذإ ةروصلاب سأب ال :اولاق مهنأ ريبج نب ديعسو  ةمركعو «هللا ديع

 ملو اهسأر عطقي مل حور يذ ةروص تناك ام يه اهنع يهنملا ةروصلاف -414

 يراخبلا هجرخأ يذلا حيحصلا ثيدحلل بوث يف امقر تناك ام اهنم ىنثتسيو .«نهتمت

 روصلا نع ىهنلا نم ءانثتسا «بوث يف امقر الإ» :هيف يذلا .دلاخ نب ديز نع ملسمو

 يف كااوزلا كف هنإف يواحطلا مامإلا هب ذخأ ءانثتسالا اذهو .59*"2لبق نم هانركذ دقو

 انيور امب تبثف» : هللا همحر لاق ,روصلا نع يهنلا مومع نم بوث يف ًامقر ناك ام ءانثتسا

 يتلا روصلا هنع يهنملا نأ تبثو ءاهنع يهنملا روصلا نم بايثلا يف يتلا روصلا جورخ

 بايثلا قيلعت نمو ءاهناردج يف روصلا نم مهسئانك يف ىراصنلا هلعفي ام ريظن يه

 يبأ بهذم اذهو .كلذ نم جراخ وهف شرفيو نهتميو أطوُي ناك ام امأف .اهيف ةروصملا

 نانس نب ديزي انثدح : يواحطلا لاق مث . ىلاعت هللا مهمحر دمحمو فسوي يبأو ةفينح
 اهيف ءارمح ةداسو ىلع ءىكتم وهو هللا دبع نب ملاس ىلع تلخد» :لاق ثيللا نع

 نم بصن امو هنم قلعي ام هركي امنإ ءال :لاقف ؟هركي اذه سيلأ :تلقف .لاق ريواصت

 , 555 عهب سأب الف ءىطو ام امأو .ليثامتلا

 .١19١ص .8ج «يئاسنلا نئسو ("890)

 ."89-*828ص .١٠ج .ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» )891١"(

 . (ًاسداس) ثيدحلا .#0"الال» ةرقفلا ("ه9؟)

 .7586ص .14ج .يواحطلل «راثآلا يناعم حرش» ("ه94)
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 :رجشلا ةروص يأ «بوث يف مقر الإ» ليوأت ىلع درلا 6

 هوحنو رجشلا ةروص ىلع يأ مقر ىلع لومحم هنأب «بوث يف ًامقر الإ» :ليوأت امأ

 : هوجو نم

 ىلع هلمح يغبنيف ءرجشلا ةروصب مقرلا دييقت ىلع لدي ام هيف سيل :(لوألا هجولا)
 اذه نم تجرخ رجشلا ةروص نأ ثيحو «ناويحلا ةروصو رجشلا ةروص لمشيف همومع

 .ثيدحلا يف ةدوصقم ناويحلا ةروص ىقبيف .هانركذ يذلا سابع نبا ثيدحب مومعلا

 زاوج يف فالخ ال حور يذ ريغ ةروص يأ .هوحنو رجشلا ةروص.نأ :(يناثلا هجولا)

 ريوصت امأو» : ىلاعت هللا همحر لاقف كلذ يوونلا مامإلا لقن دقو ءاهلامعتساو اهعنص

 لاقو ."”19«مارحب سيلف ناويح ةروص هيف سيل امم كلذ ريغو لبإلا لاحرو رجشلا ةروص

 رجشلا ءاوسو هب بسكتلا الو ,هتعنص مرحت الف هيف حور ال امم هوحنو رجشلا امأو» :ًاضيأ
 نم رمثملا رجشلا لعج هنإف ءادهاجم الإ ةفاك ءاملعلا بهذم اذهو «هريغو رمثملا

 .©*2دهاجم ريغ دحأ هلقي مل : يضاقلا لاق .هوركملا

 : ةرابعب دارملا نوكي نأ ًادج دعبيف , عيمجلا دنع حابم رجشلا روص ريوصت ناك اذإف

 ثيدحلا سفن يف درو هنأ دارملا اذه دعب ىلع لديو .رجشلا ةروص «بوث يف امقر الإ»

 ٍديبغلا لاق ةرو هيف دلاخخ ني. ديز ىلع ارتس ار امتنع فيدحلا زار ديعس نرش“ نأ

 رتسلا اذه هباب ىلع ديز عضي فيك ًابرغتسم ديزل هترايز يف هعم ناكو «ينالوخلا هللا
 هيف أتيب لخدت ال ةكئالملا نإ» :لاق لَك يبنلا نأب ديز مهثدح دق ناكو «ةروص هيفو
 نيح دلاخ نب ديز عمست ملأ قا ؟هعمست ملأ : ينالوخلا هللا ديبع وبأ هل لاقف . «ةروص

 دوصقملا نأ ىلع هتلالد يف حيرص اذهف «بوث يف ًامقر الإ» :ثيدحلا رخآ يف لاق

 بورضملا رتسلا يف رسب اهار يتلا ةروصلا نأو «ناويح ةروص يه ثيدحلا يف ةروصلاب

 ديز نع ينالوخلا هللا ديبع يبأ راذتعا نأو ,ناويح ةروص يه دلاخ نب ديز باب ىلع

 ةروصلا «ةروصلا نم هنع يهنملا نم ىنئتسا ْهِك يبنلا نأ ,ةروص هيفو رتسلا هعضو يف

 .١41ص «.5١ج («يوونلا حرشب ملسم حيحص» (؟0915)

 .86-856 ص ؛ 5١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصو (؟696)
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 .«بوث يف مقر الإ» :هلوقب بوثلا يف نوكت يتلا

 تلخدو :لاق نوع نبا نع حيحص دنسب ىور ةبيش نأ نبا نأ :(ثلاثلا هجولا)

 ءاقنعلاو دوجو هل ناويح سدنقلا ءانلق امك تاناويحلا نم 9 ءاقنعلاو سدنقلاو «ءاقنعلاو

 ركذ نأ دعب «ينالقسعلا رجح نبا لاق دقو . هل دوجو الو ةروص هل عنصت د مهوتم ناويح

 ىور يذلا وهو هنامز لهأ لضفأ نم ناكو ةنيدملا ءاهقف دحأ دمحم نب مساقلاو «هانلق ام

 لمتحي ذإ .اهلامعتسا زاجتسا ام ةلجحلا لثم يف ةصخرلا مهف هنأ الولف «ةقرمنلا ثيدح

 و قلع نوكي نأ نم معأ هنإف «بوث يف امقر الإ» :هلوق مومعب كلد .يفا كسمت د هنأ

 , 1*6ةلاشو رغم

 اهآر نوع ابأ نأو «ناويح ةروص اهيفو ةلجحلا لمعتسا مساقلا نأ اذه يف دهاشلاو

 دوصقملا نأ ا يف رجح نبا لوق انركذو «هسراكبإ لصحيمل

 تناك ءاوس اقلطم ةروصلا ينعي د وأ 2« بوث يف ناويح ة هروص الإ «بوث يف 55 الإ» ب

 .هريغل وأ ناويحل

 حجارلا لوقلا ةصالخ 85

 اهعنص نع يهنملا ةروظحملا ةروصلا نأ هانحجر يذلا لوقلا يف ةصالخلاو

 ةروصلا هذه تناك اذإ ناويح وأ ناسنإ نم «حور يذ ةروص يه اهلامعتساو اهذاختاو

 يهف بوث يف ةروصملا ةروصلا امأ .نهتمت ملوأ اهسأر عطقي ملو .بوثلا ريغ يف ةروصم

 . ىهنلا نم ةانئتسم

 :ميرحتلا يف ةلآلاب ةروصلاك ديلاب ةروصلا 1

 نيب قرف ال ذإ .ةلآلاب ةعونصملاو ديلاب ةعونصملا لمشت اهنع يهنملا ةروصلاو

 مامت هلئامتو لصألا قباطت ةلآلاب ةروصملا يأ ةلآلاب ةعونصملا نوكت دق لب «نينثإلا

 .ديلاب ةروصلا عرف رظحلاو عنملاب 5 يهف مات حوضوبو ةقباطملا

 .88”7ص 2 1 « ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصا) (؟هاك)
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 :ةرورضلل ميرحتلا نم ءانثتسا -4

 اهلمحو اهذاخت! ةرورض لثم ةرورضلل اهذاختا .روصلا ذاختا ميرحت نم ىنثتسيو

 ةرايسلا ةقايس ةقيثوو رفسلا زاوج لثم هب ةصاخ ةقيثوب هديوزتل وأ .صخشلا ةيوه تابثإل

 لامعتساب يضقت ةعورشملا ةحلصملا نأ هيف كش ال اممف  .ةنيعم ةنهم ةسرامم ةقيثوو

 لاحتناو ريوزتلا نم ًافوخ ؛طقف همسا ركذ يفكي الو قئاثولا هذهب ينعملا صخشلا ةروص

 هذه يف روصلا لامعتسا زاوجب هتلازإو لازي ررضلاو ,«ميسج ررض اذهو ريغلا ةيصخش

 تاروظحملا حيبت تارورضلاو «ةرورض تالاح اهنأل ؛تالاحلا

 :لهألاو صاخشألا روص قيلعت ةرورضلا نم سيل 64

 وأ هتلئاعو هلهأ دارفأ روص وأ هسفن صخشلا ةروص قيلعت ةرورضلا نم سيلو

 ىرن ال ذإ .سانلا ضعب هلعفي امك ,؛فوفرلا ىلع اهعضو وأ تيبلا ناردج ىلع «مهريغ

 . كلذ زاوجل ًايعرش ًاغوسم

 :روصلا ذاختا ميرحت يف لاجرلاك ءاسنلا

 ىلع اهقيلعتو تويبلا يف اهكاسمإو اهعنصو روصلا نأشب هانلق اميف لاجرلاك ءاسنلاو

 ىلع ليلدلا ماق اذإ الإ ,لاجرلاو ءاسنلل مومعلا ماكحألا يف لصألا ذإ ,ناردجلا

 ام ء ب ا ءانللا ىلع ليلد الو ماكسللا لعيب نييصحلا دحأ صاصتخا

 » :«عانقلا فاشكو» يف ءاج .دقف «لاجرللو ءاسنلل 7 ماكحألا هذه لومش ىلع لدي

 , "*"9(خلا . .ناويح ةروص هيف ام سبل ىثنأو ركذ ىلع

 .90١ص ١1ج «عانقلا فاشكو (*"هو17)
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 كتلائلل تمل
 نوروصملاو ريوصتلا

 :نيروصملاو ريوصتلا يف ثيداحألا ١

 مامإلا هاور «نوروصملا ةمايقلا موي هللا دنع ًاباذع سانلا دشأ نإ» :ِلك لاق :ًالوأ
 , 58*70 ىراخبلا

 موي ًاباذع سانلا دشأ» :ِي هللا لوسر لاق :تلاق  اهنع هللا يضر  ةشئاع نعو :ًاينا

 , 291هلسمو يراخبلا هاور (هللا قلخب نوهاضي نيذلا ةمايقلا

0 
1 58 

 روصا لجر ينإ :لاقف سابع نبا ىلإ لجر ءاج :لاق نسحلا يبأ نب ديعس نع :اثلاث
 اندف «ينم ندا :لاق مث .هنم اندف «ينم ندا :هل لاقف .اهيف ينتفأف روصلا هذه

 تعمس لكي هللا لوسر نم تعمس امب كئبنأ :لاقف .هسأر ىلع هدي عضو ىتح

 0 3 ا م 000
 هبذعتف اسفن اهروص ةروص لكب هل لعجي رانلا يف روصم لك» :لوقي هك هللا لوسر

 مامإلا هاور «هل سفن ال امو رجشلا عنصاف .ًالعاف دب ال تنك نإ :لاقو .(منهج يف

0 

 ناسنإ نم حور يذ ريوصت ناك اذإ هب مايقلا زوجي ال مرحم هتاذ ريوصتلا نإ

 حابمف كلذ وحنو رهنو رجحو رجش نم حور يذ ريغ ريوصت ناك اذإ امأ «ناويح وأ

 .787ص .١٠ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ("04)

 4١2ج ؛هحيحص» يف ملسم هاورو 2787ص .١٠ج « ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ("699)

 . هللا هعنصي امب هنوعنصي ام نوهبشي : يأ (هللا قلخب نوهاضي) :هلوقو ,88-85ص

 .ة "ص .4١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» )52٠(

 - الا



 . ةقباسلا ةرقفلا يف هانركذ يذلا سابع نبا ثيدح كلذ ىلع لد دقو روظحم ريغ

 ةروص ريوصت :ءاملعلا نم مهريغو انباحصأ لاق» :يوونلا مامإلا لاقو

 ديدشلا ديعولا اذهب هيلع دعوتم هنأل ؛رئابكلا نم وهو ميرحتلا ديدش مارح ناويحلا
 ؛لاح لكب مارح هتعنصف «هريغب وأ نهتمي امب هعنص ءاوسو ,ثيداحألا يف روكذملا

 ءمهرد وأ .طاسب وأ .بوث يف ناك ام ءاوسو «ىلاعت هللا قلخل ةاهاضم هيف نأل

 لاحرو رجشلا ةروص ريوصت امأو .اهريغ وأ ,طئاح وأ ؛ءانإ وأ ءسلف وأ .رانيد وأ

 ءاملعلا بهذم اذهو ءمارحب سيلف ناويح ةروص هيف سيل امم كلذ ريغو لبإلا

 .9"2ةيفنحلا لاق اذه لثمبو .©""«ريوصتلا سفن مكح اذهو ,ةفاك

 :ًاباذع سانلا دشأ نوروصملا ١46

 ؛ةقباسلا ةرقفلا يف انركذ امك «حور اذ ناك ام وهو مارح وهام نوروصملاو

 ىلع لومحم ديعولا اذه نإ ءاملعلا لاق دقو .ةمايقلا موي ًاباذع سانلا دشأ ءالؤهف

 كلذب رفكي هنإف ءهل دصاق كلذب فراع وهو هللا نود نم دبعتل ةروصلا رّوص نم

 دصقي ال نم امأف .هرفك حبق ةدايزب هباذع ديزيو رافكلاب باذعلا دشأ نم هلو

 بحاصو طقف هريوصتب ايصاع نوكي هنإف .هللا قلخل ةاهاضملا الو ةدابعلا هريوصتب

 هريوصتب ًايصاع ًاقساف نوكي لب يصاعملا رئاس يف امك كلذب رفكي الو «ريبك بنذ

 ابالغ سانلا لقا قع نإ ةحيسلا تنير ةيعولا "نإ ننكر نبإ الاقرب طقف

 عم كلذ يف اكرتشم نوكي هنأل هيف لاكشإ الف رفاك قحع يف درو نإ «نوروصملا

 نإو «باذعلا دشأ نوعرف لآ اولخدأ» :مهيف ىلاعت هللا لاق نيذلا ,نوعرف لآ

 كلذ نوكيو «ةاصعلا نم هريغ نم ًاباذع دشأ نوكيف يصاع ملسم قح يف درو

 .ريوصتلا يأ «ةروكذملا ةيصعملا مظع ىلع ًالاد

 :اهدرو ةهبش -24

لسلا هيلع ناميلس هدبع ىلع معنأ اميف ىلاعت لاق
 نم ءاشي ام هل نولمعي» :ما

 .41-40 ١241ص .4١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» ("501)

 ./١صص ؛ 71ج «ينيعلل ؛يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع» (*509)
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 يدابع نم ٌليلقو ًاركش دواد لآ اولمعا تايسار رودقو باوجلاك نافجو ليثامتو بيراحم

 نم مالسلا هيلع ناميلسل رّحس ىلاعت هللا نأ ىلإ ريشت ةميركلا ةيآلاو ""””«روكشلا
 روص ام لك وهو لاثمت عمج ليثامتلاو .ليثامتو بيراحم نم ءاشي ام هل نولمعي نجلا

 ريغ ةروصلاو .لظلا تاذ ةمسجملا ةروصلا لمشي وهو .هريغو ناويح نم ةروص لثم ىلع
 نمز يف ًاحابم ناك ليثامتلا عنص نأ لبق نم انركذ دقو .اهل لظ ال يتلا ةمسجملا

 ,9'5ةيمالسإلا انتعيرش يف خسن دق هنأو مالسلا هيلع ناميلس

 .ًامومع روصلاو ليثامتلا عنص ميرحتب ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا ةحارص عمو
 ةيآلا ريشت امك مالسلا هيلع ناميلس نمز يف ًاحابم ناك ام نأب نيرسفملاو ءاملعلا حيرصتو

 ةحابإب لوقي نم سانلا نم دجو اذُه عم ,ةيمالسإلا انتعيرشب ًاروظحم راص دق ةميركلا

 ريسفت» يف ءاج دقف ةمسجملا ريغ روصلا عنصو (ةمسجملا روصلا) ليئامتلا عنص

 لاق .ةيآلا هذهب جتحتو ريوصتلا زوجت ةقرف نأ : هل (ةيادهلا» يف يكم ىكح» :«يبطرقلا

 :ساحنلا لاقو .هزوجي نم ملعلا ةمئأ نم دحأ نع ظفحأ امو ءأطخ كلذو :ةيطع نبا
 اهنع لك يبنلا نع يهنلا حص دق :موق لاقو .ةبآلا هذهل زئاج روصلا لمع : موق لاق

 ةمكحلا تناكو «هلبق ًاحابم ناك ام اذهب لجو زع هللا خسنف اهذختا وأ اهلمع نمل دعوتلاو

 .©*«اهتلازإ حلصألا ناكف دبعت روصلاو مالسلاو ةالصلا هيلع ثعب هنأل كلذ يف

 ريوصتلا اوزاجأ او نأ «ةيادهلا» يف يكم ىكحو» : (يسولألا ريسفت» يف ءاجو

 انعرش يف درو هنأ ملعت تنأو ةيآلا هذهب اوجتحاو ءسرفلا نبا اذكو ًاضيأ ساحنلا هاكحو

 , 272 (ةيآلا هذهب

 :ريوصتلا ميرحت يف لجرلاك ةأرملا

 تلعف نإو «ريوصتلا لمع ةرشابم اهل زوجي الف ريوصتلا ميرحت يف لجرلاك ةأرملاو

 .[11 ةيآلا :أبس ةروس] (”"50*)
 .(58"7"7(2و :ةرقفلا (*”*505)

 . 77ص « 54١ج (يبطرقلا ريسفت» (”505)

 . ١١9 ص «77ج «يسولآلا ريسفت» (*50)

 ل 519/9 -



 يف لصألا نأ كلذ ىلع انليلدو . نيروصملا قحب ثيداحألا يف روكذملا ديعولا اهقحل
 هقحتسي امو ريوصتلا نم عنملا ثيداحأ نألو ,ءلاجرلاو ءاسنلل اهلومش ماكحألا
 : لكك هلوق لثم ءاسنلاو لاجرلا اهيف لخدي يتلا مومعلا غيصبو ةماع تءاج نوروصملا
 .ءاسنلاو لاجرلا لمشت سانلا ةملكو ؛«نوروصملا ةمايقلا موي هللا دنع ًاباذع سانلا دشأ»
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 كتزرار لسنا
 ل و

 اه ءوئئاير تلد وزر ىكتمجل) ير
 :اهب قحلي امو تاودألاو يناوألاب دارملا 5

 اهب قحليو ؛©7”27بارشلاو ماعطلل ءاعولا وهو «ءانإ عمج ةينآلاو ,ةينا عمج يناوألا

 برشل حادقألاو ؛هلكأ دنع محللاك لكؤي ام ضعب عيطقتل نيكاكسلاو تاكوشلاو قعالملا

 هب عفتنيو ةداع هيف نوكي ام ضعب تيبلا تاودأب ديرنو .نوحصلاو اهوحنو نابلألاو ءاملا

 ةرمجملاو «ةارملاو ,لاحتكالاو ,ناهدألاو ؛بيطتلا تالاو تاودأ لثم ركذ ام ريغ نم

 .كلذ وحنو ةاودلاو ملقلاو ءرخبتلل
 : ةضفلاو بهذلا يناوأ يف ثيداحألا - ه1

 اوسبلت ال» :لوق ِهكَي يبنلا عمس هنأ ةفيذح نع ىلاعت هللا همحر يراخبلا مامإلا جرخأ أ

 اهنإف ءاهفاحص يف اولكأت الو ةضفلاو بهذلا ةينا يف اوبرشت الو جابيدلا الو ريرحلا
 .58(ةرخآلا يف انلو ايندلا يف مهل

 يبنلا جوز ةملس مأ نع ىلاعت هللا امهمحر ملسمو يراخبلا ناليلجلا نامامإلا ىورو - ب
 هنطب ىف رجرجي امنإ ةضفلا ءانإ يف برشي يذلا» :لاق ٍةِي هللا لوسر نأ :ُِيك

 ةضفلا ةينآ يف برشيو لكأي يذلا نأ» :ملسم مامالل ةياور يفو .«(منهج ران

 ,(25:5(منهج ران هنطب يف رجرجي امنإ بهذلاو

 .”١ص .١ج (طيسولا مجعملا» ةضبف

 ةعصقلاك ةفحص عمج اهفاحصو ,هوص 32ج « ينيعلل «يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع» ("50)

 . ةطوسبملا

 «يوونلا حرشب ملسم حيحص» ,7١7ص .١7ج .ينيعلل «يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع» ("504)

 هبرشي ام هنطب يف يقلي ةضفلاو بهذلا ءانإ يف برشي يذلا : يأ (رجرجي) ىنعمو ء77ص 4١ج

 . منهج رانل ببس برشلا اذهو .هقلح يف هددرتل توصلا وهو ةرجرج اهل عمسي ةعباتتم عرجب
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 :ةضفلاو بهذلا ةينآ يف برشلاو لكألا مكح 2-4

 بهذلا ةينا يف برشلاو لكألا ميرحت ىلع اهانركذ يتلا ةفيرشلا ثيداحألا تلد

 بهذلا ةينآ يف ثيداحأ نم ملسم مامإلا هاور امل هحرش يف يوونلا مامإلا لاق .ةضفلاو

 ءانإ يف برشلاو لكألا ميرحت ىلع نوملسملا عمجأ» : ىلاعت هللا همحر لاق .ةضفلاو

 ام الإ ءاملعلا نم دحأ كلذ يف فلاخي ملو «ةأرملاو لجرلا ىلع ةضفلا ءانإو بهذلا

 .27!«مرحي الو هركي هنإ ًاميدق ًالوق يعفاشلل نأ .نويقارعلا انباحصأ هاكح

 حدق نم برشلاب سأب ال :لاق ةرق نب ةيواعم نع يكح» :«ينغملا» بحاص لاقو
 هبشتلا نم هيف امل هل يهنلا نأل ؛ مرحم ريغ هوركم هنإ لوق يعفاشلا نع يكحو .ةضف

 بهذلا ةينأ يف برشلاو لكألا نأ حيحصلاو .2010(ميرحتلا يضتقي الف ءمجاعألاب

 ؛امهيف برشلاو لكألا ميرحت يف ةدراولا ةحيرصلا ةحيحصلا ثيداحألل ؛ مارح ةضفلاو

 فلتخم نم ءاهقفلا حرص اذهبو «ميرحتلا يضتقي اذهو منهج رانب امهيلع دّعوت هنألو

 .©"19ةيمالسإلا بهاذملا

 :لاجرلاو ءاسنلا لمشي ميرحتلا - 4

 خيش لاق .ءاسنلاو لاجرلا لمشي ةضفلاو بهذلا ةينآ يف برشلاو لكألا ميرحتو
 فالخب  ءاسنلاو لاجرلا  نيفنصلا ىلع مارح ةضفلاو بهذلا ةينآف» : ةيميت نبا مالسإلا

 .”١مءاسنلل حابم هنإف ءريرحلا سابلو بهذلاب ىّلحتلا

 ال ,ةضفلا وأ بهذلا ةينا يف برشلا الو لكألا لحي الو» : مزح نبا مامإلا لاقو

 لكألا ميرحت ىلع نوملسملا عمجأو» : يوونلا مامإلا لاقو , 20539 (ةأرمال الو لجرل

 .؟39ص 4١2ج (يوونلا حرشب ملسم حيحص» )51١*(

 . ١7ص «8ج «يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» ("511)

 . مزح نبال «ىلحملا» « 78 ص 4١٠ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصو» ١9ص ءى8ج «ينغملا» (”551)

 «4ج «.ةيديزلا هقف يف «راهزألا حرش» 2177ص ءهج .يناساكلل «عئادبلا» « 47١ ص ءالج

 ./ 4ص .١ج .ميكحلا نسحم فيلأت «نيحلاصلا جاهنم» ةيرفعجلا هقف يفو 2٠١١٠١ 7ص

 . 87ص 1١21ج (ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» (”51)

 . 47١ ص ءالج .مزح نبال «ىلحملا» (514)

 - ةالك -



 , 751 مةأرملا ىلعو لجرلا ىلع ةضفلا ءانإو بهذلا ءانإ ىف برشلاو

 قالطإل «ةأرملاو لجرلل ةضفو بهذ ءانإ نم برشلاو لكألا هركيو» : ةيفنحلا لاقو
 ليلدب هميرحت تبث ام ىلع هوركمو هركي :حالطصا نوقلطي ةيفنحلاو ."5:ثيدحلا

 اذهلو ,ةضفلاو بهذلا ةينأ يف برشلاو لكألا ميرحت يف امك .داحآلا ثيدح لثم ينظ

 . ميرحت ةهارك مهدنع انه ةهاركلا نإف

 ةينا يف برشلاو لكألا ميرحت ثيداحألا هذه يفو» : ينالقسعلا رجح نبا لاقو

 , 31 مةأرما وأ ناك الجر فّلكم لك ىلع ةضفلاو بهذلا

 : ةضفلاو بهذلا نم تيبلا تاودأو يناوألا تاقحلم -

 مرحي اذهلو ءءاسنلاو لاجرلل ةضفلاو بهذلا تالامعتسا عيمج لمشي ميرحتلا
 ةداع هيف دجوت يتلا تيبلا تاودأ لمشيو امك .قعالملاك يناوألا تاقحلم لامعتسا

 ميرحت ىلع دقعنم عامجإلا» : يوونلا مامإلا لاق ءاهب رخبتي يتلا ةرمجملاو ةلحكملاك

 نم ةقعلمب لكألاو ةراهطلاو برشلاو لكألا يف ةضفلا ءانإو بهذلا ءانإ لامعتسا
 اهنمو لامعتسالا هوجو عيمجو ءامهنم ءانإلا يف لوبلاو ءامهنم ةرمجمب رمجتلاو ءامهدحأ
 قرف امنإو ؛فالخ الب ةأرملاو لجرلا ميرحتلا يف يوتسيو .كلذ ريغو ليملاو ةلحكملا

 مرحي :انباحصأ لاقو .جوزلل نيزتلا نم اهنم دصقي امل يلحتلا يف ةأرملاو لجرلا نيب
 , 2532ةضفلاو بهذلا ةروراق نم ناهدألاو درولا ءام لامعتسا

 ثيدحلا يفو» :- ينالقسعلا رجح نبا هنع لقني امك - هريغو يبطرقلا لاقو- 0١

 امهانعم يف ام امهب قحليو ,برشلاو لكألا يف ةضفلاو بهذلا يناوأ لامعتسا ميرحت

 لاق اذهبو  ةضفلاو بهذلا نم لحكتلاو بيطتلا ةادأب : يأ  لحكتلاو بيطتلا لثم

 ."71؟!امهتيناب يأ برشلاو لكألا ىلع ميرحتلا رصق نم مهنمو .روهمجلا

 . 7886 ص .4ج ةيعفاشلا هقف يف ؛عومجملا» .59 ص . 54١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (*51)

 . ١4ص 57ج «راصبألا ريونت حرش راتخملا ردلا» (*515)

 . 90ص .١٠ج (يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» (951

 . 3590 ص .14ج «عومجملا) ,*59-0ص .4١ج (يوونلا حرشب ملسم حيحص» (*514)

 . 9ص .١٠ج «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» (*519)

 - علال



 لاحتكالاو بهذلاو ةضفلا ةقعلمب لكألا هركي اذكو» :ةيفنحلا لاقو -5

 ,2"'(امهوحنو ةاودو ملقو ةأرمو ةلحكمك لامعتسالا نم كلذ ةئشأ امو ءامهليمب

 هلوقل ؛ءاسنلاو لاجرلل ةضفلاو بهذلا ةينأ لامعتسا مرحي» : ةيديزلا لاقو - 857*

 لامعتساللاو «رانلا يف هفوج يف رجرجي امنأكف ةضفلاو بهذلا ةينا نم برش نم» : هك

 , (27710(هيلع سيقم

 برشلاو لكألا يف ةضفلاو بهذلا يناوأ لامعتسا مرحي» : ةيرفعجلا لاقو 94

 .©779:لامعتسالا عاونأ .نم امهريغو ثبخلاو ثدحلا نم ةراهطلاو

 ةينأ يف برشلاو لكألا ىلع ميرحتلا رصق ىلإ يناكوشلا هيقفلا بهذو 6

 لكألا ميرحت ىلع لدت بابلا ثيداحأ نأ كش الو» :لاق ثيح «.ةضفلاو بهذلا

 عم سايق برشلاو لكألا ىلع سايقلاو ءالف تالامعتسالا رئاس امأو .برشلاو
 , 9"36"2(فراف

 : ميرحتلا ةلع - 5

 ىلإ عجري كلذ نإ :ليقف ,ةضفلاو بهذلا لامعتسا ميرحت ةلع يف ءاملعلا فلتخا
 يه ةلعلا :ليقو .(«مهل اهنإو مهل يهل ثيداحألا ضعب يف درو ام هديؤيو .امهنيع

 اذهو اهنم تالآلا ذاختا زاجل اهلامعتسا حيبأ ولف تافلتملل ًاميقو ءايشألل ًانامثأ امهنوكل

 بهذلا نيدقنلا نم يناوألا ذاختا نأل ؛مهب فحجيف سانلا يديأب امهتلق ىلإ يضفي

 دنع ةحجارلا يه ةلعلا هذهو ,سانلا هب عفتني يذلا فرصتلا نع امهل سبح ةضفلاو
 , 9""2ةيعفاشلا

 ."١4ص .5ج «راصبألا ريونت حرش راتخملا ردلا» (”560)

 1١١-19 1١. 9ص .4ج «ناهزألا حرش» (9551)

 ./8ص .١ج .ميكحلا نسحم فيلأت «نيحلاصلا جاهنم» ("57؟)

 . 5ص 1١ج .يناكوشلل «راطوألا لين» ("77)

 .98ص..١٠ج (يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» ("754)
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رتلا ىلإ ةجاحلل يلحتلا ءاسنلل حيبأ
 , 2""©هريغ نود هب ةحابإلا صتختف «جاوزألل ني

 .ةضفلاو بهذلا نيعل :(لوألا) ناهجو ميرحتلا ةلع يف :ةيديزلا لاقو 9-4

 ةضف وأ بهذ نم ءانإ مث نوكي ثيح رهظت فالخلا ةدئافو :اولاق .ءاليخلل :(يناثلا)و

 لعج نمو «ميرحتلا لاز دقف ءاليخلا يه ةلعلا لعج نمف .ساحن وأ صاصرب ىلطيف
 .279قاب ميرحتلاف ةضفلاو بهذلا نيع يه ةلعلا

 : ميرحتلا ةلع يف حجارلا 848

 تافلتملل ةميقو ءايشألل ًانمث ةضفلاو بهذلا نوك يه ميرحتلا ةلع يف حجارلاو
 رخفلا الإ هل رربم ال ريذبتو فارسإ اهلامعتسا نأ كلذ ىلإ فاضيو «علسلا لوادتل ةادأو

 الف ءءارقفلا بولق رسك نم كلذ يف ام عم عرشلا يف تيقملا فرتلا بحو .ءاليخلاو

 يف ةحلصملاف «ةأرملل يلحتلا ةحابإ فالخب .ةضفلاو بهذلا لامعتسا يف أدبأ ةحلصم

 ؛ يلحتلل امهصيصختب لوادتلا نع ةضفلاو بهذلا ضعب سبح قحتست ةرهاظ هتحابإ

 ببحتلا نم كلذ يف املو «نيزتلا يف ةأرملا ةزيرغ عابشإ نم صيصختلا اذه يف امل

 يف ةربتعم ضارغأ هذهو ءامهنيب ةبحملاو ةفلألا ةمادإو جوز تاذ تناك نإ  اهجوز ىلإ

 . عرشلا

 :اهلامعتسا نود ةضفلاو بهذلا ةينا ةزايح

 لكأب اهلامعتسا نود ,ةضفلاو بهذلا ةينا  ءانتقا يأ  ذاختا وأ ةزايح زوجي له

 ؟لامعتسالا عاونأ نم كلذ ريغ وأ برش وأ

 زاوج يف ءاملعلا عزانت اذهلو» :- ىلاعت هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 نمفاشلاو هندي ونا هيف نضل اهلاعكتسا توك د ةضفلاو بهذلا هنأ ىأ - ةنآلا ذاغتا

 مرح هلامعتسا مرح ام نأ لصألا ذإ .هميرحت امهنع روهشملا ناك نإَف .لوق يف دمحأو

 , 29 (ىهالملا تاللاك هذاختا

 :721نض 28ج («ينغملا» ةضكئتملا

 .١1#ص .4ج ناهزألا حرش» ("075)

 .41ص « ١15ج (ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» (”51707)

 غ4



 يعفاشللف «لامعتسا ريغ نم يناوألا هذه ذاختا امأو» : يوونلا مامإلا لاقو - 8١

 .©9""0(هميرحت نود هتهارك ىناثلا لوقلاو ؛«هميرحت حصألاو ,؛فالخ هيف باحصألاو

 هيف تصخرو .روهمجلا لوق وهو .عنملا رهشألاو ءاهلامعتسا نود ةضفلاو

 , 235 ىناكوشلل «راطوألا لين» ىف ءاج اذه لثمو , 27759 (ةففئاط

 ةضفلاو بهذلا نم ةينآلا ذاختا مرحيو)» : ىلبنحلا ةمادق نبا لاقو - مما

 لبطلاك لامعتسالا ةئيه ىلع هذاختا مرح هلامعتسا مرح ام نأل ؛اهعانصتساو

 , 27؟')رامزملاو

 :اولاق دقف اهلامعتسا نود ةضفلاو بهذلا ةينا ذاختا زوجي ةيديزلا دنعو 74

 كرتت : يأ  ةضفلاو بهذلا ةينآ يأ  اهلامعتسا مرحي يتلا ةينآلاب لمجتلا زوجي كلذكو»

 , "9 ماهاري نم دنع اهب لمجتيل توناحلاك هوحنو لزنملا ىف

 :اهلامعتسا نود ةينآلا ذاختا مكح يف ءاوس لاجرلاو ءاسنلا

 وهو اهلامعتسا نود اهب لمجتلل ةضفلاو بهذلا ةينا ءانتقا مكح يف هانلق امو

 ءاسنلا ىلع يرسي مكحلا اذه «ةيديزلا دنع هتحابإو روهمجلا يأر ىلع ميرحتلا

 - ميرحتلا يأ كلذ يف يوتسيو : يلبنحلا ةمادق نبا لاق «ءاوس هيف مهف «لاجرلاو

 بولق رسكو ءاليخلاو فرسلا اهميرحت ةلع نألو «؛ثيدحلا مومعل ؛ءاسنلاو لاجرلا

 نيزتلا ىلإ ةجاحلل يلحتلا ءاسنلل حيبأ امنإو .نيقيرفلا لمشي ىنعم اذهو ءارقفلا

 . "ريغ نود هب ةحابإلا صتختف جاوزألل

 . 778 ص .4ج «عومجملا» ٠*, ص 4١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصو (”574)

 . 297ص ١٠23ج «ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» (”579)

 . 5ص «١ج «يناكوشلل «راطوألا لين» (”5)

 .7”؟١2ص «ء4ج «ينغملا» (”51)

 1١. "ص .4ج «راهزألا حرشو ("57)

 .2”١7ص .48ج «ينغملا» (88)
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 : حجارلا لوقلا - 817/5

 اهئانتقاو اهعانصتساو ةضفلاو بهذلا ةينا ذاختا زوجي الف روهمجلا لوق حجارلاو

 ةداع لامعتسالل ذختت ةينآلا نأل ؛لامعتسالل ال لمجتلاو ةنيزلل تويبلا يف اهكاسمإو

 الق هلا قمم ال هقرتو ءهل رربم آل فارسإ اهلامعتسا مرحي ةينآ ىف :ةضفلاو بهذلا سبحف

 .زوجي

 :ةرورضلل ةضفلاو بهذلا ةينأ لامعتسا - 81/1/

 امأ «رايتخالاو ةعسلا ةلاح يف وه ةضفلاو بهذلا ةينا لامعتسا ميرحت نم هانركذ ام

 :- ىلاعت هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق ءاهلامعتسا زوجيف ةرورضلا ةلاح يف

 ."79«هبرش هل زاج ةضف وأ بهذ ءانإ يف الإ هبرشي ام دجي مل ولد

 «ةضف وأ ًابهذ الإ دجي ملف ءانإ لامعتسا ىلإ رطضا اذإ امأو» : يوونلا مامإلا لاقو

 يف ةتيملا حابت امك : اولاقو انياحصأ هب حرص .فالخ الب ةرورضلا لاح يف هلامعتسا هلف

 ,©2©5(ةرورضلا لاح

 :بهذلا وأ ةضفلاب ببضملا ءانإلا 7

 بعشلا ناكم ذختاف رسكنا لك هللا لوسر حدق نأ  هنع هللا يضر سنأ نع

 دنع تيأر» :لاق لوحألا ماصع نع دمحأ مامإلا ىورو . يراخبلا هاور «ةضف نم ةلَسْلَس

 ةبض وأ ةلسلس ذاختا زاوج ىلع لدي ثيدحلاو .©77(ةضف ةبض هيف لَك يبنلا حدق سنأ
 .بارشلا وأ ماعطلا ءانإ يف ةضف نم

 ىرجم يرجي امو ةينآلا نم ةضفلاب بّبضُملا» :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 ةبضلا تناك نإف :كلذ لاثمأو تانادعمشلاو توشطلاو رماجملاو رخابملاك بّبضملا

 .١8ص ؛؟١ج (ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم)» ("5*5)

 ١”3. ص 5١٠ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص) (1777©)

 حلصأ : ءانإلا بعش :لاقيو .عدصلا :بعشلاو تو ص 231ج «يناكوشلل «راطوألا ليند (”5*5)

 . 4:85ص ١١ج «طيسولا مجعملا» : هعدص
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 رشابي ال امم كلذ وحنو  هعدص حالصإ يأ حدقلا بيعشت لشم ةجاحل ةريسي
 امك ةروصلا كلت ىلإ جاتحي نأ انه ةجاحلاب ءاهقفلا دارمو .كلّذِب سأب الف لامعتسالاب

 مهدارم سيلو «كلذ ريغ وأ ديدح وأ ساحن وأ ةضف نم ناك ءاوس .«بيعشتلا ىلإ جاتحي

 حيبت ةرورضلاو «ةرورض اذه لثم يف هنومسي اذه لب «ةضف نم اهنوك ىلإ جاتحي نأ
 سنأ ثيدح يف امك ةجاجلل مهدنع حابي عباتلا ةضفلا ريسيف .ًاعبتو ًادرفم ةضفلاو بهذلا

 غلي هللا لوسر هل بعاشلا ناك ءاوس .«ةضفلاب ٌبْعُش رسكنا امل كي هللا لوسر حدق نأ»
 .©50 هنع هللا يضر ًاسنأ وه ناك وأ

 نم برشف ةّبض هيلع حدق ناك نإو» : يقرخلا مامإلا يلبنحلا هيقفلا لاقو -

 حابت ةّبضلا نإ) : ي يقرخلا لوق ىلع ًاقيلعت ةمادق نبا لاقو .«سأب الف ةبضلا عضوم ريغ

 هريثكو هليلقو حابي الف بهذلا امأف ةضفلا نم نوكت نأو «ةريسي نوكت نأ : طورش ةثالثب

 نوكت نأ ثلاثلا طرشلاو .بهذلا ريسي يف صخر هنأ ركب يبأ نع يورو .مارح
 نإو .عدص وأ قش : ىلع لعجت نأ لثم عافتناو ةحلصمل اهلعج نوكي نأ : يأ .ةجاحلل

 مل اذإ ةجاح ريغ نم ريسيلا زوجيو طرشب اذه سيل : يضاقلا لاقو .اهماقم اهريغ ماق

 ,يعفاشلاو «سوواطو «ريبج نب ديعس ةضفلا ةّبض يف صخر نممو .لامعتسالا رشابي
 «نيسحلا نب يلع ضضفملا ءانإلا يف برشلا هركو .ةيفنحلاو ءرذنملا نباو «روث وبأو

 عضوم نم برشي الف لامعتسالاب ةبضلا عضوم رشابي نأ دمحأ هركو .ملاسو ءءاطعو
 اهب عفري حدقلا نأل ةضف نم ةقلحلا هركو .ةضف ءانإ نم براشلاك ريصي هنأل ؛ةّبضلا

 ,”"وهبشأ ام كلذكو لامعتسالاب اهرشابيف

 ربجي امل بهذلا وأ ةضفلا نم ًاريسي ًاثيش ةبضلا تناك اذإ :ةيديزلا لاقو
 0 ردك ناك ةإو ناح ملثلا وأ رسكلا هب

 :بهذلا وأ ةضفلاب يلطملا ءانإلا ١

 امهنم ءيش صلخي ناك نإ بهذلا وأ ةضفلاب يلطملا ءانإلا : ينيعلا مامإلا لاق

 .44 (١83ص :,١17ج ؛ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» (”58/)

 .757ص 48ج «ينغملاو (”574)

 .١٠”ص 14ج ناهزألا حرشر» (”59)
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 يأ) انباحصأ دنع هب سأب الف ءيش صلخي ال ناك نإو .هلامعتسا زوجي الف ةباذإلاب

 ْ افلا *)(ةيفنحلا

 ءانإلا يف ةضفلاو بهذلا ناك نإ ,ةضضفملاو ةبُهْذُملا ةينآلا :ةيديزلا لاقو

 عامل ناك تللذ ومملاك "لصف ةل تركي نأ وحن ءاكلوكس

 : ةضفلاو بهذلا ريغ نم نداعملا 'ةينا د

 ةينآلا لامعتسا زوجي لهف ءاهلامعتسا زوجي ال ةضفلاو بهذلا ةينأ نإ :انلق

 توقايلاو درمزلاو نيتالبلا لثم ةضفلاو بهذلا ريغ ىرخألا ةسيفنلا نداعملا نم ةلومعملا

 ؟كلُذ وحنو

 توقايلا ءانإ امأو ,.عامجإلاب مرحي الف سيفنلا جاجزلا ءانإ امأو» : يوونلا مامإلا لاق

 , "19 ماهمرح نم مهنمو اهلامعتسا زاوج انباحصأ دنع حصألاف ءامهوحنو درمزلاو

 .ةسيفنلا رهاوجلا نم يناوألا لامعتسا روجي» : ينالقسعلا رجح نبا مامإلا لاقو

 بهذم وهو .©؛9يناكوشلا لاق كلذكو ."'9ذش نم الإ اهعنمي مل :لاقو
 , ”0*51ةلبانحلا

 :ةسيفنلا نداعملا ةينا لامعتسا زاوج ليلعت - 788

 نداعملا نم يناوألا لامعتسا زاوج  ىلاعت هللا همحر  يلبنحلا ةمادق نبا للع

 ذاختاب مهبولق رسكنت الف ءارقفلا اهفرعي ال كلت» : هلوقب ةضفلاو بهذلا ريغ ةسيفنلا

 نع كلذب ينغتسيف ءاهذاختا عنمي اهسفن يف اهتلق نألو ءاهب مهتفرعم مدعل اهل ءاينغألا

 . هؤ ص ١7ج «ينيعلل «يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع» (540)

 .١٠١”ص .:4ج هراهزألا حرش» (9541)

 .7ه ص .4ج «عومجملا» ١0" ص .4١ج ؛يوونلا حرشب ملسم حيحصو» ("547)

 .ة؟ ص ١٠2ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (”58437)

 .57/ص .١ج .يناكوشلل هراطوألا لين» (”544)

 .7؟7-7؟١ص .8ج «ينغملا» (”5146)
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 ,"”":3(ةضفلاو بهذلا : يأ نامثألا فالخب ءاهميرحت

 :رفصلا ىناوأ 64- 

 - ىرخألا ةسيفنلا نداعملاو ةضفلاو بهذلا ريغ  امهوحنو (ساحنلا) رفصلا ةيناو

 دمحأ مامإلا ىورو ."”49«ءأضوتف .رفص نم روت يف ًٌءام هل انجرخأف ٍةِلَي هللا لوسر اناتأ»

 3140 (رفص نم بضخم ىف ًاضوتي ناك لع هللا لوسر نأ» :شحج تنب بليز نع

 .©54*!ريغو ءوضولل رفصلا ةينآ لامعتسا زاوج ىلع نالدي ناثيذحلاو

 :ةضفلاو بهذلا ريغ نم تاودألا

 ةداع لمعتسيو تينلا يف دجوي دل امو ,قعالملاك يناوألاب قحلي ام نإ :انلق

 نأ يأ .ةضفلاو بهذلا نم تناك نإ اهلامعتسا زوجي ال ءامهوحنو ةرمجملاو ةلحكملاك

 تاودألا هذه نإف هيلعو .هانركذ يذلا ليصفتلا ىلع ةضفلاو بهذلا يناوأ مكح اهمكح

 بمهذلا ريغ نم تناك نإ يناوألا مكح اهمكح نإف ,؛ةضفلاو بهذلا ريغ نم تناك نإ

 .هانركذ يذلا ليصفتلا ىلع ةضفلاو

 : ليللا يف يناوألا ةيطغت -5

 امو ءاهضعب ركذن .ليللا يف يناوألا ةيطغت نأشب ةفيرش ةيوبن ثيداحأ ةلمج تدرو

 : هيلع لدت

 اورمخ» : لي هللا لوسر لاق :لاق رباج نع «هحيحص» ىف يراخبلا مامإلا جرخأ -أ

 .77-١71717ص .4ج ؛ينغملاو (545)

 هبشي وأ تشطلا :روتلا .59ص ١1ج هراطوألا لين» .05:*2ص .١ج «يراخبلا حيحص» (”549)

 .تشطلا

 ١2ج «طيسولا مجعملا» :رفصألا ساحنلا وه رفصلاو .19 ص .١ج .يناكوشلل هراطوألا لين» ("5544)

 | .ه١اؤص

 سنج يأ نم بايثلا هيف لسغت يذلا ءانإلا :بضخملاو ١7ص ١2ج «يناكوشلل «راطوألا لين» ("544)

 .ربك وأ رغص ءانإلا ىلع قلطي دقو ناك
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 ةليتفلا ترج امبير ةقسيوفلا نإف «حيباصملا اوئفطأو ,باوبألا اوفيجأو «ةينآلا

 ,"0"3(تيبلا لهأ تقرحأف

 ليللا نم ةعاس بهذ اذإف «ذئنيح رشتنت 5 نإف 1 كب ل

 ةقلكم اب حتفي ال ناطيشلا نإف .هللا مسا اوركذاو ,باوبألا اوقلغأف ,مهولخف

 اوضرعت نأ ولو هللا مسأ اوركذاو مكتينأ اورمخو ملا مسا اوركذاو مكيرت اوكوأو

 , 1*27)(مكحيباصم اوئفطأو ءائيش اهيلع

 .ءاقسلا اوئكوأو «باوبألا اوقلغأ» :رباج نع (هعماجو يف يذمرتلا مامإلا جرخأو - جج

 لحي الو اقلغ حتفي ال ناطيشلا نإف ,حابصملا اوئفطأو ءانإلا اورمخ وأ ءانإلا اوئفكأو

 .239(مهتيب سانلا ىلع مرضت ةقسيوفلا نإف ةينأ فشكي الو ًءاكو

 :ثيداحألا هذه حرش -5

 هنأ يوونلا مامإلا لاقو ,بدنلل نوكي دقو ءداشرإلل ثيداحألا هذه يف يهنلاو رمألا

 تاب اذإ دحاولا نإ :ثيداحألا هذه يف يبطرقلا لاقو .ةيويند ةحلصمل هنوكل داشرإلل

 هعم نمؤي ام اهب لعفي وأ .همون لبق اهئفطي نأ هيلعف ءران هيفو هريغ هيف سيل تيبب

 .قارتحالا

 .اهوطغ : يأ (ةينآلا اورمخ) : ىنعمو «80ص ١21ج «يتالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (*66)

 .ةرافلا يه :(ةقسيوفلا) .اهوقلغأ :(باوبألا اوفيجأو)

 حرشب ملسم حيحص» . 88ص ١٠2ج «ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» )561١”(

 . ١144-188 ص . 17ج :يوونلا

 اودش : يأ «ءاقسلا اوثكوأ» ىنعمو . 01-07 ص فج «يلفزتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» (”565)

 (ءانإلا اورمخاو) ىوبلقا : ي يأ (ءانإلا اؤفكاو) ةبرقلا مف هب لشي اَموُهَو ءاكولاب ءاقسلا سأر اوطبراو

 هاا يخاميلع ايفر ذر .اقلغم : يأ (ًاقلغ)و «جارسلا : يأ (حابصملا) .هوطغ : يأ

 مدع دنع اذهو «لوطلا فالخ يأ ًاضرع ًادوع اهيلع اودمت نأ ولو : يأ ملسمو يراخبلا ثيدح يف

 مكدحأ دجي مل نإف» :اهيفو ملسم مامإلا اهجرخأ ثيدحلا اذهل ةياور يف ءاج امك هب هيطغي ام دوجو

 .184ص .17ج «ملسم حيحص» :«لعفيلف هللا مسا ركذيو .ًادوع هئانإ ىلع ضرعي نأ الإ
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 ٌرج نم رذحلا جارسلا ءافطإ يف ةلعلا تناك اذإ :ديعلا قيقد نبا مامإلا لاقو
 ىلع ناك اذإ جارسلا نأ هاضتقمف .رانلا مارضإل اهببستو ةليتفلا  ةرأفلا يأ  ةقسيوفلا
 . ءافطإ نود جارسلا ءاقيإب سأب لف ةرافلا اهيلإ لصت ال ةئيه

 هذه يف اتركذ ناتللا ناتدئافلا (اهنم) دئاوف ةينآلا ةيطغتب رمألل نأ ءاملعلا ركذ دقو

 اع رسب الون طع قا شكو الا اطيملا إف« ناطسقلا نم ةنايفلا ادعو م فيفاخألا
 ةدئافلاو .تاياورلا ضعب يف ءاج امك ةنسلا نم ةليل يف لزني يذلا ءابولا نم ةنايصلاو

 تارشحلا نم اهتنايص :ةعبارلا ةدئافلاو ,تارذقملاو تاساجنلا نم اهتنايص :ةثلاثلا

 يف مث .هب ررضتيف ليللا يف وأ «لفاغ وهو هبرشيف ءاهيف اهنم ءيش عقو امبرف ماوهلاو
 لهأ نم لاومألاو سفنألا ةسارح ةيويندلاو ةينيدلا حلاصملا نم باوبألا قالغإب رمألا

 .داسفلاو ثبعلا

 هللا ركذ نأ ديفي .ءبرقلا ءاكيإو ةينآلا ريمختو قالغإلا دنع هللا ركذب رمألا نإ مث

 ركذ ىلع ثح هيفو .ءاقسلا لح نمو ءاطغلا فشك نمو قلغملا حتف نم ناطيشلا عنمي

 هللا مسا ركذي نأ بحتسيو لب ,اهانعم يف ام اهب قحليو عضاوملا هذه يف ىلاعت هللا

 «مكنايبص اوفكف ليللا حنج ناك اذإ» :ثيدحلا يف ءاجو» .لاب يذ رمأ لك ىلع ىلاعت

 سنج : يأ «رشتني ناطيشلا نإف» جورخلا نم مكنايبص اوعنماف همالظب ليللا لبقأ اذإ : يأ

 مهترثكل ؛ناطيشلا ءاذيإ نم تقولا كلذ نايبصلا ىلع فاخُي هنأ هانعمو ءرشتني ناطيشلا

 .9*20(جورخلا نم مهوعنماف ذئنيح

 (4544ص .١١جو ؛.44ص .١٠ج ؛ينالقسعلل ؛يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتفد ("58)

 «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحتوو 1١87-2187 ص « جا «يوونلا حرشب ملسم حيحصا)»

 . 071-071 ص هج
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 نم نسل
42-017 

 :ثحبلا جهنمو ديهمت -4

 نأل ؛اهتيامحو اهتياعر اهحنمتو اهتمرح تويبلل ررقت ةيمالسإلا ةعيرشلا نأ تباثلا نم

 «هتلئاع دارفأ عم هسنأو هتحارو هتيرح ناكمو ؛هرارسأ عدوتسمو «ناسنإلا رقتسم وه تيبلا
 اذه اه وم قس نذإ يع د دخلا هلشتي آلا ناهي توكوحلاو دنع ال وحقل" نيف

 دارملا تيبلا نإ مث .هتيفيك ٌثنّيبو هب ترمأو ةيمالسإلا ةعيرشلا هتررق ام اذهو .تيبلا
 .هتيب ريغ وأ هسفن نذأتسملا تيب نوكي نأ امإ هلهأ نم نذإلا لاصحتسا دعب هلوخد

 : يلاتلا وحنلا ىلع ثحابم ةثالث ىلإ لصفلا اذه مسقن اذُه ىلعو

 .هتمكحو همكح نايبو ناذئتسالاب فيرعتلا :لوألا ثحبملا

 .نذأتسملا ريغ تيب لوخدل ناذئتسالا : يناثلا ثحبملا

 , هةتيب صخشلا لوخدل ناذئتسالا :ثكثلاثلا ثحبملا

 - 54ا/ -



 كودذنل ىرعل

 هتمكحو همكح نايبو ناذئتسالا في رعت

 : ناذئتسالا فيرعت -8

 هكلمي ال تيب يف لوخدلاب نذإلا بلط ناذئتسالا» :هلوقب ينيعلا مامإلا هفرع
 همزلي اذه عمو .نذأتسملا هكلمي دق تيبلا نأ فيرعتلا اذه ىلع دريو ,.4*7”2(نذأتسملا

 امك . لخديل هرجأتسم نذأتسي نأ هيلع هكلام نإف روجأملا تيبلا لثم .هلوخدل نذأتسي نأ

 نذير نخينب اذه ,هتلئاع عم ًالعف هنكسيو صخشلل ًاكولمم نوكي دق تيبلا نأ

 .دعب اميف هنيبنس امك لوخدلل

 : ىلاعت هلوق يف هب رومأملا لوخدلاب نذإلا بلط :ناذئتسالا» : هلوقب يناقرزلا هفّرعو
 ١ 00 5 ع م َ 0 قنا

 اذه ىلع دريو ,"”"*4#”7اهلهأ ىلع اوملستو اوسنآتست ىتح مكتويب ريغ اتويب اولخدت الإ
 نوكي دق ناذئتسالا نأ عم .نذأتسملا تيب ريغ لوخد ىلع ناذئتسالا هرصق فيرعتلا

 .دعب اميف هنيبنس امك هسفن نذأتسملا تيب لوخدل

 :راتخملا تفيرعتلا

 ًاعرش هب رومأملا نذإلا بلط ناذئتسالا» :لاقي نأ ناذئتسالل راتخملا فيرعتلاو

 ترمأ يذلا نذإلا بلط هيف لخدي «ًاعرش هب رومأملا نذإلا هبلظ» :انلوقف .(هكلمي نمم

 ءاعرش ةيروماملاو < :انلوقو ريغ تورو ةسننانذاكجلا فيو لوغو نع ومر ةنيزفلا هن

 بلط : يأ ةهكلمي نمم» :انلوقو .هتفصو.هتيفيك ةهج' نم ًاعرش هب رومأملا ًاضيأ .ىتعي

 وه ناك اذإ هسفن تيبلا كلام نوكي دق اذهو .لوخدلاب نذإلا ءاطعإ كلمي نمم نذإلا

 . 719 ص 74ج ؛ينيعلا مامإلل «يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع» ("565)
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 .تيبلا رجأتسمك هكلام نكي مل نإو هيف نكاسلا نوكي دقو «هيف نكاسلا

 اي» :ىلاعت هلوق باتكلا نمف .عامجإلاو ةّئّسلاو باتكلاب ناذئتسالا ةيعورشم تتبث
 ريخ مكلذ اهلهأ ىلع اوملستو اوسنأتست ىتح مكتويب ريغ اتويب اولخدت ال اونمآ نيذلا اهيأ

 .274نوركذت مكلعل مكل

 نِلَع لاقو 2777 (عجراف الإو «لخداف كل نذأ نإف .ثالث ناذئتسالا» : ِةِلكي لاقو

 تيب لوخدل ناذئتسا اذهو .©"*9«معن» : هلك لاقف ؟يمأ ىلع نذأتسأ» :هلأس نمل

 .©"*ناذكتسالا ةيعورشم ىلع نيملسملا ةمئأ عمجأ دقو .نذأتسملا هنكسي

 :ناذئثتسالا مكح -25

 هل باجيإلا هجو ىلع بلطلا اذهو «ةيمالسإلا ةعيرشلا هتبلط ,عورشم ناذئتسالا

 امك نذأتسملا هنكسي تيب لوخد بلطل ةبسنلاب بودنم وه ضعبلا لاقو .بجاو وهف
 .دعب اميف هنيبنس

 : هتيعو رشم ةمكح - <44

 ام ىلإو .مهتويب يف سانلا تاروع ىلإ رظنلا نم ريغلا عَ : هتيعورشم ةمكحو
 هيدبي ال ام هتيب يف يدبي ةداع ناسنإلا نأل ؛ مهلاوحأ نم هيلع ريغلا عالطا نم نوهركي

 امنإ» : كك هللا لوسر نع يراخبلا مامإلا هاور اميف لي لاق هلاوحأو هندب نم هتيب جراخ

 لوخدلا يف ناذئتسالا عرش امنإ :هحرش يف ءاج دقو «رصبلا لجأ نم ناذئتسالا لعج

 نألو .مهلاوحأ ىلع ريغلا علطي الثلو .تيبلا لهأ ةروع ىلع رصبلا عقي ال نأ لجأل

 . "'9هيلع علطي نأ هيلإ لخدي نم ههركي ام ضعب ىأرل نذإ ريغب لخد ول نذأتسملا

 .[171/ ةيآلا :رونلا ةروس] (*”565)

 ."57ص .4ج كلام مامالل «أطوملا» (”5519)

 . "51ص .4ج ؛كلام مامالل «أطوملا» ("5ه4)

 . 17١-111 ص 4١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص) (؟509)

 « ١١1ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» : 87ص .71ج ؛ينامركلا حرشب يراخبلا حيحص)» (850)

 .74ص
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 م هلضفو همرك يذلا مدآ نبا ىلاعت هللا صخ امل :«هريسفت» يف يبطرقلا لاقو

 نأ قلخلا ىلع رجحو «دارفنالا ىلع اهب عاتمتسالا مهكلمو راصبألا نع اهيف مهرتسو

 رتسلا ىلإ عجري امب مهبْذأ ءاهبابرأ نذإ ريغ نم اهوجلَي وأ جراخ نم اهيف ام ىلع اوعلطي
 تيب لوخد نإ ًاضيأ لاقي نأ نكميو .©"”9هريغ ةروع ىلع مهنم دحأ علطي الثل مهيلع

 «هاضربو هبحاص نم نذإب نوكي نأ دب الف ريغلا كلم يف فرصت ةقيقحلا يف وه ريغلا

 ,©259مالسإلا ةعيرش يف مارح بصغلاو ,بصغلا هبشأ الإو

 : هنذإ الب ريغلا تيب ىف رظنلا 914

 , مهتويب يف سانلا تاروع ىلإ رظنلا نم ريغلا عنم لجأل ناذئتسالا عيرشت ناك املو

 لخدي نم رق هركيبةلإ) مثآلا رظنلا اذه دمعتيو ريغلا تيب ىلإ رظنلا سلتخي نم نإف

 ىلع لدي .ًامثإ لمحتيو ًامرحم بكتري امهالكف هيف نينكاسلا هلهأ نذإ ريغ نم تييبلا
 لخد اذإ» :لاق ِةْلك يبنلا نأ  هنع هللا يضر ةريره يبأ نع دواد وبأ هاور ام كلذ

 نوكي اذه هلعفب هنأل ؛نذإلل ةجاح ىقب امف : يأ :هحرش يف ءاج دقو «نذإ الف ءرصبلا

 هلاخدإو هنذإ الب ريغلا تيب لجرلا لوخدف .مرحم وهو .نذإ الب ريغلا تيب لخد هنأك

 .9"2مرحم امهالكو مثإلا يف ءاوس هنذإ الب هيف هرصب

 ءىرمال لحي الد : هِي ىبنلا لوق «درفملا بدألا» هباتك يف يراخبلا مامإلا جرخأو

 هرصب لخدأ نإف : يأ ,.«لخد دقف لخد نإف «نذأتسي ىتح تيب فوج ىلإ رظني نأ ملسم

 يضر  رمع نع يراخبلا جرخأو .نذإ الب لخادلا مكح يف راص ريغلا تيب فوج ىلإ

 ,25592قسف دقف هل نذؤي نأ لبق كف عاق نم هنيع ألم نم» :- هنع هللا

 : هنذإ الب ريغلا تيب يف رظنلا ةبوقع - 6

 يبنلا رَجُح يف رحُج نم لجر علطا» :لاق دعس نب لهس نع يراخبلا مامإلا ىور

 .١7؟ص 17ج («يبطرقلا ريسفت» (”551)

 .97١/ص « 57”ج «يزارلا ريسفتا» (556)

 .الؤ ص 154١ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعد (577)

 . ؟؛ص ١21ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (554)
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 «كنيع يف هب تنعطل رظنت كنأ ملعأ ول :لاقف هسأر هب كحي يرذم كك يبنلا عمو ني

 اذه يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق ."""*«رصبلا لجأ نم ناذئتسالا لعج امنإ

 ةيانجلا هذه ىنج ثيح .كلذ ىلع هل ةبقاعملا باب نم هنأ ىلع لدي اذهو» : ثيدحلا

 .©577(يردملاو ىصحلاب هنيع أقفي نأ هلك تيبلا بحاص ةمرح ىلع

 ىلع باقعلا ظيلغتو .«تويبلا ةمرحل ةيمالسإإلا ةعيرشلا ةياعر ىدم نيبتي اذه نمو

 . ةمرحلا هذه كهتنم

 : هنذإ الب ريغلا تيب لخدي نم ةبوقع -5

 ًايدتعم ناك كلذ لعف نمو «تيبلا بحاص نم نذإ نودب ريغلا تيب لوخد زوجي ال

 نإ» :يلبنحلا ةمادق نبا لاق دقو .ءاضتقالا دنع ةوقلاب ولو هجرخي نأ تيبلا بحاصلو

 ناك ءاوس هلزنم نم جورخلاب هرمأ رادلا بحاصلف «.هنذإ نودب هريغ لزنم لخد اذإ لجرلا
 كرتب هتبلاطم رادلا بحاصل ناكف .هريغ َكْلُم هلوخدب ٍدتعم هنأل ؛نكي مل وأ حالس هعم

 دوصقملا نأل ؛هبرض هل نكي مل رمألاب جرخ نإف ءائيش هنم بصغ ول امك يدعتلا

 , 9""2عخلا . . .هب عفدني هنأ ملعي امم لهسأب هبرض هلف رمألاب جرخي مل نإف ,هجارخإ

 لك وه رحج ؛رجح نم رحُج نم» ىنعمو 2487”ص .77ج «ينامركلا حرشب يراخبلا حيحص» (”56)

 ركذت (يردملاو) .تيبا ةيحان يهو ةرجح عمج وه رجحو . طئاح وأ ضرأ يف ريدتسم بقُن

 287 ض 2717ج («ينامركلا حرشب يراخبلا حيحص» :رعشلا اهب حرسي ةديدح يهو «ثنؤتو

 .76©ص .١1ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصو»و

 .الاص «ةيميت نبا مالسإلا خيشل «رونلا ةروس ريسفت» ("55)

 . 758-77١ ص 84ج «ينغملا» ("551)
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 فاشل تعفن
 نذأتسملا تيب ريغ لوخدل ناذئتسالا

 : هتيعو رشم 2 1/

 نمف «ةنسلاو باتكلاب لوألا ثحبملا يف انركذ امك «ناذغتسالا ةيعورشم تتبث

 اوسنأتست ىتح مكتويب ريغ ًاتويب اولخدت ال اونمآ نيذلا اهيأ ايإ : ىلاعت هلوق باتكلا

 , 750ه .  .نوركذت مكلعل مكل ريخ مكلذ اهلهأ ىلع اونلستو

 :بجاو ناذئتسالا له 4

 ريغلا تويب يف لوخدلا ةحابإ َّنأ تدافأ ةقباسلا ةرقفلا ىف اهانركذ ىتلا ةميركلا ةيآلا

  ناذئسالا يأ وهو» :ةيآلا هذه ريسفت يف «يسولآلا ريسفت» يف ءاج دقف .ءاملعلا لاق

 (هريسفت)ا يف يزارلا مامإلا لاقو ,2079(ملتحم لك ىلع بجاو ءاطع نع يور ام ىلع

 اذهف «ناذغتسالا بوجو يف هغولب مدقت نم ةلزنمب نوكي نأ بجي غولبلا هنم ددجت نمو)

 ّلك ىلع بجاو ناذكتسالاف 5“ ”«مهلبق نم نيذلا نذأتسا امك : ىلاعت هلوق ىنعم

 .ةيعرشلا فيلاكتلا بوجو يف نأشلا وه امك لقاع غلاب لك ىلع يأ ,«فّلكم

 ؟ةأرملا ىلع ناذئتسالا بجي له -8

 «فّلكم لك ىلع بجت ىتلا ةماعلا ماكحألا نم وهو ءبجاو ناذئتسالا نإ :انلق

 .[ ال ةيآلا :رونلا ةروس] (*514)

 .0١1ص .184ج «يسولآلا ريسفت» (”559)

 .77ص «.؟4ج (يزارلا ريسفت» (”517)
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 مكحب روكذلا صاصتخا ىلع ليلد ال ذإ ؛ىثنأ وأ ناك ًاركذ لقاع غلاب لك ىلع يأ
 « . . . مكتويب ريغ اتويب اولخدت ال اونمآ نيذلا اهيأ اي» : ىلاعت هلوق امأ .ناذئتسالا

 يعرشلا فيلكتلا اذهب روكذلا صاصتخا ينعي ال «نيذلا»# لوصوملا مساب باطخلاف

 - ءاسنلا ىلع لاجرلا بيلغت - بيلغتلا ليبس ىلع «نيذلا# ةغيصب درو هنأل ؛ناذئكتسالا

 اونمآ نيذلا اهيأ ايإ» : ىلاعت هلوق لثم ةيعرشلا فيلاكتلاو تاباطخلا يف دوهعملا وه امك

 لاجرلا ىلع بجاو نيملسملاو ءاهقفلا قافتاب مايصلاو 4 . . .مايصلا مكيلع بتك
 دقف « مكئاميأ تكلم نيذلا مكنذأتسيل اونمآ نيذلا اهيأ ايإ» :: ىلاعت هلوق لثمو .ءاسنلاو

 ًابيلغت هيف تانمؤملا لخديو «نينمؤملل باطخلا» :ةيآلا هذه ددصب «نايبلا حتف» يف ءاج

 ناذئتسالا عرش اهلجأ نم يتلا ةمكحلا نإ مث ,"772(تاباطخلا نم هريغ يف امك

 عالطا نوبحي ال لاح ىلع نونوكي دق تيبلا لهأ نإف .ًاعم ءاسنلاو لاجرلا يف ةققحتم

 نبا ريسفت» يف ءاج ام راثآلا نم هديؤيو .هيلع لاجرلا عالطا نوبحي ال امك هيلع ءاسنلا

 ةوسن عبرأ يف تنك :تلاق سايإ مأ نع «متاح أ نبا نع «يسولآلا ريسفتاو ريثك

 :ةدحاو تلاقف .ال :تلاقف ؟لخدن :تلقف « اهنع هللا يضر ةشئاع ىلع نذأتسن |

 نيذلا اهيأ اي» :ةميركلا ةيآلا تأرق مث ءاولخدا ءمعن :تلاق ليا مل مالسلا

 اذإو :رثألا اذه ىلع ابيقعت يسولآلا لاق ,"7704 . . . مكتويب ريغ اتويب اولخدت ال اونمآ

 باطخلا ءاجف ءاسنلا ىلع لاجرلا بيلغت يأ "7بيلغت عون ةيآلا يفف «كلذ َّمص

 .روكذلا ةغيصب

 ؟ىمعألا ىلع ناذئتسالا بجي له

 هلوق مومع يف هلوخدل ؛ ىمعألل ناذئتسالا ةيعورشم ىلع لدي ناذئتسالا ةيآ رهاظ

 اذه يف هلوخد هجوو 4 . . .مكتويب ريغ اتويب اولخدت ال اونما نيذلا اهيأ اي» :ىلاعت

 تيبلا لهأ بحي ال ام ىلع عمسلا ةطساوب هعالطا داك نم ىمعأ هنأ عم مومعلا

 اهيوطي يتلا لاوحألا ةنايصل عرش امنإ ناذئتسالا نأل ؛ للثم مالكلا نم هيلع هعالطا

 نوديري الو .مهتويب يف نورتستيو .اهيلع نوظفحتيو «مهريغ نع ةداعلا يف سانلا

 ."940ص .5ج «نآرقلا دصاقم يف نايبلا حتف» (”511)

 . 16ص . 18ج «يسولآلا ريسفت» 278٠١ ص ءا"ج هريثك نبا ريسفت» (”5377)

 . 19ص .4١ج :يسولآلا ريسفت» (”537/)
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 نم هيلإ رظنلا لحي ال ام ىلإ طقف رظنلا عنمل ناذئتسالا عرشي ملو .سانلل اهراهظإ

 جرخم جرخ دقف ء«رصبلا لجأ نم ناذئتسالا لعج امنإ» : لك هلوق امأو .سانلا تاروع

 , 9"275نيرخآلا تاروع نع هفرصو رظنلا داعبأب ةيانعلا ةرورض ىلع ديكأتلا ديفيو بلاغلا

 :ناذكتسالا طرش نم ةنوكسملا ريغ تويبلا ءانثتسا 0١

 ىلع دري ًءانثتسا كانه نإف ؛ريغلا تويب لوخدل ناذئتسالا بوجو لصألا ناك اذإو

 دافتسي ءانثتسالا اذهو .هتيب ريغل لخادلا ىلع ناذئتسالا بجي ال ثيح .لصألاا ذه

 هللاو مكل اتم اهيف ةنوكسم ريغ اتويب اولخدت نأ حانج مكيلع سيل :ىلاعت هلوق نم

 نم ينثتسا» :ةيآلا هذه ريسفت يف يرشخمزلا لاق .4”2نومتكت امو نودبت ام ملعي

 , """9(نوكسمب سيل ام :اهلخاد ىلع ناذكتسالا بجي ىتلا تويبلا

 تيب لك يف ناذئتسالا عفر اهيف ىلاعت هللا حابأ» :ةيآلا هذه ريسفت يف يبطرقلا لاقو

 .تامرحلا ىلع ةفشكلا فوخ لجأل يه امنإ ناذئتسالا يف ةلعلا نأل ؛دحأ هنكسي ال

 ءاهلوخدل ناذئتسالا طرتشي ال ةنوكسملا ريغ تويبلاف .””"7«مكحلا لاز ةلعلا تلاز اذإف

 ؟تويبلا هذه ىه امف

 : ةنوكسملا ريغ تويبلاب فيرعتلا

 طبرلاو تاناخلا يهو قدانفلا وحن كلذو» :تويبلا هذه يف يرشخمزلا لاق :ًالوأ
 , 2"23(نيعايبلا تيناوحو

 «ةيفنحلا نب دمحم لاقف «تويبلا هذهب دارملا يف ءاملعلا فلتخا» : يبطرقلا لاق :ًاينا

 .«ةلباسلا قرط ف ىتلا قدانفلا ىه دهاجمو ,ةداتقو

 لاقو .ليبس نبا لك اهيلإ يوأيل ةفوقوم يه لب .دحأ اهنكسي ال :دهاجم لاق

 . 1١8-175 ص .8١ج «يسولآلا ريسفت» (7517)

 .[179 ةيآلا :رونلا ةروس] ("51/)

 . 3578ص (ا"ج «يرشخمزلا ريسفت» (6105)

 . 37١ ص 17١ج «يبطرقلا ريسفت» ("51/)

 . 8١7ص .7ج «يرشخمزلا ريسفت» ("1074)
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 سانلل اولاقو ءاهيف اهرلعجف مهعويبب اوؤاج مهنأل تيناوحلا يه : يبعشلاو ديز نبا

 لوبلل سانلا اهلخدي يتلا  ةبّرخ عمج  بّرخلا اهب دارملا :ءاطع لاقو . مله
 (77)طظئاغلاو

 تاطابرلاو تاناخلا اهنأ :(اهدحأ) :لاوقأ ةيآلا هذه ريسفت ىف :يزارلا لاقو :ًاثلاث

 :(اهعبار)و .قاوسألا :(اهثلاث)و .تابرخلا :(اهيناثإو «نيعايبلا تيناوحو
 , 280تامامحلا

 ةعوضومب تسيل يتلا تويبلا يه» :(نارقلا دصاقم» يف ناخ نسح قيّدص لاقو :ًاعبار

 , 2541)عاهنم

 : ةنوكسملا ريغ تويبلا يف عاتملاب دارملا 40

 اهتفصو ءانلق امك ناذئتسا ريغب اهيف لوخدلا حومسملا «ةنوكسملا ريغ تويبلا هذهو

 ٌحانُج مُكيلع ٌسيلإ» : ىلاعت لاق , اهيف نيلخادلل يأ  مكل ًاعاتم اهيف نأب ةميركلا ةيآلا

 ريغ تويبلا هذه يف عاتملاب دارملا امف ,«مكل ٌعاتم اهيف ةنوكسم ريغ ًاتويب اولخدت نأ
 ؟ةنوكسملا

 لاحّرلا ءاويإو دربلاو ٌرحلا نم نانكتسالاك «ةعفنملا : عاتملاو» :يرشخمزلا لاق -أ

 .©209(تابرخلا يف زّربتلاو «عيبلاو ءارشلاو علسلاو

 دنع ةعفنملا عاتملا» :«نآرقلا دصاقم يف نايبلا حتف» يف ناخ نسح قيدص لاقو - ب
 ءاويإو «دربلاو رحلا نم نانكتساك مكل ةعفنم اهيف :ةيآلا ىنعم نوكيف ةغللا لهأ

 .«55«عيبلاو ءارشلاو .علسلاو لاحّرلا

 . 77١ ص 17١2ج «يبطرقلا ريسفت» ("51/4)

 . 3٠١ ص , 37ج «يزارلا ريسفت» (*580)

 ."4ه ص .5ج .ناخ نسح قيدص فيلأت «نآرقلا دصاقم يف نايبلا حتف» (”5481)

 . 778ص الج «يرشخمزلا ريسفت» (5585)

 .748-545 ص .5ج .ناخ نسح قيدص فيلأت «نآرقلا دصاقم يف نايبلا حتف» (058)
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 , عافتنالا عاونأ عيمج هنأب اكلاوس سانا : يكلاملا يبرعلا نب ركب وبأ لاقو  ج

 نم هل امل وه امنإ اهيف لخادلا لوخد نأ نْيبو «لصيفلاب ءاجو لّصفملا قبط دقف
 لخدي نكاسلاو .ملعلل - سرادملا يهو  تاكناخلا يف لخدي بلاطلاف « عافتنالا

 « عايتبالل ناكدلا لخدي نوبزلاو .اهيف لزنملل - قدانفلا ىهو تاناخلا ىف

 ع 5 5 3 7 3

 نم ههجو ىلع ىتؤي لكو - طئاغلاو لوبتلل يأ - ةجاحلل ءالخلا لخدي نقاحلاو

 , 25440 (هباب

 :اهيف يذلا عاتملاو ,ةنوكسملا ريغ تويبلاب دارملا يف راتخملا لوقلا - 4

 : «هريسفت» يف يزارلا هلاق ام ةنوكسملا ريغ تويبلاب دارملا يف راتخملا لوقلاو

 ريغ تويبلا ريسفت يف ه هولاق ام عيمج : قع ةيمجلا لوخد متتوي ةلادلإ لاقي نأ ىلوألاو»

 , 20يّلكلا ىلع لمحيف «ةيآلا تحت  ةنوكسملا

 مامإلا هلاق ام وه .ةنوكسملا ريغ تويبلا يف يذلا عاتملاب دارملا يف راتخملا لوقلاو

 . ةقباسلا ةرقفلا يف هانركذو « يبرعلا نب ركب وبأ

 وه :اهيف يذلا عاتملاو ةنوكسملا ريغ تويبلاب دارملا يف راتخملا لوقلاف اذه ىلعو

 : تانادنتو ا اتوب ت تناك ء ص ةنكمألاو تالحملا س الا ريغ توبا :لاقي نأ '

 0 را عيمج ءاهذ يذلا ا 0 0 نم هل تا امب عافتالاب

 الزج عمر طفش ينام كرا .اهيف اهوحنو ةعتمألا عضو وأ ءاهيف تيبملاك

 ريغو .«تامامحلاك اهيف لّسغ وأ .طوغت وأ لوبت نم ناسنإلا ةجاح ءاضقل وأ «ءارشلاو

 يذلا عاتملاو ةنوكسملا ريغ تويبلاب دارملل راتخملا لوقلا اذهبو . عافتنالا هوجو نم كلذ

 اهيف يذلا عاتملاو تويبلا هذه نم دارملا يف نورسفملا هلاق ام عيمج لخدي ءاهيف

 : ناذئتسالا ةيفيك 6

 1 0 1 02 خت

 اومّلَسُتو اوسناتست ىتح مكتويب ريغ ًاتويب اولخدت ال اونمآ نيذلا اهّيأ ايإ» : ىلاعت لاق

 , 3١"ة؟ص كج «يكلاملا يبرعلا نب ركب يبأل :نارقلا ماكحأو ةقتينق]

 . 73٠١ ص 77ج «يزارلا ريسفت» ("588)
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 هذهل «يبطرقلا ريسفت» يف ءاج دقو ."094*7نورككذت مكّلعل مكل ٌريخ مكلذ اهلهأ ىلع

 يه ةياغ ىلإ كتيب وه سيل تيب لوخد يف ميرحتلا ىلاعتو هناحبس هللا دم :ةيآلا

 ءاريخأتو ًاميدقت ةيآلا يف نأ سابع نبا نع يور دقو .- ناذئتسالا وهو سانعتسالا

 , "89 لوخدلل اونذأتستو يأ  اوسنأتستو اهلهأ ىلع اوملست ىتح : ىنعملاو

 هب تدرو دقو .ناذئتسالا ةيفيك نيبي ةيآلا ىنعم يف سابع نبا نع يورملا اذهو

 دنا نماع يبان 5 انريخأ» : لاق يعبر نع دواد وبأ جرخأ دقف «ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا

 اذه 0 عا : همداخل ِْكَي يبنلا لاقف : ؟جلأ :لاقف تيب يف وهو لَك ّيبنلا ىلع نذأتسا

 مالسلا :لاقف رجلا هعمسف لف مكيلع مالّسلا لك: :هل لقف نادسالا هيملعف

 اذه يفو» :ثيدحلا اذه حرش يف ءاجو .«لخدف هِي ٌيبنلا هل ذا ؟لخدأأ مكيلع

 مامإلا لاقو .©"**0مالسلا مدقي نأو ناذئتسالاو مالسلا نيب عمجي نأ ةنّسلا نأ ثيدحلا

 هب حرص امك ناذئتسالاو مالسلا نيب عمجيف ثالث نذأتسيو ملسي نأ ةنّسلاو» : يوونلا
 ميدقت وأ «ناذئتسالا مث مالسلا ميدان بحسب له هنأ يف اوفلتخاو .نآرقلا يف

 : مالسلا مدقي هنأ نوققحملا هلاقو ةنسلا هب تءاج يذلا حيحصلا ؟مالسلا مث ناذئتسالا

 , 7410( خلا 0 . لخدأأ مكيلع مالسلا» : لوقيف

 :تارم ثالث ناذئتسالا 5

 امك «ناذئتسالاو مالسلا نيب نذأتسملا عمجي نأ هتيفيك وأ ناذئتسالا ةروص نإ :انلق

 ةرقفلا يف هانيب يذلا وحنلا ىلع ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلاو «ميركلا نارقلا كلذ ىلع لد

  مكيلع مالّسلا » :نذأتسملا لوقيف «ناذئتسالا ىلع مالسلا مق نأو «ةقباسلا

 اباوج عمسي ملو هنع تكس نإو «عجر عوجرلاب رمأ نإو «لخد هل نذأ نإف ««؟لُحدأ
 رمأ نإو «لخد هل نذأ نإف .«؟لخدأأ مكيلع مالّسلا» :لوقيف «ةيناثلا ةرملل نذأتسا

 مكيلع مالّسلا» :لوقيف ةثلاثلا ةرملل ناذئتسالا داعأ ار عمسي مل نإو .عجر عوجرلاب

 .[ا/ ةيآلا :روتلا ةروس] (”585)

 .؟4١5؛ص .7١؟ج «يبطرقلا ريسفت» ةضئئف)

 . 47ص 4١ج دوبعملا نوع هحرشو دواد يبأ نئس» (5588)

 . 7١"١1ص 4١2ج ؛يوونلا حرشب ملسم حيحص» (771489)

 - 49ا/-



 ع 1 1
 . عجرو فرصنا اباوج عمسي مل نإو . عجر عوجرلاب رما نإو ,لخد هل نذا نإف ,؟لخدأأ

 يبأ ثيدح اهانركذ يتلا ةروصلا ىلع تارم ثالث نوكي ناذئتسالا نأ ىلع ليلدلاو

 نع يراخبلا هجرخأ امك هظفلو ءامهريغو ملسمو يراخبلا هاور يذلا يرعشألا ىسوم
 قتبوم قبأ ًءاج ذإ راصنألا سلاجم نم ٍسلجم يف ٌتنك» :لاق يردخلا ديعس ف

 «ٌتعجنرف يل نْذوَي ملف ثالث تاطحلا نب رمع ىلع داتا :لاقف ٌروعذم هناك يرعشألا
 اذإ : ِهِكَ هللا لوسر لاقو ل يل نذؤي ملف ًاثالث ٌتنذأتسا :تلق ؟كعنم ام :لاقف

 وبأ لاق .ةنّيب هيلع ٌنميقُتل هللاو :رمع لاقف .ٌعجريلف هل ْنْؤُي ملف اثالث مكُدحأ َنذأتسا
 ٌرغصأ الإ كعم موقي ال هللاو :بعك نب بأ لاقف كي ينلا نم هعمس ٌدحأ مكنمأ : : ىسوم
 ّيبنلا نأ ردع ترثخأو هم ثيقف «موقلا رغصأ - يردخلا ديعس وبأ يأ ٌتنكف ' موقلا

 , 52كلذ لاق هلي

 دري ىتح تيبلا يف نم هعمسي مل هن أ نظو هل نذؤي ملو ًاثالث نذأتسا اذإو - "ا

 :بهاذم هيف : يوونلا مامإلا لاق دقف هيلع

 اذه ةجحو لوألا لوقلا وه اذهو ,ناذكتسالا ديعي الو فرصني هنأ :(لوألا)

 . (عجريلف هل نذؤي ملف» :ثيدحلا اذه يف دلك هلوق بهذملا

 نأ بهذملا اذه ةجحو .ناذئتسالا ديعي : يأ .هيف ديزي هنأ :(يناثلا بهذملا)و
 .250لوخدلاب هل نذأي ملف .هعمس هنأ نظ وأ ملع نم ىلع لومحم ثيدحلا

 ؟نذأتسملا فقي نيأ 4

 ع نا

 مل موق باب ىتا اذإ لكك هللا لوسر ناك» :لاق رسب نب هللا دبع نع دواد وبأ جرخأ

 ,مكيلع ُمالَّسلا :لوقيو رسيألا وأ نميألا هنكر نم نكلو .ههجو ءاقلت نم بابلا لبقتسي
 دافتسيو : هحرش يف ءاجو «رولس ذئموي اهيلع نكت مل رودلا نأ كلذو .مكيلع مالسلا

 حرشب ملسم حيحص» يف اضيأ ءاجو 2077/ص قلكاج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصال مكاف)

 أطوم» , 86/4 ص 4١ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» , 1١-11 ص 14١ج :يوونلا

 . 456-155 ص الج يذمرتلا عماجو ,7517-7514ص 4٠ج «يناقرزلا حرشب كلام

 . 1١"١ص ء54١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصو (9541)

 :958- 



 ىلإ وأ نيميلا ىلإ فرحني امنإو «بابلا لباقم فقي ال نذأتسملا نأ ثيدحلا اذه نم

 .©59تيبلا لهأ ىلع هرصب عقي الثل لامشلا

 فقي نأ هلف ًادودرم بابلا ناك نإف» : يبطرقلا مامإلا لاق دقف ًادودسم بابلا ناك نإف

 .تيبلا يف نم ىلع هرصب عقي ال ثيح فقي نأ ىلوألاو .©"59(نذأتسيو هنم ءاش ثيح

 يتأي نأ هيلع بجي . . .» :لاق ثيح «هريسفت» يف يبطرقلا مامإلا اذه ىلإ راشأ دقو

 «هبالقنا يف الو هلابقإ يف ال تيبلا ىلع هنم علطي ال ةفص ىلع نذإلا لواحيو بابلا

 ةعاق نم هينيع الم نم :لاق هنأ  هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع نع انؤاملع ىور دقف

 ,(05312(ىسف لقق تيب

 : ناذكتسالل بابلا قد - 8

 ىلع ناك ِنْيَد يف يي ّيبنلا تيتأ» :لاق  هنع هللا يضر  رباج نع يراخبلا جرخأ

 اذه يفو .«اههرك هنأك ءانأانأ :لاقف .انأ :ٌتلف ؟اذ نم :لاقف ,بابلا ُتْقَقدف يبأ

 ٠ ديري نم هيلإ جاتحي دقف «ناذئتسالل بابلا قد ةيعورشم ىلع ليلد فيرشلا ثيدحلا
 قد ىلإ جاتحيف .تيبلا يف نم ناذئتسالل هتوص عمسي ال دق ذإ «تيبلا ىلإ لوحدلا

 ذئنيح نذأتسيف جرخي وأ بابلا نم برقيف «تيبلا يف نم ىلإ قَّدلا توص لصيل بابلا
 .هنع اليدب سيلو .ناذئتسالل هيبنتلاك وه بابلا قدف .©”75*لوخدلا ديرُم

 نذأتسيو هنم ءاش ثيح فقي نأ هلف ءادودرم بابلا ناك نإف» :«يبطرقلا ريسفت» يفو

 - ناتسي  طئاح يف ناك لكي هللا لوسر نأ يرعشألا ىسوهوبأ هاور امل بابلا قد ءاش نإو

 ٌقدف .رئبلا يف هيلجر َّدمف  رئبلا لوح لعجت يتلا ةكدلا يهو  رثبلا فق ىلع ةنيدملاب

 , 2753(ةنجلاب هرشبو هل نذأ» : لكك هللا لوسر هل لاقف ءركب وبأ بابلا

 مالسلا ,«مكيلع مالسلا لوقيو» : هلوقو 4١. ص 4١1ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (5597)

 .ثيلثتلا كَم هتداع نم ناك هنإف نيترملا ىلع راصتقالا ال ددعتلا راركتلاب دارأ «مكيلع

 .56١7ص .117ج «يبطرقلا ريسفت» (5594)

 . ١32ص .١؟ج «يبطرقلا ريسفت» ("59454)

 ."06ص .١1ج «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتفد ("596)

 .١١3ص .١؟ج «يبطرقلا ريسفت» ("5945)

 كا



 :قّدلا ةفص 4٠

 نب سنأ ىور دقف ؛كلذ يف فنعي الو عمسي ال ثيحب ًافيفخ نوكي نأ قدلا ةفصو

 ركب وبأ هركذ ءريفاظألاب ع بق لي ّنِبنلا باوبأ تناك :لاق  هنع هللا يضر كلام

 , 775559(هعماج يف بيطخلا تباث نب يلع نب دمحأ

 يغبنيف ءاهقذ نم ًالدب باوبألا يف ةيئابرهكلا سارجألا لمعتست رضاحلا تقولا يفو

 ش .ةلاط] الو هشينعت نواليو تفطلب نيارجألا هذه لامعتبا

 :نذأتسملا عم ةأرملا كولس ١-

 ًاديهمت هدوجو ىلع هيف نم هبنيل بابلا قد وأ تيب ىلإ لوخدلل صخش نذأتسا اذإ
 نذأتسملا وه نم فرعت نأ تدارأو اهدحو ةأرما تيبلا ىف ناك نإف ,لوخدلل ناذعتسالل

 نود بالا ءارو ةفقاو يهو ؟ديري امعو ؟وه نم هلأست نأ اهيلعت .هناذكتسا ىلع هبيجتل

 ىلع فرعتتل قنعلاو سأرلا ةفوشكم يهو بابلا حتفت نأ اهل زوجي الف ءهحتفت نأ
 نوكي نأ ىلع .بابلا حتفت نأ نود هلأستو بابلا ءارو فقت نأ اهيلع لب .نذأتسملا

 عمطي يذلا لوقلاب عوضخلا يناعم هيف سيل مالكو ةجهلب ديري امعو همسا نع هنم اهلاؤس
 دبلق يف يذلا عمطيف لوقلاب نعضخت الفؤط : ىلاعت لاق امك ,ضرم هبلق يف يذلا اهيف
 ايبنجأ ناك نإو .بابلا هل تحتف اهلاخو اهمعك اهمراحم نم هنأ تفرع اذإف (0050)و ضر

 : ةيلاتلا ةرقفلا يف هحضون امك بابلا هل حتفت مل

 :تيبلا يف اهدحو يهو لوخدلل يبنجألل ةأرملا نذأت ال 47

 هيلع تفرعت دقو اهتيب لوخدل ىبنجأ ءاجو ,.تيبلا ىف اهدحو ةأرملا تناك اذإو

 هلوخدبو يبنجأ هنأل ؛لوخدلاب هل نذأت نأ ةأرملا هذهل زوجي الف ءاهانحرش ىتلا ةيفيكلاب

 1 .زوجي ال مارح اذهو ءةيقحألاب ةولخلا لصحت

 .اهمع نبا ربتعي د اذهلو ,ةلجارا العلع اهحناكن هل لحي نموه ةارعلا نم ينكألاو

 . 7١3ص .7١1ج «يبطرقلا ريسفت» (”591)

 .5568271481" تارقفلا يف ةيآلا هذه ئنعم انيب دقو .[7 ةيآلا «ءبازحألا ةروس] (”5944)



 عونمم هريغك وهف ءًايبنجأ جوزلا وخأ وهو (ومحلا) ربتعي كلذكو ءاهنم ًايبنجأ اهلاخ نبا وأ
 امهف هنم ةيبنجأ يهو اهنم يبنجأ هنأل ؛تيبلا يف اهدحو يهو ةأرملا ىلع لوخدلا نم

 .تيبلا يف اهدحو يهو ةأرملا ىلع لوخدلا نم دع يبنلا رذح لقو .ةولخلا نم ناعونمم

 َتيأرأ هللا ٌلوسر اي :راصنألا نم لجر لاقف «ءاسنلا ىلع لوخّدلاو مكاّيإ» : لي لاقف

 هنأل ؛اهتخأ نم يبنجأ تخألا جوز كلذكو .©”9"7:ُثوملا :ومحلا» : لَك لاقف ؟ومحلا
 ةنآل' لوحخنلاب هل نذاث الآ وجي الف: اهتدع كح ضقناو هتضوو نلط: |ذإ اهحاقت هل لحي

 :لوخدلاب ةأرملا هل تنذأ ولو يبنجألا لخدي ال - 41

 زوجي الف .هل تنذأف لوخدلاب يبنجألا نذأتساو تيبلا يف اهدحو ةأرملا تناك اذإو

 ىلع لوخدلاو مكاّيإ» :لاق ِهكَي يبنلا نأل ؛تيبلا يف اهدحو اهنأ ملع اذإ لخدي نأ هل

 عقت لوخدلا اذهب نأل ؛ةقباسلا ةرقفلا يف فيرشلا ثيدحلا اذه انركذ دقو .«ءاسنلا

 لوزي ال يعرشلا رظحلا اذهو .يمالسإلا عرشلا يف ةروظحم يهو «ةيبنجألاب ةولخلا

 هل حيبت ال هذه اهتيصعمو ةيصعم اهنذإ نأل ؛لوخدلاب اهل اهنذإب اهعوقوب ةأرملا نذإب
 اهاضر نأل ؛اهاضرل ةميق الو ءاهب ةولخلاو اهدحو يهو اهيلع لوخدلا ةيصعم باكترا

 .روظحم وه ٠٠ لعفي نأ ريغلل حيبي الو .ًالالح مارحلا بلقي ال

 :هسفن ٌفّرعي نأ نذأتسملا ىلع 5-4

 ْنَم :لاقف يي ّيبنلا ىلع ُتنذأتسا» :لاق هللا دبع نب رباج نع ملسم مامإلا جرخأ
 .«انأ ءانأ : لي ىبنلا لاقف ءانأ :ثلقف ؟اذه

 :لاق «هيبأ نيد يف ٌهَْك يبنلا ىلإ بهذ هنأ» رباج نع (هننس» يف دواد وبأ جرخأو

 هنأك انأ انأ : هي يبنلا لاق .انأ :تلقف ؟اذه نَم :لك يبنلا لاقف .بابلا تققدف

 وأ تنأ نم :هل ليقف نذأتسا اذإ :هلبق يذلاو ثيدحلا اذه حرش يف ءاج دقو .(ههرك

 (انأ) هلوقب لصحي مل هنألو ؛هلبق يذلاو ثيدحلا اذهل انأ :لوقي نأ هل هرك ؟اذه نم

 «سأب الف نالف انأ :لاق نإو .همساب «نالف :لوقي نأ يغبني لب .ماهبإلا ليزت ةدئاف

 .6١"ص 4١١ج «يوونلا حرشب ملسم عميحصا ةضكلحلا

 هما



 .«ءىناه مأ انأ :تلاقف ءهذه نم» :ِهلكك يبنلا لاقف تنذأتسا َنيح ءىناه مأ تلاق امك
 ليجبت كلذ رهاظ يف ناك نإو ءّدب هنم نكي مل اذإ هب فّرعي امب هسفن فصي نأ سأب الو

 وأ «نالف يضاقلا انأ :لوقي وأ «نالف وبأ انأ :لوقيف هسفن ينكي نأك هسفنل ميظعتو
 .""اذكب فورعملا نالف انأ :لوقي نأ اذه يف نسحألاو .نالف خيشلا

 ؟ةميلو ىلإ وعدملا نذأتسي له 6

 الف «يعادلا لوسر عم ءاجو ةوعدلا باجأف اهوحن وأ ةميلو ىلإ صخشلا يعد اذإ

 ناك ًاطايتحا نذأتسا ول نكلو «هل هنذإ ماقم مئاق يعادلا لوسر نأل ؛ناذئتسالل هل ةجاح
 وبأ هجرخأ يذلا ثيدحلاو يراخبلا هجرخأ يذلا ثيدحلا هانلق ام ىلع لديو ءانسح

 لوسر ىلع ٌتلخد» :لاق  هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع ىور دقف يراخبلا امأ :دواد

 مهتيتأف :لاق . ىلإ مهعداف ةفصلا لهأ قحلا ةريره ابأ :لاقف حدق يف ًانبل ّدجوف لي هللا

 .""'ناولخدف مهل نذأف اونذأتساف اولبقأف مهتوعدف

 يعد اذإ» :لاق نِلَلَع هللا لوسر نأ  هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع دواد وبأ ىورو

 .«نذإ هل كلذ نإف لوسرلا عم ءاجف ماعط ىلإ مكدحأ

 نإف ؛ةمرح رادلا يف نكي مل اذإ  ملعأ هللاو - يدنع اذه» : يقهيبلا مامإلا لاقو

 ,9"2(ناذئتسالا نم دب الف ةمرح ناك

 :ناذئتسالا دعب نذأتسملا هلعفي ام 5

 اومّلستو اوسنأتست ىتح مكتويب ريغ ًاتويب اولخدت ال اونمآ نيذلا اهُيأ اي : ىلاعت لاق
 ىتح اهولخدت الف ادحأ اهيف اودجت مل نإف .نوركذت مكلعل مكل ريخ مكلذ .اهلهأ ىلع

 . 2:94 ميلع نولمعت امب هللاو ,مكل ىكزأ وه اوعجراف اوعجرا مكل ليق نإو , مكل نذؤي

 ) )0٠ص : 4١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصو ١0- , 175؛دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» ج١١4

 ص٠0 68-١ 4. ١

 ."١ص ١21ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (”001)

 ) )*1١7ص 14ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» 44-47.

 1 .[78و ؟ال ناتيآلا :رونلا ةروس] (”ا/0٠*)
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 لوخدلاب هل نذأ اذإ هناذكتسا دعب نذأتسملا نأ نيتميركلا نيتيآلا نيتاه نم مهفيو
 نذأي ملو ناك وأ .نذإلل حلصيو هيلع نذأتسي نمم ًادحأ تيبلا يف دجي مل نإف ءلخد

 كلمي نم دجوي ىتح لوخدلا هل زوجي الف ؛ًالصأ دحأ تيبلا يف نكي مل وأ .لوخدلاب

 نذإلا لوصح دنع ريغلا تيب يف لوخدلا نم عناملا نأل ؛لوخدلاب ًلعف هل نذأيو نذإلا
 ىلع عالطالا نم ًاضيأ عنملا لب .طقف تاروعلا ىلع عالطالا نم عنملا سيل لوخدلاب
 قبو . سانلا نم دحأ كلذ ىلع علطي نأ نوديري الو مهتويب يف ةداع سانلا هيفخي ام

 فرصت هنأل ؛ًاعرش عونمم هيف دحأ دوجو مدع دنع وأ هلهأ نذإ نودب تيبلا لوخد نإف

 «نذإلا ىلع نذأتسملا لوصح ريغب لوخدلا زوجي ال ناك اذإو «هنذإ نودب ريغلا كلم يف

 حيرصلا عنملا عم لوخدلا زوجي ال نأ ىلوأ باب نمف «تيبلا يف ًادحأ دجي مل اذإ وأ

 مكل ليق نإو» :ىلاعت لاق .كل نذأن ال وأ .عجرا نذأتسملل تيبلا لهأ لوقي نأب

 مكل نذؤي نأ كلذ دعب اورظتنت الو ,ىرخأ ةرم ناذئتسالا اودواعت الف ,«اوعجراف اوعجرا

 نذإلا بلط يف نيخحلمو نيمزالم بابلا ىلع اوفقت الف .عوجرلا مكنم مهبلط دعب
 دانعلا نم  رهطأو لضفأ يأ - ىكزأ وه مكل نذؤي مل نأ دعب مكعوجر نإف .لوخدلاب

 ."”””لوخدلل نذإلا بلط يف حاحلإلا نمو

 «ريثك نبا ريسفت» 7١٠١. ص . 77ج «يزارلا ريسفت» ,.7177-7178ص اج «يرشخمزلا ريسفت» (”31704)

 .”ج «يكلاملا يبرعلا نبا ريسفت» ,.١77ص .1١؟ج «يبطرقلا ريسفت» ,.١38ص "جا

 نسح قيدصل «نارقلا دصاقم يف نايبلا حتف» .175١ص 4١ج (يسولآلا ريسفت» 8٠ ١1. ص

 .540-* 44ص 53ج «ناخ

 5 لويس



 تكلاثل) تعلل

 :ديهمت 4117

 الثل هريغ تيب صخشلا لوخد زاوجل طرش ناذئتسالا نأ قباسلا ثحبملا ىف ائيب

 اضيأ ناذئتسالا طرتشي لهف «نيرخآلا عالطا نم هيلع رتستي ام وأ هتروع ىلع علطي

 ةلأسملا يف ؟هريغ تيب لوخدل طرتشي امك ءهنكسي يذلا هسفن تيب صخشلا لوخدل

 : يتأي اميف هيف لوقلا زجون ليصفتلا نم ءيش

 | :ةجوزلا ىلع ناذئتسالا 74

 لجرلا نذأتسي لهف ءامهعم ثلاث الو دحاو تيب يف امهدحو هتأرماو لجرلا ناك اذإ

 ؟ هتيب لخد املك هتجوز ىلع

 نبا مامإلا لاق .ال :لاق ؟هتأرما ىلع لجرلا نذأتسيأ :ءاطعل تلق : جيرج نبا لاق

 اهملعي نأ ىلوألاف الإو ءبوجولا مدع ىلع لومحم اذهو :باوجلا اذُه ىلع ًاقلعم ريثك

 نع يورو .اهيلع اهاري نأ بحت ال ةئيه ىلع نوكت نأ لامتحال هب اهئجافي الو هلوخدب
 ةجاح نم ءاج اذإ هللا دبع ناك :تلاق  امهنع هللا يضر  دوعسم نب هللا دبع ةأرما بنيز

 مامإلا نعو .ههركن ام ىلع انم مجهي نأ ةهارك ؛قصبو حنحنت بابلا ىلإ ىهتناف

 وأ حنحتتي نأ هل ٌبحتسا هتيب لجنرلا .لخد اذإ +لاق هنأ هللا ةمحر ليتح نب دمحأ
 قرطي نأ ىهن هنأ» كي هللا لوسر نع : حيحصلا ثيدحلا يف ءاج اذهلو «هلعن كّرحي

 لَك هللا لوسر نأ رخآلا ثيدحلا يفو .مهنوختي اليل :ةياور يفو .ًاقورط هلهأ لجرلا

 -راهنلا رخآ ينغي  ءاشع لخدن ىتح اورظتنا :لاقو ءاهرهاظب خانأف ًاراهن ةنيدملا مدق

 هتجوز ىلع جوزلا ناذئتسا نإف اذه ىلعو (©"*(ةبيغملا ٌدحتستو ةئعشلا طشتمت ىتح

 58٠-581. ص 2" ج («ريثك نبا ريسفت» ةضقفنلا
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 امم كلذ وحنو هقاصب وأ فىحنحنت وأ ,هلاعن قفخ وأ هتوص عفرب همودقب اهمالعإ ينعي

 :تيبلا هلوخد دنع هتجوز ىلع لجرلا مالس - نكاح.

 يأ  كلهأ هيف ناك نإف .هنكست يذلا كتيب امأف» : (هريسفت» يف يبطرقلا مامإلا لاق

 ملسف كتيب تلخد اذإ :ةداتق لاق .تلخد اذإ ملست كنأ الإ ءاهيلع نذإ الف - كتجوز

 ,7”"2(مهيلع تملس نم قحأ مهنإف .كلهأ ىلع

 :مألا ىلع ناذئتسالا 9

 هلأس كك يبنلا نأ راسي نب ءاطع نع - ىلاعت هللا همحر - سنأ نب كلام مامإلا ىور

 يف اهعم ينإ :لجرلا لاق .معن :لاقف ؟يمأ ىلع نذأتسأ .هللا لوسر اي :لاقف لجر

 لوسر هل لاقف .اهمداخ ينإ :لجرلا لاقف .اهيلع نذأتسا : لك هللا لوسر لاقف .تيبلا

 نذأتساف : هلك لاق ءال :لاق ؟ةنايرُع اهارت نأ ٌبحّنَأ ءاهيلع نذأتسا :ِهلك هللا
 يف اهعم نكسي يتلا همأ ىلع لجرلا ناذئتسا بوجو يف حيرص ثيدحلاف .2«"'(اهيلع

 وه همأ اهنأ عم ناذئتسالا يف ةمكحلا هجوو .امهعم ثلاث الو اهمدخي وهو .«دحاو تيب

 نوكت نأك اهيف وه اهاري نأ يه بحت الو ءاهيف اهاري نأ بحي ال ةلاح يف اهاري نأ ةفاخم

 81 وترا ةايرغ

 :تاوخألا ىلع ناذئتسالا 9 0١

 لخد اذإ اهيلع ناذئتسالا همزلي لهف ءدحاو تيب يف اهيخأ عم تخألا نكست دق

 ؟تيبلا

 ىلع اونذأتست نأ مكيلع» :لاق هنأ دوعسم نبا نع يقهيبلا مامإلاو ريرج نبا جرخأ

 .؟9١ ص 7١2ج «يبطرقلا ريسفت) (307056)

 .557”ص ء”ج «كلام مامإلا أطوم» هضهحكف]

 رك «4ج «كلام مامإلا أطوم ىلع يناقرزلا حرش هفضل

 د 86١86



 هعم نكست يهو هتخأ ىلع لجرلا نذأتسيأ» : سابع نبا لئسو .""”9(مكتاوخأو مكتاهمأ
 هل لاق ناذئتسالا مدع يف هل صخريل لئاسلا هعجار املف .معن :لاقف ؟دحاو تيب يف

 املف .اهنذأتساف : سابع نبا لاق .ال :لئاسلا لاقف ؟ةنايرع اهارت نأ بحتأ : سابع نبا

 نبا لاق معن :لاق ؟هللا عيطت نأ بحتأ :سابع نبا هل لاق هل وصخرتلا اهرلا عيار
 لحخدي نأ دارأ اذإ هتخأو همأ ىلع لجرلا نذأتسيو» : كلام لاقو .©"١(نذأتساف : سابع

 , 071امهيلع

 : مراحملا ةيقب ىلع ناذئتسالا 95

 لجرلا نذأتسي لهف ءامهوحنو ةمعلاو ةلاخلاك همراحم ضعب لجرلا عم نكسي دق

 ؟تيبلا لخد اذإ امهيلع

 نم عيمجلا نأل ؛هتخأو همأ ىلع هناذئتسا ىلع ًاسايق امهيلع نذأتسي معن :تاومتلاو
 . ىلوأ همراحم تاوذ نم هتخأو همأ ريغ ىلع هناذئتسا لب .همراحم تاوذ

 :لافطألاو ءاقرألا ناذئتسا 75917

 ل 0 ل ل دوم اولي

 حانج مهيلع الو مكيلع سيل ع تاروع ثالث ,ءاشعلا ةالص دعب نمو ةزييطلا

 ميلع هللاو ,تايآلا مكل هللا نّيبُي كلذك « 2١ ضعب ىلع مكضعب مكيلع نوفاّوط ,ٌنُهدعب

 / , 2010 ميكح

 :لافطألاو ءاقرألا ناذئتسا ةيأ ريسفت 2-264

 رئاسك ءاسنلاو لاجرلا لمشي 4اونمآ نيذلا اهيأ اي :ىلاعت هلوق يف باطخلا

 . 1١"هص .18ج «يسولآلا ريسفت» (”109)

 .؟١38ص 2" ج «ريثك نبا ريسفت» ةهرففل د

 ) )”1/1١١(يبطرقلا ريسفت» ج؟١1: ص53١9 .

 )1١5/ا”"( ةيآلا :رونلا ةروس] /0[.

 ه6 5كل



 مكيلع بتك اونما نيذلا اهيأ ايإ» : ىلاعت هلوق لثم ةغيصلا هذهب درت يتلا تاباطخلا

 عم ريكذتلا ةغيصب باطخلا يتأي امنإو . صاصتخالا ىلع ليلدلا ماق اذإ الإ « مايصلا

 ءاسنلا نإف اضيأو .ثينأتلا ىلع بلغي ريكذتلا نأل ؛ءاسنلاو لاجرلا لمشي باطخلا نأ

 اذإف ةلاحرلا نخ دقي او رخل انين كلوا نق هلاسزلا نين الاخ نشا وغلا لطف عش نت
 , 2719 ىلوأ ءاسنلا قح يف هتوبثف ,مهيلع لوخدلا دنع لاجرلا قح يف ناذئتسالا تبث

 : 0010ه مكئاميأ تكلم نيذّلا# ب دارملا ا

 ءاقرألا نم ثانإلاو روكذلا «مكناميأ تكلم نيذلا# ب دارملا نإ روهمجلا لاق

 لاجرلا امأ ةصاخ ءاسنلا مهب دارملا نأ يملسلا نمحرلادبع نعو .راغصلاو مهنم رابكلا

 مهب دارملا نأ سابع نبا نعو .راهنلاو ليللاب لاح لك ىلع نونذأتسي مهنإف ديبعلا نم

 وأ ارابك اوناك ءاوس روكذلا ديبعلا مهب دارملا :دهاجمو ورمع نبا نعو .راغصلا ءاقرألا

 رظنلا ميرحت يف غلابلا رحلا ةلزنمب غلابلا دبعلا نأل ؛ليوأتلا اذه ضعبلا ركنأو .اراغص

 :ضعبلا اذه لاق كلذلو ؟نيفلكم ريغ مه نيذلا نايبصلا ىلإ عمجي فيكف .هتالوم ىلإ

 .ءامإلاو راغصلا ديبعلا مه :# مكناميأ تكلم نيذلا# ب دارملا يف رهظألا نإ

 : # مكنم ملحلا اوغلبي مل نيذلا# ب دارملا 757

 كوي. ةولبلا دعب ارلصو ىلا قيل انانإ' أ ارتاع اروك: ةافضلا نس الز ب دارعلا)
 وهو - ملحلا نأل ؛ ملخلا عولب مدعب كاك وعد امن عولبلا ةجرد نع روصقلا نع

 نم راغصلا ءالؤه لعجب :«مكنم# :هلوقو .غولبلا لئالد ىوقأ  مونلا يف عامجلا
 .©"'ارارحأ وأ اوناك اديبع لافطألا يف ماع وه : مهضعب لاقو .رارحألا

 اوغلب نيذلاو . غولبلا يأ  ملحلا اوغلبي مل نيذلا ةفرعم ةيفيك نايب نم دب الف
 مزلتسي كلذ ةفرعمو «ناذئتسالا نأشب ةميركلا ةيآلا يف درو ام مهيلع قبطي ىتح ءملحلا

 ."917ص .5ج «نآرقلا دصاقم يف نايبلا حتف» 7١5. ص .18ج «يسولآلا ريسفت» (”91*)

 «نآرسقلا ماكحأ» ,١٠١7ص .18ج «يسولآلا ريسفت» ؛78ص ."غج «يزارلا ريسفت» (*914)

 ريسفت» ,"84ص اج .يبرعلا نبال «نارقلا ماكحأ» ,*0.*7-1 ص ء”ج .صاصجلل

 . "07707 ص . 17١ج «يبطرقلا

 25١١ 7١١. ص 18ج «يسولآلا ريسفت» (71716)

 5 نال 3



 .هيلع هب لدتسي مب وأ .غولبلا نوكي مب ةفرعم

 ؟غولبلا نوكي مب - 9317

 يسخرسلل «طوسبملا» يف ءاج ام يلي اميف ركذنو «نسلاب وأ ةمالعلاب غولبلا نوكي

 .كلذ نأشب .ىلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج ام ركذن مث «ةيفنحلا هقف يف

 دقو .ةمالعلاب نوكي دق غولبلا : يسحرسلل مامإلل «طوسبملا» يف ءاج --4

 ةدملا لقأو «لابحإلاب وأ مالتحالاب مالغلل ةبسنلابف ,ةمالعلاب غولبلا امأف .نسلاب نوكي
 لبحلاب وأ ضيحلاب ةيراجلل ةبسنلاب ةمالعلاب غولبلاو ءةنس ةرشع يتنثا نوكي نأ كلذ يف
 لوق ىلعف كلذ مدع دنعو .نينس عست اهغولب كلذ لوصح يف ةدملا لقأو «مالتحالا وأ

 مكحي - ىلاعت هللا مهمحر  يعفاشلاو  ةفينح يبأ يبحاص - دمحمو فسوي تأ

 تغلب اذإ  ىلاعت هللا همحر - ةفينح يبأ دنعو .ةنس ةرشع سمخ اغلب اذإ امهغولبب

 يبأ نع نيتياورلا ىدحإ يف ةنس ةرشع نامث مالغلا غلب اذإو .ةنس ةرشع عبس ةيراجلا

 . 2"محصألا وهو ةنس ةرشع عست غلب اذإ :ىرخألا ةياورلا يفو .ةفينح

 دحأب لصحي غولبلاو :هتصالخ ام يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاجو 2 64

 يف ةأرملا لبُق وأ ءلجرلا ركذ نم ينملا جورخ وهو مالتحالا :(اهدحأ) :ةثالث بابسأ
 رمأ هنأل ؛لبقلا لوح نشخلا رعشلا تابنإ :(يناثلا) .هيف فالخ ال اذهو مانم وأ ةظقب

 بتكي ناك - هنع هللا يضر  رمع نأبو مالتحالاك هيلع املع ناكف ًابلاغ غولبلا مزالي

 غولب :(ثلاثلا)و . يساوملا هيلع ترج نمم الإ ةيزجلا اوذخأي ال نأ ميلاقألا ءارمأ ىلإ

 ةرشع عبرأ نبا انأو كلي ّيبنلا ىلع تضرع» :لاق رمع نبا ىور امل ةنس ةرشع سمخ

 . «ةلتاقملا يف ينزاجأف ةرشع سمخ نبا انأو هيلع تضرعو .لاتقلا يف ينزجي ملف ٌةنس
 لاجرلا نيب ام لصف اذه» :لاقف ثيدحلا اذهب زيزعلا دبع نب رمع تثدحف : عفان لاق

 :نيتمالعب ىثنألا ديزتو .ىثنألاو ركذلا قح ىف ثالثلا تامالعلا هذهو .(«ناملغلاو

 8010 ني وول وتس ةمالع: هيفا سوو: مل نك .٠ لمحلاو نفيسلا

 .184ص قج ء يسخرسلل «طوسبملا» (”1/15)

 . 49/1/-476 ص .8ج .يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» 1/1

 -ممدهة 



 : 1”0لافطألاو ءاقرألا ناذئتسا تاقوأ _

 ءاسنلاو لاجرلا ىلع لوخدلا اودارأ اذإ غولبلا ّدح اولصي مل نيذلا راغصلاو ءاقرألا

 ةروكذملا يه تاقوألا هذهو ءاهريغ نود تاقوأ ةثالث يف نونذأتسي مهنإف ءمهتويب يف

 : يهو ةميركلا ةيآلا ىف

 سبلو , مونلا بايث حرطو . عجاضملا نم مايقلا تقو هنأل ؛رجفلا ةالص لبق : (ًالوأ)

 . ةظقيلا بايث

 دادتشالو «ةلئاقلل بايثلا عضو تقو اهنأل ؛-رهظلا تقو يأ - ةريهظلا : (ًايناث)
 .رحلا

 بايثب فاحتلالاو ةظقيلا بايث نم درجتلا تقو هنأل ؛ءاشعلا ةالص دعب :(ًاكلاث)

 لتخي سانلا نأل ؛(ةروع) تاقوألا هذه يف لاوحألا هذه نم ةدحاو لك يمسو . مونلا

 مهيلع حانج الف تاقوألا هذه ادع اميف امأ . للخلا ينعت ةروعلاو ءاهيف مهظفحتو مهرتست

 مكيلع نوفاوط نهدعب حانج مهيلع الو مكيلع سيل# : ىلاعت هلوقل ناذئتسالا مدع يف

 . "94 ضعب ىلع مكضعب

 :بلاغلا جرخم جرخ ناذئتسالا تاقوأ ركذ ١-2

 نم ىلع تاقوألا هذه ريغ يف يأ (نهدعب) ناذكتسالا مدع يف حانجلا يفن نأ الإ

 هنإف .همومع ىلع سيل «مكنم ملحلا اوغلبي مل نيذّلاو مكناميأ تكلم نيذلاإ نم ركذ
 نم نيقهارملاو كيلامملا عالطا نوهركي لاح ىلع تيبلا لهأ نوك نظ وأ ققحت ىتم
 يفف .تالاحلا نم كلذ ريغو هتجوزل هترشاعم وأ مهدحأ ةروع فاشكناك اهيلع رارحألا

 ىدحإ يف كلذ ناك ءاوس .ناذئتسا نودب مهيلع لوخدلا يغبني ال تالاحلا هذه

 حانجلا يفنو .ةثالثلا تاقوألا هذه يف ناذئتسالاب رمألاو .اهريغ يف وأ ثالثلا تاررعلا

 ةثالثلا تاقوألا هذه يف تيبلا لهأ ةلاح يف ةبلاغلا ةداعلا ىلع ءانب وه امنإ اهدعب

 يف هيضتقي ال لاح ىلع مهنوكو .ناذئتسالا يضتقي لاح ىلع مهنوك يهو .ةروكذملا

 .7-7١7117ص 18ج «يسولآلا ريسفت» .707ص ءا”ج «يرشخمزلا ريسفت» (71714)

 .[0/ ةيآلا نم :رونلا ةروس] (”ال19)
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 روكذلا ديبعلا مه « مكناميأ تكلم نيذلا# ب دارملا نإ انلق اذإ هلك اذهو .©""')اهريغ

 ءءامإلاو راغصلا ديبعلا مه مهب دارملا نإ :انلق اذإ امأ ,راغصلاو رابكلا مهنأ وأ ,رابكلا

 .تاقوألا لك ىف نونذأتسي ءاسنلاو رابكلا لاجرلا نأ ىنعي اذه نإف

 : ملحلا لافطألا غلب اذإ - 98

 مهيلع بجو . غولبلا ّدح اولصو يأ  ملحلا ًاثانإ وأ اوناك ًاروكذ لافطألا غلب اذإو

 اذإو» : ىلاعت لاق ,مهلبق اوغلب نيذلا ىلع كلذ بجو امك .تاقوألا لك يف اونذأتسي نأ

 . "04 . . .مهلبق نم نيذلا نذأتسا امك اونذأتسيلف ملحلا مكنم لافطألا غلب

 ."4١ص .14ج (يسولآلا ريسفت» ("1770)

 .[09 ةيآلا :رونلا ةروس] (*/11)

 ١١هم-



 تبادل تادّوتك

 عبارلا باتكلا

 ةحابإلاو رظحلا

 - ١855 - ةحابإلاو رظحلا لئاسم ثحب يف ةيفنحلا كلسم عابتا - 1856  ديهمت 164 - 

 .باوبأ ةعست ىلإ باتكلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم 1851 - ةحابإلاو رظحلا ىنعم

 لوألا بابلا

 ةيكذتلاو ديصلا

 نيلصف ىلإ بابلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم - 14859  ديهمت -64

 هلئاسوو ديصلا :لوألا لصفلا

 :نيثحبم ىلإ لصفلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت 2

 هتيعو رشم نايبو ديصلا فيرعت :لوألا ثحبملا

 حرش -141/#  يعرشلا حالطصالا يف ديصلا 14877  ةغللا يف ديصلا ١.2

 ةأرملا - 1١475 - ؟ًاروظحم ديصلا نوكي ىتم - 141/8 - ديصلا ةيعورشم - 1414 - فيرعتلا
 . هماكحأ يفو ديصلا ةحابإ يف لجرلاك

 ديصلا لئاسو : يناثلا ثحبملا

 2 حراوجلا : ًالوأ - 187 - ديصلا لئاسوب دوصقملا - 017
 نم لكألا حراجلا كرت ربتعا اذامل - 1881 - طورش ةثالث حراجلا ملعت يف ربتعي - 188 -

 0 سوقلا : : ًايناث ١88 مّلعملا| يزابلا يف طرتشي ام-ام87- ؟ًامّلعم هنوك يف ًاطرش

 ريغب يأ قدنبلا وأ رجحلاب دايطصالا :ًاعبار - 1886 - ضارعملاب دايطصالا :ًائلاث 1 ى84 -

 - ةكبشلاب دايطصالا - 1841/  ددحملا ريغب دايطصالا زاجأ نم ةجح - ١885  ددحملا

 أر ىلع ديصلل ةلآ نوكت نأ حلصت ةيقدنبلا - 1889 - ةيقدنبلاب دايطصالا زوجي له -4

 -هأآا



 ؟ًاروظحم مسلاب كمسلا دايطصا نوكي ىتم - ١847  كمسلا دايطصا

 ةيكذتلا :ىناثلا لصفلا

 :نيثحبم ىلإ لصفلا ميسقت :ثحبلا جهنم - 18944  ديهمت

 ةيرايتخالا ةيكذتلا :لوألا ثحبملا

 ةيكذتلا لحم 1891 - حالطصالا يف اهفيرعت - ١8945 - ةغللا يف ةيكذتلا فيرعت - 6

 ةلبقلا لابقتسا - ١4٠0٠ هاوس ام حبذيو ريعبلا رحني - 1849 - ةيكذتلا هب ققحتت ام - 18448 -

 - #١940 - سأرلا عطقب حبذلا - ١907 - افقلا نم حبذلا - ١190١  اهيف عارسإلاو ةيكذتلا يف

 - ١9٠05  ةيكذتلا ةلا - ١908 - ةفينح ىبأ لوق ىلع درلا - ١49084  همأ ةاكذ نينجلا ةاكذ

 - ١904 - بهذ ةلآب حبذلا - ١408 - حبذلا دنع هركي ام - 14037  ةيكذتلا ةلآ يف بحتسملا

 حبذ دنع ةدحاولا ةيمستلا - ١911١ - حبذلا راركتب ةيمستلا راركت ١91١ - ةيكذتلا دنع ةيمستلا

 1١91١4 - يكذملا طورش ١91  ؟رحبلا ناويح ىكذي له 1١91١7 - امي قارب خرم كا

 - ةأرملا ةيكذت ىف ءاهقفلا لاوقأ - 1915 - ةأرملا ةيكذت زوجت - ١416 - ةراهطلا هيف طرتشت ال

 ةيكذتلا حصت لهو ةيئابرهكلا تالآلاب ةيكذتلا - ١414 - ةيباتكلا ةأرملا ةيكذت زوجت - 57

 هذهب حبذلا يف يكذملا طورش ظحالت فيك - ١47١ - لاؤسلا باوج 1919 - ؟تاللآلا هذهب

 .هحبذ لبق ناويحلا ريدخت - ١477  ةيمستلا طرش ١4371١ - ةيئابرهكلا تالآلا

 ةيرارطضالا ةيكذتلا : يناثلا ثحبملا

 ١1937 - ةيكذتلاب دوصقملا الاضطرارية  ١474 ةيرارطضالا ةيكذتلا تالاح -:١9760 

 ديصلا ةلاح يف ةيرارطضالا ةيكذتلا :لوألا بلطملا

 :ًايناث - ١978  ةيكذتلل ًلهأ دئاصلا نوكي نأ : ًالوأ - 19737 - ةيكذتلا هذه طورش 57-١

 :ًاعبار 1970  مرحلا ديص نم ديصلا نوكي ال نأ :ًاعلاث ١979  ًامرحم دئاصلا نوكي ال نأ

 - ديصلا ىلع حراجلا دئاصلا لسري نأ : : ايضاخت "١95 ديصلا ةادأ لامعتسا دنع ةيمستلا

 نأ :ًاعباس 14 - دايطصالا ىلع ًامّلعم  هريغ وأ ًابلك  حراجلا نوكي نأ : ًاسداس 7

 : اعسات _ ١96 ديصلا هوحنو بلكلا حرجي نأ : انماث #١9  ديصلا نم بلكلا لكأي ال

 - /١981 - دئاصلا نيع نع ديصلا بيغي ال نأ :ًارشاع 1975  ديص ىلإ ديصلا ةادأ هجوي نأ
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 ةلآ نوكت نأ :رشع يداحلا طرشلا - ١488  دئاصلا نع باغ يذلا ديصلا لحل طرتشي ام

 : ايس ققانضلا هكردأ !ذ1ديصلا حبذ - 194٠ - هريغب ديصلا بلك طالتخا 1978  ةربتعم ديصلا

 دانلا وأ يّدرتملا ناويحلل ةيرارطضالا ةيكذتلا : ىناثلا بلطملا

 زاوجب نولئاقلا - ١457  دانلا ناويحلا ةيكذت ةيفيك - ١4147 - يدرتملا ةيكذت ةيفيك 0١

 .دانلاو يدرتملا ناويحلل ةيكذتلا هذه زاوجب نيلئاقلا ةجح - ١984  ةيرارطضالا ةيكذتلا هذُه

 يناثلا بابلا

 ةبرشألاو ةمعطألا

 :لوصف ةعبرأ ىلإ بابلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت 65

 ةمعطألا :لوألا لصفلا

 - تاناويحلل ةبسنلاب ةحابإلاو رظحلا لوصأ وأ دعاوق - 14417 - ةمعطألا فيرعت -5

 - ةيوبنلا ةنسلا : يناثلا لصألا ١1949  ميركلا نآرقلا صوصن :لوألا لصألا “4

 ىلإ عوجرلا :ثلاثلا لصألا - ١48١ - ناويحلا ميرحت يف ةيوبنلا ةنسلا تالالد نم

 فيرعت ١987  باحصتسالا : عبارلا لصألا - ١487  هتثبختسا وأ برعلا هتباطتسا ام

 ريغل ّلهأ امو» ب دارملا (ج)- ١965  مدلا -) «ةتيملا )0 : ةدئاملا ةروس ةيا يف تامرحملا

 لبق هتاكذ تكردأ ام ١988 - بصنلا ىلع حبذ امو (ه)  ةقنخنملا (د) - ١468  #هب هللا

 امو هنم مرحي ام :ّربلا ناويح ١961  ةيكذتلا لبق ةربتعملا ةايحلا - 148 - هلكأ َّلح هتوم

  رحبلا ناويح 1489  ٌربلا ناويح نم لحي ام - 1488 - ْربلا ناويح نم مرحي ام «ءلحي

 ةلالجلا بوكر ١457  ةلالجلا مكح ١4717 ةلالجلا - ١451 - رحبلاو ّربلا ناويح

 ةأرملا نبل - 1955 - هنبل مرح همحل مرح ام - ١458  ةلالجلا بوكر ةهارك لاوز - 1954 -

 موحللا - 1959  ماعطلا نم راثكإلاو مسلا لكأ - ١1958 - باتكلا لهأ ماعط - 14517  لالح

 - ةيمالسإلا ريغ دالبلا نم دروتسملا نبجلا 1917١ ةيمالسإلا ريغ داليلا نم ةدروتسملا

 .ةأرملل ةبسنلاب ةمعطألا ماكحأ 0١-

 اهب قحلي امو ةبرشألا :يناثلا لصفلا

 :ثحابم ةثالث ىلإ لصفلا ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت

 هاد



 - يعرشلا حالطصالا يف رمخلا فيرعت ١918  ةغللا يف رمخلا فيرعت 2-864

 مامإلا لوق /1917  - يعرشلا حالطصالا يف هفيرعتو رمخلا ةقيقح يف ةيميت نبا لوق 7

 نعل - 1187 - ؟ةسجن رمخلا له ١981 - ةمرحم رمخلا ١948٠١ - ةلبانحلا دنع يعرشلا

 تاركسملا - 1١985 - مارح هليلقف هليلقف ف هريثك ركسأ ام- ١9817  اهبرش ىلع نيعي نمو رمخلا براش

 .رمخ ةثيدحلا

 - مارح تاردخملا - 14417  عاونأ تاردخملا - ١1985  تاردخملا فيرعت -6

 خيش لوق :ًايناث - 1988 - ةيفنحلا هقف نم :ًالوأ :تاردخملا ميرحت يف ءاهقفلا لاوقأ -
 - يمتيهلا رجح نبا لوق - ١194١ - يبهذلا مامإلا لوق :اثلاث - 1494٠  ةيميت نبا مالسإلا

 تاقلا - 1487 - (لئاوسلا) تابورشملا نم نكت مل نإو تاركسملاب ةقحلم تاردخملا 5

 .همكحو

 غبتلا :ثلاثلا ثحبملا

 - ١995 - غبتلا يأ ناخدلا برش مكح يف ءاهقفلا فالتخا ١996  هفيرعت 14

 - هتهاركب نولئاقلا :ًاثلاث - ١99/4 - هتحابإب نولئاقلا :ًايناث - ١4917  هميرحتب نولئاقلا :ًالوأ
 هررض تبث اذإ هميرحتب نولئاقلا :ًاسماخ 7٠٠١  ناخدلا برش يف لهس يبأ لوق 8

 - نيدباع نبا لوقل ةبسنلاب :ًالوأ - 7٠١7  ناخدلا برش مكح ىف لاوقألا ةشقانم - - 7٠١1

 ةبسنلاب :اثلاث 7٠١ 4  هبرش ميرحتب لوقلا نيدباع نبا هيلع قلع امل ةبسنلاب :ًايناث 7٠٠١8
 لوقلا 7٠١5  ناخدلا برش ةحابإب نيلئاقلا ةجح ىلع درلا :ًاعبار - ١٠7ه  ىسلبانلا لوقل
 اهمزليو ناخدلا برش نم هتجوز عنمي نأ لجرلل 73٠١17  ناخدلا برش مكح يف حجارلا

 .ةأرملل سأيلا نس يف لجعي نيخدتلا - 7٠١8 - هتعاط

 هاركإلاو شطعلاو عوجلا ةرورضل ةبرشألاو ةمعطألا تاروظحم نم حابي ام :ثلاثلا لصفلا

 فييكت 7٠١١1١ - ةرورضلا مكح 7٠٠٠١  حالطصالاو ةغللا يف ةرورضلا فيرعت 4

 نم لصفلا اذه عوضوم 7١١7  ةرورضلا تالاح بابسأ - 7٠١١7  ةرورضلل روظحملا ةحابإ

 رطضملا لكأ - 3٠١١8  ةمعطألا تاروظحم لوانت ىلإ رارطضالا - 7١١84 - ةرورضلا تالاح
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 اهردقب ردقت تارورضلا - 3١17 - ريغلا ماعط نم ال ةتيملا نم لكألا - 7٠١١5 - تيم ناسنإ محل

 ةرورض - 3٠٠7١ - تاروظحملا نم دوزتلا - 730٠١9 - شطع ةرورضل رمخلا برش - 5148 -

 ذخألا بوجو ليلعت 7١77 - ؟روظحملا لوانت رطضملا ىلع بجي له 7١7١ - هاركإلا

 ةأرملا - 3١74  ؟هسفن لتق ملسملا ىلع مرحي اذامل - ٠١7  رطضملا قح يف ةصخرلاب

 اهل حيبي ال برشلاو لكألا ىلإ ةأرملا رارطضا 7١76  اهمكحو ةرورضلا ةلاح يف لجرلاك

 ور

 امهب قلعتي امو برشلاو لكألا ةينآ : عبارلا لصفلا

 نيملسملا ريغ ةينأ - ٠١78 - برشلاو لكألا ةينأ ىف طرتشي ام - 7١717 - ديهمت 5

 - 7١0  باتكلا لهأ ةينآ لسغب رمأت ةنسلا - 7١784 - باتكلا لهأ ةينا لسغب رمأت ةنسلا -

 ىلع لكألا م١٠١7 - ةسينكلا يف لكألا - 7١١  باتكلا لهأ ةينآ لامعتسا يف حجارلا

 - ةفحصلا ىلعأ نم لكألا ةهارك 7٠١  ماعطلا ةينا نم لكألا ةيفيك 5١7  ةدئاملا

 لكألا ليلق نمؤملا - 5*3١  ةجاحلا نم رثكأ لكألا هركي 7١8  ماعطلا مذ هركي -*4

 مارح عبشلا نم رثكأ لكألا :ةيفنحلا دنع 7٠١8 - ةنمؤملاو نمؤملا لكأ ةلق ليلعت - #3٠

 عطق - 3١4١  امئاق لكألا - ٠٠4٠  ائكتم لكألاو .ماعطلا يف خفنلا - 7١9  ةجاحلل الإ

 - ٠5١44  هدعبو لكألا لبق نيديلا لسغ 7١ 47  نيعمتجملا لكأ - ٠١47  نيكسلاب محللا

 - برشلا يف هركي ام - 7٠١45  لكألا نم غارفلا دعب هللا دمح 4١٠ه  لكألا دنع ةيمستلا

  رذعل وأ ةجاحل الإ ًامئاق برشلا هركي - 5١48  ءانإلا يف خفنلاو سفنتلا هركي - 1

 ماكحأ يف لجرلاك ةأرملا - ٠١6٠  برشلاو لكألاب قلعتي اميف سانلا هثدحأ ام مكح 4

 .امهب قلعتي امو برشلاو لكألا

 ثلاثلا بابلا

 جالعلاو يوادتلا

 :لوصف ةعبرأ ىلإ بابلا ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت ١

 يوادتلاو ةيمحلا ةيعورشم :لوألا لصفلا

 حيرصت - 7٠١84  ةيمحلا يف ثيداحأ 7١87 - ةعورشم ضارمألا نم ةيمحلا 93

 ضعب لوانت نم عانتمالا : ًالوأ :ةعورشملا ةيمحلا عاونأ ٠66 - ةيمحلا ةيعورشمب ءاهقفلا

 نع ءامذجلا لزع ٠ها/- ىحصلا رجحلا : ةيمحلا نم ىناثلا عونلا - ؟١57ه5  تاحابملا

 -١6ه6-



 ثلاثلا عونلا - ٠١58 - حيحصلل ضيرملا ةطلاخم عنم يف ةيميت نبا ىوتف ١١68  ءاحصألا
 - ؟ةيمحلا ةيعورشم ضراعت لهو (ةريط الو ىودع ال) 7٠١5١ - ةنيدملا لزع - ةيمحلا نم

 ةيعورشم 7١584  ىناثلا ىنعملا 7١517 لوألا ىنعملا - 7057 - ىودع ال : ىنعم 0١
 ةحابإ ىلع ةئسلا ةلالد :ًايناث 5053  يوادتلا ةيعورشم ىلع لوألا ليلدلا 7١5 - يوادتلا
 بوجو ةلأسم يف حجارلا لوقلا - 3١58 - ضيرملا ىلع بجاو يوادتلا له 7١51 - يوادتلا
 هركي 7١1١  ؟كلذ اهل زوجي له .ةمعطألاو ةيودألاب اهسفن نّمست ةأرملا - 7١59 - يوادتلا
 لوانتب هنزو للقي لجرلا - 7١177 - ةأرملل نزولا ليلقتل يوادتلا - 307١ - هسفن نيمست لجرلل
 ةنسلا نم هب لدتسي ام 7١17/4  لجرلا دنع عامجلا ةوهش فاعضإل يوادتلا 7١77  ةيودألا
 - 7١١/5 - لجرلل عامجلا ةوهش ةيوقتل يوادتلا 5  عامجلا ةوهش فاعضإل ةيوبنلا

 .ةأرملل عامجلا ةوهش ةيوقتل يوادتلا - 1١7لا/  ةأرملل عامجلا ةوهش فاعضإل يوادتلا

 ةيودألا :يناثلا لصفلا

 : نيثحبم ىلإ لصفلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت -6

 ةيداملا ةيودألا :لوألا ثحبملا

 - ةيودألا هذه نم ةيوبنلا ةنسلا يف درو ام 75١8٠  ةيداملا ةيودألاب ددصقملا 264

 كلذ ةحابإ يف ءاهقفلا فالتخا :تامرحملاب يوادتلا - 7١87  ةحابملا ةيداملا ةيودألا 0
 - 7١86  لوقلا اذه ةجح 7١884  تامرحملاب يوادتلا نم عنملا :لوألا لوقلا - - 3١87

 بهذم :الوأ :ليصفتلا :ثلاثلا لوقلا - 75١85 - تامرحملاب يوادتلا زاوج :يناثلا لوقلا

 بهذلا لامعتسا - 7٠١889 - راتخملا لوقلا - 73٠848 - ةيفنحلا بهذم : ايناث 5١410 - ةيعفاشلا

 .ءافشلا ليجعتل ةمرحملا ءايشألا لامعتسا 7١9٠ - جالعلل ريرحلاو

 ىقرلا :ىناثلا ثحبملا

  -0١اهفيرعت -  - 7١97اهتيعورشم ليلد -  7١98نكت مل ام ىقرلاب سأب ال شركاً 
  -4ةيقرلاب يوادتلا زاوج طورش -  - 5١98ىلاعت هللا ىلإ ءاجتلاو ءاعد ةيقرلا - 7١95 -

 ىقرلا ضعب المأثورة   - 7١917لجرلا يقرت ةأرملا -  - 7١48.ةلمنلا ةيقرو ءافشلا ةيباحصلا

 جالعلل ضاهجإلا :ثلاثلا لصفلا

 حابي له - 7١١١  رظحلا ضاهجإلا يف لصألا - 73٠٠١ - ضاهجإلا فيرعت 68

 -ةاكد



 بهذم ةصالخ 71١١  ةيفنحلا دنع : الوأ - 5١١ ؟ - لمحلا تارتف نم ةرتف يف ضاهجإلا

 :اعبار - 3٠١5  ةيعفاشلا بهذم :اثلاث - ©75١١  ةيكلاملا بهذم :ايناث - 7١١ 4  ةيفنحلا

 ةأرملا ضاهجإ يف حجارلا لوقلا - 5١١8 ةيرهاظلا بهذم :ًاسماخ - /7١١1 ةلبانحلا بهذم

 ةيفنحلا لوق اهنم ؛ءاهقفلل لاوقأف حورلا خفن دعب امأ - 75١١9 - حورلا خفن لبق زوجي هنأ جالعلل

 : ةيفنحلا لاوقأ نم 7١١7  ةيعفاشلا لاوقأ نم - 7١١١ - ًاضيأ ةيفنحلا لاوقأ نم - 7١١١

 يلبنحلا يقرخلا مامإلا لوق - 75١١  لوقلا اذه نم دافتسي امو نامزلا داسفل طاقسإلا زوجي

 دعب نينجلا طاقسإ زاوج حجارلا - 7١١  رهزألا عماجلا خيشل ىوتف 5١١4”   هنم دافتسي امو

 . مألا ةايح ذاقنإل ديحولا ليبسلا طاقسإلا اذه نيعت اذإ ةرورضلل هيف حورلا خفن

 رضاحلا تقولا يف جالعلاو يوادتلا : عبارلا لصفلا

 ليدب دجوي مل اذإ : ًالوأ - 7١18 - روظحم ءيشب جوزمملا ءاودلا - 7١1117 ديهمت 5
 كلهتسا دقو «ةرورضلا دح ىلإ ةجاحلا لصت مل وأ «ليدبلا دجو اذإ :ايناث - 7١١9  هنع

 يف تكلهتسا اذإ تاساجنلا وأ تامرحملا يف ءاهقفلا لاوقأ - 5١٠١  حابملا ءاودلا يف مرحملا

 لوق - 7١77 - ةيميت نبا لوق - 3١77 - مزح نبا لوق - 7١17١ - يناساكلا لوق :تاحابملا

 - رمخلاك روظحملا هيف كلهتسا اذإ ءاودلا ةحابإ ءاهقفلا لاوقأ نم دافتسي 7١74 - يوونلا
 عيب - 7١1717 مدلا لقنب يوادتلا - 5١7 - حابملا ءاودلا يف مرحملا كلهتسي مل اذإ 6

 زوجي له مدلاب عربتملا دجوي مل اذإ - 3١79 - مدلاب عربتلا - 3١78 - هب يوادتلل مدلا ءارشو

 ءارجإل ردخملا لامعتسا - 7١11 - مدلا فرصم يف ىرتشملا مدلا ظفح - 7١0  ؟هؤارش

 ةصخرلا 7١ - ضيرملا مسج نم يذؤملا وضعلا عطق - 7١7  ةيحارجلا تايلمعلا

 ةجلاعم ىف تيملا ءاضعأ لامعتسا - 7١74 - ضيرملا نذإ نود تايلمعلا ءارجإ يف بيبطلل

 تيملا ءاضعأ لامعتسا يف له 7١17  همارتحاو تيملا ةمرح يعارت ةعيرشلا 7١0  يحلا

 زاوج ىلع ءاهقفلا لاوقأب ةلالدلا هجو 7١8  ءاهقفلا لاوقأ ركذ  ؟تيملل ةناهإ يحلل

 - 7١8 - تيم ًاناسنإ لكأي نأ رطضملل زوجي - 7١88 - يحلل تيملا ءاضعأ لامعتسا

 ضارتعا 7١41١  هعفدو ضارتعا - 7١5٠  ىحلل تيملا ءاضعأ لامعتسا زوجي :ةصالخلا

 ءاضعأب عافتنالا - 5١47 - هئاضعأ لامعتسا يف هنو لق تيعلا نذإ ذخأ - 7١47  هعفدو رخآ

 اذه يف ةيناثلا ةلاحلا - 4١7ه  عافتنالا اذه يف ىلوألا ةلاحلا - 7١54  يحلا ضيرملل يحلا

 ناسنإلا مسج نم ءيش عطق - 7١8417 - ةيناثلا ةلاحلا يف عافتنالا زوجي - 7١45  عافتنالا

 امو ؛ةرورضلل اهلكأيل همسج نم ةعطق ناسنإلا عطق يف يزاريشلا لوق - 7١48 - هسفن ةجلاعمل
 .لوقلا اذه نم دافتسي

 -مةهاال-د



 عبارلا بابلا

 :_ مالكلاو سمللاو رظنلا

 لاجرلاو ءاسنلا نيب

 :لوصف ةسمخ ىلإ بابلا ميسقت :ثحبلا جهنم - 73١6٠  ديهمت 48

 ةأرملاو لجرلا نيب سمللاو رظنلا :لوألا لصفلا

 ةروع 7١6 4  ةروعلا دودح 7١87  ةروعلا فيرعت - 7١67 - ةروعلا يف ديهمت 0١

 لصفلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم 7١65  ةروعب سيل ام ةيؤر - 5١668 - ةيؤرلا ةروعو ةالصلا

 :ثاحبأ ةعبرأ ىلإ

 هتحوزو لجرلا نيب سمللاو رظنلا :لوألا ثحبملا

 اهيلإ هوعدب ام اهجوزل ةأرملا يدبت - 5١64 - ًأسملو ًارظن هتجوز نم لجرلل لحي ام 617
 . جرفلا ىلإ رظنلا 7  اهجوز نم ةجوزلل لحي ام 8 28

 همراحم تاوذو لجرلا نيب سمللاو رظنلا : يناثلا ثحبملا

 دنع :ًالوأ :همراحم تاوذ نم لجرلل لحي ام - 717  مراحملا تاوذب دوصقملا 0١
 بهذم  ؟”56١  ةيكلاملا بهذم :اثلاث 75١١514 - ةيعفاشلا بهذم :ايناث “7١57  ةلبانحلا

 يف ةحابإلاو رظحلا ىدم - 7١58 - حجارلا لوقلا 7١517  ةيفنحلا ةلدأ - 5١55 - ةيفنحلا

 - ةيفنحلا دنع :ًاثلاث 7170  ةيكلاملا دنع :ًايناث - 5158  ةلبانحلا دنع :ًالوأ :سمللا
 - ؟1١7/“ - هتنبا ركب يبأ ليبقت 7١1/7  اهنع هللا ىضر ةمطاف هتنبا لك ىبنلا ليبقت ١

 2 ةيفنحتلا يهدم اناث زال -ةيفلانلا تعدم الو نيهللاو رظنلا زاوجل طظرتشي ام
 ىلع رظحي ام 7١1/7  ةلبانحلا بهذم :ًاعبار 7١175  ةيعفاشلا بهذم :ًاثلاث -

 - 7١18٠  ةيعفاشلا دنع :ًايناث 711/8  ةيكلاملا دنع :ًالوأ 7١1/8 - همراحم تاوذ نم لجرلا
 - بايثلا ءارو نم ءاضعألا سم - 7١47  ةيفنحلا دنع :ًاعبار - 5١481  ةلبانحلا دنع :ًاثلاث

 ةيكلاملا لوق - 5١146  ةيعفاشلا لوق - 7١84 - انركذ اميف هلثم لجرلا مراحم نم ةأرملا - ؟1817*

 بسنلا نم مراحملا :ًالوأ - 75١184 - ؟ةأرملا مراحم مه نم 7141  ةلبانحلا لوق - 5185 -
 - 7١91 - بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي - 3١14٠  عاضرلا ببسب مراحملا - - 5١18

 لوق - 5١937 - ةيكلاملا لوق - 75١437 - بسنلا نم اهمراحم لثم عاضرلا نم ةأرملا مراحم

 ةرهاصملا ببسب مراحملا - 7١195  ةلبانحلا لوق - 7١98 - ةيفنحلا لوق - 7١1984 - ةيعفاشلا

 -١8اه6-



 ةيفنحلا لاوقأ نم  ؟44١ - عاضرلاب وأ بسنلاب اهمراحم لثم ةرهاصملاب ةأرملا مراحم - 71917 -

 . ةلبانحلا لاوقأ نم - 77١0١  ةيعفاشلا لاوقأ نم - 7٠١ - ةيكلاملا لاوقأ نم - 7١94

 اهمراحمب نيقحلملا نيبو ةأرملا نيب سمللاو رظنلا :ثلاثلا ثحبملا

 .بلاطم ةثالث ىلإ ثحبملا ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت 7

 نهئاميأ تكلم ام :لوألا بلطملا

 نيرسفملا لاوقأ ١٠١٠ - «نهناميأ تكلم ام وأ» ب دوصقملا - 717١ 5  ديهمت 2 33*

 : ًايناث 58 - يربطلا ريسفت رصتخم نم : ًالوأ « نهناميأ تكلم اموأ# : ىلاعت هلوق ىنعم يف

 ريثك نبأ ريسفت نم :اهعاؤد "7708 يزارلا ريسفت نم : : اعلاث - 3١7 يرشخمزلا ريسفت نم

 ؛ًاعباس:- 1112 ىقستلا نين نه اساس ال يبطرقلا ريسفت نم :ًاسماخ - 77١9

 نايبلا حتف ريسفت نم :ًاعسات 771 - يسولآلا ريسفت نم :ًانماث 5١7 صاصجلا ريسفت نم

 لالظ يف ريبشت نع :رشع دحأ 51716 - يبرعلا نبال نآرقلا ماكحأ نم :ًارشاع - 73714

  ةلبانحلا لوق : الوأ #«نهناميأ تكلم امو م نلاعت هلوق' يف ءاهقفلا لاوقأ - 737116 - نارقلا

 0 :ًاعبار - 7519 ةيفنحلا لوق :ًالاث - 5١١4 ةيعفاشلا لوق : : ايناث 37

 ام وأ» ىنعم يف ءاهقفلاو نيرسفملا لاوقأ ةصالخ - 7771١ - ةيديزلا لوق :ًاسماخ

 - 7774 - لوألا ليلدلا :لوألا لوقلا ةلدأ - 7777  نيلوقلا ةلدأ 9 «نهناميأ تكلم

 - يناثلا لوقلا ةلدأ - 3777 - عبارلا ليلدلا - 73575  ثلاثلا ليلدلا 77176 - يناثلا ليلدلا

 - عبارلا ليلدلا - 750 - ثلاثلا ليلدلا - 58794 - يناشلا ليلدلا - 5778 - لوألا ليلدلا

 . حيجرتلا ةصالخ - 77مم حجارلا لوقلا - 73١87 - سماخلا ليلدلا 7١

 لاجرلا نم ةبرإلا يلوأ ريغ نوعباتلا : يناثلا بلطملا

 - 775 - مهيف يسولآلا لوق ١7ه - «لاجرلا نم ةبرإلا يلوأ ريغإ» مه نم 84

 ريغت - 77 - «لاجرلا نم ةبرإلا يلوأ ريغ» ةفص ريغت - 771 - ةبرإلا يلوأ ريغ مكح

 .اهتنيز نم مهل ةأرملا هيدبت اميف بناجألاك مكحلا يف مهلعجت مهتفص

 لفضطلا :ثلاثلا بلطملا

 د وويل لئلا 0 00 ففرشأ

 - يسولآلا لوق ير لقا :ًالاث 77147 - صاصجلا 00 : ًايناث 1

 ١9 2ه-



 5 ةلبانحلا لوق : ءاسنلا ىلإ هرظنو لفطلل ةنيزلا ءادبإ ا تاروعلاب دوصقملا 3126 26-

 . ةيفنحلا لوق - 7544 - ةيعفاشلا لوق 17

 يبنجألاو ةأرملا نيب سمللاو رظنلا : عبارلا ثحبملا

 .بلاطم ةثالث ىلإ ثحبملا ميسقت :ثحبلا جهنم - 1165٠0  ديهمت 5-4

 ةيبنجألا ىلإ لجرلا رظن :لوألا بلطملا

 هئادبإ اهيلع رظحي امو ةأرملل لحي ام 7١67 - لجرلا نم ةيبنجألا ةأرملا فيرعت 5765١-

 ريغ لوق : يناثلا لوقلا - 5504  روهمجلا لوق :لوألا لوقلا - 58907  يبنجألل اهندب نم

 هلوق :ًالوأ :نيلوقلا ةلدأ 5595  مهريغو روهمجلا نيب فالخلا عضوم 6١7ه  روهمجلا
 هذه ىنعم يف نيرسفملا لاوقأ - 7١71 - 4 . . .اهنم رهظ ام الإ نهتنيز نيدبي الو» :ىلاعت

 نبا لوق - 775١  يزارلا لوق - 7888 - ريثك نبا لوق - 785082- يرشخمزلا لوق :ةيآلا
 - يسولآلا لوق 7557 - يربطلا لوق - 75557 - يبطرقلا لوق - 7١5١  يكلاملا يبرعلا

 ديس لوق 7155 - ةيآلا ريسفت يف صاصجلا هراتخا ام 7١560 - صاصجلا لوق 2-4

 ةصالخلا 51758”   ةيآلا هذه ريسفت يف حجارلا لوقلا - 7558  ةيميت نبا لوق - 77517 - بطق

 يبأ ثيدح (أ) ءاملعلا لاوقأو ةيوبنلا ةنسلا نم نيلوقلل ةلدألا :ًايناث 777١ - ةيآلا ةلالد يف
 نبا ثيدح (د) 7177  يراخبلا ثيدح (ج) 7171/7 - ملسم ثيدح (ب) 771/1  دواد

 ءاملعلا لوقو ريرج ثيدح - 7١118  ةشئاع نع ملسمو يراخبلا ثيدح (ه) 71174 مزح
 - نيديلاو هجولا فشك يف حجارلا لوقلا - 7777  نيديلاو هجولا رتس زوجي - 77175 - هيف

 فشك ةأرملا ىلع رظحي له  ”؟18 - نيديقب ديقم ةأرملل نيديلاو هجولا فشك ةحابإ 9-4
 عنم :ًايناث - 598١ - ةنتفلل ًاعفد هجولا فشك عنم :ًالوأ - 588١  ؟نايحألا ضعب يف هجولا
 - 77817  ةيفنحلا بهذم أ ؟ةروعلا نم ةأرملا مدق له - 7787 - عمتجملا داسفل هجولا فشك

 - 7785  ةلبانحلا بهذم د  ؟1؟48ه  ةيعفاشلا بهذم - ج 7١84 - ةيكلاملا بهذم - ب

 - 7184 - ةيكلاملا بهذم : ًالوأ - 7784 - ةيبنجألا ىلإ لجرلا رظن - 71417 - حجارلا لوقلا
 بهذم :ًاعبار - 774١  ةيرفعجلاو ةيديزلا بهذم :ًاشلاث - 784٠  ةيعفاشلا بهذم :ًايناث

 بهذم :ًاسماخ 77844 -راتخملا ردلا يف ءاجو 57848 - يناساكلا لوق - 778437 - ةيفنحلا
 نبا هب جتحا ام :ًالوأ :ةلدألا ةشقانم 7795 - ةيميت نبا مالسإلا خيش يأر  ”؟86.- ةلبانحلا
 (ج)  ةيوبنلا ةنسلا نم هب جتحا ام (ب) 71417 هللا باتك نم هب جتحا ام (أ) يلبنحلا ةمادق

 :اثلاث 55949 - ةيعفاشلا ةشقانم :ايناث - 55448 - ةبوطخملا ىلإ رظنلا ةحابإ نم هب جتحا ام
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 رظن - 70١ - ةيبنجألا ىلإ رظنلا ةلأسم يف حجارلا لوقلا - 75٠ - ةيميت نبا لوق ىلع دري ام

 - ؟ةيبنجألا ندب ىلإ رظنلا لجرلل لحي ىتم 707  بايث اهيلعو ةيبنجألا ندب ىلإ لجرلا

 ةأرملا ىلع ةداهشلا لمحت زوجي له 7704  ةيبنجألا ىلإ يضاقلاو دهاشلا رظن : ًالوأ 7م.

 رظنلا 18:05  تالماعملا ةجاحل اهفكو ةأرملا هجو ىلإ رظنلا :ًايناث 780ه  ةنتفلا فوخ عم

 - 71١09 - ةيفنحلا بهذم 508 - ةلبانحلا بهذم 7707 ضارمألا نم ةجلاعملا ةرورضل

 رظنلا :ًاعبار 7817  ةيرفعجلا بهذم 711  ةيديزلا بهذم 7٠١ - ةيعفاشلا بهذم

 ىلإ لجرلا رظن - 7714 - حاكنلا ضرغل رظنلا ثيداحأ نم دافتسي أم 71  حاكنلا ضرغل

 - ةيكلاملا لوق - 771 - حاكنلا ضرغل رظنلا يف ءاهقفلا لاوقأ - 781١6  اهحاكن ديري نم

 زاوج طورش - 719 - حابم ةبوطخملا ىلإ رظنلا لاق نم ةجح - 7718 - يوونلا لوق - 37

 مل ةيفنحلاو ةيعفاشلا 51١ - يناثلا طرشلا - 77٠6 - لوألا طرشلا :حاكنلا ضرغل رظنلا

 نأ :ثلاثلا طرشلا - 77377 - ةوهشلا مدع طرش يف حجارلا - 777 - يناثلا طرشلا اوطرتشي

 - 5770  طقف اهيفكو اههجو ىلإ رظني :لوألا لوقلا 774 - هيلإ رظنلا حابملا ردقلا ىلإ رظني

 محللا عضاوم ىلإ رظني :ثلاثلا لوقلا - 7875 - ًابلاغ اهنم رهظي ام ىلإ رظني : يناثلا لوقلا
 حجارلا لوقلا - 7748 - ربدلاو جرفلا الإ اهندب عيمج ىلإ رظني : عبارلا لوقلا - 7371/  اهنم

 لوق 7٠ - ةيكلاملا دنع عبارلا طرشلا 7778  ةبوطخملا ىلإ رظنلا بطاخلل حابي اميف

 لثم ةيرهاظلا لوق 7717 - ةيعفاشلا لوق لثم ةلبانحلا لوق 777١ - طرشلا اذه يف ةيعفاشلا

 رظنلا ريركت 77178  رظنلا تقو 5*7  حجارلا لوقلا 77#  ةيعفاشلاو ةلبانحلا لوق

 بهذم :ايناث 7 *ا/  ةيعفاشلا بهذم :الوأ :زوجعلا ىلإ يبنجألا رظن :اسماخ - 7م"

 رظن - 584٠ - ةلبانحلا بهذم :ًاعبار 7#  ةيكلاملا بهذم :ًاثلاث 7م  ةيفنحلا

 - 7747 - ةلبانحلا لوق 7147 - ةيعفاشلا لوق - 74١ - ةيفنحلا لوق :ةريغصلا ىلإ يبنجألا

 بهذم :ًايناث - 784ه  ةيفنحلا لوق :ًالوأ 744 - ةيبنجألا ةأرملا ةروص ىلإ لجرلا رظن
 :ةيديولا تحتم" + انناتر_ هيك او رطجلا

 يبنجألا ىلإ ةأرملا رظن :يناثلا بلطملا

 - 749 - يبنجألا ىلإ ةأرملا رظن ىف ةيفنحلا بهذم 7744 - رصبلا ضغب رمألا "1

 بهذم 767  ةيعفاشلا بهذم - 789١  ةيكلاملا بهذم 70٠0  ةيفنحلا دنع لضفألا
 - لجرلا ىلإ ةأرملا رظن يف حجارلا لوقلا 7884  ةيرفعجلا بهذم 7 ه»  ةلبانحلا

 3 هال  هيوادت يهو يبنجألا ندب نم هرظن ةأرملل لحي ام 785  ناحجرلا ةلدأ - "هه

 .اهبيطخ ىلإ ةأرملا رظن
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 يبنجألاو ةأرملا نيب سمللا :ثلاثلا بلطملا

 هرظن اهل حابي ام سمل ةأرملل زوجي ال - 5785٠ - ةيفنحلا بهذم - 789 - ديهمت 4

 سأب ال 7757 - ريبكلا خيشلاو زوجعلا نيب ةحفاصملاب سأب ال - 551١ - يبنجألا ندب نم

 ةباشلاو ريبكلا خيشلا نيب ةحفاصملاب سأب ال كلذكو 7758  باشلاو زوجعلا نيب ةحفاصملاب

 بهذم - 756 - اهلثم ىهتشي ال يتلا ةريغصلا ندب سمب سأب ال - 5854  ةنتفلا نمأ عم

 - ةيرفعجلا بهذم 754 - ةيعفاشلا بهذم /7751”   ةلبانحلا بهذم  ؟55  ةيكلاملا

 - يراخبلا ثيدح :ًالوأ 789٠  ءاسنلا ةحفاصم نأشب ةيوبنلا ةئسلا ىف ءاج ام 78:
 ف حجارلا لوقلا  ”ا/* يئاسنلا ثيدح : اعلاث 7مل يذمرتلا ودع : ًايناث - فردت

 7” ا/ه - يوادتلاو ةجلاعملل يبنجألا لجرلاو ةأرملا نيب سمللا 71/4  ةحفاصملاو سمللا

 نيب سمّللا يف ءاهقفلا لاوقأ 751  ملسم مامإلا ثيدح 7/5  يراخبلا مامإلا ثيدح
 - يوادتلاو ةجلاعملل سمللا زاوج ةصالخلا 5/8 - يوادتلاو ةجلاعملل يبنجألاو ةأرملا

 ْ . ةريغصلاو لجرلا نيب سمللا "84

 لجرلاو لجرلا نيب سمللاو رظنلا : يناثلا لصفلا

 سمل - 7787 - ةروعلا سمل 7787 - ةيعفاشلا بهذم : ًالوأ - 7841 - ديهمت -
 رظنلا حابي ام ةيفنحلا بهذم :ًاثلاث 7846 - ةلبانحلا بهذم :ًايناث - 784 - ةروعب سيل ام
 - 7784 - ةقناعملاو ةلبقلا يف مهلوق - 541/  هسمل حابي هيلإ رظنلا حابي ام 5785 - هيلإ

 789٠ زوجي اهريغو زوجي ال ةيكلاملا دنع ةروعلا سمل 588  ةيكلاملا بهذم :اعبار

 نيلجر يترشب ةاقالم ميرحت 591١ - اهيلإ رظنلاو لجرلا ةروع ديدحت يف لاوقألا نم حجارلا

 - ةحفاصملا يف ثيداحألا 7797  نيلجرلا نيب ةحفاصملا 747 - امهتروع سمل وأ

 - 7795 - اهيف حجارلاو ةحفاصملا يف ةصالخلا  ؟٠7  ةحفاصملا يف ءاملعلا لاوقأ 4

 : ؟ديلا ليبقت زوجي له - 794 - نينيعلا نيب ام ليبقت زوجي /7941”   نيلجرلا نيب ةقناعملا

 سمللاو رظنلا 51٠١ - ديلا ليبقت يف ءاهقفلا لاوقأ - 748 - ةلأسملا يف راثاو ثيداحأ

 - هتروع سملو رظن هل حيبت لجرلل لجرلا ةاوادم - 5801١ كلذ يف ءاهقفلا لاوقأ :ةرورضلل

 ةيعفاشلا لاوقأ نم 714٠ 4  ةيعفاشلا لوق - 714٠7  ةمادق نبا لوق :درمألا ىلإ رظنلا 9

 رجحت نبأ يار 7897 - هب ةرلخلاو درمألا سّمل د 4053# ةيقثحلا لوق - 8-54: ًاضيأ
 . ينالقسعلا
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 ةأرملاو ةأرملا نيب سمللاو رظنلا :ثلاثلا لصفلا

 - ةيفنحلا لاوقأ ىف ةملسملا ىلإ ةرفاكلا رظن - 54٠094  ةيفنحلا بهذم :ًالوأ -4
 :ًايناث - 581١ - ةملسملا ندب ىلإ رظنلا نم اهل لحي امل ةبسنلاب ىبنجألاك ةرفاكلا 9
 - 1*4  نيفكلاو هجولا ادع ام ةرفاكلا عم ةملسملا ةرحلا ةروع 00 - ةيكلاملا بهذم

 :اعبار - 54١8  ةرفاكلا نع ةملسملا بجتحت مهدنع حصألا - 74١84  ةيعفاشلا بهذم :اثلا

 لوقلا - 5515 - ىرخألل امهادحإ رظن نم مرحيو لحي اميف ةملسملاك ةرفاكلا : ةلبانحلا بهذم

 ةيآلا يف «نهئاسن وأ : ىلاعت هلوق ىنعم نايب - 1511/ - ةملسملا ىلإ ةرفاكلا رظن يف حجارلا

 نيرسفملا لاوقأ ةصالخ 7418 - «نهئاسن وأ . . .نهتلوعبل الإ نهتنيز نيدبي الو# : ةميركلا

 - «نهئاسن وأ» ىنعم يف حجارلا لوقلا - 58414 - «نهئاسن وأ# :ىلاعت هلوق ىنعم يف

 - 7471 - لوألا ليلدلا - 557١ - ةملسملا ىلإ رظنلا يف ةملسملاك ةرفاكلا نأ حجارلا

 نم ةأرملل لحي ام - 5478 - عبارلا ليلدلا - 5575  ثلاثلا ليلدلا - 547 - يناثلا ليلدلا

 لح يف طرشلا - ؟477/- ةأرملا ةروع ىلإ رظنلا ةأرملل لحي ال - 5875  ةأرملا ندب ىلإ رظنلا

 زوجي ال - 75479 - ةأرملا ةروع ةأرملا سمل - 7478 - ةأرملا ةروع ادع ام ىلإ ةأرملا رظن

 - ىرخألا ةأرملا نم ةروعلا ادع ام ةأرملا سمل 7470  دحاو بوث يف نيتأرما عاجطضا

 .ةرورضلا ةلاح يف سملاو رظنلا 58477 - ءاسنلا نيب ةحفاصملا 3١

 دارفنالاو ةولخلا يف ندبلا فشك : عبارلا لصفلا

 ناسنإلا يرعت نع يهنلا 747ه  روظحم يرعتلا نأ لصألا 7475 - ديهمت *47” 
 اذه ةلالد يف ينالقسعلا لوقو يناكوشلا لوق - 7475 - يوبنلا ثيدحلا ةلالدب هتولخ يف

 يف رتستلا بوجو - 7478 - رتس نودب لسغلا دنع روظحم يرعتلا 74737 - يوبنلا ثيدحلا“

 لستغملل رتستلا - 54٠ - ةولخلا يف ًانايرع لاستغالا زاوج  ؟484  سانلا نيعأ نع لسغلا
 . يرعتلا نع يهنلا يف لجرلاك ةأرملا - 65١" - يرعتلا نم لضفأ ةولخلا يف

 : سماخلا لصفلا

 :نيئحبم ىلإ لصفلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت -5

 لجرلاو ةأرملا نيب مالكلا :لوألا ثحبملا

 ةيبنجألا ةأرملا مالك يف ثيداحأ 5444  ةجاحلا دنع يبنجألا ملكت ةأرملا - 755

 درلا /74141   ةروع هنأ ةيرفعجلا لوق - 7445 - ةروعب سيل ةأرملا توص 7445  هعامسو

 مه”



 توص عامس رظحي 449”  - ةأرملا توص عفر - 7448 - ةروع ةأرملا توص :لاق نم ىلع

 لوق ليوأت - 5560١ - هتجوز توصل ةبسنلاب رظحلا اذه نم جوزلا ءانثتسا 546٠  ذذلتب ةأرملا

 الف# :ةيآلا نم دافتسي ةأرملا توص يف لصفلا لوقلا - 5407 - ةروع ةأرملا توص :لاق نم

 - 7484 - ريثك نبا ريسفت :ًالوأ :ةيآلا يف نيرسفملا لاوقأ - 540  «خلا . .لوقلاب نعضخت
 ريسفت :ًاعبار - 7405 - يرشخمزلا ريسفت : ًاثلاث  ؟4ه6 - يكلاملا يبرعلا نبا ريسفت :ًايناث

 لوقلا ةصالخ 7469 - بطق ديس ريسفت "460/8 - يسولآلا ريسفت : ًاسماخ - 7461/- ىبطرقلا

 . هعفدو ضارتعا 0 953 اهتوصو ةأرملا مالك يف

 لجرلاو ةأرملا نيب مالسلا :يناثلا ثحبملا

 ةماعلا هماكحأ ضعبو مالسلا ةيعورشم :لوألا بلطملا

 مالسلا ةغيص 85514”:  - مالسلا ءاشفإ ىلع ثحلا - 5457 مالسلا ةيعورشم 3920-5

 مالسلا زوجي له 54556  اهريغب ةيمالسإلا مالسلا ةغيص نع ةضاعتسالا 5476 - هانعمو
 مالسلا 7458 - ؟مالسلاب أدبي نم - 5554  ةراشإلاب ميلستلا يف ثيدح ١845177 - ؟ةراشإلاب

 نآرقلا أرقي نمو يلصملا ىلع مالسلا  ؟410/١  مهيلع مّلِسُي ال نم 5407١ - نايبصلا ىلع
 ملسم ريغو ملسم هيف عمج ىلع مالسلا 74177  ملسملا ريغو ملسملا نيب مالسلا - 74177 -

 دنع مالسلا 741/5  هغيلبتو مالسلا لاسرإ 41/8”   سلجملا نم ماق اذإ مالسلا - 741/4 -

 .ريغلا تويب لوخدل ناذئتسالا

 لجرلاو ةأرملا نيب مالسلا :يناثلا بلطملا

 لاوقأ 40/4  ثيداحألا هذه ةلالد - ”474 عوضوملا يف ةيوبنلا ثيداحألا - 17

 لوقلا - 5487 - اقلطم عنملا :ثلاثلا لوقلا - 3681 - تاباشلا نود زئاجعلا ىلع ميلستلا

 . حجارلا لوقلا - 7358 - ليصفتلا : عبارلا

 سماخلا بابلا

 ةئيزلاو سابللا

 :نيلصف ىلإ بابلا ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت 2-4
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 :ثحابم ةثالث ىلإ لصفلا ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت - 6

 هيف درو ام ةلالد نايبو سابللا فيرعت :لوألا ثحبملا

 سابللا - 75584  اهتلالدو سابللا يف ةدراولا صوصنلا - 74437 - سابللا فيرعت -5

 سابللاب رمأي مالسإلا - 744٠  ةرطفلا تايضتقم نم سابللا - 5649 - ىلاعت هللا معن نم ةمعن

 كرتي مل اذامل 5-5 احادي َّ تاروعلا فشكو يرعتلا نع ىهني مالسإلا 5 4١" 5 ةروعلا ركثسو

 . يعرشلا سابللاب مازتلإلا - 5494  ؟ناسنإلا ىوه ىلإ سابللا رمأ مالسإلا

 هناولأو سابللا هنم عْئصُي ام : يناثلا ثحبملا

 . :نيبلطم ىلإ ثحبملا اذه ميسقت : ثحبلا جهنمو ديهمت 214

 سابللا هنم عنصي ام :لوألا بلطملا

 نمو ريرحلا ريغ نم عونصملا سابللا - 75545 - سابللا اهنم عنصي يتلا ةداملا 6

 - 5494 - نيملسملا دالب ريغ نم ةدروتسملا ةسبلألا - 7491 - حابم «تاناويحلا دولج ريغ

 رافكلا ةسبلأ يف حجارلا - 3565٠١  ةلمعتسملا ةسبلألا - 75499 - ةلمعتسملا ريغ ةسبلألا

 سبل ةأرملل زوجي - 76٠7  هسبل زوجي يذلا ءارفلا - 5607  ءارفلا سبل - 560١  ةلمعتسملا

 دولج يف ثيداحألا - ٠55ه  اهلامعتساو عابسلا دولج سبل - 76٠84 - ةورفلاو ةّبجلاو ءارفلا

 - "5004 - بلاعثلا دولج  ؟”01٠76/ - ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا هذه ةلالد  ؟هم5 _ عابسلا

 - 591٠١  ءاسنلاو لاجرلا لمشت سابللا ماكحأ 79:09 - بلاعنلاو عابسلا دولج يف حجارلا

 - ريرحلا سبل يف يذمرتلا ثيدح - 7901١ - لاجرلا ىلع روظحم ءاسنلل حابم ريرحلا سبل

 بوثلا - 3516  ثيداحألا هذه ةلالد - 7014  ريرحلا سبل يف دواد يبأ ثيدح 71

 .ٍبُهَّذُملا سبل يف ةيعفاشلاو ةيكلاملا بهذم 7615 - بهذلاب جوسنملا وأ بهذملا

 سابللا ناولأ : يناثلا بلطملا

 ءاسنلل دوسألا نوللا ةحابإ ىلع صنلا - 7518 - ةحابإلا سابللا ناولأ يف لصألا 7
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 ىلع روظحم ءاسنلل حابم رفصعلا 767١  ءاسنلل رضخألا نوللا ةحابإ ىلع صنلا - 7519

 .رفصألا نوللا - 73077 - ضيبألا نوللا - 7537١  لاجرلا

 ةملسملا ةأرملا سابل ىف طرتشي ام : ثلاثلا ثحبملا

 :بلاطم ةسمخ ىلإ ثحبملا ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت - 30377

 ةأرملا ندب سابللا باعيتسا :لوألا بلطملا

 ةنسلاو نارقلا ىف درو ام 7078  ؟سابللاب ةأرملا ندب عيمج باعيتسا بجي له 64

 .عورف ةعبرأ ىلإ بلطملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم 790175  ةأرملا هسبلت امم

 رامخلا :لوألا عرفلا

 - بيجلا ىنعم 7679  رامخلا ىنعم 7678  رامخلا ىلع نارقلا صن -7

 يزارلا ريسفت نم :الوأ - 4نهبويج ىلع نهرمخب نبرضيلو# :ةيآ يف نيرسفملا لاوقأ
 :اعبار *387  - يرشخمزلا ريسفت نم :اثلاث - 5977 - يبطرقلا ريسفت نم :ايناث - 5071

 نأشب ةيوبنلا ةنسلا يف درو ام 5678  ةيآلا ريسفت يف ةصالخلا 7675 - يسولآلا ريسفت نم

 .*نهبويج ىلع نهرمخب نبرضيلو# :ةيآلا

 بابلجلا :يناثلا عرفلا

 حجارلا 7678  بابلجلا فيرعت /767   ميركلا نارقلا يف «بابلجلا» ظفل - 5

 نم نهيلع نيندي ...# :اهيف يتلا بابلجلا ةيأ ريسفت 5084  «بابلجلا» ىنعم يف

 بابلجلا سيل 7641١ - بابلجلا سبل ىلإ ةردابملا ةملسملاب نأشلا - 7504٠ - « . . .نهبيبالج

 .تيبلا يف بابلجلا سبل - 759047 - تيبلا نم جورخلا دنع

 ليوارسلا :ثلاثلا عرفلا

 76468 - ليوارسلا ةأرملا سبل يف ثيداحألا 7644  ةغللا يف ليوارسلا ىنعم - 704

 . سابللا دوصقم اهل ققحي ليوارسلا ةأرملا سبل - 7945 بحتسمو زئاج ليوارسلا ةأرملا سبل

 ةأرملا بوث لوط : عبارلا عرفلا
 - هسبال ةلفغ ببسب بوثلا رج 55048 - ءاليخ هبوث رج نم ىلإ هللا رظني ال 617

 هيلع داز ام ميرحتو ملسملل هب حومسملا بوثلا لوط - 768٠  هتلاطإ ببسب بوثلا رج 48

 -ةاكد



 نم ةأرملا ءانثتسا  ؟66؟ ملسملا بوث لوط نم روظحملاو زئاجلاو بحتسملا - ؟ه١61

 ثيدح  ؟6885  ةنسلا يف ءاج امك ةأرملا بوث لوط رادقم - 78817“  هرجو بوثلا ةلاطإ ميرحت

 ةأرملا مك - 76685 - ةأرملاو لجرلا بوث لوط يف ةصالخلا 76 هه  ةأرملا بوث لوط ىف رخآ

 . لجرلاو

 ًاعساو سابللا نوكي نأ :ىناثلا بلطملا

 . ًافيثك ناك ولو روظحم قيضلا سابللا - 7068 - روظحم ةأرملل قيضلا سابللا 2 هها/

 .اهعيسوتو مامكألا قييضت - 705٠0 - فيثكلا قيضلا سابللا يف ءاهقفلا لاوقأ 48

 فافش ريغ ًافيثك سابللا نوكي نأ :ثلاثلا بلطملا

 تايساك» : هلي هلوق ىنعم 901 - كلذ يف ثيدحلاو روظحم فافشلا سابللا 0

 هانعم يف ةيميت نبا لوق - 750584 - ثيدحلا اذه ىنعم ىف َرِبلا دبع نبا لوق - 7657 - «تايراع

 : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ىنعم - 7605 - ثيدحلا اذه ىنعم يف لاقي نأ نكمي ام - 766

 ثيدح 76548 - «تخبلا ةمنسأك نهسوؤر» : هي هلوق ىلعم - 70651/ - «تاليمم تالئام»

 .قاقرلا بايثلا يف رخآ ثيدح - 7659 - ةوبنلا تازجعم نم ملسم مامإلا

 ةرهش سابل ةأرملا سابل نوكي ال نأ : عبارلا بلطملا

 يف رخآ ثيدح 761/7  ةرهشلا سابل مكح 71/١  ةرهشلا سابلب دوصقملا

 ىلع ماودلاب ةرهشلا 7817/4 - سيسخلاو سيفنلا سابللاب ةرهشلا نوكت /7619”  ةرهشلا بوث

 ةرهشلا  ؟هالك _ ؟العف اهلوصح مأ ةرهشلا دصقب سسبللا روظحملا له - ”هالمه نيعم يز

 سابلو ةأرملا - 7618 - هب راهتشالاو سابللاب عضاوتلا 8” ا/ا/  هنم نسحلا يف ةبغرلاو سابللاب

 . ةرهشلا

 لجرلا سابلب ًاهيبش ةأرملا سابل نوكي ال نأ : سماخلا بلطملا

 - ثيداحألا هذه يف هبشتلاب دارملا - 508٠ - هبشتلا نع يهنلا يف ثيداحألا 74

 سبل له 7687  روظحملا هبشتلا نم ربتعي ال ام - 75087  روظحم سابللاب هبشتلا ١

 .نيملسملا ريغب هبشتلا - 1888 - هبشتلا ميرحت ةمكح 76884 - ؟لجرلاب هّيشت ليوارسلا ةأرملا

 ةنيزلا :يناثلا لصفلا

 :ثحابم ةتس ىلإ لصفلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم - 16041/  ديهمت 5-15
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 اهتيعورشم ةمكحو ةئيزلا فيرعت :لوألا ثحبملا

 ةنيزلا ةيعورشم 7659٠  يعرشلا حالطصالا يف ةنيزلا - 59084 -ةغللا يف ةنيزلا 94
 ةنيزلا بابحتسا ةمكح 76947  ةجوزلل ةبحتسم ةنيزلا - 35937 - ةنيزلا ةحابإ ةمكح - 1691١

 . ةجوزلل

 ّيلخلا :يناثلا ثحبملا

 اسنلل حابم ةضفلاو بهذلا نم يلحلاب نيزتلا - 76596 يلحلا فيرعت 245

 ل يلح عاونأ /7091  - ْهْلَك يبنلا نمز ذنم تباث ء ءاسنلل ةضفلاب يلحتلا - اايلحلا ا

 75٠١  ّيلحلا يف فرسلا 5599 - لك يبنلا نمز يف ء ءاسنلا يلح 75148  ةضفلاو
 متختلا 75١7 - ةضفلاو بهذلا ريغب يلحتلا ١ - ًاريثك ناك نإو يلحلا زاوج حجارلا

 ديدحلاب متختلا ةهاركب يناساكلا لوق ىلع درلا - 35507 - هوحنو ديدحلاب

 بيطلاو باضخلاو لحكلا :ثلاثلا ثحبملا

 :نيبلطم ىلإ ثحبملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت -ه84

 باضخلاو لحكلا :لوألا بلطملا

 - ؟حابم لحكلا له 507 - باضخلا فيرعت - 7١١5  لحكلا فيرعت 52-26
 ةيعفاشلا لوق - 3١١١  لحكلا ةحابإ يف ءاهقفلا لاوقأ - 5509 - ثيداحألا هذه ةلالد 9

  داوسلاب باضخلا 75١  بيشلا رييغتل باضخلا - 75١7  ةيكلاملا لوق - 5651١

 له 7515  اهرعش ةأرملا غبص زاوج 75168  داوسلاب باضخلا يف ميقلا نبا يأر- 4
 - ةأرملل نيديلا باضخ 7514 - حجارلا لوقلا 7117 - ؟داوسلاب اهرعش ةأرملا غبصت

 باضخلا اهكرت نوعظم نبا ةجوز ىلع ةشئاع راكنإ - 75١7١  باضخلا يف ثيدح -8
 ةأرملل نيديلا باضخ زاوج ىلع ثيداحألا ةلالد 7577  ةأرملل باضخلا بابحتسا - 371 -
 7574 ةيعفاشلا لوق :جوزلا تاذل :ًالوأ  ةأرملل نيديلا باضحخ يف ءاهقفلا لاوقأ 717 -
 تاضخلا“ اعلاف هنا جوزلا تاذ ريغل باضخلا :ايناث 76176  ةيفنحلاو ةيكلاملا لوق

 :الوأ :ةأرملل نيمدقلا باضخ - 7578 - ةأرملا يدي نم بضخي ام زادقم 711/  ةمرحملل
 - 557١ - ةأرملا يمدق نم بضخي ام رادقم - 75179  ةيفنحلا بهذم : ايناثذع ةيعفاشلا بهذم

 نم :ًايناث - 7577  ةيعفاشلا هقف نم : : ًالوأ - 75١  روظحم لجرلل نيمدقلاو نيديلا بضخ
 - ةروشقملاو ةرشاقلا نعل 7574  دواد يبأ ننس حرش يف ءاج ام 7١77  ةيفنحلا هقف
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 - ةروشقملاو ةرشاقلا ىنعم يف ةصالخلا 775  ةروشقملاو ةرشاقلاب دوصقملا 7 ه

 .همكح ةمكحو رشقلا مكح 778  رضاحلا تقولا يف رشقلا - 51/

 بيطلا : يناثلا بلطملا

 بابحتسا لئالد نمو - 55141 - بحتسمو لب حابم بيطلا - ”؟540 بيطلا ىنعم - ضخ

 - ةأرملل ًافالخ ههجو يف لجرلا بيطتي ال 55147 - ةأرملل حابم بيطلا - 75547 - بيطلا

 - 7١15 - ةرطعتم اهتيب نم ة أرملا جورخ ةيهارك 755148 - لجرلا بيطو ةأرملا بيط -1

 . ةرطعتم ةأرملا جورخ نع يهنلا يف ثيدح ١141  دجسملا روضح نم ةرطعتملا يهن

 هب قلعتي امو رعشلا :عبارلا ثحبملا

 - رعشلا ليجرت 756٠  همركيلف رعش هل ناك نم 7549 - ثحبلا عوضوم 4

 - 5167 - هليجرتو رعشلا ماركإ يف لجرلاك ةأرملا - 5107 - ابغ الإ لجرتلا نع يهنلا 0١

 - روظحم بيشلا فتن - 7564  رعشلا ماركإ يف ِخِلَي هللا لوسر ثيدح ركذتت نأ ةأرملا ىلع

 .ةارملا له ىبشلا ههتتا وع يهنلا - 73565  زئاج ودعلا باهرإل بيشلا فتن -66

 - هيف ةدراولا ثيداحألا :ًالوأ سأرلا قلح - 7584 - ةأرمللو لجرلل عزملا ةهارك - ا

 - اهسأر ةأرملا قلح نع يهنلا - 35559  قلحلا زاوج ىلع ثيداحألا ةلالد : ًايناث 8

 يف ثيداحأ - 7557  رعشلا لصول راتخمملا فيرعتلا - 5557  ةأرملا رعش لصو -0

 ةلصاولا ىنعم : ًايناث 6  ثيداحألا :الوأ - 76514  اهيف ءاملعلا لاوقأو رعشلا لصو

 لصولا ديدحت - 775137 - رعشلا لصو ميرحت ىلع ثيداحألا ةلالد : اعلاث 5 - ةلصوتسملاو

 ىرعشلا ريغب رعشلا لصو :ًايناث - 5518 - مارح رخآ رعشب رعشلا لصو : ًالوأ - 5154 - مرحملا

 - لصولا يف راثآلا ضعب - 717/١ - يناثلا لوقلا - 757٠0 لوألا لوقلا :هيف ءاملعلا لاوقأو

 رعشلا لصو يف حجارلا لوقلا - 7517/4  ينغملا يف ءاج ام 75517  ثلاثلا لوقلا

 - 7567/5 - هب رعشلا لصو ميرحت يف يعيبطلا رعشلاك يعانصلا رعشلا - 5517/8  رعشلا ريغب

 - ميرحتلا :صامنلا مكح 717/8  ةصمنتملاو ةصمانلا نعل /7177   ةصمنتملاو ةصمانلا

 ل رولا ب م يزوجلا نبا يأر -

 حجارلا - 7587 - صامنلا يف ةيديزلا يأر - 5587 - صامنلا يف ينيعلا مامإلا يأر 1١

 يف يربطلا ريرج نبا يأر - 7586 - صمنلا ميرحت نم ءانثتسا - 756854 - صامنلا مكح يف

 ؟ةأرملا هجول فحلا زوجي له - 7541/  ءانئتسالاب ذخألا وه حجارلا - 5585 - ءانثتسالا اذه

 حجارلا - 559٠ - ةلبانحلا بهذم حيضوت 7584 - ؟ةأرملا هجو رعش قلح زوجي له - 7588 -

 م58



 - نيبجاحلا نم ذخألا - 7597  فحلا يف ةشئاع نع ربخ 5١191١ - قلحلاو فحلا يف

 قيقرت 5598 - حيجرتلا ةلدأ - 7544 - نيبجاحلا نم ذخألا يف حجارلا لوقلا - 5594*

 .نيبجاحلا

 رشولاو مشولا : سماخلا ثحيملا

 - ةمشوتسملاو ةمشاولاو مشولا ىنعم - 71937 - رشولاو مشولا يف ثيداحألا 5

 : ىمست ةجلفتملا - 77٠١  ةجلفتملا ىنعم 75989 ةرشتؤملاو ةرشاولاو رشولا ىنعم 64

 بوجو 717٠١7  مشولاو رشولا ميرحت ةمكح 77١7 - مشولاو رشولا مكح - 77١١ - ةرشاولا

 .ربكلا يف لازي رغصلا يف مشولا 707١4  مشولا ةلازإ

 رضاحلا تقولا يف ليمجتلا لامعأو ةنيزلا : سداسلا ثحبملا

 :نيبلطم ىلإ ثحبملا ميسقت :ثحبلا جهنم 50/05 - ديهمت -36

 رضاحلا تقولا يف ةأرملا ةنيز :لوألا بلطملا

 :عورف ةثالث ىلإ بلطملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت -7

 رضاحلا تقولا يف ةأرملا ٌيلح :لوألا عرفلا

 يتلا يلحلا : الوأ : ةأرملل ّيلحلا نم روظحملا_ 4. - ةرملل ّلحلا نم حابما - "4

 لكشب عونصملا ّيلحلا : : ًاعلاث ؟١١01 - حور يذ لكشب َيلحلا : : ًايناث 1١١"  ةروص اهيف

 بيطلاو ناهدلاو غابصألاو لحكلا : ىناثلا عرفلا

 : الوأ 70/1١6  ةئيدحلا ناهدألاو غابصألا 71/184  غابصألا 71/1  لحكلا

 لوق - 71/117 هلك هجولل ةنيزلا داوم لامعتسال ةبسنلاب :ايناث - 77١5 - اهلامعتسا لصأل ةبسنلاب
 يف ةلبانحلا ضعب لوق 7718 - عباصألا فيرطتو هجولا ريمخت :ًاثلاث - 7718  ةيعفاشلا
 نع داعتبالا 717/77 - بيطلا لامعتسا 77/7١  هافشلا ريمحت 77٠١ - فيرطتلاو ريمحتلا

 . ةنيزلا لامعتسا يف لادتعالا 7777 - ةراضلا ةنيزلا داوم

 رضاحلا تقولا ىف هب قلعتي امو رعشلا ةنيز :ثلاثلا عرفلا

 رعش صق - 717717 - سأرلا رعش صق - 77/75 - رعشلا ماركإ - 7778 - ديهمت 9-484
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 ةأرملا ىلع ١/٠  رعشلا نييزت يف ةغلابملا - 7179 - نيبجاحلا فح - 77/78 - نيبجاحلا

 .اهرعشل نييزتلا اذه لثم نع دعتبت نأ

 رضاحلا تقولا يف ليمجتلا تايلمعو لامعأ :يناثلا بلطملا

 اميدق هتايلمعو ليمجتلا لامعأ - 7787 - هتايلمعو ليمجتلا لامعأب دوصقملا -

 - اهسفن ةأرملا نيمست يف ءاهقفلا لاوقأ نم - 7784  اهسفن نمست ةأرملا - 7307#  ًاثيدحو

 - 48/8: ةحابملا ةيودألا لوانتب وأ اهنمست ىتلا ةمعطألا لوانتب اهسفن نمست نأ زوجي - 5/8

 - لجرلل هركيو ةأرملل زوجي نيمستلا 7730 - ةجوزتملا ريغو ةجوزتملا لمشي نيمستلا زاوج
 - 774٠١ - اهنزو ليلقتل ةيودألا لوانت اهلو - 779  اهسفن فاعضإب اهنزو للقت ةأرملا - 774

 رهظملا نيسحتو نزولا ليلقتل ةضايرلا ةسرامم 7/4102 لكزلل عاج رولا للعلا وحلا ةلازإ

 - ال54  هجولا نم قهبلاو شمنلا ةلازإ 77/47 لجرلل اضيأ كلذ زوجيو. الان غ# -ةارملل

 بقث 7745 - رشولاو مشولا - 7174ه - جوزلا تاذل زوجي امك ةجوزتملا ريغ ةارهلل اكللذ ززحب

 ىئنألا نذأ بقث زاوج - 71/48 - ىثنألا نذأ بقث زاوج حجارلا - 57417 - طرقلا قيلعتل نذألا

 - 7!/له٠  ليمجت اهب لصحيو ىذألا عفدل ةيحارج تايلمع 71/49 - ةريبكلاو ةريغصلا لمشي

 يف بهذلا لامعتسا - 7081١ - يونعملا ملألا لمشي ىتح ملألا وأ ىذألا موهفم عيسوت نكميو

 امو مدقت ام ةصالخ _ ؟!/87  ةيعفاشلا لوق - 7/557 - حيبقلا رتسب ليمجت اهب لصحي تايلمع

 .هيوشتلا ةلازإب ليمجتلا تايلمع 7!7 هه - ةئيدحلا ليمجتلا تايلمع 71/884 - هنم دافتسي

 طالتخالاو جربتلا : سداسلا بابلا

 :نيلصف ىلإ بابلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت 55

 جربتلا :لوألا لصفلا

 لاوقأ ١009 - ةيلهاجلا جربت نع ىهني نارقلا - 7788 - جربتلا فيرعت - 6

 - ىلوألا ةيلهاجلا ىنعم يف نيرسفملا لاوقأ - 75075٠ - ةيلهاجلا جربت ىنعم يف نيرسفملا

 - تيبلا جراخ جربتلا وه مرحملا - 707/57 - ىلوألا ةيلهاجلا جربت ىنعم يف حجارلا ١

 70956  ؟هيمسن اذامو رضاحلا تقولا يف ءاسنلا جربت - 701514 - رئابكلا نم جرببتلا - فكي

 تقولا يف ءاسنلا جربتل راتخملا مسالا ؟/35  ًاروفس ىمسي ال رضاحلا تقولا يف ةأرملا جربت

 هجولا فشك - 8 - فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يف هدجن راتخملا مسالا "ا - رضاحلا

 . جربتلاو

 ا”ه 



 طالتخالا :يناثلا لصفلا

 لصألا له لالا  انثحب ىف طالتخالا نم دارملا 777/٠١  ةغللا يف طالتخالا 9.84
  رظحلا وه طالتخالا يف لصالا نأ ىلع ةلدألا 71/7  ؟ةحابإلا مأ رظحلا طالتخالا يف

 يف ليصفتلا ضعب 717174 - اهب يبنجألا ةولخو اهدحو ةأرملا رفس عنم :لوألا ليلدلا 3017

 - 77/5 - ةأرملا قح يف داهجلا مكح يف وه ام : يناثلا ليلدلا 77/0  اعرش ةعونمملا ةولخلا

 مدع : عبارلا ليلدلا 71 /ا/ا/  ةأرملا ىلع ةعامج يف ةالصلا ءادأ بوجو مدع :ثلاثلا ليلدلا

 ماكحأ ضعبب ةأرملا صاصتخا :سماخلا ليلدلا 77/4 - ةأرملا ىلع ةعمجلا ةالص بوجو

 زوجي - 7178٠١ - لاجرلا عم يشملا نع ءاسنلا يهن :سداسلا ليلدلا 77/4 - جحلا كسانم

 - ةجاحلل طالتخالا 7787  ةرورضلل طالتخالا 71981١ - تالاحلا ضعب يف طالتخالا

 - 717/86  ةداهشلا لمحت ةجاحل طالتخالا 717884 - ءاضقلا لامعأ ةرشابم طالتخالا 778

 طالتخالا 717817 - فويضلا ةمدخ ضرغل طالتخالا 717/85  ةبسحلا لامعأ ضرغل طالتخالا

 اهلامعتسا ةجاحل ةيمومعلا تارايسلا يف طالتخالا 71784  هعم لكألاب فيضلا ماركإ ضرغل

 طالتخالا 774٠  داهجلا لامعأب مايقلل طالتخالا 71789 - رخآل ناكم نم اهب لاقتنالل

 هب ترج ام  ؟ا/47 هب ةداعلا نايرجل طالتخالا 77/4١ - داشرإلاو ظعولا عامتسا ضرغل

 ؟ميلعتلا ضرغل طالتخالا حابي له 717/87  رضاحلا تقولا يف طالتخالا نم ةداعلا

 عباسلا بابلا

 اهب قلعتي امو تويبلا

 :لوصف ةينامث ىلإ بابلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم 71/48  ديهمت 5-24

 تيبلا ءانب :لوألا لصفلا

 دابعلا ىلع هللا معن نم تويبلا 717/44 - تويبلا ماسقأ - 71/41 - تيبلا فيرعت 5

 يف دجاسملا ءانب - 38٠١١ - تيبلا يف دجسم ذاختا - 58٠١ - تيبلل ءانبلا ةيفيك - 71/49 -

 ينبت ةيباحص 7807  رودلا يف دجاسملا ذاختا نم دارملا وه اميف حجارلا - 58٠7  رودلا

 - 58٠5 - تويبلا نم ردسلا عطق 758٠8  تيبلا ةفاظنب ءانتعالا 73٠ 4  اهتيب يف ادجسم اهل
 ناينبلا يف فارسإلا - 78١8  ردسلا عطق يف حجارلا - 758٠017  ردسلا عطق نع يللا كفدح

 .ناينبلا يف عسوتلا يف حجارلا لوقلا - 58٠١١ - هيف لواطتلاو ناينبلا مذ يف ثيداحأ - 7804 -

 - هاا



 تيبلا ثاثأ : يناثلا لصفلا

 نآرقلا يف ثاثآلا ىنعم 81  نآرقلا يف ثاثألا 1817  ةغللا ىف ثاثألا 0
 ءاسكإ - 7181 - دئاسولاو شرفلا ذاختا - 7816 اذه انثحب يف ثاشألاب دارملا - 7814 -

 طرتشي ام - 7819 - ىرخألا شرفلا عاونأ - 781١8 - روتسلاو طامنألا ذاختا - 7811/ - ناطيحلا

 - 587١ - ريرحلا نم اهولخ :لوألا طرشلا - 787٠١ - بايثلاو شرفلاو روتسلا لامعتسا زاوجل

 يهنلا - 5877 - بوثلا يف ليلقلا ريرحلا نم رفتغي ام 7877 - هسبل نع يهنملا ريرحلا :ًالوأ

 نم لفطلا دهم ىلع عضوي امو ةلكلا - 38١4 - سولجلاب قحلي امو ريرحلا ىلع سولجلا نع

 - ؟ريرحلا لامعتسا يف لجرلاك ةأرملا له 7875  ريرحلاب وشحملا - 7876  ريرحلا

 ولخ : يناثلا طرشلا - 78794 - ريرحلا نم ءيش هيف رتسلا - 7878 - ريرحلا نم روتسلا -17

 - 587١  روصلا نم اهولخ :ثلاثلا طرشلا - 78٠ - بيلصتلا نم اهوحنو بايثلاو شرفلا

 . ثاثألا نم ثدحتسملا

 روصلاو ليثامتلا :ثلاثلا لصفلا

 :ثحابم ةثالث ىلإ لصفلا ميسقت :ثحبلا جهنم - #7817 - لاثمتلا فيرعت -

 (ةمسجملا روصلا) ليثامتلا :لوألا ثحبملا

 حرش - 5885 - ميرحتلا نم ةانثتسم لافطألا بعُل - 78ه - ةمرحم ليئامتلا - 5*8
 .لافطألا بعل يف ءاملعلا لاوقأ نم حجارلا /»78   لافطألا بعل يف ثيداحألا

 ةمسجملا ريغ روصلا : يناثلا ثحبملا

 روصلا ميرحت ىلع ثيداحألا هذه ةلالد - 7878  روصلا يف ةيوبنلا ثيداحألا 4*8

 لوق - 7847 - بوث يف ًامقر ناك ام زوجي - 784١ - روصلا ذاختا يف ءاهقفلا لاوقأ - - 784٠
 - اهنع يهنملا ةروصلا ةيهام 71844 - حجارلا لوقلا 7847  روصلا زاوجب فلسلا ضعب

 حجارلا لوقلا ةصالخ 7845 - رجشلا ةروص يأ «بوث يف ًامقر الإ» ليوأت ىلع درلا 65

 - ةرورضلل ميرحتلا نم ءانثتسا - 584 - ميرحتلا يف ةلآلاب ةروصلاك ديلاب ةروصلا - 78417 -

 ميرحت يف لاجرلاك ءاسنلا 786٠  لهألاو صاخشألا روص قيلعت ةرورضلا نم سيل 4

 .وونصلا : ذاك

 5 رو رو



 نوروصملاو ريوصتلا :ثلاثلا ثحبملا

 - 786817 - ريوصتلا سفن مكح - 78617 - نيروصملاو ريوصتلا يف ثيداحألا ١
 ميرحت يف لجرلاك ةأرملا - 1868 - اهّدرو ةهبش - 7884 - اباذع سانلا دشأ نوروصملا
 .نيوصتلا ١"

 اهب قحلي امو هتاودأو تيبلا يناوأ :عبارلا لصفلا

 مكح - 75868 - ةضفلاو بهذلا يناوأ يف ثيداحألا - ؟مهال يناوألاب دارملا 85

 - 785٠0 - لاجرلاو ءاسنلا لمشي ميرحتلا - 5889 - ةضفلاو بهذلا ةينا يف برشلاو لكألا
 يناوأ لامعتسا ميرحت هلمشي ام - 5851 - ةضفلاو بهذلا نم تيبلا تاودأو يناوألا تاقحلم

 - اهريغو لكألا يف ةضفلاو بهذلا لامعتسا ةهارك يف ةيفنحلا لوق - 3857 - ةضفلاو بهذلا

 بهذلا لامعتسا يف ةيرفعجلا لوق - 78514  ةضفلاو بهذلا لامعتسا يف ةيديزلا لوق - 86

 برشلاو لكألا ىلع ةضفلاو بهذلا لامعتسا ميرحت رصق يف يناكوشلا لوق - 58580 - ةضفلاو
 يف ةيديزلا لوق - 3854 - ميرحتلا ةلع يف ةلبانحلا لوق - 75851 - ميرحتلا ةلع - 5855 -
 نود ةضفلاو بهذلا ةينا ةزايح 787١  ميرحتلا ةلع يف حجارلا - 5859  ميرحتلا ةلع
 رجح نبا لوق 7810/7  اهلامعتسا نود اهتزايح يف يوونلا مامإلا لوق 781/١  اهلامعتسا

 لاجرلاو ءاسنلا - 781/8  ةيديزلا لوق - 78174 - يلبنحلا ةمادق نبا لوق - 78377 - ينالقسعلا
 - 781/ا/ - حجارلا لوقلا - 7875 - اهلامعتسا نود ةضفلاو بهذلا ةينآ ذاختا مكح يف ءاوس
 - 781/8 - بهذلا وأ ةضفلاب ببضملا ءانإلا - 7817/8 - ةرورضلل ةضفلاو بهذلا ةينا لامعتسا

 بهذلاب وأ ةضفلاب يلطملا ءانإلا - 5881 - ةيديزلا لوق - 588٠ - يلبنحلا يقرخلا مامإلا لوق
 نداعملا ةينا لامعتسا زاوج ليلعت - 7887 - ةضفلاو بهذلا ريغ نم نداعملا ةينا - 7887 -

 ةيطغت - 7885 - ةضفلاو بهذلا ريغ نم تاودألا - 588ه - رفصلا يناوأ - 784814 - ةسيفنلا

 .ثيداحألا هذه حرش - 1841/ - ليللا يف يناوألا

 تويبلا لوخدل ناذئتسالا : سماخلا لصفلا

 :ثحابم ةثالث ىلإ لصفلا ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت -4

 هتمكحو همكح نايبو ناذئتسالا فيرعت :لوألا ثحبملا

 - 78917 - هتيعورشم 894١ - راتخملا فيرعتلا - 584٠ - ناذئتسالا فيرعت 5-8

 - 78968 - هنذإ نودب ريغلا تيب ىف رظنلا - 788 4 - هتيعورشم ةمكح 74897  ناذئتسالا مكح

 د 675



 هنذإ الب ريغلا تيب لخدي نم ةبوقع 5895 - هنذإ الب ريغلا تيب يف رظنلا ةبوقع

 نذأتسملا تيب ريغ لوخدل ناذئتسالا :يناثلا ثحبملا

 ىلع ناذئتسالا بجي له 758494 ؟بجاو ناذئتسالا له - 7898 - هتيعورشم -61/

 ةنوكسملا ريغ تويبلا ءانثتسا - 590١ - ىمعألا ىلع ناذئتسالا بجي له - 74٠6٠ - ؟ةأرملا

 يف عاتملاب دارملا - 75807  ةنوكسملا ريغ تويبلاب فيرعتلا - 5407 - ناذئتسالا طرش نم

 ةيفيك - 14٠08 - ةنوكسملا ريغ تويبلاب دارملا يف راتخملا لوقلا 74٠0 4  ةنوكسملا ريغ تويبلا

 نيأ - 5408 - هل نذؤي ملو نذأتسا اذإ - 74017 - تارم ثالث ناذئتسالا - 7905 - ناذكتسالا

 ةأرملا كولس 541١ - قدلا ةفص - 711١  ناذئتسالل بابلا قد 7409 - ؟نذأتسملا فقي

 ال - 5917 - تيبلا يف اهدحو يهو لوخدلل يبنجألل ةأرملا نذأت ال - ١9117 - نذأتسملا عم

 - 7418  هسفن فّرعي نأ نذأتسملا ىلع - 7814 - لوخدلاب ةأرملا هل تنذأ ولو يبنجألا لخدي

 .ناذئتسالا دعب نذأتسملا هلعفي ام - 791١5 - ؟ةميلو ىلإ وعدملا نذأتسي له

 هتيب لوخدل صخشلا ناذئكتسا :ثلاثلا ثحبملا
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 ناذئتسا ةيا ريسفت 78784  لافطألاو ءاقرألا ناذكتسا 79437 مراحملا ةيقب ىلع ناذئتسالا

 هلوقب دارملا - 5575 - «مكناميأ تكلم نيذلا# : ىلاعت ةايع دارعلا © - 59476  لافطألاو ءاقرألا

 يف ءاج ام - 5978 - ؟غولبلا نوكي مب 594717 - «ٌملحلأ مكنم اوغلبي مل نيذلاو# : ىلاعت

 نأشب يلبنحلا ةمادق نبال ينغملا يف ءاج ام 79378 غولبلا نأشب يسحرسلا مامإلا طوسبم

 جرخم جرخ ناذئتسالا تاقوأ ركذ - 0000 لافطألاو ءاقرألا ناذئتسا تاقوأ 797٠ غولبلا

 .اونذأتسا ملحلا لافطألا غلب اذإ - 7987  بلاغلا
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 سو مز نسا

 رزان حبو لل
 :ثحبلا جهنمو ءديهمت 719188

 .ماعط نم هتجوز هل هتدعأ امم وأ ؛ماعط نم هسفنل هدعأ امم هتيب يف ملسملا لكأي

 ببسب هبراقأ تويب يف لكأي نأ هل زوجي له نكلو .هيف ءيش الو حضاو ءيش اذهو

 نم قبسملا نذإلا هل طرتشي لهف كلذ هل ناك اذإو ؟مهنيبو هنيب عمجت يتلا ةبارقلا

 نم لكألا قيدصلل زوجي لهف .سانلا نيب تاقادص موقت دقو ؟ال مأ تويبلا باحصأ

 يف مهتويب يف مئالولا ةماقإ ىلع سانلا داتعا ًاضيأو ؟هبيرق عم لعفي امك هقيدص تيب
 هذه ةباجإ نيوعدملا مزلي لهو ؟كلذ ةيعورشم امف اهيلإ نيرخآلا نوعديو ةنيعم تابسانم

 مالسإلا نإ مث ؟بارشو ماعط نم هدعأ ام لوانتو يعادلا تيب ىلإ روضحلاو .ةوعدلا

 ًاقح ةفايضلا هذه لعجو هتفايض ةدم هماعطإو مهتويب يف فيضلا لازنإ نيملسملل عرش

 ؟كلذ دودح امف ,فيضملا ىلع ابجاوو فيضلل

 :نيثحبم ىلإ همسقن اذه ىلعو .لصفلا اذه يف هنايب ديرن ام اذه

 . ةفايضلاو ةوعدلاو ةميلولا : يناثلا ثحبملا



 كرذلل ىرملل
 قيدصلاو براقألا تويب نم لكألا

 :اهنم لكألا زوجي يتلا تويبلا نيبي نارقلا -94

 جرخ ضيرملا ىلع الو جرح جرعألا ىلع الو ٌّجِرَح ىمعألا ىلع سيل : ىلاعت لاق
 تويب وأ مكتاهمأ تويب وأ مكئابا تويب وأ مكتويب نم اولكأت نأ مكسفنأ ىلع الو

 وأ مكلاوخأ تويب وأ مكتامع تويب وأ مكمامعأ توبي وأ مكتاوخأ تويب وأ مكناوخإ

 اهيمج اولكات نأ عاتج مكيلعا سيل نوعتيدص وأ هخئاقم كلقاام وأ مكتالاع توي

 كلذك ةبيط ةكرابم هللا دنع نم َةّيحت مكسفنأ ىلع اوملسف اتويب متلخد اذإف ءاتاتشأ وأ
 , 2974 نولقعت مكلعل تايآلا مكل هللا نيبي

 :075ةميركلا ةيآلا هذه لوزن ببس .-ه

 ناك :لاق دهاجم نعف .ةميركلا ةيآلا هذه لوزن ببس يف ءاملعلا لاوقأ تفلتخا

 ةروكذملا تويبلا هذه نم تيب ىلإ ضيرملا و ':جربعألا وأ ىمعألاب بهذي لجرلا

 هذه لهأ ّلعِلو مهريغ تويب ىلإ انب نوبهذي :اولاقو كلذ نم اوجرحتف .هنم مهومعطيل
 .كلذل نوهراك تويبلا

 مكنيب مكلاومأ اولكأت ال اونما نيذلا اهيأ اي» :تلزن امل :لاق سابع نبا نعو

 ماعطلاو .لطابلاب اننيب انلاومأ لكأت نأ اناهن دق ىلاعت هللا نإ :نوملسملا لاق *«لطابلاب

 51١[. ةيآلا :رونلا ةروس] (”977)

 ماكحأو» 2 7065ص .*ج «يرشخمزلا ريسفت» 1“ 77-0 4 ص حج . صاصجلل «نارقلا ماكحأو ةففف]

 27ج «ريثك نبا ريسفت» 21*-#58١ص ١١2ج «يبطرقلا ريسفت» يبطرقلل «نارقلا

 هيا كيرلا ا



 لوناف ةقللذ نع نتاقلا تكف دنا نيلع نكات اهيدعلل ديدات كازنألا لشن[ وم
 .ةيآلا هذه ىلاعت هللا

 ةأرملا هفحتتف هتخأ تيب وأ هيخأ تيب وأ هيبأ تيب لخدي لجرلا ناك : يّدسلا لاقو

 .ةيآلا تلزنف تيبلا تو دوجو مدعل جرحتيف ماعطلا نم ءيشب

 كَ هللا لوسر عم اوجرخ اذإ نوملسملا ناك :تلاق  اهنع هللا يضر  ةشئاع نعو

 جرعألاو ىمعألا_راذعألا باحصأ ىنمزلا ءالؤه ىلإ مهتويب حيتافم نوعفدي داهجلا ىلإ

 ناكف .هيلإ متجتحا امم انتويب نم اولكأت نأ مكل انللحأ دق :مهل نولوقيو «- ضيرملاو

 تلزنف «سفن بيط ريغ نم انل اونذأ مهنأل ؛ مهتويب نم لكأن نأ انل لحي ال :نولوقي ءالؤه

 يف روكذملا هبيرق تيب نم لكأي نأ بيرقلا نعو ضيرملا ىمعألا نع جرحلا عفرت ةيآلا
 . جيواحملا ءالؤه لاثمأ هعم بحصي نأو «ةيآلا

 : 07" اهنم لكألا زوحي لا تويبلا -

 -: يهو ءاهنم لكألا زوجي يتلا تويبلا اهانركذ يتلا ةميركلا ةيآلا تنيب

 فطعيل مولعم وهو اذه ركذ امنإو «مكتويب نم اولكأت نأ مكسفنأ ىلع الوإ» : (ًالوأ)
 تويب (مكتويب» موهفم يف لخديو . مكحلا يف هدعب ام هيواسيلو ظفللا يف هريغ هيلع

 تيب دلولا تيبو ءاهجوزل تيب ةجوزلا تيب نأل ؛ مهيلإ هفاضأو ,مكدالوأ تويبو مكجاوزأ

 لجرلا لكاي اه ييبطا نإو-: ه6 لاقانثلاو لامك كلولا لامو :«ىدلاو بسك دلرلا تكل فينكل
 ةيآلا يف تانارقلا نم ركذ قمه ترقأ دلرلا "ةآلو يك وم مدكور نإو نك نم
 . ىلوأ مهنم برقأ وه يذلا ناك ةبارقلا وه لكألا يف ةصخرلا ببس ناك اذإف «ةميركلا

 تويب :(اسماخ) .ناوخإلا تويب :(اعبار) . تاهمألا تويب : (اثلاث) .ءابآلا تويب : (ايناث)

 ؛لاوخألا كوين :انماقز .تامعلا توبي: /اعباسو . مامعألا تويب : (ًاسداس) . تاوخألا

 يتلا تويبلا : يأ .4هحتافم متكلم ام وأ# : (ًارشاع) .تالاخلا تويب :افسات)

 «7ج (ريثك نبا ريسفت» 077/-75ص . 77ج (يزارلا ريسفتا» 7617 ص 27ج (يرشخمزلا ريسفت» 75

 «”ج «نارقلا دصاقم يف نايبلا حتف» 7-8١2770ص 18ج (يسولآلا ريسفت» ٠*, هص

 .9١١ص كج ءبطق ديس موحرملل «نآرقلا لالظ ىف» 5-25١6 ٠”ص

 - ال



 يف فرصتلا نوكلمي مهنإف ؛نازخلاو ءالكولاك كلذو ءاهبابرأ نذإب اهيف فرصتلا نوكلمت

 وأ# : ىلاعت هلوق :(رشع دحأ) .هحتافم مهاطعأ وأ هتيب لوخدب مهل نذأ نم تويب

 قدصتو كتدوم يف قدصي نم وه قيدصلاو . مكقيدص تويب وأ : ىنعملاو * مكقيدص

 يف جرحلا عفرو .عمجلا انه هي ةارغلاو .عمجلا ىلعو دحاولا ىلع قلطيو «هتدوم يف

 دقو .«ةبارقلا يوذ نم ريثك نم هب رسأو .طسبتلاب ىضرأ هنأل ؛قيدصلا تيب نم لكألا

 لهأ نأل ؛نيدلاولا نم ربكأ قيدصلا :هلوق  امهنع هللا يضر - سابع نبا نع يور
 ءميمحلا قيدصلاب نوثيغتسي امنإو تاهمألاو ءابآلاب نوثيغتسي ال نوثيغتسي امدنع منهج

 هللا همحر  قداصلا رفعج نعو .#ميمخ ٍقيدَص الو ,نيعفاش نم انل امف# : ىلاعت لاق

 عفرو طاسبنالاو ةقثلاو سنألا نم ىلاعت هللا هلعج نأ قيدصلا ةمرُح مَظع نم» :- ىلاعت

 .«خألاو بألاو سفنلا ةلزنمب ةمشحلا

 : ةعاضّرلا نم مراحملا تيب نم لكألا 54م0

 ْمأ ىلع لخدي ابق ىلإ .ّبهذ اذإ لي هللا لوسر ناك» :لاق ,كلام نب سنأ نع

 لوسر اهيلع لخدف تماصلا : نب ةدابع تحت مارح ٌمأ تناكو . ٌةمعطتف ناحلم تنب مارخ
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 وهو ظقيتسا مث ًاموي لك هللا لوسر مانف ءهسأر يف يلْقَت تسلجو هتمعطأ ًاموي كي لل

 يلع اوضرع:« ىتمأ نم سان :لاق ؟هللا لوسر اي ككحضي ام : :تلقف :تلاق ءكحضي

 ىلع كولعلا لثم وأ .ةرسألا ىلع اىرلم نجلا اف جبت تونسكوب هللا ليبس يف ٌةازغ

 عضو مث ا. .اهل اعدف . مهن ينلطجي نأ هللا حا هللا “لوسر ايفل تلفف + كلاق ةرسألا

 سان :لاقا# كتم اها لور ايد :هل ٌتلقف :تلاق « ؟كحيعي فما ملا ماي ةيئاز

 امك) ةرسألا ىلع كولملاك وأ ةّرسألا ىلع ًاكولم هللا ليبس يف ةازغ يلع اوضرع يتمأ نم

 تنأ :لاقف .مهنم ينلعجي نأ هللا عدا : هللا لوسر اي :ٌتلقف :تلاق .(ىلوألا يف لاق

 نيح اهتباد نع تعرّصف «ةيواعم نمز يف رحبلا مارح ٌمأ تبكرف : سنأ لاق .نيلوألا نم

 .2"2(تكلهف رحبلا نم تجرخ

 25ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصاا ٠ 5514-156 ص 23ج كلام مامالل «أطوملا» ةففتفا

 . هلوه وأ همظعم وأ هطسو يأ :رحبلا جبت ىنعمو .. ٠١ ص
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 :ةعاضّرلا نم مالسلا هيلع يبنلا ةلاخ يه .مارخ مُأ - 4
 لَك ناك اذهلف ,ةعاضّرلا نم لك يبنلا تالاخ ىدحإ يه ءاهثيدح انركذ يتلا يهو

 ثيدحلا اذه تاياور يف ءاج امك ,فيرشلا هسأر يلفتو اهرجح يف مانيف اهدنع ليقُي
 , 277فيرشلا

 :ماكحألا نم مارح مأ ثيدح نم دافتسي ام. 48

 لجرلا لوخد زاوج مارح مأ ثيدح  ثيدحلا اذه نم دافتسي : ىنيعلا مامإلا لاق

 همدقت ام ةحابإ ىلع ةلالد هيفو .اهدنع مونلاو اهب ةولخلاو اهايإ هتسمالمو همرحم ىلع

 .اهجوزل وه ماعطلا نم تيبلا يف ام نأ بلغألا نأل ؛اهجوز لام نم اهفيض ىلإ ةأرملا

 ٌرسي هنأ ملع نإ هريغ لام: ىلع نمتؤملا وأ ليكولا نأ ىلع ًاضيأ ةلالد ثيدحتلا.يفو

 لام ىلع ةنمتؤملا يهو مارح مأو ؛كلذ لعف هل زاج هلام يف هلعفي ام لزنملا بحاص

 ىلإ ماعطلا ميدقت ةهج نم اهجوز لام يف هتلعف امب ىضري اهجوز نأب انيقي تملع اهجوز
 0371ج هللأ لوسر

 اهل نأ حبحصلاو لب حجارلاو ءاهجوز لام نم ةأرملا ةيطع يف ءاملعلا فلتخا دقو

 فرعلا ِهّرقي ءاطعإلا كلذ ناك اذإ ءاهجوز نم حيرص نذإ ىلإ ةجاح نود كلذ لعفت نأ

 ماعطلا نم تناك اذإ اميس الو ةليلق ةيطعلا تناك ول امك ءهب جوزلا اضرب ةداعلا ترجو

 ىلع لدو .- مارح مأ ثيدح  هددصب نحن يذلا فيرشلا ثيدحلا كلذ ىلع لد دقو

 هللا لوسر نأ - هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع يراخبلا هاور يذلا ثيدحلا ًاضيأ كلذ

 . هنذإب الإ هتيب يف نذأت الو «هنذإب الإ ٌدهاش اهجوزو موصت نأ ةازملل لجبالا : لاق هيك

 . «هُرطش هيلإ ىدؤي هّنإف هرمأ ريغ نع ٍةقفن نم تقفنأ امو

 امك .هرجأ فصن : يأ «هرطش» ب دارملاو ثيدحلا اذهل هحرش يف ينالكسعلا لاق

 اهلف هرمأ ريغ نع اهجوز بسك نم ةأرملا تقفنأ اذإ» :رخآ ثيدح يف ًاحيرص اذه ءاج

 يف  اهجوز لام نم ةجوزلا قافنإ يأ - ضورفم هلك اذهو :يوونلا لاق : (هرجأ ٌفصن

 . 777/-7716ص ١1ج .ربلا دبع نبال «ديناسألاو يناعملا نم أطوملا يف امل ديهمتلا» ("10/75)

 .87/ص 14ج «ينيعلل «يراخبلا حيحص حرشب يراقلا ةدمع» (1/717)
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 :- اهنع هللا يضر - ةشئاع ثيدح يف ءاج ام هديؤيو «ًافرع هب كلاملا اضر ملعي ريسي ردق

 يف هب جوزلا اضر ملعي ردق ىلإ راشأف . «ةدسفم ريغ اهتيب ماعط نم ةأرملا تقفنأ اذإو»

 , 7719 (ةداع هب حمسي امم هنأل كلذ ىلع 5 ماعطلاب هبنو «ةداعلا

 ةشئاع نع : ظفلب دبع نبا هاور يوونلا مامإلا هيلإ راشأ يذلا ةشئاع ثيدحو

 ريغ اهجوز تيب نم أره تقفنأ اذإ» : هي هللا لوسر لاق :تلاق  اهنع هللا يضر -

 صققتني ال كلذ لم نزاخللو .بسك ام ٌرجأ اهجوزلو تقفنأ امب رجأ اهل ناك ةدسفم

 ثيدحل هحرش يف ثيدحلا اذه ّربلا دبع نبا ركذ دقو .«ًائيش ٍضعب رجأ نم مهضعب

 (اهجوز لام وعوز اهني ماعط نب رم ةجوزلا همدقت اميف ءاملعلا فالتخا ىلإ هتراشإو مارح م

 .ثيدحلا اذهب هحيجرتل ًاجتحمو ةجوزلل كلذ ةحابإو زاوجلا بناج ًاحجرم اهفيض ىلإ

 لكك هللا لوسر ىلإ تءاج اهنأ ركب يبأ تنب ءامسأ نع :هظفلو هانعمب رخآ ثيدحبو

 حانج يلع لهف .- اهجوز  ريبزلا يلع لخد ام الإ ٌءيش يل سيل هلل يبن اي» :تلاقف

 هللا يكويف يكوت الو .تعطتسا ام يخضرا : ِهِلكَي لاقف ؟ٌيلع لخدي امم خضرأ نأ

 , 77(كيلع

 :"7قيدصلاو بيرقلا تيب نم لكألا ةحابإل طرتشي ام

 اضر ةميركلا ةيآلا مهتركذ نيذلا قيدصلاو براقألا تويب نم لكألا ةحابإل ط

 ةربتعملا ةنيرقلاب اه فرعي حيرصلا نذإلاب فرعي امك اضرلا اذهو . ةنَذإَو 55 بحاص

 اهتنيب ا ةبيرقلا ةبارقلا يهو ةدوجوم ةنيرقلا هذه لثمو .لاحلا رهاظ اهيلع لدي يتلا

 ةبارقلاف ءًاضيأ ةميركلا ةيآلا اهيلإ تراشأ يتلا ةميمحلا ةقادصلاو ,ةميركلا ةيآلا

 هذه نم براقألا نإف .كلذب دهشت ةبلاغلا ةداعلاو ,حيرصلا نذإلا ماقم ناموقت ةقادصلاو

 قبسم حيرص نذإ ىلإ ةجاح نود مهتويب نم مهبيرق لكأي نأب «ةداع ,.نوضري ةجردلا

 .قيدصلا يف لوقلا اذكو «تربتعا تدرطاو تبلغ اذإ ةداعلاو ( مهنم

 . 595-5917ص .9ج «ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» ("1/78)

 يكوت الو يطعأ :ثيدحلا ىنعمو . ةيطعلا : خضرلاو ,«578ص ء١ج بلا دبع نبال «ديهمتلا» ("1/79)

 نبال «ةياهنلا» : كنع قزرلا ةدام عطقنتف كدي يف ام يعنمتو كدنع ام يدشتو - يرخدت ال يأ

 . 3 775ص ءهجو ,778ص .7ج هريثألا

 «18ج «يسولآلا ريسفت» ,"5ص « 4ج «يزارلا ريسفت» ءهالص «”ج «يرشخمزلا ريسفت» (80)

 .؟١ 86ص
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 :©7*"ًاتاتشأ وأ ًاعيمج لكألا 0

 زوجي يتلا ةلاحلا تنّيب ءاهنم لكألا زوجي يتلا تويبلا ةميركلا ةيآلا تنّيب نأ دعبو

 ببس يفو .4ًتاتشأ وأ ًاعيمج اولكأت نأ حانُج مكيلع سيل : ىلاعت لاقف «لكألا اهيلع
 نم ناك :(اهنم) :لاوقأ  ًاتاتشأ وأ ًاعيمج لكألا ىنعم هنم فرعي يذلا  ةيآلا هذه لوزن

 فاع هلكاوي نم دجي مل اذإف «دارفنا ىلع اماعط لكأي الأ ةيلهاجلا يف مهضعب تاداع

 مهنأ (اهنمو) . فيضلا عم الإ لكأي ناك ام مهضعب نأ :(اهنمو) .ةرورضلل لكأو ماعطلا

 ىلع مهضعب ةدايزو .لكألا يف سانلا فالتخال ماعطلا ىلع عامتجالا نم اوجرحت

 .ببسلا صوصخل ال ظفللا مومعب ةربعلاف ةيآلا لوزن ببس ناك ام اأو . ضعب

 يف ةروكذملا تويبلا كلت لهأ عم  نيعمتجم يأ  ًاعيمج لكألا زوجي اذه ىلعو

 ,اتييبلا ةيبحاتم همنا نيل هدو: مهتم لك لكأي ناب :نيفرفتم قولكأي نأ ةميركلا"ةيآلا
 لكأي دق مهضعب نأ ةهج نم لكألا يف مهلاوحأ فالتخا مهي ال ًاعيمج مهلكأ ةلاح يفو

 وهو .دهنلا يفو مئالولا يف هيلع عامتجالا ماعطلا ىلع عامتجالا نمو . ضعب نم رثكأ
 وأ ماعط نم هوعمج ام نولكأي مث مهنيب اميف ةيوسلاب ماعط وأ لام نم ءاقفرلا هعمجي ام

 :بلهملا لاق .مهنم دحاو لك هلكأي امع رظنلا ضغب لكألا ىلع نيعمتجم .هورتشا

 ىلع دحاو لك لكأي امنإو «ةيوسلاب نولكأي مهنأ ىلع نيلكألل عضوي مل دهّنلا ماعطو
 . ""هريغ نم رثكأ لجرلا لكأي دقو .هتمهن ردق

 :””اهنم لكألل تويبلا ىلإ لوخدلا بدأ

 تلا ةلاحبلا تييي ««اهيفو اهتع ؟لكألا وجي .نتلا :توببلا ةميركلا ةبآلا كدي نأ دعيو

 يغبني يذلا بدألا ةميركلا ةيآلا هذه تنّيبو  نيدرفنمو نيعمتجم  لكألا اهيلع زوجي
 اذإفإ» : ىلاعت لاقف  تويبلا هذه نم لكألا وهو هيف عرشلا صخر ام ةرشابم دنع هتياعر

 لالظ يف» .75-١777ص 8١ج «يسولأآلا ريسفت» «.7017/ص ءا"ج «يرشخمزلا ريسفت» (”01)

 .١؟ 5ص .5ج «نارقلا

 ."7١1ص 7١ج «يبطرقلا ريسفتا» (”07)

 «نايبلا حتف» .75-١71717ص .18ج «يسولآلا ريسفت» «.75 08ص اج «يرشخمزلا ريسفتا» (1”7)

 14١. ص كج
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 مهيلع مالسلاو ءتويبلا كلت لهأ ىلع اومّلس : يأ :«مكسفنأ ىلع اومّلسف ًاتويب متلخد
 سفنلاك نيملسملا سفنأ لعج ىلاعت هللا نأل ؛نيملسملا سوفن ىلع مالس هنأك

 مهل ريكذتو هيبنت هيف «مكسفنأ» :ظفلب تويبلا لهأ نع ريبعتلا يف نأ امك .ةدحاولا

 مهتبارق وه ىنعملا اذهو .مهتويب اهنأك اهلعجو .ءاهنم لكألا ةحابإ ىضتقا يذلا ىنعملاب

 صخشلا تيب لمشت «أتويب» ةملك نإ : مهضعب لاقو .ةميمحلا مهتقادص وأ ةبيرقلا

 اهلخد اذإ اهنم لكأي يتلا تويبلا هذه لمشي امك .«لخد اذإ هتيب لهأ ىلع ملسيف .هسفن

 .اهيف لكأيل

 : هللا دنع نم ةيحتلا وه تويبلا لهأ ىلع مالسلا - 144

 وه «هللا ةمحرو مكيلع مالسلا» :لخادلا لوق وهو تويبلا هذه لهأ ىلع مالسلاو

 ميلستلا نأل وأ ؛هندل نم ةعورشم هرمأب ةبقاث : يأ هللا داع م َةَّيحتإ» : ىلاعت هلوق ىنعم
 اهفصو ةيحتلا هذهو . ىلاعت هللا دنع نم اذهو هيلع مّلسُملل ةايحو ةمالس بلط ةيحتلاو

 ةدايز ىلاعت هللا نم اهب ىجري ملسمل ملسم ةوعد اهنأل ؛«ةبّيط ةكرابمإ» :اهنأب ىلاعت هللا
 هللا دبع نب رباج نعو . عمتسملا سفن اهب بيطتو .باوثلا نسحو .قزرلا بيطو .ريخلا
 .ةبيط ةكرابم هللا دنع نم ةيحت مهيلع ملسف كلهأ ىلع تلخد اذإ :لاق

 : ةيمالسإلا ةغيصلاب نوكت ةيحتلا - 14

 :لخادلا لوقي نأ وهو *«هللا دنع نم ةيحت# :ىلاعت هلوق هانمدق امم دافتسيو

 لامعتسا ملسملل زوجي ال هنأ هللا دنع نم ةيحت# ىنعمو «(هللا ةمحرو مكيلع مالّسلا»

 هتيحت دنع وأ «ةميركلا ةيآلا يف ةروكذملا تويبلا لوخد دنع ةيحتلا يف ىرخأ غيص
 وأ ءاحئانط اومعنأ» وأ ءاجانص معنأ» : هتيحت يف لوقي نأك .مهب هئاقل دنع نيرخآلل

 ؛سانلا ضعب اهلمعتسي يتلا اياحتلا غيص نم كلذ وحنو «ريخلا حابص» وأ .(ًءاسم معنأ»

 نع انءاج امو .(هللا ةمحرو مكيلع مالسلا» : يهو ةيحتلا ةغيص انل عرش مالسإلا نأل

 . قيبطتلاو ذيفنتلا انيلعو نيعلاو سأرلا ىلعف هلوسر نع وأ هللا

 :ماكحأ نم انركذ اميف لجرلاك ةأرملا 6

 لمشت ماكحألا هذه ,قيدصلاو براقألا تويب نم لكألاب قلعتت ماكحأ نم هانركذ امو
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 يهو «ةميركلا ةيآلا يف تءاج يتلا تويبلا نم لكأت نأ ةأرملل زوجيف .ءاسنلاو لاجرلا

 يف لصألا نأل ؛خلإ . . .اهيخأ تيبو اهيبأ تيبو اهمأ تيبو اهدلو تيبو اهجوز تيب
 لاجرلل اهلومش ةيعرشلا تاباطخلا يف لصألا نألو ؛ءاسنلاو لاجرلل مومعلا ماكحألا

 زوجي امك .كلذ ىلع ليلد الو نيسنجلا دحأ صاصتخا ىلع ليلدلا ماق اذإ الإ ءاسنلاو

 ةيآلا يف نيروكذملا تويبلا باحصأ اهئابرقأ عم ةدرفنم وأ ةعمتجم لكأت نأ ةأرملل

 ةيآلا نأل ؛اهتقيدص تيب نم لكأت نأ ةأرملل زوجيو .اهمراحم نم مهلكو «ةميركلا

 دق قيدصلاو «مكقيدص وأ# : ىلاعت هلوقب قيدصلا تيب نم لكألا تحابأ ةميركلا

 مهو .قيدص يهو .قيدص وه :لاقيف ءركذملاو ثنؤملاو عمجلاو دحاولل لمعتسي

 , 9”"2ةقيدص : ةدحاولل اضيأ لاقيو ءقيدص ّنهو « قيدص

 .ه١”ص ١ج «طيسولا مجعملا» ةضفيتجا
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 فانل) تعطر

 ةفايضلاو ةوعدلاو ةميلولا

 :ثحبلا جهنمو .ديهمت 2815

 بحاصب هطبزت نمل اهنم لكآلا عرشلا حابأ يتلا تويبلا قباسلا ثحبملا يف انْيب
 اذه يف ملكتنو .كلذب ةقلعتملا ماكحألا ضعب انركذو .ةقادص وأ ةيمرحم ةبارق تيبلا

 ةميلو روضحل هل تيبلا بحاص ةوعد ببسب هريغ تيب نم صخشلا لكأ نع ثحبملا

 ةيعرشلا ماكحألا ضعب نايب عم .تيبلا بحاص ىلع ًافيض هرابتعاب وأ «نيوعدملل اهدعأ
 ةكللذب ةقلعتتلا

 :نيبلطم ىلإ ثحبملا اذه مسقن اذه ىلعو

 ْ .ةوعدلاو ةميلولا :لوألا بلطملا

 .فيضلاو ةفايضلا : يناثلا بلطملا

 لوألا بلطملا

 ةوعدلاو ةميلولا

 :ةوعدلاو ةميلولا فيرعت 2-17

 نا نك يحل كال سل مافن: كازا :«ررتم نرحل قرف الا يقرع
 ام اذهو مالو عمجلاو ( هريغو سرعل عي

 , 2"*(طيسولا مجعملا» باحصأ هراتخا

 .9١١٠١ص . ١7ج «طيسولا مجعملا» ١21؟9ص ءلكجا ءروظنم نبال «برعلا ناسلو» ةضفيرللا
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 ماعطب ةصتخم ةميلولا : ينالقسعلل (يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتف» يف ءاجو

 سرعل عنص ماعط لك :ليقو ءربلا دبع نبا مهنع هلقن اميف ةغللا لهأ لوق وهو سرعلا

 حاكن نم ثداح رورسل ذختت ةوعد لك ىلع ةميلولا عقت مث : هباحصأو يعفاشلا لاقو «هريغو

 لاقيف ءهريغ يف ديقتو حاكنلا يف قالطإلا دنع اهلامعتسا رهشألا نكل ءامهريغو ناتخ وأ

 , 9”"2كلذ وحنو ناتخلا ةميلو

 :روظنم نبال «برعلا ناسل» يف ءاج دقف «ةميلولا نم معأ يهف ءةوعدلا امأ

 هيلإ ىعدي ام ةوعدلا :«طيسولا مجعملا» يفو .بارشو ماعط نم هيلإ توعد ام :ةوعّدلا
 , 0370| وأ ماعط نم

 : ةعورشملا مئالولا عاونأ -

 ناك ءاوس «هريغ وأ سرعل عنص ماعط لك ىلع قلطت مهضعب دنع ةميلولا نإ :انلق

 ىلع يهو ةعورشملا مئالولا عاونأ ركذ ديفملا نمو .دييقتب وأ ةنيرقب قالطإلا اذه ةحص

 _: "9 ينالقسعلا رجح نبا هنع هلقنو .يوونلا مامإلا هركذ ام

 ,نادعألا ىمستو ناتخلا ةميلو *ًالوأ

 .ةدالولا ماعط يه : ليقو ءسرخلا ىمستو قلطلا نم ةأرملا ةمالسل ةميلولا :ًايناث

 .ةدالولا نم عباسلا مويلاب صتختو ةقيقعلا :ًاثلاث

 .هل عنصت وأ مداقلا اهعنصي يتلا يهو «ةعيقُنلا ىمستو رفاسملا مودقل ةميلولا :ًاعبار

 ىراعلا وهو: ركرلا نم ةذوخام ةزيكولا ىو. ددجشلا» نكتلل اةنيلولا اسناخ

 .رقتسملاو

 .ةبيصتلا لدغ دك ننلا ةييلولا اناس

 .١74ص :؛9ج .ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتفد (”7/5)

 .؟١م6"ص٠ ١ج «طيسولا مجعملا» .7586ص ٠ 18ج .روظنم نبال «برعلا ناسل» ةضفضف]

 . ١74ص 37ج .ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» (*7/4)

-1١6 



 يه ىرخأ ةميلو مهضعب دازو . ةبدأملا نعسستو بس الب .ةكيع قتلا ةميلولا اعنا
 .هنم دوصقم ردق متخ امتحيو نارقلا متخ دنع عنصت يتلا ةميلولا

 :تاوعدلاو مئالولا يف ةدراولا ثيداحألا 4

 اميف ركذنو ءملسمو يراخبلا هجرخأ ام اهنم ةريثك ثيداحأ تاوعدلاو مئالولا ىف درو

 : 2" يراخبلا اهجرخأ علا ثيداحألا ضعب يل

 مك -راصنألا نم ةأرما جوزت دقو - فوع نب نمحرلا دبع هي يبنلا لأس» : ًالوأ

 .«ٍةاَشب ولو ملوأ : هلك ٌيبنلا لاقف .بهذ نم ةاون نزو :لاق ؟اهقّدصأ

 هوك 5 2

 ىلع ملوأ ام هئاسن نم ٍءيش ىلع ُدِلَي ٌيبنلا ملوا امو :لاق كلام نب سنأ نع : ايناث

 .«ةاشب ملوأ «بنيز

 يعد اذإ» :لاق ِهلك هللا لوسر نأ  امهنع هللا ىضر  رمع نب هللا دبع نع :ًاثلاث

 . (اهتايلف ةميلولا ىلإ مكدحأ

 اودوعو .يعادلا اوبيجأو , يناعلا اوكف» :لاق لكي يبنلا نع , ىسوم يبأ نع :ًاعبار

 . «ضيرملا

 رع ىلإ تيعُد ول» .: لاق هك يبنلا نع  هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع :ًاسماخ

 . (تبجأل

| 0 

 اوبيجأو : هلك هللا لوسر لاق :لاق  امهنع هللا يضر - ربع نباللا ديعيورع ” يدان

 0 ريغو 00-505 ف ةوعدلا قلاب رمع نب هللا دبع ناكو .«اهل متيعد اذإ ةوعّذلا هذه

 . مئاص وهو

 : ملسم اهجرخأ يتلا ثيداحألا

 : ""؟”يلي ام اهنم ركذن تاوعدلاو مئالولا يف ثيداحأ ملسم مامإلا جرخأو

 . 7594-747 ص .ةج .ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» (#ا/#و)

 5 7787/77 4 ص «5ج ؛يوونلا حرشب ملسم حيحصا) ةضمئتلل
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 .«بجُيلف سرع ةميلو ىلإ مكُدحأ يعُد اذإ» :ِهكت لاق :ًالوأ

 ناك ًاسرع بجيلف هاخأ مكدحأ اعد اذإ» :لاق لك يبنلا نع رمع نبا نعو :ًايناث

 .«متيعُد اذإ ةوعّدلا اوتئا» :لاق لي يبنلا نع رمع نب هللا دبع نع :ًاثلاث

 «بجيلف ماعط ىلإ مكّدحأ يعُد اذإ» : لك هللا لوسر لاق :لاق رباج نع :ًاعبار

 . كرت ءاش نإو معط ءاش نإف

 ناك نإف بجيلف مكدحأ يعد اذإ» : لي هللا لوسر لاق :لاق ةريره ىبأ نع :ًاسماخ

 .(مَعطَيلف ًارطفم ناك نإو ٌلصيلف ًامئاص

 نم اهعنمي ةميلولا ٌُماعط ماعطلا رش» :لاق ٍةِكي يبنلا نأ ةريره يبأ نع :ًاسداس

 .«هلوسرو هللا ىصع دقف ةوعدلا بجي مل نمو ءاهابأي نم اهيلإ ىعدُيو ءاهيتأي

 ١ - ةميلولا يف ةريره يبأ لوق :

 ةميلولا ماعط ماعطلا سئب :لوقي ناك هنأ ةريره يبأ نع جرعألا نع باهش نبا نعو

 .هلوسرو هللا ىصع دقف ةوعدلا تأي مل نمف «نيكاسملا كرتيو ءاينغألا هيلإ ىعدي

 : (سرعلا ةميلو) ةميلولا ةباجإ مكح _-

 ةميلولا ىلإ مكدحأ يعُد اذإ»  ىلاعت هللا همحر  يراخبلا هجرخأ يذلا ثيدحلا

 هب رومأم هنأ يف فاالخ الو 2. سرعلا ةميلو انه ةميلولاو «ءاهروضحب رمألا هيف . (اهتأيلف

 اذهل هحرش يف ينالقسعلا رجح نبا لاق «فاللخ هيف ؟بدن وأ باجيإ رمأ وه له نكلو

 اهنأب ةلبانحلاو ةيعفاشلا روهمج حرصو «بوجولا ءاملعلا لاوقأ نم روهشملا نإ :ثيدحلا

 .ةبحتسم اهنأ ةلبانحلاو ةيعفاشلا ضعب نعو .كلام مامإلا هيلع صنو ,نيع ضرف

 داخل فييداشلا ىهو سلا اع اهتربلا فأل ءافرق: عني ةجناو اهنا ةيفعلاا: ننعم

 . ضرفلاو بجاولا نيب قرفلا يف مهبهذم نم فرع ام ىلع

 : ينالقسعلا رجح نبا لاق مث .ةيافك ضرف اهنأ ةلبانحلاو ةيعفاشلا ضعب نعو
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 ءءارقفلا نود ءاينغألا صخي ال نأو .ًاديشر ًارح ًافلكم يعادلا نوكي نأ اهبوجو طرشو
 ًاملسم ىعادلا نوكي نأو ىهنم ةبهر وأ هيف ةبغرل هنيعب صخشل ددوتلا دصق رهظي ال نأو

 . ةميلو ىلإ ةوعدلاب قبس نم هنأل ؛ةوعدلا هذه لبق ةوعدب قبسي ال نأو .حصألا ىلع

 ففريغو ركنم نم هروضحب ىذأتي نم كانه نوكي ال نأو ., يناثلا نود هل ةباجإلا تنيعت

 هب هل صخري يذلا رذعلاب يدرواملا هطبضو «ةباجإلا مدع هل حيبي رذع هل نوكي ال نأو

 ةميلو ىلإ ةوعدلا ةباجإ مكح يف هلك اذهو ءدجسملا ىف ةعامجلا ةالص كرت ىف
 , "47 سرعلا

 :- سرعلا ةميلو ريغ  ةوعدلا ةباجإ مكح - 40

 مامإلا لاق دقف «- مئالولا وأ تاوعدلا نم اهاوس امل يأ - سرعلا ةميلو ريغ ةباجإ امأ

 .سرعلا ةميلوك اهنأ :(امهدحأ) : ةيعفاشلا يأ  انباحصأل ناهجو اهيف :يوونلا

 ضايع يضاقلا لقنو .ةبجاو سرعلا يف تناك نإو .بدن اهيلإ ةباجإلا نأ :(يناثلا)و

 نم ةوعد لك ىلإ ةباجإلا بجت رهاظلا لهأ لاقو ءاهيلإ ةباجإلا بجت ال :روهمجلاو
 بوجو اهب طقسي يتلا راذعألا امأو : يوونلا لاق مث .فلسلا ضعب لاق هبو «هريغو سرع

 اهب صخُي وأ :(اهنم)و .ةهبش ماعطلا يف نوكي نأ (اهنمف) اهبدن وأ ةوعدلا ةباجإ
 فوخل هوعدي وأ ,هتسلاجم قيلت ال وأ .هعم هروضحب ىذأتي نم كانه نوكي وأ ءاينغألا

 رمخ نم ركنم كانه نوكي الأ اهنمو . لطاب ىلع هنواعيل وأ ,ههاج يف عمطيل وأ «هرش

 وأ بهذ ةينآ وأ ,مادقألا اهسودت ةشورفم ريغ ناويح روص وأ «ريرح شرف وأ وهل وأ

 اذإو .هرذعيف ىعادلا ىلإ رذتعي نأ راذعألا نمو .ةباجإلا كرت يف راذعأ هذه لكف .ةضف

 . 77؛”هركت ثلاثلاو .بحتست يناثلاو هيف بجت لوألا مويلاف .. مايأ ةثالث ةوعدلا تناك

 :ةوعدلا ةباجإ  مالسلا هيلع  يبنلا يده نم - 4

 لكي يبنلا نأ حيحصلا يف تبث دقو .- سرعلا ةميلو ريغ  ةوعدلا ةباجإ مكح ا

 -:كلذ نم .ةوعدلا بيجيف سرعلا ةميلو ريغ يف ماعط ىلإ ىعدي ناك

 .هعنص ماعطل لي يبنلا اعد ًاطايخ ْنأ» كلام نب سنأ نع يراخبلا جرخأ :ًالوأ

 .71 32ص 25ج .ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» (30/41)

 . 737” غص 25ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص) ةضتم]
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 .©"25ذعموي دعب ءاّيّذلا ع لزأ ملف .ةعصقلا يلاوح نم ءابدلا

 لاقي راصنألا ىف لجر. ناكر +لاق عراضنالا ةوعس قبا: نع ىراخبلا جرحا: اناث
 سماخ ْهلَي هللا لوسر وعدأ ًاماعط يل ٌمنصا :لاقف ماَحل ٌمالغ هل ناكو .بيعش وبأ هل

 انتوعد كنإ : لَك يبنلا لاقف لجر مهعبتف ةسمخ سماح َِِي هللا لوسر اعدف .ةسمخ

 ٌتنذأ لب :لاق . هتكرت تش نإو «تنذأ تكش نإف ءانعبت دق ٌلجر اذهو «ةسمخ سماخ
 وهف هريغل ًاماعط عنص نم :(اهنم) :دئاوف ثيدحلا اذه يفو :هحرش يف ءاجو .«هل

 وعدي نأ بحتسا ًادحأ اعد نم نإ (اهنمو) . هلزنم ىلإ هوعدي وأ هيلإ هلسري نأ نيب رايخلاب

 مهنود نم ةوعد ريبكلاو مامإلا ةباجإ (اهنمو) .هتسلاجم لهأو هئاصخأ نم ىري نم هعم
 ؛ ًءادتبا عنمي مل  ةوعد نودب ءيجملا يأ  ليفطتلا دصق نم نأ (اهنمو) . مهماعط لكأو
 نذإلاب ةوعدلا بحاص سفن بيطت نأ لامتحال هدري ملف هلك يبنلا عبتي لجرلا نأل

 , 0040ه
 : سرعلا ةميلو يف كرتشت ةأرملا - ”؟ةهمه

 ديسأ وبأ سّرع امل» :لاق لهس نع - ىلاعت هللا همحر  يراخبلا مامإلا ىور

 ءديسأ مأ هتأرما الإ مهيلإ ُهبَرق الو ًاماعط مهل عنص امف ,هباحصأو ِةِلَي ّيبنلا اعد ّيدعاسلا
 هتقسف هل ةتثامأ ماعطلا نم ل ُيبنلا غإ رف املف «ليللا نم ةراجح نم روت يف تارمت َتْلِب
 امك .(هفحتت» ةملك نم لد «هصخت» ثيدحلا اذهل ملسمل ةياور يفو .(كلذز هيت

 دعس نب لهس نع مزاح يبأ نع» :الاقف رخآ ظفلب ثيدحلا اذه ايور ملسمو يراخبلا نأ

 يهو مهمداخ ذعموي ُهنأرما تناكف ,هسرع يف هلي هللا لوسر ّيدعاسلا ديسأ وبأ اعد :لاق
 يف ليللا نم ٍتارمت هل تعقنأ لكي هللا لوسر تقس ام نوردتأ انه كاف سورا
 271 عمايإ هرم لكأ املف روت

 .رجشلا يأ نيطقيلاو عرقلا : ءاَبُّدلاو
 | .0350-ه69ص .ةج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (”/44)

 «ينيعلا حرشب يراخبلا حيحصدو «761 0.74١ ص ,9ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ("10/40)

 . 10ا/-756١ص .17ج «يورنلا حرشب ملسم حيحص» .154 .154ص ١7ج

 .اهديب هتسرم (هتثامأ) .هريغ وأ ساحن نم حدق :(روتلا) .ًاسورع ذختا يأ :(سّرع)

 نم لك ىلع قلطي (سورعلا)و .ثنؤملاو ركذملا ىلع عقي (مداخلا) .هب هصخت يأ (هفحتت)
 .امهسيرعت يف امادام نيجوزلا
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 :ديسأ ىبأ ثيدح :ثيدحلا حرش -5

 : ةقباسلا ةرقفلا يف هانركذ يذلا ثيدحلا حرش يف ينالقسعلا رجح نبا مامإلا لاق

 نأ فقر كلذ لصف ففي ذو وعدي نكو اهنمر هامل يده فارع ةيدغتلا يفوا١

 هيفو . كلذ لثم يف هتأرما لجرلا مادختسا زاوجو ءرتسلا نم اهيلع بجي ام ةاعارمو ةنتفلا

 هقيلعت يف يوونلا مامإلا لاقو .""4”(هعم نم نود ءيشب ةميلولا يف موقلا ريبك راثيإ زاوج
 اهنأ ىلع هلمح دعبيو «باجحلا لبق ناك هنأ ىلع لومحم اذهو» :ثيدحلا اذه ىلع

 , 49""2(ةرشبلا ةروتسم تناك

 :يوونلا مامإلا لوق ىلع بيقعت 2-51

 ديسأ يبأ سرع ةميلو نأ ىلع ًاليلد  ىلاعت هللا همحر  يوونلا مامإلا ركذي 5

 ةلأسم ىلإ رشي ملو لب ينالقسعلا رجح نبا ركذي مل اذهلو ءباجحلا لبق تناك

 ,هدعب وأ ةأرملل باجحلا عيرشت لبق تناك ديسأ يبأ سرع ةميلو نإ لهو .باجحلا

 دعب تلصح هدنع ةثداحلا نأ ينعي  ىلاعت هللا همحر  ينالقسعلا نم لافغإلا اذهو

 عيرشت نإف ًاضيأو .باجحلا عيرشت لبق اهثودح نأ ىلع ليلد ال هنأو ,باجحلا عيرشت
 كلذ انّيب امك اهيديو اههجو فشكت نأ ةأرملل زوجيف «نيديلاو هجولا لمشي ال باجحلا
 ًارتاس اهسابل نوكي نأ ةأرملا نم بولطملا لكو .8*"2كلُذ ىلع لئالدلا انركذو لبق نم

 يتلا ةيعرشلا طورشلا ًايفوتسم سابللا اذه نوكي نأو ءَنيّفكلاو هجولا ىلع اهندب عيمج

 .ةأرملا سابل يف لبق نم اهانيب

 :سرعلا ةميلول الجر وأ ةأرما وعدت ةأرملا 4

 هلع ٌيبنلا رصبأ» :لاق  هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع يراخبلا مامإلا جرخأ

 دقو . 2ّيلِإ سانلا ٌبحأ نم متنأ مهللا :لاقف ًانتمم ماقف نوع كن يلدقما اناس ًءاسن

 (يراخبلا حيحصل ينيعلا حرش» يف هلثمو «١501ص .4ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (*/45)

 .154ص ١7ج

 . 12١ا/رص , 117ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصو (”/41)

 .«اهدعب امو 767 تارقفلا (”/54)
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 ةميلول نايبضلاو ءانسلا دوهش هيفود» ”فيذحلا اذهل هحرش يف ينالطسقلا مامإلا لاق

 لجرلل يأ - بحتسا وأ ا الجر تعد وأ ةميلول 2 ةأرما تعد ولف .سرعلا

 اهبيجي الف «ةولخلا مدع عم وأ اقلطم ماعط ىلإ اهبيجي الف ,ةمّرحم ةولخ عم ال  ةباجإلا

 ةنتفلا فوخ اهراد نم رخآ تيب ىلإ ماعطلا هل تثعبو تسلج نأك هب صاخ ماعط ىلإ

 ةيودعلا ةعبار نوروزي هبارضأو يروشلا نايفس ناك دقف .فخت مل اذإ ام فالخب

 ال هنأ رهاظلاف «ةيودعلا ةعبارك ةأرماو يروثلا نايفسك لجر دجو نإف .اهمالك نوعمسيو
 .©"؛9«ةوعدلل ديسلا وأ جوزلا نذإ ةأرملل ةباجإلا يف ربتعيو .ةباجإلا يف ةهارك

 ةوعدملا ىلعو «ةميلول ةأرما وعدت نأ ةأرملل نأ ينالطسقلا مالك لصاحو 8

 مل اهل نذأي مل نإو «ةميلولا ىلإ تبهذو ةوعدلا تباجأ اهل نذأ نإف اهجوز نذأتست نأ

 ىلإ ةوعدلا هذه يدؤت ال نأ ىلع ةميلولا ىلإ الجر وعدت نأ ةأرملل نأ امك «ةوعدلا بجت
 ىنعمو .اهب ةولخ كانه نكت مل نإو هب ًاصاخ ةميلولا ماعط نوكي نأ الو ءاهب ةولخلا

 ةباجإ لجرلل زاج ةيعادلا ةأرملاب ةولخ اهب لصحت الو ةماع تناك ىتم ةميلولا نأ كلذ
 .ةوعدلا هذه

 : سرعلا ةميلو ريغل ةأرملا ةوعد ةباجإ -

 لوسر تعد ةكيلم هتدج نأ» : كلام نب سنأ نع ْرِبلا دبع نبال «ديهمتلا» يف ءاج

 نإ تمقف كل لضدلل ابرق كي هللا لوسر لاق مث ءهنم لكأف هتعنص ماعطل ْةكَي هللا

 ٌتففصو لَو هللا لوسر هيلع ياا ل

 مث «نيتعكر انل ىّلصف ءانئارو نم  ةيعادلا ةكيلم يأ  ٌروجعلاو ةءارو ميتيلاوتأانن

 نب ميهاربإ هيف دازو أطوملا ةاور .ةعامج هاور اذكه :َربلا دبع نبا لاق مث . (فرصنا

 اعد م ءهعم تلكأو هنم لكأف :نمي أ نب ىسومو زارخلا نوع نب هللا دبعو .نامهط

 يلصألو ءاضوتيلف ميتيلا رمو ءاضوتتلف زوجعلا رمو ءأضوتف مق :لاق مث ًاضوتف ءوضوب
 ةميلولا ريغ يف ماعطلا ىلإ ةوعدلا ةباجإ كيلوا اذه يفو :ربلا دبع - لاق .«مكل

 . زوجعلا يأ «ةريبكلا يأ  ةلاجتملا ةأرملا نأ هيفو ,«- سرعلا ةميلو ريغ يف يأ -

 ًامعنم : يأ (ًانتمم) : هلوقو لوقت ص 23ج « ينالطسقلل «يراخبلا حيحص حرشل يراسلا داشرإ» (710/59)

 .177ص .194ج «يراخبلا حيحصل ينامركلا حرش» : مهل امركم الضفتم

- 75١ 



 .©*7تبيجأ ماعط ىلإ تعد اذإ ةحلاصلا ةأرملاو

 كلذب يعادلا اضر ملع اذإ نيرخآ وعدي نأ وعدملل زوجي 90١

 «قدنخلا َرْفَُح امل» :لاق هللا دبع نب رباج نع «هحيحص» يف ملسم مامإلا جرخأ
 ٌتيأر ينإف ءيش كدنع له :اهل ُتلقف يتأرما ىلإ ُتافكناف ءًاصمخ لي هللا لوسر تيأز
 نجاد ٌةميَهُب انلو ريعش نم ٌعاص هيف ًابارج يل تجرخأف .ًاديدش ًاصمخ لي هللا لوسر

 هلا لوسر ىلإ تيلو مث ءاهتمرب يف اهتعطقف يغارف ىلإ تغرفف تنحطو اهتحبذف :لاق
 اي :تلقف .هنرَراسف ُهّتجف :لاق .هعم نمو لك هللا لوسرب ينحضفت ال :تلاقف لكي
 يف تنأ ٌلاعتف ءاندنع ناك ريعش نم ًاعاص ٌتنحطو ءانل ةييهب انمينذ نفاانإ هللا لوصر
 ًاروس مكل عنص دق ًارباج َّنِإ قدنخلا لهأ اي :لاقو ب هللا لوسر حاصف .كعم ٍرفن
 .ءيجأ ىتح مكنيجع نزبخت الو .مكمْرب نت ال :ككي هللا لوسر لاقو .مكب الهيحف
 :تلقف .ُكبو كب :تلاقف يتأرما تئج ىتح سانلا مدقي لك هللا لوسر ءاجو تئجف

 قصبف انتمرب ىلإ دمع مث .كرابو اهيف قصبف ًائيجع هل تجرخأف تلق يذلا تلعف دق
 مهو .اهولزنت الو مكتمرب نم يحدقاو .كعم زبختف ةزباخ يعدا :لاق مث كرابو اهيف

 اننيجع َّنِإو .يه امك طغتل انتمرب نو اوفرحناو ءاهوكرت ىتح اولكأل هللاب ٌمسقأف فلأ
 ثيدحلا اذه نمضت دقو :ثيدحلا اذه حرش يف يوونلا مامإلا لاق .ه«وه امك زبخيل

 اذه نأب لَك هملع :(يناثلا)و «ليلقلا ماعطلا ريثكت : (امهدحأ) :ةوبنلا مالعأ نم نيملع
 اعدف ,ةدايزو أافلأ يفكيف رثكيس مهوحن وأ سفنأ ةسمخ ةداعلا يف يفكي يذلا ماعطلا
 .©29ةميهبو ريعش عاص هنأ ملع دقو هيلإ لصي نأ لبق ًافلأ هل

 . 757-556ص 1١ج بلا دبع نبا ظفاحلا مامإلل «ديهمتلا» (1/60)

 .7109/-916ص 17ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (أ"ا/ه1)

 . عوجلا نم نطبلا رماض : يأ ءًاصمخ كي هللا لوسر تيأر» : هلوق

 يهو ةميهب ريغصت «نجاد ةميهب انلو» :هلوق .تعجر يأ «يتأرما ىلإ تأفكناف» :هلوق

 (هترراسف تئجف) تويبلا فلأ ام (نجادلا)و . ىثنألاو ركذلا ىلع قلطتو نأضلا دالوأ نم ةريغصلا

 ليقو .هيلإ ىَعَدُي يذلا ماعطلا وه «ًاروس» : هلوقو . ةعامجلا ةرضح يف ةجاحلل ةرراسملا زاوج هيف

 اوؤاجف مهاعد كي هنأل اذه لعف امنإ (سانلا مدقي لي هللا لوسر ءاجو) : هلوقو .ًاقلطم ماعطلا

 - .مهمدقتي ال لاحلا هْذُه ريغ يف هي ناكو .مهمادق ىشم ةفئاط اعد اذإ ماعطلا بحاصك هل ًاعبت
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 :لكألا دعب راشتنالا 97

 الو .يعادلا تيب نم اوجرخي نأ ماعطلا لوانت نم اوغرف ام اذإ نيوعدملل يغبنيو

 متمعط اذإف» :ىلاعت لاق ,تيبلا بحاص ىلع لقني ال ىتح هيف اوثكمي
 يذلا نم متغرف اذإف» :ةيآلا هذه ريسفت يف ريثك نبا مامإلا لاقو ."0"7>#اورشتناف

 ريسفت يف يزارلا لاقو .""*7«ضرألا يف اورشتناو .لزنملا لهأ نع اوففخف هيلإ متيعد

 مأ بنيز سرع يف ِهكَي يبنلا ةميلو موي ثكملا لاطأ ةباحصلا ضعب ناك» :ةيآلا هذه

 ةعماج ةميركلا ةيآلا تدروف .ًائيش مهل لقي مل لكي ٌيبنلاو . اهنع هللا يضر  نينمؤملا
 رجح نبا لاقو .""””سانلا تويب يف ثكملا ةلاطإ نم عنملا (اهنم) :بادآل

 فيفختلل ماعطلا ناكم نع لوحتلا هب دارملاف لكألا دعب انه راشتنالا امأو : ينالقسعلا

 .©"*9ةيآلا ىضتقم وه امك «لزنملا بحاص نع

 قحلت كب هانعم ليقو .هيلع تعدو هتمذ اهنأ يأ «كبو كب :تلاقف يتأرما تئج ىتح» : هلوقو

 ٌتلعف دق» : هلوق . كببستو كرظن ءوسو كيأرب اذه ىرج هانعم ليقو .مذلا قلعتي كبو .ةحيضفلا

 «يحدقا» : هلوق . ةحلصملاب ملعأ وهف اندنع امب لك هللا لوسر تربخأ ينأ هانعم «يل تلق يذلا

 .ردق يأ «ةمرب» هلوق . يفرغا يأ

 .[87 ةيآلا : بازحألا ةروس] (باناله١)

 .086٠68ص اج «ريثك نبا ريسفت» ("/67)

 . 737؟6ص . 76ج «يزارلا ريسفت» ("1/0)

 .586ص :.9ج (يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» ("154)
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 يناثلا بلطملا

 فيضلاو ةفايضلا

 :فيضلاو ةفايضلا فيرعت - *45 

 عمجلاو دحاولل نوكيو فّيضملا :فيضلاو . ةفايضو ًافيض لجرلا تفض :لاقي
 , 20 عدي مل وأ يعُد هريغ دنع لزانلا :فيضلاو .لدعلاك

 :فيضلاو ةفايضلا يف ةيوبنلا ثيداحألا 74

 عرشلا هل اهررق قوقح نم هل امو .فيضلا ماركإو ةفايضلا يف ةريثك ثيداحأ تدرو

 :نييلاتلا نيثيدحلا اهنم ركذنو ,يفنحلا يمالسإلا

 للك هللا لوسر نأ يركلا حيّرُش يبأ نع يراخبلا مامإلا ىور :لوألا ثيدحلا

 ةثالث ةفايضلاو لو موي هتزئاج هفيض مركيلف رخآلا مويلاو هللاب نمي ناك نم» :لاق

 , 20( هّجرحُي ىتح هدنع يوثي نأ هل لحي الو و كلذ دعب امف « .مايأ

 . (7ا/هال) ثيدحلا اذه حرش - احا

 مويلا اهيف لخدي له .«مايأ ةثالث ةفايضلاو» :هلوقب دارملا يف ملعلا لهأ فلتخا

 .فاطلإلاو ٌربلاب لوألا مويلا يف فيضلل فلكتي :ديبع وبأ لاق ؟هيلع ةدئاز يه وأ لوألا

 ,ةليلو موي ةفاسم هب زوجي ام هيطعي مث هتداع ىلع ديزي الو هل مدقي ثلاثلاو يناثلا يفو

 لاقو .لزنم ىلإ لزنم نم رفاسملا هب زوجي ام ردق يهو «(ةزيج !) ةيطعلا هذه ىمستو

 .648ص .١ج «طيسولا مجعملا» ,.7١1ص .١11ج ءروظنم نبال «برعلا ناسل» "الهه

 .١57ص .١٠ج «(«ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصو» (ا/ه5)

 .م#9صسص اك ج ««ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (71 10

 تا



 هترضحب ام ىلع ربلا يف ديزيو هفحتي نأ فيضلا هب لزن اذإ هنأ هانعم : يباطخلا مامإلا

 .هقح ىضق دقف ثالثلا ىضم اذإف .هرضحي ام هل مدقي نيريخألا نيمويلا يفو «ةليلو ًاموي

 .ةقدص نوكي هل همدقي امم اهيلع داز امف

 ةلاحل ًانايب «هتزئاج» :هلوقب دارملا نوكي نأ لمتحي : ينالقسعلا رجح نبا لاقو

 ثالثلا ىلع دازي ال اذهف هيلع لزني نم دنع ميقي ةرات رفاسملا نأ يهو ,ىرخأ

 لدعأ اذه لعلو . ةليلو موي هتيافك ردق هب زوجي ام ىطعي اذهف .ميقي ال ةراتو ءاهليصافتب
 دتشي ىتح هدنع ميقي ال : يأ ,هجرحي ىتح هدنع يوثي نأ هل لحي الو» : ىنعمو .لاوقألا

 .هيلع قيضيو لزنملا بحاص ىلع

 :فيضلاو ةفايضلا يف : يناثلا ثيدحلا 5

 يغبني يذلا فيضلا قح مهنم اوذخف اولعفي مل نإف اولبقاف فيضلل يغبني امب مكل اورمأف
 . "010 (هل

 : يناثلا ثيدحلا حرش - 17

 يأ  فيضلا ىرق نأ ىلع لدي .«فيضلا قح مهنم اوذخف اولعفي مل نإف» : هلك هلوق نأ

 ةفايضلا نم عنتما ول هيلع لوزنملا نأو ,بجاو  هوحنو ماعط نم ةداع فيضلل مدقي ام

 نب دمحأ مامإلا هصخو ؛ةيرهاظلا بهذم وهو .ًاقلطم ثيللا لاق اذهبو ءًارهق هنم تذخأ
 اذه نع اوباجأو .ةدكؤم ةئس ةفايضلا :روهمجلا لاقو .ىرقلا نود يداوبلا لهأب لبنح

 لوأ يف ناك كلذ نأ :(اهيناثإو .نيرطضملا ىلع هلمح :(اهدحأ) :ةبوجأب ثيدحلا

 هنأ :(اهثلاثرو .كلذ خسن حوتفلا تحتف املف ,ةبجاو ةاساوملا تناكو «مالسإلا

 ثوعبملا ىلع ناكف .مامإلا ةهج نم تاقدصلا ضبقب نيتوعبملا لامعلاب صوصخم

 مامإلا هاكح .كلب الإ مهل مايق ال هنأل ؛ هنولوتي يذلا مهلمع ةلباقم يف مهلازنإ مهيلإ

 .ه"7ص .١٠ج ««ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (”ا/54)
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 ةبوجأ ىوقأو :- ىرخأ ًالاوقأ ركذ نأ دعب  ينالقسعلا رجح نبا مامإلا لاقو .يباطخلا
 بجي ءالؤهف .- نيرطضملاب ةصاخ ةفايضلا بوجو نأ يأ لوألا لوقلا وه روهمجلا

 . مهيلع اولزن اذإ كلُذ مهوطعي مل اذإ ًارهق ولو ةداع فيضلل ىطعي ام ذخأ مهلو .مهارق
 هذخأي نأ هقحب رفظ نم قح يأ  رفظلا ةلأسم ىلع رطضملا فيضلل قحلا اذهب لدتساو

 .©"9(يعفاشلا لاق اذهبو . قحلا اذه هنم ذوخأملا اضر نودب ولو

 ىلع نوملسملا عمجأ :يوونلا لاق :«يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» يفو

 .ةبجاو تسيلو ةئس اهنأ ىلع روهمجلاو .مالسإلا تادكأتم نم اهنأو ةفايضلا ةيعورشم

 «ندملا لهأ نود ىرقلا لهأو ةيدابلا لهأ ىلع ةليلو ًاموي ةبجاو يه :دمحأو ثيللا لاقو

 قح ديكأتو قالخألا مراكمو بابحتسالا ىلع ههابشأو ثيدحلا اذه روهمجلا لوأتو

 .- بابحتسالا دكأتم يأ - .(ملتحم لك ىلع ٌبجاو ةعمجلا لّسغ» : ثيدحك - فيضلا

 .©"")ةفايضلا بوجو يناكوشلا راتخا دقو اذه

 : ةفايضلا مكح يف حجارلا 4

 لهأل ةبسنلاب اذهو ءهيلع لوزنملا ىلع ةبجاو فيضلل قح ةفايضلا نأ حجارلاو
 حيحص حرش يرابلا حتف» يف ءاج ام ىلع دمحأ مامإلا كلذ ىلإ بهذ امك يداوبلا

 يف رفاسملا دجي نأ ًادج بعصي ذإ ةفايضلل يداوبلا لهأ ةجاحل ,ينالقسعلل «يراخبلا

 دجوي الو .داز نم هجاتحي ام لك لمحي نأ عيطتسي وأ .ماعطلا نم هتجاح دسي ام يداوبلا

 يداوبلا لهأ ريغ قح يف امأ ,ىرقلاو ندملا يف امك ماعطلل ءارشو عيبب يداوبلا يف ةداع

 .ةدكؤم ةنس ةفايضلاف

 :كلذ ليلدو ءالجر فيضت نأ ةأرملل 8

 جرخ» :لاق  هنع هللا يضر  ةريره يبأ نع «هحيحص» يف ملسم مامإلا جرخأ

 يذلا ىنجرخأل هذيب ىسفن يذلاو انأو :لاق . هللا لوسر اي عوجلا : الاق ؟ةعاسلا هذه

 . 4١ص 25ج «ىلحملا» ١١-21١٠١9 8صص هج ««ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص) ةفقطلا

 ٠١. ص ."5ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحتو» 5١/”(
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 هتأر املف ءهتيب يف سيل وه اذإف راصنألا نم الجر ىتأف .هعم اوماقف .اوموقف ءامكجرخأ
 ٌبذعتسي بهذ :تلاق ؟نالف نيأ : لك هللا لوسر اهل لاقف ءالهأو ًابحرم :تلاق ٌةأرملا

 هلل ٌدمحلا :لاق مث هيبحاصو لك هللا لوسر ىلإ رظنف يراصنألا ءاج ذإ .ءاملا نم انل

 :لاقف بطرو ٌرمتو ٌرسُب هيف قذعب مهءاجف قلطناف :لاق , ينم ًافايضأ مركأ ويلا ٌدحأ ام

 اولكأف مهل حبذف .َبولحلاو َكاّيِإ :ِلكي هللا لوسر هل لاقف ةيدملا ذخأو .هذه نم اولك

 ركب يبأل َِب هللا لوسر لاق ءاووُرو اوعبش نأ املف ءاوبرشو قذعلا كلذ نمو «ةاشلا نم

 عوجلا مكتويب نم مكجرخأ ,ةمايقلا موي ميعنلا اذه نع ٌنُأسَُل هديب يسفن يذلاو :رمعو
 .27(ميعنلا اذه مكباصأ ىتح اوعجرت مل مث

 «الهأو ًابحرم :تلاقف» :ثيدحلا اذهل هحرش يف يوونلا مامإلا لاق

 ثيدحلا يفو . مهب سنأت ًالهأو ًةعسو ًابحر تفداص :امهانعمو «برعلل ناتفورعم ناتملك

 مالك عامس زاوج هيفو . همودقب رورسلا راهظإو ههبشو لوقلا اذهب فيضلا ماركإ بابحتسا

 تملع نمل اهجوز لزنم لوخد يف ةأرملا نذإ زاوجو ؛ةجاحلل مالكلا اهتعجارمو ةيبنجألا
 تالي نهذر «ايلرقر. ةمرصحلا ةرلخلا اهلي ال ثيحل ةهركر الانا اتقحم ادلع

 نأ املف» :هلوقو .هبيبطتو هباذعتسا زاوج هيفو بيطلا وهو بذع ءامب انيتأي : يأ «ءاملا

 ىلع لومحمف عبشلا ةهارك يف ءاج امو .«عبشلا زاوج ىلع ليلد هيف «اوورو اوعبش
 لاقف «ميعنلا نع لاؤسلا امأو ,نيجاتحملا رمأ يّسنيو بلقلا يسقي هنأل ؛هيلع ةموادملا

 انه لاؤسلا نأ هدقتعن يذلاو .هركش قحب مايقلا نع لاؤسلا :دارملا :ضايع يضاقلا

 عيرقتو خيبوت لاؤس ال اهغابسإب ةماركلا راهظإو ءاهب نانتمالاب مالعإو معنلا ددعت لاؤس
 "ل ؟”ةيبساحمو

 رثكأو الجر فيضت نأ ةأرملل زوجي هنأ هحرشو ثيدحلا اذه نم مهفيو 0١
 ءاهعم ةمرحم ةولخ نذإلا اذهب لصحي ال نأ طرشب اهجوز لزنم ىلإ لوخدلاب مهل نذأتو

 ةولخ مهنم لصحت الو .هيف نولزني فويضل صاخ ناكم اهجوز لزنم يف ناك ول امك
 ملعت نأ طرشبو .هئاسن ناكم نع ًالزعنمو فويضلاب ًاصاخ ناكملا اذه نوكل هلهأب ةمرحم
 . مهل ٌدعُملا ناكملا يف هلزنم يف لوزنلاب هفويضل نذإلاب اهجوز اضرب ةأرملا

 .711-١714ص .1ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» ("771)

 .51-١714ص 17ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (*/75)

 هد 707 -



 هللا يضر  ةريره يبأ نع يراخبلا مامإلا هاور يذلا ثيدحلا هانلق ام ىلع لديو

 نذأت الو «هنذإب الإ دهاش اهجوزو موصت نأ ةأرملل لحي ال» :لاق لكي هللا لوسر نأ  هنع
 يعادلا دنع امأو : «هنذإب الإ هتيب يف نذأت الو» : ىنعم يف ءاجو .(. . . هنذإب الإ هتيب يف

 .اهيف يه يتلا رادلا قوقح نم عضوم لوخد صخشلل نذإلاك ةرورضلل اهيلع لوخدلل

 اهيلع جرح الف .نافيضلل َدَعُم عضوم لوخدل نذإلا وأ ءاهنكسم نع ةدرفنم راد ىلإ وأ

 صاخ فويضلل عضوم دادعإ نألو ؛عرشلا يف ةانئتسم تارورضلا نأل ؛كلذب نذإلا يف

 لوزنلاب فويضلل نذأت نأب هتجوزل ةلالد جوزلا نذإ ينعي ةأرملا ىنكس نع لصفنم مهب

 .©79مههل ٌدعملا رادلا وأ عضوملا يف لوخدلاو

 : لجرلل ةأرملا ةفايض زاوج ىلع رخآلا ليلدلا

 .ًاقلس ةعرزم يف ءاعبرأ ىلع لعجت ٌةأرما انيف تناك» :لاق لهس نع يراخبلا جرخأ
 نم ًةضبق هيلع لعجت مث ,ردق يف هلعجتف قلسلا لوصأ عزنت ةعمج موي ناك اذإ تناكف
 ,اهيلع ملسنف ةعمجلا ةالص نم فرصنن انكو .هقرغ قلسلا لوصأ نوكتف اهنحطت ريعش

 .©"9:كلذ اهماعطل ةعمجلا موي ىنمتن انكو .هقعلنف انيلإ ماعطلا كلذ برقتف

 ءريغصلا لودجلا : ليقو .لودجلا : عيبرلاو «عيبر عمج ءاعبرألا :هحرش يف ءاجو

 «هقرغ قلسلا لوصأ نوكتف» : هلوقو .ضاوحألا تافاح :ليقو «ةريغصلا ةيقاسلا :ليقو

 . مهدنع هماقم موقي قلسلا نأ دارملاو ,مظعلا ىلع محللا وه قرعلاو .ماعطلا قرع : يأ

 اهنوروزي اوناك نيذلا لاجرلا نإف ,بناجألا ةوسنلا ىلع مالسلا زاوج ثيدحلا اذه يفو

 .«”")اهمراحم نم اونوكي مل مهمعطتو
 اذإ رثكأ وأ الجر فيضت نأ اهل زوجي ةأرملا نأ ىلع ثيدحلا اذُه لديو - ١9307

 يف ءاج دقف .ةأرملا هذه ةصق يف ةمدعنم ةنتفلا نأ ودبيو .ةولخلا تمدعناو ةئتفلا تنمأ

 نب لهبس نع ىراسلا ةاوون دقق: 'كروجع ناك ةارملا نأ كيدحلا اذه تاياوز' نضعُي

 «يراخبلا حيحص» 2185ص .١7ج .ينيعلل «يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع» (”7*)

 .7595ص 29ج «ينالقسعلل

 . 17 7,ص «7ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص)و (1717)

 5٠١”". ص ١١21جو ه 44ص 24ج 2 ١17/ص 7١ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (”/66)
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 يف هلعجتف قلسلا لوصأ ذخأت ٌروجع انل تناك ؛ةعمجلا مويب ٌحرفنل انك نإ» :لاق دعس

 مويب حرفن انكو ءانيلإ هتبرقف اهانرز انيّلص اذإ ءريعش نم ٍتابح هيف ُلعجتف ءاهل ٍردق
 ,©كلذ لجأ نم ةعمجلا

 : هفويضو اهجوز عم لكأت ةأرملا 94

 اذإف» :هتجوزل لاق هنأو .يراصنألا فيض ةصق هيفو ملسم ثيدح لبق نم انركذ

 زاوج ىلع ليلد «لكان انأ» : هلوقف ,"77 . . . لكأن انأ هيرأو جارسلا يئفطأف انفيض لخد

 العف لكألا ىلع عامتجالا اذه لصحي مل نإو .فيضلا عم لكألا يف هعم هتجوز كارتشا

 هيرأ» :هلوق هفيض عم لكألا يف اهجوز عم ةجوزلا كارتشا زاوج ىلع لديو ؛ماعطلا ةلقل

 .كلذ اهل لاق امل حابمو داتعم رمأ لكألا ىلع عامتجالا اذه لثم نأ الولف ,«لكأت انأ

 ةأرملا لكأت له :«أطوملا» يفو» :لاق ثيح قاوملا يكلاملا هيقفلا لوق ًاضيأ انركذ دقو

 ةأرملل فرعي ام هجو ىلع كلذب سأب ال :كلام لاق ؟اهمالغ عم وأ مرحم يذ ريغ عم

 , 2"(هعم لكأي نأ داتعا نم عمو اهجوز عم ةأرملا لكأت دقو .لاجرلا نم هعم لكأت نأ

 .64 4ص 25ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص»و (”/55)

 .7١-١١ص 54١2ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» ةضهتف)

 .444ص .١ج .قاوملل ؛ليلخ رصتخمل ليلكإلاو جاتلا» (”ا054)
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 اس: لدفأ)

 : لصفلا اذه عوضوم - مة.

 .هنم اهجورخو هيف اهرارق ةهج نم تيبلاب ةأرملا ةقالع ثحب لصفلا اذه يف لوانتن

 .رومألا هذه يف عرشلا مكحو .اهيلع ريغلا لوخدو

 :تيبلا يف ةأرملا رارق لصألا 5

 الو ُنكتويب يف نرقو» : هك هللا لوسر تاجوز نينمؤملا تاهمأل لجو زع هللا لاق

 , 2904 . . . ىلوألا ةيلهاجلا جّربت ّنجّربت

 موزل تيبلاب ةأرملا ةقالع يف لصألا نأ ىلع لدي ام ةميركلا ةيآلا هذه يف ءاج دقو

 : ةميركلا ةيآلا هذه يف نيرسفملا لاوقأ يلي اميف ركذنو «تيبلا يف ةأرملا رارق وه لصألا

 : «ٌنكتويب يف نرقو» :ىلاعت هلوق يف نيرسفملا لاوقأ - 0

 ٌنجرخت الف ,«نكتويب نمزلا : يأ « نكتويب يف نرقو# : ىلاعت هلوق» :ريثك نبا لاق : الوأ

 .©7«هطرشب دجسملا يف ةالصلا ةيعرشلا جئاوحلا نمو .ةجاح ريغل

 نأ ىلع ةلالد هيف «نكتويب يف نرقو» :ىلاعت هلوق» :صاصجلا ركب وبأ لاقو :ًايناث

 , 2770(جورخلا نع تايهنم تويبلا موزلب تارومأم ءاسنلا

 .#*# ةيآلا : بازحألا |ةروس (01/59)

 )48373 )91/17١ص ."ج «ريثك نبأ ريسفت» .

 ."50ص .*ج .صاصجلل «نآرقلا ماكحأ» (لالالا)
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 ةمزالمب ىلاعت هللا ّنهرمأ «نكتويب يف نرقو» : ىلاعت هلوق» : يسولآلا لاقو :ًاشلاث

 , ”""9(ءاسنلا رئاس نم بولطم رمأ وهو «تويبلا

 .رقتساو لقث يأ رقي رَّثَو نم «نكتويب يف نرقو» : ىلاعت هلوق» :بطق ديس لاقو :ًاعبار
 ةفيطل ةءاميإ يه امنإو .ًاقالطإ اهّتحربي الف تويبلا ةمزالم رمألا اذُه ىنعم سيلو

 ائراط ربتعي ءانثتسا هادع امو ءرقملا وهو نهتايح يف لصألا وه تيبلا نوكي نأ ىلإ

 ."9«اهردقبو ىضقن ةجاحلا يه امنإ «نررقتسي الو هيف نلقثي ال

 :تيبلا يف ةأرملا رارق يف ةيوبنلا ثيداحألا 4

 اهرارق تيبلاب ةأرملا ةقالع يف لصألا نأ ىلع لدت ةريثك ثيداحأ ةفيرشلا ةنسلا يفو

 : يتأي ام كلذ نمف ءهيلإ بودنملاو هيف بوغرملا وه اذه نأو هل اهتمزالمو هيف

 :تلاقف هك ّيبنلا ىلإ تءاج اهنأ» : يدعاسلا ديمح ىبأ ةأرما ديمح مأ نع : الوأ

 «يعم ةالصلا نيبحت كنأ ٌتملع دق :لاق .كعم ًةالصلا ا 5 هلآ كوسو:اب

 كتالص نم ريخ كترجح يف كتالصو ,؛كترجح يف كتالص نم ٌريخ كتيب يف كتالصو

 دجسم يف كئالصو .كموق دجسم يف كتالص نم ريخ كراد يف كتالصو «كراد ىف

5 

 , 9"7(لجو زع هللا تيقل ىتح هيف ىلصت تناكو .هملظأو اهتيب نم

 .دجاسملا مكءاسن اوعنمت ال» : كك هلوق «هننس» يف دواد وبأ مامإلا ىور :ًاينا

 سببهر ت | #” ا. 2 .
 0 ”(نهل ريح نهيويبو

 اهتيب نم تجرخ اذإ اهنإو «ةروع ةأرملا» :لاق لي هللا لوسر نأ رمع نبا نع :ًاثلاث
 يف يناربطلا هاور «اهتيب رْعَف يف اهنم هللا ىلإ ٌبرقأ نوكت ال اهْنإو ,ٌناطيشلا اهفرشتسا

 . 5ص 171ج (يناعملا حور»ب فورعملا يسولآلل «نآرقلا ريسفت» (9/7/7)

 . 4١ص .5ج «بازحألا ةروس ريسفت نم بطق ديس ديهشلل «نارقلا لالظ يف» (#"ا/ا/“)

 امب ةوسألا نسح» باتك يف ءاج امك نابح نباو دمحأ مامإلا هاورو بلا دبع نبال «باعيتسالا» (ا/ا/4)

 . 48-488 4ص .ناخ نسح قيدص دمحم فيلأت «ةوسنلا يف هلوسرو هللا نم تبث

 . 37ص ؛ ”ج «دواد يبأ ننسو (ا/0/8)
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 .. .نوكت ال اهنإو :هلوق نودب «هعماجو يف يذمرتلاو .©”""7(طسوألا مجعملا»

 , 0079 خلا

 :ثيداحألا هذه ةلالد 4

 ةأرملا رارق ًاعرش هيلإ بودنملا نأ ىلع اهتلالد يف ةلالدلا ةحضاو ثيداحألا هذهو

 ةالصلا ءادأل دجسملا ىلإ ناك ولو ىتح جورخلا نم اهل ريخ رارقلا اذه نأو ,تيبلا يف

 لوسر دجسم يف اهتالص نم اهل ريخ تيب يف اهتالص نإ لب .نيلصملا ةعامج عم هيف

 لضفأ ِك هللا لوسر دجسم يف ةالصلا نأ عم  ديمح مأ ثيدح يف ءاج امك - ,خنكي هللا

 ىلاعت هللا ىلإ نوكت ام برقأ ةأرملا نأو ءمارحلا دجسملا الإ هاوس اميف ةالص فلأ نم

 «تيبلا يف اهرارق ًاعرش هيلإ بودنملا نأ ىلع لدي هلك اذهو .«اهتيب رعق يف نوكت امدنع

 دوعت مث .ةعورشم ةجاحل اهجورخ ءانثتسالاو هيف اهرارق تيبلاب اهتقالع يف لصألا نأو

 .اهئاضق دعب اهرقتسم ىلإ

 : ةنتفلا ةنظم تيبلا نم جورخلا -

 تجرخ اذإف ةروع ةأرملا» :لاق لي يبنلا َّنأ «هعماج» يف يذمرتلا مامإلا جرخأ

 يف ناطيشلا اهنيز اهتيب نم تجرخ اذإ ةأرملا نأ : ىنعملاو ,.270(ناطيشلا اهفرشتسا

 تجرخ اذإف ءاهتيب نم اهجورخو اهزورب حبقتسي اذهلو ءاهئاوغإل اهل ضرعتو لاجرلا رظن

 يف امهدحأ عقوي وأ امهعقويل اهب اهريغ يوغيو ءاهريغب اهيوغيل اهيلإ رظنلا ناطيشلا نعمأ

 لصحت اهل ناطيشلا ضرعت نمو ةنتفلا هذه نم ةمالسلا نأ كش الو ,70"2مثالاو ةنتفلا

 . يعرش رربم الب هنم جورخلا مدعو اهتيب يف اهرارق يف
 ١ ةجاحل تيبلا نم ةأرملا جرخت :

 زاوج مدع ينعي ال اذه نإف .هيف اهرارق تيبلاب ةأرملا ةقالع ىف لصألا ناك اذإو

 . 40968 ص .قباسلا عجرملا ؛«ةوسألا نسحو» (#الا/5)

 ."7/ص .4ج «يذمرتلا عماج» (الالال)

 . ”ا/ص .4ج «يذمرتلا عماج» (*الال+)

 . 1727-778 ص ؛ 4ج (يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» ("ا/7/9)

0 



 نم جرخت نأ ةأرملل نأب ملعلا لهأ حرص لب دحأ هب لقي مل اذهف .ًاقالطإ هنم اهجورخ
 هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق .ًاعرش ةربتعملا ةجاحلل وأ ةحلصملل اهتيب

 ةرومأم ةحلصمل جورخلا يفاني ال تويبلا يف - ةأرملل يأ  رارقتسالاب رمألاو» :- ىلاعت

 ةيآلا هذه نإف ءرفس يف اهجوز عم تجرخ وأ «ةرمعلاو جحلل تجرخ ول امك ءاهب
 يأ نهب َِْي يبنلا رفاس دقو ويكي يبنلا ةايح يف تلزن «نكتويب يف نرقوإ» ةميركلا

 (اهريغو ةشئاعب رفاس 3 ادولا ةجح ف - هتاجوزب هضم

 نكتويب نمزلا «نكتويب يف نرقوإ» :ةميركلا ةيآلا ىنعم يف ريثك نبا مامإلا لاقو
 دقو اليا دجسملا يف ةالصلا ةيعرشلا جئاوحلا نمو .ةجاح ريغل نجرخت الف

 .هيف ةالصلل دجسملا ىلإ ةأرملا جورخ طورش لبق نم انركذ

 يف «يناعملا حور» ب فورعملا هريسفت يف يسولآلا دومحم ديسلا نيدلا باهش لاقو

 رئاس نم بولطم رمأ وهو «تويبلا ةمزالمب نهرمأ «نكتويب يف نرقوإ»» :ىلاعت هلوق
 ء ىضرملا ةدايعو .نيدلاولا ةرايزو ,جحلل جورخلاك جورخلا نم زوجي امو .ءاسنلا

 .©5”7اهلحم يف ةروكذم طورشب زوجي امنإف «كلذ وحنو براقألا ةيزعتو

 دقف .«تيبلا جراخ لمعلل اهرارطضا ةأرملا جورخل ةيعرشلا ةجاحلا نمو -2

 يف تلاق اهنأ قيدصلا ركب يبا تنب ءامسأ نع (هحيحصو» يف يراخبلا مامإلا جرخأ

 لوسر هعطقأ يتلا  اهجوز - ريبزلا ضرأ نم ىونلا لقنأ ٌتنكو» :هيف ءاج ليوط ثيدح
 .©9:خسرف يّنلُت ىلع ينم يهو , يسأر ىلع يي هلل

  :اهجوز نذإب ةأرملا جورخ 198

 ناذئكتسا نم دب الف .ةجاحلا وأ ةحلصملا دوجول تيبلا نم جورخلا اهل زاج ثيحو

 5 ١86-١85 ص 237ج «ةيميت نبا مالسإلا خيشل («ةيوبنلا ةنسلا جاهنم» ةضميتلل]

 . 447 ص (.7*ج «ريثك نبا ريسفت» (81)

 ."ص . 77ج («يسولآلا ريسفت» مالم"

 اذه ىلاعت هللا ءاش نإ دعب اميف ركذأسو ١4". ص .94ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (73178*)

 . لمعلا يف ةأرملا قح نع مالكلا دنع هلوطب ثيدحلا
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 نع «يراخبلا حيحصا» يف ءاج دقف « جورخلا اذه 91 هتقفاومو اهجورخ لبق اهجوز

 ىلإ مكدحأ هاا : 26 يبنلا نع هيبأ نع ءرمع نب هللا دبع نب ملاس

 .هريغو دجسملا ىلإ جورخلا يف اهجوز ةأرملا

 «يراخبلا ةمجرت ىلع هقيلعتو ,ثيدحلا اذهل هحرش يف ينامركلا مامإلا لاق دقو

 .دجسملا ريغ ىلإ جورخلا يف نذإلا ىلع لدي ال ثيدحلا :ّتلق نإف» : ينامركلا لاق

 نذإلا زاوج أ امهيف هزاوج يف طرشلاو .دجسملا ىلع هساق يراخبلا لعل ل

 اهيلعف جوز اهل نكي مل نإف .©"*؟«اهوحنو ةنتفلا نم الإ - هريغو دجسملل جورخلا يف

 تيبلا نم جورخلاب نذإلا يف جوزلا قح ىدم دعب اميف نيبنسو . يعرشلا اهّيلو نذأتست نأ

 .- ىلاعت هللا ءاش نإ - نيجوزلا قوقح نع انمالك دنع اعنمو ًاحنم

 :اهتيب لوخدب ريغلل نذإلا يف ةأرملا قح ىدم 74

 » :لاق ٍديكَي هللا لوسر نأ  هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع يراخبلا مامإلا جرخأ

 : ىنعمو .(«. . .هنذإب الإ هتيب يف ُنذأت الو هنذإب الإ ٌدهاش اهجوزو موصت نأ ةاردلا 4

 هكلم ناك ءاوس .هنكسم يأ ءاهجوز تيب «هتيبب» دارملاو ءرضاح : يأ «دهاش اهجوز»

 .ال مأ

 لخدي نأ ةأرما وأ لجر دحأل نذأت نأ ةجوزلل لحي ال :ثيدحلا اذه حرش يف ءاجو

 جرخ (هنذإب الإ دهاش وهو) ديقلا اذهو . هنذإب الإ رضاح يأ  دهاش وهو اهجوز تيب ىف

 توبثل اهجوز ةبيغ لاح يف نذإلا اذه نم عنملا اهيلع دكأتي لب سفاح غاب

 باغ نم ىلع يأ  تابيغملا ىلع لوخدلا نع يهنلا يف ةدراولا ةفيرشلا ثيداحألا

 . "0 نهجاوزأ نهنع

 . 137١ ص . 19ج (ينامركلا حرشب يراخبلا حيحص» (*084)

 23ج « ينالطسقلل «يراخبلا حرش 25794 هص فج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (7185)

 .ةالص
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 :اهتيب يف ةأرملا ىلع (محلا) لوخد - 6

 لهأ قفتا دقو .هوحنو معلا نبا لثم جوزلا براقأ نم ههبشأ امو جوزلا وخأ وه محلا
 قأرملا جوز براقأ مه (مح عمج) ءامحألا نأ ىلع .يوونلا مامإلا ركذ امك «.ةغللا

 مهو .نتخ عمج (ناتخألاو) .مهوحنو .همع نباو .هيخأ نباو .هيخأو .همعو .هيبأك

 جوزلا براقأ ىلع يأ نيعونلا ىلع عقي ءرهص عمج (راهصألاو) . لجرلا ةجوز براقأ
 , 7757ةجوزلا براقأو

 : محلا لوخد يف ثيدح 5

 نأ رماع نب ةبقع نع يمرادلاو يذمرتلاو (هحيحص) يف رك مامإلا جرخأ دقو

 :هللا لوز اين :راصتالا نم لغو لاق :ءاسنلا ىلغ لوخدلاو مكاّيإر لاق 2 هللا لوز

 .«توملا : محلا : لي لاق ؟محلا تيأرأ

 نم فوخلا نأ ىنعي .«توملا : محلا لك هلوق نأ ثيدحلا اذه حرش يف ءاج دقو

 ةأرملا ىلإ لوصولا نم هنكمتل رثكأ هب ةنتفلاو ءهنم عقوتي رشلاو ءهريغ نم رثكأ محلا

 جوزلا براقأ انه محلاب دارملاو . يبنجألا فالخب دحأ هيلع ركني نأ ريغ نم اهب ةولخلاو

 نوفصوي الو اهب ةولخلا مهل زوجتو ةجوزلا مراحم ءانبألاو ءابآلا نإف هئانبأو هئابأ ريغ
 ةأرملل مرحي نمل نمم مهوحنو هنباو معلاو ىخألا نباو .خألا دارملا امنإو .توملاب

 سيل هنأ عم هبيرق ةأرماب مهدحأ ةولخب أسأب نوري ال ثيح مهيف ةلهاسملا سانلا ةداعو

 لوخدلا نم عنملاب ىلوأ وهو توملاوه .مرحملا ريغ بيرقلا محلا اذهف . اهمراحم نم

 .انركذ امل يبنجألا نم ةأرملا ىلع

 اذهو جوزلا ةأرما ىلع جوزلا بيرق لوخد نإ :ثيدحلا ىنعم يف يبطرقلا لاقو

 مولعم مرحم وهف اذهلو .ةدسفملاو حابقتسالا يف توملا هبشي اهمراحم نم سيل بيرقلا

 جوزلا ةهج نم هب سانلا حماستل توملاب ههّبشو هنع رجزلا يف غلاب امنإو .ميرحتلا
 لوق جرخم اذه جرخف «ةأرملا نم .يبنجأب سيل هنأك ىتح كلذب مهفلإل ؛ةجوزلاو
 كلذكو . توملا ىلإ يضفي هؤاقل يأ «توملا برحلا»و ««توملا دسألا» : برعلا

 . 6١ص 5١2ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصا ةضكيتسل)
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 وأ .جوزلا ةريغ دنع اهقالطب اهتوم ىلإ وأ نيدلا توم ىلإ يضفي لق ةأرملا ىلع هلوخد

 .©977ةشحافلا تعقو نإ مجرلا ىلإ كلذ ىضفي

 : تابيغُملا ىلع لوخدلا نع يهنلا - 417

 تابيغملا ىلع اوجلت ال» :لاق هِي يبنلا نع «رباج نع (هعماج» يف يذمرتلا جرخأ

 تابيغملا ىلع اولخدت ال : ىنعملاو .«. . .مدلا ىرجم مكدحأ نم يرجي ناطيشلا نإف

 اهيأ مكدحأ نم يرجي ناطيشلا نإف . نهجاوزأ نهنع باغ يتاللا تايبنجألا يأ

 , "442 هنورت ال ثيح نم مكندب يف هنايرج لثم يأ  مدلا ىرجم ءاسنلاو لاجرلا

 :ةولخلا عنمل تابيغملا ىلع لوخدلا نع يهنلا 9 64

 «ةبيغملا :اهدرفمو .نهجاوزأ نهنع باغ يتاللا ءاسنلا نه تابيغملا نإ :انلق

 اهنم ًايبنجأ لخادلا ناك اذإ ءاهب ةولخلا عنمل وه اهيلع لوخدلا نع يهنلا نم ةمكحلاو
 ايها ]هيدر كا يدجألا يكس وت رياح يتلا نياك اهنر اك خد سلا انرق ةقاكوأ

 تيبلا يف اهدحو يهو اهيلع لوخدلا وهو اهيلإ يضفي امف ًاعرش ةمرحم ةيبنجألاب ةولخلاو

 لوسر نأ  امهنع هللا يضر - سابع نبا نع «ملسم حيحص» يف ءاج دقف ار ةعونمم

 .«مرحم وذ اهعمو الإ ٍةأرماب ٌلجر نوُلْخي ال» :لاق لي هلل

 نأ لمتحي :«مرحم وذ اهعمو» :هلوقو :ثيدحلا اذهل هحرش يف يوونلا مامإلا لاق
 .لاوحألا هذه يف اهعم دوعقلا زوجيف ءهتنبو هتخأك هل ًامرحم وأ اهنباك اهل ًامرحم ديري

 ىلوأو مرحملاك ناك اهجوز اهعم ناك ون هنإف جوزلاب ًاضيأ صوصخم ثيدحلا نإ مث
 «ءاملعلا قافتاب مارح وهف امهعم ثلاث ريغ نم ةيبنجألاب يبنجألا الخ اذإ امأو .زاوجلاب

 اذكو .مدعلاك هدوجو نإف «نيتنس نباك هرغصل هنم ىحتسُي ال نم امهعم ناك ول كلذكو

 نإف بناجأ ةوسنب لجر عمتجا ول ام فالخب مارح وهف ةيبنجأ ةأرماب لاجر عمتجا ول
 , 2860هزاوج حيحصلا

 «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» .1614-67١ص 4١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (141/)

 . 778ص ١27ج (يمرادلا نئسر 73-0121750 ص .4ج

 .5*7ص .4ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» ("1784)

 . ١٠١9 ص .4ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص)» (؟1789)

 دا



 : مارح ةيبنجألاب يبنجألا ةولخ -86

 نم ةولخلا هذه يف امل .عامجإلاو ةنّسلاب مارح - ةيبنجألاب يبنجألا  ةولخ - ةولخلاف

 :لاق هنأ لكي ىبنلا نع يذمرتلا هجرخأ يذلا فيرشلا ثيدحلا هيلإ راشأ ىقيقح روذحم

 د كبل فا ناطيشلاو .©"""0ناطيشلا امهثلاث ناك أ ةأرماب 7 نر الو

 اذه نم .نذإ «ةيقيقحلا ةمالسلاف .ةشحافلا لعف امهل نيزيو ءامهزئارغ ريثي نأ الإ

 عنمب نوكي اهعنمو ,روذحملا اذه ببسب يه ذإ ةولخلا هذه عنم يف نمكت روذحملا

 هل ةبارق ال يبنجألا اذه ناك ءاوس .تيبلا يف اهدحو يهو ةأرملا ىلع يبنجألا لوخد

 نأ ةأرملل زوجي الف .ًالثم معلا نباك اهنم ةيمرحم ريغ هتبارق تناك وأ ءالصأ ةأرملا عم
 ملعي وهو هل تنذأ ولو لوخدلا يبنجألا اذهل زوجي الو ءاهيلع لوخدلاب يبنجألل نذأت

 .تيبلا يف اهدحو اهنأ

 : ةأرملاو لجرلا ةعيبط ىلع سسؤم ةيبنجألاب ةولخلا نع يهنلا -

 «ةأرملاو لجرلا ةعيبط ىلع سسؤم ةيبنجألاو يبنجألا نيب ةولخلا نع يهنلاو
 لجرلا دنع امو «ةعيبطلا هذه نع لفغت ال  ىلاعت هللا دنع نم يهو ةيمالسإلا ةعيرشلاو

 لعف امهل نيزيف اهرضحي ناطيشلا نأل ؛امهنيب ةولخلا اهريثت ةيسنج ةزيرغ نم ةأرملاو
 تَّدسو رشلا بابسأ ةيمالسإلا ةعيرشلا تمسحف .هتسوسول نابيجتسي دقو .ةشحافلا

 تهنف .مرحملا لعف نيزيو ناطيشلا جلي ال ىتح ذفانملا هذه قلغ تمكحأو هذفانم

 ناكم يأ يف وأ .لجرلا تيب يف وأ «ةأرملا تيب يف ةولخلا هذه تناك ءاوس ةولخلا نع

 .رخآ

 :ءاسنلا ضارمأ يف ةروتكد نم ةداهش 0١-

 ىفشتسمب ةدالولاو ءاسنلا ضارمأ مسق ةسيئر (دراليه نوبرام» ةروتكدلا تبتك

 اهترشن ( نهتثونأ نع ءاسنلا هفرعت ال ام» :ناونعب ةلاقم (وتنروت» ةعماج يف ءاسنلا ضارمأ

 اهنم ركذن ١465« ةنس سرام/ويام ددع يف «تسجياد زدير» ةلجم نم «راتخملا» ةلجم

 : يلي ام

 ,. ”* هه ص 204ج «يذمرتلا عماجو ةضخللا

 م 8”7-



 ةحئارلاو تابغرلاو ددغلا نم صاخ عونب ةأرملا دوز دق ىلاعتو هناحبس قلاخلا نإف»

 ىلع رطيسي يلسانت زاهجب ةدوزم ىثنألاف . . .لاجرلا نم ةاهتشم اهلعجت يتلا ةحاوفلا

 كلذو .ريذن يأ نود لالغألاو دويقلا مطحت نأ عيطتست ةرمدم ةوق وذ زاهج وهو ءاهنايك

 نيب ةقالعلا يف كانه . . .امهادي سمالتت وأ ةفيفخ ةكحض يف ةأرماو لجر كرتشي امدنع

 ,اهيلع رطيسي وأ هفطاوع يف اهءانثأ ناسنإلا مكحتي نأ نكمي ال ةظحل ةأرملاو لجرلا

 نأ ةأرملا كردت نأ وه لوألا 0 عافد ريخو . . .دبألا ىلإ ةمألا فرش عيضي مث نمو

 ةليسو ريخو . يداعو يعيبط رمأ اضي دوو بيس كج رك يدر ةةنظاقلا ناروف

 يف (ال) لوقت نأ ىلع اهتردقمب ادبأ قثت الأ : يه اهسفن نع اهسفنب ةأرملا اهب عفادت
 لزغلا لصي امدنع ةنداخملا فقوت نأ ةأرملا عسو يف نأب داقتعالا نإف ,ةمساحلا ةظحللا

 ًانيمك الإ سيل داقتعالا اذه .ًالماك ًاداشتحا ةأرملا ةفطاع اهيف دشتحت يتلا ةظحللا ىلإ
 نأ دقتعأ ال ةبيبطك ينإ . . .نييلايخلاو ءارعشلا عنص نم نيمك وهو ةأرملا هيف ىدرتت

 نم ًاريثك ًاعم نايلتخي ةأرماو لجر نيب ةينوطالفألا ةقالعلا نم ءيش دوجو ناكمإب

 , 17""2(تقولا

 : ةبيغلا لاط اذإ اليل هلهأ لجرلا قرطي ال 5

 هركيد : هلي يبنلا ناك :لاق هللا دبع نب رباج نع «هحيحص» يف يراخبلا جرخأ

 : هلك هللا لوسر لاق :لاق رباج نع ًاضيأ يراخبلا جرخأو .«قورط هلهأ ُلُجّرلا يتأي نأ

 ينعي قورطلا :ثيدحلا اذه حرش يف ءاجو «ًاليل هلهأ قرطي الف ةبيغلا مكدحأ لاطأ اذإ»

 وه يهنلا ةلعو قراط ليللاب تأ لكل :لاقيو .ةلفغ ىلع هريغ وأرفس نم اليل ءيجملا

 نم بولطملا نيزتلاو فظنتلا نم ةبهأ ريغ ىلع هتجوز - هتبيغ لوط دعب  دجي ال ىتح
 كلهأ ىلع لخدت الف اليل  دلبلا يأ  تلخد اذإ» :رخآ ثيدح يف ءاج امك «ةأرملا
 رمع نبا نع (هحيحص» ىف ةميزخ نبا ىورو . (ٌةثعْشلا طشتمتو ةيعبلا دعك نوح

 مهنأ سانلا يف ُنْدْوي نم لسرأو ءءاسنلا اوقرطت ال» :لاقف ةوزغ نم مدق لكك يبنلا نأ
 ىلع هلهأ رفاسملا قورط نع يهنلا» :ثيدحلا اذه يف ةرمج نأ نبا لاق .(نومداق

 , 259 (همودقب مهل هنم مالعإ مدقت ريغ نم ةرغ

 .48-١84ص 2319865 ةنسل سرام ددع « تسجي حياد زردير نم «راتخمل ١ ةلجم» (71

 .788-741ص .9ج ؛«ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» (0/817)
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 عمن لسكر
 6)ربمل) تل ئرزع

 :ديهمت 19947

 لهأ لعجي قصالتلا وأ براقتلا اذهو «ةبراقتم وأ ةقصالتم نوكت ةداع سانلا تويب

 دقو .راوجلا اذه ببسب ةئيعم قئالع مهنيب اميف موقتو ءضعبل مهضعب ًاناريج تويبلا هذه

 يناعم نم هيلإ بدن امو ؛تابجاوو قوقح نم اهيلع بتر امب تاقالعلا هذه مالسإلا مظن

 56 ىذألا قاحلإ نع عانتمالا موزل عم مهنيب اميف ناريجلا اهلدابتي ناسحإلاو ربلا

 ةظحالم عم اهتظحالم يغبني ةحابإو رظح ناريجلا تاقالع يف ناك هلك اذهلو . ضعبب

 . لصفلا اذه يف هنيبنس امم عرشلا هيلإ بدن ام

 ؟راحلا وه نم 4

 ةرواجملا هذه تناك ءاوس ءرادلاب هريغل رواجملا اذه انثحب يف راجلاب دير

 .رادو راد نيب براقتلاب ةرواجملا تناك وأ .-رادب راد ةقصاالم ةقصالملاب

 ةيدام ةقصالم رادب راد ةقصالم تلق امك اهب داري ذإ حضاوف «قصالتلاب ةرواجملا امأ

 نيرادجلا ءازجأ نم ءزج يأب  رخآ راد رادجب رادلا اذه رادج ةقصالم يأ -

 . نيقصالتملا

 نب 0 ماسلا ير اذه ّدح يف فلتخا معلا براقتب راجل امأ

 نع اراد تعبنا را 0 م 0 لا

 .هلثم يعازوألا مامإلا نعو «بناج لك

 . نسحلا نع  ةشئاع لوق لثم يأ  ةلثم ؛درفملا بدألاو يف يراخبلا مامإلا جرخأو

 ه5 -



 اراك قيقا نإ لاو اعرقرف كللافن نودتمك نع يع دعب قئاردطللا صرعلاو

 «هراسي نعو هنيمي نع ًاراد نوعبرأ :باهش نبا نع سنوي نع بهو نبا جرخأو .«ًراج
 لك نم ًاراد نيعبرأ رابتعا يأ  ةشئاع لوقل لمتحي اذهو .هيدي نيب نمو هفلخ نمو

 ,"9"7ةرشع بناج لك نم :يأ عيزوتلا ديري هنأ لمتحيو . ةهج

 لمشيو .رفاكلا لمشي امك .ًاقساف وأ ناك ًاحلاص ءملسملا لمشي (راجلا) مساو

 مقل راج نطيألاو اراد وق ألاو :«هينررعلاو ىتسالاو ىيدنصلاو ودعلا

 :راجلا قوقح 2-865

 صوصنلا نم لي هيبن ةّنُس يفو ىلاعت هللا باتك يف ءاج دقف راجلاب ةيصولا تمظع
 ءاهب طيرفتلا مدعو هقوقح ةاعارمو .راجلاب مالسإلا ةيصو ميظع ىلع حوضوب لدي ام

 ضعب يلي اميف ركذنو .ناميإلا تامالع نمو مما تابولطم نم ةاعارملا هذه لعجو

 .ةنفلاو نارقلا يف راجلا قح يف درو ام

 :راجلا قحب ميركلا نارقلا يف ءاج ام ضعب - 17

 ىبرقلا يذبو ًاناسحإ نيدلاولابو ًائيش هب اوكرشت الو هللا اودّعاو» : ىلاعت انبر لاق

 4 . . .بنجلاب ٍبحاّصلاو «بنُجلا راجلاو :ىبرقلا يذ راجلاو نيكاسملاو ىمانيلاو

 ىلاعت هللا رمأ دقف راجلا امأ» :ةيآلا هذه ريسفت يف يبطرقلا مامإلا لاق .©"5©ةيآلا

 دكأ هناحبس هارت الأ .هيبن ناسل ىلعو هباتك يف هتمذ يعرب ةاصولاو ,هقحب مايقلاو هظفحب

 .-بيرقلا يأ - «ىبرقلا يذ راجلاو# :ىلاعت لاقف نيبرقألاو نيدلاولا دعب هركذ

 .ملسملا «ىبرقلا يذ راجلا» : يماشلا فون لاقو .- بيرغلا يأ - 4بنجلا راجلاو#

 اهيلإ بودنم اهب رومأم راجلاب ةاصولاف اذه ىلعو . ينارصنلاو يدوهيلا 4بنجلا راجلاوإ#

 (ناسحإلاو) : ىلاعت هللا همحر لاق مث حيحصلا وهو : يبطرقلا لاق .ًارفاك وأ ناك يلتف

 .117 24545ص ١٠35ج « ينالقسعلل (يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» (؟0795)

 .؛؛١ ص ١٠2ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» 2187”ص .0ج «يبطرقلا ريسفت» (؟0/945)

 .[35 ةيآلا :ءاسنلا ةروس] ةهضحنلا
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 ةاماحملاو .ىذألا ٌفكو ةرشعلا نسح ىنعمب نوكي دقو .ةاساوملا ىنعمب نوكي دق

 , 0776 هنود

 : ةيوبنلا ةنسلا يف ءاج ام ضعب 9-4

 اهنم ركذن راجلاب ةيصولا يف ةحيرصو ةحيحص ثيداحأ ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا يفو
 : يلي ام

 : ًالوأ

 : ًاقلاث

 راجلاب ينيصوُي ليربج لاز ام» :لاق لك يبنلا نع  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع

 انو هنأ تكتننظ نك ظ ىتح

 «نمؤي ال هللاو ,نمؤي ال هللاو» :لاق هك يبنلا نأ حيرش يبأ نع يراخبلا جرخأو :

 قئاوبلاو . («هقئاوب هراج نمأي ال يذلا :لاق عملا لوسر اي نمو : ليق .نمؤي ال هللاو

 اذه يف :لاطب نبا لاق .ديدشلا رمألاو كلهملا ءيشلاو ؛ةيهادلا يهو ةقئاب عمج

 هيفو .تارم ثالث نيميلا هريركتو ,.كلذ ىلع ِهي همسقل راجلا قح ديكأت ثيدحلا

 الو .لماكلا ناميإلا ىفن هدارمو .لعفلا وأ لوقلاب هراج يدؤي نمع ناميإلا ىفن

 .©"58ناميإلا لماك ريغ يصاعلا نأ كش

 ناك نم» : لك هللا لوسر لاق .- هنع هللا يضر  ةريره يأ نع يراخبلا جرخأو

 يبأ نع يراخبلا جرخأو .«ثيدحلا . . .هراج يذؤي الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي

 مركيلف .رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم» :لاق ِِثك يبنلا نأ يودعلا حير

 ناميإلا اذه ٌصخو .لماكلا ناميإلا نمؤي : يأ (نمؤي) : هلوقب دارملاو .«. . .هراج

 يذلا هللاب نمآ نم :يأ .داعملاو أدبملا ىلإ ةراشإ - رخآلا مويلاو هللاب ناميإلا

 ثيدحلا يف تاروكذملا لاصخلا لعفيلف .هلمعب هيزاجيس هنأب نماو هقلخ

 , 59"2فيرشلا

 1 1-817١1814ص هج «يبطرقلا ريسفت) ةضخدلا

 نئسو .175ص ؛ ١١ج «ملسم حيحصا) ,.١44ضسص ٠ ١. ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص) ةضخدف]

 .١5ص « 4١ج ؛دواد ىبأ

 .5-455 1” ص ١٠2ج «ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» ةضشل

 .4460-415 ص ١٠2ج .ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتفد ("1949)
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 :هاذأ كرتو .هيلإ ناسحإلاو .راجلا ماركإ 48

 ثيداحأ تدرو دقو .هاذأ كرتو .هيلإ ناسحإلاو ,هماركإ هراج ىلع راجلا قح نم نإ

 هذه نمف .هب رارضإلاو هاذأ كرت موزلو ءراجلل ناسحإلاو ماركإلا هنمضتي اميف ةفيرش
 يطئارخلاو ءهدج نع هيبأ نع « ميكح نب زهب ثيدح نم يناربطلا هجرخأ ام ثيداحألا

 ثيدح نم ؛هدج نع هيبأ نع «؛بيعش نبورمع ثيدح نم (قالخألا مراكم) يف

 كضرتتسا نإ. #لاق ةراجلا ىلع. راجلا قضم +هللا لوسر ايون :اولاق ليج قب ذاع

 تدع رقتفا نإو طع جاتحا نو ع نمرم إو: هعنغأ كلئاعتتنا نإو "تضرقأ

 الو ءهتزانج تعبتا تام اذإو «ُةتيّرع ٌةبيصم هتباصأ نإو ءهتيئه ٌريخ هباصأ نإو هيلع
 هل فرغت نأ الإ كردق حيرب هذؤت الو .هنذإب الإ حيرلا هنع بجحتف ءانبلاب هيلع ليطتست

 اهب ظيغيل كدلو اهب 0 الو .ًارس اهلخدأف لعفت مل نإو .هل دهأف ةهكاف ٌتْيرتْشا نإ

 «نيع ضرف نوكي دقف ؛لاوحألاو صاخشألا فالتخاب فلتخي ماركإلاب رمألا مث .؛هدلو

 ."*:2قالخألا مراكم نم هنأ عيمجلا عمجيو ًابحتسم نوكي دقو «ةيافك ضرف نوكي دقو

 لصحيو .ناميإلا لامك نم راجلا ظفح : ةرمج نأ نب دمحم وبأ خيشلا لاقو

 ةقالطو .؛مالسلاو ةيدهلاك ,ةقاطلا بسحب هيلإ ناسحاإلا بورض لاصيإب هب ةيصولا لاثتما
 ىلع هنع ىذألا بابسأ ٌفنكو «هيلإ جاتحي اميف هتنواعمو هلاح دقفتو .هئاقل دنع هجولا

 ام هملعي نأ هراج ىلع راجلا قح نمو .©47ةيونعم وأ تناك ةيسح هعاوؤنأ فالتخا

 , "**9هيلإ جاتحي

 : ناريحلل ماعطلا ءادهإ لل

 مامإلا جرخأ دقف .هيلإ ًاجاتحم ناك نإ هل ماعطلا ءادهإ راجلا ماركإ عاونأ نمو
 نمؤملا سيل» :لاق هِي هللا لوسر نأ سابع نبا نع «درفملا بدألا» هباتك يف يراخبلا

 , 209 (عئاج هراجو عبشي يذلا

 .445”ص ١٠23ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» )8٠”(

 .4435ص .١٠1ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» )80١”(

 .١414ص .١٠3ج «ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» ("”805)

 ١18١. ص «درفملا بدألا» (”80)
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 يناصوأ» :لاق رذ ىب 5 نع «درفملا بدألا» يف يراخبلا هجرخأ رخآ ثيدح يفو

 رثكأف ةقرم ٌتعنص اذإو .فارطألا عذجم دبعل ولو عيطأو عمسأ :ثالشب لَك يليلخ

لصلا ٌلصَو .يفورعمب هنم مُهبصأف كناريج نم ٍتيب ّلهأ رظنا مث ءاهءام
 اهتقول ة ةا

 ديل لا خلإ

 هللا يضر - رذ يب أ نع مردعلا بدألا» ىف 2 يراخبلا هجرخأ ثلاث ثيدح يفو

 دهاعتو ةقرملا ا رثكأف ةقرم تخبط اذإ رذ ابأ ايد : هلع هللا لوسر لاق : لاق هنع

 رم ”(كناريج يف مسقا وأ ةةلنازيج

 :راجلا ببسب رانلا وأ ةنجلا لوخد ١

 زاهنلا موصت ٌةنالف َّنإ» : كي هللا لوسرل ليق :لاق  هنع هللا يضر  ةريره يبأ نع
 لوسر اي :اولاق .رانلا يف يه .اهيف ريخ ال :لاق .اهناسلب اهناريج يذؤتو ,ليللا موقتو

 يه :لاق .اهناريج يذؤت الو طقألا نم راوثألاب ُقَّدصتو .ةبوتكملا يّلصت ةنالف َّنِإ : هلل

 . 29” 9زازبلاو دمحأو يراخبلا هاور ,«ةنجلا يف

 :راجلا قوقح قاقحتسا يف ناريجلا بتارم

 هجرخأ عوفرم ثيدح يفف ءراجلا قوقحل قاقحتسالا ةيولوأ يف بتارم ناريجلل

 راجو ءراوجلا ُقح هل كرشملا وهو قح هل ٌراج : ةثالث ناريجلا» :رباج ثيدح نم يناربطلا

 هل ٌملسم :قوقح ةثالث هل راجو .مالسإلا قحو ءراوجلا قح هل :ملسملا وهو ناقح هل

 مدقي .ناسحإلاو ربلا ةيافك مدعو محازتلا دنعف . (محرلاو مالسإلاو راوجلا قح هلف ءمحر

 ."*”"دحاو قح هل نم ىلع اذهو ,ناقح هل نم ىلع ناريجلا نم قوقح ةئالث هل نم

 :بابلا برقب ميدقتلا ٠٠” 

 امهيأ ىلإف «نيراج يل نإ هللا لوسر اي :تلق :تلاق  اهنع هللا يضر - ةشئاع نع»

 .١8١ص «درفملا بدألا» هيك

 .687١ص «درفملا بدألا» (*مخ١٠ه)

 نم ةعطق وهو روث عمج راوثألاو 26 مقر اهشماهو .اثا/١٠ ص .يزوجلا نبال «ءاسنلا ماكحأو ةيكاسل]

 .557؟ص ء١٠ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص)» (78017)
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 باب برقألا نأ ميدقتلا اذه يف ةمكحلا :ليق دقو .«أباب كنم امهبرقأ ىلإ :لاق ؟يدهأ

 برقألا نإو .دعبألا فالخب اهيلإ فوشتيف ءاهريغو ةيده نم هراج تيب لخدي نم ىري

 .©*:تامهملا نم هراجل عقي امل ةباجإ عرسأ ًاباب

 :اهتراحل ةراج نرقحت ال 04

 تاملسملا ءاسن اي» :لوقي ِِلك يبنلا ناك :لاق ةريره يبأ نع يراخبلا مامإلا جرخأ

 ءًائيش اهتراج ىلإ يدهت نأ نرقحت ال : ىنعملاو هاش َنسرِف ولو اهتراجل ةراج َنرقحت ال
 ءدداوتلا وه دوصقملا نأل ؛بلاغلا يف هب عفتني ال اهل هيدهت يذلا ءيشلا اذه نأ ولو

 ةيدهب اهتراج ةراجلا دداوتل :ثيدحلا ىنعم نأكف .هل ىدهملل يدهملا دو ةمالع ةيدهلاو
 ءادهإلا يف ىواستيف .ةاش فلظ وأ ةاش رفاح : يأ ,ةاش نسرف نوكت نأك ,«ترقح ولو

 ًالاعفنا عرسأ نهنألو ؛ ءاضغبلاو ةدوملا دراوم نهنأل ؛ ءاسنلاب يهنلا ٌصخو .ريقفلاو ينغلا

 ."*:؟!امهنم لك يف

 : ناريجلا نع ةدسفملا ةأرملا داعبإ "©

 نإو .مهنيب نكسلا نم تعنم ناريجلا ىلع اهنم ىشخي ةدساف ةأرملا تناك اذإو

 : ةلباتحلا لاق دقف ءرخآ ناكم ىلإ ثتدعبأو تلوح اهداسف رهظو ًالعف ةنكاس تناك
 اهسبحب امإ اهررض فرص رمألا يلولو . . .ًاغيلب رزعت لاجرلاو ءاسنلا دسفت يتلا ةداوقلاو»
 ,©03ناريجلا نع اهلقنب وأ

 ةمكحلا نأ ودبيو .©"17سكعلابو نيلهأتملا نيب نكسلا نم بزعلا عنمي رمع ناكو

 نيب بزعلا نكس اذإ داسفلا عوقو نم هفوخت  هنع هللا يضر  رمع نم ريبدتلا اذه يف

 نيلهأتملا نيب نكسلا نم بزعلا نكس عنم روذحملا اذهل ًاعنمف ؛ءاسنلا اهيفو تالئاعلا
 .عئارذلا دس لصأ ىلع ءانب

 .١44ص ١٠2ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص)» (59808)

 . 440 ص .١٠ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (”809)

 ) )"81١ص 17ج ,ةلبانحلا هقف يف (ىهتنملا ةياغ» 770 .

 ه ص جا .ةلبانحلا هّقف يف ( ىهتنملا ةياغ)» ةيكيتلال] ”3 ,
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 : هتيب يف هلعف راجلا ىلع رظحي ام "605

 لبق انركذ دقو .هراجل ررضلاو ىذألا ببسي ام هتيب يف لعفي نأ راجلا ىلع رظحي

 بجحتف ءانبلاب هيلع ليطتست الو» :راجلا قوقح ناش ثيداحألا ضعب ىف ءاح ام ليلق

 , 2019 (هنذإب الإ حيرلا هنع

 اهنم عالطإلاو فارشإلا نكمي هتيب يف ةذفان حتف تيبلا بحاص ىلع رظحي اذهل

 :هجام نبا هاور يذلا ِةْلَك هللا لوسر ثيدح يفو ءاررض اذه يف نأل ؛هراج تيب ىلع

 نمش ايم يف ثدحي نأ تيبلا بحاص ىلع رظحي كلذكو . (رارض الو ٌررض الو

 . "*19ةباتكلا الو اهيف ةءارقلا عيطتسي ال ثيحب .هراج ةفرغ نع ةيلكلاب رونلا

 ام ريغ ءكلذ نمو هراجب ررضلا قحلتو «هتيب يف اهلعفي ىتلا ءايشألا ةيقب اذكهو

 هراج تيب ىلإ هايملا اهنم برستت ثيحب هراج رادجل ةقصالم ةعولاب رفحي نأ .هانركذ

 ريفي انج وأ امامك نت لجر يف دمحأ مامإلا نع يور دقو . هلعف زوجي ال هلاثمأو اذهف

 , 2814(رارض الو ررض الر : هلع عنلا لاق ههركأ :لاق .هراجب

 : 041 وراج رادج ىف هلعف راحلل ام ا

 هللا يضر  ةريره يبأ نع ملسمو يراخبلا هجرخأ يذلا حيحصلا ثيدحلا يف ءاج

 لوقي مث .«هرادج يف ةبشخ زرغي نأ هراج راج عنمي ال» :لاق لكك هللا لوسر نأ  هنع

 ءاملعلا لدتسا دقو .مكفاتكأ نيب اهب نيمرأل هللاو ؟نيضرعم اهنع مكارأ يل ام : ةريره وبأ

 هعذج عضي نأ راجلا اذه دارأف راج هلو دحأل ناك اذإ رادجلا نأ ىلع ثيدحلا اذهب

 ,كلذ ىلع يضاقلا هربجأ عنتما نإف «نذأي مل مأ كلاملا هل نذأ ءاوس .كلذ هل زاج هيلع

 .(39 4375 ةرقفلا ("ى81)

 يلع ذاتسألا هيقفلا فيلأت «ماكحألا ةلجم حرش ماكحلا ررد» 1/84 ص «7ج «هجام نبا نئس» (381)

 .87-77ص 1١ج هللا همحر يدنفأ رديح

 .؟85ص «.يلبنحلا ىلعي يبأل «ةيناطلسلا ماكحألا» (”814)

 «يوونلا حرشب ملسم حيحص» 21١71١١ ص هج ,«ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (*81)

 .490-18ص كج

 - عا/-



 نبا لوق وهو .ثيدحلا لهأ نم امهريغو .قاحسإو .لبنح نب دمحأ بهذم اذهو

 ةيداحألا نيبو ةنيز اعمجت هيزلتلا ةعارك قلع ىهتلاو : بدتلا" نلع تيرشلا كيدنحلا

 . هاضرب الإ ملسملا لام ميرحت ىلع ةلادلا

 دجن مل : يقهيبلا لاق ,رظن هيفو :لوقلا اذه ىلع ًابيقعت ينالقسعلا رجح نبا لاق

 اذهب اهصيصخت نكمي تامومع الإ مكحلا اذه ضراعي ام ةحيحصلا ننسلا ىف

 وهو - بوجولا ىلع يأ  هرهاظ ىلع ثيدحلا يوار وهو ةريره وبأ هلمح دقو ,ثيدحلا
 .هنم دارملاب ملعأ

 لاق .ةريره نأ لوق يهو «ثيدحلا يف ةدراولا ةرابعلا يمو (مكفاتكأ نيب» : ىنعمو

 يأ  اهلعجأل نيضار هب اولمعتو مكحلا اذه اولبقت مل نإ :هانعم :- هللا همحر  ىباطخلا

 ثيدحلا نومضم ىلع دكؤيل ةغلابملا كلذب دارأو .نيهراك مكباقر ىلع  ةبشخلا

 ىلع عضي ال نأو راجلا هيلإ جاتحي نأ ءهب لاق نم دنع بوجولا لحم نإو اذه .فيرشلا

 .-رادجلا كلام هراج يأ  كلاملا ةجاح ىلع مّدقُي الو ءهب ررضتي ام هراج رادج

 : هراج راد يف ةعفشلا قح راحلل

 هيلع ماق امب هيرتشم ىلع ًاربج ولو راقعلا كلمت قح ًاعرشو .مضلا :ةغل ةعفشلا
 أ هيف عوفشملا راقعلاب عيفشلا كلم لاصتا ةعفشلا ببسو .فيراصملاو نمثلا نم

 , 4150راوج وأ ةكرشب - عيبملا راقعلا

 :ةعفشلا ةيعورشم ليلد 8

 راقعلل رواجملل تبثت امك «عيبملا راقعلا يف كيرشلل تبثت ةعفشلا نإ :انلق

 ةنسلا يف ءاج ام رواجملل ةعفشلا توبث ليلدو رواجملل ةعفشلا قح نع انمالكو . عيبملا

 : يتأي ام اهنمو .ةفيرشلا ةيوبنلا

 .7١7-5١01ص «,"5ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» ("815)
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 راجلا» : لَك يبنلا لاق :لاق رباج نع ءءاطع نع .ناميلس نيا نيسكلملا دع نع

 وبأو يذمرتلا هاور .«ًادحاو امهُقيرط ناك اذإ ًابئاغ ناك نإو ءاهب ٌرَظَمنُي هراج ةعفشب ٌّنحأ
 نأ ىلع ليلد ثيدحلا اذه يفو «يناكوشلل «راطوألا لين» يف ءاج امك ءامهريغو دواد

 ثيداحأ تدرو نكلو .قيرطلا داحتا هعم دب ال لب .ةعفشلا هب ؛تبثت ال هدرجمب راوجلا

 نع «ةرمس نع (اهنم) :قيرطلا داحتا ىلع كلذ قيلعت نود راجلل ةعفشلا قح تشت

 نعو . يذمرتلاو دواد وبأو دمحأ هاور . «هريغ نم رادلاب 0 رادلا راج» :لاق غي يبنلا

 الإ مسق الو د رق اوف لكلا تلا قرا : هللا لوسر اي :تلق» :لاق ديوس نب ديرشلا

 لاق .هجام نباو يئاسنلاو دمحأ هاور .«ناك ام هبقسب ٌنحأ ٌراجلا :لاقف ؟راوجلا

 امك ,راجلل ةعفشلا توبثب نولئاقلا «رادلاب قحأ رادلا راج» : هلوقب لدتسا دقو : يناكوشلا

 ,(*1ةرواجملاو برقلا :بقسلاو «هبقسب قحأ راجلا» :هلوقب هل اهتوبثب اولدتسا

 :اهتيعو رشم نم ةمكحلا 56٠”

 ةرواجم ءوس نم أشني دق يذلا عيفشلا نع ررضلا عفد ةعفشلا عيرشت نم ةمكحلاو

 يذلا نمثلاب عيبملا راقعلا اكلمتي نأ رواجملاو كيرشلل عرشلا حابأف ,ديدجلا يرتشملا
 يرتشملا امأ .عئابلا عفدلا اذهب ررضتي الو ءهسفن نع ررضلا امهنم لك عفديل ؛هب عيب

 نع ررضلا عفد نكلو «هارتشا يذلا راقعلا نم عفانم نم هلمأي ناك ام هتاف نإو اذهف

 ىلع ًاربج ولو عيبملا راقعلا كلمت نم نُكمُيف «يرتشملل ةعفنملا بلج نم ىلوأ عيفشلا

 ىرخأ ثيداحأب نيلئاقلا ىلع ةعفشلا نم نوعناملا در دقو . #8587 4ص هج «راطوألا لين» (*8117)

 ثيداحألا هذه نمو .هل رواجملا نود راقعلا يف كيرشلا ىلع ةعفشلا رصق ىلع ةلالدلا اهيف اوأر

 نمو «ةعفش الف قرطلا تفرصو دودحلا تعقو اذإف مسقي مل اميف ةعفشلا» ثيدح اهب اوجتحا يتلا

 نباو ءروثوبأو , يعازوألاو « يعفاشلاو ,كلامو ,دمحأ مامإلا كيرشلا ىلع ةعفشلا اورصق نيذلا

 نيذلاو . مهريغو بيسملا نب ديعسو ءزيزعلا دبع نب رمعو ,نامثع نع يورملا وهو .رذنملا

 : يناكوشلل «راطوألا لين» نع اهانلقنو اهانركذ يتلا ثيداحألا ىلع ءانب راجلل ةعفشلا ىحب اوذخأ

 ةعفشلاب نيلئاقلا لوق ةشقانم ماقم يف انه تسلو . ةيفنحلاو . ىليل يبأ نباو « يروثلاو ؛ةمربش نبا

 ةعفشلاب نيلئاقلا نأب انه لوقأ نأ يفكي امنإو ءرواجملا نود كيرشلا ىلع اهل نيرصاقلاو راجلل

 نع انه يثحب يفكي اذهو ءاهب مكحي نأ يضاقلل زوجيو «ةلوبقمو ةغئاس ةجحب نوجتحي راجلل

 . ضعب ىلع مهضعب ناريجلا قوقح
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 ىلع ءانب هارتشا اميف عفانم نم هلمأي ناك ام يرتشملا تاف ولو .هنع ررضلل ًاعفد يرتشملا

 . «عفانملا بلج نم ىلوأ دسافملا ءرد)) : ةيهقفلا ةدعاقلا

  6١هجاتحي ام هراج مّلعي راجلا :

 راجلا ىلعو .همهت ,ىتلا نيدلا رومأ نم هجاتحي ام هراج نم راجلا ملعتي نأ يغبنيو

 0 هقفلا 5 ينا ناك دقف ا ل كلذ 0 1

 :«نوهتنتالو ا ءارقأ لاب ام» 7 مث

 دي هلو يبنلا نأ «دئاوزلا عمجم» يف يمثيهلا نيدلا رون ظفاحلا هاور رخآ ثيدح يفو

 نوهقفي ال ماوقأ لاب امد : لاق مث ًريخ نيملسملا نم فئاوط ىلع ىنث ف موي تاذ بطخ

 « مهنوظعيو 0 « مهثاريج يو مل هللاو ءاتوظفتي الو نوه الو مهناريج

 مهّنأجاعأ وأ نوظعّتيو .نوهقُفتيو مهناريج نم موق نمّلعتيلو . مهنوهنيو مهنورمأيو
 اةييتيلا ١ . .ةبوقعلا

 راجلا ملعتي نأ ناريجلا تابجاوو قوقح نم نأ هلبق يذلاو ثيدحلا اذه نم مهفيو

 نأو ,كلذ يف سعاقتي ال نأو «ملاعلا هراج نم نيدلا رومأ نم هتفرعم جاتحي ام لهاجلا

 لهاجلا مدقتي نأ رظتني نأ نود هملعيف لهاجلا هراج ىلإ مدقتي نأ ملاعلا راجلا ىلع

 .نيدلا رومأ نم هللا هملع امم هملعي نأ هنم بلطلاو هيلإ مدقتلا نم لجخي دق ذإ «هيلإ

 نأو كلذ هنم بلط اذإ لهاجلا هراج ميلعت ىلإ ردابي نأ ملاعلا راجلا ىلع بجيو

 .هبلط ةباجإ يف رخأتي ال

 ىلإ جاتحي امو «هنيد رومأ لهاجلا راجلا ميلعت يف يعرشلا هيجوتلا اذه نأ ودبيو

 اذه .لهاجلا هراج ميلعت ىلإ هسفن ءاقلت نم ملاعلا راجلا مدقتو .ملاعلا هراج نم هتفرعم

 ءًاضعب مهضعب فرعي ةداع ناريجلا نأل ؛ميلعتلاو ملعتلا ةمهم ليهست هب ديرأ هيجوتلا

 ١1ج هللا همحر يناتكلا يحلا دبع خيشلل «ةيرادإلا بيتارتلا» ىمسملا ةيوبنلا ةموكحلا ماظن ("81)

 .؛١ضص



 نأ ملاعلا راجلا ىلع لهسي امك «ملاعلا هراج دصقي نأ ملعتلا ديري نم ىلع لهسيو

 .هملعيل هيتأي نأ هنم بلطي وأ هملعيل لهاجلا هراج دصقي

 : لجرلاك راوجلا قوقح يف ةأرملا 5

 امب تبطوخ دقو لب «لجرلاك هانركذ ام عيمج يفو .ناريجلا قوقح يف ةأرملاو

 نكمي اهنألو ؛«اهتراجل ةراج َنّرقحت ال» :ثيدح يف امك ةحارص قوقحلا هذه صخي

 راجلا عاب اذإ اهراج راد ىلع ةعفشلا قح رادلا هذهب اهل تبثيف ءرادلل ةكلام نوكت نأ

 لاجرلا لمشت يتلا ةماعلا ماكحألا نم ناريجلا قوقحو راوجلا ماكحأ نإف اضيأو .هراد

 دجوي ال هنأ امك ,سكعلاب وأ ءاسنلا نود لاجرلاب ةصاخ اهلعجي ام اهيف سيل ذإ ءءاسنلاو

 . صاصتخالا اذه ىلع ليلد

 ١ه
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 :ثحبلا جهنمو 0دليهمت 3١1

 يهف .اهتيعقاوو ةعيرشلا لومش رهاظم نم اذهو .ةحابإو رظح بعللاو وهللا ىف

 ةحابإلاب وأ رظحلاب وأ بلطلاب لاعفألا هذه يف اهمكح نيبتو ناسنإلا لاعفأ عيمج مكحت

 تاعقاولاو ثداوحلا ةعيبطل لافغإ ثودو هيلع لبج امو ناسنإلا ةعيبطل لامغإ نود

 . ةحابإو

 ةحابإلا عضاومو رظحلا عضاوم بابلا اذه يف نّيبن نأ ديرن اننإف مدقت ام ىلع ءانبو

 : نيلصف ىلإ بابلا اذه مسقت اذه ىلعو .بعللاو وهللا نم

 .وهللا :لوألا لصفلا

 .بعللا : يناثلا لصفلا

 5 رو





 0ر زر: نسم

 رقد
 :ثحبلا جهنمو ءديهمت 3-304

 ىلع + يأ امش اهيبلع ذأ" ذتألا لايعتنلا نع زا ءاضلا نع و هللا قلظياام تكا
 نإو .هتالآو ءانغلا ىلع ٌبصنيس لصفلا اذه يف مالكلاف .هتالآ لامعتساب ًانرتقم ءانغلا
 ءانغلا ىلع وهللا موهفم رصقأ نأ ترثا يننأ الإ وهللا موهفم يف امهريغ لاخدإ نكمأ

 .رخآلا لصفلا يف هنع ملكتأس يذلا (بعللا) موهفم يف امهريغ لخدأ نأو .هتالآو

 راثأ نم امهنأشب درو ام ركذو ءامهب فيرعتلا هتالاو ءانغلا ثحب يف يجهنم نوكيسو

 هارأ امب كلذ عبتأ مث «ةحابإو رظح نم امهيف ءاهقفلا هلاق ام نايبو ,ةيعرش صوصنو

00 

 . هتالاو ءانغلا : لوألا 8-1 , ا

 . هتالآو ءانغلا يف حجارلا لوقلا : يناثلا ثحبملا
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 كردذلل ىرمل
 هتالاو ءانغلا

 ؛ ”216)ءانغلا في رعت 2

 فلتخاو . نحل ريغب وأ نحلب هدادرت عم توصلا عفر وه مالكلا هيف ضورفملا ءانغلا

 احن نمو يباطخلا ناميلس وبأ هيقفلا بهذف ؟ال مأ برعلا دنع هتقيقح يه كلتأ ءاملعلا

 ءيشب هنوص عفر نم لك : هللا همحر لاق دقف .مهدنع ةقيقح يه كلت نأ ىلإ هوحن

 نم اجش وأ توص نم قاش اميف هرثكأو .برعلا دنع ءانغ وهف ىرخأ دعب ةرم هب ىلاوو
 ىلع رعشلا برعلا داشنإف .رئاطلا ىنغتو ةمامحلا تنغ :ليق كلذلف ,نحل وأ ةمغن

 نمو ضايع لضفلا وبأ يضاقلاو يشوطرطلا ركب وبأ بهذو . مهءانغ ناك اهلاوحأ فالتخا

 هب نرتقا مث ,ةصاخ هتالاومو توصلا عفر برعلا دنع ءانغلا ةقيقح نأ ىلإ امهوحن احن

 ظفلف .بيرطتلاو نيحلتلا  ءانغلا  ةظفللا هذه نم موهفملا راصف «لامعتسالا فرع

 ؛ يباطخلا ناميلس وبأ هيلإ بهذ ام ٍجاَرُذ نبا حجرو . يفرعو « يوغل :ناموهفم هل ءانغلا

 نم اجش وأ توص نم قاش اميف هرثكأ نإ :لاقو .برعلا دنع ءانغلا يموهفم لقن هنأل

 .نحلو ةمغن

 :08")وروطتو ءانغلا ةأشن 6١7”-

 نع هيف ملكت «ءانغلا ةعانص» ناونعب للصف (هتمدقم» يف نودلخ نبا ةمالعلا دقع

 ءانغلا ءوشن يف هلاق اممو .ةفلتخملا ممألا دنع هعويشو هب ناسنإلا ذاذتلا ببسو ,هتأشن

 ءازجأ مالكلا هيف نوفلؤي رعشلا نف الوأ مهل ناكف برعلا امأو : هلوق برعلا دنع هروطتو

 ءه58917 ةئس ىفوتملا « يتبسلا جارد نبا فيلأت «عامسلا عامس ةلأسمب عافتنالاو عاتمإلا» باتك (9819)

 .١73ص

 . 1479-5759؟ص «نودلخ نبا ةمدقم» 870١"(

 هكا



 مهنم ةادحلا ىنغت مث . . .ةنكاسلاو ةكرحتملا اهفورح ةدع يف اهنيب بسانت ىلع ةيواستم

 نومسي اوناكو اومنرتو تاوصألا اوعجرف ؛مهتاولخ ءاضف يف نايتفلاو .مهلبإ ءادح ىف

 . مهتيلهاجو مهتوادب يف برعلا نأش اذه لزي ملو . ًءانغ رعشلاب ناك اذإ منرتلا

 مهوبلغو مجعلا ناطلس اوزاحو ءايندلا كلامم ىلع اولوتساو مالسإلا ءاج املف

 كرت يف هتدشو نيدلا ةراضغ عم مهل تفرع يتلا لاحلا ىلع ةوادبلا نم اوناكو هيلع
 ام ائيش  ءانغلا يأ كلذ اورجهف «شاعم الو نيد يف عفانب سيل امو . غارفلا لاوحأ

 وه يذلا رعشلاب منرتلاو . نارقلا ةءارق يأ  ةءارقلا عيجرت الإ مهّدنع ذوذلملا نكي ملو

 مئانغ نم مهل لصح امي ةقرلا مهيلع بلغو .فرتلا مهءاج املف .مهبهذمو مهنديد

 ءزاجحلا ىلإ اوعقوف مورلاو :سرفلا نم نونغملا قرتفاو «شيعلا ةراضن ىلإ اوراص ممألا

 برعلا عمسو «ريمازملاو فزاعملاو ريبانطلاو ناديعلاب اعيمج اونغو برعلل يلاوم اوراصو

 هونحلو برعلا رعش نونغملا عمسو . . .مهراعشأ اهيلع اونحلف تاوصألل مهنيحلت

 ينب مايأ تلمك نأ ىلإ جردتت ءانغلا ةعانص تلاز امو . . .ركذ مهل راطو هيف اوداجأو

 .بعللاو وهللا يف اونعمأو . . . سابعلا

 :ءانغلا مكح يف فالتخالا 6

 وحنلا ىلع هيلإ لآ ام ىلإ راصو ىلوألا هتطاسب نع جرخ نأ دعب ءانغلا نأ ودبيو

 ىلإ راشأ دقو ءهمكح يف ءاهقفلا فلتخا .همالك ضعب انركذو نودلخ نبا هنيب يذلا

 ثيح «ديرفلا دقعلا» بحاص كلذ نمو «باتكلا مهنع هركذو .ءاهقفلا فالخلا اذه

 «قارعلا لهأ ةماع ههركو ,زاجحلا لهأ ةماع هزاجأف ءءانغلا يف سانلا فلتخا» :لاق

 هباحصأ بدنو .هيلع ضحو ِةْيكَي يبنلا هب رمأ يذلا رعشلا هلصأ نأ هزاجأ نم ةجح نمف

 «فانم دبع ينب ىلع ةراغلا ٌنش» :تباث نب ناسحل لاقف نيكرشملا ىلع هب دنجتو «هيلإ

 نيزوجملا ججح قاس مث .«مالظلا سلغ يف ماهسلا عقو نم مهيلع ُدشأ كرعشل هللاوف

 ليبس هليبس نوكي نأ  ءانغلا يف يأ اذه يف هوجولا لدعأو :لاق نأ ىلإ نيعناملاو

 .2877(حيبق هحيبقو «نسح هنسحف رعشلا

 عانغلا مكح يف فاللخلا عوقو هركذل «ديرفلا دقعلا» بحاص مالك تلقن امنإو

 .اهدعب امو ؛ص .5ج ,يسلدنألا هبر دبع نبال «ديرفلا دقعلا» (”8371)

 هه 61/



 يف نودلخ نبا لوق انركذ دقو .رعشلا هلصأ ءانغلا نأ هل نيزوجملا ةجح نم نأ هركذلو

 .اهنم

 :ءانغلا يف ةيوبنلا ةنسلا يف درو ام 8

 اهضعب ىور دقو .ءانغلا نأشب ثيداحأ ةلمج ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا ىف تدرو

 ىف عرشلا مكح ةفرعم ثيداحألا هذه ءوض يف نكميو ءملسمو يراخبلا :نامامإلا

 .اهضعبل حرش عم يلي اميف اهركذن .ءانغلا

 ٠60”  ديعلا موي ءانغلا :

  اهنع هللا يضر - نينمؤملا مأ ةشئاع نع «هحيحص» يف يراخبلا مامإلا جرخأ

 ىلع عجطضاف ,ثاعب ءانغب ناينغت ناتيراج يدنعو كي هللا لوسر يلع لخد» :تلاق

 لبقاف هلي يبنلا دنع ناطيشلا ةرامزم :لاقو ينرهتناف ركب وبأ لخدو . ههجو لّوحو شارفلا

 ثيدحلا اذهل ةياور يفو .«اتجرخف امهُتزمغ لفغ املف .امهعد :لاقف لي هللا لوسر هيلع
 .«انديع اذهو ًاديع موق لكل نإ ,ركب ابأ اي امهعد» :اهيف ءاج

 :7"28نيتيراجلا ءانغ يف يراخبلا ثيدح حرش 30١-

 .لاجرلا يف مالغلاك ءاسنلا يف ةيراجلاو «ةيراج ةينثت «ناتيراج يدنعو» :هلوق

 .امهنم غولبلا نود نم ىلع لاقيو

 ىنعمو .- فدب نابرضت :يأ- .ناففدت :يرهزلا ةياور يف دازو «ناينغت» : هلوق

 رمع ضخر دقو .ءادحلا نم بيرق وهو. «برغلا داشنإب امهتاوصأ ناعقرت : يأ (ناينغت)

 . ءادحلاك توصض وهو بارعألا ءانغ يف - هنع هللا يضر -

 ثاعبو .«ثاعب موي ٌراصنألا تلواقت امب ناينغت» :ةياور يفو «ثاعب ءانغب» : هلوق

 حرش يراقلا ةدمع»و « 5 55١٠-47 ص 23ج « ينالقسعلل يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» ("877)

 حيحص حرشب يراسلا داشرإ»وو ,.77/84 ص ,758-770ص ."5ج .ينيعلل «يراخبلا حيحص

 7١-708. غص 37ج « ينالطسقلل («يراخبلا

- 68 



 ةلثقم برحلا هذهب تلصحو ءجرزخلاو سوألا نيب هذلنع برحلا تعفو نصح مسا

 لص يبنلا ةكربب مهنيب هللا فلأف .مالسإلا ءاج ىتح جرزخلا ىلع سوألا رصتناو ةميظع

 نم ضعبل مهضعب هلاق ام وه ثاعب موي راصنألا هب تلواقت امو .نيدلا يف ةوخإ اوراصو

 :كلذ روستو لاطلاو ةعاجبشلل ءاعداو تاج فادتق

 اتسيلو ثاعب موي راصنألا تلواقت امب ناينغت» :ثيدحلا اذهل يراخبلل ةياور يف ءاجو

 امه الو ءامهل ةداعو ةعانص ءانغلا اذختت مل نيتيراجلا نيتاه نأ : يأ ؛«نيتينغمب

 قيوشتلا نم تاينغملا ةداعب ينغت نمم اتسيل : يأ :ضايع يضاقلا لاقو .هب ناتفورعم

 ًاضيأ اتسيلو «سوفنلا كرحي امو لامجلا لهآب بيبشتلاو شحاوفلاب ضيرعتلاو «ىوهلاو
 اتسيلو .نماكلا ثعبيو نكاسلا كرحي ريسكتو طيطمت هيف يذلا ءانغلا ناسحإب رهتشا نمم
 نيكو ةنطيسنلحلا ككل نيك

 لكي هماقم نأل ؛كلذ نع ضارعإلل «ههجو لّوحو شارفلا ىلع عجطضاف» :هلوق

 هجولا ىلع هلثم غيوست ىلع لدي هراكنإ مدع نكل .هيلإ ءاغصإلا نع عفتري نأ يضتقي
 بعللا نع هزنتلا لصألاو .لطاب ىلع رقي ال مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ذإ .هرقأ يذلا

 . ةيفيكو ًاتقو صنلا هيف درو ام ىلع رصتقيف ءوهللاو

 رهتنا  هنع هللا يضر ركب ابأ نأ : يأ .(امهرهتناف) ةياور يفو «ينرهتناف» : هلوق

 راهتنالا يف نهنيب كرش  هنع هللا يضر ركب ابأ نأ نيتياورلا نيب عمجيو «نيتيراجلا

 .رجزلاو

 نم قتشم رامزملا وأ ةرامزملا نأل ؛فدلا وأ ءانغلا ينعي «ناطيشلا ةرامزم» : هلوق

 لغشت دقف . يهلت اهنأ ةهج نم ناطيشلا ىلإ اهفاضأو ءاهب رمزت يتلا ةفورعملا ةلآلا هب

 امهعد : خي هللا لوسر لاقف» : ماشه ةياور يف دازو امهكرتا : يأ «امهعد» :هلوق

 ام فالخ حاضيإو امهكرتب رمألا ليلعت هيفو .«انديع اذهو ًاديع موق لكل َّنِإ ركب ابأ اي

 هنوكل كي هملع ريغب كلذ اتلعف نيتيراجلا نيتاه نأ نم  هنع هللا يضر هي قيدصلا هنظ

 لاحلا رهاظ ىلع ًءانب راكنإلا اذه ركب يبأل هجوتف ًامئان هنظف «هبوثب ىطغم هدجوف لخد

 هه د



 يبنلا نع ًامايق كلذ راكنإ ىلإ ردابف ءوهللاو ءانغلا عنم نم هدنع ررقت امل ًابحصتسم اذُه

 نايبب ًانورقم مكحلا هفّرعو لاحلا هلي يبنلا هل حضوأف .هل رهظ ام ىلإ ًادنتسم كلذب هي

 يف ركني ال امك اذه لثم هيف ف ركني الف .- 0 : يأ - ديع موي هنأب ةمكحلا
 هنومسي ديع ةفلتخملا للملا نم م لكل :يأ «ديع موق لكل» : هلوق يفو . سارعألا

 موي وهف «تاياورلا ىدحإ يف ءاج امك ىحضألا موي وهو «انديع اذهو» :هلوقو .همساب
 :يباطخلا لاق .هرمأ ءالعإو نيدلا رئاعش نم انديع يف رورسلا راهظإ نأل ؛انل رورس

 هنأ ىرت الأ .رورسلا راهظإو سوفنلا طسبو تاحارلل عوضوم ديعلا نأ ىلع ليلد هيفو

 .ديعلا رذع لجأ نم ءانغلا حابأ

 .ديلا وأ بجاحلا وأ نيعلاب ةراشإلا :زمغلا «امهتزمغ» اهلوقو

 نكت مل ولو «ءانغلاب ةيراجلا توص عامس زاوج ىلع ثيدحلا اذهب لدتسا دقو
 ناتيراجلا ترمتساو ؛هراكنإ ركنأ لب ,هعامس ركب يبأ ىلع ركني مل كي هنأل ؛ ةكولمم

 لاق . جورخلاب  اهنع هللا يضر  ةشئاع امهيلإ 0 | ىلإ ءاتغلا نم امهتلاخ“ ىلع

 . ةنتفلا تنمأ اذإ زاوجلا لمح نأ ىفخي الو : ينالقسعلا رجح نبأ

 :ديعلا يف نيتيراجلا ءانغ يف ملسم ثيدح .

 لخد» :تلاق ةشئاع نع .هيبأ نع ,ماشه نع (هحيحص» يف ملسم مامإلا جرخأ

 موي راصنألا هب تلواقت امب ناينغت راصنألا يراوج نم ناتيراج يدنعو ركب وبأ يلع

 ؟ِهلكي هللا لوسر تيب ىف ناطيشلا رومزمبأ :ركب وبأ لاقف .نيتينغمب اتسيلو :تلاق . ثاعب

 .«(انديع اذهو :ًاديع موق لكل نا ابأ اي : لَك هللا لوسر لاقف .ديع موي يف كلذو

 يف ناتيراج اهدنعو اهيلع لخد ركب ابأ نأ» :ةشئاع نع .ةورع نع ملسمل ةياور يفو

 فشكف ىركب وبأ امهرهتناف هبوثب ىّجسُم لك هللا لوسرو ,نابرضتو ناينغت (ىنم) مايأ

 ."9ديع ُماَيأ اهْنإف ركب ابأ اي امهعد :لاقو .هنع لَك هللا لوسر

 :299نيتيراجلا ءانغ يف ملسم ثيدح حرش 0

 لاق .هب ناتفورعم امه. الو ءامهل ةداع ءانغلا سيل يأ «نيتينغمب اتسيلو» :اهلوق

 .1-87١181ص 25ج (يوونلا حرشب ملسم حيحص) ةيكيتفس]

 .1-8١1815؟ص 25ج (يوونلا حرشب ملسم حيحص» ةييتتج)

 دا 07



 نع ةياور يهو زاجحلا لهأ نم ةعامج هحابأف ءانغلا يف ءاملعلا فلتخاو :يوونلا

 بهذم نم روهشملا وهو هتهارك يعفاشلا بهذمو .قارعلا لهأو ةفينح وبأ همرحو كلام

 يف ناك امنإ ءانغلا اذه نأب نورخآلا باجأو ,«ثيدحلا اذهب نوزيجملا جتحاو .كلام

 ءانغلا فالخب ,هيف ةدسفم ال امم كلذ وحنو لاتقلا ىف قذحلاو 0 ةعاجشلا

 يضاقلا لاق . حيبقلاو ةلاطبلا ىلع اهلمحيو ّرشلا ىلع سرفنلا عيه ب ام ىلع لمتشملا

 روهظلاو ةعاجشلاب ةرخافملاو برحلا راعشأ نم وه امب 5006 ناك امنإ :ضايع

 هيف فلتخملا ءانغلا نم كلذل امهداشنإ الو رشلا ىلع يراوجلا جيهي ال اذهو ءةبلغلاو

 اتسيلو» : اهنع هللا يضر  ةشئاع ةديسلا تلاق اذهلو ءداشنإلاب توصلا عفر وه امنإو

 ضيرعتلاو ءىوهلاو قيوشتلا نم تاينغملا ةداعب ىنغتي نمم اتسيل : يأ «نيتينغمب

 تسيلو «لزغلاو ىوهلا ثعبيو سوفنلا كرحي امو .لامجلا لهأب بيبشتلاو «نتسباوفلاب

 نكاسلا كرحي امعو ءريسكتو طيطمت هيف يذلا ءانغلا ناسحإب نفرعو نرهتشا نمم ًاضيأ

 وه لب .هيف فلتخملا ءانغلا نم وه سيلو ءانغ داشنإلا يمست برعلاو .نماكلا ثعبيو

 اوزاجأو «منرتلاو داشنإلا درجم وه يذلا برعلا ءانغ ةباحصلا تزاجتسا دقو ءحابم

 هلثمو اذهو هانعم يف امو اذه لثم ةحابإ هلك اذه يفو لَك يبنلا ةرضحب هولعفو ءادحلا

 وهللا نع ًاضارعإ ههجو لّوحو هبوثب ىبست كب يبنلاو .دهاشلا حرجي الو مارحب سيل

 لعف نم ناتيراجلا يحتست الئلو ءامهل حابم هنأل ؛امهنع تكسو «مثإ هيف نكي مل نإو

 . هقلخ نسحو .هملحو كي هتفأر نم اذه ناكو .ديعلا موي يف ءانغلا نم امهل حابم وه ام

 ديعلا وهو ءرهاظلا رورسلا موي يف حابم برعلا فد برض نأ ثيدحلا اذه نم دافتسيو

 .ناتخلاو «سرعلاو

 : ةميلولاو حاكتلا يف فدلاو ءاتغلا م:

 للك يبنلا ءاج :ذوعم تنب عّيبرلا تلاق :لاق ناوكذ نب دلاخ نع يراخبلا جرخأ

 َنيرضي انل تاريوج تلعجف . ينم كسلجمك يشارف ىلع سلجف ؛ يلع َيِنُب نيح لخدي
 يف ام ملعي هللا يبن انيفو :نهادحإ تلاق ذإ ءردب موي يئابآ نم لتق نم َنبّدنيو ٌفّدلاب

 . "*7«نيلوقت تنك يذلاب يلوقو اذه يعد» : يلي لاقف .دغ

 ١1ج «هنلس» يف دواد وبأ هجرخأو 270١ ”ص «4ج («ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (5871)

 .١35؟4 ص

- "61١ - 



 : 2879هنم دافتسي ام نايبو ثيدحلا حرش -6

 . ةجورلاب لوخدلا ءانبلا «ّيلع ينب نيح» :اهلوق

 هيلع ءانثلاب تيملا فاصوأ ركذ يهو  نونلا د ةبدثلا نم «نيدنيو» :اهلوق

 يهنملا ءارطإلا هيف يذلا يحدمب قلعتي ام يكرتا : ىأ «اذه يعد» :لاقف» :اهلوق

 00 اي نب دامح ةياور ىف داز .هنع

 .عنملا ةلع

 امم «ةيثرملاو حدملا عامس زاوج ىلإ ةراشإ هيف «نيلوقت تنك يذلاب يلوقو» : هلوقو

 9 حابملا ا حاكتلا داع ةيعورشم د ضةيدحلا للا

 اناّيح :اولوق نكلو ءاذكه اولوقت ال :لاق رع انوّيح :َنلقيو 0 يراوج هي

 ال حاكن هّنِإ معن :لاق ؟اذه يف سانلل ٌصخرُت :هللا لوسر اي :ٌلجر لاقف .مكاّيحو

 . (حافس

 :وهللا مهبجعي راصنألا "307

 لجر ىلإ ةأرما تفز اهنأ ةشئاع نع هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع يراخبلا جرخأ

 مهبجعي راصنألا ْنِإف ؟وهل مكعم ناك ام ةشئاع ايد :ِك هللا يبن لاقف راصنألا نم
 . 5*2" يهللا

 ثيدحلا حرش الكلم

 ةيراج اهعم متئعب لهف» :لاقف « كيرش ةياور يفو «؟وهل مكعم ناك امو :هلوق

: 08187 

 «يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةلمع)و ,.١7*ص ,ج «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» (*875)

 . 7١ص 0 « ينيعلل

 .48١ص كج « ينيعلل («يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع» ("*8371/)

 يراخبلا حيحص» ١-2١6١ 44ص جا « ينيعلل «يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةلمع» (*8174)

 . 3775-7752 60ص 21ج «(ينالقسعلا حرشب
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 : لوقت لاق ؟اذام لوقت :ثلف"؟ يعتز قّدلاب ترضت

 مكاّيحو اناّيحف عقاسسيتا ةكاشيتا

 عكيدارب تلج اذ دال اويقذتلا ةلزخأو

 نالعإل ؛ءانغلاو فُّدلا برضك حاكنلا ةميلو يف وهللا زاوج ىلع ةلالد ثيدحلا يفو

 «قوبلا هيف نوكي وهللا نع كلام لئّسو . هيف قوقحلا تبثت ىتح هراشتناو هراهظإو حاكنل

 :كلام لاقو .كلذب سأب الف ًافيفخ ناك نإو .ههركأ ينإف ًارهتشم ًاريبك ناك نإ :لاقف

 «سرعلا يف ءانغلا زوجي ال» :ةيكلاملا نم غبصأ لاقو .سرعلا ةميلو يف فّدلاب سأب ال

 .فيفخ زجر وأ راصنألا ءاسن لوقي ام لثم الإ هريغ يف الو

 :فدلاو ءانغلا ىف ىرخأ ثيداحأ 6

 يبأو نبعك نب طر ىلع تلخد :لاق دعس نب رماع نع يئاسنلا جرخأ : ًالوأ

 .بهذا تئش نإو ءانعم عمتساف تئش نإ سلجا :لاقف ؟مكدنع اذه لَعْفُي ,ردب لهأ

 , 9*28(سرعلا دنع وهللا ف ال مح لق

 وه اذإف ةنيدملا ضعبب ّرم ِلَك يبا َّنأ» :كلام نب سنأ نع هجام نبا جرخأ :ًايناث

 :نلقيو نينغتيو نهفذب نبرضي راوجب

 راج نم ادمحم اذّبح اي 2 راجنلا ينب نم راوج نحن

 نسا ين ملعي هللا» : هك نبنلا لاقف

 نم اهل ةبارق تاذ ةشئاع تحكنأ :لاق سابع نبا نع هجام نبا جرخأو :ًاثلاث

 نم اهعم متلسرأ :لاق . معن :اولاق ؟ةاعفلا متيدهأ» :لاقف لع هللا لوسر ءاجف راصنألا

 .9١٠؟ص ."5ج (يئاسنلا نئنس» (98159)

 .7١5؟ص ء1ج (هجام نبا نئس» ("8*:)
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 نم اهعم متنعب ولف ءلزغ مهيف موق راصنألا نإ : هللا لوسر لاقف .ال :تلاق ؟ينغي

 :لوقي

 "*”مكاّبحو اناّيحف 2 مكانيتأ مكانبتأ

 لصف» : كك يبنلا لاق بطاح نب دمحم نع هجام نباو يذمرتلا مامإلا جرخأ :ًاعبار

 ."559(حاكتلا يف توصلاو ْفِّدلا لالحلاو مارحلا نيب ام

 .حاكتلا اذه اونلعأ» : كي هللا لوسر لاق :تلاق ةشئاع نع يذمرتلا جرخأو :ًاسماخ

 .©87«فوفدلاب هيلع اوبرضاو ءدجاسملا يف هولعجاو
 «بوجولل رمألاف دوهشلاب : يأ «حاكنلا اذه اونلعأ» :ثيدحلا اذه حرش يف ءاجو

 ىعدأ هنأل امإ وهو «دجاسملا يف هولعجاو» .بابحتسالل رمألاف ,راهتشالاو راهظإلاب وأ
 نكل «فوفدلاب» حاكنلا ىلع : يأ «هيلع اوبرضاو» .ناكملا ةكرب لوصحل وأ « نالعإلل

 نبا يأ - ظفاحلا لاق .هل لجالج ال ام فّدلاب دارملا. :ءاهقفلا لاقو .دجسملا جراخ

 لالدتسالا اذه نكل .ءاسنلاب صتخي ال كلذ نأ ىلع «اوبرضاو» : هلوقب لدتساو :-رجح

 مومعل لاجرلا نهب قحتلي الف .ءاسنلل كلذ يف نذإلا اهيف ةيوقلا ثيداحألاو ,فيعض

 سرعلا يف حابملا ءانغلا كلذكو :«يذوحألا ةفحت» بحاص لاق .نهب هبشتلا نع يهنلا

 808 0لاجترلل زوجي الفا «ءاستلاب ضعتن

 ؟اهجوز تيب ىلإ اهومتلسرأ يأ (؟ةاعفلا متيدهأ) ىنعمو 2517ص ١ج «هجام نبا نئسر» (”81)

 ةفحت١ يف هحرش يف ءاجو ,.١١5ص ١1ج «هجام نبا نئس» 7١4. ص «4ج (يذمرتلا عماج» (”8#)

 نيب قرف ال نأ دارملا سيل :كلملا دبع نبا لاق : 504 ص 64ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا

 دوهشلا روضحب لصحي قرفلا نإف - فدلاو توصلا يأ رمألا اذه الإ حاكتلا يف مارحلاو لالحلا

 نالعإ ةئسلاف .دعابألا ىلع ىفخي ال ثيحب حاكنلا رمأ نالعإ ىلإ بيغرتلا دارملا لب دقعلا دنع

 يأ (تلق) . حابملا رعشلا داشنإ يف ةمغنلا وأ ةثنهتلاب نيرضاحلا تاوصأو فدلا برضب حاكتلا

 نإف حابملا ءانغلا انهاه توصلاب دارجلا نأ  ملعأ هللاو  يدنع رهاظلا : يذوحألا ةفحت بحاص

 فدلاب حاكنلا نالعإ ثيدحلا اذه يف :(بلهملا) لاقو .سرعلا يف زئاج فدلاب حابملا ءانغلا

 . حابملا ءانغلاو

 53١١. ص .؛ج (يذمرتلا عماجو (”830)

 7١١. ١5ص 4ج (يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» (*5*8)
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 : ءانغلا تالا ىف ثيداحأ _- ”.#.

 :فّدلا ؛ًالوأ

 ةجاح الف ءفّدلاو ءانغلا ىف تدرو ةقباسلا ةرقفلا يف ثيداحألا ضعب انركذ

 .انه اهتداعإل

 :فزاعملا :ًايناث 0” "و

 :لاق هلك يبنلا نأ يرعشألا كلام ىبأ نع «هحيحص» ىف ىراخبلا مامإلا جرخأ
 1 ١ 0007 1 3 3 2 1 1 ١

 .«.. .فزاعملاو رمخلاو ريرحلاو رحلا نولحتسي ماوقأ يتمأ نم ننوكيل»

 لقنو .يهالملا تالا يهو ةفزعم عمج «فزاعملا» :ينالقسعلا رجح نبا لاق

 تالا اهنأ يرهوجلا حاحص يف يذلاو .ءانغلا :فزاعملا نأ يرهوجلا نع يبطرقلا

 . فوفّدلا ىه فزاعملا :(ىطايمدلا يشاوحا» يفو . يهالملا تاوصأ :ليقو ءوهللا

 , "8©هي بّرضي امم اهريغو

 برضي امم اهريغو فوفّدلا يه فزاعملا :ريثألا نبال «ةياهنلا» يفو ةينفلا

 امل اهريغو فقوقدلا نطو: فزاعملاب :سعللا فزعلا :ةروظتم نبال «تترغلا نأسلو يفو

 , "8 ريبانطلا نم برض وهف فزعملا درفأ اذإف .ةفزعمو فزعم :اهدحاو ,برضي

 : عمجلاو .روبنطلاو دوعلاك «برطلا هلا :فزعملا : (طيسولا مجعملا» يفو

 , 0858فزاعم

5 0 : 
 فزعلاو «فزاعم هعمجو ريبانطلا نم برض وه فزعملا : يتبسلا جاردلا نبا لاقو

 حيحص حرش يراسلا داشرإوو ء.ه5-ه١ ص ١٠2ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص) ("*8)

 . ىنزلا نولحتسي مهنأ ىنعملاو .جرفلا وه رحلاو 2717ص .4ج ,ينالطسقلل «يراخبلا
 . 737١ صص 27ج «ريثألا نبال «ةياهنلا» (”8)

 . ١44 ص .١1ج ءروظنم نبال «برعلا ناسل» ("89)

 .608ص .'؟ج «طيسولا مجعملا» (”4*8)
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 نم طبربلاو .ناديعلاو طباربلا : عاونأ فزاعملاو :ضايع يضاقلا لاقو .اهب برضلا

 , 22")دوعلا ءامسأ

 ٠" فزاعملاب دوصقملا :

 ءانغلا تالا نم وهو فزعم عمج فزاعملا نأ لاوقألا هذه نم اندنع لصحتف

 ؟دوعلا وه امو روبنطلا وه امف .دوعلاو روبنطلاك ىقيسوملاو

 قنع تاذ برطلاو وهللاو بعللا تالا نم ةلا :روبنطلا :«طيسولا مجعملا» يف ءاج

 داوعأ عمجلاو ءاهوحنو ةشيرب اهيلع برضي ةيرتو ةيقيسوم ةلآ :دوعلاو .راتوأو
 , 04::)ناديعو

 :رامزملا :ًاثلاث ١ مج

 ًارامزم  امهنع هللا يضر  رمع نبا عمس :لاق عفان نع «هنئس» يف دواد وبأ جرخأ

 ؟ًائيش عمست له عفان اي : يل لاقو . قيرطلا نع ىأنو هينذأ ىلع هيعبصإ عضوف : عفان لاق

 عمسف هك هللا لوسر عم تنك :لاقو «هينذأ نم هيعبصإ عفرف : عفان لاق .ال :تلقف :لاق

 .*49[ذه لثم عنصو ءاذه لثم

 ٠" لبطلا :ًاعبار :

 تنمو هللأ لو

 .”ا/ص «عامسلا عامس ةلأسمب عافتنالاو عاتمإلا» ةيادضلا]

 514١. .هال"ىص .؟ج «طيسولا مجعملا» (”850)

 ثيدح اذه :ثيدحلا اذه ىور نأ دعب دواد وبأ لاقو «5755-717ص ١3ج «دواد يبأ نئسا) )84١”(

 ملعي الو دواد وبأ هلاق اذكه : ؟7"3ص يف «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعو هحرش ءاجو .ركنم

 ,دمحأ هاورو . سانلا قثوأ ةياورل ةفلاخمب سيلو .تاقث مهلك هتاور ثيدحلا اذه نإف ةراكنلا هحو

 . 55ص «.8ج «راطوألا لين» ب هجام نباو

 ."7١1”ص 1١2ج (هجام نبا نئنس» (”855)

 ه1



 :ىرخألا ءانغلا تالآ : ًاسماخ "6

 اهيلع فقو ام يه :اهنع لاقو ,.ءانغلا تاللا ءامسأ نم ةلمج يتيم ملا جارُذلا نبا ركذ

 : 2*؛59اهضعب يلي اميف ركذنو 2. مهنم هعمس وأ ءاهقفلا بتك ىف

 فكألا ىلع قلطتو :(قفاصملا) .دحاو هجوب رودم وهو فورعم وهو :(فّدلا)
 امنإ» :فيرشلا ثيدحلا يفو .ىرخألا نطاب ىلع نيديلا دحأ نطابب برضلا قيفصتلاو

 وهو :(ناركلا) .ةفورعملا ةلآلا وهو :(بابرلا) . لبطلا وهو :(ربكلا) .«ءاسنلل قيفصتلا
 :(رامزملا) .هفيرعت رم دقو .فزاعم هعمجو :(فزعملا) .راتوألاب برضي يذلا دوعلا

 :(ةبوكلا) .اهب رّمْزُي يتلا ةبصقلا يهو ةرامزلا هدرفمو .يانلا وهو ءرومزملا هيف لاقيو
 .ًاعيمج نيتيحانلا نم برضيو ءهيفرط يف عستيو هطسو يف قيضي يذلا لبطلا يهو
 .ءاعرلا اهلمعتسي يتلا يهو : (ةبابشلا) .راتوألا تاوذ نم يمجعأ فوزعم : (روبنطلا)

 : ءانغلا تالآ عيمج لمشي (فزاعملا) مسا 805

 «ةغللا مجاعم نع اهانلقن يتلا (فزاعملا) فيراعت نم هانركذ ام انرضحتسا اذإو
 فزاعملا موهفم نإف ,"*؛فزاعملا يف دراولا فيرشلا ثيدحلا انحرش دنع ءاهقفلا نعو

 وأ ىهللاو ىهالملا تالآ :اهرابتعاب ةثيدحلاو ةميدقلا ءانغلا تالآ عيمج ىلع قبطني

 .اهت ةسريغيب اهوأ «بترطلا كالآ

 : هتحابإ ىلع قفتملا ءانغلا 2” 07

 اهب منرتو زاجرأ نم لاقي ام وهو .ءاَدٌَحلاب فرعي ام وه هتحابإ ىلع قفتملا ءانغلا

 يور امل هعامتساو هلعفب سأب الف ,هلعاف ّرقأ هلك يبنلا نآل ؛رافسألا عطقو لبإلا قوسل

 نب هللا دبع ناكو ءرفس يف لي هللا لوسر عم انك» :تلاق  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع

 لاقف .ءاسنلا لبإ قوسي مالغ وهو ةقحلا ناكو لاجإلا عم ناكو .ءادحلا ديج ةحاور

 للك ُيبنلا َلاقف ,ةشجنأ هعبتف زجتري عفدناف .موقلاب كّرح :ةحاور نب هللا دبعل لك يبنلا

 .اهدعب امو ”” ص «عامسلا عامس ةلأسمب عافتنالاو عاتمإلا» ةيينقس]

 . 291/89 ةرقفلاو ا” ةالالو ةرقفلا ("845)

 د ا/-



2 2 3 1 

 , 782:*)(ءاسنلا ىنعي «ريراوقلاب اقفر كديور : ةشجنأل

 ءملسمو يراخبلا :ناخيشلا هجرخأ «ينغملا» بحاص هركذ يذلا ثيدحلا اذهو

 ناكو رفس يف ِهي هللا لوسر ناك :لاق كلام نب سنأ نع :ثيدحلا اذه تاياور نمو

 ةشجنأ اي كحيو» : للك هللا لوسر هل لاقف ودحي «ةشجنأ» :هل لاقي دوسأ مالغ هعم

 ىلع نك يتاللا ءاسنلاب قفرأ يأ  ريراوقلاب كديور ىنعمو ."*؛”«ريراوقلاب كديور

 قفرلاب ِهلَك هرمأف ءتوصلا نسح ناكو .فنع لبإلل هقوس يف ةفعتأ نانكو تل لا

 اذإو .طوقسلا ءاسنلا ىلع نمأي مل تعرسأ اذإف ء عرست ىتح لبإلا ثحي هنأل ؛ءادحلاب

 لبإلا كقوسك نهلبإ ْنُس :ىنعملاف .طوقسلا ءاسنلا ىلع نمأ ًاديور لبإلا تشم

 ."*4ةينبلا فعضو ةفاطللاو ةقرلا يف ريراوقلاب ءاسنلا تهبش دقو «ريراوقلاب ةايدتالا

 :بارعألا ءانغ ٠” 

 وهو «بارعألا ءانغ يف صخر هنأ  هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع نع يور دقو

 دقو :لاق .طيطمت هيفو :ضايع يضاقلا داز «قيقر هنأ الإ «بصنلا» ىمسي توص

 هنأ  هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع نع يورف .- مهنع هللا يضر  ةباحصلا هزاجتسا

 نب رمع نع انيور دقو يباطخلا ناميلس وبأ لاقو .ًابصن ءانغلا بكارلا داز معن :لاق
 ىمسي ءادحلاك توص وهو بارعألا ءانغ يف صخر هنأ  هنع هللا يضر  باطخلا

 ءءادحلاو بصنلا ءانغو نابكرلا ءانغ يف ّربلا دبع نب رمع وبأ لاقو . قيقر هنأ الإ «بصنلا»

 شحفلا نم ًاملاس رعشلا ناك اذإ ءاملعلا نيب اهزاوج يف فالخ ال هجوألا هذه

 يف ًالخاد ناك هنأ باطخلا نب رمع نع ةفرعملا يف يقهيبلاو دربملا ىورو .«*؛©ءانخلاو

 ْ ا 11 قيملاو قينلاب :مقرتااني

 .75١ص .9ج .ةمادق نبال «ينغملا» (5844)

 . ٠١ «ص ءا"ج «ناخيشلا هيلع قفتا اميف ناجرملاو ؤلؤللا» (”8457)

 .ه48ص ١٠2ج .ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ("8417)

 .5089 ص «(عامسلا عامس ةلأسمب عافتنالاو عاتمإلا باتك» ("848)

 .6١٠١ص :؛8ج .يناكوشلل «راطوألا ليند ("849)
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 : بارعألا ءادح _ "و

 هلعاف ٌرقأ هني هنأل ؛ هعامتساو ءادحلا حابيو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ةياهن» يفو

 لمع ةلواحم دنع ديتعا ام امأ : يعرذألا لاقو .هوحنو زجر نم لبإلا فلخ لاقي ام وهو

 هزاوج يف كش الف .نهراغص نيكستل ءاسنلا ءانغو « مهلبإل بارعألا ءادحك ليقث لمحو

 .(*:وزغلاو جحلا يف ءادحلاك ريخ يف بعزرأ ريس ىلع طشن اذإ بدني امبر لب

  "04٠هتحابإ يف فلتخملا ءانغلا :

 ةرسملل ًابالجتسا ميغنتلاو نحللا هيف يذلا وه هتحابإ يف فلتخملا ءانغلاو

 .هتحابإ ىلع قفتملا ءانغلا نم هانركذ ام ادع ام يأ «بيرطتلاو

 : ةلبيانحلا بهذم : ًالوأ

 يف انباحصأ فلتخاو : هتحابإ يف فلتخملا ءانغلا اذه يف يلبنحلا ةمادق نبا لاق

 دبع ركب وبأ هبحاصو لالخلا ركب وبأ بهذف  هتحابإ ىلع قفتملا ادع اميف : يأ  ءانغلا

 ركنم هعم نكي مل ام حابم دحاو ىنعم حونلاو ءانغلا :ريخألا اذه لاقو «هتحابإ ىلإ زيزعلا

 لاعفألا ىلع ءانغلا يف دمحأ نع ةهاركلا لمحي لالخلا ركب وبأ ناكو .نعط هيف الو

 تناك» :تلاق ةشئاع نع ىور امل يربنعلاو ؛ةنيدملا لهأ نم ريثكو «ميهاربإ نب دعس

 .رم يذلا ثيدحلا «. . .ناينغت ناتيراج يدنع

 يور دقف يعفاشلا لوق وهو , مرحم ريغ هوركم هنأ يلبنحلا ىلعي وبأ يضاقلا راتخاو

 الف بلقلا ىف قافنلا تبني ءانغلا :دمحأ لاقو .هوركملا وهللا نم وه :لاق هنأ هنع

- 

 ةيفنحلا نبا نع يور امب هميرحتل اوجتحاو هميرحت ىلإ ةلبانحلا نم نورخآ بهذو

 .9*9«ءانغلا وهد :الاق #«ثيدحلا وهل يرتشي نم سانلا َنموط : ىلاعت هلوق يف

 .580-581ص فج « يلمرلل «جاتحملا ةياهنو ("860)

 .١١ة6©ص 235ج «ينغملا» ةيكياقللا]
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 :ةيعفاشلا بهذم :ًايناث "0

 امو .هعامتساو ةلآ الب ءانغلا هركيو :ةيعفاشلا بهذم ررقي وهو يعفاشلا يلمرلا لاقو

 كلذ نم فاخو ةيبنجأ وأ درمأ نم ناك ول ام ىلع لومحم ءانغلا ةمرح نم مهضعب هركذ
 , 2209 ةنتفلا

 ٠١" ةيفنحلا بهذم :ًاثلاث :

 : مهضعب لاقف .درجملا ىنغتلا ىف اوفلتخا : ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يفو

 هب ديفتسيل ىنغتي نأب سأب ال :لاق نم مهنمو .ةيصعم هيلإ عامتسالاو .ًاقلطم مارح هنإ

 نوكي الو .ءهدحو ناك اذإ ةشحولا عفدل ينغتلا زوجي :لاق نم مهنمو . يفاوقلا مظن نم

 ©8059 يسخرسلا مامإلا لام هيلإو ءوهللا ليبس ىلع

 :ةيكلاملا بهذم :ًاعبار #0 4#

 مالكب ناك وأ .ةوهشلا ريثي ناك اذإ هعامتسا مرحيو .ءانغلا مرحي :ةيكلاملا دنعو

 ءانغلا ناك ةثالثلا ءايشألا هذه نم دحاو دجوي مل نإف .راتوألا تاوذ نم ةلآب ناك وأ « حيبق

 ءءاسنلاب نيهبشتم اونوكي مل ام ةهارك الف لاجرلا نم ناك نإف ,ءاسنلا نم ناك نإ ًاهوركم
 , 06 ةةًامارح ناك الإو

 :ةيديزلا بهذم :ًاسماخ - 044

 روظحم هعامتسا نأ ودبيو .©**"ًقساف ناك هلعف نمو ءروظحم ءانغلا :ةيديزلا لاقو

 .ٌقساف هلعافو ًاروظحم ءانغلا ماد ام ًاضيأ مهدنع

 : يكلاملا يبرعلا نب ركب يبأ لوق :ًاسداس 8

 ءاهقف نم وهو  يتبسلا جارُدلا نبا نأ الإ ةيكلاملا بهذم ليلق لبق انركذ

 .؟58-٠581 ص 3ج . يلمرلل «جاتحملا ةياهن» ةيكتنق]

 .؟"هاص .هج «ةيدنهلا ىواتفلا» ةكاح#]

 . 6"17 ص ٠ ١ج «يواصلا ةيشاحوو ءريدردلل «ريغصلا حرشلا» ةيكياتتم]

 .787ص .4ج ناهزألا حرش» (؟8هه)



 يف سيلو» :ءانغلا يف لاق هنأ يكلاملا يبرعلا نب ركب يبأ نع لقن ”**0 ةيكلاملا

 هكا ىلع دايلو عشا قيودا نق ذإ لب .هميرحت ىلع ليلد ةنسلا يف الو نآرقلا
 ولو :. يبرعلا نبال باتك - «ةضراعلا» يف يبرعلا نب ركب وبأ لاقو : جارّدلا نبا لاق مث
 , 08557 وريغ تيبو هتيب يف هعمس دق دك يبنلا نإف مارحب ءانغلا

 : ءانغلا تالآ يف ءاهقفلا لاوقأ 5

 دوعلاو ءاهلك ريمازملاو تايانلاو راتوألاب برضلا مرحي :يلبنحلا ةمادق نبا لاق

 ام وه  ةمادق نبا لاق امك  ميرحتلا اذهل ةجحلاو .اهوحنو بابرلاو ةفزعملاو روبنطلاو

 يف ترهظ اذإ» :لاق هنأ ْهلَك يبنلا نع - هنع هللا يضر بلاط يب أ نب يلع نع يور

 نعو . يهالملاو فزاعملا راهظإ اهني ركل «ءالبلا مهب ا ع اب يتمأ

 قحمب ينرمأو : نيملاعلل ٌةمحر ينثعب هللا نإ» : لاق هنأ كي ينلا نع ةمامأ يبأ نب ديعس

 اهئمثو .نهيف ةراجتلا الو ٌنهملعت الو ٌنهؤارش الو ٌنهعيب لحي ال «ريمازملاو فزاعملا
 هيعبصإ عضوف :لاق ًارامزم  امهنع هللا يضر  رمع نبا عمس :لاق عفان ىورو .«مارح
 :لاق .ال :ٌتلق :لاق ؟ًائيش عمست له عفان اي : يل لاقو «قيرطلا نع ىأنو هينذأ يف
 .اذُه لثم عضوو ءاذه لثم عمسف كلب هللا لوسر عم تنك :لاقو هينذأ نم هيعبص] عفرف

 هيلع اوبرضاو حاكنلا اونلعأ» :لاق ِعلكك يبنلا نإف .حابمف فوفدلا برض امأ
 انباحصأ ركذ :هيف ةمادق نبا لاق دقف حاكنلا ريغ يف فوفدلا برض امأ .«فّدلاب

 نع يور ام هتحابإ ىلع (انلو) :لاق مث .حاكنلا ريغ يف هوركم هنأ يغفاشلا باحصأو
 ىلع ٌبرضأ نأ ًاملاس كرفس نم ٌتعجر نإ ٌترذن ينإ» :تلاقف هتءاج ًةأرما َّنأ هي يبنلا
 اهرمأي مل ًاهوركم ناك ولو .دواد وبأ هاور «كرذنب يفوأ : هك يبنلا لاقف . فّدلاب كسأر

 : روك ناك نإو هب

 ءانغلاو قيفصتلاك هوركم وأ مرحم هيلإ مضنا اذإ هوركمف بيضقلاب برضلا امأف
 ًادرفنم عمسي الو برطي الو ةلآب سيل هنأل ؛هركي مل هلك كلذ نع الخ نإو .صقرلاو

 . ثا ص «عافتنالاو عاتمإلا» باتك ةمدقم رظنا (5865)

 . 55ص «عامسلا عامس ةلأسمب عافتنالاو عاتمإلا» (*"8619)

 الا



 .«*هانلق امك لصفلا اذه يف يعفاشلا بهذمو .ىهالملا فالخب

 : ةيكلاملا بهذم :ًايئاث - ٠١

 مرحتو «ةرامزلاو قوبلا هركيو .لبطلاب الو فّدلاب برضلا هركي ال :ةيكلاملا دنعو

 اذكو فّدلاب برضلا حابي امنإو .نوناقلاو دوعلاو ةبابرلاك راتوألا تاوذ يهالملا تالآ

 مدع يكلاملا بهذملا يف روهشملاف ناتخلاك حاكنلا ريغ يف امأ ,حاكنلا يف لبطلاب

 ."**7نيملسملل حرف لك يف هزاوج روهشملا لباقمو ءزاوجلا

 ١4" - ةيفنحلا بهذم :ًاثلاث :

 يف فدلا برضب سأب ال :«ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج دقف «ليصفت ةيفنحلا دنعو

 ههركتأ فّدلا نع فسوي وبأ لئس دقف سرعلا ريغ يف امأ ءسرعلا يف اذكو .ديعلا موي

 .«*”3ههركأ ال :لاق ؟يبصلل قسف ريغ يف ةأرملا برضت نأب سرعلا ريغ يف
 يهالملا توص عامتسا : (راتخملا ردلا» نع القز ةيفنحلا هقف يف «ةيزازبلا» يفو

 يقع يهالملا عامتسا» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل مارح هوحنو بيضق برضك

 ام ريغ ىلإ حراوجلا فرصل ةمعنلاب رفك : يأ «رفك اهب ذّدلتلاو نسف اهيلع سولجلاو

 امل عمسي ال يك بنتجي نأ بجاولا لك بجاولاف ,ركش ال ةمعنلاب رفك هلجأل تقلخ

 ,(2077(هعامس دنع هنذأ يف هعبصإ لخدأ» مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ يور

 :829هتالآو ءانغلا يف ةيزوجلا ميق نبا يأر :ًاعبار ٠

 نم نافهللا ةثئاغإ» هباتك يف «ميقلا نبا مسأب روهشملا ةيزوجلا ميق نبا مامإلا دقع

 يشوطرطلا ركب يبأ لوق ركذب هأدب دقو ءهتالآو ءانغلا يف اليوط للصف «ناطيشلا دئاصم

 . 3181-5815 ص .48ج «جاتحملا ةياهن» ,17-17/5/"ص «.ة9ج (ينغملا» (”864)

 . ؟"6ص .١ج «يواصلا ةيشاح»و ءريدردلل «ريغصلا حرشلا» (”869)

 .79037ص .هج (ةيدنهلا ىواتفلا» (*850)

 .”4ة9ص ."ج «راتخملا ردلا» )851١”(

 . 7154-7358ص ١1ج .ميقلا نبال «ناطيشلا دياصم نم نافهللا ةثاغإ» 857
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 ديؤملا ميقلا نبا يأر نايب هيفو ءهتصالخ يلي اميف ركذن .«عامسلا ميرحت» هباتك يف

 . يشوطرطلا يأرل

 اذإ :لاقو .هعامتسا نعو ءانغلا نع ىهن دقف كلام امأ : ىشوطرطلا ركب وبأ لاق

 ءانغلا هركي هنإف ةفينح وبأ امأو .بيعلاب اهدري نأ هل ناك 5 اهدجوف ةيراج ىرتشا

 «ميهاربإو ,دامحو ,يروثلا نايفس :ةفوكلا لهأ بهذم كلذكو «بونذلا نم هلعجيو

 .كلذ يف مهنيب فالتخا ال مهريغو يبعشلاو

 «لطابلا هبشي هوركم وهل ءانغلا نإ) :«ءاضقلا بدأ» باتك يف لاقف يعفاشلا امأو

 يناثلا مسقلا :هلوق يوونلا نع يشوطرطلا لقن مث «هتداهش ُدَرَت هيفس وهف هنم رثكتسا نمو

 مرحي :راتوألاو فزاعملا رئاسو جنصلاو دوعلاو روبنطلاك ءانغلا تالا ضعبب ينغي نأ

 دقو .ميرحتلا يوغبلا حّحص ناهجو - ةبابشلا وهو عاريلا يفو .هعامتساو هلامعتسا

 ةباّبشلاو فَّدلا عمج يذلا عامسلا ميرحت ىلع عامجإلا حالصلا نبورمعوبأ ىكح
 اداسف اهدشأو تامرحملا مظعأ نمف درمألا وأ ةيبنجألا ةأرملا نم هعامس امأو «ءانغلاو

 .نيدلل

 : مرحملا ءانغلا ءامسأ ماو.

 ميقلا نبا لاق .هل ًاديؤم يشوطرطلا ركب يبأ مالك لقن نم ميقلا نبا غرف نأ دعبو

 عرشلا يف هل .ينامحرلا عامسلل داضملا يناطيشلا عامسلا اذه - ىلاعت هللا همحر

 نآرقو « ىنزلا ةيقرو .ةيدصتلاو .ءاكُملاو ,لطابلاو ,وغللاو ,وهللا : يه ًامسا رشع ةعضب

 توصو ءرجافلا توصلاو «قمحألا توصلاو .بلقلا يف قافنلا 507 «ناطيشلا

 مالك نم هيلع اهعوقوو ءامسألا هذه يزاخم ركذنف .دومسلاو «ناطيشلا رومزمو «ناطيشلا

 :لاق ام ىلع دهاوشلا ركذي ميقلا نبا حار مث «ةباحصلاو هلوسر مالكو هللا

 :مرحملا ءانغلا ءامسأ ىلع لئالدلا "أ

 .ءانغلا ءامسأ نم هركذ ام ىلع ميقلا نبا اهقاس يتلا لئالدلا يلي اميف ركذنو

 7 ىلا ص "م 1 2 1 ئآإ 0

 «نيهم باذع مهل كئلوا ءاوزه اهذختيو ملع ريغب هللا ليبس نع لضيل ثيدحلا

 -ال#



 .ءانغلا :ثيدحلا وهلب دارملا نأ ىلع نيرسفملا رثكأ :هريغو يدحاولا لاق

 اذإو روُرلا نودهشي ال نيِذَّلاو» : ىلاعت لاق ءوغللاو روزلا :ثلاثلاو يناثلا مسالا ب
 يف وغللاو .«ءانغلا انهاه روزلا» :ةيفنحلا نب دمحم لاق . «ًامارك اوٌرم وغلّلاب اورم

 1 . هلك

 هل دوجو ال يذلا مودعملا هب داري .قحلا دض لطابلاو . لطابلا : عبارلا مسالا كد

 نبال لجر لاقو . ةعفنم نم رثكأ هدوجو ةرضم يذلا وأ هيف عفن ال يذلا دوجوملاو

 نبا لاقف ؟مارح مأ وه لالحأ ءانغلا يف لوقت ام» :امهنع هللا يضر سابع

 نبا لاقف ؟وه لالحفأ : لجرلا لاقف .هللا باتك يف ام الإ ًامارح لوقأ ال : سابع

 نيأف .ةمايقلا موي ءاج اذإ لطابلاو قحلا تيأرأ :هل لاق مث .كلذ لوقأ الو : سابع

 دقف .ءبهذا :سابع نبا هل لاقف .لطابلا عم نوكي :لجرلا لاقف ؟ءانغلا نوكي

 نع -امهنع هللا يضر سابع نبا باوج اذهف :ميقلا نبا لاق .«كسفن تيتفأ
 «تايبنجألاب بيبشتلاو «طاوللاو ىنزلاو رمخلا حدم هيف سيل يذلا بارعألا ءانغ

 نم ءيش هيف نكي مل موقلا ءانغ نإف .تابرطملا تالآلاو .فزاعملا تاوصأو

 ةرضم قوف هتنتفو هترضم نإف ءلوق مظعأ هيف اولاقل ءانغلا اذه اودهاش ولو كلذ

 .هتنتف نم مظعأو ريثكب رمخلا برش

 تيبلا دنع مهتالص ناك امو» :رافكلا نع ىلاعت لاقف .ةيدصتلاو ءاكملا مسا امأو د

 . قيفصتلا :ةيدصتلاو ,ريفصلا :ءاكملا :هريغو سابع نبا لاق «ٌةيدصتو ًءاكُم الإ

 درجم هنأ ولو .ءالؤه نم هبش مهف هوحنو رامزم وأ عاري يف نورافصلاو نوقفصملاف
 .هب مههبشت بسحب مذلا نم طسق مهلف .رهاظلا هبشلا

 ةيقر ءانغلا» : ضايع يضاقلا لاق ىامسمل قفاوم مسا وهف « ىنزلا ةيقرب هتيمست امأو ه

 ش . « ىنزلا

 :- هنع هللا ىضر لاق دقف دوعسم نبا نع تباث اذهف .«قافنلا تبنُم هتيمست امأو و

 .«عرزلا ءاملا تبني امك بلقلا ىف قافنلا تيني ءانغلا»

 . عوفرم ثيدح هيف يور دقو «نيعباتلا نع روثأم اذهف ,ناطيشلا نآرق هتيمست امأو - ز
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 يذلا قودصملا قداصلا ةيمست يهف رجافلا توصلاو قمحألا توصلاب هتيمست امأو كوع

 لوسر جرخ» :لاق - هنع هللا يضر  رباج نع يذمرتلا ىورف .ىوهلا نع قطني ال

 هو ,هسفنب ٌدوجي ميهاربإ هنبا اذإف لخنلا ىلإ فوع نب نمحرلادبع عم هلك هللا

 ينإ :لاق ؟سانلا ىهنت تنأو يكبتأ :نمحرلاٌدبع لاقف .هانيع تضافف ه هرجح يف
 كل ع برص : نيرجاف نيقمحأ نيتوص نع ُتيهن امّنإو «ءاكبلا نع ةنأ مل

 «ةنرو .بويج ٌّقشو .هوجو شمخ : ةبيصم دنع توصو «ٍناطيش ريمازمو بعلو وهل
 انرخآ َّنأو ءقدص ُدعوو « ٌقح ٌرمأ هنأ الول.مَحرُي ال ٌمحري ال دو دلو رك ادعو
 «نيعلا يكبت ,نونوزحمل كب انإو اذه نم ٌدشأ وه ًانزح كيلع انزحل انلوأ قحليس

 .«ٌبرلا ٌطخسي ام لوقن الو .ٌّبلقلا نزحيو

 ىلاعت هلوق ريسفت يف سابع نبا نع يور دقف .ناطيشلا توص هتيمست امأو -
 .ةيصعم ىلإ عاد لك :لاق .4كتوصب مهنم تعطتسا نم رزفتساو» :ناطيشلل
 َرْسْف اذهلو ةيصعملا ىلإ يعاودلا مظعأ نم ءانغلا نأ مولعملا نمو : ميقلا نبا لاق
 .«لطابلاو ءانغلا هتوصو» :لاق دهاجم نعف .هب ناطيشلا توص

 يضر  ةشئاع ىلع لخد امدنع ركب يبأ ةيمست هذهف .ناطيشلا رومزم هتيمست امأو - ي
 يبنلا دنع ناطيشلا رامزم :لاقف .ديع موي يف ناينغت ناتيراج اهدنعو  اهنع هللا

 لكك هللا لوسر ركني ملف :ميقلا نبا لاق خلا . .«ركب ابأ اي امهعد» :لاقف وك
 ريغ ناتيراج امهنأل ؛ لك اهرقأ امنإو .ناطيشلا رامزم ءانغلا ةيمست ركب يبأ ىلع
 ةعاجشلا نم ثاعب برح موي يف ليق يذلا بارعألا ءانغب ناينغت نيتفلكم
 ةأرما توص ىلإ كلذ يف ناطيشلا بزح عسوتف .ديع موي مويلا ناكو «برحلاو
 ىنزلا ىلإ وعدي امب ينغي ةنتف هتروصو «ةنتف هتوص درمأ يبص وأ «ةيبنجأ ةليمج
 ثيداحأ ةدع يف هلك هللا لوسر اهمرح يتلا وهللا تالآ عم رمخلا برشو روجفلاو
 هوحنو بارعألا ديشنب نيتفلكم ريغ نيتريوج ءانغب نوجتحيو «صقرلاو قيفصتلا عم
 ,قيفصت الو ءصقر الو .ٌفد الو ةبابش ريغب ديع موي يف اهوحنو ةعاجشلا يف
 . لطبم لك نأش اذهو ء.هباشتملا اذهل حيرصلا مكحملا نوعديو

 : ميقلا نبا دنع حابملا ءائغلا  ”.ها؟

 لكك هللا لوسر تيب يف ناك ام لثم هركن الو مرحن ال نحن معن : ميقلا نبا لاق مث
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 .كلذل فلاخملا عامسلا ناميإلاو ملعلا لهأ رئاسو نحن مرحن امنإو .هجولا كلذ ىلع

 :وهللا تالا نم مالسلا هيلع يبنلا همرح اميف ميقلا نبا لوق ”6060*

 وهللا تالآل حيرصلا ْخكَي هللا لوسر ميرحت نايب يف لصف : ميقلا نبا لاق مث

 : يتأي ام اهنمو ثيداحألا قاس مث ,فزاعملاو

 رجلا نولحتسي موق يتمأ نم ٌننوكيل» : لَك يبنلا نع يراخبلا ثيدح : ًالوأ

 وهللا تالآ يه فزاعملا نأ ثيدحلا اذهب ةلالدلا هجوو .«فزاعملاو رمخلاو ءريرحلاو

 املو ءاهلالحتسا ىلع مهمذ امل ًالالح تناك ولو «كلذ يف ةغللا لهأ نيب فالخ ال اهلك

 ,”25رحلاو رمخلا لالحتساب اهلالحتسا نرق

 ٌنيَرْشَيلِ» :لاق لك هللا لوسر نأ يرعشألا كلام يبأ نع هجام نبا ىورو :ًايناث

 ,تاينغملاو فزاعملاب مهسوؤر ىلع فّرعُي ءاهمسا ريغب اهنومسي ٌرمخلا يتُمأ نم سان
 ىرخأ ثيداحأ ميقلا نبا ركذو .«ريزانخو ًةدرق مهنم لعجيو ضرألا مهب هللا فسخي
 .ثيدحلا اذه ىنعمب

 ال» :لاق هلك يبنلا نأ «دمحأ دنسم»و «يذمرتلا عماج» يفو : ميقلا نبا لاقو : ًاثلاث

 .«مارح ٌنهنمُثو نهيف ةراجت يف ريخ الو «ٌنهوملعت الو ٌنهورتشت الو تانيقلا اوعيبت

 :02592يعامسو هتالاو ءانغلا يف يلازغلا مامإلا يأر 4

 يف ًاليوط للصف «نيدلا مولع ءايحإ» هباتك يف هللا همحر  يلازغلا مامإلا دقع
 هحجر امو نيفرطلا ةلدأو هزاجأ نمو .هعنم نمو .هيف ليق امو .هتالاو هعامسو ءانغلا ةلأسم

 - ىلاعت هللا همحر  مامإلا اذه هلاق امل ةزجوم ةصالخ يلي اميف ركذنو .ناحجرلا ليلد وه

 .ةلأسملا هذه يف ءاملعلا ءارآب ًاملع ءىراقلا طيحيل

 بيطلا وبأ ىضاقلا ىكح دقف بهاذملا لقن امأ :يلازغلا مامإلا لاق ٠" هه

 اهب لدتسي ًاظافلأ ءاملعلا نم ةعامجو نايفسو ةفينح يبأو كلامو يعفاشلا نع يربطلا

 . ىنزلا نولحتسي مهنأ : ىنعملاو .جرفلا :ّرحلا (”85)

 , 5”79-586179صسص ٠ جا « يلازغلا مامإلل «نيدلا مولع ءايحإ» (*855)

 - الك



 رثكتسا نمو «لطابلا هبشي هوركم وهل ءانغلا نإ : يعفاشلا لاقو .هميرحت اوأر مهنأ ىلع

 . هتداهش رت ةيفس وهف هنم

 دنع زوجي ال هل مرحمب تسيل يتلا ةأرملا نم هعامتسا :بيطلا وبأ يضاقلا لاقو

 ءاوسو «باجح ءارو نم وأ ةفوشكم تناك ءاوس .لاحب هللا همحر  ىعفاشلا باحصأ

 اهعامسل سانلا عمج اذإ ةيراجلا بحاص : يعفاشلا لاق :لاقو .ةكولمم وأ ةرح تناك

 ىكملا بلاط وبأ لقنو . يربطلا بيطلا وبأ ىضاقلا هلقن هلك اذهف . هتداهش درت هيفس وهف

 نب هللا ديعو ءرفعج نب هللا دبع ةباحصلا نم عمس :لاقف ةعامج نع عامسلا ةحابإ

 فلسلا نم ريثك كلذ لعف أ لاقو . مهريغو ةيواعمو (ةبعش نب ةريغملاو ريبزلا

 نوعمسي ةكمب اندنع نويزاجحلا لزي مل :لاقو .ناسحإب « يعباتو « يباحص : حلاصلا

 .اذه اننامز ىلإ عامسلا ىلع ةكم لهأك نيبظاوم ةنيدملا لهأ لزي ملو .عامسلا

 : ءانغلا ميرحت ىلع ليلد ال :يلازغلا لوقي "5

 مامإلا لاق هعامسو ءانغلا يف ةفلتخملا بهاذملا باحصأ لاوقأ ركذ نأ دعبو

 ًاعيمج سايقلاو صنلا لد دق لب «سايق الو ّصن عامسلا ميرحت ىلع لدي ال : يلازغلا
 . هتحابإ ىلع

 ال بيط وه ثيح نم بيطلا توصلا عامسو بيط توص ءانغلا نأ وهف سايقلا امأ

 رهظأ امف .كلذ وحنو يراجلا ءاملاو ةرضخلاك ةليمجلا تارصبملا يف رصبلا ةساح

 .اهتاذلو ساوحلا رئاس ىلع اهتذلو عمسلا ةساح سايق

 توصلا هنإ «ءاشي ام قلخلا يف ٌديزي» :ىلاعت هلوق يف ليق دقف صنلا امأو

 توصلا نسحلا لجرلل ًانَذأ ٌدشأ هلل» : لكك يبنلا نع فيرشلا ثيدحلا يفو .نسحلا

 «ريمحلا توصل تاوصألا ٌركنأ نإ : ىلاعت هلوق يفو ؛هتنيقل ةئيقلا بحاص نم ِنآرقلاب

 :تاناويحلا نم ةنسحلا تاوصألا - /٠”

 ةباطتسملاو «تاناويحلا رجانح نم جرخت يتلا ةبسانتملا ةنوزوملا ةنسحلا تاوصألاو

 د الال -



 ىلع ساقي نأ يغبنيف ءاهميرحتب لئاق الو ,مرحت ال بيلدنعلا تاوصأ لثم ةذلتسملاو
 يذلاك يمدآلا رايتخاب تادامجلاو ماسجألا رئاس نم ةجراخلا تاوصألا بيلدنعلا توص

 الإ كلذ نم ىنثتسي الو «هريغو فِّدلاو لبطلا نم وأ بيضقلا نم وأ هقلح نم جرخي
 َسيِقَل ةذلل ناكول ذإ ءاهتاذل ال ءاهنم عنملاب عرشلا درو يتلا ريمازملاو راتوألاو يهالملا

 رمخلاب ركذي اهتحابإف ءرومخلا برشب اهتقالعل نكلو .ناسنإلا هب هب ذتلي ام لك اهيلع
 «ةيبنجألاب ةولخلا ميرحتك دسافملا ىلإ ةلصوملا عئارذلا ميرحت اهميرحتف ءاهيلإ وعدي وأ
 اهلك راتوألاو يقارعلا رامزملا مرحي ةلعلا هذهبو .روظحملا عامجلا ىلإ يضفت دق اهنأل
 ادع امو ءرمخلا سلاجمبو اهبرشو رمخلاب ةقالع هل امم اهريغو بابرلاو جنصلاو دوعلاك
 لهأ هداتعي ام ىوس نوزوم باطتسم توص اهنم جرختسي ةلا لكو بيضقلاو لبطلاك كلذ

 هبشتلا بجوي الو ءاهيلإ قوشي الو ءاهب ركذي الو رمخلاب قلعتي ال هنأل ؛حابمف برشلا

 .اهريغو رويطلا تاوصأ ىلع ًاسايق ةحابإلا لصأ ىلع ىقبيف ءاهبابرأب

 :ناسنإلا نم ةنسحلا تاوصألا "04

 كلذو .هوحنو رعشلا وهو يناعملا تاذو ةموهفملاو ةنوزوملا ةنسحلا تاوصألا امأ

 مالكلاو .ًاموهفم هنوكل الإ داز ام هنأل ؛ًاضيأ حابم هنإف ناسنإلا ةرجنح نم الإ جرخي ال

 نيأ نمف داحآلا مرحي مل اذإف «مارح ريغ نوزوملا بيطلا توصلاو .مارح ريغ موهفملا

 مرحو هرثنو همظن مرح روظحم رمأ هيف ناك نإف هنم مهفي اميف رظني .معن ؟عومجملا مرحي
 - هللا همحر  يعفاشلا هلاق ام هيف قحلأو .ناحلأ نكي مل وأ ناحلأب ناك ءاوس ءهب قطنلا

 . توص ريغب رعشلا داشنإ زاج امهمو , حيبق هحيبقو نسح هنسحف مالك رعشلا :لاق ذإ

 احابم عومجملا ناك تعمتجا اذإ تاحابملا دارفإ نإف ,ناحلألا عم هداشنإ زاج ناحلأ

 داشنإ ركني فيكو .انه روظحم الو ,داحآلا هنمضت ال ًاروظحم عومجملا نمضت اذإ الإ

 برعلا ةداع نم لامجلا ءارو ءادحلا لزي ملو كك هللا لوسر يدي نيب دشنأ دقو ءرعشلا

 راعشأ الإ وه ام ءادحلاو .- مهنع هللا يضر  ةباحصلا نامزو كك هللا لوسر نامز يف

 .هراكنإ ةباحصلا نم دحأ نع لقني ملو «ةنوزوم ناحلأو ةبيط تاوصأب ىدؤت

 : عامسلا يف يلازغلا يأر 74

 ريثأتلا اذه فالتخابو روكنم ريغ اذهف عماسلا بلق يف هريثأت ثيح نم عامسلا امأ
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 ام ناك نإف .ميرحتلا وأ ةحابإلاب هيلع مكحي .تامغنلاو لاوحألاو صاخشألا فالتخاب

 فصو نم هيف امو ,جاجحلا ءانغ لثم احابمو ازئاج كلذ ناك اقدصو اريخ هيلإ قوشيو هريثي
 كلذكو .تالآ ريغب ناك وأ نيهاشلاو لبطلاك ةحابم تالآب كلذ ناك ءاوسو , مزمزو ةبعكلا

 نوكي نأ ىلع حابم وهف ءوزغلا ىلع سانلا ضيرحتل ةازغلا ةدايقلو وزغلا يف لاقي ام

 لوق ةحابإلا يف ًاضيأ هلثمو .مادقإلاو ةعاجشلا ىلع ثحيو وزغلا بساني هيف لوقلا

 ةبسانملا ناحلألاو تاوصألا لمعتست نأ ىلع ءاقللا تقو ناعجشلا اهلمعتسي يتلا زجرلا

 . مادقإلاو لاتقلا ىلع ةعجشملا

 ةمزالمو نزحلاو ءاكبلا ىلع جييهتلا اهيف ناك نإف ءاهيف منرتلاو ةحاينلا تاوصأ امأ

 هل كرادت ال ام ىلع فسأتلاو هللا ءاضق ىلع طخستلا نمضتي هنأل ؛ مومذم اذهف ,ةباكلا

 ىلع ناسنإلا نزح وهف .حودمملا نزحلا امأو .ةحاينلا نع حيرصلا يهنلا درو كلذلو

 يكابتلاو نزحلا اذه لثم هيف ريثي امم هاياطخ ىلع هؤاكبو - ىلاعت هللا - بنجب هريصقت
 .ًاحابم ناك راعشألاو لاوقألا نم

 :رورسلا تاقوأ يف عامسلا

 مايأ يف ءانغلاك ًاحابم رورسلا كلذ ناك نإ حابم وهف رورسلا تاقوأ يف عامسلا امأ

 هظفح دنعو «هناتخ دنعو دولوملا ةدالو دنعو «بئاغلا مودق تقو يفو سرعلا يفو ديعلا

 داشنإ كلذ زاوج ىلع لديو .هب رورسلا راهظإ لجأل حابم كلذ لكف .زيزعلا نآرقلا

 عادولا تاينث نم انيلع ردبلا علط

 عاد هلل اعد ام اينيلع رتكتشلا مستو

 تامغنلاو رعشلاب هراهظإف دومحم رورس وهو هلك يبنلا مودقل رورسلل راهظإ اذهف
 ءديع موي يف  اهنع هللا يضر  ةشئاع دنع نيتيراجلا ءانغ ًاضيأ اذه ىلع لديو ءدومحم

 امّهعد» :كي يبنلا هل لاق ركب وبأ امهرهن امدنعو .هشارف ىلع ًاعجطضم لك يبنلا ناكو
 يبنلا نأ فيكو دجسملا يف ةشبحلا بعل يلازغلا مامإلا ركذ مث .«ديع موي هنإ ركب ابأ اي

 . مهيلإ رظنت يهو هئادرب  اهنع هللا يضر  ةشئاع رتس كي

 اله



  0١ءانغلا ةحابإ ىلع ثيداحألا ةلالد :

 ىلع حيرصلا صنلا اهيفو ««نيحيحصلا» يف اهلك ثيداحألا هذهف : يلازغلا لاق مث

 «صخرلا عاونأ ىلع ةلالد ثيداحألا هذه يف نأ امك . مارحب اسيل بعللا اذكو «ءانغلا نأ

 :اهنم

 «ناطيشلا رامزمب هبش هنأ عم نيتيراجلا نم فّدلاب برضلاو ءانغلا يف ةصخرلا : الوأ
 .كلذ ريغ مرحملا رامزملا نأب نايب هيفو

 . ةنتفلا فوخ دنع مرحي امنإو « مرحم ريغ ءاسنلا توص نأ ىلع

 قردلاب ننللاو فدل بونشلاو ءانقلا ةنانبإ : ىلع لدن :نيفوتضتلا هدنيف" :انلان
 موي ىلع اسايق اهلك رورسلا تاقوأ يف جونزلاو ةشبحلا صقر ىلإ رظنلاو «بارحلاو

 . كلذ ريغو ناتخلاو ةقيقعلاو ةميلولاو سرعلا موي هانعم يفو ءرورس تقو هنإف .ديعلا

 بيط توص عامس هنإ ثيح نم تاحابملا ةلمج نم عامسلاف :يلازغلا لاق مث

 سيل وهل هنإ ثيح نم وهللاف . هتقيقح نع جراخ ضراعل هميرحت امنإو .موهفم نوزوم

 مامإلا لوقو .ههركي الو هيلإ رظني َةْكَي ناك دقو وهل مهصقرو ةشبحلا بعلف .مارحب

 وه «هوهل» هلوقف «ميرحتلا ىلع لدي ال (لطابلا هبشي هوركم وهل هنإ) :ءانغلا نع يعفاشلا
 هبشي هنأب فصوو .انلق امك مارحب سيل وهل وه ثيح نم وهللا نكلو ,حيحص لوق
 لّزَنُي هوركم هنإ : هلوقو .هيف ةدئاف ال ام لطابلا نإف «ةدئافلا نم هولخ ىلع لدي لطابلا

 .هيزنتلا ةهارك ىلع لزني وأ ,عضاوملا ضعب ىلع

 : عامسلاو ءانغلا ميرحتب نيلئاقلا ةلدأ ىلع يلازغلا در 5

 ًازجوم ركذنو اهيلع باجأو «عامسلاو ءانغلا ميرحتب نيلئاقلا ججح يلازغلا ركذ مث

 :اهيلع درللو اهل

 هريغو دوعسم نبا لاق «ثيدحلا وهل يرتشي نم سانلا نمو# : ىلاعت هلوق : الوأ

 . ءانغلا يأ (ثيدحلا وهل)



 مومذم مارح اذهف هللا ليبس نع هب لضيل هب الادغما نيالا فيدحلا قيل: هاش 4 ةرلآو
 هللا ليبس نع الضمو هب ىرتشم نيدلا نع الدب ءانغ لك سيلو هيف عازنلا سيلو

 ! مارح ناكل هللا ليبس نع هب لضيل نارقلا أرق ولو .ةيآلاب دارملا وهو «ىلاعت

 رو ورق :لاق كي يبنلا نأ رماع نب ةبقع نع يور امب اوجتحاو اناث

 . «هتأرمال هتبعالمو هسوقب هيمرو هسرف هبيدأت الإ لطاب وهف لجرلا

 نإف ًاضيأو ؛ةدئافلا مدع ىلع لدي لب .ميرحتلا ىلع لدي ال (لطاب) :هلوق :ّدرلاو

 ا اركب نوار مثلا هذه نع جراخ نوبعلي مهو ةشبحلا ىلإ رظنلاب يهلتلا
 مد لحي الا ل ]تك ايناق نيضحسمللا: يق ووصعملا» قكفلر' هلك هنأ ىلع لدي

 كلذكف .ءسماخو عبار ببس هب قحلي هنإف «. . .ثالث ىدحإب الإ ملسم ٍءىرما

 تاوصأ عامسو نيتاسبلاب جرفتلا هب قحليو .ذذلتلا الإ هنم ةدئاف ال هتأرما ةبعالم

 زاج نإو ءاهنم ءيش هيلع مرحي ال لجرلا هب وهلي امم تابعادملا عاونأو رويطلا
 . عامسلاو ءانغلا اذكف لطاب هنأب هفصو

 «قافنلا بلقلا يف تبني ءانغلا» :- هنع هللا يضر  دوعسم نبا لوقب اوجتحا :ًاثلاث

 . حيحص ريغ وهو لَك هللا لوسر ىلإ مهضعب هعفرو

 هتوص جوريو «هريغ ىلع هسفن ضرعي نأ هلك هضرغ ذإ ىئغملا اذه هلوقب دارأ :درلاو

 بجوي ال ًاضيأ كلذو .هئانغ يف اوبغريل سانلا ىلإ ددوتيو قفاني لازي الو .هيلع

 ماعنألاو ثرحلاب رخافتلاو ةنيزلا عاونأ رئاسو ةليمجلا بايثلا سبل نإف ًاميرحت
 .هلك كلذ ميرحتب لوقلا قلطي الو «ءايرلاو قافنلا بلقلا يف تبني عرزلاو

 عمس امدنع هينذأ يف هيعبصإ عضو - هنع هللا يضر  رمع نبا نأب اوجتحا :ًاعبار

 . خلا ... عار ةرامز

 الو .هنذأ يف هعبصإ عضيف هلثم لعفي نأ هعم ناكو .ًاعفان رمأي مل رمع نبا نإ :ّدرلاو
 هبلقو لاحلا يف هعمس هزني نأ ىأر هنأل ؛وه كلذ لعف امنإو ,هعامس هيلع ركنأ

 ْ .هنم ىلوأ وه ركذ وأ ؛هيف ناك ركنم نع هعنمي امبر توص نع

 ىنزلا ةيقر ءانغلا نأب ليضفلا لوقب اوجتحا :ًاسماخ

 يف نيتيراجلا نم عمس امل ًاماع كلذ ناكولو .قاّسفلا عامس ىلع لزني اذه نإ :ّدرلاو
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 .ك هللا لوسر تيب

 بعلو ءوهل هتجوز لجرلا ةبعالمو .بعلو وهل اهلك ايندلا نكلو ,.كلذك وهو :ّدرلاو
 وهللا نإ مث . هتحابإ صنلاب تبث دقو .بعلو وهل كي هللا لوسر دجسم يف ةشبحلا

 , حيورت نم اهل دب الف ,تيمع تهركأ اذإ بولقلا نأل ؛بولقلل حورم حابملا
 وهللاو «لمعلا ىلع ةناعإ لمعلا نع لطعتلاف .ّدجلا ىلع اهل ةناعإ اهحيورتو

 ءايبنألا سوفن الإ ٌرملا ٌّقحلاو ضحملا ّدجلا ىلع ربصي الو ءّدجلا ىلع نيعم

 نوكي نأ يغبنيف «لالملاو ءايعإلا ءاد نم بولقلا ءاود وهللاف .مالسلا مهيلع
 نلع هللا ةرخابمف' ىاودلا نم ردكم ذل ابق هن رتكتسب انا يقيني ال قتلو ماا

 نم قح يف اذهو ةبرق ريصي .دجلا ىلع هتناعإو بلقلا حيورت يهو «ةينلا هذه

 كلذ هل بحتسي نأ يغبنيف ,.ةضحملا ةحارتسالاو ةذللا الإ عامسلاب ديري ال

 . ةدابعلاو ّدجلا ىلإ هطاشن ةدوع وهو .هانركذ يذلا دوصقملا ىلإ هب لصوتيل

 : 5*2 رهاظلا مزح نبا يأر لما

 هعامسو ءانغلا نع يرهاظلا بهذملا ءاهقف خيش مزح نبا فورعملا هيقفلا ملكت

 .لالح اهعيب نإ :لاقو ,فزاعملاو ناديعلاو ريمازملاو جنرطشلا عيب نع همالك دنع هتالاو

 . كلذ نم ءيش عيب ميرحتب ٌصن تأي مل هنأل ؛لالح نهعايتباو تاينغملا عيب كلذكو
 حصت ال راثا نم هب اوجتحا ام نإ :لاقو .هلك كلذ َفَعضو نوعناملا هب جتحا ام قاس مث

 اهيف مهل ةجح الو اهضعب حصي وأ

 ةيصعم ىلع انوع ءانغلا عامتساب ىون نمف : القا ةيآر اني انيبم ءانغلا يف مزح نبا لاق مث

 كلذب ىوقيل هسفن حيورت هب ىون نمو ءءانغلا ريغ ءيش لك كلذكو .قساف وهف ىلاعت هللا

 ناسنإلا جورخك هنعوفعم وغل وهف ءّربلا ىلع كلذب هسفن طّشنيو لجو زع هللا ةعاط ىلع

 ريغ وأ رضخأ وأ ًايدرو هبوث هغابصو .ًاجرفتم هراد باب ىلع هدوعقو .ًاهزنتم هناتسب ىلإ

 .هب اوبغش ام لك لطبف .هلاعفأ رئاسو اهضبقو هقاس ّدمو كلذ

 5 66-١" ص قج مزح نبال «ىلحملا» (ممكه)
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 سانلا نمو : ىاتسالزل يف اعلا هنأب ثيدحلا وهل رَّسف نم ىلع در ًاضي أ لاقو
 مهل كئلوأ ًاوُرُه اهّذختيو ٍملع ريغب هللا ليبس نع َّلْضُيل ثيدحلا وهل يرتشي

 ليبس ذختا اذإ فالخخ الب ًارفاك ناك اهلعف نم ةفص هذهو : مزح نبا: لاق: هي

 ناكل ًاوزه هذختيو هللا ليبس نع هب لضيل ًافحصم ىرتشا ًاصخش نأ ولو .ًاوزه هلا
 يهتليل ثيدحلا وهل ىرتشا نم لجو زع طق مذ امو «ىلاعت هللا َمذ يذلا وه اذهف ءًرفاك
 . ةميركلا ةيآلاب مهقلعت لطبف .ىلاعت هللا ليبس نع لضيل ال هسفن حوريو هب

 - م8195 -



 فادل) كرم

 هتالاو هعامسو ءانغلا يف حجارلا لوقلا

 :ديهمت "015

 قفتملا ءانعلاو «هروطتو هتاكث نع اعيش انيبو ءانغلا تفيزعت لوألا تحيملا يف انركذ

 ثيداحألا نم هتالا نأشبو هنأشب درو ام انركذ امك «هيف فلتخملا ءانغلاو ءهتحابإ يلع

 ناكو .مهتلدأ نايب عم نيعناملاو ءانغلل نيحيبملا ءاهقفلا لاوقأ انّيبو ,ةفيرشلا ةيوبنلا

 ذخامو ءانغلا ةلأسم :ةلأسملا هذه بناوجب املع ءىراقلا ةطاحإ هلك كلذ نم انضرغ

 ءوض يف مهلاوقأ نم حجارلا نيبن نأ ثحبملا اذه يف ديرنو .هل نيركنملاو هل نيزيجملا

 اننايب نإو ءاذه .ةيعرش ةلدأ نم رم دق ام ءوض يفو «ةفيرش ةيوبن ثيداحأ نم هانّيب ام

 هتحابإ ىلع قفتملا يف سيلو ,.همكح يف فلتخملا ءانغلاب قلعتي امنإ مهلاوقأ نم حجارلل
 بلطيو «ميظنتو نيحلت هيف ناك ام وه هيف فلتخملا ءانغلاب ينعنو .هوحنو ءادحلاك

 . لبق نم انركذ امك بيرطتلاو ةرسملل

 :ديعلا موي ىف هعامسو ءانغلا ةحابإ "هم

 «يراخبلا : (نيحيحصلاو» ثيدح ديعلا ىف ءانغلا ةحابإ ىلع ةصاخلا ةلدألا نم

 ءانغلا ةحابإ ىلع ةحضاو ةلالد هيفو هتلالد ىفو هيف ءاملعلا هلاق ام انركذو « لبق نم هانركذ

 يضاقلاك مهضعب نأ الإ .فيرشلا ثيدحلا حاّرُش ةحابإلا هذه ىلإ راشأ دقو ديعلا يف

 ءانغلا نم وه سيلف «ًأءانغ داشنإلا يمست برعلا نإو ءاهوحنو برحلا يف برعلا راعشأ

 لثم ةحابإ هلك اذه يفو ءءادحلا تزاجأو .منرتلاو داشنإلا درجم وه يذلا برعلا ءانغ
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 : يتأي ام ضايع يضاقلا لوق ىلع دري نكلو ,مارحب سيل هلثمو اذهو هانعم يف امو اذه

 هتزاجتسا يذلا عونلا نم خلي هللا لوسر تيب يف ةشئاع دنع نيتيراجلا ءانغ ناك ول : ًالوأ

 فالخ اظل هنأو .اهوحنو برحلا راعشأب منرتو داشنإ درجم هرابتعاب ماركلا ةباحصلا

 .- هلع هللا ىضر ركب وبأ هركنأ امل اذكه رمألا ناك ول لوقأ هيف

 موي هنأب كلذ ًالّلعم نيتيراجلا ءانغ يف صخرو ءركب يبأ راكنإ ركنأ لَك يبنلا نأ :ًايناث

 نأل ؛ديع موي هنوكب صيخرتلا هيف ءاج امل ,ضايع يضاقلا لاق امك رعشلا

 .قالطإلا ىلع حابم وه امب نوكي ال صيخرتلا

 : حاكنلا يف هعامسو ءانغلا ةحابإ "05

 «نيحيحصلا» ثيدح نم مهفي دق امك «ديعلا مايأ ىلع ةروصقم ريغ ءانغلا ةحابإو

 حاكنلا يف امك اهريغ ىلإ ديعلا مايأ ةحابإلا هذه ىدعتت امنإو «نيتيراجلا ءانغ يف

 :لوألا ثحبملا ىف اهانركذ كلذ ىف ثيداحأ ةلمج تدرو ثيح ,هتميلوو

 لخد لي يبنلا َّنأ» :هيفو ,يراخبلا هجرخأ يذلا ذوعم تنب عّيبرلا ثيدح : (اهنمو)
 .«(نينغيو فّدلاب نبرضي تاريوج اهدنع ناكو ءاهب يِنُب نيح اهيلع

 لجر ىلإ ةأرما تفز اهنأ - اهنع هللا يضر  ةشئاع نع يراخبلا ثيدح :(اهنمو)

 مهبجعي راصنألا َنإَف ؟رهل مكعم ناك ام ٌةشئاع ايد :ي يبنلا اهل لاقف راصنألا نم

 كانهو .«؟ينغتو فّدلاب برضت ةيراج اهعم متثعب لهف» :كيرش ةياور يفو .«وهللا
 يف ًاضيأ اهانركذ دقو .هيف فِّدلا برضو ءانغلا ةحابإو سرعلا يف تدرو ىرخأ ثيداحأ

 ْ .لوألا ثحبملا

 ٠07" - (حاكنلاو ديعلا ريغ) ةئيعم تاقوأ يف هعامسو ءانغلا ةحابإ :

 اهيف رورسلا نوكي ثيح .حاكنلاو ديعلا ريغ ةنيعم تابسانم يف هعامسو ءانغلا حابيو

 هتميلوو حاكنلاو ديعلا مايأ يف هتحابإ ىلع سايقلاب دافتست ةحابإلا هذهو .اعورشم

 ديعلا مايأ يف امك ًاعورشم هراهظإ وأ رورسلا اذه ماد ام هل ًاجييهتو رورسلل ًاديكأت

 . حاكتلاو
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 : ةنيعملا تاقوألا هذه نايب كم

 هعامسو ءانغلا اهيف زوجي يتلا تابسانملاو تاقوألا هذه نم يلازغلا مامإلا دع دقو
 دنعو .دولوملا ةدالو دنعو .ةقيقعلاو .بئاغلا مودق تقو : حاكنلاو ديعلا مايأ ىلع ًاسايق

 وأ رورسلا راهظإ اهيف حابي تابسانمو تاقوأ هذهف ءميركلا نارقلا هظفح دنعو .هناتخ
 .ةيرعش حارفأو رورس تاقوأ اهنأل ؛هعامسو ءانغلا اهيف حابيف «بدني

 هيف رورسلا راهظإ زوجي تقو لك يف هعامسو ءانغلا ةحابإ 514

 اهدنع روجي ام لك يهو .ةيعرشلا حرفلا بابسأ ثودح ذنع هعامسو ءانغلا روجيو

 0 : هلوقب ميا له ىلع يلازغلا مامإلا لدتسا دقو 00 روجيو ار ع

 : نهداشنإ ناكو

 عادولا تايلث نم انيلع ردبلا علط

 65 عاد هللاعد ام انيلع ركشلا بجو

 .1-44١715ص .7ج .؛يلازغلل ؛نيدلا مولع ءايحإ» (38557)

 جرخأو :١75ص ءالج «يداقسعلا رجح نبال «يراخبلا حيحص حرش يرابلا حتف» يفو
 فدلاب نبرضي راجنلا ينب نم راوج ٌتجرخف :سنأ نع ةحلط يبأ نب قاحسإ قيرط نم مكاحلا
 : نلقي نهو

 راج نم دمحم اذبح اي راجنلا ينب نم راوج نحن

 نلقي دئالولا لعج ةنيدملا لَك يبنلا لخد امل (ىفطصملا فرش) يف ديعس وبأ جرخأو
 عادولا تاينث نم انيلع ردبلا علط
 عاد هللاعدام 0 انيلع ركشلا بجو

 هعوجر دنع ةنيدملا نم ِةلَك هللا لوسر اند املف : ١٠ص اج ميقلا نبال «داعملا داز» يفو

 تاينث نم انيلع ردبلا علط : نلقي دئالولاو نايبصلاو ءاسنلا جرخو هيقلتل سانلا جرخ كوبت ةوزغ نم
 . خلا . . عادولا

 ةئيدملا لي هللا لوسر مدق امل يقهيبلا لاقو» : 73١4 ص 27ج ءريثك نبال «ةيوبنلا ةريسلا» يفو
 .«خلا . . عادولا تاينث نم ءانيلع ردبلا علط : نلقي نايبصلاو ءاسنلا لعج

 همكم



 اهريغو حاكنلا يف سرعلا مئالوو دايعألا يف هعامسو ءانغلا ةحابإ قبس اميف انركذ

 تاقوأ نم انركذ ام ريغ يف ءانغلا عامسو ينغتلا زوجي لهف «عورشملا حرفلا بابسأ نم

 همحر لاق ثيح كلذ زاوج ىلإ يلازغلا مامإلا بهذ ؟سفنلا نع حيورتلل تابسانمو

 «تيمع تهركأ اذإ بولقلاو ءركفلا ءابعأ هنع ففخمو بلقلل حورم وهللا :- ىلاعت هللا

 سوفن الإ رملا قحلاو ضحملا ّدجلا ىلع ربصي الو .ّدجلا ىلع اهل ةناعإ اهحيورتو
 نوكي نأ يغبنيف «لالملاو ءايعإلا ءاد نم بلقلا ءاود وهللاف ءمالسلا مهيلع ءايبنألا

 ةوقلاو ةدوعلا هب يوني نأو ءءاودلا نم رثكتسي ال امك هنم رثكتسي نأ ىغبني ال نكلو ءًاحابم

 01# ةيزك هيلا ةدهيوهللا نوكيا: ذجتلا ىلع
 حارفألا يف ءانغلا زاوج يف لصألا :يكلاملا يبرعلا نب ركب وبأ يضاقلا لاقو

 ,"81امامجإو ةيلست بعللا نم ءيش يف اهل نذأف ّدجلا نم رجضت بولقلا ْنأ ةيعرشلا
 ءانغلا زاوج ليلعت ماد ام هنأل ؛ قباسلا يلازغلا لوق عم ةياهنلا يف هؤاقتلا لوقلا اذه لاكز

 مايأ ريغ يف هعامسو ءانغلا يعدتسي دق رجضلا اذه ةلازإف ءّدجلا نم بولقلا رجض

 ءانغلا زوجيف هحّجبرن ام اذهو .هدوجو تقو ال بلقلا رجض دوجو هيلإ روظنملا نأل ؛ديعلا

 . يبرعلا نباو يلازغلا هركذ امل سفنلل ًاحيورت هعامسو

 : هعامسو ءانغلا ميرحت ةلدأ فعض 05

 ىلع ٌدرلا نمضتتو ةيفاك لئالد يه .هعامسو ءانغلا زاوج ىلع لئالد نم هانركذ ام

 نوعناملا هب جتحا ام اوفَعض ءاملعلا نأ انه ركذن اذه عمو .مهتلدأ فيعضتو نيعناملا

 ىلع ةميركلا تايآلا ضعب ةلالد نم هب اوجتحا ام اوفعض امك ءنتمو ًادنس ثيداحأ نم
 ةلمج هب اوجتحا ام ىلع ٌدرلا يف يتأي ام انه ركذنو .لبق نم انركذ امك «هيلإ اوبهذ ام

 يتلا ةلدألا نم ةدح ىلع ليلد لك ىلع درلا هجو ىلع ال ميمعتلا هجو ىلعو .ةدحاو

 : اهب اوجتحا

 . 7617 ص ٠ جا « يلازغلل «نيدلا مولع ءايحإ» ("؟ مك

 . م56ص «عافتنالاو عاتمإلا» (؟854)
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 اهتحص ىلع قفتم ثيداحأ ىه ءانغلا ةحابإ ىف اهنم دافتسي ىتلا ثيداحألا نإ :ًالوأ

 نم ىوتسملا اذه ىف تسيل نيعناملا ثيداحأو ءامهريغو ملسمو يراخبلا اهاور

 . ةحصلا

2 

 ةراكنب اوحّرص امك .ءانغلل نوعناملا اهب جتحا يتلا ثيداحألا فعض ءاملعلا نّيِب :ًايناث

 فيعضت يف مهلاوقأ نمف . عازنلا عوضوم ىلع رخآلا ضعبلا ةلالد مدعو ءاهضعب

 ءانغلا سيلو» : يكلاملا يبرعلا نب ركب وبأ يضاقلا هيقفلا هلاق ام نيعناملا ثيداحأ

 ل 0 .هريغ تيبو هتيب يف هعمس دق كي يبنلا نإف مارحب

 لكك يبنلا نأ تبث دقو ًاليوأتو ًاربخ لطاب ءًادنس لطاب هنإف هيف ىَّلتُت ةيآ وأ ميرختلا

 , مزح نبا هيقفلا لاق كلذكو . (خلا . . .دايعألا يفو سرعلا يف ءانغلا يف صخر

 ضعب نم هومهف امو ةباحصلا نع راثآلا ضعبو ثيداحأ نم مهتلدأ شقان ثيح

 نبا ريغ لعف كلذكو .هب اولدتسا ام فعض نّيبو هلك كلذ يف مهشقان .تايآلا

 يتبسلا جارّذلا نبا هيقفلا كلذكو ,«عامسلا» هباتك يف ينارسيقلا نبا هيقفلاك مزح

 . 297(عافتنالاو عاتمإلا» هباتك يف

 : اروظحيم ءائغلا ريصي ىتم "00

 هقاكي ةارما ةدكملا تاكو امك كقرح دز اع نوعا 13 رو ظعنم هانا ارينعي

 فصو وأ «شحفلاو انخلا نم ءيش هيف ناك نإ ًاروظحم ريصيو . ةنتفلا اهئانغ عامس نم

 ام ءانغلا يف ناك اذإ كلذكو ءاهبرش ىلع عيجشتلاو رمخلا فصو وأ .ءاسنلا نساحم

 هللا ىلع بذك هيف ناك اذإ اروظحم ءانغلا ريصي كلّذكو . ةشحافلا ىلإ عفديو ةوهشلا ريثي

 انركذ امب نرتقا اذإ ءانغلاف . مهرجهو مهمذ وأ  مهنع هللا يضر  هباحصأ ىلعوأ 8

 ناحلأب ءانغلا اذه ناك ءاوس , مارح هيلإ عامسلاو هنإف انركذ امم ءيش هيف ناك وأ هضعب وأ

 ,©872ناحلأ ريغب وأ

 مالعأ نم وهو «ينارسيقلا نبال ءعامسلا» باتك :50-هه ص 25ج «مزح نبال «ىلحملا» 459)

 | .١١31-97ص «عافتنالاو عاتمإلا» باتك ,0-894/ه ص ءه٠ا/ ةنس يفوت «نيثدحملا

 27ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» .748-7144ص .7ج ,يلازغلل «نيدلا مولع ءايحإو ("41)

 1 .44 3ص
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 :هوركم هعامس وأ ءانغلا نم راثكإلا مالا

 نمو هنم راثكإلا نأ الإ .ًاحابم ناك نإو ءًاروظحم هلعجي امم الخ اذإ ءانغلاو

 حابي حابم لك الو ؛هريثك نسحي نسح لك امف .هوركم لب حودمم ريغ هيلإ عامتسالا
 اذهف .روظحم عبشلا زواجتو ةمختلا دح ىلإ هنم راثكتسالا نكلو هلكأ حابم زبخلاف «هريثك

 صخشلا رثكتسا اذإ ًاروظحمو لب ءاهوركم بلقني تاحابملا رئاسك حابملا ءانغلا

 اي امهعد» :ناينغت اتناك نيتللا نيتيراجلا ثيدح يف هلي هلوق يف نوكي دقو .©”90هنم

 :يعرخلا عوسملا دنع عرسي ءابخلا نأ كيفي اما وادكيع ذو اديه ورق لكل نإ :نكياايأ

 نوكيف هيف بوغرملا ءيشلاب سيل يعرش غوسم نودب هعاقيإو هنم راثكإلا نأ ينعي اذهو
 نبا لاق دقو . تابورشملاو تاموعطملا تاحابم نم طارفإلا هجو ىلع راثكإلاك .ًاهوركم

 ام ىلع رصتقيف وهللاو بعللا نع هزنتلا لصألا :- ىلاعت هللا همحر  ينالقسعلا رجح

 , 9”*2لصألا ةفلاخمل ًاليلقت ةيفيكو اققوو اه هيف درو

 :ةأرملا ءانغ لاجرلا عامس -34

 ءانغلا عامس امأ) : هلوق يربطلا بيطلا تأ نع (هريسفت» يف يبطرقلا مامإلا لقن

 وأ ةرح تناك ءاوس .زوجي ال :اولاق يعفاشلا باحصأ نإف مرحمب تينيل يتلا ةأرملا نم

 ةياهن» يف ءاج ةأرملا نم ءانغلا عامس يف ماعلا لوقلا اذه نكلو ."*””«ةكولمم

 هباتك يف يلمرلا هيقفلا لاق دقف .ةيبنجألا ةأرملا ءانغ نم ةنتفلا فوخب.؛ًاديقم «جاتحملا
 عضوم يف ركذ امو .هعامتساو ةلآ الب ءانغلا هركيو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ةياهن»

 كلذ نم فاخو .ةيبنجأ وأ درمأ نم ناك ول ام ىلع لومحم ءانغلا ةمرح يأ - هتم هتمرح

 اذه يقب ة ةأرملا ءانغ عامس نم ةنتفلا فخي مل اذإ هنأ كلذ نم مهفيو .©"9(ةنتفلا

 :اهووكف اهقحو هقح يف عامسلا

 :هتصالخ ام لاقف .ةلأسملا هذه هللا همحر  يلازغلا مامإلا لصف دقو "0٠ه

 .١73960ص 37ج «يلازغلل «نيدلا مولع ءايحإ»و ("4171)

 . 4 "ص .؟7ج «ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» (”8175)

 . 55ص 14١ج «يبطرقلا ريسفت» ("417)

 .58-0١781ص ء4ج .يلمرلل «جاتحملا ةياهن» ("81375)
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 اهانعم ىفو  اهعامسب ةنتفلا ىشختو ءاهيلإ رظنلا لحي ال ةأرما ينغملا ناك اذإ»

 مارح درمألا يبصلا وأ ةأرملا هَذه نم ءانغلا عامس نإف «- هئانغب ةئتفلا ىشخت يذلا درمألا
 ةأرملا تناك ول لب «ءانغلا لجأ نم كلذ سيلو «ةئنتفلا فوخ نم عامسلا اذه يف امل

 الو اهترواحم زوجي الف .ءانغ الو ناحلأ ريغ نم ةرواحملا يف اهتوصب ةنتفلا عقت ثيحب

 ماد امو .هتنتف فاخت يذلا يبصلا كلذكو .ًاضيأ نآرقلا يف اهترص عامس الو اهتثداحم

 ةنتفلا فيخ نإف «ةنتفلا فوخ عم رودي ةأرملا ءانغ عامس ةلأسم يف رظحو ةحابإ نم رمألا

 ةأرملا لاوحأ فالتخاب فلتخي اذهو .«مرحي مل فخت مل نإو مرح عامسلا اذه نم

 .©7*كلذ وحنو ًاخيش وأ ًاباش هنوك يف لجرلا لاوحأو

 نيتيراجلا ءانغ يف يراخبلا ثيدح حرشي وهو ينالقسعلا رجح نبا لاقو "0

 هللا لوسرو «- هنع هللا يضر ركب وبأ اهيلع لخد دقو  اهنع هللا يضر  ةشئاع تيب يف

 ىلع ثيدحلا اذهب لدتسا دقو :ينالقسعلا رجح نبا لاق ,هشارف ىلع عجطضم هي

 ركب يبأ ىلع ركني مل ِةِلك هنأل ؛ةكولمم نكت مل ولو ءانغلاب ةيراجلا توص عامس زاوج

 - اهنع هللا يضر  ةشئاع امهيلإ تراشأ نأ ىلإ ءانغلاب اترمتساو «هراكنإ ركنأ لب هعامس

 ,©879كلذب ةنتفلا تنمأ اذإ ام زاوجلا لمح نأ ىفخي الو :رجح نبا لاق مث .جورخلاب

 نإ :نيتيراجلا ثيدح ددصب - ىلاعت هللا همحر لاق دقف يلازغلا مامإلا لاق اذه لثمبو

 توص نأ ىلع اذه لديف ء عجطضم وهو نيتيراجلا توص هعمس عرقي ناك ِهك هللا لوسر

 ,©99ةنتفلا فوخ دنع مرحي امنإ لب «مرحم ريغ ءاسنلا

 ضعب يف لكي هللا ٌلوسر ٌجرخ» :لاق ةّديرُب نع (يذمرتلا عماج» يفو - ٠11"

 نإ تودن تنك ىاذن هللا لوسو اي «تنلافق ها دوس ةروامس تدافع يقرعلا ملف :دوراقف

 تنك نإ : لكي هللا لوسر اهل لاقف . ىنغتأو فلاب كيدي نيب برضأ ن نأ ًاملاس هللا كّدر

 .(خلإ . . .برضت تلعجف «الف الإو يبرضاف ترذن

 ةأرملا توص عامس نأ ىلع ليلد (ىنغتو» اهلوق يفو :ثيدحلا اذه حرش يف ءاجو

 . "44ص 32ج « يلازغلل «نيدلا مولع ءايحإ» ("ما/6)

 . 447” ص 17ج «ينالقسعلا رجح نبال «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» ("”8175)

 .١3؟"ص جا « يلازغلل «نيدلا مولع ءايحإو ("ملا/7/)
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 04782 (ةئتفلا نع الخ اذإ حابم ءانغلاب

 : لجرلا ءانغ ةأرملا عامس 200

 لوق يف روهشملاف «هل ءانغلا ةحابإب لوقلا ىلع لجرلا نم ءانغلا ةأرملا عامس امأو

 لجرلا عامس نم فخأ عامسلا اذه نإ ءدشر نبا هنع هاكح ام ىلع هللا همحر كلام

 ثيحو .ةنتفلا لجأل ةأرملا كلذ بنتجت نأ يغبنيف «ةنتفلا ىشخت نأ الإ ةأرملا نم كلذ

 هنيدل ملسأ ناك ةأرما وأ لجر نم اهكرت نمو .ملسأو طوحأ اهباب مسحف رومألا هبتشت

 , 28259تاهبشلا نم يقوتلا ىف ذِي يبنلا نع ءاج امك .هضرعو

 :سكعلابو ةأرملا نم ءانغلا عامس يف ةصالخلا 48

 ءاملعلا طبنتسا امو ةيوبن ثيداحأ نم هانركذ ام ءوض ىف ةلأسملا هذه ىف ةصالخلاو

 «ةنتفلا نم الخ اذإ حابم ءانغلاب ةأرملا توص نأ ملعلا لهأ لاوقأ نم هانركذ اممو ءاهنم

 .لجرلا نم ءانغلا اهعامسل ةبسنلاب رمألا كلذكو :هعامس ًاضيأ حابيف

 :رضاحلا تقولا ىف هعامسو ءانغلا ا

 وأ ويدارلا يف عاذملا ءانغلا عامس ًاغئاس انل ودبي ال .هلك هانركذ ام ءوض يفو
 يذلا وحنلا ىلع اروظحم هلعجي امم .هب نرتقي املو ةرهاظلا ةنتفلا نم هيف امل نويزفلتلا

 عم يرع هبشو ةنتف نم اهيف امو ةروصلا عمتجت ثيح نويزفلتلا يناغأ اميس ال «هانيب
 هلك كلذ ىلإ ةفاضإلابو .نتفملا توصلا عمو «ةراثإو ةنتف نم اهيف امو ةينغملا تاكرح

 ةراثزؤ فضلا ةيقاحم هفيمررب قكحشلاو انهبلا ونا دتاراعو هطاقلا ىرشت اجل: ءانعلا "انإف

 نمو «نيثنخم بابش نمو .دْرُم نايبص نم روكذلا يناغأ يف لاحلا كلذكو ,تاوهشلا

 ويدارلا يف نينغملاو تاينغملا ءانغ نإ لوقلا نكمي عقاولا اذه ءوض يفو .نيباصتم لاجر

 زوجي ال هيلإ عامتسالا نأو ,زوجي ال  عقاولا وهو  هانفصو يذلا وحنلا ىلع نويزفلتلاو

 .نويزفلتلا يناغأ اميس ال

 . 1١71-١78 .١٠ج (يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» (78178)
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 : هيلإ عامتسالاو ءانغلا ناكم 50

 لثم رورسلاو حرفلا ىلإ وعدي ام هلهأ باصأ يذلا تيبلا هناكم ءانغلا نأ بلاغلاو

 يبص ناتخ وأ ءرفاسم مودق مهدنع لصح وأ ؛ديع تقو تقولا ناك وأ .سرعلا ةميلو

 باح هأ تيب يف نوكي ءانغلا نأ ىلع لدت يتلا ثيداحألا ضعب تدروأ دقو . كلذ وحنو

 يف ةشئاع تيب يف نيتيراجلا ءانغ يف يراخبلا ثيدح :(اهنمو) :ءانغلا اذه يف نأشلا

 راوج اهتيب يفو اهيلع لخد كي يبنلا نأ هيفو ذوعم تنب عّيبرلا ثيدح :(اهنمو) .ديع موي

 .اهب اهجوز ءانب ةبسانمل فلاب نبرضيو نينغي

 ناك هتالاب برضلاو ءانغلا نأب لدي ام ةفيرشلا ثيداحألا ضعب يف نكلو

 نم ناك دقف ءاهجوز ىلإ ةأرملا ءادهإو فافزلاو حاكنلا يف تويبلا جراخ نوكي نأ نكمي

 ريمازملاب يراوجلا برضت اوحكن اذإ اوناك مهنأ» لكي يبنلا دهع يف ةنيدملا لهأ ةداع

 را . مهيلإ سانلا دتشيف

 :لاق «اهيلإ اوضفنا ًاوهل وأ ةراجت اوأر اذإو» . ىلاعت هلوق يف «يزارلا ريسفت» يفو
 اورمف «ريمازملا نوبرضي يراوجلا اوحكن اذإ اوناكو «لبطلا وهو 4ًاوهل وأإ» : ىلاعت هلوق
 . 807*2(خلا . . .نوبرضي - لك هللا لوسر دجسمب يأ -

 ةأرملا نوفزي مهو ًاضيأ حابملا ءانغلا نم ءيشب مهتاوصأ نوعفري اوناك مهنأ رهاظلاو

 يناربطلا ىورو» :«يراخبلا حيحصلا» هحرش يف ينيعلا مامإلا لاق دقف ءاهجوز تيب ىلإ

 0-0- 0 انويح : نلقيو نيني ا هللا 0 3 0 0 نع

 اقسم ال كن هنإ ءمعن :لاق ؟اذه يف سمانلل

 فّدلا :ءانغلا تالآ _ م.ممع

 هيف كش ال اممو .اهلامعتسا ةحابإ ىدمو اهمكح يف ءاهقفلا لاوقأ قبس اميف انركذ

 . 17 4ص .7ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ("880)

 ٠١. ص « ١٠ج «يزارلا ريسفت» ةلكيتفللل]

 .756١ص 0٠7ج « ينيعلل «يراخبلا حيحص حرشب يراقلا ةدمع» (”887)
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 انركذ دقو ,حاكنلا يفو .ديعلا موي يف ءانغلا يف فّدلا لامعتسا يف ةتباث ةحابإلا نأ

 . كلذ ىف ةحيرصلا ثيداحألا

 :فّدلا ةحابإ لئالد نم 4

 لوسراي» :تلاقف لَك يبنلا تتأ ةأرما نأ ,حابم فٌّدلا برض نأ ىلع ًاضيأ لديامم

 .دواد وبأ هاور «. . .كرذنب يفوأ :لاق .فّدلا كسأر ىلع برضأ نأ ٌترذن يْنِإ هلل

 باب يف دعي امم سيل فَّدلا برض :ثيدحلا اذهل هحرش يف يباطخلا مامإلا لاقو

 امل هنأ ريغ «حابملا باب نم نوكي نأ هلاح نسحأو .روذنلا اهب قلعتي يتلا تاعاطلا

 هيف تناكو .هتاوزغ ضعب نم مدق نيح ِةْقَي هللا لوسر مدقم ةمالسل حرفلا راهظإب لصتا

 امل حاكنلا يف فّدلا برض ٌبحتسا اذهلو .بّرَقلا ضعبك هلعف راص «نيرفاكلل ةءاسإ

 . 89*2رهظي ال يذلا حافسلا ىنعم نع هب جورخلاو .هراهظإ نم هيف

 جرخ» :هظفلو ةديرب نع (هعماج» يف يذمرتلا مامإلا د ثيدحلا اذه ىورو

 هللا لوسر اي :تلاقف ءادوس ًةيراج تءاج فرصنا املف هيزاغم ضعب يف لي هللا لوسر
 لوسر اهل لاقف . ىنغتأو فّدلاب كيدي نيب برضأ نأ اهلاست لا كّذر نإ كدت اهنكا لإ

 يف ءاج دقو .(خلا . . .برضت تلعجف ءالف لَو يبرضاف ترذن تنك نإ : هي هللا

 لَك همدقمب رورسلاو .بجاو َةَيْرُق هيف يذلا رذنلاب ءافولا نأ ىلع ليلد هيفو» :هحرش

 فلاب ةيركشلا" نأ 'نلعوا سرا كلوت: هيف قذلا وعلا نم همدقم ميسا عقيرق

 , 2884)(حابم

 حابم رورسلاو حرفلا راهظإ يعدتست يتلا تابسانملا يف فّدلاب برضلا نأ كش الو
 نأل ؛(«يبرضاف» وأ .(كرذنب يفوأ» : هك يبنلا اهل لاق امل اجا نكي ملول هنأل ا

 دقف .ةيصعملا رذنب نوكي الو .حابملا وأ ةبرقلا وأ ةعاطلا رذنب نوكي امنإ رذنلاب ءافولا

 .29**(هصعي الف هللا يصعي نأ رذن نمو ,هعطيلف هللا عيطي نأ رذن نم» : لي لاق

 . 8١"1ص .9ج «دواد يبأ نئس حرش دوبعملا نوع» ("88*)

 . 3١؟/ص .١٠1ج (يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» (3885)

 5 84١ص . 7”ج «يمرادلا لس إ .همثص 2 ١ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حبحص)» (؟ممه)

 5.واك



 ؟ةفيعض ءائغلاو وهللا تالآ عم فّدلا ريغ ىف ثيداحألا له 6

 ناديعلاو ريمازملاك فّدلا ريغ ءانغلاو وهللا تالآ نع يهنلا يف ةيوبن ثيداحأ تدرو

 ءيش ميرحت اهب تبثي الو .ةتباث ريغو ةفيعض اهنإ مزح نبا مامإلا اهنع لاق دقو ءاهوحنو
 .«83ينارسيقلا نبا هيقفلا لاق كلذكو .كلذ نم

 :فزاعملا ىف ىراخبلا ثيدح -65

 تالا نع يهنلا يف ثيداحأ نم درو اميف ينارسيقلا نباو مزح نبا مامإلا هلاق امو

 كلام صا نع (هحيحص)» ١ يف يراخبلا مامإلا جرخأ دقف .رظن لحم ءانغلاو وهللا

 ٌرمخلاو ريرحلاو ّرجلا- نوُلحتسي ماوقأ ينم نم ننوكيل» :لاق ٍةلكك يبنلا نأ : يرعشألا
 عطقنملاو ,عطقنم ربخ هنأب هنع مزح نبا هلاق امو ء حيحص ثيدح اذهو « . . .فزاعملاو

 هتطخ هجو نِّيِب دقو .هلاق اميف أطخأو مزح نبا مهو دق :باوجلاف .ةجح هب موقت ال
 نم انّيب دقو ."*7ثيدحلا اذه ةحص يف كشلل الاجم عدي ال امب ينيعلاو ينالقسعلا

 ءانغلا تالا نم اهنأو ءاهيلع بّرضُي ةيرتو تالا اهنأ فزاعملا هب تفّرع امم نأ لبق

 , 29840روبنطلاو دوعلا اهنمو

 برشلا لهأ راعش اهنأل ؛ريمازملاو راتوألا تمرح امنإ :يلازغلا مامإلا لاق دقو

 عامسب نرتقي ناك اهبرش نإ ثيح اهبرش ىلإ وعدتو رمخلاب ركذت اهنألو ؛+_-رمخلا برش -
 يف مهو راتوألا هذه عامسل عامتجالا قسفلا لهأ ةداع نم نأ امك «ريمازملاو راتوألا هذه

 ءدسافملا ىلإ عئارذلا ميرحت ليبق نم اهميرحتو اهنع يهنلا ناكف ,مهبرش سلاجم

 .©28روظحملا عامجلا ىلإ يضفي الثل ةيبنجألاب ةولخلا ميرحتك

 تالآلا نم نكت مل نإو ءبرضت يتلا ءانغلاو وهللا تالآ ىلع ًاضيأ قلطت فزاعملاو

 اهريغو فوفّدلا يه اهنأب فزاعملا فيرعت يف ريثألا نبال «ةياهنلا» يف ءاج دقو . ةيرتولا

 .اهدعب امو 57ص «ينارسيقلا نبال «عامسلا» 5-5١0. 5ص .9ج .مزح نبال «ىلحملا» (885)

 « ينيعلل «يراخبلا حيحص حرش)» .675-04ص .١٠ج  ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرش» ةركينف)

 .1076ص 71ج

 . 27” 1١ ةرقفلا *هحمد)

 .98"5-550صسص 5 2 يلازغلل «نيدلا مولع ءايحإ») 3888١(
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 يطايمدلا «يشاوح» يف  فزاعملا فيرعت يأ  اهفيرعت ءاج كلذكو .2940برضُي امم

 يف هلامعتسا زوجي فّدلا نأ مولعملا نمو ."*17هب برضُي امم اهريغو فوفُدلا اهنأب

 نم ىنثتسم هب برضُي امم هوحنو فّدلا نوكي اذه ىلعو .لبق نم انيب امك حابملا ءانغلا

 .اهميرحت ةلع يلازغلا ركذ يتلا راتوألا يهو ءاهنع يهنملا فزاعملا

 : ءانغلا تالا يف حجارلا - "0107

 لمعتست يتلا وهللا تالآ ةحابإ ءودبي امك «يدنع حجارلاف .مدقت ام ىلع ءانبو

 غوسم هلو ءاروظحم هلعجي امب نرتقم ريغ احابم هتاذب ءانغلا اذه ناك اذإ ءانغلا يف ةداع

 .روظحم يعرشلا غوسملا ريغب اهلامعتسا نأو . لبق نم هانلصف يذلا وحنلا ىلع يعرش

 لك تاداع بسحو نمزلاو ناكملا ريغتب ريغتت دق ءانغلاو وهللا تالآ َّنأ مولعملا نمو
 ءانغلا يف ةريغتملا تالآلا هذه لامعتسا ةحابإ نم عنمي ال ودبي امك  ريغتلا اذهف .موق

 لاق دقف .همالك نم مهفي ام وه وأ يبرعلا نبركب وبأ هيقفلا هيلإ راشأ ام اذهو «حابملا

 امأو .ودعلا بهريو سوفنلا ميقي هنأل ؛هيف جرح الف برحلا لبط امأف» :- هللا همحر

 امل هيف اهلامعتسا زوجي حاكنلل ةرهشُملا وهللا تالآ كلذكو ,فّدلاك وهف وهللا لبط

 هنأل زاج امنإو «هنيعل سرعلا يف فلا زجي ملو .ثفرلا نم ملسيو مالكلا نم نسحب
 ركب يبأ لوق نم مدقت امب سرعلا يف رمزلا زاوج انيب دقو .زاج رهشأ ام لكف .هرهشي
 ةالصلا هيلع لاقف هل هللا لوسر تيب ىف ناطيشلا رامزمأ» : هنع هللا ىضر  قيدصلا

 , 5049 (يليع موي هنإف ركب ابأ اي ايو : مالسلاو

 . :اهدحو ءانغلا تالا لامعتسا

 هذه لامعتسا زوجي ععانغلا عم هوحنو فّدلاك ءانغلا تالا لامعتسا زوجي امكو

 اذإو» : ىلاعت هلوق يف نورسفملا هركذ ام كلذ ىلع لديو «ءانغ نودب اهدحو تالآلا

 (ةلفاق) ريع تلبقأ اذإ تناك :اهريسفت ىف اولاق دقف 4 . . .اهيلإ اوضفنا ًاوهل وأ ًةراجت اوأر

 . 57": ص 27ج «ريثألا نبال «ةياهنلا» ةيكيطل

 « ينالطسقلل «يراخبلا حيحص حرش .668 ص ع « ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرشا» "8941

 .07”١3ص 34ج

 . 487١ص اج . يكلاملا يبرعلا نب ركب يبأل «نآرقلا ماكحأ» ("84)
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 سانلل امالعإو ءاهب احرف قيفصتلاو لبطلاب اهولبقتسا ةنيدملا ىلإ ةراجت لمحت

 دجسمب اورمف «ريمازملا نوبرضي يراوجلا اوحكن اذإ اوناكو» :ًاضيأ اولاقو ."”**”اهلوصوب
 ,0219(نوبرضي مهو د هللا لوسر

 : ىقيسوملا عامس "784

 لامعتسا زوجي هنإف «ءانغ نود اهدحو ءانغلاو وهللا تالآ لامعتسا زاوج نيبت اذإو

 يكلاملا يبرعلا نبا لوق انركذ دقو .اهيلإ عامتسالاو ءانغ نود اهدحو ىقيسوملا تالا

 ساقيو .ودعلا بهريو سوفنلا ميقي هنأل ؛هيف جرح ال هنإو .برحلا لبط لامعتسا يف

 مهبيردتو مهتريس يف دونجلا اهلمعتسي يتلا ىقيسوملا تاودأ رئاس برحلا لبط ىلع
 ققرم هتوص نإف ةازغلا ركسعم يف نيهاشلاب برضلا نم عنمي : يلازغلا لاقو .مهبرحو

 نطولاو لهألا ىلإ قوشيو «سوفنلا ةمارص فعضيو ةعاجشلا ةدقع للحي .ءنزحم

 ناحلألاف ,بلقلل ةققرملا ناحلألاو تاوصألا رئاس كلذكو .لاتقلا يف روتفلا ثرويو

 , 086*ةعجشملا ةكرحملا ناحلألا نيابت ةنزحملا ةققرملا

 ةعاجشلا ريثت يتلا ماغنألاو تاوصألا تاذ تالآلا لامعتسا ةحابإ هلك كلذ ىنعمو

 تالا نم لمعتسن اذكهو .لازنلاو برحلا ةلاح مئالتو مادقإلا ىلإ وعدتو .سوفنلا يف

 .اهلجألو اهيف لمعتست يتلا ةلاحلا بسانيو مئالي ام ىقيسوملا

 اذه ولخ طرشب اذه لكو .59*2لبق نم انركذ امك ضرغلا اذهل ءانغلا عامس زوجي

 ةبسنلاب وأ .مغنلل ةبسنلاب وأ «فزاعلل ةبسنلاب ءاوس يعرشلا روظحملا نم عامسلا

 فوخ وأ «ةوهشلا ةراثإل عامسلا اذهب ةنتفلا فوخ يعرشلا روظحملا نمو . عمتسملل

 انلق امك درمأ ًايبص وأ ةأرما فزاعلا ناك ول امك عمتسملل ًايئرم ناك اذإ فزاعلاب ةنتفلا

 . 455ص «9ج «نارقلا دصاقم يف نايبلا حتف» .ه11/-ه75ص حج «يرشخمزلا ريسفت» ("891)

 . 79١ا0/ص 25ج ««دارقلا ماكحأو ؛ يبرعلا نبا ريسفتو 21٠١ ص ٠2ج «يزارلا ريسفت» (08445)

 .١74ص ءاج ,«نيدلا مولع ءايحإ» (9ه)

 .019/0*©2 ةرقفلا (*خقك)
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 :دكيهمت 530٠

 .اهتيعقاوو اهلومش ةيمالسإلا ةعيرشلا صئاصخ نم نإ عباسلا بابلا لوأ يف انلق

 هل عرشت يهو هيلع لبج امو ناسنإلا ةعيبط نع لفغت مل اهنأ اهتيعقاو رهاظم نمو
 .رظح هيف ناك انك ةعئانإ ثعللا يف:ناك_نيانسألا اذه ىلعو: ماكتلالا

 :ماودلا هجو ىلع ّدجلا لمحتي ال ناسنإلا 0١

 ,ماودلا هجو ىلعو رارمتساب ٌّدجلا لمحتي ال هنأ هيلع لبج امو ناسنإلا ةعيبط نم

 عاطقنالا امبرو .ءايعإلا مث ةماسلاو للملا هباصأ كلذ ىلع هسفن لمحي نأ دارأ ام اذإو

 عرملا هباحصأ لوختي ناك ْهكك هللا لوسر نأ كلذ ىلع لدي .هنم بولطملا ّدجلا نع
 لكي ٌيبنلا ناك» :لاق دوعسم نبا نع يراخبلا جرخأ دقف .مهيلع ةماسلا ةهارك مايألا يف

 هلك يبنلا ناك : يباطخلا مامإلا لاق .«انيلع ةماسلا ةهارك مايألا يف ةظعوملاب انلوختي
 رجح نبا لاقو 00 الكل موي لك كلذ لعفي الو ,مهريكذت يف تاقوألا يعاري

 ةيشخ لمعلا ىف ّدجلا ىف ةموادملا كرت بابحتسا ثيدحلا اذه نم دافتسيو : ينالقسعلا

 0 .©5ةيولطم ةبظاوملا تناك نإو «لالملا

 هتنسو هيلي هللا لوسر جهنب - هنع هللا يضر  دوعسم نب هللا دبع مزتلا دقو 60

 ا ال و سلا 0

 يأ «مهلوختي» ىنعمو 1١651317-21717 ص « ١1ج 2 ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» ةيكيحاف]

 دلاة 



 «سيمخ لك يف سانلا ركذي دوعسم نبا ناك :لاق لئاو يبأ نع - هللا همحر  يراخبلا
 هنإ امأ :دوعسم نبا لاق . موي لك انتركذ كنأ َتددَوَل نمحرلا دبع ابأ اي :لجر هل لاقف
 ةفاخم اهب انلوختي لي يبنلا ناك امك ةظعوملاب مكلوختأ ينِإو مكّلمأ نأ كلُذ نم ينعنمي
 ,8:0انيلع ةمآسلا

 :بعللا يف ةصخرلا 0#

 ينإف ءاوبعلاو اوهلا» :لاق ِةِكي هللا لوسر نأ هللا دبع نب بلطملا نع يقهيبلا جرخأ

 اوهلا» :هلوق :ثيدحلا اذه يف يمثيهلا رجح نبا لاقو .«ةظلغ مكنيد يف ىرأ نأ هركأ

 بعللاو وهللاب «تئدص اذإ اهثالجو « ثمكس اذإ سفنلا حيورت بلطل ليلد «اوبعلاو

 , 28؟؟)سابملا نكلم

 :ناميإلا ضقانت ال هدالوأو هتجوز لجرلا ةبعالم 4

 ركب وبأ ينيقل» :لاق يك يبنلا باتك دحأ يديسألا عيبرلا نب ب ةلظنح يعبر يبأ نع

 هللا ناحبس :لاق ..ةلظتح فان :تلق ؟ةلظنح اي تنأ فيك :لاقف - هنع هللا يضر

 نم انجرخ اذإف «نيع يأر اًنأك رانلاو ةنجلاب انركذي هللا لوسر دنع نوكن :ٌتلق ؟لوقت ام

 يضر - ركب وبأ لاق .ًاريثك انيسنف تاعيضلاو دالوألاو جاوزألا انسفاع هلي هللا لوسر دنع

 هللا لوسر ىلع انلخد ىتح ركب وبأو انأ تقلطناف .اذُه لثم يقلنل انإ هللاوف :- هنع هللا
 وتمر اي ؟ تلقف ؟ هاذ امو هلك هلا لونيو لاقف للا لوسر اي ٌةلظنح َقَقان :تلقف هك

 جاوزألا انسفاع كدنع نم انجرخ اذإف «نيعلا يأر انأك ةنجلاو رانلاب انركذت كدنع نوكن هللا
 ىلع ةنووودت ول هديب يسن يدللاو كك هللا لوسر لاقف . اريثك انيسنف تاعيضلاو تالوألاو

 «مكقرط يفو مكشرف ىلع ةكئالملا مكتحفاصل ركذلا يفو يربعر هيلع دوركم
 . ملسم هاور «تارم ثالث : ًةعاسو ةعاس ةلظمح اب ىكلز

 «تاعيضلاب انلغتشاو دالوألاو تاجوزلا انبعالو انجلاع يأ «انسفاعو» : هحرش 0 ءاجو

 انلغتشاو انجرخ اذإ : يأ ءاريثك ائيسنف ةعانض وأ ةفرح وأ لام نم شاعملا بابسأ ىهو

 . 15ص ١1ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (”84)
 .67١ص .7ج .يناتكلا يحلا دبع خيشلل «ةيوبنلا ةموكحلا ماظن» (849)

-958- 



 نوكي نأ ةلظنح يشخف ِةلَي يبنلا دنع نحنو ناك يذلا لاحلا كلذ انم بهذ رومألا هذهب
 : هلوقو .ًاقافن سيل فالتخالا كلذ نأ ِهْلك يبنلا هملعأف .قافنلا نم لاحلا اذُه فالتخا
 (ةعاسو) «ىلاعت هلل ةدابعلا قح ءادأل (ةعاس) لعجا : يأ (ةعاسو ةعاس ةلظنح اي نكلو»

 ثالث (ةعاسو ةعاس) ِةْلَي لاق : يأ «تارم ثالث» :هلوق .ناسنإلا هجاتحي امب مايقلل

 .©57قافنلا نم كلذ نإ ةلظنح سفن يف عقو ام عفدو .ديكأتلل تارم

 : سفنلا حيورتل بعللا ةحابإ "065

 ىلع اهل ةناعإ اهحيورتو ,تيمع تهركأ اذإ بولقلا نأل ؛تاقوألا ضعب يف هل ةجلاعم
 , 25" )زجلا

 :اهدصاقم ققحي بعللا عاونأ نم ةعيرشلا هتحابأ ام 5

 ضعب اهل ققحي .بعللا عاونأ نم ةيمالسإلا ةعيرشلا هتحابأ ام نأ انه ظحاليو

 اهرهاظ يف ودبت بعللا نم عاونألا هذهف ءاهتاعيرشت فئاطلو قيقد نم اذهو عدصافب

 مد رطل حابملا وهللا وأ بعللا نم رهاظلا اذه ريغ اهيق ننملر و طق ويلو ايل
 ربتعت يلاتلابو ,ةعيرشلا دصاقم نم ًاضعب ققحت اهنأ دجي اهيف لمأتلا دنع نكلو . سفنلا

 هامان هلعف وأ هكرت هل ريخملا بعللا نم سيلو .هلعف ملسملا نم بولطملا ٌدجلا نم

 هللا يلو هاش دمحأ خيشلا ىنعملا اذه ىلإ راشأ دقو .حابملا وهللاو بعللا ةروصب

 سيلف .حامرلاب بعللاو ,سرفلا بيدأتو «ةلضانملاك تاللآب بعللا امأو» : هلوقب يولهدلا
 ةيمالسإلا ةعيرشلا هتحابأ امف ."7'4(يعرش دصقم نم هيف امل ةقيقحلا يف بعللا نم
 : (يناثلا)»و . سفنلا حيورت :(لوألا) :دحاو نأ يف نيضرغ ققحي بعللا عاونأ نم

 يف هنيبنس امك «نيملسملل ةوقلا دادعإ يف ماهسإلا اهنمو :ةعيرشلا دصاقم ضعب قيقحت
 .بعللا عاونأ نم ةعيرشلا هتحابأ ام ضعب ركذ دنع ةيلاتلا تارقفلا

 «7ج «يقيدصلا نالع نب دمحم فيلأت «نيحلافلا ليلد» هحرشو .يوونلل «نيحلاصلا ضاير» ("40)
 .186-189ص

 .؟567" لو ٠ ص 27ج «يلازغلل «نيدلا مولع ءايحإ» ةرذلو 1١١

 .8* 4ص .؟7ج ,يولهدلا هللا يلو هاش دمحأ خيشلل «ةغلابلا هللا ةجح» (”40)

59- 



 : يمرلاو ماهسلاب بعللا 7

 0 ام (هحيحص) يف - ىلاعت هللا همحر ملسم مامإلا جرخأ

 مكيلع ٌحتفتس» :لوقي هيك هللا لوسر:تعمس :لاق رماع نب ةبقع نع :ًالوأ
 .«همهسأب وهي نأ مكٌدحأ زجعي الف هللا مكيفكيو .َنوضرأ

 :لوقي ربنملا ىلع وهو دي هللا لوسر تعمس :لاق رماع نب ةبقع نع :ايناث

 نإ الأ ,يمرلا ةوقلا نإ الأ .يمرلا ةوقلا نإ الأ» .4ةّوق نم متعطتسا ام مهل اوُدعأو»

 . (يمرلا ةوقلا

 ءانم سيلف هكرت مث ّيمرلا ٌملع نم» :لاق هلك يبنلا نأ رماع نب ةبقع نعو :ًاثلاث

 . ( ىصع دق وأ

 : يمرلا ثيداحأ حرش -2

 هانعم (همهسأب وهلي نأ مكّدذحأ زجعي الف» : هلوق "”4؟'9ثيداحألا هذه حرش يف ءاجو

 .اهب وهللاو بعللا ليبق نم ماهسلا يمر لعجف .ماهسلاب نوكي هنأل ؛ يمرلا ىلإ بدنلا
 يمرلا ةليضف ىلع ةلالد ةفيرشلا ثيداحألا هذه يفو . يمرلا ىلع نارم ةقيقحلا يف يهو

 لامعتسا عاونأ رئاس كلذكو « ىلاعت هللا ليبس يف داهجلا ةينب كلذب ءانتعالاو لقانا

 بردتلاو لاتقلا ىلع نرمتلا هلك كلذب دارملاو .اهريغو ليخلاب ةقباسملا اذكو .حالسلا

 .كلذب ءاضعألا ةضايرو هيف قذحتلاو

 هلامعتسا كرتب هيف طرفي نمل ديدهتلا ءاج هتدئاف ميظعو .مالسإلا يف يمرلا ةناكملو

 ةهارك هوركم هملعت دعب هنايسن نإ» :ملعلا لهأ لاق اذهلو .هملع نأ دعب هاسني ىتح

 .انيدهو ةلماكلا انتريس ىلع سيل : يأ «انم سيلف» ىنعمو .رذع الب هكرت نمل ةديدش

 : ةيامرلاو ةحابسلا "8

 عرشلا ءاج دقو .بابشلاو دالوألا هاوهي يذلا بعللاو وهللا نم ةيامرلاو ةحابسلا

5-56 ص 17١2ج «يورنلا حرشب ملسم يجعصاا 255
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 . 5-50 ص اج ١01٠١8 ص 27ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصا) ةيفل

 هسأ١ثع دة



 ءاهتيب ين كينيلا يف دايس ءاج امك 0 ةحابسلا 0

 0 ل لرحلا اهنيبأ يف ةنمؤملا 3 معنو «ةيامرلاو قاتلا لا مك ءانبأ 0

 دقف .هللا ليبس يف داهجلا يف ملسملا اهجاتحي ةيامرلاو ةحابسلا نأ حضاوو

 امك ءاههايم يف سامغنالاو راهنألا روبعو هايملا ضوخ ىلإ مهداهج يف نوضرعتي

 ميلعت يف نأ كش الو .امهريغو حامرلابو ماهسلاب يمرلا .هعاونأب يمرلا ىلإ نوجاتحي

 لابقإ ناك نإو .داهجلا يف عفان وأ يرورض وه ام مهميلعت وه ةيامرلاو ةحابسلا دالوألا
 هر 0 عب بعللاو وهللا نم اةنيراتعإب باتارتلا ةحابسلا 0 07

 00 امك ديفمو عفان 0 ء حابمب

 : هسوقي هيمرو ءهلهأ هتبعالمو ءهصرف لجرلا بيدأت
 زع هللا نإ» :لوقي لكك هللا لوسر تعمس :لاق رماع نب ةبقع نع دواد وبأ جرخأ

 «ريخلا هتعنص يف بستحي ُهَعناص :ةنجلا يف رفن ةثالث دحاولا مهسلاب لخدي لجو

 وهللا نم سيل ءاوبكرت نأ نم ّيلإ ٌبحأ اومرت أو ءاوبكراو اومراو ءُلّبْتُمو هب يمارلاو

 امدعب يمرلا كرت نمو . هلبنو هسوقب ةيمرو .هّلهأ هتبعالمو ُةّسرِف لجرلا بيدأت : ثالث الإ

 :هاهرفك لاف"وأ ءاهكرت محل اهنإف هلع ةعرةملع

 لاق «ثالث الإ وهللا نم سيل» :هلوق انعوضومب قلعتي اميف هحرش يف ءاج دقو

 وهللا نم سيل ينعي :نعم نبا لاقو .ثالث الإ وهللا نم حابملا سيل ديري : يباطخلا

 ةين ىلع نالوجلاو ضكرلا هايإ هميلعت : يأ «هسرف لجرلا بيدأتو» :هلوقو . .بحتسملا
 دض نارفكلا نم اهركشب ماق ام وأ ةمعنلا كلت رتس :يأ «اهرفك» :ةهلوقو ءوزغلا

 , «؟:"ركشلا

 «؟ج .يناتكلا يحلا دبع خيشلا ةمالعلل :ةيرادإلا بيتارتلا» : ىمسملا ؛ةيوبنلا ةموكحلا ماظن» (7400)

 .9١1ص
 يف يئاسنلا اضيأ هاور ثيدحلا اذهو ؛ 1١89-1١50 ص ءالج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (405)

 .1866١ص 2( 1ج (هنئس)

١٠١١ 



 سيل ينعي :نعم نبا هلاق ام «. . .ثالث الإ وهللا نم سيل» ةرابع ىنعم يف حجارلاو

 اهم :نركيف اهبلع ساقي نأ انلإف: امريغامأ «كالنفلا هذه لإ تسلا ونيللا نم

 هذه ركذ هجوو .انمدق امك بعللا يف ةصخرلا ليلدب «ةحابإلا ةجرد يف ىقبي وأ ءاهلثم

 اهنوك عم ةعبرتشلا دصاقمل رهاظ قيقحت نم اهيذ اوه تغللاو وهلا: نم :ثالثلا ءايشألا

 ,داهجلاو لاتقلا تايرورض نم حرشلا يف ءاج امك سرفلا ميلعتف «بعللا نم ًاعونو ًاوهل

 ىلع نارم هيف سوقلاب يمرلاو .نيجوزلا نيب ةدوملاو ةفلألا نم ديزي امم لهألا ةبعالمو
 . هللا ليبس يف داهجلاو لاتقلا لامعأ

  73١يمرلا ىلع ضيرحتلا :

 رومألا نم هيلع ضيرحتلاو عيجشتلا نإف .بعللا وأ وهللا نم ناك نإو يمرلاو

 ىلع لي يِبنلا رم» :لاق عوكألا نب ةملس نع يراخبلا جرخأ دقف .ًاعرش اهيف ةبوغرملا
 ءايمار ناك مكابأ نإف .ليعامسإ ينب ءاومرا : لك يبنلا لاقف «نولضتني َملسأ نم رفن

 ام :هكَي هللا لوسر لاقف .مهيديأب نيقيرفلا ٌدحأ كسمأف :لاق .نالف ينب عم انأو اومرا

 كلك مكعم انآق اؤمزا : لي ُيبنلا لاقف ؟مهعم تنأو يمرن فيك : اولاق ؟نومرت ال مكل

 , 239 ىقبسلل يمارتلا وه لضانتلاو 0 يأ نولضتني ىنعمو

 :بارحلاب بعللا 3

 نوبعلي ٌةشبحلا امنيب» :لاق  هنع هللا يضر  ةريره يبأ نع يراخبلا مامإلا جرخأ

 لاقف ءاهب مهبضحف اصحلا ىلإ ىوهأف ٌرمع لخد .مهبارحب دجسملا يف لب ٌيبنلا دنع

 بارحلاب بعللا زاوج ىلع حضاو ليلد ثيدحلا يفو ”*:«رمع اي مهعد» : هلك ُنبنلا

 نم اذهو هيلع ةردقو «لاتقلا ةلآ لامعتسا ىلع ٍنارم نم كلذ يف امل دجسملا يف ولو

 ١ .ةبلغلاو ةوقلا بابسأ

 :بارحلاب بعللا تاقوأ ٠*0

 ةشئاع نع يراخبلل ةياور يف ءاج امك ديع موي يف ناك نادوسلا وأ ةشبحلا بعل

 .ة ١ص 25ج («ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصضإ) ةضاقف)

 .41-47ص (5ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (”804)

 ٠١ 372د



 يبنلا تلأس امأف :ةشئاع تلاق . بارحلاو قردلاب نادوسلا بعلي ديع موي ناكو» :اهظفلو

 وهو .هدخ ىلع يدخ هَءارو ينماقأف ,معن :تلقف ؟نيرظنت نيهتشت : يل لاق امأو كي

 :لاق ءمعن :تلق ؟كّبسح :لاق ُتللم اذإ ىتح ةدفرأ ينب اي مكنود :لوقي

 , 23529(ىبهذاف

 يف ٍديع موي يف نونفزي شبح ءاج» :تلاق ةشئاع نع «ملسم حيحص» يفو

 ىّتح مهبعل ىلإ ٌرظنأ ٌتلعجف .هبكنم ىلع يسأر ٌتعضوف هيي ٌئبنلا يناعدف ,دجسملا
 وه مهصقرو .نوصقري يأ :نونفزي ىنعمو .«مهيلإ رظنلا نع فرصنأ يتلا انأ تنك

 .©4صقارلا ةئيه نم بيرق ىلع مهبارحب مهبعلو مهحالسب مهبثوت

 ودبي نكلو .ديعلا مايأ يف نوكي بارحلاب بعللا نأ ثيداحألا هذه رهاظف ٠-

 تابسانملاو رورسلا مايأ يف زوجي امنإو .ديعلا مايأ ىلع روصقم ريغ بعللا اذه تقو نأ
 ايأ يه يتلا ديعلا مايأ ىلع ًاسايق  بارحلاب بعللا - بعللا اذه لثم يعدتست يتلا
 بعللاو . . .ءانغلا ةحايإ ىلع لدت صوصنلاو» :- هللا همحر  يلازغلا مامإلا لاق .رورس
 هانعم يفو رورس تقو هنإف ,ديعلا موي ىلع ًاسايق اهلك رورسلا تاقوأ يف بارحلاو قردلاب

 لك وهو حرفلا بابسأ رئاسو رفسلا نم مودقلا مويو ناتخلاو ةقيقعلاو ةميلولاو سرعلا موي

 .910ًاعرش حرفلا هب زوجي ام

 : (بعُللا) تانبلاب بعللا 5 ا

 لجو اميرف تاعي علا تنكر + تلك تاهنع للا يضو د ةطفاع نعادرادوبا جرش
 دارملاو «َنلخد جرخ اذإو نجرخ لد اذإف «يراوجلا يدنعو لك هللا لوسر يلع
 بعلأ : يأ (تانبلاب بعلأ تنك» :اهلوقو «ةيبصلا اهب بعلت يتلا بعُللا : تانبلاب

 روصلا نم تناك نإو بعللاب ثانإلا بعل زاوج ىلع ةلالد ثيدحلا اذه يفو املا

 , 31"9١0ةمسجملا

 . 44١ ص .7ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (404)
 .185ص .5ج (يوونلا حرشب ملسم حيحص» (59)
 .؟[:"ص و« ؟ج «نيدلا مولع ءايحإ» (”911)

 . 378ص 31ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (”91)

 تا



 نم لكي هللا لوسر مدق» :تلاق  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع ًاضيأ دواد وبأ جرخأو

 ةشئاعل ٍتانب نع رتسلا ةيحان تفشكف حيرلا تبهف ءرتس اهتوهس يفو ءربيخ وأ كوبت ةوزغ
 هلام نيف ارو « يتان :تلاق ؟ةشئاع اي اذه ام : لكي لاقف ,«ةشئاعل بعل يأ»

 يذلا اذه امو :لاق .ٌسرف :تلاق ؟نهطسو ىرأ يذلا اذه ام :لاقف ٍعاقر نم ٍناحانج

 اهل دليخ ةاميلملت نأ تكيس اهأ :تلاق ؟ناحانج هل سرف لا تاه اد سيلاف دل

 . (هّدجاون ٌتيأر ىتح وي هللا لوسر فعيبفف لاق «ةةنينعلا

 لجأ نم (بعللا) تانبلا روص ذاختا زاوج ىلع هلبق يذلاو ثيدحلا اذهب لدتساو
 نبعليل تانبلل بعللا عيب اوزاجأ امك كلذ روهمجلا زاجأ دقو .نهب ثانإلا بعلت نأ

 ملم
 نهدالوأو نهتويب رمأ ىلع نهرغص نم نبردتيو «نهب

 :ةحوجرألاب بعللا 55

 اانأو ينجورت لكي هللا لوسر َّنِإ» :تلاق - اهنع هللا يضر  ةشئاع نع دواد وبأ جرخأ

 ةشئاع مأ يهو .نامور مأ ينتتأف ةياور قال فعلا ةئيدملا انمدق اّملف ءعبس تنب

 9 نلسغف :ىرخأ ةياور يفو . يننعضوو يننأّيهو يب َنبهذف ,ةحوجرأ ىلع انأو

 ةحوجرألاو (. . . عست ةنبا انأو «يب لخد يأ» يب ىنبف ولي هللا لوسر يب ىتأف يننحلصأو

 ظ ,عفترم ناكم ىلع اهطسو نوكي راغصلا يراوجلاو نايبصلا اهيلع بعلي ةبشخ

 ني كدت :قاقودت قلاب نا ريرو اهني هيلا علما انا يوك نعم انيفرط ىلع نوهت عبو
 .519""2هيف وهو كرحيو ناسنإلا هبكري مث ..لاع عضوم يف هافرط دشي لبح ةحوجرألا

 فعلا :ةاودأ نم اهرعتم ةحيعت الاب ناكسلا "نيل قار: نلعرشلا اذهب لاتسيو

 . ةغيادحتلاو ةمِيَدقلا

 : لجرألا ىلع قابسلا 37

 :لاق ؛رفس يف ِي ّيبنلا عم تناك اهنأ»  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع دواد وبأ جرخأ

 كلتب هذه :لاقف ينقبسف هتقباس محللا ٌتلمح املف ءٌيلجر ىلع ُهتقبسف ُهُتقباسف

 . (ةقبسلا

 . 378 ص 17ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (”941)

 . 180-781 ص 18ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (914)

 -١١54ا-



 .- يرجلاو ودعلا يف يأ - قبسلا يف هتبلاغ : يأ (هتقباسف» : هلوق : هحرش ىف ءاجو

 تلمح املف» .ةباد ىلع ال 1 (ّىلجر ىلع» .هيلع تمدقتو هتبلغ 0 «هتقبسف»

 31 تنمس أ «محللا

 .نهنيب اميف ءاسنلل لجرألا ىلع ةقباسملا زاوج ىلع فيرشلا ثيدحلا اذهب لدتسيو

 .بناجألل اهفاشكنا مدعو ةروعلا رتس ىلع ظافحلا طرشب نهمراحم وأ نهجاوزأ عم وأ

 :لصن وأ رفاح وأ فخ يف الإ قبس ال 4

 : هي هللا لوسر لاق : لاق  هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع (هنئس» يف دواد وبأ جرخأ

 .« لصنت وأ رفاح وأ فخ ىف الإ قبس الو

 دارا 7 هقبسأ لجرلا ا : ملا رك ندا امأ لا لعج

 لعجلا لذب يفو ىودعلا لاتق يف ةدع رومألا هذه نأل كلذو .يمرلا وهو لصنلا يفو

 013 ضررا دايصلا يقبع اهياع
 0 2 ليكم هللا د نأ» :رمع نبا نع «ملسم حيحص» يفو "84

 ل ِ 5 1

 زاوجو ليخلا نيب ةقباسملا زاوج هيفو : هيلع قيلعتلاو ثيدحلا اذه حرش يف ءاجو

 ودا وو ال عمال 5 ع ءافردنفلت

 0 نا «ةبحتسم مأ مار ايو قبلا 1

 عم اهقباسو ءاهفيعض عم اهيوق ليخلا عاونأ عيمج نيب ضوع ريغب ةقباسملا زاوج ىلع

 . 7347 ص 11ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (*815)

 .١514١ص الج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع :اهحرشو دواد يبأ نئس ("815)

-١١6 



 مامإلا ضوعلا اذه عضو ول امك قباسلا هقحتسي نيقباستملا ريغ نم ضوعب زوجتو .هريغ

 .ًاعرش حابملا بعللا نم عون ليخلاب ةقباسملاو .©*7هريغ وأ

 :نيبعاللا بعل ىلإ رظنت نأ ةأرملل 5٠

 يضر - نينمؤملا مأ ةشئاع نع  ىلاعت هللا همحر  يراخبلا نيئّدحملا مامإ جرخأ

 لك يبنلا تلأس امأف ,بارحلاو قردلاب ٌنادوسلا بعلي ٍديع موي ناكو» :تلاق  اهنع هللا
 :لوقي وهو هدخ ىلع يدخ هءارو ينماقأف .معن :ُتلقف ؟نيرظنت نيهتشت :لاق امأو
 يفو .(يبهذاف :لاق .معن :تلق ؟كسح :لاق ٌتللم اذإ ىتح «ةدفرأ يباب مكنود

 .«دجسملا يف نوبعلي ةشبحلاو» :اهيف ثيدحلا اذهل ىرخأ ةياور

2 

 ناك نإو ابعل هامس :ريئملا نب نيزلا لاقو «ينالقسعلل ثيدحلا اذه حرش يف ءاجو

 مهدحأ دصقي هنوكل بعللا هبش نم هيف امل .ّدجلا نم وهو ,برحلا ىلع بيردتلل هلصأ

 وه :ليق .«ةدفرأ ينب اي» :هلوقو «هنيرقو هبحاص كلذب مهويو .هلعفي الو نعطلا ىلإ

 جارسلا كورو .ربكألا مهدج مسا وه : ليقو ,مهل سنج مسا وه :ليقو «ةشبحلل بقل

 اننيد يف نأ ٌدوهي ملعتل» :ذئموي لاق لَك هنأ ةشئاع نع «ةورع نع دانزلا يبأ قيرط نم

 ىلع بيردتلل بئاوتلا قيرط ىلع حالسلاب بعللا زاوج ىلع ثيدحلا اذهب لدتساو
 لاجرلا لعف ىلإ ءاسنلا رظن زاوج هيفو : ضايع ىضاقلا لاقو .هيلع طيشنتلاو برحلا

 شبحلا ىلإ ةأرملا رظن باب» : هلوق ثيدحلا اذه لف يراخبلا مجارت نمو .بناجألا

 .5140(ةبير ريغ نم مهوحنو

 :نيبعاللا بعل ىلع ةأرملا رظن ةدلم 5

 هيفو» :ضايع يضاقلا لوق هانركذ يذلا ثيدحلا حرش يف ةقباسلا ةرقفلا يف انركذ

 للقي نأ وهو «ترمضأ يتلا ليخلاب قباس» : هلوقو 214 ص 1١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (*91)

 . يرجلا ىلع ىوقتو اهمحل فجيف ءاهقرع فجيو .قرعتل هيف للجتو اتيب لخدتو .ةدم اهفلع

 .اهيلإ نوعدوملا هعم يشمي ةنيدملا نم جراخلا نأل كلذب تيمس «ةنيدملا دنع يهف «عادولا ةينئو)

 .لايمأ ةتس وأ ةسمحخن (عادولا ةينث) نيبو هنيب ناكم (ءايفحلا)و

 . 44١-146 ص (؟ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (؟91)

- ١١5 



 بعل ىلإ ةأرملا رظنل ةددحم ةدم دجوت الو ,«بناجألا لاجرلا لعف ىلإ ءاسنلا رظن زاوج
 ىلإ وعدي ام هيف ام ىدمو بعللا ةعيبطل ًارظن رصقت دقو «ةدملا هذه لوطت دقف لاجرلا

 حابملا هيفرتلا نم عونلا اذه يف اهتبغرو اهليم ىدمو ةأرملا ةعيبطل ًارظنو ءهيلإ رظنلا ةلاطإ
 ةقباسلا ةرقفلا يف هانركذ ام «هلوقن يذلا اذه ىلع لديو «نيبعاللا بعل ىلإ رظنلا وهو

 نوبعلي مهو ةشبحلا ىلإ  اهنع هللا يضر  ةشئاع رظن يف يراخبلا مامإلا ثيدح نم

 يفو «؟كّبسح :هكي لاق ٌتللم اذإ ىتح» :ةشئاع لوق هيف ءاج دقو «مهبارحو مهقردب
 ينرتسي 8 يبنلا تيأر» :- اهنع هللا يضر ةشئاع تلاق ثيدحلا اذهل ىرخأ ةياور
 ردق اوردقأف مأسأ يتلا انأ نوكأ ىتح دجسملا يف نوبعلي ةشبحلا ىلإ رظنأ انأو هئادرب

 «مأسأ يتلا انأ نوكأ ىتح» :اهلوقف ."9'5وهللا ىلع ةصيرحلا نّسلا ةثيدحلا ةيراجلا

 لاقو .مهيلإ رظنلا يف رارمتسالا نم يه مأست ىتح ةشبحلا بعل ىلإ رظنت ىقبت : يأ
 ةصيرحلا نَّسلا ةئيدحلا ةيراجلا ردق اوردقأف» : ةشئاع لوق ىلع هقيلعت يف يوونلا مامإلا

 ىلع صرحتو .ًاغيلب ًابح بعللا ىلإ رظنلاو جرفتلاو وهللا بحت اهنأ هانعم هوهللا ىلع
 : يأ ريدقتلا نم «اوردقاف» :اهلوقو .ليوطت نم رذعب الإ كلذ لمت الو اهنكمأ ام هتمادإ

 مر ىوشت نأ ىلإ كلذ" يف انيغر اوردق

 :ةأرملا بعل ىلإ ةأرملاو لجرلا رظن "37

 :تلاق  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع ؛هعماج» يف - ىلاعت هللا همحر  يذمرتلا جرخأ

 ٌةيشبح اذإف هلي هللا لوسر ًماقف «نايبص توصو أطغل انعمسف ًاسلاج ِلَي هللا ُلوسر ناك»

 بكنم ىلع يحل ٌتعضوف تجف . يرظناف يلاعت ةشئاع اي :لاقف اهلوح ٌنايبصلاو نر
 امأ ءتعبش امأ :يل لاقف .هسأر ىلإ بكنملا نيب ام اهل رظنأ ٌتلعجف لي هللا لوسر
 ضفراف :تلاق ,رمع علط ذإ .هدنع يتلزنم رظنأل ءال :ٌلوقأ تلعجف :تلاق ؟تعبش
 نجلا نيطايش ىلإ رظنأل ينإ لك هللا لوسر لاقف :(ةشئاع يأ) تلاق .اهنع سانلا
 .«ٌتعجرف :(ةشئاع) تلاق ءرمع نم اورف دق سنإلاو

 ةجضو ًاديدش ًاتوص :يأ هأطغل انعمسف» :هلوق :ثيدحلا اذُه حرش يف ءاج دقو

 .775ص :94ج ؛ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (414)
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 : يأ «ٌنفزت» شبحلا ىلإ ةبوسنم ةأرما وأ ةيراج : يأ «ةيشبح اذإف» .اهانعم مهفن ال

 «يلاعت» : هلوق .اهيلع نوجرفتيو اهيلإ نورظني : يأ «اهلوح نايبصلاو» .بعلتو صقرت

 ىلع) ناسنإلا نم ةيحللا تبنم : يأ َّبَحْل تعضوف» :اهلوق . يمدقتو يمله : يأ

 اميف اهيلإ رظنأ تلعجف .دضعلاو فتكلا سأر عمتجم وه بكنملا ( هللا لوسر بكنم
 : يأ «هدنع يتلزنم رظنأل .ال :لوقأ تلعجف» :اهلوقو . لي هسأر ىلإ بكنملا نيب

 وه لوقلا اذه نم يدصق ناك لب ةشبحلا ىلإ رظنلا ىلع ًاصرح عبشلا مدعل ال :لوقأ

 ضفراف» رهظ : يأ «رمع علط ذإ» . لك هللا لوسر دنع يتبحمو يتبترم ةياغو يتلزنم رظنأل

 .""""رمع ةبيه نم اهنع اوقرفت : يأ «اهنع سانلا

 لَك ناك دقف .ةأرملا بعل ىلإ ةأرملاو لجرلا رظن زاوج ىلع ثيدحلا اذهب لدتسيو

 ثيدحلا يف درو ام ًاضيأو ةيشبحلا ةأرملا بعل ىلإ نارظني  اهنع هللا يضر - ةشئاعو

 ةأرملا بعل ىلإ نورظني سان كانه ناك هنأ ىلع لدي «سانلا ضفراف» :فيرشلا

 . ةيشبحلا

 :تاناويحلاب روظحملا بعللا

 ثيدحلا يف ءاج دقو .هئاذيإ نع ىهنيو هب ةفأرلاب رمأيو ناويحلا ىعري مالسإلا

 ةره ىلع اهتوسقل رانلا تلخد ةأرما نأو .ًابلك ىقس هنأل ؛هل هللا رفغ الجر نأ فيرشلا

 :لاق  هنع هللا يضر  ةريره يبأ نع فيرشلا ثيدحلا يف ءاج دقف .اهب اهتفأر مدعو

 اهيف لزنف ءًأرثب ٌدجوف شطعلا هيلع دتشا قيرطب يشمي لجر امنيب» :هلكي هللا لوسر لاق
 اذه غلب دقل :ٌلجرلا لاقف .شطعلا نم ىرثلا لكأي ,ثهلي بلك اذإو ءجرخ مث برشف
 هكسمأ مث .ءام هّفَخ المف رثبلا ىلإ لزنف ينم غلب ناك يذلا لثم شطعلا نم بلكلا
 نإو : هللا لوسر اي :اولاق .هل ٌرفغف هل ىلاعت هللا ٌركشف .بلكلا ىقسف َىَقَر ىتح هيفب
 هللا يضر  رمع نبا نعو .9"29«رجأ ةبطر ٍدبك لك يف :لاق ؟ًارجأ مئاهبلا يف انل

 ) )917١«يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» ج٠١ ص9/ا١-180.

 عماج ىلإ لوصولا ريسيت» يف ءاج امك دواد وبأو كلامو ,ملسمو يراخبلا ناخيشلا هجرخأ (”477)

 الو .حور تاذ لك يأ «ةبطرلا دبكلا» ىنعمو .4١1١ص ءاج ,ينابيشلا عبيدلا نبال «لوصألا

 .ايح اهبحاص ناك اذإ الإ ةبطر نوكت
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 ملو اهمعطت ملف اهتطبر ٍةره يف رانلا ةأرما تلخد» :ِلك هللا لوسر لاق :لاق  امهنع

 .0327«صضرألا شاشخ نم لكأت اهعدت

 ناسنإلا بعلل ًافدهو ًاضرغ ناويحلا لعج نم عنمي مالسإلا نإف اذه ىلعو "4

 :اةيلاغلا تارقنلا نق عانت هركذتتس ان ناويخلاب نوظحتملا ةيعنلا عاونأ نم كلذ ريغ ىلإ

 :روظحم تاناويحلا نيب شيرحتلا 76

 نع هلك هللا لوسر ىهن» :لاق سابع نبا نع دواد وبأو يذمرتلا مامإلا جرخأ

 ىلع اهضعب جييهتو ءارغإلا نع يهنلا ثيدحلا اذهب دارملاو .«مئاهبلا نيب شيرحتلا

 يهنلا اذه ليلعتو .اهريغو كويدلاو شابكلاو لامجلا نيب سانلا ضعب لعفي امك «.ضعب

 لب «ةربتعم ةدئاف نودب اهل ًاباعتإو تاناويحلل ًاماليإ هيف نأ مئاهبلا نيب شيرحتلا نع

 .ناويحلاب شيرحتلا قيرط نع بعللا زوجي الف ."9"5لوبقم ريغ ثبع درجم

 :روظحم ماَمَحلاب بعّللا "5

 ,ةمامح عبتي الجر ىأر ل هللا لور نأو : ةريره يبأ نع هجام نباو دواد وبأ جرخأ

 :لاقف» ءاهب ًابعال اهرثأ وفقي يأ (ةمامح عبت) ىنعمو كنان عبتي ٌناطيش :لاقف

 اهامسو .هينعي ال امب هلاغتشاو قحلا نع هتدعابمل اناطيش هامس امنإ «ةناطيش عبتي ناطيش

 خرفلل مامحلا ذاختا :يوونلا مامإلا لاقو .هللا ركذ نع ةلفغلا هتثروأ اهنأل (ةناطيش»

 هنأ حيحصلاف رييطتلل بعللا امأو ؛ةهارك الب زئاج لئاسرلا لمح وأ سنالا وأ ضيبلاو

 , 239" ةوركم

 :زئاج ريطلاب راغصلا بعل 7

 جرخأ دقف .هئاذيإ نود هوحنو روفصعلاك ريطلاب بعللاب راغصلا نيكمت زوجي

 .4١؛4ص .؟ج «لوصولا ريسيت» رظنا .ملسمو يراخبلا هجرحخأ ةضتف]

 . اهتارشحو اهماوه : يأ «ضرألا شاشخ» ىنعمو

 « يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت)و 27١ ص 34 «دوبعملا نوع اهحرشو دواد يبأ نكسر ةضدقمإ

 . "517/755 ص هج

 . 1578ص 17ج .(ةجام نبا ننس» ؛«دواد يبأ نئس حرش دوبعملا نوع» ("475)
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 يل ناكو اقل ٍسانلا نسحأ لكك بنلا ناك» :لاق سنأ نع «هحيحص» يف يراخبلا

 لكن اية :لاق ءاج اذإ ناكو «-ًاميطف هبسحأ :لاق - ريمع وبأ هل لاقي أ

 7 ادب علو ناك رعت ةيشلا

 نبالا اذه ناكو .ةحلط يبأ اهجوز نم ريغص نبا ميلس مأل ناك :هحرش يف ءاجو

 ريمع ابأ ايد :هل لوقيو اهنبا حزامي ميلس مأ روزي امدنع لكك ناكو «ريمع ابأ ىنكُي ريغصلا
 اذه تاياور ضعب يفو .روفصعلا هبشي رئاط وهو ءرْغُد ريغصت ريغْلاو ««؟ريغنلا لعف ام
 ٍريمع ابأ ىرأ ينأش ام : ميلس ّمأ اي :لاقف موي تاذ كك يبنلا يأ  انرازف» :ثيدحلا

 هريخت ناب هتريضلفءانردج ةدسوفو ةكيدحلا اذهل ئزخأ ةياوز يفو .2؟سفنلا رئاخ كنبا

 لعف ام «ريمع ابأ اي :هل لوقيو ءريمع يبأ سأر حسمي لَك يبنلا لعجف .تام دق
 . « ؟ريغنلا

 هركذ ام ةلمج نمو .؛ثيدحلا اذه نم دافتسي ام ينالقسعلا رجح نبا مامإلا ركذ دقو

 ريغصلا بعل زاوجو «ةزئاج زيمملا ريغ يبصلا ةحزامم نو ,ةحزامملا زاوج :هدئاوف نم
 لاملا قافنإ زاوجو .هب بعللا حيبأ امب بعلي ريغصلا امهدلو نيوبألا كرت زاوجو ءريطلاب
 صق زاوجو .هوحنو صفقلا يف ريطلا كاسمإ زاوجو .تاحابملا نم راغصلا هب ىهلتي اميف

 هسبح : يأ : امهنم دحاو نم ريمع يبأ ريط لاح ولخي ال ذإ رفيو ريطي ال ىتح ريطلا حانج

 ريغصت زاوج هيفو . مكحلا يف رخآلا هب قحتلا عقاولا ناك امهيأو هحانج صق وأ صفق يف
 .59ناويحل ناك ولو مسالا

 :هحرش يف يوونلا مامإلا لاقو .«(هحيحص» يف ملسم مامإلا ثيدحلا اذه ىور دقو

 , ”"559كلذ نم هايإ يلولا نيكمتو .روفصعلاب يبصلا بعل زاوج ثيدحلا اذه ىفو

 ىنعمو :لاقف ريطلاب راغصلا بعل ةحابإب دوصقملا ءاملعلا نضعب حضو دقو 2-64

 صفق يف هسبح امأ .هثبعو هبيذعتب ال هكسمب هتيهلتو هكاسمإ ءاملعلا دنع بعللا اذه

 هسبحب وأ .هنع ةلفغلا ةنظمب ولو ءشيطعت وأ عيوجت الو بيذعت هيف نكي مل اذإ زوجيف
 اذل

 .9886-ه871ص ١٠ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (”475)

 .1-58١1794ص .154ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصو (78471)
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 نأو .ضعب سأر اهضعب بقني صافقألا يف كويدلا هلعفت امك هسأر بقني رخآ ريط عم

 ام وأ ريطلا هيلع فقي ام صفقلا يف عضي نأو هدالوأ دقفتي امك برشلاو لكألاب هدقفتي

 , 23هدربلاب هب رضي ضرألا ىلع هكرت نأل ؛ةبشخلاك هيلع دعصي

 :بعللا هجو ىلع ناويحلا لتق 8

 ًاروفصع لتق نم» :ِلك هللا لوسر لاق :لاق  هنع هللا يضر ديوس نب ديرشلا نع

 ملو ءأثبع ينلتق ًانالف نإ بر اي :لوقي ةمايقلا موي لجو زع هللا ىلإ ع  ًابعل يأ  ًاثبع
 مهسلاب لتقلا اذه ناك ءاوس ءزوجي ال بعللاو وهلل ناويحلا لتقف .©7”9«ةعفنمل ىنلتقي

 . هريغب وأ

 :روظحم يمرلل ًافده ناويحلا لعج .-

 قدانبلا صاصرب وأ بارحلا وأ لبنلا وأ ماهسلاب يمرلل ًافده ناويحلا لعج زوجي الو
 نبا نع فيرشلا ثيدحلا يف ءاج دقف ءروظحملا بعللا نم كلذ لكف .كلذ وحنو

 حوّرلا هيف ًائيش اوذختت ال» :ِكي هللا لوسر لاق :لاق  امهنع هللا يضر سايع

 نب هللا دبع نعو .اهريغو ماهسلاب هيمر دصقي ام ضرغلاب دوصقملاو ."”""«اضرغ

 اشبك نومري سان ىلع لي هللا لوسر ٌرم» :لاق  امهنع هللا يضر بلاط يبأ نب رفعج
 ْ .""9«مئاهبلاب اولثمت ال :لاقو .كلذ هركف ليلا

 وأ ةيتفب اورمف رمع نبا دنع تنك :لاق ريبج نب ديعس نع ملسمو يراخبلا جرخأو

 ؟اذه لعف نم :رمع نبا لاقو ءاهنع اوقرفت رمع نبا اوأر املف .اهنومري ةجاجد اوبصن رفنب
 , 9*5! لعف نم نعل هي يبنلا نإ

 .١6١ص ء7ج «يناتكلا يحلا دبع خيشلل «ةيوبنلا ةموكحلا ماظن» (”47)

 . هتروص عفر يأ جبع ىنعمو 07١١ ص ءالج «يئاسنلا نئس» (”9478)

 4 ج «يتاييشلا عيندلا .نبآل .«لوصولا ريبسيتو رظنا' « يئاسنلاو  ءينلمرتلاو ءملسم هجرخأ ("9:)
 . 7١ص

 .75١ص « ؛ج «لوصولا ريسيت» رظنا :ىئاسلا هجرخأ (م11)

 . 327”ص .7ج «ناخيشلا هيلع قفتا اميف ناجرملاو ؤلؤللا» (”9#7)
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 :درنلا بعل نع يهنلا 50١

 بعل نم» :لاق ِلك يبنلا نأ هيا زف ديرب وب اميمة هب مالم مالا وك

 ثيدحلا اذهو .درنلا وه :ريشدرنلاو .«همدو ريزنخلا محل يف هدي غبص امنأكف ريشدرتلاب

 درنلاب بعللا :ةيعفاشلا ضعب لاقو .درنلاب بعللا ميرحت ىلع روهمجلاو يعفاشلل ةجح

 هيبشت وهو امهنم هلكأ لاح يف همدو ريزنخلا محل يف هدي غبص ىنعمو .مارح ال هوركم
 , 2 7امهلكأ ميرحتب

 جنرطشلاب بعللا "7

 ةمآلا ءاملع ريهامج دنع مارح جنرطشلاب بعللا :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق
 صنلا دورول ميرحتلا يف هنم دكأ درنلا نأ الإ | ميرحتلا يف ذ درنلاك وهف ,©25*؛درئلاك اهتمئأو

 اذهو . هيلع ًاسايق همكح هيف تبثيف هانعم يف - جنرطشلا يأ اذه نكل .هميرحت يف

 « سابع ن نباو ءرمع نباو «بلاط يب أ نب يلع هميرحت ىلإ | بهذ نممو «ةلبانحلا بهذم

 مامإلاو ,نيسحلا نب يلع كحل ءةورعو ءملاسو .مساقلاو «بيسملا نب ديعسو

 سَ نع هباحصأ كلذ ىكحو هتحابإ ىلإ يعفاشلا بهذو . ةفينح 5 لوق وهو .كلام

 صن اهميرحتب دري ملو .ةحابإلا ءايشألا يف .لصألا نأب اوجتحاو ءريبج نب ديعسو «ةريره

 اذه ىلع ةمادق نبا ٌدر دقو .ةحابإلا ىلع ىقبتف .هيلع صوصنملا ىنعم يف يه الو

 موق ىلع رم  هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نأب ةيميت نبا هيلع ٌدر امك .لوقلا

 نب دمحأ مامإلا لاقو ؟نوفكاع اهل متنأ يتلا ليئامتلا هذه ام :لاقف جنرطشلاب نوبعلي

 هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع لوقلا وه جنرطشلا يف درو ام حصأ :لبنح
 ت0 هنع

 :جنرطشلا بعل يف ةيعفاشلا بهذم ريرحت - *١”

 هتحابإ ىلإ ىعفاشلا بهذو :لاق هللا همحر  ىلبنحلا ةمادق نبا نأ انه ظحاليو

 ١. ١7ص 33ج . يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» 2 6١ص .هج «يوونلا حرشب ملسم حيحص) ةضتف#]

 .١750ص ا. جا . يدرك هللا جرف ةعبط «ةيميت نبا ىواتف» ("9175)

 .اهدعب امو هرص .7ج .يدرك هللا جرف ةعبط «ةيميت نبا ىواتف» .١17ص .94ج «ينغملا» ("91)

 -؟١١-



 امأو» :لاق بهذملا يعفاش وهو يوونلا مامإلا نكلو ؛ةقباسلا ةرقفلا يف انركذ امك

 وهو - هللا همحر يلازغلا مامإلا نأ الإ , 2390 (مارحب سيلو هوركم هنأ انيهذمف جنرطشلا

 نكلو حابم هنإف جنرطشلاب بعللا ليبقلا اذه نمو» :«ءايحإلا» يف لاق بهذملا يعفاش

 نع ةمادق نبا لقن قفاوي ىلازغلا لوقو .©"9(ةديدش ةهارك ةهوركم هيلع ةبظاوملا

 بعللا هركيو» يلمرلل ةيعفاشلا هقف نم جاتحملا ةياهن يفو . هتحابإ ىلإ بهذ هنأ يعفاشلا

 بعللا ةهارك وه ةيعفاشلا بهذم هيلع رقتسا يذلا نإ :لوقلا نكميو , 2980( جنرطشلاب

 . هميرحت الو هتحابإ سيلو « جنرطشلاب

 بعللا ىف وه امنإ هميرحت ىف فالخلا نم هانركذ ام نأب انه ظحاليو 4*5

 , "2*5 ءاملعلا قافتاب مارحو رامق وهف ضوعب ناك اذإ امأ « ضوع نوذدب جنرطشلاب

 .١هص 6١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص)) (3915)

 .؟١95 ص .؟ج ,يلازغلل «نيدلا مولع ءايحإ» (”933)

 . 78٠١ ص :.8ج .يلمرلل «جاتحملا ةياهن» (7978)

 .اهدعب امو هصص .؟ج .«يدرك هللا جرف ةعبط (ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف» ("91)
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 عاسل) بابل
 00د لون #و نت نال

 :ديهمت - ١6"

 باقعلا بجوتسيو مالسإلا يف مارح لاملا وأ ضرعلا وأ سفنلا ىلع ءادتعالا

 لصألاو ,تابوقعلاو مئارجلا باتك يف - ىلاعت هللا ءاش نإ دعب اميف هنيبنس امك يعرشلا

 سيلف .نيدتعملا بقاعتو «سانلا نع ناودعلا ٌفكت يتلا يه ةيمالسإلا ةلودلا نأ

 ةلودلا يف ءاضقلا ىلإ ءوجللا هيلع لب .يدتعملا ةبقاعم هسفنب ىلوتي نأ هيلع ىدتعملل

 تالاح يف نكلو .هيلع ىدتعا نم ةبقاعملو هتيامحل ةصتخملا اهتزهجأ ىلإو ةيمالسإلا

 ىلإ ءوجللا هيلع رذعتيو ءهيلع عقي نأ كشوي ءادتعال ًاضرعم صخشلا اهيف نوكي ةنيعم

 ةعيرشلا هل تحابأ دقف اذهلو .هنع هّفكو ءادتعالا اذه نم هتيامحل هريغ ىلإ وأ ءاضقلا

 عافد) ةلاح يف ربتعي هنأل ؛هّدرل ةمزاللا ةوقلاب ءادتعالا اذه هسفنب دري نأ ةيمالسإلا

 دقو .هيلع ناودع نم هددهتي ام دض هلامو هضرعو هسفن نع عفادي نأ هل حيبي (يعرش

 عفد» ناونع تحت لاملاو ضرعلاو سفنلا نع هذه (يعرشلا عافدلا) ةلاح ءاهقفلا ثحب

 هلام وأ هضرع وأ هسفن ىلع ءادتعالاب هريغ دصقي نم هنأب لئاصلا اوفرعو .«لئاصلا

 هب عفدني امب يدتعملا عفدي نأ هيلع ىدتعملا يأ «هيلع لوصملا» ىلع نإ :اولاقو

 . لتقلاب ولو

 :ثحبلا جهنم 6<

 مزلتسي يعرشلا عافدلا قح ىلع ءانب لاملاو ضرعلاو سفنلا نع يعرشلا عافدلاو
 . يعرشلا هدئس نايب مث هدوجوو هقفمحت طورش نايب هثحب

 نم لاملا ةياقوو .كتهلا نم ضرعلا ةياقوو . عقوتملا كالهلا نم سفنلا ةياقو نإ مث

 قح ىلع ءانب كلذ زوجي لهف ةياقولا هذه قيقحتل روظحم باكترا مزلتسي دقو «بصغلا

 ه1



 ؟لاوحألا عيمج يفو ةيلوؤسم لك نع يعرشلا عافدلاب مئاقلا ىفعي لهو ؟يعرشلا عافدلا

 ىلإ بابلا اذه مسقن اذهلو «- ىلاعت هللا ءاش نإ بابلا اذُه يف هنايب لواحن ام اذه

 :ةيلاتلا لوصفلا

 . يعرشلا عافدلل يعرشلا دنسلا :لوألا لصفلا

 .سفنلا نع عافدلا : يناثلا لصفلا

 . ضرعلا نع عافدلا :ثلاثلا لصفلا

 .لاملا نع عافدلا : عبارلا لصفلا

 . يعرشلا عافدلا لئاسو يف جردتلا :سماخلا لصفلا
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 لرزررلدم)
 يرل)و: ضدارت)رن#) 9 . مم

 ١٠" - يعرشلا عافدلا ةلاح ققحتت ىتم :

 ققحتت ام نايب نم دب ال ,يعرشلا هدنس نيبن نأ ديرن يذلا يعرشلا عافدلا ةلاح
 ةملكب وأ ؟هتلاح ققحتت فيكف ,يعرشلا هدنس نيبن نأ لبق يعرشلا عافدلا ةلاح هب
 ؟ يعرشلا عافدلا طورش يه ام 2ىرخأ

 عفد حيتي يتلا يعرشلا عافدلا ةلاح ققحتل وأ مايقل وأ دوجول طرتشي :باوجلاو

 نوكي نأ .ءاضتقالا دنع لتقلاب ولو لاملا وأ ضرعلا وأ سفنلا نع يدتعملا (لئاصلا)
 ىدتعملا هعم دجي ال لاملا وأ ضرعلا وأ سفنلا ىلع عقي نأ كشوي وأ لاح ءادتعا كانه
 هنأ امك هنع ءادتعالا ٌدرو هتيامحل ةماعلا ةطلسلا ىلإ ءاجتلالل تقولا نم ةحسف هيلع
 طرتشي الو .هحالسب وأ هديب هسفنب هعفد الإ ! (لئاصلا) يدتعملا اذه مقبل ةليسو دجي ال

 ءادتعالا ىلع مزاع هنأ ىلع لدت نباتا ةلاح نوكت نأ يفكي لب ءالعف ءادتعالا عوقو

 "ا ٌباعف هيلع يدتعيس هنأ يأ - عي نأ كشوي هءادتعا نأو

 :يعرشلا عافدلا قحل يعرشلا دنسلا 64

 (لئاصلا) يدتعملا ءادتعا هلام وأ هضرع وأ هسفن نع عفدي نأ ناسنإلل نإ :انلق

 ىلع باوجلاو ؟قحلا اذهل يعرشلا دنسلا وه ام نكلو هل قح وهو عورشم اذه هعافدو

 :لاملاو ضرعلاو سفنلل مالسإلا ةنايص :ًالوأ

 .لاملاو ضرعلا اذكو ةمرتحم ةنوصم مالسإلا مكح يف ةملسملا وأ ملسملا سفن

 . 79٠١ ص 28ج «ينغملا» ةيفااتملل]
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 ص ' 02

 هلاقو هيف : مارح ملسملا ىلع ملسملا لك» :ِك يبنلا نع فيرشلا ثيدحلا يف ءاج

 يِمّذلاو ةيمالسإلا ةعيرشلا ةيامحب ناعتمتي ةملسملاو ملسملا نإف اذهلو 4و

 دّقع اولبق امنإ» :- ةهنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع لاق ,ةيامحلا هذه ىف ملسملاك

 .*؛«انئامدك مهؤامدو انلاومأك مهلاومأ نوكتل ةمّذلا

 كلذكو «ةملسملاو ملسملا سفنل ةيامحلا ررقت ةيمالسإلا ةعيرشلا تناك املو

 نأو «ريغلا ىلع ءادتعالا مدعب ةفاكلا ىلع ًاماع ًامازتلا تررق دق اهنإف ءامهلامو امهضرعل

 ءاضقلاب ةلثمم مالسإلا راد يف ةماعلا ةطلسلاو .باقعلا هيلع بجي اذه همازتلاب لخي نم

 ,مهنع ءادتعالا ٌدرو سانلا ىلع ةظفاحملا نع ةلوؤسملا يه ةلودلا ةزهجأو رمألا ةالوو

 ىدتعملا أجلي نأ عيطتسي ال ثيح ةرورضلا ةلاح يف نكلو .نيدتعملاب باقعلا لازنإو
 نأ ةيمالسإلا ةعيرشلا هل تحابأ دقف هنع ءادتعالا درو هتيامحل ةماعلا ةطلسلا ىلإ هيلع

 يأ  لئاصلا لتق ىلإ كلذ ىدأ ولو .درلا اذهل ةمزاللا ةوقلاب هنع ءادتعالا در هسفنب ىلوتي

 هلامو هضرعو هسفن نع يعرشلا عافدلا قح صخشلل راص ةحابإلا هذهبو . يدتعملا

 .لكك هللا لوسر نع ثيداحأ ةلمج كلذ ىلع ّلد دقو

 :يعرشلا عافدلا قح يف ةيوبنلا ثيداحألا :ًايناث 6

 هللا يضر ورمع نب هللا دبع نع «امهيحيحص» يف ملسمو يراخبلا مامإلا جرخأ أ
 ءاجو .«ٌديهش وهف هلام نود لتُق نم» :لوقي لي هللا لوسر تعمس :لاق  امهنع

 ناك ءاوس .قح ريغب لاملا ذخأل دصاقلا لتق زاوج هيف» :ثيدحلا اذه حرش يف

 .©؟؛9«عاملعلا نم ريهامجلا لوق اذهو .ثيدحلا مومعل ًاريثك وأ اليلق لاملا

 لجر ءاج» :لاق  هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع «هحيحص» يف ملسم مامإلا جرخأو ب

 :لاق ؟ يلام 00 لجر اج نإ َتيأرأ :هللا لوسر اي :لاقف لك ّيبنلا ىلإ

 ؟ينلتق نإ َتيأرأ :لاق .ُهلتاق : ق6 لاق ؟ينلتاق نإ َتيأرأ :لاق . كلام هطعت الف

 مامإلا لاق . ل : غلي لاق ؟هتلتق نإ َتيأرأ :لاق .ٌديهش تنأف : لي لاق

 ) )"44١هراتخملا ردلا» «١١١1ص ءالج ؛عئادبلا» .5 ؛ 58ص .8ج «ينغملا» ج »1١ص؟١".

 7”ص هج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ةهضاقفإ ١114-1١ ٠ «يوونلا حرشب ملسم حيحصا)

 ص 2327ج  2156-1١١4.ديهش وهف لتقف هلام نود لتاق نم :60١٠١ص «الج يئاسنلا هاورو
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 نأ كمزلي ال :يأ «هطعت الف» :هلوق ىنعمو :ثيدحلا اذه حرش يف يوونلا

 يف وه :لتق اذإ لئاصلا يف هِي هلوق امأو .ءاطعإلا ميرحت دارملا سيلو .هيطعت

 الختم نوكيا نأ الإ ةنغ ىفعي دقو + ئراجي كقو:ءقللذ ىفعتي هنأ هاتعمف اثلا

 . ""49هنع ىفعي الو رفكي هنإف ليوأت ريغب كلذل

 ّلتُق نم» :لاق هلك هللا لوسر نأ هجام نباو دمحأ مامإلا هجرخأ يذلا ثيدحلا يفو - ج

 لتُق نم نأ :هحرش يف ءاجو .«ٌديهش وهف هلهأ نود لتُق نمو .ٌديهش وهف هلام نود

 ديهش باوثك باوث هل يأ  ايندلا ال ةرخآلا مكح يف ءديهش وهف هلام نع ًاعافد

 لاملا ذخأب مولظمو «لاتقلا يف قحم هنأل كلذو ؛ توافت نم نيباوثلا نيب ام عم

 ءهل ةرصنو هنيد نع ًاعافد لتق نمو ءًاضيأ ديهش وهف هسفن نع ًاعافد َلتُق نمو . هنم

 ديري نم دض هتجوز نع هعافد لثم هضرع نع ًاعافد لتق نمو ,ديهش وهف هنع ًابذو
 ناسنإلا نأل ؛هل ةداهش نطاوملا هذه يف هلتق ناك امنإو .ديهش وهف اهب ةشحافلا

 ًاناودع كلذ نم هنم ءيش ديرأ اذإف .ًالامو ًاضرعو ًالهأو ًامدو ًاتاذ مرتحم همالسإب

 ًامولظم لتق هعفدو ا يف لت اذإف .ءادتعالا اذُه عفد هل زاج .هيلع ًءادتعاو

 .©*؛؛عرشلا مكحب ًاديهش ربّتعاو

 :يعرشلا يعافدلا قح ىلع ثيداحألا هذه ةلالد 6

 الو .مالسإلا مكح يف ًاديهش ربتعي لاملا وأ ضرعلا وأ سفنلا نع ًاعافد ليتقلا

 عفد نأ كلذ ىنعمو .لاتقلا اذُه يف ًاقحم ناك اذإ الإ ًاديهش هلاتق يف 'ملتملا فوك

 ىلإ ءاهقفلا راشأ دقو .ةيمالسإلا ةعيرشلا هب تنذأ عورشم عافد وه هل هلاتقب ولو لئاصلا

 هجو» :مهلاوقأ نمف ءاهانركذ يتلا ةفيرشلا ثيداحألا اهيلع تلد يتلا يناعملا هذه

 امك «لاتقلاو لتقلا هل هنأ ىلع لد ًاديهش هلعج امل هنأ  ثيداحألا هذهب يأ  ةلالدلا

 ,44©)«لاتقلاو لققلا هل ناك !ديهش ناك امل ترحلا لهأ هلتق نم نأ

 .156 .157ص .7ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (94)

7ج (ةجأم نبا نئس» 2١94 6©ص .”ج ,يوانملل «ريغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيف» (”944)
 .١٠الص .

 ١9. 4ص « 4ج «جاتحملا ينغم» ("41465)
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 :ريغلا نع يعرشلا عافدلا "خ١

 ءانلق امك يعرش عافد وه لئاصلا دض هلامو هضرعو هسفن نع ملسملا عافد نأ امكو

 يعرش عافد وه هلام وأ هضرع وأ هسفن ىلع ءادتعالا ديري نم دض ريغلا نع هعافد نإف

 لاص اذإو» :يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج دقف .ءاهقفلا حرص اذهبو .ًاضيأ

 هيلع لوصملا ريغلف ءاهب ينزي ةأرما ديري وأ ءًاملظ هسفن وأ هلام ديري لئاص ناسنإ ىلع

 وهك هريغ نع عفدلاو» : يعفاشلا يلمرلل «جاتحملا ةياهن» يفو ."*؛7«عفدلا يف هتنوعم
 65 ىلع نمأ تي ابوجوو ازاوتج هسفن نغ

 :ريغلا نع عافدلل يعرشلا دئسلا "7

 وأ (هدجن ,هلامو هضرعو ةسفن يف ريغلا نع يعرشلا عافدلا قحل يعرشلا دئسلاو

 -:امه ةيمالسإلا ةعيرشلا لوصأ نم نيلصأ ىلع موقي

 مكنم ىأر.نم» : كلي لاق ,ركنملا ةلازإ نع ةملسملاو ملسملا ةيلوؤسم :لوألا لصألا

 فعضأ كلذو «هبلقبف عطتسي مل نإف «هناسلبف عطتسي مل نإف «هديب هرّيغيلف ًاركنم

 . هتلازإ بجت ركنم ريغلا ىلع ءادتعالا نأ كش الو . «ناميإلا

 وأ املاظ كاخأ رصنا» :ِهل هللا لوسر ثيدحل مولظملا ةرصن بوجو : يناثلا لصألا

 نم هعنمت :لاق ؟املاظ هرصنن فيكف ءًامولظم هرصنن : هللا لوسر اي :انلق .ًامولظم

 نم هعنم ملاظلا ةرصنو ءهنع ناودعلا ٌدرتو هبناجب فقت نأ مولظملا ةرصنف .«ملظلا

 ؟هيلع بجاو مأ ,هبحاصل قح يعرشلا عافدلا له *” 

 هللا ءاش نإ - ةيلاتلا لوصفلا يف هنيبنس ام اذه ؟هكرت هعسي ال هيلع بجاو وه مأ .هكرت

 لاق

 . 777 ص 28ج «ينغمل ام ("455)

 . 73"ص .28ج «جاتحملا ةياهن» ("94 47
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 ناب نس
 كفو نصل

 :ثحبلا جهنمو .ديهمت "4

 عافدلا قح ساسأ ىلع نوكي نأ امإ ,كالهلاو فلتلا نم اهتياقوو سفنلا نع عافدلا

 يعرش روظحم باكتراب نوكي نأ امإو ؛ءادتعالا ديري يذلا هسفن (لئاصلا) دض يعرشلا

 لتق وأ .ةلطاب ةداهش ءادأب هدده ول امك «ةهحور قهزأ الإو (لئاصلا) اذه هيلع هربجي

 يف هقح ساسأ ىلع هسفن نع كالهلا عفدل روظحملا اذه لعف هل زوجي لهف «ءيرب

 .لصفلا اذه يف هنايب ديرن ام اذه ؟هسفن نع عافدلا

 :نيثحبم ىلإ لصفلا اذه مسقن اذه ىلعو

 . لئاصلا عفدب سفنلا ةياقو :لوألا ثحبملا
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 كردذلل يرد
 لئاصلا عفدب سفنلا ةياقو

 ؟بجاو مأ زئاج لئاصلا عفد له "8

 ,يعرشلا عافدلا يف هقح ساسأ ىلع هيلع لوصملل قح لئاصلا عفد نإ :انلق

 ؟هكرت هل زوجي ال هيلع بجاو عافدلا اذه نأ مأ .هكرت هل

 :- ىلاعت هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق :نالوق ةلأسملا هذه يف ءاهقفلل

 امنإو «عامجإلاو ةئّسلاب عافدلا هل زاج هسفن ىلع لئاص لاص اذإ ناسنإلا نأ مولعمو»

 نأ الإ .""؛«دمحأ نع ناتياور امه نيلوق ىلع ؟لاتقلاب عفدلا هيلع بجي له اوعزانت

 «بوجولا مدع الإ ركذي مل  ىلاعت هللا همحر  يلبنحلا ةمادق نبا «ينغملا» بحاص

 يحب اق هلاهؤ | هتف طير نمو 1 قلاعت لبا كمر تلاق دقق علوقلا ده نادغا هناكفا
 لكألا همزل ةرورضلا هب عفدي ام دجو اذإ رطضملا يف متلق دق :ليق نإف .. .عفدلا هيلع

 نم هسفن هب ءيجي لكألا نأل :انلق ؟انهاه كلذ اولوقت مل ملف ,نيهجولا دحأ يف هنم

 . ؟؛9(هيلع بجي ملف .هريغ سفن تاوف هسفن ءايحإ يف انهاهو ءهريغ سفن تيوفت ريغ

 ءرهظألا لوقلا يف ملسم لتق ديري يذلا ملسملا لئاصلا عفد بجي ال» :ةيعفاشلا لاقو

 .«5*”)(مالستسالا ْنسُي لب

 ملو ,لئاصلا لتقب ولو عفدلا بوجو ىلإ يفنحلا صاصجلا مامإلا بهذو - "١ك

 .”"١ص 48ج («ينغملا» ("9459)

 8 77”ص 23ج  يلمرلل (جاتحملا ةياهن» هوا كل
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 ,عفدلا بوجو يف ًافالتخا ةيفنحلا ءاهقف هباحصأ نع ركذي مل امك بوجولا ريغ ركذي
 رمأ ىلاعت هللاو ء غاب صخش وه هريغ سفن فالتإ ديري يذلا لئاصلا نأب كلذ لّلعو

 .هنكمأ اذإ هلتق هيلع نأ لتقلاب ناسنإ هدصق نم ىلع بجاولا نأو «ةيغابلا ةئفلا لاتقب

 اولتتقا نينمؤملا نم ناتفئاط نإو# :ىلاعت لاق .ناكمإلا عم هلتق كرت هعسي ال هنأو

 رمأ ىلإ ءيفت ىتح يغبت يتلا اولتاقف ىرخألا ىلع امهادحإ تغب نإف ءامهنيب اوحلصأف

 ريغب لتقلاب ناسنإ دصق نم ٌدشأ يغب الو «ةيغابلا ةئفلا لاتقب رمأ ىلاعت هللاف «هللا

 , 5107قاقحتسا

 ناسنإلا سفن نألو ؛ ليلعت نم هلاق امل حجارلا وه صاصجلا هيلإ بهذ امو /1”" 

 هتردق عم هلتاقل ملستسي نأ هقح نم نذإ سيلف .هسفن لتق ميرحت ليلدب هكلم تسيل

 زوجي ال اذكف زوجي ال اذهو .هسفن لتق ةلزنمب مالستسالا اذه نأل ؛هئادتعا ٌدر ىلع

 هنكلو معن :انلق ءهحورل اقاهزإ هلتقب لئاصلا عفد يف نإ ليق اذإو .لتاقلل مالستسالا

 .هيلع لوصملا ءيربلا حور قاهزإ نم قاهزإلاب ىلوأ

 8 اهمقرو ,تارجحلا ةروس يف ةيآلاو 2ع ١ص 23ج .صاصحجلل «نارقلا ماكحأ» ةركا كلل

 5 فريش



 فاشل كمر
 روظحملا باكتراب سفنلا ةياقو

 :ديهمت "١1"

 روظحم باكتراب الإ ةاجنلل قيرط هل ودبي الو كالهلا ىلإ ملسملا ضرعتي دق

 را ا يق ل ا ةةجيوعلا نم وعيوستلا ءيرب لتقاوع صرب
 زوجي لهف .مادعإلاب هيلع مكحلا ىلإ هب يدؤت ةلطاب ةداهش هيلع دهشي وأ ءيربلا انالف
 ثحبملا اذه يف هنيبن ام اذه ؟لتقلا نم وه وجنيل يعرشلا روظحملا اذه باكترا هركملل

 :ةيلاتلا تارقفلا يف يعرشلا

 :هلتق ىلع ةناعإلا وأ ءيربلا لتق :ًالوأ م

 ةلطاب ةداهش هيلع دهشي وأ «ءيربلا ًانالف لتقي مل نإ لتقلاب ًاصخش ملاظ دده اذإ
 ذيفنت ىلع ًارداق ددهملا ناكو .ملاظلا اذه هلتقيل هناكم ىلع لدي وأ ,همادعإ ىلإ يدؤت

 هيلع ةداهشلا وأ ءيربلا نالف َلَتَق هركملا صخشلا اذهل زوجي لهف .هيلع ًامزاعو هديدهت

 ؟هتوم ىلإ يدؤي امب

 ٠ :لاق يلبنحلا ةمادق نبا نإ ىتح كلذ هل زوجي ال :ءاهقفلا لاق :باوجلاو

 عا لوق ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا لاوقأ نمو . .7*9«ًافالخ هيف ملعأ

 هعسي مل كئلتقنل وأ ملسملا ريسألا اذه انل لتقا : ملسم ريسأل رافكلا لاق ولو» : ينابيشلا

 لوق ىلع ًاقيلعت يسخرسلا مامإلا لاق . (ةيقت لتقلا يف سيل) :رثألا يف ءاج امل هلتقي نأ

 يف قولخمل ةعاط الو «ةيصعملاب هورمأ  رافكلا يأ  مهنألو : نسحلا نب دمحم مامإلا

 نبال «نارقلا ماكحأو الك ص 114ج ءيسخرسلل («طوسبملا» 251460 ص الج «ينغملا» ةضادف)

 .56١١ص .”ج .يبرعلا

 -5؟١7-



 «هحورل ةياقو ةمرحلا يف هلثم وه نم حور لعجي لتقلا ىلع مادقإلا وهو ,قلاخلا ةيصعم

 نب دمحم مامإلا لاقو .«9*9كلذ يف ةصخر الو دابعلا ملاظم نم وه ام ىلع مدقيو

 فرعي رخآ ملسم ريسأل اولاقف راكلا نم ملسم ريسأ برع واوا اهي : ًاضيأ :ينايقلا نسحلا

 يسخرسلا مامإلا لاقو .«هيلع عهدي نأ هعسي مل ؛كانلتق لإو هلتقنل هيلع انّلُد هناكم

 ءهجو نم لتقلا ةرشابم ةلزنمب لتقلا نم ةنكمملا ةلالدلا نأل» :لوقلا اذه ىلع اني

 ,ةلالدب الإ هنم نونكمتي ال  رافكلا يأ  مهنأل براهلا ملسملا ريسألا ملظ اذه يف مث

 ."""9(«قيرطلا اذهب ملسملا ملظ يف ةصخر الو .هلتق نم مهنكمي ةلالدلا هذهب وهف

 ةناعإلاب وأ ءاببست وأ ةرشابم ءيربلا لتق زاوج مدع «لاوقألا هذه نم انل صلخيو

 الف .ةنوصمو ةمرتحم ريغلا سفن نأل ؛كالهلا نم هسفن ملسملا ذاقنإ لجأل هلتق ىلع

 صخشلا نوكو ,قح هجو ريغب هريغ كالهإب كالهلا هسفن نع عفدي نأ ماسملا زوجي

 هلوقل هحور قاهزإب هريغ ملظ هل رربي ال توملا نم هسفن ذاقنإل روظحملا اذه لعفل ًارطضم

 ائيرب ءرملا لتقي نأ قحلا نم سيلو «قحلاب الإ هللا مّرح يتلا سمنلا اولتقت الو» : ىلاعت
 .لتقلا نم وه وجنيل

 ٠" ىنزلا ىلع ةناعإلا :ًايناث :

 داري نم ناكم ىلع ةلالدلاب ولو «ةشحافلا باكترا ىلع نيعي نأ ملسملل زوجي ال

 ةأرملا ضرع نأل ؛ةأرملا ىلع مهلدي مل نإ لتقلاب ملسملا اذه دده ولو ءاهب ىنزلا

 دقو .توملا نم صالخلا لجأ نم ولو .هكته ىلع ةناعإلا وأ .هكته زوجي ال نوصم

 نم اننكمتل وأ كئلتقنل :هل ليق ول هن أ ىرت الأ» : هلوقب يسخرسلا مامإلا اذه ىلإ راشأ

 فاننا افلم لدا عنا هنا 4 ؛هتلالدب الإ اهيلع نوردقي ال مهو ءاهب ينزن ةنالف

 :همحل لكأل ريغلا لتق : ًاقلاث "0

 محل لكأيل مدلا موصعم لتق رطضملا ملسملل زوجي ال عوجلا ةرورض ةلاح يفو

 .١6١"ص «4ج « يسخرسلا مامالل هحرشو « ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامالل «ريبكلا ريسلا» و

 .05١196ص ؛. 14ج « يسخرسلا مامالل هحرشو « ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامالل «ريبكلا ريسلا» (”46 6)

 5 ١ه ١٠ 5”ص 25ج ع« يسخرسلل «ريبكلا ريسلا حرش» (؟4هه)

 لة ١6 -



 نكلو .هسفن ءاقبإل هلتق زوجي الف .مدلا ةمصع يف هلثم هنأل اذه يف فالخ الو هندب

 همحل لكأو هلتق زاوج يف ءاهقفلا نيب فالخ دترملاو يبرحلاك مدلا حابم لتق يف

 . 23170هوهضعب هحابأو مهروهمج هعنم دقف .رطضملل

 : لتقلا نم ءيرب صيلختل بذكلا :ًاعبار "1

 ةرورضل هيلع فلحلاو بذكلا زوجي اذه عم نكلو مالسإلا عرش يف مارح بذكلا

 تيب يف ىفتخاف .هلتق ديري ًائيرب غاب ملاظ دراط ول امك ,لتقلا نم ةئيرب سفن صيلخت
 نأل ؛هراكنإ ىلع فلحي نأو «هتيب يف هدوجو ركني نأ تيبلا بحاصل ّنِإف «سانلا دحأ
 مالسلا دبع نبزعلا نإ لب «ءيرب لتق ةدسفم نم نوهأ ةلاحلا هذه يف بذكلا ةدسفم

 يأ ةدسفملا هذه ىلإ ببستملا مثإ مثأل ةلاحلا هذه يف قدص ول :لاق هللا همحر

 650 ءيربلا لقق ةدسقم

 سفن صيلختل بذكلا ةحابإ ىلع لدت ةريثك لوقت «يبطرقلا ريسفت» يفو - ١14"

 ناطلس هفّلح نميف لتس هللا همحر - يرصبلا نسحلا نأ :كلُذ نم ءلتقلا نم ةئيرب
 .ًابصغ هذخأيل هلام ىلع وأ «ًاملظ هب كتفيل لجر ىلع هلدي نأ ىلع وأ ,هسفن ىلع ملاظ

 .كلذب هملع اركنم فلحيلف :نسحلا لاق

 ىرت له .لجرلاب ذخؤي لجرلا نع كلام نب سنأ تلأس :لاق ةبيش يبأ نع ,«كيرش

 لذأ نأ: وم ل[ يحأ كنحاو اني نيس شلعا نقل معن :لاق ؟هنيميب هيقيل فلحي نأ

 هربخيل - يعبات هيقف وهو  ةويح نب ءاجر كلملا دبع نب ديلولا فلحتسا دقو . ملسم ىلع

 نم ديلولا ىلإ هربخ لصوو ءالعف اذه لصح دقو .هسلجم يف ءوسلاب هيلع ملكت نمع

 برضف .هسلجم يف كلذ نم ءيش ثدحي مل هنأ ةويح نب ءاجر فلحف ,هسيساوج

 سوساجلا اذُه ناكف .ًاطوس نيعبس ربخلاب هءاج يذلا هسوساج كلملا دبع نب ديلولا

 امو ؛١ ص .4ج ؛عومجملا» «48ص .74ج «طوسبملا» ؛5-١0١507ص «8ج «ينغملا» (”465)

 .اهدعب

 .ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يفو 2١٠١ 7ص ٠ ١1ج «مالسلا دبع نب زعلل «ماكحألا دعاوق» ("9461)

 ءاضرإ يفو «نينثا نيب حلصلا يفو « ةعدخلاب لاتقلا يف الإ روظحم بذكلا :"ه7ص هج

١15" 



 يف طوس نوعبسو ءرطملا ىقسَتسُي كب ءاجر اي :لوقي ةويح نب ءاجر يقل اذإ بورضملا

 ملسم لتقُي نأ نم ريخ كرهظ يف ًاطوس نوعبس :ءاجر هل لوقيف .كفلح ببسب يرهظ

 :لتقلا نم صالخلل رفكلا ةملكب قطنلا :ًاسماخ "14

 دنع نكلو ءًأدترم ملسملا ريصي هب ؛هحبقأو لطابلا مالكلا عاونأ شحفأ رفكلا لوق

 ةعيرشلا تزاجأ .قاطي ال يذلا ديدشلا باذعلا وأ متحملا لتقلا نم صالخلا ةرورض

 كلذ ىلع ملسملا هركأ اذإ ناميإلاب بلقلا ةنينامط عم رفكلا ةملكب قطنلا ةيمالسإلا

 رك نمإ»' : ئلاعت هلوق يف كلذ ةحابإب ةصخرلا تءاج 4 ,هلعفي مل نإ لتقلاب ددهو

 اردص رفكلاب حرش نم نكلو .ناميإلاب نئمطم هبلقو هركا نم الإ هناميإ دعب نم هللاب
 .""94ميظع باذع مهلو .هللا نم ٌبضغ مهيلعف

 «نوكرشملا هذخأ ءرساي نب رامع يف تلزن اهنإ :ةيآلا هذه يف ريسفتلا لهأ لاق دقو

 ,رفكلا لوق ىلع مهنوهركيو مهنوبذعي اوحارو ,نيملسملا نم نيرخآو همأو هابأ اوذخأو
 لاق لكي هللا لوسر ىلإ كلذ اكش املو .ًاهركم هناسلب اودارأ ام ضعب رامع مهاطعأف
 .""ُلعف اوداع نإف : لكك لاقف .ناميإلاب ٌنْئمطم :رامع لاق ؟كبلق دجت فيك» :هل

 :توملا نم صالخلل ريغلا لام ذخأ :ًاسداس - "6

 لهف ءاشظعو أ ًاعوج كالهلا نم رطضملا ةايح ظفحل ًاقيرط ريغلا لام ذخخأ نوكي دق

 فالخ ؟ًاشطع وأ ًاعوج تام ولو .هكرت هعسي مأ - ًابارش وأ ناك ًاماعط- لاملا اذه
 -: يلاتلا وحنلا ىلع هزجون ةلأسملا يف ليصفتو

  "5١55هيلإ جاتحم ريغ لاملا بحاص ناك اذإ :

 عفدنت امم لاملا اذه ناكو .رارطضا ةجاح هيلإ جاتحم ريغ لاملا بحاص ناك اذإ

 .185١95١1-0ص ١٠2ج (يبطرقلا ريسفت) (؟968)

 .[ ٠65 ةيآلا : لحنلا ةروس ] ةيطانحل]

 ١8١. ص ١٠2ج (يبطرقلا ريسفت» هضم

-١ 17372 



 ءايحإ هب قلعت هنأل ؛رطضملل هلذب لاملا بحاص ىلع بجو «ةرشابم رطضملا ةرورض هب

 ربتعي رطضملل هلام لذب نم هعانتما نألو ؛ هيلع ًارداق ناكو كلذ هيلع نيعت اذإ قيرحلاو
 :لوقي ىلاعت هللا نألو .”9”"زوجي الف هيلإ ببستلا وأ هلتق ىلع ةناعإلا ليبق نم
 نواعتلا نم سيلو #1679 ناودعلاو مثإإلا ىلع اونواعت الو ىوقتلاو ربا ىلع اونواعتو#

 .هل لاملا لذبب هفاعسإ ىلع ةردقلا عم كلهي رطضملا كرت ديلا قلع

 ؟ًاناجم هلذب لاملا بحاص مزلي له 17

 ؟ضوعب مأ ًاناجم هلذب همزلي لهف رطضملل هلذب لاملا بحاص ىلع بجو اذإو

 .©؟5اناجم لذبلا بوجوب فيعض لوق مهبهذم يفو

 رطضملا 2 نيلوقلا لعج («هتيشاح» يف يقوسدلا نكلو , 23559نالوق ةيكلاملا دنعو

 , 05550 ضوع نودب لذبلا هل بجي الف لام هدنع ناك نم امأ .هل لام ال يذلا مدعملا

 هيلع بجاولا امنإو .ضوع نودب هلذب لاملا بحاص ىلع بجي ال : ةيفنحلا دنعو

 نوكيو ريغلا لام لوانت هل حابي ةصمخم هتباصأ نم» :اولاق دقف ضوعب هلذب

 لطبي ال رارطضالا» :ةروهشملا ةيهقفلا ةدعاقلاب نامضلا بوجو نوللعيو ."""«انماض
 لوانت رطضملل حابأ نإو رارطضالا» :ةدعاقلا هذه يف مهحارش لوقيو .«ريغلا قح

 , 22552نامضلا نم صالخلل بع نوكي ال باقع هيلع بترتي نأ نود ريغلا لام فالتإو

 . 77ص .4ج «عومجملا» 50 ١ضص 28ج «ينغملا» ةضحللا

 ١[. ةيآلا :ةدئاملا ةروس] ("855)

 . ؛"ص .9ج «عومجملا» (959)

 . 9ص «4ج .يكلاملا يفارقلل «قورفلا» ("474)

 .١؟5ص .؟7ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاح» ("9475)

 . 7ص .74ج «يسخرسلل «طوسبملا» (*455)

 .78ص 1١ج .هللا همحر يدنفأ رديح يلع هيقفلا ذاتسألل «ةيلدعلا ماكحألا ةلجم حرش» (*84717)

-١7548- 



 توجو يلبنحلا ميقلا نبا راتخاو , 23114 ضوع نودب لذبلا مزلي ول : ةلبانحلا دنعو

 ةرورض عم لضفلاب راثيإلاو كلذ ىلع ةردقلا عم سوفنلا ءايحإو ةاواسملا بوجول

 . 2375)جاتحملا

 لاق دقف ءامدعم ًاريقف رطضملا ناك اذإ ًاناجم لذبلا ةيميت نبا مالسإلا خيش راتخاو

 ماعطإ ذإ «ءضوع همزلي الف ًاريقف ناك نإ ريغلا ماعط ىلإ رطضملا» :- ىلاعت هللا همحر

 هب مقي مل اذإ نيعملا ىلع نيع ضرف ناريصيو «ةيافك ضرف يراعلا ةوسكو عئاجلا

 . هحجرت ام اذهو 30 (هريغ

 :لوذبملا لاملا ضوع رادقم 274

 ىلعف «لثملا نمث وه ضوعلاف .هيلإ رطضملا لاملا لذب يف ضوعلا موزلب انلق اذإو

 هيلع ربجأ نمثلا اذهب عيبلا نم عنتما اذإو «لثملا نمثب رطضملل هعيبي نأ لاملا بحاص

 رطضملا رطضا ةدايزلا نأل ؛ لثملا نمث الإ همزلي مل لثملا نمث نم رثكأب الإ هعبي مل اذإو

 ءالجعم نوكي نأ ضوعلا يف طرتشي الو ."*"7هركملاك همزلت ملف قح ريغب اهلذب ىلإ
 .”""”رضاح لام رطضملل نكي مل اذإ ةمذلا يف ًانيَذ نوكي نأ زوجي لب

 :ًارهقو ًاربج لاملا ذخأ 8

 هنم هذخأ رطضمللف ,ضوعب وأ ناجملاب رطضملل هلذب نم لاملا بحاص عنتما اذإو

 هجو ريغب هعانتما نوكيف «هنم هب قحأ راص هيلإ هرارطضاب هنأل ؛هيلع لتاقي نأ هلو ءًرهق
 ملاظ هنأل ؛رده همدق لاملا بحاص لتق نإف .لاتقلاو ةوقلاب ولو هنم هعزن هلف ءقح

 وهف رطضملا لتق نإو .لئاصلاك راصف هلذب هيلع بجو دقو .لاملا لذب نم هعانتماب

 .185ص 279ج .ةيميت نبا مالسإلا خيشل «ىواتفلا عومجم» 07ص مج «ينغملا» (م94)

 .8ص .7ج .ميقلا نبال «نيعقوملا مالعأ» (”459)
 .١94١ص :ىواتفلا نم عبارلا ءزجلا عم عوبطملا «ةيميت نبا تارايتخا» (م170)

 (5ج ؛عومجملا» 50 ١ص .8ج «ينغملا» ,185ص 179ج «ةيميت نبال «ىواتفلا عومجم» (”911)
 . #4 ص

 68١. . 48ص 21ج «عومجملا» ةضئفقف)
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 ش 979 هنع هللا يضر  باطخلا نبرمع

 ءًاشطع تام ىتح هل ءاملا لذب نم عنتماو كلذ لهج نإف ,كالهلا هنع عفدي ام كاردإ

 .©795صاصقلا ال ةيدلا هيلعف

 هنأو .هعنم هل لحي ال هنأب ًاملاع ًارفاسم هئام لضف عنم نم» :ةيكلاملا ضعب لاقو

 ."5"*«هديب هلتق رشابي مل نإو «(عنتمملا لتق يأ) هب َلتُق هقسي مل نإ تومي

 نم هعانتماك لثملا نمثب رطضملل هعيب نم لاملا بحاص عانتما ةيعفاشلا ربتعا دقو

 سانم لاك نول تليانعتلا نقي لاق لذكر ءاعيأ هلاك رطيقمللا اركاناو : زها كلذ
 نمث الإ همزلي ال نكلو .لاملا ذخأي نأ هيلع امنإو هلاتق مدع ىلوألا :«ينغملا»

 , 17)هلثم

 ظ :ًارهق لاملا ذخأ طورش .-
 هب عفدنت امم لاملا اذُه نوكي نأ رطضملا لبق نم ًارهق لاملا ذخأ ةحابإل طرتشي

 الثل هب ءىفدتسي هقرحي بطح وأ «هبرشي ءامو ءرطضملا هلكأي ماعطك «ةرشابم ةرورضلا

 اذه ىلعو .هناليسو مدلا قفدت نم تومي الثل هحرج هب طيخي طيخ وأ ءدربلا نم تومي
 .©*”ًاماعط هنمثب يرتشيو هعيبيل ريغلا عاتم ذخأي نأ رطضملل زوجي ال

 يف هنأل ؛ هيلإ ًارطضم لاملا بحاص نوكي ال نأ ًارهق ريغلا لام ذخأل ًاضيأ طرتشيو

 .8ج «عومجملا» 5١0. 7ص 48ج «ينغملا» ,.185ص 1794ج «ةيميت نبال «ىواتفلا عومجم» ("917)

 .5١١ص .4ج «يقوسدلا ةيشاحدو «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» 28١ #4" ص

 .805ص 17ج :«مزح نبا هقف مجعم» (*914)

 .747؟ص .4ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاح» (9175)

 .”ا/ص .9ج «عومجملا» 50-507 37ص مج (ينغملا» ("915)

 .ةدوع رداقلا دبع فيلأت «يمالسإلا يئانجلا عيرشتلا» 5١. ص .يطويسلل «رئاظنلاو هابشألا» "8177

 .ه886هالا/ص كج

 5 لير



 نآل ؛هنم هذخأي نأ هيلإ رطضملل زوجي الف .هريغ نم هلامب قحأ وه نوكي ةلاحلا هذه

 ىلعو .هب قحألا وه راصف .لاملل كلاملا ةفصب وه درفناو «ةرورضلا ىف هاواس كلاملا

 هال ةند كلا لوف لادلا تمنام: كامو( اروثز ةكلاغم تعمل همت هدعتأ اذ 34
 يذلا لاملاب هسفن ىلع رطضملا ملسملا هريغ كلاملا رثآ ول نكلو ,قح ريغب هلتقب ببست

 .2:004ٌةصاصخخ مهب ناك ولو مهسفنأ ىلع نورئؤُيو» : ىلاعت هلوقل نسحأ دقف «هدنع

 ؟ريغلا لام ذخأ رطضملا ىلع بجي له 5١"

 مأ ىذخألا هيلع بجي لهف .رطضملا ءايننس طفجلا اهيرط ريغلا لام ذخأ نيعت اذإو

 ؟اشطع وأ اعوج تام ولو لحخألا كرت هعسي

 رطضملا لبق نم ةتيملا لوانت بوجو يف فالخلاك ءاهقفلا نيب فالخ ةلأسملا يف

 توملا عفديل لاملا ذخأ هيلع بجوأ ةتيملا لكأ رطضملا ىلع بجوأ نمف ,2""""اهيلإ

 عفديل لاملا ذخأ هيلع بجوي مل ةتيملا لكأ رطضملا ىلع بجوي مل نمو ءهسفن نع
 نأ» : يفنحلا يسخرسلل «طوسبملا» يف ءاج دقف «ةيفنحلا لاق اذهبو ءهسفن نع كالهلا

 مل فلت ىتح ذخأي ملولو هب ةرورضلا هنع عفدنت ام ردقب هريغ ماعط ذخأي نأ رطضملل

 ىلإ رارطضالا له :وهو هيف فلتخم لصأ ىلإ فالخلا عجريو .”0”*1«هب ًاذخاؤم نكي
 .مثإلا :نينثالا عفري هنأ مأ .ذخألا ميرحت نود ذخآلا نع مثإلا عفري ريغلا لام ذخأ

 نم عنتمملا ربتعا ,ميرحتلا عفري الو طقف مثإلا عفري رارطضالا نإ :لاق نمف ؟ميرحتلاو
 نإ :لاق نمو .ذخألا نع هعانتماب كله اذإ هيلع مثإ الف مرحم نم اعنتمم ذخألا
 كله اذإ مثأيف حابم نم ًاعنتمم ذخألا نم عنتمملا ربتعا .مثإلاو ميرحتلا عفري رارطضالا
 .تام ىتح هئام وأ هزبخ لوانت نم عنتما ول امك .حابم لوانت نم هعانتمال

 :ًارهق ريغلا لام ذخأ رطضملا ىلع بجي له 5-1

 نم لاملا بحاص عنتما اذإ ًارهق ريغلا لام ذخأي نأ رطضملل نأ قبس اميف انركذ

 . 13ص 25ج (عومجملا» 07ص مج ٍ 1 01

 . 58ص .9ج .يوونلل «بذهملا حرش عومجملا» (781)
 .8ص .7؟ج «يسخرسلل «ةيفنحلا هقف يف طوسبملا» ("980)

 5 نضل



 لاملا بحاص لاتقب ولو  ةوقلاب : يأ  ًارهق ذخألا رطضملا ىلع بجي له نكلو «هلذب

 : يلي ام باوجلاو ؟كلذ هيلع بجي ال وأ

 «ريبكلا حرشلا» ىف ءاج .ةوقلاب ريغلا لام ذخأ رطضملا ىلع بجي ال : ةيكلاملا دنع

 .5810«هعفد نم عنتما نإ ماعطلا بر ًازاوج رطضملا لتاقو» :ةيكلاملا هقف يف ريدردلل

 ءارهق ذخألا بجي هنأ انه حصألاو» : يوونلا مامإلا هيف لاق فالخ ةيعفاشلا دنعو

 بهذم وه اذهو 547( ىلوأ اذهف لئاصلا عفد بجي مل هنأل ؛لاتقلا بجيال نكلو

 .2519:بوجولا مدعب ىلوأ اذهف لئاصلا لاتق نوبجوي ال مهنأل» ؛اضيأ ةلبانحلا

 :لتقلا نم صلختلل ىنزلا :ًاعباس 1١6"

 «ةنالف عم انزلا ةميرج بكتري مل اذإ لتقلاب دده نأك ًائجلم ًاهاركإ لجر ههركأ اذإو

 .©9*مثآ ناك هلعف اذإف «هاركإلاب الو اضرلاب ال حابي ال ىنزلا نآل ؛ كلذ لعف هعسي مل

 .5١١ص .4ج .ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (”9441)

 . "ص .9ج «عومجملا» (؟985)

 .١739ص .4ج «ينغملا» (”948*)

 ١٠٠ج «يبطرقلا ريسفت» . 47ص .4ج .يزوجلا نبا جرفلا يبأل «ريسفتلا ملع يف ريسملا داز» (”4485)

 . 7587ص .١ج .يلبنحلا بجر نبال «دعاوقلا» .177/ص ءالج «عئادبلا» 18ص

- ١” 



 )سرر

 برن نصير ) ةنرل)
 :بجاو ضرعلا نع عافدلا . "4

 ىنزلا ديري ةأرما ىلع لاص نمف .لئاصلا لتقب ولو بجاو ضرعلا ىلع لئاصلا عفد
 نم هنيكمت نأل ؛اهسفن نم هنكمت الو .هلتقب ولو اهسفن نع هعفد ةأرملا ىلع بجو اهب

 ىلع بجي كلذكو .زوجي الف مارحلا اذه لعف نم هل نيكمت هعفد كرتو مارح اهسفن

 . 2" هلتقب ولو اهب ىنزلا ديري نمل اهعفد يف ةأرملا هذه ةدعاسم ريغلا

 : هتجوزب ىنزلا ديري نم لتقي نأ لجرلل "6

 اعفد هيرب ىتزلا دازإ نم” لف لختإلل نود اةهترو ف ةيديقتموا مالسإلا خيش لاق

 نإو هلتق نيلوقلا رهظأ يف زوجيو .قافتالاب لتقلاب الإ عفدني مل اذإ ءاملعلا قافتاب اهنع

 , 340"2(هنودب عفدنا

 :ديهش وهف لتق اذإ .هضرع نع عفادملا 65

 هلهأ نود لتُق نمو» : هيفو دمحأ مامإلا هجرخأ يذلا فيرشلا ثيدحلا لبق نم انركذ
 نم ىلوأ يه لب .ةديهش يهف اهضرع نع عفادت يهو ةأرملا تلتق اذإو .«ديهش وهف

 ةأرملا ضرع ىلع لئاصلا لتق اذإو .اهسفنب اهسفن نع عفادت اهنأل ؛ةداهشلاب اهجوز

 .رذه همدق

 25ج «جاتحملا ينغم» ؛7؟؟ص فج «جاتحملا ةياهن» 17 8١” ص 28ج («ينغملا» (؟ة46)

 .57-514؟ص « ؟ج (راتحملا درو راتخملا ردلا» « 5١ه ص

 .١؟2؟صضص « هج «ةيميث نبا مالسإلا خيشل «ىواتملا عومجم» ةضايحلا

- ١1# 





 عزرلر سنار
 الل نت قرن ”نرل)

 ؟زئاج مأ بجاو .لاملا نع عافدلا - 861

 ءاش نإف «هيلع ًابجاو سيلو لاملا بحاصل قح لاملا نع لئاصلا عفد :ءاهقفلا لاق

 ءاش نإو .هسفنب هل همّلس وأ هل لاملا كرتو هعفدي مل ءاش نإو ؛هلام نع لئاصلا عفد

 هيلإ ماقف هراد لخد اصل نأ  امهنع هللا يضر  رمع نبا نع يور دقو ."؟*”هيلع هلتاق

 . 880"2هب هيرضيل فيسلاب

 :بجاو هنأ لاملا نع عافدلا يف حجارلا 4

 دنع هلتقب ولو هعفد نكمأ املك لاملا ىلع لئاصلا عفد بوجو يدنع حجارلاو

 ىلوأ رطخلل لوصملا سفن ضيرعت مدع وأ لئاصلا سفن ظفح نإ :لاقي الو .ءاضتقالا

 لوصي لب طقف لاملا ىلع لوصي ال ةقيقحلا يف لئاصلا نإ لوقن انأل .لاملا ظفح نم
 ريغلا لاومأ ىلع ءادتعالا مدع نم عرشلا هب همزلأ امب لنك ءعرشلا دودح ىلع

 عدرلا هيف يذلا لتقلا قحتسيف .سانلا لاومأل عرشلااهررقو اهضرف يتلا ةيامحلا قرخيو
 دقو . مهلاومأ ىلع سانلا نئمطي اذهبو «سانلا لاومأ ىلع ءادتعالا هسفن هل لوسُن نمل
 ىلإ لجر ءاج :لاق  هنع هللا يضر  ةريره يبأ نع :انه هديعنو «ملسم ثيدح انركذ

 هطعت الف :لاق ؟يلام ّدخأ ديري ٌلجر ءاج نإ تيأرأ :هللا لوسر اي :لاقف ِغك يبنا

 تنأف :لاق ؟ينلتق نإ تيأرأ :لاق .هلتاق : هلك لاق ؟ينلتاق نإ تيأرأ :لاق .كلام

 .8١ة8ص « ؛ج «جاتحملا ينغم) 25١ ”ص "كج 2. يدرك هللا جرف ةعبط .(ةيميت نبا ىواتف» ("ة4/)

 عم عوبطملا ؛ةيميت نبال «تارايتخالا» .#*._-"؟84 ص .4ج .يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» ("94848)
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 .©585)(رانلا يف وه :لاق ؟هتلتق نإ تيأرأ :لاق .ٌديهش

 ءاطعإ نع ىهني هنأل ؛ريغلا لام ىلع لئاصلا لاتق بوجو ىلع لدي هرهاظب ثيدحلاف
 ًارهقو ةبلاغم لاملا ذخأ دارأو عانتمالا اذهب عدتري مل نإف ءهذخأ ديري نمل هلام صخشلا
 «لاتقلاب ولو عفدلا بوجو انديق دقو .لاملا بحاص لتق وأ هلتق لاتقلا يفو .هلاتق بجو

 اذإف ءهب مايقلا ىلع ةيعرشلا ةعاطتسالاب طونم بجاولا لعف نأل ؛لاملا بحاص ةردقب

 لتق اذإو ءِولك هللا لوسر ثيدح صنب ديهش وهف ءهيلع لوصملا لاملا بحاص لتق
 يبنلا لوق يف ءاج يذلا يئاسنلا ثيدح يف كلّذكو .رانلا ىلإ هريصمو رده همدق لئاصلا
 لدي هرهاظ .©9؟,كلام عنمت وأ ةرخآلا ءادهش نم نوكت ىتح كلام نود لئاق» : كك

 .هلاتقب ولو لاملا ىلع يدتعملا عفد بوجو ىلع

 , ١"17"”ص 21ج .يوونلا حرشب ملسم حيحصا) ("*ة444)

 ٠١. ؛ص ءالج «يئاسنلا ننس» ("994)

 5 ل رو



 م . 00 5

 قر ماضل ف رتل

 :يعرشلا عافدلا يف جردتلا ةدعاق "64

 رشو ناودع عفدي نأ هيلع لوصملا ىلع نأ ,يعرشلا عافدلا يف جردتلا ةدعاقب داري

 عاقيإ عنمو هثادتعا ٌدر وه دوصقملا نأل ؛ هناودعو هرش هب عفدني ام رسيأب هسفن نع لئاصلا

 يتلا يعرشلا عافدلا قح لامعتسا يف ةدعاقلا يه هذهو .هتبقاعم دوصقملا سيلو هرش

 هيلع تقح ةدعاقلا هذه ىلع (هيلع ىدتعملا) هيلع لوصملا جرخ اذإف ,اهتاعارم بجي

 . لئاصلا دض لاعفأ نم هبكتري امع ةيلوؤسملا

 : جردتلا ةدعاق ىلع ليلدلا

 ّينلا ىلإ لج ءاج :لاق يروثلا دا نع - ىلاعت هللا هةر يئاسنلا جرخأ :الوأ

 :لاق ؟ركذي مل نإف :لاق .هللاب هركذ :لاق ؟يلام ٌُديريف ينيتأي لجرلا :لاقف هِي

 نم ٌدحأ يلوح نكي مل نإف :لاق .نيملسملا نم كلوح نم هيلع نعتساف

 :لاق ؟ينع ناطلسلا ىأن نإف :لاق .ناطلسلاب هيلع نعتساف :لاق ؟نيملسملا

 .©"6؟9(كلام عنمت وأ ةرخآلا ءادهش نم نوكت ىتح كلام نود لتاق

 ءادتبالاو جردتلا ةدعاقب ذخألا ىلع هتلالد يف حيرص فيرشلا ثيدحلا اذهف

 .دشألاف دشألاب مث .ناودعلا عفدل ةليسو فخأي

 ةلودلا فئاظو نم هنع ناودعلا درو هلامو هضرعو هسفن يف ناسنإلا ةيامح نإ :ًايناث

 .سانلا ةيامح اهب طونملا ةفلتخملا ةلودلا ةزهجأو رومألا ةالوب ةلثمم ةيمالسالا

 دنع هنع ءادتعالا ٌدرل وأ .هتيامحل ةلودلا تاسسؤم ىلإ درفلا ءوجل رذعتل نكلو

 01 4ص ءا/ج «يئاسنلا نئسو» كة

 /ا”١-



 ةيامح ةيمالسإلا ةعيرشلا تحابأ هبيصي نأ كشوي يذلا ءادتعالا رطخل هضرعت

 نأ هل زوجي الف“ ةيذل ةنكمملا لئاسولاب هسفن نع ءادتغالا درو: هنيفني ةسنفن

 نأل ؛هنع ناودعلا عفد ةرورض هيضتقت يذلا ردقلاب الإ عفدلا لئاسو نم لمعتسي

 دشألا ةليسولا لامعتساب ةرورض الو ءاهردقب ردقت ةرورضلاو .ةرورضلل زاج هعفد
 .فخألاب عفدلا ناكمإ عم

 :جردتلا ةدعاق قيبطت ةيفيك 05١"

 بلطو حايصلاب وأ مالكلاب لئاصلا عفد نوكي :ءاهقفلا لاق جردتلا ةدعاق ىلع ءانبو

 لوصملا لقتنا الإو ءاهبف هناودع نع ٌفكناو برهو لئاصلا ىّلو نإف .نكمأ نإ ثوغلا

 اذإف :هحالسب هحرجي نأ هل سيلف كلب عفدنا نإف «كلذ هنكمأ نإ ديلاب هبرض ىلإ هيلع

 لعفي نأ هل ناك هب هحرجو حالسب هبرضب الإ عفدني مل اذإو «هحرج نع ًالوؤسم ناك هحرج
 ٌدرب هحرج ةيافك عم هلتق اذإف هّرش فكل يفكي هحرج ناك اذإ هلتق هل سيل نكلو .كلذ

 ةيلوؤسم الو .هلتق هل ناك حرجلاب هّرش عفدني مل اذإف .هلتق نع ًالوؤسم ناك هناودع
 , 65؟؟ويلع

 :جردتلا ةدعاق نم ءانثتسالا 7

 لئاصلا عفد يف جردتلا ةدعاقب مازتلالا مدع ىلع هيلع لوصملا رطضا اذإ نكلو

 اذإ هنأ هنظ ىلع بلغ ول امك .ءانثتسالا هجو ىلع كلذ هل ناك لتقلا وأ حرجلاب هلجاعف

 تيبلا نم جورخلاب هل هراذنإ نأو .هلتقيس  لئاصلا يأ  هنإف لتقلا وأ حرجلاب هلجاعي مل
 نإف «هلتقو هيلع لئاصلا موجه ليجعت ىوس ديفي ال ثوغلا بلطب هحايص وأ الثم
 همازتلا مدعو .لئاصلا لتق ىلإ ةردابملا يف اروذعم ربتعي ةلاحلا هذه يف هيلع لوصملا

 ءانب لئاصلا لتق ىلإ هيلع لوصملا ةردابم زاوج يسخرسلا مامإلا للعيو . جردتلا ةدعاقب

 ةفرعم ىلإ قيرط ال ام» : هلوقب .هلتقي نأ كشوي لئاصلا نأب هيلع لوصملا نظ ةبلغ ىلع
 .©"؟9(يأرلا بلاغ هماقم موقي هتقيقح

 نبا مالسإلا خيش ىواتف» 8174-2770 ص .4ج «ينغملا» ,7 7١-7 ص :”ج ؛يعفاشلل «مألا» (؟9945)

 . 7١-7590 5ص 28ج «جاتحملا ةياهن» 2.3١ ”ص جا «. يدرك هللا جرف ةعبط «(ةيميت

 73١ ص 28ج «ينغملا» 6١-261١ ص ك3ك4ج « يسخرسلل «طوسبملا» ("359*)

- ١" 



 : لئاصلا نم برهلا ”5*

 هتاجن ىلإ يدؤي هبره ناك اذإ لئاصلا نم برهلا هيلع لوصملا ىلع بجي له نكلو
 ؟هنم

 ةياقو هنكمي برهلاب هنأل ؛ةيعفاشلاك برهلا هيلع بجوأ نم ءاهقفلا نم : باوجلاو

 نمو .هريغب وأ هب قحلي ررض ريغ نم برهلا هيلع بجيف .لئاصلا ءادتعا نم هسفن
 دحأ وهو هيلع بجي ملف هسفن نع عفد هنأل ؛ هيلع هبجوي ملو برهلا هل حابأ نم ءاهقفلا
 , 59"2ةلبانحلا بهذم 5 نيهجولا

 نكلو .هيرهب ىهتناو فقو ءادتعالا نأل ؛هبيقعتو هعابتا زوجي ال لئاصلا بره اذإو

 قاحللا نأل ؛ةوقلاب ولو هنم لاملا عزنيل هب قحلي نأ هيلع لوصحلل زاج لاملاب بره ول

 .انلق امك زئاج وهو لاملا نع عافدلا نم عون هب

 . 35ص .4ج «جاتحملا ةياهن» ,71-١7ص .مج «ينغملا» (945)
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 نو دز نسل
 قرئل) ”ضيازإف ارو م 5 9 و

 :يعرشلا عافدلا يف ةيئانج ةيلوؤسم ال "4

 عافدلا نإ انلق ءاوس اذهو .هيف جردتلا ةدعاقب مازتلالاو يعرشلا عافدلا طباوضو دودح

 ربتعي يعرشلا عافدلا بحاص هب ماق ام نأل ؛هطورش ترفاوت ام اذإ بجاو وأ قح يعرشلا

 نذإب ناك هب ماق ام نألو .حابملا لعف ىلع باقع الو همكحو عرشلا رظن يف ةحابم ًالاعفأ

 .ةميرجلا ةفص هنع عفري لعفلاب عرشلا نذإو .عرشلا

 : يعرشلا عافدلا يف ةيندملا ةيلوؤسملا 6

 هنأل ؛هيلع لوصملا نع يعرشلا عافدلا يف ةيفتنم ًاضيأ يهف ةيندملا ةيلوؤسملا امأ

 ةعيرشلا نذإب عفدلا اذه يف هيلع بجاوب ماق وأ لئاصلا هعفد يف اقح لمعتسا

 بجت - ىلاعت هللا همحر  ةفينح يأ دنعو .روهمجلا يأر ىلع اذهو .ةيمالسإلا

 لوصملا رطضاو .ًانونجم وأ ًايبص لئاصلا ناك اذإ هيلع لوصملا ىلع ةيندملا ةيلوؤسملا

 لاح يف شزألاو امهلتق لاح يف امهتيد عفد همزليف .حرجلاب وأ لتقلاب امهعفد ىلإ هيلع
 ربتعت ال يلاتلابو ,مارجإلاب فصوت ال نونجملاو يبصلا لاعفأ نأ هتّجحو .امهحرج

 لرصملا نعم نقرا وا يدنا -نامعضلا طعم ذلك عوورصلا اههيفنذ ةاجاامإز ةكرج
 طقست ملو ,عفدلا تحابأ ةرورضلا نأل ؛ررض وأ فلت نم امهب هقحلأ امع هيلع

 . 251نامضلا

 ١2ج .ةدوع رداقلا دبع فيلأت «مالسإلا يف يئانجلا عيرشتلا» ةينراكسساال 33ج (ينغملا» ةيضاحانل]

 . 58٠١ ص
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 سافل
 2 راو قو ذو

 : ثحبل بلا جهنمو 2ديهمت "65

 ةلودلا دارفأ نم :يأ «رادلا هذه لهأ نم هرابتعاب مالسإلا راد يف ملسملا عتمتي

 لوصأ وأ طباوض قفو تابجاو ةلمج هيلع بجتو .«قوقح ةلمجب ءاهاياعرو ةيمالسإلا

 راد يف ًاضيأ يه عتمتت ةملسملا ةأرملاو ."9؟9ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةررقم ةماع

 يأ .مالسإلا راد لهأ نم اهرابتعاب تابجاو ةلمج لمحتتو ,قوقح ةلمجب مالسإلا

 ةعيرشلا يف ةررقم ةماع لوصأ وأ طباوض قفو اهاياعرو ةيمالسإلا ةلودلا دارفأ نم اهرابتعاب
 ؛ةملسملا ةأرملل ةررقملا قوقحلا هذه يه امو ةماعلا لوصألا هذه يه امف .ةيمالسإلا

 . يذلا باتكلا اذه يف هنايب ديرن ام اذه ؟مالسإلا راد لهأ نم اهرابتعاب اهتابجاو يه امو

 : يلاتلا وحنلا ىلع باوبأ ةثالث يف هلعجن

 .ةماعلا اهلوصأ نايبو ,«تابجاولاو قوقحلاب فيرعتلا :لوألا بابلا

 .مالسإلا راد لهأ نم اهرابتعاب ةملسملا ةأرملا قوقح : يناثلا بابلا

 . مالسإلا راد لهأ نم اهرابتعاب ةملسملا ةأرملا تابجاو :ثلاثلا بابلا

 ةدعاقك تابجاولاو قوقحلا يف ملسملاك مالسإلا راد يف «يمذلا» ملسملا ريغ نأ انه ظحاليو ("445)

 ضعببي مازتلالل يأ قوقحلا ضعبب عتمتلل ةيمالسإلا ةديقعلا طارتشا اهدرم ةليلق تاءانثتسا عم ةماع

 نييمذلا ماكحأ» انباتك يف ةلأسملا هذه ليصفت عجار : ةيمالسإلا ةديقعلا ىلع اهئانتبال تابجاولا

 .؛مالسإلا راد يف نينمأتسملاو
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 لرال) باثذ

 تكبر رل) و ورشا هتنيرمل)
 افلا للراس

 :ثحبلا جهنمو ءديهمت 1

 :نيلصف ىلإ بابلا مسقن

 . تابجاولاو قوقحلاب فيرعتلا :لوألا لصفلا

 . تابجاولاو قوقحلل ةماعلا لوصألا نايب : يناثلا لصفلا

-١468- 





 لررررلمملر

 تلاماضار درا نيل

 :"9"3ةغللا يف قحلا 4

 توبثلا :(اهنم)و «لطابلا ضيقن هنأ :(اهنم) ةغللا يف ةريثك يناعم هل «قحلا» ظفل
 تتبث :يأ «نيرفاكلا ىلع باذعلا ةملك تّقح نكلو» :ىلاعت لاق ءبوجولاو
 :لاقيو .اذك لعفت نأ كيلع بجي :يأ ءاذك لعفت نأ كيلع قحي :لاقيو .تبجوو

 هتبثأو هرهظأ يأ قحلا هللا قحأ :لاقيو .كلذ كل غوسي :يأ اذك لعفت نأ كل قحي
 .«نيرفاكلا رباد عطقيو .هتاملكب ٌّقحلا ّقِحُي نأ هللا ديريو» :ىلاعت لاق .سانلل

 هامثإ اقحتسا امهنأ ىلع رثع نإف# : ىلاعت لاق ,هبجوتسا يأ :هقحتسي ءيشلا قحتساو
 ليبس ىلع هب دارملاو ,ميركلا نآرقلا يف دورولا ريثك «قحلا» ظفلو .ًامثإ ابجوتسا : يأ
 نم ولخي ال ماعلا هانعم نكلو .هيف تايآلا تدرو يذلا ماقملا فالتخاب فلتخي نييعتلا
 . عقاولل ةقباطملاو توبثلا ىنعم

 : ءاهقفلا حالطصا يف قحلا أ م54

 ةملك ةيمالسإلا ةعيرشلا ءاهقف لمعتسا «قحلا» ةملكل يوغللا ىنعملا ساسأ ىلعو

 «هرارقإو عرشلا مكحب تباث : يأ .ًايعرش اتوبث تباث وه ام لك ىلع هوقلطأف .(قحلا)
 ام هنأب» نيثدحملا ءاهقفلا ضعب هفرع ساسألا اذه ىلعو . هتيامح كلذ ببسب هل ناكو

 . (هتيامح هيلع ىفضأو عراشلا رارقإب تبث

 «ةيبرعلا ةغللا عمجم عضو «ميركلا نآرقلا ظافلأ مجعم» 87ص ١١ج «برعلا ناسل» (99499)
 .1817ص ء ١ج «طيسولا مجعملا» 5884-2584 صض ٠ ١1ج
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 :2؟؟8هقفلا لوصأ ءاملع حالطصا يف قحلا - ب

 هجو ىلع نيفلكملا لاعفأب قلعتملا هللا باطخ وه هقفلا لوصأ ءاملع دنع مكحلا

 نوكي نأ امإ هللا باطخ اهب قلعت يتلا نيفلكملا لاعفأو . عضولا وأ رييختلا وأ ءاضتقالا

 . هللا قح يهف ىلوألا تناك نإف ,ةصاخ ةحلصم وأ ةماع ةحلصم ليصحت اهب دوصقملا

 هللا قتح نوكيو ناقحلا دحاولا لعفلا يف عمتجي دقو .دبعلا قح يهف ةيناثلا تناك نإو

 .بلاغلا وه دبعلا قح نوكيو ناقحلا هيف عمتجي دقو ,بلاغلا وه

 هنأب (هللا قح» اوفّرعو .ماسقألا ةعبرألا هذه ىلإ (قحلا) اومسق ساسألا اذه ىلعو

 مظعل ًاعيمج سانلا بر ىلإ بسن اذهلو دحأب صاصتخا ريغ نم ماعلا عفنلا هب قلعت ام

 ةحلصم هب قلعت ام هنأب .«دبعلا ٌقح» اوفرعو .داهجلاو تادابعلا لثم هعفن لومشو هرطخ
 وه هللا قحو ناّقحلا هيف عمتجا امد اوفّرعو .تافلتملا نامضو ريغلا لام ةمرحك ةصاخ
 ةحلصملا ليصحت ةدارإ نكلو ,ءنيتحلصملا ليصحت هنم دارملا ناك ام هنأب «بلاغلا

 هذه نإف .فذقلا ةميرج ةبوقعب : يأ .فذقلا ّدحب اذهل اولثمو .رهظألا .يه ةماعلا

 مومع ىلإ ةعفنم كلذ يفو .فذقلا وهو اهببس فارتقا نم عنمتو سانلا رجزت ةبوقعلا
 ذإ فوذقملل ةصاخ ةحلصم ةبوقعلا هذه يف نكلو .ةرهاظ ةماع ةحلصم :يأ .دابعلا

 .ةبلاغلا يه ةماعلا ةحلصملا نكلو .هب فذق امم هتءارب رهظتو .هنع راعلا عفدني اهب

 ةماعلا :ناتحلصملا هيف ام هنأب «بلاغلا وه دبعلا قحو .ناّقحلا هيف عمتجا ام» اوفّرعو

 هيفف .دمعلا لتقلا ةميرج يف صاصقلاب اذهل اولثمو «ةبلاغلا يه ةصاخلاو .ةصاخلاو

 ءافش نم هيف امل ليتقلا ءايلوأل صاخ ةحلصم هيفو ءرجزو عدر نم هيف امل ةماع ةحلصم

 ناك مث نمو ةبلاغلا يه مهتحلصمو .مهزيزع لتق نمم صاصتقالاب مهرودص ظيغ

 .هوكرت اوؤاش نإو .هوبلط اوؤاش نإف ءمهقح نم صاصقلا

 : حالطصالاو ةغللا يف بجاولا 0

 مزل : يأ ًابوجو بجي ءيشلا بجو :لاقي «تباثلاو مزاللا ينعي ةغللا يف بجاولا
 (؟ةاقك) و

 .164-١6١ص 22ج « ينازاتفتلل « حيضوتلا ىلع حيولتلا حرش ةضحايل]

 . ٠١ 57ص ,'؟ج «طيسولا مجعملا» ("449)
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 ثيحب موزللا هجو ىلع هلعف عراشلا بلط ام عرشلا يف بجاولا :حالطصالا يفو

 دنع ضرفلا وه بجاولاو .باوثلا حدملا عمو هلعاف حدميو ,باقعلا مذلا عمو هكرات مذي
 ءاينظ ليلدلا ناك اذإف .لعفلا موزل ليلد ةهج نم امهنيب نوقرفي ةيفنحلا نأ الإ ,روهمجلا
 امأ .ضرفلا وه لعفلاف ًايعطق لعفلا موزل ليلد ناك اذإو .بجاولا وه مهدنع لعفلاف

 موزللا هجو ىلع هبلط ناك اذإف ,لعفلل عراشلا بلط ةعيبط ىلإ نورظني مهنإف روهمجلا

 .(©””ةًاينظ وأ ًايعطق يمازلإلا بلطلا اذه ليلد ناك ءاوس .ضرفلا وأ بجاولا وهف

 ) )40٠00؟ 4ص «هقفلا لوصأ يف زيجولا» انباتك .
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 اه لس
 تيرم لو هدر ل ل سلل

 :ثحبلا جهنمو ءديهمت ١"

 اذهو . هلالج لج هللا وه  اهررقت يتلا ةهجلا يأ  تابجاولاو قوقحلا ردصم

 .تابجاولاو قوقحلل لوألا لصألا وه

 «ىلاعت هللا هعرش امل ًاقفو تابجاولا لعفو قوقحلا هذه لامعتسا نوكي نأ يغبنيو
 .تابجاولاو قوقحلل ىناثلا لصألا وه اذهو

 دصقل اقباط تابجاولا لعفو قوقحلا هذه لامعتسا نم دصقلا نوكي نأ يغبنيو

 .اهل ثلاثلا لصألا وه اذهو ءاهعيرشت نم عراشلا

 وه اذهو .لادتعالا هجو ىلع تابجاولا لعفو قوقحلا لامعتسا نوكي نأ بجيو

 .اهل عبارلا لصألا

 لصألا وه اذهو .تابجاولاو قوقحلا نم هريغ نم ميدقتلاب قحألا ميدقت بجيو

 .اهل سماخلا

 لصألا وه اذهو .ريغلاب ًاررض تابجاولا لعفو قوقحلا لامعتسا قحلي ال نأ يغبنيو

 .اهل عباسلا لصألا وه اذهو «تابجاولاو قوقحلا يف لجرلاك ةأرملاو

 .اهل نماثلا لصألا وه تابجاولاو قوقحلا عونتف .ةعونتم تابجاولاو قوقحلاو

 : ةيلاتلا ثحابملا ىلإ لصفلا اذه مسقن مدقت ام ىلع ءانبو
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 . تابجاولاو قوقحلا ردصم :لوألا ثحبملا

 . عورشملل ًاقفو تابجاولا لعفو قوقحلا لامعتسا : يناثلا ثحبملا

 دضقل ًاقباظم. تابجاولا' .لعفو قوقحلا .لامعتسا نم .دضقلا +كلاثلا ثخبملا

 . تابجاولا لعفو قوقحلا لامعتسا يف لادتعالا : عبارلا ثحبملا

 .تابجاولاو قوقحلا نم ميدقتلا يف قحألا ميدقت :سماخلا ثحبملا

 . تابجاولا لعفو قوقحلا لامعتساب ررضلا ءافتنا :سداسلا ثحبملا

 . تابجاولاو قوقحلا يف لجرلل ةأرملا ةاواسم :عباسلا ثحبملا
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 كرذلل يرملل)

 :تابجاولا بجومو قوقحلا حنام وه هللا 7

 ةعيرشلاب : يأ , يمالسإلا عرشلا مكحب : يأ عرشلاب تبث ام وه قحلا نإ :انلق

 يه صوصنلا هذهف «ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نارقلا صوصن يهو .ةيمالسإلا

 ء«نذإ - هلالج لج  هللاف . تابجاولاو قوقحلا تررق يتلا ةيعرشلا ةينيدلا هللا ةدارإ رهظم

 هيقفلا مامإلا لاق ,قح ناسنإلل تبث ام كلذ الولو .ناسنإلل اهحنامو قوقحلا ءيشنم وه
 ًاقح هنوك تبث امنإ دبعلل قح وه ام نأل» :«تاقفاوملا» مّّيقلا هباتك يف يبطاشلا روهشملا

 .«2(لصألا مكحب كلذل اقحتسم هنوكب ال .هل كلذ عرشلا تابثإب هل

 يه تابجاؤلا نإف  هلالج لج هللا نم ةحنم ناسنإلا قوقح تناك اذإو - ”178

 ىلاعت هللا نم باجيإلا اذه الولو .همكحب يأ ىلاعت هللا نم باجيإب هيلع تبجو ىرخألا
 حنم نم هنمضتي امو مكحلاب درفتملا وه ىلاعت هللاف «تابجاولا هذه هيلع تبجو امل

 :هنأب مكحلا هقفلا لوصأ ءاملع فرعي اذهلو ,كلذ ريغو تابجاولا باجيإو قوقحلا

 نومسقيو .«عضولا وأ رييختلا وأ ءاضتقالاب نيفلكملا لاعفأب قلعتملا ىلاعت هللا باطخ»

 . يعضو مكحو ؛يفيلكت مكح ىلإ مكحلا اذه
 وه :هنع نولوقيو ,.«باجيإلا» :اهنم ماسقأ ةسمخ ىلإ يفيلكتلا مكحلا نومسقيو

 لعفلاو ,بوجولا فلكملا لعف يف هرثأو ءمازلإلاو متّحلا ليبس ىلع لعفلا عراشلا بلط
 ,(5*"'4بجاولا وه هجولا اذه ىلع بولطملا

 اذه الولو :(لقاعلا غلابلا) فلكملا ناسنإلا ىلع هللا هبجوأ ام يه «نذإ تابجاولاف

 )3 )4٠001”ا/87/ ص 21ج « يبطاشلل «تاقفاوملا» ,

 ) )55007«هقفلا لوصأ يف زيجولا» انباتك ص١8-7١.
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 مكحلاو عيرشتلاب درفنملا وه ىلاعت هللاف .ناسنإلا ىلع تبجو امل ىلاعت هللا نم باجيإلا

 . ىلاعت هللا هبجوي مل ام بجوي نأ ىلاعت هللا ريغ دحأل قحي الف .عهلل الإ مكحلا نإ»

 ماسقأ نمف ,ناسنإلل قوقحلا ررقي ام ,يفيلكتلا مكحلا ماسقأ ةيقب يف دجن كلذكو

 هلام وأ ريغلا ةايح ىلع ءادتعالا : ىلاعت هللا همرح ام ةلمج نمو ««ميرحتلا» مكحلا اذه

 يف هقحو .لاومألا كلمت قحو ةايحلا قحب ناسنإلا عتمت كلذ ىنعمو خلا . . هتيرح وأ

 .دعب اميف هنيبنس امك ءيجملاو حاورلا ةمرح

 .فلكملل كرتلا وأ لعفلا ةحابإ : يأ «رييختلا» ف يفيلكتلا مكحلا ماسقأ نمو

 يفو . .هكرت وأ لمعلا رايتخا يف هقح اهنم ناسنإلل ةريثك قوقح نمكت «ةحابإلا» هذه يفو

 ةيكلملا قح لثم ناسنإلل تبثت ًاقوقح دجن ءرخآل ًاببس ءيش لعج هنمو « يعضولا مكحلا

 اهلعجو ءهللا اهعرش يتلا بابسألا كلت قحلا اذه توبث بابسأ ناسنإلا ةرشابمب تبثي ذإ

 هنوك وأ «عيبلا دقع ةرشابم وأ حابملا ىلع ءاليتسالا لثم ,ةيكلملا قح ىلإ ةيضفم ًابابسأ
 . خلا . .هنم هتبارق ببسب ىفوتملل ائراو

 :تابجاولاو قوقحلا ةفرعمل ليبسلا - ”1/

 يه ةدارإلا هذه نأو «ةيعرشلا ةيئيدلا هللا ةدارإب تبثت تابجاولاو قوقحلا تناك اذإو

 اهب تبثت يتلا ماكحألا هذه ةفرعم وه اهتفرعم ىلإ ليبسلا نإف .هللا اهعرش يتلا ماكحألا

 هيبن ةْئنسو ,ميركلا نآرقلا اهيلع لمتشا يتلا يه ماكحألا هذهو ,تابجاولاو قوقحلا هذه

 ردصمك ةئّسلاو نآرقلا صوصن اهيلإ تدشرأ يتلا رداصملا نم فرعت وأ لي دمحم

 ةقيقحلا يف يه اهريغو عامجإو سايق نم ةيعبتلا رداصملا هذهو .عامجإلاو سايقلا
 ءيشني نأ هللا ريغ دحأ كلمي ال ذإ ؛ءادتبا اهل ةتبثم تسيلو .هللا ماكحأ نع انل ةفشاك

 ةيلصألا اهرداصم نم اهيلع فرعتلاو اهنع ثحبلا كلمي امنإو ةيعرشلا ماكحألا عرشيو
 نآرقلا صوصن اهيلع تْلدو اهيلإ تدشرأ يتلا ةيعبتلا اهرداصم نم وأ « ةنّسلاو باتكلا -
 بسحو «ةيعرشلا ماكحألا ىلع فرعتللو هقفلا لوصأ ملع اهمسر يتلا قرطلاب ةئّسلاو

 . طابنتسالاو داهتجالا ىلع نيرداقلا نيدهتجملا قح يف اذهو .هلوصأو طابنتسالا دعاوق

 : تابجاولا تباحيإو قوقحلا حئنم ةمكح ماه
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 -: يلي ام يه

 سنإلاو نجلا تقلخ امو : ىلاعت لاق - لجو زع- هللا ةدابعل ناسنإلا قلخ : ًالوأ
 هللا هعرش ام قفو هلك هنايك ناسنإلا ةغايص ينعت عساولا اهانعمب ةدابعلاو .«نودبعيل الإ

 قوقحلاو «ىلاعت هللا هعرش ام قفو هكورتو هلاعفأو هتافرصتو هكولس لعجي نأب .ىلاعت

 .دعب اميف هنيبنو كلذ رهظيس امك ,ةعساولا ةدابعلا هذه لبس هل لهست ناسنإلل ةحونمملا

 مهانلمحو مدآ ينب , انمرك دقلو» : ىلاعت لاق مدأ ينب ىلاعت هللا مرك : : ًايناث - "7
 .«::5ياليضفت انقلخ نمم ريثك ىلع مهانلَضفو تابّيطلا نم مهانقزرو رحبلاو ٌربلا يف
 .هميركتل ةمزاللاو ناسنإلاب ةقئاللا قوقحلا مهحنم ميركتلا تايضتقم نم نأ كش الو

 .اهصاقتنا وأ اهنم هنامرح ميركتلا نم سيلف ,ةيصخشلا ةيرحلا لاثملا ليبس ىلع اهنمو

 ءالتبا لبس نم هيلع تابجاولا باجيإو ناسنالل قوقحلا حنم : اعلاث ماا

 ناحتما اهلك ةايحلاو همعنل هركشو هيو رماوأل هلاثتما ىدم 00 ,هناحتماو ناسنإلا

 زيزعلا وهو .ًالمع نسحأ مكيأ مكولبيل ةايحلاو توملا قلخ يذلا : ىلاعت لاق ءالتباو
 .«:9هروفغلا

 ءردو ناسنإلل حلاصملا ليصحت يف مهست تابجاولاو قوقحلا نإ :ًاعبار "8
 ةعيرشلا ماكحأو .ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ ةلمج نم اهنأل ؛هنع رارضألاو دسافملا

 لجاعلا يف مهنع داسفلاو رورشلا ءردو دابعلا ةحلصمل تعرش ءانثتسا نودبو انهن

 ذ نمف .مالسإلا ءاملع هب حرصو ةعيرشلا صوصن ءارقتسا هيلع ف ام اذهو .لجآلاو

 حلاصملا ليصحتب تءاج ةيمالسإلا ةعيرشلا نإ» :ةيميت نبا مالسإلا خيش لوق : مهلاوقأ

 ,("*(اهلقنو دسافملا ليطعتو ءاهليمكتو

 بلج وأ دسافم ءرد امإ , حلاصم اهلك ةعيرشلا نإ» : مالسلا دبع نب زعلا هيقفلا لاقو

 مهايند يف دابعلا حلاصم ىلإ ةعجار اهلك فيلاكتلا» :اضي اضيأ لاقو .«(حلاصم

 .[ع ةيآلا : ءارسإلا ةروس] 2( 5

 .[" ةيآلا :(كلملا) كرابت ةروس] 2( )٠5

 )٠08:( 25ج  ةيميت نبا مالسإلا خيشل («ةيوبنلا ةنسلا جاهنم» ص3١.
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 يف دابعلا حلاصمل وه امنإ عئارشلا عضو نإ» : يبطاشلا هيقفلا لاقو .7”'24«مهترخآو
 .7”(2(لجآلاو لجاعلا

 اهماكحأ تنبو ءاهليصحتل ةيمالسإلا ةعيرشلا تءاج يتلا دابعلا حلاصمو 4

 ظفح :ةيرورضلا حلاصملا ظفح يه حلاصملا هذه ؛ضرغلا اذهلو ساسألا اذه ىلع

 هذه يلتو .ةيجاحلا حلاصملا كلذ يلتو .لاملاو ءلسنلاو .لقعلاو ءسفنلاو «نيدلا

 تابجاولاو «ناسنإلل ىلاعت هللا اهحنم يتلا قوقحلا نأ كش الو .ةينيسحتلا حلاصملا

 . حلاصملا هذه قيقحت يف مهست اهلك هيلع اهبجوأ يتلا

 :تابجاولاو قوقحلل عرشلا ةيامح -

 ىلع هنيعتو هحلاصم قيقحت يف مهست ناسنإلل ىلاعت هللا نم ةحنم قوقحلا نإ :انلق

 «قوقحلا هذهل عرشلا ةيامح مزلتسي اذهو هل هللا ميركت رهاظم نم يهو ءهبر ةدابع
 مزلأف ,قوقحلا هذه ةيامح عرشلا ررق اذهلو ءعرشلا نم هل ةيامح ال قحل ىنعم ال ذإ

 وأ ءاهنم هنامرحب وأ ءاهب عتمتلا نم اهبحاص عنمب اهل ضرعتلا مدعو اهمارتحاب ةفاكلا

 ال ةيعرشلا تابجاولل ةبسنلاب كلذكو .كلذ لعفي نم ىلع باقعلا بيترتو ءاهصاقتناب

 وأ جحلا ةضيرف ءادأ نم هعنمي نأك اهب مايقلاو ,اهئادأ نم ملسملا عنمي نأ دحأل زوجي

 تبجو تابجاولا هذه نأل ؛ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةضيرف ءادأ نم هعنمي

 نع ٌدصلا ليبق نم هلعف ربتعا الإو اهب مايقلا نم عنمي نأ دحأ كلمي الف ءهللا باجيإب

 . باقعلا هلعاف قحتسيف هللا ليبس

 :ىلاعت هللا نم تايجاولاو قوقحلا نوك ىلع بترتي ام 0١

 اهدبيقت هلالج لج هل نأ «ىلاعت هللا نم تابجاولاو قوقحلا نوك ىلع بترتيو
 لامعتسالا اذهل طرتشي نأو ءاهلامعتسال ةصاخ ةيفيك اهل عضي نأب اهؤاشي يتلا دويقلاب

 ةيمتح ةجيتن دويقلا هذهو نيرخآلاب ررض هيلع بترتي ال نأو ,لادتعالا هجو ىلع نوكي نأ

 اهوحنو دويقلا هذه نوكت نأ حلصتو لب .؛ىلاعت هللا وه تابجاولاو قوقحلا ردصم نوكل

 هلع اهرعب اه وهو هايل تاع الربا

 .ال١ ص 23"جو ١ ه ص جا ,مالسلا دبع نب زعلل «مانألا حلاصم يف ماكحألا دعاوق» 50 ٠(

 1 . ص 275ج «يبطاشلل «تاقفاوملا» ( 4000
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 فانل) ترمبل)

 يناثلا لصأآلا

 عورشملل اقفو تابجاولاو قوقحلا لامعتسا

 : عونمم نيدلا يف عادتبالا 65

 عورشملا نمو .عونمم هللا نيد يف عادتبالاو .بولطملا وه عورشملا عابتا

 ثيدح لصألا اذه ىلع ليلدلاو . ىلاعت هللا هعرش امل ًاقفو تابجاولاو قوقحلا لامعتسا

 هيلع سيل المع لمع نم» :رخآ ظفل يفو .«در وهف هنم سيل ام اذه انرمأ يف ثدحأ

 .(در وهف انرمأ

 نم ةميظع ةدعاق ثيدحلا اذه» :ثيدحلا اذهل هحرش يف يوونلا مامإلا لاق لقو

 لك در: يف حيرص ثيدحلاو .هدعاوق نم ةدعاقو مالسإلا لوصأ نم هنإ :ثيدحلا اذه

 صخشلا لمع وأ ؛ىلوألا ةياورلا هيلع لدت امك لعافلا اهثدحأ ءاوس تاثدحملاو عدبلا

 ,(4"10)وب دتعي الو لطابو دودرم كلذ لكف ,اهثادحإ ىف هريغ هقبس نأ دعب تاثدحملاب

 شعي نم . . .» :لاق ِخْلكَك هللا لوسر نأ ةيراس نب ضابرعلا ثيدح يفو - 7"
 0 م 32 2

 ايل

 ةثدحم لك نإف .رومألا تاثدحمو مكاّيِإو ,ذجاونلاب اهيلع اوضعو اهب اوكسمت .يدعب

 .دواد وبأ هجرخأ .(ةلالض ةعدب لكو .ةعدب

 «يوونلا حرشب ملسم حيحص» 7١0١-701 ص .هج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (4008)

 . ١١ص 037ج

 -لاه١-



 كلذ دّكأو .ةعدتبملا ةثدحملا دومألا عابتا نم ةمألل ريذحت هيف حرش يف ءاجو

 ةعيرشلا يف هل لصأ ال امم ثدحأ ام ةعدبلاب دارملاو ةلالض ةعدب ٌلكد : ِِكَع هلوقب

 ةعدب ناك نإو ءًاعرش ةعدبب سيلف هيلع لدي عرشلا نم لصأ هل هل ناك ام يأ . هيلع لدي

 لصأ وهو ءيش هنع جرخي ال ملكلا عم اوج نم «ةلالض ةغدب لك :ِهِلك هلوقف . ةغللا يف

 ,(9"4هيدلا لوصأ نم ميظع

 هللا قح وه عيرشتلاو ,عيرشتلا نم عون نيدلا يف عادتبالا نإف ًاضيأو -4
 هعدتباو هعرش اميف هعبتا نمو .ظيلغلا كرشلا نم هنم كلذ ناك هسفنل هاعدا نمف .هدحو

 ملكتي وهو هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق .هلل ًاكيرش هذختا دقف عدبلا نم
 ةعدب لك نإف رومألا تاثدحمو مكاّيإو» : لي هلوق ركذو .رومألا تاثدحمو عدبلا نع
 عم عامجإلاو ةئسلا اهيلع تلد دق ةدعاق هذهو» :- هللا همحر  ةيميت نبا لاق وةلالض

 نم مهل اوعرش ءاكرش مهل مأ» :ىلاعت لاق .اضيأ اهيلع ةلالدلا نم هللا باتك يف ام
 وأ هلوقب هبجوأ وأ ءهللا ىلإ هب برقتُي ءيش ىلإ بدن نمف .4هللا هب نذأي مل ام نيدلا

 كلذ يف هعبتا نمو ءهللا هب نذأي مل ام نيدلا نم عرش دقف هللا هعرشي نأ ريغ نم هلعف

 , )هللا هب نذأي مل ام نيدلا نم هل عرش هلل ًاكيرش هذختا دقف

 نأو هللا هعرش امل ًاقفو تابجاولا لعفو قوقحلا لامعتسا نوكي نأ بجيف -6
 ءايشأ عدتبي الف ,قوقح نم هحنم امو «تابجاو نم هللا هعرش ام دودح دنع فلكملا فقي

 اوبل اي حا «تابجاولا نم اهلعجيف ىلاعت هللا اهبجوي مل

 لبق نم نيب امك هماكحأب تتبثو هللا هعرش ام ةلمج نم تابجاولاو قوقحلا نأل ؛ ىلاعت

 ىلع ةدودرم عدبلاو تاندحنملا هذه تناك الإو .عادتبالاو ثادحاإلا اهيف زوجي الف

 .هنم اهل ةيامح الو .عرشلا يف رابتعا اهل سيل اهبحاص

 . 7569-7350 ص 317ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (4:004)

 .؟58ص «ةيميت نبا مالسإلا خيشل (ميحجلا باحصأ ةفلاخم ميقتسملا طارصلا ءاضتقا» )10٠١(

 -مه١-



 كتلاثل) تمل

 ثلاثلا لصألا

 تابجاولا لعفو قوقحلا لامعتسا يف دصقلا

 : عراشلا دصقل فلكملا دصق ةقفاوم "65

 دِضْقل اققاوم تايجاولا هلعفو قوقحتلا هلامعتسا :نم"فلكملا'نضق نوكي نأ بحي
 ةعيرشلا نأ لصألا اذه ىلع ليلدلاو .تابجاولاو قوقحلا هذه هعيرشت نم عراشلا

 نأ فلكملا نم بولطملا نأو .مومعلاو قالطإلا ىلع دابعلا حلاصمل تعضو ةيمالسإإلا
 يف دصقيف «تابجاولا هلعفو قوقحلا هلامعتسا يفو «هكورتو هلاعفأ يف كلذ ىلع يرجي
 .كلذ فالخ دصقي نأ ال عراشلا هدصق ام كلذ

 لاثتما هينعت اميف ىنعت ةدابعلاو «ىلاعت هللا ةدابعل قلخ ناسنإلا نإف ًاضيأو - "17
 هللا هعرش امم ناك املو .هل هحابأ امو هب هرمأ ام لعفي نأب ىلاعت هللا هعرش امل ناسنإلا

 هعيرشت نم عراشلا هدصق ام تابجاولا لعفو قوقحلا هلامعتساب ناسنإلا دصقي نأ هب رمأو .
 قوقحلا لامعتساب هدصق نوكيف كلذ ظحالي نأ ناسنإلا ىلعف «تابجاولاو قوقحلا هذه
 عيمج عيرشت نم عراشلا دصقو .اهعيرشت نم عراشلا هدصق ام سفن تابجاولا لعفو
 هلجاع يف ناسنإلا حلاصم قيقحت - تابجاولاب فيلكتلاو قوقحلا حنم اهنمو - هماكحأ
 ليصحت تابجاولا لعفو قوقحلا لامعتساب هدصق نوكي نأ ناسنإلا ىلعف .هلجاو
 ىتلا تابجاولا هذه نمو اهحنم يتلا قوقحلا هذه نم عراشلا اهدصق يتلا حلاصملا

 . اهبجوأ

 ضقان دقف هل تعرش ام ريغ ماكحأ نم هللا هعرش اميف ىغتبا نم لكف اذه ىلعو
 عراشلا هدصق ام هلمع رمي الو «لطاب ةضقانملا يف هلمعف اهضقان نم لكو هللا ةعيرش

 9ه1١6-



 , 4١0 ماكحألا هذه هعيرشت نم

 بجوأ ىلاعت هللا نأ كلذ نايبو ءةاكزلا يف لايتحالا ةضقانملا هذه ىلع ةلثمألا نمو

 نأك ةاكزلا دوصقم قيقحت مدع ىلع ينغلا لاتحا اذإف .ءارقفلل انوع ءاينغألا ىلع ةاكزلا

 اذه :هل لوقيو ريقفلل هعفديو ,ةطنح سيك يف هبيغي وأ ,قودنص يف ةاكزلا غلبم عضي

 ةطنحلا سيك يف ام هلهجل ريقفلا هب ىضري ديهز غلبمب هنم اهيرتشيو دوعي مث « يلام ةاكز
 هعيرشت نم عراشلا دصق ةضقانمل لطاب دصقلا اذهب لمعلا اذهف .دوقن نم قودنصلا وأ

 تالامعتسا رئاس اذه لثمو .ةاكزلا بجاول ايدؤم هللا دنع ربتعي ال يلاتلابو .ةاكزلا بجاو

 ءارجإ يف ناسنإلا قحك ءاهريرقت نم عراشلا دصق ام ريغ اهلمعتسم دصقي يتلا قوقحلا

 ءهب عافتنالاو عيبملا كلمت يف يرتشملا : يرتشملاو عئابلا ةجاح ٌّدسل عيبلا دقعك دوقعلا

 داع مث «ةئيسن رانيد فلأب ًارانيد يواست ال ةقرخ هعاب اذإف ,«نمثلا كلمت يف عئابلاو

 عراشلا هدصق ام ريغ عيبلا دقع ءارجإ قح يف دصق دقف ءادقن رانيد ةئامعستب اهارتشاو

 . عراشلا دصق هتضقانمل الطاب هلمع نوكيف ,«قحلا اذه ريرقت نم

 ) )4091١ص .”ج .يبطاشلل «تاقفاوملا» 798-77١ ,
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 عبا)) ىملل
 عبارلا لصألا

 تابجاولا لعفو قوقحلا لامعتسا يف لادتعالا

 :اهلك ةعيرشلا رومأ ىف بولطم لادتعالا 76

 : ىلاعت لاق ءاهتاحابم يف كلذكو ءاهلك ةعيرشلا تابولطم يف بولطم لادتعالا

 طارفإ الب عورشملا دودح دنع فوقولا لادتعالاب دوصقملاو . «اوفرست الو اوبرشاو اولك#
 ديدشتلا نأ فلكملا نم ًانظ عرشلا هب رمأي مل امب سفنلا ىلع ديدشت الو .طيرفت الو

 نظ اذهو .باوثلا اهب ديزيو ًاعرش اهيف بوغرملا رومألا نم سفنلا ىلع ةقشملا بلجو
 مهب رسيلا ةدارإو سانلا نع جرحلا عفر ةيمالسإلا ةعيرشلا لوصأ نم نإف . حيحص ريغ

 مكب هللا ُديِرُي) : ىلاعت لاقو .(4174 جرح نم نيّدلا يف مُكيلع لعج امو» : ىلاعت لاق
 .«79هعرسغلا مكب ديري الو رسيلا

 :لادتعالا رهاظم نم 8

 لامعألاو ةدابعلا فيلاكت نم فلكملا يتأي نأ ًاعرش بولطملا لادتعالا رهاظم نمو
 ىلع ىوقي الو هقيطي ال ام بنجتي نأو هيلع رارمتسالا هنكميو هقيطي ام ةحلاصلا

 يضر  ةشئاع نع دواد وبأو ملسمو يراخبلا مامإلا هاور ام كلذ ىلع لدي هيلع ةموادملا
 ٌةنالف :تلاق ؟هذه نم :لاقف ةأرما اهدنعو اهيلع لخد لكك يبنلا نأ» :اهنع هللا
 ناكو .اولمت ىّبح هللا لمي ال هللاوف ءنوقيطُت امب مكيلع ُهَم :لكي لاق .اهتالص نم ركذت

 .[الم ةيآلا : جحلا ةروس] (5017)

 ١848[. ةيآلا :ةرقبلا ةروس] )*5١١(

 كا



 ,(14'١؟)(هيحاص هيلع مواد ام هللا كلا نيذدلا علا

 .هقح قح يذ لك فلكملا يطعي نأ ًاعرش بولطملا لادتعالا رهاظم نمو

 نب هللا دبع نع يور دقف ورك انج ذلعإ يطعيو .ةحارلا نم اهقح هسفن يطعيف

 موصتو ليللا موقت اكلنا ربخأ ملأ» : 85 يلا يل لاق :لافاو 0 يضر  ورمع
 ,كّسفن تَهَِتو كئيع تمجه كلذ تلعف اذإ كّنإف : لاق . كلذ لعفأ ين ؟راهتلا

 يراخبلا :ناخيشلا هاور .«منو ْمَقو رطفأو مصف اقح كلهألو 1 كسفنل نإو

 20 ١ ملسمو

 ليللا مايقو ًاعوطت مايصلا فلكملا قح نم نأ هلاثمأو ثيدحلا اذهب ةلالدلا هجوو

 نأب لادتعالا هجو ىلع قحلا اذه لمعتسي نأ يغبني نكلو ءًارجأ ديزتسيل ًاركذو ةالص

 هلك يبنلا دشرأ امك مانيو موقيو رطفيو موصي

 :لادتعالا يف ةمكحلا "15

 باوجلاف «هب ترمأو لادتعالا يف ةعيرشلا تبغر اذامل وأ ,لادتعالا يف ةمكحلاو

 بيذعت الو جرحلا يف هعاقيإ الو .فلكملل ةقشملا بلج عراشلا دصق نم سيل هنأ

 هلعجب هل رودقملا لامكلا ىوتسم ىلإ ناسنإلاب غلبي نأ عراشلا دوصقم امنإو ءهدسج
 قفحتيو 4 ةكورتو هلاغفا نانو لك ولنسو ةتافرتستو ةلزيمو هنا اغتعمو هناك: الج يلا ادع

 ال هللا هبحي امب ناميإلاو .هدودح دنع فوقولاو هيهاون بانتجاو هرماوأ لاثتماب هلك كلذ
 ةماع ةروصب تابرقلاو تاعاطلا ةرئاد يف لخدي هسفن هبحت ام ناك الإو هسفن هبحت امب

 يأ «اهتالص ركذت» ىنعمو .4 8ص .١ج هلك لوسرلا ثيداحأ يف لوصألل عماجلا جاتلا» (4015)

 دبعأ يه هللا لوسر اي : ةشئاع تلاق نأب اهدنع تناك يتلا ةأرملا ةالص ركذت اهنع هللا يضر ةشئاع

 «هم» هلوقو .بيوث تنب الوحلا يه هذهو (ةنالف اهنإ) ةشئاع لوقو «ليللا مانت ال ,ةنيدملا لهأ

 . قباسلا عجرملا شماه : هيلع ةموادملا نكمي ال ام لمع نعوأ اهحدم نع يهن وهف , يففكا يأ

 : هلوقو ءتفعضو تراغ يأ «كدنع تمجه» :هلوق .48ص ء١ج «لوصألل عماجلا جاتلا» (4018)

 «ًاقح كلهألو» : هلوقو .ةحارلاب يأ «ًاقح كسفنل نإو :هلوقو .تلكو تمئس يأ «كسفن تهفنو»

 «١ج «شماوه .قباسلا عجرملا :كلذب اهسفن فعتل عتمتلاو قافنإلا قح كيلع اهل كجوزل : يأ
 : . 48ص
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 عرشلا هب ءاج امل ًاعبت هاوه نوكي نأ يأ ,هسفن هبحت يذلا لعفلا كلذ ىلإ رظنلابو

 نإ - ةميزعلاب ذخأيو هلل بحألا يه ةصخرلا نوكت ثيح هصخرب ذخأيف .فينحلا
 هننفنلا جرحلاو ةقشملا تلج دمعتي الو هل بحتالا يح ةميزعلا ةركت قبيح + عاطتتما
 ىلإ لوصولا بولطملا سيلف «عرشلا تابولطم نم سيل ةقشملا وأ جرحلا كلذ ماد ام

 ةاضرم ىلإ لوصولا بولطملا امنإو .سفنلا قاهرإو دسجلا بيذعت قيرط نع هللا ةاضرم
 عاونأب نايثإلاب : يأ ءهيلإ لوصولل هب رمأو هيلإ دشرأو هللا هفصو يذلا قيرطلا كولسب هللا

 قلو رست ”نيذلا نإ» : هلك لاق امك نيدلا نأل ؛نيدلا ةداشم نود هللا اهعرش يتلا ةدابعلا

 ,(410(هَبلغ الإ ٌدحأ نيدلا داشُي

 ٠ : تابجاولاو قوقحلا يف لادتعالا 65

 يف لادتعالا نوكي فيكف ءاهلك ةعيرشلا رومأ يف ًابولطم لادتعالا ناك اذإو

 ؟تابجاولا لعفو قوقحلا لامعتسا

 الو «تابجاولا لعف يف قوقحلا لامعتسا رثؤي ال هجو ىلع كلذ نوكي :باوجلاو

 دقو هيذؤيو هقهري ام اهيفو ءاهمزاول نم الو اهنم سيل ام اهلعفي وهو تابجاولاب نرقي نأ

 : (اهنم) ةريثك كلذ ىلع ةلثمألاو «تابجاولا ءادأ نع هب دعقي

 رشابي نأ هلف ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ناسنإلل ةررقملا قوقحلا نم لمعلا قح نأ

 هيف قارغتسالا مدع كلذ يف لادتعالاو .اهريغو ةراجتلاب لالحلا قزرلا باستكا لبس

 هعنمي وأ ,ةعامجلا يف وأ اهتقو يف ةالصلاك تابجاولا لعف يف رصقي هلعجي ثيحب
 . كلذ وحنو هيلع هتردق عم جحلا ىلإ ةردابملا وأ .ةعمجلا ةالص ءادأ لمعلا يف هقارغتسا

 قحلا اذه كرتي ال نأ - لمعلا قح لامعتسا يف يأ كلذ يف لادتعالا نم كلذكو
 . هلايعو هتجوزل ةقفنلا ءادأ بجاو ءادأ يف رصقي وأ ,هريغ ىلع ةلاع هريصي ثيحب ةيلكلاب

 :- ىلاعت هللا همحر  يبطاشلا هيقفلا لاق هيلإ ةراشإلا يف وأ .هانلق يذلا ىنعملا اذه يفو

 كرتلا دؤي مل ام ظوظحلا كرتيو ,بجاوب ٌلخي مل ام - قوقحلا يأ - ظوظحلا نم ذخأيف»
 .(عروظحم ىلإ

 ةلوهس وذ نيدلا نأ ثيدحلا ىنعمو . 9ص .١ج «لوصألل عماجلا جاتلا» رظنا ,يراخبلا هاور (4015)

 .4١"ص 27ج «يبطاشلل (تاقفاوملا» )5١0١1(
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 نرقي نأ نود عورشملا وحنلا ىلع نوكي نأ تابجاولا لعف يف لادتعالاو 7

 فيرشلا ثيدحلا كلذ ىلع لد دقو .قاهرإلاو ةقشملا هل ببسي امم بولطمب سيل ام هيف

 ٌبطخي هك ّيبنلا انيب» :لاق سابع نبا نع هللا همحر ةيئدعسلا مامإ هجرخأ يذلا

 لظتسي الو .دعقي 3و موقي نأ َرْذن « ليئارسإ | وبأ : :اولاقف .هنع لأسف . مئاق لجرب وه ذإ ذإ

 متيلو .دعقيلو را .ملكتيلف هرم : هلك ّيبنلا لاقف . . ممصيو ملكتي الو

 مايقلا - ليئارسإ يبأ  رذانلا مازتلا نكلو ءرذنلاب ًابجاو راصو ةبرق موصلاف (؟'5(هموص
 ةرهاظ ةقشم اهيفو عرشلا نم مازلإ الب اهمزتلا رومأ ءدوعقلاو ملكتلا مدعو سمشلا يف

 بيذعت كلمي ال ملسملا نأل ؛ موصلا رذنب ءافولا بوجو عم اهب ءافولا بجي الف هل

 ةبرقلاو .هيف ةبرق الو ةقشم هيف امم همزلي ال ام مازتلا الو .هل هللا ّلحأ ام ميرحت الو ءهسفن

 نأ ىلع ليلد هيفو :ثيدحلا اذهل هحرش يف ينيعلا مامإلا لاقو .9'24هنودب لصحت

 «سمشلا يف سولجلا كلّذكو .ةعاطب سيل هللا ركذ نع وأ حابملا نع توكسلا

 .("؟9ةبرق الو هيف ةعاط ال امم ناسنإلا هب ىذأتي ام لك هانعم

 )5١70١( 2377ج «ينيعلل ؛يراخبلا حيحص حرشب يراقلا ةدمع») ص؟١؟.
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 سالى علل

 سماخلا لصألا

 تابجاولاو قوقحلا نم ميدقتلاب قحألا مدقت

 :نوكي فيكو .ميدقتلا اذهب دوصقملا 614

 ميدقتلاب قحألا فرعيو «هريغ لبق بجاولا وأ قحلا ةرشابم قحألا ميدقتب دوصقملا

 فلكملا ىلع بجو هريغ ىلع ميدقتلاب ةيقحألا هذهب عرشلا هل دهش نمف ءعرشلا نازيمب
 عونت وأ ددعت ضرتفي هتركذ يذلا ىنعملاب ميدقتلا نإ مث .هاوس نود هرشابيو همدقي نأ
 اهلك اهتظحالم الو ةدحاو ةرمي اهلك اهلعف نكمي ال ثيحب لاهمحازتو تابجاولاو قوقحلا

 .ىرخألا تابجاولاو قوقحلا لبق اهدحأ ةرشابم نم دب ال لب

 : ميدقتلا دعاوق "56

 نوكي ىتح اهتظحالم يغبني ميدقتلا يف لوصألا وأ طباوضلا وأ دعاوقلا ضعب كانهو
 نيبلو ,عرشلا نم ساسأ ىلع تابجاولاو قوقحلا نم هريغ ىلع همدقي ام فلكملا ميدقت
 : يتأي ام دعاوقلا هذه نمف .ىوهلا نم ساسأ ىلع

 :درفلا قح ىلع مدقم ةعامجلا قح :ىلوألا ةدعاقلا 5

 ةماع ةحلصم ققحي نأ امإو درفلا قح وه اذهو درف ةحلصم ققحي نأ امإ قحلا

 عفنلا هب قلعتي ام وه» :هفيرعت يف اولاقو هللا قحب ىمسيو ةماعلا قح وه اذهو سانلل
 ,(4'"!(هعفنو هلومشو هرطخ ميظعل ىلاعت هللا ىلإ بسنيف ,دحأب صاصتخا ريغ نم ماعلا

 ققحتت ام ىلع مدقي ةحلصم هب ققحتت ام : يأ «ةماعلا قح» نأ ءاهقفلا دنع ةدعاقلاو

 1161 لا ع ينازاتنللاو عيفضوتلا ىلع يولكلا ير( 000)
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 حلاصملا نأل» :- ىلاعت هللا همحر  يبطاشلا هيقفلا لاق «ةيدرف وأ ةصاخ ةحلصم هب

 .("9«ةصاخلا حلاصملا ىلع ةمدقم ةماعلا

 عم ماعطلاك اهل ةيرورضلا داوملا رسيتت نأ يف ةعامجلا قح ضراعت اذإ اذه ىلعو

 ميدقت بجو ' عيب نود هدنع هئاقبإب ىأ عيبلاب ماعط نم هكلمي امب فرصتلا يف درفلا قح

 .سانلل هعيب موزلو هراكتحاو هراخداب ماعطلا كلام درفلا ىقح كرتب ةعامجلا ىقح

 يمرب نيدهاجملا مايق زاوج نع ملكتي وهو  ىلاعت هللا همحر  يلازغلا مامإلا لاقو

 يمر نم مهل ةياقو هولعج : يأ .هب اوسّرتت مهدنع ريسأ ملسم لتق ىلإ ىدأ نإو رافكلا
 ىلع يلكلا رؤي عرشلا نأ ملعن نحنو» :كلذ ريربت يف يلازغلا لاقف «نيملسملا

 ظفح نم عرشلا دوصقم يف مهأ رافكلا مالطصا نم مالسإلا لهأ ظفح نإف .يئزجلا

 ضراعت هيف مكحلا نيبو يلازغلا هركذ يذلا لاثملا اذه يفف .(؟'"96«دحاو ملسم مد

 .- مهنع رافكلا عفدب ةايحلا يف نيملسملا ةعامج قح يأ  مالسإلا لهأ قح :ناقح

 ريسألا لتقي الئثل رافكلا يمر مدع يضتقي اذهو .ةايحلا يف ملسملا ريسألا قحو

 يف ريسألا قح ىلع ةايحلا يف ةعامجلا قح ميدقت ةلاحلا هذه يف يعرشلا مكحلاف

 قح ىلع ةايحلا يف ةعامجلا قحل ًاميدقت رافكلا يمرب نيدهاجملا دئاق رمأيف «ةايحلا

 .ةايحلا يف ملسملا ريسألا

 .«ماعلا ررضلا عفد لجأل صاخلا ررضلا لمحتيو : ةيهقفلا دعاوقلا نمو "17

 تناك نإو «ةيدرف ةحلصم يهف درفل تناك نإف ,ةحلصم ررضلا عفد نأ حضاولا نمو

 .ةصاخلا ةحلصملا ىلع مدقتو ةماعلا ةحلصملا حجرتف ,ةماع ةحلصم يهف ةعامجل

 نمو .هتحلصم قيقحت يف درفلا قح ىلع مهتحلصم قيقحتب ةماعلا قح مدقي : يأ

 هنأش نم ريعستلا اذه ناك اذإ هراكتحا زوجي ال امو ماعطلا ريعست ةدعاقلا هذه تاقيبطت

 مزلتسا نإو «لثملا رعسب هوحنو ماعط نم هنوجاتحي ام اودجي نأ يف ةماعلا قح ظفح

 ةاعارم نأل ؛هديري يذلا رعسلاب هوحنو هماعط عيب يف لاملا بحاص درفلا قح فاقيإ كلذ

 .لثملا رعسب اهتاجاح ىلع لصحت نأ ىف ةعامجلا قح توفي اذه هقح

 . ”"ةهالص 21ج , يبطاشلل «تاقفاوملا» (:755١؟)

 .”7١”ص ١21ج .يلازغلل «ىفصتسملا» )4١077(
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 : يئافكلا ىلع ينيعلا بجاولا مدقي :ةيناثلا ةدعاقلا 4

 بجاولاو . مازلإلا هجو ىلع فلكم لك نم عرشلا هبلط ام وه ينيعلا بجاولا

 ,مهضعب وأ نيفلكملا دحأ هلعف اذإو «مازلإلا هجو ىلع هلعف عرشلا بلط اموه يئافكلا

 . يئافكلا بجاولا ىلع مدقي ينيعلا بجاولا نأ :ةدعاقلاو .نيرخآلا نع بوجولا طقس

 هدنعو دهاجي نأ ملسملا دارأو ًايئافك ًابجاو ناك اذإ داهجلا يف هولاق ام كلذ ةلثمأ نمو

 نأل ؛نيملسم اناك نإ هيوبأ نذإب الإ هريغو رفسلا داهج لجرلا ىلع مرحي» :اولاق هادلاو

 .(59«نيع ضرف امهربو ةيافك ضرف داهجلا

 ًاضرف ناك اذإ هللا ليبس يف لاتقلا يف - ىلاعت هللا همحر  يناساكلا مامإلا لاقو

 نذإب الإ جرخي نأ دبعلل حابي الو» :- ىلاعت هللا همحر لاق . ًايئافك ًابجاو يأ  ايئافك

 ضرف كلذ لك ةيجوزلا قوقحب مايقلاو يلولا ةمدخ نأل ؛اهجوز نذإب الإ ةأرملا الو هالوم

 داهجلا ضرف يأ  ةيافكلا ضرف ىلع ًامدقم ناكف .ةجوزلاو دبعلا ىلع يأ - نيع
 رب نأل ؛ًايم رخآلا ناك اذإ امهدحأ وأ هيدلاو نذإب الإ جرخي ال دلولا اذكو .- يئافكلا
 يقرخلا مامإلا لاقو .«؟'"*(ةيافكلا ضرف ىلع امدقم ناكف «نيع ضرف نيدلاولا

 ًاقيلعت ةمادق نبا لاقو .«امهنذإب الإ ًاعوطت دهاجي مل نيملسم هاوبأ ناك اذإو» : يلبنحلا
 نيعلا ضرفو «ةيافك ضرف داهجلاو نيع ضرف نيدلاولا رب نألو» : يقرخلا لوق ىلع
 , 459 (مدقي

 :بجاولا ىلع بجوألاو ,بودنملا ىلع بجاولا مدقي : ةثلاثلا ةدعاقلا "6

 بجاولا نأ يف نافلتخيو .هلعف بولطم امهيلك نأ يف بودنملاو بجاولا قفتي
 . هكرت ىلع حيجرلا هجو ىلع هلعف بولطم راما « مازلإلا هجو ىلع هلعف بولطم
 مدقيف ضعبلا ىلع رمألا سبتلي دقف «تابرقلاو تاعاطلا نم بودنملاو بجاولا نوكلو

 نأ عم انه ميدقتلا اذه تركذ كلذلو .ىوه وأ ًاديلقت وأ الهج بجاولا ىلع بودنملا
 .تابجاولا نيب ميدقتلا ىلع انمالك

 .؟١ا١/ص « 4ج «جاتحملا ينغم») (4074)

 .ة؟ 8ص ءالج ,يناساكلل «عئادبلا» )1١0786(

 "609 .*ه ملص 34ج «ينغملا» (4غ١ىك)

 -/ا١5 



 هتجوز ىلع قافنإلا ىلع ءارقفلا ىلع قدصتلا ملسملا مدقي نأ كلذ ةلثمأ نمو

 ىلع قافنإلاو ءارقفلا ىلع قدصتلا :نينثإلا نيب موقي نأ عيطتسي ال هنإ ثيحب هلهأو

 ةعاط نع ملكتي وهو يلبنحلا ةمادق نبا هركذ ام ًاضيأ كلذ ةلثمأ نمو .لهألاو ةجوزلا

 ةلاحلا هذه يف اهيلع نإف نيضيرملا اهيبأ وأ اهمأ ةدايع نم اهعنم ول اميف اهجوزل ةأرملا
 ريغ ةدايعلاو «ةبجاو جوزلا ةعاط نآلو» : كلذ اللعم  ىلاعت هللا همحر لاق ,جوزلا ةعاط

 ةدايع نإ هلوقب ديري هنأ رهاظلاو .«0'4 2بجاوب سيل امل بجاولا كرت زوجي الف «ةبجاو

 .ةبجاو ةدايعلا تناكل اهعنمي مل ول الإو «ةبجاو نوكت ال جوزلا عنم ةلاح يف نيدلاولا

 نم اهعنم اذإف ءبجوأ اهجوز ةعاطو «ةبجاو نيضيرملا اهيدلاول ةأرملا ةدايع نإ :لاقي وأ

 وه ريبعتلا اذهو «بجاو وه ام ىلع بجوألا وه امل اهنم ًاميدقت هتعاط اهمزل امهتدايع
 اهعنم جوزللو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج دقف .دمحأ مامإلا نع لوقنملا

 جورخلا عيطتست امم جورخلا نم اهعنم يأ  ّدب هنم اهل ام ىلإ هلزنم نم جورخلا نم
 مامإلا لاق .امهدحأ ةزانج روضح وأ ءامهتدايع وأ اهيدلاو ةرايز تدارأ ءاوس «- هلجأ نم

 نذأي نأ الإ اهمأ نم اهيلع بجوأ اهجوز ةعاط :ةضيرم مأو جوز اهل ةأرما يف دمحأ
 , 4" ؟*(اهل

 رمألا لو نيعي نأ اذه ةلثمأ نمو ءبجاو وه ام ىلع بجوأ وه ام مدقي اذه ىلعو

 ءاقل اناملا كيم انزل نطو «نيعم قوس وأ ةنّيعم ِةَّلحم يف ةبسحلاب موقي نم

 دكأت دق  ركنم نع يهنو فورعمب رمأ يهو اهب همايق نإف «ةبسحلا هذهل هغرفتو هسابتحا
 باستحالا بجاو مدقيف ؛هلمع ءاقل هل قزر صيصختو .هل رمألا ّيلو نييعتب هيلع اهبوجو

 هباستحا بجاو ىلع هل قزر صيصختو هل رمألا ّيلو نييعت نم  هانركذ امب هدكأتل هيلع

 لك يف بجاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نأل ؛هل صصخملا لحملا ريغ يف

 يغبني ال اذهف «نيعم ناكم يف بتارلابو نييعتلاب بوجولا دكأت اذإف ءدرف لك ىلعو ناكم

 ىلع هل صصخملا لحملا يف هباستحا مدقي نكلو «ناكملا اذه ريغ يف هيلع بوجولا
 ' ١ .هريغ يف هباستخا

 ٠57  )5ص الج «ينغملا» 3١ .

 ) )5078الج «ينغملا» ص3١ .
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 ىواشل ىلا

 سداسلا لصألا

 تابجاولا لعفو قوقحلا لامعتساب ررضلا ءافتنا

 :رارض الو ررض ال"

 ال» : لك هللا لوسر لاق :لاق تماصلا نب هللا دبع نع «هننس» يف هجام نبا جرخأ

 ٌرضلا نأ ءرارضلاو ررضلا ىنعم يف ريثألا نبال «ةياهنلا» يف ءاجو .2؟'"«رارض الو ررض

 هصقنيف هاخأ لجرلا ٌرضي ال يأ ررض ال :فيرشلا ثيدحلا يف هلوق ىنعمف .عفنلا دض
 زرضلا لاضدإب هزازيض] ىلع ةيراجي- ال + يآ" لضلا نه لاغف ةنارضلاو :ةقح نم ايش

 زوجي ال اذه ىلعو .«*"”*هيلع ءازجلا :رارضلاو .راضلا لعفلا ًءادتبا ررضلاو .هيلع

 عقو يذلا ررضلل ةلباقم رورضملا لبق نم ررضلا عاقيإ زوجي ال امك «ًءادتبا رارضإلا

 هل مكحلا وأ هنع ررضلا عفرل ءاضقلا عجاري نأ رورضملا ىلع لب .هيلع
 , 0*4 رضيوعتلاب

 :ريغلا نع ررضلا ءافتناب ديقم قحلا لامعتسا ١

 ام قيقحتو هحلاصم ليصحت ىلع اهب نيعتسيل ناسنإلل عراشلا اهحنم ةّنكُم» قحلا

 رارضإ ةادأ «ةنكملا» هذه نوكت نأ زوجي الف .ىلاعت هللا ةدابع وهو هلجأ نم قلخ

 نم يأ «ةنكملا» هذه بحاص نم دوصقم ريغ نيرخآلاب ررض اهيلع بترتي وأ نيرخآلاب

 ىتمف ؛ماع اذهو .(رارض الو ررض ال) هنأل ؛قحلا اذه هلامعتسا دنع قحلا بحاص

 .ل8 4ص 27ج (هجام نبا نئنس» )4١074(

 .١8ص «#ج «ريثألا نبال «ةياهنلا» (400)

 .0#70ص اج .يدنفأ رديح يلع هيقفلا ذاتسالل «ماكحألا ةلجم حرش ماكحلا ررد» (1*40)
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 ىلع بجاولا وه قحلا اذه لامعتسا نم عانتمالا راص «ريغلاب ازا نجلا لامعا ؤانم

 رارضإلا مدع ديقب هل حونمم هقلاخ نم ناسنإلل حونمملا قحلا نأل ؛قحلا بحاص

 نم ةمالسلاب ريغلا قح نآلو ؛ قحلا لامعتسا دنع ريغلاب هيلع ررضلا بترت مدعبو «ريغلاب
 قحلا اذه .هعم قحلا بحاص لامعتسا دنع مهيلع ررضلا عوقو مدعبو هب ريغلا رارضإ

 بجتو «.ةيمالسإلا ةعيرشلا يف مهل تباثو نوصم قح وه انركذ امم ةمالسلاب ريغلل
 هذهو .ةاعارملا هذهب مهمزلأ عرشلا نأل ؛ مهقوقح لامعتسا دنع نيرخآلا لبق نم هتاعارم

 ناسنإلا بلط نأل» : يبطاشلا مامإلا لاق . مهيلع نيرخآلا قحو هللا ل نه ةعاملا

 ,(4'؟9(نيقولخملا قحو هللا قح ةاعارم نم هيف دب ال هل نذا ثيح هظحل

 هلل دبعتلا ةهج  يبطاشلا لوقي امك وه وأ ماعلا عفنلا هب قلعت ام وه هللا قحو

 دنع يأ  هظحل دبعلا بلط دنع هعرش ةظحالمو :هيهاون بانتجاو هرماوأ لاثتماب ىلاعت
 ةظحالم بوجو ىلاعت هللا هعرش امم نأ حضاولا نمو .- هتحلصم وأ هقحل دبعلا بلط

 .هقح صخشلا لامعتسا دنع ةعورشملا مهحلاصمو نيرخآلا ناسنإلا قح

 مدع اهنمو «ةعورشملا مهحلاصم ةاعارم (نيقولخملا قح ةاعارم) نم دارملا نوكيف

 اذإو هقوقح ناسنإلا لامعتساب مهيلع ررضلا عوقو يف ببستلا مدعو «مهب رارضإلا
 عانتمالا مزلتست مهيلع ررضلا عوقو يف ببستلا وأ مهب رارضإلا مدعب ةاعارملا هذه تناك

 قحلا لامعتسا ماد ام هيلع ابجاو ريصي عانتمالا اذه نإف .هقح صخشلا لامعتسا نم

 .قحلا بحاص هدصقي مل نإو «ريغلاب ررضلا عوقو ىلإ يدؤي

 :ريغلاب هرارضإل قحلا لامعتسا عنمل ةلثمأ 7

 لامعتسالا اذه ىلع بترتي امل هقح لامعتسا نم صخشلا عنم ىلع ةريثك ةلثمألاو
 : يلي ام اهنم ركذن .هدصقي مل وأ قحلا بحاص هدصق ءاوس «ريغلاب ررض نم

 وهو «ةعورشملا بسكلا لئاسو نم ةليسو وهو ءًاعرش ناسنالل حابم ديصلا أ اا#

 ناك اذإ  ديصلا  قحلا اذه لامعتسا نأ الإ ًاعرش ناسنإلل ةحونمملا قوقحلا نم
 علمي .سانلا بارطضاو فوخل انيمي وأ ةسنأتسملا تاناويحلا روفنل ابجوم

 : 88١1ص 227ج « يبطاشلل «تاقفاوملا» 2( 5*0
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 هقح قحلا اذه مزاول نمو نوصم ناسنإلل نكسلا قحو .دايطصالا نم نودايصلا

 «هناريجب رارضإلا مدعب ديقم ءانبلا يف هقح نأ الإ ءهضرأ ىلع هل ًاراد ينبي نأ يف
 .(”7كلذ نم عنميف «ناريجلا ءاسن رقم فشكت ذفاون حتفي نأ رارضإلا روص نمو

 ةحونمملا قوقحلا نم يهو «ةحابم اهعيبو علسلا ءارش يف تاكراشملا - ب .-64

 نم عمج قفتا ول امك «ريغلاب رارضإلل ةليسو تذختا اذإ عنمت نكلو .سانلل ًاعرش
 ريغ اهبلاج وأ اهبحاص دجي ال ثيحب ةنيعم ةعلس ءارش يف ةكراشملا ىلع سانلا

 ءالؤه اهعيبي مث ءسخب نمثب مهل اهعيب ىلع رطضيف ؛مهيلإ اهعيبي ءالؤُم
 حبرلا نومستقيو «لثملا نمث نميوزكأ نمث وهو «هنوديري يذلا نمثلاب نوكراشتملا
 مثإلا ىلع نواعتلا ليبق نم اهنأل ؛اعرش ةعونمم تاكراشملا هذهف .مهنيب اميف

 مدع ديقب ةكراشملا قح مهحنم عرشلا نأل ؛«*"©*سانلاب رارضإلاو ناودعلاو

 ملو .كلذ نم اوعنم ديقلا اذه ريغب قحلا اذه اولمعتسا اذإف ,.نيرخآلاب رارضالا

 .مهقح نم كلذ نكي

 ام عيب يف كلاملا قح هراثآ نمو ءًاعرش نوصم قح ةيدرفلا ةيكلملا قح -ج

 2*4 ىطاخ الإ ركتحي ال» :هلكك لاق .سانلاب هرارضإل عانتمالا اذه نم
 ىلع ركتحملا ربجي نأ رمألا ٌيلول زوجي كلذلو «راكتحالا يف هل ّنح ال ركتحملاف

 ةركي نأ رمألا ٌيلول نإف اذهلو» :ميقلا نبا مامإلا لاق «لثملا ةميقب هدنع ام عيب

 هدنع نم لثم «هيلإ سانلا ةرورض دنع لثملا ةميقب مهدنع ام عيب ىلع نيركتحملا

 .(9كلُذ ريغ وأ داهجلل هيلإ

 . "ص ١2ج .«يدنفأ رديح يلع ذاتسألل «ماكحألا ةلجم حرش ماكحلا ررد» (50"")

 «ميقلا نبال :ةيمكحلا قرطلا» : 04-8٠١ ص 78ج ءةيميت نبا مالسإلا خيشل «ىواتفلا عومجم» (4 0" 4)

 .777/ص

 . ١٠73ص .8ج «يناكوشلل «راطوألا لين» يف ءاج امك دواد وبأو ملسمو دمحأ مامإلا هاور (4 "١ ه)

 .747"ص «ميقلا نبال «ةيمكحلا قرطلا» (505)
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 :ريغلاب رارضإلا مدعب ديقم بجاولا. لعف +

 وهو فلكملا ىلع نأ ىنعمب «ريغلاب رارضإلا مدعب ًاضيأ ديقم يعرشلا بجاولا لعفو

 ال نأو «نيرخآلاب رارضإلا هلعفب دصقي ال نأ هنم بولطملا يعرشلا بجاولا ءادأب موقي

 ءادأ هنكمي ىرخأ ةيفيك دوجو عم نيرخآلاب ررضلا عوقو ىلإ يدؤت ةيفيكب بجاولاب موقي

 نم يعرش بجاو ودعلا لاتق هنمو  داهجلاف .نيرخآلاب ررض عوقو نود اهب بجاولا

 الفط لتقي ال نأ هيلعف هب ماق اذإ فلكملا نأ الإ . نيع ضرف ريصي دقو ةيئافكلا تابجاولا
 كرت زوجي ال هنأ الإ ءهنم كلذ لوصح مدعل طاتحي نأو «لاتقلا يف كرتشت مل ةأرما الو
 قاحلإ وأ ءاسنلاو لافطألا لتق يف هببست نم هفوخ ةجحب هللا ليبس يف لاتقلا بجاو

 الف طاتحي نأو .هللا ليبس يف لاتقلاو داهجلاب موقي نأ هنم بولطملا نأل ؛ مهب ررضلا

 ةجيتن الو ًادمع ال ,مهب ررضلا قوحل يف الو كلذ يف ببستي الو ٌةأرما الو ًالفط لتقي
 يذلا بستحملل زوجي ال كلذكو .لتاقملا لجرلا ةداع هيف عقي ال شحاف ريصقتو لامهإ

 مدع نم دكأتلا ةجحب سانلا تويب ماحتقا ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا بجاوب موقي
 اهماحتقا زوجي الف ءاهتمرح سانلا تويبل رق عرشلا نأل ؛ةيصعمب وأ ركنمب مهمايق
 .ًاعرش زوجي ال مهب رارضإو ىذأ هنأل ؛اهلهأ ناذئتسا ريغب اهلوخدو
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 عباسلا لصألا

 تابجاولاو قوقحلا يف لجرلل ةأرملا ةاواسم

 :. (؛:”؟9ةغللا يف ةاواسملا 717

 .نالداعتيو نالثامتي امهلعج :امهنيب ىواسو .هلداعو هلئام : يأ :هاواس لاقي

 .الئامت :ايواستو نائيشلا ىوتسا :لاقيو

 . هلداعي ال : يأ ًائيش يواسي ال اذه :لاقيو

 .نايواستم : يأ :ءاوس نالفو نالفو

 .نوواستم : يأ :ءاوس موقو

 . هابشأ : يأ ةيساوس مهو عاوس مهو .ءاوس رمألا اذه يف امهو :لاقيو

 ةلئامملا دارت اميف امهنيب ةلداعملاو نيئيشلا نيب ةلئامملا ينعت ةغللا يف ةاواسملاف

 .رثكأ وأ نينثا نيب هيف ةلداعملاو

 : يعرشلا حالطصالا يف ةاواسملا 4

 وأ نيئيش نيب ةلداعملاو ةلئامملا ىنعم ىلع موقت يعرشلا حالطصالا يف ةاواسملاو

 ةاواسملاب دوصقملاف «ةيعرشلا ماكحألاب قلعتي ةيعرشلا رومألا يف مالكلا ناك املو .رثكأ

 .رثكأ وأ نينثا نيب ةيعرشلا ماكحألا يف ةلئامملا يعرشلا حالطصالا يف

 :تابجاولاو قوقحلا يف لجرلل ةأرملا ةاواسمب دوصقملا 4

 صاءأج ص ءاخ .458ص ء.١ح «:طيسولا مجعملا» ,.1717/-5١1صضص 94١1ج «برعلا ناسل» (4 ١717
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 تبثت يأ  عراشلا نم تابثإب هيلعو ناسنإلل تبثت تابجاولاو قوقحلا نإ :انلق
 ينعت تابجاولاو قوقحلا يف لجرلل ةأرملا ةاواسم نأ كلذ ىنعمو « ةيعرش ماكحأب

 انرجي اذهو .تابجاولاو قوقحلا هذهل ةتبثملا ةيعرشلا ماكحألاب امهلومش يف امهيواست
 لهو «لاجرلاو ءاسنلل ةماع ةروصب ةيعرشلا ماكحألا لومش ىدم نع لؤاستلا ىلإ

 قوقحلل ةتبثملا اهنمو «ةيعرشلا ماكحألاب  لاجرلاو ءاسنلا  عيمجلا لومش وه لوصألا

 ناك اذإو ؟ماكحألا ضعبب نيسنجلا .دحأ صاصتخا ىلع ليلدلا موقي ىتح .تابجاولاو

 نإ لوقلا نكمأ ليلدلا دجو اذإف ؟كلذ ىلع يعرشلا ليلدلا وه امف باجيإلاب باوجلا

 ىلع ءانب كلذ فالخ ىلع ليلدلا موقي ىتح تابجاولاو قوقحلا يف لجرلاك ةأرملا

 . ماكحألاب لجرلا عم اهلومش

 : ةيعرشلا ماكحألا يف لجرلل ةأرملا ةاواسم لصألا نأ ىلع ةلدألا

 تبثت يتلا اهنمو ةيعرشلا ماكحألا يف لجرلل ةأرملا ةاواسم وه لصألا نأ ىلع ةلدألاو

 ةعيرشلا يف فيلكتلا طانم :(ًالوأ) : يف اهدجن ةلدألا هذه ,تابجاولاو قوقحلا اهب

 ىتح نيليلدلا نيذُه نع ملكتنو .ةيمالسإلا ةعيرشلا مومع يف :(ًايناث)و «ةيمالسإلا
 يلاتلابو «ةيعرشلا ماكحألا يف لجرلاو ةأرملا نيب ةاواسملا وه لصألا نأ انل حضتي

 . تابجاولاو قوقحلا يف امهتاواسم

 :فيلكتلا طانم :لوألا ليلدلا 0١

 ىلع ّلد دقو القاع ًاغلاب ناسنإلا نوك ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأب فيلكتلا طانم
 نعو .ظقيتسي ىتح مئانلا نع :ةثالث نع ملقلا عفر» :فيرشلا يوبنلا ثيدحلا كلذ

 اذه ىلعو .«- لقعي ىتح ةياور يفو - قيفي ىتح نونجملا نعو .ملتحي ىتح ّيبصلا
 امم سانلا نيب داتعملا فولأملل ًاقفو ةيراج هلاعفأو هلاوقأ تناكو مّلَححلا ناسنإلا غلب اذإف

 طانم رفوتل ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأب هفيلكتب مكح .هلقع ةمالس ىلع هب لدتسي

 نم هريغ نود لقاعلا غلابلا وه .نذإ فلكملاف .لقعلاو غولبلا وهو هطرش وأ فيلكتلا

 .«9لقاع ريغ غلاب وأ لقاع يبص

 حرش تومحرلا حتاوف» .لاهدعب امو ١ةه56ص 03ج « ينازاتفتلل « حيضوتلا ىلع حيولتلا حرش» )4*"1١(

 .١٠١ص « يناكوشلل «لوحفلا داشرإ» ١. "ص .١ج «توبثلا ملسم

- ١1/5 - 



 :ةأرملا يف فيلكتلا طانم ققحت 5

 طانم ناك اذإو :اهماكحأب اهب ةبطاخُمو ةعيرشلا فيلاكتب ةفلكم لجرلاك ةأرملا

 امك ىنعملا اذه اهيف ققحتي ةأرملا نإف .لقعلاو غولبلا اهماكحأب باطخلاو فيلكتلا

 هذه اهررقت يتلا تابجاولا اهيلع تبجوو قوقحلا اهل تتبثو ءاهماكحأب ةبطاخُمو ةعيرشلا

 يف ةدراولا ةأرملا ىلإ ةهجوملا هماكحأو عراشلا تاباطخ ضعب يلي اميف ركذنو .ماكحألا

 : لجرلا ىلإ ةهجوم يه امك ميركلا نارقلا

 .«هامهيديأ اوُعطقاف ةقراّسلاو قراّسلاو» -أ

 .(#0”1'4ةدلج ةئام امهنم دحاو لك اودلجاف ةينارلاو ينارلاو» ب

 و 3

 تانمؤملل لقو . . .مهجورف اوظفحيو مهراصبأ نم اوضغي نينمؤملل لق»  ج

 .(204ْنهجورف نظفحيو نهراصبأ نم نضضغي

 نم ٌةَريخلا مهل َنوكي نأ ًارمأ هلوسرو هللا ىضق اذإ ةنمؤم الو نمؤمل ناك اموإ» د
 ا . مهرمأ

 ,تاتناقلاو نيتناقلاو .تانمؤملاو نينمؤملاو تاملسملاو نيملسملا َّنِإِؤ  ه
 نيقّدصتملاو ,تاعشاخلاو نيعشاخلاو ,تارباصلاو نيرباصلاو ,تاقداصلاو نيقداصلاو

 نيركاّذلاو .تاظفاحلاو مهجورف نيظفاحلاو .تامئاصلاو نيمئاصلاو .تاقدصتملاو

 .("294ًاميظع ًارجأو ةرفغم مهل هللا ّدعأ تاركاذلاو ًاريثك هللا

 نأ ىلع تلد ناميإلاو مالسإلاب ءاسنلا اهفصوب ةريخألا ةميركلا ةيآلا هذهو 11
 .هماكحأو ناميإلا يناعمبو .هماكحأو مالسإلا يناعمب  تافلكم يأ  تابطاخم ءاسنلا

 ) )1١0*9["م. ةيآلا : ةدئاملا ةروس] .

 ) )4040ةيآلا :رونلا ةروس] 1[.

 ) )4١041١ناتيآلا :رونلا ةروس] ٠# .[”31و

 ) )5١051ةيآلا : بازحألا ةروس] *#[.

 )* )1١04.["ه ةيآلا : بازحألا ةروس]

 6/ا١ا -



 فصوي امك «(تانمؤم)و (تاملسم) نهنأب نفصوي ماكحألا هذه تابلطتمب نهمايقلو

 ةيآلا تحرصو .ناميإلاو مالسإلا تابلطتمب مهمايقل (نونمؤم)و (نوملسم) مهنأب لاجرلا
 نينمؤملا نيملسملا لاجرلا عم نكرتشي تانمؤملا تاملسملا ءاسنلا نأب ًاضيأ ةميركلا

 .ميظعلا رجألاو ةرفغملا :وهو .مهمالسإو مهناميإ ءازج هللا هدعأ يذلا ءازجلاب

 هللا نإف ءاهنومضمب ةفلكمو ةعيرشلا ماكحأب ةبطاخم ةأرملا تناك املو ”-4

 ةأرملا نم ردصي يذلا حلاصلا لمعلا ةعاضإ مدع نم نينمؤملا دعو امب اهدعو ىلاعت

 :ةيتآلا ةميركلا تايآلا نم رهظي امك ءازجلا نسحأ هيلع مهيزاجي امنإو:ءلجرلا نم وأ

 نم مكضعب ىثنأ وأ ٍركذ نم مكنم ,لماع لمع عيضأ ال يأ مهبر مهل ّباجتساف» -أ

 اولتُقو اولئاقو يليبس يف اوذواو مهرايد نم اره ماو او رجاه نيذلاف ١ ضعب

 هللا دنع نم ًاباوث ٌراهنألا اهتحت نم يرجت ٍتاْنَج مهُئلخدألو مهتائّيس مهنع ْنَرْفكأل

 : هلوق ىنعم يف يرشخمزلل «فاشكلا» ريسفت يف ءاجو .«؟'؟؛#0 باوثلا ٌنسح هّدنع هللاو

 ةلمج هذهو .دحاو لصأ مكئانإو مكروكذ عمجي :يأ «ضعب نم مكضعبإ»
 لامعألا هذه نيلماعلا هدابع هللا دعو اميف لاجرلا عم ءاسنلا ةكرش اهب تنيب ةضرتعم

 يف تاروكذملا نم اهريغو .ةرجاهملا نم ةيآلا هذه يف ةروكذملا ةينُسلا

 , (4*؟ةيآلا

 نيدلاخ راهنألا اهتحت نم يرجت ٍتائج تانمؤملاو نينمؤملا هللا دَعَوط : ىلاعت لاقو - ب
 زوفلا وه كلذ .ٌربكأ هللا نم ٌناوضرو .ندع تانَج يف ٌةِبّيَط َنكاسمو ءاهيف
 امب هللا دعو يف نوواستم تانمؤملا ءاسنلاو نونمؤملا لاجرلاف .2"؛”«ميظعلا

 .ةيآلا هذه هب تءاج

 كئلوأف ٌنمؤم وهو ىثنأ وأ 2 نم تاحلاصلا نم لمعي نمو» : ىلاعت لاقو - ج
 ثانإلاو روكذلا ىلاعت هللا دعو دقف .«"04ًريقَت نوملظُي الو .ةئجلا نولخدي

 .[198 ةيآلا :نارمع لآ ةروس] (40544)

 .405ص .١ج .يرشخمزلل «فاشكلا ريسفت» )5١46(

 .[ا/7 ةيآلا :ةبوتلا ةروس](4045)

 ) )1١47ةيآلا :ءاسنلا ةروس] ١174[.

 -كلا١ -



 روكذلا 7 ىلع لدي امم .ةنجلا لوخدب نونمؤم مهو نيحلاصلا نيلماعلا

 كلذ ىلع باوثلاب مهت تاواسمو حلاصلا لمعلاو ناميإلا بجلاوب ثانإلاو

 :ٌدبيط ًةايح هئيحتلف ٌنمؤم وهو ىثنأ وأ ركذ نم ًاحلاص لمع نمإ» : ىااعت لافروف

 لجرلا تبطاخ ةميركلا ةيآلا هذهف .«"؟94نولمعي اوناك ام نسحأب مهنيزجنلو
 «ةبيطلا ةايحلاب حلاصلا لمعلا ىلعو هيلع تدعوو «ناميإلا بجاوب ةأرملاو

 .نسحلا ءازجلابو

 : ةعيرشلا مومع : يناثلا ليلدلا 66

 عيمجب رشبلا مرر تءاج اهنأ ىنعمب ىنعمب , مومعلا ةيمالسإلا ةعيرشلا صئاصخ نم

 سانلا اهيأ اي لك» : ىلاعت لاق .لاجرلاو مهنم ءاسنلا ,مهنادلب فلتخم يفو , مهسانجأ
 ًاريشب سانلل ٌةفاك الإ كانلسرأ امو» : ىلاعت لاقو ,''”هًاعيمج مكيلإ هللا لوسر ينإ
 .9*4ءاملعلا نيب فالخ الب «سانلا» ظفل موهفم يف لخدت ةأرملاو .«*:*74اريذنو

 :لاجرلاو ءاسنلا ىلإ ثوعبم خي دمحم 275

 ةميركلا ةيآلا انركذو ءءاسنلا مهيف امب ةفاك سانلا ىلإ ِْكي ًادمحم انديس هللا ثعب
 نم .ءاهقفلا اهب حرص دقف ةقيقحلا هذه حوضو عمو ,ةقباسلا ةرقفلا يف كلذ ىلع ةلادلا

 للك هللا لوسر ناكو» :لاق ذإ  ىلاعت هللا همحر - يرهاظلا مزح نبا هيقفلا لوقا كلذ

 لاجرلل ل هيبن باطحو ىلاعت هللا باطخخ ناكو .ًايوتسم ًاثعب ءاسنلاو لاجرلا ىلإ ًانزعبت
 لك هللا لوسر نأ اًمقيت كفوو": انقل مزح نبا لاقو .*' ل دعو اناطخخ ةاحشلاو
 ةعيرش يه يتلا ةعيرشلا نأو .لاجرلا ىلإ وه امك  ءاسنلا ىلإ يأ - نهيلإ ثوعبم

 نهيلإ هجوتم ماكحألاو تادابعلاب باطخلا نأ انقيأو .لاجرلل اهموزلك نهل ةمزال مالسإلا

 ) )5١05ةيآلا : لحنلا ةروس] /1[.

 ) )5١44ةيآلا : فارعألا ةروس] ١84[.

 .[74 ةيآلا :أبس ةروس] (4060)

 .١١١ص .يناكوشلل «لوحفلا داشرإ» (4091)
 .8754 ص .7ج .مزح نبال «ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا» (4057)
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 ال نأ بجوي اذه لكو «ليلد نهنم لاجرلا ٌصخ وأ نهصخ ام الإ لاجرلا ىلإ ههجوتك
 .(*9(عامجإ وأ صنب الإ هيف عيمجلا كارتشا حص دق ءيشب نهنود لاجرلا درفي

  "11١7نارجأ مهل ةثالث) :«(هحيحص» يف يراخبلا مامإلا هجرخأ ثيدح يفو :

 لج يف درطم وه امك لجرلا مكح ةيباتكلا ةأرملا مكح» :ثيدحلا اذهل هحرش يف

 .9*(2(ليلدلا هصخ ام الإ ةيعبتلاب لاجرلا عم نلخدي ثيح .ماكحأل

 : ؟'**لاجرللو ءاسنلل اهلومش ىدمو ةيعرشلا تاباطخلا غيص "5514

 ثحب .لاجرلاو ءاسنلا معي هنأو .هنم دوصقملا انيب يذلا ةعيرشلا مومعب لصتي اممو

 ءاسنلل اهلومش ثيح نم ةّئّسلاو نآرقلا يف ةدراولا ةيعرشلا تاباطخلا يف (عمجلا) ظافلأ

 وهو ىانلق يذلا لصألا ىلع هلك كلذ ريثأتو .نيفنصلا دحأ ىلع اهراصتقا وأ ,لاجرلاو

 مومع هيضتقي ام وه لصألا اذه نأو «ةيعرشلا ماكحألاب لجرلل ةأرملا ةاواسم لصألا نأ

 ةيعرشلا ماكحألا نمضتت (عمجلا) غيصب ةيعرشلا تاباطخلا نأ مولعملا نمف .ةعيرشلا

 نإف كلذل «نيفلكملا ةلمج نم ءاسنلا نإ :انلق دقو .نيفلكملا عراشلا اهب بطاخ يتلا

 وه اذه نإو «ةعيرشلا مومعلو نهيف فيلكتلا طانم ققحتل نهلمشت ةيعرشلا ماكحألا
 لدت ظافلأب وأ (عمجلا) ةغيصب تدرو يتلا ةعيرشلا تاباطخ نأ ينعي اذه لهف ,لصألا

 لاجرلا لمشت امك ءاسنلا لمشت غيصلا وأ ظافلألا هذه تءاج وحن يأ ىلع عمجلا ىلع

 : يتآلاب هزجون ليصفتلا نم ءيش ىلإ جاتحي باوجلاو ؟ال مأ

 :سكعلابو ثانإلا نود روكذلل ةصاخ عومج ظافلأ :ًالوأ 6

 «ءاسنلا» ظفلو روكذلل «لاجرلا» ظفل لثم سكعلابو ثانإلا نود روكذلا هب صتخي ام

 .”؟58ص اج ءمزح نبال «ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا» (4 ١ ه")

 .9١؟ص ١ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (4084)

 2« ؟ج «يلازغلل «ىفصتسملا» .*”7-378 74ص ء#”ج «مزح نبال «ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا» (١4هه)

 « ينازاتفتلل «حيضوتلا ىلع حيولتلا حرش» ,.744-745ص .؟ج .يدمآلل «ماكحألا» ءال4 ص

 . 617-96 ص اج
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 يرسيف .ظفللا نع جراخ ليلدب الإ ءاملعلا عامجإب يعرشلا باطخلا يف رخآلا فنصلل

 باطخلا يف دراولا ظفللا موهفم يف هلوخدل سيلو ليلدلا اذهل رخآلا فنصلا ىلع مكحلا

 . يعرشلا

 : عضولا لصأب ثانإلاو روكذلا لمشت عمج ظافلأ : ًايناث - ”5

 ةغللا يف ظافلألا هذهل عضولا لصأب ثانإلاو روكذلا عيمج لمشت ظافلأ كانهو
 «سانلا» ظفل لثم لومشلا اذه يف لخدم ثينأتلا وأ ريكذتلا ةمالعل سيلو .ةيبرعلا
 عامجإلاب ثانإلاو روكذلا نال و يف لخدي ظافلألا هذهف ء«رشبلا»و «سنإلا»و

 ةلوقا لدم ةةرهطملا ةيوتنلا ةنسلا وأ ييركلا تارقلا ف ةيعرشلا صوصنلا يف تدرو اذإ
 اي» : ىلاعت هلوقو .«ةدحاو سفن نم مكقلخ يذلا مكبر اوقتا سائلا اهيأ اي» : ىلاعت
 . «ًاعيمج مكيلإ هللا لوسر يْنِإ سانلا اهيأ

 :ليلدب الإ امهدحأب صتخت الو ثانإلاو روكذلا لمشت ظافلأ :ًاثلاث 7١

 الإ نيفنصلا دحأب صتخت الو اهعضو لصأب ثانإلاو روكذلا لمشت ظافلأ كانهو

 هلوق يف امك روكذلاب صتخت الو ثانإلا اهيف لخدت ظافلألا هذهف ؛(نم)و (ام) لثم ليلدب
 تلمش اهنأو (ْنَم» مومع الولف , 4 ىثنأ وأ ركذ نم تاحلاصلا نم لمعي نمو# : ىلاعت

 .«ىثنأ وأ ركذ نمإ» : ىلاعت هلوقب كلذ دعب نم ميسقتلا نسحي مل ثانإلاو روكذلا

 :ثينأتلا وأ ريكذتلا ةمالعب ةغيص وأ عمج ظافلأ 6”

 «اولعفا» ةملكو «نيملسملا» لثم ريكذتلا ةمالع اهيف رهظت ةغيص وأ عمج ظافلأ كانهو

 لشثم ثينأتلا ةمالع اهيف رهظت يتلا وأ .عمجلا واو لصتملا ريمضلا اهيف ثيح

 نم قيرف هيف بهذ .هغيص وأ عمجلا ظافلأ نم عونلا اذهف .(نلعفادو «تاملسملا»
 امك ليلدب الإ روكذلل عمجلا غيص وأ ظافلأ نم وه اميف ءاسنلا لخدت ال هنأ ىلإ ءاهقفلا
 اذهو ليلدب الإ عومجلا غيصو ظافلأ نم عونلا اذه يف ء ءاسنلل وه اميف لاجرلا لخدي ال

 . ةيفنحلا روهمجو ةيعفاشلا بهذم

 لمشت ريكذتلا ةمالع اهتقحل يتلا عمجلا غيص نأ ىلإ ةيرهاظلاو ةلبانحلا بهذو
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 ءاسنلاب اوصوتسا» : لكي هلوق لثم عمجلا اذُه نم نهجورخ ىلع ليلدلا ماق اذإ الإ ءاسنلا

 اذه يف نهب ىصوملا نهنأل ؛ءاسنلا نود لاجرلل ءاوصوتسا» ب انه باطخلاف ««أريخ

 :ثيدحلا

 ربعي ظفل ىنعم لكل نأب روكذلا عمج غيص يف ثانإلا لوخد مدعب نولئاقلا جتحاو
 هيف يذلا روكذلا عمجو .اولعفا :لاجرلا باطخو .نلعفا :ءاسنلا باطخيف ءهنع هب

 «تاملسم» لثم ثينأتلا ةمالع هيف يذلا ثانإلا عمجو .«نوملسملا» لثم ريكذتلا ةمالع

 ريغ ىلع ظفل عاقيإ ىلإ ليبس الف «؛ثانإلا وأ روكذلا نم نيعم فنصل عمج لك صتخي

 ثانإلاو روكذلا عمجل ناظفللا نآرقلا يف درو اذهلو «ليلدب الإ هل عضو يذلا ىنعملا

 تاملسُملاو نيملسملا َّنِإ» : ىلاعت هلوق يف امك .مكحلاب نيفنصلا لومش ديرأ امل

 لمشي روكذلا عمج غيص نم عونلا اذه ناك ولو .خلا # . . . تانمؤملاو نينمؤملاو

 ركذ دعب «تانمؤملا» تركذ الو ««نيملسملا» ركذ دعب «تاملسملا» تركذ امل ثانإلا

 . (نينمؤملاو»

 روكذلا نأب روكذلا عمج غيص نم يول اذه يف ثلا ,لوخدب نولئاقلا جتح

 اودرفنا اذإ روكذلا نع ربخلاو باطخلا ْنأ :مهنع رخأ وأ ءاوبطوخو اوعمتجا اذإ 0

 اذهو .«ًاعيمج اهنم اوطبها انلق» : :ىلاعت لاق ءدرطم بولسألا اذه نأو .«قرف الو

 باطخل سيل هن أ ىلع كلذ ّلدف ١ سيلبإ امهودعو ءاوح هتجوزو مالسلا هيلع مدآل باطخ

 يتأي نأ الإ .ثانإللو مهل عماجلا ظفللا ريغ ةيبرعلا ةغللا يف درجم ظفل ةصاخ روكذلا

 هلوق امأو .ثانإلا نود روكذلا وه عمجلا اذه نم دارملا نأ ىلع ليلد وأ دئاز نايب

 هيف درو ّصنلا اذهف «4تانمؤملاو نيئمؤملاو ,تاملسملاو نيملسملا َّنِإ» :ىلاعت

 وأ ديكأتلا ليبس ىلع (نينمؤملاو نيملسملا) يف نهلوخد عم «تانمؤملا»و «تاملسملا»

 نأ عم # . . .لاكيمو ليربجو هتكئالمو هلل اودع ناك نم لق# : ىلاعت هلوق لثم راركتلا

 .ةكئالملا نم لاكيمو ليربج

 ماكحأب ءاسنلا لومش يف رؤي ال نيقيرفلا نيب فالخلا نأ يل ودبيو - 77

 ماق اذإ الإ ريكذتلا عومج غيص نم عونلا اذهب عراشلا تاباطخ يف ةدراولا مالسإلا

 ناقيرفلاف .انثحب يف انمهي يذلا وه اذهو .ماكحألا هذهب روكذلا صاصتخا ىلع ليلدلا

 نايبو .اهيلإ لصوملا قيرطلا يف افلتخا نإو ءاهيف نافلتخي الو ةجيتنلا هذه دنع نايقتلي
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 عضولا لصأب ثانإلل روكذلا عمج ظفل لوانت يف ٌبصني  ةقيقحلا يف  مهفالخ نأ كلذ

 نورخآلاو .لومشلاو لوانتلا اذه ىلع ليلدلا ماق اذإ الإ كلذ اوعنم نولوألاف ةغللا يف

 ىلع ليلدلا ماق اذإ الإ ةغللا يف عضولا لصأب ثانإلا لمشي روكذلا عمج :اولاق

 .عمجلا اذه نم نهجورخ

 ءءاسنلا لمشي مومعلا اذه نأو .ةعيرشلا مومع ىلع عطاقلا ليلدلا ماق دق ثيحو

 لصألا نوكيف .فيلكتلا طانم ققحتل هماكحأب تابطاخم ءاسنلا نوك هتايضتقم نمو

 دحأ صاصتخا ىلع ليلدلا ماق اذإ الإ عمجلا غيصب درت يتلا عراشلا تاباطخب نهلومش

 لوانت اوعنمي مل نيلوألا نإف اضيأو . يعرش مكح نم هنمضت امو باطخلا اذهب نيفنصلا

 راشأ دقو كلذ ىلع ليلدلا ماق اذإ زيوجتلاو بيلغتلا ليبس ىلع ثانإلل روكذلا عمج

 هجرخأ يذلا ِِلك هللا لوسر ثيدحل هحرش يف هللا همحر ينالقسعلا كلذ ىلإ
 اذه يف ينالقسعلا لاق .(هذيو هناسل نم نوملسملا ملس نم ملسملا» : هيفو يراخبلا

 يف نلخدي تاملسملا نإف «بيلغتلل  نوملسملا  ريكذتلا عمجب نايتإلاو» :ثيدحلا

 .4:*عكلذ

 تاملسملا مكح ام :ليق ام ءاهنمو» :ثيدحلا اذهل هحرش يف ينيعلا مامإلا لاقو

 نإف بيلغتلا باب نم اذه :بيجأو ؟ريكذتلا عمجب  نوملسملا  ركذ هنأل ؛كلذ يف
 يف ءاسنلا لوخد ليلدو .9*'24(تاباطخلاو صوصنلا رئاس يف امك هيف نلخدي تاملسملا

 ركذي مل نإو ةعيرشلا مومع وه «بيلغتلا ليبس ىلع هنإ هيف اولاق يذلا ءريكذتلا عومج
 . ينيعلاو ينالقسعلا كلذ

 وه .ةفاضإلاب فرعملا وأ دهعلل نكي مل اذإ (فيرعتلا لأب) فرعملا ركذملا درفملا
 تاباطخ يف ةغيصلا هذه تدرو اذإف ,ثانإلا لمشت يتلا هظافلأو مومعلا غيص نم

 مكدحأ نمؤيال» : هيلع هلوق كلذ ةلثمأ نمو . ءاسنلاو ,.لاجرلا :نيفلكملا تلمش عراشلا

 .ه4-ه"ص ١2ج .ينالقسعلل (يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» (4055)

 .1**ص .١ج ؛ينيعلل «يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع» (4 ١01
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 هناسل نم نوملسملا ملس نم ملسملا» :ِك هلوقو .«هسفنل ٌبحُي ام هيخأل بحي ىتح
 .(«(هديو

 عمج غيصب ةدراولا عراشلا تاباطخ نإ لوقلا اننكمي مدقت ام ىلع ًءانبو -06
 وأ مومعلل ديفملا (فيرعتلا لأب) فرعملا ركذملا درفملا ةغيصب ةدراولا وأ ءروكذلا
 يلاتلابو ءًاضيأ ثانإلا لمشت غيصلا هذه «ةفاضإلاب فرعملا ركذملا درفملا ةغيصب
 اذإ الإ ,تابجاوو قوقح نم هتبثت امو تاباطخلا هذه يف ةدراولا ماكجألا ءاسنلا لمشت

 .اهنمضت يتلا ماكحألابو باطخلاب نيفنصلا دحأب صاصتخالا ىلع ليلدلا ماق
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 نازل تعفن
 اهيف فالتخالاو تابجاولاو قوقحلا عونت

 ينعي ال اذه نإف ,«تابجاولاو قوقحلا يف لاجرلاو ءاسنلا يواست لصألا ناك اذإو

 ىلع ةينبم ةيعرشلا ماكحألا نأل ؛ تابجاولاو قوقحلا ضعب يف امهنيب فالتخالا مادعنا

 ىواست اذإف .ماكحألا هذه طانم اهضعب وأ اهلك يه هذهو .ةنيعم تافصو ٍناعمو للع

 «ماكحألا هذهب ًامتح اوواست ماكحألا هذه طانمب ءاسنلاو لاجرلا مهنم ءاوس نوفلكملا

 هذه هتبثت امبو .ماكحألا هذه يف ًامتح اوفلتخا ماكحألا هذه طانم يف اوفلتخا اذإو

 «تايجاوو. قوقحت نم ماكحألا

 .فالتخالاو يواستلا نوناقل ًاقفو ًامئاد يرجت اهماكحأ يف ةيمالسإلا ةعيرشلاف
 نيفلتخملا نيب ماكحألا يف فلاختو ءاهطانم يف نيلئامتملا نيب ماكحألا يف يواستف

 نيب ةيقيقحلا ةاواسملا ققحي يذلا وه ميوقلا جهنلا اذهو ,ماكحألا هذه طانم يف

 . باقعلاو باوثلا يف هتنّس يه امك عيرشتلا يف هللا ةنّسو لدعلا ىضتقم وهو ,نيفلكملا

 متركذ ام نإ» :لاق ثيح فالتخالاو يواستلا نوناق ىلإ ميقلا نبا مامإلا راشأ دقو

 ىلع اهئيجمو ءاهلالجو ةعيرشلا هذه مظع ىلع ةلدألا نيبأ نم وهف اهفاعضإو روصلا نم

 اهقارتفال روصلا هذه ماكحأ نيب تقرف ثيح .ةميقتسملا رطفلاو .ةميلسلا لوقعلا قفو

 هجوتل ماكحألا يف اهنيب تواس ولو , ماكحألا يف اهقارتفا تضتقا يتلا تافصلا يف

 لإ ءيشلا تنرقو ,تافلتخملا نيب تواس دق : لئاقلا لاقو .لاصفنالا بعصو لاؤسلا

 ىرخألا ةروصلا نود اهمكحب روصلا كلت نم ةروص تازاتما امو . مكحلا يف ههيبش ريغ

 الإ مكحيف ناتروص تكرتشا الو .مكحلا كلذب فاما بجوأ اهب ماق ىنعمل الإ

 عفني ال امك هريغ يف امهقارتفا رضي الو ,مكحلا كلذل يضتقملا ىنعملا يف امهكارتشال
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 يف يأ - قرفلاو عمجلا يف رابتعالاف . مكحلا بجوي ال ىنعم يف نيفلتخملا كارتشا

 :ناهدعو دوخي ماكحألا كلت تعرش اهلجأل يتلا يناعملاب وه امنإ 2 ماكحألا

 تواس ةيمالسإلا ةعيرشلا نأ ظحالن فالتخالاو يواستلا نوناق ىلع ًءانبو 7

 ةاكزلاو ,جحلاو ؛مايصلاو ,ةالصلاك :تادابعلاو ناميإلا تابجاو يف ةأرملاو لجرلا نيب

 نأ امك .لقعلاو غولبلا وهو تادابعلا هذه بوجوو .فيلكتلا طانم يف امهكارتشال

 قحف ءاهطانم يف ايواست ثيح قوقحلا يف ةأرملاو لجرلا نيب تواس ةيمالسإلا ةعيرشلا

 ةيلاملا ةمذلا قحلا اذه طانم نأل ؛لجرلل هتوبث ةأرملل تباث ًالِثم كلمتلاو ةيكلملا

 . لجرلل تباث وه امك ةأرملل تباث امهالكو .ةيلهألاو

 امهقارتفال قوقحلا ضعب يف ةأرملاو لجرلا نيب ةيمالسإلا ةعيرشلا تقرفو تفلاخو

 سيلف «ةأرملا ىلع روظحم لجرلل تبا جاوزألا ددعت قحف .«قوقحلا هذه هيلع ىنبت اميف

 هلادرجتو آل اعئام ةارملا يف نأل ؛لجرلا لعفي امك دحاو تقو يف جاوزألا ددعت نأ اهل

 ددعتف «لجرلا سيلو اهنطب يف نينجلا أشنيو لمحت يتلا يه ةأرملا نأ وهو .لجرلا دنع

 اذه دجوي الو ,«باسنألاو هايملا طالتخا ىلإ يدؤي دحاو تقو يف ةأرملل ةبسنلاب جاوزألا

 .دحاو تقو يف هتاجوزل لجرلا ددعت يف ىنعملا

 اميف اوواست اذإ قوقحلا يف ةأرملاو لجرلا نيب يواست ةيمالسإلا ةعيرشلا نإف اذكهو

 .قوقحلا هذه هيلع ىنبت اميف افلتخا اذإ اهيف امهنيب فلاختو .«قوقحلا هذه هيلع ىنبت

 يدؤي نق اه هرم لجرلاو ةارملا خوي قرقحتلا يف فالتخالا نوكي دقو -4

 بلج نم ىلوأ دسافملا ءرد ةدعاق قبطتف ءرارضأو دسافم نم اهيف امهنيب يواستلا

 اذه يف هل دحأ ةبحاصم طارتشا نود ًاقلطم لجرلل لقنتلا قح ءاطعإ يف امك ,عفانملا

 طرشب ناسيقم رفسلاو لقنتلا يف ةأرملا قح امنيب ءريصقلا وأ ديعبلا رفسلا وأ لقنتلا

 .ةالصلا اهيف رصقت ةفاسمل اهرفس ناك اذإ اهنم مرحملا بيرقلا وأ اهل جوزلا ةبحاصم

 يف جحلا بوجول ةعاطتسالا طرش نإف جحلا ىلإ ةأرملا رفس يف ظوحلم ىنعملا اذهو

 دوجو ىلإ هادعتي امنإو «قيرطلا نمأو ةلحارلاو دازلا رفوت ّدح دنع فقي ال ةأرملا قح
 . مرحملا وأ جوزلا

 نم حلصأو ردقأ ةأرملا نوك نيعم قحب عتمتلا يف فالتخالا نوكي دقو -6#8
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 مايقلل حلصأو ردقأ اهنأل ؛هيبأ ىلع ةمّدقم اهلفطل حلا اذه اهل مألاف ,ةناضحلا

 .ةعيبطو ةقلخ هيلع تلبج امل قحلا اذه تايضتقمب

 ةردقلا يف امهفالتخال ام بجاو يف ةأرملاو لجرلا :نافلتخي دق كلذكو 6
 يف لاتقلا  داهجلا يف امك ةأرملا ىلع بجي الو لجرلا ىلع بجيف هب مايقلا ىلع

 هتروريص ةلاح يف الإ ةأرملا نود لجرلا ىلع بجي هنإف .ًايئافك ًاضرف ناك اذإ - هللا ليبس
 لجرلا ةينب نآل ؛انركذ امك رمألا ناك امنإو ماعلا ريفنلا يف امك عيمجلا ىلع ًاينيع ًاضرف
 داهج لاتقلا نإ :لاقي وأ ,بجاولا اذهب مايقلا ىلع ةأرملا نم ردقأ هلعجت هيلع لبج امو

 يف ةققحتم لاتقلا اهمزلتسي يتلا ردقلاب ةردقلا هذهو .هيلع ةردقلا هطانمو هللا ليبس يف

 نود لاجرلا ىلع لاتقلا بوجو ببسلا اذهل ناكف «بلاغلاو ةداعلا ىف ةأرملا نود لجرلا

 هتابلطتمو لاتقلا يف ماهسإلا ىلإ ةجاحلا نوكت و ماعلا ريفنلا ةلاح يف امأ .ءاسنلا

 ةريثكلا هتابلطتمو لاتقلاو داهجلاب مهستف ةأرملا ىلع ابجاو ريصي هنإف .عيمجلا لبق نم
 ؛اهتردق ردق ىلع ةجاحلا دنع لاتقلاب ىتحو لب . خبطلاو ةاوادملاب نيلتاقملا ةناعإ نم

 . كلذ يعدتست ةلاحلا نآل

 تابجاولا عيزوت ةّدرم نيعم بجاو يف لجرلا نع ةأرملا فالتخا نوكي دقو 8١

 كلذ ةلثمأ نمو «نينثالل ةحلصملا ققحيو ةلادعلا ققحيو ءامهنم لك ةعيبط مئالي امب

 عيزوت يف ظحول دقو «ةأرملا ىلع ةبجاو تيبلا ةياعرو .هتجوزل لجرلا ىلع بجاو ةقفنلا

 ةداع ردقأ لجرلاف .هب فلك نمل بجاو لك ةمءالمو ةلادعلا قيقحت نيبجاولا نيذه

 رومألا نم اهوحنو لفطلا ةيبرتو تيبلاب ةلوغشملا ةأرملا نم قافنإلاو بسكلاو يعسلا ىلع

 .اهب مايقلا يف لجرلا نم ردقأ يه يتلا

 : ةينوناقلا زكارملا فالتخاب تابجاولاو قوقحلا يف عونتلاو فالتخالا 7

 لكل ينوناقلا زكرملا فالتخاب لجرلاو ةأرملا نيب تابجاولاو قوقحلا عونتتو فلتختو
 ءاهتابجاوو اهقوقح اهل عمتجملا يف ًادرفو مدآ ينب نم اناسنإ اهرابتعاب ةأرملاف .امهنم
 تابجاو اهيلع نوكي امك .أتخأ وأ اتنب وأ اما وأ ةجوز اهرابتعاب ةيفاضإ قوقح اهل نكلو

 هتابجاوو هقوقح هل لجرلل ةبسنلاب لاقي كلّذكو .هسفن رابتعالا اذه ىلع ءانب ةيفاضإ
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 ًاجوز هرابتعاب ةيفاضإ تابجاوو قوقح هلو .عمتجملا يف ًادرفو مدآ ينب نم ًاناسنإ هرابتعاب
 .ًانبا وأ ًابأ وأ

 نم رثكأ ًاقوقح كلمت اهانركذ يتلا تارابتعالاب ةأرملا نأ انه ظحاليو _ م78

 الثم اهلف ,ةلمجلا ثيح نم لجرلا نم لقأ تابجاو اهيلعو ؛ةلمجلا ثيح نم لجرلا
 اهيبأ ىلع ةقفنلا قح اهل جوزتت نأ لبق يهو «ةينغ تناك نإو اهجوز ىلع ةقفنلا قح
 يف هتقفن بسكلا ىلع رداقلا ريقفلا نبالا امنيب . باستكالاب فلكت الو «ةريقف تناك نإ

 ربلاو ءانلق امك بسكلاب فلكت الو «ةريقفلا هتنبا ةقفنب لعفي امك هوبأ اهب مزلي الو بسك

 جر ياماج اا ررتفلا لا ياكل اهدلو ىلع اهل ًاقح هلعجو اهل عرشلا ررق يذلا
 كدب نم هللا لوسر ايا :ٌتلق» : هيف ءاج يذلا يي هلل لوسر ثيدحل هنم هب ىلوأ 3

 ؟نم مث : تلق كالا :لاق ؟نم مث :ثلق دا :لاق ؟نم مث :ُتلق .كّمأ:لاق

 هب تصخ * يذلا ةياعرلا قح اهلف تنبلل ةبسنلابو .«50(ترقألاف برقألا مث كابأ :لاق

 نسم ارعتخ هل نك :نهبلا نسحلاف ءيشب تانبلا هذهب يلتبا نم» :فيرشلا ثيدحلا يف

 تانب ثالث لاع نم» :َِك هللا لوسر لاق :لاق يردخلا ديعس يبأ نعو .«؟'**)(رانلا

 .(50مُةنجلا هلف نهجوزو َنهيلإ نسحأو ٌنهبْداف نيتنب وأ نيتخأ وأ «تاوخأ ثالث وأ

 . 5ص «.١ج «عبيدلا نبال «لوصألا عماج ىلإ لوصولا ريسيت» رظنا : يذمرتلاو دواد وبأ هاور (50548)

 «١ج «عبيدلا نبال «لوصألا عماج ىلإ لوصولا ريسيت» رظنا : يذمرتلاو ملسمو يراخبلا هجرخأ (5:069)

 .؛ة4ص

 .؛ةص كج «عبيدلا نبال «لوصألا عماج ىلإ لوصولا ريسيت» رظنا : يذمرتلاو دواد وبأ هاور (4050)
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 نادت تاايل

 متبل رلو لذ ساهر سون برسل رطل ونت

 : ديهمت 7

 نم اهرابتعاب اهقوقح .مالسإلا راد لهأ نم اهرابتعاب ةملسملا ةأرملا قوقحب ديرن

 ةلئاعلا يف ًادرف اهرابتعاب اهقوقح امأ .ةيمالسإلا اهتيسنج لمحتو ةيمالسإلا ةلودلا اياعر
 يتلا ةيلئاعلاو ةينوناقلا زكارملا نم كلذ وحن وأ ْاَمأ وأ ًاتنب وأ ةجوز نوكت نأك ةملسملا

 ماكحأ ىلع انمالك دنع  ىلاعت هللا ءاش نإ  اهيلع ملكتنس قوقحلا هذهف ءاهيف نوكت

 ::ةمليسملا ةلقاقلا

 :ثحبلا جهنم 6

 ءاملع اهيلع يرجي ةددعتم تاميسقت ام ةلود يف ًانطاوم هرابتعاب ناسنإلا قوقحل

 ىلعو «ةيسايسو ةصاخو ةماع قوقح ىلإ قوقحلا هذه مهميسقت اهنم راتخن «نوناقلا

 ةأرملل ةيسايسلاو ةصاخلاو ةماعلا اهعاونأب قوقحلا نع ملكتن ميسقتلا اذه ساسأ

 .اهتيسنج لمحتو رادلا هذه ينطاوم نم اهرابتعاب مالسإلا راد يف ةملسملا

 :لوصف ةثالث ىلإ بابلا اذه مسقن اذه ىلعو

 .ةملسملا ةأرملل ةماعلا قوقحلا :لوألا لصفلا

 .ةملسملا ةأرملل ةصاخلا قوقحلا : يناثلا لصفلا

 :ةملسملا ةأرعلل ةساينلا قوقحلا":كلاثلا نيفلا

 - 1مال-





 لر زر: ندم

 راس ورا ىل) .نش)
 : ةماعلا قوقحلاب دوصقملا "7

 نوف نقيعي ادرفو اناسشإ هراعضت ةاسالل ةيرورشلا قوفحلا نع ةماعلا قرفعلا

 دهر رق رفحا نطل نع مالكا سكني الو ماب روز رسمي ناز ورز ودع

 هتيرح لثم هتيمداو هتماركو هتيرح ىلع ظافحلاو .هسفن يف ناسنإلا ةيامحل ةررقم قوقحلا

 .50كلذ وحنو نكسملا ةمرح لثمو «لقنتلاو ءيجملاو حاورلا يف

 :ثحبلا جهنم - ”71

 ةمرحو .ةيصخشلا ةيرحلا ىلإ اهثحب ليهستو ميظنت ضرغل قوقحلا هذه مسقن

 يف قحلاو ؛لمعلا ةيرحو .ملعتلاو ميلعتلا ةيرحو .ةديقعلاو يأرلا ةيرحو ,نكسملا

 .- يعامتجالا نامضلا يف هقح يأ زجعلاو ةقافلا دنع صخشلل ةلودلا ةلافك

 : ةيلاتلا ثحابملا ىلإ لصفلا اذه مسقن هيلعو

 . ةيصخشلا ةيرحلا :لوألا ثحبملا

 .نكسملا ةيرح : يناثلا ثحبملا

 .ةديقعلاو يأرلا ةيرح :ثلاثلا ثحبملا

 . ملعتلاو ميلعتلا ةيرح : عبارلا ثحبملا

 .لمعلا ةيرح :سماخلا ثحبملا

 نامضلا يف ةأرملا قح يأ - يعامتجالا نامضلا يف قحلا :سداسلا ثحبملا

 .- يعامتجالا

 .758ص .يروهنسلا قازرلا دبع روتكدلل «نوناقلا لوصأ» (4051)
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 كرذيل ىرمإل)

 .:ةيصخشلا ةيرحلاب دارملا - 778

 ىلع نئمطم نما وهو .ءيجملاو حاورلا يف ة ناسنإلا ةيرح ةيصخشلا ةيرحلاب داري

 وأ هيلع ضبقلا داعد مدع ةيراخلا هن كساق . هيلع ءادتعا يأ نم هتماركو هتمالس

 لخاد لقنتلا يف ة ناسنإلا ةيرح ةيرحلا هذه اف ينعتو . ىح هجو نود هتبقاعم وأ هسبح

 .«؟"”7"اهيلإ دوعلاو اهنم جورخلا يف هتيرحو ءاهيف شيعي يتلا ةلودلا

 :ناسنإلل ةيرورض ةيصخشلا ةيرحلا 8

 يف مهانلَمَحو مدآ ينب 0 دقلو» : ىلاعتو هناحبس لاق «مدآ ينب ىلاعت هللا مّرك

 0 04 اليضفت انقلخ نّمم ريثك ىلع مهاتلّضفو ,تابّيَطلا نم مهانقزَرو ءرحّبلاو ٌربلا
 ؛هانيب يذلا ىنعملاب ةيصخشلا ةيرحلاب ناسنإلا عتمت هتايضتقمو ميركتلا اذه مزاول نمو

 نأ دحأل زوجي الف .هدابعل ىلاعت هللا اهحنم يتلا ةماعلا قوقحلا نم ةيرحلا هذه نأل

 ىب ًاشحاف ًاملظو هيلع ًءادتعاو ,ناسنإلا ةيمدآل ًارادهإ اهبلس يف نأل ؛مهنم اهبلسي

 اهيلع طلستي نأ ررضو رش نم ةيرشبلا تاعمتجملا هب باصت ام مظعأ نم ناك اذهلو

 نالداؤلاو ةيلستلا اذه دعي ةوريتعف .ينولذنو مهتايرح اهدارفأ نوبلسي ةملظ ماكح
 .ًائيش اهرمأ نم كلمت ال مئاهبلاك

 «ةيمالسإإلا ةيطارقميدلا»و ء1؟ا/8ص ؛ ١ج هللا دبع نيدلا زع روتكدلل «صاخلا ىلودلا نوناقلا» (:5١ك؟)

 1ع ليا نايتس وكلا

 0٠١[. ةيآلا :ءارسإلا ةروس] (505)
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 :ثحبلا جهنم "5

 هذه نيماضم نع قدأ ةملكب وأ «ةيصخشلا ةيرحلا نع ثحبملا اذه يف ملكتنو

 : يلاتلا وحنلا ىلع نيبلطم يف ةيرحلا

 .ءادتعالا نم ةيامحلا :لوألا بلطملا

 . لقنتلا ةيرح : يناثلا بلطملا

 لوألا بلطملا

 ءادتعالا نم صخشلا ةيامح

 :مارح ملظلاو .ملظ ءادتعالا 1١

 «مالسإلا ةعيرش يف روظحم ملظلاو .ملظ ةأرما وأ ناك الجر «ريغلا ىلع ءادتعالا

 نأل ؛ضعب ىلع مهضعب ءادتعا مدعب عيمجلا ىلع ًاماع ًامازتلا مالسإلا ررقي اذهلو

 بحي ال هللا ْنِإ اودتعت الو ...# :ىلاعت لاق ءمارح ملظلاو ءملظ ءادتعالا
 , (6)4074 نيدت /|

 الف امّرحم مكنيب هتلعجو يسفن ىلع ملظلا تمّرح ينإ يدابع اي» : ىلاعت هبر نع هيوري

 .(خلا . . .اوملاظت

 ًابجاو ًارمأ لدعلا ناك اذهلو» : ثيدحلا اذهل هحرش يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 ملظ لحي الف ءدحأ لكلو ءيش لك يف امرحم ملظلاو .دحأ لك ىلعو ءيش لك يف

 امرحم مكنيب هتلعجو» :هلوقو ...املاظ ناك وأ ارفاك وأ املسم ناك ءاوس ءالصأ دحأ

 .(,خلا .. .ًادحأ ٌدحأ ملظي ال نأ دابعلا عيمجل باطخ اذهف .«اوملاظت الف

 1١9٠[. ةيآلا :ةرقبلا ةروس] (5054)

 6 7 ”ه١ ص والا ص 31ج . يدرك هللا جرف ةعبط .(ةيميث نبا ىواتف» )4١56(
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 مكاّيإ» :لاق لي هللا لوسر َّنأ يمرادلا هجرخأ يذلا فيرشلا ثيدحلا يفو "1
 3 0 رع 07 0

 رمع نبا نع يراخبلا مامإلا جرخأو .«7«ةمايقلا موي ٌتاملُظ ملظلا ّنِإف .ملظلاو
 .«هديو هناسل نم نوملسملا ملس نم ملسملا» :لاق لكك هللا لوسر نأ  هنع هللا يضر -

  نوملسملا  ريكذتلا عمجب نايتإلاو .مهنع هءادتعا فنك اذإ هنم نوملسي امنإو

 .(”9عمجلا اذه يف نلخدي تاملسملا نإف «بيلغتلل

 :رئابكلا نم سفنلا لتقو .نوصم ةايحلا قح *54” 

 ءادتعالا زوجي الف «ةأرملاو لجرلل مالسإلا يف نوصمو مرتحم قح .ةايحلا قح

 : ىلاعت هللا لاق ءرئابكلا نم لعفلا اذه نإف .قح هجو ريغب هحور قاهزإب ريغلا ىلع
 ًاباذع هل ٌدعأو هنعلو ,هيلع هللا بضغو اهيف ًادلاخ منهج هؤازجف ًادّمعتم ًانمؤم لتقي نمو»
 . 40م ًاميظع

 :لاق هلك يبنلا نأ هريغو يراخبلا مامإلا هجرخأ يذلا فيرشلا ثيدحلا يفو

 لتقو ءرحسلاو .هللاب كرشلا :لاق ؟ّنه امو هللا لوسر اي :اولاق ,تاقبوملا عبسلا اوبنتجا»
 «ىثنألاو ركذلا لمشت «سفنلا» ةملكو .2؟”70خلا . . .قحلاب الإ هللا مرح يتلا سفنلا

 نأ فيرشلا ثيدحلا يف ءاج دقف . نمأتسملاو يمذلا وهو  دّماعملا رفاكلاو ملسملاو

 ةريسم نم دجويل اهحير نو ةنجلا ةحئار عي ًادّهاعُم ًاسفن لتق نم» :لاق لَك يبنلا

 ,(29"'4يذمرتلاو يراخبلا هاور ىأماع نيعبرأ

 : ةيلهاجلا لاعفأ نم تانبلا دأو - ””4

 ىه ةدوؤوملاو .7"24تلتُق بنذ ّيأب تّلِئُس ةدوؤوملا اذإو» :ىلاعت هللا لاق

 .١751ص .؟ج .(«يمرادلا نئسو (405)

 . 97-64 ص 1١ج ؛ينالقسعلل ؛يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» (407
 .[97 ةيآلا : ءاسنلا ةروس] (5054)

 . «ص اج (لوسرلا ثيداحأ نم لوصألل عماجلا جاتلا» (4079)

 ."ص اج «لوسرلا ثيداحأ نم لوصألل عماجلا جاتلا» (4 07

 .[4 م ةيألا :ريوكتلا ةروس] (١5ا/١)
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 نولتقي ركذ ام لجأ نم تانبلا مهتهاركل اوناكف ,مهضعب ىلإ ةبسنلاب هلعلو ءرقفلا ةفاخم

 ةدوؤوملا ُلأسُت ةمايقلا موي 0 ىتح ا ةعيظفلا ةقيرطلا هذهب تنبلا

 ديدهت اهل لاؤسلا اذه يفو .ىثنأ تقلخ اهنوكل الإ لتقت مل يهو ؟تلتق بنذ يأ ىلع
 عرش يف مارح تانبلا دأوف .«"9؟ملاظلا نظ امف مولظملا لئَس اذإ هنإف ءاهلتاقل ميظع

 .لاوحألا نم لاح يأب زوجي ال مالسإلا

 :ًاعيمج سانلا لتق امنأكف قح ريغب ًاسفن لتق نم »6

 وأ سفن ريغب ًاسفن لتق نم هنأ ليئارسإ ينب ىلع انبتك كلذ ٍلجأ نمإ» : ىلاعت لاق
 ضانلا ينل انمئاكن انهايحا بو ءاعيمج نئاعلا "لف اًمناكت ضرألا يف ٍداسف

 ةدحاولا سفنلا لتق هيبشت نم دوصقملا نأ :ةيآلا هذه ريسفت يف ءاجو .«“' ”7 ج4 ًاعيمج

 امكف .هنأش ميخفتو ناودعلا دمعلا لتقلا رمأ ميظعت يف ةغلابملا وه ًاعيمج سانلا لتقب
 ناسنإلا لتق نوكي نأ بجي كلذكف ءدحأ لك دنع مظعتسم ٌرمأ سانلا لك لتق نأ

 راص هنأ ينعي هنإف «قح هجو ريغب ناسنإ لتق ىلع مدقي نم نإف ًاضيأو .ًامظعتسم دحاولا

 مزعلا اذهلو ءهلتق ىلع ًارداق ناك ىتم هءاوهأ هعزاني ءانتثسا الب ناسنإ يأ لتقل ًادعتسم

 .«"©ًاعيمج سانلا لتق هنأك دحاولا هلتقب نوكي ناسنإ يأ لتقل دادعتسالاو

 : سانلل ةايحلا قح ةيامحل صاصقلا عيرشت 25

 .يمالسإلا عمتجملا يف درف لكل ةايحلا قح اهريرقت عم ةيمالسإلا ةعيرشلاو
 اذه لكل :لوقأ .ةرخآلا يف هتبقاعمو هلعاف ميثأتو .ناودعلا دمعلا لتقلا اهميرحتو

 ًاعدار صاصقلا اذه نوكيل ناودعلا دمعلا لتاقلا ىلع ايندلا يف صاصقلا ةعيرشلا تررق
 هل: ظفحتف .«لعفلا كلذ نع رجرتيف ةايززألا نيرغآلا لتق هس هل كوننت نمل ًارخاثو

 اذه نإف ءصاصقلا هيف ذفنو العف ةميرجلا بكترا ول ىتحو .هلتق ديري نم ةايحو هتايح
 قدصو .مهتايح نيرخآلا ىلع ظفحتف لتقلا ةميرج باكترا نع هريغل ًارجاز نوكي ذيفنتلا
 .«*نوقّتت مكّلعل بابلألا يلوأ اي ًةايح صاصقلا يف مكلو» :لوقي ذإ ميظعلا هللا

 07ص 06ج «(يسولآلا ريسفت» . 4/ا/ص . 14ج (ريثك نبا ريسفت» (1017)

 .["؟ ةيآلا :ةدئاملا ةروس] )1١77(

 .7؟١3”*ص .١١ج «يزارلا ريسفت» (:غ ١و7:

 .[1ا/9 ةيآلا :ةرقبلا ةروس] (40/9)
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 ركذلا لتق يف يرجي .- ىلاعت هللا ءاش' نإ  هئيبنس امكو .فورعم وه امك صاصقلاو

 . ىثنألاو

 :سفنلا نود ام ىلع ءادتعالا 1

 «مالسإلا عرش يف مارح ءاضعألا عطقب وأ حرجلاب سفنلا نود ام ىلع ءادتعالاو

 أدمع عقو اذإ ءادتعالا نم عونلا اذه يف صاصقلا ةيمالسإلا ةعيرشلا تررق كلْذلو

 ءادتعالا اذه يف بجاولا راص الإو ,هطورش رفاوتب يناجلا نم صاصقلا نكمأو .ًاناودع
 لوست نمل عدرو رجز ءادتعالا اذه يف صاصقلا عيرشت يفو .دعب اميف هنيبنس امك ةيدلا

 .ءاضعألا عطق وأ حرجلاب نيرخآلا ىلع ءادتعالا هسفن هل

 :بجاو ءادتعالا عفد 4

 نأ هيلع بجي لب .هريغ ىلع ملسملا يدتعي ال نأ مالسإلا ةعرش يف يفكي الو

 ؛ يدتعملا دض هبناج ىلإ فوقولاب هيلع ىدتعملا رصنيو .ءادتعالا نم يدتعملا عنمي
 يف ءاج .هعوقو عنمو هعفدو هعفر بجي ركنملاو «مارحو ركنم ملظلاو ملظ ءادتعالا نأل

 رصنا» :لاق لكك يبنلا نع كلام نب سنأ نع يراخبلا هجرخأ يذلا حيحصلا ثيدحلا

 املا هزيصتت «تفيكف انولطم هريس اذه هللا كوسو: اي: اولاق *. امهلظم.وا املاظ ةلاخأ
 هنع رّبعو «لوقلاب هنع فكي مل نإ لعفلاب ملظلا نع هفكت : يأ «هيدي قوف ذخأت :لاق

 .(4؟)ةوقلاو ءالعتسالاب ذخألا ىلإ ةراشإ ةيقوفلاب

 : كك هللا لوسر نأ  امهنع هللا يضر  رمع نبا نع هللا همحر  يزاخبلا جرخأو

 عم هكرتي ال : يأ «هملسي ال» ىنعمو .؛هملسي الو هملظي ال ملسملا وخأ ملسملا» :لاق
 كرت نم صخأ اذهو .ملظلاو ىذألا هنع عفديو .هرصني لب .هيذؤي اميف الو هيذؤي نم

 ,"9ءادتعالاو ملظلا

 :صخشلا ةيرح ىلع ءادتعالا زوجي ال "54648

 ام ىلع الو .قح هجو ريغب هحور قاهزإب ناستإلا ةايح ىلع ءادتعالا زوجي ال امكو

 . 98 8ص 26ج « ينالقسعلل «يراخبلا مصحص حرشب يرابلا حتفا) 2( الك)
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 ضبقلا ءاقلإب هتيرح ىلع ءادتعالا ًاضيأ زوجي ال هئاضعأ عطق وأ هحرجب سفنلا نود

 موعزم فوختو «ةلطاب مهتو ةبذاك تاياشو ىلع ءانب قح هجو نود نجسلا هعاديإو ؛هيلع
 ةءارب لصألا) :ميظعلا أدبملا ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ررقملا نأآل ؛ . .هيلع ليلد ال هنم

 ةمهتلاب ةمذلا لاغشنا لصألا :لعج وأ لصألا اذه نع لوحتلا زوجي الف :«(ةمذلا

 عرش يف زوجي الو «ةملظلا ماكحلا هعضي لطاب لصأ اذهف . سكعلا تبثي ىتح مرجلاو
 . مالسإلا

 ناسنإ يأ ضرعتي نأ يمالسإلا عمتجملا يف زوجي ال هانلق ام ىلع ءانبو - "6
 هعادبإو هيلع ضبقلا ءاقلإب هتيرح بلس ىلإ «ملسملا ريغو ملسملا «ىثنألاو ركذلا :هيف
 ةلودلا ةداع ءادتعالا اذهب موقي يذلا ناك املو . هيلع ةتباث ةميرج وأ قح هجو نود نجسلا

 وأ ةفيلخلا اهسأر ىلعو ةيمالسإلا ةموكحلا ىلع نإف ءاهدنجو اهتطرشو اهيفظومب ةلثمم
 يف ةطلس يذ لك ريذحتو «ةلودلا يف يرجي ام فرعيل كلذ ةبقارم ناطلسلا وأ مامإلا
 نم هلعفي نم ةبقاعمو ؛دارفألا تايرح ىلع نيشملا ءادتعالا اذه لثم فارتقا نم ةلودلا
 .هتيرحو هتايح ىلع ناسنإ لكل ةمالسلاو نمألا قح تررق ةعيرشلا نأل ؛ةلودلا يبستنم

 ام ةيامحو سانلل هريفوتو «كلذ ةاعارمب رومألا ةالو تمزلأو قحلا اذهل ةيامحلا تررقو
 . هتيامح ةعيرشلا تررق

 : نيسوبحملاو نيمهتملا بيذعت 6

 ملظ ملظلا اذه عم نوكي دق هسبحو قح هجو نود صخشلا ىلع ضبقلا ءاقلإ عمو
 اذه ناك املو . كلذ ريغو ءرانلاب يكلاو «حربملا برضلاك باذعلا عاونأب هبيذعت وهو رخآ
 لوؤسملا وه ناطلسلا وأ ةفيلخلا نإف اهيفظومو ةلودلا لامع نم ةداع ردصي ءادتعالا
 لامعأ بقارُيو «ةيعرلا نوؤش دقفتي نأ هيلع بجاولا نأل ؛تاءادتعالا هذه نع لوألا
 هذه لثم نولعفي ال مهنأل ؛ ملاظملا هذه لثم يف اوعقي الثل هتلود يفظومو هباون

 عقت ةجيتنلا يف ةيلوؤسملاو .مهيلع ةبقارملا فعضب وأ مهئاسؤر ةقفاومب الإ تاءادتعالا
 ىلإ رومألا هذه لوح هتحيصنو هتظعوم يف فسوي وبأ مامإلا هجوت كلُذِلو ,ناطلسلا ىلع
 يتلا ةيمالسإلا ةلودلا يف ثدحي امع لوألا لوؤسملا وه هنأل ؛ديشرلا نوراه ةفيلخلا
 :- هللا همحر - فسوي وبأ لاق ءاهسيئر وه
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 لك يف سوبحلا لهأ رمأ يف رظنلاب ًاعيمج كتالو ُرمف»

 ةيضق هل نكي مل نمو .قلطأو بدأ بدأ هيلع ناك نمف «موي

 الو .بدألا يف اوفرسي ال نأ مهيلإ مدقتو .هلع يّلُخ

 مهنأ ينغلب هنإف .عسي الو لحي ال ام ىلإ كلذب اوزواجتي
 نيتئاملاو ةئامثلثلا ةيانجلا يفو ةمهتلا يف لجرلا نوبرضي

 نمؤملا رهظو .عسي الو لحي ال امم اذهو .لقأو رثكأو

 ريزعت وأ ركس وأ فذق وأ روجفب بجي قح نم الإ ىمح

 .كلذ نم ءيش يف برضي سيلو .ّدح هيف بجي ال هاتأ رمأل

 نع ىهن لك هللا لوسر نأو ,نوبرضي كنالو نأ ينغلب امك

 - ملعأ هللاو  اندنع ثيدحلا اذه ىنعمو ,نيلصملا برض

 نوقحتسي ّدح مهيلع بجي نأ ريغ نم مهبرض نع ىهن هنأ
 نم سيل هنولعفي كتالو نأ ينغلب يذلا اذهو .برضلا هب

 يناج ىلع اذه لثم بجي سيلو .ءيش يف دودحلاو مكحلا

 هيلع بجي ام ىثأ مهنم ناك نمو ٍ,.ةريبك الو ةريغص ةيانجلا

 ,(9":4(كلذ هيلع ميقأ ريزعت وأ ٌّدح وأ دوق هيف

 : ةفيلخلا ىلإ فسوي يبأ باتك نم دافتسي ام

 نيمهتملاو نيسوبحملا نأشب ديشرلا نوراه ةفيلخلا ىلإ فسوي يبأ باتك نم دافتسي

 رومألا ةالو لبق نم اهتظحالم بجي ةمهم رومأ ةلمج مهتالماعم ةيفيكو « مئارجلا باكتراب

 نمو .ةيصخشلا مهتايرحو نينطاوملا قوقحل ةيوق ةنامض اهيف نأل ؛ناكمو نامز لك يف

 . مهتلماعم ةيفيكو مهلاوحأ ىلع فوقولل موي لك يف نيسوبحملا لاوحأ دقفت ةرورض : ًالوأ

 ام ردقب نوكت نأ بجيف «ةيريزعت ةبوقع هنأل ؛؟بيدأتلاب فارسإلا زوجي ال :ًاينا

 .اهتبج

 تبثت ىتح ءيرب مهتملا نأل ؛ءيش هيلع تبثي مل يذلا مهتملا برض زوجي ال :ًاثلا

 -5ة١-



 .ةمذلا ةءارب لصألا نألو ؛؟ هتنادإ

 ينازلاو فذاقلا برض يف امك .هل ةبوقع هبرض ناك اذإ الإ يناجلا برض زوجي ال :ًاعبار
 ةميرج تناك اذإ امأ ,.هركذنس امك دلجلا ءالؤه ةبوقع نإف ءرمخلا براشو

 نأل ؛ هبزض زوجي الف ءأظح لتاقلاو دمعلا لئاقلا تريضلا بجوعنت ال شسويحتملا

 .زوجي ال اذهو هتبوقع ىلع ةدايز هبرض

 مهتمارك ىلع ءادتعالاو نيملسملا لالذإ "96+

 ربلا يف ' مهانامحو مدآ ينب ؛ اتمّرك دقلو» :ىلاعت لاقو 0 ينب ىلاعت هللا مرك

 الف 2« ًاليضفت انقلخ نمم ريثك ىلع مهانلضفو ,تابّيطلا نم مهانقزرو .رحبلاو
 اهعقوي امع هسفنب ىأنيو 0 ماد ام هلالذإو ناسنإلا ةمارك ىلع ءادتعالا زوجي

 انوصي نأ مالسإلاب امهيلع هللا معنأ دقو ةملسملاو ملسملاب نأشلاو . ةناهملاو ةلذملا يف

 لاق .ناميإلا لهأل ةزعلا نأل ا ةلذملا يف امهعقوي دق نمل اضرعتي الو امهيسفن

 يغبني ال» :فيرشلا ثيدحلا يفو .«'**4نينمؤمللو هلوسرلو ةّرعلا هلو» : ىلاعت

 .«هسفن لذي نأ ملسملل

 لالذإ اهيفظومو اهرومأ ةالوو اهماكحب ةلثمم ةيمالسإلا ةلودلل زوجي ال اذهلو
 . هذه لامعتسا يف نيفسعتمو مهتاطلس نيلغتسم .تاملسملاو نيملسملا نم نينطاوملا

 ملثيو مهنيهي ام وأ ,بابسلا مهيلإ نوهجوي وأ .برضلاب مهيديأ مهيلإ نودميف .ةطلسلا
 يفظومو مهتالو نورمأيو كلذ نوظحالي نودشارلا ءافلخلا ناك اذهلو .مهلذيو مهتمارك
 لوقي ناك  هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع لداعلا مامإلاف كلذ اولعفي ال نأب مهتلود

 اذإف .جحلا مسوم يف روضحلاب هتالو رمأيو .«مهولذتف نيملسملا اوبرضت ال» : هتالول
 مكيلع يلامع ثعبأ مل ينإ سانلا اهيأ ايد :لاقو هتالو روضحب سانلا يف بطخ اوعمتجا
 مكئيف اومسقيلو .مكنيب اوزجحيل مهتثعب امنإ مكلاومأ نم الو .مكراشبأ نم اوبيصيل
 .(47,مقيلف كلذ ريغ هب لعف نمف ٠ مكنيب

 .[07 ةيآلا : ءارسإلا ةروس] (10194)

 .[4 ةيآلا :نوقفانملا ةروس] (1080)

 , 797”ص جا .(عدعس نبا تاقبط» )4081١(

 -/اة1١-



 :لالذإلا مدعو زازعإلاب لجرلا نم ىلوأ ةأرملا 4

 يف مارح ةلماعملا ءوسب وأ برضلاب هلالذإ وأ ملسملا ةمارك ىلع ءادتعالا ناك اذإو

 ةملسملاب ىصوأ ِهلك يبنلا نأل ؛ةملسملا ةأرملل ةبسنلاب دشأ ةمرحلا هذه نإف .مالسإلا

 .ءاسنلا ينعي ةريراوقلاب اقفرو + ًاضيأ لاقو هءأريخ ءاسنلاب اوضوعما» + 256 لاقق ءأريخ

 برضب اهلالذإو ةأرملا ةمارك ىلع ءادتعالا ةفيرشلا ةيوبنلا اياصولا هذهو قفتي امم سيلو

 ةقر نم ةأرملا هيلع تلبجو هيلع تعبط امع ًالضف اذهو «ةيبان ةملكب وأ ةلماعم ءوسب وأ

 ءاسنلا ْهكَك يبنلا فصو اذهلو ,يدسجلاو يسفنلا بيكرتلاو فطاوعلاو روعشلا

 يف لوخدلاو اهتمارك ىلع ءادتعالا در يف لجرلا نم فعضأ ةأرملا نإ مث .«ريراوقلا» ب

 ةلودلا وفظوم رهظي نأ ةلوجرلا نم الو ةءورملا نم نذإ سيلف .يدتعملا عم ماصخ
 .مالكلا ءيذب اهوعمسي وأ .ةأرملا مامأ مهتالضع

 : ةيصخشلا ةيرحلاب نوعتمتي نويمذلا "6

 انركذ يتلا ةيصخشلا ةيرحلاب مالسإلا راد يف نوعتمتي .ءاسنلاو لاجرلا «نويُمذلاو

 هقفلا يف ررقملا نمو .مهل ةيرحلا هذه لفكت ةيمالسإلا ةعيرشلاف ءاهيناعمو اهنيماضم
 اولذب امنإ» :- هنع هللا يضر يلع لاقو .«انيلع ام مهيلعو ءانل ام مهل» : يمالسإلا

 : لَك هلوق فيرشلا ثيدحلا يفو .«؟'*7«انئامدك مهؤامدو انلاومأك مهلاومأ وكت ةيزجلا

 .(59(ةمايقلا موي ةتمصخ هّمصخ تنك نمو: :«ةمضخ انأق' ًايمذ ىذأ نمو

 : يفارقلا هيقفلا لوق ةيصخشلا ةيرحلاب مهعتمتو ةمذلا لهأ يف ءاهقفلا لاوقأ نمو

 ,ىلاعت هللا ةمذو انترافخ يفو ءانراوج قش مهنأل ؛ مهل انيلع اقوقح بجوي ةمذلا دقع نإ»

 ضرع يف ةبيغ وأ ءوس ةملكب ولو مهيلع ىدتعا نمف .مالسالا نيدو هلي هلوسر ةمذو

 هلوسر ةمذو «ىلاعت هللا ةمذ عيض دقف كلذ ىلع ناعأ وأ ةيذألا عاونأ نم عون وأ مهدحأ

 لكك يبنلا نع ًاثيدح اذه همالك لبق يفارقلا ركذ دق ناكو .«. . . مالسإلا نيد ةمذو هك

 .(489ًريخ ةمذلا لهأب اوصوتسا» :لاق هنأ

 . 446 ص «4ج (ينغملا» .5١1ص ءالج « يناساكلل «عئانصلا عئادب» ( 0875

 . 177ص 27ج . يطويسلل «ريغصلا عماجلا» (4 ١085

 . 37ص .7*ج ءيفارقلل «قورفلا» )5١084(
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 :لقنتلا ةيرحب دوصقملا

 هعنم نود ءاش ىتم اهيلإ هتدوعو اهنم هجور خو «صخشلا اهيف شيعي تلا ةلودلا لحخاد

 . قح هجو نود كلذ نم

 :لقنتلا ةيرحو ةيمالسإلا ةعيرشلا - 5617

 لب .هقوقح نم كلذ تلعجو ءملسملل لقنتلا ةيرح ةيمالسإلا ةعيرشلا تحنم
 اذه ىلعو هيلع بجاو وه امب همايق تارورض نم ةيرحلا هذه عاونأ ضعب تلعجو

 مايقلا همزلي هيلع بجاو وه امو .نايحألا ضعب يف بدنلا وأ ةحابإلا همكح .هل قحوه
 يأو .ملسملل قح وه لقنتلا عاونأ نم عون يأف .ىرخألا تابجاولاب مايقلا همزلي امك هب
 :ةيلاتلا تارقفلا يف هنّيبن ام اذه ؟بجاو وه هنم عون

 : مل سملل قح وه يذلا لقنتلا -4

 ءانلق امك بدنلا وأ ةحابإلا همكح ملسملل قح وه يذلا لقنتلا نم عونلا اذهو
 :كلذ ىلع ةلثمألا ضعب برضنو

 : حابملا نلقنتلا : ًالوأ 5 فيما

 تيضُق اذإف» : ىلاعت لاق ةراجتلل رخآ ىلإ ناكم نم ضرألا يف لقنتلا ةلثمأ نمو
 ةحابإ رمأ اذه :ةيآلا هذه ريسفت يف يبطرقلا مامإلا لاق .4ضرألا يف اورشتناف ةالصلا
 ضرألا يف اورشتناف ةالصلا نم متغرف اذإ : يأ .«اوداطصاف متللح اذإف» : ىلاعت هلوقك
 .«4:80 يكجئاوح يف فرصتلاو ةراجتلل

 ٠١. اهمقرو «ةعمجلا ةروس يف ةيآلاو .8١٠ص 14١ج «يبطرقلا ريسفت» (5086)
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 هقزر نم اولكو ءاهبكانم يف اوشماف الولذ ضرألا مكل لعج يذلا وه : ىلاعت لاقو
0 

  اهفارطأ يف يأ - ضرألا بكانم يف يشملاب رمألا : يبطرقلا لاق .«'*”كروشنلا هيلإو

 اوشمافإ» : ىلاعت هلوق يف «ريثك نبا ريسفت» يفو .«*ةحابإ رمأ وه اهجراخمو اهفرطو
 يف اهئاجرأو اهميلاقأ يف اوددرتو ءاهراطقأ نم متئش ثيح اورفاسف : يأ» 4اهبكانم يف

 , (88'4(تاراجتلاو بساكملا عاونأ

 :بودنملا لقنتلا : ًايناث 2 أملا

 . هللا لضف نم اوغتباو ضرألا يف اورشتناف ةالصلا تيضُق اذإف# :ىلاعت لاق

 اورمؤي مل» : هللا لضف نم اوغتباو» : ىلاعت هلوق يف  امهنع هللا يضر سابع نبا لاق

 هللا يف خألا ةرايزو ءزئانجلا روضحو «,ىضرملا ةدايع وه امنإ ايندلا نم ءيش بلطب

 اهيلإ بدن امم سابع نبا اهركذ يتلا ءايشألا هذهب مايقلا نأ حضاولا نمو .«؟557(ىلاعت

 ؛ًاضيأ ايودتم ةيودتنلا ءايشألا هديُ مايقلل ناكم ىلإ ناكم نم لاقتنالا نوكيف .عرشلا

 .ةبودنم بودنملا ىلإ ةليسولا نأل

 اوبنتجاو هللا اودبعا نأ ًالوسر ةمأ لك يف امشعب دقلو# :ىلاعت لاقو "70

 ضرألا يف اوريسف ٌةلالَضلا هيلع تقح نم مهنمو هللا ىده نم مهنمف «توغاطلا

 اورظناف ضرألا يف اوريسفإ : هلوق ريسفت يف ءاجو .«نيبَّذكملا ٌةبقاع ناك فيك اورظناف

 يأ - مهرمأ رخآ راص فيك نيربتعم ضرألا يف اوريس : يأ» «نيبّذكملا ةبقاع ناك فيك

 ل امب رابتعالا اذه نأ مولعملا نمو .«؟'؟0(كالهلاو باذعلاو بارخلا  نيبذكملا رمأ

 امل عرشلا يف بودنم رمأ باذعلا مهيلع اهيف لزن يتلا مهرايد ىلإ رظنلاب نيبذكملاب

 ىلع لزني يضاملا يف نيبذكملاب لزن ام نأب مهتفرعمو «نينمؤملا ناميإ ةيوقت نم هيف

 .ناكم ىلإ ناكم نم لاقتنالا مزلتسي رابتعالا اذهو .لبقتسملاو رضاحلا يف نيبذكملا

 ) )5١085ةيآلا :كلملا ةروس] ١6[.

 . 9١73ص 148ج «يبطرقلا ريسفت» (50817/)

 .7 91ص .4ج «ريثك نبا ريسفت» (4084)

 ٠١. اهمقرو .ةعمجلا ةروس يف ةيآلاو .9١٠ص 14١ج «يبطرقلا ريسفت» (1089)

 .”5 اهمقرو «لحنلا ةروس يف ةيآلاو ٠١. ؛ص .١٠ج (يبطرقلا ريسفت» (5040)
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 .نييذكملاب لح امب رابتعالا وهو «بودنملا ىلإ ةليسو هنأل ؛ًابودنم نوكيف

 ةبقاع ناك فيك اورظناف ضرألا يف اوريس لق :ىلاعت لاقو .-1

 رابتعالا يلاتلابو ,نيمرجملاب لح اميف رظنلل ضرألا يف ريسلاب رمألاو .(4'؟74 نيمرجملا
 باصأ ام نأو ,قح هللا دعو نأب نمؤملا ناميإ ةيوقت نم كلذ يف امو كلْذب ظاعتالاو

 ريسلا نإ :لوقأ .نيقحاللاو نيرضاحلا نيمرجملا نم مهلاثمأ بيصي نيمرجملا ككئلوأ

 ناكم نم لقنتلا نوكيف .ًاعرش هناسحتساو هبدن يف كش ال انركذ ام قيقحتل ضرألا يف

 ةينركلا ةيآلا ىف :نيفرخملاب دونمقملاو' اتصال ةيدوملا ةليسإلا نق: ءاضإأ اىدموخأل
 لعف نم فوختلا سوفنلا يف ريثيل مارجإلا ظفلب رفكلا نع رْبُع امنإو :نورفاكلا مه
 .(59نيمرجملا نم مهريغب لح ام مهب لحي الثل مارجإلا

 : ملسملا ىلع بجاو وه يذلا لقنتلا

 .هكرتو هلعف هل زوجي قح درجم وه سيلو ملسملا ىلع بجاو وه يذلا لقنتلاو
 ىلإ لاقتنالا كلذكو .عيطتسملل ةبسنلاب جحلا ةضيرف ءادأل ةمركملا ةكم ىلإ لاقتنالا

 بجاو ءادأل لاتقلا حوس ىلإ لاقتنالاو .ةعمجلا ةالص ءادأل ةعمجلا ةالص ماقت ثيح

 ىلإ ناكم نم لاقتنالا اهب مايقلا مزلتسي يتلا ةينيدلا تابجاولا نم كلذ وحنو داهجلا

 .ناكم

 :لقنتلا ةيرحب ةأرملا عتمتت له -164

 وأ ًارفس مزلتسي الو ,بدنلا وأ ةحابإلا همكح نوكيو ملسملل قح وه يذلا لقنتلا

 ةراجتلا ضرغل ةدلبلا لخاد رخا ىلإ ناكم نم لاقتنالا لثم رفسلا مسا هيلع قدصي ال

 «جوز تاذ تناك نإ جوزلا نذإ لقنتلا اذه لثمب ةأرملا عتمتل طرتشيف ءضيرملا ةدايع وأ

 دجسملا يف ةأرملا ةالص نأ لبق نم انركذ دقو ءجوز تاذ نكت مل نإ اهيبأك اهيلو نذإ وأ

 وأ جوزلا نذإ اهل طرتشي كلذكو ءدجسملا ىلإ جورخلاب اهجوز اهل نذأي نأ طرشب حابم
 حابم وه ام ءادأل رخآ ناكم ىلإ اهتيب نم لاقتنالاو جورخلا تدارأ اذإ يعرشلا ّيلولا

 .[59 ةيآلا :لمنلا ةروس] (5091)

 .١78ص 77ج «فاشكلا ريسفت» (4094؟)
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 .اهل ةبيرق ةرايز وأ .ةضيرم ةدايعك بودنم وه ام وأ «ةراجتك

 ةالصلا هيف رصقتو (رفسلا) مسا هيلع قدصي لاقتنالا وأ لقنتلا ناك نإو - م0

 اهيبأك اهنم مرحم يذ ةبحاصم وأ اهل اهجوز ةبحاصم نم اهل لقنتلا اذه ةحابإل دب الف

 تديق اهضعب نأ الإ «ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا هب تحرص ام اذهو . لقنتلا اذه لثم يف

 اهضعبو ءدحاو مويب اهضعبو .مايأ ةئالث ريسمب هتديق اهضعبو ,نيموي ةريسم هنوكب رفسلا

 ,ثيداحألا هذه ضعب يلي اميف ركذنو ءريسلا نم ةنيعم ةدمب دييقتلا نم ةقلطم تءاج

 ْ .اهنم دافتسي ام ركذن مث

 :ةأرملا رفس يف ةدراولا ثيداحألا 7

 :- هنع هللا يضر - يردخلا ديعس أ نع (هحيحص)» يف يراخبلا مامإلا ىور -أ

 . 159 مرحم وذ وأ اهحفاز اهعم سبيل نيموي ةريسم ةأرما رفاست الا.

 رفاست ال» :لاق يلي يبنلا نأ ةريره يبأ نع «هعماج» يف يذمرتلا مامإلا جرخأ

 .©؟9(مرحم يذ عم الإ ةليلو رو ةريسم ةأرما

 لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر - ديعس يبأ نع «هعماج» يف يذمرتلا جرخأو دج

 ًادعاصف .مايأ ةثالث نر را رخآلا مويلاو هللاب نموت ارحل لعب الو نكي هللا

 .«؟©«اهنم مرحم وذ وأ اهنبا وأ اهجوز وأ اهوخأ وأ اهوبأ اهعمو الإ

 :لاق  امهنع هللا يضر سابع نبا نع «هحيحص» يف يراخبلا مامإلا جرخأو 5

 وذ اهعمو الإ ٌلجر اهيلع لخدي الو ء مرحم يذ عم الإ ةأرملا رفاست ال» :ِكك يبنلا لاق

 040570( . . مرحم

 :ةأرملا رفس ثيداحأب دوصقملا "7

 قلطملاب بابلا اذه يف ءاملعلا رثكأ لمع دقو» : ينالقسعلا رجح نبا مامإلا لاق

 . 73"ص ؛4ج «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» (40945)

 .717ص .4ج (يذمرتلا عماج» (4094)

 . ١7ص «.14ج «يذمرتلا عماج» (40464)

 . 7؟ص :؛4ج «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» (4095)
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 مامإلا لاقو .تادييقتلا فالتخال - ةنيعم ةدمب ةديقملا ريغ ةقلطملا ثيداحألاب يأ-

 لإ هنع ةزهنج ها رملا# دارس نيملسي ان. لك لب ههرهاظ ةيرحتلا ىف ذاردلا: سبل *قوؤوتلا
 عقو :رينملا نبا لاقو .هموهفمب لمعي الف عقاو رمأ نع ديدحتلا عقو امنإو .مرحملاب :

 .(:7«نيلئاسلا بسحب نطاوم يف فالتخالا

 مسا هيلع قدصي ناك اذإ ناكم ىلإ ناكم نم ةأرملا لاقتنا نأ حجارلاو 7-4

 رفسلا ناك ءاوس ءاهنم مرحم وذ وأ اهجوز اهعم ناك اذإ الإ هنع ةيهنم ةأرملا نإف .«رفسلا»
 هيف طرتشي يذلا رفسلا يف طباضلا نأل ؛رصقت ال وأ ةالصلا هيف رصقت اريضصق وأ اليوظ

 .ًافرع رفس هنوك وه رفسلا اذه اهل حابي ىتح ةأرملل مرحملا محرلا يذ وأ جوزلا ةبحاصم
 رفسلا :ثيداحألا ضعب يف درو هنأل ؛سانلا فرع يف رفسلا مسا هيلع قدصي : يأ

 ديقم ريغ ًاقلطم درو رفسلا اذه .مرحملا محرلا يذ وأ جوزلا عم الإ هيف ةأرملا عنمت يذلا

 .طوحألاو ىلوألا وه اذه نأل ؛هب مكحلا قيلعت يغبنيف ءرثكأ وأ نيموي وأ موي ةريسمب
 ,بولطم ةييدلا نومآلا يف طايتنالاو

 :اهيلإ عوجرلاو ةلودلا نم جورخلا .-5-48

 قحي امك ةداع اهيف ميقيو ,هتلود يه يتلا مالسإلا راد نم جورخلا ملسملل قحيو

 عنمي ال ملسملل ررقم قح اهيلإ عوجرلاو ةلودلا نم جورخلاب لقنتلا اذهف ءاهيلإ ةدوعلا هل
 .ليلق دعب هنّيبنس امك يعرش رربم وأ ضراعل الإ هنم

 عوجرلابو مالسإلا راد نم جورخلا قحب اهعتمت يف ملسملاك ةملسملاو "3
 .رخآل دلب نم اهرفس يفو رخآ ىلإ ناكم نم ةأرملا لاقتنا يف اهانركذ يتلا طورشلاب اهيلإ
 مسا هيلع قدصي ىرخأ ةلود ىلإ اهيف شيعت يتلا ةلودلا نم اهجورخ ناك اذإف اذه ىلعو

 اهجورخ ناك نإو .اهنم مرحم وذ بيرق وأ اهجوز اهعم ناك اذإ الإ هنم عنمت اهنإف ,رفسلا
 اهّيلو نذإ وأ ءاهجوز نذإ اهل هتحابإل طرتشيف ًارفس ىمسي ال ىرخأ ةلود ىلإ اهتلود نم
 ةلودلا دودح برق نينكاسلا سانلل ةبسنلاب روصتي اذهو .جوز اهل نكي مل نإ يعرشلا

 نودب اهنم جورخلاو «ةرواجملا ةلودلا ضرأ ىلإ لوخدلاو .لقنتلاب ةداع مهل حمسي ذإ
 .لودلا نيب ةداتعملا رفسلا تاءارجإ

 . 26ص .14ج ؛يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» (10910)
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 : لقنتلا ةيرح دييقت يف ىمألا يلو قع .. 1

 لول زوجي هنأ رهاظلاف فاي ىذلا وحنلا ىلع ,حابملا عونلا نم ناك نإ ,لقنتلا

 ةحلصملا تضتقا اذإ ةرلكلاب هعنم وأ ,ةنيعم طورشب ةملسملا وأ ملسمملا هدييقت رمألا

 وأ «تانكثلا برق وأ .ةلودلل دودحلا برق لقنتلا رمألا يلو منمك ءكلذ ةيعرشلا

  هنع هللا يضر رمع انديس نأ عنملا اذه ىلع انليلدو .كلُد وحنو ةبركسعلا نوصحلا

 مهترواشم يهو ءاهار ةحلصمل هنذإب الإ ةنيدملا ةرداغم نم ةباحصلا رايت .صضعب عسام

 لصأ ساسأ ىلع هنم عنم ًاعرش روظحم ىلإ ةعيرذ راص اذإ حابملا نآلو .هبرقب مهئاقبإو
 ىلإ ةعيرذ ناك اذإ - حابملا قاد هنإف) : يبطاشلا مامإلا لوقي اذه يفو « عئارذلا كس

 , 4:1 ًاحابم هنوك ةهج نم ال عئارذلا 8 باب نم ًاعونمم راص « عونمم

 ةضيرف ءادأل ةكم ىلإ لاقتنالاك .بجاولا عونلا نم لقنتلا ناك اذإ امأ ” 

 الف ؛ةملسملا وأ ملسملل هعنم وأ لقنتلا ةيرح دييقت يف رمألا ّيلو قح قبطي انهف .جحلا

 ةدكؤم ةحلصم قيقحتل اهمكح نع لوزنلاو اهتاعارم بجاولا ةرورضلا ةلاح يف الإ زوجي

 ضارمألا نم هوحنو نوعاطلا ءابو ضرأب عقو اذإ كلذ نمو .ةدكؤم ةلسفم عفدل وأ

 اذه لقن يف ًاببس اونوكي العل دلبلا نم جورخلا نم سانلا عنم رمألا ّيلول زوجيف «ةيدعملا
 ءادأل ةكم ىلإ رفسلا لجأل مهجورخ ناك ولو .ىودعلا قيرطب نيرخآلا ىلإ ضرملا

 هللا همحر - يراخبلا مامإلا هجرخأ يذلا لكك هللا لوسر ثيدحل ًاعابتا جحلا ةضيرف

 متنأو ضرأب عقو اذإو ءاهولخدت الف ضرأ يف نوعاطلا مّتعمس اذإ» : هيف ءاجو  ىلاعت

 .«؟؟(اهنم اوجرخت الف اهب

 جاجحلا ددع ديدحت ىلع ةيمالسإلا دالبلا يف رومألا ةالو قفتا اننامز يفو - 0

 ناكس ددع ةبسنب ةيمالسإ ةلود لك نم جحلا ةضيرف ءادأل ةكم ىلإ مندا مهل حومسملا

 ع ىلع مهددع داز اذإ جاجحلاب جحلا كسانم نكامأو ةكم قيضل 1 ,ةلودلا هذه

 ددع دييقتب .يمالسإ دلب لك يف رمألا يلو مايق قافتالا اذه ىلع بترت دقو .نيعم

 بجاولا نيملسملا لقنتل دييقت اذه يفو .جحلا ةضيرف ءادأل رفسلاب مهل حومسملا

 ؟كلذ زوجي لهف .مهيلع

 )١954:( "ص لج ؛ يبطاشلل «تاقفاوملا»و ٠١.

 )5044( ص ١٠2ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصا) ١1/4 0
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 نع لئاهلا ماحزلا ررض عفدل كلذب يضفت ةرورضلا تماد ام كلذ زاوج يل ودبي

 طباوض عضي نأ رمألا ّيلو ىلع ىقبيو .جحلا كسانم ءادأ لقرعي دق يذلا جاجحلا

 نمل ةيولوألا ءاطعإ طباوضلا هذه نمو  جحلا ىلإ رفسلاب نذإلا ءاطعإل ةيعرش ةددحم

 طورشلا ققحت طارتشاو .نسلا يف ربكألاف ربكألا ءالؤه نم ِمّدَقُيِو .جحلا ةضيرف دؤي مل
 يف ديدحتلا اذه رمأ يف رظنلا داعي نأو .لبق نم اهانركذ يتلاو ةأرملا رفس يف ةبولطملا

 وأ ءاقب نم دكأتلل ةيمالسإلا دالبلا يف تاموكحلا مهو .هوررق نيذلا لبق نم ةنس لك

 ًارظن جحلاب مهل حومسملا ددع ةدايزل وأ «دييقتلا اذه ىلإ تعد يتلا ةرورضلا ةلاح لاوز

 ىنمو ةكم يف جحلا كسانم نكامأ يف ةعسلا نم ءيشلا لوصحو ةرورضلا ةلاح ةفخل

 .اهريغو



 فازن) يرعطر
 نكسملا ةمرح

 :نكسملا ةمرحب دوصقملا 74

 مدعو يف ةراكبلاو ةنكتيم عفانمب مدارعلا يف يضختللا يح نكييعلا همرخب هوضقملا
 .هتحارو هرارسأ 0 ةداع ناسنإلا نكسم نأل ؛هنذإب الإ هيف لوخدلاب دحأل حامسلا

 بغري امو هعاتم هيف نأ امكو .همانمو هسولجو هسابل يف هتيرح هيف ذخأي يذلا ناكملاو
 هعتمت هل ةيمالسإلا ةعيرشلا هتررق يذلا هقح نم ناك هلك اذهلو ءريغلا نيعأ نع هرتس ىف

 .هانيب يذلا ىنعملاب نكسملا ع

 :اهتمرحل ديكأت تويبلا لوخدل ناذئتسالا بوجو "1

 ةعيرشلا يف نكسملا ةمرحل حضاو ديكأت ريغلا تويب لوخدل ناذئتسالا بوجوو

 ميركلا نآرقلا يف هنأشب ءاج امو «هتيفيكو ناذئتسالا ةيعورشم لبق نم انيب دقو ةيمالسإلا

 ةداعإل ةجاح الو ,ةيمالسإلا ةعيرشلا ريغ يف ًاليثم هل دجت ال امم ةرهطملا ةيوبنلا ةّئّسلاو

 ,(43"")انه هركذ

 :نكسملا ةمرح يف لجرلاك ةأرملا 7

 اهب ةولخلا ةمرحل هنم ىلوأ يه لب ,نكسملا ةمرحب عتمتلا قح يف لجرلاك ةأرملاو

 . ةدرفنم يهو اهيلع هلوخد ةمرحو . يبنجألا لبق نم

 : مارح سانلا تويب ىلع سسجتلا - ”17

 ام فاشكتسال مهتويب ىلعو سانلا ىلع سسجتلا ميرحت نكسملا ةمرح مزاول نمو

 .27588/» ةرقفلا رظنا 4٠٠١(

7505 



 ْمثإ ّنظلا ضعب َّنِإ نظل نم ًاريثك اوبتجا اونمآ نيذلا اهّيأ اي : ىلاعت لاق .اهيف هنولعفي

 :يملسملا تاروع عبتت نع يهنلا سسجتلا نع يهنلاب دارملاو ."7«اوسّسجت الو
 وحنو مهباوبأ ىلع عمستلاو ؛هنوفخي ام ىلع عالطالاو ,هورتس ام فاشكتساو مهبياعمو

 ,9"4كلذ

 امهريغو دواد وبأو يراخبلا مامإلا هاور يذلا فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يفو

 الو ثيدحلا ٌبذكأ ّنظلا نإف ءّنظلاو مكاّيإ» :لاق هنأ  هنع هللا يضر  ةريره يبأ نع

 راصبإو عمسلا قارتساك ةساحلاب ءيشلا بلط : سسحتلاب دارملاو «اوسّسجت الو اوسّسحت

 . سوساجلا لعفي امك ءافخو فطلب سانلا رابخأ ىلع فرعتلا : سسجتلاو «ةيفخ ءيشلا

 دارملا : يباطخلا مامإلا لاقو .دحاو ىنعمب سسجتلاو سسحتلا : يبرحلا ميهاربإ لاقو

 ىلع فرعتلا سسحتلا : ليقو .اهوعبتت الو سانلا بويع نع اوثحبت ال فيرشلا ثيدحلاب
 هريغ ةحلصمل كلذب موقي نم سسجتلاو . سسحتلاب مئاقلا سفن لجأل سانلا لاوحأ

 ,«9١5سانلا ضعب رابخأو لاوحأ ىلع فرعتلل هريغ هفلكي يذلا سوساجلا هنمو

 ةيآلا يف سسجتلا ىنعم نم انمدق ام ءوض يف تويبلا ىلع سسجتلاو 734

 ةلفغ نيح ىلع تويبلا يف لوخدلاب وأ .«باوبألا ءارو نم عامتسالاب نوكي «؛ثيدحلاو

 نوكي دقو كلذ ريغ دوصقملاو ءاملا برشك بذاك ضرغل ناذفتساب وأ ءاهلهأ نم

 يف زوجي ال اذه لكو ؛ةيصعملاب نيسبلتم اهيف نم طبض ةجحب تويبلا ماحتقاب سسجتلا
 #ميلع نولمعت امب هللاو# : ىلاعت هلوق يف «يبطرقلا ريسفت» يف ءاج دقو ,مالسإلا عرش

 ىلع سسجتلا لهأل دعوت» : هللا همحر لاق .رونلا ةروس يف ناذئكتسالا يتيا رخآ يف

 .("9(يصاعملل ةلفغ ىلع لوخدلا بلطو تويبلا

 ١١[. ةيآلا : تارجحلا ةروس](١١٠4)

 . 15١ج «يبطرقلا ريسفت» .7١7”ص . 4ج «ريثك نبا ريسفت» ال7 ص « ؛ج (يرشخمزلا ريسفت» 4٠١5(

 3773375 ص

 ننس حرش دوبعملا نوع) .١48ص .١٠ج ء ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» )*1٠١(

 , 75١6094-750 ص 217ج «دواد ىبأ

 ) )41١5ص 217ج «يبطرقلا ريسفت» 78 ».77١و اال امهمقرو ءرونلا ةروس ىف ناذئتسالا اتياو .
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 :تويبلا ماحتقاو ةبسحلاب مايقلا -

 نذإ نود تويبلا ماحتقا حيبت ال  ركنم نع يهنو فورعمب رمأ يهو  ةبسحلاب مايقلاو

 لاق ءًارتتسم ًايفخ ال ًارهاظ ركنملا نوكي نأ ةبسحلاب مايقلا طورش نم نأل ؛اهلهأ نم
 لك وهو ةبسحلا هيف ام :ةبسحلل يناثلا نكرلا» :ةبسحلا نع ملكتي وهو يلازغلا مامإلا

 روهظلا ٌدح امف :تلق نإف . سسجت ريغب بستحملل رهاظ لاحلا يف دوجوم ركنم

 هنذإ ريغب هيلع لوخدلا زوجي الف «هناطيحب رتستو هراد باب قلغأ نم َّنأ ملعاف ؟راتتسالاو

 .45"*,خلإ . . .رادلا جراخ وه نم هفرعي ًاروهظ رادلا يف رهظي نأ الإ ةيصعملا فرعتل

 نع لبنح نب دمحأ مامإلا نع ًاثيدح «هريسفت» يف ريثك نبا مامإلا ركذو 7-0

 ًطَرُشلا مهل عاد انأو ,رمخلا نوبرشي ًاناريج انل نإ :ةبقعل تلق :لاق «ةبقع بتاك نيجد
 لعفف :لاق .مهددهتو  ةظعوملا مهل مدق يأ مهظع نكلو لعفت ال :لاق . مهنوذخأيف
 طرشلا مهل عاد ينإو ءاوهتني ملف مهتيهن دق ينإ :لاقف نيجد هءاجف :لاق .اوهتني ملف
 للك هللا لوسر تعمس ينإف «لعفت ال كحيو :ةبقع هل لاقف .مهذخأتف (ةطرشلا لاجر)

 . «اهربق نم ةدوؤوم ايحتسا امّنأكف نمؤم ةروع رتس نم» :لوقي

 نع ءدعس نب دشار نع يروثلا نايفس لاقو» :ًاضي اضيأ ( «هريسفت» يف ريثك نبا ركذو

 سانلا تاروع تعبتا نإ كّنإد :لوقي هلك يبنلا تعمس : لاق  هنع هللا يضر - ةيواعم

 .27(مهّدسفت نأ تدك وأ مهتدسفأ

 تسرح :فوع نب نمحرلا دبع لاق : «هريسفت» يف يبطرقلا مامإلا ركذو "5

 فاجم هباب تيب يف جارس انل نيبت ذإ ةنيدملاب  هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع عم ةليل

 مهو .فلخ نب ةيمأ نب ةعيبر تيب اذه :رمع لاقف .طغلو ةعفترم تاوصأ مهل موق ىلع

 الوإ» : ىلاعت هللا لاق «هنع هللا ىهن ام انيتأ دق انأ ىرأ :تلق ؟ىرت امف ٌبَرُش نآلا
 نبرمع ٌتّدُح :ةبالق وبأ لاقو .«مهكرتو رمع فرصناف ءانسسجت دقو «اوسسجت

 ا تا لا علا نأ باطخلا

 كاهن دق ءكل لحي ال اذه نإ :نجحم وبأ لاقف .لجر ال | هدنع سيل اذإف «هيلع لخد

 ) )5٠١6ص 212ج « يلازغلا مامالل «نيدلا مولع ءايحإ» 1١86 5

 )4 )4٠١5ج «ريثك نبا ريسفت» « 2ص*7١؟.
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 ,(9١4هكرتو رمع جرخف سسجتلا نع هللا

 :ةرورضلا دنع تويبلا ماحتقا زوجي "558

 .هلهأ ناذكتسا نود نم هلوخد ميرحت نكسملا ةمرح تايضتقم وأ مزاول نم ناك اذإو

 ناذكتسا ىلإ ةجاح نود تويبلا ماحتقا زوجيف ءةرورضلا دنع عفتري ميرحتلا اذه نإف

 ةدجنلا يعدتسي ام ثودح ةرورضلا ةلثمأ نمو .تاروظحملا حيبت تارورضلا نأل ؛اهلهأ

 .هيف ةئيرب سفن لتق ديري لئاص وأ .هيف ام ةقرس ديري قراس وأ «؛تيبلا يف ٌبشي قيرحك
 انوا لوخدلا اذه دعي الو ءاهلهأ نذإ نودب تيبلا لوخد زوجي تالاحلا هذه يفف

 ةلاحلا هذهل ةلالد لصاح نذإلا نأب لاقي وأ .ةرورضلا ةلاحل ''نكسملا ةمرح ىلع

 .لوخدلل نذإلا ةباثمب يه يتلا ةئراطلا

 ىلعي وبأ هركذ ام هررض ىشخي نم عبتتو .سسجتلل ةحيبملا ةرورضلا تالاح نمو

 سيلف تاروظحملا نم رهظي مل ام امأف :الاق دقف .يعفاشلا يدرواملاو يلبنحلا

 نلغ :نإف -ءاهب راحنالا نم ردح ناتسآلا كوي نأ الو. .ءاهيلع سمحتي نأ :بيشحملل
 توفي ةمرح كاهتنا مهكرت يف نوكيو ,ترهظ راثآو تلد ةرامأل اهب موق راتتسا نظلا ىلع

 ءاهب ينزيل ةأرماب وأ هلتقيل لجرب الخ الجر ْنأ هقدصب قثي نم هربخي نأ لثم اهكاردتسا
 تاوف نم ًارذح ثحبلاو فشكلا ىلع مدقيو . سسجتي نأ ةلاحلا هذه لثم يف هل زوجيف
 نم موق كلذ فرع ول اذكهو .تاروظحملا باكتراو مراحملا كاهتنا نم لدتسي ال ام

 .«؟(راكنإلاو فشكلا ىلع مادقإلا مهل زاج  ةبسحلاب نيمئاقلا - ةعوطتملا

 )77 )41١1ص .15١ج (يبطرقلا ريسفت» .

 )77 )41١ج «يزارلا ريسفت» ص7٠١.

 ماكحألاوو , ١8ص .يلبنحلا ءارفلا نيسحلا نب دمحم ىلعي يبأل «ةيناطلسلا ماكحألا» (4209)

 .717”ص «.يعفاشلا يدرواملا مامإلل «ةيناطلسلا
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 تلال تمل
 ةديقعلاو يأرلا ةيرح

 لوألا بلطملا

 يأرلا ةيرح

 :يأرلا ةيرحب دوصقملا
 رمأ يف هاري يذلا يأرلا رايتخا قح كلمي ناسنإلا نوك انثحب يف يأرلا ةيرحب ديرن

 هل ًافلاخم وأ نيرخآلا يأرل ًاقفاوم يأرلا اذه ناك ءاوس .ةصاخلا وأ ةماعلا رومألا نم
 .نيرخآلل هعامسو هار يذلا يأرلا ءادبإ يف هقحو

 : ملسملل قح يأرلا ةيرح .-5

 ةعيرشلا نأل ؛هل تباثو ملسملل لوفكم قح هانركذ يذلا ىنعملاب يأرلا ةيرحو

 .هراكنإ وأ هضقن دحأ كلمي ال هررقو مالسإلا هتبثأ امو .هل هتتبثأ ةيمالسإلا

 :يأرلا ةيرح يف قحلا ساسأ 717

 اهبجوأ لامعأ نع ًالوؤسم هنوك يأرلا ةيرح يف ملسملا هيلع ماق يذلا ساسألاو

 نمل :انلق «ًةحيصنلا ُنيّدلا» :هلك لاق ,ةحيصنلاك اهيف هيأر ءادبإ مزلتست عرشل اهيلع
 .ملسم مامإلا هاور «مهتماعو نيملسملا ةمئألو هلوسرلو هباتكلو هلل :لاق ؟هللا لوضر اب

 ىلع مهتنواعمف نيملسملا ةمئأل ةحيصنلا امأو ...» :يوونلا مامإلل هحرش يف ءاجو

 ملو هنع اولفغ امب مهمالعإو قفرب مهريكذتو «مهيهنو هب مهرمأو .هيف مهتعاطو قحلا
 همحر  لاطب نبا لاق . مهيلع بذاكلا ءانثلاب اوقرُي ال نأو ,نيملسملا قوقح نم مهغلبي

 طقسيو هب ماق نم هيف ءىزجي ضرف يهو .ةقاطلا ردق ىلع ةبجاو ةحيصنلاو :- ىلاعت هللا
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 رومألا يف يأرلا ءادبإب نيملسملا ةمئأل ةحيصنلا بجاوب مايقلاف .2410(نيقابلا نع

 .هنع اولفغ امع رومألا ةالو ريكذتلو .مهنع رشلا عفدو نيملسملل عفنلا اهيف يتلا ةماعلا

 بجاولا اذُه ةيدأت نكمي الو ,ةحيصنلا بجاوب ملسملا موقيل يأرلا ءادبإ مزلتسي كلذ لك

 .هل ةعيرشلا هتررق كلذلو «يأرلا ءادبإ نم ملسملا نيكمتب الإ

 : ملسملل ةيرورض يأرلا ةيرح -4

 ةماع ةروصب ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا بجاوب مايقلل ةيرورض يأرلا ةيرحو
 :بجاولا اذه يف ىلاعت لاق . نيملسملا ةمئأل ةحيصنلا بجاولا اذه يف لخديو

 .«ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأي ضعب ءايلوأ مهضعب ٌتانمؤملاو نونمؤملاو#

 هنع ريبعتلاو يأرلا ةيرحب مهعتمت مزلتسيو .تانمؤملاو نونمؤملا هب موقي بجاولا اذهو
 ةيرح مهحنم ينعي اذهف «بجاولا اذهب هللا مهرمأ دق ثيحو . لعفلاب وأ يهنلاب وأ رمألاب

 نوهني ًاركنم هنوري اميفو هب نورمأي ًافورعم هنوري اميف - مهيأر ءادبإ يف مهقح يأ - يأرلا

 . ةيع

 :ةرواشملاو يأرلا ةيرح -8

 : ىلاعت لاق امك مهسفنأ ةيعرلا دارفأ نيب وأ ءمهتيعر نيبو رومألا ةالو نيب ةرواشملاو

 نم ةرواشملا هذه .«مهنيب ىروش مهّرمأو» : ىلاعت هلوقو .«رمألا يف مهرواشو»

 ةرواشملاب مهرمأو .يأرلا ةيرحب نيملسملا عتمت اهب مايقلا مزلتسيو ةينيدلا تابجاولا

 يدبي ثيح ةرواشملا بجاوب اوموقيل مهل ًاقح هلعجو .يأرلا ةيرح مهحنم ةهادب ينعي
 ًءادتبا رومألا ةالول هنودبي اميف وأ .رومألا ةالو هيف مهرواشي اميف مهءارا ىروشلا لهأ

 . ةرواشملا عوضوم نوكيل

 يف هقفتلاو .مالسإلا يف تابودنملا نم وأ تابجاولا نم نيدلا يف هُقْفلاو ٠"
 يف دهتجملا قح مزلتسي .داهتجالا قاطن يف لخدت يتلا هلئاسم يف داهتجالاو نيدلا

 ةماعلا رومألاب قلعتت لئاسملا هذه تناك ءاوس .لئاسملا هذه يف يداهتجالا هيأر ءادبإ

 .يوونلا نيدلا فرش نب ىبحي مامإلل ةيوبنلا ةحيحصلا ثيداحألا يف ةيوونلا نيعبرألا حرش» )41١(
 .1/-*ه ص .ها1ا/١ ةنس .ةرهاقلاب ةماقتسالا ةعبطم ,ه51/5 ةنس ىفوتملا
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 ًاباوج وأ «لاؤس ىلع ًاباوج اهلاق وأ «لاؤس نود ًءادتبا دهتجملا اهلاق ءاوسو «ةصاخلا وأ

 ءاراو ججح نم هيدبي امب اهنع عافدلا جاتحي يتلا ةصاخلا هقوقح ملسملل نأ امك

 ناك ول ىتح .اهيف هلداجي وأ اهيف همصاخي نم ججح عفد يفو «قوقحلا هذه تابثإ يف

 .رمألا يلو قوقحلا هذه يف هل لداجملا وأ مصاخملا

 :يأرلا ةيرحب ةملسملا عتمت 0١

 ؛قحلا اذهب ملسملا عتمتي امك يأرلا ةيرحب عتمتت مالسإلا راد يف ةملسملا ةأرملاو

 رمألا بجاوك , يأرلا ءادبإ مزلتست يتلا ةيساسألا تابجاولاب مايقلاب لجرلاك ةرومأم اهنأل
 نيدلا يف هقفتت نأ يف اهقح كلذكو .ةرواشملا بجاوو .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب

 ةيرح مزلتسي هنئس يف داهتجالاو نيدلا يف هقفتلا نإف «بابحتسالا وأ بوجولا هجو ىلع
 ءادبإو ءاهيف ةلداجملاو ةيساسألا اهقوقح نع عافدلا يف اهقح كلذكو .انّيب امك يأرلا

 اهعتمت قح : يأ ءاهيأر ءادبإ قح ةملسملا ءاطعإ مزلتسي اذه لثم ءاهقوقحل ًاتبثم هارت ام
 . يأرلا ةيرحب

 :يأرلا ةيرحب ةأرملا عتمت يف ةتباث عئاقو - 1

 دهع يف تثدح يتلا عئاقولا ضعب ركذأ ,يأرلا ةيرح يف ةأرملا قح تابثإ ةيمهألو

 ةيرحب عتمتلا يف ةأرملا قح ىلع ةعطاق ةلالد ّلدت ماركلا ةباحصلا دهعو ِِك لوسرلا

 يأرلا ةيرحب اهعتمتل ةلدألا نم هانركذ ام ىلإ ةفاضإلاب اذهو ءملسملا لجرلاك يأرلا

 زيزعلا هللا باتك يف ىلتت تايآ اهنأشب لزن ام :(اهنم) :عئاقولا هذهو .لجرلاك
 نب رمع دشارلا ةفيلخلا عم عقو ام (اهنمو) لك يبنلا نع ثيداحأ اهنأشب درو ام : (اهنمو)
 ركب يبأ تنب ءامسأ نيقاطنلا تاذ عم عقو ام :(اهنمو) . هنع هللا يضر  باطخلا

 : يلي اميف عئاقولا هذه ركذأو .- امهنع هللا يضر -

 : «اهجوز يف كلداجت يتلا لوق هللا عمس دقإل "5

 مالك عمسأل ينإ :تلاق اهنأ  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع ؛ريثك نبا ريسفت» يف ءاج

 : لوقت يهو كي هللا لوسر ىلإ اهجوز يكتشت يهو هضعب يلع ىفخيو «ةبلعث نب ةلوخ
:- "١17> 



 « ينس ْتَربَك اذإ ىتح ينطب يف ام هل ُثرثنو :يبابش ىنفأو يلام ّلكأ : هللا لوسر اي
 يم : ةشئاع تلاق ..ٌكيلإ وكشأ يّنِإ ٌمهللا . ينم ٌرهاظ + يدلو عطقناو
 هللاو هللا ىلإ يكت تو اهجوز يف كلداجت يتلا لوق هللا عمس دق :ةيآلا هذهب ليربج

 , #41١1 ميلع عيمس هللا نإ امكرواحت عمسي

 تنب ةلوخ هتجوزل لاق تماصلا نب سوأ نأ : ةصقلا هذه نأشب يا تارا ِش

 يف ًاقالط ربتعي راهظلا ناكو ءراهظلا ىمسي اذهو . يمأ رهظك يلع ٍتنأ :ةبلعت

 : لي يبنلا اهل لاقف .اهل لاق ام مكح نع هلأست لك يبنلا نإ ةلزخت تءاحم ةلهاعلا

 يتدحوو يتقاف هللا ىلإ وكشأ :تلاق مث .ًاقالط ركذ ام هللاو :ةلوخ تلاقف . هيلع تّْرَح

 .«هيلع تمّرح» : لع لاقف . ينطب هل ُتضفن دقو , يمع نباو يجوز قارفو يتشحوو

 كلداجت يتلا لوق هللا عمس دقإ» :ةيآلا هيلع تلزن ىتح اهعجاريو هعجارت ةلوخ تلاز امف

 .194ميلع يمس هللا نإ ءامكرواحت عمسي هلو .هللا ىلإ يكتشتو اهجوز يف

 مالكلا كعجارت : يأ «اهجوز يف كلداجت#» : ىلاعت هلوق :«يسولآلا ريسفت» يفو

 ل و ل 1 ا ءهنأش يف

 دقو .تماصلا نب سوأ اهجوزو ةلوخ يف تلزن ةيآلاو :ةبلعث تنب اج هع
 اننا ذأ : هللا لوسر اي كلامو اد 81 لرسر كتاف يمأ رهظك يلع تن :اهل لاق

 00 ل ا ل

 هايإو اهب ينشعنت ات هللا لوسر اي ةصخر يل دجت تنك نإف ءدحأ ريغ ىلإ ينكرتو «همأك
 .نآلا ىتح ءيشب كنأش يف ُترِمأ ام هللاو : مالسلاو ة ٌةالصلا هيلع لاقف .اهب ينثدحف

 هللا لوسر تلداجو .ًاقالط ركذ ام : ةلوخ تلاق . هيلع تمرح دق الإ كارأ ام :ةياور يفو

 يفو .هقارف نم يلع قشي امو يتدحو ةَّدش كيلإ وكشأ ين ٌمهللا :تلاق مث ًارارم
 نإ ًاراغص ةيبص يل نإو .يتلاح ةدشو يتقاف ىلاعت هللا ىلإ وكشأ :تلاق اهنأ ةياور

 ءامسلا ىلإ اهسأر عفرت تلعجو ءاوعاج يلإ مهتممض نإو ءاوعاض هيلإ مهتممض

 قنا نيح تعبر امو. فليت ناس ىلع لزداف هللا كيلو كسا ىلإ مهلا + لوقت

 ١. اهمقرو «ةلداجملا ةروس يف ةيآلاو «18#ص «4ج «ريثك نبا ريسفت» )4١111(

 . 9759-37١ ص . 18ج (يبطرقلا ريسفت» (١41؟)
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 هلوق مالسلاو ةالصلا هيلع أرقف ؟ًاريخ :تلاق . يرشبأ ةلوخ اي :ِيلكي لاقف .اهيف ُنآرقلا
 ,(9١1تايآلا رخآ ىلإ 4 . . . كلداجت يتلا لوق هللا عمس دق» : ىلاعت

 اهل لاق ام نأشب ِلكك يبنلا تلأس اهنأ ةبلعث تنب ةلوخ ةصق نم حضاوو 514

 :تلاق اهنأو ءاهجوز هلاق ام مكح يف ْةكَك يبنلا تعجار اهنأو ءراهظلا ظافلأ نم اهجوز

 تايآلا تلزن ىتح كلي يبنلا عم اهراوح ترركو .ًاقالط ركذي مل اهجوز نإ هللا لوسر اي
 - ةلوخ هتجوزل تماصلا نب سوأ هلاق ام مكح :يأ- ةعقاولا هذه مكح ةنيبم ةميركلا
 راكنإ نود ِِلك هللا لوسر عم اهراوحو اهلادج عمس دق ىلاعت هللا نأ ًاضيأ تايآلا تنّيبو
 ةأرملا قحل ًاحضاو ًاريرقتو ًاعطاق ًاليلد كلذ ناكف لك هللا لوسر عم اهنم لادجلا اذهل
 قلعتي رمأ نأشب هارت امع عافدلاو اهرظن ةهجو نايب يفو ءاهيأر نع ريبعتلا يف ةملسملا
 الإ ىقبي الو ءلادجلا عطقني كلذ دنعو ةلأسملا يف يعرشلا مكحلا رهظي ىتح اهب
 .هللا مكحل ذيفنتلاو ةعاطلاو عمسلا

 : هلك هللا لوسر دنع اهحاكن يف اهيأر يدبت ةأرمعا 06

 اهابأ نأ ةيراصنألا ماذخ تنب ءاسنخ نع «هحيحص» يف يراخبلا مامإلا جرخأ

 اذهل يروثلا ةياور يفو .اهحاكن درف هكَي هللا لوسر تتأف كلذ تهركف اسي يهو اهجوز

 ,(9"2يعركب ىهو اهجوز اهابأ نأ» :ثيدحلا

 :قوقح نم اهل ام فرعتل اهيأر يدبت ةأرما "5

 يبأ َّنإ» :تلاقف اهيلع تلخد ةاتف نأ  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع يئاسنلا جرخأ
 يبنلا ينأي ىتح يسلجا :ةشئاع تلاق .ةهزاك انأو هتسيسخ يب عفريل هيخأ نبا ينجوز
 :تلاقف .اهيلإ رمألا لعجف .هاعدف ءاهيبأ ىلإ لسرأف هتربخأف لَك هللا لوسر ءاجف هك

 رمألا نم ءاسنلل نأ ملعأ نأ تدرأ نكلو «يبأ عنص ام تزجأ دق هللا لوسر اي
 (عىش 41١9 ,

 .9-7«ص .78ج (يناعملا حور) «يسولآلا ريسفت» )4١١(

 .١؟؟ص جا «ينيعلل «يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع» )5١١5(

 . ل١1 ص .5ج .«يئاسنلا نئسد )4١15(
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 : دك هللا لوسر مامأ اهجوز يف اهيأر يدبت ةريرب 3217

 ةريرب ترتشا  اهنع هللا يضر  ةشئاع نأ اهتصالخو ةريرب ةصق يراخبلا جزا

 اهجوزو تقتعأ اذإ ةمألاو .ثيغم هل لاقي دوسأ دبع جوز اهل ناكو اهتقتعأو َةَمأ تناكو

 هنوك نم مغرلاب اهجوزل ةجوز تيقب تءاش نإف ءاهسفن يف رايخلا اهل ناك (قيقر) دبع

 ةريرب تراتخا دقو ءامهنيب ةقرفلا عقتف هقارف تراتخا تءاش نإو .ةّرح يهو ًاقيقر ًادبع

 تراتخاف «هنم اهحاكن ءاقب يف بغرت مل كلذلو ءاهجوز ضغبت ةريرب تناك دقف هقارف

 . ىكبو ثيغم اهيلع نزحف امهنيب ةقرفلا تعقوف «هقارف

 : هلوق  امهنع هللا يضر سابع نبا نع ثيغمو ةريرب ةصق يف يراخبلا جرخأ دقف
 هتجوز فلخ : يأ  اهفلخ فوطي هيلإ رظنأ ينأك ,ثيغم هل لاقي ًادبع ناك ةريرب جوز نإ»

 نم بجعت الأ سابع اي : سابعل ِلَي يبنلا لاقف . هتيحل ىلع ليست هعومدو يكبي -

 «هيتعجار ول :- ةريربل لاق يأ - هلك يبنلا لاقف ؟ًاثيغم ةريرب ضغب نمو ةريرب ثيغم بح

 هيف يل ًةجاح ال :تلاق . ٌعفشأ انأ امنإ :لاق ؟ينرمأت هللا لوسر اي :تلاق

 اهجوز قارف يف اهتبغرو اهيأر تدبأ ةريرب نأ فيرشلا ثيدحلا اذه نم حضاوو

 اهتبغرل ًافالخ ثيغم نم اهحاكن ءاقبب اهرمأي ملو هلك هلل لوسر اهيلع ركني ملو «ثيعم

 . هقارف يف

 : 21و هللا لوسرل اهتعيب ريخأت يف اهيأر يدبت ةأرما 7-4

 :تلاقف اهدي 1 تضيقف .ةحاينلا نع .اناهنو ا هللاب رفرف ال نأ :انيلع أرقف

 تعجرو تقلطناف اعيش دبع يبنلا اهل لاق امف .اهيزجأ ن َن أ ديرأف ,ةنالف ينتّدعسأ

 .(اهعيابف

 .؟73؟94ص 20ج , ينيعلل «يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع» )5١١5(

 « ىنيعلا حرشب يراخبلا حيحص»و 25154 ,77ا/ص 48ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (4117)

 «يئاسنلا نئسد»و 7١-2706 7”صسص .1ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةمحتوو 2,775 صسص ا« 94١ج

 .1-7١175”*ص ءالج

 -١6؟:-



 نم ةأرما تلاق» :تلاق ةيراصنألا ةملس مأ نع «(هعماج» يف يذمرتلا هجرخأو

 :تلق . نْحْنَت ال :4 لاق ؟هيف كيصعن نأ انل يغبني ال يذلا ٌفورعملا اذه ام :ةوسنلا

 لع ىبان :مهناضق نع يل دبالو يع نلع ىردعسا دف الق تب نإ هلآ لوو. اب
 الو نهئاضق دعب نأ ملف .نهئاضق يف يل نذأف  هتدواعو هتعجار : يأ  ًارارم هتبتاعف

 . يريغ تحان دقو الإ ةأرما ةوسنلا نم قبي ملو .ةعاسلا ىتح هريغ ىلع

 هللا لوسر ميابأ نأ ٌثدرأ امل :تلاق ةيطع مأ نع» :هتياورب هظفلو يئاسنلا هجرخأو

 كئيجأ مث اهدعسأف بهذأف .ةيلهاجلا يف ينتدعسأ ةأرما ْنِإ :هللا لوسر اي :تلق للي

 لوسر تعيابف تئج مث ءاهتدعاسف تبهذف :تلاق .اهيدعسأف يبهذا : ِةْلك لاق ؟كغيابأف

 . هلك هللا

 لَك يبنلا ناك دقف هك يبنلل ءاسنلا ةعيابم يف تدرو ثيداحألا هذه .-848

 ّيبنلا اهّيأ ايل : ىلاعت هلوق يهو ةميركلا ةيآلا هذهب تانمؤملا نم هيلإ رجاه نم نحتمي

 الو .نينزي الو .نقرسي الو .ًائيش هللاب نكرشُي ال نأ ىلع كنعيابُي تانمؤملا كءاج اذإ
 ٍفورعم يف كنيصعي الو .َنهلُجرأو َنهيديأ نيب هنيرتفي ٍناتهبب َنينأي الو ؛ ٌنهدالوأ نلتقي
 ىلع ءاكبلا (ةحاينلاب) دوصقملاو ,(4# ميحر روفغ هلل َّنإ هلل ّنِهل رفغتساو .ٌنهعيابف
 . مامحلا حان هنمو ,توصلا عم ءاكب حونلا :ليقو .هنساحم ديدعتو تيملا

 «ةأرملا موقت نأب ةصاخ ةحاينلا يف ةنواعملا :داعسإلا «ينتدعسأ ةأرما نإ) : ىنعمو

 يف صاخ داعسإلاو .اهتحاين يف اهلسارت نأب ةحاينلا ىلع اهدعاستف ىرخأ اهعم موقتف

 .ةنوعم لك يف يأ .رومألا عيمجب ةماع اهنإف ةدعاسملا فالخب ىنعملا اذه

 مأل صخر دق 5 يبنلا نأ ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا هذه نم دافتسيو

 نيعت نأب .- يذمرتلا هجرخأ يذلا ةملس مأ ثيدح يف تدرو يتلا  ىرخأ ةأرمالو ةيطع

 نأب اهيأر ةنلعم كلذ يف اهتبغر ةيطع مأ تدبأ نأ دعب ةحاينلا يف اهتناعأ نم امهنم لك

 ثيدح يف.نإ لب لي هللا لوسر عيابتف عجرت مث «ةحاينلا يف اهتناعأ نم قح يضقت

 نأب ٍةَِك يبنلا تنذأتساو اهتبغر تنلعأ نأ دعب ةأرملا نأ هيف درو ةملس مأ نع يذمرتلا

 .[15 ةيآلا : ةنحتمملا ةروس] (4114)
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 ىتح ًارارم ةأرملا هتعجار كلذ اهيلع لك يبنلا ىبأو ءاهتحاين يف اهتناعأ نم نيعتف بهذت

 .اهل نذأ

 ةيرحب مالسإلا مكحب ةملسملا ةأرملا عتمت ىلع ةحضاو ةلالد ثيداحألا هذه يفو

 .هنع عافدلاو اهيأر ءادبإ

 يبنلا صيخرت نم ثيداحألا هذه يف درو ام ءاملعلا ضعب لكشتسا دقو 5١

 عجرت مث ءاضيأ اهتحاين ىلع اهنيعتل ةحاينلا ىلع اهتناعأ نم ىلإ باهذلاب ةيطع مأل كي

 يمه اهنأ رابتعاب طقف ةيطع مأل تناك ةصخرلا هذه نإ : مهضعب لاق ىتح ْكَي يبنلا عيابتف

 يف مارح ةحاينلا نأ هيلإ بهذ اميف ضعبلا اذه ةجحو .,يذمرتلا ثيدح يف ةدوصقملا

 كلذكو ينالقسعلا رجح نبا ضري ملو .مومعلا ىلع اهب صيخرتلا نكمي الف «مالسإلا

 مث هيزنتلل ًالوأ ةعيرشلا يف درو ايلا نع يبنا نأوه ؛كئموه امم هيو ةيطع ا

 ميرحتلا عقو مث «ميرحتلل ال هيزنتلل ةحاينلا نع يهنلا ناك موي عقو امنإ اهريغو ةيطع

 , (4119ةريشك ثيداحأ ىف اهيلع ديدشلا ديعولا دروو ةحاينلا نع

 : ءاسنلا نم اهعم نم يأر يدبت ةأرملا 3

 نهادحإ نرتخي نأ لئاسملا نم ةلأسم يف ًادحاو ًايأر نلمحي يتاللا ءاسنلل زوجيو

 نب ديزي تنب ءامسأ نأ يوزب قف.« يأرلا اذهب هغالبإ داري نم ىلإ ن نهيأر غالبإب موقتل

 نيملتسملا» ِءاسن ةعامج نم يئارو نم لور 5 :تلاقف هك 1 تتأ ةيراصنألا كسلا

 «كانعبتاو كب انماف ءاسنلاو لاجرلا ىلإ كتعب ىلاعت هللا َّنِ « ينأر لثم ىلعو يلوقب َنل

 تالماحو «لاجرلا تاوهش ٌمضومو تويب ٌدعاوق تاردقم تاروصعم ءاسنلا شاع دو

 مهل انظفح داهجلل اوجرخ اذإو ءزئانجلا دوهشو تاعامجلاب اولْضُق لاجرلا َّنِإو :مكدالوأ
 ههجوب كلك هللا لوسر تفتلاف ؟هللا لوسر اي رجألا يف مهكراشنفأ ,مهدالوأ انيبرو مهلاومأ

 219ج «ينيعلا حرشب يراخبلا حيحصا "578 ص 28ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص) )4١19(

 . 77ص

 -/ا١”7 -



 :اولاقف ؟هذه نم اهنيد نع ًالاؤس نسحأ ٍةأرما ةلاقم متعمس له : مهل لاقو هباخحصأ ىلإ

 ءاسنلا نم كءارو نم يملعأو ءامسأ اي يفرصنا :ِْيلي هللا لوسر لاقف .هللا لوسر اي ءال

 .تركذ ام 6 دنع هتناومل اهغاناو افرع اهبلطو اهجوزل الإ لج نأ

 . لي هللا لوسر لاق امب ًاراشبتسا ا يهو ءامسأ تفرصناف

 :باطخلا نب رمع ىلع درت ةأرما ٠” 

 ءاسنلا تاقَّدَص يف اولغت ال الأ :لاقف  هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع بطخ

 لوسر اهب مكالوأ ناكل هللا دنع ىوقت وأ ايندلا يف ةمركم تناك ول اهنإف .«- نهروهم يأ -
 ةأرما هيلإ تماقف .ةيقوأ ةرشع ىتنثا قوف هتانب الو هئاسن نم ةأرما طق قدصأ ام ِهكي هللا

 ٌنهادحإ متيتاو» :لوقي نلاعت نات هللا سيلأ ؟انمرحتو هللا انيطعي ءرمع اي :تلاقف

 .(41"رمع أطخأو ةأرما تباصأ :رمع لاقف «ًائيش هنم اوذخأت الف ًاراطنق

 نبرمع بكر :لاق قورسم نع ىلعي وبأ ظفاحلا لاق :«ريثك نبا ريسفت» يفو
 ناك دقو .ءاسنلا قادص يف مكراثكإ ام .سانلا اهُيأ :لاقف ِهِلي هللا لوسر ربنم باطخلا

 ناك ولو ,كلذ نود امف مهرد ةئامعبرأ مهنيب اميف تاقدصلاو هباحصأو هيي هللا لوسر

 يف لجر داز ام نفرعألف ءاهيلإ مهوقبست مل ةمارك وأ هللا دنع ىوقت كلذ يف راثكإلا
 ريمأ اي :تلاقف شيرق نم ةأرما هتضرتعاف لزن مث .مهرد ةئامعبرأ ىلع ةأرما قادص

 .معن :لاق ؟مهرد ةئامعبرأ ىلع ءاسنلا روهم يف اوديزي نأ سانلا تيهن :نينمؤملا

 هللا تعمس امأ :تلاقف ؟كلذ يأو :لاق ؟نآرقلا يف هللا لزنأ ام تعمس امأ :تلاقف

 .رمع نم هقفأ سانلا لك ًارفغ ّمهللا :رمع لاق .ةيآلا «ًاراطنق نهادحإ متيتآو» :لوقي
 يف ءاسنلا اوديزت نأ مكتيهن دق تنك ينإ :سانلا اهيأ :لاقف ربنملا بكرف عجر مث

 بحأ ام هلام نم يطعي نأ ءاش نمف ,مهرد ةئامعبرأ ىلع نهتاقدص

 ءيملسلا نمحرلا دبع يبأ نع هدنسب رذنملا نبا اهاور ةثداحلا هذهل ةياور يفو

 رمع اي كل كلذ سيل : ةأرما تلاقف ءاسنلا روهم يف اولغت ال باطخلا نب رمع لاق :لاق

 رمع تمصاخ ةأرما نإ :رمع لاقف «ًاراطنق نهادحإ متيتاو» :لوقي هللا نإ
 (4151)هعمصخف

 .14ص .هج «يبطرقلا ريسفت» )417١(

 . ؟597ص ١21ج «ريثك نبا ريسفت» )5١7١(
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 , يأرلا ةيرحب عتمتت ةملسملا ةأرملا نأ ىلع ةعطاق ةلالد ةعقاولا 0 1

 أطخ نم اهيف ام نيبتو .هلاوقأ ىلع درتو ,ةلودلا سيئر ةرضح يف اهيأر نلعت نأ عيطتستو

 ناك نإ هباوص نلعيو «ةأرملا يأر عمسي نأ هيلع دودرملا ىلع نأو «ءسانلا نم ألم ىلع

 عتمتت نأ نكمي ام ىصقأ اذُهو .حيحص ريغ هلاق ام ناك نإ هلوق أطخ نلعيو .ًاباوص

 هذفنو ةعيرشلا هتررق كلذ لكو «يأرلا ةيرح نم ملسملا لجرلا وأ ةملسملا ةأرملا هب

 .نيملسملا ماكح

 ٠"  2هيلع درتو جاجحلا لداجت نيقاطنلا تاذ :

 ءاملاو دازلا تلمح اهنأل ؛ (نيقاطنلا تاذإ ب 0 بقلت قيدصلا ركب يبأ تنب ءامسأ

 دقو .ةنيدملا ىلإ ةرجهلل امهجورخ يف ركب يبأ اهيبأ عم راغلا يف وهو ْكك هللا لوسرل
 هللا يضر  تيمسف تاور يل اب نسل ندم ١ كلت ينبع نال قل

 لتق امدنع يفقثلا فسوي نب جججلا نأ اهربخ نم ناكو «نيقاطنلا تاذب  اهنع

 ىضر ءامسأ تلخدف «ةبشخ ىلع انولصم هلق ليت ةاقنأ ءامسأ نح رييزلا نب هللادبع

 هئاقبإ مدعو «.هنفدو «ريبزلا نب هللا دبع اهنبا لازنإب هملكتل جاجحلا ىلع  اهنع هللا

 ام هللاو ال :تلاق ؟قفانملا :لاق ؟لزني نأ بكارلا اذهل نآ امأ :هل تلاقف .ًابولصم
 تلاقف . تفرخ دق زوجع كنإف يبهذا :جاجحلا لاق : اماوق اهاوض: ناك الق اقفاتم ناك

 ريبمو ُباَّذك فيقّت نم جرخي» :لوقي لي هللا لوسر تعمس «تفرخ ام هللاو ال : ءامسأ
 ,(4359(. . .وه تنأف ريبملا امأو «هانيأر دقف باذكلا امأف

 نأ ىلع عطاق ليلد جاجحلا نيبو  اهنع هللا يضر - ءامسأ نيب راوحلا اذه يفو

 نود ناطلسلا يذ مامأ عمستو ىرت اميفو .ديرت اميف اهيأر يدبت تناك ةملسملا ةأرملا

 اهبلس دحأ كلمي الف «يأرلا ةّيّرح اهحنمو اهيأر ءادبإ يف اهل نذأ مالسإلا نأل ؛فاخت نأ

 .قحلا اذه

 : هيأرل صخشلا ءاذيإ زوجي ال

 درفلل ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةررقملا قوقحلا نم هنع ريبعتلاو يأرلا ةيرح نإ :انلق
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 ةيامحب اهباحصأل ةنوصمو ةلوفكم مالسإلا يف قوقحلاو هيغل وأ ناك ًاركذ ملسملا
 0 د ع ا اهحنم يذلا وه هنأل ؛ مالسإلا

 ةيعرشلا دودحلا يف هنع ربعيو . هيأر يدبي هنأ درجمل ةملسملا وأ ملسملا صخشلا ءاذيإ

 هتاف ةيلستلا ةرعلا نإ ولا :ةنملا يف ةتباثلا عئاقرلا ضعب انركذ دقو «ريبعتلا اذهل

 رمع ةفيلخلا ىلع اهّدر يف ةأرملا ةصق انركذو . هنع عفادتو هلك هللا لوسر مامأ اهيأر نلعت

 مامأ ةينالع يأ - سانلا نم ألم ىلع كلذ ناكو ؛روهملا ةلأسم يف - هلع هللا يضر -

 ىلعو .هيأر أطخبو اهيأر باوصب فرتعا امنإو - هنع هللا ينخر اره هذي لقت شالا

 .ًاعرش هل اهب حومسملا ةيفيكلاب هيأر هنالعإ درجمل يأرلا بحاص ءاذيإ ًاعرش زوجي ال اذه

 . ةباتك وأ يأرلا ءادبإ ناك اهافش

 /  ”8.0يأرلا ةيرح دودح :

 ةعيرشلا يف ةمرتحملاو اهب فرتعملا قوقحلا نم هنع ريبعتلاو يأرلا ةيرح نإ :انلق

 اذُه نكلو .ةأرما وأ الجر درفلا ناك ءاوس ,يمالسإلا عمتجملا يف درفلل ةيمالسإلا

 ةيرحل ةيعرشلا دودحلاب ًامزتلم صخشلا ماد ام نوكت امنإ هل ةيامحلاو قحلا اذهل مارتحالا

 راص ول امك ؛ةيعرشلا دودحلا هذه نع يأرلا بحاص جرخ اذإف ؛هنع ريبعتلاو يأرلا

 , عرشلا قحل ًازواجت وأ ةنتفلل ةراثإ وأ ,نيرخآلل رارضإو ءاذيإ ةادأ يأرلا ةيرحل هلامعتسا

 نم عنمي هنإف .كلذ وحنو اهيلع جورخلل ةوعد وأ هماكحأل ًاهيفستو نيدلا يف ًانعط وأ

 نأو .مهئاذيإو مهرارضإب مهقح ىلع زواجتلا عنم نيرخآلا قح نم نأل ؛ةيرحلا هذه

 اهمكحي مالسإلا رادو ؛مالسإ راد رادلا نأل ؛ هيلع زواجتلاو لواطتلا مدع عرشلا قح نم

 هيفستو نيدلا يف نعطلا رفكلا نمو ءاهيف رفكلا راهظإ عنم هماكحأ نمو :مالسإلا

 عفشي الو ءاهيلع بتاعي ملسملا نم ةّدر ربتعي نيدلا يف نعطلا اذه لثم نإ لب هماكحأ

 جرخي ال نأ مزتلا همالسإب ملسملاو ملسم هنأل ؛ يأرلا ةيرح يف هقحب ثبشتلا هؤاعدا هل

 لدعلا نم سيل مث ءهيلع بجاوو هل مزال همازتلاب صخشلا ءافوو .هماكحأو مالسإلا ىلع

 ةلظم تحت عمتجملا يف ررضلا عاقيإو «ةئتفلا ةراثإو «نيرخآلا ءاذيإو .ملظلا ةحابإ

 . عورشملا قاطن نع جرخو «بيرخت ةادأ راص اذإ فقي ريبعتلا وأ يأرلاف . يأرلا ةيرح

 دجسم يف بطخي ناك»  هنع هللا يضر  ًاًيلع نأ هانلق ام ىلع ةلدآلا نمو ما". م

 يضر يلع لاقف .هلل الإ مكح ال :دجسملا بناج نم جراوخلا ضعب ىدانتف «ةفوكلا

 د7"



 نم مكعنمن ال نأ :ثالث انيلع مكل :مهل لاقو .لطاب اهب داري قح ةملك : هنع هللا

 ,(١4؟9(|اداسف اوثدحت مل ام لاتقب مكأدبن الو .ءىفلا نمو ,مكقزر نمو .دجاسملا

 دجسم تلخد :لاق يمرضحلا ريثك نع : يسحخرسلا مامإلل «طوسبملا» يف ءاجو

 :لوقي سنرب هيلع لجر مهيفو .- هنع هللا يضر ًايلع نومتشي ةسمخ رفن اذإف ةفوكلا
 :تلقف ,- هنع هللا يضر ًاًيلع هب تيتأف .هباحصأ قّرفتو هب تقلعتف . هنلتقأل هللا دهاعأ

 ؟تنأ نم كحبو ندا :- هنع هللا يضر يلع لاقف . كنلتقيل هللا دهاعي اذه تعمس ينإ
 دقو هع ىلا :تلقف ع :_ هنع هللا يضر - يلع لاقف « يرقنملا راوس انأ :لاق

 دق هنإو تلق ؟ينلتقي ملو هلتقأفأ :- هنع هللا يضر يلع لاقف ؟كنلتقيل هللا دهاع

 : هلوق نم - هنع هللا يضر يلع دارم سيلو .ُهْعَد وأ تئش نإ همتشاف :لاق ؛كمتش

 امتإو: هيف ةصخرال ناتهبو بتذك كلذف هيف سلام ىلإ هبسي.نأ :(تكش نإ هنجشاف)

 امو ةنتفلاو ٌرشلا ىلإ هدصقل ءريرش اي ناتف اي :هل لوقيف هنم هملع ام ىلإ هبسني نأ هدارم

 .لوقلا نم ءوسلاب رهجلا هللا ٌبحُي ال» : ىلاعت هلوق ىنعم وهو .مالكلا نم كلذ هبشأ
 04194 ملظ نم الإ

 نوجرخي نيذلا يغبلا لهأ نع ملكتي وهو يلبنحلا ىلعي وبأ هيقفلا لاقو 4

 :- ىلاعت هللا همحر لاق .يأرلا دودحل نايب اذه هلوق يفو ,قحلا مامإلا ىلع

 بهذمب ةعامجلا نوفلاخيو مامإلا ىلع نوجرخي نيذلا مهو يغبلا لهأ لاتق امأو»

 اولزتعا رادب اوزيحت الو .مامإلا ةعاطب ةرهاظملا نع هب اوجرخي مل نإف : ترظن .هوعدتبا

 تيرجأو اوبراحي ملو اوكرت .ديلا مهيلإ دتمتو ةردقلا مهلانت نيقرفتم ًادارفأ اوناكو اهيف
 يضر - يلعل جراوخلا نم موق ضرع دقو .دودحلاو قوقحلا يف لدعلا لهأ ماكحأ مهيلع

 .هعهلل الإ مكحلا نإ :هربنم ىلع بطخي وهو مهدحأ لاقو .هيأر ةفلاخمب  هنع هللا

 مكعنمن ال :ثالث انيلع مكل .«لطاب اهب ديرا قح ةملك : هنع هللا يضر - يلع لاقف

 تماد ام ءيفلا مكعنمن الو ,لاتقب مكؤدبن الو .هللا مسا اهيف اوركذت نأ هللا دجاسم

 لهأب مهطالتخا ىلع مهو مهداقتعاب اورهاظت نإف : ىلعي وبأ لاق مث .«انعم مكيديأ

 )* )4١7ءالج , يناكوشلل «راطوألا لين» ص١58-١169.

 ) )4١74ء يسخرسلل «طوسبملا» ج 3٠ص1١١4-90؟١.
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 داقتعا ىلإ هنع اوعجريل هوعدتبا ام نالطبو هودقتعا ام داسف مامإلا مهل حضوأ .لدعلا

 .(9"45(ةعامجلا ةقفاومو قحلا

 ءادبإ نم جراوخلا عنمي مل بلاط يبأ نب يلع مامإلا نأ ىلعي يبأ لوق نم حضاوو

 .«هلل الإ مكحلا نإ» : ىلاعت هلوقب مهثبشتو .مالسإلا راد يف يرجيو ىرج اميف مهيأر

 هب نوديري نكلو .قح هولاق ام نأب .مهيأر ىلع درو مهلداج  هنع هللا ئضرا- الع نأو

 يلع يأ  ينإف .ةعامجلا يأرل نيابملا مكيأر نم مغرلاب : مهل لاق مث .لطاب ىنعم

 نم مكعنمأ الو ..نيملسملاب طالتخالاو هللا دجاسم دايترا نم مكعنمأ ال - هنع هللا يضر

 - ىلعي وبأ لاق امك  امنإو .هيأرل مهيأر ةفلاخمل لاتقب مهأدبي ملو ,ءيفلا يف مكقح

 نأ جراوخلا رابخأ نم ناك اذهلو .قحلا يأرلا ىلإ اودوعيل مهيأر داسف مامإلا مهل حضوي

 مهرواحو .«سابع نب هللا دبع مهيلإ لسرأ  هنع هللا يضر - بلاط أ نب يلع مامإلا

 نيبو هنيب ميكحتلا هلوبق نم  هنع هللا يضر يلع ىلع هوركنأ اميفو .هوعدتبا اميف

 كلذ جئاتن نم ناكو ءلمجلا باحصأ هلاتق يف هلعف امو . هنع هللا يضر ةيوابعم

 ,(410فالا ةعضب مهنم عجر نأ جاجحلاو راوحلا

 «ميكحتلا لوبق نم هنم اومقن اميف ًاضيأ مهرواح  هنع هللا يضر - ًايلع نأ يورو

 هل هولاق امم ناكف «نينمؤملا ريمأ بقلب همسا يلع ركذي نأ نود ةيواعمل هتبتاكم نمو

 ريمأ مسا يأ هللا هب كامس مساو .هللا هكسبلا صيمق نم تخلسنا» :هب اوجتحاو

 يلع در نم ناكف .«هلل الإ مكح الو هللا نيد يف تمكحف تقلطنا مث - نينمؤملا
 امهنيب قاقش متفخ نإو» : لجرو ةأرما يف هباتك يف ىلاعت هللا لوقي» :- هنع هللا يضر -

 دمحم ةمأف «امهنيب هللا قوي ًاحالصإ اديري نإ اهلهأ نم ًامكحو هلهأ نم ًامكح اوثعباف
 يضر بلاط يبأ نب يلع ىلع مهضارتعا يفو .«. .لجرو ةأرما نم ةمرح مظعأ هك

 - هنع هللا يضر يلع مهيلع در «نينمؤملا ريمأ بقل نم ًادرجم همسا ركذ هنأب  هنع هللا

 اذه يف شيرق بودنم  ورمع نب ليهسل ِخي هللا لوسر لاق ةيبيدحلا حلص يف هنأب
 لوسر كنأ ملعأ ول :ليهس لاقف . هللا لوسر دمحم هيلع حلاص ام اذه بتكا  حلصلا

 يضر يلع لاق .ًاشيرق هللا دبع نب دمحم هيلع حلاص ام اذه بتكف .كفلاخأ مل هللا

 ."”8ص « يلبنحلا ىلعي يبأل «ةيناطلسلا ماكحألا» (7١4؟0)

 258١-5875. ص هاج «ريثك نبال «ةياهنلاو ةيادبلا» (4 1١75١
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 وجري ناك نمل ٌةنسح ةوسأ هللا لوسر يف مكل ناك دقلإ» : هباتك يف لوقي هللاو :- هنع هللا
 ,47«رخآلا مويلاو هلل

 يف اوثاعو اوعمجتو يأرلا 1 عرج املا نكلو

 اورصأف .ةعامجلا عم ءاقبلاو مهيأر نع عوجرلا يف يلع مامإلا مهلسار ًاداسف ضرألا

 0 مهلسار مث . بوتيو ميكحتلاب هاضرل رفكلاب هسفن ىلع دهشي ىتح عانتمالا ىلع

 هلامو همد حابيو رفكي مهدقتعم دقتعي ال نم نأ ىلع اوعمتجا مث .هلوسر لتق اودارأف

 ىلع ّىلع يلاو ترألا نب هللا دبع اولتقو .نيملسملا نم مهب زاتجا نم اولتقف .هلهأو

 يف مهب ىقتلاو شيجب - هنع هللا يضر يلع مهيلإ جرخف ءاهيف مه يتلا دالبلا ضعب
 ,(4179ةرشعلا نود الإ اهيف مهنم جني مل ةميظع ةلتقم مهنم لتقو .ناورهنلا

 ل م

 مهيأر يف 00 مهلداجي نأ ةفيلخللو ,ةفيلخلا وأ رمألا ّيلو يأر هيأر فلاخ نإو
 0 ,مهيأر أطخ رهظو مهيلع ةجحلا تماق ولو .هكرت ىلع مهربجي الو أطخ ناك اذإ

 نيذلا نيملسملا اولتق ثيح جراوخلا يف انيأر امك .سانلاب رارضإلا ىلإ مهيأر لوحت اذإ
 ةلاحلا هذه يف مهنإف ءعينشلا لعفلا اذه لثم مهسفنأل اوحابأو «يأرلا يف مهنوفلاخي

 ةميرج نوكتو ةعيرشلا يف ةروظحم لاعفأ باكترا ىلإ يأرلا ءادبإ دوددح نع نوجرخي
 ةيلوؤسملا نم ملح الو .يأرلا ةيرحب مهئبشت مهل عفشي الو .اهيلع نوبقاعي

 . باقعلاو

 العإو يأرلا ةيرح هترشابم يف ملسملا هظحالي ام_ ٠#”

 ةنامألا هيأر ءادبإ يف ىخوتي نأ .ةملسم وأ ملسم نم يأرلا ةيرح رشابي نمل يغبنيو
 ءادبإ نم ضرغلا نأل ؛ هيلع ًابعصو أّرم قحلا اذه ناك نإو ًاقح هاري ام لوقيف .قدصلاو

 «لطابلاو هيومتلا هنم ضرغلا سيلو هب عماسلا ةدافإو باوصلاو قحلا راهظإ يأرلا
 ةيباحصلا هتلاق ام هيف قدصلاو يأرلا ءادبإ يف ةنامألا رهاظم نمو .ةقيقحلا ءافخإو

 78١0-781. ص ءالج «ريثك نبال «ةياهنلاو ةيادبلا» ْ )4١1717(

 ١6 ١ ص الج .يناكوشلل «راطوألا ليث» )5١14(
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 قرفت نأ دعب هلعفي امع اهلأس دقو ريبزلا نب هللا دبع اهنبال ركب يبأ تنب ءامسأ ةليلجلا
 اهيأرب ذخألا يف نأ ملعت يهو اهيأر هل تدبأف «ليلق رفن نم الإ ًاديحو يقبو هباحصأ هنع

 . اهيأر لوقت نأ ىلإ اهتعفد ءهيف قدصلاو يأرلا ءادبإ يف ةنامألا يه نكلو ءاهنبا توم
 نب هللا دبع نأ» :(«ةياهنلاو ةيادبلا» ميقلا هباتك يف ريثك نبا ىور دقف ءدقتعتو نمؤت امك

 هدالوأ ىتح جاجحلا ىلإ مهجورخو هل سانلا نالذخ اهيلإ اكشف همأ ىلع لخد ريبزلا

 نم تئش ام يننوطعي موقلاو .ةعاس ربص مهل قبي ملو ريسيلا الإ هعم قبي مل هنأو .هلهأو
 وعدتو قح ىلع كنأ ملعت تنك نإ .كسفنب ملعأ تنأ ينب اي :تلاقف ؟كيأر امف ايندلا

 ءايندلا تدرأ امنإ كنأ ملعت تنك نإو .كباحصأ هيلع لتق دقف .هيلع ربصاف قح ىلإ

 نهو امف قح ىلع تنك نإو .كعم لتق نم تكلهأو ,كسفن تكلهأ تنأ دبعلا سئبلف

 لّبقف ءامسأ همأ نم هللا دبع اندف 0 لتقلا ؟ايندلا يف 07 مك ىلاو ؟نيدلا

 عم ةريصب ينيتدزف كيأر ملعأ نأ تببح تببحأ ينكلو خلا . . . يبأ أر هللاو اذه :لاقو اهسأر

 كات .٠ . ىتريصب

 صلاخ دصقلا نسح نوكي نأ ام رمأ يف هيأر نوكي وهو ملسملل يغبنيو - نضرب

 هيأرب يغبي ال نأو .مهتماعو نيملسملا ةمئأل ريخلا ةدارإ هيأر نالعإ يف دصقي نأو َةّينلا

 «لطابلاب قحلا سابلإ وأ .قحلا لهأ ىلع شيوشتلا وأ ةعمسلاو ءايرلا هنالعإ يف الو

 مهبويع ريبكتو مهب ريهشتلا وأ ,«قح ريغب نيرخآلا صيقنت وأ «مهقوقح سانلا سخب وأ

 .بسكم وأ منغم ىلإ لوصولل مهتائيسو

 لك نزيف .ةيعرشلا ماكحألاو ةيمالسإلا ءىدابملا ةاعارم يأرلا ءادبإ دنع مزلي امك

 لطابلا لوقلا وأ ءططشلا يف عقي ال ىتح عرشلا نازيمب هيأر نع ربعي وهو هلوقي لوق

 .اعرش روظحم وه اميفو .ناسللا يصاعم يف هعقوي دق يذلا

 ىناثلا بلطملا

 ةديقعلا ةيرح

 :ةديقعلا ةيرحب دوصقملا _ م”

 هذهف .هراتخيو هديري يذلا نيدلا قانتعا يف ناسنإلا ةيرح .ةديقعلا ةيرح نم دارملا

 7”: ص 34ج ,ريثك نبال «ةياهنلاو ةيادبلا» (١4؟9)

- "3:75 



 لهف «يأرلا بحاص هسفن صخشلاب ةرشابم قلعتت يتلا يأرلا ةيرح عاونأ نم عون ةيرجلا

 عرش يف ةنوصمو هل ةلوفكم يه لهو ؟ةديقعلا ةيرحب مالسإلا راد يف صخشلا عتمتي

 :ةيلاتلا تارقفلا يف هنيبن ام اذه ؟مالسإلا

 :نيدلا يف هاركإ ال م”

 ةوعدلا نكلو هيلإ مهوعدي ناك نإو «مالسإلا قانتعا ىلع سانلا هركُي ال مالسإلا

 ىلاعت لاق 2. عونمم يناثلاو عورشم لوألاف رجا هش هيلع هاركآلاو «ءيش مالسإلا ىلإ

 مهلداجو ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب كبر ليبس ىلإ ٌعدا» :مالسإلا ىلإ ةوعدلا يف
 نّيبت دق نيدلا يف هاركإ ال» :نيَّدلا ىلع هاركإلا يف ىلاعت لاق .2404 ٌنسحأ يه ىتلاب
 , 4150 ىغلا نم دشُرلا

 قانتعا مزاول خم رتل هنأل ؛ نيدلا يف مهيفلاخم عم شيعلا 0 مالسإلا حابأو

 هني مل مالسإلا نأ امك . . مالسإلا ةلود لظ يف مهعم دل تنحلا ضيعل علا ضفر مالسإلا

 ةمذلا دقعب اوراصو :نيملسملا يراجع نع ارلخت نيدلا :نيملسملا نيغرب نع نيملسملا

 :قيذلا يف مكولتاقي م نيِذّلا نع هللا مكاهني 00 يلعب لاك ,مالسإلا راد لهأ نم

 , 190( نيطسقُملا بحي هللا 5 . مهيلإ اوطسقتو مهوربَ نأ مكرايد نم مكوجرخي ملو

 : ةديقعلا ةيرح دودح ”9 1+4

 ىلع ملسملا ريغ كرتيو .مالسإلا قانتعا ىلع سانلا هركُي ال مالسإلا ناك اذإ

 زوجي ال ادودح ملسملا ريغ اهب عتمتي يتلا ةيرحلا هذهل نإف ءاهيلع ءاقبلا ءاش نإ هتديقع
 مالسإلا يبنب وأ مالسإلاب نعط هيف ام راهظإ زاوج مدع دودحلا هذه نمف .اهزواجتي نأ هل

 ريغل هلعف زوجي ال هلاثمأو اذهف .هميلاعتو مالسإلا ةديقعل هيفست هيف ام وأ ءهباتكب وأ

 مهكرتو ةديقعلا ةيرحب مهعتمت مزاول نم سيلف «هتديقع يف ًازئاج اذه ناك نإو .ملسملا
 ماسملا ريغل ركب ا دك مداسإلا ناو ىف مواسي ييط رع اهي ماجلا ند ىلع

 ) )4١10ةيآلا :لحنلا ةروس] ©١١9[.

  )4119.[7؟85 ةيآلا :ةرقبلا ةروس]

  )4١70ةيآلا :ةنحتمملا ةروس] 4[.
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 نأل ؛تارضاحملا ءاقلإب وأ ًةباتك وأ ًاهافش هنيد ىلإ هتوعد وأ هئارغإ وأ ملسملا ضيرحت

 يف عوقولا ينعي ملسملا ريغ نم ضيرحتلاو تاءارغإلاو تاوعدلا هذهل ملسملا ةباجتسا
 هضيرحتب ملسملا ريغف «لتقلا اهتبوقع ملسملا اهفرتقي ةميرج يهو مالسإلا نع درا
 «ةميرج باكترا ىلع هضرحي ملسملا ريغ نيد يف لوخدلاو مالسإلا كرت ىلع ملسملا

 نيناوقلا عيمج يفو «مالسإلا عرش يف روظحم ةميرجلا باكترا ىلع ضيرحتلاو
5 

 . ةيعضولا

 :ةديقعلا ةيرحو .مالسإلا نع ةدّرلا  ى"0

 كلذ ىلع بقوع مالسإلا نع امهدحأ دترا اذإ ةملسملا وأ ملسملا نإ لاقي دقو

 يدش ةيرحل اضقانم تاقغلا اذه توك الأ .ةكّرلا ةيرقع

 مالسإلا ماكحأ مزتلا دق همالسإب ملسملا نأ كلذ ليصفتو .ال :كلذ ىلع باوجلاو

 نود مالسإلا نم هجورخب وأ ءرخآ ًانيد هقانتعاب مالسإلا نع دترا اذإف ,مالسإلا ةديقعو

 ةيلوؤسم بتري مازتلالاب لالخإلاو .هب مزتلا امب ًالالخإ ربتعت هذه هتدر نإف نيد يأ قانتعا
 عون ىقبيو .ةيعضولا نيناوقلا يف ىتح هب فرتعم أدبم اذهو .هيلع ًاباقعو هبحاص ىلع

 ةيئانج ةبوقع مأ ؟ةيلام ةيندم ةبوقع له يه مازتلإلاب لالخإلا ىلع بترتت يتلا ةبوقعلا
 مالسإلاو ؟كلت وأ ةبوقعلا هذه عون وأ رادقم امو ؟ةيئانج ةميرج لالخإلا اذه رابتعاب

 هذه نأو .هتّدر ىلع دترملا ٌرصأ اذإ لتقلا اهتبوقع يتلا دودحلا مئارج نم ةدّرلا لعجي

 نع انمالك دنع هلصفنس امك «عمتجملا ةحلصمل يأ «ىلاعت هلل ًاقح تبجو ةبوقعلا

 امهل ةقالع ال دترملا ىلع ةبوقعلا بيترتو ةدّرلا ميرحتف .دعب اميف تابوقعلاو مئارجلا
 ناسنإلا عتمتو «(ةدرلا ةميرج) يه ةنيعم ةميرجل ةررقم ةبوقعلا هذه نأل ؛ةديقعلا ةيرحب

 امو .هماكحأبو مالسإلاب همازتلاب لالخإلا ةيلوؤسم نم هءافعإ ينعي ال ةديقعلا ةيرحب
 ةلودلابو نيرخآلاب ًارارضإ َةدّرلا ةميرج يف نإ لب .باقع نم لالخإلا اذه ىلع بترتي

 ,ريغلاب رارضاللو رشلل ةادأ تراص اذإ فقت يأرلا ةيرحو .دترملا اذه اهيف شيعي ىتلا

 . تابوقعلاو مئارجلا نع انمالك دنع كلذ حضونس امك

 :نيدلا يف هاركإلا يف ءاهقفلا لاوقأ - "1

 اذإ (مالسإلا نع ةدّرلا» ىمست ةنيعم ةميرجل ةررقم ةدّرلا ةبوقع نأ فرعي مدقت اممو
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 ءملسملا ريغد اهل ةقالع الو , مالسإلا هلوبقب مالسإلا ماكحأ مزتلا يذلا ملسملا اهبكترا

 ىلع ملسملا ريغ هاركإ زاوج مدعب اوحرص ءاهقفلا نإ لب «هنيد رييغت ىلع ههاركإب الو
 ربتعي ال هنع عجر اذإو «مالسإلا هل تبثي مل مالسإلا ىلع هركأ اذإ هنأو ,مالسإلا قانتعا
 يلبنحلا ةمادق نبا مامإلا لاق دقف ءمالسإلا مكح هل تبثي مل هنأل ؛ةدّرلا ةميرج ًابكترم

 نمأتسملاو يمَّذلاك ههاركإ زوجي ال نم مالسإلا ىلع هركأ اذإو» :- ىلاعت هللا همحر
 نأ لثم .ًاعوط همالسإ ىلع لدي ام هنم دجوي ىتح مالسإلا مكح هل تبثي مل .ملسأف
 نإو ,رافكلا مكح ودول كلذ لبق تام نإف .هنع هاركإلا لاوز دعب مالسإلا ىلع تبثي

 ىلع ههاركإ الو .#ادترم ربتعي ال هنأل- ؛هلتق زجي مل رفكلا نيد ىلإ عجر

 0 مالسإلا

 . ١4 4ص ؛8ج «ينغملا» (417)
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 عب)ر) ىملل
 ميلعتلاو ملعتلا ةيرح

 56 جهنمو ءديهمت - ”1

 ةنسلاو ميركلا نآرقلا يف ةريثك صوصن كانهو .مالسإلا يف ةميظع ةلزنم ملعلل
 ملعتلا ىلع ثحت ةعيرشلا نإف كلْذِلو .ءاملعلاو ملعلا لضف يف ةرهطملا ةيوبنلا

 . ميلعتلاو

 : يلاتلا وحنلا ىلع بلاطم ةثالث ىلإ ثحبملا اذه مسقن اذه ىلعو

 .ءاملعلاو ملعلا لضف :لوألا بلطملا

 .ملعتلا ةيرح : يناثلا بلطملا

 . ميلعتلا ةيرح :ثلاثلا بلطملا

 لوألا بلطملا

 ءاملعلاو ملعلا لضف

 : ءاملعلاو ملعلا لضف يف نارقلا يف ءاج ام 4

 ًامئاق ملعلا ولوأو ٌةكئالملاو وه الإ هلإ ال هنأ هللا دهش» :ىلاعت لاق : ًالوأ

 أدب فيك رظناف :ةيآلا هذه يف هللا همحر  يلازغلا مامإلا لاق .«؟"#9طسقلاب

 ًافرش اذهب كيهانو ءملعلا لهأب ثليو .«ةكتالملاب ىتتو هوب ىلاعتو هناحبس

 .[14 ةيآلا :نارمع لآ ةروس] )4١15(
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 :ًايناث

 : ةيآلا هذه ريسفت يف - هللا همحر  ريثك نبا مامإلا لاقو .2""*البنو ًالالجو الضفو

 ةميظع ةيصوصخ هذهو ,هتداهشب ملعلا يلوأو هتكئالم ةداهش ىلاعت هللا نرق مث»

 . /9(ماقملا اذه يف ءاملعلل

 : يأ .(74نوملاعلا الإ اهّلَقعُي امو سائل اهبرضن ُلاثمألا كلتو» : ىلاعت لاقو

 ةميظع ةبقنم اذه يفو.(؟نوملاعلا الإ اهتدئافو اهنسحو اهتحص لقعيال

 .ءاملعلل

 ىفو .(ه«روفغ ٌريزع هللا نإ ُءاملُعلا هدابع نم هللا ىشخي امْنِإط : ىلاعت لاق :
 انه ءاملعلاب دارملاو .اهبسانيو ةيشخلا يضتقي ملعلا نأ ىلع ةلالد ةيآلا هذه

 رئاسو ةديمحلا هلاعفأو ةليلجلا هتافص نم هب قيلي امبو ت لجو رعد هللاب نوملاعلا

 ناك ىلاعت هللاب ملعأ ناك نم لكف .ملعلا اذه ةيشخلا رادمف ؛ةليمجلا هنوؤش

)4١40( 
 هريغ نم هلل ىشخأ

 .«104نوملعي ال نيذّلاو نوملعي نيذّلا يوتسي له لق : ىلاعت لاقو :ًاعبار
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 نولمعتامب هللاو .تاجرد ملعلااوتوا نيذلاو مكنماونما نيذلا هللا عَفّرَي» :اسماخ

 هللا عفري 1 ةيآلا هذهل ْ ىلاعت هللا همحر (  يسولآلا ريسفت يف ءاجو 0 #١497 ريبخ

 اوتوأ نيذلاو) فطعو «ةليلج ةريثك تاجرد يعرشلا ملعلا اوتوأ نيذلاو اونما نيذلا

 مهنأك مهدعب مهل اميظعت ماعلا ىلع صاخلا فطع نم (اونما نيذلا) ىلع (ملعلا

 دوعسم نبا نع رذنملا نبا جرخأ كقو « ةرهاظ مهلضف ىلع ةيآلا ةلالدو .رخآ سنج

 هذه يف مهصخ ام ميظعلا نآرقلا نم ءيش يف ءاملعلا ىلاعت هللا ٌصخ ام :لاق هنأ

 . هص .١ج .يلازغلا مامإلل «نيدلا مولع ءايحإ» (410)

 .707ص ١1ج «ريثك نبأ ريسفت» (415)

 .[17 ةيآلا : توبكنعلا ةروس] (11737)

 . 450 ص اج «يرشخمزلا ريسفت» (1178)

 ) )4١189ةيآلا :رطاف ةروس] 1748[.

 )2317 )4١140ج (يسولآلا ريسفت» ص١19١.

 ) )4١41ةيآلا :رمزلا ةروس] [.

 ) )4١1147ةيآلا : ةلداجملا ةروس] ١١[.
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 ملعلا اوتؤي ملو اونمآ نيذلا ىلع ملعلا اوتوأو اونمآ نيذلا هللا لضف دقف ةيآلا

 ملعلا لضف ىلع لادلاو :ةيآلا هذه ريسفت يف يسولآلا لاق مث .- تاجردب

 وبأ مامإلا هاور ام مهلضف يف يدنع ثيدح ىجرأو ءىّصحُي نأ نم رثكأ ءاملعلاو

 موي ًءاملعلا هللا عمجيو» : لي هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نبا نع هدنس يف ةفينح

 اوبهذا ءريخلا مكب ديرأ انأو الإ مكبولق يف يتمكح لعجأ مل ينإ :لوقيف ةمايقلا

 .4؟9نمكنم ناك ام ىلع مكل ترفغ دقف .ةنجلا ىلإ

 ملعلا نم 5 امهم ناسنإلا نأل ؛(4119ي(ًامّلع يندذ 37 لقو» : : ىلاعت لاقو : ًاسداس

 بلطب دارملاو , 411( اليلق الإ ملعلا نم متيتوأ امو# :ىلاعت لاق .ليلق هملعف

 هنيد رمأ نم هيلع بجي ام فلكملا فرعي يذلا يعرشلا ملعلا ,ملعلا نم ةدايزلا

 ىلع كلذ رادمو .ضفئاقنلا نم ههيزنتو هتافصو هللاب ملعلاو .هتالماعمو هتدابع يف

 .«7؟9)هقفلاو ريسفتلاو ثيدحلا

 :ءاملعلاو ملعلا لضف يف ةيوبنلا ةنّسلا يف ءاج ام م8

 نب ديمح لاق :لاق باهش نبا نع - ىلاعت هللا همحر  يراخبلا مامإلا جرخأ أ

 هللا دري ّنَم» :لوقي هي يبنلا تعمس ::لوقي ايطخخ ةيواغم تعوس :نمحرلا دبع

 :ثيدحلا اذهل هحرش يف ينالقسعلا رجح نبا لاق «. . .نيّدلا يف ههّمفُي اريخ هب
 ملعتي مل يأ نيدلا يف هقفتي مل نم نأ ثيدحلا موهفمو .همهفي :يأ ههقفي

 رهاظ نايب كلذ يفو .ريخلا مرح دقف , عورفلا نم اهب لصتي امو مالسإلا دعاوق

 .«١؟"مولعلا رئاس ىلع نيدلا يف هقفتلا لضفلو .سانلا رئاس ىلع ءاملعلا لضفل

 يف ءاجو سابع نبا نع «هعماج» يف يذمرتلا مامإلا ثيدحلا اذه جرخأو

 .؟9؟ص 278ج «يسولآلا ريسفت) )4١47(

 ١١5[. ةيآلا :هط ةروس](45١41)

 .[48 ةيآلا :ءارسإلا ةروس] (4145)

 ) )4١147.؛ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» ج١1 ص١4١.

 ) )4١47.154-156ص .١ج «ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف»
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 ماكحألا همهفي : يأ وحلا يف ين :ىنعمو .مهفلا وه هقفلاو :هحرش

 .(4©ةيعرشلا

 ٠ :هيف ءاج لكي هللا لوسر نع ًاثيدح هجام نباو دواد وبأو يمرادلا مامإلا جرخأو

 نو .ءاملا فوج يف ناتيجلاو ضرألاو تاوُمسلا يف نم هل ٌرفغتسيل َّملاعلا نإ نإ
 ءاملعلا َّنِإو ؛بكاوكلا رئاس ىلع ردبلا ةليل رمقلا لضفك دباعلا ىلع ملاعلا ّلضف
 ةذخأ نمف .ملعلا 0 :امعزد الو ارانيق 0 مل ةايبنألا نإو هناا قو

 .480"24(رفاو 1 ذخأ

 ىلع دشأ دحاو ةيقف» :لاق َِْي هللا لوسر نأ سابع نبا نع هجام نبا مامإلا جرخأو  ج

 ,(415')(دباع فلأ نم ناطيشلا

 نم الإ هلمع عطقنا ناسنإلا تام اذإ» : هك هللا لوسر نع هيلع قفتملا ثيدحلا يفو د

 وعدي حلاص ٍدلو وأ .هدعب هب عفتني ملع وأ «ةيراج ٍةقدص نم :ءايشأ ةثالث
 , 415ه

 يناثلا بلطملا

 ملعتلا ةيرح

 : هلضفو ملعتلا يف صوصنلا "5

 م وا راسا 0 يبأ نع : الوأ

 007 3 . ملعلا

 ) )54١544نع ءالج (يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحتا) 4

 ء اج .«هجام نبا نئسو ال” ال١ص .١٠ج «دواد يبأ ننس» «.48ص ١1ج «يمرادلا نئس» )4١144(

 .١8ص

 ) )4١60(هجام نبا نئسال ج١ . ص8١.

 ) )410١"ص .1ج .ربلا دبع نبال «هلضفو ملعلا نايب عماج» ١ .

 . 41ص ء ١1ج «هجام نبا ننس» «48ص ء١ج «يمرادلا نئس» ءالا ص .١٠ج «دواد يبأ نئس» (4161)
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 ىتح هللا ليبس يف وهف ملعلا بلط يف جرخ نم» :(هعماج» يف يذمرتلا جرخأ :

 جرخ نم :ىنعملاو .داهجلا يف يأ هللا ليبس يف وهف :هحرش يف ءاجو .(عجري

 وهف - ةيافك وأ نيع ضرف - يعرشلا ملعلا يأ .ملعلا بلط يف هدلب وأ هتيب نم

 لالذإو نيدلا ءايحإ نم ملعلا بلط يف امل داهجلا يف يأ .هللا ليبس يف
 .(41"©هتيب ىلإ عجري ىتح داهجلا يف امك سفنلا باعتإو .ناطيشلا

 نيسلجمب رم ل هللا لوسر نأ» ورمع نب هللا دبع نع «هننس» يف يمرادلا جرخأ :

 ءالؤه امأ .هبحاص نم ُلضفأ امهدحأو ءريخ ىلع امهالك :لاقف هدجسم يف

 نوملعتيف 2 امأو .مهعنم ءاش نإو مداطعا ءاش نإف .هيلإ كوبغرنو هللا نوعديف

 سلج مث ياش هضم انتو « ٌلضفأ مهف ٠ . لهاجلا 556 , ملعلاو هقفلا

 21159 (ويهعم

 ناكيرش ملعتملاو ملاعلا» :لاق ِكي هللا لوسر نأ ةمامأ يبأ نع هجام نبا جرخأ :ًاعبار

 اخ

 , 4315© (سانلا رئاس ف ريخ الو رعجألا ىف

 ركذن ملعلا بلط ةليضف يف ثيداحأ ةلمج ٌّربلا دبع نب فسوي رمع وبأ جرخأ :ًاسم
 :(43163) لي 5 اهنم

 . (ةجرد الإ ءايبنألا

 يف هل ُكروُبو ةكئالملا هيلع تَّلص ملعلا بلط يف ادغ نم» : ِهِكَع لاقو - ب

 . ؛ًاكرابم هيلع ناكو ,هقزر نم صقني ملو ,هتشيعم

 وهو تام لاحلا كلت ىلع وهو ملعلا بلاط ُثوملا ءاج اذإ» :ِكَي لاقو - ج

 . (ديهش

 .١١٠-45ص .١ج «يمرادلا نئس» (41854)

 ./87ص «؛ ١ج (هجام نبا ننس» )4١66(

 .60-ه2ص ١1ج ٌنبلا ديع نبا مامإلل («هلضفو ملعلا نايب عماج» )4١65(
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 :اهلهأل ةيلصألا جئاوحلا نم ملعلا بتك "خ١

 .اهميوقتب اهنع ةاكزلا عفد نم ملعلا بتك ءافعإ ملعلا بلط ةيمهأ ىلع لدي اممو

 يتلا ملعلا بتك ءارشل اهدصرأ مهارد هدنع تناك ول ىتحو لب ءاهتميق نع ةاكزلا عفدو

 تغلب ولو ةاكز اهنع عفدت ال ضرغلا اذهل ةدصرملا مهاردلا هذه نإف .هملعتل اهجاتحي

 لاملا طورش ىف ةيفنحلا هقف ىف ؛راتخملا ردلا» ىف ءاج دقف ءلوحلا اهيلع لاحو ًاباصن

 موتك اوك لرفع نآل ؛ ةيلصألا هتجاج نع ةرافو . . .) :ةاكزلا هيف بجت يذلا

 يسفو : «راتخملا ردلا» ةرابع ىلع ًاقيلعت «راتحملا در» هتيشاح يف نيدباع نبا لاقو

 ةقفنلاك ًاقيقحت ناسنإلا نع كالهلا عفدي ام يهو ؛ةيلصألا ةجاحلاب لوغشملا كلم نبا

 . . .كالهلاك مهدنع لهجلا نإف ءاهلهأل ملعلا بتكو نيدلاك ًاريدقت وأ . . . نكسلا رودو

 .24157(مميتلا هدنع زاجو « مودعملاك ناك شطعلا ىلإ هفرصب قحتسملا

 :ضئارفلا ملعت ىلع ثحلا م"

 ةريره ابأ ايد : لاق ِهكَي هللا لوسر نأ  هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع هجام نبا جرخأ

 نم عزني ء يش لوأ وهو 0 وهو , ملعلا تفضل : هنإف .اهوملعو ضئارفلا ريما

 , 4188م ىتما

 مظعم اهيف نأل - ثيراوملا : يأ - ضئارفلا ملعت ىلع ثحلا ءاج» : هحرش يف ءاجو

 هنأكف .ههباشت ةرثكل نايسنلا هيلإ عرسي يأ : ىسنُي وهو .توملاب ةقلعتملا ماكحألا

 ًانايسن مولعلا عرسأ اهنإف «ىسنت اهنإف اهورركو - ثيراوملا يأ - ضئارفلا اوملعت :لوقي
 ,(4159(ةركاذملا ىلإ اهجوحأو

 : ةينيدلا مولعلا ملعت يف ةدراولا صوصنلا 087

 يأ ةينيدلا مولعلا ملعت يف َةّنّسلاو نآرقلا يف صوصنلا نم ةلمج تدرو دقو اذه

 )2 )81١897"؟ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» ص؟١7"73.

 ) )51548(؟ج (هجام نبا نئس» ص9١08.

 . 58 ص 17ج .يوانملا ةمالعلل «ريغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيف» (4189)
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 : يتأي ام اهنم ركذن «ةيعرشلا

 ةفئاط مهنم ٍةقرف لك نم ٌرفن الولف :ةّقاك اورفنيل نونمؤملا ناك امو# : ىلاعت لاق

 لاق .277«نورذحي مهّلعل مهيلإ اوعجر اذإ مهموق اورذنّيلو نيّدلا يف اوهّقفتيل
 نأل ؛ ملعلا بلط بوجو يف لصأ ةيآلا هذه» :ةيآلا هذه ريسفت يف يبطرقلا مامإلا

 الولف .هدحو هوكرتيف رفني ال ميقم لك يبنلاو ةفاك اورفنيل نونمؤملا ناك امو : ىنعملا

 .ةفئاط مهنم ةقرف لك نم  مهعيمج عسي ال داهجلل ريفنلا نأ اوملع امدعب  رفن

 نيذلا  نورفانلا عجر اذإف ءاومهفتيو نيدلا هنع اولمحتيل ِِلكَي يبنلا عم اهتيقب ىقبتو

 هقفتلا باجيإ اذه يفو .اوملعو اوعمس امب مهوربخأ مهيلإ  لاتقلاب داهجلل اوبهذ

 نب ركب وبأ يضاقلا لاقو .«77«نايعألا نود ةيافكلا ىلع هنأو ةنّسلاو باتكلاب
 ىلع ثحلا ةيآلا هذه رهاظ يضتقي امنإ» :ةيآلا هذه ريسفت يف يكلاملا يبرعلا

 ةوفا ف يلف يزجولا امان» :يوجوتلاوب عازتلإلا نوويديلإ بندبتلاو نيلعلا كلط
 ,(59مهتلدأب ملعلا بلط مْزل امنإو .مالكلا

 ٌبلط» : يي هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ نع «هننس» يف هجام نبا جرخأ

 ىلع ةضيرف هبلط يذلا ملعلا اذهب دوصقملاو .5"41عملسم لك ىلع ٌةضيرف ملعلا

 .هلسر ةوبنو . هلالج ص0 هللا ةفرعمك هملعت نع ةحودنم ال امو : ملسم لك

 .(9"41(نيع ضرف هملعت نإف ءاهوحنو ةالصلا ةيفيكو

 :ةينيدلا رومألا ملعت مكح -4

 يف ءاج امك ملسم لك ىلع ةضيرف وه يذلا ملعلا بلطب دوصقملا نأ انل نيبتي

 «نيدلا رومأب ملعلا هنأ « ملسم لك ىلع ًةضيرف ملعلا ٌبلط» :فيرشلا يوبنلا ثيدحلا

 ) )4١60ةيآلا :ةءارب ةروس] ١11[.

 . 7987-7814 ص .8ج «يبطرقلا ريسفت» (4151)

 ١٠١. 9١ص .7ج ,يكلاملا يبرعلا نب ركب يبأل «نآرقلا ريسفت» «نآرقلا ماكحأ» (4157)

 (ريغصلا عماجلا» : يدع نباو .يقهيبلاو ,يناربطلا هجرخأو ١28ص ١1ج «ةجام نبا نئس» (415)

 . 97ص .7ج .يطويسلل

 )750 )4١154ص .14ج .يوانملا ةمالعلل «ريغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيف» .
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 .«نيدلا يف هقفتلا» وه اذهو .ةهاركو بدنو باجيإو مارحو لالح نم هماكحأب : يأ

 ينيعلا ضرفلا امأ «ةيافك ضرف وه ام هنمو ,.نيع ضرف وه ام هنم نيدلا رومأ ملعت نكلو

 هنأو .ةنسلاو نآرقلا يف تدرو يتلا هتافصبو هللاب ناميإلاك هلهج ملسملا عسي ال ام وهف

 نيدلا لوصأ رئاسبو كي دمحم ةوينب ناميإلاو «هريغ ىقحب دوبعم ال قحلا دوبعملا وه

 «نيتداهشلاك :هناكرأو مالسإلا ينابم نم هللا هضرتفا ام ةلمج فرعي نأو .ناميإلاو

 . كلذ وحنو لطابلاب سانلا لاومأ لكأو .تانبلاو تاهمألا

 ملعتي نأ همزل ةاكزلا وأ جحلاو أ ماعلا وأ و ةالصلاك ة ةنيعم ةدابع ملسملا تمرل اذإ مث

 م ا دوبل كلذ ادع 5 . ةحيحص ةروصب 00 5 امكسا

 هملعت مزلي امو .طابنتسالا لوصأو ,ثيدحلاو ريسفتلا مولعب 00 «تاموصخلا

 نكمي ال هنأل ؛ ةيافكلا ضورف نم هلك اذهف ,داهتجالل وأ ءاتفإلل ةيلهألا ةبترم ىلإ لوصولل

 مل عرشلا نألو ؛ مهتابغرو مهتاردقو مهتاقاط فالتخال رومألا هذه ملعتب ةفاكلا مازلإ

 ضورفلا هذهب موقي نم نيملسملا نيب يب كجوي نأ عرشلا بجوأ امنإو .كلذب مهمزلي

 كلذ متي امنإو .اهب موقي نم نييعت ريغ نم كلذ وحنو ميلعتو .ءاضقو ءاتفإ نم ةيئافكلا

 رثكأ ملسملا ملعتي نأ هيلإ بودنملا نمف اذه عبو . هدابعل ىلاعت هللا هرسيبي ام بسحب

 413 كلذ هنكمأ املك هيلإ جاتحمو هيلع ضرتفم وه امم

 :نيدلاب ةلصلا تاذ مولعلا ملعت 616
 اود وأ ايو نوكي هملعت نإف اهب مايقلل ازال وأ نيدلا رومأ ةقرغمل ايف ناك امو

 ىلع ضرف يعرشلا ملعلا بلطو :١8ص 278ج ؛ةيميت نبا مالسإلا خيشل «ىواتفلا عومجم» (4156)

 ىلع ضرف اذه نإف .هنع هاهن امو هب هللا هرمأ ام ملع دحاو لك بلط لثم نيعتي اميف الإ ةيافكلا

 .نايعألا

 . 3960 ص .8ج (يبطرقلا ريسفت»

 ٠١. 9١ص .؟ج «يكلاملا يبرعلا نبأ ريسفت»

 . 1-7١15ص 17ج .يلازغلل «نيدلا مولع ءايحإ»

 .15-7١ص 1١ج بلا دبع نبال «هلضفو ملعلا نايب عماج»
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 يزيدلا تيدطلا يف ءاججست .ايودنم وأ ابجاو نيدلا رومأ نم هب قلعت ام ناك اذإ

 , 24159 (رثالا ف انس لاملا ىف ةارثم

 ملعتف ءاهولصتل مكبراقأ هب نوفرعت ًارادقم مكباسنأ نم اوملعت :هحرش يف ءاجو

 ةبحملا ةنظم محرلا ةلص نإف .«بجاو هيلع فقوت نإ بجي دقو ءاذه لثمل بودنم بسنلا

 .ناسنإلا رمع ريخأتل ةنظمو .لاملا ةرثكل ببس اهنأو لهألا نيب

 ضرف وه ام بسنلا مّلع ْنِم» :«بسنلا» باتك يف هللا همحر مزح نبا لاقو
 نبا وه هلي ًادمحم نأ ملعي كلذ نمف ءبحتسم هنمو :ةيافك ضرف وه ام هنمو ؛نيع

 «شيرق نم ةفيلخلا نأ ملعي نأو .رفك يمشاه ريغ هنأ ىعدا نمف .يمشاهلا هللا دبع

 فرعي نأو . مهنم هيلع مرحي ام جيوزت بنجتيل ةمرحم محر يف بسنب هاقلي نم فرعي نأو
 نينمؤملا تاهمأ فرعي نأو «ةنواعم وأ ةقفن وأ ةلص نم هرب بجي وأ هثري نمم هب لصتي نم

 نسحيل راصنألا فرعيو .«بولطم مهبح نأو ةباحصلا فرعي نأو .مارح نهحاكن نأو

 .("0(9قافن مهضغبو ناميإ مهبح نألو ؛كلذب ةيصولا توبثل مهيلإ

 :هب نودتهت ام موجنلا نم اوملعت 2 5

 ازهلعت» :ريغضلا عماجلا» يف يطويسلا هركذو بيطخلا هاور يذلا ثيدحلا يف ءاج

 اوملعت : هحرش يف ءاجو .«4177«اوهتنا مث رحبلاو ٌربلا تاملظ يف هب نودتهت ام موجنلا نم

 ةلبقلا ةفرعمو هريس يف ءادتهالا نم رفاسملا هيلإ جاتحي ام اهماكحأ نم : يأ موجنلا نم

 ,«539هيلإ ةجاح ال كلذ ىلع داز امو ءزئاج اذهف قرطلاو

 : ةينيدلا مولعلا بلط يف ةلحرلا -

 هذه يف ةلحرااف ,ضورفملا نيدلا ملع ملعتو بلطل ةيرورض ةلحرلا تناك اذإ

 . "919 ثيدحلا مقرو 24 4/ص ١2ج «يطويسلل «ريغصلا عماجلا» (415)

 . 3907؟ص .ا"ج «يروانملا ةمالعلل (ريغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيف» (511)

 .8770 ثيدحلا مقرو «444ص ء١ج .يطويسلل ؛ريغصلا عماجلا» (4154)

 . 73905ص ءا"ج ,يوانملا ةمالعلل «ريغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيف» (419)
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 ةلحرلا تناك ةينيدلا مولعلا ملعت ةدايزل ةمزال ةلحرلا تناك اذإو ًاضرف نوكت ةلاحلا
 دايدزالاو نيدلا مولع بلط يف نولحري مهدعب نمو ماركلا ةباحصلا ناك دقو .ةبودنم

 ىلإ رهش ةريسم لحر هللا دبع نب رباج نأ «(هحيحص» يف يراخبلا مامإلا ىور دقف ءاهنم
 .هنم هعمسي نأ رباج دارأو هلك هللا كويل نم تيوس دحاو كيالخت ىف نما ساشا دع

 هدنع ام ىلع علطيل رضخلا ىلإ مالسلا هيلع ىسوم باهذ ةصق يراخبلا مامإلا ىور امك

 هيفو» :رضخلا ىلإ مالسلا هيلع ىسوم باهذ يف ينالقسعلا رجح نبا لاقو .ملع نم
 .41"”«رفسلاب بصنلاو ةقشملا عم ولو ملعلا نم دايدزالا لضف

 نم عمسيل رصم ىلإ لحر يراصنألا بويأ ابأ نأ هدنسب ربلا دبع نبا مامإلا ىورو

 .("9ملعلا بلط ىلإ ةلحرلا يف حلاصلا فلسلا

 : ةيوينُدلا مولعلا ملعت - 78

 م ٠

 ؟اهمّلعت بجي وأ بدني وأ حابي له «ةيوينّدلا مولعلا عاونأ نم كلذ ريغو

 :«43179ةلأسملا هذه يف  ىلاعت هللا همحر  يلازغلا مامإلا لاق

 مسقني كلذو ,باسحلاو بطلاك اينُدلا رومأ حلاصم هب طبترت ام :(دومحملاف) :حابم وه
 .ةضيرفب سيلو ةليضف وه ام ىلإو .ةيافك ضرف وه ام ىلإ

 اياصولا ةمسقو تالماعملا يف يرورض هنإف باسحلاكو .نادبألا ءاقب ةجاح يف يرورض

 تايافكلا ضورف نم باسحلاو بطلا نإ انلوق نم بجعت الف . . . .اهريغو ثيراوملاو

 ةماجحلاو لب «ةكايحلاو ةحالفلاك تايافكلا ضورف نم ًاضيأ تاعانصلا لوصأ نإف

 . ١ /6-١ا/*ص «١ج «ينالقسعلا رجح نبال «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتفد )51١07١(

 .١1؟-١١١ص ١1ج بلا دبع نبا ظفاحلل «هلضفو ملعلا نايب عماجو (411/1)

 1 ١ص 20ج « يلازغلل «نيدلا مولع ءايحإ» م فف]
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 مهسفنأ مهضيرعتب اوجرحو .مهيلإ كالهلا عراست ماجحلا نم دلبلا الخ ول هنإف ةطايخلاو
 بابسألا ٌدعأو .هلامعتسا ىلإ دشرأو .ءاودلا لزنأ ءادلا لزنأ يذلا نإف .كالهلل

 يف قمعتلاف ةضيرف ال ةليضف دعب ام امأو .هلامهإب كالهلل ضرعتلا زوجي الف .هيطاعتل

 ردقلا يف ةوق ةدايز ديفي نكلو هنع ىنغتسي امم كلذ ريغو بطلا قئاقحو باسحلا قئاقد

 هنم (حابملا) امأو .ةّدَبْعْسلاو تامسلطلاو رحسلا ملعف هنم (مومذملا) امأو .هيلإ جاتحملا

 .«هارجم يرجي امو رابخألا خيراوتو اهيف فخس ال يتلا راعشألاب ملعلاف

 هجاتحي ام ملعت ىلع ةفلتخملا بهاذملا نم ءاهقفلا صن كلذكو "م

 تاعانصلاو بطلا مولعلا هذه نم اوركذو .ةيافكلا صضورف نم هملعت اوربتعاو «نوملسملا

 .(!"”اهوحنو ةكايحلاو ةدادحلاك

 ملعت لوح ءاملعلا نم هريغو يلازغلا مامإلا مالك نم مهفي ام ةصالخو _ مم

 حلاصم مهل ققحت وأ نوملسملا اهجاتحي يتلا ةوندلا مولعلا نأ :ةيوقدلا مولعلا

 ليبس ىلع وه مولعلا عاونأ نم هوركذ ام نأو «ةيئافكلا ضورفلا نم اهملعت نإف ؛ةعورشم
 قمعتو ًاريثك تعونت دق اننامز يف مولعلا نإ ثيحو . مهنامز يف ناك امل 0 ليثمتلا

 ريغ ةروصب وأ ةرشابم ةروصب نوملسملا اهجاتحي امم تحبصأو ءاهتفرعم يف ناسنإلا

 ال اممف :ةيركسعلا ةردقلاو لاملاو داصتقالا لاجم يف ةوقلا بابسأ نم اهنأو «ةرشابم

 نيفلختم اوُلظ الإو اهلامهإ زوجي الف «ةيافكلا ضورف نم مولعلا هذه ملعت نأ هيف كش

 .تالاجملاو مولعلا فلتخم يف ةمدقملا يف اونوكي نأ بجي نيملسملا نأ عم مهريغ نع

 جاتحت يتلا ةفلتخملا عئانصلا ملعت ةيوينّدلا مولعلا ملعت يف لخدي اممو امام

 ءاهضعب هملع ذإ دواد هيبن ىلع ىلاعت هللا نتما دقو ءاهب مايقلل ةياردو ةفرعمو ملع ىلإ

 َةَعْنَص هانمّلعو» : ىلاعت لاق ءاهملعتو اهيلع بيردتلا زاوجب ناذيإ ميلعتلا اذه يف ناكف

 يف يبطرقلا مامإلا لاقو .«"94نوركاش متنأ لهف مكسب نم وح محما معلا سول

 ةنالإب عوردلا ذاختا ينعي «مكل سوبل ةعنص هانمّلعو» : : ىلاعت هلوق» : (هريسفت)

 ١7 4 )4ج «جاتحملا ينغمال .؛37ص 03ج . يلمرلل «جاهنملا حرش ىلإ جاتحملا ةياهن» ٠ ص”7١7؟27

 .”57”ص «8ج «راخرلا رحبلا» 273” هه ص ١2ج «يواصلا ةيشاحو»و ءريدردلل «ريغصلا حرشلا»

 ) )4١07/4ةيآلا : ءايبنألا ةروس] 48٠[.
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 مث ا اني انفوجلاوأ ناك ًاعرد هلك حالسلا برعلا دنع وللا هل ديدحلا

 دقو .بابسألاو عئانصلا ذاختا يف لصأ ةيآلا هذهو» :- ىلاعت هللا همحر - يبطرقلا لاق

 ,8*""2(عوردلا عنصي ناك هنأ مالسلا هيلع  دواد هّيبن نع هللا ربخأ

 : ةيوينّدلا 0 بلط يف ةلحرلا افرضرشإ

 نوكت ةلحرلاف «ضورفملا ينيدلا ملعلا ملعتل ة ةيرورض تناك اذإ ةلحرلا نإ :انلق
 ةلحرلاف بدنلا هجو ىلع ينيدلا ملعلا يقلتل ةلحرلا تناك اذإو ءًاضرف ةلاحلا هذه يف

 انهت ايملعت ناك نإف :ةيويندلا مولعلا ملعت ىلإ ةلحرلا يف لوقلا نكمي كلذكو .ةبودنم

 ناك نإو «ةيافكلا ىلع ًاضرف نوكت مولعلا هذه لثم ملعتل ةلحرلا نإف ةيافكلا ىلع ولو

 .ةحابم وأ ةبودنم نوكت اهيلإ ةلحرلاف ًاحابم وأ ًابودنم اهملعت

 : ملسملا ريغ نم ةيوينُدلا مولعلا يقلت _ ممم

 مولعلا هذه يقلت زوجي لهف .ًازئاج رم ةلحرلاب ولو ةزويندلا مولعلا يقلت ناك اذإو

 ؟هيلإ ةلحرلاب ولو ملسملا ريغ نم

 :لاق ِخك هللا لوسر نأ كلام نب سنأ نع ميعن وبأ جرخأ دقف .معن :باوجلاو

 .(هذخأ هدجو امثيح نمؤملا ةلاض ملعلا»

 ملعلا :هل مالك يف لاق هنأ  هنع هللا يضر - يلع نع هانيور» :ّريلا دبع نبا لاقو

 ىرسأ نم ةباتكلا ماركلا ةباحصلا ضعب ملعت دقو .نيكرشملا نم ولو هذخف نمؤملا ةلاض

 يف دوهيلا نم ةباتكلا نيملسملا ضعب ملعت امك ,ةكم يكرشم نم رافك مهو ردب ةكرعم
 ,(9"41(ةنيدملا

 : ةينيّدلا مولعلا ملعت يف لجرلاك ةأرملا "88

 دقو ءاضيأ ةأرملا ىلع يرسي ملعتلا اذه مكحو ملعتلاو ملعلا ةليضف يف هانلق امو

 :- ىلاعت هللا همحر لاق دقف .- ىلاعت هللا همحر مزح نبا روهشملا هيقفلا اذهب حرص

 ,7”؟20”7-١1ص ١١2ج «يبطرقلا ريسفت» (1176)

 .7318ص ٠ جا « يناتكلا يحلا دبع خيشلل «ةيرادإلا بيتارتلا» (؛ ١75
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 ضرفف .لاجرلا ىلع ضرف كلذ امك اهصخي ام لك يف هقفتلا ةأرما لك ىلع ضرفو»
 ةراهطلا ماكحأ ةفرعم نهلك نهيلع ضرفو «ةاكزلا ماكحأ ةفرعم نهنم لاملا تاذ ىلع

 لاجرلاك كلذ ريغو سبالملاو براشملاو لكاملا نم مرحي انو لحي اق  موصلاو ةالصلاو

 ءالؤهف كلذ ناك دقو ءاهتراذن لوبق انَمْرَلَل ةنايّدلا مولع يف ةأرما تهقفت ولو .قرف الو

 فالخ الو . نهلقنب ةجحلا تماقو «نيِّدلا ماكحأ نهنع لقن دق هبحاوصو لي يبنلا جاوزأ

 «ميلس ّْمأ :مالسلا هيلع هجاوزأ ىوس نهنمف ,كلذ يف انتلحن لهأ عيمجو انباحصأ نيب

 يبأ تنب ءامسأو .دلاخ مأو ءءادرّدلا-مأو .كيرش ْمأو ءزرك مأو .ةيطع ٌمأو ءمارح مو

 ءنسحلا مأو «ةرمع نيعباتلا يف مث .نهريغو «ةرسبو ,.سيق تنب ةمطافو ءركب
 «نيريس تنب ةصفحو «ةرسب تنب ةبيبحو «ةيسارفلا دنهو ,رذنملا تنب ةمطافو «بابّرلاو
 , 4119(نهريغو

 :اهيلع بجاوو ةأرملل قح نيدلا ىف هقفتلا "مه

 نيدلا رومأ نم اهصخي اميف ةأرملا هقفت نأ  ىلاعت هللا همحر مزح نبا لوق انركذ

 ضرتفم وه امم رثكأ هماكحأ نم تفرعو نيدلا رومأ يف تهقفت ول اهنأو ءاهيلع بجاو
 هقفتت نأ اهقح نم نأ كلذ ىنعمو . عرشلا ماكحأ نع انربخت اميف اهلوق لوبق انمزل اهيلع

 يف هقفتلا نم ةدازتسالا نأ اذه انلوق ديؤيو .داهتجالاو ايّتملا لهأ نم ريصتو نيدلا يف

 : كي هلوقل ريخلاب رفظلل دكؤم قيرطو .ًاعرش هيلإ بودنمو ًاعرش هيف بوغرم رمأ نيدلا

 .لاجرلاو ءاسنلا لمشي اذهو .«َنيّدلا يف ههّمفُي ًاريخ هب هللا درُي نم»

 نهعنمي مل راصنألا ءاسن ءاسْنلا مُعِن» :نينمؤملا مأ ةشئاع ةديسلا تلاق دقو مام

 ىور مث .«هحيحص» يف يراخبلا مامإلا هاور ام اذهو .«َنيَّدلا يف َنهّمفتي نأ ٌءايحلا

 اي :تلاقف ِةلكَي هللا لوسر ىلإ ميلس مأ تءاج :تلاق ةملس مأ تنب بنيز نع يراخبلا

 لاق ؟تملتحا اذإ لسُع نم ةأرملا ىلع لهف ءقحلا نم يحتسي ال هللا نإ :هللا لوسر
 لوسر اي :تلاقو ءاههجو (لكي يبنلا ةجوز) ةملس مأ تطغف .ءاملا تأر اذإ : لكي يبل

 .«1",؟اهدلو اههبشُي ميفف كئيمي تبرت معن :لاق ؟ةأرملا ملتحتو :هللا

 .7”7؟4ص .7ج ءمزح نبال :ماكحألا لوصأ يف ماكحاإلا» (511717)

 .؟2؟9؟ص 20ج « ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» )1١7(

 هس 17559 د



 يبنلا ىلع يتخأو انأ تلخد» :تلاق يراصنألا ديزي تنب ريثك مأ نع يورو - "ا"

 : ف يبنلا لاق . يحتست يهو ءيش نع كلأست نأ ديرت يتخأ َّنِإ :هل تلقف هلك
 بعلي أنبا يل نإ :- يتخأ هل تلاق وأ هل تلقف .ةضيرف ملعلا بلط نإف «لأستلف
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 ,(412(نيقفانملا ةبعل هّنِإ امأ :لاق . مامحلاب

 رومأ نم نهب قلعتي امع نلأسي لكي يبنلا نمز يف ءاسنلا تناك اذكهو - 78

 يف هانركذ يذلا ربخلا يف امك هيف نهبغريو كلذ ىلع نهثحي ٍةِلكت يبنلا ناكو «نيدلا

 .«ةضيرف ملعلا بلط نإف .لأستلف» : لكك يبنلا لوق هيفو «ةقباسلا ةرقفلا

 نب هللا دبع ةجوز بنيز نأ» :- ىلاعت هللا همحر ينالقسعلا رجح نبا مامإلا ركذو

 :بنيزاقلاف . كيل نمؤلو ءامنلا ندعم اي نفدصت 886 ها لوسر: لاق: ”تلاق وعجم

 ّلالب جرخف «يتجاحك اهّتجاح راصنألا نم ةأرما اذإف لك هللا لوسر تيب ىلإ ٌتقلطناف
 ىلع امهنع ةقدصلا يزجتأ :كنالأست بابلاب نيتأرما نأ لك هللا لوسر ربخأ :هل انلقف

 رجأو ةبارقلا ٌرجأ نارجأ امهل :ِِلكك لاقف ؟امهروحج يف ماتيأو ءامهجاوزأ
 ,(4150(ةقدصلا

 :اهنيد رومأ اهملعي نم بلطت نأ ةأرملل _ "مو

 ءاسنلا تلاق» :لاق يردخلا ديعس بأ نع «هحيحص» يف يراخبلا مامإلا جرخأ

 ءهيف ُنِهيقل موي ٌنهدعوف .َكسفن نم ًاموي انل لعجاف ُلاجّرلا كيلع انبلغ :ِلك يبنلل
 اهل ناك الإ اهدلو نم ٌةئالث ٌمدقت ةأرما ٌنكنم ام : ٌنهل لاق اميف ناكف « َّنهرمأو ٌنهظعوف
 ا نيتاو لافا .نمناو < ةارما تلاقق- نانا: نم باع

 لاجرلا نأ :هانعم «لاجرلا كيلع انبلغ» :هلوق :ثيدحلا اذه حرش يف ءاجو

 ىلع ردقن ال ةفعض ءاسن نحنو «نيدلا رومأو ملعلا كنم نوعمسيو مايألا لك كنومزالي

 .نيدلا رومأ ملعتنو ملعلا عمسن مايألا نم ًاموي انل لعجاف مهتمحازم

 عم نهمالك زاوجو نهنيد رومأ نع ءاسنلا لاؤس زاوج, ثيدحلا اذه نم دافتسيو

 ) )1١1/4جا « ينالقسعلا رجح نبال «ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا» ٠ 180/ص .

 )20 )41480ج «ينالقسعلا رجح نبال («ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا» ص١9".
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 , (4141)هيلإ ةجاحلا نهل اميفو كلذ :نف لاحبلا

 : ةيوينّدلا مولعلا ةأرملا ملعت

 هنع نونغتسي الو نيملسملل يرورض وه ام ملعت نأب اوحرص ءاهقفلا نإ :انلق
 ضورفلا نم ربتعي «ةكايحلاو ةدادحلاك تاعانصلا نم هيلإ نوجاتحي امو ءبطلاك

 ىلع ةيوينُّدلا عئانصلاو مولعلا هذُه وأ ءايشألا هذه ملعت اورصقي ملو .«*”ةيئافكلا

 ضورفلا نم ربتعي يمالسإلا عمتجملا يف اهفرعي نم دوجو :اولاق امنإو .ءطقف لاجرلا

 هدوجو ربتعي ام ملعت  ملعتلا ىلع ةرداقلا  ةأرملل نإ لوقلا نكمي اذه ىلعو «ةيئافكلا

 قلعتت اهملعتت يتلا ءايشألا وأ مولعلا هذه تناك اذإ ةيئافكلا ضورفلا نم عمتجملا يف

 اهجاتحت يتلا ةفلتخملا هعورفب بطلا مولع ملعت لثم نهل ةدكؤم ةحلصم ققحتو .ءاسنلاب

 ضارمألاو .هتاليلحتو مدلا ضارمأو ديلوتلاو ةحارجلاو ينطابلا بطلا ملع لثم .ءاسنلا

 نمف .اهجلاعي نمل ةروعلا فشك ىلإ جاتحتو نهيف رثكت يتلا وأ ءءاسنلاب ةصاخلا

 هذهب تاملاع تاملسم ءاسن يمالسإلا عمتجملا يف دجوي نأ «نذإ ةيئافكلا ضورفلا

 عفدنتف ؛ةجلاعملا ىلإ تاجاتحملاو تاضيرملا ءاسنلا نجلاعيل اهيف تاصصختمو مولعلا

 دقو .مهنم نهجلاعي نمل نهتاروع راهظإو لاجرلا ءابطألل نهفشكت ةرورض كلب
 ناك امك ؛لماوحلا ءاسنلا ندلوي (تالباق) ِلكَي يبنلا نمز يف ناك هنأب لوقن امل سنأتسي

 ءاسنلا ديلوتل ةيلهألا نأ كش الو .241ءاسنلا ناتخب نمقي يتاللا نهو «تاضفاخ» كانه

 لدف .اهيلع نارملاو بردتلاو ناتخلا ةيلمعو ديلوتلا ةيلمع ملعت ىلإ هجاتحت نهناتخل وأ
 ,تاربخلا وأ مولعلا هذه لثم ةأرملا ملعت حابملا نم وأ هيف بوغرملا نم نأ ىلع اذه

 نم ربتعي ءاسنلا اهجاتحت يتلا تاربخلا هذه كلمي وأ مولعلا هذه فرعي نم دوجو نأو

 . ةيئافكلا ضورفلا

 ةكايحلاك اهبسانت يتلا عئانصلاو فرحلا ضعب ملعت ةأرملل حابي كلذكو 1

 هللا همحر  نيدباع نبال «راتحملا در» يف ءاج دقف .كلذ وحنو زيرطتلاو ةطايخلاو

2ج « ينيعلا مامالل «يراخبلا حيحص حرشب يراقلا ةدمع» (# ليتل
 1 11-1171”ص 2

 .24 3ا/ا/و 47/59 ناترقفلا )١87(
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 زيرطتك ةفرح اهملعت ةأرمال - هتنبا عفد يأ  اهعفد  بألل يأ هلف هيلعو» :- ىلاعت

 مولعلا ضعب ملعتت نأ ةأرملل حابملا نم نإ لوقلا نكمي كلذكو .2175«ًالثم ةطايخو
 لوصأ اهملعت لثم «هتملعت امب ءاسنلا ةدافإل ةأرملا لبق نم اهملعت ىلإ ةجاحلا رهظت يتلا

 نم ةميلس سسأ ىلع موقت ةناضحلل رود حتف نكمي ىتح مهميلعت ةيفيكو ,لافطألا ةيبرت

 ىتح سيردتلا لوصأ ملعتت نأ اهل حابي كلذكو .ءاسنلا اهيلع فرشتو .هيجوتلاو ةيبرتلا
 هذه فرتحتل «ةلديصلا» ةيودألا بيكرت ملع ملعتت نأ اهل حابي كلذكو .راغصلا ملعت

 .اهركذنس يتلا ةيعرشلا دودحلاب فرحلا رشابت نأ ةأرملل زوجي ذإ ءالبقتسم ةفرحلا

 لجرلا هلثمب موقي امم ةأرملا هملعتت نأل هيف ةجاح ال امم كلذ ادع ام امأو

 هجوتلاب ةأرملا مايق ىرن الف «كلذ وحنو كيناكيملاو ءانبلا ةعانص لثم .ةأرملا بساني الو
 .هيف اهدهجو اهتقو فرصو هيلإ

 : ملعلا بلطل ةأرملا ةلحر - "84

 ةينيدلا مولعلا يقلتل حلاصلا فلسلا اهلعف دقو ؛ةزئاج ملعلا بلطل ةلحرلا نإ :انلق

 اهعمس نمم وأ دك يبنلا نم اهعمس نمم اهيقلتو ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا عامس اهنمو

 ةحابم ربتعتو «ةيوينّدلا مولعلا ملعت ىلإ ةلحرلا كلذكو لكي هللا لوسر نم اهعمس نمم

 ,ةيئافكلا ضورفلا نم اهملعت دارملا ةيويندلا مولعلا تناك اذإ ةبجاو وأ ةبودنم ريصتو

 ةيويندلا مولعلا ملعتلو .ةينيّدلا مولعلا ملعتل ةأرملل ةلحرلا ةحابإب لوقلا نكمي كلذكو

 : ةيلاتلا طورشلاب

 لإ ةلدلا نم هدم قف ةكاسب را يفرد ةدلامساوا فرو روش ةلاوخ رك نا كلو

 هيف رصقت ةفاسم ىلإ اهتماقإ لحم جراخ ىلإ وأ ةأرملا هيف شيعت يذلا دلبلا جراخ

 دوجو مدع ةلحرلا زيجت يتلا ةحلصملا وأ ةجاحلا وأ ةرورضلا تالاح نمو .ةالصلا

 ,هملعت هيلإ بودنملا وأ هملعت اهيلع ضورفملا ينيَّدلا ملعلا ةأرملا هنع ىقلتت نم

 ضورفلا نمض هملعت جردني يذلا يوينّدلا ملعلا هنع ىقلتت نم دوجو مدع وأ
 ءاسنلا تاجاح ّدسي يذلا وأ ةأرملا هجاتحت يذلا يأ , يئاسنلا بطلا ملعك ةيئافكلا

 ةرورض عفدنتف .ةماعلا ىتحو لب «ةيئاسنلا نهضارمأ يف لاجرلا ءابطألا ةعجارم نم

 . ءابطألا لاجرلا مامأ نهفشكت

 ."١"«”«ص ا"ج «راتحملا در»(51485)
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 : اعلاث

 : ًالوأ

 مهنم ملعلا ة 00 دل دالبلا جراخ نم صاصتخالا يوذ ءاعدتسا نكمي ال نأ

 نم ملعلا لهأ نم يلا مادقتسا نكمأ اذإ هنأل ؛ةيلاعلا روجألا عفدب ولو

 .لوزي ملعلا بلطل ةأرملا رفسل رربملا نإف , مهنم ملعلا ءاسنلا ىقلتتل دالبلا جراخ

 نأ بجيف .ملعلا بلطل دالبلا جراخ ىلإ ةأرملا ةلحرل حيبملا رذعلا ققحت اذإ

 تاذ تناك نإ اهجوز اهعم رفاسي وأ ءاهيخأ وأ اهيبأك اهنم مرحم وذ اهعم رفاسي
 ةنومأملا ةقفرلا هذه نأ ةجحب ءاسنلا نم ةنومأم ةقفر عم رفاست نأ يفكي الو «جوز

 هلاق ءاهقفلا نم اذه لاق نم نأل ؛ةأرملل مرحملا محرلا يذ ماقم موقت ءاسنلا نم

 معلا هيلطل اهرهستل سئل: اهدلع جريع نفرق يللا عجل املا رس زب يف
 سيلو «ةداع هتدم لوطت دالبلا جراخ يف ملعلا بلط نأ نع الضف .دالبلا جراخ

 . ماعلا يدابعلا اهخانمو جحلا كسانم لثم وه الو جحلا ةدم لثمب وه

 ثلاثلا بلطملا

 ميلعتلا ةيرح

 : ميلعتلا ةليضف 3”

 : يلي ام اهنم ركذن ملعلا رشنو ميلعتلا ةليضف يف ةريثك ثيداحأ تدرو

 هللا ) :لاق 2 هللا 0 نأ (هحيحص)» ٍِ يحل 00 ثيدح 0

 1 ىععوأ وه نم 3 نأ ىسع دهاشلا نإ «بئاغلا دهاشلا 1 اذه 00

 غيلبت ىلع حلا دئاوفلا نم ثيدحلا اذه يفو» : هحرش يف ءاج دقو . (هنم

 .2**«ملعلا

 : لوقي هلكت هللا لوسر تعمس :لاق «تباث نب ديز نع (هنئس» يف دواد وبأ حي 8

 هقفأ وه نم ىلإ ٍهقف لماح ٌبرف لب ىتح ةظفحف ًاثيدح انم عمسأرما هلا رّضن»

 : يباطخلا لاق (هللا 0 : هحرش يف ءاجو . (هيقمب سيل هقف ف لماح ترو ةهئنم

 )4١486( قج « ينالقسعلا رجح نبال «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف)» ص/اه١-169.
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 هللا هسبلأ :يأ» : ىطويسلا لاقو .ةجهبلاو ةمعنلا ىهو ةراضنلاب هل ءاعدلا هانعم

 اي ةنجلا ةرضنل هللا هلصوأ وأ 0 ةنيزو نول صولخو 1 ةرضن

 , (4159(ةراضنو

 ٌريخ ًاذخعاو الجر كادهب هللا يدهي 0 هللاو» :لاق ديل يبنلا نأ دواد وبأ جرخأو :ًاغلاث

 رمحلا لبإلاو ءاهدلجأو ليإلا ىوقأ يأ : معنلا رمح ىنعمو . (معنلا 5 نم كل

 ,(4159برعلا لاومأ سفنأ ىه

 لوسر لاق :لاق  هنع هللا يضر - تا ياو حبا ا هحاعولا جرخأ : اهنا

 , 41880 (همّلعو نآرقلا مّلعت نم مكلضفأ» : هع هللا

 ,«00هملعب مث هب ل لعل

 اي معن :اولاق ؟داوجألا دوجأ نع مكربخأ الأ» :لاق هنأ هك يبنلا نع ىوريو :ًاسداس
 ع يدعب نم مهذوجأو ءمدأ دلو ُدوجأ انأو :دارخألا درعأ هللا :لاق . هللا لوسر

 ليبس يف هسفنب داج ٌلجرو دعوا ةهآ ةفايقلا هر فملع رشنف ًاملع ْملَع

 , 41502 ىتح هللا

 : ميلعتلاب مايقلا مكح - 6

 كلذ لك .هماكحأو مالسإلا يناعم مهميلعتو سانلا نيب مهملع رشنب ملعلا لهأ مايق

 اورفنيل نونمؤملا ناك امو# :ىلاعت لاق ؛ مملعلا لهأ ىلع يمالسإلا عرشلا هبجوأ امم

 اوعجر اذإ مهموق اورذنيلو نيّدلا يف اوهّقفتيل ًةفئاط مهنم ٍةقرف لك نم رفن الولف ٌةفاك

 نأش ناك ام :ةميركلا ةيآلا هذه ريسفت يف ءاج دقو ,41510ه*نورذحي مهلعل

 .8-96 4ص .١٠ج (دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (41485)

 .408هص ٠ * ج (دوأدا ي يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (4187)

 .الا/ص ١2ج (ةجام نبا ننس» (518)

 . ١ 58ص .١ج «هلضفو ملعلا نايب عماج» (5189)

 .49١ص ١1ج .ربلا دبع نبال «هلضفو ملعلا نايب عماج» (5190)

 ١171[. ةيآلا :ةءارب ةروس](١5191)
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 داهجلل جرخت ةيرس لك يف ًاعيمج اورفني نأ مهنم بلطيو مهيلع بجي امم الو ,نينمؤملا
 ,ةفئاط .دلبلا لهأ وأ ةليبقلاك مهنم ةريبك ةقرف لك نم لاتقلل جرخ الهف ءودعلا لاتقو
 نيّدلا يف اوهقفتيل لك هللا لوسر عم ةنيدملا يف نوقابلا يقبو ةجاحلا ردقب ةعامج :ئأ

 نم لكي هللا لوسر ىلع هلوزن ددجتي امو .نيدلا رومأ نم لَك هللا لوسر نم هنوعمسي امب

 مهومّلعي نأب مهيلإ اوعجر اذإ داهجلل اوجرخ نيذلا مهناوخإ نوقابلا ءالؤه رذنيلو .تايآلا
 ةبقاع اورذحيو هللا اوفاخي نأ ءاجر : يأ ءنورذحي مهّلعل لي هللا لوسر نم هوملَع امم

 يف هميلعتل دادعتسالاو «نيّدلا يف هقفتلاو ملعلا ميمعت 3 بوجو ل لدت ةيآلاو .هنايصع

 ةاده هب نونوكيو مهلاح هب حلصي يذلا هجولا ىلع هيف سانلا هيقفتو ةماقإلا نطاوم

 .4159ههريغل

 نع ةركب يبأ نب نمحرلا دبع نع «هحيحص» يف يراخبلا مامإلا جرخأو -5

 لوسر يأ لاق .همامزب وأ هماطخب ناسبإ كيتمأو رعب ىلع داعب و ىلا نأ ركذ هيبأ

 موي سيلأ : لاق .ةمسا ىوس هيمسيس هنأ اننظ ىتح :ءانتكسف ؟اذه موي ّيأ» :- هني هللا

 .همسا ريغب هيمسيس هنأ اننظ ىتح انتكسف ؟اذه ٍرهش يأ :لاق .ىلب :انلق ؟رحنلا

 مكنيب مكضارعأو مكلاومأو مكءامد ُنِإف :لاق .ىلب :انلق ؟ةّبحلا يذب سيلأ :لاقف
 دهاشلا َّنِإف ٌبئاغلا دهاشلا 0 اذه مكدلب يف اذه مكرهش يف اذه مكموي 00 مارح

 «(«بئاغلا دهاشلا ليلا :هلوق :هحرش يف ءاجو .2؟159(هنم ىعوأ وه نم لبي نأ ىسع

 وأ .روكذملا لوقلا غيلبت امإ هنم دارملاو .هنع بئاغلا سلجملا يف رضاحلا غلبيل : يأ

 نمل ملعلا غيلبت هيلع بجي ملاعلا نأ ثيدحلا 0 للا تق

 هلوقب ءاملعلا ىلع ىلاعت هللا هذخأ يذلا قاثيملا وهو ,همهفي ال نمل هنبيبت تو هغلبي مل

 .009مدنومتكت الو سل هيَيلَ» : ىلاعت
 ام دعب نم ىدهلاو تانّيبلا نم انلزنأ ام نومتكي نيذلا نإ : ىلاعت لاقو - 841

 يف ءاجو .«4”5نونعألالا مهنعليو هللا مهنعلي كئلوأ ,باتكلا يف ساّنلل هاني

 ./8-/17/ص 2321ج #هللا همحر اضر ديشر دمحم خيشلل «رانملا ريسفت» (1414؟)

 . 3757" ه ص . "ج («ينيعلا حرشب يراخبلا حيحصا) (41545

 .*9-"8ص 21ج «ينيعلا حرشب يراخبلا حيحص» (4194)

 ١689[. ةيآلا :ةرقبلا ةروس] (41945)
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 اوقلخجاو .نوعلم تانّيبلا نم هللا لزنأ ام متكي يذلا نأ ىلاعت هللا ربخأ» :اهريسفت

 ًاملع متك نم لك يف ةماع يهف .قحلا متك نم لك دارملا : ليقو ٠ .٠ , . كلذ دارملا ىف
 هملعي ٍملع نع لئس نم» : لك هلوق يف قسم كلذو هليل عامورالا نوب

 بوجو ىلع ءاملعلا لدتسا ةيآلا هذهبو .«ران نم ٍماجلب ةمايقلا موي هللا همجلأ همتكف

 ةرجألا قحتسي ال ذإ ,هيلع ةرجألا ذخأ نود ةلمجلا ىلع ملعلا نايبتو ,قحلا ملعلا غيلبت

 ينعي اذهف ,ةنعللا تي ملعلا نامتك ناك اذإو .«4؟”هلعف هيلع ام ىلع

 . ملاعلا ىلع بجاو سانلل هميلعتو هرشن نأ

 الو سائلل هديل باتكلا اوتوأ نيذلا قاثيم هللا ذخأ ذإو» : ىلاعت لاقو "4

 لاقو .#244159نورتشي ام سئبف ءًاليلق ًانمث هب اورتشاو مهروهظ ءارو هوذبنف .هنومتكت

 ملع.نمفا تاتكلا نم يش ملع يتوآ نم لك يف ةيآلا هذه يأ  ىه :ةداتقو نسحلا

 ملاعل لحي الد :بعك نب دمحم لاقو .ةكّلَه هنإف ملعلا نامتكو 3 .هملعيلف ًائيش

 ذخأ ذإو» :ىلاعت هللا لاق .هلهج ىلع تكسي نأ لهاجلل الو هملع ىلع تكسي نأ

 ,(8"41(ةيآلا « . . .باتكلا اوتوأ نيذلا قاثيم هللا

 :سانلا ميلعتل نيملعملا لسري ِجكَي لوسرلا 4

 نيذلا نيملعملا ءالؤه نمو ءَنيَِّدلا رومأ سانلا اوملعيل نيملعملا لسري ِكلك ناك

 نم ناكو ءريمع نب بعصم :نيّدلا ماكحأو نآرقلا سانلا ميلعتل ِِ هللا لوسر مهئعب
 ةرجهلا لبق ىلوألا ةبقعلا يف هوعياب نيذلا موقلا نم ِهَِي هللا لوسر فرصنا امل هنأ هربخ

 مهئرقي نأ هرمأو ًابعصم مهعم كي ثعب «ةنيدملا لهأ نم رشع ينثا اوناكو :ةنيدملا ىلإ
 نب دعسأ ىلع لزن ةنيدملا ىلإ مدق املو ءنيّدلا يف مههقفيو مالسإلا مهملعيو نآرقلا

 ملسأف لجو ّزع هللا ىلإ مهوعديو ءنارقلا مهنرفي راصنألا رود ىلع هب فوطي ناكف ةرارز

 نب بعصم ناكو .امهريغو ريضح نب ديساو .ذاعم نب دعس مهنم ةعامج امهيدي ىلع
 .21"*!ةنيدملاب ءىرقملا : ىمسي  هنع هللا يضر ريمع

 /١41[. ةيآلا :نارمع لآ ةروس] (4191) .184-186ص .؟7ج «يبطرقلا ريسفت» (5195)

 7٠-708 غص .4ج «يبطرقلا ريسفت» (4194)

 لج . يناتكلل «ةيرادإلا بيتارتلا» 18١-21875 ص 22ج .ريثك نبال «ةيوبنلا ةريسلا» )51١99(

 .172-13<ص
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 يف ًايضاق لك هللا لوسر .هثعب لبج نب ذاعم ًاضيأ نيملعملا ءالؤه نمو ه٠

 نيملعملا نمو . : مهناق دب مهنم ضبقيو « مالسإلا عئارشو نارقلا سانلا ملعيلو .نميلا

 «نيَّذلا يف مههقفيل نارجن ىلع هي يبنلا هلمعتسا يجرزخلا مزح قيورمغ انضنأ

 ,("' ”7(ةاكرلا ى أ» مهتاقدص ذخأيو نارقلا مهملعيو

 اوملعيل دالبلا ءاحنأ ىلإ نيملعملا اوثعبيف ٍةِكَي هللا لوسرب اودتقي نأ رومألا ةالو ىلعو

 مالسإلا ماكحأ سانلا ميلعت اوناك امثيح ملعلا لهأ نم اوبلطي نأو ,نيدلا رومأ سانلا

 0 دبع نبا مامإلا ىور دقف .حلاصلا انفلس لعفي ناك اذكهو ءاهريغو دجاسملا ِق

 :- ىلاعت هللا همحر زيزعلا دبع نب رمع انيلإ بتك : لاق ناقرب نب رفعج نع هدنسب

 ا كم .كدنع نم ملعلاو هقفلا لهأ ٌرْمْف دعب

 راك ”مالسلاو

 كلذ ىلع هرجأو هتيب لهأ لجرلا ميلعت - "007

 ىلإ اوعجرا» : كك يبنلا انل لاق :لاق ثريوحلا نب كلام نع يراخبلا مامإلا ٍجرخأ

 اق "7 (مهومّلعف مكيلهأ

 قاس مث .هلهأو ُهَنَمُأ لجرلا ميلعت باب :«هحيحصو» يف :يراخنبلا مامإلا لانقو

 : هك هللا لوسر لاق :لاق :هيفو «هيبأ نع ,ةدرب يبأ نع هجرخأ يذلا ثيدحلا يراخبلا

 نسحأف اهمّلعو اهييدأت ّنسحاف اهبّدأف ٌةمأ هدنع تناك ٌلجرو ...نارجأ مهل ثالثد

 :اكيدحلا ده يف يالقسسلا رجح نبا لاقرب «نارجأ هلف اهجوزتف اهقتعأ مث ءاهميلعت

 ءاهيلع صنلاب «ةّمآلا» يف ةمجرتلل ثيدحلا ةقباطم «هّلهأو هتمأ لج لجرلا ميلعت باب» :هلوق

 دكا ِةْك هلوسر ننسو هللا ضئارف ميلعت يف رئارحلا لهألاب ءانتعالا ذإ سايقلاب لهألا يفو

 , 59*47 ءامالاب ءانتعالا نم

 )47 )420١ص .١ج .يناتكلا يحلا دبع خيشلل «ةيرادإلا بيتارتلا» .

 ) )120١نبلا دبع نبا ظفاحلل (هلضفو ملعلا نايب عماج» ج .1١ص١44.

 .ة؟ ص « "ج «ينيعلا حرشب يراخبلا حيحصا) 2( ؟)

 )0 )47١9ص ١21ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ١9.
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 :نيّدلا رومأ هلهأ مّلعي نأ لجرلا ىلع بجي - ”80ه8

 ساّنلا اهدوقو ًاران مكيلهأو مكسفنأ اوُق اونمآ يذلا هنأ اين لاجلك
 يف - هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع :اهريسفت يف ءاجو .#9''24 . . . ةراجحلاو

 كاحضلا لاقو .مهومّلعو مهوبّدأ : ينعي «اران مكيلهأو مكسفنأ اوُقظ :ىلاعت هلوق
 مهاهن امو مهيلع هللا ضرف ام هديبعو هئامإو هتبارق نم هلهأ ملعي نأ ملسملا ىلع : لتاقمو

 لدتساو .ةمالاو دبعلاو دلولاو ةجوزلا لمشي ام ةميركلا ةيآلا يف لهألاب دارملاو .هنع هللا

 ركذو .ءالؤهل هميلعتو ضئارفلا نم بجي ام ملعت لجرلا ىلع بجي هنأ ىلع ةيآلاب
 انسفنأ يقن» : هللا لوسر اي :لاق ةيآلا هذه تلزن امل  هنع هللا يضر  رمع نأ ئريشقلا

 لاق .«هللا رمأ امب مهنو رمأتو .هنع هللا مكاهن امع مهنوهنت :لاقف ؟انيلهأ يقن فيكف

 نم هنع ىنغتسي ال امو ريخلاو نيّدلا انلهأو اندالوأ ميلعت انيلعف :ملعلا لهأ ضعب

 , 475: ©*بردألا

 :ءاسنلا مّلعي لي لوسرلا - 74

 هللا لوسر َّنأ  هنع هللا يضر سابع نبا نع «هحيحص» يف يراخبلا مامإلا جرخأ
 ٌأرملا تلعجف ةقدّصلاب ّنهرمأو ٌنهظعوف ءاسنلا عمسُي مل هنأ نظف لالب هعمو جرخ هلك
 اذه يراخبلا مامإلا ركذ دقو .«هبوث فرط يف ذخأي لالبو .متاخلاو طرقلا يقلت
 .(57(نهميلعتو ءاسنلا مامإلا ةظع :باب يف ثيدحلا

 -: يتأي ام هنم دافتسي امو ثيدحلا اذه حرش يف ءاجو

 هذهب يراخبلا مامإلا هبن «ءاسنلا مامإلا ةظع باب» :هلوق : ينالقسعلا رجح نبا لاق -أ
 لب .نهلهأب ًاصتخم سيل لهألا ميلعت ىلإ بدنلا نم قبس ام نأ ىلع ةمجرتلا
 هلوق نم حيرصتلاب «ظعولا» ديفتساو .هنع بوني نمو مظعألا مامإلل بودنم كلذ

 )١5105( ةيآلا :ميرحتلا ةروس] 5[.

 278ج (« يسولآلا ريسفت» .197١ص 218ج (يبطرقلا ريسفت» 2791 ص « 14ج ءاريثك نبا ريسفت» )47١5(

 .605١ص

 .157١ص :.١ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (5705)
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 نهرمأو» ثيدحلا يف هلوق نم «ميلعتلا» ديفتساو .«نهظعوف» فيرشلا ثيدحلا يف

 .«”7نهاياطخل ًاريفكت ةقدصلا يف نأ نهملعأ هنأك «ةقدصلاب

 فوفص ىلإ لاجرلا فوفص نم جرخ لَك يبنلا نإ : ثيدحلا اذه يف ينيعلا لاقو - ب

 لاقو .لاجرلا عمسأ نيح ءاسنلا عمسي مل هنأ كي هللا لوسر ّنظو ءءاسنلا

 ٌنهنحو «مالسإلا ماكحأو .ةرخآلا نهريكذتو ءاسنلا ظعو بابحتسا هيف : يوونلا

 وأ ظعاولا ىلع ةنتف فوخ وأ ةدسفم كلذ ىلع بترتي مل اذإ اذهو «ةقدصلا ىلع

 ,(9'45كلذ وحنو ظوعوملا

 :اهريغ ميلعتب موقت ةأرملا "هوه

 ةصفح دنع انأو ب ّيبنلا يلع لخد» :تلاق هللا دبع تنب ءافشلا نع دواد وبأ جرخأ

 ركذو .«؟""؟9(ةباتكلا اهتملع امك ةلمنلا ةيقر هذه نيملعت الأ : لي يل لاقف «نينمؤملا مأ

 يف جرخت حورق «ةلمنلا» :لاقو «داعملا داز» يف - هللا همحر  ميقلا نبا ثيدحلا اذه

 بدت ةلمن هنأك هناكم يف سحي هبحاص نأل ؛(ةلمن» يمسو .فورعم ءاد وهو نيبنجلا

 يف تناك هللا دبع تنب ءافشلا َْنأ» :لالخلا ىورو :ميقلا نبا لاق نفث ةضقتو هيلع

 :تلاق «ةكمب هتعياب دق تناكو هلي يبنلا ىلإ ترجاه املف «ةلمنلا نم يقرت ةيلهاجلا

 كيلع اهضرعأ نأ ديرأ ينإو «ةلمنلا نم ةيلهاجلا يف يقرأ تنك يْنِإ :هللا لوسر اي

 .4471)(ةصفح اهيمّلعو اهب يقرا :لاقف .هيلع اهتضرعف

 ميلعتلا اذه نإو «ةباتكلا اهريغ ةأرملا ميلعت زاوج ىلع ليلد ثيدحلا اذه يفو

 نبال «نايعألا تايفو» يفو .«"0ميقلا نباو يباطخلا هلاق ءهوركم ريغ ةباتكلل ملعتلاو

 تبتكو ءاملعلا نم تناك : :ةبتاكلا رصن يبأ تنب ةدهش ءاسنلا رخف ةمجرت يف ناكّلخ

 حفن» يف ُيرَقَملا لاقو .(ههال4) ةنس تيفوتو ءريثك قلخ اهيلع عمسو «.ديجلا طخلا

 ) )47١1«ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصا ج 2١ص؟١57.

 . 1١-114 157ص 37ج «ينيعلا حرشب يراخبلا حيحص» (4704)

 .717ص ١237ج «دوأدا ي يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (5704)

 .7ا/ه ص .١٠ج «دواد يبأ نئس حرش دوبعملا نوع» 1174 ص ءالج «ميقلا نبال «داعملا داز» )47١(

 ) )571١ص «”ج «ميقلا نبال (داعملا داز»  2١174ص .١٠ج (دوأد ي يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» 37/6 .
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 يف نكي مل :اهقح يف نابح نبا لاق «ةيبطرقلا دمحأ تنب ةشئاع ةمجرت يف «بيطلا

 بتكت طخلا ةنسح تناكو .ًابدأو ًامهفو ًاملع اهلدعي نم سلدنألا رئارح نم اهنامز

 ,(43292(ه1400) ةنس تيفوت ,فحاصملا

 :رضاحلا تقولا يف ءاسنلا ميلعت .-.57

 نأو .لاجرلاو ءاسنلا اهيف يوتسي ةليضف هميلعتو هرشنو ملعلا بلط نأ مدقت امم نيبت

 «لجرلا ىلع بجاو وه امك اهيلع بجاو هملعتت ام ضعب يفو ءاهل حابم ةأرملا ملعت
 نأ ءاسنلا قح نم نإو «نهميلعتب هسفنب موقيف ءاسنلاو لاجرلا ميلعتب متهي مامإلا نأو
 هتظفح امو هانركذ ام رخآ ىلإ .نيدلا رومأ نهملعيل هيلإ نبهذي وأ نهيلإ يتأي نم نبلطي
 انه لأسنو .ءاسنلاو لاجرلا ميلعت لاجم يف ةتباث عئاقو نم ةيلعفلاو ةيلوقلا ةيوبنلا ةنّسلا
 ؟رضاحلا تقولا يف مولعلا َنهميلعتو ءاسنلا ميلعت ميظنت نكمي فيك :هانركذ ام ءوض يف

 عوضوم ثيح نم لجرلا ملعتي امك نملعتيف لاقي امك براغلا ىلع لبحلا نهل كرتُي له
 ميلعت نيب قيرفتلا يغبني وأ ؟ميلعتلاب موقي نم ثيح نمو نهملعت ةيفيكو .هنملعتي ام
 ةباجإلا لواحن ام اذه ؟ميلعتلا ةيفيكو ملعلا عوضوم ثيح نم لاجرلا ميلعت نيبو ءاسنلا

 :زاجيإب ةيلاتلا تارقفلا يف هيلع

 : ةأرملا ميلعت عوضوم "هال

 درك( ياقلاوز تب ةيضردلا انما (زالاو ناسف: ولعل نإ قيس دع انا
 بيجن ام اذه :اهل هليهستب ةلودلا موقتو نيعونلا نيذه نم ةأرملا هملعتت اذامف وحلا

 : يلي اميف هيلع

 :ةأرملل ةيعرشلا مولعلل ةبسنلاب : ًالوأ

 نم هتفرعم اهمزلي امو ءاهل ملعتلا اذه لبس ةلودلا لهستو «ةأرملا ملعتت نأ بجي

 لوصأو ةديقعلا رومأ نم امهب قلعتي امو امهمزاولو امهانعمو نيتداهشلا لثم نيدلا ماكحأ

 قلعتي ام لكو امهطورشو مايصلاو ةالصلاك اهمزلت يتلا تادابعلا ءادأ ةيفيك لثمو .ناميإلا

 ."ا/"ص .١٠ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» )41١5(

 ل <هأ



 كلذكو .ماكحأ نم ةاكزلاب قلعتي ام ةفرعم اهمزليف .لام تاذ نوكت دقف ةاكزلا ماكحأ

 طورش لثمو .هماكحأو سافنلاو .هماكحأو ضيحلا لثم ةأرملا صخي ام اهميلعت يغبني
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 لحي امو .بناجألل هؤادبإ مرحي امو اهندب نم هؤادبإ لحي امو . يعرشلا اهسابل فاصوأو

 مالكلاو ةولخلاو عامتجالا ثيح نم بناجألاو براقألا عم اهتاقالع يف مرحي امو اهل

 اهتايجاو ىدؤتو اهقرقد نبع قت نتح ةحوزا كتاك اذ[ تاعئاوو: فوقعت نم اهيلغو اهل ان
 :اهجوز وحن

 اهيلع بجاو وه ام ىلع رصتتقت الو نيّدلا ماكحأب ةفرعملا نم ديزتست نأ اهل زوجيو
 لعب ركنا كيش هنأ ةمئاعلا و دوذلا يف ةهيقفلا ىوتسم ىلإ لصت ىتح هتفرعم

 بصانم يلوت ىلع ةرداق وأ ,عرشلا رومأ يف ةيتفم وأ «مالسالل ةيعاد وأ ءاهريغل

 اذه رصقب لاق مهضعبو ءاقلطم ءاضقلا اهيلوت زاوجب لاق ءاهقفلا ضعب نأل ؛ءاضقلا

 نوكي نأ ءاضقلا ىلوتي نميف لصألاو .لاملا ىواعدب لصفلل ءاضقلا يلوت ىلع زاوجلا

 يفو هيف ًةملاعو ًاهقفو ةياردو ةياور ثيدحلا مولع ةفرعم يف عسوتت نأ اهل امك ءًادهتجم

 ةأرملا ميلعتب موقت يتلا دهاعملا ةلودلل ءيهت نأ ةلودللف اذه ىلعو .هلاجرب ٌةفراعو هعورف

 .هلحارمو ةأرملا ميلعت ةيفيكو طباوض يف هركذنس يذلا وحنلا ىلع ميلعتلا يف هانركذ ام

 ةباتكلاو ةءارقلاك كلْذل يرورض وه ام اهميلعت ةأرملل ةيعرشلا رومألا ميلعتب قحلي اممو

 .ةيبرعلا ةغللا نم ءيشو

 :ةأرملل ةيويندلا مولعلا : ايناث - "هرم

 عورفب تاصصختم ءاسن يمالسإلا عمتجملا يف دجوي نأ ةيئافكلا ضورفلا نم

 نهتاروع فشكو «ءابطألا ةعجارم نع نينغتسي ىتح ءاسنلا اهجاتحت يتلا ةفلتخملا بطلا

 ةيحارجلا تايلمعلاو ؛(ديلوتلا لوصأ) بطلا ملعل عورفلا هذه نمو .جالعلاو صحفلل

 «ينطابلا بطلا كلذكو «ةيرارطضالا ديلوتلا تالاح يف ةأرملا اهجاتحت دق يتلا اميس ال

 ىلعو كلذ وحنو ديرولا يف وأ مسجلا يف ربإلا قرزو ةعشألا ذخأو .مدلا تاليلحتو

 نمو .بطلا مولع ملعت يف نبغري يتاللا ءاسنلا ميلعتل ةمزاللا لئاسولا داجيإ يغبنيف اذه

 قفو ءاسنلل ميلعتلا اذه لثم ةمهمب موقت يتلا تاسسؤملاو دهاعملا داجيإ لئاسولا هذه
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 جالعلل المكمو ؛همزاول نم ربتعي ام بطلا ملعب قحليو .دعب اميف اهركذنس ةنيعم طباوض
 نهماسجأ ىلع تادامكلا عضوو ,.نهحورج ديمضتو ءاسنلا ضيرمت لوصأ هب ينعأو

 . كلذ وحنو

 نع لالحلا بسكلاو هب قازترالا عيطتست ام ةأرملا ميلعت بدني وأ زوجيو 8

 ام كلذ نمو .ءاهل ةعورشملا ةيفيكلاب لالحلا لمعلا نم ةعونمم ريغ ةأرملا نأل ؛هقيرط
 در» هتيشاح يف روهشملا يفنحلا هيقفلا نيدباع نبا مامإلا لاق دقف .ءاهقفلا هب حرص
 ةأرمال - هتنبا عفد يأ  اهعفد  بألل يأ هلف هيلعو» :«راتخملا ردلا ىلع راتحملا

 زاوجب لوقلا نكمي لوقلا اذُه ىلع ًاسايقو .«"7«الثم ةطايخو زيرطتك ةفرح اهملعت
 اهميلعت زوجي كلذكو .ةينالديص نوكتل ةلديصلا مولع اهميلعت وأ ةكايحلا ةأرملا ميلعت
 خبطلا نونف اهميلعت ًاضيأ زوجيو «ةناضحلا رود يف لمعلا فرتحتل لفطلا ةيبرت لوصأ
 . ةفلتخملا هعاونأب

 الف كلذ وحنو ءانبلا لمعو كيناكيملا لثم ةأرملا ةعيبط بساني ال ام امأو - ٠"

 طونم  ةلودلا لمي وهو  مامإلا فرصت نأل ؛ةأرملل هميلعتب الو هب ةلودلا لغشنت
 زوجي الو .ةأرماك اهتعيبط بساني ال ام ةأرملا ميلعت يف رهظت ةحلصم الو .ةحلصملاب

 .ًاعرش روظحم وه امم كلذ وحنو ليثمتلاو ىقيسوملاو ءانغلا اهميلعت

 ١ هطباوضو هلحارمو .ةأرملا ميلعت ةقيرط :

 ىلع ءانب ميلعتلا اذه نم بجي وأ بدني وأ حابي امو «ةأرملا ميلعت عوضوم انركذ
 هذهو ءاهميلعت لحارم يف طباوضلا ضعب ةظحالم بجي نكلو .ميلعتلا اذه عوضوم

 ىلإ هترظنو .هتاهاجتاو هميلاعتو هماكحأو مالسإلا ميلاعت ةظحالم ىلع موقت طباوضلا

 هلحارمو ةأرملا ميلعت ةقيرطب قلعتي ام ضعب زاجيإب يلي اميف نيبنو ءاهتعيبطو ةأرملا
 : ةماعلا هطياوضو

 : ثانإلا ميلعت نم ىلوألا ةلحرملا :ًالوأ 7

 اهيف ملعتت تاونس عبرأ اهتدمو .ةسماخلا نس نم أدبت نأ يغبني ةلحرملا هذهو

 .١5؟ص .7”ج .نيدباع نبال «راتخملا ردلا ىلع راتحملا در» )45١5(
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 دقف .ةعيرشلا هقفو ,فيرشلا يوبنلا ثيدحلا بتكو «هللا باتك أرقت ىتح ةءارقلا ىثنألا

 يف دك هللا لوسر ثيدح نم هانيور امب ةباتكلا اهميلعت حابأ يمالسإلا عرشلا نأ انيب

 ائيش ةلحرملا هذُه يف ىثنألا ملعتت امك .ةباتكلا نينمؤملا مأ ةصفح ميلعتب ءافشلل هنذإ

 ميركلا نآرقلا نم ًائيش ظفحتو ءامهانعمو نيتداهشلاك ةيمالسإلا ةديقعلا لوصأ نم

 ةروصب ةالصلا يدؤت ىتح يمالسإلا هقفلا نم ًائيش ملعتتو .لكي يبنلا ثيداحأو

 يف ضيحت دق ذإ رمعلا نم ةعساتلا تغلب اذإ ءاسنلا صخي امم ًائيش ملعتتو .ةحيحص

 رومأ ضعب ىلع بردتت امك .ماكحأ نم هب قلعتي امو ضيحلا ملعتتف «نسلا هذه

 يهو  تاسدقم نم امهيف امو ةنيدملاو ةكمب ةفرعملا نم ائيش اضيأ ملعتتو «لزنملا

 ملعتت امك .- ةنيدملا يف فيرشلا يوبنلا دجسملاو .ةكم يف مارحلا دجسملاو ةبعكلا

 ليبس يف مهداهج زربت يتلا ةباحصلا ةريس نم ًاصصقو .ةفيرشلا ةيوبنلا ةريسلا نم ًائيش
 ةباحصلا نم بابشلاو راغصلا صصق ركذ نسحتسيو «ناميإلا يناعمب مهقلعتو مالسإلا

 . مالسإلا يناعمب قلعتملاو ةيداهجلا يناعملا زربت يتلا ماركلا

 : ثانإلا ميلعت نم ةيناثلا ةلحرملا :ًايناث "8مم

 اذه نوكيو .ىلوألا ةلحرملا نيهنأ يتاللا ثانإلا نم ددع ةلحرملا هذهل راتخي

 ةءافك طباوضلا هذه يف ظحاليو .«.بولطملا ددعلا رايتخال ةنيعم طباوض قفو رايتخالا

 . ةلحرملا هذه نم ءاهتنالا دعب نهيلإ ةجاحلا رادقمو «تاراتخملا

 : عورف ةثالثب نوكتو تاونس تس وأ سمخ ةلحرملا هذه يف ةساردلا ةدمو

 ريسفتلا ملع لثم .عسوتلا نم ءيشب ةيعرشلا مولعلا ةسارد :(لوألا عرفلا)

 ةغللا اهسأر ىلعو مولعلا هذه تامزلتسم ةسارد عم ةيوبنلا ةريسلاو .هقفلاو ,ثيدحلاو

 .اهعورف فلتخمب ةيبرعلا

 ةسارد كلذ يف امب ىلوألا ةلحرملل ميلعتلا ةنهمل نهلهؤي ام ةسارد :(يناثلا عرفلا)

 . سيردتلا لوصأو ةيبرتلا لوصأو ةعيرشلا مولع

 نم عون يف صصختلل ًاديهمت ةراتخملا ةيوينّدلا مولعلا ةسارد :(ثلاثلا عرفلا)

 عسوتك اهيف عسوت نود ةعيرشلا مولع نم فاك ردق ةسارد عم ,ءبطلا مولعك مولعلا
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 .لوألا عرفلا يف اهتسارد

 : ثانإلا ميلعت نم ةثلاثلا ةلحرملا :ًاثلاث - 4

 بجومب ةيناثلا ةلحرملا نيهنأ يتاللا ثانإلا نم دودحم ددذع ةلحرملا هذهل راتخيو

 :نيعرفب ةلحرملا هذه يف ةساردلا نوكتو .هيلإ جاتحملا ددعلابو «ةنيعم طباوض

 .ةيعرشلا مولعلاب عسوتلل :(لوألا عرفلا)
 عمتجملا اهجاتحي يتلا ةراتخملا ةيوينُدلا مولعلا يف عسوتلل :(يناثلا عرفلا)

 .اهب لصتي امو ةيعرشلا مولعلا نم ءيش ةسارد عم ,يمالسإلا

 دادعإ لوألا عرفلا نم ضرغلاو .تاونس تس نيعرفلا يف ةساردلا ةدمو

 «ةيناثلا ةلحرملا يف ميلعتلا بصانم يلوتل تالهؤمو ؛ةيعرشلا مولعلا يف تاصصختم
 دادعإ : يناثلا عرفلا نم ضرغلاو .ءاسنلا لاجم يف داشرإلاو ةوعدلل تالهؤمو

 ديلوتلاو ةحارجلاو بطلا مولعك عرفلا اذه يف سردت يتلا ةيوينّدلا مولعلا يف تاصصختم
 تناك اذإ ةيوينّدلا مولعلا عورف يف ةيناثلا ةلحرملا يف سيردتلل تاملعمو «ضيرمتلاو
 .ةلحرملا هذهل سيردتلاب نهمايقل ةجاح كانه

 : ثانإلا ميلعت يف طباوض 6

 : ثانآلاو روكذلا نيب لصفلا : الوأ

 ةبسنلاب اذهو ءروكذلا نع لزعمب لحارملا عيمج يف ثانإلا ميلعت متي نأ بجي
 ىف نوكي ةلحرملا هذهب قاحتلالا نأل ؛ عورشملا طايتحالا ليبس ىلع ىلوألا ةلحرملل

 غولبب  ةداع - يهتنت ةساردلا نأ كلذ ىنعمو ,تاونس عبرأ ةساردلا ةدمو ةسماخلا نس
 اهتسارد تهنأ دق نوكت اهنأ الإ نسلا هذه يف ضيحت دق تناك نإو ىثنألاو ,ةعساتلا نس
 ثانإلاو روكذلا نيب لصفلا انلق اذهلو ًابلاغ ضيحلا اهل لصحي نأ لبق ةلحرملا هذه يف
 . عورشملا طايتحالا ليبس ىلع ةلحرملا هذه يف

 ليبس ىلعف «ةثلاثلاو ةيناثلا نيتيلاتلا نيتلحرملا يف روكذلاو ثانإلا نيب لصفلا امأ
 مل يهو ةيناثلا ةلحرملاب تقحتلا اذإو ةعساتلا نس يف غلبت دق ىثنألا نآل ؛بوجولا
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 انركذ دقو .روكذلاب طالتخالا اهل زوجي الف ءاهتسارد ءانثأ يف ضيحتس اهنإف دعب ضحت

 «نيّدلا رومأ نهميلعتو نهظعول موي نهل صصخمي نأ ِكي هللا لوسر نم نبلط ءاسنلا نأ
 ,مايألا لك كنومزالي لاجرلا نأ يأ .«لاجرلا كيلع انبلغ» : نهبلط ليلعت يف نلقو

 .2"'*«مهتمحازم ىلع ردقن ال ةفعض ءاسن نحنو» «نيدلا رومأو ملعلا كنم نوعمسيو

 نهدشرأل لَك يبنلا نم هيقلتو ملعلا عامسل لاجرلا عم سولجلا نهل زئاجلا نم ناك ولو

 ركنألو .لوبقم هجو الو .ىنعم «لاجرلا كيلع انبلغ» :نهلوقل ناك املو ءكلذ ىلإ

 .لوقأ ام نعمساو لاجرلا فلخ نسلجاو نيلاعت : نهل لاقلو ,لوقلا اذه قي يبنلا نهيلع
 ءاسنلا سولج هعم ىتأتي ال ِةْيكي هللا لوسر لوح نيملسملا سولج نإ :لاقي دق نكلو

 عم ةالصلا يف ءاسنلا فوقو فالخب اذهو . مهل قفتي امفيك مهسولج نأل ؛لاجرلا فلخ

 مهفلخ ءاسنلا فقت نأ اهعم نكمي ةمظتنم فوفص يف نوفقي لاجرلا نأل ؛لاجرلا فوفص

 .مهب طالتخا الو مهل ةمحازم نود

 سلجي ثيحب تمظن اذإ ةساردلا ةرجح نأب لوقلا نكمملا نم نأ ودبي اذه ىلعو

 نوكتو .مهل صاخ باب نم ةساردلا ةرجح ىلإ نولخديو ةيمامألا يساركلا يف روكذلا

 اذهبف .نهب صاخو اهل يفلخ باب نم ةساردلا ةرجح ىلإ نلخدي ثانإلا نأو ,ثانإلا

 لصفلا ىقبي اذه عم نكلو .ةيوس روكذلاو ثانإلا سيردت زاوجب لوقلا نكمي ميظنتلا

 ةجاحلا دنع الإ ميظنت نم هانركذ ام ىلإ راصُي ال اذه ىلعو .طوحألاو ىلوألاو لضفألا وه

 .اذكهو نيملعملا نم فاك ددع دوجو مدع وأ .ةساردلل ةيفاك رجح دوجو مدع لثم

 : يعرشلا سابللا ءادترا :ًايناث 7

 وحنلا ىلع .ملعلا رود ىلإ نهتويب نم نهجورخ دنع نهسابل نوكي نأ بجيو

 عرشلا حابأ ام الإ نهنم رهظي الو ودبي ال ثيحب لبق نم اهانّيب يتلا ةيفيكلابو عورشملا

 يذلا وحنلا ىلع «تاجربتم» نهنأ اهيف نهيلع قدصي ةلاح يف نكي ال نأو .هراهظإ نهل

 . تاجربتملاو جربتلا ىنعم يف لبق نم هائلصف

 ) )47١4؛؟ج «ينيعلا حرشب يراخبلا حيحص» ص4؟1١ .
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 :ءاسنلا مّلعت ةأرملا :ًاثلاث "م

 .ًانيدو ًاقلخو ًاملع ةنهملا هذهل ةحلاص ةأرما ثانإلا ميلعتب مئاقلا نوكي نأ يغبنيو

 ةعامج عم لجرلا دوجو نأل ؛ عرولا يقتلا نيمألا ؤفكلا لجرلاب سأب الف كلذ رذعت اذإف

 : يتأي ام اذه ىلع لديو .ًاعرش ةمرحملا ةولخلا هب ققحتي ال ءاسنلا

 لوسر نأ» :«يراخبلا حيحص» يف ءاج دقو لالب هعم ناكو ءاسنلا ظعو هلي يبنلا نأ -أ

 ,ةقدصلاب ّنهرمأو ٌنهظعوف ءاسنلا عمسُي مل هنأ نظف لالب هعمو جرخ لي هللا

 .«هبوث فرط يف ُّدخأي ٌلالبو .متاخلاو طرقلاب يقلت ةأرملا تلعجف

 : هَ يبنلل ءاسنلا تلاق :لاق يردخلا ديعس يبأ نع («يراخبلا حيحص) يفو - ب

 نهظعوف هيف نهيثل اموي ٌنهدعوف كاسل ع امور انل لطحلاف +لاجتلا كيلع'انيلغ)

 .(. . . ٌنهرمأو

 وذ اهعنو الإ ةارماب لجر نولي الو: لاق' فك قبلا نأ نلطم خيعضصو قو دج
 عمتجا ول اذكو . . .) :ثيدحلا اذهل هحرش يف يوونلا مامإلا لاق .(.. . مرحم

 حيحصلا نإف ةوسنب لجر عمتجا ول ام فالخب .مارح وهف ةيبنجأ ةأرماب لاجر
 . «هزاوج

 :اهيلو وأ اهجوز نذإب اهجورخ :اعبار 4

 تاذ تناك نإ اهجوز نم نذإب ملعلا يقلتل اهتيب نم ةأرملا جورخ نوكي نأ بجيو

 .جوز تاذ نكت مل نإ اهيبأك اهيلو نم نذإب وأ ءجوز

 :تارشنلاو نويزفلتلاو ويدارلا نم ةدافتسالا 2 78

 نيرخآلا ىلإ ملعلا لاصيإ اهب نكمي يتلا ةرسيتملا لئاسولا نم ةدافتسالا يغبنيو

 تارشنلا تاباتك لثمو .بطخو ظعاومو سورد نم امهيف عاذي امب نويزفلتلاو ويدارلا لثم

 وأ ميلعتلا ةلصاوم نهل رسيتي مل يتاللا ثانإلل ةبسنلاب اميس ال اهنم ةدافتسالل تويبلا

 ثانإلا ديفيو .عيمجلا ديفي لئاسو نم انركذ امب ةناعتسالا نأ عقاولاو .يماعت سك هل

 - "هال د



 رسيت وأ ًالصأ كلذ نهل رسيتي مل ىتاللاو «ميلعتلا لحارمب قاحتلالا نهل رسيت يتاللا
 نويزفلتو ويدار نم انركذ امب ةناعتسالا نوكت نأ بجي هنأ ىلع .لحارملا هذه ضعب نهل

 ملعلا لهأ هيلع موقي مظتنمو مظنم تباث جهنمو ةسوردم ةطخ قفو تارشنو

 مهمزلي ام مهميلعتو .سانلل هغيلبتو ملعلا رشن قاطن يف لخدي هلك اذهف « صاصتخالاو
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 سافل ىعلل
 لمعلا ةيرح

 : هتناكمو هلضفو لمعلا يف صوصنلا - ٠0”

 لضف نم اوغتباو ضرألا يف اورشتناف ةالصلا تيضُق اذإفط : ىلاعت هللا لاق :ًالوأ

 , 45900 هللا

 نم متغرف اذإ : ىنعملاو «ةحابإلل ضرألا يف راشتنالاب رمألا :اهريسفت يف ءاجو

 يأ هللا لضف نم اوغتباو ,مكجئاوح يف فرصتلاو ةراجتلل ضرألا يف اورشتناف ةالصلا

 ةعمجلا ىلص اذإ  هنع هللا يضر كلام نب كارع ناكو .امهوحنو ءارشلاو عيبلاب هقزر نم

 ,كتضيرف تيَّلصو ؛كتوعد تبجأ ين ٌمهللا» :لاقف دجسملا باب ىلع فقوف فرصنا
 .("(نيقزارلا ريخ تنأو كلضف نم ينقزراف , ينترمأ امك ضرألا يف ترشتناو

 اولُكو اهبكانم يف اوشماف ًالولذ ضرألا مكل لعج يذلا وهإ : ىلاعت هللا لاقو :ًايناث
3 

 ,(5"يهروشنلا هيلإو هقزر نم

 رارقتسالاو كولسلا نكمي ةلهس ضرألا لعج ىلاعت هللا نأ :اهريسفت يف ءاجو

 عاونأب اهميلاقأ يف اوددرتو «متدرأ ثيحو اهجاجفو اهقرطو اهفارطأ يف اوشماف ءاهيلع
 بدن ىلع ةيآلاب لدتساو :(يسولآلا ريسفت» يف ءاجو , (4519تاراجتلاو بساكملا

 نمؤملا لييعلا بحبي هلا ّنإ». : هلك هللوق فيرسلا تيدنحلا فو“ :فيسكلاو.نبسنلا

 ) )47١15ةيآلا :ةعمجلا ةروس] ٠١[.

 .8١٠١ص 18١ج (يبطرقلا ريسفت» .5 ص ١3ج («يزارلا ريسفت» (431)

 ١٠[. ةيآلا : كرابت ةروس] )572١11(

 .؟6١5©ص .18ج (يبطرقلا ريسفت» ءالؤ0/ص 14ج ؛ريثك نبا ريسفت» (4؟14١5)
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 ,«اوشماف» : يأ «ةحابالل ةميركلا ةيآلا يف نيعضوملا يف رمألاو .«(فرتحملا

 ,(41؟(اولكوو

 اذإف .مكُبر نم ًللضف اوغتبت نأ حانُج مكيلع سيل# : ىلاعت لاقو :ًاثلاث - "مالا

 .("«4مارحلا رعشملا دنع هللا اوركذاف ٍتافرغ نم متضفأ

 يضر سابع نبا نع «يراخبلا حيحص» يف ءاج امك ةيآلا هذه ريسفت يف ءاجو

 ناك املف «ةيلهاجلا يف ًاقاوسأ زاجملا وذو ٌةْنَجَمو ظاكع تناك» :لاق  امهنع هللا

 مكيلع سيل» :ةيآلا هذه تلزنف «- اهيف اورجتي نأ اومثأت يأ - هيف اومثأت مهناكف مالسإلا

 يبرعلا نبا لاقو .«"7جحلا مساوم يف ينعي 4مكُبر نم ًاللضف اوغتبت نأ حانُج
 ةدابع ءادأ عم ٌحاحلل جحلا يف ةراجتلا زاوج ىلع ليلد اذهو» :ةيآلا هذه يف يكلاملا

 , 1755”( دحلا

 هيزنتب ىلاعت هللا رمأ امل» :ةميركلا ةيآلا هذه ددصب «يبطرقلا ريسفت» يف ءاجو

 نأ يف مكيلع حانج ال ىنعملاو .ةراجتلا يف صخر لادجلاو قوسفلاو ثفرلا نع جحلا

 اذإف» : ىلاعت هللا لاق «ةراجتلا ىنعمب نآرقلا يف درو لضفلا ءاغتباو . هللا لضف نم اوغتبت

 .«"4هللا لضف نم اوغتباو ضرألا يف اورشتناف ةالصلا تيضُق

 هّفصنو ليّللا يثلُث نم ىندأ موقت كّنُأ ملعي كبر َّنِإ» : ىلاعت لاقو :ًاعبار - "امال
 باتف هوصحت نل نأ ملع .راهنلاو ليللا رّدقُي هلو .كعم نيذلا نم ةفئاطو هشلكو

 يف نوبرضي نورخآو ىضرم مكنم نوكيس نأ ملع .نآرقلا نم رّسيت ام اوأرقاف , مكيلع
 .  . .هنم رسيت ام اوأرقاف هللا ليبس يف نولتاقي نورخآو هللا لضف نم نوغتبي ضرألا
 , 9""4ةيآلا

 . 6١ص .؟9ج (يسولآلا ريسفت» (4719)

 ) )47١0ةيآلا :ةرقبلا ةروس] ١94[.

 .788ص 14ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (4771)

 . 1"هص «١ج .يبرعلا نبال «نآرقلا ريسفت» «نآرقلا ماكحأ» (477)

 . ١4ص ء7ج «يبطرقلا ريسفت» (457*)

 7٠١[. ةيآلا :لمزملا ةروس] (4775)
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 طقس :لاق هنأ سابع نبا نع يور دقو :ةيآلا هذه ددصب «يزارلا ريسفت» يف ءاجو

 هللا لوسر ىلع ًاضرف كلذ يقبو .ًاعوطت راصو ليللا مايق لَم هللا لوسر باحصأ نع
 مكنم نوكيس نأ ملع# :ىلاعت لاقف خسنلا اذه يف ةمكحلا ىلاعت هللا ركذ دقو .ُهي

 ليبس يف نولتاقي نورخاو .هللا لضف نم نوغتبي ضرألا يف نوبرضي نورخآو ىضرم
 - ليللا مايق - دجهتلاب لاغتشالا مهنكمي ال ىضرملاف « . ..هنم رسيت ام اوأرقاف هللا

 اوماني مل ولف «ةقاشلا لامعألاب راهنلا يف نولغتشم نودهاجملاو نورفاسملاو .مهضرمل
 نمو» :- ىلاعت هللا همحر  يزارلا لاق مث . مهيلع ةقشملا بابسأ تلاوتل ليللا يف

 ,(455*(لالحلا بسكلل نيرفاسملاو نيدهاجملا نيب ىوس ىلاعت هنأ ةيآلا هذه فئاطل

 هيف نوبلقتت شاعم تقو يأ هًاشاعم راهثلا انلعجو» : ىلاعت لاق :ًاسماخ  ا/»
 ,(4 "هي نوشيعت ام ليصحتل

 مادقملا نع (هحيحص» يف - ىلاعت هللا همحر - يراخبلا جرخأ : ًاسداس - 8/5

 لمع نم لكأي نأ نم ًاريخ طق ًاماعط ٌدحأ ّلكأ ام» :لاق ِةكَ# يبنلا نع  هنع هللا يضر
 رجح نبا لاقو .«هدي لمع نم لكأي ناك  مالسلا هيلع  دواد هللا يبن نأو هدي

 ميدقتو .ديلاب لمعلا لضف ىلع ةلالد ثيدحلا يفو :ثيدحلا اذه حرش يف ينالقسعلا

 هيلع  دواد صيصخت يف ةمكحلاو .هريغب هرشابي ام ىلع هسفنب صخشلا هرشابي ام
 ىرخأ ةياور يف ءاج امك ؛هذيب هلمعي ام ىلع هلكأ يف هراصتقا نأ ركذلاب  مالسلا

 ىلإ ةجاحلا نم راصتقالا اذه نكي مل .«هدي لمع نم الإ لكأي ال ناك» هنأ يراخبلل

 دروأ اذهلو ,.لضفألا قيرط نم لكألا ىغتبا امنإو .ضرألا يف ةفيلخ ناك هنأل ؛هدي لمع

 , (؟"""ديلا لمع بسكلا ريخ نأ نم همدق ام ىلع اهب جاجتحالا ماقم يف هتصق هِي يبنلا

 لوسر لاق * لاق -هنع هللا يصر - ةريره يبأ نع يراخبلا جرخأو : ًاعباس _ مماه

 وأ هيطعيف ًادحأ لأسي نأ نم ٌريخ هرهظ ىلع ةمزح مكدحأ بطتحي نأل» :ِِلي هلل
 يذلاو» : هل هللا لوسر لاق * لاق ةريره بأ نع رخآ ظفلب يراخبلا هاورو ,(ةهعئمي

 . 187ص 0٠ج (يزارلا ريسفت» (4716)

 ١١. اهمقرو أبنلا ةروس يف ةيآلاو .ا/ ص ء”ج «يسولآلا ريسفت) (2555)

 ةرخما ةيي ناك 14١ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص) عجقفف)

 ل ؟ع١6-



 هلأسيف الجر يتأي نأ نم هل ٌريخ هرهظ ىلع ّبطتحيف ُهلبح مكدحأ ذخأي نأل هديب يسفن
 باستكالاو هدي لمع نم لكألا ىلع ضيرحتلا هيفو : هحرش يف ءاجو . (هعنم وأ هاطعأ

 , (؛"؟9تاحابملا نم

 ٌباحصأ ناك» :تلاق  اهنع هللا يضر - ةشئاع نع يراخبلا جرخأو :ًائماث مال

 ىف ءاجو . 000 : مهل ليقف حاور أ نوكي ناكو .مهسفنأ لامع هي هللا لوسر

 اوناك : يأ ,.«مهسفنأ لامع لك هللا لوسر باحصأ ناك» :هتلالدو ثيدحلا ىنعم

 نوقرعيف نولمعي اوناكف «حير عمج حاورألاو .ةعارزلاب وأ ةراجتلاب وأ مهيديأب نوبستكي

 مكنع تبهذل متلستغا ول مهل ليقف « مهنع حئاورلا كلت حوفتف ةعمجلا ةالص نورضحيو

 نم ماركلا ةباحصلا هيلع ناك ام ىلع ةلالد هيف ثيدحلاو .ةهيركلا حئاورلا كلت

 .(؟""9عضاوتلا نم هيلع اوناك امو .مهيديأب بسكلا مهرايتخا

 - اهنع هللا يضر  ةشئاع نع هل ظفللاو دواد وبأو هجام نبا جرخأو : ًاعسات - مال
 قم ةدلو ناو همك نع لجرلا لكأ ام بيطأ نم َّنِإ» :لي هللا لوسر لاق :تلاق

 ههجو نم لصاحلا هبسك نم لجرلا لكأ ام ّلحأ نم :هحرش يف ءاجو .«7(هبسك
 هنأل ؛هبسك ةلمج نم هدلو نإو .ةعارز وأ ةراجت وأ ةعانص 0 نم لصاولا يعرشلا

 . 4 ""2هدلو بسك نم لكأي نأ هل زوجيف ءهجوزت ةطساوب لصح

  كراب ٌمهللا» : هلي هللا لوسر لاق :لاق يدماغلا رخص نع يذمرتلا جرخأو :ًارشاع
 رثكو ىرثأف ناهنلا لوأ مهثعب ةراجت ثعب اذإ ناكو اراب وديع ناكو 0 يف يتم

 : , ؛؟"9(هلام

 :بحتسم عئانصلا ملعت -2

 يبوأ لابج اي ءالضف انم دواد انيتا دقلو» :- مالسلا هيلع  دواد قح يف ىلاعت لاق

 .ه55-00ص 24ج (ينيعلا حرشب يراخبلا حيحصا)) (:75128)

 .185ص ١١2ج («ينيعلا حرشب يراخبلا حيحص) (47519)

 . 44 4ص .9ج «دواد يبأ نئسوو 2777” ص 17ج «هجام نبا ننس» (4770)

 . 44 4ص ,9ج (دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (471)

 . 4١٠ ”ص . 14ج (يذمرتلا عماج حرش يذوحألا ةفحت» (4777)
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 ين ًاحلاص اولمعاو ءدرّسلا يف رّدقو تاغباس لمعا نأ .ديدحلا هل اًنلأو َريظلاو هعم

 ىلع ليلد ةيآلا هذه يف :اهريسفت يف يبطرقلا مامإلا لاقو .«'"#7ريصب نولمعت امب

 يف ةدايز كلذ لب «مهبصانم نم صقني ال اهب فرحتلا نأو عئانصلا لضفلا لهأ ملعت

 : ىنعمو .مهريغ نع ءانغتسالاو مهسفنأ يف عضاوتلا مهل لصحي ذإ مهلئاضفو مهلضف
 يف رّدقو# .تاعساو تامات لماوك يأ ,تاغباس ًاعورد :يأ 4تاغباس لمعا نأ»

 1 ,«"9عوردلا قّلح جيسن :درسلا «درّسلا

 متنأ لهف .مكسأب نم مكتصختل مكل سوبل َةَعْنَص هانمّلعو» :ىلاعت لاقو

 يبطرقلا لاقو .اهذاختاو عوردلا ةعنص : يأ ءمكل سوبل ةعنص ىنعمو .(؟'24نو ركاش

 نع ىلاعت هللا ربخأ دقو « بابسألاو عئانصلا ذاختا يف لصأ ةيآلا هذه :ةيآلا هذه يف

 . "9 عوردلا عنصي ناك هنأ دواد

 : هيلع ثحي عرشلاو ملسملل قح لمعلا 8

 هلاق امو ءاهانركذ يتلا ةرّهطملا ةيوبنلا ةنّسلاو ميركلا نآرقلا صوصن نم دافتسيو

 عرغلاو ةليضفو مركمو فرشو بودنمو لب .حابم لمعلا نأ ءاهتالالدو اهيناعم يف ءاملعلا

 اعرش ةزئاجلا لامعألا عاونأ ةسرامم مهلف ,دارفألا قوقح نم قح .نذإ وهف ,هيلع ثحي

 لقنتلا ةيرح نم قحلا اذه ةرشابم همزلتسي امو .ديلاب لمعلاو ةعانصلاو ةعارزلاو ةراجتلاك

 .اهيلإ ةدوعلاو اهنم جورخلاو دالبلا ءاحنأ يف رافسألاو

 : لمعلا ةيعورشم ةجرد

 ام ليصحت ديري نأك هيلإ ةجاحب ناك اذإ هيلإ بودنمو لب «حابم لمعلا نإ :انلق

 نيعت اذإ هيلع ًابجاو لمعلا نوكيو .نيجاتحملا ةدعاسمل وأ جحلا ةضيرف ءادأل هيفكي

 العل وأ ةدلزنوأ ةيربأ نأ ةيحورل هيلع جازت ةققث نمادستلو امأ ىلع لوجحتلا افيؤط معلا

 .[١١و ٠١ ةيآلا :أبس ةروس] (179)

 . 7357ص ءا4١ج (يبطرقلا ريسفت» (5*57)

 8٠[. ةيآلا : ءايبنألا ةروس] (170)

 .”١2ص ١١2ج «يبطرقلا ريسفت) (575)

 د75



 . لمعلا ىلع هترذق عم هريغل وأ هسفنل ةقدصلا بلطو لاؤسلا ىلإ جاتحي

 : هيف هي رعت مزلتسي لمعلا يف درفلا قح - 84١”

 زوجي الف هيف هبغرو ءعرشلا لبق نم هر درفلل قح هترشابم يأ لمعلا نإ :انلق

 هل :قوقح نم درفلا كلمي اميف لصألا وه اذهو ءهيلع هرابجإ زوجي ال امك ءهنم هعنم
 هلعفي ال ناك اذإ درفلل ًاقح ءيشلا نوكل ىنعم ال ذإ ءاهترشابم كرتي نأ هلو اهرشابي نأ

 هلوقن ام دكؤيو .رمألا ّيلو وه ريغلا اذه ناك ولو ءريغلا نم رمأب وأ نذإب الإ هكرتي الو
 ٌثحلاو لمعلا لضفب هيونتلاو «ةيوبنلا ةئّسلاو ,ميركلا نآرقلا نم اهانركذ يتلا صوصنلا
 ملسملا عنم زوجي ال كلّذك ناك امو «هيلإ بدنلاو هتحابإ ىلع لدي امم «هب رمألا وأ هيلع

 لصألا وه اذه ناك اذإو .عرشلا نم نوكي مازلإلا نأل ؛هب همازلإو هيلع هرابجإ الو هنم

 ربجي وأ لمعلا نم هببسب عنمي ءىراط أرطي دق هنأ الإ «هيف درفلا ةيرحو لمعلا قح يف
 :ةيلاتلا ةرقفلا يف هنيبن امك «هيلع

 : هيلع هرابجإو لمعلا نم درفلا عنم 7

 اذإ هنم عنمي دق نكلو .هكرت هل امك هترشابم هلف «لمعلا يف هتيرح درفلل نأ لصألا

 اهراكتحاو تاوقأ ءارش يف مهتاكراشمو نيركتحملا لمعك «ريغلاب رارضإلل ةادأ ناك

 اقيرط نيعت اذإ لمعلا ىلع درفلا ربجُي دق كلذكو .اهيلع نوقفتي يتلا راعسألاب اهعببو
 هيدلاوو هتجوزك هلهأ ىلع قافنإلاب فّلكملا برسكلا لجرلاك «هيلع بجاوب مايقلل
 رمألا ٌّيلول زوجي :ءاملعلا لاق كلذلو ,ةماع ةحلصم هلمعب قلعت اذإ كلذكو .نيريقفلا

 يف ناكو ,لمعلا نع اوعنتما اذإ لثملا رجأب لمعلا ىلع تاعانصلاو فرحلا بابرأ لمح

 .(""ههفرحو مهتاعانصو مهلامعأ ىلإ ةجاح سانلا

 : هطو رشو لمعلا ةيعو رشم نم ةمكحلا - ”84

 ام ىلع هلوصحبو «ناسنإلا ةجاح ّدس لمعلا ةيعورشم نم ةمكحلا يف لصألاو

 عمتجملا هجاتحي ام ريفوت لمعلا اذه يف نأ امك .هتقفن همزلت نم ةشيعمو هتشيعمل همزلي

 .؟47ص ء.ميقلا نبال «ةيمكحلا قرطلا» (5 37
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 بسك ضرغل ال ملسملا لمع نوكي دقو .علسلا فلتخم نمو لامعألا فلتخم نم

 . هداهج ىلع يدام رجأ نود هلل ةبسح هللا ليبس ىف داهجلاكو .نيدلا

 ًايودي لمعلا نوكي نأ كلذ دعب مهي الو ,يمالسإلا عرشلا نازيم يف ًاعورشم نوكي

 وأ ةعارزلا لامعأ نم ناك ءاوسو «ةلآلاب ناسنإلا هرشابي ًايلآ ناك وأ ءهديب ناسنإلا هرشابي

 . كلذ ريغ وأ ةراجتلا وأ ةعانصلا

 : لمعلا ةيرحو ةأرملا - "84

 بابسأ هل رفوي ام ناسنإلا ليصحت عورشملا لمعلا ةيعورشم يف ةمكحلا نإ :انلق

 ناك هلك كلذ ناسنإلل رفاوت اذإف .كلذ وحنو نكسو سابلو بارشو ماعط نم شيعلا
 يفكي ام هدنع نأل ؛لمعي ال نأ هلو ءابسك دادزيل لمعي نأ هل ءاحابم هقح ىف لمعلا

 . هتشيعم تايضتقمو تابلطتم 2 كنب

 ءاوسو «جوز تاذ تناك نإ اهجوز ىلع اهتقفن نأل ؛ةنوؤملا ةيفكم ةأرملا نإ ثيحو

 .لام تاذ نكت مل نإ ءاهيبأ ىلع اهتقفنف جوز تاذ نكت مل نإف «ةريقف وأ ةينغ تناك

 ةأرملا قح يف نذإ لمعلاف .اهتقفن همزلت نم وأ اهيخأ ىلع اهتقفنف بأ اهل نكي مل نإف

 . حابم

 :اهبجاو ةأرملا حابم محازي ال "5

 هةارقلا قدح نواعم ندعلا تاما ليضستو قزرلاو ناسا" ليهلا ناك اذ[و

 قف ولك يارا لعف نأل ؛اهيلع بجاو وه ام محازي ال نأ بجي حابملا اذه نإف

 مايقلا ةأرملا بجاو نإ ثيحو .ةأرملل بودنم وه ام حابملا اذه محازي الو لب .حابملا

 اهدالوأ نوؤشب اهمايقو ءاهيلع جوزلا قحب ءافولاو ةيجوزلا ةايحلا هبلطتت امو تيبلا لامعأب

 .اهل ةأرملا غرفت ىلإ جاتحتو «ةبعتمو ًأدج ةريثك تابجاولا هذهو .مهتمدخو مهتيبرتو
 باسح ىلع الإ تيبلا جراخ اهل حابملا لمعلاب مايقلا  ابلاغو ةداع  اهنكمي ال يلاتلابو

 لوصأ نم نإ ثيحو ءاهلامهإ لقن مل نإ اهئادأ يف ريصقتلاو ,تابجاولا هذهب طيرفتلا
 قح نإو ؛هيلع بجاو وه امل ناسنإلل قح وه ام ةمحازم زاوج مدع تابجاولاو قوقحلا
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 .تيبلا يف ةأرملا تابجاو حابملا اذه محازي نأ زوجي الف ءانركذ امك حابم ةأرملل لمعلا

 :تيبلا جراخ ةأرملا لمع يف لصألا وه عنملا

 عنملا وه اهتيب جراخ يف ةأرملا لمع يف لصألا نإف هانّيبو هانمّدق ام ىلع ءانبو

 حابملا ةمحازمو .اهيلع بجاو وهو تيبلا يف اهلمع محازي اذه اهلمع نأل ؛رظحلاو

 لمع يف بلاغلا وه لالخإلا اذه نإ ثيحو ءزوجي ال هئادأب ّلخي وحن ىلع بجاولل
 اذإ هلك اذهو .ردانلل ال بلاغلل ةربعلا نأل ؛رظحلا وه هيف لصألاف «تيبلا جراخ ةأرملا

 ..هنسيم امك كيلا جراخ اهلمعل ةرورض كانه نكت مل

 : هعفدو ضارتعا - ”مم/

 تءاجو .«تيبلا جراخ عورشملا لمعلا تدارأ اذإ ةأرملا يف نولوقت ام :لاقي دقو

 ًاروظحم لمعلا ىقبيأ ؟مهتيبرتو لافطألا ةناضحو «تيبلا لمع يف اهنع بونت ةمداخلاب

 ؟تيبلا يف اهبجاو ءادأ يف اهنع بونت ةمداخلاب تءاج دقو «ةأرملا هذه قح ىف

 «هيلع ةرطضم ريغ تماد ام تيبلا جراخ ًاروظحم اهقح يف لمعلا ىقبي :باوجلاو

 ءادأب لالخإلا اهنع عفدي الو ,ةمداخلا بلج روظحملا اذه باكترا نم اهيفعي الو

 اهنانحو ةمومألا فطعب مهتطاحإو مهُمأ لبق نم لافطألا ةيبرت نأل ؛تيبلا يف اهتابجاو

 ضرتعملا اذه لوق نإ :ةيناثلاو «ةدحاو هذه ,«تامداخلا قيرط نع هليصحت نكمي ال

 ةياعرلاب تاريدج ريغ - هرظن يف  نهنأو «تامداخلل ًارابتعا الو ًانزو ميقي ال هنأ ينعي

 جراخ ةأرملا لاغتشا مكح يف تامودخملا نهريغ نم ىندأ ةلزنمب نهنأو .مامتهالاو

 جراخ ةأرملا لمع عنمب لوقن امدنع اننأل ءزوجي الو حيحص ريغ رظنلا اذه لثمو .تيبلا

 غوسن فيكف «تامودخملاو تامداخلا ءاسنلا عيمج لمشي ماع مكح لوقلا اذهف «تيبلا

 لمعلا يف تامودخملل حمسنو «نهيلع روظحم وهو نهتويب جراخ لمعلا تامداخلل

 صالخلل نيروظحم باكترا ليبق نم الإ اذه لهو ؟نهيلع روظحم وهو نهتويب جراخ
 .زوجي ال  ةهادب  اذهو ؟دحاو روظحم نم

 :هعفدو رخآ ضارتعا - 7

 لمعلا نم عنمت لهف ةجوزتم ةأرملا نكت مل اذإو ,ضرتعم ضرتعي وأ لئاق لوقي دقو
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 ؟هلامعأ نع ةلوؤسم ريغ يهو تيبلا جراخ

 نمو يعرشلا اهُيلو وأ اهيبأ ىلع - ةريقف تناك نإ  اهتقفن نأل عنمت معن :باوجلاو
 ؛ لمعلا ىلإ اهل ةجاح الف .ءاهيلع قافنإلا نع هزجع وأ بألا دوجو مدع دنع اهتقفن همزلت

 رارقلا اهيلإ بدني عرشلاو «ةنوؤملا ةيفكم يهو ءاهل ملسأو رتسأ تيبلا يف اهءاقب نآل

 .اهجورخل يعرش رربم دجوي ال ماد ام هيف ءاقبلا يف اهغريو ضيا يف

 : هعفدو ثلاث ضارتعا

 الو ,هل اهيلع قوقح الف جوز تاذ تسيل يهو ءاهل اجابم لمعلا شيلا ؟ليقااذإو

 ؟اهل قح وه يذلا حابملا لمعلا نم عنمت اذاملف .مهتياعر اهمزلت اهل لافطأ

 اهتقو ءاضق مدعو تيبلا يف ةأرملا رارق ًاعرش هيلإ بودنملا نإ:انلق : باوجلاو
 .هركذنس امك لمعلا اذهب اهل ةرورض ال تماد ام هنودب وأ لمعب لاغتشالا يف هجراخ

 نقي ءاتزنملا ملهم نلقاك ةيدججلا هناك: ىلإ تريد .ءاهتوبا ةيفخم فزاع اهنإن اشنأو
 جراخ اهلاغتشا وهو اهل حابم وه ام ىلع  اهيوبأ ةمدخ وهو  اهقح يف هيلإ بودنم وه ام

 مايقلاو تيبلا نوؤش ةرادإ ةيفيك ةفرعمل ةجاتحم جاوزلا لبق اهنإ ًاضيأ لاقيو .تبيبلا
 يغبني الو .لمعلل ًاراركتو ًاريثك أتقو اهنم قرغتسي اذهو «هناقتإو كلذ ىلع نارملل هلامعأب
 بجيف .تقو يأ يف ةجوز نوكت نأل ةضرعم اهنأل ؛هريخأت وأ ءهيف فيوستلا وأ هلامهإ

 ؛ هنوؤشب مايقلاب ةفرعملاو تيبلا لامعأ اهناقتإ كلذ نمو «ةيجوزلا ةايحلل ةأيهم نوكت نأ
 دادعتسالا اذهو ءاهتابجاوب مايقلاو ةيجوزلا ةايحلل دادعتسالا ليبق نم ربتعي ؤيهتلا اذه نأل

 هلك اذهو .تيبلا جراخ اهلمع وهو ةأرملل حابم وه ام ىلع مدقيف هيلإ بودنم هنأ كش ال
 جراخ اهلمعل ةرورض كانه تناك اذإ امأ تيبلا جراخ لمعلا ىلع ةرطضم نكت مل اذإ

 : ةيلاتلا تارقفلا يف هنّيبن ام اذهو ءاهماكحأ تارورضللف تيبلا

 :ةرورضلل تيبلا جراخ لمعت نأ ةأرملل - "ع

 وه زاوجلا نإف ءرظحلاو عنملا وه تيبلا جراخ ةأرملا لمع يف لصألا ناك اذإو

 نم يهو «تاروظحملا حيبت تارورضلا نأل ؛كلذ ةرورضلا تضتقا اذإ ءانثتسالا
 باستكا ةرورض تضتقا اذإف .اهيف فالخ ال يتلا ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةتباثلا دعاوقلا
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 اذه اهل زاج اهتشيعم تابلطتم هب دست ام عورشملا حابملا لمعلا قيرط نع ةأرملا
 ميركلا نارقلا يف درو ام ركذأف اذه عمو .تاروظحملا حيبت تارورضلا نأل ؛لمعلا

 .ةجاحلا وأ ةرورضلا تايضتقمل تيبلا جراخ ةأرملا لمع نم ةنسلاو

 :ةرورضلل تيبلا جراخ ةأرملا لمع يف نآرقلا يف ءاج ام 0١
 نم دجوو .نوقسي سانلا نم دنا لع عل ويد اه ونا لول راج لاك

 خيش انوبأو ىاعّرلا ردصي ىتح يقسن ال اتلاق ءامكبطخ ام لاق ,نادوذت نيتأرمأ مهنود

 . "#9 ريقف ريخ نم ّيلإ تلزنأ امل ين بر لاقف ّلظلا ىلإ ىّنوت مث :اًمهل لقشف ريك
 - مالسلا هاف ىو نهوراجل : يأ «نيدم ءام درو اًملو# : يلي ام اهريسفت يف ءاجو

 ريفش ىلع دجو : يأ «سانلا نم ٌةمأ هيلع دجو» ءهنم نوقسي يذلا ءاملا وهو نيدم ءام
 نم لفسأ ناكم يف دجو :ىَأ * مهنود نم دجووإ» « سانلا نم ددعلا ةريثك ةعامج رئبلا

 طلتخت الثل امهمانغأ ناسبحت نيتأرما ىسوم دجو : يأ «نادوذت نيتأرما# سانلا ناكم

 اتلاق» ؟امكنأش ام نيتأرملل  مالسلا هيلع  ىسوم لاق «امكبطخ ام لاق# .سانلا مانغأب
 سانلا ردصي ىتح انمانغأ يقسن ال : ي أ «ريبك خيش انوبأو ءاعّرلا ردصي ىتح يقسن ال

 انيبأ فعض الولو ءانفعضل مهتمحازم عيطتسن ال اننأل ؛ناكملا انل ولخيو ءءاملا نع

 ىسوم عمس امل : يأ «امهل ىقسف# انمانغأ يقسنل انه ىلإ انئج امل يقسلا نع هزجعو

 تقولا لبق امهيبأ ىلإ اتعجرف .سانلا محازو امهل ىقس امهمالك  مالسلا هيلع -

 .("9(ةصقلا رخا ىلإ . . .داتعملا

 مانغألا ايقست نأ هيتنبال نذأ - مالسلا هيلع  ًابيعش نأ ةميركلا ةيآلاب ةلالدلا هجوو

 يف نذإ وهف «يقسلا ةمهمب مايقلا نع زجع ةلاح يف هنأل ؛نيدم ءام نم تيبلا جراخ
 ريسفت ددصب يزارلا مامإلا لاق. لمعلا اذهب مايقلاب هيتنبال نذأي نأ هل تحابأ ةرورض ةلاح

 يقسب هيتنبال ىضري نأ بيعش وه يذلا هللا يبنل غاس فيك :ليق نإف» :ةيآلا هذه

 ةدسفم ال نكل - مالسلا هيلع  يبنلا ًابيعش ناك هنأ انمّلس نإو انِإ : باوجلاف ؟ةيشاملا

 لاوحأ ريغ ةيدابلا لاوحأو ,نوفلتخم اهيف سانلاف ةءورملا امأو «هابأي ال نيدلا نأل ؛هيف

 .[؟4و ؟1 ناتيآلا :صصقلا ةروس] (4758)

 ."50-ه4ص ١7ج «يسولآلا ريسفت» , 71794 ص « 74ج «يزارلا ريسفت» (5 789)
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 ,('؟”(ةرورض ةلاح ةلاحلا تناك اذإ اميس ال رضحلا

 يقسب موقي لجر بيعش دنع نكي مل هنأل ؛ةرورض لاح تناك ةلاحلا نأ عقاولاو

 مدع ىلع لدي اممو .لمعلا اذهب مايقلل هيتنبا لاسرإ ىلإ رطضاف .هنع ًاضوع مانغألا

 امب ابيعش امهابأ اتريخأو هاتنبا تعجر امل هنأ , مانغألا يقسب موقي بيعش دنع لجر دوجو

 ىلع يشمت امهادحإ هتءاجف# : ىلاعت لاق هتيب يف هيتأيل هيتنبا ىدحإ هيلإ لسرأ لصح
 بيعش دنع ناك ولو .(#47"24انل تيقس ام رجأ كيزجيل كوعدي يبأ َّنِإ :تلاق ؛ءايحتسا

 ةرورص لاح تناك بيق ةلانح نأ ىلع هلك كلذ لح .. هتنا' نغ قو كيزأل انهريغ

 .كلذ نع وه هزجعل مانغألا يقسل هيتنبا لاسرإ يضقت

 : ةجاحلل تيبلا جراخ ةأرملا لمع يف ةيوبنلا ةنسلا يف ءاج ام "7

 ركب يأ تنب ءامسأ نع (هحيحص)» ىف - ىلاعت هللا همحر  يراخبلا مامإلا جرخأ

 الو كولمم الو لام نم ضرألا يف هل امو ريبزلا ينجوزت» :تلاق  امهنع هللا يضر -

 ملو ٌنجعأو هبرغ ٌزرخأو ءاملا' يقتسأو هسرف ٌفلعأ تنكف . هسرف ريغو حضان د
 لقنأ تنكو .«قدص ةوسن نكو .راصنألا نم يل تاراج هزبخي ناكف .زبخأ نسحا نكأ

 هعمو قي هللا لوسر ُتيقلف .يسأر ىلع ِهكي هللا لوسر هعطقأ يتلا ريبزلا ضرأ نم ىونلا
 «لاجّرلا عم ريسأ نأ تييحتساف .هفلخ ينلمحيل أ خأ :لاق مث يناعدف راصنألا نم ٌرفن

 ىضمف «تييحتسا دق يّْنأ كك هللا ٌلوسر فرعف «سانلا ٌريغأ ناكو هّتريغو ريبزلا ٌثركذو

 رفن هعمو ىونلا يسأر ىلعو ِهَي هللا لوسر ينيقل :تلقف ريبزلا تجف ءللك هللا لوسر

 ىونلا كلمحل هللاو :لاقف ,كتريَغ ثفرعو هنم تييحتساف ,ءبكرأل خانأف ءهباحصأ نم

 ينيفكت مداخب كلذ دعب ركب وبأ يلإ لسرأ ىتح :تلاق .هعم كبوكر نم يلع ّدشأ ناك

 , 7447(ينقتعأ امنأكف سرفلا ةسايس

 . 7378ص .74ج (يزارلا ريسفت» (4740)

 .[؟9 ةيآلا :صصقلا ةروس] )574١(

 98١9-2750 ص 95ج .ينالقسعلا رجح نبال «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» (س1١474)

 هعطقأ يتلا ضرألاو) .ءاملا هيلع ىقتسي يذلا لمجلا (حضانلا) .ديبعلا نم قيقرلا (كولمملا)

 ح يأ (ءاملا يقستساو) .اهتبقر نود ضرألا ةعفنم كيلمت وهو عاطقإلا يف لخدت هلي هللا لوسر
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 ركب يبأ تنب ءامسأل لماحلا ببسلا ناكو :ثيدحلا اذه حرش يف ءاجو "50

 ,«ثيدحلا اذه يف تءاج يتلا ةقاشلا لامعألا هذه ىلع ربصلا ىلع  امهنع هللا يضر -

 ناكف لَك يبنلا هب رمأي امم هريغو داهجلاب امهلاغشنا وه كلذ ىلع اهيبأو اهجوز توكسو
 نكي مل ًاضيأو .اهب موقت تناك يتلا لامعألا هذهب مايقلل غرفتي ال  هنع هللا يضر - ريبزلا
 هل موقي «قيقر» كولمم هدنع نكي ملو .لامعألا هذهب هل موقي نم رجأتسي نأ هتعاطتساب

 ةنوؤم هيفكتو .هيف نمو لزنملا ةنوؤم هيفكت تناكف .هتجوزب رمألا رصحناف .لامعألا هذهب
 ىلإو .مالسإلا ةرصن هيف ام ىلإ وه غرفتيل كلذ وحنو ,ىونلا لمحو .سرفلا ةسايس
 ركنتسي وأ نجهتسي ناك ام كاذنأ سانلا فرع نإف ًاضيأو . ِةكي لوسرلا هب رمأي ام ذيفنت

 .- اهنع هللا يضر ءامسأ هلعفت تناك ام لثمب نهجاوزأل ءاسنلا ةنواعم

 نم اهجوز هجاتحي ام عيمجب مايقلا ةأرملا ىلع نأ ىلع ثيدحلا اذهب لدتسا دقو

 هتلعف ام اولمح روهمجلا نكلو 6 ىلاعت هللا همحر روث وبأ مامإلا بهذ هيلإو .ةمدخلا

 رجح نبا لاقو .اهيلع ًامزال ناك امو كلذب تعوطت اهنأ يأ  عوطتلا ىلع ءامسأ

 ةلاح يف تناك اهلاثمأو ةعقاولا هذه نأ يل رهظي يذلاو :- ىلاعت هللا همحر  ينالقسعلا

 .("؛9ههلاح لثم يف نكي مل نمم اهريغ يف مكحلا درطي الف «ةرورض

 اذهل اهجوز ةجاحل اهتيب نع ةديعب ضرأ نم ىونلا اهلمحو ءامسأ ةصقو 4

 نأ ءامسأ لمع يف ةرورضلا هجوو ءاهلمعل ةرورض كانه ناك اذإ تيبلا جراخ ةأرملا

 راجئتسا نع هزجعو .هليبس يف داهجلاو مالسإلا ةرصنب لاغشنا لاح يف ناك ريبزلا اهجوز

 .اهوحنو دولجلا يف ةطايخلا وهو زرخلا نم (هبرغ زرخأو) .امهريغو حضانلاو سرغلا يقسأ -

 .ريبكلا ولدلا يأ (هبرغ)و

 .ريعبلا ةخانإ دنع لاقت ةملك (خا خا) ىنعمو

 اهنأك : ينالقسعلا رجح نبا لاق «ريعبلا ىلع فادترالا هب تدارأ (هفلخ ينلمحيل) ىنعمو

 بكريو اهعم امو اهبكري نأ دارأ ِْيكَي يبنلا نوكي نأ لمتحيف الإو لاحلا ةنيرق نم كلذ تمهف

 .7 ص اج .ينالقسعلل «يراخبلا :حيحص حرشب يرابلا حتف» :كلذ ريغ رخآ ًائيشوه

 «ينيعلا حرشب يراخبلا حيحصو»و ,78-774ص 694ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (4؟4؟)

 7١07-709 ١7ج
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 نكي مل - يل ودبي امك  ءامسأ لمع نأ امك .ءامسأ هتجوز هب موقت تناك امب هل موقي نم

 سرف ةنوؤمب ًاضيأ موقت تناك اهنأ ليلدب اهيلع ًاقاش ناك ولو ءاهتيب يف اهبجاول ًامحازم
 ةياور يف ًاحرصم كلذ ءاج امك كلُذ وحنو «ءاملا اهيقستو اهفلعت نأ لثم اهتمدخو ريبزلا

 ةياورلا هذه يف ءاج ذإ ينالقسعلا رجح نبا اهيلإ راشأ امك ةصقلا هذهل ملسم مامإلا

 نم نكي ملف «هسوسأ تنكو سرف هل ناكو «تيبلا ةمدخ ريبزلا مدخأ تنكو» :ملسمل

 ىنعمو .24"؟9(هيلع موقأو هل شحأ تنك ,سرفلا ةسايس نم ٌىلع ّدشأ ءيش هتمدخ

 لمع اذهو «تيبلا جراخ نم نوكي ةداع شحلاو ,ءسرفلل شيشحلا عطق : يأ (شحلا)

 اذه اهلمع ناك امو ءاهجوز ةقفاومو نذإب ناك هلك اذه نأ الإ .تيبلا جراخ هب موقت رخآ

 .(«تيبلا ةمدخ ريبزلا مدخأ تنكو» :اهلوق ليلدب ةيتيبلا اهتابجاو محازي

 :تيبلا جراخ ةأرملا لمعل ةرورضلا تالاح نم "موه

 «مانغألا بيعش يتنبا يقس نأشب ناآرقلا يف تركذ يتلا ةرورضلا ةلاح ىلع ساقيو

 اهلمعو ركب يبأ تنب ءامسأ ةصق نأشب ةنّسلا يف تدرو يتلا ةجاحلا وأ ةرورضلا ةلاحو

 اهسفن اهيف ةأرملا دجت ىرخأ ةرورض ةلاح ةيأ نيتعقاولا نيتاه ىلع ساقي «تيبلا جراخ
 ائيش لانت الو ,مهلو اهل ليعم الو ,ماتيأ اجل ناكل انك عسل اع لعل 000

 زبخلاك .تيبلا جراخ هعيبتو اهتيب يف هعنصت امب بسكتت نأ اهل زوجيف «لاملا تيب نم

 هوئارغا ان عجب رختو هلي ىف ةارخت كفربفلاو .قوسلا يف هعيبت جرختو اهتيب يف هزبخت
 8 كلذكو . كلذ وحنو قوسلا يف اهعيبتو اهتيب يف اهطيخت ءاسنلاو لافطألل ةسبلألاكو

 وأ ءزبخلا عنصل وأ «ةسبلألا ةطايخل ةرجأب لمعتل اهتيب نم جرخت نأ ةأرملا هذه لثمل

 كلذ وخيتو سبالملا لسغل

 :اهردقب ردقت تارورضلا 5

 .اهردقب ردقي ةرورضلل زاج ام نإف .ةرورضلل تيبلا جراخ ةأرملا لمع زاج اذإو

 ةرورضلا تعفدنا اذإف ؛ةرورضلا هب عفدنت ام ردقب تيبلا جراخ لمعلا نم زوجي : أ

 جراخ لمعلاب اهلافطأو اهسفن ليعت يتلا ةأرملاف .ًاروظحم تيبلا جراخ لمعلا داع تلازو

 جراخ اهلمعل ةرورض كانه دعت مل ,بسكلا ىلع نيرداق اوراصو لافطألا غلب اذإ تيبلا

 . ”37”ص ,4ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (5 7551

 ”/1١ 



 .مهيلع مهل َاَمأ اهرابتعاب اهتقفن كلذكو ,مهسفنأ ىلع  اوربك دقو  مهتقفن نأل ؛تيبلا

 .لمعلا اذه لثم اهل غوسي الف .«تيبلا جراخ اهلمعل ةرورض الف

 : هللا ليبس يف ًاداهج اهتيب جراخ لمعت نأ ةأرملل م10

 ًاضيأ لمعت نأ اهل زوجي ؛ةرورضلا ةلاح يف تيبلا جراخ لمعت نأ ةأرملل زوجي امكو

 ةكراشمو داهجلا لامعأ يف اهنم ةمهاسم امنإو ءاهتجاح ّدسو اهسفنل ال اهتيب جراخ

 يف نودهاجملا اهجاتحيو اهعيطتست يتلا لامعألا نم كلذ وحنو ءمهنم ىحرجلا يوادتو

 نع «هحيحص» يف ىور - ىلاعت هللا همحر  يراخبلا مامإلا نأ كلذ ىلع لديو « مهلاتق

 ىلإ ىلتقلا درنو «ىحرجلا يوادنو يقسن ِِلكب ّيبنلا عم انك» :تلاق ذوعم تنب عّيبرلا

 , (4؟49(ةنيدملا

 و « ميلس مأب وزغي كي ٌيبنلا ناك» :لاق كلام نب سنأ نع (ملسم حيحص)» يفو

 ةأرملا لمع نأ كش الو .24'؛*”(ىحرجلا نيواديو ءاملا نيقسيف ازغ اذإ هعم راصنألا نم

 «هنم ةعونئمم ريغ ىهو «هللا ليبس ىف داهجلا نم عون  ءاملا يقسو ىحرجلا ةاوادم اذه

 .دعب اميف هنيبنس امك ةنيعم لاوحأ يف نيع ضرف اهيلع نوكي دقو

 :ةكرعملا ضرأ جراخ ىحرجلا يوادت نأ ةأرملل 4

 ةجاحلا دنع ةكرعملا ضرأ جراخو اهتيب جراخ ىحرجلا يوادت نأ ةأرملل زوجيو
1 0 - 

 ,قدنخلا ةكرعم يف ذاعم نب دعس بيصا امل هنأ كلذ ىلع لدي .مهتجلاعمو مهتاوادمل

 . «بيرق نم ةدوعأ ىتح دجسملا يف يتلا ةديفر ةميخ يف هولعجا» :ِِكَي هللا لوسر لاق

 نم ةمدخ ىلع اهسفنب بستحتو ىحرجلا يوادت ةيملسألا وأ ةيراصنألا هذه ةديفر تناكو

 ,(4"؛؟9هنيملسملا نم ةعيض هب تناك

 ناك ءملسأ نم ةأرما اهنأ» : ةديفر ةمجرت يف بلا دبع نبال «باعيتسالا» يف ءاجو

 8١. ص «"5ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (4؟44)

 . 188ص ١217ج (يوونلا حرشب ملسم حيحص» (1546)

 75١ ؟صسص 2«جا « ينالقسعلا رجح نبال «ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا» (4585)

 - ؟077-



 تناكو .«بيرق نم هدوعيل هدجسم يف اهتميخ يف ذاعم نب دعس لعج دق خلك هللا لوسر

 ,(4":؟9(نيملسملا نم ةعيض هب تناك نم ىلع اهسفنب بستحتو ىخرجلا يوادت ةأرما

 :تيبلا جراخ اهتفرح ةرشابم ةأرملل زوجي له - 648

 جراخ اهرشابت نأ اهل زوجي لهف «ةأرما لك اهنسحت ال ةنيعم ةفرح ةأرملل ناك اذإ

 ؟تيبلا

 يعرشلا اهيلو اهل نذأ وأ ءجوز تاذ تناك نإ اهجوز اهل نذأ اذإ معن : باوجلاو

 كانه تناك ول امك - جراخ اهتفرح رشابملا رربملا دجوو ء«جوز تاذ نكت مل نإ

 ةرورض ةلاح يف يه تناك وأ «تيبلا جراخ اهتفرح ةرشابمل ةدكؤم ةحلصمو ةجاح

 نمز يف ناك هنأ هانلق ام ىلع لديو .تيبلا جراخ ةفرح اهفارتحاب اهلافطأو اهسفن ةشاعإل

 نرشابي : يأ «تاضفاخ» كانه ناك امك . ىلابحلا ءاسنلا ندلوي : يأ «تالباقر هي يبنلا

 نهتفرح نرشابي نك تاضفاخلاو تالباقلا نأ رهاظلاو « ةأرملا ناتخ يأ  ءاسنلا ضفخ

 نود .ءاسنلا نم ٌنهنتخي وأ نهندلوي نم تويب يف يأ تيبلا جراخ - ناتخلاو ديلوتلا -

 اهتلباق تناكو - اهنع هللا يضر لي هللا لوسر جوز ةجيدخ ةمجرت يف ءاج دقو .راكنإ

 ا م : ءاج لك يبنلا نبا ميهاربإ ةمجرت يفو . ةيفص ةالوم ىملس

 ةيسنلابو .ًادبع هل بهوف ِكي يبلا عفار وبأ هب رشبف .عفار يبأ ةأرما هلي يبنلا

 الز: يأ عش *أ  ءاسنلا ضفخت تناكو - ة ةيطع ّمأل لاق ِةِلي يبنلا نأ يور (ةضفاخلل)

 ءامل رثكأ يأ)جوزلا دنع ىظحأو هجولل كي هنإف .(يغلابت ال: يأ) يكهنتالو( يصقنت

 (ةيراصنألا ةديفر) مايق ًاضيأ هانلق ام ىلع لديو .("“*(اهعامج يف نسحأو همدو هجولا
 «ضرغلا اذهل دجسملا يف اهل تبصن يتلا اهتميخ يف ىحرجلا ةاوادمب  اهنع هللا يضر -

 اهنأل ؛ةجلاعملاو ةاوادملا نسحت تناك اهنأ رهاظلاو .ةقباسلا ةرقفلا يف كلذ انركذ دقو

 يوادتلا ىحرجلا ىلعو اهيلع لهسيلو لمعلا اذهل دجسملا يف ةميخ اهل تبصن

 حيرصلا هنذإو كك يبنلا نم ملعب  اهنع هللا يضر ةديفر لمع ناك دقو .ةجلاعملاو

 اهتفرح ةرشابمب ةأرملا مايق زاوج ىلع كلذ لدف .هيوادتل اهتميخ ىلإ ذاعم نب دعس لقنب

 .تيبلا جراخ

 .7"١١ص 24ج ربل دبع نبال «باعيتسالا (4757

 ١. 6١ص 27ج :يناتكلا يحلا دبع خيشلل «(ةيرادإلا بيتارتلا» (5714)

 - فورس



 :اهتيب جراخ اهتدايع حتف ةبيبطلل زوجي له -
 دأ انركذو «تيبلا جراخب اهتفرح رشابت نأ ةأرملل زوجي ةقباسلا ةرقفلا يف انلق

 0 «ةدايع» اهل حتفت نأ ةبيبطلا ةأرملل زوجي لهف ءزاوجلا

 ؟نهتجلاعمو نهصحفل تاضيرملا

 (ةيراصنألا ةديفر) هلعفت تناك امب ًالالدتساو ًاسايق كلذ اهل زوجي .معن : باوجلاو
 يف ةبوصنملا (اهتميخ) ىلإ مهب ىتؤي نيذلا ىحرجلا ةاوادم نم  اهنع هللا يضر -
 يف حرج يذلا ذاعم نب دعس لقنب رمأ ثيح ْعلَك يبنلا ملعب كلذ ناك امو ,دجسملا
 ةميخلا هذه نأكف . اهنع هللا يضر ةديفر ةميخ يف هتجلاعمو هتاوادمل قدنخلا ةكرعم

 اهتفرح لامعأب ةفرحب ةفرتحملا 3 زاوج انركذ كلذكو . (ةيبط ةدايع) ةلزنمب اهل تناك

 جراخ - ضفخلاو ديلوتلا - نهلامعأب تاضفاخلاو تالباقلا مايق ىلع اسايق تيبلا جراخ
 حتفت نأ ةملسملا ةأرملل زوجي :لوقلا نكمي كلّذكف . ةقباسلا ةرقفلا ىف هانيب امك تيبلا

 نم وه امب مايق اذه اهلمع يفو .لافطألاو ءاسنلا نم ىضرملا لابقتسال (ةدايع) اهل
 نم تاضيرملا ءاسنلا ىلع لهستس ةدايعلا هذه لثم حتف نألو ؛ةيئافكلا ضورفلا
 ؛ جلاعملا بيبطلا ىلإ اهتروع فشك ةرورض عفدنتو ءاهتدايع يف ةبيبطلا ىلإ ءيجملا
 هدصقت نأ نكميو .(اهتدايع» وه رع اهلحمو ةبيبط ةملسم ةأرما اهمامأ دجت اهنأل

 .رسيو ةلوهسب

 كلذ رثؤي ال نأب طورشم تيبلا جراخ اهل ةدايعل ةبيبطلا حتف نم هانلق ام زاوج نكلو
 وه هانركذ ام نأل ؛اهجوز اهل نذأي نأو .اهلافطأ ةيبرتو ةيجوزلاو ةيتيبلا اهتابجاو ءادأ يف
 تابجاولا نم اهتدايع يف تاضيرملا ءاسنلا اهتجلاعمو ءاهيلع ةينيعلا تابجاولا نم

 .امهنيب محازتلا دنع يئافكلا بجاولا ىلع مدقم ينيعلا بجاولاو «ةيئافكلا

 :تيبلا لخاد ةأرملا لمع ١-5

 نأو «تيبلا يف اهبجاو محازي ال نأ طرشب حابم تيبلا جراخ ةأرملا لمع نإ :انلق

 ا لا ا و اهّيلو وأ اهجوز هب اهل نذأي

 تيبلا جراخ اهلمع يف لصألا :انلق ساسألا اذه ىلعو .ةرورضلل تيبلا جراخ لمعلا

 اهجوزو اهتيب ةمدخ نم اهيلع بجي ام ريغ يف تيبلا لخاد اهلمع نإ لهف .رظحلا وه
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 ؟اهل حابم وأ اهيلع روظحم تيبلا لخاد يف نكلو قاطنلا اذه جراخ اهلمع له ءاهلافطأو

 : ةيلاتلا ةرقفلا يف هنيبن ام اذه

 :زاوجلا تيبلا لخاد ةأرملا لمع يف لصألا

 : لَك يبنلا ىلإ هعفري يذلا هلوق ,يراصنألا هديبر نيرا لع ع عتاوبا عا

 ربخلا اذه جرخأو .«لزغملا اهتيب يف ةنمؤملا وهل معنو ةيامّرلاو ةحابسلا مكَء ًءانبأ اومّلع»

 . لَك يبنلا ىلإ هعفري سنأ نع يمليدلا ًاضيأ هجرخأو ضاع نبا نع: ىدع ىلا اننا

 جرخأو . «لزغملاب مكءاسن 0 :هعفري « سابع نبا نع «هخيرات» يف بيطخلا جرخأو

 في ل ره لش اهدي ةنلم مآ ىلع تلخد» :لاق نكمل نيهارر نعركاسحع وبا

 ثيدحب ٌبهذيو ناطيشلا 0 :تلاهف .ًازغم كدي يف تدجو كنيتأ املك :ٌتلقف

 ,(4؛؟)(ًةقاط ٌنكلوطأ ًارخأ نوعا نإ :لاق كي هللا لوسر نأ ينغلب هْنإو . سفنلا

 هيف بلاغلا نأل ؛حابمو زئاج اهتيب لخاد ةأرملا لمع نأ ثيدحلا اذه نم دافتسيو

 مأ لوق ليلدب غارفلا تاقوأ يف ةداع هب موقت اهنألو ؛ ةيتيبلا اهتابجاول ةمحازملا مدع ةداع

 0 ثيدحب بهذيو ناطيشلا درطي هنإ) اهتيب يف لزغملاب اهلزغ ليلعت يف ةملس
 اهيف ناسنإلا- لغشي ال يتلا غارفلا تاقوأ يف نوكت امنإ ناطيشلا ةسوسوو سفنلا ثيدحو

 .ءايشألا نم ءيشب هسفن

 :تيبلا يف ةأرملا لزغ ىلع ساقي ام 50

 لمعلا تاودأ رئاس تيبلا يف هب لزغلاو لزغملاب لاغتشالا ةحابإ ىلع ساقيو

 ةربإلا وأ ةطايخلل ةنكاملا لثم لامعألا ضعب يف ةأرملا اهلمعتست نأ نكمي يتلا ةعانصلاو

 ةيقنتل طاشمألا لامعتسا كلذكو .زيرطتلل وأ ءاهعيقرت وأ سبالملا ضعب ةطايخل طيخلاو

 :لامعألاو تازدألا نم: كلذ و متو هتكاسشيب وأ لزغملاب هلزكل ًاديهمك هب قلع اهم فوضلا

 ءالخ وأ ًاسبد هعنصل رمتلا ةجلاعم لثم تيبلا يف عئانصلا ضعب ةرشابم زوجي كلذكو

 ندبلا فظنيو هب لستغي ام عنص كلذكو .هعيبل وأ تيبلا يف كالهتسالل كلذ ناك ءاوس
 تاودألا لامعتساو لامعألا هذه لكف . سأرلا يف سبلي ام عنص وأ .فيللا عطق نم هب

 .١17-9١١ص .7ج ؛يناتكلا يحلا دبع خيشلل «ةيرادإلا بيتارتلا» (4744)
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 .ةأرملل ةحابملا رومألا نم تيبلا لخاد اهل ةمزاللا

 :تيبلا يف ةأرملا لمع زاوجل طرتشي ام م4

 نم اهيلع بجاو وه امب اهمايق محزي ال نأ تيبلا يف ةأرملا لمع زاوجل طرتشيو
 نذإ طرتشي كلذلو .اهيلع اهلافطأ قوقحو جوزلا قوقح ءادأ نمو هنوؤشو تيبلا لامعأ

 لالخإلا ىلإ يدؤت اهنأ ىأر اذإ تيبلا لخاد لامعأ نم هانركذ ام اهترشابم يف جوزلا
 .هنوؤشو تيبلا وحن وأ اهلافطأ وحن وأ .هوحن اهيلع بجاو وه امب اهمايقب

 - ؟الك



 نواس ىرعبملا

 يعامتجالا نامضلا يف ةملسملا ةأرملا قح

 : يعامتجالا نامضلاب دوصقملا - ب 4

 .«*”نيجاتحملا ةناعإب ةلودلا مايق هانعمو ,ثيدح حالطصا يعامتجالا نامضلا

 لمحتو هسفن همزلأ : يأ ءيشلاب لفكت :لاقي ء«يعامتجالا لفاكتلاب ًاحالطصا ىمسيو
 مازتلالا ينعي هظفل نم دافتسملا يوغللا هانعمب لفاكتلاف .«*”*')هب مزتلا نيَّدلاب لفكتو هب

 ينعي اذهف ,يعامتجا هنأب ًافوصوم لفاكتلا اذه نوكو ءريغلا وحن ءيشب لمحت وأ نيدب
 07 ديدحتلا اذهبو .نيرخآلا وحن يشب لمحتيو مزتلي يذلا وه عمتجملا نأ

 نأ ذإ هل نادل يحالطصالا ىنعملا نم ًاريثك برتقن (يعامتجالا لفاكتلل) يظفللا

 درف لكل ن أ «يعامتجالا نامضلا» وأ ,«يعامتجالا لفاكتلا» حالطصالا اذهب دوصقملا

 عمتجملا هلمحتي درفلل ماعلا نامضلا اذهو ,ةقافلاو زوعلا دنع ًاماع ًانامض عمتجملا يف

 دنع مهيلع قافنإلاب مهل ةلودلا ةلافك يف قحلا دارفألل نأ كلذ ىنعمو .هب لفكتيو

 .ةلودلا ىلع بجاوو مهل قح دارفألل ماعلا يعامتجالا نامضلا اذهف .ةجاحلا

 :مالسإلا يف يعامتجالا نامضلا ج0

 3 هرابتعاب ةيمالسإلا ةعيرشلا يف دوجوم هانركذ يذلا ىنعملاب يعامتجالا نامضلاو

 ملسملا ريغ نإو لب . ةلودلا ىلع 27 مداشإلا راد يف ةملسمو ملسم لكل ًانامضو

 :ةئسس امك يعامتجالا نامضلاب اضن عتمتي مالسإلا راد يف (يمّذلا»

 5 ):5 50١ص ؛ ١ج (طيسولا مجعملا» 6.

 ) )4761١.9ص .؟ج (طيسولا مجعملا»

 - ؟الال



 :مالسإلا يف يعامتجالا نامضلا دوجو ىلع ةلدألا

 ٌربلا ىلع اونواعتو» : ىلاعت لاق «نواعتلا ساسأ ىلع موقي يمالسإلا حلا نإ :ًالوأ

 عيمج باطخلا اذه يف لخديو , "#9 ناودعلاو مثإلا ىلع اونواعت الو ىوقتلاو

 َربلا ىلع مهنيب اميف نواعتلا بوجوب نوبطاخم مهف ء.ءاسنلاو لاجرلا ؛نيملسملا

 ريسفت» يف ءاج .عمتجملا يف نيجاتحملا ةناعإ ربلا ىلع نواعتلا نمو .ىوقتلاو

 ربلا ىلع نواعتلاو» : 4ىوقتلاو ربلا ىلع اونواعتو# : ىلاعت هلوق يف «يبطرقلا

 ,مهملعيف هملعب سانلا نيعي نأ ملاعلا ىلع بجاوف :هوجوب نوكي ىوقتلاو
 اميف هماقم موقتو عمتجملا لثمت ةلودلا تناك املو .9”"24(. . .هلامب ينغلا مهنيعيو

 :و ؛عمتجملا يف بولطملا نواعتلا ميقت ةيمالسإلا ةلودلا نإف هيلع بجي

 ًاذيفتو .فيلع بحي انين عمتجملا نع ةباين نيجاتحملل نوعلا مدقت اهنأ هرهاظم
 . هعرشو هللا رمأل

 نأ  هنع هللا يضر ةريره يبأ نع ؛هحيحص» يف يراخبلا مامإلا ىور :ًايناث

 كرتي ملو ْنْيَد هيلعو تام نمف .مهسفنأ نم نينمؤملا ىلوأ انأ» :لاق لي هللا لوسر

 هللا همحر  ينالقسعلا رجح نبا لاق .«هتثرولف الام كرت نمو .هؤاضق انيلعف ًءافو

 ىلع بجي وأ ٍةكي هصئاصخ نم كلذ ناك لهو» :ثيدحلا اذهل هحرش يف - ىلاعت

 ءافولا بوجو نكل «رارمتسالا رجح نبا لاق امك  حجارلا ؟هدعب نم رومألا ةالو

 .("9(حلاصملا لام نم وه امنإ

 ًءافو كرتي مل يذلا تيملا نيد ءافو نأ حجري هللا همحر رجح نبا مامإلاف

 «نيملسملل امامإ هرابتعاب ْوِلَي هلعف امم وه امنإو ْةَْك يبنلا صئاصخ نم سيل اهل
 نم مالسلاو ةالصلا هيلع هدعب ْنَم ىلع هنإف اذُه َنلَعو «مالسإلا ةلودل ًاسيئر يأ

 نبا هركذ امو ثيدحلا اذهب ةلالدلا هجوو .ةيمالسإلا ةلودلا ءاسؤر يأ رومألا ةالو

 نم لاملا تيب ةنوعمب ىلوأ بسكلا نع زجاعلا جاتحملا ريقفلا نأ هانعم يف رجح

 .[1 ةيآلا : ةدئاملا ةروس] (175؟)

 . ؟!"-45ص ."ج (يبطرقلا ريسفت» (4789)

 .١٠ص ءااج «ينالقسعلا رجح نبال «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» (57655)
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 بسكلا نع زجاعلا جاتحملا اذه ةناعإ يف نأل ؛ًءافو كرتي ملو تام يذلا تيملا

 . كالهلا نم هتايحل 100

 نأ  هنع هللا يضر  ةريره يبأ نع «هحيحص» يف يراخبلا مامإلا ىور :ًاثلاث 0

 ام اوأرقا «ةرخآلاو اينَّدلا يف هب سانلا ىلوأ انأو الإ نمؤم نم ام» :لاق ِهْيلكَب يبنلا

 هّئبصع هئريلف الام كرت نمؤم اميأف .4 مهسفنأ نبا نينمؤملاب ىلوأ يبنلا» : متئش
 هحرش يف ينيعلا مامإلا لاق .«هالوم انأو ينتأيلف افاق وأ انيذ كرت نإف ءاوناك نم

 مّيق الو مهل ءيش ال نيذلا نوعئاضلا لايعلا مه «ًاعايض» :هلوق :ثيدحلا اذهل
 .("*"رصانلا ينعي انه ىلوملا نأل ؛هرصان يأ «هالوم انأ» :هلوقو .مهل

 ةلودلل ًاسيئر يأ أمامإ هرابتعاب يي لوسرلا نأ ىلع لدي فيرشلا ثيدحلا اذهف
 نأ .هدعب نم مهل ليعم الو ًائيش مهل كرتي ملو ,مهليعم تام نم وعدي ةيمالسإلا

 كك يبنلا هنلعأ ام نأ حجارلاو . مهرومأ يلوتمو مهرصان وهف ِةْكك يبنلا ىلإ اوتأي

 موقي امم وه .مهل هتياعرو هتلافكب مهمالعإو هيلإ ءيجملل عايضلا ءالؤهل ةوعد نم
 هئافو ىف ىنالقسعلا رجح نبا لاق امك هصئاصخ نم سيلو ,هدعب نم رومألا ةالو هب

 0 .هنيد ءافول الام كرتي ملو تام نم نيّدل

 دك كرت نم» : هلك هللا لوسر لاق :لاق مادقملا نع دواد وبأ جرخأ :ًاعبار 4

 ءاجو «. . . هّثرأو هل ٌلقعأ ءهل ٌثراو ال نم ثراو انأو ؛هتثرولف آلام كرت نمو « ّىلإف

 كرد نإ. عملو: :ايقلاو نيدلا لمي وهو. :القث + يا الك كرت نم :هضرش يف
 يأ (هل لقعأ) هؤاضق ّيلعف نيدلا كرت ْنِإو .مهلفاك انأو مهؤجلم ّيلإف دالوألا

 يأ (هثرأو) . هتلصع : يأ ةلقاعلا هلمحتت يتلا تايانجلا ببسب همزلي ام هنع يدؤأ

 لام تيب ىلإ هلام فرص هب ديري :ضايع يضاقلا لاق .هل ثراو ال نم ثرأ
 00 يليلملا

 لكب ىلوأ انأ» : هك هللا لوسر لاق * لاق مادقملا نع دواد وبأ جرخأو : اسماخل "8

 ىلوم انأو .هتئرولف الام كرت نمو . ّيلإف ةعيض وأ انيد كرت نمف ءةهسفقن نم نمؤم

 .١١ه©ص وج « ينيعلل «يراخبلا حيحص حرشب يراقلا ةدمع» (4755)

 .5١٠١"ص .ىج «دواد نبأ نسف حرش دوبعملا نوع» (4757)
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 ىنعم (هسفن نم نمؤم لكب ىلوأ انأ) :هحرش يف ءاجو .«. . .هل ىلوم ال نم

 ناك ام قوف مهرصنأو مهتافو دعب مهرومأ ىلوتأ : يأ «ةيلوتلاو ةرصنلا انه ةيولوألا

 ةلافكو نْيّدلا ءادأ ّيلإف : يأ (ٌيلإف) ءالايع :يأ (ةعيض وأ) ءاوشاع ول مهنم

 .«4؟*9هل ثراو ال نم ثراو : يأ (هل ىلوم ال نم ىلوم انأو) «لايعلا

 :ثيداحألا ةلالد ةصالخ 4٠"

 نيملسملا ملعأ ٍَظ ىبنلا نأ اهانركذ ىتلا ةفيرشلا ثيداحألا هيلع لدت ام ةصالخو

 ملو «ًانيِدُم تام نم نْيَد يفوي يي هنأو هب نوشيعي ام كرتي ملو تام نم لايع لفاك هنأب

 تيب يف عضوي تيملا لام نأ ىنعمب هل ثراو ال نم ثري هي هنأو «هنيدل ًءافو كرتي

 ًاسيئر يأ نيملسملل ًامامإ هرابتعاب ثيداحألا هذه. ىف ءاج امك هي هلاق ام نآو .لاملا

 ةلودلا ىلع نأ كلذ ىنعمو .هلعف نولعفي هدعب نم رمألا ةالو نأو «ةيمالسإلا ةلودلل

 نأو «نيملسملا لام تيب نم ءءاسنلاو لاجرلا «نيجاتحملا ءارقفلا نيعت نأ ةيمالسإلا

 . ةلودلا ىلع بجاوو مهل ىقح ةنوعملا هذه

 :يعامتجالا نامضلا توبث دكؤت منغلاب مرغلا ةدعاق - 4١"

 هل لام الو بسكلا نع زجع نم نأ يمالسإلا يف يعامتجإلا نامضلا دكؤي اممو

 ضيرملا ريقفلا هلثمو ,بسكلا نع زجاعلا ريقفلا ريبكلا خيشلاك ًاعرش هيلع قفنم الو

 نإف .هقرط نم قيرط يأب باستكالا مهنكمي ال يذلا لشألاو ىمعألاو «ًانمزم ًاضرم

 هللا همحر  ينايبألا ديز دمحم خيشلا لّلع دقو «لاملا تيب يف مهتقفن بجت ءالؤُه

 كرتي ملو ,ةكرت نع مهنم دحأ توم ضرف ول ذإ «منغلاب مرغلا نأل :هلوقب كلذ  ىلاعت

 ,(*ةكرتلا هذه لاملا تيب ذخأ ًائرآو

 :يعامتجالا نامضلاو ةريقفلا ةأرملا 775

 اهيلع قفنملا مدع عم بسكلا نع اهزجع ةريقفلا ةملسملا ةأرملا يف طرتشي الو

 ٠١. "ص 48ج «دواد يبأ نئس حرش دوبعملا نوع» (5761/)

 2«؟ج .«ينايبألا ديز دمحم خيشلل «ةيصخشلا لاوحألا يف ةيعرشلا ماكحألا حرش» (475)

 صه1١5-1١١6.
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 ةثونألا درجم نآل ؛هب مايقلاب ةلودلا مزتلت يذلا يعامتجالا نامضلا يف اهقح توبثل ًاعرش

 اقلطم ةريقفلا ةأرملل ةقفنلا بوجوب مهلوق كلذ ىلع اوبترو ,"**فانحألا لاق امك .زجع

 اهرقف عم باستكالا نع اهزجع اوطرتشي ملو .ًاعرش اهل ةقفنلا هيلع بجت نم ىلع
 .زجع ةثونألا درجم نأ وهو مهنع هانركذ امب مهلوق نيللعم

 : يعامتجالا نامضلاب بساكلاو ينغلا عتمتي ال <”

 لام نم هدنع امب هتشيعمب موقيو هتجاح ٌدسيف ,هسفنب هسفن يفكي ناسنإلا نأ لصألا

 ءاطعإلاو ,ىلفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ديلا نأل ؛ادحأ لأسي الو .هلمعب هبسكي امب وأ

 مكدحأ بطتحي نأل» : هلوق ِكِلكي يبنلا نع فيرشلا ثيدحلا يف ءاج دقف .ذخألا نم ريخ

 .(57يراخبلا مامإلا هاور ,«هعنمي وأ هيطعيف ًادحأ لأسي نأ نم ٌريخ هرهظ ىلع ةمزح

 ماد ام يمالسإلا عرشلا يف هيف بوغرم ريغ ةنوعملا ةلودلا وأ سانلا ناسنإلا لاؤسف

 ىلع ارداق ماد ام هلمع نم هبسكي امبو ,لام نم هدنع امب هسفن ةشاعإ ىلع ارداق ناسنإلا

 نيجاتحملل ةلودلا هب موقت يذلا يعامتجالا نامضلاب عتمتي ال هنإف يلاتلابو .لمعلا

 تاذ تناك نإف ةأرملل ةبسنلاب امأ «لجرلل ةبسنلاب اذهو ,بسكلا نع نيزجاعلا ءارقفلا

 ,يعامتجالا نامضلا يف قحلا اهلف ءاهل لام ال ةريقف تناك نإو ءاهلام يف اهتقفنف لام

 .بسكلا ىلع ةرداق تناك نإو

 :هيلع نيرداقلل لمعلا لبس ءىيهت ةلودلا "4

 ,هلمع نم هبسكي امب هتجاح ناسنإلا ٌدسيل عرشلا يف هيلإ ًابودنم لمعلا ناك اذإو

 لمعلا دجوتف لمعلا ىلع نيرداقلا اهاياعرل لمعلا لبس لهست ةيمالسإلا ةلودلا نإف

 نأك لمعلا لبس هل لهستو «ضرقلا هديفي نم لاملا تيب نم ضرقت وأ «نيلطاعلل

 يور دقف «ضرقلا غلبمب روذب نم اهل هيرتشي امب هضرأ عرزي وأ .هتفرح تاودأ هل يرتشي
 ضرألا بحاص زجع اذإ :- ىلاعت هللا امهمحر  ةفينح يبأ بحاص فسوي يبأ نع

 لمعيل ضرقلا ليبس ىلع لاملا تيب نم هتيافك ةفيلخلا عفد .هرقفل اهتعارز نع ةيجارخلا

 515 نص 27ج «نيدباع نْفأ هيقفلل «راتخملا ردلا ىلع راتحملا در)(5؟59)

 .49-60ص 35ج . ىنيعلل «يراخبلا حيحص حرشب يراقلا ةدمع» (4560)
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 ىلع رداق ريقف لك ةريقفلا ةيجارخلا ضرألا بحاص ىلع ساقيو , (4559هضرأ لغتسيو

 هب بسكتلاو لمعلا عيطتسي ام ةلودلا هضرقتف .«بسكل |

 :يعامتجالا اهنامضو ةلودلا ةلافك لبق براقألا ىلع ةقفنلا 6

 «ةريقف ةأرملا تناك وأ ,لمعلا نع ًازجاع صخشلا ناكو دجو وأ لمع دجوي مل اذإف

 ينغلا بيرقلا ىلع بجو ,هنع ةزجاع وأ لمعلا ىلع ةرداق تناك ءاوس «جوز تاذ تسيل

 ةلودلا مزلت الو .هيلع قافنإلاب موقي نأ جاتحملا ريقفلا هبيرقل ةقفنلا هيلع بجت يذلا

 يعامتجالا نامضلا ىلع مدقم براقألا نيب ةقفنلا قح نأل ؛هتشيعمل هيلع قافنإلاب

 . ءارقفلل

 : ءارقفلل يعامتجا نامض ةاكزلا 5

 نع هزجعل وأ لمع دوجو مدعل باستكالا عيطتسي الو .هل لام ال صخشلا ناك اذإف

 هتجاح دس بجو «جوز نم وأ بيرق نم ةقفنلا هيلع هل بجت نم الو هل ليعم الو لمعلا
 يبجت يتلا يه ةلودلا نأ لصألاو .نيجاتحملاو ءارقفلل قح اهيف يتلا ةاكزلا ةليصح نم

 ها يعامتجا نامض ةقيقحلا يف يهف «ءارقفلا مهنمو اهيقحتسم ىلع اهقفنتو ةاكزلا لاومأ

 .ءارقفلل يعامتجالا نامضلل ديحولا ردصملا يه تسيل نكلو «ءارقفلل

 : يعامتجالا نامضلل ريخأ ردصم لاملا تيب "7

 نيملسملا لام تيب ماق «نيجاتحملا ءارقفلا ةجاح ّدسل ةقباسلا لئاسولا نكت مل اذإف

 نب هريع ىلع ءاظلا يف نومدقيو .مهتشيعمل مهيفكي ام ءارقفلل مدقيف .ةمهملا هذهب

 نم اوطعا ةاكزلا مهفكت مل اذإ نوجاتحملاو» :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق .تيبلا اذه

 .(4552فرصلا هوجو نم مهريغ ىلع ميدقتلا هجو ىلع لاملا تيب

 :يعامتجالا نامضلا يف ةيولوألا ةريقفلا ةأرملل .24

 نامضلا يف ةيولوألا جوز وأ بيرق نم اهل ليعم ال يتلا ةجاتحملا ةريقفلل نإو اذه

 «”ج «نيدباع نبال «راتحملا در» .757*ص « ؟ج «ةيفنحلا هقف يف (ةيادهلا حرش ريدقلا حتف» )47551١(

 .4١73ص

 . 05ص .ةيميت نبا مالسإلا خيشل («ةيعرشلا ةسايسلا» (17551؟)
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 بجاوب موقي يذلا لاملا تيب نم اهريغ ىلع قاقحتسالا يف مدقت نأب ,«يعامتجالا

 نمو» :- ىلاعت هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق دقف . يعامتجالا نامضلا

 نومَّدقُي له اوفلتخا دق ءاهقفلا نإف ,تاجاحلا ووذ  لاملا تيب نم يأ  نيقحتسملا

 نيلوق ىلع ؟هوحنو جارخلاو ةيزجلاك ءيفلا نم (ةاكزلا)» تاقدصلا ريغ يف مهريغ ىلع
 قحتسا لاملا :لاق نم مهنمو ءنومّدقُي :لاق نم مهنم «هريغو دمحأ بهذم يف

 يبنلا نإف ,نومّدقُي مهنأ حيحصلاو . ثاريملاب ةثرولا كرتشي امك هيف نوكرتشيف «مالسإلاب
 باطخلا نبرمع لاقو .ريضنلا ينب لام يف مهمدق امك تاجاحلا يوذ مدقي ناك ْهْك

 لجرلاو ؛هتقباسو لجرلا وه امنإ ,دحأ نم لاملا اذهب قحأ دحأ سيل :- هنع هللا يضر -

 ىلع نومّدقي تاجاحلا ووذ ناك اذإو .«"7(هتجاحو لجرلاو .هؤالبو لجرلاو ءهْواَنَغَو
 نم دشأ اهزجع نأل ؛ نيجاتحملا نم اهريغ ىلع ةجاتحملا ةأرملا ميدقت بجيف .مهريغ

 مهلوق انركذ امكو .ءاهقفلا لوقي امك بسكلا نع زجع اهتاذب ةثونألا نأل ؛لاجرلا زجع

 اهتقفن بجت نم صلختيل بسكلا ىلع ربجت ال اذهلو «لبق نم «زجع اهتاذب ةثونألا» اذه
 :ةقفلا هذه نه ديلع

 نامضلاب نيلومشملا ىلإ نوعلا ميدقت يف عارسإلا رمألا ّيلو ىلع بجيو

 ,مهقوقح نم اذه نأل ؛مهنم ثانإلا اميس ال تاجاحلا يوذو ءارقفلا نم يعامتجالا

 لاصيإ ريخأت ناك اذإ اميس ال هل هقاقحتسا تقو يف هقح قحلا يذ ءافيإ ريخأت زوجي الو

 نوقحتسي يذلا نوعلا ريخأت مهرضي ءارقفلا نإف ءانتلأسم يف امك هرضي هبحاصل قحلا

 عارسإلا ىلع ءاهقفلا صن اذهلو .مهل هميدقت دعوم نع يعامتجالا نامضلا بجومب

 «ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج دقف ريخأت نود مهيلإ لاملا تيب يف سانلا قوقح لاصيإب

 اهنوسبحي الو اهبابرأ ىلإ قوقحلا اولصوي نأ ةمئألا ىلع بجاولاو» :ةيفنحلا هقف يف
 اهنولعجي الو .مهتالئاعو مهيفكي ام الإ لاومألا هذه نم هناوعأو مامإلل لحي الو .مهنع
 .(9«مهيلع هُلابَوَف كلذ يف ةمئآلا رّصق نإف .. : رو

 . 45ص ىف قباسلا ردصملا شماه :هجو نسحأ ىلع هب فلك امهم قاشلا لمعلاب همايق انه هب
 .١9١ضص .١ج (ةيدنهلا ىواتفلا» (5؟555)

- 589 



 ؟يعامتجالا نامضلا نع ةلودلا تزجع اذإ مكحلا ام "8

 يوذل نوع نم يعامتجالا نامضلا هب يضقي ام ميدقت نع ةلودلا تزجع اذإو

 «نيملسملا نم ءاينغألا ىلإ نيجاتحملا ةناعإ بجاو لقتنا .ناك ببس يأل تاجاحلا

 دقف «هيقحتسم ىلإ هتايضتقم ميدقتو .يعامتجالا نامضلا بجاوب مه اوموقي نأ مهيلعف

 دلب لك لهأ نم ءاينغألا ىلع ضرفو» :- ىلاعت هللا همحر مزح نبا روهشملا هيقفلا لاق

 رئاس يف الو .مهب تاوكزلا مقت مل نإ كلذ ىلع ناطلسلا مهربجيو «مهئارقفب اوموقي نأ

 سابللا نمو .هنم دب ال يذلا توقلا نم نولكأي امب مهل ماقيف .مهب نيملسملا لاومأ

 .(7*(ةراملا نويعو سمشلاو رطملا نم مهفكي نكسمبو «كلذ لثمب فيصلاو ءاتشلل

 الو ُهملظي ال ملسملا وخأ ملسملا» : لَو هللا لوسر ثيدحب هلوقل مزح نبا جتحاو

 وبأ لاقو .هملسأ دقف هتوسكو هماعطإ ىلع رداق وهو ىرعيو عوجي هكرت نمو .(هُمِلسُي

 دْعَيلف رهظ لضف هعم ناك نم» : لكي هللا لوسر لاق : هنع هللا يضر  يردخلا ديعس

 وبأ لاق .«هل داز ال نم ىلع هب دُعّيلف ٍداز نم ٌلضف هل ناك نمو .هل رهظ ال نم ىلع هب

 يف اندحأل قح ال هنأ انيأر ىتح ركذ ام لاملا فانصأ نم ِخي ركذف يردخلا ديعس

 يضر - ةباحصلا عامجإ اذه :فيرشلا ثيدحلا اذه ىلع ًاقلعم مزح نبا لاق .« لضف

 , 45302 هنع هللا يضر  يردخلا ديعس وبأ كلذب ربخي  مهنع هللا

 امب ملسم لك ةمهاسم ىلع ّلدت مزح نبا اهب جتحا يتلا ةفيرشلا ثيداحألا رهاظو

 هعم ناك نمو» : يردخلا ديعس يبأ ثيدح يف نأل ؛جاتحملا ىلإ نوع نم هعيطتسي

 ءاينغألا ريغ دنع دجوي دق دازلا لضفو .«خلا . .هل داز ال نم ىلع هب ُدُْعيلف داز نم لضف

 زجع دنع يعامتجالا نامضلا يف ةمهاسملا ءالؤه ىلع بجيف .لاحلا يطسوتم نم

 ةمهاسملا ىلع رداق لك ةمهاسم نم هانلق ام ًاضيأ ديؤيو . ءاينغألا مهاسي امك هنع ةلودلا

 همحر مزح نبا هركذ ام هتابلطتمب مايقلا نع ةلودلا زجع دنع يعامتجالا نامضلا يف

 «ُثلاثب بهذيلف نينثا ماعط هدنع ناك نم» : هيفو ٌهلك هللا لوسر ثيدح نم - ىلاعت هللا

 . 790 سداس وأ سماخب بهذيلف ٍةعبرأ ُماعط هدنع ناك نمو

 .66١ص .5ج .مزح نبال «ىلحملا» (4556)

 .168-6١ا/ص .5ج «مزح نبال (ىلحملا» (47555)

 .6١ا/ص .5ج مزح نبال «ىلحملا» (4761)
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 :رضاحلا تقولا يف يعامتجالا نامضلا ميظنت 0١-

 نوعلل نيقحتسملا ءارقفلا ىلإ نوعلا ميدقت يعامتجالا نامضلاب دوصقملا نأ انّيب

 .ىرخألا لاملا تيب دراومو ةاكزلا ةليصح نم مهيلع فرصلا قيرط نع ةلودلا لبق نم

 ءارقفلل رخآ ًادكسمو يعامتجالا نامضلل تاقحتسملا تاريقفلل ًانكسم ةلودلا ءيهت :ًالوأ
 ءالزن ةشيعم ىلع فرصلاب ةلودلا موقتو «يعامتجالا نامضلل نيقحتسملا

 .نيرادلا وأ نينكسملا

 ءارقفلا ةلاعإل نيرادلا وأ نيرقملا نيذُه دوجو نع نالعإلاب رمألا لو موقي :ًايناث

 نم نيرقملا نيذه يف لوخدلا ىلإ ةجاحلا هسفن نم ىري نم بلطيو «تاريقفلاو

 دقو .رمألا ّيلو اهنيعي ةئيعم ةهج ىلإ يريرحت بلطب مدقتيلف ,تاريقفلاو ءارقفلا
 نم هانركذ يذلا لكك هللا لوسر ثيدح يف ًادنس بلطلاو نالعإلا اذُه لثمل دجن
 نيد كرت نإف . . .» :هانركذ يذلا يراخبلا ثيدح يف ءاج دقف ءانه هديعنو لبق

 مّيق الو مهل ءيش ال نيذلا لايعلا مه عايضلاو .« . .هالوم انأو ينتأيلف ءاعانشتلا
 ع

 وحنب نهانكس لحم يف لمعلاب تابغارلا يعامتجالا نامضلا نكاسم يف تاريقفلل :اثلاث

 هذه نهملعي نم لاسرإب لامعألا هذه مّلعت وأ ءزيرطتلا وأ ةطايخلا وأ لزغلا

 يتاللا تاريغصلا تايتفلا ميلعتب نهريغل وأ نهل حمسي امك .ءاسنلا نم عئانصلا

 هعفلا نم انيغو نازغلا هدازق رج هلت «نهلا ليعمل" ءدعل نكاشفلا نها يف نكي
 نم هنحبري ام وأ ءاهوحنو ةطايخلاك لامعألا ضعب ىلإ ةفاضإلاب ءَنيِدلا مولعو

 امب نهيلع فرصلاو ةقفنلا ليلقت زوجيو .نهل لالح بسك اذهف هنعنصي ام عيب
 ول» :نيدباع نبا هيقفلا هنع لقني امك يلمرلا هيقفلا لاق دقف .نهبسك بساني

 .رهاظ وه امك اهبسك يف اهتقفن نوكت نأ بجي لزغو ةطايخ وحنب ىثنألا تنغتسا

 ىلع بجتف ءاهيفكي ال اهبسك ناك اذإ الإ كلذ عم بألا ىلع ةقفنلا بجت لوقن الو

 .4146«2/)» ةرققلا ([؟554)
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 ةريقفلا ىلع قفنت يهو ةلودلاف .«*"92:هنع زوجعملا ردقلا عفدب اهتيافك بألا

 هصقنت نأ اهل زوجي امو ءاهيلع قافنإلا نم ةلودلا مزلي اميف بألا ةلزنمب ةجاتحملا
 ىرنو .هانركذ يذلا اهلمع نم هيلع لصحت ام بساني امب ةجاتحملا ىلع ةقفنلا نم
 ,نهلمعب لالح بسك نم هيلع نلصحي ام تاريقفلا ءالؤهل كرتي نأ رمألا يلول نأ
 نهل عفانلا لمعلا ىلع نهل ًاعيجشت كلذ ببسب ًائيش ًائيش نهتقفن نم صقني الو
 . نهريغلو

 ًاذيفنت ةلودلا اهدعت يتلا تاجاتحملا تاريقفلا نكاسمل نوكي نأ يغبنيو -5

 موقي نم ندهعتي نأو ,نهتالصل ًادجسم وأ الحم  يعامتجالا نامضلا تايضتقمل
 نوكي نأ يغبنيو «ةرمتسمو ةمظتنم ةروصب نيدلا رومأ نهميلعتو نهداشرإو نهظعوب

 لجر ىلإ ةفيظولا هذه دانسإب سأب الف كلذ رذعت نإف «ةملاع ةأرما ةمهملا .هذهب مئاقلا

 دعم لحم يف يعامج هجو ىلع نهل هداشرإو هظعوو هميلعت نوكي نأو ,عرو يقت ملاع

 .نهنكاسم يف ضرغلا اذهل

 ةأرما - تاريقفلا نكاسم  نكاسملا هذه نع لوؤسملا نوكي نأ يغبنيو - "47

 ةمدخ ىلع تامئاقلا نوكت كلذكو «ةنامألاو ةءافكلاب نفصتي وأ فصتت رثكأ وأ ةدحاو

 نكاسملا هذه نع تالوؤسملا سأر ىلع نوكي نأو .تانيمأ تاؤفك ءاسن نكاسملا هذه

 .نهيف نمو نكاسملا وأ تاسسؤملا هذه نيب ةطساولا يه نوكت ةأرما نهنوؤش ةرادإو

 .هذيفنتو يعامتجالا نامضلا نع نيلوؤسملا رومألا ةالو نيبو

 حمسيف «ءارقفلا نكاسمل ةبسنلاب هلوقن تاريقفلا نكاسمل ةبسنلاب هانلق امو 4

 .مهل نوكي اهعيب نم هنوحبري امو اهنوملعت وأ اهنودتحيو هنن نخر يتلا لامعألاب مهل

 ام ردقب ءانمأ ءافكأ لاجر هنواعي ًانيمأ ًاؤفك الجر ءارقفلا نكاسم نع لوؤسملا نوكي نأو

 عامسل هيف نوعمجتي لحمو «ةالصلل دجسم نكاسملا هذهل نوكي نأو ,ةجاحلا هيضتقت
 «نيّدلا رومأ مهميلعت عم رثكأ وأ ملاع لجر اهب موقي يتلا تاداشرإلاو ةينيّدلا ظعاوملا

 .ههقف نم ائيشو

 5١١. ص اج «نيدباع نبال «راتخملا ردلا ىلع راتحملا در» (5759)

 - 1ظ8خك



 :نيملسملا ريغل يعامتجالا نامضلا 6

 ىلع لدتسي نأ نكميو .« يعادتجالا ناهبفلاب مالشألا نادر يف ةمالا لع عتمتيو

 فعض خيش اميأ مهل تلعجوو : هيف ءاج ةريحلا لهأل ًاباتك بتك ديلولا نب ب دلاخ نأب كلذ

 هيلع نوقدصتي هنيد لهأ راصو .رقتفاف ًاينغ ناك وأ تافآلا نم ةفأ هتباصأ و أ لمعلا نع

 هاور .«مالسإلا رادو 00 رادب ماقأ ام نيملسملا لام تيب نم ليعو «هتيزج 5

 اذه ركنأ ةباحصلا نم ًادحأ وأ ركب ابأ نأ انل لقني ملو . «جارخلا» هباتك يف فسوي وبأ
 هما ىلإ ب يا دبع نيرمع أ دع يبل كا يفو اعامجإ هوك باقل

 تفعضو هس تربك دق ةمذلا لهأ نم كلبق نم رظناو» :ةاطرأ نب يدع ةرصبلا يف

 .«هحلصي ام نيملسملا 000 «بساكملا هنع تلوو ,هتوق
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 كاب لس
 هز رهاث_ماط) .رول)

 : ةصاخلا قوقحلاب دوصقملا - "6

 هذه تناك ءاوس .مهنيب اميف دارفألا تاقالع نع أشنت ىتلا ىه ةصاخلا قوقحلا

 قوقحلاو ةيلئاعلا قوقحلا لمشت .«نذإ يهف .ةيلام تاقالع وأ ةيلئاع تاقالع تاقالعلا

 . ةيلاملا

 . ةلئاعلا نيوكتو جاوزلا يف ةأرملاو لجرلا قح ةيلئاعلا قوقحلا نمف

 تافرصتلا ةرشابمو .لاومألا كلمت ىف ةأرملاو لجرلا قح «ةيلاملا قوقحلا نمو

 وأ تافرصتلا عاونأ فلتخمب هيف قرشا .هقافنإو هريمثتو لاملا باستكال ةينوناقلا

 اذهو اندم ا ناك كلذ العاق زووم نم الك فللذ عبتي امو «ةيلاملا تالماعملا

 هيلع يرجن ام وهو .44""”يعضولا نوناقلا لاجر هركذي ام وه ةصاخلا قوقحلل ىنعملا

 .انثحب يف

 : ةصاخلا قوقحلاب عتمتلا ساسأ 7

 .اهيعونب ةيلهألا هذه نم دوصقملا نايب نم دب الف .ءادألا ةيلهأو بوجولا ةيلهأ كلمي

 . ةصاخلا قوقحلاب اهعتمت ىدم يلاتلابو ءامهب ةأرملا عتمت ىدمو

 717-2718ص .١ج ؛نمحرلادبع داج رباج روتكدلل «صاخلا يلودلا نوناقلا» (477)

 .7817-581ص ١1ج .هللا دبع نيدلا زع روتكدلل «صاخلا يلودلا نوناقلا»و
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 :بوجولا ةيلهأ 5-4

 قوقح هل نوكت نأل ناسنإلا ةيحالص ةيمالسإلا ةعيرشلا ءاهقف دنع بوجولا ةيلهأ

 ءانب : يأ (ةمّذلا) ب ناسنإلل ةيلهألا هذه تبثتو .ريغلل قوقح هيلع نوكتو ءريغلا ىلع

 .هل ةمذلا توبث ىلع

 الهأ ناسنإلا هب ريصي يعرش فصو ةيمالسإلا ةعيرشلا ءاهقف دنع (ةمّدلاو)

 «ةعيرشلا هتبثت (ةمذلا» يعرشلا فصولا اذهو :ريغلل قوقحلا لمحتلو قوقحلا باستكال

 نم تابثإب (ةمذ) هل تبثتو الإ ًايح دلوي دولوم نم امف ءًايح هتدالو ةظحل نم ناسنإلل

 اذه ىلعو .اهانفرعو اهانركذ يتلا (بوجولا ةيلهأ) هل تبثت يلاتلابو يمالسإلا عرشلا

 .ناسنإلا ةايح : يأ «ةايحلا» وه ةيلهألا هذه ناسنإلا باستكا ساسأ نأب لوقلا نكمي

 .«"92هتافو ةظحل ىلإ ًايح هتدالو ةظحل نم ناسنإلا مزالت ةيلهألا هذه نإف اذُهلو

 :ءادألا ةيلهأ "#9

 بّلاطُي نأو .هسفنل قوقحلاب بلاطي نأل ناسنإلا ةيحالص ءادألا ةيلهأب دوصقملاو

 اهيلع بترتتو «هتافرصت رئاسو هلاعفأو هلاوقأ ربتعت نأو «ريغلل هيلع يتلا قوقحلا ءادأب

 لامكب لمكتو .هيف زييمتلا) ةيلهألا هذهب صخشلا عتمت ساسأو .ًاعرش ةررقملا اهراثآ

 "دير ًالقاع هغولبب هزييمت
 :ةيلهألاب عتمتلا يف لجرلاك ةأرملا

 . ءادألا ةيلهأو « بوجولا ةيلهأ : اهيعونب ةيلهألاب عتمتلا يف لجرلاك ةأرملاو

 دلوي ناسنإ نم امف .(ةايحلا) وه اهب عتمتلا ساسأ نإ :انلق دقف بوجولا ةيلهأ امأ

 اهل تبثتف ناسنإ ةأرملاو ءبوجولا ةيلهأ هل تبثت اهيلع ءانبو ,(ةمّذلا) هل تبغتو الإ ًايح

 5 ) 5717١ص «هقفلا لوصأ يف زيجولا» انباتك 517-65 .

  )4 777..47ص «هقفلا لوصأ يف زيجولا» انباتك
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 اهلاعفأو اهلاوقأ ربتعتو ءاهب ةبلاطملل ًالهأ ريصتو «نييمدآلل وأ هلل قوقح يهو ةيعرشلا

 .ةيعرشلا اهراثآ اهيلع بترتتو

 ١ (ةيلئاعلا) ةصاخلا قوقحلاب عتمتت ةأرملا :

 قحك لجرلاك ةيلئاعلا ةصاخلا قوقحلاب عتمتت اهنإف ةأرملل ةيلهألا توبث ىلع ءانبو
 حكنت ىتح دعب نم هل لحت الف اهقلط نإف» : ىلاعت لاق «هيف افرط نوكتف ءالثم جاوزلا

 نأ ٌنمولضعت الف ٌنهلجأ نغلبف .ءاسنلا متقّلط اذإو» : ىلاعت لاقو .«74ةريغ ًاجوز
 ةررقملا قوقحلا اهل تبثت امك ."74فورعملاب مهنيب اوضارت اذإ نهجاوزأ نحكتني

 اهيلع جوزلل تبثي امك . حلا اذهب هتبلاطمو اهجوز ىلع اهل ةقفنلا قحك جاوزلا دقع ىلع

 دعب اميف ليصفتب كلذ حضونس امك .ءاذكهو قحلا اذهب مايقلاب اهل هتبلاطمو ةعاطلا قح
 تلاع شا اق ةزخ

 :(ةيلاملا) ةصاخلا قوقحلاب عتمتت ةأرملا 7

 بابسأب لاملا بستكت نأ اهلف .لجرلاك ةيلاملا ةصاخلا قوقحلاب ةأرملا عتمتتو
 ءاسنللو «نوبرقألاو نادلاولا كرت امم ٌبيصن لاجرلل» : ىلاعت لاق ثرإلاك ًاعرش هبسك
 .«0يًاضورفم ًابيصن رْثَك وأ هنم َّلِق امم نوبرقألاو نادلاولا كرت امم ٌبيصن

 ىلاعت لاق «ةراجإلاك لاملا بسكل ةفلتخملا تالماعملا رشابت نأ ةأرمللو - "47

 حانج الف مكدالوأ اوعضرتست نأ متدرأ نإو» :لفطلا عاضرإل رثظلا راجئتسا يف

 حانجلا ىلاعتو هناحبس ىفن» :ةيآلا هذه يف يناساكلا نيدلا ءالع مامإلا لاق .# مكيلع

 ام متمّلَس اذإ# : ىلاعت هلوق ليلدب ةرجألاب عاضرتسالا هنم دارملاو .هدلو عضرتسي نمع
 .40مكيلع حانُج الفط : ىلاعت هلوق دعب «فورعملاب متينآ

 ءارشلاو عيبلاك تافرصت نم هكلمت ام رئاس يف ءاشت نم لكوت نأ ةأرمللو - "4

 .[الام٠ ةيآلا :ةرقبلا ةروس] (5 770

 .[77 17 ةيآلا :ةرقبلا ةروس] (5 77

 .[ا/ ةيآلا :ءاسنلا ةروس] (577/5)

 . (777) اهمقرو «ةرقبلا ةروس يف ةيآلاو ,17-174ص «4ج .يناساكلل «عئادبلا» (4775)
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 : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج ءاهريغ ىلع لكوتت نأ اهل زوجي امك «كلذ ريغو

 الجر هيف لكوي نأ مص ةباينلا هلخدت امم ناكو ,هسفنب ءيش يف هفرصت حص نم لكو»
 .ةأرما وأ ةةقففلا

 ملعن ال» :تافرصتلا نم هكلمت اميف اهريغ ةأرملا ليكوت يف ًاضيأ ةمادق نبا لاقو

 ىلإ ةيعاد ةجاحلا نأل ؛قوقحلا ةبلاطمو ءارشلاو عيبلا يف ليكوتلا زاوج يف ًافالخ

 ,قوسلا ىلإ جورخلا هنكمي ال وأ «ءارشلاو عيبلا نسحي ال نمم نوكي دق هنأل ؛ليكوتلا

 ,(4770(ةأرما هنوكل ةراجتلا هب قيلت ال دقو ءهيف ةراجتلا نسحي الو لام هل نوكي دقو

 :اهلام ةأرملا ةبه 4” ه

 بوجو ةيلهأ اهل اهنأل ؛ةيلاملا ةصاخلا قوقحلاب عتمتلا يف لجرلاك ةأرملا نإ :انلق

 تماد ام اهلاومأ يف ةيلاملا تافرصتلا عيمج ءارجإ يف قحلا اهل يلاتلابو .ءادأ ةيلهأو

 .اهيلع روجحم ريغ ةديشر ةلقاع ةغلاب

 ىلإ ةجاح نود اهضعب وأ ءاهلك اهب قدصتت وأ اهلاومأ بهت نأ اهل نأ كلذ ىنعمو

 ركذنو . ءاهقفلا ضعب كلذ يف مهفلاخو .روهمجلا لوق اذهو «هريغ نذإ وأ اهجوز نذإ

 يف لاوقألا نم حجارلا نايبو «نيقيرفلا ةلدأو مهيفلاخم لاوقأو ,روهمجلا لوق يلي اميف

 .ةلأسملا هذه

 :اهلام ةأرملا ةبه يف ءاهقفلا روهمج لوق :ًالوأ "45

 اذإ اهقتعو اهجوز ريغل ةأرملا ةبه : باب» :- ىلاعت هللا همحر  يراخبلا مامإلا لاق

 : ىلاعت هللا لاق ءزجي مل ةهيفس تناك اذإف ,ةهيفس نكت مل اذإ زئاج وهف جوز اهل ناك

 : يراخبلا لوق ىلع ًاقيلعت ينالقسعلا رجح نبا لاق ,«4مكلاومأ ءاهفّسلا اوتؤت الوإ»
 , (45"؟)روهمجلا لاق اذهبو

 .الهص جا , يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» 6ة4ةففف)

 8١-81. ص .هج .يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» (477)

 حرشب يراخبلا حيحصاو 8١271ص جا ءينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف) مدفغل]

 .١6١ص « 17١ج ؛ينيعلا

-5972- 



 ىلع رجحلا زوجي ال» :- ىلاعت هللا همحر مزح نبال «ىلحملا» يف ءاجو "3

 كلذ لك ةذفان امهتبهو امهتقدصو «بأ تاذ ريغ الو ءبأ تاذ ركب الو «جوز تاذ ةأرما

 نايفس لوق وهو .ءاوسب ءاوس لجرلاك  ةغلاب تراص اذإ يأ - تضاح اذإ لاملا سأر نم

 2480(. . . مهباحصأو .ناميلس يبأو ءروث يبأو ,.يعفاشلاو «ةفينح يبأو « يروثلا

 .0«روهمجلل نيفلاخملا لاوقأ :ًايناث "4

 قدصتت وأ بهت نأ نم ةجوزلا عنم ىلإ  نيعباتلا ءاهقف نم - سوواط مامإلا بهذ أ

 .اهجوز نذإب الإ اهلام نم ءيشب

 نذإب الإ هبهت وأ اهلام نم ء يشب قدصتت نأ ةأرملل روجي ال :ثيللا مامإلا نعو -ب

 .اهجوز نذإ نود هب قدصتت نأ اهلف .هفاتلا ءيشلا يف الإ اهجوز

 تناك ولو ءاهجوز نذإ ريغب اهلام نم يطعت نأ ةجوزلل زوجي ال : كلام مامإلا نعو - ج

 هب قدصتلا اهل زوجي الف «؛ثلثلا ىلع داز ام امأ ءاهلام ثلث دودح يف الإ ةديشر

 .اهجوز نذإب الإ هتبه وأ

 :اهجوز نذإ الب ةجوزلا ةبه ذافن يف روهمجلا ةلدأ 84

 موي كي ٌيبنلا ماق» :لاق هللا دبع نب رباج نع (هحيحص» يف يراخبلا مامإلا ىور-أ

 ءاسنلا ىتأف َلْزن غرف املف ءبطخ مث ةالصلاب أدبف .ىَّلصف -رطفلا ديع  رطفلا
 تلق .ةقدصلا ءاسنلا يَقلُي هبوث طساب ٌلالبو ء,لالب دي ىلع أكوتي وهو ٌنهركذف
 ةقدص نكلو .ال :لاق ؟رطفلا موي ةاكز :ءاطعل (ثيدحلا ةاور دحأ لئاقلا)

 ىرتأ :(ةاورلا دحأ) تلق .نيقليو (ماظعلا متاوخلا) اهْحَتَف يقلت : ذئنيح نقدصتي

 .(89«هنولعفي ال مهل امو مهيلع حل هْنِإ :لاق ؟نهركذيو كلذ مامإلا ىلع ًاقح

 ةقدص زاوج ىلع هب لدتساو» : ثيدحلا اذه ىلع اقيلعت ينالقسعلا رجح نبا لاق

 ."١؟ ص لج مزح نبال «ىلحملا» (4580)

 .؟ا86١ص 26ج . ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» (:581)

 .؛5 "6ص 20ج .ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» (1غ58؟)
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 افالخخ كلئلاك هلام نم نعم نادقم ناعوأ ءاهجوز نذإ نلغ فقوت ريغب اهلأم: وف ةارملا

 يأ 21525 لك كلذ نع لاصفتسالا كرت ثيدحلا نم ةلالدلا هجوو .ةيكلاملا ضعبل

 جرخت له الو ,.ةقدصلاب نهل نهجاوزأ نذإ نع تاقدصتملا ءاسنلا لأسي مل لك يبنلا نأ

 .«89و يبنلا نهلأسل كلذ يف مكحلا فلتخا ولو ءال مأ ثلثلا نم نهتاقدص

 رجح نبا هنع لقني امك ثيدحلا اذُه ىلع هقيلعت يف يبطرقلا مامإلا لاقو

 ولو ءانيلإ لقني مل كلذ نأل ؛ًاروضح اوناك نهجاوزأ نإ اذه يف لاقي الو» : ينالقسعلا

 ىلع مهؤاضر وأ ,- قدصتلاب نهل مهنذإب يأ - كلذب نهل نهجاوزأ ميلست هيف سيلف لقن
 لقني ملو .هطاقسإب حرصي ىتح هؤاقب لصألاف :قحلا هل تبث نم نأل ؛هب نقدصتي ام
 .«4*(كلذب اوحرص - جاوزألا يأ  موقلا نأ

 :تلاق  امهنع هللا يضر ركب يبأ تنب ءامسأ نع يراخبلا مامإلا جرخأ - ب 5٠

 :لاق ؟قدصتأف , ىلع  اهجوز - ٌريبزلا لخدأ ام الإ لام يل ام : هللا َلوسر اي :ٌتلق

 ةقفنلاب يلخبتو ءاعولا يف يعمجت ال : ىنعملاو «كيلع ىعويف يعوت الو يقدصت

 هلوق» :ثيدحلا اذه حرش يف ينيعلا مامإلا لاقو .«"*”0«كلذ لثمب يزاجُتف

 نذإ ريغب اهلام نم قدصتت نأ جوز اهل يتلا ةأرملل نأ ىلع ةلالد هيف ( يقدصت»

 قدصتت نأ هلك اهرمأق ءاهل أكلم هرّيص ام هانعم اهيلع ريبزلا هلخدأ ام نأل ؛اهجوز

 499( امهنع هللا يضر  اهجوز ريبزلا ناذئتساب اهرمأي ملو

 ثراحلا تنب ةنوميم نأ سابع نبا ىلوم بْيرُك نع يراخبلا مامإلا جرخأ -ج 1
 اهموي ناك املف ولي يبنلا نذأتست ملو ةديلو تقتعأ اهنأ هتربخأ  اهنع هللا يضر

 هللا لوسر اي َتْرَعَّشَأ :تلاق ؛هيف اهيلع رودي يذلا - لي هللا لوسر ةجوز اهنأل-
 كلاوخأ اهتيطعأ ول كنأ امأ :لاق . معن :تلاق ؟تلعفوأ :لاق ؟يتديلو ٌتقتعأ يْنأ

 . 455ص 17ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (478)

 . 455ص 17ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (4784)

 .56""14ص « ؟ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (47186)

 . 19 ١ص ,1ج .ينيعلل «يراخبلا حيحص حرشب يراقلا ةدمع» (4745)

 .١19ص 17١ج «ينيعلا حرشب يراخبلا حيحص» (47817)
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 . (2)41880كرجأل مظعأ ناك

 اهتمأ يأ اهتديلو تقتعأ - لكي هللا لوسر ةجوز  ةنوميم نأ هتلالدو ثيدحلا ىنعمو

 اذفان اهلام يف ةديشرلا ةلقاعلا ةجوزلا فرصت نكي مل ولف .هلكي يبنلا ناذئتسا ريغ نم

 ؛اهلاوخأل ةديلولا ءاطعإ وهو ىلوألا وه ام ىلإ كي ىبنلا اهدشرأ امنإو لي ىبنلا هلطبأل

 ,(4159ةقدص وأ ةبه هنوك عم محر ةلص ءاطعإلا اذه نأل

 :جوزلا نذإ طارتشا يف روهمجلل نيفلاخملا ةلدأ -5

 هدج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع نع «هننس» يف - هللا همحر  دواد وبأ جرخأ : الوأ

 .«اهتمصع جوزلا كرت اذإ اهلام يف ٌرمأ ةأرمال زوجي ال» :لاق خلك هللا لوسر نأ

 لام يف يأ اهلام يف اياطعلا نم ةيطع يأ ىرمأ ةأرمال زوجي ال» :هحرش يف ءاجو

 يهنلا نوكيف ءاهفرصت يف هنوكل ًازاجم اهيلإ لاملا فيضأ امنإو ءاهجوزل اهدي
 ةروشمب الإ اهلام يف فرصتت نأ اهل يغبني الف ءاهسفن لام دارملا وأ .ميرحتلل

 باتك يفو .ءاملعلا ضعب لاق اذك .هيزنتلل يهنلاف ءًابابحتساو ًابدأ اهجوز
 نم ةيطع يطعت نأ ةأرملل زوجي ال هنأ ىلع ثيدحلا اذهب لدتسا دقو :«لينلا»
 ,4450كلذ يف فلتخا دقو «ةديشر ةلقاع ةغلاب تناك ولو ءاهجوز نذإ ريغب اهلام

 الد :لاق ِلك هللا لوسر َّنأ ورمع نب هللا دبع نع دواد وبأ جرخأو :ايناث 44

 :ثيدحلا اذهل هحرش يف يباطخلا مامإلا لاق «اهجوز نذإب الإ ًةيطع ةأرمال زوجي
 ةباطتساو ةرشعلا نسح ىنعم ىلع ةأرملا نم ناذئتسالا اذه .ءاهقفلا رثكأ دنع»

 نذأي ىتح كلذ نم تلعف ام درت :لاق سنأ نب كلام َّنأ الإ .كلذب جوزلا سفن
 .«4"؟!7(ةديشرلا ريغ يف كلذ نوكي نأ لمتحي دقو «جوزلا

 . ١7ص .هج «ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» (479848)

 .؟9١5ص هج ,ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» (4189)

 .اهحاكن دقع يأ :اهتمصع كلم ىنعمو . 457ص .9ج («دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (47940)

 :اهتمصع اهجوز كلم اذإ اهلام يف ةبه ةأرمال زوجي ال : ظفلب يئاسنلا ثيدحلا اذه ىورو
 نذإب الإ اهلام يف ةبح ةأرمال زوجي ال : ظفلب هجام نبا هاورو . 75ص (.5ج (يئاسنلا نئس»

 .الة8 8ص ء7ج «هجام نبا ننس» :اهتمصع كلم وه اذإ اهجوز

 . 557"ص 37ج .«دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع )419١(
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 تعنم اهنأ ىنعملا سفنب امهريغ يف درو امو نيثيدحلا نيذهب ةلالدلا هجوو "14

 «ةقلطم ةروصب عنملاب ٌدخآ .سوواط مامإلاك مهنمف .اهجوز نذإب الإ اهلامل ةأرملا ةبه
 ةبه ىنثتسا ثيللا مامإلاك مهنمو .جوزلا نذإب الإ ريثك وأ ليلق ءيشب ةبهلا تناك ءاوس

 ودبيف .كلام مامإلا امأو .اهتبه زاوجل اهجوز ناذثتسا طرش نم اهلام نم ريسيلا ةأرملا
 اهجوز ناذئتسا نود ةجوزلا ةبه زاوج ىلع روهمجلا اهب جتحا يتلا ثيداحألا لمح هنأ

 ىلع ديزي ال امب توملا ضرم ضيرملا عربت زاوج ىلع اسايق «ثلثلا زواجتي ال امب
 ىلع روهمجلل نيفلاخملا ثيداحأ لمحو .«؛"؟9ةثرولا ةزاجإ ىلع فقوت نود ثلثلا

 .اهلام ثلث نع ديزي امب جارخإ نودب اهتبه نم عنملا

 : ةلدألا ةشقانم "6

 هذه ءاهجوز ناذئتسا نود ةأرملا ةبه زاوج ىلع روهمجلا اهب جتحا يتلا ثيداحألا : الوأ
 ىلوأ اذهل يهف روهمجلل نوفلاخملا اهب جتحا يتلا ثيداحألا نم حصأ ثيداحألا
 , 459 عابتالاب

 ,«ءاهتمصع جوزلا كلم اذإ اهلام يف ٌرمأ ةأرمال زوجي ال» :بيعش نب ورمع ثيدح : ًايناث
 لدي نآرقلاو هب لوقلا انمزليف تباثب سيلو هانعمس ثيدحلا اذه :هيف يعفاشلا لاق
 تدتفا اميف امهيلع حانج الفإط :ىلاعت هلوق نارقلاب دارملا :ليقو .هفالخ ىلع
 ىلع تايآلا هذه تّلدف ,4«نيّد وأ اهب نيصوُي ةيصو دعب نم : ىلاعت هلوقو .4هب
 .«"؟9اهجوز نذإل ةجاح نود اهلام يف اهفرصت ذافن

 امب ةأرملا ةبه ذافن مدعب لوقلل توملا ضرم ضيرملا عربت ىلع ةأرملا ةبه سايق :اثلاث
 اذه ىلع دري ءتوملا ضرم ضيرملا عربت يف مكحلا وه امك .ثلثلا ىلع داز

 اولعج مهو ءهضرم نم يفشو حص اذإ ذفني توملا ضرم ضيرملا عربت نأ سايقلا
 «ضرم.وأ ةحص يف تناك ءاوس نم رثكأ ال ثلثلا دودح يف اذفان ةأرملا عربت

 . 50ص «4ج (ينغملا» (47395)

 .١؟4ص 27ج («ينيعلا حرشب يراخبلا حيحصا) (475955)

 - 7"ةكس



 , (؛"؟©9سايقلا 5 لصألا عرفلا فلاخي نأ زوجي الف

 : نيلوقلا نيب حيجرتلا -”5

 نكميو .مهيفلاخم ةلدأو ةجح نم ىوقأ مهتلدأو روهمجلا ةجح نأ هانمّدق امم ودبي
 ةصالخو .يلبنحلا ةمادق نبا مامإلا لوق .ةلدأ نم روهمجلل هانركذ ام ىلإ فاضي نأ

 يف رهاظ اذهو .4مهلاومأ مهيلإ اوعفداف ًادشر مهنم مئسنآ ْنِإفط : ىلاعت هلوق» :هلاق ام
 يف فرصتلا يف مهقالطإو  اودشر اذإ ثانإلاو روكذلا نع يأ - مهنع رجحلا كف

 نهنأو «نكيلح نم ولو نقدصت ءاسنلا رشعم اي» :لاق ٍةِلَك يبنلا نأ تبث دقو .مهلاومأ

 عفد بجو نم نألو .ال مأ نكجاوزأ نكل نذأ له نهلأسي ملو ,نهتقدص لبقف نقدصت

 لهأ نم ةأرملا نألو ؛دشر اذإ مالغلاك نذإ ريغ نم هيف فرصتلا هلزاج ,هدشرل هيلإ هلام
 . 70"4(اهلامب فرصتلا يف اهيلع رجحلا كلمي ملف ءاهلام يف اهجوزل ٌّقح الو فرصتلا

 : حجارلا لوقلا - "17

 ,مهيفلاخم لوق ال روهمجلا لوق وه حجارلا نأ مدقت ام عيمج نم انل صلخيو

 جوزلا نذإ ىلع فقوت نود اهفرصت ذفنيو «ةقدصلا وأ ةبهلاب فرصتت نأ ةأرملل زوجيف
 نم صقني ال اهجاوزو «لجرلاك تالماعملا يف يهف .ةلماك ةيلهأب عتمتت اهنأل ؛ هتقفاومو

 .اهيلع رجحلل ًاببس حلصي الو اهتيلهأ

 اهجوز ةأرملا رواشت نأ هيف بوغرملاو بحتسملا نم ىرأ .هحجرن يذلا اذه عمو

 ماودو ةرشعلا نسح ىلإ ىعدأ هعم رواشتلا اذهف ءاهلام نم هب قدصتلا وأ هتبه ديرت اميف
 امو ةفلألا ماودو ةرشعلا نسح ققحي اميف بغري مالسإلا نأ كش الو ءامهنيب ةفلألا

 هذه ققحي اهلام نم هتبه ديرت اميف اهجوز ةأرملا ةرواشمو .نيجوزلا نيب امهيوقي

 . يناعملا

  95١ص ء4ج ينغمل اد (:؟ 156 .

 ) )47945.454-416ص ؛ 4ج «ينغملا»
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 نرسم

 زر لامر ورش

 : ةيسايسلا قوقحلا فيرعت 5-4

 ةيسايس ةئيه يف ًاوضع هرابتعاب درفلا اهبستكي يتلا قوقحلا يه ةيسايسلا قوقحلا
 يه وأ .(4""حيشرتلا قحو باختنالا قحو ةماعلا فئاظولا يلوت قحك - ةلود يف قاع

 نكميو ."؟اهمكح يف وأ دالبلا نوؤش ةرادإ يف اهتطساوب درفلا مهاسي يتلا قوقحلا
 لمحي يأ «ةنيعم ةلود ىلإ ًابستنم هرابتعاب درفلا اهبستكي يتلا قوقحلا اهنأب اهفرعن نأ
 ةلودلا هذه نوؤش ةرادإ يف مهسي قوقحلا هذه ةطساوبو ءاهينطاوم نم ربتعيو اهتيسنج
 .اهمكحو

 : ةيسايسلا قوقحلاب عتمتلا ساسأ "24

 راد» ءاهقفلا اهيمسي يتلا ةيمالسإلا ةلودلا ىلإ باستنالا يف ساسالا وه مالسإلا
 اهينطاومو مالسإلا راد اياعر نم ربتعي ىثنأ وأ ركذ نم مالسإلا قنتعي نم لكف ««مالسإلا

 مالسإلا ساسأ ىلع - ةيمالسإلا ةيسنجلا يأ  اهتيسنج لمحي وهف يلاتلابو ءاهيبستنمو

 ةيمالسإلا ةيسنجلا هذه ساسأ ىلعو .ةأرما وأ ناك ةيمرد اليتم هترك ناسا ىلع فاد
 ةأرملا نأ الإ .ةيسايسلا قوقحلاب عتمتي مالسإلا ساسأ ىلع اهبحاص اهبستكي يتلا

 تسيل اهنأ الإ ةملسم اهنوك ساسأ ىلع ةيمالسإلا ةيسنجلا لمحت تناك نإو ةملسملا

 . لصفلا اذه يف هنيبنس امك .ةيسايسلا قوقحلاب عتمتلا يف ملسملا لجرلاك

 . 7558ص .تيتس يبأ تمشحو .يروهنسلا قازرلا دبع روتكدلل «نوناقلا لوصأ» (4780)

 . 577ص «ء١ج «نمحرلادبع داج رباج روتكدلل «صاخلا يلودلا نوناقلا» (4794)

 599- 



 : ثحببلا جهنم "6

 يتلا مالسإلا راد يف ةملسملا ةأرملل ةيسايسلا قوقحلا نايب لصفلا اذه يف انثحب

 لجرلا اهب عتمتي يتلا ةيسايسلا قوقحلا لماكب عتمتت ال اهنأ ىلإ ترشأ دقو ءاهيلإ بستنت

 ملسملا لجرلا نع اهفالتخا ىدم انل نيبتيل لصفلا اذه يف هنايب ديرن ام اذهو .ملسملا

 .قوقحلا هذه يف

 فئاظولا يلوت قح :(لوألا) :نيمسق ىلإ اهميسقت نكمي قوقحلا هذه نإ ثيحو

 اذه مسقن «ةلودلا يف زكارملا ضعب يلوتل باختتنالاو حيشرتلا قح :(يناثلاو) ةماعلا

 : يلاتلا وحنلا ىلع نيثحبم ىلإ لصفلا

 .ةماعلا فئاظولا يلوت قح :لوألا ثحبملا

 . باختنالا قحو ع حيشرتلا ىقح : ىناثلا ثحبملا

 هد دعا



 كرذلل يرهد)

 ةماعلا فئاظولا يلوت قح

 ةماعلا فئاظولا يلوت قح ةأرملل ١

 اهل ,«ةيمالسإلا ةيسنجلا» رادلا هذه ةيسنج لمحتو .مالسإلا راد لهأ نم ةأرملا

 ةأرملل ةيفنحلا زاجأ دقف .مالسإلا راد يف اهبسانت يتلا ةماعلا فئاظولا يلوت يف قحلا

 يربطلا ريرج نبا بهذو . صاصقلاو دودحلا ريغ يف ءاضقلا ةفيظو ىلوتت نأ ةملسملا

 لاق امك صاصقلاو دودحلا ريغب اهدييقت نود ًاقلطم ءاضقلا ةفيظو اهيلوت زاوج ىلإ
 ةفيظو لثم ءاضقلا ةفيظو نأ  ىلاعت هللا همحر - يربطلا ريرج نبا ةجحو .ةيفنحلا

 لاق : يربطلا ريرج نبا لوقيو .ءاضقلا اذكف «ةروكذلا» هل طرتشي ال ءاتفإلاو ءءاتفإلا

 .مكحلا ةأرملا يلت نأ زاجو» : مزح نبال «ىلحملا» يف ءاج دقف : يرهاظلا مزح نبا

 قوسلا تةموق نم ةأرما تدافشلا قلو ةنعاقلا يضر ةباطخللا نيرمع نأ يو القز
 ىلإ مهرمأ اودنسأ موق حلفي نل» :ُهِلكَك يبنلا لاق دق :ليق نإف .قوسلا يف ةبسحلا يأ

 تأي ملو «ةفالخلا وه يذلا ماعلا رمألا يف ِةِلكب هللا لوسر كلذ لاق امنإ :انلق .ةأرما

 .("؟؟(رومألا ضعب يلت نأ اهعنم يف صن

 : قحلا اذه ةعيبط "67

 فيلكت هرهوج ىف هنأ ىل ودبي امك ةماعلا فئاظولا ىلوت قح  قحلا اذه ةعيبطو

 نع سانلل ةنيعم ةمدخ ميدقتل ةماعلا فئاظولا ضعب يلوتب اهينطاومل ةيمالسإلا ةلودلا نم

 ةضور» .140 4ص 20ج .ةيفنحلا هّقف يف «ريدقلا حتف» 4ص الج ,يناساكلل «عئادبلا» (:559)

 27ج «دهتجملا ةيادب» 55-247١ ص قجح مرح نبال «ىلحملا» م”ص ١2ج «ةاضقلا

 .١ج «يناتكلا يحلا دبع خيشلل «ةيوبنلا ةموكحلا ماظن وأ ةيرادإلا بيتارتلا» 84”2ص

 . 586-585 ص

 "ا



 حابي : يأ (حابم) هنأ ينعي فيلكتلا اذه ىلع (قح) ةملك قالطإو «ةفيظولا هذه قيرط

 .ةماعلا ةلودلا فئاظو يلوت نطاوملل

 ىسوم يبأ نع («هحيحص» يف هجرخأ يذلا يراخبلا ثيدح هانلق ام ىلع لديو

 لاقف .يموق نم نالجرو انأ هلكي ّيبنلا ىلع ٌتلخد» :لاق  هنع هللا يضر - يرعشألا

 نم اذه يون ال اّنِإ :إكك لاقف ءهلثم ٌرخآلا لاقو ءهللا لوسر اي انْرُمأ :نيلجرلا ٌدحأ
 , ")هيلع صرح نم الو .هلأس

 امل هبلط اذإ هتباجإب ةلودلا مازلإ ىنعمب ملسملل ًاقح ةماعلا فئاظولا يلوت ناك ولو

 عنمي ال هبحاصل هئادأب قحلا اذه هيلع نم مازلإ ينعي يذلا قحلا بحاص نأل ؛هنم عنم

 نم َمِلْعف .دكأتُت لب «ةبلاطملاب طقست ال قوقحلا نأل ؛هب بلاط وأ هبلط اذإ هبحاص هنم

 ةبسنلاب اهيلوت ةحابإ : يأ (ةحابإلا) ينعت مالسإلا راد يف ةماعلا فئاظولا يلوت نأ كلذ

 .ةيمالسإلا ةلودلل يأ مالسإلا رادل ةبسنلاب (ًافيلكت) ينعتو ءاهالوتي نمل

 زوجي «.ةماعلا فئاظولا يلوت قحل وأ ةماعلا فئاظولا يلوتل فيلكتلا اذه ىلعو

 مازلإ اذه ينعي الو ءءاضقلا ةفيظوك ةيمالسإلا ةلودلا يف ةماع ةفيظو ىلوتت نأ ةأرملل

 نإو اميس ال بلطلا ضفرت نأ ةلودلل لب ءاهبلط نمل ةفيظولا ةيلوتب ةيمالسإلا ةلودلا

 .بلطلا ضفر يعاود نم ةيالولا بلط

 :قحلا اذه حنم نم ضرغلا - "4

 بسكلا ليصحت وه «ةأرملا وأ لجرلل ةماعلا فئاظولا يلوت قح حنم نم ضرغلا
 نكمي امك .ةأرما وأ لجر نم ةفيظولا لغاشل ةبسنلاب اذهو «لالحلا قزرلاو عورشملا
 ىلإ لاجملا حاسفإ ةماعلا فئاظولا هذه ىلوتي نمل ةبسنلاب ضرغلا اذه ىلإ فاضي نأ

 ةماعلا فئاظولا يلوت قيرط نع سانلا عفنو «مالسإلا ةمدخ يف نيبغارلا نيبيطلا كئلوأ

 نأل ؛هللا ةاضرم ءاغتبا امنإو «لالحلا قزرلاو يداملا بسكلا ءاغتبا نودو هلل ةبسح

 ةماعلا فئاظولا يلوت قيرط نع هنم ديزملا يف نوبغري الو .مهيفكي ام لاملا نم مهدنع

 «حالسلا لامعتسا ىلع نيلتاقملا نيدهاجملا بيردت وأ سيردتلا ةفيظو ىلوتي يذلاك

 . ١؟60ص 11ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص)» (57
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 .يدام رجأ نود هلل ةبسح ءاتفإلاو ةبطخلاو ةالصلا يف ةمامإلل غرفتي يذلاك وأ

 نمل ةبسنلاب ةماعلا فئاظولا يلوت قح حنم نم ضرغلا نإ لوقلا نكمي اذه ىلعو
 .هتاضرم ءاغتباو هلل ةبسح اهب مايقلا وأ لالحلا قزرلا ليصحت وه ءاهالوتي

 وهف «ةلودلل ةبسنلاب ةأرملل وأ لجرلل ةماعلا فئاظولا يلوت قح حنم نم ضرغلا امأو

 ىلإ ةماعلا فئاظولا دانسإ قيرط نع اهلجأ نم تماق يتلا اهتابجاوب مايقلا نم اهنيكمتل

 قيقحت يهو .ةلودلا ضارغأ ققحت يتلا مهفئاظو تابلطتمب مايقلل ءانمألا ءافكألا

 . مهنع دسافملا ءردو سانلل حلاصملا

 :قحلا اذهب ةملسملا ةأرملا عتمت طورش -4

 ققحت مالسإلا راد يف ةماعلا فئاظولا يلوت قحب ةملسملا ةأرملا عتمتل طرتشي

 : نيطرش

 .اهيلع بجاو وه ام قحلا اذهب اهعتمت محازي ال نأ :لوألا طرشلا

 . ةفيظولا هذهب قازترالاو لالحلا بسكلا ىلإ ةجاح يف نوكت نأ : يناثلا طرشلا

 : ةماعلا فئاظولا يلوت قحب ةأرملا عتمتل لوألا طرشلا هه

 وه ام قحلا اذهب اهعتمت محازي ال نأ ةماعلا فئاظولا يلوت قحب ةأرملا عتمتل طرتشي

 .هئادأ يف ةرصقم وأ «بجاولا اذهب مايقلا نع ةزجاع اهلعجي وحن ىلع اهيلع بجاو

 قوقحب مايقلاو ءاهلافطأ ةيبرتو هنوؤشب مايقلاو تيبلا ةياعر وه اهيلع يلصألا بجاولاو
 رمع نب هللا دبع نع يراخللا مامإلا هجرخأ يذلا فيرشلا ثيدحلا يف ءاج .اهجوز

 « هتيعر نع لوؤسم مكلكو 1 مكلك الأ» : لاق هلك هللا لوجر نأ  امهنع هللا يضر -

 لهأ ىلع عاد لجرلاو هم ل سر 2 أب ساثلا ىلع يذلا مظعألا مامإلاف

 ةلوؤسم يهو هدلوو اهجوز تيب لهأ ىلع ةيعار ةأرملاو «هتيعر نع لوؤَسم وهو: هتيب

 .6.. 5. .مهلع

 جوزلل ةحيصنلاو .مدخلاو دالوألاو تيبلا رمأ ريبدت ةأرملا ةياعرو» : هحرش يف ءاجو

 .«كلذ لك يف
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 .تيبلا يف اهرارقو هتعاط اهيلع هقوقح نمو ءاهبجاو نم وه اهجوز قوقحب ءافولاو

 اهلصفنس يتلاو ءاهيلع هل يتلا قوقحلا نم كلذ ريغ ىلإ هنذإب الإ هنم اهجورخ مدعو
 ةماع ةفيظو لامعأب ةأرملا لاغشنا نأ يلجلا حضاولا نمو .- ىلاعت هللا ءاش نإ دعب اميف

 هذه ءادأ يف رصقت اهلعجي وأ .ةيجوزلاو ةيتيبلا اهتابجاو ءادأ نع ًابلاغ اهلغشي فوس
 بجاو وه اميف طرفتو ةماعلا ةفيظولا يلوت  حابملا اذهب لغشنت نأ زوجي الف «تابجاولا

 اهبجاو نع ةفيظولا لمع اهلغشي مل اذإف . ةجوزك اهيلع بجاو وه اميفو «تيبلا يف اهيلع

 هذه يفف ءةلودلا فئاظو يف لمعلاب اهجوز يضرو لافطأ اهل نكي مل ول امك .يتيبلا

 . ةماعلا ةلودلا فئاظو يف لاغتشالا اهل حابي ةلاحلا

 : هعفدو ضارتعا *5

 ءارشلاو عيبلاك ةيلاملا تالماعملا ءارجإ يف قحلا ةأرملل نأب انيلع ضرتعي دقو

 دحأ لقي ملو .ًاليوط أتقو اهنم قرغتستو «تيبلا جراخ يرجت تالماعملا هذه نأ بلاغلاو

 نوكي ال اذاملف «تيبلا يف اهتابجاو ءادأ يف طرفت الثل كلذ نم ةعونمم اهنأ ءاهقفلا نم

 عنمت ال هذهو «تيبلا 55 ةيلاملا يقلفامملا ءارجإ اهيلوت لثم ةماعلا فئاظولا اهيلوت

 ؟كلت نم عنمت ال نأ يغبني كلذكف اهنم

 وه ذإ .ةفيظولا لمع فالخب موي لك يف نوكت ال تالماعملا هذه نأ :باوجلاو

 تاقوأ يف ةأرملا اهيرجت ةيلاملا تالماعملا ءارجإ نإف ًاضيأو رركتمو رمتسم يموي لمع

 قرغتسي ال اهءارجإ نإو ةفيظولا لامعأك موي لك يف اهئارجإ يف اهيلع مازلإ الو اهغارف
 تس نع لقي ال ام موي لك يف قرغتست يهف ,ةفيظولا لامعأ فالخب ًاليوط ًاتقو ةداع

 اهعوجر هقرغتسي امو ءتقو نم ةفيظولا لحم ىلإ اهباهذ هقرغتسي ام ادع تاعاس عبس وأ

 : .تقو نم تيبلا ىلإ

 ةيتيبلا اهتابجاوب اهمايق ىلع (ًارجأ) ىضاقتت عقاولا يف ةأرملا نإف ًاضيأو "401

 يف اهقح وه (رجألا) اذهو ءاهيلع بجاو وه ام ىلع (أرجأ) ىضاقتت يأ ؛ةيجوزلاو
 : يمالسإلا هقفلا يف ةدعاقلاو .اهجاوز مدع ةلاح يف اهيبأ ىلع وأ ءاهجوز ىلع اهتقفن

 دكأتي بجاولا اذه نإف ,لصألا يف هيلع بجاو وه امب همايق ىلع ًارجأ ىضاقتي نم نأ

 تابترم نوضاقتي نيذلا دونجلا ىلع مالسإلا راد نع عافدلا بجاو دكاتي اذهلو هيلع
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 املظفم ارت ىفاتم ذل تينحتملا ىلع يعل تعاونك انو هلاقلا تين نك ريق

 يهنو فورعمب رمأ هنأل ؛ لصألا يف هيلع بجاو وهو «باستحالاب همايقل لاملا تيب نم

 هنكلو .ملسملا ىلع يئافك وأ ينيع بجاو مالسإلا راد نع عافدلا نأ امك ءركنم نع

 ىلع لاملا تيب نم (ةرجألا) امهب نيمئاقلا ذخأل باستحالا بجاوبو هب مايقلاب دكأتي

 .ةيرهش تابترم لكش

 اهغرفت ءاقل اهجوز ىلع ةقفن نم هقحتست امل تيبلا يف اهبجاو ةأرملا ىلع دكأت اذإو

 ءادأ نع اهلغشُي يذلا فئاظولا يلوتك حابم وه امب مايقلا اهل زوجي الف ءاهبجاوب مايقلل
 .هيف طرفت اهلعجي وأ اهبجاو

 : هعفدو رخآ ضارتعا 4

 ىتح ودبي امك لمشي ةماعلا فئاظولا ةأرملا يلوت يف انلوق نأب انيلع ضرتعي دقو
 اهلغشي تيبلا جراخ ةفيظولا اهيلوت لهو ؟اهونثتست مل اذاملف دعب جوزتت مل يتلا ةاتفلا

 ؟دعب جوزتت مل اهنأل ؛جوز تاذب تسيل يهو تيبلا يف اهيلع بجاو نع

 لبق يهو ءذاشلا رمألا وه اهجاوز رخأتو .لصألا وه ةاتفلا جاوز نأ :باوجلاو

 ىلع ًانارم اهبسكي هلك اذهو ءاهيبأ ةمدخو .تيبلا يف اهمأ ةنواعم بجاو اهيلع اهجاوز
 ةيفكم يه مث . جاوزلا دعب اهلمعو اهتفرعم ىلإ اهتجاحل جاوزلا لبق اهب ةفرعمو رومألا هذه

 تيبلا لامعأب مايقلل نذإ غرفتتلف ءاهلهأ ىلع اهتشيعم نأل ؛ةشيعملا تابلطتمو ةنوؤملا
 .ةجوز بيرق امع حبصتس ةاتفك هجاتحت امم ائيش ملعتتلو اهفرتحت ىتح

 :قحلا اذهب ةأرملا عتمتل يناثلا طرشلا 4

 بسكلا ىلإ ةجاتحم نوكت نأ ةماعلا فئاظولا يلوت قحب ةأرملا عتمتل يناثلا طرشلاو

 ةبسنلاب ةماعلا فئاظولا يلوت قح ةعيرشلا حنم نم ضرغلا نأ ذإ ةفيظولا هذهب قازترالاو
 اذإف . عمتجملل ةدئافو ةحلصم ليصحت عم هل ةحابم قازترا ةليسو ةئيهت وه ءاهالوتي نمل

 هذه يف تيبلا يف اهءاقب نأل ؛ةفيظولاب اهلاغتشال رربملا ىفتنا دقف ةجاتحم ريغ تناك

 هئافيإو اهجوز ةمدخل اهسفن ةئيهتو ءاهلافطأ ةيبرتو تيبلا نوؤش ةرادإ ىلإ فرصنتل ةلاحلا

 نإ انلق دقو . ةفيظولا لامعأل اهتيب نم اهجورخ نم مالسإلا ةعرش يف ىلوأ اهوحن هقوقح
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 قيرط نع قازترالاو بسكلا ىلإ ةجاتحم ريغ نذإ يهف ءاهجوز ىلع ًاقلطم ةجوزلا ةقفن
 :ةلونلا ىف :ةفاعلا'ةفيظرلا لون

 :هباوجو لاؤس "3

 ضرغل ال ةلودلا يف ةماعلا ةفيظولا ىلوتت نأ ةأرملل زوجي له :ضعبلا لأسي دقو

 ؟هللا ةأضرم ءاغتبا ةبسح نكلو «قازترالاو بسكلا

 تابجاولا نم ةفيظولا لمع ناكو «ةفيظولا لمع اهيلع نيعتي مل اذإ :باوجلاو
 يلوت ةأرملا مزلي الف ءاهب موقي نم نييعت نود عمتجملا يف اهلوصح بولطملا ةيئافكلا
 وه امب اهمايق ىلع مدقم وهف ءاهيلع ينيع بجاو تيبلا يف اهبجاو نأل ؛ةفيظولا هذه
 . يئافك بجاو

  "0١تاهبشلا ضعب ضعب عفد :

 نأ وهو .هانركذ يذلا لصألا ضقنل ضعبلا اهب ثبشتي يتلا تاهبشلا ضعب كانه

 ةفيظولا اهيلوت محازي ال نأ : : (لوألا) :ناطرش هل ار ةأرملل ةماعلا ةفيظولا يلوت قح

 هذه نمو «ةفيظولا يلوت قيرط نع قازترالل ةجاتحم نوكت نأ : (يناثلاو) . يتيبلا اهبجاو
 . ةهبش لك ىلع ٌدرلا عم يلي اميف هركذن ام تاهبشلا

 : ىلوألا ةهبشلا 7-5

 رمأ ةلودلا فئاظو اهيلوت قيرط نع لالحلا بسكلا يف اهجوز عم ةأرملا نواعت نإ

 ءاهفيلاكت ةرثكو ةشيعملا تابلطتمو ةايحلا رومأ دقعتل ًارظن رضاحلا تقولا يف يرورض

 قيرط نع امهاضرب متي هنأل ؛روظحم ريغ حابم لاجملا اذه يف نيجوزلا نيب نواعتلاو

 يفالت نكمأ يفيظولا اهبجاو نيبو يتيبلااهبجاو نيب عمجلا ةأرملا ىلع رذعت اذإو

 امثير لافطألاب ةيانعلاو تيبلا لامعأب موقتل «ةمداخلاب ةناعتسالا قيرط نع هكرادتو كلذ

 ضراعت الو « ةيهتنم نذإ ةلكشملاف . ةناضحلا رود ىدل مهعدوت وأ ءاهتفيظو نم مهمأ دوعت

 .اهجوز وحن وأ تيبلا يف ةأرملا بجاو نيبو ةفيظولا لمع نيب
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 لبج امب امهنم لك مايق قيرط نع متي نيجوزلا نيب يقيقحلا نواعتلا نإ : باوجلاو

 يفو . عقوتملا عفنلا نم ربكأ ررض ىلإ يدؤي ال امبو «هريغ نم هيلع ردقأ وه امبو هيلع

 ةيبرتو تيبلا لامعأل ةأيهم هيلع تلبج امو اهتعيبطب ةأرملا نأ دجن سايقملا اذه ءوض

 لالحلا بسكلاو لمعلل أيهم لجرك هتعيبطب جوزلا نأو .رخآ ءيش يأ نم رثكأ لافطألا

 تابجاولا ميسقت يف لدعلاو اهباصن يف رومألا عضو نمف .ةأرملا نم رثكأ تيبلا جراخ

 اهناديم ةأرملل كرتت نأو «ةلودلا فئاظو يلوت هنمو «تيبلا جراخ لمعلا لجرلل كرتت نأ

 .هيف اهبجاو يدؤتل تيبلا :يعيبطلا

 مآ نوكت نأ اهنكمي ال ةمداخلا نأل ؛ةلكشملا لحي الف ةمداخلاب ةناعتسالا امأ

 ءاقل ةيلاع ًاروجأ ىضاقتت ةمداخلا نإ مث .مألا نانح مهيطعت نأ اهنكمي الو ,لافطألل

 ةأرما ةمداخلا نإف ًاضيأو .ةفيظولا بتار نم ةأرملا هاضاقتت ام ردقب نوكت دقو ءاهتمدخ

 لحل طرش الو ديق الب ًاقلطم ةحابم ةليسو اهنم لعجن نأ زوجي الف «ةياعرلا انم قحتست
 كرت ةمداخلل حيبن نأب «تافظوملا ةلكشمل لح اهتمدخ يف ناك نإ تافظوملا ةلكشم

 .نيرخآلا تويب يف لمعتل اهلافطأو اهتيب

 هنم اضرلا اذهف «تيبلا جراخ ةفيظوب هتجوز لاغتشا ىلع جوزلا اضرب جاجتحالا امأو

 مهَمأ ةيبرتب اورفظي نأ لافطألا قح نمف ءامهلافطأ قوقح سميو امهقوقح زواجتي اهنمو
 ةرورضلا تالاح يف الإ ةناضحلا رود يف الو ,تامداخلا يديأب اوكرتُي ال نأو ءاهنانحو

 « لصألا يه يتلا ةيدايتعالا لاوحألا يف نآلا نحن انمالكو .ءانثتسالا هجو ىلعو ىوصقلا

 . ءانثتسالاو ةرورضلا تالاح يف سيلو

 : ةيناثلا ةهبشلا - "48

 تقولا يف ةفولأملا رومألا نم ةماعلا اهفئاظو يلوتو ةموكحلا رئاود يف ةأرملا لمع نإ

 ةلودلا فئاظو ةأرملا يلوتل سانلا لبقت ىلع لدي امم «ةيمالسإلا دالبلا يف رضاحلا

 هنمو ةجوزلا لمعب الإ كلذ متي الو ,يداملا اهلخد ةعسوت ىلإ اهبلغأ وأ تالئاعلا ةجاحل

 وأ ديق نود هزاوجب لوقلا زوجيف ىولبلا هب تمع امم عضولا اذهف «ةلودلا فئاظو اهيلوت

 .ةلودلا فئاظو لجرلا يلوت يف لاحلا وه امك ءطرش

 سيل ةلودلا فئاظو يف تالماعلا هيف رثكت يذلا عمتجملا نأ :كلذ ىلع باوجلاو
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 عمتجم وه امنإو .هذه هتلاح ءاقب ىلع ٌصرحُيو هب ىدتقُي يذلا لثمألا عمتجملاب وه
 جورخ ىلإ وعدت وأ تعد بابسأ نم هيف ام ةلازإل ةقداصلا دوهجلا لذب ىلإ جاتحي لتخم
 اهيفكت ال يتلا ةريقفلا تالئاعلا ىعرت نأ ةلودلا ىلعو .ةلودلا فئاظو يف لمعلل ةأرملا

 ةأرملل ةلودلا نكمت اذهبو «ةنيعم طباوض قفو ةبسانم تافاكم اهل عضت نأب اهبابرأ لوخد

 عنمتو «لاجرلل ةماعلا فئاظولا يلوت تقولا سفنب حسفتو «ةيتيبلا اهتابجاوب اهمايق ةصرف
 . فئاظولا هذه يلوتل ءاسنلا ةمحازم مهنع

 : ةثلاثلا ةهبشلا 5-4

 عبشي لجرلل ةبسنلاب لاحلا وه امك طرش وأ ديق نود ةماعلا فئاظولا ةأرملا يلوت نإ

 ًاعومسم ًايأر اهل لعجيو لاجملا اذه يف لجرلا عم اهتاواسمب اهرعشي هنأل ؛ةيسفنلا اهتبغر

 يف مهست اهنأل ؛اهل هتلماعم يف فسعتلا نم جوزلا عنميو ءاهيف ةزراب ةناكمو ةلئاعلا يف

 .اهيلع فرصلا ىفو ةلئاعلا لخد

 اهمامأف «ةأرملل ةيسفنلا ةبغرلا عابشإل (ةفيظولا) لمع نم دب ال ناك نإ :باوجلاو
 مهأو ءاهنم حجرأ يهف .(ةيتيبلا ةفيظولا) يهو الأ ةلودلا فئاظو نم ىلوأ يه (ةفيظو)

 : ةريثك هوجو نم اهنم

 يف ةيرح هل ققحي وهف «هتالحمو ةفرغ لكب تيبلا وه ةفيظولا هذه لحم نإ :(ًالوأ)
 اذه نوكي دق يذلا ةلودلا يف اهتفيظو لمع ناكم كلذ اهل ءيهي امم ريثكب عسوأ لمعلا

 تاناويح نيب وأ «لمعلا وأ لمعملا نئاكم جيجض نيب ًاناكم وأ ,ةقيض ةفرغ ناكملا

 كلذ وحنو «نئابزلا نم دوقنلا هيف ملستت رجتم يف ًاصفق ةفيظولا ناكم نوكي وأ «لقحلا
 ناكم نم قيضلاو بعتلا ىلع ثعبأو ىندأ كش نودب يه يتلا فئاظولا نكامأ نم

 .تيبلا

 ةمدخو - لبقتسملا لاجر  لافطألا ةيبرت وه تيبلا يف اهتفيظو عوضوم نإ : (ًايناث)

 اهلافطأل اهتيبرت نإ لوقي نأ دب ال فصنم لكو .هحيريو هرسيو هجاتحي ام ةئيهتو ءجوزلا

 اهتفيظو لمع عوضوم وه اذه ناك اذإ ةلودلا لوقح يف جاجدلا خارفأ ةيبرتب اهمايق نم مهأ
 اهمزلي امم ىلوأ جوزلا حيري وحن ىلع تيبلا رومأب مايقلاو جوزلا هجاتحي ام ةئيهت نإو ءالثم
 .اهترئاد يف اهل مهتاعجارم يف سانلا ةمدخل
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 هذهف .لاجملا اذه يف لجرلل اهتاواسمب اهرعشي ةلودلا فئاظو اهيلوت َّنِإ امأ 6
 ىمظعلا اهتفيظوب ءافتكالاو كلذ نم اهئافعإب ةمركملا امنإو ءاهل ةمركم تسيل ةاواسملا

 ققحي ةفيظولا هذهب اهءافتكا نأ نع الضف لبقتسملا لاجر ةيبرت يهو ةلودلا اهجاتحت يتلا

 يف ةأرملا بجاو ىلإ فيضن نأ لدعلا نم سيلف «تابجاولاو تايلوؤسملا يف لدعلا
 يلا جرا ةفلطرلا ةيتجاو ههلا

 ةلودلا فئاظو اهيلوت قيرط نع ةلئاعلا لخد يف اهماهسإ نأب لوقلا امأو 5-5

 لوقلا اذه يف اهتلماعم يف فسعتلا نم جوزلا عنميو «ةلئاعلا يف زراب زكرم تاذ اهلعجي

 امو ءامهنيب ةايحلا ةعيبط يه امو .هتجوزب جوزلا ةقالع موقت ساسأ يأ ىلع فرعي ال نم

 .- ىلاعت هللا ءاش نإ دعب اميف هحضونس امم هتجوز ىلع لجرلل يتلا ةماوقلا ةعيبط يه

 ىلع لجرلا ةماوقو ءامهنيب ةقالعلاو نيجوزلا نيب ةكرشلا نإ نيلجعتم انه لوقن نأ انيفكيو
 نأ هتايآ نمو» : ىلاعت لاق «ةمحرو ةدوم نم امهنيب هللا هلعج ام ىلع ةمئاق اهلك هتجوز

 عمو « . . .ةمحرو ةدوم مكنيب لعجو .اهيلإ اونكستل ًاجاوزأ مكسفنأ نم مكل قلخ
 .تليق يتلا تارابتعالا طقست ةمحرلاو ةدوملا

 :اهتيب ىلإ ةأرملا عوجر ىلإ نوعدي نويبرغ ءاملع 17

 ءاهريغو ايسور كلذكو اكيرمأو ابوروأ لود اهب ينعأو برغلا لود نأ فورعملا نم
 يفو ةلودلا لماعم يف لمعلا اهل تحابأو .لجرلاك ةماعلا فئاظولا يلوت ةأرملل تحابأ

 عطتست مل ةدقعم لكاشم كلذ ىلع بترت دقو ءاهتعيبط مئالت ال يتلا ىتح اهقفارم ةفاك
 رومألاب نيينعملاو لودلا كلت يف ءاربخلا نأ ةجرد ىلإ اهنم صلختلا لودلا كلت

 اهئافتكاو اهتيب ىلإ ةأرملا عوجر ةرورضب مهتاوصأ ىلعأب نودانيو اودان ةيعامتجالا
 : مهلاوقأ ضعب يلي اميف ركذنو .لاوزلاو عدصتلا نم ةرسألا نايكل اظفح ةيتيبلا اهتابجاوب

 نإ» :ةيزيلجنإلا ةضهنلا ناكرأ نم وهو (سليامس ليوماس) يزيلجنإلا ملاعلا لاق أ
 نإف .دالبلل ةورثلا نم هنع أشن امهم لماعملا يف ةأرملا ليغشتب يضقي يذلا ماظنلا

 ناكرأ ضّوقو «لزنملا لكيه مجاه هنأل ؛ةيلزنملا ةايحلا ءانبل ةمداه تناك هتجيتن

 نم دالوألاو ءاهجوز نم ةجوزلا هبلَسب هنإف .ةيعامتجالا طباورلا قّرمو .ةرسألا
 ةأرملا ةفيظو ذإ .ةأرملا قالخأ لك ال هل ةجيتن ال صاخ عونب راص , مهبراقأ

 لم



 داصتقالاو اهدالوأ ةيبرتو اهنكسم بيترت لثم ةيلزنملا تابجاولاب مايقلا يه ةيقيقحلا

 لك نم اهخلست لماعملا نكلو «ةيلزنملا تاجايتحالاب مايقلا عم اهتشيعم لئاسو يف

 ىلع بشت دالوألا تحضأو «لزانم ريغ لزانملا تحبصأ ثيحب تابجاولا هذُه

 ١ (؛5:>(ةيبرتلا مدع

 اكيرمأ يف ةيلئاعلا تامزألا ببس نإ :«نيلوأ !ديإ» ةروتكدلا ةيكيرمألا ةريبخلا تلاقو - ب

 «ةرسألا لخد فعاضتل اهتيب تكرت ةجوزلا نأ وه عمتجملا يف مئارجلا ةرثك ٌرسو

 ةرورضب ةروكذملا ةيكيرمألا ةريبخلا يدانتو . قالخألا ىوتسم ضفخناو لخدلا دازف

 ةياعرلا دالوألاو ءانبأللو ءاهتمرح قالخألل دوعت ىتح تيبلا ىلإ ًاروف تاهمألا ةدوع

 ةروتكدلا تلاق مث ,يداصتقالا مهاوتسم عفرت نأ يف مألا ةبغر اهنم مهتمرح يتلا

 رارقلاو تيبلا ىلإ : يأ) ميرحلا ىلإ ةأرملا ةدوع نأ تتبثأ براجتلا نإ :ةروكذملا

 . هيف ريسي يذلا روهدتلا نم ديدجلا ليجلا ذاقنإل ةديحولا ةقيرطلا وه (هيف

 جراخ تالئاعلا يأر ةفرعم ددصب اكيرمأ يف بولاغ دهعم هب ماق ثيدح ءاتفتسا يفو - جا

 لضفيو .نآلا ةبعتم ةلماعلا ةيكيرمألا ةأرملا نأ ةجيتنلا تناكف .لمعلا يف نهتويب

 نأ دعب «نيلوأ اديإ» ةروتكدلا تلاقو .نهلزانم ىلإ ةدوعلا اكيرمأ ءاسن نم 6

 امأ .لمعلا ةينمأ تغلب اهنأ مهوتت ةأرملا تناك» : هتجيتنو روكذملا ءاتفتسالا تركذ

 عوجرلا دوت اهنإف ءاهاوق دوهجلا تفزنتساو ءاهيمدق قيرطلا تارثع تمدأ دقو مويلا

 .«””9«اهخارف ناضتحال غرفتلاو اهشع ىلإ

 :ءاسن اهلغشت نأ عمتجملا جاتحي فئاظو -4

 لثمو «تايلمعلا ءارجإ قيرط نع ءاسنلا ديلوتو .ةحارجلاو . ينطابلا بطلاك :هعورف

 روتكدلل «نوناقلاو هقفلا نيب ةأرملا» باتك نم القن 54ص .8ج «يدجو ديرف فراعم ةرئاد» (401)

 . 767ص «يعابسلا ىفطصم

 «قباسلا يعابسلا باتك نم القت 4 خيراتب ةيرهاقلا مويلا رابخأ ةديرج هترشن لاقم نم (407)

 . 6١ص

 . 709ص قباسلا يعابسلا باتك (40)

 سل”



 ءاشنإب ةلودلا موقت دقو .كلذ وحنو ةيعاعشلا روصلا ذخأو ,ضيرمتلاو .مدلا ليلحت

 ربتعي يتلا تامدخلا نم اهوحنو ةروكذملا ةيبطلا تامدخلا ميدقتل فئاظوو تاسسؤم

 .ةيئافكلا ضورفلا نم عمتجملا يف اهدوجو

 وأ «ءاسنلا لبق نم لالقتسالا هجو ىلع فرحلا هذه لثمب ءاسنلا مايق نأ كش الو

 تاضيرملا ءاسنلا نأل ؛ عمتجملا هجاتحي امم ءاسنلا لبق نم ةماعلا فئاظولا هذه يلوتب

 همزلتست امو لاجرلا ءابطألا ةعجارم نع كلذب نينغتسيف «تاملسملا تابيبطلا نعجاري

 نوكيف «ةيحارجلا تايلمعلا ءارجإل وأ يبطلا صحفلا ضرغل ةروعلا فشك نم ةعجارملا

 ىف ةبولطملا رومألا نم ةماعلا فئاظولا هذه لثمل تاريدقلا ءاسنلا يلوت ةلاحلا هذه يف

 ١ ١ . عمتجملا

 فئاظولا هذه لثم ىلوتت نأ ةأرملل زوجي لهف .بوجولا ةجرد ىلإ اهبلط نوكي دقو
 ؟ال مأ ةلودلا يف ةماعلا

 :ناطرش رفوتي نأ ةماعلا ةلودلا فئاظول ةأرملا يلوت طورش نم نإ انلق :باوجلاو

 بسكلاو قازترالا ىلإ اهتجاح :(يناثلاو) .تيبلا يف اهبجاوب لالخإلا مدع :(لوألا)

 اهل زوجي ءاهيف نيطرشلا نيذه ققحت ىرت يتلا ةأرملاف اذه ىلعو .ةفيظولا هذه ببسب
 تامدخلا هذه ءادأل فئاظولا هذه يلوت لاوحألاو فورظلا بسح بجي وأ بدني وأ

 .نهل بودنم وه ام وأ نهل يرورض وه ام ثانإلا ميلعتل ةبسنلاب لاقي اذه لثمو .ءاسنلل

 اذإ ثانإلا ميلعت فئاظو يلوت لاوحألاو فورظلا بسح بجي وأ بدني وأ ةأرملل زوجيف
 .ناروكذملا ناطرشلا اهيف رفوت

 : ةماعلا فئاظولا ةأرملا يلوتل ةلودلا هلمعت ام 4

 : نم جج ضعب لاك ءاسنلا لبق نم اهلغش ىلإ عمتجملا جاتحي ةماعلا فئاظولا ضعب تناك اذإو

 ءيهت نأ ةلودلل يغبنيف «ةقباسلا ةرقفلا يفر امك ةيميلعتلا وأ ةيبطلا تامدخلا مدقت

 ميظنت عضوب كلذو ,«فئاظولا هذه لثم لغشل تاريدقلا ءاسنلا داجيإل لبسلاو لئاسولا

 فئاظولا هذه اهجاتحت يتلا مولعلا يف يفاكلا ددعلاب ثانإلا ميلعت ققحي سوردم ديج

 .ميلعتلاو ملعتلا ةيرح ىلع انمالك دنع هيلإ انرشأ يذلا وحنلا ىلع

 يدؤي ال ثيحب فئاظولا هذه ىلوتت يتلا ةأرملا دعاستو لهست نأ ةلودلا ىلع نأ امك
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 نم لقأ لمع تاعاس نهل لعجت نأك «ةيجوزلاو ةيتيبلا اهتابجاوب لالخإلا ىلإ كلذ
 نهلافطأل لعجتف تاجوزتم نك اذإو .مهفئاظو لثم نولغشي نيذلا لاجرلا لمع تاعاس
 يف يحابص لمع نهضعبل نوكي نأك .نهلمع تاقوأ عيونتو ,.نهب ةصاخ ةناضح رود

 ةحلصملا نم ىرُي ام بسح اذكهو .رهظلا دعب لمع رخآلا ضعبللو .نهفئاظو
 . ةجاحلاو

 يلوت ىلع ةأرملا دعاسيو لهسي امب ةلودلا مايق نم انركذ ام ىلإ ةفاضإلابو 3٠"
 ءاسنلا ًاضيأ ةلودلا دعاست .ءاسنلا لبق نم اهلغش عمتجملا جاتحي يتلا ةماعلا فئاظولا

 نيعت نأب .ةماعلا فئاظولا يلوت قيرط نع شيعلا بسكو لمعلا ىلإ نررطضي يتاللا
 مايقلا وأ ةماعلا تابتكملا ميظنتك نهل ةبسانملا فئاظولا يف تارطضملا ءالؤه ةلودلا

 نوكي يتلا فئاظولا نم كلذ وحنو ,ثانإلا سرادم يف ةيباسحلا وأ ةيباتكلا لامعألاب

 .اهيف كلذ لقي وأ «لاجرلاب ًاطالتخا يعدتست ال وأ .ثانإلا عم اهيف لمعلا

 د -١72"”



 فانل) صرموب)

 باختنالا قحو حيشرتلا قح

 :ثحبلا جهنمو ءديهمت - “4

 اهيلوت نوكي يتلا بصانملل حيشرتلا يف ةأرملا قج ىدم نع ثحبملا اذه يف ملكتن

 : يلاتلا وحنلا ىلع نيبلطم ىلإ ثحبملا

 .هبصنمل حيشرتلاو ةلودلا سيئر باختنا :لوألا بلطملا

 .هتيوضعل حيشرتلاو ىروشلا سلجم باختنا : يناثلا بلطملا

 لوألا بلطملا

 هبصنمل حيشرتلاو ةلودلا سيئر باختنا

 : ةلودلا سيئر بصنم ىلوتي نميف طرش ةروكذلا 1

 امل» :لاق ةركب يبأ نع هريغو يراخبلا مامإلا هاور يذلا فيرشلا ثيدحلا يف ءاج

 مهرمأ اوّل موق حلفُي نل :لاق ىرسك َتنب مهيلع اوكُلم ٌسراف لهأ نأ كي هللا لوسر غلب
 لحي الو «تايالولا لهأ نم تسيل ةأرملا نأ ىلع ليلد هيف : يناكوشلا لاق .«؟*'9«ةأرما

 .("*بجاو حالفلا مدعل بجوملا رمألا بينجت نأل ؛اهتيلوت موقل

 يأ ةفالخلا : يأ - ىمظعلا ةيالولا يه ةأرملا اهنم ةعونمملا ةيالولا : مزح نبا لاقو

 .١١3ص 28ج «يئاسنلا نئسو 2 517"753ص 23ج « يناكوشلل «راطوألا لين» (05"4)

 . 5١ 6ص .4ج ءيناكوشلل «راطوألا لين» (4705)
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 .«9مهعامجإ هيلعو ءاهقفلا هركذ ام اذهو , «4؟**9ةلودلا ةسائر

 :(ةلودلا سيئر» ةفيلخلا نوبختني نوملسملا "2377

 نوملسملا هراتخي  دحاو ىمسمل تايمست  ةلودلا سيئر وأ مامإلا وأ ةفيلخلا

 بحاص لاق .ءاهقفلا صن اذه ىلعو .هتنوعم بجتو هتفالخ تبثت هل مهرايتخابو
 24" (هتنوعم تبجوو هتمامإ تتبث هتعيبو هتمامإ ىلع نوملسملا قفتا نم» :(«ينغملا»

 هيلإ دوهعملا ةمامإ نأل ؛هل قباسلا دهعب صخشلل تبثت دق ةفالخلا نأب انيلع ضرتعي الو

 لاق .هل دقعلاو ّلحلا لهأ وأ نيملسملا ةعيبب امنإو هل قباسلا ةفيلخلا دهعب هل تبثت ال

 دقعنت امنإو .دهعلا سفنب هيلإ دوهعملل دقعنت ال ةمامإلا نأل» : يلبنحلا ىلعي وبأ مامإلا

 .(9"45(تقولا لهأ رايتخاب هتوم دعب دقعنت هيلإ دوهعملا ةمامإ نإ ...نيملسملا دهعب

 ًادقع سيلو «ةفالخلل حيشرت ةقيقحلا يف يه دهعلا ةيالو نأ لاوقألا هذُه نم فرعيف

 .هيلإ دوهعملل اهل

 : ةفيلخلا باختنا يف ةمألا قح ساسأ -4

 عراشلا تاباطخب ةبطاخم اهنأ ةفيلخلا باختنا يف ةيمالسإلا ةمألا قح ساسأو

 ام اوعبتا» : ىلاعت هلوق لثم ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ ذيفنت نع اهتيلوؤسم نمضتت يتلا
 وحنو .4امهّيديأ اوعطقاف ةقراّسلاو قراّسلا» : ىلاعت هلوق لثمو .« مكبر نم مكيلإ لزنأ
 ماكحأ ذيفنت نع ةيمالسإلا ةمألا ةيلوؤسم ىلع ةلادلا ةيعرشلا صوصنلا نم كلذ

 . مالسإلا

 كلمت يهف «هب ةبّلاطُمو مالسإلا ماكحأ ذيفنت نع ةلوؤسم ةيمالسإلا ةمألا تماد امو

 عيطتست ال نيملسملا ةعامج نأ ثيحو .ذيفنتلا اذه ىلع ةطلسلا اهل عراشلا كيلمتب -

 مكحلا يف ةباينلا ترهظ دقف «عقاولا يف كلذ رذعتل ةيعامجلا اهتفصب اهتطلس رشابت نأ

 . ١"47 ص ؛94ج «مزح نبال «ىلحملا» (405)

 مامإلل «داقتعالا لوصأ يف ةلدألا عطاوق ىلإ داشرإلا» ء10-74١ص «4ج «جاتحملا ينغم» (40)

 . 4737ص .ينيوجلا

 .5١٠"ص «8ج «ينغملا» (1:8)

 . ؟ص ؛«يلبنحلا ىلعي يبأل «ةيناطلسلا ماكحألا» (108)
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 ةفلكم يه ام ذيفنتل اهناطلس ةرشابم يف اهنع بونيل ةفيلخلا ةمآلا بختنت نأب ناطلسلاو
 .ًاعرش زئاج رمأ وه هكلمي ام ةرشابم يف هريغل كلاملا ةبانإ نأل ؛ًاعرش هذيفنتب

3 
 :ةمالاب ةفيلخلا ةقالع - "عه

 «نذإ وهف هباختنا قيرط نع ةفيلخلا راتخت يتلا يه ةيمالسإلا ةمآلا تناك اذإو

 دقو .اهنع ليكولاو بئانلا زكرم وه اهيلإ ةبسنلاب يعرشلا هزكرم نأ يأ ءاهنع بئانو اهليكو

 ةلودلا نوؤش يف هفرصت نأ اونّيبو .ةمألاو ةفيلخلا نيب ةقالعلا هذه ةعيبط ءاهقفلا كردأ

 ةفيلخلا توم رثأ نع ملكتي وهو يدرواملا هيقفلا لاق . ةّمالا نع ةباينلا قيرط نع وه

 نم ريمألا ديلقت ناك اذإ» :- هللا همحر لاق ,نيملسملا راصمأ ىلع ءارمأ مهئيع نميف

 .("0(نيملسملا نع ةباين ةفيلخلا ديلقت نأل ؛ةفيلخلا تومب لزعني مل ةفيلخلا لبق

1 

 ؟ةفيلخلا ةيمالسإلا ةمالا راتخت فيك - "75

 قيرط نع ناعم تق ةفلحلا نات نفاس ةياسالا ةمالا ناقد

 مهل ةقياحا هنوراتخي نميف مهئارآ ءادبإب ةمالا دارفأ عيمج موقي نأب رشابملا باختنالا

 باختناب ةمالا نم ةفئاط موقت نأب رشابملا ريغ باختنالا قيرط نع ةفيلخلا راتخت اهنأ وأ

 ؟اهنع ةباين ةفيلخلا

 هلوق يف ًادنس هل دجي رشابملا باختنالاف ءزئاج نيتقيرطلاب ذخألا نأ يل ودبي

 ةعقاو تعقو اذإ» :ةيآلا هذه ريسفت يف يزارلا لاق .4مهنيب ىروش مهرمأو» : ىلاعت

 ال هيلع اوعمتجي مل ام لب يأرب نودرفني ال : يأ «مهيلع هللا ىنثأف اورواشتو اوعمتجا

 قحتست ىتلا ةمهملا تاعقاولا نم ةفيلخلا باختنا نأ كش الو .«5>«هيلع نومزعي

 ْ . .ةفالخلا بصنمل قحتسملا باختتناو اهنأشب ةرواشملا

 يف اهل ًادنس دجت ءرشابملا ريغ باختنالا يهو ةفيلخلا رايتخال ةيناثلا ةقيرطلاو
 مالسإلل ًامهف روصعلا ريخ وهو .نيدشارلا ءافلخلا رصع يف ةتباثلا ةيخيراتلا قباوسلا

 نيذلا مه ةمآلا نم ةفئاط لبق نم ماركلا ءافلخلا كتئلوأ باختنا مت دقف هل 50-6

 78 )4#83١١ص «.يدرواملل «ةيناطلسلا ماكحألا» .

 77 )4#1١1١١ج «يزارلا ريسفت» « ص/الا١ .
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 هوراتخا نم اوعيابف ةئيدملا يف نودوجوملا سانلا مهعباتو ءدقعلاو عيل لأ ويس
 يه ةّمالا نأ وهو يهقفلا رظنلا ةيحان نم ةقيرطلا هذُهل ًادنس دجن امك . نيملسملل ةفيلخ

 باختنالا قيرط نع ةرشابم قحلا اذه رشابت نأ اهلف «ةفيلخلا رايتخا يف قحلا ةبحاص

 نم سيل هنأل ؛ ةفيلخلا باختنا يف اهقح رشابي نم اهنع بينت نأب ةطساولاب وأ .رشابملا
 ريغ هيف لكوي نأ هل امنإو «هسفنب ةرشابي نأ قحلا بحاص ىلع اللا

 دقعلاو ّلحلا لهأ باختنا ةحص مهرارقإب رشابملا ريغ باختنالا ءاهقفلا ّرقأ دق

 . ةفيلخلا باختنا يف اهل ءالكوو ةمألا نع ًاباون نوربتعي دقعلاو ّلحلا لهأ نأل ؛ةةفيلخلل
 بصنم يأ بصنملا اذه ْنأ ررقت اذإو» :«هتمدقم» يف نودلخ نبا ةمالعلا لاق

 «ّلحلاو دقعلا لهأ رايتخا ىلإ عجارو ةيافكلا ضورف نم وهف .عامجإب بجاو  ةفيلخلا

 ةمامإلاو» : يدرواملا هيقفلا لاقو .«'*57هتعاط قلخلا ىلع بجيو .هبصن مهيلع نّيعتيف

 .(5396. . .لحلاو دقعلا لهأ رايتخاب امهدحأ :نيهجوب دقعنت  ةفالخلا يأ-

 :ةفيلخلا نوراتخي ّلحلاو دقعلا لهأ - "7

 دقعلا لهأ هبختني نأب رشابملا ريغ باختنالا قيرط نع ةفيلخلا باختنا زاج اذإو
 هع 2 5

 دقعلا لهأ مه نمف «ةفيلخلا باختنا يف اهنع ءالكوو ةمالا نع اباون مهرابتعاب لحلاو

 ؟مهتفرعم ىلإ ليبسلا وه امو ؟ةلزنملا هذه نوزوحي فيكو ؟لحلاو

 نيذلا ةّمآلا يف نوعوبتملا مه ّلحلاو دقعلا لهأب دوصقملا نأ كلُذ ىلع باوجلاو
 .ةماقتسالاو صالخإلا هب اوفرع امل «ةفيلخ هنوراتخي نمب لبقتو ,مهيأرب ىضرتو مهب قثت
 ديدش صرح عم ةّمألل حلصي امبو .رومألاب ةفرعملاو  يأرلا نسحو «ةلادعلاو .ىوقتلاو

 نيذلا مه ءالؤهف  مهريغ نم وأ ءاملعلا وأ ءارمألا نم اوناك ءاوسو ءلاهحلاصم ىلع

 هذه ىلع نوزوحيو اوزاح فيك امأ .ةمألا 0 لحلاو دقعلا لهأب نومسي

 نيذشارلا + ءافلخلا رصع يف نيفورعم 000 عقاولاف ركام دقعلا 8 ةفصلا

 , مهتماقتساو مهصالخإ ىلع لدت 7 0 مهقباوسو 0 ليبس يف مهداهجو

 .9١”ص «نودلخ نبا ةمدقم» )1١"4(

 . ؛ص «.يدرواملل «ةيناطلسلا ماكحألا» 6 ةضتض
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 هلعف امع ريثك نبا لاق .بلاط يبأ نب يلعو نافع نب نامثع :نينثا نم ًادحاو راتخيل
 سانلا ريشتسي  هنع هللا يضر  فوع نب نمحرلا دبع ضهن مث» :فوع نب نمحرلا دبع

 يف تاردخملا ءاسنلا ىلإ صلخ ىتح - ىلعو نامثع ىف يأ- امهيف

 ْ ْ لم . .نهلاجح

 , مايأ ةثالث سانلا رواشي فوع نب نمحرلا دبع يقب» : ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 الولو .«*59(نهرودخخ ىف ىراذعلا ىتح رواش هنأو «نامثعب نولدعي ال سانلا نأ ربخأو

 رايتخا يف ًاريثأت نهيأرل نأو «ةفالخلل بختي نميف نهئارآ ءادبإ يف ًاقح ءاسنلل نأ

 . يلعو نامثع يف نهيأر نع نمحرلا دبع نهلأس امل ةفيلخلا

 : ةفيلخلا باختنا يف ةأرملا ةكراشم ىلع عبارلا ليلدلا 5

 ماطف ةلأسم يف كلذو ءهيف ةحلصم اهل اميف رّواشُت ةأرملا نأ ىلإ ميركلا نآرقلا راشأ

 نيلوح نهدالوأ نعضرُي تادلاولاو# :ىلاعت لاق ءاهدعب وأ عاضرلا ةدم ءاهتنا لبق اهدلو

 الف رواشتو امهنم ضارت نع ًالاصف ادارأ نإف .. .ةعاضرلا ّمتُي نأ دارأ نمل نيلماك
 اانا 1 يلع حانج

3 ِ 

 ماكحأ ىف داهتجالا زاوج ىلع لدت» :ةيآلا هذه ريسفت يف صاصجلا مامإلا لاق

 نأشب يأ - ريغصلا حالص ىلإ يدؤي اميف رواشتلا نيدلاولل حابأ ىلاعت هللا نأل ؛ ثداوحلا

 , (4759(نيقيلا ةهج نم ال امهنظ بلاغ ىلع فوقوم كلذو  هماطف تقو ديدحت

 قحلا يبحاص نيدلاولل 0 1 :ةميركلا ةيآلا هذه ددصب «رانملا ريسفت) يفو

 وأ .- ناتنس ىهو  ةدملا هذه لبق هامطفي نأ هيلع ةحيحصلا ةريغلاو دلولا يف كرتشملا

 نيراضم ريغ نييضار نانوكي ثيحب ءهيف رواشتلا دعب كلذ ىلع امهيأر قفتا اذإ اهدعب

 04559260 هب

 .45١”ص ءالج ءريثك نبال «ةياهنلاو ةيادبلا» (11"4)

 . 7377”ص «7ج «ةيميت نبا مالسإلا خيشل «ةيوبنلا ةنسلا جاهنم» (4814)

 .[ 371“ ةيآلا :ةرقبلا ةروس] (419)

 . ١4”ص .١ج ءصاصجلل «نآرقلا ماكحأ» (1#70)

 . 4١ «ص .'؟ج ب ىلاعت هللا همحر  اضر ديشر دمحم خيشلل «رانملا ريسفت» (48371)
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 ةارغلا نأ كف الز. «ةرواشملا هيضئخكت ةقالغ را ةحاطم ةيف ايل اهيفاروانعت ةازملاف

 لماع ةفالخلا بصنمل ؤفكلا حلاصلا باختنا نأل ؛ةفيلخلا باختنا يف ةقالعو ةحلصم

 يف ةدكؤم ةحلصم اهلو .ةأرملا مهي عمتجملا حالصو ؛عمتجملا حالص يف ًادج مهم

 اهترواشمو «ةفيلخلا باختنا رمأ يف رّواسُت نأ اهقح نمف هيف شيعت اهنأل ؛هحالص
 .ةفالخلا بصنمل ًالهأ هارت نميف اهيأر ءادبإل اهل لاجملا حاسفإب ققحتت

 : ةفيلخلا باختنا ىف ةأرملا ةكراشم ىلع سماخلا ليلدلا - ”48*

 نيملسملا عيمج مهيو مهم رمأ «ةفيلخلا» بصنمل ؤفكلا حلاصلا لجرلا باختنا نإ

 لجرلا ىلإ لوصولل مهدهج اولذبي نأ ًاعيمج مهيلعو «مهئاسنو مهلاجر نبب قرف ال
 نيملسملا رمأب متهت نأ ةملسملا ةأرملا يف نأشلاو .هوبختنيو ةفالخلا بصنمل حلاصلا

 .«مهنم سيلف نيملسملا رمأب متهي مل نم» :ِلك هلوقل ملسملا لجرلا اهب متهي امك

 رومأ نم وهو ةفيلخلا باختنا نأشب اهيلع بجاولا مامتهالا ةدهع نم جورخلاو
 اهنار لاو ةقالخلا تيفتتلل الازيقو لهآ ءارك دف اهنار ءادنإ ين انيق + نينلسملا

 . لجرلا يأرك رابتعالاب اذه

 : ةفيل لا باختنا ىف ةأرملا ةكراشم ىلع سداسلا ليلدلا #1

 نأ  هنع هللا يضر - يرادلا سوأ نب ميمت ةيقر يبأ نع فيرشلا ثيدحلا يف ءاج

 نيملسملا ةمئألو هلوسرلو هباتكلو هلل» :لاق ؟نمل :انلق «ةحيصنلا نيّدلا» :لاق لكي يبنلا
 ليبس ىلإ مهداشرإب يأ :نيملسملا ةماعل ةحيصنلا ىنعم يف ءاجو .ملسم هاور (مهتماعو

 هيف ام نأ كش الو .«؟"9لعفلاو لوقلاب حالصلاو ريخلا هيف ام ىلع مهتناعإو «حالفلا

 لاجرلا نيكمتب كلذ متيو «ةفالخلا بصنمل حلاصلا باختنا يف ةمهاسملا مهتحلصم

 .ةفالخلل ًالهأ هنوري نميف مهئارآ ءادبإب ءاسنلاو

 : ةفالخلا باختنا يف ةأرملا ةكراشم ىلع عباسلا ليلدلا 6

 وأ داهتجالا ليبق نم ربتعي ,ةفيلخلا بصنمل ًالهأ هارت نميف اهيأر ةأرملا ءادبإ نإ

 «؟ج .يعفاشلا يقيدصلا نالع نب دمحم ةمالعلل «نيحلاصلا ضاير قرطل نيحلافلا ليلد» (49؟)

 .":79-0ص .يرهزألا يبونرشلا ديجملا دبع خيشلا حرشب (ةيوونلا نيعبرألا نتم» 7١« ص
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 هيف داهتجالا اهنكمي اميف داهتجالا نم ةعونمم ريغ ةأرملاو .ةفالخلل حلصي نميف ءاتفإلا

 هلاق اميف ادنس اذه انلوقل دجنو هيف ءاتفإلا ىلع ةرداق يه اميف ءاتفإلا نم ةعونمم ريغو

 ءءاضقلا ةيالو ديلقت طورش نم طرشك (ةروكذلا» طرش نع ملكتي وهو يدرواملا مامإلا

 حصي مل امل هنأل ؛ حصي مل ضاق ديلقت ةأرملا ىلإ در نإف» :- ىلاعت هللا همحر لاق

 رايتخالا نأل ؛زاج ضاق رايتخا اهيلإ در نإو :؛ةيلوم نوكت نأ رجب مل ةيلاو نوكت نأ

 ءاهسفنب تايالولا يلوت ةأرملا ىلع عونمملاف .«""9«ايتُملاك ةثونألا هنم عنمت ال داهتجا
 .هنم ةعونمم ريغ يهف .ءاضقلا ةيالوك تايالولا ىلوتي نم رايتخا امأ ءاهريغل اهديلقت وأ

 رايتخالا اذهو ءاهنم رايتخا وه ةفالخلا ةيالول ًالهأ هارت نم ةأرملا باختنا نأ حضاولا نمو
 .ءاتفإلا نم ةعونمم يه امك هنم ةعونمم ريغ يهو .اهنم داهتجا

 : ةفيلخلل رشابملا ريغ باختنالا يف ةأرملا كارتشا 5-5

 هنادطتاب ةماللا ازذا :كرفقي نار زقاس ةفيرطب مياس كيد تيلغلا ن1[ كانك
 باختنا نوكي نأ نكمي امك .باختنالا اذه ىف كارتشالا ىف قحلا ةأرملل نأو «ةرشابم

 رابتعاب «ّلحلاو دقعلا لهأ» ىمست ةمألا نم ةفئاط هبختنت نأب ةرشابم ريغ ةقيرطب ةفيلخلا

 لهأ باختنا ىف كرتشت نأ ةأرملل زوجي لهف .«باختنالا اذُه ىف ةمألا نع ًاباون ءالؤه

 باختتاب ًالعف مهاست ىتح ّلحلاو دقعلا لهأ نم نوكتل سانلا اهبختني وأ ّلحلاو دقعلا

 نوكتل نوبخانلا اهبختنيل اهل نيرخآلا حيشرت وأ اهسفن حيشرت اهل زوجي لهو ؟ةفيلخلا
 ؟ّلحلاو دقعلا لهأ نم

 :دقعلاو لحلا لهأ باختنا يف ةأرملا قح - "417

 قح كلمت اهنأل ؛اهل تباث اذهف (دقعلاو ّلحلا لهأ) باختنا يف ةأرملا قح امأ
 باختنا وهو .كلذ نم ىندأ وه ام كلمتف ءانيب امك ةرشابم ةفيلخلا باختنا يف كارتشالا

 .لحلاو دقعلا لهأ مهو .ةفيلخلا بختني نم

 ؟دقعلاو ّلحلا لهأ نم ةأرملا نوكت له -4

 اهريغ حيشرت وأ اهسفن حيشرت وأ «لحلاو دقعلا لهأ» ةئيه ةيوضعل ةأرملا باختنا امأ

 .576-578ص .١ج .؛يدرواملل «يضاقلا بدأ» (487)
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 هذهف «ةفيلخلا باختنا يف اهكارتشا مث نمو ءاهتيوضعل اهباختنال ًاديهمت ةئيهلا هذهل اهل
 يذلا ىروشلا سلجم باختنا نع انمالك دنع - ىلاعت هللا ءاش نإ  اهنع ملكتنس رومألا

 .لحلاو دقعلا لهأ تقولا سفنب وه

 :ةفيلخلا باختنا يف ةكراشملل ةأرملا يف طرتشي ام 8

 ةفالخلا نأل ؛ةملسم نوكت نأ ةفيلخلا باختنا يف كراشت يتلا ةأرملا يف طرتشي

 صرحبيو اهفرعيو اهنع ىرحتي يذلاو «ةينيد طورش اهالوتي نم طورشو «نيدلا رومأ نم

 لب ءطورشلا هذهل ًانزو ميقي الف مالسإلاب رفكي نم امأ ءًانيد مالسإلاب نمؤي نم وه اهيلع
 , غولبلاو لقعلا ةأرملا يف طرتشي امك .طورشلا هذه هيف رفاوتت ال نم باختنا دصقت امبر

 تسيلف ًالصأ اهل لقغ ال ةنوئجملا نآل ؛باختنالا قح ةغلابلا ريغل الو ةنونجملل قحي الف

 ةيارد ىلإ جاتحي ةفيلخلا باختناو «لقعلا ةرصاق ةغلابلا ريغو ءباختنالل اللهأ يه
 . غولبلا نود وه نم دنع نوكت نأ نكمي ال رومألا هذهو «صاخشألاب ةفرعمو يأر نسحو

 ؟اهيلع كلذ يف ررض الو ,باختنالا قح ةزيمملا ةريغصلل ىطعي ال اذامل لاقي الو

 عم بحسيس اهتوص نأل ؛نيملسملاب ررض قحلا اذه اهئاطعإ يف باوجلاو

 ةفرعم الو ةبرجت نع الو ,غولبلا لامكب لماك لقع نع ردصي مل اهيأر نأ عم «تاوصألا
 . ةفالخلل نيحشرملا صاخشألاب الو رومألاب

 الو قسف اهنع فرعي ال لاحلا ةروتسم نوكت نأ لقألا ىف وأ ةلادعلا اهيف طرتشي امك

 قلو ةديلغ ةرهشيلا قدا اظفح نفانعلا يف طرتشت ةلادعلا نأل ؛ةيصعم ىلع رارصإ

 ةفالخلل لهأ وه نميف «ةبخانلا وأ بحخانلا يأر ءادبإ يفو «ةداهشلا هذه هب قلعتت نم

 الف «نيملسملا ةحلصم ةبخانلا وأ بخانلا يأرب قلعتي هنأ امك ,ةداهشلا ىنعم نم ءيش

 صيرح هنأبو ةفيلخلا باختنا قح هل ىطعُي نميف حجرُي نأب مهتحلصمل طاتحي نأ ّنِب

 هنع فرعي ال لاحلا روتسم هنوك وأ .هتلادع حيجرتلا اذه ةنيرقو ,حلصألا باختنا ىلع

 . ةيصعم ىلع رارصإ الو قسف

 : ةفالخلا بصنمل حيشرتلا

 حيشرت باختنالا اذه قبسي له نكلو «ةفيلخلا بختنت ةيمالسإلا ةمالا نإ :انلق
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 ىدم امو ؟حيشرتلا اذه لثم هقبسي ال وأ ؟هل هريغ حيشرت وأ .هسفنل هيف بغري نمم
 ؟اهريغل وأ اهسفنل حيشرتلا اذه رشابت نأ ةأرملل زوجي لهو ؟حيشرتلا اذه ةيعورشم

 :ريغلا لبق نم حيشرتلا :ًالوأ 0١

 يضر اذإ ىرن ام ىلع ًاعرش زئاج رمأ ةريغ لبق نم ةقالجبلا ئضتمل نصخحص يرلا

 ةباحصلا نمز يف ةميدق ةقباس زاوجلا اذه ىلع انليلدو « هدري ملو 5 اذهل حشرملا

 ةدعاس ينب ةفيقس يف نيعمتجملل لاق - هنع هللا يضر - قيدصلا ركب ابأ ن نأ كلذ ءماركلا

 نب رمع  نيلجرلا نيذه دحأ مكل تيضر دقو» : : لاق دل يبنلا ةافو دعب ةفيلخ باختنال

 يبأ ديو يديب ذخأف :رمع لاق .متئش امهيأ اوعيابف ءحارجلا نب ةديبع يبأو .باطخلا

 .(59«اننيب سلاج وهو ةديبع

 بصنمل ةديبع يبأو باطخلا نب رمعل  هنع هللا يضر ركب يبأ نم حيشرت اذهف
 يذلاو اذه .ةدعاس ينب ةفيقس يف نيعمتجملل امهدحأ باختنا يف رايخلا كرتو ةفالخلا

 مهءارآ نيرضاحلا ءادبإو ةفيلخلا باختنا نأشب ةفيقسلا هذه يف نيعمتجملا نيب لصح
 باطخلا نبرمع هنع ثّدح ام وه كانه لصح يذلا نإ :لوقأ «ةفيلخ راتخي نميف
 ةفالخلا عوضوم نع ثدحتي وهو .هل ةبطخ يف لاق ذإ دعب دعب اميف  هنع هللا يضر -

 تعفتراو طغللا رثكف» :لاقف .ةدعاس ينب ةفيقس يف ثدح ام انف فاللختسالاو

 طسبف .ركب ابأ اي كدي طسبا :تلقف «فالتخالا نم  ٌتْفخ : يأ - تقرف ىتح تاوصألا

 نب رمع نم حيشرت اذهف .(5*(راصنألا هتعياب مث .نورجاهملا هعيابو هتعيابف هدي
 لبق نم ةفيلخلا باختنا حيشرتلا اذه عبتو «ةفالخلا بصنمل ركب يبأل باطخلا
 .- هنع هللا يضر  قيدصلا ركب يبأ بختنملا ةفيلخلل مهتعيابمو نيعمتجملا

 : ةفالخلا بصنمل هسفن صخشلا حيش رت "44

 دقف .كلذ زاوج ىلع لدت ةميدق ةقباس كانهف «ةفالخلل هسفن ناسنإلا حيشرت امأ
 هللا ىضر - رمع ناكو» :- هنع هللأ يضر - نافع نب نامثع باختنا ةصق ريثك نبا 2

 .١7"ص 24جو .4١١ص ا"ج «.ةيميت نبال «ةيوبنلا ةنسلا جاهنم» (574)

 كت ضروكا



 يبأ نب يلعو .نافع نب نامثع :مهو رفن ةتس نيب ىروش هدعب رمألا لعج دق  هنع

 نب نمحرلا دبعو ءصاقو يبأ نب دعسو .ماوعلا نب ريبزلاو هللا ديبع نب ةحلطو «بلاط
 ىلإ كلذ يف مهل ام مهنم نم ةثالث ضوف نأ ىلإ رمألا راص مث .- مهنع هللا يضر - فوع

 يبأ نب دعس ضوفو .بلاط يبأ نب يلع ىلإ ةرامإلا نم هقحتسي ام ريبزلا ضوفف : ةثالث
 نافع نب نامثع ىلإ هقح ةحلط كرتو .فوع نب نمحرلادبع ىلإ كلذ يف هل ام صاَقو

 رمألا اذه نم أربي امكيأ : :نامثعو يلعل فوع نب نمحرلا دبع لاقف «- هنع هللا يضر -

 ناخيشلا تكسف ؟نييقابلا نيلجرلا لضفأ نيلويل مالسإلاو هيلع هللاو .هيلإ رمألا ضوفنف

 مالسإلاو يلع هللاو .كلذ نم يقح كرتأ يْنإ :فوع نب نمحرلادبع لاقف .نامثعو يلع

 هللا يضر  نامثعو يلع توت 041 بعن :الاقف «قحلاب امكالوأ يلوأف دهتجأ نأ

 ا ل يي مرت ىلع ةحضاوو ةحيرص اهنكلو «ةينمض ةلالد  امهنع

 هّسحي امل نيملسملا ها ا رح ل

 ةفالخلا بصنم يلوت قيرط نع نيملسملا ةمدخ ىلع ةردقو ةءافك نم هسفن نم امهنم لك

 ىلع امهصرح ىلع لدي ام امهيسفنل حيشرتلا اذه يف سيلف .هل نيملسملا باختناب

 .بصنملا تاذل ةفالخلا بصنم

 هركذ ام ةفالخلا بصنمل هسفن صخشلا حيشرت زاوج ىلع ًاضيأ لدي اممو - "44

 دحأ ةمامإلاب يأ اهب مقي مل نإو» :لاقف ةمامإلا دقع نع ملكتي وهو يدرواملا مامإلا

 لهأ : يناثلاو . ةمالل ًامامإ اوراتخي ىتح رايتخالا لهأ امهدحأ :ناقيرف سانلا نم جرخ

 : يأ «ةمامالل مهدحأ بصتتني ىتح» : هلوقف . 249 (ةمامالل مهدحأ بصتني ىتح ةرامإلا

 لهأ :يأ نايتخالا لهأ) موقي ىتح هحيشرت نلعيو .ةمامإلل هسفن مهدحأ ٍحشري ىتح
 لفأ ظورش نهنأل ؛هسفن حشرملا اذه نم ةفيلخلا طورش رفاوت يف رظنلاب ٌلحلاو دقعلا

 ةمامإلا قحتسي نم ةفرعم ىلإ هب نولصوتي يذلا مهيف ملعلا ةفص رفاوت :ّلحلاو دقعلا

 بختتني نأ قحتسي نم ةفرعم ىلإ نولصوتي امنإو .«*"9اهيف ةربتعملا طورشلا ىلع

 . ١4-١48 4ص ءالج «ريثك نبال (ةياهنلاو ةيادبلا» (4"؟)

 ."ص «.يدرواملل «ةيناطلسلا ماكحألا» (47؟0)

 . ص ءيدرواملل «ةيناطلسلا ماكحألاو ةدض]
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 هسفن ناسنإلا حشري نأ دعب هيف اهرفاوت بجاولا طورشلا ءوض يف ةفالخلا بصنمل

 ؟ةفالخلل اهريغ حشرت نأ ةأرملل زوجي له .4

 اذهل هريغ هحشري وأ ةفالخلا بصنمل هسفن حشري نأ ديري نمل حيشرتلا باب حتف اذإ

 بصنم يلوتل ًالهأ هتأر اذإ ةفالخلا بصنمل اهريغ حشرت نأ ةأرملل زاج .بصنملا

 زوجي نأ" ىلوأ تاب نمفةرشابمو اسار ةفيلخلا راتخت نأ ةارملل ناج اذإ هنأل ؟ةفالخلا

 ةماع لبق نم ةفيلخ هباختنال ًاديهمت ةفيلخلا بصنمل ًالهأ هارت نم حشرت نأ اهل

 ةريملسملا

 ؟ءاسنلا اهيف كرتشي لهو بختنملا ةفيلخلل ةعيبلا 6

 ّلحلاو دقعلا لهأ لبق نم وأ ءنيملسملا لبق نم ةرشابم ةفيلخلا باختنا مت اذإو
 ركب ابأ عياب نأ دعبف  هنع هللا يضر ركب يبأل لصح امك .نيملسملا ةماع هعياب

 .دجسملا ىف نيملسملا ةماع هعياب ,ةدعاس ىنب ةفيقس ىف نوعمتجملا

 .رينملا ىلع ةماعلا ةعيب تناكو» : (هحيحص ) يف - هللا همححر يراخبلا مامإلا لاق

 دعصا :ذئموي ركب يبأل لوقي باطخلا نب رمع تعمس : كلام نب سنأ نع يرهزلا لاق

 .(«""9«ةماع سانلا هعيابف ربنملا دعص ىتح هب لزي ملف ءربنملا

 نعياب ءاسنلا َّنأ «يراخبلا حيحصل» هحرش يف ينالقسعلا الو يراخبلا ركذي ملو
 هيف لخدي «سانلا ةماع هعيابف» :- هنع هللا يضر كلام نب سنأ لوق نكلو ءركب ابأ

 نرضحي نك ءاسنلا نإ ثيحو .ءاسنلاو لاجرلا لمشت «سانلا» ةملك نأل ؛ءاسنلا

 دجسملا يف تادوجوملا ءاسنلا نأ ًادج لمتحملا نمف ؛ةعامجلا عم نيلصيو دجسملا

 .- هنع هللا يضر ركب ابأ نعياب

 همحر يراخبلا لاق نافع نب نامثع باختنا ةصق يف «يراخبلا حيحص» يفو

 دانجألا ءارمأو راصنألاو نورجاهملا : سانلا هعيابو .فوع نب نمحرلا دبع هعيابف» :- هللا

 .١73"5ص 17ج .ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» (174"4)
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 دنع لبق نم انّيب امك «تاملسملا» هيف لخدي «نوملسملاو» : هلوقف .«””72نوملسملاو
 ءاسنلا نأ ًادج لمتحملا نمف ,«”7تابجاولاو قوقحلل ةماعلا لوصألا نع انمالك
 .- هنع هللا يضر نافع نب نامثع ًاضيأ نعياب دجسملا يف نك يتاللا

 نأ لاجرلا هعيابي امك بختتنُملا ةفيلخلل ءاسنلا ةعيابم زاوج ىلع لدي اممو "15

 نهتعيابم نأ الإ  ىلاعت هللا ءاش نإ دعب اميف هنيبنس امك خلك هللا لوسر نعياب ءاسنلا

 .دعب اميف كلذ نّيبنس امك ةحفاصم نود مالكلاب نوكت ةفيلخلل
 تامزتلم َّنْمد ام نهيلع بيرثت الف بختنملا ةفيلخلا ءاسنلا عيابت مل ول نكلو

 عمسلا :يأ) ىنعملا اذه ديكأت وأ «ةفيلخلل ةعاطلاو عمسلا وهو «ةعيبلا نم دوصقملاب

 ىعرش بولسأ وهو .ّلحلاو دقعلا لهأ لبق نم ةفيلخلا باختنا نأل ؛ةعيبلاب (ةعاطلاو
 «بطحملا ةفلخلا ةعاطلاو عمسلاب ءاسنلا مهنمو .ًامومع نيملسملا مزلي .باختتالل
 .هئشنت الو مازتلالا اذه دكؤت ةعيبلاف

 ىناثلا بلطملا

 هتيوضعل حيشرتلاو ىروشلا سلجم تاختنا

 : مالسإلا يف ىروشلا ةيمهأ - "17

 نيب ةرواشملا كلذ نم .رومألا لقأ يف هيلإ دشرأو مالسإلا هيف 5 ّرمأ ةرواشملا

 ضارت نع ًالاصف ادارأ نإفإ» : ىلاعت لاق ءهتقو ديدحتو امهلفط ماطف رمأ يف نيدلاولا

 اميف رواشتلا ىلإ نيدلاولا دشرت ةميركلا ةيآلاف .«”7هامهيلع حانج الف رواشتو امهنم

 رواشتلا بحي مالسإلا ناك اذإف .ماطفلا اذه تقو ديدحتو امهلفط ماطف رمأ ىف امهنيب

 قلعتتو نيملسملا مهت يتلا ماظعلا رومألا يف رواشتلاف ماطفلا رمأ يف ىتح هيف تعرف

 عراشلا بلطب ىلوأ رومألا هذه يف رواشتلا اذه .ةفيلخلا اهرشابي ىتلاو .مهحلاصمب

 . هنيبنس امك بوجولا

 . 19 4ص .1١ج .«ينالقسعلل «يراخبلا- حيحص حرشب يرابلا حتف» (470)

 .( 24١1/7 #/ا١1ا4. 75 8١ .١54الار تارقفلا(4"*#١١) '

 . [#3737 ةيآلا : ةرقبلا ةروس] (99*"5)

 ”55- 



 :ىروشلا عوضوم "0+

 يفو ءاهيف صن ال يتلا ةيداهتجالا ةيعرشلا رومألا يف يرجت ةمألا عم ةرواشملاو

 نيّدلا رومأ يف ةمألا ريشتسي  ةلودلا سيئر ةفيلخلا نأ يأ ةفلتخملا ةلودلا نوؤش

 رومأ يف نوكت ةراشتسالاو» :«صاّصجلا ريسفت» يف ءاج دقف ءءاهقفلا لوقي امك اينّدلاو

 , 4""؟)ماهيف ىحو ال يتلا نيدلا رومأ ىفو ايندلا

 ةماعلا ةلودلا ةسايس لثم ةمهملا لئاسملا يف نوكت امنإ ايندلا رومأ يف ةرواشملاو

 ىتح ءيش لك يف ةرواشملا نوكت الو «كلذ وحنو تادهاعملا دقعو ءبرحلا نالعإو

 الو «هيلإ ةجاح الو لوقعم الو نكمم ريغ اذه نأل ؛اياضقلا تايئزجو رومألا رئاغص يف

 .هيلع ليلد الو هيف ةعفنم

 :ىروشلا لهأ - "ه٠

 بجاوو اهل قح ةرواشملاف «.هتراتخا ىتلا ىه اهنأل ؛ةمألا رواشي ةفيلخلا نإ :انلق

 دحاو لك قدي اب ًاهقازنا خيم واني ذأ لع ندين له اهواي ايلف كلر يلع
 رواشي نأ يفكي مأ ؟ةمألا روهمج رواشي نأ يفكي مأ ؟ةرواشملا عوضوم يف هيأر مهنم

 دب ال ةلئسألا هذه ىلع باوجلل ؟ةمألا نم ًادارفأ رواشي نأ يفكي وأ ؟ةمألا نم ةفئاط

 ركذن نأ لبق هيلع لدت امو «ةفيرشلا ةيوبنلا ةريسلا يف ةتباثلا قباوسلا ىلإ ًالوأ عوجرلا نم

5 

 لاتقل يضملا نأشب هعم اوناك نيذلا هباحصأ لك يبنلا راشتسا :ًالوأ "هه

 ناك اذإ ىتح لك هللا لوسر ىضمو» :ةيوبنلا ةريسلا يف ءاج دقف ةردب يف نيكرشملا

 لاقف  هنع هللا يضر ركب وبأ ماقف . سانلا راشتساف شيرق ريسمب ربخلا هاتأ ردب نيود

 يضر دادقملا ماق مث .نسحأف لاقف  هنع هللا يضر رمع ماق مث .لوقلا نسحأف

 تلاق امك كل لوقن ال هللاو .ءكعم نحئنف هللا رمأل ضما هللا لوسر اي :لاقو  هنع هللا

 تنأ بهذا نكلو ,؛«نودعاق انهاه انإ التاقف كبرو تنأ بهذا» اهّينل ليئارسإ ونب

 .انرسل دامغلا كرب ىلإ انب ترس ول قحلاب كثعب يذلاو ,نولتاقم امكعم انإ التاقف كبرو

 . ١1ص .7ج «ءصاصجلل «نآرقلا ماكحأ» (89*1)
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 امنإو «سانلا اهُيأ يلع اوريشأ :ِلكَي لاق مث ءريخب هل اعدو ًاريخ ٍكي هللا لوسر هل لاقف

 اوطرش مهنأل ؛- ةنيدملا يف يأ  رادلا يف الإ هنورصني ال مهنظي ناكو ,راصنألا ديري

 ذاعم نب دعس ماقف , مهدالوأو مهسفنأ هنم نوعنمي امم هوعنمي نأ  ةبقعلا ةعيب يف هل

 :لاق ءانديرت هللا لوسر اي كنأك ءراصنألا نع بيجأ انأ :لاقف  هنع هللا يضر -

 هللا نإف هللا ةكرب ىلع اوريس : كي هللا لوسر لاق ةروشملا نم دعس غرف املف . . .لجأ

 . 40(. . .موقلا عراصم ىلإ رظنأ ينأكل هللاو «نيتفئاطلا ىدحإ يندعو دق

 نيدوجوملا هباحصأ ْهكَك هللا لوسر رواش دحأ ةكرعم ىلإ جورخلا يفو : ًايناث "005
 كلذ ىلع هقفاوو جورخلا مدع لك هيأر ناكو .ٌّيلع اوريشأ :لاقو ةرونملا ةنيدملا يف

 اوبحأو ,ردب ةكرعم اودهشي مل نمم مهريغ نكلو ءراصنألاو نيرجاهملا نم هباحصأ رباكأ
 ىلإ هللا لوسر اي انب جرخا :اولاقو جورخلا يف اوبغر ةداهشلا بلطو ودعلا ءاقل

 عدونا.  ()1“"4(,

 عيمج ءارآ ةفرعم ىلع كك يبنلا صرح نزاوه مئانغ ةلأسم يفو :ًاثلاث 67

 نم نيملسملل راص يذلا (يبسلا) عوضوم يف نزاوه ةكرعم يف اوكرنشا نيذلا نيملسملا

 .(؛9ههباون يأ مهئافرع قيرط نع مهءارا لكك فرع دقو ءاهعم مهبرح يف نزاوه

 عوضوم يف ةدابع نب دعسو ءذاعم نب دعس :نيدعسلا لي راشتساو :ًاعبار 4

 ةكرعم يف نيملسملا لاتق نع اوعجري نأ ىلع ةنيدملا رامث ثلث ىلع نافطغ ةحلاصم

 مل ًارمأ ناك نإو ءهل ضماف ءامسلا نم أرمأ اذه ناك ّْنِإ هللا لوسر اي :الاقف ,قدنخلا

 الإ اندنع مهل امف «يأرلا وه امنإ ناك نإو ,ةعاطو عمسف ىوه هيف كلو هيف رمؤت
 ديس وه ذاعم نب دعس نأل ؛نيدعسلا هي يبنلا راشتسا امنإو .2؛49«. . .فيسلا

 عوضوم قلعتيو ءامهموق يف ناعوبتم امهو ,جرزخلا دّيس وه ةدابع نب دعسو «سوألا
 .نافطغ ةحلاصم يف ضمي ملو امهيأرب لَك ذخأف ءامهب ةرواشملا

 . نميلا ىصقأب عضوم دامغلاو 1/6-/ ص «١ج «يزيرقملل «عامسألا عاتمإ» (50"4)

 .١1ا-6١١1ص ء١ج ءيزيرقملل «عامسألا عاتمإ» (4841)

 . 4759ص .١ج «يزيرقملل «عامسألا عاتمإو (449)

 .7556ص ١21ج «يزيرقملل «عامسألا عاتمإ» (5"1*)

 كم



يف كرتشت اهنأ كلذ ىئعمو .ىروشلا سلجم ثويكيو فلعل لا ءأ نوربتعي
 

 :ىروشلا سلجم ةيوضعل ةأرملا باختنا زوجي له "06

 زوجي ال يلاتلابو .ىروشلا سلجم يف ًاوضع نوكت نأ ةأرملل زوجي ال ىفارأ يذلا

 :ةيلاتلا ةلدألل ةيوضعلا هذهل اهباختنا

 :لوألا ليلدلا 5

 بسكلاو قازترالا ىلع لوصحلا ىروشلا سلجم ةيوضع نم دوصقملا ناك اذإ

 نإ اهجوز ىلع اهتقفن نأل ؛ةنوؤملا ةيفكم ةأرملا نإف ,ةماع ةفيظو هيف ةيوضعلا رابتعاب

 بسك ىلإ ةجاحلا مدع عمو . جوز تاذ نكت مل نإ بالاك اهّيلو ىلعو «جوز تاذ تناك

 زوجي الف «ةيتيبلا اهتابجاو ءادأ يف رثؤي هنأل ؛تيبلا جراخ اهلمعل رّربملا دجوي ال قزرلا

 ل ان ابك

 : يناثلا ليلدلا  ”هأا/

 لامعأ يهو هلامعأ يف ةأرملا كارتشا ىروشلا سلجم ةيوضع نم دوصقملا ناك اذإو

 نإو هلامعأ نآل ؛ ايلا ةيوضع يف اهكارتشا زاوجل ًارربم حلصي ال اذهف «ةمألل ةديفم

 قيرط نع لاجرلا اهب موقيو «ةيئافكلا تابجاولا نم اهنأ الإ ةمألل ةعفانو ةديفم تناك

 مكحلا نأل ؛ةيوضعلا هذهل ةأرملا باختنال ةرورض الف «سلجملا اذه ةيوضعل مهباختنا

 نأ اهيلع يلاتلابو «نيرخآلا نع طقس ضعبلا اهب ماق اذإ هنأ ةيئافكلا تابجاولا يف

 قوقحب مايقلاو لافطألا ةيبرتو تيبلا نوؤش يهو ءاهيلع ينيع بجاو وه ام ىلإ فرصنت

 . ةيجوزلا ةايحلا تابلطتمبو جوزلا

 يئافكلا بجاولا ىلع ينيعلا بجاولا ميدقت تابجاولا محازت يف لصألا نإف ًاضيأو

 مدقيف «ينيعلا بجاولا ليبق نم يه اهانركذ يتلا ةيتيبلا ةأرملا لامعأو . لبق نم انّيِب امك

 .«9١55و 55١ هد ناترقفلا (4" :ه)

 5و



 موقي يئافكلا بجاولا اذه نأ نع لضف  ىروشلا سلجم لامعأ  يئافكلا بجاولا ىلع
 .انلق امك اهنع هبوجو طقسيف ىروشلا سلجم ءاضعأ نم لاجرلا نم اهريغ هب

 :ثلاثلا ليلدلا 64

 ءانتباو «ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةحصلاب هل دوهشم لصأ وهو ةعيرذلا دس لصأ نإ

 سلجم ةيوضع يف ةأرملا باختنا عنمب يضقي لصألا اذه .هيلع ةيداهتجالا ماكحألا

 يف اهطيرفت يلاتلابو ءاهتيب نم اهجورخ ةرورض نم كلذ ىلع بتردي امل ىروشلا
 0 يف اهتيوضع نأ امك . ةيئافك ال ةينيع تابجاو اهيلع يهو .ةيتيبلا اهتابجاو

 أ نم لاجرلاب اهطالتخا لثم ًاعرش ةروظحم ةريثك اروع لهشت وأ ”فوؤتوأ مزلتست
 0 كلذ وأ ةولخلا هذه ىلع بترتي امو مهضعب عم ةولخلا امبرو .سلجملا
 ةيوضعل ةأرملا باختنا رظحي داسفلا عئارذل اًدسو .هيلعو .ةروكنم ريغو ةفورعم ريذاحم

 :سلعجلا

 : هئاضعأ نم تسيل يهو سلجملا لامعأ يف مهاست نأ ةأرملل "8

 الكم عيطتستف هيف ًاوضع نكت مل نإو .سلجملا لامعأ يف مهاست نأ ةأرملا عيطتست
 وأ ءهنم بولطم وه امب هركذت وأ ءًاباوص هارت امب (ةلودلا سيئر) ةفيلخلا ىلع ريشت نأ
 امب موقتف .ًلبقتسم اهعوقو عنمو اهتلازإ بجتو عمتجملا يف عقت رومأ ىلإ هرظن تفلت
 نم رمأ يف اهرواشي وأ اهلأسي امدنع وأ «ةفيلخلا نم اهل ةرواشم قبس نود ًءادتبا هانركذ
 لئاسو نم كلذ وحنو تارشنلاو تالجملا وأ دئارجلا يف هانركذ ام رشنب موقت وأ ءرومألا
 .رشنلا

 اذإ اهيف تيتفّتسا اذإ ةلودلا نوؤش يف عرشلا "5 نّيبت نأ اضيأ ةأرملا , عيطتستو
 0 ايتقلل ٌدامأ تناك

 نم تناك اذإ ةلودلا نوؤشب ةقلعتملا ةيداهتجالا ماكحألا طبنتست نأ عيطتست امك

 يف يه رومألا هذهف .رومألا ةالو ىلع اهضرعتو .سانلا نيب اهرشنب موقتو .داهتجالا لهأ
 اهتيب يف يهو اهيف كراشت نأ ةأرملا عيطتست نكلو ,ىروشلا سلجم لامعأ نم ةقيقحلا
 .هيف ًاوضع نكت مل نإو .ىزوشلا سلجم جراخ

 : يتأي ام «ةأرملا قوقح نم وه هانركذ ام نأ ىلع ليلدلاو 3

7595 - 



 :لوألا ليلدلا : ًالوأ

 ةيبيدحلا حالص ةصق يف يراخبلا مامإلا هجرخأ يذلا حيحصلا ثيدحلا يف تبث

 مأ - ةملس مأ ىلع لخد هلي يبنلا نأ» ةرمعلا مارحإ نم نيملسملا للحتو «شيرق عم
 يبن اي :ةملس مأ تلاقف ٍسانلا نم يقل ام ِهكَي اهل ركذف - اهنع ىلاعت هللا يضر نينمؤملا

 كقلاح وغدتو «كلثدي رحتت ىتح ٌةملك مهنم أدحأ مّلكُت ال مث جرخأ ؟كلذ ٌبحتأ هللا

 هقلاح اعدو ؛ةنذب رخل كلذ لقى ميش ادا ملكي ملف يو جرخف . كقلحيف

 .2خلإ ل احب مهضعب لعجو اورحنف اوماق ؛كلذ اوأر املف .هقلحف

 لعفلا نأو «ةروشملا لضف ىلع ةلالد ثيدحلا يفو :ثيدحلا اذه حرش يف ءاجو

 ةرواشم زاوج ىلع ةلالد ثيدحلا يفو .درجملا لوقلا نم 00 ناك لوقلا ىلإ مضنا اذإ

 . '؟«اهلقع روفوو - اهنع هللا يضر  ةملس مأ لضفو .ةلضافلا ةأرملا

 تاروهشملا تايلضفلا ءاسنلا ةفيلخلا ريشتسي نأ زاوج ىلع ةلالد ثيدحلا اذه يفو

 ةأرملا ىلعو .ءاسنلاب قلعتي اميف اميس ال عمتجملاو ةلودلا رومأ يف يأرلا نسحو ملعلاب

 :سانلا :جهي اميف اهيأر ئدبت نأ ةأرملل امك .ةفيلخلا:ةاوهي امن ال ًاباوض هارت امي ريشت نأ

 .هيف اهريشتسي وأ ةفيلخلا اهلأسي مل نإو مهتحلصمب قلعتيو

 : يناثلا ليلدلا :ًايناث 0

 نب رمع ةفيلخلا تفقوتسا ةبلعث تنب ةلوخ نأ «يبطرقلا مامإلا ريسفت» يف ءاج

 قتاف :هل هتلاق اممو .هظعتو اليوط هملكت تلظو هعم سانلاو  هنع هللا يضر  باطخلا

 رمعو .«باذعلا فاخ باسحلا نقيأ نمو .توفلا فاخ توملا نقيأ نم نإف رمع اي هللا

 ؟فوقولا اذه زوجعلا هذهل فقتأ :نينمؤملا ريمأ اي :هل ليق ىتح .اهمالك عمسي فقاو

 نوردتأ «ةبوتكملا ةالصلل الإ تلز ال هرخا ىلإ راهنلا لوأ نم ينتسبح ول :رمع لاقف

 بر عمسيأ «تاومس عبس قوف نم اهلوق هللا عمس ةبلعث تنب ةلوخ يه ؟زوجعلا هذه نم
 ,("9(؟رمع هعمسي الو اهلوق نيملاعلا

 .194ص . 117ج .ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» (45*4)

 - تنأ :اهل لاق نأب اهجوز اهنم رهاظ يتلا يه هذه ةلوخو 21ا/ 7594-١ ص 3 1١ج «يبطرقلا ريسفت» (45417)
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 باطخلا نبرمع تركذو تظعو ةبلعث تنب ةلوخ نأ ةصقلا هذهب ةلالدلا هجوو

 وعدي امم اهثيدح ىلإ تصنيو اهل عمسي وهو «نيملسملل ةفيلخ وهو  هنع هللا يضر -
 هيلع امب هركذتو «ةلودلا رومأ نم هارت اميف ةفيلخلل اهيأر ءادبإب ةأرملا أدبت نأ زاوج ىلإ

 . سانلا وحن تابجاو نم
 :ثلاثلا ليلدلا :ًاثلاث

 «ةيتفمو ةدهتجم ةأرملا نوكت نأ نكميف .ءاسنلا ىلع روظحم ريغ ءاتفإلاو داهتجالا

 نأ اهلف اذه ىلعو قمل ةفيلخلا ةقالعو ةلودلا نوؤش لمشي ءاتفإلاو داهتجالا عوضومو

 ام ءوض يف ةلودلا نوؤشو مكحلا رومأب قلعتي ام لكب ةفيلخلا ىلع ريشتو يتفتو دهتجت
 اهنع هللا يضر  ةشئاع ةديسلا اميس ال نينمؤملا تاهمأ تناك دقو .اهداهتجا هيلإ يدؤي

 وأ ءاينّدلاو نيّدلا رومأ نم هنع نهنولأسي اميف سانلا نيتفيو ندهتجي -ًاعيمج نهنعو

 هللا همحر مزح نبا هيقفلا لاق . سانلا نم لاؤس قبس نود ءادتبا نهءارآ نركذي

 ءالؤهف ءكلذ ناك دقو ءاهتراذن لوبق انمزلل ةنايَّدلا مولع يف ةأرما تهقفت ولف» :- ىلاعت

 فالخ الو .نهلقنب ةجحلا تماقو ءنيَّدلا ماكحأ نهنع لقن دق هبحاوصو لكي يبنلا جاوزأ

 : مالسلاو ةالصلا هيلع هجاوزأ ىوس نهنمف «كلذ يف انتلحن لهأ عيمجو انباحصأ نيب

 ءامسأو .دلاخ مو .ءادردلا مأو .كيرش مأو ءزرك ْمأو .ةيطع مأو .مارح ّمأو ميلس ّمأ

 «بابرلاو ,.نسحلا مأو ,ةرمع نيعباتلا يف مث .نهريغو سيق تنب ةمطافو ءركب يبأ تنب
 نإف ًاضيأو .2519(نهريغو نيريس تنب ةصفحو «ةرسيم تنب ةبيبحو ءرذنملا تنب ةمطافو

 «نذإ ةأرملا عيطتستف (؛”؛اداهتجالاو ءاتفإلل ةيلهألا عنمت ال ةثونألا نأب نوحرصي ءاهقفلا

 نكت مل نإو ,ءىروشلا سلجم لامعأ يف مهست نأ .داهتجالاو ايتفلا لهأ نم تناك اذإ

 .اهداهتجا ءوض يف ةلودلا رومأ يف اهئارأ نم هيدبت امب هئاضعأ نم

 هتربخأو لَك يبنلا ىلإ تءاجف .مالسإلا يف مكح راهظلا نأشب لزن دق ذئتقو نكي ملو . يمأ رهظك -

 ءاهدالوأ عيضيو عيضتس اهنإف ًاقالط هلوق ربتعا اذإ هنأو .قالطب قطن ام هنأو اهجوز نم ردص امب
 ًاقالط ربتعي ال هب قطن امو اهجوز نم عقو ام نأ يف ةبغار كلذ يف لك هللا لوسر رواحت تلظو
 عمسي هللاو .هللا ىلإ يكتشتو اهجوز يف كلداجت يتلا لوق هلا عمس دقط :هلوق هللا لزنأف

 . «ريصب عيمس هللا نإ ءامكرواحت

 .774ص :7ج .مزح نبال «ماكحألا لوصأ يف ماكحإلا» (44*1)

 .5؟78ص .١ج .يدرواملل «يضاقلا بدأ» (4749)
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 تلال بابن
 نرسل لو لق ساهر و ,ة) )تلعلر

 :ثحبلا جهنمو ءديهمت "537

 ةيمالسإلا ةلودلا دارفأ نم يأ  مالسإلا راد لهأ نم اهرابتعاب ةملسملا ةأرملا

 دقف اهقوقح امأ .تابجاو اهيلعو قوقح اهل ,ةلودلا هذه عمتجم يف شيعتو .- اهاياعرو

 .بابلا اذه عوضوم يهف اهتابجاو امأو .يناثلا بابلا يف اهنع انملكت

 ةفيلخلا اذهلو «ةفيلخلا وه ًاسيئر ةيمالسإلا ةلودلل نإ :لوقن تابجاولا هذه نايبلو

  هباونو ةفيلخلا  رمألا يلول ةعاطلاو عمسلاف . ةلودلا هذه اياعر ىلع ةعاطلاو عمسلا قح

 .ةملسملا ةأرملا ىلع لوألا بجاولا وه

 ًادج اهمهي ةيمالسإلا ةلودلل يمالسإلا عمتجملا يف شيعت يهو ةملسملا ةأرملاو

 اذهلو هب رثأتتو هيف شيعت اهنأل ؛ناكمإلا دهج ةقيقح ًايمالسإ ًارهاط عمتجملا اذه ءاقب
 يف دعاسي يهنلاو رمألا اذهب اهمايق نأل ؛ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا اهيلع ناك

 ةأرملا ىلع يناثلا بجاولا وه ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاف .ًارهاط عمتجملا ءاقب
 مهمزليف .ةملسملا ةأرملا مهنمو .رادلا هذه لهأ نطوم يه مالسإلا رادو .ةملسملا

 هذه نم قالطنالاو مهسفنأ دادعإ مهيلع نأ امك .ءوسل ءادعألا اهدصق اذإ اهنع عافدلا

 ءايلعلا يه هللا ةملك نوكتل ضرألا نم ةمكاحلا تيغاوطلا ةلازإو مالسإلا رشنل رادلا

 يف لخدي اذه لكو .رافكلا لاتقب كلذ ناك ول ىتح ىلفسلا يه اورفك نيذلا ةملكو

 ىلع ًابجاو نوكي دقو .مالسإلا راد لهأ ىلع بجاو وهو هللا ليبس يف داهجلا موهفم
 ثلاثلا بجاولا وه هللا ليبس ىف داهجلاف . اهيلع ًابجاو هنم ًاعون نوكي وأ ءةملسملا ةأرملا
 1 .ةملسملا ةأرملا ىلع

 : ىلاتلا وحنلا ىلع لوصف ةثالث ىلإ بابلا اذه مسقن هيلعو

 : هياريو ةفيلخلاو نمالا قلك ةعاطلاوب ميديتلا :::كوألا _لصفلا

 1 نإ ويك



 .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا : يناثلا لصفلا

 . هللا ليبس يف داهجلا :ثلاثلا لصفلا
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 لرزرر نسر

 (ميززبر نير ذلل ير )لو د
 :ةملسمو ملسم لك ىلع ةبجاو رمألا يلوأ ةعاط "4

 رغألا ئلواو: لوبسرللا ارسطو لا اوهبظأ اوقمإ نيذْلا انهنأ نال < انت لاف
 ةعاطف .«"*7نورسفملا لاق امك ءاملعلاو ءارمألا وأ ءارمألا مه رمألا ولوأو .74:*'24 مكنم

 يف ءاج ام مهلاوقأ نمو .«؟*”ءاملعلا عمجأ اذه ىلعو هللا ةيصعم ريغ يف ةبجاو ءالؤه

 .(*9«ضرف ةيصعمب سيل اميف مامإلا ةعاط نآلو» : يناساكلل «عئادبلا»

 تاباطخلا نأل ؛لاجرلا اهيف لخدي امك ءاسنلا (رمألا ىلوأ) ةعاط بوجو ىف لخديو

 وهو دحاو امهيف فيلكتلا طانم نألو ؛فيلكتلا مومعل ثانإلاو روكذلا لمشت ةينآرقلا
 كلذ ىلع ليلد الو ,باطخلاب صاصتخالا ىلع ليلدلا ماق اذإ الإ ,لقعلا عم غولبلا

 لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ اونمآ نيذّلا اهُيأ اي : ىلاعت هلوق يف يأ باطخلا اذه يف

 .«مكنم رمألا يلوأو

 :ةملسملا لمشت رمألا يلول ةعاطلاو عمسلا ثيداحأ "66

 يف مكحلا وه امك نيملسملل وأ ملسملل ثيداحألا هذه يف باطخلا درو نإو ءءاسنلا

 .[68 ةيآلا : ءاسنلا ةروس] (60"4)

 «يبطرقلا ريسفت» «018ص ١1ج هريثك نبا ريسفت» 7١١« ص .7ج ءصاصجلل «نارقلا ماكحأ» (4501)
 ١ .1609؟ص 06ج

 ,722-7”7177(صسص ,17؟ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصا (؛8ه؟)

 .١1١ص الج «عئادبلا» (69*"4)

 5 سا



 .(*9لبق نم اذه انّيب دقو .ناآرقلا تاباطخ

 يف ملسم مامإلا هاور يذلا لك هلوق ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا هذه نمو 5-5

 عمسلا ملسملا ءرملا ىلع» :لاق لَك يبنلا نع .رمع نب هللا دبع نع (هحيحص)»

 , (155*«ةعاط الو عمس الف يضلل ذأ ْنِإف ة ةيصعمب رَمْؤي نأ الإ | ةركو بِحا انيق ةعاظلاو

 هللا لوسر اناعد» :لاق تماصلا نب ةدابع نع ملسم مامإلا هجرخأ رخآ ثيدح يفو

 انهركمو انطشنم يف ةعاطلاو عمّسلا ىلع انعياب نأ انيلع ّذخأ اميف ناكف .ةانعيابف لي

 مكدنع ًاحاوب ًارفك اورت نأ الإ :لاق .هّلهأ ّرمألا َعزانن ال نأو ءانيلع هرثأو انرسيو انرسعو

 .(7«ناهرب هيف هللا نم

 : ةعاطلاو عمسلا ىلع عيابت ةأرملا لا

 دق ناك .ةرونملا ةنيدملا ىلإ لك يبنلا ةرجه لبق (ىنم) يف ةيناثلا ةبقعلا ةعيب يف

 الجر نوعبسو ةئالث جرزخلاو سوألا نم (راصنألا) ةنيدملا يملسم نم ةعيبلا هذُه رضح
 دقو . عينم مأ يدع نبورمع تنب ءامسأو .بعك تنب ةبيسن ةرامع مأ امهو «ناتأرماو

 ريثك نبا مامإلا هركذ ام كلذ نمف ءاهيف ىرج امو ةعيبلا هذه ةيوبنلا ةريسلا بتك تركذ

 :لاق ؟كعيابن ام ىلع هللا لوسر اي :_راصنألا يأ- انلقف» :دمحأ مامإلا هاور امك

 ىلعو ءرسيلاو رسعلا يف ةقفنلاو . لسكلاو طاشنلا يف ةعاطلاو عمّسلا ىلع ينوعيابت
 ىلعو .مئال ةمول هللا يف اوفاخت ال هللا يف اولوقت نأو ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا

 مكءانبأو مكجاوزأو مكسفنأ هنم نوعنمت امم مكيلع ٌتمِدق اذإ ينوعنمتف ينورصتت نأ
 .7”45«مانعيابف هيلإ انمقف .ةنجلا مكلو

 اتعياب مهعم نيترضاح اتناك نيتللا نيت يتأرملا نأ ينعي «هانعيابف هيلإ انمقف) :هلوقو

 .(51/١11-5ا/79 تارقفلا (861"4)

 .28١7ص .17ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (1768)

 .778ص 17ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (61"4)

 نبال «داعملا 0 ءاهدعب امو ؛4ص .7ج «ماشه نبا ةريس» رظناو «ريثك نبال «ةياهنلاو ةيادبلا» (1"ه7)

 ."5-*ه ص .يزيرقملل «عامسألا عاتمإبو ء.١0 ص .7ج ءميقلا

 د #50



 هللا لوسرل «ةعاطلاو عمسلا» :ةعيبلا عوضوم نم ناكو «لاجرلا هعياب امك خي هللا لوسر

 :قاحسإ نبا لاق» .ماشه نبا ركذ دقف «نيتأرملا نيتاه ةعيبب حيرصتلا ءاج دقو

 امهنأ اومعز .ناتأرماو الجر نوعبسو ةثالث جرزخلاو سوألا نم ةبقعلا دهش نم عيمجف
 :لاق نررقأ اذإف ,نهيلع ذخأي ناك امنإ ءاسنلا حفاصي ال يك هللا لوسر ناكو ءاتعياب دق

 , 8"2(نكتعياب دقف نبهذا

 :لاق قاحسإ نب دمحم نعو» :لاقف لك يبنلل نيتأرملا ةعيب يزوجلا نبا ركذ دقو

 تنب ةبيسن ةرامع 1 امهادحإ اتعياب دق ناتأرما  ةيناثلا ةبقعلا ةعيب - ةعيبلا ترضحو

 , 0(خلا +... ادحأ مف تدهش لت هللا لوسر عم برحلا دهشت تناكو «بعك

 :اهنع ملكتن يتلا ةيناثلا ةبقعلا ةعيبو ةرامع مأ نأشب ينالقسعلا رجح نبا لاقو

 سابعلاو .ةبقعلا ةليل لكي 6 لوسر يدي ىلع قفصت لاجّرلا تناك «ةرامع مأ تلاق»

 ا لردراب :ورمع نب ةَيَرَغ يجوز ىدان عينم ُمأو انأ ثيقب اًملف لك هلا لؤسو.ديب دحأ

 ننأ لإ هيلع مكتعياب ام ىلع امهعياب دق : لَ لاقف ,كنعيابي انعم اترضح ناتأرما ناداه

 , (4550)(عءاسنلا حفاصا ال

 : ةعاطلاو عمسلا ىلع لل يبنلل ءاسنلا ةعيابم راركت 24

 عمسلا :ةعيابملا هيلع عقت ام ةلمج نم تناكو هلك يبنلل ءاسنلا ةعيابم ترركت دقو

 مامإ ةفصو .لوسرلا ةفص هل تناك ِهكَي يبنلا نأ مولعملا نمو هلك هللا لوسرل ةعاطلاو

 ىلع نأ ىنعمب «ةعاطلاو عمسلا قحتسي نيتفصلا نيتاه نم لكب كي وهو «نيملسملا

 افانإ :هتفصت وأ لور هحنضي قلك كلا لوسر عيطيو عمسي نأ ةملسمو ملسم لك

 : لَك يبنلل ءاسنلا ةعيابم ريركت نأشب درو ام ضعب يلي اميف ركذنو .نيملسملل

  اهنع هللا يضر - ةيطع مأ نع يناربطلاو ىلعي وبأو دمحأ جرخأ : ًالوأ م4

 .ال4ص ١27ج «ماشه نبا ةريس» ( 4"ه4)

 ."4ص 23ج «يزوجلا نبال «ةوفصلا ةوفص» (4"ه9)

 . 78ص 4ج (ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا» 6عدضللا
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 نبرمع ْنهيلإ | لسرأ مث «ِتيب يف راصنألا ءاسن ٌعمج لك هللا لوسر مدق امل :تلاق

 انأ :لاقف َمالَسلا ٌنددرف ٌنهيلع مّلسف بابلا ىلع ماقف «- هنع هللا يضر  باطخلا

 . لكك هللا لوسر لوسربو هك هللا لوسرب ًابحرم :نلقف .ّنكيلإ لك هللا لوسر ٌلوسر
 .نكدالوأ نلتقت الو «نينزت الو «نقرست الو ءًائيش هللاب نكرشت ال نأ ىلع نعيابت :لاقف

 :نلق .فورعم يف نيصعت الو .ٌنكلجرأو ْنكيديأ نيب هنيرتفت ناتهبب نيتأت الو
 ,0310(معن

 هللا يضر سابع نبا نع «هحيحص» يف يراخبلا مامإلا ىور : :ًايناث - ندر

 ىَلصُملا ٌنرضح يتاللا ءاسنلا ىتأ ديعلا ةالص ىّلص نأ دعب يي يبا نأ - امهنع

 كءاج اذإ ّنبننلا اهّيأ اي» :ةميركلا ةيآلا لكك يبنلا أرقف ءّلالب هعمو ديعلا ًةالص َندهشيل
 ءاهلك ةيآلا نم غرف ىتح .ةيآلا « . . .ًاثيش هللاب نكرشُي ال نأ ىلع كنعيابي تانمؤملا
 لوسر اي معن :اهُريغ هبجي مل ةدحاو ةأرما تلاق ؟كلذ ىلع نتنأ :غرف نيح لاق مث
 ,«55عخلا . . .هللا

 لي هللا لوسر ىلع هللا حتف امل هنأ» :«يبطرقلا ريسفت» يف ءاجو :ًاثلاث "ه١
 هذه يف ءاج ام ىلع نعيابي نأ ل هيبن ىلاعت هللا رمأف .هنعيابي ةكم لهأ ءاسن تءاج

 ًائيش هللاب نكرشُي ال نأ ىلع كنعيابي تائمؤملا كءاج اذإ ُنبنلا اهيأ اي : ةميركلا ةيآلا

 .ْنهلُجرأو ٌنهيديأ نيب هنيرتفي ٍناتهبب َنينأي الو ٌنهدالوأ َنلْقَي الو َنيِنزي الو نقرسي الو
 ناكف .«004ميحر ٌروفغ هللا ْنِ .هللا ْنهل رفغتساو ٌنهعيابف .بفورعم يف كنيصعي الو
 .(59(نهتعيب كلذ ناك اهيف ءاج امب نررقأ اذإف .نهيلع ةيآلا هذه ولتي للي

 : ةحفاصم نود نعيابي ءاسنلا 7

 عم نوعيابي مهنأ ذإ لاجرلل ًافالخ يديألا ةحفاصم نود مالكلاب نعيابي ءاسنلا

 .740ص .١ج .يولهدناكلا فسوي دمحم فيلأت «ةباحصلا ةايح» (551)

 . ”ص .7ج دعس نبال «ىربكلا تاقبطلا»و

 .”78ص «.4ج .ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» (4355)
 .[١1؟ ةيآلا :ةنحتمملا ةروس] (45)

 .الا ص « 8١ج «يبطرقلا ريسفت) (17355)
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 اميف هركذن ام اهنمو «هانركذ ام اهنم ةريثك ثيداحأ كلذ ىلع ّلد دقو ,يديألاب ةحفاصملا

 : يلي

 نع هتربخأ  اهنع هللا يضر  ةشئاع نأ ةورع نععهحيحص» يف ملسم مامإلا جرخأ -أ

 ءاهيلع ذخأي ناك هنأ الإ طق ةأرما دي هلك هللا لوسر سم ام» :تلاق ءءاسنلا ةعيب

 لكك سم ام» :هحرش يف ءاجو .«كتعياب دقف يبهذا :لاق ُهتطعأف اهيلع ّدخأ اذإف

 دقف يبهذا :لاق مالكلاب اهذخأ اذإف ,مالكلاب ةعيبلا اهيلع ذخأي نكل طق ةأرما دي

 , 4550 كتعياب

 لوسر تيتأ :تلاق ةقيقر تنب ةميمأ نع ردكنملا نب دمحم نع كلام مامإلا جرخأ ب

 ال نأ ىلع كعيابن : هللا لوسر اي :انلقف .مالسإلا ىلع هنعياب ةرسن يف ِةِلكي هللا

 هيرتفن ٍناتهبب يتأن الو ءاندالوأ لتقن الو «ينزن الو «قرسن الو .ًائيش هللاب كرشن

 نتعطتسا اميف» :ْهلي هللا لوسر لاقف . «فورعم يف كيصعن الو ءانلجرأو انيديأ نيب

 لوسر اي كعيابن ٌمّلِه ءانسفنأ نم انب محرأ هّلوسرو هللا :انلقف :تلاق .نتعطأو

 يلوقك ٍةأرما ةثامل يلْوَق امنإ .ءاسنلا حفاصأ ال يْنِإ :ك هللا لوسر لاقف .هلل
 اذهل هحرش يف ربلا دبع نبا لاق .«ةدحاو ٍةأرمال يلوق ّلثم وأ ةدحاو ةأرمال

 نأ لجرل زوجي ال هنأ ىلع ليلد «ءاسنلا حفاصأ ال ينإ» : هي هلوق يفو :ثيدحلا

 ال» لوقلا اذه يف نأ امك .اهحفاصي الو هديب اهسمي الو هل لحت ال ةأرما رشابي

 . '"”(اهريغو ةعيبلا دنع لاجرلا حفاصي ناك لكي هنأ ىلع ليلد ؛ءاسنلا حفاصأ

 :هدالوأ ةعيب نع رابخإلاو هسفن نع ملسملا ةعيب #088

 بتك ناورم نب كلملا دبع سانلا عياب امل» :«هحيحص» يف يراخبلا مامإلا جرخأ

 دبع هللا دبعل ةعاطلاو عمسلاب رقأ ينإ :-امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع هيلإ
 ٌينب نإو .«تعطتسا اميف هلي هلوسر ةنسو .هللا ةنس ىلع نينمؤملا ريمأ ناورم نب كلملا

 ,(55كلذب اورقأ دق

 .١١ضص 217ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (4956)

 يف دعس نبأ اضيأ ثيدحلا اذه ىورو 275147 2 7*ه ص 02كج يبلا دبع نبال «ديهمتلا» (5"1)

 . 77ص 8١ج «ىربكلا هتاقبط»

 : 97١”ص 3 7١ج ؛ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص)» عحضتف)
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 :هب ءافولا بجي دهع ةفيلخلل ةعيابملا "ه5

 يف يه .هل ةعاطلاو عمسلا ىلع ةملسملا وأ ملسملا لبق نم ةفيلخلل ةعيابملا

 نبا لاق .ةفيلخلل ةعاطلاو عمسلا ىلع ةملسملاو ملسملا هب مزتلي قاثيمو دهع عقاولا

 ' "ًاهيبشت كلذ تيمس «ةدهاعملا نع ةرابع ةعيابملا :- ىلاعت هللا همحر  ينالقسعلا رجح

 مهلاومأو مهسفنأ نينمؤملا نم ىرتشا هللا نإ :ىلاعت هلوق يف امك ةيلاملا ةضواعملاب
 , 0:4 ةنجلا مهل نأ

 نانغلا'نإف:«قاقيمو نوع انهتأ ىلع ةفيلخلل ةنييلل يفرلا تقيلتلا اح اذإو
 تافص نم ردغلاو .ردغ هب ءافولا مدع نأل ؛دهعلا اذهب ءافولا ةملسملاو ملسملاب

 نهنم ةلخ هيف تناك ندوب. املاح ًاقفانم ناك هيف ّنك نم ٌمبرأ» :ِلكك لاق «نيقفانملا

 دعو اذإو' ةردغ نيهاع' اذإو تدك: ثّدحاذإ هذي .ىتح قانفت نما ةلخ هيف تناك

 ,(!”"9امهريغو ملسمو يراخبلا هاور .(رجف مصاخ اذإو .فلخأ

 : هلل ةعاط ةفيلخلل ةعاطلا  ”ه"ه

 هب قيضي نأ يغبني الف .هلوسرلو هلل ةعاط ةقيقحلا يف يه ةفيلخلل ةعاطلا نإو اذه

 لَك لوسرلا اهب رمأ كلذكو .ةعاطلا هذهب رمأ ىلاعت هللا نأل ؛ةملسملا وأ ملسملا ردص

 لوسر نأ - هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يراخبلا هاور يذلا فيرشلا ثيدحلا يف ءاج

 يريمأ عاطأ نمو هللا ىصع دقف يناصع نمو هللا َعاطأ دقف ينعاطأ نم» : لاق هِي هللا

 ٠ ينعاطأ نم» : ظفلب ملسم مامإلا هجرخأو ««يناصع دقف يريمأ ىصع نمو ينعاطأ دقف

 ٍصعي نمو .ينعاطأ دقف ريمألا عطي نمو .هللا ىصع دقف ينصعي نمو .هللا عاطأ دقف

 , 10(يناصع دقف ريمألا

 . 14ص ؛ ١ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (4114)

 هج .افصان ىلع روصنم خيشلا فيلأت هلي لوسرلا ثيدحأل لوصألل عماجلا جاتلا» (5859)

 . 5-10 4ص

 .١؟ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص) ١١١.2ص « ١7١ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص)» 6 ةضفحا

 . 7 77”ص
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 رمأ ال ينأل يأ «هللا عاط أدقف ينعاطأ نم» هلوق : يراخبلا ثيدح حرش يف ءاجو

 نوكي نأ لمتحيو .هرما نأ ينرمأ نم عاطأ امنإف هب هرمآ ام لعف نمف هب هللا رمأ امب الإ

 ةيصعملا يفو . يتعاطب هل هللا رمأ عاطأ دقف ينعاطأ نمف , يتعاطب رمأ هللا نأل : ىنعملا

 هنألو ءباطخلا تقو دارملا وه هنأل ؛ يراخبلا ثيدح يف «يريمأ» ةملك ءيجمو .كلذك

 ربتعي هنإف ًالداع ناكو «قحب رمأي ريمأ لك لمشي هنإف مكحلا امأو ؛ثيدحلا دورو ببس

 عاطأ نمو» :ظفل دورو نوكي اذه ىلعو .هتعيرشبو هرمأب ةرمإلا ىلوت هنأل ؛ عراشلل يف

 ىنعم يف يراخبلا ثيدح يف «يريمأ عاطأ نم» ظفلو ءملسم ثيدح يف «ريمألا

 , (4571)(دحاو

 :هركملاو طشنملا يف ةعاطلا 55” 

 ملسملا هّبحأ اميفو ؛هركملاو طشنملا يف نوكت ةفيلخلل ةملسملا وأ ملسملا ةعاطو

 ملسمو يراخبلا مامإلا هجرخأ يذلا فيرشلا ثيدحلا يف ءاج .ههرك اميفو ةملسملا وأ
 ىلع انعياب نأ انيلع ذخأ اميف ناكف ,هانعيابف لك ٌّيبنلا اناعد» :لاق تماصلا نب ةدابع نع

 رخآ ىلإ ...انيلع ةرثأو انرسُيو انرسُعو انهركمو انطشنم يف ةعاطلاو عمّسلا
 , (1579(ثيدحلا

 ءانهركمو» هلوقب دارملاو ءانطاشن ةلاح يف يأ «انطشنم» يف دارملا : هحرش يف ءاجو

 ةعاط بجتف ءاهنوهركي يتلا ءايشألا يف وأ ,جورخلا يف ةقشملاو لسكلا تقو يف يأ

 هبحي ام ىلع ةعاطلا هذه رصق زوجي الف , (4979سوفنلا ههركتو قشي اميف رومألا ةالو

 «ثيدحلا اذه يف ًاحيرص ءاج امك هناهركي اميف ةعاطلا امهيلع لب ( ةملتبملا ىآ ماسلا

 : لاق هنأ ليكي يبنلا نع  هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع ملسم مامإلا هاور رخآ ثيدح يفو

 .9"2:خلإ . . . ةيصعمب رمؤي نأ الإ هركو ٌّبحأ اميف ةعاطلاو ٌعمَّسلا ملسملا ءرملا ىلع»

 .7١1؟ص 17ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (451/1)

 ١١2ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص»و 206 ص 27ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصض» (ا

 .7؟86ص

 7١2ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصاو 20ا/ ص 217ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (413075)

 .؟5؟4ص

 .؟؟؟5ص ١١2ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» 227175
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 :هركملاو طشنملا يف ةعاطلا بوجو يف ةمكحلا  ”ه/

 اميفو .هركملاو طشنملا يف ةفيلخلل ةملسملاو ملسملا ةعاط بوجو يف ةمكحلاو

 نوؤش ةرادإ يف هتسايسو هتافرصتب يضري نأ هنكمي ال ةفيلخلا نأ ههركتو سوفنلا هبحت

 اميف وأ .مهب قلعتي اميف يهنلاو رمألا يفو .ءاطعلاو عنملا يف نينطاوملا عيمج دالبلا
 ةفيلخلا نم ردصي ام ضعب هركيو ضعبلا طخسي نأ ّدب الف ةماعلا ةلودلا حلاصمب قلعتي

 لعجي نأ ةملسملا وأ ملسملل زوجي الف .دالبلا نوؤش هترادإ ةيفيك نمو يهنو رمأ نم

 يف أطابت هطخسو ههرك امو .هتعاط ىلإ عراس هّبحأ امف .رمألا يلول ةعاطلا نازيم هاوه

 ةءاربل يفكت ال اهنع ريبعتلا حص اذإ (ةيئاهتشالا) ةعاطلا هذهف . . .هاصع وأ هتعاط

 الو لب .(هنع بوني نم وأ ةفيلخلا) رمألا يلول ةعاطلا بجاو نم ةملسملا وأ ملسملا
 هذه لثم يف نإ مث .ةعاطلا هذه لثم ميدقت عيطتسي دحاو لك نأل ؛اهب دحأل لضف

 وأ ملسملا ىلع لقث اذإ هنأل ؛_ طقف بحأ اميف ةعاطلا اهب ينعأ - ًاريبك ًاروذحم ةعاطلا

 , حيرصلا درمتلا ىلإ مث ءرمألا يلول نايصعلا ىلإ كلذ هملسأ ههرك اميف ةعاطلا ةملسملا
 لاتتقالاو ةوادعلا ىلإ يعبلا اذه هرجي امب «ةفيلخلا ىلع «يغبلا» ةلاح يف عوقولا ىلإ مث

 .ةيمالسإلا ةلودلا فاعضإ ىلإ يدؤيو زوجي ال اذهو «نيملسملا نيب

 :زوجي ال ناطلسلا ىلع جورخلا 3-4

 ىلع ةبجاو -رمألا ّيلو ةعاط يأ  ناطلسلا وأ مامإلا وأ ةفيلخلا ةعاط نإ :انلق

 .ةملسملا وأ ملسملا ههركي وأ هبحي اميفو .هركملاو طشنملا يف ةملسملا وأ ملسملا

 ىلع سوفنلا ضوري 00 رمألا اذهب مازتلالا نأ كش الو .عرشلا هب رمأ اموه اذهو

 يلاتلابو «لدحتوأ عدصت نود نيملسملا ةدحو ىقبتف .عرشلا اهديري يتلا ةعاطلا

 تاوادع نم ًابلاغ هيلع بترتي امو .تاتشلاو ةقرفلا وهو مهل كلهملا ءادلا نم نوجني

 .ًاعيمج مهيلع دوعي كلذ ررضو نيملسملا نيب لاتقو

 رمألا ّيلو نع ردصي دق ام ىلع ربصلاب فيرشلا يوبنلا هيجوتلا ءاج اذه لجأ نمو

 ,ةقرفلل ًاعنمو نيملسملا ةدحول ًاظفح نيملسملا نم ةئفب وأ ملسملاب ةراض تافرصت نم
 يوبنلا ثيدحلا يف ءاج دقف ,نودقاحلاو نوضرغملا اهلغتسي دق يتلا ةنتفلا باوبأل ًأّدسو

 ٌربصيلف ًائيش هريمأ نم هرك نم» : لاق ُهلكك يبنلا نأ يراخبلا مامإلا هجرخأ يذلا فيرشلا
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 يبنلا نأ يراخبلل رخآ ثيدح يفو . «ةيلهاج ةتيم تام اربش ناطلسلا نم جرخ نم هنإف

 ءاربش ةعامجلا قراف نم هنإف «هيلع ربصيلف ههركي ائيش هريمأ نم ىأر نم» :لاق لكي
 3 2 ل

 ,(45*(ةيلهاج ةتيم تام الإ تامف

 سيلو «لالض ىلع ةيلهاجلا لهأ تومك هتوم ةلاح : يأ ةيلهاجلا ةتيملاب دارملاو
 ةجح ثيدحلا :لاطب نبا لاقو .ايصاع توميف كلذ نوفرعي ال اوناك مهنأل ؛ عاطم مامإ هل

 ناطلسلا ةعاط بوجو ىلع ءاهقفلا عمجأ دقو ءراج ولو ناطلسلا ىلع جورخلا كرت يف

 ءامدلا نقح نم كلذ يف امل هيلع جورخلا نم ريخ هتعاط نأو .هعم داهجلاو بلغتملا

 اذإ الإ كلذ نم اونثتسي ملو «هدعاسي امم هريغو ربخلا اذه مهتجحو ءامُمُدلا نيكستو

 نمل هتدهاجم بجت لب .كلذ يف هتعاط زوجت الف ,حيرصلا رفكلا ناطلسلا نم عقو

 هللا نم مكدنع احاوب ًارفك اورت نأ الإ» :هيف يذلا هدعب يذلا ثيدحلا يف امك هيلع ردق

 , (9"4(ناهرب هيف

 نإو ىتح مالسإلا ةرئاد يف ًايقاب ماد ام زوجي ال ناطلسلا ىلع جورخلاف - 88

 ال روجلا اذه ىلع هربص نأل ؛هقوقح سمي ملظو روج نم ملسملا ههركي ام هنم ردص

 ىنعم يف لخدي امنإو «نيدبتسملا ماكحلاب اضرلاو ةناهملاو ةلذملا لوبق ىنعم يف لخدي
 ءاقبإلا يه انه ةماعلا ةحلصملاو ؛ةصاخلا ةحلصملا ىلع ةماعلا ةحلصملا راثيإ :راثيإلا

 «لاتقلاو ةوقلاب ناطلسلا ىلع جورخلاب اهقيرفتو اهقرفتو اهتقرف مدعو ,ةعامجلا ةدحو ىلع
 تتاف نإو ةماعلا ةحلصملا هذه ليصحتف .ءامدلا كفس نم كلذ ىلع بترتيامو

 ىلوألا وه  هعم هفسعتو هملظو ناطلسلا روج ىلع هربصب صخشلل ةصاخلا ةحلصملا

 بجاولا وه ديدسلا جهنلا اذه لب «ةرّهطملا ةيوبنلا ةْنّسلا هيلإ دشرت يذلا ميوقلا قيرطلاو
 مولظملا ربص نإ مث .مالسإلا يف خسارلا ناميإلا قيمعلا مهفلا حيحصلا ملسملا ىلع

 بجومب ناطلسلا ىلع ركني نأ هيلع لب .هروج ىلع هتوكس ينعي ال ناطلسلا روج ىلع

 .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا دعاوق

 زاوج مدع وه .هروج ىلع ربصلا موزلو ناطلسلا ىلع جورخلا مدعب هديرن ام نإ

 . © ص 21ج («ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحعص)» (1310)

 .ال ص « 17١ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصا ةدسهلا

 - 5”3ا/



 هنم ردصي ملو , مالسإلا ةرئاد نم جرحي مل ماد ام هروج ةجحب هيلع حلسملا جورخلا

 . حاوبلا رفكلا

 :ناطلسلا ىلع جورخلا بحجوي حاوبلا رفكلا "4

 ىلع هانعيابف هلك ّيبنلا اناعد» :تماصلا نب ةدابع نع فيرشلا ثيدحلا يف ءاج

 هلهأ ّرمألا عزانن ال نأو ءانيلع ٍةرثأو انرسيو انرسُعو انهركمو انطشنم يف ةعاطلاو عمسلا
 ةرامإلاو كلملا هديب نم عزانن ال : يأ .«ناهرب هيف هللا نم مكدنع ًاحاوب ًارفك اورت نأ الإ

 ةيآ نم صن هب مهدنع اني ًاحضاو ًاحيرص ًارفك ناطلسلا اذه نم نوملسملا ىري نأ الإ

 هتدهاجم بجت لب .هتعاط زوجت ال ةلاحلا هذه يفف .ليوأتلا لبقي ال حيحص ربخ وأ

 ,459كلُذ ىلع ةردقلا ترفوت اذإ هعلخو

 :رمألا يلول ةبجاولا ةعاطلا دودح "ه١

 هللا ةيصعم ريغ يف نوكت يتلا يه ناطلس وأ ةفيلخ نم رمألا ّيلول ةبجاولا ةعاطلاو

 عرشلا تابجاو"”نم ناطلسلا هب رمأي ام ةبجاولا ةعاطلا هذه قاطن ىف لخديف .ىلاعت

 . هتاهوركمو هتامرحم : عرشلا تاروظحم نع ىهني امو «هتابودنمو

 : هنع هيهن وأ حابمب ناطلسلا رمأ

 اهيأ اي» : ىلاعت هلوق هريسفت ءانثأ يف ةلأسملا هذهل «هريسفت» يف يسولآلا ضّرعت

 :- ىلاعت هللا همحر  لاقف .«مكنم رمألا يلوأو لوسُرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ اونمآ نيذلا

 اميف مهتعاط بجت الف .قحلا ىلع اوماد ام  رمألا يلوأل يأ مهل ةعاطلا دوجو نإ»

 :فالخ هيف ؟ال 1 حابملا لمشي لهو :- ىلاعت هللا همحر لاق مث .عرشلا فلاخ

 الو «ىلاعت هللا هلحأ ام مرحي نأ دحأل زوجي ال هنأل ؛هيف مهتعاط بجت ال هنإ :ليقف

 لاقو .هريغو يفكصحلا هيلع ّصن امك ًاضيأ بجت :ليقو .ىلاعت هللا همرح ام للحي نأ

 . 40ص ١1ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (45170)
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 :مهضعب لاقو .مرحمب رمأي مل ام هيهنو هرمأ يف مامإلا ةعاط بجت :نيققحملا ضعب

 فالخب طقف ًارهاظ الإ هلاثتما بجي ال ةماع ةحلصم هيف سيل امم هب رمأ ام نأ رهظي يذلا

 .«580خلا . . .ًاضيأ ًانطاب بجي هنإف ءكلذ هيف ام

 : حجارلا لوقلا  ”ه 4“

 ىهنيو حابمب رمأي نأ (رمألا يلو وأ ناطلسلا وأ ةفيلخلا) مامإلل نأ يدنع حجارلاو

 :كلذ ىلع لديو .نيتلاحلا يف هتعاط ةملسملاو ملسملا ىلع بجيو «حابم نع

 باطخلا نبرمع انديس نع لقن دقف .نيدشارلا ءافلخلا لامعأ نم ةميدق قباوس أ

 نيرجاهملا رابك عنمو «نييلاتتم نيموي يف محللا لوانت نع يهنلا  هنع هللا يضر

 فحصملا ةباتكب نافع نب نامثع انديس رمأو . هنذإب الإ ةرونملا ةنيدملا ةرداغم نم

 عم فحاصملا نم هادع ام قارحإب رمأو هيلع نيملسملا عيمجو .دحاو فرح ىلع

 نم فرح يأ ىلع ةحابم هيف ةءارقلاو .,فرحأ ةعبس ىلع لزن ميركلا نآرقلا نأ

 اذه ىلع رمألا كرت نأ ىأر  هنع هللا يضر  نامثع نأل ؛ةعبسلا فرحألا هذه

 امب هعفد يضتقي ماع ررض اذهو .فالتخالاو ةقرفلا ىلإ يدؤي ةحابإلا نم هجولا

 , 450 هنع هللا يضر  نامثع هلعف

 سيل حابملاو .(3:*4(ضرف ةيصعمب سيل اميف مامإلا ةعاط نآلو» : يناساكلا لاقو - ب

 . عاطي نأ بجيف ةيصعمب

 انى ةعيرق ناز اذإ ًاروظحم هلعجي ام هل ضرعي دق هلصأ يف حابملا إف اشيا وضخ

 ةحصلاب هل دوهشم لصأ وهو «عئارذلا دس لصأ ىلع ًءانب .ًاعرش روظحم وه

 اذُه مكح هل ناك ًاعرش بولطم وه ام ىلإ ةعيرذ ناك اذإ حابملا نأ امك .رابتعالاو

 هنإف» : يبطاشلا مامإلا لوقي اذه يفو .حابملا اذهب هيلإ هب لصوتلا دارملا بولطملا

 نم ال عئارذلا ّدس باب نم ًاعونمم راص عونمم ىلإ ةعيرذ ناك اذإ  حابملا يأ -

 .6"23"ص 22ج ««يناعملا حور» « يسولالا ريسفت)» ةحفمل]

 ١"”. ه ص «.روكذم مالس دمحم انذاتسأل «ءاهقفلاو نييلوصألا دنع ةحابإلاو ةدفخغلا

 .١1١ص الج , يفنحلا يناساكلل «عئادبلا» (؛88)
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  حابملا يأ - ضرف اذإف ةلمجلا ىلعو :- هللا همحر لاق مث احلام هوك هجن
 ,«89يريغلا كلذ مكح همكحف هريغ ىلإ ةعيرذ

 :ناطلسلل ةمرحملا ةعاطلا 71

 هللا ةيصعم يف تناك ام يه ًامومع رومألا ةالو نم هريغلو ناطلسلل ةمرحملا ةعاطلاو
 : لك لاق .ةمرحملا ةعاطلا هذه يف اعقي ال نأ ةملسملاو ملسملا ىلع بجيف ؛.ىلاعت

 1 200 ع 3 3 ك 0
 َرما نإف .ةيصعمب ٌرمْؤي نأ الإ هركو بحأ اميف ةعاطلاو عمسلا ملسملا ءرملا ىلع»

 رمألا ّيلو ةعاط ميرحت ىلع ءاملعلا عمجأ دقف اذهلو , (4559(ةعاط الو عمس الف ةيصعمب

 .«589 هللا همحر - ضايع يضاقلا عامجإلا كلذ لقنو هللا ةيصعم يف

 : ةمرحملا ةعاطلا ىلع اهتلالدو ءاسنلا ةعيب 26

 هللب نكرشُي ال نأ ىلع كنعيابي تانمؤملا كءاج اذإ ّيبنلا اهيأ اي : ىلاعت هللا لاق
 نهيديأ نيب د هلي رتفي ناتهبب نيتأي الو ,نهدالوأ نلتقي الو « نيئزي الو . نقرسني الو ًائيش

 روفغ هللا نإ هللا نهل رفغتساو ,ٌنهعيابف .يفورعم يف كنيصعي الو , ٌنهلجرأو

 هلوقو . ةميركلا ةيآلا هذه يف ءاج ام ىلع ءاسنلا عيابي كك يبنلا ناك دقو , 45010 ميحر

 ريغ يف) ةعاطلا نأ ىلع ةحيرص ةلالد لدي «فورعم يف كنيصعي الو» : ىلاعت

 دقف «كنيصعي الو» :هلوق ىلع رصتقا ول تلق نإف» :«فاشكلا ريسفت» يف ءاج

 دواخل ةعاط ذأ ىلع كلدي :تلق ؟فورعمب الإ رمأي ال خلك هللا لوسر نأ ملع

 , (45822(بانتجالاو يقوتلا ةياغب ةريدج قلاخلا ةيصعم يف

 ًاهيبنت نوكي ىتح كي يبنلا ةعيب يف فورعملا طرش امنإ» :«يبطرقلا ريسفت» يفو

 .1١1-١1١4ص ء١ج «يبطاشلل «تاقفاوملا» (4881)

 .3226ص 1١2ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (4885)

 . 3؟2ص :؛17١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (488*)

 ١1[. ةيآلا :ةنحتمملا ةروس] (84"4)

 .١67ص :.4ج «فاشكلا ريسفت» (4886)
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 فورعمب هرمأ نوكي نأ رمألا ّيلو ىلع نأ كلذ ىنعمو .«؟"*””«هل مزلأو ىلوأ هريغ نأ ىلع

 . هتيصعم بجت لب .ةعاطلا قحتسي مل ةيصعمب رمأ اذإف «ةيعرلا نم ةعاطلا قحتسي ىتح

 : ةمرحملا ةعاطلا ءازج "5

 حيحصلا يوبنلا ثيدحلا كلذ ىلع لدي باقعلا هزازج ةمرحملا ةعاطلا بحاصو

 هللا ليبس يف داهجلل ةيرس ثعب ِلَك يبنلا نأ «هحيحص» يف ملسم مامإلا هجرخأ يذلا

 .ءيش يف هوبضغأف .اوعيطيو هل اوعمسي نأ مهرمأو راصنألا نم الجر اهيلع لمعتساو
 مكرمأي ملأ :لاق مث .اودقوأف ًاران اودقوأ :لاق مث .هل اوعمجف ًابطح يل اوعمجا :لاقف

 مهضعب رظنف :لاق ءاهولخداف :لاق . ىلب :اولاق ؟اوعيطتو يل اوعمست نأ ِةِكي هللا لوسر

 هبضغ نكسو كلذك اوناكف ءرانلا نم ِلكي هللا لوسر ىلإ انررف امنإ :اولاقف ضعب ىلإ
 امنإ اهنم اوجرخ امل اهولخد ول» :لاقف ِلكك يبنلل كلذ اوركذ اوعجر املف .رانلا تئفطو

 .589(فورعملا يف ةعاطلا

 اوعاطأ ول باذعلا مهقاقحتسا ىلع لدي اهنم اوجرخ امل اهولخد ول :ِهلكت يبنلا لوقف

 هذهب رمأي نم ةعاطلا قحتسي الف .اهلعاف اهيلع هللا بذعي ةيصعم سفنلا لتقو « سفنلا

 . ىلاعت هللا ةيصعم يف هريغل الو ريمأل ةعاط الف .ةيصعملا

 .الهص 18ج « يبطرقلا ريسفت») (4585)

 هبلط يف مهناحتما دارأ ةيرسلا ريمأ نإ ليق دقو . 777ص 7١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (47817)

 .«يوونلا حرشب ملسم حيحصا) :رانلا لوخد مهنم هبلط يف ًاحزام ناك : ليقو .رانلا لوخد مهنم

 . 73727”ص 21ج

 "ها





 َرثال) نك يفز رن ور“ ذل
 :ركنملاو فورعملا فيرعت 2317

 «سانلا ىلإ ناسحإلاو هيلإ برقتلاو هللا ةعاط نم فرع ام لكل عماج مسا فورعملا

 , (1524) تانسحملا وم عرشلا هيلإ بدت ام لكو

 اذه .«*هركنم وهف ههركو همّرحو عرشلا هحّبق ام لك وهف فورعملا دض وه ركنملاو
 فورعملا نأب لوقلا نكمي هلاق ام ءوض يفو .(ةياهنلا» يف هللا همحر  ريثألا نبا هركذ ام

 يهن عرشلا هنع ىهن ام وه ركنملاو .بابحتسا رمأ وأ باجيإ رمأ هب عرشلا رمأ ام وه
 .ةهارك يهن وأ ميرحت

 حاترتو هنسح ةميلسلا لوقعلا فرعت ام فورعملا :«رانملا ريسفت» يفو -24

 فصنملاو لقاعلا عيطتسي ال ثيحب ةحلصملاو ةرطفلل هتقفاومو ,هعفنل هل ةرهاطلا بولقلا

 ةميلسلا لوقعلا هركنت ام ركنملاو .هب عرشلا درو اذإ هيلع ضرتعي وأ هدري نأ ةرطفلا ميلسلا

 .(5؟")روكذملا هجولا ىلع هابأتو بولقلا هنم رفنتو

 نع مهاهنيو فورعملاب مهرمأي# : ىلاعت هلوق «ريثك نبا ريسفت» يفو -4
 هيلع هلاح تناك اذكهو . ةمدقتملا بتكلا يف هِي هللا لوسرل ةفص هذه «ركنملا

 يضر  دوعسم نب هللا دبع لاق امك رش نع الإ ىهني الو ريخب الإ رمأي ال مالسلاو ةالصلا

 رّمْؤَت ريخ اهنإف .كعمس اهعراف «اونما نيذلا اهيأ اي» :لوقي هللا تعمس اذإ  هنع هللا

 .5١7ص ءالج نيثألا نبال «ةياهنلا» (؟"ى)

 ١ ١١ص 20ج «ريثألا نبال «ةياهنلا» 89١"7:(

 5 7 77ص قع ءاضر ديشر دمحم موحرملل «رانملا ريسفت١ 489١(

 5 نرس



 كيرش ال هدحو هتدابعب رمألا نم هب هللا هثعب ام همظعأو كلذ مهأ نمو لع نه رخاوأ هن

 .«. . .هلبق هلسر عيمج هب لسرأ امك هاوس ام ةدابع نع يهنلاو هل

 هبلط يذلا وه فورعملا نأ ,ركنملاو فورعملا فيرعت يف لوقلا ةصالخو

 لوقا فرغت :ةرشلا يك بولا د ناز ين لآ تاجيإ يلط سالتالا عرفلا
 نآل ؛هبلطب عرشلا دورو لبق هضعب نسح فرعت تناكو .ةئسح ةميوقلا رطفلاو ةميلسلا

 ام لكب ةطاحإلا عيطتست ال اهنإف «ةميوق تناك امهم رطفلاو «ةميلس تناك امهم لوقعلا

 .ةميلسلا ةرطفلل قفاوم عفان نسح وه

 يهنملا اذه نأو ,ةهارك وأ ميرحت َيْهْن هنع ةيمالسإلا ةعيرشلا تهن ام وه ركنملاو
 كردت نأ عيطتست ال اهنكلو .ةميلسلا رطفلاو ةميلسلا لوقعلا هنم رفنتو هركنت اعرش هنع

 .ةميلسلا ةرطفلاو ميلسلا لقعلا ىضتقم فلاخي ام لك

 ليصافت ةفرعمل يمالسإلا عرشلا ىلإ عوجرلا نم دب ال ناك هلك اذه لجأ نمو

 فورعم وه ام كردي هنأ ةجحب لقعلا درجم ىلع دامتعالا مدعو ءركنملاو فورعملا

 نم هب ءاج ام عابتا مالسإلا دورو دعب بولطملا نأل ؛هكرتيف ركنم وه ام كرديو ,هلعفيف

 ءيشلا اذه نوك نيبي حيرص صن هب تأي مل امو ,ركنم نم هنع ىهن امع ءاهتنالاو فورعم

 ءيشلا اذه قاحلإل داهتجالا بجي «ةعيرشلا هب تحّرص يذلا ركنملا وأ فورعملا نم

 هيلع صوصنملا ركنملاب هقاحلإ وأ «ةعيرشلا يف هب حرصملاو هيلع صوصنملا فورعملاب

 .. بانتجالا يناثلا قحو «عابتالا لوألا قح نوكيو .ةعيرشلا يف هب حرصملاو

 :مالسإلا يف ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةناكم 5-0١

 ملعلا لهأ اهب هون مالسإلا يف ًادج ةميظع ةناكم ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألل
 لوق ملعلا لهأ لاوقأ نمف .اهركذنس يتلا ةعيرشلا صوصن نم هيلع اوفقوو هوفرع امل
 يف مظعألا بطقلا وه ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا» : يلازغلا مامإلا

 باب وه» :ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نع يوونلا مامإلا لاقو .(؟7'5(نيّدلا

 نيّدلا عامج ناك اذإو» : ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو .2؟5«هكالمو رمألا ماوق هب ميظع

 . 74ص :؛7ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (4849)

 "ه5



 , 4555 (ركنملا نع ىهنلا وه هلوسر هب هللا ثعب يذلا ىهنلاو

 :ركنملا نع يهانلاو فورعملاب رمآلا ةفصب هيبن هللا فصو "هو

 يذلا ّيمالا يللا لوسرلا ةرهش نيذلا» : دلع دمحم هلوسو ةفص يف ىلاعت لاق

 ىركنملا نع مهاهنيو فورعملاب مهرمأي ليجنإلاو ةاروتلا يف ذ مهدنع ًايوتكم هنودجي

 تناك يتلا لالغألاو مهرصإ مهنع ٌعضيو .ثئابخلا مك ,تابّيطلا مهل ٌلحُيو

 يذلا وه مالسلاو ةالصلا هيلع هنإف هولي هتلاسر لامكل نايب اذُهو .(2194 . . .مهيلع

 لك مرحو ءبيط لك لحأو ,ركنم لك نع يهنو «فورعم لكب هناسل ىلع هللا رمأ

 يف جردني ثئابخلا ميرحتو ,««فورعملاب رمألا» يف جردني تابيطلا لالحإو «ثيبخ

 . «ركنملا نع يهنلا» ىنعم

 ل 0 الإ كلذ متي مل ركنم لك نع يهنلاو فورعملا عيمجب رمألا كلّذكو
 تلمكأ مويلا» : ىلاعت لاق هتمعن انيلع كلذب متأو «مالسإلا ءاننيد انل هللا لمكأ كلذبو

 نيدلا انل هللا لمكأ دقف هًنيد مالسإلا مكل ٌتيضرو يتمعن مكيلع ٌتممنأو مكنيد مكل

 متأ كلذبو .ركنم لك نع يهنو فورعم لكب رمأ نم هغيلبتب هرمأو هلوسرل هللا ىحوأ امب

 . نيد انل مالسإلا يضرو هتمعن انيلع هللا

 : هلوسر هب فصو امب تانمؤملاو نينمؤملا هللا فصو _ ”همم

 لكي ًادمحم هلوسر هب ىلاعت هللا فصو امب تانمؤملاو نينمؤملا ىلاعت هللا فصو دقو

 مهضعب ثانمؤملاو نونمؤملاو» : ىلاعت لاقف ,ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نم

 ريخ متنكإ» : ىلاعت لاقو ."57ركتملا نع نوهنيو .فورعملاب نورمأي , ضعب ةايلوأ

 , #59 . . .هللاب نونمؤتو ركنملا نع نوهنتو فورعملاب نورمأت سانلل تجرخا ةمأ

 . 19ص 1784ج «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» (474)

 .[61١ل ةيآلا : فارعألا ةروس] (94"4)

 .1١11-١١1١7ص :؛؟74ج «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» (489)

 .[ا/١ ةيآلا :ةبوتلا ةروس] (45"4)

 ١١١[. ةيآلا :نارمع لآ ةروس] (5949)

 - "هم



 ةمألا هذه َّنأ هناحبس نّيبف :اهلبق يتلاو ةيآلا هذه يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق
 سانلا رمأ اولّمك مهنأل ؛مهيلإ ًاناسحإ مهمظعأو مهل مهعفنأ مهف :سانلل ممألا ريخ

 اوهنو .فورعم لكب اورمأ ثيح .ردقلاو ةفصلا ةهج نم ركنملا نع مهيهنو فورعملاب
 لامك اذهو .مهلاومأو مهسفنأب هللا ليبس يف داهجلاب كلذ اوماقأو دحأ لكل ركنم لك نع
 قلت لف | عفنلا

 :قافنلا لهأو ناميإلا لهأ نيب قرفلا "4

 قافنلا لهأ نإف ,ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأي تانمؤملاو نونمؤملا ناك اذإو
 نوهنيو فورعملاب نورمأي مهف .ناميإلا لهأ نم ٌدضلا ىلع تاقفانملاو نيقفانملا نم
 ركنملاب نورمأي ضعب نم مهضعب تاقفانملاو نوقفانملا» :ىلاعت لاق ركنملا نع
 قرف ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ىلاعت هللا لعجف .«*94فورعملا نع نوهنيو
 ,تاقفانملاو نيقفانملا نم قافنلا لهأ نيبو .تانمؤملاو نينمؤملا نم ناميإلا لهأ نيب
 . ؟؛'”ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ةنمّؤملاو نمؤملا فاصوأ صخأ نأ ىلع ٌلدف

 :ركنملا نع يهنلاو .فورعملاب رمألا ةيعورشم ةجرد 5-6

 ,ةملسمو ملسم نم هيلع رداق لك ىلع بجاو ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا
 مثأ عيمجلا هكرت اذإو «نيرخآلا نع طقس ضعبلا هب ماق اذإ ةيافكلا ىلع بجاو هنكلو
 هنكمت ناك وأ .ًالعف هب مايقلا نم هنكمت ناك ءاوس .فوخ الو رذع الب هنم نكمت نم لك
 رداقلا ىلع ًاينيع ًابجاو ريصي يأ بجاولا اذه نّيعتي دقو .هلعف ىلإ نيرداقلا ةوعدب هنم

 ملعي الو .هريغ هيف دجوي ال عضوم يف ناك ول امك .هريغ هب موقي نم دجوي ال يذلا هيلع
 هتنبا وأ هتجوز ىري نمك .وه الإ هيف وه يذلا ركنملا ةلازإ نم نكمتي ال وأ .هريغ هب
 امب مايقلا ةلاحلا هذه يف هيلع نّيعتيف ,فورعم يف ريصقت وأ ركنم ىلع همالغ وأ هنبا وأ

 .7١”ص 278ج (ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» ةدضيلا

 .[51/ ةيآلا : ةبوتلا ةروس] (949"4)

 . 72ص . 4ج «يبطرقلا ريسفت» )44٠0(



 , 4: ') كنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا بجاو هيلع ةهبجوي

 : هعفدو ضارتعا - ”هدهك

 ةيآلاب ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نع هدوعقل للعتي وأ ضعبلا ضرتعي دقو
 94 متيدتها اذإ ّلِض نم مكرضي ال مكسفنأ مكيلع اونمآ نيذلا اهُيأ اي» :ةميركلا
 دقف ,هسفن يف ًايدتهم وه ماد ام بجاولا اذه نع هدوعق يف هل ةجح ةيآلا هذُه نأ ًامهوتم
 هنأ قيدصلا ركب نأ نع «مزاح يبأ نب سيق نع «هعماج» يف يذمرتلا مامإلا جرخأ

 ال مكسفنأ مكيلع اونمآ نيذلا اهيأ اي :ةيآلا هذه نوؤرقت مكنإ سانلا اهيأ ايد :لاق

 اوأر اذإ سانلا نإ :لوقي لك هللا لوسر تعمس ينإو .4متيدتها اذإ ْلض نم مكرضي

 ,9*44هنم باذعب هللا مهمعي نأ كشوأ هيدي ىلع اوذخأي ملف ملاظلا

 الف هب متفلك ام متلعف اذإ مكنإ» :ةروكذملا ةيآلا ىنعم قش يوونلا مامإلا لاقو

 كلذك ناك اذإو . «ىرخأ رزو ةرزاو رزت الو» : ىلاعت هلوق لثم مكريغ ريصقت مكرضي

 الف .بطاخملا لثتمي ملو هلعف اذإ ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نم هب فّلُك امف

 ىدأ هنوكل  ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألاب مئاقلا يأ لعافلا ىلع كلذ دعب بتع

 .(4؟'9لوبقلا ال يهنلاو رمألا :هيلع يذلا نأل ؛هيلع ام

 ماق اذإف «بجاولا ءادأب متي امنإ ءادتهالاو» :ةيآلا يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 نم هريغب ماق امك ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا نم هيلع بجي امب ملسملا

 .«4*لاللَضلا لالض هرضي مل «تابجاولا

 «يوونلا حرشب ملسم حيحص»و ,.0756ص :؟4ج «ةيميت نبأ مالسإلا خيش ىواتف عومجم» (4401)

 . 77ص 71ج

 ) )44٠05ةيآلا : ةدئاملا ةروس] ه٠١[.

 .788-784ص ."5ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» (4 40

 . 77-737ص (7ج («يوونلا حرشب ملسم حيحص» (4404)

 .١7١ا/ص 218ج (ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» (45:0)

 "هال



 : ملسملاك بجاولا اذهب ةرومأم ةملسملا - "هها/

 وه امك هب ةبلاطم يهف .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا يف ملسملاك ةملسملا

 تانمؤملاو نونمؤملاو# : ىلاعت لاق هب فوصوم وه امك هب ةفوصوم يهو .هب .بلاطم
 تانمؤملاو نونمؤملاف ,«ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأي ٍضعب ءايلوأ مهضعب
 نمو .فطاعتلاو ٌباحتلاو ٌداوتلا يف ةدحتم مهبولقو نورصانتم. مهف «ضعب ءايلوأ مهضعب

 .؟ركنملا نع نوهنيو فورعملاب نورمأي مهنأ مهفاصوأ

 ديعس يبأ نع «هحيحصو. ىف ملسم مامإلا هاور يذلا فيرشلا ثيدحلا يفو

 نإف .هديب هريغُيلف ًاركنم مكنم ىأر نم» :لوقي ِِلي هللا لوسر تعمس :لاق .يردخلا
 (ْنَم) ةملكو .؛”«ناميإلا فعضأ كلذو .هبلقبف عطتسي مل نإف .هناسلبف عطتسي مل

 .(؟"8لبق نم كلذ انركذ امك ثانإلاو روكذلا لمشت

 :بجاولا اذه يف ملسملاك ةملسملا نأب نوحرصي ءاهقفلا

 ةلدألا انركذو ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا بجاو يف لجرلاك ةأرملا نإ :انلق

 ملف .اهيف ءاهقفلا ضعب حرصي مل ةلأسملا هذه حوضولو كي هلوسر ةنسو هللا باتك نم

 «بجاولا اذه يف امهنيب ةاواسملا روهظل بجاولا اذه ىف لجرلاك ةأرملا نإ اولوقي

 ناكرألا نأ ملعا» :لاق ذإ  ىلاعت هللا همحر  ىيلازغلا مامإلا مهنمو هب حرص مهضعبو

 نكرلا) :ةعبرأ ركنملا .نع يهنلاو فورعملاب رمألل ةلماش ةرابع يه يتلا ةبسحلا يف
 هنم جرخيف ًارداق املس اقلك نوكي نأ وهو : طورش هلو بستحملا :(لوألا

 «نينوذأم اونوكي مل نإو اياعرلا داحا هيف لخديو .زجاعلاو رفاكلاو يبصلاو نونجملا

 .(؛؟:(ةأرملاو قيقرلاو قسافلا هيف لخديو

 :ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ىلوتت ةّيباحص -89

 ةيدسألا كيهن تنب ءارمس نأ ْربلا دبع نبا مامإلل «باعيتسالا» باتك يف ءاج

 .ه١4ص ١٠2ج «رانملا ريسفت» 757١ *ص 28ج «يبطرقلا ريسفت» (4405)

 . 7-١730ص 237ج (يوونلا حرشب ملسم حيحص» (4501)

 .«41ا/١1 ةرقفلا (4 غ١ )

 . 4974ص . 37ج «.يلازغلل «نيدلا مولع ءايحإ» (5504)

 ٌ ه8



 .ركنملا نع ىهلثو فورعملاب رمأت قاوسألا يف رمت تناكو 2« ترّمعو نك يبنلا تكردأ

 .(؛؛'")اهعم ناك طوسب كلذ ىلع سانلا برضتو

 : ةبسحلا ىلوتت ةيباحص

 يضر  باطخلا نب رمع ىّلو دقو ءركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا يه ةبسحلا

 باتك يف ءاج دقف .(ءافشلا) ىمست ةأرما قاوسألا نم قوس يف («ةبسحلا» هنع هللا

 ,ةيودعلا ةيشرقلا ةمثيخ يبأ نب ناميلس مأ (ءافشلا) :ّربلا دبع نبال «باعيتسالا»
1 0 

 نب رمع ناكو  ِدهبِدَكَع يبنلا تعيابو «لوالا تارجاهملا نم يهف .ةرجهلا لبق تمْلْشأ

 رمأ نم ايش اهألو امبرو ءاهلضفيو اهاضريو يأرلا يف اهمدقي - هنع هللا يضر  باطخلا
 ,(441قوسلا

 :ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ناكرأ 10١

 ىمسيو (هب موقي نم مزلتسي (ةبسحلا يأ» ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا

 هاهنيو فورعملاب بستحملا هرمأي يذلا صخشلاو .لوألا نكرلا وه اذهو ««بستحملا»

 يأ .ةبسحلا عوضومو .يناثلا نكرلا وه اذهو .(هيلع بَسّتحملا» ىمسي ركنملا نع

 نكرلا وه اذهو ل(هيف بّستحملا» ىمسي ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا عوضوم

 وه اذهو .(باستحالا» ىمسي ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا هب متي امو . ثلاثلا

 . عبارلا نكرلا

 :(5١44يستحملا طورش : ًالوأ م

 : بستحملا يف طرتشي

 يهنلاو فورعملاب رمألا» ةبسحلا بوجول طرشلا اذهو .ًالقاع ًاغلاب يأ ًافلكم نوكي نأ أ

 ) )44١"اه ص .4ج .ربلا دبع نبال «باعيتسالا» .

 914٠0-5141. ص « 4ج .ربلا دبع نبال «باعيتسالا) (4411)

 . 71/4-584ص "77ج .يلازغلل «نيدلا مولع ءايحإ» (4417)

 . "ص ؛؟ج «ملسم حيحصل هحرش يف يوونلاو

 "ه9



 «لقعلا ىوس بستحملا يف طرتشي الف اهزاوجو ةبسحلا ناكمإ امأ .«ركنملا نع

 سيلو ىثنأ وأ ًاركذ ناك ءاوس .ةبسحلاب موقي نأ زيمم هنكلو غلبي مل نمل زوجيف

 ةرضن ةستلا نأل. 4 سنا وأ ناك اركذ املس نوكي نأ ييسحملا ف طرتتيا انك بان

 يذلا - مالسإلا - نيّدلا لصأ دحجي نم نيّدلا ةرصن لهأ نم نوكي الف ءنيدلل

 .هبر نم ِدلَي دمحم هب ءاج

 هطارتشا مدعو .نورخآلا هطرتشي ملو .ءاهقفلا ضعب هب لاق طرش اذهو «ةلادعلا - ج

 لماك نوكي نأ يهانلاو رمآلا يف طرتشي ال :ءاملعلا لاق : يوونلا لاق . حجارلا وه

 اني كاع ناك نإو رمالا هيلع لب هلع: ىقتي اع اصح هي نماي اه الصنف 'لاحللا

 نيئيش هيلع نأل ؛هنع ىهني امب ًاسبلتم ناك نإو ركنملا نع يهنلا هيلعو هب رمأي

 : (يناثلاو) . يهنملا نع يهتنيو رومأملاب موقيف ءاهاهنيو هسفن رمأي نأ :(لوألا)
 ءيشلاب لالخإلا هل حابي الف «نيئيشلا نيذه دحأب لخأ اذإف .هاهنيو هريغ رمأي نأ

 : ىلاعت هلوقبو .«نولعفت ال ام نولوقت مل : ىلاعت هلوقب جاجتحالا امأو .رخآلا

 طارتشا ىلع لدي ال جاجتحالا اذهف ,.«مكسفنأ نوسنتو ٌربلاب سانلا نورمأتأ»

 هولعفي ملف .فورعملا مهكرت ثيح نم مهيلع تركنأ (ىلوألا ةيآلا) نأل ؛ ةلادعلا

 مهنأ ثيح نم مهيلع تركنأ (ةيناثلا ةيآلا) كلذكو .هب مهريغ مهرمأ ثيح نم ال

 . مهريغ اورمأ مهنأ ثيح نم ال اهورمأي ملف .مهسفنأ اوسن

 امب لمعي ال نم نإف ,بستحملا يف ةلادعلا طارتشا مدع انحيجرت عم نكلو

 مهاهنيو هب مهرمأي ام هنم نولبقي امّلَق سانلا نإف .هنع ىهني امع يهتني الو هب رمأي
 . هلع

 ءهنع ىهني وأ هب رمأي امب ملعلا «ةأرما وأ ناك الجر بستحملا يف طرتشيو .ملعلا د

 وه هنع ىهني ام نأو «ةيمالسإلا ةعيرشلا هب رمأت يذلا وه هب رمأي ام نأ فرعي يأ
 يغبنيف ام ءيش يف ةعيرشلا مكح فرعي مل اذإف ,ةيمالسإلا ةعيرشلا هنع ىهنت ام

 .همكح فرعي ىتح هنع ىهني الو هب رمأي ال نأ

 وأ راكنإلا نع زجع نمف  يهنلاو رمألا ىلع ةردقلا بستحملا يف طرتشيف .ةردقلا _ه

 دالك



 فورعتلاب رمآلا :ببوجتو طوقنم ففقي الو...:هبلقي كلذ لعق ديلاب وأ قانللاب نمآلا
 يف هلاني ىذأ نم فاخي ام هب قحلي امنإو ءيّسحلا زجعلا ىلع ركنملا نع يهنلاو
 هنم فئاخلا لعجي فوخملا اذه نإف .قاطي ال وحن ىلنع هلام وأ هضرع وأ هسفن

 ,ناسللاو ديلاب راكنإلاو ريبختلا بوجو هنع طقسيف .ًايّسح ًازجع زجاعلا ةلزنمب
 . يبلقلا راكنإلا ىلإ لقتنيو

 : هيلع بّسّتحملا طورش :ًايناث "0

 طرتشيو .باستحالا هيف بجي وأ زوجي ًالعف رشابي ناسنإ لك وه هيلع بّستحملا
 هقح يف ةيصعم نكي مل نإو .ًاركنم هقح يف عونمملا لعفلا ريصي ةفصب نوكي نأ هيف
 ىنزلاب مه اذإ نونجملاف ءالقاع ًاغلاب نوكي نأ طرتشي ال اذه ىلعو .ةنايد اهيلع بساحي

 نإو ءهبرش نيبو هنيب ليجو ؛هنم عنُم رمخلا برشب ّمه اذإ زيمملا ريغ يبصلاو .هنم عنُم
 .«اهيلع نابساحي ةيصعم امهقح يف ربتعي ال نونجملاو يبصلا لعف ناك

 :دلاولا ىلع دلولا ةيسح 23-615

 نم دلولل نكلو «-اَمأ وأ ناك أبأ  دلاولا ىلع ةبسحلا ىثنأ وأ ناك ًاركذ دلولل تبثت

 نأب ءهنع هاهني ير هب هرمأي يذلا فورعملاب هفيرعت هدلاو ىلع ةبسحلا ةيالو

 هدلاو ىلع بستحي نأ دلولل مث .ًاعرش زوجي ال لاجرلل ريرحلا سبل نإ :الثم هل لوقي

 .هدلو ىلع دلاولا قح ىلع ةظفاحملا عم ةبسحلا بجاو يدؤيل فطللاب حصنلاو ظعولاب
 يأ كلذ نم رثكأ وه امب الو ,ديدهتلاو فينعتلاب هدلاو ىلع بستحي نأ دلولل سيلو
 . هوحنو برضلاب

 اهنم برشي يتلا رمخلا ةنينق رسكي نأك يلعفلا باستحالاب ذخأي نأ دلولل له نكلو
 ليئامتلا رسكيو ؟هقحتسمو هبحاص ىلإ هدلاو دنع بوصغملا لاملا ٌدري نأو ؟ًالثم هدلاو

 عاونأ نم كلذ وحنو ؟هدلاو تيب يف ةضفلاو بهذلا يناوأ رسكيو ؟هتيب يف ةبوصنملا

 ؟هدلاوب قلعتملا ركنملل ةيلعفلا ةلازإلا

 . 387ص "35ج , يلازغلل «نيدلا مولع ءايحإ» (44 1

3651١ - 



 لاعفألا هذه نأ الإ الثم هبرضو همتش فالخب دلاولا تاذب قلعتت ال لاعفألا هذه نإ

 زوجي لهف ءاعرش روظحم وه املو .«لطابلل هبح ببسب هطخسو .هطخستو هيذؤت هدلو نم
 :- ىلاعت هللا همحر  يلازغلا مامإلا لاق ؟هدلاو تطخسأ نإو لاعفألا هذه ةرشابم دلولل

 مامإلا كردتسا مث .«كلذ لعفي نأ همزلي لب ,كلذ دلولل تبثي نأ سايقلا يف رهظألاو»

 يأ  طخسلاو ىذألا رادقم ىلإو .ركنملا حبق ىلإ هيف رظني نأ دعبي الو» :لاقف يلازغلا

 ,(؛9١4(_ هطخسو دلاولا ىذأ

 :اهجوز ىلع ةأرملا ةبسح 26

 ىلع ةأرملا ةبسح يف ًاضيأ هلاق هدلاو ىلع دلولا ةبسح يف يلازغلا مامإلا هلاق امو

 ىلع ةبسحلاب موقت نأ ةجوزلل نأ كلذ ىنعمو .«؟؛©هتأرما ىلع جوزلا قح ميظعل اهجوز

 .اهجوزل برضلاو ديدهتلا اهل سيلو .فطللاب حصنلاو ظعولاب اهجوز

 :(4419هيف بستحملا طورش :ًاثلاث مه

 ,عرشلا نازيم يف (افورعم) نوكي نأ هب رمأي اميف يأ ةبسحلا عوضوم يف طرتشي
 ع "َ 3 4 0

 بدن ايودنم ناك امو «ةاكزلاكو ةبوتكملا تاولصلاك امزاج ارمأ هب رمأ امزال اضرف ناك نإف

 . هيف ٍبُعُرو هلعف ىلإ

 : يتأي ام هيف طرتشيف .هنع يهنلا ةرئاد يف عقي لعفلا ناك اذإ امأو  "ه5ا/ :

 ةيصعم ناك ءاوس عرشلا يف عوقولا روذحمو «عرشلا يف اروظحم يأ اركنم نوكي نأ أ

 يف ةيصعم نكي مل وأ «- لقاعلا غلابلا - فلكملا نم رمخلا برشك هلعاف قح يف

 برش نم قح يف امك ىضقنا دق ناك اذإف ,.لاحلا ىف ًادوجوم ركنملا نوكي نأ - ب

 . 7378 ص ء7ج «يلازغلل «نيدلا مولع ءايحإ» (5415)

 .١758ص كج « يلازغلل «نيدلا مولع ءايحإ» (4416)

 20ج « يلازغلل «نيدلا مولع ءايحإ» #7 ص 23ج .«يوونلا حرشب ملسم حيحص) (4415)

 . 586-585 ص

 - ”517؟2



 ةنيرقب برشلا ةدواعم ىلع همزع ملع ول نكلو « ىضقنا دق ركنم اذهف ءرمخلا

 .داشرإلاو ظعولاب هيلع بستحا ةربتعم

 هراد يف ةيصعم رتس نم لكف ,«سسجت ريغ نم بستحملل ًارهاظ ركنملا نوكي نأ - ج

 سسجتلا نع ىلاعت هللا ىهن دقو «هيلع سسجتي نأ بستحملل زوجي ال هباب قلغأو

 .«اوسسحجت الو# :لاقف

 نم هنأل ؛هيف راكنإ الف هيف فلتخملا امأ .ءاملعلا هيلع عمجأ امم ركنملا نوكي نأ د

 نع راص ماد ام رخآلا نم هب ذخألاب ىلوأب اهنم دحاو سيلو .ةيداهتجالا رومألا

 امل بدنلا هجو ىلع ىهني وأ رمأي نأ بستحملل زوجي نكل .ربتعم غئاس داهتجا

 ءاملعلا نأل ؛فالخلا نم جورخلل امنإو .مازلإلاو متحلا هجو ىلع ال هيلإ وعدي

 وأ العف ملسملا لعفي نأب كلذو .فالخلا نم جورخلا ىلع ثحلا ىلع نوقفتم

 . ملعلا لهأ ءارآ نم يأر يأ يف عرشلل ًافلاخم ربتعي ال ىتح ًالعف كرتي

 :(42219باستحالا سفن طورش :ًاعبار "4

 ,ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا هب نوكي ام وأ متي ام باستحالا سفنب ينعنو

 ارذعت نإف ءناسللاب وأ ءديلاب امإ متي باستحالا نأ ةلأسملا هذه يف لوقلا ةلمجو

 مل نإف .هناسلبف عطتسي مل نإف ؛هديب هريغيلف ًاركنم مكنم ىأر نم» : لي هلوقل بلقلابف
 اهنمضت يتلا باستحالا بتارم نم ةبترم لكلو .«ناميإلا ٌفعضأ كلذو ,هبلقبف عطتسي

 : يلي اميف اهركذن طورش فيرشلا ثيدحلا

 :(4!!اهطورشو باستحالا بتارم 48

 هريغيلف ًاركنم مكنم ىأر نم» : فيرشلا ثيدحلا اهيلإ راشأ بتارم: ثالث تاستحالل

 لكلو .«ناميإلا فعضأ كلذو .هبلقبف عطتسي مل نإف هناسلبف عطتسي مل نإف هديب

 ةهتيملا هذه ىضتقمب ذخأي نأ ةملسملا وأ ملسملا ىلع بجو تققحت اذإ طورش ةبترم

 : ىلاتلا وحنلا ىلع

 ) )55١17ص ء"7ج «يلازغلل «نيدلا مولع ءايحإ» 391-588 .

 ) )4414«ةوعدلا لوصأو انباتك .77-76؟ص «؟ج ««يوونلا حرشب ملسم حيحص» ص١85.
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 ةوقلا لامعتساب ولو ًالعف هرييغت يأ ءديلاب ركنملا رييغت :ىلوألا ةبترملا 5
 '.لتقلا نم ةئيرب سنن صيلختل لئاصلا عفد يف امك .ءاضتقالا دنع ناوعألاب ةناعتسالاو

 بّستحملا برض (ديلاب) رييغتلا قاطن يف لخديو .كتهلا نم نوصم ضرع صيلختل وأ
 لعف نم هعنمل بولسألا اذه نّيعت اذإ ركنملا ةرشابم نم هعنمل هعفد وأ هسبح وأ هيلع
 نم هسفن ىلع بستحملا نمأي نأ طرشب هيلع ةردقلا هل طرتشي رييغتلا اذهو .ركنملا

 اذه طارتشا ليلعتو .ررضلاو ىذألا نيملسملا نم هريغ ىلع نمأي امك .ررضلاو ىذألا
 .ركنملا رييغت نع ىّسحلا زجعلا ةلزنم لزني ررضلاو ىذألا قوحل نم فوخلا نأ طرشلا

 ْ .ديلاب باستحالا ةلاحلا هذه يف بجي الف

 ١" عاونأ اذهو .«لوقلاب باستحالا :ةيناثلا ةبترملا :

 وأ هلعفل يعرشلا مكحلاب هيلع بّستحملل بستحملا فيرعت يأ :فيرعتلا -أ

 ,يمالسإلا عرشلا يف ركنم هكرت وأ هلعف نأ الهاج هيلع بّستحملا نوكي دق ذإ .هكرت

 .هلعفي مل زوجي ال هنأو لعفلا اذه مكحب بستحملا هفرع اذإف هلعف اذهلو

 هلعف نع يصاعلا علقي دقف «ىلاعت هللا نم فيوختلاو داشرإلاو حصنلاو ظعولا - ب

 .هكرت يذلا فورعملا لعفي وأ هيف وه يذلا ركنملا كرتيف .لوقلا نم بولسألا اذهب

 اي .قساف اي هيلع بّستحملل بستحملا لوقك ظيلغلا لوقلاب فينعتلاو عيرقتلا -ج

 هل زوجي ال امك ءًاعرش ةعونمملا تاملكلا لامعتسا بستحملل زوجي ال نكلو .لهاج
 انا ةيناالأ

 امم نوكي نأ يغبنيو .,بستحملا لبق نم هب ىذألا لازنإب فيوختلاو ديدهتلا د

 اعرق هل ةرحتيو ةادق يستدل تاه ودقي

 ىلع وأ هسفن ىلع بستحملا فاخي ال نأو «ةردقلا هل طرتشي لوقلاب باستحالاو

 .ديلاب رييغتلا طرش يف انلق امك ًاررض وأ ىذأ هيَ

 :بلقلاب باستحالا : ةثلاثلا ةبترملا ”

 ام هبلقب ركنيف «نيتقباسلا نيتبترملا نم زجعلا دنع نوكي اذهو .بلقلاب باستحالا
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 عقاولاو .هب رمأل عاطتسا ول يذلا فورعملا ريغلا لعفي نأ ٌدويو .تاركنم نم هاري

 ها م ملسم بلق هنم ولخي نأ زوجي ال يبلقلا باستحالا

 نأ الو «هرييغت عيطتسي ال هاري ركنم ةهارك نع ةرابع هنأل ؛ةملسمو ملسم لك هب موقي نأ

 وهو ضعبلا هلعفي ال يذلا فورعملل ةبسنلاب كلذكو . كلذ عاطتسا ول دويو «هرييغتب رمأي
 بلقلاب راكنإلا اذه ربتعا امنإو .هلعفب مهرمأل عاطتسا ول بستحملا دويف .مهنم بولطم

 هبلقب ملسملا هركني ملول هنأل ؛بلقلاب راكنإ ةداع هقبسي ديلاب رييغتلا نأل ؛ركنملل ارييغت

 ,ديلاب ركنملا رييغت نع ةملسملا وأ ملسملا زجعلف «رييغتلاب هدي هيلإ تدتما امل ههركيو
 :ةيلغ ندقي اماوه: اذه: نأل 4ةحام هل قدصل هنينغت ةلزدم لا تلقلا :ةيهازك لزُن دقف

 ؟هيوجول باستحالاب عافتنالا طرتشي له  ”ها/“

 ىذألا نم هضرعو هسفن ىلع بستحملا نمأو ,باستحالا ىلع ةردقلا تدجو اذإو

 : ءاهقفلل نالوق ؟هيلع هبوجول باستحالاب هيلع بستحملا عافتنا طرتشي لهف ءررضلاو

 .«ىركّذلا تعفن نإ رُكّذفط : ىلاعت هلوقل ًاوجرم هنم عافتنالا ناك اذإ باستحالا
 عفت ثينع زكدا.ي ىأو» :ةيآلا هذه ىنعم يف «ريثك نبا ريسفت» يف ءاج دقف

 , 419 (ةركذتلا

 ةملسملا وأ ملسملا باستحا نأل ؛ عفني مل وأ عفن ءاوس باستحالا بجي :يناثلا لوقلا

 اوأ ملسملا ىلع نألو ؛هب ريغلا عافتنا ىلع فقوتي ال يعرش بجاوب مايق

 هيلع بجي امب ريغلا موقي نأ امهيلع سيلو ؛ةيعرش تابجاو نم امهيلع ام ايدؤي نأ
 :اهانعم نأ «ىركُذلا تعفن نإ ركذفط :ةيآلا يف اولاقو .باستحالا لوبق نم
 نم كلذ ةفرعمل «عفنت مل وأ» ٠ ركذي مل امنإو «عفنت مل وأ ىركُذلا تعفن نإ رّكذف
 .دربلا مكيقت ليبارسو : يأ «ٌرحلا مكيقت ليبارس» : ىلاعت هلوق يف امك قايسلا

 لاح لكب ةعفان قركذلا نأ ثيحو .طرشلا ىنعمب ال «ام» اهانعم «نإ» نإ : ليقو

 هذه ليوأت يف ضبا اولاقو مكلف )باستحالاب وجرملا لوصح اهبوجول طرتشي "لف

 ه0٠٠ ص (215ج (ريثك نبا ريسفت» (5519)

 ) )457١(يبطرقلا ريسفت» ج 7٠ص7١ .
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 نوكي نأ مزلي ال ءيشلا ىلع «نإد ب قلعملا نإ «ىركّذلا تعفن نإ ركذفإ» : ةيآلا

 : ىلاعت هلوقكو .فوخلا دجوي مل نإو ءزئاج رصقلا نإف 4 . . .متفخ نإ ةالّصلا

 . .«“9بتاكلا دوجو عم زئاج نهرلاو «ةضوبقم ٌناهرف ًابتاك اودجت مل نإف»

 : حجارلا لوقلا - ”ها/5

 ًادّهمم وأ ًاوجرم عافتنالا ناك املك باستحالا بوجو نيلوقلا نم يدنع حجارلاو
 ًاققحم وأ ءملسملا ةريغو مالسإلا ةّزعو مالسإلا رئاعش راهظإ هيف ناك وأ عافتنالل

 لع يسفكملا يقل ةحلاصملا

 :باستحالا هقف - ”هاله

 داجيإو ركنملا ةلازإ -ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا - باستحالا نم ضرغلا
 نوكي نأ طرشب .قيرط رسيأو رصقأب دوصقملا اذه ىلإ لوصولا بجيو «فورعملا

 ةدسفم لاوز نم هيلع بترتي ام ةهج نم باستحالا هيلإ لوؤي ام ةظحالم عم ًاعورشم
 هلك كلذ ءوض يفو ,ىرخأ ةدسفم لوصح وأ هناكم فورعملا ةحلصم لولحو .ركنملا

 عابتا هانركذ ام ىلع نيعي اممو .باستحالا ىلع ةملسملا وأ ملسملا مجحي وأ مدقي

 : باستحالاب مايقلا دنع اهتظحالمو ةيلاتلا دعاوقلا

 : ىلوألا ةدعاقلا - ”ها/5

 .هلعف يف ررض ال ذإ ركنم لكل ةبسنلابو ًامئادو الماك نوكي نأ بجي بلقلاب راكنإلا
 ركنملا رييغت ىلع همزع ءاقبو هل ةهاركو ركنملا نم ةمئاد ةرفن يف بلقلا ءاقب هتدئافو

 بجيف «بلقلاب راكنإلا امأف» :ةّيميت نبا مالسإلا خيش لاق .هرييغت هنكمأو هدجو امنيأ

 كلذو ِةلك يبنلا لاق امك نمؤمب وه سيلف هلعفي ال نمو .هلعف يف ررض ال ذإ لاح لكب

 .«459«لدرخ ةبح ناميإلا نم كلذ ءارو سيل :ًاضيأ لاقو .ناميإلا فعضأ وأ ىندأ

 . ١-1١44 47ص ١7ج «يزارلا ريسفت» (4471)

 . 77١ص (؟8ج ؛«ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» (4477)
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 : 4:59 ةيناثلا ةدعاقلا  ”هالاب

 ىلع بترتي وأ «مئاقلا داسفلا نم ربكأ ًاداسف باستحالا ىلع بترتي ام ناك اذإ

 باستحالا اذه نكي مل ,باستحالاب وجرملا حالصلا نم ربكأ حالص تيوفت باستحالا

 فالتخاب فلتخي اذه نأ كش الو .هلعف زوجي ال يلاتلابو .مالسإلا هب رمأ امم

 «هباستحا هيلإ لوؤي اميف رّصبتي نأ بستحملا ىلعو .«فورظلاو لاوحألاو صاخشألا

 كلذ ءوض يف مث ,باستحالاب اهلوصح وجرملاو ةدوجوملا ركنملاو فورعملا ريداقم نزيو
 وأ ةنيعملا ةعقاولل ةبسنلاب وه امنإ ليصفتلا اذهو .مجحي وأ باستحالا ىلع مدقُي

 وأ ملسملا نإف ءصاخشألاو عئاقولا مومع : : مومعللا ةيسنلاب انمأ .:نيعملا' نضخيشلا

 . اقلطم رككملا نع نايهنيو ءاقلطم فورعملاب نارمأي ةملسملا

 : ةثلاثلا ةدعاقلا - ”هالم

 بابسألل ,«كلذ هنكمأ املك ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا يف قفرلاب ذخألا

 : ةيلاتلا

 باطخلا 4594 . . كلوح نم اوضفنال بلقلا ظيلغ ًاّظف تنك ولو» : ىلاعت لاق :ًالوأ
 تنك ول :ةيآلا ىنعم ىف نورّسفملا لاق دقو هلي ىبنلل ةميركلا ةيآلا هذه ىف

 ةرشاعملا يف ًايفاج بناجلا نشخ .قلخلا 532 باقلا يساق مالكلا 5

 دنع اودرتلو .كيلإ اونكسي ملو كنم اورفنو كنع اوقرفتل يأ ,كلوح نم اوضفنال

 تلسرأ ام غيلبت وهو هلجأ نم تثعب ام دوصقم ققحتي ملو .ىدرلا يواهم يف كاذ

 قالخألا نم ةرشاعملاو لوقلا يف ةنوشخلاو ةوسقلا نآأل ؛2؟؟"*هب سانلا ةيادهو هب

 تيجُرو هلئاضف ترك نإو ءاهبحاص ةرشاعم ىلع نوربصي ال سانلل ةرفنملا

 نم مهتوفي ام نولابي ال هنأشو هنوكرتيو .هلوح نم نوبهذيو نورفني لب .هلضاوف

 .1-79١10ص 178ج (ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» (447)

 .[184 ةيآلا :نارمع لآ ةروس] (4475)

 .ناخ قيدصل «نايبلا حتف» ١٠ص . ؛4ج «يسولآلا ريسفت» « 47١ ص ء١ج «ريثك نبا ريسفت» (4475)

 ١6. 58ص 31ج

 -/اك5” 



 مهبولق غلبت ملو كتياده مهتتافل نذإو ءهيلاوح قلحتلاو هيلع لابقإلا عفانم
 , (41777)كتوعد

 اودتهيل قلخلا ىلإ هللا ةعيرش ّْلبي نأ لك دمحم لوسرلا ةثعب نم دوصقملاف
 الإ متي ال دوصقملا اذهو ءهيلإ مهبولق تلام اذإ الإ متي ال دوصقملا اذهو ءاهب

 ّربلا وجوب مهصخي .مهتءاسإ نع وفعيو مهبنذ نع زواجتي ًاميرك ًاميحر ناك اذإ
 ءوس نم ًاَربم لَك لوسرلا نوكي نأ بجو بابسألا هذهلف .ةقفشلاو ةمركملاو

 ريثك .مهتاثّيس نع زواجتلا ريثك .ءافعضلا ةناعإ ىلإ ًالاّيم ءبلقلا ةظلغو ءقلُخلا
 ظيلغ ًاَّظف تنك ولو» : ىلاعت لاق يناعملا وأ ىنعملا اذهلف . مهتألز نع حفصلا

 ةثعبلا نم دوصقملا تافل هلوح نم اوضفنا ولو .4كلوح نم اوضفنال بلقلا
 , (4459ةلاسرلاو

 يف ةحيرص اهانعم يف نيرسفملا لاوقأ انلقنو انركذ يتلا ةميركلا ةيآلاف "6

 بستحملا عاطتسا ام ةنوشخلاو ةظلغلا كرتو «قفرلاب بستحملا ذخأ بوجو ىلع اهتلالد

 لعفي مل اذإو «نوعيطيو هل نوعمسيف هيلإ سانلا بولق بذجي ىتح اليبس كلذ ىلإ
 قحلا لوقأ ينإ لوقي الو .هل مهعامس الو هيلع سانلا لابقإ لمأي الف كلذ بستحملا

 يتظاظفب الو يقالخأب مهل نأش الو يلوق اوعيطيو يل اوعمسي نأ مهيلعف «سانلا عفني امو

 .قحلاب الإ قطني ال لي هللا لوسر نإف .لوقلا اذه لثم بستحملا لوقي ال . يبلق ةوسقو

 ةيآلاب ىلاعت هللا هبطاخ اذه عمو هللا ةلاسر غلبي هنأل ؛سانلا عفني ام الإ لوقي الو

 بلقلا ظيلغلا ظفلا بستحملا عمطي نأ زوجي لهف ءاهانعم انيبو اهانركذ يتلا ةميركلا

 ؟بلقلا ةوسقو ةظلخلاو ةظاظفلا هذهب وهو مهيلع هباستحا لوبقو «هيلع سانلا لابقإ يف

 ناك ولو بلقلا ظيلغلا ظفلا نم نورفني مهلعجت هيلع اولبُج امو سانلا عئابط نإ

 نوكيو اهظحالي نأ بستحملا ىلعف .سانلا ةعيبط يه هذه .لوقي اميف مهل امان

 . مهيلع هباستحاو هداشرإو هحصن يف ًاقيقر ًاقيفر

 امهلسرأ دقو نوراه هيخأ ىلإو - مالسلا هيلع - ىسوم هلوسرل ىلاعت لاقو : ايناث "ه٠

 .199١ص 24ج - هللا همحر  اضر ديشر دمحم خيشلل «رانملا ريسفت» (447)

 ."؟4ص 29ج («يزارلا ريسفت» (55770)
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 بستحملا نكيلف .(؛"”#ىشخي وأ ركذتي هّلعل ًانّيل ًالوق هل الوقف :نوعرف ىلإ
 ةالصلا مهيلع  ماركلا ءايبنألابو لي دمحم هللا لوسرب هباستحا يف ًايدتقم

 هيلع سانلا لابقإ ىلإ ةاعدم سوفنلل ببحملا هبولسأو هقفر نوكي ىتح  مالسلاو
 . مهيلع هباستحاو هلوق لوبقو

 ال ام قفّرلا ىلع يطعيو قفرلا بحي ٌنيفر هللا نإ :ةشئاع ايد : لكي لاق :ًاثلاث 0١

 .«؟؛'؟امهريغو ملسمو يراخبلا هاور «هاوس ىلع يطعي ال امو .فنعلا ىلع يطعي

 هبحيو اهلك رومألا يف هيف بوغرم قفرلا نإف ,ةحضاو فيرشلا ثيدحلا اذه ةلالدو

 لخدي قفرب باستحالاف .هريغ ىلع هيطعي ال ام هببسبو هيلع يطعيو « ىلاعت هللاا
 .ًاعرش ًابولطم نوكي يلاتلابو ,هنومضمو ثيدحلا اذه قاطن يف

 يف نكي مل قفرلا نإف يقفرا» :_ اهنع هللا يضر - ةشئاعل ْةِْك يبنلا لاقو :ًاعبار "7

 .«؛؟1«هناش الإ ءيش نم عزت الو «هناز الإ ءيش

 ةمامأ وبأ ىور» :- ىلاعت هللا همحر  يلازغلا مامإلل ؛ءايحإلا» يف ءاجو : اسماخ _ مرج

 1 حاصف ؟ىَنّرلا يف يل ُنذأتأ هللا يبن اي : لاقف لكي يبن ىتأ ًاباش ًامالغ نأ
 : : يبنلا لاقف . هيدي نيب سلج ىتح اندف ندا ور لَك يبنلا لاقف ب

 با 00 هنو هيل ناحل كلذك :لاق .كادف هللا ينلعج .ال :لاقف ؟كّمال

 هبحتأ . مهتانبل هنوبحي ال سانلا كلذك :لاق .كادف هللا ينلعج .ال :لاق ع

 55 لك يف لوقي وهو“ ةلاغبلاو ةكعلا نكذ' تح فرع نبا داو ةكتخأل
 هللا لوسر عضو مث «هنوبحي ال سانلا كلذك :لوقي ٍهكي وهو .كادف هللا ينلعج

 لاقو .«40«هجرف نّصحو .هبنذ رفغاو .هبلق رهط مهللا :لاقو .هردص ىلع هدي

 يف «نيدلا مولع ءايحإ» ثيداحأ جرخم يقارعلا نيسحلا نب ميحرلا دبع ظفاحلا

 .[141 ةيآلا :هط ةروس] (447)

 . 08ص 80ج .فصان يلع روصنم خيشلل «لوسرلا ثيداحأ يف لوصألل عماجلا جاتلا» (4479)

 .ه8ص .هج .فصان يلع روصنم خيشلل «لوسرلا ثيداحأ يف لوصألل عماجلا جاتلا» (4 40

 . 787ص ء7ج .يلازغلا مامإلل «نيدلا مولع ءايحإ» (411)

 دع



 .(؟:59حيحصلا لاجر هلاجرو ,ديج دانسإب دمحأ مامإلا هاور :ثيدحلا اذه

 :رضاحلا تقولا يف باستحالا 4

 وحنلا ىلع ةبسحلا نوؤش مظني نأ رضاحلا تقولا يف ملسملا رمألا يلول نكمي

 سرادم حتفي نأ هلف .كلذل مزلي ام ذختي نأ هلو ,باستحالا نم دوصقملا ققحي يذلا

 نم تابستحملا جيرختل ىرخأ ةسردم حتفي نأو .ءافكألا نيبستحملا جيرختل روكذلل

 .ءاسنلا طاسوأ يف ةبسحلاب نمقي ىتح ةبسحلا رومأ ىلع تاريدقلا ءاسنلا

 : ةبسحلل ةيئاسنلا تايعمجلا نيوكت - “همه

 لامعأب مايقلا «نهل بدنيو لب ءرضاحلا تقولا يف تاملسملا ءاسنلل زوجيو

 نيوكتب .مظنم يعامج قيرط نع  ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا يأ ةبسحلا

 هذه لمع ساسأ نوكيو .مظنمو حضاو جهنم قفو ةبسحلاب موقت ةيئاسن تايعمج
 نإ نهتويب يف نهب لاصتالا قيرط نع  ءاسنلا نيب يأ - يئاسنلا طسولا يف تايعمجلا

 يناعملاو «ةيعرشلا ماكحألا ْنهميلعتل تايعمجلا هذه تارقم ىلإ نهتوعدب وأ «نكمأ
 يغبنيو ءاهفلاخي امع يهنلاو اهب رمألاو «نهتويب يفو نهسفنأ ىلع اهقيبطتل ةيمالسإلا
 ًايرورسم ةارثاع اهتمت ةيرهتكو أ ةيقرسلا تالجعوا تارت ندصت نأ تاعبجلا ذبل

 ىهنت يذلا ركنملا نع ىهنتو «سانلا هلعفي الو ةعيرشلا هب رمأت يذلا فورعملاب رمألا نم

 ءاقلإل ةصاخ وأ ةماع تاعامتجا دقعت نأ زوجي كلذكو .. سانلا هلعفيو ةعيرشلا هنع

 نم ةلأسم ةشقانمل ةيملع تاودن دقعت نأ اهل امك ,ةعفانلا تارضاحملاو سوردلا .

 .سانلا مهت يتلا لئاسملا

 ظفاحلا فيلأت «رابخألا نم ءايحإلا يف ام جيرخت يف رافسألا يف رافسألا لمح نع ىنغملا باتك» (4 7"5)

 . 397ص شماه ؛ءايحإلا» عم عوبطملا . يقارعلا نيسحلا نب ميحرلا دبع

 "تضع



 م لس

 دي) لب يو ىهي)
 :ثحبلا جهنمو ءديهمت “5

 راد لهأ تابجاو نم هرابتعاب هللا ليبس ىف داهجلا نع لصفلا اذه ىف ملكتن

 انيضتقي اذهو .برحلا راد لهأ نم رافكلا دض تاملسملاو نيملسملا نم مالسإلا

 اذه عاونأ نم عون لك ىلع مالكلاو ءهعاونأ نايبو ءهللا ليبس يف داهجلا ىنعم ديدحت

 .داهجلا

 : يلاتلا وحنلا ىلع ثحابم ىلإ لصفلا اذه مسقن اذه ىلعو

 .هعاونأ دادعتو هللا ليبس يف داهجلا فيرعت :لوألا ثحبملا

 . (لاتقلا) سفنلاب داهجلا : يناثلا ثحبملا

 .لاملاب داهجلا :ثلاثلا ثحبملا

 .ناسللاب داهجلا : عبارلا ثحبملا

 .ضيرحتلاب داهجلا : سماخلا ثحبملا

 ١/ا” -



 كردذلل يرمل)

 هللا ليبس يف داهجلا فيرعت
 هعاونأ دادعتو

 :داهحلا فيرعت - "هما/

 : ىلي ام اهنم ركذن ةريثك فيراعت تليق داهجلا فيرعت يف

 : برضأ ةثالث داهجلاو .ودعلا ةعفادم يف عسولا غارفتسا ةدهاجملاو داهجلا :ًالوأ

 ديلاب نوكت ةدهاجملاو « سفنلا ةدهاجمو .ناطيشلا ةدهاجمو رهاظلا ودعلا ةدهاجم

 , (4؛؟9ناسللاو

 لوق نم ةقاطلاو عسولا يف ام غارفتساو ةغلابملا وهو ءرافكلا ةبراحم داهجلا :ًايناث
 , (44؟49 لعف وأ

 نيفلا ةدهاجم نلغ اضيأ قطيو ءزافكلا لاف ىف :ذهجلا لذي اغرتش ةاهحتلا ":ًاقلاق

 ءاهب لمعلا ىلع مث ءنيّدلا رومأ ملعت ىلعف سفنلا ةدهاجم امأف .قاسفلاو ناطيشلاو

 نم هنيزي امو تاهبشلا نم هب يتأي ام عفد ىلعف ناطيشلا ةدهاجم امأو .اهميلعت ىلع مث

 .(4*بلقلاو ناسللاو لاملاو ديلاب رافكلا ةدهاجم عقتو .تاوهشلا
 يأر وأ لامب ةنواعمب وأ «ةرشابم هللا ليبس يف لاتقلا يف عسولا لذب داهجلا :ًاعبار

 ,(4459كلذ ريغ وأ داوس ريثكت وأ

 ٠١ ١ص «.يناهفصألل «نآرقلا بيرغ تادرفم» (4 486)

 .7”9١صص .١ج «ريثألا نبال (ةياهنلا» (4 4" 4)

 .7”ص 25ج «ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف) (5 59)

 ١. ١7ص « 4ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» (5*44)

 ت77



 .«؛مالسإلا ةملك ءالعإل ودعلا لاتق داهجلا :ًاسماخ

 وهو يوغللا هانعمب لمعتسي ةنّسلاو باتكلا يف داهجلا :«رانملا ريسفت» ىفو :ًاسداس

 ريبعتلا فلسلا نع يور يذلا سفنلا داهج هنمو «دئادشلا ةحفاكم ىف ةقشملا لامتحا

 ىلتبي امو «هلامب هداهجو «هتاوهشل ناسنإلا ةدهاجم كلذ ةلثمأ نمو ءربكألا داهجلاب هنع

 83*44 قتلا ةرضتو:لطابلا ةعقادم نم نئؤملا هب
 : (هللا ليبس» نم دارملا 4

 ليبس يف» ب ًانورقم ًابلاغ ةرهطملا ةيوبنلا ةنّسلاو ميركلا نآرقلا يف داهجلا يتأي

 انيك اب موهفم وهف «هللا ليبس يف» ديق نم ايلاخ «داهجلا» ظفل درو اذإ ىتحو ,(هللا

 ؟«هللا ليبس يف» نم دوصقملا

 الجر َْنأ»  ىلاعت هللا همحر  يراخبلا مامإلا هاور يذلا حيحصلا ثيدحلا يف ءاج

 ىرُيل لتاقي لجّرلاو ءركذلل لتاقيو . منغملل لتاقي لجّرلا :لاقف ِهِلك ّيبنلا ىلإ ءاج

 ليبس يف وهف ايلعلا يه هللا ةملك نوكتل لتاق نم : لك لاق ؟هللا ليبس يف نمف .هناكم

 : ءاملعلل لاوقأ ؟(ايلعلا يه هللا ةملك نوكتل» : دلع هلوقب دارملا ام نكلو "ل

 : (ايلعلا يه هللا ةملك نوكتل» ىنعم 2-68

 لاق مث .مالسإلا ىلإ هللا ةوعد :هللا ةملكب دارملا : ينالقسعلا رجح نبا لاق : الوأ

 .هباوث بلطو هاضر بلط ىلع هللا ةملك ءالعإ بلط لمتشاو» :- ىلاعت هللا ةمحر

 , (441)(ةمزالتم اهلكو هئادعأ ضحد بلطو

 ةملكب دارملا :«يراخبلا حيحصل» مهحورشب ينالطسقلاو ينيعلاو ينامركلا لاق : ًايناث

 .7147ص .”ج .باطحلل «ليلخ رصتخم حرش ليلجلا بهاوم» (5 5739)

 ١-١165. 66ص ٠ ؛ج «رانملا ريسفت» (5 558)

 .77-78ص :"ج ؛ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» (5579)

 .77-78ص 35ج « ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» (45540)

 5 فرخ



 لاتقلا وه .ديحوتلا ةملك ءالعإل لاتقلا نأ كلذ ىنعمو :«*؛؛')ديحوتلا ةملك : هللا

 . هللا ليبس ىف

 ركذيو «قيرطلا لصألا يف ليبسلا .هللا ليبس :ريثآلا نبال :ةياهنلا» يف ءاج :ًاشلاث

 هب كِلُّس صلاخ لمع لك ىلع عقي ماع هللا ليبسو .بلغأ هيف ثينأتلاو ءثّيؤيو
 قلطأ اذإو .تاعوطتلا عاونأو لفاونلاو ضئارفلا ءادأب ىلاعت هللا ىلإ برقتلا قيرط

 روصقم هنأك لامعتسالا ةرثكل راص ىتح داهجلا ىلع عقاو بلاغلا يف وهف

 صلاخ حلاص لمع لك هللا ليبس يف» نم دوصقملا نأ كلذ ىنعمو .«؛؛”هيلع

 . ىلاعت هللا ىلإ برقتلا هبحاص هب دصق

 ىلإ هب لصوتي ام لكل «ليبسلا» لمعتسيو :«زيزعلا باتكلا فئاطل» يف ءاجو :ًاعبار
 .(؛”هتعاط يف يأ «هللا ليبس يف اوقفنأو» : ىلاعت هلوقو .ًارش وأ ناك ًاريخ ءيش

 : هللا ليبس يف داهجلاب دوصقملا "8

 نوكي نأ هدوصقم هللا ليبس يف داهجلاو» : هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 ٠ .«ايلعلا يه هللا ةملك نوكت نأو هلل هلك يلا

 لوقلا نكمي .«هللا ليبس يف» ىنعم يفو «داهجلا» ىنعم يف هانركذ ام عيمج نمو

 يف هتقاطو هعسو يف ام ةملسملا وأ ملسملا لذبي نأ وه «هللا ليبس يف داهجلا» ىنعم نإ

 هذه ولعت امنإو هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هّلإ ال : هللا ةملك ءالعإل ءادعألا ةعفادم

 ىلع نميهملا وه هلعجب مالسإلا نيد رهظي امنإو «- مالسإلا هللا نيد راهظإب ةملكلا

 كلذ لكو «دارفألا تاقالعو ةايحلا نوؤش ىلع هجهانمو هماكحأ ةفاك قيبطتب هاوس ام

 . هتاضرم ءاغتباو هلل ةعاط ةملسملا وأ ملسملا هلعفي

 «ينالطسقلا حرش» 2٠١ 8ص «.5١ج (ينيعلا حرش» .17-75١ص 7١2ج (ينامركلا حرش» (4441)

 . : 8ص 06ج

 . 8”7”7-779ص 27ج .يثألا نبال «ةياهنلا» (455؟)

 .185ص اج .يدابازوريفلل «زيزعلا باتكلا فئاطل يف زييمتلا يوذ رئاصب» (4 4 4")
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  0١هللا ليبس يف داهجلا عاونأ :

 داهجلاو ,سفنلاب داهجلا (اهنم) : عاونأ هنأ اهانركذ يتلا داهجلا فيراعت نم دافتسي

 ىرخأ عاونأ كانهو هيلع ضيرحتلاب داهج ًاضيأ كانهو «ناسللاب داهجلاو «لاملاب

 .نيقفانملا داهجو «قاسفلا داهجو «ناطيشلا داهجو .«سفنلا داهج :(اهنم) :داهجلل

 نم رافكلا دض داهجلا وه لصفلا اذه يف هنع مالكلا ديرن يذلا داهجلاو 2-1

 لاملاب ًاداهج ناك وأ .(لاتقلاب يأ) سفنلاب داهجلا اذه ناك ءاوس ,برحلا راد لهأ

 داهج الو سفنلا داهج انثحب يف لخدي الف .ضيرحتلاب ًاداهج وأ .ناسللاب ًاداهج وأ
 مالسإلا راد لهأ ىلع ًابجاو هرابتعاب داهجلا نع ملكتن اننأل ؛قاسفلا داهج الو ,ناطيشلا

 .برحلا راد لهأ نم رافكلا دض تاملسملاو نيملسملا نم

 - ”"ا/له



 نال كل

 (لاتقلاب) سفنلاب داهجلا

 :ثحبلا جهنمو ديهمت "9

 مزلتسي داهجلا نم عونلا اذه .لاتقلاب يأ سفنلاب برحلا راد لهأ نم رافكلا داهج

 .#لاتقلا بادآ يأ  هبادآ نايبو .هل دادعإلا بوجو نع مالكلا مث .ًالوأ هلضف نايب

 يتلا مئانغلاو ىرسألا مكح نايب مث «لاتقلاو لتقلل ةمرحملا بابسألا نايب مث ,هماكحأو

 ةأرملا ةناكم نايب عم .سكعلابو لاتقلا اذه ببسب رافكلا نم نيملسملا يديأب عقت

 .اهيلع هبوجو ىدمو .داهجلا نم عونلا اذه يف ةملسملا

 :ةيلاتلا بلاطملا ىلإ ثحبملا اذه مسقن اذه ىلعو

 . هللا ليبس يف نيلتاقملاو لاتقلا لضف :لوألا بلطملا

 . هللا ليبس يف لاتقلا مكح : يناثلا بلطملا

 . هللا ليبس يف لاتقلا ةيعورشم ةمكح :ثلاثلا بلطملا

 . هللا ليبس يف لاتقلل دادعإلا : عبارلا بلطملا

 . هماكحأو لاتقلا بادأ : سماخلا بلطملا

 .لاتقلاو لتقلل ةمرحملا بابسألا :سداسلا بلطملا

 . مئانغلاو ىرسألا : عباسلا بلطملا

 د "الك



 لوألا بلطملا

 هللا ليبس ىف نيلتاقملاو لاتقلا لضف

 : هللا ليبس يف لاتقلا لضف يف صوصنلا 64

 لاتقلا لضف يف ةريثك صوصن ةرهطملا ةيوبنلا ةنّسلاو ءميركلا نآرقلا يف درو

 هذه ضعب يلي اميف ركذنو .مهرجأ ميظعو مهتلزنم ولع نايبو هللا ليبس يف نيلتاقملاو

 : ميركلا نارقلا نم : الوأ ل ”هؤم

 ةئجلا مهل َّنأب مهلاومأو مهسفنأ نينمؤملا نم ىرتشا هللا َنِإ8 :ىلاعت لاق -

 .نآرقلاو ليجنإلاو ةاروتلا يف ًاقح هيلع ًادعو .نولَتقُيو نولتقيف هللا ليبس يف نولتاقُي

 زوفلا وه كلذو هب متعياب يذلا مكعييب اورشبتساف هللا نم هدهعب ىفوأ نمو

 ا لف لأ

 مهر دنع ٌءايحأ لب .ًاتاومأ هللا ليبس يف اول نيذّلا ٌنبسحت الوإط : ىلاعت لاقو - 7
 مهفلَخ نم مهب اوقُحلي مل نيذلاب نورشبتسيو .هلضف نم هللا مُهانآ امب نيحرف . نوقزري

 عيضُي ال هللا َنأو . لضفو هللا نم ٍةمعنب نورشبتسي .نوتّوحي مه الو مهيلع فوخ الأ

 , ؛؟؛©# نيئمؤملا ّرجأ

 :ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلا نم : ًايناث  ”هود

 ةحوّرلا) : لاق هيي يبنلا نأ (ةحيحص)» يف - هللا همحر يراخبلا مامإلا جرخأ 5

 يف جورخلا وهو .ودغلا نم ةودغلاو .«اهيف امو اينّدلا نم لضفأ هللا ليبس يف ةودغلاو

 وهو « حاورلا نم ةدحاولا ةرملا يه ةحورلاو ,هفاصتنا ىلإ راهنلا لوأ نم ناك تقو يأ

 يف يأ «هللا ليبس يف» :هلوقو .اهبورغ ىلإ سمشلا لاوز نم ناك تقو يأ يف جورخلا

 ١١١[. ةيآلا :ةبوتلا ةروس] (4545)

 159-١71[. تايآلا :نارمع لآ ةروس] [4445)

 ل الال



 نأ اوملعاو» : ملسمو يراخبلا «ناخيشلا هيلع قفتا اميف ناجرملاو ؤلؤللا» يفو .داهجلا

 ,(؟؛9(فويسلا لالظ تحت ةنجلا

 ٌدحأ ام» :لاق كج يبنلا نأ «هحيحص» يف - هللا همحر  يراخبلا مامإلا جرخأو ب
 ىنمتي ديهشلا الإ ءيش نم ضرألا ىلع ام هلو ايندلا ىلإ عجري نأ بحي ةنجلا لخدي
 ىري امل» :ىرخأ ةياور يفو .«ةماركلا نم ىري امل تارم رشع لتقُيف اينّدلا ىلإ عجري نأ

 :لاق .ةداهشلا لضف يف ءاج ام لجأ ثيدحلا اذه :لاطب نبا لاق .(ةداهشلا لضف نم

 .«44؛9«باوثلا هيف مظع كلذلف .داهجلا ريغ سفنلا هيف لذبت ام ّربلا لامعأ يف سيلو»

 اي :ليق :هيف ءاج ًائيدح (هحيحص)» ىف - هللا همحر يراخبلا مامإلا جرخأ -ج

 هسفنب هللا ليبس يف ٌدهاجي ْنمْؤم» :هِلكب هللا لوسر لاقف ؟لضفأ سانلا يأ هللا لوسر

 , 412( . 5 . هلامو

 : هللا ليبس يف لاتقلا يف دمحأ مامإلا لوق - 81

 ضئارفلا دعب لمعلا نم ًائيش ملعأ ال :- هللا همحر  لبنح نب دمحأ مامإلا لاق
 لضفأ هسفنب لاتقلا ةرشابمو ,ءيش ودعلا ءاقل لدعي سيل :ًاضيأ لاقو .داهجلا نم لضفأ

 لمع يأف . مهميرح نعو مالسإلا نع نوعفادي نيذلا مه ودعلا نولتاقي نيذلاو .لامعألا

 .(«؛؛ةدرللا ليبس يف مهسفنأ جهم اولذب دق نوفئاخ مهو نونمآ سانلا ؟هنم لضفأ

 : لاتقلاو داهجلا يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لوق "ه4

 يف هلئاضف ركذو داهجلاب رمألا» :- ىلاعت هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 اينّدلاو نيِّدلا يف هريغلو هلعافل ماع داهجلا عفن نإف ءرصحي نأ نم رثكأ ةنّسلاو باتكلا

 «ىلاعت هللا ةبحم ىلع لمتشم هنإف «ةرهاظلاو ةنطابلا تادابعلا عاونأ عيمج ىلع لمتشمو

 «ناخيشلا هيلع قفتا اميف ناجرملاو ؤلؤللا» ء. ١4 ص ؛"ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (444)

 7١. 9ص 31ج

 . ”32"7-17ص (7ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (44417)

 . "ص ."”ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص)» (551)

 .748-319ص 48ج «يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» (4449)
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 لمنع هيلع لمعي ال ا. ىلع هل :لاملاو قتلا ميلطتو هيلع: لكوتلاو هل :ضالخإلاو
00 

 يف ةطبارملا» : هللا ليبس يف ةطبارملا يف - هللا همحر  ةيميت نبا لاقو 58

 .(4؟١5)(سدقملا تيبو ةنيدملاو ةكمب ةرواجملا نم لضفأ هللا ليبس

 يناثلا بلطملا

 هللا ليبس يف لاتقلا مكح

 :ثحبلا جهنمو ءليهمت 36٠"

 ىلع لد يذلاو ءملعلا لهأ نيب اذه يف فالخ الو ,ءضرف هللا ليبس يف لاتقلا
 : ىلاعت لاق دقف ءةرهطملا ةيوبنلا ةنّسلاو ءميركلا نآرقلا هللا ليبس يف لاتقلا ةيضرف

 نأ ىسعو .مكل ٌريخ وهو ائيش اوهركت نأ ىسعو .مكل هرك وهو لاتقلا مكيلع بتك#
 .«نوملعت ال متنأو ملعي هللاو .مكل رش وهو ائيش اوبحت

0 1 1 

 هلإ ال :اولوقي ىتح سانلا لتاقا نأ ترما» : كك لاق فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يفو

 ةماع يف هرمأ مظعو هللا ليبس يف لاتقلا ةيضرف عرشلا دكأو .«ثيدحلا . . .هللا الإ

 .«469بولقلا ىضرمو قافنلاب مهفصوو هل نيكراتلا ٌمذو «ةيندملا رولا

 دقو ءًيئافك ًاضرف نوكي دقف ءًادحاو ًاعون تسيل هللا ليبس يف لاتقلا ةيضرف نأ الإ

 مسقن اذه ىلعو .ةدح ىلع عرف يف عون لك ىلع مالكلا نم دب الف ءاينيع اضرف نوكي

 :نييلاتلا نيعرفلا ىلإ بلطملا اذه

 . يئافك ضرف لاتقلا :لوآلا عرفلا

 . 01”7 70ه ١ص « 58ج (ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» (55650)

 « 4ج «ةيادهلا حرش ريدقلا حتفا 0 ةه ١ ص 2355ج (ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» (::51؟)

 . 778 ص

 7”0/4- 



 لوألا عرفلا

 يئافك ضرف لاتقلا

 :يئافكلا ضرفلاب دوصقملا ١

 ًءادتبا لوانتي هيف يعرشلا باطخلا نأ يئافكلا ضرفلاب وأ ةيافكلا ضرفب دوصقملا

 اذه هيجوتل نوحلصي نيذلا يأ .ءضرفلا اذه لهأ نم مه نيذلا نيفلكملا عيمج

 ضرفك ةيحانلا هذه نم ضرفلا اذهف .مهيف هطورش ققحتل مهيلإ يعرشلا باطخلا

 ضعب هب ماق اذإ ةيافكلا ضرف نأ يف نافلتخي مث «- ينيعلا ضرفلاك يأ  نايعألا

 نأل ؛نيرخآلا نع هتيضرف تطقس :يأ .نيرخالا نع طقس هب نيبطاخملا نيفلكملا

 ,فلكم لك نم هب مايقلاو هلعف بولطملا سيلو ءهلوصح ةيافكلا ضرف يف بولطملا

 ثنودو .هلعاف صخش ىلإ رظن نود عمتجملا يف هلوصح ةيانكلا ضرف يف هيلإ روظنملاف

 .فلكم لك هلعفيل بلط

 هلعف ينيعلا ضرفلا يف هيلإ روظنملاف ,.ضعبلا هلعف اذإ هلعفي ال نمع هتيضرف طقست الو
 . ضرفلا اذه لهأ نم وه فلكم لك نم

 ؟ًايئافك ًاضرف لاتقلا نوكي ىتم 50

 رافكلا نوكي نأب .ماعلا ريفنلا لاح ريغ يف ةيافك ضرف هللا ليبس يف لاتقلا نوكي

 «مهلاتقل ةوق نيملسملا يفو ,مالسإلا دالب نم ًائيش نيدصاق ريغ نيرقتسم مهدالب يف

 تراصو «نيملسملل ةوخإ اوراصو اهبف اوملسأ نإف مالسإلا مهيلع نوملسملا ضرعيف

 نإف «ةيزجلا مهيلع اوضرع مالسإلا اوضفر نإو .مالسإلا راد نم ًاءزجو مالسإ راد مهراد

 مهلتاق ةيزجلا اوضفر نإو .«نيملسملاو مالسإلا ىلإ لوؤي مكحلاو نييّمذ اوراص اولبق

 تلصحو «ضعبلا هب ماق اذإ ةيافك ضرف هنأ ةلاحلا هذه يف لاتقلا ةفصو .نوملسملا

 فلتخم نم ءاهقفلا حرص اذهبو ؛نيقابلا نع لابقلا ةيضرف تطقبس همايقب ةيافكلا

 .(؛*9ةيمالسإلا بهاذملا

 - 2368ص 214ج «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» "7-45" 468 ص 24ج «ينغملا» (4487)
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 ضرف وه ةلاحلا هذه يف ءرافكلل نيملسملا لاتق .لاتقلا نأ ىلع ليلدلاو *550 

 نودهاجملاو رومسلا يلوأ ريغ نينمؤملا نم نودعافلا يوتسي اال# : ىلاعت هلوق .ةيافك

 نيدعاقلا ىلع مهسفنأو مهلاومأب ةيدهاجملا نأ ضف“ . مهسفنأو مهلاومأب هللا ليبس يف

 فاك اورفنيل نوئمؤملا ناك امو# : ىلاعت هلوقو 0 يحلا هللا دعو 39 ا

 مهيلإ اوعجر اذإ مهّموق اورذنيلو نيّدلا يف اوهقفتيل ٌةفئاط مهنم ةقرف لك نم رفن الولف
 رئاسو وه ميقيو ءايارسلا ثعبي ناك دي نع هللا 1 0 ؛”:#نورذحي مهّلعل

 «لاتقلل ايارسلا عم اوجرخل نيع ضرف هللا ليبس يف لاتقلا ناك ولو .ةنيدملا يف هباحصأ

 . ةيافك ضرف ناك لاتقلا نأب ملغ اذه عقي مل املف

 نيرخآلا نع لاتقلا ضرف طقس تلصح اذإ يتلا لاتقلا يف ةيافكلا ىنعمو - "0 4

 مهقازرأو مهنيواود مهل ًادونج اوناك ءاوس .مهلاتقب ةيافكلا لصحت موق لاتقلل ضهني نأ وه

 ىلعو .ًاعوطتو ًاعربت لاتقلل مهسفنأ اودعأ امنإو ءكلذك اونوكي مل وأ .لاملا تيب نم

 .مهدالب يف رافكلا وزغل ةنس لك يف مهضعب وأ مالسإلا راد شيج لسري مامإلا نإف اذه

 لاتقلاب نيعربتملا نككمي مامإلا نأ امك .هيلع ةردقو هيف ةحلصمو كلذ ةجاح ىأر املك

 . يماظنلا يمالسإلا شيجلا دارفأ نم اونوكي مل نإو ,روغثلا يف ةطبارملاو لاتقلا ىلع

 :روغثلا نيصحت © راما

 لاتقلا اذه تايضتقمو ةيافكلا هجو ىلع «لاتقلا» سفنلاب داهجلا ليصحت مزاول نمو

 نيذلا ناعجشلا نيلتاقملاب اهنحش نمو .نوصح نم هب نصحتت امب روغثلا نيصحت
 ةمزاللا نؤملاو حالسلاب مهدادمإو .رخآو تقو نيب مهريغب نولدبتسيو .كانه نوميقي
 ,(نوطبارملا) مه مالسإلا راد روغث يف دونجلا ءالؤهو رافكلا مهلاتقل وأ كانه مهتماقإل

 هلوق ديعنو «نيملسملا روغث يف ةطبارملا لضف يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لوق انركذ دقو

 . يلمرلل «جاتحملا ةياهن» .7٠78-0ل8ص .4ج ريدقلا حتفو ةيادهلا» .؟ مص الج «عئادبل -

 لل 47 "45ص .*ج .باطحلل «ليلخ رصتخم حرش ليلجلا بهاوم» .47-45ص ؛"”ج
 حرش ةيهبلا ةضورلا» ؛077ص .4ج «راهزألا حرش» .,؟١5ص ءالج .مزح نبال «ىلحملا»

 . 784 ص ؛ىسوطلل «ةياهنلا» ,.7-5١7107ص ١1ج (ةيقشمدلا ةعمللا

 ش .[96© ةيآلا :ءاسنلا ةروس] (51685)

 !١١[. ةيآلا :ةبوتلا ةروس] (1466)

 1١م"



 ةنيدملاو ةكمب ةرواجملا نم لضفأ هللا ليبس يف ةطبارملا» *- هللا همحر لاق دقف ءانه

 : (؛؟"9«سدقملا تيبو

 ,ةلباقملا ودعلا ةوق ىوتسمب روغثلا هذه نيصحت لعجي نأ رمألا يلول يغبنيو اذه

 دونجلا ددع نم اهيف ام ناك ,روغثلا هذُه نم مالسإلا راد ىلع مجه ودعلا نأ ول ثيحب

 دالبل ةمخاتملا نكامألا يه روغثلا نأل ؛نيمجاهملا رافكلا رش دري ام تانيصحتلا ةوقو
 ةوق هيف ام لكب اهتيوقت نم ّدب الف ,نيملسملا دالب ىلع اهنم مهموجه ىشخيو ,رافكلا
 رقع يف رافكلا وزغو يئافكلا لاتقلل اهنم قالطناللو ,مالسإلا راد نع عافدلل

 , 4179 ههراد

 :لاتقلا بوجو طورش ملك

 .ةضيرفلا هذه لهأ نم نوربتعيو .هللا ليبس يف لاتقلا ةضيرفب نوبطاخي نيذلا

 طورش مهيف ققحتت نيذلا مه .عرفلا اذه يف هثحبن امكو انلق امك ةيافكلا ىلع يهو
 ع

- 

 رئاس بوجول اهنم دب ال طورشلا هذه نأل ؛لقعلاو .غولبلاو .مالسإلا :(اهنم)

 ؛لاتقلا يف نومأم ريغ رفاكلا نأل ؛هنم ّدب ال مالسإلاف .ناسنإلا ىلع ةيعرشلا فيلاكتلا

 0-0 مالسإلا رئاعش راهظإو هللا ةملك ءالعإل : يأ .هللا ليبس يف لاتقلا اذه نأل

 حضاولا نمو هلل هلك نيدلا نوكيو مالسإلا نيد رهظي اذهبو نيالا ىلع ةنميهملا
 نمؤم ريغو لاتقلل دصاقملا هذهب نمؤم ريغ وهو «.لاتقلا اذه لثمل داهأ سيل رفاكلا

 هنن يارا كردجملا 01 لجعل رداد .لاتقلا اذهب ترمأ يتلا ةيمالسإلا ةعيرشلاب

 «لاتقلل ملسملا ة ةينب ةيحالص ققحت ضرغلف غولبلا طرش امأو .هنونجل بولطملا لاتقلا

 .لاتقلا ىلع ىوقي ال ةينبلا فيعض يبصلاو

 . 18١4ص (« 378ج «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» (4405)

 ةياغ» .5١75ص 4ج «جاتحملا ينغم» .48ص الج («عئادبلا» ء”57ص .8ج «ينغملا» (5 4090

 ١2ج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» "97ص هج «راخزلا رحبلا» «.45؟ص .١ج (ىهتنملا

 .7١7ص ١2ج (ةيقشمدلا ةعمللا حرش ةيهبلا ةضورلا» ,"هو ص
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 ةردقلا هذه تناك ءاوس «لاتقلا ىلع ةردقلا لاتقلا بوجو طورش نمو :(اهنمو)

 طظرش ىلع لد دقو ..لاثقلا تابلطتم ىلع اهفرضل لاتقلل ةيرورضلا ةقفتلاب وأ :ثدنلاب
 الو .جرح ىمعألا ىلع سيل# : ىلاعت لاق .ميركلا نآرقلا .هانّيب يذلا ىنعملاب ةردقلا

 ىلع سيل# : يلاقالاور .04 . . .جرح ضيرملا ىلع الو «جرح جرعألا ىلع
 هلل ريكس اذإ جرح نوقفني ام نودجي ال نيذلا ىلع الو ىضرملا ىلع الو ءافعضلا

 كوتأ ام اذإ نيذلا ىلع الو . ميحر 0 هللاو « ٍليبس نم نينسحملا ىلعام .هلوسرو

 اودجي الأ ًانّرَح عمّدلا نم ضيفت مهُئيعأو اوُلوت هيلع مكلمحأ ام ٌدجأ ال َتلق . مهلمحتل

 , 4400ه نوقفنُي ام

 . يئافكلا لاتقلا ةملسملا ىلع بجي الف .ةروكذلا : (اهنمو)

 :ةأرملا ىلع يئافكلا لاتقلا بوجو مدع ىلع ليلدلا ال

 ةأرملا ىلع لاتقلا اذه بجي الف .(ةروكذلا) يئافكلا لاتقلا بوجو طورش نم :انلق

 بجي الف هب ةبطاخم نوكت الف .لاتقلا اذه ةضيرف لهأ نم تسيل يهف .ةملسملا

 همحر  يراخبلا مامإلا هاور يذلا فيرشلا يوبنلا ثيدحلا كلذ ىلع ليلدلاو ءاهيلع

 داهجلا يف هلي ّيبنلا ٌتنذأتسا» :تلاق  اهنع هللا يضر  نينمؤملا مأ ةشئاع نع - هللا

 .«جحلا ٌنكداهج :لاقن

 نأ ىلع ةشئاع ثيدح لد :- ينالقسعلا رجح نبا هنع لقني امك  لاطب نبا لاق
 : هلوق يف سيل نكلو .ءاسنلا ىلع بجاو ريغ  لاتقلاب سفنلاب داهجلا يأ - داهجل

 نكي مل امنإو :لاظب نبا لاق مث ” .داهجلاب نعوطتي نأ نهل سيل هن علا نكداهج»

 ناك كلذلف «لاجرلا ةبناجمو 0 نيك بيراطملا : رافع م ةيفاامل ايجار نييتف

 مدع يفنحلا يناساكلا نيدلا ءالع مامإلا لّثِعو .*”2داهجلا نم نهل لضفأ جحلا

 ,(44517(ةداع برحلا لمتحت ال اهتينب نإ» :هلوقب ةأرملا ىلع يئافكلا لاتقلا باجيإ

 .[١ال ةيآلا : حتفلا ةروس] (115)

 .[87و 91١ ناتيآلا :ةبوتلا ةروس] (5569)

 . الكا مه ص 25ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص)) (855)

 . 98ص ءالج «يناساكلل «عئادبلا» (4551)
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 حيرص وهو ْةِْكَي هللا لوسر ثيدح هنإ ليلعتلا يف لاقي نأ يدنع حجارلاو

 يناساكلاو لاطب نبا هلاق ام عيمج (رظنلا) نم كلذ ىلإ مضيو .؛باجيإلا مدع يف

 باجيإلا مدعل ةبسنلاب دراو هولاق ام لكف «ةأرملا ىلع باجيإلا مدع ليلعت يف امهريغو
 تحابأ نكلو .لاتقلا بوجو اهنع تطح نأ اهب ةعيرشلا ةيانعو اهب قفرلا نم ناكف ءاهيلع

 . هنيبنس امك هيف عوطتلا اهل

 : يئافكلا لاتقلا يف كارتشالا ةملسملل زوجي 4

 امك ءاسنلا نود نيملسملا لاجرلا ىلع ةيافك ضرف ناك نإو رافكلل نيملسملا لاتق

 يف ناكو .كلذ يف تبغر اذإ لاتقلا يف ةملسملا كارتشا نم عنمي ال اذه نأ الإ ءانّيب

 بوجولا ليبق نم سيلو اهل ةحابإلا ليبق نم اهكارتشا نأل ؛نيملسملل ةحلصم اهكارتشا

 .ةفيرشلا ةيؤيتلا"ةنلا» ىف ةميدقلا نى اوتسلا كلو ىلع لولب دقرب :اهيلع

 : يئافكلا لاتقلا يف ةملسملا كارتشا زاوج ىلع ةلدألا

 عم وزغن اثك» :تلاق ذّوعم تنب عّيبُرلا نع ؛هححيحص» يف يراخبلا مامإلا جرخأ :ًالوأ
 .(؛39مةنيدملا ىلإ ىلتقلا ٌدرنو «ىحرجلا يوادنو ىقسن كي ىبنلا

 لَ هللا لوسر ناك» :لاق كلام نب سنأ نع «(هحيحص» ىف ملسم مامإلا جرخأ : ايناث
 - 1 ث

 نيواديو ءاملا نيقسيف ءازغ اذإ هعم راصنألا نم ةوسنو ميلس ماب وزغي

 , 4435 (ىحرجلا

 اذإ ةأرملا اهب موقت يتلا لامعألا نايبل دعب اميف اهركذنس ىرخأ ثيداحأ كانهو

 .لاتقلل تجرخ

 :ةزمح تخأ بلطملا دبع تنب ةيفص نع ملكتي وهو ميقلا نبال «داعملا داز) يفو : اثلاث

 ناك دوهيلا نم الجر تلتقو ,قدنخلا تدهشو  ةنيدملا ىلإ يأ - ترجاه اهنإف»

 (4459(نيكرشملا نم الجر تلتق ةأرما لوأ يهو .هيف يه يذلا نصحلاب فوطي

 8١. ص «"ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (4457)

 . ©7٠١6 ص الج «هنتس» يف دواد وبأ هاورو «188١ص «7١؟ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (447)

 .1١-4١7١76ص 204ج «ميقلا نبال «دابعلا ريخ يده ىف داعملا داز» (4554)
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 ديري نم لتقتف اهسفن نع ًاعافد لاتقلا رشابت نأ ةأرملل نأ ىلع ةلالد ربخلا اذُه يفو

 .اهيلع موجهلا ديري وأ نيكرشملا نم اءوس اهب

 ريثك ّمأ نعو :- ىلاعت هللا همحر  ريثك نبا ظفاحلل «ةياهنلاو ةيادبلا» يف ءاجو :ًاعبار

 يف  ةيسداقلا ةعقوم يأ  ةيسداقلا اندهش :تلاق يعخنلا ثراحلا نب ماّمه ةأرما

 غرف دق نأ اناتأ املف ءانجاوزأ عم صاقو يبأ نب دعس عم «باطخلا نبرمع نمز

 نم ناك نمف ىلتقلا انيتأ مث .يوارهلا انذخأو انبايث انيلع انددش سانلا نم

 . هيلع انزهجأ نيكرشملا نم ناك نمو .هانعفرو هانيقس نيملسملا

 عم ندهاجي نك ةباحصلا رصع يف ءاسنلا نأ ةصقلا هذه يف ةلالدلا هجو

 عينصلا اذه نإو .ةصقلا هذه يف روكذم وه ام نلعفيو .ودعلا لاتق يف نهجاوزأ

 ةباحصلا نم ًافولأمو ًافورعم ناك  نهجاوزأ عم لاتقلا يف نهكارتشا يأ  ءاسنلا نم

 كارتشا زاوج ىلع ايتوكس اعامجإ كلذ نوكيف .هنع راكنإ انل لقني ملو «ماركلا

 .نهجاوزأ عم لاتقلا يف ءاسنلا

 :رحبلا لاتق يف ةأرملا كارتشا ١

 زوجي «ربلا يف رافكلا لاتق يف نيملسملا عم اهكارتشا ةملسملا ةأرملل زوجي امكو

 «هحيحص» يف - ىلاعت هللا همحر  يراخبلا مامإلا جرخأ دقف ءرحبلا لاتق يف كلذ اهل

 لخدي ابق ىلإ بهذ اذإ ِك هللا لوسر ناك» :لاق  هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع

 امري هلل الحدف [ةئامفلا نب ةداش فحت فتاقو ةئيطقت ناحلما تفي مارح 1 95

 لوسر اي ككحضي ام :ٌتلقف :تلاق .ٌُكحضي ٌظقيتسا مث هلي هللا لوسر مانف «هتمعطأف
 اكولم رحبلا اذه ّجْبَت نوبكري هللا ليبس يف ًةازغ ّىلع اوضرُت يتّمأ نم ٌسان :لاقف ؟هللا

 .اعدف مهنم ينلعجي نأ هللا عدا :ٌتلق .ةّرسألا ىلع كولملا لثم :لاق وأ .ةّرسألا ىلع
 لسان :لاق ؟هللا لوسر اي ككحضي ام :ٌتلقف .كحضي ٌظقيتسا مث ٌمانف هسأر عضو مث

 وأ  ةّرسألا ىلع اكولم رحبلا اذه ّجَبَت نوبكري هللا ليبس يف ًةازغ ّىلع اوضرُت يتّمأ نم

 .نيلوألا نم تنأ :لاق .مهنم ينلعجي نأ هللا حدا :ٌتلق . ةّرسألا ىلع كولملا لثم

 . 45ص ءالج «ةياهنلاو ةيادبلا» (545)
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 .(443)(تكلهف رحبلا نم تجرخ نيح اهتباد نم تعرصف ةيواعم نمز رحبلا تيكرف

 ؟ليخلا بوكر ةدهاجملا ةأرملل له "5

 امو رافكلا لاتق يف مهعم كارتشالل نيدهاجملا عم ةملسملا ةأرملا تجرخ اذإو

 ةأرما بكرت الو» :«ريبكلا ريسلا» هباتك يف ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلا لاق

 تبكر اذإ امأف .لاجرلا ىلع اهسفن ضرعتل ةنيزمم وأ ةيهلتم تبكر اذإ دارملا :- هللا

 الف ةرتستم تبكرف اهجوز عم جحلل جرخت وأ ءدهاجي نمم تناك نأب كلذ ىلإ اهتجاحل

 ,4459كلذب صا

 : يئافكلا لاتقلا يف ةأرملا كارتشا طورش - 51

 ًابجاو سيلو ءاهل حابم ءيش نيلتاقملا عم داهجلل ةملسملا ةأرملا جورخ نإ :انلق

 ةديقم وأ ةملسملا ةأرملل ةقلطم ةحابإلا هذه له نكلو ,يئافكلا لاتقلا ةلاح يف اهيلع

 ؟ةحابإلا هذهل طورش يه دويقلا ضعبب

 .0-71: ص ١61ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (447)

 ء(ةرسآلا ىلع كولملا لثم) : هلوقو .هطسو : مهضعب لاقو .هرهظ يأ :(رحبلا جبث) ىنعمو

  ةنجلا يف ةرسألا ىلع اكولم هتمأ نم رحبلا يف ةازغلا ىأر هنأ  ملعأ هللاو  دارأ :ّربلا دبع نبا لاق

 72ص ١١ج «ينالقسعلا رجح نبال (يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» : يحو كي هايؤرو

 ناحلم تنب ميلس مأ تخأ كلام نب سنأ ةلاخ.هذه مارح ٌمأو : (ديهمتلا» يف ٌربلا دبع نبا لاقو

 هلك يبنلا تعضرأ يتلا يه ميلس ْمأ نأ وأ لي هللا لوسر تعضرأ اهنظأو كلام نب سنأ ّمأ

 ماني ناك كلذكو ءاهدنع مانيف هسأر يلفت تناك كلذلف «ةعاضرلا نم هل ةلاخ مارح ّمأ تلصحف

 تناك مارح ْمأ نأ ملسم كشي الو .همراحم نم لاني نأ مرحملا يذل زوجي ام هنم لانتو ميلس ّمأ دنع

 .7؟5ص ١1ج بلا دبع نبال «ديهمتلا» :ًامرحم لي هللا لوسر نم

 هلاق ام ىلع ًاسايقو «11/-١ص ءآج «يسخرسلل ريبكلا ريسلا حرش» (4437)

 ...ةبابدوأ ةرايسل ةأرملا ةدايق زاوجب لوقلا نكمي يسخرسلا
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 عم كارتشالل اهجورخل ةحلصملاو ةجاحلا دوجوو «جوزلا نذإب ةديقم اهنأ : باوجلاو

 كارتشا ةحابإ طورش ىه هذهو .ةلتف اهجورخ ىلع بترتي ال نأو «لاتقلا ىف نيلتاقملا

 وأ مامإلا وه اهدوجو نم ققحتيو طورشلا هذه ردقي يذلاو . يئافكلا لاتقلا يف ةأرملا

 هذه َح قست .طورشلا هذه ققحت ءوض ىفو , هداهتجا بسح نذأي ال وأ نذأيف هبئان

 :طورشلا

 :لوألا طرشلا 4

 :اهجوز نذإب ةأرملا جورخ نوكي نأ : الوأ

 طرتشي نكلو ءًابجاو سيلو اهل حابم يئافكلا لاتقلا يف ةأرملا ةكراشم نإ :انلق

 تيبلا يف رارقلاب اهجوز ةعاط نأل ؛ جورخلاب اهل اهجوز نذإ لاتقلا يف ةكراشملل اهجورخل

 اهل نذأي مل اذإف هيلع مدقتي الو بجاولا محزي ال حابملاو حابم اهجورخو ءاهيلع بجاو
 يأ - جرخي نأ دبعلل حابي الو» :- هللا همحر  يناساكلا مامإلا لاق .جرخت مل جورخلاب

 قوقحب مايقلاو ىلوملا ةمدخ نأل ؛اهجوز نذإب الإ ةأرملا الو .هالوم نذإب الإ -لاتقلل

 ,(4458(ةيافكلا ضرف ىلع ًامدقم ناكف ,نيع ضرف كلذ لك ةيجوزلا

 يذلا لاتقلاب ًاعرش ةبطاخم ةأرملا نأب رعشي يناساكلا مامإلا ليلعت نأ انه ظحاليو
 سيل اذه نأ ىل ودبي نكلو «ةضيرفلا هذه لهأ نم اهنأ كلذ ىنعمو «ةيافك ضرف وه

 : يئافك يفرق وه يذلا لاتقلا يف لاق هنأ ليلدب - هللا همحر  يناساكلا مامإلا دوصقم

 ,(41559(ةداع برحلا لمتحت ال امهتينب نأل ؛ةأرملاو يبصلا ىلع داهج الو»

 مدقم اهيلع نيع ضرف وهو ةيجوزلا قوقحب اهمايق نأ ىلع همالك لمحي اذه ىلعو

 انليلعت ودبي اذه عمو .هيف مهكراشت نأ يه ديرتو «لاجرلا ىلع ةيافك ضرف وه لاتق ىلع

 ,اهيلع ينيع بجاو تيبلاب رارقلاب اهجوز ةعاطو ةيجوزلا قوقحب اهمايق نأ وهو حضوأ

 . يئافكلا لاتقلا يف كارتشالل اهجورخ وهو اهل حابم وه ام ىلع مدقيف

 .98ص «الج .يناساكلل «عئادبلا» (44548)

 5 48ص الج « يناساكلل «عئادبلا» (4459)
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 : يناثلا طرشلا م6

 :ةحلصم هيلو اةحاحتلل اهجورخب نوكي نأ" ايات

 عم داهجلل ةأرملا جورخ ةحابإ ىلع اهب لالدتسالل اهانركذ يتلا ةيوبنلا ثيداحألا

 لثم نيلتاقملل ةعفانلا لامعألا ضعبب نجرخ يتاللا ءاسنلا مايقب حرصت اهلك «نيلتاقملا

 جورخلا ةحابإ نأ ىلع لدي اذهو ,كلذ وحنو مهتاوادمو ىحرجلا يقسو .ءاملا لقن

 جورخلا اذهب نيلتاقملل ةحلصملا لوصحو نهجورخ ىلإ ةجاحلا دوجوب ديقم ةأرملل

 نب دمحم مامإلا لاقف .ءاهقفلا حرص اذهبو «نيلتاقملل ةديفملا لامعألا ضعبب نهمايقب

 زوجعلا برحلا نهنم رضحي نأب سأب الو» :«ريبكلا ريسلا» هباتك يف ينابيشلا نسحلا

 ىلإ اوجاتحا اذإ ةارغلل خبطتقو عاملا يستو . ىحرجلا يوادتف .ةريبكلا

 «ةريبكلا يهو نّسلا يف ةنعاطلا ةأرملا نإف» : يلبنحلا ةمادق نبا لاقو .«47«. . .كلذ

 ,(4؟"9ماهب سأب الف «ىضرملا ةجلاعمو ءاملا ىقس لثم عفن اهيف ناك اذإ

 :ثلاثلا طرشلا "5

 :ةدسفم اهجورخ يف نوكي ال نأ :ًاثلاث

 اهل ةدسفم اهجورخ يف نوكي ال نأ لاتقلا يف ةكراشملل ةأرملا جورخ يف طرتشيو
 سأب الو» :نسحلا نب دمحم مامإلا لاق اذهلو «ةباش ةأرملا تناك ول امك ءاهريغل الو

 ىلع صن يلبتحلا ةمادق نبا كلذكو .«. . .ةريبكلا زوجعلا برحلا نهنم رضحي نأب

 ًاعفدو ةنتفلا نم ًافوخ ةباشلا جورخ عنمي لوقلا اذهب هنأكف زوجي هنأو ةريبكلا ةأرملا جورخ

 .اهجورخ ةدسفمل

 ةيهقفلا ةدعاقلا نأل ؛جورخلا نم تعنم ةنتف ةأرملا جورخ يف ناك اذإف اذه ىلعو

 .«حلاصملا بلج نم ىلوأ دسافملا ءرد» :لوقت

 نأ سأب الو» :نسحلا نب دمحم مامإلا لوق ىلع ًاقيلعت يسخرسلا مامإلا لاقو

  )5 5170١«ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلل «ريبكلا ريسلا» ج 2١صضص١186.

 371١ع ):5الج « يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» 751/55
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 باوشلاف» :- هللا همحر يسخرسلا لاق .«. . .ةريبكلا زوجعلا برحلا نهنم رضحت

 , 4479 عنئاجعلا جورخب عفترت ةجاحلاو «ةنتفلا فوخل جورخلا نم نعنمي

 ؛ودعلا ضرأ باوشلا ءاسنلا لوخد هركي» :- هللا همحر  ىلبنحلا ةمادق نبا لاقو

 , 044759( نهنم

 : عبارلا طرشلا - "57

 :جورخلاب ةأرملل مامإلا نذإ :ًاعبار

 ققحت ءوض يف نيلتاقملا عم جورخلاب ةأرملل نذأي ال وأ نذأي يذلا وه مامإلاو

 العف جرختل جورخلاب هتجوزل جوزلا نذأي نأ يفكي الف .هداهتجا بسح ةقباسلا طورشلا

 هجرخأ يذلا ثيدحلا هانلق ام ىلع لديو . مامإلا يأرل رابتعا نود لاتقلا يف ةكراشملل

 :تلاق اهنأ - ةعاضق ينب ةرذع  ةرذع نم ةأرما  اهنع هللا يضر مأ نع يناربطلا

 هنإ هللا كوسر ايي لاق 3 لاق ؟اذكو اذك شيج يف ا 0 ها : هللا لوسر اي

 الول :لاق . ىضرملا يقسأ وأ ىضرملاو ىحرجلا يوادأ ن أ ديرأ امنإ لتاقأ نأ ٌديرأ سيل

 هاور :يمثيهلا لاق .«يسلجا نكلو .كل تنذال تجرخ ةنالف :لاقيو ٌّةَّنس نوكت نأ

 , 41"( حيحصلا لاجر امهلاجرو .«طسوألا»و «ريبكلا» يف يناربطلا

 ؟لاتقلل جورخلاب اهبيرق وأ اهجوزل ةأرملا نذإ طرتشي له "4

 جوزلا جورخ يف ةأرملا نذإ ربتعي ال» :ةيفنحلا هقف يف «ةيناخلا ىواتفلا» يف ءاج

 تاالاخلاو تامعلاو تاوخألاو تانبلاك مهتقفن هيلع بجت نم كلذكو .هريغو داهجلا ىلإ

 مهيلع فاخي نأ الإ مهل ةفرح ال نيذلا رابكلا ىضرملاو ءراغصلا روكذلاو

 "ا 1 ذأأ

 .868١ص ١1١ج (يسخرسلا مامإلا حرشب ريبكلا ريسلا» (5 4179

 . "55ص ءالج .يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» (5 470)

 .86١5ص ء١ج «ةباحصلا ةايح» (541/4)

 . 5-6684 88ص «.7*ج «ةيدنهلا ىواتفلا» شماه ىلع عوبطملا «ةيناخلا ىواتفلا» (54 417/6)

- "3884 



 بأ هلو داهجلل جرخي نأ لجرلا دارأ اذإو» :ةيفنحلا هقف يف «ةيزازبلا يواتفلا يفو
 امهيلع فاخي ناك ءاوس .ماعلا ريفنلا يف الإ هنذإب الإ جرخي نأ هل يغبني الف أ وأ
 ءاج مث . «ةعيضلا امهيلع فاخي ال وأ .هيلع امهتقفن تناكو ,.نيرسعم اناك نأب ةعيضلا

 .اهنذإب الإ جرخي ال هنإف .ةعيضلا اهيلع فاخي ناك نإف هتأرما امأو» : «ىواتفلا» هذه يف

 دجت ال نأ اهيلع قشي ناك نإو ءاهنذإ ريغ نم جرخي .ةعيضلا اهيلع فاخي ال ناك نإو
 .«؛"7(داهجلا يف اهنع هتبيغ ءانثأ اهسفن ىلع هقفنت ام

 :لاتقلا يف اهكارتشا دنع ةأرملا لامعأ 768

 لهف .هللا ليبس يف لاتقلا يف نيملسملا لاجرلا عم ةملسملا ةأرملا تكرتشا اذإو

 اهنأ مأ ؟ حمرلاب مهنعطتو فيسلاب مهبرضتو رافكلا ىلع مجهتف ءًالعف لاتقلا يف مهكراشت

 ةاوادمو ماعطلا خبطو ءاملا لقن لثم اهب نوعفتنيو نولتاقملا لاجرلا اهجاتحي لامعأب موقت

 تناك ام نايب اهيف ذإ :ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلا يف هدجن كلذ ىلع باوجلاو ؟ىحرجلا

 :كلذ نمف ءنيلتاقملا اهتكراشم دنع هلعفت ةملسملا

 لوسر ناك : لاق 0 ل ع الل

 عافتنالاو وزغلا يف ءاسنلا جورخ هيف» :ثيدحلا اذهل هحرش يف يوونلا مامإلا لاق
 يضر سابع نبا نع ًاضيأ ملسم مامإلا جرخأو .«امهوحنو ةاوادملاو يقسلا يف نهب
 نهب وزغي لكك ناك دقو» :هلاؤس ىلع ًاباوج يرورحلا ةدجن ىلإ بتك هنأ - امهنع هللا
 , (4459(ىحرجلا نيواديف

 :تلاق ةيراصنألا ةيطع مأ نع (هحيحص)» يف ملسم مامإلا جرخأو 3 51١"

 يوادأو .ًماعطلا مهل ٌمنصأف مهلاحر يف مهفلخأ تاوزغ عبس ْهْكَي هللا لوسر عم توزغ»
 4403+ ىقضرملا ىلع موقأو ١ ىحرجلا

 . ١1886 ص 2؟ج (ةيدنهلا ىواتفلا» شماه ىلع عوبطملا «ةيزازبلا ىواتفلا» (45ا/5)

 19١0 كد4محخحص ١١2ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص)» (4 511

 . 67ص اج (هلنس)» يف هجام نبا هاورو ١19. 4ص .«7١؟ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (54417)

9” 



 :لاق  هنع هللا يضر - سنأ نع «هحيحص» يف يراخبلا مامإلا جرخأ - ج 3-7

 ركب يبأ تنب ةشئاع تيأر دقلو :لاق لي ّئبنلا نع ٌسانلا مزهنا ٍدحأ موي ناك اّمل»

 امهنوتم ىلع َبرقلا نالقنت امهقوس ٌمَدَح ىرأ ناترمشمل امهنإو «ميلس ّمأو ,قيدصلا

 هاوفأ يف هناغرفتف نائيجت مث ءاهنآلمتف ناعجرت مث «.موقلا هاوفأ يف هناغرفت مث

 . (4؟"؟7«موقلا

 لوسر عم وزغن انكو :تلاق ذوعم تنب عيبرلا نع يراخبلا مامإلا جرخأ د م7

 1125 قينملا نا[ نلتفلاو نحرتلا درتو مهمدخنو موقلا يقسنف لكي هللا

 مّسق  هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ يراخبلا مامإلا جرخأو اه -4

 ريمأ اي :هدنع نم ضعب هل لاقف ءديج طرم يقبف ةئيدملا ءاسن نم ءاسن نيب ًاطورم

 يبأ نب يلع تنب موثلك مأ نوديري - كدنع يتلا ِهْلك هللا لوسر ةنبا هذه طعأ نينمؤملا

 8و هللا لوسر عياب نمم راصنألا ءاسن نم طيلس مأو .قحأ طيلس ّمأ :رمع لاقف بلاط

 :نورخآ لاقو . لمحت يأ :رفزت ىنعمو .«دحا موي برقلا انل رفزت تناك اهنإف :رمع لاق

 . 1140 طيخت :رفزت ىنعم

 عم بلطي ةملسم نب دمحم جرخو» : يزيرقملل «عامسألا عاتمإ» يفو و "6

 نلمحي  اهنع هللا يضر  ةمطاف نهنم -ةأرما ةرشع عبرأ نئج دق نكو ًءام ءاسنلا

 تنب ميلس مأ نهنمو .مهنيواديو ىحرجلا نيقسيو «نهروهظ ىلع بارشلاو ماعطلا

 تنب ةنمح نهنمو «برقلا امهروهظ ىلع  اهنع هللا يضر  نينمؤملا مأ ةشئاعو .ناحلم

 يقست نميأ ْمأ نهنمو .ىحرجلا يوادتو ىشطعلا يقست تناكو «شحج

 , 14147( ىحرجلا

 تابلطتم نم يه لامعأب موقت تناك ةأرملا نأ مدقت امم انل صلخيو 5

 .امهقوس ليخالخ يأ :امهقوس مدخو .7/8ص «.”ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (441/4)

 8١٠. ص .5ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص)» (548)

 فوص نم ءاسك وهو .طرم عمج طورملاو .7/ص ءالج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (4441)

 . هب رزتؤي هوحنو

 . 178ص ءيزيرقملل «عامسألا عاتمإ» (4587)
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 .«:8:)ماينّدلا نم ينباصأ ام

 ةمليسم دض ةدّرلا برح ىف  اهنع هللا يضر- ةرامع مأ تكرتشاو "1
 رجح نبا لاقو . (4447تاحارج - رشع اهيفو اهنع هللا يضر - تعجرو .باذكلا

 .ةحارج ةرشع يتنثا ذعموي تحرجو .باذكلا ةمليسم لاتق ةرامع مأ تدهش : ينالقسعلا

 ,(14444) بيبخ اهلبا لتقو اهدي تعطقو

 نم ًالجر تلتقو .قدنخلا ةكرعم يف بلطملا دبع تنب ةيفص تكرتشاو -
 نم الجر تلتق ةملسم ةأرما لوأ يه تناكو ؛هيف تناك يذلا نصحلاب فيطي ناك دوهيلا
 , 044440 نيك ةملا

 0 بلطملا دبع تنب ةيفص نأ هيبأ نع ماشه نع دعس نبا جرخأو

 : خلع ٌيبنلا لاقف «. مههوجو يف برضت حمر اهديبو سانلا مزهنا دقو ل موي تءاج

 ل( ١ةارملا روز

 ةوزغ ىلإ لهج يبأ نب ةمركع اهجوز عم ثراحلا تنب ميكح مأ تجرخو -2
 «لتق ىتح مورلا لتاقو صاعلا نب ديعس نب دلاخ هدعب اهجوزتو . .اهجوز دهشتساف مورلا

 ,(0!445هورلا نم ةعبس طاطسف دومعب ذئموي تلتقف اهبايث اهيلع تّدش كلذ تأر املف

 ١-1١49. 48ص «.يزيرقملل «عامسألا عاتمإ» (4485)

 ."4ص .7ج , يزوجلا نبال «ةوفصلا ةوفص» (41817)

 . 478 ص :. 14ج «ينالقسعلا رجح نبال «ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا» (458)

 .176-74١ص .14ج «ميقلا نبال «دابعلا ريخ يده يف داعملا داز» (4589)
 .١5"ص ءاج .قباسلا عجرملا .(ةباحصلا ةايح») (5599)

 رجح نبال «ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا» :444 ص :4ج ٌربلا دبع نبال «باعيتسالا» (45941)
 . 44 5-4 47ص . 14ج .ينالقسعلا
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 يناثلا عرفلا

 نيع ضرف لاتقلا

 : ينيعلا ضرفلاب دوصقملا _ م”

 طقبتل الف ءانفلكم لك نم هلق: خراشلا بلط: امه: نيعلا نفرق وا ىنيعلا نرفلا
 .نيقابلا نع طقسيف ضعبلا لعف هيف يفكي ثيح يئافكلا ضرفلل ًافالخ ضعبلا لعفب

 : نيع ضرف لاتقلا ةروريص ىلع بترتي ام 2 ”

 « ىثنأ وأ ًاركذ ناك ءاوس فلكم لك ىلع نأ كلذ ىنعمف نيع ضرف لاتقلا راص اذإو
 هللا ليبس يف لاتقلا ريصي ىتمف «نيرخآلا نع طقسي مل ضعبلا هلعف اذإو «هب مايقلا

 ؟نيع ضرف

 :نيع ضرف لاتقلا اهيف ريصي يتلا تاللاحلا  ”+ه

 شيج ءاقتلا ةلاح يف هكرت فلكملا عسي ال نيع ضرف رافكلل نيملسملا لاتق ريصي

 ةمهمل ًادرف وأ ًاموق هنييعت وأ .مامإلا رافنتسا ةلاح يف وأ رافكلا شيجب نيملسملا

 ةلاح يف وأ .ةملسم وأ ًاملسم رافكلا رسأ ةلاح يف وأ «ماعلا ريفنلا ةلاح يف وأ «لاتقلا
 تالاحلا هذه ركذنو .ةيدنجلا كلس يف هطارخنال ةلودلا نم ابتار ىقلتي ملسملا نوك

 : ةلاح لكل زجوم حيضوت عم يلي اميف

 :(؛؛؟”رافكلا شيجب نيملسملا شيج ءاقتلا :ىلوألا ةلاحلا "175

 لاتقلا رضح نم ىلع مرح .رافكلا شيجب نيملسملا نيدهاجملا شيج ىقتلا اذإ

 هلوقل لاتقلاو ماقملا هيلع نّيعتو «لاتقلا ةحاس نم فارصنالا نيملسملا شيج دارفأ نم

 : ىلاعت هلوقو .«*؛؟4ًريثك هللا اوركذاو اوتُيئاف ٌةثف متيقل اذإ اونمآ نيذلا اهُيأ ايإ» : ىلاعت
 هربد ذئموي مهّلوي نمو رابدألا مهوُوت الف ًافحز اورفك نيذلا متيقل اذإ اونما نيذلا اهيأ اي

 37-714177 15ص 2ا/ج «ينغملا» (44959)

 .[16© ةيآلا :لافنألا ةروس] (::99

 ل ”91*-



 ير 0 ءاملا 0 لاهنع 0 الو ا 00 0 «لاتقلا

 هحيبت ام دودح يفو 00 ةعيبط 55 هب نوعفتنيو نولتاقملا ل 0

 . ةيمالسإلا ةعيرشلا

 ؟حالسلا لمح ةأرملل زوجي له -7

 . لاتقلا تابلطتم ضعب لمع يف مهكراشتل نيلتاقملا عم ةملسملا ةأرملا تجرخ اذإو
 ؟حالسلا لمحت نأ اهل زوجي لهف ىانيب يذلا وحنلا ىلع

 دقف . ةجاححلا :تنقو اهنسنفت نع هبرعقادت ام عالتلا لمجتت نأ اهل ءمعن :باوجلاو

 لاهعم ناكف ًارجنخ نينح موي تذختا ميل مأ نأ :«هحيحص» يف ملسم مامإلا جرخأ

 : و هللا لوسر اهل لاقف روح اهعع يل ما لهاا لرسراب :لاقف ةحلط وبأ اهارف
 لعجف :ةنظن هنأ ثرعت نيكرشملا نم دَحأ ينم اند نإ هتذختا :تلاقف ؟دجنخلا اذه امو

 ,(4؛25(. . . كحضي خلي هللا لوسر

 :ةجاحلا دنع ًالعف لتاقت نأ ةأرملل زوجي -4

 0 موقت اهنإو «لاتقلل نيملسملا لاجرلا عم جرخت ةملسملا ةأرملا نإ :انلق
 ارتشت هل هن كلذ ىنعمو . كلذ وحنو مهتاوادمو ىحرجلا يقسو ءاملا بلجك مهعفنت

 .نيلتاقملا دعاست امنإو اعف لاتقلا يف

 :انه لوقنو . ةرورضلا دنع اهسفن نع عافدلل ًاحالس لمحت نأ اهل زوجي :ًاضيأ انلقو
 قباوس اذه يفو ,ةجاحلا دنع رافكلا هب أدبتف .ًالعف لاتقلا يف كرتشت نأ ةملسملل زوجي
 : يلي ام اهنم ركذن ةميدق

 ةبيسن ةرامع مأ تلاقو : ماشه نبا لاق» :ريثك نبا ظفاحلل ةياهنلاو ةيادبلا» يف ءاج

 درس حل د ل دا م هلع نو ةنراملا يسال

 :تلاقف كربخ ينيربخ ( ةلاخ اي :اهل تلقف ةرامع مأ ىلع تلخد :لوقت تناك عيبرلا

 .1810-188ص .117١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (4585)

"95 



 للك هللا لوسر ىلإ ثيهتناف ٌءام هيف ٌءاقس يعمو سانلا عنصي ام ٌرظنأ راهنلا َلوأ 500

 لوسر ىلإ تزحنا نوملسملا مزهنا اًملف .نيملسملل حيرلاو ةلودلاو ,هباحصأ يف وهو

 حارجلا تصلخ ىتح سوقلاب هنع يمرأو فيسلاب هنع ٌبذأو لاتقلا رشابأ ٌثمقف ِكلي هلل
 ؟اذهب كباصأ نم :اهل تلقف ٌنوغ هل فوجأ ًاحرج اهقتاع ىلع تيأرف :تلاق . ّيلإ

 ىلع ينولد :لوقي لبقأ كي هللا لوسر نع سانلا ىلو امل .هللا هامقأ ةئمق نبا :تلاق

 لور عمك ندم نانا ريم نبايعضو انآ هل تضرتعاف انت نإ توخي ال ندخم
 تناك هللا ودع نكلو «تابرض كلذ ىلع ُهتبرض دقلو «ةبرضلا هذه ينبرضف كي هللا

 ,(4159(ناعرد هيلع

 - ةرامع مأ يأ  اهنأ  هنع هللا يضر ةّيَرَع نب ةرامع ىلإ رخآ دنسب يدقاولا جرخأو

 - هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع نع رخآ هجو نمو .نيكرشملا نم ًاسراف ذئموي تلتق
 يأ  اهارأو الإ ًالامش الو ًائيمي ٍدحأ موي تفتلا ام» :لوقي هي هللا لوسر تعمس :لاق
 .(444(ينود ُلتاقت  ةرامع مأ

 دحأ ةكرعم يف ةرامع مأ نع ؛عامسألا عاتمإ» هباتك يف يزيرقملا ركذو 64

 اهعمو اهنباو اهجوزو يه دحأ ةكرعم ايس تيكا يراوع مأ تناكو» :لاقف

 اهطسو ىلع اهبوث ةزجاح يهو ذئموي ًانسح ءالب تلبأو تلتاقف . ىحرجلا يقستل نش

 يدي نيب تناك اهنأ كلذو ,فيسب ةبرض وأ حمرب ةنعط نيب ًاحرج رشع ينثا تحرج ىتح
 هللا لوسر نع نوّبْذي ورمع نب ةّيزغ اهجوزو «بيبخو هللا دبع اهانباو يه دك هللا لوسر

 يمرتو فيسلاب كي هللا لوسر نع ٌبذتو لاتقلا رشابت تلعج نوملسملا مزهنا املف للك
 اهبرضف ءهل ضرتعا نميف تناك خي يبنلا ديري هللا هنعل ةثيمق نبا لبقأ املو ,.سوقلاب

 لوسر لاقف تابرض يه هتبرضو .فوجأ روغ كلذ دعب اميف اهل راص ةبرض اهقتاع ىلع
 تفتلا ام : لكك لاقو .نالفو نالف ماقم نم ٌريخ ميلا بعك تنب ًةبيسُن ماقمل» : قو هلا

 نأ هللا ٌعدا :هللا لوسر اي :ةرامع مأ تلاق . ينود لتاقت اهارأ انأو الإ امش الو اذهب

 ."4ص ٠ جا «ريثك نبأ ظفاحلل «ةياهنلاو ةيادبلا» (15845)

 23ج . يزوجلا نبال «ةوفصلا ةوفص»و .”١١ص كج ,يولهدناكلا فيلأت «ةباحصلا ةايح» (45846)

 ."4ص

 - "94ه
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 ,؛؟9ي .. .هللا نم بضغب ءاب دقف ءةئف ىلإ ازيحتم وأ لاتقل افرحتم الإ

 شيج عم تجرخ لق تناك اذإ ةملسملا ةأرملا لمشت ال ةلاحلا هذه نأ ودبسيو

 ةاوادمو ءاملا لقنب نيلتاقملا ةمدخب مايقلا جورخلا اذه يف اهلمع نأل ؛نيملسملا

 مهلاتق يف نيملسملا شيج عم كارتشالا اهلمع سيلو .كلذ وحنو ماعطلا خبطو ىحرجلا

 رطضت وأ 0 نع ًاعافد هلتاقتف رافكلا ضعب اهدصق اذإ الإ مهلا رافكلل يلعفلا

 نع ةرامع ّمأ عافد نم هانركذ ام ىلع ًاسايق هريغ و أ شيجلا دئاق نع اعافد رافكلا لاتقل

 0111 وخلا

 :ًاصخش نيّيع وأ ًاموق مامإلا رفنتسا اذإ : ةيناثلا ةلاحلا - "810

 . . عضاوم ةثالث يف داهجلا نّيعتيو» - ىلاعت هللا همحر  يلبنحلا ةمادق نبا لاق

 مكلام اونمآ نيذلا اهيأ اي» : ىلاعت هلوقل هعم ريفنلا ٍمهمزل موق مامإلا رفنتسا اذإ :ثلاثلا

 مترفنتسا اذإ اذإ» : هيي لاقو * . . .ضرألا ىلإ متلقاثا هللا ليبس يف اورفنا مكل ليق اذإ

 ىلإ جورخلل ًاموق مامإلا اعد اذإ : يأ «أموق مامإلا رفنتسا اذإ» :هلوقو .«؟؛'(اورفناف

 لبق نم موقلا رافنتسا يف ةأرملا لخدتف لاجرلاو ءاسنلا لمشت «موقلا» ةملكو .لاتقلا

 . (مامإلا

 ناك ءاوس جورخلا هيلع نيعت لاتقلا ىلإ جورخلل ًاصخش مامإلا نّيع اذإو "7
 صخشل مامإلا نييعتب داهجلا نّيعتيو» :ءاهقفلا لاق دقف ,ةملسم وأ ًاملسم صخشلا اذه

 ىلوملا مهعنم ولو نوجرخيو .مامإلا نييعتب ركذ نم ىلع نّيعتيف . . .ةأرما وأ ًادبع ولو
 10 عولاو

 :«4؟8!ماعلا ريفنلا : ةثلاثلا ةلاحلا "7م

 نم ادلب: لفحا وأ نيملذبملا الب نم: دلي ىلع زافكلا مجه نأب ريقنلا مع

 1١[. ةيآلاو «كوه ةيآلا :لافنألا ةروس] (5595)

 .«4ا/هو 4/4, ناترقفلا (444)

 .748-* 40ص الج «يلبنحلا ةمادق نبال (ينغملا» (4447)

 . "هد ص . ١ج «يواصلا ةيشاحوو «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» (590::1

 - حتف» .48ص ءالج «عئادبلا» 2" ه9-* ه2)لص ( 78ج (ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» (4594)

 كة



 .ًاقساف وأ ًالداع رفنتسملا مامإلا ناك ءاوس «نايعألا ضورف نم مهلاتق راص ؛مهنادلب
 مكحلا كلّذكو ,-رافكلا لاتقل جورخلا يأ  ريفنلا دلبلا كلذ لهأ عيمج ىلع بجيف

 ةيافك هلهأب نكي مل نإ .هولتحا وأ رافكلا همجاه يذلا دلبلا اذه نم برق نمل ةبسنلاب

 «رافكلا همجاه يذلا دلبلا نم برق نمم برق نمل ةبسنلاب مكحلا كلذكو .رافكلا لاتقل

 اذكهو ريفنلاب مامإلا رمأ اوّصَع وأ اولساكت وأ «ةيافك دلبلا نم برق نمب نكي مل نإو

 ةيافكلا لصحت ىتح رافكلا همجاه يذلا دلبلا نم برقألاف برقألا ىلع ريفنلا بجي

 ًاقرش مالسإلا راد لهأ عيمج ىلع ريفنلا بوجو رمألا اذه مزلتسا ول ىتح رافكلا ةعفادمب

 .ًابرغو

 :ماعلا ريفنلا يف لاتقلل ةأرملا جورخ -

 قح يف ة ةأرملاو دبعلا لا عفان نأل ؛ 1 نذإ ريغب ةأرملا جرختو 0 نذإ نودب

 .موصلاو ةالصلا يف امك ًاعرش جوزلاو ىلوملا 8 نم ةانطتسف ًانيع ةصورفملا تادابعلا

 نيضرفلا نيذهب موقتو , موصلا اهيلع اهيلع بجيو ةالصلا اهيلع بجت ةأرملا نأ امك يأ

 داهجلا راص اذإ كلذكف «ةينيعلا ضورفلا نم موصلاو ةالصلا نأل ؛اهجوز نم نذإ نودب

 ريغب لاتقلل جورخلا ةجوزتملا ةأرملا ىلع بجو ماعلا ريفنلا ةلاح يف امك نيع ضرف

 كلذكو .هتعاطتسا نإ ًالعف لاتقلا رشابتو ء نيع نضرف هترور يول اه اهمال اهحوذ نذإ

 نم.اهعنما ءالؤهل سيلو ءاهيبأك يعرشلا اهّيلو نذإ ريغب ةجوزتملا ريغ ةأرملا جرخت

 اذهب را الإو جورخلا نم ةأرملا عنم يعرشلا يلولل الو جوزلل سيل :يأ ,جورخلا
 ءابآلا كلذ هرك نإو .لاتقلا اوقاطأ اذإ اوغلبي مل نيذلا ناملغلا جرخي كلذكو .عنملا

 . تاهمألاو

 «ةيدنهلا ىواتفلا» ء١ 47ص « 4ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» ء 78١-787 ص 24ج (ريدقلا --

 «ىلحملا» ,8١7ص «4ج «جاتحملا ينغم» .48”7ص ءالج «ينغملا» ,.184-140ص ؛؟ج

 7٠١-7١7 ص ١1ج . يسخرسلل هحرشو « ينابيشلل «ريبكلا ريسلا» .15 7ص 94ج «مزح نبال

 «4ج «راهزألا حرش» ,7-67”7ههص .١ج («يواصلا ةيشاحدو «ريدردلل «ريغصلا حرشلا»

 .7١7ص 1١ج «ةيقشمدلا ةعمللا حرش ةيهبلا ةضورلا» «0 77ص

 - "ةا/-



  "5١ماعلا ريفنلا يف لاتقلل جورخلا توجو ليلعت :

 .©انلق امك نيع ضرف راص دقو ماعلا ريفنلا يف لاتقلل ملسملا لجرلا جرخي امنإو
 نكت مل نإ يعرشلا اهيلو نذإ نودبو ءجوز تاذ تناك نإ اهجوز نذإ نودب ةأرملا جرختو
 نذإ نودب لاتقلا ىلع رداقلا مالغلاو .هالوم نذإ نودب دبعلا جرخي كلذكو. ءجوز تاذ
 ىمظع ةنتفو ميظع رطخو ,ميسج رمأ نيملسملا دالب نم ًادلب رافكلا لالتحا نأل ؛هيوبأ
 ناملغلاو ءاسنلا جورخب ولو هب عفدني ام لكب رطخلا اذه عفد نم دب .الف «نيملسملل

 ودعلا لاتقل جورخلا نع فلختلا نألو ؛نيلتحملا رافكلا ةلتاقمل لجرلا جورخ ىلإ ةفاضإ

 هللا رمأل ًانايصع ربتعي  ةملسمو ملسم نم فلكم لك ىلع لاتقلا اذه بجو دقو -
 .ًاميلأ ًاباذع مكبّذعي اورفنت الإ» : ىلاعت لاق نيملسملا ىلع باذعلا لازنإ بجوتسي
 .«؛9ريدق ءيش لك ىلع هللاو .ًائيش هوٌرضت الو مكريغ ًاموق لدبتسيو

 كرت يف دكؤم ديعوو ديدش ديدهت اذه» :ةيآلا هذه ريسفت يف يبرعلا نبا مامإلا لاق

 هنع كلذ حص نإف . مهنع رطملا سبح وه :سابع نبا لاقف ,«باذعلا عون امأ .ريفنلا

 نم ىلع ودعلا ءاليتساب ايندلا يف يذلا وه ميلألا باذعلاف الإو .هلاق نيأ نم ملعأ وهف

 . .«*””عمكريغ لادبتسا كلذ ىلع ةدايزو ةرخآلا يف رانلابو ءهيلع لوتسي مل

 لالذإ نم هيلع بترتي امو نيملسملا دالب ىلع رافكلا ءاليتسا نأ كش الو

 نيفلختملا بيصي يذلا ميلألا باذعلا نم وه مالسإلا عئارش قيبطت مدعو «نيملسملا

 .رافكلا لاتقو داهجلا نع

 :نيملسملا مامإلا رفنتسي مل ولو لاتقلل جورخلا 1

 ناك ًاركذ مهنم فلكم لك ىلع نيع ضرف راصو نيملسملا ىلع لاتقلا بجو اذإو
 دلبلا نم نيبيرقلاب أدبيف «لاتقلل ًاعيمج نيملسملا رفنتسي نأ مامإلا ىلع بجو «ىثنأ وأ

 .مهنولي نيذلا رفنتسي مامإلا نإف هنم نوبيرقلا فكي مل نإف .هولتحاو رافكلا همجاه يذلا

 .نيرفنتسملاب ةيافكلا لصحت ىتح اذكهو

 .["9 ةيآلا :ةبوتلا ةروس» (5559)

 .9171-9178/ص 37ج «يبرعلا نبال «نآرقلا ماكحأ» (45:0)

- "98- 



 ىلع نأ رهاظلاف .رفاكلا ودعلا لاتقل نيملسملا رافنتسا نع مامإلا لساكت اذإف

 مهرافنتسا مدع ةجحب كلذ نع اودعقي الو .مهتقاط بسح هلاتقل اوجرخي نأ نيملسملا

 يف يبرعلا نبا مامإلا لاقو .4ًالاقثو ًافافخ اورفناط :ىلاعت هلوقل مامإلا لبق نم

 نيعت اذإ لكلا ريفن اهيف بجي ةلاح نوكت دقو ,ةخوسنم ريغ اهنأ حيحصلاو» :اهريسفت

 ةفاك ىلع بجيف رقغعلاب هلولحب وأ ,راطقألا نم رطق ىلع ودعلا ةبلغب نايعألا ىلع داهجلا

 رصق اذإ دحاولا عنصي فيك ليق نإف .اًوّصع اورّصق نإف هيلإ جورخلاو .داهجلا قلخلا

 وزغيو .هيدفيف دحاو ريسأ ىلإ .قلخلا ريصقت ىأر نم دمعي نأ :باوجلاو ؟عيمجلا

 .*”9«ايزاغ زهج الإو ردق نإ هسفنب

 داهجلا نّيعت اذإ» : «ًالاقثو ًافافخ اورفنا» : ىلاعت هلوق ددصب «يبطرقلا ريسفت» يفو

 رادلا كلت لهأ عيمج ىلع بجو نققُعلاب هلولحب وأ راطقألا نم رطق ىلع ودعلا ةبلغب
 4ك ع 0 ع 0

 لهأ زجع نإف .هتقاط ردق ىلع لك اخويشو ابابش ءالاقثو افافخ هيلإ اوجرخي وأ اورفني نأ

 بسح ىلع اوجرخي نأ مهرواجو مهبراق نم ىلع ناك ,مهودعب مايقلا نع ةدلبلا كلت

 كلذك ,مهتعفادمو مهل مايقلا ىلع ةقاط مهنم نأ اوملعي ىتح ةدلبلا كلت لهأ مزل ام

 جورخلا اضيأ همزل مهئايغ هنكميو مهكردي هنأ ملعو .مهودع نع مهفعضب ملع نم لك

 يتلا ةيحانلا لهأ ودعلا عفدب ماق اذإ ىتح مهاوس نم ىلع دي مهلك نوملسملاف .مهيلإ

 مالسإلا راد ودعلا براق ولو .نيرخآلا نع ضرفلا طقس ءاهب لتحاو اهيلع ودعلا لزن

 ظفحتو ,ةضيبلا ىمحتو هللا نيد رهظي تحج هيلإ جورخلا اضيأ مهمزل اهولخدي ملو

 , 405: 9ماذه يف فالخ الو .ودعلا ىزخُيو «ةزوحلا

 ملو نيع ضرف راص اذإ لاتقلا نأ ,يبطرقلا لوقو يبرعلا نبا مامإلا لوق نم ودبيو
 الو .ًالاقثو ًافافخ اورفني نأ ًاعيمج نيملسملا ىلع نإف ,نيملسملا رافنتساب مامإلا مقي

 .نيملسملا رافنتسا ىف هبجاو نع مامإلا دعق اذإ اودعقي

 :ةشحافلل ملستست الو لتاقت ةملسملا - 554

 نإو عفدلاو لاتقلا اهيلع بجو .ةملسملاب ةشحافلا لعف ةرفكلا ضعب دارأ اذإو

 .5-444 47ص 7١ج «يبرعلا نبال «نآرقلا ماكحأ» (4001)

 .167١-١6١ص .؛4ج «يبطرقلا ريسفت» (450 ؟)
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 .اهورسأ اذإ مهنم اهتعقوت نكلو «ةشحافلا لعفل نآلا ةرفكلا دي اهيلإ دتمت مل نإو تلتف
 دعب اهسفن نع عفدت مث «ةرفكلل اهمالستسا زاوج لمتحي» :لاق ءاهقفلا ضعب نأ الإ

 .(”5(ةشحافلا اهب اودارأ اذإ كلذ

 الو .ةرفكلل اهلاتق رارمتساو اهسفن نع ةملسملا ةأرملا عافد ةرورض يدنع حجارلاو

 لب ءاهرسأ دعب البقتسم وأ نآلا ةشحافلا اهب نوديري مهنأ تملع ءاوس مهل ملستست
 يهو اهسفن نع ةرفكلا عفدت نأ ةملسملا ةأرملل يغبني :لوقأف كلذ نم رثكأ ىلإ بهذأ

 دهع ال موق مهنأل ؛ًاقلطم مهل ملستست الو «نيملسملا نم اهناوعأ اهعمو مالسإلا راد يف

 مهراد يف يهو مهتعفادم اهنكمي الو ,ةشحافلا اهب اولعفي نأ ًادج لمتحيو ءةّمذ الو منهل

 .توملا ىتح مهلاتق ىوس رايخ اهمامأ ىقبي الف .ةرفكلا راد

 :ةملسملا وأ ملسملا رسأ :ةعبارلا ةلاحلا 1

 وأ ملسملا ذاقسنال نيملسلا"يقزهنو ريقللا تحبو ةملسم نأ ملط زافعلا نسا اذإ

 ركذأو هيلع نيرداقلا نيملسملا عيمج ىلع ينيع بجاو اذهو ءرسألا لذ نم ةملسملا
 :ةلأسملا هذه يف ماظعلا انئاهقف لاوقأ ضعب يلي اميف

 :ةةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج :ًالوأ "و

 .ءاسنلاو يرارذلا اوبسو لاومألا اوذخأف نيملسملا ضرأ نوكرشملا لخد اذإ»

 ىتح مهوعبتي نأ مهيلع ناك «ةوق مهيلع مهل تناكو كلب نوملسملا ملعف

 برحلا ضرأ اولخد اذإف .مالسإلا راد يف اوماد ام مهيديأ نم كلذ اوذقنتسي '

 راد يف مهوعبتي نأ نيملسملا ىلع بجي أ يرارذلاو ءاسنلا قح يف كلذكف

 مهولتاقيل نوملسملا مهاتأف «برحلا راذ يف مهنمأمو مهزرح اوغلب اذإف .برحلا
 نإو ءةباوذخا لضف كلذف :ءيرارذلاو ءاسلا ئرسألا ةاقسمال يا 'ءكلذل

 ةمذلا لهأ يرارذو .«*'90كلذ نم ةعس يف اونوكي نأ انرجر مهوعبتي ملو مهوكرت

 .«*”*مهلاومأو نيملسملا يرارذ ةلزنمب مهلاومأو

 .؟9١ص «4ج (جاتحملا ينغم» (45:05

 .١9١ص ,؟ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (4605)

 ١19. ١ص 25ج (ةيدنهلا ىواتفلا» (؛ه١ه)
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 قرشملاب تيبس ةملسم ةأرما :ةيفنحلا هقف ىف «ةيزازبلا ىواتفلا» ىفو :ًايئاث 64

 نأل ؛برحلا راد ودعلا لخدي مل ام رسألا نم اهصيلخت برغملا لهأ ىلع بجو

 .*:ةرحاو ناكمك مالسإلا راد

 مهيديأب ام صالختسال مهعابتا ةوق مهل نم ىلع بجي :فانحألا ضعب لاقو

 , 240:9 ههنو هح اوغلبي مل ام برحلا راد اولخد نإو ء يرارذلاو ءاسنلا نم

 هذه يف مهنصحت نأ رابتعاب «مهنوصح اوغلبي مل ام» :مهلوق نأ يل ودبيو

 قرأ صاللختساو مهيلع بلغتلا ىلع نيرداق نيملسملا لعجي نوصحلا

 تناك نإف :نيملسملا ةوق ىلع رادملا نأ كلذ ىنعمو .مهيديأ نم نيملسملا

 ,مهصالختسا مهيلعف رافكلا يديأ نم نيملسملا ىرسأ صالختسال ةوق مهدنع

 ال مأ مهنوصح اولخد ءاوسو .برحلا راد اولخد وأ مالسإلا راد يف اوقب ءاوس

 ىرسألا صالختسا ىلع مهتردق ىدمو نيملسملا ةوق هيلإ روظنملاو هيلع لوعملاف
 .ةرفكلا يديأ نم

 ىلع هبوجو «ريسألا ذاقنإ فالخب : ةيفنحلا هقف يف «ريدقلا حتف» يف ءاجو :ًاثلاث - "40

 ,0:*214هلع نمم برغملاو قرشملا لهأ نم هجتم لكلا

 - رافكلا يأ اورسأ ولو» :ةيعفاشلا هقف يف «؟جاتحملا ينغم» يفو :ًاعبار "4

 نإ هصالخل انراد اولخدي مل نإو مهيلإ ضوهنلا بوجو حصالاف ءًاملسم

 نأل ؛ ىلوأ لب ءانراد مهلوخد دنع مهيلإ ضهنن امك نيبيرق اونوكي نأب 5 هانعقوت

 .«”"9(رادلا ةمرح نم مظعأ ملسملا ةمرح

 لاقي ملسملا رسأ يف هولاق ام نأ ءاهانركذ يتلا ءاهقفلا لاوقأ ىلع ظحاليو -4

 ةنتفل اهضرعت نمو رسألا نم ةملسملا ذاقنتسا نأل ؛ىلوأ باب نم ةملسملا رسأ ىف

 7١08. ص .5ج «ةيدنهلا ىواتفلا» شماه ىلع عوبطملا «ةيزازبلا ىواتفلا» (4505)

 .77١ص .4ج نيدباع نبال «راتخملا ردلا ىلع راتحملا در» (4007)
 .7؟١58ص ؛ 14ج ؛ريدقلا حتف» (1504)

 77١. ص .؛ج «جاتحملا ينغم» (1505)
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 نم ىلوأ رسألا نم اهذاقنتسا لعجي ةشحافلا ىلع اهرابجإ لامتحا دايم ةرفكلا

 ضوهن نأ ينعي «انراد مهلوخد دنع مهيلإ ضهنن امك» : مهلوقو .ملسملا ريسألا ذاقنتسا

 وه امك .ماعلا ريفنلا هجو ىلع نوكي ةملسملا وأ ملسملا ريسألا ذاقنتسال نيملسملا

 . مهلاتقو مهعفد عيمجلا ىلع نيعتي ثيح انراد مهلوخد دنع لاحلا

 ةقزترملا دنجلا :ةسماخلا ةلاحلا "6

 يأ ًاقزترم ًايدنج ملسملا نوكي نأ ءًينيع ًابوجو لاتقلاب داهجلا بوجو تالاح نمو

 7 «ةيدنجلا كلس يف هطارخنا ءاقل - 0 اقر يأ لاملا تيب نم ارو ناب

 ؛شيجلا دارفأ نم هريغ عم لاتقلل ًامئاد 0 هر عار ةلودلا شيج دارفأ نم هتروريص

 ذخأ نإف «ةيافكلا هجو ىلع نيملسملا مومع ىلع ًابجاو ناك نإو لاتقلاب داهجلا نأل
 لعجي .هيلع هتقوو هسفن سبحو هل هدادعتساو لاتقلا بجاوب همايق ىلع ابتار ملسملا

 ىلع بجاو هنإف داهجلا» :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق ءاينيع هيلع لاتقلا بوجو

 ىلع هبوجو نكل مهنايعأ ىلع ًانايحأ بجي دقو .مهنم ةيافكلا ىلع ًامومع نيملسملا

 بجاو وه لب .دكوأ داهجلا لجأل  لاملا تيب نم ءيفلا لام نوطعُي نيذلا ةقزترملا

 ةالو عم اودقع امل هيف اولخد يذلا دقعلاب بجاوو .عرشلاب مهيلع بجاو :ًاينيع هيلع

 ةعيبب الو عرشلاب ابجاو نكي مل ول هنإف ضوعلاب بجاوو .داهجلا يف ةعاطلا دقع رمألا

 .«*)(هيلع ةضواعملاب بجول مامإلا

 ثلاثلا بلطملا

 لاتقلا ةيعورشم ةمكح

 :ثحبلا جهنمو 'ليهمت 66١"

 نيعرتلا: ني لكلو“ + نيعت لظزو وأ .ةياقك' ىضزف نكي ذآ امإ هلا ليم نق نانتقلا
 .ةيعيرشتلا هتمكح

 :نيعرف ىلإ بلطملا اذه مسقن اذه ىلعو

 )58 )46٠١ج «ةيميت نبا ىواتف عومجسم» « ص١184.
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 . يئافكلا لاتقلا ضرف ةيعورشم ةمكح :لوألا عرفلا

 . ينيعلا لاتقلا ضرف ةيعورشم ةمكح : يناثلا عرفلا

 لوألا عرفلا

 يئافكلا لاتقلا ضرف ةيعورشم ةمكح

 : يئافكلا لاتقلا ةمكح يف ءاهقفلا لاوقأ - “6

 لاعقلا دوصقم نإ» : ةيميت نبا مالسإألا خيشل «ىواتفلا عومجم» يف ءاج -

 .*١«ايلعلا يه هللا ةملك نوكت نأو .هلل هلك نيدلا نوكي نأ وه عورشملا

 نيدلا ءالعإو مالسإلا ىلإ ةوعدلا وه لاتقلا دوصقم :يناساكلا مامإلا لاق - ب

 .«*19ههرهقو ةرفكلا رش عفدو .قحلا

 رسك وهو .دوصقملا لوصحل ةيافكلا ىلع ضرف وهو : يسخرسلا مامإلا لاقو -ج

 ,(019نيّدلا زازعإو «نيكرشملا ةكوش

 زازعإ لب .نيفلكملا ءالتبا درجم نشيل هنم دوصقملا : «ريدقلا حتف» ىف ءاجو د

 .ةنتف نوكت ال ىتح مهولتاقو» : ىلاعت هلوق ليلدب نينمؤملا نع رافكلا رش عفدو نيّدلا
 ص

 9ع هلك نيدلا نوكيو

 لئاسولا بوجو داهجلا بوجوو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم) يف ءاجو - ه

 .ةداهشلا اهاوس امو ._رافكلا ةياده يأ  ةيادهلا وه لاتقلاب دوصقملا ذإ .دصاقملا ال

 ,(؛*١"دوصقمب سيلف رافكلا لتف امأو

 ."ه 4ص 748ج «ةيميت نبا ىواتف عومجم» )451١(

 . 98ص ءالج «عئادبلا» (451)

 .”ص .١٠ج «يسخرسلا مامإلل «ةيفنحلا هقف يف «طوسبملا» (401)

 . 58١ ص «4ج ؛مامهلا نب لامكلل ؛ةيفنحلا هقف يف «ةيادهلا حرش ريدقلا حتف» (4014)

 .١١73ص 24ج .ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» (4016)
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 : يئافكلا لاتقلا ةيعورشم ةمكح يف ةصالخلا م00

 يه يئافكلا ضرفلا لاتق ةيعورشم ةمكح يف ءاهقفلا لاوقأ نم ةدافتسملا ةصالخلاو

 رسكو نيّذلا زازعإو سانلا ةيادهو ءايلعلا يه هللا ةملك نوكتو .هلل هلك نيِّدلا نوكي نأ

 يتلا دصاقملا هذه حيضوت نم دب الو .نينمؤملا نع مهاذأ فكو ,نيرفاكلا ةكوش

 نع دصاقملا هذه ققحتت فيك انل نّيبتيل اهانركذ يتلا ءاهقفلا لاوقأ نم اهانصلختسا

 .لاتقلا قيرط

 :نيّدلا زازعإو سانلا ةياده : ةيافكلا لاتق نم لوألا دصقملا : ًالوأ هع

 ةديقعلا ساسأ ىلع تماق ةيركف 0  ةيمالسإلا ةلودلا يأ مالسإلا راد

 يهف .ماكحأو مظن نم اهنم قثبنا وأ «ةديقعلا هذُه ىلع ماق ام وه اهنوناقو ,ةيمالسإلا

 58 ةدودحم ةيرصنع ةلود يه 07 «ةيضرألا دودحلاب ةدودحم ةيميلقإ ةلود تسيل «نذإ

 ةلود نوكت نأ ةيمالسإلا اهتديقع اهلهؤت ةيركف ةلود انلق امك يه امنإو «نيعم سنج
 ءاهتديقع قنتعي نأ ناسنإ يأ ةعاطتساب ذإ ءماوقألاو سانجألا فلتخم مضت ةيملاع

 ءاهميلقإ يف شيعلا عيطتسي هنإف كلذ ضفري نمو ءاهتيسنج لمحيو ءاهاياعر نم نوكيف

 ةمذلا دق ساسأ ىلع (ةيمالسإلا ةعيرشلا) ينوناقلا اهماظن لظ يفو ءاهتيامح يفو

 هتديقع ساسأ ىلع ال اهتيسنج لمحيو «ةيمالسإلا ةلودلا اياعر نم ريصيف «ةيزجلا هعفدو

 .ةمّذلا دقع ساسأ ىلع امنإو ,ةيمالسإلا

 ىلع تماق اهنأل ؛هتاذ مالسإلا فادهأ يه ةيمالسإلا ةلودلا فادهأو "هوه

 فقت الف (ةيمالسإلا ةعيرشلا) يمالسإلا نوناقلا وه اهنوناقو ةيمالسإلا ةديقعلا ساسأ

 نمألا قيقحتو ,اهاياعرل يونا شيعلا ريفوت دودح دنع ةيمالسإلا ةلودلا فادهأ

 نم دعبأ ىلإ اهفادهأ يف بهذت امنإو .مهنع يجراخلا ءادتعالا درو ءمهل ةنينأمطلاو

 مهتوعدو .مهيلع هضرعو مهيلإ مالسإلا لمحب مهلك رشبلا داعسإ ىلإ فدهت يهف .كلذ

 هب ثعب يذلا هللا نيد وهف ةيملاع ةوعد مالسإلا نأل ؛هتديقع قانتعاو هيف لوخدلا ىلإ

 هللا لوسر يفإ سانلا اهيأ اي لقط : ىلاعت لاق ءرشبلا عيمج ىلإ هلي ًادمحم ميركلا هيبن

 1*4 رينتو ًاريشب سانلل ٌةفاك الإ كانلسرأ امو# : ىلاعت لاقو « 4017 «ًاعيمج مكيلإ

 ء[ 18 هنآلا ا نول (4ه10 1١84[. ةيآلا :فارعألا ةروس] (4515)
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 مهوعديو .ةيرشبلا مهتفصب اعيمج سانلا زيزعلا هباتك يف ىلاعت هللا بطاخي اذهلو

 اودبعا سانلا هيأ اي» : ىلاعت هلوقب مهبطاخيف هاوقتب مازتلالاو هتعيرش عابتاو هتدابع ىلإ

 يتب ايإ» : ىلاعت هلوقو 04004 مكبر وقنا سانلا اهّيأ ايزط : ىلاعت هلوقو 7*0 مكبر
 نم مكيلإ لزنا ام اوعبتا» : ىلاعت هلوقو .6#7*2دجسم لك دنع مكتنيز اوذخ مدا
 .50نوركذت ام ًاليلق ةايلوأ هنود نم وعشت الو «مكبر

 وهو , مهراطقأ تدعابتو تفلتخا امهم 0 سانلل ةوعد مالسإلا ماد امو "565

 ىتح - مالسإلا  مهبر ةمعن مهيلإ لصت نأ ًاعيمج رشبلا قح نمف .مهيلإ هللا ةمعن
 . مالسإلا مهقانتعا قيرط نع مهرظتنت يتلا ةداعسلاب اورفظي

 مهقانتعا ناكمإ يلاتلابو .هيف مهرظنو هيلع مهعالطاو رشبلا ىلإ مالسإلا لوصوو
 قئاوعلا هذه ربكأو .مهيلإ مالسإلا رون لوصو عنمت يتلا قئاوعلا ةلازإب الإ متي ال .هتديقع

 مهمكحتو مهباقر ىلع طلستتو ءاهاياعر نع مالسإلا رون زجحت يتلا ةرفاكلا لودلا دوجو

 ةلازإو .«برحلا راد» ب انواهقف اهامس يتلا يه ةرفاكلا لودلا هذهو هللا لزنأ ام ريغب

 نوكت ةوقلاو «ةوقلاب الإ ًابلاغ متي ال  ةيمالسإلا ريغ لودلا  ةرفاكلا تانايكلا هذه
 ام دعت نأ اهرمأو ل مالسإلا راد  ةيمالسإلا ةلودلا ةماقإب مالسإلا رمأ اذهلو «ةلودلاب

 اهب يمحتل «ةوق نم متعطتسا ام مهل اوُدعأوط : ىلاعت لاق «ةوقلا نم هدادعإ عيطتست

 .هقيرط نع قئاوعلا ليزتو هيمحت ةوق نم قحلل دب الف «مالسإلا هب ءاج يذلا قحلا

 ةرفكلا لتاقت نأ ميركلا نآرقلا يف هيلع هلزنأ امبو هلوسر ناسل ىلع ىلاعت هللا اهرمأو

 مكحلا ميلستو ةيزجلا عفد وأ , مالسإلا قانتعا اوضفر اذإ سانلا باقر ىلع نيطلستملا

 .[1؟١ ةيآلا :ةرقبلا ةروس] (4014)

 ١[. ةيآلا :ءاسنلا ةروس] (4519)

 .[# ١ ةيآلا :فارعألا ةروس] )457١(

 . [# ةيآلا :فارعألا ةروس] )40571١(



 سانلل نكمأ ءاهيف مكاحلا وه مالسإلا عرش راصو ةرفاكلا تانايكلا هذه تلاز اذإف

 اينّدلا ةداعسب رفظيو نمؤيلف كاذ دنع ءاش نمف ءهاركإ نودو لمأتو ةّيورب مالسإلا ةيؤر

 فنك يف شاعو ةمَّذلا لهأ نم راصو «ةيزجلا عفدو هتديقع ىلع يقب ءاش نمو «ةرخآلاو

 .هلدعو مالسإلا

 ةلازإل ةلاعف ةليسو برحلا راد يف رافكلل نيملسملا لاتق نأ حضاولا نمو - "ه1

 نود هيف لوخدلاو مالسإلا ةيؤر نم سانلا نيكمتو «ةيمالسإلا ةوعدلا قيرط نع قئاوعلا
 دصاقم نم ادصقمو سانلا ةيادهل ةليسو لاتقلا نوكيو ناك اذكهو .قئاع الو فوخ

 ءالعإو هراهظإ هيف نآل ؛ مالسإلا نيدل ًازازعإ لاتقلا اذه يف نأ امك . هللا ليبس يف لاتقلا

 ةذفانلا ايلعلا يه هللا ةملك نوكتو .هلل هلك نيّدلا نوكي اذهبو .هتعيرش قيبطتو هتملك

 . ىلفسلا يه ةرفكلا ةملك نوكتو «يرشبلا عمتجملا ىلع ةنميهملا

 :يأرلا اذه نايب .هعفدو يأر -4

 ال عافد لاتق مالسإلا يف لاتقلا نأ ىلإ نيئّدحملا ءاهقفلا»و باّتكلا ضعب بهذ

 ىّمس نإو ءملس ةقالع ةيمالسإلا ريغ لودلاو مالسإلا راد نيب ةقالعلا نأو موجه

 ةقالع يف لصألا وه اذهو ,««برحلا راد» ب ةيمالسإلاريغ لودلا - هللا مهمحر  انواهقف

 يف  اهنم سيلو «ةعورشملا برحلا بابسأ نم ببس الإ ةقالعلا هذه ريغي الو «نيرادلا

 «ةرفاكلا ةلودلا» برحلا راد ةلتاقم «ةيمالسإلا ةلودلا» مالسإلا راد ءادتبا - مهيأر

 دقع يف لوخدلاو ةيزجلا عفدو .مالسإلا يف لوخدلا تضفر اذإ اهتاطلس ىلإ اهعضختل

 . لبق نم هيلإ انرشأ يذلا وحنلا ىلع ةمذلا

 اوحنج نإوإ» : ىلاعت هلوق لثم زيزعلا هللا باتك نم تايآلا ضعبب مهيأرل اوجتحاو
 اودتعت الو .مكنولتاقي نيذلا هللا ليبس يف اولتاقو» : ىلاعت هلوقو .هاهل حئجاف ملسلل

 دهع يف نوملسملا اهضاخ يتلا بورحلا نأب اوجتحا امك .«نيدتعملا بحي ال هللا نإ

 ةيامحل وأ .ناودعلا ٌدرل ةيعافد ًابورح اهلك تناك نيدشارلا ءافلخلا رصعو يبنلا

 .«”9مهتنتف عنمو ةاعّدلاو ةوعدلا

 انذاتسأو .«يدمحملا يحولا» هباتك يفو «رانملا ريسفت يف راملا ريثقلا نما اسر دع طا 1

 هتلاسر يف يليحزلا ةيهر وكلا ا .«مالسالا يت ةيلودلا تاقالعلا» هباتك يف ةرهز وبأ دمحم

 .«يمالسإلا هقفلا يف برحلا راثآ»
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 :يأرلا اذه عفد "8

 ةلدألا هذه نمو .هفالخب اهنأل ةيعرشلا ةلدألا هيلع دعاست الو فيعض يأرلا اذهو

 : ىتأي ام

 اوحنج نإو» :ةميركلا ةيآلاف ءاهيف مهل ةجح ال تايآ نم هب اوجتحا ام :ًالوأ
 مكحلا نايبل ةقوسم ةيآلا هذه «ميلعلا عيمسلا وه هنإ هللا ىلع لكوتو ءاهل حنجاف ملسلل
 هذه يف نورسفملا لاق دقف .ودعلا ةوق عم مهتلود فعضو نيملسملا فعض ةلاح يف

 نوملسملا ناك اذإف ةيآلا هذه تلد امك مهتنداهم زوجي هنإف ًافيثك ودعلا ناك نإ» :ةيآلا

 .*4#9نولعألا متنأو ملسلا ىلإ اوعدتو اونهت الو» : ىلاعت لاق حلص الف ةوقو ةَّزع ىلع

 * . . .اهل حنجاف ملسلل اوحنج نإو#» :ةيآلا هذه يف» :صاصجلا مامإلا لاقو

 يتلا لاحلاو ,مهودع ةرثكو نيملسملا ددع ةلق لاح يه ةملاسملاب اهيف انرمأ يتلا لاحلاف

 ةرثك لاح يه ةيزجلا اوطعي ىتح باتكلا لهأ لاتقبو «نيكرشملا لاتقب اهيف انرمأ

 متنأو ملسلا ىلإ اوعدتو اونهت الو» :ىلاعت لاق دقو .مهودع ىلع مهتوقو نيملسملا

 .«؟*"9(ودعلا رهق ىلع ةوقلا دنع ةملاسملا نع يهن .«نولعألا

 ةيزجلا ءادأو مالسإلا نع اوعنتما نيذلا رافكلا لاتقو» : ةيفنحلا لاقو : ًايناث

 ىتح مهولتاقو» : ىلاعت هلوقك كلذ يف ةدراولا تامومعلل لاتقلاب انوؤدبي مل نإو .بجاو

 50( نيّدلا نوكيو ةنتف نوكت ال

 هللا ليبس يف اولتاقو» : ىلاعت هلوق يهو اهب اوجتحا يتلا ةميركلا ةيآلا :ًاثلاث 0١"
 هذه ريسفت ىف ءاج دقف , 145594 نيدتعملا بحي ال هللا نإ .اودتعت الو , مكنولتاقي نيذلا

 عيمج لاتقب ىلاعت هللا رمأ مث «ةرونملا ةنيدملا يف لاتقلا يف تلزن ةيأ لوأ اهنا :ةيآلا

 27ج «ريثك نبا ريسفت» ,.854ص .4ج «.يبرعلا نبال «نآرقلا ريسفت» «نارقلا ماكحأ» (457)
 01711 7ص

 7١. ص .7ج «صاصجلل «نارقلا ماكحأ» (4074)

 .7387ص . 4ج «ةيادهلا ىلع ةيانعلا حرش» (1415)

 19٠[. ةبآلا :ةرقبلا ةروس] (12075)

 س١5 ال



 فعض ةلاح يه ةنيعم ةلاح يف ًانيعم ًامكح نيبت ريسفتلا اذه ىلع يهف «نيكرشملا
 نم رخآ ضعب لاقو . ا وا .نيملسملا

 مو لان كد دل يأ «ةيرذلاو ءاسنلا يف تلزن اهنإ :ةيآلا هذه يف نيرسفملا

 0 , (59*4نوغلابلا لاجرلا

 لاق امك هانعم انه ءادتعالاف «نيدتعملا بحي ال هللا نإ اودتعت الو» : ىلاعت هلوق امأ
 نود نوغلابلا لاجرلا مهو لتاق نم الإ اولتاقت الو ءَنيَّدلا ريغ ىلع اولتاقت ال :نورسفملا
 .4519نابهرلاو ةيرّذلاو ءاسنلا

 ؛ برحلا رادل مالسإلا راد لاتق هنع يهنملا ءادتعالا موهفم يف لخدي الف اذه ىلعو

 راد .رادلا هذه يف هللا عرش يأ ءهللا نيد ةماقإل يأ نيّدلا ىلع لاتق لاتقلا اذه نأل

 ةيزجلا عفدو مالسإلا اوضفر نأ دعب رافكلل مهلاتق يف نيملسملا نألو ؛  برحلا

 مهيلع ابجاو  نوملسملا يأ  نولمعتسي امنإ «نيملسملاو مالسإلا ناطلسل عوضخلاو

 طلستتو لطابلاب مكحت يتلا تيغاوطلا هذه وهو ءضرألا نم داسفلاو ركنملا ةلازإ وه
 .ءادتعالاب هلمع فصو حصي ال عرشلا مكحب هيلع بجاوب مقي نمو .دابعلا باقر ىلع

 : ةيزجلا ةيآ :ًاعبار 5

 اولتاق» : ىلاعت هلوق اهيفو «ميركلا هارقلا الرباب رخاوأ نم يه ةبوتلا ةروس نإ
 نيد نونيدي الو هلوسرو هللا مرح ام نومرَحُي الو ءرخآلا مويلاب الو . دونمؤي ال نيذلا

 , 40750 نو رغاص مهو ل دي نع ةيزجلا اوطعُي ىتح باتكلا اوتوأ نيذْلا نم قحلا

 اهبجاو ريرقت يف لب «ةيمالسإلا ةلودلا قح ريرقت يف ةحضاو ةلالد ةيآلا هذه يفو

 اهنوناقلو ءةيمالسإلا ةلودلا ناطلسل اوعضخي ىتح ًءادتبا برحلا راد لهأ لاتق ىف

 مهعوضخ ناونع وه يذلا ةيزجلا عفدب مهمازتلا عم (ةيمالسإلا ةعيرشلا» يمالسإلا

 ءا١ج ء.يبرعلا نبال «نآرقلا ماكحأ» .؟هالص .١ج .صاصجلل «نآرقلا ماكحأ» (46707)

 ١٠١-١٠١6. ؛ص

 ١٠١-1١6. 4ص .١ج ؛يبرعلا نبال «نآرقلا ماكحأ» (407)

 .[19 ةيآلا :ةبوتلا ةروس] (1579)
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 ينعي «يعفاشلا مامإلا نع لقن امك «ةميركلا ةيآلا يف راعَّصلاو .نيملسملا ناطلسل

 مكحب الإ نوكي ال اذهو .(*””مههيلع مالسإلا ماكحأ نايرجو مهنم ةيزجلا ذحخأ

 مالسإلا ماكحأ نورجي نيذلا مه نيملسملا نأل ؛تيغاوطلا مكح ةحازإ دعب نيملسملا

 .اهل ةيزجلا اوعفدو مالسإلا رادل اوعضخ نيذلا برحلا راد لهأ ىلع

 تاالاح جلاعتل ةفلتخم فورظو لاوحأ يف تلزن لاتقلا تايا نأ : ًاسماخ _ "08

 قبطت لاتقلا تايا نم ةيا لكف .اهنيب اميف ضراعت الو قيبطتلا ةبجاو اهلك يهف «ةنيعم
 أدبت ال ,مهتلود فعضو نيملسملا فعض لاح يفف ءاهلوزن ةلاحل ةهباشملا ةلاحلا يف

 كلذ ناك اذإ اهعم املس الو احلص ضفرت الو «لاتقلاب رفكلا لود نم اهريغ مالسإلا راد

 يتلا تايآلا كلذ ىلع تلد امك لاتقلاب اهأدبي نم ىلع ٌدرلاب يفتكتو ءاهتحلصم يف

 ,ةيمالسإلا ةلودلا ةوقو نيملسملا ةوق ةلاح يفو .هيلع ُدرن يذلا يأرلا باحصأ اهب جتحا

 ءاهعم حلصلاو ءاهعم ةملاسملا لبقت الو ,ةرفاكلا لودلا نم اهريغ لاتق ةلودلا هذه أدبت

 تلد امك «نيملسملل هميلستو ,مكحلا نم ةرفكلا اهماكح ةيحنتو اهتلازإ ىلع ٌرصت امنإو
 نيدلا نوكيو ةنتف نوكت ال ىتح مهولتاقو» :اهنمو ميركلا نآرقلا تايآ كلذ ىلع

 ةلتاقم يأ «نيملسملا ةوق لاح يف لاتقلا يف رمألا هيلع رقتسا يذلا وه اذهو . "هلل

 .«””9مهلاتق ىلع ةوق نيملسملا يف ماد ام رافكلاو نيكرشملا عيمج

 :ءاهقفلا لاوقأ :ًاسداس "4

 يف ناك اذإ ًءادتبا رافكلل نيملسملا لاتق بوجو وهو .هانلق امب ءاهقفلا حرص دقو

 ميلستو ةمذلا دقع يف لوخدلاو ةيزجلا عفد وأ مالسإلا رافكلا ضفرو «ةوق نيملسملا

 : مهلاوقأ نمف .نيملسملل مكحلا

 بوجولا دفت مل هل ةبجوملا ةلدألا نأل ؛لاتقلاب انوؤدبي مل نإو بجاو رافكلا لاتقو -أ

 6 تفز مهتءادبب

 . 39لا/ص .8ج «ينزملا رصتخم» (4020)

 .[1917 ةيآلا :ةبوتلا ةروس] (4571)

 .8؟-١81ص «.'7ج «ميقلا نبال «داعملا داز» (4555؟)

 . 587 ص .4ج «ةيفنحلا هقف يف «ةيادهلا حرش ريدقلا حتف» (48:)

 50 ا



 ,(4*؟9انوؤدبي مل نإو ءادتبا ةيافك ضرف لاتقلاو ب

 ريغ اهب نيرقتسم مهدالب يف نونوكي (امهدحأ) :نالاح رافكللف لك هدعب امأو  ج

 ءافلخلا ريس هيلع ّلد امك ةيافك ضرف مهلاتقف «نيملسملا دالب نم ًائيش نيدصاق
 لخدي نأب وأ . . .روغثلا مامإلا نحشي نأب ةيافكلا ضرف لصحيو .«؟*””نيدشارلا

 .(*50مههلاتقل شويجلاب رفكلا راد هبئان وأ مامإلا

 رافكلل بجاولا داهجلا غلبأو» :- ىلاعت هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو د

 وهف «ًءادتبا ناك اذإف .ًاعفدو ًءادتبا بجي مالسإلا عئارش ضعب نع نيعنتمملاو

 نمل لضفلا ناكو نيقابلا نع ضرفلا طقس ضعبلا هب ماق اذإ ةيافكلا ىلع ضرف
 1 (14577)و4 ماق

 وه عورشملا لاتقلا لصأ ناك اذإو» :ًاضيأ هللا همحر  ةيميت نبا لاقو

 نمف ءايلعلا يه هللا ةملك نوكت نأو .هلل هلك نيدلا نوكي نأ وه هدوصقمو .داهجلا

 راهظإ اندرأ اذإ انلتاقي نمل وه لاتقلا نأل ؛نيملسملا قافتاب لتوق اذه نم عنتما

 ىلع الإ هرفك ةرضم نكت مل هللا نيد ةماقإ نم نيملسملا عنمي مل نمف ءهللا نيد
 (40588) هس

 ةنتف نوكت ال ىتح مهولتاقوإ» : ىلاعت هللا لاق :- هللا همحر  ةيميت نبا لاقو

 ىتح لاتقلا بجو «.هللا ريغل هضعبو هلل نيدلا ضعب ناك اذإف هلل نيدلا نوكيو

 .(!"؛”)ةيميت نبا لاق امك ىلاعت هلل ةعاطلا وه نيدلاو .«؟*”"2هلل هلك نيدلا نوكي

 .177ص .4ج .ةيفنحلا هّقف يف «راتخملا ردلا» (565)

 .١7ة9؟ص 24ج «ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» (1076)

 .؟١١5ص «4#ج «ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» (405)

 .908”7ص ؛78ج «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» ( 017)

 . 78 4ص «,؟74ج (ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» (40578)

 .6 ١١ص ؛78ج «ةيميت نبأ مالسإلا خيش ىواتف عومجم» (404)

 .ه4 4ص ؛ 78ج «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» (4240)
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 :ءاهقفلا لاوقأ نم دافتسملا "706

 ىلع بجاولا نأ ةقباسلا تارقفلا يف مهنع هانركذ امو ءاهقفلا لاوقأ نم انل صلخيو

 اهماكح ملسأ نإف مالسإلا اهيلع ضرعتو ةرفاكلا ةلودلا ىلإ مدقتت نأ ةيمالسإلا ةلودلا

 ةطلسلا ميلستو هللا مكحل مالستسالا مهيلع ضرع مالسإلا اوضفر نإو .تمعنو اهبف

 عقذو ةمدلا اقع يف :كوملسو آل نيالا مهاياعرو اولخديو .ماكحلا مه اونوكيل نيملسملل

 ةمذلا لوبقو ةيزجلا عفد اولضف نإو .ةيمالسإلا ةعيرشلا اهيف قبطت مث نمو .ةيزجلا
 مالسإلا زعي اذهبو ءايلعلا يه هللا ةملك نوكت اذهبو , مهوعضخي ىتح نوملسملا مهلتاق

 .هعرش ريغل ال هعرشل يأ هلل ةعاطلا نوكت يأ .هلل هلك نيدلا نوكيو هماكحأ قبطتو

 دعب مهنيد ىلع برحلا راد لهأ اوكرت نوملسملا ةطلسلا ىلوتو كلذ مت ام اذإف

 «نيملسملا نم ًادحاو راصو ةيزجلا هنع تعضو ملسأ نمف «نيملسملل ةمذ اوراص نأ

 نيملسملا عمتجم يف شيعيو هنيد ىلع ىقبيو .نيدلا يف هاركإ الف هنيد ىلع يقب نإو
4 , 

 .اهماكحأو ةمذلا دقعب امزتلم ماد ام ةيمالسإلا ةلودلا ةياعربو ,مالسب

 ىلع مهلمح هنم ضرغلا سيل رافكلل نيملسملا لاتق نأ انل نّيبتي ضرعلا اذه نمو

 ريغب هللا قلخ مكح نع رفكلا تيغاوط ةحازإ هنم دصقلا امنإو «هاركإلاو ربجلاب مالسإلا

 . هللا ةعيرشب نوملسملا مهمكحيل هللا لزنأ ام

 :«ةيافكلا لاتق نم يناثلا دصقملا :ًايناث 5

 رهظت لوألا دصقملابو هب يذلا ةيافكلا لاتق ضرف دصاقم نم يناثلا دصقملاو

 «نيملسملا نع مهاذأ ٌفكو نيرفاكلا ةكوش رسك وه «ةيافكلا لايف ةيعورشم ةمكح

 مهرحدو مهعدرل ةيفاك ةوق نيملسملا يف نأ رافكلل ٌراعشإو ءنيّدلل ٌرازعإو «مهل ٌلالذإو
 يف نإ مث . مهيلع ءادتعالا يف الو نيملسملا وزغب مهسفنأ نوثدحي الف ,مهراد رقع يف

 .رافكلا تايونعمل ارهاظ افاعضإ ماع لك يف ةرركتملا نيرفاكلا ىلع نيملسملا تاراغ

 .نيملسملا نع مهاذأو مهرش ٌفكني يلاتلابو

 يف ةدحاو ةرم رافكلا لاتقب نوملسملا موقي نأ بجي :ءاهقفلا لاق يناعملا هذهلو

 .(7568 842 ةرقفلا يف لوألا دصقملا (#)
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 وأ ةّدع يف نيملسملا فعض لثم «عورشم رذعل كلذ رذعت اذإ الإ لقألا يف ةنس لك

 ةيافك صضرف هنأل ؛؟كلذ بجو ةرم نم رثكأ ماع يف لاتقلا ىلإ ةجاحلا تعد نإو .ددع

 ,(*؛")هيلإ ةجاحلا وعدت ام هنم بجيف

 :رفكلا لود نم اهريغب مالسإلا راد ةقالع يف لصألا 1

 نم اهريغب مالسإلا راد ةقالع يف لصألا نإ لوقلا نكمي هانمدق يذلا ضرعلا نمو

 ,برحلا وه ةقالعلا هذه يف لصألا نإ لاقي نأ نكمي امك .ملسلا وه ةرفاكلا لودلا

 : يتآلا هيجوتلا بسح ًاضقانتم ادب نإو هلوقن ام حصي امنإو

 : ملسلا ةقالعلا يف لصألا : ًالوأ - م54

 رفكلا لود نم اهريغ نيبو مالسإلا راد نيب ةقالعلا يف لصألا نإ لوقن نأ نكمي
 نإف ءًالوأ مالسإلا مهيلع ضرعت امنإو لاتقلاب مالسإلا راد مهأدبت ال ىنعمب .ملسلا وه

 : مالسإلا راد نم ءزج مهدالب تراصو «نيملسملا مالسإلا راد اياعر نم اوراص اوملسأ
 ضرع مالسإلا اوضفر نإو .نيملسملا ةفيلخل ًاباون مهرابتعاب ةطلسلا يف اهماكح يقبو
 اياعر نم نوريصيو نيملسملا ماكحل ةطلسلا ميلستو «,ةيزجلا عفدو ةمّدلا دقع مهيلع

 مهيلع قبطتو مالسإلا راد نم ا مهدالب ريصتو يذلا دقع بجومب ةيمالسإلا ةلودلا

 اوضفر نإف .مهتديقع رييغتب مهيلع هاركإ نود مهنيد ىلع نوقبيو .ةيمالسإلا ةعيرشلا

 . مهوعضخي ىتح نوملسملا مهلتاق كلذ

 ةقالع يف لصألا نإ لاقي نأ نكمي امك :برحلا ةقالعلا يف لصألا :ًايناث 8
 لوبق وأ لاتقلا اوضفر اذإ مهلاتق بوجو رابتعاب ,برحلا يه برحلا رادب مالسإلا راد
 امم «نيملسملل ةطلسلا ميلستو ةمّذلا لوبق وأ مالسإلا 0 بلاغلا نأ وأ مدل

 برحلا ةقالع يه رفكلا رادب مالسإلا راد ةقالع يف لصألا نأ ودبيف .مهلاتق بجوتسي

 .ملسلا ال

 ةيشاح»و .ريدردلل «ريغصلا حرشلا» 7١9 ص « ؟ج «جاتحملا ينغم» 07 48ص الج «ينغملا» 6541١:(

 . 36ه ص ١2ج «يواصلا

 -؟١7غ-



 يناثلا عرفلا

 ينيعلا لاتقلا ضرف ةيعورشم ةمكح

 :ةرهاظ لاتقلا اذه نم ةمكحلا ٠"

 دنع رافكلل نوملسملا ملستسا اذإ هنأل ؛ةرهاظ ينيعلا لاتقلا ضرف نم ةمكحلاو

 رفكلا جهانم مهيلع نوقبطيسو «ءرافكلا ديب نوكيس مكحلا نإف ءمالسإلا راد مهلوخد

 نأشلا نأل ؛ هيلع ربصلا وأ هلوبق مهل زوجي ال نيملسملل ميظع لالذإ اذه يفو .هماكحأو

 «ًاليبس نينمؤملا ىلع نيرفاكلل هللا لعجي نلو» : ىلاعت لاق رفاكلل لذي ال نأ ملسملاب
 ردقي ام لعفي نأ ةملسم وأ ملسم لك ىلعو .مالسإلا راد نم مهجارخإو رافكلا عفد مزليف

 ليبسال ميظع بطخ مالسإلا راد رافكلا لوخد نأل ؛ مالسإلا راد نم ةرفكلا جارخإل هيلع

 مهلاتق يف مهسي نأ لاتقلا ىلع رداق لكو دبعلاو ةأرملا ىلع بجو !ذلو .هلامهإ ىلإ

 رافكلا طلست نإ مث . يعرش يلو وأ ىلوم وأ جوز نم نذإ ىلإ ةجاح نود هتردق بسح

 هيلع ادج بعصلا نم نوكيسو .هنيد يف ملسملا ةنتف ىلإ يدؤيس نيملسملا دالب ىلع
 نم ًابيرقو ًاميظع نوكيس رطخلا نإ لب .مالسإلا اهديري يتلا ةيمالسإلا ةايحلا ايحي نأ

 مهف اذهلو .مهتديقع يف نيملسملا ةوق نأ نوملعي ةرفكلا نأل ؛ةملسمو ملسم لك

 مهدنعو .اهنوكلمي ةليسو لكب .ةديقعلا هذه فعضي ام داجيإ يف مهسفنأ نودهجيس
 .لئاسولا هذه قيبطت مهيلع لهسيف مهديب ناطلسلاو مكحلا نألو ءادج ةريثك لئاسو

 قيقحت يف رافكلا نونيعيس نيقفانملا نأ نيملسملا ىلع ةلبلبلاو ةنتفلا ديزي اّممو
 مالسإلا رادل نيلتحملا رافكلا ءالؤه ةلتاقم كرت ملسم يأ عسي ال هلك اذهلو .مهدصاقم

 نع عفد» :ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقي امك ةلاحلا هذه يف مهلاتق نأل ؛اهنم ءزجل وأ

 يف ةدايزلل رايتخا لاتق يئافكلا لاتقلاو ,رارطضا لاتق وهو .سفنألاو ةمرحلاو نيّدنا
 , 1": 9(هئثالعإو نيّدلا

 مزليف ءاضيأ نيع ضرف لاتقلا نوكي ةملسملا وأ ملسملا رْشأ لاح يفو - 1١
 يديأ نم نيملسملا ةريسألا وأ ريسألا ذاقنتسال مامإلا مهرفنتسي وأ اورفني نأ عيمجلا

 .”هؤص 2758ج «ةيميث نبا مالسإلا خيشل ؛ىواتفلا عومجم) (:ه:5)

 ١غ -



 . مهلاتقب ولو ةرفكلا

 ؛ ةملسم وأ ملسم لك رعشي ذإ ةرهاظ نيع ضرف هتروريصو لاتقلا اذه يف ةمكحلاو

 هرزأ نوّدشي هعم اهدنجو اهاياعر لكب ةيمالسإلا ةلودلا نأ لب ءًاديحو سيل هنأ

 نواعتلا ىيعمب اعيمج قوملتسملا سحي اذهب :«ةرشا كفل رافكلا نولئاقبو هنع نمفادتو

 لثمك مهفطاعتو مهداوت يف نينمؤملا لثم» :فيرشلا يوبنلا ثيدحلا ىنعمبو .قحلا

 ثيدحلا ىنعمبو ««ىّمُحلاو رهسلاب دسجلا رئاس هل ىعادت وضع هنم ىكتشا اذإ دسجلا

 .«هلذخي الو هملسُي ال ملسملا وخأ ملسملا» :فيرشلا يوبنلا

 دحاو ريسأ رافكلا ديب ناك ولو «نيملسملا ىرسأ ذاقنتسا لجأ نم لاتقلا اذُه نأ امك

 عينصلا اذه نأل ؛مهضعب رسأو «نيملسملا ىلع ةراغلا نش نم مهعنميو ودعلا بهريس

 . مهدض ةيعامجلا برحلا نش ىلإ نيملسملا عفديس

 موق ىلع لاتقلا نييعتب وأ .هل مامإلا نييعتب صخشلا ىلع لاتقلا نّيعت يفو - "13

 نيع ضرف هقح يف راص نم ىلع لاتقلا اذه يف ةمكحلا رهظت مهل مامإلا رافنتساب

 «تاعامجو ًادارفأ ةيعرلا ىلع مامإلل ةبجاولا ةعاطلا روهظب مهل وأ هل مامإلا رايتخاب

 .اهظفحو ةلودلا ةوقو رصنلا بابسأ نم مامالل ةيعرشلا ةعاطلا دوجوو

 وأ هناميإ فعض ىلع لدي ةعورشملا ةعاطلا هذه لذب نع ملسملا سعاقت نإو

 هناميإ فعض حالصإ ىلإ عرسيلف« ةيعرلاو يعارلاب ةقلعتملا مالسإلا يناعمل همهف فعض
 هرمأي اميف مامإلا ةعاط ىلإ ردابي ىتح مامإلاب هتقالع يف ةيمالسإلا يناعملا هسفن ميلعت وأ

 عبارلا بلطملا تيقن

 هللا ليبس ىف لاتقلل دادعإلا

 :ةوق نم متعطتسا ام مهل اوُدعأو "<10

م متعطتسا ام مهل اوُدعأو» : ىلاعت لاق
ودع هب نوبهرت ليخلا طابر نمو ِةّوق ن

 هلل 

ل مهنود نم نيرخآو مكودعو
 40 : ميملعت هلا مهنوملعت و

 5١[. ةيآلا :لافنألا ةروس] (4549)
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 ةفاكل ةميركلا ةيآلا يف باطخلاو .ةوقلا لوصحل ًاببس نوكي ام :انه ةوقلاب دارملاو
 عاونأ (ةوقلاب) دارملا : سابع نبا نعو .عيمجلا فئاظو نم هب رومأملا نأل ؛نيملسملا

 لاتق ىلع هب ىوقتُي ام لك يف ماع اذه لاقي نأ ىلوألاو» : يزارلا مامإلا لاقو ,ةحلسألا

 نورخآ لاق ًاضيأ اذهبو .«ةوقلا ةلمج نم وهف .داهجلاو لاتقلل ةلآ وه ام لكو .ودعلا

 يهف هللا ليبس يف ةطوبرملا ليخلا يهو «ليخلا طابر نمو» دوصقملاو .«*؟؟9يزارلا ريغ
 ْ 1 .©*؛ًضيأ ةوقلا نم اهنأل ؛اهدادعإب انرمأ ام ةلمج نم

 :ودعلا بهري اهعاونأب ةوقلا دادعإ - "8

 ةوق نم متعطتسا ام مهل اوُدعأو» : ىلاعت لاق .ودعلا بهري اهعاونأب ةوقلا دادعإو

 هللا مهنوملعت ال مهنود نم نيرخآو مكودعو هللا ودع هب نوبهرت ليخلا طابر نمو
 .نيقفانملا أ « مهنود نم نيرخاو# : ىلاعت هلوقب دوصقملاو .# مهملعي

 مهوفاخ اهبابسأ اودعأو مهتوق اولمكتسا دق نيملسملا اوأر اذإ مهنأ ودعلا ةبهر ببسو

 دقو «مهيلع بلغتلا ىلع مهتوقو نيملسملا ةردقب مهملعل مهتمجاهم ىلع اوؤرجي ملو
 نم مهعنمي امك ةمذلا دقع يف لوخدلاو نيملسملل ةيزجلا عفد ىلع اذه مهلمحي

 .«*؛7نيملسملا برح ىلع نيرخآلا رافكلا عم نواعتلا

 :ودعلل ةبهرم ةوقلا نوكت نأ بجي "6

 هللا نأ .ةيآلا « .. .ةوق نم متعطتسا ام مهل اودعأو» : ةميركلا ةيآلا يف ظحاليو

 يتلا ةوقلا نوكت نأ بجي هنأ كلذ ىنعمو .ودعلا اهب بهزنل ةوقلا دادعإب انرمأ ىلاعت

 ثيحب هتوق نم ىوقأو ربكأ تناك اذإ الإ هل ةبهرم نوكت ال يهو .ودعلل ةبهرم اهدعن

 هنأل ؛ هناودعو هرش نمأن اذهبو ءانيلع هبلغت ناكمإ نم سأييو ءانتوق بهريو فاخي هلعجت

 ١٠2ج «يسولآلا ريسفت) .717ص 27ج «فاشكلا ريسفت» « 186 ص . ١١ج (يزارلا ريسفت» (5555)

 . 74ص

 .ا1مكص . ١١ج («يزارلا ريسفتا» (15 545١

 . 38ص :8ج «يبطرقلا ريسفت» «185ص .86١ج (يزارلا ريسفت» (4845)
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 .هردق ابماو ةايفحا و ودرلا ايعزا نق نوت :يودنلا ةرقكإو

 عنمي ال هدحو اذهف .لطابلا ىلع مهنأو قحلا ىلع اننأ انديدرت نم كلذ نودب امأ

 .انتمجاهم نع مهعدري الو انع مهرش

 0 نأل ؛ودغلا ةوق نم ىوقأ انتوق لعجن نأ عيطتسن ال دق نكلو - 7537

 باهرإ قيقحتل ليبسلا فيكف ءانتعاطتسا ردقب يأ كلذ اننكمأ ام ةوقلا نم مهل دعن نأ

 ؟هتوق نم ىرقأ انتوق لعجب ودعلا

 .ةدعو ًاحالس انم ىوقأ انودع تلعج يتلا لئاسولا بستكن نأ انيلع : باوجلاو

 ةوقو «ةفلتخملا هعاونأب حالسلا ةوق :ةوقلا بابسأ ىلع لوصحلل ةمزاللا مولعلا ملعتتف

 حلاصلا لاملا معن» :فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يفو .ةوق لاملا نأل لاملاو داصتقالا

 .«حلاصلا لجرلل

 اوس ملسملا مكاحلا يأ ؛رمألا يلو» هب موقي نأ بجي هلك اذه نأ حضاولا نمو

 ططخلا رمألا يلو عضي نأو .ءامسألا نم كلذ ريغ وأ (اناطلس) وأ (ةفيلخ) يمس

 دادعإ لاجم ىف عفان ملع مهدنع تاعامج وأ دارفأ ىلع لوصحلل ةيرورضلا جهانملاو

 . هريغو حالسلا ةوق «ءةوقلا

 نأ اهيلع بجو :هانركذ ام قيقحتل يفاكلا لاملا ةيمالسإلا ةلودلل نكي مل اذإو

 دنع مهيلإ ضرقلا ديدستو ع مهنم ضارتقالا ليبس ىلع نيملسملا 0 لاومأب نيعتست

 : يئافك ضرف ةوقلا دادعإ "177

 لابنلا دادعإك اهلئاسو ةئيهتب لاتقلل ًادادعتسا ةوقلا دادعإ نأ ىلع تلد ةيآلا اذهو

 نم ضرف .نورسفملا هيلإ راشأ امم ,كلذ وحنو ءةيسورفلاو يمرلا ملعتو «ليخلاو

 .1*4ةيافكلا ضورف

 . 78ص :8ج «يبطرقلا ريسفت» ء.18١هص «٠ 5١ج ؛يزارلا ريسفت» (4649)
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 ودعلا باهرإل وأ «عورشملا لاتقلل ًادادعتسا ةوقلا دادعإ نأ ةهادبلاب مولعملا نمو

 نامز لك يف ةعاطتسالا ةجرد فالتخاب كلذ فلتخي .ناكمإلاو عاطتسملا بسح

 برحلا تاودأو ةحلسألا عاونأ نم نم ةوقلا هب لصحت ام عونتو فالتخا بسحيو .ناكمو

 رضاحلا تقولا يف ًايفاك دعي مل ةحلسألا نم ميدقلا نمزلا يف يفكي ناك امف .لاتقلاو

 عنص ىلإ تلصو ءالئاه ًاعونت لاتقلاو برحلا تاودأو ةحلسألا تعونتو تددعت نأ دعب

 .اهريغو ةيرذلا ةلبنقلا

 عطاقلا همكحبو ميركلا نارقلا صنب رصعلا اذه يف نيملسملا ىلع بجاولاف

 ةيفيك اوملعتي نأو ,ثيدحلا رصعلا ىف اهسيياقمب ةوقلا دادعإب اوذخأي نأ حيرصلا

 ةددعتم مولع ةفرعم نم ةفرعملا هذه همزلتست امو يرورض اهعنص ةفرعم نأل ؛اهعنص

 متي ال ام» :ةيهقفلا ةدعاقلاب المع اهريغو ءابرهكلاو ءايميكلاو ءايزيفلا مولعك اهب ةلصتم

 .«بجاو وهف هب الإ بجاولا

 :ةوقلا دادعإب موقي رمألا يلو 4

 وأ اوناك ًاروكذ 00 نوملسملاو . يامحلا 00 ةوقلا دادعإ نإ :انلق

 3 ةموكحلا وأ وأ مامإلا ع ّيلو نأ الإ «ءضرفلا اذهب نوبطاخملا مه انانإ

 ةبطاخم يه امب 0 همزليو .ةمالا نع بئان هنأل ؛ يئافكلا ضرفلا اذهب موقي يذلا وه

 رصق اذإو ,يئافكلا ضرفلا اذهب مايقلا يف ريصقتلا هل زوجي الو «ةيئافك ضورف نم هب
 امبو هب ةبطاخم يه امب موقيل الإ | هتبختنا ام اهنأل 0 ةمالا ىلدف

 زان مدلل نافع نيقرقلا اذه ره نيعاقتلا يف ٌرصأ اذإف «ةوقلا دادعإ هنمو هب هللا رمأ

 نع اهبابسأ ةئيهتو ةوقلا دادعإب اهسفنب يه تماقو ,تربص الإو كلذ اهنكمأ نإ هريغ
 .رومألا هذهل تاكرشلاو تايعمجلا نيوكت قيرط

 :لاملا تيب نم ةوقلا دادعإ "648

 مل نإف «نيملسملا لام تيب نم ةوقلا دادعإل مزاللا لاملا فرص نوكي نأ لصألاو

 ءةوقلا دادعإل ةيافكلا هب لصحت ام نيملسملا نم رمألا ّيلو ضرقتسا ةيافك هيف نكي

 نم اذه ىلإ انرشأ دقو .لاملا تيب يف لاملا لوصح دنع مهنم هضرقتسا ام مهيفويو
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 ؟ةوقلا دادعإل ءاينغألا ىلع بئارض عضو زوجي له ١

 رمألا يلول زوجي هنأو .لاملا تيب نم نوكت اهنأ ةوقلا دادعإ يف لصألا نإ :انلق
 عضي نأ رمألا يلول زوجي له نكلو ,ةيافكلا هب لصحت ام نيملسملا نم ضرقتسي نأ
 لؤاستلا اذه ىلع بيجأ نأ لبقو ؟ةوقلا دادعإ ىلع فرصلل ءاينغألا لاومأ يف بئارض
 : يلي ام ركذأ

 يف ناك نإف ًاشيج زهجي نأ مامإلا دارأ ول» : ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلا لاق

 نوجرخي نيذلا هب ىوقتي امب سانلا ىلع مكحتي نأ هل ناك ةعس لاملا تيب يف نكي مل
 بصن  مامإلا يأ  هنأل» :لوقلا اذه ىلع ًاقيلعت يسخرسلا مامإلا لاقو .«داهجلا ىلإ
 .«0:8,كلُذ يف رظنلا مامتو مهل ًارظان

 نم هب ىوقتي ام ىلع هفرصي لام نم شيجلا هجاتحي ام سانلا لاومأ نم ًابسانم هاري ام
 :اهومَع سانلا ةحلصم ىف اذه نأل ؛كلذ وحنو باودو «,تاودأو «حالسو تاوقأ ءارش

 اهتليصح قفنت نيملسملا ىلع ةبسانم ةبيرض عضو زاوج ىرن لوقلا اذه ىلع ًاسايقو
 : يسخرسلا مامإلا لاق .مهنع ىذألا عفدلو «نيملسملا ةحلصمل يه يتلا ةوقلا دادعإل

 «نيملسملا نع اوبذيل شيجلا زيهجتل ةجاحلا تسمو لام لاملا تيب يف نكي مل نإف»
 نإو «نيملسملل رظنلاب رومأم هنأل ؛كلأل هيلإ جاتحي ام ردقب سانلا ىلع مكحي نأ هلف
 يرارذلاو لاملا نوذخأيف «نيملسملا ىلع نوكرشملا رهظ عفدلل شيجلا زهجي مل
 هيلإ جاتحي ام ردقب لاومألا بابرأ ىلع مامإلا مكحتي نأ ريبدتلا نسح نمف .سوفنلاو

 .«*؛؟2كلذ ىوس اميف اونمأيل شيجلا زيهجتل

 ءردو ,ةرورضلا موهفم يف جردني نيملسملا مومع نم ةيفيكلا هذهب لاملا ذخأ نإ مث

 58*”"١. ص جا « يسخرسلل «ريبكلا اويسلا باتك حرش (1014)

 3١. ص ١3ج «. يسخرسلل «(طوسبملا» (5059)
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 ةيرورض ةيمالسإلا ةلودلل شيجلا ةوق نأل كلذو ءصاخلا ررضلا لمحتب ماعلا ررضلا

 اهبابسأ ءيبهتب أيهتت ةوقلاو .مالسإلا دصاقم قيقحتو ودعلا باهرإو اهنع عافدلل

 ال دقو ءاليوط ًاتقو جاتحي ةوقلا دادعإ نأ امك .لاملا دوجو كلذ لئاسوو ءاهلئاسوو

 ليصحت زاوج ىرن هلك كلذ لجأ نمف .لاملا تيب يف لام لوصح ىلإ راظتنالا لمتحي

 ليصحت ضرغل مهلاح ردق ىلع نيملسملا ىلع بئارض عضو قيرط نع ةلودلل لاملا

 .ةمزاللا ةوقلا دادعإل يفاكلا لاملا

 : هنوئفو .لاتقلاو .برحلا لئاسو ملعت ىلإ بدنلا 375

 لئاسو ملعت نإف «نيملسملا ةعامج ىلع ةيئافكلا ضورفلا نم ةوقلا دادعإ ناك اذإو

 نإو .ملسملا قح يف هيلإ بودنم ملعتلا اذه .ةوقلا بابسأ نم يه يتلا لاتقلاو برحلا

 برحلا لئاسو نمو .نيملسملا ةعامجل ةبسنلاب ةيئافكلا ضورفلا نم ملعتلا اذه ناك

 :ةيلاتلا ةرقفلا ىف هركذن ام وهو « يمرلا ملعت .هملعت ىلإ ةعيرشلا تبدن يتلا لاتقلاو

 : يمرلا ملعتب يعرشلا رمألا “5

 لَك هللا لوسر تعمس :لاق رماع نب ةبقع نع (هحيحص» يف ملسم مامألا جرخأ

 نإ الآ ,يمرلا ةوقلا َّنِإ الأ 4ةوق نم متعطتسا ام مهل اوُدعأو»» :لوقي ربنملا ىلع وهو
 (يمرلا يه ةوقلا» ْةِْك هلوقو» : يزارلا مامإلا لاق .4"*:(يمرلا ةوقلا نإ الأ  يمرلا ةوقلا

 يفني ال «ةبوت ٌمدنلا»و .«ةفرع جحلا» : لك هلوق يف امك ًاربتعم يمرلا ريغ نوك يفني ال

 .«انه اذكف .دوصقملا نم فيرش ءزج روكذملا اذه نأ ىلع لدي لب ءهريغ رابتعا

 لك يأ «ةوق نم متعطتسا ام مهل اودعأو# : ىلاعت هلوق ريسفت يف يسولآلا لاقو

 ىوقتي ام ىوقأ هنأل ؛ركذلاب ىمّرلا صخ كي هنأ الإ ,ناك ام انئاك برحلا يف هب ىوقتي ام

 , 01*14 (ةفرع جحلا» : هلوق ليبق نم وهف هب

 :هملعت دعب يمرلا كرت زوجي ال 558

 .هعيطتسي الو هاسني ىتح هكرتيو هلمهي نأ هل زوجي الف , يمرلا ملسملا ملعت اذإو

 ."؟4ص « 17ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (1660)

 .1868ص .8١ج «يزارلا ريسفت» 74-238ص .١٠ج (يسولآلا ريسفت» )408١(
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 سيلف هكرت مث يمرلا ملع نم» : لَ لاق :لاق رماع نب ةبقع نع ملسم مامإلا جرخأ دقف

 نايسن يف ميظع ديدشت اذه» :ثيدحلا اذه يف يوونلا مامإلا لاق .«ىصع دق وأ .انم

 .«"*9(رذع الب هكرت نمل ةديدش ةهارك هوركم وهو .هملعت دعب يمرلا

 : يمرلا نم دارملا 745

 سوقلاب يمرلا وه .هكرتو هلامهإ نع يهنلاو هملعتب يعرشلا رمألا درو يذلا يمّرلاو
 ىتح نامدإو نارم ىلإ جاتحيو ِةلَك يبنلا دهع يفو قباسلا يف دوهعملا وه اذهو «لابنلاو

 ىلإ جوحأ اهتادأو برحلا ةّدع نم ٌءيش سيلو» :هل لَك يبنلا ركذ ًاللعم هيف مهضعب لاق

 ةوقلا هريسفت ٍِك رّرك كلذلو ءاهب يمّرلاو سوقلا لثم اهيلع نامدإلاو ةجلاعملا
 . 9*4( يمرلاب

 ؟ثيدحلا يمرلا  يمرلا ىنعم يف لخدي له .-6

 يمرلا عاونأ رئاسو عفدملاو ةيقدنبلاب ثيدحلا يمّرلا موهفم لاخدإ نكمي له
 هملعتب فيرشلا يوبنلا رمألا درو يذلا يمرلا موهفم يف ةثيدحلا برحلا تالآب ثيدحلا

 ؟هكرت ىلع دعوتلاو

 فده بيصي ال مويلا لابنلاب يمرلا نأ ملعت تنأو :«هريسفت» يف يسولآلا مامإلا لاق

 «لبن امهعم عفني ناكي الو عفادملاو قدنبلاب يمرلا اولمعتسا مهنأل ؛ودعلا نم دصقلا

 رفكلا لهأ ةطيسبلا كلمو لاكتلاو لابولا دتشاو ءلاضعلا ءادلا مع لثملاب اولباقي مل اذإو

 نيملسملا ةمئأ ىلع ةلباقملا كلت نيعت ىلاعت هللا دنع ملعلاو هارأ يذلاف .لالضلاو

 ةضيب نع ٌبذلا يف هماقم همايقل يمرلا اذهل تبث يمرلا كلذ لضف لعلو .نيدلا ةامحو

 ءاش نإ ةنجلاب زوفلل ًاببس الإ هيلإ ةيعادلا ةرورضلل رانلا نم هيف ام ىرأ الو ,مالسإلا
 امم هل اودعأو» :ةفاك هلوق مومع يف يمرلا اذه لثم لوخد دعبي الو . ىلاعت هللا

 .(0**4ةوق نم متعطتسا

. 
 56 37١ص 3 ١١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصا) (:ةهه

 ءالج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (4هه1) ص19١ .

 )39 )4064ص ١٠2ج «يسولآلا ريسفت» .

 ه4



 درو يذلا يمرلا موهفم يف ًللخاد ثيدحلا يمرلا لعجي ال هللا همحر  يسولآلاف

 يف ًالخاد هلعجي امنإو ,فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يف ثيدحلا يعرشلا رمألا هملعتب
 # ةوق نم متعطتسا ام مهل اودعأو» : هلوق مومع

 ثيدحلا يف يمرلا قالطإو» : «رانملا ريسفت» يف اضر ديشر دمحم.ذاتسألا لاقو

 ريغ وأ عفدم وأ ةيقدنب وأ ةرئاط وأ قينجنم ةفيذق وأ مهس نم ودعلا هب ىمري ام لك لمشي

 هنم دارملاو .هلمشي ظفللا نإف ِةلَيَع ه هرصع يف ًافورعم اذه لك نكي مل نإو كلذ

 , 9*4« خلا . . . هيضتقي

 يوق هجو هل ناك نإو اضر ديشر ليلعتو .هملعت بجاولا فيرشلا ثيدحلا يف «يمرلا»

 هعاونأ فلتخمب ثيدحلا يمرلا نأ هيف كش ال امم نإف ,هدعاسي همومع وأ ظفللا قالطإو

 ثيدحلا يف دراولا (يمّرلا» مومع يف هلوخدل ةيوبنلا ةنّسلاب امأ ًاعرش هملعت بولطم

 «ةوق نم متعطتسا ام مهل اودعأو» :ىلاعت هلوق مومع يف هلوخدل وأ ,فيرشلا

 ؟ثيدحلا يمّرلا ملعت ةأرملل زوجي له 755

 ول بابسأ نم يمرلا ملعت ن و ةيافكلا ضورف نم ةمألا يف ةوقلا دادعإ نأ انركذ

 ةمآلا اهب ةبطاخملا ةماعلا ماكحألا هذهو «هملعت دعب يمرلا كرت نم رذح عرشلا نأو

 ةيعرشلا تاباطخلا يف لصألا نأل ؛لاجرلا اهيف لخدي امك ءاسنلا اهمومع يف لخدي

 ءامهوحنو ةلبنقلاو ةيقدنبلاب يمرلاك ثيدحلا يملا ةأرملا ميلعت نم عنام الف ,مومعلا

 لجرلا ىعدي امك لاتقلا ىلإ ةأرملا ىعدت ثيح ماعلا ريفنلا دنع كلذ نم ةدافتسالل

 . هتملعت يذلا يمرلا قيرط نع لاتقلا يف مهاستف

 :اهلمعتسمو ةحلسألا عناص باوث 17

 ُبستحي هعناص :ةّنجلا يف رفن ةثالث دحاولا مهسلاب لخدي لجو زع هللا َّنِإ» :لوقي
 يف بستحيإ : هلوقب دوصقملا : هحرش يف ءاجو ءعهلّشمو هب يمارلاو «ريخلا هتعنص يف

 ."57؟-١51ص ١3ج ءاضر ديشر دمحم فيلأت «رانملا ريسفت١) 4(2ه6ه0)
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 «هلبنم» ب دوصقملاو . ىلاعت هللا نم باوثلا مهسلا ةعنص يف بلطي : يأ «ريخلا هتعنص

 يمارلا عم موقي نأ :(امهدحأ) :نيهجو ىلع كلذ نوكيو «لبنلا يمارلا لواني يذلا وه

 دري نأ :(رخآلا هجولاو) .دحاو دعب ادحاو هلوانيف «لبنلا نم ددع هعمو هفلخ وأ هبنجب
 , 4530و يمرملا لبقلا هيلع

 عفدملاو ةيقدنبلاك ةحلسألا عناص نإف فيرشلا ثيدحلا يف ءاجام ىلع اسايقو

 يف لاتقلا ىلع نيدهاجملا ةناعإ هلعفب ىون اذإ هعنصي امو هتعنص ىلع باثي ءامهوحنو

 يف لاتقلا يف حالسلا اذه لمعتسم كلذكو . ىلاعت هللا دنع رجألا باستحاو «هللا ليبس
 بائثي كلذكو .هدنع رجألا باستحاو هللا ةاضرم ىون اذإ هلامعتسا ىلع بائي هللا ليبس

 اهيمريل عفدملا يف اهعضي وأ ةلبنق هلواني نأك «هلامعتسا يف حالسلا لمعتسم دعاسي نم

 . كلذ ريغو عفدملا لمعتسم

 : مهبيردتو دنجلا دادعإ 4

 مالسإلا رادل ةوق اونوكيل دنجلا دادعإو .مهبيردتو دنجلا دادعإ .ةوقلا دادعإ نم

 دادعإلاب دادعإلا اذه متي .ءادعألا لاتق ىلع نيرداقو ءاهنع عافدلا ىلع نيرداق اهلهأو

 ساسأ ىلع موقيف يناميإلا امأ ,برحلاو لاتقلا لئاسو ىلع يداملا دادعإلاو ,يناميإلا

 . 9*2 يدنجلا سفن يف امئاد اهيناعم راضحتساو «ةيمالسإلا ةديقعلا

 ةحلسألا لامعتساو «لاتقلاو برحلا نونف مهميلعتب نوكيف يداملا دادعإلا امأو

 لاتقلا ةرشابم ةيفيكو .لاتقلا ةحاس يف مهكرحت ةيفيكب نوكيف مهبيردت امأو . ةفلتخملا

 نيب نيرامتلا ءارجإ (مهبيردت) موهفم يف لخديو .ودعلا هاجت ةفلتخملا فقاوملا ذاختاو

 لاتقلا بيلاسأ نم هيلع اوبْرُد امو .لاتقلاو برحلا نونف نم هوملعت ام ىلع رخآو نيح
 نم» :فيرشلا يوبنلا ثيدحلا انه ركذن نأ ديفملا نم نوكي دقو ,كلذ اوسني ال ىتح

 ىلع ةلالد فيرشلا ثيدحلا اذه يفف .«ىصع دقف وأ .انم سيلف هكرت مث يمرلا ّملع

 ةحلسألا لامعتساو لاتقلا بيلاسأ نم يدنجلا هملعتي ام ىلع نيرامتلا ءارجإ ةرورض

 . 74ص 25ج «يئاسنلا ننس) 189-2190 ص الج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (4555)

 «ةوعدلا لوصأو» انباتك يف يعادلا ةدع يف هاني يذلا وحنلا ىلع نوكي يناميإلا دادعإلا (4ه ه1

 ١*-1١6”7. 4ص
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 ساقيف «ءةوقلا بابسأ نم هنأل ؛هنايسنو هكرت نع يهنلاو (يمرلا) ركذو .هاسني ال ىتح

 .ةوق هنم رثكأ وأ هلثم ناك ام لك هيلع

 تاروانملا» ب ىمسي ام وأ نيرامتلا ءارجإب رمأي نأ رمألا يلو ىلع مجي اذه ىلعو

 لامعتساو لاتقلا بيلاسأ نم هوملعت ام دنجلا ىسني ال ىتح رخآو نيح نيب «ةيركسعلا

 مهأجفي ةعاس ةيأ ىف لاتقلل امئاد ادعتسم يمالسإلا شيجلا نوكي اذهبو .ةحلسألا

 رفع يف ودعلا لاتقو ,برحلا راد ىلع فحزلاب رمألا ّيلو مهرمأي ةعاس ةيأ يفو ىودعلا

 دانجألاو ,برحلا ءارمأ يأ ءارمألا ذخأي نأ ناطلسلل يغبني : يومحلا مامإلا لاق «هراد

 ىلع نامدالابو .دايجلا ليخلاو ديجلا حالسلا داختابو داهجلا ةرشابمل دادعتسالا لامكب

 ,(8**4نادبألاو ليخلا ةضايرو ةيسورفلا

 ةحلسألا عونو نامزلاو ناكملا فالتخاب فلتخي دنجلا بيردت نأ مولعملا نمو

 نم دنجلا هيف لتاقي نأ لمتحي يذلا ناكملا فالتخابو .اهلامعتسا دارملا وأ ةلمعتسملا

 ءاراهن وأ اليل هنوك نم نامزلاو ءارحب وأ اعقنتسم وأ ءارحص وأ الهس وأ البج هنوك

 .رومألا هذه فاالتخاب فلتختو عونتت «ةيركسعلا تاروانملا»و بيردتلاف

 : دنجلل مئالملا سابللا ةئيهت -4

 نم ًائيش رفوي نأ نكمي امو .دنجلل مئالملا سابللا ءىبهي نأ رمألا ّيلول يغبنيو
 برض نم هتياقول سأرلا يف سبلي ام يهو «ةضْيَبلا» لثم لاتقلا يف يدنجلل ةياقولا
 هسأر ىلع «ٌةضيبلا» ٌتَمَّشُه هك يبنلا نأ «يراخبلا حيحص» يف ءاج دقو ودعلا
 للي يبنلا نأ» : يذمرتلاو دواد وبأ ىور دقف (عرّذلا) هنمو .2؛**0دحأ كرعم يف فيرشلا

 .«50«رخآلا قوف امهدحأ سبل يأ نيعرد نيب رهاظ ىنعمو «نيعرد نيب ٍدحأ موي رهاظ
 لضف نم لعجي ام وه :ليقو .سأرلا ردق ىلع عردلا نم جسني درز وهو (رَمْعَمْلا» هنمو
 لكي يبنلا نأ (هعماج» يف يذمرتلا جرخأ دقف .ةوسنلقلا لثم سأرلا ىلع ديدحلا عررد

 .١١ةهص .يومحلل (داهجلا لضف رصتخمو داهجلا تالآ يف دانجألا دنتسم» (5065)

 . ؟7"5ص ."ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصا) 569١:(

 .”١ص .هج (يذمرتلا عماج» . 507” ص .الج (دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع) (46570)
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 .(؟561رفغملا هسأر ىلعو حتفلا ماع ةكم لخد

 دنجلا اهسبلي امنإ اهريغو رفغملاو عردلاو ةضيبلا نم ءايشألا هذه نأ حضاولا نمو

 نم ةياقولل ةعنقألا سبل ةدجتسملا ءايشألا نمو .اهوسبلي مل آلإو كلذل ةجاح اوأر املك

 «لاتقلا حوس يف مهمئالي ام لك وه ,دنجلا هسبلي اميف عماجلا لوقلاو .ةماسلا تازاغلا

 .ودعلا تابرض نم ناكمإلا ردق مهيقيو

 : ةجاحلل دنجلل ريرحلا سبل ةحابإ - "+

 هريغ موقي ال نأب كلذو «نيملسملا قافتاب زوجيف ةرورضلل لاتقلا دنع ريرحلا سابل امأ

 :امهرهظأ :نالوق ءاملعلل هيفف ودعلا باهرإل هسابل امأو . ةياقولاو حالسلا عفد يف هماقم

 0 يطع نيرمفلا ! اوبتك ماشلا دونج نإف .زئاج كلذ نأ

 متنأو :رمع مهيلإ بتكف .انسوفن يف ًابعر كلل اندجو مهتجلسأ اوطغ يأ  اورّمك دق
 بحي هللاو ,ءاليخ هيف ريرحلا سبل نألو . مهتحلسأ نورفكي امك مكتحلسأ اورفكف

 ش , (؛59لاتقلا لاح ءاليخلا

 :برحلا يف دنجلا رافظأ ةلاطإ "1

 ضرأ يف رافظألا 7 :- هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع لاق ءدمحأ مامإلا لاق

 لحي نأ دارأ اذإ هنأ ىرت الأ ءودعلا ضرأ يف اهيلإ جاتحي :دمحأ لاق .«حالس هنإف ودعلا

 رافظألا 0 2 هللا لوسر انرمأ :ورمع نب ميكحلا دبع لاقو .ءيشلا وأ لبحلا

 ةرطفلا ننس نم رافظألا ميلقت نأ مولعملا نمو .«77*4«رافظألا يف ةوقلا نإف .داهجلا يف

 يغبنيف ءاهتلاطإ مهل حيبأ لاتقلا يف اهيلإ نيملسملا ةجاحل نكلو «لبق نم انركذ امك

 اذإ مهيلع الف ةيداعلا لاوحألا يف امأ ,لاتقلا ىلإ دنجلا باهذ دنع ةصخرلا هذهب ذخألا

 نوضرعم مهو ««روغثلا يف نيطبارملا» دودحلا دنجل ةبسنلاب نكلو .اهوليطي ملو اهومّلق

 .3717ص هج «يذمرتلا عماجو (؛هدا١ر

 . ”/ص 2 58ج (ىواتفلا عومجم» (4555)

 . "97ص 28ج «ينغملا» (4607)
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 .لاتقلل مهضرعتل ءيشلا ضعب مهرافظأ اوليطي نأ يغبني .هدونج تاراغو ودعلا تامجهل

 :روغثلا يف طابّرلا 5

 نأل ؛ليخلا طابر نم طابرلا لصأو .مهفيخيو ودعلا هلهأ فيخي ناكم لك رغلا

 .ًاطابر رغثلاب ماقملا يمسف (رغثلا) ناكملا كلذ يف مهلويخ نوطبري نيملسملا دونجلا

 .ليخ هيف نكي مل نإو

 ةوقو مهميرح نعو مهنع عافد هنأل ؛نيملسملل ةوقلا بابسأ نم روغثلا يف طابرلاو

 نم روغثلا نم ارغث يلخي نأ مامإلل يغبني ال اذهلو ,نيملسملا شيجلو روغثلا لهأل
 مجه اذإ هلاتق نم نونكمتيو .ودعلا تاكرحت نوبقاري ءادشألا دونجلا نم ةيفاك ةعامج

 ل( لع

 :روغثلا يف طابرلا لضف

 هاور ام اهنم هللا ليبس ىف روغثلا ىف طابرلا لضف ىف ةفيرش ةيوبن ثيداحأ تءاج

 رهش ٍمايص نم ريخ ةليلو را طابر» :لاق لع يبنلا نأ (هحيحص) يف ملسم مامإلا

 592*214(. . . همايقو

 لضفأ هللا ليسا ىف ةطبارملاو: : قلاعت هللا همر ةيميت نبا: مالسإلا خيش لاقو
 ,(57*4(سدقملا تيبو ةنيدملاو ةكمب ةرواجملا نم

 :روغثلا ىلإ ةيرّذلاو ءاسنلا لاقتنا - "4

 ءاسنلا لقن ةهارك  لبنح نب دمحأ هللا دبع يبأ بهذمو» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق

 :لاق هللا دبع نب ديرب ىور امل يعازوألاو نسحلا لوق وهو ,ةفوخملا روغثلا ىلإ ةيرّذلاو
 نمؤي ال ةفوخملا روغثلا نألو ؛«رحبلا ةفض نيملسملا اولزنت ال» :باطخلا نب رمع لاق

 .ءاسنلاو ةيرذلا ىلع مهؤاليتساو ءاهيف نمبو .ءاهب ودعلا رفظ

 .98ص .الج (عئادبلا» لاله ؛_مه#" ص 28ج «ينغملا» (5555)

 ."١ص ١21ج (يوونلا حرشب ملسم حيحص ر)([غهكه)

 . ١ كص 2358ج «ةيميت نبا مالسإلا خيشل «”ىواتفلا عومجم» (:هك5ك)
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 رغثلا لهأ ريغ نأ ىلع لومحم دمحأ مالك نم اذهو» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق مث

 نكسلا نم مهل دب الف رغثلا لهأ امأف .,فوخم رغث ىلإ مهيلهأب لاقتنالا مهل بحتسي ال

 : يتأي ام ةمادق نبا مالك نم مهفيو .«*77«تلطعتو روغثلا تبرخل كلذ الولو . مهيلهأب

 .ةفوخم روغثلا هذه تناك نإو «ةيرذلاو ءاسنلا مهيف امب اهنونكسي روغثلا لهأ أ

 . ةيرذو ءاسن نم مهيلهأب اهيلإ لاقتنالا ةفوخملا روغثلا لهأ ريغل بحتسي ال ب

 ءاسنلا مهيف امب مهيلهأ عم اهيلإ لاقتنالا روغثلا هذه لهأ ريغل نإف ءاهل مهلالتحا

 . ةيرذلاو

 :روغثلا ىلإ مهعم مهتاجوز نوطبارملا ذخأي له "76

 مامإلا نأ وأ «نيملسملا روغث نم رغث يف هللا ليبس يف طابرلل نوملسملا جرخ اذإو

 اوذخأي نأ مهل زوجي لهف «نيملسملا روغث نم رغث يف اوطباريل ادونج لسرأ رمألا ّيلو وأ

 ؟ال مأ مهتاجوز مهعم

 ةقباسلا ةرقفلا ىف هانركذو .ةمادق نبا هركذ ام ىلع سايقلاب هنأ كلذ ىلع باوجلاو

 ذخأ يغبني الف هيلع مهروهظو ودعلا موجه نم هيلع ىشخي ًافوخم ناك اذإ رغثلا نأ

 ىشخي الو فوخم ريغ رغثلا ناك اذإ امأ .ودعلا رسأ يف مهعوقو رطخل مهعم مهتاجوز

 مهل ترسيتو كلذ نكمأ اذإ مهعم مهتاجوز اوذخأي نأ مهل زوجيف .ودعلا موجه نم هيلع

 . ةيضرلا ةشيعملاو نكسلا بابسأ

 :رغثلا ىلإ هتجوز طبارملا ذخأ رذعت 5

 ريسيت ال وأ ًافوخم ةنوكل امإ'رفثلا ىلإ هعم تجوز ذخاي نأ ظبارملا ىلع زذعت اذإو

 ال نأ هبئان وأ مامإلل يغبني ةلاحلا هذه يفف .نما رغث هنأ نم مغرلاب هتجوزل نكسلا هيف

 ىلإ يتنأيل ةيفاك ةزاجإ هيطعي لْب ءرهشأ ةعبرأ نم رثكأ رغثلا يف طبارملا جوزلا ماقم ليطي

 .”هالص .48ج .يلبنحلا ةمادق نبال («ينغملا» (40719)
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 وه هبيصي ال ىتحو ءاهنع ةليوطلا هتبيغ ببسب هتجوز ررضتت ال ىتح هريغب لّدبُي وأ هلهأ

 نبرمع دشارلا مامإلا هلعف ام كلذ ىلع انليلدو .هتجوزب هبلق قلعتل ةماسلاو رجضلا

 ىعدتسا باطخلا نب رمع نأ «يبطرقلا ريسفت» يف ءاج دقف .- هنع هللا يضر  باطخلا

 يف اهربص لقيو نيرهش :نلقف ؟اهجوز نع ربصت ام رادقم مك ةأرملا نع نهلأسف ًءاسن

 ةدم  هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع لعجف .رهشأ ةعبرأ يف اهربص دفنيو ءرهشأ ةثالث

 اوُدرُتسا ةدملا هذه تضم اذإف ءرهشأ ةعبرأ روغثلا يف ةطبارملا وأ داهجلا يف دنجلا ةبيغ

 ْ ,(4059ههريغ مهلدب لسرأو

 روغث يف ةطبارملاو داهجلا ىلإ ًءادتبا مامإلا لسري نأ لضفألا نم ناك اذهلو

 نيجوزتملا لسري الو .كلذ هنكمأ املك - نيجوزتملا ريغ لاجرلا - بازعألا نيملسملا

 عبتا - هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع نأ كلذ ىلع انليلدو .مهيلإ جاتحا اذإ الإ ءادتبا

 اهل اللعمو انسحتسم («هطوسبم» يف يسحخرسلا مامإلا اهيلإ راشأو «ةديشرلا ةسايسلا هذه

 نأ اذه هرظن نسح نمف .نيملسملل رظنلاو ريبدتلا نسح ناك  رمع يأ هنأو» : هلوقب

 هبلق نوكي ال بّرَعلاو .رغثلا يف ماقملا ليطي الف .هلهأ عم هبلق  ةجوزلا يأ  ةليلحلا اذ
 رمأي - هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع ناك اذهلف , ماقملا ةلاطإ نم نكمتيف عارو

 .50*4(جورخلاب بزعلا

 سماخلا بلطملا

 هماكحأو لاتقلا بادا

 :نيلتاقملل ريمأ نم دبال

 مهحاورأ لذبب الماك ًادادعتسا نيملسملا دادعتسا هتيضرفب ءافولاو هتدهع نم جورخلاو
 مئالي يعرش ماظن قفو مهلاتق نوكي نأ اذه عم مهيلع بجي امنإو ؛هللا ليبس يف توملاو

 ميظنتلاو ماظنلا اذه سأر ىلعو .ءادعألا ىلع رصنلا قيقحت لهسيو لاتقلا تابلطتم

 ١٠. 8١ص .”ج «يبطرقلا ريسفتا) (55054)

 73١. ص 2032ج ء يسخرسلل «طوسبملا» (:هكف)
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 لاتقلا نوؤش ريدي مهل دئاق يأ .مهل ريمأ دوجو هللا ليبس يف نيدهاجملا نيلتاقملل

 ةيرس ثعب اذإ كي يبنلا ةنس تناك اذكهو .ةعاطلاو عمسلا قح مهيلع هلو «نيلتاقملاو

 لي وه جرخ اذإو . هتعاطب مهرمأيو ًاريمأ مهيلع رّمْؤي ناك هنإف .نيكرشملا لاتقل ؛ةعامج»

 ردب ةكرعمل هجورخ يف امك «لاتقلا يفو جورخلا اذه يف مهريمأ وه ناك نيملسملاب

 .(4*"”)امهريغو دحأو

 ؛ مالسإلا راد يف هنم غورفمو يرورض رمأ نيلتاقملل ريمأ دوجو نأ عقاولاو 04
 رمأي ال فيكو ؟اهرثكأب رمأي ال فيكف ,تاعامجلا لقأل ريمألا دوجوب رمأي مالسإلا نأل

 : لاق هند يبنلا نأ (هنئس» يف دواد وبأ جرخأ دقف ؟رافكلا لتاقت يتلا ةريثكلا ةعامجلاب

 .«مهدحأ اورّمؤيلف رفس يف ٌةئالث جرخ اذإب

 بجوأ دق ناك اذإف» :ثيدحلا اذه يف هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 بوجو ىلع ًاهيبنت اذه ناك ,مهدحأ يلوي نأ تاعامتجالا رصقأو ,تاعامجلا لقأ يف

 ىلع 1: .«برحلا ةيالو» نع ءاهقفلا ملكت اذهلو .(70"*4كلذ نم رثكأ وه اميف كلذ

 , 4579 ةيالولا هذه ىلوي نميف طرتشي امو اهماكحأو «نيلتاقملا ىلع ةرمإلا

 :شيجلا «دئاق» ريمأ يف طرتشي ام "8

 نمو ءهللا ليبس يف نيلتاقملا ىلع ةرمإلا : يأ ,.«برحلا ةيالو» يه شيجلا ةدايق

 ىلوي نميف طورشلا يه امف .دحاو هدا تايمست هذهف (شيجلا دئاقإ وأ .(نيلتاقملا

 ؟يمالسإلا شيجلل ًادئاق ريصيو «ةيالولا هذُه

 ةوقلا طورشلا هذه عامجو .ةيالو لك طورش يه ةيالولا هذه طورش نأ :باوجلاو

 عجرت برحلا ةرامإ يف ةوقلاف ءاهبساني امب يأ اهبسحب ةيالو لك يف ةوقلا نأ الإ ءةنامألاو

 .اهدعب امو 8ص 27ج «ميقلا نبا مامالل «داعملا داز» (4هال٠)

 . 56ص . 58ج (ةيميت نبا ىواتف» «557ص الج (دواد أ نئسو (5ها/1)

 « ىلعي يبأل «ةيناطلسلا ماكحألارو .77”ص «ءيردواملل (ةيناطلسلا ماكحألا» 9-5 رظنا (4هال0)

 . 7" ص
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 ءاهيلع ربصلاو اهيف ةعداخملاو لاتقلا بيلاسأو «بورحلاب ةربخلاو بلقلا ةعاجش ىلإ
 هللا ىوقت ىلإ عجرتف ةنامألا امأ .لاتقلاو برحلا رومأب لصتيو قلعتي امم كلذ ريغو

 يذلا ملسملا فاخي ال ثيحب .عرشلا رمأ امك هتيالو تابلطتمب مايقلاو ,هتعاطو هتيشخو

 .*7ىلاعت هللا ريغ اهريغ وأ برحلا ةيالو ىوُي

 :رجافو رب لك عم لاتقلا 9

 عامتجا نأ الإ ىّلوُي نميف ةنامألاو ةوقلا ققحت تايالولا يلوت يف طرشلا ناك اذإو
 حلصألا راتخي نأ رمألا ّيلو وأ ةفيلخلا ىلعف .ليلق وأ ردان صخشلا يف ةنامألاو ةوقلا

 ةبلغلاو مهناودع درو رافكلا ّدص وهو «ةيالولا هذه دوصقم هب لصحي يذلا برحلا ةيالول

 ريبخلا ؤفكلا عاجشلا يوقلا يمالسإلا شيجلا ةدايقل نيعي ساسألا اذه ىلعو ؛مهيلع

 ىلع هلضفيو .نيدلا ةقرو روجفلا نم ءيش هيف ناك نإو «لاتقلا»و برحلا بيلاسأب
 امنإو .ًاعرو ًايقت ناك نإو لاتقلاو برحلا بيلاسأب لهاجلا زجاعلا فيعضلا ملسملا

 يوقلا دئاقلا :دمحأ مامإلا لاق امك هنأل ؛انركذ امك شيجلا ةدايق بصنمل رايتخالا نوكي

 هفعضو هسفنل هحالصف فيعضلا حلاصلا امأو ءهسفن . ىلع هروجفو نيملسملل هتوق رجافلا
 , (9"”4«(رجافلا لجّرلاب نيّدلا اذه ديؤي هللا 1 :ْوِلَص لاق دقو «نيملسملا ىلع

 :رجافو رب لك عم لاتقلا ليلعت 0١-

 يضر - ةريره ٍضأ نع (هلئلس) يف دواد وبأ مامإلا هأور املو .هانمدق ام ىلع ءانبو

 . 4010 ًارسجافوأ ناكأربريمأ لك عم مكيلع ٌبجاو داهجلا» :لاق لي يبنلا نأ_ هنع هللا
 ف ًالاتق لاعقلا ماد ام ءرجافلاو ربلا ريمألا عم بجاو لاتقلا :لصألا اذه ءاهقفلا و

 ملسملل زوجي الف .ًارجاف ناك نإو برحلا ةرامإ 20 يرضخ ريماو وللا ليش
 - هيف ةيالولا بحاصو شيجلا دئاق يأ - برحلا ريمأ نأ ةجحب هعم داهجلا نع فلختلا

 «نيملسملا فعضو داهجلا فقوت ىلإ يضفي ةجحلا هذهب فلختلا اذه نأل ؛روجف هيف

 نآلو» :- ىلاعت هللا همحر  يلبنحلا ةمادق نبا لاق «نيملسملا راد ىلع رافكلا ؤّرجتو

 , 707-785 ص 258ج «ةيميت نبا ىوأتف عومجم» (عهالظ

 .754-766ص ,78ج (ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» (5/!46)

 3١. 6ص الج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (461/6)
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 نيملسملا ىلع رافكلا ر ذو ىداهجل < | عطق ىلإ يضفي هب رجافلا عم داهجل | كرت

 الملا 1 . ميظع داسف هيفو رفكلا ةملك روهظو  مهلاصئتساو

 : هدوئج وحن شيحلا دئاق تابجاو م”

 «لاتقلاو برحلا رومأ يف هشيج دارفأ نم يأرلا يوذ ريشتسي نأ شيجلا دئاق ىلعو

 هك ةقرتبما ةيلعو“ نوال هند فللذ وشير ىدعلا تاكرصو قيحلا تناقسك» قلطتاوو

 .ةجاحلا تعد اذإ الإ ,مهاوقأ هلقتسي الو مهطسوأ هنع زجعي ال ًاطسوتم ًاريس مهعم ريسيو

 .هيف ةعرسلاو ريسلا يف دجلا ىلإ

 ناك نم مهنم جرخيف .هدارفأ ىلع فرعتيو شيجلا حفصتي نأ شيجلا دئاق ىلعو

 ىلع نيعي نأو «نيملسملل هئالو يف كوكشم وأ نيملسملاب فاجرإو نيلتاقملل ليذخت هيف

 نومقني امو هيف نوبغري امو دنجلا لاوحأ مهقيرط نع فرعيل تايقلاوو «ءافرعلا» هدونج

 .«؟*"7هيزاغم يف ِةِلَك هللا لوسر كلذ لعف دقو .هنوديري الو هنم

 : برحلا ةحاس ىف مهو 2هدونج دئاقلا عيجشت - 37

 ىلع برحلا ةحاس يف مهو هدونج عجشي نأ يمالسإلا شيجلا دئاقل يغبنيو

 مهسوفن يف تبي. نأو .هناودع ّدصو هلاتقل مزلي ام دادعإو ءودعلا ةهجاومل دادعتسالا

 نع «هحيحص» يف يراخبلا مامإلا جرخأ دقف ءهل طاشنلاو سامحلاو ,كلذ ىلع ةميزعلا

 اذإف - قدنخلا ةكرعم يف قدنخلا ىلإ ِخلكي هللا لوسر جرخ» :لاق  هنع هللا يضر  سنأ

 ام لي يبنلا ىأر املف .ةدراب ٍةادغ يف  قدنخلا يأ نورفحي راصنألاو نورجاهملا

 :لاق عوجلاو بّصنلا نم مهب

 ةرجاهملاو راصنألل ّمهللا رفغاف 2 ةرخآلا شيع شيعلا َّنِإ ّمهللا

 ."ه1-*ه ٠ ص .8ج «ينغملا» (401/5)

 ماكحألا» 77-2714 ص «يلبنحلا ىلعي يبأل «ةيناطلسلا ماكحألا» .55#ص .48ج «ينغملا» (4ها/ا/)

 .7”7-7314”ص  يعفاشلا يدرواملل «ةيناطلسلا
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 هربا ان امماوسللا حرلطم ا دوتعم'ارقلاب يذلا نحن

 :لاق ءاربلا نع يراخبلا جرخأ دقف .قدنخلا رفح يف مهكراشي ِةك يبنلا ناكو

 ضايب بارتلا ىراو دقو «بارتلا لقني «قدنخلا ةكرعم» بازحألا موي ِلي هللا لوسر تيأر

 تينو ءانيلغ ةنيكملا ل ذاق الص الو انقدضت:آلو .ءانيدعفا ام تنآ ةلولو لوفي وهو هنطن

 . «انيقال نإ مادقألا

 , 40و هب ًايسأت لاتقلا تابلطتم لمع ىلع نيدهاجملا

 : مهدئاق وحن دونحلا تابجاو "36

 ةبجاولا «رمألا يلوأ» مومع يف لخديف مهريمأ هنأل ؛ مهدئاق ةعاط دنجلا ىلع بجي

 رمألا يلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ اونما نيذلا اهيأ اي8 :ىلاعت هلوقب مهتعاط

 عاطأ نمو هللا عاطأ دقف ينعاطأ نم» : لكك هلوق فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يفو .#مكنم

 .دقف يريمأ ىصع نمو .هللا ىصع دقف يناصع نمو , ينعاطأ دقف يريمأ

 , 1540( ىناصع

 ةعاط ال ذإ ىلاعت هللا ةيصعم ريغ يف يأ ,فورعملا يف نوكت مهدئاقل دنجلا ةعاطو

 رماوأ نأل ؛ةعاطلا هذه يف ةعراسملا دنجلا ىلع نأ امك .قلاخلا ةيصعم يف قولخمل

 نم بترتي مل نايصعلا ةلزنمب نوكي دق ةعاطلا ريخأتف ءريخأتلا لمتحت ال ةيركسعلا دئاقلا

 .46-5"14ص .”ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (461/8)

 . "ص .”5ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (:هالهر

 .١١١ضص 217ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص) 168٠0١(
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 هيهن دنع فوقولاو هتعاط يف ةعراسملا نذإ مهيلعف ءاهكرادت نكمي ال دق رارضأو ةئيس راثآ

 / (؛هدا)ورجزو

 :لاتقلا لبق ةيزجلا لذب وأ .مالسإلا ىلإ ةوعدلا مله

 اهبف لوبقلاب اوباجأ نإف ,مالسإلا ىلإ رافكلا وعدي نأ يمالسإلا شيجلا دئاق ىلعو

 ةيزجلا لذب ىلإ مهاعد ءاوبأ نإو .لاتقلا ىهتناو نيملسملا ةلمج نم اوراصو .تمعنو

 ءمهعم برحلا تهتناو مالسإلا راد لهأ نم ةمّذلا دقعب اوراص اولبق نإف «ةمُّدلا دقعو

 .لاتقلاب مهأدب ءاوبأ نإو

 اذإ» : ِةِْكَي هلوق هيفو دواد وبأو ملسم هجرخأ يذلا ةديرب ثيدح هانلق ام ىلع ف دقو

 فكو مهنم لبقاف اوباجأ نإف ,مالسإلا ىلإ مهعدا . . .نيكرشملا نم كّودع تيقل

 ءمهنع فكو مهنم لبقاف اوباجأ نإف «ةيزجلا ءاطعإ ىلإ مهعداف ءاوبأ مه نإف . . .مهنع

 .(587(مهلتاقو هللاب نعتساف ءاوبأ نإف

 هنم رارفلا مدعو «لاتقلا يف ودعلا ةرباصم 2-3285

 .رابدألا هول الف ان اورفك نيذلا متيقل اذإ | اونما نيذلا اهيأ ايوه 7 ىلاعت لاق

 هللا نم بضغب ءاب دقف ءةئف ىلإ ًاريحتم وأ لاتقل ًافرحتم لإ هربُد دثموي مهّلوي نمو

 .#9*2ريصملا سئبو منهج هاوأمو

 نم رارفلا نع ىهن امل ىلاعت هللا نأ : نيتميركلا نيتيآلا نيناع ريشفت يف ءاجردتو

 :نيتلاح يف الإ مرحم رارفلا اذه نأ نيب نيب نافكلا

 هودع ىلإ ليخي نأ هنم دارملاو «لاتقلل ًافرحتم مزهنملا وأ ٌرافلا نوكي نأ :(امهدحأ)

 717٠0. ص «يلبنحلا ىلعي يبأل «ةيناطلسلا ماكحألاو (4081)

 . ١71١-577 ص الج «(دواد يبأ نكسر 77-2794 ص ٠ ١١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصا) (:658؟)

 .[5١و ١١ ناتيآلا :لافنألا ةروس] (408*)
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 نيملسملا نم ةعامج ىلإ يأ .ةئف ىلإ ًايحنتم يأ ةئف ىلإ ًازيحتم وأ : (ةيناثلاو)

 مامإلا ىلإ وأ هريمأ ىلإ رْفف ةيرس يف ناك ول ىتح كلذ هل زوجيف هنونواعيو مهنواعي

 .ةصخرلا هذه يف لخد (ةفيلخلا) مظعألا

 ديؤيو .تدعب وأ اهيل زيحت يتلا ةئفلا تبرق ءاوس ةكفلا ىلإ زيحتلا زاوج كلذ ىنعمو

 ينأ يف لاق 0 باطخلا نبرمع نأو : «ريثك نبا ريسفت» يف ءاج امك كلذ

 د حو : سرفلا شيج ةرثكل «قارعلا برح يف رسجلا ةعقوم يف لتق امل ةديبع
 .(8*4(ملسم لك ةئف انأ :_ هنع هللا ىضر  رمع لاق :دهاجم نعو .ةئف هل تنكل

 ؟ودعلا ىلع هدرفمب ملسملا مجهي له م0

 لمحي نأ سأب الو :ةفينح يبأ بحاص ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلا لاق

 هنأ ار حلا ين اك رحم أر بلاغ ناك نإو ؛نيكرشملا ىلع هدحو لجرلا

 لتقب ال الصأ مهيف يكني ال هنأ هيأر 0 لتقب مهيف يكني

 .(4”*ودعلا ىلع هدحو لمحي نأ هل حابي ال هنإف ءوه لتقيو ةميزهب الو حرجب الو

 : نيملسملا ىرسأب اوسرتت ولو رافكلا يمر زوجي .-6

 ءرضاحلا تقولا يف اهوحنو لبانقلاب وأ ءاهوحنو لابنلاك مهلتقي امب مهيمرب سأب الو

 هب نوقي مهل (سرتلاك) مهولعج يأ مهب اوسرتت وأ نيملسملا ىرسأ رافكلا نيب ناك ولو

 ىدأ ولو مهلتقي امب رافكلا يمر زاوج ءاهقفلا للعيو .نوملسملا هب مهيمري امم مهسفنأ

 كلذ ةاعارم نأل ؛ةرورضلل هنأب «نيملسملا ىرسأ نم هب اوسرتت وأ مهعم نم لتق ىلإ

 لمع لش ىلإ يفتر نافل يمر عا عاعتالاب نييليسملا ىرشا ةاينع طلعت ةا عار كا >
 نإو رافكلا يمرب ميسجلا ررضلا اذه عفديف ءًاميسج ًاررض مهب قحليو «نيدهاجملا

 ال رافكلا لتق مهيمرب اودصقي نأ نيملسملا ىلع نكلو .نيملسملا ىرسأ لتق ىلإ ىدأ
 :اماق) عع قيذلا قيملسعلا ىرسأ لثف

 . 7917-3914 ص 17ج (ريثك نبا ريسفت» . 7١ص .5١ج «يزارلا ريسفت» (4585)

 , 37ص 20ج .ةيفنحلا هقف ىف «ةيدنهلا ىواتفلا» (5586)

 40١. ص 28ج «ينغملا» 230١ ص الج «عئادبلا» (4545)

 د 2#



 : مهتويب بيرختو ودعلا عورزو راجشأ فالتإ زوجي 84

 هلوقل لاتقلاو برحلا تابلطتم كلذ تضنتا اذإ ودعلا عورزو راجشأ فالتإ زوجيو

 يزخُيلو هللا نذإبف اهلوصأ ىلع ًةمئاق اهومتكرت وأ ةئيل نم 0 ام» :ىلاعت
 اهرخآ ِك هبنو «ةفيرشلا ةيآلا ردص يف ليخنلا عطقب يلاعت هللا نذأ 001م اللا

 * نيقسافلا يرخيلو» : ىلاعت هلوقب ودعلل طيف ابك نوكي كلذ نأ ىلإ

 مدهو مهيلع اهمدهو اهبيرختو ءاملاب اهقارغإو رانلاب مهنوصح قارحإ زوجي امك

 كلذ لك نألو .«؛**4نينمؤملا يديأو مهيديأب مهتويب نوب رخي» : ىلاعت هلوقل مهتويب

 ,اهبابرأ ةمرحل لاومألا ةمرح نألو ؛هيلع بلغتلاو ودعلا رهقل هتابلطتمو لاتقلا باب نم

 .«*9ههلاومأل ةمرح نوكت فيكف مهلتق لح اذهلو .مهسفنأل ةمرح الو

 :زوحت ال ودعلاب ةلثُملا 81/1

 :لاق نييضح نب نارمع نع (هنئس» يف دواد وبأ ىور دقف ودعلاب ةّلُثملا زوجت الو

 بيذعت ةلثملاب دوصقملاو . «ةّلثملا نع اناهنيو «ةقدصلا ىلع انئحي دع هللا لوسر ناكو

 , (45؟")هلتق دعب وأ هلتق لبق هتقلخ هيوشتو . هئاضعأ عطقب صخشلا

 :اهمكح ىف نمو ةأرملا لتق لحي ال ١

 يبصلاك اهمكح يف نمو ةأرملا لتق لاتقلاو برحلا ءانثأ يف نيملسملل لحي ال

 نع ملسمو يراخبلا مامإلا هاور يذلا فيرشلا ثيدحلا يف ءاج دقف .ينافلا خيشلاو

 هللا لوسر يزاغم ضعب يف ًةلوتقم ةأرما تدجو» :لاق -امهنع هللا يضر رمع نبا
 «هنئس» يف دواد وبأ جرخأو .57*24(نايبصلاو ءاسنلا لتق نع ِخلي هللا ٌلوسر ىهنف ل

 .[8 ةيآلا :رشحلا ةروس] (45817)
 .[37 ةيآلا :رشحلا ةروس] (458)

 ىلعي يبأل «ةيناطلسلا ماكحألا» . 40-404 ص 48ج «ينغملا» ٠١. ١ص ءالج «عئادبلا» (1589)

 .”8ص .يدرواملل «ةيناطلسلا ماكحألا» 77ص ء.يلبنحلا

 .7378ص الج (دواد يبأ نئس حرش دوبعملا نوع» (4040)

 ١21ج «يوزنلا حرشب ملسم حيحص» ء148ص :.5ج .«ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (4591)

 . 46ص
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 ًاخييش اولتقت الو: هللا لوسر ةَّلم ىلعو هللابو هللا مساب اوقلطنا» :لاق كو هللا لوسر نأ

 لا أرق الو كيم تقطن ذلو ا

 ؟اهمكح يف نمو ةأرملا لتق زوجي ىتم

 اذه نإف برحلا يف مهلتق زوجي ال اهمكح يف نمو ةأرملا نأ لصألا ناك اذإو

 نيبنو ,مهلتق زوجي يلاتلابو .ةرورضلا ةلاحل وأ . مهلتق عنم ةلع لاوزل ضقتني لصألا

 :اهلتق عنم ةّلع لاوزل ةأرملا لتق : ًالوأ - 0071١

 عم انك» :لاق عيبر نب حابر نع دواد وبأ هجرخأ يذلا فيرشلا ثيدحلا يف ءاج

 رظنا :لاقف الجر ٌتعبف «ءيش ىلع َنيعمتجم َساّنلا ىأرف ءةوزغ يف كي هللا لوسر
 .«لتاقُتل هذه تناك ام :هيي لاقف .ليتق ةأرما ىلع :لاقف َءاجف .ءالؤه ٌممتجا ام ىلع
 ىرت الأ ءتلتُق تلتاق اذإ ةأرملا نأ ىلع ليلد ثيدحلا اذه يف» :يباطخلا مامإلا لاق
 زاوج ىلع لد تلتاق اذإف ءلتاقت ال اهنأ اهلتق ميرحت يف ةّلعلا لعج هنأ

 , 2559( .. .اهلتق

 اهنأ» يهو ةأرملا لتق ميرحت ةّلع نايب يف حيحصو حيرص يباطخلا مامإلا مالكو

 ميرحت لاز تلاز اذإ اهلتق عنم ةّلع نأ ئاطخلا ةيين ا يوجع نم مهفيو ««لتاقث ال

 نم اوسيل : يأ «ةأرملا مكح يف مه نميف مكحلا كلذكو .تلتُق تلتاق اذإ يأ لاهلتق

 .اولتُ اولتاق نإف .نولتاقي ال مهنأل .نولتقي ال ينافلا خيشلاو لفطلاك لاتقلا لهأ

 لوقي اذُه يفو .ىنعملا ثيح نم اولتاق اذإ اهمكح يف نمو ةأرملا لتقت كلذكو
 ىلع ٌلدوأ لاتقلا ىلع ضرحول اذكو «لتق ءالؤه نم دحاو لتاق ولو» : يناساكلا مامإلا

 ارفض أ ةأرما ناك نإو ءًاعاطم ناك وأ هيأرب نوعفتني رافكلا ناك وأ ,نيملسملا تاروع

 هلتق لحي لاتقلا لهأ نم ناك نم لك نأ لصألاو . ىنعملا ثيح نم هنم لاتقلا دوجول

 ةقيقح لتاق اذإ الإ هلتق لحي ال لاتقلا لهأ نم نكي مل نم لكو ؛لتاقي مل وأ لتاق ءاوس

 .9148ص 17ج «(ةجام نبا نئس» , 774 ص الج «(دواد يبأ نئس» (1095)

 . 5:78ص «8ج «ينغملا» ال7 759-١ صص الج (دواد نبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (5094*)

 - ة"ه



 4019 هابشأ وأ ضيرحتلا وأ ةعاطلا وأ يأرلاب « ىنعم وأ

 :ةرورضلل ةأرملا لتق :ًايناث - "1 4

 نوت راّدلا ٍلهأ نع 2 د يبنلا 1 :(هحيحص» يف يراخبلا مامإلا جرخأ

 حرش يف ءاجو «. . .مهنم ْمُه : لكك لاق .مهيرارذو مهئاسن نم ٌباصيف نيكرشملا نم

 ةأرما نم لدم فرب ل ديب د يلع اح : يأ «نوتّيبي» ب دارملا نأ» : ثيدحلا

 ءاسنلا يأ  مهنأب لئاسلا ْكك يبنلا ربخأف .حرجلاو لتقلاب مهيرارذو مهئاسن نم باصيف
 سيلو .نيكرشملا نم رادلا لهأ نم  ثانإلاو روكذلا نادلولاو لافطألا مهو يرارذلاو

 نيكرشملا لاجرلا لتق نكمي مل اذإ دارملا لب «مهيلإ دصقلا قيرطب مهلتق ةحابإ دارملا

 لتقلاب لافطألاو ءاسنلا دصقي الف الإو .ءالؤه لتق زاج مهنم يرارذلاو ءاسنلا لتقب الإ

 ,2(050كلذ يا ىلع ةردقلا عم

 رطضيو . مهيرارذو مهئاسنب رافكلا سرتتي نأ ًاضب اضيأ ةرورضلا ةلاح نمو - ل الام

 يقنأ مهيمر زوجي ةلاحلا هذه يفف .مهيلع بلغتلل وأ مهرش عفدل مهيمر ىلإ نوملسملا

 مامإلاو يلبنحلا ىلعي وبأ مامإلا لاق .مهيرارذو مهئاسن لتق ىلإ كلذ ىدأ نإو

 مهلاتق ىلإ لصوي ملو .مهلافطأو مهئاسنب برحلا يف -رافكلا يأ  اوسرتت اذإ : يدرواملا

 ,؛*؟9(نايبصلاو ءاسنلا نودصقي الو . مهلتق زاج لافطألاو ءاسنلا لتقب الإ

 :لاتقلا رومأ يف ملسملا ريغب ةناعتسالا 5

 ىلع باوجلا لبق ؟نيرفاكلل مهلاتق يف رفاكلاب ةناعتسالا نيملسملل زوجي لهو

 ملعلا لهأ لاوقأ ركذن امك ةلأسملا هذه يف ةدراولا ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا ركذن كلذ

 .احجار هارث ام نيبن مث ءاهيف

 . 178 45١٠. ص .8ج (ينغملا» رظناو 2.٠١ ١ص ءالج .يناساكلل «عئادبلا» (5094)

 حرشب يراخبلا حيحص)»و ١-1417 15ص كج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص) (50915)

 (هلئس) يف هجام نباو 2987 ص الج «هننس» يف دواد وبأ هاور . ١؛ "ص 20ج «ينالطسقلا

 .1947ص 37ج

 . "9ص «ءيدرواملل (ةيناطلسلا ماكحألا»و 2717/ص « يلبنحلا ىلعي ينأل «ةيناطلسلا ماكحألا» (:ه945)

 - ؟35-



 :رفاكلاب ةناعتسالا عنمب ةيوبنلا ثيداحألا :ًالوأ م

 تجرخ» :لاق اهنأ  اهنع هللا ىضر - هوو (هحيحص» يف ملسم مامإلا جرخأ أ

 ةأرج هنم ركذي ناك دق لجر هكردأ ةريولا ةر ةرحب ناك املف ردب لبق كي هللا لوسر عم

 تعج هلكت هللا لوسر لاق هكردأ املف هوأر نيح ِهْلي هللا لوسر باحصأ حرفف ةدجنو

 :لاق .ال :لاق ؟هلوسرو هللاب نمؤت : ِهِكَي هللا لوسر هل لاق . كعم بيصأو كعبتأل

 ةرجشلاب انك انإ ىتح «ىضم مث :(ةشئاع يأ) تلاق . كرشمب نيعتسأ نلف عجراف

 :لاق :ةرم لوأ لاق امك ٍةَِي يبنلا هل لاقف ءةرم لوأ لاق امك هل لاقف لجرلا هكردأ

 لوأ لاق امك هل لاقف ءاديبلاب هكردأف عجر مث :تلاق «كرشمب نيعتسأ نلف عجراف

 ,(59*1(قلطناف : لكك هللا لوسر هل لاقف ءمعن :لاق ؟هلوسرو هللاب نمؤت :ةرم

 اورغ ليريؤعو لك يبنلا ثيتأ لاق ةديع نع يبا نع نتسرلا دف نوبت قو ب

 ةدهشاال ادهشم انيرق دهسي اذا يحين انإ  ةانلقف .ءملطت دلو مرق نم لخزو انآ

 ىلع نيكرشملاب نيعتسن ال اَنِإ :ْلي لاقف .ال :انلقف ؟امتملسأ :ي لاقف ,مهعم

 هلوق هجام نبا ننس يفو .2؟*؟*دمحأ مامإلا هاور (هعم اندهشو انملسأف ,نيكرشملا

 را لا يشل انإ» : هلك

 :ثيداحألا هذه ةلالد 4

 ةناعتسالا زاوج مدع ةلدألا نم رهاظلا نإ : - ىلاعت هللا همحر  يناكوشلا هيقفلا لاق

 كلذكو  مومعلا نم «نيكرشملاب نيعتسن لانو :85 هلوق يف امل ًاقلطم ًاكرشم ناك نمب

 ءاملعلا نم ةفئاط ذخأ دقو يوونلا مامإلا لاقو .5©2':(كرشمب نيعتسن ال انإ» :هلوق

 هلاق امك ملسملا ريغب ةناعتسالا عنمب :يأ ,(25:3هقالطإ ىلع لوألا ثيدحلاب

 نبا لاق امك ملعلا لهأ نم ةعامجو يناجزوجلاو رذنملا نبا لاق ًاضيأ اذهبو .يناكوشلا

 .١ة98ص ١١١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص) (50941/)

 . 77ص الج « يناكوشلل «راطوألا لين» (45944)

 .156ص 37ج (هجام نبا ننس» (4044)

 . 9١73ص الج «يناكوشلل «راطوألا لين» (4700)

 .148ص 17ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (401)
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 , 4509 يلبنحلا ةمادق

 : ملسملا ريغب ةناعتسالا زاوجب ثيداحألا : ًايناث 6

 مهسأف هبرح يف ٌربيخ يف دوهيلا نم سانب ناعتسا لكي ّيبنلا نأ» يرهزلا نع -أ
 .«559(هليسارم» يف دواد وبأ هاور «مهل

 ةيمأ نب ناوفص نأو ةظيرق ينب ىلع عاقنيق ينب دوهيب ناعتسا ْهلكي هللا لوسر نأ - ب
 .(©"؟ًاكرشم كاذنآ ناكو فئاطلاو نينح ةكرعم ِةِلكَي يبنلا عم دهش

 دوهيب لَك يبنلا ةناعتسا نم درو امو ناوفص ربخو يرهزلا ثيدح ىلع ءانبو 7

 يلبنحلا ةمادق نبا لاق ,كلذ زاوجب ءاملعلا نم قيرف بهذ ؛ةظيرق ينب ىلع عاقنيق ينب

 مالكو «- رفاكلاب يأ هب ةناعتسالا زاوج ىلع لدي ام دمحأ نعو» : ىلاعت هللا همحر -

 ربخو يرهزلا ثيدحل .يعفاشلا بهذم وهو ةجاحلا دنع ًاضيأ هيلع لدي يقرخلا
 نيملسملا يف يأرلا نسح هب ناعتسي نم نوكي نأ طرتشيو :ةمادق نبا لاق مث .ناوفص

 نمؤي ال نمب ةناعتسالا انعنم اذإ اننأل ؛هب ةناعتسالا زجت مل مهيلع نومأم ريغ ناك نإف

 .«5"©«عنملاب ىلوأ رفاكلاف «فجرُملاو لُذْخُملا لثم نيملسملا نم

 :لاتقلاو برحلا ةلاح يف رفاكلاب ةناعتسالا ةلأسم يف حجارلا لوقلا 0

 ةلاح يف رفاكلاب ةناعتسالا ةلأسم يف لصألا نإ لاقي نأ .باوصلا لب حجارلا -أ

 ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا مومعل رفاكلاب ةناعتسالا مرحت : يأ .رظحلا لاتقلا وأ برحلا

 .نوملسملا هيلإ رظني امك رافكلل نيملسملا لاتق ىلإ رظني ال رفاكلا نألو ؛اهانركذ ىتلا

 نيدل زازعإو هللا ةملكل ءالعإو .هل ةدابعو هللا ليبس يف داهج نيملسملا 000

 لب «يناعملا هذه رفاكلا دنع سيلو «مهلاتق يف ّدجلاو قدصلا ىلإ مهعفدي امم مالسإلا

 . 4١ 4ص «ء4ج «ينغملا» (450)

 . 777 ص ءالج «يناكوشلل «راطوألا لين» (470*)

 17 4ص ءالج «راطوألا لين» ء1477ص «4ج «يسخرسلا مامالل ؛ريبكلا ريسلا حرش» (5505)

 . 4١ ؟ص «48ج «ينغملا»

 . 4١ ؟ص «48ج «ينغملا» (5508)
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 هل نيكراشملا رافكلا لاتق يف عافدنالا مدع ىلع ريدقت لقأ يف هلمحي امم اهدض هدنع

 درو ام لمحي اذه ىلعو «ةرورضلل رفاكلاب ةناعتسالا زاوج ءانئثتسالاو ب -

 امكو .يرهزلا ثيدح يف ءاج امك هبرح يف ربيخ دوهي نم سانب لَك يبنلا ةناعتسا نم
 يأ مهب ةناعتسالا كلت يف نكي ملو «ةظيرق ينب ىلع عاقنيق ينب دوهيب هلي هتناعتسا يف
 .نيملسملاب ررض

 :هانحجر ىذلا ءانثتسالاب ذخألا تالاح _ ما/7

 زاوجلاو .لاتقلاو برحلا ةلاح يف رافكلاب نيملسملا ةناعتسا عنم لصألا نإ :انلق

 ءوض يفو .ةناعتسالا هذه نم ررض نيملسملاب قحلي ال نأ ىلع ةرورضلل ءانثتسالا وه

 -:ةيتآلا تالاحلا ىف رفاكلاب ةناعتسالا زاوجب ءانثتسالا نوكي دويقلا هذه

 يف اهنوجاتحي يتلا نيملسملا ةمدخ لامعأ يف رافكلاب ةناعتسالا : ًالوأ -6

 ريثأت هل سيل مهنم ةليلق ةعامج وأ رافكلا نم يأ مهنم دارفأ ةداع اهب موقيو ,برحلا ةلاح

 مهبرح يف نيملسملا مدخت مهلامعأ تناك نإو هيف ةكراشم الو .لاتقلا يف مهل يأر الو

 ءاج دقف ءاهب مايقلل رافكلاب ناعتسي يتلا لامعألا هذه ىلإ ءاهقفلا راشأ دقو .رافكلا عم

 هنم ةمدخل الإ كرشمب ةناعتسا انيلع مرحو» :ةيكلاملا هقف يف ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يف

 ىلع اقيلعت هتيشاح يف يقوسدلا يكلاملا هيقفلا لاقو . «نصح مدهل وأ طايخ وأ يتونك انل

 ةناعتسالا تناك اذإ الإ يأ «ةمدخل الإ كرشمب ةناعتسا انيلع مرحو» :هلوق» :لوقلا اذه

 مدهل وأ» :هلوق .«لاتقلا يف هب ةناعتسالا وه امنإ مرحملاو «مرحت الف انل ةمدخ يف هب

 ةناعتسالا لامعألا هذه ىلع ساقيو .1)(مغل وأ سارتم وأ رئب رفح وأ يأ (نصح

 .كلذ وحن وأ دس لمع وأ ءرسج ءانبل رفاكلاب

 نيملسملل 2 نوكي نأ طرشب زوجت لاتقلا ىف رفاكلاب ةناعتسالا : اناث "الاه

 نمف ءملعلا لهأ لوق لدي اذه ىلعو هديب ال مهديب يهنلاو رمألاو .مهل يي

 : مهلاوقأ

 : ١78 ص جا هيلع «يقوسدلا ةيشاحوو «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» ((505)
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 كرشلا لهأب نونيعتسي نيملسملا نع - هللا همحر  ةفينح ابأ تلأس :فسوي وبأ لاق - ١

 رهاظلا وه مالسإلا مكح ناك اذإ كلذب سأب ال : ةفينح وبأ لاق .برحلا لهأ ىلع

 ,نيدلا زازعإل رافكلل نيملسملا لاتق يأ  ةفصلا هذهب مهلاتق نأل ؛بلاغلا

 ,(450537(بالكلاب ةناعتسالاك كرشلا لهأب مهيلع ةناعتسالاو

 كرشلا لهأب نوملسملا نيعتسي نأب سأب الو» : ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلا لاق-"؟

 مامإلا لاقو .«''9(مهيلع رهاظلا وه مالسإلا مكح ناك اذإ كرشلا لهأ ىلع

 ةلأسملا هذه يف مهب ةناعتسالا نأب اذه دمحم لوق ىلع هقيلعت يف يسحرسلا

 اوناك اذإ اندنعو : يسخرسلا لاق مث .نيكرشملا لاتق ىلع بالكلاب ةناعتسالاك

 مامإلا ىأر اذإ كلذكو .مهب ةناعتسالا هركي هنإف ةعنم لهأ  كرشلا لهأ يأ

 نأ امك .مهب نيعتسي ال نأ هلف «ةنتفلا فوخل نيكرشملاب نيعتسي الأ يف باوصلا

 .((5"؟9لاتقلا يف نيملسملا عم مهكارتشا ضفريو مهّدري نأ هل

 بسح ءانثتسالا هجو ىلع رافكلا نم هب ناعتسي نمب ةقثلا دوجو :ًافلاث

 لهأ هنأ مامإلا ىري دحاو رفاكب ةداع نوكت ةناعتسالا هذهو ,هداهتجاو مامإلا ريدفت

 رش عفد يف يرورض هلمع نأو ءررض هنم ىشخي ال هنأو ,نيعم لمع يف هب ةناعتسالل

 :زاوجلا اذه ىلع لديو رافكلا

 لاق . هلُعف شيرق رافك ديري ام ىلع فرعتلل هل ًانيع يعازخلا ةنييع ثعب هلي يبنلا نأ أ

 ةناغتسالا نأ اهنمو» :اهيف تعقو يتلا فورظلاو ةعقاولا هذه ىلإ ًاريشم ميقلا نبا

 ناك نيعلا يعازخلا ةنييع نأل ؛ةجاحلا دنع ةزئاج داهجلا يف نومأملا كرشملاب

 هذخأو» ىدعلاب» ' ةطاللتعا ىلإ :يرقأ هنأ :ةخلضتلا نم ةيفو -عكا3 ذإ ارفاك

 ,(4010(ههرابخأ

 امهقيرط يف امهو .قيرطلا ىلع امهلديل ًاكرشم الجر ارجأتسا ركب ابأو كك يبنلا نأ - ب

 .86١١ص ١٠2ج «يسخرسلل «طوسبملا» (5501)

 .475١ص «4ج «يسحرسلا حرشب ينابيشلا نسحلا نب دمحمل «ريبكلا ريسلا» (4508)

 ل يا يي ء يسخرسلل «ريبكلا ريسلا حرشا (4509)

 .١"ا/ ا 77"ص اج «ميقلا نبال «داعملا داز» )45٠١(
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 لوسر ىضم مث» : ميقلا نبال (داعملا داز» يف ءاج دقف «ةنيدملا ىلإ ةرجهلا 0

 دق اناكو هباب ىلع توبكنعلا رع «هالخدف ء.روث راغ ىلإ ركود لِلَع هلل

 هموق نيد ىلع ناكو «قرطلاب 0 ًايداه ناكو .يليدلا طقيرأ نب هللادبع ارجأتسا

 دعب روث راغ هادعاوو امهيتلحار هيلإ املسو كلذ ىلع هانمأو «ءشيرق نم

 , 401 7(ثاللث

 هلتق نوديري دلع يبا لوعبشتي اوناك نيكرشملا نأ ربخلا اذه يف ةلالدلا هجوو

 ًاكريشم تاكو طقيزأ ني:هللادبعت هلك هللا لوسر قثو دقو د لل ا

 مايأ ةثالث دعب هادعاوو ءامهيتلحار ركب وبأو يبنلا عفدو «قيرطلا ىلع امهّنديل

 لامعألا ضعبب هفيلكتو هب قوثوملا كرشملاب ةناعتسالا زاوج ىلع ٌلدف .امهيتأي نأب

 .لاتقلاو برحلا ةلاح ىف

 : نيملسملل نيملسملا لاتق ىف رفاكلاب ةناعتسالا زوحي ال - ”077

 مدع وأ هب ةناعتسالا يف يه امنإ رفاكلاب ةناعتسالا ىف اهانركذ ىتلا ثيداحألا

 لثم يف يه اهانركذ يتلا ءاهقفلا لاوقأ كلذكو ءرافكلل نيملسملا لاتق ىف هب ةناعتسالا

 .لاتقلا اذه

 نيملسملا لاتق يف رافكلاب نيملسملا ةناعتسا  ىرأ ام ىلع زوجي ال :اذه ىلعو

 رافكلا نم تاعامجب وأ ةرفاك ةلودب نيعتست نأ ةيمالسإلا ةلودلل زوجي الف «نيملسملل

 نأل ؛ةيمالسإلا ةلودلا ىلع تجرخ نيملسملا نم تاعامج لاتقل وأ «ةيمالسإ ةلود لاتقل

 اذهو «نيملسملا ىلع مهل ٍليبس لجو ءنيملسملا ىلع رافكلا طيلست باب نم اذه

 اذه لعف دقو .اليبس نينمؤملا ىلع نيرفاكلل هللا لعجي نّلوإ : ىلاعت لاق ءزوجي ال
 ةينارصنلا ةلودلاب ضعب ىلع مهضعب ناعتساف ,سلدنألا يف فئاوطلا لود ءارمأ ضعب

 ةينارصنلا ةلودلا هذه ترمد نأ كلذ ةجيتن ناكف «سلدنألا ءاحنأ ضعب يف تميقأ يتلا

 نم نوملسملا رط ىتح ىرخألا دعب ةدحاولا سلدنألا يف ةيمالسإلا تاليودلا عيمج

 .نوملظي اوناك مهسفنأ نكلو ىلاعت هللا مهملظ امو ةدرط رش نينلدتألا

 ارجاتساف» : 37 5ص 27ج «ريثك نبال «ةيوبنلا ةريسلا) يفو 2 ه7-ه7ص ؛؛ج (داعملا داز» )55131١(

 .«نيتلحار هيلإ اعفدو قيرطلا ىلع امهلدي ًاكرشم ناكو طقيرأ نب هللا دبع  ٍلك لوسرلا
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 مئانغلاو ىرسألا

 :ثحبلا جهنمو ديهمت - 73

 نيملسملا ديب لاومأو ىرسأ عوقو - ًابلاغ  رافكلاو نيملسملا نيب لاتقلا ىلع بترتي
 اذه يف هنّيبن ام اذه ؟ىرسألا كئلوأو لاومألا هذه مكح امف ءسكعلابو رافكلا نم

 : يلاتلا وحنلا ىلع نييلاتتم نيعرف يف ديدش زاجيإب بلطملا

 :قيملتجلا" يالياب مييلاوثاو» نافكلا قرتسأ لوألا غرقلا

 :نافكلا قدا ةيلازماو ويملسسلا قرأ «يرنانلا موقلا

 لوألا عرفلا

 نيملسملا يديأب مهلاومأو .رافكلا ىرسأ

 :ىرسألا ىلإ ناسحإلا -49

 مهتلماعم تبجو نيملسملا يديأب ىرسأ رافكلا نم ودعلا دونج ضعب عقو اذإ
 لاقف ُلَك يبنلا ىلإ هب اوؤاجف نيملسملا تنل كا انا 0 عقو دقف ءىنسحلاب

 03 ًّء

 اوناكو «(هيلإ هب اوثعباف ٍماعط نم مكدنع ام اوعمجا» : ِدْيكَي لاقو «هراسإ اونسحا» : مهل

 . ىبأف مالسإلا كي هللا لوسر هيلع ضرع دقو .هلت هللا لوسر ةقان نم ًانبل هيلإ نومدقي
 .('"دعب اميف ملسأ دقو ءءادف ريغ نم هليبس خلك يبنلا قلطأ مث

 :ىرسألاب ةيصولا 0

 نب هيبن ينثدحو :قاحسإ نبا لاق :ريثك نبا ظفاحلل «ةيوبنلا ةريسلا» يف ءاج دقو

 ندب ةكرعم راسا أ -فناتألاب لدقأ ينس هلق هلا لور نا رادتلا »ع تبوح ا نتعو

 نبزيزع وبأ ردب ىرسأ نم ناكو .«ًاريخ مهب اوصوتسا» :لاقو ,باحصأ نيب مهقرف

 .78-79ص «نيسحلا رضخلا دمحم خيشلل «مالسإلا يف برحلا بادآ» (4517)
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 نيح راصنألا نم طهر يف تنكف :زيزع وبأ لاق .ريمع نب بعصم وخأ مشاه نب ريمع

 يل رتل رار هزيفعلاب يرش هراشمو عماد اوين اذإ اوتاكف "غدي عنف ىف ارلقلا
 ناد هاهي ضقت رح ريك موكا لحر ادع دعت امان سلو هك نا لوس
 131 يمنا يلع اهدريف اهدرأف

 :كلذ لعفي نم حدمو .نيكسملا ماعطإ ١"

 يف ءاجو ,(4019ييًاريسأو ًاميتيو ًانيكسم هَّبُح ىلع ماعطلا نومعطُيو» : ىلاعت لاقو

 نوساوي مهنأب ةروسلا لوأ يف نيروكذملا راربألا ءالؤه فصو ىلاعت هللا نأ :اهريسفت

 بجت نم فانصأ ةيآلا هذه يف ىلاعت هللا ركذ دقو .ةجاحلاو فعضلا لهأ مهلاومأب

 هنأ ةداتقو نسحلاو سابع نبا لاق امك ريسألاو .ريسألاو ميتيلاو نيكسملا مهو مهتاساوم

 نيكرشملا نم ىراسألا ثعبي ناك هنأ هي يبنلا نع يورو .نيكرشملا نم ريسألا

 . مهيف هيأر مامإلا ىري نأ ىلإ مهماعطإ بجي هنأل كلذو .مهقحب َماقُيو اوظَفحُيل

 فرشأ نأ كلذ هجوو «.هنيعب ماعطلاب كلذ نكي مل نإو .ناك هجو يأب مهعم ةاساوملاو

 ,«31"هنع ناسنإلل ىنغ ال هنأل ؛ ماعطلاب ناسحإلا وه ناسحإلا عاونأ

 :راغصلاو ءاسنلا نم ىرسألا مكح 7

 «نيملسملا يديأب ىرسأ راغصلا نم نهب قحلي امو تارفاكلا ءاسنلا تعقو اذإ

 اهمنغي يتلا مئانغلا ةلمج نم نوريصيو ءرسألا سفنب نيملسملل اقيقر نوريصي مهنإف

 ىلع مئانغلا هذهل نيقحتسملا نيب ساسألا اذه ىلع نومسقيو .رافكلا نم نوملسملا

 ,(47330دعب اميف هنيبنس يذلا وحنلا

 )* )551١1ص 037ج .ريثك نبال «ةيوبنلا ةريسلا» 170 .

 .[4 ةيآلا :ناسنإلا ةروس] (5515)

 . 744-716 ص ١7ج (يزارلا ريسفت» (5515)

 . 73772ص 14ج (جاتحملا ينغم» 0/5 7/7 ص 28ج «يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» (1515)
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 :لاملاب تارفاكلا تاريسألا ةادافم _ مثال“

 يف نأل ؛لاملاب نهؤادف زوجي ال نيملسملا يديأب تارفاكلا تاريسألا ءاسنلاو

 نيري ذإ نيملسملا نيب نهئاقبل مالسإلا قانتعا نهيلع لهسي مالسإلا راد يف نهئاقب
 نهلمحي دقو ,هنقنتعي نميفو هلهأ يف هعنص نيري امك اهيف نلمأتيو « مالسإلا نساحم

 ةلودلا هيلإ فدهت يذلا ليبنلا ضرغلا اذهو .مالسإلا يف لوخدلا ىلع هلك كلذ

 . "زوجي ال ءاهقفلا لاق كلذلو .لاملاب نهتادافمب توفي ةيمالسإلا

 : نيملسملا ىرسأب ءاسنلا ةادافم - ا/

 يديأ ىف نيملسملا ىرسأب نيملسملا دنع تاريسألا تارفاكلا ءاسنلا ةادافم امأ

 : نيهجو نم كلذ ليلدو روجي اذه نإف .رافكلا

 نأ» «هحيحص» يف ملسم مامإلا جرخأ دقف كلذ لعف هلك يبنلا نأ :لوألا هجولا

 لوسر اهب تعبف لي يبنلا ىلإ يبسلا نم اهمنغ هل ةيراج بهو عوكألا نب ةملس

 كاف ا ةكدم ورم ا اوناك نيملدنملا سن باد اب قوش ءةكم لهأ ىلإ هي هللا

 لاجرلا ءادف زاوجو «ةادافملا زاوج هيف :ثيدحلا اذهل هحرش يف يوونلا مامإلا

 , 4319تارفاكلا ءاسنلاب

 ,همالسإ ققحتم ملسم ذاقنتسا ملسم ريسأب ةرفاكلا ةريسألا ةادافم نأ :ىناثلا هجولا

 .41"؟هالسإلا راد يف تيقب اذإ ةرفاكلا مالسإ لامتحا ىلع حجريف

 :اهتادافم زوجت ال ةريسألا تملسأ اذإ  ”ا7خه

 اهتادانمت و 0 نعل 0 7 ىلإ ا 7 1 0 تملسأ 0

 مالسإلا نع عوجرلل اهل 0 9 اهدر يف نألو . نلف ”* ّنِهل ا مه 0

 . "76ص 48ج .ةمادق نبال «ينغملا» (4517)

 . 58ص .11ج («يوونلا حرشب ملسم حيحص» (4514)

 .707"ص :8ج (ينغملا» (4519)

 ٠١[. ةيآلا : ةنحتمملا ةروس] (5570)
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 ,((""اهنم لحي ال ام لالحتساو

 :راغصلا ىرسألا ةادافم زوجي ال -. 5

 مامإلا لاق . هريغب الو لامب مهتادافم زوجي هي .ثانإلاو روكذلا .راغصلا دالوألا

 ًاملسم ريصي ريغصلا نأ كلذ ليلعتو . مهب , ىدافي ال : - ىلاعت هللا همحر دك نإ دما

 .(9"7ةيفنحلا لوقي امك مالسإلا رادل ايوا اصلا لوقا ادق هوا مالسإل 527

 . دعب اميف ةلأسملا هذه حصونسو

5 1 3 5 2# 

 عم ٌرسا يذلاك مالسإلا رادل وأ هرسآل اعبت همالسإب موكحم ريغ ريغصلا ناك نإو

 ؟رفاكلا ريغصلا اذه ةادافم زوجت لهف «مالسإلا راد 25 اولخدأو نيرفاكلا هيوبأ

 نبا لاق دقف .ملسم ريسأب هتادافم امأو .زوجت الف لاملاب هتادافم امأ :باوجلاو

 .(4559نيهجو لمتحي ىلبنحلا ةمادق

 :(9"45ىرسألا لاجرلا مكح _ مالالا/

 ةدع نيب لاجرلا نم رافكلا ىرسأ يف رايخلاب مامإلا نأ ىلإ ءاهقفلا روهمج بهذ

 .عءادفلاو ءّنملا يه تارايخلا هذهو .ةحلصملا هوجو نم مامإلا ىري امبسح تارايخ

 : يلي اميف رايخ لك ليلد نيبتو .لتقلاو .قاقرتساللاو

 الامال ص 28ج «ينغملا» )4571١(

 .54ص .١٠ج «يسخرسلل «طوسبملا» ٠١« ؛ص .ا/ج «عئادبلا» « 4 75ص 28ج (ينغملا» (4577)

 . ”1/7/ ص 28ج «ينغملا» (؛57395

 حيحص) , 19-1٠ ص 275ج (يسولأآلا ريسفت) 7707-0778 ص 5١2ج («يبطرقلا ريسفت» (4575)

 «ينيعلا حرشب يراخبلا حيحص» #2747 ,158 ,16؟ص .5ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا
 حرش دوبعملا نوع») ,487-84 58ص 7١2ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» 2784 ص «4١ج

 5ص .8جو "5١ص الج « يناكوشلل «راطوألا لين» ا" ه_"ه7 ص .ا/ج ءدواد يبأ ننس

 «جاتحملا ينغم») .55-38ص ؛7ج «ميقلا نبال «داعملا داز» .7-31/6”7ا/7 ص 28ج «ينغملا»

 .777-778ص 14ج
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 ,ةميركلا ةيآلاب تباث اذهو ءءادف نودب ىرسألا حارس قالطإب ءّنملا :ًالوأ "8

 برضف اورفك نيذلا مئيقل اذإفإ» : ىلاعت هلوقف ةيآلا امأ «ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلابو
 عضت ىتح ءادف امإو ُدعب ام اَمإف .ٌقاثولا اوُدُشف مهومتنختأ اذإ ىتح باقّرلا
 هلك هللا لوسر ّنم دقف .ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا امأ .4#20 ... .اهرازوأ برحلا
 مهنم ءردب ىرسأ ضعب ىلع لك ْنم امك «ةماميلا لهأ ديس لاثأ نب ةمامث ىلع

 .قلطضصملا ينب ىلع كك نم امك «عيبرلا نب صاعلا وبأ

 ىلع لدي اذهو «ءنيملسملا ىرسألاب نيكرشملا ىرسألا ىدافيف ءءادفلا :ًايناث ماو

 دقف .هلعف ٍةلي يبنلا نأ امك .ةقباسلا ةرقفلا يف اهانركذ يتلا ةميركلا ةيآلا هزاوج

 نم ًاسان اهب ىدفف ةكم ىلإ اهب ثعبف يوتا يكملوا اهندق ةيراجب ىداف

 ىرسأ ةادافمب لال دتسا لاملاب ءادفلا ايفا روجيو .ةكمب انوش نيملسملا

 مهووذ وأ ىرسألا هعفد لاملاب ردب ةكرعم يف نوملسملا مهرسأ نيذلا نيكرشملا

 ةحلصملا روفو عم رافكلا لاجرلا رش  مهّرش عفد هيف نأل .قاقرتسالا :ًاثلاث

 . مهيلع ْنم مث قلطصملا ينب ِِكَك يبنلا قرتسا دقو .مالسإلا لهأل

 نب رضنلاو ءطيعم يبأ نب ةبقع لتقب رمأ وأ هلي يبنلا لتق دقف ءلتقلا :ًاعبار ١

 مهرسأ اذإ رافكلا ىرسأ لتقي نأ مامإلل سيل :لاقو .4ًادف اّمإو ّاَنَم اًمإفط : ىلاعت

 .قافرتسالاو «ةادفلا نْملا *تارايخلا هده نم ادعناو راشني: نأ هل امنإو ءنوملسملا

 حجارلا لوقلا -65

 .ةيوبنلا ةنسلاو «ميركلا نآرقلا يف ناتباث ىرسألا ٌّقح يف ءادفلاو ّنملا :ًالوأ

 الف ,ةقباسلا ةرقفلا يف انركذ امك ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا يف تباث قاقرتسالاو :ًايناث

 .[4 ةيآلا :دمحم ةروس] (1575)
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 .لاجرلا نم رافكلا ىرسألا قح يف مامإلل ةثالثلا تارايخلا هذه توبث يف لادج

 ىطويسلا هركذ ام ىلع «ًءادف اّمإو ام اًمإفط :ةميركلا ةيآلا رهاظف لتقلا امأو :ًاثلاث
 .«79نسحلاو ءاطع لاق هبو .رسألا دعب لتقلا عانتما .«ميظعلا نارقلا ماكحأ» يف

 يبأ نب ةبقع مهنم دارفألا ضعب لتقب رمأ ِكلَك يبنلا نأ ةيوبنلا ةنسلا يف تباثلا نكلو

 وهو ِهكَي يبنلا سأر وأ رهظ ىلع روزجلا (الس) يقلُي ناك هنأ هلاعف ءوس نم ناكو .طيعم

 فلخ دجاس وهو ّهِْلي هللا لوسر ىلإ ىرخأ ةرم ءاج «ةبقع» نيعللا اذه نأو . يلصي

 نبا لتقب هي رمأو .«""”اهزمغو علك هللا لوسر قنع ىلع هلجر عضوف ةكم يف ماقملا
 ٌداح هنأ  ينيعلا مامإلا ركذ امك  هلتق ببس ناكو «ةبعكلا راتسأب هقلعت نم مغرلاب لطخ

 , هك هللا لوسر وجهي ناكو ءهمدخي ا امل لتقو مالسإلا نع دتراو .هلوسرو هللا

 .(239نيملسملا ءاجهب ناينغت ناتنيق هل تناكو

 ,ردب ةكرعم يف هرسأ دق خلي يبنلا ناكو ءيحمجلا ةزع يبأ لتقب كي يبنلا رمأو

 ىف نيملسملا لاتقل داع هنأ الإ نيملسملا لاتقل دوعي الأ هيلع طرش نأ دعب هيلع َّنمو

 , 4759 هلتقب دلع ىبنلا رمأف نوملسملا هرسأف دحأ ةكرعم

 نأو ىرسألا لتق مدع ةماعلا ةدعاقلا وأ لصألا نأ ىلع لدت ةيدرفلا ثداوحلا هذهو

 بكترا دق ريسألا نوكي نأك ةردان طورشبو ةنيعم تالاح ىف ريسألا لتق زاوج ءانثتسالا

 ىلع هرش نمؤي ال ارطخ ارفاك نوكي دق وأ ءاهنع هتيلوؤسم يضتقت هرسأ لبق ةنيعم مئارج

 يبأ لتق يف امك «نيملسملا دض هبلق يف ةوادعلاو هسفن يف مارجإلا لصأتل نيملسملا

 . يحمجلا ةزع

 ناك هنأ درجمل لكي يبنلا رمأب هرسأ دعب نوملسملا هلتق نم لتق نكي ملف اذه ىلعو

 4١. ص ١27ج «يسولآلا ريسفتا (ة١53755

 . 4الا"ص . 17ج ءريثك نبال «ةيوبنلا ةريسلا» ." ه ص الج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (455171)

 . 584 ص «5١ج «ينيعلا مامالل (يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع)» (5176)

 . 77١ص «يدرواملل «ةيناطلسلا ماكحألا» (43784)
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 لتاق هنأ يه نيكرشملا ىرسأ نم لتق نم لتق يف ةلعلا تناك ول هنأل ؛ نيملسملا لتاقي

 يعامجلا لتقلا اذه لثم عقي مل املف .ىرسألا عيمج لتقب ِكي يبنلا رمأل نيملسملا

 هجو ىلع زوجي امنإو .ىرسألا لتق مدع وه ماعلا لصألاو ماعلا أدبملا نأب ف انملع

 نيملسملاو مالسإلا قح يف مئارج هرسأ لبق بكترا ريسأ لتقب رمأي نأ مامإلل ءانثتسالا

 هررض نم ىشخُيو هبناج نمؤي ال ريسألا اذه نأ وأ .رسألا دعب اهنع هتيلوؤسم بجوتست

 :جارش قلطأ لدنك

 ينب نأ :باوجلاو .مهيف ًاماع ًالتق ناك دقو «ةظيرق ينب لتقب انيلع ضرتعي دقو

 نب دعس مكح ىلع اولزن مهنإ مث «لتقلا اوقحتساف ِِب هللا لوسر عم دهعلا اوضقن ةظيرق

 مهبل مكحا ينإوركم ةنغااللا ىتقر عضم اقف ينوه تكي امن انين ظرز نفاع

 مسقتو .ةيرذلاو ءاسنلا ىبستو - نيغلابلا روكذلا يأ - يساوملا مهيلع ترج نم لّتقُي نأ

 ل تاومس يم قوف

 : ملسأ اذإ ريسألا مكح "4

 نملاك تارايخلا ىقبت لهف .4لاحلا يف ًاقيقر راص هرسأ دعب ريسألا ملسأ اذإ

 ؟هب ةادافملاو

 نسحلا نب دمحم مامإلا لاق دقعف ءرافكلا يديأب ملسم ريما هب ةادافغملا امأ

 ةادافمو ملسم هنألو : هلوقب كلذ يسحخرسلا مامإلا لّلعو ,ةادافملا روجت ال :ىنانيسلا

 نم هيلع فاخي امم ملسملا صيلخت ةادافملاب دوصقملا نأل ؛زوجي ال ملسملاب ملسملا

 لك يت

اج نافكلا دنع ملسم ريسأب هب ةادافملاب ملسأ يذلا زيسألا سفن تباط اذإ نكلو
 تز

 نومأم ريغ ناك اذإ امأ ,همالسإ ىلع نومأم هنأ مامإلا ىأر اذإ ةلاحلا هذه ىف ةادافملا

 .714ا/-145ص ء١1ج «يزيرقملل «عامسألا عاتمإ» (450)

 . 77/4 ص 24ج «ينغملا» (451)

 ,1551صض 25ج « يسخرسلل هحرشو « ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامالل «ريبكلا ريسلاو» مه ضف
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 ؛ ملسأ يذلا ريسألا يضر نإو رافكلا دنع ًاملسم ًاريسأ مامإلا هب دافي مل همالسإ ىلع

 ةحلصم يف رظني امك هتحلصم يف مامإلا رظنيف «نيملسملا ةيقبك راص همالسإب هنأل

 , 14359 هيلع ررض هاضر ىف ناك اذإ هاضرب رابتعا الو .نيرخآلا نيملسملا

 امك ءًاملسم ًاريسأ هب يدافي نأ مامإلل زوجي : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو
 رافكلا ىلإ هدر زوجي ال» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق امك نكلو .هيلع ْنمي نأ مامإلل زوجي

 صلختتي نأل هادف زاج امنإو ءاهوحن وأ ةريشع نم نيكرشملا نم هعنمي ام هل نوكي نأ الإ
 ؛ هيلع ّنملا زاج امنإو :ًاضيأ لاقي هنأ ةمادق نبا ليلعت نم رهاظلاو .(4559(قّرلا نم هب
 نأ الإ هيلع زملا روعح الا هناك قنا لوق تيس كلذكو“ ,قزلا نعاني نضاشت هنآل

 .اهوحن وأ ةريشع نم نيكرشملا نم هعنمي ام هل نوكي

 :(5هيملسملا ديب رافكلا لاومأ "7 ه

 : ناعون مهعم لاتقلاو برحلا ةجيتن رافكلا لاومأ نم نيملسملا يديأب لصحي ام

 ًاوفع رافكلا لاومأ نم نيملسملل عجر ام وهو :(ءيفلا» ب ىمسي ام :(لوألا عونلا)

 رافكلا راجت نم ذوخأملاو روشعلاو جارخلاو ةيزجلاو حلصلاك ؛لاتق ريغ نم ًاوفص
 وأ .مهلاومأ اوكرتيو رافكلا برهي نأ ًاضيأ (ءيفلا) نمو .مالسإلا راد اولخد اذإ

 امإ لاملا تيب يف هتكرت عضوتف ءهل ثراو الو مالسإلا راد يف مهدحأ تومي نأ

 - تيملا ةكرت  لاملا اذه نأ رابتعاب وأ .هل ثراو ال نم ثراو لاملا تيب نأ رابتعاب

 .ًائيف نوكيو رابتعالا اذهب لاملا تيب يف عضويف ءهل كلام ال

 رافكلا لاومأ نم نيملسملا يديأ يف عقت يتلا لاومألا يهو «مئانغلا : (يناثلا عونلا)

 .ةبلغلاو رهقلاو لاتقلاو برحلاب

 يناثلا عونلا مكح نع مث .«ءيفلا» لوألا عونلا مكح نع يلي اميف ملكتنو

 . «مئانغلا»

 .١155ص .4ج (هحرشو ريبكلا ريسلا» (4#)

 . 371/676 ص 24ج («ينغملا» (4535)

 ١. 4ص « 8١ج «يبطرقلا ريسفتا)و .7١7١؟ص ء.يدرواملل «ةيناطلسلا ماكحألا (:50*ه)
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 :«0ءيفلا مكح : الوأ 0

 : يلاتلا وحنلا

 يف هِي هللا لوسرل ناك : (لوألا مهسلا) : مهسأ ةسمخ ىلإ مسقي ءيفلا نس أ
 قازرأك نيملسملا حلاصم يف هنم يقب ام فرصيو .هجاوزأو هسفن ىلع هنم قفني .هتايح

 بألا توم : متيلاو .تاجاحلا يوذ نم ىماتيلل :(ثلاثلا مهسلا)و .بلطملا ونبو مشاه
 . متيلا مسا مهنع لاز غولبلا نس الصو اذإف .ىثنألاو ركذلا هيف يوتسيو رغصلا عم

 .ليبسلا ينبل :(سماخلا مهسلا)و .نيكاسملل :(عبارلا مهسلا)و

 «شيجلا قازرأ اهنمو ,.نيملسملا حلاصم يف فرصيف ءيفلا سامخأ ةعبرأ امأ - ب

 : ءيفلا نم ةأرملا بيصن - 771

 تناك ول امك «قاقحتسالا بابسأ نم ببس اهيف ققحت اذإ ءيفلا نم اهبيصن ةأرمللو

 يأ بلطملا ينب وأ مشاه ينب نم تناك وأ «ليبسلا ءانبأ وأ ىماتيلا وأ نيكاسملا نم

 بابسأ نم كلذ وحن وأ داع يبنلا نم ةبارقلا أ 2 («ىبرقلا يوذ» فصو اهيف ققفحت

 . ءيفلا قاقحتس - |

 : مئانغلا مكح : ًايناث - "4

 :ىرسألا أ 8

 ةلوقنملا لاومألا مسقت امك مسقي ةمينغ لاملاف .لامب مامإلا مهادافو الاجر اوناك نإ
 لاومألا مسقت امك مسقت ةمينغ قيقرلاف ًاقيقر اوراصو مامإلا مهقرتسا اذإو .ىرخألا 5

 .ىلعي يبأل «ةيناطلسلا ماكحألا»» 217-52١ص .يدرواملل «ةيناطلسلا ماكحألا» (455)

 .١؟1-١١١7ص
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 «ةلوقنملا لاومألا نم ىرخألا مئانغلا ىلإ نافاضي قيقرلاو ءادفلا لامف .ىرخألا ةلوقنملا

 .دعب اميف هنّيبنس امك اهيقحتسم ىلع ساسألا اذه ىلع مسقتو

 لبق نم انركذ امك رسألا درجمب نوقرتسي مهنإف لافطألاو ءاسنلا نم ىرسألا امأو

 :لمشي ىرسألا نم مئانغلا نأ هانلق امم لصحتف .ىرخألا مئانغلا ىلإ نوفاضيو

 .لام نم رفاكلا ريسألا هب ىدافي ام )١(

 . مامإلا مهقرتسا نيذلا ىرسألا لاجرلا نم قيقرلا (؟)

 : نوضرألا - ب د مالو.

 ىلع اهتمسق نيب مامإلا اهيف ريخي رافكلا نم نوملسملا اهيلع يلوتسي يتلا يضارألا

 ةيزجلا 0 اهيلع جارخلا برض عم نيلوألا اهلهأ يديأب اهكرت نيبو «نيحتافلا
 يتلا يأ مئانغلا يف لخدت ال ضرألا نأ ملعف ...» :ميقلا نبا مامإلا لاق ,مهيلع

 مّسِق دقو ,ةحلصملا بسحب اهيف ريخم ءامإلاو - ةلوقتملا لاومألاك نيمناغلا ىلع مسقت

 اهّرقأ لب «قارعلا ضرأ مسقي مل  هنع هللا يضر رمعو ءاهتمسق كرتو لكك لوسرلا

 . 070(. . .اهتبقر يف ًارمتسم ًاجارخ اهيلع برضو ءاهلاح ىلع

 : ةلوقنملا لاومألا  ج

 أو ءعاتمو لويخو حامرو فويس نم ةداتعملا ةلوقنملا لاومألا نم مئانغلا يهو

 . «ةلوقنملا لاومألا» مسا اهيلع قدصي ين ةفولأملا لاومألا نم كلذ وحنو ةضفو بهذو
 يف اهتمسق ليجعت يمالسإلا شيجلا ريم وأ مامإلل زاج لاتقلا فقوو برحلا تهتنا اذإف
 هاري ام بسحب .مالسإلا راد ىلإ 00 نيح ىلإ اهتمسق ريخأت هل زاجو 00 راد

 .اهريخأت وأ ةمسقلا ليجعت يف ةحلصملا هجوأ نم برحلا ريم وأ مامإلا

 .6"5صء٠ 73ج « ميقلا نبال «داعملا داز» (551790)
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 : 40 مئانغلا ةمسق ةيفيك <02

 ىطعأف .ىلتقلا بالسأب ًالوأ أدب مئانغلا ةمسق يمالسإلا شيجلا ريمأ دارأ اذإ -أ

 بلس ناك هطرشي مل نإف .كلذ طرش دق شيجلا ريمأ ناك اذإ .هليتق بلس لتاق لك

 «هيقي سابل نم لوتقملا ىلع نوكي ام ليتقلا بلسب دوصقملاو .ةمينغلا ةلمج نم ليتقلا

 . هيلع لتاقي سرف نم هتحت ناك امو هب لتاقي حالس نم هعم ناك امو

 ريمألا أدب .هقحتسم ىلإ بلسلا ءاطعإ نم شيجلا ريمأ وأ مامإلا غرف اذإف - ب

 لهأو . هال ل ده ا نتلا ك كم
 يف ىلاعت لاق «ءيفلا يف سمخلا لهأ مه ةمينغلا يف - هل نوقحتسملا يأ سمخلا

 نيرقلا يذلو كويس رالو سدح اب ندي ش نتج جيلخ اه نأ اوملعاوؤم. ٠ مقالا همت

 . )وك ليبسلا نباو نيكاسملاو ىماتيلاو

 لاتقلا يرضاح نم ةمينغلا يف مهل مهس ال نم مهو . خضرلا لهأل خضري مث  ج

 بسحب  ةمينغلا نم نوطعي يأ  ءالؤهل خضريف .ةمذلا لهأو نايبصلاو ءاسنلاو ديبعلا نم

 خضرلاب غلبي ال نكلو ؛هداهتجاو برحلا ريمأ ريدقت بسح لاتقلا يف مهدهجو مهئانغ
 .نيلتاقملا نم لجار وأ سراف مهس مهنم دحأل

 نيبأسو اهل خضري الو ؛لجرلاك لاتقلا ترضح اذإ ةأرملل مهسي :ءاهقفلا ضعب لاقو

 .لوقلا اذه ةلدأو اهل مهسلاب لاق نمو .لوقلا اذه ةلدأو ةأرملل خضرلاب لاق نم ليلق دعب

 لاتقلا رضح نم نيب مئانغلا مسقت ٠ , خضرلا لهأل خضرلاو سمخلا جارخإ دعبو د

 اعيمج ءالؤه كرتشيو .ءاحصألا نوملسملا رارحألا لاجرلا مهو لاتقلاو داهجلا لهأ نم

 انوع ريععي | اناقحلا ريغ نأل ؛لتاقي مل نمو ًالعف لاتقلا رشاب نم مهنم ءاوس ةمسقلا يف

 لجارللو نيمهس سرافلل يطعيو ينعم لتاقي وهف ؛ةجاحلا دنع هل ًاءدرو .لتاقملل
 .ادحاو امهس

 ماكحألا) ء1-١15* 4ص .«يدرواملل «ةيناطلسلا ماكحألا» . 55 ص 27ج داعملا داز» (4*47)

 .5"1-4١ص «.ىلبنحلا ىلعي ىبأل «ةيناطلسلا

 4١[. ةيآلا :لافنألا ةروس] (9*47)
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 ؟مئانغلا نم ةأرملل مهسلا مأ خضرلا "هم

 ميسم ل لافتلا توضح اذإ ةارلا»نأ : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا  ي

 بوما ثوع ةكينعلا نم اكنق لطم ىاايل خضري امنإو «لجرلل مهسي امك ةمينغلا نم اهل

 رثكأ لوق اذهو .مامإلا داهتجا ىلإ كورتم اهل ىطعي ام ريدقتو .لماك مهس اهل مهسي الو

 وهو .قاحسإو .يعفاشلاو .ثيللاو ,يروشلاو «بيسملا نب ديعس مهنم ملعلا لهأ

 .(435:9ةيرهاظلا بهذم اضيأ وهو .(454')ةلبانحلا بهذم

 لتاقت تناك نإ خضرلا ال مهسلا قحتست ةأرملا نأ ىلإ يعازوألا مامإلا بهذو ب

 ,(5؟9ىحرجلا يوادت وأ

 :اهل مهسي الو ةأرملل خضري :لاق نم ةلدأ

 ناكو - يرورحلا ةدجن نأ نوراه نب ديزي نع («هحيحص» يف ملسم مامإلا جرخأ : ًالوأ

 وزغي هلك هللا لوسر ناك له :- هنع هللا يضر سابع نبا ىلإ بتك  جراوخلا نم

 لَو هللا لوسر ناك :سابع نبا هيلإ بتكف ؟مهسب نهل برضي ناك لهو ؟ءاسنلاب

 برضي ملف مهسب امأو 202 ىحرجلا نيواديف نهب وزغي

 نيطعُي : يأ ,ةمينغلا نم (نيذحي) : هلوقو :هحرش يف ءاجو ل

 . خضرلا :ءاطعلا اذه ىمسيو ءاهنم

 هاطعي يذلا مهسلا قحتست الو خضرلا قحتست  ةأرملا نأ ثيدحلا اذه يفو

 «ثيللاو .يروثلاو ( ةفينح وبأ مهنم .ءاملعلا ريهامج لاق اذهبو ءلجرلا

 , (147؟9ةلبانحلاو « ىعفاشلاو

 برحلا نرضحي ّنك دقو» : هيف ءاجو (هنئسو» يف دواد وبأ في ثيدحلا اذه ىورو :ًايناث

 ءاجو .«نهل ْحَضرُي ناك دقو .الف مهسب نهل برضي نأ امأف لَك هللا لوسر عم

 الو خضرلا قحتست ةأرملا نأ هيفو يلق طع : يأ نهل خضري :هحرش ف

 ."م# ص الج .مزح نبال «ىلحملا» (4541) 0000 043١ ص فج ينغملا» (4540)

 1٠١. ص ءالج (دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» ,.١١4ص .4ج «ينغملا» (4545)

 ١90. ص .1١ج (يوونلا حرشب ملسم حيحص» (454)

 .90١ص 7١١٠ج (يوونلا حرشب ملسم حيحص» (55415)
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 4 || ةحتشت

 :خضري الو ةأرملل مهسي لاق نم ةلدأ "هه

 اهنأ» :هيبأ مأ هتدج نع دايز نب جرشح نع «هننس» يف دواد وبأ جرخأ : الوأ

 86 هللا لوسر غلبف ءةوسن تس سداس ربيخ ةوزغ يف كي هللا لوسر عم تجرخ

 نم نذإبو ؟نتجرخ ْنَم عم : لك لاقف هسصنلا فنانو ءانئجف انيلإ ثعبف

 ٌءاود انعمو .هلا ليس يني ريمزرردشلا كرهت اييرخ هلا كرر :انلقف ؟ٌنتجرخ

 هللا حتف اذإ ىتح .َنمق : لي لاقف .قيوُسلا يقسنو .ماهسلا لواننو «ىحرجلل

 :اهل ٍتلقف «ءجرشح ثيدحلا يوار لاق .لاجرلل مهسأ امك تايم

 ,(©ولرمت تلاق ؟كلُذ ناك امو ءٌةدج اي

 نب ركب وبأ لاقي . («هعم ةوسنل رتست ةوزغ يف ىسوم وبأ مهسأ» :«ينغملا» يف ءاجو :ايناث

 نأ» : لع نبا نع هدانسإب ديعس ىورو .«كومريلا موي ءاسنلل مهسأ)» : :ميرم نبأ

 ُْتْيطْعَأ : موقلا نم لجر لاقف «مهسب نينح موي ميصاع كنب هلهسل ترصروا ىلا

 ايس لزم لهن
 : ةلدألا ةشقانم - "76

 امك انل مهسأ» :اهلوق درو «هتدج نع «دايز نع .«جرشح نع دواد نبأ ثيدح ىف

 نإ :يباطخلا مامإلا لاق دقف ءيعازوألا مامإلا هب جتحا ام اذهو .«لاجرلل مهسأ

 فيعض هدانسإ نكلو «ثيدحلا اذه ىلإ بهذ هنأ هبسحأو ,(نهل مهسي) :لاق يعازوألا

 انل مهسأ» :اهلوق لمتحيو :- هللا همحر ميقلا نبا مامإلا لاقو .2؛7*ةجحلا هب موقت ال

 .هردق يف ال ءاطعلا لصأ يف مهنيب كرشأ هنأ لوقلا اذهب ينعت اهنأ «لاجرلل مهسأ امك

 :ليقو .«"'؛ءاوس مهردقب نهاطعأ هنأ ال .لاجرلا ىطعأ ام لثم نهاطعأ هنأ تدارأف

 . 1٠٠ ص الج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (4545)

 . 1١ ١ص ءالج (دوأذ ي يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (4545)

 .١١4ص ء.48ج «ينغملا» (4547)

 . 4١ ١ص ءالج هدواد يبأ نئس حرش دوبعملا نوع» .* 4 4ص الج «ىلحملا» (45448)

 . 4٠١ ص ءالج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (4549)
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 «ةمسقلا هذه يف ءاسنلاو لاجرلا نيب ىوسف ءرمتلا نم ًائيش نهنيب مّسق لي هنأ رهاظلا نإ

 .(46")رمتلا ةمسق

 ءءاسنلا ماهسإ يف يور ام امأف :- ىلاعت هللا همحر يلبنحلا ةمادق نبا لاقو

 نهل لعج ْهكَي هنأ» : جرشح ثيدح يف هنأ ليلدب ًامهس خضرلا ىّمس يوارلا نأ لمتحيف

 توسل نم ىلع تمس زييض ناو ةصامعلا ىصتخا اه امه ناك قلو :كارفت انين

 مهسأ هنأ لمتحيو :ةمادق نبا لاق مث .ربيخ مهيلع تمسق نم عم نركذي ملو .مهيلع

 .«00ضرألا نود عاتملا نم وأ ةصاخ رمتلا نم لاجرلا ماهس لثم نهل

 اهاطعأف تدلو اهنأ ثيدحلا يفو :ةمادق نبا هيف لاق دقف ةلهس ثيدح امأو _ ما/ هاب

 :لاق يذلا لجرلا بجع كلذلو لجر مهس امهخضر غلبف ءاهدلولو اهل يلي يبلا
 . 79*45 (هنم بجع ام لَك يبنلا لعف نم اروهشم اذه ناك ولو , يمهس لثم ةلهس تيطعا

 مهسي ةأرملا نإ : هلوق يف - ىلاعت هللا همحر يعازوألا مامإلا نأ ودبيو - اهم

 ىلإ يباطخلا مامإلا راشأ امك جرشح نع دواد يبأ ثيدح ىلإ دنتسي ءاهل خضري الو اهل
 .كلذ

 لجرلا قاقحتسا ةّلع نأ وه رخآ ءيش ىلإ دنتسا يعازوألا مامإلا نأ ًاضيأ يل ودبيو
 اهسفن تأيه وأ ًالعف ةأرملا تلتاق اذإف «لتاق هنوك وأ لتاقي هنوك وه ةمينغلا يف مهسلا

 الو كاذ دنع اهل مهسيف ةمينغلا نم مهسلا قاقحتسا ةّلع اهيف تققحت دقف ءالعف لاتقلل

 .اهل خضري

 قحتست» :لاق هنأ ىعازوألا بهذم ليلعت ىف هانرهظتسا يذلا اذه ىلع لديو

 ةلع اهيف ققحي كاع لاتقلا اهترشابمف , 4759( ىحرجلا يوادت وأ لتاقت تناك نإ مهسلا

 مامإلا نأ رهاظلاف «.ىحرجلا ةاوادمب اهمايق امأو . لجرلاك ةمينغلا نم (مهسلا) قاقحتسا

 . 1١ ١ص الج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (4760)

 .7١4؟-١١41ص ء4ج «ينغملا» )4501١(

 . ؛75؟ص .48ج (ينغملا» (558؟)

 . 5٠١ ص ءالج ؛دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع») (4567)
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 .ةمينغلا يف مهسلا قاقحتسا ةّلع هنوك وهو همكح ذخأيف «لاتقلا ةلزنمب هربتعي يعازوألا

 نأ انل ودبي .هيلإ بهذ ام ليلعتو يعازوألا بهذم نم هانرهظتسا يذلا اذه عم نكلو

 ىتحو .ثيدحلا اذه دنس فعضل فيعض دانتسا جرشح نع دواد يبأ ثيدح ىلإ هدانتسا

 ولعو ةحصلاب هيلع همدقتل هيلع مدقي ملسم مامإلا ثيدح نإف ءافيعض هدنس نكي مل ول

 اهل مُهسُي الو اهل خضرُي ةأرملا نأ ىلع هتلالد يف حيرص ملسم ثيدح رهاظو .دنسلا

 بهذم عفد ىلع ةعطاق ملسم ثيدح ةلالد له نكلو .لتاقملا لجرلل افالخ ةمينغلا نم

 :ةيلاتلا ةرقفلا يف هنيبن ام اذه ؟ىيعازوألا

 : ملسم مامإلا ثيدح هيلع لدي ام 49

 لوسر ناك» :وهو لبق نم هانركذو سابع نبا نع هجرخأ يذلا ملسم ثيدح يف ءاج

 ملف مهسب امأو «ةمينغلا نم َنْيَدَُحُيِو ىحرجلا نيواديف  ءاسنلاب يأ - نهب وزغي لَك هللا
 ىحرجلا يوادتل نيلتاقملا عم ةأرملا جورخ نأ يف حيرص ثيدحلاف .«. . .نهل برضي

 قحتست امنإو .ةمينغلا نم مهسلا نيملسملا ىحرج ةاوادمبو جورخلا اذهب قحتست ال

 ةأرملا جورخ ىلإ قرطتي مل ثيدحلاو .«خضرلا» ب ىمسملا وه ةمينغلا نم ًءاطع

 اهقحتسي امك ةلاحلا هذه يف ةمينغلا نم مهسلا قحتست لهف .العف لاتقلا اهترشابمو

 ؟لتاقملا لجرلا

 ؛ خضرلا قحتست امنإو ءالعف تلتاق نإو مهسلا قحتست ال اهنأ لمتحي :باوجلاو

 لدف .كلذ لامتحا عم العف لاتقلا اهترشابم ىلإ قرطتي ملو خضرلا ركذ ثيدحلا نأل

 ىحرجلا ةاوادم ركذ امأو ءاهنم مهسلا سيلو ةمينغلا نم خضرلا وه هقحتست ام نأ ىلع

 .ةأرملا هب موقت اميف بلاغلا جرخم جرخ دقف

 ثيدحلا نأل ؛ًالعف تلتاق نإ مهسلا قحتست اهنأ ىلع ثيدحلا لمح لمتحي امك
 ةاوادم نم اهبساني امب اهمايق وهو «نيلتاقملا عم ةأرملا جورخ يف بلاغلا وه ام َنَيب

 نم عنمي ال اذه نكلو .مهسلا ال خضرلا ةلاحلا هذه يف قحتستف كلذ وحنو ىحرجلا

 لاتقلا وهو ءاهيف قاقحتسالا ةلع ققحتل العف تلتاق نإ ةمينغلا نم مهسلا اهقاقحتسا

 لوألا لامتحالا وه نيلامتحالا نيذه نم حجارلاو .اهنم ًاردان كلذ ناك نإو يلعفلا

 : نيببسل

 -ةغةهكد



 يأ  ٌّنك دق» : هيف ءاج ملسم مامإلا هجرخأ يذلا دواد يبأ ثيدح يف هنأ :لوألا ببسلا

 دقو ءالف مهسب نهل برضي نأ امأف هلي هللا لوسر عم برحلا نرضحي  ءاسنلا

 الو برحلا نرضحي نك ءاسنلا نأ يف حيرص ثيدحلا اذهف .«نهل خضري ناك

 نود .نهل خضري امنإو نيلتاقملا لاجرلل مهسي امك ةمينغلا نم مهسب نهل برضي

 نرضحي يتاللا نيبو «نلتاقي الو برحلا نرضحي يتاللا ءاسنلا نيب ليصفت

 .نلتاقيو برحلا

 ةكراشم نود اهتكراشم نإف ءالعف لاتقلا ىف تكرتشا ول ىتح ةأرملا نأ : ىناثلا ببسلا
 ءاهسفن نع عافدلل وه ًاللعف لاتقلا ا يف بلاغلا ذإ «لاتقلا يف ليلا

 لجرلا ىوتسم يف نوكت نأ ىلإ هرشابت يذلا يلعفلا لاتقلا اهلهؤي ال يلاتلابو
 نكراشي ءاسنلا ضعب نأب ملسن اننأب املع «ةمينغلا نم مهسلا قاقحتسا يف لتاقملا

 ىوتسم ىلع ندزي امبر لب .نيلتاقملا لاجرلا لاتق ىوتسمب ىلعفلا لاتقلا ىف

 اهلاتق ةدشو بعك تنب ةبيسن ةرامع مأ ةليلجلا ةيباحصلا لاتق 5 امك لاجرلا

 يف تكرتشا امك ,دحأ ةكرعم يف ِهثَي هللا لوسر نع اعافد ريظنلا ةعطقنم ةعاجشب

 بلاغلل ةربعلاو) ءاسنلا يف ردان د نكلو .24559ساذكلا ةمليسم دض ةدرلا بورح

 . ماكحألا عضو دنع (ردانلل ال

 : حجارلا لوقلا

 نيلتاقملا عم تجرخ اذإ ةأرملا نأب لوقلا اندنع حجرتي «نيفرطلا ةلدأ ةشقانم دعبو

 .كلذ وحنو ءاملا لقنو ىحرجلا ةاوادمك لاتقلا تابلطتمو برحلا لامعأ يف تكراشو

 نكلو .ةمينغلا نم مهسلا سيلو خضرلا وه هقحتست ام نإف يلعفلا لاتقلا يف تكراش وأ
 ريمأ - برحلا ريمأ داهتجا وأ مامإلا داهتجا ىلإ هرادقم كورتم خضرلا نإ ثيحو اذه عمو

 ماد ام :لوقأ ؛لتاقملا لجرلل مهسلا رادقم خضرلا رادقم غلبي ال نأ طرشب - شيجلا

 ةمدخ يف ريبك دهجب موقت وأ لتاقت يتلا ةأرملل خضرلا نوكي نأ يغبنيف اذكه رمألا

 ةأرملا هذهل خضرلا رادقم نوكي .لاتقلا ةحاس نم مهلقن وأ ىحرجلا ةاوادمك نيلتاقملا

 لاتقل انيطعأو ملسم مامإلا ثيدحب انلمع دق نوكن اذهبو «لتاقملا لجرلا مهس نم ًابيرق

 .471/4-24910/5 تارقفلا رظنا (45814)

 - عال



 .رابتعالا نم هفح ةاوادم نم هماقم موقي ام وأ يلعفلا ةأرملا

 :قاقرتسالاو قّرلا عيرشت يف ةمكحلا 0١-

 نأ مامإلل نأو ءراغصلاو ءاسنلاو لاجرلل قاقرتسالاو قّرلا ةيعورشم مدقت امم انل نّيبت
 ناوي نسال نشب اعيقر نوريضي زاعضلاو ءاسلا نأو. «رافكلا نيلتاقملا ناجرلا 'قرتسي

 نيملسملا ىلع نومسقيو ,ءبرحلا مئانغ نم نوريصي ًاعيمج ءالؤه نم قيقرلا
 يف ةمكحلا نع انه لأسن نأ ديرنو .مئانغلا هذه نم نهل خضري ءاسنلا نأو «نيلتاقملا

 هردص قيضيف .ةمكحلا هذه هل نّيبتت ال سانلا ضعب نأل ؛قاقرتسالاو قَّرلا ةيعورشم

 مهتافو .لثملاب ةلماعمللو ةرورضلل عرش هنإ لوقيو .قاقرتسالاو قّرلا نع مالكلاب

 ةياده ىلع مالسإلا صرح هيف لثمتي يذلا قاقرتسالاو قّرلا ماظن يف مهملا بناجلا

 لاقي نأ ابيرغ نوكي دقو .ةرخآلاو ايندلا يف ةداعسلاو ميظعلا ريخلا مهتياده يفو «سانلا

 نوكي فيك ذإ .«سانلا ةياده ىلع صرحلا قاقرتسالاو قّرلا ماع يف ةمكحلا نم نإ

 باوجلاو ؟ةينوناقلا ةيصخشلاو ةيرحلا نادقف قّرلا يفو «ةيادهلل ًاقيرط قاقرتسالاو قّرلا

 قرلا يف ةمكحلا نيبتتو بارغتسالا لوزي هبو 3 انف هك 1ك ابك قلتو ىلع

 وب ل سا ا د هللا نإ مالو

 تقّلخ امو# : : ىلاعت لاق هدحو هللا ةدابع وهو هلج نم اوقلخ امب اوموقيل مهتايح ءاقب

 يف هتداعسو هلامكو هحالفو ناسنإلا تا ةدابعلا دوصقمو .#نودبعيل الإ سنإلاو نجلا

 : ىلاعت لاق ءرشبلا 8 ىلإ رع لع اي ةيبن ىلاعت هللا لسرأ دقو .ةرخآلاو ايندلا

 ىلإ لكك دمحم هب لسرأ يذلاو .«"*”ًاعيمج مكيلإ هللا لوسر يّنِإ سانلا اهّيأ اي لق

 نودبعي فيك رشبلا فرعي هب يذلا ةدلاخلا هتلاسرو هللا نيد «مالسإلا» وه اعيمج دنعلا

 .ةرخآلاو ايندلا ةداعسبو هللا ناوضرب نورفظيف مهنيب اميف مهتاقالع نوميقي فيكو .هللا

 اهب هللا معن نأ ةمعن مظعأ ًاعيمج رشبلا ىلإ مالسإلا ةلاسرب ِهِْكَي دمحم لاسرإ ناك اذهلو

 ينعت ةمحرلاو .4#7”25 نيملاعلل م الإ كانلسرأ امو# :ىلاعت لاق ءمدأ ينب ىلع

 ١64[. ةيآلا :فارعألا ةروس] (4586)

 /1١١1[. ةيآلا : ءايبنألا ةروس] (55805
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 ريخ وه نذإ مالسإلاف ,ةمحرلا مهب قلعتت نيذلل ةداعسلاو حالفلاو ةحلصملاو ريخلا

 اعيمج اعيمج هدابعل ىلاعت هللا نم ةمعنو ةحلصمو

 .اهنيبو مهنيب لاحُي ال نأو مهّبر ةمعن مهلصت نأ اعيمج سانلا قح نمو مال

 ىلع غيلبتلا اذهب هلك ماق دقو ,مالسإلا ةلاسر مهفيلبت مهيلإ ةمعنلا هذه لوصو ليبسو

 مهوعدي ةرفكلا ماكحلا ىلإ لئاسرلا بتكو .غيلبتلا قيرط نع قئاوعلا لازأو .هوجولا متأ
 مالسإلا غيلبت يف .هداهج قح هللا يف دهاجي نك هللا لوسر لظ اذكهو ,مالسإلا ىلإ

 ماركلا هباحصأ غيلبتلا بجاوب يي هدعب نم ماق دقو .ىلاعت هللا هافوت ىتح سانلا ىلإ

 ىلع ًابجاو مالسإلا غيلبت ةمهم ىقبتسو .ءناسحإب مهعبت نمو  مهنع هللا يضر -

 نمو انأ ةريصُب ىلع هللا ىلإ وعدأ يليبس هذه لق#» : ىلاعت لاق «نيدلا موي ىلإ نيملسملا

 , #4558 نيكرشملا نم انأ امو هللا ناحبسو تعنت

 ,رانلا نم مهذاقنإ ليبس يفو رافكلا ةحلصم يف وه غيلبتلا بجاوب نيملسملا مايقو

 هذه ماكح ةرفاكلا ماوقألا ىلإ مالسإلا غيلبت مهمايق نيبو نيملسملا نيب لوحي ام ًابلاغو
 اصرح مهماوقأ ىلإ مالسإلا غيلبت نع نيملسملا نودصي ةرفكلا ماكحلا ءالؤهف «ماوقألا

 نذأ دقف اذهلو .ميظع ركنمو توغاط هنأل ؛ءاقبلا قحتسي ال يذلا لطابلا مهمكح ىلع

 اوضفر نإو ءاهبف اوملسأ نإف .ماكحلا ءالؤه ىلع مالسإلا اوضرعي نأ نيملسملل هللا

 ئئاجلا كودي اذاهنو نما ةطلسلا كرتو «ةمَّذلا يف لوخدلاو ةيزجلا مهيلع اوضرع
 ًاضيأ كلذ ةرفكلا ماكحلا ىبأ نإف .مهيلإ هتوعد غولبو مالسإلا ةيؤر نيبو سانلا نيب

 ءالؤه ماوقأ ىلإ مالسإلا ةمعن لاصيإو ضرألا يف هللا نيد ةماقإ نم نيملسملا ا

 ةرفكلا ماكحلا نيب لاتقلا بشن ىتح ةوقلاب نيملسملا ةمواقم ىلإ رمألا لصوو ءماكحلا

 نيملسملا يديأب رافكلا نم ىرسأ برحلا هذه يف عقو اذإف «نيملسملا نيبو مهدونجو

 :نيتميرج اومرجأ مهنإ ؟هب اولماعي نأ ىسع اذامف

 هللا ةمعن لاصيإ نم نيملسملا مهعنمو هللا ليبس نع مهّدص :(ىلوألا ةميرجلا)

 .رفكلاو لالضلا نم مهذاقنإو هدابع ىلإ - مالسإلا

 ةيادهو ءضرألا يف هللا نيد ةماقإ نوديري نيذلا نيملسملل مهلاتق : (ةيناثلا ةميرحلا)

 .[١٠١م ةيآلا :فسوي ةروس] (5564)
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 .المع هقيبطتبو ًالوق هيلإ ةوعدلاب نيدلا اذه ىلإ سانلا

 مهيلع ملا نم تارايخلا دحأ مهقح يف مالسإلا 0 دقف نيتمير رجلا نيتاه عمو

 مهقلطيف مهيلع ّنملاب لجخأ ءاش نإف ,مامإلا اهنم ادحاو راتخسي «قاقرتسالا و أ ءادفلا وأ

 ءاش نإو «نيملسملا ىرسأب مهتادافمب وأ هنوعفدي لامب ةادافملاب ذحأ ءاش (غ نإو «عادف الب

5 

 . مهقرتسا

 مهنأ ةحلصملا هذه هجوو ؛ةدكؤم نكت مل نإ مهل ةحجار ةحلصم ًاقيقر مهلعج يفو
 رهاطلا يقنلا يمالسإلا عمتجملا ىلإ رفاكلا نسآلا مهعمتجم نم نولوحتي قّرلا اذهب

 قانتعا ىلإ كلذ مهلمحي دقو ءسوفنلا ىف هرثأو ؛ممامإلا نساحم ةيؤر ىلإ مهنكمي امم

 قالطإلا ىلع ةمعن مظعأب اورفظ اوملسأ اذإف .هاركإ وأ ربج نود رايتخاو اضر نع مالسإلا

 . مئادلا اهميعنو ةنجلاب رفظلا ىلإ - هللا لضفب مهب يدؤيس يذلا مالسإلا ةمعن يهو

 .ءاقرألا ةيرح دادرتسا لئاسو ةرثكل مهيلإ دوعتسف مهتيرح امأ

 مامإلا راتخا يذلا رافكلا ىرسأ نم ريثك مالسإل ةليسو قّرلا ناك اذكهو

 ؛قاقرتسالاو قّرلا قيرط نع تءاج نإو مهل ةدكؤم ةحلضم كلذ يف ناكو .مهقاقرتسا
 ناوضرب نورفظي مهمالسإب مهنأل ؛نيملسم اوريصي نأ يف يه ةيقيقحلا مهتحلصم نأل

 تءاج اهنوكو .ىرخأ ةمعن ةيأ اهيواشت ال ىمظع ةمعن هذهو «مئادلا ةنجلا ميعنو هلا

 ناسنإلا اهاتؤي ةمعن نم مكف .ةمعنلا هذه نم للقي ال .«مهقاقرتساو مهرسأ قيرط نع

 ىلإ راشأ دقو .اهيف ببستملا ركشو ةليسولا كلت دمح ةمعنلاب رفظ اذإف ةهوركم ةليسوب

 ,هانلق ام ىلع ةلالد اهيف يتلا ْهْكَي هللا لوسر ثيداحأ نوحرشي مهو ملعلا لهأ هانلق ام

 : يتأي ام ثيداحألا هذه نمف

 :لسالسلا يف ةنجلا نولخدي .- 45

 يبنلا نع  هنع هللا يضر  ةريره يبأ نع  ىلاعت هللا همحر  يراخبلا مامإلا جرخأ

 ىنعم يف ملعلا لهأ لاقو . «لسالسلا يف ةنجلا نولخدي موق نم هللا بجع» : لاق هلي

 مامإلا لاقو . لسالسلا يف اوملسي نأ لبق اوناكو ةنجلا نولخدي :فيرشلا ثيدحلا اذه

 مالسإلا ةحص اوفرع املف اوديو اورسأ مهنأ ثيدحلا ىنعم : يلبنحلا يزوجلا نبا
 املو «لوألا ببسلا وه دييقتلاو رسألا ىلع هاركإلا ناكف ءةنجلا اولخدف ًاعوط هيف اولخد
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 يف - هنع هللا يضر  ةريره يأ نع (هحيحص ١ يف يراخبلا مامإلا جرخأو -6

 يف مهب نوتأت سانلل سانلا ريخ» :لاق «سانلل تجرخأ ِةمَأ ريخ متنك» : ىلاعت هلوق
 ؛ ةنجلا اولخد مالسإلا يف اولحشد اذإف .«00:0«مالسإلا اولخدي ىتح مهقانعأ يف لسالسلا
 يف لاق ذإ ينيعلا مامإلا هب حّرص ام اذهو .مالسإلا وه ةنجلا ىلإ ديحولا قيرطلا نأل

 ريخ» :هلوق :- ىلاعت هللا همحر  ينيعلا لاق «ةريره يبأ نع ربخلا اذه ىلع هقيلعت

 ةلسلسلا يف ديقم ريسأب يتأي ْنَم مهل مهعفنأو مهضعبل نسادلا نضعي خه قأ هونانلا

 ايان رايه ربنا تيس اقأو هبيسب هنأل ؛ًاريخ ناك امنإو .ملسيف مالسإلا راد ىلإ

 ,4553ةيورخألاو ةيوينّدلا تاداعسلا عيمج لصأ ٌلّصحو

 ؟ةادافملاو ْنملا نم ريخ قاقرتسالا له 55

 ىرسألا قاقرتسا نإ لاقي نأ نكمي لهف .قاقرتسالاو قّرلا ةيعورشم يف ةمكحلا انيب

 ؟مهب ةادافملا وأ مهيلع ْنملا نم مهل ريخ وه رافكلا

 وأ نملاب مهدلب نعل م مهحرع ديفا مو 0 0

 القاع ال 06 ةمعن اذه ىفو مالسإلا 00 ىلإ ًابلاغ يدؤت ةبط ةصرف م

 .هدلب ىلإ هذرو ريسألا حارس قالطإ

 ؟مالسإللا ىف قاقرتسالاو قرلا ماظن يقب له د ”ا/كال

 هك لوسرلا ةافو ىلإ ًاذفان لظ مالسإلا هب ءاج ام نآل ؛ًابيرغ لاؤسلا اذه ودبي دق
 هذهو .هخسن نكمي ال ًاذفان ًاعورشم ىقبي هنإف خسني اي مل اذإو ,خسني مل هنأ كلذ ىنعمف

 يف دوادوبأ ًاضيأ ثيدحلا اذه جرخأ دقو ,774ص .48ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (4189)

 , 73737/ ص الج (هلئس»

 .148١ص 18ج .؛ينيعلا مامإلل (يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع» (450)

 .148١ص 18ج «ينيعلا مامإلل «يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع» (4551)
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 هساسأ نم  قّرلا ماظن  ماظنلا اذُه لوح تاهبشلا ريثي سانلا ضعب ْنأ : باوجلاو

 اهيلع ّدرلا مهتاهبش ركذ ديفملا نم نوكي دق اذهلو .هرارمتساو هئاقبل ةبسنلاب وأ

 :قّرلا لوح ىلوألا ةهبشلا 4

 ّنملا» هيف درو امنإو .قاقرتسالا زاوج ىلع حيرص صب نصي ديل ,تركلا نارفلا لإ

 . قاقرتسالا ةيعورشم مدع ىلإ ريشي *ب اذهو ,رافكلا ىرسألل «ءادفلاو

 ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا نم دافتست ةيعرشلا ماكحألا ةدافتسا نأ :(ًالوأ) :بباوجلاو
 «هنيبنس امك قاقرتسالا زاوج ةيوبنلا ةنسلا يف تبث دقو «ميركلا نآرقلا نم دافتست امك

 اذهو .قيقرلا ىلع ةيكلملا هرارقإب قاقرتسالا زاوج ىلع لد ميركلا نآرقلا نأ :(ًايناث)

 .رومألا نم رمأ زاوجو ماكحألا ةفرعم بيلاسأ نم بولسأ

 : ةيناثلا ةهبشلا 8

 , تارافكلا يف هلعجو .هيلإ بدنو قوشو هيلع ضرحو قيقرلا قتع ىلإ اعد مالسإلا
 هنم دوجوملا نم صلختلاو قاقرتسالاو قّرلا عنم يف مالسإلا ةبغر ىلع لدي اذهو

 هلاوز يف مالسإلا ةبغر عم قفتي رضاحلا تقولا يف هزاوج مدعو هليطعتو هفقوب لوقلاف

 . هئاهنإو

 دحأ لقي ملو .هيلإ انقوشو هللا ليبس يف لاملا قافنإ ىلإ اعد مالسإلا نأ : باوجلاو

 يف هلذبو لاملا قافنإ يف ٌبغر مالسإلا نأ ةجحب زئاج ريغ وأ عونمم لاملا بسك نأ

 يمالسإلا هقفلا يف .نذإ .ةدعاقلاف .قاقرتسالاو قرلل ةبسنلاب لوقلا اذكف .هللا ليبس

 ءيشلا كلذ ىلع لوصحلا ميرحت ينعي ال هللا ليبس يف ءيشلا جارخإ ىلع ثحلا نأ

 . ًءادتبا

 : ةثلاثلا ةهبشلا - مال

 «ضرألا ممأ لك هب ذخأتو ملاعلا يف ًايشاف ناك هنأل ؛قرلا مرحي مل مالسإلا نإ
 ىف هدنس دجي لوقلا اذهف نآلا هميرحتب ليق اذإف «لبقتسملل هميرحت مالسإلا كرت اذهلو

 .رضاحلا تقولا يف هب ذخأت ال ملاعلا لود َّنأ يفو .هلاوز يف مالسإلا ةبغر
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 هعاونأب كرشلا نأ ىري الأ .هميرحت عنم ىلإ وعدي ال داسفلا راشتنا نأ : باوجلاو

 اعد ام لوأ نم ناك لب ءمالسإلا همرحي نأ كلذ عنمي ملو ضرألا يف ًارشتنمو ًايشاف ناك

 ٍلطاب دساف ءيش ميرحت نع مجحي ال مالسإلاف .كرشلا وه هميرحت ىلإ مالسإلا

 .رمخلا ميرحت يف امك هميرحتو هعنم يف جردتي نأ نكمي ءمعلت ارفعوا ايكاك هوكي

 هميرحت يف مالسإلا ةبغر عم هلك يبنلا ةافو نيح ىلإ ةيلكلاب ميرحتلا كرتي نأ امأ

 ول ىتحو .ًاقلطم ةيمالسإلا ةعيرشلا يف عقي مل امم اذهف «ميرحتلا كلذ ىلع صرحلاو

 ريغ حابم وهو ِي هللا لوسر تام ًائيش مرحي نأ سانلا نم دحأ كلمي الف اذه لصح

 الو ًاحابم ىقبي هنأ كلذ ىنعمو لي يبنلا ةافو نيح ىلإ ًاحابم يقب هنإف ءقّرلاك روظحم
 .هلاطيإو هخسن زوجي

 : ةمايقلا موي ىلإ قاب قاقرتساللاو قرلا ماظن  #ا/ال ا

 ال ةمايقلا موي ىلإ قاب يعرش يمالسإ ماظن قاقرتسالاو قّرلا ماظن نإف اذه ىلعو

 ةيرح مامإللو .«ةحابإلا» يهف هتيعورشم ةجرد امأ .هذافن ءاهتناب لوقلا وأ هخسن زوجي

 اذإف .ةماعلا ةحلصملاو لاوحألاو فورظلا تايضتقم بسح هكرت وأ هب ذخألا يف ةعساو

 نكلو .كلذ هل زاج ةماع ةحلصمل وأ ةئيعم فورظل رضاحلا تقولا يف مامإلا هب ذخأي مل

 ذخألا مدعب اقح مامإلل نأ ىلع طقف لدي امنإو .هئاغلإ وأ قّرلا ماظن نالطب اذه ينعي ال

 .ىرسألا ءالؤه يف وأ تقولا اذه يف هب

 يناثلا عرفلا

 رافكلا يديأب مهتاومأو نيملسملا ىرسأ

 :رسألا نم نيملسملا ىرسأ ذاقنإ بجي - "5

 لفعلا نيمليسلا لع امازل نك" هزافكلا" دباب رشا ةيملتسلا نفع عقي دق

 ال ملسملا وخأ ملسملا» نأل ؛رافكلا لاتقب ولو رسألا نم مهصيلخت ىلع لاعفلا يّدجلا

 .فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يف ءاج امك «هلذخي الو هملسي

 ًاضرعم رافكلا ديب ًاريسأ هتلود هكرتتو نوملسملا هكرتي نأ ملسملل نالذخلا مظعأ نمو
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 ؟لاؤسلا اذه تحرط نذإ اذاملف ,مهنم دحأ نع بيغت الو نوملسملا اهفرعي رومأ
 ءرسألا نم ملسملا صيلختب حيرصلا يعرشلا رمألا ءاج دقف اذهلو .«باذعلا ءوسو ةنتفلل

 : لي هللا لوسر لاق :لاق  هنع هللا يضر  ىسوم يبأ نع يراخبلا مامإلا جرخأ دقف

 : يتأي ام هحرش يف ءاج دقو .«ضيرملا اودوعو .عئاجلا اومعطأو .يناعلا اوكف»

 نبال «ةياهنلا» يف هانعم وه كلذكو ,ثيدحلا ةاور دحأ هرسف امك ريسألا وه : (يناعلا)

 ىلع ضرف وهو .ةنكمم ةليسو لكب رسألا نم هصيلخت ينعي ريسألا كاكفو .ريثألا
 .لاطب نبا هيقفلا لاق امك .ءاملعلا ةفاك اذه ىلعو .ةيافكلا

 «لاملا تيب نم نيملسملا ىرسأ كاكف : هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع دنعو

 قافكلا نم: ىرسأ نيملسملا دنع ناكولو , ًاضيأ كلام :نع كلذ ئورو قاحسإ اق هيو

 10011 تاقملا هلك كك ها ءاقعلا واس وهقلاو دلل تملا ون ضرما ناقكلا دعو

 :لاق «.. . يناعلا اوكف» : يراخبلا ثيدح ركذ نأ دعب يلبنحلا ةمادق نبا لاقو

 ىف نيملسملا ىلع نإ» خلاق 6200 لوسر نأ هلي نب انابح دنع «ةاتسإب كيب قكقنو
 .219(مهمراغ نع اودؤيو مهريسأ اودافي نأ مهئيف

 مهارسأ ذاقنإ نيملسملا ىلع بجوي نارقلا الل“

 ءاسّنلاو لاجّرلا نم نيفعضتسملاو هللا ليبس يف نولتاقت ال مك امو# : ىلاعت لاقو

 َكِنُّدَل نم انل لعجاو .اهّنهأ ملاّظلا ةيرقلا هذه نم انجرخأ انّير نولوقي نيذلا نادلولاو

 .«79يًاريصت َكنّدَل نم انل لَعِجاو ا

 يف ىلاعت هللا بجوأ :انؤاملع لاق» :ةيآلا هذه رسفي وهو يكلاملا يبرعلا نبا لاق

 ناكف .سفنلا فلت نم لاتقلا يف ام عم ودعلا دي نم ىرسألا ذاقنتسال لاتقلا ةيآلا هذه

 نأ سانلا ىلع :كلام لاقو .اهل نوهأو سفنلا نود هنوكل بجوأ مهئادف يف لاملا لذب

 «يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع» ,.177ص .”ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (477؟)

 ٠ .144ص .14ج ينيعلا مامإلا 000
 . 45 0ص :.8ج (ينغملا» (455)

 .[ا/ه ةيآلا :ءاسنلا ةروس] (4551)
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 . 47575! ههلاومأ عيمجب ىراسألا اوكفي

 :ةريسألا لمشي ريسألا كاكف - "4

 ةريسألا لمشي (يناعلا اوكف» :فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يف يعرشلا رمألاو

 نم رثكأ ةنتفلل اهضرعتو اهفعضل ملسملا ريسألا نم كاكفلاب ىلوأ يه لب ءةملسملا
 اهب لعفي نأب ءًاعرش لحي ال ام اهنم رفاكلا لالحتسا نم فوخللو ءملسملا ريسألا

 ؟كاكفلا نوكي مب اا

 رافكلا رسأ نم امهذاقنإو امهصيلخت يأ ةملسملا ةريسألاو ملسملا ريسألا كاكفو

 هلذبي لاملاب وأ ءنيملسملا يديأ يف نيذلا نيكرشملا ىرسأب امهتادافمب نوكي

 لهأ لاوقأ انركذ دقو ءنيملسملا ىرسألا حارس قالطإل رافكلل لاملا تيب نم نوملسملا

 .- هنع هللا يضر  رمع لوق مهلبقو ملعلا

 نيكرشملا ىرسألاب ةادافملابو لاملا لذبب ةريسألاو ريسألا كاكف رصتقي ال نكلو

 مهذاقنتساو مهصالختسال رافكلل نيملسملا لاتقب : يأ لاتقلاب ًاضيأ نوكي لب .طقف

 موهفم يف لخدي رسألا نم نيملسملا ىرسأ ذاقنتسال لاتقلا لامعتساو .ةوقلاب مهيديأ نم

 وأ لاملا لذبب ديقي الف ًاقلطم ءاج كاكفلاب رمألا نأل ؛«ىناعلا اوكف» : لكي هلوق قالطإو

 . ناتقلاب ولو هنكمم ةليببو لكي ملسملا يبضألا ةاقتإ بضم يلاتلابو: :ةركق ريح ب ةناذانمب
 اولعجو لب «رافكلا لاتق قيرط نع نيملسملا ىرسأ ذاقنإ بوجو ىلع ءاهقفلا صن دقو
 لاتقلاب مهذاقنإ نكمي مل اذإ نيملسملا ىرسأ ذقني ىتح اينيع اضرف ةلاحلا هذه يف لاتقلا

 .(9ايئافك اضرف هرابتعاب

 : تاريسألا ذاقنإل مهدالب يف رافكلا ةقحالم - 7

 ىلع نأ كلذ ىلع لدي .ملسملا ريسألا ذاقنإ ىلع مدقم ةملسملا ةريسألا ذاقنإ

 : :هةؤ ص 3 ١1ج , يكلاملا يبرعلا نبال «نآرقلا ماكحأ» (ع55 نإ

 )١2-9"48-95"1(2. تارقفلا (؛555)
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 اذكو ,؛تاملسملا تاريسألا ذاقنإل اهيف مهلاتقو مهرايد يف رافكلا ةقحالم نيملسملا

 ' اهب نوعيطتسي ةوق نيملسملل ناك اذإ اذهو ,ثانإلاو روكذلا راغصلا مهو يرارذلا

 سيلو .مهيديأ نم تاملسملا تاريسألا صالختسال مهرايد لخاد يف رافكلا ةقحالم

 يف رافكلا ةقحالم نيملسملا ىلع سيل :يأ  لاجرلا ىرسألا قح يف كلذ مهيلع

 : ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج دقف .- لاجرلا ىرسألا صالختسال مهرايد

 ملعف .ءاسنلاو يرارذلا اوبسو لاومألا اوذخأف نيملسملا ضرأ نوكرشملا لخد اذإو

 نم كلذ اوذقنتسي ىتح مهوعبتي نأ مهيلع ناك .ةوق مهيلع مهل تناكو كلذب نوملسملا

 بوجو يف يأ  كلذكف برحلا ضرأ اولخد اذإف ءمالسإلا راد يف اوماد ام مهيديأ
 , 4559يرارذلاو ءاسنلا قح يف رافكلا ةقحالم

 :(دممهكاكف دعب لاملا عفد طرشب نيملسملا ىرسأ كاكف  مالالا/

 ءادفلا اوثعبي وأ ثعبي نأ طرشب نيملسم ىرسأ وأ ملسم ريسأ حارس رافكلا قلطأ اذإ

 ريسألا عجر اذإف .هاركإ نودب ةطراشملا هذه تناكو ءرسألا ىلإ دوعي وأ مهيلإ هيلع قفتملا

 مهيلع بجو هومزتلا يذلا ءادفلا لام لاسرإ ىلع اوردقو مالسإلا راد ىلإ ىرسألا وأ

 وهو ةلبانحلا لاق اذهبو هب اودهعت امل ءافوو طرشلا بجومب رافكلا ىلإ هلاسرإو «هؤادأ

 . يعازوألاو ,.يروثلاو .يعخنلاو ,.يرهزلاو ,.نسحلاو .ءاطع لوق

 نأل ؛- ءافولا لدب  لاملا عفد طرشب ءافولا ىرسألا وأ ريسألا مزلي ال : يعفاشلا لاقو

 ءايقيا ةرهاظلا تهدم دعو .مهنع لدبلا رافكلا قحتسي الف رارحأ ىرسألا وأ ريسألا

 ١ :هنامز يف ةيرهاظلا ءاهقف خيش وهو «ىلحملا» يف - هللا همحر مزح نبا لاق دقف

 0 الو .مهيلإ عجري نأ هل لحي الف .هوقلطأو ءادقلا ىلع هودهاعف رافكلا دنع ًاريسأ ناك

 . (أكيش مهيطعي

 اذإ هللا دهعب اوفوأوإ# : ىلاعت هللا لوق انلو :هلوقب هبهذمل يلبنحلا ةمادق نبا جتحاو

 هءاج نم در ىلع ةيبيدحلا ةدهاعم وأ حلص يف ًاشيرق كي يبنلا حلا املو 000

 ةمادق نبا هركذ امو .«ٌردغلا انئيد يف حلصي ءَ اَنِإ ]» :لاقو ما مهل ىفو املسم

 .١9١ص . "ج (ةيدنهلا ىواتفلا» (15590)

 .؟"8١ص الج مزح نبال «ىلحملا» 2 ١187ص 28ج «ينغملا» (:554)
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 ريسألا زجع اذإ ةيلاتلا ةرقفلا يف هنع هركذنس ام ليلدب ةملسملا ةريسألا لمشي يلبنحلا

 . مهيلإ لاملا عفد نم هطرتشا امب ءافولا نع

 :(4557لاملا عفد نع ةريسألا وأ ريسألا زجع اذإ "الا

 ىلإ هعفدب دهعت يذلا لاملا عفد نع ةملسملا ةريسألا وأ ملسملا ريسألا زجع اذإو

 دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ يف هنأ ةمادق نبا ركذ دقف ءرسألا نم هكاكف نع ًاضوع رافكلا

 .ءاهقفلا ضعب لاق اذهبو «طرشلا بسح رافكلا ىلإ عوجرلا همزلي ةلبانحلا بهذم يف
 ناتاهو .ءاهقفلا ضعب لاق اذهبو ءرافكلا ىلإ عوجرلا همزلي ال :ىرخألا ةياورلا يفو

 .رافكلا ىلإ لام نم همزتلا ام عفد نع زجع اذإ ملسملا ريسألا يف ناتياورلا

 ءاهكاكف دعب لاملا عفد طرشب رافكلا اهحارس قلطأ اذإ ةملسملا ةريسألل ةبسنلاب امأ

 رافكلا ىلإ عوجرلا اهل زوجي ال : ةلبانحلا لاق دقف لام نم هتمزتلا ام عفد نع تزجع مث

 مانو ب ىلاعت كلا يحد ىايحلا ةنادقأ نبا لاف اذه و ءايهذعلا ىف ادعو الرق

 كلذ اهل لحي ملو . مهيلإ عجرت مل ةأرما يدافملا ناك نإف .. . انرظن ءادفلا نع زجع نإ

 اهئطو ىلع مهل اطيلست اهعوجر يف نألو ؛ «رافكلا ىلإ نهوعجرت الفإ# : ىلاعت هللا لوقل-

 يف نهّدر ىلع هحلص دعب رافكلا ىلإ ءاسنلا در ٍِكي هلوسر ىلاعت هللا عنم دقو .ًامارح

 .«نهودري نأ هللا مهاهنف تانمؤم ةوسن تءاجف» :اهرابخأ يف ءاج دقف ,ةيبيدحلا ةدهاعم

 لوق وهو .ًاضيأ رافكلا ىلإ عجري ال :(امهادحإ) :ناتياور هيفف الجر ناك نإو

 طرشلاب همزلي ملف ,ةيصعم مهيلإ عوجرلا نأل ؛ يعفاشلاو , يروثلاو . يعخنلاو ,.نسحلا

 همزلي :(ةيناثلا ةياورلاو) .رمخلا برش وأ ملسم لتق طرش ول امكو ةأرما ناك ول امك
 ءادفل ١ ثعب يف انركذ امك يعازوألاو ,يرهزلاو ,نامثع لوق وهو .رافكلا ىلإ عوجرلا

 اَنإ» :لاقو ريصب ابأ درو ءًاملسم هءاج نم در ىلع ًاشيرق دهاع دق ٍلي يبنلا نألو ؛ مهيلإ

 مكحلا اذه يف امهنيب قرف ىلاعت هللا نإف ةأرملا در قرافو .«ُردغلا اننيد يف ٌحلصي ال

 يف كلذ ىلاعت هللا ىضمأف ًاملسم مهنم هءاج نم ّدر ىلع ًاشيرق لَك يبنلا حلاص نيح
 .ءاسنلا يف هخسنو لاجرلا

 ."8١ص الج .مزح نبال «ىلحملا» « 587-188ص «8ج «ينغملا» (1:559)
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 :رسألا نم ةملسملا ةريسألا بره .-49

 ا ءرسألا نم برهي نأ ملسملا ريسألل امك رسألا نم برهت نأ ةملسملا ةأرمللو

 راد نم اهجورخ ىلإ كلذ ىدأ نإو برهلا تعاطتسا اذإ رسألا نم ةملسملا ةأرملا بره
 ا اهدحو جورخلا اذهب عفدت اهنألو ؛ةرورضلل جورخلا اذه نإف ءاهدحو برحعلا

 ةملسملا ةريسألا امأو» :- ىلاعت هللا همحر  يلبنحلا ةمادق نبا لاق ءاهسفن نع ًانقّيتم
 اهنألو ؛اهدحو هيف جرخت كلذلو ةرورض رفس اهرفس نإف .رافكلا يديأ نم تصلخت اذإ

 0 ,29”17(2(اهدحو اهرفس ررض يأ , مهوتملا ررضلا لمحتب ًانقيتم ا عفدت

 :رافكلا ديب نيملسملا لاومأ

 ملع اذإف .مهنم نوملسملا اهدرتسا مث ءنيملسملا لاومأ ىلع رافكلا ىلوتسا اذإ

 ىلإ تدر «برحلا مئانغ نم اهرابتعاب نيملسملا دنجلا ىلع اهتمسق لبق اهباحصأ

 . هنع هللا يضر  رمع مهنم ملعلا لهأ ةماع لوق يف نمث الو ضوع نودب اهباحصأ

 بهذم اذهو .يعفاشلاو .يعازوألاو .يروثلاو ,كلامو .ثيللاو . يعخنلاو .ءاطعو

 ةمينغ تراض  اهنآل ءاهناخيصا ىلإ لاومألا درت ل + يرهزلا لاقو.: ةيفنخلاوب ةلباتحلا
 نأ لوقلا اذه ةجحو ءرانيد نبورمع نع يكح لوقلا اذه وحنو .يمالسإلا شيجلل

 نودرتسي امنإف مهنم نوملسملا اهدرتسا اذإف ءاهيلع ءاليتسالاب لاومألا هذه اوكلم رافكلا

 .اهيلع ءاليتسالاب نيملسملل ةمينغ ريصت رافكلا لاومأو ءرافكلل ًالاومأ

 همحر  يراخبلا مامإلا هجرخأ ام وه ءاملعلا ةماع لوق وهو لوألا لوقلل ةجحلاو

 ىودعلا هذخأف هل سرف بهذ» :لاق  امهنع هللا يضر  رمع نبا نع «هحيحص» يف - هللا

 رهظف مورلاب قحلف هل ٌدبع قبأو .كك هللا لوسر نمز يف هيلع ٌدَرف ,نوملسملا هيلع رهظف
 ابأ نأ» ةوبح نب رباج نعو .لَك يبنلا دعب ديلولا نب دلاخ هيلع هّدرف ءنوملسملا مهيلع
 رهظ مث نيملسملا نم نوكرشملا زرحأ امع هلأسي باطخلا نب رمع ىلإ بتك ةديبع
 اوس مل ام هب قحأ وهف هنيعب هلام دجو نم :رمع لاق .دعب هيلع نوملسملا

 . 78ص ء”ج (ينغملا» (4517)

 .187؟5ص :"ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص)» 2.13١ ص 28ج («ينغملا» (؛51071)
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 لاومأ نم نوملسملا هيلع ىلوتساف مسق نأ دعب لاملا بحاص هكردأ ام امأف 0١-

 : ةلبانحلا بهذم يف دمحأ نع ناتياور هيفف رافكلا

 لوق اذهو ,عيب دق ناك نإ هب عيب يذلا نمثلاب وأ هتميقب الإ هذخأي ال : ىلوألا ةياورلا

 - امهنع هللا يضر سابع نبا ىور امل كلامو «يعازوألاو و4 يروتلاو «ةفينح يبأ

 لبق هتبصأ نإ» : لكك يبنلا هل لاقف .هوباصأ نوكرشملا ناكاذل ارقي دعو كاع نأ

 .(ةميقلاب هتذخأ َمِّسُق امدعب هّتبصأ نإو كلل وهف ةمسقلا نأ

 ءرمع لوق وهو «لاحب هيف هل قح الف لاملا مسق اذإ هنأ دمحأ مامإلا نع :ةيناثلا ةياورلا

 .20797ثيللاو «يعخنلاو .ءاطعو .يلعو

 برحلا لهأ كلمي ال : يرهاظلا بهذملا ءاهقفو يعفاشلا مامإلا لاقو .5

 .هومسقي مل وأ نوملسملا هدرتسا اذإ هذخأ لاملا بحاصلو .ملسملا لام نم ًائيش ةبلغلاب

 «نيملسملا لام تيب نم ضوعي ؛هبحاص هذخأو لاملا اذه همهس يف عقو نم ضوعيو
 مل هنأل ؛ةماعلا حلاصملل صصخملا نيملسملا لام تيب نم هيرتشمل هنمث ىطعُي اذكو

 مكحلا وه امك ضوع ريغب هذخأ قحتسي نأ بجوف .هبحاص كلم نع لاملا اذه جرخي

 الثل هبحاصل ملّسو هنم عزن يذلا لاملا ةميق همهس يف عقو نم ىطعُيو ,ةحسفلا لبق

 .«579ةمينغلا يف هقح نامرح ىلإ يضفي

 عباسلا بلطملا

 لاتقلاو لتقلل ةمرحملا بابسألا

 : ديهمت - 7381

 بوشن لبق لصحت دق نيملسملا لبق نم مهلاتقو رافكلا لتقل ةمرحملا بابسألا

 .١187ص 235ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص) 2 ١"1 ص 28ج «ينغملا» 6549

 «ىلحملا» ,. 18ص 25ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» . 17١ ص ءمج (ينغملا» (ع5ا5

 3٠١, ص الج

 ا



 . برحلا يي ىهتنتو لاتقلا اهب فقيف لاتقلا ءانثأ بابسألا هذه

 نامألاو .نامألا : (ًايناثرو ءرافكلا ملسي نأب مالسإلا :(ًالوأ) : يه بابسألا هذهو
 وأ درفل ىطعي يذلا وهو :لوألا مسقلا :نامسق تقؤملاو .دبؤمو تقؤم :(ناعون)
 نامألا نم يناثلا مسقلاو . صاخلا تقؤملا نامألاب هيمسن نأ نكمي ام وهو .دارفأ ةعامج

 بجومب ةداع متيو .ةعداوملاب ىمسيو رافكلا نم موق وأ ةفئاطل ىطعي يذلا وهو تقؤملا

 امأ .«برحلا راد» مهتلود وأ رافكلا ءالؤه نيبو ء(مالسإلا راد» نيملسملا نيب ةدهاعم

 لبق نم رثكأ وأ درفل ىطعبو .تقوب تقؤم ريغ يأ ًاديؤم نوكي يذلا وهف دبؤملا نامألا
 . هنيبنس امك هلوخي نم وأ مامإلا

 :ثحبلا جهنم 61

 :ةيلاتلا عورفلا ىلإ بلطملا اذه مسقن مدقت ام ىلع ءانبو

 . مالسإلا : لوألا عرفلا

 .تقؤملا نامألا : يناثلا عرفلا

 .«ةمذلا دقع» دبؤملا نامألا :ثلاثلا عرفلا

 . ةعداوملا : عبارلا عرفلا

 لوألا عرفلا

 مالبمسإلا

 :لاتقلاو لتقلا نم مصاع مالسإلا 6

 لوسر لاق :لاق  هنع هللا يضر - ةريره يب أ نع فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يلا

 مهءامد ينم اوعنم اهولاق اذإف . هللا الإ هلإ ال :اولوقي ىتح سانلا لئاقأ نأ كرمأ» نكي هللا

 هاورو .(؟"9هظفل اذهو دواد وبأ هاور .«لجو زع هللا ىلع مهباسحو اهقحب الإ مهلاومأو

 3٠١. ص .الج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (
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 الإ هلِإ ال لاق نمف هللا الإ هْلِإ ال :اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ» :هظفلو يئاسنلا
 , 47" (هللا ىلع هباسحو هقحب الإ هّسفنو هلام ينم مصع هللا

 ىتح سانلا لتاقي نأ كك ميركلا هيبن رمأ ىلاعت هللا نأ :فيرشلا ثيدحلا ىنعمو

 اومصع كلذ اولاق اذإف .هللا لوسر ًادمحم نأو :ًاضيأ اولوقيو : يأ «هللا الإ هلإ ال» :اولوقي

 اهيف هللا قح نع الإ اهكفس نع مهءامد اومصعو . اهذخأ نم اهوظفح يأ  مهلاومأ

 وأ ءصاصقلا بجوتسي اهيف يمدآ قح نع وأ .لتقلا بجوت مالسإلا نع ةدر لثم

 هنورتسي اميف ىلاعت هللا ىلع مهباسحو مهبولق نع شتفن الو كلذب مهنم عنقنو «ضيوعتلا

 180 مقر وأ نفك نم
 :("2ًاملسم صخشلا هب ريصي ام - 74

 «صن :ءايشأ ةثالث .همالسإب كلذ ىلع ءانب مكحيو ًاملسم صخشلا هب ريصي ام

 : يلي ام اهنم لكب دارملاو «ةيعبتو .ةلالدو

 «مالسإلا ةديقع صخشلا قانتعا ىلع لادلا حيرصلا لوقلا هب دارملاف .صنلا امأ أ

 اذهحتم نأ ٌدهشأو. هلا الإ هلإ آل نأ دهشأ»: :لوقيف نيتداهفلاب رفاكلا ظفلتي نأ

 ةالص يلصي نأك :مالسإلا هقانتعا ىلع لدي امب يتأي نأ اهب دارملاف «ةلالدلا امأو - ب

 وأ «نيملسملا هيدلاول ًاعبت مالسإلاب ريغصلا ىلع مُكَُحُي نأ اهب دارملاف «ةيعبتلا امأ - ج

 . مالسإلا رادل ًاعبت همالسإب مكحي

 رادل ةيعبتلاب وأ «نيملسملا نيدلاولل ةيعبتلاب مالسإلا نع زاجيإب يلي اميف ملكتنو
 . مالسإلا

 . © ص ."”ج («يئاسنلا نئس» (471/5)

 .7”700١-1ص ءالج (دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعو (45ا/5)

 ٠١. ص الج «عئادبلا» (451/)
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 :«52نيّدلاولل ةيعبتلاب مالسإلا - "0

 «نيّدلا يف هيوبأ عبتي غولبلا ّدح لصي نأ لبق  ىثنأ وأ ناك ًاركذ  ريغصلا دلولا

 هيلع يرجت نيد نم ريغصلل ّدب ال هنأل ؛ نيدلا ىف هيوبأل ريغصلا دلولا ةيعبت وهو ءاذكه

 ًاعبت لعجُي نأ دب الف ءهروصقل امإو .هلقع مدعل امإ كلذل متهي ال ريغصلاو .هماكحأ
 ناوبألا ملسأ اذإ كلذ ىلع ءانبو .امهنم نو هنأل ىلوأ هيوبأل 0 هلعجو «هريغل

 برخلا راد يف اوناك ءاوس ءامهل اعبت ًاملسم ريتعي امهعم يذلا ريغصلا امهدلوف ؛نارفاكلا
 اناكو .هعم ريغصلا هدلو ناكو نيوبألا دحأ ملسأ اذإ مكحلا كلذكو ,مالسإلا راد يف وأ

 ؛ (ًانيد نيوبألا ريخ عبتي ريغصلا نأ» :انه ةدعاقلا نأل ؛ مالسإلا راد يف وأ برحلا راد يف

 امهنم ملسملا حجريف ءامهنم امهدلو نلوت يهو «ةيعبتلا ةهج يف ايوتسا نيوبألا نألو

 :هيلع ىَّلَعُي الو ولعي مالسإلا نأل ؛هنيد يف ريغصلا هعبتيف مالسإلاب

 :مالسإلا رادل ةيعبتلاب مالسإلا 8

 راد ىلإ جرخأ مث «نيملسملا رسأ يف عقو اذإ  ىثنأ وأ ناك ًاركذ  ريغصلا دلولا

 ؟امهل اعبت نيرفاكلا هيوبأ نيد ىلع ىقبي مأ ,همالسإب مكحي لهف , مالسإلا

 : ىلي اميف اهركذن تالاح ةلأسملا هذه ىف باوجلا

 : ةيعبتلاب مالسإلا نم ىلوألا ةلاحلا 4

 ىلإ هرسآ هب جرخيو ,هيوبأ نع ادرفنم هدحو نيملسملا رسأ يف ريغصلا دلولا عقي نأ

 ليلعتو «يلبنحلا ةمادق نبا ركذ امك .ءاهقفلا عامجإب همالسإب مكحُي اذهف «مالسإلا راد

 ةيوبأل هتيعبت تعطقنا دقو ءاعتت هل تنعي املإ يذلا نأل ةمادق نبا لوك ابك كلذ

 0 اعبت هقاللسإب مكحيف ,مالسإلا راد ىلإ امهراد نع هجارخإب امهنع هعاطقنال

 هذه يف ريغصلا مالسإب مكحلا ليلعت يف يناساكلا مامإلا لوقيو .«”"هلسملا  هرسآ

 «4ج («جاتحملا ينغم)» 2١9 ص الج مزح نبال «ىلحملا» 2٠١ ص الج «عئادبلا» (ة؟1/6)

 .؟5؟9ص

 .؛؟"ص 28ج «ينغملا» (ة51/

- 5/372 



 راد ىلإ تلقتنا نيّدلا يف ةيعبتلا نأل ؛مالسإلا رادل ًاعبت ًاملسم ربتعي هنإف» :ةلاحلا

 ,(114)هعم امهدحأ وأ هيوبأ دوجو مدعل مالسإلا

 ٠ ةيعبتلاب مالسإلا نم ةيناثلا ةلاحلا مال :

 راد ىلإ امهرسا امهب جرخيو «نيرفاكلا هيوبأ دحأ عم ريغصلا دلولا قشبتوي نأ

 . يعازوألا لاق اذهبو  ةلبانحلا دنع همالسإب مكحُي هنإف ,مالسإلا

 دعم رسا للا داكلا هةلازل يذلا يف ًاعبات ريغصلا ريصي : يعفاشلاو ةفينح وبأ لاقو

 عم اهريغل الوبر اذلاب ريغ الدنا مينصحو مااسإلا ناد: ىلإ هلئاوو:ةلزلا يآ تاجرخأو
 .هنيد يف هعم امهنم نوكي نم عبتي وأ امهعبتيف ريغصلا عم امهدحأ وأ نيوبألا دوجو

 يف ءابأ 3 دلولا نأل ؛هنيد يف هعبت هيبأ عارم 0 نإ : كلام مامإلا لاقو

 رادل اعبت املسم ربتعي هنإف ,همأ عم ريغصلا رسا نإو ءبسنلا يف هعبتي امك َنيّدلا

 .نيدلا يف اهعبتي ال كلذكف ,بسنلا يف اهعبتي ال هنأل ؛اهنيد يف هَمأ عبتي الو ,مالسإلا

 ىلع كلوي ةولوم لكو ق6 يبتلا لوفي: «ةانركذ» ىذلا" مهبعذتل :ةلئادحتلا :تتتاو
 ؛ هنيد يف امهدحأ عبتي ال هنأ هموهفمف . (ةنانسحمي وأ ةقارتصتب لأ قنا ةرزك فلورا .ةرطفلا

 هعبتيف ءادرفنم ملسملا هرسآ عبتي هنألو ؛امهدحأب تبثي ال نيئيشب قلع ىتم مكحلا نأل

 َبْلَع دق صخش لك نأ هققحي نيوبألا دحأ ملسأ ول ام ىلع ًاسايق هيوبأ دحأ عم ًاضيأ

 .(97*475نيوبألا نم ملسملاك نيوبألا دحأ عم همالسإ مكح َبْلُع ٠ 0 همالسإ مكح

 : ةيعبتلاب مالسإلا نم ةثلاثلا ةلاحلا

 «مالسإلا راد ىلإ ًاعيمج مهب ٍجّرْخيو «نيرفاكلا هيوبأ عم ريغصلا دلولا رسؤي نأ

 «كلامو «ةيفنحلاو ,ةلبانحلا لاق اذهبو .هيدلاو نيد ىلع ىفبي ةلاحلا هذه يف دلولاف

 , ىغفاشلاو

 ا « يسخرسلل (طوسيملا» . ٠١ «؛ص ءالج «عئادبلا» (4580)

 . ٠١ «؛ص الج «عئادبلا» «47556ص .8ج (ينغملا» (4581)

 - غال"



 هكلم هنوكل هب قحأ هنأل ؛هرسأ يذلا ملسملل ًاعبت ًاملسم نوكي :يعازوألا لاقو

 .امهنم هب ىلوأ ناكف هنع هيوبأ ةيالو تلازو ._ رسألاب يبسلاب

 وأ .هنارّصني وأ هنادوهي هاوبأف» :ِكَي يبنلا لوقب هيلإ اوبهذ امل ةلبانحلا جتحاو

 نم عنمي ال اذهف ريغصلل رسآلا كلم امأ ؛نيّدلا يف امهعبتيف هعم ناوبألاو ,(هناسُجمي

 هنإف «نيرفاكلا هتمأو هدبع نم هكلم يف دلو ول ام ليلدب نيّدلاب هيوبأل ريغصلا عابتا
 , 4349 امهنيد ىف امهعبتي

 ريغصلا امهدلو نإف ءاتام اذإ نارفاكلا ناوبألا ناذه ىانلق يذلا وحنلا ىلع امهنيد ىف

 ءاقب نأل ؛امهتومب امهل نيَّذلا يف هتيعبت عطقنت الو ,هسفنب ملسي ىتح امهنيد ىلع ىقبي

 ,«89بتلا يف مكحلا ءاقبل طرشب سيل لصألا

 : ةيعبتلاب مالسإلا نم ةعبارلا ةلاحلا "741

 ىلإ جرخأو ريغصلا امهدلو رسأ مث :مالسإلا راد يف نيرفاكلا نيوبألا دحأ ملسأ اذإ
 ؛ًاملسم نوكي ال هنإف مالسإلا راد ىلإ هجارخإ لبق امأو .هل ًاعبت ملسم وهف مالسإلا راد

 ام اذهو «ةيعرشلا ماكحألا يف ةيعبتلا عنمي رادلا فالتخاو ,«نيتفلتخم نيراد يف امهنأل

 . ةيفنحلا هيلإ بهذ

 ةلاحلا هذه يف ريغصلا دلولا نوربتعي ذإ كلذ فالخ ىلإ نوبهذي ةيرهاظلا نأ ودبيو

 مزح نبا روهشملا هيقفلا لاق دقف امهنيب رادلا تفلتخا نإو ءملسملا هيبأل ًاعبت ًاملسم

 ملسأ ءاوسف يبرحلا رفاكلا ملسأ اذإو» :لاق «هنامز يف ةيرهاظلا خيش وهو - هللا همحر

 مث مالسإلا راد ىلإ جرخ وأ جرحي مل وأ مالسإلا راد نلإ جرخ مث «برحلا راد يف

 ءا(ثث .رارحأ نوملسم راغصلا هدالوأو «ءاوس كلذ لك ملسأ

 :لاتقلاو لتقلا يف صخشلا مالسإ رثأ 4

 ةيعبتلا قيرطب ريغص مالسإب مكح وأ ةرفكلا نم عمج ملسأ وأ صخشلا ملسأ اذإ

 . 475"ص .48ج «ينغملا» (4587)

 ٠١. 5ص الج «عئادبلا» (ة585

- 59/5 - 



 عيمج يفف .هانلصف يذلا وحنلا ىلع مالسإلا رادل ًاعبت وأ ءامهدحأل وأ نيملسملا هيوبأل
 مهنأل ؛ةكوش تاذ ةعامج اوناك اذإ مهلاتق الو مهلتق نيملسملل زوجي ال تالاحلا هذه

 يناثلا عرفلا

 تقؤملا نامألا

 : نامألا فيرعت 6

 .نمألا هل تلعج :يأ .هتنما :لاقي .فوخلا لاوزو نانئمطالا :ةغللا يف نامألا
 2 يل يت را كنمع مرر را ع 5 5

 ,(4742فخ

 همدقي هنأ ىوس يوغللا هانعم نع هانعم جرخي ال ىهقفلا حالطصالا ىف نامألاو

 بجومب مهلاتق وأ مهلتق مرحيف ءرفاك نم رثكأل وأ رفاكل مهدحأ وأ مهبئان وأ نوملسملا

 .نامألا اذه

 :نامألا نكر 75

 :رافكلا نم ددعل وأ رفاكلل ملسملا لوقي نأك هيلع لادلا ظفللا وه نامألا اذه نكرو

 ظافلألا نم ىرجملا اذه يرجي امو .«نامألا مكتيطعأ» وأ .«نونمأ متنأ» وأ (مكتنُمأ»

 .نامألا ىنعم ىدؤيو

 ؟رفاكلل نامألا اذه حنمي نم 17

 «ىثنأ وأ ناك ًاركذ ,راتخم لقاع غلاب ملسم لك نم رفاكلل نامألا اذه حنم حصيو

 . يعازوألاو ,يروثلاو .ةلبانحلا مهنمو ءاملعلا روهمج لاق اذهبو 0 وأ ناك 0غ

 . مهريغو « يعفاشلاو

 يوذ رئاصب» ءا7ه ص , يناهفصألل «نآرقلا بيرغ تادرفم) 59ص ء١ج ءريثألا نبال «ةياهنلا» (4585)

 . 77ص ١١ج ازييمتلا

 - عالم



 ؛لاتقلا يف هل ًانوذأم ناك اذإ الإ دبعلا نامأ حصي ال :فسوي وبأو ةفينح وبأ لاقو

 ثيدحب دبعلا نامأ ةحص يف ةلبانحلا تيلي هنامأ حصي ال6 داهجلا هيلع بجي ال هنأل

 هج المع لع و ف مُماندأ اهب ىعسي ةدحاو نيملسملا ٌةمذ» :هيفو كلي هللا لوسر

 ةحص نم عنمي ال داهجلا هيلع بجي ال دبعلا نوكو .«نيعمجأ سانلاو ةكئالملاو هللا ٌةنعل

 .«”*اهنامأ ةحص نم عنمي مل اذه نكلو داهجلا اهيلع بجي ال ةأرملاك .هنامأ

 :ةملسملا ةأرملا نامأ - "4

 .ملسملا لجرلاك نامألا اذه حنم يف يهف ,رثكأ وأ رفاكل ةملسملا ةأرملا نامأ حصي

 :هب ةحّرصملا وأ كلذ ىلع ةلادلا ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا يلي اميف ركذنو

 : ةملسملا ةأرملا نامأ ىف ةيوبنلا ثيداحألا - "م8

 هللا لرشر أ هنع هللا يضر يلاط يبا نب يا ع ممل هكيدجلا يتداخل: ًالوأ

 نعل هيلعف ًاملسم رفخأ نمف , مهاندأ اهب ىعسي ةدحاو نيملسملا و : لاق يلي

 ازور دلو ًاقرص ةمايقلا موي هنم هللا 0 ال «نيعمجأ نيتانلاو ةكئالملاو هللا

 ءاج دقو .(مهاندأ اهب ىعسي» : ةرابع هيف سيل نكلو يراخبلا هاورو .ملسم مامإلا

 نيملسملا نامأف .نامألا وه انه ةنذلاب دارملا نأ .فيرشلا ثيدحلا اذه حرش يف

 ضرعتلا ملسم يأ ىلع مرح ارفاك ةيهلسعلا نم دحاو نمأ اذإف . حيحص رافكلل

 اذهو ءءاوس رفاكلل نامألا حنم يف لجرلاو ةأرملاو . ملسملا نامأ يف ماد ام هل

 ةمذ» : هلو هلوق نم كلذ دافتسي امك ,(مهاندأ اهب ىعسي» : لي هلوق نم دافتسم

 حونمملا رفاكلل هضرعتب ةملسم نامأ وأ ملسم نامأ ضقن نمف .؛(ةدحاو نيملسملا

 ,(4585)(هللا ةنعل قحتسا دقف «نامألا اذه هل

 ل دقر : لب لاقف كلذب و يبل 5 يق قا حتفلا

 . ٠١ 5ص ءالج «عئادبلا» ,917-*ة85ص 28ج (ينغملا» (4586)

 «ينيعلا حرشب يراخبلا حيحص»و 2485و ١8ص 14ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (4545)

 1١-١45. "ص 29ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص)و ( 777” ص ١3ج

 - عالك



 هتنمأ يأ «الجر تراجأو : هلوق : هحرش قف ءاجو دواد وبأ هآور قم نم انمأو

 نامألا انيطعأ : يأ «تنمأ نم انمأو» : لكي هلوق ىنعمو .نمألا ىنعمب ةراجإلا نم

 .(85«زئاج ةأرملا نامأ نأ ملعلا لهأ ةماع عمجأ» : يباطخلا لاق . هيتيطعأ نمل

 , (47580اهنامأ ع هلل

 ىلع ريجتل ءارعلا تناك نإ» :تلاق  اهنع هللا يضر  نينمؤملا مأ ةشئاع نعو ؛اعئاو
 زوجيف .نينمؤملا كحق

 :ةملسملا وأ ملسملا مهنمؤي نم ددع 395٠٠

 حصي نيذلا رافكلا ددع ام نكلو . حيحصو زئاج ةملسملا وأ ملسملا نامأ نإ :انلق

 نيملسملا داحأ نامأ حصيو» : ىلاعت هللا همحر  يلبنحلا ةمادق نبا مامإلا لاق
 هللا يضر - باطخلا نب رمع نأ ؛ريغصلا نصحلاو ةريغصلا ةلفاقلاو ةرشعلاو دحاولل

  نيملسملا نم دحاولا نامأ يأ - هنامأ حصي الو . نصحلا لعهأل دبعلا نامأ زاجأ  هنع

 ىلع تايتفالاو داهجلا ليطعت ىلإ يضفي كلذ نأل ؛ريثك عمجو قاتسرو ةدلب لهأل
 , 2405)(مامإلا

  0١نامألا مكح :

 مهلتق مرحيف هيلع لدي نامألا ظفل نأل ؛ ةرفكلل وأ رفاكلل نمألا توبثت نامألا مكح

 مل ًامئاق نامألا مكح ماد ام ,مهيرارذو مهئاسن يبسو .مهلاومأل ضرعتلاو ,مهلاتقو
 , 4750 صضقتني ملو هتدم ضقنت

 . 44 4ص الج «دوبعملا نوع اهحرشو دواد يبأ نئس» (4141/)

 . 7087-7814 ص .١ج .«يسخرسلل ؛هحرشو ريبكلا ريسلا» (4584)

 .؛4؟ ص ءالج «دواد يبأ ننس حرشب دوبعملا نوع» (45488)

 .؟ة؟ 8ص «4ج (ينغملا» (4590)

 ٠١. 7ص ءالج «عئادبلا» (4591)

 - عا/ا/ -



 : هئاهتنا ةيفيكو نامألا ةفص -

 ىأر اذإ هضقن مامإلل زاج ًاقلطم ناك نإف' .هضقن زوجيف مزال ريغ دقع نامألا
 هّيطعا نم لبق نم هضقن زوجي امك . ضقنلاب مهربخي نأ هيلع نكلو كلذ يف ةحلصملا ل | 1 5000 0 00 دالك و

 تقو ىلإ ًاتقؤم نامألا ناك نإو . مهل َّمنُم يذلا نامألا مهّدرب مامإلا اوربخي نأب ةرفكلا نم

 .«559ضقن ىلإ ةجاح ريغ نم هل بورضملا تقولا يضمب يهتني هنإف .مولعم

 ثلاثلا عرفلا

 (555(ةمذلا دقع» دبؤملا نامألا

 :ةمذلا دقع فيرعت ”38*

 ,ديبأتلا هجو ىلع مهنامأو نيملسملا دهع يف ملسملا ريغ ريصي هاضتقمب دقع وه
 . ماودلا هجو ىلع اهيف ةماقإلا هلو مالسإلا راد لهأ نم ريصيو

 : هتمكحو هتيعو رشم ليلد 5

 مويلاب الو هللاب نومي ال نيذلا اولتاق» :ةبوتلا ةروس يف ىلاعت هلوق هتيعورشم ليلدو

 باتكلا اوتوأ نيذلا نم قحلا نيد نونيدي الو .هلوسرو هللا مرح ام نومّرحُي الو رخآلا

 ةّمذلا دقع ماكحأ نم وه ةيزجلا ءاطعإو .4نورغاص مهو دي نع ةيزجلا اوطعُي ىتح
 :ةزاكاو

 يف مالسإلا ماكحأب مزتليو .نيملسملا لاتق رفاكلا كرتي نأ هتيعورشم ةمكحو
 قيرط نع مالسإلا يف هلوخد لامتحا عم ,ةيزجلا يطعي نأو .هصخت يتلا تالماعملا
 . مالسإلا نساحم ىلع هعالطاو نيملسملا هتطلاخم

 . 9١٠/ص ءالج «عئادبلا» (459؟)

 «ينغملا» 1١١١-211١ ص ءالج (عئادبلا» ,84 ,الالص .١٠ج «طوسبملا» : عرفلا اذه مجارم (45949)

 207١ ؛ص ١1ج «عانقلا فاشك» ,7147*-1147ص . 4ج «جاتحملا ينغم» « 78١0-781 ص هج

 .7-١78ص «مالسإلا راد يف نينمأتسملاو نييمذلا ماكحأ» انباتك
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 : هماربإ ىلوتي نمو ةمذلا دقع طورش .-

 ,هيئاف وأ - نيملسملا مامإ  مامإلا نم لوبقو رفاكلا نم باجيإب 5000 دقعني

 ,ةيزجلا عفد طرشب دقعي نأ ةلبانحلا طرتشاو . ًاتقؤم حصي الف ًادبؤم نوكي نأ هيف طرتشيو

 نم امهف «نيطرشلا نيذه ركذل ةجاح ال : مهريغ لاقو .مالسإلا ماكحأب رفاكلا مازتلاو

 .ةحارص ركذت مل ولو يمذلا اهب مزتلي .ةمذلا دقع راثا وأ ماكحأ

 * ةمذلا دقع ماقم موقي ام 885

 ًايمذ ريصيو ةمذلا يف لخدي نأ رفاكلا لوبق ىلع ةلادلا نئارقلا ةمذلا دقع ماقم موقي -أ
 هرذنأو .هتدم تهتناو تقؤم نامأب مالسإلا راد رفاكلا لخد اذإ :نئارقلا هذه نمف
 هاضرل ًايمذ راص راذنإلا ةدم لالخ جرخي مل اذإف ءًايمذ راص الإو جورخلاب مامإلا
 .ةلالد كلذب

 «تقؤم نامأب مالسإلا راد تلخد يتلا يهو ةنمأتسملا ةرفاكلا تجوزت اذإف : جاوزلا - ب

 ةعبات ةأرملا نأل ؛ةيمذ تراص مالسإلا راد لهأ نم يُمذب وأ ملسمب تجوزت اذإ

 اضر ربتعي مالسإلا راد لهأ نم وه نمب اهجاوزف .ماقملاو نطوتلا يف اهجوزل
 .ةيمذ ريصت نأب الإ اهجوز عم ماقملا اهل ىتأتي ال ذإ ,ةّيمذ اهتروريصب

 يف اولخد اذإ مهتاهّمأ وأ مهئابآل ًاعبت ةمذلا يف نولخدي راغصلا دالوألا : ةيعبتلاب - ج

 0 لخد اذإ رفاكلا - هماتستلا اهحوزل اعبق ةينذ ةاردلا رييصت ةكالذكو: ةةحذلا

 0 نأل ؛ًايمذ وأ 0 راص نأب مالسإلا راد لهأ نم راص اذإ - مالسإلا راد

 ةماقإلاب هعبتتف مالسإلا راد لهأ نم راص دقو .ماقملاو نطوتلا يف اهجوزل ةعبات

 .ةيمذ ريصت نأب رادلا هذه يف ةمئادلا

 لهأ دباعم يف دجوي وأ .ملسم اهيف دجوي ال ثيح ةمذلا لهأ ىرق يف دجوي طيقللا د

 .ايمذ ربتعي هنإف .ةمذلا

 ًارارحأ اهلهأ مامإلا كرتو ,ةيمالسإ ريغ ًادالب نوملسملا حتف اذإ :حتفلاو ةبلغلاب -ه

 .ةيزجلا مهسوؤر ىلعو جارخلا اهيلع برضو .مهيديأب مهيضارأ كرتو .ةمذلاب

 قارعلا يف - هنع هللا يضر باطخلا نبرمع لعف امك .ةمذلا لهأ نم اوراص

 عالة -



 .نوملسملا اهحتف امدنع

 , هب ضقتني وأ يهتني امو ةمذلا دقع ةفص "مل

 يمذلا نم ردصي مل ام هضقن نوكلمي الف .نيملسملا ّقح ىف مزال دقع ةمذلا دقع

 ردص اذإ يهتني وأ ضقتني ذإ مزال ريغ يمذلا قح يف وهو . هضاقتنا وأ هضقن ىلإ وعدي ام

 : ضقت وأ :هتاهعلا "نانا قمح هلل كضوهتو ان سذلا وف

 عفدل ةليسو عرش هنأل ؛ةمذلا دقع قبي مل يِمّذلا ملسأ اذإف ءيمَّذلا مالسإ :(ًالوأ)

 . هتليسو ىقبت الف دوصقملا لصح دقف مالسإلا لصح اذإف .همالسإل وأ رفاكلا رش

 . اهلهأ نم هتروريصو رفكلا رادب يمذلا قاحلب ةمذلا دققع ضقتنيو : (ًايناث)

 .نيملسملا ةبراحمل مالسإلا راد يف عقوم ىلع نوُيمذلا بلغت نأ : اثلاث)

 : هببس هيف ماق نم ىلع ضقنلا راصتقا “4

 رادب يمذلا قاحل يف امك «ةمذلا دقع ضاقتنا ببس هيف ماق نمب ضقنلا رصتقيو

 هدالواك ةمدلاب" عبق قم ىلع نضفتلا اذه يوسي الف نيسلسملا تراحم وأ ترطتلا

 , هتحوز وأ راغصلا

 عبارلا .عرفلا

 ةعداوملا

 اهفي رعت 2-24
 كرت ىلع حلصلاو ةدهاعملا يه» : يناساكلا نيدلا ءالع اهفرع امك ةعداوملا

 امهنم دحأو لك وزغي ال نأ ىلع ادهاعت :يأ ناقيرفلا عداوت :لاقي ءلاعقلا
1 

 ىلع ادقع برحلا لهأ دقعي نأ ةنْدُهلا ىنعم : يلبنحلا ةمادق نبا لاقو .2؟059(هبحاص

 ةدهاعمو ةعداومو ,ةنداهم ىمستو 2« ضوع ريغبو ضوعب ةدم لاتقلا كرت (14؛556)-

 .١٠١ةص ءالج «عئادبلا» (85944)

 . :59ص .8ج (ينغملا» (5596)
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 هذه ىمستو «لاتقلا كرت ىلع رافكلاو نيملسملا نيب ةلهاعم يه ةعداوملاف

 لاتقلا كرت ىلع حلصلا» وأ .(ةعداوم)و .(ةنداهم)و «(ةنّْدُهم) ضرغلا اذهل ةدهاعملا

 . اهيفرطل نامألا لوصح اهراثآ نمو .(ةدمل

 :اهتيعو رشم 8٠"

 ملّسلل اوحنج نإو# : ىلاعت هلوق باتكلا نمف .ةنسلاو باتكلاب اهتيعورشم تتبث

 كرت ىلع شيرق رافك عم ةيبيدحلا حلص دقع لَك يبنلا نأ ةنسلا نمو .#اهل حنجاف
 . نينس رشع لاتقلا

 رافكلا نداهي نأ يف ةحلصملا مامإلا ىريف ,فعض نيملسملاب نوكي دقف ًاضيأو

 يف نيملسملل ةحلصملا دوجو نوديو .نوملسملا ىوقي ىتح ةدمل لاتقلا كرت ىلع

 يف مهلوخد وأ مهمالسإ ةنداهملا هذهب مامإلا وجري نأ ةحلصملا نمو زوجت ال ةنداهملا

 اهاري يتلا حلاصملا نم كلذ ريغ وأ «مالسإلا ماكحأ مهمازتلاو ,ةيزجلا عفدو ةمذلا دقع
 مامإلا 0190 ١

 :ةعداوملا طورش ١-

 دوجول الإ مامإلا اهدقعي الو .مامإلا لبق نم الإ رافكلا عم ةعداوملا دقع زوجي ال

 .انلق امك لاتقلا نع مهفعضل اهيلإ ةجاح يف اوناك ول امك ءاهدقع يف نيملسملل ةحلصم

 اذه نأل ؛ةدم ريغب اهدقع زوجي الف .ةمولعم ةدمل نوكت نأ اهدقع زاوجل طرتشيو

 نأل ؛اهضقن نيفرطلا نم لكل نأ طرتشي نأ زوجي الو .ةيلكلاب داهجلا كرت ىلإ يضفي

 امك «لام ريغ ىلع اهدقع زوجيو .زوجي الف اهنم دوصقملا دض ىلإ يضفي طرشلا اذه

 ةلاج يف ناكل نوعلتيولا هعفدي وأ «نيملسملل رافكلا هعفدي لام ىلع اهدقع زوجي

 ةوقلاو ةدعلا دادعإل ًادادعتساو «نيملسملا نع رافكلا ررضو رورشل اعف ةرورضلا

 , (4557 لبقتسملل

 .459ص :48ج (ينغملا» (5595).

 25ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ءاهدعب امو ء.1589 ص « هج (هحرشو ريبكلا ريسلا» (55919)

 .9١1١-8١١ص .الج «مئادبلا» 559-45١. ص ءىح («ىنغملا» ءالك
 نجحت ىلا لا ص 2 أي ص
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 : ةعداوملا مكح -.-5

 ؛ مهيرارذو مهئاسنو مهلاومأو مهسفنأ ىلع  نوعداوملا  اهافرط نمأي ةعداوملاب

 هلوقل مهدهع مهيلإ د نأ زاج .ةعداوملا ضف مهنم مامإلا فاح نإو .اهتدم ىلإ

 مهملعأ : ينعي .«79هءاوس ىلع مهيلإ ذيناف ةنايخ موق نم َنفاخت اًمإوط : ىلاعت
 ةراغ الو لاتقب مهأدبي نأ زوجي الو .ملعلا يف ءاوس مهو تنأ ريصت ىتح مهدهع ضقنب

 .('"؟اهانركذ يتلا ةميركلا ةيالل دهعلا ضقنب مهمالعإ لبق

 :(؟""”2ةعداوملا يف طورشلا "81

 .دسافو «. حيحص : نيمسق ىلإ مسقنت ةعداوملا يف طورشلا

 دنع نيملسملل ةنوعم وأ الام نيملسملا مامإ مهيلع طرتشي نأ لثم حيحصلا طرشلاف

 .اهيلإ مهتجاح

 ىفرط دحأ ءاش ىتم وأ ءرافكلا ءاش ىتم اهضقن طارتشا لثم دسافلا طرشلاو

 .رافكلا وأ ءنيملسملا :ةعداوملا

 نأل ؛نيفرطلا دحأ ءاش ىتم اهضقن طارتشا لثم دسافلا طرشلاب ةعداوملا دسفت دقو

 طورشلا نم .طرشلا اذه ريغ ىف امأ ءاهدوصقمو ةعداوملا ىنعم توفي طرشلا اذهب

 . ىلبنحلا ةمادق نبا لاق امك .ناهجو اهب ةعداوملا داسف ىفف .ةدسافلا

 :(©)رافكلا ىلإ ملسملا در طرش -4

 ًاملسم رافكلا نم مهيتأي نم نأ ةعداوملا دقع يف نيملسملا ىلع رافكلا طرتشا اذإ
 ؟هب ءافولا مزليو طرشلا اذه حصي لهف :مهيلإ هدر نيملسملا ىلع بجي

 .[0هم ةيآلا :لافنألا ةروس] (5594)

 .9١٠ص الج «عئادبلا» 2.459 ص .8ج «ينغملا» (55949)

 456-070555ص «8حج (ينغملا» (87)

 . ١؟9ص «؟ج «ميقلا نبال «دابعلا ريخ يده يف داعملا داز»دو . 56 ص 9-5 رنغملا» )517١1(
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 ةيفنحلا مهنمو نورخآ بهذو دهب ءافولا موزلو طرشلا اذه ةحص ىلإ ةلبانحلا بهذ

 .هب ءافولا زاوج مدعو طرشلا اذه ةحص مدع ىلإ يعفاشلا باحصأو

 يبنلا نيب ةيبيدحلا حلص ةدهاعم يف درو طرشلا اذه نأب مهبهذمل ةلبانحلا جتحا

 دقو .ريصب ابأو لدنج ابأ ٌدرف طرشلا اذهب لكك يبنلا مهل ىفو دقو ,شيرق رافك نيبو هي
 ةصق نم دافتسي ام ةلمج نم ةعداوملا يف طرشلا اذه ةحص - هللا همحر  ميقلا نبا لعج

 حلص زاوج اهنمو» :«داعملا داز» هباتك يف - هللا همحر  لاقف «.ةيبيدحلا حلص ةدهاعم

 .«مهيلإ نيملسملا نم بهذ نم دري ال نأو ,نيملسملا ىلإ مهنم ءاج نم در ىلع رافكلا

 ثيدح وه هخسانو .خوسنم ةيبيدحلا ةدهاعم يف عقو يذلا نأ نوعناملا جتحاو

 ,(117 7 (نيكرشم نيب ملسم نم ءيرب انأ) : خدع هللا لوسر

 : هموق ىلإ ملسملا ّدر طرش يف حجارلا لوقلا 6

 ءاج نم نأ ىلع اهيف طرشلا زوجيف .ةعداوملا دقع يف طرشلا اذه زاوج حجارلاو

 هيرو ناقكلا ىلإ ماع ناو نو فلوسملا هل الن نينا اذكلا نفر يملا نىبلإ
 «ةيبيدحلا ةدهاعم يف طرشلا اذه لثم دورول .هولبقي نأ مهلو .رافكلا هدري مل نيملسملا

 ْدرَي ملو .نآرقلا صنب تاملسملا ءاسنلا در طرشب درو خسنلا نأل ؛هل خسانلا دوجو مدعو

 ,(5"4ميقلا نبا اذه ىلإ راشأ دقو .هلوبق مدعو ملسملا در نأشب

 نيملسملا ىلإ مهنم ءاج نم در طرش امأو :- ىلاعت هللا همحر  يوونلا مامإلا لاقو

 كلذ يف ةمكحلا ْلك يبنلا نّيب دقف ,نيملسملا نم مهيلإ بهذ نم در مدعو .املسم

 ًاجرف هل هللا لعجيس :مهنم انءاج نمو .هللا هدعبأف مهيلإ انم بهذ ْنَم» : لك هلوقب

 . "935 لاق امك ناك مث .«اجرخمو

 ,رافكلا عم ةعداوملا دقع ىلإ نيملسملا ةجاح يف وه امنإ طرشلا اذه زاوج نأ الإ

 نوكرشملا ٌرصأ ثيح ةيبيدحلا ةدهاعم يف ىرج امك .طرشلا اذه نودب اهدقع مهضفرو

 ."14ه ص 0٠2ج (يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرشا )47١5(

 ١. 39ص ء1ج «ميقلا نبال «داعملا داز» (470*)

 .١1١ص .1١؟ج («يوونلا حرشب ملسم حيحص» (470)
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 .نيملسملل ةحلصم اهدقع يف ناكو ةيبيدحلا حلص ةدهاعم دقعل ةريخلا اذه ىلع

 . طرشلا اذه ىلع هك 2 اهدّمعف

 :رافكلا ىلإ ةملسملا در طرش -5

 نيب ةعداوملا دقع يف درو اذإو .رافكلا اهموق ىلإ ةملسملا در طرش حصي الو

 نأ ةةعداتلا دفع يف فيضو ناب طبق .هلاو هد ءاقرلا زوجي ةلق :نافكلاو قومتسفلا

 .نهموق ىلإ نهّدر نيملسملا ىلعف «نيملسملا ىلإ تاملسم رافكلا ءاسن نم ءاج نم

 ةمادق نبا لاقو .«1"”*»«رافكلا ىلإ نهّدر طارتشا زوجي الف ءاسنلا امأو» : ميقلا نبا لاق

 تارجاهم تانمؤملا ٍمكءاج اذإ» : ىلاعت هلوقل ءاسنلا در طرش حصي مل امنإو» : يلبنحلا

 يف حلصلا عنم هللا نإ» : هي يبنلا لاقو .«رافكلا ىلإ ّنهوعجرت الف ىلاعت هلوق ىلإ -

 :هجوأ ةثالث نم لجرلا ةأرملا قرافتو :ةمادق نبا لاق مث . :ةءاستلا

 هيلإو اهنا ماهر اهلحتسي ًارفاك جوت نأ نم نمأت ال اهنأ : (لوألا هجولا)

 . «نهل نولحي مه الو مهل لح نم ال) :هلوقب ىلاعت هللا راشأ

 د الرس نافارا فشل | "اهنا" ايهم نع تنتف امبر اهنأ :(يناثلا هجولا)

 :لكتولا

 .3”4لجرلا فالخب صلختلاو بلا ةداعلا يف اهنكمي ال ةأرملا نأ :ثلاثلا هجولا)
 ؟ةيبيدحلا ةدهاعم يف ةملسملا در طرش درو له "7

 كيتأي ال هنأ ىلعو» : شيرق يكرشم نيبو لك يبنلا نيب ةيبيدحلا ةدهاعم يف ءاج

 ىرخأ ةياور يف ءاج نكلو .7”"24«انيلإ هتددر 0 كنيد ىلع ناك نإو ار احم

 0 دعا 0 فلا نوت فب ةييدحلا ةدهامم يف ةلأسملا هذ نشب يراخبل

 لاجرلا معي ةياورلا هذه ظفلف .80*'2«هنيبو اننيب تيَّلخو انيلإ ِهّنْدَدَر لإ - كنيد ىلع

 «(لجر كيتأي ال» :اهيف نأل ؛ءاسنلا نود لاجرلا صخي ىلوألا ةياورلا ظفلو .ءاسنلاو

 . ؛55"ص ء4ج «ينغملا» )17٠١( .١؟9ص «؟ج ءميقلا نبال «داعملا داز» (4!/١ه)

 .١77ص .8ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (4707)

 .١5؟ص ءهج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص)» )17١8(
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 ناك ناو + لجو انه فليتاي الو ::ةزابغ ىلع ايقعت ينالقسعلا رجح نبا مامإلا لاق اذهلو

 نع قاحسإ نبا ةياور يفو : هللا همحر رجح نبا لاق .«انيلإ هتددر الإ - كنيد ىلع

 هدرا هيلو ند وي نكيرت قا محلا ا نر طنملا ىاعووا ةايتقدد ]ساهل ييدسلا ةنفاعت

 لاجرلا ّمعت ةياورلا هذهو .«هيلع هّدري مل ًادمحم ٌعبتي نمم ًاشيرق ءاج نمو .مهيلع
 .«؟2دحأ انم كيتأي الو» :اهيفو يرهزلا نع يراخبلا ةياور اذكو ءءاسنلاو

 ءاج «ةيبيدحلا حلص مت نأ دعب ةروئملا ةنيدملا ىلإ هلي يبنلا عجر املو -4

 : هلوق (هحيحص)» يف - ىلاعت هللا همحر  يراخبلا جرخأ دقف .ةنيدملا ىلإ تانمؤم ءاسن

 ىلإ جرخ نمم طيُعُم يبأ نب ةبقُم تنب موثلك ْمأ تناكو «ٌتارجاهم ثانمؤملا تءاجو#

 ملف ءمهيلإ اهعجري نأ نك يبنلا نولأسي اهّلهأ ءاجف نتاع يهو .ذئموي يي هللا لوسر

 ملعأ هللا ,نهونحتماف تارجاهم تانمؤملا مكءاج اذإإ» : ٌنهيف هللا ٌلزنأ امل مهيلإ اهمجري

 طرشلل خسن اذه :ليقف .4"2نهل نولحي مه الو  ىلاعت هلوق ىلإ .  . .َنهناميإب
 ةيبيدحلا حلص يف طرشلا عقي مل :ليقو «نارقلاب ةنسلل صيصخت :ليقو .ءاسنلا يف

 ,«010كلذ هللا ىبأف «نيفنصلا يف هميمعت نوكرشملا دارأو ؛ةصاخ لاجرلا ىلع الإ

 اهدرب اهلهأ ةبلاطمو ؛ةنيدملا ىلإ ترجاه يتلا موثلك مأ نأشب «يزارلا ريسفت» شو

 .«5يءاسُملا نود لاجّرلا يف ًطرشلا ناك» : لك مهل لاقف : يزارلا لاق .مهيلإ

 ةيبيدحلا ةدهاعم يف ءاسنلا لخد له : ملعلا لهأ فلتخاو» : (يبطرقلا ريسفت» يفو

 ةدهاعم  ةنداهملا دقع يف نهُدر ًطرش ناك دق :مهنم ةفئاط تلاقف ؟ًامومع وأ اظفل

 لاجرلا يف هاقبأو .هنم عنمو ةدهاعملا دقع نم نهّدر هللا خسنف .ًاحيرص ًاظفل - ةيبيدحلا

 امنإو .ًاظفل ةدهاعملا يف نهّدر طرتشي مل : ملعلا لهأ نم ةفئاط تلاقو .ناك ام ىلع
 رهاظ ناكف .ملسأ نم در يف  ةيبيدحلا ةدهاعم وأ «ةيبيدحلا حلص دقع  دقعلا قلطأ

 لاقو .«"(همومع نم نهجورخ ىلاعت هللا َنّيبف .لاجرلا عم نهيلع هلامتشا مومعلا

 ."”1"ص .هج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (1709)

 .١7؟ص هج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» )47٠١(

 .١؟59ص .؟ج .ميقلا نبال «داعملا داز» )491١(

 ١٠"7. 8ص .؟794ج (يزارلا ريسفت» (4715)

 .5؟ص .18ج «يبطرقلا ريسفت» (49717)
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 ةماقإ نأل ؛(؛"'؟امهّدر طرشب لمعي الف .خوسنم ةملسملا وأ ملسملا در :ةيفنحلا

 .«؟'"زوجي ال رفكلا ضرأب ةملسملا وأ ملسملا

 نم ملسأ نم در طرش اهيف درو ةيبيدحلا ةدهاعم نإ : حجارلا لوقلاو -889

 وهو مومعلا اذه نم دارملا ىلاعت هللا َنّيِبف هيف ءاسنلا لوخد مومعلا رهاظ ناكف «شيرق

 نايبلا اذه بجومبو .ءاخسن ءاملعلا ضعب هيمسي نايبلا اذهو .ءاسنلا نود طقف لاجرلا

 ىلإ ّنهوعِجْرَت الفإ : ىلاعت هلوقل ًادبأ هطارتشا زوجي الف ٌدرلا طرش نم ءاسنلا تجرخ
 . «رافكلا

 : مالسإلا راد ىلإ جورخلاب ةملسملا ةدعاسم 8

 رادلا هذه تدقع ءاوس .اهيف ىه ىتلا رفكلا راد نم جورخلا ةملسملا تدارأ اذإو

 راد ىلإ جورخلا ةملسملا تدارأ اذإ :لوقأ .دقعت مل مأ ؛مالسإلا راد عم ةعداوم دقع

 ةمادق نبا لاق .اهدعاسي نأ جورخلا يف اهتدعاسم ىلع رداق ملسم لكل يغبنيف مالسإلا

 رافكلا دنع نم جورخلا ةملسم ةيبص وأ ةأرما تبلط اذإو» :- ىلاعت هللا همحر  يلبنحلا

 ىلع ةزمح ةنبا تفقو ةكم نم جرخ امل» ْةَْك يبنلا نأ يور امل اهجارخإ ملسم لكل زاج

 ىتح ةمطاف ىلإ اهعفدف « ينعدت نم ىلإ مع نبا اي :تلاق ّيلع اهب رم املف ,قيرطلا

 ,419(ةنيدملا ىلإ اهب مدق

 : مالسإلا راد ىلإ رفكلا راد نم اهدحو ةملسملا جورخ 381

 رومأ ميقت نأ عطتست ملو ءرادلا هذه لهأ نم يهو رفكلا راد يف ةأرملا تملسأ اذإو

 زوجي لهف ءاهمالسإب اهموق ملع اذإ ىذؤتس اهنأ تملعوأ ءاهمالسإ ببسب تّيذوأو اهنيد

 : يلي امك باوجلاو

 اهبره يف حجار لامتحا عم ًالثم اهجوزك اهتيب لهأ نم ملسأ نم عم برهلا اهنكمأ نإ أ

 .786١ص .هج «هحرشو ريبكلا ريسلا» (5715)

 ) )51/1١6"7ص 2« 18ج (يبطرقلا ريسفت» .

 .155-151ص 24ج «ينغملا» (ةا/اك)

 عمك



 ىلإ ةكم نم نهجاوزأ عم تاليضف تاملسم ترجاه دقف برهلا اهل زاج «نامأب

 ءالبلا دتشا املف» : ميقلا نبا مامإلا لاق «ةنيدملا ىلإ ةيوبنلا ةرجهلا لبق ةشبحلا

 ىلوألا ةرجهلا هذه لهأ ناكو . . .ةشبحلا ىلإ ىلوألا ةرجهلاب مهل هناحبس هللا نذأ

 وبآو كك هللا لوسر تشي ةيقر ةتأرق او نافع نب نامثع : ا الجر رشع ينثا

 ةعيبر نب رماعو قةملس مأ هتأرماو ةملس وبأو ءليهس تنب :ب ةلهس هتأرماو ةفيذح

 , 2119 (ةمشح ىبأ كنب ىليل هتأرماو

 اهدحو جورخلا تدارأو ءملسأ دق اهتيب لهأ نم دحأ نكي ملو اهدحو تملسأ اذإ

 اهدحو جورخلا اهل زاج .«جورخلا اذه اهنكمأو مالسإلا راد ىلإ رفكلا راد نم ابره

 اهل زوجيف اهدحو جورخلا ىلإ ةرطضم يهف ءاهموق ىذأ ن نم ًاصلختو اهنيدب ًارارف

 .رسألا نم برهلا تعاطتسا اذإ اهدكر عورخلا ةيلسملا ةريسألل دوه امك ةةقللد

 ىلع اهدعاسي نأ برحلا راد نم جورخلا يف اهتدعاسم عيطتسي ملسم لكل يغبنيو

 تدارأ اذإ برحلا راد نم اهدحو ةملسملا جورخ زاوخ ىلع لذي اممو 2215ه

 ىلإ ةكم نم اهلفط عم  اهنع هللا يضر  ةملس مأ جورخ مالسإلا راد ىلإ ةرجهلا

 تلحتراف :ةملس م تلاق» : ماشه نبال «ةيوبنلا ةريسلا) ىف يف ءاج دقف ,ةنيدملا

 امو ةنيدملاب يجوز ديرأ تجرخ مث (« يرجح ىف هتعضوف ينبا تذخأ مث يريعب

 4715(. . هللا قلخخ نم دحأ يعم

 : مالسإلا راد ىلإ ةرجاهملا ةملسملا ناحتما 7

 تارجاهم تانمؤملا مكءاج اذإ اونما نيذلا اهيأ اي : هلالج لج هللا لاق

 هلا رافكلا ىلإ ٌنهوعج رت الف , تانمؤم ٌنهومتملع نإف  ٌنهناميإب مدع هللا ؛ ٌنهونحتماف

 هللا ةهمحر يراخبلا مامإلا جرخأ لقف "ل 0# .ّنهل 0008 مه الو مهل ل نه

 نم ّْنحتمي ناك كي هللا لوسر نأ هتربخأ  اهنع هللا يضر  ةشئاع نأ : ةورع نع - ىلاعت

 . 5-40 4ص :17ج «ميقلا نبال (داعملا داز» (4117)

 .١27857و "الاله و ناترقفلا (5/18)

 ./8-ال1/ص 7١ج «ءماشه نبال «ةيوبنلا ةريسلا» (4719)

 ٠١[. ةيآلا :ةنحتمملا ةروس] )477١(

 - 5/ما/ -



 كءاج اذإ: تلا اهأ ايزل - ىلاعت هلوق فو: ةميركلا ةيآلا ةذهب تانمؤملا نم هيلإ رجاف

 نلتقي الو َنينزي الو ,نقرسي الو ءائيش هللب نكرشُي ال نأ ىلع كّتعيابي تائمؤملا

 .بفورعم يف كنيصعي الو ْنهلجرأو ٌنهيديأ َنيِب هنيرتفي ٍناتهبب نيتأي الو : َّنهدالوأ

 204 ميحر ٌروفغ هللا نإ هللا نهل رفغتساو ّنهعيابف

 طورشلا هذهب رقأ نمف : اهنع هللا يضر  ةشئاع تلاق : هنع هللا يضر  ةورع لاق

 الو .ًامالك كتعياب دق» :ِِي هللا لوسر اهل لاق ؛تانمؤملا نم  ةيآلا هذه يف يتلا
 ىلع كتعياب دق :هلوقب الإ نهعيابي ام ,ةعيابملا ىف طق ةأرما دي هدي تّسم ام هللاو
 0ك

 :تارجاهملا تانمؤملا نحتمي مامإلا "81

 نأ نيملسملا مامإل زوجي : ملعلا لهأ لاق .هب ًءادتقاو كي هللا لوسر لعفب ًءادتهاو

 لاقو» :«يبطرقلا ريسفت» يف ءاج دقف .مالسإلا راد ىلإ تارجاهملا تانمؤملا نحتمي

 ةفرعمل  تارجاهملا تانمؤملا ناحتما يأ  ناحتمالا ىلإ جيتحا اذإ :رظنلا لهأ ضعب

 ةرقفلا يف اهانركذ يتلا ءاسنلا ةعيب ةيا نومضمب نوكي نهناحتماو .(7""4(نهناميإ قدص

 ,ةيآلا هذه رخآ ىلإ 4 . . .كتعيابي تانمؤملا كءاج اذإ يبنلا هيأ اي : يهو .ةقباسلا

 . تارجاهملا تانمؤملا خي هللا لوسر اهب عيابي ناك يتلاو

 ) )41/7١1ةيآلا :ةنحتمملا ةروس] ١١[.

 ) )417/79."5755ص 43ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص»

 ) )177(يبطرقلا ريسفت) ج١8 ٠ .الكضص
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 كلانل) تمل

 لاملاب دهحلا

 :لاملاب داهجلا بوجو 5864

 مكلاومأب اودهاَجو . . .» : ىلاعت لاق .مالسإلا تابجاو نم بجاو لاملاب داهجلا

 لاتقلا لهأ نم ناك نم مزلأف» :ةيآلا هذه يف صاصجلا مامإلا لاق .4794ِمكسُفنأو
 801 سلامو هين ايلا قرف لاثفلو

 - سفنلاو لاملاب يأ  امهب داهجلل باجيإ» :ةيآلا هذه ريسفت يف يرشخمزلا لاقو

 ,(9"4(ةجاحلاو لاحلا بسح امهدحأب وأ نكمأ نإ

 نأل ؛هيوجو حيحصلا :نالوق هبوجو يفف لاملاب داهجلا امأو : ميقلا نبا مامإلا لاقو

 مكلاومأب اودهاجوإل : ىلاعت هلوق يف امك ءاوس نآرقلا يف سفنلابو هب داهجلاب رمألا

 بونذلا ةرفغم هب قلع امك لاملاب داهجلاب رانلا نم ةاجسنلا ىلاعت هللا قّلعو .«مكسفنأو

 نم مكيجنت ةراجت ىلع مكُلدأ له اونمآ نيذلا اهُيأ اي» :ىلاعت لاقف .ةنجلا لوخدو

 مكلذ . مكسفنأو مكلاومأب هللا ليبس يف نودهاجتو .هلوسرو هللاب نوم 2 ميلأ ٠ باذع

 اهني ندر رج تاج كو يوم اور .نوملعت متنك نإ مكل ٌريخ
 نم رِصن :اهنوحت 0 . ميظعلا زوفلا كلذ ندع تانج يف ةبيط نكاسمو راهنألا

 ,0494ٌبيرق حتفو هللا

 :لاملاب داهحلا بوجو تالاح 6

 بجي امك ؛-لاتقلاب داهجلا - سفنلاب داهجلا ىلع ةردقلا عم بجي لاملاب داهجلاو

 14١[. ةيآلا : ةيوتلا ةروس] (14ا/715)

 .6١١ص .7ج .صاصجلل «نارقلا ماكحأ» (4978)

 . 777ص .75جأ « يرشخمزلل «فاشكلا» «نارقلا ريسفت» (4977)

 ٠١١-١7. نم فصلا ةروس يف تايآلاو .هؤ ص 20ج . ميقلا نبال «داعملا داز» (1770)

 :894- 



 هيطعيف لام اذ زجاعلا ناك اذإ كلذ وحن وأ مره وأ ضرمل سفنلاب داهجلا نع زجعلا دنع

 اودهاجو# : ىلاعت هلوق نورسفي مهو ءاملعلا لاق اذهبو .لاتقلا ىلع هب نيعتسي نمل

 وهو لام هل ناك نمف» :ةيآلا هذه يف صاّصجلا مامإلا لاق دقف .«مكسفنأو مكلاومأب

 وزغيف هريغ هيطعي نأب هلامب داهجلا هيلعف .لاتقلل حلصي ال فيعض وأ دعقم وأ ضيرم

 ,("2(لاملاو سفنلاب داهجلا هيلعف .لام هلو لاتقلا ىلع يوق نمو .هب

 نكمأ نإ سفنلاو لاملاب : يأ امهب داهجلل باجيإ» :ةيآلا هذه يف يرشخمزلا لاقو

 بجي داهجلا نإ :«يزارلا ريسفت» يفو .«""9(ةجاحلاو لاحلا بسح امهدحأب وأ

 داهجلا نع فعض اذإ لاملابو .هيلع يوقو - لاملا نع درفنا يأ درفنا اذإ سفنلاب

 نم ةقفنب ًارفن هنع ٌبينُي نأ هسفنب داهجلا نع زجع نم نأ لوقلا اذه ىلع مزليف .هسفنب
 ,("؟)ءاملعلا نم ريثك اذه ىلإ بهذ دقو .هلامب انيهاجم نوكيف ؛هدنع

 :لاملاب داهجلا ةيفيك 75

 وأ ل هتامزلتسمو سفنلاب داهجلا تابلطتم يف يأ هيف هلذب ينعي لاملاب داهجلا

 ىلع نوكي لاملاب داهجلا نإ :صاصجلا مامإلا لاق .هسفنب دهاجي نم ىلع هقافنإب
 امو هداّزلاو ةلحارلاو ةلآلاو حالسلاو عاَركلا دادعإ يف لاملا قافنإ :(امهدحأ) :نيهجو
 نمم هريغ ىلع لاملا قافنإ :(امهيناث)و .هسفنل دهاجملا هيلإ جاتحي امم هارجم وه

 ,(499لاتقلل ةدعلاو دازلاب هتناعإ وأ هسفنب دهاجي

 :ارغ دقف هلهأ يف هفلخ وأ ايزاغ زهج نم "م77

وجو نم يناثلا هجولا يف صاصجلا هركذ امو
 لوسر ثيدح هيلع لد لاملاب داهجلا ه

 ليبس يف ًايزاغ زّهج نم» : لع هلوق وهو ىهحيحصو» يف يراخبلا هجرخأ يذلا لكك هلل

 أيه : يأ «ًايزاغ زهج» ىنعمو .«ازغ دقف هللا ليبس يف ًايزاغ فّلخ ْنَمو ءازغ دقف هللا

 .7١1ص ءا”ج ,صاصجلل «نارقلا ماكحأ» (47/74)

 . 7377 ص .؟ج «يرشخمزلا ريسفت» (4119)

 1١-1/. ص .16ج «يزارلا ريسفت» (870)

 .8١1ص ء”ج ,صاصجلل «نارقلا ماكحأ» (4781)
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 ١ 0 0 دعم حج باب نم هكرت نم لاحب ماق : يأ .«ًايزاغ فلخ» ىنعمو .لاتقلل جورخلاو داهجلا بابسأ هل
 .« العفو ةقيقح ٌرغي مل نإو .رجألا يف هلثم نإف كلذ لعفي نم نإف .هلهأو هلايع

 ىرسألا ءادف ىف هلذب لاملاب داهجلا نم 4

 : ىلاعت هلوق كلذ ىلع لد دقو «نيملسملا ىرسأ ءادف يف هلذب لاملاب داهجلا نمو

 نيذْلا نادلولاو ءاسنلاو ٍلاجّرلا نم نيسفكسملاو هللا ليبس يف نولتاقث ال مكل امو##

 انل لعجاو ءالو كد نم انل لعجاو .اهلهأ ملاظلا ةيرقلا هذه نم انجرخأ انّير نولوقي

 :انّواملع لاق» :ةيآلا هذه يف يكلاملا يبرعلا نبا مامإلا لاق , يا ريصن كندل نم

 لاتقلا يف ام عم ودعلا دي نم ىرسألا ذاقنتسال لاتقلا ةيآلا هذه يف هناحبس هللا بجموأ

 لاقو .اهيف نوهأو سفنلا نود هنوكل بجوأ مهئادف يف لاملا لذب ناكف .سفنلا فلت نم

 . "9 مهلاومأ عيمجب ىراسألا اودفي نأ سانلا ىلع :كلام مامإلا

 : ىلاعت هلوقب نيملسملا قرشا ءادنل هل يل املا تاجحلا بوحتل ابضبآ لدعتاو
 نإو ءاورجاهي تح ِءيش نم مهتيالو نم مُكل ام اورجاهي ملو اونما نيذناو»

 نولمعت امب هللاو .ٌقاثيم مهنيبو مكتب موق ىلع الإ ٌرصْنلا مكيلعف نيَّدلا يف مكورصنتسا

 , 4770( ريصب

 ديري :«نيَّدلا يف مكورصنتسا نإو# :ىلاعت هلوق ريسفت يف يبطرقلا مامإلا لاق

 لام وأ ريفنب مكنوع برحلا راد نم اورجاهي مل نيذلا نونمؤملا ءالؤه بلط نإ
 موق ىلع مكورصنتسي نأ الإ مهولذخت الف .مكيلع ضرف كلذف , مهونيعأف مهذاقنتسال

 .هتدم متت ىتح دهعلا اوضقنت الو مهيلع مهورصنت الف .قاثيم مهنيبو مكنيب رافك

 ةمئاق مهعم ةيالولا نإف نيفعضتسم ءارسأ اونوكي نأ الإ : يكلاملا يبرعلا نبا لاقو

 انددع ناك نإ مهذاقنتسا ىلإ جرخن ىتح فرطت نيع انم ىقبت ال ىتح ةبجاو مهل ةرصنلاو

 .44-60ص :5ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (4787)
 .[ا/8 ةيآلا :ءاسنلا ةروس] (5779)

 . 455ص .١ج .يكلاملا يبرعلا نبال «نآرقلا ماكحأ» (4784)

 .[ا/؟ ةيآلا :لافنألا ةروس] (؟/*ه)
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 .©ءاملعلا عيمجو كلام مامإلا لاق

 : هب داهحلا بوجول لاملا باصن ©" خا

 راذقم ام :ئأ هي داهجلا توجول هباضت زادقف:امق ءابجاو لاملاب ةاهجلا كاك اذإو

 ؟هب داهجلا هيلع بجي ىتح ملسملا هكلمي يذلا لاملا

 داهجلا بوجو يف لوقلا نوقلطي مهف .ةلأسملا هذه يف ءاملعلل لوق ىلع فقأ مل
 ملسملا هكلمي يذلا لاملا رادقم اوركذي نأ نود لاملاب ذاهجلا تايآ نورسفي مهو لاملاب

 هيف بجي يذلا لاملا باصنب سنأتسن نأ نكمي اذه عمو .هب هيلع داهجلا بوجول

 كلمي نم نأ رابتعاب لاملاب داهجلا هيلع بجي باصنلا اذه كلمي نم نإ :لوقنل ةاكزلا

 نأو «ءارقفلا نم ربتعي باصنلا اذه كلمي ال نم نأو .ءاينغألا نم ربتعي باصنلا اذه

 نوكت قافنإلا ىلع ةردقلاو .قافنإلا ىلع ةردقلاب نوكي نأ بجي هللا ليبس يف قافنإلا

 نبا ةريس» يف ءاج ام اذه ديؤيو «ةاكزلا باصن كلمب نوكي ىنغلاو ءملسملا ىنغب

 . . .ةقفنلا ىلع ىنغلا لهأ لكك يبنلا ضحو» :اهيف ءاج ذإ ,كوبت ةوزغ رابخأ يف «ماشه
 , 419 (خلا

 ام نكلو .ةاكزلا باصن نوكلاملا مه يهقفلا حالطصالا يف «ىنغلا لهأ» موهفمو

 باصن كلمي مل نإو هتعاطتسا بسح لاملاب داهجلاب مايقلا نم ملسملا عنمي ال انلق

 نأل ؛هيلع هبوجو ىلع سيلو لاملاب داهجلاو قافنإلاب عوطتلا ليبس ىلع كلذو «ةاكزلا

 مهب ناك ولو مهسفنأ ىلع نورئؤيو» :ىلاعت لاق .ةديمح ةفص سفنلا ىلع راشيإلا
 وأ باصنلا ديق نع ةقلطم تءاج لاملاب داهجلاب ميركلا نآرقلا رماوأ نألو .«ةصاصخ

 مدعو ملسملا رقف ةلاح يف (بدنلا) وه ةميركلا رماوألا هذه هيلع لمحت ام لقأو « ىنغلا

 .هللا ليبس يف نيلتاقملاو لاتقلا ىلع قافنإلا اميس ال ءهانغ

 :هب داهجلا ىف لاملا نم هلذب بجي ام رادقم 8

 .مالكص ج٠ يبرعلا سا (نارقلا ماكحأ» «نارقلا ريسفت» 2 0/ص 28ج (يبطرقلا ريسفتا) ( 4795

 .١١١ص 24ج (ماشه نبأ ةريمس» (477ا7) .
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 بجاولا لاملا رادقم امف ؛ةملسملا وأ ملسملا ىلع ًابجاو لاملاب داهجلا راص اذإو

 ؟داهجلا يف هلذب

 داهتجا ىلإ كورتم اذه نأ يل ودبيو .ةلأسملا هذه يف ءاملعلل لوق ىلع فقأ مل

 ثحي اناك كو ينلا نأ اذه ىلع لديو ..لذب :نم»هسفن هبدوجت ايم. ئدسو ملسل

 لاملا نم ًانيعم أَدح ّدحي نأ نود هللا ليبس يف لاتقلا ضارغأل قافنإلا ىلع هباحصأ

 ا لا يارا اعلا دايو دارو ل كر رك راي رسب وعلا كايرو

 ىلع نيملسملا لك لوسرلا ثح كوبت ةكرعمل ؤيهتلا رابخأ يفف .ًاعوطت هلذب بحتسملا

 اميف ركذنو «هللا 0 ا نود سفنلاو لاملاب داهجلا

 : كوبت ةكرعمل دادعإلاو ؤيهتلا رابخأ يف درو ام ضعب يلي

 قوعت ةيهتلات ع لَك هللا لوسر نأ» :كوبت ةوزغ رابخأ يف ماشه نبا ىور :ًالوأ

 ىلع ىنغلا لهأ ضحو . . .مورلا ديري هنأ مهربخأو داهجلاب سانلا رمأف «مورلا

 قفنأو .اوبستحاو 0 لهأ نم لاجر لمحف هللا ليبس يف نالمحلاو ةقفنلا

 ممهللا» : هيي لاقف . . .اهلثم دحأ قفني مل ةميظع ةقفن كلذ يف نافع نب نامثع

 نامثع همّدق ام رادقم يف ميقلا نبا لاقو . 180( ضار هنع ينإف نامثع نع ضررا

 رانيد فلأو اهتَّدعو اهباتقأو اهسالخأب ريعب ةئامثلث تناك :_ هنع هللا يي

 امل لك يبنلا نأ [ةناهقلاو ةياكنلاو يف ريثك نبا مامإلا ظفاحلا ركذو .«90"4«ًانيع

 لمع ام نافع نبا رض ام» :لاق كوبت ةوزغل زهجتلل لام نم نامثع همدق ام ىأر

 , 7:"4(مويلا دعب

 داهجلا ىلع ٌَِكَي 0000 : كوبت ةوزغ رابخأ يف يزيرقملل «عامسألا عاتمإ» يفو نان

 ركب وبأ هتقدص لمح نم لوأو «ةريثك تاقدص تلمحف «ةقدصلاب رمأو هيف بٌغرو
 هللا لوسر هل لاقف ,مهرد فالا ةعبرأ هلك هلامب ءاج :- هنع هللا يضر - قيدصلا

 هللا يضر باطخلا نب رمع ءاجو .«هلوسرو هللا :لاق ؟ًائيش تيقبأ له» : هي

 . 1١١ ص . 4ج (ماشه نبا ةريس» (47/58)

 : "< ص كج « ميقلا نبال «داعملا داز» ةقفضلا

 . 4ص 06ج .ريثك نبا ظفاحلل «ةياهنلاو ةيادبلاو 2(
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 فصن معن :لاق ؟ًائيش تيقبأ له» :ّهْلكك هللا لوسر هل لاقف هلام فصنب  هنع
 نوعست هنإ لاقي الام  هنع هللا ىضر بلطملا دبع نب سابعلا لمحو .«يلام
 , ةيقوأ يتئام فوع نب نمحرلا ديع لمحو لا هللا ديبع نب ةحلط لمحو ءًافلأ

 نيعستب يدع نب مصاع قدصتو .ًالام ةملسم نب دمحمو ةدابع نب دعس لمحو

 ىتح ةقفن مهرثكأ نم ناكف ٠ .شيجلا كلذ ثلث نافع نب نامثع زّهجو اي اق

 ءاجف .ةجاح هل تيقب ام لاقيل ناك نإ ىتح « .مهتنوؤمو شيجلا كلذ ثلث ىفك

 نامثع رض ام» : للي لوقيو اهبلقي لعجف كك يبنلا رجح يف اهغرفف رانيد فلأب

 .«؟"؛!)«ارارم اهلاق .مويلا اذه دعب لعف ام

  - "83١هبحاصل كورتم لوذبملا لاملا ديدحت :

 يف هقافنإل هللا ليبس يف ًاداهج هبحاص همدقي يذلا لاملا رادقم نأ مدقت امم مهفيف

 نم هكلمي ام ءوض يف هسفن ملسملا هددحي رادقملا اذه «نيلتاقملا ىلعو لاتقلا ةدع

 هللا يضر ركب وبأ لعف امك هلام لك لذب نم عنام ال هنأو .هسفن هب دوجت ام ردقبو لام

 ءهلام لك لذب دعب رقفلاو ربصلا ىلع ةردق هل ناكو .كلذب دوجت هسفن تناك اذإ -

 يف ةبغرلاو رقفلا ىلع ربصلا يف هلثم هلهأ ناك وأ .هلهأ ىلع قافنإلا يف ريصقت نودو

 .راثيإلا

 : ينيعو يئافك لاملاب داهجلا - 5837

 ةاهجلا فللذعت ابيع اخئاو نوكر دقو ايئافك اجناو ةوكي دع نسلاب داهجلا نإ ةانلق

 مل اذإ امأ «نيملسملا ةجاح ٌدسل ًايفاك هب ضعبلا مايق ناك اذ( اينافك [جناو :قوكي لامللاب

 ةحلملا مهتجاحلو نيملسملا لاح ةروطخل ًارظن دحاو لك هب ماق اذإ الإ ةيافكلا هب لصحت

 ةلاحلا هذه يف لاملاب داهجلا نإف .الثم مهل مجاهملا ودعلا رطخ عفدل ريثكلا لاملا ىلإ

 نم هميدقت هنكمي ام لك مدقي نأ ءاطعلاو لذبلا ىلع رداق لك ىلعف ءاينيع اضرف نوكي

 وق قم ةفاحو هنيتاع قامت دكار: لاب

 :لاملاب داهجلاو ةأرملا  ”م##

 وهأ لاملاب داهجلا نأل ؛ًاضيأ ةأرملا لمشي لاملاب داهجلا ماكحأ نم هانلق امو

 . 445-447ص ءيزيرقملل «عامسألا عاتمإ» (4141)
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 ىلع اهيلع ًاضرف وأ اهنم ًاعوطت داهجلا اذه يف كراشت يهو .سفنلاب داهجلا نم اهيلع
 ام اهلام نم لذبتف « ىلوأ لاملاب داهجلا يف اهتكراشمف لبق نم هانلصف يذلا وحنلا

 .لاتقلا ةدعو نيلتاقملا ىلع قفنيل عيطتست

 : لَك يبنلا رصع يف لاملاب ةأرملا داهج نم "84

 رابخأ يف ءاج دقف هلي يبنلا نمز يف اهلامب داهجلاب ةملسملا ةأرملا تماق دقو

 تاقدص تلمُحف ةقدصلاب رمأو هيف بغرو داهجلا ىلع ِةِلَك ضحو» :كوبت ةوزغ

 نإ ىتح كلذ يف نوملسملا ردابتف ,فورعملاو ريخلا يف ىنغلا لهأ عروى رك

 لجرلا يتأيو «هنابقتعت امكنيب ريعبلا اذه :لوقيف نيلجرلاو لجرلا ىلإ ريعبلاب ينأيل لجرلا
 نيقلي نكف هيلع نردق ام لكب ءاسنلا تتأو .لاتقلا ىلإ جرخي نم ضعب اهيطعيف ةقفنلاب

 ,ةطرقألاو ,لخالخلاو ءدضاعملاو ءكَسَملا لكك يبنلا يدي نيب ءطوسبم بوث يف
 7 ,90"48:تامدخلاو :ميتاوخلاو

 ؟لاملا اذه رادقمو .هلامب دهاجي نم نييعت مامإلل له مم ه

 .ًابجاو لاتقلل جورخلا مهيلع ريصيف .لاتقلل مهنايعأب ًاموق رفنتسي نأ مامإلل نإ :انلق
 نم ىلع اينيع ابجاو لاتقلل جورخلا نوكيف لاتقلل جورخلل اصخش نّيعي نأ مامإلل كلذكو

 . مامإلا هنّيع

 ىلوأ باب نمف .-لاتقلاب يأ - سفنلاب داهجلا يف مامإلا قح نم اذه ناك اذإف

 اوناك ءاوس .مهنايعأب ًاصاخشأ وأ ًاموق نّيعي نأ هلف «لاملاب داهجلل ةبسنلاب مامإلل هزاوج

 ًاًدس وأ ؛نيلتاقملل ًانوعو هللا ليبس يف اهلذبب ًاداهج مهلاومأ ضعب اومدقيل ًءاسن وأ الاجر

 .لاتقلا تابلطتمل

 يف ةأرملا هلعجت راوسلا :ةكسملا عمج (كسملا) . 445-447ص «يزيرقملل «عامسألا عاتمإ» (4747)

 نيب اهدضع ىلع ةأرملا هلعجت ءراوسلاك نوكي جلمدلا وهو ,دضعم عمج (دضاعملا) ءاهدي

 متاخ عمج (ميتاوخلا)و .نذألا يف يلح نم عضوي اموهو طرق عمج (ةطرقألا)و ؛قفرملاو فتكلا
 يف ةأرملا هلعجت لاخلخلا يهو .ةمدخلا :اهدرفم (تامدخلا)و .عبصالا يف عضوي ام وهو

 1 .6١"”ص «,(؟) شماه ,ةعامسألا عاتمإ» :اهلجر
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 ,لدعلاب كلذ نوكي نأ ىلع مهلاومأ نم هنومدقي ام رادقم نّيعي نأ ًاضيأ مامإللو
 دقف ,هانلقامو قفتيام«رانملا ريسفت» يف ءاج دقو .هنع نوزجعي الو مهب فحججيال امبو
 ًاينيع ًاضرف لاتقلا راص ءاهنم ءيش ىلع اولوتساو مالسإلا راد رافكلا مجاه اذإ» :هيف ءاج
 امب هعيطي نأ مهنم درف لك ىلع بجو ماعلا ريفنلا مامإلا نلعأ اذإف .نيملسملا ىلع

 رفنتسي نأك ىلوألاب كلذ نود اميف هتعاط بجتو .هلامبو هسفنب داهجلا نم هيلع ردقي
 «ضعب نود سانلا ضعب ىلع تماصلاو قطانلا لاملا ضرفيو «ضعب نود مهضعب

 ,"9(لدعلا ةاعارم نم هريغو اذه يف هيلع بجي ام ىلع

 هرادقمو:هعونو لاملا نيتعتيو «لاملاب داهجلل ضعبلا نييعت ىلإ مامإلا ةجاحروصتيو

 ةيرقلا كلت لهأ مامإلا رفنتساف .مالسإلا راد دودح يف ةيرق ىلع رافكلا مجه ول امك

 «رانيد اذك ميدقت لثم هرادقمو هميدقت بجي يذلا لاملا عون نيعو .اهل ةرواجملا ىرقلاو

 ةجاحلا نوكل مهيشاومو مهضرأ رامثو مهعورز نم رادقم اذكو ,مهباود نم ددع اذكو

 نم ددملا لوصو راظتنا لمتحي ال رمألا نأل ؛نيلتاقملا ىلإ ةنوعملا هذه ميدقتل ةحلم

 . ةرخأتم تلصو اذإ اهعفن نم ناوألا تاوفو اهدعبل ًارظن مالسإلا راد يف ىرخألا يحاونلا

 ؟هرادقمو لاملاب داهجلا همزلي نم نييعت مامإلل زوجي ىتم - ”م5

 ؛هلذبي يذلا لاملا اذه رادقمو «لاملاب داهجلا همزلي نم نّيعي نأ مامإلل زوجي :انلق

 نم نوهأ وهو لاملاب داهجلل مهرفنتسي نآلف «سفنلاب داهجلل ضعبلا رفنتسي نأ هل نأل

 نييعت هل زوجي ىتم : يأ ؟كلذ لعفي نأ مامإلل زوجي ىتم نكلو . ىلوأ «.سفنلاب داهجلا

 ؟ هللا ليبس يف همدقي يذلا لاملا رادقم نييعتو .لاملاب داهجلا همزلي نم

 اهنمو «ةيمالسإلا ةلودلا تاجاح دسب لاملا تيب موقي نأ وه لصألا نأ : باوجلاو

 ملو لاملا تيب الخ اذإ نكلو . شيجلل ةمزاللا ةوقلا دادعإو مهقازرأ عفدو دنجلا تاجاح

 يف سيلو نيملسملا دالب ىلع ودعلا مجه وأ .دنجلا تاجاح ٌّدسل لاملا نم هيف نكي

 داهجلل نيملسملا رفنتسي نأ هيلع بجو لب مامإلل زاج .هدصل يفكي ام لاملا تيب
 .داهجلا اذهل ضعب نود مهضعب رفنتسي نأ هل امك , مهلاومأو مهسفنأب

 .7”١؟ص ١٠2ج «رانملا ريسفت» (471*)
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 ىلع روصقم ريغ نيملسملا راقئنتسا نم هانلق امب مامإلا ىلع بوجولا وأ زاوجلاو

 لمشي لب «مالسإلا راد يضارأ ضعب مهلالتحا وأ مالسإلا راد ىلع ةرفكلا موجه ةلاح

 ةئيهتو .لاتقلل شيجلا دادعإو ةمزاللا ةوقلا دادعإ يف عارسإلا ةرورض نم هاري ام ًاضيأ

 ىلع رافكلا موجهو .رطخلا عوقو دنع كلذب موقي نأ هل حصي ال هنأل ؛هل ةمزاللا ةدعلا

 . مالسإلا راد

 ًاعاطم ًامامإ انررق اذإ انإ» :لاقف هانلق ام ىلإ هللا همحر نيطانشلا ماقالا لاق دقو

 لاملا تيب الخو ءراطقألا عستملا كلملا ةيامحو روغثلا ّدسل دونجلا ريثكت ىلإ ًارقتفم

 ءاينغألا ىلع فظوي نأ ًالدع ناك اذإ مامإللف ,مهيفكي ال ام ىلإ دنجلا تاجاح تعفتراو

 فيظوت يف رظنلا مامإلل مث .لاملا تيب يف لام رهظي نأ ىلإ لاحلا يف مهل ايفاك هاري ام

 شاحيإ ىلإ هب سانلا صيصخت يدؤي ال يك ,كلذ ريغو رامثلاو تالغلا ىلع كلذ

 .("9(دوصقملا لصحيو دحأب فحَجُي ال ثيحب ريثك نم ًاليلق عقي كلذو . بولقلا

 لام عاستال نيلوألا نع اذه لثم لقْنُي مل امنإو» :هلاق ام ليلعت يف يبطاشلا لاق مث

 .رهاظ انه ةحلصملا هجوو ,.ىرحأ هيف ةيضقلا نإف ءانئامز فالخب مهنامز يف لاملا تيب

 ةضرع نيملسملا رايد تراصو :مامإلا ةكوش تلطبل ماظنلا كلذ مامإلا لعفي مل ول هنإف

 , 4745( .رافكلا ءاليتسال

 ؟لاملاب داهجلاب مامإلا همزلأ نم ضوعي له مم

 نم لذ يع يكس يصرع لف لاحلاب داوجتلل كلا نأ ادرك مامإلا نّيع اذإو

 ؟ قانا

 نأو ءهيلع بجاو وأ هل قح وه ام ليبق نم وه مامإلا هلعف ام نأل ؛ال : باوجلاو

 وه امب اوماق امنإ مامإلا نييعت بسح مهلاومأ ضعب لذبب دارفألا وأ درفلا اذه ةب ماق ام

 لذب فييكتو .هرادقمو هلام لذبي نم مامإلا نييعتل فييكتلا اذه يفو « مهعرش بجاو

 ةبسنلاب فييكتلا اذه يف ؛هيلع بجاوب موقي صخشلا اذه نأب .مامإلا رمأب هلام صخشلا

 5 ١؟١ص 23ج «يبطاشلل («ماصتعالا» (409755)

 .15-١1751ص ء؟ج « يبطاشلل «ماصتعالا» (47/4)

 - :ةال-



 ملام نم هلذب امض [فيرعت نحت ةلاهلاع نصحعلا لذيوب امانألا لعفت

 مهلاومأ اولذب نيذلا كئلوأ مامإلا ضوعي نأ ىلوألا نم نأ ىرأ هلك اذه عم نكلو

 امنإو .مامإلا ىلع بوجولا هجو ىلع ال لاملا تيب يف لام راص اذإ مامإلا رمأ بسح

 نم لذبلا ىلع مهريغلو مهل ًاعيجشتو .مهلاومأ نيلذابلا بولق بيبطتلو بدنلا هجو ىلع
 نونسحم لاح لك ىلع مهو .لاملاو سفنلاب داهجلل مامإلا رافنتسا دنع وأ مهسفنأ ءاقلت

 ناسحإلا ءازج له :لوقي ىلاعت هللاو .داهجلل نيملسملا هرافنتسا يف مامإلا ةباجإ يف

 . «ناسحإلا الإ

 :رضاحلا تقولا يف لاملاب داهجلا ميظنت - "88

 ىلإ جاتحيو ءاهيف نواهتلا زوجي ال يتلا ةميظعلا مالسإلا ناكرأ نم هعاونأب داهجلا

 لوسرلا لوق اهعمجي .ىتلا مالسإلا دصاقم قيقحت نيملسملل نكمي ىتح ًادج ريثك لام
 ميظنت رضاحلا تقولا يف لضفألا نمف اذه ىلعو ««ايلعلا يه هللا ةملك نوكتل» :ُهيك

 لام نم نوملسملا همدقي ام عمج ىلوتت نيملسملا نم ةعامج موقت نأب :لاملاب داهجلا

 لاومألا فرص ةعامجلا هذه ىلوتت نأو .هللا ليبس يف لاملاب داهجلا نم هرابتعاب

 ال نيذلا هللا ليبس يف نيلتاقملا ةنوعم لثم .ةفلتخملا داهجلا هجوأ يف اهيدل ةعمجتملا

 ءيش ميدقت عم تاوقألاو داتعلاو حالسلا مهل يرتشتف .مهيلع قفنت ةموكح الو مهل ةلود

 داهجلا هبلطتي ام ىلع فرصلا يف قحلا ةعامجلا هذهل نوكي امك .مهيلإ دوقنلا نم

 هذهل نوكي نأب ذبحأو . هللا ءاش نإ دعب اميف هلصفنس يذلا وحنلا ىلع ناسللاب

 هذه نوكت نأو .اهئاضعأ باختنا ةيفيكو اهلمعب اهمايق ةيفيك نيبي صاخ ماظن ةعامجلا

 هذهل زوجيو .اهنم ةزاجإبو اهتقفاومب تأشن تناك نإو .تاموكحلا نع ةلقتسم ةعامجلا

 وأ اهتوق لامكإل لاملا نم ءيشب ًايلام ةفيعضلا ةيمالسإلا تاموكحلا ّدمت نأ ةعامجلا

 .ةدحاو مالسإ راد ربتعت نيملسملا لودو نيملسملا دالب نأل ؛ةوقلا هذه دادعإ

 مهسفنأب نيدهاجملا دادمإ رضاحلا تقولا يف نكمي .لاملاب داهجلل ميظنتلا اذهبو

 ةرفكلا ّدض مهداهج ىلع اورمتسيل ؛هنوجاتحي يذلا لاملاب مالسإلا راطقأ ضعب يف

 .ناك ببس يأل مهتنوعم ديرت ال وأ مهتنوعم نع ةيمالسإلا
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 عبار)) ىملل
 ناسللاب داهجلا

 :ناسللاب داهجلاب دوصقملا - "م8

 عفدو رافكلا ىلإ مالسإلا غيلبت يف عاطتسملا دهجلا لذب ناسللاب داهجلاب دوصقملا

 .ةنسحلا ةظعوملاو «ةعفانلا ةمكحلاو ,ةنّيبلا ةّجحلاو «ةبّيطلا ةملكلاب نيلطبملا تاهبش

 . نسحأ يه يتلاب لادجلاو

 :«"74ًاريبك ًاداهج هب مهدهاجو نيرفاكلا عطُن الف -

 : يأ .4أريبك ًاداهج هب مهدهاجو نيرفاكلا عطُت الف» ةيآلا هذه ريسفت يف ءاجو

 ةجحلا مقأو هب مهلداجو ,«"؛8هيلإ مهتوعد يف دهجلا لذبب (":5نآرقلاب رافكلا دهاج
 ,:"هلثمب نايتإلا نع مهزجعب هللا دنع نم هنأب مهيلع

 وه# :لوقي ىلاعتوهلل او» : ىلاعت هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو 0١

 ديلابو نايبلاو ةجحلاب «هلك نيّدلا ىلع هرهظُيل ٌقحلا نيدو ىدُهلاب هلوسر لسرأ يذلا

 - ةرجهلا لبق ةكم ىف ناك يذلا يأ  ىكملا داهجلا نكل «ةمايقلا موي ىلإ اذه .ناسللاو

 عطث الف# :ىلاعت لاق ديدحلاو ديلاب يكملا عم يندملا داهجلاو «نايبلاو ملعلاب
 امنإو ,ةيكم يهو ناقرفلا ةروس يف ةيآلا هذهو .ًريبك ًاداهج هب مهدهاجو نيرفاكلا

 .[65؟ ةيآلا :ناقرفلا ةروس] (4947)

 . ه8ص 7١ج (يبطرقلا ريسفت» 2” 7١ ص 2137ج (ريثك نبا ريسفت» (51/417)

 .١٠١٠ص «؟754ج «يزارلا ريسفت» (57/44)

 . 37١؟١ص اج («يفسنلا ريسفت» (47/49)
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 ,(47(نايبلاو ناسللاب هِي مهدهاج

 لبق ةكم يف كك را دقف .ةجحلا داهج امأف» : ميقلا نبا مامإلا لاقو -5

 مهدهاج :يأ 4ًاريبك ًاداهج هب مُهّدهاجو نيرفاكلا عطّت الف» : ىلاعت هلوقب ةرجهلا
 ءةيكم  ناقرفلا ةروس يهو  ةيآلا هذه اهيف يتلا ةروسلا هذهف .ًاريبك ًاداهج نآرقلاب

 .(""اذةجحلا داهجو غيلبتلا وه اهيف داهجلاو

 : هللا ىلإ ةوعدلا ناسللاب داهجلا نم "84

 ةوعدلا ءادتبا يأ  ءادتبالا يف ًارومأم لَك هللا لوسر ناك دقو» :ةيفنحلا ءاهقف لاق

 ظعولاب نيّدلا ىلإ ءاعُدلاب ّرمأ مث «نيكرشملا نع ضارعإلاو حفصلاب  ةيمالسإلا
 ةظعوملاو ةمكحلاب كبر ليبس ىلإ ٌعدا» :ىلاعت لاق ,نسحأ يه يتلاب ةلداجملاو

 .074*0ُنسحأ يه يلب مهلداجو .ةنسحلا

 :ناسللاب داهجلا ىف ثيدح "4

 : 25 هللا لوسر لاق :لاق  هنع هلأ يضر - سنأ نع فيرشلا ثيدحلا يف ءاج

 نابح:نباو ىئاسلاو دمحا مامإلا هاور «مكتنسلاو مكسفنأو مكلاومأب رامكلا اودهاجم»

 مهتبلغل كرشلا لهأ صخ امنإو «رافكلا اودهاج» : هلوق : هحرش يف ءاجو .2؟"*9هكاحلاو

 («مكسفنأو» ءدازو باودو حالس نم دهاجملا هجاتحي ام لك يف : يأ (مكلاومأب» ,كاذذإ

 وهو نيدلا نع ةحفاكملاب : يأ «مكتنسلأو» :هلوقو .حالسلاب لاتقلا يف :يأ

 :مرادكلا ةلوننو ن1 يقل داجي عب نقلا ةرسلابملا ينفاذ ذاق ةويرفاكلا
 يناعم ضرعو «هيلإ مهتوعدو نيرفاكلل مالسإلا غيلبت لمشي «نيدلا نع ةحفاكملاب»

 .؟”8صص ا. 58ج «ةيميت نما

 .08ص «."7ج «ميقلا نبال «داعملا داز» (401)

 ١١ه ةيآلاو .7587؟ص 24ج (ةيادهلا ىلع ةيانعلا حرش» ,.”ص .١٠ج .«يسحرسلل «طوسبملا» (41761)

 . لحنلا ةروس نم

 . 488ص .١ج « يطويسلل «ريذنلا ريشبلا ثيدح نم ريغصلا عماجلا» (47/687)

 .”144ص .”ج ,يوانملا ةمالعلل «ريغصلا عماجلا حرشب ريدقلا ضيف» (5764)

 مالسإلا خيش ىواتف عومجم» (49/60)
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 ىسعو ءمالسإلا مهنم نيرفاكلل رسيتي ىتح مالسإلا نع مهتاهبش درو . مهيلع نارقلا

فكلا وجه» يف لخديو .اوملسي نأ ىلإ مهفلا اذه مهلمحي نأ
 هيلع مه ام لطاب نايب «را

 .ةلطابلا ليواقألا هذه نم هنوعمسيو مالسإلا نع لاقي ام درو «لالضو رفك نم

 : ةنسلاو نارقلا يناعم نايبب مالسإلاب رافكلا فيرعت -6ه

 رافكلا ةوعدب يأ هللا ىلإ ةوعدلا يف دهجلا لذب ينعي مالسإلاب داهجلا ناك اذإو

 «مالسإلا يناعم نم نآرقلا يف ام ضرعب نوكي كلذ نإف «نايبلاو ةجحلاب  مالسإلا ىلإ

 ادمحم نأو «قح هيف ام لك نأو «هللا دنع نم هنأ ىلع نيهاربو لئالد نم هيف ام ضرعو

 ىلع نيهاربو لئالد نم نآرقلا يف ام ضرع نع ةلفغلا زوجي الف . هلوسرو هللادبعوه كي
 ءىدابمو يناعم نم هيف ام ضرع عم هللا لوسر ًادمحم نأو .هللا دنع نم نآرقلا نأ

 يتلا ةقحلا هيناعمو زجعملا همظنل هيعماس يف ًاميظع ًاريثأت ميركلا نآرقلل نإف .ماكحأو

 اذهل اوعمسي ال نأ مهنيب اميف نوصاوتي شيرق رافك ناك اذهلو .«بولقلا قامعأ ىلإ ذفنت

 مكلعل هيفاوغلاو نآرقلا اذهل اوعمست ال اورفك نيذلا لاقو :مهنع ىلاعت لاق «نآرقلا

 نأو «نيرفاكلا عيطي ال نأ ِهئكك هيبن ىلاعت هللا رمأي نأ بجع الف , #4« نوبلغَت

 لادج اهل تبثي الو رشبلا نايك اهل فقي ال ةوقب مهدهاجي هنأل ؛نآرقلا اذهب مهدهاجي

 , (3"1لداجم الو

 يهف ةيوبنلا ةنسلا يناعم نايبب مالسإلاب رافكلا فيرعت يغبني كلذكو -5

 نم يهو .ملكلا عماوج ِخي هللا لوسر يتوأ دقو .هيناعمو هماكحأل ةنّيبمو نارقلل ةحراش

 ٌعدا# :ىلاعت لاق «مالسإلا يناعمب نيرفاكلا فيرعت دنع اهلافغإ زوجي الف .ىلاعت هللا

 .”74ُنسحأ يه يتلاب مهلداجو .ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب كبر ليبس ىلإ
 .(؛*9ةنسلاو باتكلا نم هلوسر ىلع هللا لزنأ ام يه ةمكحلاو

 .[15 ةيآلا :تلصف ةروس] (88/!4)

 .18 ق"ص كج «بطق ديس موحرملل «نارقلا لالظ يلا (عا/لهكج

 ١١68[. ةيآلا :لحنلا ةروس] (؛/ه)

 .١64ص 237ج (ريثك نبا ريسفت» (11/68)

 هنا



 :ناسللاب داهجلا بوجو -217

 تابجاو نم بجاو .رافكلا ليطابأ درو مالسإلا ىلإ ةوعدلا وهو ناسللاب داهجلاو

7[ 

 .هب اوموقي مل نيذلا هيلع نورداقلا مثا الإو ,نيرخآلا نع هبوجو طقس

 لبق : يأ يكملا دهعلا يف بجاولاو عورشملا وه ناك ناسللاب داهجلا نإ :لاقي الو
 اذه لاقي ال ,لاملاو سفنلاب داهجلا وه بجاولا راص ةرجهلا دعب هنأو «ةيوبنلا ةرجهلا

 داهجلا نكلو» : ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق . سفنلاب داهجلا عم يقب ناسللاب داهجلانإف

 ,«"؟(ديدحلاو ديلاب يكملا عم يندملا داهجلاو .نايبلاو ملعلاب يكملا

 تباث بجاو اذهو ,ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا باب نم ناسللاب داهجلا نألو

 ريخ متنكإ» ىلاعت هللا لاق» : يفنحلا يسخرسلا مامإلا لاق «رييغت الو 1 هقحلي مل

 ناميإلا فورعملا س أرو .«ركنملا نع نوهنتو فورعملاب نورمأت نساثلل كدر 2

 مظعأ وهف كرشلا ركنملا لصأو . هلا ايعاذد ب ارمآ نوكي نأ ادجتلو لك لعق“: ىلاعت للاب

 , هيلع ردقي امب هنع ىهني نأ نمؤم لك ىلعف .دانعلاو لهجلا نم نوكي ام

 مهلداجو ؛ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب كبر ليبس ىلإ حدا : ىلاعت هلوق نإف ًاضيأو
 ملو .ريسفتلا لهأ ةيآلا هذه رَّسف دقف ,خوسنم ريغ تباث ٌرمأ ا يه يتلاب

 ىلاعت هللا رمأ» : هلوق اهريسفت يف ريرج نبا نع لقن ريثك نبا نإ لب .اهل ًاخسن اوركذي
 عةئّسلاو باتكلا نم هيلع هلزنأ ام وهو ةمكحلاب هللا ىلإ قلخلا وعدي نأ هي دمحم هلوسر

 نمأب اورذحيل اهب ْمهركذ «سانلاب عئاقولاو رجاوزلا نم هيف امب : يأ .ةنسحلا ةظعوملاو
 , 459( ىلاعت هللا

 مامإلاو .خسن هقحلي ال ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلل موهفملا اذه نأ مولعملا نمو

 اهنأ ةيآلا هذهل هريسفت يف ركذي مل .لاوقألا ركذو ريسفتلا يف هعسوت ىلع يزارلا

 . 58ص 1784ج «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» (8769)

 . 35ص .١٠ج «يسخرسلل «طوسبملا» (47/0)

 ©١76[. ةيآلا :لحنلا ةروس] (41/51)

 .691ص 17ج «ريثك نبا ريسفت» (41/9)



 امأ ءرافكلل ةبسنلاب لاتقلا ةيآ اهتخسن اهنأ ىبطرقلا مامإلا ركذ ءمعن .449ةخوسنم

 ىقبت اهنأو :- ىلاعت هللا همحر  يبطرقلا لاق مث ,ةمكحم يهف نيملسملا ةاصعل ةبسنلاب

 صن اذهو .يكملا دهعلا يف مهتلاحك نيملسملا ةلاح تناك اذإ رافكلا قح يف ةمكحم

 هيبن هللا رمأو «.شيرق ةنداهمب رمألا تقو ىف ةكمب تلزن ةيآلا هذه» :- هللا همحر  همالك

 ةخوسنمو .نيدحوملا نم ةاصعلا ةهج يف ةمكحم يهف «ةمايقلا موي ىلإ نوملسملا ظَعوُي

 هناميإ يجّرو .رافكلا نم لاوحألا هذه هعم تنكمأ نم نإ :ليق دقو .نيرفاكلا قح يف

 , (1539(ةمكحم ىهف لاتق نود اهب

 مالا كايا نيمو ةميركلا ةركلا هذه: لولد نين ماسلا: نم: اه كاتم نأ ودبيف

 دنع انّيب امك هيلع اهتردق دنع  ةيمالسإإلا ةلودلا  مالسإلا راد هب موقت لاتقلاف .لاتقلاب

 تيغاوطلا لاتق نع اهزجع ةلاح يف امأ .- سفنلاب داهجلل يئافكلا ضرفلا نع انمالك

 ةلودلل ةبسنلاب هلك اذهو .ةميركلا ةيآلا هذه هب ترمأ ام ةوعدلل كلست نأ اهيلعف

 امب مالسإلا وعدي نأ امتاذ هيلع نإ ملسملا درفلل ةبسنلاب امأ .هب موقت امو ةيمالسإلا

 :ادحلما اراك ايضاع المس وفذملا ناك كوش ةكيزكلا ةيآلا: هذه هد ترمأ

 قح يف ال ةخوسنم ريغ ةمكحم ةيآلا هذه ءاقب . حيحصلاو لب . حجارلاف اذه ىلعو

 درفلا قح يف ال ةخوسنم ريغ ةمكحم اهنأ امك .رافكلا قح يف الو نيملسملا ةاصع

 اهتوق لاح يف اهنأل ةيمالسإلا ةلودلا قح يف الو .مالسإلا ىلإ رافكلا هتوعد يف ملسملا

 «تمعنو اهبف مالسإلا تلبق نإف ءنسحلا ضرعلاب ةرفاكلا ةلودلا ىلع مالسإلا ضرعت

 ىلإ وعدت اهنإف لاتقلا نع ةيمالسإلا ةلودلا زجع ةلاح يفو .نوملسملا اهلتاق إو

 .ةيآلا هذه هب ترمأ امب مالسإلا

 : ناسللاب داهجلا بوجو يف ةصالخلا 564

 هنيد ىلإ يأ .ىلاعت هللا ىلإ ةوعدلا يأ  ناسللاب داهجلا نأ مدقت امم انل صلخيو

 وعدي نأ ملسملا ىلع ىلع نأو .ةيئافكلا تابجاولا نم وهو لا ير لا

 كلذ يف هدهج لذبيو ,مالسإلا ىلإ ملسملا ريغ ريغ

 7٠١. ص .١٠ج «يبطرقلا ريسفت» (4754) .10١-١"8ص ١25ج «يزارلا ريسفت» (477)
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 مالسإلا ىلإ رافكلا وعدتف .ًاضيأ داهجلا اذهب موقت يهف ةيمالسإلا ةلودلل ةبسنلاب امأ
 ثيح لَك هللا لوسر لعف امك مهماكح ىلإ لسرلا لاسرإب وأ .مهيلإ ةاعدلا لاسرإب امإ

 ثعبو ,مالسإلا ىلإ مهوعدي امهريغو مورلا كلم رصيقو . سرفلا كلم ىرسك ىلإ بتك

 نيملسملا ريغ فيرعتب اهميلقإ لخاد ةيمالسإلا ةلودلا موقت كلذكو .مهيلإ السر هبتكب
 .اوملسي نأ ىسع مالسإلا يناعمب نينمأتسمو نييمذ نم اهيف نيدوجوملا

 ةلودلا ىلعف مالسإلا ةرفاكلا لودلا ماكح ضفرو ةيوق ةيمالسإلا ةلودلا تناك اذإو

 لعجتو ةرفكلا ماكحلا ليزت نأ اهيلعف اهوضفر نإف .ةمذلا مهيلع ضرعت نأ ةيمالسإلا

 مالسإلا يناعم نايبب اهدارفأو يه موقت مث «نيملسملابو مالسإلا مكحب ةموكحم مهدالب

 :هنأل «مالسإلا قانتعا ىلع هاركإ نود مالسإلا ىلإ مهوعدتو ,نيملسملا ريغ اهاياعرل

 .«نيدلا يف هاركإ ال»

 :رضاحلا تقولا ىف ناسللاب داهجلا ىدؤي فيك .268

 نع وأ «نيملسملا دارفألا قيرط نع امإ رضاحلا تقولا يف ناسللاب داهجلا ىدؤي

 تاموكحلا هب موقت ناسللاب داهجلا نع يلي اميف ملكتنو .ةيمالسإلا مهتاموكح قيرط

 .نوملسملا دارفألا هب موقي ناسللاب داهجلا نع مث «ةيمالسإلا

 : ةموكحلا هب موقت ناسللاب داهجلا :ًالوأ

 ردقأ يهو , ىتش تالاجم يف ناسللاب داهجلاب موقت نأ ةيمالسإلا ةموكحلا عيطتست

 ثوعبلا لسرت نأ عيطتستف «ةيرشبو ةيدام تاناكمإ نم هكلمت امل دارفألا نم كلذ ىلع

 ىتشب هيلإ ةوعدلابو مالسإلاب سانلا فيرعتب اوموقيل ءضرألا راطقأ عيمج ىلإ ةاَعّدلاو
 طاشنلا نع ًالوؤسم ًافظوم نّيعت نأ عيطتستو .دلب لك يف مهل ةروسيملا بيلاسألاو قرطلا

 ةيمالسإلا ةموكحلا كلت ةرافس فظوملا اذه عبتي «يبنجأ دلب لك يف يمالسإلا ينيّدلا

 .دلبلا كلذ يف

 ىلع نيريدقلا ةاعّدلا جيرختل دهاعمو سرادم ءاشنإ ةيمالسإلا ةموكحلا عيطتستو

 ميلعتل سرادمو دهاعم ءاشنإ ةيمالسإلا ةموكحلا عيطتست امك .ناسللاب داهجلا ةمهم

 هذهب قاحتلالا يف نيبغارلل ةيمالسإلا ريغ لودلا يف مالسإلا ماكحأو ةيبرعلا ةغللا

 نيرا ذل

 ت0:



 ,ةيمالسإلا تالجملاو «ةيمالسإلا بتكلا عبط لثم كلذ ريغ لعفت نأ عيطتستو

 ريغ دالبلا يف اهعيزوتو ءحضاو طيسب بولسأبو تاغللا ىتشب يمالسإلا هقفلا بتكو
 .ناسللاب داهجلا موهفم يف لخدي هلك هوحنو اذهف ,ناجملاب ةيمالسإلا

 ريغ دالبلا يف مالسإلا ىلإ ةوعّدلا يف ةيمالسإلا ةموكحلا طاشن دادزا اذإو

 هذه موقتو .ةيمالسإ ريغ ةلود لك يف ةيمالسإ ةعامج رهظت نأ دعبتسُي الف «ةيمالسإلا

 ءاهتدعاسم نودب وأ ةيمالسإلا تاموكحلا ةدعاسمب هيلإ ةوعدلابو مالسإلا رشنب ةعامجلا

 مالسإلا رشن صرف دادزتف مكحلا ىلإ ةيمالسإلا تاعامجلا هذه دارفأ ضعب لصي دقو

 . هيلإ ةوعدلاو

 :دارفألا لبق نم ناسللاب داهجلا : ًايناث - "861

 .ةيمالسإلا ريغ دالبلا ىف امإو مالسإلا راد ىف امإ داهجلا اذه نوكيو

 ماولسألا راد يف ميقملا ملسملا ريغ وعدي نأ ملسملل نكمي مالسإلا راد يفف - أ

 هفرعت ابتك هل مدقي نأ سأب الو .هدصاقمو هلوصأو مالسإلا يناعم هل حرشيو , مالسإلا ىلإ

 ىلإ نيملسملا ةاصع ملسملا وعدي امك .كلذ نكمأ نإ اهمهفي يتلا ةغللاب مالسإلاب

 . مالسإلا ماكحأل ةعاطلا ىلإ عوجرلاو ةبوتلا

 ىلع نإف .يمالسإلا ينيدلا طاشنلاب حمست يتلا ةيمالسإلا ريغ دالبلا يف امأ

 نم هريغ عم نواعتي نأ دالبلا هذه ىلإ لاَحرلا ٌدشي يذلا ملسملا وأ كانه ملسملا

 هيلإ ةوعّدلاو مالسإلا رشن ىلع ةيمالسإلا ريغ دالبلا هذه يف نيدوجوملا نيملسملا

 . كلذ هنكمأ املك يدرفلا لاصتالابو «تاودنلا دقعو «ةرضاحملاو «ةباطخلاب

 :ناسللاب مهداهج يف دارفألا حاجن لئاسو 2-7

 مالسإلا راد يف ءاوس .ناسللاب مهداهج يف دارفألا حاجنل ةيرورضلا لئاسولا نم

 ًامظنمو ًارمثم دارفألا لمع نوكي ىتح داشرإلاو ةوعّدلل تايعمج نيوكت ءاهجراخ يف وأ

 هذه ذخأتو «تايعمجلا هذه لالخ نم هب فيرعتلاو ,مالسإلا ىلإ ةوعدلا يف ًامئادو

 كسمتلاو .هيلإ ةوعدلاو هب فيرعتلاو مالسإلا رشنل ةعورشم ةليسو لكب تايعمجلا

 تالجملاو تارشنلاو بتكلا عبط :لئاسولا هذه نمو ؛هماكحأ ذيفنتو هميلاعتب
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 وأ ,فحصلا يف ةباتكلاب وأ «مالسإلا نع ةماعلا تارضاحملا ءاقلإ وأ .ةيمالسإلا

 تاودنلا دقعو .نويزفلتلاو ويدارلا يف سوردلا ءاقلإب وأ .ةيرودلا تارشنلا رادصإب

 ءادعأ اهقفلي يتلا اهنع ليطابألاو هبشلا درتو .مالسإلاب سانلا فرعت يتلا تارمتؤملاو

 .هنع سانلا فرصل مالسإلا

 :ناسللاب داهجلل ىلام قودنص "86

 تاعربتلا عمجل ًايلام ًاقودنص اهيلإ انرشأ يتلا تايعمجلا سسؤت نأ نسحتسيو

 ةاعد نم هلئاسو ةئيهتو ناسللاب داهجلا تابلطتمب مايقلل يرورض لاملا نأل ؛ةيلاملا
 اذهل نوكي نأ حجرنو .كلذ وحنو ةيمالسإلا ريغ دالبلا ىلإ ثوعبو بتكو ءاملعو

 يف اهلجستو تاعربتلا ىقلتت داشرإلاو ةوعدلا ةيعمجل ةعبات هيلع ةفرشم ةئيه قودنصلا
 نم قودنصلا اذه نم جرخي ام هيف لجست رخآ لجس كسمب موقت امك ,صاخلا اهلجس

 .ةيعمجلا هب موقت يذلا ناسللاب داهجلا ضرغل اهفرصل لاومأ

 :ناسللاب دارفألا داهج ةيمهأ "خ6

 ةليسو هنأل ؛ًادج مهم ةيمالسإلا ريغ دالبلا يف دارفألا هب موقي يذلا ناسللاب داهجلاو

 رثكأ رضاحلا تقولا يف حبصأ ةيمالسإلا ريغ دالبلا يف مالسإلا رشنو .لالضلاو رفكلا

 ريثك حامسو «تالجملاو بتكلا عبط ناكمإو «لقنتلا ةلوهسل يضاملا تقولا نم ًارسي
 طاشن ىدم ىلع ًافقوتم رمألا ىقبيو .يمالسإلا ينيدلا طاشنلاب ةيمالسإلا ريغ لودلا نم

 بتك عبط نم مالسإلا غيلبت لئاسو ةئيهتل ةيلاملا هتردقو هتءافك ىدمو .ملسملا ةيعاّدلا

 نأ نكمي ؛يمالسإلا باتكلابو «ةبيطلا ةملكلاب : يأ ناسللاب مالسإلا غيلبت نإ

 يضاملا يف مالسإلا رشتنا دقف ,هوقنتعم رثكيو ةيمالسالا ريغ دالبلا يف مالسإلا رشني

 لصحي نأ لمأن نحنو ءايسينودنأ لثم ايساو ايقيرفأ دالب نم ريثك ىف نيملسم دارفأ دوهجب

 .رصعلا اذه يف اكيرمأو ابروأ يف اذُه لثم

 همك



 : ةأرملا ىلع ناسللاب داهجلا بوجو 2866

 هنأو «ةيئافكلا تابجاولا نم هنوك ةهج نم ناسللاب داهجلا نم هانركذ ام عيمجو

 داهجلا اذه ناك ءاوس .ةملسملا ةأرملا لمشي هتعاطتسا بسح ملسم لك نم بولطم

 ىلإ مهتوعدب نيملسملا ةاصعل ةبسنلاب وأ ,مالسإلا ىلإ مهتوعدب نيملسملا ريغل ةبسنلاب
 . ةيصعملا نع عالقإلا

 : ناسللاب داهحلاب ةملسملا موقت فيك 5

 هيف يه يذلا اهطيحم يفو ءاهتعاطتسا بسح ناسللاب داهجلاب ةملسملا ةأرملا موقت
 لمعلل طشنت نأ عيطتستف ؛يمالسإ ريغ دلب يف ملسملا اهجوز عم ًالثم تناك نإف
 تارايزلاو ,نهب يدرفلا لاصتالا قيرط نع تاملسملا ريغ ءاسنلا لاجم ىف ىمالسإلا

 تارضاحملا ءاقلإو «ةيوسنلا تاعامتجالا دقعبو ,نهعم ةطيسبلا تلاقتاجلاو (ةلداشملا

 . .هدصاقمو هيناعم نّيبتو مالسإلا فرعت يتلا ةينيدلا تارشنلا عبطبو ءاهيف سوردلاو
 ام اميس ال هماكحأو مالسإلاب ةفرعملا نم لوبقم ردق ىلع نوكت نأ مزلتسي هلك اذهو

 . ءاسنلاب قلعتي

 ماكحأب تاملسملا ءاسنلا فيرعت يف مالسإلا راد يف ةملسملا ةأرملا طشنت كلذكو

 يف اهتنكمو اهتعاطتسا بسح اذه لكو .مالسإلا ىلإ تاملسملا ريغ ةوعدبو مالسإلا
 تاعامتجالا دقعل ةعورشملا ةوعدلا رشن لئاسوب ذخأت نأ اهل امك .يوسنلا اهطيحم

 .ةينيدلا سوردلاو تارضاحملا ءاقلإو ءةيوسنلا

 تايعمج تاملسملا نم اهريغ عم ةملسملا ةأرملا سسؤت نأ نسحتسيو 61
 نوكيو نهدوهج رمثت نأ نكمي ىتح .ءاسنلا طاسوأ يف اميس ال مالسإلاب فيرعتلل ةينيد

 نينسحملا نمو ةيعمجلا ءاضعأ نم تاعربتلا نلبقي نأ نهلو .ًامظنمو ًامئاد نهلمع
 . مالسإلا رشن ضارغأ يف اهفرصل

 : ةنسحلا ةودقلا ةرورض -

 يفكي ال مالسإلا غيلبت يف نسحلا مالكلا درجم هناا كذآ ةأ ادخل مهملا نمو
 اذه ىلعو .غيلبتلاب مئاقلا نم نسح ريغ فرصت هضقان وأ هضراع اذإ عماسلا يف ريثأتلل
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 نوكت نأ رفكلا رايد يف ناسللاب داهجلاب ناموقي امهو ةملسملا وأ ملسملا ىلع بجي

 ام امهلعف فلاخي نأ راذحو .ًادج ةرثؤم اهنكلو «مالسإلل ةتماص ةوعد امهلاعفأو امهتريس

 يف مهتلخدأف رافكلا نم ًاريثك ةنسحلا نيملسملا ةريس تبذج ام ًاريثكف ,هيلإ ناوعدي

 ىلإ ناوعدي امهو :مالسإلا راد يف ةنسح ةودق انوكي نأ امهيلع كلذكو . مالسإلا

 . مالسإلا ماكحأب مازتلالاو ةيصعملا كرت ىلإ ةاصعلا ناوعديو «مالسإلا

 هدم



 نافل ىعل)
 ضيرحتلاب داهجلا

 :داهجلا اذه يف صوصنلا 48

 4*9 نينمؤملا ضّرحو كسفن الإ فّلكُت ال .هللا ليبس يف لتاقف» : ىلاعت لاق
مؤملا ضّرح م اهيأ اي : ىلاعت لاقو

 ةدضن 7 . لاتقلا ىلع نين

 دنهل لاتقلاو دايعلا اع مهضحو مهثح :نيتيآلا يف 87 ءيشلا لع كو

 ىلع حلا ىف ةغلابملا :ضيرحتلا :يرشخمزرلل | («فاشكلا» ريسفت يفو

 3 (2ا/ك40 آلا
 1 8 ' رع

 نينمؤملا ضرح يبنلا اهيأ ايإ# :ةيآلا ريسفت يف يسولآلل «يناعملا حور ريسفت» يفو

 .«5ةرافكلا لاتق ىلع نينمؤملا تح يف غلاب يبنلا اهّيأ اي : يأ «لاتقلا ىلع

 :داهج داهجلا ىلع ضيرحتلا

 . لك هلوسر هب رمأ هللا نأل ؛ًاعرش بولطم رمأ هللا ليبس يف لاتقلا ىلع ضيرحتلا

 امنإو «لاتقلا ىلع ضيرحتلا ىلع رصتقي الو .ناسللاب داهجلا نم عون ضيرحتلا اذهو

 عيمجب داهجلا نأل ؛ناسللاب داهجلا ىلعو .لاملاب داهجلا ىلع ضيرحتلا ًاضيأ لمشي

 .ينيعلا وأ يئافكلا بوجولا هجو ىلع عرشلا يف بولطم هعاونأ

 .[884 ةيآلا :ءاسنلا ةروس] (47/56)

 .[56 ةيآلا :لافنألا ةروس] (8/55)

 . 4 4ص (8جو .75947ص .5ج «يبطرقلا ريسفت» (49/717)

 . 7376 ص 07ج (يرشخمزلا ريسفت» (478)

 .7”١ص ١٠2ج («يسولآلا ريسفت» «يناعملا حورا» (عالكا)

 ه١ د



 :داهجلا يف نارقلا تايآ ةوالتب ضيرحتلا ١

 هللا ليبس يف داهجلا نأشب ميركلا نارقلا تايأ ةوالتب داهجلا ىلع ضيرحتلا نوكيو

 هب ىلاعت هللا دعو امل ًانايبو هكرت نع ًايهنو .داهجلا اذهب ًارمأ ناسللابو لاملابو سفنلاب

 امو «تانجلا ميعنب رفظلاو «تاجردلا عيفرو «باوثلا ميظع نم هليبس يف نيدهاجملا

 ايندلا يف باذعلا اذه نمو .ةرخآلاو ايندلا يف باذعلا نم داهجلا نع نيصكانلا هب دعوت

 اهيأ ار : ىلاعت لاق .داهجلا نع نيسعاقتملا نيدعاقلا ءالْؤُه رايد ىلع ةرفكلا ءاليتسا

 ةايحلاب مُيضَرَ «ضرألا ىلإ متلَقاَن هللا ٍليبس يف اورفنا مكل ليق اذإ مكل ام اونمآ نيذْلا

 ًاباذع 00 او رفنت لإ .ليلق الإ ةرخآلا يف انذلا ةاحلا عاتم امف «ةرخآلا نم اينّدلا

 (477)ريدق ءيش لك ىلع هللاو ًائيش هور الو مكريغ ًاموق لدم ءامبلا

 : «اميلأ ًاباذع مكبذعي اورفنت الإ» :ةيآلا هذه ريسفت يف يكلاملا يبرعلا نبا لاق

 يف رانلابو «ىلوتسي ال نم ىلع ودعلا ءاليتساب ايندلا يف يذلا وه ميلألا باذعلاف

 ,(497)ةرخآلا

 نأو ءايندلا باذع هنم دارملا نوكي نأ لمتحي باذعلاو» :«يزارلا ريسفت» يفو

 , 49(نينثالا لمشي :ليقو .ةرخآلا باذع هنم دارملا نوكي

 داهجلاب ةرمآلا ِةكَي هللا لوسر ثيداحأ ركذب ضيرحتلا نوكي كبلدكود نيا

 نيدعاقلا مثإو نيدهاجملاو داهجلا رجأ ميظع ةنيبملاو .هنع سعاقتلا نع ةيهانلاو

 , 9"4هللا ليبس يف لاتقلا لضف يف ةفيرشلا ثيداحألا نم ةلمج انركذ دقو « نيسعاقتملا

 :داهحلا ىلع نيملسملل مامإلا ضيرحت - ”87*

 .[9 35 ناتيآلا :ةبوتلا ةروس] (47170)

 .8"9ص ءاج « يكلاملا يبرعلا نبال «نآرقلا ماكحأ» (491)

 . "١ص «.15ج (يزارلا ريسفت» (47/1)

 .(8هو5) ةرقفلا (ا/ا/")

 5 ندر كك



 مامإلا ركذي نأ لاتقلا ىلع ضيرحتلا يف نسحتسيو .طاشنو ةفخب داهجلا تابلطتمب

 يذلا يضرلا شيعلا نأو .هللا ليبس يف نولتاقملا هلاني يذلا ةرخآلا ميعنب نيملسملا

 . هللا ليبس يف لاتقلا وه هيلإ قيرطلا نأو .ةرخآلا ميعن وه هيلع صرحلا يغبني

 : هيف ءاجو سنأ نع «هحيحص» يف يراخبلا مامإلا هجرخأ ام هانلق ام ىلع لد دقو

 ملف ءقدراب ةادغ يف نورفحي راصنألاو نورجاهملا اذإف قدنخلا ىلإ كي هللا لوسر جرخ»
 مهللا :لاق عوجلاو بصنلا نم مهب ام لكي ىأر اًملف ٠ مهل كلذ نولمعي ٌديبع مهل ْنكي

 نيذلا نحن :نيبيجم اولاقف .ةرجاهملاو راصنألل مهللا رفغاف ةرخآلا ندع نضعلا نإ
 , 4" (دبأ انيقب ام داهجلا ىلع د اوعياب

 : عوبتملل ةنسحلا ةودقلاب ضيرحتلا 64

 دارملا لمعلاب هسفنب موقي نأب هموق يف عوبتملل ةنسحلا ةودقلاب ضيرحتلا نوكي دقو

 تبث دقف هل اعابتاو هب ًءادتقا هيلإ ةعراسملا ىلع كلذ مهلمحيف .هيلع سانلا ضيرحت

 يراخبلا مامإلا ىور دقف ءهيف كراش خلي يبنلا نأ - قدنخلا ةكرعم يف  قدنخلا رفح يف

 ىتح بارتلا لقني وهو قدنخلا موي ِِكَك هللا لوسر تيأر» :لاق ءاربلا نع (هحيحص» يف

 رفحلا لَم هترشابم يف نإ» : ينالقسعلا رجح نبا لاق .24""*(هردص رعش بارتلا ىراو

 ,490كلذ َّق ةماعلا لمعلا نلع يمال فيرد قدتغلا تعد هبض

 نم هيلع ردقي ام هسفنب رشابي نأو .داهجلا ةرورضبو ةرخآلا يناعمب مهركذيو هتوص

 . هتابلطتمو هتامدقم وأ داهجلا لامعأ

 :داهجلا ىلع ضرحت ةأرملا 6

 هانّيب يذلا وحنلا ىلع لاملابو .«لاتقلا» سفنلاب داهجلا يف مهاست ةأرملا نإ :انلق

 . 46-15 ص «"ج (ينالقسعل ١ حرشب يراخبلا حيحص ]| 6ةةفقح)

 .١١١ص 25ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص)» (141/16)

 . 45ص 25ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (41/95)

 هاا



 ةأرملا تناك دقف هيلع ضيرحتلا داهجلا ىف ف ةأرملا ةكراشم بورض نمو «لبق نم

 ىف ءاج دقف هلو نقوم درتو + كاكقلا ىلع ضّرحت 2 هيَع ليَ يبنلا رصع يف ةملسملا

 نددريو لاتقلا ىلع نضرحي ءاسنلا ناكو» :اضر ديشر دمحم موحرملل «رانملا ريسفت»

 .- هلع هللا ىضر - ناسح لاق «لاجرلا نم مزهنملا

 ءاسنلا رمخلاب نهمطلي . تارطمتم اندايج لي

 ءاهرْعشب لاتقلا ىلع اهءانبأ ضرحت تناك اهنأ - اهنع هللا يضر  ءاسنخلا ةريس يفو

 10 منديل ينمركأ يذلا هلل دمحلا :تلاق ثلاثلا لتق ام اذإ ىتح دحاو لتق املك

 : طيبشتلا عنم ضيرحتلا تايضتقم نم 5

 عدرو طيبشتلا عنم هتايضتقم نم نإف داهجلا نم ًاعون داهجلا ىلع ضيرحتلا ناك اذإو

 هديري ام اذهو داهجلا نع دوعقلا ىلإ وعديو ضيرحتلا داضي طيبشتلا نأل ؛ نيطبتملا

 .نوطبثملا هلعفي ام وهو نوقفانملاو رافكلا

 ىلإ نيعادلا داهجلا نع نيطبثملا لاوقأ خلا نارقلا يف انيلع ىلاعت هللا ّصق دقو

 رذحيل اهب ارو اهب اوجتحا يتلا مهلاوقأ ضعب , ىلاعت ركذو هلع فارصنالاو هك

 اهب نوشميو نوقفانملا اهفقلتيو .نوطبثملا اهثفني يتلا اهوحنو لاوقألا هذه ربحا
 ملعتيل اهيلع درلاو «نيطبثملا لاوقأ نم انيلع هللا هّصق ام ضعب ركذنو «نيملسملا نيب

 ش . مهيلع نودري فيك نوملسملا

 اهيلع ٌدرلاو نيطبثملا لاوقأ ةياكح - "17

 نع اوُءَرْدآَف لقءاولتُ ام انوعاطأ ول اودعقو مهناوخإل اولاق نيذّلاط : ىلاعت لاق -أ
 , 10ه نيقداص 00 توملا 4 3

 يف انوعاطأ اولتق نيذلا ءادهشلا نأ ول 9 نيطبثملا كلوأ لاوقأ نمف 000

 .١61ص ١٠21ج «نانملا ريسفت» ( 11/1/19

 .[154 ةيآلا :نارمع لآ ةروس] (4ا/7/4)

 5 نيس



 املس نامت لاقت ءانوجن امك لتقلا نم اوجنل اندعق امك اودعقو «لاتقلا ىلإ جورخلا مدع

 ,هلجأب لتقي لوتقملا نإو ,ردقلا عنمي ال رذحلا نإ نيقفانملا كئلوأل لوقي نأب ِةْكي هلوسر

 نيذلا زربل مكتويب يف متنك ول لق» : ىلاعت لاق امك .هتوم ببس هل ايهت هلجأ ءاج نمف
 لاتقلا طسوت ولو تمي مل هلجأ نحي مل نمو .«"74مهعجاضم ىلإ لتقلا مهيلع بتك
 ,؟*:0هتيب يف هشارف ىلع ولو تام هلجأ ناح نمو

 اولوقي ةبيصُم كبصت نإو ,مُهْؤست ةنسح ٌكِبِصُت نإ» : ىلاعت لاقو - ب -4
 انالوم وه ءانل هللا بتك ام الإ انبيصي نل لق .نوحرف مهو اولوتيو لبق نم انرمأ انذخأ دق

 صبرتن نحنو «نيينسُحلا ىدحإ الإ انب نوصُبَرت له لق .نونمؤملا لكوتيلف هللا ىلعو
 .«40104(نوصُيرتم مكعم انإ اوصّيرتف ءانيديأب وأ هدنع نم باذعب هللا مكبيصُي نأ مكب

 وأ رافكلا ىلع ًارصن تناك ءاوس ةنسح كبصت نإ» : تايأآلا هذه ريسفت يف ءاجو

 دق :اولاقو اوحرف ةدش وأ ةبكن نم ةبيصم كبصت نإو . ةنسحلا هذه مهؤست .مهنم ةمينغ

 هلوقب مهيلع ىلاعت هللا درف .ةكلهتلا ىلإ انيديأب قلن ملو لاتقلا نع انفلخت ذإ ةبيصملا هذه

 0 هللاف ,ردقو ءاضقب ءيش لكف ءانل هللا بتك ام الإ انبيصي نل دمحم اي لق : ىلاعت

 اهيأ مكنإ مث .اهلك انرومأ ضّوفن هيلإو لكوتن هيلعو ءانرومأ ىّلوتيو انالوم وه  هلالج

 يف ةداهشلا امإو ءرصنلا امإ :نيينسحلا ىدحإ الإ انب نورظتنت له نوطبثملا نوقفانملا

 نيبذكملا بذع امك هدنع نم باذعب هللا مكبيصي نأ مكل رظتنن نحنو هللا ليبس

 . 4197 (مكلتقنف مكلتاقن نأب انيديأب باذعب مكبيصي وأ ,مكلبق نم نيرفاكلا

 اوهركو هلا لوسر فالخ مهدعقمب ةوئلحملا حرف» : ىلاعت لاقو حج 1

 منهج ٌران لق ّرحلا يف اورفنت ال :اولاقو هللا ليبس يف مهسفنأو مهلاومأب اودهاجي نأ

 ١88[. ةيآلا :نارمع لآ ةروس] (4الال9)

 . 14٠"7-7371 ص . 4ج «رانملا ريسفت» ,757ص « 14ج «يبطرقلا ريسفت» (4780)

 8٠١, 6١[. ناتيآلا :ةبوتلا ةروس] (59/81)

 هرانملا ريسفت» ,١15-69١ص 48ج «يبطرقلا ريسفت» ,.44-865 ص .5١ج «يزارلا ريسفت» (478)

 .478ص 36ج

 مها“



 .«#5منوهقفي اوناك ول ًاًرح ٌدشأ

 داهجلا نع مهفلختب اوحرف نيذلا نيقفانملا كئلوأ نإ :ةيآلا هذه ريسفت يف ءاجو

 يف مهناوخإل وأ قافنلا يف مهناوخإل اولاقو ءكوبت ةوزغ يف لك هللا لوسر رمأل ةفلاخم

 ال : يأ ٌّرحلا ىف اورفنت ال ”مهتريجم قم ارتئاك' ناب نيملسملا نم: ةيارقلاو هيهنلا

 لاق نأب مهيلع, ىلاعت هللا رف «لاتقلا نع نينمؤملل ًاطيبثت ٌرحلا يف لاتقلا ىلإ اوجرخت

 رومألا نوهقفي اوناك ول ارح دشأ منهج ران نإ | :مهل دمحم اي لقا : لي دمحم هيبنل
 نيفلختملا نيقفانملا رظتني يذلا منهج رح نم لاتقلا ىلإ جورخلا ٌرح نيأف .قئاقحلاو

 .(؟89لاتقلا نع نيملسملا ممه نيطبثملا داهجلا نع

 مكل اوعمج دق سانلا َّنِإ سانلا مهل لاق نيذّلا» :ىلاعت لاقو د م40
 .(04«ليكولا معنو هللا انبسح اولاقو ,ًاناميإ مهدازف مهوشخاف

 يتأي نأ يي ين دعو نايفس ابأ نأ :2؟!*”)اهريسفتو ةيآلا هذه لوزن ببس يف ءاجو

 عم نايفس وبأ جرخ دعوملا ءاج املف «دحأ ةكرعم تهتنا نأ دعب لبقملا ماعلا يف هلاتقل

 لتاقي الو عجري نأ هل ادبف ,هبلق يف بعرلا ىلاعت هللا ىقلأو .(نارهظلا ٌرَمب) لزنف هموق
 ًادمحم تدعو ينإ ميعن اي :لاقف يعجشألا دوعسم نب ميعن نايفس وبأ يقلف للي ًادمحم

 كلب داز جرخأ ملو دمحم جرخ نإ نكلو عجرأ نأ يل ادب دقو ءردب مسومب يقتلن نأ

 دجوف ميعن جرخف .لبإلا نم ةرشع يدنع كلو مهطّبتف ةنيدملا ىلإ بهالف ةأرج
 متبهذ نإف مكرثكأ اولتقو مكرايد يف مكوتأ «يأرلاب اذه ام : مهل لاقف نوزهجتي نيملسملا
 لوسرلا فرع املف «نيملسملا نم موق بولق يف مالكلا اذه عقوف اجل مكي عجري مل

 لَط يبنلا جرخ مث . . «يدحو ولو مهيلإ ! ٌنجرخأل هذيب ديدعم نسكن يناو» :لاق كلذ هك

 يذلا ناكملا وهو  ردب ىلإ اولصو نأ ىلإ اوبهذو ا يفك رع رتعلا هيمو

 .[41 ةيآلا : ةبوتلا ةروس] (4,7/8*)

 ١٠2ج هرانملا ريسفت» 215١15 ص 48ج «يبطرقلا ريسفت» ء1١ 44ص ,17ج «يزارلا ريسفت» (4984)

 .ه؟5ة4ص

 .[11/ا“ ةيآلا :نارمع لآ ةروس] (41/86)

 6-١ ١٠١. ص .9ج «يزارلا ريسفت» (857!4)

 ١5ه6-



 قوس عضوم تناكو ةنانك ينبل ءام هذه ردبو هيف هلك يبنلا ءاقل نايفس وبأ دعو

 نما هباحصأو خي لوسرلا قلي ملو , مايأ ةينامث ماع لك اهيف نوعمتجي مهل

 نيرا
 هلل اوباجتسا نيذلا مه «نيذلا# ب دارملا ,«سانلا مهل لاق نيِذَّلاط : ىلاعت هلوقو

 قالطإ زاج امنإو «ةيآلا لوزن ببس يف انركذ امك دوعسم نب ميعن وه لئاقلاو لوسرلاو

 وأ هلوق لثم نولوقي عابتأ هلو ًالوق دحاولا لاق اذإ هنأل ؛دحاولا ناسنإلا ىلع سانلا ظفل

 . لكلا ىلإ لعفلا كلذ ةفاضإ ذئنيح نسح «هلوقب نوضري

 ةياحضاو هايف وبا لك :نتانلاب دارملا .«مكل اوعمج دق سانلا نإ : ىلاعت هلوقو

 : يأ «مهوشخاف» .عومجلا مكل اوعمج : يأ «مكل اوعمج دقإ# ءهركسع ءاسؤرو
 ل مداحلا اذه ارممتم امل نيملسملا نار -أ ىلاعت للا نإ مل . مهنم نيفئاخ اونوكف

 ام نينمؤملا دازف : يأ «ًاناميإ مهدازفإ : ىلاعت لاقف 5 اوميقي ملو .هيلإ اوتفتلي

 : يأ «ليكولا معنو هللا انبسح اولاقو» ءدوعسم نب ميعن تافيوختو نيقفانملا تافيوخت
 . يفاكلا معنو هللا انيفاك

 هفالإ مدعو لاخلا كاسمإ ةرورض نم هنولوقيو هنوثفني ام نيطبثملا طيبثت نمو - مما

 نار. ادت نوف الو اسلاو ىنغلا لهأ مه سانلا ضعب نأ ةجحب داهجلا رومأ ىلع

 قفنأ اذإ ناسنإلا نأو ,داهجلا رومأ ىلع هقافنإو لاملا جارخإ نع ةلوؤسملا يه ةموكحلا

 . مايألا لبقتسم يف هجاتحت دق لام نم ديصر الب هتلئاع كرتو رقتفا هلام

 . ليبس يف نوقفني ال زيفولا لاملا يوذ نأ نوكف روسيم لهس طيبشتلا اذه ىلع ٌدرلاو

 ريصقت نأل ؛اهنم ءيشب وأ مهلاومأب داهجلا نع دوعقلا يف نيرخآلل رذعب سيل اذهف .هللا
 يه ةموكحلا نوكو .نيرخآلا ريصقتل ةجح حلصي ال مهيلع بجي ام ءادأ يف ضعبلا

 مهلاومأب داهجلاب دارفألا مايق نم عنمي ال اذهف ,داهجلا رومأ ىلع قافنإلا نع ةلوؤسملا
 روصقم ريغ داهجلاو .ًادج ةعساو داهجلا تالاجم نأو اميس ال نوعيطتسي ام ردق ىلع

 . لب هللا ليبس يف داهجلل ناديمو ةحاس يه نيملبسملا دالب عيمج لب «هنيعب دلب ىلع .

 اذهو «لاتقلاب نكي مل نإ ناسللاب هللا ليبس يف داهجلل ناديمو ةحاس ملاعلا ذالب عيمجو'

 رمل تارت 00 ل

 ه6



 مكدعي ناطيشلا» : ىلاعت ل هريغ ركذيلو ملسملا ركذتيلف «ناطيشلا ثفن نم اذهف

 , 21974 ميلع عساو هللاو .لضفو هئم ةرفخم مكدعي هللاو .ءاشحفلاب مكرمأيو رقفلا

 هللا ليبس يف قافنإلا نأ مكيلإ لّيخُي هتسوسوب ناطيشلا نإ :ةيآلا ريسفت يف ءاجو

 وه اذُهو «هيلع صرحلاو هكاسمإ نم دب الف لاحلا ءوس ىلإ يضفيو لاملاب بهذي
 .هحبق دتشا :يأ شحف ام لك لصألا يف شحفلاو .«ءاشحفلاب مكرمأيو» : ىنعم
 يذلاو ةيآلا يف روكذملا لضفلاب دارملا امأو . شحفلا شحفأ نم برعلا دنع لخبلا ناكو
 اموه ةيآلا يف لضفلا نأ سابع نبا نع روثأملا نإف «نينمؤملا هدابعل ىلاعت هللأ هذعي

 وهف 'ءيش نم متكفنأ امو# : ىلاعت هلوق هديؤيو «قزرلا نم قفنملا ىلع ىلاعت هللا هفلخي

 ذايعلا هيف حبصيي ردا نم 9 0 ثيدح 6 ااا > وهو هفلخب

 ْ يل ع

 .[؟54 ةيآلا :ةرقبلا ةروس] (89787)

 . 74ص اج «رانملا ريسفت» (17/84)

 هاك



 تبادل تتح
 ريغلا تويب ىف لكألا : سداسلا لصفلا

 :نيثحبم ىلإ لصفلا ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت - 54#

 قيدصلاو براقألا تويب يف لكألا :لوألا ثحبملا

 75975 ةيآلا لوزن ببس - 797ه  اهنم لكألا زوجي يتلا تويبلا نّيبي نارقلا .-64

 مارخ مأ ١98 - ةعاضرلا نم مراحملا تيب يف لكألا 79717  اهنم لكألا زوجي يتلا تويبلا

 ماك مارح مأ ثيدح نم دافتسي ام فارما 5 ةعاضرلا نم مالسلا هيلع يبنلا ةلاخ يه

 اناينا دا اهمع لكألا - 5841١ - قيدصلاو بيرقلا تيب نم لكألا ةحابإل طرتشي ام - 594٠

 ةيحتلا وه تويبلا لهأ ىلع مالسلا 59547 - اهنم لكألل تويبلا ىلإ لوخدلا بدأ .. 7447 -

 نم انركذ اميف لجرلاك ةأرملا - 794ه  ةيمالسإلا ةغيصلاب نوكت ةيحتلا - 5944 - هللا دنع نم

 . ماكحأ

 ةفايضلاو ةوعدلاو ةميلولا : يناثلا ثحبملا

 : نيبلطم نلإ ثحبملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت 55

 ةوعدلاو ةميلولا :لوألا بلطملا

 ثيداحألا 5449 - ةعورشملا مئالولا عاونأ - 7948 - ةوعدلاو ةميلولا فيرعت - 17

 . ملسم اهجرخخأ يتلا ثيداحألا 746٠  يراخبلا ثيداحأ  تاوعدلاو مئالولا يف ةدراولا

 ةباجإ مكح 7907 - سرعلا ةميلو ةباجإ مكح  ؟794857  ةميلولا يف ةريره يبأ لوق ١

 ةميلو يف ك أرتشت ةأرملا 79ه - ةوعدلا ةباجإ ِهلَكَي يبنلا يده نم 3884 - سرعلا ةميلو ريغ

 بيقعت - 5161 - سرعلا ةميلو يف هتجوز كارتشا يف ديعس يبأ ثيدح حرش 75905 - سرعلا

 سرعلا ةميلول الجر وأ ةأرما وعدت ةأرملا - 59688  ديعس يبأ ثيدح يف يوونلا مامإلا لوق ىلع

 ل 517٠١ - اهريغ ةأرملا ةوعد يف ينالطسقلا مالك لصاح 59469

 دعب راشتنالا - 7057 كلب يعادلا اضر ملع اذإ نيرخا ومدن نآومدملل ج94 51: نيوعلا

 . لكألا
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 فيضلاو ةفايضلا : يناثلا بلطملا

 - فيضلاو ةفايضلا يف ةيوبنلا ثيداحألا - 5554 - فيضلاو ةفايضلا فيرعت - 584*

 ثيدحلا خرش - 59517 - تفيلعلاو ةفايضلا يف يناثلا ثيدحلا 7955 ثيدحلا حرش 6

 كلذ ليلدو دبور هقيقت نأ ةأرملل 7959 - ةفايضلا مكح يف حجارلا 59548 - يناثلا

 799/9  ثيدحلا اذه نم دافتسي ام 7941/١ - ثيدحلا اذه يف يوونلا مامإلا لوق 0

 فيضت نأ ةأرملل نأ ىلع ثيدحلا ةلالد 7937  لجرلل ةأرملا ةفايض زاوج ىلع رخآلا ليلدلا

 .هفويضو اهجوز عم لكأت ةأرملا - 79174 - رثكأ وأ ًالجر

 تيبلاو ةأرملا : عباسلا لصفلا

 لاوقأ - 791 - تيبلا يف ةأرملا رارق لصألا 7975 - لصفلا اذه عوضوم 0

 يف ةأرملا رارق يف ةيوبنلا ثيداحألا - 7978 - «4نكتويب يف نرقو# : ىلاعت هلوق يف نيرسفملا

 جرخت 79441١ - ةنتفلا ةنظم تيبلا نم جورخلا - 748٠١  ثيداحألا هذه ةلالد 7191/4  تيبلا

 - 59417 - تيبلا جراخ لمعلل اهرارطضا جورخلل ةجاحلا نم 79487  ةجاحلل تيبلا نم ةأرملا

 - 59446 - اهتيب لوخدب ريغلل نذإلا يف ةأرملا قح ىدم 7484  اهجوز نذإب ةأرملا جورخ

 نع يهنلا - 79417  ومحلا لوخد يف ثيدح 79445 - اهتيب يف ةأرملا ىلع (ومحلا) لوخد

 - 5949 - ةولخلا عنمل تابيغملا ىلع لوخدلا نع يهنلا - 5988 - تابيغملا ىلع لوخدلا

 لجرلا ةعيبط ىلع سسؤم ةيبنجألاب ةولخلا نع يهنلا - 7514٠ - مارح ةيبنجألاب يبنجألا ةولخ

 اذإ اليل هلهأ يو رع 794957 - ءاسنلا ضارمأ يف ةروتكد نم ةداهش - 7441١ - ةأرملاو

 .ةبيغلا لاطأ

 ناريجلا تاقالع :نماثلا لصفلا

 ل قحب 1 ميركل نارقلا 5 ع 1 ل اا قوقح 8615

 506٠"  هاذأ كرتو هيلإ ناسحإلاو راجلا ماركإ - 79494 - راجلا ىقح يف ةيوبنلا ةنسلا يف ءاج ام

 ناريجلا بتارم ٠٠5"  راجلا ببسي رانلا وأ ةنجلا لوخد 6٠05" - ناريجلل ماعطلا ءادهإ

 اهتراجل ةراج نرقحت ال 6٠84"  بابلا برقب ميدقتلا ٠٠87"  راجلا قوقح قاقحتسا ىف

 - هتيب يف هلعف راجلا ىلع رظحي ام 7٠005  ناريجلا نع ةدسفملا ةأرملا داعبإ "٠5ه

 ليلد ٠١9  هراج راد يف ةعفشلا قح راجلل 7٠٠08 هراج رادج ىف هلعف راجلل ام ٠0”

 نم هجاتحي ام هراج ملعي راجلا - ٠1١١"  اهتيعورشم نم ةمكحلا 0٠١  ةعفشلا ةيعو رشم
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 . لجرلاك راجلا قوقح يف ةأرملا -"017 - نيدلا رومآ

 بعللاو وهللا : نماثلا بابلا

 -:نيلصف ىلإ بابلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت - "01
 وهللا :لوألا لصفلا

 : نيثحبم ىلإ لصفلا ميسقت :ثحبلا جهنم - 501١68" - ديهمت 4

 هتالاو ءانغلا :لوألا ثحبملا

 ءانغلا مكح يف فالتخالا 8014 - هروطتو ءانغلا ةأشن -70117  ءانغلا فيرعت 75

 حرش - ٠١15١" - ديعلا موي يف ءانغلا - 707١  ءانغلا يف ةيوبنلا ةنسلا يف درو ام 019

 - ديعلا يف نيتيراجلا ءانغ يف ملسم تيدح 0:77 - نيتيراجلا ءانغ يف يراخبلا ثيدح

 - ةميلولاو حاكنلا يف فدلاو ءانغلا - "074 - نيتيراجلا ءانغ يف ملسم ثيدح حرش 300

 راصنألا - 03717 - ثيدحلا نم دافتسي ام - "07 هنم دافتسي ام نايبو ثيدحلا حرش 6

 ” ركل فدلاو ءانغلا يف ىرخأ ثيداحأ ال. 994 - ثيدحلا جرش - 707/8 - وهللا مهبجعي

 فزاعملاب دوصقملا 07 - فزاعملا :ًايناث ٠7١"  فدلا :الوأ '1غانقلا تالا يف ثيداحأ

 - ىرخألا ءانغلا تالآ :ًاسماخ _ م.مه _ لبطلا : اغبارب م.م ع  رامزملا :ًاشلاث _ م.م _

  هتحابإ ىلع قفتملا ءانغلا 58” ا/  ءانغلا تالا عيمج لمشي (فزاعملا) مسأ 65” 

 :الوأ :هتحابإ يف فلتخملا ءانغلا - 704٠ - بارعألا ءادح _ ”.#9  بارعألا ءانغ "٠م

 1١417 - ةيفنحلا بهذم :اثلاث 7047  ةيعفاشلا بهذم :ايناث - 04١  ةلبانحلا بهذم

 نب ركب يبأ لوق : : ويا ١48 - ةيديزلا بهذم : ؤظ0 0 44  ةيكلاملا بهذم :ًاعبار

 - ةيعفاشلاو ةلبانحلا بهذم : ًالوأ : ءانغلا تالآ يف ءاهقفلا لاوقأ - "045 يكلاملا يبرعلا

 ميق نبا يأر : ا 8١849  ةيفنحلا بهذم : ًاقلاث م٠ 48 - ةيكلاملا بهذم : ناقد م.

 - مرحملا ءانغلل ءامسألا هذه ىلع لئالدلا ١61١ "  - مرحملا ءانغلا ءامسأ - 08٠"  ةيزوجلا

 همرح اميف ميقلا نبا لوق  ".ه# _ (ميقلا نبا) ةيزوجلا ميق نبا دنع حابملا ءانغلا ٠

 - هعامسو هتالاو ءانغلا يف يلازغلا يأر : :ًاسماخ - ”:ه4 _ وهللا تاللآ نم مالسلا هيلع يبنلا

 ءانغلا ميرحت ىلع ليلد ال : يلازغلا لوقي - مي.امك-د ءاملعلا لاوقأ نم يلازغلا هركذ ام ماوه

 3089  ناسنإلا نم ةنسحلا تاوصألا - 7”: 8 - تاناويحلا نم ةنسحلا تاوصألا .٠" هال _

 7051  رورسلا تاقوأ يف عامسلا - 07٠ - ءانغلا عامس  عامسلا مكح يف يلازغلا يأر'

 ميرحتب نيلئاقلا ىلع يلازغلا در - 077  ءانغلا ةحابإ ىلع ثيداحألا ةلالد يف يلازغلا لوق
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 .هعامسو ءانغلا يف يرهاظلا مزح نبا يأر :ًاسداس "0:57 _ ءانغلا

 هتالآو هعامسو ءانغلا يف حجارلا لوقلا : يناثلا ثحبملا

 هعامسو ءانغلا ةحابإ ١55  ديعلا موي يف هعامسو ءانغلا ةحابإ 076  ديهمت "34

 نايب - ١58" - (حاكتلاو ديعلا ريغ) ةنيعم تاقوأ يف هعامسو ءانغلا ةحابإ - 70517 - حاكنلا يف

 017١ هيف رورسلا راهظإ زوجي تقو لك يف ءانغلا ةحابإ 059 - ةنيعملا تاقوألا هذه

 ىتم 107/7  هعامسو ءانغلا ميرحت ةلدأ فعض 107١ - سفنلا نع حيورتلل عامسلاو ءانغلا

 ءانغ لجرلا عامس 7017/4  هوركم هعامسو ءانغلا نم راثكإلا - 7017  ؟اروظحم ءانغلا ريصي

 عامس يف رجح نبا لوق - 037 - ةأرملا ءانغ لجرلا عامس يف يلازغلا يأر - 01ه  ةأرملا

 ءانغ ةأرملا عامس 1017/4 - ةلأسملا هذه يف يذمرتلا ثيدح  *الال  ةأرملا ءانغ لجرلا

 يف هعامسو ءانغلا 708٠١  سكعلابو ةأرملا نم ءانغلا عامس يف ةصالخلا 0174  لجرلا

 جراخ هيلإ عامتسالاو ءانغلا - "087 - هيلإ عامتسالاو ءانغلا ناكم 081١  رضاحلا .تقولا

 ثيداحألا له ١86  فدلا ةحابإ لئالد نم "084  فذدلا : ءانغلا تالا - "08  تويبلا

 -7081/ - فزاعملا يف يراخبلا ثيدح 085  ؟ةفيعض ءانغلاو وهللا تالا نم فدلا ريغ يف

 . ىقيسوملا عامس 084  اهدحو ءانغلا تالآ لامعتسا 08 - ءانغلا تالآ يف حجارلا

 بعللا : يناثلا لصفلا

 ىلع ليلدلا 047 - ماودلا هجو ىلع ّدجلا لمحتي ال ناسنإلا 80841 - ديهمت

 ةحابإ 098 - هدالوأو هتجوز لجرلا ةبعالم 7044  بعللا يف ةصخرلا 80947 كلذ

 1:91  اهدصاقم ققحي بعللا عاونأ نم ةعيرشلا هتحابأ ام 045 - سفنلا حيورتل بعللا

 31١١ - ةيامرلاو ةحابسلا -":0949 - يمرلا ثيداحأ حرش 044 - يمرلاو ماهسلاب بعللا

 بعللا 1١7" - يمرلا ىلع ضيرحتلا 75١١١ - هسوقب هيمرو هلهأ هتبعالمو هسرف لجرلا بيدأت

 مايأ يفو ديعلاب نوكي بارحلاب بعللا 51١4  بارحلاب بعللا تاقوأ 81١18 - بارحلاب
 ىلع قابسلا 751017 - ةحوجرألاب بعللا - 71١5 - (بعللا) تانبلاب بعللا 75١0  رورسلا

 ليخلاب ةقباسملا يف ثيدح 1١04  لصن وأ رفاح وأ فخ يف الإ قبس ال 76١8 - لجرألا

 - نيبعاللا بعل ىلإ ةأرملا رظن ةدم 7901١ - نيبعاللا بعل ىلإ رظنت نأ ةأرملل 9٠١

 17١١84  تاناويحلاب روظحملا بعللا - 011١#  ةأرملا بعل ىلإ ةأرملاو لجرلا رظن -05

 روظحم تاناويحلا نيب شيرحتلا 1١١5"  تاناويحلاب روظحملا بعللا ىلع ثيداحألا ةلالد

 بعللا دودح "118  زئاج ريطلاب راغصلا بعل 79117 روظحم مامحلاب بعللا -8115

615206 



 17# - جنرطشلاب بعللا -8177 - درتلا بعل نع يهنلا 51١7١ - روظحم يمرلل ًافده

 .رامق هنأل مارح ضوعب جنرطشلا بعل 7١7584  جنرطشلا بعل يف ةيعفاشلا بهذم ريرحت

 لاملاو ضرعلاو سفنلا نع عافدلا : عساتلا بابلا

 :لوصف ةتس ىلإ بابلا ميسقت :ثحبلا جهنم - 3170 - ديهمت 5606

 يعرشلا عافدلل يعرشلا دئنسلا :لوألا لصفلا

 : يعرشلا عافدلا قحل يعرشلا دنسلا ١1/8" - ؟يعرشلا عافدلا ةلاح ققحتت ىتم 07

 عافدلا قح يف ةيوبنلا ثيداحألا :ايناث 71178  لاملاو ضرعلاو سفنلل مالسإلا ةنايص :الوأ

 نع يعرشلا عافدلا - 711 - يعرشلا عافدلا قح ىلع ثيداحألا هذه ةلالد ١0"  يعرشلا

 قح يعرشلا عافدلا له 1١#  ريغلا نع يعرشلا عافدلل يعرشلا دنسلا - 717 - ريغلا

 ؟هيلع بجاو مأ هبحاصل

 سفنلا نع عافدلا :يناثلا لصفلا

 : نيثحبم ىلإ لصفلا ميس فت :ثحبلا جهنمو ديهمت - نقع

 لئاصلا عفدب سفنلا ةياقو :لوألا ثحبملا

 - 71717 - صاصجلا مامإلا يأر - ١5”  ؟بجاو مأ زئاج لئاصلا عفد له - "8٠ه

 حجارلا لوقلا

 روظحملا باكتراب سفنلا ةياقو : يناثلا ثحبملا

 ىلع ةناعإلا :ًايناث 14٠# - هلتق ىلع ةناعإلاو ءيربلا لتق : ًالوأ "184 - ديهمت 78

 "لكلا نم ءيرب صيلختل بذكلا : اعبار - م47١1  همحل لكأل ريغلا لتق :ًاثلاث 5١4١ - ىنزلا

 رفكلاب قطنلا :ًاسماخ - 7144 لتقلا نم ءيرب صيلختل بذكلا يف ءاهقفلا لاوقأ - "147 -

 ناك اذإ ١145 - توملا نم صالخلل لاملا ذخأ :ًاسداس 7140  لتقلا نم صالخلل
 رادقم 7١48 - ؟ًاناجم هلذب لاملا بحاض مزلي له - /١141 - هيلإ جاتحم ريغ لاملا بحاص

 + رهف املا قحا ليورتش كل ارهكز اريج لاملا دخأ تان1 غ4: لودنملا لاتحلا_ نضوغ

 لام ذخأ رطضملا ىلع بجي له 1١67 - ؟ريغلا لام ذخأ رطضملا ىلع بجي له 50١

 . لتقلا نم صلختلل. ىنزلا :ًاعباس - 8168 - ؟ًارهق ريغلا

651١ 



 ضرعلا نع ىعرشلا عافدلا :ثلاثلا لصفلا

 - هتجوزب ىنزلا ديري نم لتقي نأ لجرلل - ١880# - بجاو ضرعلا نع عافدلا 74

 .ديهش وهف لتق اذإ هضرع نع عفادملا "هك

 لاملا نع ىعرشلا عافدلا : عبارلا لصفلا

 /١61”  ؟زئاج مأ بجاو لاملا نع عافدلا - ١158" - ناحجرلا ليلد يف حجارلا لوقلا .

 يعرشلا عافدلا لئاسو يف جردتلا :سماخلا لصفلا

 - 7151 - جردتلا ةدعاق ىلع ليلدلا 817٠0  يعرشلا عافدلا يف جردتلا ةدعاق 48

 . لئاصلا نم برهلا 3117 - جردتلا ةدعاق نم ءانثتسالا 5١57 - جردتلا ةدعاق قيبطت ةيفيك

 ىعرشلا عافدلا يف ةيلوؤسملا :سداسلا لصفلا

 عافدلا ىف ةيندملا ةيلوؤسملا - "156 يعرشلا عافدلا يف ةيئانج ةيلوؤسم ال .24

 تابجاولاو قوقحلا :سماخلا باتكلا

 : باوبأ ةثالث ىلإ باتكلا ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت 765

 لوألا بابلا

 ةماعلا اهلوصأ نايبو تابجاولاو قوقحلاب فيرعتلا

 : نيلصف ىلإ بابيلا ميسقت : ثحبلا جهنمو كيهمت 617

 تابجاولاو قوقحلاب فيرعتلا :لوألا لصفلا

 يف بجاولا - 17٠١ - يعرشلا حالطصالا يف قحلا 7179  ةغللا يف قحلا 74

 . حالطصالاو ةغللا

 تابجاولاو قوقحتل ةماعلا لوصألا :ىناثلا لصفلا

 :ثحابم ةينامث ىلإ لصفلا ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت ١"

 5 نع



 تابجاولاو قوقحلا ردصم لوألا لصألا :لوألا ثحبملا

 مكحلا ةلالد 719/7“  تابجاولا بجومو قوقحلا حنام وه هلالج لج هللا "7
 ةفرعمل ليبسلا -7117/4  ىلاعت هللا وه تابجاولاو قوقحلا ردصم نأ ىلع يفصولاو يفيلكتلا
 ةدابعلا ليهستل : ًالوأ - تابجاولا باجيإو قوقحلا حنم ةمكح 170 - تابجاولاو قوقحلا
 :ًاعبار 711/8 - ناحتمالاو ءالتبالل :ًاثلاث -17/ - مدآ ينب ميركتل :ًايناث - 175 - ناسنإلل
 عرشلا ةيامح - - دابعلل حلاصملا عاونأ 118  دسافملا ءردو حلاصملا ليصحتل
 .ىلاعت هللا نم تابجاولاو قوقحلا نوك ىلع بترتي ام 718١ - تابجاولاو قوقحلل

 عورشملل ًاقفو تابجاولاو قوقحلا لامعتسا يناثلا لصألا : يناثلا ثحبملا

 11١46-  اهنم ريذحتلاو عدبلا مذ يف ثيدح - 71817  عونمم نيدلا يف عادتبالا "7

 .هنم اهل ةيامح الو عرشلا يف عدبلل رابتعا ال "180  كرشلا نم عون عادتبالا

 تابجاولا لعفو قوقحلا لامعتسا يف دصقلا ثلاثلا لصألا :ثلاثلا ثحبملا

 .اهترورضو ةقفاوملا هذه حيضوت - 71417 - عراشلا دصقل فلكملا دصق ةقفاوم -5

 تابجاولا لعفو قوقحلا لامعتسا يف لادتعالا عبارلا لصألا : عبارلا ثحبملا

 19٠  لادتعالا رهاظم نم "149 اهلك ةعيرشلا رومأ يف بولطم لادتعالا 4

 515197  لادتعالا يف ةمكحلا 8141 - هقح قح يذ لك ءاطعإ ًاضيأ لادتعالا رهاظم نمو
 . تابجاولا لعف يف لادتعالا ةيفيك ١937" - تابجاولاو قوقحلا يف لادتعالا

 تابجاولاو قوقحلا نم ميدقتلاب قحألا ميدقت سماخلا لصألا : سماخلا ثحبملا

 ةدعاقلا ١45"  ميدقتلا دعاوق - ١90"  نوكي فيكو ميدقتلا اذهب دوصقملا 74

 صاخلا ررضلا لمحتب ماعلا ررضلا مفدي - "1917  درفلا قح ىلع مدقم ةعامجلا قح : ىلوألا

 مدقي :ةثلاثلا ةدعاقلا 7١9494 - يئافكلا ىلع ينيعلا بجاولا مدقي :ةيناثلا ةدعاقلا - "1944

 .بجاولا ىلع بجوألاو بودنملا ىلع بجاولا

 تابجاولا لعفو قوقحلا لامعتساب ررضلا ءافتنا سداسلا لصألا : سداسلا ثحبملا

 - ريغلا نع ررضلا ءافتناب ديقم قحلا لامعتسا_ "0805 - رارض الو ررض ال٠٠8
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 71١4  ديصلا نم لوألا لثملا - "707  ريغلاب هررضل قحلا لامعتسا عنمل ةلثمأ 0

 بجاولا لعف 705  ةيدرفلا ةيكلملا نم ثلاثلا لثملا ©77١0  تاكراشملا نم يناثلا لثملا

 .ريغلاب رارضإلا مدعب ديقم

 تابجاولاو قوقحلا يف لجرلل ةأرملا ةاواسم عباسلا لصألا : عباسلا ثحبملا

 دوصقملا 7709  يعرشلا حالطصالا يف ةاواسملا -7708 - ةغللا يف ةاواسملا 7
 ةأرملا ةاواسم لصألا نأ ىلع ةلدألا - 7١١" - تابجاولاو قوقحلا يف لجرلل ةأرملا ةاواسمب

 طانم ققحت 77١7 - فيلكتلا طانم :لوألا ليلدلا --7371١١- ةيعرشلا ماكحألا يف لجرلل

 - تابجاولاو قوقحلا يف لجرلل ةأرملا ةاواسم ىلع ةيآلا ةلالد - 71  ةأرملا يف فيلكتلا

  ةعيرشلا مومع : يناثلا ليلدلا - 71١6#  نيملسملا هب دعو ام تاملسملا هللا دعو "74

 ثيدح 7١1 - ناكم لك يف لاجرلاو ءاسنلا ىلإ ثوعبم ِةكَي هللا لوسر دمحم ”57

 : ًالوأ - "718 - لاجرلاو ءاسنلل اهلومش ىدمو ةيعرشلا تاباطخلا غيص -7718 - يراخبلل
 روكذلا لمشت عمج ظافلأ :ًايناث - 777١ - سكعلابو ثانإلا نود روكذلل ةصاخ عومج ظافلأ

 الإ امهدحأب صتخت الو ثانإلاو روكذلا لمشت ظافلأ :ًاثلاث 77١" - عضولا لصأب ثانإلاو

 تالومشم ءاسنلا - "777 - ثينأتلا وأ ريكذتلا ةمالعب ةغيص وأ عمج ظافلأ -"7077 - ليلدب

 ىدمو ركذملا درفملا ةغيص "775 - يعرش ليلدب الإ لاجرلا اهب صتخي الو عراشلا تاباطخب

 ةغيصب وأ روكذلا عمج غيصب ةدراولا عراشلا تاباطخب ءاسنلا لومش - 7776  ثانإلل اهلومش

 . تاباطخلا هذهب لجرلا صاصتخا ىلع ليلدلا ماق اذإ الإ ةفاضإلاب وأ فرعملا ركذملا درفملا

 اهيف فالتخالاو تابجاولاو قوقحلا عونت نماثلا لصألا :نماثلا ثحبملا

 يواستلا نوناق - 77717 - تابجاولاو قوقحلا يف لاجرلاو ءاسنلا نيب فالتخالا -5

 نوكي دق 7778  دسافملاو ررضلا أردي امهنيب فالتخالا 774 - هيلع بترتي امو فالتخالاو
 - ةناضحلا يف امك قحلا اذه ةسرامم يف لجرلا نم ردقأ ةأرملا نوك امهنيب فالتخالا درم

 ببس نوكي دق - 71١" - هيلع ةردقلا يف امهفالتخال ام بجاو يف نافلتخي دق

 عونتلاو فالتخالا 877 - لجرلا وأ ةأرملا ةعيبط مئالي ام ةظحالم تابجاولا يف فالتخالا
 . لجرلا نم رثكأ ًاقوقح كلمت ةأرملا 788  ةينوناقلا زكارملا فالتخاب تابجاولاو قوقحلا يف

 يناثلا بابلا

 مالسإلا راد لهأ نم اهرابتعاب ةملسملا ةأرملا قوقح

 -805؟5



 :لوصف ةثالث ىلإ بابلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم 737176 - ديهمت 2385

 ةملسملا ةأرملل ةماعلا قوقحلا :لوألا لصفلا

 ةتس ىلإ لصفلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم /378:10”  ةماعلا قوقحلاب دوصقملا 5-5

 :ثحابم

 ةيصخشلا ةيرحلا :لوألا ثحبملا

 7714١  ناسنالل ةيرورض ةيصخشلا ةيرحلا 778  ةيصخشلا ةيرحلاب دارملا 4

 ءادتعالا نم صخشلا ةيامح :لوألا بلطملا

 قح 7747 - ملظلا يف يوبن ثيدح 7547 - مارح ملظلاو .ملظ ءادتعالا 70١

 - ةيلهاجلا لاعفأ نم تانبلا دأو 58484 - رئابكلا نم سفنلا لتقو .ناسنإلل نوصم ةايحلا

 ةيامحل صاصقلا عيرشت -774* - ًاعيمج سانلا لتق امنأكف قح ريغب ًاسفن لتق نم
 - بجاو ءادتعالا عفد  "؟48  سفنلا نود ام ىلع ءادتعالا "5847  سانلل ةايحلا قح

 نمألاب مالسلا راد يف درف لك عتمتي . - صخشلا ةيرح ىلع ءادتعالا زوجي ال 48

 باتك نم دافتسي ام "767  نيسوبحملاو نيمهتملا بيذعت 7761١ - ءادتعا يأ نم ةيامحلاو

 ىلع ءادتعالاو نيملسملا لالذإ 7767  نيمهتملاو نيسوبحملا نأشب ةفيلخلا ىلإ فسوي ىبأ

 لالذإلا مدعو زازعإلاب لجرلا نم ىلوأ ةأرملا 87884  ةعيرشلا يف تاروظحملا نم مهتمارك

 . ةيصخششلا ةيرحلاب نوعتمتي نويمذلا  ””©هه

 لقنتلا ةيرح : يناثلا بلطملا

 7764 - لقنتلا ةيرحو ةيمالسإلا ةعيرشلا - 737601  لقنتلا ةيرحب دوصقملا -57

 بودنملا لقنتلا :ًايناث 75٠  حابملا لقنتلا :ًالوأ -7989 - ملسملا قح وه يذلا لقنتلا
 لقنتلا 775 - بودنملا لقنتلا يف ىرخأ ةيأ "777 - بودنملا لقنتلا يف ةيأ - "71

 رفسلا يف - 756 - لقنتلا ةيرحب ةأرملا عتمتت له 1514  ملسملا ىلع بجاو وه يذلا

 79755  اهمراحم دحأ وأ اهجوز لبق نم ةأرملا ةبحاصم نم دب ال ةالصلا هيف رصقت يذلا

 - ةأرملا رفسب ةقلعتملا ثيداحألا هذهب دوصقملا 17517 - ةأرملا رفس يف ةدراولا ثيداحألا

 - اهيلإ عوجرلاو مالسإلا راد نم جورخلا -918 - ةأرملا رفس نأشب حجارلا لوقلا -
 يلو قح - 97/١  اهيلإ عوجرلاو مالسإلا راد نم جورخلا قح يف ملسملاك ةملسملا 7”

- 6175© 



 دييقت - 87177  ًابجاو لقنتلا ناك اذإ لقنتلا ةيرح دييقت - 7777  لقنتلا ةيرح دييقت يف رمألا

 . جحلل رفسلا

 نكسملا ةمرح : يناثلا ثحبملا

 . اهتمرحل ديكأت وه تويبلا لوخدل ناذئتسالا 77078 - نكسملا ةمرحب دوصقملا 4

 - مارح سانلا تويب ىلع سسجتلا 737717 - نكسملا ةمرح يف لجرلاك ةأرملا - "7175

 778٠ - ةنسلاو باتكلا يف سسجتلاب دوصقملا - 77174 - سسجتلا يف يوبن ثيدح -

 يف ءاج ام 7987 - سانلا تاروع عابتا نع يهنلا -7781 - تويبلا ماحتقاو ةبسحلاب مايقلا

 سسجتلا - 184 - ةرورضلا دنع تويبلا ماحتقا زوجي - 787 - سسجتلا نأشب يبطرقلا ريسفت

 .ةرورضلل

 ةديقعلاو يأرلا ةيرح :ثلاثلا ثحبملا

 يأرلا ةيرح :لوألا بلطملا

 - ًاعرش هل لوفكمو ملسملل قح يأرلا ةيرح 7785 - يأرلا ةيرحب دوصقملا 66

 ةيرح - 7189 - ملسملل ةيرورض يأرلا ةيرح - 7588 - يأرلا ةيرح يف حلا ساسأ 7

 يأرلا ةيرحب ةملسملا عتمت - 7541١ - نيدلا يف هقفتلاو يأرلا ةيرح 7794٠ - ةرواشملاو يأرلا

 يف كلداجت يتلا لوق هللا عمس دق -799* - يأرلا ةيرحب ةأرملا عتمت يف عئاقو - "59457

 هللا لوسر دنع اهيأر يدبت ةأرما - 790  ةبلعث تنب ةلوخ ةصق نم دافتسي ام - 78414  اهجوز

 اهجوز يف اهيأر يدبت ةريرب - "7917 - قوقح نم اهل ام فرعتل اهيأر يدبت ةأرما - 7794 _ هيي

 ةعيب ثيداحأ - 71849 - لي هللا لوسرل اهتعيب ريخأت يف اهيأر يدبت ةأرما 8794 - اهقتع دعب

 هْذُه يف درو ام ضعب حيضوت 78:1  ءاسنلا ةعيب ثيداحأ نم دافتسي ام #8. - ءاسنلا

 نب رمع ىلع درت ةأرما "0#  ءاسنلا نم اهعم نم يأر يدبت ةأرملا - "#*.:”  ثيداحألا

 تاذ 506  باطخلا نب رمع ىلع ةأرملا در هيلع لدي ام - 770 4  هنع هللا يضر باطخلا

 ةيرح دودح - "3017 هيأرل صخشلا ءاذيإ زوجي ال 8:5 - هيلع درتو جاجحلا لداجت نيقاطنلا

 هدودحو يأرلا ةيرح ىلع ًاضيأ ةلدألا نم - "#.و يأرلا ةيرح ىلع ةلدألا نم - 708 - يأرلا

 نسحو ةينلا صولخ - 711١" - هنالعإو يأرلا ةيرح هترشابم يف ملسملا هظحالي ام 1١*”#_

 . يأرلا ءادبإ يف دصقلا

 ةديقعلا ةيرح :يناثلا بلطُملا
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 ةيرح دودح 3114  نيدلا يف هاركإ ال - "731  ةديقعلا ةيرحب دوصقملا 5

 يف هاركإلا يف ءاهقفلا لاوقأ - "#15  ةديقعلا ةيرحو مالسإلا نع ةدرلا - ”*16 - ةديقعلا

 . .نيدلا

 :بلاطم ةثالث ىلإ ثحبملا ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت - 5367

 ءاملعلاو ملعلا لضف :لوألا بلطملا

 يف ةيوبنلا ةنسلا يف ءاج ام 1*7  ءاملعلاو ملعلا لضف يف نارقلا يف ءاج ام 4

 قا .ءاملعلاو ملعلا لضف

 مّلعتلا ةيرح : يناثلا بلطملا

  اهلهأل ةيلصألا جئاوحلا نم ملعلا بتك 7771 - هلضفو ملعتلا يف صوصنلا - "8"

 مكح 7774 - ةينيدلا مولعلا ملعت يف صوصنلا 777 - ضئارفلا ملعت ىلع ثحلا 7”

 ام موجنلا نم اوملعت 7777 - نيدلاب ةلصلا تاذ مولعلا ملعت 77576  ةينيدلا مولعلا ملعت

 ملعت يف ءاملعلا لاوقأ نم مهفي ام  ”ساب» - هنوجاتحي ام نيملسملا ملعت ةيافكلا ضورف نم

 مولعلا بلط يف ةلحرلا "77 - ةيويندلا مولعلا نم عئانصلا ملعت "1 - ةيويندلا مولعلا

 ملعت يف لجرلاك ةأرملا - ”5*7  ملسملا ريغ نم ةيويندلا مولعلا يقلت - "88  ةيويندلا

 راصنألا ءاسن - 5*7 - اهيلع بجاوو ةأرملل قح نيدلا يف هقفتلا - ”#»#ه  ةينيدلا مولعلا

 نلأسي ءاسنلا - 7778  «ةضيرف ملعلا بلطو» : يي هللا لوسر لوق - "881  نيدلا يف نهقفتي

 بساني ال ام - 7757 - عئانصلاو فرحلا ضعب ةأرملا ملعت - 7741١  ةيويندلا مولعلا ةأرملا

 .ملعلا بلطل ةأرملا ةلحر 5*7 - فرحلا نم ةأرملا

 ميلعتلا ةيرح :ثلاثلا بلطملا

 يف يراخبلل ثيدح - ”845 ميلعتلاب مايقلا مكح 46:”  ميلعتلا ةليضف -_-14

 - هملعيلف ائيش ملع نم 7744 - هغيلبتب رمأ ملعلا نامتك نم ريذحتلا 74  ملعلا غيلبت
 - لبج نبذاعم نيملعملا نم 6٠#”*- - سانلا ميلعتل نيملعملا لسري لك لوسرلا 48

 -/7؟هم 



 ىلع هرجأو هتيب لهأ لجرلا ميلعت "67 - ِةِلك هللا لوسرب ءادتقالا رومألا ةالو ىلع - "مه

 ءاسنلا ملعي لي لوسرلا "ه4  نيدلا رومأ هلهأ ملعي نأ لجرلا ىلع بجي "مهام كلذ

 عوضوم - 38 ©1/ رضاحلا تقولا ىف ءاسنلا ميلعت - نيركح 5 اهريغ ميلعتب موغت ةأرملا "هم

 169 - ةأرملل ةيويندلا مولعلا :ًايناث ؟1ه/ - ةيعرشلا مولعلل ةبسنلاب : ًالوأ :ةأرملا ميلعت

 ةأرملا وبلغت ةقيرط - 951١” - هملعتت ال اهبساني ال ام ٠" - هب بسكتت ام ةأرملا ملعتت

 ةلحرملا :ًايناث _ ممم ثانإلا ميلعت نم ىلوألا ةلحرملا : ةلوأ ب مموج + ظباوضو هلخارمو

 يف طباوض "756  ثانإلا ميلعت نم ةثلاثلا ةلحرملا : : اثلاث مم 4 ثانإلا ميلعت نم ةيناثلا

 - يعرشلا سابللا ءادترإ : ًايناث "5# ثانإلاو روكذلا نيب لصفلا : ًالوأ :ثانإلا ميلعت

 8856 - اهيلو وأ اهجوز نذإب اهجورخ :ًاعبار "54 - ءاسنلا ملعت ةأرملا : :ًاشلاث _ مم

 . تارشنلاو نويزفلتلاو ويدارلا نم ةدافتسالا

 لمعلا ةيرح :سماخلا ثحبملا

 ' ليلذت :ًايناث - ضرألا يف راشتنالا :ًالوأ :هتناكمو هلضفو لمعلا يف صوصنلا م0:

 قزرلا باستكا - ”##ال؟ عيا يف هللا لضف نم ءاغتبالا : ًاقلاث - ماسالا ناسنإلل ضرألا

 :ًاسداس 8104# باستكالل اتقو راهنلا هللا لعج : ًاسماخ _ ماسابا# داهجلاب نرقي لالحلا

 يراخبلل رخآ ثيدح : ًانماث _ ممل يراخبنل رح ا كة لجع عباس نيف يراخبلل ثيدح

 بحتسم عئانصلا ملعت 1/8 - يذمرتلا ثيدح :ارشاعا جام نبا ثيدح : ًاعسات - *االال

 - "1/1 - لمعلا ةيعورشم :ةجرد 88٠١" - هيلع ثحي عرشلاو ملسملل قح لمعلا "او

 - "8*8 - هيلع هرابجإو لينا : ص 0 ل "7/637 - هيف هتيرح -. مزلتسي 7 دا

 1 لا 98 ا 0 ىف 50 3 1 اهم ام ةأرملل

 لمعت نأ ةأرملل 84٠*737  هعفدو ثلاث ضارتعا 7784 - هعفدو رخآ ضارتعا - "784 - هعفدو

 - ةرورضلل تيبلا جراخ ةأرملا لمع يف نآرقلا يف ءاج ام 8841  ةرورضلل تيبلا جراخ

 ءاج ام حرش "8  ةجاحلل تيبلا جراخ ةأ ديلا لمع يف ةيوبنلا ةنسلا يف ءاج ام "مو

 تاالاح نم "968 ةأرملا لمع ف ةنسلا يف ءاج اميف ةلالدلا هجو _ “44“#9 . ةنسلا 0

 ةأرملل - 57817  اهردقب ردقت تارورضلا "85 - تيبلا جراخ ة ةأرملا لمعل ةساحلا وأ ةرو ريل

 ضرأ جراخ ىحرجلا يوادت نأ ةأرملل "94 - هللا ليبس يف اداه اهتيب جراخ لمعت نأ

 ةبيبطلل زوجي له 4٠٠0" - ؟تيبلا جراخ اهتفرح ةرشابم ةأرملل زوجي له "889  ةكرعملا

 ةأرملا لْمَع يف لصألا 84٠07 - تيبلا لخاد ةأرملا لمع - ”401  ؟اهتيب جراخ ةدايع حتف

 35 ل 0



 .زاوجلا تيبلا لخاد

 يعامتجالا نامضلا يف ةملسملا ةأرملا قح : سداسلا ثحبملا

 - مالسإلا يف يعامتجالا نامضلا "1404  يعامتجالا نامضلاب دوصقملا "0

 عمتجملا ساسأ نواعتلا ًالوأ :مالسإلا يف يعامتجالا نامضلا دوجو ىلع ةلدألا 6

 71408 - يراخبلل رخا ثيدح :اثلاث - 74017 - يراخبلل ثيدح :ايناث "105  يمالسإلا

 ىلع ثيداحألا ةلالد ةصالخ 51١"  دواد يبأل رخآ ثيدح 4٠04  دواد يبأل ثيدح :اعباز

 - يعامتجالا نامضلا توبث دكؤت منغلاب مرغلا ةدعاق 541١  يعامتجالا نامضلا دوجو

 نامضلاب بساكلاو ينغلا عتمتي ال - "41  يعامتجالا نامضلاو ةريقفلا ةأرملا 017

 براقألا ىلع ةقفنلا 5416 هيلع نيرداقلل لمعلا لبس ءىيهت ةلودلا - "414 يعامتجالا

 تيب 71411 - ءارقفلل يعامتجا نامض ةاكزلا - "417 - يعامتجالا اهنامضو ةلودلا ةلافك لبق

 يعامتجالا نامضلا يف ةيولوألا ةريقفلا ةأرملل "418 - يعامتجالا نامضلل ريخأ ردصم لاملا

 تزجع اذإ مكحلا ام 17١"  يعامتجالا نامضلاب نيلومشملل نوعلاب عارسإلا - "419

 - رضاحلا تقولا يف يعامتجالا نامضلا ميظنت 747١ - يعامتجالا نامضلا نع ةلودلا

 ةأرما نوكي نكاسملا هذه نع لوؤسملا - 477  تاريقفلل ةلودلا اهدعت يتلا نكاسملا 1

 .نيملسملا ريغل يعامتجالا نامضلا 4178© - ءارقفلل ةلودلا اهدعت يتلا نكاسملا 474

 ةأرملل ةصاخلا قوقحلا : يناثلا لصفلا

 - "4178 - ةصاخلا قوقحلاب عتمتلا ساسأ 4117  ةصاخلا قوقحلاب دوصقملا 5

 473١" - ةيلهألاب عتمتلا يف لجرلاك ةأرملا 470  ءادألا ةيلهأ - 478  بوجولا ةيلهأ

 - (ةيلاملا» ةصاخلا قوقحلاب عتمتت ةأرملا 14737 - (ةيلئاعلا) ةصاخلا قوقحلاب عتمتت ةأرملا

 يف ءاشت نم لكوت نأ ةأرملل - "84*84  ةفلتخملا ةيلاملا تالماعملا رشابت نأ ةأرملل "4مم

 روهمجلا لوق :ًالوأ "45 _ ؟اهلام بهت نأ ةأرملل له "48ه  اهريغو ةيلاملا اهتالماعم
 لاوقأ :ًايناث 484  اهلام ةأرملا ةبه يف مزح نبا لوق 8480  اهلام ةأرملا ةبه يف

 )١( :اهجوز نذإ نودب اهلام ةجوزلا ةبه ذافن يف روهمجلا ةلدأ "48  روهمجلل نيفلاخملا
 يراخبلل ثلا ثيدح (ج) 44١"  يراخبلل رخآ ثيدح (ب) 44٠"  يراخبلل ثيدح

 يبأل رخآ ثيدح :ًايناث "447  دواد يبأل ثيدح :ًالوأ :روهمجلل نيفلاخملا ةلدأ "447
 نيب حيجرتلا - "4145  ةلدألا ةشقانم "446  دواد ٍضأ يثيدحب ةلالدلا هجو "4414  دواد

 . حجارلا لوقلا "4417 - نيلوقلا

694 



 ةأرملل ةيسايسلا قوقحلا :ثلاثلا لصفلا

 7146٠ - ةيسايسلا قوقحلاب عتمتلا ساسأ "449 - ةيسايسلا قوقحلا فيرعت -46
 :نيثحبم ىلإ لصفلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم

 ةماعلا فئاظولا يلوت قح :لوألا ثحبملا

 ضرغلا - 4617  قحلا اذه ةعيبط 467 - ةماعلا فئاظولا يلوت قح ةأرملل 0١-

 لوألا طرشلا - 48ه  قحلا اذهب ةملسملا ةأرملا عتمت طورش - 464  قحلا اذه حنم نم

  هعفدو رخآ ضارتعا - ”4ه48 - ضارتعالا عفد حيضوت - ”84681/  هعفدو ضارتعا "هك

 ضعب عفد 451  هباوجو لاؤس 747٠  قحلا اذهب ةأرملا عتمتل يناثلا طرشلا 4

 اهيلع درلاو ةثلاثلا ةهبشلا - 5514 - ةيناثلا ةهبشلا 557  ىلوألا ةهبشلا "5517 - تاهبشلا

 ىلإ نوعدي نويبرغ ءاملع 4517  حيضوتلا يف ةدايزلا - "455  درلا حيضوت - "556 -

 هلمعت ام 5459  ءاسنلا اهلغشت نأ عمتجملا جاتحي فئاظو - "474 - اهتيب ىلإ ةأرملا عوجر

 .اهبسانت يتلا ةفيظولا ةأرملا ةلودلا يلوت 7541١ ةماعلا فئاظولا ةأرملا يلوتل ةلودلا

 باختنالا قحو حيشرتلا قح :يناثلا ثحبملا

 :نيبلطم ىلإ ثحبملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت ١"

 هبصنمل حيشرتلاو ةلودلا سيئر باختنا :لوألا بلطملا

 نوبختني نوملسملا - 4177 - ةلودلا سيئر بصنم ىلوتي نميف طرش ةروكذلا "1

 ةفيلخلا ةقالع "841/8  ةفيلخلا باختنا ىف ةمألا قح ساسأ 741/4  (ةلودلا سيئر) ةفيلخلا

 نوراتخي لحلاو دقعلا لهأ 4" ا/ا/ ةييلخنلا ةيمالسإلا ةمألا راتخت فيك 74175  ةمألاب

 - 41/9  ةفيلخلل رشابملا باختنالا ىف ةأرملا كرتشت له - 74174  ةمألا نع ةباين ةفيلخلا

 ةأرملا ةكراشم ىلع ىناثلا ليلدلا 844٠-  ةفيلخلا باختنا ىف ةأرملا ةكراشمل لوألا ليلدلا
 1144857  ةفيلخلا تاب ىف كارلا كارتشا ىلع ثلاثلا ليلدلا - 8441 - ةفيلخلا باختنا ىف

 74814 - سماخلا ليلدلا -7441»  ةفيلخلا باختنا يف ةمألا ةكراشم ىلع عبارلا ليلدلا

 رشابملا ريغ باختنالا يف ةأرملا كارتشا - 485 - عباسلا ليلدلا - "486  سداسلا ليلدلا

 لهأ نم ةأرملا نوكت له - "4848 - دقعلاو لحلا لهأ باختنا يف ةأرملا قح /4/1"  - ةفيلخلل

 حيشرتلا 49٠" - ةفيلخلا باختنا يف ةكراشملل ةأرملا يف طرتشي ام 75449 - لحلاو دقعلا

 هسفن صخشلا حيشرت "4917 - ريغلا لبق نم حيشرتلا : :ًالوأ - 8441  ةفالخلا بصنمل

 تارك



 - ةفالخلا بصنمل هسفن صخشلا حيشرت زاوج ىلع ةلدألا نم - 497  ةفالخلا بصنمل

 بختنملا ةفيلخلل ةعيبلا - "14968  ؟ةفالخلا بصنمل اهريغ حشرت نأ ةأرملل زوجي له ©5145

 . ةزئاج بختتملا ةفيلخلل ءاسنلا ةعيابم "5 55 ؟ءاسنلا اهيف كرتشي لهو

 هتيوضعل حيشرتلاو ىروشلا سلجم باختنا :يناثلا بلطملا
 - مالسإلا يف مكحلا دعاوق نم ىروشلا - 744/4 - مالسإلا يف ىروشلا ةيمهأ -2307

 6٠01١  مكاحلا لزعل بجوم ةرواشملا كرت 76٠6٠  ىروشلا بوجو ىلع ةلدألا 8

 - ىروشلا عوضوم "ه0 هباحصأ ةرواشم كك يبنلا ةنس نم - اله ٠7  هعفدو ضارتعا

 نيكرشملا ةاقالمل يضملا يف ِهِلَي يبنلا مهراشتسا نم : ًالوأ  مهء6 ٍىروشلا لهأ م4٠

 "هرالا دحأ ةكرعم ىلإ جورخلا يف ف مالسلا هيلع يبنلا مهرواش نم : 2 مممك ردب يف

 ئينلا وهراشتما نع: : ًاعبار 6٠08" - نزاوه مئانغ يف مالسلا هيلع يبنلا مهراشتسا نم : :ًاثلاث

 هيلع يبنلا مهراشتسا نم :ًاسماخ "6:9  قدنخلا ةكرعم يف نافطغ ةحلاصم يف مالسلا هيلع

 مالسلا هيلع يبنلا مهرواش نيذلا فانصأ نم دافتسي ام - 61١"  ردب ةكرعم ىرسأ يف مالسلا

 617 - ىروشلا سلجم تايحالص 617 ىروشلا لهأ مه لحلاو دقعلا لهأ - - 61١"

 - 81١8 - ىروشلا سلجم باختنا يف كرتشت ةأرملا -7614  ىروشلا سلجم باختنا ةيفيك

 "هاك يتأي ام ةلدألاو زوجي ال باوجلاو ؟ىروشلا سلجم ةيوضعل ةأرملا باختنا زوجي له

 يف كرتشت نأ ةأرملل - "019 - ثلاثلا ليلدلا - "618 - يناثلا ليلدلا - "ه117 لوألا ليلدلا

 قوقح نم ةكراشملا هذه نأ ىلع ةلدألا - 767١  هئاضعأ نم تسيل ىهو سلجملا لامعأ

 ثلاثلا ليلدلا : اثاث - "077 - يناثلا ليلدلا : ًايناث "7 - لوألا ليلدلا :ةأرملا

 مالسإلا راد لهأ نم اهرابتعاب ةأرملا تابجاو :ثلاثلا بابلا

 :لوصف ةثالث ىلإ بابلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت - 56

 (هباونو ةفيلخلا) رمألا يلول ةعاطلاو عمسلا :لوألا لصفلا

 ةعاطلاو عمسلا ثيداحأ 67٠8  ةملسمو ملسم لك ىلع ةبجاو رمألا يلوأ ةعاط - "67

 "60117  رمألا يلول ةعاطلاو عمسلا يف ملسم ثيدح 677 - ةملسملا لمشت رمألا يلول

 عمسلا ىلغ ِخلكَب هللا لوسرل ءاسنلا ةعيابم راركت 76178 - ةعاطلاو عمسلا ىلع عيابت ةأرملا

  دمحأ مامإلا ثيدح :الوأ : ءاسنلا ةعيابم راركت ىف ثيداحألا ضعب "579  ةعاطلاو

 نم هريسفت يف يبطرقلا مامإلا هركذ ام :اثلاث "ه١  يراخبلا مامإلا ثيدح :ايناث ٠"

 - نش



 هسفن نع ملسملا ةعيب 3817#  ةحفاصم نودب نعيابي ءاسنلا 877 - ءاسنلا ةعيابم رابخأ

 ةعاطلا هه هب ءافولا بجي دهع ةفيلخلل ةعيابملا - #814  هدالوأ ةعيب نع رابخاإلاو

 ةعاطلا بوجو يف ةمكحلا  #"هاا/  هركملاو طشنملا يف ةعاطلا 7875 هلل ةعاط ةفيلخلل

 مدع ببس حيضوت 1078 - زوجي ال ناطلسلا ىلع جورخلا - ”878 - هركملاو طشنملا يف

 - 864١" - ناطلسلا ىلع جورخلا بجوي حاوبلا رفكلا - 81٠  ناطلسلا ىلع جورخلا زاوج

 حجارلا 7847  هنع هيهن وأ حابمب ناطلسلا رمأ 76147 - رمألا يلول ةبجاولا ةعاطلا دودح

 ةعيب 8148  ناطلسلل ةمرحملا ةعاطلا 7544  هنع ىهن وأ حابمب رمأ اذإ ناطلسلا ةعاط يف

 .ةمرحملا ةعاطلا ءازج "845  ةمرحملا ةعاطلا ىلع اهتلالدو ءاسنلا

 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا : يناثلا لصفلا .

 امهفيرعت 6 49 - رانملا ريسفت يف امهفيرعت 8*7 48  ركنملاو فورعملا فيرعت 1
 رمألا ةناكم 081١  ركنملاو فورعملا فيرعت يف ةصالخلا 788٠ - ريثك نبا ريسفت يف

 ىهنيو فورعملاب رمأي هنأ يبنلا فاصوأ نم  "ه81 - مالسإلا يف ركنملا نع يهنلاو يركب

 نيب قرفلا "هه 4  هلوسر هب فصو امب تانمؤملاو نينمؤملا هللا فصو هه“  ركنملا نغ

 - "885 - ركنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا ةيعورشم ةجرد "ههه  قافنلا لهأو ناميإلا لهأ

 ءاهقفلا "هدم ملسملاك بجاولا اذهب ةرومأم ةملسملا ةأرملا  "ههال  هعفدو ضارتغا

 فورعملاب رمألا ىلوتت ةيباحص ةأرما - 6684 - بجاولا اذه يف ملسملاك ةملسملا نأب نوحرصي

 نع يهنلاو فورعملاب رهألا يأ  ةبسحلا ىلوتت ةيباحص ةأرما 85٠6  ركنملا نع يهنلاو

 - بستحملا طورش 1057  ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا ناكرأ 7671١  ركنملا

 ىلع ةأرملا ةبسح "858  دلاولا ىلع دلولا ةبسح 854 هيلع بستحملا طورش "ه1

 العف ةبسحلا عوضوم ناك اذإ ابودنم وأ ابجاو نوكي نأ :هيف بستحملا طورش 6855 اهجوز
 َش ادعم ارك نورك هادف طرت نع يتم ةيبحلا عوضوم ناك اذإو - من17 هب ًارومأم

 باستحالا بتارم 6859 - باستحالا سفن طورش - "ه4 - هيلع امج ارماظ احلا

 باستحالا :ةيناثلا ةبترملا  ”ها/١  ديلاب ركنملا رييغت : ىلوألا ةبترملا - 817١  اهطورسشو

 باستحالاب عافتنالا طرتشي له /61”   بلقلاب باستحالا : ةثلاثلا ةبترملا - "ها/7 - لوقلاب

 ىلوالا ةدعاقلا 7617/5  هدعاوقو باستحالا هقف - 616  حجارلا لوقلا -"ها/4 وكول

 ىلع ليلدلا "هالو - ةئلاثلا ةدعاقلا  ”ها/4  ةيناثلا ةدعاقلا  ”هالا/ - باستحالا هقف ىف

 - 760/1 - قفرلاب بستحملا ذخأ بوجو ىلع رخآ ليلد 7 ”ه٠8  قفرلاب بستحملا ذخأ 9

 ثيدح 0817 - قفرلاب ذخألا يف رخأ ثيدح 7687 - قفرلاب ذخألا يف ِةِي هللا لوسر ثيدخ

 مالا



 نيوكت - "8/868 - رضاحلا تقولا 0 باستحالا  "ه884 - قفرلا ىف ىلازغلا مامإلا هركذي

 :ةسحلل ةئئاسشلا تايعبجلا

 هللا ليبس ىف داهجلا :ثلاثلا لصفلا

 :ثحابم ةعبرأ ىلإ لصفلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت 5-5

 هعاونأ دادعتو هللا ليبس ىف داهجلا فيرعت :لوألا ثحبملا

 ةملك نوكتل» ىنعم 088  «هللا ليبس يف» نم دارملا "084  داهجلا فيرعت  "هملا/

 هللا ليبس ىف داهجلا عاونأ 61١ هللا ليبس ىف داهجلاب دوصقملا  "ه٠9  «ايلعلا ىه هللا

 .ثحبملا اذه ىف دوصقملا داهجلا -”5ه947

 (لاتقلاب) سفنلاب داهجلا :ىناثلا ثحبملا

 هللا ليبس ىف نيلتاقملاو لاتقلا لضف :لوألا بلطملا

 - ميركلا نآرقلا نم :ًالوأ - 7098 - هللا ليبس يف لاتقلا لضف يف صوصنلا -4
 هللا ليبس يف لاتقلا يف دمحأ مامإلا لوق - 80917  ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلا نم :ًايناث -5
 ةيميت نبا ٌلوق - "899 - هللا ليبس يف لاتقلاو داهجلا يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لوق "5948

 . خلا . . .ةكمب ةرواجملا نم لضفأ اهنأب هللا ليبس يف ةطبارملا يف

 هللا ليبس يف لاتقلا مكح :يناثلا بلطملا

 :نيعرف ىلإ بلطملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت -

 يئافك ضرف لاتقلا :لوألا عرفلا

  0١؟ًايئافك ًاضرف لاتقلا نوكي ىتم 7507 - يئافكلا ضرفلاب دوصقملا - 8+
 ةيافك ضرف ةلاحلا هذه يف لاتقلا نوك ىلع ليلدلا -  85٠04مبو لاتقلا يف ةيافكلا ىنعم

 تتحقق؟   - 7606بوجو طورش 505  روغثلا نيصحت القتال   - 75٠017مدع ىلع ليلدلا

 . توجو مدع ليلعتو ليلد يف حجارلا هكدا ليلعتلا عم ةأرملا ىلع يئافكلا لاتقلا بوجو

 لاتقلا يف كارتشالا ةملسملل زوجي - "509 - ةأرملا ىلع لاتقلا اذه الكفائي   751١ةلدألا

 يئافكلا لاتقلا يف ةملسملا ةأرملا كارتشا زاوج ىلع -  - 7551١رحبلا لاتق يف ةأرملا كارتشا

 نويل



 يئافكلا لاتقلا يف ةأرملا كارتشا طورش 7517 - ليخلا بوكر ةدهاجملا ةأرملل له -65

 نوكي نأ : يناثلا طرشلا 7516  اهجوز نذإب ةأرملا جورخ نوكي نأ :لوألا طرشلا #514 -

  ةدسفم اهجورخ ىف نوكي ال نأ :ثلاثلا طرشلا -"515 - ةحلصم هيفو ةجاحلل اهجورخ

 وأ اهجوزل ةأرملا نذإ طرتشي له 51 - جورخلاب ةأرملل مامإلا نذإ : عبارلا طرشلا 7
 اميف هدجن باوجلا .لاتقلا يف اهكارتشا دنع ةأرملا لامعأ 7519 - ؟لاتقلل جورخلاب اهبيرق

 'لاتقلل ءاسنلا جورخ هيفو ملسم مامإلا ثيدح 757١ - ٍَِْط يبنلا عم اهلاتق يف هلعفت تناك

 نيلتاقملل ماعطلا ةأرملا عضو هيفو ملسم مامإلا ثيدح 5571١ - ىحرجلا نيواديو ءاملا نيقسيف

  ءاملا برق ءاسنلا لقن هيفو يراخبلا مامإلا ثيدح "577 مهتمدخو ىحرجلا ةاوادمو

 ىلإ ىلتقلاو ىحرجلا درو مهتمدخو موقلا يقسب ءاسنلا مايق هيفو يراخبلا مامإلا ثيدح _ "517

 - "5376  اهطيختو ءاملا كيرق لمع تناك طاسة نأ هيفو يراخبلا ثيدح 5574  ةنيدملا

 خلا .. .نيلتاقملل نهروهظ ىلع بارشلاو ماعطلا نلمحي نك ءاسنلا نأ عامسألا عاتمإ يفو

 ىلع نردقيو لاتقلاو برحلا تابلطتم نم يه لامعأب نمقي نك ءاسنلا نأ ةصالخلا "5

 اعف لتاقت نأ ةأرملل زوجي - 578 - ؟حالسلا لمح ةأرملل زوجي له 751717  لامعألا هذه

 - يزيرقملا هركذ ام "578 - ريثك نبا هركذ ام :اهنم ةميدق قباوس اذه يفو .ةجاحلا تقو

 تلتق بلطملا دبع تنب ةيفص 7571 - ينالقسعلا رجح نباو يزوجلا نبا هركذ ام ٠”

 .اهجوز دهشتسا نأ دعب مورلا نم ةعبس تلتق ميكح مأ 7557 - قدنخلا ةكرعم يف ًايدوهي

 نيع ضرف لاتقلا : يناثلا عرفلا

   ”57نيع ضرف لاتقلا ةروريص ىلع بترتي ام 75174 - ينيعلا ضرفلاب دوصقملا -

 ه”  شيج ءاقتلا : ىلوألا ةلاحلا - 5*75  نيع ضرف لاتقلا اهيف ريصي يتلا تالاحلا

 نّيع وأ اموق مامإلا رفنتسا اذإ :ةيناثلا ةلاحلا 58" ال  رافكلا شيجب نيملسملا شخصا 

  55ةلاحلا "588  ةأرما ناك ولو جورخلا هيلع نيعت لاتقلل جورخلل ًاصخش مامإلا نيع اذإ

 ماعلا ريفنلا : ةثلاثلا  - "55٠ماعلا ريفنلا يف لاتقلل ةأرملا جورخ -  514١جورخ بوجو ليلعت

 مامإلا رفنتسي مل ولو لاتقلل جورخلا 7547 - ماعلا ريفنلا يف لاتقلل ةأرملا المسلمين  5141 -

 ةملسم وأ اهلج نانكلا نسما اذإ :ةعنارلا ةلاحلا 51415 - ةشحافلل ملستست الو لتاقت ةملسملا

 ةيفنحلا لاوقأ نم 8514© - ةريسألا ةملسملا وأ ريسألا ملسملا رسأ كفل نيع ضرف لاتقلا دا

 اضيأ ةيفنحلا لاوقأ نم - "541  اضيأ ةيفنحلا لاوقأ نم - "5145  ةلاحلا هذه ىف - 51448 -

 ةريسألا لمشي ملسملا ريسألا ذاقنتسا بوجو يف ءاهقفلا لاوقأ -7549 - ةيعفاشلا لاوقأ نم ٠
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 نم ةيرهش بتاور مهل نيذلا يأ  ةقزترملا دنجلا :ةسماخلا ةلاحلا - 56٠#  ًاضيأ ةملسملا
 .- ةلودلا

 لاتقلا ةيعو رشم ةمكح :ثلاثلا بلطملا

 :نيعرف ىلإ بلطملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت 5١”

 يئافكلا لاتقلا ضرف ةيعورشم ةمكح :لوألا عرفلا

 ةيعورشم ةمكح يف ةصالخلا - "587  يئافكلا لاتقلا ةمكح يف ءاهقفلا لاوقأ

 ةيمالسإلا ةلودلا فادهأ +8  نيدلا زازعإو سانلا ةياده : ًالوأ - "04 - يئافكلا لاتقلا
 ةلازإب نوكي مهيلإ ةمعنلا هذه لوصوو .رشبلل هللا ةمعن مالسإلا - 7565  مالسإلا فادهأ يه

 قيرط نع قئاوعلا ةلازإل ةليسو برحلا راد يف رافكلل نيملسملا لاتق - ”5ه1/  ةرفاكلا لودلا

 اذه عفد - "569 - يأرلا اذه نايب :هعفدو يأر "568 - سانلا ةيادهو ةيمالسإلا ةوعدلا

 551 - ةيفنحلا لوق :ايناث 757٠0  اهيف مهل ةجح ال تايا نم هب اوجتحا ام :الوأ : يأرلا

  اهيف مهل ةجح ال « . . .مكنولتاقي نيذلا هللا ليبس يف اولتاقو# :ةيآلاب مهجاجتحا :اثلاث

 يف تلزن لاتقلا تايآ :ًاسماخ 7578  مهيأر عفد يف ةحيرص ةيزجلا ةيآ :ًاعبار 15
 75514 اهب ةصاخلا اهتالاح ىف قيبطتلا ةبجاو اهلكو اهنيب اميف ضراعت الف ةفلتخم لاوحأ

 نم يناثلا دصقملا : ًايناث مسج ءاهقفلا لاوقأ نم دافتسملا - 75568  ءاهقفلا لاوقأ :ًاسداس

 لود نم اهريغب مالسإلا راد ةقالع يف لصألا - "571/  خلا . .رافكلا ةكوش رسك يئافكلا لاتقلا

 هذه يف لصألا نأ لاقي نأ نكمي - 559 - ملسلا ةقالعلا هذه يف لصألا 7578 - رفكلا

 .برحلا وه ةقالعلا

 ينيعلا لاتقلا ضرف ةيعورشم ةمكح : يناثلا عرفلا

 ٠" نيملسملا دالب ضعب مهلالتحا لاح يف ةرهاظ لاتقلا اذه نم ةمكحلا - 51/1 -

 ىلع هنيعت دنع لاتقلا اذه ةمكح 517  ةملسم وأ ملسم رسأ لاح يف لاتقلا اذه ةمكح

 مامإلا رافنتسا دنع وأ صخشلا .

 هللا ليبس ىف لاتقلل دادعإلا :عبارلا بلطملا

  ودعلا بهري اهعاونأب ةوقلا دادعإ 757/4  ةوق نم متعطتسا ام مهل اودعأو - م”ىا/“
 مهلعجي ام عنصو ملعت نيملسملا ىلع 75175  ودعلل ةبهرم ةوقلا نوكت نأ بجي "16

 .2 0 6ا"ثه لد



 ةوقلا دادعإب موقي رمألا يلو - 75378 - يئافك ضرف ةوقلا دادعإ //751   ودعلا بهري عضو يف

 دادعإل ءاينغألا ىلع بئارض عضو زوجي له - 558٠ - لاملا تيب نم ةوقلا دادعإ - "518

 يمرلا ملعتب يعرشلا رمألا 1 لاقل برحلا لئاسو ملعت ىلإ بدنلا 7581 - ؟ةوقلا

 يف لخدي له "586 - يمرلا نم دارملا - "588  هملعت دعب يمرلا كرت زوجي ال - 55817 -

 000 ؟ثيدحلا يمرلا ملعت ةأرملل زوجي له 585 - ؟ثيدحلا يمرلا .يمرلا ىنعم

 سابللا ةئيهت -7589 - مهبيردتو دنجلا دادعإ "588  اهلمعتسمو ةحلسألا عنئاص باوث

 برحلا يف دنجلا رافظأ ةلاطإ - 7591 - دنجلل ريرحلا سابل ةحابإ 7594٠  دنجلل مئالملا

 ةيرذلاو ءاسنلا لاقتنا - "59415  روغثلا يف طابرلا لضف - 75917 - روغثلا يف طابرلا - ”5947

 ذخأ رذعت - "595 - ؟روغثلا ىلإ مهعم مهتاجوز نوطبارملا ذخأي له 75960  روغثلا ىلإ

 .رغثلا ىلإ هتجوز طبارملا

 هماكحأو لاتقلا بادآ : سماخلا بلطملا

 طرتشي ام - 7599 -ريمألا ريمأتب رمأي مالسإلا "594  نيلتاقملل ريمأ نم دب ال 07

 - رجافو رب لك عم لاتقلا ليلعت - 707١1  رجافو رب لك عم لاتقلا 737٠١  شيجلا ريمأ يف

 ةحاس يف مهو هدونج دئاقلا عيجشت 77/07  هدنج وحن شيجلا (ريمأ» دئاق تابجاو - 0٠" ؟

 ةيزجلا لذب وأ مالسإلا ىلإ ةوعدلا - 7070  مهدئاق وحن دونجلا تابجاو 77١4  برحلا
 ملسملا مجهي له - #0017  هنم رارفلا مدعو لاتقلا يف ودعلا ةرباصم 7/05  لاتقلا لبق

 زوجي 17١4 - نيملسملا ىرسأب اوسرتت ولو رافكلا يمر زوجي - 70704 - ؟ودغلا ىلع هدرفمب

 لحي ال - ا/١١ زوجت ال ودعلاب ةلثملا - 737٠١ - مهتويب بيرختو ودعلا عورزو راجشأ فاللتإ

 : ًالوأ "017  ؟اهمكح يف نمو ةأرملا لتق زوجي ىتم 71711 - اهمكح يف نمو ةأرملا لتق

 تالاح نم 8/10  ةرورضلل ةأرملا لتق :ًايناث - 79/14  اهلتق عنم ةلع لاوزل ةأرملا لتق

 ةيوبنلا ثيداحألا :ًالوأ - #ا/17/  لاتقلا رومأ يف ملسملا ريغب ةناعتسالا - 717/١5  ةرورضلا

 زاوجب ثيداحألا : ًايناث  مالاو ثيداحألا هذه ةلالد 97١8"  رفاكلاب ةناعتسالا عنمب

 ةلأسم يف حجارلا لوقلا - 717/71١ - ثيداحألا هذه ةلالد 1/٠١" ملسملا ريغب ةناعتسالا

 زاوجلا ءانثتسالا 71777  رظحلا اهيف لصألا :لاتقلاو برحلا ةلاح ىف رفاكلاب ةناعتسالا

 نيملسملا ةمدخل رافكلاب ةناعتسالا : ًالوأ  ”ا/74 ءانثتسالاب ذخألا تالاح الا/ 7 - ةرورضلل

 ةناعتسالاب ةجاحلا دوجو :ًاثلاث - 717/75 - طورشب لاتقلا يف رافكلاب ةناعتسالا :ًايناث 1/78” 

 نيملسملا لاتق يف رفاكلاب ةناعتسالا زوجت ال 7771  ةلاحلا هذه ليلدو هب قوثوم رفاكب

 ل ةالك



 مئانغلاو ىرسألا : سداسلا بلطملا

 .نيعرف ىلإ بلطملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت -4

 نيملسملا يديأب مهلاومأو رافكلا ىرسأ :لوألا عرفلا

 حدمو ريسألا ماعطإ 1/81 - ىرسألاب ةيصولا الا“ رشا ىلإ ناسحإلا -49

 تارفاكلا تاريسألا ةادافم 718/8 _ راغصلاو ءاسنلا نم ىرسألا مكح 10/7 - كلذ لعفي نم

 ال ةريسألا تملسأ اذإ  "ا/#ه - نيملسملا ىرسأب تارفاكلا ءاسنلا ةادافم  *"ا/#*54  لاملاب

  ىرسألا لاجرلا مكح -8"ا/الا/  راغصلا ىرسألا ةادافم زوجي ال 85/”   اهتادافم زوجت

 - قاقرتسالا :اثلاث - 094٠*  ءادفلا :ايناث  "”ال“ه  مهحارس قالطإب ّنملا :ًالوأ "ام

 امأ .قاقرتسالاو ءادفلاو نملا زاوج :حجارلا لوقلا 947# لتقلا :اعبار 0١

 مكح - 1/44  هعفدو ضارتعا *1/4*  - ةنيعم تالاح يف ءانثتسالا ليبس ىلع زوجيف لتقلا

 - 37/417  ءيفلا مكح 17/45 - نيملسملا يديأب رافكلا لاومأ  "ا/ل4ه ملسأ اذإ ريسألا

 - ب 71/8٠  ىرسألا 1 - "1/49 - مئانغلا مكح "1/48 - ءيفلا نم ةملسملا ةأرملا بيصن

 مأ خضرلا ماله“ مئانغلا ةمسق ةيفيك - "1/857 - ةلوقنملا لاومألا  ج "اله ١  نوضرألا

 ةلدأ - ”ا/هم اهل مهسي الو ةأرملل خضري :لاق نم ةلدأ 31784# - مئانغلا نم ةأرملل مهسلا

 يف ةمادق نبأ لوق  ”ا/هال  ةلدألا ةشقانم - ”ا/ه5 اهل خضري الو ةأرملل مهسي :لاق نم

 - 51/09 اهل خضري الو ةأرملل مهسي :هلوق يف يعازوألا مامإلا دنتسم  #ا/ه8  ةلهس ثيدح

 قرلا عيرشت يف ةمكحلا 70/5١ - حجارل'ا لوقلا - 3875٠0#  ملسم مامإلا ثيدح هيلع لدي ام

 - "1/54  ةمكحلا هذه حيضوت نم ديزملا - 1/58  ةمكحلا هذه حيضوت - 81/57 - قاقرتسالاو

 ةريره يبأ نع يراخبلا ربخ "1/56  لسالسلاب ةنجلا مهلاخدإ :قاقرتسالاو قرلا ةمكح نم

 . 7751  ؟ةادافملاو ّنملا نم ريخ قاقرتسالا له - 707/757 - قيقرلا ىلع قاقرتسالا ةمعن يف

 117/54 - قرلا لوح ىلوألا ةهبشلا 7778 - ؟مالسإلا يف قاقرتسالاو قرلا ماظن يقب له

 .ةمايقلا موي ىلإ قاب قاقرتسالاو قرلا ماظن  #”الالا  ةثلاثلا ةهبشلا  #الا/٠  ةيناثلا ةهبشلا

 رافكلا يديأب مهلاومأو نيملسملا ردا : يناثلا عرفلا

 نيماستلا: ىلع توب نارقلا ساب ىرتألا ون «ييلتسلا ىرتسأ ذاقنإ نسياداملالو
  ا"الال"  ؟كاكفلا نوكي مب . الاله  ةريسألا لمشي ريسألا كاكف  ؟الا/4 . مهارسأ ذاقنإ

 طرشب نيملسملا ىرسأ كاكف  #مالالا/  تاملسملا تاريسألا ذاقنإل مهدالب يف رافكلا ةقحالم

 بره 9/9/4 لاملا عفد نع ةريسألا وأ ريسألا زجع اذإ  ؟"ا/ا/8  مهكاكف دعب لاملا عفد
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 ملسملا كردأ اذإ - 810/81  رافكلا ديب نيملسملا لاومأ - 7٠  رسألا نم ةملسملا ةريسألا
 ملسملا لام يف ةيرهاظلاو يعفاشلا بهذم 17851  رافكلا لاومأ نوملسملا مسق نأ دعب هلام

 . مهنم نوملسملا هدرتسا اذإ رافكلا ديب

 لاتقلاو لتقلل ةمرحملا بابسألا : عباسلا بلطملا

 : عورف ةعبرأ ىلإ بلطملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم - 817/84 - ديهمت - 0/4

 مالسإلا :لوألا عرفلا

 -71/41/ - ًاملسم صخشلا هب ريصي ام - 71/85  لاتقلاو لتقلا نم مصاع مالسإلا مه
 نم ىلوألا ةلاحلا - 71788 - مالسإلا رادل ةيعبتلاب مالسإلا "17/84 - نيدلاولل ةيعبتلاب مالسإلا

 مالسإلا نم ةثلاثلا ةلاحلا 71/41١ - ةيعبتلاب مالسإلا نم ةيناثلا ةلاحلا - 77/8٠ - ةيعبتلاب مالسإلا

 هسفنب ملسي ىتح امهتومب عطقنت ال نيدلا يف نيرفاكلا هيدلاول ريغصلا ةيعبت - 77/97 - ةيعبتلاب
 .لاتقلاو لتقلا يف صخشلا مالسإ رثأ - 71/4 6  ةيعبتلاب مالسإلا نم ةعبارلا ةلاحلا  #"ا/47

 تقؤملا نامألا :يناثلا عرفلا

 - ؟رفاكلل نامألا اذه حنمي نم ال1 نامألا نكر 10/945  نامألا فيرعت "6

 8٠٠١  ةملسملا ةأرملا نامأ ىف ةيوبنلا ثيداحألا 90/44  ةملسملا ةأرملا نامأ 4

 ةيفيكو نامألا ةفص "يي نامألا مكح 80١  ةملسملا وأ ملسملا مهنمؤي نم ددع

 . هئاهتنا

 (ةمذلا دقع» دبؤملا نامألا :ثلاثلا عرفلا

 ةمذلا دقع طورش ب 58٠  هتمكحو هتيعورشم ليلد - 78٠١4  ةمذلا دقع فيرعت 8٠60

 وأ يهتني امو ةمذلا دقع ةفص -”مء٠ال ا ةمذلا كدقع ماقم موقي ام "معك هماربإ ىلوتي نمو

 0 .هببس هيف ماق نم ىلع ضقنلا راصتقا - "808 - هب ضقتني

 ةعداوملا : عبارلا عرفلا

 ةعداوملا مكح - 7817  ةعداوملا طورش -7 801١ - اهتيعورشم - 78٠١  اهفيرعت 48

 حجارلا لوقلا - 5816 رافكلا ىلإ ملسملا در طرش - "814 - ةعداوملا يف طورشلا - 581

 ظرش .درو له - 5811  رافكلا ىلإ ةملسملا در طرش - 581  هموق ىلإ ملسملا ٌدر طرش يف

 ةدهاعم دعب ةنيدملا ىلإ تارجاهملا ٍةَِك يالا دري مل - "814 - ةيبيدحلا ةدهاعم يف ةملسملا در
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 ةملسملا ةدعاسم 787١  ةملسملا در طارتشا زاوج مدع حجارلا لوقلا - "818 - ةيبيدحلا

 - مالسإلا راد ىلإ رفكلا راد نم اهدحو ةملسملا جورخ - 7871١ - مالسإلا راد ىلإ جورخلاب

 تانمؤملا نحتمي مامإلا - 7877 - مالسإلا راد ىلإ ةرجاهملا ةملسملا ناحتما 5

 1 . تارجاهملا

 لاملاب داهجلا :ثلاثلا ثحبملا

 داهجلا ةيفيك - 7875  داهجلا بوجو تالاح 878”   لاملاب داهجلا بوجو 8

 هلذب لاملاب داهجلا نم 7814  ازغ دقف هلهأ يف هفلخ وأ ًايزاغ زهج نم - "8517  لاملاب

 نم هلذب بجي ام رادقم 7837٠ هب داهجلا بوجول لاملا باصن - 78789  ىرسألا ءادف 5

 لاملاب داهجلا 877 - هبحاصل كورتم لوذبملا لاملا ديدحت - 87١" هب داهجلا ىف لاملا

 يبنلا رصع يف لاملاب ةأرملا داهج نم "84  لاملاب داهجلاو ةأرملا - #8788 6 1

 مامإلل زوجي ىتم - 7875  ؟لاملا اذه رادقمو هلامب دهاجي نم نييعت مامإلل له 6888ه

 ؟لاملاب داهجلاب مامإلا همزلأ نم ضوعي له /»8   ؟هرادقمو لاملاب داهجلا همزلي نم نييعت

 .رضاحلا تقولا يف لاملاب داهجلا ميظنت - نيسنر 5

 ناسللاب داهحلا : عبارلا ثحبملا

 ًاريبك ًاداهج هب مهدهاجو نيرفاكلا عطت الو - 84٠"  ناسللاب داهجلاب دوصقملا مم

 يف ميقلا نبا مامإلا لوق - 788457  ناسللاب داهجلا يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لوق - - 841١"

 داهجلا يف ثيدح 844 - هللا ىلإ ةوعدلا ناسللاب داهجلا نم 847  ناسللاب داهجلا

 ةنسلا يناعم نايب - 7845 - ةنسلاو نارقلا يناعم نايبب مالسإلاب رافكلا فيرعت - 84  ناسللاب

 يف ةصالخلا - "844  ناسللاب داهجلا بوجو 7841  مالسإلاب رافكلا فيرعت يف ةيوبنلا

 186٠  ؟رضاحلا تقولا يف ناسللاب داهجلا ىدؤي فيك 5849  ناسللاب داهجلا بوجو
 - 7861 - دارفألا لبق نم ناسللاب داهجلا :ًايناث 7861١  ةموكحلا هب موقت ناسللاب داهجلا : ًالوأ
 - 5884  ناسللاب داهجلل يلام قودنص - "4867  ناسللاب مهداهج يف دارفألا حاجن لئاسو

 موقت فيك - 7865 - ةأرملا ىلع ناسللاب داهجلا بوجو "8608  ناسللاب دارفألا داهج ةيمهأ

 ةودقلا ةرورض - ”88 - ةينيد ةيئاسن تايعمج سيسأت - "881/  ناسللاب داهجلاب ةملسملا

 . ةئسحلا

 ضيرحتلاب داهجلا : سماخلا ثحبملا

 17851  داهج داهجلا ىلع ضيرحتلا 5850  داهجلا اذه يف صوصنلا 48

  ه"94-



 ىف ِلكك هللا لوسر ثيداحأ ركذب ضيرحتلا 7877 - داهجلا يف نآرقلا تايآ ةوالتب ضيرحتلا
 ديعلا ةودقلاب ضيرحتلا 78514  داهجلا ىلع نيملسملل مامإلا ضيرحت - "877 - داهجلا
 طيبثتلا عنم ضيرحتلا تايضتقم نم "877 - داهجلا ىلع ضرخت ةأرملا 5856  عوبتملل
 نم 8784 - اهيلع درلاو مهلاوقأ نم 854 - اهيلع درلاو نيطبشملا لاوقأ ةياكح - "م61 -
 - 10/١* - ميركلا نآرقلا يف ءاج امك اهيلع درلاو مهلاوقأ نم 717١ - اهيلع درلاو ًاضيأ مهلاوقأ
 . هللا ليبس يف قافنإلا نع سانلا ٌدص نيطبثملا طيبثت نم

 س 059٠© ب
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 : ديهمت 1

 وأ دحب اهنع هللا رجز ةيعرش تاروظحم اهنإ» :مئارجلا فيرعت يف ءاهقفلا لوقي
 دوصقملاو . ةيمالسإإلا ةعيرشلا ىف ةردقملا ةبوقعلا «ّدحلا» ب دوصقملاو هدف ريزعت

 ىلإ اهريدقت تكرت امنإو «ًءادتبا اهرادقم ةيمالسإلا ةعيرشلا ردقت مل يتلا ةبوقعلا «ريزعتلا» ب

 . ةنيعم طباوضو لوصأ قفو يضاقلا

 هلل ًاقح ًاعرش ةردقملا ةبوقعلا ىلع «ّدحلا» ةبوقع قالطإ ىلع ءاهقفلا مظعم حلطصا دقو

 .«دودحلا مئارج» ب ةبوقعلا هذه اهيف تبثت يتلا مئارجلا اومسو «ىلاعت

 تبنت يتلا مئارجلا اومسو :تايّدلا»و صاصقلا ةبوقع يهف دبعلل انيح ةردعملا ةوقعلا نأ
 ىلعو سفنلا ىلع ءادتعالا مئارج لمشت يهو «تايّدلاو صاصقلا مئارج اهنأب ةبوقعلا هذه اهيف

 .ريزعتلا مئارج يهف ريزعتلا تابوقع اهيف تبثت يتلا مئارجلا امأ . سفنلا نود ام

 .دودحلا مئارج : (الوأ)

 نود ام ىلعو سفنلا ىلع ءادتعالا مئارج لمشتو «تايّدلاو صاصقلا مئارج :(ًيناث)و
 .ضفنلا

 .ريزعتلا مئارج : (ًاثلاث)و

 :ثحبلا جهنم - "مال

 اذه مسقن اننإف اهل ةماعلا لوصألاو ةبوقعللو ةميرجلل ساسألا نايبلو .مدقت ام ىلع ءانبو

 .١١5ص ؛.يدرواملل (ةيناطلسلا ماكحألا) (م؟ا/44)

 و



 . ةماعلا اهلوصأو اهساسأو ةبوقعلاو اهساسأو ةميرجلا :لوألا بابلا

 .دودحلا مئارج : يناثلا بابلا

 . سفنلا ىلع ءادتعالا مئارج :ثلاثلا بابلا

 . سفنلا نود ام ىلع ءادتعالا مئارج : عبارلا بابلا

 .اهيف بجي امو ريزعتلا مئارج :سماخلا بابلا



 سؤ 0 أ

 لوا ثمل
 ءتاول) طرسو اى يلو رفسلو اكسل ير

 : ثحبلا جهنمو ديهمت 26

 .اهساسأو ةميرجلا :لوألا لصفلا

 . ةماعلا اهلوصأو اهساسأو ةبوقعلا : يناثلا لصفلا





 : ةميرجلا فيرعت "8/5

 تاروظحم اهنأ» :وهو انه فيرعتلا ديعنو .ةيمالسإلا ةعيرشلا يف مئارجلا فيرعت انركذ

 .«9ريزعت وأ ّدحب اهنع هللا رجز ةيعرش
 : يتأي ام اهيف ققحتي نأ ّدب ال ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةميرجلا نأ فيرعتلا اذه نم مهفيو

 ميرحت يهن اهلعف نع يمالسإلا عرشلا ىهن امم : يأ ؛ةيعرشلا تاروظحملا نم نوكت نأ :ًالوأ

 بجاو كرت ىلع الإ بجي ال مولعم وه امك باقعلاو ءاهبكترم ىلع باقعلا بترن ليلدب
 بجلاو كرت : يه مئارج ربتعت يتلا ةيعرشلا تاروظحملاب دوصقملا نوكيف ١ مرحم لعف وأ

 .ةيمالسإلا ةعيرشلا يف مرحم لعف وأ

 ميرحتلا اذه ناك نإف ءاهسفن ةعيرشلا لبق نم كرتلا ميرحت وأ لعفلا ميرحت نوكي نأ 0

 اذه تكترم تيضت ةيماللسإلا ةعيرشلا يف ةبوقع يغرشلا زوظحيملا باكترا ىلع بترتت نأ انا

 :ةميرج كرتلا وأ لعفلا رابتعا ساسأ  ”ما/ا/

 وأ ةعامجلا وأ درفلل ةحلصملا تيوفت نم هيف ام وه ةميرج كرتلا وأ لعفلا رابتعا ساسأ

 ,ةعامجلاو درفلل ةدكؤملا ةحلصملا ققحي هيهاونو هللا رماوأب مازتلالا نأ كلذ ءامهب ررضلا قاحلإ
 .امهب ررضلا قحليو ةعامجلاو درفلا ىلع ةحلصملا هذه توفي يهاونلاو رماوألا هذه ةفلاخم نأو

 : ةيلاتلا ةرقفلا ىف ىلي اميف هركذن ام وهو نايبلاو طسبلا نم ءيش ىلإ جاتحي مالكلا اذهو

 .١١7ص .يدرواملل «ةيناطلسلا ماكحألا» (49/85)



 : ةميرجلا ساسأ حيضوت 2-8

 لجآلاو لجاعلا ىف دابعلا حلاصمل الإ تعضو ام ةيمالسإلا ةعيرشلا نأ تباثلاو حضاولا نم

 يف دابعلا حلاصمل وه امنإ ةعيرشلا عضو نإ» : يبطاشلا هيقفلا لاق دقف .ءاهقفلا حرص اذهبو

 ,(450(لجآلاو لجاعلا

 .اهليمكتو حلاصملا ليصحتب تءاج ةيمالسإلا ةعيرشلا نإ» : ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 ,("(اهليلقتو دسافملا ليطعتو

 شاعملا يف دابعلا حلاصمو مكحلا ىلع اهساسأو اهانبم ةعيرشلا» :ميقلا نبا مامإلا لاقو
 , (4759يداعملاو

 :ةيرورضلا دابعلا حلاصم -64

 مهحلاصم يه هذهو «لاملاو لقعلاو لسنلاو سفنلاو نيدلا ظفح ىلإ عجرت دابعلا حلاصمو

 اذإ ثيحب ايندلاو نيدلا حلاصم مايق يف اهنم دب ال هنأل (ةيرورض» تيمس امنإو «ةيرورضلا

 توف ةرخآلا يفو «ةايح توفو جراهتو داسف ىلع لب .ةماقتسا ىلع ايندلا حلاصم رجت مل تدقف

 :475نيبملا نارينخلاب عوجترلاو ميعنلاو ةاجلا
 :ةيرو رضلا حلاصملا ليصحت -

 نوكي ام كرتو حلاصملا هذه مايق نوكي هب ام لعفب نوكي ةيرورضلا دابعلا حلاصم ليصحتو

 .هنع تهن وأ هب ترمأ امب مازتلالاب : يأ «ةعيرشلا ماكحأ ةاعارمب اذه لصحيو .اهب لالخإلا هب

 ساسألا ققحتل («ةميرج» ةعيرشلا ماكحأل ةفلاخملا ربتعت يلاتلابو .«لجآلا وأ لجاعلا يف مهب

 .(ررضلا» ةدسفملا بلجو ةحلصملا تيوفت وهو «.هيلع موقت يذلا

 :تايرورضلا ظفح همزلتسي اميف يلازغلا لوق 1١
 «ةميرج كرتلا وأ لعفلا رابتعا ساسأ نأ ىلإ - ىلاعت هللا همحر  يلازغلا مامإلا راشأ دقو

 .5ص .7ج .يبطاشلل «تاقفاوملا» (49740)

 . ١15ص ء؟ج «ةيميت نبال «ةيوبنلا ةنسلا جاهنم» (40791)

 . "ص .ج .ميقلا نبا مامإلل «نيعقوملا مالعإ» (40797)

 ٠١. فارصص .7ج «يبطاشلل تاقفاوملا» (47848)



 .مهب ررضلا قاحلإو .ةيرورضلا دابعلا حلاصم ىلع ءادتعا نم كرتلا وأ لعفلا اذه يف ام وه

 همحر  يلازغلا مالك نم مهفي ام اذهو .كرتلا وأ لعفلا اذه بكترم ىلع باقعلا بجو مث نمو

 , مهسفنو ,مهنيد مهيلع ظفحي نأ وهو :ةسمخ قلخلا نم عرشلا دوصقمو» :لاق ذإ - ىلاعت هللا

 ام لكو .ةحلصم وهف ةسمخلا لوصألا هذه ظفح نمضتي ام لكف . (مهلامو  مهلسنو . مهلقعو

 .ةحلصم اهعفدو ةدسفم وهف لوصألا هذه توفي

 يف بتارملا ىوقأ يهف .تايرورضلا ةبتر يف عقاو اهظفح ةسمخلا لوصألا هذهو

 اذه نإف .هتعدب ىلإ يعادلا عدتبملا ةبوقعو .لضملا رفاكلا لتقب عرشلا ءاضق هلاثمو ,حلاصملا

 برش ةبوقع - برشلا ٌّدح باجيإو ,«سوفنلا ظفح هب ذإ صاصقلا باجيإب عرشلا ءاضقو
 لسنلا ظفح هب ذإ ىنزلا ّدح باجيإو .فيلكتلا كالم يه يتلا لوقعلا ظفح هب ذإ  رمخلا

 يه يتلا لاومألا ظفح لصحي هب ذإ  مهيلع ةقرسلا ّدح ةماقإب - قارسلا رجز باجيإو .باسنألاو

 . قلخلا شاعم

 للملا نم ةلم هيلع لمتشت ال نأ ليحتسي اهنع رجزلاو ةسمخلا لوصألا هذه تيوفت ميرحتو
 ,رفكلا ميرحت يف عئارشلا فلتخت مل كلذلو .قلخلا حالصإ اهب ديرأ يتلا عئارشلا نم ةعيرشو

 ,(47؟9عكسملا برشو .ةقرسلاو «ىنزلاو «لتقلاو

 : ةميرحلا عوقو عنم ىلإ ليبسلا 8

 ايندلا يف دابعلا حلاصم قيقحت اهيهاونو اهرماوأ يف دصقت ةيمالسإلا ةعيرشلا نإ :انلق

 هتعضو يذلا ليبسلا وه ام نكلو  مهنع رارضألا ءردو مهيلع حلاصملا هذه طظفحو ةرخآلاو

 ؟فدهلا اذُه ىلإ لوصولل ةيمالسإلا ةعيرشلا
 ىلع موقي فدهلا اذه ىلإ لوصولل ًاميوق اهيهتم تشو ةعيرشلا-نأ ةفللذ ىلع تناوجلاو

 .درفلا حالصإ :(ًالوأ)

 .ةميرجلا بكترمل ةبوقعلا عيرشت :(ًئلاث)و
 . ثالثلا زئاكرلا هذه نع ديدش زاجيإب يلي اميف ملكتنو

 . 787-788ص .7ج (يلازغلا مامإلل ىفصتسملا» (59/45)

1١١ 



 : درفلا حالصإ :ًالوأ - 588

 يف ساسألا يف عفاودلا هذه موقتو ءاهباكترا ىلع عفاودلا مايقل ةميرجلا ناسنإلا بكتري

 اذه تافرصت ىلع اهئاوهأو اهتاوهش ةبلغو ءاهنيزاوم يف لالتخاو ةرودك نم اهقحل امل هسفن

 نع كلذو ابعت وا اذإ ةميرجلا ىلإ عف ةاودلا ةلازإ نم «نذإ دب الف .هكولسو ناسنإلا

 اهلوصأو ةيمالسإلا ةديقعلا ساسأ ىلع هسفن لخاد نم 58 اعكانف] درفلا حالصإ قيرط

 هاري ىلاعت هللا نأب ساسحإلاو .هتيشخ راضحتساو .رخآلا مويلاو هللاب ناميإلا ىلع ةمئاقلا

 نم تلفي نلف ايندلا باقع نم تلفأ اذإ هنأو .هتدارإ هيلإ هجتت امو هسفن هب سوسوت ام ملعيو
 ٌفُعضَت وأ لوزت ةيمالسإلا ةديقعلا ساسأ ىلع ةمئاقلا ةيحالصإلا ةيبرتلا هذهبف .ةرخآلا باقع

 .اهيلإ هجتي الو ةميرجلا لعف نع ناسنإلا شمكتيف .سفنلا يف مارجإلا عفاود

 : عمتجملا حالصإ : ًايناث - "5

 نإف اذهلو .هيف رّثؤيو هب رثأتي وهف هيف شيعي يذلا عساولا ريبكلا هتيب ناسنإلل عمتجملا
 دقف اذهلو «درفلا داسف ىلع دعاسي عمتجملا داسفو .درفلا حالص ىلع دعاسي عمتجملا ح' حالص

 ًارهاط اهييم يولسملا عمتجم ىقبي ىتح ركنملا نع يهتلاو فورعملاب رمألا مالسإلا ضرف

 فعضت وأ لوزتف .هحالصو درفلا ةراهط ىلع ديكأتلاب دعاسي امم «لئاذرلاو داسفلا نم ًايلاخ

 .دارفألا سوفن يف مارجإلاو داسفإلا لماوع

 :ةبوقعلا :ًاثلاث "مله

 عفاود نم ًائيش لمحت ةفيعض سوفنلا ضعب ىقبت عمتجملا حالصو درفلا حالص عم نكلو
 حالصو درفلا حالص يف مالسإلا جاهنمب يفاكلا ردقلاب عفتنت مل ةميرجلا لماوعو ٌرشلا

 يتلا مهحلاصم يف نيرخآلا ىلع ءادتعالاو مارجإلا ةهج ىلإ اهقوسيو ىوهلا اهبكريف . عمتجملا

 .اهظفحو اهتيامح ىلع ةعيرشلا صرحت

 باقعلا اذه نوكيل «ةميرجلا بكترم ىلع باقعلا عيرشتب مالسإلا ءاج كلذ لجأ نمو

 باكترا روم قيرخ لل :اعدارو هايباكتراب ىلإ هوه را "ةقيرحلا اهتم انآ كيوب ملا اركعازو اعذاو

 .ياقعلا يمت افرك ةلئوحلا
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22 
 :ديهمت - 5885

 عيرشت ةمكحو .ةيمالسإلا ةعيرشلا يف باقعلا عاونأ نع مالكلا لصفلا اذه يف لوانتن

 باكترا ىلع بترتت ىتلا ةيعرشلا تابوقعلا هيلع تماق يذلا ساسألاو «يويندلا باقعلا

 .ةيلاتتم تارقف يف كلذ لكو ءاهصئاصخو ةيعرشلا تابوقعلا هذهل ةماعلا لوصألاو .مئارجلا

 : نايصعلا ءازج باقعلا - ا

 باقع : ناعون وهو . ىلاعت هللا عرش ةفلاخمو نايصعلا ءازج ةيمالسإلا ةغيرخلا يف باقعلا

 000 باقعو 5

 :يورخآلا باقعلا :ًالوأ "84

 يذلا وهف .نيملاعلا بر مهب هعاقيإ ىلوتيو «ةرخآلا موي يف ة ةاصعلا بيصي باقعلا اذهو

 ٍريخ نم تلمع ام ٍسفن لك ٌدجت مويإ : منهلامعأ ىلع مهيزاجيو ةمايقلا موي هدابع بساحي

 فوؤر هلاو م هتسفن' فا مكرّذحُيو : ادع ادمأ هنيبو ايتببن نأ ول دوت وس نم تلف امو ءارضخم
 , 47500 دابعلاب

 ءاهتناو ءايندلا يف ناسنإلا ناحتما ةدم ءاهتنا دعب متي هنأل ؛ لصألا وه يررتخالا باقعلاو

 لج  نيملاعلا بر لبق نم لامعألا هذه ميوقت مث .هلامعأ ةفيحص يطو ةايحلا هذه يف هتلحر

 :ىويتدلا تاقعلا»: ًايناثاد "24

 سانلا يف هللا ةّنُس هب ترج مسق :ناعون هللا عرشل ةاصعلا بيصي يذلا يويندلا باقعلاو

 .["6 ةيآلا :نارمع لآ ةروس] (أ!/45)
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 يأ - ةيعرشلا تاروظحملا بكتري نميف هلازنإب ةعيرشلا ترمأ عونو هللا عرش نع مهفارحنا دنع

 . اهيلإ انرشأ يتلا مئارجلا

 :يويندلا باقعلا نم لوألا عونلا - 8

 اهفارحنا دنع ةيرشبلا تاعمتجملا يف ىلاعت هللا ةنس هب ترج ام وه ءانلق امك .عونلا اذهو

 . مهنايصع ةجيتن باقعلا تاعمتجملا هذه يف سانلا بيصيف ءفهللا عرش ىلع اهدرمتو اهنئايصعو

 اهقرفتب وأ «ةعامجلل وأ ةمألل كالهلاب نوكي دقف .ةفلتخم ًالاكشأ ذخأي باقعلا اذهو

 فوخلاو عوجلاب سانلا ةباصإب وأ ءاهيلع ةملظلاو رافكلا طيلستب وأ ءاهيلع لذلاو ةناهملا برضو

 دقو . ىلاعت هللا هؤاشي يذلا باقعلا عاونأ نم كلذ ريغب وأ «تارمثلاو سفنألا ىف صقنو قلقلاو

 اورظنيف ضرألا يف اوريسي ملفأ# : ىلاعت لاقف باقعلا نم عونلا اذه ىلإ ميركلا نارقلا راشأ

 : ىلاعت لاقو ب15 اهلاثمأ نيرفاكللو , مهيلع هللا رمد , مهلبق نم نيذلا ةبقاع ناك فيك

 ىرقلا كلتو# : ىلاعت لاقو ,ك1170 نيرخآ اموق مهدعب نم انأشنأو « مهبونذب مهانكلمأفإل

 , 41197 ادعوم مهكلهمل انلعجو اوملظ امل مهانكلهأ

أ ام ىلعو هلل عرش ىلع جورخ ام عمتجم يف ملظلا عويشف
 ىلإ يدؤي (لدعلا نم هب رم

 تاعمتجملا يف ىلاعت هللا هدب هب ترج يذلا باقعلا نم عون وهو ءعمتجملا اذه كاله

 . ةيرشبلا

 باقعلا اذه بابسأب اهسبلتل ةعامجلاب لزن اذإ هنأ باقعلا نس ا اذه ىلع حراير

 0007 ديدش هللا نأ 00 اع مكنم اوملظ ل يل ال ةنتف اوقئاو»

 مهرهظأ نيب ركنملا اورقي ال نأ نينمؤملا هللا رمأ» :ةيآلا هذه ريسفت يف سابع نبا لاق

 , (59"4(باذعلا يف

 :يوينّدلا باقعلا نم يناثلا عونلا ١

 رومألا ةالو ترمأو «ةيمالسإلا ةعيرشلا هيلع تّصن اموه ,يوينّدلا باقعلا نم عونلا اذهو

 .[5 ةيآلا :ماعنألا ةروس] (49/45) ٠١[. ةيآلا :دمحم ةروس] (ب4ال98)

 .[76 ةيآلا :لافنألا ةروس] (8/448) .[08 ةيآلا :فهكلا ةروس] (51/917)

 .9”١7ص «8ج (يبطرقلا ريسفت» (49/,5)
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 دمعلا لتاقلا لتقو , ينازلا دلجو .قراسلا دي عطق ةيوقع لثم مئارجلا يبكترم ىلع هعاقيإب

 .دعب اميف هنيبنس امم ناودعلا

 مئارجو .دودحلا مثارج تابوقع لمشيو ءانثحب عوضوم وه باقعلا نم عونلا' اذهو

 .ريزعتلا مئارجو . سفنلا نود ام ىلعو . سفنلا ىلع ءادتعالا

 مئارجلا تابوقع عيرشت ةمكح -5

 يمالسإلا عمتجملا يف مئارجلا ب ناكمإ ىلع لدي مئارجلل ةيوينّدلا تابوقعلا عيرشت نإ

 رشلل عزاونو ناودعلل ًادادعتساو ًافعض ةيناسنإلا سفنلا يف نأل ؛نيملسملا لبق نم اهباكتراو

 باكترا هسفن هل لوست نم عدرل ةيوينّدلا تابوقعلا عيرشتب كلذ ةجلاعم نم دب ال ناكف ءملظلاو
 :ةييرغلا

 دعب امأ «ةميرجلا عوقو لبق اذهو عنملاو عدّرلا ةيوينّدلا تابوقعلا عيرشت نم ةمكحلاف

 هباصأ امك ةبوقعلا ىذأ هبيصي الثل «ةميرجلا ىلإ دوعلا نم يناجلا رجز اهنم ةمكحلاف اهعوقو
 .لعفلا لبق عناوم اهنإ» :(ةردقملا تابوقعلا» دودحلا يف ءاهقفلا ضعب لاق اذهلو «ةرم لوأ

 عنمي هدعب  تابوقعلا يأ  اهعاقيإو لعفلا ىلع مادقإلا عنمي اهتيعرشب ملعلا يأ .هدعب رجاوز

 . (48)(هيلإ دوعلا نم

 باصأ ام هبيصي الئل ؛ةميرجلا ىلع مادقإلا نم هريغ عنمي يناجلاب ةبوقعلا لازنإ نإف ًاضيأو
 . نيمرجملا نم هريغ

 مدنلا ىلإ وعدت ةبوقعلا نأل ؛هحالصإو مرجملا حالصل ةليسو نوكت دق ةبوقعلا نإف ًاضيأو
 .حوصنلا ةبوتلا ىلع هلمحي امم عرشلا ةيصعم نم هيلع تمدقأ امع هسفن عيرقتو .لعف ام ىلع

 : لوقأ «بكترا امع هتبوتو هيف ةبوقعلا لازنإو ةميرجلا لعب هلاح نوكي لقو لب ٠ هلاح حلصنيف

 . ةميرجلا هناكترا لبق ةيلع ناك امم اريخ هلك اذه لكي هلاخ نوكي لق

 : ةيعرشلا ةبوقعلا ساسأ - "84*

 ةعيرشلا هيلع موقت يذلا ساسألا هسفن وه ةيعرشلا ةبوقعلا هيلع موقت يذلا ساسألا

 ةيمالسإلا ةعيرشلاو ءاهنم بناجو ةعيرشلا هذه نم ءزج ةيعرشلا تابوقعلا نأل ؛اهلك ةيمالسإلا

 دصاقم قيقحتل اهلك لمعت امنإو .داضت الو اهنيب اميف رفانت ال ءازجألاو بناوجلا ةكسامتم

 ؟ساسألا اذه وه امف ءدحاو ساسأ ىلع موقت نأ دب الف «ةعيرشلا

 .١١٠١؟ص «4ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» )48٠(
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 ساسأف ,(4#48:7نيملاعلل ةمحر الإ كانلسرأ امو : ىلاعت هلوق يف هدجن ساسألا اذه نإ
 ىهدابعب هللا ةمحر : يأ ,ةمحرلا وه  ةيعرشلا تابوقعلا ماكحأ اهنمو اهلك ةيمالسإلا ةعيرشلا

 هريغ «نمحرلا» همساب ىمسي الو ءء يش لك هتمحر ثتعسو يذلا ميحرلا نمحرلا هلالج لج وهف

 .ءاهقفلا لاق امك

 دسافملا ءردو  مهيلع اهظفحو مهحلاصم قيقحتو ءسانلل عفانملا لاصيإ ينعت ةمحرلاو

 يف سانلل حلاصملا قيقحت وه ةيمالسإلا ةعيرشلا دصقم نأ لبق نم انيب دقو ,مهنع رارضألاو

 مهيلع توفي ام نأو «ءلجآلاو لجاعلا. يف مهنع رارضألاو دسافملا ءردو ءلجآلاو لجاعلا

 ,(48:9ةميرجو ةدسفم ربتعي مهحلاصم

 : ةبوقعلا ساسأ ةمحرلا 4

 قيقحت نم ةمحرلا هذه هنمضتت امو .مالسإلا يف ةبوقعلا عيرشت ساسأ يه .نذإ ةمحرلاف

 ةيميت نبا مالسإلا خيش ىنعملا اذه ىلإ راشأ دقو .اهتيوفت عنمو مهيلع اهظفحو سانلل ةحلصملا

 قلاخلا ةمحر نع ةرداص ىهف «هدابعب ىلاعت هللا نم ةمحر تعرش» :اهنأب تابوقعلا نع لاق ذإ

 ناسحإلا كلذب دصقي نأ مهبونذ ىلع سانلا بقاعي نمل يغبني اذهبو .مهيلإ ناسحإلا ةدارإو

 ,(95*48(ضيرملا ةجلاعم بيبطلا دصقي امكو .هدلو بيدأت دلاولا دصقي امك مهيلإ

 حالصتسا بيدأت هنأ هجو نم (ٌدحلا» قفاوي هنأب ريزعتلا نع ملكتي وهو يدرواملا هيقفلا لاقو

 0 ةرجزو 14م4 .

 ملأ اهيف ناك نإو .ةعامجلاو درفلل اهقيقحتو اهرابتعاو ةحلصملا ةظحالم اهساسأ ةبوقعلاف

 ةحلصملا ةدارإ نم هنمضتت امو ةمحرلا ساسأ ىلع اهئانب نم عنمي ال اذهف ؛يناجلل ىذأو

 اذه اهبكترم بيصي الثل ؛ةميرجلا باكترا نم عدرت ملأو ىذأ نم اهيف امل ةبوقعلا نأل ؛سانلل
 هباصأ ام هبيصي الثل ؛ةميرجلا ىلإ ةدوعلا نم هل اعنم مرجملا ةبقاعم يف نإ مث .ملألاو ىذألا

 ريثت امل انلق امك حوصنلا ةبوتلا ىلإ هب يدؤي دق ةميرجلا هباكترا نأ امك ةبوقعلا نم ةرم لوأ
 اذهو .ىلاعت هلل ةيصعم نم بكترا ام ىلعو ءهللا بنج يف طرف ام ىلع مدنلا يناعم نم هيف

 ْ رفا تاو هلك

 .45781-244579 تارقفلا (4805) 1٠١[. ال ةيآلا : ءايبنألا ةروس] (4801)

 .7١ا1ص «ىواتفلا نم عبارلا ءزجلا عم عوبطملا ,ةيميت نبال «تارايتخالا» (4803)

 .؟١7/ص ء.يدرواملل «ةيناطلسلا ماكحألا» (4805)



 اذه يفو .ةميرجلا باكترا نم ةداع عنمت ةيعرشلا تابوقعلا نإف عمتجملل ةبسنلاب امأ
 ىلع اهقيبطتو ةيعرشلا تابوقعلا ذيفنت يف يخارتلا زوجي الف اذه ىلعو عمتجملل ةدكؤم ةحلصم

 يف نواهتي ال نأو .مزحلاب رمألا ذخأي نأ ا يلو ىلعو .مئارجلا نم اهتابجوم بكتري نم

 ىلاعت هللا رذح دقو .عرشلا ماكحأ ليطعت ىضتقت ال ةمحرلا نأل ؛ ةفأرلاو ةمحرلا ةجحب اهقيبطت

 ىلإ ةفأرلا هذه مهرجت الكل ؛ مئارجلا ىكترمب ةفارلا نيملسملا ذخأت وأ .رمألا يلو ذخأت نأ نم

 امهنم ٍدحاو لك اودلجاف ىناّرلاو ةينارلا# ىلاعت لاقف :ةتايرفع نب هللا هعرش ام ذيفنت ليطعت

 امهباذع دهشيلو .رخآلا مويلاو هللب نونمؤت متتك نإ هللا نيد يف ٌةفأر امهب مكذخأت الو ٍةدلج ةئام

 40: نينمؤملا نم ةفئاط
 رانلاب هيك نم وأ .ةرورضلل هنم وضع عطق نمو ضيرملا ةجلاعم نم بيبطلا عنتما ولو

 ميحر ريغ نياق نوطلا كلذ رابتعا ىلإو .ضيرملا كاله ىلإ كلذ ىدأل هب ةفأرلا ةجحب ةرورضل

 . ضيرملا ةحلصم يف ًاطرفمو

 ةمحر  ةردقملا تابوقعلا  دودحلا ةماقإ نأ فّرعُي نأ يغبنيف» : ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 فلطميف هللا نيد ف ةقار هلخات ل دحللا ةماقإ: قف اديدب# نلارلا "نوكف ذاع ىلاعت هللا (نذ
 تكول هلا هدو كذا اذإ ةلاولا ةلراقي كاركشلا نق نتادلا تنكر قتخالا ةنيفير هديت هنوكيو
 عم هلاحل ًاحالصإو هب ةمحر هبدؤي امنإو .دلولا دسفل ةفأرو ةقر مألا هب ريشت امك هدلو بيداتاع

 .هيركلا ءاودلا ضيرملا يقسي يذلا بيبطلا ةلزنمبو «بيدأت ىلإ هجوحي ال نأ رئؤيو ذوي هلأ

 0 0(خلا . لكاشملا وضعلا عطق ةلزنمبو

 ةيعرشلا ةبوقعلل ةماعلا لوصألا 6

 قيقحتب دابعلاب ةمحرلا ةدارإ ساسأ ىلع تماق ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةبوقعلا تناك امل

 تايوقعلا عيرشت يف تيعور لوصأ ةلمج كلذ نع عرفت دقف .مهنع دسافملا ءردو مهل حلاصملا
 هذهو .هنم تعرفت وأ هيلع تماق يذلا ساسألا اذه عم ةمجسنم نوكتل ةيمالسإلا ةعيرشلا يف

 ام لوصألا هذه مهأ نوكي دقو .ءاهقفلا لاوقأو ةيمالسإلا ةعيرشلا صوصن نم ةدافتسم لوصألا
 : يتاي

 : ةبوقعلاو ةميرجلا نيب ةاواسملا :لوألا لصألا 5

 نألو .هدابعل هعرشي اميف ىلاعت هللا لدع رهاظم نم وأ راثا نم ةقيقحلا يف لصألا اذهو

 ظفحو حالصإلا يف لصألا تسيل اهنألو ؛اهردقب ردقت ةرورضلاو «ةرورضلل تعرش تابوقعلا

 .886 ص .ةيميت نبال (ةيعرشلا ةسايسلا) (4805) .[؟ ةيآلا :رونلا ةروس] (44805)
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 ءاودلاك اهنألو ؟ هيف عسوتي ال ءانثتسالاو «لصألا اذه نم ءانثتسالاك يه امنإو «سانلا حلاصم

 ةعيما ةنام ءاوهسو لع + ىلاغت لاق :«ةميرحتلا ندع اهنأ ةبوقتلا يف لصألا ناك هلك اذهلو ءًافازج هل

 .(54نيملاظلا َّبحُي ال هنإ هللا ىلع هرجأف حلصأو افع نمف ءاهلثم

 ردقب ةيعرشلا ةبوقعلاف «ةبوقعلا ةئيسلا ىنعم يف لخديف ناسنإلا ءوسي امل مسا ةئيسلاو

 .اهل تعرش يتلا ةميرجلا

 مئارج يف صاصقلا تابوقع يف ةرهاظ اهل ةررقملا ةبوقعلاو ةميرجلا نيب ةاواسملاو - اننا

 يناجلاب لعفي نأ وه صاصقلا نأل ؛اهيف صاصقلا نكمي ىتلا ةيدمعلا حورجلاو ءدمعلا لتقلا

 ريزعتلا نأل ريزعتلا تابوقع يف  اهتبوقعو ةميرجلا نيب ل

 .ريزعتلا مئارج فالتخاب فلتخي

 ريغ ضعبلا رظن يف ةاواسملا تدب نإو ءاهتابوقعو دودحلا مئارج نيب ةاواسملا رهظت كلذكو

 اهتابوقعو مئارجلا نيب ةاواسملاب دوصقملا نأل ؛ةرهاظ اهنأ فرعي اهيف لمأتلا دنع نكلو ةرهاظ

 ةاواسم ساسأ ىلع موقت اهنأل ؛ًايلقع ةكردم ةاواسم يه امنإو «ةيدام ءايشأ نيب ةاواسم تسيل

 رّدق دقو ءاهل ةررقملا ةبوقعلا نيبو ريغلاب اهررض.رادقمو مارجإلا يناعم نم ةميرجلا يف ام

 نأ بجيف ءاهتابوقع نيبو دودحلا مئارج نيب ةاواسملا هذه  هلالج لج هللا عرشلا بحاص

 .ةاواسملا هذهب نيقثاو نينئمطم نوكن

 : عدرلل ةبوقعلا ةيافك : يناثلا لصألا

 يفكي ام هيلع قبطت نميف هثدحت يذلا ملألا نم ةبوقعلا يف نوكي نأ لصألا اذهب داريو

 ةبوقعلا نوكت امنإو «ةبوقعلا هيوتحت يذلا ملألا اذه هيف لحي الثل ؛هباكترا نع هرجزو هعدرل

 ةفاخإإل يفكي ام هيلع قبطت نميف هثدحت يذلا ملألا نم اهيف ناك اذإ يفاكلا ردقلاب ةرجازو ةعدار

 ةزيرغ ناسنإ لك يف نأل بلا ملؤملا هبيصي الئل ؛مارجإلا نم هعنمو ناسنإلا

 ام نع عانتمالاب ملؤملا اذه نم هتاجن ققحتي امنإو ءهنم رارفلاو ملألا نم فوخلاو تاذلا بح

 . ةميرجلا باكترا وهو هبجوتسي

 لعف ديري نم سفن يف فوخلا ريثي يذلا ملألا نم يفاكلا ردقلا اهيف ةيعرشلا تابوقعلاو

 4٠[. ةيآلا :ىروشلا ةروس] (4807



 ةيعرشلا تابوقعلا نع ءاهقفلا ضعب لاق اذهلو .اهبكتري الف اهنع رجزنيو عدتريف .ةميرجلا

 لعف دعب : يأ  هدعب رجاوز  ةميرجلا لعف لبق يأ  لعفلا لبق عناوم اهنأب  دودحلا تابوقع -
 , 48:89 ةميرجلا

 : عمتجملا ةحلصمو مرجملا ةحلصم ةظحالم :ثلاثلا لصألا "484

 ةبوقعلا عيرشتب ةميرجلا ررض نم هتيامحب عمتجملا ةحلصم ىلع ديكأتلا ينعي لصألا اذهو
 يه هتحلصمو .مرجملا ةحلصمل لامهإ نود نكلو .ةميرجلا بكترم ىلع اهلازنإو اهل ةبسانملا

 هلك كلذ رابتعاو .هحالصإ ىلع صرحلاو هب ةطيحملا لاوحألاو هتيصخشو هفورظ ةظحالم يف

 : باقعلاو ةبوقعلا يف نيتيرظن نيب عمجي ةقيقحلا يف لصألا اذهف .ةميرجلل ةبوقعلا عيرشت يف

 يتلا ةبوقعلا عيرشت ىلإ وعدتو .ةميرجلا نم عمتجملا ةيامح ىلع ديكأتلاب ذخأت : ىلوألا ةيرظنلا

 .هب ةطيحملا لاوحألاو هفورظو يناجلا ةيصخش ىلإ رظن نود ةيامحلا هذه ققحت

 لعجتو .هلاوحأو هفورظ ةظحالمو هحالصإو مرجملا ةيصخشب مامتهالا ىلع دكؤت : ةيناثلا ةيرظنلا

 نع سانلا عدرل يفاكلا ردقلاب ةبوقعلا هذه نكت مل نإو تارابتعالا هذهل ةبسانم ةبوقعلا

 ىلوألا ةجردلا يف بصنم ةيرظنلا هذه مامتها نأل ؛ةميرجلا نم عمتجملا ةيامحو مارجإلا

 قيقحتب ولو هحالصإ ةلواحمو .هلاوحأو هفورظو هتيصخش ةظحالمو مرجملا ةياعر ىلع
 . ةبوقعلا

 ةحلصم ةظحالم ىلع مدقم هب قلعتي امم هانركذ ام ةظحالمب مرجمل ا ةحلصمف ١

 .هفورظو مرجملا ةيصخش لامهإو «ةبوقعلا ديدشتب ولو ةميرجلا نم هتيامحو عمتجملا

 : عمتجملا ةحلصمو مرجملا ةحلصم ةعيرشلا تظحال فيك 64

 .ءوسو ططش نم امهيف ام تذبنو نيتيرظنلا نيتاه يف ام نسحأب تذحخأ ةيمالسإلا ةعيرشلاو

 : يتأي ام وه زاجيإب هنايبو كلذ ليصفتو .هحالصإ ناكمإو هلاوحأو هفورظو هتيصخش

 فقت مرجملا ةيصخش ةياعر ةيمالسإلا ةعيرشلا تلعج دودحلا مئارج تابوقع يف :ًالوأ ١
 وأ ءفاركإلا وأ ةرورضلا ةلاح يف هعوقو مدعو هرايتخاو هلقعو هغولب نم دكأتلا ٌدح دنع

 )24 ):8٠١04ج .(ريدقلا حتفو ةيادهلا» ص<١١.
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 غلاب وهو .*1")دودحلا مئارج نم ةميرج بكترا اذإف .(*9تالاحلا ضعب يف لهجلا

 تفتلي الو اهبكترا يتلا ةميرجلل ةررقملا ةبوقعلا قحتسا .هركم الو رطضم ريغ راتخم لقاع

 هذه نأل ؛هتيسفن بارطضاو هتفاقث ىوتسمو هتريسو هلاوحأو هفورظ ةهج نم هتيصخش ىلإ

 يذلا وه ىلاعت هللا نأل ؛اهريغب اهلادبتسا الو هقحب ةبوقعلا فيفخت رربت ال اهوحنو رومألا

 طورش مهيف رفاوتت نيذلا  دودحلا مئارج  مئارجلا هذه يبكترم عيمجل ةماع اهلعجو اهردق

 ريغ يأ ًاراتخم القاع ًاغلاب اهبكترم نوك يهو .مئارجلا هذهل ةررقملا تابوقعلا قيبطت

 عمتجملاو درفلا ةيامح يف ديدسلا حيحصلا كلسملا وه كلسملا اذهو .هركم الو رطضم

 مئارجلا هذه ررض نم

 ةظحالم :يأ .دودحلا مئارج يف (باقعلا ديرفت) ةيرظنب ذخألا نأ كلذ حضوي

 ديرفت» ةيرظنلا هذه .هل ةبسانملا ةبوقعلاب هتبقاعم كلذ ءوض يفو .هتيسفنو يناجلا فورظ

 باقعلا نم نيمرجملا تالفإو .مارجإلا ةرثك ىلإ يدؤي ءاهلولدم وه اذهو «باقعلا
 موقت ةاعارملا هذه ساسأ ىلعو مهتايسفنو مهلاوحأو نيمرجملا فورظ ةاعارم نأل ؛ عدارلا

 الو دودح اهل تسيلو .ةطبضنم ريغ رومألا هذه ةاعارم نإ :لوقأ .(باقعلا ديرفت) ةيرظن

 ةاضقلا لبق نم المتحمو ادراو + ةوقسلا يدق قفا مودقتلا وس اهيح اذن دمار ملاعم

 قيبطتب نوكي هعفدو ءًاعرش عوفدم ررضلاو .ميسجلا ررضلاب عمتجملا ىلع كلذ دوعي امم

 .قيبطتلا طورش رفاوت نم دكأتلا دعب ءانثتسا نودب اهيبكترم ىلع دودحلا مئارج تابوقع

 . مهيف رايتخالاو لقعلاو غولبلا ققحت يهو

 قبطت صاصقلا - يهو ةبوقعلا نإف دمعلا حرجلاو دمعلا لتقلا مئارج يفو : : ًايناث - مو.

 بكترا ًاراتخم القاع ًاغلاب يناجلا ناكو قيبطتلا طورش ترفاوت اذإ ةميرجلا ٍبكترم ىلع

 تطعأ نكلو ,هفورظو هصخشل ةياعرلا نم هقحتسي يذلا ردقلا وه اذه نأل ؛ًادمع هتميرج

 «صاصقلا عنتما اوفع اذإف « يناجلا نع وفعلا يف قحلا هئايلوألو هيلع ينجملل ةعيرشلا

 .دعب اميف هنيبنس امك ريزعتلا هجو ىلع يناجلا ةبقاعم نكمأ نإو

 وحنو هتريسو هقباوسو هلويمو هفورظو مرجملا ةيصخش نإف «ريزعتلا مئارج يف امأ :ًاثلاث مو.

 لهجي وهو هتجوز ريغ ةأرما هيلإ تفز نمو .هيلع باقع الف ءركسم ريغ ًاريصع اهنظي رمخلا برش ول امك (4809)

 .اهب لخد نإو هيلع باقع الف كلذ

 ملكتنسو  يغبلاو .ةدرلاو ءرمخلا برشو «قيرطلا عطقو .ةقرسلاو .فذقلاو . ىنزلا : يه دودحلا مئارج 48١١(

 .دعب اميف اهنع



 هذه نأل ؛يضاقلا ,ابق نم ةبوقعلا ريدقت دنع ريبك رابتعا اهل اهلك رومألا هذه .كلذ

 ديرفت» ةيرظن نإف مث نمو .صاصقلاو دودحلا مئارج غلبم اهتروطخ يف غلبت ال مئارجلا
 عمتجملا ةحلصم ققحت عم .مئارجلا هذه يف بيحرلا عساولا اهلاجم دجت «باقعلا

 .ةميرجلا ررض نم هتيامحب

 : ةيعرشلا ةيوقعلا صئاصخ “96

 يمالسإلا رو اهردصم نأ اهمهأ نوكي لق ةريثك ةيعرشلا ةبوقعلا صئاصخ

 ةفص اهل نأو .(ةبوقعلا ةيصخش)» يناجلا الإ بيصت ال اهنأو .(ةبوقعلا ةيعرش»

 . صئاصخلا هله ل زاجيإب ملكتنو . (ةماع اهنوك يأ» 0

 :ةبوقعلا ةيعرش :ىلوألا ةصيصخلا "4

 امل اهرادقمو ةبوقعلا عون تنيع يتلا يه ةيمالسإلا ةعيرشلا نأ ةصيصخلا هذه ينعتو

 .تايّدلاو صاصقلا مئارج يفو دودحلا مئارج يف حضاو اذهو «ةميرج هتربتعا

 مئارج يف ةعيرشلا نم ضيوفتب يضاقلا اهردقي يتلا يهو ريزعتلا تابوقع يف امأ
 ةعيرشلا نأ :كلذ نايبو ءاضيأ ةيمالسإلا هل هرايقب تابوقعلا هذه 0 ««ةريزتلا

 رشعب ا 0 ددحي نأو اثم دلجلاك تايوقعلا هذه نم ع 0 ذأ | يضاقل

 |[ ءاش ل ا ا ب املا مرن مني هيي اطرل بجومب امنإو

 . ةيمالسإلا ةعيرشلا يف درت مل ةبوقع ةيأ ضرف زوجي ال «ةبوقعلا ةيعرش» ةصيصخلا هذه

 :ةيوقعلا ةيصخش :ةيناثلا ةصيصخلا 5

 بكترا نم الإ بيصت هل ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةبوقعلا نأ ةصيصخلا هذه ىنعمو

 40111 ىرخأ 6-0 وأو رزت 7 الو» < ىلاعت هلوق كلذ يف لصألاو .- ةميرجلا  اهبجوم

 , 4817ه اهيلعف ًءاسأ نمو .هسفنلف ًاحلاص لمع نم# : ىلاعت هلوقو

 ناسنإلا ذخؤي نأ لدعلا نم سيلف .لدعلا هب يضقي امم ةصيصخلا هذه نأ عقاولاو

 .نيكرشملا مهئايرقأ مئارجب نوملسملا مهؤابرقأ

 .[145 ةيآلا :تلصف ةروس] (54819) ١54[. ةيآلا : ماعنألا ةروس] )481١(

 حل



 :هعفدو ةبوقعلا ةيصخش ىلع ضارتعا 50

 لتقلا يف ةيّدلا تضرف ةيمالسإلا ةعيرشلا نأب ةبوقعلا ةيصخش ىلع ضرتعي دقو

 ىنعي اذهو .- هتبصع نو ربتعي نيذلا هتريشع نم لاجرلا ئأع ىناجلا ةلقاع ىلع أطخلا

 . يناجلا ريغ ىلع - ةيّدلا - ةبوقعلا بحس

 ريغ ىلع ةبوقعلا بحس ليبق نم سيل ةلقاعلا ىلع ةيّذلا باجيإ نأ :باوجلاو
 ةانتاوملاوةوقلا حكم طع لئاقلا قو :ةنريجلاو ةامزرعلا لهق قيدوه امنإو ؛ قاجلا
 . هتريشع دارفأ نم هؤابرقأ هتناعإب سانلا ىلوأو

 اذهف .ةلقاعلا ىلع ةبجاو ةيّدلاو .ةبجاو نوكت ال ةاساوملا وأ ةنوعملا نإ :لاقي دقو

 .ةبوقعلا ةيصخش ضقاني اذهو ءاهبكترم ريغ ىلع ةبوقعلا بحس ينعي
 امك هيلع تبجو نمم ردص بنذ نود اهباجيإب عرشلا يتأي دق ةاساوملا نأ : باوجلاو

 ناك نإو اهبوجوو .جاتحملا ريقفلا هبيرقل ينغلا ىلع بجت يهف براقألا نيب ةقفنلا يف

 اهباجيإ نم عنمي مل ةاساوملا ليبس ىلع تبجو اهنأب اهفصو نأ الإ يارجل ليا ىلع

 . جاتحملا ريقفلا هبيرقل ينغلا ىلع

 ةدغاق ىلإ دنتسي تاجيإلا اذه نإ :ةلقاعلا ىلع ةيذلا باجي ريربت ىف ًاضيأ لاقيو

 ةيّدلا نولمحتيف .منغ ثرإلاو ءمهنيب اميف نوثراوتي يناجلاو ةلقاعلا دارفآف «مرغلاب ِمْنُلا

 . مرغ يهو مهنيب اميف

 ىرخأ ةهجو ىلإ ةلقاعلا ىلع ةيّدلا ضرف هيجوت يف بهذي ءاهقفلا ضعب نأ ىلع

 اوبكتريف لامهإلاو ةنوعرلا يف اوعقي الثل ؛اهدارفأ بقارت نأ ةلقاعلا بجاو نم نأ اهتصالخ

 ةميرج مهدحأ بكترا انا . مهشيطو مهتنوعرو مهلامهإ ةجيتن أطخلا هجو ىلع مئارجلا

 هذه يف عقو ىتح هل ةبقارملا بجاو يف ترصق ةلقاعلا نأ ىلع كلذ ّلد أطخ لتتقلا

 .ةيّذلا اهيلع تبجو هيعرتلا تعقو ىتح ةبقارملا بجاو يف ةلقاعلا ريصقتلو .ةميرجلا

 ةبوقعلا ةيصخش ىلع م ةلقاعلا ىلع ةيّدلا باجيإ ربتعي ال انذخأ نيلوقلا يأبو

 . يناجلا ريغ ىلإ اهبحسو

اهبجوم بكترم لك ىلع اهقيبطت بوجو ةبوقعلا مومعب ينعنو
 بكتري نم لك نأ : يأ ٠ . 

 الو . عيضوو فيرش نيب الو ,موكحمو مكاح نيب قرف ال «هيلع قبطت اهتبوقع نإف ةميرج

 ضب



 .ءاوس يمالسإلا يئانجلا نوناقلا مامأ عيمجلاف .ةأرماو لجر نيب الو «ريقفو ينغ نيب
 ملسمو يراخبلا جرخأ دقف .«فيرشلا يوبنلا ثيدحلا ةصيصخلا هذه ىلع ليلدلاو

 «تقرس يتلا ةيموزخملا ةأرملا ُنأش مهمهأ ًاشيرق نأ» :-اهنع هللا يضر  ةشئاع نع
 لرش بم امييادللا ضرع ديز نب ةماسأ : اولاقف ؟ْيكي هللا لوسر اهيف مّلكي نم :اول اولاقف

 هللا دودح نم َّدح يف عفشتأ : يع لاقف ءاهنأشب - هنع هللا يضر - ةماسأ هملكف , ةكَع هللا

 اذإ اوناك مهّنأ مُكلبق نم نيذلا كلهأ امن :لاقف سانلا يف بطخف ْةِْكَي ماق مث ؟ىلاعت

 نأ ول هللا ميأو .ّدحلا هيلع اوماقأ فيعضلا مهيف قرس اذإو .هوكرت فيرشلا مهيف قرس

 .(417ماهدي تعطقل تقرس ٍدمحم تنب ةمطاف

 راد يف مئارجلا يبكترم عيمج ىلع اهقيبطت مومع «ةبوقعلا مومع يناعم نمو 4

 نم نيملسملا ريغو نيملسملا ىلع قبطتف «مهتايسنجو مهتنايد نع رظنلا ضغب مالسإلا
 ماكحأب مزتلاو مالسإلا راد لهأ نم راص ةمذلا دقعب يمدلا نأل ؛نينمأتسملاو نييمذلا

 كلذكو .يمالسإلا يئانجلا نوناقلا ماكحأ اهنمو «ةديقعلاب اهل ةقالع ال يتلا مالسإلا

 مزتلي نامألا اذه بجومب هنإف .نامأب مالسإلا راد لخدي ملسملا ريغ وهو .نمأتسملا

 . مالسإلا راد يف هئاقب ةدم يمالسإلا يئانجلا نوناقلا ماكحأ اهنمو .مالسإلا ماكحأب

 نيدتي ال هنأ ةجحب رمخلا برش ةبوقع نم ملسملا ريغ ءاهقفلا رثكأ ىنثتسا نكلو
 ريغ ىلع رمخلا برش ةبوقع قيبطت بوجو ىلإ يرهاظلا بهذملا ءاهقف بهذو ءاهتمرحب
 .(469هلسملا ىلع قبطت امك ملسملا

 :برحلا راد يف ةميرج بكترا اذإ ملسملا 3

 مث كانه امهدحأ ىنزول امك ,يِمُّذلا كلذكو «برحلا راد يف هتميرج بكترا اذإ ملسملاو
 ىنزلا ةبوقعب بقاعي لهف ءالثم ىنزلا ةميرج هباكترا ىلع ةنّيبلا تماقو «مالسإلا راد ىلإ داع

 ؟ةبوقعلا مومع ىلع ًءانب

 ,مالسإلا ماكحأ مزتلا همالسإب ملسملا نأ مهتجحو .بقاعي .معن :ءاهقفلا روهمج لاق

 اذهو .هللا عرشل ةيصعم ةميرجلا نأل ؛ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةميرج وه ام هباكترا مدع اهنمو

 حيحصا)و 21 4ص 237ج « ينابيشلا عبيدلا نبال «لوسرلا ثيدح نم لوصألا عماج ىلإ لوصولا ريسيتا») )581١1(

 .44 4ا/لص 7١ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا

 . 18١ ص (مالسإلا راد يف نينمأتسملاو نييمذلا ماكحأو انباتك ,77/4 ص .١١ج ؛مزح نبال «ىلحملا» (4415)

 فر



 .بهذ ىنأو ناك امنيأ هقرافي ال ملسملا نم مازتلالا

 يتلا تابوقعلاو مئارجلا ماكحأ اهنمو مالسإلا ماكحأب مزتلا ةمّدلا دقعب رخآلا وه يمَّذلا نأو

 . ىنزلا ةميرجك ةديقغلاب اهل ةقالع ال

 يف نكمم ذيفنتلا إف برحلا راد يف يمّذلا وأ ملسملا ىلع ةبوقعلا ذيفنت رذعت اذإ هنأو

 .ذيفنتلا بجيف مالسإلا راد

 هبكترا ام ناك نإو هنإف « ىنزلاك ةميرج بكتراو برحلا راد ملسملا لخد اذإ : ةيفنحلا دنعو

 هيلع ماقت الف ةميرجلا هذه هباكترا ىلع ةنّيبلا تماقو مالسإلا راد ىلإ عجر اذإ نكلو ,ةيصعم

 اهتبوقعل ةبجوتسم ريغ برحلا راد يف تعقو  ةميرجلا يأ  اهنأ مهتجحو «ةميرجلا هذه ةبوقع

 راد يف هتميرج بلقنت الف اهيف وهو ملسملا ىلع الو برحلا راد ىلع مالسإلا راد ةيالو مدعل

 . حجارلا وه روهمجلا لوقو .«6*باقعلل ةبجوم مالسإلا

 .181-١1875ص «نينمأتسملاو نييمذلا ماكحأ» انباتك ىف ةلأسملا ليصفت رظنا (4815)
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 و

 ١- 2حالطصالاو ةغللا يف ّدحلا فيرعت :

 روهشملا ىلع يعرشلا حالطصالا يفو ربل نب ب لصفلاو عنملا ةغللا يف دحلا

 دبعلا قح هنأل ؛ اًدح صاصقلا ىمسي الف « ىلاعت هلل اَقح ةردقملا ةبوقعلا وه ٌدحلا : ءاهقفلا دنع

 .«41هريدقت مدعل ًاًدح ريزعتلا ىمسي الو ءًاردقم ناك نإو

 .اهرادقمو اهعون نيع يذلا وه عرشلا نأ يأ «ةردقم» اهنأب دوصقملاو

 ةماعلا حلاصل تبجو :يأ .هللًاَقح ةبوقعلا هذه تبجو اهنأ يأ «هلل ًاقح» اهنوكب دوصقملاو

 .مهيلإ دوعت اهتبوقع ةعفنمو ةماعلا ىلإ اهررضو اهداسف عجري ةميرج لكف .مهنع ررضلا عفدو

 هنت امئاو.ءاهب ةماعلا ]قس قلعتلا لل اذ كعو هنأ: ةجيرخلا "هذهل ةردقملا ةيوقنلا هه نمشت
 لوقي اذه يفو .اهطاقسإ زاوج مدعو اهيلإ رظنلا تفلو اهتيمهأل هل هي تربتعاو هلل ةبوقعلا هذه

 طقست الل ؛ عفدلاو عفنلل ًاديكأت صولخلا ىلع هنأش رع هللا قح اهب بجاولا ءازجلا ناك «ةماعلا
 , 1*4( ىلاعت هللا ىلإ قوقحلا هذه ةبسن ىنعم وهو ,دبعلا طاقسإب

 ريغ نم ماعلا عفنلا هب قلعت ام هللا قحب دارملا» : «حيضوتلا ىلع حيولتلا» حرش يف ءاجو

 , (؛*19(هعفن لومشو هرطخ ميظعل ىلاعت هللا ىلإ بسنيف «دحأب صاصتخا

 :دودحلا مئارج فيرعت 5-5

 مئارجلا اهنأب» دودحلا مئارج فيرعت نكمي يعرشلا حالطصالا يف ٌّدحلا ىنعم ءوض يفو

 .7ه37ص .١ج .ريثألا نبال (ةياهنلا» (4815)

 . "«ص :.4ج «راتخملا ردلا» 1١2.1-7١١7ص ء4ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» (1811)

 . ه5ص الج .يناساكلل «عئادبلا» (4814)

 . 16 ١ص .؟7ج «ينازاتفتلل «حيضوتلا ىلع حيولتلا» (4819)

"0 



 ةحلصملل يأ ؛ةعامجلا ةحلصمل يأ هلل ًاقح هسفن عرشلا لبق نم ةردقملا تابوقعلا تاذ
 تبثت يتلا مئارجلا ظفللا اذهب نوديريو «دودحلا» ظفل مئارجلا هذه ىلع قلطي دقو .«ةماعلا

 . ىلاعت هلل ع ةردقملا تابوققعلا اهيف تبثت : يأ دودحلا

 : ثحبل بلا جهنم 4

 «ءرمخلا برشو .«فذقلاو  ىنزلا : يه مئارج سمخ دودحلا مئارج ء ءاهقفلا ضعب ربتعي

 .«870 قيرطلا عطق يأ  ةبارحلاو «ةقرسلاو

 اهانركذ يتلا سمخلا هذه  مئارج عبس دودحلا مئارج ء ءاهقفلا نم رخآلا ضعبلا ربتعيو

 هنأ الإ ًاضيأ مئارج عبس دودحلا مئارج ربتعي يرهاظلا مزح نباو , 48717 يغبلاو «ةدرلا ةميرجو

 , 45" ؟5دودحلا مئارج نم يغبلا سميلو (ةيراعلا دحح)» ربتعي

 هلل ًاقح ةدّرلا ةبوقع ددح عرشلا نأل ؛دودحلا مئارج نم اهرابتعا يغبني ةدّرلا نأ عقاولاو

 زوجتلا ليبس ىلع وه دودحلا مئارج نم اهرابتعا نأ يل رهاظلاف «يغبلا ةميرج امأ .ىلاعت

 .ةماعلا ةحلصملل ةاغبلا لاتق حابأ عرشلا نألو ؛ عسوتلاو حماستلاو

 :دودحلا مئارج ددعت يف راتخملا 4

 «مئارج عبس يه دودحلا مئارج نأ نم ضعبلا هيلإ بهذ امب ذخآس ينإف لاح لك ىلعو

 ىلع لوصف ةعبس ىلإ بابلا اذه مسقأ اذه ىلعو ءاهنم ادحاو ةيراعلا دحج سيلو ىغبلا ربتعأو

 : يلاتلا وحنلا

 .فذقلا : يناثلا لصفلا ١ :لوألا لصفلا

 .ةقرسلا :عبارلا لصفلا .رمخلا برش :ثلاثلا لصفلا

 . يغبلا :سداسلا لصفلا .- قيرطلا عطق  ةبارحلا :سماخلا لصفلا

 . ةدرلا :عباسلا لصفلا

 ةيادهلا» ..؟17ص «يلبنحلا ىلعي يبأل «ةيناطلسلا ماكحألا» «؟١ 6ص «.يدرواملل «ةيناطلسلا ماكحألا» )18١(

 ١ .اهدعب امو ١١١ص « 54ج «ريدقلا حتفو

 ) )487١ص .7ج «ةدوع رداقلا دبع موحرملل «مالسإلا يف يئانجلا عيرشتلا» 586".

 .9١١©ص .١1ج «مزح نبال «ىلحملا» (4877)
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 لرزرر نسما
 نرلمر

 :ثحبلا جهنمو ,ديهمت 2-6

 ققحتي يتلا هناكرأو ,هتمكحو همكح نايبو «هفيرعت ركذ مزلتسي ىنزلا ةميرج نع مالكلا
 ىلإ لصفلا اذه مسقأ هيلعو .اهتوبث دعب اهلعاف ةبوقعو «ةميرجلا هذه تابثإ لئاسوو ءاهب

 .هتمكحو همكح نايبو «ىنزلا فيرعت :لوألا ثحبملا

 . ىنزلا ةميرج ناكرأ : يناثلا ثحبملا

 . ىنزلا تابثإ لئاسو وأ ةلدأ :ثلاثلا ثحبملا

 . ىنزلا ةبوقع : عبارلا ثحبملا

 اذ



 كرذلل حمل

 هتمكحو همكح نايبو ,ىنزلا فيرعت

 : ىنزلا فيرعت 5

 : يلي ام اهنم ركذن ىنزلل ةريثك فيراعت تليق

 . ةقرسلاو لتقلا مسا لثم عرشلا لبق ًافورعم ةغللا يف ىنزلا ناك» : يبطرقلا مامإلا لاق -أ

 لاخدإ وه وأ .اهتعواطمب حاكن ةهبش الو حاكن ريغ نم اهجرف يف ةأرما لجرلا ءطول مسا وهو

 , 47 ًاعرش مرحم ًاعبط ىهتشم جرف يف جرف

 مرحم ًاعبط ىهتشم جرف يف جرف جاليإ نع ةرابع ىنزلا» :يزارلا مامإلا لاقو - ب

 , 14454 (اعطق

 (8'اربذ وأ لبق يف ةشحافلا لعف وه ىنزلا  ج

 .45نًاعبط ىهتشم ةهبشلا نع لاخخ هنيعل مرحم جرفب ركذلا جاليإ ىنزلا د

 يبق كلفلا ريق” لثقلا ىف ةأرملا لجبزلا ءظو وم جنألا به

 00000- ةهبش اؤلب هيف هل كام ذل 5 جرف ملسم فلكم ءطو ىنزلا -و

 نفل اذ قا 1 يف مرحم يح جرف يف جرف جدليإ ىنزلا -

 . ١171١ ص 77ج «يزارلا ريسفت» (4874) .94١ص . 17١ج «يبطرقلا ريسفت» (1877)

 . 76ص « 4ج «ىهتنملا حرش»و «5 «؛ص .4ج (ةلبانحلا هقف يف عانقلا فاشك» (4876)

 . 40*-507ص الج ,ةيعفاشلا هقف يف يلمرلل «جاتحملا ةياهن» (4875)

 . ؛ص .4ج «ةيفنحلا هقف يف «راتخملا ردلا ىلع راتحملا در» (4857)

 ."١١ص :.4ج .ةيكلاملا هقف يف ريدردلل «ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاح» (4818)

 ."95ص .4ج «ةيديزلا هقف يف راهزألا حرش» (4859)
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ما جرف يف هركذ ناسنإلا جاليإ ىنزلا - ح
 الو كلم الو دقع ريغ نم ةمرحم ةأر

 , (445:)ةهبش

 : ىنزلا مكح -0

 رئابكلا نم وهو .ةرورضلاب نيدلا يف مولعم هميرحتو .مالسإلا يف مارح ئرسلا

 : يلي م اهنم ركذن ةريثك صوصن هتبوقع يفو هميرحت يف تءاح دقو .(0"8ماظعلا

 . #29 ٌليبس ةاسو ةشحاف ناك هْنِإ ىنّرلا اوبرقت الو» : ىلاعت لاق أ

 هللا مرح يتلا سفنلا نولتقُي الو .رخآ ًاهلإ هللا عم نوعدي ال نيذّلاوإ# : ىلاعت لاقو ب
 هيف ٌدلخيو ةمايقلا موي باذعلا هل ٌفَعاضُي .ًاماثأ ّقلي كلذ لعفي نمو .نونزي الو .ّقحلاب الإ
 انيس : ا

 امهب مكذخأت الو .ٍةدلج ًةئام امهنم دحاو لك اودلجاف ىنازلاو ةيناَّرلاال : ىلاعت لاقو - ج

 , 4812و( نينمؤملا نم ٌةفئاط امهباذع دهشيلو .رخآلا مويلاو هللاب نوئمؤت متنك نإ هللا نيد يف ةفأر

 يبأ نع (هحيحص» يف يراخبلا مامإلا هجرخأ يذلا فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يفو د

 برشي الو .نمؤم وهو ينزي نيح ينازلا ينزي ال» :لاق هِي هللا لوسر نأ - هنع هللا يضر - ةريره
 هيلإ سانلا عفري ةبهن ٌبهتني الو .نمؤم وهو قرسي نيح قرسي الو «نمؤم وهو برشي نيح رمخلا
 , (445*(نمؤم وهو مهراصبأ اهيف

 : ىنزلا ميرحت ةمكح -6

 ةيرورضلا حلاصملا نم هظفحو لسنلا داجيإ نأل ؛ةّيلج ةرهاظ ىنزلا ميرحت يف ةمكحلاو

 تمرحو «لسنلا داجيإل ةليسو حاكنلا تعرش دقو ءاهقيقحت ىلع ةيمالسإلا ةعيرشلا صرحت يتلا

 دجوي الو عيضي وأ لسنلا مدعيف ,باسنألاو هايملا طالتخا نم لسنلل اظفح هيلع تبقاعو ىنزلا

 قرت اما الو يمحي انأ دعي زل ذركم قنزلا دلو نأل ؛هاعري نم

 قاكفتو :«افويبلا تارخب ًاناذيإ كلذ ناك اذإ ذلإ - قولا تةقحافلا هيف عيشت عمتجم نم امو

 7 ١؛ةص 3 جا ء يلحلا ققحملل ةيرفعجلا هقف يف «مارحلاو لالحلا لئاسم 0 مالسإلا عئارش» (م80)

 .ة ؛ص . يبهذلل «رئابكلا باتك» ١.« 55ص فج ؛ةمادق نبال (ينغملا» ( م١1

 .[59 .54 ةيآلا :ناقرفلا ةروس] (عغ#87*) .[75؟ ةيآلا :ءارسإلا ةروس] (48*؟)
 .[؟ ةيآلا :رونلا ةروس] (448* 5)

 .ه9-هرلرص ١1ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص)» ( 587 0)
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 «تاعمتجملا نم ىمادقلا يف نكت مل يتلا ضارمألاو للعلا روهظو ,قالخألا روهذدتو ةلئاعلا

 .ةّمألا كاله مث نمو

 : هتالهسمو ىنزلا تامدقم ميرحت 2648

 لئاسولاو هتالهسمو هتامدقم تمرح .ائيش تمرح اذإ اهنأ ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةدعاقلا

 ءاهل مرحم نود اهدحو ةأرملا رفس تمرحو ةيبنجآلاب ةولخلا تمرح كلذ لجأ نمو .هيلإ ةيدؤملا
 صرح ىذدم ىلع حوضوب لدي امم « ىضم اميف هانركذ امم كلذ وحنو جربتلاو طالتخالا تعنمو

 بجوي امم  ىنزلا  ةشحافلا عوقو لهست وأ يدؤت نأ نكمي يتلا قرطلا عيمج ّدس ىلع ةعيرشلا

 يف دحأل ةصخر الو ,«ىنزلا ىلإ يدؤت دق يتلا لئاسولا هذه نع داعتبالاب مزاحلاو ماتلا مازتلالا

 ىلع يرسي ةعيرشلا هتمرح ام نأل ؛هناميإ قمعو صخشلا ىوقت ةجحب لئاسولا هذه زواجت

 . عيمجلا
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 نزلا ةميرتج ناكرأ
 :كديهمت 24

 كلملا ريغ يف لبقلا يف ةأرملا لجرلا ءطو ىنزلا» : ةيفنحلا هلاق فيرعت « ىنزلا فيراعت نم
 : يهو ناكرأ ةثالث اهل ىنزلا ةميرج نأ فرعي هريغو فيرعتلا اذه نمو .(7*4(هتهبشو

 . ةينازلا يه هذهو افرك طز ةءوطوم ةأرما : (ًايناث)و

 ةميرج اهب ققفحتت ةربتعم ناكرألا هذه نوكتل اهدوجو نم لب ال طورش ناكرألا هذه نم لكلو

 . ينرالا ةنرقملا :تعرعيت ىلا تزل

 :ثحبلا جهنم ١

 : يلاتلا وحنلا ىلع بلاطم ةثالث ىلإ ثحبملا اذه مسقن اذه ىلعو

 . ينازلا :لوألا بلطملا

 . ةينازلا : يناثلا بلطملا

 .- ىنزلا لعف  مرحملا ءطولا :ثلاثلا بلطملا

 لوألا بلطملا

 ينازلا

 :ينازلا طورش 3

 هاج ريغ ارادشم الفا ًاخلاب وكي ذأ ًايناَو هرابتعالا ةهبلغ الب ًامرختم اظو:عئطاولا يف طرعتب
 . 4ص .4ج (راتخملا ردلا ىلع راتحملا در» (485)
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 ادوجو اهيلع بترتي امو طورشلا هذه نع يلي اميف ملكتنو .مالسإلا ماكحأب ًامزتلم , ىنزلا ميرحتب

 .امدعو

 :لقعلاو غولبلا :لوألا طرشلا "47

 غولبلا رابتعا يف ءاهقفلا نيب فالخ الف .فيلكتلا طرش هنأل ؛هيف فالخ ال طرش اذه

 ,ملقلا امهنع عفر دق نونجملاو يبصلا نأل ؛ّدحلا بجوتسي ًايناز ءىطاولا رابتعال ًاطرش لقعلاو
 نع ملقلا عفر» :لاق لكي يبنلا نأ  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع فيرشلا ثيدحلا يف ءاج دقف

 «قيفي وأ لقعي ىتح نونجملا نعو «ربكي ىتح ريغصلا نعو ظقيتسي ىتح مئانلا نع : ةثالث

 , 4177 هكاحلا هححصو «نابح نبا هجرخأو .هجام نباو . ىئاسنلاو «دواد وبأو دمحأ هاو

 هم "ع 3 5 0 5 >+

 كبا» .: هك يبنلا هل لاق , دك يبنلا مامأ هانزب هرارقإو يملسألا كلام نب زعام ةصق ينو

 ىلع ّدحلا بوجو نمو فيلكتلا نم عنام نونجلا نأ كلذ ىنعمو .«"0ال :لاق (؟نونج

 .٠ ىنز اذإ نونجملا

 : ةيبنجأ ةأرمأ نونجملا وأ ريغصلا ءطو 5

 يلاتلابو ءًافلكم نونجملاو ريغصلا نم لك ربتعي الف «لقعلاو غولبلا فيلكتلا طرش نإ :انلق
 ناك اذإ نكلو ءاذه يف فالخ الو .هيلع ل ماا ربتعي الف ةيبنجأ ةأرما امهدحأ أطو اذإ

 .(4ة0هلعف ىلع بدأ ًازيمم ريغصلا

 :اهسفن نم نونجملا وأ ريغصلا تنكم يتلا ةأرملا 6

 تقام آل دى لخلق ةيدطو نم ىا ايف م :نونعتللاو نيكسلا هيك, فلا: ةارحلاو
 .- ىلاعت هللا مهمحر  دمحمو .فسوي نأ هيبحاصو ةفينح ىبأ بهذم اذهو « ىنزلا ةبوقعب ش1

 وهو - ىنزلا لعف نأل ؛ ةيناز اهنوكل سيل ىنزلا باب يف ةأرملا ىلع ّدحلا بوجو نأب اوجتحاو

 (ةيناز «نارقلا» زيزعلا باتكلا يف اهتيمست دو ةئطاو تسيلو ةءوطوم اهنأل اهنم ومحتي ال ءطولا

 ىنزب سيل نونجملاو يبصلا لعفو «اهب اينزم اهنوكل ّدحلا اهيلع بجو امنإو «ةقيقح ال زاجم

 .0٠14ص .ينالقسعلا رجح نبال «ماكحألا ةلدأ نم مارملا غولب» (4879)

 .7١7ص .قباسلا عجرملا .«مارملا غولب» رظنا .هيلع قفتم ثيدحلا (8*58)

 «704ص .184ج «بذهملا حرش عومجملا» ,45١ص 14ج «جاتحملا ينغم» ء" 4 ص الج «عئادبلا» (185)

 ل78 ص « 14ج «راهزألا حرشا» 2486 ص « 4ج (ىهتنملا حرشا»و هو .هالص «4ج (عانقلا فاشك»

 .3؟97ص «عفانلا رصتخملا»

 ضي



 .ّدحلا اهيلع بجي الف اهب ًاينزم يه نوكت الف .ًاعرش

 عناملا نأل ؛امهنود همزلي ّدحلا نإف ةنونجم وأ ةيبصب ىنز اذإ لقاعلا غلابلا نأب ضارتعالا امأو

 الو اهدحو ّدحلا اهيلع بجيف «ةيبنجأ ةأرما امهدحأ أطو اذإ نونجملاو ريغصلل ةبسنلاب مكحلا

 ..ةأرملا 0 ع 0 نأل 0 د

 ةيلهألاو ا محل انه لع نكي ل ذل نأ الإ ا اوم رسم ىنز وأ

 "ا هّدحلا هيلع بجيف .ءىطاولا لجرلا بناج ف ةتباث

 وأ زيتسعلا + ظازلا نع طوق نآل ةاهبلع يجي ذضلا" نأ ىلإ ةيعفاشلاو ةلياتخلا تعذر
 , (44؛!2اهنود هيف طقسملا دوجول اهنع هطوقس بجوي ال هصخي ىنعمل نونجملا

 ةيبلع ةحداق ريصااماطو اذ[ انا: «تردجم اهاطوناذإ حت ةأرملا نأ .نلإ ةيكلانللا يعذر
 .48؛5نونجملا نم اهلانت امك ةذل .هنم لانت ال اهنأب كلذ اوللعو «؛تلزنأ ولو

 اهريغب ماق عناملاو ءاهب ينزم اهنأل ؛ةأرملا ىلع ّدحلا بوجو يدنع حجارلاو -5
 ريغصلاو دوجملا ءطو نأب جاجتحالا امأو . مهريغو ةلبانحلا لاق امك ّدحلا طوقس هب صتخيف

 ثيحو ءاللعف هعوقو يف سيلو ىّدحلا بوجو قح يف ىنز ربتعي ال هنأ هنع باوجلاف ور ربعي

 :دحلا اهيلع.تجيف العف اهب اينزه نوكت ةأرملا نإف ًالعف عقو دق

 0 ىنز - "417

 00 ةلقاع ةغلاب ةأرما تا اذه 9 ًايئانج ا الف ا 7

 .(45ةيكلاملاو ةلبانحلا لاق اذهبو ءّدحلا اهيلعف يه امأ هيلع ّدح الف مئان وهو لقاع غلاب

 ريغ ىنزب ٌّدح الو» :«راتخملا ردلا» يف ءاج دقف امهنم دحاو ىلع ّدح ال :ةيفنحلا دنعو

 ."” 4ص الج «عئادبلا» (4840)

 .45١ص . 14ج «جاتحملا ينغم» .8 6ص 4٠ج «ىهتنملا حرش» .ه9 ص . 14ج «عانقلا فاشك» (1841)

 ةيشاحو»و هريدردلل ؛ريبكلا حرشلا» ,.797ص 57ج .باطحلل «ليلخ رصتخم حرشب ليلجلا بهاوم» (4845)
 .715-1#6١ص .4ج .«يقوسدلا

 «4ج «يقوسدلا ةيشاح» 19١. ص :7ج .باطحلل «ليلجلا بهاوم» . 47ص .4ج «عانقلا فاشك» (1845)

 ١". 6ص

 انفو



 4449[ييلع ةلو هيلع ال ًاتلظم" ةقلكمي بلكت

 هل ةعبات ةأرملاو ىنزلا يف لصأ لجرلا لعف نأل» :كلذ ىلع ًاقيلعت نيدباع نبا لاقو
 «راتخملا ردلا» لوق نم حضاوو , 4*؛*(عبتلا قح يف هعانتما بجوي لصألا قح 5 دحلا عانتماو

 .نونجملاو ريغصلاك رخآ فلكم ريغ يأ لمشي امك فلكم ريغ هنأل ؛ مئانلا لمشي هنأ

 وهف .هيف ىنعمل مئانلا نع ّدحلا طوقس نأل ؛ةأرملا ىلع ّدحلا بوجو حجارلاو -

 . ةقيقح ىنز ربتعي لعفب تماقو ,ةيلهألا ةلماك يهو ةأرملا ىلع بحسني الف هصخي ءيش

 هنوكل سيل هنع ّدحلا طوقس نأ هيلع دريف ,خلإ . . . ىنزلا يف لصأ لجرلا نإ مهلوق امأو

 . عبتلا يف دجوي ال هيف عنامل طقس امنإو ءعبتلا يف هطوقس مزلتسيف ىنزلا يف ًالصأ

 : :ناركسلا ىنز -69

 ردص دق ناك ام هتقافإ دعب ناركسلا يردي ال ثيحب ركسملا لوانتب لقعلا لاوز وه ركسلا

 ءادألا ةيلهأ هب مدقتت نأ كلذل يغبني ناكو ؛زييمتلا مدعيو لقعلا لظعي ركسلاف .هركس لاح هنم

 اولوقي مل ءاهقفلا نكلو .هركس لاح اهنم ءيشب بطاخي الف .ةيعرشلا ماكحألاب فيلكتلا ةيلهأو

 ًءاود برش ول امك حابم قيرطب وج كارل ا د ل

 .«440هب ركسف ركسم هنأ ًالهاج ًاركسم برش وأ ءهركسأف
 : تزف دمعت نكش قف مكح 06

 ماقي لهف «ىنزلا ةميرج بكترا مث ءركسم هنأب ًاملاع ًادمعتم ًاركسم صخشلا برش اذإ

 -: يتآلا يف هزجون ءاهقفلا نيب فالتخا ؟القاع اغلاب ناك اذإ ىنزلا ّدح هيلع

 :روهمجلا لوق :ًالوأ - 4١"

 00 لخدأ يذلا وه هنأل ؛هيلع ىنزلا ّدح ةماقإ بوجو ىلإ ءاهقفلا روهمج بهذ

 أ هطرشو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا يما يف ءاج . هلعف جئاتن لمحتي نأ بجيف ءهسفن

 0 ٌدحلا ةماقإو , 4445 «فّلكم ريغ وهو ع هنإف ناركسلا الإ «فيلكتلا - ىنزلا لج ةماقإ

 . 59ص « 14ج «راتخملا ردلا» (4845)

 . 39ص «.4ج ؛نيدباع نبال «راتخملا ردلا ىلع راتحملا در» (4846)

 نم هءافعإ نأل ؛هركس لاح يف الام فلتأ ول امك يلاملا نامضلا نم هيفعي ال حابم قيرطب هركس نكلو (4847)

 . طقف ةيئانجلا ةيلوؤسملا نم هئافعإ ىلع بّصني ةيلوؤسملا
 . 545١ص «14ج (جاتحملا ينغم» (58541/)
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 نإو د هركسب يدعتملا» : يعفاشلا يلمرلا هيقفلا لاق هيلع ظيلغتلاو رجزلل ةلاحلا هذه يف

 ةلبانحلاو ةيكلاملا لاق ةيعفاشلا لوقبو .(؟*؛80(هيلع اظلغت حصألا ىلع نا نكي مل

 , (44؛؟9ةيعفاشلاو

 :ةيرهاظلا بهذم :ًايناث - 7977

 ءرمخلا برش ةميرجب الإ هركس لاح ءيشب , ذخاؤي ال ناركسلا نأ ىلإ ةيرهاظلا بهذو ْ

 انركذ دق» : يرهاظلا مزح نبا لاق «ىنز اذإ ىنزلا دح هيلع ماقي الو برشلا ّدح هيلع بجيف .

 للعيو .«**(طقف رمخلا ّدح الإ ًالصأ ءيشب ذخاؤم ريغ هنأو ,ناركسلا مكح ةريثك عضاوم يف
 نونجملا نأ امك ,ركسلا لاح عرشلا ماكحأب بطاخم ريغ نونجملاك ناركسلا نأب كلذ مزح نبا

 .(800نونجلا لاح عرشلا ماكحأب بطاخم ريغ

 حجارلا لوقلا م93

 صخشلا نإف .داسفلا ىلإ ةعيرذلا ٌدسلو رجزلل ناركسلا ىلع ّدحلا بوجو حجارلا لوقلاو

 ةجحب باقعلا نم تلفيو « ىنزلا ىلع مدقي دق هنإف «ىنز اذإ هيلع ٌّدح ال نأ ملع اذإ قسافلا

 .فركش

 ٌّدسي يذلا وه هيلع ىنزلا ٌدح ةماقإ : يأ  ىنز اذإ ناركسلا ةذخاؤمب لوقلا نإف .هيلعو

 حجارلا لوقلا وه نوكيف «ىنزلا ةميرج باكترا نم عنميو .داسفلا باب

 :اهسفن نم ناركسلا تنكم يتلا ةأرملا مكح -84

 دنع ىتح اذهو ءاهيلع بجي ّدحلا نإف ءاهب ىنزف اهسفن نم ناركسلا تنكم يتلا ةأرملا امأ
 ىنز يف اولاق ثيح «ةأرملل نونجملا ىنز يف ءاهقفلا عم مهفالخ انه يرجي ال ذإ ,ةيفنحلا

 نولوقي مهنأل «هانز لاح يف هلقع مادخل ةأرملا 0 ٌدحلا بجوي ال هنإ ل

 ىلإ يدؤي هلوانتي وأ هبرشي ام نأب ًاملاع ًادمعتم هركس لاح يف يأ «.روظحم قيرطب ناركسلا ىف

 مئاق هلقع نأ رابتعاب يحاصلا مكح يف روظحم قيرطب ركس اذإ مهدنع ناركسلا نأل ؛ هركس
 .ةءوطوملا ةأرملا ىلع ًاضيأ بجو رابتعالا اذه ىلع ّدحلا هيلع بجو اذإ هيلعو 00

 .؛4ج .ةلبانحلا همف يف «ىهتنملا حرش» ١27571737ص 21ج .ريدردلل «ريغصلا حرشلا ىلع يواصلا ةيشاح) (4848)

 .186ص 27ج  ينازاتفتلل « حيضوتلا ىلع حيولتلا حرش» .86 ص

 .598صاءلاج ولحملا» (4849)

 .97١ا/لص الج «عئادبلا» (:م6ه١١1 . 4 08/ص ءالج ( ىلحملا» (4860)

 و



 :هركملا ىنز "وبه

 هب دده ام ذيفنت ىلع ًارداق ددهملا ناكو لتقلاب َدَّدُه نأك .ًائجلم ًاهاركإ لجرلا هركأ اذإ

 يأ .كلذ هعسي مل ىنزلا وه هيلع هدده ام ناكو .هديدهت ذفنيس هركملا نأ لجرلا نظ يف عقوو

 : يناساكلا نيدلا ءالع مامإلا لاق .هريغب الو هاركإلاب حابي ال قولا نأل ؛ مثأ وهف ىنزلا لعف اذإ

 لعف ولو ءأمات هاركإلا ناك نإو هاركإلاب لجرلل صخري الو حابي ال هنأ ليبقلا اذه نم ىنزلا اذكوو

 جاسيلا لتقك لاحب ةصخرلا لمتحي الف .عرشلا يفو لوقعملا يف ةتباث ىنزلا ةمرح نأل ا
 ,(9*48(قح ريغب

 ؟ىنزلا ىلع هركملا بقاعي له "9

 لاوقأ ؟ال مأ ىنزلا ٌّدح يهو «ةبوقعلا هيلع بجت لهف .هلعفو ىنزلا ىلع لجرلا هركأ اذإف

 نم هاركإلا ناك اذإ :لاقو عجر مث ءهيلع ّدحلا باجيإ ىلإ لوألا هلوق يف ةفينح وبأ بهذ أ

 دنعو «ناطلسلا نم الإ ققحتي ال هدنع هاركإلا نأ ىلع ءانب دحلا هيلع بجي ال ناطلسلا

 , 214869 ةريغو ناطلسلا نم ققحتي دمحمو فسوي يبأ

 ىنز اذإ لولا ىلع ٌدح ال نأ - بهذملا وهو مهدنع رهظألا لوقلا يف ةيعفاشلا بهذو - ب

 أطخلا : يتم نع عفر» : :فيرشلا يوبنلا ثيدحلا نألو ؛رايتخالا كرست هنأل ؛ ؛ هاركإلاب

 .«49ةيرفعجلاو ةيديزلا لاق مهلوقبو .(18*«هيلع اوهركُتسا امو نايسنلاو

دنعو «مهبهذم يف روهشملا وهو لحي هنأ أ مهئاهقف رثكأ يأر ىلع حاملا وح ح]ح
 مهنم ةلق 

 «ةأرملاب ىنزلا ىلع 0 اذإ هلع دحلا 2-0 يف مهنيب اميف فالخلا 5-1 كب ول

 مال ةعئاط نكت 0 نإ ءاركإلاب اهرهقلو ءجوز
1 5 

 ئأ.- انباحصأ لاقف ىنزف لجرلا هركا نإو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاجو د

 . ١لا/ص الج «عئادبلا» (4865؟)

 .48-15ص « 714ج (طوسبملا» ١218ص الج «عئادبلا» (؛مه#)

 عضو ىلاعت هللا نأ ظفلب مكاحلاو هجام نبا هاور ثيدحلاو ١5 ص « ؛ج «جاتحملا ينغم) 865:(2)
 نع

 . 189ص «ينالقسعلا رجح نبال «ماكحألا ةلدأ نم مارملا غولب» : خلا

 .7947ص (عفانلا رصتخملا» ةرني 4ج (راهزألا حرش» (5866)

 .7”8١ص 4ج ««يقوسدلا ةيشاحدو ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» (:865)

0 



 الإ نوكي ال ءطولا نأل ؛روث وبأو ,نسحلا نب دمحم لاق هبو ّدحلا هيلع :- ةلبانحلا

 ىفتنا راشتنالا دجو اذإف .راشتنالا يفاني هاركإلاو .- لجرلا هلا ناضل قا نادمالاب

 لزق ىنزلا ريغ ىلع ه 2 امك ّدحلا همزليف ءهاركإلا

 نألو ؛ربخلا مومعل هيلع ّدح ال :رذنملا نباو  ةمادق نبا ركذي امك  يعفاشلا لاقو

 هاركإلا نأ هققحي «ةأرما تناك ول امك دحلا عنمي ةهبش هاركإلاو .تاهبشلاب أردت دودحلا

 بجي مل اذإف .ةأرملاك هيف لجرلا ناك هعنمب هتايح توفت ام علمب وأ .فيوختلاب ناك اذإ

 فيوختلا نأل ؛ حصي ال راشتنالا يفاني فيوختلا نإ : مهلوقو .هيلع بجي مل ّدحلا اهيلع

 .«447كلذ عنمي الف هنم فاخي ال لعفلاو .لعفلا كرتب

 هايإ ًادصاق ىنزلا بكترا دق ماد ام ّدحلا هركملا ىلع بجي : يرهاظلا مزح نبا هيقفلا لاقو  ه
 ولف» : هللا همحر لاق .هيلع ٌدح الف هيلع اربج اهجرف ىف هركذ لخدأ اذإ الإ .هل اراتخم
 ع 5 9 0 : ع 97 50 6

 هيلع ءيش الف ةأرما جرف يف هليلحإ لخداف لجر كسمأ وأ اهب ىز ىنح ةأرما تكسمأ

 العقل امج كرا مارا جرا نمي مل وأ ىنمأ ءرشتني مل وأ رشتنا ء ءاوس اهيلع الو

 هرك مأ تعا ءرملا يف ذ ىلاعت هللا هقلخ يذلا ةعيبطلا لعف ءانمإلاو لا ءالاصأ ًاغيش

 وهف ًادضاق هشفنب اهعماج نتح نرْض وأ ددهت نإ امأو + ب ىلاعت هللا همخر د لاق مث
 ,(:9*ةانهاه هاركإلل مكح ال هنأل ؛ٌدحلا هيلعو دصاق راتخم ٍناَز

 حجارلا لوقلا 5 رخو

 مثأيو لاحب حابي ال ىنزلا نأل ؛ مزح نبا لاق امك ىنز اذإ هركملا ىلع ٌدحلا بوجو حجارلاو

 الو هاركإلاب ال اهكته زوجي ال ةنوصم سانلا ضارعأو .مثإلا اذه نع داعتبالا يغبنيف .هلعاف
 يف فلتخاو» : ( يبطرقلا ريسفت» يف ءاج ءنورخآ هيلإ بهذ لب هلوقب درفني مل ع نباو .هريغب

 لت نإو كلذ دحأ لعفي هل : نوشجاملا نباو .مكحلا دبع نباو , غبصأو فّرطُم لاقف ىنزلا

 , (48205)(نسحلاو رو وبأ لاق هبو نحلا همزليو مثأ وهف هلعف نإف .هلعفي مل

 :هّركملا اهب ىنز ىتلا ةأرملا مكح "8*9

 تناك نإو ءّدحلا اهيلعف اهل هئتطو ىف هل ةعواطم تناك نإف .هّركملا اهب ىنز يتلا ةأرملا امأ

 .84ص «. 14ج (ىهتنملا حرش» ,588ص « 14ج (عانقلا فاشك) ,187ص ء.48ج «ينغملا» (48619)

 . 18ص ٠١. ج (يبطرقلا ريسفت) (1869) 3376 ١" ص 48ج (ىلحملا» (غ86/)

 ا



 اهيلع ّدحلا بوجو مدع وأ بوجو ةهج نم اهمكح نّيبنسف «هلثم ىنزلا ىلع ًاضيأ ةهركم يه

 . ىنزلا ةميرج ناكرأ نم يناثلا نكرلا ىلع انمالك دنع دعب اميف

 : ىنزلا ميرحت لماجلا ىنَر 29

 ةديعب ةيدابب هتأشنل وأ «مالسإلاب هدهع ةثادحل هلهجي هلثم ناكو ىنزلا ميرحت ىنازلا لهج نإ

 يف عبرأ عم ةسماخ ةأرما حاكنك عامجإلاب لطاب حاكن ميرحتب هلهجل وأ «نيملسملا نع

 نب رمع نألو ؛؟ هقدص ناكمإل لهجلا هؤاعدا .هنم لبقيو رذعلل هيلع لح الف هحاكنو .هتمصع

 أشن نإ نكلو .ةأرملا ةدع يف حاكنلا ميرحتب لهجلا يعّدم لوق لبق  هنع هللا يضر  باطخلا

 ,(425)هيلع بجي دحلا نإف ءّدحلا لهجو مدقت ام ميرحت ملع ولو .نيملسملا نيب

 ؟ٌدحُي له هتجوز اهنظي ةيبنجأ أطو نم ٠"

 ٌدح الف هتأرما اهنظي اهأطوف هتأرما ريغ هيلإ تفر ول امك هتجوز اهنظي ةيبنجأ ةأرما أطو نمو

 .هيلع ّدح الف هتجوز اهنظي اهأطوف اهريغ ةيبنجأ هتباجأف هشارف ىلإ

 نم هتخأ تناك ول امك هيلع اهتمرح ملعي ملو اهب لخدو ةأرما جوزت نم ىلع ٌدح ال كلذكو

 , (4451)هيلع ٌدح الف عاضرلا

 هنع ةيبنجأ اهنوكل امإ اهأطو نم ةمرح ءىطاولا لهجل ّدحلا بجي ال روصلا هذه عيمج يفف

 يف ءطولا نأ يأ ءعاضرلاك اهيف عنامل هيلع اهميرحت ملعي الو اهجوزتي وأ كلذ ملعي ال وهو
 . مرحملا ءطولا دصقب نكي ملو ةهبشب ناك روصلا هذه

 «ىلحملا» ,3868ص :؛ 14ج «ىهتنملا حرش» .47١ص .4ج «عانقلا فاشك» 187 ص 48ج («ينغملا» (485)

 4١٠ج .«يقوسدلا ةيشاح»و ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» ء1١ 45ص .4ج (جاتحملا ينغم» «188ص ١ ١1ج

 ١٠6١« ص .4ج .يلحلل (مالسإلا عئارش» .155ص .؛4ج .باطحلل «ليلجلا بهاوم» ١5”. ص

 . "ةمكرص « يسوطلل (ةياهنلا»

 : (ريبكلا حرشلا» 276ه ص ٠ 8١ج «عومجملا هحرشو بذهملا» .ه8 . ؛4!/لص .4ج (عانقلا فاشك» (4455)

 .١6١ص «.4ج .ىلحلل «مالسإلا عئارش» ."5١ص .4ج .يقوسدلا ةيشاحوو .ريدردلل

 انكي



 :(579مالسإلا راد يف ملسملا ريغ ىنز 0١-

 بوجي اهنمو :مالسإلا ماكحأ مزتلا ةمَّذلا دقعب هنأل ؛ ىنزلا ّدح هيلع بجو «يمذلا» ىنز اذإ
 ثكملل نامأب مالسإلا راد لخد اذإ ملسملا ريغ وهو «نمأتسملا» امأو . ىنز اذإ هيلع ىنزلا دح

 ؟ال مأ ىنزلا ّدح هيلع ماقي لهف نمأتسملا ىنز اذإف .«برحلا راد» هتلود ىلإ اهرداغي مث .ةدم اهيف

 ؛ ىنزلا ّدح هيلع ماقي ال :لاق .ةفينح وبأ مامإلا مهنمو .ءاهقفلا نيب فالخ : باوجلاو

 .صاصقلاك دابعلا قوقح ىلإ عجري ام الإ هل حونمملا نامألاب مزتلي مل وهو هللا قح نم هنأل

 هنأل ؛ ىنز اذإ نمأتسملا ىلع ماقي ىنزلا ٌّدح نإ :فسوي وبأ مامإلا مهنمو نورخآ ءاهقف لاقو

 نإ مث .مالسإلا راد يف هئاقب دم تابوقعلا ماكحأ اهنمو تالماعملا يف مالسإلا ماكحأ مزتلا

 راد لوخدل نامألا رفاكلا يطعأ امو .داسفلا نم اهل ةنايص مالسإلا راد يف ماقت ةيعرشلا دودحلا

 ةماع اهلصأ يف ةعيرشلاو .نايدألا عيمج يف مرحم ىنزلا نإ مث .داسفإلاو داسفلل مالسإلا

 ماكحألا يف نيملسملا ريغ ىلع ىتح قيبطتلا نكمأ املك اهماكحأ قيبطت يغبنيو ءرشبلا عيمجل

 وه - ىنز اذإ نمأتسملا ىلع ّدحلا ةماقإ يأ  لوقلا اذهو .مهنيدو مهتديقعب اهل ةقالع ال يتلا

 حجارلا

 يناثلا بلطملا

 ةفيازلا

 ؟ةينازلا يه نم -5

 لاح 1 اهؤطو اهأطو نمل لحي ال يتلا ةيبنجألا ةأرملا ةداع يه ىنزلا ةميرج يف ةينازلا

 ءطووه قنزلا» :اهنم ,فيراعتلا ضعب ىنعملا اذهل تراشأ دقو .لاوحألا نم لاح يأب اهل هئطو

 ,(4455(هتهبشو كلملا ريغ يف لّبقلا يف ة ةأرملا لجرلا

 : ةينازلا طورش "و 4"

 طورش ةلمج اهيف رفاوتت يتلا يه ىنزلا ّدح بجوتستو ىنزلا ةميرج يف ربتعت يتلا ةأرملا
 هذه نع ملكتنو ,مالسإلا ماكحأب ةمزتلمو ىنزلا ميرحتب ةملاع «ةراتخم .ةفلكم نوكت نأ : يه

 : يلي اميف طورشلا

 . 76 767-4ص (مالسإلا راد يف نينمأتسملاو نييمذلا ماكحأو انباتك (4857)

 . ص «4ج (راتخملا ردلا ىلع راتحملا درر) (4 85:53
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 : ةفّلكم نوكت نأ : ًالوأ - "94

 فرعي غولبلاو .ةلقاع ةغلاب نوكت نأ ةينازلا يف طرتشيف .لقعلاو غولبلا فيلكتلا طرشو

 هذه رهظت مل نإف ءرعشلا تابنإو ,مالتحالا وأ «لبحلا وأ «ضيحلا : يهو تامالكتعلاب

 ركذلل ةبسنلاب لاحلا وه امك ةنس ةرشع سمخ ىثنألا غولب يهو نسلاب فرعي غولبلاف ؛تامالعلا
 هقفاو نمو هللا همحر  ةفينح يبأ يأر ىلع ةنس ةرشع عبس اهغولب وأ .ءاهقفلا نم ريثك يأر ىلع

 .لبق نم كلذ انركذ امك

 .نونجلا وأ للخلا نم اهلقع ةمالس ىلع هب لدتسي امم سانلا نيب فورعملاو فولأملا

 :فيلكتلا طرش فلخت 6

 قح يف ةيناز ربتعت مل «ةلقاع ةغلاب نكت مل يأ «ةءوطوملا يف فيلكتلا طرش دجوي مل اذإو

 يف هنيبن ام اذه ؟اهأطو يذلا (ءىطاولا) يف كلذ رثؤي له نكلو .اهيلع ىنزلا ٌدح بوجو

 : ةيلاتلا تارقفلا

 :ةمئان ةأرما فلكملا ءطو - 245

 هذهو قمئا ىهو اهلاعفأب قلعتت ماكحأب ةبطاخم ريغ يأ « ةفلكم ريغ ربتعت ةمئان ىهو ةأرملا

 ةمئان يهو فلكم اهأطو اذإف .ةمئان ريغ ةيحاص تناك ول ةيئانجلا اهتيلوؤسم بجوتست لاعفألا

 لعف هئرشابمو هيف فيلكتلا ةيلهأ توبثل ىنزلا ّدح هيلعف ءىطاولا امأ .هانركذ امل اهيلع ّدح الف
 , 04459 ىنزلا

 :اهركس الاح ىف ةأرما فلكملا ءطو "41

 ءاهقفلا نأ الإ فيلكتلا طانم لقعلاو ,لقعلاب بهذي هنأل ؛فيلكتلا ةيلهأ ضقاني ركسلا

 اوبجوأف ىنزلا اهنمو مئارج نم هنع ردصي اميف يحاصلا ةلزنمب روظحم قيرطب ناركسلا اوربتعا
 .هركس. لاح ىف ىنز اذإ ىنزلا ٌدح هيلع

 ثئطو اذإ ةأرملل ةبسنلاب انه لاقي كانه هانلق امو «ةلأسملا هذه ىف ءاهقفلا لاوقأ انّيب دقو

 ,(*'”اهركس لاح يف يهو اهئطاول ةعواطم

 ةيشاحو .؟١4ص نتج «باطحلل «ليلخخ رضتخم حرشب ليلجلا بهاوم» 2 ها/ص 3 عج («عانقلا فاشك» (4855)

 ١”73. ص « 4ج (يقوسدلا

 .(”ة1"5و ”وؤ* ب ناترقفلا (144564)



 : ةنونئحم وأ ةريغص فلكملا ءطو 4

 ره امأ .امهيلع ّدح الف ةنونجم وأ ةريغص هنع ةيبنجأ لقاعلا غلابلا وهو فلكملا أطو اذإ

 هيلع بجيف امهقح ىف ةمدعنمو هقحب ةتباث فيلكتلا ةيلهأ نأل ؛همزلي ّدحلا نإف «ءىطاولا يأ

 ,(453ةيمالسإلا بهاذملا فلتخم نم ءاهقفلا حرص اذهبو ءامهنود ّدحلا

 :ةتيملا ةأرملاب ىنزلا 8

 ؛ةّيح ةأرملا ءطو مدعل ريزعتلا بجوي امنإو .هيلع َّدحلا بجوي ال ةتيم ةأرما فلكملا ءطو

 برش يف امك :«ىنزلا ةبوقعب» ّدحلاب هنع رجزلا ىلإ جاتحي الف .هنم عبطلا رفني امم اذه نألو

 .ةيفنحلا لاق اذهبو . هلعافل بسانملا ريزعتلا عم ةنم ويعلا ةرفن هنع رجزلا ىف ىفتكي لوبلا

 . ةلباتحلا دنع نيهجولا دحأو ل او ب مل اذإ :ةيكلاملاو «ةيعفاشلاو

 ةأرملا ءطو هبشأف ةيمدآ جرف يف ءطو هنأب فصوي هلعف نأل ؛ّدحلا هيلع : ىعازوألا لاقو

 .ةتيملا ةمرح كته هتشحاف ىلإ مضنا هنأل ؛ًامثإ رثكأو ًابنذ مظعأ اذه هلعفب هنألو ؛ةّيحلا

 الف 2« سفنلا اهفاعتو ةداع ىهتشت شت ال ةتيملا نأل ؛ ء ىطاولا ىلع ّدحلا بوجو مدع حج -ارلاو

 ءطو سيلو .ٌدحلاب 0 تام ارك هيو امنإ دحلاو ءاهنع رجزلا عرش ىلإ ةجاح

 ,(1457)ه ةتيملا

 : ةهركملا ىنز 2

 أردي ّدحلاو «ةهبش ىنزلا ىلع هاركإلا نأل ؛تنزف ىنزلا نلغ تهزكأ اذإ ةارملا' نلغ ٌدحال
 يلع وهتك انو نايسخلاو اطخبلا ينم نع عضو هللا نإ» : لك هللا لوسر ثيدحلو .ةهبشلاب
 كلذ عفرف ٠ ,تلعفف اهسفن نم هنكمت نأ الإ ءام اهيقسي نأ ىبأف« ًايعار تقستسا# أرما نأ يور املو

 هللا 4 يلع لاقف ةلأسملا هذه يف ةباحصلا رواشف  هنع هللا 2 باطخلا نب رمع ىلإ

 ذخأ اذهبو ءاهكرتو ًائيش اهاطعأو هيأرب رمع ذخأف ءاهليجس ىلكب نأ ىرأو «ةرطضم اهنإ : هنع
 , 090 ءاهقفلا

 .4ج (يقوسدلا ةيشاح» ١. 45ص .4ج «جاتحملا ينغم» (61/ .4!/ص .4ج «عانقلا فاشك» (4855)

 "92ص « عقانلا رصتخملا» ,؟١59ص ."5ج «ليلجلا فبهاوم)» 1١”2 4ص

 «ليلجلا بهاوم» ١. 45ه ص « 4ج «جاتحملا ينغم» 074 ص ءالج «عئادبلا» ء١18ص 28ج «ينغملا» (48519)

 779" ص . ؛ج «راهزألا حرش ل؟١9ص كج «باطحلل

 -- (يواصلا ةيشاحدو «ريدردلل ريغصلا حرشلا» , 80 ص . هج (ىهتنملا حرش» « 08ص « 4ج (عانقلا فاشك» (4458)
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 :اهسفن نع عفادت نأ ىنزلا ىلع ةهركملا ىلع "41

 نم لتقب ولو ملستست الو ءاهسفن نع عفادت نأ اهب ىنزلا ىلع هركت يتلا ةأرملا ىلع بجي

 نع عفدلا اذهو: .هوحنو لتقلاب ديدشلا هاركإلاو ديعولاو ديدهتلا قيرط نع اهب ةشحافلا لعف ديري

 : ةيلاتلا ةلدألل .هاركإلا قيرط نع اهب ىنزلا ديري نم تلتق اذإ اهيلع ءيش الو «بجاو اهسفن

 :ةفيرشلا ةيوبنلا ةنّسلا نم :لوألا ليلدلا "7

 عماجلا» يف ءاج امك نابح نباو دمحأ ماما هاور يذلا فيرشلا يوبلا ثيدحلا يف

 نود لتق نمو «ديهش وهف همد نود لت نمو ,ٌديهش وهف هلام نود لتق نم» : يطويسلل (ريغصلا

 هلهأ نود لتق نمو» : هلوق» :هحرش يف ءاجو . «ٌديهْش وهف هلهأ نود لتُق نمو «ٌديهش وهف هنيد

 ,(44559(هتبيرق وأ هتليلح - ضرع يأ - عضب نع عفدلا ف يأ (ديهش وهف

 وأ - هلتق ىلإ ىدأ ولو اهب ىنزلا ديري نم لتاقيو ىنزلا هتجوز نع عفدي نأ لجرلل ناك اذإو
 يدتعملا اذه ىلإ ملستست الو اهسفن نع يه ةأرملا عفدت نأ ىلوأ باب نمف .- عفادملا لتق

 اهخوز نوكي امك ةديهش تناك تلتق اذإ اهنأل ؛تلتق ولو ىتح اهضرع كته ديري يذلا ملاظلا

 هللا 00 يف 0 الإ ! لانث ال ةيلاع ةجرد 0 ءاهضرع نع ًاعافد لتق اذإ أديهش

 اهيلع 0 ءاهسفن نع ا عفدلا نع تزجع اذإ امأ ا نع ةأرملا 9 هتجوز

 مثآلا يدتعملا اذه ىلع دحلا امنإو .ريزعت الو اهيلع ٌّدح الف .ةهركم اهب ىنزف ثيبخلا قسافلا

 . سيسخلا

 : ءاهقفلا لاوقأ نم : يناثلا ليلدلا موه

 هتلتقف اهسفن ىلع لجر اهدارأ ةأرما يف دمحأ لاقو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ىنغملا» ىف ءاج أ

 لاقف ءاهسفن نصحتل هتلتقف اهسفن الإ ديري ال هنأ تملع اذإ :دمحأ لاقف ءاهسفن نصحتل

 ركذو .اهيلع ءيش الف اهسفن نع عفدتل هتلتقف اهسفن الإ ديري ال هنأ تملع اذإ : دمحأ

 ايفان فاضأ الجر نأ ريمخ نب ةديبع حف ءدمحم نب مساقلا نع يرهزلا هيوري ًائيدح دمحأ

 هللاو :_ هنع هللا يضر  رمع لاقف .هتلتقف رجحب هتمرف اهسفن ىلع ةأرما دارأف «ليذه نم

 عئارش» 2 356 غص « 8١ج «بذهملا حرش عومجملا» 2١ ؛ةص « ؛ج (جاتحملا ينغم)) 2.5 57”ص 23ج -

 .١6١ص «4ج «يلحلل «مالسإلا

 . ١908 ص .هج .يوانملا ةمالعلل «ريغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيف» (4854)

: 



 هلذب زوجي يذلا هلام نع عفدلا زاج اذإ هنألو ؛ ةيد هنع عفدت ال قَد ادن ىدوُي ال

 ال يذلا ىنزلا نم اهضرع ظفحو .ةشحافلا نع اهتنايصو اهسفن نع ةأرملا عفدف هتحابإو

 بجي هنإف اذه تبث اذإو .هلام نع صخشلا عفد نم ىلوأ لذبلا هب زوجي الو ,لاحب حابي

 عون عفدلا كرت يفو «مرحم اهنم نيكمتلا نأل ؛كلذ اهنكمأ نإ اهسفن نع عفدت نأ اهيلع

 01470( هيكمت

 نم هعنم ىلع ردقت الو اهقلط هنأ اهجوز نم تعمس» :ةيفنحلا هقف يف «راتخملا ردلا» يفو - ب

 , (447)«اهسفن لتقت الو صاصقلا فوخ دودب هلتق اهل .هلتقب الإ اهسفن

 تعمس ةأرما نع مساقلا وبأ مالسإلا خيش لئسو» : : ةيفنحلا هتف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يفو - دج

 اهل :لاق ؟هلتقت نأ اهعسي له ءهنم اهسفن عنمت نأ ردقت الو ءاثالث اهقلط هنأ اهجوز نم

 ىوتف ناك اذكهو .لتقلاب الإ هعنم ىلع ردقت الو ءاهبرقي نأ ديري يذلا تقولا ىف هلتقت نأ

 , 18070( عاجش يبأ مامإلاو .ةرمح نب ءاطع مالسإلا خيش

 اهضرع نع عافدلا يف ةأرملا قح ىلع لدت اهنأ اهتركذ يتلا ءاهقفلا لاوقأب ةلالدلا هجوو

 ىنزلا ىلع ةهركملاف ءاهنودب وأ ةبلاغملاب كلذ ديري ناك ءاوس ءاهب ةشحافلا ديري نم لتقب ولو
 هنكمتو ملستست الو اهل هركملا لتقب ولو عيطتست امب اهسفن نع عفدت نأ اهل اهديدهتو اهفيوختب

 اهنيكمت نأل ؛هعيطتست تماد ام اهيلع بجاو عفدلا اذهو .عفدلا ىلع ةرداق تماد ام اهسفن نم

 .بجاو كلذ ىلع ةردقلا عم هعئمو مارحلا عفدو مارح اهسفن نم

 : ىنزلا ميرحت ةلهاجلا ىنز -4

 نم عناملا دوجول هتجوزت نمب جاوزلا ةمرح ةلهاج وأ « ىنزلا ميرحت ةلهاج ةأرملا تنز اذإو

 بوجو مدعو ءاهنع ةيلوؤسملا عفرل ًالوبقم ارذع حلصي اهلهج ناك نإ اهيلع ّدح الف ,هوحنو عاضر
 ,(470لهاجلا ىنز يف هانلصف يذلا وحنلا ىلع اهيلع ّدحلا

 ؟اهيلع دحلا 5 ةينازلا مالسإ طرتشي له 6

 مالسإلا 0 تمنزتلا ةطاقنلاو قمّنلا د دقع بجومب مالسإلا 0 تمزتلا ةيمّذلاو 0

 « ىنزلا ةميرج باكترا مدع مالسإلا ماكحأ نمو «نامألا بجومب مالسإلا راد يف اهئاقب ةذم

 . 15١-51١ ص .7ج «راتخملا ردلا» (4871) . ”7"١ص «8ج (ينغملا» (48170)

 .«"5ال44 ةرقفلا (عمىلا/”) . 574 ص «١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (487/5)

 وب



 . ةميرجلا هذه تلعف اذإ اهيلع دحلا بوجوو

 : ةميهبلا ءطو - "5

 يذلاو .ناويح ةءوطوملا نأل ؛ّدحلا هيلع بجي الو رزعي كلذ لعافو «مارح ةميهبلا ءطو

 ةداع ىهتشي امع رجزلاو عدرلل عرش انلق امك ّدحلا نألو ؛ناويحلا ال ةأرملا ءطو ىنزلا ٌدح بجوي

 ال ةميهبلا جرفو «لوبلا برش يف بجي ملو رمخلا برش يف بجو اذهلو .هيلإ سفنلا ليمتو

 بهذم اذهو .يفكي هيف ريزعتلاف اذهلو «ميلسلا عبطلا هنم رفنيو سفنلا هفاعت لب «ىهتشي

 ,ةلبانحلا بهذم يف نيتياورلا ىدحإ وهو ,مهبهذم يف رهظألا لوقلا يف ةيعفاشلاو ةيرهاظلا
 ةلبانحلا نيرخأتملا نم (عانقلا فاشك» بحاصو « يلبنحلا يقرخلا مامإلا اهب ذخأ يتلا يهو

 سوفنلاو طاوللا ىلع هسايق نكمي الو صن هب حصي مل هنأل ِ؛رّْزُع ةميهبلا ىتأ نم» :لاق ثيح

 .(479(ةهبشلا مدعل هريزعت يف غلابيو .هفاعت

 .«47*ةيفنحلاو ةيكلاملا بهذم ًاضيأ -ريزعتلا يأ وهو

 2800 ىنزلا مكح همكح ةميهبلا ءطو نأ ىلإ ةيديزلا بهذو

 :لاق هلك هللا لوسر نأ هيف يذلا ثيدحلل ةميهبلاو وه لتقي :نمحرلادبع نب ةملس يبأ نعو

 ثيدحلا اذه فعض يرهاظلا مزح نبا مامإلا نكلو .(هعم اهولتقاو هولتقاف ةميهبلا ىتأ نم»

 , (144779 فالح لح املو هب انلقل حص ول :لاقو

 اهنأ الإ هل ةكولمم ريغ وأ ءىطاولل ةكولمم تناك ءاوسو «ةميهبلا لتق بجي : ةلبانحلا لاقو

 تلتق اذإو . ةلوكأم ريغ وأ محللا ةلوكأم تناك ءاوس لتقتو .اهبحاصل اهتميق نمض هريغل تناك اذإ

 .اهمحل لكؤي ال

 تناك نإو «حبذت ال مهدنع اهحصأ لاوقأ تحبذ اذإ اهمحل لكأو اهلتق يف ةيعفاشلا دنعو

 .«ههبهذم يف حصألا ىلع اهلكأ لح تحبذو محللا ةلوكأم

 ينغم» «487”7ص ١١ج (ىلحملا» .هالص «4ج «عانقلا فاشك» ,.189-140 ص «4ج «ينغملا» (4817/5)

 . ١198 ص «14ج (جاتحملا

 . "4ص ءالج «عئادبلا» 598 ص .5ج .باطحلل «ليلجلا بهاوم» (4818)

 . ”75ص 14ج «راهزألا حرش» (4417/7)

 .387ص .١1ج ءمزح نبال «ىلحملا» (؟41/9)

 .55١-48١ص .؟4ج «جاتحملا ينغم» 1١40-2141 ص 28ج «ينغملا» (181/8)
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 ثلاثلا بلطملا

 ىنزلا لعف

 : ىنزلا لعفب دوصقملا  "ةه1/

 بجوتسي ًاعرش مرحم ءطو لك : ىنزلا ةميرج ناكرأ قرم انكر هرابتعاب ىنزلا لعفب د دوصقملا

 زيك اعز رج هيطو لك :نسلف .اهطورشو ىرخألا ىنزلا ةميرج ناكرأ ترفاوت اذإ ىنزلا لع

 .ًاعطق ًاعرش مرحم ءطو وهف ىنز ربتعي ام لك ناك نإو «ىنزلا دح بجوتسي ىنز

 :ىنزلا لعف طورش

 نأ فرعي اهنمو «ىنزلل فيراعت ةلمج انركذ دقو «ىنزلا فيرعت نم صلختست طورشلا هذه
 : يه طورشلا هذه

 .ةأرما لجرلا ءطو -أ

 .ةأرملا جرف يف نوكي ءطولا اذه نأو - ب

 نوكي يأ  ةهبش الب لطاب حاكن يف وأ ,« حيحص حاكن ريغ يف نوكي ءطولا اذه نأو - ج

 .- حاكن ةهبش الو حيحص حاكن الب ءطولا

 :ثحبلا جهنم 48

 : يلاتلا وحنلا ىلع عورف ةثالث ىلإ بلطملا اذه مسقن .مدقت ام ىلع ءانبو

 .ةأرما لجرلا ءطو :لوألا طرشلا :لوألا عرفلا

 .ةأرملا جرف يف ءطولا : يناثلا طرشلا : يناثلا عرفلا

 .هتهبشو حيحص حاكن الب ءطولا :ثلاثلا طرشلا :ثلاثلا عرفلا

 لوألا عرفلا

 لوألا طرشلا

 ةأرما لجرلا ءطو

 :طرشلا اذهب دوصقملا

 دوصقملا امف .ًاعرش هيلع ةمرحم ةأرما أطيف «لجر مرحملا ءطولاب موقي نأ طرشلا اذهب دصقي

1. 



 لجرلا هلعف اذإو ؟ىنز ءطولا اذه ربتعي لهف ءلجر ءطولاب مقي مل اذإو ؟طولا ققحتي مب وأ ءطولاب

 طاوللاب ىمسملا وهو رخآ لجر عم وأ هديب ءانمتساالا قيرط نع امنإو ةأرما عم نشيل نكلو

 : ةيلاتلا تارقفلا ىف هنّيبن ام اذه ؟ىنز كاذو اذه ربتعي لهف

 : ءطولاب دوصقملا "و١5

 (ةأرما جرف يف هركذ لجرلا  لاخدإ يأ - جاليإ ىنزلا ةميرجل نّوكملا ءطولاب دوصقملا

 كلذ نم لقأ بييغتلا ناك نإف قأرملا جرف يف اهردق وأ ديول ةفشح بييغتب كلذ ققحتيو

 ايجوتسم او ججاليإل يا لا كاصأ 2 دع

 .(418:3لصح دق اهردق وأ ةفشحلا بييغت ماد

 جرفو ركذلا نيب لئاح نودب اهردق وأ ةفشحلا جاليإ نوكي نأ طرتشي له نكلو م61

 ؟ةأرملا

 ىلع ٌّدح ال» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج دقف «كلذ طرتشا ءاهقفلا ضعب

 ةفشحلا بييغت ناك ءاوسف «كلذ طرتشي مل نم مهنمو .(7*4(لئاحب  هركذ بّيغ يأ - هبّيغ نم

 «جاتحملا ينغما) يف ءاج دقف : افاتوشي جاليإلا نإف «هنودب وأ لئاحب ةأرملا جرف يف اهرادقم وأ

 ريغو لشأ ولو يمدآلا نم لصتملا ركذلا نم اهردق وأ ةفشح جاليإ ىنزلا» :ةيعفاشلا هقف يف

 42890 (ةقرخ يف ًاقوفلم ناكو ءرشتنم

 فبييغت ءطولاو» : ةيكلاملا هقف يف ريدردلل (ريبكلا حرشلا» يف ءاج لدّقف نجلا هيف بجي "لف

 , 4209 (ناشتنا ريغب وأ ةذللا عنمي ال فيفخ لئاحب ولو اهردق وأ ةفشحلا

 أد جاليإ انزلا» :ةيكلاملا هقف يف ريدردلل «ريغصلا حرشلا ىلع يواصلا ةيشاح» يفو

 .١لكص ١2ج «طيسولا مجعملا» :ريكذتلا وضع نم ناتخلا هنع فشكي ام رادقم : ةفشحلا (:41/4)

 4-26 ص «4ج (راتحملا درو راتخملا ردلا» .هالص « 14ج («عانقلا فاشك) .1894 ص 34ج («ينغملا» 484١(

 2ء١15ص . 35ج «يواصلا ةيشاح»و .ريدردلل «ريغصلا حرشلا» ١-0154 #5”ص 21ج (جاتحملا ينغم)

 .”937ص «عفانلا رصتخملا»

 )47 )4881١ص حج (جاتحملا ينغم» (5887) . هالص .4ج «عانقلا فاشك» ١55-1١ .

 ) )4887:.4ج .ةيكلاملا هقف يف ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» ص١7".
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 .(4489(ةذللا عنمي ال فيفخ لئاح عم وأ .راشتنا ريغب ولو اهردق وأ ةفشح فلكم ملسم - بييغت

 « لئاح نودب اهردقبوأ ةفشحلا جاليإ نوكي نأ طرتشي الف ةيعفاشلا لوق يدنع حجارلاو "4

 كته دق عينشلا هلعفب ينازلا اذه نأ كلذ ,ةيكلاملا لاق امك ةذللا عنمي ال فيفخ لئاحب وأ

 تأي مل ذإ «ىنزلا ّدح هلعفب قحتسي نأ بجيف ًاركب تناك نإ اهتراكب لازأ امبرو «ةأرملا ضرع
 ىلع ّدحلا قيلعتل ًاهجو ىرن ال امك «لئاح نودب مرحملا ءطولا نوكي نأب صن عرشلا يف
 اذه نأ ةجحب لئاح نودب جاليإلا نوكي نأ طارتشا يلاتلابو «ةذل هب لصحي يذلا جاليإلا

 ايف ليلعتلا اذه ىرن ال « ىنزلا ّدح اذهل قحتسيف ةمرحملا ةذللا هب ققحتت يذلا وه جاليإلا

 .ةيعفاشلا لوق وه حجارلاف يلاتلابو .فيفخ لئاحبو لئاح الب جاليإلا نوك نم هوطرتشا امل

 جاليإلا لصح دقف .هنودب وأ لئاحب اهردقب وأ ةفشحلا بييغتب ءىطاولا نم جاليإ لصح ىتمف

 دحلل بجوملا ىنزلا هب ققحتيو .مرحملا ءطولا هب ققحتي يذلا

 : ءاسنلا نيب قاحسلا 6

 امهيجرف كلادتب امهنيب اميف ناتأرملا هلعفت ام وه ءاسنلا نيب ةقحاسملا وأ قحسسلا وأ قاحسلا

 ةذل ءاعدتساو ءامهنم ينملا لازنإ ضرغل ةءوطوملا ةأرملا يه ىرخألاو لجر امهادحإ نأك

 امك ةأرملا ةأرملا نايتإ وه قاحّسلا :انلق زاجيإلاو راصتخالا اندرأ اذإو .امهلعفب امهل عامجلا

 . ةءوطوملا ةأرملا يه ىرخألاو لجرلا يه امهادحإ تناك ول

 ؟قاحسلا ىف ىنزلا ّدح بجي له "5

 ىنز نوكي الف «ىثنألا جرف يف ركذلا جاليإ ريغ نم ةرشابم هنأل ؛قاحسلا يف ّدح الو

 لاق امك حصي ال ثيدح اذه «َنهنيب ءاسنلاب ىنز قاحّسلا» :لاق لك يبنلا نأب جاجتحالاو
 1 نبا

 .نوظفاح مهجورفل مه نيدّلاو» : ىلاعت هللا لوقل ةيصعم وهف ىنز قاحسلا نكي مل اذإو

 مه كئلوأف كلذ ءارو ىغتبا نمف ,نيمولم ريغ مهنإف مهناميأ تكلم ام وأ مهج -اوزأ ىلع الإ

 , 42070 نوداعلا

 . 41١ ص «؟ج .ةيكلاملا هقف يف ءريدردلل (ريغصلا حرشلا» (4884)

 ."١9ص (١١ج .مزح نبال (ىلحملا» (1885)

 .[ا/-4 تايآلا :نونمؤملا ةروس] (4885)

 ع



 ّمص امك كلذب ىلاعت هللا تصع دقف .هظفحت ملف اهجوز ريغل اهجرف تحابأ اذإ ةأرملاف

 .اهجوز ريغ لجر وأ ةأرمال اهترشب تحابأ اذإف ءاهجوز ريغ ىلع ةمرحم اهترشب نأ لَك يبنلا نع
 ةأرملا الو ءلجّرلا ةروع ىلإ ٌلجرلا ٌرظني ال» :ِهلكك لاق .هتحابإ اهيلع مرحم وه ام تحابأ دقف

 يف ةأرملا ىلإ ٌةأرملا يضفت الو .دحاو بوث يف لجّرلا ىلإ لجرلا يضفي الو «ةأرملا ةروع ىلإ
 ْ ْ ل . ملسم مامإلا هاور «دحاولا بوثلا

 وأ ًادئاز ًامارح تناك جرفلاب ةرشابملا تناك اذإف ءامهنم ةيصعم ةأرملل ةأرملا نم ةرشابملاف

 ال اركنم امهنم لك تتأ دقف «ةيصاع ةأرملل ةقحاسملا ةأرملا نأ مص دق ذإو .ةفعاضم ةيصعم

 .«9ءاهقفلا نم روهمجلا لوق اذهو ءامهنم لكل ريزعتلا هيف بجيف .هيف ّدح
 : ةيرفعجلا بهذم 65

 يأ هيف ٌدحلاو» :اولاق دقف «راركتلاب لتقلا ناكمإ عم دحلا تيجو ىلإ ةيرفعجلا بهذو

 ةلعافلل ةنصحم ريغ وأ تناك ة هلصخم 5 وأ ةقحاسملا تناك رح .ةدلج ةئام قاحسلا ىف

 راركت عم ةعبارلا يف ةقحاسملا لتقتو ناصحإلا عم يجر : (ةياهنلا» يف لاقو . «ةلوعفملا وأ

 00 لجيل

 ءطو وه ىنزلاو « « ىنزلا» يف بجي ىنزلا دح نأل ؛روهمجلا لوق  حجارلا لوقلا "1

 بجي لب ءّذحلا هيف بجي الف ,قاحسلا «ىنزلا» موهفم يف لخدي الف .هل لحت ال ةأرما لجرلا

 .هب اوجتحاو روهمجلا نع هانركذ امل ريزعتلا هيف

 :اهسفن نم ًاناويح ةأرملا نيكمت --4

 اذإف .ةفشحلا ردق وأ اهجرف ىف هركذ ةفشح جاليإب ةأرما لجرلا ءطو .ءطولا ىنعم نإ :انلق

 ربتعي لهف ءاهجرف يف هركذ جلوأ نأب اهأطوف ًالثم بلك وأ درقك اهسفن نم ًاناويح ةأرملا ُثنُكم
 ؟اهيلع بجت يتلا ةبوقعلا عون امو ؟ىنز لعفلا اذه

 ضعب يلي اميف ركذنو « ىنزلا ّدح ال ريزعتلا بجوتسي ةأرملا نم لعفلا اذه نإ :ءاهقفلا لاق

 : مهلاوقأ

 لا" ١ ص «1ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصا)) لاا" ١ ص كاج مزح نبال «ىلحملا» (48817)

 4"275ص ٠ 8١ج «عومجملا هحرشو بذهملا» « هالص « 14ج «عانقلا فاشك» ء184١ ص «8ج «ينغملا»

 بمهاوم» ؛ 52ص ."7ج (يواصلا ةيشاح»و «ريدردلل «ريغصلا حرشلا١» «(44١ص ؛14ج (جاتحملا ينغم»

 .؟597”ص كج «باطحلل «ليلخ رصتخم حرشب ليلجلا

 . 79ا/ص «عفانلا رصتخملا» 15١. ص ؛«؛ج «يلحلل (مالسإلا عئارش» (188)
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 ءاهأطو ىتح اهسفن نم ًادرق ةأرما تنكم ولو» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج أ

 , دهك) يلتفت يناثلا لوقلا ىلعو .بهذملا ىلع ًاغيلب رزعتف : يأ ةميهبلا ءىطاو ىلع ام اهيلعف

 دح الف ةميهب ركذ تلخدتسا نم» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يف - ب

 .ريزعتلا اهيلع بجو ّدحلا اهيلع بجي مل اذإ هنأ يهيدبلا نمو .«**”7«اهيلع

 -رزعي يأ - بدؤي .ةميهب ءىطاوك» :ةيكلاملا هقف يف ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يفو -ج

 يأ» :لوقلا اذه ىلع اقيلعت (هتيشاح» يف يقوسدلا لاقو .(«(اهجرفب ةميهب ركذ ةلخدمو ءاداهتجا

 , 21 (اهجرفب غلاب تيم ركذ ةلخدم اذكو

 :ديلاب ةأرملا وأ لجرلا ءانمتسا -8

 ةذلل ًابلط ينملل ًالازنتسا هديب هجرف امهدحأ كلد نأب ديلاب ةأرملا وأ لجرلا ىنمتسا اذإ
 لجر ءطو ىنزلا نأل ؛ يعرشلا حالطصالا يف (ىنز) ربتعي ال لعفلا اذهف .ةوهشلل ءاضقو

 يفو «ةأرملا نع ًالدب هدي لمعتسي امنإو «ةأرما أطي ال هديب لجرلا ءانمتسا يفو «خلإ . . .ةأرما

 : اهل هنطو نع الدب اهدي لمت اننإو: « لجر اهاطي أل: اهدي ةارملا ءاضكنا

 ّلحلا ةهج نم لعفلا اذه مكح امف .هانركذ امل «ىنز ديلاب ءانمتسالا ربتعي مل اذإو
 : ةيلاتلا تارقفلا ىف  ىلاعت هللا ءاش نإ  هنيبن ام اذه ؟هتبوقع امف هتمرحب ليق اذإو ؟ةمرحلاو

 :ديلاب ءانمتسالا يف ءاهقفلا لاوقأ

 ىلع افوخ وأ ىنزلا نم ًافوخ هديب ىنمتسا نمو» :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج
 0 0 حاكنلا ىلع ردق نإف ءحاكنلا ىلع ردقي مل اذإ اذهو هيلع ءيش "لف 3

 مهجاوزأ ىلع الإ دوطناج مهجو رفل مه نيذلاو# : ىلاعت هلوقلو ,ةيصعم هنأل ؛رزعو

 0 ا( «نولعلا مه كتوأف كلذ ءارو ىفتبا نمف و .نيمولم ريغ مهنإف , مهناميأ تكلم ام

 مكح كلذ ىف ةأرملا مكحو . حاكنلا ىلع هتردقب ةعفدنم ىهو ةرورضلل حابي امنإ كلذ لعف

 , 4219(لجرلا

 . ١4 4ص «4ج (جاتحملا ينغم» (4894) . هالص .4ج («عانقلا فاشك» (48489)

 هركذ ام ىلإ فاضأ يقوسدلا نأ انه ظحاليو .5١7ص 14ج (يقوسدلا ةيشاحدو ,ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (4441)

 فلكم ءطو» مهدنع ىنزلا نأل نيتلأسملا يف ريزعتلا بجوأو اهجرف يف غلاب تيم ركذ ةأرملا لاخدإ ريدردلا
 لاخدإ نم ةأرملا هب تماق امو ءطو تيملا نم روصتي الف فيلكتلا طقس توملابو «. . . يمدأ جرف ملسم

 .ريزعتلا بجوتسي ةيصعم ربتعي اهجرف يف تيملا ركذ
 . اله ص 2 4ج «عانقلا فاشك» (:88؟)

: 



 مرح ةجاح ريغل ةأرما وأ لجر نم هديب ىنمتسا نم» : هيف ءاج دقف (ىهتنملا ةياغو يفو

 015 يهيلع 2 تالق هنادي قلع ذأ :قئزلا' نم ًافوغوب ./هلغاق دغو

 نيذّلاو» : لجو ّرع هلوقل ءانمتسالا مرحيو» .:ةيعفاشلا هقف يف «بذهملا» يف ءاجو ب "و1

 ,طاوللاك مرحف لسنلا عطق ىلإ يضفت ةرشابم اهنألو ؛ةيآلا « .. .توتفناع مهجو فل مه

 اميف ةيبنجألا ةرشابم تهبشأف عدا يشيزو يرحم ةدشا اينأل هد ملو رّزُع لعف نإف

 دعت هديب هئانمتساب الو» اها ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يفو , 4219(حرفلا نود

 "ا لب

 ناك اذإ - فكلاب يأ مارح ءانمتسالا» :ةيفنحلا هقف يف «راتحملا ٌدر» يفو - ج "7

 ءاهنيكستل كلذ لعفف .ةمأ الو ةجوز هل سيلو ةوهشلا هتبلغ اذإ امأ .ةوهشلا بالجتسال

 ,(4413(ثيللا وبأ هلاق امك هيلع لابو ال هنأ ءاجرلاف

 ريغ يف جلوي نأ نم زارتحا « جرف يف انلوقوا :ةيديرلا هقف يف «راهزألا حرشا) يفو د "413

 ديلاب ءانمتسالا نأ اذه نم مهفيو . را ا يوت إل اذ يحوم الهلل ,مفلاو طبإلاك جرف

 . ىنزلا ٌدح بجوي الو ريزعتلا دح بجوي

 ناك لزنأ ىتح هديب ىنمتسا نمو» : ةيرفعجلا هقف يف ىسوطلل (ةياهنلا» باتك ىفو  ه "4

 00 , 4258 (بيدأتلاو دبع هيلع

 ءاوس لاجرلل ءانمتسالا كلذكو» : رمال قير مزح نبلو «ىلحملا» تاك ناو و "91ه

 ةمألا عامجإب حابم كلذك اهجرف ةأرملا سمو حابم هلامشب هركذ لجرلا سم نأل ؛ءاوسب

 كلذ سيلف . ينملا لوزنل دمعتلا الإ حابملا ىلع ةدايز كانه سيلف حابم وه اذإف اهلك

 انل لّصف امم اذه سيلو :#مكيلع مّرح ام مكل لّضف دقو» : ىلاعت هلوقل للصأ ًامارح

 دقو .لئاضفلا نم الو قالخألا مراكم نم سيل هنأل ؛ههركن اننأ الإ لالح وهف ءهميرحت

 هللا همحر مزح نبا لاق نأ ىلإ . . .ىرخأ هتحابأو ةفئاط هتهركف اذه يف سانلا ملكت

 نعو نسحلا نع ةحيحص ةقلطملا ةحابإلاو ءءاطع نع ةحيحص ةهاركلا نكل :- ىلاعت

 . ”08”7 ص .7ج (ىهتنملا ةياغ» (4898)

 . 36507/ص .18ج .يوونلل «عومجملا هحرش»و «يزاريشلل «بذهملا» (4844)

 ش .144١ص .4ج «جاتحملا ينغم» (4846)

 . ”3"ص « 14ج «نيدباع نبال «راتخملا ردلا ىلع راتحملا در» (484)

 .94١7ص « يسوطلل «ةياهنلا» (44894) ,5”77صسص ع 4ج (راهزألا حرش» (18945)

 (* ل



 . .دهاجم نعو .ءالعلا يأت , دايز نعو «ءرانئيد نبورمع ر(كليتتللا

 ةءابلا مكنم عاطتسا نم بابشلا رشعم اير : ثيدح ددصب («مالسلا لبس» يف ءاجو انااا

 6 هل هنإف 00 هيلعف 0 3 نمو 0 نيفحاو ريعلا ضغأ هنإف 00

 ,(410(لهسأ

 هرايتخاب هلازنإ امأو» :- ىلاعت هللا همحر لاق دقف «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىوتف  ح و1/0

 ءامهرهظأ لب دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ وهو ءاملعلا رثكأ دنع مارح اذهف هديب ينمتسي نأب

 فاخي وأ «نمتسي مل نإ ىنزلا فاخي نأ لثم هيلإ رطضا نإ نكل .هوركم هنأ ةياور يفو

 فلسلا نم فئاوط ةلاحلا هذه يف صخر دقو .ءاملعلل ناروهشم نالوق هيف اذهف ضرملا

 ,(9*415(نورخأ هنع ىهنو «فلخلاو

 نأ رهظي اذه نمو» :ليوط مالك دعب لاق دقف .ًاقباس ةيرصملا رايدلا يتفم ىوتف - ط 4
 غلاب ررض نم هيف ام كلذ يف مهديؤيو «ديلاب ءانمتسالا ميرحت نوري ةمئألا روهمج

 هزاوج ةيفنحلا نعو دمحأ نع يورملاف . ميرحتلا بجوي كلذو لوقعلاو ىوقلاو باصعألاب

 ,(9'1(نيررضلا فخأ باكترا باب نم نوكيف ءىوصقلا ةرورضلاو ةجاحلا دنع

 :ديلاب ءانمتسالا مكح يف نيرسفملا لاوقأ -06

 :ةميركلا تايآلا نوركذي مهاندجو .ةقباسلا تارقفلا يف اهانركذ يتلا ءاهقفلا لاوقأ يف

 نولدتسيو . خلإ 4 . . . مهناميأ تكلم ام وأ مهجاوزأ ىلع الإ نوظناح مهجورفل مه نيذلاوإ#

 لاوقأ فرعنل ميركلا نآرقلا ريسفت بتك ىلإ عوجرلا نم ّدب الف .ديلاب ءانمتسالا ميرحت ىلع اهب

 مهريسفت ءوض يف ديلاب ءانمتسالا ميرحت نم هيلع لدت امو .ةميركلا تايآلا هذه يف نيرسفملا

 .تايآلا هذهل

 :ريثك نبا ريسفت : ًالوأ - مو

 مهنإف , مهناميأ تكلم ام وأ مهجاوزأ ىلع الإ نوظناح مهجو رفل مه نيذلاو# : ىلاعت هلوق

 .79177897ص ءا١1ج ءمزح نبال «ىلحملا» (4849)

 ١. 54ه ص ءا”ج (مارملا غولب حرش مالسلا لبس» (4900)

 .١5ص ١1ج . يدرك هللا جرف ةعبط ؛(«ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف» (4401)

 ءتج ,قباسلا ةيرصملا رايدلا يتفم .فولخم دمحم نيئسح خيشلل «(ةيمالسإ ثوحبو ةيعرش ىواتف) (5905)

 . ١ 778ص

 نم



 .«نوداعلا مه كئلوأف كلذ ءارو ىغتبا نمف :نيمولم ريغ

 ا 0 دق نيذلاو يأ :تايآلا رس 0 هللا همحر - ريثك نبا لاق

 00 هاا ل 00 مهناميأ تكلم اموأ ءمهل هلل هللا

 : يأ «كلذ ءارو ىغتبا نمف# ىلاعت لاق مث .«نيمولم ريغ مهنإف» : ىلاعت لاق اذهلو

 .نودتعملا يأ *«نوداعلا مه ككئاوأفإ» ءامإلاو جاوزألا ريغ

 ةيآلا هذهب ديلاب 000 نقي 0 هقفاو نمو هللا همحر 8 1 مدا ا دقو

 ا( ا مه 0 كل ءارو ىغتبا د 09 هلوقل ايزتعم ا هلعاف نوكيف

 ١- يبطرقلا ريسفت :ًايناث :

 :لاق زيزعلا دبع نب ةلمرح.تعمس : مكحلا دبع نب دمحم لاق» : (يبطرقلا ريسفت» يف ءاج

 ىلإ . . .نوظفاح مهجورفل مه نيذلاو» :ةيآلا هذه أرقف «ةَريمُع دلجي لجرلا نع اكلام تلأس

 قارعلا لهأ ةيحسيو «ةريمع» ب ركذلا نع نونكي مهنأل اذهو ,«نوداعلا مه كئلوأف : : ىلاعت هلوق

 هنأب جتحيو رح يبطرقلا ركذي امك هعرو ىلع دمحأو . ينملا نم لاعفتسا وهو ءانمتسالا

 "اذ 9(هميرحت ىلع ءاملعلا ةماعو .ةجاحلا دنع زاجف نديلا نم ةلضف جارخإ

 :ىدسلا ريش: انلات
 «نوداعلا مه ككئالوأف كلذ ءارو ىغتبا نمف# : ىلاعت هلوقو» : :(يفسنلا ريسفت» يفو 7

 .2؛9'”(ةوهشلا ةدارإل فكلاب ءانمتسالاو ةعتملا ميرحت ليلد هيف

 : يسولآلا ريسفت :ًاعبار "48

 بلح وأ ةضخضخلا» ىمسيو هديب لجرلا ءانمتسا يف فلتخا» : يسولآلا ريسفت» ىف ءاج

 لبنح نب دمحأ ناكو ءىكلذ ءا ارو» اميف لخاد مهدنع وهو هميرحت نع ةمئألا 0 « (ةريمع

 نبا لاقو .ةماجحلاو دصفلاك ةجاحلا دنع اهجارخإ زاجف ندبلا يف ةلضف ينملا نأل ؛هزيجي

 ال نأ ءاجرلاف هب اهنيكست ةدارإ لعفف ةوهشلا هتبلغ نإف ,مرحي :«بهذملا يفنحلا» مامهلا

 ,(13559(ضقاعب

 1١١-5 1١. هص « 7١ج (يبطرقلا ريسفت» (5404) . 779 ص 27ج (ريثك نبا ريسفت) (5407

 .4١١ص «9ج ,يفسنلا دومحم نب دمحأ نب هللا دبع تاكربلا يبأ ليلجلا مامإلل «يفسنلا ريسفت» (440)

 .١٠ص «١٠ج «يسولآلل (يناعملا حور» ب روهشملا (يسولآلا ريسفت» (4905)

 ه<



 :ديلاب ءانمتسالا مكح يف حجارلا لوقلا 84

 ,مهريغل وأ مهل لاوقأ نم ريسفتلا باحصأ هركذ امو ءاهقفلا لاوقأ نم انركذ ام ءوض يفو
 ديلاب ءانمتسالا يف لصألا نأ حجرن ؛راكنإ وأ بيقعت نود اهباحصأ نع اهوكح وأ اهوضترا

 نإ ىنزلا يف عوقولا نم فوخلاك .ةرورضلا دنع هزاوج ءانثتسالاو ءرظحلا وه ةأرملا وأ لجرلل

 هب عفدنت ام ردقب زاج ةرورضلل زاج ام نأ ىنعمب ءاهردقب ردقت ةرورضلاو .كلذ وحنو هلعفي مل
 . ةرورضلا

 ؟ةرورضلل ءانمتسالا ةصخرب ذخألا زوجي ىتم "6

 .هسفن ملسملا ٌفعيل جاوزلا ىلإ ةردابملا نم ِخََي يبنلا هيلإ دشرأ امب ذخألا يغبنيو اذه

 موصلاب هتوهش فعضت مل نإف .موصلا كلذ سأر ىلعو هتوهش فعضي امب هيلعف ءعطتسي مل نإف
 .ءانمتسالا ةصخرب ذخألا هل زاج ىنزلا هسفن ىلع فاخو هوحنو

 ثيدحلا هيلع لد ام اذهف ؛موصلاب هيلعف رذعت نإف جاوزلا ىلإ ةردابملا نم هانركذ ام امأ

 ضغأ هنإف «جوزتيلف ةءابلا مكنم ٌعاطتسا نم بابشلا رشعم ايو» : يكب هلوق وهو .فيرشلا يوبنلا
 .9"45ءاجو هل هنإف موصلاب هيلعف عطتسي مل نمو . جرفلل نصحأو ءرصبلل

 رصبلل ضغأ هنأل ؛هعاطتسا نإ ركبملا جاوزلا ىلإ ردابي نأ باشلا ىلع نأ كلذ ىنعمو

 ىلعو ةأرملا ىلع كلذكو .هتوهش فعضي هنإف موصلاب هيلعف عطتسي مل نإف ءجرفلل نصحأو
 . موصلاب اهيلعف ؤفكلا بطاخلا اهل تأي مل نإف قفكلا اهءاج اذإ اهجيوزت اهئايلوأ

 فاعضإ وهو .هيلع دعاسي وأ دوصقملا اذه ىلإ يدؤي ام لك ةوهشلا فاعضإ يف موصلا لثمو

 نم مغرلاب ةبلاغ ةأرملا وأ لجرلا ةوهش تيقبو جاوزلا رسيتي مل اذإف . ىنزلا نع داعتبالاو ةوهشلا
 . ةرورض ةلاح ةلاحلا نأل ؛ديلاب ءانمتسالا ةصخرب ذخألا امهل زاج .ىرخألا تاياقولاو موصلا

 : طاوللا مكح -5

 ءاهقفلا فلتخي ملو ةرورضلاب نيدلا نم ةمولعم هتمرحو ةمرحملا شحاوفلا رئابكلا نم طاوللا
 لجرلا نايتإ وهو فورعم طاوللاب د دوصقملاو . 04 /2رفاك وهف هلحتسا مك اذه ىلعو ؛ ةويرخجا يف

 .ةلجز لجر ءطو يأ الجز

 ؟هتبوقع يه امو ؟ىنز طاوللا له 17
 ىنزلل يحالطصالا ىنعملاب ىنز هرابتعا يف اوفلتخا طاوللا ميرحت ىلع ءاهقفلا قافتا عمو

 ١. 7١ص 25ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص) (150)

 . 8١" ص ١21ج «ىلحملا» (45048)

 نو



 لجرلا ءطو ءاهقفلا ضعب دنع ىنزلا لعف طورش نم نأ فالتخالا ببسو .ٌدحلا بجوتسي يذلا

 ىنزلا موهفم يف لخدي لعفلا اذه لهف .هربد يف هأطي نأب لجرلا لجرلا نايتإ طاوللاو «ةأرملا

 يف لحخدي ال مأ ,ىنزلا ّدح بجوتسي يلاتلابو .هانعم يف وه وأ .هب قحلي وأ ,يحالطصالا

 ؟ىرخأ ةبوقع بجوتسي امنإو .هّدح بجوتسي الف هموهفم

 : يلي امك مهلاوقأ زجون ءاهقفلا نيب فالتخا

 : ةيكلاملا بهذم : الوأ

 لعافلا مجر هيف اوبجوأ مهنأ لإ ىنزلل يعرتلا موهفملا يف لخاد طاوللا ةيكلاملا ربتعا
 "ا 1. نينصحم انوكي مل مأ نينصحم اناك ءاوس .هب لوعفملاو

 : ةلباتحلا بهذم :ًايناث 8

 اذهبو ىنز مهدنع طاوللاف مث نمو ِبُد وأ لبق يف ةشحافلا لعف وه ىنزلا : ةلبانحلا لاق

 ءامهنم نصحملل مجرلا وهو فورعملا ىنزلا ّدح هيف اوبجوأو .ىلعي وبأ يلبنحلا هيقفلا حّرص

 ,(421.هصحملا ريغل بيرغتلاو دلجلاو

 :ةيعفاشلا بهذم :ًاثلاث

 لعافلا ىلع : 1 0 يف هب 0 لعافلا نيب 0 0 « ىنز مرت 0

 4000 كي مل : ًاتصحم ناك نسجل

 : ةيفنحلا بهذم :ًاعبار 0

 ةهج نم همكح ذخأيف « ىنزلا ىنعم يف طاوللا : ةفينح يبأ ابحاص دمحمو فسوي وبأ لاق

 بجي الق 0 . ىنزلا ّدح هيف بجيف ةبوقعلا

 .ريزعتلا هيف بجي امنإو ىنزلا ٌدح هيف

 اهجرف يف ةأرملا لجرلا ءطو وه ىنزلا نأ  ىلاعت هللا همحر  ةفينح يبأل ةجحلا نمو

 ةيشاح»و «ريدردلل «ريغصلا حرشلا»و "71١-214 ص «.4ج (يقوسدلا ةيشاحدو .ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (4409)

 . ١45ص ء؟ج (يواصلا

 )748 )491١ص ء.ىلعي يبأل «ةيناطلسلا ماكحألا» ءه 4 ص « 14ج «عانقلا فاشك» .

 ) )491١:.4ج (جاتحملا ينغم» ص١44.

 6غ



 مهدنع ناك ولو .طاوللا ةبوقع يف اوفلتخا ماركلا ةباحصلا نألو ؛كلذك سيل طاوللاو «لبُقلا»
 ٌدحلا يه ىنزلا ةبوقع نأ نوفرعي مهنأل ؛هتبوقع يف اوفلتخا امل ىنزلا ىنعم يف طاوللا

 يأر ىلعف اذه ىلعو .نصحملا ريغل بيرغتلاو دلجلاو .نصحملل مجرلا وهو .فورعملا

 , 4519 نينصحم ريغ اناك نإ نادلجيو « نينصحم اناك نإ نامجري : نيبحاصلا

 :ةيرهاظلا بهذم :ًاسماخ -0

 هيلعو «لجرلا لجرلا ءطو يف سيلو ةأرملا لجرلا ءطو يف بجي ىنزلا ٌدح : ةيرهاظلا دنع

 . مارحو ةيصعم هنأل ؛ مامإلا داهتجا بسح ريزعتلا هيف امنإو ٌدح طاوللا يف سيلف

 ىري نم اهب جتحا يتلا راثآلاو ثيداحألا هللا ةهمحر يرهاظلا مرح نيا هيقفلا فععضيو

 , 4؟15ًاقلطم امهيلع مجرلا بوجو ىري وأ .طاوللا يف نزلا لح بوجو

 : ةيديزلا بهذم :ًاسداس د 899188

 جرف جاليإ مهدنع ىنزلا نأل ؛ ىنزلا ّدح هيف بجيو «ىنزلا ىنعم يف طاوللا ربتعي ب :مهلنعو

 وبأ هاكح اميف  مهئاهقف نم  مساقلاو هللاب ديؤملا لاقو .ربد وأ لبق يف مرجم يح جرف يف

 .(؟'9اهربذ وأ اهلبق يف ةأرملا نايتإ مكح طاوللا مكح نإ :امهنع بلاط

 :ةيرفعجلا بهذم :ًاعباس 6

 لاخدإ قا باقيإلا بجومو)) : طاوللا ثحب يف (مالسإلا عئارش» يف ءاج امك مهدنعو

 يف يوتسيو «ًالقاع ًاغلاب امهنم لك ناك اذإ لوعفملاو لعافلا ىلع لتقلا -ربدلا ةقلح يف ركذلا
 نيب وأ ذيخفتلاك ًاباقيإ نكي مل نإو .هريغ . هريغو .و نصحملاو .رفاكلاو ملسملاو «دبعلاو ٌرحلا كلذ

 ,(١١415م0 + .ةدلج ةئام هللجف نيتيلألا

 حجارلا لوقلا 5 وحان

 موهفم يف لخدي ال هنأ الإ رابكلا شحاوفلا نم ناك نإو طاوللا نأ هحيجرت ىلإ ليمأ يذلاو

 ٌدح بحسني الف مهل اهلخ مدعب ملاع وهو هل لحتال ةأرما لجر ءطو وهو «حالطصالا يف ىنزلا

 لومار: غافلا نه ةظياقتا روو' ريوعتلا هيفا تحي امقإوب «طارللا ىلع. ىثرلا

 . 37ص «؛4ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» 237” 54 ص الج «عئادبلا» ءالا/ ص مج (طوسبملا» (١4951؟)

 77 ص .4ج «راهزألا حرش» (15115) . 798٠-7388 ص ءا١ج ءمزح نبال «ىلحملا» (491*)

 ١. ١5١. 55ص .4ج .يلحلل «مالسإلا عئارش») (5915)

 كن



 ىناثلا عرفلا

 ىناثلا طرشلا

 ةأرملا جرف يف ءطولا

 ىنزلا عوضوم يفو ةغللا يف جرفلا 5

 : ةغللا يف جرفلا أ

 ينكو «نيلجرلا نيب هنأل ؛اجرف لجرلاو ةأرملا جرف يمسو «نيئيش نيب لك :ةغللا يف جرفلا

 امو نايتفلاو ءاسنلاو لاجرلا تآوس عيمجل مسا جرفلاو .هيف حيرصلاك راص ىتح ةروعلا نع هب
 لبق» وه هلامعتسا يف بلاغلاو «ةأرملا جرف قالطإ نم ردابتملا نأ ودبيو .«؟؟٠”جرف هلك اهيلاوح
 .اهربد ىلع هقالطإل عستي جرفلا ظفل ناك نإو «ةأرملا

 : ىنزلا عوضوم يف جرفلا - ب

 ةيبنجأ ةأرما لجرلا أطو اذإف .«اهلُبق» ىلع قدصي «ةأرملا جرف» نأ ءاهقفلا نيب فالح ال

 . يعرشلا دحلا بجوتسي ىنز ربتعي  طورشلا رفاوت دعب  ءطولا اذه نإف .(اهلُبق» يف هنع

 اهجرف يف أطو ربتعي لهو ءاهربد يف ةيبنجألا ةأرملا لجرلا ءطو يف نوفلتخي ءاهقفلا نكلو

 : ةيلاتلا تارقفلا ىف

 :اهربد يف ةيبنجألا ءطو يف روهمجلا لوق -7

 : مهلاوقأ نمف « ىنزلا هب ققحتي اهربد يف ةيبنجألا ةأرملا لجرلا ءطو نأ ءاهقفلا روهمج ىري

 ,«411"ريُذ وأ لبق يف ةشحافلا لعف ىنزلا : ةلبانحلا لوق -أ

 .ًادمعت ةهبش الب هيف هل كلم ال يمدآ جرف ملسم فلكم ءطو ىنزلا :ةيكلاملا لوق ب
 518«. ريدب ةيبنجأ نايتإ وأ

 ."6١ص .ىناهفصألا بغارلل «تادرفملا» «151/-155١ص ء”ج «برعلا ناسلا» (4915)
 ْ .ه 4ص , ؛ج (عانقلا فاشك» (5911)

 ا ل 24ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (4941)

 هك



 م 2 1 ا 5 : 0 7 00 7
 نيربدلا نم لك يف بجيف , ىثنالل لبقك ةيبسجأ ىثنأ ربدو ركذ ربدو» : ةيعفاشلا لوق - ج

 ,(4؟9١1ٌنحلا

 وأ لبق يف مرحم ّيح جرف يف جرف جاليإ ىنزلا :ةيديزلا لوقو د ل( 1

 كلم الو دقع ريغ نم ةمرحم ةأرما جرف يف ه هركذ ناسنإلا جاليإ ىنزلا : ةيرفعجلا لوقو - ه

 ,(45؟1كر وأ دابق ةفشحلا ةبوبيغب كلذ ققحتيو .ةهبش الو

 : 4559 ريدا ءطو يف ّدحلا نوبجوي روهمجلا "44

 مهنإف 0 دنع يعرشلا ىنزلا هب ققحتي اهربد يف ةيبنجألا ةأرملا ءطو ناك املو

 :ججح ةلمجب نوجتحيو « ىنزلل يعرشلا ٌذحلا هيف نوبجوي

 .ًامرحم أطو امهنم لك نوك يف اهلبق يف ءطولاك ةيبنجألا ربد يف ءطولا نأ :(اهنم)
 ةشحاف ربدلا يف ءطولا ىمس امك ,ةشحاف لغلاف ف ءطولا ىمس ىلاعت هللا نأ : (اهنمو)

 عينشلا مهلعفو طول موق نع ىلاعت لاقو .«مكئاسن نم ةشحافلا 7 يتاللاوإ :٠ ,لاعت لاق

 .«ةشحافلا نوتأتل مكّنإ» :- طاوللا -

 .لبقلاك هب عاتمتسالل دوصقمو لبلاك يلصأ جرف ةيبنجألا نم ربدلا نأ :(اهنمو)

 ؛ حاكنلا دقعب حابتسي امم وهو ,(اهلُبق) يف ةأرملا لجرلا ءطوب ٌدحلا بجو اذإ :(اهنمو)

 :اهريد يف ةأرملا ءطو يف ةيفنحلا بهذم -8

 ىنزلاف .«؟""9هتهبشو كلملا ريغ يف لّبقلا يف ة ةأرملل لجرلا ءطو هنأب ىئزلا ةيفنحلا فرعي

 , (لّبقلا) يف ءطولا ىلع روصقم مهدنع

 .775ص 14ج «راهزألا حرش» (4970) .44١ص . 14ج «جاتحملا ينغم»د (19419)

 ."97ص «عفانلا رصتخملا» ١149., ص . 14ج «مالسإلا عئارش» )447١(

 «ريبكلا حرشلا» , 87ص . 4ج «ىهتنملا حرش» "4١ص . ؛ج «عانقلا فاشك» ,.1 ١8ص .8ج «ينغملا» (1977)

 «ليلجلا بهاوم» . 47١ ص . 7ج (يواصلا ةيشاحوو (ريغصلا حرشلا» 14ص 4ج (يقوسدلا ةيشاحوو

 الج «جاتحملا ةياهن» .154ص 8١ج «عومجملا هحرشو بذهملا» 15١. ص .5ج .باطحلل

 .١16١-49١ص «.4ج (مالسإلا عئارش» ء١ 44ص . 14ج «جاتحملا ينغم» 4١0. 5ص

 . 4ص . 4ج «راتخملا ردلا ىلع راتحملا در» (447)

 هال



 ' نإو اهربُد يف ةيبنجألا ةأرملا ءطو نأ ىلإ ةفينح يبأ ابحاص دمحمو فسوي وبأ بهذ نكلو

 ءطولا وهو ٌدحلا بوجول يعدتسملا ىنعملا يف ىنزلا هتكراشمل ىنزلا ىنعم يف وهف «ىنز نكي مل
 . ةلالد انهاه د نوكي كانه ٌدحلا باجيإب صنلا دوروف ١ ىنزلا ىنعم يف ناكف . مرحملا

 مسأ حالطصالا يف ىنزلا نأل ؛ ىنز ربتعي ال ريدلا يف ءطولا نأ ةفينح وبأ 2 ىريو

 يماسألا فاالتخاو . طال امو ىنرو ( ىنز امو طال :لاقي نأ حصي كلذلو ةأرملا 0 يف ءطولل

 . لصألا يف يناعملا فاالتخا ليلد

 دجوي الو .دلولا عييضتو باسنألا هابتشا ىنزلا يف نأل ؛ ىنزلا ىنعم يف وه سيل كلذكو

 باجيإ ىلإ يعادلا نإ مث .نيهملا ءاملا عييضت هيف امنإو -ربدلا يف ءطولا  لعفلا اذه ىف كلذ

 لعفل نيبناجلا نم يعادلا ةوقل (لّبقلا) يف ءطولا يف وهو هعوقو رثكي اميف وه امنإ رجزلل ّدحلا
 ال لعافلا بناج نم هيف يعادلا نأل ؛ربذلا يف ءطولا يف عوقولا اذه لثم دجوي الو «ىنزلا

 .لّبقلا يف ذ ءطولا ىنعمب لعفلا اذه نكي ملف .لوعفملا

 ٌدحلا هيف بجي الف ىهانعم يف وه الو :يعرشلا حالطصالا يف ىنزلا وه نكي مل اذإو

 .25؟"9ريزعتلا هيف بجي امنإو .ىنزلل يعرشلا

 حجارلا لوقلا

 دري نكلو ا همحر ةفينح يبأل ةجحلا ةوقب انميلست عم .روهمجلا لوق حجارلاو

 ؛ ىنزلا ىنعم يف هنأ الإ حالطصالا يف ىنز نكي مل نإ اهربد يف ةيبنجألا ةأرملا نايتإ نأ اهيلع

 ىلإ ةجاحلاك هيف دحلا باجيإب هنع رجزلل ةجاحلاف لبقلاك هب 2 دوصقم جرف ربدلا نأل

 يف بلاغلا وه سيل هنوكو كلذ يل يعادلا دوجول ّدحلا باجيإب ب لبقلا فش ءطولا نع رجزلا

 بلاغلا وه نكي مل نإ هعوقو نأل ؛هيف ّدحلا باجيإب هنع رجزلا ىلإ ةجاحلا مدع ينعي ال دوجولا

 .ردانلاب سيل ريثك وهف
 :اهريد يف هتحور لجرلا ءطو 0١

 .ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نارقلا يف صوصنلا تءاج اذهبو «مارح اهربد يف هتجوز لجرلا ءطو

 لاوقأ ركذن مث .ةنسلاو نارقلا يف كلذ يف درو ام يلي اميف ركذنو «ريزعتلا هيف بجيو .ةرهطملا

 .لعفلا اذه يف اهوأر يتلا ةبوقعلاو ءاهقفلا

 : ميركلا نارقلا نم :ًالوأ 060

 الو ,ضيحملا يف ءاسنلا اولزتعاف .ٌىذأ وه لق .ضيحملا نع كنولأسيوإ# : ىلاعت لاق

 . 77ص 14ج (راتحملا درو راتخملا ردلا» 27” 5ص ءالج «عئادبلا» (:57؟١15

 هم



 7-5 نيباؤتلا بحي هللا نإ هللا مكرمأ تيج نم نهوتأف ٌنرهطت اذ .نرهطي ىتح نهوبرقت

 اوملعاو هللا اوقتاو , مكسفنأل اومّدقو تكلا مكثرح اوتأف ٠ .مكل ثرح مكؤاسن . نيرهطتملا

 , 4155ه نينمؤملا رشبو هوقالم مكنأ

 ام اهربد يف هتجوز لجرلا نايتإ ميرحت ىلع نيتيالا نيتاهب ةلالدلا هحوو 5#

 ا .(4ة55) <

 مّرحي نأ ىلوأف «ةضراعلا ةساجنلا لجأل جوزلا ىلع ضيحلا لاح جرفلا ىلاعت هللا مّرح -أ

 . ةمزاللا ةساجنلا لجأل ربّدلا

 لبق يف يأ  يتأملا يف نهوتأف : يأ 4هللا مكرمأ ثيح نم نهوتأفإ» : ىلاعت هلوق - ب
 . مهريغو ةمركعو ,ةداتقو ,دهاجمو .سابع نبا لوق وهو .- اهربد يف ال ةأرملا

 هيبشتلا ليبس ىلع اذهو دلولا تبنمو عرزم : يأ «مكل ثرح مكؤاسنإل : ىلاعت هلوق - ج

 .جراخلا تاينلاك دلولاو رذبلاك ةفطنلاو ١ ضرألاك ةأرملا جرفف

 طرشب تائيهلاو تالاحلا نم متئش فيك: يأ «متئش ىنأ مكئرح اوتأفإط : ىلاعت هلوق - د
 نأ ىلع ةحضاو ةلالد لدي «ثرحلا» ظفلف .ةأرملا لبق وهو ثرحلا عضوم يف ءطولا نوكي نأ

 عضومو عرزملا وه هنأل ؛اهلبق يف يأ  ةصاخ ةأرملا جرف يف وه امنإ جوزلل ءطولا ةحابإ
 . ثرحلا

 :ةفيرشلا ةيوبنلا ةنّسلا نم :ًايناث _ 4

 يف هتأرما ىتأ نم نوعلتما : هدد هللا لوسر لاق : لاق  هنع هللا يضر - ةريره يأ نع ُ

 , (4؟"؟9دواد 1 هجرخأ (اهربذ

 ,(؟؟؟؟هحام ٠ نباو يذمرتلا هاور 0 يف ف ةأرما وأ ٌكاجر

 - ٌنهزاجعأ يف ءاسنلا اوتأت الو» :لاق خيي هللا لوسر نأ قلط نب يلع نعو -ج

 .[777 , 717١ ناتيآلا :ةرقبلا ةروس] (4975)

 ريسفت» « 97ص ."ج (يبطرقلا ريسفت» ءاله ص ."5ج (يزارلا ريسفت» 735١0., ص . ١1ج «ريثك نبا ريسفت» (4975)

 51١-757 .”ج (رانملا

 .198١ص .5ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (49377)

 .9١5ص 1١ج «ةجام نبا نئسدو 75ص .4ج (يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» (4478)

 نما



 و نويلا نم يحتسي ال هللا ّنِإف  نهرابدأ

 ال ءٌقحلا نم يحتسي ال هللا ند :لاق لَك يبنلا نأ تباث نب ةميزخ نع رخآ ثيدح يفو

 , 4 ؟"؟هحام نبا ريخألا ثيدحلا ىورو يذمرتلا امهاور (نهرابدأ يف ةانملا اوتأت

 يهنلا اهيف نأل ؛اهربد يف هتأرما لجرلا نايتإ ميرحت ىلع لدت تيداحالا هدعو ع

 00 0 يف لإ نوكي ال نعللاو مل

 :اهربد يف ةجوزلا ءطو يف ءاهقفلا لاوقأ

 «ريزعتلا هيف بجو كلذلو ًاعرش هنع يهنم اهربد ىف هتجوز لجرلا ءطو نأ ىلإ ءاهقفلا بهذ

 . مهلاوقأ ضعب يلي اميف ركذنو ميرحتلاب حرص مهضعبو

 ,(499ةيصعم هباكترال رّزعُي لب ةلمجلا

 هيف امنإو اهربد يف هتأرما لجرلا ءطو يف ّدح ال مهنيب اميف فالخ الب ةيفنحلا دنعو :ًايناث
 , (4581) ب دعتلا

 يأ ن1 بدوي لب ءاهربد نق ةلحور + نطو اذإ لجرلا دعي ال :ةيقلاعلا ناقو: + اعلان

 ش .رزعي

 ال عورشملا هجولا ريغ ىلع  ةمألاو ةجوزلا نايتإ أ امهنايتإ نإف : ةيديزلا لاقو :ًاعبار

 .«5ضيحلا يف وأ ربّدلا يف امهاتأ ثيح ًاريزعت لب ءأَّدح بجوي

 هركيو» : يسوطلل «ةياهنلا» يف ءاج دقف «ةهاركلا عم زوجي :ةيرفعجلا دنعو :ًاسماخ

 يأ - ربدلا يف ءطولا» : يلحلل «مالسإلا عئارش» يفو .«نهشاشحأ يف ءاسنلا يتأي نأ لجرلل

 ةيهارك ىلع باحصألا نيب ةروهشملا يهو زاوجلا :امهادحإ .ناتياور هيف  ةجوزلا ربد ىف

 امهرهشأ «ناتياور هيف ربدلا يف ةجوزلا ءطو» : يلحلل «عفانلا رصتخملا» يف ءاجو .«ةديدش

 .9١5ص 01ج (هجام نبا نئساو «7947/ص .4ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحتا» (4479)

 . ه0ص «.4ج (عانقلا فاشك» (440)

 . 77ص . 4ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» (5981)

 . ؛4726ص 27ج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» ."4١ص .4ج .ريدردلل (ريبكلا حرشلا» (4497)

 . 85ص . 14ج «راهزألا حرش» (44")



 , (43559(ةيهاركلا ىلع زاوجلا

 :اهربد يف هتحور لجرلا ءطو يف ةصالخلا عءءا/

 ءطو نأ .ءاهقفلا لاوقأ نمو ةئّسلاو نآرقلا صوصن نم هانمدق ام عيمج نم انل صلخيو

 دنع ةياور ادع ءاهقفلا عيمج دنع ررقملا وه اذهو ,مرحم ءيش اهربد يف هتجوز لجرلا

 عم زاوجلاب ةياورلا هذه لوقت باحصألا دنع ةروهشملا ةياورلا يه اهنع اولاق .ةيرفعجلا
 ,(45؟*2هيرحتلاب ىرحألا ةياورلا لوقتو .ةيهاركلا

 ريصملا بجي ام وه  اهربد يف هتأرما لجرلا ءطو ءطولا اذه ميرحتب لوقلا نأ كش الو

 بسانملا ريزعتلا هيف بجي امنإو - ىنزلا ٌدح  ّدحلا هيف بجي ال نكلو .هيلع ةلدألا رفاضتل هيلإ

 . حيبقلا لعفلا اذهل

 ثلاثلا عرفلا

 ثلاثلا طرشلا

 ةهبشلا نمو حيحصلا حاكتلا نم ءطولا ولخ

 : حيحصلا حاكتلاب دوصقمل ا -ة٠٠م

 نود هتحص ىلع قفتملا حيحصلا حاكنلا .طرشلا اذه ثحب يف حيحصلا حاكنلاب دصقن

 لبق نم ةأرملا ءطو نم عنمت ةضراع ةمرح ءورط مدع عم .ةحصلا هذه يف ءاهقفلا نيب فالخ

 . حيحصلا حاكتلا اذه مايق عم اهجوز

 : ةهبشلاب دارملا - 9
 نأ وه ةهبشلا : يناهفصألل «نآرقلا بيرغ تادرفم» ىفو .«7*45رسمابتلالا ةغللا ىف ةهبشلا

 قب لامككلا لاو. 059 نهرا ذاك ًانيغ هباشعلا ةمااميكيب امل رخآلا عم وركعلا دع تيا

 .9١ا/ص ( عفانلا رصتخملا» .« 77١ ص جا ء يلحلل (مالسإلا عئارش» ١ 187ص «. يسوطلل «ةياهنلا» (545)

 ءطو» :رصتخملا بحاص لوق ىلع ًاقيلعت ١910 ةحفصلا نم )١( شماهلا يف «عفانلا رصتخملا» يف ءاج (546)

 («مالسإلا عئارش» يف امك ةديدشلا ةهاركلا يأ (ةيهاركلا ىلع زاوجلا امهرهشأ ناتياور هيف ربدلا يف ةجوزلا

 . ميرحتلا ىرخألا ةياورلاو .فلؤملل

 ."98ص .1ا/ج ءروظنم نبال «برعلا ناسل» (595)

 .504ص «يناهفصألل «نآرقلا بيرغ يف تادرفملا» (440)

1١ 



 ةهبشلا :(طيسولا مجعملا» يفو .59«2تباثب سيلو تباثلا هبشي ام ةهبشلا : يفنحلا مامهلا

 .«7"5لطاب مأ وه قحو .مارح مأ وه لالحأ ىَرْذُي الف هرمأ سبتلا ام عرشلا يفو .سابتلالا

 ىلع موقي هنأل ؛ءاهقفلا دنع 0 ىنعملا وه ةهبشلل ريخألا فيرعتلا اذه نأ يل ودبيو

 .«سابتلالا» وهو ةملكلل يوغللا ىنعملا لصأ

 ؟تاهبشلاب ىنزلا ّدح اهنمو دودحلا أردت. له 0٠

 يرهاظلا مزح نبا لوق :الوأ

 .ةهبشب ماقت نأ الو ةهبشب أردت ال «ىنزلا ٌدح اهنمو .دودحلا نإ :يرهاظلا مزح نبا لاق

 هللا لوسر لوقل ةهبشب ماقي نأ لحي مل دحلا تبثي مل نإف ءديزم الو ىلاعت هلل قحلا وه امنإو

 أردُي نأ ّلحي مل ّدحلا تبث اذإو .«مارح مكيلع مكراشبأو مكضارعأو مكلاومأو مكءامد َنِإ) :
 .(؟؟”كياهودتعت الف هللا دودح كلت# : ىلاعت هللا لوقل ةهبشب

 :روهمجلا لوق :اناناد3

 ةلمجب اولدتساو .تاهبشلاب أردت .ىنزلا ّدح اهنمو .دودحلا نأ ىلإ ءاهقفلا روهمج بهذ

 : ىتأي ام اهنم ةلدأ

 : هك هللا لوسر لاق :لاق  هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع (هئئس) يف هجام نبا جرخأ -

 4140 اعفدم هل متدجو ام دودحلا اوعفدا»

 1 هللا هرسردلاب تلاع 2 هللا يضر - 0 يف ا جمادي ٍ

 2 قمرا لاغ ا داع سلال ءىطخي

 "للا لثم اولاق مهنأ ص هللا لوسر باحصأ نم دحاو

  هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع بابلا يفو» : يناكوشلل «راطوألا لين» يفو -ج

 0 لا 3 0 ا هيف 0 0 درديحلا 0 :اعواقرن

 . ١4 4ص ..؛4ج ؛يمنحلا مامهلا نب لامكلل «ريدقلا حتف» (4948)

 . 404ص .١ج «طيسولا مجعملا» (5489)

 . 7١4 اهمقرو «ةرقبلا ةروس يف ةيآلاو ١1. 58ص ١١2ج (ىلحملا» (4940)

 86٠. ص .؟ج (هجام نبا نئسر» (5941)

 .589 "44ص .؛4ج (يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» (544؟)
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 دنسم يفو ««متعطتسا ام نيملسملا نع لتقلا اوعفدا «تاهبشلاب دودحلا اوؤردا» :لاق دوعسم

 دودحلا اوؤردا» :ظفلب ًاعوفرم سابع نبا نع .مسقم قيرط نع يثراحلل ةفينح يبأ

 هيف ناك نإو بابلا يف امو» : هجام نباو يذمرتلا ثيدح ركذ دقو يناكوشلا لاق مث «(تاهبشلاب

 ةيعورشم ىلع هب جاجتحالل كلذ دعب حلصيف هانركذ ام هدضع نم دش دقف .فورعملا لاقملا

 .(3؟9(ةهبشلا قلطم ال ةلمتحملا تاهبشلاب دودحلا ءرد

 : تاهبشلاب دودحلا ءرد يف حجارلا لوقلا 1١ ؟

 دودحلا اوردا : مهلوقل روهمجلا اهب جتحا يتلا راثآلاو ثيداحألا فّعضي مزح نبا مامإلا

 « يناكوشلا لاق امك ,.يهو ةباحصلا ضعب ىلع ةفوقوم ةحيحص راثآ كانه نكلو .«"؛9تاهبشلاب

 هذه .اهتاور ضعب فعض ةهج نم لاقم نم اهيف امل مزح نبا اهفعض ىتلا ثيداحألا دضع دشت

 . ةدحاو

 - يل ودبي امك وه تاهبشلاب دودحلا ءرد يف روهمجلاو مزح نبا نيب فالخلا نأ : ةيناثلاو

 باب يف لخدي اهرابتعا مدع وأ ةهبشلا رابتعا نأ كلذ نايبو «يقيقح فالخب سيلو يظفل فالخ

 نوري روهمجلاف .ءاضقلا مامأ اهتابثإل ةلدأو ءاهتوبثل طورش اهل ىنزلا ةميرج نأ كلذ .تابثإلا
 ةميرج تابثإو توبث ةلدأ فعضت اهنأ ىنعمب «تابثإلاو توبثلا يف رثأ اهل تاهبشلا نأ قحب

 الف نابتعالاو ذخألاب ةريدج ريغ ةلدألا هذه لعجت وحن ىلع دودحلا مئارج نم اهوحنو ىنزلا

 . يعرشلا ٌّدحلا اهب تبثي ال يلاتلابو «ىنزلا ةميرج اهب تبثت

 توبث يلاتلابو ةميرجلا توبث دعب دحلا طقست اهنأ ينعت ال .نذإ روهمجلا دنع ةهبشلاف

 دج كحل رو دل تيوتا مسيح نس وق نع سلا عير ميعايلا ديالو هللا
 نيبو مهنيب امل مهتاداهش ةحص يف كشلا ىلإ وعدي ام دوجول دوهشلا يف ةهبشلاك .هذيفنتو

 . ةبارق وأ ةوادع نم هيلع دوهشملا

 مهتداهش لوبق يف يلاتلابو .دوهشلا ةداهش حرجي اميف نوفلتخي .مزح نبا مهنمو ءاهقفلاو
 .دوهشلا ةداهش لوبق يف رثؤت يتلا ةهبشلا مييقت 7 يف فالتخا هانبم فالتخالا اذهو .تابثإ ليلدك

 لهجلاك ىنزلا اهنمو دودحلا مئارج تابثإ 0 يف ةرثؤملا يناعملا ظحالي مزح نبا مامإلاو

 روهمجلا اهيمسي امك «تاهبشلا وأ ةهبشلا» مساب يناعملا هذه يمسي ال نكلو .ىنزلا ميرحتب

 .كلذب

 21٠١ ١١8. غص ءالج «راطوألا لين» (494")

 . 1١-١965 67”ص .١١ج «مزح نبال «ىلحملا» (4944)
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 يناعملا هذهل هرابتعاو هدادتعا ىدم يف ءاهقفلا عم فلتخي مزح نبا نأ تباثلا نم نكلو

 مرج نبا كاثمف .روهمجلا فاللخب ادع وال «تاهبشلاب ءاهقفلا اهيمسي ب ىتلاو ةرثؤملا

 ةوادعلا هذه نوكت ل ىلاتلابو ,هتداهش ىف ًاحداق هيلع دوهشملاو ا نيب ةوادعلا لعجي ال

 ةوادعلا نوربتعي روهمجلا امنيب .ّدحلا اهب ءىردني يلاتلابو ,ةميرجلا توبث اهب ءىردني ةهبش
 ةميرجلا توبث مدعو اهلوبق مدع ىلإ وعدت ةهبشو هتداهش يف احداق هيلع دوهشملاو دهاشلا نيب

 لوق نم لوبقلاب ىلوأ ةهبش وه ام مهرابتعا نأل ؛ حجارلا وه روهمجلا لوق نإف اذه عمو

 . مهل تليق وأ ءاهولاق يتلا ةلدألل مزح نبا

 : هيف ةهبشلا رابتعا ىدمو . حيحصلا حاكنلا نم ءطولا ولخ تالاح - 01

 ةضراع ةمرح ءورط مدع عم هتحص ىلع قفتملا وه :انلقو .(حيحصلا حاكتلاب» دوصقملا انيب

 * اذه نم ءطولا الخ اذإف . حيحصلا حاكنلا اذه مايق عم اهجوز لبق نم ةأرملا ءطو نم عنمت

 لطابلا حاكنلا يف ءطولا نأ رابتعاب ةضراعلا ةمرحلا ءورط عم حيحص حاكنب وأ «لطاب حاكنب
 ؟ةضراعلا ةمرحلا عم ءطولا كلّذكو ءّدحلاب أردت ةهبش

 حلصت تالاحلا هذُه لهو .ءطولا يف ةروصتملا تالاحلا رصح مزلتسي كلذ ىلع باوجلا
 : يه تالاحلا هذهو .ال مأ ّدحلا ءردل ةهبش نوكت نأ

 .هيف ةهبشلاو لصأ حاكن ريغب ءطولا : ىلوألا ةلاحلا

 . هيف ةهبشلاو ؛لطاب حاكن ىف ءطولا : ةيناثلا ةلاحلا

 .هيف ةهبشلاو ءهيف فلتخملا حاكنلا يف ءطولا :ةثلاثلا ةلاحلا

 .هيف ةهبشلاو .ةضراعلا ةمرحلا تقو حيحص حاكن قف ءطولا :ةعبارلا ةلاحلا

 ةلاحلا ربتعت مأ ؟ىنز اهيف ءطولا ربتعي لهو تالاحلا هذه نم ةلاح لك نع يلي اميف ملكتنو

 ؟ّدحلا اهب أردُي ةهبش اهب نرتقي ام وأ اهسفن

 ىلوألا ةلاحلا

 هيف ةهبشلاو ءالصأ حاكن ريغب ءطولا

 ةمرح هيلع ةمرحم تناكو ؛ءىطاولا نع ةيبنجأ اللصأ حاكن ريغب ةءوطوملا تناك اذإ - 5٠4
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 دعب مرحملا ءطولا اذه يف بجي ىنزلل يعرشلا ّدحلا نإف .هتجوز تخأ اهنوك وأ ةدتعملاك ةتقؤم
 , (4؟؟*ةيعرشلا طورشلا رفاوت

 : ديبأتلا هجو ىلع ءىطاولا ىلع تامرحملا نم ًالصأ حاكن ريغب ةءوطوملا تناك اذإو 06

 نع ملكتنسو ىىهلتق ىلإ هنع نيتياورلا ىدحإ ىف دمحأ مامإلا بهذ دقف '.هكتسو ىهتحأو ىهمأ لثم

 .- ىلاعت هللا ءاش نإ - ىنزلا ةبوقع نع انمالك دنع ةلأسملا هذه

 :اللصأ حاكن ريغب ءطولا يف ةهبشلا - 5

 ميرحتب هلهج يأ هيلع ءطولا اذه ميرحتب ءىطاولا لهج لصأ حاكن ريغب ءطولاب نرتقي دق
 لهف .ابتعالا اذه ىلع اهأطيف هتجوز اهنظي ذإ هيلع ةئيعملا ةأرملا هذه ميرحتب هلهج وأ .- ىنزلا
 : ىلي اميف هنّيبن ام اذه ؟ّدحلا هنع أردت ةهبش «هيعونب اذه هلهج ربتعي

 : ىنزلا ميرحتب لهجلا ةهبش : ًالوأ - 007

 نامثعو رمع لاق «ىنزلا ميرحت ملعي مل نم ىلع ٌدح الو» : يلبنحلا ةمادق نبا مامإلا لاق
 ةمادق نبا لاق امك رمألاو .«؟؟؟”(ملعلا لهأ ةماع لاق اذهبو .هملع نم ىلع الإ ّدح ال : يلعو

 لهجلا ةهبش  ةهبشلا هذهل ءىطاولا نع ىنزلا ّدح ءافتناب ءاهقفلا حرص دقف - ىلاعت هللا همحر -

 .(؟؛9ةيرهاظلاو ةيكلاملاو ةيعفاشلا مهنم  ىنزلا ميرحتب

 :ىنزلا ميرحتب لهجلا ءاعذا 4

 جتحيو ينازلا اهيعّدي نأ اهرابتعال يفكي لهف «ةربتعم ةهبش ىنزلا ميرحتب لهجلا ناك اذإو

 ؟هؤاعّداو هجاجتحا لبقيف اهب

 :رظني .باوجلاو

 وأ «مالسإلاب دهع ثيدح ناك ول امك لهجلا اذه هنم لمتحي لهجلا يعدم ناك نإف -أ

 «نيميلا هئاعّدا لوبقل ةيعفاشلا طرتشاو .هؤاعّدا هنم لبقي هنإف نيملسملا نع ةديعب ةيداب يف أشن
 .ةمئاق هقدص ىلع ةنيرقلا تماد ام ىلوألا وه طارتشالا مدع نأ ىرأو .«نورخا اهطرتشي ملو

 .١45ص ت2كج ءريدردلل «ريغصلا حرشلا» 2 187ص 28ج («ينغملا» (855465)

 .186١©ص .8ج («ينغملا» (4945)

 . 4ج «جاتحملا ينغما) 24 ٠"ص الج «جاتحملا ةياهن» 256ه ص 18١2ج «عومجملا هحرشو بذهملا» (4570)

 «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» 25597؟ص كج «باطحلل «ليلخ رصتخم حرش ليلجلا بهاوم» . ١5 4ص

 . "45 25؟59ص ك2ك1جا , مزح نبال «ىلحملا» ١2:5ص .١؟ج («يواصلا ةيشاحو»و
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 هئاعّدا يف هقدص لامتحا يلاتلابو ءًافيعض ىنزلا ميرحتب هلهج لامتحا ناك اذإ امأ ب

 نيب شاعو أشن ول امك «ىنزلا ٌدح هيلع تبثو .هقاعّدا هنم لبقُي ملو قّدصي مل .ًافيعض
|| | 1644 

 ءَّدحُي هنإف فورعملا يعرشلا ّدحلا يه هتبوقع نأ لهجو «ىنزلا ميرحت ملع ول نكلو - ج

 ,(؟؟هنع ّلحلا اذه طاقسإل ةهبش هلهج نوكي الو

 : هيلع ةءوطوملا ميرحتب لهجلا :ًايناث - 4

 هنكلو «مارح ىنزلا نأ ملعي انه لهاجلاف ءلهجلا نم لوألا عونلا نع فلتخي لهجلا اذهو

 هتجوز ريغ هيلإ تفز ول امك هيلع مرحت اهنأ اهأطو ديري وأ اهأطو يتلا ةأرملا هذه نأ لهجي

 ؟- ةأرملا هذه ءطو  ءطولا اذه يف ةهبشلا هذه رثأ امف ءاهنيعو ةءوطوملا تاذ صخت اهنأ ةهبشلاف

 1 ؟ةهبشلا هذهل يفتني مأ ّدحلا هيف تبثيأ

 اهدقتعي اهأطوف كتجوز هذه :هل ليقو «هتجوز ريغ هيلإ تَّقُر نإف» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق
 ةأرما هشارف ىلع دجو وأ «كتجوز هذه هل لَقُي مل نإو .ًافالخ هيف ملعن ال ,هيلع ّدح الف هتجوز

 هيلع كلذ هبتشا وأ اهأطوف ةوعدملا اهنظف اهريغ هتءاجف هتجوز اعد وأ اهأطوف هتيراج وأ هتأرما اهنظ

 .©3*1يعفاشلا لاق هبو هيلع ّدح الف ءهامعل

 يهو ...» : همكحو لهجلا اذه نع ملكتي وهو (هعئادب) يف يناساكلا نيدلا ءالع لاقو

 بحاص دمحم نع يورو .ةنالف انأ لقت مل ام اهؤطو هل لحي ال هنأل ؛اهجوز ريغ ىلإ ةفوفزملاك

 ولو ءّدِحُي هنأ اهيلع عقوف اهريغ هتباجأف «ةنالف اي :لاقف هتأرما اعد ىمعأ لجر ىف  ةفينح ىبأ

 هتأرما اهنأ فرعي نأ ىلإ ىمعألل ليبس ال هنأل ؛ٌّدحي مل اهيلع عقوف ةنالف انأ :تلاقو اهريغ هتباجأ

 : رود تاك قيرطلا كالاذب الإ

 :لاقو ءاهيلع عقوف ةمئان ةأرما هسلجم وأ هشارف ىلع دحو ىمعأ لجر يف رفُز نع يورو

 .أاردي ال :فسوي وبأ لاقو .ّدحلا هنع أدي ىتأرما اهنأ تنئظ

 ناكف «هتأرما ريغ هشارف ىلع ماني ال هنأ رهاظلا ذإ نظلا عضوم يف نظ هنأ رفُر لوق هجو

 .اهأطوف هتأرما ريغ هيلإ تفز ول امك ّدحلا أرد بجويف ءرهاظ ليلد ىلإ ًادنتسم هنظ

 ١8. "ص 24ج « يعفاشلا ىلمرلل («جاتحملا ةياهن» 2١186 ص 28ج (ينغملا» (5454)

 1ص . ؛ج «جاتحملا ينغم) 286 ص .8ج (ىهتنملا حرش» 58ص « ؛ج «عانقلا فاشك» (5449)

 .١86ص « 4ج (ىهتنملا حرش 2.ه8ص « 4ج (عانقلا فاشكو « ١185 ص «8ج («ينغملا» (44650)
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 هشارف ىلع ماني نأ زاوجل هتأرما اهنأ ىلع لدي ال شارفلا ىلع مونلا نأ فسوي يبأ لوق هجو

 , 49610 (ًاروذعم

 .«؟*9ةيكلاملاو ةيعفاشلا مهنمو نورخآلا ءاهقفلا اهرابتعاب حرصو ةهبشلا هذهب ذخأ دقو
 دودحلا اًؤردا» :ةدعاقب نوذخأي ال مهنأل ؛ ةهبش اهومسي مل نإو ةيرهاظلا اهب ذخأ كلذكو

 ءىطاولا ىلع ةءوطوملا ميرحتب لهجلا وأ «ىنزلا ميرحتب لهجلا نأ رابتعا ىلع امنإو «تاهبشلاب
 , 4 ؟ ددحلا بوجو نم عنام

 : ميرحتلاب لهجلا ةهبش يف ءاهقفلا لاوقأ نم صلختسي ام

 ميرحتلاب لهجلا ةهبش يف ءاهقفلا لاوقأ نم لوصألاو دعاوقلا ضعب صالختسا نكمي

 .اهئطاو ىلع ةءوطوملا ةمرحب لهجلاو « ىنزلا ميرحتب لهجلا : ةيعونب

  0١ىلوألا ةدعاقلا :

 نأ اهليلعتو ىلوألا ةدعاقلا يه هذهو .(مالسإلا راد يف ماكحألاب لهجلاب عفدلا حصي ال١

 امإ :مالسإلا راد يف ميقم لك اهفرعي نأ نكميف «ةيعرشلا ماكحألا اهيف عيشت راد مالسإلا راد
 ضرتفم ةيعرشلا ماكحألاب ملعلاف .اهنع ملعلا لهأ لأسي نأب اهفرعي وأ .هدذهجيبو هسفنب اهفرعي نأ

 .مالسإلا راد يف ميقي نميف

 يف شيعي وهو ؛مالسإلاب دهعلا ثيدحل ةبسنلاب امك لهجلا يعّدم قدص ىلع ةلوبقملا ةنيرقلا
 .ءاهقفلا لاق امك نيملسملا نع ةديعب ةيداب

 : ةيناثلا ةدعاقلا - 07

 : عئاقولاب لهجلاب دوصقملاو .ةيناثلا ةدعاقلا يه هذهو .(عئاقولاب لهجلاب عفدلا زوجي)

 ميرحت مكحب هملع عم هيلع ةءوطوملا ميرحتب ءىطاولا لهجك ءمكحلاب ال عوضوملاب لهجلا
 . ىنزلا

 الج «يناساكلل «عئادبلا» )4461١(

 ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» ء ١44 ص . 4ج «جاتحملا ينغم» .؟ 55ص ؛ 18١ج (عومجملا هحرشو بذهملا» (4465؟)

 .17-14*ص .؛ج «يقوسدلا ةيشاحدو

 .اهدعب امو "4١ص ١21ج (ىلحملا» 945(2ه5

 ا



 فلتخا اذهلو .هداهتجاو يضاقلا ريدقتل كورتم هب كسمتملا قيدصتو عفدلا اذه ريدقتو

 ءاهقف نيب ىتح عئاقولاب لهجلاب قلعتي اميف دحلا ءردل ةهبش ربتعي ام ضعب ريدقت يف ءاهقفلا

 ىلع ةأرما دجي يذلا ىمعألا ةلأسم يف فسوي يبأو رفُر فالتخا يف انيأر امك ,دحاولا بهذملا
 ىمعألا ءاعّدا اهعم لّبقي رفز دنع ةهبش هشارف ىلع اهدوجوف . هتجوز اهنأ هنظل اهيلع عقيف ,هشارف

 هلهجب ىمعألا ءاعّدا اهعم لبقي الف ةهبش اهربتعي ال فسوي وبأو «هتجوز ريغ اهنأ لهجي ناك هنأب

 . هتجوز ريغ اهنأب

 :دحلا ءردل ةهبش ربتعت ال اهجرف ةأرملا ةحابإ 5٠017

 دح اهيلعو هيلعف يبنجألا اذه اهأطوف ءاهجوز ريغل يأ يبنجأل اهجرف تحابأ اذإ ةأرملا

 ةحابإ نوكت الف ديما يعرشلا حاكنلا دقعب امنإو «ةحابإلاب حابتسي ال جرفلا نأل ؛ ىنزلا

 همحر مزح نبا لاق .ءاهقفلا حّرص اذهبو ءامهنع ّدحلا ءردل ةهبش يبنجألل اهلبق نم جرفلا

 :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يفو .(9*45(صضحم ىنز وهو لطاب اهسفن اهلالحإف» :دقللا

 .«40*يًاضيأ يه ٌدحَتو «ةحابإلاب حاب ال عضبلا نأل ,ءطولل اهجرف ةحيبم ءطو يف ًاضيأ ٌدحُيو»
 .2؟"9(وغل انه ةحابإلا» نألو

 :دحلا أردت ال ءطولا ىلع ةراجإلا 4

 بجوم ىنز نيتلاحلا يف اهل هؤطوف ءاهأطوف لمعلل اهرجأتسا وأ ءطولل ةأرما رجأتسا نم

 ةهبش ال ةلطاب ةجح ةراجإلا ةجحب اهّوطو نوكيف «جرفلا اهب حابتسي ال ءطولل ةراجإلا نأل ؛ّدحلل

 نمف ,ءاهقفلا حّرص اذهلو « ىنز ءطولا اذه نأل ؛ ةءوطوملاو *ياماولا ىلع دحلا بجيف .ةلوبقم

 : مهلاوقأ
 دتعي ال ذإ «ةهبشلا ءافتنال اهب ىنزلل ةرجأتسم يف دوو : (جاتحملا ةياهن» يفءاج» -ُ

 ,359(هجوب لطابلا دقعلاب

 هيلع بجو ءاهب ىنزف اهب ينزيل ةأرما رجأتسا ول» :«عومجملا هحرشو بذهملا» يفو - ب
 ,4100ٌلحلا

 اهيلو اهرجأ وأ اهسفن ترجأ ةرجأتسم وأ» : ةيكلاملا هقف يف ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يفو -ج

 . ١4 5"ص «.4ج (جاتحملا ينغم» (4466) .755ص .١١ج (ىلحملا» (4465)

 . 1١ 1-08١5ص «. 14ج «يلمرلل (جاتحملا ةياهن» (451) . 4٠05-105 ص ءالج (جاتحملا ةياهن» (4465)

 .5ة6ص 218ج «عومجملا هحرشو بذهملا» (49468)
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 هنغ ارد ةيبش ناخسنالا وكي ألو ءنجاتسملا اهوطاو لحب: ةندشك هريغ وأ عطول اقدم وأ

 . "090  .ٌدحلا

 هريغل وأ ءطولل ةرجأتسملا ءىطاو» : باطحلل «ليلخ رصتخم حرشب ليلجلا بهاوم» يفو د

1577 , 

 اهب ىنزف هريخل اهرجأتسا وأ « ىنزلل ةأرما رجأتسا اذإ» :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاّشك» يفو  ه
 .41617(ةراجإلاب حابتسي ال  جرفلا وهو - عضبلا نأل ؛ّدحلا هيلعف

 :ّدحلا طقسي ال ةينازلاب ينازلا جاوز - 6

 امهنع أردت ةهبش اذه هجاوز ربتعي الف ء.حيحص يعرش حاكن دقعب اهجوزت مث ةأرماب ىنز نمو
 دقع ببسب امهيلاح ريغتب طقسي الو لوزي الف ءمرحملا ءطولاب بجو ٌدحلا اذه نأل ؛ّدحلا

 ىنز وأ ءاهجوزت 9 0 ىنز وأ» 1 فاشك)» 2 ءاج دقف ,ةلبانحلا 0 د ت0

 ةأرماب ىنز 1 50 ىهتنم رت يف ءاجو ةكلم مث - ةقرسلا باق يأ - اا قرس

 6 هنع ةيبنجأ يهو اهايإ هئطوب يأ ةيبتحأ اهكطوي هيوجول لح يك داع لارا ءاهجوزت مث

 ,(495595(تتام ول امك اهلاح ريغتب ٌدحلا طقسي الف

 ةيناثلا ةلاحلا

 هيف ةهبشلاو لطاب حاكن يف ءطولا

 : لطابلا حاكتلاب دوصقملا - 4075

 . تانبلاو تاهمألا حاكن لثم هنالطب ىلع عمجملا حاكنلا اذه انثحب ىف لطابلا حاكتلاب ديرن

 دقع ربتعي لهو ؟هيف نوكي يذلا ءطولا مكح امف ةأرما ىلع لطاب حاكن دقع لجر دقع اذإف

 :ةيلاتلا تارقفلا يف هنّيبن ام اذه ؟ةءوطوملاو ءىطاولا نع ّدحلا أردت ةهبش لطابلا حاكنلا

 .4١7ص :14ج «ريدردلل (ريبكلا حرشلا» (4469)

 .١791ص :5ج «ليلخ رصتخم حرشب ليلجلا بهاوم» (440)
 .84ص ؛ 14ج (تادارإلا ىهتنم حرش» يف هلثمو .هؤص .4ج «عانقلا فاشك) (4451)

 .854ص عج (تادارإلا ىهتنم حرش» 2094 ص ١ 4ج «عانقلا فاشك» (44517)

 ل



 :ٌدحلل بجوم لطابلا حاكتلا يف ءطولا 5١ ؟ا/

 ةأرما لطاب حاكن يف أطو نمف اذه ىلع ءٌّدحلا أردت ةهبش ربتعي ال لطابلا حاكنلا يف ءطولا

 تاذ حاكن وأ ,ةرهاصملاو 0 حاكنك حاكتلا اذه نالطبب هملع عم

 بجي روصلا هذه يفف ع جوزتت نأ لبق اثالث هتقلطم حاكن وأ ,ةسماخلا حاكن وأ « جوز

 هنأ ؛ ةءوطوملاو ءىطاولا ل علحلا بجموأف كلم ة ةهبش الو اكلم فداصي مل ءطو هنأل ؟ ؛ٌدحلا

 .,ةلبانحلا مهنم ءاملعلا ةماع لوق اذهو .هملعك هدوجو ناكف اهئطو ةحابإ ف دقعلا اذهل ريثأت ال

 «ةفينح يبأ ابحاص دمحمو فسوي وبأو «ةيرفعجلاو «ةيرهاظلاو «ةيعفاشلاو «ةيكلاملاو
 , 4179 مهريغو

 :ءطولا اذه يف ةفينح يبأ مامإلا لوق - 4

 دق هنأ ةهبشلا هجوو .ةهبشلا دوجول لطاب حاكن دقعب ءطولا يف ّدح ال :ةفينح وبأ لاقو

 وهو همكح تبثي مل اذإف ءءطولا ةحابإ ببس وه يذلا حاكنلا دقع وهو حيبملا ةروص تدجو

 ٌدحلا طقس اذإو .تاهبشلاب ءىردني يذلا ّدحلل ةئراد ةهبش نوكتف «هتروص تيقب ءطولا ةحابإ

 ,4159ماقملا بساني يذلا ريزعتلا بجو

 :ّدحلا ءردل ةهبش حاكتلا نالطبب لهجلا 848

 لاق .ءطو حاكنلا اذه يف لصح اذإ لهاجلا نع ّدحلا أردت ةهبش حاكنلا نالطبب لهجلا

 امهف «جاوز هب حصي : د الو لحي ال هب جرفلاف لحي ال دساف دقع لك» : يرهاظلا مزح نبا هيقفلا

 ناك نإو .الماك ّدحلا هيفو ضحم درجم ىنز ميرحتلاب ملاعلا نم هيف ءطولاو .اناك امك نايبنجأ

 ,(4152(لح الف ٌقاهاج

 ةجوزتم وأ ةسماخ حاكنك هنالطب ىلع ء ءاملعلا عمجأ حاكن لكو» : يلبنحلا ةماذدق نبا لاقو

 , (؛ة5”(دحلل بجوم ىنز وهف ميرحتلاب ًاملاع هيف ءىطو اذإ ثالث ةقلطملا حاكن وأ قّدتعم وأ

 ىهتنم حرش) 2509 ص ٠ 4ج «عانقلا فاشك» «187؟ص 28ج (ينغملا» .ء١ 4: "ص « ؛ج «جاتحملا ينغم») (49515ر

 بمهاوم» «؟ 48ص .١١ج «ىلحملا» ,.75685ص 218ج «عومجملاو بذهملا» .85 ص . ؛ج «تادارإلا

 «ةياهنلا» .”ه ص الج «عئادبلا» ١5". ص . 4ج (يقوسدلا ةيشاح» .59؟9ص .”ج .باطحلل «ليلجلا

 .588-5894ص . يسوطلل

 .187؟ص .8ج «ينغملا» .2725-*ه ص الج «عئادبلا» (5955)

 .187”ص 48ج «ينغملا» (445) . "مص .١١ج «ىلحملا» (4955)
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 رمع نآل ؛هلوق لبق لطاب حاكن داسفب لهجلا ىعّدا نإو» : هللا همحر  ةمادق نبا لاق 5

 بهذم اذهو .(49557”(ةدعلا يف حاكنلا ميرحتب لهجلا يعّدملا لوق لبق  هنع هللا يضر

 ,(؟59ةيرفعجلاو ةيفنحلاو ةيكلاملاو ةيعفاشلا

 : حاكتلا نالطبب لهجلا ءاعدا

 وه نم ىلع ىفخي ال هنأل ؛هنم لبقي مل كلذ ميرحت لهج ىعّداو نيملسمل ا نيب أشن نإف ءهلوق

 كك

 ةئلاثلا ةلاحلا

 هيف ةهبشلاو هيف فلتخملا حاكنلا يف ءطولا

  - 80١هيف فلتخملا حاكنلاب دوصقملا :

 يلو الب وأ .

 :ٌّدحلا أردت ةهبش حاكنلا ةحص يف فالتخالا ح7

 نأل ؛حاكنلا اذه يف ءىطو نمع ّدحلا أردت ةهبش حاكنلا ةحص يف ءاهقفلا نيب فالتخالا

 ربتعي هيف ءطولا ةحابإ ىف فالتخالاو .هيف ءطولا ةحابإ ىف فالتخالا وه فالتخالا اذه لام

 عي ف فاليخالا اخ نأ نق ءايقنلا لارقأ" ىلي اميف كنتو: تايبغلاب اردت هودحلاو-: ةينش

 . ةهبش ربتعي حاكنلا

 : ةلبانحلا هقف نم : ًالوأ ع. مع

 حاكنك هيف فلتخم حاكن يف ءطولاب ٌدحلا بجي الو : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج

 .1856ص .8ج «ينغملا» (4951)

 يا ا ا «٠ 4ج (يقوسدلا ةيشاحوو ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» 21ص « ؟ج (جاتحملا ينغم) (4355)

 لئاسم يف مالسإلا عئارش نم» .75797”نص ( عفانلا رصتخملا» «.5"ص « ؟ج (راتحملا درو راتخملا ردلا»

 .١6١ص «4ج «يلحلل ةيرفعجلا هقف يف «مارحلاو لالحلا

 . 47ص «,4ج «تادارإلا ىهتنم حرش» (49159)

 الا



 ءًانئاب ًاقالط ةقلطملا اهتخأ ةدع يف تخألا حاكنو .دوهش الب حاكتلاو يلو الب , حاكنلاو .راغشلا

 "و )ةيسوجملا حاكنو ءًانئاب ًاقالط ةقلطملا ةعبارلا ةجوزلا ةدع يف ةسماخلا حاكنو

 : ةيفنحلا هقف نم :ًايناث - 5
 نم دنع يلو ريغب وأ دوهش ريغب اهجوزت ةأرما ءطو كلذكو» : يناساكلل «عئادبلا» يف ءاج

 ةداهشلا نودب حاكنلا زوجي :لاق نم مهنمف ءاوفلتخا ءاملعلا نأل ؛ٌّدحلا بجوي ال «هزيجي ال
 213110 (ةهبش ثروي مهفالتحاف .ةيالولاو

 : ةيكلاملا هقف نم : ًاثلاث - ع. مه

 حاكنلا جرخف» :-ريدردلا لوق يأ - هلوق ( يقوسدلا ةيضاحترو ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يفو

 "لف هيف ُطو اذإف يلو الب ؛ حاكنلا لثم» : ةرابعلا هذه ىلع 0 يقوسدلا لاق (هيف فلتخملا

 ,(4579(هيف لح الف ار ىنز ىمسي

 : ةيعفاشلا هقف نم اغار 1ك

 ءملاع اهب ءطولاب لاق يأ ءاهحابأ ةهج لك اذكو .. .ٌدح الو» :«جاتحملا ينغم» يف ءاج

 011179 (ةفينح وبأ لاق امك طقف ّىلو الب وأ «كلام لاق امك طقف دوهش الب حاكنك

 : ةهبش نوكي ىتح فالتخالا ىف طرتشي ام - غ٠ ”1/

 نأ :فالتخالا اذه يف طرتشي .ّذحلا أردت ةهبش ربتعي يذلا حاكنلا ةحص نأشب فالتخالا

 الف ءاهيف داهتجالا لهأو ءاهماكحأو ةيمالسإلا ةعيرشلاب ءاملعلا يأ .ءاهقفلا نع ارداص نوكي
 ىلإ راشأ دقو .ًالثم بطلاك ىرخأ مولع يف ءاملع اوناك نإو «مهريغ فالتخا وأ فالخب ةربع
 ا - لك اذكو . . .ٌّدح الو» :هلوقب يلمرلا هيقفلا ىنعملا اذه

 ملاع : : يأ (هفالخب لتعي ملاع» : هلوقف , 4379 (دوهش الب حاكنك لعافلا هدلقي مل نإو «هتحابإ

 .اهماكحأو ةعيرشلاب

 سفن ىف يأ  هسفن ىف ًاغئاس ًافالخ نوكي نأ :هيقفلا فالخ ىف ًاضيأ طرتشيو - 4
 نوكي نأ طرتشي لب .ًاقح هيقف نع هرودص ةهبش هرابتعاو فالخلا لوبقل يفكي الف ,.- فالخلا

 ."هص الج .يناساكلل «عئادبلا» (499/1) .187-184”ص 48ج «ينغملا» (49170)

 .# 1ص .14ج «يقوسدلا ةيشاحدو ءريدردلل (ريبكلا حرشلا» (497)

 .6١4©ص .14ج .يلمرلل «جاتحملا ةياهن» (597/54) . ١454-1١58 ص «, 4ج (جاتحملا ينغم» (4907)

0/ 



 .ةهبش ربتعي مل كلذك نكي مل نإف ءّدحلا أردت ةهبش هرابتعا نكمي ىتح ًاغئاس هتاذب هفالخ

 هب حرص امك كردملا ةوق ةهبشلا يف طباضلاو» : ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاج

 ءاطع نع يكح نإو ,بهذملا ىلع َدح هنذإب هريغ ةَمأ أطو ولف .فالخلا نيع ال هريغو ينايورلا
 00000 لح

 همحر - يلبنحلا ةمادق نبا لاق .ءاطعلاو لذبلاب حابتست ال جورفلا نأل ؛يوق لوقلا اذهو

 لذبلاب حابتسي ال امم اذه نأل ؛ هنذإ ريغب وأ هنذإب ناك ءاوس .ٍناز وهف هريغ ةيراج أطو نإف» : هللا

 , (15790(دلجلا هيلعو ةحاباإلاو

 دقعلاب دتعي ال ذإ ةهبشلا ءافتنال اهب ىنزلل ةرجأتسم يف ٌدحُيو» : يلمرلل «جاتحملا ةياهن» يفو
 فعض مث نمو .بسنلا توبث مدع ىلع عامجإلا هيفاني ةهبش هنأ ةفينح يبأ لوقو .هجوب لطابلا

 , 4379( فالخلا اذه عاري مل يأ ّىلو الب حاكن ىف هفالخب .هفالخ عاري ملو هكردم

 فّعض ام وأ هكردم ىّوق امو ,غئاسلا فالخلا ريدقت يف نوفلتخي ءاهقفلا نأ ًاضيأ كش الو

 فالخلا نوكي نأ طرش ىلع نيقفتم اوناك نإو .حلصي ال امو ةهبش نوكي نأ حلصي امو هكردم

 همت نق انتايوعه خم رداع

 ةعبارلا ةلاحلا

 ةضراعلا ةمرحلا ءورط تقو حيحص حاكن يف ءطولا

 :ةلاحلا هذهب دوصقملا 4

 نم اعرش جوزلا عنمت ةضراع ةمرح تأرط تقو يف نكلو . حيحص حاكن يف عقي ءطولا نإ

 زوجي الف .ةجوزلا ىلع صضيحلا ءورط يف امك ةتقؤملا ةضراعلا ةمرحلا هذه ءورطل هتجوز ءطو

 ام هيلع أرطي مل حيحص حاكن دقع وه امهنيب ام ناك نإو .ضئاح يهو هتجوز أطي نأ جوزلل

 ةجوزلا ءطو لعج - ضيحلا وهو - ضراعلا اذه ءورط نكلو ًامئاق لازي ال لب .هعطقي وأ هخسفي

 يف ءاسنلا اولزتعاف ّىذأ وه لق .ضيحملا نع كنولأسيو# : ىلاعت لاق ءاعرش اروظحم

 - هتجور جوزلا ءطو  ءطولا مكح امف كت يألا 0 0 . نرهطي ىتح نهوب رقت الو .ضيحملا

 .4١؛هص 4١ج («جاتحملا ينغم» (591)

 . 186 ص ء8ج .يلبنحلا ةمادق نبال «ىنغملا» (4941/5)

 .[71؟15 ةيآلا :ةرقبلا ةروس] (499/8) .غ٠هص ءالج .يلمرلل «جاتحملا ةياهن» (49417)

 ا؟



 : ةيلاتلا تارقفلا يف هنّيبن ام اذه ؟ًامئاق امهنيب حيحصلا حاكنلا ءاقبو «ةتقؤملا ةمرحلا ءورط عم

 : ةئراطلا ةمرحلا تقو حيحص حاكن يف ءطولا مكح

 هتأرما لجرلا أطو ول امك « اعرق نوظحيم ةئراطلا ةتقؤملا ةمرحلا تفو عحيحص حاكن يف ءطولا

 عرش زوجي ذإ ةكللذ وجتتو ضرفلا موص ةمئاص وأ 2 جحب ةمرحم وأ عاسفن وأ ضئاح يهو

 0 ام هتجوز نابرق هيف لجرلا ىلع رظحي يذلا ضراعلا اذه ءورط تقو 2 ٍلجرلا أطي نأ

 ىنزلا ةلزنمب الو ( ىنز هؤطو ربتعي مل ةتقؤملا ةضراعلا ةمرحلا هذه دوجو عم اهأطو ول نكلو

 ؛اهتطو ىلع عرش طاشم قلظو . حيحصلا حاكنلا مايق عم ناك هأطو نأل ؛ ىنزلا ٌدح بجوتسي الو

 ربتعي كش الب هنإف «ىنز هؤطو ربتعي مل اذإ نكلو .ضراعل امنإو اهنيعل هيلع كلذ ميرحت سيلو

 :روظحملا ءطولا اذه ىف ءاهقفلا لاوقأ 0١

 سيلو ٍصاع اذهف «ةفكتعملاو 5 3 ةمئاصلاو ان 0 ا

 هل ل هجولا كلذ عفترا اذإف ءام هجوب مرح ًاشارف أطو هنأ الإ ءاهلك ةمألا عامجإب ًايناز

 , (4515)(اهؤطو

 فداص ءطولا نأل لح "لف سافن وأ ضيح يف 1 وأ هتأرما أطو وأو : ةلبانحلا لاقو :ًاناث

 ,(458اكلم

 ميرحتلا نإف مارحإو موصو سافنو ضيح يف هتمأو هتحوز ءطوب ل الور : : ةيعفاشلا لاقو : اعلاث

 ةمئاصلا ءطو يف امك ةدابعلا داسفإو «ضيحلا يف ف ءاذيإلاك ةضراع رومأل لب ٠ هنيعل سبيل

 ,(4187(ةفكتعملا وأ

 اهجوزل هذه نأل ؛ًاعرش ىنر ىمسي هل - ضئاحلا ّطو يأ - اهأطو نإف» : ةيكلاملا لاقو :اعياو

 5 نيران ةلول اهناذ: كنس ند اعرنع اهيلغ ظلت

 . 9١7ص .١١ج .مزح نبال (ىلحملا» (591/9)

 . 87 ص .4ج (ىهتنملا حرش» .ه8ص .4ج «عانقلا فاشك» (4980)

 4١.. ؛ص :؛4ج (جاتحملا ةياهن» ١4. 4ص .؛ج «جاتحملا ينغم» (49481)

 . "١١ص «4ج «يقوسدلا ةيشاح»و .ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (4487)
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 اهنم رهاظ يتلاو ؛ةمرحُملاو ةمئاصلاو ءاسفنلاو ضئاحلا ءطو كلذكو :ةيفنحلا لاقو :ًاسماخ

 نكي ملف حاكتلاو كلملا مايقل امارح ناك نإو ءَّدحلا بجوي ال ىلآ وأ اهجوز
)49488( 

 ىر

 : ةبوقعلا نم ءطولا اذه يف بجي ام 65

 .هداهتجا بسح يضاقلا اهردقي ةيريزعت ةبوقع يه هيف بجت يتلا ةبوقعلا نإف «ىنز ربتعي مل
 ءطو وأو : ةيكلاملا هقف ىف ريدردلل (ريغصلا حرشلا» يف ءاج دقف فلل ءاهقفلا سضعب حرص كقو

 ,(41849( ةيريزعت ةبوقعب بقاعي يأ  بّدؤُيو ّدح الف ضئاحك ضراعل اهميرحت ناك : يأ ةمّرحم

 مدع ينعي ال روظحملا ءطولا اذه يف ةيريزعتلا ةبوقعلاب ءاهقفلا حيرصت مدع نأ عقاولاو

 هبكترم نإف .ةددحم ةبوقع هل سيل يعرش روظحم لك نأ مولعملا نم نأل ؛ةبوقعلا هذه بوجو

 .ةيريزعت ةبوقعب بقاعي

 .7 6 ص الج « ىناساكلل (عئادبلا» (43585)

 . ؛؟5؟ص .؟ج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» (4985)



 تلان) ىع)

 ىنزلا تابثإ ةلدأ وأ لئاسو

 :ديهمت 4٠١59

 ليلدب امهيلع ىنزلا ةميرج تتبث اذإ الإ ةينازلا وأ ينازلا ىلع يعرشلا ّدحلا ةماقإ زوجي ال

 ,«ةداهشلادو ««رارقإلا» : يهو «تابثإلا قرط وأ تابثإلا لئاسو ًاضيأ ىمستو تابثإلا ةلدأو
 .ليلدلا اذه ةيجح ىدم يف فالتخا «يضاقلا ملع» يف ناك نإو ,«يضاقلا ملع»و ««نئارقلا»و

 :ثحبلا جهنم - 14

 : يلاتلا وحنلا ىلع بلاطم ةعبرأ ىلإ ثحبملا اذه مسقن .مدقت ام ىلع ءانبو

 .رارقإلا : لوألا تلطنلا

 .ةداهشلا : يناثلا بلطملا

 .نئارقلا :ثلاثلا بلطملا

 . يضاقلا ملع : عبارلا بلطملا

 لوألا بلطملا

 رارتقإلا

 :هفيرعت - 6

 دنعو (4183)هتبثأو (418*)هب فرتعا يأ ٌّقحلاب ّرقأ :لاقي .فارتعالا ةغللا ىف رارقإلا

 .الا* ١ص .7ج (طيسولا مجعملا» (:945) .!ل8 ١ص 27ج «. يرهوجلل «حاحصلا» (:586)

 اك



 .(؛40رقملا سفن ىلع ريغلل قح توبثب رابخإلا وه رارقإلا :ءاهقفلا

 ةينازلا وأ ينازلا فارتعا وه ىنزلا ةميرج تابثإ ةلدأ نم ًاليلد هرابتعاب رارقإلاف اذه ىلعو

 . ىنزلا ةميرج باكتراب

 : هتيعو رشم ىدم ةهج نم ىنزلاب رارقإلا مكح - 5

 ةلزنمب وه ًاعرش هكرتو هلعف نيب ريبختلا وأ هكرت بلط وأ هلعف بلط ثيح نم ىنزلاب فارتعالا
 فرتعي الف ,هسفن ىلع رتسي نأ ةأرما وأ لجر نم ىنزلا بكترمل حابيف .همكح وه اذهو حابملا

 . هبكترا امب همامأ فارتعالاو هلعف نأشب ىضاقلا عجاري الو لعف امب

 ىلعو «ىنزلاب همامأ فرتعيو يضاقلا عجاري نأ ةأرما وأ ناك الجر ىنزلا بكترمل حابي امك

 مامأ فارتعالا مأ رتسلا وه له :امهنم لضفألا ىف ءاهقفلا فلتخا نكلو «ةمألا عامجإ اذه

 ؟يضاقلا

 يلي اميف ركذنو «لضفألا وه فارتعالا :نورخآ لاقو ,لضفألا وه رتسلا : مهضعب لاق

 :لضفألا وه رتسلا :لوألا لوقلا - 401

 :«جاتحملا ينغم» يف ءاج دقف .لضفألا وه رتسلا نأ ىلإ ةيعفاشلاك ءاهقفلا ضعب بهذ

 نم ىتأ نم» : فيرشلا يوبنلا ثيدحلل هسفن ىلع رتسلا ةيصعم بكترا نرخ ينازلل ْنسيو»

 100 لحلا هيلع انمقأ هتحفص انل ىدبأ نم نإ هللا رثسب رتتسيلف ًائيش تاروذاقلا هذه

 : لضفألا وه فارتعالا : يناثلا لوقلا 4

 هبكترا نمم ىنزلاب فارتعالا نأ ىلإ  ىلاعت هللا همحر - يرهاظلا مزح نبا هيقفلا بهذ

 ريفكت هيلع ّدحلا ةماقإ نأ هتجحو ,رتسلاو نامتكلا نم لضفأ هفارتعا ىلع ءانب هيلع ّدحلا ةماقإو

 ذخألاو .هنع افع ءاش نإو هتيصعم ىلع هبذع ءاش نإ ىلاعت هللا ىلإ كورتم هرمأ نأل ؛ًانيقي سيل

 . 9١ا/ص «ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ءاضقلا ماظن» انباتك (44817/)

 لاجر نأ ماوي ب ديز نع (أطوملا» يف كلام مامإلا ثيدحلا اذه ىور ١165١. ص . ؛ج «جاتحملا ينغم» (4184)

 سانلا اهّيأ» : يك لاق مث .هدلجف ِكَي هللا لوسر هب رمأف يلي هللا لوسر دهع ىلع ىنزلاب هسفن ىلع فرتعا
 يدبي نم هّنإف ؛هللا رتسب رتتسيلف ًائيش تاروذاقلا هذه نم باصأ نم .هللا دودح نع اوهتنت نأ مكل نآ دق
 .876ص .؟7ج «أطوملا» (هللا باتك هيلع ُمَقُن ُهَتحفص انل

 /ا/



 صن اذهو .«لضفأ نيقيلا اذه ةليسو وهو فارتعالا ناكف «ىلوأ ةيصعملاو بنذلا وحم نيقيب

 يف اوفلتخا امنإ .حابم فارتعالا نأو حابم رتسلا نأ ىلع نوقفتم َةّمالا عيمج» : مزح نبا مالك

 ىلاعت هلل صاع ّدحلا بجوي امم لعف امب فرتعملا نأ مالسإلا لهأ نم دحأ لقي ملو .لضفألا

 صاع ّدح نم باصأ ام هسفن ىلع رتاسلا نإ :طق مالسإلا لهأ نم دحأ لاق الو «هفارتعا يف
 ةبوت نم لضفأ ةبوت ام :تلاق مهنم ةفئاطلا نأ ةباحصلا نع ةياورلا اندجوف :لاق مث .ىلاعت هلل

 8 . ةراجحلاب ينلتقا :لاقو هدي. يف هذي عضوف ذِكَع هللا لوسر لإ ءاج .رعام

 يف لك هللا لوسر عم انك لاق تماضلا ' نب ةدايع نع ةاتيور ًاضيأ كلذ ىلع ناهنربلا نمو
 سْفّنلا اولتقت الو ءاوقرست الو ءاونزت الو ءائيش هللاب اوكرشت ال-نأ ىلع ينوعياب :لاقف سلجم
 بقوُعف كلذ نم ًائيش باصأ نمو .هللا ىلع هرجأف مكنم ىفو نمف ءٌّقحلاب الإ هللا مرح يتلا
 ءاش نإو ءهنع افع ءاش نإ هللا ىلإ هرمأف ءهيلع هللا هرتسف ًائيش باصأ نمو ءهل ةرافك وهف هب
 | (4ةهك) نزع

 ءًاحوصن ةبوت نوكت ال نأ فاخي : باوجلاو . ةلوبقم ةبوتلاو بوتي دق ينازلا نإ :لاقي دقو

 يذلا هيلع ّدحلا ةماقإ فالخب اهمثإو ةيصعملا ىقبتف «ةلوبقملا ةبوتلا طورش نم ءيشب لخي وأ
 .2؛1"نيقيب ىنزلا بنذ هنع رفكي

 : حجارلا لوقلا 649

 عم رتسلا بحي راتس هللا نإف «.فارتعالا مدعو رتسلا حجارلاف مرح نبا ةجح < ةوق عفو

 .«أطوملا» يف كلام مامإلا هاورو «جاتحملا ينغم» بحاص هركذ .يذلا فيرشلا يوبنلا ثيدحلا

 ةبوت هتبوت بلاغلا نإف هسفن ىلع رتسي يذلاو .حوصنلا ةبوت بات نمل ةرفغملاب هللا دعو دقو

 :ّرقملا طورش غ0

 طرتشيف «ةأرما وأ ناك الجر هسفن رقملاب قلعتي ام اهنم : طورش ةلمج رارقإلا ةحصل طرتشي

 بوجول امهرابتعا يف ملعلا لهأ نيب فالالخ الو ,لقعلاو غولبلا ::يأ (فيلكتلا» هرارقإ حصيل هيف

 . امهرارقإل رابتعا الو مكح الو ءامهنع ملقلا عفر دق نونجملاو يبصلا نأل ؛رارقإلا ةحصو ّدحلا

 ال ةنيبلاب ىنزلا هيلع تبثو .هركس لاح يف ىنز اذإ ىنزلا ّدح هيلعف هركسب لقعلا لئاز امأ

 ١-١6١. 4ص ١١2ج «ىلحملا» (:94488)

 .99١ص ١١2ج (ملسم حيحصل يوونلا حرشا» (:990)

 ,7ىق8



 ىنز هنوك ٌدحلا هنع عفدي الو «لوقي ام يردي ال هنأل ؛ربتعم ريغ هركس لاح هرارقإ نأل ؛هرارقإب

 5ك كدلا لعف نئلإ هركسي ببست هنأل ؛ ناركس وهو

 ١ حصي ال هركُملا رارقإ- :

 بجي مل ىنزلاب فل لجرلا برض ولف» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق .هركملا رارقإ حصي ب الو

 بجي ال هركُملا رارقإ نأ يف ًافالخ ملعلا لهأ نم ل ا

 .ٌدح هب

 وأ هتعوج اذإ هسفن ىلع نيمأب لجرلا سيل» :لاق هنأ  هنع هللا يضر  رمع نع يورو
 .ٌدح هيلع سيل .هدلج دعب فرتعا لجر يف باهش نبا لاقو .ديعس هاور (هتقثوأ وأ هتبرض

 لقاعلا نإف .هنع ةمهتلا ءافتناو قدصلا ىلإ يعاّدلا دوجول هب ّرقملا هب تبثي امنإ رارقإلا نألو
 ,هاركإلا ررض عفد هرارقإب دصق هنأ نظلا ىلع بلغي هاركإلا عمو .هسفنب رارضإلا دصقب مهتي ال
 .(؛1؟9ورارقإ لبقي ملف هنع قدصلا نظ ىفتناف

 : سرخألا رارقإ -

 ؟ةراشإلاب ءاسرخلا وأ سرخألا رارقإ حصي لهو

 ءاهب رارقإلا لبق ةموهفم تناك نإو «رارقإلا لبقي مل ةموهفم ريغ هتراشإ تناك نإ : باوجلاو
 كلام مامإلا بحاص مساقلا نباو يعفاشلا لوق وهو ةلبانحلا نم ىلعي وبأ يضاقلا لاق اذهبو

 ىنزلاب اهب هرارقإ حص ىنزلا ريغب هتراشإب هرارقإ حص نم نأل ؛رذنملا نباو روث يبأو
 , 45559قطانلاك

 لمتحتو اهنم مهف ام لمتحت امهتراشإ نأل ؛ءاسرخلاو أ سرحخألا رارقإ ربتعي ال : ةيفنحلا لاقو

 , (؟؟9لحلا ءرد يف ةهبش كلذ نوكيف «هريغ

 :(43؟؟«)وراركت : ًالوأ :رارقإلا طورش 25:20 تو

 .45١ص .14ج «جاتحملا ينغم» ,.194-116ص «8ج «ينغملا» (4991)

 .9١؟5ص .8ج (ينغملا» (199)

 .4١؛هص .7ج (ةيدنهلا ىواتفلا» (595) .195-9١هص مج «ينغملا» (4498*)

 .١1ج (يوونلا حرشب ملسم حيحص» ءاهدعب امو ١1١ ص .117ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (49456)
 -.8ج «ينغملا» ءاهدعب امو 44ص ١١ج ؛دواد يبأ ننس حرشب دوبعملا نوع» .157-191ص
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 .ةيرفعجلاو «ةيديزلاو ,ةلبانحلاو

 يفكي : ةيرهاظلاو .رذنملا نباو .روث وبأو « يعفاشلاو «كلامو .دامحو .نسحلا لاقو

 يف لِي يبنلا لوقب اوجتحاو .ّدحلا بجيو ىنزلا هب تبثيف ةدحاو ةرم نوكي نأ رارقإلا رابتعال

 نأب.اوجتحا امك «اهمجراف تفرتعا نإف ءاذه ةأرما ىلإ ٌسينأ اي ٌدغاو» : حيحصلا ثيدحلا

 «هراركت طرتشي مل ذإ هب مجرلا بجوأ ل ىبنلا نأ ليلدب حيحص فارتعا ةدحاو ةرم فارتعالا

 .اهمجراف تارم عبرأ تفرتعا اذإ :هل لاقلو هب كك يبنلا هملعأل ًاطرش كلذ ناك ولو

 .فارتعالا وأ ءلبحلا ناك وأ

 .قوقحلا رئاسك ةدحاو ةرم فارتعاب تبثيف قح هنأب ًاضيأ اوجتحاو

 ىنزلا هب تبثيو رارقإلا حصي ىتح تارم عبرأ رارقإلا بوجوب نولئاقلا جتحاو 2 4

 لوسرو لجر ىتأ : لاق  هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع هريغو يراخبلا هاور امب ّلحلا بجيو

 عبرأ هيلع ددر ىتح هنع ضرعأف .تينز ينإ هللا لوسر اي :لاقف هادانف دجسملا يف لكك هللا

 :لاق .ال :لاق ؟نونج كبأ» :لاقف ِهلَك ىبنلا هاعد تاداهش عبرأ هسفن ىلع دهش املف .«تارم

 .«هومجراف هب اوبهذا : للك يبنلا لاقف .معن :لاق ؟تنصحأ لهف

 هنأل ؛هب ٌّدحلا بوجوو هلوبقل طرش تارم عبرأ فارتعالا راركت نأ ىلع ثيدحلا ذه ٌلدف

 بجو ٌدح كرت زوجي ال هنأل ؛هرارقإب هتوبث دعب لَك يبنلا هنع ضرعي مل ةدحاو ةرمب ٌدحلا بجو ول

 . هلل ًاّمح

 يبنلا نأب ثيدحلا اذه نع اوباجأ .ىنزلا توبثل ةدحاو ةرم رارقإلا ةيافكب نولئاقلا - ٠ هه

 كلذ ناك امنإ «تارم عبرأ هفارتعا ررك ىتح ٌرقُملا نع ضارعإلا يف يأ كلذ لعف امنإ ِكي

 .«؟نونج كبأ» : لَك هلوق كلذب رعشي امك تبثتلا دصقب

 : همدعو رارقإلا ريركت يف يناكوشلا لوق 1 5

 ىلع ةلادلا ثيداحألاو .ةدحاو ةرم رارقإلا ىلع ةلادلا ثيداحألا ركذ نأ دعب ىناكوشلا لاق

 («جاتحملا ينغم) .5-44 ه ص ءالج «راطوألا لين)» .1-5/١11/4ص «١١ج «ىلحملا» 21975١9 ١سص -

 حرش» 4 77ص « 75ج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» ١7١« ص « ؟ج (ريدقلا حتفو ةيادهلا» ء1 و١ ص 24ج

 . 597ص (عفانلا رصتخملا» 5488 ص « يسوطلل «ةياهنلا» ."8/ص «راهزألا

 يب



 وحصلاو هلالتخاو لقعلا توبث يف أسبتلم هرمأ ناك نم ىلع ةرم رارقإلا رودص دعب ٌدحلا ةماقإ نع
 ًافورعم ناك نم ىلع ةدحاو ةرم رارقإلا دعب ّدحلا ةماقإ ثيداحأ لمحتو .كلذ وحنو ركسلاو
 , (؛9؟؟9(تاللطبملا نع هرارقإ ةمالسو لقعلا ةحصب

 :رارقإلا يف ليصفتلاو حيرصتلا :ًايناث - ؛ ٠0

 نيبيف «ضومغ الو هيف سبل ال ليصفتب ةتبو احيرص نوكي نأ هرابتعاو رارقإلا ةحص طورش نمو
 بيغي امك هيف هبّيغو اهجرف يف هركذ جلوأ هنأ ركذيف - ىنزلا يأ  هلعف يذلا لعفلا ةقيقح ّرقملا
 . ةلحكملا ىف دورملا

 دق هنأل ؛ّدحلا بجوتسي ىنز رقُملا هلعف ام نأ دكأتي ىتح هنم لصفتسي نأ يضاقلا ىلعو
 . ىنزلا ٌدح بجوتسيال ٌرقملا هلعف ام نوكي

 هيوبلا ةنسلا وه ب ماق امع هنم ليصفتلا بلطو رقملا نم راسفتسالا بوجو يف لصألاو

 ريخأف ؟نونج كبأ» : هل لاق ِهكَكي يبنلا نأ 1 ما اا

 لوسر لاقف ءرمخ حير هيف دجي ملف ههكنتساف لجر ماقف ؟ارمخ برشأ :لاقف .ٍنونجمب سيل هنأ

 .(؟19عمجرف لكي يبنلا هب رمأف .معن :زعام لاقف ؟ثكينزأ : لكك هللا

 للي يبنلا نأ ىنزلاب هفارتعاو زعام ةلأسم يف «هننس» يف دواد وبأ هجرخأ رخآ ثيدح يفو
 تاغ ىتح : لاق . .معن 1 :لاق ؟اهتكنأ» : تارم عبرأ ىنزلاب فرتعا نأ دعب كلام نب زعامل لاق

 0 000 م 0 0 ٠ لاق ل

 00 هب رمأف 0 نأ 0 : لاق را اذهب كبرت امف

 نم لاؤسلا بجي : ءاهقفلا لاق ةفيرشلا ةيوبنلا ةنَّسلا يف درو يذلا اذه ىلع ءانبو

 .«ىنزلا» وه ةقيقح هلعف ام نأب نّيبتيو «هرارقإ نع ةهبشلا لوزتل ىنزلا نم هب ٌرقأ امع ّرقملا
 امع هنم راسفتسالاو لاصفتسالاو ىنزلاب ٌرقملا رارقإ نم دكأتلا بوجو يف ءاهقفلا لاوقأ نمف

 يضاقلا رظن .تارم عبرأ ىنزلاب ٌرقأ اذإف» :ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج ام .هلعف

 .98ص .الج . يناكوشلل «راطوألا لين» (5445)

 .7-7١707ص ,١1ج (يوونلا حرشب ملسم حيحص» (4491)

 1١١١-١١١. ص ١١21ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعر (599)

 ١م



 فيكو وه ام : نتزلا نع لاسي «هرارقإ زوجي نمم هنأو ,لقعلا حيحص هنأ فرع نإف هلاح يف

 نع هلأس ىنز هنأ رهظو كلذ نّيبت اذإف .كلذ يف ةهبشلا لامتحال « ىنز نيأو « ىنز نمبو وه

 , 413137 (همجرب مكح هطئارشب هفصو نإف وه ام ناصحإلا نع هلأس نصحخحم هنإ لاق اذإف .«ناصحإلا

 :ةرقملل لجرلا بيذكت وأ ٌرقُملل ةأرملا بيذكت - 8

 طقف هيلع ٌدحلاف هتبّذكف ةأرماب ىنز هنأب ٌرقأ اذإ اذه ىلعو رقملا ىلع ةرصاق ةجح رارقإلا

 سلا هب دكر هن كنك اع نالف لاقف «نالف عم ىنزلاب يه ترقأ اذإ كلذكو . ءيش اهيلع سيلو

 ةهبش ثروي ال رقملا ريغ قح يف ىنزلا توبث مدعو ءّرقملا قح قح يف ةجح رارقإلا نأل ؛ هنود اهيلع

 .دمحمو .فسوي يبأو .يعفاشلاو «ةلبانحلا بهذم اذهو .ّرقملا قح يف مدعلا

 يفنلل بجوم ليلدب امهنم ركنملا قح يف ىفتنا ٌّدحلا نآل ؛ ؛امهيلع ّدح ال :ةفينح وبأ لاقو

 ةهبش هيف تنكمت نإف ءامهب متي دحاو لعف ىنزلا نأل ؛ ؛رقملا قح يف ةهبش كلذ ثروأف «هنع

 ٌرقأ ام نيع وهو ىنزلا نم اهيلإ بسن امم اهنع ّدحلا أرد عرشلا نأ هحضوي ءهيفرط ىلإ تدعت
 0 « ةنيعم ةأرماب ديقم ريغ ًاقلطم ىنزلاب هرارقإ ناك ول ام فالخب ةرورض هه ودني هب

 *""”اًاعرش هعفدي ام دجوي ال نكل بذكلا لمتحا نإو هنأل ؛ هرارقإب ذخاؤي هنإف «ٌتينز : لاق

 : ةَرقملا وأ ّرقملا بيذكت يف حجارلا لوقلا م

 نود امهنم ّرقأ نم ىلع ّدحلا بوجو امهرارقإ يف ة ةّرقملا و أ ّرقملا بيذكت ةلأسم يف حجارلاو

نع ( ةئلئس)» يف دواد وبأ هجرخأ يذلا دع هللا لوسر ثيدحل ركنملا
 يبنلا نع دعس نب لهس 

 اهلأسف ةأرملا ىلإ ِِلك هللا لوسر ٌثعبف .هل اهاّمس ٍةأرماب 'ىنز هّنأ ُهَدنع ٌرقأف هاتأ الجر نأ» : هي

 ."””«اهكرتو ٌّدحلا هدلجف .«تنز نوكت نأ تركنأف كلذ نع

 .ركنملا نود هدحو رقملا ىلع هبوجوو ّدحلا توبث يف حيرص ثيدحلا اذهف

 يغبني الو ءّدحلا هنع أردت هدحو هقح يف ةهبش نوكي نأ هتياغ ركنملا راكنإ نإف ًاضيأو

 ةنيرق ربتعي هيلع ّدحلا بجوي امب هسفن ىلع ناسنإلا رارقإ نأل ؛رقملا ىلع ةهبشلا هذه بحس

مب هسفن ىلع رارقإلاب بذكي ال نأ لقاعلا ملسملاب نأشلا نأل ؛ هقدص ىلع ةلوبقم
 اميس ال هرضي ا

 قدصلا بناجف . توملا ىتح مجرلا وأ دلجلا بجوتست يتلا ةنيعملا ةشحافلا يهو ىنزلاب هرارقإ

 .45١ةص « ؟ج (ةيدنهلا ىواتغلا» (499)

 . 198ص «15ج «ريدقلا حتف» 2.19" ص «8ج («ينغملا» (000)

 .١١١ص ١21ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (0001) :

 هلل



 .هنم ىنزلا عوقو هراكنإو هل رخآلا فرطلا بيذكتب هلامهإ زوجي الف ٌرقُملل ةبسنلاب يوق

 :هرارقإ نع ٌرقُملا عوجر ١

 نأب ذيفنتلا ءانثأ يف وأ ) :رشلا ّدحلا هيف ذفني نأ لبق ىنزلاب هرارقإ نع رقملا عوجر زوجي

 ىلع لدي وأ ورا رنتي باع كلم اد يتأي وأ  حيرصلا لفلان نا

 .كلذ نع حصفي ىتح لهمتسيف .ةحارص هعوجر نالعإب هذصق

 ,يرهزلاو .رمعي نب ىبحيو .ءاطع لوق وهو «ةلبانحلا لاق «رارقإلا نع عوجرلا زاوجبو
 . فسوي وبأو «ةفينح وبأو «قاحسإو « يعفاشلاو . يروثلاو كلامو .دامحو

 مدع كلذ ىنعمو . كرتي الو ٌّدحلا هيلع ماقي : لعل لأ نباو «ريبج نب ديعسو .«نسحلا لاقو

 .””9ءالؤه دنع ىنزلاب رارقإلا نع عوجرلا ةحص

 :رارقإلا نع عوجرلا ةحص مدعب نيلئاقلا ةجح - 5

 انزب فرتعا يذلا ًازعام نأب اوجتحا «ىنزلاب هرارقإ نع ٌرقملا عوجر ةحص مدعب نولئاقلا
 ينودر) :لاق هنأ يورو ىهولتق لب برهي هوكرتي ملف همحر ءانثأ يف بره ةهمجرب دلع يبنلا رماو

 . "*”9(هولتق ىتح هنع اوعزني ملف كك هللا لوسر ىلإ

 ًازعام مهلتق نع ةيّدلا مهتمزلل ًالوبقمو ًازئاج هرارقإ نع ٌرقملا عوجر ناك ول هنأب اوجتحا امك

 رئاسك هعوجر لبقي ملف .هرارقإب بجو قح - ىنزلا ٌّدح- ّدحلا نأب ًاضيأ اوجتحاو .بره امل
 .©9":6قوقحلا

 :رارقإلا نع عوجرلا زاوجب نيلئاقلا ةجح - 4٠37

 ام اهنم ركذن ةلدأ ةلمجب عوجرلا اذه ةحصو رارقإلا نع عوجرلا زاوجب نولئاقلا جتحاو

 : ىتأي

 :لوألا ليلدلا 4

 - همجرل زعامب يأ هب انجرخ امل انإ» : هلوق هللا دبع نب رباج نع «هنتس» يف دوادوبأ جرخأ

 ينولتق يموق نإف ِكي هللا لوسر ىلإ ينودر موق اي :انب خرص ةراجحلا سم دجوف .هانمجرف

 .١6٠١ص « 4ج («جاتحملا ينغم) 28م7" ص 27ج .كلام مامإلل «أطوملا» .97١21ص 28ج (ينغملا» (65 دف]

 ١١-2٠١5 7”ص 211ج (دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعر» (005*)

 . ١٠”ص «الج « يناكوشلل «راطوألا لين» .19١/ص 28ج (ينغملا» (6005)

 اذذل



 انعجر املف .هانلتق ىتح هنع عزنن ملف « يلتاق ريغ ِخِلَك هللا لوسر نأ ينوربخأو يسفن نم ينورغو

 ٌدح كرتل امأف ءهنم كي لوسرلا تبثتسيل .هب ينومتتجو هومتكرت الهف :لاق هل هللا لوسز ىلإ

 , 0 2يمحاف

 يضر - رباج لوق نم ةرابعلا هذه الف ٌّدح كرتل امأف «هنم بلك هللا لوسر تبثتسيل» : ةرابعو

 .ثيدحلا يوار - هنع هللا

 « يتأيل برهي هوكرتي نأ هنومجري اوناك نيذلا موقلا عسي ناك هنأ ثيدحلا اذهب ةلالدلا هجوو

 اهب طقسي ةهبش دجو نإف .هنم لاصفتسالاو تابثتسالا لجأل كي هللا لوسر ىلإ هب مه اوتأي وأ
 مهرمأ لَك يبنلا نأ دارملا سيلو .ّدحلا هيلع ماقأ كلذك ةهبش دجي مل نإو ءاهلجأل هطقسأ ّدحلا

 سكرت الهفم لاق اذهلو «تاطقسلا ةلمج نم دخلا نم ةودَحملا برق نآو وكرت ذأ
 070( ىن دكجو

, 

 : يناثلا ليلدلا 5٠ه

1 

 «سينا نب هللا دبع هيقلف» :اهيف ءاج هبرهو زعام ىنز ةصق يف اهجرخأ دواد يبأل ةياور يفو
 :لاقف كلذ هل ركذف لك يبنلا ىتأ مث ىهلتقف هب هامرف ريعب فيظوب هل عزنف هباحصأ زجع دقو

 .””9«هيلع هللا بوتيف بوتي نأ هلعل هومتكرت اله

 هتبوت هللا لبقيف : يأ .«هيلع هللا بوتيف» هرارقإ نع عجري يأ «بوتي نأ هلعل» : لكي هلوقو
 , 0": "8همجر ريغ نم هتئيس هنع رفكيو

 نع هعوجر لبقي هنأ ىلع ةحضاو ةلالد هلبق يذلاو ثيدحلا اذه ىف :ربلا دبع نبا لاقو
 2039 رولا هرارقإ

 :ثلاثلا ليلدلا 5

 ثدحتتن علك هللا لوسر باحصأ انك» :لاق ةديرب نب هللا دبع نع «هنئس» يف دواد وبأ جرخأ

 مل امهفارتعا دعب اعجري مل ول :لاق وأ ءامهفارتعا دعب اعجر ول كلام نب زعامو ةيدماغلا نأ

 .1١1-7١٠14”ص ء1١1ج (دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (200)

 .1١1-١١5”ص .117ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (0007)

 .قاسلا ىلإ غسرلا قوف اموه (ريعب فيظو) 2٠١ ١ص «١؟ج «قباسلا عجرملا» (00017)

 .١٠”ص ١١21ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (0008)

 .9١/ص «(4ج («ىنغملا» (60209)

15 



 .«ةعبارلا دنع امهمجر امنإو ءامهبلطي

 مل رارقإلا لامك دعب ِةْلَي يبنلا ىلإ اعجري ملو امهلاحر ىلإ اعجر ول :ثيدحلا ىنعمو
 ا

 هللا لوسر باحصأ دنع ًازئاجو ًافورعم ناك ىنزلاب رارقإلا نع عوجرلا نأ ىلع لدي اذهو

 : عبارلا ليلدلا - 07

 يتنيب ىدحإ رارقإلا نألو .تاهبشلاب أردت دودحلاو ,ةهبش ىنزلاب هرارقإ نع هعوجر نإ
 امك هرارقإلا نع عوجرلاب ّدحلا طقسيف ىنزلا ّدح امهب تبثي نيتللا نيتنيبلا ىدحإ : يأ .دحلا

 رئاس ةهبشلاب هطوقسب ىنزلا ٌدح قرافو .ّدحلا ةماقإ لبق مهتداهش نع دوهشلا عوجرب طقسي
 ,60312تاهبشلاب طقست الو أردت ال اهنإف قوقحلا

 : سماخلا ليلدلا 64

 نع عوجرلل نوكي دق هبره نأل ؛هبره دعب ًازعام اولتق نيذلا ىلع ةيدلا بجت مل امنإو
 هولتاق نمضي ملف .عوجرلا يف احيرص هبره نكي ملف .عوجرلا ريغل نوكي دقو ءهرارقإ
 , 60١9 هتيد

 : ىنزلاب رارقإلا نع عوجرلا يف حجارلا لوقلا 48

 .هب اولدتسا امل روهمجلا لوق وه ىنزلاب رارقإلا نع عوجرلا ةلأسم يف حجارلاو
  (هومتكرت الهرب : كَ يبنلا لوقل 5 همحجر ءانثأ يف ولو هرارقإ دعب بره اذإ اذه ىلعو

 نأل ؟هبره دعب زعام لتاق ةيّدلا نمضي مل هلك يبنلا نأل ؛ةيّدلا اونمضي مل هولتقو كّرتُي مل نإو

 .رارقإلا نع عوجرلا ىلع هتلالد يف احيرص سيل برهلا

 نع تعجر وأ « يرارقإ يف تبذك :لاق نأب احيرص اعوجر هرارقإ نع عجر نإ نكلو

 بره اذإ هعابتا وأ هلتقو همحجر يف يضملا مدعو هكرت بجو ب تررقأ ام لعفأ ملوأ . يرارفإ

 مل هنأك راصف هنع عوجرلاب هرارقإ طقس دق هنأل ؛هتيد يأ هنامض هيلع بجو كلذ دعب هلتق نإف

 ١١. 6ص 7١21ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعر)(ه١٠00)

 .9١ا/ص «8ج «ينغملا» (6011)

 .١٠”*ص الج «راطوألا ليث) ,.1-9١198ا0/ص «8ج «ينغملا» (ه015

 مه



 (ىاعا ءاملعلا نال 4 هلئاق يلع نطماستلا ذل ةيدلا يجف امنإو ذنعلا :بعيفسي لعلنا رقي
 نع صاصقلا أردت ةهبش ثروي اذه مهفالتخاو .ىنزلاب رارقإلا نع عوجرلا ةحصو زاوج يف

 , ”*19هلتاق

 يناثلا بلطملا

 ةداهشلا

 :كديهمت غ0

 .دهاشلا وه اذهو اهب موقي نم مزلتست يهو .ىنزلا ةميرج تابثإ لئالد نم ةداهشلا

 طورش يه هذهو «ةداهشلا هئادأ تقو هيف اهققحت نم دب ال طورش هتداهش ةلوبقملا دهاشللو

 .دهاشلا

 .اهنع مهضعب عجري وأ ةداهشلا نع نوعجريو مهددع لماكتي ال دق دوهشلا نإ مث

 ةميرجب ماق نم ىلع يأ هيلع ماقت نم ًاضيأ ا ا ل
 .هيلع دوهشملا وه اذهو .ةأرما وأ ناك الجر - ىنزلا

 هب عفدنت امب - مي 5 ا

 هيلع دوهشلا عوفد يه هذهو ءًاعرش

 ١/ - 01ثحبلا جهنم :

 ىلع .اهب قلعتي امو ةداهشلا نع مالكلل عورف ىلإ بلطملا اذه مسقن « .مدقت ام ىلع ًءانبو

 : يلاتلا وحنلا

 .اهتاذب قلعتي امو ةداهشلا :لوألا عرفلا

 .دهاشلا طورش : يناثلا عرفلا

 .اهنع مهعوجر وأ .ةداهشلا يف مهفالتخا وأ .دوهشلا ددع صقن :ثلاثلا عرفلا

 .هعوفدو هيلع دوهشملا : عبارلا عرفلا

 : 8١ص 28ج (ينغملا» (مهم195

 مى



 لوألا عرفلا

 اهتاذب قلعتي امو ةداهشلا

 :ةغللا يف ةداهشلا فيرعت - 5

 .هملع ام نيبي يذلا ملاعلا وه دهاشلاو .نايبلاو مالعإلاو رابخإلا ةغللا ىف ةداهشلا لصأ

 .(©"9١هملعي ام رهظأو نيب : يأ مكاحلا دنع دهاشلا دهش :لاقي

 : حالطصالا يف ةداهشلا 401

 يأ «٠ هاضتقمب يضقيل ملع نع مكاح رابخإ)» : اهنأب ءاهقفلا صا يف ةداهشلا كيف رغو

 .©5(ةهبش وأ نظ نع ال ملع نع ًاعشان ًارابخخإ مكاحلا دهاشلا رابخإ

 سلجم يف ةداهشلا ظفلب قح تابثإل قدص رابخإ ةداهشلا» :«(ةيدنهلا ىواتفلا» يفو
 فلتخا اميف قحلا فشكتو .سفنلا يف ام نيبت اهنأل ؛ (ةنيبلا» :ةداهشلا ىمستو .57'«2(ءاضقلا

 , 6031"ويف

 :تابثإلا يف ةداهشلا ةيمهأ - 5

 دابعلا قوقح نم وأ هللا قوقح نم تناك ءاوس .ةفلتخملا قوقحلا تابثإل ليلد ةداهشلا

 مئارجلا اياضق يف تناك ءاوسو «حاكنلاك ةيلام ريغ وأ «نويدلاك ةيلام ًاقوقح تناك ءاوسو
 .اهريغ يف وأ تابوقعلاو

 يف يأ - قرطلاو ججحلا دكا يهل : ءاهقفلا ضعب اهنع لاق ةداهشلل ةغلابلا ةيمهألا هذهلو

 لاومألاو صاصقلاو دودحلا يف اهب لمعلا بوجو يف فالخ ال هنأل ؛ قوقحلا تابثإ
 . ©:14(جورفلاو

 : ةبسحلا ةداهش نم ىنزلا ىلع ةداهشلا 2

 ىلع ءانب اهيف هتداهشب دهاشلا مدقتيف .ىوعدب ةقوبسم نوكت نأ ةداهشلا ءادأ ىف لصألا

 . 7756-775 ص .7ج «برعلا ناسل) (5014)

 ,. ١56-١55 ص « 4ج ( يقوسدلا ةيشاحو»و «ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» (هم ١5١

 465٠١٠. ص 20ج قةيفنحلا هّقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» (00159

 ١. 47ص 28ج (ينغملا» (ه١01

 ..95١ص ١1ج «ةاجنلا قيرطو ةاضقلا ةضور» (5014)

 ملال



 .هل دوهشملا وهو ةداهشلا هذه ىف نأشلا بحاص بلط

 نودو نيعم رمأب هتداهش ءادأل هسفن ءاقلت نمو ًءادتبا دهاشلا اهيف مدقتي تالاح كانه نأ الإ

 يتلا يه ةزئاجلا ةداهشلا نم عونلا اذهو .- هب دوهشملا يأ  نيعملا رمألا اذهب ىوعد ةماقإ قبس

 ىف ادهاش نوكي امك هب دهشي اميف ًايعدم دهاشلا نوكي ثيح (ةبسحلا ةداهش» ءاهقفلا اهيمسي

 ال ءادتبا ءاهلمحت ةداهش دهاشلا ءادأ نع ةرابع اهنأب «ةبسحلا ةداهش» ءاهقفلا فرع دقو

 يأ ؛ىلاعت هلل ًاباستحا : يأ ,ةبسح ىنعمو .اهعوضومب قبس نود اهئادأب مدقتيو ءبلاط بلطب

 ٌدح نآل ؛ةبسح ةداهش ىهف «ىنزلا ىف ةداهشلا ةداهشلا هذه نمو .ىلاعت هللا دنع رجألا ءاغتبا

 : ىلبنحلا ةمادق نبا لاقو .©*"5ةبسحلا ةداهش اهيف تبثتف «ةصلاخلا هللا قوقح نم ىنزلا

 قح نم ّدحلا نأل ؛دمحأ هيلع ّصن ًافالتخا هيف ملعن ال عدم ريغ نم ّدحلاب ةداهشلا زوجتو»

 .”"”"7(ىوعد مدقت ىلإ ةداهشلا رقتفت ملف ,ىلاعت هللا

 : ةداهشلا ةغيص - 5

 ىتح ربتعتو حصت ىتح ةداهشلا ةغيص يف (دهشأ) ظفل نم ّدب ال : ةيديزلاو «ةيفنحلا دنع

 ةداهشلا ءادأ يف ةدراولا صوصنلا نأب كلذ ةيفنحلا للعو . هتداهش لبقت ال نقيتأ وأ ملعأ :لاقول

 ؛ديكأت ةدايز نم هيف امل هماقم ظفللا اذه ريغ موقي الف .«دهشأ» ظفل لامعتسا موزل ىلع لدت

 «تدهش» ظفلب هنع ضايتعالا زوجي الف .«دهشأ» عراضملا ظفلب نايتإلا نم ّدب ال مث
 ."17لاحلل ًادهاش نوكي الف «ىضم امع رابخإلا لامتحال

 بهذم وهو 2 "'"9(ىنز هنأ ىلع دهشأ ظفل مدقت طرتشيو» :اولاق دقف .ةيعفاشلا لاق اذهبو

 يأ  يهو» :«عانقلا فاّشك» يف ءاج دقف .«تدهش» يضاملا لعف اوزاجأ مهنكلو «ةلبانحلا

 .”"”"9ماذك تدهش وأ دهشأ وه صاخ ظفلب هملع امب رابخإلا  ةداهشلا

 . 4١ 5ص «مدلا يبأ نبال «ءاضقلا بدأ» .4ا/ص «.4ج «جاتحملا ينغم» (0014)

 .7١7-١8ا7ص :8ج «ينغملا» (6070)

 .150-191ص 14ج «راهزألا حرش» ءالا/ل ص ءالج (راتحملا در ةلمكتو راتخملا ردلا» (08071)

 .١6٠١ص « 4ج «جاتحملا ينغم» (007)

 :لوقيف اهئادأ يف ةداهشلا ظفل ربتعيو : ١7ص 94ج (ينغملا» يفو ,.745ص .4ج (عانقلا فاشك» (507)

 .«هب دتعي مل فرعأ وأ نقيتأ وأ ملعأ» :لاق ولو . دهشأ
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 ظفل ركذ الو ,ةداهشلل ةنيعم ةغيص طارتشا مدع :(امهرهظأ) :نالوق ةيكلاملا دنعو

 :نالوق ؟طرتشي ال وأ هصوصخب (دهشأ) ظفل ةداهشلا ةيدأت يف طرتشي لهو» :اولاق دقف .(دهشأ)

 دهش امب دهاشلا ملع لوصح ىلع لدي ام ىلع اهيف رادملا لب .طارتشالا مدع :(امهرهظأ)

 .©'"9«ةنيعم ةغيص اهئادأل طرتشي الف ءاذك اذه ىلع اذهل وأ ءاذك تعمس وأ تيأرك هب

 : 0*؟*ىئذلا ةداهش يف هب حيرصتلا بحي ام  عهالا/

 يف دوهشلا لوقي نأك ىنزلا لعف عوقو ىلع اهتلالد يف ةحيرص ةداهشلا نوكت نأ بجي

 ,ةلبانحلا لوق اذهو .رثبلا ىف ١ ءاشرلاو .ةلحكملا يف دورملاك اهجرف يف هركذ انيأر : مهتداهش

 . مهريغو كلاملاو .ةيفنحلاو ءرذنملا نباو ءروث يبأو . يعفاشلاو . يرهزلاو

 ؟اهتكنأ» : هل لاق ِك يبنلا دنع هانزب ٌرقأ امل هنأ زعام ةصق يف ءاج ام لوقلا اذهل ةجحلاو

 ءاشرلاو ةلحكُملا يف دورملا بيغي امك ؟اهنم كلذ يف كنم كلذ باغ ىتح :لاقف .معن :لاق

 ةداهشلا يف هطارتشاو هرابتعا ناك رارقإلا يف حيرصتلا ربتعا اذإ هنألو ؛(معن :لاق ؟رئبلا يف

 . ىلوأ

 قرطتي دقف ءهعوقو دكؤي امب ىنزلا لعفل حضاولا نايبلا اذه نم تلخ اذإ ةداهشلا نإف ًاضيأو
 بجوي ال هب دوهشملا نأب َّنظُي نأك ٌدحلل بجوتسملا ىنزلا لعف عوقو ىلإ كشلاو لامتحالا

 :ةلءاجرم دهاكلا هتك نإو قدك

 مل نإو ةلحكملاو دورملاب هيبشتلاو .لامتحالاو كشلا اذه لوزي هب دوهشملل نايبلا اذهبف

 .هدكؤيو ىنزلا عوقو ديفي هنأل ؛هيلإ ًابودنم ىقبي هنأ الإ ًابجاو ةداهشلا يف هداريإ نكي
 وأ اهيلع دوهشملا 4 ينزملا تناك اذإ ينازلا نييعتو « ىنزلا ناكم نييعت امأو - 4

 طارتشا ىلإ ملعلا لهأ ضعب بهذ دقف .هيلع د هو ينازلا ناك اذإ اهب ينزسلا نييعت

 نوكت الكل ناكملا نييعتو ءاهثطو يف فلتخا امم ةأرملا تناك نإ فرعيل اهب ينزملا نييعتف م

 .رخآلا هب دهش يذلا لعفلا ريغ ىلع مهدحأ ةداهش

 ىلع ةداهشلا تناك اذإ اهب ينزملا الو ناكملا ركذ طرتشي ال :ءاهقفلا نم رخأ ضعب لاقو
 ربتعت ال رومألا هذه ركذ نأ مهتجحو اهب ينزملا نع ةداهشلا تناك اذإ ينازلا ركذ الو « ينازلا

 .”؟:8ص كج .ريدردلل «ريغصلا حرشلا» .ءاكهص .٠ 4ج ( يقوسدلا ةيشاحروو هريدردلل (ريبكلا حرشلا» (6 5140

 .179ص .الج .يلمرلل ؛جاتحملا ةياهن) 25١ ص .١١ج «ىلحملا» .١٠٠-99١ص ءمج «ينغملا» (05076)

 .185-86١ص .١ ؛ج (يقوسدلا ةيشاحوو .ريدردلل «ريبكلا حرشلا»
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 ٌرقأ نميف حيحصلا ثيدحلا يف اهركذ تأي مل اذهلو ,ةداهشلا يف اهركذ ربتعي الف رارقإلا يف

 ظ قيرلاب
 ىنزلا يف رخآلا فرطلاب وأ ناكملاب جتحي نأ هيلع دوهشملل نكميو . حجارلا لوقلاوه اذهو

 ةفرعمب دهاشلا فيلكت نألو ؛دوهشلا ةداهش قدص مدع رهظيل وأ «ىنزلا ةمهت هسفن نع عفديل

 ىلع دهاشلا ةداهشو ةحص ىف هل ةرورض الو هلع رجعي لق فيلكت ىنزلا يف رخآلا فرطلا

 . هيلع دوهشملا

 : ةداهشلا يف مداقتلا - 049

 هذه نأل ؛ىنزلا ةميرج عوقوب مهملع لاح ىنزلاب مهتداهشب دوهشلا مدقتي نأ لصألا

 .- ىنزلا ةميرج  ةميرجلا عوقو تقو نع ةرخأتم ةداهشلا تءاج اذإف ,(ةبسح ةداهش» ةداهشلا

 ؟ةداهشلا مداقتب ىمسي ام وهو «ةميرجلا باكترا تقو نع اهرخأتل ضفرت مأ لبقت لهف

 يأ  ّدحلا بجو هب ٌرقأ وأ ميدق ىنزب دهش نإو» :«ينغملا» يف ءاج .ءاهقفلا نيب فالخ
 .روث وبأو .قاحسإو «يروثلاو .يعازوألاو .كلام لاق اذهبو « ةلبانحلا بهذم يف

 ,دماح نبا لوق اذهو .هب رارقإلاب هّدحأو ءميدق ىنز ىلع ةنيب لبقأ ال :ةفينح وبأ لاقو

 اودهش دوهش اميأ : لاق هنأ  هنع هللا يضر - رمع نع يور امل دمحأل ًابهذم ىسوم أ ندا هركذو

 ىلع لدي تقولا اذه ىلإ ةداهشلل مهريخأت نألو ؛فعض دوهش مهنإف «هترضحب اودهشي مل ٌّدحب

 ,*9ٌدحلا كلذ رديف ةمهتلا

 اذهو .7"©2(نامزلا لواطت نإو ةداهشلا لبقتف ىنزلا دهع برق طرتشي ال» : ةيعفاشلا لاقو

 , 59*0ثيللاو , ىعازوألاو .ةيديزلاو .ةيرهاظلا بهذم

 رذع الب دوهشلا ةداهش ريخأت نأب مداقتلل ةداهشلا ضفر يف مهبهذمل ةيفنحلا جتحاو 2

 دهاشلا نأل ؛ةرخأتملا ةداهشلا هذهب قوثولا مدعو ةمهتلا ثروي «قيرط فوخ وأ فوخ وأ ضرمك

 ءرتسلا رايتخال ناك نإ ةداهشلا ءادأ يف ريخأتلاف ءرتسلاو ةداهشلا ءادأ نيب ريخم ىنزلا يف

 ةداهشلل مدقتلا ىلع ثعابلا نأ ىلع لدي رتسلل رايتخالاو ريخأتلا اذه دعب ءادألا ىلع مادقإلاف
 ريفتاتلا نهب انصاف نيضب ةنإف رتل ال ةدايشلا ةتادأ ريخأت ناك ذو. هن. ادهم وكف :ةرادلحلا وه
 .هسفن يداعي ال ناسنإلا نأل ؛ ىنزلا تقو نع هرارقإ رخأ اذإ ٌرقملا فالخب ءهتداهش درتف

 . ١6 ١ص « 4ج (جاتحملا ينغم» (507) . 7١7ص ءالج «ينغملا» (0075)

 . ”"94ص « 4ج «راهزألا حرش 2١54 ص فكاج « يرهاظلا مزح 0 «ىلحملا» )6٠١058(
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 ؟رتسلا مأ ةداهشلا : لضفأ امهيأ 0١

 زوجيو «ىنزلا لعف نم ىأر امب دهشيف ىنزلا ةميرج يف ةداهشلل مدقتي نأ ملسملل زوجي
 ؟رتسلا مأ ةداهشلا :لضفأ امهيأف .ةداهشلل مدقتلا مدعو رتسلا اضيأ هل

 ال نأ بحتسملاف ٌدح ىلع ةداهش هدنع نم» :- ىلاعت هللا همحر يلبنحلا ةمادق نبا لاق

 امك 1 «ةرخآلاو اينَّدلا يف هللا هرتس ايندلا يف ٍملسم ةروع رتس نم)» : لاق لكي لص يبلا نأل ؛ ؛ اهميقي

 اودهش نيذلا نألو َ؟ 4 مكنم و ٌنهيلع اودهشتساف## : ىلاعت هللا 1 ةداهشلا ةماقإ زوجت

 ,"9(هب مهتداهش مهيلع ركني مل هباحصأو لَك يبنلا رصع يف ٌدحلاب

 ىلع رتسلا نيبو .يضاقلا مامأ ةداهشلاب مدقتلا يف ريخم ىنزلا دهاش :ةيكلاملا دنعو

 ىلإ عفرلاف الإو .هقسفب رهاجملا ريغ قح يف اذهو ,بودنم يف وهف ىلوأ رتسلا نكلو « ينازلا

 رثسلا هريغو كلام هركو .هّقسف نع قسافلا عدتري ىتح ىلوألا وه هذلع ةداهشلاب مدقتلاو ىضاقلا

 2070ه

 ٌدحلا بجوتسي ام ىلع هاري ملسملا ىلع رتسي نأ ملسملل زوجي : ةيرهاظلا 000 ن1"

 ةنلاع يعي فالذكو .اهتماقإ هيلع ضرفف لئس نإف ءاهسفن ةداهشلا كلذ نع لأسُي مل ام ىنزلاك

 ىلع ةداهشلا لمكت هتداهش نأ رابتعاب ىنزلاب هريغ فذاق صيلختل 0 كلذ ناك اذإ اهؤادأ

 لا

 نيب هنأل ؛راهظإلاو رتسلا يف دهاشلا اهيف ريخي ىنزلا يف ةداهشلا : ةيفنحلا دنعو - 08

 ىلوأ ةداهشلا نوكتف كتهتمل الإ لضفأ رتسلاو .كتهلا نع يقوتلاو ىّدحلا ةماقإ :نيتبسح
 , 6” اهكرت نم لضفأو

 يناثلا عرفلا

 دهاشلا طورش

 :طورشلا هذه دادعت 145

 ًاركذ القاع ًاغلاب نوكي نأ دهاشلا يف طرتشيو .ةعبرأ اونوكي نأ ىنزلا دوهش يف طرتشي

 . ١١ اهمقرو ءاسنلا ةروس يف ةيآلاو 27١ 8ص «8ج «ينغملا» (0079)

 يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا ن نيناوق»و 0767- ”ها١ ص .7ج «يواصلا ةيشاحدو «ريدردلل «( «ريغصلا حرشلا» (0070)

 .8*7ص .يكلاملا

 .4١؛5ص «١١1ج «ىلحملا»و (1*60)

 .الا-ا7/ ١ ص ءالج «راتحملا در ةلمكتو راتخملا زدل 1 منصفا
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 هذه ضعب ىفو . لفغم ريغ ءًاملكتم ًاريصب ءاهيف مهتم ريغ «هتداهش يف ًاليصأ ارح ًالدع ًاملسم

 : ةيلاتلا تارقفلا يف طورشلا هذه نع زجوملا انمالك ءانثأ يف هيلإ ريشنس فاالتخا طورشلا

 : ىنزلا دوهش ددع : الوأ - عمم

 هلوقو , 0:04 مكنم ةعبرأ نهيلع اودهشتساف مكئاسن نم ةشحافلا نيتأي يتاللاو» :ىلاعت

 م "4 ةدلج نينامث مهودلجاف .ءادهش ةعبرأب اوتأي مل مس د تانصحملا نومري نيذلاو# : ىلاعت

 مه هللا دنع كئلوأف .ءادهشلاب اوتأي مل اذإف .ءادهش ةعبرأب هيلع اًواج الوَلط :ىلاعت هلوقو

 ,©"0ىلبنحلا ةمادق نبا لاق امك ملعلا لهأ نيب اذه يف فالخ الو .””28نويذاكلا

 : لقعلاو غولبلا :ًايناث - 5

 ةميرج تابثإ يف لاحب غلبي مل نم ةداهش لبقت الف «لقعلاو غولبلا دهاشلا يف طرتشي
 .ركس وأ نونجب هلقع بهذ ءاوسو .اعامجإ لقاعب سيل نم ةداهش لبقت ال امك «ىنزلا

 نم نيديهش اودهشتساوؤ : ىلاعت هلوق غلابلا ريغ ةداهش لوبق مدع ىلع ةجحلا نمو

 نوكي نأ ىلوأ مئارجلا يفف .لاومألا يف اذه ناك اذإو الجز نست آل يبصلاو «مكلاجر

 ةقثلا لصحت الف ءهلقع روصقل بذكلا مثإ نم فاخي ال يبصلا نإ مث .لاجرلا نم دوهشلا

 . ”””9هريغ ىلع هتداهش لبقت ال رارقإلا يف - يبصلاك  هسفن ىلع هلوق لبقي ال نم نألو ؛ هلوقب

 :ةروكذلا :ًاثلاث - ١4م

 ءاوس « ىنزلا ةميرج تابثإ يف ءاسنلا ةداهش لبقت الف ءأركذ نوكي نأ ىنزلا دهاش يف طرتشي
 ملعن الو» :- ىلاعت هللا همحر  يلبنحلا ةمادق نبا لاق ءلاجرلا عم تاعمتجم وأ تادرفنم نك

 لاجر ةثالث - ىنزلا تابثإ يف يأ هيف لبقي هنأ دامحو ءاطع نع ىوري ًاثيش الإ ًافالخ هيف
 , 8*0(ناتأرماو

 لودع لاجر ةعبرأ نم لقأ ىنزلا يف لبقي نأ زوجي الو» : يرهاظلا مزح نبا لاقو - 4

 .[14 ةيآلا :رونلا ةروس] (0054) .[16© ةيآلا :ءاسنلا ةروس] (00"#)

 .98١ص 28ج «ينغملا» (5*080) .[17 ةيآلا :رونلا ةروس] ( 20" )

 فاشك» «١47ص « 54ج «جاتحملا ينغم» . ١7ص ..5ج (ىلحملا» ,156-514١ص 28ج «ينغملا» ( )/7 0١

 .؟6"58ص «عفانلا رصتخملا»و 27١١ ص « ١ج «ةاجنلا قيرطو ةاضقلا ةضور» ؛ 760١ ص ء 4ج «عانقلا

 .98١ص ء48ج «ينغملا» (004)

 َت



 3 , ”'”"9«عطقف نامث وأ «ةوسن تسو ادحإو الجر وأ (ةوسن عبرأو

 «ةئيبلا وأ رارقإلاب ىنزلا تبثيو» : (عفانلا رصتخملا» يف ءاج امك ةيرفعجلا دنعو 9 8

 نهب تبثي ءاسن عبرأو نالجر دهش ولو «نيتأرماو ةئالث وأ لاجر ةعبرأ نم لقأ ةنّيِبلا يف يفكي الو

 , 1'0)(تادرفنم ءاسنلا ةداهش الو « لجرو ءاسن تس ةداهش لبقت الو  مجرلا اي دلجلا

 ءاسنلا ةداهش لبقت الف ىنزلا دهاش يف ةروكذلا طرش وهو روهمجلا لوق لاوقألا نم حجارلاو

  نيروكذملا ددعل مسا «ةعبرألا» ظفل نآل ؛ ىنزلا ةداهش يف لاجرلا عم تاعمتجم الو تادرفنم ال

 الول» : ىلاعت هلوقو .مءادهش ةعبرأب اوتأي مل مث : ىلاعت هلوق يهو ءاهانركذ يتلا تايآلا يف

 نأ يضتقيو .#مكنم ةعبرأ نهيلع اودهشتساف» : ىلاعت هلوقو .«ءادهش ةعبرأب هيلع اًواج
 ىفتكي ال مهضعب ناك اذإ (ةعبرألا) نأ يف فالخ الو ,ءادهش ةعبرأب ىنزلا ةداهش يف ىفتكي

 فاك ريغ مهددع نأ الإ (ةعبرأ) ناك نإو مهددع نإف ةأرماو لاجر ةثالث اوناك اذإ : يأ . مهب

 لاجر ةثالث (ةسمخ) وه ءاسن مهعمو لاجرلا ةداهش يف ءىزجي ام لقأ نإو «ىنزلا تابثإل

 .(ءادهش ةعبرأ) ةيافك وهو صنلا فالخ اذهو «ناتأرماو

 يف هيلإ راشملا  طبضلا مدعو نايسنلا يأ  لالضلا قرطتل ةهبش ءاسنلا ةداهش يف نإ مث

 ىنعمو «تاهبشلاب أردت دودحلاو .«ىرخألا امهادحإ رّكذتف امهادحإ |! لضت نأ» : ىلاعت هلوق

 , 0"؟!)ءاسن مهعمو لاجر ةداهشب ىنزلا ةميرج تبثت نأ نكمي ال : كلذ

 دوهش عيمج يف ةروكذلا طرش ققحت بوجو وهو ءانلق امك روهمجلا لوق حجارلاف اذه ىلعو
 . ىنزلا

 :©'؛9ًاملسم دهاشلا نوكي نأ :ًاعبار 8١

 ملسملا ىلع رفاكلا ةداهش لبقت الو .ءاهقفلا قافتاب ملسملا ريغ ىلع ملسملا ةداهش زوجت

 .937”7-"947ص 24ج (ىلحملا» (ه9*08)

 594٠١-011. ص «ةياهنلا»و ء1 67ص «4ج «مالسإلا عئارش» يف هلثمو ,#74 ص «عفانلا رصتخملا» (68040)

 .199١-١ة 4ص «8ج «ينغملا» (0041)

 «عانقلا فاشكو 214 772,ص «4ج «جاتحملا ينغم) ١2758ص كج (عئادبلا» 34 9١ة4ص 28ج (ينغملا» 6٠45

 جا .ثنوحرف نبال «ماكحلا ةرصبت» .777”ص “جا «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» 27174 ص 24ج

 . 3587/ص « عفانلا رصتخملا» 2194 4ص « غج (راهزألا حرش)» .97١1”ص
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 يف ةبولطملا ةلادعلا هيف ققحتت ال رفاكلا نأل ؛ءاهقفلا قافتاب ىنزلا ةميرج يف ةملسملا ىلع وأ

 ًاضيأ لبقت الف ةينيدلا هرابخأ الو هتياور لبقت ال رفاكلا نألو ؛ هتداهش لوبقل طرش يهو ,دهاشلا

 . هتداهش

 رلدع يوذ اودهشأو» : ىلاعت لاق « مهنم لودعلا اونهشي نأ نيملسملا نم بولطملاو

 ىلع بذكلا نّمْوُي الف «ىلاعت هللا ىلع بذكي هنألو ءانم سيلو لدعب سيل رفاكلاو ,# مكنم

 .ًاضيأ زوجت ال اهنأ ىلع روهمجلاف ىنزلا ةميرج يف رفاكلا ىلع رفاكلا ةداهش امأ .هقلخ

 . ملسم ىلع ةداهش اهيف سيل هنألو ؛ةدحاو ةّلم هلك رفكلا نأل ؛زوجت :ةيفنحلا لاقو

 :الدع دهاشلا نوكي نأ :ًاسماخ - 0

 0 ققحت طئارشو . مكاحلا دنع هريغ ىلع ةداهشلا لوبقم لك : عرشلا لهأ فرع يف لدعلاو

 . ةريغصلا ىلع رارصإلا بانتجاو رئابكلا بانتجا ةلادعلا

 ةبجوملا ةيصعملا يه :ليقو .ةنسلاو نارقلا نم صنب ديعو اهبحاص قحل ام يه :ةريبكلاو
 .«'9كلُذ ادع ام ةريغصلاو .دحلل

 يه ةريبكلاو « ةريغصب ةرهاجيم الو ( ةريبك هل فرعت مل نم وه لدعلا» : مرح نبا هيقفلا لاقو

 , ”"؟9عديعو هيف تأي مل ام ةريغصلاو .ديعولا هيف ءاج ام وأ :؛ةريبك لكي هللا لوسر اهامس ام

 ًاًرصم نوكي الو ءرئابكلا نع ًابنتجم نوكي نأ ةداهشلا يف لدعلا» :فسوي يبأ مامإلا نعو

 فيراعت كانهو .(2*"؟*هئطخ نم رثكأ هباوصو .هداسف نم رثكأ هحالص نوكيو ,رئاغصلا ىلع

 ."'؟'9فيراعت نم هانركذ امم ةبيرق لدعلاو ةلادعلل

 ؛«مكنم لدع يوذ اودهشأو» : ىلاعت هلوق دهاشلا يف ةلادعلا طارتشا ليلدو - 5٠4

 .©":9قح ريغب هيلع دهشيف ءهريغ ىلع لماحتي نأ نّمْوُي ال لدعلا ريغ نألو

 :ةءورملاو ةلادعلا 9 4

 .ةءورم اذ الدع نوكي نأ دهاشلا طرش نولوقيف ,ةلادعلا طرش عم ةءورملا ءاهقفلا ركذي

 ."97ص .9ج «ىلحملا» (5045) . 4737ص .4ج «جاتحملا ينغم» (0049)

 1868٠١. نص 37ج ةيفنحلا هقف يف (ةيدنهلا ىواتفلا» (ه146٠)

 . 75817/ص «عفانلا رصتخملا» .ءاهدعب امو ١186 ص . ؛ج نراهزألا حرشال قلتم 5١1ا/ص 94ج «ينغملا» (ه545٠)

  26١0480ص ء 4ج «عانقلا فاشكو ,.15 0ص 29ج (ينغملا» 397 .
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 عرشلا جهانم يعاري نمم هرصع ءانبأ نم هلاثمأ قلخب ءرملا قلخت» :اهنأب ةءورملا نورسفيو

 ةنمزألاو صاخشألا فالتخاب فلتخت لب «طبضنت املق ةيفرعلا رومألا نأل ؛ هناكمو هنامز ىف هبادآو

 هيف يوتسي قسفلا نإف .صاخشألا فالتخاب فلتخت ال اهنإف ؛ةلادعلا فالخب اذهو +نادلنلاو

 اذإ - سأرلا فوشكم يشملاو قوسلا يف لكألاف ,فلتخت اهنإف ةءورملا فالخب عيضولاو فيرشلا

 ةكحضملا تاياكحلا هراثكإو «ةداع هلاثمأ هسبلي ال سابل سبلو «- هركنتسيو هنجهتسي فرعلا ناك

 , 6:48كلذ وحنو

 . .ةءورم اذ دهاشلا يأ  نوكي نأ سداسلا طرشلا» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو

 يف لكألاك لاعفألا نم :(امهدحأ) :ناعون كلذو هب ةيرْزُملا ةئيندلا رومألا بانتجاف ةءورملا امأ

 سانلا كحضي امب رخسمتي وأ «هندب نم هتيطغتب ةداعلا ترج ام فشكي ناك نإو ...قوسلا

 هيضر نمف «ةءاندو فخس اذه نأل ؛ هتداهش لبقت ال اذه لعافف .ةئيندلا لاعفألا نم اذه وحنو هب

 .©9(خلا . . .هلوقب ةقثلا لصحت الف «ةءورم هل سيلف هنسحتساو هسفنل

 اايمرلو فرغ هند: تورت اس اون ريدر نيشلا اه "اهنا ةدووملا تيردع نت ةدفلاملا "لاق
 .«*3هلهأ ريغل قوسب لكأك لاحلا رهاظ يف

 ةلادعلا ققحتل ةمزاللا ةعاطلا نم تناك نإ ةءورملا نأ ىلإ يرهاظلا مزح نبا مامإلا بهذو

 اهطارتشا زوجي الف ؛ةعاطلا نم تسيل تناك نإو «ةلادعلا موهفم يف ةلخاد يهف .صخشلا يف

 ةعاطلا هرمأ نم رهظألاو بلغألا ناك اذإ :يعفاشلا لاقو» : هللا همحر لاق دقف .ةلادعلا ققحتل

 در ةءورملا فالخو .ةيصعملا هرمأ نم رهظألاو بلغألا ناك اذإو .هتداهش تلبق ةءورملاو

 .«هتداهش

 ةعاطلا ركذب يفتكي نأ بجي ناك : يعفاشلا لوق نم هلقن ام ىلع ًابقعم مزح نبا لاق
 نم تناك نإ اهنأل ؛ةيضقلا يف داسفو .لوقلا نم لوضفف انهاه ةءورملا هركذ امأو ,ةيصعملاو

 ةنايّدلا رومأ ىف اهطارتشا زوجي الف «ةعاطلا نم تسيل تناك نإو ءاهنع ينغت ةعاطلاف .ةعاطلا

 ١ ,6©:هادوُس الو نآرق نم صن كلذ تاي مل اذإ

 :ةءورملا طارتشا يف حجارلا - 6

 الرش ةوورعلا نفت الق دبلة مباو ةركذ اهل مزح نبا هيلإ بهذ ام يل ودبي امك - حجارلا

 بترتي - عساو موهفم تاذ يهو  اهطارتشا نألو ؛ يفكي ةلادعلا طرش نأل ؛دهاشلا يف القتسم

 .158-159ص .94ج (ينغملا» (8044) . 51-487 .430/ص .4ج «جاتحملا ينغم» (6044)

 .150ص .9ج (ىلحملا» )008١( .744ص «.؟ج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» (0060)

 40ه



 . ةءورملا مهدقف ةجحب نيقداص ةداهشدر هيلع

 :ًارح دهاشلا نوكي نأ :ًاسداس - 5

 ىنزلا يف لبقت الف ةيرحلا» : ىنزلا دوهش طورش يف يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج

 لوق وهو «لبقت مهتداهش نأ دمحأ نع تيكح ةياور الإ افالخ اذه يف ملعن الو ؛ديبعلا ةداهش

 رئاس يف هتداهش يف فلتخم هنأ» :دبعلا ةداهش لوبق مدعل ًالدتسم ةمادق نبا لاق مث
 ."9(تاهبشلاب ءىردني هنأل ؛ّدحلا يف هتداهش لوبق نم عنمت ةهبش كلذ نوكيف قوقحلا

 ,«عانقلا فاشك» يف ءاج دقف .دبعلا ةداهش لوبق نورخأتملا ةلبانحلا ءاهقف راتخا دقو اذه

 ًارارحأ لودع نيملسم لاجر ةعبرأ ىنزلا ىلع دهشي نأ» :نيرخأتملا ةلبانحلا ءاهقف نم هبحاصو

 *57يعحلاك : ليقف نكد ملسم لدع وهو .صنلا مومعل ًاديبع وأ اوناك
0 , : 

 :دهاشلا يف ةيرحلا طرش يف حجارلا لوقلا - 07

 ًاملسم ناك اذإ دبعلا ةداهش لبقتف ىطرشب سيل هن أ دهاشلا يف ةيرحلا طرشر نك ححارلاو

 .ةمادق نبا مهركذ نم لوقو .مزح نبا لوق وهو ءأركذ الدع

 ةرحلاو ّرحلا ةداهشك هريغلو امهدّيسل ءيش لك يف ةلوبقم ةمألاو دبعلا ةداهشو» : مزح نبا لاق

 ةلوقيو ؛«ءادهخلا نم نوضرت نمم# : ىلاعت وكب هلوقل انحف مرح نبا لاق مث 0 ««قرف الو

 تائج مهر دنع مهؤازج .ةيربلا ريخ مه كنئالوأ تاحلاصلا اولمعو اونمآ نيذلا 1 : ىلاعت

 . «هنع اوضرو مهنع هللا يضر ًادبأ اهيف نيدلاخ راهنألا اهتحت نم يرجت ندع

 ءامإلاو ديبعلا هيف لخدي ربخ اذه نأ : مزح نبا لوقي امك «نيتيآلا نيتاهب لالدتسالا هجوو

 يضر دق هنأ ىلاعت هللا ربخأ نمع ىضري ال نأ دحأ لك ىلع مارحو .رئارحلاو رارحألا لوخدك

 ذإو ءهنع ىضرن نأ انيلع ضرفف «تاحلاصلاب .لماعلا نمؤملا دبعلا نع هللا يضر دق ذإو .هنع

 .”*"رحلا ةداهش لبقت امك هتداهش لوبق انيلع ضرفف ءهنع ىضرن نأ انيلع ضرف

 : هتداهش يف اليصأ نوكي نأ امنا حل

 امأ . ليصألا دهاشلا وه اذهو ,ىنزلا نياع دق هسفنب دهاشلا نوكي نأ طرشلا اذه ىنعمو

 ١”. ص . 4ج «عانقلا فاشكو (506) .998١ص «.9ج «ىلحملا» (5065)

 .5١5-١١6ص «5ج «ىلحملا» (ه٠ه:4)
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 . عرفلاب ىمسيف لصألا ةداهش لقان

 هللا دودح يف ةلبانحلا دنع ةزئاج ريغ يهو ,ةداهشلا ىلع ةداهشلا .ىمست عرفلا ةداهشو

 ىلع ةداهشلاو ,ءتاهبشلاب ءردلاو رتسلا ىلع ةينبم دودحلا مئارج نأل ؛ ىنزلا .ٌدح اهنمو ىلاعت

 «لصالا ةداهش يف كلذ لامتحا عم وهسلاو أطخلاو بذكلا لامتحا قرطت ةهبش اهيف ةداهشلا

 ةجاحلل لبقت امنإ ةداهشلا ىلع ةداهشلا نألو ؛لصألا ةداهش يف دجوي ال دئاز لامتحا اذهو

 .""**هيلع ةداهشلا نم ىلوأ هبحاص رتس نأل ؛ ىنزلا يف اهيلإ ةجاح الو ءاهيلإ

 .©*9ةيرفعجلاو «ةيديزلاو «ةيفنحلاو «ةيعفاشلا دنع مكحلا كلذكو

 ءادأ رذعت اذإ يضاقلا ىلإ اهلقنو ةداهشلا ىلع ةداهشلا زوجت :ةيكلاملا دنعو 2. 848

 ,9*:2قوقحلا عيمج يف كلذ ريغ وأ هتوم وأ هتبيغ وأ هضرمل هتداهش «ليصألا» لوألا دهاشلا

 لك يف ةداهشلا ىلع ةداهشلا لبقتو» :مزح نبا لاق ,ةيرهاظلا دنع مكحلا كلذكو

 . ىنزلا لمشي (ءيش لك يف) هلوقف .806*"*2عيش

 ٠ هتداهش يف مهتم ريغ دهاشلا نوكي نأ .:ًانماث :

 ناحجرلا اذه عفدي ام دوجو مدعو هيف قدصلا بناج ناحجر ىلع موقي دهاشلا ةداهش لوبق

 هيلع دوهشملاو دهاشلا نيب دجوي نأك كلذ ىلإ وعدي ام ماق اذإف .هقدص يف كشلا ىلإ وعدي وأ

 0 . هتداهش لبقت مل ةوادع

 : هذج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع نع «هئئس» يف دواد وبأ هجرخأ ام كلذ يف لصألاو

 .«هيخأ ىلع رمغلا يذو ةنئاخلاو نئاخلا ةداهش در هي هللا لوسر نأ»

 .ةنئاخ الو نئاخ ةداهش زوجت ال» :لاق كي هللا لوسر نأ دواد وبأ هجرخأ رخآ ثيدح يفو

 ."*؟”(عهيخأ ىلع رمغ يذ الو «ةيناز الو ٍناز الو

 هاحنأ ناك ءاوس .هةودع ىلع ودع ةداهش لبقت الف .ةوادعو دقح يذ : يأ «رمغ يذ» ىنعمو

 . 374ص .4ج «عانقلا فاشكد (8068)

 «راهزألا حرش» 171١. ص .4ج .ةيفنحلا هقف يف «ريدقلا حتف» 7١. 7ص 28ج .يلمرلل «؛جاتحملا ةياهن» (68055)

 .178١ص .4ج .يلحلل «مالسإلا عئارش» .1856ص 14ج «ةيديزلا هقف يف

 .”0٠1ص «.يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» (60 ها/)

 . 88ص .؟ج (ىلحملا» (6068)

 . ١٠ه ص .١٠ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (0054)
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 دهاشلا ماهتا ىلإ وعدت هيلع دوهشملاو دهاشلا نيب ةوادعلا دوجو نأل ؛ًايبنجأ ناك وأ بسنلا نم
 ,ةلبانحلاو « يعفاشلاو «كلامو ,قاحسإو «يروشلاو .ةعيبر بهذم اذهو .هتداهش يف

 يوبنلا ثيدحلا لوقلا اذهل ةجحلاو .©*”)ًاضيأ ةيفنحلا بهذم وهو .«"5ةيرفعجلاو «ةيديزلاو

 . هانركذ يذلا

 ببسب تناك ام يأ ةيويندلا ةوادعلا ىه ةداهشلا لوبق نم ةعناملا ةوادعلاب دوصقملا نإو اذه

 ققحتت ةلادعلا نأل ؛هتداهش درت الف ءرفاكلا ىلع دهشي ملسملاك نيدلا يف ةوادعلا امأ «يويند

 دوهشملا ىلع لطابلاب ةداهشلا لثم هنيد يف روظحم باكترا نم هبحاص عنمي نيّدلاو «َنيّدلاب
 , ”**”؟هيلع

 . ىنزلاب هودع ىلع ودعلا ةداهش درت هانركذ ام ىلع ٌءانبو

 تجرخأ اذإ الإ ةداهشلا لوبق نم ةعنام اهتاذل ةوادعلا تسيل :ةيرهاظلا دنعو ١

 .هودع ىلع دهش نمو» : هنامز يف ةيرهاظلا ءاهقف خيش مزح نبا لاق .ةلادعلا موهفم نم اهبحاص

 لك يفو دحأ لكل هتداهش درت هيف ةحرج يهف «ّلحي ال ام ىلإ هل هتوادع هجرخت ناك نإف ءانرظن

 .«”هيلع ةداهشلا لوبقم لدع وهف لحي ال ام ىلإ هتوادع هجرخت ال ناك نإو .ءيش

 :ًاريصب دهاشلا نوكي نأ

 ةيؤر «ةيؤرلا ىلإ رقتفت اهنأل ؛ةداهشلا هلمحت تقو ًاريصب نوكي نأ ىنزلا دهاش يف طرتشي

 هل زاج .يمع مث ريصب وهو ىنزلا ةداهش لمحت اذإف . ىمعألا نم ةنكمم ريغ يهو «ىنزلا لعف
 . يعفاشلا لاق هبو ةلبانحلا بهذم اذهو .هبسنو همساب هيلع دوهشملا فّرع اذإ هب دهشي نأ

 .”5ةًامكاح نوكي نأ زوجي ال هنأل ؛ًالصأ هتداهش زوجت ال :ةفينح وبأ لاقو

 يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» ,«4"هص .4ج «جاتحملا ينغم» ءا/ل6١© ص 29ج «ينغملا» (000)

 . ١؟9ص .4ج «مالسإلا عئارش» 2197ص «.4ج «ناهزألا حرش» «”*5ص ءيكلاملا

 ةداهشلا عنمت الف ةوادعلاب لخت ال اهنأل ؛ةداهشلا ةوادعلا عنمت ال : ةفينح وبأ لاقو :«ينغملا» يف ءاج (0051)

 الو : ١45ص «'7ج .ةيفنحلا هقف يف «ةيناخلا ىواتفلا» يف ءاجو .1 86ص .9ج «ينغملا» :ةقادصلاك

 نم ءيش ببسب امهنيب ةوادعلا تناك اذإ اذه اولاق .ةوادع امهنيب ناك اذإ لجرلا ىلع لجرلا ةداهش زوجت

 ءالج «راتحملا در ةلمكت» يفو هيلع هتداهش لبقت هنإف نيدلا رمأ نم ءيش ببسب تناك اذإ امأف ءايندلا

 .نيرخاآتملا رايتخا اذهو ودعلا ىلع اهلوبق مدع :(امهدحأ) : نيدمتعم نيلوق ةلأسملا يف نإ :7١١ص

 . 4! 8ص :.9ج «ىلحملا» (ه05) .1868ص .9ج «ينغملا» (6055؟)

 . 44860 ص « 4ج «جاتحملا ينغم» 21١9٠ ص .4ج «ينغملا» (هم55)
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 :ًاملكتم دهاشلا نوكي نأ :ًارشاع - 4٠

 ولو هتداهش زوجت الف ًاسرخأ ناك نإف «مالكلاو قطنلا ىلع ًارداق نوكي نأ دهاشلا يف طرتشيو

 ةراشإ تلبق امنإو ةراشإلاب نيقيلا لصحي الو «نيقيلا اهيف ربتعي ةداهشلا نأل ؛ هتراشإ تمهف 1

 نسحي سرخألا ناك ول نكلو .«*”7*انه ةرورض الو ةرورضلل هب ةصتخملا هماكحأ يف سرخألا

 ,6:73هتداهش تلبق هطخب هتداهش ىدأف ةباتكلا

 :ةلفغلا مدعو ةظقيلا :رشع دحأ <64

 ًاقوثوم نوكي نأ دهاشلا يف رابتعالا نأل ؛لفغم ريغ ًاظقيتم نوكي نأ دهاشلا يف طرتشيو

 هلوقب قثوي ال هتلفغو هطلغ رثكي نمو ةلادعلا انربتعا كلذلو ءهقدصب نظلا ةبلغ' لصحتل هلوقب
 .©5هتلفغ ببسب حيحص ريغ هب دهشي ام نوكي نأ لامتحال

 :دحاو سلجم يف مهتداهش دوهشلا يدؤي نأ :رشع انثا_

 موقي نأ لبق سلجملا اذه يف ةداهشلا مهتيدأتو يضاقلا سلجم ىلإ دوهشلا ءيجم طرتشيو

 .فذقلا ّدح مهيلعو «َةَفَّذَق اوربتعا ءاضقلا سلجم نم يضاقلا ماق نأ دعب مهضعب ءاج نإف .هنم
 .ةيفنحلاو «كلامو «ةلبانحلا لاق اذهبو

 سلجم ىلإ مهئيجم لاح مهعامتجا ةلبانحلا طرتشي ملو .كلذ طرتشي ال : يعفاشلا لاقو
 يضاقلا لبق دحاو سلجم يف ةداهشلا اودأو دحاو دعب ًادحاو نيقرفتم اؤاج ولف ءءاضقلا

 .نيعمتجم ءاضقلا سلجم ىلإ مهئيجم ةفينح وبأو كلام طرتشاو .مهتداهش

 : هتجوز ىلع جوزلا ةداهش - 5

 لمكي الف «ىنزلاب هتجوز ىلع ًادهاش جوزلا نوكي نأ زوجي ال :ةيعفاشلاو ةلبانحلا لاق
 .هب ةداهشلا باصن

 .«58«هشارف اهداسفإل هتوادعب هسفن ىلع ّرقي هنأب» :كلذ اوللعو

 يف سانلا فلتخا ءاهجوز مهدحأ ةأرما ىلع ىنزلاب ةعبرأ دهش ول» : مزح نبا هيقفلا لاقو

 . 197ص .4ج «راهزألا حرشد ء7307ص .4ج «عانقلا فاشك» .١14ص 94ج «ينغملا» (506)
 . 787 ص ٠ 4ج (عانقلا فاشك» (6055)

 .997١ص ؛ 4ج «راهزألا حرش» .188ص .4ج «ينغملا» م0590

 . 476 ص .4ج «جاتحملا ينغم» «.77*ص «, 4ج «عانقلا فاشك» (0054)
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 ءادهش ةعبرأ يف سابع نبا نع انيور امك «جوزلا نعاليو ةداهش تسيل :ةفئاط تلاقف اذه

 نعو . فذقلا ّدح نورخآلا ٌدحّيو ,جوزلا نعالي :لاق . اهجوز مهدحأو ةأرما ىلع ىنزلاب اودهش

 . هيلوق دحأ يف يعازوألاو « يعفاشلاو . «كلام.لوقي هيو .هلثم يعخنلا مي ميهاربإ

 ةفينح وبأ ذخأي اذهبو «ىنزلا ٌدح ةأرملا ٌدحّبو ةمات ةداهشلاف الودع اوناك نإ :نورخا لاقو

 . هيلوق دحأ يف يعازوألاو

 ةعبرأب اوتأي مل مث تانصحملا نومري نيذلاو» : ىلاعت هللا لوق اندجوف : مزح نبا لاق مث

 ءادهت ةعبرأب تأي مل نإ فذاقلا ىلع ىلاعت هللا طرشف ,«* #1 ةدلج نينامث مهودلجاف ءادهش

 كلير ناك امو# اهجوز مهنم نوكي ال نأ ءادهشلا ةعبرألا كتئلوأ ىلاعت صخي ملو دلجي نأ

 و

 « ىنزلاب ةأرما ىلع رفن ةعبرأ دهش اذإو» :«ةياهنلا» باتك يف ءاج دقف ةيرفعجلا ذخأ اذهبو

 .”")هدحلا اهيلع بجو ءاهجوز مهدحأ
 ثلاثلا عرفلا

 .دوهشلا ددع صفقن

 اهنع مهعوجر وأ .ةداهشلا يف مهفالتخا وأ

 :دوهشلا ددع صقن - 47

 لوق يف فذقلا ّدح ًاعيمج مهيلعف «لاجر ةعبرأ نم لقأ اوناك نأب دوهشلا ددع لمكي مل اذإ

 6 اذهل ةجحلاو .ةيرفعجلاو ءةيفنحلاو «يعفاشلاو .كلامو «ةلبانحلا مهنم ملعلا لهأ رثكأ

 امث مهودلجاف ءادهش ةعبرأب اوتأي مل مث تانصحملا نومري نيذلاو» :ىلاعت هللا لوق

 8 لاق امب دهشي الو ىنزلاب هريغ يمري نم لك ىلع فذقلا ّدح بجوي اذهو ,*”«ةدلج

 ؛هتداهش عبارلا لمكي مل نيح هباحصأو ةركب ابأ دلج  هنع هللا يضر  باطخلا نبرمعو .دوهش

 .”*””ًاعامجإ ناكف دحأ هركني ملف ماركلا ةباحصلا نم رضحمب دلجلا اذه ناكو

 .557؟-١755ص ١١21ج «ىلحملا» (ةهم100) .[4 ةيأآلا نم :رونلا ةروس] (0084)

 .590ص .ةيرفعجلا هقف يف يسوطلل «ةياهنلا» (هم.1/١١

 .[1 ةيآلا نم :رونلا ةروس] (001/؟)

 .يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا ن نيناوق» ء١٠17ص « ؛جاريدقلا حتفو ةياده) . ١5ص 23ج «ينغملا» ةيييفش#]

 .588ص « يسوطلل «ةياهنلا» .” 86ص
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 : دوهشلا ددع صقن يف مزح نبا بهذم -4

 ّدح نوّدحي ال ةعبرألا نع مهددع صقن اذإ دوهشلا نأب يرهاظلا مزح نبا هيقفلا بهذو

 ىلع فذقلا ٌدح ةماقإب ةحيحص ةنُس وأ نارق نم ٌصن تأي مل هنأ :مزح نبا ةجحو .فذقلا

 نإو «ىنزلا دوهش ىلع ال فذاقلا ىلع ماقُي فذقلا ّدحف «ةعبرأ دوهشلا نكي مل اذإ ىنزلا دهاش
 , 9":0(ةعبرألا نعا 6

 : دوهشلا يف طورشلا فلخت 1 84

 مهضعب وأ مهلك اوناك ول امك دهاشلا طورش مهيف رفوتت مل نكلو .دوهشلا ددع لمكأ اذإو

 :©9*تاياور ثالث ةلبانحلا دنع مهيفف ءانايمع وأ ًاقاسف

 ةجحلاو . يلبنحلا ةمادق نبا لاق امك كلام مامإلا لوق وهو .فذقلا ّدح مهيلع : ىلوألا ةياورلا

 لبقت ملف .دوهشلا يف دهاشلا طورش فلختل لمكت مل ةداهشلا هذه نأ لوقلا اذهل

 .ةعبرأ نم لقأ مهددع ناك ول امك فذقلا دح مهيلع بجوف مهتداهش

 .دمحم هبحاصو ةفينح يبأو «يبعشلاو .نسحلا لوق اذهو .مهيلع ٌدح ال :ةيناثلا ةياورلا

 مومع يف نولخديف .لمك دق مهددع نوكيف .ةعبرأ دوهشلا ءالؤه نأ لوقلا اذهل ةجحلاو

 .ءادهش ةعبرأ تطرتشا ىتلا ةيآلا

 ّدح الف ًاقاسف وأ ًاديبع اوناك نإو .فذقلا ّدح اودلج مهضعب وأ ًانايمع اوناك نإ :ةثلاثلا ةياورلا

 اوري مل امب اودهش مهنأل ؛ مهبذك مولعم نايمعلا نأل ؛قاحسإو يروثلا لوق وهو .مهيلع

 .لاحلا يروتسم اوهبشأف مهددع لمك دقو .مهقدص زوجي نورخآلاو ءانيقي

 مهتداهش يف :مهتداهش ىف دوهشلا فالتخا 4١٠
 امنإ دهاشلا هب بلاطيو ةداهشلا يف طبضي نأ يغبني يذلا» : يرهاظلا مزح نبا هيقفلا لاق

 دوهشلا فلتخا نإ يذلا وه اذهف .ةداهش نكت مل صقن نإ يذلاو هب الإ ةداهشلا متن ال ام وه

 متتو اهيف هيلإ جاتحي الو ةداهشلا يف هركذل ىنعم ال ام امأو .متت مل اهنأل ؛ةداهشلا تلطب هيف

 ءاوفلتخي مل وأ هيف دوهشلا فلتخا ءاوسو .هيلإ تفتلي نأ يغبني الف ءهنع توكسلا عم ةداهشلا

 يف ةداهشلا نم تسيل ىرخأ ةيضق يف مهفالتخاك هيف مهفالتخاو .هوركذي مل وأ هوركذ ءاوسو
 ةداهش يف تقولا ركذ ًاضيأ ناكو هل ىنعم ال ةداهشلا يف نوللا ركذ ناك اذه بجو املف ع يش

 مهقافتاك كلذ لك يف مهفالتخا ناكف هل ىنعم ال ناكملا ركذ ًاضيأ ناكو هل ىنعم ال ىنزلا

 .١7#*ص 28ج «ينغملا» (00175) . 1264-7351ص «١١ج «ىلحملا» (6017/4)
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 ةداهشلا مكح امنإو كلذ نم ءيش ركذ نود ةمات كلذ لك يف ةداهشلا نأل «قرف الو مهتوكسكو

 كلذ انيأر اهلبق يف هركذ جلوأ ءاهفرعن ةيبنجأ ةأرماب ىنز هنإ :اولوقي نأ وه دوهشلا يفكي امو
 .ةنس ذنم وأ مويلا وأ سمأ .ةعئاط وأ ةهركم .ءاقرز وأ ءاضيب وأ ءادوس اهنإ :اولاق يلابن امو . طقف

 .©”9«ذئنيح هبوث نول يف اوفلتخا ول كلذكو .دادغبب وأ رصمب

 ةفرعمل دوهشلا تافالتخا يف ًانوناق عضي هنأ مزح نبا مالك نم انل صلخيو - ١

 اذهو .مهتداهش هب درت ال يذلا رثؤملا ريغ فالتخالاو مهتاداهش هب درت يذلا رثؤملا فالتخالا

 . كلذ ادع اميف مهفالتخا رضي الف .ىنزلا لعف هب ققحتي امب ةداهشلا ىلع اوقفتا اذإ :وه نوناقلا

 يذلاو .كلذ ادع اميف مهقافتا مهعفني ملو مهتداهش تدر ىنزلا هب ققحتي اميف اوفلتخا اذإو

 ةيبنجأ ةأرماب ىنز هنأب» :دوهشلا نم دحاو لك دهشي نأ مزح نبا هركذ ام وه ىنزلا لعف هب ققحتي

 .«كلذ انيأر دقو .هيف هبّيغو ءاهجرف يف هركذ جلوأف اهفرعن

 هنوربتعي دقو « ىنزلا هب ققحتي ام ريغ يف دوهشلا فالتخا نوظحالي ةيرهاظلا ريغو 5
 رك ةايشلا7 نان :لمكي ال: نانلابو :مهضعب فلك زا درهخلا تذك ىلع هحلاثع يزن
 .فذقلا ّدح مهيلع بجيو .مهتداهش

 نانثاو .تيبلا اذه يف اهب ىنز هنأ نانثا دهش اذإو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج

 هب دهش يذلا دلبلا ريغ دلب يف ىنزلاب هيلع نينثا لك دهش وأ .رخآ تيب يف اهب ىنز هنأ
 كلام لاق اذهيو «- فذقلا ٌدح  ّدحلا مهيلعو ةفّذَق عيمجلاف .مويلا يف اوفلتخا وأ ءامهابحاص

 باحصأو روث وبأو يعخنلا لاق هبو «مهيلع ّدح ال هنأ  ةلبانحلا نم ركب وبأ راتخاو , يعفاشلاو
 .«"«ةعبرأ اولمك مهنأل ؛ يأرلا

 وأ ىنزلا ناكم يف مهفالتخا نم مغرلاب مهيلع ّدح ال نأب نيلئاقلا ىلع ةمادق نبا ٌدر دقو

 نانثا دهش امنإو «دحاو ىنز ىلع  ءادهش ةعبرأ ةداهش نكت مل يأ  لمكت مل مهتداهش نأب هنمز

 ٌدحلا بجيف ءرخآلا دلبلا يف رخآلا ىنزلا ىلع نارخآ دهشو .دلبلا اذه يف ىنزلا اذه ىلع طقف

 دحاو ىنز تبثي مل يأ . ءادهش ةعبرأ لامكإ مدعل يأ  ةداهشلا لامكإ مدعل مهعيمج ىلع

 ."”"2ههددع ناصقنل دوهشلا ٌدحيف ءءادهش ةعبرأ ةداهشب

 :بذكلاب مهماهتا عفدي امب دوهشلا فالتخا هيجوت - 4١١

 نوكي ال وحن ىلع « ىنزلا لعف هب ققحتي ام ريغ يف دوهشلا فالتخا هيجوت نكمأ اذإ نكلو

 . 7١ ؛ص «4ج .يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» (001/) ."57ص .١١ج «ىلحملا» (001/5)

 3١. ص فج « يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» 2(ه0.70)
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 يف ءاج .مهتداهش ّدرل ًابجوم فالتخالا اذه نكي مل ,مهقدص مدع ىلع ةنيرق فالتخالا اذه

 هنأ نانثا دهشو ضيبأ صيمق يف اهب ىنز هنأ نانثا دهش نإو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا»

 نبا لاق . نيتداهشلا يفانتل لمكت ال : يعفاشلا لاقو . مهتداهش تلمك رمحأ صيمق يف اهب ىنز

 :ناصيمق هيلع نوكي نأ نكمي هنإف امهنيب يفانت ال هنأ .مهتداهش لامكب هلوقل يأ (انلو) :ةمادق

 زجي مل قيدصتلا نكمأ اذإو ءرمحأ صيمق - ةينازلا - اهيلعو ضيبأ صيمق يئنازلا

 ,:77بيذكتلا

 :دوهشلا فالتخا يف حجارلا لوقلا 4

 نأو .مهنم لك يف دهاشلا طورش ترفاوت اذإ مهتداهش لبقتو ءدوهش ةعبرأ ىنزلا دوهش
 ءاهب ينزي هتيأر :لوقي نأب دحاو لك دهشي نأب ,ىنزلا لعف هب ققحتي ام ىلع مهتداهش يف اوقفتي
 وحن ىلع مهضعب بذك وأ مهبذك ىلع ةنيرق موقت ال نأو «هيف هبيغو ءاهجرف يف هركذ جلوأ نأب
 .ءادهش ةعبرأ وهو ةداهشلا باصن هعم لتخي

 يف اوفلتخا مهنكلو . ىنزلا لعف ىلع مهتاداهش يف اوقفتاو «لجر ىنز ىلع ةعبرأ دهش اذإف
 مهنأ مهنم ةثالث لاق ول امك مهضعب بذك ىلع ةنيرق مهفالتخا ربتعي وحن ىلع ىنزلا عوقو ناكم
 دوهشملا لجرلا ىأر هنأب دحاو ّدهشو ,ينالفلا مويلا يف دادغب يف هنع ةيبنجألا ةنالفب ينزي هوأر
 نينثا لك نأ ىلع ةنيرق فالتخالا اذهف .ةرصبلا يف هسفن مويلا كلذ يف اهسفن ةنالفب ينزي هيلع
 ةلماك مهتداهش نوكت الف .نارخآلا هب دهش يذلا ىنزلا ريغ دحاو ىنز ىلع ادهش دوهشلا نم

 .فذقلا ّدح مهيلع بجيو ٌدرتف «باصنلا

 .ةداهشلا باصن لامتكا مدعل ىنزلا ّدح اهيلع بجي ال كلذكف اهيلع دوهشملا ةأرملا امأ
 مهقدص يف كشلا ىلإ وعدي الو مهتداهش يف رثؤي ال امب دوهشلا فالتخا هيجوت نكمأ اذإ امأ

 نينثا دهشو هيلع دوهشملا ينازلا صيمق نول يف يلبنحلا ةمادق نبا هبرض يذلا لاثملا يف امك

 .اههيجوت ناكمإل مهتداهش درت الف «رمحأ هنأب نيرخآلا ةداهشو « ضيبأ هنأب دوهشلا نم

 در يغبنيف مهتداهش لوبقب حمسي وحن ىلع دوهشلا فالتخا هيجوت رذعت اذإ نكلو 6

 «ىنزلا لعف هب نوكي امب هقلعتل اَمِإ ًارثؤم نوكي ذئنيح مهفالتخا نأل ؛ةلاحلا هذه يف مهتداهش
 فالتخالا لثم هل تركذ يناثلا فالتخالاو . مهقدص مدع ىلع ةنيرق فالتخالا اذه نأ رابتعاب وأ

 ىلع دهش مهضعب نأو ىنزلا ددعت ىلع ةنيرق حلصي فالتخالا اذه نأو هنامزو ىنزلا ناكم يف

 3١6. ص 28ج (ينغملا» (ه01/9)

 لك



 لقأب نيتداهشلا نيتاه نم ةداهش لك تناكف ءرخآ ىنز ىلع رخآلا ضعبلا دهشو «ىنزلا اذه
 .- دوهش ةعبرأ ةداهش نم لقأب يأ  ىنزلا ةداهش باصن نم

 دهش ول ام هلاثمف .ههيجوت نكمي الو ىنزلا لعف هب نوكي امب قلعتي يذلا فالتخالا امأ

 نياعي مل هنأب عبارلا دهشو «هيف هبّيغو اهجرف يف هركذ جلوأ دقو ,ةنالفب ينزي ًانالف اونياع مهنأ ىلع
 مدعل ةداهشلا هعم درت رثؤم فالتخا اذهف ءدحاو فاحلو دحاو شارف يف امهدجو امنإو «كلذ

 . ىنزلا ىلع ةحيحص ةداهش اهرابتعاو مهتداهش لوبقب حمسي وحن ىلع ههيجوت ناكمإ

 :ةداهشلا نع عوجرلا 5

 ةداهشلا يف مهبذكب اوفرتعي نأب مهتداهش نع مهضعب وأ مهلك ىنزلا ىلع دوهشلا عجري لق

أ امف «هيلع هب اودهش يذلا ىنزلا لعف نم ءيرب هيلع دوهشملا نأو ءاهوذأ يتلا
 عوجرلا اذه رث

 ؟هيلع دوهشملل ةبسنلابو .هتداهش نع عجارلا دهاشلل ةبسنلاب

 ىف  فذقلا ٌدح  ّدحلا مهعيمج ىلعف .مهنم دحاو وأ ةداهشلا نع اوعجر نإ : باوجلاو

 دح ٌّدحلا بجي (ةيناثلا ةياورلاو) . ةفينح يبأ لوق وهو .ةلبانحلا بهذم يف نيتياورلا حصأ

 ءاهقف نم دماح نباو ركب ىبأ رايتخا اذهو هتداهش نع عجارلا دهاشلا نود ةثالثلا ىلع  فذقلا

 هلوقب مكحلا ذيفنت لبق بئاتلاك وهف ّدحلا لبق عجر اذإ اذإ دهاشلا نأ ةياورلا هذهل ةجحلاو ةلبانحلا

 دوهشملا ةحلصم هب لصحي يذلا عوجرلا نم هل ًانيكمت هنع ّدحلا ءرد يف نآلو ؛ّدحلا هنع طقسيف

 هل رجز هتداهش نع عجارلا ىلع فذقلا ٌدح باجيإ يف يأ - هيلع ّدحلا باجيإ يفو هيلع

 دحلا يفن كلذ بسانف ةدسفملا ققحتتو ةحلصملا كلت توفتف دحلا نم ًاوونخ عوجرلا نع

 . ةنع

 مل نيذلا ةثالثلا دوهشلا نود عجارلا ىلع  فذقلا ّدح  ّدحلا بجي : : يعفاشلا مامإلا لاقو

 ٌدح يأ ّدحلا بجو دقف ةثالثلا امأو ,هفذق يف بذكلاب هسفن ىلع ٌرقُم عجارلا نأل ؛اوعجري

 دحلا بجو نمو  عجارلا عوجرب هبوجو دعب طقس امنإو «مهحايخبد هيلع دوهشملا ىلع ىنزلا

 .فذقلا ّدح هيلع بجي الف .-# ىنزلاب هيلع دوهشملا اي يأ - ًافذاق نكي مل هتداهشب

 ددعلا صقن هنأ انلو :لاقف هب جتحا امو يعفاشلا لوق ىلع يلبنحلا ةمادق نبا در دقو

 نم عبارلا عنتماو ةثالث دهش ول امك  فذقلا ّدح يأ  ّدحلا مهمزلف ءّدحلا ةماقإ لبق عوجرلاب

 , 4"6”ةداهشلا

 .7١5-١4#*ص 21ج « ىلبنحلا ةمادق نيبال «ىنغملا» (ةهمم)

١ 



 نأ لبق وأ اهب مكح نأ دعب هتداهش نع دهاشلا عجر اذإ : يرهاظلا مزح نبا مامإلا لاقو

 در بجول دهش نيح هتحرجب ادهش نيلدع نأ ول هنأل ؛اهب يضاقلا مكح ام خسف اهب مكحي
 .«80كلذب هيلع هريغ ةداهش نم هيلع تبثأ ةلفغلا وأ بذكلاب هسفن ىلع هرارقإو .هتداهش

 هبجوم توبث مدع ينعي ٌدحلاب مكحلا خسف نأل هيلع دوهشملا نع ّدحلا طوقس كلذ ىنعمو

 هيلع دوهشملا نع ّدحلا طقسي كلذكو . دوهشلا ددع ناصقنو دهاشلا عوجرب هتوبُت مدعل ىنزلا وهو

 : ةداهشلا ءادأ دعب دوهشلا توم 017

 .مهتداهش بجومب يضاقلا مكحي نأ لبق ةداهشلا اوُدأ نأ دعب دوهشلا ٌنِج وأ تام اذإو

 . ىعفاشلاو

 هذهو .مهتداهش نع اوعجر دق اونوكي نأ زاوجل مهتداهشب مكحلا زوجي ال : ةفينح وبأ لاقو

 .©'*9دحلا اهب أَردُي ةهبش

 .دوهشلا روضح عم اهب مكحلا زاج ةداهش لك نأب :ةفينح يبأ لوق ىلع ةمادق نبا ٌدر دقو

 .":*9مهتداهشب مكح ول امك ةهبشب سيل مهعوجر لامتحاو تاداهشلا رئاسك مهتبيغ عم زاج

 عبارلا عرفلا

 هيلع دوهشملا

 :هيلع دوهشملاب دوصقملا 64

 مرحملا ءطولا وهو ىنزلا لعفب ماق يذلا لجرلا : ىنزلا ةميرج يف هيلع دوهشملاب دارملا

 هيلع دوهشملاف .اهئثطو نم لجرلا تنكم يتلا اهب ينزملا ةأرملاو .هتقيقح انْيب يذلا وحنلا ىلع

 .- اهب ينزملا يأ - ةينازلا وأ ينازلا : ىنزلا ةميرج يف

 :امهيلع دوهشملا عوفد - 64

 ام ميدقت امهنم لكل زوجيو «ةينازلاو ينازلا : ىنزلا ةميرج يف هيلع دوهشملا نإ :انلق

 . ؛59ص «.9ج .مزح نبال «ىلحملا» (0081)

 6 ١١١ ص 2 ؛ج «جاتحملا ينغم)» 21739ص .4ج «ىلحملا» ١27ا7ص 28ج «ينغملا» (ه045)

 . ١7ص 28ج (ينغملا» 2م 85



 .امهيلع ىنزلاب دوهشلا ةداهش لاطبإو امهنع ىنزلا ىوعد عفدل عوفد نم امهدنع

 رخآلا نود هدحو هع ىنزلا ٌدح طاقسإ ىف يف هديفت امهدحأب هما عوفدلا هذه نوكت دقو

 ةأرملاو لجرلا :اعم نينثالا عفدلا ديفي دقو ,«ىنزلا ىلع تهركأ اهنأ .ةأرملا ءاعّدا يف امك

 هيلع دوهشملا لجرلا اذه نيبو اهنيب ةيجوزلا ةطبارلا مايق ةأرملا ا امك «ىنزلاب نيمهتملا

 ّدحلا طقسو ىوعّدلا تلطبأو دوهشلا ةداهش تذر امهنيب ةيجوزلا ةطبارلا تتبث اذإف « ىنزلاب اهيلعو

 .امهنع

 ةبسنلاب تتبث اذإ اهمكح ةفرعمو اهتفرعم ىلإ جاتحي يتلا عوفدلا ضعب يلي اميف ركذنو

 .دوهشلل ةبسنلابو امهيلع دوهشملل

 :ءارذع اهنأب ةأرملا عفد :ًالوأ

 ةداهش لطبتو ىنزلا ةمهت اهسفن نع عفدتل ءارذع اهنأ ىنزلاب اهيلع دوهشملا ةأرملا تعّدا اذإ

 | ضرغلا اذهل يفكيو «ةأرملا صحفب تاقث ةوسن رمأيو اهعفد يف رظني يضاقلا نإف «دوهشلا

 .لاجرلا هيلع علطي ال اميف يفكت ةدحاولا ةأرملا ةداهش نأل ؛ةلبانحلاو ةيفنحلا لوقي امك ةدحاو

 ءاهيلع  ىنزل ١ ّدح يأ  ّدح الف ءارذع اهنأب ةأرملا ىلع صحفلا دعب تدهش وأ تدهش اذإف

 امهيلع دوهشلا ىلع الو ءاهب ىنزلاب مهتملا ىلع الو
 ال ذإ دوهشلا بذك روهظلف «ةأرملاو لجرلا :امهيلع دوهشملا ىلع ّدحلا بوجو مدع امأ

 اهتراكب تبثتف «لاجرلا هيلع علطي ال اميف ةجح ءارذع اهنإ :ءاسنلا لوقو «ىنزلا عم ةراكب

 ءاهلُجُك يف اًطوُت مل يتلا يه ركبلا نأل ؛امهنع ّدحلا طوقس تابثإلا اذه ةرورض نمو «نهتداهشب

 . هباجيإ يف ال ٌّدحلا طاقسإ يف ةجح ءاسنلا لوقو ءّدحلا بجي مل ىنزلا ىفتنا اذإو

 ىنزلا ىلع ةداهشلا يف مهددع لماكتلف دوهشلا ىلع  فذقلا ٌدح  ٌدحلا بوجو مدع امأو

 مدعل اهئطو دعب ةأرملا ىلإ تداع دق  ةراكبلا ءاشغ  ةرذُعلا نأ لامتحال مهقدص زاوج عم

 يف ةمئاق ةهبشلاف .ةأرملا نصحف يتاللا ءاسنلا بذك لامتحال وأ , ىنزلاب اهتلازإ يف ةغلابملا

 بهذم اذهو «تاهبشلاب أردت دودحلاو ءاهيلع دوهشملا قح يف ةمئاق 3 امك دوهشلا قح

 .©"*9ةيرفعجلاو «ةيديزلاو «ةيعفاشلاو «ةيفنحلاو «ةلبانحلاو ءروث يبأو « يروثلاو « يبعشلا

 ةياهن» «١16ص .4ج :جاتحملا ينغم» « ١3ص «4ج «عانقلا فاشك» :70-704 8ص 4ج «ينغملا» (9044)

 «ةياهنلا» 2" ه٠ ص « 4ج «راهزألا حرش» 159١2ص «. 4ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» ءالا ١ ص الج «جاتحملا

 «جاتحملا ينغم» :هتبوعصو اهئطو رذعتل كلذب تيمس أطوت مل يتلا ركبلا ةأرملا يه :ءارذعلاو 14١0 ص

 . 4 ١١ص ءالج «جاتحملا ةياهندو ء16 ١ص ء4ج

665 



 : عفدلا اذه يف مزح نبا هيقفلا لوق 0

 اهنأب ةأرملا عفد ةلأسم يف يرهاظلا بهذملا ءاهقف نم هباحصأ فلاخي مزح نبا هيقفلا
 يرهاظلا بهذملا ءاهقف هباحصأف .ىنزلا ٌدح يلاتلابو , ىنزلا ةمهت اهسفن نع عفدتل ءارذع

 ,اهتراكب ءاقبب ةأرملا عفدب نوذخأي الو ,تابثإلا دوهش ةداهشب ةأرملا ىلع ّدحلا بوجو نوري
 .اهصحفب نمق يتاللا ءاسنلا ةداهشب اهعفد ناك ولو «ىنزلا نم اهتءارب يلاتلابو

 ٌلايصفت هل نأ الإ ,ةأرملا عفدب ذخألا يف ةلمجلا ثيح نم روهمجلا عم وه مزح نبا هيقفلاف
 : ىلاعت هللا لاق» :- ىلاعت هللا همحر لاق دقف .همالك صن لقنب يتآلاب هزجون ةلأسملا هذه يف
 تأي ملو ا اهرهاظ يف اندنع ةداهشلا تناك اذإ بجاوف كهل ءادهش طسقلاب 00 اونوك»

 ذإ ءاهب مكحن ال نأ انيلع ضرُفف ًاقح تسيل اهنأ اندنع ّحص اذإو ٠ ءاهب مكحُي نأ اهلطبي ءيش
 ها هيف كش ال يذلا سلا رع اداب | طانلا ب وكحلا لعمال
 هنأو دب الو ,ةفشحلا للا وعلل يجن و 52 حا جو
 . مهتداهشب مكحلا ذافنإ | لحي الف اومهو مهنأو .دوهشلا بذكي ائقيأ دقف «جرفلا باب دنع قافص
 ذإ دوهشلا قدص نكمأ دقف .ةفشحلا جاليإ | اهلطيي ال جرفلا لخاد يف ةلغاو ةرذع اهنإ نلق نإو

 الو دوهشلا بذك نّقيتُي مل هنأل ؛ذئنيح اهيلع ّدحلا ماقيف .ّدحلا بجي ةفشحلا جاليإب
 0:1 (مهمهو

 :ءارذع اهنأ ةأرملا عفد يف ةيكلاملا بهذم 5

 دخلا طقسي الف «ةداهشلاب ىنزلا تبث ىتم هنأ ,ءارذع اهنأ ةأرملا عفد يف ةيكلاملا بهذمو
 .«ةنودملا» يف ءاج ام ىلع اذهو ءاهتراكب ءاقبب ةوسن عبرأ وأ قاحر ةفيزأ ةفاهشب

 دهش اذإ ىنزلاب اهيلع دوهشملا ةأرملا نع ّدحلا طوقس ىري يمخللا يكلاملا هيقفلا نكلو
 .ٌّدحلا أردت ةهبش لقألا يف دجوي «ةراكبلا» ءاقبب ءالؤه ةداهش نأل ءاهتراكب ءاقبب ءاسنلا وأ لاجرلا
 حرشلاب» بقلملا هحرش يف  يكلاملا هيقفلا  ريدردلا هب ذخنأ يذلا وه اذه يمخللا لوقو

 يواصلا لوقلا اذه ىلع قلعو .«قيقحتلا وه اذه» :هنع لاقو «ليلخ رصتخم ىلع ريغصلا
 00 *”يمخللا ةقيرط يهو .ةهبش مهتداهش نأل : يأ «قيقحتلا وه اذه :هلوقو» :لاقف يكلاملا

 : ةراكبلا ءاقبب عفدلا يف حجارلا لوقلا - 47

 هه از ا ورا وسلا كشكل .ءاسنلا صحفب عفدلا اذه تبث اذإ «ةراكبلا ءاشغ» ةرذعلا ءاقبب ةأرملا عفد ةحص حجارلا
 7-7514 "17ص ١١2ج «ىلحملا» (هدمم)

 .17"؟ص «27ج «حرشلا ىلع يواصلا ةيشاحوو .ريدردلل «ليلخ رصتخم ىلع ريغصلا حرشلا» (ه045)
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 نأل ؛ةلبانحلاو ةيفنحلا ةدحاولا ةداهش لوبقب حرصامك ةدحاو وأ نيتنثا وأ ةوسن عبرأ 0 ا

 مدعل ءطولا دعب دوعت نأ نكمي امم ةرذعلا تناك ءاوس اعطت ةهبشلا لقألا يف تبثت شت ةراكبلا توبشب

 مزح نبا لاق امك جرفلا باب يف اهنأل اهدوع نكمي ال امم ةرذعلا تناك وأ جاليإلاب ةغلابملا

 ةراكبلا ءاشغ لاوز وه بلاغلاو لصألا نأل ؛ةيوق ةهبشلا هذه نأو اميس ال «ةهبشلاب أردي ّدحلاو

 .ردانلاب ال بلاغلاب ًامثاد ةربعلاو ءءطولاب

 : نّرَقلاو قئّرلاب ةأرملا عفد :ًايناث 8

 ءءاسنلا ةداهشب كلذ تبثو ءانْرف وأ اقر اهيف نأب اهيلع دوهشملا ىنزلاب ةمهتملا تعفد ولو

 اهقئرب اودهش ولو» : يعفاشلا يلمرلا هيقفلا لاق دقف اهترذع ءاقب تابثإ ةلزنمب تابثإلا اذه نإف

 ."'*9«ىلوأو اهترذعب مهتداهشكف اهنرق وأ

 ٌدح اهيلع سيلف اق اهنأب عبرأو ىنزلاب ةعبرأ اهيلع دهش ولو» اعلا ينغم)» يفو

 .”*«ءاهعامج نكمي ال نم اومر مهنأل ؛فذقلا لح مهيلع الو ىنزلا

 اهيف نأ تبث يتلا ةأرملا هذه ىلنع ّدحلا بوجو مدع يف ةيعفاشلا لوق لثم ةلبانحلا لوقو

 ملا فاشكو» يف ءاج .دوهشلا ىلع ّدحلا بوجو يف مهنوفلاخيو .عاسنلا ةداهشب ًانرق وأ ًاقتز

 ٌدَح اي اند ءانقتر ةأرملا وأ بوبجم هيلع دوهشملا اذإف « ىنزلاب ناسنإ ]! ىلع ةعبرأ دهش نإو»

 ١ *0مهبذكب عطقلل فذقلل دوهشلا

 دق ذإ .ةهبشلا دوجول دوهشلا ىلع ّدحلا بجي الف .ةيعفاشلا لوق يدنع حجارلاو - 16

 ناكل نال ا لا ل نزلا نوكي ال

 : بوبحم 07 لجرلا عفد : ثلاث 5

 ةحص ىلع ةنّيبلا تماقو «_ركذلا عوطقم يأ - بوبجم هنأب ىنزلاب هيلع دوهشملا عفد اذإو

 دوهشلا ىلع فذقلا ّدح بجوو .هعم ىنزلاب اهيلع دوهشملا ةأرملا نعو هنع ّدحلا عقدنا ءهعفد

 . "59ةلبانحلا حرص اذهبو .مهتداهشب مهبذك نقيتل

 ىنزلا نوفّرعي مهنأل ؛نيرخآلا ءاهقفلا عيمج لوق ةلبانحلا لوق نوكي نأ يغبنيو - 7

 4١. ١ص «7ج ؛ يلمرلل «جاتحملا ةياهن») (ه ١ ىلال)

 . ١5ص « 4ج «عانقلا فاشك» (ه089) . ١5١ ص .4ج «جاتحملا ينغم» (0084)

 .؟5١5-8١9ص .8ج «ينغملا» (ه090)



 جاليإ ىنزلا لعف ققحتل «نذإ ,؛نوطرتشيف .مرحم جرف يف اهردق وأ ركذ ةفشح جاليإ : هنأب

 2 اليإ هنم روصتي الف .ركذلا عوطقم بوبجملا نإ ثيحو «ةأرملا جرف يف اهردق وأ ركذلا ةفشح

 هيلع دوهشلا ناكو ءافتوج كحقلا ىفتنا ًانيقي ىنزلا ىفتنا اذإو « ىنزلا لعف نم ةرورضلاب نوصتبا اف

 . ةلباتحلا لاق امك ءفذقلا ٌّدح ودعي ةفذق ىنزلاب

 : ىنزلا دعب اهب ينزملاب جاوزلاب عفدلا :ًاعبار 4

 حاكن دقعب اهب ىنزلا دعب اهب ينزملا جوزت دق هنأب ىنزلاب هيلع دوهشملا لجرلا عفد اذإ
 هانزب هيلع بجو هنأل ؛ هنع  ىنزلا ٌدح  ّدحلا طقسي ال هانزل قحاللا حاكنلاب عفدلا اذهف « حيحص

 يف ءاج دقف ءاهقفلا حرص اذهبو «نيجوز اريصي نأب كلذ دعب امهلاح ريغتب هنع طقسي الف

 ةيبنجأب هانزب هيلع بجو ّدحلا نأل ؛ءاهجوزت مث ةأرماب ىنز وأ» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا»

 . '؟9(تتام ول امك هطقسي ال اهلاح ريغتف ءهنع

 هيلعف ءاهارتشا مث ةمأ وأ ءاهجوزت مث ةأرماب ىنز وأ» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاّشك» يفو
 ,”059(طقسي ملف ّدذحلا بوجو دعب ادجو فللُملاَو حاكنلا نأل ؛ٌدحلا

 كلذب ّدحلا طقسي مل ءاهجوزت مث ةأرماب ىنز نم» : يرهاظلا مرح نبال «ىلحملا» يفو

 فسوي يبأ لوق ًاضيأ اذهو . د ؟”«اهايإ هجاوز هطقسي الق هيلع هبجوأ دق ىلاعت هللا نأل ؟ هنع

 , 0*؟)ونع تاياورلا ىدحإ ىف ةفينح ىبأ لوقو ءدمحمو

 : ةيجوزلا مايقب عفدلا :ًاسماخ 6

 ُهأطَو َنِإف يلاتلابو ءامهنيب ةيجوزلا مايق ايعّداف «ةنالفب ىنز ًانالف نأ ىلع دوهشلا دهش اذإ

 .باقع يأ بجي ال يلاتلابو «ىنز دجوي الف هتجوز اهنأل ؛لالح اهل

 ازجع نإو ؛ امهنع ّدحلا طقس ةس ناجوز امهنأ تبث نإف «ةربتعملا ةنيبلاب عفدلا اذه يف مكحلاو

 .- ىنزلا دح  ّدحلا امهيلع بجو

 نإ ّدحلا امهيلعف ناجوز نحن :الاقف ,ىنزلاب امهيلع دهش نإو» :«عانقلا فاشك» يف ءاج

 نأ ىعّداف ةقرسلاب هيلع دهش ول امك ,ةهبش كلذ نأل ؛هنم ةيبنجأ اهنأ ملعي مل اذإ ءال :ليقو

 .؟7١5؟١١5ص 28ج (ينغملا» (60941)

 .7599ص .١١ج مزح نبال (ىلحملا» (6094) . 84ص . 14ج «عانقلا فاشك» (504)

 . ١969 ص « 14ج (ريدقلا حتف» "57ص الج «عئادبلا» (05094)
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 .©*"2«هكلم قورسملا

 : عفدلا اذه يف مزح نبا يأر 2

 دوهشملا ةأرملاو لجرلا نيب ةيجوزلا مايقب عفدلا : يأ .عفدلا اذه يف مزح نبا هيقفلا لاق

 ةنيبلا تماقو ءاهاطي ةأرما عم دجو نم نأ هب لوقن يذلاو» :- هللا همحر لاق .«ىنزلاب امهيلع

 «كلذ يف اهقّدصو يجوزوه :تلاق وأ .هتقدصف يتم لاق وأ يتأرما اهنإ :ره لاقف ءءطولاب
 دق عامجإلا نأل ؛ءيشب امهل ضرعي الو امهيلع ءيش الف .نافرعي ال وأ نيبيرغ اناك نإف :رظني

 نميلا يصاقأ نم نيعمتجمو ًاذاذفأ كي هللا لوسر ىلإ نورجاهي اوناك سانلا نأ ةفاكلا لقنب ّحص
 «هتمأ وأ هتأرما اهنأ معز نم نيبو دحأ نيب ليج امف .مهئاسنو مهيلهأب برعلا دالب عيمج نمو

 اذه انموي ىتح جهنلا اذُه ىلع ًاعيمج سانلاو لب «مالسإلا لهأو «ةنّيب كلذ ىلع دحأ فلك الو

 اذإو .هتجوز يه هعم نم نأ معزي نم نأ ىلع ةنيبلا ةماقإب مهنم دحأ فلكي الو مهيلهأب نولحري

 جوز ال هنأ فورعمو ءدلبلا يف ةفورعم يه تناك نإ نكلو .كلذ ةفلاخم زوجي الف كلذ تبث

 لوقب ميرحتلا ىلع هعراخلاو امهئامد » لصأ نأل ؛امهيلع ءيش الف «لوقي ام نكمأ نإف ءاهل

 ام ةحابإ زوجي الف ««مارح مكيلع مكراشبأو مكضارعأو مكلاومأو مك امد ٌنإو» :هلكي هللا لوسر
 بجاو ٌدحلاف انقيتم كلذ يف امهبذك ناك نإو .هيف كش ال نيقيب الإ ىلاعت هللا مرح
 0 ؟”«امهيلع

 ١ عفدلا اذه يف ىرخأ لاوقأ :

 :لوقيف ةأرملا عم دجوي لجرلا نع باهش نبا تلأس :لاق هنأ يعازوألا نع يورو

 كلام را هبو ءّدحلا هيلع عقو الإو «ةئيبب ءاج نإف عقنيبلا لاب :لاقف ءاهتجوزت

 , **51)هياحصأو

 اناك نإف «نيفورعم اناك نإف ءامهيلع ّدح الف نيب الف نافرعي ال اناك نإ : يتبلا نامثع لاقو

 دل هيلع ّدح الف كلذ ركذيو اهيلإ لخدي كلذ لبق ىري

 0 ؟0لحلا

 امهنع ءىرد ةيجوزلا ايعّداف ةأرماو لجر ذخأ اذإو» :«ةياهنلا» يف ءاج امك ةيرفعجلا دنعو

 , ":؟؟)علحلا

 . ها/ص ٠ 54ج «عانقلا فاشك» (6:0946)

 .؟؟؟ص ءكاأج« ءلحملا» 26٠0910 . 7-7555 4"ص «١١ج «ىلحملا» 2(مه095)

 ."9١2ص «ءيسوطلل «ةياهنلا» (0044) . 55 ؟ص .١١1ج ؛ىلحملا» (60944)
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 : «ةيجوزلا مايقد ب عفدلا يف حجارلا لوقلا 2 شي

 الف ءامهنيب ةيجوزلا مايق ايعداو هيف امه يذلا دلبلا يف نيفورعم ريغ اناك نإ : حجارلاو

 مايق رم أ رهتشي ملو امنعدلب يف اناك نإو . مزح نبا هب جتحا امل امهقدص ىلع ةنّيبلا نالأسُي

 ءامهيلع ّدح الو كاذف ةنّيبلا اماقأ نإف ءامهنيب ةيجوزلا مايق ىلع ةنّيبلا نالأسيف ءامهنيب ةيجوزلا
 .دوهشلا ةداهش ىلع ءانب امهيلع ٌدحلاف تابثإلا نع ازجع نإو

 :ناعللابو هاركإلاب عفدلا :ًاسماخ ١

 : هاركإلاب عفدلا

 اهيلع بجي ملو عفدلا اذه اهنم َلِبُق «ةنّيبلا تماقأ نإف ىنزلا ىلع هاركإلا ةأرملا تعّدا اذإ
 ةنيرقلا نمو .«١لبق نم انحضو امك ّدحلا اهنع عفدت ةهبش ىنزلا ىلع ةأرملا هاركإ نأل ؛ّدحلا

 تثاغتسا وأ أركب تناك نإ مد اهجرف نم جرخي  يمدت تءاج» اذإ هاركإلا ءاعّدا اهقدص ىلع
 , 66١ كلذ هبشأ امو مدلا جورخ نم لاحلا كلت ىلع يهو ءاهئاغأ نم اهاتأف

 :ناعّلاب عفدلا - ب

 أردتو عفدت نأ عيطتستف َّنَعآلو ءادهش ةعبرأب تأي ملو ىنزلاب ,هتأرما لجرلا فذق اذإ

 هماهتا ي ل 0

 ثكلاثلا بلطملا

 نئئارقلا

 : نئارقلاب دوصقملا - 4

 وأ ءيش دوجو ىلع اهب لدتسي يتلا تامالعلاو تارامألا :تابثإلا باب يف نئارقلاب دارملا

 ةفلتخملا عئاقولا تابثإ تابثإلا كاما اليلد نوكت نأ حلصت ىنعملا اذهب نئارقلاو . هيفن
 . تايثإلا ةلدأ نم نئارقلا رابتعا ةلدأ ىلي اميف ركذنو .ةفلتخملا قوقحلاو

 .(55999 ةرقفلا رظنا (ه١٠٠)

 . ١6١ ص .4ج «كلام مامإلا أطوم ىلع يناقرزلا حرش» (0101)
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 : تابثإلا لئاسو نم نئارقلا رابتعا ىلع ةلدألا - غ مه

 : ميركلا نآرقلا ن :ًالوأ

 ةصقلا هذه نأشب ميركلا نآرقلا يف درو هل زيزعلا ةأرما ةدوارمو مالسلا هيلع فسوي ةصق يف

 ءازج ام تلاق ؛بابلا ىدل اهدّيس ايفلأو ءرْبُذ نم هصيمق تّدقو بابلا اقبتساوإ» : ىلاعت هلوق

 دهاش دهشو ءيسفن نع يتندوار يع لاق مَ ٌتاذع وأ َنجسُي نأ الإ 27 كلهأب دارأ نم

 ربد نم دق هّصيمق ناك نإو .نيبذاكلا نم وهو تقدصف لبق نم دق ُهّصيمق ناك نإ اهلهأ نم

 ٌنكديك نإ نكدسيك نم هنإ لاق ٍربُد نم ّدُق هصيمق ىأر املف نيقداصلا نم وهو تبذكف

 اميف هتجوز بذكو هقدص ىلع ربد نم فسوي صيمق قشب ةأرملا جوز لّصوتف .©*"74ميظع

 , 01 5هععدا

 :ةفيرشلا ةيوبنلا ةنّسلا نم :ًايناث - 41

 لدي اذهو .اهفصاو ىلإ اهعفدي نأ ةطقللا طقتلم رمأ هلك ىبنلا نأ ةفيرشلا ةيوبنلا ةنّسلا نمو

 اهنأ ىلع ةنّيبلا ماقم ًامئاق  اهءاكوو اهصافع فصي نأك اهل فصاولا فصو ربتعا ٍِلَي هنأ ىلع

 .*"9ةطقللا ةيكلم هب تبثت اميف كلام مامإلا هيلإ بهذ ام اذهو ءهل

 : هعفدو ضارتعا - 437

 ةنيبْلا» :فيرشلا يوبنلا ثيدحلاب تابثإلا ةلدأ نم ًاليلد نئارقلا رابتعا ىلع ضرتعي دقو

 اهيلع لوعُي يتلا يهف «ةنّيبلا ريغ ثيدحلا يف سيلف .«ركنأ نم ىلع نيميلاو ,«ىعّدملا ىلع

 .ةداهشلا يه ءاهقفلا فرع يف ةنّيبلاو ,ءاضقلا يف اهب ذخؤيو

 ةداهشلا تيمس امنإو .هرهظيو قحلا نيبي ام لكل مسا «ةنيبلا» نأ : كلذ ىلع باوجلاو

 0 *)هيف فلتخا اميف قحلا فشكتو « سفنلا ىف ام نيبت اهنأل ؛(ةنيبلا» مساب

 : ةداهشلاب ةروصحم ريغ ةنّيبلا

 رصحنت الو» : ةنيبلا نع ينالقسعلا رجح نبا مامإلا لاق .ةداهشلاب ةروصحم ريغ ةنيبلا نكلو

 .[8©7817 تايآلا :فسوي ةروس](١1٠68؟)

 ."ص « ميقلا خا مامإلل (ةيمكحلا قرطلا» م5١

 ءميقلا نبال (ةيمكحلا قرطلا» 2٠١ *ص . يكلاملا جرف نب دمحم هللا دبع خيشلل (ك لوسرلا ةيضقأ) (6ه5١٠١٠؟)

 ٠١. عص 2؟ج .يكلاملا نوحرف نبال «ماكحلا ةرصبت» 2.3١ ص

 ) )01١6«.ةعارق يلع خيشلل «ةيئاضقلا لوصألا» ء١ 47ص .4ج (ينغملا» ص١44-١40 .
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 .«7"ة)وةنّيب وهف قحلا فشك ام لك لب «ةداهشلا يف

 ةنيرق نوكت دقو «نيميلا نع ًالوكن وأ ءًأرارقإ وأ ,ةلوبقم ةداهش نوكت دق ةنّيبلاف اذه ىلعو

 يعّدملا ىلع نأ هانعم ,هركنأ نم ىلع نيميلاو يعّدملا ىلع ةنّيبلا» : فيرشلا ثيدحلاف .ةربتعم
 « ةربتعملا تابثإلا ةلدأ نم اهريغ وأ ةداهش نم هيعدي ام ةحص فشكيو قحلا نيبي بي ام مدقي نأ

 نوكت دق لب «رابتعالا اذه لئالد انركذ دقو .اهتربتعا ةيمالسألا ةعيرشلا نأل ؛ةيرشلا اهنمو

 ىلع دوهشلا ةلالد نم هاوعد يف يعّدملا قدص ىلع ةلالد ىوقأ عضاوملا ضعب ب يف ةنيرقلا

 راقد 5كلذ

 :ىنزلا تابثإ يف ربتعم ليلد نئارقلا 4

 يف نئارقلاب ذخألا ةيعورشم ىلع الد ةرّهطملا ةيوبنلا ةنّسلاو ميركلا نآرقلا نإ :انلق
 . ىنزلا ّدح اهنمو «ةيعرشلا دودحلا تابثإف .مهتلا نم ةءاربلا لثم اهريغو قوقحلا تابثإ .تابثإلا

 نئارقلاب نوكي نأ نكمي .مئارجلا يهو اهتابجوم تابثإب

 مكح دقو» :- هللا همحر  ميقلا نبا مامإلا لاق «ماركلا ةباحصلا دهع يف اهب مكح دقو
 اهب رهظ يتلا ةأرملا مجرب - مهنع هللا يضر - مهعم ةباحصلاو باطخلا نبرمع نينمؤملا ريمأ

 ةنيرقلا ىلع ادامتعا هيتياور حصأ يف دمحأو كلام هيلإ بهذو .دّيس الو اهل جوز الو لبح
 , 2١01«ةرهاظلا

 : لبحلاب ىنزلا تابثإ يف ةيكلاملا بهذم

 ركنأو (ةمأ) تناك وأ ءجوز اهل نكي مل اذإ ةأرملا ند ىلع هيرو (رسلاوو والعاب يانا
 ةجوزتم تناك وأ ءالصأ ةجوزتم ريغ ةأرما يف لمح روهظب ىنزلا تبثي دو :اولاق دقف ءاهأطو اهدّيس

 لبحلا ناك وأ 00 ب ا ل

 نم لقأ ةدم يف الماك دلو تدلو يأ اهلمح تقلأ ةأرملا نأ وأ .اهأطو ركني اهدّيسو «ةَمأ» يف
 ىنز ىلع ةرهاظ ةنيرق دويقلا هذهب ةدالولا وأ لبحلا روهظف .حاكنلا دقع خيرات نم رهشأ ةتس

 ,9'61ىنزلا ّدح اهيلع بجيف ةأرملا

 .١١١ص 27ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا رجح نبا حرش» (مادك)

 ١. 6١ص 27ج نوحرف نبال «ماكحلا ةرصبت) « ١3ص «ميقلا نبال «ةيمكحلا قرطلا» ه١

 ) )21١8."ص « ميقلا نبال (ةيمكحلا قرطلا» 0

 .”"9١ص « 4ج «يقوسدلا ةيشاحو «, 4 3”7"”ص ,.؟ج «يواصلا ةيشاحوو «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» (هد١و)
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 :ىلبحلا نع ّدحلا أرديام- 0١

 ريغصلاك اهل هؤطو رّوصتُي ال جوز اهل يتلا وأ ءاهل جوز ال يتلا ةأرملل ةبسنلاب لبحلا نإ :انلق
 .اهانز ىلع ةنيرق ربتعي ةأرملا هذهل ةبسنلاب لبحلا اذه ,«بوبجملاو

 تماقو «ىنزلا ىلع تهركأ وأ تبصغ اهنأ تعّدا اذإ ةيكلاملا دنع ّدحلا اهنع أردي نكلو

 مل نإو .ءطولا بقع يمدت ركبلا يتأت وأ ءاهبصغ نمم ةثيغتسم يتأت نأك اهقدص ىلع ةنيرقلا

 هبرش (ينم) نم ءاج لبحلا اذه نأ اهؤاعّدا اهنم لبقي كلّذكو .نالف ينهركأ :لوقتو ثغتست

 .«٠1)ءارذع يه لازت الو ,ةفعلا لهأ نم يه تناك اذإ مامحلا يف اهجرف

 : ىنزلا ىلع لبحلا ةئيرق يف ةلباتحلا بهذم 5

 ٌدحت مل دّيس الو اهل جوز ال ةأرما تلمح نإو» :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاّشك» يف ءاج

 ,"2١1(ىنز ريغ نم نوكي نأ لامتحال كلذ درجمب

 تلبح اذإ :هتصالخ ام لوقيف ةلبانحلا بهذم يف ةلأسملا هذه يلبنحلا ةمادق نبا لضفيو

 اهنأ تعّدا نإف كلذ نع يضاقلا لأسيو «لبحلا اذهب ّدحلا اهمزلي مل ديس الو اهل جوز ال ةأرما

 .دععلا هيلع يدويا عل يرو ورسم مل وا يبت ةدالؤ اهنا نحو ءىنزلا ىلع ت تهركأ

 . يعفاشلاو  ةفينح بأ لوق اذهو

 .ةهبش وأ هاركإ ءطو نم لبحلا نوكي نأ لمتحي هنأب :هبهذم وهو هلاق امل ةمادق نبا جتحاو

 يف لجرلا (ينم) لخدي نأب ءطو ريغ نم هثودح روصتي لبحلا نأ امك .تاهبشلاب طقسي ّدحلاو

 .اهريغ لعفب وأ اهلعفب امإ ةأرملا جرف

 «جوز تاذ ةأرملا نكت مل نإ لبحلا ةنيرقب تبثي ىنزلا نأب ةباحصلا لوقب جاجتحالا امأو

 هيف تفلتخا دق ةياورلا نإف :هلوقب جاجتحالا اذه ىلع هللا همحر  ةمادق نبا در دقف
 ,2119ههنع

  4١4لبحلا ةنيرق يف ةيعفاشلا بهذم :

 جوز ال يتلا ةأرملل ةبسنلاب هيف ٌّدحلا بوجوو ىنزلا ىلع ًاليلد لبحلاب نوذخأي ال ةيعفاشلا

 «4ج («يقوسدلا ةيشاحدو ؛ءريدردلل (ريبكلا حرشلا»: . ؛ 77ص 27ج (هيلع ةيشاحلاو ريغصلا حرشلا» )081١(

 ١9”7. ص

 .7؟١١3-١١7 ص 28ج «ينغملا» )01١19( ."؟ضص « 4ج «عانقلا فاشك» )61١1١١(
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 «جاتحملا ينغم» يف ءاج دقف .رارقإب وأ  ةداهش يأ ةنّيبب بجي ىنزلا ّدح نأ مهتجحو اهل

 . 177 «رارقإ وأ ةنيبب بجي ٌّدحلا نأل ؛ ىنزلاب رقت مل ىلبح ةيلخ ٌدحُن الو» : ةيعفاشلا هقف يف
 : لبحلا ةنيرق يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لوق 4

 تاذ تسيل يهو لبحت ةأرملا يف - ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش مامإلا لاق

 ةحئار هنم دجو نإ اذكو .ةهبشلا عّدت مل نإ [تّدح ديس الو اهل جوز ال ةأرما تلمح نإو» :جوز

 .©9١١مامهيف دمحأ نع ةياور وهو ءرمخلا

 : لبحلا ةئيرق يف حجارلا لوقلا 6

 3 ءاهانز ىلع ةنيرق لبحلا اذه رابتعا اهل جوز ال يتلا ةأرملا 00 يي حجارلاو

 ةيرقلا لهل لكم امك هيلع ةنيرق تاجرا «هاركإلا 5 نزلا نلع تهركأ اه اهنأ يعن نأك

 تبث اذإ كلذكو :تيصقوا "تقركأ :لوقتو اهئطو بقع يمدت ةأرملا تتأ اذإ : مهلوقب ةيكلاملا

 لطبي امم كلذ وحنو ,ءارذع لازت ال يهو ىطو نود اهجرف يف (ينملا) لوخد لوبقملا ليلدلاب

 .ّدحلا اهنع ارديو ىنزلا نع لبحلا ةئيرق لوعفم
 عبارلا بلطملا

 : يضاقلا ملعب دوصقملا . 5

 لصحتملا هملع .تابثإلا ةلدأ نم ًاليلد هرابتعاب هنع ملكتن يذلا يضاقلا ملعب دوصقملا
 اهيف امكح بجوتست ةثداحب هملع وأ .اهتوبث بابسأو ىوعدلا عئاقوب ءاضقلا سلجم جراخ هدنع

 جراخ عئاقو نم هدنع لصحت امب يضاقلا ملع ربتعي لهف .ام صخش ىلع يلام ريغ وأ يلام قحب

 :تابثإلا يف يضاقلا ملع رابتعا يف ءاهقفلا فالتخا - 17

 ىدم يأ ىلإف ربتعا اذإو .ماكحألا ةلدأ نم ًاليلد يضاقلا ملع رابتعا يف نوفلتخم ءاهقفلاو

 ١. 4ص « 4ج («جاتحملا ينغم» )0١١(

 . يدرك هللا جرف ةعبط .«ىواتفلا» نم عبارلا دلجملا عم عوبطملا «ةيميت نبا مالسإلا خيش تارايتخا) )01١5(

 صهل/!١.
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 رابتعا ىدم ىف مهلاوقأ نّيبن نأ انثحب يف فالتخالا اذه نم انمهي يذلاو .رابتعالا اذه نوكي

 .هملعب ىنزلا ٌّدح تابثإ يلاتلابو ىنزلا ةميرج تابثإ يف ًايعرش اليلد يضاقلا ملع

 :١يضاقلا ملعب ىنزلا تابثإ يف روهمجلا لوق :الوأ 64

 ىنزلا ةميرج تابثإ يف هملعب يضقي نأ هل زوجي ال يضاقلا نأ ىلإ ءاهقفلا روهمج بهذ

 يف رهظألا لوقلاو «ةيكلاملاو «ةيفنحلاو «ةلبانحلا لوق اذهو .اهبكترم ىلع اهيف ّدحلاب مكحلاو
 : هوجو نم لوقلا اذهل ةجحلاو «ةيرفعجلاو «.ةيديزلا بهذم وهو ,ةيعفاشلا بهذم

 :لوألا ليلدلا 4

 لبحلا يهو ؛ةحلاصلا ةنيرقلاب امإو «رارقإلاب امإو ؛ةداهشلاب امإ ىنزلا ةميرج يف تابثإلا
 تابثإ يف يضاقلا ملعل لخدم الف ءهانلصف يذلا وحنلا ىلع ءارذعلا ةجوزتملا ريغل ةبسنلاب

 .باقعلاب اهيف مكحلاو مئارجلا
 : يناثلا ليلدلا

 .«ةنّيبلا موقت ىتح هّدحأ مل ٌدح ىلع الجر تيأر ول» :- هنع هللا يضر  قيدصلا ركب وبأ لاق

 .هلعف ىلع ةنّيبلا موقت ىتح ّدحلا اذهب هبقاعأ مل اًدح بجوتسي ام بكتري الجر تيأر ول : يأ
 . يتوكسلا عامجإلا ليبق نم اذه نوكيف .- هنع هللا يضر هلاق اميف فلاخم هل فرعي ملو

 :ثلاثلا ليلدلا 5

 مامأ مهتداهشب اومدقتي ال نأ دوهشلا عسي كلذلو .هيلإ بودنملا وه ىنزلا يف نهبلا

 ىنزلا ةميرج يف هملعب مكحلا نم يضاقلا عنمف .اذه اولعفي ال نأ مهل ىلوألا لب ,. يضاقلا

 .بودنملا اذهو قفتي

 ءالج «عئادبلا» ,.19١!/ص .؛4ج «عانقلا فاشك» هو .ه#“ص .4جو .١١7ص :.4ج «ينغملا» )2١١5(

 هابشألا» ."4 ص .#ج «ةيدنهلا ىواتفلا» 771١-2777« ص ١ج .يواحطلل «ءاهققلا فالتخا» .ه ؟"ص

 ء"ج «جاتحملا ينغم» .477”ص .هج هراتخملا ردلا ىلع راتحملا در» .777ص ء.ميجن نبال «رئاظنلاو

 «دهتجملا ةيادب» .747ص «8ج «جاتحملا ةياهن» .49ص . 18ج «بذهملا حرش عومجملا» 2. ؟798ص

 قرطلا» , 4-45 4ص ؛ 4ج .؛يفارقلل «قورفلا» «.598ص 48ج , يناكوشلل «راطوألا لين» .79 37ص ءالج

 «4ج «يلحلل «مالسإلا عئارش» .770 ص .4ج «راهزألا حرش» ,1177-7/7١ص ؛ميقلا نبال «ةيمكحلا

 . ١ ةمص

 لدلح



 عبارلا ليلدلا

 مكحي هنأ ةجحب يهتشي امب مكحلاو .هتمهت ىلإ يضفي يضاقلا ملعب ءاضقلا زيوجت

  - 2١6سماخلا ليلدلا :

 افذاق يضاقلا ناكل هلعاف هب ىمر ولو «ىنزلا لعف نم هآر امب ملكتي نأ يضاقلل زوجي ال

 قيرط نع هملع امب مكحلاف .ةيوقعلل اتي ا رولطتمو ًاعونمم هأر امب قطنلا ناك اذإف

 .رظحلاو عنملاب ىلوأ ةيؤرلا

 : يضاقلا ملعب ىنزلا تابثإ يف :يناثلا لوقلا 4

 :لوقي ذإ مزح نبا هيقفلا هنامز يف ةيرهاظلا خيش هحضوي يذلا ةيرهاظلا بهذم وه اذهو

 ملع ءاوس .دودحلاو جورفلاو لاومألاو صاصقلاو ءامدلا يف هملعب مكحي نأ مكاحلا ىلع ضرفو»

 .ةنيبلا مث رارقإلاب مث قحلا نيقي هنأل ؛هملعب مكح ام ىوقأو .هتيالو دعب وأ هتيالو لبق كلذ
 كرتي نأ طسقلا نم سيلو «هلل ءادهش طسقلاب نيماوق اونوك» : ىلاعت هللا لوق انلوق ةحص ناهربو
 مل نإف هديب هرّيغيلف اركنم مكنم ىأر نمد : 5 هللا لوسر لاقو . . .هريغي ال هملظ ىلع ملاظلا

 دقف ؛كلذ ىلع ةنّيبلا يتات ىتح ركنملا نم ىأر ام ريغي مل نإ مكاحلاو .«. . .هناعسلبف عطتسي

 011ج هللا لوسر ىصع

 يف هملعب يضقي نأ مكاحلا ىلع نأب اولاق دقف ةيرهاظلا لوقك ةيرفعجلا لوقو 2.

 ىلع بجيد :ةيرفعجلا هقف يف «مالسإلا عئارش» باتك يف ءاج دقف «ىنزلا ّدح اهنمو هللا دودح

 ناك ًأدح ةبلاطملا ىلع فقتف سانلا قوقح امأ . ىنزلا ّدحك هملعب ىلاعت هللا دودح ةماقإ مكاحلا
 4 !")«أريزعت وأ

 حجارلا لوقلا - 5

 ٌدحلاب مكحلاو ىنزلا تابثإ يف هملعب مكحي نأ يضاقلل زوجي الف روهمجلا لوق حجارلاو

 يمالسإلا عرشلا نأ انه اهيلع ديزأو ,روهمجلا لوقل ةلدأ نم هانركذ ام يه حيجرتلا ةلدأو .هيف

 .اهبابسأ عنميف ةمهتلا ىلإ وعدي ام ظحالي

 .58١ص .4ج .يلحلل «مالسإلا عئارش») )01١1( 2.4377 .475ص .4ج . مزح نبال «ىلحملا» (011)
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 زايحنا نم ًافوخ : يأ .ةمهتلل هل هتداهش لبقت ال نمل مكحلا نم يضاقلا عنم كلذ نم
 مدع ىلإ تعد يتلا بابسالا نم كلذ وحنو امهنيب ةبارقل هل يضقملا ىلإ همكح يف يضاقلا
 .هل هتداهش لوبق

 دوو كل ا

 ري 0 .مهيف هملعب لي مكحي

 اذه يف اهروهظ ةدشو ةمهتلا مظع عما هملعب مكحي نأ يضاقلل زوجي فيكف 011 )هياحصأ

 ةاضق ىلع ىوهلاو ملظلاو داسفلا بابل اَّدس هملعب مكحلا نم يضاقلا عنم يف نإ مث ؟زاوجلا

 يسال اج ريب نامل يميز هي ورتصلا د 6 0

 مكحي نأ مكاحلل نإ انلقل ءوسلا ةاضق الول» : هللا همحر  يعفاشلا مامإلا لوق نسحأ امو
 ,”١١؟(هملعب

 بهذملا يأ  بهذملا لصأو» :لاق ذإ يفنحلا نيدباع نبا هيقفلا هيلإ ىهتنا ام اذهو

 .©7)عةاضقلا داسفل اننامز يف همدع ىلع ىوتفلاو .هملعب يضاقلا لمعب زاوجلا - يفنحلا

 :لاق نيزوجملاو نيعناملا ةلدأ ضرع نأ دعب ينالقسعلا رجح نبا ًاضيأ هيلإ ىهتنا ام اذهو
 . "150: يضاقلا ملعب : يأ .ملعلاب ءاضقلا زيوجت ةدام مسح نيعتيف»

 . ١174-180 ص ءميقلا نبال «ةيمكحلا قرطلا» (0118)

 .788ص «.4ج .يناكوشلل «راطوألا لين» (0119)

 . 477ص «4ج «نيدباع نبال «راتخملا ردلا ىلع راتحملا در» (0170)

 15٠١. .94"1ص 17ج «ينالقسعلا رجح نبال «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتفد (0171)

١14 



 عبار ىملل
 ىنزلا ةبوقع

 :ديهمت - 5 /١61

 دلجلا يه ةرهطملا ةنسلاو ميركلا نآرقلا يف يمالسإلا عرشلا اهب درو يتلا ىنزلا ةبوقع

 نم رركت اذإ ! تابوقعلا هذه بجوي امو . همراحم ىدحإب ىفنز نمل لتملاو  مجرلاو «بيرغتلاو

 تبث امك هانز تبث ىنز مث ءالثم هتمكاحم مدعل ىنزلا ّدح هيلع مقي ملو ًارارم ىنز نأب صخشلا

 ول نكلو . هلعف هبجوتسيو هقحتسي يذلا وه دحاو ّدح الإ هيلع مقي مل .ةرم نم رثكأ ىنز هنأ

 ينغي الو ىضم لوألا هباقع نأل ؛ يناثلا هانز ىلع بقاعي هنإف «ىنزف داع مث فانز ىلع بقوع

 ءاج دقف 006 ةمادق نبا ٠ لاق امك اذه * يف فالخ الو ؛ىاثلا هانز 7 هباقع بوجو نع

 0 نس هم ا

 نإ» :لاقف نصحت نأ لبق ينزت ةمألا نع لَك هللا لوسر لثس دقو .ًافالخ هيف ملعن ال اهّدح

 نوكي امنإ دودحلا لخادت نآلو .«اهودلجاف تنز نإ مث ءاهودلجاف تنز نإ مث ءاهودلجاف تنز

 , ”"١"9م(هئافيتساب لوألا طوقس دعب بجو ىناثلا ّدحلا اذهو ءاهعامتجا عم

 .اهذيفنت بجو ىنزلل ًاعرش ةررقملا ةبوقعلاب يضاقلا مكحو ىنزلا تبث اذإف

 :ثحبلا جهنم 64

 نعو ىنزلا ةبوقع عاونأ نع مالكلل بلاطم ةعبرأ ىلإ ثحبمل ااذه مسقن مدقت ام ىلع ًءانبو

 .بيرغتلاو دلجلا :لوألا بلطملا

 . مجرلا : يناثلا بلطمل ا

 .7١7”*ص 03ج « يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» (ها١؟0

 لدلحأ



 لوألا بلطملا

 بيرغتلاو دلجلا

 ميركلا نآرقلا يف دلجلا 4

 مح ةدلج ةئام امهنم دحاو ٌلكاودلجاف ينازلاو ةيناولا» : ىلاعت هللا لاق

 و .#70"2 نينمؤملا نم ٌةفئاط امهباذع دهشيلو .رخآلا مويلاو هللاب نونمؤت متنك ن نإ هللا نيد يف

 ا ةينازلا كلذكو .ركبلا غلابلا رحلا ينازلا ّدح يف وه روكذملا دلجلا نإ :اهريسفت يف ءاج
 , 01؟ةرحلا ركبلا

 : ةيوبنلا ةنُّسلا يف بيرغتلاو دلجلا -

 اوذخ» :هلك هللا لوسر لاق :لاق تماصلا نب ةدابع نع ؛هحيحص» يف ملسم مامإلا جرخأ

 بّيللاب ُبّيثلاو .ةنس يفنو ةئام دلج ركبلاب ركبلا ءاليبس نه هللا لعج دق ,ينع اوذخ .ينع
 1 ْ ْ .1*عمجرلاو ةثام هدلج

 «ةدلج ةئام ركبلا ينازلا دلج بوجو ىلع ءاملعلا عمجأ :ثيدحلا اذه حرش يف ءاجو

 دارملاو .ةلزتعملا ضعبو جراوخلا الإ مجرلا يف فلاخي ملو . بيثلا وهو - نصحملا مجرو
 بيثلاب دارملاو .لقاع غلاب رح وهو حيحص حاكن يف عماجي مل نم ءاسنلاو لاجرلا نم ركبلاب
 :نايمسيو ءاوس اذه يف ةأرملاو لجرلاو ءّرح لقاع غلاب وهو حيحص حاكن يف هتايح يف عماج نم
 : او نصحملا

 ركبلا ٌّدح لب .طارتشالا ليبس ىلع وه سيل «بّيثلاب ٌبْيثلاو ركبلاب ركبلا» : لك هلوق نإ مث
 . ""ركبب مأ بيثب ىنز ءاوس مجرلا بيثلا ٌّدحو «بيثب مأ ركبب ىنز ءاوس .بيرغتلاو دلجلا

 :بيرغتلاو دلجلا يف ءاهقفلا لاوقأ ١

 دلجلا عم بجيو .ةأرما وأ ناك الجر ىنز اذإ ركبلا دلج بوجو يف ءاهقفلا نيب فالخ ال

 نبا لاق هبو « نيدشارلا ءافلخلا نع كلذ يور دقو ,ءاهقفلا روهمج لوق يف ةنس ةدم بيرغتلا

 « ىليل ٍضأ نباو .«يروثلاو .ءسوواطو .ءاطع بهذ هيلإو . امهنع هللا يضر  دوعسم نبأو رمع

 .54١ص 17ج «يبطرقلا ريسفت» (0174) .[7 ةيآلا :رونلا ةروس] (0170)

 .١هوص «١١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (0175)

 2.19١ فلمفكص ١١2ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (0175)
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 .19لبنح نب دمحأ مامإلاو ءروث وبأو ,قاحسإو « يعفاشلا مامإلاو

 هلعف زوجيف بيرغتلا امأ ءطقف دلجلا وه ركبلا ينازلا ّدح نأ ىلإ ةيفنحلا بهذو 1

 مامالل نإو : يناساكلل «عئادبلاو يف ءاج دقف « ىنزلا ٌدح نم هرابتعاب سيلو «ريزعتلا هحو ىلع

 ."9"1واّدح ال ًاريزعت يفنلا نوكيو «بيرغتلا يف ةحلصملا ىأر نإ يفني نأ

 اذهو هدلج عم ينازلا بيرغت بجي الود : «راهزألا حرش» يف ءاج دقف ةيديزلا بهذم اذهو

 رخآلا ضعبلا راتخاو ,بيرغتلا بوجو ةيديزلا ضعب دنع نكلو .« ةيديزلا بهذم  انبهذم
 , 01"مامألا يأرل رمألا كرت ةيديزلا نم

 ةينازلا ةأرملا بيرغت - 2

 .ةأرملاو لجرلل ةبسنلاب هب نولوقي بيرغتلاب نولوقي نيذلا ءاهقفلا روهمج
 ىلإ جاتحت ةأرملا نأل ؛ةأرملا نود لجرلا ىلع بيرغتلا رصتقي يعازوألاو ةيكلاملا دنعو

 اهجوزو يه تيضر ولو ةأرملا بيرغت اوعنم ةيكلاملا نإ لب «كلذ يفاني اهبيرغتو .ةنايصو ظفح

 .ةبرغلا راد يف ىنزلا نم اهيلع ةيشخلاب كلذ نيللعم اهل مرحم عم ولو «بيرغتلاب

 مل يهو «بيرغتلل عبت نجسلا نأل ؛ ىنزلا دلب يف ةأرملا نجست الو :ًاضيأ ةيكلاملا كاقو
 مكسر #0
 .00 برغت

 ةأرملا امأ «ينازلا لجرلا ىلع روصقم بيرغتلا :مهدنعف ةيرفعجلا بهذم ًاضيأ اذهو
 , 6159برخت الف ةينازلا

 َن

 :ةأرملا بيرغت يف حجارلا لوقلا 64

 لاوقألا حصأ يل عقي اميف كلام لوقو» :- ىلاعت هللا همحر  يلبنحلا ةمادق نبا مامإلا لاق

 . مرحم ريغب ةأرملا رفس نع يهنلا ربخب صوصخم - بيرغتلا ربخ  ربخلا مومعو ءاهلدعأو
 فالخب اهب لصاحلا ررضلا يف ةأرملاو لجرلا يوتسي هنأل ؛ حصي ال دودحلا رئاس ىلع سايقلاو

 رئاسك لجرلا ىلع ام ىلع ةأرملا هيف دازت الف ّدح هنأب سايقلا اذه بلق نكميو .ٌدحلا اذه
 , ”1؟9يدودحلا

 .”479ص 24ج ناهزألا حرش 14٠١ 7/ص ءالج «جاتحملا ةياهن» ٠ ١؟ا/-1556ص «8ج («ينغملا» ةطافف]

 .4”7-١71417ص . 4ج «راهزألا حرش» (2119) .79ص ءالج «عئادبلا» (01؟4)

 ةيشاحوو ءريدردلل «ريغصلا حرشلادو ةضفقم «4ج «يقوسدلا ةيشاحوو ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» مها

 . 17ص 25ج «يواصلا

 .158١ص «8ج «ينغملا» (ما؟) . 59 ص «عفانلا رصتخملا» . ©١606 ص « ؟ج («مالسإلا عئارش» (8111)
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 هركذ ام ناحجرلا ةلدأو .ةمادق نبا هحّجر ام وهو .كلام لوق وه يدنع حجارلاو 6
 :هلاق ام حيضوت عم ةمادق نبا هلاق ام ىلع ديزنو .ةمادق نبا

 .ةنتفلل اهل ضيرعتو ءروجفلاب اهل ءارغإ اهل مرحم ريغب اهدحو اهبيرغت :ًالوأ
 ولو .هل بنذ ال نم يفنو «نازب سيل نم ةبقاعم كلذ يف ناك ءاهل مرحملا عم تبرغ اذإ : ًايناث

 ىلع ةدايز فيلكتلا اذه يف ناك اهبيرغت يف اهل بحاصملا مرحملا ةقفن عفدب تفلك

 . لجرلا ىلع كلذ داز ول امك .هب عرشلا دري مل امب اهتبوقع
 ةأرملا رفس نع يهنلا ربخب صصخم هنأل ؛لاجرلا قح يفوه امنإ بيرغتلاب صاخلا ربخلا : ًاثلاث

 ربخلا اذُه نأل ؛هموهفم ةفلاخم ىلإ يضقي بيرغتلا ربخ مومعب لمعلا نألو .مرحم ريغب
 بيرغتلا باجيإو .هيف ةروكذملا ةبوقعلا نم رثكأ ينازلا ىلع سيل هنأ ىلع هموهفمب ّلد
 مرحملا وهو هل بنذ ال نم بيرغت ةدايزلا هذهو ءانركذ ام ىلع ةدايزلا هنم مزلي ةأرملا ىلع
 اذه لامتحا يوقيو. انه دراو بيرغتلا ربخ صيصختف اهيلع وأ هيلع هتقفن باجيإ عم اهل

 نأل ةأرملا ىلع ىنزلا ّدح عيرشت نم ةمكحلا تاوف اهبيرغت يف نا هب لوقلاو صيصختلا

 نع اهدعبو اهتبرغل ًارظن هنم اهل نيكمت اهبيرغت يفو ىنزلا نع ًارجز بجو ّدحلا اذه
 , 61اهدلب

 : ىنزلا يف ةمألاو دبعلا ةبوقع - 5

 أ نيركو اناك ءاونم هلل ينفع كل انههنس لحاو ]4 وقتل ةمألا وأ دتمحلا نتن اذإ
 . يعخنلاو .دوعسم نباو «يلعو ءرمع مهنم ملعلا لهأ رثكأ لوق يف اذهو «نابرغي الو «نيبي
 َنيتأ نإف ٌنصحأ اذإف» : ىلاعت هلوقل دمحأو .يعفاشلاو ,.ةفينح وبأو .يعازوألاو .كلامو
 .4#19باذعلا نم تانصحملا ىلع ام فصن ُنهيلعف .ةشحافب

 : يأ - نآرقلاب ةدودحم ةجوزتملا ةمألاف ءاهجوزت ةمآلا ناصحإو :ةيآلا ريسفت يف ءاجو
 نوسمخ وهو .ركبلا ةّرحلا ىلع ام فصن وهو  ةميركلا ةيآلا هذه يف روكذملا ّدحلا اهيلع بجي

 يراخبلا جرخأ دقف «.ةيوبنلا ةنسلاب ةيورتملا ريغ ةمألا ىلع دحلا اذه بجي كلذكو .ةدلج

 ؛اهيلع مجر الو «دحلا اهيلع بجوأف» ل ملو تنز اذإ ةمألا : هللا لوسز اي : ليق هنأ ملسمو

 .79فّصنتي ال مجرلا نأل

 .147 4ص .7ج «يواصلا ةيشاح»و «ريدردلل ريغصلا حرشلا» .57١/ص 28ج «ينغملا» ماعم

 ,[76 ةيآلا : ءاسنلا ةروس] (015)

 ١-١6٠١ ”*ص . هج «يبطرقلا ريسفت) (0170)



 : ىنزلا يف ف مجرلا - ةدقف

 » : لَك هللا لوسر لاق :لاق تماصلا نب ةدابع نع هحيحص» يف ملسم مامإلا جرخأ أ

 .01*(مجّرلاو ةئام ٌدلج بّيثلاب بّيثلاو «ةنس ٌيفنو ةئام ٌهدلج ركبلاب ركبلا

 اهيفو ,.«هحيحص» يف ملسم مامإلا اهجرخأ يتلا ىنزلاب هارب زعام ىنز ةصق يفو - ب

 هب اوبهذا : هلع هللا لوسر لاقف ( معن :لاق ؟تنصحا لهف» :هل ِدِلكع هللا لوسر لوق

 ,010عةومجراف

 يف ملسم مامإلا اهجرخأ يتلا ىنزلاب تفرتعا يتلا ةيدماغلا ةأرملا ةصق يفو -ج

 , 019(اهومجرف سانلا لِ ا : هك هللا لوسر لوق اهيفو 2 (هحيحص )

 اذه ةأرما ىلإ سين نأ اي ٌدغاو» : للك هلوق هيف ءاجو .ملسم مامإلا هجرخأ رخآ ثيدح ىيفو د

 ,6190,تمجف للك هللا لوسر اهب رمأف «تفرتعاف اهيلع ادغف ءاهمجراف تفرتعا نإف

 : ءاملعلا لاق هبو ةنسلاب تبياث مجرلا 4

 لاق .ةنصحملا ةينازلاو .نصحملا ينازلا مجر بوجو ىلع ةفيرشلا ثيداحألا هذه تلد دقو

 ءاهمجرب لك هللا لوسر رمأ يتلا ةيدماغلا ثيدح حرشي وهو - ىلاعت هللا همحر  يوونلا مامإلا

 ."9:لجرلا مجري امك ةنصحم يهو تنز اذإ مجرت ةأرملا نأ هيفو» : يوونلا لاق

 ءاملعلا عمجأو» :- ىنزلا يف مجرلا يف ثيداحألا حرشي وهو ًاضيأ يوونلا مامإلا لاقو

 نم دحأ اذه يف فلاخي ملو «بيثلا وهو نصحملا مجرو «ةئام ركبلا ينازلا دلج بوجو ىلع

 هباحصأو ماظنلاك ةلزتعملا ضعبو جراوخلا نع هريغو ضايع يضاقلا ىكح ام الإ .ةلبقلا لهأ

 .169١ص .١١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (01)

 .1573ص «,١1ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (0175)

 . ١7ص .١1ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (01810)

 .7١3ص ١ ١ج (يوونلا حرشب ملسم حيحص» (018)

 .١١3ضص ١1ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (0188)
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 .61؟”>عمجرلاب اولوقي مل مهنأب
 لوق وه ةأرما وأ ناك الجر نصحملا ينازلا ىلع مجرلا بوجو» : يلبنحلا ةمادق نبا لاقو

 الو .راصعألا عيمج يف راصمألا ءاملع نم مهدعي نمو نيعباتلاو ةباحصلا نم ملعلا لهأ ةماع

 يناّرلاو ةينازلا» : ىلاعت هللا لوقل بيثلاو ركبلل دلجلا :اولاق مهنإف جراوخلا الإ ًافلاخم هيف ملعن

 . «ةدلج ةثام امهنم دحاو لك اودلجاف

 رابخأ يف هلعفو هلوقب لك هللا لوسر نع مجرلا تبث دق هنأ انلو : هلوقب مهيلع ةمادق نبا درو

 ينازلا نإف :اهب لوقنف دلجلا ةيآ امأو . . .ِكلكك هللا لوسر باحصأ هيلع عمجأو .رتاوتلا هبشت

 , ”149(هيفنل ضرعتت 7 ةيآلاو دلجلا عم مجر بيث ناك نإف هدلج بجي

 ةلادلا ثيداحألا انركذ دقو ,ةنصحملا ةينازلاو نصحملا ينازلا ىلع بجي 3 يف مجرلا
 هلاق ام ركذل انه اهضعب ديعن وأ ىرخأ ثيداحأ يلي اميف ركذنو ءاهيف ءاملعلا لاوقأو كلذ ىلع

 :اهانعم يف ع ءاملعلا

 ىدحإب الإ هللا رض هللا الإ هلإ ال نأ دهشي عابس ,لجر مد لحي ال» : دلي لاق ُأ

 , ”“4١؟9«(ةعامجلل قرافملا هنيدل كراتلاو .سفنلاب سفنلاو « ينازلا بييغلا : ثالث

 حاكن يف عماج يذلا فلكملا رحلا وهو .نصحملا بّيشلاب دارملاو» :هحرش يف ءاجو

 , 61198همحر مامالل نإف 2« ىنز مث حيحص

 دارملاو» : يوونلا لاق ,.«مجرلاو ةثام دلج بيثلاب بيثلاو» : يك هلوق «ملسم حيحص» يفو

 اذه يف ةأرملاو لجرلاو . ىنز مث رح لقاع غلاب وهو ء حيحص حاكتب هتايح يف عماج نم بيثلاب
 ,61؟©ععاوس

 ىنز ءاوس مجرلا بيثلا ّدح لب ؛طارتشالا ليبس ىلع وه سيل «بييثلاب بيثلاو» : كك هلوقو

 .©1؛*بلاغلا ىلع جرخي يذلا دبيقتلاب هيبش وهف ءركبب مأ بيثب

 .186ص ١21ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصا)) 26١5

 . !1١6-108 ص .8ج «ينغملا» (0141)

 .85 ص الج «يئاسنلا نئسال :دحاو ىنعملاو ىرخأ ظافلأب يئاسنلا هاورو 22ه ص 217ج «دواد يبأ نئسو (ه١:؟)

 .ه ص 2311ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعو )01١45(

 .140ص .117١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (0144)

 .١9١1ص ١١2ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص)» (ه١:46)
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 ىلزلا يف مج عت يف ةحيرصل الإ بجي ال ىنزلا يف مجرلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ اهتلالد ىف ةحيرصلا ثيداحألا هذهلو
 .©140ةينازلا ةنصحملاو ينازلا نصحملا ىلع

 :ناصخإلاب دوصقملا

 مامإلا هنع لاق امك وه امهمجر بوجول ةينازلاو ينازلا يف طرش وه يذلا ناصحإلاو

 . ”"19(مجرلا بوجول عرشلا اهربتعا تافص عامتجا نع عرشلا يف : ةرابع» : يناساكلا

 ناصحإلا اهيف ىقمحتي يتلا طورشلا : يأ (ناصحالل طورشلا) تافصلا هذه يمسن نأ نكميو

 ؟طورشلا يه امف .اينز اذإ مجرلا امهيلع بجي يلاتلابو «ةأرملاو لجرلا يف
 ١ طورش الإحصان*١:

 حاكن يف ءطولا اذُه نوكي نأو ,«لّبَقلا» ةأرملا جرف يف ءطولا : يه ناصحإلا طورش

 هذه ناصحالا طورش نوكت نأو «نيملسم انوكي نأو «ةرح ةأرملاو ارح لجرلا نوكي نأو  حيحص

 .زاجيإب طورشلا هذه نع ملكتنو ,هذعب ال ءطولا لاح ةققحتم

 :ءطولا :لوألا طرشلا

 بيثلاب بيثلا» :لاق كك يبنلا نأل ؛ هطارتشا يف فالخ الو «لُبقلا» ةأرملا جرف يف ءطولا ي

 . هرابتعا بجوف لبقلا يف ذ ءطولاب لصحت ةبايثلاو 0 دلجلا

 ةأرملل الو لجرلل ال ناصحإ هب هب لصحي ال ءطولا نم يلاخلا حاكتلا دقع نأ يف فالخ الو

 نأل ؛كلذ نم ءيش لصحي ملوأ ءربدلا يف وأ جرفلا نود اميف ءطو وأ ةولخ هيف تلصح ءاوس

 بكيل اركب ىقشت ,راكبألا ءاسنلا ّدح نع اهب جرخت الو ابيت ةارملا اهب ريضت-ال ءايشألا هذه

 ىلع فيرشلا ثيدحلا ىضتقمب بيرغتلاو دلجلا اهيلع بجي امنإو «تنز اذإ مجرلا اهيلع

 نأ هيف طرتشي ةأرملا جرف يف ءطولا اذه نإ مث .دلجلا عم بيرغتلاب ةأرملا لومش يف فالتخا

 ردقلا اذه نأل ؛ءطولا هب ققحتي ىتح هتأرما جرف يف اهردق وأ جوزلا ةفشح بييغت هب لصحي

 .ءطولا ماكحأ هب قلعتي يذلا وه ةأرملا جرف يف ةفشحلا بييغت نم

 .”ا/ص الج «عئادبلا» (61419) .١5١ص 28ج (ينغملا» م١55١

 لاا ص الج «عئادبلا» 20ق عال 1 "ص . ؛ج «جاتحملا ينغما) 2ل1ك15-١73ص 43ج «ينغملا» (ه١:4)

 747-944" ص .4ج «راهزألا حرش» ,97-١77ص .4ج «يقوسدلا ةيشاحدو ؛ريدردلل «ريبكلا حرشلا»

 . 474ص .؟7ج «يواصلا ةيشاحدو .يدردلل «ريغصلا حرشلا» ١6١-191« ص :4ج .«مالسإلا عئارش»

١" 



 :حاكن يف ءطولا نوكي نأ : يناثلا طرشلا - غ7

 ءطوو ىنزلا نأ يف العلا لهأ نيب فالخ الو . تاجوزتملا ينعي «ءاسنلا نم د
 ام ءىطاولا هب ريصي ال ةهبشلا

 احيحص ءطولا هيف لصح يذلا حاكنلا نوكي نأ :ثكلاثلا طرشلا - 15

 ,ةداتقو .ءاطع مهنم : ملعلا لهأ رثكأ لوق اذهو , حيحص حاكن يف ءطولا نوكي نأ طرتشيو

 .ةيرفعجلاو .ةيديزلاو «ةلبانحلاو .ةيفنحلاو , يعفاشلاو .كلامو

 بهذم يف حوجرم لوق وهو ..دساف حاكن يف ءطولاب ناصحإلا لصحي :روث وبأ لاقو

 .ناصحإلا يف مكحلا نوكي نأ يغبني كلذكف «ةدعلاو رهملا بوجو لثم ماكحألا

 :ةيرحلا : عبارلا طرشلا 4

 ةمألاو دبعلا :لاق روث ابأ الإ ملعلا لهأ لوق يف ةرح ةأرملاو ا لجرلا نوكي نأ طرتشي

 هتحت دبعلا : يعازوألا مامإلا نعو .اينز اذإ نامجريو  ناصحإلا طورش رفوت دعب  نانصحم امه

 . مجري مل ةمأ هتحت ناك نإو ( ىنز اذإ مجريو نصحم وه ةرح

 نإفإ» :لاق ىلاعت هللا نإف ,عامجإلاو صنلا فلاخت لاوقأ هذهو» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق

 هباجيإو ,فصنتي ال مجرلاو . #باذعلا نم تانصحملا ىلع ام ثفصن ٌنهيلعف . ةشحافب نيتأ

 .«هلبق دقعنملا عامجإلا ةفلاخم عم صنلا فلاخي هلك

 : لقعلاو غولبلا : سداسلاو سماخلا طرشلا -عةاا/لك

 دحاو نكي مل نونجملا لقع وأ يبصلا غلب مث ؛ حيحص حاكن يف نونجم وأ يبص أطو ولف

 ناك نإ اهجوز ءطوب نصحتت ةأرملا : ةيكلاملا لاقو .لقعلاو خولبلا دعب أطو اذإ الإ ًانصحم امهنم

 : وتجي لأ ًادبع ناك ولو ءاغلاب

 :مالسإلا : عباسلا طرشلا - 577

 ةنصحم ريصت اهنأ امك ًانصحم راص اهأطوو ةينارصن ملسم جوزت ولف .هيف فلتخم طرش اذهو

 :ةيردتجلاب

١75 



 .اهب لخدو اهجوزت اذإ املسم - ةيدوهي وأ ةينارصن ةيمذلا نصحت الو انصحم

 طرش هدقفل ًانصحم ريصي ال رفاكلا نكلو ءاهجوزت اذإ ملسملا نصحت ةّيمذلا :ةيكلاملا دنعو

 . مالسإلا

 امدنع اينز نيذلا نييدوهيلا هك يبنلا مجردقف ,ناصحإلا يف طرشب سيل مالسإلا نأ حجارلاو

0 00 
 : ءطولا تقو ناصحالا طورش ققحت : نماثلا طرشلا 252

 ا امهنم لك نوكي ىتح ءطولا لاح نيجوزلا نم لك يف ةقباسلا طورشلا 1 نأ

 ,ةداتقو . يعخنلاو «نيريس نباو «نسحلاو .ءاطع لوق هوحنو .ةيفنحلاو ةلبانحلا بهذم اذهو

 . يروثلاو

 دقف .«نيجوزلا نم ناصحإلا طورش هيف تققحت نميف ناصحإلا ققحتي :ةيكلاملا دنعو

 ا ةرفاك وأ ةريغص ولو ةقيطملا هتجوز ءطوب نصحتي ملسملا ّرحلا فلكملا ركذلا نإ» :اولاق

 .1؟؟:هانونجم وأ ًادبع ولو اغلاب ناك نإو اهجوز ءطوب نصحتت ىثنألاو «ةنونجم وأ

 :رخآلا نود نييناؤلا نم نصحملا مجري 404

 اذإف ءامهنم نصحملا ىلع مجرلا بوجول طرشب سيل نيينازلا نم دحاو لك ناصحإو اذه

 ريغ رخآلا امأ مجري يذلا وه امهنم نصحملاف .نصحم ريغ رخآلاو ام امهدحأ ناك

 , "16 0دلجي لب مجري الف نصحملا

 (017؟مجرلا عم دلحلا بجي له -

 مأ مجرلا عم دلجلا عمجي لهف .مجرلا يه نينصحملا ةينازلاو ينازلا ةبوقع نإ :انلق

 : يلي امك هزجون ءاهقفلا نيب فالتخا ؟طقف مجرلاب ىفتكي

 ."7؟١ص .4ج «يقوسدلا ةيشاح»و .ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (0149)

 .88-88ص الج «عئادبلا» .١15ص .48ج («ينغملا» (516)

 «جاتحملا ينغم» .77 5ص .١١ج (ىلحملا» ,*"9 ص الج «عئادبلا» .15-١151ص 48ج (ينغملا» )01861١(

 «يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» "45ص 24ج «راهزألا حرش» ء1515ص «4ج

 .597”ص «يسوطلل «ةياهنلا» 4١. ص الج ,يناكوشلل «راطوألا لين» "86ص
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 لوق وهو .لبنح نب دمحأ نع نيتياورلا ىدحإو ةيعفاشلاو ةيفنحلاو ةيكلاملا بهذم اذهو

 . يعزاوألاو يرهزلاو يعخنلا
 اذهو .توملا ىتح همجر مث .ةدلج ةئام وهو دلجلا ٌدح ًالوأ نصحملا دّلجُي :يناثلا لوقلا

 .لبنح نب دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ وهو ةيرهاظلا بهذم

 مل نإف .نامجري مث ًالوأ نادلجيف ,نانصحم امهو اينز اذإ ةخيشلاو خيشلا نإ :ثلاثلا لوقلا
 يف ءاج امك ةيرفعجلا بهذم اذهو .نينصحم اناك اذإ طقف مجرلا امهيلعف نيخيش انوكي

 . يسوطلل «ةياهنلا» باتك

 اذإ يأ نامجريو نادلجي ناخيشلا :لاق  هنع هللا يضر  رذ يبأ نع اذه يورو

 دلجي نصحملا خيشلا :بعك نب يبأ نعو .نايفنيو نادلجي ناركبلاو  نيتنصحم اناك

 مزح نبا كلذ ركذ قورسم نع هلثمو « ىنز اذإ مجري نصحملا باشلاو « ىنز اذإ مجريو

 .(ىلحملا» هباتك يف

 :لاوقألا ةلدأ - 0

 :طقف مجرلاب نيلئاقلا ةلدأ : ًالوأ

 رصتقا لك ىبنلا نأب ءةنصحم ةينازلا وأ ًادصحم ينازلا ناك اذإ طقف مجرلاب نولئاقلا جتحا
 يفو «ةيدماغلا ىنزو ءزعام ىنز ةصق اهنم :ةريثك ثيداحأ يف كلذ ءاج امك بّْيثلا مجر ىلع

 اهدلجب لكك رمأي ملو .«اهمجراف تفرتعا نإف اذه ةأرما ىلع سينأ اي ٌدغاو» :هيفو رخآ ثيدح

 .ادلجي ملو امجر امهنأ نامثعو رمع نع يورو .مجرلا عم

 ؛كلذب لتقلا طاحأ لتقلا امهيف ىلاعت هلل ناّدح عمتجا اذإ :لاق هنأ دوعسم نبا نع يورو
 يف هب الومعم ناك يذلا وه مجرلا ىلع راصتقالاف .دلج هعم عمتجي ملف .لتق هيف ّدح هنألو

 .©"9نيدشارلا ءافلخلا دهعو ِِلكك يبنلا دهع

 : مجرلاو دلجلاب نيلئاقلا ةلدأ :ًايناث

 -: ينأي امب ةنصحملا ةينازلا»و نصحملا ينازلا ىلع مجرلاو دلجلاب نولئاقلا جتحاو

 مث ماع اذهو #َ 4 .ةدلج ةئام امهنم دحاو لك اودلجاف ينازلاو ةينازلا» : ىلاعت هلوقب

 عمجلا بجوف «ركبلا قح يف بيرغتلاو ««نصحملا» بيثلا قح يف مجرلاب ةيوبنلا ةنسلا تءاج

 .١6١ص الج «راطوألا لين» 15١. ص 28ج «ينغملا» 21886 ص 7١2ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (5157)
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 اهتمجرو هللا باتكب اهتدلج : هلوقب  هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع راشأ اذه ىلإو امهنيب
 بّيثلاو» : هيف ءاج ذإ كلذب تماصلا نب ةدابع ثيدح يف و يبنلا حّرص دقو. لي هللا لوسرةنسب

 .«مجرلاو ةئام دلج بّيثلاب
 «هتحارصو هتوق لثمب الإ كرتي ال نيقيب تباثلا حيرصلا ميركلا يوبنلا لوقلا اذهو

 ؛دلجلا يفن يف ةحيرص تسيل مجرلاو دلجلا نيب عمجلا اهيف ركذي مل يتلا ةيقابلا ثيداحألاو
 بيرغتلا ركذ فيرشلا ثيدحلا نأ هديؤي .هعم دلجلا عمج عنمت ملو .طقف مجرلا تركذ اهنأل
 ؛ركبلاك دلجيف ناز هنألو ؛ةيآلا يف ركذي مل هنأ عم بيرغتلا بجيف ءركبلا قح يف دلجلا عم

 دلجلا :ناتبوقع نصحملا ىح يف عرشيف ,بيرغتلاو دلجلا :ناتبوقع ينازلا ركبلل عرش هنألو
 . "7"1هجرلاو

 : حجارلا لوقلا 5

 كلذ توبثل ةنصحم ةينازلا وأ ًانصحم ينازلا ناك اذإ مجرلا عم دلجلا بوجو حجارلاو
 . .هيلإ ريصملا يغبنيف هتلالد يف حيرصلا حيحصلا ثيدحلاب

 ثلاثلا بلطملا

 مراحملاب ينازلا لتق

 :همراحمب ينزي نم لتق يف ثيداحألا - 8

 تلض يل لبإ ىلع فوطأ انأ امنيب :لاق بزاع نب ءاربلا نع «هننس» يف دواد وبأ جرخأ : ًالوأ

 . لك يبنلا نم يتلزنمل يب نوفوطي بارعألا لعجف ءءاول مهعم سراوف وأ ٌبكر لبقأ ذإ
 ةأرماب سرعأ هنأ اوركذف هنع تلأسف .هقنع اوبرضف الجر اهنم اوجرختساف ةبق اوتأ ذإ
 ,616!هيبأ

 هقنع برضأ نأ ينرمأف هيبأ ةأرما حكن لجر ىلإ ٍلَك هللا لوسر ينثعب :لاقف ؟ديرت نيأ :هل
 , ©1©«هلام ذخأو

 الج (راطوألا ليث» 15١0-2151 ص .4ج «ينغملا» ,.144ص .17١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (015)

 .17؟-6 ١ص

 .45١ص ١1ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (0184)
 . 97١ص .7ج «يمرادلا نئس» .45١ص .17١ج ؛دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (516)

 ليخا



 هعمو راين نب ةدرب وبأ يلاخ يب رم» :لاق ءاربلا نع : هظفل اذهو يذمرتلاو يئاسنلا ىور : ًاعلاث

 هيتأ نأ هيبأ ةأرما حجوزت لجر ىلإ دلع هللا لوسر ينثعب :لاق ؟ديرت نيأ :تلقف .ءاول

 , 0167)(هسأرب

 مرحم تاذ ىلع عقو نم» :ِلَي هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع هجام نبا جرخأ :ًاعبار
 , "3" يمولتقاف

 نإو «هيبأ ةأرما حكن نم لتف لوح رودت ءاربلا نع تيور يتلا ثيداحألا هذهف 24

 «هلاخ هنإ تلاق اهضعبو .همع هنإ تلاق اهضعبف «ءاربلا هآر يذلا صخشلا يف تاياورلا تفلتخا

 اهلك اهنكلو ,هلام ذخأ نود طقف هلتق ركذت اهضعبو .هلتق عم هلام ذخأب لوقت اهضعب نأ امك

 .هيبأ ةأرما حكن نم لتقب رمأ هلك يبنلا نأ ىلع قفتت

 :ثيداحألا هذه ةيجحو ةحص ىدم - 6

 «هيبأ ةأرما حكن نم لتق عوضوم يف ةيوبنلا ثيداحألا نم ةلمج مزح نبا مامإلا ىور

 اهب بجت حاحص راثآ اهنإ» :مزح نبا لاق مث «ةقباسلا ةرقفلا يف هانركذ امم اهضعبو

 , 6100 ةحلا

 ديناسأ ثيدحللو» :هريغو دواد وبأ هاور يذلا هيبأ ةأرما حكان لتق ثيدح يف يناكوشلا لاقو

 ينزي نم ةبوقع وه هيبأ ةأرما حكان لتقف اذه ىلعو .«3097(حيحصلا لاجر هلاجر ام اهنم ةريثك

 . ثيداحألا هذه فبجومب بجاو لب . عورشم لتقلا اذه نإو ,همراحمب

 :ثيداحألا هذه ةلالد - 5

 ام نكلو «هيبأ ةأرما حكان لتق بوجو ىلع تلد اهانركذ ىتلا ثيداحألا هذه نإ :انلق

 ؟حاكتلا دقع مأ ءطولا وه له ؟ هيبأ ةأرما ( حكان) هنوكبو حاكتلاب انه دوصقملا

 اولتباو» : ىلاعت هلوق يف امك ءطولا ىلع قلطي «حاكنلا» ظفل نأ :كلُذ ىلع باوجلاو
 قلطيو . ءاسنلا ءطو ىلع ةردقلا تقو ىماتيلا غلب اذإ : يأ #10 حاكبلا اوغلب اذإ ىتح ىماتيلا

 . 648ص «14ج (يذمرتلا عماج» 4١٠., ص ."ج («يئاسنلا ننس» (0165)

 .865ص « 7ج (هجام نبا نئسو» (ها هال

 . 195ص ءالج «يناكوشلل «راطوألا لين» (01694) .؟ه"ص ل ١ج «ىلحملا» (ه١ه4)

 .[5 ةيآلا نم :ءاسنلا ةروس] (010)



 ثالثو ىنثم ءاسنلا نم مكل باط ام اوحكناف» :ىلاعت هلوق يف امك حاكنلا دقع ىلع حاكنلا
 , #0160 عابرو

 الو» :ىلاعت هلوق يف امك ؟دقعلا مأ ءطولا وه له :هنم دارملا يف ءاملعلا فلتخي دقو

 ظفل هل عضو امب دارملا ىنعملا حيجرت نكمي انهو .«"774 . . .ءاسنلا نم مكؤابا حكن ام اوحكنت

 دقع ىلع قلطي امك ءطولا ىلع قلطي حاكنلا :نولوقي ةيفنحلاف ةقيقحلا ىلع ىنعم نم حاكنلا

 يمس امنإو .دقعلل ًازاجم لمعتسيو .ءطولل ةقيقح وهف ءطولل عضو «حاكنلا» مسا نأ الإ حاكنلا
 وه اذهف ءطولل ةقيقح «حاكنلا» ظفل نإ ثيحو .ءطولا ىلإ هب لصوتي ببس هنأل ؛احاكن دقعلا

 نم مكؤابا حكن ام اوحكنت الو» :ىلاعت هلوق يف حاكنلا نم دارملا حجرملا ىنعملا
 0179ه ءاسنلا

 يف دراولا «هيبأ ةأرما حكانب» ب دوصقملا وه ام : يأ ؟ةفيرشلا ثيداحألا يف حاكنلا نم دارملا

 لخدي مل نإو لتقيف ,هيبأ ةأرما ىلع حاكنلا دقع دقعي نم ةرابعلا هذهب دوصقملا له ؟ثيداحألا

 حاكن دقعب ءطولا اذه ناك ءاوس «هيبأ ةأرما أطي نم ةرابعلا هذهب دوصقملا مأ ؟اهأطي مل يأ اهب

 ؟هنودب وأ

 اذهب اهأطو ءاوس اهيلع دقعلا درجمب هيبأ ةأرما حكان هقحتسي لتقلا نأ ىلإ مزح نبا بهذ

 «هنودب وأ حاكن دقعب ءطولا اذه ناك ءاوس .ءطولاب لتقلا قحتسي هنأ امك .اهأطي مل مأ ,دقعلا

 مساب اهيلع دقع وأ «دقع ريغب وأ ءدقعب هيبأ ةأرما ىلع عقو نم» : هللا همحر مزح نبا لاق دقف

 .779(لتقي هنإف اهب لخدي مل نإو حاكن

 ءطولا ناك ءاوس .ءطولاب بجي امنإ (هيبأ ةأرما حكان) لتق نأ ىلإ يلبنحلا ةمادق نبا بهذو

 , ©1"©دقع ريغب وأ دقعب 5

 حاكتلا دقع درجمب لتقلا بجي ال 2 .دقعلا درجمب لتقلا بجي الف حجارلا وه اذهو

 ىنز هؤطو ناك دقعلا اذه بجومب اهأطو ول نكلو هل ةميق ال لطاب دقع هنأل ؛ءطو هبقعي مل اذإ

 .عاوس مودعملاو وهف . لطاب هذّقع نأل ؛اهانركذ ىتلا ثيداحألا يف ءاج امك لتقلاب هيلع بقاعي

 ) )011١ةيآلا نم :ءاسنلا ةروس] “9[.

 ."8ص «يفسنلل «ةبلطلا ةبلط» 7١21ص .؟ج ,«صاصجلل «نآرقلا ماكحأ» (017)

 .[؟؟ ةيآلا نم :ءاسنلا ةروس] (015)

 .18ص 28ج «ينغملا» (0156) . 76ص .١1ج «ىلحملا» (0155)
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 .انلق امك ىنز هؤطو نوكيف

 : مراحملاب ينازلا لتق يف ءاهقفلا لاوقأ 4

 ىف ءاهقفلا فلتخا دقف ءهتخأ وأ هتنبا وأ هيبأ 0 ديباتلا ىلع همراحم نم ةأرما أطو نم

 ٠ .اهنم حجارلا نيبن مث ءاهيلع دري ام نّيبن مث ,مهلاوقأ زجوم يلي اميف ركذنو ءهلتق

 : مهقفاو نمو ةلباتحلا بهذم : ًالوأ - 8

 :بهذملا يف ىلوألا ةياورلا -

ءمرحم تاذب وأ هيبأ ةأرما جوزت لجر يف لبنح نب دمحأ نع ديعس نب ليعامسإ ! كور
 

 ءابويأ وب بأو «.قاحسإو .كديز نب رباج لاق اهيا هلتقبو .لاملا تيب ىلإ هل 0 :لاقف

 .ةيارلا هعمو يمع تيقل» :هيفو ءاربلا ثيدح دمحأ نع ةياورلا هذه ليلدو :ةمادق نبا لاق

ا حكن لجر ىلإ ِِلَك هللا لوسر ينثعب :لاقف ؟ديرت نيأ ىلإ :تلقف
 برضأ نأ ءهدعب نم هيبأ ةأرم

 . (هولتقاف مرحم تاد ىلع عقو نم» :هجام نبا ثيدحو . هلام ذحخأو هقنع

 دعب اهأطو نميف لوقلاك دقع ريغ نم همرحم تاذب ىنز نميف لوقلاو :ةمادق نبا لاق مث

 ءاوس همراحم ىدحإب وأ هيبأ ةأرما حكان لتقب «دمحأ نع ةياورلا هذه ىلع نأ لنآ ودبيو .ادقعل

 ٌدح .همراحم ىدحإ وأ هيبأ ةأرما حكان ّدح نأ دمحأ نع ةيناثلا ةياورلاو -س

 , 6159 خلاو ةيآلا مومعل يعفاشلاو كلام لاق اذهبو , ىنزلا

 : ةيرهاظلا بهذم : ًايناث

 هيبأ ةأرما ىلع عقو نم نإ لوقنف نحن امأو» :هنامز يف ةيرهاظلا ءاهقف خيش مزح نبا لاق

 ناك ًانصحم ءدب الو لتقي هنإف ءاهب لخدي مل نإو حاكن مساب اهيلع دقع وأ دقع ريغب وأ دقعب

 دارملاو .4ةدلج ةئام امهنم دحاو لك اودلجاف ينازلاو ةينازلا» :ةيآلاب دارملاو «18* ص مج «ينغملا» (019)

 دلج زكيلاب ركبلا» < هيف ءاجت دقق“ 00 هاور يذلا لي هللا لوسر ثيدح ربخلاب

 تيد كلذ ىنعمو .1094ص .١١ج (ملسم ع : (مجرلاو ةئام دلج بّيئلاب بيثلاو « ةنس يفنو ةئام

 نإو نس ةبيرغتو ةدلج ةثام ذلج هتبرقعفار كب ناك نإف ع ةيبنجأب ينزي نم ةلماعم لماعي هيبأ ةأرما
 ًانصحم ناك

 مجرلاو دلجلاف
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 تسيلو «همراحم تاوذ رئاس نم هيبأ ة ةأرما ريغ ىلع عقو نم ام امأو .هلام سمخيو نصحم ريغ وأ

 دلجلا هيلعف نصحأ نإو ءطقف ّدحلا هيلعو ناز وه دقع ريغب وأ دقعب كلذ ناك ءاوسف هيبأ ةأرما

 . «ىنز هنأل ؛تايبنجألا رئاسك مجرلاو

 :ةيرفعجلا بهذم :ًاثلاث 5

 عضوملا اذه يف ربتعي الو ءامههبشو تنبلاو مآلاك مرحم تاذب ىنز نم لدقُ : اولاق

 ملسملاو دبعلاو ٌرحلا هيف ىواستيو ًاباش وأ ناك ًاخيش لاح لك ىلع لتقُي لب ؛ناصحإلا
 ديبأتلا ىلع هيلع ةمرحم اهنأل ؛هيبأ ة ةأرماب ىنز نم لمشي هنأ لوقلا اذه نم حضاوو .«”6رفاكلاو

 تنبلاو مالاك

 : يناكوشلا يأر :اعبار - 41

 لتقب لك يبنلا رمأ :هيف يذلا ءاربلا ثيدح .«راطوألا لين» بحاص يناكوشلا هيقفلا ركذ
 . يذمرتلاو دواد وبأو ,لبنح نب دمحأ : ةسمتتلا هآور : هنع ىناكوشلا لاقو . هيبأ 7 0

 ل
 نم مكؤابا حكن ام اوحكنت الو» :لوقي ىلاعت هللا نإف ,ةلأسملا هذهك ةعيرشلا تايعطق نم
 : 2 . , ءاسنلا

 86 ينل ر رمأ 0 لجرلا كلذ 0 للا يناتوا لاق مث

 "0 0 0 هنإ كلام مامإلا لوقل 5 اهنأ

 :مزح نبا لوق :لاوقألا ةشقانم - 64

 يذلا طقف ره اذه هدنعف .طقف هيبأ ةأرما حكان ىلع فيرشلا ثيدحلا موهفم مزح نبا رصق
 رظنلا نأ عم ا مراطب بامر دانا» «لتقلا قحتسي
 يلف ابك لتقل سكب ب الثم هتنبا حكن نم نأ ىنعمب عيمجلا يف ةاواسملا يعدتسي يهقفلا

 اهؤطوو تتنلا حاكن لب «ذيبأتلا هجو ىلع هيلع ةمرحم حك امهنم ب ا ؛ ةيبأ ةأرما حكت ل رم

 . بألا ةأرما حاكن ىلع ثيدحلا ىنعم رصقل هحو "لف ءاهئطوو بألا ةأرما حأ حاكن نم حبقأ

 . 59 37ص (ةياهنلا» .794 ؟ ص «عفانلا رصتخملا» « ١19١ ص «4ج « يلحلل (مالسإلا عئارش) (5154)

 1١15. 96١01ص ءالج . يناكوشلل «راطوألا لينا) (0159)

 لفي



 اهريغ نود اهعم تلصح ةثداحلا نأل ؛اهريغ نود ثيدحلا يف بألا ةأرما حاكن دورو نإ مث

 ىلع عقو نم» :هيف ًاثيدح ىور هجام نبا نأ :ةيناثلاو .ةدحاو هذه . تركذف مراحملا تاوذ نم
 ىلإ مزح نبا باهذ :ةثلاثلاو ,مراحملا حكان لتقلا لومش يف صن اذهو «هولتقاف مرحم تاذ
 لتق وهو ثيدحلا يف دراولا حاكنلا نأ هيلع دري «لتقلا بجوي بألا ةأرما ىلع دقعلا درجم نأ

 فرصت امو حاكنلا ظفل هل عوضوملا يقيقحلا ىنعملا وه اذه نأل ؛ءطولا هب داري (هيبأ ةأرما حكان)

 حاكنلا دقاع ىلع اهلمح نم ىلوأ اهئطاو ىلع (هيبأ ةأرما حكان) ةرابع لمحف .ظفللا اذه نم

 .اهيلع

 :دمحأ نع ةيناثلا ةياورلا ةشقانم 6

 ينازلا هب بقاعي امب بقاعي همراحم ىدحإب ينازلا نإ  انركذ امك ةياورلا هذه لوقت

 اجاجتحا .انصحم ناك نإ مجريو دلجيو ءانصحم نكي مل اذإ ةنس ىفنيو دلجي :ئأ « ةيبنجألاب

 دحلا : يأ ءربخلاو ةيآلا مومعب

 دحاو لك اودلجاف ينازلاو ةينازلا» :ةيآلا يف دري مل بيرغتلا نأب جاجتحالا اذه ىلع دريو

 ثيدحلا يف هدورول بيرغتلا بوجو - قحب - نولوقي ةلبانحلاف اذه عمو 2 . . ةدلج ةئام امهنم

 دورول همراحم ىدحإب ىنز اذإ ينازلا لتق ةبوقعب ذخألا بجي :لوقن كلذكو ,فيرشلا يوبنلا

 .فيرشلا يوبنلا ثيدحلاب كلذ

 :لاق لكي هللا لوسر نأ هيفو هجام نبا ثيدح اهنمو ,ثيداحألا هذه نم ةلمج انركذ دقو

 هذهو . هيبأ ةأرما حكان لتقب لكي يبنلا رمأ :هيفو رخآ ثيدح عم «هولتقاف مرحم تاذ ىلع عقو نم»

 .اهعضوم يف اهب لمعلا بجيف «هيبأ ةأرماك تامرحملا حكان ةبوقعب ةصاخ ثيداحأ

 . تايبنجألاب ىنزلا ةبوقع يف اهب لمعيف «ةبوقعلا هذه اهيف سيل يتلا ىرخألا ثيداحألا امأ

 :يناكوشلا لوق ةشقانم 5

 اهنم ركذن تاداريإ وأ تاضارتعا ةلمج هيلع ٌدري «هنع ربعملا هلوق انلقن يذلا يناكوشلا يأر

 :!ىنأي ام

 :يناكوشلا لوق ةشقانم - 5

 همحر  يناكوشلا لاق دقف «لتقلا قحتسا اذهلو ءًأدترم هيبأ ةأرما حكان ربتعا يناكوشلا نأ : ًالوأ

 تابجوم نم كلذو هل ًالحتسم هلعف هنأ ىلع ثيدحلا لمح نم ّنب ال هنكلو :- ىلاعت هللا

 . (رفكلا
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 انثعب : يوارلا لاقل ىنعملا اذه لمتحي ناك ول ثيدحلا نأ مالكلا اذه ىلع دريو

 دقع ريغب وأ احاكن هامس دقعب هيبأ ةأرما حاكن هلالحتساب ٌدترا لجر ىلإ ِلَك هللا لوسر

 ليمحت الو لقي مل ام هليوقت زوجي الف ,كلذ ثيدحلا يوار لقي مل اذإف هتدر ىلع هانلتقف

 ,0170لمتحي ال ام ثيدحلا

 هين اخ «ةلوق القت" امك ادق هيأ ةأرفا حكان نوكي نأ ّدب ال :لاق يناكوشلا نأ عمو : ًايناث
 ثيدحلا يف قأد قي هيفو» :- هللا همحر يناكوشلا لوق ليلدب ًايصاع هربتعاو - هللا

 امنإو رزعي ال دترملا نأ مولعملا نمو . . «لتقلاب ريزعتلا زوجي هنأ كلام لوقل كسمتم - ًاضيأ

 تابوقع نم سيلو (دودحلا) تابوقع نم دترملا ةبوقعو ,يصاعلا وه رزعي يذلا
 ىقبت امنإو دودحلا نم (ًاًدح) ربتعت ال لتقلا ىلإ تلصو ول ىتح ريزعتلا ةبوقعو «(ريزعتلا)
 .ةيريزعت ةبوقع

 حجارلا لوقلا 17

 نم همراحمب ينازلا ةبوقع نأشب ةفلتخملا لاوقألا ىلع درو امو اهانركذ يتلا تاشقانملا نمو

 اهأطي نم : يأ . همراحم ىدحإ حكان لتق بوجو وهو « حجارلا لوقلا حضتي تاداريإو تاضارتعا

 يلاتلابو .ءاوس مودعملاو وهف لطاب دقعلا اذه لثم نأل ؛ هنودب وأ حاكن دقعي ءطولا اذه ناك ءاوس

 .ًاضحم ىنز ءطولا اذه ربتعي

 ريغ مأ ًانصحم ناك ء ءاوس : يأ 0 تاالاحلا عيمج يف بجاولا وه ئنارلا ٍلتق نإ مث
 مومعل همراحم تاوذ نم اهريغ وأ هيب أ ةأرما ةءوطوملا تناك ءاوسو . ياش مأ ناك اندرو دمعي

 ىلع عقو نم» :هيفو هجام نبا ثيدح يف درو مومعلا اذهو بألا ةأرماب صيصخت نود ثيدحلا

 لتقب لكي يبنلا رمأ :هيفو هانركذ يذلا ثيدحلا يف «بألا ةأرما» :دورو امأو .«هولتقاف مرحم تاذ
 ٠ .بألا ةأرما عم تعقو ةثداحلا نألف «هيبأ ةأرما حكن نم

 ةمرحلا يف بألا ةأرما لثم تخألاو تنبلاو مألاك ديبأتلا ىلع تامرحملا رئاس نإ مث
 .هلتق يف يأ اهب هلعف نهب لعفي نم مكح يف نهيواسي نأ بجيف .ةدبؤملا

 عبارلا بلطملا

 ىنزلا ةبوقع ذيفنت
 :ديهمت - 4

 ىلع وأ ةينازلا وأ ينازلا ىلع ةيعرشلا ةبوقعلاب اهيف يضاقلا مكحو «ىنزلا ةميرج تتبث اذإ

 .؟ةهكصا٠ا جا مزح 2 «ىلحملا» 6ةطلحل]



 ةيفيكو .ذيفنتلا نع ةلوؤسملا ةهجلا ةفرعم نم ّدب الف .ةبوقعلا ذيفنت رود كلذ دعب ءاج ءامهيلك

 . همراحمب ينازلل ةبسنلاب لتقلا وأ ءمجرلاو دلجلا وأ ,بيرغتلاو دلجلا تناك ءاوس ةبوقعلا ذيفنت

 وأ فوقولا اذه ناك ءاوس «ذيفنتلا يف يضملا نم عناوم روهظل فقي دق ذيفنتلا نإ مث

 .امئاد وأ اتقّوم فاقيإلا

 :ثحبلا جهنم 8

 « شيوشتلاو كابترالا نم لاخو مظنم وحن ىلع ,اهيلإ وش يتلا لئاسملا هذه نع مالكللو

 .ذيفنتلا نع ةلوؤسملا ةهجلا :لوألا عرفلا

 .دلجلا ذيفنت : ىناثلا عرفلا

 .بيرغتلا ذيفنت :ثلاثلا عرفلا

 . مجرلا ذيفنت : عبارلا عرفلا

 . همراحمب ينازلا يف لتقلا ذيفنت :سماخلا عرفلا

 .ذيفنتلا فاقيإ : سداسلا عرفلا

 لوألا عرفلا

 ذيفنتلا نع ةلوؤسملا ةهجلا

 :ةيفنتلا نع ةلوؤسملا ىه مامإلاب ةلثمم ةلودلا 6

 تايوقعلا ذيفنت نع ةلوؤسملا ةهجلا يه «(هبئانب) وأ «ةفيلخلا» يأ - مامإلاب ةلثمم ةلودلا

 اودلجاف ينازلاو ةيناَّرلا# : ىلاعت لاق «ىنزلا ّدح تابوقعلا هذه نمو ,مالسإلا راد يف ةيعرشلا

 . 61714ةدلج ةئام امهنم دحاو ّلك

 نمو مامإلا وه رمألا اذهب بطاخملا َّنأ فالخ ال» :ةيآلا هذه ريسفت يف يبطرقلا مامإلا لاق

 نإ مث «نيملسملا ىلع ةبجاو نيدلا مسارم ةماقإ نأل ؛نيملسملل باطخلا :ليقو .هبانم بان

 , 9"01يدودحلا ةماقإ ىلع عامتجالا مهنكمي ال ذإ مهنع بولي مامإلا

 , 1١١!ص ء1؟ج «يبطرقلا ريسفت» (ه11/9) .[؟ ةيآلا :رونلا ةروسز (ه1/1١)

 ل



 ١ - ىنزلا ةبوقع ذفني نم يف ءاهقفلا لاوقأ :

 ”19(ىلاعت هللا قح هنأل ؛ مامإلا ىلإ ّدحلا ضيوفت لصألا» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق :ًالوأ .

 اذهلو .داسفلا نم ملاعلا ءالخإ هنم دصقملاو .ىلاعت هللا قح ّدحلا نآلو» :ةيفنحلا لاقو :ًايناث
 6174عهبئان وأ مامإلا وهو .عرشلا نع بئان وه نم هيفوتسيف دبعلا طاقسإب طقسي ال ,

 مل هنأل ؛مامإلا هيلإ ضوف نم وأ مامإلا الإ رارحألا ىلع دودحلا ميقي ال» :ةيعفاشلا لاقو :ًاثلاث

 هلل قح هنألو ؛ مهنذإب الإ ءافلخلا مايأ يف الو هنذإب الإ لك هللا لوسر دهع ىلع ّدح ِمَقُي

 عمامألا نذإ ريغب زجي ملف .فيحلا هئافيتسا يف نمؤي الو .داهتجالا ىلإ رقتفي ىلاعت 12" ,

  0١ةلودلا ىلع تايوقعلا ذيفنت بوجو ليلعت :

 .هبئان وأ مامإلاب ةلثمم ةلودلا بجاو وه ىنزلا ةبوقع اهنمو ةيعرشلا تابوقعلا ذيفنت نإ :انلق

 اودلجاف ينازلاو ةينارلاط : ىلاعت هلوق يف امك اهذيفنت يف ةبطاخملا يه ةمألا نأ كلذ ليلعتو

 اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو» : ىلاعت هلوق يف امكو © ةدلج ةثئام امهنم دحاو لك

 امهيذيأ 0170 ,

 ةيعرشلا تابوقعلا ذيفنتو دودحلا ةماقإ ىلع عامتجالا اهنكمي ال ةيمالسإلا ةمألا نا ثيحو

 وهف .هنع ةلوؤسمو هب ةبلاطم يه ام ذيفنت يف اهنع ليكوو اهل لثممو اهنع بئان مامإلاو .ةماع

 اذه ىلإ يبطرقلا راشأ دقو .اهتماقإ يف يه ةبطاخملا ةيعرشلا تابوقعلا ذيفنتب موقي يذلا

 هنع هانلقن يذلا همالك ىف ىنعملا .

  - 0٠0:نيتلأسم يف فالتخا

 ررقملا وه اذهو , يضاقلاك هبئان وأ مامإلا بجاو نم ىنزلا ٌدح اهنمو دودحلا ةماقإ ناك اذإو

 موقي ال ثيح ,نيتلأسم يف ءاهقفلا نيب ًافالتخا كانه نإف ,مهلاوقأ ضعب انركذ دقو ءاهقفلا دنع
 ناتاهو .امهريغ رخاآ صخش ذيفنتلا اذهب موقي امنإو «ىنزلا ةبوقع ذيفنت يف هبئان الو ناطلسلا

 :امه ناتلأسملا

 انهيت قير اذإ:ةنما وا هتنغ ىلع قيرلا هني دتيلا ةفلقإ: لوألا ةلاسغلا

 ىنزلا ةميرجب نيسبلتم امهار اذإ اهب ينزي نمو هتجوز لجرلا لتق : ةيناثلا ةلأسملا .

 «8ج (ينغملا» (هكالظك صكك١7.

 نصض « ؛ج (ريدقلا حتفو ةيادهلا» (هاا/: ١594- . 1١7٠«بذهملا حرش عومجملا» (هااله) ج١8 ٠ ص 37 .

 ١9/59 ةيآلا ءرونلا ةروس يف # . . . ةينازلا# :ةيآ (ه ١ ةيآلا «ةدئاملا ةروس يف # . . .قراسلاو# :ةياو 78.

 نضيف



 .امهيف امهفالتخا وأ امهقافتا ىدمو نيتلأسملا نيتاه يف ءاهقفلا لاوقأ يلي اميف ركذنو

 :قيقرلا ىلع ّدحلا ةماقإ :ىلوألا ةلأسملا يف ءاهقفلا لاوقأ - 4 4٠١

 لهأ رثكأ لوق يف امهدحأ ىنز اذإ هتمأ وأ هدبع ىلع «دلجلا» ىنزلا ّدح ةماقإ قح ديسلل

 .ةمقلعو ذكي يبنلا ةنبا ةمطافو .رمع نباو ( دوعسم نباو . يلع نع كلذ وحن يور ,ملعلا

 .لبنح نب دمحأو ءروث يبأو .يروثلاو .يعفاشلاو ,كلامو .يرهزلاو .دوسألاو

 كلمي ال نم نألو ؛هبئان وأ ناطلسلا ىلإ دودحلا ةماقإ نأل ؛كلذ هل سيل : ةيفنحلا لاقو

 الإ اهفرعي ال ةنيعم ًاطورش ّدحلا بوجول نآلو ؛دبعلا ىلع هتماقإ كلمي ال ّرحلا ىلع ّدحلا ةماقإ
 مدع وأ ملظلا ىلإ يضفي دق هقيقر ىلع دّيسلل قحلا اذه ءاطعإو ,يضاقلاك ملعو هقف هدنع نم

 , 9"01دودحلا بوجو طورشو ماكحألاب هلهجل دحلا عاقيإ

 ا ا هاور يذلا حيحصلا ثيدحلاب روهمجلا م جتحاو - 1:

 اهانز نّيبتف مكدحأ ةم أ تنز اذإ» : لوقي و هللا لوسر تعمس : لاق هنع هللا يضر - ةريره يبأ

 تنز نإ 57 مث ءاهيلع برثي الو حلا اهدلجيلف تنز نإ 34 ءاهيلع برثي الو ءّدحلا اهدلجيلف

 . «رعش نم ل اهعبيلف اهانز نّيبتف ةثلاثلا

 نيبت» ىنعمو .بنذلا ىلع موللاو خيبوتلا بيرثتلا :ثيدحلا اذهل هحرش يف يوونلا لاقو
 ديسلا نأ هيفو «ديبعلاو ءامإلا ىلع ىنزلا دح بوجو ىلع ليلد ثيدحلا اذه يفو .هققحت «اهانز

 ةباحصلا نم ءاملعلا ريهامجو دمحأو كلام بهذمو انبهذم اذهو «هتمأو هدبع ىلع ٌدحلا ميقي

 .©012ههدعب نم نيعباتلاو

 نم عون دلجلا نأب .هقيقر ىلع ىنزلا ّدح ةماقإ دّيسلل نأب روهمجلا لوقل ةمادق نبا جتحاو

 ناقرتفي امنإو .ءبرضلا سنج نم ىنزلا يف دلجلاو .برضلاب هقيقر بدؤي نأ ديسللو «بيدأتلا

 . ”0"1هنم ديسلا عنم يف هل رثأ ال قرفلا اذهو ءردقم ريغ بيدأتلاو ,ردقم ىنزلاب دلجلا نأ يف

 حجارلا لوقلا - 5ك

 :هلوق نم دارملا نوكي نأ لمتحي فيرشلا ثيدحلا ناك نإو روهمجلا لوق حجارلاو

 . ١ا/ال ١/5 ص «8ج «ينغملا» (8117//)

 .؟١١ص «١١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص (هاا/6(

 . 7١ا/ص :.4ج (ينغملا» (611/9)
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 لامتحالا اذه عمو . يضاقلا ىلإ اهرمأ عفر قيرط نع ىنزلا ٌّدح ةمألا اودلجا : يأ ءاهودلجاف»
 ىلع لمعلا كايرجم كلذ ليدتو الام حجارلاو رهاظلا لامتحالا ىقبي غئاسلا
 يف مهدئالو نودلجي راصنألا اياقب تكردأ : ىليل يب أ نبا لاق» : (ينغملا» يف ءاج دقف كلذ

 مييعاربإ نو ةتنزاابا راعي هي دعتدلقافا نأ ةمحس نر نسعتلا غوت اونز اذإ دودحلا مهسلاجم

 يف:ديعس كلذ ئور ,مهرئاشع مدخ نم ىنز نم ىلع دودحلا ناميقي اناك دوسألاو ةمقلع نأ

 2000 )(هنئس

 : هلتقيف هتأرماب ينزي نم ىري لجرلا
 «كلذ هل زوجي ال مأ ؟هيلع ةيلوؤسم الو هلتقي نأ هل لهف .هتأرماب ينزي نم لجرلا أر اذإ

 توبثو دودحلا ةماقإ نأل ؟ةئّيبلا ميدقت عاطتسا نإ هانز ىلع يضاقلل ةنّيبلا مدقي نأ هيلع امنإو

 ؟يضاقلا هبئان وأ مامإلا ىلإ اهتابجوم

 هذهب ةقلعتملا ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا ركذن .ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا لاوقأ ركذ لبق

 .ةلأسملا

 : ةلأسملا هذهب ةقلعتملا ثيداحألا 94

 هتبيرضل يتأرما عم جر تيأر ول : ةدابع نب دعس لاق :لاق ةريغملا نع يراخبلا جرخأ : ًالوأ

 ىهنم ٌريغأ انأل دعس ةريغ نم نوبجعتأ» :لاقف لك يبنلا كلذ غلبف .حَفصُم ريغ فيسلاب
 :ثيدحلا اذه 7 يف ءاجو .©*1410(ينم ٌريغأ هللاو

 برضي يذلا نأل ؛هضرعب ال فيسلا ّدحب هبرضأ : يأ «حفصم ريغ» : : هلوق ىنعم - أ

 دصقي هنإف .فيسلا حفصب يأ حفصلاب برضي يذلا فالخبب لتقلا ىلإ | دصقي فيسلا دحب
 , 6149بيدأتلا

 ,دعس هلاق امل هلك يبنلا ريرقت ىلإ ةراشإ هيف «دعس ةريغ نم نوبجعتأ» : هلوقو - ب
 لوتقملا مد بهذ كلذ عقو نإ : : لاقو ىدعس لاق ام لعف زاجأ نم ريرقتلا اذهب كسمت دقو

 . "1429 يكلاملا زاوملا نبا نع لقنو ردع

 . 7١الص .48ج («ينغملا» (0180)

 .74١ص .١؟ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (01481)

 . "١5ص :«9ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (0187)

 .١77ص «.9ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (0187)

 نخل



 للجر لتق نميف - صاصقلا يأ  دوقلا بوجو ىلع لاد ثيدحلا» : بلهملا لاقو - ج

 ىف دوهشلا بجوأ هنإف هدابع نم ريغأ ناك نإو لجو عا هللا نأل ؛ هتأرما عم هدذجو

 , 0142ىوعدب امد طقسي الو هللا دودح ىدعتي نأ دحأل زوجي الف .دودحلا

 هتياور يف «ملسم حيحص» يف ءاج ام عم قفتي فيرشلا ثيدحلا اذهل هيجوتلا اذهو

 ءالجر يلهأ عم ثدجو ول : هللا لوسر اي ُدعس لاق» : هظفلو ةريره يبأ نع ثيدحلا اذهل
 وبأ مامإلا اذه ملسم ثيدح ىور دقو .«*«معن :لاق ؟ءادهش ةعبرأب يتآ ىتح هّلهمأ

 ,0140(هننسو يف اضيأ دواد

 : هللا لوسر اي :لاق ةدابع نب دعس نأ ةريره يبأ نع «هننس» يف دواد وبأ جرخأ :ًايناث 4
 كمركأ يذلاو ىلب :ٌدعس لاق .ال :ِلَك هللا لوسر لاق ؟هلتقيأ الجر هلهأ عم دجي لجرلا
 اذهل هتياور يف ملسم مامإلا داز ««مكدّيس لوقي ام ىلإ اوعمسا : هلك يبنلا لاق . قحلاب

 ا ا

 كمركأ يذلاو ىلب» :دعس لوق  دواد يبأ ثيدح ثيدحلا اذه حرش يف ءاجو

 ناسنإلا ةلاح نع رابخإلا هانعم امنإو .هرمأل ةفلاخمو ِك ىبنلا لوقل أدر سيل «قحلاب
 1 لكلاب ههنلاعب ةكيشتالا) يلع نييكفلا يفاعتار هنارنا دنع لجرلا هييؤر لع

 يلع مامإلا لاق دقف ««ينم ٌريغأ هللاو .هنم ٌريغأ انأو رويغل ِهّنإ» : ملسم مامإلا ةدايز امأ
 .61هتريغل هلاق دعس هلاق ام نو ,دعسل هلك هنم راذتعا هيفو :كلُذ ىنعم ىف يراقلا
 ,0140(هننسو ىف هحام نبا اق هجرخأ اذه دواد ىبأ ثيدحو

 : ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا لاوقأ - ٠

 ءاملعلا هلاق امو «هلتقف هتأرماب ىنزي الجر ىأر نميف ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا ضعب انركذ

 :ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا لاوقأ يلي اميف ركذنو «ثيداحألا هذه ىف

1 1 

 لاق ثيدحلا اذهل بلهملا هيجوت لثمبو ١7ص «54ج «ينيعلل (يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع» (0184)

 .7””ص (١٠2ج ؛«ينالطسقلل (يراخبلا حيحص حرشب يراسلا داشرإ» رظنا «يدرواملا

 . "١2ص «.9ج («ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (0186)

 . 7356ص (١؟ج (دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعد» (0187)

 . 754-759 ص 017ج «دواد يبأ نئس حرش دوبعملا نوع» (011/)

 .م686ص « 7ج (هجام نبأ نئنس» (51)
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 هدجو هنأ معزو ير ل نميف ءاملعلا فلتخا» : يوونلا مامإلا لاق : :الوأ غ5

 وأ ةنب كلذ موقت نأ الإ صاصقلا همزلي لب ءهلوق لبقي ال 0 هتأرماب ىنز دق

 ليتقلا نوكيو ,.هسفن ىنزلا ىلع نودهشي لاجرلا لودع نم ةعبرأ ةنيبلاو «ليتقلا ةثرو عب

 فلسلا ضعب نع ءاجو .هيلع ءيش الف ًاقداص ناك نإف .ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف امأو .ًانصحم

 رمال يعادل هتارعا ىتوتدنا نأ ةقيديش

 هيف فلتخا ,هلتقف هتأرما عم الجر ىأر نم» :ينالقسعلا رجح نبا لاقو : ًايناث _ 5

 هتأرما عم هذجو هنأ هنيبلا ماقأ نإ :قاحسإو دمحأ لاقو .- صاصقلا  دوقلا هيلع :روهمجلا لاّقف

 ,157(مكحلا رهاظ قف دوقلا هنع طقسي ال نكلو . لسغلا بجوي ام

 رجفي يأ الجر هتأرما عم دجو نم هنأ ةيكلاملا نم زاوملا نبا نع لقنو :ًاثلاث 48١

 ةريغ نم نوبجعتأ» : يراخبلا ثيدح يف ءاج امب ايي ارد لوتقملا مد بهذ ,هلتقف اهب

 حرش يف ءاج ةدابع نب دعس هلاق امل هلك يبنلا ريرقت نم ةرابعلا هذه هيلإ ريشت *ن امو ءمكذعس

 ,61510تيدحلا

 عضوا هنأ | عم هآر نإف ىهلتقي نأ هل يي يا 008 1 ارمآ عم دجو

 .©159عًاقلطم كلذ عنم نم مهنمو . ايي ةأرملاو لجرلا لتق كلذ ىلع هل ةعواطم يهو هل مرحم

 هتأرما عم هدجو هنأ 3 الجر لتق اذإو : يلبنحلا ةمادق نبا مامإلا لاقو اسما ففلد

 هللا يضر - بلاط يب أ نب يلع نع كلذ وحن يورو .صاصتقلا همزلو ةنّيبب الإ هلوق لبقي مل

 .ًافلاخم هيف ملعأ الو .رذنملا ٠ نباو ءروث وبأو « يعفاشلا لاق هبو ل هنع

 نمع لئس هنأ  هنع هللا يضر يلع نع يور امل ءاهريغ يف وأ لتاقلا راد يف دجو ءاوسو

 هيعدي ام مدع لصألا:نألو ؛لتق ءادهش ةعبرأب تأي مل نإ :لاقف .هلتقف الجر هتأرما عم دج

 امل «ةيد الو لتاقلا ىلع صاصق الف كلذب ليتقلا ّيلو فرتعا نإو .ىوعدلا درجمب تبثي الف

 . 5560ص 117ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (5189)

 ١٠2ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص»و ,.174ص 1١ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (0140)

 . "ص

 ."١١ص :9ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (0141)

 ٠ 51-55ص «؟4ج «ينيعلل «يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع» (0197)
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 خطلم فيس هدي يفو ودعي لجر هءاج ذإ ىدغتي اموي ناك هنأ  هنع هللا يضر رمع نع يور
 ريمأ اي :اولاقف «نورخآلا ءاجف رمع عم سلج ىتح ءاجف هفلخ نودعي موق هءاروو .مدلاب

 يذخف تبرض ينإ نينمؤملا ريمأ اي :لاقف ؟لوقت ام :رمع لاقف ءانبحاص لتق اذه نإ نينمؤملا

 برض هنإ نينمؤملا ريمأ اي :اولاق ؟نولوقت ام :رمع لاقف «هتلتق دقف دحأ امهنيب ناك نإف يتأرما

 .دعف اوداع نإ :لاقو هيلإ هعفد مث هّهف هفيس رمع ذخأف .ةأرملا يذخفو هطسو يف عقوف فيسلاب
 6155ه ىف كديعس هاور

 .هيلع مثإ الو امهلتق هلف «ينزي الجر هتجوز عم دجو اذإ :ةيرفعجلا لاقو :ًاسداس - 5
 .©؟©ليتقلا يلو ءّيلولا هقدصي وأ ةنّيبب هاوعد ىلع ىيتأي نأ الإ دوقلا هيلع رهاظلا يفو

 عم هذجو نم لتقي نأ لجرلل روجي» : ةيديزلا نم يداهلا مامإلا دنعو :ًاعباس - 2 1/

 اترك ناك نإ هنم داقيف هذعب امأو .لعفلا لاح هدلوو هتمأو هتحور

 : ةيميت نبا مالسإلا خيش رايتخا :انماث_ 4

 امهلتق هل زاج هلهأب رجفي الجر ىأر نمو» :(«هتارايتخا» يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 امك .ال مأ كلب ًافورعم ,نصحم ريغ وأ ًانصحم رجافلا ناك ءاوسو «ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف
 .مهضعب هنظ امك لئاصلا عفد باب نم اذه سيلو .ةباحصلا ىواتفو باحصألا مالك هيلع لد

 .1نيذؤملا نيدتعملا ةبوقع نم وه لب

 هنيب اميف هلهأب رجفي هاري نم لتق هزيوجت عم هنأ ةيميت نبا مالسإلا خيش لوق نم يل ودبيو
 . هلتق نم ىئز ىلع ةنيبب لتاقلا تأي مل اذإ صاصقلا بوجو ىري هللا نيبو

 : ةيفنحلا ىواتفو لاوقأ :ًاعسات 8

 هراج وأ هلهأ عم الجر هلزنم يف ىأر ول اذكوو : ةيفنحلا هقف يف «ةيزازبلا ىواتف» يف ءاج أ

 . ١"9يامهلتق هل ةعواطم تناك ولو .هلتق نم ةعس يف وهف هرهقي نأ هذخأ نإ فاخو .ءرجفي

 عم الجر دحجو نمك لتقلاب ريزعتلا نوكيو : راصبألا ريونثت حرش راتخملا ردلا» يفو - ب

 .549ص ءالج «ينغملا» (0195)

 .198١ص «14ج «يلحلل «مالسإلا عئارش» (0195)

 .9817ص 15ج «بذهملا حرش عومجملا» نع ًالقن (0146)

 . ١؟77"-17١1/؟ص «(ةيميت نبا ىواتف» نم عبارلا ءزجلا عم عوبطملا ةيميت نبال «تارايتخالا» (0195)

 . #4”ص .5ج «ةيدنهلا ىواتفلا» عم عوبطم «ةيزازبلا ىواتفلا» (0190)
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 امب برضو حايصب رجزني ال هنأ ملعي ناك نإ ,رده همدو هلتق هلف ءاههركأ ولو هل لحت ال ةأرما

 امهلتَق ةعواطم ةأرملا تناك نإو .لتقلاب نوكي ال ركذ امب رجزني هنأ ملع نأب الإو حالسلا نود

 الب قحلا وهو .ًاقلطم ًاعيمج امهلتق ناعواطم امهو همرحم عم وأ اهب ينزي وهو هتأرما عم ناك ولو

 , 4"01فورعملاب رمألا نم لب ّدحلا نم سبيل هنأل ؛ناصحالا طرش

 دحو اذإ : «راتخملا ردلا» يف ءاج ام ىلع ًاقيلعت - «راتحملا در» هباتك يف نيدباع نبا لاقو

 .لتقلا ريغب رجزني هنأ ملع اذإ هلتق لحي ال اذهف ءاهب ينزي نأ لبق هل ّلحت ال ةأرما عم الجر

 مث ٠ .ًاقلطم هلتق هلف اهب ينزي هدجو اذإ امأ ءامرحش وأ هل ةسوؤ وأ دولا ىغ هيدا فناك ءاوس

 ينزي هتأرما عم الجر ىأر لجر لاف في [ضنأ هذيؤي ام يدهازلا «يواحلا تايانجو يف تيأر

 , 01؟؟2هبلع نامض ال امهلتق وأ هلتقف ةعواطم يهو ةهسفن ىلإ | اهمضي وأ اهلبقي وأ اهب

 1: هلم ري ملو اذكه همراحم عم هآر وأ ةيلاخ ةزافم يف هتأرما عم الجر ىأر ولو - تكس

 أ - لمعلا هنم ىري ىتح لحي ال : مهضعب لاقو ءامهلتق لح : خياشملا ضعب لاق « هيعاودو

 , ”"'”)(ىواتفلا ةنازخو» يف هلثمو .هيعاودو - ىنزلا

 لك نأ لصألا :ةيفنحلا هقف يف «ىواتفلا عماج» ىلإ مهضعب هازعو ««ىبتجملا» يفو د

 .©":ىنز هنأ قدصي ال نأ نم ًافوخ عنتمي امنإو ءهلتقي نأ هل لحي نزي ًاملسم ىأر صخش

 لحي نأ هلصاحو هالعأ روكذملا «ىبتجملا» يف ءاج ام ىلع ًاقيلعت نيدباع نبا لاق - ه
 .ةنيبب الإ يضاقلا هقّدصي الف ءاضق ال ةنايد - ينازلا لتق يأ

 «ةيزازبلا» يف ام وهو ةقرسلا يف روكذملا ليصفتلا انه يتأي هنأ رهاظلاو : نيدباع نبا لاق مث

 يحال نرسل رهاب اورعت كرتتلا نكي قل لف 0 م

 .”"'9لاملا يف ال صاصقلا يف ةهبش تثئروأ لاحلا ةلالد نأل ؛لوتقملا

 حجارلا لوقلا -

 تناك نإ ًاضيأ اهلتقو «هلتق هل زاج هنع ةيبنجأ ةأرماب وأ هتأرماب ينزي الجر ى قارس حجارلاو

 .65-54؟ص «4ج (راتخملا ردلا» (2194)

 . 59"ص ؛ 854ج «نيدباع نبال «راتخملا ردلا ىلع راتحملا در» (8198)

 .757-554ص 14ج «نيدباع نبال «راتخملا ردلا ىلع راتحملا در» (870)

 . 34ص ؛14ج (راتخملا ردلا» (6201)

 . 54ص .؛4ج «نيدباع نبال «راتخملا ردلا ىلع راتحملا در» (8708)
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 ّيلو فرتعا نإف :رظنيف ايندلا ماكحأ يف امأو ,ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف زاوجلا اذهو .هل ةعواطم

 هلوق انركذو «يلبنحلا ةمادق نبا لاق امك لتاقلا ىلع ةيد الو صاصق الف .ليتقلا ىنزب ليتقلا

 امك ليتقلا لعف ىلع نئارقلا تماقو .لوتقملا ىنزب ليتقلا ّيلو فرتعي مل نإو .هب لدتسا امو

 ىلع صاصق الف « ,هلتقف بيرم عضو يف ذ وأ لححاو | نا رقأ نق هلهأ ميوعر نا ل لتاقلا هارول

 نيذلا ةيفنحلا ءاهقف ضعب هلاق امك صاصقلا يف ةهبشلا دوجول ةيّدلا هيلع بجت نكلو .لتاقلا

 . مهلاوقأ تركذ

 ةعبرأ ميدقت وهو ليتقلا ىنز ىلع ةنّيبلا مَّدقي نأ لتاقلا عاطتسا اذإ لاوحألا عيمج ىفو

 .لتاقلا ىلع ةيد الو صاصق الف «ىنزلا لعف ىلع نودهشي ءادهش
 يناثلا عرفلا

 دلجلا ذيفنت

 :ذيفنتلا يف مزحلاو ةيدحلا 0

 ًةفأر امهب مكذخأت الو ءةدلج ةئام امهنم ٍدحاو ّلك اودلجاف ينازلاو ةينارلا» .: ىلاعت لاق

 وهو مهنع بوليو مهلثمي نمو نينمؤملا ىلع بجاولا نأ كلذ ىنعمو ل : . هللا نيد يف

 نأو .هيف نيلهاستم الو نيلهامتم ريغ هيف نيمزاحو «.ذيفنتلا يف نيداج اونوكي نأ هبئان وأ مامإلا

 لل هللا لوسرب ىفكو « ىنزلا ٌدح ذيفنت اهنمو ءهللا دودح ء ءافيتسا يف ةداوهلاو نيللاب اوذخأي ال

 1م تفطقل تقرت ليصم اقني ةيلطاقا نأ ولو : كك لاق ثيح كلُد يف ةنسح ةوسأ

 اوما تعبأ اذ وقل نأ ىلع «هللا نيد يف ةفأر امهب مكذخأت الو# : ىلاعت هلوق هّن دقو

 نيدلا ماكحأ ذيفنت ىلإ ضوهنلا نأل ال *ةفأرلا ة هجحب هتفلاخم مدعو هذيفنت ىلإ ةردابملا بجو

 امهب مكّذخأت الو» : ىلاعت هلوق هيلإ راشأ ام اذهو .نينمؤملا نأش وه اهذيفنت يف ؤكلتلا مدعو

 .«رخآلا مويلاو هللاب نونمؤت متنك نإ هللا نيد يف ةفأر

 :ذيفنتلا ةينالع -

 نم ةفئاط ّدحلا ةماقإ دهشت نأب ةينالعلا هذه ققحتتو ,©04نيئمؤملا نم ٌةفئاط امهباذع

 .[7 ةيآلا نم :رونلا ةروس] (0709)

 . ١ 84ص . 77ج (يزارلا ريسفت» .4١5ص 7”ج «يرشخمزلا ريسفت» (0705)

 .[؟ ةيآلا نم :رونلا ةروس] (ةه305) . ١ 88ص . 77ج «يزارلا ريسفت» (270©)
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 ؟ةفئاطلاب دوصقملا امف نينمؤملا

 مهنمو .رثكأف دحاولا ىلع قلطت ةفئاطلا :لاق نم مهنمف .ءنيرسفملاو ءاملعلا نيب فالتخا

 . ”"""رثكأف ةرشعلا ىلإ ةفلتخملا لاوقألا اهتلصوأ اذكهو ءرثكأف نينثالا ىلع قلطت :لاق نم

 عدرلا نم ديزملا لوصح وه ىنزلا دح ةماقإ ةفئاطلا روضح نم دصقلا نأ انملع اذإ نكلو

 :لاق ذإ «هريسفت» يف يرشخمزلا لاق امك ريهشتلا دسدقل وه وأ .©""0يزارلا مامإلا لاق امك

 اذهل دهشيو «ةباثملا كلتب اوسيل نانثالاو دحاولاو ,ريهشتلا اهب لصحي ةفئاط نوكت نأ بجوف»

 نيقدصملا نم الجر نيعبرأ ىلإ ةعبرأ اهنأب ةفئاطلا ريسفت يف سابع نبا نع يور ام لوقلا
 , 059( هللاب

 ءرجزلاو ريهشتلا اهب لصحي ةعامج انه ةفئاطلاب دارملا نأ قحلاو» :«يسولآلا ريسفت» يفو

 , 0310(صاخشألاو نكامألا فالتخا بسحب ةرثكو ةلق فلتختو

 ؛«نينمؤملا نم» نوكت نأ بجي نيينازلا ىلع ىنزلا دح ةماقإ دهشت يتلا ةفئاطلاو - 477

 مهو مهرابخإ نمو ةحيضفلا نم هيببقلا يق فوخلا ىلإ ثعبأو لجخأ هموق ءاحلص نيب قسافلا نآل

 ال ام ةحيضفلاو ريهشتلا نم كلذ يفو «ةينازلاو ينازلا دلج نم هودهاش ام .نوقداصلا
 , 0510 ىفخي

 :دلجلا ةادأ 1

 دوقع هيف نوكت ال نأو ةقدلاو ةظلغلاو «نيللاو ةدشلا نيب طوس دلجلا ةادأ نوكي نأ يغبنيو

 .”""9ءاهقفلا حرص اذهبو .عورف الو

 دهع ىلع ىنزلاب هسفن ىلع فرتعا الجر ل 0 علا يف ءاج ام 00 هي

 ا دب وا ب لاو 5 21000008 0 هتذدفع

 , 15"6دلجف دََِع رمأف هفرط

 . ١44 ص 27ج «يزارلا ريسفت» (070) .49١ص . 77ج «يزارلا ريسفت» (07500)

 .84 ص ؛ 8١ج «يسولآلا ريسفت)(١١67) . ١١73ص ءالج (يرشخمزلا ريسفت» (0709)

  )07١١١ص 23ج (يرشخمزلا ريسفت) 2737 27١١ج (يزارلا ريسفت) ص9ة١4.

 «4ج (راهزألا حرش» ء155ص «.4ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» 7078-271794ص 258ج (عومجملا» (011)

 .”:ةص

 . ١-1417 45ص .4ج (كلام مامإلا أطوم ىلع يناقرزلا حرش» (001)
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 ديرأ : اسما تأ : :لاق ياهلا ريو

 ا

 وأ ءرعش نم لبحب وأ طوسب دلجلا زاوج ىلإ يرهاظلا مزح نبا هيقفلا بهذو 1 6

 ,©"1هريغ وأ نارزيخ نم بيضق وأ «كلذ ريغ وأ ءافلح وأ .ءفوص وأ .«بنق وأ «ناتك

 :هالوتي نمو دلجلا ةفص 4776 *

 لوبقم غئاس مهلوق نأ ودبيو ةلأسملا لما ارجل 5 ملو , 6519ةيديزلا هب

 5 هب اوللعو هولاق امل

 500 0 8 ,كالهلا ىلإ 5 0 ا ملؤملا ريغ برضلا نيبو

 , 0؟3؟راجننالا وهو

 لاق امك «دلجلا» نأل ؛«اودلجاف# : ىلاعت هلوقب ةيفيكلا هذه ىلإ ةراشإلا نوكت دقو

 , 611 هسأرو هنطبو هرهظ : كلوقك هدلج : لاقي ,دلجلا برض وه (هريسفت» يف يرشخمنزلا

 , 0'هحللا ىلإ ملألا زواجتي نأ يغبني ال هنأ ىلإ ةراشإ (اودلجا» ةملكل ىنعملا اذه يفو

 , #00 اودلجاف ةملك هب ترسف يذلا ىنعملاب «اودلجاف

 دلجلاب ىنزلا ٌّدح ةماقإ دنع برضلا ةفص - ىلاعت هللا همحر مزح نبا مامإلا زجوأ دقو

 نأ الو .مظع ةينازلا وأ ينازلل رسكي ال نأ ىنزلا يف برضلا نإ هب لوقن يذلاو» :هلوقب

 نم ملاس وهو عجوي نكلو ,محللا امهل نفعي نأ الو .مدلا لاسي نأ الو .دلج امهل قشي

 ,10"6(كلذ لك

 ) )007١14ص 17ج (يزارلا ريسفت» ١55 . ) )8716(ىلحملا» ج١١ ص١77 .

 715١م( 4ج (ريدقلا حتفو ةيادهلا» (مه751170) . 7” ص 24ج «راهزألا حرش « ص"١7 5

 3”؟ج («يزارلا ريسفت» (0719) .94١7ص 23" ج («يرشخمزلا ريسفت» (ه714) « صه؛١.

 .178-71ص ك4ج «بذهملا حرش عومجملا» ه7

 .9١١ص ١١2ج «مزح نبال (ىلحملا» (08771)
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 : ةينازلا وأ ىنازلا دسج عيمج دلجلا بيصي له - 017

 ثيدح يف هك هلوقب - ةينازلا وأ ينازلا رهظ  رهظلاب برضلا صتخي :كلام مامإلا لاق -أ

 ,07797(كرهظ ٌدَحخ الإو ُةنيبلا» : ناعللا

 لتاقملاو ريكاذملاو هجولا بنتجُيو دودحملا دسج برضي :يرهاظلا مزح نبا لاقو - ب

 توملا ىلإ يضفي دق اهبرض نألف ؛لتاقملا امأو .«هجولا بنتجيلف مكدحأ برض اذإ» : ثيدحل
 , 0579 هوحنو بلقلاك

 «ةينازلا وأ ينازلا دسج نم دحاو عضوم يف برضلا نوكي نأ يغبني ال : ةيعفاشلا دنعو - ج

 .©""9جرفلاو هجولا الإ هقح هئاضعأ نم وضع لك ذخأي ثيح هلك دسجلا ىلع قرفي لب

 نطبلاو نيجرفلاو طبإلاو هجولا ىقوتيو ندبلا عيمج ىلع برضي :ةيديزلا دنعو د
 , 671 نينذألاو

 يف برضلا عمج نأل ؛- ةينازلاو يأ  ينازلا ءاضعأ ىلع برضلا قرفي : ةيفنحلا دنعو  ه

 هدسج نم ىنثتسيو .كالهلل ال رجزلل عرش ىنزلا يف دلجلاو ,كالهلا ىلإ يضفي دق دحاو وضع
 هجولا قتا» : ينازلا دلجب هرمأ يذلل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل جرفلاو هجولاو سأرلا برضلا نم

 ًاضيأ نساحملا عمجم وه هجولا اذكو ,ساوحلا عمجم سأرلاو «لتقم جرفلا نآلو ؛«ريكاذملاو

 ,""0اًدح عرشي الف ىنعم كالهإ كلذو «برضلاب اهنم ءيش تاوف نمؤي الف

 ؟دلجلا دنع هسابل نم ينازلا درجي له

 ناك  هنع هللا يضر - ًايلع نأل ؛رازإلا الإ دلجلا دنع هبايث ينازلا نع عزنت :ةيفنحلا لاق أ

 يف دلجلا ّدح نألو ؛هيلإ دلجلا ملأ لاصيإ يف غلبأ ديرجتلا نألو ؛دودحلا يف ديرجتلاب رمأي
 هتروعل افشك رازإلا عزن يف نأل ؛ عزني الو هرازإ كرتي امنإو ءبرضلا يف ةدشلا ىلع هانبم ىنزلا
 . "زوجي الف اففف)ل 8

 لب «هبايث عيمج نم ينازلا درجي ال :اولاق دقف ةيفنحلا لوق نم بيرق ةيديزلا لوقو - ب
 نوكي الو «غيلبلا عاجيإلا عنمي ثيحب ًاظيلغ نوكي الف .ظيلغلاو قيقرلا نيب دحاو بوث هل كرتي

 . ١ ةالص ١١2ج (يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» م١771

 . 717/4 ص 218ج «عومجملا» (0774) .١؟86١ص ١١2ج .مزح سا «ىلحملا» (0777)

 . ١؟6ص .؛ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» (0175) 1 صاب جوراعزألا قد 657

 .١؟؟ص «؛ 4ج (ريدقلا حتفو ةيادهلا» ةقفقففف)

 غا/ ١



 201140 يال ث ا

 رتسيل رازإلا الإ دلجلا دنع هبايث هنع عزنت  هنع ةيفنحلا لقن امك كلام مامإلا لاقو -ج

 , 0719!هتروع

 يضتقي ال دلجلاب رمألا نأل ؛هدلج دنع ينازلا درجي ال :روث وبأو دمحأو يعفاشلا لاقو د

 .©ديرجت الو دم ةمآلا هذه يف سيل :دوعسم نبا لوقلو «ديرجتلا

 , 57"0صيمق هيلع كرتيو ينازلا درجي الل : يعخنلاو يبعشلا لاقو - ه

 .©هدرجي ملو هكرت ءاش نإو «ينازلا درج ءاش نإ ريخم مامإلا : يعازوألا لاقو -و

 ينازلا ديرجت يف حجارلا لوقلا 848

 يذلا رازإلا نم الإ هبايث نم ينازلا ديرجت يغبنيف «ةيفنحلا لوق لاوقألا هذه نم حجارلاو
 نوكي ال نأ ىلع هوحنو صيمقك هدسج لك رتسي ام سابلب هل حمسي نأ يغبني نكلو . هتروع رتسي

 . هولاق امك طقف ارتاس لب لافافش الو افيثك

 : هؤافش ىجري ال يذلا ضيرملا ىلع فيفختلا

 يف دلجلا هيلع ميقأ ,دلجلاب ىنزلا ّدح هيلع بجو اذإ .هؤافش ىجري ال يذلا ضيرملا

 فيخ نإف ؟ةوختو ريغصلا بيضقلاك فلتلا هعم نمؤي طوسب دلجي نكلو ,ذيفنتلا رخؤي الو لاحلا

 د دلجلا هيلع بجو الجر نأ يور امل .ةدحاو ةعفد هب برضو ومش ةثام عمج كلذ هيلع

 ٌرضلا نم سانلا نم ٍلحأب انيأر ام» 00 0 ” ايدك ضر يربو

 .دواد وبأ 0 ؛ةةدحلو هش اهب 00 0 ةئام اوذخأي نأ لكي

 هيف لاكثعب برض دلجلا لمتحي مل اذإ ضيرملا نأ ىلع ليلد ثيدحلاو» : هحرش يف ءاجو

 . 7١ص . 4ج (ريدقلا حتفو ةيادهلا» (271784) "88ص ا. جا . «راهزألا حرش (6ه51؟)

 حتفو ةيادهلا» . ١ هالص « ١١ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش) .15؟"صضص ١ 7ج («يبطرقلا ريسفت» (ه١700

 . 3/ه ص .٠ 8١ج «بذهملا حرش عومجملا» 211؟5ص 14ج (ريدقلا

 .١؟5ص .4ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» 2157ص .7١ج «يبطرقلا ريسفت» (01791)

 . 157ص .17١ج (يبطرقلا ريسفت» (0757)
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 57 (خيرامشلا عيمج هرشابت نأ طرتشيو .ههباشي ام وأ خارمش ةئام

 هنأل ؛ يلبنحلا ةمادق نبا هار ام اذهو .هؤافش ىجري ال 2 ير ناك لجرلا نأ ودبيو

 تفلت نمد هبلع فيض نوير جرب الا ئذلا نصيرملا ان نمدنل) تمد امل كيدحجلا ذيب حجتحا

 ثيدحلاب جتحاو «ةدحاو ةبرض ا ةئامب برضي هنإف .هوحنو ريغصلا بيضقلاب برض اذإ

 , ©5©اضيأ ةيعفاشلا بهذم اذهو .2؟9هانركذو دواد وبأ هاور يذلا

 نم هانركذ امب هؤرب ىجري ال يذلا ضيرملا اذه برض زاوج كلام مامإلا ركنأ دقو - ١

 امهنم دحاو لك اودلجاف+ : : ةميركلا 01 يحي روما رض رحت ع رم

 مامإلا هيلع ٌدر دقو «هانركذ يذلا ثيدحلا هدنع تبثي تبثي مل ًاكلام مامإلا نأ ودبيو .«#ةدلج ةئام

 ام ىلع ّدحلا هيلع ماقي نأ نم ولخي ال هنألو :هلوقبو ماتركذ يذلا ثيدحتلاب يلبنحلا ةمادق نبا

 هنأل ؛ةيلكلاب هدلج كرت زوجي ال « ,حيحصلاك الماك ًابرض ا دا ال وأ هانركذ

 :ةيشلاو ينال تلاع

 ,هانركذ ام نيعتف .هفالتإ ىلإ يضفي هنأل ؛ حيحصلا دلجي امك ًامات ًادلج هدلج زوجي ال امك

 .معن :انلق .ةدحاو ةدلج هذه نإ :ليق اذإو .ةدحاو ةبرض خارمش ةئام هيف لاكثعب هدلج وهو

 : مالسلا هيلع بويأ تح يف ىلاعت لاق امك رذعلا لاح يف ةئام ماقم كلذ ماقي نأ زوجي نكلو

 بجموي ال امب هلتق وأ ةيلكلاب هبرض كرت نم ىلوأ اذهو .(ثنحت الو هب برضاف اي د دخوو

 .هكاله ىلإ يدؤي امم حيحصلا برضي امك هبرضب يأ ,2©"”لتقلا

 :لوزهملا ىلع فيفختلا -

 امك خارمش ةئام هبرضب هؤافش ىجري ال يذلا ضيرملا نع فيفختلا ىلإ اوبهذ ةيعفاشلاو

 ىنزلا هيلع بجو اذإ لوزهملل ةبسنلاب ًاضيأ يأرلا اذهب اولاق ةيعفاشلا نكلو . ةلبانحلا هيلإ بهذ
 هؤرب ىجري ال ًاضيرم وأ برضلا قيطي ال  ًالوزهم يأ  قلخلا وضن ناك نإو :اولاق دقف «دلجلاب
 دواد يبأ ثيدح يأ . 259فينح نب لهس ىور امل ةدحاو ةعفد هب برضف « خارمش ةثام عمج

 .ةقباسلا ةرقفلا يف ةمادق نبا هب جتحاو هانركذ يذلا

 نم رسبلا هيلع يذلا نصغلا وه : خارمشلاو 0لالء-١1؟54 ص ء١؟ج ( «(دواد 9 ننس علا نوع)) ندد

 : 775 ص 3 8١ج («عومجملا» (ه 780١ 5 17/7١1ص ىحج «ينغملا» ه5:

 77ص ؛ 8١ج (عومجملا» ةنفضف 01 48ج (ينغملا» م55
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 :دودمم ريغ ًامئاق ينازلا دلجي - 7

 دودحلا يف لاجرلا برضي» :- هنع هللا يضر - يلع لوقل دودمم ريغ ًافقاو ينازلا برضي
 .هيف غلبأ مايقلاو ريهشتلا ىلع ّدحلا ةماقإ ىنبم نألو ؛ (ًادوعق ءاسنلاو 58

 نأ يأ طوسلا دم مدع دارملا نأ وأ . ضرألا ىلع ىقلم ريغ يأ «دودمم ريغ» ب دارملاو

 بورضملا كدسج ىلع هعوقو لعب طوسلا دمي براضلا نأ وأ ,هسأر قوف طوسلا عفري ال براضلا

 ام ىلع ةدايز هنألو ؛ حرجلا ىلإ يضفي دقو ملأ ةدايز هيف هنأل ؛عونمم كلذ لكو .دسجلا ىلع

 . 6778 هالجر دّيقُت الو هقنع ىلإ ينازلا ادي ّدِشُت ال دلجلا دنع هنأ امك . دلجلا نم ينازلا هقحتسي

 ىلع هطبرب سأب الف ,برضلا ىلع ربصيو فقي ملف .فوقولا نع ينازلا عنتما نإو - 4

 هب ٍبّرضُي يذلا ءيشلا كسمي نأك هسفن نع برضلا هيديب عفد نإو .””9كسمي وأ ةناوطسا

 ,1"6)كلذ نم عنميل هادي تكسما .ةنع هذعبيو هيقلي وأ

 : ءاوس دلجلا ةيفيك يف ينازلاو ةينازلا نأ لصألا - 8٠ه

 ؛ءاوس كلذ يف ةأرملاو لجرلاو» :دلجلاب ىنزلا ّدح يف ةيفنحلا هقف يف «ةيادهلا» يف ءاج
 دلجلا ةيفيك يف ينازلاو ةينازلا نأ لصألا نأ لوقلا اذه نم حضاوو .«امهلمشت صوصنلا نأل

 : ىلاعت هلوقب ةحارص هيف صنلا ءىجمل ىهيدب رمأ تادلجلا ددع ىف امهتاواسم نأل ؛ءاوس

 ىنزلا دح يف ءاوس ةأرملاو لجرلاف .«ةدلج ةئام امهنم دحاو لك اودلجاف ينازلاو ةينازلا»

 ةينازلا نيب تافالتخالا ضعب كانه نكلو .لصألاوه اذهو هتيفيك يفو ءاعطق هددع يف .دلجلاب

 امهنم لك دلج ةيفيك يف ينازلاو

 : هتيفيكو دلجلا يف ينازلاو ةينازلا نيب قافتالا هجوأ - 5

 نم هانلصف يذلا وحنلا ىلعو «ةيلاتلا رومألاب هتيفيكو دلجلاب قلعتي اميف ينازلاو ةينازلا قفتت

 : لبق

 .امهنم لكل ةدلج ةئام يهو .تادلجلا ددع يف :ًالوأ

 .هيف نواهتلا مدعو .ذيفنتلا يف ةيدجلا :ًايناث

 .ذيفنتلا ىف ةينالعلا :ًاثلاث

 . 74ص .4ج «راهزألا حرش» (074) . 58١ص ؛4ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» (ه؟4)

 . .١١؟9ص «١١ج «ىلحملا» (ه؟4:)



 .دلجلا ةادأ :ًاعبار

 الرع ندوب بنلخلا ةقم“ [بناخ

 .لوزهملا ىلع فيفختلاو ءهؤرب ىجري ال يذلا ضيرملا ىلع فيفختلا :ًاسداس

 : هتيفيكو دلجلا رومأ نم ةينازلا هب صتخت ام - 17*45

 :برضلا عضومل ةبسنلاب :ًالوأ

 وه ىنزلا يف نهيلع دلجلا ّدح ةماقإ دنع ءاسنلا نم برضلا عضوم :ةيديزلا ضعب لاق

 , 205:27فاتكألاو رهظلا

 :اهدلج دنع اهبايث نم ةينازلا درجت ال :ًايناث - 478

 دنع اهبايث نم ةأرملا ديرجت زوجي ال هنأ يف فالخ ال :«هريسفت» يف يزارلا مامإلا لاق

 بايثلا طبر ىلي : يأ .©"؛”ةأرما كلذ ىليو ,فشكنت ال ىتح اهبايث اهيلع طبري لب ءدلجلا

 ةأرملا ىلع  دلجلا ّدح  ّدحلا ةماقإ دنع نوكي نأ بدنيو :ةيديزلا لاق كلذلو «ةأرما اهيلع

 .©"؛اهتروع فشكنت الثل ؛اهيلع بايثلا نم فشكتي ام دريل اهل مرحم وأ ةأرما

 ورفلا الإ اهبايث نم عزني ال ةأرملا نأ ريغ» : نيللعمو نيحضوم ةلأسملا هذه يف ةيفنحلا لاقو

 «بورضملا ىلإ ملألا لوصو ناعنمي وشحلاو ورفلاو «ةروعلا فشك اهديرجت يف نأل ؛وشحلاو

 . "29(ناعزنيف امهنودب لصاح رتسلاو

 :ةدعاق ةينازلا دلجت :ًاثلاث 47م8

 بلاط ىبأ نب ىلع لوقلو ءاهل رتسأ هنأل ؛ةسلاج ةينازلا ةأرملا دلجت :ةيفنحلا لاق -أ

 همحر  فسوي وبأ لاقو .©*"4©ًادوعق ءاسنلاو ًامايق دودحلا يف لاجرلا برضي :- هنع هللا يضر -

 . "420 ىلاعت هللا همحر  ةفينح وبأ هأطخف ةمئاق ةفذاقلا ةأرملا ىليل ىبأ نبا دلج :- ىلاعت هللا

 ةيرفعجلاو ةيديزلا لاق ةيفنحلا لوقبو داب
 , 0119 هريغو

 . ١58 ص 77ج (يزارلا ريسفت» (0757) . "١4ص . 14ج «راهزألا حرش» (8؟١41)

 .١؟8ص .4ج «ةيادهلا» (07144) . 34ص «4ج «راهزألا حرش» (ه74)

 1 :١ هص 271ج «يزارلا ريسفتا (مه"15) : ١؟9-١ 58ص 24ج (ريدقلا حتفو ةيادهلا» (6ه1؟١15

 .6١ا/لضص « 4ج «مالسإلا عئارش» 214 ص ء4ج «راهزألا حرش» ١١45 ص 2717ج «يزارلا ريسفت» قف
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 لجرلاو ةأرملا ىلع رسيتي ام فيك دلجلاب ىنزلا ّدح ماقي : يرهاظلا مزح نبا مامإلا لاقو - ج
 .(*"12|دوعقو امايق

 رتسلا ةأرملل ةبسنلاب ماكحألا ىنبم نأل ؛ةسلاج يهو ةأرملا دلج حجارلاو

 اهنوكو .ةمئاق يهو اهبرض نم نوصأو اهل رتسأ ةدعاق يهو ةأرملا دلج نأ كش الو ,ةنايصلاو

 .اهل ةنايص رثكألاو رتسألا وه ام ةظحالم مدع ينعي ال دلجلا تقحتساو تنز دق

 ثكلاثلا عرفلا

 :ديهمت 425

 ةدمل بيرغتلاو دلجلا (نينصحملا ريغ يأ) نيركبلا ةينازلاو ينازلا ّدح نأ قبس اميف انركذ
 ريغ ىلع ٌّدحلا نم سيل بيرغتلا :ةيفنحلاك مهضعب لاقو .ءاهقفلا روهمج يأر ىلع ةنس

 بيرغتلاب نيلئاقلا نإ مث .هيف ةحلصملا ىأر اذإ مامإلا هب ذخأي ريزعت وه امنإو ,.نصحملا

 مهرثكأ بهذف «ةينازلا ةأرملا ىلع هبوجو يف اوفلتخا نصحملا ريغل ةبسنلاب ىنزلا ذح نم هرابتعاب
 ىفتكي امنإو «ةينازلا ىلع هبوجو مدع ىلإ يعازوألاو كلام مامإلا بهذو ءاهيلع هبوجو ىلإ
 . ةينازلا ىلع بيرغتلا بوجو مدعب كلام مامإلا لوق انحجرو «نيلوقلا ةلدأ انركذ دقو ءاهدلجب

 بيرغتلا ىنعم نايب دعب هب نيلئاقلا يأر ىلع ةينازلا ةأرملا بيرغت ةيفيك يلي اميف ركذنو
 . ينازلا هيلإ برغي يذلا هناكمو

 :بيرغتلا ىنعم 5

 جرخأ يذلا ناكملا يف ًابيرغ ّدعُي ثيحب هتماقإ عضوم نع ينازلا جارخإ وه ًاعرش بيرغتلا

 , *”4هيلإ

 دلب نع هدعب ددحي مل امك :ةنيدم وأ ةيرق هنوك ثيح نم بيرغتلا ناكم عرشلا ددحي مل

 تبث دقف «ةريغص وأ ةريبك ةنيدم ىلإ وأ ةيرق ىلإ بيرغتلا زوجي اذه ىلعو .هب ىنز يذلا ينازلا

 . 1١16 صص ءك1ج مزح نبال «ىلحملا» (ه558)

 .١5ص الج « يناكوشلل (راطوألا لين» (ه١5:49



 يضر  باطخلا نب رمع نأو .©*"*”0مايأ ةثالث ةريسم ىلع ةيرق يهو ربيخ ىلإ بّرغ لي يبنلا نأ

 .«”*9ةرصبلا ىلإ يلع برغو ءرصم ىلإ نامثع برغو .ماشلا ىلإ برغ  هنع هللا

 لاجرلا قح يف ناك نإو نيدشارلا ءافلخلاو ِق# يبنلا نع دراولا بيرغتلا وأ يفنلا !ذهو

 ةنيدملا ىلإ نبرغيف ءءاسنلا بيرغتب نيئئاقلا دنع ءاسنلل ةبسنلاب هيلع سايقلا حصي هنأ الإ

 . ةريبكلا وأ ةريغصلا

 :ينازلا دلب نع هناكم ذنعيو بيرغتلا ةدم - 14

 ارداشم ةنلا لذكر نعم دتاوعا اهيفم ف داع نإ تلباغ يطب قارا كذا فدو

 ءرصقلا ةفاسم نع ينازلا دلب نع بيرغتلا ناكم دعب لقي ال نأ بجيو . ىضم ام ىلع ىنبيو

 امو  مايأ ةثالث ةريسمب تردقو رفسلا ماكحأ اهيف تبثتو «ةالصلا اهيف رصقت يتلا ةفاسملا هو

 ."*9ةروكذملا ةفاسملا برغي نأ بجيف :يأ .رفسلا ال رضحلا مكح يف ةفاسملا هذه نود

 ىفن يذلا دلبلا يف برغُملا سبحي الو . لعف ءرصقلا ةفاسم قوف ىلإ بيرغتلا مامإلا ىأر نإو
3 1 07 
 را وبنلا ةئسلا ىف هدوزو مدلعن ةيلإ

 :بيرغتلا ناكم نّيعي نم 2.

 ىلع ىنزلا ةبوقع نم ءزج هنأل ؛بيرغتلا ناكم نيعت ىتلا يه هبئان وأ مامإلاب ةلثمم ةلودلا

 كرت الف اذه ىلعو ,ةلودلا بجاو نم مالسإلا راد يف دودحلا ةماقإ و « نصحملا ريغ ينازلا

 «جاتحملا ينغم» يف ءاج ,ةأرما وأ ناك الجر ىنزلا ةميرج بكترا نم ىلإ بيرغتلا ناكم نييعت

 يف اهريغ بلط  برغُملل يأ هل سيلف  اناكم يأ  ةهج مامإلا نّيع اذإو» : ةيعفاشلا هقف يف

 ةهج ناطلسلا نّيع ولو» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشكذ يفو .«رجزلاب قيلأ كلد نأل ؟ حصأالا

 , "9(ينازلل ال ناطلسلل هتماقإ نأل ؛ناطلسلا هنّيع ام نّيعت اهريغ ينازلا بلطو ءهبيرغتل

 :بيرغلا ينازلا بيرغت 2. 5

 . 000 000 0 ا ا م
 ىلإ هنم برغ هيلإ برغ يذلا دلبلا يف ىنز نإو .هنطو ريغ دلب ىلإ برغ بيرغلا ىنز اذإو

 .ة ؟ه-غ ؟ 1 ص 3 ؟ح ىدرذتل (ريعصل 1 حرشلا» (ه؟همذ

 .86١١ص .8ج «ينغملا» (هك5هكر 4١ص: ع؛ج («حاتحملا ىلغم» 0551١١(

 . هه ص . ؟ج ؛عانقلا فاشكب م7677

 .668ص ٠ عج («عانقلا فاشكو ل1186 صضص د ؟ج (جاتحملا ينغما) (ه؟6١:
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 هنكس ىذلا دلبلاب سنأ دق هنألو ؛ ناك ثيح هلوانتي بيرغتلاب رمألا نأل ؛هنم برغ يذلا دلبلا ريغ
 , 0617 *هرع دعبيف

 :اهل مرحم عم ةينازلا بيرغت - 1

 ثيدحلل اهل مرحم عم برغت لب .ةيعفاشلا دنع حصألا يف اهدحو ةينازلا ة ةأرملا برغت :ال

 عم الإ را ةريسم رفاست نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لب الر : 8 «نيحيحصلا» يف فيرشلا

 , ©"*ةداسفلاو ةنتفلا اهيلع فيخ اهدحو تجرخ اذإ ةينازلاو ءاهبيدأت دصقلا نألو .«مرحم يذ

 :ةبّرغملا ةينازلل بحاصملا ةقفن 4

 اذه نأل ؛اهلام يف كلذ اهمزل ةرجأب الإ اهبيرغت يف اهعم اهل مرحملا بيرقلا جرخي مل نإو
 حصألا لوقلا وهو ةلبانحلا لوق اذهو .لاملا تيب نمف لام اهل نكي مل نإف .اهرفس ةنؤم نم
 . ةيعفاشلا دنع

 بيرغتلا وه اهيلع بجاولا نأل ؛اهيلع كلذ بجي ال نأ لمتحيو : يلبنحلا ةمادق نبا لاقو
 ةنوؤم نم اهعم مرحملا جورخ نألو ؛ريزعتلا هيلع بجو اذإ لجرلاك هيلع ةدايز اهمزلي ملف ءاهسفنب
 لاملا تيب لمحتي هيجوتلا اذه ىلعو .دالجلا ةرجأك اهمزلي ملف اهيلع  ىنزلا ّدح  ّلحلا ةماقإ
 038 يعم رفاسي نه ةرجأ وأ ةقفث

 : تاقث ءاسن ةبحصب ةينازلا بيرغت 68

 : ةيعفاشلا ضعب لاقو .تاقث ةوسن عم تبرغ ءًانمآ قيرطلا ناكو مرحم ةينازلل نكي مل اذإو
 تابحاصملا ةرجأ يف لوقلاو ءاهبيرغت دنع ةأرملا عم جرختف ةقث تناك اذإ ةدحاولا ةأرملا يفكت

  .©؟"اهبيرغت يف اهل بحاصملا اهل مرحملا ةرجأ يف لوقلاك اهبيرغت يف ةينازلل
 ١ ةبّرغملا ةبحاصم نم ةوسنلا وأ مرحملا عانتما :

 ةلبانحلا دنعف ءاهبيرغت يف ةينازلا ةبحاصم نم تاقثلا ةوسنلا وأ ةبّرغملل مرحملا عنتما اذإو
 مل اهعم جورخلا اهمرحم ىببأ نإف» :يلبنحلا ةمادق نبا لاق دقف كلذ ىلع نوربجي ال

 نوربجي ال مهنأب كلذ نيللعم مهبهذم يف حصألا لوقلا ىلع ةيعفاشلا دنع كلذكو .©099(ربجي

 ا ل
 .59١ص .4ج («جاتحملا ينغم» ,.59١ص 48ج (ينغملا» (0781)

 . ١49 ص «4ج (جاتحملا ينغم» 2.159 ص .8ج (ينغملا» (0568)

 .159ص ء8ج «ينغملا» (0869)
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 يف نألو ؛اهبيرغت دنع ةينازلا ةبحاصم ىلع نوربجي ال كلّذكف ,جحلا ديرت ةأرملا ةبحاصم ىلع

 .هعانتما يف مثأي ملو ةميرج بكتري ملو بنذي مل نم بيرغت ينعي ةبحاصملا ىلع مهرابجإ

 ةبّرغملا ةينازلا ةبحاصم نع عنتمملا ربجي :ةيعفاشلا بهذم يف حوجرملا يناثلا لوقلاو
 ةبسنلاب ىنزلا ٌدح نم ءزج هنأل ؛بجاو وهو ءاهيلع بيرغتلا ذيفنتل ةينازلل هتبحاصم ىلإ ةجاحلل
 ,655”ةأرما وأ ناك الجر نصحملا ريغل

 ؟اهدحو ةينازلا بَّرغُت له . ١

 ةوسن دجوت ملو ءاهبيرغت يف ةينازلا ةبحاصم نم عنتماو دجو وأ «ةينازلل مرحم .دجوي مل اذإو

 ؟اهدحو ةينازلا بّرغت لهف ءاهتبحاصم نم نعنتماو تدجو وأ ءاهبيرغت يف اهتبحاصمل تاقث

 عم اهدحو تيفن اهعم جورخلا مرحملا ىبأ نإف» :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاّشك» يف ءاج
 ىلإ ليبس ال هنأل ؛ مرحملا رذعت ول امك - هيلإ ىفنت يذلا ناكملا نمأو قيرطلا نمأ يأ  نمألا

 , 659(قيرطلا يف مرحملا تام اذإ جحلا رفسو ةرجهلا رفسك - بيرغتلا ريخأت أح هريخأت

 يف ءاج دقف «عانقلا فاشك» بحاص هركذي يذلا اذه ريغ حّجر يلبنحلا ةمادق نبا نكلو

 جحلا رفس طقسي امك مرحم دجوي مل اذإ - ةينازلا يفن - يفنلا طقسي نأ لمتحيو» :(ينغملا»

 . ""96مرحم ريغب اهرفس نع يهنلا مومعب صوصخم - بيرغتلا ثيدح

 هجو ىلع هركذ نإو هحجري هنأب يحوي  ىلاعت هللا همحر  ةمادق نبا نم لوقلا اذهف

 .لامتحالا

 نم بحاصملا رسيتي نأ ىلإ بيرغتلا رخؤي مهبهذم يف حصألا لوقلا ىلع ةيعفاشلا دنعو

 , 0 "9 اهبيرغت ىف ةينازلل تاقث ةوسن وأ مرحم

 يف اهسبح نكمأ اذإ نكلو .هلوق هب للع يلبنحلا ةمادق نبا لوق يدنع حجارلاو 7

 نألو ؛ ةرورضلل اهبيرغت ماقم موقي اهسبحف ةلودلا هدعت نأ بجي يذلا ءاسنلا نجس يف اهدلب

 اهسبح وه انه هينعأ يذلا لدبلاو .لدب الب اهنع بيرغتلا طوقسب لوقلا نم ىلوأ سبحلا اذه

 . 55ص « 14ج («عانقلا فاشك» (ه101) ١. 49ص « 14ج (جاتحملا ينغم» (010)

 ١. 19ص 4ج (جاتحملا ينغم» (0779) .١7١-59١ص 28ج («ينغملا» (0751؟)

 هم ١



 : ةينازلا دلب نع هناكم دعبو .بيرغتلا ةدم : مها

 .-رصقلا ةفاسم يمهو - ينازلا دلب نع هناكم دعبو - ةنس يهو  بيرغتلا ةدم نع هانلق امو

 تبّرُع نإ اهنأ دمحأ نع يور نكلو .اهدلب نع هناكم دعبو ةينازلا بيرغت ةدمل ةبسنلاب انه لاقي
 ام تركذ نكلو .©”"؟اهوظفحيف اهلهأ نم برقتل رصقلا ةفاسم نود ىلإ بّرغت اهنإف ءاهدحو

 يذلا مرحملا دوجو رذعت ذنع ةينازلا نع بيرغتلا طوقس لامتحا نم يلبنحلا ةمالق نبا هركذ

 :بيرغتلا دلب يف ةينازلا سبح - 4

 نأ نكمي نكلو «ينازلل ةبسنلاب لاحلا وه امك بيرغتلا دلب يف سبحت ال ةينازلا نأ لصألا
 .©5ةيعفاشلا لاق امك اهدلب ىلإ عجرت وأ رغت الثل ؛ةبقارملا تحت عضوت

 هب حرص ام اذهو .اهسبحو اهلاقتعا زاج ءاهدلب ىلإ اهعوجر وأ اهرارف نم فيخ اذإ نكلو
 ,”9"5ةيعفاشلا

 ؟اهسبح زوجي لهف .ةشحافلا نم اهيلع فيخ اذإ نكلو

 هنإف نهداسفإو ءاسنلل هضرعت نم فيخ نإ اذكو» :بيرغتلا دلب يف ينازلا نع ةيعفاشلا لاق

 مككك
 2 سبحي

 اهتمردت وم يح اذوب حقل ةارملا سنع نورت لافيب انا نكمي لرقلا اذه قلع شاق
 .نيبناجلا نم ضرعتلا اذه ةجيتن ةشحافلا يف اهعوقو نم فيخو ءاهب لاجرلا ضرعت وأ لاجرلاب

 :بيرغتلا دلب نم ةبّرغُملا رارف - 6

 ىلع ةنس يضم لبق يلصألا اهدلب ىلإ تداع ناك فيرغلا:ثلر نمت ةيرتغملا ترفا اذإو

 د و ءاهرارف لبق ةنسلا نم ىضم ام ىلع ينبتو ةيناث بيرغتلا دلب ىلإ ا .اهبيرغت

 ةهنس ةذمب ةددحملا بيرغتلا ةدم ةدايز ىلإ ىضفي كلذ نأل ؛ةنسلا فنأتست الو .ىنازلل ةيسنلاب

 , 0550ةلبانحلا بهذم اذهو ءروجي ال اذهو فيرشلا يوبنلا ثيدحلا ىف ءاج امك

 .159١ص :8ج («ينغملا» (075)

 . 4١ رص ءالج , يلمرلل «جاتحملا ةياهن) ء١ 8ص « 4ج (جاتحملا ينغم» (07760)

 . 4١ 8ص ءالج .يلمرلل «جاتحملا ةياهن» « 8١ص :؛؛4ج «جاتحملا ينغم» (055)

 . 5١ 8ص ءالج ؛يلمرلل «جاتحملا ةياهن» .158١ص ء.4ج (جاتحملا ينغم» (8371)

 .هه ص . 14ج «عانقلا فاشك» .158ص ء48ج «ينغملا» (0154)

 نا ١



 امهنإف ةنسلا ةدم يضم لبق بيرغتلا دلب نم ينازلا رف وأ ةينازلا تّرف اذإ :ةيعفاشلا دنعو

 الو .بيرغتلا دلب ىلإ امهتداعإ خيرات نم بيرغتلا ةنس نافنأتسيو بيرغتلا دلب ىلإ ناداعي

 ,6159!تيرغتلا ةنس. قيرفت زوجي ال هنأب كلذ اوللعو ءامهرارف لبق ةدم نم هايضق اهامهل نستحي

 3 :بيرغتلا ددم لخادت - 6

 ِبْرُغ «هيلإ تبّرُع وأ برع يذلا دلبلا يف ةبّرغملا ةأرملا تنز وأ ِبّرغُملا لجرلا ىنز اذإ
 ةدم يف لوألا بيرغتلا ةدم ةيقب لخدتو ءهنم ابّرُع يذلا دلبلا ريغ ىلإ ةأرملا تبَّرغو لجرلا
 , """0نالخادتيف دحاو سنج نيدحلا نأل ؛ ىناثلا بيرغتلا

 مجرلا ذيفنت

 ؟هدحو مجرلا مأ , مجرلا عم دلحلا - ؛"ها/

 ضعب يأر ىلع .مجرلاو دلجلا يه نينصحملا ةينازلاو ينازلا ةبوقع نإ قبس اهيف انلق

 انحجرو نيلوقلا ةلدأ انركذ دقو .ءاهقفلا نم ريثك يأر ىلع طقف مجرلا يهو .ةيرهاظلاك ءاهقفلا

 .7"هجرلاو دلجلا يه ةأرما وأ ناك الجر ىنزلا يف نصحملا ةبوقع نإ نيلئاقلا لوق

 نأب نيلئاقلا يأر ىلعو .نامجري مث ًالوأ نادلجي نينصحملا ةينازلاو ينازلا نإف اذه ىلعو
 ذيفنت ةيفيك نع عرفلا اذه يف ملكتنو .دلج نود نامجري امهنإف طقف مجرلا يه امهتبوقع

 . مجرلا

 : هتيفيكو مجرلا يف ينازلاك ةينازلا نأ لصألا 4

 يذلا وحنلا ىلع بوجولا اذه طورشو هبوجو ةهج نم مجرلا يف ينازلاك ةينازلا نأ لصألاو

 مجرلا عضاومو هتادأو هناكمو هتينالع ةهج نم مجرلا ةيفيك يف ءاوس امه كلذكو .لبق نم هانّيب

 تارقفلا يف هنّيبن يذلا وحنلا ىلع مجرلا لئاسم ضعب يف نافلتخي امنإو .موجرملا دسج نم

 : ةيلاتلا

 :ليفنتلا ةينالع - 8

 «جاتحملا ينغم» يف ءاج ؛ةأرما وأ الجر موجرملا ناك ءاوس .ًأرس ال ًانلع نوكي مجرلا ذيفنت

 1١. 8ص 6-3 « يلمرلل (جاتحملا ةياهنا) ١ ٠ ملص « ؛ج (جاتحملا ينغم)» (ه559)

 414٠09-5187(. تارقفلا رظنا (ه 5/1١ .ه5ص .1؛ج «عانقلا فاشك» (5170)

 ها/ ١



 هلوقل رارحألا نيملسملا لاجرلا نم عمج روضح ُنسْيو» :ةينازلاو ينازلا مجر يف ةيعفاشلا هقف يف
 يأ  اهلقأو :- هنع هللا يضر  يعفاشلا لاقو . «نينمؤملا نم ةفئاط امهباذع دهشيلو» : ىلاعت

 نإو ءرارقإلاب تبث نإ سانلا مث مجرلاب مامإلا أدبي نأ ةنسلاو . ىنزلا دوهش ددع ةعبرأ - ةفئاطلا

 .""9«سانلا مث مامإلا مث دوهشلا هب أدب  ةداهشلاب يأ  ةنّيبلاب تبث

 بحاص نأ «نيئمؤملا نم ةفئاط امهباذع دهشيلو» : ىلاعت هلوقب لالدتسالا نم حضاوو

 بحسي امنإو «نيينازلا دلج ةفئاطلا روضح ىلع ةيآلا هذه لولدم رصقي ال «جاتحملا ينغم»

 نأ بجو اذإف دلجلاك ّدح مجرلا نأ كلذ ىلع هليلد نوكي دقو .ًاضيأ امهمجر ىلإ اهروضح
 .دلجلاك ّدح هنأل ؛امهمجر دهشت نأ بجي كلذكف امهدلج نينمؤملا نم ةفئاط دهشت

 هلوقك ًابوجو ليقو ًابدن ليقو» :اولاقو ءامهمجر دهشت ةفئاط روضح نم دب ال : ةيكلاملا دنعو ش

 , "9 «ةينازلاو ىنازلا قلطم ىف هنإف «نينمؤملا نم ةفئاط امهباذع دهشيلو» : ىلاعت

 : مجرلا ةادأ -

 ام ردق ربكلاو رغصلا نيب ةلدتعم ةراجحو - رجحتم نيطب يأ  ردمب ةينازلاو ينازلا مجريو

 فزخلابو « ضرألا ةراجح نم رسيت امو رخصلاب مجرلا زوجي امك .9"*2فلكت الب يمارلا هقيطي

 . موجرعلا لتق هب لصحي امم .هريغو

 امل» :هيف ءاج دقو ءديعس يبأ نع ؛هحيحص» يف ملسم ثيدح ميمعتلا اذه ىلع لد دقو

 انرفح الو هانقثوأ امف :لاق .دقرغلا عيقب ىلإ هب انقلطنا كلام نب زعام مجرن نأ ِك هللا لوسر انرمأ

 ضرع ىتأ ىتح هفلخ انددتشاو ٌدتشاف : ديعس وبأ لاق . فزخلاو ردملاو مظعلاب هانيمرف :لاق .هل

 .«.. .تكس ىتح ةراجحلا ينعي ةرحلا ديمالجب هانيمرف انل بصتناف ةرحلا

 اذه .«فزخلاو ردملاو ماظعلاب هانيمرف» : هلوق :ثيدحلا اذهل هحرش يف يوونلا مامإلا لاق

 وأ ءفزخلا وأ ءماظعلا وأ ءردملا وأ ,رجحلاب لصحي مجرلا َّنأ ءاملعلا هيلع قفتا امل ليلد
 . 0 يعراجحألا نّيعتت الو لتقلا هب لصحي امم كلذ ريغو بشخلا

 ١. 65ص « غج («جاتحملا ينغم» (0717)

 «يقوسدلا ةيشاحدو «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» .455ص «؟ج «يواصلا ةيشاح»و ءريدردلل «ريغصلا حرشلا» (077)

 800 ص 14ج

 . 477ص «.7ج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» ء1 9ص ؛ 4ج (جاتحملا ينغم» (07174)

 .1917-198ص .١1ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصو» (07178)

١ 



  - 5١موجرملا دسج نم مجرلا عضوم :

 .هجولا يقوت عم ندبلا عجول ةأرما 00 ناك ءاوس ع موجرملا دسج نم مجرلا عضومو

 ىقوتيو اهريغو لتاقلا : مجرلل اخ موجرملا ندب عيمجا :اولاق ذإ دإ ةيعفاشلا هيلإ بهذ ام اذهو

 , ”9"7هجولا

 .©9نطبلاو رهظلا مجرلا لحم :ةيكلاملا لاقو

 ينازلا مجر يف تدرو يتلا ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا نأ عقاولاو

 الو دييقتلا ىلع ليلدلا ماق اذإ الإ هقالطإ ىلع يرجي قلطملاو « موجرملا ءاضعأ ضعبب ةديف

 .امهندب نم عضوم يأ يف ةينازلا وأ ينازلا مجر زوجي يلاتلابو دييقتلا ىلع انه ليلد

 ؟هل رفحي لهو .ًامئاق ينازلا مجري -

 هل رفحي ملو «ءيشب قثوي ملو ًامئاق ميقأ الجر ينازلا ناك نإو» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق

 , 79"20(زعامل رفحي مل لع يبنلا نأل ؛ افالخ هيف ملعن ال .رارقإب وأ ةنيس ىنزلا تبث ءاوس

 اهاور هل رفحلا ركذ نودب ثيداحأ تيور امك زعامل رفحلا يف ثيداح تيور نكلو

 , 0"0(هحيحص»و ىف ملسم مامإلا نيد

 رمأف مانزب فرتعا  ثيدحلا يف همسا دري مل- اجر نأ دواد وبأو دمحأ مامإلا ىور امك

 , 054*)(راطوألا لين» يف يناكوشلا هركذ .عهل انرفحو انبهذف» : يوارلا لاق . همححرب كج يبنلا

 ريغ ةقلطم تءاج ةينازلا وأ

 ملسم مامإلا ثيداحأ يف همسا درو يذلا «زعام» هسفن وه لجرلا اذه نوكي دق نكلو

 « ينازلل رفحلا :نيرمألا ةيعورشم ثيداحألا هذه نم رهاظلاف .هل رفحلا نأشب تاياورلا تفلتخاو

 . همجحر لنع هل رفحلا مدعو

 : همجر دنع ينازلا ةروع رتس - 4736*

 نوكيرتسلا اذه نأ ودبيو .«*"””7همجر دنع ينازلا ةروع رتس بوجوب ةيعفاشلا حرص دقو اذه

 رتس بوجو رهاظلاف هل رفح اذإ امأ . مئاق وهو هتروع رتسي ام دوجو مدعل ًامئاق همجر ذنع يزال

 .67١1؟ص « 54ج (جاتحملا ينغم) (ةهكالك)

 . 175 ص ٠ 53ج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» ةففف)]

و 9١"ص ١١2ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصو (011/9)
 اهدعب ام

 . 6١ص .14ج «جاتحملا ىنغم» (ه781) . ١١١ ص ءالج «يناكوشلل «راطوألا لين»
 ص «14ج (جاتحملا ينغم كح ين

 .١ةم/ص 28ج (ينغملا» (ةهعكا/4م(

١684 



 ةلاحب هتروع رتس بوجو اوديقي مل ةيعفاشلا نأل ؛اهيف هباصتناو ةرفحلا يف هلازنإ دنع ًاضيأ هتروع

 ؟ةينازلا مجرنا فيك - 5

 اهدشو اهباوثأ عمج بحتسيو .2"*”ةروع اهنأل مجرلا دنع ةينازلا ةأرملا ندب رتس بجي
 تكشف للك يبنلا رمأف» تنز يتلا ةنيهج نم ةأرملا يف ملسم مامإلا ثيدح يف ءاج امل اهيلع

 .«تمجرف اهب رمأ مث اهبايث اهيلع

 اذه يفو ءتّدش : يأ «تكشف : 095 :هلوق :ثيدحلا اذهل هحرش 8 يوونلا مامإلا لاق

 مث .اهبارطضا راركتو اهلقن يف اهتروع فشكنت ال ثيحب اهّدشو اهيلع اهباوثأ عمج بابحتسا
 ,"*9ةدعاق الإ مجرت ال اهنأ ىلع ءاملعلا قفتا دقو :يوونلا لاق

 ؟ةرفحلا يف يهو ةينازلا مجرت له . 6

 هيف دري مل ةقباسلا ةرقفلا يف هانركذ يذلاو ةنيهج نم ةأرملا نأشب ملسم مامإلا ثيدح يف

 سينأ اي ٌدغاو» : هيفو ملسم مامإلا هاور رخآ ثيدح يفو .اهمجر لبق اهل رفحلاب لك يننلا نم رمأ
 دري ملو .«تمجرف لكك يبنلا رمأف تفرتعاف اهيلع ادغف ءاهمجراف تفرتعا نإف ءاذه ةأرما ىلإ

 نأشب ملسم مامإلا ثيدح يف نكلو .اهمجر لبق اهل رفحلاب كي يننلا نم رمأ ثيدحلا اذه يف
 .*9(اهردص ىلإ اهل رفحخف اهب هك يبنلا رمأ مث» :هيف درو اهمجرو ةيدماغلا ىنز

 .اهل رفحلا مدع زاوجو .ةأرملل رفحلا ةيعورشم ثيداحألا هذه نم رهاظلاف .

 : ةرفحلا يف ةينازلا مجر يف ءاهقفلا لاوقأ . 5

 .اهيف يهو اهمجرو ةرفحلا يف اهلازنإ ضرغل ءاهمجر لبق ةأرملل رفحلا يف ءاهقفلا فلتخا

 :لاوقأ ىلع

 رفحي ال اهنأ دمحأ مالك رهاظف» :ةرفحلا يف يهو ةأرملا مجر يف يلبنحلا ةمادق نبا لاق أ

 يف يضاقلا هركذ يذلا وهو .ةأرملل رفحي ال لجرلل رفحي ال امك :يأ- اضيأ اهل

 ةنيبلاب تبث نإو اهل رفحي مل رارقألاب ّدحلا تبث نإ هنأ «درجملا» ىف ركذو .فالخلا

 . 7١" ص «.14ج (يقوسدلا ةيشاح) "21١67 ص «4ج «جاتحملا ينغمد (078)

 .١5ةهص ل ١ج «يووللا حرشب ملسم حيحصا) 2مم

 .١١3ص ء١١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص) (0785)

 لول



 , 08*)(حصأ يدنع اذهو» :باطخلا وبأ لاق ءردصلا ىلإ اهل رفح «ةداهشلا»

 ةنّيبب اهانز تبث نإ اهردص ىلإ رفحلا بحتسي : ةيعفاشلا بهذم يف نيلوقلا حصأ ىلعو - ب

 رفحي مل اهرارقإب اهانز تبث نإ نكلو ءاهل رتسأ رفحلا نألو ؛فشكتت الثل , ةداهشلاب يأ

 .اهل

 يغبنيف ءاهرارقإ نع عوجرلا اهنم حصي اهرارقإب ىنزلا توبث ةلاح يف اهنأ قرفلا هجوو

 . عوجرلا ىلع ةنيرق نوكي نأ حصي برهلا نأل ؛برهلا نم اهيف اهنكمي ةلاحب كرتت نأ

 اهنيكمت ىلإ ةجاح الف ءاهبره لثم لعفب اهنع ّدحلا طقسي الف ,ةداهشلاب ىنزلا تبث اذإ امأ
 , ”5480اهل رفحلا مدعب برهلا نم

 ىف ءاح دقف ,ةرفحلا يف يهو مجرتف «ةأرملل رفحي : مهبهذم يف لوق يف ةيكلاملا دلعو دج
2 

 , 025” (طقف ةأرملل رفحي : ليقو . موجرملل رفحي ال هنأ روهشملاو» : «ىقوسدلا ةيشاحو»

 ىلإ ةنوفدم يهو مجرتف .مجرلا اهيلع بجو يتلا ةأرملل رفحلاب» ةيرفعجلا لاقو د
 , 0540 (اهردص

 ؟مجرلاب أدبي نم 4751

 مث مامإلا مهدعب مجري مث ,مجرلاب نوأدبي نيذلا مه دوهشلا نإف ةداهشلاب مجرلا تبث اذإ

 سانلا هدعب نم مث «هبئان وأ مامإلا وه مجرلاب أدبي يذلا نإف رارقإلاب مجرلا تبث اذإو
 .نورضاحلا

 هنأ  هنع هللا يضر - يلع نع يور امب مهلوقل اوجتحاو ةيفنحلا دنع بجاو بيترتلا اذُهو
 لوأف ةنيبب ناك امو .سانلا مث مامإلا مجري نم لوأف رارقإب هنم ناك امف ,نامجر مجرلا» :لاق

 ةيديزلا دنع بحتسم بيترتلا اذهو ,(85"0)(سانلا مث مامإلا مث . دوهشلا ةنيبلا مجري نم

 , 075ةلبانحلاو ةيعفاشلاو

 .69١ص :8ج «ينغملا» (0786)

 . ١6 4ص .4ج (جاتحملا ينغم» 4١. 4ص الج .يلمرلل «جاتحملا ةياهن» (0785)

 .١97صص 24ج .ريدردلل (ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاح)» ةسسنف]

 .١ه "ص جا ءيلحلل «مالسإلا عئارش» (ه188) .

 : 7١؟1-77١1ص « 14ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» (ه1849)

 . "71486 ص . ؛ج «راهزألا حرشاو 637١21ص «١ 4ج «جاتحملا ينغم)» 1١/11١07١ ص :4ج «ينغملا» (6059-0)

 ١كا١



 مث هب مكاحلا مث ءمخرلاب ع دوهشلا 55 ةنيبلا ةءادب كلام فرعي مل» : : اولاق دقف ,ةيكلاملا امأ

 ا 2 مجرلا يف دوري ال ةيكلاملا نأ اذه ىنعمو 0511)(هبقع سانلا

 ةءادب بابحتسابو «ةنّيبلاب تبث نإ مجرلاب دوهشلا ةءادب بابحتساب لاق نم لوق حجارلاو
 . عم.امهمجر رضحي ملو .ةيدماغلاو زعام مجرب رمأ ِهلكك يبنلا نأل ؛رارقإلاب تبث نإ مجرلاب مامإلا
 تفرتعا نإف ءاذه ةأرما ىلإ ٌبهذا سينأ اي» : لكك لاقو .امهرارقإب امهيلع تبث مجرلا بوجو نأ

 أدبي نمو مجرلا بيترت يف  هنع هللا يضر يلع لوق لمحيف ءاهمجر ْهِلكَي رضحي ملو «اهمجراف

 . ”"؟'9بوجولا ىلع ال بابحتسالا ىلع هب

 :امهتومو امهمجر دعب نيينازلاب لعفي ام 4

 ةالصلاو ءامهنيفكتو امهلسغ بجو .ةأرملاو لجرلا : نيموجرملا تومب مجرلا ىهتنا اذإو

 نع  هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع لثس دقو .نيملسملا رباقم يف امهنفدو .امهيلع

 هللا يضر - يلع ىلصو . مكاتومب نوعنصت امك اهب اوعنصا :لاقف ءاهمجر دق ناكو (ةحارش)

 , ”515ةحارش ٠ ىلع  هنع

 رمأف» :لاق هنأ تنز يتلا ةنيهج نم ةأرملا يف نيصح نبرمع نع (هننس» يف دواد وبأ ىورو

 اولصف مهرمأ مث تمجرف اهب رمأ مث  اهبايث اهيلع تّدش يأ  اهبايث اهيلع تكشف لَ يبنلا اهب

 تبات دقل هديب يسفن يذلاو : هلك لاقف ؟تنز دقو اهيلع يلصت : : هللا لوسر اي :رمع لاقف .اهيلع

 رمت هند

 لتقلا ذيفنت

 : همراحمب ينازلا لتق - 4

 وأ مامإلا وه ةبوقعلا هذه ذفني يذلاو 205 لتقلا هتبوقع همراحم ىدحإب ينازلا نإ :انلق

 ١. ال١7١1 ص 28ج (ينغملا» (ه؟535؟) ..5 7 5ص 27ج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» (هكقا)

 ةياهن» 275554 ص ١21ج «ىلحملا» 2١١54 ص « 4ج (ريدقلا حتفو ةيادهلا» لكك ص 23ج (ينغملا» 2653565

 . ١ 6الص «4ج «مالسإلا عئارش» 27” 7ص « 4ج «راهزألا حرش» 24١ ص ءالج «جاتحملا

 . 1١-179 775ص 217ج (دواد يبأ نئس حرش دوبعملا نوع» (07844)

 .(4198 ةرقفلا (ه596)

 لح



 نم لسرأ ِةكَك يبنلا نأ اهيفو «لبق نم اهانركذ يتلا ثيداحألا يف ءاج امك ءاهذيفنتب هرمأي نم
 عرشلا ناسل يف قلطأ اذإ | لتقلا نأل ؛فيسلاب نوكي لتقلاو 6155)هيبأ ةجوزب سرع كاجر لتقي
 06000 3 |اب البق ناك

 ذيفنتلا فاقيإ
 :ذيفنتلا فاقيإب دوصقملا

 ةبوقع فاقيإ ىضتقت ضراوع نم ىنزلا ةبوقعب مكحلا دعب أرطي ام ذيفنتلا فاقيإب دوصقملا
 . ىنزلا

 :ذيفنتلا فاقيإ عاونأ - ١

 فاقيإلا وه اذهف ,ةدودحم ةدملو ةتقؤم ةروصب ذيفنتلا فاقيإ يضتقي ضراعلا ناك اذإ

 .ذيفنتلل تقؤملا

 اذهو ءذيفنتلل مئادلا فاقيإلا وهف ةمئاد ةروصب ذيفنتلا فاقيإ يضتقي ضراعلا ناك نإو

 اذهو ءالجآ الو ًالجاع ال هذيفنت نكمي ءيش ىقبي الف ءضراعلا اذهب ةبوقعلا طوقس دنع نوكي
 «(ةبوقعلا طوقسل ذيفنتلا طوقس» ب هتيمست نكمي مئادلا فاقيإلا وهو «ذيفنتلا فاقيإ نم عونلا

 . ةرورضلاب ذيفنتلا طقسيف تطقس اهسفن ةبوقعلا نأل ؛ةبوقعلا ذيفنت طوقسلا اذه دعب زوجي الف

 . مئادلا ذيفنتلا فاقيإ بابسأ نع مث .تقؤملا ذيفنتلا فاقيإ بابسأ نع يلي اميف ملكتنو

 :تقؤملا ذيفنتلا فاقيإ بابسأ

 وأ ديدشلا رحلا ةلاحو .هؤافش ىجري يذلا ضرملاو «ةأرملا لبح ىنزلا ةبوقع ذيفنت فقوي
 دلجلا ةبوقع عنمي اهضعبو .مجرلاو دلجلا ةبوقع عنمت بابسألا ضعب نإو اذه .ديدشلا دربلا
 :ةيلاتلا تارقفلا ىف هنيبن امك مجرلا ةبوقع عنمي الو طقف

 :ةأرملا لبح : الوأ 90

 تماد ام ّدحلا اذه اهيلع ماقي الف «.ةينازلا ةأرملا ىلع ىنزلا ٌدح ذيفنت فقوي ةأرملا لبَح

 .؟9 ١ص 28ج «ينغملا» (0191) .(4 ١88 ةرقفلا (ه595)

 س١



 اهنمو «ةفيرشلا ةيوبنلا ةنّسلا تءاج اذهبو ءًامجر وأ ًادلج ّدحلا اذه ناك ءاوس .ىلبح يه

 ةيضق يف هيبأ نع «ةديرب نب هللادبع - هجرخأ يذلا «هحيحص)» يف ملسم مامأإلا ثيدح

 تءاجف :لاق  مجرف كو يبنلا هب رمأ يأ هب رمأ مث :هيف ءاجو «ىنزلاب كلام نب زعام فارتعا

 :تلاق ءّدغلا ناك املق ءاهدر ِهِلك هنإو هل :تلاقف ةيدماغلا

 يبهذاف ال امأ :لاق . قليل جيل هللاوف ءًازعام تددر امك يندرت كّلعل ؟ ينذرت مل هللا لوسر اي

 هيعضراف يبهذأ : ِلِلَع لاق .هتدلو دق اذه :تلاق .ةقرخ يف يبصلاب هتتأ تدلو املف . يدلت ىتح

 هتمطف دق هللا يبن اي اذه :تلاقف ءزبخ ةرسك هدي يف يبصلاب هتتأ هتمطف املف . هيمطفت ىتح

 رمأو اهردص ىلإ اهل رفُحف اهب رمأ مث نيملسملا نم لجر ىلإ يبصلا عفدف .ماعطلا لكأ دقو

 ابننا 1 .اهومجرف سانلا

 همطفتو هعضرتو اهلمح عضت ىتح لماحلا مجر مدع ىلع هتلالد يف حيرص ثيدحلا اذهو

 ال
 :اهلمح عضت ىتح ٌدحلا اهيلع ماقي ال ىلبحلا 2. 4

 ءاوس اهلمح عضت ىتح لماح ىلع ّدحلا ماقي ال : ا ا

 :رذنملا نبا لاقو ًافالخ اذه يف ملعن ال : يلبنحلا ةمادق نبا لاق «هريغ وأ ىنز نم لمحلا ناك

 هذيفنت فقي يذلا وه طقف مجرلا سيلو . عضت ىتح مجرت ال لماحلا نأ ىلع ملعلا له أ عمجأ

 لمحلا فلت هيف نمي ال لماخ يهو اهدلج نآل + ايغيأ دلحللا يفق فتن اهنإو .ىلبحلا ىلع

 امبرو «ةأرملا دلج قيرط نع هكالهإب ًادمع ببستلا زوجي الف ةممصعم سفن وهو دلجلا ببسب

 ظ . ””'ة)اهتومب  اهلمح  دلولا توميف اهتوم ىلإ اهدلج ىدأ

 : ليحلا ءاعدا  ؛؟ا/ه

 ىلبح يه نلق نإف .ًءاسنلا يضاقلا اهارأ لبحلا تعّداف ةأرملا ىنز ىلع ةنّيبلا تماق اذإو

 اذهو «نيتنس نم رثكأ لوطي ال لمحلا نأل ّدحلا اهيلع ماقأ دلت مل نإف «نيتنس ةدم ىلإ اهسبح

 .©5'*”ةيفنحلا هيلإ بهذ ام

 ؟عضولا دعب اهيلع مجرلا ماقي ىتم - 5

 اهيلع ماقي ىتم :انه لاؤسلاو ءاهلمح عضت ىتح ىلبحلا ةأرملا ىلع ّدحلا ماقي ال :انلق

 . 75١ 7”ص «١١1ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص م١ (65954)

 . 7/6 ص 216ج «عومجملا» . 1 ”/ص 24ج (ريدقلا حتفو ةيادهلا» ١/١8 ص 24ج (ينغملا» 26599١

 . /7”ص 23ج ء« يسخرسلا مامالل ةيفنحلا هّقف يف (طوسبملا» (همث0
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 ؟اهعضول قحال دعوم ىلإ لجؤي مأ ؟عضولا دعب ةرشابم اهيلع ماقيأ ؟اهعضو دعب ّدحلا

 دعب مجرتف همأ همطفتو لفطلا عاضر متي ىتح رحؤي هنإف ءامجر دعا ناكل : باوجلاو

 .كلذذب ريغلا ةلافكل هماطف ىلإ اهب رظتني ملو ءتمجر هعاضرب دحأ لّمكت نإو .هماطف

 ؟عضولا دعب اهيلع دلجلا ماقي ىتم - 49/

 اهفلت نمؤي ةيوق تناكو سافنلا عطقناو اهلمح لماحلا تعضو اذإف ادلع دخلا ناك ذو

 ّدحلا اهيلع مقي مل اهفلت فاخي ةفيعض وأ ةضيرم اهسافن يف تناك نإو .دلجلا ٌدح اهيلع ميقأ
 .©97يلبنحلا يقرخلا مامإلا مالك رهاظ يف ةلبانحلا بهذم اذهو .ىوقتو رهطت ىتح

 , 0" 9(اهسأفن

 نم جرخت ىتح دلجت مل دلجلا اهّدح ناك نإو» :اولاق دقف ًاضيأ ةيفنحلا بهذم وهو
 , 5 «نءربلا نامز ىلإ رخؤيف ضرم عون سافنلا نأل ؛اهسافن

 , 0592(. .اهسافن

 : هعفدو ءاسفنلا دلج يف يأر -

 لوأ يف يهو ةرشابم اهلمح عضو دعب ءاسفنلا ىلع دلجلا ةماقإ ىلإ ةلبانحلا ضعب بهذ

 خارمش ةئامب تبرض طوسلا نم اهيلع َفيخ نإف .فلتلا هعم نمؤي طوسب اهدلج نوكيو ءاهسافت
 هب هوبرضاف خارمش ةئام هل اوذخ» :لاقف ىنز يذلا ضيرملا برضب رمأ ِهلكك يبنلا نأل ؛لخنلا
 كف ةزجلاو يرض

 نب يلع رمأ ِةْكي يبنلا نأ هحيحص» يف ملسم مامإلا هاور امب يأرلا اذه عفديو 2 6

 ىضر ىلع لاق ,سافنب دهع ةثيدح ىه اذإف ؛ةيراج دلجي نأ  هنع هللا يضر بلاط يبأ

 6530 تنسحأو :لاقف كي يبنلل كلذ تركذف ءاهلتقأ نأ اهتدلج انأ نإ تل  هنع هللا

 .؟الفصضص ؛ 8١ج «عومجملا» م35 .١ال؟ص «8ج (ينغملا» م١300

 . 77ص 94ج (طوسبمل او .١1”ا/ص . ؛ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» (0ه309)

 .179ص 4ج ؛ينغملاو (08:68) 195ص ء؛ج .يلحلل «مالسإلا عئارش» )57١4(
 .؟١صدخ.ا ١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص) (07205)

 لح



 اهتيأر :تلقف ؟تغرفأ يلع اي :لاقف كك يبنلا تيتأف «عطقني مل ليسي مد اذإف اهب تقلطناف»

 .©9«. . .ٌلحلا اهيلع مقأ مث اهُمد عطقني ىتح اهعد» : لكك لاقف .ليسي اهمدو

 دلجبلا ليجعتب لاق نم ىلع هدر يف يلبنحلا ةمادق نبا جتحا هلبق يذلاو ثيدحلا اذهبو

 : الئاق هللا همحر  ةمادق نبا فاضأو ءاهسافن لوأ يف يهو ًالاح اهعضو دعب لماحلا ىلع
 يف نألو ؛لوألا نم أربي ىتح يناثلا فوتسي مل امهدحأ يفوتساف ناّدح هيلع ىلاوت ول هنألو»

 ريخأتلا ناكف فالتإ ةيشخ ريغ نم ةدلج ةئام اهبرضب لامكلا ىلع ّدحلا ةماقإ هريخأت
 ! , 05:0( ىلوأ

 :هؤافش وجرملا ضرملا :ًايناث

 ّدحل ةبسنلاب اذهو ءهؤافش وجرملا ضرملا ًاتقؤم ًافاقيإ ىنزلا ّدح ذيفنت فاقيإ بابسأ نمو
 فالخ وهو .كالهلا هيلع فيخ هؤافش وجرملا ضيرملا ىلع دلجلا ّدح ميقأ اذإ هنأل ؛دلجلا

 ىتح ذيفنتلا ريخأت بجيف .توملا ال دلجلا وه هيلع قحتسملا نأل ؛هتميرجب هيلع قحتسملا

 .©؟'"دولجملا كاله نم نمألا عم دلجلاب ّدحلا هيلع ماقيف ءضرملا لوزي

 نأل ؛ضيرملا نع مجرلا ّدح ذيفنت رخؤي ال هؤافش ىجري يذلا ضرملا نإو ءاذه 0١

 .ضرملا ببسب رخؤي الو عنتمي الف ءامجر توملا وه ّدحلا اذهب هيلع قحتسملا
 :لوقلا اذه نع اولاقو «رارقإلاب ىنزلا تبث اذإ مجرلا ذيفنت ريخأتب لوق ةيعفاشلا بهذم يفو

 رهاظلا نأل ؛ نيسح يضاقلاو «هيبنتلا» بحاص مهنم عمج هححصو «مألا» يف هيلع صن امكو»

 , ”0١(هيلإ بدنلل هرارقإ نع هعوجر وه

 :دربلاو ّرحلا :ًاثلاث

 اوللعو .دلجلا ّدح ريخأتب ةيعفاشلاو ةيفنحلا لاق دقف نيطرفم نيديدش دربلاو ٌرحلا ناك اذإو

 .©2'5خانملا لادتعا ىلإ دلجلا ذيفنت رخؤيف .هكالهو دولجملا فلت فوخب كلذ

 . ١7١ ص .11ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (001)

 . 11 1؟نض «4ج (ينغملا» (هم04)

 . 194ص ؛4ج «جاتحملا ينغم» 17ص .4ج «ينغملا» .1اص .4ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» (ه:)

 .64١ص « ؛ج «جاتحملا ينغم) . 4١54 ص 2ا/ج «جاتحملا ةياهن» 21791/ص « 64ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» (015)

 . 168 ص . 4ج «جاتحملا ينغم» 27/0 ص .18ج «عومجملا» ء1*/ص . 4حج (ريدقلا حتفو ةيادهلا» (0811)

 لما



 ديدشلا اهّرح كفني ال دالب ىف دلجلا ّدح هيلع بجو نم ناك ول :ةيعفاشلا لاقو - 4787

 دلجلا ةماقإل ةلدتعملا دالبلا ىلإ دلجلا هيلع بجو نم لقني ملو .دلجلا رخؤي مل ديدشلا اهدرب وأ

 فوخلو ذيفنتلا ريخأت نم كلذ ىف امل ,ةيعفاشلا ءاهقف نم ىنايورلاو يدرواملا هلاق ام ىلع هيلع

 ىلإ يضفي ال وحن ىلع ديدشلا دربلا وأ ديدشلا ّرحلا اذهل ارظن برضلا ففخي نكلو ةقشملا
 , 0379 دولجملا كالم

 قحتسملا نأل ؛مجرلا ذيفنت نارخؤي ال ديدشلا دربلا وأ ديدشلا ّرحلا نإو ءاذه - 61

 ةيفنحلا حرص اذهبو «.دربلا وأ رحلا ببسب قحتسملا اذه عنتمي الف .موجرملا لتق مجرلاب

 ىلإ هفقويف مجرلا ذيفنت رخي دربلا وأ ٌرحلا ضراع نأب لوق ةيعفاشلا بهذم يف نكلو .ةيعفاشلاو

 , 67ةينازلا وأ ىنازلا رارقإب تبث دق ىنزلا ناك اذإ اذهو .ضراعلا اذه لاوز

 :ىنزلا دحل مئادلا ذيفنتلا فاقيإ بابسأ - 6

 ًامئاد فاقيإلا اذه نوكي هانّيب يذلا وحنلا ىلع ًاتقؤم نوكي امك ىنزلا دحل ذيفنتلا فاقيإو
 نوكي نأ امإ ذيفنتلل ذيفنتلل مئادلا فاقيإلا اذهو .اهذيفنت داري يتلا ةبوقعلا طوقسل ةيلك ذيفنتلا طوقسل

 ةملك ركذنو ا عوجر هببس نوكي نأ امإو «هرارقإ نع ىنزلاب رقملا عوجر هببس

 : يلي اميف نيببسلا نيذه نم لك نع ةزجوم
 :ّرقملا عوجر :ًالوأ 5

 ءانثأ يف وأ اهذيفنت لبقو «ىنزلا ةبوقعب هيلع مكحلا دعب ىنزلاب هرارقإ نع ٌرقملا عجر اذإ

 ّدح وهو هبجوم طوقسب هطوقسل الاح ذيفنتلا فاقيإ ابجوتسمو اربتعم عوجرلا اذه ناك ءاهذيفنت

 . ىنزلا

 ٌرَقملا نم عوجرلا اذه نأ .هبجومب مكحلا ردص نأ دعب رارقإلا نع عوجرلا رابتعا هجوو
 طوقسو ّرقملا عوجر ةحص يف لصألاو . تاهبشلاب أردت دودحلاو .هرارقإ ةحص يف ةهبش يقلي

 ةصق ىف دواد وبأ هجرخأ يذلا ثيدحلا .ذيفنتلا طوقس 5-2 .مكحلا دعب ولو هب ّدحلا

 ةراجحلا سم دجوف مجر املف» : هيف ءاج دقف .همجرب كي يبنلا رم أو انزب هرارقإو كلام نب زعام

 ىبنلا ىت دا ولا د دوي م نيكس ودرلا

 , 6919 (هيلع هللا توتيف بوتي نأ لعل هومتكرت "له : لك لاقف كلذ هل ركذف دلك

 . 65١©ص .4ج «جاتحملا ينغم» (ه"ا؟)

 .64١ص 24ج (جاتحملا ينغم)) «غ١4 ص الج «جاتحملا ةياهن» . 1ا/ص . 4ج (ريدقلا حتفو ةيادهلا» (ه ١8"

 .١١٠-١١١صضص ع ١؟ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعو) (014

 /ا١5



 سم دجو نأ دعب :اهيفو ءزعام مجر ةصق يف ثيدحلا اذهل دواد يبأل ىرخأ ةياور يفو

 . تام ىتح همجر يف اورمتسا نكلو (ِةِلَ هللا لوسر ىلإ ينوذر موق اي» :زعام لاق 0

 .1”6"نهب ينومتثجو هومتكرت الهف» :لاق كلذب لك يبنلا ربخ

 : مهتداهش نع دوهشلا عوجر :ًايناث - 417

 دعب مهعوجر ناك وأ هيلع اودهش نم ىلع ىنزلاب مهتداهش نع مهضعب وأ دوهشلا عجر اذإ

 مكحلا خاسفنال ذيفنتلا طقسو « يضاقلا هب مكح ام خسف « مهتداهش بجومب مكحلا رودص

 ,6510لحلا طوقسو

 :©5"ةيفنحلا اهب لاق ىرخأ بابسأ :ًاثلاث

 .اونج وأ اودترا ول امك ةبوقعلا ذيفنت لبقو ,مهتداهشب مكحلا دعب دوهشلا ةيلهأ نالطب أ

 مجرلا ٌدح ةماقإل طرش مجرلاب دوهشلا ةيادب نأل ؛طقف مجرلا ّدح يف دوهشلا توم ب

 ةرورض ّدحلا طقسيف .هدوع روصتي ال هجو ىلع توملاب تاف دقو ««عئادبلا» يف ءاج ام ىلع

 , ”319زيفنتلا طقسيف

 مكح وأ ءاهجوزت مث ةأرماب ىنز نأب ني نيينازلا نع ٌدحلل طقسم وهف .حاكنلا كلم ءورط 3-6

 يبأ نع فسوي 5 ةياور ىفف 1 .ةبوقعلا ذيفنت لبق ةينازلاب ينازلا جوزت مث ينازلا ٌدحب يضاقلا

 طوقس كلذ ىنعمو . . نيتلاحلا يف  امهانز دعب خا 7 قحاللا 3 دحلا طقسي ةفينح

 . 1١٠١-1١4 7ص 7١1ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (0810)

 ىواتفلا» .5؟ص ءالج ؛عئادبلا» 207١ *ص ؛«4ج (ينغملا» .4 9١ص فج مزح نبال «ىلحملا) (5815)

 . 08 4ص اج ,ةيفنحلا هقف يف (ةيدنهلا

 . 15ص اج «ةيفنحلا هقف يف ,يناساكلل (عئادبلا» (ه10)

 نكمي نكلو .(24751) ةرقفلا رظنا ءبجاو مجرلاب دوهشلا ةءادب نأب «ريدقلا حتفو ةيادهلا» يف ءاج نكلو (01)

 . مجرلا دح ةماقإ عنمي بجاولا اذه فلخت نإ ًاضيأ لاقي نأ
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 ات لسن
 تكرر

 :ديهمت 8*2

 صخشلا ىلإ ىنزلا دانسإ يأ ©” ىنزلاب يمرلا : عرشلا يفو «يمرلا :ةغللا يف فدقلا

 ةعيرشلا يف رئابكلا نم وهو .ةأرما وأ ىنزلا هيلإ بوسنملا ناك ًالجر هيلإ ىنزلا ةبسن يأ
 . عامجإلاو ةنسلاو باتكلا هميرحت ليلدو . ةيمالسإلا

 مهودلجاف ,ءادهش ةعبرأب اوتأي مل مل د تانصحملا نومري نيذلاوو : ىلاعت هلوقف باتكلا امأ

 نإ : ىلاعت هلوقو ى #1 دوقسافلا مح كئلوأو ًادبأ ةداهش مهل اولبقت الو دلع نينامث

 تاذع مهلو ةرخآلاو اينّدلا يف اونعُل «تانمؤملا تاللفاغلا تانصحملا نومري نيذلا

 , "94 ميظع

 كرشلا :لاق ؟ّنه امو هللا لوسر اي :اولاق .تاقبوملا عبسلا اوبنتجا» : لكك هلوقف ةنسلا امأو

 موي يلوتلاو .ميتيلا لام لكأو ءابرلا لكأو .قحلاب الإ هللا مرح يتلا سفنلا لتقو ءرحسلاو «هللاب
 , ""9«:تالفاغلا تانمؤملا تانصحملا فذقو .فحلا

 .«"”"9فذقلا ميرحت يف عامجإلا دقعنا اذه ىلعو

 :ثحبلا جهنم

 «ىنزلاب ىمري نمو فذاقلا وه اذهو «ىنزلاب يمرلاب موقي نم دوجو مزلتست فذقلا ةميرج

 . هتغيص يه هذهو فذقلل ةنيعم ةرابعو .هب فوذقملا وه اذهو هب ىّمرُي امو . فوذقملا وه اذهو

 .6١ة6ص 2 4ج «جاتحملا ينغما ل 24ج (ريدقلا حتف» «2 75١ هص «8ج (ينغملا» (ه819)

 .[11 ةيآلا :رونلا ةروس] ضف .[4 ةيآلا :رونلا ةروس] هع.

 . ١4ص ١21ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص) (75*51)

 .0١7ص «8ج «ينغملا» (ه787)
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 ىوعد عفر دعب اهلعاف ىلع اهتبوقعب مكحلا رادصإو اهتوبث ىضتقا فذقلا ةميرج تعقو اذإف

 ةبقاعمو فذقلا توبث تارورض نم فذقلا ىوعد عفرف .فوذقملا لبق نم يضاقلا ىلإ اهب

 .فذاقلا

 :ةيلاتلا ثحابملا ىلإ لصفلا اذه مسقن اذه ىلعو

 .فذاقلا :لوألا ثحبملا

 .فوذقملا : ىناثلا ثحبملا

 .فذقلا ةغيص : عبارلا ثحبملا

 . هتبوقعو «فذقلا ىوعد : سماخلا ثحبملا



 كرذلل ىرملل و
 فذاقلا

 :فذاقلا طورش - 0١

 (افلكم) : نوكي نأ ىرخألا طورشلا رفاوت دعب هيلع فذقلا ٌدح توجول فذاقلا- ىف طرتشت
 غلابلا وه فلكملاف لقعلاو غولبلا فيلكتلا طرشو ءاهب ًافلكمو عرشلا ماكحأب ًابطاخم يأ
 بترتي فذقلا ّدح نأل ؛فذق امهنم ردص اذإ نونجملا ىلع الو يبصلا ىلع ّدح الف ؛لقاعلا

 . ””"9ٌلحلا بجوتسي الف ةميرج هنأب فصوي ال نونجملاو يبصلا لعفو «ةميرج ربتعي فذق ىلع
 .©ًبيدأتو هل ًارجز رزعي هنإف .فذقلا ةبوقعب يبصلا بقاعي مل اذإ نكلو

 فق اذإ فدقلا دحر فاكلا ٌدحُي اذهلو:ءاّرَخ ًاملسم هنوك فذاقلا طورش نه سيلو 4845
 رمل دعب امك فذ اذإ دعلا حب كلذكو

 :فذاقلا يف ًاطرش تسيل ةروكذلا - 59

 اهنم ردصي نأب ةفذاق ةأرملا نوكت نأ نكمي اذه ىلعو .فذاقلا طورش نم تسيل ةروكذلاو

 هللا همحر مزح نبا هيقفلا لاق «ةأرما وأ الجر ريغلا اذه ناك ءاوس ءاهريغل (ًافذق) ربتعي ام
 , "9 «ءاسنلاو لاجرلا نيب ىنزلاب ىمرلا وه» :هنأب فذقلا نع  ىلاعت

 لمشي اذه مهلوقو .©*”2(فيلكتلا فذقلا ٌدح طرشو» :لوقلاب اوفتكا نورخآلا ءاهقفلاو

 نوكي فيلكتلاو , ماكحألا هذهب تافلكمو .عرشلا ماكحأب تابطاخم عابتلا نأل ؛ ءاسنلاو لاجرلا

 (ريبكلا حرشلا» 6١2هص « 4ج (جاتحملا ينغم) 21٠٠١ ص الج «عئادبلا» ١١27ص 28ج (ينغملا» (ه8715)

 . 479 ص .؟7ج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» ؛"”70ص «.14ج «يقوسدلا ةيشاح»و ءريدردلل

 .54١ص «.14ج (مالسإلا عئارش» «55١ص .14ج («جاتحملا ينغم» (ه175)

 . "76ص «14ج «يقوسدلا ةيشاح» . 5١ ص ءالج «عئادبلا» (0875)

 .755ص ,١١ج (ىلحملا» (ه "39

 . "70ص «. 54ج (يقوسدلا ةيشاح» ,. 66١ه ص «٠ 4ج «جاتحملا ينغم» (0118)

 ا/ا١



 ىلاتلابو ,فيلكتلا طورش اهيف ققحت «.ةلقاع ةغلاب ةأرملا تناك اذإف ءانركذ امك لقعلاو غولبلاب

 ىرخألا طورشلا ققحت دعب ةفذاق اهرابتعاب فذقلا ّدح بجو اهريغ تفذق اذإف ,««فذاقلا» طرش
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 فاشل تعد
 فوذقمل ةملا

 :فوذقملا يف طرش ناصحإلا 2 4

 نومري نيذلاو» : ىلاعت هلوقل ناصحإلا هيف طرتشي ةأرما وأ الجر ناك ءاوس فوذقملا

 .ًادبأ ٌةداهش مهل اولبقت الو دل نينامث مهودلجاف ءادهش ةعبرأب اوتأي مل مث ,تائنصحملا

 , "94 نوقسافلا مه كئلوأو

 «تانصحملا نومري نيذلاو» : ىلاعت هلوق يف «يمرلاب» دارملا نأ ىلع ءاملعلا قفتا دقو

 . ”""0فئافعلا ءاسنلا «تانصحملا» ب دوصقملا نأو .©”*:0ىنزلاب ىمرلا وه

 ةأرما نوكي امك الجر نوكي فوذقملا 6

 نأ نيملستلا خي فالي ال نكلو «نكدنلاب  ؟تافمعملاو :ىلاعت هللا صخ دقو

 هبوجوك نصحملا لجرلا فذاق ىلع بجاو فذقلا ّدح نأو «ةميركلا ةيآلاب نودارم «نينصحملاو»

 . ””9ةنصحملا فذاق ىلع

 ل نود ةميركلا ةيآلا ىف تانصحملا ءاسنلا ركذ ليلعت ىف ريسفتلا ءاملع ضعب لاقو

 نأل ؛مكحلا يف مهنوكرشي لاجرلا ناك نإو كلذب ءاسنلا ٌصخو» : مهلوقب نينصحملا لاجرلا

 , 0559(... سوفنلل ركنأو عنشأ نهيف فذقلا

 :ناصحإلا طورش - 5

 .[4 ةيآلا :رونلا ةروس] (0879)

 .167ص 719ج (يزارلا ريسفت» 27707ص . 13ج .«صاصجلل «نارقلا ماكحأو ةفضيفلا

 «7”ج «يبرعلا نبا ريسفت» ء67١ص . 77ج (يزارلا ريسفت) .757/ص 57ج «صاصجلل «نارقلا ماكحأو ةفيضيفلل]

 . 18ص .18ج «يسولآلا ريسفت» 75١*201 ص

 . 757ص .7ج «صاصجلل «نارقلا ماكحأ» (ها"ع)

 .(959) مقر شماهو .ا75١”"صضص دا 17ج «يبطرقلا ريسفتا ( 07377
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 هقف يف «بذهملا حرش عومجملا» يف ءاج دقف «ىنزلا نع ةّفعلاو ,ةيرحلاو «مالسإلاو «لقعلاو
 لقعلاو غولبلا : : هيف عمتجا نم ءاسنلاو لاجرلا نم هفذقب ّدحلا بجي يذلا نصحملاو» : ةيعفاشلا

 .””*2ىرخألا بهاذملا ءاهقف لاق ًاضيأ اذهبو . "6 ىنزلا نع ةفعلاو ةيرضلاو مالسإلاو

 . طورشلا هذهل انحرش دنع كلذ ىلإ ريشنسو .يرهاظلا بهذملا ءاهقف اهضعب يف فلاخو

 ىاقتر ةفوذقملا نوكت ال نأ : يهو ءاهقفلا ضعب اهب لاق فوذقملا يف طورش ًاضيأ كانهو
 دلو الو فذاقلا دلو “فودقملا نوكي أل .نآو ءايصخ الو. انوبجم فقوذقملا نوكي أل نآو-ءءانزق الو
 .اهطارتشا يف فالخلاو طورشلا هذه ركذنسو . ةفوذقملا

 :لقعلاو غولبلا :يناثلاو لوألا ناطرشلا - 7

 ناكف .نونجملاو يبصلا نم روصتي ال ىنزلا نأل ؛فوذقملا يف لقعلاو غولبلا طارتشا

 , 50”6لحلا ال فذاقلا ريزعت - ريزعتلا بجوي امم ًايذك ىنزلاب امهفذق

 هيمرب ريعتي غولبلا نود وه نم نأل ؛ناصحإلل اظونل ودل غولبلا نأ دمحأ مامإلا نع يورو

 هركذ دعب يلبنحلا ةمادق نبا مامإلا لاقو .فوذقملا ريبكلا هبشأف فذاقلا قدص ناكمإل ىنزلاب

 مالغلل نوكي نأ هاندأو ءهلثم عماجي ًاريبك نوكي نأ دب ال :لاق .دمحأ مامإلا نع ةياورلا هذهل
 , 0559 نينس عست ةيراجللو «نينس رشع

 يف ءاج دقف .نورخأتملا ةلبانخلا ءاهقف هدمتعا ام وه ةمادق نبا مامإلا هلاق ام نأ ودبيو

 ملسملا رحلا وه نصحملاور: فوذقملا يف ناصحإلا طورش يف ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك»

 . 058(. . .رثكأف عست تنبو نينس رشع نبا وهو .هلثم عماجي يذلا لقاعلا

 ال مهنأ كلذ ىنعمو , 5”0ءطولا قيطت د ةريغص فذق نم فذقلا ّدح د : ةيكلاملا دنعو

 امأو .ةغلاب نكت مل نإو ءطولا قيطت اهنوك هيف نوطرتشي امنإو «ةفوذقملا يف غولبلا نوطرتشي

 ةقاطإلا هيف نوطرتشي امنإو ءاضيأ غولبلا هيف نوطرتشي الف ءهب ل ناك نإف فوذقملا ركذلا

 .«*؛2غولبلا هيف نوطرتشيف ءًايناز يأ العاف هرابتعاب هفذق ناك نإو هب لعفلا ىلع

 . 787/ص « 8١ج «بذهملا حرش عومجملا» ةةفيفح

 .4ج «يقوسدلا ةيشاحدو ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» « 5١٠ ص «ءالج «عئادبلا» «. ١5ص 28ج (ينغملا» (078)

 .960١١ص .4ج (مالسإلا عئارش» ء77-76”3 4ص

 .5١7ص 48ج (ينغملا» (هاالا/) . ١5ص ءالج «عئادبلا» (ه885)

 .71؟7-6 74ص .1ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (ه89) . "75ص . 14ج (عانقلا فاشك» (ه884)

 . 55ص ا« 7ج «يواصلا ةيشاحروو «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» (ه8*::)
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 : مالسإلا :ثلاثلا طرشلا - 4

 ىلع ًاضيأ قلطي ناصحإلا نألف ؛- ةأرما وأ ناك الجر - 00 يف م طارتشا امأو

 للا يف اطرش مالسإلا رابتعا تابثإل

 مالسإلا طرش امأو» :ناصحإلا يف مالسإلا طرش هليلعت يف يكلاملا يبرعلا نبا هيقفلا لاقو

 .©”؛9«اهفرشأو ناصحإلا يناعم نم هنألف ؛_-فوذقملا يف هيف

 نع ةفعلاو مالسإلا امأو» : طرشلا اذه ليلد يف يفنحلا يناساكلا نيدلا ءالع مامإلا لوقيو
 «تانمؤملا» :هلوقو ,.#تانمؤملا تالفاغلا تانصحملا نومري نيذلا نإ : ىلاعت هلوقلف ىنزلا

 لدي «نصحمب سيلف هللاب كرشأ نم» :ِهلكك هلوق اذكو ,ناصحإلا يف طرش مالسإلا نأ ىلع لدي
 0 ,«**9ناصحإلل طرش مالسإلا نأ ىلع

 لاقو .”؛9ًارفاك فذق نم ىلع ّدحلا بجي» :يرهاظلا مزح نبا هيقفلا لاقو - 89

 مزح نبا نأ كلذ ىنعمو .«*يعٌدحلا هيلعو .بوتي نأ الإ قساف وهف ةرفاك فذق نم» : هيأ

 .هناصحإل فوذقملا يف ًاطرش مالسإلا ىري ال - هللا همحر

 : ةيرحلا : عبارلا طرشلا

 : ىلاعت هلوق يهو فذقلا ةيأ يف ناصحإلا طرش هللا نألف ةّيرحلا امأو» : يناساكلا لاق

 «رئارحلا انهاه تانصحملا نم دارملاو ,.#تانصحملا نومري نيذّلاو»

 اهيلع قلطي ةيرحلا نأ ناصحاإلا يف أطرش ةيرحلا لعج ليلعت يف :«يسولآلا ريسفت» يفو

 نم تائنصحملا ىلع ام فصن ٌنهيلعف . . .# :ىلاعتو هناحبس هلوق ليلدب ناصحإلا مسا
 .©:9(ىنعملا اذهب ًانصحم سيل قيقرلاف ءرئارحلا انه «تانصحملا» ب دارملاو ,.«باذعلا

 , 9:"0”فوذقملا ناصحإل ًاطرش تسيل 1 ةيرحلا : يرهاظلا مزح نبا مامإلا لاقو

 075١١( نع 8١ج «يسولآلا ريسفت») 43

 . 1771١ ص ءا"ج . يكلاملا يبرعلا نبال «نآرقلا ماكحأ» (ه8 4 )

 4١-1475. ص «الج «عئادبلا» (ه8248

 .؟6"5ص لا جا مزح نبال («ىلحملا» (ه79:ةه) . 7374ص ء١١1ج مزح نبال (ىلحملا» (555)

 1١. ص الج « يناساكلل (عئادبلا»و ١4ص 8١2ج (يسولآلا ريسفت» (ةه7345)

 .؟ال؟ص ١ جا مزح نبال (ىلحملا» ةدرعحف]
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 : ىنزلا نع ةفعلا : سماخلا طرشلا 2.

 َّنِإظ : ىلاعت هلوق طرشلا اذه ليلدو *“ناصحإلل روهشملا ىنعملا يه ىنزلا نع ةفعلا
 ,«ميظع باذع مهلو .ةرخآلاو ايندلا يف اونعُت تانمؤملا تالفاغلا تانصحملا نومري نيذلا
 تجي اامنإ فّذقلا ٌدح نإف اضيآو: لولا نع تتافعلا نه .تالفاعلاو ةزئارحلا انه: تاتصخملاو
 فذقلاب راعلا هقحلي ال ىنزلا نع هل ةفع ال نمو «ىنزلا ىلإ هتبسنب فوذقملا نع راعلا عفدل
 , 05490 ىنزلاب

 .©**”0ةلبانحلا دنع اذهو .ًارهاظ ىنزلا نع ةفعلا .ةّفعلاب دارملاو - 500 1

 مل هنأ ينعي :فوذقملا ناصحإ طورش نم طرشك ىنزلا نع ةفعلاب دارملا : ةيفنحلا لاقو

 نك تا ل تل د كار بوت راكع رت

 , 6551)هداسف

 :فوذقملا يف ىرخأ طورش - 2300

 :ءانرق الو ءاقتر نوكت ال نأ : ًالوأ

 : «راتخملا ردلا» يف ءاج دقف .ءانرق الو ءاقتر نوكت الأ ةفوذقملا ةأرملا يف «ةيفنحلا طرتشا

 وأ ابوبجم وأ «- فذاقلا دلو قا هدلو نوكي ال نأ  فوذقملا طورش يأ - طورشلا 4 يقبوا

 6 وأ ءاقتر يه وأ 100

 ىنعمو .«**9ةيرهاظلا لاق كلذكو .ءانرقلا وأ ءاقترلا فذاق ىلع ّدحلا بجي : ةلبانحلا لاقو

 .ةفوذقملا يف ًاطرش اسيل نّرّقلاو قّثّرلا مدع نأ كلذ

 ةعبرأب اوتأي مل مث ,تانصحملا نومري نيذلاو» :ىلاعت هلوقب مهلوقل ةلبانحلا جتحاو

 .84 ص .8١1ج (يسولآلا ريسفت» (08854)

 . 37 اهمقرو ءرونلا ةروس يف ةيآلاو .4 4١-١1 ص ءالج «عئادبلا» (5759)

 ."57”ص ء جا ( عانقلا فاشكر (0850)

 .؛ ١ص الج «عئادبلا» (مهم”هاز

 5 ؟ج (راتخملا ردلار (ه7ه؟)

 . 577 ص ١1ج ؛مزح نبال «ىلحملا» :؟5١ص 48ج «ينغملا» (ه07)

 .5ج «ينغملا» :هدسيف جرفلا يف تبني محل :نرقلاو .هيف ركذلا لخدي الف «جرفلا دادسنا : قترلاو
 .١50ص

 ك/ا١



 ناكمإ مدع نألو .ءانرقلاو ءاقترلا هيف لخدت مومع اذهو .«ةدلج نينامث مهودلجاف ءادهش

 فذاقلا ةبقاعم نودب يأ  ّدحلا نودب مهدنع راعلا يفتني الف سانلا هملعي ال ىفخ رمأ امهئطو

 , "9 هفذقل ىعرشلا ٌدحلاب

 :ًايصخ وأ ًابوبجم فوذقملا نوكي ال نأ :ًايناث - 40:

 ملعلل ّدحلا نودب فوذقملا نع بفتنم راعلا نأب نيجتحم مهدنع امهفذاق ىلع ّدح ال اذهلو

 .©*©2فوذقملا نع راعلا ىفنل بجي امنإ دحلاو .فذاقلا بذكب

 ناكمإ نأب نيجتحم يصخلا وأ بوبجملا فذاق ىلع ّدحلا بجي :ةيرهاظلاو ةلبانحلا لاقو

 . ”ة2لحلا نودب راعلا ىفتني

 :فذاقلا دلو فوذقملا نوكي ال نأ :ًاثلاث 66ه

 فوذقملا ناك نإف ,ةفذاقلل وأ فذاقلل ًادلو «ىثنأو وأ ناك ًاركذ فوذقملا نوكي ال نأ طرتشيو

 ع «لزن نإو هدلو دلو وأ هدلو لجرلا فذق ول امك ىكحلا بجي مل ةفذاقلا وأ فذاقلل دلو

 .لزن نإو اهدلو دلوو اهدلو ةأرملا

 :رذنملا نباو ,روثوبأو ءزيزعلا دبع نب رمع لاقو . ةيفنحلاو ةيعفاشلاو ةلبانحلا بهذم اذهو

 .مهدنع روهشملا ىلع ةيكلاملا بهذم كلذكو «ةيديزلا بهذم وهو ءّدحلا هيلع

 « يعرش ٌدح هنألو ؛فذاقلا دح بجوت يتلا ةيآلا مومع ٌدحلا بوجوب نيلئاقلا ءالؤهل ةجحلاو

 بوجو مدعب نيلئاقلا لوألا لوقلا باحصأل ةجحلاو . ىنرلاك ةدالولا ةبارق ةيوجو نم عنمت الف

 . يمدآل مخ بجت ةبوقع فذقلا ّدح نأ :فذاقلل ادلو وأ ةفذاقلل ًادلو فوذقملا ناك اذإ ّدحلا

 هيبأ ىلع دلولل بجي الف «تاهبشلاب ل ّدحلا نألو ؛صاصقلاك دلاولا ىلع دلولل بجي الف

 قح ىنزلا ّدح نأ ىنزلاو فذقلا نيب قرفلاو .هدلو لام ةقرسب بألا دي عطقت ال امك ةهبشلل

 .؟١7ا-5١5ص مج ( ونغمل ار (ه65*9)

 يرج نبال «ماكحألا ن نيناوق» ةضفتم 20ج ريدردلل «ريبكلا حرشلا» . 4ص 20ج «راتخملا ردلا» (ه5م”هد)

 . "85ص  يكلاملا

 : 71717 ص 2 ١جا مزح نبال «ىلحملا» 0371١1737١56 ص 28ج «ينغملا» (ةهم”هك)

 نفي



 , 7*0” صاصقلاك

 نع يهنلاو .4كأ امهل لقت الو# : لاق 0 هللا نأب» : م مهفذق يف تلزن نإو مألا

 : ىلاعت هلوقبو .ًاصاصق هب امهدحأ لتقي ال اذهلو ,«ةلالد برضلا نع ين 2 فيفأتلا

 ناكف .,ءيش يف ناسحإلا نم سيل امهيلع ّدحلا ةماقإب دلولا ةبلاطمو .«ًاناسحإ نيدلاولابو#
 , 070»(صضنلاب ًايفنم

 : هتجوز جوزلا فذق 2 5

 .فذقلا يف ماعلا مكحلا فذقلا اذه ىلع يرسي لهف .فذاقلا'ةجوز ةفوذقملا نوكت دق

 ؟فوذقملا هب فذق ام تابثإ نع فذاقلا زجعو .فذقلا تبث اذإ فذاقلا ىلع ّدحلا ةماقإ وهو

 ٌدح هتأرما ىلع بجوو .هيلع ءيش الف هتجوز ىنز ىلع ةنّيبلا جوزلا ماقأ اذإ :باوجلاو
 نأ هقح نمف «- هتجوز ىنز ىلع ءادهش ةعبرأ ميدقت يأ ةنّيبلا ةماقإ نع زجع اذإو .ىنزلا

 , مهجاوزأ نومري نيذلاو# : ىلاعت هلوق هانلق ام ليلدو . فذقلا ّدح هسفن نع عفديل هتجوز نعالي

 . نيقداصلا نمل هنإ هللاب تاداهش عبرأ مهدحأ ٌةدانهشف ٠ , مهُسْفنَأ الإ ءادهش مهل نكي ملو

 تاداهش عب رأ دهشت نأ باذعلا اهنع ارد :نيبذاكلا سس ناك نإ هيلع هللا ةنعل نأ ةسماخلاو

 .©*#نيقداصلا نم ناك نإ اهيلع هللا َبضغ ْنأ ةسماخلاو . نيبذاكلا .نمل هنإ هللاب

 هنأب تاداهش عبرأ هللاب دهشي نأ وهو «ةيآلا هذه يف روكذملا وه جوزلا ناعلب دوصقملاف

 اميف ًابذاك ناك نإ هيلع هللا ةنعل نأ +لوقي نأب ةسماخلاب فلحيو ٠ ىنزلا نم هب.اهامر اميف قداض

 فذقلا ّدح همزل «ناعللا نم عنتماو هتجوز ىنز ىلع ةنيبب تأي مل نإف .ىنزلا نم هب اهامر

 نيذلاوإ : ىلاعت هلوق مهل ةّجحلاو ,يعفاشلاو كلامو ةلبانحلا لاق اذهبو .هتداهش ٌدرو قيسفتلاو

 ادبأ ةداهش مهل اولبقت الو ةدلج نينامث مهودلجاف ءادهش ةعبرأب اوتأي مل مث تانصحملا نومري
1 

 . 4# نوقسافلا مه كئلواو

 «عومجملا» «.1656١ص « 54ج «جاتحملا ينغم» «55ص «. 54ج «عانقلا فاشك» ,«9١5ص .48ج (ينغملا» (هالهال)

 (ةيعرشلا ماكحألا ن نيناوق» 273ه ه ص 2 4ج «راهزألا حرش 2759486 ص كل ١ج (ىلحملا» . 788ص 0

 . 43ص الج . ىناساكلا نيدلا ءالع مامالل (عئادبلا» (همهم)

 .[4 ةيآلا :رونلا ةروس] (ه850) .[5-9 تايآلا :رونلا ةروس] (0809)
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 صخ امنإو «نيفذاقلا نم هريغو فذاقلا جوزلا يف ماع اهمكح نأ ةيآلا هذهب ةلالدلا هجوو

 هتجوز ىنز ىلع ءادهش ةعبرأ هميدقت ماقم يأ ,ةداهشلا ماقم هناعل ميقا نأب هتجوزل فذاقلا جوزلا

 هدلج وهو ةيآلا مكح هلمش ناعللا نم عنتما نإف .هتداهش ٌدرو قسفلاو فذقلا ٌدح هنع يفتنيل

 .- فذقلا ٌدح

 ىتح هنم ناعللا بلطب الو هيلع فذقلا ّدح ةماقإب فذاقلا جوزلل ضرعتي الو اذه - 7

 ' جوزلا دارأ نإف .اهقوقح رئاسك اهبلط ريغ نم ماقي الف ءاهل قح كلذ نأل ؛كلذ هتجوز بلطت
 نكي مل هنم هبسن يفن جوزلا ديري دلو دجوي مل نإف :انرظن .كلذب هتجوز ةبلاطم ريغ نم ناعللا
 بسنلا يفن نأل ؛هيفنل نعالي نأ هلف .هنم هبسن يفن جوزلا ديري دلو دجو نإو .نعالي نأ هل

 .هب اهاضرب طقسي الف .هل قح وه هنم لطابلا

 هبسن تبث يأ  دلولا هقحلو ناعللا طقس .هناعل مامتإ لبق وأ اهناعل لبق تام مث اهفذق اذإو

 لبقو هناعل لمكأ نأ دعب تام نإو .همكح تبثي ملف دجوي مل ناعللا نأل ؛ةأرملا هتثروو - هنم

 «هناعلب نيبت : يعفاشلا لاقو .ةلبانحلا دنع اذهو .متي مل ناعللا نأل ؛مكحلا كلذكف اهناعل

 .نعتلت نأ الإ ّدحلا اهمزليو دلولا يفتنيو .ثراوتلا طقسيو

 ول ام هبشأ ناعللا لامكإ لبق تام جوزلا نأب : يعفاشلا لوق ىلع يلبنحلا ةمادق نبا درو

 مكحلاو «ماتلا ناعللا ىلع ماكحألا هذه بتر امنإ عرشلا نأل كلذو ءهناعتلا لامكإ لبق تام

 لوق ىف اهثريو .«ةيجوزلا ىلع تتام دقف .ناعللا لبق ةأرملا تتام نإو .هببس لامك لبق تبثي ال

 ْ .©5مهلعلا لهأ ةماع

 اذهو ءاهلاحب ةيجوزلاو اهيلع ّدح الف .ةنعالملا نم تعنتماو اهجوز اهنعال اذإف 1-4

 . يأرلا باحصأو يعازوألاو نسحلا لاق هبو .ةلبانحلا بهذم

 نأ ىلإ رذنملا نباو .روث وبأو ,ديبع وبأو ,.يعفاشلاو ,كلامو .يبعشلاو .لوحكم بهذو
 يذلا باذعلاو .# . . . تاداهش عيرأ دهتشت نأ باذعلا اهنع ارديو» : ىلاعت هلوقل ّدحلا اهيلع

 اهيلع دهش ول امك ىنزلا ٌّدح اهيلع بجوف ءاهانز ققح هناعلب هنألو ؛ ىنزلا ٌدح وه اهناعل هؤردي
 .ةعبزأ

 ىنزلا ّدح اهيلع بجي الف ءاهانز ققحتي مل هنأب ءالؤه ةّبح ىلع يلبنحلا ةمادق نبا در دقو

 نع اهلوكنب وأ جوزلا ناعلب نوكي نأ امإ ولخي ال اهانز قيقحت نأ كلذ ليلدو .نعالي مل ول امك
 عمس امل هناعلب اهانز تبث ول هنأل ؛هدحو هناعلب نوكي نأ زوجي ال .اهلوكتبو هناعلب وأ .ناعللا

 . 1١-105 ؛ص الج (ينغملا» )0851١(

 نحل



 ال ّدحلا نأل ؛ناعللا نع اهلوكنب اهانز تبثي نأ زوجي الو .اهفذاق ىلع ّدحلا بجو الو .هناعل

 نع تعجر مث ءاهناسلب ترقأ ول اهنألو .اهب تبثي الف ,تاهبشلاب أردي هنإف ءلوكتلاب تبثي

 الو . ىلوأ هارب ىلع نيا نم اعلا جمب بجي ال نلف تملا هيلع بجي مل اهئ
 مكحي اال ةدرفملا نيميلاب هيف مكحي ال ام نأل ؛اهلوكنبو هناعلب ىنزلا دحب اهيلع مكحي نأ زوجي

 - ناعللا نع اهلوكنو جوزلا ناعل  امهنم لك يف ام نألو .قوقحلا رئاسك لوكتلا عم نيميلاب هيف

 . ”""رخآلا ىلإ امهدحأ مضب يفتني ال ةهبشلا نم

 «نعالت نأ نم تعنتما اذإ ةأرملاب عنصُي اميف دمحأ مامإلا نع ةياورلا تفلتخاو 2. 4

 مل هنأل ؛اهليبس ىَلْخُي هنع ةيناثلا ةياورلا يفو «ىنزلاب رقت وأ نعتلت ىتح سبحت اهنأ هنع يورف
 ةيجوزلا امأف .اهانز ىلع دوهشلا ددع لمكي مل ول امك اهليبس ةيلخت بجيف ءّدحلا اهيلع بجي

 لهأ ةماع لوق يف امهنيب ناعللا متي مل ام نعالملا جوزلا نم هبسن يفتني ال دلولاو «لوزت الف

 . 9 جوزلا ناعل درجمب دلولا ةبسن يفنبو ءامهنيب ةقرفلاب ىضق هنإف يعفاشلا الإ ملعلا

 ّدحي نمم هتأرما تناكو «ىنزلا حيرصب هتجوز لجرلا فذق اذإ :ةيفنحلا لاقو

 انعالت اذإف .ناعللا هيلعف فذقلا ّدح وهو فذقلا بجومب هتبلاطو .هنم اهدلو بسن ىفن وأ اهفذاق

 ىتح يضاقلا هسبح ناعللا نم جوزلا عنتما اذإف . ىنزلا ٌّدح اهنع طقسو .فذقلا ّدح هنع طقس

 تنعال نعال نإف . فذقلا لح ٌلحُيف ,.هسفن بذكي وأ هريغب وأ قالطب هتأرما هنم نيبت وأ نعالي

 ناعللا نم تعنتما نإف ءالوأ ميركلا نارقلا يف درو هناعل نألو ؛نعالملا وه هنأل ؛هدعب هتجوز

 ,60ٌلحت ال نكلو ءناعللا هب عفدنيف .هقدصت وأ نعالت ىتح يضاقلا اهسبح

 عبرأ هللاب فلحي نأ اهادؤمو «ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا يه ناعللا ةفص نإو اذه ١

 يف لوقيو دلولا يفن وأ 2«ىنزلا نم هب اهتيمر اميف قداصل ينإ هللاو» :لوقي ةرم لك يف تارم
 .نيبذاكلا نم ناك نإ هيلع هللا ةنعل نأ : ةسماخلا ةرملا

 دلولا بسن يفن وأ .ىنزلا نم هب اهامر اميف بذاك هنأب تارم عبرأ هللاب فلحتف ةأرملا امأ

 .نيقداصلا نم ناك نإ اهيلع هللا بضغ نأو :ةسماخلا يف لوقتو ءهنم

 :ةنعالُملا فذق 4#

 فذقلا ّدح هيلع بجو اهفذق نمف .ىنزلاب اهفذق يذلا اهجوز تنعال يتلا يه ةنعالُملا

 .44"ص الج «ينغملا» 2مم .44-155 5ص «الج «ينغملا» تضف

 7" خص 3 15ج . يدنقرمسلا نيدلا ءالعل «ءاهقفلا ةفحتو ءاهدعب امو ”" 27ص 27ج «ريدقلا حتفو ةيادهلاو» (ةه7155)

 . 487-585 ص 237” ج «راتحملا درو راتجملا ردلا» ءاهدعب امو
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 « سابع نباو ءرمع نبا لوق وهو دمحأ مامإلا اذه ىلع صن ءاهانز ىلع ةئيسب تأي مل نإ

 : يلبنحلا ةمادق نبا لاقو .ءاهقفلا روهمجو , يعفاشلاو ,كلامو .دهاجمو .سوواطو « يبعشلاو

 هب اهمزلي مل كلذلو هب ىنزلا تبثي ملو ناعللاب طقست مل اهتناصح نآلو ؛«ًافالخ هيف ملعن الود

 ' نمزيإ 0-

 : ةنعالملا دلو فذق - 4مي1#

 ل 2 7 0 1
 تبثي مل هما نآل ؛ّدحلا هيلعف . ىنز دلو وه :لاقف ىثنأ وأ ناك اركذ ةنعالملا دلو فذق نمو

 يذلا نم وه ةنعالُملا دلو نع لئاق لاق اذإ كلذكو .اهناعلب ّدحلا اهنع عفدناو «ىنزلا اهيلع

 .9فذقلا ّدح هيلعف .لوقلا اذه لئاق نم اهل فذق وهف «هب ثيِمُر

 . ٠"3 ص (8ج «ينغملا» (085) . ؟3"١ ص .48ج (ينغملا» (ه756)

 لول



 كلان) تمل
 هب فوذقملا

 :بسنلا يفن وأ ىنزلا وه هب فوذقملا -. 4

 اذه ىلعو .بسنلا يفن وهو هارجم يرجي ام وأ «ىنزلاب حيرصلا يمرلا وه هب فوذقملا

 لجرل ةأرما وأ لجر نم ظافلألا هذه لئاقف «ةيناز اي :ةأرمال لاق وأ «يناز اي :رخآل لاق نمف

 قدص ةيعرشلا ةنّيبلاب تبثأ اذإ الإ ىنزلاب فذق هنأل ؛فذقلا ّدح هيلع بجي فذاق وه 3 |

 نبا تسل وأ «ىنزلا نبا اي 3 لاق نمو .- هب هفذق يذلا فودقعلا ىنز تننثأ يأ هف

 ىرجم يرجي بسنلا يفن نأل ؛فذقلا ّدح هيلع بجيف لابس ىمرو هبسن ىففن دقف .نالف

 .«59ّزحلا هيف بجيف «,ىنزلاب فذقلا

 : هب فوذقملا يف دعاوق - 2316

 .فذقلا ٌّدحل بجوملا وه .بسنلا يفن وهو هارجم يرجي امب وأ ىنزلاب فذقلا نإ :انلق

 ال ىتح فذقلا ّدح هب بجي يذلا هب فوذقملا اهبجومب فرعن يتلا دعاوقلا ةفرعم نم دب الف

 .هبجوي امع هيفنن الو ,هبجوتسي ال اميف هبجون

 : ةيانكلاب ال حيرصلاب رابتعالا :ىلوألا ةدعاقلا 5

 امك .فذقلا ّدحل بجوملا وه ىنزلا ريغ لمتحي ال يذلا ىنزلاب حيرصلا ظفللاب فذقلا

 ةقساف اي :اهل لاق ول امك «هريغو ىنزلا لمتحي اموهو ةيانكلاب فذقلا امأ .ةيناز تنأ :اهل لاقول

 .ةهبشلا ثروي هريغو ىنزلل ةيانكلا ظافلأ لامتحا نأل ؛فذقلا ّدح هيف بجي الف «ةثيبخ اي وأ

 لامتحالا عم هتوبث مدعف .ةهبشلا يف بجي ال دودحلا رئاسك فذقلا ٌدحو ,ةهبشلا نم رثكأو لب

 . "580 ىلوألا ةهبشلا نم ىوقأ وهو

 . 47ص ءالج , يناساكلل «عئادبلا» 277” ص 248ج «ينغملا» (هلك17/)

 .56ص .4ج «عانقلا فاشك» «47”ص «/ج «يناساكلل «عئادبلا» «.١77ص 23ج «ينغملا» (08548)

 ليد



 :ّدحلا بجوي ال ىنزلاب ضيرعتلا : ةيناثلا ةدعاقلا - "7

 ام :ىرخأل ةأرما لوقت وأ . ةينازب يمأ الو نازب انأ ام :رخآل لوقي نأ لثم ىنزلاب ضيرعتلا

 ىنزلاب ضيرعتلا اذه لهف .هبطاخي نمل ىنزلاب ضيرعت هلئاق نم اذهف «ةينازب ىمأ الو ةينازب انأ

 ؟فذقلا دحل ايف نيزلاب انذق ريقي تازاتغلا خم ةلاقتأو

 اذهو .هلئاق ىلع ٌدح الف .ٌدح ضيرعتلا اذه يف سيل دمحأ مامإلا نع لبنح هاور يذلا

 نبورمعو .ءاطع لاق هبو «ةلبانحلا نم ركب يبأ رايتخخاو ,يلبنحلا يقرخلا مامإلا مالك رهاظ وه

 .رذنملا نباو ,ةيفنحلاو .روث وبأو « يعفاشلاو . يروثلاو ,ةداتقو رائيد

 يفنب ضّرعُي .دوسأ ًامالغ تدلو يتأرما نإ :ِهلك يبنلل لاق الجر نأ يأرلا اذهل ةّجحلاو

 .هريغ الو فذقلا ّدح كلذب هلك يبنلا همزلي ملف ءهنم هبسن

 حابأف ءاهب حيرصتلاو ةبطخلاب ضيرعتلا نيب قّرف ىلاعت هللا نأ ًاضيأ يأرلا اذهل ةّبحلا نمو
 هجتي كلذكف ءاهب حيرصتلا مرحو . اهتبطخ دارملا ةأرملا ةدع يف يأ  ةدعلا يف اهب ضيرعتلا

 يف بجيو «ضيرعتلا يف ّدح الف ,فذقلا يف حيرصتلاو ضيرعتلا نيب قيرفتلا لبقيو لوقلا

 لمتحي ضيرعتلاو . قساف اي : هلوقك افذق نوكي ال نيينعم لمتحي مالك لك نإف اضيأو . حيرصتلا
 , 6 *كلحلا بجوتسي الف  ىنزلاب يمرلا ريغ رخآ ىنعم ةدارإو « ىنزلاب فذقلا ةدارإ : نيينعم

 :هب فذقلاب ّدحلا بجي .هلعفب ّدحلا بجي ام لك : ةثلاثلا ةدعاقلا 4

 لهف ءاهربد ىف ةيبنجأ ةأرما ءطوب الجر فذق وأ ءاهربُد ىف اهأطو ًايبنجأ نأب ةأرما فذق نم

 ؟فذقلا ٌدح هيلع

 .فذقلا ّدح هيلع : مهقفاو نمو ةلبانحلا لاق

 بوجو ىف فالخلا ىلع انهاه فاللخلا ىنبمو .فذقلا ٌدح هيلع بجي ال : ةفينح وبأ لاقو

 يف ءطولاب ىنزلا ّدح بجي لاق نمف .- ربدلا يف ءطولا ىلع يأ كلذ لعاف ىلع ىنزلا ٌدح
 لقي مل نمو .لعفلا اذهب فذق اذإ فذقلا ٌدح بوجوب لاق .ركذلا ربُد ىف وأ ةيبنجألا ىثنألا ربد

 .لعفلا اذهب فذق اذإ فذقلا ّدح بوجوب لقي مل اذهب

 ,ةميهبلا نايتإب وأ طاوللاب فذقلا يف ءاهقفلا نيب فاللخلا جرختي ةدعاقلا هذه ساسأ ىلعو

 ىلع فذقلا ٌدح بوجوب اضيأ لاق .لاعفألا هذهب ىنزلا ّدح بجي :لاق نمف .ةتيملا نايتإب وأ

 .لاعفألا هذهب هريغ فذق نم

 .١١73ص 28ج «ينغملا» (ةهىك9)

 7م1١



 :هب فذقلاب فذقلا ّدح بجي ال .هلعفب ىنزلا ّدح بجي ال ام : ةعبارلا ةدعاقلا 6

 دقف اذه عمو لاهنم ىناثلا قشلا نوكت نأ حلصتو .ةقباسلا ةدعاقلل ةلمكم ةدعاقلا هذه

 .هتلعف ام اذهو ءركذلاب اهدارفإ نسحتسملا نم نوكي

 فذقلا ّدح ًاضيأ بجي ال هلعاف ىلع ىنزلا ّدح هلعفب بجي ال ام لك نأ ةدعاقلا هذه ىنعمو
 ةأرما عم قاحسلاب ةأرما فذق وأ .«ةهبشلاب ءطولاب هريغ فذق نم اذه ىلعو .هب فذاقلا ىلع

 لاعفألا هذهب فذقلا نإف .جرفلا نود اهرشاب دحر نأ ةارما فدك عك هطرلاب لأ «قرخأ

 .©””اهلعاف ىلع ىنزلا ٌدح بجهوت ال لاعفألا هذه نأل ؛فذقلا ّدح بجوي ال

 .ه١ ؟ها١١ص .”ج «راهزألا حرش 2751١٠١ ص «8ج (ينغملا» ةتفحلا
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 عبارل) ىملل

 فذقلا ةغيص

 :ةزجنم نوكت نأ بجي ةغيصلا 2 ٠*28

 نأك .لبقتسملا ل ا ل

 نكي مل لبقتسملا ىلإ ةفاضم وأ طرشب ةقلعم ةغيصلا تناك اذإف .ةيناز تنأ : : ةأرمال لجر لوقي

 دوجو دنعو «لاحلل ًافذق هعوقو عنمي يتآلا تقولا وأ طرشلا ركذ نأل ؛ّدحلل ًابجوتسم ًافذق كلذ

 هنأك فذقلا تقولاو طرشلا نم لك لعجي : يأ ,فذقلا زجن هنأك لعجي كرا ا

 عم اريد ًافذاق ناك هرابتعأ ينعي اذهو «تافاضاإإلاو تاقيلعتلا رئاس يف امك ازجنم 7 00 عقو

 وأ ناز وهف اذه لاق نم :لجر لاق اذإ اذه ىلعو ءّدحلا بجي الف ,ةقيقح- هنم فذقلا مادعنأ

 ؛ًافذاق ربتعي ال هنأل ؛لوألا لئاقلا ىلع ّدحلا بجي ال هنإف .هتلق انأ لجر لاق اذإف ءةيناز نبا

 :ةأرمال لجر لاق اذإ كلذكو ,ةزجنم ريغ طرشب ةقلعم تناك هنم تردص يتلا فذقلا ةغيص نأل

 تنأ :رخآل لجر لاق اذإ كلذكو .لئاقلا ىلع ّدح الف تلخدف .ةيناز تنأف رادلا تلخد :

 ىلع فذقلا ٌدح بجي الف .رهشلا وأ دغلا ءاجف . مداقلا رهشلا سأر ةيناز نبا 5200

 .51ًافذاف ربتعي ال هنأل 5"

 :فذقلا غيص ضعب 2-2 0١

 :ىلوألا ةغيصلا : الوأ

 «نينثالل فذق ةغيصلا هذه لهف . ةنالف نم ىنزأ تنأ :لاقوأ .نالف نم ىنزأ تنأ :لاق اذإ

 ؟طقف بطاخملل فذق مأ

 :ناهجو ةلبانتحلا دنع

 نم ىلعي وبأ يضاقلا هراتخا .نينثالل ًافذاق ةغيصلا هذهب فذاقلا ربتعي :(لوألا هجولا)
 م ول' يص نيس ربعي :

 3 42ص ءالج «عئادبلا» (هعمالثز

 1و



 «لعفأ» ظفل نإف .رخآلا نم غلبأ هيف امهدحأ لعجو امهيلإ ىنزلا فاضأ هنأل ؛ةلبانحلا
 لوقك هيف رخآلا ىلع امهدحأ ليضفتو «لعفلا لصأ يف نينثالا كارتشا .يضتقيف «ليضفتلل
 . متاح نم دوجأ نالف :لئاقلا

 لعفلاب درفنملل لمعتست دق«لعفأ»ةظفل نأل؛طقف بطاخملل ًافذاق نوكي : (يناثلا هجولا)
 ,©594نوملعت متنك نإ نمألاب ٌُقحأ نيقيرفلا ّيأف» : ىلاعت هلوقك هيف هريغ هكراشي ال يذلا
 نه يتانب ءالؤه موق اي لاق» :هموقل مالسلا هيلع طول ناسل ىلع ميركلا نآرقلا يف ءاج امكو
 .©59مههيف ةراهط الو .لاجرلا رابدأ نم مكل رهطأ : يأ .“”4#77مكل رهطأ

 نم ىنزأ تنأ» :لثم فذقلا نم غيصلا هذه لئاق نأل ؛نينثالا ىلع ٌدح ال : ةيفنحلا لاقو
 ىلع ردقأ تنأ هب دارأ هنأ لمتحيو «حيجرتلا ىلع ىنزلا ىلإ ةبسنلا هب دارأ هنأ لمتحي (ةنالف
 5 ّدحلا هب بجي الف .لامتحالا عم فذقلا ىلع لمحي الف «ةنالف نم هب ملعأو ىنزلا

 :ةيناثلا ةغيصلا :ًايناث - م”

 .تنأ لب :هل لاق وأ «ينازلا تنأ لب ءال :بطاخملا لاقف «يناز اي :رخآل لجر لاق ول
 :اهل تلاق وأ «ةينازلا تنأ لب ءال :ةبطاخملا تلاقف «ةيناز اي :ىرخأل ةأرما تلاق ول كلذكو
 ةفيضب هيخاض فدع انين الك نآل « قذقلا ةح نادي هل لوقمللاو لئاقلا نيالا إف يتنا لب
 ,©9ةحيرصلا فذقلا

 : ةثلاثلا ةغيصلا :ًاثلاث "0#

 ٌدح ّدحُي لجرلا نإف .ينم ىنزأ تنأ :ةأرملا تلاقف «ةيناز تنأ :ةأرمال لجر لاق ولو

 نألف ةأرملا امأو .هقدصت ملو ىنزلا حيرصب اهفذق هنألف لجرلا امأ ,ةأرملا ٌدحت الو .فذقلا
 اهنأ لمتحيو .حيجرتلا ىلع ىنزلا ىلإ ةبسنلا هب تدارأ اهنأ لمتحي «ينم ىنزأ تنأ» :اهلوق

 عم ىنزلا ىلع اهلوق لمحي الف . ينم هب ملعأو ىنزلا ىلع ينم ردقأ تنأ :اذه اهلوقب تدارأ

 ,059لامتحالا اذه

 .[ا/4 ةيآلا :دوه ةروس] (ه7ا/*) 4١[. ةيآلا : ماعنألا ةروس] (ه"ا/9)

 . 27ص ءالج (عئادبلا» (ةهدلاله) .7755-770ص 28ج ونغمل لإ (تنضقح)

 .. 57ص الج «عئادبلا» (هالالال) . 1"ص ءالج «عئادبلا» (هلال5)

 امك



 ساخذل ىرعث)

 هتبوقعو فذقلا ىوعد

 :ىوعّدلا كيرحتل طرش فوذقملا ىوكش - 4*8

 نأب .صخش يأ اهميقي وأ اهكرحي نأ نكمي يتلا ةبسحلا ىواعد نم تسيل فذقلا ىوعد

 «فذاقلا دض يضاقلا ىدل ىوعدب فوذقملا مدقت ىلإ ةجاح نود هلل ةبسح اهيف ةداهشلاب مدقتي

 ان نيل فالقلا ىف دحلا نار هفذقلا وعد مايقل فوذقملا ىوكش طرش ءاهقفلا للعيو

 قح وه ام ءافيتساو .(فوذقملا) دبعلا قحو هللا قح هيف امنإو «ىنزلا ّدح لثم ىلاعت هلل ًاصلاخ

 كلذ كرت ءانكتةإ و. هناقي ىوعدلا عفرو هب بلاط ءاش نإ هل كورتم هب ةبلاطملا قيرط نع دبعلل

 , ”"8هريغ نود فوذقملل كورتم فذاقلا عم فذقلا ىوعد يف ةموصخلا قحف

 ةماقإو ةموصخلا قح ثروي ال يلاتلابو «ةيفنحلا بهذم وهو ثروي ال فذقلا ّدح نأ ىلع

 ,"55فذقلا ّدح ءافيتسال ىوعدلا

 .هب ةبلاطملا هتثرول نكي ملو طقس ٌدحلاب ةبلاطملا لبق فوذقملا تام اذإ :ةلبانحلا لاقو

 لوقل هتايح يف فوذقملا هب بلاطي مل نإو .فذقلا ّدح ثروي :يعفاشلا باحصأ لاقو

 ثدرويف هب بلاط اذإ ثدرويو ةايحلا يف هل تبثي قح هنألو ؛ (هتثرولف ًاَقح كرت نم» : هلع يبنلا

 . ”00هي بلاطي مل نإو

 :ثيملا فذق 2 "6

 يأ  ةبلاطملا اهدلول نإف «ةتيم ىهو تفذق نإ امأو» : ىلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج

 قط 28ج («ينغملا» عه ةه-5ه ؛ص الج «عئادبلا» ( هدام

 .١5الص الج (ينغملا» (ه880) . 65ه ص الج «عئادبلا» (هى7:90/9)

 ما/ 1١



 قحتسي الو . ىنز نم هنأ ىلإ هبت نإ فلك هنألو ؛هبسن يف حدق هنأل ؛_ فذقلا ّدحب ةيلاطملا

 , 680مل فذقلا نأل ؛ هّمأ يف ةناصحلا ربتعت الو هيف ةناصحلا ربتعت كلذلو ,ثرإلا قيرطب كلذ

 :تيملا فذق يف ةيفنحلا بهذم - 5

 ع 4 03

 هدلو دلولو ىثنأ وأ ناك اركذ هدلول ناك « ىثنا وأ ناك اركذ تيملا فذق اذإ : ةيفنحلا دنعو

 ىنعم نأل ؛هدض فذقلا قىروعد عفريو فذقلا يف فذاقلا مصاخي نأ الع نإو هدلاولو « لفس نإو

 راعلا ىنعم سيلف هب راعلا قاحلإل لحمب نّينيل تيملاو «فوذقملاب راعلا قاحلإ وه فذقلا

 ةيضعبلاو ةيئزجلا دوجول تيملا فذقب راعلا مهقحلي مهنأل ؛ هلوصأو هعورف ىلإ لب ءهيلإ اعجار
 .ىنعملا ثيح نم مهب فذقلا ناكف .هئازجأل ًافذق نوكي ناسنإلا فذقو «ءالؤه نيبو تيملا نيب
 .مهسفنأ نع راعلا عفدل ةموصخلا قح مهل تبثيف

 يف ءاوس دعبألاو برقآلاف ةممصخلا قح ةسرامم يف لوصألاو عورفلا بيترت: ىعاري الو
 ١ لصل ا نبالا دوجو عم فذاقلا ةمصاخم نبالا نبالف ,ةموصخل | قح ةسرامم

 «برقألاف برقألل ةممصخلا قح تبثيف «بيترتلا ةاعارم بجي : ةيفنحلا نم رفز مامإلا لاقو

 .برقألا دوجو عم فذقلا ّدحب ةبلاطملاو ةموصخلا قح دعبألل سيلف

 قيرط نع هلوصأو تيملا عورفل تبثي ال ةممصخلا قح نأ هيبحاصو ةفينح يبأ ةججحو

 لاقتنالا قيرطب ال ًءادتبا مهل تشي امنإو «ةثرولا ىلإ لقتني مث تيملل تبثي هنأ ىنعمب «ثاريملا

 , "85 دعبألاو برقألا هيف ىعاري اللف , مهيلإ تيملا نم

 :فذقلا تابثإ ع”

 , 329"0طقف نيدهاش ةداهشب 5 فذقلا تبثيو .ةدحاو ةرم هب فارتعالاب ىفتكي

 :هب فوذقملا ةحص تابثإ 1 4

 هفذق ةحص تابثإب كلذو .هفذق ببسب هسفن نع ةيئانجلا ةيلوؤسملا عفد فذاقلا عيطتسبو

 يأ هب فوذقملا ةحص ًاضيأ تبثيو .فوذقملا ىنز ىلع نودهشي لودع دوهش ةعبرأ مدقي نأب

 . 7" ١ ص 28ج («ينغملا» مم

 ؟١1 رص 14ج (ريدقلا حتف» (58») . ه 5ص الج «عئادبلا» (ه"8)
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 تبثي نأ فذاقلل نكميو .فذلقلا هب هفذق ام ةحصب هفارتعاو فوذقملا رارقإب - فوذقملا ىنز

 ال الجر ةداهشب فوذقملا رارقإ

 :فذقلا ةبوقع 9*5

 : ىلاعت هلوقل ةدلج نينامث فذاقلا دلجب همكح ردصأ يضاقلا مامأ فذقلا تبث اذإ

 اولبقت الو .ةدلج نينامث مهودلجاف .ًءادهش ةعبرأب اوتأي مل مث «تانيقحتملا نومري نيذلاو#

 روفغ هللا نإ اوحلصأو كلذ لعب نم وبات نيذلا الإ .نوقسافلا مه كنلوأو ًادبأ ٌةداهش مهل

 عامجإلو .ةميركلا ةيآلا هذه ىلع ءانب ا ناك اذإ فذاقلا ةبوقع يه هذهو #2010 ميحر

 نإف 1 وركم ريغ ٌكقاع ًاغلاب نوكي نأ دعب ةأرما وأ الجر رحلا فذاقلا ناك ء ءاوس ءاملعلا

 نعو ةباحصلا نع لوقنملاوه اذهو .ةدلج نوعبرأ امهقحب فذقلا ٌدحف و اديع فذاقلا ناك

 , 0 ءاهقفلا لاق هبو .ًالمعو الق نيدشارلا ءافلخلا

 : هتداهش در فذاقلا ةبوقع نم - 8”.

 هذُه نأ كلذ ىنعمو .ةميركلا ةيآلا تحرص امك هتداهش در ةدلج نينامث فذاقلا: دلج عمو

 .هقيسفت .هتداهش در .هدلج : يه فذاقلا ةبوقع نأ ىلع تّضن ةيآلا

 ؟هتبوت دعب فذاقلا ةداهش لبقت له - 3” ١

 ؟هتداهش لبقت لهف بات اذإف .هتداهش ٌدر فذاقلا ةبوقع نم

 . بات اذإ هتداهش لبقت روهمجلا دنعف .ءاهقفلا نيب فالتخا

 ةفيركلا ةيآلا ريسفت ىلإ عجري فالخلا ببسو .بات اذإ هتداهش لبقت ال : ةفينح وبأ لاقو

 0 ىلاعت نارا 8 دراولا « ءانثخسالا ةهج نم ا 5 1 لكلا ةبوقع تنّيب 0

 0 هذه يف «اوبات نيذلا إذ ءانثتسالا 1 لهف ( هقيسفتو اي درو : فذاقلا

 ؟ثالثلا

 طقف هيف لمعيف «قيسفتلا وهو روكذم برقأ ىلإ ءانثغسالا عجري :- هللا همحر  ةفينح وبأ لاق

 .١٠١35ص ء4ج (ريدقلا حتف» 01 48ص .5ج (ينغملا» (ه85]3)

 .[64 0 ناتيآلا :رونلا ةروس] (ه58ه)

 .؟7١5-8١9ص 48ج («ىلغملا» ( هم ما/١ .؟١الرص 28ج «ينغملا» (هعمك)

 ليحل



 طقسي الو ىقبيف هتداهش در امأ ,«ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف بئاتلا نع قسفلا لوزيف هريغ نود

 . ةبوتلاب

 0-0 . ةيوتلاب طقسيو لوزي هنإف قسفلا يف 2007 ا 0

 ةلعل ناك هتداهش در نإف 5 .هتداهش تلبق فذاقلا بات اذإف .هتداهش در يف ًاضيأ لماع

 ةماقإ دعب وأ هيلع دحلا ةماقإ | لبق لبقتف .هتداهش در ةلع تلاز ةبوتلاب قسفلا لاز أذإف .قسفلا

 , ©80هيلع ّدحلا

 :فذقلا تابوقع لخادت - ه8"

 ءاوس دحاو ٌدحف ءَّدحُي ملف تارم الجر فذق نإو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج
 يذلا ىنزلا كلذب هفذق نإف .هفذق داعأ مث ّدحلا هيلع ميقأف هفذق نإو .تاينزب وأ دحاو ىنزب هفذق
 تابوقع لخادت نأ كلذ ىنعمو .«”**«ملعلا لهأ ةماع لوق يف ّدحلا هيلع دعي مل هلجأ نم ٌدَح
 بقاعي هنإف .لوألا هفذق ىلع فذاقلا بقاعي ملو ءهسفن فوذقملل هفذق فذاقلا ررك اذإ ٌدحلا

 لوألا ىنزلا ريغ ناث ىنزب ىرخأ ة ةرم هفذقو داع م * ٌدحلا هيلع ميقأف هفذق نإ إ نكلو دحاو لح

 هفذق نإو نات 3 هيلع بجو نيفذقلا نيب لصفلا لوط لعب هفذق نإف ءالصأ هب هفذق يذلا

 : ةلبانحلا بهذم ىف ناتياور هيفف هذح بقع

 يناثلل تبث لوألل ٌدُخ نأ دعب ترركت اذإ ٌدحلا بابسأ رئاس نأل ؛ًاضيأ ٌدَحُي :(امهادحإ)

 .دودحلا بابسأ نم امهريغو ةقرسلاو ىنزلاك همكح

 ىنزلاب فذق ول امك هبقع فذقلاب هل ّدحُي ملف ءةرم هل ٌدح دق هنأل ؛ّدحي ال : (ةيناثلاو)

 , 50"0لوألا

 :تقؤملا ذيفنتلا فاقيإ - 1###

 .ًاتقؤم ًافاقيإ ذيفنتلا فاقيإ ىعدتسي ضراع دجوي نكلو فذاقلا دلجب مكحلا ردصي دق
 اهانركذ يتلا دلجلاب ىنزلا ٌدح ذيفنت فاقيإ بابسأ ىه تقؤملا فاقيإلا اذه بابسأو

 ةبوقع يف دلجلا ذيفنت ريخأت تبجوتسا يتلا ةلعلا نأل ؛ءاهقفلا اذهب حّرصي مل نإو ,0؟؟)ًاقباس

 .1178-7794ص .117ج «يبطرقلا ريسفت» .175-17758ص .””ج :يبرعلا نبال «نارقلا ماكحأ» (0888)

 . 5376 ص 28ج (ينغملا» (ه"م١4

 .اهدعب امو «080 ه7 تارقفلا (08941) ' 8*5 ص 48ج (ينغملا» (ه89)

 ل



 نم كانه هانلق امف ,فذقلا ةبوقع يف دلجلا ذيفنت ريخأت يعدتست اهسفن هوحنو ضرملاك ىننزلا

 .انه هلوقن ىنزلا يف دلجلا ةبوقع ىف ًاتقؤم ذيفنتلا فاقيإ بابسأ

 :دوهشلا عوجرب وأ وفعلاب ٌدحلا طوقس - 280غ

 ءهل كلذ زاج ّدحلا نع فوذقملا افع مث .فذاقلا ىلع فذقلا ّدحب مكحلا ردص اذإو

 . يعفاشلاو ةلبانحلا لاق اذهبو .هذيفنت داري ام مادعنال ًامئاد ًافوقو ذيفنتلا فقوو ءّدحلا طقسو

 : يلبنحلا ةمادق نبال «ىنغملا» ىف ءاج دقف .فوذقملا وفعب ّدحلا طقسي ال :ةيفنحلا لاقو

 ربتعتو «قوقحلا رئاسك هبلط لبق ىفوتسي الف هل قح هنأل ؛فوذقملا ةبلاطم ّدحلا ةماقإل ربتعي»

 وبأو ,«يعفاشلا لاق اذهبو ءطقس ّدحلا نع افع مث بلط ولف ءّدحلا ةماقإ ىلإ بلطلا ةمادتسا

 رئاسك وفعلاب طقسي ملف ّدح هنأل ؛هوفعب طقسي ال  ةيفنحلا  يأرلا باحصأو نسحلا لاقو .روث

 .دودحلا

 هئافيتساب يمدآلا ةبلاطم دعب الإ ىفوتسي ال قح هنإ ءانلو : هلوقب ءالؤه ىلع ةمادق نبا ٌدرو

 بلطلا اهتماقإ ىف ربتعي ال هنإف .دودحلا رئاس قرافو «صاصقلاك هومعب طقف

 , 0559(. .اهئافيتساب

 يضملا عنمي مكحلا رودص لبقو ةبلاطملا دعب فذاقلا ىلع فوذقملا وفع نأ حضاولا نمو

 مكحلا دعب ٌدحلا ذيفنت طقسأ اذإ وفعلا نأل ؛ّدحلاب مكحلا رودص عنمي يلاتلابو ,ىوعّدلا يف

 .هنأشب يضاقتلا فاقيإو هرادصإ عنمي ىلوأ باب نمف هب

 :دوهشلا عوجرب دحلا طوقس - 58ه

 هنأ الإ ءاهقفلا هب حرصي مل نإو اذهف ,«مهتداهش نع دوهشلا عوجرب فذقلا ٌدح طوقس امأ

 طقسي ٌدحلاف .مهتداهش نع دوهشلا عجر اذإ ىنزلا ّدح طوقس يف هولاق ام ىلع سايقلاب موهفم
 لبق عوجرلا ناك اذإو .ذيفنتلا طقسي يلاتلابو ,مهتداهش نع دوهشلا عجر اذإ هب مكحلا دعب
 .ىوعدلا تاءارجإ تفقو ّدحلاب مكحلا

 .؟١7ا7ص 24ج ( ينغمل ار ةنضادف]





 سورا
 الكبر رمل

 :ثحبلا جهنمو .ديهمت - 41

 برش توبث ىلع بترتيو «ةلدألا هذه ةفرعم نم دب الف .ةيعرش ةلدأب تبثي رمخلا برشو

 .اهذيفنت ةيفيكو اهرادقمو .ةبوقعلا هذه ةفرعم نم دب الف ءاهبراش ىلع ةنيعم ةبوقع رمخلا

 : يلاتلا وحنلا ىلع ثحابم ةثالث ىلإ لصفلا اذه مسقن ءاذه ىلعو

 .اهبرش مكحو .رمخلاب فيرعتلا :لوألا ثحبملا
 .رمخلا برش تابثإ ةلدأ : ىناثلا ثحبملا

 .اهذيفنت ةيفيكو ءرمخلا برش ةبوقع :ثلاثلا ثحبملا

١ 



 : و

 كرذلل سمن

 اهبرش مكحو رمخلاب فيرعتلا
 :رمخلاب دوصقملا - 3

 ىلع قلطي ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا يف ءاج ام ىلع ءانب يعرشلا حالطصالا يف رمخلا

 هللا يضر - رمع نبا نع (هحيحصا) يف ملسم مالا ثيدح .ثيداحألا هذه نمو « ركسم لك

 ثيدحلا ءاهقف - 6 اعل ٌلكو 00 0 :لاق 0 يننلا ٠ نأ 00

 0 يمس ءاوسو «هليلق ركسأ وأ ليلقلا نود 0 ركسأ ءاوسو بحل علا وأ هعنص

 ةئاقحل ةربعلا نأل ؛ةركسم تماد ام ًارمخ ربتعت اهنإف ةثيدحلا تاركسملاك مسي مل وأ ًارمخ
 , 05319 م اميف هلك كلذ انيب دقو ايتعيلا سيلو اهتايمسمو ءايشألا

 ٍّ :مارح رمخلا برش 1

 نم كلذ انّيب دقو «نيملسملا عامجإ هيلعو ةئسلاو باتكلاب هميرحت تبث مارح رمخلا برشو
 , 090 لبق

 يف ءاج امك  هبراش نعل نأل اولاق امك وهو .«"”؟”رئابكلا نم رمخلا برش ءاملعلا ٌّدع دقو

 .رئابكلا نم اهرابتعا لئالد نم ةيصعملا ىلع ديدشلا ديعولاو .هبراشل ديعو  ةيوبنلا ةنسلا

 :ربتعي ال امو ءرمخلل ًابرش ربتعي ام - 88

 ريغب ناسنإلا فوج ىلإ رمخلا اهيف لصي تاالاح كانه نكلو . برشلل داتعملا ليبسلا هنأل ؛ مفلا

 ١. 77ص « ١17ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص)» (0199)

 .(؟31/7؟2-" كر تارقفلا (0896) .(؟17555-5558) تارقفلا (ه845)

 . 88ص .يبهذلا ظفاحلل «رئابكلا» باتك (ه84) .

 الحل



 اذإف .ربتعي ال رخآلا اهضعب يفو ءرمخلا برش ليبق نم اهضعب يف ربتعيف «ةداتعملا ةيفيكلا هذه
 هذه يفف هلكأف رمخب ًاقيوس تل وأ هقرم نم لكأو ًامحل هب خبط وأ ,هلكأو رمخ يف ًازبخ درث

 هزبخ مث ًاقيقد رمخلاب نجع نإو .رمخلا برش ةلزنمب قيوسلاو قرملاو ديرثلا لكأ ربتعي تالاحلا
 نكمي ام هنم قبي ملف ءرمخلا ءازجأ تلكأ رانلا نأل ؛رمخلا برش ةلزنمب كلذ ربتعي ال هلكأف

 برش ةلزنمب هنم كلذ ربتعي مل رمخب نقتحا نإو .رمخلا برش ةلزنمب زبخلا اذه لكأ لعجن نأ

 . هحرج هب ىوادول ام هبشأف هقلح ىلإ لصي مل هنألو ؛لكأ الو برشب سيل هلعف ام نأل ؛رمخلا

 وه هانركذ امو .هقلح قيرط نع هنطاب ىلإ هلصوأ هنأل ؛هبراش ةلزنمب ربتعا رمخلاب طعتسا نإو
 . ةلبانحلا بهذم

 برش ةلزنمب هولعجي مل طوعسلا يف مهنأ الإ مهنع هانلق اميف ةلبانحلا اوقفاو ةيعفاشلاو
 , ”؟ة"رمخلا

 : مارح ةشيشحلا لوانت -

 اهنإ لب ءرمخلا برش مكح اهلمشيف تاركسملا نم اهنأل ؛ تامرحملا نم ةشيشحلا لوانت

 ملسم مامإلا هاور يذلا ثيدحلا يف ءاج امك يعرشلا حالطصالا يف (رمخلا) مسا اهيلع قدصي

 براش هب بقاعي امب ةشيشحلا لوانتم بقاعيف ««مارح رمخ لكو ءرمخ ركسم لك» :وهو هانركذو
 اهيف بجي ةركسملا ةشيشحلا كلذكو» :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق اذه يفو «ةفورعملا رمخلا

 «ةذل الب لقعلا بيغت امنإو ركست ال ةشيشحلا نأ نظ نمو .هوجولا حصأ يف ةسجن يهو .ّدحلا

 .”"2«اهولكأ الو اهولوانتي مل ةذللا نم اهيف ام الول هنإف ءاهرمأ ةقيقح فرعي ملف

 مل وأ اهنم ركس ءاوس مارح ةبلصلا ةشيشحلا هذه» :- هللا همحر  ًاضيأ ةيميت نبا لاقو

 «باتتسي هنإف لالح هنأ معزو كلذ لحتسا نمو «نيملسملا قافتاب مارح اهنم ركسلاو ءركسي
 هللا همحر لاق مث .«نيملسملا رباقم يف نفدي الو هيلع ىّلصُي ال ًادترم لتق الإو بات نإف
 دقتعي امليمف ناك اذإ قوعيرأ وأ اطوس:نوتامث برتكلا دج رثكلاو اهتمت ليلقلاةلواتشم ئلعوبع ىلاغت
 ةشيشحلا نأ حيحصلاو» :- ىلاعت هللا همحر  ًاضيأ لاقو .«59«لقعلا بييغتو ركسملا ميرحت

 ,64)(بارشلاك ةركسم

 . 1688ص «14ج «جاتحملا ينغم» ,*:17/-8:05ص 48ج «ينغملا» (08910)

 .597/ص :4ج ؛ يدرك هللا جرف ةعبط «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف» (08044)
 . 7537-7517 ص .4ج .يدرك هللا جرف ةعبط (ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف» (08949)

 .5354ص .4ج .يدرك هللا جرف ةعبط (ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف» (010)

 لح



 ركسم لكل مسا رمخلا نأل ؛اهيلع قدصي «رمخلا» مسا نإف ةركسم ةشيشحلا تناك اذإو

 ركسملا رمخلا نم هلوسرو هللا مرح اميف ةلخاد يهف ءهانركذ دقو فيرشلا ثيدحلا يف ءاج امك

 .©4:9يبهذلا مامإلا لاق امك .ىنعمو ًاظفل

 : مارح هوحنو نويفألا لوانت - 9

 ميرحت يف ةشيشحلا مكحك «تارّدخملا» ب ىمست يتلا تاركسملا نم هوحنو نويفألاو

 بترتي ام ةهج نمو هميرحت ةهج نم ركسم لك مكح ذخأيف ركسم  نويفألا يأ هنأل ؛ هلوانت

 انركذ دقو اهلوانتي نم بقاعيو اهلوانت مرحي .ةركسملا تاردخملا ةيقب اذكهو «ةبوقع نم هيلع
 , 64:9 لبق نم اهيف ءاملعلا لاوقأ

 :راكسإ الب لقعلا بّيغي ام 9*8

 مدعل رمخلا مسا هيلع قدصي ال اذهف ,«- برطو ةوشن الب يأ  راكسإ الب لقعلا ٍبّيغي امو

 لاق دقف ءرمخلا برش (ةبوقع» ٌدح ال ريزعتلا هيف نوكيو ,هلوانت مرحي ناك نإو «هب راكسإلا

 نك «بيرط و ةريشد هب لصخبت مل نإو مارخ نزف لقملا بيعياام كور : ةيميت نبا مالسإلا خيش

 لقعلا' ٍبّيغُي نإو ركام مل يذلا ١ جملا يطاخت اناو .نيملسملا عامجإب مارح لقعلا بييغت

 يهف «برطلاو ةوشنلا نم اهيف امل راَجُفلا اهلوانتي امنإو ماو ترص نإ ,ريزعتلا هيف

 645 كلذ يف ركسملا تارشلا عماجت

 .168ص «يبهذلا ظفاحلل «رئابكلا» باتك (ه401)

 . 214/473 غا/ال» نم تارقفلا رظنا (0407)

 . 4573ص ء؟4ج «يدرك هللا جرف ةعبط «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف» )*04٠0(
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 نامل كفر
 رمخلا برش تابثإ ةلدأ

 : ةلدألا دادعت - 4#":

 ملكتنو «نئارقلاب وأ .دوهشلا ةداهشب وأ فيش تراشلا'نارقإب ومشلا "نرش تدر نأ نكمي
 .زاجيإب ةلدألا هذه نع يلي اميف

 :رارقإلا :ًالوأ - 045

 رارقإ رابتعا نكلو .«*'رارقإلا راركت طرتشي الف .ةرم براشلا رارقإب رمخلا برش تبثي
 لاق. دقف .ةوركس لاخ ىف ال هوحص لاح يف ٌرقأ اذإ نوكي امنإ برش تابثإل ًاليلد رمدلا .براش
 هرارقإ عمسي « نونئجملاك وهف « ةيف روذعم وأ حابم ببسب هلقع لاز نمو» : يلبنحلا ةمادق نبأ

 , 0*' 9( هرارقإ حصي مل ناركسلاك ةيصعمب ناك نإو فالخ الب

 ةصلاخلا دودحلا الإ قوقحلاب زئاج ناركسلا رارقإو» : ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يفو
 , 9'64(ىلاعت هلل

 .وحص لاح يف هرارقإ امأ .ىلاعت هلل ةصلاخلا قوقحلا نم ركسلا ّدح نأ مولعملا نمو
 .رمخلا ةحئار لاوز دعب نوكي همداقتو .هرارقإ مداقت مدع ناطرتشي فسوي وبأو ةفينح وبأ مامإلاف
 .©64«هرارقإ مص رمخلا ةحئار لاوز دعب ٌرقأ اذإف ءرارقإلا لطبي ال مداقتلا» : دمحم مامإلا دنعو

 رم «ليلخ رصتخمل» باطحلا حرش يف ءاج دّقف ربعي ال ناركسلا رارقإ : ةيكلاملا دنعو

 .8'4(تارارقإلا همزلت الو» :ناركسلا رارقإ

 . ١؟8ةص هج (ينغملا» (ه100) .الا ص + 4ج («عانقلا فاشكر) :5 ٠

 . 18١0-1١81 ص + ؟حج اريدقلا حتفو ةيادهلا» 2(: 5 ١/٠١ نص 5 ؛4ج (ةيدنهلا ىواتفلا» (ه؟:١ك)

 . 53ص ء4ج .باطحلل «ليلخ رصتخم حرشب ليلجلا بهاوم» (05048)
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 ترس اضاع تاك قار «اركبلا قدلط عقي ال :اولاق اذهلو «ةيرهاظلا دنع مكحلا كلذكو

 لا
 :رارقإلا يف لجرلاك ةأرملا - 64ه

 مزح نبا هيقفلا حّرص دقو .هانركذ يذلا وحنلا ىلع همكحو رارقإلا يف لجرلاك ةأرملاو

 ىلاعت هلل وأ رخآل رقأ نم»  ىلاعت هللا همحر  لاقف ءهمكحو رارقإلا يف لجرلل ةأرملا ةاواسمب

 اميف ةميتيلاو بألا تاذ ركبلاو جوزلا تاذ ىئنألاو ركذلاو .دبعلاو ٌرحلاو ءهمزل دقف . . .ٌّقحب
 01353 انركذ

 : ةداهشلا :ًايناث - 4"

 طرتشيو ءًأركسم برش ًانالف نأ نادهشي نيلدع نيملسم نيلجر ةداهشب رمخلا برش تبثيو
 رمخلا ةحئار لاوز فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اهمداقت ةدمو ءاهمداقت مدع ةداهشلا لوبقل ةيفنحلا

 نم ةداهشلاف ةدوجوم ركسلا ةلاح وأ ةدوجوم رمخلا ةحئار تماد امف .هركس لاوز وأ اهبراش نم

 .ةداهشلا لبقت مل ركسلا وأ ةحئارلا تلاز اذإف .هلوبقم هركس ىلع دوهشلا

 ءركسلا وأ رمخلا ةحئار ءاقبب ال نمزلاب ردقم مداقتلا : ةفينح يبأ بحاص دمحم مامإلا دنعو

 . "410 «راتخملا وهو رهشب ردقو .يضاقلا يأر ىلإ ضوفي وأ ءرهشأ ةتسب هردقو

 :«رمخلا ةحئار» نئارقلا :ًاثلاث - 4"

 ةنيرق كلذ ربتعي لهف .صخشلا مف يف رمخلا ةحئار دوجو ءرمخلا برش ىلع نئارقلا نم
 ؟هيلع ّدحلا بوجوو «كلذ تؤوبثو رمخلا هبرش ىلع

 برش ىلع ةلوبقم ةنيرق كلذ رابتعا مدع ىلإ ملعلا لهأ رثكأ بهذف :ءاهقفلا نيب فالتخا

 ,يعفاشلاو «ةيفنحلاو ,يروثلا :ءالؤه نمو ءرمخلا برش ّدحب هيلع مكحلا بجوتست رمخلا
 ةربتعم ةنيرق رمخلا ةحئار رابتعا دمحأ مامإلا نع بلاط وبأ ىور نكلو .ةلبانحلا بهذم وهو
 . كلام مامإلا لوق اذُهو .«-رمخلا ةحئارب ّدحُي يأ كلب ُّدحُي :لاق هنأل ؛رمخلا برش ىلع

 اذهو ءرمخلا ةحئار هنم دجو الجر دلج دوعسم نب هللا دبع نأ ةنيرقلا هذه رابتعال ةجحلاو

 ةلزنمب نوكتف رمخلا برش ىلع لدت ةحئارلا نألو ؛ هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع يأر

 .6؛1"ةربتعم رارقإلاو .ءرمخلا برشي رارقإلا

 . ١ ؟ص ؛4ج «جاتحملا ةياهن» ,# ١٠ص مج «ينغملا» 174 ص «؟ج (ريدقلا حتفو ةيادهلا» (0411)

 . ١؟؛ص :8ج «جاتحملا ةياهن» ٠ 4ص «8ج «ينغملا» (041)
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 نوكت ال نأ ًالامتحا كانه نأ رمخلا برش ىلع ةنيرق رمخلا ةحئار رابتعا مدعل ةجحلاو
 ,تاهبشلاب أردُت دودحلاو ؛ةهبشلا لصحت لامتحالا عمو ءرمخلا برش ىلع ةلاد ةحئارلا هذه
 مك هيف رو اقوا زوجي هنأ لامتحالا اذه نايبو
 رمخلا ةحئ ةحئار هنم نوكي ًابارش برش وأ ءاهبرش ىلع ًاهركم ناك وأ هك ال باريش اهنلظوأ
 رمخلا برش 0 ةربتعم ةنيرق رمخلا ةحئار رابتعا حجرتي ال تالامتحالا هذه عمو ,ةفولأملا

 ,©“؛51اهيلع ءانب ٌدحلا بجي الو اهب تبثي

 ؟برشلا ىلع ةئيرق حلصي لهو ءيقلا -
 ؟هبرش ىلع ةنيرق هؤيق ربتعي لهف ءرمخلا برش هنأ نونظملا صخشلا أيقت اذإ

 .ركست اهنأ ملعي ملوأ ًاهركم نوكي نأ لامتحال هيلع ٌدح ال :لاق هنأ دمحأ مامإلا نع يور

 . يعفاشلا بهذم اذهو

 ىلع لدت ةياورلا اذهو .رمخلا ةحئار دوجوب ٌدحلا بوجو دمحأ مامإلا نع بلاط وبأ ىورو
 ام هبشأف ءرمخلا برش دعب الإ نوكي ال ءيقلا نأل ؛ ىلوألا قيرطب ءيقلا ةنيرقب ٌدحلا بوجو
 .؛!9اهيرشب هيلع ةنيبلا تماق ول

 - دمحأ ن بلاط يبأ ةياور  ةياورلا هذهب اوذخأ نيرخأتملا ةلبانحلا ءاهقف نأ ودبيو
 هنأل ؛ّدح اهأيقت وأ ناركس دجو ولو» : : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» 00 ءاهودمتعاو
 , 6؛1ااهبرش دقو ال وأ ركسي مل

 :برشلا تابثإ ةلدأ يف لجرلاك 0 14

 تف :ءاضبأ ةارملا لمشي 7 ةداهشو رارقإ نم رمخلا برش تابثإ ةلدأ نم هانلق امو
 نأل ؛اهب نيلئاقلا دنع نئارقلاب وأ «نيلدع نيملسم نيلجر ةداهشب وأ اهيرارقإب رمخلا اهبرش
 ةروكذلا نآلو» : يناساكلا نيدلا ءالع مامإلا لاق .اهبراش ىلع دحلا توكل اطرتك تسيل ةروكذلا
 , 64350 برشلا ٌدح يأ - ٌدحلا اذه كلذكف ءدودحلا رئاس طئارش نم اتسيل ةيرحلاو

 .الا ص .4ج (عانقلا فاشك» ١9”. ص 28ج «ينغملا» م1115

 .١؟؛ص 28ج «جاتحملا ةياهن» 27١9 ص 28ج («ينغملا» (ه11:)

 ."7ص الج «عئادبلا» (ه415) .الا ص . 4ج «عانقلا فاشك») (01416)

 ل



 ل
 اهذيفنتو رمخلا برش ةبوقع

 لوألا بلطملا

 اهب قحلي امو رمخلا برش ةبوقع

 : هريثكو رمخلا ليلق برشي بجت ةبوقعلا -

 «رمخ ركسم لك نأل ؛ركسم ى أ نم ليلقلا وأ ريثكلا براش ىلع بجت رمخلا برش ةبوقعو

لطم نيحلار نإ هانلق امل ريثكلا الإ ركسي مل وأ هنم ليلقلا ركسأ ءاوسو
 زظنلا يفتي كس لك 

 .هنم ركسلا هب لصحي ام رادقم نع

 رمخلا برش نم» :لاق هنأ ِِلَك يبنلا نع يور» :هانركذ امل ًاجتحم يلبنحلا ةمادق نبا لاق

 يأ - هريثك وأ هليلق ثيدحلا لوانتيف هرمخ ركسم لك» نأ تبث دقو .هريغو دواد وبأ هاور ؛هودلجاف

 20417 زينك وأ ر كسم لك ليلق

 :اهرادقمو رمخلا برش ةبوقع ةيهام . "ها

 جرخأ دقف .ةدلج نوعبرأ دلجلا رادقمو ,دلجلا  رمخلا 0 رمخلا برش ةبوقعو

 روس صرت حينما هنع هللا يضر بلاط ىب 0

 دلجلا يأ اذهو 1 ْلكو «نينامث رمع دلجو «نيعبر أ ركب وبأو .«نيعبرأ لع يبنلا دلجو

 0630( 60 نيعبرأب

 هكرت زوجي ال ةجبح كي يبنلا لعفو» :ملسم ثيدح ركذ نأ دعب يلبنحلا ةمادق نبا لاق

 هللا يضر - يلعو ءركب يبأو لي يبنلا لعف فلاخ ام ىلع عامجإلا دقعني الو ءهريغ لعفب

 ١"7. 5ص .4ج (ينغملا» (0411)

 .”١ص "ج (ذِط لوسرلا ثيداحأ يف لوصألل عماجلا جاتلا» (6414)

 ؟. و



 اهأر اذإ اهلعف زوجي ريزعت اهنأ ىلع  هنع هللا يضر  ريمع نم ةدايزلا لمحتف ..امهنع

 .ةرحلا وأ رحلا ةبوقع وه رمخلا برش ةبوقع نم هانركذ امو , 04150مامإلا

+ . 

 :ةمالا وأ ديعلا ةبوقع - ١"

 كح ان رفع ا توسل وا ذبل يدع قست رغما نوه هئألا د[ ديلا وقفز
 .- ةدلج نوعبرأ يهو  رمخلا برش يف ةّرحلا وأ ٌرحلا ةبوقع يف هانلق يذلا لوقلا ىلع اذهو

 , 64)هداهتجاو مامإلا يأرل هلعف كورتم ريزعتف اهيلع داز ام نإو

 : ةشيشحلا لوانتم ةيوقع  :"ه

 ٌدح اهلوانتي نم ىلع بجي يلاتلابو ,«رمخ» مسا اهيلع قدصيف ,ةركسم ةشيشحلا نإ :انلق
 - ةشيشحلا نم يأ  اهنم ليلقلا لوانتم ىلعو» :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق ءرمخلا برش

 بييغتو ركسملا ميرحت دقتعي ًاملسم ناك اذإ نوعبرأ وأ ًاطوس نونامث برشلا ٌّدح ريثكلاو
 ,*4؛597(لقعلا

 اهّدح يف نيرخأتملا ءاملعلا ضعب فقوت دقو» :- هللا همحر  يبهذلا ثّدحملا مامإلا لاقو

 نيف لقعلا ريد اهنظ قع دعما نود امير رف اهنلكا نأ يارو هع ةةينسلا لوا لج يف يأ -

 نوشتني اهتلكأ لب كلذك سيلو .ًامالك اهيف نيمدقتملا ءاملعلل دجي ملو «جنبلا ةلزنمب برط ريغ
 رمخلا نم هلوسرو هللا مرح اميف ةلخاد يهف لاح لكبو .. .رثكأو رمخلا بارشك اهنوهتشيو

 امنإو «نيضاملا فلسلا دهع ىلع نكت مل اهنأل ءاملعلا اهركذي مل امنإو «ىنعمو اظفل ركسملا

 . "49(مالسإلا دالب ىلإ راتتلا ءيجم يف تثدح

 هوحنو نويفألا لوانت ةبوقع - 4

 ىلع بترتي ام هلوانت ىلع بترتيو ,حالطصالا يف «رمخلا» مسا هيلع قدصيف ركسم نويفألا

 ةوشنب لقعلا ليزي يأ - ركسم وه ام لك مكح اذكهو .دلجلا ةبوقع نم ةفورعملا رمخلا برش

 .طقف ريزعتلا هيفف برطو ةوشن نود طقف لقعلا ليزي ناك اذإ امأ .- برطو

 «مالسإلا عئارش» :رمخلا برش ّدح يأ ةدلج نونامث ّدحلا : ةيرفعجلا دنعو 07"2ص .8ج ؛ينغملا» (0419)

 .595ص .؛ج ؛يلحلل

 ."”5١ص .8ج (ينغملا» (0550)

 ) )0475١ةيميت نبا ىواتف» ١ 5517ص .4ج , يدرك هللا جرف ةعبط .

 .9-45 ؛ص ؛يبهذلا مامإلا ظفاحلل «رئابكلا باتك» (ه15)
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 الو ةوشن هب لصحت مل نإو مارح هنإف لقعلا بّيغي ام لكو» :ةيميت نبا 'ماللمإلا خيش لاق
 مل يأ ركسي مل يذلا جنبلا يطاعت امأو ”نيملتسملا .عامجإل م ارح لقعلا بّيغت نإف ؛ برط

 .©”؛"9«ريزعتلا هيفف لقعلا بيغيو .- لقعلا بيغ نإو برطو ةوشن هب لصحت

 «لقعلا بيغي امم اهريغ نيبو «ةركسملا ةشيشحلا نيب قيرفتلا يف ًاضيأ ةيميت نبا لاقو
 اهريغ يفو .رمخلا برش ّدح ةركسملا ةشيشحلا يفف .«برط الو ةوشن الب : يأ ركس الب نكلو

 ةشيشح اذكهو» د ىلاعت هللا يجرب لاقف ءّدحلا نود ريزعتلا برطو ةوشن الب لقعلا ليزي امم

 املا وقت دل نا ا طوس ينام دنعلا لوين هنإف اهلا .اهميرحت دقتعا نم بشعلا

 امم هوحنو جنبلاك ةركسم ريغ لقعلل ةليزم اهنأ نظ هنآل ؛دلجلا يف ءاهقفلا ضعب فقوت دقو
 دلج هيفف ًاركسم ناك نإ «نيملسملا قافتاب مارح كلذ عيمج نإف نكس ربح لع لقعلا طحت

 ,6419(كلُذ نود امب ريزعتلا هيفف ارك نكي مل نإو رمخلا

 يناثلا بلطملا

 «دلجلا» رمخلا برش ةبوقع ذيفنت

 :وحصي ىتح ناركسلا ىلع ّدحلا ماقي ال 65

 نب رمع نع كلذ يور قةأرما وأ ناك الجر وحصي ىتح ناركسلا ىلع برشلا دَح ماقي ال

 ةجحلاو . ةلبانحلا بهذم وهو « يعفاشلاو .«ةفينح وبأو .يروثلا لاق هبو . يبعشلاو ءزيزعلا دبع
 .وحصلا ةلاح ىف ّدحلا ةماقإب لصحي دوصقملا اذهو ءرجزلا ّدحلا ذيفنت دوصقم نأ لوقلا اذهل

 .6؛'ركسلا ةلاح يف سيلو

 ؟لجرلا ىلع دلجلا ذفني فيك - 7

 هجولا دالجلا يقتيو .طبري الو ددمي الو مئاق وهو رمخلا برش ةبوقع يف لجرلا برضي

 برضلا نم رثكيو هبيصن هنم وضع لك ذخأيل هدسج عيمج ىلع برضلا قرفيو « جرفلاو سأرلاو

 , "19نيلخفلاو نيتيلألاك هدسج نم محللا عض خاوم يف

 ؟ةأرملا ىلع دلجلا ذفني فيك - 45 ها/

 ةروع ةأرملا نأل ؛ ففشكتت الثل اهادي كسمتو ةسلاج يهو رمخلا برش ٌدح ةأرملا دلجت

 .؟"4ص « 4 ج (ةيميت نبا ىواتف» (2047؟4) .7"7”ص « 14ج (ةيميت نبا ىواتف» (0479

 .1”1١73”7-7١5*ص 28ج (ينغملا» (مه155) .3”١؟ص «8ج «ينغملا» (ه14705)

 اب



 مئاقلا يقتيو ,. برضلا دنع اهتروع نم ءيش فشكني الئل اهبايث اهيلع دشتو .اهل رتسأ اهسولجو

 «ةلبانحلا لاق هلك اذهبو .اهجرف يف الو اهسأر يف الو اههجو يف برضت الف «لتاقملا اهنم دلجلاب
 وهو حجارلا وه ًالوأ هانركذ امو .ةمئاق ةأرملا ّدحت : ىليل يبأ نبا لاقو . يعفاشلا بهذم وهو

 , 64557ةسلاج

 :ًاتقؤم ذيفنتلا فاقيإ - "ه8

 وأ ٌرحلا ببسب وأ ضرملا ببسب ًاتقؤم ًافاقيإ دلجلاب ىنزلا ةبوقع ذيفنت فاقيإ يف هانلق امو
 بهذيو ةأرملا عضتو , خانملا لدتعيو صضيرملا أربي ىتح قةأرملا لمح _ليبسل وأ نيديدشلا دربلا

 .ذيفنتلاب رشوب تلاز اذإف .بابسألا هذهل ًاتقؤم ًافاقيإ دلجلا ذيفنت فقويف انه هلوقن ءاهسافن

 : ًامئاد ذيفنتلا فاقيإ - 8

 ّدحلا تبثي ال عوجرلا اذهب هنأل ؛هرارقإ نع رمخلا برشب ٌرقملا عوجرب ًامئاد ذيفنتلا فقيو
 عنتمي : يأ ماودلا هجو ىلع ذيفنتلا فقيف .هذيفنت بجي ام دجوي الف هب مكحلا دعب طقسي وأ

 .ذيفنتلا

 مكح وأ اهب برشلا تبث يتلا مهتداهش نع دوهشلا عجر اذإ طقسي وأ ذيفنتلا عنتمي كلذكو

 هب مكح دق يضاقلا ناك اذإو ءّدحلا بجي ال مهتداهش نع مهعوجرب هنآل ؛اهبجومب يضاقلا

 ١#-15”. 4ص 28ج «ينغملا» ةنقفف]





 ررلر لسنا)
 رس ذك

 :اهفيرعت 2

 فيرعت اذهو ءراتتسالاو ةيفخلا هجو ىلع لاملا ذخأ :ءاهقفلا حالطصا يف ةقرسلا

 , 9"64ةليانحلا

 .49ةيعفاشلا فيرعت اذهو .طورشب هلثم زرح نم ًاملظ ةيفخ لاملا ذخأ : يه وأ

 ."49ةيفنحلا فيرعت اذهو .ءافختسالا ليبس ىلع ذخألا يه وأ

 يف يرهوج رصنع (ةيفخلا» نأ ةقيقحلاو .فيراعتلا هذه يف درو (ةيفخ) ذخألا نأ ظحاليو

 وأ «ةبلاغم :ةرهاجملا ليبس ىلع ريغلا لام ذخأ ىمسي اذهلو ,يعرشلا ٌدحلل ةبجوملا ةقرسلا
« 

 را قس الو اهالتخا وأ ": اكاهقازوأ < ةيلخو ا يعم وأ قون

 : ةقرسلا مككح - 0

 مئارج نمو - يصاعملاو بونذلا رئابك  رئابكلا نم يهف .ميرحتلا وهف ةقرسلا مكح امأو
 ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلا يف ةريثك ثيداحأ عم .ميركلا نارقلا صنب قراسلا دي اهيف عطقت .دودحلا

 .- ىلاعت هللا ءاش نإ  اهعضاوم يف اهركذنس ءاهتبوقعو ةقرسلا نأشب

 :ثحبلا جهنم - 0

 .ةقرسلا تابثإ ةلدأ ىه هذهو .ةيعرش ةلدأب تبثت ةقرسلاو .هنم قورسملا وه

 .١ه مص .8ج («جاتحملا ينغم») (0419) . 51 ١ص «.4ج (ينغملا» (05748)

 .1590ص ءالج ؛يناساكلل «عئادبلا» (8471) ."60ص ءالج «يناساكلل «معئادبلا» (047)
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 ةقرسلا ٌدحو .ةقرسلا ٌدح يه ةبوقعلا هذهو ءاهتبوقع بجت ةيعرشلا ةلدألاب ةقرسلا توبشبو

 مكحلا ردص اذإو . يضاقلا ىلإ ةقرسلا رمأ عفر اذإ هيف ةعافشلا زوجت الف «ىلاعت هللا قوقح نم

 هذهو نيح ىلإ رخؤي وأ ذيفنتلا عنتمي دقو « ةبوقعلا هذه ذيفنت  ذيفنتلا بجو اهتبوقغو ةقرسلاب

 دن مو
 : ةيلاتلا ثحابملا ىلإ لصفلا اذه مسقن ءاذه ىلعو

 .قراسلا :لوألا ثحبملا

 .قورسملا : يناثلا ثحبملا

 .هنم قورسملا :ثلاثلا ثحبملا

 . ةقرسلا تابثإ ةلدأ : عبارلا ثحبملا

 .ةقرسلا يف ةعافشلا : سماخلا ثحبملا

 .قورسملا نامضو «ةقرسلا ّدح :سداسلا ثحبملا

 .ةقرسلا ٌدح ذيفنت : عباسلا ثحبملا

 .ذيفنتلا عناوم : نماثلا ثحبملا



 كرذل ىمرملد

 قرانا

 :قراسلا طورش - 30

 ثيدحل لقعلاو غولبلاب نوكتو .فيلكتلا ةيلهأ هيلع ةقرسلا ٌدح بوجول قراسلا يف طرتشي

 نعو .قيفي ىتح نونجملا نعو ملتحي ىتح َّيبصلا نع : ةثالث نع ملقلا عفر» : هك هللا لوسر

 لعفو «- ةقرسلا ةميرج يه  ةيانج باكترا يعدتست ةقرسلا ةبوقع نألو ؛«ظقيتسي ىتح مئانلا

 ,6؛9اله اذك دودحلا رئاس امهيلع بجي مل اذهلو ,ةيانجلاب فصوي ال نونجملاو يبصلا

 :قراسلا يف ًاطرش تسيل ةروكذلا - 4

 ةقراسلاو قراّسلاو» : ىلاعت هلوقل هيلع ةقرسلا ٌدح ةماقإل قراسلا يق طرق تسيل : ةروكذلاو

 دح اهيلع ماقيو .(ةقراس) نوكتف ةقرسلا ةميرج بكترت نأ نكمي ةأرملاف « . . .امهيديأ اوعطقاف

 نأ ةشئ ةشئاع نع («يراخبلا حيحصال يفو .ةميركلا ةيآلا حيرص وه امك اهدي عطق وهو .ةقرسلا

 اميف هركذنس يذلا .«*”7”ثيدحلا رخاآ ىلإ . . .اهرمأ سانلا مهأو ,تقرس موزخم ينب نم ةأرما

 .دعب

 بجو اذإف» :ةقرسلا ّدح يف ةيكلاملا هقف يف «يقوسدلا ةيشاح» يفف .ءاهقفلا حرص اذهبو

 . ”459(ىننأ وأ ناك اركذ رحلا صخشلا عطقيف .فيلكتلا

 رحلا امأ» : هلوق بجي نم ىلعو .ةقرسلا دح ثحب يف يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو

 ةقراسلاو قراسلاو# : هلوقب ىثنألاو ركذلا ىلع ىلاعت هللا صن دقو ءامهيف فالخ الف ةّرحلاو

 دي لَك يبنلا عطق دقو ءاذه يف كلذكف دودحلا رئاس يف ايوتسا امهنألو .«امهيديأ اوعطقاف

 2315 ص « 4ج «راهزألا حرش» ١١5. ص « 4ج (جاتحملا ينغم .507/ص ءالج « يناساكلل (عئادبلا» (ه:*؟)

 . "١١ص (عفانلا رصتخملا»

 . 87ص 7١1ج (ينالقسعل | حرشب يراخبلا حيحص)» (0 4771

 . 740 ص « 14ج (يقوسدلا ةيشاح» (6 44



 ءاهقفلا حرص كلذكو ,«*45*تقرس يتلا ةيموزخملا دي عطقو .ناوفص ءادر قراس

 , 6150و خآلا

 :قراسلا يف ًاطرش تسيل ةيرحلا 2 6

 ءاقرس ]دز ةمالاو نيعلا ىلع ةقرتلا دح :ماقيح :قراسلا يف طرقا تسيل ةيرخللا كلذتكو
 اذإ ةمآلاو دبعلا ىلع ةقرسلا ّدح ماقي ال :لاق هنأ سابع نبا نع يكح ام الإ ءاهقفلا لاق اذهبو
 ىواسي الف ّدح هنألو ؛ ىنزلا يف مجرلاك امهقح يف بجي ملف ,هفيصنت نكمي ال ٌدح هنأل ؛اقرس

 ةيآ مومع سابع نبا لوق ىلع دريو .حجارلا وه روهمجلا لوقو .دودحلا رئاسك رحلا هيف دبعلا

 يف عقو ءامإلاو ديبعلا يديأ عطق نألو ؛4 . . .امهيديأ اوعطقاف ةقراسلاو قراّسلاو» : ةقرسلا

 .ًاعامجإ نوكتف ركنت ملو ترشتنا عئاقو يف ةباحصلا رصع

 قرافو ؛هليمكت بجيف هليطعت نكمي الو :باوجلاف هفيصنت نكمي ال ةقرسلا ّدح نأ امأو
 ةقرسلا دح نإف ,عطقلا فالخب دلجلا ىلإ راصي ذإ هليطعتب لطعتي ال ينازلا ّدح نإف مجرلا

 "نقل 3 ب ل ب

 :66لةرشلا د اذكف دودحلا رئاس طئارش نم تسيل ةيرحلا اضيأ لاقي نأ نكميو

 :ةقراسلا وأ قراسلا يف ًاطرش سيل مالسإلا - 5

 ةيا مومعل رفاكلاو ملسملا عطقيف ,ءطرشب سيل مالسإلا اذكو» : يناساكلل «عئادبلا» يف ءاج

 قرس اذإ اذه ىلعو ,؛4#9 . . .امهيديأ اوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو» : ىلاعت هلوق يهو ةقرسلا

 .ةقرسلا ٌدح امهيلع بجو ةقرسلا طورش ترفاوتو يمذ وأ ملسم

 :ًاقراس ريغلا لام ذخآ اهيف ربتعي ال تالاح 4"

 بهتنم الو نئاخ ىلع سيل» :لاق كك يبنلا نع رباج نع فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يف ءاج
 قيرطب ءيش ىلع نمتؤي يذلا وه (نئاخلا)و .«"*؟*)هجام نباو دواد وبأ هاور .«عطق سلتخم الو

 وه (بهتنملا)و .ةيراع وأ ةعيدو هدنع ناك هنأ ركني وأ هعايض ىعّديو هذخأيف ,ةعيدولا وأ ةيراعلا

 . 072"73ص :43ج «ينغملا» (8 498)

 .6١شص .يسوطلل (ةياهنلا» ,.17*ص .4ج . يلحلل (مالسإلا عئارش» .57ص ءالج «عئادبلا» (8 55)

 .7517-758ص 48ج «ينغملا» ( 8 /)

 ."7ص الج «عئادبلا» (ه١4894 . 79ص الج «عئادبلا» 26148١

 .8514ص .7ج «هجام نبا ننسوو ,58-54ص 7١ج «دوبعملا نوع هحرشو دواد يبأ نكسر (054:)
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 اليل ةعرسب رهاظ نم ءيشلا ذخأي يذلا وه (سلتخُملا)و .ًارهقو ةينالع ريغلا لام ذخأي يذلا
 .«؛؛!!ةرباكملا هجو ىلع لاملا ذخأي يذلا وه :ريثألا نبال «ةياهنلا» يفو .ًاراهن وأ

 ديأ عطق يأ  (عطق) ةملكب هنع رّبعُملا ةقرسلا ّدح ةماقإ مدع ىلع ليلد ثيدحلاو

 الف ,««قراس» مسا مهنم دحاو يأ ىلع قلطي ال ءالؤهو .ةقرسلا ّدح وه ديلا عطق نأل ؛ ءالؤه

 . "**9ةيريزعت ةبوقع نوبقاعي امنإو ديلا عطقب نوبقاعي

 .©؛!9سلتخُم وأ بهتنم وأ نئاخ ىلع عطق ال :اولاقف ةيفنحلا حرص اذهبو

 سالتخالاك ةقرسلا ريغ يف ديلا عطق  ةقرسلا ّدح باجيإ مدع يف ةمكحلاو 4

 نكمي هنألو ؛ةقرسلا ثداوحل ةبسنلاب ليلق تالاحلا هذه عوقو نأ يه .بصغلاو باهتنالاو

 صالختسال رومألا ةالو ىلإ ءوجللاب وأ سانلا نم نوعلا بلطو ةئاغتسالاب ذوخأملا عاجرتسا

 فيول لاعلا :ناذخلاز ايهونيلتكتملاو تهقملا ىلع ةنجلا ةناقإ نإف اقيأو: هيدا نم لاعلا
 تدتشاو عرشلا يف ةقرسلا رمأ مظع كلذلو .قراسلا ىلع ةقرسلا تابثإ فالخب ًابلاغ روسيم رمأ

 .«؛؛"اهنع رجزلا يف غلبأ نوكتل اهتبوقع
 ؟ًاقراس ةيراعلا دحاج ربتعي له - 8

 ىلع هدي يف ام هسفنل ذخأي هنأل ؛نئاخ ةيراعلا دحاجو «ةنايخلا عاونأ نم عون ةيراعلا دحج

 ,نئاخلا نع ةقرسلا ّدح عفري يذلا فيرشلا ثيدحلا ةقباسلا ةرقفلا يف انركذ دقو .ةنامألا هجو

 ال هنألو ؛ةنايخلا عاونأ نم عون ةيراعلا هدحج نأل ؛ةيراعلا دحاج ىلع ّدح ال نأ ىنعي اذهو

 و

 ,ةنامألا دحاج ىلع ةقرسلا ّدح بوجو نوري يرهاظلا مزح نبا هيقفلاك ءاهقفلا ضعب نأ الإ

 .©4؛قاحسإ لوق وهو لبنح نب دمحأ مامإلا نع ةياور وهو

 هللا يضر ة 0 ءةوزع نع. ةحتحسوا ىف كيم مامإلا ثيدح لوقلا اذه ةجحو

 نأ يأ- عطقت ن نأ هلك يبنلا رمأف «ةلجحلو جملا ريعتست ةيموزخم ةأرما تناك» :تلاق  اهنع

 لوسر هجو نولتف .اهيف دلك هللا لوسر مّلكف .هومّلكف ديز نب ةماسأ اهلهأ ىتأف .- اهدي عطقت

 .١5ص .؟7ج ؛ريثألا نبال «ةياهنلا» .58-09ص .١١1؟ج «دواد يبأ نس حرش دوبعملا نوع» (0441)

 . هه ص ١١2ج (دواد يبأ رين حرش دوبعملا نوع» (0545)

 . 737*ص «4ج (ريدقلا حتفو ةيادهلا» (ه 4 599

 .7١7ص .18ج «بذهملا حرش عومجملا» , 18١-181 ص :١١ج (ملسم حيحصل هحرش يف يوونلا» (0444)

 .؟١51 ص 28ج (ينغملا) ء”67ص ١1ج .مزح نبال «ىلحملا» (0445)
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 .رمأ مث .يااهلا لوين اذ.” نتا ١ ةفانإ لاقف لل دودح نم ٌدح يف عفشتأ :لاقف لك هللا

 .«؛؛5)عاهدي تعطقف ةأرملا كلتب لك

 تعطق اهنأ دارملا :ءاملعلا لاق» :ثيدحلا اذهل هحرشو هقيلعت يف يوونلا مامإلا لاقو

 مامإلا ركذ دقو . عطقلا ببس اهنأ ال ءاهل افصوو اهل افيرعت اهدحجو ةيراعلا تركذ امنإو ةقرسلاب
 لمح نيعتيف ةقرسلا ببسب تعطقو تقرس اهنأب حربصت اهلك ةددعتم قرطب ثيدحلا اذه ملسم

 , "4؛9(ةدحاو ةيضق اهنإف تاياورلا نيب اعمج كلذ ىلع ةياورلا هذه

 قفيذحلا ف ةقرش اهنأب حيرصتلا اهيفو ةيموزخملا ةأرملا ثيدحل ملسم مامإلا تاياور نمو

 ةأرملا نأش مهُمهأ ًاشيرق نأ لَو يبنلا جوز ةشئاع نع» : هظفلو ةشئاع نع ملسم هجرخأ يذلا

 , 64280 هرخخا ىلإ !.. + تقر يتلا

 ةشئاع نع» :هظفلو يراخبلا مامإلا ةيموزخملا ةأرملا هذه ماك ثيدحلا اذه جرخأو

 , 0440(خلإ 0 ةةيقرش يتلا ةيموزخملا ةأرملا مهتمه أ ًاشيرق نأ اهنع هللا يضر -

 ةمادق نبا مامإلا افبأ لاق هيجوتلا اذهبو . ميلس هيجوت ثيدحلل يوونلا مامإلا هيجوتف

 تعطقف فرس اهنأو ء.ةدحاو ةصقلا نأ ىف رهاظ اذهو» :لاق ثيح هللا همحر  يىلبنحلا

 اهشاعللا ةركتفا مزلي الو «كلذب ةروهشم اهنوكل ةيراعلل اهدحجب ةشئ ةشئاع اهتفرع امنإو ءاهتقرسب

 ثيداحألا رهاظل ةقفاومو ثيداحألا نيب ًاعمج انركذ اميفو .اهتافص نم ةفصب اهتفرع ول امك اهعطقل

 امك  ملعن الف .تانامألا نم اهريغو ةعيدولا دحاج امأف . ىلوأ نوكيف راصمألا ءاهقفلو سايقلاو

 .©**”(هيلع عطقلا بوجوب لوقي أدحأ  ةمادق نبا لوقي

 حجارلا لوقلا غما٠0

 دحاج دي عطقت الف , حجارلا وه يلبنحلا ةمادق نبا مامإلاو يوونلا مامإلا هيلإ بهذ امو

 هيلع بجي الف ءاقراش دحاجلا ربتعي الو .(ةقرسلا» مسا هيلع قدصي ال اهدحج نأل ؛ةيراعلا

 دحج ىلع قدصي «ةقرسلا» مسا نأ نم يناكوشلا هيقفلا هيلإ بهذ امل ًافالخ  ةقرسلا ّدح  ّدحلا

 .©”459ةقرسلا ٌدح اهيف بجيف «ةيراعلا

 .1870-188/ص ١١2ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (6445)

 ٠ 141-188/ص :١1ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (0440)

 .18الص ١١١٠ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (8444)

 .801/ص « ١١ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص) (0449)

 . 137ص الج .يناكوشلل (راطوألا لين» (ه481) ٠.74١ ص «8ج «يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» (0460)

 ال



 ئفانل) تلمع

 قو رسسملا

 :قورسملا طورش - ١

 يف اكولمم .ًاموقتم ءاقلطم الام نوكي نأ ةقرسلا ةميرج يف قورسملا لاملا يف طرتشي
 ذخألا قح هيف قراسلل سيل : انزع ,هتهبش وأ كلملا ليوأت الو كلم هيف قراسلل سيل ةهسقن

 يف ررقملا باصنلا اهانركذ يتلا فاصوألاب وه يذلا لاملا غلبي نأو .ازرحم .ذخألا ليوأت الو
 يصمم هلآ لا امزح :نركر ألا ناو ةفرسلا

 . طورشلا هذهل ًازجوم ًانايب يلي اميف ركذنو

 :ًاقلطم الام قورسملا نوكي نأ : ًالوأ - ١/0"

 امم نوكي نأ وهو .ةهبش الو هتيلام يف روصق ال ًاقلطم الام نوكي نأ قورسملا يف طرتشي

 «ريقحو هفات وهف هنولومتي ال امو ( مهدنع هرطخو هتزعب رعشي كلذ نأل ؛ الام هنودعيو سانلا هلومتي

 .*؛*9لاملا مادعنال عطقي مل ةتيم دلج وأ ةتيم قرس ول اذه ىلعو

 :ًاقلطم ًاموقتم الام نوكي نأ :ًايناث 48/8

 قراسلا ناك ةاوش اره قرت قم قلع ةقرسلا ّدح ماقي ال 0 اذه نلع ءاكو
 رمخلا نأل ؛ نييمذ نانثالا ناك وأ يمد رعألاو املسم امهلخأ ناك وأ «نيملسم هنم قورسملاو

 دنع ةموقتم ريغ اهنأ الإ نييمذلا دنع ةموقتم تناك نإو رمخلاو .ملسملا قح يف اهل ةميق ال

 .«؟*5اهتقرس ىف ةقرسلا ّدح بجي الف .قالطإلا ىلع ًاموقتم الام رمخلا نكت ملف ,نيملسملا

 :هسفن يف ًاكولمم نوكي نأ :ًاثلاث 4

 نم ناك نإو ءدحأ هكلمي ال هنأل ؛هذخآ دي عطقل ةقرسلل الحم نوكي ال حابملاف اذه ىلعو

 .١٠١١ص ١ ؛ج (جاتحملا ينغما) 27145 ص 28ج («ينغملا» 517-238 ص ءالج (عئادبلا» (0485؟)

 . ١47ص ءالج «جاتحملا ةياهن» ؛"58ص 8١ج (عومجملا» 1/١54 ص ءالج «عئادبلا» (ه ؛ه')
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 ال :فانحألا لاق ساسألا اذُه ىلعو .كلملا مدعل رهاوجلاو ةضفلاو بهذلاك لاومألا ست

 0 عل ا لا شنب تمل وملاعب لا لد ع

 010كم 00 نكي ملف ضرار نيدلا نع رخؤم وه 0 ىلإ

 : ةهبش الو كلم ليوأت الو كلم قورسملا يف قراسلل نوكي ال نأ :ًاعبار "06

 هدلو لام يف هل نأل ؛آلام هدلو نم قرس نم ىلع ةقرسلا ّدح ماقي ال ساسألا اذه ىلعو

 كيلمتلا مالب هيلإ ةفاضإلا رهاظف .«كيبأل كلامو تناو؛ : لَك هلوقل كلملا ةهبش وأ كلملا ليوأت

 املا نم ارسل اها - يس ا اي

 المال١)55 01

 :ذخألا قح هيف قراسلل سيل ًاموصعم الام نوكي نأ :ًاسماخ 4م

 ىلعو .هذخأ ةهبش الو ذخألا ليوأت الو ء.هذخأ قح قورسملا يف قراسلل نوكي ال : يأ

 هتمذ يف هلام لثم هنيدم نم قرس نمو .دحأ اهكلمي ال يتلا تاحابملا ذخآ ىلع ءيش ال اذه

 ةرشع هنيدم نم قرسف ًالاح هنيد ناكو صخش ةمذ يف مهارد ةرشع هل ناك ولف هيلع ّدح الف

 .هقحل ًايفوتسم دخلا كين ريو ىمذخأ هل هل حابيف هقح سنجب رفظ هنأل ؛هيلع ٌدح الف مهارد

 ليجأتلاو نيَّدلا لصأ توبثل ًاناسحتسا ةقرسلا ٌّدح حي ال كلذكف استمع نيذلا اكو

 اذهو «نئادلا قراسلا نع ّدحلا أردت ةهبش كلذ ريصيف «قحلا لصأ تابثإل ال ةبلاطملا ريخأتل

 ,©9*64ةيفنحلا بهذم هلك

 : از رحم قورسملا نوكي نأ :ًاسداس ةضف

 طرشلا اذهبو «هنم هجرخيو زرح نم قورسملا لاملا ذخأي قراسلا نأ ينعي طرشلا اذهو

 ليلدو .مزح نبا هيقفلا هركذ ام ىلع يرهاظلا بهذملا ءاهقف هطرتشي ملو .ءاهقفلا ةماع لاق

 لأس ةنيزم نم الجر نأ كلذ نمف . هنأشب ةيوبنلا ةنّشلا يف درو ام قورسملا لاملل زرحلا طارتشا

 نيرجلا نم ناك امو اعف ةلكمو هيك لمثحاف همامكأ ف نأ ام» :لاقف رامثلا نع هلك يبنلا

 ."9ص ءالج «عئادبلا» (01614)

 . ١١١ ص «4ج (جاتحملا ينغم» 7/١ ص الج «عئادبلا» (ه ؛هه)

 . 5"”77ص « 4ج اريقلا حتفو ةيادهلا) ءالا١ ص ءالج «عئادبلا» (ه455)
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 نهنم ةسيرحلا ٌةاشلا :لاق. ءيش هيلع سيلف ذخأي ملو لكأ نإو «٠ نجحلا نمت خلبااذإ عل ممطقلا هيفف
 ذخأي ام ناك اذإ مطقلا هيفف ,حارملا يف ناك امو . ٌلاكنلاو هعم هّلثمو اهنمث :لاق ؟هللا لوسر اي
 , 6159(نجملا ذولا كلذ م

 :زرحلاب دوصقملا 4

 عشنا يف ذ هرابتعا تبث امل هنأل ؛فرعلا ىف : ازرع دعم زرحلا# قرحلا نانتعا تبت اذإَو

 «"«ةازرحلاب دارملا نيبتل فرعلا ىلإ انعوجر ةرورض ىلع كلذ لد هنايب ىلع صيصنت ريغ نم
 يف ًازرح ء ءيشلا نوكي دقف .تاقوألاو لاوحألاو لاومألا فالتخاب فلتخي زرحلا نأ كش الو

 مامإلا طبضو .هظفحو ناطلسلا ةوقو ءاهداسفو سانلا لاوحأ 00 بسح تقو نود تقو

 .©؛*ةناعيضم هبحاص ّدعُي ال امب :هلوقب زرحلا يلازغلا
 : هبسحب ءيش لك زرح - 81

 ار لو باودلل زرح لبطصالاف ع هيسحب ءيش لك زرح نأ هتظحالم يغبنت اممو اذه

 مامإلا لاقو ,تالبطصالا يف ال ةقلغملا قيدانصلا يف اهظفح ىلع ترج ةداعلا نأل ؛رهاوجلل

 , 047')هلثم ز رح ءىش لك ىف ربتعيف ةداع هيف ظفحي يذلا ناكملا وه ءيشلا زرح : يواحطلا

 :ًاياصن قورسملا لاملا نوكي نأ :ًاعباس -
 شك ملسم مامإلا هجرخأ ام اهنم بيروت ةيوبنلا ثيداحألا هب تءاج طرشلا اذهو

 رانيد عبر يف الإ قراسلا لي عطقُت الر : لاق ِةِكَ هللأ لوسر نع ةشئاع نع ( ةححيحص

 , 6450(ادعاصف

 عطقل ةقرسلا ىف باصنلا طارتشا مدع لإ ءاهقفلا نم ةلق بهذ : 611257 هتصالخ ام هتقرس ديلا

 رمتلا عضوم (نيرجلا) .بحلاو رمثلا فالغ وهو مك عمج (همامكأ) 2855 ص 21ج (هجام نبا نئسرو (01421)

 ىلإ لصت نأ لبق را ل لا ا -- 0000

 ا سا (ه:ه8)

 ."”9١ص ٠ 8١ج «عومجملا» 3 ١54 ص . ؛ج ؛جاتحملا ينغما) (ه:659)

 ./"0 ص الج «عئادبلا» 1١54-2156 ص 214ج (جاتحملا ينخم) (610)

 ١18١. ص ١١2ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصا) ( 5

 - «4ج «جاتجملا ينغم» « 7175 ص 28ج (ينغملا) م١518 ص ١ ١ج «يوونلا حرش ملسم حيحص)# (0157)
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 ةقراسلاو قراّسلاو» : ىلاعت هلوق مومعب اوجتحاو «ريثكلاو ليلقلا ةقرس يف هدي عطقتف «قراسلا دي

 هدي عطقتف ةضيبلا قرسي قراسلا نعد : : دلع يبنلا نع فيرشلا ثيدحلابو , «امهيديأ اوعطقاف

 .(هدي عطقتف لبحلا قرسيو

 ةدراولا ةحيحصلا ثيداحألل باصن ةقرس يف الإ قراسلا دي عطقت ال :ءاملعلا ريهامج لاقو

 ًابهذ رانيد عبر وه باصنلا نأ ىلإ يعفاشلا بهذف «باصنلا اذه ردق يف اوفلتحا نكلو « هيف

 .روث وبأو ثيللاو يعازوألا مهنم ءاهقفلا نم ريثك لاق اذهبو .رانيد عبر هتميق ام وأ

 ام وأ ءةضف مهارد ةثالث وأ ءًابهذ رانيد عبر هتقرسب قراسلا دي عطقت :دمحأو كلام لاقو

 كلذ تود اميف عطق الو ءامهدحأ ةميق

 . ةضف مهارد ةرشع نود اميف عطق ال :ةيفنحلا لاقو

 .رانيد عبرب باصنلا ريدقت يه اهريغ ىلع ةحجارلاو باصنلا ريدقت يف ةحيحصلا تاياورلاو

 لهأ نم ةعامج لاق دقف وهدي عطقتف لبحلا وأ ةضيبلا قرسي قراسلا هللا نعل» :ةياور امأو

 امهنم دحاو لكو .ةنيفسلا لبحو «حالسلا ةضيب :يأ .ديدحلا ةضيب اهب دارملا نإ : ملعلا

 .رانيد عبر نم رثكأ يواسي

 رسخ ام ميظع ىلع هيبنتلا دارملا نأ :ثيدحلا اذه ىنعم يف باوصلا : يوونلا مامإلا لاقو

 وأ .ةراقحلا يف لبحلاو ةهضيبلا كراشي هنإف «رانيد عبر وهو لاملا نم ريقح لباقم يف هذي وهو

 ام ةقرس ىلإ كلذ هّرج عطقي ملف ةضيبلا قرس اذإ هن هنأ دارأ وأ ءلابحلا سنجو ضيبلا سنج دارأ

 .هعطق ببس يه ةضيبلا هتقرس تناكف هدي عطقتف اهنم رثكأ وه

 :ةيصعم ةلآ وأ ًامرحم قورسملا نوكي ال نأ :ًانماث - ؛"م١

 بهذم وهو  يأرلا باحصأو روث وبأو « يعفاشلا لاق اذهبو يُمذ وأ ملسم نم هقرس ءاوس

 , 0155(ةلبانحلا

 « ؟ج (ريدقلا حتفو ةيادهلا» 27” ١ ص 8١2ج («عومجملا» 5١9« ص ءا/لج «جاتحملا ةياهن) .١اوّلص +

 23ج «يواصلا ةيشاح»و «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» 2” ه* ص ١21ج «ىلحملا» 77١-2071717 ص

 ١. 75ص . جا «يلحلل «مالسإلا عئارش» 27554 ص « 4ج «راهزألا حرشا» 2 ؟ ؟ 86ص

 . ؟72؟ص «.4ج «ينغملا» (ه4+*)
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 ام لكو , مانصألاو .ةمرحملا وهللا تالآ .ةيصعملا تالآو أ .ةمرحملا ءايشألا ةلمج نمو

 ل يأ - عطق الور :ةيعفاشلا هقف يف («جاتحملا ينغم» يف ءاج اكتم هرابتعاب هتلازإب عرشلا رمأ

 ؛بيلصو منصو رامزمك هوحنو روبنط يف امك هرسك ىلع عرشلا طلس ام ذخأ يف - ديلا عطقت

 ,©6479(رمخلا ةقارإك ةهبش راصف ء.هيلإ بودنم ةيصعملا ةلازإ ىلإ لصوتلا نأل

 عطق الف .ةبابشلاو رامزملاو روبنطلاك وهللا ةلآ امأو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو
 ؛رمخلاك هتقرسب عطقي ملف «٠ ,عامجإلاب ةيصعملل ةلآ هنأل ؛ًاباصن الصفم هتميق تغلب نإو هيف

 "9 (عطقلا نم ةعنام ةهبش كلذ ناكف ءاهرسكل اهذخأ يف انه نألو

 : عامجإلاب ةيصعم ةلآ وأ ًامرحم نوكي نأ - 7

 00 ناك إف ةيصسسملا هللا 0 يذلا ةمرح قلم ةلظحتلم حيو هاذه

 الإ 15 متي الو 0 عرشلا لبق نم هيلع ا 35 هرابتعاب هتلازإل 0 هذا 0

 .ةقرس ذخألا اذه ربتعي الف .هذخأب

 ةلآ هنوك يف فالتخا وأ ءاهقفلا نيب فالتخا قورسملا ءيشلا اذه ميرحت يف ناك اذإ امأ
 ناك نإ ةقرس هنم كلذ ناك كلذ لعف نإف «هتلازإ ةّجحب هذخأو هيلع مادقإلا زوجي الف «ةيصعم
 انك ًاركتف هرابتعا يف ء ءاهقفلا نيب فالتخا دوجو مدع ركنملا ةلازإ لير ا انا هقرس ام

 , 6470 ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا بجاو نع انمالك دنع ,.ةبسحلا باب يف كلذ انركذ

 . 7ا/خ ص 28ج (ينغ 7 (0414) .١١١ص « 4ج (جاتحملا ينغم») (0455)

 .(4715) ةرقفلاو 47٠« ؛4» ةرقفلا (0455)

 ال ن



 تلاثل) تعلن

 :هنم قورسملا طورش  :*م

 :قورسملا ىلع ةحيحص دي هل نوكت نأ :ًالوأ

 دي يأ - قورسملا لاملا ىلع ةحيحص دي هل نوكت نأ هنم قورسملا صخشلا يف طرتشي

 ديك لاملا اذه ىلع نيمألا دي وأ ؛لاملا اذهل كلاملا دي ىهو «-لاملا اذه ىلع ًاعرش ةربتعم

 هذي ثحت ىهو اهراعتسا قبلا ةيراعلل ةبسنلاب ريعتسملا ديك وأ (ءهدنع عدوأ ام ىلع عدوملا

 ةقرسلا ّدح بجيف «نوهرملا لاملا ىلع نهترملا ديو «ةبراضملا لام ىلع براضملا نيب كلّذكو

 ,«*157عرشلا نم رابتعاو فارتعا لحم نيديلا اتلكو .ةنامأ دي امإو .كلم دي امإ قورسملا

 :نيجوزلا دحأ هنم قورسملا نوكي ال نأ :ًايناث -

 ضعب بهذ دقف .ًاباصن اهجوز لام نم ةأرملا تقرس وأ هتجوز لام نم لجرلا قرس اذإ
 ءاهقفلا نم نورخا مهفلاخو ءرخآلا لام نم امهنم قراسلا ىلع ةقرسلا ّدح ةماقإ مدع ىلإ ءاهقفلا

 اميف ركذنو ءرخآلا لام امهنم قراسلا ىلع ةقرسلا ّدح ةماقإ نم ةعنام ةيجوزلا مايق اوربتعي مل ذإ

 . حجارلا لوقلا نيبن مث .مهتلدأو نيقيرفلا لاوقأ يلي

 :رخآلا لام نيجوزلا دحأ ةقرس يف :لوألا لوقلا - ؛«م

 رخآلا جوزلا لام نم قرس اذإ نيجوزلا دحأ ىلع باقع ال :مهدنعف ءةيفنحلا لوق اذهو

 امهنم دحاو لك نأل ؛امهدحأل رخآ تيب نم وأ .هيف امه يذلا تيبلا نم قرس ءاوس .ًاباصن

 ًانذإو ةلالدو ةداع امهلاومأ ىف ًاطاسبنا امهنيب نألو ؛ةداع هلامب عفتيو رخآلا :لونم- نق لمتذي

 «حاكتلا دقعب اهجوزل اهسفن تلذب امل ةأرملاف هذخأو هبحاص لامب امهنم لك عافتنا يف ًالدابتم

 8١. ص الج «عئادبلا» (ه150



 .هلامب هتجوز ىلع لخبي ال ةداع جوزلاو . حمسأ لاملاب تناك «لاملا نم ىلغأو سفنأ اهسفن

 .نيدلاولاك نامرح بجح ريغ نم ثراوتلا بجوي اببس امهنيب نإ مث

 نب ورمع نب هللا دبع نأ هدنسب كلام مامإلل «أطوملا» يف ءاج ام ةيفنحلا هيلإ بهذ ام ديؤيو

 اذه يمالغ دي عطقا» : : هل لاقف هنع هللا يضر باطخلا نبرمع ىأإ هل مالغب ءاج يمرضحلا

 :رمع لاقف . ًامهرد نوع اهتمك نتارمال ةآرم قرش: لاقف ؟قرس اذام :رمع هل لاَمف .قرس هنإف

 هتقرس يف جوزلا مالغ وأ مداخن بقاعي مل اذإف .(مكعاتم قرس مكمداخ . عطق هيلع سيلف «هلسرأ

 ,011!هتجوز لام قرس اذإ وه بقاعي ال نأ ىلوأ جورلاف ءهتجوز لام

 :رخآلا لام نيجوزلا دحأ ةقرس يف : يناثلا لوقلا 5

 يذلا تيبلا نم رخآلا لام نيجوزلا دحأ ةقرس تناك اذإ ةيفنحلا بهذمك ةلبانحلا بهذمو

 :نالوق وأ ناتياور ةلبانحلا دنعف .هيف نانكسي

 نم ركب أ رايتخا اذهو «قراسلا ىلع باقع ال : ةلبانحلا سهذم يف : ىلوألا ةياورلا ب

 .هديعن الف هانركذ دقو , يمرضحلا نب هللادبع نع كلام مامإلا هاور ام هل ةّجحلاو «ةلبانحلا

 دنس جيور ناممتم يودي عا مطقت ال ناك اذإ جوزلا دبع نأ رثألا اذه ىف ةئالدلا هجوو

 طسبني امهنم لك نإف ًاضيأو . عطقي ال ن أ ىلوأ هتجوز لام نم قرس اذإ (جوزلا وهو) هديسف

 ثري أمهنم يك نألو ؛دلولاو دلاولا هبشأف (هنه ذحخألا وأ هب عافتنالاب رخآلا لاع يف ةداع

 لفتت هتداهش لبقت الو ءابجح ريغب هبحاص

 ىرخآلا جوزلا نم قراسلا جوزلا ىلع ةقرسلا دح ماقي :ةلبانحلا بهذم يف : ةيناثلا ةياورلا .

 : ةقرسلا ةيآ مومعل - ىلاعت هللا همحر يقرخلا مامإلا يلبنحلا هيققلا مالك رهاظ اذهو

 هيف هل ةهبش ال هنغ ازرحم ًالاق قّرسهنآلو 0# . امهيديأ أاوعطقاف ةقراسلاو قراسلاو

 . 010 يبنجألا هبشأف

 رخآلا لام نيجوزلا دحأ ةقرس يف :ثلاثلا لوقلا 44

 «ريدقلا حتفو ةيادهلا» لالة ص ء/ج ؛عئادبلا» 28414 875-1 ص 2 جا ينبت ْس كلام مامإلل «أطوملا» (ه عكخب

 . 794-710 ص 24ج

 . ؟3ا"ا/ص 48ج (ينغملا» )0417١( . 30لا/-70/5ص (8ج «ينغملا» (0459)
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 قرسي لجرلا كلذكو :كلام لاق» :«أطوملا» يف ءاج دقف ءرخآلل صاخلا تيبلا نم امهدحأ

 لك قرس يذلا ناك نإ :عطقلا هيف بجي ام اهجوز عاتم نم قرست ةأرملا وأ .هتأرما عاتم نم

 تيبلا ىوس زرح يف ناكو .هيلع ناقلغي يذلا تيبلا ىوس تيب يف هبحاص عاتم نم امهنم دحاو

 نع نيجوزلا لحأ هيف رجح يذلا ناكملاو» : مهلاوقأ نمف ذ ,ةيكلاملا ءاهقف حرص اذهبو

 عاتم امهدحأ قرس نإ اا 3 .عطقي ًاباصن هنم نيجوزلا دحأ قرس اذإف .هيف امل زرح هنإف رخآلا

 , 0107(قلغب لب ارجح مالكلاب عنملا سيلو , عطق الف هنع روجحم ريغ ناكم نم رخآلا

 :رخآلا لام نيجوزلا دحأ ةقرس يف : عبارلا لوقلا 4

 نم قراسلا ىلع ةقرسلا ّدح بجي مهدنعف .ةيكلاملا بهذمك وهو ةيديزلا بهذم اذهو

 , 9"01قراسلا جوزلا نع زرحم ريغ ناكم نم رخآلا نم قرس

 لجرلا عطقيو» : يسوطلل «ةياهنلا» يف ءاج دقف ودبي ام ىلع ةيرفعجلا بهذم ًاضيأ اذهو
 اهجوز لام نم تقرس اذإ ةأرملا عطقت كلذكو .هتزرحأ دق تناك اذإ هتجوز لام 0 اذإ

 , 019 ماهنود زرحأ دق ناك اذإ

 ام نأل ؛عطق الف هنانكسي يذلا تيبلا نم نيجوزلا دحأ ةقرس تناك اذإ اذه نم رهاظلاف

 امهدحأل رخآ تيب يف ناك ول ام فالخب .رخآلا نع زرحم ريغ تيبلا اذه يف امهدحأ هكلمي

 عطقيف هقرس اذإف .رخآلا نع ًازرحم نوكي امهدحأل لام نم هيف ام نإف .هنانكسي الو هب صاخ
 :ااضن كرس ان ناك نإ هيف

 :رخآلا لام نيجوزلا دحأ ةقرس يف :سماخلا لوقلا 2. 8

 ::"9يتآلاب اهزجون مهبهذم يف ًالاوقأو تاليصفت مهل نأ الإ «ةيعفاشلا بهذم اذهو

 .ةجوزلا وأ جوزلا وه قراسلا ناك ءاوس .هقراس

 . 477ص 37ج «ريدردلل (ريغصلا حرشلا» «* 5٠ ص . ؛ج (يقوسدلا ةيشاحدو ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» (041/1)

 .الا "ص «ءيسوطلل (ةياهنلا» (3 47) .7ا/5ص .4ج (راهزألا حرش») (841/7)

 1١-1113 ١57ص 5١ج (جاتحملا ينغم)» 77١. ص 218ج «بذهملا حرش عومجملا» (ه4075)
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 هنع زرحملا رخآلا لام قرس اذإ ةقرسلا ّدح جوزلا ٌّدحُي :ةيعفاشلا دنع رهظألا لوقلا وهو :ًالوأ
 مومعو «ةقرسلا ةيأ مومع لوقلا اذهل ةبَحلاو .هيف نانكسي ال رخآ تيب يف ناك ول امك

 نع ّدحلا ءرد يف رثؤي ال حاكنلا دقع نألو ؛قراسلا دي عطقب ةيضاقلا ةفيرشلا ثيداحألا

 ال ةراجإلا دقعك ,رخآلا دض امهدحأ ةقرسلا بكترا اذإ  نيجوزلا نع يأ  دقعلا يفرط

 .رخآلا امهدحأ قرس اذإ رجأتسملا وأ ريجألا نع ّدحلا هب طقسي

 وهو .ةقفنلا هيلع قحتست اهنأ ةهبشلا هجوو ,ةهبشلل امهنم دحاو ىلع ةقرسلا ّدح ماقي ال :ًايناث
 .ةهبش كلذ راصف .ءاهقفلا ضعب لوق ىلع فرصتلا نم اهعنمو اهيلع رجحلا كلمي

 ّدُح هتجوز لام جوزلا قرس اذإ : يأ ,ةجوزلا ىلع ماقي الو جوزلا ىلع ةقرسلا ّدح ماقي :ًاثلاث
 سيلو «ةقفنلاب جوزلا لام يف ًاقح ةجوزلل نأل ؛ّدحت مل اهجوز لام ةجوزلا تقرس اذإو

 .اهلام يف قح جوزلل

 :رخآلا لام نيجوزلا دحأ ةقرس يف :سداسلا لوقلا 2.

 هبحاص لام نم قرس اذإ نيجوزلا نم دحاو لك ىلع عطقلاف» : يرهاظلا مزح نبا مامإلا لاق دقف

 , "2*4 (زنرح ريغ وأ زرح نم قرس اذإ قرف الو , يبنجألاك هذخأ هل هل حبي مل ام

 :رخآلا لام نيجوزلا دحأ ةقرس يف : حجارلا لوقلا 0

 اضر وأ نذإ مادعنا :وه قراسلا ىلع دحلا بوجوو ةقرسلا ققحت يف يرهوجلا رصنعلا

 ذخأب اضرلاو نذإلا دجو اذإف . يعرش غوسم نودبو قراسلا لبق نم هذخأ قورسملا لاملا كلام

 هنأل ؛قراسب سيل هنأل ؛لاملا ذخأ ىلع يعرشلا ّدحلا بجوتست ةقرس ذخألا اذه نكي مل لاملا

 ىلإ كاملا "يحاص نم ءاطغو لذي ذخألا اذه ربتعي اننإو «ةاضريو:هيحاتع نم نذإب لاملا دخأ
 .كلذ ىلع ةنيرقلا تدجو اذإ ةلالد نوكي ةحارص نوكي امك هب اضرلا وأ ذخآلاب نذإلاو .هذخآ

 ةيجوزلا ةطبارلا ةئيرقب ةلالد هبحاص نذإب ذخألا ىلع لومحم رخآلا لام نيجوزلا دحأ ذخأو

 لذبلا ليبق نم رخآلا لام نم نيجوزلا دحأ هذخأي ام ربتعن نأ يغبني حيجرتلا اذه ىلعو

 .ةقرسلا ليبق نم سيلو .ةلالد اضرلا هجو ىلع ءاطعلاو

 .”0١6ص ١١1ج (ىلحملا» (041/)

 ضلع



 : هديدحتو هانحجر ام حيضوت - ةرخاد

 نيجوزلا دحأ اضر نم سانلا فارعأو ةداعلا هب ترج ام ىلع رصتقيإ اذه انحيجرت عم نكلو

 «هذخأ ل ةتمكر ةرخاملا لاجل ةنعرت تح نههلام وم ايقرخآلا جوزلا ذخأب ةلالد
 لجرلا ذخأي نأ الثم ةداعلاو فرعلا نم سيلف ىذوخأملا لاملا اذه يف هؤارجإ دارملا فرصتلا عونو

 ,ةفرصلا نر اهلئمكي فرصتيو اهعيبيو ؛خيرصلا اهنذإ نود ةيفخ هتجوز رهاوجو يلح

 ذخأت نأ داتعملا الو فرعلا نيم شيل اكلذكو ,ةقللذ وكجنلو ةهزنلا ضرغل رفسلل وأ «رامقلا بعلل وأ

 ةظماب ًابايث وأ ءةيرثأ ةفحت هب يرتشتل هنم حيرص نذإ نودب اهجوز لاومأ نم ًاميسج الام ةجوزلا
 هنذإ نودب رخآلا لام نيجوزلا دحأ ذخأ نوكي ثيح لاوحألا هذه ىفف .اهلاثمأ اهسبلت ال نمثلا

 ا ذخآلا نوكي سانلا فارعأو ةداعلا هب رجت مل اممو حيرصلا

 :امهدّيسك هنمأو جوزلا دبع 4 مو*

 الف ءرخآلا جوزلا نم اقرس اذإ امهدّيس ةلزنمب امهنإف ةمأ وأ دبع نيجوزلا دحأل ناك اذإو
 ال .رخآلا لام ةقرسب نيجوزلا نم مطقي ال نم» : يه كلذ يفةدعاقلاو .ةقرسلا ٌدح امهيلع ماقي

 نم ةأرم قرس ي يذلا يمرضحلا مالغ ةصق لوقلا اذهل ةّبحلاو .(هلام ةقرسب هتمأ وأ هدبع عطقي

 سيلف هلسرأ :هل لاق لب دعا مل هدي عطقيل باطخلا نب رمع ىلإ هعفر املو .هدّيس ةجوز

 .©مهكعاتم ذخأ مكمداخ .عطق هيلع

 :4:9©2ديجوزلا نيب ةقرسلا نم ةصاخ تاللاح 9

 امهنيب ةقرفلا تعقوف .لوخدلا لبق اهقلط مث هتأرمأ نم لجر قرس وأ اهجوز نم ةأرما تقرس ول ١... 1 هم عزو سا 3 5 د 270 4 5 5 00 * 5 لن ع
 ّدحل ابجوم دقعني مل هدرجو نيح ذخألا نأل ؛ةقرسلا دح امهنم دحاو ّدحُي مل ةدع ريغب

 0535-3 2١ 9 َ 2 يل ا 7 5-5 5 9. 0. 0 ف 56

 . ةقرفلا عوقو دنع ذدحلل ابجوم لقفعلي الف .ةيجوزلا مايقل ةقرسلا

 دحاو دحي مل ةدعلا يف يهو هدقلطم هنم تقرس وأ ةدعلا يف يهو هتقلطم نم قرس ولو 3

 ةدعلا مايق نيح حاكنلا نأل ؛ىربك وأ ىرغص ةنونيب انئاب وأ ايعجر قالطلا ناك ءاوس امهنم

 دحلا هماقإ عنمي هجو لك نم حاكنلا مايقو .مئاق - ةدعلا وهو هرثأ نأ وأ ,هجو نم مئاق

 مامإلا اهأور يمرضحلا مالغ ةصقو ١ ؟؟ة4 ص . ؟ج ةريدغلا حتفو ةيأدهلا» 79١ ص 18١2ج «عومجمل < اذ (ه التو

 لبق نم اهانركذ دقو 874-850 ص « ؟ج «أطوملا» ىف كلام

 ,؟ج .ةيفنحلا هقف يف :ةيدنهلا ىواتفلا» 54١0. ص .4ج «ريدفلا حتف» 075 ص .الج «عئادبلا» (ه 419/9

 ص187-1١4١.
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 «ةهبش ثروي هرثأ مايق وأ هجو نم حاكنلا مايقف ,رخآلا نم امهدحأ قرس اذإ نيجوزلا ىلع

 . ةهبشلاب ردك دودحلاو

 نأ :(لوألا هجولا) :نيهجو نم ولخي ال اذهف اهجوزت مث ةيبنجأ ةأرما نم لجر قرس ولو -ج
 الب دحلاب هيلع مكحي ال ةلاحلا هذه يفو ةقرسلا دحب هيلع مكحي نأ لبق اهجوزتي

 ال ةفينح يبأ دنعف «ةقرسلا ٌدحب هيلع مكح امدعب اهجوزتي نأ :(يناثلا هجولا) .فالخ

 .ٌدحلا هيلع ذفني :فسوي وبأ لاقو .ةقرسلا دح هيلع ذفني

 .ةهبشلا رابتعاب عطقلا بوجو عنمت ةقرسلا دنع ةمئاقلا ةيجوزلا نأ فسوي يبأ ةجحو

 ىلع ةئراطلا ةهبشلا نأ ةفينح يبأل ةّبحلاو .حاكنلا لوصح لبق ةقرسلا عوقو دنع ةهبش الو

 .دودحلا هذهب مكحلا لبق اهدوجو ةلزنمب اهذيفنت لبق دودحلا

 :قراسلل ًادلو هنم قورسملا نوكي ال نأ :ثلاثلا طرشلا :ًاثلاث موه

 ,دلولا لزن نإو هدلو لام نم دلاولا قرس اذإف ءالزن نإو تنبلاو نبالا (دلولاب) دوصقملاو
 َكلاولا'قراتسلا اذهب ناك اصر. هنن قو دست اذلاو ترك هيلع ةعسالف راسل :اديقع لاق نأ:
 اذهبو ءاولع نإو ةدجلاو دجلاو مألاو بألا لمشت دلاولا ةملك نأل ؛هنم قورسملل (أمأ) وأ (ًابأ)
 هدلو لام نم ةقرسلاب عطقي ال دلاولا نإ» : يلبنحلا ةمادق نبا مامإلا لاق .ملعلا لهأ ةماع لاق

 اذهو «ءمألاو بألا لبق نم ةدجلاو دجلاو تنبلاو نبالاو مألاو بألا كلذ يف ءاوسو ءلفس نإو

 نباو روث وبأ لاقو . يأرلا باحصأو .يعفاشلاو .يروثلاو .كلام :مهنم ملعلا لهأ ةماع لوق
 , 0400( ىنئتسيف ءيش ىلع اوعمجي نأ الإ باتكلا رهاظب قراس لك ىلع عطقلا» :رذنملا

 هدلو لام نم قرس اذإ  ًامأ وأ ناك ًابأ  دلاولا ىلع عطقلا نوري ال نيذلا ءاهقفلا لاوقأ نمف
 : يتأي ام .لفس نإو

 .”9ة0(هدلو نم قرس نم ىلع عطق الو» :ةيفنحلا لاق أ

 .©؛*”(عطقي مل لفس نإو هدلو دلو وأ هدلو نم قرس نمو» :ةيعفاشلا لاقو - ب

 نم قرس مال نإو ٌدجو .عطق الف هدلو كلم نم ًاباصن قرس دلاوك» :ةيكلاملا لاقو - ج

 , 6؛*)(هدلو دلو لام

 . 06"3ص 48ج ءيلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» (0498)

 . ١7ص ءالج «عئادبلا» (0141/9)

 .157ص « 4ج «جاتحملا ينغم» .”58ص 8١ج عومجملا هحرشو بذهملا» (04)

 . ١"4 ص .'7ج (يواصلا ةيشاحدو ءريدردلل «ريغصلا حرشلا» (ه181)

"١ 



 مألا نيب قرف ال ذإ ًاقافتا مألا اذكو .لفس نإو هدلول دلاو عطقي الو» :ةيديزلا لاقو د
 , 0449(بألاو

 نم قرس اذإ بآلاف .مألاو بألا نيب قيرفتلا ةلأسملا هذه يف ةيرفعجلا بهذمو . 5

 : يسوطلل (ةياهنلا» يف ءاج دّقف اهدي عطقت اهدلو لام نم تقرس اذإ مألاو , عطقي ال هدلو لام

 لك ىلع تعطق اهدلو لام نم مألا تقرس اذإو ىهدلو لام نم قرس اذإ لجرلا عطقي الو»

 , ”:45(لاح

 اذإ مألاو بألا ىلع ةقرسلا ّدح ةماقإ يرهاظلا مزح نبا هنّيِب امك ةيرهاظلا بهذمو -

 بجاو ضرف عطقلا نأ ًانيقي ّمصف» :- هللا همحر مزح نبا لاق دقف «ًاباصن امهدلو لام نم اقرس
 ام امهمأو امهيبأ لام نم اقرس اذإ تنبلاو نبالا ىلعو ءامهنبا لام نم اقرس اذإ مألاو بألا ىلع
 0140من امهل حصي مل

 :لاوقألا ةلدأ - "4

 :نيدلاولا ىلع عطق ال :لاق نم ةلدأ : ًالوأ

 :ةيلاتلا ةلدألاب امهدلو لام اقرس اذإ نيدلاولا ىلع ةقرسلا ٌّدح ةماقإ مدعب نولئاقلا لدتسا

 ثيدح يفو .«كيبأل كلامو تنأ» : هك يبنلا لوقب لوقلا اذهل يلبنحلا ةمادق نبا لدتسا أ

 ظفل يفو .«هبسك نم هدلو ّنإو ,هبسك نم لِجّرلا لكأ ام بيطأ نإ» :ِْي# يبنلا نع رخآ
 .هذخأب هي يبنلا رمأ ام ذخأب ناسنإلا عطق زوجي الو .«مكدالوأ بسك نم اولكف» :رخآ
 مظعأو .تاهبشلاب اردُت دودحلا نألو ؛هيلإ ًافاضم. هل الام يبنلا هلعج ام ذخأب الو
 .©؛5©(هلكأو هذخأب هرمأو هل عرشلا هلعج لام نم لجرلا ذخأ تاهبشلا

 . 71/6 ص « 4ج «راهزألا حرش» (0187)

 «عفانلا رصتخملا»و .17*ص .4ج يلحلل «مالسإلا عئارش» يف هلثمو 01/5١ ص ءيسوطلل «ةياهنلا» (0487)

 ١#, ١ص

 .”ه١ص .١١ج «ىلحملا» (0584)

 نع يناربطلا هاورو «رباج نع هجام نبا هاور «كيبأل كلامو تنأ» :ثيدحو .776©ص .8ج («ينغملا» (5486)

 دوجو ببس بألا نأ ثيدحلا ىنعمو .56”7ص .١ج « يطويسلل «ريغصلا عماجلا» رظنا :دوعسم نباو ةرمس

 هنم ذخأي نأ هلف جاتحا اذإف .هنبا لام يف قح كلذب بألل راصف .هلام دوجو ببس نبالا دوجوو «نبالا

 «ريغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيف» رظنا :ةجاح الب هلصأتسي ىتح هل هلام ةحابإ دارملا سيلف ؛ةجاحلا ردق

 فض



 ليوأت هدلو لام يف هل نأل ؛هدلو نم قرس نم ىلع عطق ال : يناساكلل («عئادبلا» يفو تان

 ةفاضإلا رهاظف ,«كيبأل كلامو تنأ» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل كلملا ةهبش وأ كلملا

 ليلد الو «ليلدل تبثي مل هنأ الإ هجو لك نم هل كلملا توبث يضتقي كيلمتلا مالب هيلإ

 هنأل ؛ عطقلا بوجو عنمي كلذ لكو ,كلملا ةهبشل تبثي وأ ,تبثيفهجو نم كلملا يفن يف
 , 01410ويوجلو يف ةهبش ثروي

 يف نذإلاو ءامهدالوأو نيدلاولا نيب لاملا يف طاسبنا ةداع اهعم نوكت ةونبلاو ةوبألا ةلص نإ د

 يف ءاج امل ةفاضإلاب اذهو .رخآلا ةلزنمب امهنم لك دعي ىتح امهنم لك زرح يف لوخدلا

 , 06:09(كيبأل كلامو تنأو» :فيرشلا ثيدحلا

 , 2؛*امهدلو لام ةقرسب امهيديأ عطق ناسحاإلا نم سيلو نيدلاولل ناسحاإلاب هللا رمأ 5

 :نيدلاولا عطقب نيلئاقلا ةلدأ :ًايناث -

 هيقفلا هنيب دقف «ةيرهاظلا لوق وهو امهدلو لام نم اقرس اذإ نيدلاولا عطقب نيلئاقلا ةلدأ امأ

 . ثيراوملا ةيأب هخسن حص دق خوسنم ربخ .(«كيبأل كلامو تنأ» :ثيدح نأ هتصالخو مزح نبا

 اذإ ةقرسلا ّدح اهنمو امهيلع دودحلا ةماقإ نم عنملا ينعي ال نيدلاولل ناسحإلاب رمألا نأو

 هللا َّنِإ» :ىلاعت لاق .نآرقلا صنب امهيلإ ناسحإلا نم امهيلع اهتماقإ نإ لب ءاهبجوي ام العف

 ءهيلإ ناسحإ هيلع ماقت نم ىلع اهتماقإف .دودحلا ةماقإب هللا انرمأ دقو .«ناسحإلاو لدعلاب رمأي

 مكسفنأ ىلع ولو هلل ءادهش طسقلاب نيماوق اونوك : ىلاعت لاقو .هل ريهطتو هاياطخل ريفكت اهنأو

 .امهيلع دودحلا ةماقإ طسقلاب مايقلا نمو .4نيبرقألاو نيدلاولا وأ

 ءامهتجاح دنع امهيلع قافنإلا ىلع هرابجإ ليلدب دلولا لام يف ًاقح نيدلاولل نإ مهلوق امأو

 اذخأف اجاتحا اذإ نيدلاولا نأ يف دحأ فلاخي مل :لوقن نأ باوجلاف .هنم اقرس اذإ ناعطقي الف

 ءامهقح اذخأ امهنأل ؛امهيلع ءىش الف ,.هاذخأ فيك وأ رهقب وأ ءافتخاب امهتجاح امهدلو لام نم

 :فالخلا عضوم وه اذهو .ًارهج امإو ًاّرس امإ هيلإ امهب ةجاح ال ام اذخأ اذإ امهيف مالكلا امنإو
 .©؛"امهيلع دحلا ماقي :لوقن  ةيرهاظلا يأ نحنو .هيف امهيلع ّدذحلا ماقي ال نولوقي مه

 نم هدلو نإو هبسك نم لجرلا لكأ ام بيطأ» : يناثلا ثيدحلا امأ .49-50 ص .ج .يوانملا ةمالعلل -

 . 1/717 ص . 12ج (هلئسإل يف هجام نبا مامإلا هاور دقف ةمادق نبا هب جتحا يذلا (هبسك

 5 17١8 ص «4ج (ريدقلا حتفو ةيادهلا» (ه 14810١ .١7ص الج . يناساكلل «عئادبلا» (هعمك)

 74-716 4ص .١1١ج .مزح نبال (ىلحملا» (084489) . "44ص .١١ج (ىلحملا» (0484)

 ففو



 :امهدلو لام نم نيدلاولا ةقرس يف حجارلا لوقلا 22

 لان ند اياضن اهعزجا قرص اذإ: قيدلاولا) مراع" ةفردلا قلب ماني لاق ووهمحتلا لوقا عيضارلاو
 ثيدحلا اذه يف ام لقأو .«كيبأل كلامو تنأ» :ِكي هللا لوسر ثيدحلف بألا امأ .امهذلو

 أردت دودحلاو .هدلو لام يف بألل ةبسنلاب هليوأت وأ كلملا ةهبش هيف نأ وه ةلالد نم فيرشلا

 . تاهبشلاب

 امك (هدلوب دلاو لتقي الر :فيرشلا يوبنلا ثيدحلل هب لتقي هل هدلو لتف اذإ بألا نإ مث

 ؛ ىلوأ هدلو لام نم هتقرسب هدي عطق عنتمي نآلف دلولاب بألا لتق عنتما اذإف .دعب اميف هنيبنس

 .ديلا عطق وهو لقألا وأ رغصألا عفدنا  لتقلا  مظعألا عفدنا اذإف ,عطقلا نم مظعأ لتقلا نأل

 الو ينعي ال «كيبأل كلامو تنأ» :ثيدح يف اهركذ مدعو بآلاك مالاف .مألل ةبسنلاب امأو
 :نيببسل مكحلا اذه يف بألل اهتكراشم مدع ىلع لدي

 ءاجف هلامل هيبأ ضرعت نع ْخْكي هللا لوسر لأس لئاسلا نأل ثيدحلا يف ركذت مل :(لوألا)

 ,7"645هلاؤسل ًاقباطم باوجلا

 تءاج اذهبو .بألاب ةيصولا نم رهظأو رثكأ مألا ْربب ةيصولا نأ يناثلا ببسلاو :(يناثلاو)

 ةريرغ يبأ نع ؛هحيحص» يف يراخبلا هجرخأ يذلا ثيدحلا اهنمو ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا

 نسحب سانلا قحأ نم : هللا لوسراي :لاقف ِِلَتَي هللا لوسر ىلإ لجر ءاج» : لاق  هنع هللا يضر -

 :لاق .كمأ :لاق ؟نم مث :لاق .كمأ :لاق ؟نم مث :لاق .كُمأ :لاق ؟- يتبحص  يتباحص
 ."43107(كوبأ مث :لاق ؟نم مث

 ةثالث مألل نوكي نأ ثيدحلا اذه ىضتقم :لاطب نبا لاق :ثيدحلا اذه حرش يف ءاج دقو

 مألا نأ دارملا : يبطرقلا لاقو . عاضرلا مث «عضولا مث. ءلمحلا ةبوعصل ٌربلا نم بألل ام لاثمأ

 لاقو .ةمحازملا دنع بألا قح ىلع كلذ يف مدقتو ءربلا نم رفوألا ظحلا دلولا ىلع قحتست

 .*49بألا ىلع ربلا يف لضفت مألا نأ ىلإ روهمجلا بهذ : ضايع

 ال نأ ميدقتلا اذه تايضتقمو مزاول نمف ءامهدلو َرِب يف بألا ىلع ةمدقم مألا تناك اذإف

 .هدلو لام هتقرس يف بألا عطقي ال امك اهدلو لام نم اهتقرس يف عطقت

 .؛ةص 27ج . يوانملا ةمالعلل «ريغصلا عماجلا حرشب ريدقلا سضيف» ه4:

 1١. ١ص 23ج « ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص) (605941)

 25١. ”ص' ١٠2ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرشا» 6455

 قت



 يي ىو مع 0

 :قراسلل اما وأ ابأ هنم قورسملا نوكي ال نأ :عبارلا طرشلا :اعبار ١

 عطقي الو» : يلبنحلا ةمادق نبال (ينغملا» يف ءاج .ءاهقفلا نيب هيف فلتخم طرش اذهو

  يعفاشلاو .نسحلا لاق هيو .الع نإو هدلاو لام ةقرسب لفس نإو  تنبلا هلثمو نبالا

 هركذي مل هنأل ؟ ؛ عطقي هن أ يلبنحلا يقرخلا لوق رهاظو . يأرلا باحصأو . يروثلاو «قاحسإو

 , 2135(رذنملا نباو .روث يبأو «كلام لوق وهو هيلع عطق ال نميف

 .419(عطقي مل اولع نإو هيوبأ نم قرس نمو» :ةيفنحلا لاقو 2.

 نمو .؟؟*(عطقي مل الع نإو هدج نم وأ همأ نم وأ هيبأ نم قرس نمو :ةيعفاشلا لاقو

 .«؛؟(الع نإو قراسلل لصأ لام ةقرسب عطق الف» :ًاضيأ ةيعفاشلا لاوقأ

 هتعسل طق كادنلا دا هيا لأ قافجزم 1 دلولا فذحي» ةكلافلا لاق
 عطق الف ءهدلو كلم نم ًاباصن قرس مأ وأ بأ دلاوك» :ًاضيأ ةيكلاملا لوقو .«"؛"9«ةهبشلا
 ,”:8(سكعلا فالخب

 همأ وأ هيبأ نم قرس اذإ دلولا نإ يأ .«*؟؟؟«اندنع هدلاول عطقيف دلولا امأف» : ةيديزلا لاقو

 .هدي عطق وهو ةقرسلا ٌدح هيلع ماقي

 ,"0**”)(هيدلاو لام نم قرس اذإ لجرلا عطقيو» : ةيرفعجلا لاقو

 نم ىلع بجاو عطقلا : انباحصأ لاقو» : 0 نبال «ىلحملا» يف ءاج امك .ةيرهاظلا لاقو

 تنبلاو نبالا ىلع بجاو ضرف عطقلا» :اضي نأ مزح نبا لاقو . ديد ١(هيدلاو نم وأ هذلو نم قرس

 .*:9(امهمأو امهيبأ لام نم اقرس اذإ

 ابأ هنم قورسملا ناك اذإ : يأ .هيدلاو نم دلولا ةقرس يف ءاهقفلا لاوقأ ةصالخ - 4406
 : نيلوق ىلإ درت لاوقألا هذه .قراسلل 9 وأ

 . 73ال" ص 24ج (ينغملا» (ه445)

 ,7317594 ص ٠ 8١ج «عومجملا هحرشو بذهملا» (ه446) .798ص ؟ج (ريدقلا حتفو ةيادهلا» (ه4:١)

 , ”3787/ ص ٠ جا «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (ه19/) .١"١؟<ص 4ج «جاتحملا ينغم» (6ه:495)

  2601:954١ص .؟ج (يواصلا ةيشاحوو .ريدردلل «ريغصلا حرشلا» ١"15.

 ) )5449."/ه ص .4ج «راهزألا حرش»

 24ج «مالسإلا عئارش» الا "ص ء يسوطلل «ةياهنلا» (ه6:0) ص"7؟١.

 ( ) ج « مزح نب ) 0 ص ج « مزح نب ١دوه(ر)ا ( ."”1ةص ءا١1ج مزح نبال ( ار(ةهوءال ."”44ص .١١1ج مزح نبال

 <”29ع<3ع



 ةلبانحلا بهذ اذه ىلإو همأ وأ هيبأ :هيدلاو لام ةقرسب دلولا دي عطقت ال :لوألا لوقلا

 . ةيفنحلاو «يروثلاو «ةيعفاشلاو

 .ةيرهاظلاو ,ةيرفعجلاو

 :لوألا لوقلا ةلدأ 04

 :اهنم ةلدأ ةلمجب  هيدلاو لام ةقرسب دلولا عطق مدع وهو  لوقلا اذه باحصأ لدتسا

 00000000 «رخآلل امهدحأ ةداهش لوبق عنمت ةبارق امهنيب نأ -أ

 هفالتإ زوجي الف هل ًاظفح هدلول بألا لام يف بجت ةقفنلا نأو لام سار باول

 607 لاملل الشح

 نذإلاو . مهنيب لاملا يف ةحامسلا لعجت نأ اهنأش نم هيدلاوو دلولا نيب دالولا ةبارق نإ - ب

 هذهو ىرخآلا ةلزنمب امهنم لك ٌدعُيل ىتح رخآلا تيب يف لوخدلا يف مهنم لكل ةلالد لوخدلا يف

 ةهبشلا لعجت ةلالد نذإلا ساسأ ىلع رخآلا تيب يف مهنم دحاولا لوخدو طاسبنالا نم ةلاحلا

 كيان ل ل ,ةمئاق

 , 00 آلا لام ة ةقرسب امهنم دحاو عطقي 0

 : ىناثلا لوقلا ةلدأ 1

 لتقي هنألو ؛«امهيديأ اوعطقاف ةقراسلاو قراَّسلاو» : ىلاعت هلوق يهو ةقرسلا ةيآ مومع

 .00:7يبنجألاك هلام ةقرسب عطقيف ءهلتقب ًاصاصق

 حجارلا لوقلا 5

 عطقي ال امك هيدلاو لام نم قرس اذإ دلولا عطقي الف .لوألا لوقلا نيلوقلا نم حجارلاو

 لوخدب اضرلاو نذإلا حجرت دالولا ةبارق نم امهنيبام نإ مث .امهدلو لام نم اقرس اذإ نادلاولا

 .ّدحلا بجوتست ةقرس هنم ذخألا نوكي الف .لاملا زرح لوخد نمو «هيوبأ تيب يف دلولا

 . 77ص 28ج «ينغملا» (060 5) . 7/5 ص 28ج (ينغملا» (هه08٠)

 . ؟الك ص 28ج («ينغملا» (هه059 . 7378 ص «4ج (ريدقلا حتف») (ه 50 ه)

 فض



 : مرحم محر يذ نم ةقرسلا ا

 :ةيفنحلا بهذم -أ

 ال ةمعلاو ةلاخلاو لاخلاو .معلاو ,تخألاو خألاك قراسلا نم مرحم محر يذ نم ةقرسلا
 ةبارقلا هذه يف بيرقلا نأ كلذ ليلعتو .قراسلا مراحم نم هنم قورسملا نأل ؛عطقلا بجوت
 هل نوذأم هنأ رابتعاب حيرص ها[ ريغب هجرت لزنم لخدي وهف اذهلو .ءالولا ةبارقب قحلم ةيمرحملا
 هبيرق تيب نوكي ال يلاتلابو ءامهنيب امهنيب ةيمرحملا ةبارقلل حيرص نذإ لإ ةجاح نود ةلالد لوخدلاب

 ةقرس ذخألا اذه ربتعي الف ةيزأ تيوب ىف امم اعيش دخل اذإف «بيرقلا اذا سلا هفنامل اروح

 ,66:9ةيفنحلا دنع اذهو .ةقرسلا ٌّدح بجوتست

 : (روهمجلا) ةيفنحلا ريغ بهذم ب

 يذلا همرحم لام يف هل ةهبش ال هّنأل ؛همراحم نم قرس اذإ | بيرقلا عطقي :ةيعفاشلا لاقو

 ةوخالاك بياقألا رئاس امأف» :«ينغملا» يف ءاج دقف «ةلبانحلا لوق ايها ادهوإ 6 ””هقرسي

 ,ةداهشلا عنمت اال ةبارق اهنأل ؛ هلام ة ةقرسب نوعطقيو مهلام ة ةقرسب عطقتف .مهادع نمو تاوخألاو

 ةيرهاظلاو ةيديزلا بهذم اضيآ اذهو 0“ ؟«مراحملا ريغ ةبارقك  ةقرسلا ّدح- عطقلا عنمت الف

 . "*١ةيرفعجلاو ةيكلاملاو

 : عاضّرلا ببسب مرحم يذ نم ةقرسلا -4
 لماعي لهف «ةعاضُرلا نم هتخأ وأ ةعاضّرلا نم هّمأك عاضّرلا ببسب مرحم يذ نم قرس اذإ 4 0 ئآإ و 2

 ؟بسنلاو ةبارقلا ببسب مرحم محر يذ نم قرسي نم ةلماعم قراسلا

 مع ل و ا

 . عطقي ال 0 5 نم قرس اذإ ا لاقو . عاضرلاب هيلع مرحي

 ,ةداعو افرع ةتباث لوخدلا يف امهنيب ةطسابملا نأ  ىلاعت هللا همحر - فسوي يبأ لوق (هجو)

 .١186ص 25ج (ةيدنهلا ىواتفلا» .778ص .14ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» ءالده ص ا/ج «عئادبلا» (هه050

 هيض ل 8١ج (عومجملا هحرشو بذهملا» (2508)

 . 77ص 28ج (ينغملا» (هه09)

 "اص 14ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» 07 144ص ١ ١ج «ىلحملا» 0/6 ص ٠ 4ج (راهزألا حرش») )00١(

 . #17 ص .4ج «مالسإلا عئارشاا
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 فالخب بسنلا نم هّمُأ لزنم يف لخدي امك نذإ | ريغ نم عاضُرلا نم هّمأ لزنم لخدي ناسنإلا نإف

 . عاضرلا نم تحألا

 عنمت ال اهنأو «ةدبؤملا ةمرحلا الإ سيل عاضرلاب تباثلا نأ دمحمو ةفينح يبأ لوق (هجو)و

 يف عطقي نأ بجيف « عاضرلا نم تخألا نم ةقرسلا يف عطقي اذَهلو «قراسلا ىلع عطقلا بوجو

 .©١'اضيأ عاضّرلا نم هّما نم ةقرسلا

 الف ,رهتشي املق عاضّرلا نإ مث .ةداع ةيوق ةمرح مرتحت ال ةبارقلا نودب ةيمرحملا نإف ًاضيأو

 ببس ةيمرحملا فالخب مالا فقوم نع اروع عاضرلا يف نيكرتشملا نيب طاسبنا هب نوكي

 «ناذكتسا هيدي عشنا بدلا ىلع لك اذ | ةمهت هيف نوكت الف رهتشي اذه نإف بسنلاو ةبارقلا

 بيسللا "نم هم ىلع“ ةلرحت# وكن الق ا ا ب ل

 .«"*19اهنم قرس اذإ يبنجألا عطقي امك اهنم قرس اذإ عطقيف
4 0 

 :ناتخآلاو راهصألا تيب نم ةقرسلا 8

 لكو .بألا ةأرماكو اهتنباو ةأرملا مأك رواقملاب هيلع عرج نم وهو ءرهصلا عمج راهصألا

 ل ا «نتخلا عمج عمج : ناتخألاو .اهدالوأ نم مرحم محر يذ

 عطقي مل ناتخألا و أ راهصألا تيب نم قرس نمف . هو عل موب يذ لكو تخألاو تنبلا

 اذإ اميف فالخلا اذهو . عطقي : دمحمو فسوي يبأ دنعو .- ىلاعت هللا همحر  ةفينح يبأ دنع

 مكحلا كلذكو .هيبحاصو ةفينح يبأ نيب ًاقافتا عطقي الف تنبلل ناك اذإ امأ «نتخلل تيبلا ناك

 اذه ىلعف ءرهصلل تيبلا ناك اذإو ءًاعامجإ عطقي ال ةجوزلل تيبلا ناك اذإ رهصلا ةلأسم يف

 , 20014 .تخلا يف فاالخلا

 «ناتخألاو راهصألا تيب نم ةقرسلا مكح ًانيبم يناساكلا نيدلا ءالع مامإلا لاقو . ٠

 نم وأ ءهمأ جوز نم وأ .هيبأ ةأرما نم قرس ولو» :- ىلاعت هللا همحر  هلوقب هيف فالخلا كلت

 فاضي نم لزنم نم مهلام قرس نإ :رظني ءاهمأ وأ ءاهتنب وأ ءهتأرما نبا نم وأ هنبا ةأرما

 «ءالؤه لزنم يف لوخدلاب نوذأم هن هنأل ؛فالخ الب عطقي ال هتأرماو هنباو همأو هيبأ نم هيلإ قراسلا

 لكل ناك نإو . عطقُي مل هيف اناك نإف رخآ لزنم نم قرس نإو . .هقح يف ًازرح لزنملا نكي ملف

 . ؟3"ة9ص « ؟ج (ريدقلا حتفو ةيادهلا» (ه ه١ . اله ص الج «عئادبلا» (هه11)

 .185؟5ص « 7ج (ةيدنهلا ىواتفلا» (هم95١

 . 187؟ص . 17ج (ةيدنهلا ىواتفلا» ؛ 55١٠ ص « 4ج (ريدقلا حتفا) (0615)
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 :هيف فلتخا .ةدح ىلع لزنم امهنم دحاو

 لزنم ريغ نم قرس اذإ عطقي :فسوي وبأ لاقو .عطقي ال :- ةمحرلا هيلع  ةفينح وبأ لاق

 .فسوي يبأ لوق عم دمحم لوقو .هنبا وأ «هيبأ لزنم وأ قراسلا

 لب .هنم قورسملاو قراسلا نيب ةبارق الو «ةبارقلا وه عطقلا نم عناملا نأ امهلوق (هجو)

 .رخآ يبنجأ نم قرس ول امك عطقلا بوجو عنمي الف ءرخآلا نع يبنجأ امهنم لك

 نأل ؛هبيرق نيبو هنيب تباث روازتلا قح نأل ؛ةهبش زرحلا يف نأ :ةفينح يبأ لوق (هجو)

 ىنعم لتخيف ةرايزلل لوخدلا ةحابإ ةهبش ثروي اذهو .روازتلا عطقي ال هبيرق ريغل لزنملا نوك
 069 اذإ عطقلا هيلع بجي الف افقد ىف زرحلا

 :امهدّيس نم ةمآلا وأ دبعلا ةقرس - ١

 ركذ امك عامجإلاب اذهو ءامهل كلاملا يأ امهدّيس نم اقرس اذإ ةمأ وأ دبع ىلع عطق ال

 .©"1"امهدّيس ديك امهدي نآلو ؛امهدّيس لام يف ةعفنملا قاقحتسا ةهبشلو ؛رذنملا نبا

 .الو ص 2اج . ىناساكلل «عئادبلا» (ههاه)

 . 157؟ص . 14ج «جاتحملا ينغم» . 775 ص 28ج «ينغملا» (0615)

 ضخ



 ةقرسلا تابثإ ةلدأ

 :ثحبلا جهنمو .ءديهمت 47

 ةنيبلا ميدقت نم هنم قورسملا زجعي دقو .دوهشلا ةداهشب وأ «قراسلا رارقإب ةقرسلا تبثت تبت

 .هنم قورسملل قورسملا لاملا ةيكلم اهب تشي تبثي ةنّيب ميدقت عيطتسي هنكلو ةقرسلا ىلع

 : يلاتلا وحنلا ىلع بلاطم ةثالث ىلإ ثحبملا اذه مسقن ءاذه ىلعو

 .رارقإلاب ةقرسلا تابثإ :لوألا بلطملا

 . ةداهشلاب ةقرسلا تابثإ : يناثلا بلطملا

 قورسملا هب تبثي ام يأ ءّدحلا نود قورسملا لاملا ةيكلم هب تبثت ام :ثلاثلا بلطملا

 .ّدحلا نود (هنم قورسملا) هكلامل

  - 4٠تابثإلا يف ربتعم ليلد رارقإلا :

 «- قرس هنأب هفارتعاو قراسلا رارقإ يأ  رارقإلاب ًاضيأ كثب ةداهشلاب ةقرسلا تبثت امك

 ةيلخ ىرتقلا قلو امير هشقتا نلعاوازتإلاب مهتم ريغ نانسلألا نأل ؛هرارقإب ةقرسلا ّدح هيلع بجيف

 مهتي الو هريغ قح يف مهتي دق ناسنإلا نأل ؛ةداهشلاب اهتوبث نم ىلوأ رارقإلاب ةقرسلا توبث نإ لب

 . ”*19ءاهقفلا لاق اذهبو هسفن قح ىف

 .١8ص ءالج (عئادبلا» .18١7ص 28ج «ينغملا» (ه611

 فوض



 :رارقإلا لوبقل ىوعدلا قبس طرتشي له - 4

 ىوعدلا قبس هرابتعاو هلوبقل طرتشي لهف «ةقرسلا تابثإل ًاربتعم ًاليلد رارقإلا ناك اذإو
 ؟ةداهشلا لوبق يف طرشلا وه امك ةموصخلاو

 يقرخلا مامإلا لاق دقف ءرارقإلا لوبقل ةموصخلاو ىوعدلا قبس طرتشي .معن : ةلبانحلا لاق
 .(هيعدي قورسملا كلام ينأب ىتح ةنّيب تماق وأ فرتعا نإو عطقي الو» : يلبنحلا

 وبأ لاقو .يعفاشلاو ةفينح وبأ لاق اذهبو» : يقرخلا مالكل اهرشو اقيلفت ةمادق نبا لاقز
 ؛ةيآلا مومعل رذنملا نباو روث يبأو كلام لوق اذهو «ةبلاطم الو ىوعد ىلإ رقتفي الو عطقي :ركب

 بهذمك ةيعفاشلا بهذمو .«*10(ىنزلا ٌدحك ةبلاطم ريغ نم بجوف تبث عطقلا بجوم نألو
 , 6019!ةليانحلا

 لبق نم قراسلا دض ىوعد عفر نم ّدب ال دمحمو ةفينح يبأ دنعف ,ةيفنحلا امأ 6

 مل بئاغلا نالف لام قرس هنأ قراسلا ٌرقأ ول ىتح «ةقرسلاب قراسلا رارقإ لبقيل هنم قورسملا
 يضاقلا ىلإ هاوعد عفري : يأ ,.يضاقلا مامأ قراسلا مصاخيو هنم قورسملا رضحي ملام عطقي

 .قراسلا دض

 ٌرقأ ول اذه ىلعو ًاطرش سيل ةقرسلاب قراسلا رارقإ لوبقل ىوعدلا قبس :فسوي وبأ لاقو
 هرارقإ نأ فسوي يبأ ةّبحو .ابئاغ هنم قورسملا ناكولو .هرارقإ ىلع ءانب عطقي ةقرسلاب قراسلا
 رقأ ول اذهلو .ةمهتلا مدعل هسفن ىلع رارقإلا يف قدصم ناسنإلاو .هسفن ىلع رارقإ ةقرسلاب

 ,©0)اذه اذك ّدحلا هيلع ميقأو ىرارقإ لبق ةبئاغ يهو ةأرماب ىنزلاب

 حجارلا لوقلا 5

 ىلإ ىوعدلا هذه عفرب قراسلا دض هنم قورسملا لبق نم ىوعدلا قبس طارتشا حجارلاو
 قبس طارتشا انحجر امنإو «هرارقإ بجومب هيلع مكحلاو ةقرسلاب قراسلا رارقإ لبقي ىتح يضاقلا
 «لذبلاب حابي لاملاو .قراسلا ىلإ قورسملا لاملا لذب دق هنم قورسملا نأ لامتحال ىوعدلا
 قورسملا نأ نّيبتي وأ .قورسملا لاملا ىلع كلملاب قراسلل رقي هنم قورسملا نأ لمتحي امك
 دق هنم قورسملا نأ وأ ءاهنم ًادحاو قراسلا ربتعي ةفئاط ىلع قورسملا لاملا فقو دق ناك هنم
 لمتحي امك .هنع ّدحلا ءردل ةهبش نذإلا اذه نوكيف .لاملا ذخأف هزرح لوخد يف قراسلل نذأ

 .7١ك6"ص « ج (جاتحملا ىنغم» (0519) . "78ص 28ج (ينغملا» (ةهمامل

 .١8؟١ص الج «عئادبلا» (0670)

 فرغ



 .هرارقإ ىف قراسلا بذكي هنم قورسملا نأ

 هذه يفتنت ىتح ًايرورض ةموصخلاو ىوعدلا قبس طرش ناك تالامتحالا هذهلف

 نأل ؛ ىنزلاب رارقإلا فالخب اذهو هب ٌدتعي اميلس الوبق قراسلا رارقإ لوبق نوكيو «تالامتحالا

 امنإو .لامتحالا اذهب ىنزلا ّدح طقسي ال يلاتلابو « يبنجألل اهضرع ةأرملا ةحابإب حابي ال ىنزلا

 .قراسلا ىلإ قورسملا لاملا لذب كلاملا نأ نّيبت اذإ طقسيف ةقرسلا ّدح امأ .هرارقإب ٌّدحلا مزلي

 , 060790 طقسيف ٌدحلل ايو ىقبي الو ةقرسلا مدعنتف

 :رارقإلا تارم ددع - 7

 لاق اذهبو .ةدحاو ةرم قراسلا رارقإ ةقرسلا تابثإ يف يفكي :دمحمو ةفينح وبأ لاق

 لوق اذهو «نيترم نوكي نأ رارقإلاب ةقرسلا تابثإل طرتشي ةلبانحلا دنعو ,ةيكلاملاو «ةيعفاشلا

 . **79ةمربش نباو «رفزو «ىليل يبأ نباو ,فسوي يبأ

 «كلذ ىلع لدت كي يبنلا نع ثيداحأ دورول نيترم رارقإلا راركت طارتشا حجارلاو - 4

 رارقإلا راركت يف نأ امك .- هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع راركتلا طارتشا يور امك

 .©”59قراسلا رارقإ ةحص يف كشلا ءافتناو ةمهتلا ءافتنا

 :هرارقإ يف ٌرقملا هركذي ام 4

 ةقرسلا لعف نيبيف ءزرحلاو باصنلا نم ةقرسلا طورش :هرارقإ يف ٌرقملا ركذي نأ طرتشيو

 باكترا يف كش الو .ةهبش ىقبت ال ىتح زرحلا فصوو ,.هعونو قورسملا ردقو .هنم قورسملاو

 , 0015 5رحلل ةبجوم ةقرس ربتعي 0

 ىناثلا بلطملا

 :ةداهبشلا لّزبقل طوخ قوعتلا قيس

 هليكو وأ هنم قورسملا ميقي نأ يأ ,.ىوعدلا قبس ةقرسلا تابثإ يف ةداهشلا لوبقل طرتشي

 . ١7١ ص «4ح (حاتحملا ينغم» 88ص ءالج «عئادبلا» «7 868 ص 28ج «ينغملا» (هه١7)

 «ريبكلا حرشلا» .١![هص « 14ج «جاتحملا ينغم» 27/4 ص 28ج «ينغملا» « 88ص الج «عئادبلا» (067)

 . "40ص ؛يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» 2” 4 هص 24ج «ريدردلل

 . 1177-1174”ص ءالج «يناكوشلل «راطوألا لين» 2.78٠ ص 28ج «ينغملا» (ه67)

 . ١196 ص . 4ج (جاتحملا ينغم» 278٠١ ص .8ج «ينغملا» (2674)

 فرغ



 وأ ىوعدلا قبس ناك امنإو .ةقرسلاب هايإ امهتمو «قورسملاب هايإ ًابلاطم قراسلا دض ىوعدلا
 قورسملا لاملا نوك نأل ؛ ةقرسلا ىلع دوهشلا ةداهش لوبقل ًاطرش قراسلل هنم قورسملا ةموصخ

 ىوعدلا ةماقإب يأ ةموصخلاب الإ كلذ رهظي الو «ةقرس لعفلا نوكل ًاطرش ربتعي قراسلا ريغل اكلم

 .9"”2ةيعفاشلاو «ةلبانحلاو ,ةيفنحلا لاق اذهبو .هنم هقرس يذلا لاملاب ةبلاطملاب قراسلا دض

 قبس ىلع فقوتي ال اهب ةقرسلا تابثإو ةداهشلا لوبق نأ ىلإ ءاهقفلا ضعب بهذو ١

 رذنملا نباو ءروث وبأو «كلام لاق اذهبو .قورسملا لاملاب ةبلاطملاو ةممصخلا وأ ىوعدلا

 - قراسلا دي عطق  عطقلا بجوم نأبو .طرشلا اذه اهيف سيل يتلا ةقرسلا ةيآ مومعب نيجتحم

 لاحلا وه امك ءاضقلا ىلإ ىوعد عفرو ةموصخ ىلإ ةجاح نود عطقلا بجيف «ةداهشلاب تبشي

 415 نزلا دع

 ىلع ةداهشلا نأ نم هب اوجتحا ام نأب  ىوعدلا ةماقإ طارتشا مدع  لوقلا اذه ىلع در دقو

 ّدحلا نأو «ةحابإلاو لذبلاب حابي ال ىنزلا نأب ةقرسلا يف كلذكف ,ىوعد قبس نود لبقت ىنزلا
 هب ةداهشلا تناكف «ةبلاطملا وأ ىوعدلا قبس ىلإ رقتفي ملف «ىلاعت هلل ًاصلاخ ًاقح تبثي هيف

 نكر قراسلا ريغل اكلم قورسملا لاملا نوك نأل ؛ةقرسلا ّدح يف كلذك سيلو «ىلاعت هلل ةبسح

 بلطي مل اذإف ؛هيلإ قورسملا لاملا درب قراسلا هنم قورسملا ةبلاطمب الإ اذه تبثي الو ةقرسلا

 ىلع هذخأ دق ةقرسلاب مهتملا نوكيف .لذبلا هيف يرجي لاملا نأل ؛هل هلذب هنأ لمتحيف كلذ

 لوخد يف قراسلل نذأ دق هنم قورسملا نأ لمتحي امك .ةقرسلا ساسأ ىلع سيلو .رابتعالا اذه

 الإ فرعت ال تالامتحالا هذه لكو .ّدحلا هنع أردت ةهبش نذإلا كلُ نوكيف لاملا ذخأف «هزرح
 , يمدآلا لام ةنايصل عرش امنإ ةقرسلا ّدح نإ مث .هنم هقرس ام ٌدرب قراسلا هنم قورسملا ةبلاطمب

 , ”*9هب ةبلاطمو ىوعد ريغ نم فوتسي ملف قلعت هب هلف

 : مهددعو دوهشلا طورش 2-4 5

 امنإو .ةقرسلا دوهش يف انه اهسفن يهو .ىنزلا ىلع دوهشلا ثحب يف دوهشلا طورش اني

 لخدم الف «نارح نالدع ناملسم نالجر ةقرسلا تابثإ دوهش ىف طرتشيف .ددعلا ىف نوفلتخي

  .ةداهشلا هذُه يف ءاسلل

 2186ج «عومجملا» ء 717١ص . 4ج «جاتحملا ينغم» 287 ص الج «عئادبلا» 2« 58608ص :8ج (ينغملا» (0676)

 . 81ص

 . 784 ص «8ج «ينغملا» (هم55)

 .١481ص الج «عئادبلا» ,.؟928ص ءمج «ينغملا» (ه ه7

 فيض



 فاللخلا ةقرسلا ةداهش يف يرجي .لبقتو عمست مح ةداهشلا مداقت مدع طرشل ةيسنلابو

 تابثإ يف انه هطرتشا . كانه ةداهشلا مداقت مدع طرتشا نمف « ىنزلا ةداهش مداقت يف هانركذ يذلا

 عطقي الو لبقت مل ءاهعوقو نم نيح دعب ةقرسلا ىلع دوهشلا دهش ول :اولاق فانحألاك .ةقرسلا

 مهدنع ةداهشلا مداقت نأل ؛قراسلا هل هنمضيو عهنم قورسملل لاملا اهب تبثي نكلو ءاهب قراسلا

 بوجو عنمت ةهبشلاو ءاهتحص يف ةهبشلل ىلاعت هلل ةصلاخلا دودحلا تابثإ يف اهلوبق عنمي
 , 607هيلع ىعدملا ىلع هبوجو وأ لاملا قاقحتسا عنمت الو .دحلا

 ش : مهتداهش يف دوهشلا هركذي ام - 4 47

 يفكي الو ,هرادقمو قورسملا عونو زرحلاو ةقرسلا فصي نأ ةقرسلا تابثإ دهاش يف طرتشيو

 ةهبشلا هيف يفتنت يذلا حضاولا نايبلا نم ّدب ال لب .قرس انالف نإ :دهاشلا لوقي نأب قالطإلا
 سيل ام دهاشلا نظي دق هنأل ؛ًايرورض نايبلا اذه ناك امنإو ءاهبكترم نعو ةقرسلا عوقو نع
 وه نظي دق ذِإ .هسفن دهاشلا نع ًالضف ةقرسلا ّدح بجوي اميف ءاهقفلا فالتخال ةقرس ةقرسب
 ,ةقرسر ةقرصب سلام

 تتبث دوهشلا نم بولطملا ددعلا دجوو .دهاشلا ةداهش ىف طورشلا هذه تعمتجا اذإف

 .ءاملعلا ةماع لوق يف اهيف ٌدحلا بجوو .ةقرسلا

 دهش اذإ بجي قراسلا عطق نأ ىلع ملعلا هنع ظفحن نم لك عمجأ :رذنملا نبا لاق

 .©”*""ءطقلا بجوي ام افصوو «نالدع ناملسم ناّرح نادهاش ةقرسلاب

 ثلاثلا بلطملا

 ّدحلا نود هكلامل قورسملا هب تبثي ام

 :ّدحلا نود هنم قورسملا هكلامل قورسملا تبثي دق -4474

 تابثإل ةيفاك ريغ ةنيبلا نوكت دق نكلو ,قراسلا دي عطق وهو ٌدحلا تبث ةقرسلا تتبث اذإ

 .هنم قورسملا وهو هكلامل قورسملا لاملا ةيكلم تابثإل ةيفاك اهنكلو .ّدحلل ةبجوملا ةقرسلا

 .هنم قورسملا ىلإ هتميق در وأ «هّدرب قراسلا ىلع مكحلا بجي مث نمو

 . يكلاملا يزج نبال (ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» «/8ص 03ج (ينغملا» ىلا ص ءالج «عئادبلا» (هم؟)

 79١. ص

 . 7١الص .4ج «جاتحملا ينغم» .77/8-71/4ص .8ج «ينغملا» (0879)

 فيقن



 قورسملل قورسملا ةيكلم تابثإل اهتيافك عم ةقرسلا تابثإل ةنيبلا ةيافك مدع يف ببسلاو

 رارقإلاب وأ «نيلدع نيملسم نيلجر ةداهش وه ةداهشلا قيرط نع ةقرسلا هب تبثت ام نأ وه هنم
 فصولاب رارقإلا وأ ةداهشلا نكت مل اذإف ءرارقإلا راركت نيطرتشملا يأر ىلع نيترم قراسلا نم

 اميف هنيبن ام اذهو ءهنم قورسملل قورسملا ةيكلم تبثت دق نكلو ةقرسلا تبثت الف .هانركذ يذلا

 : يلي

 . :ةدحاو ةرم رارقإلا 6

 .«*0نيترم رارقإلا اذه نوكي نأ قراسلا رارقإب ةقرسلا توبثل طرشلا نأ قبس اميف انركذ

 قورسملا ةيكلم هب تبثت نكلو ءالؤه دنع ةقرسلا هب تبشت مل ةدحاو ةرم رارقإلا ناك اذإف

 هلثم در وأ ةنم قورسملا هكلام ىلإ قورسملا در قراسلا ىلع بجي يلاتلابو ,ةنم قورسملل

 -قراسلا يأ  ٌرقأ ولو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج كله دق ناك نإ هتميق وأ

 , ”*0(عطقلا نود قورسملا ةمارغ همزل ةدحاو ةرم

 :نيتأرماو لجر ةداهش - 475

 مزلي ام مهتداهش يف اونّيِبو ةقرسلا عوقو ىلع لودعلا نيملسملا نم ناتأرماو لجر دهش ول

 ةداهشلا باصن فلختل ّدحلل ةبجوملا ةقرسلا مهتداهشب تبثت مل ,هتداهش يف هنايب ةقرسلا دهاش

 عوقو نيتأرمالاو لجرلا ةداهشب تبثي مل اذإ نكلو .نيلدع نيملسم نيلجر دوهشلا نوكي نأ وهو
 مكحلا بوجو يلاتلابو .هنم قورسملا هكلامل قورسملا لاملا ةيكلم مهتداهشب تبثت هنإف ةقرسلا

 , 669هكاله وأ هكالهتسال دجوي مل نإ هتميق وأ هلثم درب وأ دجو نإ هذرب قراسلا ىلع

 : يعّدملا نيميو ,نيتأرما ةداهش وأ دحاو لجر ةداهش 4717

 نيتأرما وأ ًادحاو الجر «قراسلا لبق نم هلام ةقرس عوقو ىلع هنم قورسملا ةنّيب تناك اذإ
 ةيكلم وه ةنيبلا هذهب تبثي ام نإف .هيعدي ام ىلع (هنم قورسملا» يعّدملا فلحو .طقف

 عوقو ةنيبْلا هذهب تبثي الو ءاكلاه ناك نإ هتميق وأ هلثم وأ هيلإ هدر موزلو هنم قورسملل قورسملا
 لجر ةقرسلاب قراسلا ىلع دهش وأ» :اولاق دقف «ةيكلاملا حرص اذهبو .قراسلا عطقو ةقرسلا

 6١952(. ةرقفلا (ه0")

 . ١58ص .4ج (ينغملا» (ه61)

 . 4”2ص 27ج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» ,.175١ص «4ج «(جاتحملا ينغم» (867)

 فراخ



 .«”50(عطق الب مرغلاف  هنم قورسملا  يعّدملا هعم فلحو «ناتأرما وأ طقف دحاو

 ١ : يعّدملا نيمي

 هقرس يذلا لاملاب هايإ ًابلاطمو ةقرسلاب هاّيإ ًامهتم قراسلا ىلع ىوعدلا هنم قورسملا ماقأ ولو
 نإف .هيلع ىعدملا ىلع نيميلاف» : ةلاحلا هذه يف ةيكلاملا لاق دقف ةنيب هل نكت ملو .هنم

 مرغلاف بلاطلا فلحف - هنم قورسملا وهو يعدملا ئأ- بلاطلا 0 در نإو ءيرب فلح

 , 00590( عطق الب هيلع ىعدملا ىلع - ًاكلاه ناك نإ هتميق وأ وأ قورسملا در : أدب

 - يعدملا نيمي  نيميلا هذهب هنم قورسملل قورسملا ةيكلم تبثت :ةيعفاشلا لاق كلذكو

 :نالوق اهيف مهدنعف «نيميلا هذهب قراسلا ىلع ةقرسلا ّدح ةماقإ امأ هيلع ىعّدملا هيلع اهدر اذإ

 اولاقو .نيميلا هذه بجومب ّدحلا ةماقإ الو ةقرسلا توبث مدع ةيعفاشلا ءاهقف رثكأ حجر يذلاو

 روهمج هب عطق يذلا باوصلا وهو .دمتعملا وهو بهذملا وه :هوحجر يذلا لوقلا اذه نع

 , "5؟*2ةيعفاشلا

 .”0٠4ص .يكلاملا يزج نبال (ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» ." 45ص 14ج «يقوسدلا ةيشاح» (5*087)

 .”145ص جا .ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (هه8* 5

 .١الهص ؛ 4ج (جاتحملا ىنغم» (ه ه٠ ه)

 فرط



 سافل ىمعل)

 ةقرسلا ّدح يف ةعافشلا

 :ةقرسلا ّدح يف ةعافشلاب دوصقملا - 648

 ةعافش عفشي نمو : ئلاعت هلوقو «هنع لائاسو هل ار رخآ ىلإ مامضنالا ينعت د ةعافشلا

 .”””)ريخلا لعف يف هل ًاعيفش وأ هل ًاعفش ريصيو هنواعيو هريغ ىلإ مضني نم : يأ * . , . ةلسح

 يعسلا ةقرسلا دح يف ةعافشلاب ديرن نحنف (ةعافشلا» ةملكل يناعملا هذه ءوض يفو

 م ع اب د ل ا نو

 0 دحب 3 مكحي ال نأب قراسلا _ٍ هيلإ عفر نأ دعب

 :قراسلل ةعافشلا زوجت ىتم - 44

 ىلإ هعفري ال نأب يضاقلا ىلإ هرمأ عفري نأ لبق هنم قورسملا ىدل قراسلل ةعافشلا زوجت

 فيرشلا يوبنلا ثيدحلا كلذ ىلع لدي ,«- قراسلا ىلع ىوعدلا ميقي ال نأب يأ يضاقلا

 اوفاعت» :لاق ِئكك هللا لوسر نأ صاعلا نبورمع نب هللا دبع نع دواد وبأو يئاسنلا هجرخأ يذلا

 الو دودحلا نع اوزواجت : ىنعملاو .«*7:بجو دقف ٌّدح نم ينغلب امف .مكنيب اميف دودحلا

 ىلع دودحلا هذه ةماقإ يأ - اهتماقإ | يلع بجو ّيلإ تعفر ىتم ينإف « « ّيلإ اهوعفرت

 , 60580 اهيقحتسم

 ىلإ رمألا عفري ال ىتخ هريغ ىدلو ءهنم قورسملا ىدل قراسلل ةعافشلا زاوج اوج ينعي اذهو

 .ةزئاج ىوعدلا ةماقإ لبق قراسلل ةعافشلاف .ةقرسلا ٌدحب قراسلا بقاعيف .ءاضقلا

 . 7517-757ص «يناهفصألل «نآرقلا بيرغ يف تادرفملا» (هه)

 .4 ص أ ؟ج (دوأد ي ىبأ نئس)» 7"2”سص 28ج «يئاسنلا نئس» (0871/)

 .١٠4ص ١ ؟ج «دواد يبأ نئس حرش د دوبعملا نوع» (ه5*م)

 افرخي



 :قراسلل ةعافشلا زوجت ال ىتم ١

 هريغ دنعو يضاقلا دنع هل ةعافشلا تمّرُح .هتمكاحمل يضاقلا ىلإ قراسلا رمأ عفر اذإ
 :اهنم ثيداحأ ةلمج كلذ ىلع لديو .باقعلا نم هصيلختل
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 يتاف « تقرس موزخم يب نم ةأرما نأ رباج نع (هحيحص)» يف ملسم مامإلا جرخأ :الوأ

 تعطقل ةمطاف تناك ول هللاو» : لَك يبنلا لاقف ِةك يبنلا جوز ةملس مأب تذاعف هلك يبنلا اهب
 تل امد اهدي

 مامإلا اهاور ِهلكك يبنلا ىلإ اهرمأ عفرو تقرس يتلا موزخم ينب نم ةأرملا هذه ةصقو

 يف عفشتأ» : لكك هللا لوسر هل لاقف اهنأشب لكك هللا لوسر ملك ديز نب ةماسأ نأ اهيفو ,«يراخبلا
 .6*؛”عهللا دودح نم ٌدح

 مّلك  هنع هللا يضر  ديز نب ةماسأ نأو «تقرس يتلا ةأرملا هذه ةصق يئاسنلا ىور كلذكو

 ؟هللا دودح نم ٌّدح يف عفشتأ» :هل لاقو لي هللا لوسر هجو نلت همّلك املف لي هللا لوسر اهيف
 . ”*40(خلإ . . .هللا لوسر اي يل رفغتسا :ةماسأ هل لاقف

 قراسلا ناوفص ذخأف ةيمأ نب ناوفص ءادر قرس ًاقراس نأ كلام مامإلل «أطوملا» يفو :ًايناث
 لوسر هب رمأف . معن : لاق ؟اذه ءادر تقرسأو» : هك هللا لوسر هل لاقف ٍِكَي هللا لوسر ىلإ هب ءاجو
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 لوسر لاقف .ةقدص هيلع وه هللا لوسر اي اذه درا مل :ناوفص لاقف هدي هد نأ ِِلي هللا

 .©0؛9مهب ىنيتأت نأ لبق الهف :ِهلك هللا

 رمأف للك يبنلا ىلإ هعفرف .هل ًةدرب قرس الجر نأ» :ةيمأ نب ناوفص نع يئاسنلا هاورو
 ناك الفأ (ناوفص ةينك) بهو ابأ :لاقف ,هنع تزواجت دق هللا لوسر اي :ناوفص لاقف .هعطقب
 0010 خا هللا لوسر هعطقف ؟هب انيتأت نأ لبق

 يقل ماوعلا نب ريبزلا نأ نمحرلادبع يبأ نب ةعيبر نع كلام مامإلا ىور «أطوملا» يفو :ًاثلاث
 .ال :لاقف .هلسريل ريبزلا هل عفشف .ناطلسلا ىلإ هب بهذي نأ ديري وهو ًاقراس ذخأ دق الجر
 . 00449 عفشملاو عفاشلا هللا نعلف ناطلسلا هب تغلب اذإ :ريبزلا لاقف .ناطلسلا هب غلبأ ىتح

 .188ص .١١ج (يوونلا حرشب ملسم حيحتتو (ههلف)

 .87ص 117ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (0840)

 . 817 ه-819 4ص .؟7ج .كلام مامإلل نأطوملا» (064؟) . 57ص 48ج «يئاسنلا ننس» (0641)

 . 57ص 17ج (هنئس» يف دوادوبأ هاورو ,.١5ص 48ج «يئاسنلا نئس» (ه05)

 ش . 817ه ص 0 .كلام مامإلل «أطوملا» (0644)

 فرن



 ىتواشل سمبل
 قورسملا نامضو ةقرسلا ٌدح

 :ثحبلا جهنمو ءديهمت 1 7

 لاملا ٌدربو ةقرسلل يعرشلا ّدحلاب قراسلا ىلع مكح ءيضاقلا مامأ ةقرسلا تتبث اذإ

 ناك نإ هلثم قراسلا در ًاكلاه ناك نإف .ًادوجوم ناك نإ هنم قورسملا هبحاص ىلإ قورسملا
 .هعضوم يف هيلإ ريشنسو ٌدرلا اذه بوجو يف ءاهقفلا نيب فالخ ىلع ًايميق ناك نإ هتميقو ءًايلثم

 :نيبلطم ىلإ ثحبملا اذه مسقن اذه ىلعو

 .قورسملا نامض : يناثلا بلطملا

 لوألا بلطملا

 ةقرسلا ٌدح

 : ةقرسلا ّدح يف صوصنلا 44"

 ٌريزع هللاو هللا نم ًالاكن ابسك امب ًءازج امهيديأ اوعطقاف ةقراّسلاو قراّسلاو» : ىلاعت هللا لاق
 اي مك

 هللا لوسر نإ» :لاق  امهنع هللا يضر  رمع نبا نع «هحيحص» يف ملسم مامإلا جرخأو
 ةثالث هتميق نجم ف ًاقراس عطق دلع

 سنا

 .["م ةيآلا : ةدئاملا ةروس] (06040)

 . سرتلا : نجملاو 2١184 ص ء١١ج (يوونلا حرشب ملسم حيحص» (0845)

 فرخ



 : ىنميلا قراسلا دي عطق - 4

 نأ يف ملعلا لهأ نيب فالخ الو .ةقراسلاو قراسلا دي عطق بوجو ةميركلا ةيآلا تدافأ

 . "0:9 عوكلا وهو .فكلا لصفم نم ىنميلا هدي هنم عطقي ام لوأ قراسلا
1 

 يتا هلك يبنلا نأ («يناربطلا مجعم» يفو» : ةيعفاشلا هقف يف (خاتحملا ينغم» يف ءاج دقو

 , ”*48(نودشارلا ءافلخلا لعف اذكو (هنيمب عطقف قراسب

 هللا ىضر  رمعو قيدصلا ركب يأ نع يور دقو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو

 نم امهل فلاخم الو .عوكلا نم هنيمي اوعطقاف قراسلا قرس اذإ :الاق امهنأ  امهنع

 7 20045)(ةباحصلا

 :ىرسيلا قراسلا لجر عطق - 5

 نم راصمألا ءاهقف ةعامج لاق اذهبو .ىرسيلا هلجر تعطق ةيناثلا ةرملل قراسلا قرس اذإو

 .**:مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا نم رثألاو هقفلا لهأ
 يف لاق هنأ لك يبنلا نع ةريره وبأ ىور دق هنأب «ينغمل ا» يف يلبنحلا ةمادق نبا ركذ دقو

 مصفم نم لجرلا عطقتو ,0001)هلجر اوعطقاف قرس نإ مث وهذي اوعطقاف قرس اذإ» : قراسلا

 هللا يضر يلع ناكو . هنع هللا يضر  رمع كلذ لعف دقو .ملعلا لهأ رثكأ لوق يف بعكلا

 (هووع”5) ه

 رود

 : ةيناثلا ةقرسلا دعب عطق ال 445

 عطق الف كلذ دعب قرس مث .ىرسيلا هلجر تعطقف قرس مث ؛ ىنميلا هدي تعطقف قرس اذإو
 ةقرسلا يف ىنميلا ديلا عطقت» :يناساكلا مامإلا لاق «ةبوت ثدحُي ىتح سبحي امنإو .هيلع
 ةقرسلا نمضي نكلو ءالصأ كلذ دعب عطقي الو «ةيناثلا ةقرسلا يف ىرسيلا لجرلا عطقتو .ىلوألا
 «كلذ ىلع عطقلا يف اديزي مل بلاط يبأ نب يلعو رمع نآل ؛ةبوت ثدحُي ىتح سبحبو رزعيو

 يقرخلا مامإلا لوق وهو .9”***2«اعامجإ نوكيف راكنإ لقني ملو «ةباحصلا نم رضحمب كلذ ناكو

 8 "ه9 ص 28ج «ينغملا» (ةهه:7)

 .؟5909ص .8ج (ينغملا» (ه649) 1 77١/ص 2« ؟ج «جاتحملا ينغم)) (هه148)

 ,2"١73ص ,8ج «ينغملا» (0661) .١55ص .48ج «ينغملا» (0660)

 .5"8ص ءالج «يناساكلل «عئادبلا» (ةههمه5 ٠2 .759"١صضص 28ج (ينغملا» (همه؟)

 يمل



 .©*59(لجرو دي ريغ عطقي الو .سبخ .داع نإف» :لاق ذإ يلبنحلا

 مُرُح .هلجرو هدي عطق دعب اثلاث ةقرسلل داع نإف» :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاّشك» يفو

 .9***2(لتقلاك عرشي ملف .سنجلا ةعفنم توفي لكلا عطق نألو ,يلع نع ديعس هاور .هعطق

 ةقرسلا يف ىنميلا هلجر عطقو ؛.ةثلاثلا ةقرسلا يف ىرسيلا هدي عطق ىلإ نورخآ بهذو
 اوجتحا امل لوألا لوقلا وه ناحجرلا نّيبلا حجارلاو .«"**7كلامو يعفاشلا لاق اذهبو «.ةعبارلا

 .هب

 , ؟ةدحاو ةقرسب ةعامجلا يديأ عطقت له - 4 43

 ةعامجلا دارفأ يديأ تعطق «قراسلا دي هلثمب عطقت ايات غلبي لام ةقرسب ةعامج تماق اذإ

 .روث ا ,كلام مامإلاو ,ةلبانحلا لاق اذهبو ايف

 0 :قاحسإو ,«يعفاشلاو ةفينح وبأو .يروثلا لاقو
 ؛ مهيلع ّدح الف كلذ غلبي مل اذإ امأ .قراسلا دي هلثمب عطقت ًاباصن قورسملا لاملا نم مهنم

 نود قورسملا ناكف ةقرسلاب درفنا ول امك ديلا هب عطقت اباصن قرس هن هنأ ربتعي ال دحاو لك نأل

 . باصنلا

 لوقلا يأ  ّىلإ بحأ لوقلا اذهو» : عطقلا مدع ًاحجرم هانركذ ام ركذ نأ دعب ةمادق نبا لاق
 عمجملا وأ صوصنملا ىنعم يف وه الو .هيف صن ال انهاه عطقلا نأل ؛_ ةعامجلا عطق مدعب

 امم هنأل ؛هباجيإب طايتحالا نم ىلوأ  ّدحلا طاقسإب يأ  هطاقسإب طايتحالاو ءبجي الف هيلع
 ١ 200557 (تاهبشلاب ردي

 : عطقلا ةبوقع يف لخادتلا - ؛ "8

 ؛هتاقرس عيمج نع هيلع مكح عطقلاب هيلع مكحلاف .ءاضقلا ىلإ عفر مث ًارارم قرس نم
 . ىنزلا يف امك دحاو دحب اهيف ىفتكي دحاو سنج نم يهو تعمتجا اذإ دودحلا بابسأ نأل

 ناكف دحاو ّدح ةماقإب لصحي كلذو , عدرلاو رجزلا وه ّدحلا ةماقإ نم دوصقملا نأ كلذ ليلعتو

 ىنميلا هذي عطقت اذه ىلعو . ماقي الف ةدئافلا مدع ةهبش كلاغلا حلاو يناثلا دحلا ةماقإ يف

 .4١7ص 28ج (ينغملا» (0865)

 .88ص «4ج (عانقلا فاشك» (ه0ه5)

 ."90ص «يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» ,.178ص .4ج (جاتحملا ينغم» (0655)

 . 35 5ص ؛54ج (ريدقلا حتفو ةيادهلا» .١588ص 48ج (ينغملا» (ه661)

"١ 



 , 060 هتاقرس رس عيمج نع عطقلا اذه ربتعيو .طقف

 ىناثلا بلطملا

 :ًامئاق ناك نإ قورسملا در - مو

 ناك اذإ هنم قورسملا هبحاص ىلإ قورسملا لاملا در بوجو يف ملعلا لهأ نيب فالخ ال

 - قراسلا دي عطق  ّدحلا نأل ؛مقي مل وأ قراسلا ىلع حلا ميقأ ءاوس ءامئاق قورسملا اذه

 ىلإ قورسملا در عنمي الو .مهيقفاومو ةيفنحلا دنع ًاكلاه ناك اذإ قورسملا نامض عنمي امنإ

 , 9**0كلاه ريغ ادوجتم يأ ًامئاق قورسملا اذه ناك نإ هبحاص

 :ًاكلاه ناك اذإ قورسملا نامض - غ٠

 ناك .نإ هتميقو ًايلثم ناك نإ هلثم ٌدريف قراسلا هتمسضي لقف::اكلاع قورسعلا "ناك اذإ انآ

 ؟ًايميق
 تناك نإ اهلثم وأ اهتميق در قراسلا ىلعف « ,ةفلات قورسملا نيع تناك نإ امأف» : ةلبانحلا لاق

 «ثيللاو .دامحو « يعخنلاو «نسحلا 0 ايتو ناك | سوف عطقي ملوأ عطُق ٠ ةيلثم

 "ا رو يبأو .ناحإو « يغفاشلاو

 «قراسلا يي كيسا موي يو ا 0-0000 ,كلهتسا

 11 رفي جلو + نمضي ملا اميدخ هناك إو قورستلا جلف م

 كافيا اذهلو .ةدحاو ةقرس يف نامضلاو عطقلا عمتجي ال :ةيفنحلا بهذمو 417

 ةنّسلاو باتكلاب مهلوقل اوجتح و .هيلع نامض ال ىهلبق وأ عطقلا دعب قراسلا ديب قورسملا

 .لوقعملاو

 2 54ج (جاتحملا ىنغم) 2«. ١69 ص « 64ج (كلام مامإلا أطوم ىلع يناقرزلا حرش» 286 ص «ا/ج «عئادبلا» (ههه/)

 ١. 78ص

 (جاتحملا ينغم) 2١٠١٠١ ص « ؛ج (راتخملا ردلا» 286 ص الج «عئادبلا» 217/١ ص 24ج (ينغملا» (هههو)

 كوع ل ٠ ص « ةيعرشلا ماكحألا ن نيناوق» 2 ١ا/ا/ص 25ج

 . ١ 7كا/لص « ؟ج «جاتحملا ينغم)) 2717٠١ ص 48ج «ينغملا» (ه550)

 ."ةصسص ٠ يكلاملا يرج نبال (ةيعرشلا ماكحألا ن نيناوق» (هه١51)
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 . «ابسك امب ءازج امهيديأ اوعطقاف ةق ةقراسلاو قراسلاو# : ىلاعت هلوقف : (زيزعلا باتكلا) امأ

 :نيهجو نم ةميركلا ةيآلا هذهب لالدتسالاو

 مض ولف ,ةيافكلا ىلع ينبني ءازجلاو .(ًءازج) عطقلا ىمس ىلاعت هللا نأ :(لوألا هجولا)
 0س ا هول و ا ب رس

 انبجوأ ولف .هريغ ركذي ملو هركذ ىلاعت هللا نأل ؛ ءازجلا لك عطقلا لعج لعج هنأ : : (يناثلا هجولا)

 . ءازجلا ضعب عطقلا راصل نامضلا

 :لاق هنأ للك يبنلا نع - هنع هللا يضر - فوع نب نمحرلا دبع نع يور امف : ةيسلاو افأو

 . هؤادأ مزلي ام :ةغللا يف مرغلاو .(هيلع مرغ الف قراسلا عطُق اذإ»

 .ذخألا تقو نم نامضلا ءادأ دنع كلمت ةيفنحلا دنع تانومضملا نإف :(لوقعملا) امأو

 تقو نم يأ ذخألا تقو نم قورسملا كلمتل هلثم وأ قورسملا ةميق قراسلا انّمض ولف
 , 6077 زوجي ال اذهو .هسفن لام هذخأ يف عطق هنأ نيبتيف .- هتقرس

 :5”6هوجو نم قراسلا ىلع نامضلا بجوأ نمل ةجبحلاو - 44 4*

 .ًافلاث ناك اذإ هنام نجتيف .امتاق ناك ول ٌدرلاب هلام بجي قورمصلا نأ :لوألا هجولا

 زاجف نيقحتسمل نابجي ناقح نامضلاو - قراسلا دي عطق  عطقلا نأ :يناثلا هجولا
 ىلع ةيانج هفالتإو هنم قورسملا لام ةقرسو «ىلاعت هلل ًاقح ديلا عطقل ببس ةقرسلاف . امهعامتجا
 .-لاملا بحاص  دبعلل ًاقح هنامضل ًاببس نوكيف .ًاعرش مرتحم موصعم لام

 هب اوجتحاو ,فوع نب نمحرلا دبع نع هوور يذلا ةيفنحلا ثيدح نأ :ثلاثلا هجولا

 . يلبنحلا ةمادق نبا لاق امك هب جتحي الف ,لوهجم هتاور دحأ يأ .لوهجم هيف مهبهذمل

 حجارلا لوقلا - 1

 هيلع ميقأ ء ءاوسو ؛لوقلا اذه باحصأ هب ت3 امل قراسلا ىلع نامضلا بوجو حجارلاو

 هبحاص ىلإ هذز جو اما ناك نإف . اكلافو | امئاق قورمسلا لاملا ناك ء ءاوسو « مقي ملوأ ٌدحلا

 نم ناك نإ هتميق وأ تايلثملا نم ناك نإ هلثم ميدقت هيلع بجو ًاكلاه ناك نإو .هنم قورسملا

 ةماقإ نأل ؛نامضلا نم ىفعي هنأ 0-5 اذهف ءّدحلا هيلع ميقأ قراسلا نأ نوكو .تايميقلا

 .ًاكلاه' ناك نإ هنامض نم هيفحت ال كلذكف ءامئاق تاك ول قوزسملا لاملا ةكلمت ال دحلا

 .١٠١١ص 24ج «راتخملا ردلا» ,84-865غص الج «عئادبلا» (همد؟

 .864 ص الج «عئادبلا» 2377١ صص 28ج «ينغملا» (همك8)

 فدو



 ةقرسلا ٌدح ذيفنت

 :هيف نواهتلا مدعو .ّدحلا ذيفنت يف بيغرتلا . 6

 نقف لكعت ٌدح» :هلكت هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع «هنئس» يف يئاسنلا مك ىور

 .©**29ًاحابص نيثالث اورطمي نأ نم ضرألا ٍلهأل ٌريخ ضرألا

 : ذيفنتلا يف مزحلاو ةيدجلا - 65

 بحاصل سانلا برقأ ىلع ىتحو عيمجلا ىلعو مزحو ةيدجب دودحلا ذفنت نأ يغبنيو

 . للك يبنلا دنع اهل ةماسأ ةعافشو تقرس يتلا ةيموزخملا ةأرملا يمن ياما «ناطلسلا

 عطقل تقرس دمحم تنب ةمطاف نأ ول هل هللا مياو . . .؟هللا دودح نم ٌدح يف فشتأ» : لي لاق

 ,1*605(اهدب دمحم

 : عطقلا ةيلمع يف قراسلا ىلع ليهستلا - 44

 ينجيف كرحتي الثل طبضيو سلجيف «نكمي ام لهسأب ةقراسلاو قراسلا عطقي نأ يغبنيو
 .عارذلا لصفم نم لصفم نيبت ىتح رجتو لبحب هدي ّدشتو هسفن ىلع

 نيكس امهنيب عضوي مث

 , 2139ةدحلو ةرم يف عطقيل  ةوقب اهقوف قديو داح

 :قراسلا قنع يف ديلا قيلعت -

1 
 هدي تعطق قراسب ِهلَك هللا لويسر ىتا» :لاق ديبع نب ةلاضف نع (هننس» يف دواد وبأ جرخأ

 . 56ص «8ج («يئاسنلا نئسو (0651)

 . 8/ص 3 ١7١ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص) (ة6هكه)

 . ١١ص ء4ج «ينغملا» (ه655)

24 



 2 1 7 ١
 ًاعدر هيف نألو ؛ هنع هللا ىضر- ىلع كلذ لعفو .9”*2(هقنع يف تقلعف اهب رما مث
 , هه رجزو

 .(857ص ."7ج (هنئس» يف ةجام نبا هجرخأو 284 ص 7١21ج «هواد ىبأ نئس» (0651)

 .48ص 7١1١ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (0654)

5216 



 نايل يعطل

 ذيفنتلا عناوم

 :ذيفنتلا عناومب دوصقملا -. 4

 ٌدحب قراسلا ىلع مكحلا دعب رهظت ىتلا ضراوعلا :ةقرسلا ٌدح ذيفنت عناومب دوصقملا

 . .ٌدحلا ذيفنت فاقيإ ىعدتستو ءّدحلا اذه ذيفنت لبقو .ةقرسلا

 يه هذهو .ضراعلا لاوز نيح ىلإ ذيفنتلا فاقيإ اهرثأ ءةتقؤم نوكت نأ امإ عناوملا هذهو

 ىه هذهو «.ةيمئاد ةروصب ذيفنتلا عنمت نأ اهنأش نم ةيمئاد نوكت نأ امإو ,ةتقؤملا ذيفنتلا عناوم

 .(ذيفنتلا تاطقس» ب اهتيمست نكمي ام وأ ةيمئادلا ذيفنتلا عناوم

 ش :ثحبلا جهنم

 .ةتقؤملا ذيفنتلا عناوم :لوألا بلطملا

 .(ذيفنتلا تاطقس) ةيمئادلا ذيفنتلا عناوم : يناثلا بلطملا

 لوألا بلطملا

 ةتقؤملا ذيفنتلا عناوم

 :وزغلا يف يديألا عطقت ال :ًالوأ ١

 ال» :لوقي نك يبنلا تعمس» :لاق ةاطرأ نب رسب نع (هعماج» يف يذمرتلا مامإلا جرخأ

 دنع اذه ىلع لمعلاو :ثيدحلا هتياور دعب يذمرتلا مامإلا لاق مث .«وزغلا يف يديألا ٌمطقُ

 نأ ةفاخم ودعلا ةرضحب وزغلا يف ّدحلا ماقي نأ نوري ال « يعازوألا مهنم . ملعلا لهأ ضعب

 كا



 .©059(دعلا ىلإ ٌدحلا هيلع ماقي نم قحلي

 يف ةاطرأ نب رسب عم انك» :لاق ةيمأ يبأ نب ةدانج نع (هنئئس» يف دواد وبأ جرخأو - 1

 عطقت الو :لوقي لك هللا لوسر تعمس :لاقف ةيتخب قرس دق ردصم هل لاقي قراسب ان زخبلا

 ام الو قراسلا مسا ركذي مل نكلو يئاسنلا هاورو .(7*2)(هتعطقل كلذ الولو .ءرفسلا يف يديألا

 ,(6677قرس

 قحلي نأ ةفاخم وزغلا رفس يف : يأ «رفسلا يف» :هلوق دواد يبأ ثيدح حرش يف ءاجو

 علو : يتشبروتلا لاقو .يعازوألا مامإلا لاق وزغلا يف يديألا عطق مدعبو وودعلاب عوطقملا
 هدي تعطق اذإ هنأ ىأر وأ .برحلا رادب قحلي نأب عوطقملا ناتتفا لامتحا هيف ىأر ىعازوألا

 راد يف هرقتسم ىلإ شيجلا عجري نأ ىلإ كرتيف .لاتقلا نم نكمتي مل وزغلا ىلإ هجوتم ريمألاو
 , 0079 مالسإلا

 :وزغلا يف يديألا عطق يف ءاهقفلا لاوقأ - 407

 مامإلا ركذ دقو ءوزغلا يف قراسلا ىلع ماقي ال ةقرسلا ّدح نأ ىلإ يعازوألا مامإلا بهذ أ
 ال» :فيرشلا يوبنلا ثيدحلا ىور نأ دعب (هعماج» يف يعازوألا نع يأرلا اذه يلمرتلا

 . ليلق لبق كلذ انركذ دقو .(وزغلا يف يديألا عطقت

 ضرأ يف ماقت ةقرسلا ٌدح اهنمو دودحلا نأ ىلإ لعس نب ثيللاو كلام مامإلا بهذو د ب

 يف يبطرقلا مامإلا امهنع كلذ ركذ مالسإلا رادو برحلا راد نيب قرف ال ذإ .برحلا
 , 20079 (هريسفت)

 راد يف نيملسملا مكاحل ناطلس ال هنأل ؛برحلا راد يف ةقرسلاب عطق ال :ةيفنحلا لاقو - ج

 نم قراسلا جرخ اذإو , عطقلل ة ةبجوم ريغ ترختلا راد يف عفا ةقرسلاف اذه ىلعو .«برحلا

 دقعنت مل برحلا راد يف هنم ةقرسلا نأل ؛ًاضيأ اهيف عطقي مل مالسإلا راد ىلإ برحلا راد

 , ”9"07فراسلا عطقي الف .مالسإلا راد يف عطقلل ةبجوم بلقنت الف « , عطقلا نرحل دك

 .75١-١١ص هج (يذمرتلا عماج» (0559)

 .لامجلا نم قينألا يه ةيتخبلاو . 87ص .« 7١ج «دواد يبأ نئس» (ههالع

 .84ص 28ج (يئاسنلا ننسو (ههال١)

 .8 75ص . ١7١ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (ه01/7)

 .الا ص .5ج (يبطرقلا ريسفتا (ه001)

 .١8ص ءالج «عئادبلا» (هدهال؟)

 سح



 :تقؤم ءارجإ عطقلا عنم - 5:6:

 ؛ مالسإلا راد ىلإ يمالسإلا شيجلا ةدوع دنع هئارجإب نيلئاقلا دنع تقؤم ءارجإ عطقلا عنمو

 ىلإ هبره لامتحا وأ , عطقيس هنأب ملع اذإ برحلا راد ىلإ قراسلا بره فوخل ناك هليجأت نأل

 عجر اذإ دوجوم ريغ روذحملا اذهو هيلع  عطقلا يأ  ّدحلا ليفنت دعب ًايفشو ةييضح نرقللا راد

 .7”2مالسإلا راد يف ةقرسلا ّدح هيلع ماقيف «شيجلا

 :دربلل وأ ّرحلل وأ ضرملل عطقلا ليجأت - 06

 ّدح نم ضرغلاو .هكاله ىلإ كلذ يضفي الثل ؛هضرم يف ضيرملا قراسلا دي عطقت الو

 يف عطقلا نأل ؛درب ةّدش يف وأ رح ةدش يف قراسلا عطقي ال كلذكو .لتقلا ال رجزلا ةقرسلا

 عطق لجفؤي امك وجلا وأ خانملا لادتعا ىلإ عطقلا لجؤيف هكاله ىلع تناعأ امبر فورظلا هذه

 . ””0هئربو هئافش نيح ىلإ ضيرملا

 :اهعطق لجؤي لماحلا ةأرملا 5

 الثل ؛اهسافن ءاضقناو اهلمح عضو اهب رظتني امنإو «ةقراسلا لماحلا ةأرملا دي عطقت الو

 لاح لك ىلع ذيفنتلا ليجأتو ءاهنطب يف اهنينج فلت وأ اهفلت ىلإ لماح يهو اهدي عطق يضفي

 .*7/9مًآالداعو ًاميلس ًاءارجإ ذيفنتلا ليجأت ناكف ,توفي الو لوطي ال

 «1؟ج ««دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» ء1؟-١١ص .هج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» (061/0)

 نوكي يمالسإلا شيجلا نآل ؛وزغلا يف قراسلا دي عطقت ال :اولاق ةيفنحلا نأ انه ظحاليو :87-88ص

 ؛ مالسإلا راد يف هدي عطقت ال كلذكو ,مهنع هانركذ يذلا ليلعتلل - برحلا راد يف يأ - مالسإلا راد جراخ

 ءاذه ىلعو «مالسإلا راد يف ّدحلل ةبجوم ريصت الف «ٌدحلل ةبجوم ريغ برحلا راد يف تعقو ةقرسلا نأل

 . ةيفنحلا دنع ًادبؤم ًاعانتما ربتعي برحلا راد يف ةقرسلا عوقول ذيفنتلا عانتماف

 .9١٠١هص « 4ج (راتخملا ردلا» 27551١ ص «48ج «ينغملا» (ه615)

 . 6١72١©ص « 4ج «جاتحملا ينغم» لك ص « 14ج «راتخملا ردلاو 2؟١5ص «8ج (ينغملا» (ههالا/)
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 يناثلا بلطملا

 ةيمئادلا ذيفنتلا عناوم

 «(ذيفنتلا تاطقسمو»

 :رارقإلا نع عوجرلا :ًالوأ - غ6

 يلاتلابو ثلحلا طقسيو لبقي هعوجر نإف ؛ هرارقإ نع عجرو داع مث ةهتقرس قراسلا َرقأ اذإ

 نبا لاقو . ءاهقفلا رثكأ لوق اذهو كحلا طوقس لعب ذفني ام دوجو مدعل ةرورضلاب ذيفنتلا طقسي

 (ههالدل يع

 حجارلا وه رارقإلا نع عوجرلا لوبق -

 ةيمأ يبأ نع (هنلس) يف دواد وبأ 0 0 نع هير انيزتمل 9 ل ةحص 0000

 رع هب رمأق ءاجات نأ نيم هيله داع 7 ا ؟تقرس 0 ام : هي

 يف امك عوجرلا هيف حصيف .رارقإلاب تبثي هنأو ,.ةصلاخلا هللا دودح نم وه ةقرسلا دح نألو

 لامتحال ّدحلا توبث يف ةهبش هرارقإ نع رقملا عوجرو ,تاهبشلاب أردت دودحلا نألو ؛ ىنزلا ّدح

 ذيفنت لبق طقس رارقإلا وهو هليلد يأ عطقلا ةجح نألو ؛ هفارتعا يف هسفن ىلع بذك دق نوكي نأ

 . ”**”2رارقإلا نع عوجرلاب ٌدحلا طوقسل .هذيفنت نكمي ءيش قبي مل هنأل ؛ ؛«ذيفنتلا طقسيف ءّدحلا

 :قورسملا ةميق ناصقن :ًايناث 4

 .ةقرسلا ّدحب مكحلا بوجو ىلع باصنلا نع قورسملا ةميق ناصقن رثؤي ال : ةلبانحلا دنع

 هلثمب عطقي يذلا ةقرسلا باصن غلبت هتفرس موي قورسملا ةميق تناك اذإف «هذيفنت ىلع الو

 رثؤي مل ذيفنتلا لبقو .هدعب وأ هيلع مكحلا لبق باصنلا نود ام ىلإ هتميق تصقن مث «قراسلا

 . 18١-581 ص 48ج (ينغملا» (هدالم)

 ِهلِدَص هلاق «ءتقرس كنظأ ام يأ «كلاخإ ام» : هلوقو « 46 4ص « ١١ج «دواد يبأ نئس حرش دويعملا نوعو (6861/4)

 . عطقلل ًاءرد

 .88ص الج عئادبلا» ١278ص 28ج «ينغملا» (ةههم١

 قخلا



 .لعف هب مكحلا ردص دق ناك اذإ هذيفنت بوجو يف الو ,ةقرسلا ّدحب مكحلا بوجو يف كلذ

 مهارد ةثالث اهتميقو - قورسملا نيع  اهجرخأ ولو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج

 وبأ لاقو .يعفاشلاو كلام لاق اذهبو .عطق اهتميق تصقن ىتح عطقي ملف  ةقرسلا باصن

 . «هتمادتسا ربتعتف هطرش باصنلا نأل ؛ عطقلا طقسي : ةفينح

 قراّسلاو» : ىلاعت هلوق انلو» : ةفينح يبأ لوق ىلع ًادار هبهذمل ةمادق نبا جتحا دقو

 ثدح ول امك عطقلا عنمي ملف .نيعلا يف ثدح صقن هنألو ؛ «امهيديأ اوعطقاف ةقراسلاو

 ءاوسو» :ةمادق نبا لاق مث «زرحلاك هتمادتسا ربتعت الف عطقلا بوجول طرش باصنلاو .هلامعتساب

 , 0081)(هدعب وأ مكحلا لبق اهتميق تصقن

 نع - هللا همحر  ىلبنحلا ةمادق نبا هركذ امم رثكأ ليصفت هيف ةيفنحلا بهذمو

 ْ .ةقباسلا ةرقفلا يف هانركذ يذلا ةفينح يبأ مامإلا

 تناك اذإ» :لاق ثيح «هعئادب» يف يناساكلا مامإلا هركذ ةيفنحلا بهذم يف ليصفتلا اذهو

 ناصقن نأ هيف مالكلا ةلمجف ؟عطقلا طقسي له .تصقن مث ةقرسلا تقو ةلماك قورسملا ةميق

 نإ امأو .هضعب بهذ وأ بيع قورسملا لخد نأب نيعلا ناصقن ناك نإ امأ :ولخي ال قورسملا

 .عطقلا تقو باصنلا لامك ربتعي الو .قراسلا عطقي نيعلا ناصقن ناك نإف رعسلا ناصقن ناك

 كالهف عطقلا طقسي ال لكلا كالهو .هضعب كاله هنيع ناصقن نأل ؛فالخ الب ةقرسلا تقو لب

 رهاظ يف عطقي ال :- هللا همحر  يخركلا ركذ دقف ءرعسلا ناصقن ناك نإو .ىلوأ ضعبلا

 ركذ اذكهو .عطقي هنأ :- هللا همحر دمحم ىورو .ًاعيمج نيتقولا يف هتميق ربتعتو «ةياورلا

 همحر  يعفاشلا لوق وهو ءزرحلا نم جارخإلا تقو هتميق ربتعت هنأ - هللا همحر - يواحطلا
 00002 هللا

 مهارد ةرشع نع قورسملا ةميق ناضقنب ذيفنتلا عنتميو ّدحلا طقسي : ةيديزلا دنعو . 65

 موي هتميق تناك مث .مهارد ةرشع ةقرسلا موي هتميقو ائيش قرس اذإف .(مهدنع ةقرسلا باصن)

 هتميق قورسملا نوك قراسلا ىلع هذيفنتو ٌّدحلا بوجو يف طرشلا نأل ؛عطقي مل ةعست عطقلا

 هذه تصقن اذإف .ّدحلا ذيفنت موي رثكأف ةرشع هتميق ىقبت نأو .ةقرسلا موي رثكأف مهارد ةرشع

 .*9ذيفنتلا عنتما عطقلا مويو ةقرسلا نيب ةدملا لالخ وأ عطقلا موي ةميقلا

 . ال8 ص الج «عئادبلا» (ةههدمك) . 77١ ص 3فجت« ينغمل اذ (ههمل)

 .7ا7/4ص ٠ 4ج «راهزألا حرش» (068*)

 كحل



 :قورسملا ةيكلم ءاعّدا :ًاثلاث

 نيعلا نأ قراسلا ىعّداف «قراسلا وه ًانالف نأ ىلع نالدع ناملسم نادهاش دهش اذإ

 .ةقورسملا نيعلل هتيكلم ىلع ةربتعم ةنّيب ْمقُي مل ولو .هنع عطقلا طقس .هكلم ةقورسملا

 هكلم ةقورسملا نيعلا نأ قراسلا ىعّدا اذإو» :«ةيادهلا» يف ءاج دقف «ةيفنحلا لاق اذهبو

 .ةقرسلاب نادهاشلا دهش امدعب ةنّيب ْمَقُن مل نإو .هنع عطقلا طقس

 باب دس ىلإ يدؤيف قراس هنع زجعي ال هنأل ؛ىوعدلا درجمب طقسي ال :ىعفاشلا لاقو

 درجمب ققحتتو ةئراد ةهبشلا نأب» : هتححو يعفاشلا لوق ىلع («ةيادهلا» بحاص درو .ذحلا

 عوجرلا ةحص ليلدب يعفاشلا لاق امب ربتعم الو .- اهقدصب لامتحالل يأ  لامتحالل ىوعدلا

 1 (20084)(رارقالا دعب

 ءاهنم حجارلا ًانّيبم ةلبانحلا بهذم يف لاوقألا نّيبو ةلأسملا هذه يلبنحلا ةمادق نبا ضرعو
 :لاق نإف .- لودع نيملسم دوهشب يأ  ةلداع ةنيبب هتقرس تتبث نمو - ىلاعت هللا همحر  لاقف

 ىف ىل نذأ وأ نول هبهو وأ .هنم هتعتبا وأ ءانهر وأ ةعيدو هدنع يل ناك ىل كلم هتذخأ يذلا

 فلحو ىبأ نإف هل تتبث ديلا نأل ؛هنيمي عم هنم قورسملا لوق لوقلاف . ينم هبصغ وأ ىفذخأ

 نإو .؛هنم قورسملا انفلحأ اذهلو «لاق ام لمتحي هنأل ؛ هيلع عطق الو «قراسلا ىوعد تطقس

 . يعفاشلا صوصنم وهو ,دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ هذهو ,هلوكتب هيلع انيضف لكن

 عطق بجي ال نأ ىلإ يدؤي هاوعدب عطقلا طوقس نأل ؛ عطقي هنأ ىرخأ ةياور دمحأ نعو

 طوقس ىلإ هؤاضفإو «تاهبشلاب أردت دودحلا نأل ؛ ىلوأ لوألاو .رجزلا ةحلصم تومعتف «قراس

 ةنّيبب ّدح ةماقإ اهعم عقي ال ًاطورش ىنزلا ةداهش يف ربتعا عرشلا نأ امك هرابتعا عنمي ال عطقلا
 ا .ًادبأ (دوهشب يأ»

 ؟ذيفنتلا طقسي هنم قورسملا وفع له - 4457

 ةعافش .يضاقلا ىلإ قراسلا رمأ عفر مدعل هنم قورسملا ىدل ةعافشلا نأ لبق نم انركذ
 لاملا ىف هقح نع هنم قورسملا لزانت نأ انّيب امك ,”**”ةعافشلا زوجت ال هعفر دعب نكلو «ةزئاج
 ,6689ةقرسلا ٌّدحب قراسلا ىلع حلا نم عنمي الو ,ديفي ال قراسلا نع هوفع وأ ,قورسملا

 .585ص مج «ينغملا» (084) . 558ص «.14ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» (هه84)

 .2(؟١١11 ةرقفلا» (ههمحال) 5١١(.  ةرقفلا» (ههمحر

 ١ه"



 وفعب قراسلا نع طقسي عطقلا نأ ىلإ اوبهذ ةيديزلا نأل ؛انه ةلأسملا هذه ركذأ امنإو

 در اوبلط ولو عطقلا قراسلا نع طقسي نأ مهوفع ىنعمو .«مهنم قورسملا يأ» موصخلا

 ٠ , 040 (لاملا

 يتلا ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا نأل ؛ حيحص ريغ ةيديزلا هيلإ بهذ ام نأ حضاولا نمو

 هللا قح نم ةقرسلا ّدحو .هل ٌقح نع وفعي يفاعلا ناك اذإ ديفي وفعلا نألو ؛هعفدت اهانركذ
 ٌدح  هنإ» :يناساكلا مامإلا لاق ىنعملا اذه يفو .هنم قورسملا قح نم سيلو صلاخلا

 هوفع ناك .هنم قورسملا هنع افعف قراسلا عطقب مامإلا رمأ ول ىتح وفعلا لمتحي ال  ةقرسلا

 قح ال ىلاعت هللا قتح صلاخ عطقلاو , يفاعلل اقح هنع وفعلا نوك دمتعي وفعلا ةحص نأل ؛الطاب

 .*0850(هوفع حصي الف «هيف دبعلل

 , ©4١66 ص « ؛ج «راهزألا حرش» (,ههمملر

 .85ص الج «عئادبلا» (0ه88)



 نم لس)
 )) .ر»- فاز مف أ )رو

 :ثحبلا جهنمو 0ديهمت - 415

 نايب يضتقي اهيف مالكلاو .دودحلا مئارج نم «قيرطلا عطق» :ًاضيأ ىمستو ؛ةبارحلا
 .ةبوقعلا هذه هب طقست امو ءاهتبوقعو ءاهتوبث ةلدأو .ءاهطورشو ءاهمكحو ءاهفيرعت

 : ةيلاتلا ثحابملا ىلإ لصفلا اذه مسقن ءاذه ىلعو

 .اهمكحو ةبارحلا فيرعت :لوألا ثحبملا

 .«قيرطلا عطق» ةبارحلا طورش : يناثلا ثحبملا

 .اهتوبث ةلدأ :ثلاثلا ثحبملا

 . ةبارحلا ىلع بترتي ام : عبارلا ثحبملا

 .ةبارحلا ّدح تاطقسم :سماخلا ثحبملا

 فدو



 كرشلل يراد

 اهمكح نايبو ةبارحلا فيرعت

 :ةبارحلا فيرعت 2. 6

 هجو ىلع ةبلاغملا ليبس ىلع لاملا ذخأل ةراملا ىلع جورخلا .قيرطلا عطق وأ ةبارحلا

 نوكي نأ دعب دحاو نم وأ ةعامج نم عطقلا ناك ءاوس «قيرطلا عطقنيو رورملا نع ةراملا عنتمي

 0 .©*؟9ةيفنحلا فيرعت اذهو  قيرطلا عطق يأ - عطقلا ةوق هل

 باهرإ وأ لتقل وأ ,لام ذخأل زوربلا وه قيرطلا عطق وأ ةبارحلا :مهلوقب ةيعفاشلا اهفرعو
 .«*10ثوغلا نع دعبلا عم ةكوشلا ىلع ًادامتعا ةرباكم

 كولسلا نم مهعنم دصقب قيرطلأ يف سانلا ةفاخإ يه ةبارحلا :مهلوقب ةيكلاملا اهفرعو
 , ”*19جورفلا ىلع ةبلغلا دصقب وأ .مهلام لخأ دصقب وأ اهيف

 :ةبارحلا ءامسأ - 5

 ةبارحلا ىنعم نم ةذوخأمو ةموهفم ةيمستلا هذهو :«قيرطلا عطق» ب ةبارحلا ىمست

 ببس «(ةيانعلا» بحاص « يتربابلا هيقفلا نيب دقو ««ىربكلا ةقرسلا» ب اهب ىمستو .اهفيرعتو

 نألف «ةقرس» ب ةيمستلا امأ .«ىربك ةقرس» ىمسي قيرطلا عطق نأ ملعاو» : هلوقب ةيمستلا هذه

 ةيمستلا امأو .هباّون وأ مظعألا مامإلا وهو قيرطلا ظفح هيلإ نمم ًارس لاملا ذخأي قيرطلا عطاق
 عاطقناب نيملسملا ةماع ىلعو لاومألا باحصأ ىلع قيرطلا عطق ررض نألف «ىربكلا» ب

 . ,«”*59(طقف لاومألا باحصأ صخي اهررض ةفورعملا ىرغصلا ةقرسلا امنيب ,قيرطلا

 .١5ص الج «عئادبلا» (ههو0)

 .١186ص «.4ج (جاتحملا ينغم» ,. "ص «,8ج «جاتحملا ةياهن» (0691)

 .”148ص .4ج (يقوسدلا ةيشاح» (0695؟)

 .؟"8ص «.4ج «يتربابلل «ةيادهلا ىلع ةيانعلا حرش» (009*)
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 :(«قيرطلا عطق» ةبارحلا مكح 51/

 ىلع باقعلا بوجوو اهميرحت يف لصألاو .ميرحتلا قيرطلا عطق وأ ةبارحلا مكحو
 نأ ًاداسف ضرألا يف نوعسيو هلوسرو هللا نوبراحي نيذلا ءازج امنإإ : ىلاعت هلوق ءاهيبكترم

 يف ّيزخ مهل كلذ .ضرألا نم اوفنُي وأ فالخ نم مهلجرأو مهيديأ عّطقُت وأ اوبَّلِصُي وأ اولتُي
 نأ اوملعاف .مهيلع اوردقت نأ لبق نم اوبات نيذلا الإ .ميظع ٌباذع ةرخآلا يف مهلو ءاينّدلا
 رثكأ لوق اذهو نيملسملا نم قرطلا عاطق يف تلزن ةيآلا هذهو .*194ميحر روفغ هللا

 ,«©*5*©ءاهقفلا

 لوسرلا نوبراحيو .هللا ءايلوأ نوبراحي : يأ «هلوسرو هللا نوب راحي» :هلوقو 4

 مساب قيرطلا عاطق صخو . . . هِي هلوسر رمأو هللا رمأل ةفلاخملا انه ةبراحملاب دارملاو .هءايلوأو
 ظفح يف هعرشو هللا رمأل نيفلاخمو مهتكوشو مهتوقب نيعنتمم مهجورخل هلوسرلو هلل ةبراحملا
 ةلزنملا هذهب وه سيل ذإ ىلاعت هلل صاع لك كلب مسي ملو .اهيلع ءادتعالا مدعو سانلا قوقح
 .”*17لاومألا ذخأ يف ةبلاغملا راهظإو ,عانتمالاو نايصعلا نم

 ةيصعملاب ةرهاجملاب هتريرج تمظع نم ىلع هلوسرلو هلل ةبراحملا ظفل قالطإ ًاضيأ حصيو
 هلل نيبراحملا مهيلع قلطأف .ةميظع قيرطلا عاطق ةيصعمو .نيملسملا دادع نم ناك نإو
 ” ل ةلوضرل

 .["54 الا“ ناتيآلا :ةدئاملا ةروس] (هه944)

 . 7١-7١6 4ص .١١ج «يزارلا ريسفت» (0696)

 :5ج «رانملا ريسفت» .٠4”ص .”ج .صاصجلل «نارقلا ماكحأ» .4١7ص :.١1١1ج «يزارلا ريسفت» (0695)

 ."”ه 5ص

 . 50 ”ص .؟7ج ءصاصجلل «نارقلا ماكحأ» (0841)

 "هم



 فائل) تعفنر
 «قيرطلا عطق» ةبارحلا طورش

 :ثحبلا جهنمو .ديهمت - 6

 (اهنم)و .عطاقلا ىلإ عجري ام :(اهنم) : طورش ةلمج اهل ««قيرطلا عطق» ةنارحلا ةميرج

 ىلإ عجري ام :(اهنم)و .هل عوطقملا ىلإ عجري ام :(اهنم)و .هيلع عوطقملا ىلإ عجري ام
 . هيف عوطقملا

 :ةيلاتلا بلاطملا ىلإ ثحبملا اذه مسقن ءاذه ىلعو

 . عطاقلا طورش :لوألا بلطملا

 .هيلع عوطقملا طورش : يناثلا بلطملا

 .هل عوطقملا طورش :ثلاثلا بلطملا

 لوألا بلطملا

 عطاقلا طورش

 : لقعلاو غولبلا :ًالوأ -

 ؛ القاع ًاغلاب نوكي نأ هيف طرتشي « قيرطلا عطق ةميرجب كرتشي وأ موقي يذلا قيرطلا عطاق

 ٌدحلا نأل ؛ ؛امهيلع ٌّدح الف انتقم وأ ًايبص عطاقلا ناك نإف .لقعلاو غولبلا فيلكتلا طرش نأل

 ٌدح هب قلعتي مل اذهلو .ةيانج هنأب فصوي ال نوئجملاو يبصلا لعفو ةيانج يعدتسيف ةبوقع

 .««؟8!ذه اذكف ةقرسلا

 .9؟١ص الج «عئادبلا» (ةههقم)



 ١ ةعنملاو ةوقلا :ًايناث :

 «قيرطلا عطق ىلع ةوقلا يأ :ةعنملاو ةوقلا قيرطلا عاطق وأ قيرطلا عطاق يف طرتشيو
 نبا هيقفلا لاق . مهيلع ةبلغلاو مهذخأو مهيلإ مدقتلا نم مهدصقي نم نوعنمي يأ  ةعنملاو
 ىواتفلا» يفو .«ةعنمو ةوق هل نمم هنوك قيرطلا عطق طورش نمو» :- ىلاعت هللا همحر  نيدباع

 نكمي ال ثيحب ةعنمو ةكوش  قيرطلا عاطقل يأ - مهل نوكي نأ» :ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا
 .©*؟2(قيرطلا مهيلع اوعطقو ,مهعم ةمواقملا ةراملل

 : حالسلا لمح :ًاثلاث . 5

 مهعم نوكي نأ» :قيرطلا عطق طورش يف  ىلاعت هللا همحر  يلبنحلا ةمادق نبا مامإلا لاق

 .©”7'!ةيرفعجلاو ةيكلاملا حالسلا طرش ىلع صن دقو .2©”””)(افالخ اذه يف ملعن الو مهدصقي

 , 01 9امهوحنو ةراجحلاو يصعلا هماقم موقي وأ حالسلا نم ربتعي : ةيفنحلاو ةلبانحلا دنعو

 ولو - قيرطلا عطاق يأ  دحاولاف» :اولاق دقف حالسلا طارتشا مدع ىلإ ةيعفاشلا بهذو

 نع دعبلا عم ةرهاجم لامللو سفنلل ضرعتو «ةعامجلا اهب بلغي ةوق لضف هل ناك اذإ .ىثنأ

 برضلاو زكللاب ولو ةعامجلا اهب بلغي ةوق هل ناك نإ حالس ريغب جراخلا اذكو . عطاق وهف «ثغلا

 . "5(ةلا نم دب ال :ليقو .فكلا عمجب

 .©9'5ةيديزلاو ةيرهاظلا ءاهقف حالسلا طرش طرتشي مل كلذكو

 :حالسلا لمح طرش يف حجارلا 4 7

 ىلع قيرطلا عطاق ةوق وأ ةردق (قيرطلا عطق) ةميرج يف هيلع لّوعملاو هيلإ روظنملا نإ
 حالس نم هتوق لئاسو كلذ دعب مهي الو «هيف ةراملا ىلع قيرطلا عطق يهو «2هتميرج باكترا

 .185١ص .7ج «(ةيدنهلا ىواتفلا» ,.١1١*ص :. 14ج ,نيدباع نبال «راتخملا ردلا ىلع راتحملا در» (069494)

 .188ص .8ج «ينغملا» (07)

 ) )08501١ص .يسوطلل «ةياهنلا» "97ص .يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» 77١ .

 هقف يف (ةيدنهلا ىواتفلا» 3١-51«, ص .ا/ج .يفنحلا يناساكلل «عئادبلا» .1888ص .48ج «ينغملا» (08505)

 .185ص .1ج .ةيفنحلا

 ١8١. ص « 4ج «جاتحملا ينغم» (0505)

 .7ا/56ص .4ج «راهزألا حرش» ,*:8٠ص .١١ج .؛يرهاظلا مزح نبال «ىلحملا» (0850 5)

 "هاب



 بلغتلاو برضلاو زكُللا ىلع هنيعت هندب يف ةوقب وأ ءاهفذقي ةراجحب وأ اهلمحي اصعب وأ ءهديب
 .ةراملا ىلع

 فولأملا حالسلا وه قيرطلا عطاق وأ قيرطلا عاطق ةوقل ةبلاغلا ةليسولا تناك امل هنأ الإ

 طرش ءاهقفلا نم طرّتشا «ميدقلا نمزلا يف امهوحنو مهسلاو فيسلاك هوحنو ديدح نم عونصملا

 موهفم يف امهوحنو ةيقدنبلاو سدسملا لاخدإ اذه مهطرش ىضتقم نم نوكي دقو «حالسلا

 .اننامز يف قيرطلا عاطق ىدل ةبلغلاو ةوقلا لئاسو ىوقأ نم اذه نأل ؛حالسلا

 صصنلاوه يرورضلا امنإو .قيرطلا عطاق ىدل «حالسلا» طرش ىلع ٌصنلل ةرورض الف هيلعو

 دنع (ةكوشلا» دوجو ىلع صنلا وأ ,هتميرجب مايقلل قيرطلا عطاق دنع ةردقلا وأ ةوقلا دوجو ىلع

 ملسم» :هنأب مهلوقب قيرطلا عطاقل مهفيرعت يف ةيعفاشلا هيلع صن ام اذهو .قيرطلا عطاق

 .05(ةكوش هل فلكم

 عضبلا وأ سفنلل ضّرعت دقو ًاعمج بلخي ًادحاو ولو ةردقو ةوق يأ» : مهلوقب «ةكوشلا» اورسفو

 06 ”>(ًارهاجم لاملل وأ - ةأرملا ضرعل -

 : ةرهاجملا : ثلاث - 4

 «أرهاجمو هتميرج بكتري نأ «قيرط عطاق» : يي أ (براحم» مسا هيلع قدصي نميف طرتشيو

 لاتقب ولو رهقلاو ةبلاغملا هجو ىلع قيرطلا يف ةزاهلا نيم لاملا داي وهف اهب فختسم ريغ اهب

 . مهيلع عوطقملا وأ هيلع عوطقملاب نومسملا مهو مهيلع ينجملا وأ .هيلع ينجملا

 عطاق الو براحمب) سيلو (قراس) وهف «ةيفخ (هيلع عوطقملا) نم لاملا ذخأ ول اذه ىلعو

 .2"(قيرط عطاقب) سيلو «بهتنم» وهف ءهب برهو فاطتخالا هجو ىلع لاملا ذخأ ولو (قيرط

 ةرهاجم الإ نوكت ال يهف «قيرطلا عطق) يأ ةبارحلا فيرعت نم دافتسي طرشلا اذه نأ عقاولاو

 . لبق نم انيب امك ءافختسالاب وأ ةيفخ لاملا ذخأ ىهف ةقرسلا امأ «ةبلاغمو

 : قيرطلا عطاق يف طرش ةروكذلا له - عه

 غولبلا فيلكتلا طرش نأل ؛(ًافلكم) يأ القاع ًاغلاب نوكي نأ عطاقلا يف طرشلا نإ :انلق

 «ةأرملا يف هققحت نكمي .لقعلا عم غولبلا يأ ,«- فيلكتلا طرش  طرشلا اذهو .لقعلاو

 . 8ص 28ج (جاتحملا ةياهن» (ه 50 .١18ص « ؛ج (جاتحملا ينغم) (0500)

 .188ص 28ج «ينغملا» (ه 501

 "ه4



 .ةميرجلا هذه ماكحأ اهيلع يرستف .قيرطلا عطاق نوكت نأ نكمي يلاتلابو

 نؤكي نأ نكميف «؛قيرطلا عطاق يف ًاطرش تسيل م ةروكذلا نأ ىلإ 0 ةماع بهذ اذهلو

 دعب هركذنس طرشلا اذه يف ًافالتخا ةيفنحلا بهذم يف نأ الإ ىثنأ نوكي نأ نكمي امك ًاركذ

 . قيرطلا عطاق يف ي أ براحملا يف ةروكذلا ا ءاهقفلا نم مهريغ لاوقأ ركذ

 : عطاقلا يف ةروكذلا طارتشا مدع يف ءاهقفلا لاوقأ 55

 تبث ةأرما - قيرطلا عاطق يف يأ  مهيف ناك نإو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف -
 .9"5(قيرطلا عاطق ّدح اهّدحف لاملا تذخأو تلتق ىتمف .ةبراحملا مكح اهقح يف

 ولو» : قيرطلا عطق يأ ةبراحملا نع مالكلا دنع ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاّشك» يفو - ب

 ةبراحملا مكح اهمزلف ةقرسلا يف عطقت اهنأل ؛ ىثنأ قيرطلا عطاق ناك ولو يأ بح نأ
 , 05(لجرلاك

 ,0530(ةأرما وأ ًادبع ولو فلكم ملسم وه)» : قيرطلا عطاق فيرعت يف ةيعفاشلا لاقو - ج

 ,0012(ىثنأو أ ًاركذ براحملا ناك ولو» : ةيديزلا لاقو ب

 رحب وأ ٌرب يف سانلا ةفاخإل حالسلا درج نم لك براحملا» :ةيرفعجلا لاقو -
 2039 (قفتا نإ ىثنألاو ركذلا مكحلا اذه يف يوتسيو

 يلاتلابو قيرطلا عطاق يف طرشب تسيل ةروكذلا نأب اوحرصي مل نإو ةيكلاملاو - ؛ ا
 نأ ىلع هب لدتسي ام اولاق مهنإف ,(«قيرطلا عاطق» نم يأ (ةبراحم» اد نوكت نأ حلصت

 تبنأ الو ملتحي ملو براح اذإ يبصلا» :اولاق دقف .براحملا يف طرشب مهدنع تسيل ةروكذلا

 ىتح نيبراحم نونوكي الف نايبصلا امأو :«ةنودملا» يفو ٠ ٌدحلا هيلع مقي ملو بقوع

 براحملا نوك ةبارحلا ةميرج يف ةيكلاملا دنع هيلإ روظنملا نأ اذه ىنعمو 0 اوبلعب

 نكمي يلاتلابو ةفلكم نوكتف .لقعلاو غولبلا وهو فيلكتلا طرش اهيف ققحتي ةأرملاو .(ًافلكم)
 .- قيرطلا عطق يأ  ةبارحلا ماكحأ اهيلع يرستف ةبراحم نوكت نأ

 .886ص , ؛ج «عانقلا فاشكو (0509) . ؟؟8ص 28ج (ينغملا» (6ه508)

 ) )071١ص .4ج «جاتحملا ينغم» . 5ص .8ج (جاتحملا ةياهن» 18١ .

 .١16ص .؟4ج .يلحلل «مالسإلا عئارش») (0871) .7ا5ص .:؛ج «راهزألا حرش» (0511)

 ١”7. 4ص .ى5ج .باطحلل «ليلخ رصتخم حرشب ليلجلا بهاوم) (0851)

>" 



 : ًايناث

 : عطاقلا يف ةروكذلا طرش يف ةيفنحلا بهذم -

 يف تناك ول ىتح ةياورلا رهاظ يف ةروكذلا اهنمو» : عطاقلا طورش يف «عئادبلا» يف ءاج :

 ةياورلا يف اهيلع ّدحلا ماقي ال لاجرلا نود لاملا ذخأو لاتقلا تيلوف ةأرما عاطقلا

 . ةروهشملا

 ةبراحملا هجو ىلع ةراملا ىلع جورخلا وهو عطقلا نكر نأ :(ةروهشملا ةياورلا هجو)

 لأ ني نكي اان تيكو تعفو قينولق ةككرل ةقاغ ءاسنلا نم ققحتي ال «ةبلاغملاو

 هجو ىلع لاملا ذخأ اهنأل ةقرسلا فالخب برحلا راد يف نلتقي ال اذهلو «بارحلا

 نم ققحتت دودحلا رئاس بابسأ اذكو كلذ نم عنمت ال ةثونألاو نيعألا ةقراسمو ءافختسالا

 نإ» :لاق هنأل يفنحلا يخركلا مامإلا ذخأ اذهبو .2519(لاجرلا نم ققحتت امك ءاسنلا

 . 239(ءاسنلا ىلع بجي ال قيرطلا عطق دح

 دقف «عطاقلا يف ًاطرش تسيل ةروكذلا نأ ىلإ ةيفنحلا ءاهقف نم يواحطلا مامإلا بهذو

 سايق ىلعو ءءاوس قيرطلا عطق يف لاجرلاو ءاسنلا» : يواحطلا لوق «عئادبلا» يف ءاج

 .لاجرلا ىلعو اهيلع ذحلا 'ماقي ىلاعت هلوق

 ؛دودحلا رئاسك ىثنألاو ركذلا هبرجو يف يوتسي ّدح اذه نأ يواحطلا هركذ ام (هجو)

 رئاسك ةثونألاو ةروكذلا هبوجو يف طرتشي الف ,عطقلا وه  ةميرجلا هذه يف  ذحلا ثألو

 ٌدحك كلذكف لتقلا وه ناك نإو .ةقرسلا ٌدحك ةروكذلا هبوجو يف طرتشي الف ءدودحلا

 .71ةنصحم تناك اذإ مجرلا وهو ىنزلا

 :قيرطلا عطق ةميرج يف ةانجلا ددعت طرتشي ال 44079

 نم عقت ةميرجلا هذهف 0 ا ا

 : مهلاوقأ نمف .ءاهقفلا حرص اذهبو ءرثكأ ن 0

 51 نه الج 595 يناساكلل «عئادبلا» (مه5315

 . 191١ص 94ج (طوسبملا» (ه51ه)

طلا لوق ربتعي عا. دبلا بحاص نأ انه ظح اليو ١3ص 60ج «عئادبلا» (5515)
 بهذملا يف ةياورلا رهاظ وه يواح

 (طوسبملا» يف ءاج دقف «ةياورلا رهاظ وه يواحلطلا لوق :طوسبملا بحاص ركذ امنإو. «يفنحلا

 مكحلاك هيف مكحلاف قةأرما وأ دبع قيرطلا اش نك مهيف ناك نإف) :9١ا/ص .5ج « يسخرسلل

 يف كلذكف ٌرحلاب يوتسي ىرغصلا ةقرسلا يف وهو براحم بطاخم هنألف دبعلا امأ .رارحألا لاجرلا ىف

 .«يواحطلا رايتخا وهو «ةياورلا رهاظ يف كلّذك ةأرملاو قيرطلا عطق  ىربكلا ا

 الا



 عطاق يأ  دحاولاف» :ةيعفاشلا لوقو .©57(ةعامج عطاقلا نوك طرتشي ال» :ةيفنحلا لوق

 عم ةرهاجم لامللو سفنلل ضّرعتو ةعامجلا اهب بلغي ةوق لضف هل ناك اذإ ىثنأ ولو -

 بهاذملا نم نورخآلا ءاهقفلا لاق كلّذكو .«70(...عطاق وهف ثوغلا نع دعبلا
 ,033ىرجألا

 هيلع عوطقملا طورش

 : هيلع هيل نم -

 ا هلام لحخأل نا امير ارم تدل ا ليست 0

 دارملا وأ هنم ذوخأملا لاملا ىلع هدي نوكت ن أ :(يناثلا)و .لاملا ٍموصعم نوكي نأ :(لوألا)

 د ةنامألا هي حست ذي اد عرش ةمرتحم ادي هو د

 :لاملا موصعم نوكي نأ :لوألا طرشلا 0١

 ملسملا امأ ملا ملسملا لام وه اذهو + عرشلا وكس , ةيلع ءادتعالا زوجي ال هنأ ىنعمب

 دقعب هلامو هسفنل ةمصعلا دافتسا دقف ىمذلا امأو .همالسإب هلامو هسفنل ةمصعلا دافتسا دقف

 ىلع ٌدح ال ًانمأتسم ًايبرح هيلع عوطقملا ناك نإف» :هنع ةيفنحلا لوقيف نمأتسملا امأ .ةمّذلا
 نما« خلملا هنن هعنمعا ىف لإ .ًاقلطم موصعمب سيل نمأتسملا يبرحلا لام نأل ؛ عطاقلا
 يف تاككإإ 0 ىلإ ا ةياغ 3 ةتقؤم نامألا لا ةمصعلا ا 6 رحل راد لهأ

 عا *:1«ديبأتلا 50 هلام ةمصع هل ذاق ل دقع نأل

 لام نم قراسلا عطقي الو» : نمأتسملا لام نم ةقرسلا يف اولاق ةيفنحلا نأ انه ظحاليو

 .١١”ص 204ج «نيدباع نسال «راتخملا ردلا ىلع راتحملا درر (ة 51

 . ١4 ءصضص . ؛ج (جاتحملا ىنعم) (ه148١5)
55 3 

 كج .ريدردلل «ريبكلا حرشلا» 217" ص 25ج .ريدردلل «ريغصلا حرشلا» 0٠١ خص .١١ج :ىلحملا» ,مكأفز

 1١80-2181 ص .4ج «مالسإلا عئارش» 48ص ٠ اساللا عئأارشرب "4

 .؟١ص ءا/ج «عئادبلا» (هد؟50)
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 هلام نأل - هللا همحر رفُز لوق وهو , عطقي سايقلا يفو ًاناسحتسا اندنع نمأتسملا يبرحلا

 .579(يمّذلا لامك موصعم هنإف انرادب ررحم

 لام هنأل ؛نمأتسملا لام ذخأ اذإ قيرطلا عطق ّدح هيلع ماقي قيرطلا عطاق نأ كلذ ىنعمو

 . هلوق ىضتقم وه هنأل ؟رفز مامإلا دنع اذهو موصعم

 عطقي هنأ كلذ ىنعمو ,«97"7نمأتسملا لام ةقرسب عطقي ملسملا نإ :اولاق ةلبانحلاو 5

 .انمأتسم هيلع عوطقملا ناك اذإ قيرطلا عطق ةميرج يف ًاضيأ

 راد يف لوخدلاب تقؤملا نامألا هحنم ببسب موصعم نمأتسملا لام نأ حجارلاو - 448

 ملو مالسإلا راد نم هل .يمبعلا تقؤملا نامألاب ًاعتمتم مالسإلا راد يف وه ماد امف .مالسإلا

 هلام اوذخأو قرطلا عاطق هيلع ىدتعا اذإف . ءادتعا يأ نم موصعم هلام نإف لعب هتماقإ ةدم هتنت

 .قيرطلا عطق ٌّدح مهيلع بجي يلاتلابو .ًاموصعم الام اوذخأ دقف

 :©75ةحيحص لاملا ىلع هيلع عوطقملا دي نوكت نأ :ًايناث 5

 نأب عرشلا اهمرتحي ةحيحص أدي لاملا ىلع هيلع عوطقملا دي نوكت نأ ينعي طرشلا اذهو

 ىلع ٌدح الف «قراسلا ديك ةحيحص أدي نكت مل نإف ناجل ةيموأ قانا ةيوأ فلهذا وكت

 .هدي تحت يذلا لاملا ًاقراس هيلع عوطقملا ناك ول امك «قيرطلا عطق ةميرج يف عطاقلا

 ثلاثلا بلطملا

 هل عوطقملا طورش

 :ًاباصن نوكي نأ :لوألا طرشلا 6

 00 ًارهق هذخأيف «قيرطلا هعطق نم عطاقلا هدصقي يذلا وهف ابلاغ لاملا وه هل عوطقملا

 قراسلا عطقي امم نوكي نأ هجولا اذه ىلع ذوخأملا لاملا اذه هيف طرتشيو .هيلع 00 :

 .59 ةقرسلا ةميرج ثحب يف هانركذ يذلا ةقرسلا باصن يأ ًاباصن غلبي نأ يأ ءهلثمب

 ٌدحلاف « 0 ا 525

 ًاباصن هتميق غلبت وأ اناضق ؤذخأ اذإف» :اولاق دقف «ةلبانحلا دنع قيرطلا عاطق عيمج ىلع ماقي

 .؟554ص «8ج «ينغملا» (ه575 .ام١ص «95ج (طوسبملا» (ه5871)

 .(45"4و ةرقفلا (ه5715) .١9ضص الج «عئادبلا» (ه5155

 ضخ



 عطق وهو «قيرطلا عطق ٌدح مهيلع ميقأ يأ  اوعطق ًاباصن مهنم دحاو لك ةصح غلبت مل ولو

 بهذم انفي اذهو ,20552باصن ةقرس يف ةعامج كرتشا ول امك  فالخ نم مهلجرأو مهيدي ديأ

 , 65592ةصفاشلا

0 

 ذخأي نأ  قيرطلا عطق  ةبارحلا ّدحب عطاقلا ةبقاعمل طرتشي ال :ةيكلاملا دنعو - 4417
 بنرتيإ يذلا براحملا» : اولاق دقف 6 قيرطلا عطاق - يرام رضا باصنلا نود ذخأ ولف نا

 وأ يّمذ وأ ملسم نم مرتحم لام ذخا وأ .اهيف رورم عنمل قيرطلا عطاق وه ةبارحلا ماكحأ هيلع

 تسلا «اباصنت غلبي مل ولو دهاعم

 ىرخألا ةقرسلا طورش رفاوت : يناثلا طرشلا 4

 لا هنوك نم قورسملا لاملا يف ىرخألا ةقرسلا طورش .هل 0 لاملا يف طرتشتو

 ةميرج يف قورسملا لاملا طورش نم كلذ ريغ ىلإ هذخآل ةهبش هذخ أ يف سيل ًازرحم ًاموقتم

 امأو» : هلوقب قيرطلا عاطق هذخأي اميف رووا هذه رفاوت موزل ىلإ ةمادق نبا فاش دقو . ةقرسلا

 عطقلا بجي مل هل ظفاح ال ًاعيضم الام اوذخأ ول - قرطلا عاطق يأ مهنإف ربتعم وهف زرحلا
 .©5592(قورسملا يف انركذ ام ىلع لاملا نم هنوذخأي اميف ةهبش مهل نوكت ال نأ اهنا طرتشيو

 :لاقف هل عوطقملا لاملا يف قورسملا طورش رفاوت موزل ىلع يناساكلا مامإلا صن كلذكو
 لام ذوخأملا لاملا نوكي نأ وهو ةقرسلا باتك يف انركذ امف هل عوطقملا ىلإ عجري يذلا امأو»
 انثحب ىف قورسملا طورش انركذ دقو يس 0 .ذخألا ىقح دحأل هيف نيبل انيضخا ًاموقتم

 ,”571)(انهاه ديعن الف ةقرسلا نع

 : سانلا ضارعأ وه هل عوطقملا 4

 .هيلع عوطقملا نم ةبلاغمو ًاربج قيرطلا عاطق هذخأي يذلا لاملا وه هل عوطقملا نإ :انلق

 . 6ص 3 ؛ج «عانقلا فاشك)» (هدكه)

 .ام١ّ ص . ؛ج «جاتحملا ىنغم» .”ص :8ج (جاتحملا ةياهن» (05575)

 .17ص ءالج (عئادبلا» (مه575

 75915 نض «8ج (ينغملا» (ه5179) . 130 ص 27ج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» (ه558)

 ” ة ةضفلل ةرقفلا (مك*١1 .1 ١9ص الج «عئادبلا» (ه0*5

 ضو



 دنع ةونع ءاسنلا ذخأب ضارعألا كته لجأل هعطقو قيرطلا ةفاحخإ ىلع عاطقلا مدقي دق نكلو

 نأ ولو «قيرطلا عطق» ةبارحلا مئارج نم كلذ ربتعي لهف ,نهضارعأ كتهل قيرطلا يف نهرورم
 ؟لاملا ذخأ سيلو ةأرملا ضرع وه هل عوطقملا

0 , 

 :اهنمف .مهلاوقأ كلذ ىلع لديو .معن :باوجلاو

 عطاق وه ةبارحلا ماكحأ هيلع بترتي يذلا براحملا» : هلوق ريدردلل «ريغصلا حرشلا» يف ءاج أ

 عضبلاو ًاباصن غلبي مل ولو مرتحم لام ذخآ وأ ءاهيف كولس عنمل  اهفيخم يأ  قيرطلا
 نمف .لاملا نم يأ «ىرحأ عضبلاو هلوق» : هحرشو هقيلعت يف يواصلا لاقو .©*"”7”(ىرحأ

 .”"9(براحم وهف ميرحلا كتهل ادصق ليبسلا ةفاخإل جرخ

 صضرعت دقو «ةكوش هل فلكم ملسم وه عطاقلا» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ةياهن) يفو دب

 , 679(لاملا وأ عضُملا وأ سفنلل

 «سفن لتقب ليبسلا فاخأو .ةراملا براح نم لكو» : يرهاظلا مزح نبال «ىلحملا» يفو - دج

 نيبراحملا مكح مهيلعو .هيلع براحم وهف جرف كاهتنال وأ .ةحارجب وأ .لام ذخأ وأ

 يمل ةرالا ا نفوصتملا

 .«لاومألا يف اهنم شحفأ جورفلا يف ةبارحلا» :- ىلاعت هللا همحر  يبرعلا نبا يضاقلا لاقو د

 .*57جورفلا يف ال لاومألا يف نوكت امنإ ةبارحلا» :لاق نم ىلع در لوقلا اذه لاق

 . 4"ه ص ٠ جا «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» م١517

 . 1786ص (.؟ج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا ىلع يواصلا ةيشاح» (ه 7

 . "”ص .8ج ؛يلمرلل ؛جاتحملا ةياهن» (4*085)

 .8١5ص ١31ج .مزح نبال «ىلحملا» (ة50)

 !م يبرعلا نبا اهيف لاق يتلا ةيضقلا ةصالخو 2544 ص .7ج .يكلاملا يبرعلا نبال ؛نآرقلا ماكحأو (05)

 ىلإ نيبراحم اوجرخ موق ّيلإ عفر دق ءاضقلا ةيلوت مايأ تنك دقلو» : ىلاعت هللا همحر لاق هنأ :اهنع ءانركذ

 دج مث اهولمتحاف ءاهيف هعم نيملسملا ةلمج نمو اهجوز نم اهسفن ىلع ةبلاغم ةأرما مهنم اوذخأف ,هقفر

 نأل نيبراحم اوسيل :اولاقف ,نيتفملا نم هللا ينالتبا ناك نم تلأسف . مهب ءيجو اوذخأف بلطلا مهيف

 ةبارحلا نأ اوملعت ملأ ,نوعجار هيلإ انإو هلل انإ :مهل تلقف جورفلا يف ال لاومألا يف نوكت امنإ ةبارحلا

 مهيديأ نيب نم برحتو مهلاومأ بهذت نأ نوضري مهلك سانلا نألو ؛لاومألا يف اهنم شحفأ جورفلا يف

 نم مكبسحو .جورفلا بلسي نمل تناكل ةبوقع هللا لاق ام قوف ناك ولو «هتنبو هتجوز نم ءرملا برحي الو

 .044ص 17ج «يبرعلا نبال «نآرقلا ماكحأ» :ءاضقلاو ايّنُقلا يف ًاصوصخو .لاهجلا ةبحص ءالب
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 عبارلا بلطملا

 هيف عوطقملا طورش

 : هيف عوطقملاب دوصقملا

 ناكملا اذهلو .- قيرطلا عطق يأ - ةبارحلا ةميرج هيف عقت يذلا ناكملا هيف عوطقملاب داري

 دعب كلذو .قيرطلا عطق ةميرج يه ةميرجلا نأب لوقلا نكمي ىتح هيف اهققحت بجي طورش

 عوطقملا طورش يلي اميف ركذنو .هل عوطقملاو هيلع عوطقملاو عطاقلا يف ىرخألا طورشلا رفاوت

 :مالسإلا راد يف هيف عوطقملا نوكي نأ :ًالوأ 0١

 طرتشي ناكملا اذُهو «قيرطلا عطق ةميرج هيف عقت يذلا ناكملا وه هيف عوطقملا نإ :انلق

 ةبارحلا تعقو اذإف .مالسإلا راد ىلع هتيالو امنإو .برحلا راد ىلع نيملسملا مامإل ةيالو الو

 قيرطلا عاطق عجر اذإ ءاذه ىلعو ««ةبارحلا ةبوقع» ّدحلا ةبجوتسم ريغ تعقو برحلا راد يف
 .©77قيرطلا عطق ةميرج ٌدح مامإلا مهيلع مقي مل مالسإلا راد ىلإ برحلا راد نم

 : ثوغ هقحلي ال نأ :ًايناث 17

 مهنمف .مالسإلا راد يف ةبارحلا ةميرج هيف عقت يذلا ناكملا طورش يف ءاهقفلا فلتخا

 مل نم مهنمو ,- سانلا نكس لحمو ندملا جراخ يأ  نارمعلا جراخ نوكي نأ هيف طرتشا نم

 نم مهنمو .سانلا نكس لحمو ندملا لخاد ةبارحلا عوقو زّوجف نارمعلا جراخ ىلع هرصتقي
 : مهلاوقأ يلي اميف ركذنو .طورشب ندملا لخاد ةبارحلا عوقو زاجأف نيلوقلا نيب طسوت

 :لوألا لوقلا - 449+

 بهذم وهو .نسحلا نب دمحم هبحاصو ةفينح يبأ بهذم وهو .ةلبانحلا ضعب بهذ

 يف يأ  راصمألاو ندملا جراخ وه - قيرطلا عطق  ةبارحلا ناكم يف طرشلا نأ ىلإ ةيديزلا

 .- ءارحصلا

 امنإ قيرطلا عطقو .قيرطلا عطق ٌدح وه ةميرجلا هذه يف بجاولا نأ نوقلا اذهل ةجحلاو

 .1؟ص ءا/لج «عئادبلا» افق

 <2ظ3360



 هقحلي نارمعلا لخادو راصمألاو ندملا يف وه نم نأل ؛نارمعلا لخاد يف ال ءارحصلا يف وه

 سيل نيلتخملاو««ةيسلتحمو ةلدم نونوكيو نيدتعتملا نيبراحتملا ةكوش بهذتف ءابناغ.ثوخلا

 6558 يذعتلا هيلع امنإو ءهيلع ّدح الو قيرط عطاقب

 : يناثلا لوقلا 15

 ًاضيأ عقي نارمعلا جراخ ءارحصلا يف نوكي امك قيرطلا عطق نأ ىلإ نورخآ ءاهقف بهذو
 تناك ءاوس «قيرط عطاق براحم لك لمشت اهمومعب ةبراحملا ةيأ نأل ؛نارمعلاو ندملا لخاد
 جراج عفت اهنركب ةمييرجللا هدغ دقت رض الخ .هجراخو أ نارمعلا لخاد قيرطلا هعطق وأ هتبارح

 ءارويض رثكأو ًافوخ مظعأ كلذ ناك نارمعلا لخادو ندملا يف قيرطلا عطق عقو اذإ هنألو ؛نارمعلا

 مهنأل ودبي ام ىلع .نورخأتملا ةلبانحلا ءاهقف هيلع رقتسا ام اذهو . ىلوأ ةبارحلاب هفصو ناكف

 .لاوقألا نم هريغ هعم نوركذي الو هنوركذي

 ,ةيفنحلا نم فسوي يبأو روث يبأو «ثيللاو , يعازوألاو .ةيرهاظلا بهذم اذهو

 , 29ةيرفعجلاو

 :ثلاثلا لوقلا 65

 مهيلع عوطقملاب ثوغلا قوحل مدع وه ةبارحلا ناكم يف طورشلا نأ ىلإ ةيعفاشلا بهذو

 وأ ءهنع هدعبو نارمعلا جراخ ناكملا نوكل ثوغلا قوحل مدع ناك ءاوس ؛ناكملا اذه يف

 ءاج دقف .ندملا لخاد يف ةبارحلا نأ عم مهيلع عوطقملا ةثاغإ نع هناوعأو ناطلسلا فعضل

 نوبهتنم لب .عاطقب هعم نمب ةكوشلا وذ ذئنيح سيل ثوغ قحلي ثيحو :(«جاتحملا ينغم» يف
 عضل نكل برقلل وأ ناطلسلا ركاسعو نارمعلا نع دعُبلل وكي ثوغلا دقفو . ةثاغتسالا ناكمإل

 مل دلب يف اوناك نإو هذه ةلاحلاو نوبلغي دق - قرطلا عاطق يأ  ةكوشلا وذو .ناطلسلا يف

 يف ّدحلا اذه مهيلع بجو اذإ مهنألو ؛عاطق مهف ءارحص ىلإ الو اهفرط ىلإ اهنم اوجرخي
 مظعل ىلوأ نمألا عضوم يهو دلبلا يف بجي نئلف فوخلا عضوم يهو ءءارحصلا
 ,0010(مهتأرج

 . "1/6 ص 24ج (راهزألا حرش .547”ص الج «عئادبلا» 2 /8ا/ص ىج( ينغمل ار (ه4*5)

 7/7٠١. ص (ةياهنلا» «.84 ص « 4ج «عانقلا فاشك» . 787/ص لج نغملا» .*8ص ١ ١ج« ولحملا) (0519)

 .١18ص « 4ج «جاتحملا ينغم)) (ه550)

 احا



 : حجارلا لوقلا 5

 اذه يف نم ىلإ لصي ال ثوغلا نوك ةبارحلا ةميرج ناكم يف طرشلا نأ .حجارلا لوقلاو

 ةطلسلا فعض وأ .ةلودلا تاوقو نارمعلا نع ناكملا دْعَب ثوغلا لوصو مدع ناك ءاوس ؛ناكملا

 روظنملاف .نارمعلا لمخاد ةميرجلا نأ ولو ةثاغإلا نع ةميرجلا ناكم لهأ فعض وأ .اهناوعأو

 .اهجراخ وأ ندملا لخاد ناك ءاوس .ةميرجلا ناكمب ثوغلا قوحل مدع هيلإ

 ضني



 كلان تعب

 تابثإلا ةلدأ

 «قيرطلا عطق تابثإ»

 :رارقإلا : ًالوأ - 441

 اذهبو .ةدحاو ةرم هرارقإ هتميرج تابثإل ىفكيو , عطاقلا رارقإب قيرطلا عطق ةميرج تبثت

 («ةيدنهلا ىواتفلا» ف ءاح دقف , ىفنحلا بهذملا ف هب ذوخأملا وهو .دمحمو ةفينح وبأ لاق

 ةيكلاملا بهذم اذهو .«47(ةدحاو ةرم رارقإلاب قيرطلا عطق تبثي» :ةيفنحلا هقف يف

 ,0549ةيرفعجلاو

 ,"؟59(ةيداعلا» ىرغصلا ةقرسلا تابثإ ىف

 :ةداهشلا :ًايناث - 4

 .ءاهقفلا لاق اذهبو .عطقلا ةنياعم ىلع نيلدع نيملسم نيلجر ةداهشب قيرطلا عطق تبثيو

 : مهلاوقأ نمف

 وأ «ةدحاو ةرم رارقإلاب قيرطلا عطق تبثي» : ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج أ

 ."49(عطقلا ةنياعم ىلع نينثا ةداهشب ةنيبلاب

 ىلع نيلدعلا ةداهشبو اهب هرارقإب ةبارحلا تبثت) :ريدردلل (ريبكلا حرشلا» يف ءاجو دال

 .(19(اهيف هرودص ةنياعم

 5 ١ /817/ص 3 ١7ج (ةيدنهلا ىواتفلا» (ه5ك541)

 ١18١. ص «4ج (مالسإلا عئارش» 2”ها١ ص 20ج ,ةيكلاملا هقف ىف ريدردلل (ريبكلا حرشلا» (ه545

 . 87ص ءالج «عئادبلا» 07” ؟ ؟ ص 237ج (ىهتنملا ةياغ)» 84 ص «4ج «عانقلا فاشك» (5549)

 .؟"ه١ص كج .ريدردلل (ريبكلا حرشلا» (ةهكأ:ه) : 1١ /817/ص 27ج (ةيدنهلا ىواتفلا» (ةهكأ:5
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 ةنياعم نودب ولو هيلع ةداهشلاب اهب رهتشملا ىلع ةبارحلا تيثت : ةيكلاملا لدنعو 2. 8

 لجر ىلع نيلدع نينثا ةداهشبو 4 . ةبارحلا تيثتا) :اولاق دقف « يضاقلا اهب يضقيو هتبارحل

 ةبارحلا تتبث «سانلا دنع اهب رهتشملا وه صخشلا اذه نأ مكاحلا ىلإ عفرو «ةبارحلاب رهتشا

 .79ءامهتداهشب هلتق مامإللف ءهنم اهانياعي مل نإو امهتداهشب
 ٠ مهسفنأل مهيلع عوطقملا ةداهش لبقت ال. :

 ءالؤه انيلع عطق» :اولاق ول امك قيرطلا عطق ةميرج يف مهيلع عوطقملا ةداهش لبقت الو

 دهش ول نكلو .زوجت الف مهسفنأل ةداهش هذه نأل ؛2*"؟”«انلاومأ اوذخأو انباحصأ ىلعو عاطقلا
 عطق تبث «عاطقلا مه ءالؤه نأب ةقفرلا نم امهريغل نكلو مهسفنأل ال مهيلع عوطقملا نم نانثا
 ةداهشب  ةبارحلا يأ  تبثتو» :ةيكلاملا هقف يف «ليلجلا بهاوم» يف ءاج دقف .مهيلع قيرطلا

 ,”"؛9(امهسفنأل ال - مهيلع عوطقملا نم اناك نإو يأ  ةقفرلا نم نأو «نيلجر

 ١ هتنادإ تبثت ىتح ءيرب مهتملا :

 لصألا اذه تاقيبطت نمو «مالسإلا عرش يف ليصأ لصأ .هتنادإ تبثت ىتح ءيرب مهتملا

 ةميرج ةمهتب هيلع ضبق مهتم يف (طوسبملا» بحاص هلاق ام قيرطلا عطق ةميرج عوضوم يف
 ةنيبلا تماق مث ,ءيش مهتملا ىلع تبثي نأ لبق مامإلا سبح يف وهو لجر هلتقف «قيرطلا عطق

 ال ةمصعلا نأل ؛ صاصقلا هلتاق ىلعف : (طوسبملا» بحاص يسخرسلا لاق ع عنص امب ةربتعملا

 مدلا موصعم ىقَقبي هنإف «لتقلاب هيلع مكحلاو همرجب يضاقلا ٍضقي مل امف .ةمهتلا درجمب مقرا

 ىلع ةنّيبلا عمسي ال يضاقلا نإ مث . صاصقلا هلتاق ىلعو هلتق زوجي الو ٌدحي ال بنذلا نم ائيرب

 .©5؟؟)اهمدعك ةنيبلا هذه دوجوف .ليتقلا وهو لحملا تاوفل لتق امدعب قيرطلا هعطق

 ذإ ءرظن لحم ةيكلاملا هيلإ بهذ ام نكلو ."ه١ص « 4ج (يقوسدلا ةيشاحو»و «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (0545)

 مكحلا زوجن فيكف اذه انزجأ اذإو ؟ةنياعم نود ةبارحلا ةميرج ىلع ةداهشلاب ذخأي نأ يضاقلل زوجي فيك

 عفري نأ لبق اهبكترم اهنع بات اذإ ًالعف ةبكترملا ةبارحلا ةميرج نإ مث ؟لتقلاب هيلع دوهشملا ىلع يأ هيلع
 ًارهتشم هنوكب صخشلا ىلع دوهشلا ةداهش لبقت فيكف :ءهنع طقست ةبوقعلا نإف يضاقلا وأ مامإلا ىلإ

 ةبسانم ةدمل يفنلاب هيلع مكحلا عم ةداهشلا هذهب ذخألاب اولاق ولف اذه عمو ؟يضاقلا اهب مكحيو «ةبارحلاب

 .ًاغئاس مهلوق ناكل

 . 18الص .؟ج (ةيدنهلا ىواتفلا» (05419)

 7017: 7ص 28ج «ينغملا» يف هلثمو 2315ص 56ج .باطحلل «ليلجلا بهاوم» (5514)

 7١. 4ص ءنقج « يسخرسلل «(طوسبملا» (05144)
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 عبا) ىملل

 «قيرطلا عطق» ةبارحلا ىلع بترتي ام

 :ثحبلا جهنمو ,ديهمت

 براحملا ءادتعا ٌدر هيلع عوطقملا هيلع ينجملا قح «قيرطلا عطق» ةبارحلا ىلع بترتي

 يضاقلا ىلإ عفر اذإ براحملا ىلع ّدحلا بوجو ةبارحلا ىلع بترتي امك « قيرطلا عطاق

 . هيلع ةميرجلا تتبثو

 : يلاتلا وحنلا ىلع نيبلطم ىلإ ثحبملا اذه مسقن ءاذه ىلعو

 .براحملا ءادتعا در :لوألا بلطملا

 . براحملا ىلع ّدحلا دوجو : يناثلا بلطملا

 لوألا بلطملا

 «قيرطلا عطاق» براحملا ءادتعا در

 :براحملا ءادتعا ّدر ىلع ضّرحي عرشلا 450

 ملظلا بانتجاب رمأي يمالسإلا عرشلاو «تامرحلا ىلع دتعم ءضرألا يف دسفم براحملا

 ءادتعا درب سانلا ىلوأو 0 ركنم هنأل ضرألا نم داسفلا ةلازإب رمأيو , عقو اذإ هدرو هعفدو

 هلهأ ضرع ىلع يدتعيل وأ ,هلتقب ولو هلام ذخأيل هناودعب براحملا هلذصق نم وه 0-00

 لتق ىلإ كلذ ىّدأ ولو براحملا ناودع ّدر يف هيلع يدتعملا ضرحي عرشلاو . هتنبا وأ هتجوزك

 ,ةداهش ربتعي هضرع وأ ةلام رش اعافذ ملسملا لتق نأل ؛براحملا لبق نم وه هلتق ا

 هللا دنع ًايضرم ًارمأ هلاتقو براحملا عفد نوكيف .هللا دنع يضرملا لمعلاب الإ لانت ال ةداهشلاو

 . ىلاعت

 نابح نباو «لبنح نب دمحأ مامإلا هاور يذلا فيرشلا يوبنلا ثيددحلا هانلق ام ىلع لد دقو

«ٌديهش وهف همد نود لتق نمو ءٌديهش وهف هلام نود لتق نم» :لاق ْهِْلَك يبنلا نأ (هحيحص» يف
 

 ضو



 نم ملسملا لاتق نأ الولف .7”*0*2«ٌديِهش وهف هلهأ نود لتق نمو «ٌديهش وهف هنيد نود لتق نمو
 نم لتقي نم ربتعا امل .عرشلا يف بوبحمو عورشم رمأ ثيدحلا يف ةروكذملا رومألا هذه لجأ
 .ديهش وهف هناودع در يف لتق نمف «ملاظو ٍدتعم براحملا نأ مولعملا نمو .ًاديهش اهلجأ

 يفو .**7«ديهش وهف هتملظم نود لتُق نم» :لاق كي يبنلا نأ رخآ ثيدح يفو -
 "ا لتاقي نأ هملظو هناودعب هدصق نمل َّنذأ عرشلا نأ ىلع ةحيرصو ةحضاو ةلالد ثيدحلا اذه

 هئادتعا نم هعنمل قيرطلا عطاق ةلتاقم نأ ىلع لدي اذهو .ديهش وهف لتق اذإ هنأو .يدتعملا

 .هئادتعا عفد ىلع ضرحي عرشلا نإو لب .عرشلا يف بوغرم رمأ

 ؟هناودع ٌدرل براحملا لاتق بجي له - هه

 لهف «هيلع ضّرحي مالسإلاو هيف ًابوغرمو ًاعورشم ًارمأ هلاتقب ولو براحملا ءادتعا ٌدر ناك اذإو

 بحاص لتق نود لاملا ذخأ براحملا دصق ناك نإف ,لاوحألا فالتخاب فلتخي : باوجلاو

 بتحاص: لبق نم هحقدق هارد نع 'تزاحتلا دعم وه اذهو: الكت لاتلا لأ ةلوهشل لالا
 هكرتيو كلذ لعفي ال نأ هل زوجي امك ءهلام نع هعفديل براحملا لاتق هل زوجيف ءزئاج رمأ لاملا

 . .لاملا ذخأي

 هدصقي نم لتق براحملا دصقم نأ يأ - سفنلا ىلع براحملا ناودع ناك اذإ امأ

 عاف ءاهب ىنزلا يأ ةشحافلا باكترا دصقب ةأرملا ىلع 00 ناودع ناك وأ «- ةبارحلاب

 2000 دك دل نكي مل اذإ ةزئاج ةلئاقملا نوك رع ا تلانملا 0

 تناك الإو .«ةشحافلا وأ حرجلا وأ لتقلا  هتجوزك هئاسن يأ  هلهأ نع وأ .حرجلا وأ لتقلا
 ١ 20167 (ةمجاو

 :هلاتق لبق هناودع نع ٌفكلا براحملا نم بلطلا - 5

 لجاع اذإ الإ لئاقُي نأ لبق هنع ففكلا هنم بلطيو هناودع نم براحملا رذحي نأ بدنيو

 نوكي نأ بدنيو :اولاقف ةيكلاملا حرص اذهبو .هوحنو فيسلاب هلاتقب لججاعُيف «لاتقلاب براحملا

 ."9١ص .4ج «يقوسدلا ةيشاحر» ء 575 ص ”ج «يواصلا ةيشاحوو .ريدردلل «ريغصلا حرشلا» (0560)

 ."”9١ص « 4ج (يقوسدلا ةيشاح) . 17" ص .؟ج «يواصلا ةيشاح»و «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» )0561١(

 .3”9١ص 3 غج (ي ىقوسدلا ةيشاح)) ١ . "56ص .”ج «يواصلا ةيشاحوو .ريدردلل «ريغصلا حرشلا» (ةهكمك)

 "ا



 الإ هللا كتدشان : تارم ثالث هل لوقي نأب ةدشانملا دعب  هرش عفدل براحملا لاتق يأ  هلاتق

 لجاعيف الإو لاتقلاب براحملا لجاعي مل نأب نكمأ نإ ةدشانملا بدن لحمو . يليبس تيّلخ ام

 , 03597(تسراحملا لتقيف هلتق لاتقلا ةرمثو , هوحنو فيسلاب لاتقلاب

 :اهضرع كته ديري نم لتقت نأ ةأرملا ىلع 7

 ضرغلا اذهل اهفطخ دصق وأ .ءاهعم ةشحافلا لعفب ةأرمأ ضرع كته براحملا دصق اذإ

 هعفد كرت يف نأل ؛هلتقب ولو اهسفن نع هعفدت نأ اهيلعو ءاهسفن نم هنكمت ال نأ اهيلعف ,ءيندلا

 هلام نع عفدي نأ صخشلل زاج اذإ هنأل ؛هلتقب ولو اهسفن نع هعفدت نأ اهيلع :انلق امنإو

 .هديري نمل هلذب زوجي لاملا نأل ؛ ىلوأ ضرعلا نع ًاعافد كلذ زاوجف .هلتقب ولو هذخأ ديري نم

 نب دمحأ مامإلا لاق .اهيلع ءيش الف هتلتق اذإو .ةحابإلاب حابتسي الو هلذب زوجي ال ةأرملا ضرعو

 ءيش الف ءاهسفن نع عفدتل هتلتقف ءاهسفن الإ ديري ال هنأ تملع اذإ» :- ىلاعت هللا همحر  لبنح

 , 0659(اهيلع

 ىناثلا بلطملا

 «قيرطلا عطاق» براحملا ىلع ّدحلا بوجو

 :براحملا ٌدح ىلع زيزعلا نآرقلا صن 1 4

 اولتقي نأ ًاداسف ضرألا يف نوعسيو هلوسرو هللا نوبراحي نيذلا ءازج امنإ» : ىلاعت لاق

 يف يزخ مهل كلذ «ضرألا نم اوفنُي وأ ,بفالخ نم مهلجرأو مهيديأ عطقت وأ (اوبلَصُي 2 وأ

 هللا نأ اوملعاف مهيلع اوردقت نأ لبق نم اوبات نيذلا الإ . ميظع باذع ةرخآلا يف مهلو ءاينّدلا
 . #0089 ميحر روفغ

 : نالوق ةيآلا هذه يف ىأ) ظفل نم دارملا ىف ءاملعللو 48

 لوق وهو «ةحلط يبأ نب يلع ةياور يف سابع نبا لوق وهو ءرييختلل اهنأ :(لوألا لوقلا)

 عطاق لتق ءاش نإ مامإلل نأ ةميركلا ةيآلا ىنعم نوكيف .بيسملا نب ديعسو .«نسحلا

 .9١5؟ص « ؛ج (يقوسدلا ةيشاح)» 2175 ص . 75ج (يواصلا ةيشاح»و ءريدردلل «ريغصلا حرشلا» (ه١505

 , 7”3”١ص «8ج (ينغملا» (ه561)

 .[؟ 4و "”* ناتيآلا :ةدئاملا ةروس] (ه5ه)

 فم



 عطاق ىفن ءاش نإو «؛فالخ نم لجرألاو يديألا عطق ءاش نإو .هبلص ءاش نإو .قيرطلا

 .هل زئاج وهف ماسقألا هذه نم ذخأ دحاو يأ .قيرطلا

 «رييختلل تسيل انهاه (وأ) ةملك نأ ءاطع ةياور يف سابع نبا نع لوقنملا وهو : (يناثلا لوقلا)

 لتق نمو لتق لتقلا ىلع رصتقا نمف .تايانجلا فالتخاب فلتخت ماكحألا نأ نايبل يه لب

 نمو فاللح نم هلجرو هذي عطق لاملا ذحأ ىلع رصتقا نمو «بلصو لتق لاملا ذحنأو

 .©”*9ءاملعلا رثكأ لوق اذهو .ضرألا نم يفن لاملا ذخأي ملو قيرطلا فاخأ

 ٠ قيرطلا عطاقل تالاح سمخ :

 قيرطلا عطاقل نأ نّيبتي ءاطع ةياورب سابع نبا نع روثأملا اهريسفتو ةميركلا ةيآلا صن نمو
 : يه تاالاحلا هذهو اهب ةصاخلا اهتبوقع ةلاح لكلو «تاالاح عبرأ

 .لاملا ذخأو لتق اذإ : «ىلوألا»

 .لاملا ذخأي ملو لتق اذإ :«ةيناثلا»

 . لتقي ملو لاملا ذخأ اذإ : «ةثلاثلا»

 .لاملا ذخأي ملو لتقي ملف ءطقف  قيرطلا يأ  ليبسلا فاخأ اذإ :«ةعبارلا»

 . مهيلع عوطقملا يف تاحارج براحملا ثادحإ يهو اهلوصح نكمي ىرخأ ةلاح كانهو

 :ثحبلا جهنم ١

 قيرطلا عطق نإ مث .اهصخت ةبوقع ةلاح لكلو .«,تالاح سمخ قيرطلا عطاقل نإ :انلق

 طقسي لهف ءاوبقوع اذإو ؟قيرطلا عطق ةبوقع ًاعيمج مهلمشت لهف .دحاو نم رثكأ نم ًابلاغ نوكي
 ؟لام نم هوذخأ ام نامض مهنع

 : يلاتلا وحنلا ىلع عورف ةعبس ىلإ بلطملا اذه مسقن ءاذه ىلعو

 - .لاملا ذخأو براحملا لتق اذإ يأ  لاملا ذخأ عم لتقلا ةبوقع :لوألا عرفلا

 .لاملا ذخأ نودب لتقلا ةبوقع : يناثلا عرفلا

 .تاحارجلا ثادحإ ةبوقع :ثلاثلا عرفلا

 .طقف لاملا ذخأ ةبوقع : عبارلا عرفلا

 5١0-51. ص 1١ج (ريثك نبا ريسفت)» 7١50-2715 ص «١١ج «يزارلا ريسفت) (0565)

 ففوإ



 .طقف «قيرطلا» ليبسلا ةفاخإ ةبوقع :سماخلا عرفلا

 .نامضلاو ّدحلا عامتجا : عباسلا عرفلا

 لوألا عرفلا

 لاملا ذخأو لتق اذإ براحملا ةبوقع

 :بلصلاو لتقلا ىه.ةبوقعلا 407

 طقسي ال متحتم هلتقو بلصلاو لتقلا هتبوقعف .هلام ذخأو هيلع ىدتعملا براحملا لتق اذإ

 ل ا ها م اول نيم هن وفحلاب

 لتقي نأ دعب يأ ,لتقلا دعب هتقوف «بلصلا» امأ .ملعلا ل اهأ عمج أ اذه ىلعو .وفعلاب

 اع راقب السم راسل "ني مانلا ل «براحملا

 هرمأ رهتشي (هكمال)

 يناثلا عرفلا

 طقف لتقلا ةبوقع

 :لاملا ذخأي ملو لتق اذإ - ؛01

 الب طقف لتقلا يه هتبوقع نإف .مهيلع عوطقملا نم ًالام ذخأي ملف طقف براحملا لتق اذإو

 نوكت نأ بجيف .هدحو لتقلاب هتميرج ىلع ديزت لاملا ذخأ عم لتقلاب هتميرج نأل ؛بلص

 عم ةبوقعلا يف ايوتسال ةلاحلا هذه يف بلصلا عرش ولف .لتقلا دعب بلصي نأب ظلغأ هتبوقع

 هلتقك متحتم ةلاحلا هذه يف براحملا لتق نإو ءاذه .هذخأ مدعو لاملا ذخأ ىف امهفالتخا

 , 76من دودح نم 8 هنأل ؛ ىلوألا ةلاحلا ف

 .١59ص «48ج (ينغملا» (05619)

 .؟"ص الج («عئادبلا» 27: ه ص . 37ج ( ىهتنملا ةياغ) .75597ص 23ج نغملا» (056)
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 كلاثلا عرفلا

 تاحارجلا ثادحإ ةبوقع

 :حرج اذإ براحملا ةبوقع - 4

 نكلو .مهئاضعأ عطق كلذ يف امب مهيلع عوطقملا يف تاحارج نوبراحملا ثدحأ اذإو

 اميف صاصقلا اوبلط اوؤاش نإف قيرطلا مهيلع عوطقملل ةريخلاف ءًآلام اوذخأي ملو ءاولتقي مل
 شرآلا» اوبلط اوؤاش نإو .لام نودب اوفع وأ لام ىلع اوفع اوؤاش نإو .صاصقلا هيف يرجي
 .كلذ نع اوفع وأ مهتاحارج نم صاصقلا هيف يرجي ال اميف د وأ

 يتلا تاحارجلا نم صاصقلا هيف يرجي اميف نيبراحملا ىلع صاصقلا متحتي مل امنإو

 نود لتقلا وأ ,بلصلاو لتقلا وه مهباقع يف متحتي يذلا نأل ؛ مهيلع عوطقملا يف اهوثدحأ

 نيلدب اعطق قيرطلا اوفاخأ مهنآل بجيف يفنلا امأ .فالخ نم لجرآلاو يديألا عطق وأ ءبلص

 .7*؟مهيلع عوطقملاب حارجلا مهئادحإ

 امك فالخ نم لجرلاو ديلا عطق هيلع ماقي هنأ رهاظلاف «لاملا ذخأو براحملا حرج اذإو

 صاصتقلا هيف يرجي اميف صاصقلا امأ .طقف لاملا ذخأ اذإ قيرطلا عطاق ةبوقع يف مكحلا وه

 بسح هيلع ىدتعملا هبلط اذإ صاصقلا نايرج رهاظلاف لجرلاو ديلا ادع اميف تاحارجلا نم

 هلو .فارطألاو تاحارجلا يف صاصقلا اهنمو .سفنلا نود اميف صاصقلا يف ةررقملا طورشلا

 ينجمللف ءاهيف صاصق ال يتلا تاحارجلا يف امأ .هنودب وأ لام ىلع صاصقلا نع وفعي نأ

 .شرأ نودب وفعي وأ شرألا بلطي نأ هيلع

 عبارلا عرفلا

 طقف لاملا ذخأ ةبوقع

 :فالخ نم لجرألاو يديألا عطق . 6

 ئسيلا هلي عطف توق .مهيلع عوطقملا نم ًادحأ لتقي لتقي ب ملف طقف لاملا براحملا ذخأ اذإو

 مهلجرأو مهيديأ عطقت وأ» : ىلاعت هلوق يف («فالخ نمر ةملك ىنعم وه اذهو .ىرسيلا هلجرو

 .١9ص الج «عئادبلا» ١4ص 24ج (عانقلا فاشك» (2568)

 فين



 .5727ىرسيلا هلجر اهدعب عطقيو «ىنميلا ديلا عطقب أدبي نأب ًاعم ناعطقيو .«فالخ نم

 .قراسلا هلثمب عطقي ام لاملا نم ذخأ دق براحملا نوكي نأ لجرلاو ديلا عطقل طرتشيو

 مهنم دحاو لك ةصح غلبت ال نكلو ًاباصن غلبي ام قيرطلا عاطق ذخأ اذإف :اناصت وكي نأ وكن

 ماقي الو ,ءاهقفلا نم قيرف يأر ىلع اعيمج مهيلع ماقي ّدحلا نإف ءاباصن ذوخأملا لاملا اذه نم

 اباصن نوكي نأ ذوخأملا لاملا يف نوطرتشي ال ةيكلاملا نأب املع ءرخآ قيرف يأر ىلع ٌدحلا اذه

 ,6550اصأ

 طقف قيرطلا ةفاخإ

 :طقف قيرطلا فاخأ نم ةبوقع ىفنلا 5

 يه مهتبوقع نإف لام اوذخأي وأ ًاسفن اولتقي نأ نود طقف ليبسلا قيرطلا عاطق فاخأ اذإو

 هذه يف نوكي يفنلا نأ سابع نبا نع ىوريو . «ضرألا نم اوفني وأ» : ىلاعت هلوقل «يفنلا»

 يعخنلا لوق اذهو .-ًالام اوذخأي وأ اولتقي نأ نود طقف ليبسلا مهتفاخإ ةلاح يف يأ  ةلاحلا
 , 27539 ةداتقو

 : ىفنلاب دوصقملا 2 7

 نووأي اوكرتي الف اودّرْسُي نأ  قيرطلا عاطق يفن يأ  مهيفنو» : يلبنحلا يقرخلا مامإلا لاق

 دلب ىلإ هدلب نم ىفني هنأ سابع نبا نعو : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو .77”©2(دلب يف

 .ملعلا لهأ نم ةفئاط لاق هبو «ينازلا يفنك هريغ

 . ينازلا يف هلوقك هيلإ ىفني يذلا دلبلا يف سبحي :كلام لاقو

 .كلام لوق لثم اذهو .مهدلب ريغ يف مهسبحي

 . 57ص .الج «عئادبلا» .597ص :.48ج (ينغملا» (0570)

 .؟594ص 24ج (ينغملا) (8778 .,ه١؟5؟: ناترقفلا 0551١

 . 759 ص «8ج «ينغملا» (65517)

 .594ص فج (ينغملا» (ةهكك95

 "اك



 قيرطلا هيف نوعطقي ناكم ىلإ مهل جارخإ مهديرشت نأل ؛ىلوأ اًذهو :ةمادق نبا لاق

 و مهسبح يأ  لاوقألا هذه نم هحجرن ام اذهو , 6739 ىلوأ مهسبح ناكف .سانلا هب نوذؤيو

 . مهدلب ريغ

 : ىفنلا ةلم 4

 لاقو .«2”7ىنزلا يف بيرغتلاك ةنس يفنلا ةدم نوكت نأ لمتحي :«ينغملا» بحاص لاق

 دنعو .©750ىنزلا يف بيرغتلاك نوكي الثل ءيش ةنسلا نم صقني نأ يغبني لب :ةيعفاشلا

 ,0159تومي وأ هتبوت رهظت ىتح نجسي : ةيكلاملا

 سانلا نع ٌرشلا عفديو .ةحلصملا ققحي امب اهرّدقي مامإلا ىلإ ةدملا ريدقت كرت : حجارلاو

 ؟ةأرملا ىفنت له . 4

 ؟يفنلا مكح اهلمشي لهف .ةأرما مهنيب ناكو يفنلاب قرطلا عاطق ىلع مكح اذإو

 يفنلا مهدييقتف .2559(ىنزلا يف ىفني امك رحلا ركذلا يفنو» : يفنلا يف ةيكلاملا لاق

 ةيكلاملا نأ موهفملا اذه ديؤيو .ةأرملا لمشي الو هيلع روصقم يفنلا نأ هنم مهفي (رحلا ركذلاب)

 دعب برغو» : ىنزلا ّدح يف بيرغتلا يف اولاق دقف «ةأرملا ىلع ىنزلا يف «بيرغتلا» نوري ال

 ولو ىثنألا نودو ءهديس ىضر ولو دبعلا نود طقف ٌرحلا :ركبلا ركذلا _ دلجلا لعب يأ- ّدحلا

 نإف اذه ىلعو 03350 وهو 0 عم ولو 2 5 اهنأ هرهاظو لاهجوز يصرو تيضر

 . ةيكلاملا دنع ىفنت ال ةأرملا

 ؟ةيكلاملا دنع اهدلب يف اهسبح زوجي لهف .يفنلا مكح اهيلع رسي مل اذإ نكلو

 «ىنزلا ّدح يف بيرغتلا نع ًالدب اهسبح اوعنم مهنأل ؛- يل ودبي امك .. زوجي ال :باوجلاو
 دلبب امهنم دحاو نجسي الو نابرغي الف . ىثنألاو دبعلا نود ركذلا رحلا ركبلا برغو: :اولأق دقف

 . 7539 54ص 248ج (ينغملا» (ةهدك:؟)

 .59هص 28ج «ىنغملا» (ه556)

 .١18١صضص ؛ ؛ج («جاتحملا ىنغم») (0555)

 . "59ص ١ 4ج «يقوسدلا ةيشاحوو ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» (ه557)

 . 0"5ص د٠ 13ج نيدردلل «ريغصلا حرشلا» مككملل

 .؛؟؟ ص .؟ج (يواصلا ةيشاحرو ءريدردلل «ريغصلا حرشلا» مككف)

 اف



 ةماعو كلام لوف: هنأل ةدمضملا وه اذهو ايرغب مل امهو .بيرغتلل عبت نجسلا نأل ؛ ىنزلا
 , 6570 (ةباحصأ

 ىلع قيرطلا عطق ةميرج يف اهيفن نع ًالدب ةبراحملا ةأرملا سبح زوجي ال اذه ىلعو
 اهل ناك اذإ ةأرملا ىفنت» :ةيكلاملا ءاهقف نم يمخللا هيقفلا لاق نكلو .ةيكلاملا دنع دمتعملا

 .©7"7(نجسلا طقسي مل بيرغتلا رذعت اذإ هنأل ؛ًاماع

 .« ىنزلا يف ةأرملا بيرغت مهنم زاجأ نم نإ لوقلا نكميف .ةيكلاملا ريغ دنع امأ

 ةبوقع يف هزجي مل « ىنزلا ةبوقع يف مهنم هزجي مل نمو .قيرطلا عطق ةميرج يف اهيفن زيجي هنإف
 .قيرطلا عطق

 :ةأرملا يفن يف حجارلا لوقلا ١(-

 عم وأ ةدرفنم قيرطلا عطق ةميرج اهباكترا اهيلع تبث اذإ ةأرملا يفن بوجو يدنع حجارلاو

 ماع يفنلاب صنلا نأ حيجرتلا اذه ليلعتو .يفنلا وه باقعلا ناكو ,قرطلا عاطق نم نيرخآ

 .ءاسنلاو لاجرلا هيف لخديف «ةبارحلا ةميرج يبكترم عيمج لمشي

 يفنلا نم دارملا نأ انحجر دقو .ءاهقفلا نيب هيف ًافلتخم «يفنلا» نم دارملا ناك امل نكلو

 تحت نوكت ىتح ءاهدلب ريغ يف ال اهدلب يف نجسلا اذه نوكي نأ ىرن نحنف «.(نجسلا) وه

 نيشملا اهلعف نع عالقإلا ىلع اهلمحو ءاهحصنو اهترايز نم اونكمتيل مهنم برقلابو اهلهأ ةبقارم

 دادعإب رمألا ّيلو مايق مزلتسي اذهو ءءاسنلاب صاخ نجس يف اهسبح نوكي نأ ىلعو .البقتسم
 ام نهنم ردص اذإ ءاسنلا ىلع ةيمالسإلا تابوقعلا ذيفنت مزاول نم هنأل ؛ ءاسنلاب صاخ نجس

 ىلعو .عرشلل ةفلاخم الب ةأرملا ىلع (يفنلا» ةبوقع انذفن دق نوكن اذهبو 2« نهنجس بجوتسي

 .سانلا نع اهرش عفديو ةنتفلا نم ةأرملا ظفحي وحن

 نيبراحملا عيمج ىلع ةبارحلا ّدح نايرس

 : عيمجلا ىلع دحلا نايرس :ةدعاقلا_ 7 7

 رشابملا مهنم ءاوس .«قيرطلا عاطق» نيبراحملا عيمج ىلع يرسي ةبارحلا ّدح نإ :ةدعاقلا

 .47؟7 4ص .”ج (يواصلا ةيشاح»و ءريدردلل «ريغصلا حرشلا» (هكالث١

 5321 نص .”ج (يواصلا ةيشاحوو .ريدردلل «ريغصلا حرشلا» (ه510/1)

 ل



 (ةبراحملا» ب قلعتي مكح هنأ عيمجلا ىلع مكحلا نايرس يف ةلعلاو .نيعملا وأ ءْدُرلا وأ

 ًاعيمج مهنأل ؛نيعملاو ءدرلاو رشابملا :عيمجلا هيف يوتسيف . (قيرطلا عطق) ب يأ -
 يف ةمينغلا يف قاقحتسالاك .مكحلا يف نووتسيف' «قيرطلا عطق» قيقحت ىلع نولمعي

 .نيلتاقملل ءْدّرلاو هيف نيعملاو لاتقلل مهنم رشابملا ًاعيمج نودهاجملا اهقحتسي .داهجلا
 نكمتي الف «ةرصانملاو ةدضاعملاو ةعنملا لوصح ىلع ةينبم (ةبراحملا» نأ هحضوي

 لتق اذإ اذه ىلعف .ىرخألا دودحلا مئارج فالخب هدانسإو درا ةوقب الإ هلعف نم رشابملا

 عيمج ىلع لتقلا مكح تبث قيرطلا مهيلع عوطقملا نم ًادحأ نيبراحملا نم دحاو
 مكح تبث «نيبراحملا نم رخا ضعب لاملا ذخأو نيبراحملا ضعب لتق نإو «نيبراحملا

 .”9"7مهنم دحاو نيرمألا لعف ول امك مهعيمج ىلع بلصلاو لتقلا

 : طاقسإلاو وفعلا لمتحي ال ةبارحلا لح د عمال#

 عطاق ىلع بجو ام لكف .هنع حلصلاو ءاربإلاو طاقسإلاو وفعلا لمتحي ال ةبارحلا دحو

 نع لاومألا باحصأو ءايلوألا افع ءاوس .هنم ىفوتسي لجرو دي عطق وأ بلص وأ لتق نم قيرطلا
 «ىلاعت هلل ًاّقح بجو ٌدح هنأل ؛هنع وفعلا وأ كلذ طاقسإ ًاضيأ مامإلل سيلو .اوفعي مل وأ كلذ
 , 6 9"5هطاقسإ دحأ كلمي الف

 : هيف ماق نم هب صتخي باقعلا عنام 45

 صتخي عناملا اذه نإف ,باقعلا نم هيف عنامل هيلع باقع ال نم نيبراحملا يف ناك اذإو

 طقسي مل نونجم وأ يبص مهيف ناك اذإ ءاذه ىلعو .نورخأآلا هنم ديفتسي الو هيف ماق نم هب

 .ملعلا لهأ رثكأ لوق يف ءالؤه ريغ نع ّدحلا

 امهنأل ؛لاملا اذخأ وأ لتقلا ارشاب اذإ نونجملا ىلع الو يبصلا ىلع دح ال ءاذه ىلعو

 هنأب فصوي ال امهلعف نأل ؛_ دودحلا امهيلع بجت ىتح نيفلكم اسيل يأ  دودحلا لهأ نم اسيل

 امهليتق ةيدو ءامهلاومأ نم ذخؤي لام نم اذخأ ام نامض امهيلع نكلو ءّدحلا بجوتست ةميرج

 وأ يبصلا  رشابملا ىلع ّدحلا تبثي مل اذإ هنأل ءامهل ءدرلا ىلع ءيش الو ءامهتلقاع ىلع

 ريغ لاملا ذخأ وأ لتقلل رشابملا ناك نإو . ىلوألا قيرطب امهل عبتوه نمل تبثي مل . نونجملا

 امهريغ مزلي امنإو «ةبراحملا مكح امهقح يف تبثي مل هنأل ؛ءيش امهمزلي مل نونجملاو يبصلا
 0279 نييراحملا نم

 .4"7ه ص 23" ج «ىهتنملا ةياغر 2179ا/ص 24ج «ينغملا» (ه5175)

 .75572-7598ص 24ج (ينغملا» (ةهكال5) .96©ص ءالج «عئادبلا» ةدتفس]

 فخ



 :نيبراحملا عم ةأرملا مكح - 6

 قيرطلا عاطق عم وأ ةدرفنم قيرط ةعطاق نوكت نأ نكميف .فيلكتلا لهأ نم ةأرملا نإ :انلق

 تبثو .قيرطلا عاطق ّدح اهّدحف لاملا تذخأ وأ تلتق ىتمف «ةبراحملا مكح اهقح يف تبثيف

 ءذر اهنأل ؛اهقح يف ّدحلا تبث اهريغ كلذ لعف نإو اهل ءدر مهنأل ؛اهعم نم قح يف ّدحلا اذه
 , 0 57)ءاوس لجرلاك هل

 (ةروكذلا) :- ىلاعت هللا همحر  ةفينح وبأ مامإلا مهسأر ىلعو ءاهقفلا نم قيرف يأر ىلعو

 اذهلو «قيرط عطاق» وأ «براحملا» مسا ةأرملا ىلع قدصي ال اذه ىلعو «قيرطلا عطاق يف طرش

 ماقي ال لاجرلا نود لاملا ذخأ وأ لتقلا يه ترشابو :قيرطلا عاطق عم ةأرما تناك ول :اولاق

 هللا امهمحر  دمحمو ةفينح وبأ لاق دقف اهعم نيذلا لاجرلا امأ ,ةيفنحلا دنع ٌدحلا اهيلع

 .ٌدحلا مهيلع ماقي :فسوي وبأ لاقو .مهيلع دحلا ماقي ال :- ىلاعت

 لهأ نم اهنأل ؛ةيلهألا مدعل سيل ةأرملا ىلع ٌدحلا بوجو عانتما نأ فسوي يبأ لوق (هجو)

 اذهو ,ةداع اهناصقن وأ اهنم ةبراحملا مدعل لب .اهلعفب دودحلا رئاس قلعتت اذهلو .فيلكتلا

 . مهيلع ّدحلا بوجو عنتمي الف .لاجرلا يف دجوي ال ىنعملا

 دقو .«قيرطلا عطق» وه دحاو ءيش دحلا توجو ببس نأ دمحمو ةفينح أ لوق (هجو)

 مهيف ناك ول امك ةهبشلل ًالصأ بجي الف هيلع بجي ال نممو ّدحلا اذه هيلع بجي نمم لصح

 , 0570نونجم وأ ىبص

 تامضلاو دحلا

 :نامضلاو ٌدحلاب دوصقملا 5

 .- يفنو «لجرو .دي عطقو «بلصو « لتق نم هتبوقع يأ  قيرطلا عطق ّدح «ٌنحلاب ديرن

 اهتميق وأ اهلثم ٌدر وأ اهّدر موزل يأ  «قيرطلا عاطق اهذخأي يتلا لاومألا نامض .نامضلاب ديرنو

 .- ةكلاه تناك نإ
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 ؟نامضلاو ذدحلا عمجي له - 0 7/

 وأ لتق نم ىلاعت هللا دودح مهيلع تميقأو ءاولتقي مل وأ اولتقو لاملا نوبراحملا ذخأ اذإ

 تناك نإ اهتميق وأ اهلثم ٌدرو ؛ةمئاق تناك نإ اهوذخأ يتلا لاومأل !| در مهيلع بجي لهف ع عطق

 ناك نإ هّدرب هوذخأ يذلا لاملا نامض يأ ,نامضلاو ّدحلا مهيلع بجي له رخآ ريبعتبو ؟ةكلاه

 هاك ناك نإ عتيق را لدم تاهشب لأ دبا درع

 ناك اذإ ةقرسلا يف نامضلاو ّدحلا عامتجا يف مهنيب اميف فالخلاك ءاهقفلا نيب فالخ

 :انه ةلاشملا مكح ىلإ نيشن نأ ىفكيو .:©*0اكلاه قورسفلا

 اهوذخأ يتلا لاومألا ٌدر مهمزلي نيبراحملا نأ ىلإ مزال ةلبائحلا بهذ دقف 2. 4

 اه اذهو . مهيلع تميقأ دودحلا نأ ولو ,ةكلاه تناك نإ اهتميق وأ اهلثم ٌدرو «ةمئاق تناك نإ

 . يعفاشلا بهذم

 مهمزلي مل ةكلاه تناك نإو ءاهباحصأ ىلإ تدر ةمئاق لاومألا تناك نإ :ةيفنحلا دنعو

 ؛هّدر همزلي مل ًاكلاه ناك نإو .هبحاص ىلإ هّدر بجو ًامئاق ناك اذإ قورسملا يف مهلوقك اهنامض
 يف نيلوقلا نيذهل ليلعت نم هانركذ ام وه نيلوقلا هجوو .مهدنع ناعمتجي ال نامضلاو دحلا نأل

 ,03798ةقرسلا ثحبد

 بوجو نأل ؛ءْدرلا نود قيرطلا عاطق نم ذخآلا ىلع بجي نامضلا نأ انه ظحاليو 48

 امك قيرطلا عاطق نم هل رشابملا ريغب قلعتي الف .عيمجلا ىلع بجي ىنح ّدحب سيل نامضلا
 نم ةذوخأملا لاومألا نامض يأ  ةيندملا ةيلوؤسملا نأ كلذ ىنعمو .7"”2بهنلاو بصغلا ف

 اوناك نيذلا قرطلا عاطق نم نيرخآلا نود ًالعف اهذحأ نم ىلع طقف بجت - مهيلع وتطملا

 .اهباحصأ نم اهذخأ يف هل ار

 .(414794-41144) نم تارقفلا (ه5الالإ

 207 78_ه777) نم تارقفلا (6108)

 .598ص .48ج (ينغملا» (ه5199)

 اجل



 سافل ىعلل
 اهيلع بترتي امو دحلا تاطقسم

 :ثحبلا جهنمو ءديهمت 2.

 رودصل يضاقلا أيهتيو ءاهعوقو ىلع ةنّيبلا موقتو «قيرطلا عطق» ةبارحلا ةميرج عقت دق

 عطاق ىلع ٌدحلاب مكحلا عنمي ام رهظيف ءاهبكترم ىلع العف مكحلا ردصي دق وأ ءاهيف مكحلا

 بوجول تاطقسملا هذه يه امف .هبجوم طوقسل هرولص دعب مكحلا طقسي ام رهظي وأ .قيرطلا

 مكحلا دعب وأ هب مكحلا لبق هبجوي ام طوقسب ّدحلا طقس اذإ مث ؟هب مكحلا دعب هطاقسإل وأ ّدحلا

 ثحبملا اذه يف هنيبن ام اذه ؟هيعونب طوقسلا اذه راثآ ىه امف هب

 :نيبلطم ىلإ ثحبملا اذه مسقن ءهيلعو

 . (ةيارحلا ذح» دحلا تاطقسم : لوألا بلطملا

 .(ةبارحلا ٌدح» ّدحلا طوقس راثآ : ىناثلا بلطملا

 لوألا بلطملا

 («ةبارحلا ٌدح» دحلا تاطقسم

 :ديهمت - ١

 اهدعب ملكتن مث «قيرطلا عطق ةميرج يف «ٌدحلا» تاطقسم نع بلطملا اذه يف ملكتن

 صاصتخا انل نيبتيل ىرخألا دودحلا مئارج يف «ةبوقعلا» ّدحلا طوقس يف (ةبوتلا» رثأ نع ةرشابم

 ىرخألا دودحلا مئارج لومشل اهب اهصاصتخا مدع مأ «ةبارحلا ةميرجب «ةبوتلا» طقسملا اذه

 .اهب

 : ةبارحلا يف هتاطقسم يه ةقرسلا يف ّدحلا تاطقسم : ًالوأ - غ7

 ةقرسلا نم اهل ًازييمت ىرغصلا ةقرسلاب ًاضيأ ىمست يتلا ةيداعلا ةقرسلا ىف ٌدحلا طقسي ام
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 ةقرسلا يف ّدحلا طقسي ام لوقأ .- قيرطلا عطق ةميرج يأ - ةبارحلا ةميرج يه يتلا ىربكلا

 :تاطقسملا هذه نمو «ةبارحلا ةميرج يف اهنبآ لحلا طفح

 اذه هعوجر لب «ةبارحلا ةميرج هباكتراب هرارقإ نع براحملا عجر اذإف .رارقإلا نع عوجرلا أ
 بوجول لاجم ىقبي ال يلاتلابو ةميرجلا تابثإ تاءارجإ تفقوت ىنعمب ؛هنع ّدحلا طقسو

 بوجو مدع يلاتلابو ,ةبارحلا ةميرج توبا يف رارقإلا نع عوجرلا ربتعي امنإو . هيلع حلا

 عوجرلاو «٠ .ةهبشلاب طقست هللا دودحو «هلل اق تبث ةبارحلا ةميرج يف ّدحلا نأل ؛ّدحلا

 .ّدحلا بوجو يفتنيف .ةهبشلا ثروي

 نأ ىنعمب «ةميرجلا باكترا هرارقإ يف قراسلا هنم قورسملا بيذكت تاطقسملا نمو - ب

 تابثإ تاءارجإ نإف ؛ةميرجلا باكتراب هرارقإ يف قيرطلا عطاق بَّذك اذإ هيلع عوطقملا
 .ّدحلا توبثل لاجم ىقبي الف .فقت عطاقلا ىلع ّدحلا بوجوو ةميرجلا

 نم قيرطلا عطق لوصح مهتداهشب دوهشلا مهيلع عوطقملا بيذكت ًاضيأ تاطقسملا نمو -ج
 . ةميرجلا هذهب نيمهتملا نيبراحملا

 : نييراحملا ةبوت :ًايناث ب 4هام»#

 اوبات نيذلا ّالإ» : ىلاعت هلوق «قيرطلا عاطق» نيبراحملا نع ةبارحلا ّدح طوقس يف لصألاو
 .#ميحر روفغ هللا نأ اوملعاف .مهيلع اوردقت نأ لبق نم

 وهو «نيبراحملا مكح َنّيب نأ نيتوسرملا نإ :ةيآلا هذه يف ريسفتلا لهأ لاق دقف
 ةردقلا لبق مهنم نيبئاتلا لجو ٍّرع ىتثتسا «ةميركلا ةيآلا يف روكذملا وهو .مهيلع ّدحلا بوجو

 اوملعافإ» :ىلاعت هلوقب - مهنع اهطوقس يأ «ةبوقعلا هذه نم مهيلع ضبقلا لبق يأ  مهيلع
 .ىلاعت هلل ًاقح تبث دحلا اذه نأل ؛مهنع ّدحلا طوقس ىلع اذه لدف .«ميحر روفغ هللا نأ
 لبق مهتبوتب ديقم هطوقس نأل ؛ مهنع طقسي ال ّدحلا نإف «٠ .مهضبقو مهيلع ةردقلا دعب اوبات اذإ امأ

 ©5890 ريسفتلا لهأ نم ءاملعلا لاق اذهبو ءاهدعب ال مهيلع ةردقلا

 :ىرخألا دودحلا طوقس يف ةبوتلا رثأ -

 يأ  مهيلع ةردقلا لبق مهتبوتب نيبراحملا نع طقسي «قيرطلا عطق» ةبارحلا ٌدح ناك اذإو

 مئارج يف يأ .ىرخألا دودحلا يف ةبوتلا رثأ امف ءءاضقلا ىلإ مهميدقتو مهيلع ضبقلا لبق

 .["غ ةيآلا نم :ةدئاملا ةروس] (0580)

 .١همص 2«"ج (يبطرقلا ريسفت) 2( 07ص 07ج (ريثك نبا ريسفت» .8١7ص ١١2ج (يزارلا ريسفتا 2581١(

 اكدر



 نع مئارجلا هذه (دودح) تابوقع طقست لع , مهيلع ةردقلا لبق اهوبكترم بات اذإ دودحلا

 نم مهتبوت نينلعم نيبئات اوؤاج نأب ءاضقلا ىلإ مهميدقتو مهيلع ضبفلا ءاقلإ لبق اهيبكترم

 : ىتآلا ىف هزجوت ءاهقفلا نيب فاالتخا

 :ةيوتلاب دحلا طقسي ال :لوألا لوقلا - عه“ه

 ةياهن» يف ءاج دقف «ةبوتلاب ٌدحلا طقسي ال .مهبهذم يف رهظألا لوقلا ىلع ةيعفاشلا دنع

 هللاب ةصتخملا  ةبارحلا ّدح !دع ام يأ  دودحلا رئاس طقست الو» :ةيعفاشلا هقف يف (جاتحملا

 عطاق يف ولو .هدعبو ءاضقلا ىلإ عفرلا لبق ةبوتلاب ركسملا برشو ةقرسلاو ىنزلا ٌدحك ىلاعت
 ©5890 ةبوتلا يأ  اهنع ربحأ نم لب «هتبوت ترهظ نم َّدح ِهلي هنأل ؛رهظألا يف قيرطلا

 رئاس فالخب» :ةيفنحلا هقف ىف ىناساكلل «عئادبلا» ىف ءاج دقف .ةيفنحلا بهذم اذهو

 00 0 ْ .(655ةبوتلاب طقست ال اهنأ دودحلا

 اًَرلا» : ىلاعت هلوقب يلبنحلا ةمادق ن بأ هل جتحاو «ةلبانحلا بهذم يف نيلوقلا دحأ اذهو

 ىلاعت لاقو . مهريغو نيبئاتلا ىف يف م اع (ذهو ا ةئام امهنم دحأو لك اودلجاف ينازلاو

 .اضيأ ماع اذهو , 05301 امهيديأ اوعطقاف ةقراسلاو قراسل لاووع

 نيبئاث 3 الؤش ءاج لقو .ةقرسلاب رك 6 يذلا ذب عطقو ٠ « ةيدماغلاو ًازعام مجر 2ع يبنلا ! نألو

 دقل# : ةأرملا قح يف لاقف .ةبوت مهلعف ٌةِْكَي هللا لوسر ىمس دقو ٌدحلا هماقإب ريهطتلا نوبلطي

 دحلا في هللا لوسر ماقأ دقو . (مهتعسول ةنيدملا لهأ نم نيعبس ىلع 5 هك تسأت

 ةميرج ريغ ىف ىناجنا نألو ؛لتقلاو نيميلا ةرافكك ةبوتلاب طقسي الف ,ةرافك ٌدحلا نألو ؛ مهيلع

 .9*65هيلع ةردقلا دعب براحملاك ةبوتلاب ٌدحلا هنع طقسي الف هيلع رودقم ةبارحلا

 :ةبوتلاب ٌدحلا طقسي : يناثلا لوقلا - 0"

 و ءاج 3 «.بهذملا ىف رهظألا ريغ وهو عةيعفاشلا بهذم ىف ىناثلا لوقلا وه اذهو

 كمأز 1 مخ ل يدع 2 و 3 1 7 ف 3 3 ع 1 2 !| 1

 يناثلا لوقلاو» * لاق ءةبوتلاب دحلا طوقس مدع وهو رهظألا لوغلا ا نأ دعب ءعغحاتحملا ةياهن)

 .[ ؟ ةيآلا ١ ةروس] (هكمك) .ةا1ص الج . يناساكلل «عئادبلا» (مكخ)

 5 ؟ة5 رص ا مكدخكي 384 ةيآلا :ةقئاملا ةروس] مكمم)
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 0 هع . قيرطلا اال 0 00

 هللا دل هيله توتي هللا نافل ٠ ل ار ما .ىلاعت

 ال هل بلذ ال نمو .(هل بنذال نمك بنذلا نم بئاتلا : هع يبنلا لاقو , 013104 يبحر روفغ

 تر ووتر لاهو مجرلا نم هبرهب نيملسملا ضعب ضعب هربخأ امل زعام يف ِةَِكَي لاقو . هيلع ٌدح

 , 01457براحملا دحك ةبوتلاب طقسيف ىلاعت هللا قح صلاخ هنألو ؛ (هيلع هللا بوتيف

 ؟لمعلا حالصإ عم اهب وأ ةبوتلا درجمب طقسي لهف «ةبوتلاب ٌدحلا طوقسب انلق اذإو - 4 هال

 نوذخأي نيذلا ةلبانحلا لوق رهاظ وهو «ةبوتلا درجمب طقسي :(لوألا هجولا) :ناهجو هيف

 هيلع ةردقلا لبق براحملا ةبوت

 اوضرعأف احلصأو ابات نإف# : ىلاعت هلوقل ةبوتلا عم لمعلا حالصإ ربتعي :(يناثلا هجولا)

 اذه ىلعف .#«هيلع بوتي هللا نإف ,حلصأو هملظ دعب نم بات نمفإ# : ىلاعت هلوقو .«امهنع

 ,355)(ةمولعم ةدمب ةردقم تسيلو «هتين 0 هتبوت قدص اهب ملعي ةدم يضم ربتعي هجولا

 ريزعت وأ ّدح نم ماقت يتلا تابوقعلاو» :- ىلاعت هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق
 نإو .ٌدحلا هيلع ماقيف اهب هنم قثوي مل ةبوتلا ّدحلا هيلع بجو نم رهظأ اذإف «ةنيبلاب تتبث تتين اذإ

 «فرتعاف هسفنب ابئات ءاج نإو . ةيص» ىلع اروجأم ناكؤ : نك كلا ناك نطابلا. يف ًائات ناك

 باحصألا هب مزج امك .عضوم ريغ يف هيلع ٌصنو ءدمحأ بهذم رهاظ ىف ّدحلا ماقي الف

 دحلا ةماقإ راتخاو .ةيدماغلاو زعام هب دهش امك هسفن ىلع دهش نإو .نيبراحملا يف مهريغو

 .©5؟!(هيلع ماقي ال الإو ّدحلا هيلع ميقأ «هيلع

 ةردقلا لبق براحملا ةبوت رابتعا ىلع عراشلا ٌصن» : هللا همحر  ميقلا نبا لاقو - 4

 ةبارح ّدح هنع هتبوت تعفد اذإ هنإف «ىلوألا قيرطب هريغ ةبوت رابتعا ىلع هيبنتلا باب نم امإ «هيلع
 لاق دقو .ىرحألاو ىلوألا قيرطب ةبارحلا ٌدح نود ام ةبوتلا عفدت نآلف هيدعتو اهررض ةدش عم

 .[الو ةيآلا :ةدئاملا ةروس] (ه584) . "ص .48ج (جاتحملا ينغم» (ه54817/)

 .7595-7591ص 04ج «ينغملا» (ةهدقنز .؟59"ص «8ج («ينغملا» (هد489)

 .7١؟ا6ص هل ىواتفلا نم عبارلا ءزجلا عم عوبطم . ةيميت نبال («تارايتخالا» (ةهدق١)
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 بنذلا نم بئاتلا» : يك لاقو . 4فلس دق ام مهل رفغي اوهتني نإ اورفك نيِذّلل لق» : ىلاعت هللا
 بئاتلا نع ةبوقعلا عفرو « مئارجلا بابرأل ةبوقع دودحلا لعج ىلاعت هللاو .«هل بنذ ال ٍنمك

 ثيدح نم «نيحيحصلاب يفو قّتبلا بئات ةبوقع ةريذق يف الو هللا عرش يف ننبلف اود ًاعرش

 ا اةسردا ينإ هللا لوسر اي :لاقف ف لجر ا يبا 0 :لاق ا

 ا ا 0 هللا َّنإف

 وهو .دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ وهو .هب فرتعا يذلا دحلا هيلع مقي ملو ىهل هللا رفغ

 . 05359(باوصلا

 امهيلع ِةِكَي يبلا ماقأف نيبئات اءاج ةيدماغلاو ازعام نإ :ليق نإف : 0 30

 ريهطتلا ىلع ّدحلاب ريهطتلا اراتخا امهو .ةرهطم ةبوتلا نإو « .رهطم ّدحلا نأ : (باوجلاف) ىّدحلا

 رايتخا ىلإ لَك يبنلا دشرأو . كلذ ىلإ هلك يبنلا امهباجأف ّدحلاب ارهطي ن أ الإ ايبأو «ةبوتلا درجمب

 بوتي هومتكرت اله» : : مجرلا نم بره امل زعام ٌّقح يف لاقف .ٌدحلاب ريهطتلا ىلع ةبوتلاب ريهطتلا

 امك هكرتي نأ نيب رّيخم مامإلا لب ؛هكرت زاج امل ةبوتلا دعب ّدحلا نّيعت ولو .«هيلع هللا بوتيف
 ىلع هماقأ امك هميقي نأ نيبو ,.«كل هللا رفغدقف بهذا» :هب فرتعا يذلا ّدحلا بحاصل لاق

 تانبأي مهو :ءارارق هك يبنلا امهّدر كلذلو «هب ريهطتلا الإ ايبأو «هتماقإ اراتخا امل ةيدماغلاو زعام

 ,55(امهيلع هتماقإ الإ

 .هيلع لدت ةيوبنلا ةنسلاو ءطسو كلسم وهو حجارلا وه لوقلا اذهو

 ىناثلا بلطملا

 :ةبوتلاب ٌدحلا طوقس راثآ : ًالوأ 0

 افع اذإ الإ لاومألا نامضو صاصقلاك طقست ال نييمدآلا قوقح نإف «ةبوتلاب ّدحلا طقس اذإ

 011 لعلا لهأ نيب اذه يف فاللاخ الو .قحلا باحصأ مهنع

 . 58-49ص «."؟ج «ميقلا نبال «نيعقوملا مالعأ» (ه595

 . 44ص :."7ج .ميقلا نبال (نيعقوملا مالعأ» (059)

 . 590ص ءمج (ينغملا» (05944)

 اكللا



 فالخ نم لجرألاو يديألا عطقو بلصلاو لتقلا متحت نيبراحملا نع طقسي اذه ىلعو

 ال اميف شرالاو ةيدلاو لاومألا نامضو حارجلاو سفنلا يف صاصقلا مهيلع ىقبيو .يفنلاو

 . هيف صاصق

 ىلإ هدر مهيلع بجو ريغ ال لاملا اوذخأ دق اوناك اذإ نيبراحملا نأ :ةلمجلا هذه ليصفتو

 .نامضلا مهيلعف ًاكلهتسم وأ ًاكلاه ناك نإو .ًامئاق لاملا ناك نإ هبحاص

 هولتقيل ليتقلا ءايلوأ ىلإ حالسب مهنم لتق نم عفد بوجو مكحلاف ريغ ال اولتق دق اوناك نإو

 ةئرول ةيذلا هتلفاع ىلعف ةذاحم تفي آل انمي وأ انضغب نييراحتملا نم اتق نمو“ ددع اوفعي وأ اضاضق

 :لوتتملا

 .ًاكلهتسم وأ ًاكلاه ناك نإ هتميقو ًامئاق ناك نإ لاملا در مهمزل اولتقو لاملا اوذخأ اوناك نإو
 ةردقلا لبق ةبوتلاب طقس اذإ ّدحلا نأل ؛طقف اولتق اذإ مهقحب هانلق ام مهلتق ةميرج يف مهب لعفو

 عطق ريغ يف مئارجلا هذه لثم يف مكحلاك هكالهتساو هكالهو لاملا ذخأو لتقلا مكح راص

 .قيرطلا

 هيف يرجي اميف مهنم صاصقلا اهيفف مهيلع عوطقملا يف تاحارج اوثدحأ دق اوناك نإو
 ؛- شرألاو ةيّدلا -لاملاب ضيوعتلا هيف مهيلع بجاولاف .صاصقلا هيف نكمي ال امو .صاصقلا

 كات يي ل تل ل ل
 , 635! ركذ

 :رارقإلا نع عوجرلاب ّدحلا طوقس راثآ :ًايناث .-

 .رارقإلاب ّدحلا طوقسب راثآلا هذهل ةبسنلاب انه لاقي ةبوتلاب ّدحلا طوقس راثا يف هانلق امو

 نم صاصتقالا يف مهقح ىقبيف «نييمدآلا قوقح طقست الو .هللا قح هنأل ٌّدحلا طقسيف

 اهوذخأ يتلا لاومألا دادرتساو هيف صاصق ال اميف شرألاو ةيدلاو .صاصقلا هيف اميف نيبراحملا

 مكحلا ناك امثإو .ةكلهتسم وأ ةكلاه تناك نإ اهتميقو .ةمئاق تناك نإ اهباحصأ ىلإ اهميلستو

 هنع هعوجر لذعب هرابتعا رذعت هنأ الإ هقح ىف ةجح رقملا رارقإ نأ ٍلصألا ناك نإو .هانركذ ام وه

 صاصقلاو لاملا نامض قح يف ًاربتعم ىقبيف ,ةهبشلاب ّدحلل اءرد هيلع ّدحلا ذيفنت قح يف

 .«53)- شرآألاو ةيّدلا -

 .اةا/_ة 5ص الج «عئادبلا» 59١2ه ص 28ج (ينغملا» (هدقد)

 .ةا/ص الج «عئادبلا» (هدقك)

 فدي



 :دوهشلاو ٌرقملا بيذكتب ّدحلا طوقس راثآ :ًاثلاث  ؛ ه4

 مهنأب مهرارقإ يف نيبراحملا نم نيّرقملل مهيلع عوطقملا بيذكتب ّدحلا طوقس ناك اذإو

 مايق ىلع مهتداهشب دوهشلل مهيلع عوطقملا بيذكتب ٌدحلا طوقس ناك وأ «قيرطلا عطقب اوماق
 ءيش نيبراحملا ىلع بجي ال ةلاحلا هذه يفف .مهيلع قيرطلا عطق ةميرجب نيبراحملا ءالؤه

 توبث نأل ؛تبثي مل هريغ وأ ّدحلا بوجو ببس نأل ؛شرأ وأ ةيد وأ لام نامض وأ صاصق نم

 بيذكتب ًاسأرو ًالصأ ليلدلا اذُه طقس دقو .دوهش ةداهش وأ رارقإ نم ربتعملا ليلدلاب نوكي كلذ

 .759ءيش هب تبثي الف .مهيلع عوطقملا

 . 59ص ءالج «عئادبلا» ةطكدف)
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 سو ىلر لنا

 ةا فار #ب٠ب)
 :ةاغبلاو يغبلا فيرعت - 4

 . ملظلاو روجلا نم لحي ال ام بلط يف فرعلا يف رهتشا مث «بلطلا :ةغللا يف يغبلا

 .©758قحلا مامإلا ةعاط نع جراخلا :ءاهقفلا فرع يف يغابلاو

 ريغب قحلا مامإلا نع نوجراخلا مه ًاعرش ةاغُبلا» :ةيفنحلا هقف يف «راتخملا ردلا» يفو

 .23*؟(ةاغب اوسيلف قحب ولف .قح

 راتحملا ٌدر» ةيشاح يف نيدباع نبا هنع لقني امك «ةيفنحلا هقف يف «نيلوصفلا عماج» يفو

 ةفئاط هيلع جرخف هب نينمآ اوراصو مامإ ىلع اوعمتجا اذإ نيملسملا نأ» :«راتخملا رّدلا ىلع

 ملظلا كرتي نأ هيلعو «يغبلا لهأ نم اوسيل مهف هب مهملظ ملظل كلذ اولعف نإف «نينمؤملا نم

 اونيعي نأ الو .ملظلا ىلع ةناعإ هيف نأل ؛ مهيلع مامإلا اونيعي نأ سانلل يغبني الو « مهفصنيو

 ملظل كلذ نكي مل نإو .مامإلا ىلع مهجورخ ىلع ةناعإ هيف نأل ؛ًاضيأ مامإلا ىلع ةفئاطلا كلت

 ىلع ىوقي نم لكف «يغبلا لهأ مهف ءانعم قحلا :اولاقف .ةيالولاو قحلا ىوعدل نكلو مهملظ
 , 07 ”7(نيجراخلا ءالؤه ىلع نيملسملا مامإ رصني نأ لاتقلا

 نع نوجرخي قحلا لهأ نم موق مه َةاْغُمْلا) : ولبنحل | ةمادق نبال ( ىنغمل ا, يفو - 6

 عمج ىلإ مهفك يف جاتحي ةعنم مهيفو غئاس ليوأتل هعلخ نوموريو «مامإلا ةضبق

 .نيملسملا مامإل نوفلاخم نوملسم مه ةاغُبلاو .*"”76«شيجلا

 . 1١ 8ص . 14ج «يفنحلا مامهلا نب لامكلل «ريدقلا حرش ريدقلا حتف» (0594)

 . ١٠١73ص .4ج (راتخملا ردلا» (0598)

 .١2١75ص «14ج ؛«نيدباع نبال «راتخملا ردلا ىلع راتحملا در» (هالث٠)

 . ١٠ص «(8ج («ينغملا» (هاله1)
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 هذه لصحتو مهملظل ةاغُب اوُمسو .ٌّدحلا ةزواجمو ملظلا ينعي يغبلا :ةيعفاشلا دنعو

 نكمي ةوق وأ ةرثكب مهل ةكوش طرشب ةاغب مامإلا وفلاخم نوكي امنإو . مهيلع قحتسا يمدآل و أ

 مهيلع هجوتملا قحلا عتموأ هيلع جورخلا زاوج هب نودقتعي ليوأت طرشبو ءمامإلا ةمواقم اهعم

 نوردصي مهيف ًابوصنم ًامامإ نكي مل نإو .- مهل ةوق هب لصحت عوبتم يأ  مهيف عاطم طرشبو

 . "9 عاطم مهتملك عمجي ال نمل ةوق ال ذإ هيأر نع

 ةبلاغمب و ل يغبلا : ةيكلاملا دنعو - 65

 هيلع سانلا قافتاب هتمامإ تتبث 57 ,ث يذلا مامإلا تفلاخ نيملسملا نم ةفئاط مه ةاغُبلاو . الون ولو

 , 079 هعلخ اهتدارإل هتفلاخ وأ اوعنتماف ءاهئادأب مهرمأ ةاكزك يمدآل وأ هلل قح عنمل

 :ةاغُملاو يغبلا .مككح - 1

 لع 0 :«يغبلا» ب دوصقملا نأ انل نّيبتي اهانركذ 00 ا يغبلا فيراعت نم

 1 ل ةلودلا ب أ .ةمامإلا بصنم نم هتيحلتو هت هل 7 5

 ىلع نوملسملا قفتا نم نإ» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق ؛ ًاعرش ميرحتلا همكح مامإلا نع جورخلا

 يف امل كلذو , عامجإلاو ثيدحلا نم انركذ امل هتنوعم تبحوو هتمامإ تتبث هتعيبو هتمامإ

 أذ هيلع جراخلا لخديو ,مهلاومأ باهذو مهئامد ةقارإو نيملسملا اصع قش نم هيلع جورخلا

 هقنع اوبرضاف ٌحيمج مهو يّمُأ ىلع جرخ نم» : الك هلوق مومع يف - نيتلسملا مامإ ىلع جراخلا

 , 9 9(هلاتق بجو ًايغاب هتمامإ تتبث نم ىلع جرخ نمف .«ناك نم انئاك فيسلاب

 :ربصيلف هركي ام هريمأ نم ىأر نم 1 4

ك يبنلا نأ سابع نبا نع «هحيسصإب ىف :يراخلا مامإلا جرخأ
 هريمأ نم ىأر نم» :لاق لَ

 0 *(ًةيلهاج ةتيم تام ٍّ تامف ًاربش ةعامجلا قراف نم نِإف ؛هيلع ربصيلف ُههركي ًائيش

 .راج ولو ناطلسلا ىلع جورخلا كرت يف ةجح ثيدحلا اذه يف :لاطب نبا لاق

 5 ١ 77”ص ع ؛ج (جاتحملا ينغم) 2ع فز

 .5798-7599ص « ؛ج (يقوسدلا ةيشاحرو ؛ريدردلل (ريبكلا حرشلا» (070م)

 .1١1-١١8ص 48ج (ينغملا» (01705)

 )١/ )01ه ص ١2ج («ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص) .
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 امم هريغو ربخلا اذه مهتّبُحو .ءامهدلا نيكستو ءامدلا نقح نم كلذ يف امل هيلع جورخلا
 كلذ يف هتعاط زوجت الف ,حيرصلا رفكلا ناطلسلا نم عقو اذإ الإ كلذ نم اونثتسي ملو هدعاسي
 نب ةدابع نع يراخبلا هجرخأ يذلا ثيدحلا يف ءاج امك اهيلع ردق نمل هتدهاجم بجت لب

 ىلع انعياب نأ انيلع ذخأ اميف  ةدابع يأ  لاقف .هانعيابف كي هللا لوسر اناعد» :لاق تماصلا

 نأ لإ هله هلهأ رمألا عزانن ال نأو ءانيلع ةرثأو ءانرسيو انرسعو ءانهركمو انطشنم يف ةعاطلاو عمسلا

 ,69:37(ٌناهرب هللا نم مكدنع اجار افك اوت

 :ةاغُبلا دض مامإلا ةنواعم بوجو 2. 48

 نيملسملا ىلع بجي :ءاهقفلا لاق دّقف ءعرشلا يف ذ زوجي ال مامإلا ىلع جورخلا ناك اذإو

 ىلع نوملسملا قفتا نم» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق «مهيغب يهتني ىتح ةاغبلا دض مامإلا ةنواعم

 01709 (هتنوعم تبحجو ,هتمامإ

 , 01:1 (مهيلع هتنواعم سانلا ىلع بجيو

 : «رئاجلا» لدعلا ريغ مامإلا ةنواعم يف كلام مامإلا يأر - غ0

 ةيكلاملا ديقو اْعّبلا دض هلاتق 9 نيملسملا مامإ ةنواعم سانلا ىلع بجاولا نإ :انلق
 دقف ءالداع 2200 نكي مل اذإ اذإ ام أ هتنواعم بجت يذلا وهف لداعلا مامإلاب ةنواعملا هذه بوجو

 :ريدردلل (ريبكلا 9 يف ءاح دقف َاْغُملا ةنواعم مدعو هتنواعم م كلام مامإلا نع اولقن

 ىلع بجيو مهدنع تماق ةهبشل هيلع جورخلا اولوأت نإو , مهلاتق  لداعلا مامإلل يأ  لدعللف»

 ةعد :- هنع هللا ىضر كلام لاق .هتنواعم بجت الف .لداعلا ريغ امأو .مهيلع هتنواعم سانلا

 , 6” 9(امهيلك نم مفتني مث ءملاظب ملاظلا نم هللا مهتني ( ةنم داري امو

 :ةاغُبلا لاتق لبق داشرإلاو حصنلا ١

 لودعلا مهنم بلطي نأو .مهل داشرإلاو حصنلا ميدقت ةاغبلا لتاقي نأ لبق مامإلل يغبنيو

 .7 .هص 17ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص) (0170)

 .7١٠ص 43ج .ةمادق نبال «ينغملا» (هالث١

 .١4هص .3ج (يواصلا ةيشاحو ريغصلا حرشلا»و 2399 ص 24ج «ريدردلل (ريبكلا حرشلا» (ةهال48١)

 . 14١6 ص ."ج (يواصلا ةيشاحرو 2599 ص .؛4ج .ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (هاث١5

 الا



 مهل تناك نإف «مهجورخ ببس نع مهلأسي نأو .ةعامجلا موزلو ةعاطلا ىلإ عوجرلاو مهيغن نع

 . مهنع هعفر مهيلع عقو ًاملظ اوعّدا نإو .مهل مامإلا اهفشك ةهبش

 دقف . ةلبانحلا حرص امك مامإلا ىلع بجاو ةاغُبلل ةلماعملاو داشرإلاو حصنلا يف جهنلا اذهو

 فشكيو مهلأسي نم مهيلإ ثعبي نتح مهلا زوجي الور : يلبنحلا ةمادق نبال ( ينغملا» ىف ءاج

 5007 نإ امأف .مهقح يف كلذ نكمي الف « ,مهبلك فاخي نأ لإ باوصلا مهل

 أدب ىلاعت هللا نأل ؛ذئنيح مهلتاق اوجل نإف « .مهججح لازأو ملاظملا نم هنوركذي ام لازأو كلذ

 اوحلصأف اولتتقا نيئمؤملا نم ناتفئاط نإو# :ىلاعت لاق مهلاتق لبق حالصإلاب رمألاب

 نكمأ اذإف  مهلتق ال مهرش عفدو مهْفك دوصقملا نأل ؛كلذك ناك امنإو ,خلإ # . . .امهنيب

 ,""0(نيقيرفلاب ررضلا نم هيف امل لاتقلا نم ىلوأ ناك لوقلا ,درجمب

 - ةاغبلا لساري يأ  مهلساري نأ مامإلا ىلع بجيو» :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاّشك» يفو
 .قحلا عوجرلا ىلإ ةليسوو حلصلا ىلإ قيرط كلذ نأل ؛هنم نومقنيام مهلأسيو

 هتلزتعا املو «لمجلا ةعقو لبق ةرصبلا لهأ لسار  هنع هللا يضر ًايلع نأ يور دقو

 عجرف مهلداجف  امهنع هللا يضر - سابع نب هللا دبع مهيلإ ثعب - جراوخلا ةقرف  ةيرورحلا

 نأل ,ةهبش نم هنوعدي ام فشكيو .ةملظم نم هنوركذي ام مامإلا ليزي نأو .فالأ ةعبرأ مهنم

 ىلإ يضفي هنأل ؛ كلذ لبق مهلاتق زوجي الو . بولطملا وهو .قحلا ىلإ مهعوجر ىلإ قيرط كلذ
 ,*"١«هيلإ ةجاحلا ءاعد لبق جرملاو جرهلاو لتقلا

 ىلإ مهوعدي نأ مامإلل قا هل يغبنيف» : ةيفنحلا هقف يف يناساكلل ما يفو 1 7

 , "319 (ةوعدلا لوبقو ةباجإلا ءاجرل دلو ةعامجلا يأر ىلإ عوجرل لاو علدعلا

 ًانطف ًانيمأ مامإلا مهيلإ ثعبي ىتح ةاغُبلا لتاقي الو» : ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم)) يفو

 .©719«اهلازأ ةهبش وأ ةملظم اوركذ نإف ,نومقني ام مهلأسي ًاحصان |

 ؟مهلتاقي فيكو .ةاغبلا لاتق مامإلا رشابي ىتم  ؛ههال

 ؟مامإلا مهلتاقي ىتم -أ

 نإف .مامإلا ىلع مهجورخو مهيغب ىلع َنيَّرصم اولظو ,ةاغّبلا داشرإلاو حصنلا عفني مل اذإف
 : يناساكلا نيدلا ءالع مامإلا لاق ,هوأدبي ىتح لاتقلاب مهأدبي ال مامإلا نكلو هنم دب ال لاتقلا

 .15ص .4ج («عانقلا فاشكو (هالا )١ .8١٠ص ء8ج (ينغملا» )87١(

 .١؟5ص «14ج (جاتحملا ينغم» (هالا9) . ١5١ ص ءالج «عئادبلا» (هالا17)

 اضل



 ,نوملسم مهنأل ؛ مهكرش رشل ال مهرش عفدل مهلاتق نأل ؛هوأدبي ىتح لاتقلاب مامإلا مهأدبي الو»

 , 19"2(مهلتاقي ال مهنم ديقلا هجوتي مل امف

 : ثالث انيلع مكل» : جراوخلل لاق هنأ  هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع يور دقو

 اوثدحت مل ام لاتقب مكأدبن الو .ءيفلا نم مكقزر نمو «دجاسملا نم كعنمن ال نأ
 . ©0018 (ًاداسف

 ؟ةاغبلا مامإلا لتاقي فيك 3-5

 قينجنملاو رانلاك هفالتإ معي امب مهلتاقي ال هنإف ,ةاغبلا لاتقب أدبو .مامإلا رطضا اذإو

 نمو لتاقي نم ىلع عقي هفالتإ معي امو لتاقي ال نم لتق زوجي ال هنأل ؛ةرورض ريغ نم قيرغتلاو

 ةاغبلا رش نم صلختلا مهنكمي الو قاغُبلا مهب نصحتي نأ لثم ةرورض كلذ تعد نإف «لتاقيال

 ,©73ةرورضلل كلذ زاج .هفالتإ معي امب مهيمرب الإ

 : ةاغبلا عم نلتاقي ءاسنلا مكح - 4

 نم لاجرلا لتاقي امك نولتاقي مهنإف ةاغبلا عم لاتقلا يف نايبصلاو ءاسنلا كرتشا اذإو

 «عفدلل مهلاتق نأل ؛نيربدم نوكرتيو نيلبقم نايبصلاو ءاسنلا دنجو مامإلا لتاقي نكلو قاْغَبلا

 , 0" هلاتقو هعفد ناسنإلا اذهل زاج ,ناسنإ لتق نايبصلا وأ ءاسنلا ءالؤه نم دحأ دارأ ول اذهلو

 :ةاغبلا عم ءاسنلا لاتق يف ةيكلاملا يأر - ههه

 حالسلاب ةلتاقملا ةأرملاو :اولاق دقف َةاغَملا عم نلتاقي ءاسنلا مكح يف ليصفت ةيكلامللو

 ةلوأتم ريغ وأ ةلوأتم تناك ءاوس ءادحأ لتقت مل ولو ةلتاقملا لاح اهب رفظ اذإ اهلتق زوجي لجرلاك

 مل ام لتقت الف ءاهوحنو ةراجحلاب تلتاق ول امك «حالس ريغب تلتاق ول ام فالخب .اهلاتق يف

 تناك نإو .ًالام الو ًاسفن نمضت الف ةلوأتم تناك نإف هدعب امأ لاتقلا لاح يف اذه .ًادحأ لتقت
 , 719 هتفلتأ يذلا لاملا نمضتو ءاهنم صتقيف سفنلاو لاملا تنمض ةلوأتم ريغ

 رش عفدل يغبلا لهأ لتق نأل ؛يغبلا لهأ نم ءاسنلا لتقت ال :ةيفنحلا لاقو - 465

 مهلتق حابيف ءاولتاق اذإ الإ نولتقي الف لاتقلا لهأ نم اوسيل ءاسنلاو.لاتقلا لهأب صتخيف .مهلاتق

 . ١-1059 ه8ص ءالج « يناكوشلل «راطوألا لين» (ه1/18) .١4١ص الج «عئادبلا» (هالا:)

 .١٠١١ص 28ج (ينغملا» (017/1) .١٠١١ص «8ج «ينغملا» (21/15)

 ٠١". ص « 14ج (يقوسدلا ةيشاح»و ءريدردلل (ريبكلا حرشلا» (01/18)

 الما



 , 6716)هدعبو لاتقلا لاح ىف

 :راغصو ءاسن هيف نصح يف نوئصحتي ةاغْبلا - ؛ ه7

 .مهيلع قييضتلاو مهترصاحم زوجت لهف .نايبصو ءاسن هيف نصح يف َةاْغّبلا نصحت اذإف

 مهف آلإو قحلا ىلإ اولزني ىتح ماعطلاو ءاملا مهنع عنمي نأ ضرفف ءنصحلا يف مهدحو ةاغبلا

 . ”"7قحلا نم مهعانتماب مهسفنأ اولتق نيذلا

 :لاتقلا اوكرت اذإ ةاغبلا مكح 1-4

 ءحالسلا ءاقلإب امإو ,ةعامجلا موزلو ةعاطلا ىلإ عوجرلاب امإ لاتقلا يغبلا لهأ كرت اذإو

 ضرم وأ حارجل لاتقلا ةلصاوم نع زجعلاب امإو «ةئف ريغ ىلإ وأ .مهنم ةئف ىلإ ةميزهلاب امإو
 . ةلبانحلا بهذم اذهو مهربدم عابتا مرحيو مهلتق مرحب تاللاحلا هذه يف هنإف ءرسأ وأ

 : لمجلا ةكرعم موي - هنع هللا يضر - بلاط ىب أ نب يلع نع يور ام لوقلا اذهل ةجحلاو

 وهف هباب ىقلغأ نمو .باب حتفي الو رم كلقيب الو .حيرج ىلع  زهجي ال يأ ففذي ال»

 ةيذلا ىطعأ هنأ - هنع هللا يضر - يلع نعو .رامع نع كلذ وحن يورو .ربدم عبتي الو , نمأ

 اوناكو ءنيفص ةكرعم تدهش : لاق هنأ ةمامأ يبأ نعو . نيربدم اولتق مهنوكل لاملا تيب نم ًاموق

 عفدو مهاذأ فك دوصقملا نألو ؛ اليتق نوبلسي الو ارش نولتقي الو رج ىلع نوزهجي ال

 لتق زوجي ال امك « هلاتق زجي مل هرش عفدنا اذإ لئاصلاك مهلتق زجي ملف لصح دقو مهر

 .7؟ةئف هل نكت مل ول امك ءةئف ىلإ هزايحنا نم فاخي امل مهربدم

 عبتي مل ةاغّبلا ىلع روهظلاب مامإلل نامألا لصح اذإ» :اولاق دقف ةيكلاملا بهذم ًاضيأ اذهو
 .9"2(مهحيرج ىلع -زهجي مل - ففذي ملو مهربدم

 , 079 (مهريسأ الو  حارجلا

 .١١الك١"صا+ءك ١ج «ىلحملا» (ةهاث'ث١ .١4١ص «ا/ج «عئادبلا» (هالاو١

 .700 ص ء4ج «ريدردلل (ريبكلا حرشلا» هاك ١١. 4ص «8ج (ينغملا» (هال؟ا١١

 .١؟الص « 4ج («جاتحملا ينغم» (017/75)



 ةئف مهل تناك نإف «نيربدم اولوو مهمزهف ةاغبلا مامإلا لتاق اذإ :ةيفنحلا لاقو 8

 ىلع اوزهجيو «مهربدم اولتقي نأ لدعلا لهأ نم هعم نمو مامإلل يغبنيف ءاهيلإ نوزاحني

 امأو .ىرخأ ةرك لاتقلل اودوعيو اهب اوعنتميف مهنم يه يتلا ةئفلا ىلإ اوزيحتي الثل مهحيرج
 . سبحلاو رسألاب هّرش عافدنال هسبح ءاش نإو .مهتفأشل الاصتتسا هلتق مامإلا ءاش نإف مهريسأ

 مهريسأ لتقي ملو ,.مهحيرج ىلع زهجي ملو ,مهربدم عبتي مل اهيلإ نوزيحتي ةئف مهل نكي مل نإو
 ,"9"7ةئفلا مادعنا دنع مهرش نم نمألا عوقول

 ةئف ىلإ نيزاحنم اوناك نإو ,مهعابتا زجي مل لاتقلا ةاغّبلا كرت نإ :ةيرهاظلا دنعو .
 , 21797( مهنوعبتي هدنجو مامإلا نإف لاتقلل نلودوعي مث هيف نوعنتمي اًقمعمب نيذئال وأ

 ؟مهتيرذ ىبست ىبستو ةاغبلا لاومأ مسقت له ١

 لهأ نيب هميرحت يف ملعن الف .مهتيرذ يبسو مهلاومأ ةمينغ امأف» : يدور ماو اا

 حابتسي الف , مهرفكل ال قحلا ىلإ مهدرو مهعفدل وه امنإ َةاْغَملا لاتق نألو , 007( الخ ملعلا

 هذخأ ام نكلو . ةمصعلا لصأ ىلع ةيرذلاو لاملا مكح يقبو عفدلا ةرورضل لصح ام الإ مهنم

 مامإلا دنجل زوجيو «هب اولتاقي الثل برحلا لاح مهيلإ دري ال مهحالسو مهعارك نم هدنجو مامإلا
 ام وه هانلق امو .مهلاومأ رئاس مهيلإ درت امك مهيلإ هدر بجو برحلا تضقنا اذإف .هب عافتنالا

 .7ةيعفاشلاو «ةيكلاملاو «ةيفنحلاو «ةلبانحلا هب حرص

 ءيش هدنجو مامالل 0 هل : يرهاظلا مرح ع «ىلحملا» يف ءاح امك .ةيرهاظلا دلنعو

 .*”""اهدعب الو برحلا لاح يف ال ؛كلذ ريغ الو عارك الو حالس ال ,يغبلا لهأ لاومأ نم

 :ةاغبلا نم ىرسألا مكح 65

 : ةيفنحلا دنع : الوأ

 نكلو مامإلا مهمزه وأ .ةوقو ةعنم ةاغبلل لازي الو هدنجو مامإلا ديب ىرسأ ةاغَبلا نم عقو اذإ

 نإف : ةلاحلا هذه يف مهارسأ يف ريخم مامإلا نإف ,اهيلإ نوزاحني مهتعاشت نع "ا ةاغملل ناك

 نكي مل تق سبحلاو رسألاب مهرش عافدنال مهسبح ءاش نإو , مهتفأشل ّلاصعتسا مهلتق ءاش

 ١-141. 50ص ءالج «عئادبلا» (ه0/75)

 .١١هص .8ج «ينغملا» (0157) ٠١. ١ص ء.١١ج («ىلحملا» (5076)

 7:٠١" ص .4ج (يقوسدلا ةيشاح»و «ريبكلا حرشلا» .١؟ ١ص الج «عئادبلا) ءلكاكص «8ج (ينغملا» (ها/7107)

 .١٠«ضص ١21ج «ىلحملا» (هال"ىم١
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 ,مهمالستسا .لاح يف ىلوأ باب نمو «مهرارفو مهتميزه دعب اهيلإ نوزيحتي ةئف نيمزهنملا ةاغُبلل
 نوكت نأ نود مهمازهنال امإو ,مهمالستسال امإ : مهّرش نم نمألا عوقول مهارسأ مامإلا لتقي الف

 . ”””"اهيلإ نوزاحني ةئف مهل

 : ةيعفاشلا بهذم : ًايناث  عه5#

 مهسبحب نأل ؛نوسبحي امنإو «مهحارس قلطي ال نكلو ةاغبلا ىرسأ لتقُي ال : ةيعفاشلا دنعو

 سبح رمتسيو .اخويش وأ ًءاسن وأ اديبع وأ ةيبص اوناك نإو ةاغّبلا ىرسأ سبحيو «ةاْعّبلا فعضي

 . مهعمج قرفتي نأب ةاغُبلا ةلئاغ نمؤتو برحلا يضقنت ىتح ىرسألا

 ينافلا خيشلاو ةأرملاو دبعلاو يبصلا لمشي امك رحلا لجرلا لمشي هرارمتساو ىرسألا سبحو
 دوع انفخ نإو ,برحلا ءاضقنا درجمب مهحارس قلطأ نيلتاقم اونوكي مل نإف نيلتاقم اوناك نإ
 .لاتقلا ىلإ ةاغبلا

 اذإ ءمهرش نمؤيو ةاغبلا ةلئاغ نمؤت نأ ىلإ هسبح رمتسي يذلا ريسألا ٌرحلا لجرلل ةبسنلابو

 هحارس قلطي هنإف « يغبلا نع عوجرلا ىلع مامإلا عيابو ملسملا مامإلل ةعاطلا ريسألا اذه رهظأ

 .©0"”7لاتقلا ىلإ ةاغبلا ةدوع مدع نم نمألاو نانئمطالا ىلإ راظتنا نود برحلا ءاضقنا دعب ًاضيأ

 : ةلياتحلا بهذم : ًاقلاث  ؛ه

 اجر ناكو كلذ صضفر نإو هليبس يلح مامالل ةعاطلا يف لخد اذإ ةاغبلا ريسأ نأ مهدبعيوا

 0 ع هليبس 0 6-0 تضقنا اذإف .ةمئاق 0 تماد ام سبح «لاتقلا لهأ 0 ًادلج

 «ةاغلا يولقل 0 نأل ؛؟ نوسبحي رخآلا يفو 0 دحأ يف 0 م 0

 , 070لاتقلاو يغبلا يف رارمتسالا ىلع مهتميزعل افاعضإو

 : ةيرهاظلا بهذم :ًاعباو 1-6

 تناك ءاوس :ةلضأ اننا ةاغُبلا نم لتقي ال :اولاقف «ريسألا لتق زاوج مدعب ةيرهاظلا حرص

 .ةيضقنم وأ «ةمئاق برحلا

 ..١4١ص ءالج «عئادبلا» (ه119)

 ١. الص 24ج («جاتحملا ينغم» ةففضصلا

  69١١ص مج «ينغملا» (هال*1)



 :ةاغُبلا ىرسأ يف حجارلا لوقلا -757

 دحأ لتق زاوج مدع تالتاقم ًٌءاسن وأ اوناك الاجر ةاهنلا نم: ىرصألا يف لاوقألا نم حجارلاو

 «لاتقلاب مهرش عفد ةرورضل ا امنإو لصألا يف ةموصعم مهؤامدو .نوملسم قا ؛ مهنم

 فيخ اذإ نكلو . مهئامد ةمصعو مهلتق ميرحت محجر ءرسألاب مهعوقول لاتقلاب مهرش لاز اذإف

 خويشلا عم لعفي كلذكو .مامإلا مهسبح لاتقلا يف مهعم مهكارتشاو ةاغُبلا ىلإ مهعوجر

 مهرش مامإلا نمأيو «ةاغُبلا عم برحلا يضقنت نأ ىلإ .مهيأرب ةاغبلا نونيعي اوناك نإ نينافلا

 مهحارس قلطيف

 :ةاغبلا دنع ىرسألا مامإلا دنج - غ7

 يديأب ةاغبلا ىرسأب ىرسألا ءالؤه لدابت زاج «ةاغَبلا دنع مامإلا دنج نم ىرسأ عقو اذإو

 اولتقي نأ زوجي ال هنأل ؛ةاغَبلا ىرسأ لتقي نأ مامإلل زجي مل مامإلا ىرسأ ةاغبلا لتق نإو . مامإلا

 . "9مههريغ رزو نورزي الو «مهريغ ةيانجب

 : 07 ةاغَبْلا لاتق ىف ةيئانجلاو ةيلاملا ةيلوؤسملا 4

 هنوفلتي ام نوئمضي ال يغبلا لهأل مهلاتق يف  هدنجو مامإلا  لدعلا لهأ َّنأ يف فالخ ال

 هب رمأ ام لعف مامإلا نأل «تاحارج نم مهنم هنوبيصي ام الو .لام وأ سفن نم يغبلا لهأ نم

 .ةاغُبلا مهو مهتلتاقمب رمأو .مهلتق هللا ّلحأ نم لتقو ءعرشلا
 يور دقف «لام الو سفن نم برحلا لالخ هوفلتأ ام نامض ًاضيأ ةاغُّبلا ىلع سيلو - 8

 « نورفاوتم و هللا لوسر باحصأو سانلا نيب ىمظعلا ةنتفلا تناك : لاق هنأ يرهزلا مامإلا هيقفلا نع

 لهأ نم لجر ىلع ٌدح ماقي ال نأ ىلع اوعمجأف «-ردب ةعقوم اودهش نيذلا يأ  نويردبلا مهيفو
 ةفئاط ةاغبلا نآلو ؛مهل لام نم هفلتأ ام نمضي ال امك لدعلا لهأل هلاتق يف هتيانج ببسب يغبلا

 نيمضت نألو ؛لدعلا لهأ نمضي ال امك ىرخألا ىلع تفلتأ ام نمضي ملف ءغئاس ليوأتب ةعنتمم

 ىلعو .برحلا لهأ نيمضتك عرشي الف ؛ةعاطلا ىلإ عوجرلا نع مهريفنت ىلإ يضفي يغبلا لهأ
 عامجإلاو هانركذ يذلا يرهزلا مامإلا لوق هيلع لد امك  ةباحصلا عامجإ  عامجإلا دقعنا اذه

 .اهبجومب ذخألا ةبجاو ةبح

 1١-2115 ؟ه0ص «4ج (جاتحملا ينغم») 214١ ص .الج «عئادبلا» ل («ينغملا» (هال*

 76١. ص ١ ج (يقوسدلا ةيشاح»و «ريدردلل (ريبكلا حرشلا»

 .١؛١ضص الج «عئادبلا» (هالللج
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 ةاغبلا نأ وهو - مهنع هللا يضر - ةباحصلا هيلع هبن ام وه :.ةاخبلا نيمظت مدع يف ىدبلاو

 دنع دسافلا ليوأتلاو «- ةعنم مهل نكلو ًادساف ناك نإو .ةلمجلا يف اليوأت هوضتراو هولعف اميف

 لهأ بناج  نيبناجلا نم ةيالولا نألو ؛برحلا لهأ ليوأتك نامضلا عفرل يفكي ةعنملا مايق

 ًاديفم ةاغّبلا ىلع دودحلا بوجو نكي ملف «ةعنملا دوجول ةعطقنم- يغبلا لهأ بناجو .لدعلا

 .ةيفنحلا ةجح نم هذهو .مهيلع دودحلا نم ءيش نكي ملف .ءافيتسالا رذعتل

 ىلع جورخلا لبق - لاملاو سفنلا فالتإ  هانركذ امم ًائيش ةاغّبلا لعف ول نكلو -40786

 امب نوذخاؤي مهنإف .مهعمج قرفتو لاتقلا يف مهتميزه دعب وأ هيلع درمتلا راهظإو مامإلا
 درجم ةاغُبلا دنع يقبو «ةيالولا تمدعنا تمدعنا اذإ  مهعمجتب مهتوق يأ  ةعنملا نأل ؛هولعف

 . ةيفنحلا هب حرص ام اذهو .مهنع نامضلا عفد يف ربتعي الف دساف ليوأت

 الخلال



 ةررس ل رز

 :ثحبلا جهنمو ءديهمت 1 0١

 دم صخشلا هب ريصي ام نايب عم مهبو اهب فيرعتلا يضتقي نيدترملاو ةدرلا نع مالكلا

 . هتبوقع يه امو

 .دترملاو ةّدرلاب فيرعتلا :لوألا ثحبملا

 .ادترم ضخشلا رتب ننام يناثلا ةحيبلا

 .ٌدترملا ةبوقع :ثلاثلا ثحبملا
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 و
 كروذلل يرعب

 ٌدترملاو ةّدرلاب فيرعتلا

 :ةدرلا فيرعت 2 غ0

 نع 0 : يعرشلا حالطصالا يفو .هريغ ىلإ ءيشلا نع عوجرلا :ةغللا يف ةدرلا

 , "9 مالسإلا نيد نع عجارلا وه ٌدترملاف لذه ىلعو مالسإلا

 . .# :ىلاعت لاق .ميركلا نارقلا يف اهركذ درو ةدرلل يحالطصالا يعرشلا ىنعملا اذهبو

 كفر .ةرخآلاو ايندلا ىف مهلامعأ تطبح كئلوأف رفاك وهو تميف هئيد نع مكنم ددتري نمو

 , "54 نودلاخ اهيف مه رائلا باحصأ

 عجري نم :يأ .#هنيد نع مكنم ددتري نموإ# : ىلاعت هلوق ريسفت يف يبطرقلا مامإلا لاق
 .©7رفكلا ىلإ مالسإلا نع

 هيلع تومي ىتح رفكلا ىلإ مالسإلا نع مكنم عجري نمو يأ» :«رانملا ريسفت» يفو

 , 77( خلإ 2 نوّدترملا كتلوأف .(اضارتفا)

 :ٌدترملا طورش  ؛ها/“

 صخشلا يف طرتشيو .مالسإلا نع عجارلا وه يعرشلا حالطصالا يف ٌدترملا نإ :انلق

 امأ .رايتخالا : (اثلاثرو .غولبلا : (ًايناثرو .لقعلا :(ًالوأ) : طورش ةلمج ًاّدترم ريصيو هتّدر ربتعتل
 .طورشلا هذه نع زاجيإب يلي اميف ملكتنو طرشب ت تسيلف ةروكذلا

 : لقعلا : ًالوأ -

 «نونجملاو زيمملا ريغ لفطلاك هل لقع ال نم امأ ,لقاع نم تردص اذإ الإ ربتعت ال ةّدرلا نإ

 .1”#”ص 24ج («جاتحملا ينغم» 2174 ص الج «عئادبلا» 2017*ص «8ج («ينغملا» (هال*“ ؟:)

 .[؟1١7ل ةيآلا :ةرقبلا ةروس] (هال*ه)

 .8١71ص . 37ج (رانملا ريسفت» (هالالال) . "ص 2”ج (يبطرقلا ريسفت» (61/5)

 موو



 ال يأ - ءالؤه ةدر حصت الف «هبرش حابم ءاود برشب وأ ضرم وأ مون وأ ءامغإب هلقع لاز نمو

 :رذنملا نبا لاق . لقاع غلاب نمردص ول ةّدر ربتعي ناك نإو «- ةّدر ءالؤه نم ردصي ام ربتعي

 ملسم هنأ هنونج لاح يف ٌدترا اذإ نونجملا نأ ىلع ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجأ»

 نعو , غلبي ىتح بصل ا نع :ثالث نع ملقلا مفرد: هك يبنلا لوقل كلذ لبق هيلع ناك ام ىلع

 نم نأل ءاعرش فلكم ريغ هل لقع ال نم نألو .«قيفي ىتح نونجملا نعو .ظقيتسي ىتح مئانلا

 , 29(لقعلا :فيلكتلا طورش

 لاح يف ٌدترا اذإف هنونج ىلإ عجري مث .ًانايحأ قيفي وهو ًاغلاب نونجملا ناك ولو هاله

 .9هتقافإ نيح لقاع وهو تعقو هتّدر نأل ؛ًاًدترم ىقبي هنإف هنونج ىلإ عجر مث «هتقافإ

 :ناركسلا ةّدر عقت له - 4075

 ؟لقعلا لئاز وهو ناركسلا ةّدر عقت لهف ءاهرابتعاو ةدرلا عوقول طرش لقعلا نإ :انلق

 :نيتلاح نيب قرفي :باوجلاو
 هبرشب وأ ءركسم هنأ لهجي ًاركسم هبرشب هلقع لاز دق ناركسلا ناك اذإ :(ىلوألا ةلاحلا)

 فالخ الو .ًادترم لقاعلا غلابلا هب ريصي ام هنم ردص اذإ هتّدر عقت ال ةلاحلا هذُه يفف .هركسأ ءاود
 .ملعلا لهأ نيب اذه يف

 ول ةّدر ربتعي ام هنم ردص مث .هلقع لازأف ركسم هنأ ملعي ًاركسم برش اذإ : (ةيناثلا ةلاحلا)
 ؟ادترم ريصيو هتدر عقت لهف .لقاع نم ردص

 امهرهظأ :دمحأ نع ناتياور امه نالوق يلبنحلا بهذملا يفف .ءاهقفلا نيب فالخ ىلع

 فاشك» يف امك اهريغ اوركذي ملو ,نورخأتملا ةلبانحلا ءاهقف اهركذ يتلا يهو .2”"*”)هتدر عوقو
 , 0"؛9ةلبانحلا هقف ىف (عانقلا

 ةدر ةحص بهذملاو» : مههقف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاج دقف «ةيعفاشلا بهذم وه اذهو

 , 07؛9(هركسب يدعتملا ناركسلا

 راتخملا ردلا» #17” ص «4ج «جاتحملا ينغم» ,.174ص ءالج «عئادبلا» ء.١؟54ص :.8ج «ينغملا» (07/8)

 . 7؟ 4ص . 14ج (راتحملا درو

 . 4١/ص .48ج «ينغملا» (0050) . 174ص الج «عئادبلا» (هال"و)

 . 1"#*ص .4ج «جاتحملا ينغم» (0145) .١٠هص .4ج (عانقلا فاشك» (0041)

 نكمل



 رفكلا يف دحأ رذعي ال هنأل ؛لهجب رذعي الو» :اولاق دقف ,ةيكلاملا بهذم ًاضيأ وهو

 , 9""2(نونجملاك لالحب ركسلا نع هب زرتحيو «مارح ركس وأ لهجلاب

 ناعم فاما هناك عم ركسملا هلوانتب ناركسلا ةّدر عوقو مدع ىلإ ةيفنحلا بهذو

 .«"؟9«اهعوقو سايقلا ناك نإو
 . ””؛ركسم هنأب هملع عم ركسملا لوانتب هركس ناك نإ ناركسلا ةدر عقت ةيرفعجلا دنعو

 :ناركسلا ةّدر عوقوب لاق نم ةلدأ - غ٠

 ٌدح هوّدحف «ىرتفا ىذه اذإو ىذه ركس اذإ : ناركسلا ىف اولاق ماركلا ةباحصلا نإ

 حصي هنألو ؛اهماقم اهتنظم اوماقأو هركس يف اهب ىيتأي يتلا ةيرفلا ٌّدح هيلع اوبجوأف «يرتفملا

 مالسإلا تابجاو رئاس كلذكو ءهيلع ةبجاو ةالصلا نإف ءعنتمم فلكمب سيل هنأب لوقلاو

 . ”"47نامزلا نم بيرق نع هركس لوزيو .هرضي امب ءاتسيو هرسي امب حرفيو تاروذحملا ىقتي

 : هتر عوقو مدعب لاق نم ةلدأ 4 .- 

 : ىلاعت هلوقب ناركسلا ةدر عوقو مدع ىلع هنامز يف ةيرهاظلا ءاهقف خيش مزح نبا لدتسا : ًالوأ

 ناركسلاف . نولوقت : ام اوملعت ىتح ىراكس متنأو ةالصلا اوبرقت ال اونمآ نيِذّلا اهُيأ اي»

 هللا يضر  ةزمح نأ ٌّحص دقو .هيلع ءيش الف .لوقي ام ردي مل اذإو .لوقي ام يردي ال

 ديبع الإ متنأ له» : ةلراح نياليرو «بلاط يبأ نب يلعلو دلع هللا لوسرل لاق ةهذع

 كلذب رفكل ناركس ريغ عاف اهلاق ولو كلذ ىلع هفنعي ملف ناركس وهو اهلاق « (يئابآل

 ._ كلذ نم هل شاحو

 اذإو ءركس برش اذإ :اولاق ةباحصلا نضعب نأ نم هب اوجتحا امو : مزح نبا لاق مث

 لاهماقم ةيرفلا ةنظم اوماقأف ,ةدلج نينامث دلج ىرتفا اذإو «ىرتفا ىذه اذإو ىذه ركس

 . ©"9حصي ال ربخلا اذه نأ :(باوجلاف) .هركس ةلاح يف ةّدرلا يف كلذكف

 . 4! 8ص .؟7ج «يواصلا ةيشاحدو .ريدردلل «ريغصلا حرشلا» (ه/4*)

 . 354ص ؛4ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» «174ص ءالج «عئادبلا» (07/44)

 .1868صضص « 4ج (مالسإلا عئارش» (هالؤكه)

 . 79-5391"ص ١١1ج (ىلحملا» (01/49) .4١/ص «,48ج «ينغملا» (ه1/45)

 اولد



 يضقي سايقلا نأب ءًاسايق الاناسحتسا ناركسلا ةّدر عوقو مدعب مهلوق ىلع ةيفنحلا لدتساو :ًايناث
 ال نطاب رمأ وه ذإ ,بلقلا يف ام ىلع ال ناسللا رهاظب رارقإلا ىلع ةينبم ماكحألا نأب

 . هيلع فقوي

 ةينبم ناميإلا ماكحأ نأ امك .رفكلا ىلع ةينبم رفكلا ماكحأ نأ :ناسحتسالا هجوو

 ليلد رارقإلا امنإو ,؛بيذكتلاو قيدصتلا ىلإ ناعجري رفكلاو ناميإلاو ,ناميإلا ىلع

 حصي الف .؛بيذكتلا ىلع ةلالد حلصي ال لقعلا بهاذلا ناركسلا رارقإو ءامهيلع
 , 0"؛0هرارقإ

 :ناركسلا ةّدر يف حجارلا لوقلا 4

 بكترا دق ناركسلا نوكو .اهعوقو مدعب نيلئاقلا ةلدأ ةوقل ناركسلا ةّدر عوقو مدع حجارلاو

 الو ءرفكلل ةدارإ الو هنم لصق نود رفكلاب هقطنل مالسإلا نم هجارخإ عوسي ال هركسب اهي

 ىرخأ ةبوقعب هتبقاعمف .برشلا ّدح يه ةنيعم ةبوقع هل ددح عرشلا نألو ؛ مالسإلا نم جورخلل

 اذهو ءٌدترملا ةبوقع يهو هيلع ةيناث ةبوقع ريرقت ينعي «ةّدر ربتعي اميف يحاصلاك هرابتعا يهو
 .زوجي ال

 : غولبلا :ةدرلا عوقول يناثلا طرشلا

 هرابتعا ىدمو يبصلا مالسإ ىلع مالكلا نم دب ال  غولبلا - طرشلا اذه ىلع مالكلا لبقو

 .طرشلا اذهب هتقالعل

 .(.. . غلبي ىتح يبصلا نع: ثالث نع ملقلا عفر : دي

 لقعي يذلا يبصلا مالسإ ةحص ىلإ ةبيش يبأ نباو هابحاصو ةفينح وبأو ةلبانحلا بهذو
 يضر بلاط يبأ نب يلع ملسأ دقو .هل عفن همالسإ نأل ؛ غولبلا نس ىلإ لصي مل نإو مالسإلا

 يذلا فيرشلا ثيدحلا امأ .ريغص مالسإ در هنأ ِةْكك يبنلا نع دري ملو ,«يبص وهو  هنع هللا

 نأل ؛هيف مهل ةجح الف 2(. . . غلبي ىتح يبصلا نع :ثالث نع ملقلا عفراا :وهو هب اوجتحا

 .هيلع بجت مل نإو هل بتكتو هنم حصت ةالصلاك هيلع ال هل بتكي . يبصلا مالسإ

 . يلبنحلا يقرخلا مامإلا لوق اذهو «تاونس رشعب مالسإلا لقعي يذلا يبصلا نس ددحو

 .نينس عبس نبا وهو لقعي نأ زوجيف مالسإلا لقعي يذلا يبصلل ةنيعم انس مهضعب ددحي ملو

 .١؟4؛ص الج «عئادبلا» (ها/48)



 مالسإلا لقعو . هلوسرو هدبع ديم نأو ,ةير ىلاعت هللا نأ ملعي يأ ءمالسإلا لقعي ىنعمو

 ."؛9يبصلا مالسإ لوبقل هيف فالخ ال طرش ىنعملا اذهب

 لبق عل فالس نع عجر ا ىتالمإ حب اسكر هانا لبق يذلا يبصلاو - 5

 عوقول هدنع طرشلا نأل ؛ هتّدر حصن الو ءانلق امك همالسإ حصي ال : يعفاشلا مامإلا دنعو

 .صخشلا مالسإ رابتعال هدنع طرشلا وه امك ٌاغلاب هنوك صخشلا نم اهرابتعاو ةّدرلا

 ربتعا نإو هتّدر ربتعت ال يبصلا نأ دمحأ مامإلا نع يور دقو .ًاضيأ ةيرفعجلا بهذم اذهو
 , 2075 )همالسإ

 : دمحمو ةفينحوبأ لاق دقف ءاهرابتعاو ةدرلا عوقول غولبلا طارتشا يف فالتخا : ةيفنحلا دنعو

 ريغ ةدر حصت الف .طرش غولبلا :فسوي وبأ لاقو .لقاعلا يبصلا ةّدر حصتف طرشب سيل غولبلا

 . 0" مالسإلا لقعي ايبص ناك نإو «غلابلا

 :رايتخالا :ةّدرلا عوقول ثلاثلا طرشلا 7

 ةدرلا ماكحأ بيترتو ءاهرابتعاو هتّدر عوقول طرش مالسإلا نع دادترالل صخشلا نم رايتخالاو

 ًارفاك رصي ملو «مالسإلا نع ٌدتري مل رفكلا ةملكب ىتأف رفكلا ىلع هركأ نمف ذ اذه ىلعو هيلع

 مهيلعف ًاردص رفكلاب حرش نم نكلو داميإلاب نشطمهبلبو هركأ نم الإ# : ىلاعت هلوقل ًادترم
1 

 اوهركتسا امو نايسنلاو أطخلا نع يتمال يفغ» : ِهلِلكَع هللا لوسر ثيدحلو , 007ج نم ٌبضغ

 ,"”57بهاذملا فلتخم نم ءاهقفلا لاق اذهبو «(هيلع

 : ةدرلا عوقول ًاطرش تسيل يل ةروكذلا - عه

 ةأرملا ةدر مهدنع حصتف ءاهقفلا لاق اذهبو .اهرابتعاو ةدرلا عوقول اطرش كسا : ةروكذلاو

 . 37١”/ص « 14ج «جاتحمل | ينغم) "1١-211714 ص 23ج« ونغمل ا) (هال49)

 .1817ص «4ج («مالسإلا عئارش» 1-2135 "ه ص 4ىجتفب ونغمل ار (ةهاله١٠)

 1١١5[. ةيآلا : لحنلا ةروس] (هاله7) .4١١ص الج «عئادبلا» (هاله١)

 27؟ 4ص « ؛ج (راتحملا درو راتخملا ردلا» ,. 14ص . ؛ج (جاتحملا ينغم») ١ 45ص 28ج (ينغملا (هالهلإ

 «مالسإلا عئارش» .44”7 ص .يزج نبال (ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» . 76” ص 27ج «ةيدنهلا ىواتفلا»

 . ١178 ص .4ج ؛يلحلل

 قل



 . هنيبنس امك ةبوقع نم اهتّدر ىلع بترتي اميف اوفلتخا نإو

 لاجرلا نيب قرف ال» : يلبنحلا ةمادق نبا لوق اهرابتعاو ةأرملا ةدر عوقو يف مهلاوقأ نمو

 يي ةدرلا ببس قاد لدقلا فبوجو ىف ءاسنلاو

 اندنع ةأرملا ةّدر حصتف .ءطرشب تسيلف ةروكذلا امأو» : يفنحلا يناساكلا نيدلا ءالع لاقو

 , 019 (مالسإإلا ىلع ربجت لب .لتقت ال اهنكل

 «ءهثدر ببسب لجرلا ىلع بجي ام اهتدر ببسب اهيلع بجيو قأرملا ةدر عقت : ةيعفاشلا دنعو

 , 0603 (ةٌدترملاو ٌدترملا ةباتتسا بجتو» :اولاق اذهلو

 نم ةذرلا عوقو اذه ىنعمو 007 (امئاد سبحت لب «ةدرلاب ةأرملا لتقت الو» :ةيرفعجلا لاقو

 .ةأرملا

 .2720(لجرلاك اهمكحف «ةأرملا تّدترا اذإو» :ةيكلاملا لاقو

 .7١١”ص ؛8ج (ينغملا» (هاله4)

 طرشب تسيل ةروكذلا : 75ص كج ,ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» . ١18 ص الج «عئادبلا» (هالهوه)

 .اهتحصل

 . 9"1ص .4ج (جاتحملا ينغم» (ه!/ه5)

 . 167ص «ء14ج (مالسإلا عئارش» (هالهال)

 . "8 4ص «.يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» (هالهم)

 م



 فانن) كمر
 ًاًدترم صخشلا هب ريصي ام

 :ثحبلا جهنمو ءديهمت 5-15

 ردص وأ «ةتباثلا مالسإلا قئاقح ضقاني ام دقتعا اذإ ىثنأ وأ ناك ًاركذ ملسملا صخشلا دتري

 مالسإلا ةرئاد نم اهبحاص جرختو .مالسإلا نازيم يف ًارفك ربتعت كورت وأ لاعفأ وأ لاوقأ هنم

 .ةييسفلا

 : ةيلاتلا بلاطملا ىلإ ثحبملا اذه مسقن ءاذه ىلعو

 .تاداقتعالاب ةّدرلا :لوألا بلطملا

 .لاوقألاب ةّدرلا : ىناثلا بلطملا

 .لاعفألاب ةّدرلا : ثلاثلا بلطملا

 . كورتلاب ةّدرلا : عبارلا بلطملا

 لوألا بلطملا

 تاداقتعالاب ةدرلا

 :تاداقتعالاب دارملا - : هم

 يذل هيف كشلا لبقي ال ام يه ةديقعلاو .هبلق هيلع دقعو هقدص يأ رمألا نالف دقتعا :لاقي

 صخشلا هب نمؤي ام وه :اذه انثحب يف تاداقتعالاب دوصقملاف ءاذه ىلعو , 0171ه دقتعم

 .ةديقع هدنع ريصيو هبلق هيلع يوطنيو

 . 57١ ص .7ج (طيسولا مجعملا» (00/689)



   -65تاداقتعالا نم صخشلا هب ٌدتري اميف ةدعاقلا :

 اهيناعمو اهلوصأ يف ةيمالسإلا ةديقعلا ضقاني ام لك يه :تاداقتعالاب ةدرلا يف ةدعاقلا

 داقتعالا اذهبف ءاهيلع هبلق يوطنيو اهيضتريو اهلبقيو ةقفانملا هذه صخشلا فرعيو ءاهمزاولو
 .ادترم ملسملا ريصي «ةيفيكلا هذهبو

 دبع نع ملسم مامإلا هاور يذلا ليربج ثيدح يف ءاج ام ةيمالسإلا ةديقعلا لوصأ نمو

 هلسرو هبتكو هتكئالمو هللاب نمؤت نأ : لكي لاق .ناميإلا نع ينربخأف :لاق» :هيفو رمع نب هللا

 زر يع ردقلا نمؤتو ءرخآلا مويلاو

 هناوب هد ىتك لك ترويع ىح لك قلاخ ىلاعت هللا نات ناعنالا ' هناي نانميآلا قاف نيف

 ةليمو ايدو, هريؤقلا هيابك ىف هن هو تايقر انك ةادتالاو ريك ةفانملا وجسم ال قخلا دوسنلا
 يظن الو +« ةنسلا نا كاتكلا ىف اللا تافنض» نم درو امل تفيرخت ريغ نم اك :ميركلا هلردبز

 دلو الو ةبحاص الو كيرش هل سيل دحأ دحاو هللا نأب نمؤن لب «ليثمت الو فييكت ريغ نمو اهل

 يف الو .هتافص يف الو .هتاذ يف ال ءيش هلثمك سيلف ءريصبلا عيمسلا وهو ءيش هلثمك سيلو

 . هلاعفأ

 ام نولعفيو مهرمأ ام هللا نوصعي ال» :ةلقاع تاوذ مهنأ هتكئالمب ناميإلا يناعم نمو

 .ليفارسإو لاكيمو ليربج مهنمو .ىلاعت هللا الإ مهددع ملعي الو .«نورمؤي

 رخآ نأو ءهلسرو هئايبنأ ىلع بتك نم هللا هلزنأ امب ناميإلا :هبتكب ناميإلا يناعم نمو
 (نآرقلاب) ناميإلا نمو . يي هلوسر ىلع هللا هلزنأ يذلا زيزعلا نارقلا وه هلسر ىلع ةلزنملا بتكلا

 سنإلاو نجلا عيطتسي ال ٌرجعُم هنأو ,ناصقنلاو ةدايزلا نم ظوفحم هنأو .هللا مالك هنأب ناميإلا

 نارقلا اذه لثمب اوتأي نأ ىلع نجلاو سنإلا تعمتجا نئل لقإ# :هيف ءاج امك هلثمب اوتأي نأ

 .0ًاريهظ ضعبل مهضعب ناك ولو هلثمب نوتأي ال

 نارقلا يف مهؤامسأ ةروكذملا مهنمو هللا لسر عيمجب ناميإلا :هلسرب ناميإلا يناعم نمو

 نم يبن ال نأو .قلخلا عيمج ىلإ هللا هثعب يذلا لكي دمحم انديس وه مهمتاخ نأو ؛ميركلا

 .اهريغ نود عابتالا ةبجاولا يه «مالسإلا» هتعيرش نأو .هدعب

 عيمج بساحيس هللا نأو .توملا دعب ثعبلاب ناميإلا :رخآلا مويلاب ناميإلا يناعم نمو

 .١ةهالص ١١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصو (010)

 .[84 ةيآلا : ءارسإلا ةروس] (هال51)



 هب ربخأ ام نأو .ةنجلا ىلإ امإو ءرانلا ىلإ امإ مهريصم نأو ا ىلع ةمايقلا موي رشبلا

 .ًاعطق ثدحيس يذلا قحلا وه ةمايقلا موي ثادحأ نم ةيوبنلا ةنسلاو نآرقلا

 .ناك.هللا ءاش ام نأو ءيش لك قلاخ هللا نأب ناميإلا :هرشو هريخ ردقلاب ناميإلا يناعم نمو

 ,دابعلل مالظب سيل هللا نأو ابيك حق لععبو .ءاشي نم يدهي هللا نأو ,.نكي مل أشي مل امو

 هلل لب ردقلاب دحأل ةجح الف .«نولأسي مهو لعفُي امع لأسُي ال» ردقو ءاضقب ءيش لك نأو

 .ةغلابلا ةجحلا

 :تاداقتعالاب ةّدرلا يف ءاهقفلا لاوقأ - 4هما .

 يتلا ةدعاقلا يف جردنت يهو .تاداقتعالا رومأ نم ملسملا هب ٌدتري ام ضعب ءاهقفلا ركذ

 وأ « ىلاعت هللا دوجو يفني نم دادتراب مهلوق كلذ نمف تاداقتعالا نم ةّدرلا هب عقت اميف اهانركذ

 ."9قلاخ نود دجو نوكلا اذه نأو ملاعلا مدق دقتعي

 ادلووأ ةيحاس هل نأ وأ «كلملا :نف اكيرش هل نآ وأ خا اهلإ هلا عم نأ دقتعا نم نأو

 , 07557تاداقتعالا هذهب ٌدترا دقف

 .©9"7اهلهجي ال هلثمو اهيف كش وأ ىلاعت هللا تافص نم

 ,”70دترا دقف ميركلا نآرقلا نم ةيآ ركنأ وأ ,©""*رفك دقف قولخم نارقلا نأب لاق نمو

 امل باذكلا ةمليسم نأل ؛ٌدتراو رفك دقف ِهْكَي دمحم انيبن دعب ةوبنلا يعّدُم قدص دقتعا نمو
 الكلك

 نيدترم اوراص «هموق هقذصو ة ةوبنلا ىعّدا

 . 5١ص 37ج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» ,.17 ص « 4ج («جاتحملا ينغم» (01/557)

 .70ه8ص 7ج (ةيدنهلا ىواتفلا» (هالد7")

 . 187 ص «ةيميت نبا مالسإلا خيشل («تارايتخالا» (ه0/54)

 . ؟708ص «؟ج (ةيدنهلا ىواتفلا» (هال5ه)

 . 5988ص "حج (ةيدنهلا ىواتفلا» (هال55)

 .١16١ص «8ج «ينغملا» (هالك



 يناثلا بلطملا

 لاوقألاب ةدرلا

 :لاوقألاب ةذرلا ىف ةدعاقلا 4

 : يلاتلا وحنلا ىلع لاوقألاب ةدرلا نيف ةدعاملا عضو نكميو

 .هبحاص هب ٌدتري لوق وهف .هدقتعم هب رفكي لطاب داقتعا نع حصفي لوق لك

 . هلئاق هب ٌدتري رفك وهف هلوسرب وأ ,هنيدب وأ ىفتاياب وأ مهللاب ءازهتساو ةيرخس هيف لوق لكو

 .هبحاص هب ٌدتري لوق وهف .مهب قيلي ال ام ةبسنب هلوسرل وأ هنيدل وأ هلل صاقتنا هيف لوق لكو

 هب ٌدتري رفك وهف ًارابكتسا ٌدرلاو ةضراعملا وأ دانعلا هجو ىلع هعرشو هللا رمأل ضفر لكو
 . هبحاص

 :ةدعاقلا هذه ىلع ةلدألا 84

 نم رجلا اذه نلع ليلدلا, ةيعاوفا ب ةترب'ىذلا ةاقتعالا “يلع كادلا لوقلل ةيسلاب :لوآ
 . تاداقتعالاب ةّدرلا نع لوألا بلطملا ىف هانركذ ام وه ةدعاقلا

 هرم" ذه نع ليلادلا ةلزسروتةابانوأ ثناجعازيكماو ةيركما هن: ىذلالوقلل ةسفلا: اننا

 هلوسرو هتاياو هللابأ لق .بعلنو ضوخن انك امنإ ْنلوقيل مهتلأس نئلو# : ىلاعت هلوق ةدعاقلا

 , #0120 مكناميإ دعب مترفك دق اورذتعت ال .نوؤزهتست متنك

 هولاق ام نوكي نأ ولخي ال» :ةميركلا ةيآلا هذه يف يكلاملا يبرعلا نبا مامإلا لاق

 ديب هيفا فالك ال تك فكل لرهلا نق يفك ناك ام بيكوسو ةًالزهوا اذ كلذ نو
 0 (مالكك)(ةمألا

 «هللاب رفك .ناك فيك ,نيدلاب ءازهتسالا نإ» :ةيآلا هذه رسفي وهو يزارلا مامإلا لاقو

 ىلاعت هللا ميظعت ناميإلا يف ىربكلا ةدمعلاو .فافختسالا ىلع لدي ءازهتسالا نأل كلذو

 . 970( لاحم هللا ميظعتو ءازهتسالا نيب عمجلا يأ لاحم عمجلاو .ناكمإلا ىصقأب

 .[55و "6 ناتيآلا : ةيوتلا ةروس] (09/58)

 .954ص :.7ج ؛يكلاملا يبرعلا نبال «نارقلا ماكحأ» (ه/59)

 .7١؟4ص 215ج «يزارلا ريسفت» )61/17١(

 م



 : ًاقلاث

 :اعبار

 هللا باتك يف نضوخلا نأ يف حيرص صن ةيآلاو» :ةيآلا هذه يف «رانملا ريسفت» يفو

 لك ءءْرهْلاو بعلل عون اهلعجو ,هديعوو هللا دعو يفو هللا تافص يفو .هلوسر يفو

 نأ الإ ةدرلا ماكحأ هب يرجتو قّلملا نم ملسملا هب جرخي يذلا يقيقحلا رفكلا نم كلذ

 , 03701)(همالسإ ددجيو بوتي

 دتريو هلوسرلو هنيدلو هلل صاقتنا هيف يذلا لوقلا وهو ةدعاقلا نم كلاغلا ءزجلل ةبسنلابو

 اودع هلا اهيسنف للا :قود نق: ةوعدب يذلا ابدع الوز 7 ىلاعت ةلوق هقلذأ مق دلتا
 يف نوضوخي نكلو ءاحيرص هنوبسي مهنأ ىلع سيل ىلاغت هلل مهّبسو 00774 ملع را

 هزنت ام ركذ يف نودادزيف ةلداجملاب كلذ يف نورامتيو «هب قيلي ال امب هنوركذيف ىلاعت هركذ
 الا هنع هللا

 هب دصقي يذلا مالكلا وه ّبسلا» :- ىلاعت هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 مهتاداقتعا فالتخا ىلع سانلا لوقع يف بسلا هنم مهفي اموهو ,فافختسالاو صاقتنالا

 نود نم نوعدي نيذلا اوبست الو» : ىلاعت هلوق هيلع لد يذلا وهو .هوحنو حيبقتلاو نعللاك

 . ©0794 ملع ريغب اوُذَع هلل اوُبسيف هللا

 ةفراعلاو دانعلا هجو ىلع هعرشو هللا رمأ ضفر وهو ةدعاقلا نم عبارلا ءزجلل ةبسنلابو

 هل هللا رمأ هضفرل درطلاو ةنعللا نم سيلبإب لح ام .ءزجلا اذه ةلدأ نمف «رابكتسالاو
 دانعلاو ةضراعملا هجو ىلع سيلبإ نع ردص يذلا ضفرلا كلذ مدآ انديسل دوجسلاب

 ىبأ نيييلبأ الإ اودحسف .مدآل اودحسا ةكئالملل انلق ذإو## : ىلاعت لاق .رابكتسالاو ش

 انلق مث .مكانروص مث مكانقلخ دقلو» : ىلاعت لاقو .**4نيرفاكلا نم ناكو ربكتساو
 لأ كعنم ام لاق .نيدجاسلا نم نكي مل سيلبإ الإ اودجسف :؛مدآل اودجسا ةكئالملل

 امف اهنم طبهاف لاق .نيط نم هتقلخو ران نم ينتقلخ هنم ريخ انأ لاق .كترمأ ذإ دجست

 سيلبإ اي لاقإ# : ىلاعت لاقو . .«*"”74نيرغاصلا نم كنإ جرخاف اهيف ربكتت نأ كل نوكي

 . ةهالا-ه7"١ ص .١٠ج ءلاضر ديشر دمحم موحرملل رانملا ريسفت» (01/1/1)

 1١١4[. ةيآلا : ماعنألا ةروس] (هالا/١)

 . ١737ص .يناهفصألا بغارلل «تادرفملا» (ه1/7/)

 .555ص «ةيميت نبال «لوسرلا متاش ىلع لولسملا مراصلا» (ها/ا/5)

 .[" 4 ةيآلا :ةرقبلا ةروس] (هالاله)

 21١ 217 "١[. تايآلا :فارعألا ةروس] (هالال5)

 ضلوا



 هنم ريخ انأ لاق .نيلاعلا نم تنك مأ ,تربكتسأ يّيديب ٌتقلخ امل دجست نأ كعنم ام

 موي ىلإ يتنعل كيلع نإو . ميجر كنإف اهنم جرخاف لاق .نيط نم هتقلخو ران نم ينتقلخ
 , #0777 نيدلا

 نع هضفر ناكو ءمدآل دوجسلاب هللا رمأ هيطفرل هناميإ نع ٌدتراو هناميإ دعب رفك سيلبإف

 اميف هلل ةلداجمو هللا رمأل ةضراعمو ًارابكتساو ًادانع هنم كلذ ناكو عمللا رمأ ضف ضفري هنأب 2

 . ةكئالملا عمجم نم هجرخأو هنعلو هللا هدرطف .هب هرمأ

 نكيلو .هل ناطيشلا هنيزي دق امب هللا عرش ةضراعم وأ هللا رمأ در نم ملسملا رذحيلف

 :لاوقألاب ةدرلا يف ذ ءاهقفلا لاوقأ

 يتلا ةدعاقلا نومضم يف جردنت يهو ,لاوقألاب ةّدرلا يف ءاهقفلا لاوقأ ضعب يلي اميف ركذنو

 :اهانركذ

 , 679ةّورو رفك لكي دمحم بس وأ هئايبنأ بس وأ هللا بس -أ

 وأ ىلاعت هللاب أزهتسا نم كلذكو .ًاداج وأ ًاحزام ناك ءاوس رفك ىلاعت هللا ٌبس نمو - ب
 .هبتكب وأ هلسرب وأ هتايآب

 .0لوقلا اذهب رفكي
 ردقأ فيكف اهيلع ردقي مل هللا :صخشلا لاقف .ةأرما ىلع تردق ام تنأ : صخشل لاق -

 , 07807لوقلا اذهب رفكي ؟ نأ

 , 0009لوقلا اذهب ٌدتراو رفك ءاذه لثم واخي ىتح لغش هلل قبي مل :لاق - ه

 . [ال4-ا/ه تايآلا ءص ةروس] (هالالال)

 .ه6٠١ "ا "55ص «ةيميت نبال «لوسرلا متاش ىلع لولسملا مراصلا» (517/8)

 .117 .198١ص .١١ج .مزح نبال «ىلحملا» ١15١., ص .م8ج «ينغملا» (هالال4)

 .١75ص 17ج «ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» (0080)

 .75-١757ص .7ج .ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» (00781)

 .75؟ص .؟7ج ,ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» (ه/8)

1١ 



 سؤبلا نم ردقلا اذه يف دبع انأو .ةمعنلا نم ردقلا اذه عم وهو ءدبع نالف :لاق و

 .©5لوقلا اذهب ٌدِتراو رفك ؟ًالدع اذُه نوكي لهف «.ءانعلاو

 امب ٌدتراو رفك .لعفأ مل رمأب هللا ينرمأ ول :لاق وأ .لعفأ مل اذهب هللا ينرمأ ول :لاق -ز
 , 67892لاق

 :رفك وهو سانلا ضعب نع ردصي ام ضعب 2. 0١

 اهب قطنلاب رفكي هنأ اهلئاق فرعي ال دقو ءاهلئاق اهب رفكي لاوقأ سانلا ضعب نم ردصت
 نمو بضغلا ةلاح يف الو اضرلا ةلاح يف ال اهلوقي الو ,لاوقألا هذه ىقوتي نأ ملسملل يغبنيف
 : يتأي ام لاوقألا هذه

 يف نعاطلا خيشلا ًانالف تيقبأو .همأل ديحولا يبصلا اذه ّثمأ بر اي اذامل» :لوقي نم -أ
 : .(؟نسلا

 :فاوأ امك افيو هلا اهدقيام ىلع افارتعا ةيفانكل هلرف قيود فرو وتك لول اذخ <
 .ةّدرو رفك اذه لكو هلدعو هللا ةمكح يف ًانعط

 نالفل ةيفاعلا يطعتو « ضرملاب حلاصلا ديعلا اذه يلتبت بر اي اذامل» :لوقي نم لوق - ب

 . ( ؟ ىغابلا ملاظلا

 .هلدعو هللا ةمكح يف ًانعط هيف نأل ؛ةّدرو رفك لوق اذه

 . لهاتسي ام. نالف : سانلا ضعب لوقي امك وأ  ءالب نم هب لزن ام قحتسي ال نالف - ج

 .هلدع يفو هللا ةمكح يف ًانعط هيف نأل ؛ةّدرو رفك لوق اذه

 . قيبطتلل ةحلاص دعت ملو اهنامز بهذ ةقيتع ةعيرش ةيمالسإلا ةعيرشلا :لوقي نم د

 عابتالا بجاوو عئارشلا متاخ هلعج يذلا «مالسإلا» هللا عرش ضفرل ةّدرو رفك لوقلا اذه

 . قيبطتلاو

 موزللاو متحلا هجو ىلع اذهب ينرمأو هللا لوسر هللا دبع نب دمحم ينءاج ول :لاق نم - ه

 .هتلعف امل

 .ٌدتريو رفكي ًادانع هتعاط ضفري نمو هلل ةعاط لوسرلا ةعاط نأل ؛هبحاص هب ٌدتري لوق اذُه

 . 237١3؟ص 232ج .ةيفنحلا هّف يف «ةيدنهلا ىواتفلاو ( هال

 : 777”ص 3 51ج «ةيفنحلا همقف يف (ةيدنهلا ىواتفلا» (ةا/85)

 نضل



 ثلاثلا بلطملا

 لاعفألاب ةّدرلا

 :لاعفألاب ةدرلا يف ف ةدعاقلا ع4 *7

 وأ «ءاردزالا وأ «ريقحتلا وأ .ءازهتسالا وأ «ةيرخسلا ىلع لدي لعف لك : انه ةدعاقلاو

 «ةرورضلاب مالسإلا نم مولعم وه امل ًادوحج وأ ؛هلوسرل وأ «هباتكل وأ .هنيدل وأ ل صيقنتلا

 :لاعفألاب ةّدرلا يف ءاهقفلا لاوقأ غ0

 ءارهعبا هيحاض هدم ام ردكملا لعتلاو» ةوفاتلا هتف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاج

 هللا مالكب فافختسالا يف حيرص هنأل ؛ةروذاقب فحصم ءاقلإك ادع وأ «نيدلاب 2

 نم اهريغ وأ سمشل دوجس وأ منصل دوجسو ,ملكتملاب فافختسا مالكلاب فافختسالاو ,ىلاعت

 : 20000 (تاقولخملا

 فافختسالا ينعي لعفلا اذه نآل ؛رذق يف فحصملا ىقلأ نم ةّدرب ةيكلاملا لاق كلذكو
 , 83"0نآرقلاب

 بارا لطبلا

 ءاورتلاب ةّرلا
 : كورتلاب ةدرلا يف ذ ةدعاقلا عه م

 ربك ياعدبا لوقلا وأ ,لعفلا كرت نأ ساسأ ىلع موقت كورتلاب ةدرلا ىف و ةدعاقلا
 تحس

 000 وأ «ًارابكتسا عرشلا ةضراعمو دانعلا ىلع لدي كرتلا اذه نأ رابتقاب ,كرتلا اذه

 : كرتلاب ةدرلا ىف ءاهقفلا لاوقأ  عهوه

 «هبئان وأ مامإلا نم اهيلإ يعد اذإ ةالصلا الإ : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج

 عمجم ةالصلل نكر وأ طرش كرت وأ اهلعف نع اهيلإ يعد يتلا دعب يتلا تقو قياضت ىتح عنتماو

 .5*17ص « 4ج «جاتحملا ينغم) (01/86)

 .؛١ "ص 23ج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» (هالمك)

 ىنضلحو



 ,0480ةلبانحلا هقف ىف «ىهتنملا ةياغ» ىف ًاضيأ اذه لثمو .201*”ةباتتسالا دعب ًارفك لتقيف هيلع

 اذإ امأ .اهيوجوب هرارقإ عم اهلعفب هل مامإلا رمأ دعب ةالصلا ءادأ نع عنتمي نميف هانلق امو

 , "280هتدر يف فالخ الف ءاهبوجو ركنأو اهدوحجب حرص

 : ةيمالسإلا ةعيرشلاب مكحلا كرت 57

 يف «يبطرقلا ريسفت» يف ءاج ءدادترالاو رفكلل ًابجوم نوكي دق مالسإلا ةعيرشب مكحلا كرت

 :- هللا همحر يبطرقلا لاق « ,«نورفاكلا مه كئلوأف هللا لزنأ امب مكحي مل نموإ : ىلاعت هلوق

 وهف - مالسلاو ةالصلا هيلع  لوسرلا لوقل ًادحجو «نارقلل 5 هللا لزنأ امب مكحي مل نمو يأ»

 نيملسملا نم هللا لزنأ امب مكحي مل نم لك يف ةماع يه :نسحلاو دوعسم نبا لاق .رفاك

 وهف ءًامرحم بكترم هنأ دقتعم وهو لعف نم امأف .- هل ًالحتسمو كلذ ًادقتعم يأ  رافكلاو دوهيلاو
 .©""(هل رفغ ءاش نإو هبذع ءاش نإ ىلاعت هللا ىلإ هرمأو نيملسملا قاسف نم

 مل نم نأ وهو «ةماعلا دعاوقلا نم فورعم طرشب طورشم رفكلا نإ» :«رانملا ريسفت» يفو
 كلذ وحن وأ هللا مكح هنأب هملع عم ملظ هنأب هداقتعال هنع ًابغار وأ ىهل ًاركنم هللا لزنأ امب مكحيي

 , 7""0(ناعذإلاو ناميإلا عماجي ال امم

 .١٠"ص .4ج «عانقلا فاشك» (ها/419)

 .45ص .١ج (ىهتنملاو عانقإلا نيب عمجلا نيب ىهتنملا ةياغ» (07/8)

 . ١3١؟١ص 48ج «ينغملا» (ها/49)

 .9:0١1ص دا (هالوح)

 . 5١ /ص 55ج «رانملا ريسفت» (6/41)

 انف



 (نلائل) تمل

 ةدترملاو ٌدترملا ةبوقع

 : هولتقاف هئيد لدب نم 2 17

 , 05157 (هولقاف هنيد لّدب نم» :لاق

 : هلوقب دوصقملاف . مالسإلا هنيد نع ٌدترا نم لتق ىلع همومعب فيرشلا ثيدحلا اذُه لد
 , 059 رفكلا ىلإ هنم لقتناف مالسإلا هنيد لدب يأ (هنيد لدب نم»

 بهذم اذهو ةأرما وأ ناك الجر هريغ نإ لقتناف مالسإلا هلنيد 55 يذلا دترملا ناك ءاوسو

 0 ةيرفعجلاو ةةيكلاملاو «ةيعفانكلاوب + ةلئاتحلا

 ببسب لتقلا بوجو يف ءاسنلاو لاجرلا نيب قرف الر : يلبنحلا ةمادق نبال (ينغملا» يفو

 ,يرهزلاو .نسحلا لاق هبو .-امهنع هللا يضر - يلعو ركب نأ نع كلذ يور .ةدرلا

 , 2"0(فاحسإو « يعفاشلاو , يعازوألاو «ثيللاو .كلامو ىدامحو «لوحكمو « يعخنلاو

 :ةّدترملا ةبوقع يف ةيفنحلا يأر

 سبحت اهنكلو اهتدر ببسب لتقت الف ءاهمد حابي ال ةّدترملا ةأرملا نأ ىلإ ةيفنحلا بهذ

 . ؟5"3ا/ص ١١2ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصا) (هاثؤك)

 .5 ٠١ الص .5ج «رانملا ريسفت» (هالق5

 كج .ريدردلل «ريغصلا حرشلا» ١-211٠ 6ص . ؛ج «جاتحملا ينغم) ٠١. 7ص .؛ج «عانقلا فاشكر (0ا1/4:4)

 . 18ص ءعج (مالسإلا عئارش» .؛ ١ص

 .١؟"ص 28ج (ينغملا» (هالؤه)

 انف حن



 ,7"7تومت وأ ملست نأ ىلإ اذكهو .سبحلا ىلإ تديعا تبأو

 : 07:9 ةيفنحلا ةلدأ 68

 : يتآلا يف اهزجون ةلدأ ةلمجب مهبهذمل ةيفنحلا لدتسا

 «ًاديلو الو ةأرما اولتقت ال» :لاق هنأ ِِلك هنع يور دقف ءءاسنلا لتق نع ىهن لَك يبنلا نأ :ًالوأ
 اذهل ىرخأ ةياور يف ليلعتلا اذه ءاج دقو .«لتاقت نكت مل اهنأب» :هلوقب لكي هلّلعو

 ةرفاك لك معي قلطم ءاسنلا لتق نع يهنلا نإ مث . ءاسنلا لتق نع يهنلا هيف يذلا ثيدحلا
 ةٌدترملاك ًاضراع اهرفك ناك وأ ءبرحلا راد يف ةيبرحلا ةرفاكلاك ًايلصأ اهرفك ناك ءاوس
 . مالسإلا راد يف

 ىنعمب لخي ايندلا يف ةيزجألا ليجعت نأل ؛ةرخآلا راد ىلإ تاءازجلا ريخأت لصألا نأ :ًايناث
 نم كلذ ىتأتي الو ,بارحلا وهو زجان رشل ًاعفد لصألا اذه نع لدع امنإو .ءالتبالا
 ةيلصألا ةرفاكلاك ةّدترملا تراصف .لاجرلا فالخب لاتقلا ىلع اهتينب ةيحالص مدعل ءاسنلا
 يأر تاذ تناك اذإ ةّدترملا نإ :انلق اذهلو للعف تلتاق اذإ لتقت امنإو ءاهرفكل لتقت الف

 .داسفلاب ضرألا يف ىعست ذئنيح اهنأل لب ءاهتّدرل ال لتقت اهنإف عبتتو

 «مالسإلاب اهرارقإ دعب ىلاعت هللا قح ءافيإ نع تعنتما اهنأل ؛ملست ىتح ةّدترملا سبحت :ًاثلا

 . قوقحلا هذه اهئافيإب دابعلا قوقح يف ربجت امك .مالسإلا ىلإ اهعوجرب هئافيإ ىلع ربجتف
 يتلا لئالدلاب المع روكذلا ىلع لومحم «هولتقاف هنيد لَّدب نم» :فيرشلا ثيدحلا :ًاعبار

 : ًالوأ

 وهف ءصوصخم همومع فيرشلا ثيدحلا اذه نإف ًاضيأو «ضقانتلا نع اهل ةنايص اهانركذ
 ل ل ع ا ا و ا ا عر

 نوكيف «ثانإلا نود روكذلا ىلع ثيدحلا اذه رصق نكميف اذه ىلعو .رفكي رفكي الف ًاهركم

 .نهلمشي الف مهب اصوصخم

 :(508ةدترملا لتق ىلع روهمجلا ةلدأ-

 ةملك نأل ؛ءاسنلاو لاجرلا لمشي همومعب وهو «هولتقاف هنيد لّدب نم» :فيرشلا ثيدحلا

 . 740 ص ٠ 54ج (راتخملا ردلا) ."88-894ص ؛ 54ج «ةيادهلا» .١*هص الج «عئادبلا» (هالوك)

 . 7146 ص «4ج «راتخملا ردلا» 788-2795ص 24ج (ريدقلا حتفو ةيادهلا» « ١7١ه ص الج «عئادبلا» (هالوالإ

 24٠١ ص ١.714 خ ( ينيعلا حرشب يراخبلا حيحص) 0717١١ ص ١١2ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (0198)

 1١-1١714. 7ص 28ج (ينغملا»

 ضل



 . لتقلا يهو دترملا ةبوقع لثم ةّدترملا ةبوقع نوكت ءاذه ىلعو مومعلا ظافلأ نم «نم»

 لتقت» :لاق  هنع هللا يضر - سابع نبا وهو (هولتقاف هنيد لّدب نم» :ثيدحلا يوار نأ : ًايناث

 لاجرلا لمشي يذلا همومع وه ثيدحلا نم سابع نبا همهف ام نأ ىلع لدي اذهو «ةدترملا

 .ءاسنلاو

 ءاهمالسإ دعب تّدترا .ةفرق مأ اهل لاقي ةأرما  هنع هللا يضر  قيدصلا ركب وبأ لتق :ًاثلا

 ينطق رادلاو ,رذنملا نبا كلذ جرخأ .مهنم دحأ هيلع كلذ ركني ملف «نورفاوتم ةباحصلاو

 . نسح هجو نم
 ثيدح يف عقو دقو : ينالقسعلا لاق , يراخبلا حيحصل ينالقسعلا رجح نبا حرش يفو ءًاغناز

 اهُعداف مالسإلا نع تَّدترا ةأرما امّيأ» :هل لاق نميلا ىلإ هلسرأ امل هي ,يبلا نأ ذاعم

 هدنسو :ثيدحلا اذه ركذ دعب ينالقسعلا رجح نبا لاق (اهقنع برضاف ّلإو تداع نإف

 ءاسنلاو لاجرلا كارتشا هديؤيو .هيلإ ريصملا بجيف , عازنلا عوضوم يف صن وهو «نسح

 .فذقلاو ءرمخلا برشو «ةقرسلاو .ىنزلا :اهلك دودحلا يف

 ثيدحلل لتقلا قحتستف «نيملسملا ةعامج تقراف مكاعللا نم اهجورخب ةّدترملا : :اجناع

 سمفنلاو :يلازلا بسلا“ : ثالث ىدحإب لإ ملسم ٍءىرما ُمد لحي ال» : هيلع قفتملا فيرشلا

 . «ةعامجلل قرافملا هنيدل كراتلاو . سفنلاب

 ىبنلا ىلإ اهرمأ غلبف مالسإلا نع تّدترا ناورم مأ اهل لاقي ة ةأرما نأ ينطقرادلا ىورو : :ًاسداس

 رجح نبا هنع لاقو ««ينغملا» بحاص هركذ . تلتف إو تبات نإف .«باتتست نأ رمأف هي

 .فيعض هدئس : ينالقسعلا

 نأ بجيف «لطابلاب مالسإلا قحلا اهنيد َتلّدب اذإف .فيلكتلل لهأ لجرلاك ةأرملا نأ : اهيا
 .مالسإلا نع ٌدترا نأب كلذ لعف اذإ لجرلاك لتقت

 لاتقلا ا اذإ 0 ركام يهنلاب قلعتي ءاسنلا 0 يهنلا ث ثيدح :ًانماث

 . ءاسنلا لقق نع ىهن مث ,«لئاقتل هذه 26 ام» : لَكَ

 رفكلا يف امنيب ةيزجلاب هيلع رقي لجرلا نأ ليدي يلصألا رفكلا فلاخي ءىراطلا رفكلا : :ًاعسات

 . ةيزجلا 07 هيلع رقي 0 ةدرلاب يأ  ءىراطلا

 ؟ةّدترملا قرتست له ١

 ركب ابأ نأ ةجحب لتقت الو قرتست ةدترملا ةرحلا ةأرملا نأ ةداتقو نسحلاو يلع نع يور

 م1



 هل تدلوف مهنم ةأرما  هنع هللا نضر الع ىطعأو .مهيرارذو ةفينح ينب قرتسا قيدصلا

 .«7"؟ةًاعامجإ ناكف دحأ هركني ملف ةباحصلا نم رضحمب اذُه ناكو «ةيفنحلا نإ دمحم

 راد تكحلل نإ ؛ مالسإلا راد يف تماد ام ةّدترملا ة ةرحلا قرتست ال : : ةيفنحلا لاقو 9

 يتفاول : ليقو أ ماللبس الا زاد يف قرتتستا ةفينح يبأ نعو تيس اذإ قرتست دعس ترخلا

 نم قارفلاب ءيسلا اهدصقل اد امتدح جوز تاذ تناك نمل ةبسنلاب كلذب سأب الف اهقاقرتساب

 نم تناك اذإ هل مامإلا اهبهي وأ ,مامإلا نم جوزلا اهيرتشي نأ يغبليو ةدرلا قيرط نع اهجوز

 مامإلا نم ءارشلاب اهكلمتيف ,جوزلا اهب صتخي ال نيملسملل ًائيف ةّدرلاب تراص اهنأل ؛ءيفلا لاومأ
 ررض عجريف ءملست ىتح اهسبح جوزلا ىلوتي ذكنيحو ةدرلاب حاكنلا خسفنيو .هنم ةبهلاب وأ

 .*”)اهيلع ةّدرلاب ءىسلا اهدصق

 :ةّدترملا قاقرتساب لاق نم ىلع ٌدرلا - 4587

 مدقت دق مهنم ٌقرتسا نم نأ تبثي تبثي مل ةفينح ينب نأب ةّدترملا قرتست :لاق نم لوق ىلع دريو
 اوملسأ نيلا ها رهاظلاو 52200 امنإو مهلك اوملسأ دق ةفينح ونب نكي ملو مام ل

 يي !ددترا نم مهنمو همالسإ ىلع كتيب نم مهنمف ةلاخ اوناك

 :ةدترملا ةبوقع يف حجارلا لوقلا 4

 هيلع بجي امك لتقلا اهيلع بجيف .هتدر ةبوقع يف ٌدترملاك اهنأ ةّدترملا ةبوقع يف حجارلاو
 نأل ؛قرتست ال امك .لوقلا اذه ىلع ليلد ال ذإ ملست ىتح ةيفنحلا لاق امك سبحت الف .لتقلا

 امنإ قاقرتسالا نألو ؛ةذرلا ةبوقع يف هيواستف دودحلا مئارج تابوقع يف لجرلا تواس ةأرملا

 .برحلا رادل نيملسملا لاتق ةلاح ىف تايبرحلا قاقرتسا ىف درو

 ةبوقعلاب بقاعتف «ةّدرلا ةميرج تبكتراف ةملسم تناك مالسإلا راد يف ةأرما ةّدترملا ّنِإ مث

 نأ امك ءملست ىتح اهسبح الو اهقاقرتسا ةبوقعلا هذه نم سيلو .لتقلا يهو اعرش اهل ةررقملا

 روهمجلا اهقاس يتلا لئالدللو اذه ىلعو .سبحي ملو قرتسي مل دترا اذإ ملسملا ٌرحلا لجرلا

 .هتدر ىلع هتبوقع يف لجرلاك اهنأ ةّدترملا ةبوقع يف حجارلا نإف .مهلوق ىلع

 : ةيبصلا وأ يبصلا ةّدر 0 6

 هرابتعاب «غولبلا» نع انمالك دنع راغصلا ةّدر نع يأ  ةيبصلا وأ يبصلا ةّدر نع ًائيش انركذ

 ."88ْنص 4١ج ا(ريدقلا حتفو ةيادهلا» (6ه١٠8 .77١1”ص 28ج (ينغملا» (هالوؤ9)

 17ص 28ج (ينغملا» (ه١805)

 نضل



 ءيش هيف ناك نإو ءانه ةلأسملا هذه يف لوقلا زجونو ءاهيلع اهماكحأ بترتو ةّدرلا عوقول ًاطرش

 :لوقنف ءامهتدر ةبوقع نع انه ملكتن اننأل ؛راركتلا نم

 ءامهتدر تعقو اًدترا اذإف ء.امهغولب لبق املسأو مالسإلا نالقعي ةيبصلا وأ يبصلا ناك اذإ

 حصي :لاق هنأ دمحأ مامإلا نع يورو .كلام مامإلا بهذم رهاظ وهو ةلبانحلا لاق اذهبو

 ,(ملتحي ىتح يبصلا نعو ...ةثالث نع ملقلا عفر» : 6 هلوقل امهتدر حصت الو امهمالسإ

 هيلع تبتكل هتّدر تّحص ولو بنذ غولبلا لبق ريغصلا ىلع بتكي ال نأ ىلع لدي ثيدحلا اذهو

 يبصلا قح يف اهمكح تبثي ملف .لتقلا بجوت ةدرلا نألو «هيلع ال هل بتكيف همالسإ امأ

 ىلع ٌرصأ نإف .-ًاغلاب راص اذإ يأ غلب اذإف .دتري مل نم مكح همكحف اذه ىلعو «ىنزلاك
 , 08" ”زكنيح اًدترم ناك رفكلا

 يلاتلابو .مالسإلا القع نإو ءامهغولب لبق ةيبصلا وأ يبصلا مالسإ حصي ال : يعفاشلا دنعو

 .”:9لبق نم انيب امك امهتر حصت الو ربتعت ال

 نإو ٌدترا اذإ لتقي ال نكلو .همالسإ ربتعيو لبقي مالسإلا لقعي يذلا يبصلا :ةيفنحلا لاقو

 راهظإب مالسإلا ىلإ هتوعدو هتباتتسا دعب نوكي دترملا لتق نأل ؛ دمحمو ةفينح يبأ دنع هتدر تعقو

 ناكف يبصلا نم ققحتي ال اذهو ءهحالف نم سأيلاو هدانع رهظي ىتح هلئالد حاضيإو هججح

 مالسإلا ىلع ربجي نكلو لتقي الف .ًالومأم هنم قحلا نيدلا ىلإ عوجرلاو ًاوجرم هنم مالسإلا
 89 مالسإلا ىلإ ةليسو هيفكي سبحلا نأل ؛سبحلاب

 : ةدرلا ىلع لتقلا لبق ةباتتسالا 5

 دنع  اهلتق لبق ةّدترملا ةباتتسا كلذكو .لتقلا لبق دترملا ةباتتسا ىف ءاهقفلا فلتخا

 :ةلأسملا هذه يف مهلاوقأ يلي ايف .- اهلتقب نيلئاقلا

 مالسإلا ىلإ عوجرلا ىلإ امهتوعد موزلو لتقلا لبق ةّدترملا وأ ٌدترملا ةباتتسا بوجو :لوألا لوقلا

 بجو مالسإلا ىلإ عوجرلا اضفر نإو ءاهبف مالسإلا ىلإ اعجر نإف .مايأ ةثالث امهنالهميو
 هللا يضر  يلعو رمع مهنم .ملعلا لهأ رثكأ لاق اذهبو .امهتّدر ىلع ةبوقع امهلتق

 .قاحسإو .يعازوألاو .يروثلاو .ءكلامو .يعخنلاو .ءاطع لوق وهو ..امهنع
 208:9ةلبانحلا بهذم وهو .ىيعفاشلاو

 .1١-١351*#*ص 28ج (ينغملا» (ه805)

 .11"ه-١1"* 4ص الج «عئادبلا» (ه05١8) .(ه59]9 .ه 7" ؟م ناترقغلا ه١

 .؛١ا"لص .”ج .ريدردلل (ريغصلا حرشلا» , 8١ص . ؛ج «جاتحملا ينغم) .1؟ 4ص 28ج «ينغملا» (ه85)

 ل



 لوقو «ةيفنحلا بهذم اذهو .مايأ ةثالث ىلإ ةبحتسم لب .ةبجاو تسيل ةباتتسالا : يناثلا لوقلا
 (ةهمء52 ذأ علل

 مزح نبا مامإلا لاق ,ةيرهاظلا بهذم اذهو .ةبحتسم الو ةبجاو تسيل ةباتتسالا :ثلاثلا لوقلا

 مالسإلا ىلإ عجري مل نإ  دترملا ىلع يأ هيلع دحلا ةماقإ بجاولاف» : يرهاظلا

 ال اذهو .هيلع ّدحلا ةماقإ كرت نامزلي ءاعدو ةباتتساب هريخأتو كلذ نع لاغتشالاف

 يف ٌدترملا لتق بجي مهدنعف ءامهريغو سوواطو نسحلا لاق اق اذهبو "ا "زوجي

 , 62:80لاحلا

 : ةباتتسالا بوجو ةلدأ  ةباتتسالا ىف لاوقألا ةلدأ _ 7

 دقو «ةدترملاو دترملا ةباتتسا بوجو ىلإ اوبهذ  مهروهمج يأ  ملعلا لهأ رثكأ نإ :انلق
 :اهنم ةلدأ ةلمجب اولدتسا

 ملساف ًايدوهي ناك لجرو .نميلاب انأو ذاعم ّيلع مدق» :لاق ىسوم يبأ نع دواد وبأ 2 :
 دق ناكو لتقف .«لتقي ىتح يتباد نع لزنأ ال :لاق ذاعم مدق اًملف .مالسإلا نع ٌدتراف

 ."81دترملا ةباتتسا ىلع ليلد اذه يفو .32:**2(كلذ لبق بيتتسا

 5 هنع هللا يضر - باطخلا نبرمع نأل ؛ يتوكسلا عامجإلاب راصقلا نبا 07 :

 هللأ بوتيف توتي هلعل ًافيعر موي لك ىف وهتمعطأو ءايأ ةثالث ويكسح الهو :دترملا رم

 «هولتقاف هنيد لّدِب نم» : لَك هلوق نم اومهف مهنأك «ةباحصلا نم دحأ كلذ ركني ملو (؟هيلع

 . "41700 مالسإلا ىلإ عجري مل نإ يأ -

 هيرلا ةقنع ةيزيفف دقرا املتت نار فاطخلا ني ربع حمثلا وم ءاج لكو نيخأ الو
 هومتبتتساو .ًافيغر موي لك هومتمعطأو .ثالث هومتسبح الفأ» : هنع هللا يضر رمع لاق
 ذإ ضرأ ملو ءرمآ ملو ءرضحأ مل ينإ ٌمهللا :رمع لاق مث ؟هللا رمأ عجاريو بوتي هّلعل

 .4١17ص الج «عئادبلا» (ةهملك)

 .1-975١1917ص ,١١ج «ىلحملا» (088017)

 .؟54ص .1١؟ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» (0808)

 . ١٠ص 117ج «دواد يبأ نئس» (080)

 ) )081١«دواد يبأ نئس حرش دوبعملا نوع» ج 1١١ص١٠١,.*

 ) )081١.754ص .1١ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش»

 ضف



 . كلام مامإلا هاور , 2417 (ىنغلب

 هنأو ءاذه رمع لوقب ةباتتسالا بوجو ىلع انباحصأ جتحا : يناقرزلل هحرش يف ءاجو

 ملو ءهب رما ملو) .ةباتتسا الب هلتق رضحأ مل : يأ (رضحأ مل ينإ) هلوقو هل فلاخم ال

 نبا نعو .عامجإ وأ صنب الإ كلذ نوكي الو هلعاف أطخب حيرصت هيف (ينغلب ذإ هب ضرأ
 «مالسإلا نع تّدترا امل ةفرق مأ باتتسا  هنع هللا يضر ركب ابأ نأ ةيبتعلا يف مساقلا

 يبأ نمز كلذ ىلع عامجإلا داقعناب ملع  هنع هللا يضر - رمع ُلعلف .اهلتقف بتت ملف
 . 208792 هتباتتسا لبق ٌدترملا هلتق يأ  هلعف ام ىسوم يبأ ىلع ركنأف ءركب

 هلتق ليجعت مدعو هلاهمإف ءاهب قلعتف ٌدترملل تضرع ةهبش نع نوكت ةّدرلا َّنأ بلاغلا :ًاثلاث
 : ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاج .هتهبش ةلازإل ةصرف هيطعي كلذ لك هتباتتساو

 تضرع امبرف .مالسإلاب نيمرتحم اناك امهنأل ؛امهلتق لبق ةّدترملاو ٌدترملا ةباتتسا بجي»

 ,419تضرع ةهبش نع نوكت ةّدرلا نأ بلاغلا نأل ؛اهتلازإ يف ىعسُيف ةهبش امهل

 :اهبوجو ال ةباتتسالا بابحتسا ةلدأ 4

 نكل .ملسي نأ لامتحال مالسإلا هيلع ضرعيو ٌدترملا باتتسي نأ بحتسي» :ةيفنحلا لاق

 نإو مالسإلاب ًالهأو ًابحرمف ملسأ نإف 00 ىلإ ةوعدلا نأل ؛ باتتسي نأ بجي ال

 مامإلا هلهمأ .لاهمإلاو ليجأتلا دترملا بلط و أ هتبوت يف عمط نإف : :كلذ يف مامإلا رظن  ىبأ

 .هلهمي ملو ًآلاح هلتقب مامإلا رمأ هلاهمإ دترملا بلطي ملو هتبوت يف عمطي مل نإو «مايأ ةثالث

 امك ةقباسلا ةرقفلا يف هانركذ يذلا سنأ نب كلام مامإلا ثيدحب مهلوقل ةيفنحلا جتحاو

 نم نأ اوجتحا امك .اثالث دترملا باتتسي :لاق هنأ  هنع هللا يضر يلع نع يور امب اوجتحا
 تناكف قدملا هذُه يف فشكت اهلعل ًاثالث لجؤيف ةدرلا ىلع هتلمح هل تضرع ةهبش نأ زئ ائاجلا

 , 2041 (اهيلإ بدنف مالسإلا ىلإ ةليسو اندلع ةباتتسالا

 لاهمإلا ٌدترملا بلط ءاوس «مايأ ةثالث ٌدترملا لاهمإ بابحتسا فسوي يبأو ةفينح يبأ نعو
 هنيد لَّدِب نم» :فيرشلا ثيدحلا نأل ؛لاح ةيأ ىلع لاهمإلا بجي ال نكلو .هبلطي مل وأ

 ىلإ هعوجر وهو موهوم رمأل ريخأتلا بجي الف .هلتقب رمألا هيف لب .لاهمإلا ديق هيف سيل «هولتقاف

/ 1 
 . الاثا/ ص 3 53ج كلام مامالل «أطوملا» (ةهما ف

 . ١١ص .54١ج «كلام مامإلا أطوم ىلع يناقرزلا حرش» (081)

 *1١7-8”"١7. 4ص الج «عئادبلا» (ةهملو) .9١"1؟ص٠. 4ج (جاتحملا ىنغم) (6815)

 ضخ



 ركل تلد ف ا ةيورعلا وانألل هيكل ريغاتلا هت مل اذإو ,مالسإلا

 : حجارلا لوقلا 8

 ؛ ةباتتسالا بوجوب نولئاقلا هب لدتسا امل اهلتق لبق ةدترملاو دترملل ةباتتسالا بوجو حجارلاو

 ةهبش اهثعبم نوكي دق ةّدرلا نألو ؛ اهتقارإ يف لاجعتسالا نم ىلوأ ءامدلا ةنايص يف طايتحالا نألو

 دادترالاو رثأتلا اذه يف نيروذعم انوكي مل نإو ءاّدتراف اهب ارثأتف «ةّدترملل وأ ٌدترملل تضرع

 امنإو .ٌدترملا لتق يف لجعتن الو لهمتن نأ بجي .«نيملاعلل ةمحر الإ كانلسرأ امو» : ىلاعت

 ىلإ كلذ هلمحي نأ ىسعف «هتهبشو هتّدر نالطب لئالد هعامسإو هسفن ةعجارمو لماتلل ةدم ةلهمت

 . هتدر نع عوجرلاو مالسإلا

 : ةباتتسالا ةلم 0

 عوجرلل اهنالهمي يتلا ةباتتسالا ةدم يه مكف ,ةّدترملاو ٌدترملا ةباتتسا بوجو انحجر دق ذِإو

 ؟امهتدر ذبنو مالسإلا ىلإ

 : يلي امك :هزجون ءاهقفلا نيب فاالخ

 ىفتكي له «ةباتتسالاب نولئاقلا فلتخاو : هللا همحر  ينالقسعلا رجح نبا لاق :ًالوأ

 يضر - يلع نعو ؟مايأ ةثالث يف وأ موي يف وأ سلجم يف ثالثلا لهو ؟ثالث نم دب ال وأ ةرملاب

 , 601ًارهش باتتسي - هنع هللا

 نأ رهاظلاو 414 لتق ىبأ نإف تارم ثالث مالسإلا ىلإ ىعدي :يرهزلا مامإلا لاق :ًاينا

 ش .دحاو سلجم يف نوكت ةرركملا ةوعدلا هذه

 بات نإف .مهبهذم يف رهظألا لوقلا ىلع لاحلا ىف نوكت ةباتتسالا : ةيعفاشلا لاقو :ًاثلاث

 يفو .دودحلا رئاسك هذيفنت رخؤي الف ءّدح وه هتّدر ىلع بَترُملا هلتق نأب كلذ اولّلعو .لتق ّالإو
 يف - هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع نع رثألل مايأ ةثالث ةباتتسالا يف لهمي مهدنع لوق

6418 

 .785ص « 4ج (ريدقلا حتفو ةيادهلا» (ةهماكر

 . 3072١ ص ؛ ١١ج (يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش ةينف]

 .١5١١ص .48ج (ينغملا» (ه8148)

 .١5١ص 4ج «جاتحملا ينغم» 26819

 ضف



 هبو . هنع هللا يضر  رمع نع كلذ يور «مايأ ةئالث ةباتتسالا ةدم : ةلبانحلا لاق :اعئار
 , 0450( ةبحتسم مهدنع ةباتتسالاو) ةيفنحلا لوق وهو «قاحسإو كلام لاق

  0١ةباتتسالا ةدم يف حجارلا :

 كلام مامإلا هجرخأ يذلا باطخلا نب رمع ثيدحل مايأ ةثالث اهنأ ةباتتسالا ةدم يف حجارلاو

 ةدم لهمي نأ بجوف «لاحلا يف لوزت الو ابلاغ ةهبشل نوكت امنإ ةدرلا نألو ؛ليلق لبق هانركذو

 ذإ مايأ ةثالث يه ةبسانملا ةدملاو ل هتدر نع دوعي ىتح هل اهفشكو هتهبش ضرعل ةبسانم

 لوقل لاهمألا ةذم لالخ سبحي نأ ىعبنيو . طسولا رومألا ريخو ,ةليلقلاب الو ةريثكلاب يه تبيع

 عوجرلا ىلإ ةوعدلا هيلع رركتو ؟ًافيغر موي لك هومتمعطأو هومتسبح اله :- هنع هللا يضر - رمع

 ,7"4بيجتسي هلعل لاهمإلا ةدم لالخ مالسإلل

 هعفر موي نم الو هتذر موي نم ال دترملا ةدر توبشب مكحلا موي نم ماي ةثالثلا ةدم بستحتو

 . هحجرت ام وهو , 5"04ةيكلاملا هب حرص ام اذهو .ءاضقلا نإ

 :ةدرلا ةبوقع ذيفنت - 1

 ةدرلا ةبوقع ذيفنت بجو مالسإلا ىلإ ةدترملا وأ ٌدترملا عجري ملو ةباتتسالا ةدم تضم اذإف

 لتقلا ذيفنت يف لتقلا ةلآ هنأل ؛فيسلاب  ةداع  نوكي لتقلاو .ريخأت الب لتقلا يهو امهيلع

 يف ثيدحلا تاياور ىدحإ يف ءاج هنأل ؛رانلاب قيرحتلاب لتقلا زوجي الو .عرشلا يف بجاولا
 بتك هللا نإ» : ِةْكَي يبنلا لاقو .رانلاب ينعي (هللا باذعب اوبذعت الو هولتقاف هنيد لّدب نم» :ٌدترملا

 , 68575(ةلتقلا اوئسحأف متلتق اذإف ع ىش لك ىلع ناسحإلا

 :لتقلا ريغب ةّدترملا وأ ٌدترملا بقاعي ال - 51

 الف .لتقلا ريغب امهتبقاعم زوجي الف ءاهنع اعجري ملو 00 ةّدترملا وأ ٌدترملا ٌرصأ اذإو
 ءاهقف حّرص دقو ٠ .امهيلع ةبوقعلا ذيفنت لبق امهؤاذيإ و أ امهنع ءاملا عنم وأ امهعيوجت روجي

 البو « ىقسيو معطي لب شطع الو عوج الب مايأ ةثالث 56 دترملا باتتسي :اولاقف اذهب ةيكلاملا

 , 0" ماهلسألا ىلإ عوجرلا مدع 5 ولو هوحنو برضب ةبقاعم

 17ص 48ج «ينغملا» (5871) .9١١ص 28ج (ينغملا» (080)

 11 28ج (ينغملا» (هىل0#) 72١4ص .7ج .ريدردلل «ريغصلا حرشلا» هم

 .51١4-١8ا/ص 23ج .ريدردلل اريغصلا حرشلا» (0874)

 ضفر



 : لماحلا ةّدترملا لتق رخؤي 2. 64

 اذإف ءاهلمح عضت ىتح اهلتق ريخأت بجو ةّدرلا ىلع تّرصأو ًالماح ةّدترملا تناك اذإو

 هعضرت عضرم دجوت مل نإو ءاهيف لتقلا ذفن لفطلا اهلبقو اهلفط عضرت عضرم تدجوو تدلو

 اهلفط ذخؤي الثل هل اهتعاضر مامت ىلإ اهيف لتقلا ذيفنت ريخأت بجو ,لفطلا اهلبقي ملو تدجو وأ
 ظ 1 يرش هلا

 :ةدرلا تابثإ - 6

 «كلامو «ةلبانحلا لاق اذهبو «نيلدع نيملسم نيلجر ةداهشب ءاضقلا مامأ ةّورلا تبنت .

 00 الإ اذه يف فلاخ ًادحأ ملعن الو :رذنملا نبا لاقو .ةيفنحلاو « يعفاشلاو : يعازوألاو

 الإ اهيف لبقي ملف «لتقلا بجوي امب ةداهش اهنآل ؛دوهش ةعبرأ الإ ةّدرلا تابثإ يف لبقي ال :لاق

 ريغ يف ةداهش ةدرلا ىلع ةداهشلا نأ نسحلا لوق ىلع دري نكلو . ىنزلا ىلع ًاسايق دوهش ةعبرأ

 .«89ةقرسلا ىلع ةداهشلاك نيلدع نم لبقتف ىنزلا

 ًادمحم نأو هللا الإ هلِإ ال نأ دهشأ :ٌدترملا لاقف ةّيبلاب ٌدترملا ةّدر تتبث اذإف - 5

 بسن امب رارقإلا فلكي الو «هليبس يلخو ا و هللا لوسر

 مهءامد ينم اومصع اهولاق اذإف هللا الإ هلِإ ال اولوقي ىتح سانلا لتاقأ نأ ٌثرمأ» : هلي هلوقل هيلإ

 رفاكلا مالسإ امهب تبثي نيتداهشلاب قطنلا نألو ؛«لجو زع هللا ىلع مهباسحو اهقحب الإ مهلاومأو

 ةحص نع فشكلا ىلإ همالسإ توبث عم ةجاح الو «ٌدترملا مالسإ امهب تبثي كلذكف يلصألا

 ١ هلك" هتور

 73١. ؟غص اج «ريدردلل (ريبكلا حرشلا» (هم١55

 .١4١ص .4ج (ينغملا» (ه815)

 .5753١-١4١ص 285ج «ينغملا» (ه 8710

 ضعت



 ناداف"ءلر تكلل مم
 :ثحبلا جهنمو .ديهمت 4"

 حور قوهز ىلإ يدؤي يذلا ءادتعالا وه :اذه انثحب يف سفنلا ىلع ءادتعالاب دوصقملا
 هبش لتقلاو .دمعلا لتقلا : عاونأ ةثالث وهو .لتقلا وه ءادتعالا اذهو .هيلع ينجملا ناسنإلا
 .©8اطخلا لتقلاو .دمعلا

 او ل

 نا ىو رع د ا

 : يلاتلا وحنلا ىلع

 .دمعلا لتقلا :لوألا لصفلا

 .دمعلا هبش لتقلا : يناثلا لصفلا

 .أطخلا لتقلا :ثلاثلا لصفلا

 .نينجلا لتق : عبارلا لصفلا

 وه لتق عبارلا عونلاو اهانركذ يتلا ةثالثلا يه عاونأ ةعبرأ لتقلا : ةيفنحلا دنعو ,.577/ص الج «ينغملا» (ه818)

 . 798 ص الج .يناساكلل «عئادبلا» رظنا :أطخلا لتقلا ىنعم يف

 فيضي ذإ عاونأ ةسمحخ لتقلا نأ ىلإ «هريسفت» يف يفنحلا صاصجلا يزارلا ركب وبأ ريبكلا هيقفلا ىريو

 امو ءأطخلاو دمعلا لتقلا موهفم نع ًاجراخ ًاسماخ ًاعون فانحألا هباحصأ اهب لاق يتلا ةعبرألا عاونألا ىلإ
 أطخلاو دمعلا نع جراخ هلتقف . هلتقف ناسنإ ىلع بلقنا اذإ مئانلاو يهاسلا لتق وهو .أطخلا ىنعم يف وه

 . 77ص .؟ج «صاصجلل «نآرقلا ماكحأ» رظنا : هتاذب ًامئاق ًاعون هلعج اذهلو :الصأ

 م6





 قرزرر ل
 رم نتناو

 :ثحبلا جهنمو .ديهمت 67

 همكح نعو «ةميرج هرابتعاب دمعلا لتقلا فيرعت مزلتسي دمعلا لتقلا ةميرج نع مالكلا

 نعو .هتابثإ لئاسو نعو .ناكرألا هذه طورشو اهب ققحتي يتلا هناكرأ نعو .مكحلا اذه ةمكحو

 .تبث اذإ هتبوقع

 : ةيلاتلا ثحابملا ىلإ لصفلا اذه مسقن ءاذه ىلعو

 .همكح ةمكحو همكح نايبو .دمعلا لتقلا فيرعت :لوألا ثحبملا

 .دمعلا لتقلا ناكرأ : يناثلا ثحبملا

 .دمعلا لتقلا تايثإ :ثلاثلا ثحبملا

 .دمعلا لتقلا ةبوقع : عبارلا ثحبملا

 نقف



 كرذلل ىرملل
 همكح ةمكحو همكح نايبو .دمعلا لتقلا فيرعت

 :دمعلا لتقلا فيرعت 84

 لعفلا اذه هنم ردص نم ناك اذإف 8*2" ةايحلا هب لوزت دابعلا نم لعف وه : هفيرعت يف اولاق

 .قح هجو ريغب دمعلا لتقلا اذه ناك اذإو .دمعلا لتقلا وهف .هيلع ينجملا حور قاهزإ هب دصقي

 اذه ىف اهنع ملكتن يتلا ناودعلا دمعلا لتقلا ةميرج نأ ثيحو «ناودعلا دمعلا لتقلا وهف

 ناودعلا دمعلا لتقلا ةميرج فرعن نأ اننكميف قح هجو ريغب ادمع ناسنإ لتق يه ثحبملا

 : يلاتلا فيرعتلاب

 . «قح هجو ريغب لعافلا نم دصقب ناسنإ حور قوهز هيلع بترتي لعف دمعلا لتقلا ةميرجو

 :دمعلا لتقلا مكح

 :ةيرويلا هلا دس تمام ميركلا نآرقلا حّرص اذهب «ميرحتلا همكح ناودعلا دمعلا لتقلا

 الإ هللا مرح يتلا سفنلا اولتقت الو# : ىلاعت هلوق ميركلا نارقلا يفق .نوملسملا هيلع عمج

ك هنإ لتقلا يف فرسُي الف ًاناطلس هّيلول انلعج دقن ًامولظم لثق نمو -
 ,7ًروصنم نا

 الو .ًاناسحإ نيدلاولابو ًائيش هب اوكرشت : الأ مكيلع مكبر مّرح ام لئأ اولاعت لق» : ىلاعت هلوقو

 الو .نطب امو اهنم رهظ ام شحاوفلا اوبرقت الو مهايإو مكقزرن نحن قالمإ نم مكدالوأ اولتقت

 00 0 را 6 . ٌّقحلاب الإ هللا مرح يتلا سفنلا اولتقت

 . ص كج .ةيفنحلا هقف يف (ةيدنهلا ىواتفلا» (ه879)

 . [”ال ةيآلا : ءارسإلا ةروس] (ه80)

 .[عا41١ ةيآلا : ماعنألا ةروس] (0871)

 ضل



 لكك يبنلا نع .كلام نب سنأ نعو .©*7«ةعامجلل قرافملا هنيدل كراتلاو «سفنلاب سفنلاو
 ةداهشو :لاق وأ ءروزلا لوقو «نيدلاولا قوقعو ءسفنلا لتقو .هللاب كارشإلا رئابكلا ربكأ» :لاق
 , 20459 (روزلا

 .859قح هجو ريغب لتقلا ميرحت ىلع نوملسملا عمجأو

 :ناودعلا دمعلا لتقلا ميرحت ةمكح 0١

 ةنمؤملا سوفنلا فكنت ميرحتلا اذهب نأل ؛ةرهاظ هتمكح .قح هجو ريغب دمعلا لتقلا ميرحت
 هللا طخس عم باقعلا بجوي عرشلا يف مرحم وه ام باكترا نأل ؛ ةميرجلا هذه فارتقا نع

 .هئعلو .هيلع هللا بضغو اهيف ًادلاخ منهج هؤازجف .ًادمعتم ًانمؤم لتقي نمو» : ىلاعت لاق .هيلع

 يع ًميظع ًاباذع هل ّدعأو

 .54ص .4ج ؛ينابيشلا عبيدلا نبال «لوصولا ريسيت» يف ءاج امك هريغو يراخبلا هاور (88؟)

 .١9١ص ١١2ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصا) كنف

 . "17ه ص ءالج «ينغملا» (هم'

 .[97 ةيآلا :ءاسنلا ةروس] (5875)

 ضخ



 فانل) كم

 دمعلا لتقلا ناكرأ

 ْ :ثحبلا جهنمو (ديهمت 75

 .- هناكرأ يه اهب ققحتيو دجوي يأ  دمعلا لتقلا اهب موقي يذلاو ءاهب موقي ام ءيشلا ناكرأ

 دصقب ناسنإ حور قوهز هيلع بترتي لعف» :وهو ءانه هديعنو هانرتخا يذلا هفيرعت نم فرعت هذهو
 .(قح هجو ريغب لعافلا نم

 .ليتقلاو «لتقلا ثادحإ دصقب .هنم لعفو .لتاقلا : يه دمعلا لتقلا ناكرأف

 :بلاطم ةعبرأ ىلإ ثحبملا اذه مسقن ءاذه ىلعو

 .لتاقلا :لوألا بلطملا

 . ليتقلا : يناثلا بلطملا

 .لتاقلا لعف :ثلاثلا بلطملا

 . يئانجلا دصقلا : عبارلا بلطملا

 لوألا بلطملا

 لتاقلا

 :لتاقلا يف ًاطرش تسيل ةروكذلا - 7

 صاصقلا اهيلع بجيو «ةلتاق نوكت نأ نكمي ةأرملاف .الجر نوكي نأ لتاقلا يف طرتشي ال
 فلتخم نم ءاهقفلا حرص اذهبو «فيلكتلا ةيلهأ اهل هلثم اهنأل ؛لجرلا ىلع بجي امك

 2070 تيهاذملا

 - «يواصلا ةيشاحو»و ءريدردلل «ريغصلا حرشلا» ء١1 5ص ؛ 4ج (جاتحملا ينغم» 217/4 ص ءالج «(ينغملا» (هم*"ك)

 نار



 : لتاقلا طورش - 614

 دنع ةداع ثحبت هيلع صاصقلا بوجول ىئنأ وأ ناك ًاركذ لتاقلا يف اهققحت بجاولا طورشلا
 نع انمالك دنع طورشلا هذه ثحب لحن اذهلو ىدمعلا لتقلا يف ف صاصقلا بوجو نع 0

 ىناثلا بلطملا

 دقلا

 :ليتقلا "يف: اطربخ تسيل ل ةروكذلا 56

 ءًأركذ ليتقلا نوك ًاعرش ررقملا ءازجلا اهيلع بترتي يتلا دمعلا لتقلا ةميرج يف طرتشي ال

 حّرص اذهبو ءاركذ ليتقلا ناك ول هنم ٌصتقي امك اهلتاق نم ٌصتقيف ىثنأ نوكي نأ زوجي لب
 , 689 ءاهقفلا

 :ليتقلا يف طورشلا 5- 

 طورشلا هذه نع ملكتنسو «لتاقلا ىلع صاصقلا بوجول ةنيعم طورش ليتقلا يف طرتشي

 .دمعلا لتقلا ةبوقع ثحب ىف صاصقلا نع انمالك دنع

 :هل ًادمع ًالتق ربتعي ال ًاتيم نينجلا طاقسإ - "17

 نأل ؛ هيلا وعلا دايش رتل يوشع يناجلا برضب ًاتيم نينجلا طاقسإ ربتعي الو

 لقتنيو اهرارقب رقي همأ نم ءزجك ربتعي هجو نم وه امنإو .ًايح ًايمدآ ربتعي ال هّمأ نطب يف نينجلا
 اهنع لاصفنالل ًائيهتمو .ةايحلاب هّمُأ نع ًادرفنمو ةلقتسم ًاسفن ربتعي رخآ هدو نما وهوا. اهلاقعلاب
 ا مأ اي كارا يردن ال انك نإو يسانألا يقابك ًايح ًاناسنإ هترو ريصو

 ط 2 5

 ..قلاعت هللا ءاش نإ ب لعب اطيف هتييتس امك ةيدلا هيف اًمثإو: :نصاضفلا تحوت

 .”ص 2 ؟ج (ةيدنهلا ىواتفلا» ما ص كج 2

 .ريدردلل «ريغصلا حرشلا» 2 ؟ةهالص . ىلبنحلا ىلعي يبأل «ةيناطلسلا ماكحألا» 2" ص الج( ينغمل ار (هملالا/)

 .3”ص .؟ج (ةيدنهلا ىواتفلا» .8”١3ص . ؟ج (يواصلا ةيشاحوو

 مالا



 ثلاثلا بلطملا

 لتاقلا لعف

 :لتاقلا لعفب دوصقملا 64

 نأو « هيلع ينجملا يأ  ليتقلا حور قوهز هيلع بترت يذلا هلعف لتاقلا لعفب دوصقملا
 :(لوألا) :نائيش لتاقلا لعف يف طرشلاف .ليتقلا حور قاهزإ ةداع هنأش نم لعفلا اذه نوكي

 ثدحي نأ هنأش نم لعفلا اذه نوكي نأ :(يناثلا)و . يناجلا ىلإ ابوسنم لعفلا اذه نوكي نأ

 .هيلع ينجملا يف توملا

 :ثحبلا جهنم 064

 .«لتاقلا» يناجلا ىلإ ًابوسنم لعفلا نوكي نأ :لوألا عرفلا

 .هيلع ينجملا يف توملا ثادحإ هنأش نم لعفلا نوكي نأ : يناثلا عرفلا

 لوألا عرفلا

 «لتاقلا» ىناجلا ىلإ بوسنم لعفلا

 :(0058ببسلاو ةرشابملا 2 ٠

 .ةرشابملا هجو ىلع ةبسنلا هذه نوكت نأ امإ يناجلا ىلإ لتقلا هيلع بترت يذلا لعفلا ةبسن

 هيلع ىنجملا ىلإ توملا هتاذب بلجو ىناجلا هرشأب يذلا لعفلا اهب دارملاف ةرشابملا امأ

 ينجملا يف ىناجلا هرشابي قنخلاكو .- هلتقل ةلع يأ هيلع ىنجملا تومل ةلع هسفن تقولا ىف

 .هلتقل ةلع هسفن تقولا يف وهو ,هيلع ىنجملل تيمم هتاذب  قنخلا يأ  هنإف ,هقنخيف هيلع

 ينجملا تومل ةلع ناك ام وهف «- ةيببسلا هجو ىلع ىناجلا ىلإ لعفلا ةبسن يأ  ببسلا امأ

 . "ص ١ 4ج «جاتحملا ينغماو 0” ص ءت3كجا .ةدوع رداقلا دبع موحرملل (يمالسإلا يئانجلا عيرشتلا» (ةهم”ك)

 نسضض



 ةلع اهنإف «لتقلاب ءيرب ىلع روزلا ةداهشك رخآ ءيش ةطساوب امنإو هتاذب هققحي مل هنكلو ,هيلع

 يذلا امنإو مادعإلا اهتاذب بلجت مل ةداهشلا هذه نكلو ءالعف همادعإ مث مادعإلاب هيلع مكحلل
 . مكحلا ذيفنت ىلوت يذلا دالجلا ًالعف هبلج

61 00 

 . هلتقيف ءىجلم هاركإب رخآ لتق ىلع الجر لجر هركي نأك هاركإلاك : يسح : الوأ

 نأل ؛امهتداهشب هيلع دوهشملا لتقيف «لتقلا ىلع روزلا ةداهشب مكاحلا مكحك : يعرش : ًايناث

 اوناك دوهشلا بذك نّيبت اذإف ,عرشلا مكحب دوهشلا ةداهشب صاصقلاب يضقي امنإ مكاحلا

 .هيلع دوهشملا لتق يف اببس

 لوانتب ةيراج ةداعلا نأل ؛توميف هنم لكأيف .فيضلا ىلإ مومسملا ماعطلا ميدقتك : يفرع :اثلا

 .هتومل ًاببس ميدقتلا اذه ناكف ,ماعط نم هل مدقي ام فيضلا

 :ببستملاو رشابملا ةيلوؤسم 9 59

 وو كلارا از نيفالعنلا اهباع تح حالو سانا انف وبقت فاس وبلا اي
 طرت تفاوت اذا ىماتلا ةناع مترو هوانا نعل انك هداف ادت ريغ لق جزم كللذكو

 مادعإلا مكح ذيفنت لعب مهتداهش نع لتقلا دوهش عوجر يف امكو .هاركإلاب ببستملا يف انهك

 عيمج يفف ىهلتق دصقب فيضلا ىلإ لتاقلا مومسملا ماعطلا ميدقت يف امكو هيلع دوهشملا ىلع

 .8؛3صاصقلا مهيلع بجيو ءادمع نيلتاق ءالؤه ربتعي لاوحألا هذه

 نإ» : هلوقب يفنحلا يناساكلا مامإلا ةفحتصوب ببستلاب لتقلا ىف ذ رخآ يأر ةيفنحللو فر

 لتق ةرشابم لتقلاو ةرؤض:آلل تعم اتق است لفقلا نأل ؛ةرشابم لتقلا يواسي ال ًاببست لتقلا

 هنأل ؛ ةرشابم لتق هنأل ؛لتقلا ىلع هاركإلا فالخب ةرشابم لتقلا ىلع ءازجلاو 2 ىنعمو ةروص

 لمعتسمل ربتعي لعفلاو «هلتق ىلع هركملا ىلع هبرضو هذخأ هنأك هركملا ديب ةلآ هَركُملا لعجي
 , 64417 (ةرشابم ٌّلاَتق ناكف ةلآلل ال ةلآلا

 «4ج (جاتحملا ينغم» ,.””ص :.؟ج (يمالسإلا يئانجلا عيرشتلا» .556-555ص ءالج «ينغملا» (0819)

 . "5ص

 .هالص ١2ج «يمالسإلا يئانجلا عيرشتلا» 517-2515ص ءا/ج (ينغملا» ه8:

 . 7379 ص ءالج « يناساكلل «عئادبلا» (ه841)

 ضف



 يأر امأ ءهدحو - هللا همحر  ةفينح يبأ مامإلا يأر وه يناساكلا مامإلا لوق نأ يل ودبيو

 يف رشابملا عم.ببستملا ةاواسم يأ ءروهمجلا عم امهنأ يل ودبيف ءدمحمو فسوي يبأ هيبحاص

 : (ةيدنهلا ىواتفلا» ىف ءاج ام ليلدب هطورش ترفاوت اذإ صاصقلا بوجوو دمعلا لتقلا ةيلوؤسم

 لوق ىلعف «ةاجنلا كل ثيحب ناكو ءاميظع ءاملا ناك اذ :امآو: ... .ءاملاب ًاناسنإ قّرغ نم»

 فسوي ىبأ لوق  امهلوق ىلعو ءصاصق الو دمعلا أطخ وه - ىلاعت هللا همحر  ةفينح أ

 ْ , 08؛95(صاصقلا بجيو ضحم دمع وه  دمحمو

 دمعلا أطخ اذه «رئب يف هاقلأو أ ءلبجوأ حطس نم هاقلأ اذإ» : اضن «ةيدنهلا ىواتفلا» يفو

 هنم ىجرت ال ناك نإو فمعلا امخ رون الاغ ةاجتلا هد نعد بفن ناك نإ :امهلوق ىلع امأو

 , 849( دمحمو فسوي يبأ دنع يأ  امهدنع صاصقلا بجي ضحم دمع وهف ةاجنلا

 :8؛2ببستملاو رشابملا عامتجا - 8

 : يلاتلا وحنلا ىلع امهيف رظني ببستم لعف عم رشابم لعف عمتجا اذإ

 ىلع ةيلوؤسملا عقت ةلاحلا هذه يفف ءاناودع تنيل ةرشانلا نركل يلاغلا وه نسلا ناك نإفادأ

 ىلع ءانب مادعإلاب هيلع موكحملا لتق ةرشابمب دالجلا مايقك ءرشابملا ىلع ال ببستملا

 لتقلل رشابملا وه دالجلاو .هنم ًاناودع تسيل هيلع موكحملل دالجلا لتق نإف .روزلا ةداهش

 .روزلا دوهشف لتقلا يف ببستملا امأ

 0-0 هك ةاويسلا ةرتفازبلا تيفظقا اذ: اذه وكرر هنمنسلا رفانملا لمفلا جيتي نأ تاج
 امأ .هلتقل رشابملا ىلع ةيلوؤسملاف ءاملا يف حبسي ناك رخآ هقنخف هقارغإ دصقب ءام يف

 .رزعيف ببستملا

 يف هاركإلا ةلاح يف امك .لتقلا ثادحإ يف امهرثأ ىواستي نأب رشابملاو ببسلا لدتعي نأ -ج
 نانئالا نوكتيف "هيلع ينجملا لتق ثادحإ يف ءاوس هّركملاو هركملا رثأ نا ثيح لتقلا
 .دمعلا لتقلا نع نيلوؤسم

 ديب ةلأ هركملا ربتعي هنأل ؛هّركْملا ىلع سيلو هركملا ىلع ةيلوؤسملا : ةفينح يبأ دنعو

 انركذ امك «ةلآلا ىلع سيلو ةلآلا لمعتسم ىلع ةيلوؤسملاو «لتقلا يف اهلمعتسا هركملا
 .ةقباسلا ةرقفلا يف يناساكلا مامإلا نع كلذ

 ."6ص ا« 7ج «ةيدنهلا ىواتفلا» 2(ةه8م55) . ه8 ص 275ج (ةيدنهلا ىواتفلا» (ه845)

 814هضا/-4ه" ص 3 جا «ةدوع رداقلا دبع موحرملل «يمالسإلا يئانجلا عيرشتلا» (0ه845)

 نيا



 ىناثلا عرفلا

 «لتقلا» توملا ثادحإإ ةنأش نم لعفلا

 :تيمملا لعفلا  *ه

 لعفلا اذه نوكي نأ هلتق هيلع ينجملا توم هيلع بترتي يذلا يناجلا لعفل يناثلا طرشلا

 .ًابلاغ ًاتيمم لغفلا اذه نوكي نأ ىرخأ ةملكب وأ ابلاغ هيلع ينجملا لتق ثادحإ هنأش نم

 :تيمملا لعفلا عاونأ - 5

 : عاونأ ابلاغ (هلتق) هيلع ينجملا توم هب ثدحيو .يناجلا نم رداصلا تيمملا لعفلا
 : (اهنم)و .هندب ةوقو هدي لامعتسا :(اهنم)و .تالآلا نم هريغو حالسلا ةطساوب هلعف :(اهنم)

 . ةايحلل يرورض ءيش نم عنملا وأ عانتمالا : (اهنم)و . تايذؤملا نم اهريغو مومسلا لامعتسا

 زاجيإب يلي اميف ركذنو دمعلا لتقلا ثادحإ يف عاونألا هذه ةيحالص يف نوفلتخي ءاهقفلاو

 ينجملا يف توملا ثدحي يذلا يناجلا لعف اهتطساوب ردصي يتلا عاونألا هذه يف ءاهقفلا لاوقأ
 000 ّكاَتَق كلذ رابتعا ىذدمو هيلع

 :©0*84لتقلا تالآ نم هوحنو حالسلاب برضلا : ًالوأ - 48

 0 ا تابع اريد هرج هيلع يجمل هيب حرجو -كلزوستو ناكلاو نيكو

 «تامف بلقلاك لتقم يف ناكو «ًاريغص ًاحرج هب هحرج نإو . ءاملعلا نيب هيف فالخ ال دمع

 اه دمع لتق وهف

 . صاصقلل بجوم دمع لتق وهف وص ورم ل
 رانيد نبورمعو ىدامحو «نيريس نباو , يرهزلاو , يعخنلا لاق هبو ,ةلبانحلا بهذم اذهو

 . ةفينح ينأ ابحاص دمحمو .فسوي وبأو «قاحسإو « يعفاشلاو كلامو , ىليل يبأ نباو

 رجحلاك كالهلا هيف بلغي ناك نإو «نعاط الو حراج ريغب لتقلا ناك نإ : ةفينح يبأ دنعو

 دمع سيلو دمع هبش اهب لتقلاف ,نيراصقلا ةقدمو ةقرطملاو ريبكلا

 .”ص « 14ج (جاتحملا ينغم» .77” ص ءالج «عئادبلا» 7727-5155 ص ءالج (ينغملا» (5845)

 مو



 :©*؛ةديلاب وأ ريغصلا رجحلاو طوسلاو اصعلاب برضلا :ًايناث - 4

 ضرمل هفعض لاح يف وأ ؛هيلع ينجملا ندب نم لتقم يف ناكو انركذ امب برضلا ناك نإ

 وأ هديب برضلا ررك وأ «ةبرضلا كلت هلتقت ثيحب دربلا وأ ٌرحلا يف طرفم نمز يف وأ ءرغص وأ

 لتقي امب هلتق هنأل ؛ صاصقلا هيفو دمع لتقلاف .هانركذ امم ابلاغ هب لتقي امب هلتق ىتح اصعلاب

 تومي ًاديدش ًارصع هتيصخ رصع ول ًاضيأ عونلا اذه نمو. .ريبك لقثمب برضلا هبشأف ًابلاغ هلثم

 .دمع لتق هلعف نإف هلثمب صخشلا

 : قنخلا :اقلاث

 هلك اذهف ل ا ل 0 000

 . 49 _رصاصقلا هيف ًادمع ًالتق ربتعي

 : "*:*”ةكلهم ىف هيلع ىنجملا ءاقلإ اجبار 51

 :اهنم عاونأ هيلع ينجملا اهيف يناجلا يقلي يتلا ةكلهملاو

 .دمع لتق اذهف «توميف ًابلاغ هب كلهي لبج سأرك ءقهاش نم هيقلي نأ
 «توميف ناك ببس يأل امهنم صلختلا هنكمي الو هقرغي ءام ىف وأ ءران ىف هيقلي نأ

 لتق اذهف ,هلتقيف قيض ناكم يف رمن وأ ,دسأك سرتفم ناويح نيبو هنيب عمجي نأ -ج

 .ذدمع

 .ًابلاغ لتقي هلثم ناك اذإ دمع لتق اذهف «توميف ًالتاق ًائيش همعطي وأ أمس هيقسي نأ د

 : هيلع ينجملا ةايحل يرورض وه ام عنم :ًاسماخ - 5

 ىقبي ال ةدم بارشلاو ماعطلا هنع عنميو .هنم صالخلا عيطتسي ال ناكم يف هسبحي نأ لثم

 نع بارشلاو ماعطلا عنم  لعفلا اذه نأل ؛صاصقلا هيف دمع لتق اذهف ,تومي ىتح ًايح اهيف

 ."14* ص ءالج «ينغملا» (5841) 14١". ص الج (ينغملا» (ه845)

 . 5-6 ص «٠ 4ج (جاتحملا ينغم ١ 5140-023541ص ءالج رنغملا» (0848) :

 نفي



 فالتخاب فلتخي اذهو ءًايح ناسنإلا اهعم ىقبي ال ةدم عنملا رمتسا اذإ ًابلاغ لتقي - سوبحملا

 , 04؛؟لاوحألاو نامزلاو سانلا

 : لفطلا عاضرإ نع عضرملا عانتما - 5553*

 ةرجأتسملا عضرملا تعنتما اذإ :ةقباسلا ةرقفلا يف مهنع هانركذو ءاهقفلا هركذ ام ىلع ًاسايقو

 ًادمع ًالتق ربتعي اذه اهعانتماف ءًاعوج تام ىتح هعاضرإب ةفلكملا لفطلا عاضرإ نع ةعاضّرلل
 .هكاله دصق نع اهعانتما ناك اذإ

 2 2 000 ١

 تلتق هتوم تدصق نإف .تام ىتح عاضرلا اهدلو عنمت مالا كلذ نمو» :ةيكلاملا لاق دقو

 .©*”7(اهتلقاع ىلع ةيّدلاف الإو

 :هجاتحمل هئام لضف ميدقت نع عانتمالا :ًاسداس - 4

 نإ نومي هنآ «ةعتم هل لج ال ةناز ًاملاع ًارفاسمب لاذ" لصف, عنم مذ: ةيكلاجلا "ضعت لاق
 .**1)(هديب هلتق رشابي مل نإو ءهب لت هقسي مل

 :ريغلا توم ىلإ يدؤملا بجاولا لعفلا نع عانتمالا يف ةدعاقلا 6

 «تام ىتح هل هلعفي ملو ,رخآل نيعم ءيش لعفب ًاعرش ًامزلم ناك نم لك نأب لوقلا نكميو

 عبارلا بلطملا

 يئانجلا دصتقلا

 : يئانجلا دصقلاب دوصقملا 5

 ىنجملا لتق هلعفب يناجلا دصقي نأ دمعلا لتقلا ةميرج يف يئانجلا دصقلاب دوصقملا

 . .هدحب عطقي امب سفنلا لتق دمعتي نأ وهف ضحملا دمعلا امأف» : يدرواملا هيقفلا لاق . هيلع
 وسل لا همه 3

 . 54ص ءالج «ينغملا» (0845)
 .؟47ص «4ج .يدردلل «ريبكلا حرشلا» (0860)

 .؟1؟ص .4ج هريدردلل «ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاح» (0801)
 .7؟؟ص .يدرواملل «ةيناطلسلا ماكحألا» (همه1)

 ضضنإ



 : يئانجلا دصقلا ةفرعم - 1

 دقف :هديلإ هجتت امو اهتدارإو نيشنلا هن نع ةرابع هلال « ايف اعيش قئانجلا دصقلا ناعامل

 ةلآلا عون وه رهاظلا ءيشلا اذهو ءاهدوجو ىلع هدوجو لدي ًارهاظ ًائيش اهماقم ءاهقفلا ماقأ
 .اهب هلتقو هيلع ينجملا دض لتاقلا اهلمعتسا يتلا ةلآلا عون يأ ٠ .لتقلا ةميرج يف ةلمعتسملا

 ًادصاق اهل هلامعتساب يناجلا ناك ,فيسلاك ابلاغ توملا ثادحإ اهنأش نم ةلآلا هذه تناك اذإف

 ةليسو لامعتسا هيلع ينجملا لتق يناجلا دصق ىلع هتلالد ىف فيسلا لثم وأ هيلع ىنجملا لتق

 وأ .قهاش نم هئاقلإ لئاسولا هذه نمو ءهيلع ينجملا لتق دارأ هنأ ىلع لدت يكرع ىرخأ

 كلدتقو» تاه نحن هكيع تاردعلاو ماعطلا عنمو هسبح وأ .ران يف وأ ءرحب ف

 ثادحإ اهنأش نم ناك اذإ هيلع ينجملا ىلع ءادتعالا لئاسوف .كلذ وحنو ماعطلاب هل مسلا سد

 ينجملا لتق هدصقو همزع ىلع يناجلا لبق نم اهلامعتسا لد ءاهانركذ يتلا لئاسولاك توملا

 .رابتعالا اذه ىلع بقاعيو دمعلا لتق ةميرج هتميرج نوكتف هيلع

 ىلع مئاقلا هيلع ينجملا لتق يناجلا دصق ىلع فرعتلل ءاهقفلا هلاق يذلا بولسألا اذهو

 مل كلذلو «لوبقملا ديدسلا بولسألا وه هتميرج يف يناجلا هلمعتسا يذلا حالسلا عون ساسأ

 ةلآلا نوركذي امنإو .دمعلا لتقلل مهفيرعت يف يئانجلا دصقلا ىلع ّصنلل ةجاح ءاهقفلا َرِ

 ام دمعلاف» : يلبنحلا يقرخلا مامإلا هيقفلا هلاق ام كلذ نم «ًابلاغ لتقت اهنوكب اهيف ةلمعتسملا

 «ةريغص ةبشخب برضلا داعأ وأ .هلثم لتقي نأ بلاغلا ريبك رجح وأ ةديدحب هبرض
 هب لعف وأ

 . 6108 مهقلتم هنأ لعفلا كلذ د تلاغلا لعق

 ءضحم دمع وه يذلا امأ» : دمعلا لتقلل هفيرعت يف يفنحلا يناساكلا نيدلا ءالع لوقيو

 ادييفما | . حمرلاو فيسلاك نعط وأ دح هل كديدحب لتقلا دصقي نأ وهف

 لتقلل يئانجلا دصقلا دوجو ىلع لتقلا ةميرج يف ةلمعتسملا ةلآلاب لدتسي يناساكلا مامإلاف
 .دمعلا

 .57”/ص الج «ينغملا» (ةهمم*)

 . #7337 ص الج «عئادبلا» (ه865)

 نفر



 تكتلاثل) تمل
 دمعلا لتقلا تابثإ

 :دمعلا لتقلا تابثإ لئاسو . 4

 ,ةداهشلاو هرارقإلا : يهو ءًاعرش ةربتعملا تابثإلا لئاسوب ءاضقلا مامأ دمعلا لتقلا تبثي
 نم اهانربتعا اذامل اهنع مالكلا دنع نّيبنسو .(ةماسقلا» ب فرعي ام نيتليسولا نيتاه قحلنو

 صاصقلا سيلو ةيّدلا اهيف بجاولا نأ عم انه تابثإلا لئاسو

 . لئاسولا هذه نع يلي اميف ملكتنو

 :رارقإلا : ًالوأ - 4

 «لبق نم انيب امك دودحلا مئارج تابثإ يف هب ذخؤيو .قوقحلا هب تبثت يعرش ليلد رارقإلا

 حيحص» يف ءاج دقف «ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا تءاج اذهبو .دمعلا كا ةميرج هب تبثت كلذكو

 هللا لوسر لاقف . يخأ لتق اذه عمللا لوو ا :لاقف ٍةَعَسنب رخآ ُدوقي َءاج الجر نأو :(ملسم

 ادله يف كاع مل . ُهتلتق معن :لاق .ةئيبلا هيلع ٌتمقأ فرتعي مل ول هن :لاقف ؟ةتلتقأ : هك

 قلطناف كبحاص كنود :لتاقلاب ءاج يذلا ليتقلا ّيلول لاق كك يبنلا نأ فيرشلا ثيدحلا
 ْ ْ .(.. هب

 .«"**(دمعلا لتقب رارقإلا لوبق هيفو» :ثيدحلا اذهل هحرش يف يوونلا مامإلا لاق

 ناك اذإ ًافالخ هيف ظفحأ ال امم وهو» : يناكوشلا لاق دقف هيف فالخ الو ءاهقفلا لاق اذهبو

 .3*8(عناوملا نع ًادرجتم ًاحيحص رارقإلا

 وأ ناك ًاركذ هرارقإ ربتعي ىتح هّرْكُم ريغ ًالقاع ًاغلاب نوكي نأ ٌرقملا يف طرتشيو - 0

 نم لبح يه ةنكاس نيس مث ةروسكم نونب ةَعْسْنلاو ,17/7-17ص ١1ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (086)

 . ةروفضم دولج
 - .77ص الج « يناكوشلل «راطوألا لين» (0867)

 نفض



 .”*”7ناركسلا الو .هركملا الو .نونجملا الو ءريغصلا رارقإ حصي الف .ىثنأ

 :ةداهشلا :ًايناث . 

 ةلوبقملا دوهشلا طورش نيلمكتسم نيلدع نيلجر ةداهشب دمعلا لحقلا ةميرج تشتو

 ."**9ءاهقفلا لاق اذهبو .مهتداهش

 دواد وبأ جرخأ دقف ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا .دوهشلا ةداهشب دمعلا لتقلا ةميرج تابثإ ليلدو

 ىلإ هؤايلوأ قلطناف .ًالوتقم ربيخب راصنالا نم لجر حبص أ :لاق جيدخ نب عفار نع «هننس)» يف

 0 ؟مككبحاص لتق ىلع نادهشي نادهاش مكل :لاقف هل كلذ اوركذف كي يبنلا

 اليتق حبصأ رغصألا ةصّيحم نبا نأ بيعش نب ورمع نع يئاسنلا هجرخأ رخآ ثيدح .يفو

 .«هتمرب مكيلإ ُهْعفدأ ُهَلتَق نم ىلع نيدهاش مقأ» :لي هللا ُلوسر لاقف «ربيخ باوبأ ىلع

 انهاه فنصملا امهدروأ» :لاقو «راطوألا لين» هباتك يف يناكوشلا نيثيدحلا نيذه ركذ

 هنأ ملعلا له أ نم دحأ نع ظفحأ الو ,نيدهاش ةداهشب لتقلا تبثي هنأ ىلع امهب لالدتسالل

 .©32*8(صاصقلا يف نيدهاش ةداهش ىلع ةدايز طارتشاب لوقي

 :دمعلا لتقلا يف ءاسنلا ةداهش لبقت له 5

 عم نيتأرملاك صاصقلا يف ءاسنلا ةداهش لوبق يف فالخلا عقو» : يناكوشلا هيقفلا لاق

 هيف نوكيف .لاومألاك صاصقلا نأ يرهزلاو يعازوألا نع «رحبلا» بحاص ىكحف .لاجرلا

 لوقي امهادع ام نأ طقف امهنع كلذ ةياكح ىلع هراصتقا رهاظو .نيتأرماو لجر وأ نيلجر ةداهش

 , 2410(هفالخمب

 ةداهش الإ اهيف لبقي الف .صاصقلاو دودحلا يهو تابوقعلا» : يلبنحلا ةمادق نبا لاقو

 يف ةداهشلا لع سابق: ناتازماو: اجبر هيف لقي: :الاق ايلا دامحو ءاطع نع يور اه الإ «نيلجر

 ىدامحو , يعخنلاو ١ يبعشلاو .بيسملا نب ديعس لاق انركذ يذلا اذهبو :لاق مث .لاومألا

 . "09(يأرلا باحصأو .روث وبأو .ديبع وبأو .يعفاشلاو .كلامو .يرهزلاو

 . 550١ ص :8ج .مزح نبال (ىلحملا» ؛ داو .هج (ينغملا») (ه8619)

 . 9١ص (.5ج «(ةيدنهلا ىواتفلا» .ا"الا/ص «4ج (جاتحملا ينغم» ١. 48ص 94ج («ينغملا» (ه864)

 . 31775 ص (ا/ج ,يناكوشلل «راطوألا لين» (0869)

 . 77ص ءالج « يناكوشلل «راطوألا لين» (080)

 .149-48١ص 39ج «ينغملا» (0851)

 قنا



 عبرأ وأ نيت زأرماو لجر ةداهش دمعلا لتقلا يف لبقي :روهشملا يرهاظلا هيقفلا مزح نبا دنعو

 و

 .(6855ةماسقلا :ًاثلاث 08

 ةرركملا ناميأألا ءاهقفلا دنع اهب دارملاو ًافلح فلح هانعمو .ًامسق مسقأ ردصم ةماسقلا
 : يلي اميف اهركذن ةنيعم طورشب لتقلا ىوعد يف

 ؟ةماسقلا بجت ىتم 14

 مهيلع ىعّدملا ماهتا ىلإ وعدي ام دوجوك .لتقلا اذه يف  ةهبش يأ ثول كانه ناكو .لتاقلا

 . مهنيبو ليتقلا نيب نيب ةوادعلاك ةميرجلا هذهب

 الو ءرصملا جراخ ةيرق وأ ةلحم يف ليتقلا دجوي نأ ةماسقلا اهيف يرجت يتلا تالاحلا نمو
 انزع وأ اكلم هلق مه عضوم يف لتق هنأل ؛هولتق مهنأب ةيرقلا هذه لهأ مهتيف .هلتاق فرعي

 .ةمهتلا هذهل ةماسقلاب عرشلا مهمزلاف

 : ةماسقلا نايرج ةيفيك 2 6

 ام اهنمو ,ةباحصلا نع راثآلا يفو ,ةيوبنلا ةنسلا يف ةفلتخمم تايفيك ةماسقلا يف تدرو

 يضاقلا ىدل ليتقلا ءايلوأ ىعّداو .ةيرق وأ ةلحم يف ليتف دحو اذإ 0-0 .ةيفنحلا 00

 ءايلوأ نإف .كلذ ةيرقلا هذه لهأ ركنأو ءأطخ وأ ًادمع هولتق مه ةلحملا وأ ةيرقلا هذه لهأ ن

 دب مس ساولك في سلا ا قا كل أ نال نس وب لا

 متي ىتح مهضعب ىلع نيميلا رركي هنإف الجر نيسمخ نم لقأ اوناك نإو .ًالتاق هل تملع الو

 100 'ريسمخ فلح

 ءاهيلع راكنإ لقنُي ملو اهب لمعو  هنع هللا يضر  باطخلا نبرمع نع تيور ةيفيكلا هذهو

 نع اهانركذ يتلا ةيفيكلا ىلإ يأ اذه ىلإو» :- (مالسلا لبس» بحاص يأ :لاقو .نوفلحي

 دريف كلذ ىف تفلتخا تاياورلا نأل كلذو 7-00 006 يراخبلا 0 عع ةيفنحلا

 78-795 هصسص 2.ةج مرح نبال «ىلحملا» (ةهمكك)

 - الج , يناكوشلل «راطوألا لين) ,.586-590ص .الج «عئادبلا» ءاهدعي امو 540 ص الج (ينغملا» (ةهمكك

4١ 



 ؟ةماسقلا ىف ءاسنلا لخدت له 1105

 قيرطب ةماسقلا بوجو نأل ؛اهكلم ريغ يف دجو ليتق نأشب ةماسقلا يف ةأرملا لخدت الو

 ةلاحلا هذه يفف ءاهريغ اهيف نوكي ال اهل ةيرق يف ليتقلا دجو اذإ الإ اهلهأ نم تسيل يهو ةرصنلا

 يبأ دنع اذهو يق قسم نس طم ناكيآلا هيلع نوكر كاست ةنامقلا انيباع نحن

 .دمحمو ةفينح

 :ةماسقلا ىف بجي ام - 07

 لخدتو .مهتلقاع عم اهولمحتو ةيّدلا اومرغ ليتقلا ءايلوأ مهنّيع نيذلا لاجّرلا فلح اذإف

 يف يفنحلا يناساكلا مامإلا هركذ ام ىلع ةلاحلا هذه يف ةيّدلا لمحت يف ةلقاعلا عم ةأرملا

 .ةيّدلا مهمزلتف اوفلحي وأ اورقي ىتح اوسبح اوفلحي ملو اولكن اذإو .«عئادبلا»

 : ةيّدلاو ةماسقلا بوجو ببس 2-4

 ليتقلا هيف دجو يذلا عضوملا ظفحو ةرصنلا يف ريصقتلا وه ةيّدلاو ةماسقلا بوجو ببسو

 ,ظفحلا ىلع ةردقلا عم ظفحي ملف ظفحلا هيلع بجو اذإ هنأل ؛ ظفحلاو ةرصنلا هيلع بجو نمم

 ليصحت ىلع هل المحو كلذ نع هل ًارجز ريصقتلاب طخاؤيف «هيلع بجاولا ظفحلا كرتب ًارصقم راص

 لتقف لتقلا ىلع لتاقلا أرجت ىتح ظفحلا يف مهريصقت ىلع لتقلا عوقو انلمح اذإ اذُهو

 عفدل ناميألا اوفلح ةيدمعلا ىلع ليلد ال ثيح نكلو .ًادمع هولتق مهنأ لامتحا عم .اللعف

 .ظفحلا يف مهريصقت ءازج مهتلحم يف ليتقلا دوجول مهيلع ةبجاو ةيّدلا ىقبتو . مهنع صاصقلا

 انلاومأ لذبنأ :ليق امنيح  هنع هللا يضر  باطخلا نبرمع انديس راشأ ىنعملا اذه ىلإو

 نيب ليتقلا دوجولف مكلاومأ امأو ,مكئامد نقحلف مكناميأ امأ :- هنع هللا يضر  لاقف ؟انناميأو

 تا كره

 : هياوجو لاؤس 2 48

 ثحب يف ثحبت نأ يغبني ناكف . صاصقلا ال ةيّدلا اهب تبثت ةماسقلا نأب لئاس لأسي دقف

 ؟دمعلا لتقلا ثحب ىف انه سيلو .أطخلا لتقلا

 . 74-ال/ص «.5ج «ةيفنحلا هقف يف («ةيدنهلا ىواتفلا» ءاهدعب امو 785ص -

 . ١59ص الج «عئادبلا» (0854)

 نيد



 ةنيبلا دوجو مدعل نكلو ءًادمع لتق مهليتق نأب ابلاغ نوعّدي ليتقلا ءايلوأ نأ : باوجلاو

 ماظنب عرشلا ءاج ءمماسإلا راد ف ارده مدلا موصعم ناسنإ مد عايض زاوج 00 مهدنع

 لتقلا ةبوقعب بقوعو هرارقإب ّذخا ايذاك نيميلا فلح نم نو لتقلاب لتاقلا رقأ اذإف .ةماسقلا

 .انلق امك ظفحلا يف مهريصقت ساسأ ىلع ةيّدلا مهتمزل ًاعيمج اوفلح اذإو .دمعلا

 ام وهو .رهاظ هجو هل دمعلا لتقلا تابثإ لئاسو نم اهرابتعاب انه ةماسقلا ثحب نإف اذهلو
 .انه اهانئثحبف هب انذخأ

 نسخ



 عبا)) ىملل
 دمعلا لتقلا ةبوقع

 :صاصقلا

 لعفي نأ دمعلا لتقلا ةبوقع يف هب داريو «ةلئامملا هانعمو .دمعلا لتقلا ةبوقع وه صاصقلا

 هي هيلع ينجملا لتق امك لتقُي نأ يأ  ليتقلاب هلعف ام لثم لتاقلاب
 علا ٌدبعلاو ءٌرحلاب ّرحلا ىلتقلا يف صاصقلا مكيلع بتك اونما نيذلا اهيأ اي» :ىلاعت

 ثٌيفخت كلذ .ناسحإب هيلإ ٌءادأو فورعملاب عابتاف ءيش هيخأ نم هل يفغ نمف , ىثنألاب ىثنألاو

 , 04504 ميلأ تاذع هلف كلذ دعب ىدتعا نمف .ةمحرو مكبر نم

 , 08530 طورش تعمتجا اذإ كدمعلا لتقلا يف صاصتقلا بوجو ىلع ءاملعلا عمجأ دقو

 :صاصقلا نم ةمكحلا 0١

 : ىلاعت لاق «ميركلا نارقلا اهيلإ راشأ ةحضاو دمعلا لتقلا يف صاصقلا عيرشت ةمكحو

 , 08774 ن وقت مكلعل بابلألا يلوأ اي ةايح صاصقلا يف مكلو»

 نألو ؛ءايربألا سوفن ىلع ءادتعالا مهسفنأ مهل لوست نيل اغدزْو از نصاصقلا يف نأل

 مهتايح ظفحت اذهبو . دمعلا لتقلا يأ  اهبجوم باكترا نم مهعنمتف مهفيخت ةبوقعلا هذه

 . مهلتق اودارأ نم ةايحو

 :صاصقلا بوجو طورش +5

 : (اهنم)و . لتاقلاب قلعتي ام : (اهنم) طورش ةلمج دمعلا لتقلا يف صاصقلا بوجول طرتشي

 -: ىتأي اميف اهزجون «ليتقلاب قلعتي ام

 . 11/ص «الج (ينغملا» (ه455) .[١ا/4 ةيآلا :ةرقبلا ةروس] (54856)

 .[١اله ةيآلا :ةرقبلا ةروسز (8855

5375 



 :ًافلكم لتاقلا نوكي نأ :ًالوأ 45م

 بجي الف ءًانونجم وأ ءًايبص ناك نإف - القاع اغلاب يأ  ًافلكم نوكي نأ لتاقلا يف طرتشي
 .ةبوقعلا لهأ نم اسدل امهو «ةبوقع هنأل ؛ صاصقلا

 اذإ يأ «مرحمب هركس ناك نإ صاصقلا ةبوقعب بقاعي هنإف «لقعلا لئاز وهو ناركسلا امأ

 ءاود برش ول امك هنم رايتخا الو دصق نودب ركس اذإ امأ ءركسم هنأ ملعي ًاركسم هبرشب ركس

 ,0458صاصقلا هيلع بجي الف .هركسأف

 :ًاراتخم نوكي نأ :ًايناث 54

 ضعب بهذ دقف ءًاهركم ناك نإف .ًاهركم ال ًاراتخم نوكي نأ دمعلا لتاقلا ىف طرتشيو

 راص هنأ رابتعاب  ءارلا حتفب  (هّركملا» ىلع ال «هركملا» ىلع صاصقلا نأ ىلإ ةيفنحلاك ءاهقفلا

 .ةلآلا ىلع سيلو ةلآلا لمعتسم ىلع نوكي باقعلاو .هركملا كيب ةلالاك

 .©255)هركملاو هركملا :نينثالا ىلع صاصقلا نأ :ةلبانحلاو «ةيعفاشلاك نورخآ لاقو

 :مدلا ةمصع لوتقملا يف طرتشي :ًاثلاث 6

 هانز تبث يذلا نصحملا ينازلاكو هلتق متحت قيرط عطاقو يبرحعلاو دترملاك مدلا حابم لتق نم

 ءالؤه لتق هترشابمب مامإلا ىلع هتايتفال رزعي انركذ نم لاثمأ مدلا حابم لتاق نأ الإ ,مكاحلا مامأ

 ,«091)َهئمَّذلا دقعب وأ مالسإلاب نوكت مدلا ةمصعو ,(0407)هنم نذإ نود

 :لتاقلل ًاتفاكم لوتقملا نوكي نأ :ًاعبار 5

 ققحتا ان نأ الإ. لئاقلل اياكم لوتقملا تركي ذأ نتاقلا_نلغ ضاصتلا ةنرسرلا طعتو

 ينال يف هزجون .ءاهقفلا

 «ريغصلا حرشلا» ؛"45ص .4ج «عانقلا فاشك» .554ص ءالج «ينغملا» .77 4ص ءالج «عئادبلا» (0854)

 .781ص .؟7ج .ريدردلل

 .ة9ص .14ج (جاتحملا ينغم» .5146-545 ص ءالج «ينغملا» ,.774 ص ءالج «عئادبلا» (ه8594)

 .”456ص . 4ج «عانقلا فاشك» ؛ 750ص الج «عئادبلا» (08170)

 .4١ص 14ج («جاتحملا ينغم») (08171)

 نان



 لتقلا ةميرج يف لوتقملا ربتعي :ةيكلاملاو .ةيعفاشلاك مهقفاو نمو ةلبانحلا دنع 17
 :نيفصولا نيذُه يف ايواست اذإف ,مالسإ وأ ةيرحب لتاقلا هلضفي مل اذإ لتاقلل ًاتفاكم دمعلا

 .رمعلاو .نوللاو .سنجلا يف قورف نم امهنيب امع رظنلا ضغب نائفاكتم امهف مالسإلاو ةيرحلا

 ريغو ضرملاو ,ةحصلاو . يعامتجالا زكرملاو .لمعلاو .ةفرحلاو .هاجلاو .بصنملاو «ةفيظولاو
 .سانلا هيف فلتخي امم كلذ

 بولطملا ؤفاكتلا نإ مث .دمعلا لتقلا عوقو نيح هانركذ يذلا وحنلا ىلع ؤفاكتلا طرت

 لتاقلا ءىفاكي مل اذإ لوتقملا نأ ىنعمب لوتقملل لتاقلا ؤفاكت سيلو «لتاقلل لوتقملا ؤفاكت وه

 مالسإلاو ةيرحلا يهو ةئفاكملا يناعمب لوتقملا ىلع لضفي لتاقلا ناك اذإ امأ ,ءصاصقلا عنتما

 ال لوتقملا يِمّذلا نأل بحب ال نساصقلاف ايكذ ملسم لتق اذإ :اذه ىلعو .,بجاو صاصقلاف

 ىلع ديزي لوتقملا نأل ؛بجي صاصقلا نإف ًاملسم يّمذ لتق اذإو «لتاقلا ملسملا ءىفاكي

 ؤفاكتلا طرش نأل ؛22*””صاصقلا بوجو نم عنمت ال ةدايزلا هذهو .ةئفاكملا يناعم يف لتاقلا

 لتق عنمل سيلو «نيدلاو ةيرحلا الط فت لل ل

 . لضافلاب لوضفملا

 ةيرحلاب سيلو مدلا ة ةمصعب ققحتي لتاقلاو كودقملا نيب ب ؤفاكتلا نأ ةيفنحلا بهذمو 4 . 

 يمّذلاب لتقي ملسملاو ءّرحلاب دبعلا لتقي امك ًاصاصق دبعلاب لتقي ٌرحلاف اذه ىلعو ,نيدلاو

 ملسملا .مدلا ةمصعب نايواستم لوتقملاو لتاقلا نينثالا نأل ؛ ؛ ملسملاب يمذلا لتقي امك ًاصاصق

 .ةمذلا دقعب يّمذلاو همالسإب

 نماتسملا مد ةمصع يف نأ ةجحب نمأتسملاب يمّذلا وأ ماقبل لكادرروال دكا نأ الإ

 . مالسإلا راد يف هتماقإ ةدم ةياهن ىلإ ةتقؤم لب .ةقلطم تتبث ام هتمصع نأل ؛ةحابإلا ةهبش

 , ”479لتقلا تقو همد ةمصع مايقل ًاصاصق هب لتقي ةئاتسملا لتاق نأ فسوي أ نع يورو

 :لوتقملا يف وأ لتاقلا يف ًاطرش تسيل ةروكذلا . 64

 لتقي لجرلاف .لوتقملا يف الو لتاقلا يف ال .صاصقلا بوحول اظرف كيا : ةروكذلاو

 « يبعشلاو . يعخنلا مهنم « .ملعلا لهأ ةماع لوق اذهو افاق لجرلاب لتقت ةأرملاو ةأرملاب

 25ج «.ريدردلل «ريغصلا حرشلا» .15ص :؛4؛ج (جاتحملا ينغم» .497”7ص 14ج «عانقلا فاشك» (هما/؟)

 381١. ص

 . 17787-7378/ص الج «عئادبلا» (هملالا#)

 نا



 هؤايلوأ ىطعيو .ةأرملاب لجرلا لتقي :لاق هنأ  هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع يورو

 .ءاطعو ءنسحلا نع كلذ يكحو ءدمحأ نع اذه لثم يورو .ةيّدلا فصن

 «هئايلوأ ىلإ اهتيد نع هتيد لضاف در عم ةرحلا ةأرملاب رحلا لجرلا لتقي :ةيرفعجلا دنعو

 2287 رهشألا ىلع اهتيد ىلع هتيد لضاف ةأرملا نم ذخؤي الو حلا لجرلاب ةرحلا ةأرملا لتقتو

 ,6479ةيديزلا بهذم اذهو

 ةجح لعل ؛هتيد فصن هئايلوأ ىطعُيو ةأرملاب لتقي لجرلا نأ ىلإ بهذ نم ّلعلو
 ىقب اهب لتق اذإف ءلجرلا ةيد فصن ةأرملا ةيد نأب  هنع هللا ىضر - ىلع نع يور ام ءالؤه

 1 : ضايق هلق مع وسقف قمل

 هئايلوأ وأ لجرلا ءاطعإ نود سكعلابو ةأرملاب لجرلا لتق ىلع روهمجلا جتحاو 1 0١
 : 0890 يتأي ام اهنم ةلدأ ةلمجب اهتيد ىلع هتيد ديزت ام

 طرتشت ال يتلا سفنلاب صاصقلا يف صوصنلا رئاس عم «سفنلاب سفنلا» : ىلاعت هلوق :ًالوأ
 نم ةيراج هلتقل ايدوهي لتق ْةلَي يبنلا نأ تبث دقو .ةروكذلاب لوتقملاو لتاقلا نيب لئامتلا

 ىلإ بتك لكي هللا لوسر نأةدجن نع .هيبأ نع ,مزح نب ركب وبأ ىور امك .2**””راصنألا

 . «ةأرملاب لتقي لجرلا نأو» :هيف ءاج اباتك نميلا لهأ
 ًافاكتت نوملسملا» : لي هلوق تحت لخدت الو ةأرملا هتفاكت ال لجرلا ناك نإ ًاضيأ لاقيو :ًايناث

 ءايلوأ نم ةيّدلا فصن هؤايلوأ ذخأي مث .هئفاكت ال يهو ةأرملاب لجرلا لتقي اذاملف (مهؤامد

 مرح تلبق اذإ ةيَّدلا نأو .صاصقلا عم عمتجت ال ةيِّدلا نأ ىلع نوعمجم ءاملعلاو «ةأرملا

 . صاصقلا عفتراو مدلا
8 
0 
 ءدحاولاب لتقت ةعامجلاف .صاصقلا ىف هب ةربع ال ءاسنلاو لاجرلا نيب تايّدلا فالتخا نأ : 6

 7١-7١6. ؛ص .1ج (مالسإلا عئارش» (0417/4)

 .588 ص .4ج .ةيديزلا هقف يف «راهزألا حرش» (0815)

 يواصلا ةيشاح» .774 ص الج (عئادبلا» ,.7 58ص .7ج (يبطرقلا ريسفت» 25/4 ص .الج (ينغملا» (0817/5)

 . "١8ص 37ج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا ىلع

 رظنا : حاضوأ ىلع اهلتق ؛ةيراجب ًايدوهي لتق هيلي يبنلا نأ كلام نب سنأ نع يراخبلا ثيدحلا اذه جرخأ (ه81/9)

 .7١73-7١1”ص ١١2ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصا)

 ا



 تءاج ةميركلا ةيآلا هذهف «ىثنألاب ىثنالاو .دبعلاب دبعلاو رحلاب رحلا# : ىلاعت هلوق امأ :اعبار غن و 0 2

 ءًادبع لتق اذإ دبعلاو ءًأرح لتق اذإ رحلا مكح تنّيبف ءهعون لتق اذإ رنا مكحل ةنيبم
 اهيفو ةمكحم ةيآلاف ىرخآلا عونلا لك اذإ نيعونلا دحأل ضرعتت ملو 2 ىئن أ تلتق اذإ ىثنألاو

 يلي لوسرلا هنيبو 4« سفثلاب سفُنلا نأ اهيف مهيلعانبتكو# : ةميركلا ةيآلا هتنيب لامجإ

 ,«820ادمع اهلتق ىتلا ةأرملاب يدوهيلا لتقب رمأ امل هتنسب

 (08075)؟مدلوب بألا لتقي له -

 تلزن نإو هدلو دلوب لتقي ال دجلاو .هدلوب لتقي ال بألا نأ ىلإ ءاهقفلا روهمج بهذ

 .ىعازوألاو ,يروثلاو .ةعيبر بهذم اذهو .تانبلا دلو وأ نينبلا دلو كلذ يف ءاوسو .هتجرد
 . ةلبانحلاو «ةيفنحلاو . يعفاشلاو

 .صاصقلل ةبجوملا رابخألا»و صاصقلا تايآ رهاظل هدلوب بألا لتقي :رذنملا نبا لاقو

 كشي ال ًالتق هلتق وأ هحبذ نإو هب لتقي مل هوحنو فيسلاب ًافذح هلتق نإ : كلام مامإلا لاقو
 .هنم صتقا هبيدأت نود هلتق ىلإ دمع هنأ ىف

 ١ : هِي هللا لوسر ثيدحب هدلوب بألا لتق مدع يف مهبهذمل روهمجلا جتحا 5 زا

 ةفاضإإلا هذهب ةيكلملا ةقيقح تبثت مل اذإف .«كيبأل كلامو تنأ» : كي هلوقبو .(هدلوب دلاو لتقُي

 الف .دلولا داجيإ ببس بألا نألو ؛تاهبشلاب أردي هنأل ؛ صاصقلا ءرد يف ةهبش ةفاضإلا تيقب

 يف مألا لبق نم وأ بألا لبق نم ّدجلا ناك ءاوسو .مكحلا اذه يف بألاك الع نإو ّدجلاو

 يوبنلا ثيدحلا وهو .ءصنلا مومع يف لخاد ّدجلا نأل ؛هدلوب بألا لتق مدعب نيلئاقلا رثكأ لوق

 ,ديعبلاو بيرقلا هيف ىوتساف ةدالولاب قلعتي مكح اذه نأل ؛«هدلوب دلاو لتقي ال» :فيرشلا
 يف لك يبنلا لاق ءأنبا ىمسي تنبلا نبا نأل ؛ بألا لبق نم ٌدجلاك مألا لبق نم ّدجلاو
 .دّيس اذه ينبا 1 :_ امهنع هللا يضر - ةمطاف نب نسحلا

 (ه10:3؟اهدلوب مألا لتقت له .1 4

 .هدلوب دلاولا لتق مدعب نيلئاقلا دنع لمعلا هيلع يذلا وهو .ةلبانحلا بهذم نم حيحصلا

 . 385ص 37ج (يبطرقلا ريسفت» (087/8)

 .امكص « 4ج (جاتحملا ينغم» . 71ه ص الج «عئادبلا» كك 6 ص 77ج «ينغملا» (ةهمالة)

 .86١ص ٠» 54ج (جاتحملا ينغم) 717ه ص ءالج (عئادبلا» :"5517/ص ءا/لج (ينغملا» (همم)

"6 



 تهبشأف نيدلاولا دحأ اهنأل ؛اهلمشي «هدلوب دلاو لتقي ال» : لكك هلوق نأل ؛اهدلوب لتقت ال مألا نأ

 .اهلع صاصقلا يفنب ىلوأ تلاكف لاب ىلوأ اهنألو ؛بألا

 . مألا لبق نم وأ بألا لبق نم ةدجلا تناك ءاوسو ءمألاك مكحلا اذه يف تلع نإو ةّدجلاو

 :هيدلاوب لتقي دلولا

 «كلام : مهنم ملعلا لهأ ةماع لوق اذهو ءامهب ًاصاصق لتقي هنإف 0 هابأ دلولا لتق اذإ

 بالابف ًاصاصق يبنجألاب لق اذإ دلولا نأل ؛مهريغو «ةلبانحلاو ةيفنحلاو ءقاحسإو .ىعفاشلاو

 ,(ممقل ىلوأ مألا وأ

 20089 ؟دحاولاب ةعامجلا لتقت له 5

 ؟دحاولاب عمجلا اذه لتقي لهف .ىثنأ وأ ناك ًاركذ ءًادحاو سانلا نم عمج لتق اذإو

 هلعفب درفنا ول مهنم دحاو لك ناك اذإ صاصقلا مهنم دحاو لك ىلع معن :روهمجلا لاق

 لاق هبو .- مهنع هللا يضر سابع نباو ,يلعو ءرمع نع يورم اذهو . صاصقلا هيلع بجو

 . يعازوألاو . يروثلاو .«كلام بهذم وهو «.ةداتقو .ءاطعو .نسحلاو «بيسملا نب ديعس

 . مهريغو .ةيديزلاو «ةيفنحلاو «ةلبانحلاو روث يبأو .قاحسإو .يعفاشلاو

 لوق اذهو «ةيدلا مهيلع بجت امنإو دحاولاب لتقت ال ةعامجلا نأ ىلإ ءاهقفلا ضعب بهذو

 .رذنملا نباو ءدوادو « نيريس نباو . يرهزلاو «ريبزلا نبا

 نأ اهيف مهيلع انبتكوإ : ىلاعت هلوقب دحاولاب ةعامجلا لتق مدعب نولئاقلا جتحا 451
 .ةدحاو سفن نم رثكأ سفنلاب ذخؤي ال هنأ هاضتقمو «سفنلاب سفنلا

 نع تبث دقف «ةباحصلا عامجإب دحاولاب ةعامجلا لتقب نولئاقلا روهمجلا جتحاو 2 4

 لاقو ءًادحاو ًالجر اولتق ءاعنص لهأ نم ةعبس لتقب رمأ هنأ  هنع هللا يضر  باطخلا نبرمع

 ةثالث لتق هنأ  هنع هللا يضر - ىلع نعو .«ًاعيمج مهتلتقل ءاعنص لهأ هيلع ألامت ول» :رمع

 ناكف فلاخم مهرصع يف مهل فرعي ملو .دحاوب ةعامج لتق هنأ سابع نبا نعو .دحاوب

 ىلإ يدؤيف هب لتقلا ىلإ عراستلا ىلإ كلذ ىدأل كارتشالاب طقس ول صاصقلا نألو ؛ًاعامجإ

 . صاصقلاب رجزلاو عدرلا ةمكح طاقسإ

 . "١1ص الج «ينغملا» (همم1)

 . "90ص .4ج «راهزألا حرش» .6171-71/7 ص ءالج «ينغملا» (088؟)

 كح



 ؟لتاقلا نم صاصقلا قحتسي نم 04

 هنإ لتقلا ىف فرسُي الف ًاناطلس هيلول انلعج دقف ًامولظم لتُق نمو . ..» :ىلاعت هللا لاق
 نم صاصقلا قحتسي نمل يأ - همد قحتسمل يأ (هيلول» ىنعمو , 0105 روصنم ناك

 , 08840 لتاقلا

 لاملا نم هثاريم ردق ىلع صاصقلا ثرو لاملا ثرو نم لكو» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك»

 , 02053(لاملا هبشأ هثروم ةهج نم ثراولا هقحتسيف ىقح هنأل ؛ ماحرألا يوذو نيجوزلا ىتح

 ليتقلل ثراو لكل صاصقلا توبث حيحصلاو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ةياهن» يفو

 , 0287 (ليتقلل ثراو ال نميف ماماللو نيجوزللو جدع نإو محر يذلو بيصعت وأ ضرفب

 : , 2085 (روهشملا يف ةبصعلا عم لوق مهل سيلف .ةجوزلاو

 يأ - سئفنلا يف فايتسالاو» :ةيكلاملا هقف يف ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يف ءاج نكلو

 نهواسي مل :(يناثلا) .لوتقملا نثري نأ :(لوألا) : نيطرشب ءاسنللو ركذلا بصاعلل - صاصقلا

 وأ تنب عم معك نهنم لزنأ بصاع دجوي وأ ءالصأ بصاع دجوي مل نأب ةجردلا يف بصاع
 يأ دوق الو وفع يف امهعم امهل مالك الف ىخألا عم تخألا وأ نبالا عم تتيلا جرختف «تحأ

 , 0248( صاصق الو

 قحتسملاك ثراولا وه صاصقلل قحتسملا» : يناساكلل ةيفنحلا هقف يف «عئادبلا» يفو

 ادخاو ثراولا ناك نإ مث .هل نوكيف تيملا ىلإ سانلا برقأ ثراولاو «تباث قح هنأل ؛لاملل

 , "480 (هنع ثوروملا لاملاك ةكرشلا ليبس ىلع هوقحتسا ةعامج ناك نإو .هقحتسا

 ؛لتاقلا نم صتقا ءاش نإف .هل ّيلو ال نم ّيلو هنأل ؛ مامإلا هيلوف هل ثراو ال نمو 0١

 افع مامإلا ءاش نإو .صاصقلا ءارجإب رجزلا قيرط نع ءامدلا ةمصع ىلإ ةجاح نيملسملل نأل

 لعفي هنأل ؛ةيّدلا وأ صاصقلا يف هاري امبسح ءاهنم رثكأ ىلع وأ ةلماكلا ةيّدلا ىلع صاصقلا نع

 .؟5805 ص ؛ ١٠ج «يبطرقلا ريسفت) (ه88:) ةةيضر ةيآلا : ءارسإلا ةروس] (همما')

 . 7817-785 ص ٠ عج (جاتحملا ةياهند» (0885) . 73609 ص .7”ج (عانقلا فاشكر) (0886)

 ."ا/ه ص .ىكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» (08410)

 1 "13ص الج «يناساكلل «عئادبلا» (ه889) 7” هم” ه5" ص )2 جا «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (ه88/)

 اكنللا



 نم لقأ ىلع وفعلا الو ءاناجم لتاقلا نع وفعلا هل سيل نكلو ,.نيملسملل ةحلصملا هيف ىري ام

 ,05:)ةلماكلا ةيّدلا

 صاصقلا ءافيتسا 0

 : انوتكي وأ اد صاصقلا قحتسم ناك اذإ : ًالوأ

 نح نيغصلا راظتنا هيج + لقا وأ تاك اركذ ,ًانوتحم وأ اريغتص نضاضقلا قسفس ناك أ3]

 وأ ّيلو نم امهريغ ءافيتساب لصحي الو يفشتلل صاصقلا نأل ؛صاصقلا ءافيتسا نونجملا وأ

 .8117ةلبانحلاو ةيعفاشلا لاق اذهبو «مامإ

 نم نورخا لاقو .ريغصلا غولب رظتنُي : مهخياشم ضعب لاق :ةيفنحلا دنعو - 458

 ناك نإو .ريغصلل بجاولا صاصقلا ءافيتساب يضاقلا موقي نكلو .هغولب رظتنُي ال :ةيفنحلا

 يف امهرظن لامكو ءامهتقفش روفول صاصقلا ءافيتسا امهل نإف ّدجلا وأ بألا وه يلو ريغصلل

 .ريغصلا ةحلصم

 هقحتسي يذلا صاصقلا ءافيتسا قح كلمي ال :ةيفنحلا لاق دّقف ءريغصلا ىلع ىصولا امأ

 موق يغصلا

 قحتسملا صاصقلا ءافيتسا نونجملاو ريغصلا ىلع ٌيلولل زوجي :ةيكلاملا دنعو - 6

 ةحلصملا نم يلولا هاري ام ءوض يف لام ىلع صاصقلا نع وفعلا ّيلولل زوجي امك ءامهل

 , ةة58امهل

 ةيالو مهنم دحاو لكلف ًارابك لكلا ناك نإف ,ةعامج صاصقلا وقحتسم ناك اذإو -

 قح ناك نإ صاصقلا نأل ؛ ىفوتسم صاصقلا راص مهدحأ هلتق ول ىتح صاصقلا ءافيتسا

 قح ناك اذإو «لاملا يف امك تيملا قح ءافيتسا يف مصخ ةثرولا داحا نم دحاو لكف .«تيملا

 نآالإ :ةتهتم دنخاو لك نع نيف ةقحللا كوبل “بريس دعو نقف :«ةفييح ونا ,لاق امك ءاذها قورلا
 هيف نأل ؛ ضعبلا ةبيغ عم ءافيتسالا ةيالو ضعبلل سيلو «ءافيتسالا زاوج طرش لكلا روضح

 . "69ص ."ج «عانقلا فاشك» (08940)

 . ”ها/ص .7ج «عانقلا فاشك» .784ص .الج «جاتحملا ةياهن» (0891)

 . 86الص .”"ج (ةيدنهلا ىواتفلا» 7-5114 "ص الج «عئادبلا» هم

 . 756075 ص .5ج .باطحلل «ليلخ رصتخم حرشب ليلجلا بهاوم» (0897)

 انكم



 ًاريغص صاضقلل قحتسملا ناك نإف .بئاغلا نم وفعلا لامتحال قحب سيل ام ءافيتسا لامتحا

 يلو وهو بألا ريغ ريبكلا ناك نإو .ءافيتسالا ةيالو بأللف ءريغصلا بأ وه ريبكلاو :ًاريبكو
 يعفاشلاو فسوي يبأ دنعو ؛ةفينح يبأ دنع ريغصلا غولب لبق ءافيتسالا هل زاج .خألاك ريغصلا

 , م4440 غولبلا لبق كلذ ذل سيل

 : ناطلسلا ةرضحب هسفنب هيفوتسي صاصقلا قحتسم 15

 .ررعيو عقو ناطلسلا ةرضح ريغ نم هافوتسا نإف « يعفاشلا بهذم وهو ناطلسلا ةرضحب

 ىف صاصقلا ناك اذإ ناطلسلا روضح ريغب ءافيتسالا زوجي نأ لمتحيو :ةمادق نبا لاقو

 هنكمأ اذإ لتاقلا لتقيف .هسفنب هءافيتسا ىلوتي نأ صاصقلا يف قحلا بحاصل زوجيو .سفنلا

 صاصقلاب موقي نم نيعي نأ ناطلسلل زوجيو , هنع ليكو هب ماق ءافيتسالا نسحي مل نإو كلذ

 , 046 )ةرجألا لاملا تيب لمحتيو .«صاصقلا قحتسم نع ةباين دمعلا لتقلا يف يناجلا نم

 : لماحلا ةأرملا ىلع صاصقلا ذيفنت ريخأت - 17

 ةلتاقلا يه ةأرملا تناك اذإف . لتاقلا - يناجلا ىلع هراصتقا صاصقلا ءافيتسا طورش نم

 لماح يهو اهيلع صاصقلا ذيفنت نأل ؛اهلمح عضت ىتح ذيفنتلا ريخأت بجو .ًالماح تناكو
 ةأرملا عضت ىتح صاصقلا ذيفنت ريخأت بجي :ءاهقفلا لاق اذهلو ,زوجي الف اهنينج ىلع ءادتعا

 رسيتي مل نإف «تاعضرملا نم اهريغب اهنع ينختسي ىتح نبللا اهلفط يقستو ,اهلمح لماحلا

 ًعنمو لفطلا بناجل ةياعر ةعاضّرلا نم نيلوح يضم دعب همطفت ىتح هعضرت هنأ تيقب ةعضرم هل

 نمف .ءاهقفلا حرص اذهبو . هيلإ دتمي نأ روجي الف ىلع بجو باقعلا نأل ؟ هنع ررضلل

 -: مهلاوقأ

 «صمدتقيو دَقُي مل ءلماح تلتق يتلاو دمع ةأرما وأ الجر ةأرملا تلتق اذإو» :كلام مامإلا لاق أ
 .*190(اهلمح عضت ىتح اهنم

 كلماح تناك ء ءاوس .ءاهعضو لبق لماح نم صنقي نأ زوجي ال :ةمادق نبال «ينغملا» يفو - ب

 لتقو ©« لتقلا يف فرسي الق : ىلاعت هلوقل ءافيتسالا لبق اهدعب تلمح وأ ةيانجلا تقو

 نأ هجام نبا ىور دقو .لتقلا يف ًافارسإ نوكيف .- اهنينجل يأ - لتاقلا ريغل لتق لماحلا

 5915517 ص ءالج (ينغ ار (ه846) . 37-711 13ص الج «عئادبلا» (ه١4885

 .865ص « ؟ج «كلام مامإلا ًاطوم» (همقك)

 نح



 م لفكت ى نس فاما

 دعب تلمحو لئاح وأ لماح ىلع - صاصقلا  دوقلا بجو ولف» :؛عانقلا فاشك» يفو -ج

 _ (هدكم) نبل هيقستو دلولا عضت ىتح لتفت مل .هبوجو

 يف اهسبح قحتسملا بلط دنع لماحلا سبحتو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم)) يفو ِِ

 ةأرما نم اهريغب ينغتسيو «نبللا هعضرتو اهدلو عضت ىتح .فرطلا وأ سفنلا صاصق

 , 0366ه دلولا ىنغتسي ام دقف نإ نيلوح ماطف وأ .اهنبل د ةميهب وأ ىرخأ

 : هنع وفعلاب صاصقلا طوقس -

 ساتفللا طقس ديرخألا نود + ءايلزألا دحأ افع اذإو .ليتقلا ءايلوأل رايخلاو قيّذلا ع

 نم ةرإلا مهصيصخا ردع لداعلا لام يف ةيَّدلا نم لوتقملا ءايلوأ ةيقبل بجوو . ضعبتي دي ال هنأل

 ا :ةلوتقملا

 :صاصقلا نع وفعت ةأرملا 8

 ال هنأل ؛طقسيف صاصقلا نع وفعت نأ اهقح نم ناك ليتقلا ةثرو نم تناك اذإ ةأرملاو

 يعازوألا نع يئاسنلاو دواد وبأ جرخأ دقف ءكلذب ةرهطملا ةنسلا تءاج دقو .انلق امك ضعبتي

 هك يبنلا نع  اهنع هللا يضر  نينمؤملا م أ ةشئاع نع ربخي ةملس ابأ عمس هنأ انصح عمس هنأ

 ا .©*"2هةأرما تناك نإو ٌلوألاف لوألا اوزجحني نأ نيلتتقملا ىلع» :لاق هنأ

 ؛صاصقلا ليتقلا ءايلوأ ٠ بلطي نأ انه نيلتملا ىنعم 7 نأ 0 00 0

 لوألا مهدحأ وفعب صاصقلا نع اوفكيو اوعنتمي نأ :ي «اوزجحني نأ» :هلوقو . ىنعملا

 . 7" ١ص ءالج ؛يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» (08919)

 .50”7ص جا ,ةلبانحلا هقف ىف «عانقلا فاشك» (088)

 . 17”ص 14١٠ج (جاتحملا ينغم») (089)

 .7659-*ه للص ء 4ج (عانقلا فاشك) .7 18ص الج «عئادبلا» )69٠(

 ) )050١ص «8ج «يئاسنلا نئس»و 2.7784 صسص .ء١ ؟ج (دواد نأ نلئس» 0#

 لاذ



 .ةأرما ناك نإو برقألاف برقألا يأ .لوألاف

 اوناك ءاوس .لتاقلا نعوفعي نأ  هؤايلوأ يأ - ليتقلا ةثرول نأ فيرشلا ثيدحلا ىنعم نوكيف

 اوقحتساو صاصقلا طقس ةأرما ناك نإو صاصقلا نع افع مهيأف ًءاسنو ًالاجر وأ .ءاسن وأ ًالاجر
 اذهو ءافع دق مدلا يلو نأل ؛ صاصقلا بلط نع اوعنتميو اوزجحني نأ مهيلع بجوو «ةيّدلا

 دقف .لوتقملاب ىلوأ ىهو تفع اذإف .ةأرما ناك نإو ءايلوألا نم برقألاف برقألا هقحتسي وفعلا

 افع دقو .لتاقلا نم صاصقلا اوبلطي نأ كلذ دعب دعابألا لاجرلل زوجي الف . مهنيب اهوفع زجح

 .©5:7لوتقملاب مهنم ىلوأ وه نم هنع

 : لتاقلا تومب صاصقلا طوقس -

 اذإف .لئاقلا سفن وه هلحم نآل ؛ضاصقلا لعبم تاوفل لتاقلا تومب صاصقلا طقسيو

 يف ةيّدلا بوجو لا اذه ىلع بترتي الو 3 طقسيف صاصقلا لخُف مدعنا توملاب تمدعنا

 الإ بجتت ال ةيّدلا نأل ؛ًائيع صاصقلا وه دمعلا لتقل يف بجاولا نأب نيلئاقلا دنع لتاقلا لام

 . هلام يف ةيّدلا باجيإ ىلإ ليبس الف .هتومب تاف هاضرو «لتاقلا اضرب

 رايخلا نأو «ةيدلا وأ .صاصقلا :نيئيش دحأ دمعلا لتقلا ىف بجاولا نأب نولئاقلا امأ

 مهقح نمو «ءصاصقلا رذعتل لتاقلا لام يف ةيَّدلا بوجوب نولوقي مهنإف «ليتقلا ءايلوأل امهيف

 .ةيّدلا ىلإ لوحتلا

 :دمعلا لتقلا يف ةيّدلا 0١

 يب ىبأ نع (هحيحص)» يف يراخبلا اقول هجرخأ يذلا فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يف ءاج
3 

 امإ : نيرظنلا 'ريختب زهف ليتقا هل لتق نمو .. 3 ,لا كهل لفرد اع هنع هللا يضر - ةريره

 . ©؟*5مداقُي نأ اًمِإو ءىَدوُي نأ

 نيب ريخي مدلا ّيلو نأ ثيدحلا يفو» :ثيدحلا اذه حرش يف ينالقسعلا رجح نبا لاق

 : ىنعمو . ةيذلا لوتقملا ءايلوأل هؤايلوأ وأ لتاقلا ىطعي ف (ىدوي) ىنعمو . ةيدلاو صاصقلا

 5 -4/١7ص 1١2ج (دواد ي يبأ نئس حرش دوبعملا نوعر) ( 5

مد نع ًاضوع ىطعي ام يه 7 ةيدلاو 0 ٠ 6ص «١١؟ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا عيحص) ه9 05
 ىلإ ليتقلا 

 73١. 6ص «8ج (يبطرقلا ريسفت» : هيلو

 قنا



 .©5؟'*©ةيعفاشلاو ةلبانحلا ذخنأ اذهبو .9"25هب لتقي : يأ «داقي نأ امإو»

 ريب لئاقلا نع ةيثلا دحا :ةررلا فلان ذل يع يع يحارب صاعملا' ةةيفعلا هبقو
 , 650 9هاضر

 دال الف :نيتاصقلا حيكو اذإرب + ىكلاملا زج نتا لاق نقع.« ةيكلاملا بهذم اضيآ الهو
 , 05:هاضر ربتعي ال :ليقو ءروهشملا يف لئاقلا اضرب ةيَّدلا اوذخأي نأ ىلع اوفعي نأ لوتقملا

2 08 

 بجاولا نأب نيلئاقلا 0 ىلع ىتح تالاحلا هذه يف بجت ةيّدلاف 08 وأ اريغص لتاقلا ناك

 يضارتلاب ةيّدلا بجت امنإو ءهريغ نود ًانيع صاصقلا وه دمعلا لتقلا ىف يف

 يف رايخلا نأو «ةيّدلا وأ .صاصقلا :نيئيش دحأ وه دمعلا لتقلا يف بجاولا نأ حجارلاو
 انيبو هانركذو .يراخبلا هاور يذلا فيرشلا ثيدحلا ةحارصل ليتقلا ءايلوأ ىلإ امهدحأ نييعت

 . هتلالدو هانعم

 : عفدت لاومألا يأ نمو .ةيَّدلا رادقم - 4

 , 0508 للحلاو رقبلاو منغلاو - ةضفلا قرولاو بهذلا نمو لبإلا نم عفدت ةيّدلا

 هررتم سمخ اهنم نوكي نأ واع لبإلا نم «ةئام» اهرادقمف لبإلا نم ةيذلا تناك اذإف

 .ةعلجم نوردقعو سمو ةقح نورشعو سمخو .نوبل تانب نورشعو سمخو «ضاخم تانب

 اذإو .- بهذلا نم لاقثم هنزو رانيدلاو  رانيد فلأ اهرادقمف بهذلا نم ةيّذلا تناك اذإو
 . مهرد فلأ رشع انثا اهرادقمف ةضفلا نم ةيّذلا تناك

 .87597١7ص «١؟ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص)» (ه905)

 ماكحألا» 275 ه"ص . يلبنحلا ىلعي يبأل (ةيناطلسلا ماكحألا» 277/7 ص 27ج («ىهتنملا ةياغو (ه905)

 .١١75ص . ىعفاشلا يدرواملل «(ةيناطلسلا

 34١. ص الج «عئادبلا» (5505)

 . 7/6”7 ص 4 يكلاملا يزج نبال / (ةيعرشلا ماكحألا نين يناوق)) 264 او

 . 708ص .ىلعي ىبأل «ةيناطلسلا ماكحألا» ال500 هؤ ص ءالجا( ونغملا» (ه8١9)

 "هم



 .ةرقب اتئام اهرادقمف رقبلا نم تناك نإو «ةاش افلأ اهرادقمف منغلا نم تناك نإو

 .5'؟9ةلح اتئام اهرادقمف نا نم تناك نإو

 .ةيّدلا اهنم عفدت يتلا لاومألا فالتخاب ملسملا رجلا ةيد ريداقم هذهو

 : لتاقلا اهلمحتي ةيدل - 6

 ةلقاعلا هنع اهلمحتت الو ءطقف هلام يف يهف لتاقلا اهلمحتي دمعلا لعتقلا 0

 دمعلا ةيد نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ :- ىلاعت هللا همحر  ىلبنحلا ةمادق نبا لاق .- هتبصع -

 .©512(ةلقاعلا اهلمحتت الو .لتاقلا لام ىف بجت

 :ةلجؤم ريغ ةلاح ةيّدلا بجتو - 45

 هنيبنس امك أطخلا لتقلا ةيدل ًافالخ ةطسقم الو ةلّجؤم ريغ ةّلاح لتاقلا لام يف ةيّدلا بجو

 .ةيعفاشلاو كلام مامإلاو ,ةلبانحلا لاق اذهبو

 ثلث ةنس لك يف :نينس ثالث يف ةطسقم لتاقلا لام ىف ةيِّدلا بجت :ةفينح وبأ لاقو

 .دمعلا هبش ةيد لثم ةطسقمو ةلجؤم بجتف ص ةيد اهنأل ؛ةيدلا

 نجما لك دصت مهل ودم هيكل لتقل لع دنت ةكاطخلا لا يدا“ 27

 , ”11فيفختلا قحتسي الف هيلع ينجملا لتق دصق هنإف دمعلا لتقلا يف لتاقلا فالخب هيلع

 :ةيّدلا نم نونجملاو ريغصلا ءانثتسا - غ9

 ةلزنمب امهدمع نأل ؛ هيلع ينجملا دمع التق اذإ ةيّدلا لولح نم نونجملاو ريغصلا ىنثتسيو

 لتق اذإ اذه ىلغو .نينس ثالث يف ةلجؤم ةلقاعلا ايلمجتل لكفدلا لتقلا ف ةيّذلاو ءأطخلا

 امنإو .نونجملاو ريغصلا لام يف بجت ال ةيدلا نإف ادي هيلع ينجملا نونجملا وأ ريغصلا

 .19نينس ثالث يف ةطسقمو ةلجؤم امهتلقاع ىلع بجت

 (ةقح) .ناتنس اهرمع (نوبل تنب) . ةنس اهرمع .يتلا يه (ضاخم تنب) /7-54/هص ١/ج «ينغملا» وفدا

 ٠ .ةسماخلا يف تلخد يتلا يه (ةعذج) .ةعبارلا ةنسلا يف تلد يتلا يم

 .ال5 4ص 0 ىنغملا» (ه١91)

 .الا" هص الج «ينغملا» (64411)

 . لال" ص .الج «؛ينغملا» (8419)

 نك



 : ةملسملا ىثنألا ةيد - 4

 نم فصنلا ىلع يهف ةملسملا ةرحلا ىثنالا ةيد امأ «ملسملا رحلا ركذلا ةيد رادقم انركذ
 ,6515لجرلا ةيد فصن ةأرملا ةيد نأ ىلع ملعلا له لهأ عمجأ :ّربلا دبع نباو رذنملا نبا لاق . هتيد

 عتفتلا يف : لك هلوقل لجرلا ةيدك اهتيد :الاق امهنأ مصألاو ةيلع ع نبا نع امهريغ ىكحو

 ةنسو 0 عامجإ فلاخي ذاش لوق اذهو : يلبنحلا ةمادق نبأ لاق .(« لبإلا نم ةئام 0

 صخأ يهو ةلعللا ينفصل ىلع ةأرملا ةيد» : مزح نب ورمع باتك يف نإف هلع ىبنل

 ,6419ل] ًاصصختم هوركذ امل ًارسفم انركذ ام نوكيف ءدحاو باتك يف امهو 50

 نم فصنلا ىلع ةملسملا ةأرملا ةيد نأب تحّرِص ةفلتخملا بهاذملا نم ءاهقفلا نأ عقاولاو

 وه اذهو ,©51كلُذ ىف ةيورملا ثيداحألابو ةباحصلا عامجإب كلذ نيلّذعم ملسملا لجرلا ةيد
 . حيحصلا

 :41هيملسملا ريغ نم ةأرملاو لجرلا ةيد 2. 8

 : يلي اميف اهزجون ءاهقفلا دنع لاوقأ نيملسملا ريغ نم ةأرملاو لجرلا ةيد يف

 يباتكلا ريغ ةيدو .ملسملا ةيد نم فصنلا ىلع  ينارصنلاو يدوهيلا - يباتكلا ةيد :لوألا لوقلا
 اذهو .اهنيد لهأ نم لجرلا ةيد نم فصنلا ىلع ةأرملا ةيدو . مهرد ةئامنامث يسوجملاك

 أتسم وأ ايمذ لتق اذإ ملسملا ىلع ةيدلا فععض دمحأ مامإلا نأ الإ دمحأو كلام لوق

 .ادمع

 نم ءالؤه ريغل ةيد الو مهرد ةئامنمث - يسوجملاو ينارصنلاو يدوهيلا - يِمّذلا ةيد :ثلاثلا لوقلا
 .ةيرفعجلا لوق اذهو .«لجرلا ةيد نم فصنلا ىلع مهنم ةأرملا ةيدو .نيملسملا ريغ

 فصنلا ىلع ةأرملا ةيدو ,ملسملا ةيدك يباتك ريغ وأ ناك ًايباتك ملسملا ريغ ةيد : عبارلا لوقلا

 . يروثلا نايفسو ةيديزلاو ةيفنحلا لوق اذهو .لجرلا ةيد نم
 ./987/ص الج «ينغملا» (08415) ./97ص ءالج «ينغملا» (0915)

 حرشلا» «7787ص الج «ينغملا» .05-01ص «4ج «جاتحملا ينغم» .75 4ص ءالج (عئادبلا» (0415)
 . ؟87ص .4ج .يلحلل «مالسإلا عئارش» .758ص ء4ج «ريدردلل «ريبكلا

 . 108-587 ص (مالسإلا راد يف نينمأتسملاو نييمذلا ماكحأو انباتك (0917)

 مما



 :دمعلا لتقلا ىف ةرافكلا

 لتقلا ةرافك لثم هريغ ةرافك كلذكو «نيميلا ةرافك هنمو .مثإلا هب ىطغي ام يه ةرافكلا

 , 0519 لمعي مل ام ةلزنمب ريصي ىتح هتيطغتو هرتس ينعي ءيشلا ريفكتو .راهظلاو

 ةنمؤم بقر ٌريرحتف .أطخ ًانمؤم لتق نموإ : ىلاعت هلوق ةرافكلا بوجو يف لصألاو ١
 «ةنمؤم ةبقر ريرحتف نمؤم وهو مكل ودع موك نم تاكنإف ءاوقَّدَصي نأ الإ هلهأ ىلإ هل

 دجي مل نمف ,ةنمؤم ةبقر ريرحتو هلهأ ىلإ ةمّلسم ةيدف .قاثيم مهنيبو مكنيب موق نم ناك نإو

 يف بجت ةرافكلا نأ ىلع لدت ةميركلا ةيآلا اذهو ااا 6 نم ةبوت نيعباتتم نيرهش مايضف

 ."9١1؟دمعلا لتقلا ىف بجت لهف لطخلا لتقلا

 ء«يروثلا لاق هبو ءدمعلا لتقلا ىف بجت ال ةرافكلا نأ ةلبانحلا بهذم ىف روهشملا

 . مهريغو «ةيفنحلاو ءروث وبأو .كلامو

 لوق وهو «يرهزلا نع كلذ يكحو لتاقلا ىلع ةرافكلا هيف بجت :ىرخأ ةياور دمحأ نعو

 . ىعفاشلا

 يتلا ةميركلا ةيآلا نأل ؛؟دمعلا لتقلا ىف ١ ةرافكلا بوجو مدعب لوقلا ةمادق نبا حجر دقو

 رابخإلا ةيآلا هذه يفو .دمعلا لتقلا ةبآ 08 ءاح مث ءأطخلا لتقلا يف ذ ةرافكلا تبجوأ اهانركذ

 يور دقو . هيف ةرافك ال نأ هموهفمف .ةرافكلا بوجو اهيف دري ملو .« منهج دمعلا لتاقلا ءازج نأب

 ام ىلع «ةرافكلا هيلع بجوي ملو صاصقلا هلك يبنلا بجوأف الجر لتق تماصلا نب , ديوس نأ

 ."520(ىنغملا» ىف ىلينحلا ةمادق نبا هركذ

 ؟ةرافكلا نوكت مب - 1 4١

 و ةبقر قتعب هيف اهبوجوب نيلئاقلا يأر ىلع ًادمع ناك ولو «لتقلا يف ةرافكلا نوكتو

 درع ةاضان *ايعهك ةعوبوأ ”ةدجاجب رع ةلكطاك هكلخ يف عذابي علدذإل يوكل نارقلا نت

 نيتس معطأ مايصلا عطتسي مل نإف . اضيأ صنلاب تبأث اذهو نيعباتتم نيرهش مايصف هتيافك

 ىتح هتمذ يف تبث ماعطإلا نع زجع نإف .مايصلا نع زجع اذإ راهظلا ةرافك يف امك ًانيكسم

 , 9"03هيلع ردقي

 . 49ه ص :يناهفصألل «نآرقلا بيرغ يف تادرفملا» (01)

 .95ص :8ج (ينغملا» (2119) .[95؟ ةيآلا :ءاسنلا ةروس] (0914)

 . 99ص .8ج «ينغملا» (0991) . 97ص «.8ج (ينغملا» (0970)

 8م



 ١ مم 5

 ايام لد
 ماركت
 رفاذ_اام لإ

 :ثحبلا جهنمو ,ديهمت 2٠

 توبث دعب هتبوقع نايب مث .هتابثإ لئاسوو هفيرعت نايب بجوتسي دمعلا هبش لتقلا نع مالكلا
 . هعوقو

 :نيثحبم ىلإ لصفلا اذه مسقن اذه ىلعو

 . هتابثإ لئاسوو هفيرعت :لوألا ثحبملا

 . هتبوفع : ىناثلا ثحبملا

 نك



 كرذل رمل

 هتابثإ لئاسوو دمعلا هبش لتقلا فيرعت

 :ةيوبنلا ةنُّسلا يف دمعلا هبش لتقلا ركذ 2. 4

 ةكمب حتفلا موي بطح هلي هللا لوسر نأ ورمع نب هللا دبع نع (هنئسو» يف دواد وبأ جرخأ

 اهنم «لبإلا نم ةئام اصعلاو طوسلاب ناك ام  دمعلا هبش أطخلا ةيد َّنِإ الأ» : لكي هلاق امم ناكو

 , 69؟'؟(طخلا لتق تابثإ ثيدحلا اذه 0 : يباطخلا لاق . (اهدالوأ اهنوطب ي ف نوعبرأ

 تمر نيتأرمأ نأ» : هنع هللا يضر - ةريره بأ نع «هحيحص» يف يراخبلا مامإلا جرخأو

 رجح نبا لاق .«ةمأ وأ دبع ةرغب اهيفوكلَي هللا لوسر ىضقف ءاهنينج تحرطف ىرخألا امهادحإ

 بجوي مل امنإ» :ينالقسعلا لاق مث ,ىرخألا تلتق امهادحإ نأ اذهل ةياور يفو :ينالقسعلا

 .©5؟؟؟(دمعلا هبش وه امنإ اذهو ءدمعلا :دوقلا طرشو ءاهلتق دصقت مل اهنأل ؛دوقلا هيف

 :دمعلا هبش لتقلا فيرعت 2 6

 دصقي نأ نود ًابلاغ لتقي ال امب هيلع ينجملا برض يناجلا دصقي نأ وه دمعلا هبش لتقلا

 طوسلاب برضلاك هل بيدأتلا وأ دال ناردلا هيلع ينجملا برض نم هدصق ناك ءاوس .هلتق

 شالك ذوق ءالاغع ردك ل اهاوأ «ةداع نرتقي اال انك رئايبوب ظل وكرلا و ويحتمل نعمكلاو اضنلاو

 نإف .هيف أطخلاو دمعلا عامتجال دمعلا أطخ وأ أطخلا دمع ًاضيأ ىمسيو .لتقلا هب عقو اذ

 . "9"3هدصقي مل هنأل ؛لتقلا يف أطخأو هيلع ينجملا برض وهو  لعفلا دصق يناجلا

 .595-7515ص ؛ ١١ج «دواد يبأ نلس حرش دوبعملا نوعو ه7

 7147-160 ص 7١1ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (0478)

 . 59٠ ص ءالج (ينغملا» (0474)

 فل



 :دمعلا هبش لتقلا تابثإ لئاسو 5

 :رارقإلا : ًالوأ

 ,رارقإلاب تبثي صاصقلا بجوي يذلا دمعلا لتقلا نأل ؛رارقإلاب لتقلا نم عونلا اذه تبثي

 نوكي نأب .دمعلا لتقلا تابثإ يف هرابتعا طورش سفنب نكلو . ىلوأ رارقإلاب دمعلا هبش توبشف

 .هّركم ريغ القاع ًاغلاب ّرقُملا

 :ةداهشلا :ًايناث

 امك نيلجر ةداهش نوكت نأ اهيف طرتغي ال نكلو « ةداهشلاب اضيأ دمعلا هش لعقلا :تبثيو
 ' سيلو ةيّدلا وه دمعلا هبش يف تبثي ام نأل ؛ناتأرماو لجر اهيف يفكي امنإو .دمعلا لتقلا يف

 أطخلا ةيانجك لاملل ةبجوملا ةيانجلاو» :- ىلاعت هللا همحر  يلبنحلا ةمادق نبا لاق ءصاصقلا

 جاجشلا نم ةحضوملا نود امو ةفئاجلاك صاصقلا نود لاملل بجوملا دمعلاو ءأطخلا دمعو

 , 052 (نيتأرماو لجر ةداهشب تبثت

 لجر وأ نيلجر ةداهش دمع هبش وأ ناك دمع لتقلا تابثإ ىف لبقي ةيرهاظلا ءاهقف دنعو

 - ىنزلا ادع  دودحلا رئاس يف لبقي الو» : يرهاظلا مزح نبا لاق دقف .ةوسن عبرأ وأ نيتأرماو

 ناملسم نالجر الإ لاومألاو ةعجرلاو قالطلاو حاكنلاو صاصقلا هيف امو ءامدلاو دودحلا نم اهلك

 ,0157كلذك ةوسن عبرأ وأ «كلذك ناتأرماو لجر وأ «نالدع

 .6١©١ص .5ج «ينغملا» (هو75)

 ل .9ج (ىلحملا١ (ه175)

 ناكل



 فال تعط

 دمعلا هبش لتقلا ةبوقع

 : ةيّدلا بوجو ل عا

 داور ئدلا تفيرشلا ةينلحلا برخولا اذه لضألاو دعسلا هن لففلا : نق ةيذلا نعت
 نم ةئام  اضغعلاو طوسلاب ناك ام دمعلا هبش أطخلا ةيد ْنِإ الد :هيفو «هننسو ىف دواد وبأ

 ظ امك لبألا

 ؟اهرادقم امو .ةيدلا عفدت لاومألا يأ نم 4

 هذه نم عون لك نم ةيدلا ريداقمو .دمعلا هبش لتقلا يف ةيّدلا اهنم عفدت يتلا لاومألا ظ

 .©98"5دمعلا لتقلا يف اهانركذ يتلا يه لاومألا

 : ىثنألا ةيد 8

 اهنيد لهأ نم لجرلا ةيد نم فصنلا ىلع يه .ةملسم ريغ وأ تناك ةملسم ىثنألا ةيدو

 20330 نم هأنيب يذلا وحنلا ىلع

 ؟ةيَّدلا لّمحتي نم ٠

 «يبعشلا لاق هبو «ةلبانحلا بهذم رهاظ يف دمعلا هبش لتقلا ىف ةلقاعلا ىلع ةيدلا بجت

 .رذنملا نباو «ةيفنحلاو «قاحسإو . يروثلاو « يعفاشلاو , يعخنلاو

 ؛هلام يف لتاقلا ىلع يه :روث وبأو .ةداتقو «ةمربش نباو «يرهزلاو ,نيريس نبا لاقو

 الف ؛هيلع ينجملا توم ىلإ ىدأو يناجلا هدصق يذلا هلعف ةجيتن ىه ةيَّدلا هذه نأ ةجحب

 . 7537-7957 ص 21 ”ج (دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع)) 2( ففز

 .8471(2 ةرققلا (ه518)

 6 4 ”ا/) ةرقفلاو يه 475١ ةرقفلا (ه5؟9)

 ضن



 ,(699”ضحملا دمعلا لمحتت ال امك ةلقاعلا هلمحتت

 لمحتت ةلقاعلا نأ وهو هيلإ ريصملا ىغبني دي يذلا وه لب ؛ , حجارلا وه روهمجلا لوقو - ١

 (هحيحص» يف ملسم مامإلا هجرخأ ىذلا فيرشلا يوبنلا ثيدحلل لتقلا نم عونلا اذه ش ةيّدلا

 يف امو اهتلتقف رجحب ىرخألا امهادحإ تمرف ليّْذُه نم ناتأرما تلتتقأ» :لاق ةريره يبأ نع

 ٌةديلو وأ ٌدبع ٌةرُغ اهنينج ةيد نأ كك هللا لوسر ىضقف كي هللا لوسر ىلإ اومصتخاف ءاهنطب
 .اهتلقاع اهتلمحتو دمع هبش ناك اهلتق نأ ىنعي اذهو .25'(اهتلقاع ىلع ةأرملا ةيدب ىضقو

 ؟ةيَّدلا لمحتت ىتلا ةلقاعلا ىه نم 2 5

 ةيذدلا تيمسو .اهعفد يف هلرتشملا وأ «ةيدلا عفاد وهو لقاع عمج («فاقلا رسكب» ةلقاعلا

 لامعتسالا رثك مث . ليتقلا يلو ءانف يف لقعت تناك لبإلا نأل ؛ردصملاب لعافلا ةيمست 0

 .ًالبإ نكت مل ولو ةيَّدلا ىلع لقعلا قلط

 اوناك نيذلا مهو .هتبصع مهو بألا لبق نم لاجرلا روكذلا هؤابرقأ مه صخشلا ةلقاعو

 .هتيب ءانف يف وأ ليتقلا ّيلو باب ىلع لبإلا نولقعي

 مض اهنع اوزجع وأ «ةيّدلا مهب فت 7 مل نإف «لتاقلا ىلإ برقألاف برقألا ةبصعلاب أدبيو

 0 اودعب نإو تابصعلا نأل .ةيدلا ليصحت نكمي ىتح اذكهو , مهيلإ برتألا مهيلإ

 , 6؟؟9انلق امك برقألاف برقألاب ءادتبالا ناك نإو ةلقاعلا موهفم ىف

 :ةيدلا نم ةلقاعلا نم درفلا هلمحي ام 71

 ؛اهيلع قشيو اهب فحجي ام لاملا نم فلكت ال ةلقاعلا نأ يف ملعلا لهأ نيب فالخ ال

 الف هنع فيفختلاو لتاقلل ةاساوملا ليبس ىلع هعفدت امنإو اهتيانج ببسب نكي مل هعفدت ام نأل

 .هيساويو هنواعي نم ىلع قشيو لقثي امب يناجلا نع ففخي نأ زوجي

 ؟ةيَّدلا نم ةلقاعلا نم درفلا هلمحتي ام رادقم امف ءاذه نّيبت اذإو

 لمحي :- ىلاعت هللا همحر  لبنح نب دمحأ مامإلا لاق دقف .كلذ يف ملعلا لهأ فلتخا
 نم دحاو لك ىلع ضرفيف مكاحلا داهتجا ىلإ كلذ ديدحت عجريو .قيطي ام ةلقاعلا نم درف لك

 .الثا/ص الج «ينغملا» (091:)

 . ١لا/لص .,١1ج (يوونلا حرشب ملسم حيحص» (0911)

 .7585"صا٠ ١١ج (يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش 07/84 ص ءالج «ينغملا» (مهو*5

 نضر



 لوقلا اذه ةححو .كلاممامإلا بهذماضيأ اذهو وادا هيلغ يدي لالا نمرا دعم ةلفانتعلا

 .مكحتلاو يأرلاب تبثي الو .عرشلا نم فيقوتب الإ تبثي ال  درفلا هعفدي ام ريدقت  ريدقتلا نأ
 بجيف .ةلقاعلا نم درفلا هعفدي ام رادقم ديدحت يف يمالسإلا عرشلا يف صن دري مل ثيحو

 مهيلع بجت نم ىلع تاقفنلا ريداقم ديدحت يف امك يضاقلا داهتجا ىلإ كلذ يف عوجرلا
 , 6*؟اهيقحتسمل

 : ةيّدلا ءادأ تقو - 6

 0 و .اهثلث ةنس لك يف :نينس ثالث يف ةلقاعلا ىلع ةيِّدلا مسقت

 اضيأ مسقت اهنإف . لجرلا ةيد نم فصنلا ىلع يهو ة ةأرما ةيد ةيدلا تناك اذإ امأ « لا ةيد

 «ةلبانحلا دنع نيلوقلا دحأ اذهو «ةلماكلا ةيدلا تهبشأف ء.سفنلا لدب اهنأل ؛تاونس ثالث يف

 يف اهيقابوةلماكلا ةيدلا ثلث ردق لوألا ماعلا يف اهنم بجي ةأرملا ةيد نأ :رخآلا لوقلا يفو

 .65©ةيفنحلا بهذم اذهو «يناثلا ماعلا

 : ةلقاعلا نم يه تسيلو ةلقاع ةأرملل - 6

 ال ىثنألاف .بألا ةهج نم لاجرلا نم هبراقأ مهو ,هتبصع يه صخشلا ةلقاع نإ :انلق
 تناك نإو ًائيش ةيدلا نم ةأرملا لمحت ال يلاتلابو «ةلقاعلا اهنم نوكتت يتلا تابصعلا يف لخدت
 ةأرملا نأ ىلع ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجأ :رذنملا نبا لاق .لتاقلا براقأ نم

 .©*17* ةلقاعلا عم ةيدلا نم ًائيش نولمحتي ال : يأ  ةلقاعلا عم نالقعي ال غلبي مل يذلا يبصلاو

 لاق .دمعلا هبش لتقلاو أطخلا لتقلا يف اهتيانج اهنع لقعت ةلقاع اهل ةأرملا نإف اذه عمو

 ,©127(فالخ ريغب ةأرملا ةيد ةلقاعلا لمحتو» : يلبنحلا ةمادق نبا

 - هنع هللا يضر - ةريره بأ نع (هحيحص)» يف يراخبلا مامإلا هجرخأ يذلا ثيدحلا يفو

 اهنطب يف امو اهتلتقف رجحب ىرخألا امهادحإ تمرف ليذه نم ناتأرما تلتتقا» :لاق هنأ

 ىلع ةأرملا ةيد نأ ىضقو ةديلو وأ ٌدبع ًةرغ اهنينج ةيد نأ ىضقف 6 يبنلا ىلإ اومصتخاف
 اهوبأو .هتبصعو ةلتاقلا دلاو ىلع ةلوتقملا ةأرملا  ةيد- لقع نأ» :هحرش يف ءاجو .«اهتلقاع

 . "17(اهتبصع اهيبأ ةبصعو

 .الك9-ا58ص الج (ينغملا» ه5 .ا/88ص الج( ينغمل آر مو

 .الا/8 ص ءالج «ينغملا» (مهو5) ./١8ص .ا/ج «ينغملا» (ه١975)

 ٠ 0ننرك تيك ملا 7ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص (هو١0:90

 لا



 : ةأرما الو نونجم الو يبص نم ةيّدلا ذخؤت ال - 415

 ةأرما اهيف لخدي ال امك نونجم الو يبص اهيف لخدي الف «ةلقاعلا ىلع ةيَّدلا تبجو اذإو

 نيدلا ءالع لاق «قأرملا نم ذحؤي ال امك ةيدلا نم ءيش نونجملا وأ يبصلا نم ذخي هي يلاتلابو

 ءاسنلا نم  ةيدلا  ذخؤت الو» :ةلقاعلا نعو ةيدلا نع ملكتي وهو - هللا همحر  يناساكلا

 ةلض  ةيدلا  نامضلا اذه نألو ؛ةرصنلا لهأ نم اوسيل مهنأل ؛ قيقرلاو نيناجملاو نايبصلاو

 ْ .©*؟9(عربتلا لهأ نم اوسيل قيقرلاو نيناجملاو نايبصلاو «ةناعإلاب عربتو

 نم 'نولمحتي الف «ةأرملاو نونجملاو يبصلا امأو» : يلبنحلا ةمادق نبال (ينغملا» يفو

 ا .©59(ةرصنلا لهأ نم مه اوسيلو رصانتلا ىنعم اهيف نأل ؛ةيدلا

 :ةرافكلا :ًايناث 417

 يناجلا اهب مزليو' .ةرافكلا ًاضيأ بجت ةيذلا عمو ةيدلا فعلا هبش لتقلا يف بجاولا نإ

 نفل نوف اطخبلا لدقلا:ىرجي» قزحأ هنأل ؛ ؛لتقلا اذه يف ةرافكلا بجت امنإو 20 يأ -

 08 دمعلا هبش لتقلا يرجأف «تاونس ثالث اهليجأتو ةيدلا عفد ةلقاعلا ليمحتو م

 ,*5؟”)ةرافكلا بوجو يف أطخلا لتقلا

 : ةبجاولا ةرافكلا ةيهام

 يف اهدجي مل نإف ايم وأ ًاملسم لوتقملا وأ لتاقلا ناك ءاوس ,ةنمؤم ةبقر قتع ةرافكلاو

 . هللا نم ةبوت نيعباتتم نيرهش مايصف ,هتيافك نع ًللضاف اهنمث دجي مل وأ هتجاح نع ةلضاف هكلم

 :ناتياور هيفف 7 عطتسي مل نإف

 ةيآلا يف هركذي مل ىلاعت هللا نأل ؛رخآ ءيش بجي الو «هتمذ يف مايصلا تبثي : (ىلوألا)

 .ةيآلا يف ركذل مايصلا ريغ رخآ ءيش بجو ولو .أطخلا لتقلا يف ةراقكلا تف يتلا ةميركلا

 نيرهش مايصو قتع اهيف ةرافك 4 اديك ركن 00 5-5 لا ةياورللا)و

 هريظن يف ركذ ذقف ءنآرقلا صن 0 و ةرافك

 , 634 )هبلع زدقي ىتح هتمذد نس تن ماعطإلا نع زجع نإ ةياورلا هذه ىلعف . هيلع ساقيف

 . 79 ١ص ءالج «ينغملا» (ه989) . ؟ 56ص الج «عئادبلا» (094)

 .57ص 48ج .يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» (0941) . 12ص 48ج «ينغملا» 0940

 م





 سور سرر

 غل لكأس
 :ثحبلا جهنمو .ديهمت - 8

 هتوبث دعب هيف بجي امو .هتابثإ لئاسوو هعاونأو هتيهام نايب مزلتسي أطخلا لتقلا يف مالكلا
 .- هتبوقع. يأ

 : يلاتلا وحنلا ىلع ثحابم ةثالث ىلإ لصفلا اذه مسقن ءاذه ىلعو

 . هعاونأ نايبو أطخلا لتقلا فيرعت :لوألا ثحبملا

 . هتابثإ لئاسو : يناثلا ثحبملا

 .أطخلا لتقلا ةبوقع :ثلاثلا ثحبملا

 ال



 كرؤيل يرعب

 هعاونأ نايبو أطخلا لتقلا فيرعت

 : هفي رعت 2 2٠

 ءاوس «لتاقلا دنع يئانجلا دصقلا مادعنا ساسأ ىلع موقي ةفلتخملا هعاونأب أطخلا لتقلا

 امك ريغلاب ّرضأ يذلا لعفلا نايتإ لعافلا دمعتي مل وأ ءريغلا باصأ يذلا لعفلا دمعتو دصق

 صخش حور قوهز هيلع بترتي يذلا لعفلا وه ,نذإ أطخلا لتقلاف .هعاونأ نايب نم كلذ حضتيس

 . لعفلا اذه لعاف نم دصق نود

 :أطخلا لتقلا عاونأ 0١

 يف نوكي دقو .لوألا عونلا وه اذهو .ضحملا أطخلا هجو ىلع نوكي دق أطخلا لتقلا
 وأ يناجلا لقعب قلعتي هيف أطخلا نوكي دق لوألاو . يناثلا عونلا وه اذهو ءأطخلا لتقلا ىنعم

 وهو .هجو لك نم هانعم يف نوكي دق  أطخلا لتقلا ىنعم يف وه يذلا لتقلا يأ  يناثلاو .هنظ

 .ببستلاب أطخلا لتقلا وهو ءهجو نم هانعم يف نوكي دقو «ةرشابملا قيرط نع أطخلا لتقلا

 : يه عاونأ ةعبرأ أطخلا لتقلا نأ اندنع لّصحتف

 .يناجلا لعفب قلعتي هيف أطخلا نوكي يذلا لتقلا :(لوألا عونلا)

 .لعافلا نظ يف هيف أطخلا نوكي يذلا لتقلا :(ىناثلا عونلا)
5 3 1 

 . ةرشابملا قيرط نع أطخلا لتقلا ىنعم يف نوكي يذلا لتقلا :(ثلاثلا عونلا)

 .ببستلا قيرط نع أطخلا لتقلا ىنعم يف نوكي يذلا لتقلا : (عبارلا عوتلا)

 :أطخلا لتقلا نم لوألا عونلا -

 نم عونلا اذه ققحتيو «يناجلا لعفب قلعتي هيف أطخلا نوكي يذلا لتقلا :انلق امك وهو

 ,هلتقيف هلعف هبيصيف هيلع ينجملا ةباصإ هب دصقي مل نكلو لعفلا يناجلا دصقي نأب أطخلا لتقلا

 ضل



 :أطخلا لتقلا نم عونلا اذه نع رذنملا نبا لاق . هلتقيف ًاناسنإ بيصيف ًافده وأ ًاديص يمري نأك
 «هريغ بيصيف ائيش يمارلا يمري نأ أطخلا لتقلا نأ ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجأ»

 .؟؛9ههريغو يعفاشلاو كلام مامإلا لوق وهو .ةلبانحلا لاق اذهبو .«هيف نوفلتخي مهملعأ ال

 ينعي اذهو .هركذ يذلا أطخلا لتقلا يف يأ «هيف نوفلتخي مهملعأ ال» :رذنملا نبا لوقو

 عاونأ دوجو مدع اذه ينعي ال نكلو .أطخ لتق هنأ هيف فالتخا ال هركذ يذلا أطخلا لتقلا نأ

 ريشنس امك اهيف نوفلتخي وأ أطخلا لتقلا نم اهنأ ىلع ءاملعلا قفتي دق أطخلا لتقلا نم ىرخأ

 . هيلإ

 :أطخلا لتقلا نم يناثلا عونلا 477

 اذه ققحتيو - يناجلا - لعافلا نظ يف هيف أطخلا نوكي يذلا لتقلا» :هيف انلق امك وهو

 يف يناجلا أطخ : يأ .هيلع ينجملاب هنظ يف يناجلا أطخ نوكي امدنع أطخلا لتقلا نم عونلا
 لعفلاب هباصأ يذلا هيلع ىنجملا ةباصإ دصقيو لعفلا دصقي ىناجلاف هيلع ىنجملا صخش

 ملسم يمري نأ لثم مدلا موصعم هنأ رهظيف .مدلا ردهم هيلع ينجملا نأ نظ ىلع هدصق يذلا

 ."؟؛9(همالسإ متكو ملسأ دق ملسم هنأ رهظيف .مدلا ردهم هنظي برحلا راد يف اناسنإ

 :أطخلا لتقلا نم ثلاثلا عونلا 164

 اذه بترتيو .هجو لك نم أطخلا لتقلا ىنعم يف ناك ام وه أطخلا لتقلا نم عونلا اذهو

 نأ نود هلتقيف .هيلع ينجملا بيصيف يناجلا نم ردصي رشابم لعف ىلع أطخلا لتقلا نم عونلا
 ينجملا ةباصإ دصقي نأ نودو .هلتقف هيلع ينجملا باصأ يذلا لعفلا اذه نايتإ لعافلا دصقي

 نع راض بالقتالاف:هلقتب:هلتقيف' ناسنإ ىلع متانلا:بلقني نأ لم .هبب ليف وأ لعفلا اذهب هيلع
 .هنع ردص يذلا بالقنالا وهو لعفلا اذهب يناجلا لتق دصقي مل امك .هدصقي مل نكلو يناجلا

 ءالع مامإلا لاق .هجو لك نم أطخلا لتقلا ىنعم يف لتق هنأب لتقلا اذه نع ةيفنحلا لوقيو

 عون :ناعونف أطخلا لتقلا ىنعم يف وه يذلا لتقلا امأو» :«هعئادب» يف يفنحلا يناساكلا نيدلا

 اذهف .هلتقيف ناسنإ ىلع بلقني مئانلاك ةرشابملا قيرط نع نوكي نأ وهو .هجو لك نم هانعم يف
 ©6149(. . .هلقثب تام هنأل ؛دصق نع ال هدوجول هجو لك نم أطخلا لتقلا ىنعم يف لتقلا

 .567ص الج( رنغملا) (094 4# .١16ص ءالج «ينغملا» (0545)

 .؟3الاص الج «عئادبلا» (ه945)

 ا



 :أطخلا لتقلا نم عبارلا عونلا 6

 لتقلا .ىنعم يف وهف «ببستلاب أطخلا لتق وهو .هجو نم أطخلا لتقلا ىنعم يف ناك ام وهو

 يذلا لتقلا امأو» :- ىلاعت هللا ةمحر د يناساكلا , مامإلا لوقي اذه يفو ةهجو نود هجو نم أطخلا

 قيرط نم نوكي نأ وهو 00 ... :ناعونف أطخلا لتقلا ىنعم يف وه
 داردبادل «توميف ناسنإ هيف عقيف رع نيملسملا قيرط يف رفاحلاك ,00406ببستلا

 ,20"؟؟9ةيملسملا قيرط يف رفحلاب هيدعتل ببستلاب 0

 : يلبنحلا ىلعي وبأ لاق دقف « ًاضحم طخ التق ةلبانحلا هربتعا أطخلا لتقلا نم عونلا اذهو

 , ”6113”(ضحم أطخ لتقف وهف توملا هنع ثدح اذإ ههبشأ امو اذهف «ناسنإ هيف عقوف ارغب رفح وأ»

 . 7/4 ص ءالج «عئادبلا» (هة:4)

 . 74ص ءالج «عئادبلا» (ه945)

 5 7 ها/ص )2 يلبنحل أ ىلعي يبأل (ةيناطلسلا ماكحألا» 269451١

 نو



 نادل تعمر
 أطخلا لتقلا تابثإ لئاسو

 :رارقإلا : الوأ - 5

 نئلف .صاصقلا دمعلا لتقلا بجوم نأ عم - يناجلا رارقإ - رارقإلاب تبثي لتقلا نإ :انلق

 هانلق ام ٌرقملا يف طرتشيو . ىلوأ أطخ لتاقلا رارقإ يأ رارقإلاب - ةيدلا هبجومو  أطخلا لتقلا تبثي

 .هانيب يذلا وحنلا ىلع هّركُم ريغ أراتخم القاع اغلاب نوكي : يأ .دمعلا لتقلاب ٌرقُملا يف

 : ةداهشلا : ًايناث - ع1

 - ةيدلا  لاملا وه هيف بجي ام نأل ؛نيتأرماو لجر وأ «نيلجر ةداهشب أطخلا لتقلا تبثيو

 ةيانجك لاملل ةبجوملا ةيانجلاو» : ىلاعت هللا همحر  ىلبنحلا ةمادق نبا لاق .صاصقلا سيلو
 ,0140(تيتأرماو لجر ةداهشب تبثت ع .أطخلا دمعو أطخلا

 عبرأ وأ «نيتأرماو لجر وأ .نيلدع نيملسم نيلجر ةداهشب لتقلا اذه تبثي : ةيرهاظلا دنعو

 ,©5؛5)ىلوأ اهب أطخلا لتقلا توبثو .ةداهشلا هذه لثمب تبثي دمعلا لتقلا نأل ؛ةوسن

 : ةماسقلا :ًاثلاث 2

 نآكف ةيّدلا اهب تبثت ةماسقلا نإ ثيحو هيف صاصق ال ذإ ةيَّدلا أطخلا لتقلا يف بجاولا
 بترتي اميف أطخلا لتقلا ةلزنم لزني وأ .أطخلا لتقلا وه - ةماسقلاب يأ اهب لتق نم تبثي ام

 . هيلع

 اهنع انمالك هجو انّيبو دمعلا لتقلا تابثإ لئاسو نع مالكلا دنع ةماسقلا نع انملكت دقو
 01 لانع

 .١6١!ص 25ج (ينغملا» (ه51:)

 9846 ص .5ج (ىلحملا» (609149)

 .(6ه7م1/) ةرقفلا (0560)

 نضج



 كلائل) تم

 أطخلا لتقلا ةبوقع

 :أطخلا لتقلا يف بجي ام 89

 . ةرافكلا : (يناثلا)و .ةيّدلا :(لوألا) :نائيش أطخلا لتقلا يف بجي

 :نيبلطم ىلإ ثحبملا اذه مسقن ءاذه ىلعو

 :ةيذلا :لوألا بلطملا

 . ةرافكلا : يناثلا بلطملا

 : ةيّدلا بوجو 2

 «يناثلا عونلا يف الإ  اهانركذ يتلا هعاونأب يأ  هانعم يف امو .أطخلا لتقلا يف ةيّدلا بجت

 نأو .مدلا موصعم وه اذإف مدلا ردهم هنوك نم هيلع ينجملاب لتاقلا نظ يف أطخلا لتقلا وهو

 «ةيَّدلا بوجو مدع ىلإ مهضعب بهذف .هيف ةيّدلا بوجو يف ءاهقفلا نيب ًافالتخا عونلا اذه يف

 .اهيوجو ىلإ نورخا بهذو

 هنظي ًاصخش لتق نم :هتصالخ ام لاقف يلبنحلا ةمادق نبا مامإلا فالخلا اذهل ضرعت دقو
 هنأ رهظيف ءهل دهع ال ارفاك هنظي برحلا راد يف هلتق ول امك .مدلا موصعم وه اذإف مدلا ردهم

 دصقي مل هنأل ؛ صاصق هلتق يف بجي ال اذهف ,همالسإ متكو برحلا راد يف ملسأ دق ناك ملسم

 . صاصقلا بوجو مدع يف فالخ الو .مدلا موصعم الو ملسم لتق

 لاق هبو «سابع نبا نع اذه يورو .طقف ةرافكلا بجت لب «ةيد هلتق يف بجت ال كلذكو

 ضف



 بهذم وهو .ةفينح وبأو ءروث وبأو .يروثلاو , يعازوألاو ,ةداتقو .ةمركعو .دهاجمو .ءاطع

 . ةلباتحلا

 يعفاشلاو «كلام لوق وهو ةرامكلا بعت امك ةردلا هي تحت ىرخأ ةياور دمحأ مامإلا نعو

 لتق هنألو ؛«هلهأ ىلإ ةملسم ةيدو ةنمؤم ةبقر ريرحتف أطخ ًانمؤم لتق نمو# : ىلاعت هللا لوقل

 . مالسإلا راد يف ناك ول امك هتيد تبجوف اك ىلوش

 عونلا اذه يف ةيّدلا بوجو مدعب ةلبانحلا بهذمل ًاجتحم جاجتحالا اذه ىلع ةمادق نبا درو
 ريرحتف نمؤم وهو مكل ودع موق نم ناك نإفإ# : ىلاعت هللا لوق (انلو) :لاقف أطخلا لتقلا نم
 هدعبو هلبق يذلا يف اهركذ عم لتقلا نم عونلا اذه يف اهركذ كرتو ءةيد ركذي ملو #ةنمؤم ةبقر
 لمشت ال اهب اوجتحا يتلا ةيآلا مومع نأو .لتقلا نم عونلا اذه يف ةبجاو ريغ ةيدلا نأ يف رهاظ

 .©5*أطخلا لتقلا نم عونلا اذهب ليتقلا

 : ةيدلا بوجو ليلد عال"

 ,ةنمؤم ةبقر ريرحتف أطخ ًانمؤم لتق نمو#» : ىلاعت هلوق أطخلا لتقلا يف ةيدلا بوجو ليلدو
 ا ا مل ل ا 3 يرادخماا هزم ل ساو

 . #0109 ةئمؤم ةبقر ريرحتو هلهأ ىلإ ةيلسس ةيدف قام مهنيبو 55 موق نم ناك 0

 ةيفنحلا نم ءاهقفلا روهمج لاق .نمأتسملا وأ يِمّذلا وأ ملسملا لتق يف ةيدلا توختويو
 , 6؟65ةيكلاملاو .ةلبانحلاو .ةيعفاشلاو

 لتق يف بجت الو ءملسملا لتق يف الإ بجت ال ةيّدلا را ,ةيرهاظلا كلذ يف فلاخو

 لوق حيحصلاو .فيعض ةيرهاظلا لوق نكلو , 610 نمأتسم وأ ناك ًايَمْذ ملسملا ريغ
 , "1 ©روهمجلا

 .5601-567ص الج «ينغملا» (5961)

 .[45؟ ةيآلا :ءاسنلا ةروس] (0465؟)

 «بذهملا» 5٠-25١ ص كج « يعفاشلل «مألا» كهارص .الج «ينغملا» .؟ه'؟ص .الج «عئادبلا» (هومه5

 .""686ص كج .ريدردلل «ريغصلا حرشلا» .* ص . ؛ج «عانقلا فاشك» . 7١ ص 23ج

 . "747-1 ص ٠١. ص .مزح نبال «ىلحملا» (5184)

 . 777”ص (مالسإلا راد يف نينمأتسملاو نييمذلا ماكحأو انباتك يف فيعضتلا ةلدأ رظنا (046)

 ففي



 : ةيّدلا رادقم -

 نورشعو ءضاخم تانب نورشع :لبإلا نم ةئام «رحلا ملسملا لتق» أطخلا لتقلا يف ةيّدلاو

 ةيفنحلا بهذم اذهو . ةعذج نورشعو نحب نورشعو نوبل تانب نورشعو «ضاخم وشب

 ثيدحلا ءاج ةبو .-9 هنع هللأ ىضر - دوعسم نب هللا دبع نع يورملا وهو .20177ههريغو ةلبانحلاو

 : ِِكَع هللا لوسر لاق :لاق دوعسم نب هللا دبع نع يئاسنلاو دواد وبأ جرخأ دقف لع هللا لوسر نع

 ءنوبل تنب نورشعو «.ضاخم تنب نورشعو ,ةعذج نورشعو ةّقح نورشع أطخلا ةيد يف)

 , 6157 (اروكذ ضاخعم ونب نورشعو

 رشع انثا اهرادقمف ةضفلا نم تناك نإو «رانيد فلأ اهرادقمف بهذلا نم ةيدلا تناك نإو
 , 6560ناتئامف للحلا وأ رقبلا نم تناك نإو .ةاش افلأ اهرادقمف منغلا نم تناك نإو .مهرد فلأ

 :ةأرملا ةيد عام“

 ريداقم يف هانّيب يذلا ليصفتلا ىلع اهنيد لهأ نم لجرلا ةيد نم فصنلا ىلع ةأرملا ةيدو

 , 01010 هنايدأ فالتخا ىلع لاجرلا تايد

 : ةلقاعلا ىلع ةيّدلا 2.

 هقيطي ام ةلقاعلا نم دحاو لك لمحتيو ىثنأ وأ ناك ًاركذ لتاقلا ةلقاع ىلع ةيّدلا هذه بجتو
 ملعن الو» :- ىلاعت هللا همحر  ةمادق نبا لاق «تاونس ثالث يف ةطسقمو ةلجؤم ةيدلا كوكو

 اذه ىلع عمجأ :رذنملا نبا لاق .ةلقاعلا ىلع أطخلا لتقلا ةيد نأ يف ًافالخ ملعلا لهأ نيب

 أطخلا ةيدب ىضق هنأ ٍةلك هللا لوسر نع رابخألا تتبث دقو «ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك
 ثالث يف ةلجؤم اهنأ ءاملعلا نيب فالخ الو .هب لوقلا ىلع ملعلا لهأ عمجأو .ةلقاعلا ىلع

 201030 (تاونس

 .ال59ص .الج (ينغملا» (0465)

 اذإ ةقانلا يه (ةقح) ,"9 ص .8ج «يئاسنلا نئس» .787ص 17١ج «دواد يبأ نئس حرش دوبعملا نوع» (0941)

 ةنسلا يف لخد اذإ ةقانلا دلو وهو ءعذج ثنؤم (ةعذج) .ٌقح ىمسي ركذلاو «ةعبارلا ةنسلا يف تلخد

 ركذلا (ضاخم ونب) .ناتنس اهرمع (نوبل تنب) .ةنس اهرمع يتلا يه (ضاخم تنب) .هرمع نم ةثلاثلا

 .ةنس هرمع لبإلا نم
 .؟586ص .يلبنحلا ىلعي يبأل «ةيناطلسلا ماكحألا» (056)

 .(80؟4 7/١ ةرقفلا (ه569)

 .الا/ ١-ا/لا/١٠ ص الج «ينغملا» (هو50)

 ا



 . يعفاشلاو كلامو ةلبانحلا لاق اذهبو «ةيّدلا نم ءيش أطخلا لتقلا يف لتاقلا مزلي الو

 .اهيف هيلع نوديزي الف .هل ةناعإ مهيلع تبجو اهنأل ؛ةلقاعلا نم دحاوك وه : ةفينح وبأ لاقو

 لكك يبنلا نأ  هنع هللا يضر ةريره وبأ هاور امب «ةفينح يبأ لوق ىلع ةمادق نبا درو

 عيمجب ىضق كي هنأ يضتقي اذهو هيلع قفتم ثيدح اذهو .(اهتلقاع ىلع ةأرملا ةيدب ىضق»

 ءهنم رثكأو ةيدلا نم هطسق لدعي كلذو .هلام يف لتاقلا مزلت ةرافكلا نألو ؛ةلقاعلا ىلع ةيدلا

 الو هعيطتسي ام ةلقاعلا نم دحاو لك لمحتيو .«5”'هيلع ةيّدلا نم ءيش باجيإ ىلإ ةجاح الف
 يضاقلا داهتجا بسح هب رضي ”4ودف

 ؟ةلقاع لتاقلل نكي مل اذإ مكحلا ام له

 تيب اهلمحتي وأ لتاقلا نم ةيدلا ذخؤت لهف - ىثنأ وأ ناك ًاركذ  ةلقاع لتاقلل نكي مل اذإو

 ؟لاملا

 ىلع ردقي مل نإف «لاملا تيب نم ذخأ ةلقاع هل نكي مل نمو» : يلبنحلا يقرخلا مامإلا لاق

 3 لش لئاقلا ىلع سيلف كلذ

 تيب هنع يدؤي هل ةلقاع ال نم :لاقف ةلأسملا يف لصف يلبنحلا ةمادق نبا مامإلا نكلو

 دمحأ نع ةيناثلا ةياورلاو . ىعفاشلاو ,.يرهزلا بهذم وهو دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ ىلع لاملا

 املا "كيب ىلع كلذ تجياأل

 تيب نم هنع اهلك ةيّدلا ْتْيدَأ ةلقاع هل نكي مل اذإ ىلوألا ةياورلا ىلعف :ةمادق نبا لاق مث
 ةيدلا عفدو .ةلقاعلا نم ذحوي ام بسح ىلع نينس ثالث 58 تاعفد ىلع وأ ةدحاو ةعفد لاملا

 .ةدحاو ةعفد يراصنألا ةيد ىدأ خلك ىبنلا نأل ؛ةمادق نبا لاق امك حصألا وه ةدحاو ةعفد

 ,©43©رمع لعف كلذكو

 :لاملا تيب نم ذخألا رذعت اذإ 2. 5

 ةيّدلا بجوي يذلا لوقلا ىلع  لاملا تيب نم ذخألا رذعتو ةلقاع أطخ لتاقلل نكي مل اذإو
 ةيدلا نأل ؛ ىعفاشلا ىلوق دحأ اذهو ,ةلبانحلا دنع ءىش لتاقلا ىلع سيلف  لاملا تيب ىلع

 .الالا ص الج «ينغملا» (هو١5)

 . 3907/ص «يىلبنحلا ىلعي ينأل «ةيناطلسلا ماكحألاو 2/88ص ءالج (ينغملا» (0555)

 .747ص ءالج «ينغملا» (0454) . 71 ١ص ءالج «ينغملا» (ه95)

 ضن



 ول امك .هيلع تبجو نم ريغ ىلع بجت الو مهريغ اهب بلاطي ال هنأ ليلدب ًءادتبا ةلقاعلا تمزل

 اولمح ةلقاعلا ضعب دجو اذإ اذه ىلعف ءانهاه اذك دحأ ىلع بجت ال ةيَّدلا نإف لتاقلا مدع

 .دحأ ىلع بجي الف .يقابلا طقسو مهطسقب

 .هنع اهلمح رذعت اذإ لتاقلا ىلع ةيدلا بجت نأ جرختيو :لاق يلبنحلا ةمادق نبا نأ الإ

 ليلدلا ىضتقم نألو ؛«هلهأ ىلإ ةمّلسم ةيدو» : ىلاعت هلوق مومعل يعفاشلل يناثلا لوقلا اذهو
 اهنم كلذ ذخؤي مل اذإف هماقم ةلقاعلا مايقل لتاقلا نع طقس امنإو .يناجلا ىلع ةيّدلا بوجو
 07 لوتقملا مد بهذي نأ نيب رئاد ةلاحلا هذه يف رمألا نأآلو ؛ليلدلا ىضتقمب هيلع ًاجئاو يقب

 69 باهذ يأ لوألا زوجي ال نلئاقلا ىلع يأ  فلتملا ىلع هتيد باجيإ نيبو « ضيوعت الب

 نإ :مهلوقو .يناثلا نيعتيف «ةعيرشلا لوصأ سايقو ةنّسلاو باتكلا هتفلاخمل ءًرده لوتقملا

 نإو .هنع ةلقاعلا اهلمحتت مث لتاقلا ىلع بجت امنإو .عونمم ءادتبا ةلقاعلا ىلع بجت ةيّدلا
 اهبوجوب لوقلا نكمي الف ,مهدوجو مدع عم امأ .مهدوجو دنع اذهف ءءادتبا مهيلع اهبوجو انملس

 تلمح نإ اهيقاب وأ اهعيمج لمح رذعت نإ لتاقلا ىلع ةيَّدلا بجت اذه ىلعف .مهيلع
 , ©172)ةلفاعلا

 ىناثلا بلطملا

 ةراسفكلا

 :أطخلا لتقلا يف ةيّدلا عم ةرافكلا بوجو غال

 دصقي نأب لعفلا يف أطخلا ىلع بترتي يذلا أطخلا لتقلا يف ةيّدلا عم ةرافكلا بجتو»

 ةيدو ةئمؤم ةبقر ريرحتف أطخ ًانمؤم لتق نموإ :: ىلاعت هلوقل لوتقملا ةباصإ هب دصقي الو لعفلا
 .:5ه4 . . .اوقَّدصي نأ الإ هلهأ ىلإ ةمّلسم

 نماتسملاو يمذلاك ؛ ًاطخ هلتق ناك نإ مدلا نوقحملا رفاكلا لتق يف ةرافكلا بجت كلذكو

 0 :ىلاعت هلوقل

 اذه يف فاللخ الو «ىثنأو وأ اركذ نمأتسملا وأ يمذلا و أ ملسملا ليتقلا ناك ء ءاوسو #0155 ةنمؤم

 .558(ملعلا لهأ نيب

 .ع94؟ ةيآلا نم :ءاسنلا ةروس] (0455) .0/87-9/97ص ءالج «ينغملا» (055)

 .١56ص ءالج «؛ينغملا» (054) .[9؟ ةيآلا نم :ءاسنلا ةروس] (8451)

 ضل



 :أطخلا ىنعم يف وه يذلا لتقلا يف ةيدلا عم ةرافكلا 4

 قيرط نع ناك اذإ أطخلا لتقلا ىنعم يف وه يذلا لتقلا يف ةيّدلا عم ةرافكلا ًاضيأ بجتو
 لتملا لوصحل ةلاحلا هذه ف ةرافكلا تبجو امنإو . هلتقيف ناسنإ ىلع بلقني مئانلاك ةرشابملا

 , 2353؟0ةرشابملاب

 :ةيد الب ةرافكلا بوجو 2 4

 اير هنظر برعتلا: واو: قف انابنإ نابي داب زتاقلا قل ىف: اطخبلا ندا ةيذ ذان ةرافكلا هجن

 ,ةلاحلا هذه ميركلا نارقلا ركذ دقو ,هناميإ متكي ًانمؤم هنوكل مدلا موصعم هنأ رهظيف , مدلا ردهم

 , #0570 ةنمؤم ةيقر ريرحتف نمؤم وهو مكل ودع موق نم ناك نإفإ# : ىلاعت لاق

 ىلع مهبورح يف وأ رافكلا دالب يف لتقي نمؤملا ةلأسم هذه :ةيآلا هذه ريسفت يف ءاج دقو

 امنإو هلتق يف ةيد الف ءةرفك مهو هموق يف يقبو نمأ دق نمؤم هنأ نّيبتي مث .رافكلا نم هنأ نظ

 وهو , ةمركعو .يدسلاو ,ةداتقو . سابع نبا نع يورملا وهو «.ةنمؤم ةبقر ريرحت ةرافكلا هيف

 نأ :(امهدحأ) :نيهجو نم ةيدلا تطقس امنإو .ةفينح وبأ لاق هبو .كلام لوق نم روهشملا

 ملو نما يذلا اذه نأ :(ىناثلا)و .اهب اووقتيف ةيّدلا مهيلإ عفدت نأ حصي الف ءرافك ليتقلا ءايلوأ

 مكل ام اورجاهي ملو اونما نيذلاو# : ىلاعت هلوقل هل ةيد الف ؛ةليلق هتمرح مالسإلا راد ىلإ رجاهي
 #0117 او رجاهي ىتح ءيش نم مهتيالو نم

 روت يبأو « يروثلاو « يعازوألاو .ةلبانحلا بهذم وه لتقلا اذه ىف ةيد الب ةرافكلا بوجوو

 . ةفينح يبأو

 : ىلاعت هللا لوقل ىعفاشلا لوق وهو .ةرافكلاو ةيدلا هيف بجت :ىرخأ ةياور دمحأ نعو

 ءأطخ ًاملسم لتق هنألو ؛*4#7هلهأ ىلإ ةملسم ةيدو ةئمؤم ةبقر ريرحتف أطخ ًانمؤم لتق نمو»
 .مالسإلا راد يف ناك ول امك هتيد تبجوف

 ترصتقا لب «ةيّدلل ركذ اهيف دري مل ةميركلا ةيآلا نأب لوقلا اذه ىلع ةمادق نبا در دقو

 نأ ىلع لدي اهدعبو اهلبق يذلا يف اهركذ عم عضوملا اذه يف ةيدلا ركذ كرتو .ةرافكلا ىلع

 .7ا١0ص الج (عئادبلا» (هة59)

 الا اهمقرو ,لافنألا ةروس يف ةيآلاو ل717” 7”سص 28ج ( يبطرقلا ريسفت» (هوالار

 .[9؟ ةيآلا نم : ءاسنلا ةروس] (هوال”)

 اضفي



 اوجتحا ىتلا ةيآلل ًاصصخم ّصنلا اذه نوكيو .طقف ةرافكلا وه لتقلا اذه يف بجاولا
 . حجارلا وه اذهو 0679 اه

 :ةرافكلا نود ةيّدلا بوجو

 ماعلا قيرطلا يف ًارثب رفح نمك ببستلاب أطخلا لتقلا وهو ءأطخلا ىنعم يف وه يذلا لتقلا
 بجت الف ةرافكلا امأ ,رفاحلا ىلع بجت ةيّدلاف ,تامف ناسنإ هيف طقس اذإف يدعتلا هجو ىلع

 أطخلا لتقلاب هانقحلا اننأ الإ .للصأ لتقب سيل رفحلاو ةرشابم لتقلاب قلعتي اهبوجو نأل ؛هيلع
 الف - ًالتق سيل هرابتعاب يأ - لصألا ىلع ةرافكلا بوجو قح يف ىقبيف «ةيَّدلا بوجو قح يف
 , 0379ةيفنحلا بهذم اذهو ,ةرافكلا هيف بجت

 ؟اهرادقم امو ةرافكلا ىهام 0١

 أطخ انمؤم لتق نموإ» : ىلاعت هلوق يهو .ةميركلا ةيآلا صنب ةئمؤم ةبقر قتع :ةرافكلا

 نمؤم وهو مكل ودع موق نم ناك نإف ءاوقّدصي نأ الإ هلهأ ىلإ ةملسم ةيدو ةئمؤم ةبقر ريرحتف

 ةبقر ريرحتو هلهأ ىلإ ةملسم ةيدف قاثيم مهنيبو مكنيب موق نم ناك نإو .ةنمؤم .ةبقر ريرحتف
 اا . هللا نم ةبوت نيعباتتم نيرهش مايصف دحي مل نمف «.ةنمؤم

 دجي مل وأ هتجاح نع ةلضاف هكلم يف ةبقرلا دجي مل نإف .لتاقلا لام يف ةيِّدلا هذه بجتو

 عباتتلا مايصلا يف طرتشيو .نيعباتتم نيرهش مايص : مايصلا ىلإ لوحت هتيافك نع الضاف اهنمث
 , ”9"5مايصلا فنأتسا اموي رطفأ ول ىتح

 : 6517 ةرافكلا مايص ىف عباتتلا عطقي ال ضيحلا

 ال اهرطف بجوي يذلا اهضيح نإف .نيعباتتم نيرهش مايص ةأرملا ىلع ةرافكلا تبجو اذإو

 اهمايص يقاب تلصو اهضيح نم ترهط اذإف .ءاملعلا نيب فالخ ريغ نم اهمايص يف عباتتلا عطقي

 .561-75607ص الج «ينغملا» (ه917)

 أطخ التق هوربتعا مهنأل ؛رفاحلا ىلع ةلبانحلا دنع بجت ةرافكلا نأ ودبيو ,774ص ءالج «عئادبلا» (ه9174)

 ىلعي يبأل (ةيناطلسلا ماكحألا» يف ءاج دقف ,ةرافكلا هيف بجت مهدنع ضحمل ا أطخلا لتقلاو 1م

 أطخ لتق وهف توملا هنع ثدح اذإ ههبشأ امو اذهف . . .ناسنإ هيف عقوف ًارثب رفح وأ» :701/ص ىلبنحلا

 .١.(. . ضحم

 .ةا/لص 28ج «ينغملا» (هوا/لك١ .[95 ةيآلا :ءاسنلا ةروس] (091)

 7-7178 3707/ص .هج (يبطرقلا ريسفت» (09191)

 ضل



 .كلذ ريغ اهيلع ءيش الو هنم فلس امب

 : عباتتلا عطقي ال ضرملل رطفلا - 44

 :كلام مامإلا لاق «ةرافكلا مايص يف عباتتلا هرطف عطقي ال ضرملا رذعل رطفأ نم كلذكو
 وأ «ءضرم وأ ءرذع نماالإ رطفي نأ هللا باتك يف نيعباتتم نيرهش مايص هيلع بجو دحأل سيل
 .رطفيف رفاسي نأ هل سيلو « ضيح

 : مايصلا عطتسي مل نم ةرافك - 64

 ريغ ركذي مل ىلاعت هللا نأل ؛رخآ ءيش هيلع بجي الو هتمذ يف مايصلا تبئي : (ىلوألا)
 . هركذل مايصلا ريغ بجو ولو مايصلا

 «نيعباتتم نيرهش مايصو قتع اهيف ةرافك اهنأل ؛ًانيكسم نيتس ماعطإ هيلع بجي :(ةيناثلا)
 اهظلا ةرافك يف مكحلا وه امك مايصلاو قتعلا رسيت مدع دنع انيكسم نيتس ماعطإ اهيف ناكف
 ساقيف هريظن يف ركذ نكلو .نآرقلا يف اروكذم ماعطإلا نكي مل نإو ,ناضمر يف دمعلا رطفلاو
 , 03790هيلع ردقي ىتح هتمذ يف تبث ماعطإلا نع زجع اذإ ةياورلا هذه ىلعف .هيلع

 .ةا/ص 28ج (ينغملا١» (هوا/8)

١ 





 تزرار سنأل

 مبدأ
 أتوب ال الار يسإ) رز

 | :ديهمت - 6

 طورتشو: (نينتجلا كيزعتلا مزلتشي 3 ىلع ةيانجلاب ًاتيم هطاقسإ وأ نينجلا لتق نع مالكلا
 .ةميرجلا هذه يف ةبجاولا ةبوقعلا نايب مث . هلتق 0

 :نيثحبم ىلإ لصفلا اذه مسقن ءهيلعو
 .هلتق ققحت طورشو نينجلا فيرعت :لوألا ثحبملا

 .- نينجلا لتق ةبوقع  نينجلا لتق يف بجي ام : يناثلا ثحبملا

 نكي



 كروزرل ىرعلل 0

 هلتق ققحت طورشو نينجلا فيرعت

 : نينجلا فيرعت - 45

 يف نينجلا ظفل درو ميركلا نارقلا يفو .2*"مألا محر يف ماد ام دلولا :ةغللا يف نينجلا

 . 18: مكتاهمأ نوطب يف ةنجأ متنأ ذإو .ضرألا نم مكأشنأ ذإ مكب ملعأ وه# : ىلاعت هلوق

 وهو .نينج عمج 4#ةنجأ متنأ ذإو» :ىلاعت هلوق ىنعم : : هريسفت يف يبطرقلا مامإلا لاقو

 نينجلا : ينالّقسعلا رجح نبا لاقو . (هةها)وراتتساو هنانتجال [ اديلح 3 د نطبلا ىف ماد ام دلولا

 للا هراتتسال كالذي يعي ءاهنطب يف ماد ام ةأرملا لمح

 :ناسنإلا قلخ راوطأ - 1

 نق ارت نم مكانس ناز دينك نير يو حك نزلا هلال ىلاعت لاق

 ىلإ ءاشن ام ماحرألا يف رو .مكل نيبنل 5 :) ةقّلخم ريغو ةقّلخم ٍةغضم نم مث ,ةقلع نم مث .ةفطن ف
 : 20149 اهريسفت يف ءاج دقو , 0905ج اافط مكجرخن مث 1 0 لجأ

 ىلع مسالا اذه عقو ءاملا نم ليلقلا وهو .هتلقل ةفطن يمس .ينملا وه :4ةفطن نم»
0 

 . ةرمحلا

 . ١4ص .١ج (طيسولا مجعملا) (591/9)

 .١٠١١ص 2 1ا/ج (يبطرقلا ريسفت» (0481) هاش ةيآلا , مجنلا ةزؤسا] (ه940)

 .5-4ص .17١ج (يبطرقلا ريسفت» (0984) .[ه ةيآلا : جحلا ةروس] (ه98*)

 نكن



 » :فيرشلا يوبنلا ثيدحلا هنمو .غضمي ام ردق ةليلق ةمحل يهو :#«ةغضم نم مث

 فكس ةييكجلا يف نإو

 هيف خفني ةعبرألا رهشألا دعب رشعلا يفو :سابع نبا لاق ,رهشأ ةعبرأ اهتدم راودألا هذهو
 .رشعو رهشأ ةعبرأ اهجوز اهنع ىفوتملا ةدع كلذف «حورلا

 سأرلا اهيف رّوص وأ ىلاعت هللا قلخ نأب اهقلخ أدب يتلا يه ةقلخم :4ِةقّلخم ريغو ةقّلخم»
 .ءيش اهيف قلخي ملو .دعب روصت مل يتلا يه #«ةقلخم ريغو# .نيلجرلاو نيديلاو

 :راوطألا هذه ددم 1

 مامإلاو يراخبلا مامإلا ىور دقف ءراوطألا هذه ددم ةنّيبم ةفيرشلا ةيوبنلا ةنَّسلا تءاج

 قداصلا وهو دنع هللا لوسر اثدحو : لاق دوعسم ب هللا دبع نع يراخبلل طفللاو ءملسم

 لثم ًةغضم نوكي مث كلذ لثم ٌةقلع مث ا ا هنأ نطب يف عمجُي مكدحأ ّن نأ :نودصملا

 هيف خفني مث ءديعس وأ يقشو ,هلجأو .هقزرب : عبرأب رمؤيف كلما شبا: كقيي مث كلذ

 ا م وولا

 أ (همأ نطب يف عمجُي مكدحأ ْنأَد : هلوقب دارملا :فيرشلا ثيدحلا اذه حرش يف ءاجو

 نم ةدالولا لحم يف ىلاعت هللا هعمجيف .ًاقرفتم ًاثوثئبم محرلا يف عقي (ينملا) نأل ؛هقلخ عمجي

 ..مخبرلا
 ىتح ًاموي نيعبرأ محرلا يف ةفطنلا ثكم عمجلاب داري نأ زوجي .: «ةياهنلا» يف ريثألا نبا لاقو

 ريصت ًاموي نيعبرألا مامت دعب مث .دماج مد ةعطق يهو (ةقلع) كلذ دعب قلخت مث .روصتلل أيهتت

 دعب حورلا اهيف خفني مث «-ًاموي نيعبرأ ةدم يأ كلذ لثم ةريغص ةمحل : يأ (ةغضم) ةقلعلا
 .©5*رهشأ ةعبرأ دعب الإ نوكي ال حورلا خفن نأ ىلع ءاملعلا قفتا دقو . كلذ

 :نطبلا ىف ام ىلع نينجلا قلطي ىتم - 4
 ع 3 52 5 0-5 2ك ل. سو
 خفني مث .ةغضم مث ,ةقلع مث .ةفطن :ب أدبي ثيح مالا نطب يف ناسنإلا قلخ راوطأ انركذ

 ةملكو .«همأ نطب يف ماد ام دلولا» :هنأب ةغللا يف نينجلا فيرعت يف انركذ دقل : باوجلاو

 .؟الال/لسص ١ ١ج «يراخبلا حيحص) .7١7ص 77ج «ناخيشلا هيلع قفتا اميف ناجرملاو ؤلؤللا» (0586)

 .اهدعب امو 47ا/ص .١1ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (09485)

 نذر



 تنوكت هؤازجأو داضفلا نأ يأ ةقلخلا 207 لا نطب يف قولخمل ىلإ فرصنت ةداع (دلولا)

 : يلي اميف اهزجونو .ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا لاوقأ ركذب نيبتي. : باوجلاو

 هلوق يوري امك - ىلاعت هللا همحر  يعفاشلا سيردإ نب دمحم مامإلا لاق :ًالوأ 2 6

 نيبتي كحل ةحشلا قراقي نأ يضعن قوكر ام لقأو . . .» :هنع ينزملا مامإلا هبحاص

 م١7 هبشأ ام ام وأ نيع وأ ءرفظ وأ 0 : يمدا قلخ نم ءيش هنم

 ىتح ةغضملا روطو ةقلعلا روطو ةفطنلا روط زواجت يذلا وه يعفاشلا مامإلا دنع نينجلاف

 «- هيف حورلا خفن دعب يأ  راوطألا هذه دعب الإ انينج ربتعي الف , يمدآلا قلخ نم ءيش هنم نّيبتي
 ؟هيف حورلا خفن وأ راوطألا هذه لامكإ لبق نينجلا مكح ىطعي لهف

 . يعفاشلا مامإلا لوق هيلع لدي امك نينجلا مكح ىطعي الو ًانينج ىئمسي ال هنأ رهاظلاو

 ةيانجب هتأرما هتقلأ محل اذكو» : ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغمو جاهنملا نتم» يف ءاج نكلو

 اهفرعي الف «نهريغ ىلع ةيفخ ةروص هيف ةربخلا لهأ نهو .لباوقلا لاق اذإ ةرغ هيف بجي اهيلع

 ا ا ا لاا . نهقذحل نهاوس

 تقلأ ولف ةغضملاب ةلأسملا ريوصت محللاب هريبعت مهفا» : ؟(جسملا ينغم» بحاص لاق مث

 , ههه اعطق ءيش هيف بجي مل ةقلع

 نأل ؛ ؛نينجلا مكح ذخأت ؛ «لباوقلا اهفرعت ةروص اهيف يتلا ةغضملا نأ هلك كلذ ىنعمو

 . ايم معلا طاقسإ يف الإ بجت ال يهو .ةرغ اهطاقسإ يف يف اوبجمأ ةيعفاشلا

 , 09544)(همأ ةيد م هيمف 0 ال راحلا ءاملا هيلع ص اذإ ثيحب 0ك 55 يأ

 يف نوبجويو - ةغضملا روط يف ناك ول يأ  ةغضملا ىلع نينجلا مسا نوقلطي ةيكلاملاف

 مدلا يهو ةقلعلا ىلع نينجلا مسا نوقلطيو لب ءهمأ ةيد رشُع يهو نينجلا ةيد اهطاقسإ

 .ةيدلا هيف نوبجويو ةغضملا روط ىلإ لاقتنالل أيهملا عمجتملا

 هنأ ملعن ال انأل هيف ءيش الف , يمدآ ةروص هيف سيل ام تطقسأ نإف» : ةلبانحلا لاقو :ًاثلاث

 .؟49ص 34ج « يعفاشلل «مألا» باتك نم نماثلا ءزجلا رخأ يف (ينزملا مامإلا رصتخم» (0941/)

 ٠١-5 3١. ”ص «.14ج («جاتحملا ينغم هحرشو جاهنملا نتم» (5988)

 5 18ص 3 4ج (يقوسدلا ةيشاحوو «ريدردلل (ريبكلا حرشلا» (6094489)

 انا



 .©51(/ةرغ هيفف ةيفخ ةروص هيف نأ لباوقلا تاقث دهشف ةغضم هتقلأ نإو نينج

 دحاو ذخأي ال امك ءنينج مسا امهنم دحاو ىلع قلطي ال ةقلعلاو ةفطنلا نأ كلذ نم مهفيو

 مكح اهنوطعي ةلبانحلاف (ةغضملا) امأ . هطقسأ نم ىلع هتيد بوجو ةهج نم نينجلا مكح امهنم

 هذه نأ كلذ ىنعمو .لباوقلا اهفرعي يمدآ ةروص اهيف تناك اذإ ةيَّدلا بوجو ةهج نم نينجلا

 .اهيف ةرغلا بوجول نينجلاب اهتيمست نكمي (ةغضملا)

 ركذ اميف مانك رعشو رظنك هقلخ ضعب - نينجلا يأ  نابتسا امو» :ةيفنحلا لاقو :ًاعبار
 . (- ةرغلا اهنمو ماكحألا نم

 رورم دعب الإ هقلخ نيبتسي ال هنأ مدقت دقو» : ةرابعلا هذه ىلع هقيلعت يف نيدباع نبا لاقو

 .1؟1عهيف ةرغ الف هقلخ نم ءيش نيبتي ملو ةغضم تقلأ ولو .ًاموي نيرشعو ةئام

 امهادحإ ىمست ال ةقلعلاو ةفطنلا نأ .ءاهقفلا لاوقأ نم مدقت امم انل صلخيو . 5

 اهيف تناك اذإف ,ةغضملا امأ .امهطاقسإ يف ةيّدلا بوجو ةهج نم نينجلا مكح ذخأت الو .ًانينج
 ةروص اهيف ةغضملا تناك اذإ كلذكو نينجلا مكح ذخأتف .هئاضعأ ضعب روهظ وأ يمدآ ةروص

 لوق هيلع لد ام اذهو .رابتعالا اذهب ًائينج ىمست دقو .اهدوجوب ندهشيو لباوقلا اهفرعت ةيفخ
 , ةلبانحلاو ةيعفاشلا

 لاقتنالل ةأيهم ةقلع اهنأ تبث اذإ نينجلا مكح يف ةقلعلا نوربتعيو اذه نوزواجتي ةيكلاملاو

 بوذي عمجتم مد درجم تناك اذإ .راحلا ءاملا اهيلع بص اذإ بوذت ال نأب ةغضملا روط ىلإ

 .نينجلا مكح ىطعي الو ءالصأ ءيش هيف تبثي ال اذهف ءراحلا ءاملا هيلع بص اذإ

 نم تاقث تدهش ول ىتح .هقلخ نم ءيش نّيبتي مل ام ةغضملاب نوذخأي ال ةيفنحلا نإو

 «نينجلا مكح هنوطعيال مهنأ كلذ ىنعمو هيف ةرغ الف روصتل يقب ولو يمدآ قلخ أدبم هنأ لباوقلا
 .ةموكح هيف نإ :اولاقو

 نم اهنينج طقسي ءادتعالا اذه ببسبو .هنيبنس امك همأ ىلع ءادتعالاب نوكي نينجلا لتق

 ؟ًادمع نينجلا لتق ةميرج ىناجلا باكترا روصتي لهف ءاتيم اهنطب

 وأ أطخ نوكي امنإو نينجلا ىلع ةيانجلا يف دمعلا روصتي ال هنأ بهذملاو» : ةيعفاشلا لاق

 8١. 75ص الج «ينغملا» (0ه19-:)

 69١0. ص كج «نيدباع نبال «راتحملا درو راتخملا ردلا» (ه991)

 اوكون



و هدوجو ققحتي ال هنأل ؛دمع هبش وأ ًادمع وأ أطخ هّمأ ىلع ةيانجلا تناكأ ءاوس ءدمع هبش
 هتايح

 .©119(يوق وهو ًاضيأ دمعلا هبش هيف روصتي ال هنإ :لبق لب ءدصقي ىتح

 ناك ءاوس لتاقلا نم صاصقلا يرجيو ء.ًادمع نينجلا لتق روصتي : ةيرهاظلا دنعو 14

 نإف «حورلا هيف خفن دق ناك نإو» :يرهاظلا مزح نبا هيقفلا لاق دقف ءاهريغ وأ مألا يناجلا

 هيف عش دق وراك نإ امأو . .اهلام يف ةادافملا وأ اهيلع - صاصقلا  دوقلاف هلتق تدمع تناك

 رمتككب . يناجلا ىلع دوقلاف حورلا

 لاق امك هلتق يف ةيدمعلا روصت مدعل نينجلا لتق يف صاصقلا مدع حجارلاو 6

 - نينجلل ًاعرش ةررقملا ةيدلا يأ  ةرغلا الإ هيف بجوت مل ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا نألو ؛ ةيعفاشلا

 نأ ىلع كلذ ٌلدف «دمعتب وأ يناجلا نم أطخب نينجلا لتق لوصح ةيفيك يف ليصفت نود

 . صاصقلا هيف يرجي الو ؛ًاقلظم ةيذلا وه نينجلا طاقسإ يف بجاولا

 : همأ ىلع ةيائجلاب زينجلا لتق - 5

ف هذ ىلع ةيانجلاب ًاتيم هطاقسإب نينجلا لتق ثدحي
 ققحتت لهو ؟اهيلع ةيانجلا هذه يه ام

 نيعم عون ىلع ءادتعالا رصتقي مأ ؟اهدض ىناجلا هرشابي ءادتعا يأب ةيانجلا هذه
 ءادتعالا نم

 :ةيلاتلا ةرقفلا يف هنيبن ام اذه ؟ًلثم مألا نطب برضك

 ؟نوكت ءيش يأب وأ مألا ىلع ةيانجلا ةيهام - ها

 وأ «ديدهتلاك لوقلاب نوكت دق ءاهنينج طاقسإ ببست يتلا مألا ىلع ةيانجلا :ةيعفاشلا دنع

 لاعفألا نم العف يناجلا ةرشابمب ةيانجلا نؤكت دقو «نينجلا طوقس ىلإ يضفملا فيوختلا

 طاقسإ هنأش نم هريغ وأ ءاود اهيقس وأ ءاهبرض لثم اهنينج طاقسإ ىلإ ةيدؤملاو مألاب ةراضلا

 طقست ىتح بارشلا وأ ماعطلا يناجلا اهعنمي نأك «كرتلاب» مألا ىلع ةيانجلا نوكت دقو .نينجلا

 .6440كلذب طقست ةنجألا تناك اذإ اهئينج

 : ةلباتحلا لوق - هم

 ."*نينجلا طقس اذإ هب ققحتت مألا ىلع ةيانجلا .نأ رابتعاب «برضلا» ةلبانحلا ركذو

 .571”7"سص الج « يلمرلل «جاتحملا ةياهن) 1 ٠ ه ص ؛ ؛ج (جاتحملا ينغم) (0449)

 11ه ١1ج ء مزح د « ىلحملا» ه5

 .١735ص ؛/ج «جاتحملا ةياهن) ٠ نجح 4٠ج (جاتحملا ينغمر) (0941)

 1/945 الج ( ينغمل 0 (ه99ه)

 ني



 لاعفألا نم ًانيعم ًالعف يناجلا رشابي مل نإو (ببستلاب) ةيانجلا هذه مهدنع قطف كنتو
 تيربكك هوحنو ماعط حير نم اهلمح تام وأ لماح تتام ولو» :اولاق دف ,مألا دض ةرشابملا

 وأ تومت اهنأ ملع يأ - كلذ هّير ملع نإ - هوحنو ماعطلا بحاص نمص يأ - هبر نمض مظعو

 ,65535)( 0 هيف هيبستل داتعملا بسح يأ 9 ةداع كلذ حير نم اهلمح تومي

 : ةيكلاملا لوق - 48

 «فيوختلاو برضلاب نوكت نينجلا طوقس ىلإ يدؤت يتلا مألا ىلع ةيانجلا : ةيكلاملا دنعو
 طوقس عنمي ام  لماحلا  تبلط اذإف» :اولاق دقف 000 عنمي ام اهئاطعإ نع (عانتمالاب)و
 ماعطلا حير نأبو ءاهلمحب اوملع ول كلذكو ال مأ اهلمحب اوملع  اونمض اهوطعي ملو اهنينج
 ,6359(بلطت مل نإو نونمضي 3 «تطقسأو اهوطعي ملو اهطقسي كسملا وأ

 اذه .نينجلا طوقس ىلإ ةيدؤملا مألا ىلع ةيانجلا هب ققحتت امع ةيكلاملا هركذ ام نأ عقاولاو
 هدنس دجي عسوتلا اذه نكلو .مألا ىلع ةيانجلا ةيهام موهفم يف مهعسوت ىدم رهظي هوركذ يذلا

 : ةيمالسإلا ةعيرشلا ءىدابم نم نيميظع نيأدبم يف
 اونواعت الو ىوقتلاو ّربلا ىلع اونواعتو» :ىلاعت لاق .ريخلا ىلع نواعتلا أدبم :(لوألا)

 .«ناودعلاو مثإلا ىلع

 الو ررض ال» :فيرشلا ثيدحلا يف ءاج دقف «ريغلاب رارضإلا مدع :(يناثلا أدبملا)و
 عاطتسا اذإ ريغلا نع ررضلا عفد ىلع لمعي نأو هريغ رضي ال ن أ ملسملا نم بولطملاف ««رارض
 .هتلازإ بجي ركنملاو .ركنملا نم عونو ءاعرش عونمم ررضلا عاقيإ نأل ؛هعفد

 ملع مدع عم اهلمح طوقس عنمل هتبلط ام لماحلا ءاطعإ مدعب نامضلا مهباجيإ يف نكلو

 .هيلع مهّرقن ال ةيلوؤسملا ليمحت يف ةغلابملا نم ءيش ءاهلمحب نيلوؤسملا

 :مألا ىلع ةيانجلا هب نوكت اميف حجارلا لوقلا - ؛"

 .ءاهقفلا هلاق ام لكب ققحتت ءاهنينج طوقس ىلإ يدؤت يتلا مألا ىلع ةيانجلا نأ حجارلاو
 رصقل هجو الف «ةيانجلا هذه عاقيإ نع رجزلاو عدرلا ققحي اهعيمجب ذخألا نأل ؛ مهلاوقأ انركذ دقو
 . بابسألا نم دحاو عون ىلع اهعوقو ببس

 8 ١هص هج (تادارإلا ىهتنم حرشا (هوو5)

 .8"7ص 4ج «يقوسدلا ةيشاحرو ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» (هو919

 نكد



 ائيش لماحلا مهنم تبلط نم ىلع نامضلا بيترت نم هيلإ اوبهذ اميف ةيكلاملا ٌرقن ال نكلو

 مهرقن معن «ةيلوؤسملا بيترت يف ولغ اذهف ءاوملعي ملوأ اهلمحب اوملع ءاوس نينجلا طوقس عنمي

 ءاهبلط نم ضرغلاب اوملع اذإ اهنينج طوقس عنمل تبلط ام اهئاطعإ نم اوعنتما اذإ اولاق ام ىلع

 ءاطعإلا نع اوعنتما اذإ اذه يفف «نينجلا طوقس عنم يف ديفي هتبلط ام نأو لماح اهنأب ! وأ

 . نينجلا طوقس يف مهببستل اوئنمض

 :ناطلسلا نم مألا عزفل نينجلا طوقس - ١

 وأ ناطلس بلط ببسب اهنينج تطقسأ ٠ نمو» 1 تل مو

أ ؛ ىلاعت هلل ذح فشكل اهبلط نأب «ةهريغ وأ ىلاعت هللا قحل اهبلط ءاوس ,هديدهت
 ٌّقحل وأ «ريزعت و

 هيلطي هته ناك ام ناطلتنلا نما: .ًاعزف عضو الب تنام وأ ةاعزف اهعيقو يمس شنام وأ .يمدأ

 ةأرما 00 - هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع نأب اوجتحاو .(دحأ ءادذعتسا الب ًءادتبا

 تقلأ يأ  هتقلأف اهتعزفأ كنأل كيلع هتيد نأ :رمعل يلع لاقف  اهنينج تطقسأ يأ - تصلمأف

 ١ 6موحخل_ تح

 .ةطلس هل صخش لك ناطلسلا ىلع ساقي نأ نكميو

 اعرف اهني ةارملا اطاقينلإ اوه .* ناطلسلا ةيلوؤسم مدع ىلإ يرهاظلا مزح نبا بعذو د هب

هل ًانوذأم هل ًاحابم ًائيش لعف هنأل ؛ر وضحلاب اهل هبلط نم
 ىلع ءادتعا هديب رشابي ملو ءًاعرش هيف 

 بكتري ملف رشابي مل اذإ امأو ءاهبرض رشاب ول اهنينج ةيد هيلع نوكي ناك امنإو «ةأرملا

 , 01356! ةيانج

 ضاهجإلا غ7

لماحلا تضهجأ :ةغللا يف لاقي
 . ضهجمو ةضهجُم يهف .- مامت ريغل اهدلو تقلأ يأ 

 يف هقلخ مامت لبق اهنينج مألا طاقسإ ضاهجالاف ا »ضُهجُم دلاولاو «٠ ضيهاجم عمجلاو

 ؟ةأرملا هتع لأست يذلا ضاهجإلا نوكي ءيش يأب - 64

 :ةيفنحلا دنع : ًالوأ

 طاقسإ ةدصاق ءادمع ليقث ءيش لمحب وأ ءءاود برشب وأ ءاهنطب برضب ضاهجإلا نوكي

 ٠ 54-56ص .١1ج «ىلحملار (هووو) .1١-١5ص «؟ج «تادارإلا ىهتنم حرش» (هؤوم)

545ص «١ج «طيسولا مجعملاو كالا
 .١

00” 



 تجلاع اذإ اذكو اهنطب اهبرضك .لعف وأ ءاودب ًادمع  نينجلا يأ  هتطقسأ :اولاق دقف ءاهنينج

 نينجلا ةيد اهيلعف هتطقسأ ىتح اهنينج طاقسإ دصقب اهجرف

 : ةيكلاملا دنع : ًايناث عاد

 نم عانتمالاب وأ «نينجلا هب طقسي ام برشت نأب  اهضاهجإ يأ  اهنينج مألا طاقسإ نوكي
 دقف ءاهنينج تطقسأو ضاهجإلاب يه تماق اهنأك عانتمالا اذهب نوكتف ءاهطاقسإ عنمي ام بلط

 طوقس نع مألا ةيلوؤسم تالاح نايب يف «يقوسدلا ةيشاحو»و ريدردلل (ريبكلا ح رشلا» يف ءاج

 نبج وأ كمس وأ كسم ةحئار مشك وأ ,لمحلا هب طقسي ام تبرش ول امك» :اهنم ببسب اهنينج

 بلطت مل يأ - بلطت مل نإف .بلطلا اهيلعف ءالثم ناريجلا نم كلذ ةحئار تمش اذإف , يلقم

 اهريصقتل ةرغلا اهيلعف هتقلأ ىتح اهلمحب اوملعي ملو ار كيش اني افي ناوحعلا دع

 ماعطلا حير ّنأبو هب اوملع ول اذكو ءال مأ اهلمحب اوملع اونمض اهوطعي ملو تبلط اذإف ءاهببستو
 ,©609(بلطت مل نإو نونمضي مهنإف .تطقسأو اهوطعي ملو اهطقسي كسملا وأ

 : ةلباتحلا دنع :ًاثلاث 5

 يأ ضرغلا اذهل ءاودلا لوانت ناك ءاوس .نينجلا طوقس هب عقي ءاود برشب ضاهجإلا نوكي

 0 يهف ٠ «نينجلا طقسيف ضرملا نم يوادتلا دصقب وأ «نينجلا طاقسإ ضرغل

 تبرش نأب  همأ لعفب يأ  اهلعفب نينجلا طوقس ناك ولو» : «عانقلا فاّشك» يف ءاج ؛نيتلاحلا

 ا *؟عةرغلا اهيلعف اهلينج تقلأف .ءاود

 ,("''9(ماهلمح نمضتف ضرمل ءاود برشب لئماح طاقسإك)» : (تادارإلا ىهتنم» ىفو

 : ةيعفاشلا دنع اعنا

 اتيم لصفنا نإ ةرغ مل ١) ّرحلا نينجلا يف» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحمل ١ ينغم» يف ءاج

 ال اهنأ ىشكرزلا لاق امك ىغبنيف ءءاود برش ىلإ ةرورض اهتعد ولو . . .ةيحلا همأ ىلع ةيانجب

 هتلعف اذإف « ضاهجإلا هنم تيشخ اذإ ناضمر ىف ولو موصلا ةرورضلا نم سيلو . ةبيس نمضت

 (0''*(يدرواملا لاق امك  ةيد تعفد يأ - هتتنمض تضهجأف

 .١04ص 5 «راتحملا درو راتخملا ردلا» 5000

 . 58ص 4ح ( يقوسدلا هيشاح)و ريدردلل «ريبكلا حرشلا» 5005

 .ه ١5ص «ةدمعلا حرش ةدعلا) يحرش يف هلثمو .1 8ص « ؛ج («عانقلا فاشك») (5005

 . ١٠”ص .4ج «جاتحملا ينغم) (100) .١هص .4ج «تادارإلا ىهتنم حرش» (5004)

 ني



 دصقب ءاودلا برشب نوكي لماحلا هنع لأست يذلا نينجلا طوقس نأ لوقلا اذه نم مهفيو

 هنم تيشخ اذإ ناضمر موص يف امك طاقسإلا دصق نودب ببستلاب نوكي كلذكو ,ضاهجإلا

 .هنع لأستف اهسفن ضاهجإ ةلزنمب لعفلا اذه نوكيف .هتلعفف نينجلا طوقس

 : ةيرهاظلا دنع : ًاسماخ - 8

 .اهنينج ةيد نع ةلوؤسم نوكتف ,هوحنو ءاودلا برشب ضاهجإلا نوكي : ةيرهاظلا دلعو

 اهيلعف هيف حورلا خفن لبق ءاودلا لوانت ناك نإف ,نينجلا لاح فالتخاب ةيلوؤسملا هذه فلتختو

 .©"*:ةاضيأ ةرغلا اهيلعف ضاهجإلا دمعتت ملو حورلا خفن دعب ناك نإو .ًاقلطم نينجلا ةيد

 ش :ةيرفعجلا دنع :ًاسداس - 8

 اهيا ايشوأ ةرقان ايه امل فقلنا لوو رقت كن يف «مالسإلا عئارش» يفو

 . ضاهجاإلا ىلإ يدؤي كرت وأ لعف لك هيف لحخدي 0 ةملكف .2'"يعهتقلأ ام ةيد

 1 :ضاهجإلا مكح 2ع

 ضاهجإلا حابي ىتم انركذ ثيح «لبق نم هانّيب دق ةمرحلاو ّلحلا ثيح نم ضاهجإلا مكح

 | ,40”0مرحي ىتمو

 ببسب ةأرملا ىلع «نامض» ةيلام ةيلوؤسم نم هيلع بترتي ام ةهج نم ضاهجإلا مكح امأو

 لتق يف بجي امع مالكلادنع يناثلا ثحبملا يف - ىلاعت هللا ءاش نإ  هنيبنس اذهف ءاهضاهجإ

 ةأرملا نم لعفب نوكي هنأ الإ نينجلا طاقسإ عاونأ نم ضاهجإلا نأل ؛هطاقسإ قيرط نع نينجلا

 ا دم

 1 «١١ج «ىلحملا» 505

 . 5184 ص 24ج «يلحلل «مالسإلا عئارش» ه0

 .اهدعب امو (75698 تارقفلا رظنا (5004)

 نك
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 نينجلا لتق يف بجي ام

 «نينجلا لتق ةبوقع»
 :ةرغلا بوجو 4 الا/١

 نأ»  امهنع هللا يضر - ةريره يبأ نع ملسمو «يراخبلا : ناليلجلا نامامإلا جرخأ ُ

 دبع ةرغب اهيف دلك هللا لوسر ىضقف ءاهنينج تحرطف ىرخألا امهادحإ تمر ليذُه نم نيتأرما

 , 6: (ةمأ وأ

 نب رمع نع «ةبعش نب ةريغملا نع ملسمو ,يراخبلا :ناليلجلا نامامإلا جرخأو ب

 للك هللا لوسر ىضق :ةريغملا لاقف .ةأرملا صالمإ يف مهراشتسا هنأ  هنع هللا يضر  باطخلا

 وأ دبعب نينجلا طاقسإ يف للك يبنلا ىضق : يأ .©*)ٌةمأ وأ ٌدبع :ةرغلاب

 ىضق» :لاق هنأ  هنع هللا يضر ةريره يبأ نع «(هحيحص» يف ملسم مامإلا ىورو - ج

 , "11م وأ لبع ةرغب ًاتيم طقس نايحل ىنب نم ةأرما نيئنج يف دع هللا لوسر

 دبع يهو (ةرغ) نينجلا لتق يف بجاولا نأ ىلع ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا هذه تلد دقو
 رايخلا ءيشلا ىلع ة ةرغلا قلطت و 2. سرفلا ةهبج - يف نوكي ضايبلا ينعت لصألا يف ة ةرغلاو . ةمأ وأ

 فصن وأ ,مألا ةيد رشع - ةمآلا وأ دبعلا - ا ةميق نوكت نأ ءاهقفلا دنع ربتعملاو .سيفنلاو

 ,0039بىآألا ةيد رشع

 . ١760 ص .١1ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» 27417ص . 17ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (3004)

 ءكاج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» 2747ص 7١1ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» )50١(

 1١/4-180. ص

 . ١الا6ص ١١21ج (يوونلا حرشب ملسم حيحص)» 5011

 . 57:94ص 217ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص)» ٠١( ف

0 



 01١15 : همالسإب موكحملا نينحلا ةيد - عا"

 مل اذإف ءهيبأ ةيد رشع فصن وأ .همأ ةيد رشع اهتميق ةمأ وأ دبع (ةرغ) نينجلا ةيد نإ انلق

 ب 8 ٍِ نأل ؛ مهرد ةئامسمخ ةيفنحلا دنع نينجلا ةيدف ءاننامز يف امك قيقرلا دجوي مل يأ ةرغلا دجوت

 .همأ ةيد رشع وه غلبملا اذه

 .اهتميقف لبإلا دجوت مل اذإف «لبإلا نم سمخ هتيد :ةيعفاشلا لاقو

 . ملسملا ةيد رشع فصن وأ ؛ةملسملا ةأرملا ةيد رشع ىه ريداقملا هذه نأل

 دبع ةرغ اهيدؤي نأ هلف يناجلل ءادآلا يف رايخلاو استي ىدؤت نينجلا ةيد :ةيكلاملا دئعو

 بجيف :(ةرغإ ةيدلا ىذدأ اذإو .ةضفلا نم نم مهرد ةئامتس وأ بهذلا نم ًارانيد نيسمخ وأ ةمأ وأ

 .همأ ةيد رشع اهتميق نوكت نأ

 ناك اركذ رانيد ةئام حورلا هجلت ملو محللا ىستكا اذإ ملسملا نينجلا ةيد : ةيرفعجلا لاقو

 :00319.رفكي موكحملا نينجلا ةيد  عالالا“

 ةملسملاو ةرفاكلا ةأرملا ةيد نإ ثيحو «.ةرفاكلا همأ ةيد رشع هرفكب موكحملا نينجلا ةيد

 .همالسإب موكحملا نينجلا ةيدل ةيواسم هرفكب موكحملا نينجلا ةيد نإف «ةيفنحلا دنع ءاوس

 ًارظن همالسإب موكحملا َنْي نولسلا يدا نع وفك هيكتسملا نينعلا هيو تلقت يطا يلا حلو

 همأ ةيد رشع يهو ةدحاو نينجلا ةيد ةبسن تناك نإو ءرخآلا مأ نع امهنم لك مأ ةيد فالتخال

 ,5""اءاسنلاو مهنم لاجرلا نيملسملا ريغ ةيد لبق نم انركذ دقو .هيبأ ةيد رشع فصن وأ

 .هرفكب موكحملا نينجلا ةيد ةفرعم نكمي اهتفرعمبو

 .1"ص .4ج (عانقلا فاشك» ٠١. ه ص .4ج «جاتحملا ينغم» ,”4”7ص 48ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» )5١19(

 يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» .758ص 14ج «يقوسدلا ةيشاحدو .ريدردلل «ريبكلا حرشلا»

 ."7"ص «عفانلا رصتخملا» 77ص «.يكلاملا

 2758ص .7ج .ريدردلل «ريغصلا حرشلا» ٠١. ص . 14ج «جاتحملا ينغم» . 8٠١ ص ءالج (ينغملا» (5015)

 ."1"ص «عفانلا رصتخملا» .48"2ص ."7ج «دهتجملا ةيادب»

 ) )501١6ا/» ةرقفلا 2614(.

 ضد



 : ءاوس ىثنألاو ركذلا نينجلا ةيد 1_9

 يه ريداقملا هذه .هرفكب موكحملاو همالسإب موكحملا نينجلا ةيد ريداقم نم هانركذ امو

 .©130اذه يف ملعلا لهأ نيب فالخ الو .ىثنأ وأ ًاركذ ناك ءاوس «نينجلل

 ةيد نأ ىلع ءاملعلا قفتاو» : مهلوقب ىثنألاو ركذلا نيب نينجلا ةيد يف ةاواسملا هذُه اولّلعو
 هيف رثكيف ىفخبي دق هنأل +كلذك ناك امتإو. ءىثنأ وأ ًاركذ نينجلا ناك ءاوس :ةرغلا يه نينجلا

 ةروكذ فالتخاب فلتخت ال ةدحاو هتيد لعجي يأ عازنلا عطقي طباضب عرشلا هطبضف عازنلا

 , 00319( هتثونأ وأ نينجلا

 .©19,امهنيب قرفت مل ةنَّسلا نأل» : هلوقب ةاواسملا هذه ةمادق نبا للعو

 ةهج نم لوألا ليلعتلاو رثألا ةهج نم ةمادق نبا ليلعتف :نيليلعتلا نيب فالخ ال عقاولاو

 .رظنلا

 : نينجلا ةيد ريدفت تقو  عالاله

 ًافالخ ءاهقفلا روهمج دنع ملسملا ريغ نينجلا ةيد نع فلتخت ملسملا نينجلا ةيد نإ :انلق
 تقو نع لاؤسلا دري اذه ىلعو «ةملسملا ريغ مألا نع ةملسملا مألا ةيد فالتخال ًارظن ,ةيفنحلل
 . ةيفنحلا ريغ دنع كلذ ةيمهأل نينجلا ةيد ريدقت

 نأب ةيانجلا رارقتسا تقو يف نينجلا ةيد ردقت لبنح نب دمحأ مالك رهاظ وهو ةيعفاشلا دنعف

 ملسم نينج ةيد هتيدف همالسإب ًاموكحم ًاتيم هطوقس تقو ناك اذإ ءاذه ىلعو ءاعيم نيحلا طقس
 .رفاك نينج ةيد هتيدف .هرفكب ًاممكحم ناك نإو

 وأ يدوهيلا اهجوز نم ًالماح ةينارصن وأ ةيدوهي ةأرما نطب صخش برض اذإ اذه ىلعو
 هطوقس دنع هنأل ؛ ملسم نينج ةيد نينجلا اذهل ةيدلاف هتطقسأ مث ,نيجوزلا دحأ ملسأف ينارصنلا

 .هيدلاو نم ملسأ يذلل ًاعبت همالسإب مكح

 ًاموكحم ناك همأ ىلع ةيانجلا لاح ىف هنأل ؛ ةيباتك ةأرما ةيد رشع هتيد : ةلبانحلا ضعب لاقو

 ءالج «جاتحملا ةياهن) . 5888ص ."ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» ,*”72ص «8ج (ريدقلا حتفو ةيادهلا» (501)

 . 7:55ص «؛عفانلا رصتخملا» , 8٠١ ص ءا/ج «ينغملا» .١٠”ص « ؛ج «جاتحملا ينغم» "50 ص

 .١٠*ص «؛ج (جاتحملا ىنغم) .5٠١1ص ١١2ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (101)

 8٠١. ص الج (ينغملا» (5014)

 انضوإ



 ,(19"0هيوبأ دحأ مالسإ مدعب هرفكب

 : نينجلا ةيد بوجو .طورش 57

 .ةنيعم طورش ترفاوت اذإ نينجلا مأ ىلع ةيانجلاب بجت امنإ اهرادقم انركذ ىتلا نينجلا ةيدو

 : يلي اميف هنّيبن ام اذه ؟ءاهقفلا نيب قافتا لحم يه لهو ؟طورشلا هذه ىه امف

 :ًاتيم هلاصفنا :نينجلا ةيد بوجول لوألا طرشلا

 ققحت يف ءاهقفلا نيب فالخ الو .ًاتيم همأ نع نينجلا لاصفنا نينجلا ةيد بوجول طرتش
 ببسب ًاتيم همأ نع نينجلا لاصفنا لصح اذإ يأ ,ةايحلا ديق يف مألا تناك اذإ طرشلا اذه

 .ةايحلا ديق يف يهو اهيلع ةيانجلا

 نع نينجلا لاصفنا مدع لثم طرشلا اذهب قلعتي ام ضعب يف ءاهقفلا نيب فالخلا امنإو

 ةقلعتملا رومألا هذه ضعب يلي اميف ركذنو « ةتيم يهو اهنع هلاصفنا وأ ًامامت هلاصفنا مدع وأ همأ

 .فالخلا اهيف ىرج يتلاو .طرشلا اذهب

 :©:نينجلا لاصفنا مدع أ - 4/0

 خافتنا وأ ةكرح اهفوج يف ةأرما يناجلا برض وأ ءاهنينج طقسي ملو الماح يناجلا لتق اذإ

 ؟اهنطب يف اهنينج توم ىلع ةنيرق خافتنالا باهذو ةكرحلا نوكس نأ رابتعاب نينجلا

 نامض مدعب رذنملا نباو «قاحسإو , يعفاشلاو , يعازوألاو ,ةداتقو .كلامو ةلبانحلا لاق

 5 ةيد يناجلا

 داس ميسم 0 ةفا مألا ةيد هيلغف نيم

 : يهو انتلاسم ىلع بحسني  حضاو وه امك  ليلعتلا اذهو .كشلاب نامضلا بجي الف « .نينجلا

 .همأ ىلع ةيانجلا ببسب اهنطب يف هتوم نونظملا اهنينج طقسي ملو ءاهبرض اذإ

 ."85ص(6ء5 7١ج «بذهملا حرش عومجملا» 48٠١-2401 ص ءالج (ينغملا» 50019

 .5ج (راتحملا درو راتخملا ردلا» .7717ص 28ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» , 80١-807 ص ءالج «ينغملا» (5070)

 «يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» 2٠١ 5-١٠١”ص «.4؛ج (جاتحملا ينغم» .584 ص
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 ءهمأ ىلع ةيانجلاب نينجلا لتق هنأ رهاظلا نأل ؛ةرغلا يناجلا ىلع نأ : يرهزلا مامإلا لاقو

 لاق نمو .ةلبانحلا بهذمل يلبنحلا ةمادق نبا جتحاو .نينجلا طقس ول امك هنمضي نأ بجيف

 ةأرملا فوج يف ةكرحلا نألو ؛همأ نطب وأ محر نم هجورخب الإ نينجلا مكح تبثي ال هنأب مهلوقب

 فالك اذعو ءاقلشلاب - نيجلا ةيدد نامشلا باجيإ زرشي الف لمخلا قلع اعطاق البلد تسيل

 . مألا ىلع ةيانجلا ببسب هتوم رهاظلا نأو نينجلا دوجو ققحت دقف هتطقسأ ول ام

 اهنينج تحرط ءاوسف :لمحلا ةرهاظ لماح يهو يناجلا اهلتقي لماحلا يف ةيرهاظلا لاقو

 يف لي هللا لوسر طرتشي ملو :هلوقب اذه هبهذمل مزح نبا جتحاو .ةرغ هيفف هحرطت مل وأ أتيم
 نينجلا يف» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هنكلو .- همأ نطب نم هجورخو هطوقس يأ  هءاقلإ نينجلا

 الب اهنينج فلت دقف لماحلا تلتق اذإو «ةروكذملا ةرغلا هيفف ءَّقلُي مل وأ يقلأ «ةمأ وأ دبع ةرغ

 ,205057كش

 :تومي مث ًايح نينجلا لاصفنا - ب -

 ؟هيف بجي اذامف تام مث ءهمأ ىلع ةيانجلا ببسب ًايح:نينجلا لصفتا اذ

 نم تام مث هتايح تملعو ءايح اهنينج تقلأ نإف :ليصفتلا نم ءيش ةلأسملا هذه يف

 ةايح ملعتو .ةلماك ةيدلا هيلعف ادعاصف رهشأ ةتس مألا لمح ىلع ىضم اذإ همأ ىلع ةيانجلا

 .هتايح اهب ملعت يتلا تارامألا نم كلذ ريغ وأ هسفنب وأ هلالهتساب نينجلا

 ببسب وأ جالتخالاب كرحتي دق هنأل ؛ةايحلا مكح هب تبثي الف درفنملا جالتخالاو ةكرحلا امأ

 ببسب هتوم ملع اذإ ةلماك ةيدلا هيف بجت امنإو .هتايح كلْذب تبثت ملف ,قيض ناكم نم هجورخ

 بيقع تامف الجر برض ول امك ةيانجلاب هتوم كلذب ملعيف «توميو ًايح هطقست نأ ىلإ ةملأتم
 . تام ىتح ًاملأتم يقب وأ هبرض

 . ةلماك ةيدلا هيفف حوبذملا ةكرحك هتكرح تناك لب «ةرقتسم ةايح هيف نكت مل اذإ كلذكو

 برض يذلا يناجلا هنمضي مل تام مث .هيف ملأ ال ًاملاس ًانمز يقب مث ًايح نينجلا عقو اذإو
 .همأ ىلع هتيانج ببسب تمي مل هنأ رهاظلا نأل ؛همأ

 ؛ همأ لمح أدبم نم ًادعاصف رهشأ ةتسل هطوقس ناك اذإ هيف بجت امنإ ةلماكلا ةيدلا نإو اذه

 .58-79ص ١1ج «ىلحملا» (1071)

 نذل



 هبشأف .هلثمل شيعي تقو ىف هتدالو دعب همأ ىلع ةيانجلا نم تام هنأ ربتعي ةلاحلا هذه يف هنأل

 ؟هتدالو لعب هلتق

 ,25"؟؟9ةرغلا هيفف .تامو رهشأ ةتس نم لقأل هطوقس ناك اذإ امأ

 : ةلاحلا هذه يف يقرخلا مامإلا لوق -

 ةلماكلا ةيدلا بوجو ىهو اهانّيب ىتلا ةلاحلا ىف لاق ىلبنحلا ىقرخلا هيقفلا نأ انه ظحاليو

 ةمادق نبا لاقو .ٌرح ةيد هيفف» : يقرخلا لاق .همأ ىلع ةيانجلا ببسب تام مث .ًايح هتقلأ اذإ
 .ةلماك ةيد نم دوصقملا نّيبي ملو .©'"9(ةلماك ةيد هيف نإ» : يقرخلا ةرابعل هحرش يف يلبنحلا

 رهاظ كلذ ىلع لدي امك ركذلل ةلماكلا ةيِّدلا اهب ديري هنأ رهاظلاو ؟ىثنأ ةيد وأ ركذ ةيد ىه له

 .(رح ةيد هيفف» : يقرخلا مالك

 هرمع نم رهشأ ةتسل نينجلا طوقس ةلماكلا ةيّدلا بوجول اوطرتشا مهنأ كلذ ىلع دري نكلو

 نوكت كلذ ءوض يفو . ىننأ وأ ركذ وه له ةلاحلا هذه يف فرعي هنأ حضاولا نمو «.نينج وهو

 .ىثنأ نوكي نأ لامتحال هل امئاد ركذ ةيد بوجو .نذإ زوجي الف .ىثنأ ةيد وأ ركذ ةيد هتيد
 .همأ نطب يف رهشأ ةتس نع لقي ال هطوقس دنع هرمع نأل ؛روسيم رمأ ىثنأ هتفرعمو

 : ةيكلاملا لوق 2.

 مث ًاريثك عضر وأ ءًاخراص لهتسا نأب ةرقتسم ةايح ًايح اهنع لصفنا اذإ :ةيكلاملا لاقو

 , 050 ؟؟)همأ ىلع يناجلا لعف نم تام هنأ هؤايلوأ مسقأ نإ بجت ةيدلاف تام

 :نينجلا ضعب جورخ -ج 0١

 ؟الثم هسأرك هضعب جورخ يفكي مأ .(ةرغلا) بوجول تيم نينجلا لك جورخ طرتشي لهو
 : يتآلاب هزجون ءاهقفلا نيب فالتخاو ليصفت

 هيف تبجو ءأتيم هسأر جورخك همأ نم لاصفنا الب نينجلا ضعب رهظ نإ :ةيعفاشلا لاق :ًالوأ
 63 يهددلا اووسالا يلع هنن

 .41-١4811ص ءالج «ينغملا» (30م) .41-١4115ص ءالج «ينغملا» (507)

 اس 4ج (يقوسدلا ةيشاحوو .ريدردلل (ريبكلا حرشلا» 5075)

 .7١٠”ص «.4حج (جاتحملا ينغم» (50760)

 نفل



 هضعب لصفنا نإف .ًاتيم همأ نع هلك لصفنا اذإ الإ نينجلا ةيد بجت ال :ةيكلاملا دنع :ًايناث
 , 06075)هيف ءيش الف ,همأ نع

 .©"ةرغلا هيفف .هيقاب جرخي ملو همأ نطب نم نينجلا ضعب رهظ نإ :ةلبانحلا لاقو :ًاثلا

 لدي اذهو هيف ةرغلا بوجول للصأ همأ نطب نم نينجلا جورخ طرتشي ال :ةيرهاظلا دنعو :ًاعبار
 هللا لوسر طرتشي مل» : مهلوقب مهلوق نيلّلعم اولاق دقف .هضعب جورخب مهئافتكا ىلع ةهادب
 فيك ةمأ وأ دبع ةرغ نينجلا يف مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هنكلو .هءاقلإ نينجلا يف كي

 ,""59(ةروكذملا ةرغلا هيفف قلي مل وأ ىقلا « بيصأ ام

 لماحلا ظقنتت ىتخ  ىأ - هيقلت ىتح ةرغلا بج الو:رذتملا نبا نوهكملا هيقفلا لاقو :ًاسماخ

 هتقلأ يذلا نينجلا يف ةرغلا بجوأ امنإ دب ىبنلا نأل ؛ اهيلع ءادتعالا ببسب اهنينج

 , (752'0(عىش هنم رهظي مل ول ام هبشأ اعيش قلت مل هذهو ةأرملا

 : حجارلا لوقلا

 اذهب هنأل ؛هل ةيَّدلا بوجو يف تيم هلك جورخك ايم نينحلا نفعت جورخ رابتعا حجارلاو

 هنم رهظي مل ول امقرافيو ءاتيم هلك جرخ ول امك يناجلا لعفب تام هنأ حوضوب نّيبتي جورخلا

 : ادرهتوم ناك اذإ ايف ةلتق الز: هدوحت نييك ل ةلاعتلا هلك نقال هيف وك

 يأ  هذهو «ةأرملا هتقلأ يذلا نينجلا يف ةرغلا بجوأ ِةِكَي يبنلا نأ رذنملا نبا لوق امأو

 رذنملا نبا نم لوقلا اذه .ءيش هنم رهظي ملول ام هبشأ ًائيش قلت مل  نينجلا ضعب تقلأ يتلا
 : ناضارتعا هيلع دري

 بوجو مدع ينعي ال ,ةأرملا هتقلأ يذلا نينجلا يف ةرغلا لي يبنلا باجيإ نأ :(لوألا)

 .هضعب جرخ اذإ نينجلا يف ةرغلا

 نينجلا يف ِلك يبنلا طرتشي مل» :مزح نبا هلاق ام وه يناثلا ضارتعالاو :(يناشلا)

 .«خلإ . . .هءاقلإ

 . 7556 ص « 14ج (يقوسدلا ةيشاحر»و .ريدردلل «ريبكلا حرشلا» 50559

 .79؟ص ١١21ج «ىلحملا» 65058 727 نع «/ج (ينغملا» 5079

 8١. 7ص «ا/لج «ينغملا» (5079)

 ضل



 : نينجلا ضعب ءاقلإ د - 578

 يف ملكتنو «ةلاحلا هذه يف ةرغلا مكحو نينجلا ضعب جورخ نع ةقباسلا ةرقفلا يف انملكت

 ءاقلإو «نينجلا نع نينجلا ضعب لاصفنا نع يأ «نينجلا صضعب لماحلا ءاقلإ نع ةرقفلا هذه

 ةرغلا بجت لهف .هسأر وأ هلجر وأ هديك نينجلا نع لصفنملا ءزجلا اذهل اهنع ًاجراخ لماحلا

 ؟هينجلل ةلاحلا هذه ىف

 ةمادق نبا لاق دقف «ةرغلا بجت : ةلبانحلا لاق دقف .ةلأسملا هذه يف ءاهقفلل لاوقأ

 انأل ؛ ةرغلا تبجو يمدآلا ءازجأ نم 0 ذأ اسأر وأ جر وأ د تقلأ نإ كلذكو» 0

 ,20050:نينجلا نم هنأ انقيت

 دوجوب نهج هلعلا نآل ؛؟بجت ةرغف «تتامو كاجر وأ اذن تقلأ ولو :ةيعفاشلا لاقو

 الجر وأ أدي تقلأ ول نكلو .""”7«همأ ىلع ةيانجلابتناب ديلا نأ نظلا ىلع بلاغلاو «نينجلا

 نمضي الو «ةيد فصن الإ اهيف بجي ال يحلا دي نأ امك ةرغ فصن الإ بجي الف .ةيح تيقبو

 , "99 ( هتوم  هفلت ققحتن مل انأل ؛ نينجلا ىقاب ىناجلا

 . لمحلا ةيدو اهتيد يناجلا مزل تتام نإف .ديلاك ًاوضع تقلأف اهبرض ولو» :ةيرفعجلا لاقو

 ايح هتقلأ ول اذكو .هتيد يف وضعلا ةيد تلخد ءاتيم نينجلا تقلأ مث وضعلا تقلأ ولو

 68 كنامف

 :اهصقنو نينجلا ةقلخ لامك  ه - 4

 هيف ةيدلا بوجول هتقلخ لامك يناجلا لعفب همأ نع لصفنا يذلا .نينجلا ىف طرتشي لهو
 ؟ةغضم هتقلأ ام ناك وأ ءاهصقان وأ ةقلخلا لماك ناكأ ءاوس هيف ةيدلا بجتف ةطرشب اذهيسلا وأ

 . نينج هنأ ملعن ال انأل .هيف ءيش الف «ىمدا ةروص هيف سيل ام تطقسأ نإف : ةلبانحلا لاق
 أدتبم هنأ تدهش نإو «ةرغ هيفف ةيفخ ةروص هيف نأ لباوقلا نم تاقث دهشف .ةغضم هتقلأ نإو

 بجي ملف روصتي مل هنأل ؛هيف ءيش ال :(امهحصأ) :ناتياور هيفف ءروصت يقب ول يمدا قلخ

 ,("""9(ةقلعلاك هيف

 8٠١. 7ص ءالج .يلبنحل ١ ةمادق نبال ( ونغمل ارم

 ٠١. ؛ص « ؟ج (جاتحملا ينغم» (501)

 .784ص .؛4ج «يلحلل «مالسإلا عئارش» 6«ضس) ٠١. ؛ص ؛4ج (جاتح | ينغم» (509)

 8١. 7ص ءالج ( نغملا» (5075)

 ناحل



 تقلأ ولو ."””*اهصقان وأ ءاضعألا مات ناك ءاوس نينجلا يف ةرغلا بجت :ةيعفاشلا لاقو

 نهتربخل نهاوس اهفرعي ال ةيفخ ةروص هيف لباوقلا لاق اذإ ةرغ اهيف تيجو مآلا ىلع ةيانجب ةغضم
 اهنأ ىلع لدي امم بوذت الف راحلا ءاملا ٍ ةغضملا عضوب ةيفخلا ةروصلا رهظتو «نهقذحو

 .©:57يمدآ قلخ نم رهظ ام وأ رفظ وأ نيع وأ عبصإ روصت يفكيو .ًاعمجتم ًامد تسيل

 نم ركذ اميف ماتك  نينجلا نم يأ  رعش وأ رفظك هقلخ ضعب نابتسا امو : ةيفنحلا لاقو
 هذه طقاسلا نينجلا يف بجتف «نينجلا يف (ةرغلا) بوجو ماكحألا هذه نمو .©"”ماكحألا

 ش . يمدآلا قلخ ضعب هيف رهظ نأب ءاهصقان وأ ةقلخلا مات ناك ءاوس «ةرغلا

 ةغضم تقلأ ولو : هلوق «راتخملا ردلا ىلع راتحملا ٌدر» : يفنحلا نيدباع نبا ةيشاح يفو

 الف روصتل يقب ولو ,يمدا قلخ أدبم هنأ لباوقلا نم تاقث تدهشف ؛هقلخ نم ءيش نيبتي ملو
 .0079ةموكح اندنع هيف بجتو هيف ةرغ

 بوجول ةغضملا يف يمدآلا قلخ نم ءيش نيبت اذإ ةرغلا بوجو ةيفنحلا دنع رهاظلاو
 ال ةداهشلا هذهف ,يمدا قلخ اهيف روصتل تيقب ول ةغضملا هذه نأب لباوقلا ةداهش امأ .(ةرغلا)

 . ةغضملا يف ةرغلا بوجول مهدنع يفكت

 وأ برضب ةقلع نإو نينجلا ءاقلإ يفو» :ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يف ءاج امك ةيكلاملا لاقو

 ريدردلا لوق ىلع اقل (هتيشاح» يف يقوسدلا لاقو .2"”"2(همأ بجاو رشع حير مش وأ فيوخت

 قلع نقلا ذاب كيا دا كيفن عقلا اذ[ ذه : يأ .ةقلع نإو نينجلا ءاقلإ يفو هلوق» :اذه

 ص اذإ يذلا عمتجملا مدلا ال «؛بوذي ال راحلا ءاملا اهيلع بص اذإ ثيحب 5055 مد يأ

 .9”*'"2(عءيش هيف سيل اذه نأل بوذي راحلا ءاملا هيلع

 .(ةقلع) ةأرملا هتقلأ ام نأ ول ىتح نينجلا يف ذ ةرغلا نوبجوي ةيكلاملا نأ هلك كلذ ىنعمو

 . ةيعفاشلا كلذ طرتشا 2 هيف ىمدأ ةروص دوجو ةغضملا ف اوطرتشي ملو

 لوقلا وهو :(رخآلا)و .ةرغ :(امهدحأ) :نالوق هيفف هقلخ متي مل ولو» :ةيرفعجلا لاقو

 .١٠١”ص « ؛ج (جاتحملا ينغما) 506١

 .040ص 25ج «راتخملا ردلا» هاف ٠١. ص ؛« 4ج (جاتحملا ينغم)» ملك

 .ه0١9ص كج «نيدباع نبال (راتخملا ردلا ىلع راتحملا در» (8*50)

 . 78ص 25ج «ريدردلل (ريبكلا حرشلا» هايل

 . 8"73ص 24ج .ريدردلل (ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاحو (605)

 نك



 - هقلخ راوطأ يف نينجلا لقنت يأ - لقلا اتتارك نلعد نينجلا ةيد يأ يدار :رهشألا

 امأ . اراد نوعبرأ ةقلعو ًارانيد نوتس ةغضمو ًارانيد نونامث - 57 راص اذإ يأ ًافلفع هيفف

 .2©"'؟!(محرلا يف اهئاقلإ دعب ًارانيد نورشع يهو ةيّدلا الإ اهب قلعتي الف ةفطنلا

 حجارلا لوقلا - 06

 .اهصقان وأ ةقلخلا مات ناك ءاوس .نينجلا ةيد يأ (ةرغلا) بوجو لاوقألا هذه نم حجارلاو
 اهيفف هضعب وأ يمدآلا ةروص اهيف ترهظ نإف .يناجلا لعفب ةأرملا اهتقلأ اذإ (ةغضملا) امأ

 مل وأ مألا محر يف تيقب ول ةقلعلا نم اهروهظب لباوقلا تدهش ءاوس ابجت مل الإو «(ةرغلا)

 ىلع. سيلو .فلاتلا دوجوملا ءيشلا ساسأ ىلع نوكي نامضلا بوجو نأل ؛كلذب اودهشي
 .فلتي مل ول فلت يذلا ءىشلا اذه ىف الفعسم' ةووخو نظن اه: نياسأ

 ؟ةيح همأو نينجلا ءاقلإ طرتشي له -و 57

 نينجلا ةيد بوجول طرتشي لهف ءاهنينج تطقسأف لماحلا ةأرملا ىلع ةيانجلا تعقو اذإو

 : ءاهقفلل نالوق ؟ةايحلا ديق ىف مألاو هطاقسإ

 ةيفنحلا لوق اذهو .ةايحلا ديق يف مألاو هطاقسإ نينجلا ةيد بوجول طرتشي :لوألا لوقلا
 , ©"؛؟ةيكلاملاو

 نم نينجلا 56 نأب اهتوم دعبو اهتايح يف همأ هتقلأ اذإ نينجلا ةيد بجت : يناثلا لوقلا

 ,("':9ةيرهاظلاو ةيعفاشلاو ةلبانحلا لوق اذهو «ًانيم اهنطب

 :لوألا لوقلا ةلدأ - 1/

 نينجلا ةيد بجت الف .نينجلا توم يببس دحأ مألا توم نإ :ةيفنحلا لاق : ًالوأ

 , 9'05كشلاب

 ءاهئاضعأ ىرجم يرجي نينجلا نأل :لوقلا اذه ةلدأ ًايكاح يلبنحلا ةمادق نبا لاق :ًايناث
 , ""؛*(اهئاضعأ مكح طقس هتومبو

 .581ص ء جا «يلحلل «مالسإلا عئارش» 5051

 .19١75ص «. 14ج (يقوسدلا ةيشاحدو ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» "77ص «8ج (ريدقلا حتفو ةيادهلا» (5045)

 .١٠*ص 4١ج «جاتحملا ينغم) 28١ 7ص 21/ج (« ينغملا» 605

 2.8١ ؟ضص «/ج («ينغملا» (5050) .37؟8ص «8ج (ريدقلا حتفو ةيادهلا» (5055)

5٠ 



 : يناثلا لوقلا ةلدأ - 4

 هجارخإ وأ هجورخب كلذ ملعو .همأ ىلع ةيانجب فلت نينج هنأب يناثلا لوقلا باحصأ جتحا

 مث ًايح طقس ول هنألو ؛اهتايح يف اتيم طقس ول امك  هتيد عفد يأ  هنامض بجوف تيم همأ نم

 .اهتوم دعب ًاتيم طقس اذإ

 اولاق امك ناك ول هنأ لوقلا اذه ىلع دري اهئاضعأ مكح طقس اهتومبو اهئاضعأك هنإ لوقلاو

 ببسب ناك نينجلا توم نأ رهاظلا نإ مث .اهئاضعأك هنمضي مل تتام مث ءأتيم طقس اذإ ناكل
 / قارنا اهتوم دعب وأ اهتايح يف ًاتيم هطوقسب يأ  هئاقلإب ريغتي ال رهاظلا اذهو .همأ ىلع ةيانجلا

 يتلا هفلتب ةرغلا هيف طرتشا امنإو و و ا

 , 9'0كش الب اهنينج فلت دقف «لماحلا تلتق اذإو قلُي مل وأ

 حجارلا لوقلا - 8

 جرخخأ وأ وأ اهتايح يف همأ هتقلأ ءاوس .نينجلا ةيد بجتف يناثلا لوقلا نه حجارلاو

 0 ل ا ا ل : ام هتوف قي اكل

 .رهاظلا اذه ضقني انه ليلد الو ليلدب الإ | رهاظلا اذه

 لصح ببسلا اذهف مألا توم ببسب ناك نإ نينجلا تومو ,اهيلع ةيانجلا ببسب ناك مألا توم

 .هتيد هيلع بجتف ىناجلا ةيانج ببسب نينجلا توم عجرف .يناجلا ةيانج ببسب

 يف مالك الف .همأ تومو هتوم ىلإ ىدأ يذلا يناجلا ءادتعا ببسب نينجلا توم ناك نإو
 . هتيد همزلتف نينجلا توم ببس وه يناجلا لعف نأ

 رهاظلا وه اذهو .ًأببست وأ ةرشابم يناجلا ةيانجب ناك نينجلا توم نأ اذه نم لصحتيو
 . عفدلا وأ كرتلا اذهل انه ةجح الو هكرت يعدتست وأ هعفدت ةجح الب هكرت زوجي الف يعطقلا لب

 يف هءاقلإ هيف طرتشت ملو «نينجلا ةيد تبجوأ - مزح نبا لاق امك ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا نإ | مث

 .اهتوم دعب وأ همأ ةايح

 .١8ضصص ءالج (ينغملا» م6 45)

 .؟186-79ص ءا/ج «ىلحملا» ةهييحف



 : هلتق دمعت نينحلا ةيد بوجول ىناثلا طرشلا

 ةيفنحلا هب لاقو .اهريغ نود مألاب صاخ ىهلتق دمعت وهو نينجلا ةيد بوجول طرشلا اذهو

 نينجلا لتف يف ةيدمعلا روصتي اولاق نإو ةيرهاظلاو . ةرغلا مألا ىلع هيف اوبجوأو « مهريغ نود

 مألا لتقب ةيدمعلا تناك ء ءاوس ةلاحلا هذه يف صاصقلا اوبجوأ مهنأ الإ .اهريغو مألا لبق نم

 نود مألاب صاخ ةيدلا بوجول نينجلا لتق ىف ةيدمعلا طرشف ءاذه ىلعو .اهريغ وأ اهنينجل

 .مألا نع ةيدلا تفتنا .ةيدمعلا تفتنا اذإف تلق امك ءاهريغ

 : ةيفنحلا لاوقأ ضعب يلي اميف ركذنو

 ًءاود تبرش وأ جالعب دلولا ةأرملا تطقسأ اذإ» :ةيفنحلا هقف ىف «ةيناخلا ىواتفلا» ىف ءاج أ

 ملو ًءاود تيرش نإو .اهتلقاع ىلع تا ةيدحلا ةيد ةرغلا ثثيحو دلولا طاقسإ هب تدمعَت

 .2"'؟*(اهيلع ءىش ال دلولا طقسف دلولا طاقسإ هب دمعتت

 يفو .دلولا طاقسإ دمعت ءاودلا برش يف ةرغلا بوجول طرش» اي (ةيناخلا ىواتفلا» ىفو - ب

 ,20'؟؟(دلولا طاقسإ دمعت طرتشي ال اهريغ قح

 تحرطف ءاهدلو حرطتل تبرش وأ اهنطب تبرض)» : ةيفنحلا هّقف يف (ةيزازبلا ىواتفلا» يفو -ج

 طاقسإلل ال تبرش وأ تجلاع نإو . برشلاك دلولا طاقسإل ةجلاعملا اهتلقاع ىلع ةرغلاف

 ,0050(ع يش بجي ال

 وأ 5 اددغ انيم هتلظقسأ ةأرما ةلقاع ةرغلا نمضو» :ةيفنحلا هققف يف «راتخملا ردلا» يفو د

 '*1(يدعتلا مدعل ةرغ الف دمعتت ملوأ نذأ نإف ءاهجوز نذإ الب اهنطب اهبرضك لعف

 لاق : دمع هتطقسأ هلوق» :«راتخملا ردلا» يف ءاج'ام ىلع ًاقيلعت نيدباع نبا لاقو

 .دلولا طاقسإ دصق طرتشي الأ 0 قح يفو ءاهيلع ءيش الف الإو :ةيلالبنرشلا ىف

 ىلع اليقث المح تلمحو أ تطقس تطقسأ ىتح اهجرف تجلاع اذإ امكو : (اهنطب برضكو» ةةلرق

 .('*؟9(هطاقسإ دصق

 . 45ص (”ج .ةيدنهلا ىواتفلا شماه ىلع عوبطملا «ةيناخلا ىواتفلا» (1048)

 .؛؟5"ص ا ةيدنهلا واتفلا شماه ىلع عوبطملا «ةيناخلا ىواتفلا» (1049)

 انين 1786 ص 4 ؛ اج 4 ةيدنهلا ىواتفل هلا شماه ىلع عوبطملا «ةيزازبلا ىواتفلا» 6 هه 2:0

 .591.59 0ص "حج (راتخملا ردلا» 501١

 .ه١9ص كج «نيدباع نبال «راتحملا درا (50861)

 غ0



 طقف ةيفنحلا هب لاق .ةيدلا بوجول نينجلا طاقسإ دصق طرش  طرشلا اذهو 2 0١

 مألا ىلع ةيدلا بوجول ةيدمعلا اوطرتشي ملف ,ةيفنحلا ريغ أمأ .- تلق امك اهيلع ةيدلا بوجول

 مألا ريغل ةبسنلاب طرشلا اذه اوطرتشي مل امك ,نينجلا طاقسإ يف

 ةيانجلا تناك ءاوسو همأ (هيد)إ بجاو 0 نينجلا ءاقلإ يفوا) : ةيكلاملا لوق مهلاوقأ نمو

 , 0 *7عهتطقسأف لمحلا هب طقسي ام تبرش ول امك مأ وأ بأ وأ يبنجأ نم ءلاطخ وأ ادي

 ,("'"9(اهلمح نمضتف ضرمل ءاود برشب لماح طاقسإك» : ةلبانحلا لاقو

 :مألل ةبسنلاب ةيدمعلا طرش يف حجارلا لوقلا “5

 طقست ال اهنأ مألا يف لصألا نأل ؛مألل ةبسنلاب ةيدلا بوجول ةيدمعلا طارتشا حجارلاو

 ءريصقتو اهنم لامهإ ببسب وأ اهندب ىف فعضل ناك هطوقس نأ بلاغلاف طقس نإف ءاهدلو

 .اهباقع بجوي ام تبكترا دق اهرابتعاو اهيلع ةيدلا باجيإب اهعجفن الف اهدلوب ةعيجف اهيفكيو

 .اهيلع ءيش الف ءطقسف اهنينج طاقسإ ةدصاق ريغ جالعلل ءاود تبرش اذإ كلذكو

 يلو ومس الل طق ايديدخم طاقتنإ ةديصاق ريغ اهنضرتل ءاوك فنوش ول فالذكر يباع يهتف ةيدلا

 يفتنيف ناودعلاو يدعتلا يفتني حابملا ةرشابمبو ,جالعلا لوانت وهو اهل ًاحابم ترشاب اهنأل ؛اهيلع
 .نامضلا

 .هيلإ ةبسنلاب ةيدمعلا طارتشا حجرن الف مألا ريغل ةبسنلاب امأ

 :نينجلا طاقسإ ىف تالاح  غا/و

 :نينج نم رثكأ طاقسإ :ًالوأ

 يأ - ةرغ دحاو لك ىفف .«تيم نينج نم رثكأ اهيلع ةيانجلا ببسب لماحلا تطقسأ اذإو

 نبا لاقو .قاحسإو .يأرلا باحصأو .يعفاشلاو .كلامو .يرهزلا لاق اذهبو «- نينج ةيد

 , 5:**تايّدلاك هددعتب ددعتف ىمدأ نامض هنأل كلذو ءمهفالخ مهريغ نع ظفحأ الو :رذنملا

 .8"7ص 24ج .ريدردلل «ريبكلا حرشلا» © كض]

 , ١١ص .؛ج «تادارإلا عتنم حرش) (5084)

 نص ١١2ج «ىلحملا» 0٠١ ؛ص 24ج (جات ا ينعم 28م١ 6ص الج ( ونغمل ا) (50هه)

* 



 ,(050557ةلماك ةيد دحاو لك ىفف «اوتام مث هلثم ىف نوشيعي ءايحأ مهتطقسأ نإو

 ,مألا ىلع ةيانجلا ببسب ءايحألا تام مث تاومأ مهضعبو ءايحأ مهضعبو مهتطقسأ نإو

 ىلع ةقباسلا ةيانجلاب ايح فلتأ هنأل ؛57”20ةلماك ةيد يحلا يفو .دحاو لكل ةرغ تيملا يفف

0004 , 

 :تتام مث ًاتيم اهنينج تقلأ :ًايناث . 64

 لعفلا نأ ررقت امل نينجلا يف ةرغو «مألا يف ةيدف .مألا تتام مث ًاتيم اهنينج تقلأ اذإو

 هيلع بجي هنإف «هلتقف رخا ىلإ هنم مهسلا ذفنو اهقكتش باّضاق ىمر اذإ امك هرثأ ددعتب ددعتي

 .©**يناثلا يف ةيّدلاو لوألل صاصقلا بجي ًادمع لوألا ناك نإو ءأطخأ ناك نإ ناتيد

 :تام مث ًايح نينجلا جرخو مألا تتام نإو :ًاثلاث

 «مألا :نيصخش ًالتاق ربتعي هنأل ؛ نينجلا يف ةيدو مألا يف ةيد يناجلا ىلع ةلاحلا هذه يفو
 000500 لج او

 0 ءافتنا : نينجلا ةيد بوجول ثلاثلا طرشلا - 6

 وه امف ا ا ا

 : : يتأي ام باوجلا ؟عناملا اذه

 :اهنينج طقستف هتجوز جوزلا بيدأت :نينجلا ةيد باجيإ نم لوألا عناملا - 5

 زوشن يف هتجوز بدأ وأ هدلو بذأ نمو» : ةلبانحلا هقف يف «تادارإلا ىهتنم حرش يف ءاج

 حضاولا نمو .ررض نم ةجوزلاب و أ دلولاب قحلي ام نمضي مل : يأ ,.20772نمضي مل فرسي 1
 00 0 ةجوزلاب قحلي يذلا ررضلا نم نأ

 وأ .رجهلاب وأ ,ديدهتلاب وأ ءديدشلا مالكلاب وأ ءاهيلع توصلا عفرب بيدأتلا اذه ناك ءاوس

 8١. 7ص الج «ينغملا» مى هك)

 نك نك اج ريتك عك جااينبل تش الج (حاتحملا ةياهن» ء”'ا/ لح «ريدقلا دفو ةيادهلا» 5١28ص الج (ىنغملا» (50ها/)
 5 2ص 2ا"ج (ةيناخلا ىواتفلا» , ”7/ص 04ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» (50ه48)

 . همقص .5ج (راتحملا درو راتخملا ردلا» ةضفقدو «8ج (ريدقلا حتفو ةيادهلا» (ك069١)

 .7”؟7ص 28ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» 6505

 .7١ص ء4ج (تادارإلا ىهتنم حرش» 6050

 فل



 عورشملا دودح نع جرحي الل هعاونأو هلئاسو فلتخمب بيدأتلا اذه ماد ام حّربملا ريغ برضلاب

 نوفاخت يتاللاو» : ىلاعت لاق ءاهزوشن دنع ةأرملا ميوقت قح جوزلل نأل ؛جوزلل هيف نوذأملا

 ريغ برضلا انه برضلاو .204 . . . نهوب رضاو عجاضملا يف نهورجهاو نهوظعف نهزوشن

 حربملا ريغ برضلاو .«حّربُم ريغ ابرض ٌنهوبرضاف . . .» :فيرشلا ثيدحلا يف ءاج امك حربملا
 هتجوز ميوقتو بيدأتب لجرلا ماق اذإ ءاذُه ىلعو ,©"77ةحراج نيشي الو امظع رسكي ال يذلا وه

 ىلإ كلذب جوزلا مايق ىدأو ءًاعرش اهنم ةبولطملا ةعاطلا ىلإ اهعاجرإو زوشنلا نم اهعنمل زشانلا
 اقح رشاب هنأل ؛نينجلا ةيد هيلع بجت الف «جوزلا ىلع ةيلوؤسم الف «نينجلا طوقس وأ طاقسإ

 .ًاعرش هيف هل نوذأملاو عورشملا دودح يف هل

 :جوزلا نذإ : نينحلا ةيد باجيإ نم يناثلا عناملا - غال

 .اهنينج طاقسإب هتجوزل جوزلا نذإ يناجلا ىلع نينجلا ةيد باجيإ نم يناثلا عناملاو

 تقلأو العف اهسفن تضهجأ اذإف .ءضاهجإلاب اهل اهجوز نذإ ىلع ءانب كلذ ةدمعتم هطقستف

 يف ءاهقفلا لاوقأ ضعب يلي اميف ركذنو .نينجلا ةيد اهيلع بجت الف ءاهيلع ةيلوؤسم الف اهنينج
 : ةلأسملا هذه

 اهدلو حرطتل تبرش وأ اهنطب تبرض» :ةيفنحلا هقف يف (ةيزازبلا ىواتفلا» يف ءاج : ًالوأ

 . 23340(ع يش بجي ال جوزلا نذإب ولو 0 .اهتلقاع ىلع ةرغلاف «تحرطف

 تبرش وأ اهسفن نطب تبرض اذإ ةأرملاو» : ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاجو :ًايناث
 ريغب تلعف نإ ةرغلا اهتلقاع نمض .دلولا طقس ىتح اهجرف تجلاع وأ ؛ةدمعتم دلولا حرطتل ءاود

 , "039006 يش بجي ال هنذإب تلعف نإو .جوزلا نذإ

 ؟جوزلا نذإب هطاقسإ زاوجل نيعم رمع نينجلل طرتشي له - 64

 طاقسإب هتجوزل جوزلا نذإ َّنأ نم  ةيدنهلاو ةيزازبلا ىواتفلا يف  ةيفنحلا هلاق ام انركذ
 - اهنينج ةطقسملا يأ  ةضهجملا مألا ىلع  نينجلا ةيد يأ  ةرغلا تاقتبإ نم اعنا رعي اهنينج

 ؟جوزلا نذإب هطاقسإ زاوجل نينجلل نيعم رمع طرتشي له نكلو .؛جوزلا نذإ ىلع ءانب ادمع

 . 177ص هج «يبطرقلا ريسفت» (5055) .[”4 ةيآلا :ءاسنلا ةروس] (5055)

 . 786-785 ص .”ج (ةيدنهلا ىواتفلا» شماه ىلع ةعوبطملا (ةيزازبلا ىرواتفلا» 5055

 . 36 ص .5ج (ةيدنهلا ىواتفلا» 5050١
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 اهنينج طاقسإب هتجوزل جوزلا نذإ ةحص اوديقي مل ةيفنحلا نأل ؛كلذ طرتشي ال :باوجلا

 .©"53مجوزلا نذإ الب ولو رهشأ ةعبرأ لبق دلولا طاقسإ حابي» :اولاق مهنألو ؛ نينجلل نيعم رمعب

 نينجلا راوطأ نم روط يأ يف ربتعم نذإ وه ءاهنينج طاقسإب هتجوزل جوزلا نذإ نأ اذه نم مهفيف

 .داهدعب وأ هرمع نم رهشأ ةعبرأ لبق يأ هيلع نوكي رمع يأ يف اع

 :ضاهجإلاب جوزلا نذإ يف حجارلا لوقلا 4

 ىلع رهشأ ةعبرأ يضم لبق نوكي نأ امإ  اهنينج يأ  اهلمح طاقسإب هتجوزل جوزلا نذإ
 . لمحلا ىلع ةدملا هذه يضم دعب نوكي وأ .لمحلا

 نأل ؛ةيَّدلا باجيإل ثلاثلا عناملا نع انمالك دنع هنع ملكتنسف ىلوألا ةلاحلا يف نذإلا امأ

 . جوزلا نذإ نودب ولو رهشأ ةعبرأ يضم لبق اهلمح طاقسإب لماحلا ةأرملل حابي :اولاق ةيفنحلا

 نذإلا اذهل ريثأت ال نأ حجارلاف .لمحلا ىلع رهشأ ةعبرأ يضم دعب طاقسإلاب جوزلا نذإ امأ

 دعب نينجلا نأل ؛ نينجلا ةيد يأ  نامضلا اهيلع بجي يلاتلابو .مألا نع ةيلوؤسملا عفر يف

 0 م ٍ 08 يلا ةدملا ب مل كا

 كلذكو .هنذإل ةميق الف هفالتإ جوزلا كل ذل 0 نع هللا 530000 تيرك 5 امعو

 0 ا ل ا

 0 جوزلا نذأ ءاوس 6-5 طاقسإ 11110

 ىلإ طاقسإلا اذه ىدأ ولو .ققحم توم نم مألا ةاجنل ًاقيرط نينجلا طاقسإ نّيعت ول معن

 تاروظحملا حيبت تارورضلاو .ةرورضلل زاوجلاب لوقلا نكمي دق ةلاحلا هذه يفف «نينجلا توم

 21319 بق نم اذه نعت دقو

 ةأرملل زوجي الف نذأ اذإو .طاقسإلاب نذأي نأ جوزلل زوجي الف اعد هرم نووق ودوام

 .نينجلا ةيد تنمضو تمثأ كلذ تلعف اذإو ءاهنينج طقستف هب ذخأت نأ لماحلا

 :نينجلا رمع :(ةرغلا) باجيإ نم ثلاثلا عناملا

 لبق يأ .هيلع رهشأ ةعبرأ يضم لبق اهنينج تطقسأ اذإ لماحلا مألاب صاخ عناملا اذهو

 .(؟5 1١856513١ تارقفلا رظنا ةليدحف) .١الكص ء”ج «راتخمل ا ردلا» ةيدحلا
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 اهيلع ةيلوؤسم الف «نينجلا رمع نم ةرتفلا هذه يف هتطقسأ اذإف «ةيفنحلا لاق امك هيف حورلا خفن

 .- نينجلا ةيد نمضت ال يأد ةرغلا نمضت الف

 ةديقم .رهشأ ةعبرأ اهنطب يف هيلع ضمي مل اذإ اهنينج طاقسإ يف مألل ةحابإلا هذه نكلو
 ةعبرأ يضم لبق طاقسإلا ةحابإ نأ ىنعمب .ةيفنحلا نم نيققحملا دنع ةقلطم تسيلو رذعلاب

 هقف يف هراتخملا ردلا» يف ءاج دقف .طاقسإلا اذهل عورشم رذع دوجوب ةديقم نينجلا ىلع رهشأ

 ,©""58(جوزلا نذإ الب ولو ءرهشأ ةعبرأ لبق دلولا طاقسإ حابي :اولاقو» : ةيفنحلا

 حابي له يقب :رهنلا يف لاق» :لوقلا اذه ىلع ًاقيلعت :نودتاع درك ناكسملا رو يفو

 اهطاقسإ زاوج فقوت مدع ديفي مهقالطإو «حورلا خفن قلختلاب اودارأ مهنأ يضتقي اذهو .ًاموي
 .(«جوزلا نذإ ىلع ةروكذملا ةدملا لبق

 لوقأ الو :ناخيضاق لاق «ةيناخلا ىواتفلا» نم ةهاركلا باتك يفو :نيدباع نبا لاق مث

 يأ  ءازجلاب اذخاؤم ناك املف ءديصلا لصأ هنأل ؛هنمض ديصلا ضيب رسك ول  ةرمع وأ جحب

 .رذع ريغب تطقسأ اذإ انه مثإ  ّمألا قحلي  اهقحلي نأ نم لقأ الف . ديصلا ءازج

 سيلو «لمحلا روهظ دعب اهنبل عطقني نأ راذعألا نمو :نابهو نبا لاق : نيدباع نبا لاق مث

 .هكاله فاخيو رئظلا هب رجأتسي ام يبصلا يبأل

 .حورلا هيف خفني نمز يضم لبق ءاقلإلا تدارأ ول : «ةريخذلا» نع لقنو :نيدباع نبا لاق مث

 ءاملا نإف .هركي هنإ :لوقي ىسوم نب يلع هيقفلا ناكو .هيف اوفلتخا ؟ال مأ كلذ اهل حابي له

 نبا لاق .مرحلا ديص ةضيب يف امك ةايحلا مكح هل نوكيف «ةايحلا هلام محرلا يف عقو امدعب

 مثأت ال  اهلمح طقست يتلا مألا يأ  اهنأ وأ ءرذعلا ةلاح ىلع ةلومحم طاقسإلا ةحابإف : نابهو

 , 200757(لتقلا مثإ

 ١  9حجارلا لوقلا :

 رذعلل حابي هيف حورلا خفن لبق يأ  هلمح ىلع رهشأ ةعبرأ يضم لبق نينجلا طاقسإ

 . ١/6 ص 23" ج «راتخملا ردلا» 6058

 .6١"7ص "جا «نيدياع نبال «راتخملا ردلا ىلع راتحملا در» (5078)
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 ( هحجرت ام اذهو «ةيفنحلا نم نابهو نباو .ناخيضاق لاق امك هوركم رذعلا نودبو ءعورشملا

 مهوت امك جوزلا نذإ نودب ولو ىتح اقلطم مألل حابمب سيل هيف حورلا خفن لبق نينجلا طاقسإف
 .«جوزلا نذإ الب ولو رهشأ ةعبرأ لبق دلولا طاقسإ حابي» : هلوق يهو «راتخملا ردلا» بحاص ةرابع

 : ىسوم نب يلع لاق امك هنألو ؛رذعلا ةلاح ىلع لومحم نابهو نبا لاق امك لوقلا اذهف

 .«ةايحلا مكح هل نوكيف «ةايحلا ىلإ هلام ةأرملا محر يف عقو اذإ ءاملا نأل»

 نأ نكمي امك . ضرملل جالعلا حورلا خفن لبق اهنينج طاقسإل مألل ةحيبملا راذعألا نمو

 ىلعو هسفن ىلع فيفختلا لجرلا دارأو ةنمآ ريغ لاح يف وأ ليوط رفس يف وأ برحلا راد يف

 نأ لبق ةلاحلا هذه يف هطقست يه وأ .هيف حورلا خفن لبق اهنينج طاقسإ يف اهل نذأيف .هتجوز

 .كلذب جوزلا اهل نذأي

 :نينجلا ةيد لمحتي نم -

 ةبصعلا هتلقاع لمحتت الو « يناجلا لام يف هدحو تام اذإ نينجلا ةيد بجت :ةلبانحلا لاق :الوأ

 نم لقأ لمحتت ال ةلقاعلاو .ةلماكلا ةيدلا ثلث نم لقأ نينجلا ةيد نأل ؛ةيدلا نم ًائيش
 وأ أطخ اهيلع ةيانجلا تناك اذإ هتيدو اهتيد ةلقاعلا تلمح همأ عم تام اذإ نكلو .ثلثلا

 اهلتاق ىلع همأ ةيدف .همأ ىلع دمع ةيانج نم همأ عم تام وأ هدحو تام اذإ امأ دمع هبش

 نوكيف ءهريغ اهضعبو يناجلا اهتيد ضعب لمحي ال ةيانجلا نأل ؛نينجلا ةيد كلذكو
 . (١0":)لتاقلا ىلع عيمجلا

 ىلع نوكتف .هتيد ثلث تغلب اذإ الإ يناجلا لام يف نينجلا ةيد نوكت :ةيكلاملا لاقو :ايناث
 , (712١0ةلقاعلا

 دييقت نود ريثكلاو ليلقلا لمحت اهنأل ؛نينجلا ةيد يناجلا ةلقاع لمحت :ةيعفاشلا دنعو :ًاثلاث
 اهلمحت لاملا تيب نكي مل نإف «لاملا تيب يفف ةلقاع هل نكي مل نإف «ةيدلا ثلث نود امب

 ةيد لمحت ىلع ردقت مل يأ  نينجلا ةيد بجاوب فت ملو ةلقاع هل تناك اذإو .يناجلا

 ,9""2يناجلا ىلع يقابلا بجوو ؛هيلع ردقت ام اهيلع بجو  الثم اهرقفل اهلك نينجلا

 6١. ص ءالج (ينغملا» هك

 .؟4"7رص ا« 4ج (يقوسدلا ةيشاح»و ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» (1011

 لكل ٠ هص « 4ج «جاتحملا ينغم)ا هدف



 تيب ىف نينجلا ةيدف هل ةلقاع ال نمو «ىناجلا ةلقاع ىلع نينجلا ةيد :ةيفنحلا لاقو :ًاعبار
 , ""59لاملا

 ناك ءاوس  يناجلا ةلقاع ىلع أطخلا يف كلذ لك يف ةبجاو ةرغلاف» ةركاظلا لاقو : :ًاسماخ

 ا "*(حورلا هيف خفني نأ لبق دمعلا يف كلذكو .اهريغ وأ مالا يناجلا

 اهيع ناك نإ احلا كاف ىف لمعلا عفو | ليعتاك نإ نينسلا ةرد- نوما ناقوت اان
 ,207ةلقاعلا ىلعف

 : نينجلا ةيد ءادأ تقو 4م

 ,(79"0ةدحاو ةنس يف نينجلا ةيد ىدؤت :ةيفنحلا لاق

 ةيد ذخؤتو .نينس ثالث ىف ةلقاعلا نم  لجرلا ةيد ةلماكلا ةيدلا ذخؤت :ةيعفاشلا دنعو

 يف يقابلا ذخؤيو .ىلوألا ةنسلا ةياهن يف ةلماكلا ةيدلا ثلث ذخؤي .«نيتنس يف ةملسملا ةأرملا

 ,26؟ةيناغلا ةنسلا رخآ

 رخآ ىف ةلقاعلا نم ذخؤتف ةدحاو ةنس نم رثكأ رخؤت ال نينجلا ةيد نأ رهاظلاف اذه ىلعو

 يأ  ةيدلا ثلثل نوكي ةدحاو ةنسل ليجأتلاو «ةلماكلا ةيّدلا ثلث نم لقأ نينجلا ةيد نأل ؛ةنسلا
 .- ةنسلا رخآ يف ثلثلا اذه ذخؤي

 .©09نينس ثالث يف ىدؤتو .ةلقاعلا ىلعف أطخ هلتق ناك نإ نينجلا ةيد : ةيرفعجلا لاقو

 ؟نينحلا ةيد ثري نم - 64

 اهثريف هنع لدبو هل ةيد هنأل ؛تام مث ًايح طقس هنأك نينجلا نع ةثوروم  نينجلا ةيد  ةرغلا
 .ةيرفعجلاو «فانحألاو , ىعفاشلاو ,؛كلامو «ةلبانحلا لاق اذهبو «ةدالولا دعب لتقول امك هتثرو

 هبشأف اهئاضعأ نم وضعك نينجلا نأل ؛همأل نوكت لب .«ثروت ال :- هللا همحر  ثيللا لاقو

 .هسفن وضعلا بحاصل نوكت وضعلا ةيد وأ لدبو ءاهدي

 "6 هو ٠ص .5ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» ةاددفضإ

 ."١ص ١١2ج «ىلحملا» 5017/5

 . 784ص .؛ج «مالسإلا عئارش» (6015)

 ."55ص 48ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» 55١0. ص .5ج ؛راتحملا درو راتخملا ردلا» 601075
 .418ص . 14ج «جاتحملا ينغم» (5019)

 .؟584 ص ٠ ؛4ج (مالسإلا عئارش») (5018)
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 هتدلو ول امك .هنع ةثوروم نوكت نأ بجوف , يمدأ ةيد ةرغلا نأب ثيللا ىلع ملعلا له أ درو

 نم عنم املو اهديك همأ ةيد يف - هتيد  هلدب لخدل اهئاضعأ نم ًاروضع ناك ولو .تام مث ًايح
 اهنود هفتع حص املو ,هلتقب ةرافكلا تبجو املو هلجأ نم اهيلع دحلا ةماقإو همأ 1 نم صاصقلا

 ةيدك روت ةيدلا نمضتا سفك لك إف .انضبأو هي ا ا سل ل

 0 "حلا

 دا نا اا يا ل ا نإ» 0

 , 040 طقف هيا ةرحلاقا هليل يرعشو داع لمحل راس

 ؟نينجلا لثق يف ةيدلا عم ةرافكلا بجت له 2

 :ةلباتحلا نهدف :ًالوأ

 يتأي نأ يناجلل بحتسي نكلو « ةيدلا  ةرغلا عم ةرافكلا بوجو مدع ىلإ ةيفنحلا بهذ

 اتيم عقو نإ ابدت لب ءابوجو اندنع نينجلا يف ةرافك الو» : «راتخملا ردلا» يف + 1 دقف .اهب

 ,(59'0(ةرافكلا هيفف تام مث اي ايح جرخ دإو

 الف ةماتلا ةقلطملا سوفنلا فالتإ يف نوكتو .ةبوقعلا ينعم اهيف ةرافكلا نأب كلذ اولّلعو

 ل د .ةعلطل ايف رت نبا يذلا نحل نا تال

 . 065مل لضفأ كلذ ناك .ةرافكلا

 :ةيعفاشلا بهذم :ًايناث

 يمدأ هنأب كلذ اولّلعو .ةرغلا هلتق ىف بجي يذلا نينجلا لتقب ةرافكلا بجت :ةيعفاشلا لاق
 نب رمع انديس ىضق كلذب هنأو ءأطخ ةنمؤملا سفنلا لتق يف امك ةرافكلا هيف بجتف مدلا موصعم

 , 0049 باطخلا

 «ريدقلا حتفو ةيادهلا» .”80 ص ."ج .ةيفنحلا هقف يف (ةيزازبلا ىواتفلا» .860 8ص ءالج «ينغملا» (501/9)

 عئارش» .559ص .4ج .ريدردلل «ريبكلا حرشلا» .١٠هص .4ج «جاتحملا ينغم» «”58ص :8ج

 .58؟ص . 14ج (مالسإلا

 .ه0١9ص 25ج «راتخملا ردلا» (5081) .77ص ١١ج ؛مزح نبال «ىلحملا» (5080)
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 : ةلباتحلا بهذم : ًاعلاث

 ًايح طقس وأ ًاتيم طقس ءاوس .همأ ىلع ةيانجلا ببسب نينجلا لتق يف ةرافكلا بجت :اولاق
 ءءاطعو ,نسحلا مهنم .ملعلا لهأ رثكأ لوق اذهو : يلبنحلا ةمادق نبا لاقو .ءتام مث

 ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك :رذنملا نبا لاقو .قاحسإو .يعفاشلاو .كلامو .يرهزلاو

 رمع نع كلذ يورو «ةرغلا عم ةرافكلا يأ ةبقرلا :ًانينج يقلت ةأرملا نطب براض ىلع بجوأ

 , 00440 هنع هللا يضر -

 ًانمؤم لتق نمو» :لاق ىلاعت هللا نأب ةلبانحلا بهذمل يلبنحلا ةمادق نبا جتحاو 7

 ىلإ ةملسم ةيدف .قاثيم مهنيبو مكنيب موق نم ناك نإو# :ىلاعت لاقو .ةبقر ريرحتف .أطخ
 موكحم وهف .نمؤم هيوبأ دحأ نأ وأ نينمؤم نم ناك نإ نينجلا اذهو .#ةنمؤم ةبقر ريرحتو هلهأ

 بجتف .قاثيم مهنيبو اننيب موق نم وهف ةمذلا لهأ نم ناك نإو .نونمؤملا هتثرو هئري ًاعبت هناميإب

 ةرافكلا هيف تيجو ةةيدلاب ةنوصخم حنش مينسلا نآلرب اح ةنفرإ رست د ةرافكلاو يحل" يول

 نيكل لكك ىقنامك

 لق امك ةرغلا هيف بجوأ امنإو «نينجلا لتق يف ةرافكلا بجوي مل هلك يبنلا نأب لوقلاو
 دنع ةرافكلا ركذ كرت نأب ةمادق نبا هنع باجأ دقف .- ىلاعت هللا همحر  ةفينح ىبأ نع اذه

 ةئمؤملا سفنلا يف» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقك اهبوجو عنمي ال نينجلا لتق يف ةرغلا لي هباجيإ
 هلوق يف تركذ ةرافكلا نأل ؛اهبوجو كلذ عنمي ملو «ةرافكلا اهعم ركذي ملو .«لبإلا نم ةئام

 يف ةرافكلا ركذ نع تنغأ ةيآلا هذهف 4 . . .ةنمؤم ةبقر ريرحتف أطخ ًانمؤم لتق نمو» : ىلاعت
 .©*اانلق امك اهباجيإ نم عنمي ال اذهو .- نينجلا ةيد  ةرغلا باجيإ دنع رخآ عضوم

 :ةيرهاظلا بهذم :ًاعبار 4

 ًائينج تطقساف ًالماح برض نم نإ» :هلوقب يرهاظلا مزح نبا هحضوي ةيرهاظلا بهذمو
 لوسر نأل ؛طقف ةبجاو ةرغلا نكل .كلذ يف ةرافك الف ءاهمامت لبق رهشألا ةعبرألا لبق ناك نإف

 الو أطخ ال ًادحأ لتقي مل ذإو .طقف ًانينج طقسأ نكل ًادحأ لتقي مل هنألو ؛كلذب مكح لي هللا
 خفني مل اذهو .حور وذ الإ لتقي الو ءأطخلا لتق يف الإ ةرافك ال ذإ كلذ يف ةرافك الف ًادمع

 .دعب حورلا هيف

 عبرأ كلذب دهشو كش الب هتكرح تنقيتو ,رهشألا ةعبرألا مامت دعب نينجلا طاقسإ ناك نإو

 .١١8ص «8ج (ينغملا» 481١. )5١86( 5ص ءالج (ينغملا» (5085)
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 قتعب ةبجاو ةرافكلاو هتيد يه هذهف .لتق نينج هنأل ؛طقف ةمأ وأ دبع ةرغ هيف نإف ءلودع لباوق

 , 200450)(ةليل نيرشعو ةئام دعب هيف خفني حورلا

 : اهنينج طاقسإب مألا ىلع ةرافكلا 64

 ثرت ال ةرغ اهيلعف ًانينج هب تقلأف ًءاود لماحلا تبرش اذإو» : يلبنحلا يقرخلا مامإلا لاق
 ةلمجلا هذه ىف سيل» :لوقلا اذه ىلع ًاقيلعت ةمادق نبا لاقو .- ةرافك  ةبقر قتعتو ءًائيش اهنم

 اهنأل كلذو . ةرافك  ةبقر قتع بجوي مل نم لوق نم ناك ام الإ ملعلا لهأ نيب فالتخا

 .©«انمّدق امك ةبقر قتع اهيلعو ةرغلاب هنامض اهمزلف ءاهتيانجو اهلعفب نينجلا تطقسأ

 امك اهنينج طاقسإ دصقب ءاودلا برش دمعتت ىتلا ةأرملا لمشي هنأ لوقلا اذه نم ودبيو

 .ءاودلا لعفب طقس نينجلا نكلو ءاهنينج طاقسإ دصق نود اهجالعل ءاودلا برشت ىتلا لمشي

 :نيئجلا لتق يف ةرافكلا عون -

 اهقتعي ةبقر دجي مل نمف «ةئمؤم ةبقر قتعب نينجلا لتقب هيلع تبجو نم ىلع ةراقكلا ىدؤت

 ماعطإلا عطتسي مل نإف ءانيكسم نيتس ماعطإ ىلإ لوحتي ةلبانحلا بهذم يف ةيناثلا ةياورلا ىلعو

 ةرافك ىف اهسفن بجتف .أطخلا لتقلا ىف ةرافكلا يف ءهانلق امو .هعيطتسي نأ ىلإ هتمذ يف بجو

 :ةرافكلا يف ةأرملا موص عباتت عطقي ال ضيحلا 0١

 نيرهش مايص ةرافكلا تناكو ءاهريغ نينج وأ اهنينج اهلتقل ةأرملا ىلع ةرافكلا تبجو اذإو

 لمكتل اهرهط دنع موصلا فنأتست نأ اهيلع امنإو .هعطقي ال ضيحلاب عباتتلا عاطقنا نإف نيعباتتم

 ,©:*8مايصلاب أطخلا لتقلا ةرافك يف مكحلا وف اذه نأل ؛نيرهشلا مايص نم اهيلع يقب ام

 .اضيأ مايصلاب نينجلا لتق ةرافك يف هب لمعيف

 ١”. ص :.١١ج مزح نبال «ىلحملا» (5085)

 .9ا/ص 86ج («ىنغملا» (50813/)

 . 77587 77/ص .هج (يبطرفقلا ريسفت» (150848)



 لل تبل
 نضل) رواء( )رتل مدل

 :ثحبلا جهنمو ءديهمت 5

 . اهتابثإ لئاسوو اهيف بجي امو اهعاونأو اهتيهام نايب مزلتسي مئارجلا هذه نع مالكلا

 : ةيلاتلا لوصفلا ىلإ بابلا اذه مسقن ءاذه ىلعو

 .اهعاونأ نايبو مئارجلا هذه فيرعت :لوألا لصفلا

 .«اهتابوقع» مئارجلا هذه يف بجي ام : يناثلا لصفلا

 .اهتابثإ لئاسو :ثلاثلا لصفلا

١ * 
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 اكل ذ )مامر ونضال رو رافت ينقال مدر يرغ
 :اهفيرعت - 81

 قاهزإ هيلع بترتي نأ نود ناسنإلا ندب ىلع ءادتعا سفنلا نود ام ىلع ءادتعالا مئارج

 توم ىلإ يدؤي ال امب هقللذ نحت وأ رجحب وأ ةلآب وأ «ديلاب ءادتعالا اذه ناك ءاوس «هحور

 .ًابلاغ هيلع ىنجملا

 :©"*9مئارجلا هذه عاونأ - 4

 : يه عاونأ ةعبرأ سفنلا نود ام ىلع ءادتعالا مئارجو

 .ناسللاو فنألاو لجرلاو ديلا عطقك ءاهارجم يرجي امو فارطألا عطق :ًالوأ

 وأ .هنذأ ءاقب عم ناسنإلا عمس هباهذإ لثم ءاهنايعأ ءاقب عم فارطألا يناعم باهذإ :ًايناث

 . ةلئيع ءاقب عم هرصب باهذ

 -: يهو هجولاو سأرلا يف تاحارجلا يهو :جاجشلا :ًاثلاث

 .هيمدت الو  هقشت يأ - دلجلا صرخت ىتلا يهو :ةصراخلا أ

 . ليسي الو مدلا اهنم رهظي يتلا يهو : ةعماذلا دب

 .- هعطقت يأ  محللا عضبت يتلا يهو :ةعضابلا د

 .هيف ةعضابلا بهذت امم رثكأ محللا يف بهذت يتلا يهو :ةمحالتملا -ه

» 
  5049١يلبنحلا ىلعي يبأل «ةيناطلسلا ماكحألا» . ١3ص « ؛ج (جاتحملا ينغم)) :2595ص الج ( عئادبلا»
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 ةواشغ سأرلا مظع ىلع يقبتو .دلجلا دعب محللا عيمج عطقت يتلا يهو :قاحمسلا و

 . ةقيقر

 .- هرهظت يأ  مظعلا نع حضوتو ةواشغلاو محللاو دلجلا عطقت يتلا يهو : ةحضوملا -ز

 .- هرسكت يأ  مظعلا مشهت يتلا يهو : ةمشاهلا -ح

 .- عضوم ىلإ عضوم نم هلوحت يأ  رسكلا دعب مظعلا لقنت يتلا يهو :ةلقنملا  ط

 . غامدلا مأ ىلإ لصت يتلا يهو :ةمآلا - ي

 . ةفئاج ريغو .ةفئاج :ناعون يهو هالعأ يف هانركذ ام ادع ندبلا رئاس يف حارجلا :ًاعبار
 ردصلاك فوجلا ىلإ اهنم ةحارجلا ذفنت يتلا عضاوملا نم فوجلا ىلإ لصت يتلا يه : ةفئاجلاف
 . نينجلاو نطبلاو رهظلاو

 ندبلا يف ًارثأ كرتي نأ نود ءاصعلاب برضلاو ديلاب زكولاو ةمطللاك مدقت ام ادع اميف :(يفاخ
 . كلذ وحنو



 نسر نسمر
 5 و 5

 شل 6روا رات )رص ربا با
 :ثحبلا جهنمو .ديهمت - 6

 : (اهنم) «- سفنلا نودام ىلع ءادتعالا مئارج  مئارجلا هذه يف تابوقعلا نم بجي ام

 . شرألا هيف بجي ام : (اهنم)و ,ةلماك ةيد هيف بجي ام : (اهنم)إو .صاصتقلا هيف بجي ام

 :ةيلاتلا ثحابملا ىلإ لصفلا اذه مسقن اذه ىلعو

 . صاصقلا : لوألا ثحبملا

 .ةيّدلا : يناثلا ثحبملا



 و

 كرشل ىرملل

 صاصقلا

 :صاصقلا بوجو ىلع ليلدلا 5

 : عامجإلاو ةنسلاو باتكلا سفنلا نود ام ىلع ءادتعالا يف صاصتقلا بوجو ىلع لد دقو

 نيعلاو ,سفنلاب سفنلا نأ اهيف مهيلع انبتكو» : ىلاعت هلوق :زيزعلا باتكلا : ًالوأ

 وهف هب قدصت نمف .صاصق حورجلاو .ُنسلاب َّنَسلاو .نذألاب نذألاو ,فنألاب فنألاو ,نيعلاب

 .©4#7نوملاظلا مه كئلوأف هللا لزنأ امب مكحي مل نمو ءهل ةرافك

 :ريثك نبا ريسفت يف ءاج .ملعلا لهأ عامجإب نيملسملا قح يف تباث ةيآلا هذه مكحو

 سانلا ىلعو دوهيلا ىلع ةيآلا هذه 1 ةفاك سانلا ىلعو .مهيلع يه : يرصبلا نسحلا لاقو»

 .©059(ةيآلا هذهب جاجتحالا ىلع ءاملعلا عامجإ غابصلا رصن وبأ مامإلا ىكح دقو . ةماع

 يف - ىلاعت هللا همحر  يراخبلا مامإلا ىور :ةفيرشلا ةيوبنلا ةنّسلا :ًايناث 4

 يراخبلا مامإلا ىور امك .«صاصقلا» : هي يبنلا لاقف :انانستإ تحرج عيبرلا نأ («هحيحص)

 , ""؟؟9؟صاصقلاب هرمأف دك يبنلا اوتأف .اهتينث ترسكف ةيراج تمطل رضنلا ةلبا نأ (هحيحص) يف

 صاصقلا نايرج ىلع نوملسملا عمجأ» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق : عامجإلا :ًاثلاث 4

 يف صاصقلا نايرج ىلع ملعلا لهأ عمجأ» :ًاضيأ لاقو ,«نكمأ اذإ سفنلا نود اميف

 , """92فارطألا

 .[ 4 ةيآلا : ةدئاملا ةروس] 5090

 , 79ص الج «عئادبلا» رظناو 37ص « ؟"ج «ريثك نبا ريسفت» (50941)

 . 34ص 37ج (هننس» يف يئاسنلا امهاورو , 77 2« 4١73ص , 117ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصا) (50947)
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 ةعيبطب يأ  لعفلا ةعيبطب قلعتي ام : (اهنم) : طورشب الإ سفنلا نود اميف صاصقلا بجي ال

 ,يناجلاب قلعتي ام : (اهنم)و هيلع ينجملا ىلع عقاولا ءادتعالا وهو . ةميرجلل نوكملا لعفلا
 .هتاذ صاصقلاب قلعتي ام :(اهنم)و .هيلع ينجملاب قلعتي ام :(اهنم)و

 .ديدش زاجيإب طورشلا هذه يلي اميف حرشنو

 :ًادمع «ءادتعالا» لعفلا نوكي نأ : ًالوأ 0١

 هيف صاصق الف ءاطخلا امأ ءًاضحم دمع هيلع ىنجملل ىناجلا ةباصإ نوكت نأ طرتشي
 اهنود ام يفف ءلصألا يهو سفنلا ىلع ءادتعالا يف: ضاصقلا تحيي ال اطخلا نال ةاعامجا
 .هحرج ىلإ يضفي ال امب يناجلا دصقي نأ وهو :أطخلا دمعب صاصقلا بجي ال امك . ىلوأ

 بهذي وأ اهأقفتف ءهنيع بيصتف ةاصحب هبرضي نأ لثم ابلاغ هئاضعأ عفانم باهذإ ىلإ الو
 ع

 : هيلع ينجملاو يناجلاب ةقلعتملا طورشلا :ًايناث 9

 هيلع ينجملا امأ ءًاراتخم نوكي نأو . القاع ًاغلاب يأ  ًافلكم نوكي نأ يناجلا يف طرتشي
 ع هدذهعب امإو ,همالسإب نوكت نأ امإ همد ةمصعو .اعرش مدلا صم نوكي نأ طرتشيف

 ,(""؟*ةمذلا دقعب ىمذلاك نيملسملا

 ءرذ 93

 نالتقي ال نيدلاولا نأل ؛هيلع ينجملل اما وأ ابأ نوكي ال نأ يناجلا يف طرتشي امك 2

 ,©19 رسفنلا نود اميف هيلع ايدتعا اذإ امهدلول امهنم صتقي الف ءاصاصق امهدلوب

 ءىفاكي نأ ؤفاكتلا اذهب دوصقملاو .هيلع يىنجملاو يناجلا نيب ؤفاكتلا طرتشيو - ١

 ال نم امأف .هلتق يناجلا نأ ول هيلع ينجملل يناجلا نم صنقي نأ يأ .يناجلل هيلع ينجملا
 رفاكلل ملسملا نم صتقي الف ءرفاكلا عم ملسملاك سفنلا نود اميف هل هنم صتقي الف «هلتقب لّمقُي
 .ملسملل ءىفاكمب سيل رفاكلا هيلع ينجملا نأل ؛سفنلا نود اميف الو سفنلا يف ال

 نقحب نوكي ؤفاكتلاف ةيفنحلا دنع امأ ,روهمجلا هيلإ بهذ يذلا وه ؤفاكتلل ىنعملا اذهو
 نيدلاب ؤفاكتلل ىنعملا اذه نوكي الو .. صخشلا هلتق لح مدعب يأ .مدلا ةمصعب يأ  مدلا

 ؛ يمذلاو ملسملا نيب سفنلا نود اميفو سفنلا يف صاصقلاب ةيفنحلا لاق يلاتلابو «ةيرحلاب الو

 . 797ص ءالج (عئادبلا» ءا/0٠”ص ءالج «ينغملا» (50945)

 . ؟9ا/ص ءالج «عئادبلا» 5096١

 . ؟9الص ءالج «عئادبلا» للا * ص ءالج «ينغملا» ى95١)

 لح



 ,©"'"؟9ةيرحلابو مدلا ةمصعب نائفاكتم امهنأل

 :هتاذ صاصقلاب قلعتملا طرشلا :ًاثلاث - م8 ؟

 هجو ىلع صاصقلا اذه ءافيتسا ناكمإ سفنلا نود اميف صاصقلا بوجول طرتشي

 فنك عطق ول امك هيلع ينجملاب هلعف لثم يناجلاب لعفُي نأ وه صاصقلا نأل ؛(:1ةلئامملا
 . يناجلا فك عطقتف هيلع ينجملا

 يف صاصقلا لحمو .هيلع ينجملا يف ةيانجلا لحم نيب لئثامتلا نم دب الف اذه ىلعو

 يناجلا نم لثملا ءافيتسا ناكمإ نم ًاضيأ دب ال لب ءهدحو يفكي ال لثامتلا اذه نكلو . يناجلا

 ءافيتسالا بوجو عنتميف عنتمم هئافيتسا ناكمإ نودب لثملا ءافيتسا نأل ؛ - صاصقلا ءافيتسا يأ

 . صاصقلا بوجو عنتمي يلاتلابو «ةرورضلاب

 : ىلاعت لاق ةدايز الو فيح ريغ نم ناك اذإ ققحتي ةلثامملا هجو ىلع ءافيتسالا ناكمإو

 اودتعاف ؛ . مكيلع ىدتعا نمف# : ىلاعت لاقو .#200537هب مت متبقوع ام لثمب اوبقاعف متبقاع نإو#

 ١01ه« مكيلع ىدتعا ام لثمب هيلع

 ؟ةأرملاو لجرلا نيب صاصقلا يرجي له 4م

 ةدعاقلا نأل ؛ ءاهقفلا روهمج دنع سمنلا نود اميف ةأرملاو لجرلا نيب يرجي صاصقلا

 ناك املو 11 رق جز 0بج نضحتب دولا لدتا ىف لك جملا تست م : مهدنع

 ,نبكماوب ةأرملل لجرلا نم صتقيف .دمعلا لتقلا ىف ةأرملاو لجرلا نيب يرجي صاصقلا

 "ا >سفنلا نود اميف ًاضيأ امهنيب يرجي صاصقلاف

 «ةأرملا نم لجرلل صتقي مهدنعف ,روهمجلا عم فالخلا نم ءيش ةيرفعجلا دنعو 5

 لحم ةيد يأ - صاصقلا اذه يف لجرلا حارج ةيد تناكو لجرلا نم ةأرملل صتقا اذإ نكلو

 ءاج دقف «ثلثلا اذه ىلع داز ام هيلع درت نأ اهيلع بجو سفنلا ةيد ثلث نم رثكأ - صاصقلا

 . ؟ ص .7ج «جاتحملا ينغم» .7917ص ءالج «عئادبلا» .ا/٠”ص الج «ينغملا» (5091/)

 . 7017/ص ءالج «عئادبلا» ءا/١٠” ص ,ا/ج «ينغملا» (5094)

 ..[196 ةيآلا :ةرقبلا ةروس] )56٠١( .[١؟5 ةيآلا :لحنلا ةروس] (5049)

 .5ج «,يعفاشلل «مألا» #2 87ص .#ج «عانقلا فاشك» ءالءال ال0 .٠548.-5ا/4 ص ءالج «ينغملا» (570)

 رصتخم حرشب ليلجلا بهاوم» .”ه5 ص .١٠ج «ىلحملا» «.؟5 ص .4ج (جاتحملا ينغم» 24١ ص

 .817”7/-856”7ص (."؟ج «يواصلا ةيشاحد»و .ريدردلل «ريغصلا حرشلا» . 54ه ص تحج .باطحلل «ليلخ

 فحح



 مل ام امهحارج ىواستيو لجرلا نم ةأرمللو «ةأرملا نم لجرلل صتقيو» : يسوطلل «ةياهنلا» يف

 ةأرملا لجرلا حرج اذإو .لجرلا ديزو ةأرملا تصقن ةيّدلا ثلث تغلب اذإف .ةيّدلا ثلث زواجتي

 نيب ام لضف هيلع تدر اذإ كلذ اهل ناك هنم صتقت نأ ةأرملا تدارأو .ثلثلا ىلع ديزي امب

 ةحارج نم رثكأ اهيلع هل نكي مل ءاهنم صتقي نأ دارأو ّلجرلا ةأرملا تحرج نإو .امهيتحارج

 .©9١٠عمامتلا ىلع شرألاب ةبلاطملا وأ اهلثم

 ةأرملا نم لجرلل صتقيو» : سفنلا نود اميف صاصقلا يف يلحلل «عفانلا رصتخملا» يفو

 .©35«ثلثلا ىلع داز اميف ٌدرلا عم لجرلا نم ةأرمللو ءدر الو

 : ةيفنحلا بهذم 2 6

 طورش نم نآل . 0-0 لجرلا نيب سفنلا نود اميف صاصقلا يرجي ال ةيفنحلا دنعو

 يناجلا يف ّلحملا شر أ عم هيلع ينجملا يف ةيانججلا لحم شرأ نيب يواستلا مهدنع صاصقلا

 فلتخت اهتاحارجو ةأرملا ءاضعأ - ةيد - شرأ نأ فيحو «لحملا اذه يف صاصقلا ءارجإ دارملا

 اذه ةيفنحلا بهذ امنإو .امهنيب صاصقلا يرجي الف .هتاحارجو لجرلا ء ءاضعأ شرأ عم

 ةياقو قلخ هنأل ؛ مهدنع لاومألا مكح هل فارطألاو ءاضعألا نم سفنلا نود ام نأل ؛بهذملا

 يأ - ىثنألا شرأ نأ ثيحو .لاومألا فاللتإ يف ربتعت امك ةلئامملا هيف ربتعتف «لاومألاك سفنلل

 ةحارجلا هذه لثم يف لجرلا ةيد وأ شرأ نم فصنلا ىلع  اهنم وضع ةيد وأ ءاهتاحارج ةيد

 فرطب لجرلا وضع وأ فرط ذخؤي الف ءامهنيب صاصقلل يلاتلابو امهنيب ةلثامم الف ءوضعلا وأ

 اهيف يرجي يتلا تاحارجلا يف رخآلا نم امهدحأل صتقي ال امك ,سكعلابو ةأرملا وضعب وأ

 .©9"61لاجرلا نيب صاصققلا
 :يرجي ال امو صاصقلا هيف يرجي ام 9 5

 ال امو «صاصتقلا هيف يرجي ام ء ءاهقفلا ركذ « سفنلا نود اميف صاصقلا طورش ءوض يفو

 مهو . . فارطألا يناعم باهذإ يفو ندبلا يف تاحارجلا رئاسو جاجشلاو فارطألا نم يرجي

 يف مهراظنأ فاللتخا ىلع ءانب هيف صاصقلا ءارجإل حلاص ريغ وأ ًاحلاص هنوربتعي اميف نوفلتخي

 ىلي اميف ركذنو . صاصقلا ىف لثملا ءافيتسا ناكمإو «ةلئامملا طرشك صاصقلا طورش ققحت

 ' .17#ص «عفانلا رصتخملا» )*11١( ./ا/”ص «يسوطلل «ةياهنلا» (١51؟)

 .5"ص ."5ج «ةيدنهلا ىواتفلا» ,؟97ص ءالج «عئادبلا» )51١4(

 حت



 :01©فارطألل ةبسنلاب : ًالوأ - عما

 هجو ىلع رخآلاب امهدحأ عطقي الف ءلشأو حيحص فرط نيب صاصقلا يرجي الو

 عباصألا ةلماك دي الو ءاهل ةفلاخمب عبصإ الو «نيميب راسي الو .راسيب نيمي الو .صاصقلا

 الو .لفسألاب ىلعألا ذخؤي ال نيتفشلاو نينفجلاك لفسأو ىلعأ ىلإ مسقنا امو . عباصألا ةصقانب

 علقتو .فنألاب فنألاو ,نذألاب نذألا عطقتو .ركذلاب ركذلاو .ناسللاب ناسللاو .ىلعألاب لفسألا

 .ّنسلاب ٌنسلاو «نيعلاب نيعلا
 رايخلا هيلع ينجملل ناك .ّلشأ ارضع ًاصاصق هعطق دارملا يناجلا وضع ناك اذإو - 88

 ,(030هيف فالخ ال اذهو .وضعلا كلذ ةيد ذخأ ءاش نإو . يناجلا نم صاصقلا ءافيتسا يف

 :09ندبلا رئاس يف حارجلاو جاجشلل ةبسنلاب :ًايناث

 ةدلج ىلإ لصت يتلا سأرلا جاجش ةمومأملاو ءصاصق ةفئاجلا يف الو ةمومأملا يف سيل

 . صاصق ةمومأملا يف الو اهيف سيلف .فوجلا ىلإ لصت يتلا يه ندبلا يف ةفئاجلاو .غامّدلا

 . يعفاشلاو ةلبانحلا لاق اذهبو ,.ةحضوملا ىوس صاصق سأرلا جاجش نم ءيش يف سيلو

 :ءاضعألاو فارطألا ىناعم باهذإ :ًاثلاث

 عمسلا باهذإ لثم ءاهل قلخ يذلا وضعلا ةعفنم دَقَف ءادتعالا نم عونلا اذهب دوصقملاو
 ول امك .صاصقلا هيف يرجي لعفب يناعملا هذه باهذ ناك نإف .كلذ وحنو مشلاو رصبلاو
 ةلاحلا هذه يفف .هيلع ينجملا رصب بهذف سأرلا يف ةجش يهو «ةحضوملا» يناجلا بكترا

 ىفوتسا دقف .هرصب ةجشلا عم بهذ نإف .هسأر جشي نأب يناجلا نم هيلع ينجملا صتقي

 رصب بهذي مل نإو .رصبلا باهذ يفو ةجشلا يف صاصقلا هل لصحو .هقح هيلع ينجملا

 . هنيع رصب .باهذ ةيد هيلع ينجملل بجو يناجلا

 ء«صاصقلا هيف يرجي ال لعفب اهعفانمو فارطألا يناعم نم هوحنو رصبلا باهذ ناك اذإ امأ

 بهذي ًائيش هنيع ىلإ برقي نأك يناجلا رصب باهذإ هب نكمي ام لعفي نأ هيلع ينجملل نإف

 .اهدعب امو 755ا/ص ءالج (عئادبلا» .اهذعب امو /١٠/ص ءالج «عئادبلا» 51١١6١

 ./"ه ص الج (ينغملا» (510)

 78١. ص .يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» 2ء0/ل١٠-!/5١ ص «ا/ح (ينغملا» ةلااف)

 ترض



 هقف يف «عنقملا نتم ىلع ريبكلا حرشلا» يف ءاج دقف «ةيكلاملاو ةلبانحلا لاق اذهبو ءرصبلا

 هعمس وأ هنيع ءوض بهذف  ةحضاولا ىمست ةحارج هحرج يأ  ًاناسنإ حضو اذإو» : ةلبانحلا

 صاصتقالا نكمي حرج هنإف ««ةحضوملا» يه ةجش هسأر يف - هجشي يأ - هحضوي هنإف مش وأ

 بيصي نأ ريغ نم هبهذي ام هيف لمعتسا الإو هرصب يأ ,كلذ بهذ نإ مث .فيح ريغ نم هنم
 ريغ نم هرصب بهذي امب جلاعيف «ةدايز ريغ نم هقح يفوتسي هنأل ؛هفنأ وأ هنذأ وأ هنيع ةقدح

 .هنيع علقي نأ

 ؛هانملع فالخ ريغب هتجش لثم هنم صتقي مل هنيع ءوض بهذأف ةحضوملا نود هش نإو

 امب نيعلا ءوض جلاعيو بهذ اذإ كلذكف .نيعلا ءوض بهذي مل اذإ اهيف صاصق ال اهنأل

 , 15١" 4(انركذ

 مشو عمسك يناعملا نم رصبك بهذ نإو» :ةيكلاملا هقف يف ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يفو

 لثم يناجلل لصح نإف هلثمب يناجلا نم صتقا ,ةحضوملاك صاصق يرجي مالكو قوذو
 لصح وأ ءيش لصحي مل نأب بهاذلا لثم لصحي الأ .رهاظ رمألاف ,هيلع ينجملا نم بهاذلا

 .ةمئاق نيعلاو همطلك هيف صاصق ال امب هوحنو رصبلا بهذ نإو 00 «هريغ

 ,١05؟)(ةنيعتم ةيدلاف الإو عاطتسي ام هب لعف «ليحلا نم ةليحب هرصب باهذإ نكمأ نإف

 :امهوحنو ةبرضلاو ةمطللاب قلعتي ام :ًاعبار ١

 ءافيتسا ناكمإ مدعل ءاهقفلا روهمج دنع صاصق امهيف يرجي ال امهوحنو ةمطللاو ةبرضلا
 اهيف يرجي ال اهنأب ةمطللا ءاهقفلا ركذي اذهلو ,.هنم صاصتقالا ديرأ اذإ يناجلا نم لثملا

 ال امل ًالثم ةمطللا نوركذي مهنإ لب .حيضوت ىلإ جاتحي ال مهدنع فورعم ءيشل صاصقلا
 .هيف صاصق ال امب هوحنو رصبلا بهذ نإو» :ةيكلاملا لوق كلذ نم ءصاصقلا هيف يرجي
 0310(. . .بيضقب ةبرض وأ ةمطلك

 :ةمطللاب صاصقلا يف ةيميت نبا يأر - 7

 «ةبرضلاو ةمطللا يف يرجي صاصقلا نأ  ىلاعت هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش ىريو
 ءافلخلا بهذمف كلذ وحنو ةبرضلاو ةمطللا يف صاصقلا امأو» :- ىلاعت هللا همحر لاق دقف

 دمحأ نع صوصنملا وهو كلذ يف تباث صاصقلا نأ نيعباتلاو ةباحصلا نم مهريغو نيدشارلا

 . يجنلاشلا ديعس يبأ ليعامسإ ةياور يف

 . 44١-455 ص .9ج «ةلبانحلا هقف يف عنقملا يفنحل (ريبكلا حرشلا» (731204)

 . ؟687”ص 24ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» )5011١( . 586 7-1هاثسص 24ج ءريدردلل (ريبكلا حرشلا» 5١9١

 فو



 يف ةرذعتم هيف ةاواسملا نأل ؛صاصق كلذ يف عرشي ال هنأ ىلإ ءاهقفلا نم ريثك بهذو

 . .بلاغلا

 كلذكو .كلذ يف صاصقلاب تضم هلك يبنلا ةّس نإف . حصأ لوألاو : ةيميت نبا لاق مث

 ىدتعا نمف# : : ىلاعت لاقو ,«اهلثم ةئيس ةئيس ءازجو# : ىلاعت هللا لاقو ةيدشارلا 0 ةيس

 .ةرذعتم كلذ يف ةلئامملا نإ :لئاقلا لوق امأو .« مكيلع ىدتعا ام لثمب هيلع اودتعاف مكيلع

 ًاريزعت رزعي نأ زوج اذإف .ريزعتلا انإو «صاصقلا امإ :ةيوقع نم ةيانجلا هذهل دب ال : هل لاقيف

 لدعلاو .ىرحأو ىلوأ كلذ نم طبضلا ىلإ برقأ وه امب بقاعي نألف ءردقلاو سنجلا طوبضم ريغ
 ًابيرق وأ هتبرض لثم برض اذإ براضلا نأ مولعملا نمو .ناكمإلا بسح ربتعم صاصقلا يف

 .©'0١طوسلاب برضلاب رزعي نأ نم لدعلا ىلإ برقأ اذه ناك ءاهنم

 : هيفوتسمو صاصقلا قحتسم - 4847

 هبلطي نأ هل ناك القاع ًاغلاب ناك نإف ؛هيلع ينجملا وه سفنلا نود اميف صاصقلل قحتسملا
 نأ ريغصلا ىلع ّيصوللف بأ هل نكي مل نإف .هيفوتسي نأ هيبأل ناك ًاريغص ناك نإو «هيفوتسيو

 لاملا ءافيتسا ةيالو يصوللو .لاومألا كلسم هب كلسي ةيفنحلا دنع سفنلا نود ام نأل ؛هيفوتسي

 , "2319هتيالو تحت يذلا ريغصلا هقحتسي يذلا

 :لماحلا ةأرملا دنع صاصقلا ذيفنت ريخأت - 61

 وأ نينجعلا كاله ىلإ ذيفنتلا يضفي الثل اهلمح عضت ىتح صاصقلا ذيفنت ريخأت بجو «ذيفنتلا

 .ةريغ ةميرجب هكالهإ زوجي الف ءيرب وهو ءابلاغ نيئجلل فلتم .ضاهجإلاو .هضاهجإ

 دعب ثدحي نينج نيب الو . مارخ ءطو نم وأ لالخ ءطو نم نينج نيب هانلق اميف قرف اللو

 دجت وأ هعضرت ىتخ أضيأ ٌديفنتلا ريخأت بجو اهلمح ةأرملا تعضو اذإف .هلبق وأ صاصقلا بوجو

 ىلإ هماطفو هعاضرإ متت ىتح صاصقلا ذيفنت رخأت كلذ رسيتي مل نإف ,هلفكتيو هعضري نم

 , 5115 نيلوحلا

 ةئييس ةئيس ءازجو# : ةيآو 1١-21١758 ؟/ص ,ةثلاثلا ةعبطلا ؛ ةيهيث نبا مالسإلا خيشل «ةينيدراملا لئاسملا» 6511

 # مكيلع ىدتعا ام لثمب هيلع اودتعاف مكيلع ىدتعا نمفإل :ةيآو 24٠ اهمقرو .ىروشلا ةروس يف 4اهلثم

 ْ . 144 اهمقرو ؛ةرقبلا ةروس يف

 .الص 25ج (ةيدنهلا ىواتفلأ» . 7-7414 1" ص ءالج «عئادبلا» 5115

 . 4"ص .4ج (جاتحملا ينغم» الا 7ص الج «ينغسلا» (111)
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 : حرجلا نم ءربلا دعب ذيفنتلا 6

 «صاصقلاب يناجلا ىلع مكحو صاصقلا هيف يرجي ًاحرج هيلع ينجملا يناجلا حرج اذإو
 ريصي ةيارسلا دنع حرجلاو .حرجلا ةيارس لامتحال هيلع ينجملا أربي نأ دعب الإ صاصقلا ذفني الف
 ' .©319أربي ىتح حرجلاب راظتنالا ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك :رذنملا نبا لاق .حرجلا سيلو لتقلا يه يناجلا ةميرج ريصتو ءالتق

 : اهيلع بترتي امو ةيانجلا ةيارس - 5
 يناجلا ةميرج ببسب وضع ةعفنم وأ وضع وأ سفن تاوف نم جتني ام ةيانجلا ةيارسب دوصقملا

 يأ  ًالتق هرابتعاب يناجلا لعف ىلإ ةلاحلا هذه يف رظنيف سفنلا ىلإ ةيارس حارجلا ببسب توملا ىلإ ءاضفإلا اذُه ناك هتوم ىلإ هحرج ىضفأ مث هحرج ولف .سفنلا نود اميف هيلع ينجملا ىلع
 وهف دمعلا لتقلا طورش هيف ترفاوت نإف :- سفنلا نود ام ىلع ءادتعا سيلو سفنلا ىلع ءادتعا
 .دمع هبش لتق وهف دمعلا لتقلا طورش هيف رفاوتت مل نإو ءصاصقلا هيفو دمع لتق

 ىلإ يأ  سفنلا ريغ ىلإ سفنلا نود ام ىلع ءادتعالا ةميرج ةيارس تناك نإو - 1
 نم تطقسو .ىرخأ عبصإ تلكاتف هيلع ينجملا عبصإ عطق يناجلا نأ ول امك  توملا ريغ
 لاقو . ةفينح يب أو ةلبانحلا دنع اذهو «ةيناثلا عبصألا يف اضيأ بجاو صاصقلاف .ءاهلصفم
 ,633رةيَّدلا ةيناثلا عبصإلا يف نورخآ

 : ةنومضم ريغ صاصقلا ةيارس -- 4

 ءصاصقلا ةيارسو  ءيش اهيف بجي ال يأ - ةنومضم ريغ يهف صاصقلا ةيارس امأو
 هحرج وأ هيلع ينجملا نم ًاوضع وأ ًافرط عطق اذإ يناجلا نأ «دوقلا ةيارس ءاهقفلا ضعب اهيمسيو
 ةيارسب يناجلا تام مث .يناجلا نم هيلع ينجملا هافوتساف ,هلك كلذ يف صاصقلا احب احرع
 لع هتنانج عرس منار« ةبارسلا هارب هيمي ل اذ كلذكر نيش يفوتسملا مزلي مل ءافيتسالا
 هنم صاصقلا هجو ىلع يناجلا عبصإ تعطق ول امك ًاضيأ سفنلا نود ام ىلإ 'نيشلا ودان
 نم صاصقلا ىفوتسا يذلا هيلع ينجملا ىلع ءيش الف .فكلا هذه تلكأتو هّفك ىلإ ترسف
 ١ . يناجلا

 وبأو ءقاحسإو .يعفاشلاو .كلامو «نيريس نباو ءنسحلا بهذم وهو «ةلبانحلا لاق اذهبو
 .رذنملا نباو ءدمحمو .فسوي

 . 77ص الج «ينغملا» )11١18( ./؟8ص الج «ينغملا» (5115)
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 صاصقلا ةيارسب يناجلا تامف يناجلا نم هيلع ينجملا ٌصتقا اذإ :ءاهقفلا ضعب لاقو
 وهو «هتايح ياجلا ىلع توف هنأل ؛ةيّدلا هيلع 0 نا ومالا يفوتسم 0 هنم

 وهو .حجارلا لوقلا وه صاصقلا يفوتسم ةيلوؤسم مدعب نيلئاقلا نيلوألا ءاهقفلا لوقو
 ةيد الف صاصق وأ ٌدح نم تام نم» :الاق دقف . امهنع هللا يضر - يلعو رمع نع يورملا

 دلجو قراسسلا عمطقك هتيارس نمضت الف , يناجلا ىلع قحتسم عطق هنألو ؛«هلتق قحلا هل

 2000 يفازلا

 :21صاصقلا طوقس - 48

 اميف بجاولا نأب نيلئاقلا دنع ةيَّدلا ىلع وأ .ًاناجم هنع وفعلاب يناجلا نع صاصقلا طقسي

 .ةيعفاشلاو ةلبانحلا مهو .هيلع ينجملل رايخلاو ةيِّدلا امإو صاصقلا امإ وه سفنلا نود

 لحم تاف اذإف «ةيانجلا لحمل لئامملا وضعلا وهو هلحم تاوفب صاصقلا طقسي كلذكو
 صاصقلا طقس «ةبوقع وأ ,قح ءافيتساب وأ «ءادتعاب وأ «ةفآ وأ ءضرمك :ببس يأل صاصقلا

 قح هنأل ؛كلام مامإلا دنع ءيش هيلع ينجملل بجي مل صاصقلا طقس اذإو .هّلحم مادعنال
 وبأ ىري كلذكو ,هيلع ينجملا قح طقس صاصقلا طقس اذإف «ًانيع صاضقلا يف هيلع ينجملا

 لحم تاف اذإ امأ . ملظ وأ ضرم وأ ةفاب صاصقلا لحم تاوف ناك اذإ هللا همحر  ةفينح

 :نمارضقلا' وع ل دو هي دلا"ةيلع ينجملل نإف .قح ءافيتسا وأ ةبوقع ذيفنتل صاصقلا

 ./77ص ءالج ونغملا» (511)

 «يمالسإلا يئانجلا عيرشتلا» ,.«54ص «4ج .ريدردلل «ريبكلا حرشلا» «؟45ص ءالج «عئادبلا» (5111)

 . 560856ا/ص ١1ج .ةدوع رداقلا دبع موحرملل

 درا



 فاذل) تع
. 

 : ةيّدلاب دارملا

 سفنلا يف بجت يتلا ةلماكلا ةيَّدلا ءسفنلا نود ام ىلع ءادتعالا مئارج يف ةيدلاب دصقتي

 ؟ةيّذلا بجت سفنلا نود ام ىلع ءادتعا يأ ىف - ١

 ءادتعالا اذه ىذأ اذإ أطخ سفنلا نود ام ىلع ءادتعالا ىف  ةلماكلا ةيّدلا ئأ د ةيدلا تحت

 .ةلماكلا ةيّدلا هيلع ينجملا ندب نم هفالتإ ىف بجي ام فالتإ ىلإ

 عنامل صاصقلا عنتماو ءًادمع عقو اذإ فالتإلا نم عونلا اذه يف ةيّدلا هذه بجت امك

 نع هيلع ينجملا افع اذإ وأ هيلع نيكسلل اذلاو: ناك وأ ءاريغص يناجلا ناك ول امك يعرش

 وه ادمع نيفنلا نوداأم ىلع ءادتعالا يف بجاولا نإ نيلئاقلا يأر ىلع ةيّدلا ىلع صاصقلا

 . مهقفاو نمو ةيعفاشلاو ةلبانحلا مهو ,ةيّدلا وأ صاصقلا

 :(19١ةلماكلا ةيّدلا هيف بحت ام 7

 :ةيلاتلا تالاحلا ىف ةلماكلا ةيّدلا بجت

 هفالتإ نأل ؛بلصلاو ركذلاو فنألاو ناسللاك دحاو وضع هنم ناسنإلا يف ام فالتإ :ًالوأ
 فالتإو ,سفنلا فالتإ ةلزنمب ةعفنملا هذه باهذإو ةرضعلا ودا اذه ةعفنم بامذإ

 ةلماكلا ةيّدلا امهفالتإ يفف ناوضع ناسنإلا ندب يف هنم ناك ام فالتإ :ًايناث - 86
 لجرلل وأ «ةأرملل نييدثلاو «نيتفشلاو «نيرخنملاو .نينذألاو «نينيعلاو .نيلجرلاو «نيديلاك

 . نيتيصخلا

 . اص 43ج ونغمل ا)(8١1١51)

 هدفي



 ةيّدلا ةعبرألا ءايشألا هذه فالتإ يفف ءءايشأ ةعبرأ هنم ناسنإلا يف ام فالتإ :ًاثلاث 4
 .امهبادهأو نينيعلا نافجأ .لثم .ةلماكلا

 :تايّدلا ىف مزح نب ورمع ثيدح _ 06

 «تايّدلاو ضئارفلا هيف اباتك بتك لَك يبنلا نأ هيفو ءمزح نب ورمع ثيدح يئاسنلا جرخأ

 :ةيّدلا سفنلا يف نإو . . .» :باتكلا اذه يف ءاج دقو «نميلا لهأ ىلإ مزح نبورمع هب ثعبو

 يفو «ةيدلا نيتفشلا يفو «ةيّدلا ناسللا يفو «ةيّدلا هعدج بعوأ اذإ فنأآلا يفو لبإلا نم ةئام
 كلا 2 . ةيّدلا نينيعلا يفو ةيّدلا بلصلا يفو ,ةيّدلا ركذلا يفو ,ةيدلا نيتيصخلا

 :وضعلا ةعفنم باهذإ ىف ةيدلا بوجو .. 65

 «- هتروص ءاقب عم هتعفنم تبهذأ يأ  هئاقب عم وضعلا ةعفنم تبهذأ ةميرجلا تناك اذإو

 فالتإب ةيّدلا تقلعت هفالتإب ةيدلا تقلعت ام لك : ىه انه ةدعاقلاو .ةلاحلا هذه ىف بجت ةيدلاف

 .امهعفن باهذإب ةيدلا تبجو امهباهذب ةيّدلا تبجو نيوضع لكو «هتعفنم

 يناجلا امهلشأ اذإ نيديلا عفن باهذإ يفو «ةيّدلا نينيعلا رصب باهذ يفف ءاذه ىلعو

 مالكلاو قطنلا ىلع ةردقلا فالتإ يفو «ةيّدلا عمسلا فالتإ يفو «ةيّدلا مشلا فالتإ يفو «ةيّدلا

 كلذكو ,ةيّدلا لوبلا كسمتسي هيلع ىنجملا دعي مل ثيحب لوبلا كلسم فالتإ ىفو 517)ِةيَّدلا

 ,"9"31ةيَّزلا طئاغلا كسمتسي نأ هيلع ىنجملا دعي مل ثيحب طئاغلا كلسم فالتإ يف

 :رظتنا ةبسانم ةدم لالخ ةبهاذلا عفانملا دوع يجر اذإ هنأ ظحالي نأ بجيو اذه - 6617

 .©9١تدرتسا تعفد نإو «ةيّدلا بجت مل تداع نإف

 :ةيّدلا لقعلا باهذ يف -

 لاق مث ««افالخ اذه يف ملعن ال» :ةمادق نبا لاق ةلماكلا ةيّدلا ناسنإلا لقع باهذإ يفو
 ديزو رمع نع اذه يور دقو .ةيدلا لقعلا فو مزح نبورمعل هلك يبنلا باتك يفو : ةمادق نبا

 ناسنإلا زيمتي هب نأو اعف ساوحلا مظعأو ءًاردق يناعملا ربكأ لقعلا نألو ؛_امهنع هللا يضر -

 0 فللنسإلا )| نع

 .١١-9ص .48ج «ينغملا» (5170) . 57-ه١ص .4ج «يئاسنلا نئسد (5119)

 . ١١ص .4ج «ينغملا» (51؟؟) ."7/ص .8ج «ينغملا» (5111)

 "7١ص الج «عئادبلا» .الا/ ص 28ج «ينغملا» هدف

 يكول



 ؟لجرلاو ةأرملا رعش يف ةيدلا بجت له - 4

 فالتإ وأ .لجرلا وأ ةأرملا سأر رعش فالتإ يف ةيدلا بوجو ىلإ ةيفنحلاو ةلبانحلا بهذ

 .نيبجاحلا رعش فالتإ يف ةيّدلا بجت كلذكو .لجرلا ةيحل

 ملف «ةعفنم ريغ نم لامج فالتإ هنأل ؛«ةموكح» :رعشلا فالتإ يف يعفاشلاو كلام لاقو

 هتيانجب بهذأ يناجلا نإ :هبهذم نع عافدلا يف ةمادق نبا لاق .ءالشلا ديلاك ةيّدلا هيف بجت

 .©"١"9ةلماك ةيد هيف بجوف .لامكلا ىلع لامجلا روعشلا هذه ىلع

 ولو» :لاقف نيفلاخملا ىلع ًادارو ةيفنحلا بهذم انّيبم هللا همحر  يناساكلا مامإلا لاقو

 وأ لجر ةيحل قلح وأ ءاهرعش طقسف ةأرما سأر ىلع وأ ,هرعش طقسف لجر سأر ىلع برض

 .- ىلاعت هللا مهمحر  انباحصأ دنع ةيدلا هيفف ارح ناك نإف .تبني ملو ةأرما رعش قلح وأ ءاهفتن

 فالتإب الإ ةلماكلا ةيّدلا بجت ال هنأ يعفاشلا لوق هجو .(ةموكح) :يعفاشلا دنعو

 عطق يف امك سنجلا ةعفنم تيوفت دنع كلذب درو عرشلا نأ الإ «سفنلا لدب ةيّدلا نأل ؛سفنلا

 دجوي ملو .هجو نم ةفلات سفنلا لعجي سنجلا ةعفنم تيوفت نأل ؛كلذ وحنو نيلجرلا وأ نيديلا
 رئاس رعش يف بجي مل اذهلو «لصألا ىلإ ًادودرم كلذ يف مكحلا ىقبيف ءرعشلا قلح يف كلذ
 «لاجرلل ةيحللا اذكو لماك لامج لاجرلاو ءاسنلل رعشلا نأ (انلو) :هّدر يف يناساكلا لاق .ندبلا

 عماجلاو ةصخاشلا نذألاو نراملاك ةيّدلا لامك بجوي ٌرحلا قح يف لامكلا ىلع لامجلا تيوفتو

 عفانملا تيوفت مث . عفانملا يف هفرش قوف لامجلا يف هفرشو «هتماركو يمدآلا فرش راهظإ امهنيب

 رئاس رعش فالخب ىلوأ لامكلا ىلع لامجلا تيوفتف «ةيدلا لامك بجوأ امل لامكلا ىلع

 , 7""ةيّدلا لامك بجوي ال هتيوفتف سانلل رهظي ال هنأل ؛لامكلا ىلع هيف لامج ال هنأل ؛ندبلا

 امنإ ءاهانركذ يتلا روعشلا فالتإ يف ةيّدلا بوجو نأ انه ظحالي نأ بجيو اذه -

 .اهيلإ رظتنا ةدم ىلإ هدوع يجر نإف .هدوع ىجري ال هجو ىلع روعشلا هذه باهذ ناك اذإ نوكي
 .©612تّور اهذخأ اهدعب داع نإو .بجت مل ةيّدلا ذخأ لبق رعشلا داع نإف

 :ةأرملا ةيد- ١

 لمشي سفنلا نود ام ىلع ءادتعالا مئارج يف ةلماكلا ةيدلا هفالتإ يف بجي اميف هانلق امو

 .714ص ."ج (ةيدنهلا ىواتفلا» .”١؟ص الج «عئادبلا» ١٠2ص .4ج «ينغملا» (١51؟5)

 ."7١1ص الج «عئادبلا» (517)

 .”١؟ص الج «مئادبلا» 2ق١1ص 28ج «ينغملا» ةليدهف]

 فخ



 ةيذلا هذه نأ وهو «ةأرملل ةبسنلاب ةيّدلاب دوصقملا ةظحالم عم نكلو «لجرلا لمشي امك ةأرملا

 وأ اهيدي يناجلا فلتأ اذإف ,ءلجرلا ةيد نم فصنلا ىلع انّيِب امك يهو ٍءسفنلا يف اهتيد يه

 فصن يهو .«سفنلا يف يه اهتيد يأ  ةلماك ةيد يناجلا ىلع اهل بجو .أطخ اهينيع رصب بهذأ

 ةيدلا بوجو طئارش نع ملكتي وهو اذه ىلإ هللا همحر  يناساكلا راشأ دقو .- لجرلا ةيد

 ىثنأ ناك نإف ءاركذ هيلع ينجملا نوكي نأ» :سفنلا نود ام ىلع ءادتعالا مئارج يف ةلماكلا
 يضر  ةباحصلا عامجإل ىثنأ وأ اركذ يناجلا ناك ءاوس ءركذلا ةيد فصن وهو ىئثنأ ةيد هيلعف

 219 سفنلا ةيد يف هانركذ ام ىلع ركذلا ةيد نم ىثنألا ةيد فيصنت وهو «- مهنع هللا

 .717ص ءالج ( عئادبلا» ةيدقف)

 فرغ



 (كنلاثل) ىمفنل

 شرألا

 :شرألا ىنعم 5

 رادقم شرألا نأب هفيرعت نكميو ,26سفنلا نود ام ىلع ةيانجلاب بجاولل مسا شرألا

 : شرألا عاونأ - 871

 :(يناثلا»و .ردقملا شرألا وه اذهو ءهرادقم عرشلا رّدق شرأ :(لوألا) :ناعون شرألاو

 .«ةموكح» ءاهقفلا هيمسيو ردقملا ريغ شرألا وه اذهو .هرادقم عرشلا رّدقي مل شرأ

 : ثحبلا جهنم 1 15

 :نيبلطم ىلإ ثحبملا اذه مسقن اننإف ءانركذ امك ناعون شرألا نأ ثيحو

 .ردقملا شرألا :لوألا بلطملا

 .«ةموكحلا» ردقملا ريغ شرألا : يناثلا بلطملا

 . 74ص 25ج (ةيدنهلا ىواتفلا» (5118)

 رض



 لوألا بلطملا

 ردقملا شرألا

 :ردقملا شرألا بجي ىتم - 65

 رّدق يذلاو .سفنلا نود ام ىلع ةيانجلا يف بجاولا لاملا وه ردقملا شرألا نإ :انلق

 .هرادقم هسفن عرشلا

 ةيّدلا ءادتعالا اذه يف بجي ال يذلا سفنلا نود ام ىلع ءادتعالا يف شرألا اذه بجيو

 هجو ىلع ءادتعالا اذه ناك وأ .دمعلا ال أطخلا هجو ىلع ءادتعالا اذه عوقو ناكو ,ةلماكلا

 ءادتعالا يف بجاولا نإ نيلئاقلا يأر ىلع صاصقلا نود شرألا هيلع ينجملا راتخاو دمعلا

 .شرألا وأ ةيّدلا وأ صاصقلا دمعلا

 امك يعرش عنامل صاصتقلا عنتماو .دمعلا هجو ىلع ءادتعالا ناك اذإ شرألا بجي كلذكو

 .ردقملا شرألا بجي ايي تاللاحلا هذه يفق :اريغش يناجلا ناك ول

 :هرادقم امو ءردقملا شرألا بجي ءيش يأ يف 75

 رئاس يف حارجلا يفو «جاجشلا يفو ءاهب قحلي امو فارطألا يف ردقملا شرألا بجي

 : حورجلاو جاجشلاو فارطألا نم هانركذ اميف ةردقملا شورألا يلي اميف نيبنو .ندبلا

 : فارطألا يف ةردقملا شورألا : ًالوأ - 1

 ءاهرشع فصن وأ اهرشع وأ .اهعبر وأ ةيّدلا فصن نوكي دق فارطألا يف ردقملا شرألاو

 : يتآلا ليصفتلا ىلع كلذ نم لقأ وأ

 «نينيعلاك ةيدلا لامك امهيف نوكيو .نانثا ءاضعألا نم ناسنإلا ندب يف ام : أ 4

 ةيدلا فصن امهادحإ يف نإف كلذ وحنو «نيتفشلاو «نيتيلألاو .نينذألاو ,نيلجرلاو ,نيديلاو
 ءاضعألا هذه نم دحاولل ردقملا شرألا وه اذه ةيدلا فصنو .ةدحاولا ديلاو ةدحاولا نيعلاك

 يف يئاسنلا مامإلا هجرخأ يذلا ثيدحلا هانلق ام ىلع ليلدلاو .اهنم عون لك نم نانثا دوجوملا

 يفو ...» : هيفو نميلا لهأل ًاباتك بتك هلك يبنلا نأ هيفو مزح نبورمع ثيدح وهو (هننس»

 فصن ةدحاولا لجرلا ىف يفو ,ةيّذلا فصن ةدحاولا ديلا ىف يفو .ةيدلا فصن ةدحاولا نيعلا

 , "33"ةئدلا

 )28 )51١79ج «يئاسنلا نئنس» ص١ه-75ه.

 در



 , ""2ملعلا لهأ نيب اذه ىف فاللخ الو

 نافجأ وهو ةلماكلا ةيّدلا ًاعيمج اهيفو .ءايشأ ةعبرأ هنم ناسنإلا ندب يف امو : ب 2 8
 عابرأ ةثالث ةثالثلا يفو ؛ةيّدلا فصن اهنم نينثالا يفو «ةيّدلا عبر اهنم دحاولا يفف «نينيعلا

 .©017ةردقملا اهشورأ يه هذهو ةيّدلا

 مزح نبورمع ثيدحل ةيّدلا رشع نيلجرلاو نيديلا عباصأ نم عبصإ لك يفو : ج -
 .©39«لبالا نم رشع لجرلاو ديلا عباصأ نم عبصإ لك يفو» :هيفو .يئاسنلا هجرخأ يذلا

 . عبصإلل ردقملا شرألا وه رشعلا اذهو «ةيّدلا رشع يواست لبإلا نم رشعلاو

 هيف امو .عبصإلا شرأ ثلث لصفم لك يفف .لصافم ةثالث هيف عباصألا نم ناك امو

 . ©5109 عبصإلا شرأ فصن امهنم دحاو لك يفف ,نالصفم

 رحلا لجرلل ةلماكلا ةيّدلا رشع فصن يأ لبإلا نم سمخ نس لك يفو : د ١

 ايانثلاو نانسألا نم رخؤملاو مدقملا كلذ يف يوتسي نسلل ردقملا شرألا وه اذهو .- ملسملا

 هجرخأ يذلا ٍك يبنلا نع مزح نبورمع ثيدح وه هانركذ اميف لصألاو . باينألاو سارضألاو
 نيب لصف ريغ نم «لبإلا نم سمخ ُنَسلا يفو» :ثيدحلا اذه يف ءاجو .«هننس» يف يئاسنلا

 .©0199نسو نس

 : جاجشلا يف ةردقملا شورألا :ًايناث 57

 يلي اميف ركذنو ,ةمومأملاو «ةلقنملاو ,ةمشاهلاو .ةحضوملا يه اهشورأ ةردقملا جاجشلا
 :اهنم لكل ردقملا شرألا

 ترهظأ اهنأل ؛ةحضوم تيمس .هجولا وأ سأرلا ىف ةجش ىهو :ةحضوملا : | 4410/“

 يفو .رذنملا نبا هلاق ,ردقم اهشرأ نأ ىلع ملعلا لهأ دعا دقو .هضايب يأ .مظعلا حضو

 ةيدلا رشع فصن يأ «لبإلا نم سمخ ةحضوملا يفو» :مزح نب ورمعل ِةل يبنلا باتك

 , 03522 ةلماكلا

 ١”. 4ص الج «عئادبلا» ءاهدعب امو ١ ص «8ج «ينغملا» ةلشلا

 . 65ص .8ج «يئاسنلا ننس» (1175) 2 ."14ص الج «عئادبلا» . ١1ص .4ج «ينغملا» (511)

 . ه7ص 48ج «يئاسنلا نئس» "4١ص ءالج ؛عئادبلا» ,.*”8 ء١ ص 48ج «ينغملا» (7179)

 . 4ج «جاتحملا ينغم» 7١54 ص ءالج «عئادبلا» «. ١5ص .8ج «ينغملا» , 55 ص 28ج «يئاسنلا ننس» (1175)

 . ه 8ص

 . 4ج «جاتحملا ينغم» ١ 4ص .ا/ج «عئادبلا» .4 5ص .8ج ؛ينغملا» . 5 4ص «8ج (يئاسنلا ننس» (6*51)

 . هم
 عمم 0



 رشع يأ - لبإلا نم رشع اهيفو .همشهتو مظعلا حضوت يتلا يهو : ةمشاهلا : ب -

 .- هنع هللا يضر  تباث نب ديز نع يورملا وهو .ردقملا اهشرأ وه اذهو « ةلماكلا ةيدلا

 هل فرعي مل هنأ امك «يأرلاب فرعي ال اذه لثم نآل ؛ هلك يبنلا نم عامس نع هلاق هنأ رهاظلاو

 : .©"اعامجإ ناكف ةباحصلا نم فلاخم

 لقن ىلإ جاتحيف «هعضوم نع هليزتو هرسكتو مظعلا حضوت يتلا يهو : ةلقنملا : ج- م

 عامجإلا اذه ىكح ءملعلا لهأ عامجإب لبإلا نم ةرشع سمخ اهيفو .مئتليل هعضوم ىلإ مظعلا

 نم ةرشع ٌسمخ ةلقنملا يفو» : مزح نب ورمعل لكك يبنلا باتك يفو . هللا همحر  رذنملا نبا

 اذه .انركذ يذلا ةلقنملل رّدقملا شرألا ىلع ملعلا لهأ عامجإ نأ ودبيو .©"«لبإلا

 .شرألا اذه هيف يذلا مزح نب ورمع ثيدح هدنس عامجإلا

 تيمسو . غامدلا مأ ىلإ لصت يتلا سأرلا يف ةجشلا يهو :ةمآلا وأ ةمومأملا : د -

 ةمأ تيمس غامدلا مأ ىلإ يأ  اهيلإ ةجشلا وأ ةحارجلا تلصو اذإف .هطوحت اهنأل ؛ غامدلا مأ

 نيورمع باتك يف هلك هللا لوسر لوقل ملعلا .لهأ ةماع لوق يف ةيّدلا ثلث اهشرأو . ةمومأم وأ

 , 0379(ةيّدلا ثلث ةمومأملا يفو» : مزح

 ؟شورألا اهيف بجت له .تئرب اذإ جاجشلا - 81

 مل نإف .اهئرب دعب ًائيش وأ ًارثأ تكرت اذإ جاجشلا يف بجت اهانركذ يتلا ةردقملا شورألا

 ؟اهانركذ يتلا ةردقملا شورألا اهيف بجت لهف ءرعشلا اهيلع تبنو تمحتلا نأب ًارثأ كرتت

 امنإو .ردقم شرأ اهل سيل يتلا ةيانجلا ميوقت نع ملكتي وهو ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج

 ءرب دعب الإ عيوفتلا نوكي الور :- هللا همحر ةمادق نبا لاق ,(ةموكحلا» قيرط نع كلذ ردقي

 لثم ءربلا دعب ًائيش ةيانجلا هصقنت مل نإف .هئرب دعب رقتسي امنإ ردقملا حرجلا شرأ نأل ؛ ؛ حرجلا

لا ىلع ءيش الف ءاتسح هداز لب كلذ هصقني ملف «ةأرما ةيحل علق وأ ةدئاز عبصإ
 نأل ؛ يناج

 , "315" انهاه صقن الو صقتنلا ربجل ةموكحلا

 ) )5١5ص ءالج «عئادبلا» «.4/-45ص 28ج «ينغملا» ١4 88ص 14ج «جاتحملا ينغم» .

 )/5319( 4ص ءا/لج «عئادبلا» «4/-45ص 48ج «ينغملا» ءه17ص «8ج «يئاسنلا نئسو ١*. «جاتحملا ينغم)

 58ص .4ج .

 ) )518يتغم» .4١71صض .الج «عئادبلا» . 47ص 28ج «ينغملا» .ه* .هاص 28ج «يئاسنلا ننس»

 58ص « 54ج (جاتحملا .

 ) )1189هؤهص .8ج «ينغملا» .
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 نإف ءاهئرب تقو ىلإ اهب رظتني ةردقم شورأ اهل يتلا جاجشلا نأ .مالكلا اذه نم رهاظلاو

 اذه مست للاي ءاهيف بجت ةردقملا شورألا نإف .هيلع ينجملا يف نيش ذأ اق تكرت

 . ةلبانحلا بهذم وه نوكيف « يلبنحلا ةمادق نبا مالك نم موهفملا وه

 همحر  ةفينح وبأ لاق دقف :اهيف اوفلتخا نكلو .ةلأسملا هذه ةيفنحلا لوانت دقو 1 4

 نسحلا نب دمحم لاقو . ملألا ةموكح اهيف :- هللا همحر - فسوي وبأ لاقو .اهيف ءيش ال :- هللا

 . يناجلا ىلع بيبطلا ةرجأ اهيف : ينابيشلا

 اذه هيلع فلتأ هنأكف ,ةجشلا هذه ببسب هتمزل امنإ بيبطلا ةرجأ نأ :دمحم لوق (هجو)

 . ةجشلا ةجلاعمل هل ةرجأ بيبطلل فورصملا لاملا نم ردقلا

 باجيإ رذعت دقو اهرادهإ ىلإ ليبس الو ,تققحت دق ةجشلا نأ :فسوي يبأ لوق (هجو)

 . ملألا شرأ بجيف «ةجشلا شرأ

 يذلا رثألاب جوجشملا قحلي يذلا نيشلاب بجي امنإ شرألا نأ :ةفينح يبأ لوق (هجو)
 شرألا بجي مل رثأ نكي مل نإف ,.ةجشلا هتكرت

 ملألا ةموكح موزلب لوقلاو :لاوقألا هذه ىلع ًابقعم يفنحلا يناساكلا نيدلا ءالع هيقفلا لاق

 باجيإ اذكو . اعيجو ًابرض الجر برض نمك عرشلا يف هل نامض ال ملألا درجم نأل ؛ديدس ريغ

 دجوي ملو ,دقعلا ةهبش وأ دقعلاب الإ الام موقتت ال انباحصأ لصأ ىلع عفانملا نأل ؛ ؛؟بيبطلا ةرجأ

 ,(014'”بيبطلا ةرجأ هيلع بجي الف .هتهبش الو دقعلا ال ىناجلا قح ىف

 لام قافنإ لمحتو ررض هباصأ هيلع ينجملا نإف ءدمحم مامإلا لوق حجارلاو - 48

 قفتي اذهو هنع ضيوعتلا مزليف قافنإلا اذهل ببستملا وه يناجلا ناكف ,ةاوادملاو ةجلاعملل

 لقأو «رورضملل ضيوعتلا عفد يفت هعوقو لعب هتلازإو «(«لازي ررضلا» : ةيهقفلا ةدعاقلاو

 :حارجلا يف ردقملا شرألا :ًاثلاث - 6

 يهو :ةفئاجلا يه حارجلا هذه نم ردقم شرأ هيف يذلاف .ندبلا رئاس يف حارجلا امأ

 لوقل ملعلا لهأ ةماع لوق اذهو «ةلماكلا ةيّدلا ثلث اهيفو ,فوجلا ىلإ لصت يتلا ةحارجلا

 ركب وبأ اذهب مكح دقو .«ةيّدلا ثلث ةفئاجلا يفو» : مزح نبورمع باتك يف لي هللا لوسر
 تذفن اذإ ةفئاجلا نأب ًاملع .ًاعامجإ ناكف ؛ةباحصلا نم فلاخم نود  هنع هللا يضر  قيّدصلا

 .١١7ص ءالج «عئادبلا» (ك40١1)

 م



 يه : يعفاشلا لاقو .ناشرأ امهلف يلاتلابو ءاملعلا روهمج دنع ناتفئاج امهف رخآلا بناجلا نم:
 ,(053641)ةلحاو ةفئاج

  - 484١ةأرملل ةردقملا شورألا :

 مأ لجرلل ةردقملا شورألا يواست يه له ةأرملل ةردقملا شورألا يف ءاملعلا فلتخا

 ؛ يلي اميف ةلأسملا هذه يف لوقلا زجونو ؟اهنع فلتخت

 :لجرلا شرأ نم فصنلا ىلع ةأرملا شرأ :لوألا لوقلا 0

 دقف «لجرلل ردقملا شرألا نم فصنلا ىلع وه ةأرملل ردقملا شرألا نأ ىلإ ةيفنحلا بهذ

 ««لجرلا ةيد فصن اهنود امو اهسفن يف ةأرملا ةيدو» : ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج

 جتحاو .«ركذلا شرأ فصنك ىئثنألا شرأ نأل» :ةيفنحلا هقف يف يناساكلل «عئادبلا» يفو

 نألو ؛سفنلا نود اميف اهشرأ اذكف «لجرلا ةيد نم فصنلا ىلع ةأرملا سفن ةيد نأب فانحألا

 امو ثلثلا فصني اذكف .ثلثلا ىلع دازام فصني اذهلو «ةثونألا وهو دحاو نيلاحلا يف فصنملا

 ّْ , 0149هنود

 هقف يف ٍيلمرلل ؛جاتحملا ةياهن» يف ءاج دقف .ةيعفاشلا لاق ةيفنحلا لوقبو - 588*

 , 015 ًاعامجإ ًافارطأو اهو اعف  ةيدلا يف قاع لجر فصنك ةرحلا ةأرملاو» : ةيعفاشلا

 .ودبي امك ةيعفاشلا عامجإ يأ «ًاعامجإد : هلوقو

 وبأو «ةمربش نباو «ىليل يبأ نباو .ثيللاو ,يروثلا لاق ةيعفاشلاو ةيفنحلا لوقبو 4

 ةيد نم فصنلا ىلع اهنأ  هنع هللا يضر يلع نع يورو .نيريس نبا نع كلذ يورو «روث
 014 درعك وأ لق اميف لجرلا

 : لجرلاو ةأرملا شرأ نيب فاللتخالاو يواستلا : يناثلا لوقلا - 6

 زواج نإف «ةيّدلا ثلث ىلإ تاحارجلاو فارطألاو ءاضعألا شورأ يف لجرلا يواست ةأرملا

 ءاج دقف .ةيرفعجلاو ةلبانحلاو ةيكلاملا لاق اذهبو «لجرلا شرأ نم فصنلا ىلع ةأرملاف ؛ثلثلا

 نود اميف لجرلا حارج ةيدك ةأرملا حارج ةيد» : يكلاملا يزج نبال ةيعرشلا ماكحألا نيناوق 28

 .57-04ص (8ج «(يئاسنلا نئس» ,."5١ص ءالج «عئادبلا» .497-44/ص . 48ج «ينغملا» )5141١(

 ."١١1ص الج «عئادبلا» ,375ص 57ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (5145)

 .7”7١”ص ءالج .يلمرلل «جاتحملا ةياهن» (514*)

 ./9ا/ص ءالج «ينغملا» (5145)

 علك



 , ""1*«لجرلا ةيد فصن ىلإ تعجر اهيلع داز وأ ثلثلا تغلب اذإف ؛ةلماكلا ةيّدلا ثلث

 .ةيذلا ثلث ىلإ لجرلا حارج ةأرملا حارج يواستو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو

 ,3"06فصنلا ىلعف ثلثلا زواج نإف

 ءاضعألا تايد يف لجرلا يواست ةأرملا» :ةيرفعجلا هقف يف يلحلل «مالسإلا عئارش» يفو

 وأ الجر يناجلا ناك ءاوس فصنلا ىلع ريصت مث ٠ ىلا ةيد ثلث غلبت ىتح حورجلاو

 , 0119عقأرما

 هاور امب ةيّدلا ثلث غلبت ىتح شورألاب لجرلل ةأرملا ةاواسمب نولئاقلا جتحاو 5

 لقع» : لكك هللا لوسر لاق :لاق هدج نع ,هيبأ نع «بيعش نبورمع نع (هننس» يف يئاسنلا

 , ""؟#*عاهتيد نم ثلثلا غلبي ىتح لجرلا لقع لثم ةأرملا

 هسفن ثلثلا امأ «نينجلا ةيد ليلدب ىثنألاو ركذلا هيف يوتسي ثلثلا نود ام نأب اوجتحا امك

 ؟لجرلاو ةأرملا هيف يوتسي لهف

 ةمادق نبا لاق .هيف نافلتخي : (ةيناثلا)و .هيف نايوتسي :(ىلوألا) :ناتياور هيف ةمادق نبا لاق

 .«ثلثلا غلبي ىتح» :بيعش نبورمع ثيدح يف مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نأل ؛ حيحصلا وهو

 هيلع هلوقل ةرثكلا ّدح يف (ثلثلا) نألو ؛اهلبق امل ةفلاخم نوكت نأ بجيف «ةياغلل (ىتح) ةملكو

 .©1؛؟«ريثك ُتلثلاو .ثلثلا» : مالسلا

 ؟ةأرملا قح يف ثلثلا ىلع داز ام فيصنت رسفن فيك - 1

 «ةيّدلا ثلث غلبت ىتح ءاضعألاو تاحارجلا شورأ يف لجرلا يواست ةأرملا نإ انلق اذإو

 اذه نم دوصقملا ام يأ ؟فيصنتلا اذه رسفن فيكف .لجرلا ةيد نم فصنلا ىلع نوكتف

 ؟هنم دارملا امو ,فيصنتلا

 اذإو «لبإلا نم رشع يأ لجرلا شرأ لثم هيف اهلف ,عبصإ ةأرملل عطق اذإ كلذ ىنعم :اولاق

 «لبإلا نم نوثالث اهلف ,عباصأ ثالث اهنم عطق اذإو «لبإلا نم نورشع اهلف ,ناعبصإ اهنم عطق

 ) )5١46ص .يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق»  28٠0«14ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» رظناو ص78٠.

 ) )5145ص الج «ينغملا» 7847 .

 .7ا/"ص .يسوطلل «ةياهنلا» رظناو .774ص .؛ 14ج ؛يلحلل (مالسإلا عئارش» )5١51(

 .,/48ص الج «ينغملا» (5149) . ١1ص 48ج «يئاسنلا ننس» (5144)

 تشن



 ىلع يأ  هنم فصنلا ىلع هيف ةأرملا نوكتف .ةلماكلا ةيّدلا ثلث ىلع ديزي رادقملا اذهو

 .- لبإلا نم نيرشع

 نم دارملا نأب ثلثلا غلب اذإ ةأرملا شرأ فيصنت نم دارملل يناكوشلا ريسفتو - 4

 هرادقم يذلا شرألا لك فيصنت سيلو ةيّدلا ثلث ىلع داز ام فيصنت ةأرملا قح يف فيصنتلا

 نم عباصأ عبرألا شرأو «عباصأ عبرأ ةأرملا نم عطق اذإ قباسلا انلاثم يفف «ةيّدلا ثلث نم رثكأ

 ىلع داز ام وه ةأرملا قح يف شرألا اذه نم فصني يذلا نإف «لبإلا نم نوعبرأ يه لجرلا

 ءفصنت يتلا يهف «ةعبارلا عبصإلا شرأ يف تءاج امنإ ةدايزلاو «شرألا اذه نم ةيّدلا ثلث

 . "1 0ىلوألا ةثالثلا عباصألا شرأ لبإلا نم نيثالث عم لبإلا نم سمخ اهيف اهل نوكيف

 ثلث ىلع داز اذإ ةأرملا شرأ فيصنت نم دارملل هريسفتو يناكوشلا حيجرتب انذخأ اذإ نكلو

 ةأرملا نم عباصأ عبرأ عطق لاثم يفف .ثلثلا ىلع ةدايزلا فصنت نأ يضتقي حيجرتلا اذه «ةيّدلا

 ىلع داز امو ؛ةيّدلا ثلث ىلع داز ام اهنم فصني يذلا نإف ءاريعب نوعبرأ لجرلل ةبسنلاب اهشرأو

 نم اهيلع دئازلاو «ثلثو ًازيعب نوثالثو ثالث ةيدلا ثلث نأل ؛ريعب اثلثو رعابأ ةئس وه ثلثلا

 عبرألا شر أ نوكيف «ثلثو رعابأ ةثالث اهفصنو 55 ريعب اثلثو رعابأ ةتس يأ  هانلق اموه نيعبرألا

 .ثلثو اريغت نوثالثو ثالث يه ه ةأرملا نم عباصأ

 :ةأرملاو لجرلل ةردقملا شورألا نم ةلقاعلا هلمحت ام 8

 نود ام لمحت ال ًاطخ سفنلا نود ام ىلع ءادتعالا يف يناجلا ةلقاع نأ ىلإ ةلباتحلا بهذ
 . مهريغو «قاحسإو «كلامو .ءاطعو «بيسملا نب ديعس لوق وهو ,ةلبانحلا لاق اذهبو «ثلثلا

 لعج لَك يبنلا نأل ؛اهقوف امو ةحضوملا شرأو ّنَسلا شرأ لمحت : ةفينح وبأو يروثلا لاقو

 .ةلماكلا ةيّذلا رشع فصن يواست  ةرغ ةميق يهو هذه هتيد رادقمو ةلقاعلا ىلع نينجلا ةيد

 .ردقم شرأ هيف سيل هنأل ؛كلذ نود ام لمحت ال نكلو

 يف ىضق هنأ  هنع هللا يضر  باطخلا نبرمع نع يور امب هبهذمل ةمادق نبا جتحاو

 يف لصألا نآلو ؛- ةيدلا ثلث يهو ةمومأملا شرأ غلبت ىتح ءيش اهنم لمحي ال نأ ةيذلا

 نود ام ىقبيف :اريكك ةيوكل منع انيق هيدا ثلث يف فلوخ امنإو « يناجلا هلمحي نأ نامضلا

 عم تام اذإ الإ ةلقاعلا اهلمحتتت الف نينجلا ةيذ امأ .يادالا ةليحتما رجالا كتي ىلع كلل

 , 2336 0هترانج بجوم مؤ ظٍ امهتيد نوكل يناجلا نم ةبرضلا نم 5

 ) )51١60الال#الالا/ ص ءالج (ينغملا» هل كبد . "8ص ءالج « يناكوشلل «راطوألا ليثد .
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 يناثلا بلطملا

 «ةموكحلا» ردقملا ريغ شرألا

 :ردقم ريغ شرأ اهيف بجي يتلا عضاوملا

 هيف صاصق ال اميف بجي «لدعلا ةموكح)» وأ (ةموكحلا» ب ىمسملا وهو ردقملا ريغ شرألا

 صاصقلا ءافيتسا نأل ؛ةصاخ ْنسلا الإ ,.(لدعلا ةموكح) اهلك ماظعلا رسك يفف اذه ىلعو

 .«لدعلا ةموكح» بجتف ردقم شرأب هيف عرشلا دري ملو رذعتم ْنسلا ىوس يف ةلئامملا ةفصب

 بجت ملف ءاضيأ ردقم شرأب  ْنسلا يف يأ  اهيف درو عرشلاو «ّنسلا يف لثملا ءافيتسا نكمأو

 ردقم شرأ اهيف دري ملو ءاهيف صاصق ال يتلا حارجلاو جاجشلا يف كلذكو .ةموكحلا اهيف

 درو ندبلا حارج نم يهو ةفئاجلاو ءردقم شرأ اهيف درو ثيح هجولا وأ سأرلا يف ةحضوملاك

 , 0359هشرأ ريدقتل

 :لدعلا ةموكح وأ ةموكحلا ريسفت 2-0١

 هئربو ةيانجلاب هتباصإ دعب موقُي مث ءهيلع ةيانج ال دبع هنأك هيلع ينجملا مّوَقُي نأ ةموكحلاو
 دبع وهو هتميق نوكت نأك .هتيد نم ةصيقنلا هذه ةبسنب هلف «هتميق نم ةيانجلا هتصقن امف ءاهنم

 هتميق نم ةصيقنلا ةبسنف ,ةعست اهنم هئربو هيلع ةيانجلا دعب دبع وهو هتميقو «ةرشع ةيانجلا لبق

 اذه يف يلبنحلا ةمادق نبا لاق .هقحتسي يذلا شرألا وهو هتيد رشع قحتسيف ءرشعلا ىه

 .©”فالخ هيف مهنيب ملعن ال مهلك ملعلا لهأ لوق وه : (ةموكحلل) ريسفتلا

 :لدعلا ةموكح هب يتأت ام ىلع دويق 51

 هيف ترج ىلا ةياتجلا هذه ىف تجلولا نكرألا وه لدعلا ةمركيس هيب ان اهانأ ةدغاقلا
 اهنم لقأ يأ ةحضوملا نود - سأرلا تاحارج نم ىهو  ةجشلا تناك اذإ الإ لدعلا ةممكح

 ةجشلا نأ عم ةحضوملا شرأ نم رثكأ لدعلا ةموكح بجومب ةحارجلا هذه شرأ غلبف «ةماسج

 ,لدعلا ةموكح هتردق ولو ةحضوملا شرأ ىلع دئازلا بجيال ةلاحلا هذه ىف ةماسح اهنم لقأ

 . 77ص الج «عئادبلا» ,ه 5ص .8ج (ينغملا» (516؟)

 . هال هكص 24ج(« ٍنغملا» (516*)

 فيض



 نم رشعب قاحمسلا ةحارج لثم ةحضوملا نم لقأ يه ةحارج شرأ لدعلا ةموكح تردق ولف

 مئاقلا موقملا نم ًاطلغ ربتعت ةموكحلا هذه نإف «لبإلا نم سمخ ةحضوملا شرأ نأ عم لبإلا
 سمخ نع اهشرأ دزي مل ةحضوم تناك ول ةحارجلا نأل» : يلبنحلا ةمادق نبا لوقي امك هنأل ؛اهب

 ةدايزو «ةموكحلا اهيف ترج يتلا ةحارجلا يأ .(قاحمس)  ةحضوملا يأ  اهنأ عم لبإلا نم

 .9"61:ىلوأ لبإلا نم سمخ ىلع ةدايز اهضعب يف بجي ال نئلف اهيلع
 امب دخألا بجي :لاق هنأ كلام نع يكحو .ةمادق نبا لاق امك ملعلا لهأ رثكأ لوق اذهو

 هتبثت ام اهيف بجيف ءردقم شرأ اهيف سيل ةحارج اهنأل ؛ناك ام ًانئاك ةموكحلا هب يضقت
 الف «ةحضوملا ضعب وه  قاحمسلاك  ةحضوملا نود ام نأ اذه ىلع دري نكلو .ةموكحلا

 .©٠"")ديف بجي امم رثكأ ءيشلا ضعب يف بجي نأ زوجي
 تناك نإف «ندبلا تاحارج شورأ يف لدعلا ةموكح هب يتأت ام ىلع رخآ ديق كانهو - 7

 حرج ول امك مظعلا اذه شرأ ىلع ةموكحلا هب يتأت ام ديزت نأ زوجي الف « ءمظع حرج ةيانجلا

 شرأ ىلإ رادقملا اذه دري هنإف «لبإلا نم اهم لدعلا ةموكحب اهشرأ غلبف ءعبصإ كمن

 ىلع ريدقتلا دزي مل (ةفئاجلا) نود يهو هيلع ينجملا فوج يف ةيانجلا تعقو نإو .ةلُمنألا

 حرج ةموكحلا هذه عوضوم نأل ؛ ةفئاجلا شرأ نم رثكأب لدعلا ةموكح تءاج اذإف .ةفئاجلا شرأ

 .©59ةفئاجلل ردقملا شرألا نم رثكأ هشرأ .نوكي نأ زوجي الف .ةفئاجلا نم لقأ وه

 :حرجلا ءرب دعب لدعلا ةموكح يرجت - 4

 رثأ نم هتكرت ام نيبتي ىتح هيلع ينجملا ندب يف ةحارجلا ءرب دعب لدعلا ةموكح يرجتو

 مل نإف 0 لا ١ .هيلع يجيملا يف ٍءيش وأ

 , 019 يناجلا ىلع ءيش الفا :ًائيش حرجلا هصقني

 , 01" 4!هيلع ءيش ال ةفينح ىبأ دنعو .بيبطلا ةرجأ ىنابيشلا

 يف لام نم فلتأ ام هضيوعتب هيلع ينجملا رورضملل ًاضيوعت هيف نأل ؛دمحم لوق حجارلاو

 . هيلع يناجلا ةيانج ببسب جالعلا

 سأرلا يف نوكت ًاضيأ يهو ةحضوملا حرج نم لقأ سأرلا يف حرج :قاحمسلا ,هالص ؛8ج «ينغملا» (11854)

 . مظعلا رهظتو

 . 08ص «,8ج «ينغملا» (5165) .ه8-دا/ص .8ج «ينغملا» )5١8(

 .”١"ص الج «عئادبلا» (ك164) .هؤص «8ج «ينغملا» )5١697(

 كالا



 نتورن سمر

 تير للا سو
 ننلورو اف عورلر تالا

 :رارقإلا : الوأ - 6

 مئارجلا هذه بجوم ناك ءاوس .رارقإلاب سفنلا نود ام ىلع ءادتعالا مئارج تبشت

 يف صاصقلاو دودحلا مئارج تابثإل ةيعرش ةليسو رارقإلا نأل ؛شرألا وأ ؛ةيّدلا وأ .صاصقلا

 . ىلوأ رارقإلاب سفنلا نود ام ىلع ءادتعالا مئارج توبثف لبق نم انّيب امك سفنلا

 :ةداهشلا :ًايناث . 5

 نيلجر ةداهش اهتوبثل طرشلاف صاصقلا اهبجوم ناك نإف .ًاضيأ ةداهشلاب مئارجلا هذه تبثتو
 تبثت لب كلذ اهل طرتشي مل شرألا وأ ةيدلا  اهتبوقع يأ  مئارجلا هذه بجوم ناك نإو .نيلدع

 دمعو أطخلا ةيانجك لاملل ةبجوملا ةيانجلاو» : ىلبنحلا ةمادق نبا لاق .نيتأرماو لجر ةداهشب

 تبثت جاجشلا نم ةحضوملا نود امو ؛ةفئاجلاك صاصقلا نود لاملل بجوملا لمعلاو ءأطخلا

 .039:نيتأرماو لجر ةداهشب

 .01”ةوسن عبرأ ةداهشب وأ نيتأرماو لجر ةداهشب كلذ تابثإ زوجي ةيرهاظلا ءاهقف دنعو

 نيميو دحاو دهاش ةداهشب سفنلا نود اميف ةيّدلا وأ صاصقلا تبثي .ةيكلاملا دنعو - 17

 يأ لاقف» : ةيكلاملا هقف يف «ليلخ رصتخمل باطحلا مامإلا حرش» يف ءاج دقف .هيلع ينجملا

 ًادمع حرج ىلع ًالدع ًادهاش ماقأ نم نكل 3 ارجلا يف ةماسق ال : ةنودملا يف - - كلام مامإلا

 يف - ةيذدلا يأ - لقعلا ذحخأيو ,دمعلا يف صتقيو ,ةدحاو انيمي هعم فلحيلف ءًأطخت نأ

 رمكلتكلرعا .أطخلا

 1746-7947 ص .5ج «ىلحملا» يلد .١16١ص 35ج «ينغملا) (5189)

 , 7/5706 ص 25ج «ةيكلاملا هقف يف «باطحلل «ليلخ رصتخم حرش ليلجلا بهاومد (5151)
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 اهب رز نر

 :ديهمت 2-64

 وأ ّدحب اهنع ىلاعت هللا رجز ةيعرش تاروظحم» :ةيمالسإلا ةعيرشلا يف مئارجلا

 تناك ءاوس «- ةردقم ةبوقعب يأ  ّدحب اهنع هللا رجز يتلا مئارجلا نع انملكت دقو .'77«ريزعت

 ف ةردقملا ةبوقعلا تناك وأ ىدودحلا مئارج ئه هذهو , ىلاعت هلل ا ةردقملا ةبوقعلا هذه

 تاروظحملا يهف مئارجلا نم ثلاثلا عونلا امأ .تايّدلاو صاصقلا مئارج يه هذهو ءدبعلل

 .بابلا اذه عوضوم يهو ءريزعتلا مئارج يه هذهو ءريزعتب انع هللا رجز يتلا ةيعرشلا

 :ثحبلا جهنم 6

 هذه ةيهام نايبو .هتيعورشم ليلد نايبو ريزعتلا فيرعت يضتقي ريزعتلا مئارج نع مالكلا
 .تابوقعلا هذه تاطقسمو .اهتابثإ لئاسوو ,تابوقعلا نم اهيف بجي امو ءاهعاونأو « مئارجلا

 . هتيعورشم ليلدو ءريزعتلا فيرعت :لوألا لصفلا

 .ريزعتلا تابوقع :ثلاثلا لصفلا

 .ريزعتلا تابوقع تاطقسم : سداسلا لصفلا

 .؟١١ص .يدرواملل (ةيناطلسلا ماكحألا» (1157)

 ؟





 9 كك

 هدالذلاو كيف
 ور لل و هاير ,ريزفل) وير - 9 0 5

 :ةغللا يف ريزعتلا

 هو رّرعتو هلوسرو هللاب اونمؤتل» : ىلاعت هلوق هنمو , ميظعتلا عم ةرصنلا :ةغللا يف ريزعتلا

 , 0019ج وورقوتو

 ىنعملا اذهو ءدادضألا ظافلأ نم وهف ءّدرلاو عنملاو بيدأتلا :ةغللا يف ًاضيأ ريزعتلا ىنعمو
 رضي ام عنمو عمقب نوكت نأ امإ ةرصنلا نآل ؛ًاضيأ ةرصنلا ىنعم ىلإ ةياهنلا يف عجري يناثلا
 نم هل عنملاو عدرلا هجو ىلع ناسنإلل بيدأتلاو .هرضي امع ريغلا اذه عنمب امإو ءريغلا اذه نع

 هيجوتلاو ريسفتلا ذهبو .هل ةناعإو ةرصن ةقيقحلا يف وه - مئارجلا  ةيعرشلا تاروظحملا باكترا

 . ©0169ةرصنلا وهو هل لوألا ىنعملا ىلإ ,بيدأتلاو عدرلاو عنملا وهو .ريزعتلل يناثلا ىنعملا عجر

 : يعرشلا حالطصالا يف ريزعتلا ١

 ناك ءاوس 35ميةرامك الو هيف ٌدح هل بنذ ىلع بيدأت» : يعرشلا حالطصالا يف ريزعتلاو

 .©65دبعلل وأ هلل ًاقح  بيدأتلا يأ كلذ

 يف يأ بونذ يف دبعلل وأ ىلاعت هلل ًاقح تبجو عرشلا يف ةردقم ريغ ةبوقع ريزعتلاف

 .ةيمالسإلا ةعيرشلا رظن يف مئارج يأ - صاعم

 :ريزعتلا ةيعو رشم ليلد - 7

 .[9 ةيآلا : حتفلا ةروس] (1179)

 . 5١ 4ص .؟ج (طيسولا مجعملا» ,#”**ص .يناهفصألا بغارلل «تادرفملا» (11554)

 . 76" ص .يلبنحلا ىلعي يبأل «ةيناطلسلا ماكحألا» ١14١« ص . :ج «جاتحملا ينغم» (1156)

 . ١١ص :.8ج «جاتحملا ةياهن» .١15ص .4ج «جاتحملا ينغم» )5١1(



 .لوقعملاو عامجإلاو ةنّسلاو باتكلا ريزعتلا ةيعورشم ىلع لد دقو
 مكنعطأ نإف , نهوب رضاو عجاضملا يف نهورجهاو نهوظعفإف : 0 هلوقف «باتكلا | امأ

 , 2159ه 2 ًاييدأت تاجوزلا برضب ىلاعت هللا رم أ .«اليبس ٌنهيلع اوغبت الف

 هنأ  هنع هللا يضر  يراصنألا ةدرب يبأ نع هيلع قفتملا فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يفو

 .©169(ىلاعت هللا دودح نم ٌّدح يف الإ طاوسأ ةرشع قوف دلجُي ال» :لوقي ِلكك يبنلا عمس

 ,مكلككر اريزعتلا ةيعو رشم ىلع ماركلا ةباحصلا عمجأ دقو

 ٌدح اهيف بجي مل اذإف ءاهلعف نم عنمي ام ىلإ رقتفت ةت ةيصعملا نإ اولاق دقف .لوقعملا امأو

 .ةيمالسإلا ةعيرشلا هتررق اموه اذهو .اهلعف نم عناملا ققحتيل ريزعتلا اهيف بجو «ةرافك الو '

 ,"17)ةرافك الو هيف دح ال اميف ريزعتلا تبجوأف

 .١7؟ص :.4ج .يلبنحلا هقفلا يف «ةيادهلا حرش  ريدقلا حتف» (11)

 .[7 4 اهمقرو :ءاسنلا ةروس] يف 'ةيآلاو

 .١١73ص «ينالقسعلا رجح نبال «ماكحألا ةلدأ نم مارملا غولب» (5174)

 .7١7ص .:4ج «ريدقلا حتف» (5159)

 . "ص .4ج «عانقلا فاشك» (51170)

 قا



00 5 . 

 اسر نس
 . و .ً و

 :ريزعتلا مئارج فيرعت 440

 .©9"5عريزعت وأ ّدحب اهنع ىلاعت هللا رجز ةيعرش تاروظحم» :اهنإ مئارجلا فيرعت يف اولاق
 لك نمو» : ةيفنحلا لاقو , 303179 (ةرافك الو اهل ٌدح ال ةيصعم لك يف ررعي)) : ةيعفاشلا لاقو

 , 9"01يريزعتلا اهيف ,اهيف ٌدح ال ةيصعم بكترم

 ريزعتلا مئارجب دوصقملا نأ انل نّيبتي ريزعتلا هيف يرجي امو عرشلا يف مئارجلا فيرعت نمو

 مل يتلا يصاعملا يه ريزعتلا مئارج» :رخآا ريبعتبو .«ةرافك الو اهيف دح ال ةيصعم لكو : يه

 .ةرافك الو ةدلحم تابوقع عرشلا اهل ردقي

 :ةيصعملاب دوصقملا - 40

 ؟ةيصعملاب دوصقملا امف «ةرافك الو اهل ّدح ال يتلا ةيصعملا يه ريزعتلا ةميرج تناك اذإو

 يف ءاج «ةيعرشلا تابجاولا كرت وأ ةيعرشلا تامرحملا لعف يه :ةيصعملاب دوصقملا

 ةلثمأ نمو , "324 ؛تابجاولا كرت ىلعو «تامرحملا لعف ىلع نوكي ريزعتلاو» : «عانقلا فاشكو»

 اهلك هذهف «روزلا ةداهشو « ةيبنجألا ةولخلا مرحملا لعف ةلثمأ نمو . ةاكزلا عنم بجاولا كرت

 .ريزعتلا اهيفو .ةرافك الو ٌدح اهيف سبل صاعم

 ال ريزعتلا نأ كلذ ىنعمو ,ةرافك الو اهيف ٌدح ال ةيصعم لك يف يرجي ريزعتلا نإ :اولاق

 .ةرافك وأ ّدح هيف اميف نوكي

 .١74ص ءىلعي يبأل «ةيناطلسلا ماكحألا» .7؟١ص .يدرواملل «ةيناطلسلا ماكحألا» (11171)

 ."ة5 ١ص « ؛ج (جاتحملا ينغم) (51175)

 ا/



 كلذ نم ءّدحلا عم ريزعتلا ءارجإ دودحلا مئارج ضعب يف نوركذي ءاهقفلا نأ ظحالي نكلو

 . مامإلل زوجيف :بيرغتلا امأ .طقف دلجلا وه نصحملا ريغل ىنزلا يف ّدحلا نإ :ةيفنحلا لوق

 ةبسنلاب ىنزلا ٌّدح نع ملكتي وهو يفنحلا يناساكلا نيدلا ءالع مامإلا لاق .ريزعتلا هجو ىلع هلعف

 مامإلا ىأر اذإ الإ عمجي ال :انباحصأ لاق ؟بيرغتلاو دلجلا نيب عمجي لهو» : نصحملا ريغل

 دي قيلعت لثمو , 037يادح ال اريزعت يفللا نوكيو .. . ماجي امهنيب عمجلا يف ةحلصملا

 ,©979ةلبانحلاو ةيعفاشلا كلذ ىلإ بهذ امك ءاريزعت هقنع ىف اهعطق دعب قراسلا

 ادمع حراجلا ريزعت ىلإ ةيكلاملا بهذ ًاضيأ ةردقم اهتابوقعو تايّدلا»و صاصقلا مئارج يفو
 7و صاصقلا عم

 ًاضيأ هيلعو «ةيّدلا هيلع نإف يعرش عنامل هنم ّصتقي ال نم ْنأ ىلإ ةيعفاشلا بهذو
 , 20378 ريزعتلا

 ءاهقفلا ضعب بهذ دقف .ناضمر راهن يف ءطولاك ّدحلا نود طقف ةرافكلا هيف امم 5

 ةرافكلا ريزعتلا عماجي دقو» :ةيعفاشلا هقف يف ءاج دقف .ةرافكلا عم عمتجي ريزعتلا نأ لإ

 , "379 هاظملاكو .ناضمر راهن هتليلح عماجمك

 ٌدح ال ةيصعم لك يف يرجي ريزعتلا نإ :ءاهقفلا لوق نأ .يل ودبي .هاتركذ اممو - 7

 امنإو «ةرافكلا عم وأ دحلا عم ًاقلطم عمتجيال ريزعتلا نأ لوقلا اذه ينعي ال «ةرافك الو اهيف
 ٌدحلا ةيافك وه بلاغلا نأ رابتعاب ةرافكلا عم وأ ّدحلا عم ريزعتلا عامتجا مدع وه لصألا نأ ينعي

 عم ةقفتم ماهإلا اهاري ةحلصمل امهعم ريزعتلا عامتجا زاوج ءانثتسالا نأو ,رجزلاو عدرلل ةرافكلاو

 .رجزلاو عدرلا وهو «ةبوقعلا نم ضرغلا

 :©1*")ةرافك الو اهيف ّدح ال يتلا يصاعملا عاونأ -4

 : عاونأ ريزعتلا اهيف يرجيو ةرافك الو اهيف ّدح ال يتلا يصاعملا

 ريغ نم ةقرسلاك هطورش لماكت مدعل هيف ّدح ال نكلو .ّدحلا هسنج يف عرش ام :(اهنم)

 . "8ص الج « يناساكلل «عئادبلا» 11/6١

 . ١ص ؛«8ج «جاتحملا ةياهن» ,.١75ص 28ج «ينغملا» ةتتفت]

 . 7596ص ءا1ج . يكلاملا نوحرف نبال «ماكحلا ةرصبت»> (511770)

 . 16ص ء4ج («جاتحملا ةياهن» (51779) . 13ص 43ج «جاتحملا ةياهن» (531048)

 . 1١-١77 77ص 31ج .ةدوع رداقلا دبع موحرملل «يمالسإإلا يئانجلا عيرشتلا» (11480)

 كفيت



 امنإو ءامهطورش لامتكا مدعل ةقرسلا يف الو « ىنزلا يف ٌدح الف ةتيملاب ىنزلا لثمو ,هلثم زرح

 .ريزعتلا امهيف

 هتأرما لجرلا ءطوك ّدحلا تأرد ةهبشل امإ ّدحلا عنتما نكلو .ّدحلا هيف عرش عون :(اهنمو)

 . ةوبألا عنامل هب لتقي ال هنإف ,هدلو بألا لتقك يناجلاب صاخ ببسل امإو ,اهربد يف

 ةداهش لثم يصاعملا رثكأ عونلا اذه نمو لح هسنج يف الو هيف عرشي مل عون : (اهنمو)

 مئارج رثكأ نوكت يصاعملا هذهو .كلذ وحنو ءابرلا لكأو «ةوشرلا ذخأو .«شغلاو ءروزلا

 .ريزعتلا

 :ريزعتلا مئارج عاونأ -- 4

 يه .ةرافك وأ دح عم ريزعتلا عامتجا نود ةيلصأ ةروصب ريزعتلا اهيف يرجي يتلا مئارجلا
 نوكتف ءاذه ىلعو :ةقباسلا ةرقفلا يف اهانركذ يتلا يهو «ةرافك الو اهيف ٌدح ال يتلا يصاعملا

 .ةيصعم ريغ يف ريزعت وه رخآ عون اهيلإ فاضي « عاونأ ةثالث ةرقفلا هذه بجومب ريزعتلا مئارج
 : عاونأ ةعبرأ اهب قحلي امو ريزعتلا مئارج نوكت ءاذه ىلعو . صخشلا نم لعف نودبو

 طورش رفاوت مدعل اهقيبطت عنتما نكلو «ةردقم ةبوقع هسنج يف عرش عون :(لوألا عونلا)
 . قيبطتلا

 ةهبش نم .يعرش عنامل اهقيبطت عنتما نكلو «ةردقم ةبوقع هيف عرش عون :(يناثلا عونلا)
 . اهوحنو

 .ةردقم ةبوقع هسنج يف الو .هيف عرشي مل عونو :(ثلاثلا عونلا)

 ةيصعم ريغ يف ريزعتلا يرجي ثيح ةئالثلا عاونألاب قحلم عونلا اذهو :(عبارلا عونلا)
 . صخشلا لعف نودبو

 :ةردقم ةبوقع هسنج يف عرش ام :لوألا عوتلا 4٠

 نكمي ال نكلو .ةردقم تابوقع اهيف اهعيمجو «صاصقلاو دودحلا مئارج لمشي عونلا اذهو

 عنتماو .طورشلا هذه رفاوتت مل اذإف ,ةقباسلا انثاحبأ يف اهانركذ يتلا اهطورش رفاوتب الإ اهقيبطت

 :هيف ّدح ال يذلا مرحملا ءطولا :أ ١

 ءطو مدعل ريزعتلا بجويو ءّدحلا بجوي ال ةتيملا ةأرملا ءطو اذكو» : يناساكلا مامإلا لاق

 قا



 .©0*1«ةأرملا لبَق يف ءطولا مادعنال ًامارح ناك نإو ةميهبلا ءطو اذكو .ةيحلا ةأرملا

 :ةقحاسملا وأ قاحسلا : ب 5

 ٌدح ال» : ىلبنحلا ةمادق نبا لاق .ّدحلا ال ريزعتلا هيفو .ةأرملا ةأرملا نايتإ وه قاحسلا

 ال قاحسلاف .(9<6(ريزعتلا امهيلعو جرفلا نود ةرشابملا هبشأف ءًاجاليإ نمضتي ال هنأل ؛امهيلع

 .ريزعتلا هيف بجيف .ّدحلل ةبجوملا ىنزلا طورش هيف رفاوتت

 :ةأرملا ضرع ىلع ءادتعا ربتعي ام : ج غ4

 يف ءاج َّدحُي ملو رزع ىنزلا طورش هيف رفاوتت مل نكلو «ةأرما ضرع ىلع ىدتعا نمو
 رّزعُي ةوهشب اهّسم وأ ءاهقناع وأ ةمأ وأ ةيبنجأ ةرخ لبق لجيت : ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا»

 ,©19رّْزعُي هنإف جرفلا نود اميف اهعماج ول اذكو

 :اهريد يف هتجوز لجرلا ءطو :د - 14

 «ةيعفاشلاو «ةيفنحلا لاق اذهبو ءريزعتلا هيلعو هيف ٌدح ال اهربد يف هتجوز لجرلا ءطو

 ,("149ةيديزلاو .ةلبانحلاو .ةيكلاملاو

 :اهسفن نم ًاناويح ةأرملا نيكمت : ه 2 6

 : (عانقلا فاشك» يف ءاج «ريزعتلا اهيلع بجو بلكلاو درقلاك ًاناويح اهسفن نم تنكم نمو
 اريزعت رزعتف يأ  ةميهبلا ءىطاو ىلع ام اهيلعف ءاهأطو ىتح اهسفن نم ادرق ةأرما تنكم ولو»

 .,©1«*61(لتقت : ىناثلا لوقلا ىلعو .- بهذملا ىلع اغيلب

 :هيف ّدح ال يذلا فذقلا : و 57

 .هطورش ترفاوت اذإ ّدحلا هيفو «- هيلإ ىنزلا لعف ةبسن يأ  ىنزلاب فوذقملا ىمر فذقلا

 ىنزلا نع ةفعلاو مالسإلاو ةيرحلاو غولبلا ناصحإلا طورش نمو ءًانصحم فوذقملا نوك اهنمو

 . "4ص .الج ؛يناساكلل «عئادبلا» (5181)

 .١6١ص «4ج هريدقلا حتف» .ه/ص «4ج «عانقلا فاشك» .184ص «48ج «ينغملا» (5187)

 .9١١صضص ع 7ج (ةيدنهلا ىواتفلا» (518*)

 « ؟ج (راتحملا درو راتخملا ردلا» 24١ 4ص الج «جاتحملا ةياهن» .ءهالص 24ج (عانقلا فاشك» (5144)

 .5*77ص «14ج «راهزألا حرش» .477ص .7ج «يواصلا ةيشاحد»و ءريدردلل «ريغصلا حرشلا» .77/ص

 . ها/ص .4ج ,ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشكو (51486)

 فحلا



 فذقلا طورش هيف رفاوتت ال نم صخش فذق اذإف ,فذقلا ةميرج ثحب يف كلذ انّيب امك

 2 دل املس نأ اديعوأ اكرعصاقذق هوو يخل ةمادق نبا لاق «فذاقلا رّزع ّدحلل بجوملا
 014 ميلح ملو - ِرْرَغ يأ بدا نينس عستلا نود اهل ةملسم وأ 6« نيئس رشعلا نود

 رزعي هناصحإ مدعل هفذاق دج مل نم نإ» :ةيفنحلا هقف 7 نيدباع نبال «راتحملا در» يفو

 .©15«ريزعتلا طوقس ناصحإلا مدعل ّدحلا طوقس نم مزلي الف «هفذاق

 ةثايدلاب فذقلا

 لجرلا ثويدلا ىنعم : يبرحلا ميهاربإ ] لاق رع د دمحأ مامإلا لاق ,«ثويد اي» :هل لاق ولو

 فذقلا كلذكو . ىنزلاب همري مل هنأل ؛ريزعتلا بجو امنإو .248هتأرما ىلع لاجرلا لخدي يذلا

 ىنعم نأل ؛هريزعت بجو «ةداوق اي» :اهل لاق وأ ,«داوق اي» : هل لاق ولف ءريزعتلا بجوي «ةداوقلا» ب

 .©61*ةدريزعتلا بجوي اذهو «ىنزلا يف راسمسلا :ةماعلا دنع ظفللا اذُه

 بجي ام لقأ «لاجرلاو ءاسنلا دسفت يتلا ةداوقلاو» :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يفو

 لاجرلاو ءاسنلا يف كلذ ضيفتسي ثيحب كلذ ةرهش يغبنيو , غيلبلا برضلا

 ,(03152(ينتجتل

 : خلا . . ثنخم اي هريغل لاق نم

 كلذ ىف رّْزع .قساف اي «نئاخ اي «,ثيبخ اي ءرجاف اي .ثنخم ايو : هلوقب هريغ فذق نمو

 ٌدحلل بجوملا فذقلا طورش رفاوت مدعل وه امنإ هريزعت بوجو نأ حضاولا نمو ,0357(هلك

 :اهيف ّدح ال يتلا ةقرسلا ةميرج :ز 89

 اذإف «ءقراسلا دي عطقل ةبجوملا ةقرسلا طورش ترفاوت اذإ قراسلا دي عطق وه ةقرسلا دح

 لاملا ناك ول امك 20669 اريزعتلا بجوو حلا بجي مل اهضعب وأ طورشلا هذه تفلخت

 . 7؟7ص .الج (ينغملا» (5185)

 ."7ص 24ج «نيدباع نبال «راتخملا ردلا ىلع راتحملا در») (5780)

 . 777”ص 246 (ينغملا» ةلييفلا

 .الكص . 4ج «عانقلا فاشكر 019 . 7 732ص 2ا/لج (ينغملا» (5189) 1

 .١19١ضص . 4ج («جاتحملا ينغم) 2158ص .7؟ج (ةيدنهلا ىواتفلا» ك١١191

 .١19١ص .؛ ؛4ج «جاتحملا ينغم» . 790 ص .؟ج .نوحرف نبال «ماكحلا ةرصبت» (519؟)

 ١ه5:



 اذإ وأ ءاريخس قراشلا داغر قرع وعام ةردبلا كناكوا هربا تابعت نم لقأ قورتسلا

 ., """5دحلا ال ريزعتلا بجي تالاحلا هذه يفف ةيفخ لاملا يناجلا ذخأي مل

 :ريزعتلل ةبجوملا قيرطلا عطق ةميرج : ح2

 ناك نإف .فانحألا دنع اذهو .ًاغلاب ًاركذ عطاقلا نوكي نأ قيرطلا عطق ةميرج طورش نم

 ةميرج نع ملكتي وهو ىناساكلا مامإلا لاق .«بجاو ريزعتلاف ٌدح ال ثيحو لح كن انها ةأرما

 اغلاب  قيرطلا عطاق يأ  نوكي نأ» : هللا همحر لاق ,قيرطلا عطاق يف طرتشي امو قيرطلا عطق

 تناك ول ىتح ةياورلا رهاظ ىف ةروكذلا : (اهنمو) ءامهيلع ّدح الف ًانونجم وأ ًايبص ناك نإف ,القاع

 . ةروهشملا ةياورلا يف اهيلع ّدحلا ماقي ال لاجرلا نود لاملا ذخأو .لاتقلا تيلوف ةأرما عاطقلا يف

 وأ اهعم اورشاب ءاوس .دمحم ةفينح يبأ لوق يف ّدحلا مهيلع ماقي الف ءاهعم نيذلا لاجرلا امأو

 دحلا عانتماو ,ةيصعم مهلعف نأل ؛اعطق ريزعتلا بجو ّدحلا بجي مل اذإو .©369. . اورشابي مل

 .ريزعتلا بجوي اهيف

 ءراصمألاو ىرقلا لخاد يف  قيرطلا عاطق  نيبراحملا ةميرج تناك اذإ كلذكو ١

 جراخ اهعوقو قيرطلا عطق ةميرجل طرتشي نم دنع «قيرطلا عطق» ربتعت ال هذه مهتميرج نإف
 , "1"©ريزعتلا اهيف بجيف .ناكملا طرش فلختل اهيف ّدحلا بجي ال ىلاتلابو .ندملا

 :رمخخلا برش ةميرج : ط

 .ةضحم ةيوقع ّدحلا نأل ؛رمخلا امهدحأ برش اذإ نونجملا وأ يبصلا ىلع ّدح ال

 ريزعتلا بجو ّدحلا عنتما .اذإو .©19”ةيانجلاب فصوي ال ىبصلا لعفو ,.ةضحم ةيانج ىعدتسيف

 :ةيفتحلا هقف' يف ةيدنهلا يواتقلاو يف ءاج ام رمخنلا برش شلاجمورمخلاب قلفني امنو

 ءاوبرشي مل نإو برشلا - يناوأ يأ - برش ىلع نوعمتجملاو ؛نيبراشلا برش دهش نم رزعي»
 .©1«رمخلا عيبي ملسملاو ءسّبحُيو رّْزعُي رمخ ةوكر هعم نمو

 كا

 . ١17ص .افسوي يبأل «جارخلا» (5195)

 . 7887/ص ءالج «ينغملا» (5145) . ١4ص ءالج «عئادبلا» (5194)

 . 99١ص . 37ج (ةيدنهلا ىواتفلا» ."”9 ص الج «عئادبلا» (5195)

 .159ص 27ج «(ةيدنهلا ىواتفلا» (5199)

6> 



 اهنود امو سفنلا ىلع ءادتعالا مئارج يف ا يي - .ءادفوإ

 عنتماو وفعلا مص .ةيدلا ىلع لتاقلا نع مدلا يلو وفعل دمعلا لتقلا يف صاصقلا عنتما اذإ

 . ةيكلاملا دنع ةنس هسبحو طوس ةئام لتاقلا برض وهو  ريزعتلا ةيدلا عم بجوو .صاصقلا

 ةيدلا لتاقلا ىلع بجي هنإف ؛ةيدلا ىلع افع اذإ دمعلا لتقك» : يكلاملا نوحرف نبا لاق

 لعفب ديلا تّلُش اذإ :ةيكلاملا دنعو ..(58ةنس سبحيو ةثام برضيو ءةرافكلا هل بحتسيو

 ديلا وأ نيعلا شرأ هيلعو .هلك كلذ يف دوق الف ءاهرهظم يقبو هنيع رصب بهذأ وأ ,يناجلا
 , 03542(ىناجلا بدؤيو

 :ريزعتلا مئارج نم يناثلا عونلا 14

 عنامل اهقيبطت عنتما نكلو «ةردقم ةبوقع هيف عرش ام لمشي ريزعتلا مئارج نم عونلا اذهو
 : عونلا اذهل ةلثمألا ضعب يلي اميف ركذنو .اهوحنو ةهبش نم يعرش

 عنتما ءامهدلو امهدحأ لتق اذإ مألا وأ بألاك لتاقلا يف ىنعمل صاصقلا عنتما اذإ أ

 لتق اذإ) :ريزعتلا باب يف ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم) يف ءاج .ريزعتلا بجوو صاصقلا

 ,("'”«عريزعتلا هيف انبجوأ رجزل ١| نع ًايلاخ دمعتلا يقب املف : يونسألا لاق .هدلوك هب داقي ال نم

 قرس فيض ىلع الو .مهعاتم قرس موق مدا ىلع ةقرسلا ّدح ماقي ال» : : ةيفنحلا لاقو - ب

 فيضلاو مداخلا ةقرس نأل ؛ريزعتلا بجو ّدحلا طقس اذإو .©""(ةهبشلل هفاضأ نم عاتم

 .ريزعتلا بجو ةردقم ةبوقع اهيف نكي مل نإف .ةبوقعلا بجوت ةيصعملاو .ةيصعم

 هقح ىف نظلا اذه ناك .هل كلذ لح ًاناظ ةدعلا يف ًاثالث هتقلطم أطو نميف ًاضيأ اولاقو - ج
 ,(9'5ريزعتلا هيلع نكلو ءّدحلا هنع أردت ةهبش

 :ريزعتلا مئارج نم ثلاثلا عونلا 6

 عيمج عونلا اذه لمشيف .ةردقم ةبوقع هسنج يف الو هيف عرشي مل ام لك لمشي عونلا اذهو

 ذخأو ءروزلا ةداهش لثم .اهل ةردقم ةبوقع ىلع ةيمالسإلا ةعيرشلا صنت مل يتلا يصاعملا

 ريزنخلاك تاموعطملا نم تامرحملا لكأو «نازوألاو ليياكملا شغو ءابرلا لكأو .ةوشرل !|

 . 59ص .؟7ج .نوحرف نبال «ماكحلا ةرصبت» (5194)

 .؟4ةص ا ءكع «باطحلل «ليلخ رصتخم حرشب ليلجلا بهاوم» (5199)

 .97١؟ص « 4ج (جاتحملا ينغم) (5500)

 ١١. 7ص .4ج «ةيادهلا حرش ريدقلا حتف») )552١9( .اله ص الج «عئادبلا» ةهققحتا

 نذل



 دري مل يتلا ةيمالسإلا ةعيرشلا يف يصاعملاو تاركنملا نم كلذ ريغو سسبجتلا لثمو ,ةتيملاو

 ,(9'"0ةردقم ةبوقع اهيف

 «جاح اي : يّمذل لاق نمو مهدايعأ يف رافكلا قفاو نم ًاضيأ رزعيو :ةيعفاشلا لاقو - 5
 , 235: ؟)هليعب هأته نمو

 :رمألا يلو ةفلاخمل ريزعتلا 7

 .رمألا يلو ةفلاخمل ريزعتلا «ريزعتلا مئارج نم ثلاثلا عونلا مئارج نمض يف جردني اممو

 هيهنو هرمأ يف نأو .مرحمب سيل هنع ىهن وأ هب رمأ ام نأ ماد ام هتعاط سانلا ىلع نإف ةماعلا

 .(""'*ةعورشم ةماع ةحلصم

 :ريزعتلا بجوت هتفلاخمو «ريعستلا يف رمألا يلو ةعاط 2544

 ام عيب راجتلا ضفر ول امك .هلعف طورش ترفاوت اذإ «ريعستلا» رمألا يلو هيف عاطي اممو

 زاج رمألا ّيلو هرعس امم رثكأب الإ اوعيبي ملف .كلذ ىلع اوؤلامتو ءشحاف حبرب الإ مهدنع
 ةميقلاب عئاضبلا رعس اذإ ةبسحلا يلوتم نع لئس» :«ةيورقنألا ىواتفلا» يف ءاج دقف ءمهريزعت
 ىَّدعت اذإ :باجأ ؟كلذ ىلع هرزعي نأ هل له «ةميقلا نم رثكأب عابو ةيقوسلا ضعب ىدعتو

 .©659«كلذ ىلع رّزعي ةميقلا نم رثكأب عابو يقوسلا

 ناطلسلا نأ ينعي اذهو «ةبسحلا يلوتم لبق نم ريعستلا اهيف درو ىوتفلا نأ انه ظحاليو

 هسفن رمألا ّيلو نأ كلذ ىنعمو . عئاضبلا ريعست ةيحالص ةبسحلا يلوتم لوخ دق رمألا ّيلو وأ

 لك ىلع بجو «.ةعورشملا ةماعلا ةحلصملل عئاضبلا ضعب ترعس اذإ (ةموكحلا) وأ ناطلسلاك

 .فلاخملا ريزعت رمألا ّيلول زاجو ءهب ديقتلا ريعستلا مهمهي نم

  057١5فسوي يبأل «جارخلا» .اهدعب امو "ص 24ج (راتحملا درو راتخملا ردلا» .”ا/#ص ء١ ١ج (ىلحملا» .

 ص21 2١9١0-188ج «عانقلا فاشك» 278 08©ص 27ج , يكلاملا نوحرف نبال (ماكحلا ةرصبت)

 ص ١/7/.

 . مدقت ام رظنا (5705) ١19. 4ص « ؛ج (جاتحملا ينغم) (5705)

 اها781 ةئس «قالوب ةعبط مها ٠١ 9م ةنس ىفوتملا «ينيسحلا نب دمحم خيشلا فيلأت «ةيورقنألا ىواتفلا» ةهحفيف

 . ةحفصلا هذه نم )١( شماه .778ص ءرماع زيزعلا دبع روتكدلل «ريزعتلا» باتك نع القت
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 :ةيصعم ريغ يف ريزعتلا : عبارلا عونلا 64

 هذهف .ريزعتلا اهيف يرجي نكلو ةيصعم ربتعت ال لاعفأ .ريزعتلا هيف يرجي امم عبارلا عونلاو

 : يتأي : ىتأي ام

 ًايدأت رزعي هنأ ىنعمب .هبيدأت يعدتسي ام كرت وأ ىتأ اذإ غولبلا نود يذلا لقاعلا يبصلا
 مكتايبص اورم» :لاق هنأ هلك يبنلا نع يور ام ىرت الأ ,بيدأتلا لهأ نم هنأل «ةبوقع ال

 «ريزعت وه برضلا اذه نأ كش الو ««ًأرشع اوغلب اذإ اهيلع مهوبرضاو ءاعيس كلت اذ | ةالصلاب

 ال يبصلا لعفو «ةيانج يعدتست ةبوقعلا نأل ؛ةبوقعلا ليبس ىلع ال بيدأتلا ليبس ىلع نكلو

 .9""0ةيصعم وأ ةيانج هنوكب فصوي

 ريغ لعفك ةيصعم ال ثيح ريزعتلا بجوي دقو» :(ةيعفاشلا هقف يف (جاتحملا ةياهن» يفو

 ,(059(فلكملا هيلع رزعي ام فلكم

 هيلع رزعي ام العف اذإ نارزعي نونجملاو يبصلا» :ًاضيأ ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا هقف» يفو
 رك )(ةيصعم امهلعف نكي مل نإو ,غلابلا

 ١ - ةحلصملل حابم ىلع ريزعتلا - ب :

 حدق نم لعفلا اذه يف امل هلعاف رزعي نكلو .هتاذ يف حابم وه لعف ىلع ريزعتلا نوكي دقو
 ليصحتل اهيف بوغرم ريغ ةليسو نوكي لقو «قيلي الو ديفي ال رمأ ىلع دايتعا وأ ةءورملا ىف

 يلمرلل «جاتحملا ةياهن» يف ءاج ام كلذ نم ء ءاهقفلا ضعب , هركذ امم دافتسم اذه لكو لاملا

 .حابملا وهللاب بستكي نمكو . . . ةيصعم ال ثيح ريزعتلا يأ  دجوي دقو» : ةيعفاشلا هّقف يف

 , 1١05«ةحلصملل يدرواملا مالك هاضتقا امك عفادلاو ذخألا ريزعت ّيلوللف

 ىف هب ةداعلا ترج ام كلذ نمو» :لوقلا اذه ىلع قلعت «ءايضلا يبأ ةيشاحو) يف ءاجو

 الو ءلعفلا كلذ ىلع رزعيف .بيذاكأ اهرثكأو ةكحضم تاياكح نم ركذي ام ذاختا نم انرصم
 ىلع راجئتسالا نآأل ؛راجئتسا ةروص تعقو نإو .هعفاد ىلإ هدر بجيو هيلع هذخأي ام قحتسي

 . امص «8ج («جاتحملا ةياهن) (5؟09١) ."4ص ءالج «عئادبلا» ةقفلين]

 . اص 48ج «جاتحملا ةياهن) )57١١( .19١؟ص 214ج (جاتحملا ينغم») )121١(

 هه



 ,067515دساف هجولا كلذ

 ايدك ةقفلم كفاك ناو ةكحضملا تاياكحلا مهل يكحي نم نورجأتسي س انلا نأ رهاظلاو

 عيشجملا يف دومحملا ءيشلاب سيل عينصلا اذهو «كلذ ىلع ةرجأ مهل ن نوعفديو مهكاحضإل

 هيلع ريزعتلاو كلذ عنمب يضقت ةحلصملاف .«لاملا بسكل ةديجلا ةليسولاب الو يمالسإلا

 :الصأ لعف هنم ردصي نأ نود صخشلا ريزعت : جا 69

 اهيلع بترتي دق اهيلع وه يتلا هتلاح نكلو .الصأ ًائيش لعفي نأ نود صخشلا رزعي دقو

 ةياهن» يف ءاج دقف «نيرخآلا ةحلصمل ةياعرو ررضلا اذهل اعفذ رزعيف «نيرخآلاب ررض

 ثنخملا يفنكو «حابملا وهللاب بستكي نمك «ةيصعم ال ثيح ريزعتلا دجوي دقو» :«جاتحملا

 يضر  باطخلا نبرمع نأ ةحلصملل يفنلا اذه نمو .""7«ةيصعم بكتري مل نإو ةحلصملل

 ةنتفلا يشخو راعشألا يف هب ءاسنلا ببش امل ةئيدملا نم هافنو جاجح نب رصن سأر قلح  هنع هللا

011474 

 : هتنادإ لبق مهتملا سبح : د 4978

 ليبق نم هرابتعا نكمي سبحلا اذهو «هتنادإ ت تبثت نأ لبق ام ةميرجب مهتملا سبح نوكي دقو

 سبح زاج امنإو «هريغب وأ ريزعتلاب هباقع يعدتسي هنم لعف رودص تبثي نأ لبق صخشلا ريزعت

 يف لَك هللا لوسر سبح دقف» :ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا نم هدنس دجيو ,ةماعلا ةحلصملل مهتملا

 تارامألا ضعب دجوت نأو «ةريطخلا مهتلا يف نوكي نأ بجي سبحلا اذه نأ الإ ."0ةمهت

 .ةمهتلا قدص لامتحا ىلع

 .19-18١ص «4ج «جاتحملا ةياهن ىلع يسامربشلا يبأ ةيشاحو (571؟)

 .9١1-8١ص 28ج «جاتحملا ةياهن)» م15

 .795ص .7ج .نوحرف نبال «ماكحلا ةرصبت» «.1١"ص «ميقلا نبال (ةيمكحلا قرطلا» (5715)

 ١. 4ص « ميقلا نبال «ةيمكحلا قرطلا» (3715)

 عمك



 نر سرأر

 ريزتل) 2ك
 ؟ةددحم ةيريزعت ةبوقع ريزعت ةميرج لكل له 64

 ظحالملاو .نيب نيب يه ام اهنمو .ةديدشلا اهنمو .ةطيسبلا اهنم ةعونتم ةيريزعتلا تابوقعلا
 ةعومجم تعضو امنإو .ةددحم ةيريزعت ةبوقع ريزعت ةميرج لكل عضت مل ةيمالسإلا ةعيرشلا نأ

 - يضاقلا  هنع بوني نمل وأ مامإلل تضوفو «ريزعتلا مئارج ةعومجمل ةيريزعتلا تابوقعلا نم
 ؟طباوضلا هذه ىه امف «ةنيعم طباوض قفو ريزعتلا ةميرجل ةبسانملا ةبوقعلا رايتخا

 : ةيريزعتلا تابوقعلا رايتخا طباوض -

 :مرجملا لاحو ةميرجلا ةماسج يضاقلا ظحالي نأ :ًالوأ

 ظحالي نأ اهيف رظني يتلا ةميرجلل ةبسانملا ةبوقعلا راتخي وهو يضاقلا ىلع نأ كلذ ىنعمو

 نم يناجلا ةلاح ظحالي امك .ءاهتماسجو اهررضو اهتروطخ ىدم ةهج نم ةميرجلا هذه ةعيبط

 يناجلا ةلزنمو ءاهعفاودو ةميرجلا هباكترا فورظو . يصاعملاو مئارجلا باكترا يف هقباوس ةهج
 .اهنع افرحنم وأ ةماقتسالا يف افورعم هنوك ةهج نم عمتجملا يف

 :طباضلا اذه يناعم نم هيلإ انرشأ اميف ءاهقفلا لاوقأ ضعب يلي اميف ركذنو

 سانلا بتارم فالتخاب كلذ فالتخال هردقو -ريزعتلا سنج  هسنج يف مامإلا دهتجيو -أ
 . ©" يصاعملا فالتخابو مهلاوحأو

 اهتافصو اهسانجأو اهريداقم فلتختو : ةيريزعتلا تابوقعلا يف يكلاملا نوحرف نبا لاقو - ب

 22371 نيف مرجملا لاح بسحيبو .اهرغصو اهربكو مئارجلا فاللتخاب

 امنإو .ردقم ءيش ريزعتلا يف سيلو : يعليزلا لاق : نيدباع نبال «راتحملا در» يفو دج

 .9١ص 8١ج «جاتحملا ةياهن» ,.197١ص 4١ج (جاتحملا ينغما ةيقلدت]

 .755 4ص .'؟7ج .نوحرف نبال «ماكحلا ةرصبت) ("517؟51١1)

 عها/



 .1"0ههلاوحأ يف رظني اذكو .مهتيانج ىضتقم ىلع مامإلا يأر ىلإ ضوفم وه

 بنذلا كلذ ةرثك بسح ىلع ًاريزعت نوبقاعي» :ريزعتلا يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو د

 , (1"0(هرغصو بنذلا ربك بسح ىلعو «بنذملا لاح بسح ىلعو .هتلقو سانلا يف

 ينجملاو يناجلا بسحب نوكي ريزعتلا : يكلاملا نوحرف نبال «ماكحلا ةرصبت» يفو - ه

 نإو .بدألا يف غلوب ردقلا عيفرل هب ًابطاخم ٌرشلا يذ نم ًاميظع لوقلا ناك نإف ؛ةيانجلاو هيلع

 , """”«ةايحلاو لاملا ال ةيمالسإلا بادآلاو ملعلاو نارقلا لهأ نم ناك نم ردقلا عيفرب دارملاو

 :اهنم ضرغلاب ةيفاو ريزعتلا ةبوقع نوكت نأ :ًايناث - 445

 نم وضع فالتإ وأ ةيمدآلا رادهإو «.ةلثملاو ماقتنالا يناعم نم ةيلاخو رجزلاو عدرلا وهو

 تايضتقمو قفتي الو .""">رجزو حالصتسا بيدأت وه ءاهقفلا لاق امك ريزعتلا نأل ؛يناجلا

 ضعب يلي اميف ركذنو .رجزلاو عدرلا هجاتحي ال امب ريزعتلا ةبوقع يف ةغلابملا حالصإلاو بيدأتلا
 .هانلق ام ىلع ةلادلا ءاملعلا لاوقأ

 .زجي مل الإو ًابلاغ هتبقاع تنمأ ام هنم زوجي امنإ ريزعتلاو» : يكلاملا نوحرف نبا لاق -أ

 .©"""9«هيلع ديزي الو هب يناجلا راجزنا نظي يذلا ردقلا ىلع رصتقي نأ يغبنيو

 ريزعتلا هيلع بجو نمم ءيش عطق زوجي الور :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشكو يفو - ب

 بدأ بجاولا نألو ؛ كلذ نم ء يشب دري مل عرشلا نأل ؛هلام نم ءىش ذخأ الو هحرج الو

 . ""9(فالتإلاب نوكي ال بدألاو

 ."'"9ههجو ديوست الو .ةلثملا نم هيف امل هتيحل قلحب ريزعتلا مرحيو - ج

 : ةيريزعتلا تابوقعلا عاونأ - 480

 ةفيفخلا نيب (اهنم)و .ةديدشلا :(اهنم)و .ةفيفخلا :(اهنم) :عاونأ ةيريزعتلا تابوقعلا

 امم كاذو اذه ريغب نوكي دقو .رجهو خيبوتب نوكي دقو .لتقلاب ريزعتلا نوكي دقو .ةديدشلاو

 .9,/ص .ةيميت نبال «ةيعرشلا ةسايسلا» (5719) ."7؟ص 20ج «نيدباع نبال «راتحملا در» 65514

 ترف هص 2037ج ,يكلاملا نوحرف نبال «ماكحلا ةرصبت» ةهقفحلا

 . 27"73”ص « يلبنحلا ىلعي يبأل (ةيناطلسلا ماكحألا» ةةفقلا

 ١”. 5ص «.؟ج .يكلاملا نوحرف نبال «ماكحلا ةرصبت» (577؟7)

 .7؟5ص «4ج «ينغملا» رظناو 2/4 ص « 64ج «عانقلا فاشك» (577)

 .اله ص « 4ج («عانقلا فاشكود (57515)
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 : ةيلاتلا تارقفلا يف هنيبنس

 :لتقلا :ًالوأ -

 فالتإ الو يناجلا فالتإ هب لصحي الو .هتبقاع نمؤت امب نوكي ريزعتلا نإ ليلق لبق انلق
 ةلاح يف ًاريزعت (لتقلا) ليلقلاو قيضلا ءانئتسالا هجو ىلع ءاهقفلا زاجأ اذه عم نكلو .هنم وضع
 ىهلتقب الإ هلعف لثم نع نيرخآلا عدرو .هعفد نكمي ال يذلا اهررض ميظعو ةميرجلا ةماسج

 ىلع رافكلل سسجتي يذلا ملسملا لتق يلبنحلا ليقع نباو ةيكلاملا زاججأ كلذ نم
 يناجلا رش ناك اذإ (ةسايس لتقلا) هومسو ًاريزعت لتقلا ةيفنحلا زاجأ كلّذكو ,27”نيملسملا
 ةفلاخملا عدبلا ىلإ ةيعادلا لتق دمحأو يعفاشلا باحصأ ضعب زاجأو ,7""2هلتقب الإ عفدني ال

 ةنسلاو باتكلل اهتفلاخم تناك اذإ عدبلا ىلإ ةيعادلا اذه لثم لتق نأ ودبيو . 0559ةنّسلاو باتكلل
 ةنسلاو باتكلا فلاخيل هتعدب ءارو رتستلا عدتبملا اذه ديريو .ليوأتلا لمتحت ال ةحيرص ةفلاخم

 . باتكلل بيذكتلا ةجرد ىلإ ىقري دق دساف ليوأتب

 .67دلجلا :ًايناث 2. 8

 نكلو ءّدحلا هب غلبي ال :ءاملعلا نم ريثك لاقف نيزعتلا يف دلجلا رثكأ يف ءاهقفلا فلتخا
 :ءاهقفلل لاوقأ (ّدحلا هب غلبي ال) ب دوصقملا ام

 نيعبرأ هب غلبي ال :لوقلا اذه ىلعف . ةفينح يبأ لوق اذهو ,عورشم ّدح ىندأ هب ب غلبي ال -أ

 : طوس ':نوثالثو ةعست وه اريزعت كلجلا زثكأ نوكيف .«فذقلاو رمخلا يف دبعلا ٌدح هنأل ؛ طوس

 غلبي الف ٠ ءأطوس نونامث وه ٌرحلل ةبسنلاب عورشم ّدح ىندأ : : فسوي يبأ لوق ىلعو - ب

 يلع نع اذه يورو . طوس (/0) وأ ًاطوس (/9) ىلإ لصي نأ هل امنإو .رادقملا 0110
 . هنع هللا يضر -

 .رارحألل ردقملا ٌدحلاب رابتعالاو ةيرحلا سانلا يف لصألا نأ فسوي بأ ةجحو

 ١" 75ص ,؟ج (ماكحلا ةرصبت» .ال”ص ء ؛ج (عانقلا فاشكو (57765)

 .514-"537؟ص .؛4ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» (571)

 .99ص «ءةيميت نبال (ةيعرشلا ةسايسلا)» (77371)

 24ج (راتحملا درو راتخملا ردلا» . ١٠ص .8ج (جاتحملا ةياهنو» ."78754-765ص 43ج «ينغملا» 05770

 240 507-4ص ١1ج .مزح نبال «ىلحملا» .١١٠-48ص .ةيميت نبال «ةيعرشلا ةسايسلا» « 5٠0 ص

 ١-161. 49ص ءالج , يناكوشلل «راطوألا لين»

 فدا



 (ّدح) ةملكو .«نيدتعملا نم وهف ٌدح ريغ يف ًاّدح غلب نم» :ثيدحلا ةفينح يبأ ةجحو
 ناكف - ًاطوس نوعبرأ وهو  دبعلا ّدح ىلع قدصتف ,عورشم ّدح يأ ىلع قدصتو «ةركن تدرو
 .ثيدحلا يف روكذملا ءادتعالا يف عقن ال ىتح رارحألا ّدحب ال هب ذخألا طايتحالا ىضتقم

 دبع ريزعت يف صقنيف رْزعُملا دودح لقأ نع دلجلا صقني نأ بجي :ةيعفاشلا دنعو  ج

 ٌرحللو ةدلج نورشع دبعلل رمخلا ّدح نأل ؛ةدلج نيعبرأ نع ٌرح ريزعت يفو ؛ةدلج نيرشع نع
 .لوألا لوقلا وه بهذملا نكلو ؛ةدلج نيرشع نع امهيف صقنلا بجي :ليقو .نوعبرأ

 ةدلج ةئام نم رثكأ اريزغت دلجتف تخل ىلع ةدايذلا زوجت“: ةيكلاذلا يهدم زوهنقم قرا
 يضر  رمع هبرض ةمئاخ نفقتو ةنع اياك رو يذلا برض - هنع هللا يضرك رع نأ يور امل

 .ةدلج ةئام موي لك يف ةدلج ةئامثلث  هنع هللا

 : مهبهذم يف ناتياور ةلبانحلا دنعو  ه

 لمتحيو . عورشم ّدح ىندأ وه ّدحلاب دوصقملاو .-ٌدحلا دلجلاب يأ هب غلبي ال : ( ىلوألا)

 زوجي الف ءريزعتلا اهيف يرجي يتلا ةيصعملا سنج يف عورشملا ّدحلا هنأ ٌدحلاب دارملا نوكي نأ

 ىلع داز نإو اهنم لقأب لب «ةئامب دلجلاب رزعي الف «ليبقتلاك ىنزلا تامدقم لعف نمك هزواجت

 .فذقلا دلج نم رثكأب هدلج زاج نإو ءهدي عطقت الف زرح ريغ نم قرس نمو .فذقلا ٌدح
 عضاوم يف دمحأ مامإلا هيلع صن «ريزعتلا يف تادلج رشع ىلع دازي ال : (ةيناثلا ةياورلا)و

 تعمس :لاق هيلع قفتملا ثيدحلا يف ةدرب وبأ ىور امل ةيرهاظلا بهذم وهو ,قاحسإ لاق هبو
 اذهو .«ىلاعت هللا دودح نم ّدح ىف الإ طاوسأ ةرشع قوف دحأ دلجي الو :لوقي لك هللا لوسر

 .«فيرشلا تينيجلا اذهب احم ًاضرأ يتاكرشلا هيقفلا لوك
 دقف .طاوسأ ةرشع ىلع ريزعتلا رصق نمل ةجح حلصي ال دق فيرشلا ثيدحلا اذه نأ الإ

 قحل مرح ام هللا دودحب دارملا نأب  ةيميت نبا مالسإلا خيش ركذ امك  ملعلا لهأ نم ةفئاط هرسف

 نيب لصفلا اهب داري ةنسلاو باتكلا ظفل يف دودحلا نإف :- هللا همحر  ةيميت نبا لاق مث .هلل
 الف هللا دودح كلت : ىلاعت هلوق لوألا نمف .مارحلا لوأو لالحلا رخآ لثم مارحلاو لالحلا

 ةردقملا ةبوقعلا ةيمست امأو ,.«اهوبرقت الف هللا دودح كلت : ىلاعت هلوق يناثلا نمو .«اهودتعت

 قحل برض نم نأ ثيدحلا دارمو :- ىلاعت هللا همحر  ةيميت نبا لاق مث ,ثداح فرع وهف ًادح

 .تادلج رشع ىلع ديزي ال زوشنلا يف هتأرما لجرلا برضك هسفن
 ةيصعم لك يف هب غلبي ال نأ وه ريزعتلا هجو ىلع دلجلا رثكأ يف حجارلا لوقلاو

 زاج نإو ديلا عطق زرح ريغ نم قراسلاب غلبي الف ءرخا سنج ّدح ىلع داز نإو ءاهسنج ّدح

 فحل



 ىلع داز نإو ىنزلا ّدح ىنزلا كود ام لعف نمب غلبي الو ءكلقلا دع ىف دلجلا نم رثكأ هدلج

 ةنس تلد هيلعو .لاوقألا لدعأو هنأ ةيميت نبا مالسإلا خيش هنع لاق لوقلا اذهو ءفذقلا ٌدح

 6573 عبيدشارلا هئافلخ ةنسو هلك :لؤسرلا

 عرشلا يف دري مل هنألو ادع ناكل دقت ول هنأ ؛دودحم ّدح ريزعتلا لقأل سيلو 0١

 ةماسجو صخشلا لاحل ًاقفو هرادقم يف هبئان وأ مامإلا داهتجا ىلإ هيف عجريف «هلقأل ريدقت

 .2"2ةدحاو ةدلج ىلإ وأ تادلج ثالثب دلجلاب ريزعتلا لعج الثم زوجيف .هتميرج

 :سبحلا :ًاثلاث

 سبيحلا : (يناثلا)و ,ةدودحم ةدمل سبحلا :(لوألا) : ناعون وهو «سبيحلاب ريزعتلا نوكيو

 .ةدودحم ريغ ةدمل

 .مهمئارج فالتخابو صاخشألا فالتخاب فلتخت ةدملا هذهف ءدودحم ةدمل سبحلا امأ

 مهبنذ بسح ىلع هيف نوسبحي» :ةدملا دودحملا سبحلا ىف ىعفاشلا يدرواملا هيقفلا ركذ دقف

 وبأ لاقو .ةردقم ةياغ ىلإ هنم رثكأ سبحي نم مهنمو ءاموي سبحي نم مهنمف , مهتاوفه بسحبو
 رهشأ ةتسلو ءفشكلاو ءاربتسالل رهشب هتياغ ردقت» : يعفاشلا باحصأ نم يريبزلا هللا دبع

 . 05906. . . ميوقتلاو بيدأتلل

 , "0 (مكاحلا ىلإ عجار سبحلا ةدم ريدقتو» :ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يفو

 داهتجا ىلإ عجار ريزعتلا سبحف» :يكلاملا نوحرف نبا لاق دقف .ةيكلاملا بهذم اذهو

 . "9 (مكاحلا

 «هدارفناب ًاريزعت حلصي سبحلا نأل ؛دلجلا ىلإ سبحلا يضاقلا مضي نأ زوجيو - 448
 نودب هراجزنا يف يضاقلا كش اذإ دلجلا ىلإ همضي نأ زاجف ؛ةلمجلا يف هب عرشلا درو دقو

 كتيير |

 .757ص هل لئاسر ةعومجم عم «ةيميت نبا مالسإلا خيشل (ةبسحلا» (575؟9)

 «ةيمكحلا قرطلا» ,517ص (ةيعرشلا ةسايسلا» . 5١0 ص . 4ج «راتحملا در» ./4 ص , 4ج «عانقلا فاشك» (5770:)

 .؟5"6١ص

 .؟7؟8ص .يدرواملل «ةيناطلسلا ماكحألا» ةةفيشن

 .158١ص .7ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (5757)

 ."78ص .7ج .يكلاملا نوحرف نبال «ماكحلا ةرصبت» (1719)

 .5١7ص ء.14ح (ريدقلا حتف» (575)
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 ةريطخلا مئارجلا باحصأل ةيريزعت ةبوقع هذهف .ةدملا ددحملا ريغ سبحلا امأ - 4

 «بلسلاو لتقلا مئارج باكترا ىلع نيداتعملاك مهتمالسو سانلا نمأ ىلع مهنم ىشخي نيذلا
 ىتح ةدملا دّدحملا ريغ سبحلاب اريزعت نوسبحيف ,مهيلع اهتابثإ ناكمإ نود اهب نيمهتملا وأ

 ىتح نيسوبحم اولظي وأ ,«مهحارس قلطيف ةبوتلاو حالصلا تامالع مهيلع رهظت نأب ةبوت اوثدحي

 ش . مهرش نم سانلا صلختيف اوتومي

 هقف يف «راتحملا درو راتخملا ردلا» يف ءاج دقف ,سبحلا نم عونلا اذهب ءاهقفلا حّرص دقو

 .,©"©عسانلا ىلع اذه رش نأل ؛اهتقيقح ىلع انل فوقو ال ذإ  هتيوت تارامأ رهظت ىتح

 ىذأب فرع نمو .ءاهنع فكي ىتح سبحي «.ةيعادلا» : ةلبانحلا هقف ىف «عانقلا فاشك» ىفو

 تيب نم هسبح ةدم هتقفنو «بوتي وأ تومي ىتح سبح كلذ نع فكي ملو .مهلام ىذأو سانلا

 . ""9عهررض عفديل لاملا

 «ةريغص وأ هريغ نم اهجؤوزو .اهجرخأو ناسنإ ةأرما عدخ لجر» :«نيتفملا تاعقاو» يفو

 , "9 يمداسفلاب ضرألا يف عاس هنأل ؟ ثومي وأ هتبوت رهظت نأ ىلإ سبحي

 :ةأرملا ريزعت يف سبحلاو دلجلا 6

 اهنأل ؛اهيلع ريزعتلاو ّدحلا ةماقإل ةأرملا درجت الو» :دلجلاب ةأرملا ريزعت ىف ةيفنحلا لاق

 نألو ؛اهندب ىلإ ملألا صلخيل ورفلاو وشحلا اهنع عزني هنأ الإ مارح ةروعلا فشكو ةروتسم ةروع

 ةدعاق يهو دلجتو .اهيلع ورفلاو وشحلا ءاقبإ ىلإ ةجاح الف .ةداع سوبلملاب لصحي ةروعلا رتس

 , ""2يرتسلا ىلع اهلاح ىنبم نأل ؛نوكي ام رتسأك

 :دلجلاب لماحلا ةأرملا ريزعت - 5

 ؛اهسافن نم ىفاعتت نأ ىلإ لجؤت مث ءاهلمح عضت ىتح دلجت مل ىلبح ةأرملا تناك نإو

 اذإ هنألو ؛ضضرملا ةلاح يف ماقت ال سفنلا نود اميف دودحلاو . ةضيرملا مكحب ءاسفنلا نأل

 - كالهلا يأ - وهو ءاهكاله ىلإ يأ فالتإلا ىلإ يدؤي امبر ةدالولا ملأ ىلإ دلجلا ملأ مضنا

 , """اهسافن نم ىفاعتت نأ ىلإ رخؤيف .ةلاحلا هذه يف اهيلع قحتسم ريغ

 .الك ص 4ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» (57*ه)

 .١5-١56ص ءاشاب يردق فيلأت «نيتفملا تاعقاو» (5777/) .اله ص . 4ج «عانقلا فاشكر (5*57)

 .الا"ص .9ج «يسخرسلل «طوسبملا» (179) .الا”ص .9ج .يسخرسلل «طوسبملا» (578)

 عك



 :سبحلاب ةأرملا ريزعت -. 17

 .ءاهقفلل لوق ىلع هيف فقأ مل ينإف هنودب وأ دلجلا عم ناك ءاوس نعت ةارهلا نيج اهأ
 ىأر اذإ امأ .هريغ ىلإ لوحتلا يضاقللو ةيريزعت ةبوقع وه هنع ملكتن يذلا سبحلا نأ يل ودبيو
 يف ةأرملا ىلع داسفلا ىشخي الو تاقث ةوسن هالوتت ءاسنلل صاخ نجس كانه ناكو .سبحلا
 فيخ و أ ةيفيكلا هذهب نجسلا نكي مل اذإ امأ .ةلاحلا هذه يف هزاوجب لوقلا نكميف ءاهسبح
 .اريزعت اهميبح زوجي اللف ةنتفلا اهيلع فيخ وأ «,تسبح نإ داسفلا نم اهيلع

 :داعبإلا وأ يفنلا :ًاعبار ه4

 نب رمع ىفنو «ةنيدملا نم ثنخملا تيه خلك يبنلا ىفن دقف ءزئاج ريزعتلا هجو ىلع يفنلا
 ناك نإو «هلامجل هب ةنتفلا نم فيخ امل ةنيدملا نم جاجح نب رصن  هنع هللا يضر  باطخلا

 رمع حرص دقو .ةحلصملل كلذ لعف باطخلا نبرمع 0 .هبحاص يفن بجوي ال لامجلا
 ثيح يل بنذلا امنإو ,كل بنذ ال :لاق ؟نينمؤملا ريمأ اي يبنذ امو :رصن لاق امدنع كلذب
 عم هزاوجف «ةماعلا ةحلصملل ةيصعم نودب يفنلا زاج اذإو .©"؛كنم ةرجهلا راد رهطأ ال
 هلو ءًاريزعت هيفن ررقي نمل هراتخي يذلا دلبلا رايتخا يضاقلاك هبئان وأ مامإللو .ىلوأ ةيصعملا
 . يفنلا ةدم ديدمت ًاضيأ

 ؟ةأرملا يفن زوجي له 8

 رايد يف داسفلل اهل ًاضيرعت هيف نأل ؛ةأرملل هزاوج ىرن الف ءاريوعت لجرلا فن ةن زاج اذإو

 .ةأرملا ريزعتل يفنلا نيعتي الف «٠ ,يفنلا ريغ ىرخأ تابوقع تاريزعتلل نإ مث .زوجي الف «ةبرغلا

 :ريهشتلا :ًاسماخ 2

 هورذحي ىتح اهلعاف نوفرعيو سانلا يف عيشتل مرجملا ةميرج راهظإو نالعإ ريت دتلاب داريو

 اذه نأ هيلع ىدانُيو .دلبلا يف هب فاطُي ةيفنحلا لاق دقف ءروزلا دهاشب ريهشتلاك .هرش اوقتيو
 ةحلصم هيف نأ امك ريزعتلا نم عون وه «ةيفنحلا هركذ ام نأ حضاولا نمو .""؛اروز دهاش

 .نيرخآلل

 15 نص 24ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» . : هصسص قج « يسخرسلل (طوسبملا» (5؟140)

 .١87ص «4ج (راتحملا درو راتخملا ردلا» (5741)

 و



 :ةدسفملا ةدسافلا ةأرملاب ريهشتلا

 «ةداوقلا» نأشب ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج ام ءاهقفلا هركذ يذلا ريهشتلا نمو

 يغبنيو «غيلبلا برضلا اهيلع بجي ام لقأ .لاجرلاو ءاسنلا دسفت يتلا ةداوقلاو» :اولاق دقف

 اهيلع تمضو ةباد ةداؤقلا تبكرأ اذإو .بنتجتل لاجرلاو ءاسنلا يف ضيفتسي ثيح كلذ ةرهش

 ءاننلا دنس يا - اذكو ذك لغفي نم ءارج اذه :اهيلغ ىدوتو ءاسهتروع فشك نمي اهبايث
 .©"؛9«رهظيو كلذ رهتشيل حلاصملا مظعأ نم ناكو  لاجرلاو

 :ةيلاملا تابوقعلا :ًاسداس ١

 تلد ةيوبنلا ةنسلا نأل ؛ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق امك عورشم ةيلاملا تابوقعلاب ريزعتلا

 لثمو «رارضلا دجسم مدهب هرمأ لثمو ,هفورظ قشو رمخلا ناند رسك هلع هرمأ لثم كلذ ىلع

 .ريزعتلا هجو ىلع ةيلاملا تابوقعلاب نودشارلا ءافلخلا ذخأ كلذكو .ةاكزلا عنام لام رطش هذخأ

 ناكملا قرحب  هنع هللا يضر يلع كلذكو - هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع رمأ دقف
 . هبحاصل ًاريزعت شوشغملا نبللا باطخلا نب رمع ةقارإ ًاضيأ كلذ نمو .رمخلا هيف عابي يذلا

 فاللتإ :(لوألا) : ماسقأ ةثالث ىلإ ةيلاملا تابوقعلا ةيميت نبا مالسإلا خيش مسق دقو

 .ةيلاملا ةمارغلا :(ثلاثلا) .لاملا رييغت :(يناثلا) .لاملا

 لثمو .اهريسكتو اهفالتإ زوجيف ءروصلاو رجحلا نم تادوبعملا فالتإ :لوألا مسقلا نمف

 توناحلا قيرحت زوجي امك «رمخلا ةيعوأ قيرحت زوجي امك اهريسكت 3 زوجي ذإ ءرمخلا ناند كلذ

 .ةءوطوم نكت مل اذإ ةمسجملا ريغو ةمسجملا روصلا رييغت : يناثلا مسقلا نمو

 - نزخلا لحم  نيرجلا يف عضوي نأ لبق قلعملا رمثلا نم قرس نميف :ثلاثلا مسقلا نمو

 .©":7نيترم همرغو تادلج هيلع نأ حارملا ىلإ يوأت نأ لبق ةيشاملا نم قرس نمل ةبسنلاب
 دلبلا نع يفنلاب نوكيو :ريزعتلا هب نوكي اميف .ةيفنحلا هقف يف «راتخملا ردلا» يفو

 ,(""؛9رمخلا ناند رسكبو اهمدهبو ءرادلا نم جارخإلابو «نيدسفملا تيب ىلع موجهلابو

 .الك ص ؛ 6 ج «عانقلا فاشك» (5715)

 .اهدعب امو 765ص ء.ميقلا نبال (ةيمكحلا قرطلا» ءاهدعب امو 57ص «ةيميت نبال «ةبسحلا» (1747)

 .54-590 ص ؛« 4ج «راتخمل ا ردلا» (55145)
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 :ىرخأ ةيريزعت تابوقع :ًاعباس

 صخشلا ىلع مالسلا كرتو .رجهلابو لوقلاب ظالغإلاو « خيبوتلاو ظعولاب ريزعتلا نوكيو
 نيذلا ةثالثلا هباحصأو لَك يبنلا رجه امك ءةحلصملا وه كلذ ناك اذإ هتيصعم نع بوتي ىتح
 كرتب رزعي دقو ءهتيالو نع هريزعت دارملا لزعب اضيأ ريزعتلا نوكيو .كوبت ةوزغ نع اوفلخت

 «نذألا كرفو .قنعلا ىلع عفصلاب اضيأ ريزعتلا نوكيو .©"؟”نيملسملا دنج يف همادختسا

 .""؛0هريزعت ديري نمل سوبع هجوب وأ ارزش يضاقلا رظنبو

 . 47ص .ةيميت نبال (ةيعرشلا ةسايسلا) (57165)

 ."؟"6ص ء4ج «راتخملا ردلا» ةةقحفا





 0 و و

 ريزعت) )رب تلي

 :رارقإلا :ًالوأ - 440

 انأ معن :لاق ول امك هريزعت بجوي امم اذكو اذك لعف هنأ يناجلا رارقإب ريزعتلا مئارج تبثت

 رارقإ يف هانلق نأو قبس ام رارقإلا ةحصل طرتشيو . كلذ وحنو ءانالف تبرض وأ لانالف ةيوتش

 لئاز الو ,هركم ريغ ًاراتخم ًالقاع غلاب ٌرقملا نوكي نأ وهو .سفنلا ىلع ءادتعالا مئارجب يناجلا
 .ريزعتلل ةبجوملا هتميرجب ةدحاو ةرم هرارقإ يفكيو .نونج وأ ركسب لقعلا

 : ةداهشلا : ًايناث - ؛4 ه4

 : يتآلا ليصفتلا ىلع يهف اهباصن امأ ؛ةداهشلاب ريزعتلا مئارج تبثتو

 ةداهشب -ريزعتلا بجوتست يتلا ةميرجلا يأ . ريزعتلا بجوم ثبثي :ةيفنحلا دنع. :ًالوأ
 ىوس ام رئاسو» :ةيفنحلا هقف يف «ريدقلا حتفو ةيادهلا» يف ءاج دقف «نيتأرماو لجر وأ نيلجر

 كلذ ىوس امو . صاصقلا اذكو ءاسنلا لبقت الو «نيلجر ةداهش اهيف لبقي دودحلا نم ىنزلا ٌدح

 الام قحلا ناك ءاوس .ناتأرماو لجر وأ نالجر هيف لبقي - كلذ ىوس ام لك يأ  تالماعملا نم
 ,(49"0(لام ريغ وأ

 هنأل ؛ نيتأرماو لجر وأ نيلجر ةداهشب - هبجوم يأ - ريزعتلا تبثيو» : (ةيدنهلا ىواتفلا» يفو

 , (4:20"0(دابعلا قوقح حسن نم

 رهظي ام - تبثي يأ - ريزعتلا رهظي» : يفنحلا يناساكلا نيدلا ءالع هيقفلل «عئادبلا» يفو

 عم ءاسنلا ةداهش هيف لبقيو . يضاقلا ملعو لوكنلاو ةنيبلاو رارقإلا نم دابعلا قوقح رئاس هب

 . ""؛9«مدابعلا قوقح رئاس يف امك ةداهشلا ىلع ةداهشلاو .لاجرلا

 .الك ص .5ج (ريدقلا حتفو ةيادهلا» ةققحف)

 . 56ص ءالج . ىناساكلل (عئادبلا» (5؟49) .175١ص 37ج (ةيدنهلا ىواتفلا» (5748)

 و



 ينغم» يف ءاج دقف «نيلجر ةداهشب ريزعتلا بجوم تبثي «ةيعفاشلا دنعو :ًايناث هه

 لاملا هنم دصقي الو .لامب نسل امو هوحنو ىنزلا نم ركذ ام ريغلو» :ةيعفاشلا هقف ىف «جاتحملا

 يأ  نالجر «فذقو «قرط عطقو سفن لتقك يمدآل ةبوقع نم وأ « ىلاعت هلل ةبوقع بجوم نم

 , ""0(- نيلجر ةداهش

 فاشك» يف ءاج دقف «نيلجر ةداهشب ريزعتلا بجوم تبثي «ةلبانحلا دنعو :ًاثلاث

 بجوم تبث هدلول ةمأك اهوحنو « هريغو ءىطاولا نيب ةكرتشم ةمأ وأ ةميهب ءطوب ررع نمو» : (عانقلا

 , 17*0(نيلجرب هريزعت

 يرج نبا لاق دقف «نيلجر ةداهشب ريزعتلا بجوم تنشي ةيكلاملا دنعو : انغباو -غ:ةهأ/

 لاومألا يف كلذو نيتأرماو لجر ةداهشو « ىنزلا ىوس رومألا عيمج يف نيلجر ةداهش» : يكلاملا

 ."""9(نادبألا قوقح نود ةصاخ

 « نيتأرماو لجرب وأ «نيلجر ةداهشب ريزعتلا بجوم تبي ةيرهاظلا دنعو : ايماخ -:ة6ه4م

 قوقحلا رئاس يف لبقي الو» : يرهاظلا مزح نبا مامإلل «ىلحملا» يف ءاج دقف .ةوسن عبرأب وأ

 .ةعجرلاو قالطلاو حاكنلاو .صاصقلا هيف امو .ءامدلاو  ىنزلا ّدح ادع_ دودحلا نم اهلك

 يف لبقيو .كلذك ةوسن عبرأ وأ ,كلذك ناتأرماو لجر وأ ,نالدع ناملسم نالجر الإ لاومألاو

 .©"9«بلاطلا نيمي عم كلذك ناتأرما وأ ,لدع دحاو لجر دودحلا اشاح كلذ لك

 ىدحاو لجر ةداهشب دودحلا قوس ام تابثإ زاوج - هللا همححر مرح نبا لوق نم مهفيو

 ةداهشب ريزعتلا بجوم تابثإ كلذ ىنعمو .- يعدملا يأ بلاطلا نيمي عم نيتأرما ةداهشب وأ

 . 41473ص «.14ج «جاتحملا ينغم» (5760)

 . 7558ص .4ج «عانقلا فاشك» (57861)

 . "887# ص .يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» (57857)

 ."95-"45ص .1ج مزح نبال «ىلحملا» (31565*)
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 رز برت نسم
 :ةيريزعتلا ةبوقعلا يفوتست د يتلا ةهحجحلا 8

 ةبوقعب يضاقلا مكح اذإف ءهنع بوني نم وأ رمألا ّيلو قح نم ريزعتلا تابوقع ءافيتسا
 ناك نإ يضاقلا هب مكح ام ذيفنت مالسإلا راد يف تابوقعلا ذيفنتب ةصتخملا ةطلسلل ناك ةيريزعت
 اهتاسسؤمو اهتائيهب - ةيمالسإلا ةلودلا يأ  مالسإلا راد نأل ؛اهلبق نم ذيفنتلا ىلإ جاتحي

 مهيلع ضبقت م مث يتلا يهو «نيمرجملاو ةميرجلا نم عمتجملا ةيامح نع ةلوؤسملا يه ةفلتخملا

 - ,6*ةيئاضقلا ةطلسلا اهب مكحت يتلا ةيعرشلا تابوقعلا مهيف ذفنتو ,مهمكاحتو

 :ريزعتلاب تام نم رمألا يلو نمضي له

 «مالسإلا راد يف تاسسؤملاو تائيهلا وأ صاخشألا نم هنع بوني نم وأ رمألا يلو ماقأ اذإو

 نم هيلع موكحملا تامف هبئان وأ رمألا يلو هدلج ول امك اهب هيلع موكحملا ىلع ريزعتلا ةبوقع

 ؟هتيد  ةلودلا 0 يأ هيلع بجتف , هكاله ل يلو 0 «هببسب وأ دلجلا

 0 م ا ءانلو» ل ةمادق نبا

 , "5*5 0)(رده همدق 000 تامف ورع وأ د ٌدَح نمو» : (ةيدنهلا ىواتفلا» يفو , 07" *عٌلحلاك

 .4051/-4605ص .١ج .ةدوع رداقلا دبع موحرملل («يمالسإلا يئانجلا عيرشتلا» ةقفتحإ

 "9" ص 28ج «ينغملا» (ك؟هه)

 .١"ةص ,؟ج (ةيدنهلا ىراتفلا» (5765)

5) 





 نو )نسل

 ريزخنأ) بر رتق كيسا
 : يناجلا توم : ًالوأ 5

 ,ذيفنتلا لبق يناجلا تامو دلجلاب هيلع مكح ول امك يناجلا مسجب قلعتي ريزعتلا ناك اذإ
 مدهو .هرومخ ةقارإب هتبقاعم لثم يناجلا لامب قلعتي ريزعتلا ناك نإو .هلحم تاوفل ريزعتلا طقس

 ذفنت لب ءاهعنمي الف ةبوقعلا ذيفنت يف رثؤي ال يناجلا توم نإف ,رومخلا هيف عيبي يذلا هّلحم

 .هّلحم مدهيو هرومخ قارتف

 :يناجلا ةبوت :ًايناث _

 يف ءاج دقف .هريزعت كرت زاج ًابئات هبئان وأ مامإلا ىلإ هسفن ءاقلت نم ءاجو يناجلا بات اذإ
 , 6509(. . .هريزعت كرت زاج , عالقإلاو مدنلا رهظأ دق افرع اف ءاج نإف» :«عانقلا فاشك»

 اهطوقس انحجرو .ريزعتلاو دودحلا تابوقع طوقس يف ةبوتلا رثأ يف ءاهقفلا لاوقأ انركذ دقو

 .©8*65)ع. . . هينذ نم ًابئات هسفن ءاقلت نم هيلإ ءاج نأك  يضاقلا ىلإ عفرلا لبق اهبحاص بات اذإ

 :وفعلا : اعلاث 44

 قحب ًاقلعتم ريزعتلا ناكو ءكلذ يف ةحلصملا ىأر اذإ ريزعتلا نعوفعلا هبئان وأ مامإلل زوجي

 نكلو «ريزعتلا نع وفعلا دبعلا اذهل ناك .دبعلل ًاقح ريزعتلا ناك اذإو .- ةعامجلا قحب يأ هللا
 امب هريزعت يأ  يناجلا بيدأت يف هبئان وأ رمألا ّيلوب ةلثمم ةعامجلا قح يف رثؤي ال اذه هوفع

 .ةيريزعتلا ةبوقعلا تطقس وفعلا لصح اذإو .0**"2 هتابوقعو ريزعتلا لئاسو نم ابسانم هارت

 .(48754-56179» نم تارقفلا (5؟648) . 74ص .4ج «عانقلا فاشك» (5؟619)

 ماكحألا» ,.117-554ص «.يلبنحلا ىلعي يبأل «ةيناطلسلا ماكحألا» ."4ص .4ج (عانقلا فاشك» (5169)

 «ليلجلا بهاوم» 251١75١ 2؟ص « 4ج (ريدقلا حتفو ةيادهلا» 2757١19 ص .يدرواملل «ةيناطلسلا

 2١”7. ص كج .باطحلل

 عالا



 : مداقتلا :ًاعبار - 15

 يضم دعب اهطوقس مامإلا ىأر اذإ ذيفنت نود ةنيعم ةدم يضمب طقست ةيريزعتلا تابوقعلا

 نع وفعي نأ هل ناك اذإو .ريزعتلا مئارج يف اهتبوقعو ةميرجلا نع وفعلا قح هل نأل ؛ةدملا هذه

 يف ةحلصملا ىأر اذإ ةئيعم ةدم يضم ىلع اهطوقس قلعي نأ هل زاج ءًاروف اهطقسيف ةبوقعلا

 ٠ ,61كلذ

 : ع ها/ص 3 ١1ج « ةدوع رداقلا دبع موحرملل «يمالسإلا يئانجلا عيرشتلا» ك5

 عع"



 تلال تكيزنف

 تابوقعلاو مئارجلا :سداسلا باتكلا

 باتكلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم - "817/4 - عاونأ ةثالث مئارجلا "417/7  ديهمت "87

 ةماعلا اهلوصأو اهساسأو ةبوقعلاو اهساسأو ةميرجلا :لوألا بابلا

 :نيلصف ىلإ بابلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت و6

 اهساسأو ةميرجلا :لوألا لصفلا

 حيضوت - "417/8 - ةميرج كرتلا وأ لعفلا رابتعا ساسأ - 7481/1  ةميرجلا فيرعت - 7815

 ةيرورضلا دابعلا حلاصم ليصحت - 788٠ - ةيرورضلا دابعلا حلاصم 781/4 - ةميرجلا ساسأ

 ةميرجلا عوقو عنم ىلإ ليبسلا 7887 - تايرورضلا ظفح همزلتسي اميف يلازغلا لوق - "8481 -
 .ةبوقعلا :ًاثلاث 8880  عمتجملا حالصإ :ًايناث 5884 - درفلا حالصإ :ًالوأ - "48 -

 ةماعلا اهلوصأو اهساسأو ةبوقعلا : يناثلا لصفلا

 - يورخألا باقعلا :ًالوأ 8884 - نايصعلا ءازج باقعلا - 88417 - ديهمت -5
 عونلا 5841 - يويندلا باقعلا نم لوألا عونلا 884٠  يويندلا باقعلا :ًيناث 8
 ةبوقعلا ساسأ 7897 - مئارجلا تابوقع عيرشت ةمكح 5847 - يويندلا باقعلا نم يناثلا
 - "895 - ةيعرشلا ةبوقعلل ةماعلا لوصألا "886  ةبوقعلا ساسأ ةمحرلا - 895 - ةيعرشلا
 تابوقعلا يف ةاواسملا هذه روهظ - 88917 - ةبوقعلاو ةميرجلا نيب ةاواسملا :لوألا لصألا
 ةظحالم :ثلاثلا لصألا 8849 - عدرلل ةبوقعلا ةيافك : يناثلا لصألا - 58944 - ةيعرشلا

 ةحلصمو مرجملا ةحلصم ةعيرشلا تظحال فيك 4٠0٠ - عمتجملا ةحلصمو مرجملا ةحلصم
 89408 - صاصقلا مئارج يف :ًايناث - 8407 دودحلا تابوقع يف : ًالوأ "9401 - ؟عمتجملا
 ةيعرش : ىلوألا ةصيصخلا 794٠08 - ةيعرشلا ةبوقعلا صئاصخ - 74٠08 - ريزعتلا مئارج يف

 دف



 ةبوقعلا ةيصخش ىلع ضارتعا 94٠01" - ةبوقعلا ةيصخش : ةيناثلا ةصيصخلا 74057 ةبوقعلا

 85١١#  ةبوقعلا مومع يناعم نم 84094  ةبوقعلا مومع : ةثلاثلا ةصيصخلا 98٠0/8"  هعفدو

 يناثلا بابلا

 دودحلا مئارج

 "917  دودحلا مئارج فيرعت - "8317 - حالطصالاو ةغللا يف ّدحلا فيرعت 54١

 مئارج دادعت يف راتخملا 88414  دودحلا مئارج دادعت يف ءاهقفلا فالتخا :ثحبلا جهنم

 :لوصف ةعبس ىلإ بابلا اذه ميسقتو .دودحلا

 ىنزلا ةميرج :لوألا لصفلا

 :ثحابم ةعبرأ ىلإ لصفلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت 6

 هتمكحو همكح نايبو ىنزلا فيرعت :لوألا ثحبملا

 - 59419 - ىنزلا ميرحت ةمكح 74318 - ىنزلا مكح - 7611 - ىنزلا فيرعت 5

 . هتالهسمو ىنزلا تامدقم ميرحت

 ىنزلا ةميرج ناكرأ :يناثلا ثحبملا

 ميسقت :ثحبلا جهنم 8371١ - هطورش نكر لكلو .ناكرأ ةثالث ىنزلل :ديهمت 5
 :بلاطم ةثالث ىلإ ثحبملا اذه

 ىنازلا :لوألا بلطملا

 وأ ريغصلا ءطو - 874 - لقعلاو غولبلا :لوألا طرشلا 847# - ينازلا طورش --5

 97“ - اهسفن نم نونجملا وأ ريغصلا تنكم يتلا ةأرملا 8876 - ةيبنجأ ةأرما نونجملا
 21076 ناركسلا ىنز - 79794 - حجارلا لوقلا 79378 - مئانلا ىنز "95717 - حجارلا لوقلا

 بهذم :ًايناث - "977  روهمجلا لوق :ًالوأ 8871 - ىنزف ركسلا ًادمعتم ركس نم مكح
 - اهسفن نم ناركسلا تنكم يتلا ةأرملا مكح 974  حجارلا لوقلا 977  ةيرهاظلا
  حجارلا لوقلا /9837”   ىنزلا ىلع هركملا بقاعي له 7945  هركملا ىنز "6

 نم 914٠ - ىنزلا ميرحت لهاجلا ىنز - *978 - هركملا اهب ىنز يتلا ةأرملا مكح 8

 ع



 . مالسإلا راد يف ملسملا ريغ ىنز 7544١- - ؟ٌدحُي له هتجوز اهنظي ةيبنجأ ءىطو

 ةينازلا : يناثلا بلطملا

  ةفلكم نوكت نأ :ًالوأ - 844 - ةينازلا طورش 884 47  ؟ةينازلا يه نم 5
 ةأرما فلكملا ءطو "8 4ا/  ةمئان ةأرما فلكملا ءطو "88545 - فيلكتلا طرش فلخت 6

 - ةتيملا ةأرملاب ىنزلا - 78549 - ةنونجم وأ ةريغص فلكملا ءطو 94144  اهركس لاح يف

 ليلدلا - "9651  اهسفن نع عفادت نأ ىنزلا ىلع ةهركملا ىلع - 961١ - ةهركملا ىنز -5

 ىنز 794684  ءاهقفلا لاوقأ نم : يناثلا ليلدلا - "8807 - ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا نم :لوألا

 ءطو 7467  اهيلع ّدحلا بوجول ةينازلا مالسإ طرتشي له 748ه - ىنزلا ميرحت ةلهاجلا

 . ةميهبلا

 ىنزلا لعف :ثلاثلا بلطملا

 ميسقت :ثحبلا جهنم 8469 - ىنزلا لعف طورش - "9464 - ىنزلا لعفب دوصقملا "6 ها/

 :عورف ةثالث ىلإ بلطملا اذه

 ةأرما لجرلا ءطو لوألا طرشلا :لوألا عرفلا

 ةلآ جاليإ طرتشي له 457  ءطولاب دوصقملا - 8451١ - طرشلا اذهب دوصقملا

 بجي له 7456  ءاسنلا نيب قاحسلا "84584  حجارلا لوقلا - "8577 - لئاح نودب ينازلا

 بوجو ةيرفعجلا بهذم 9455 - قاحسلا يف ّدح ال :روهمجلا بهذم ؟قاحسلا يف ىنزلا ٌدح

 لاوقأ - 891١ - ديلاب ةأرملا وأ لجرلا ءانمتسا "854 - حجارلا لوقلا 74517 - هيف ّدحلا

 لوق  ج 841/7 - ةيعفاشلا لوق - ب - 791/1 - ةلبانحلا لوق -أ :ديلاب ءانمتسالا يف ءاهقفلا

 ةيرهاظلا لوق -و 91ه  ةيرفعجلا لوق - ه 91/4 - ةيديزلا لوق - د 917# - ةيفنحلا

 يتفم ىوتف - 7418 - ةيميت نبا مالسإلا خيش لوق 91 /ا/  ةيكلاملا ضعب لوق - "941756

 نبا ريسفت : ًالوأ - 4٠ - ديلاب ءانمتسالا مكح يف نيرسفملا لاوقأ - 19 - ةيرصملا رايدلا
 ريسفت :اعبار - "447 - يفسنلا ريسفت :اثلاث - "887 - يبطرقلا ريسفت :ايناث - "441 - ريثك

 59/45 -ديلاب ءانمتسالا ةصخرب ذخألا زوجي ىتم - 78/46  حجارلا لوقلا - "484 - يسولآلا

 : ًالوأ - "948 - ءاهقفلا نيب فالتخا ؟هتبوقع يه امو ىنز طاوللا له 4410  طاوللا مكح
 991١  ةيعفاشلا بهذم :ائثلاث 89٠" - ةلبانحلا بهذم :ايناث - "9488 - ةيكلاملا بهذم

 ةيديزلا بهذم :ًاسداس 8987 - ةيرهاظلا بهذم :ًاسماخ - 89487  ةيفنحلا بهذم :ًاعبار
 . حجارلا لوقلا 58486 - ةيرفعجلا بهذم :ًاعباس - 5484 -

 ْ ع



 ةأرملا جرف يف ءطولا يناثلا طرشلا : يناثلا عرفلا

 يف ةيبنجألا ءطو يف روهمجلا لوق - "4913 - ىنزلا عوضوم يفو ةغللا يف جرفلا 5

 ةأرملا ءطو يف ةيفنحلا بهذم "899  ربدلا ءطو يف ّدحلا نوبجوي روهمجلا 79494 - اهربد

 مارح ءطولا اذه :اهربد يف هتجوز لجرلا ءطو - 4٠00١  حجارلا لوقلا - 40٠١ - اهربد يف

 ىلع نيتيآلاب ةلالدلا هجو #40٠0  ميركلا نآرقلا نم :ًالوأ - 4007  ةنسلاو نآرقلا ةلالدب
 ةلالد - ٠٠4ه - ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا نم :ايناث - 50١5  اهربد يف هتجوز جوزلا ءطو ميرحت

 جوزلا ءطو يف ءاهقفلا لاوقأ - 5005 - اهربد يف هتجوز لجرلا نايتإ ميرحت ىلع ثيداحألا هذه

 .اهربد يف هتجوز لجرلا ءطو يف ةصالخلا - 40٠01 - اهربد يف هتجوز

 ةهبشلا نمو حيحصلا حاكنلا نم ءطولا ولخ ثلاثلا طرشلا :ثلاثلا عرفلا

 دودحلا أردت له - ةهبشلاب دارملا - 5٠٠4 - حيحصلا حاكنلاب دوصقملا -4

 ليلدو .روهمجلا لوق حجارلا - 40١7  روهمجلا لوق - 40٠١١  ةهبشلاب ىنزلا دح اهنمو

 حيحصلا حاكتلا نم ءطولا ولخ تاالاح 101١ - يظفل فالخ هل مرح نبا فاللخو «ناحجرلا

 . هيف ةهبشلا رابتعا ىدمو

 هيف ةهبشلاو الصأ حاكن ريغب ءطولا :ىلوألا ةلاحلا

 هجو ىلع تامرحملا نم ةءوطوملا تناك اذإ - ©401١ - ةيبنجأ ةءوطوملا تناك اذإ - 4

 ىنزلا ميرحتب لهجلا ةهبش :ًالوأ - 4017 الصأ حاكن ريغب ءطولا يف ةهبشلا - 4015 - ديبأتلا
 4٠7٠١ هيلع ةءوطوملا ميرحتب لهجلا :ًايناث - 019 - ىنزلا ميرحتب لهجلا ءاعدا- غ٠ ١م

 - 40717 - ىلوألا ةدعاقلا - 507١ - ميرحتلاب لهجلا ةهبش يف ءاهقفلا لاوقأ نم صلختسي ام

 ىلع ةراجإلا 4٠784  ّدحلا ءردل ةهبش ربتعت ال اهجرف ةأرملا ةحابإ 5٠7  ةيناثلا ةدعاقلا

 .ٌدحلا طقسي ال ةينازلاب ىنازلا جاوز - 4056 - ّدحلا أردت ال ءطولا

 هيف ةهبشلاو لطاب حاكن ىف ءطولا : ةيناثلا ةلاحلا

 - ّدحلل بجوم لطابلا حاكنلا يف ءطولا 40717  لطابلا حاكتلاب ددصقملا - 5

 ّدحلا أردت ةهبش حاكتلا نالطبب لهجلا 4٠79  ءطولا اذه يف ةفينح يبأ مامإلا لوق 4

 .حاكنلا نالطبب لهجلا ءاعدا - ٠0*40

 هيف ةهبشلاو هيف فلتخملا حاكتلا يف ءطولا :ةثلاثلا ةلاحلا

 عالك



 أردت ةهبش حاكنلا ةحص يف فالتخالا #40” هيف فلتخملا حاكنلاب دوصقملا 0١

 نم :ًاثلاث 40ه  ةيفنحلا هقف نم :ًايناث - 404  ةلبانحلا هقف نم :ًالوأ - 0"#  ّدحلا
 نوكي ىتح فالتخالا ىف طرتشي ام 4 7٠ا/  ةيعفاشلا هقف نم :اعبار 5٠5  ةيكلاملا هقف

 .ًاغئاس نوكي نأ فالخلا يف طرتشيو - 4088 - ةهبش

 ةضراعلا ةمرحلا ءورط تقو حيحص حاكن يف ءطولا :ةعبارلا ةلاحلا

 ةمرحلا ثتقو ٠ جيحص حاكن يف ءطولا مكح 8٠84٠  ةلاحلا هذهب دوصقملا 68

 نم ءطولا اذه يف بجي ام - 50٠47  روظحملا ءطولا اذه يف ءاهقفلا لاوقأ - 4١ 1١٠ - ةئراطلا

 . ةبوقعلا

 ىنزلا تابثإ ةلدأ وأ لئاسو :ثلاثلا ثحبملا

 :بلاطم ةعبرأ ىلإ ثحبملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم - 4044  ديهمت - 505

 رارقإلا :لوألا بلطملا

 لوقلا - 50 41/  هتيعورشم ىدم ةهج نم ىنزلاب رارقإلا مكح - 4١45  هفيرعت - 06

 لوقلا - 50٠55  لضفألا وه فارتعالا : يناثلا لوقلا - 5١58 - لضفألا وه رتسلا :لوألا

 - سرخألا رارقإ - 5057 - حصي ال هركملا رارقإ - 505١ - رقملا طورش 4065٠ - حجارلا

 ىلع درلا 400 - رارقإلا راركتب لوقلا ةجح - 4084  هراركت :ًالوأ :هاركإلا طورش 4١68
 حيرصتلا :ًايناث 4007  همدعو رارقإلا ريركت يف يناكوشلا لوق - 4001  راركتلا ةجح

 بيذكت 4068 - هانز نم دكأتلل هلعف امع ٌرقملا نم لاؤسلا 0 4٠064

 - ةرقملا وأ رقملا بيذكت يف حجارلا لوقلا 805٠6 ةرقملل لجرلا بيذكت و أ رقملل ةأرملا

 - رارقإلا نع عوجرلا ةحص مدعب نيلئاقلا ةجح غ١ 57  هرارقإ نع َرقملا عوجر 1١

 ليلدلا - 4058 - لوألا ليلدلا - 4054 - رارقإلا نع عوجرلا زاوجب نيلئاقلا ةجح 0

 4059 - سماخلا ليلدلا - 4054 - عبارلا ليلدلا - 405ا/  ثلاثلا ليلدلا - 50557 - يناثلا

 . ىنزلاب رارقإلا نع عوجرلا يف حجارلا لوقلا

 ةداهشلا :يناثلا بلطملا

 : عورف ةعبرأ ىلإ بلطملا ميسقت :ثحبلا جهنم 40791  ديهمت

 اهتاذب قلعتي امو ةداهشلا :لوألا عرفلا

 الا



 ةيمهأ - 407/4 - حالطصالا يف ةداهشلا 401/7  ةغللا يف ةداهشلا فيرعت

 ةداهشلا ةغيص 40175 - ةبسحلا ةداهش نم ىنزلا ىلع ةداهشلا 4٠1/6  تابثإلا يف ةداهشلا

 ينازلاو ىنزلا ناكم نييعت طرتشي له - 407/8 - ىنزلا ةداهش يف هب حيرصتلا بجي ام - 401/17/ -

 - 4081 - مداقتلل ةداهشلا ضفرل ةجحلا 408٠١  ةداهشلا يف مداقتلا 5017/9  ؟اهب ينزملاو

 رتسلا :ةيرهاظلا بهذم 5٠/87 - ةيكلاملاو ةلبانحلا بهذم ؟رتسلا مأ ةداهشلا لضفأ امهيأ

 . كتهتمل الإ لضفأ رتسلاو ةداهشلاو رتسلا نيب ربيختلا :ةيفنحلا بهذم 4088 زوجي

 دهاشلا طورش : يناثلا عرفلا

 غولبلا :ًايناث - 4085 - ىنزلا دوهش ددع :ًالوأ - 4080  طورشلا هذه دادعت - 4
 - ىنزلا يف ءاسنلا ةداهش لوبق يف مزح نبا لوق - 50888 - ةروكذلا :اثلاث - 40817 - لقعلاو

 طرش يف حجارلا لوقلا - 404٠ - ىنزلا يف ءاسنلا ةداهش لوبق يف ةيرفعجلا بهذم - 8
 الدع دهاشلا نوكي نأ :ًاسماخ 4087 - ًاملسم دهاشلا نوكي نأ :ًاعبار - 404١ - ةروكذلا
 ةءورملا طارتشا يف حجارلا 4048  ةءورملاو ةلادعلا - 4044 - ةلادعلا طرش ليلد - 4047
 ةيرحلا طرش يف حجارلا لوقلا - 40417  ًارح دهاشلا نوكي نأ :ًاسداس 4045 - ةلادعلا عم
 :ةكلاملا نتعد 4044 - هتداهش يف اليصأ دهاشلا نوكي نأ :ًاعباس - 4044 - دهاشلا يف
 ١ 54٠-  هتداهش يف مهتم ريغ دهاشلا نوكي نأ : ًانماث 4 4٠١٠١  ةداهشلا ىلع ةداهشلا زوجت

 :ًارشاع 4١٠١ * - ًاريصب دهاشلا نوكي نأ :ًاعسات - 4٠١7 طرشلا اذه ىف ةيرهاظلا بهذم
 انثا - ١٠4ه  دهاشلا يف ةلفغلا مدعو ةظقيلا يع دخلا ن1 4 ًاملكم دحاعلا نؤكي نأ

 .هتجوز ىلع جوزلا ةداهش - 4٠١5  دحاو سلجم يف مهتداهش دوهشلا يدؤي نأ :رشع

 ىنزلا دوهش ددع صقن يف يرهاظلا مزح نبا بهذم - 4٠١8 - دوهشلا ددع صقن -

 نم صلختسي ام - 4١١١  دوهشلا فالتخا 4٠١١  دوهشلا يف طورشلا فلخت - - 4٠09

 - دوهشلا فالتخا يف ةيرهاظلا ريغ هظحالي ام - 4١١7  دوهشلا فالتخا يف مزح نبا لوق

 فالتخا يف حجارلا لوقلا - 4١١4 - بذكلاب مهماهتا عفدي امب دوهشلا فالتخا هيجوت - 4

 - 4١١5 - مهتداهش تدر بذكلاب مهماهتا عفدي امب مهفالتخا هيجوت رذعت اذإ - 4١١8  دوهشلا

 . ةداهشلا ءادأ دعب دوهشلا توم -5ا١١ا/- ةداهشلا نع عوجرلا

 هيلع دوهشملا : عبارلا عرفلا

 عفد : الوأ 4١7١  امهيلع دوهشملا عوفد - 4١١9 - هيلع دوهشملاب دوصقملا 1-4

 ت64



 عفد يف ةيكلاملا بهذم 4١77  عفدلا اذه يف مزح نبا لوق - 4١7١  ءارذع اهنأب ةأرملا

 ةأرملا عفد :ًايناث - 4١74 - ةراكبلا ءاقبب عفدلا يف حجارلا لوقلا - 4١77  ءارذع اهنأ ةأرملا
 - 4١75 ةيعفاشلا لوق حجارلا - 4١78  عفدلا اذه يف ةلبانحلاو ةيعفاشلا لوق : نرقلاو قترلاب

 بهذم نوكي نأ يغبني - 41717 - عفدلا اذه يف ةلبانحلا بهذم : بوبجم هنأب لجرلا عفد :ًاثلاث
 - 4١79 - ىنزلا دعب اهب ينزملاب جاوزلاب عفدلا :اعبار - 4١758 - مهريغ بهذم وه ةلبانحلا

 يف ىرخأ لاوقأ - 41١ - عفدلا اذه يف مزح نبا يأر 4١70  ةيجوزلا مايقب عفدلا :ًاسماخ
 هاركإلاب عفدلا :اسماخ 4١  ةيجوزلا مايقب عفدلا يف حجارلا لوقلا - 4١7  عفدلا اذه

 .ناعللابو

 نئارقلا :ثلاثلا بلطملا

 : ًالوأ :تابثإلا لئاسو نم نئارقلا رابتعا ىلع ةلدألا - 60*4١  نئارقلاب دوصقملا 4
 ريغ ةنيبلا - 414 - هعفدو ضارتعا /4١81   ةيوبنلا ةئسلا نم :ًايناث - +4١7  نآرقلا نم
 يف ةيكلاملا بهذم 4١4٠ - ىنزلا تابثإ يف ربتعم ليلد نئارقلا - 4188  ةداهشلاب ةروصحم
 ةنيرق يف ةلبانحلا بهذم 4١47  ىلبحلا نع ّدحلا أردي ام - 4١4١ - لبحلاب ىنزلا تابثإ

 نبا مالسإلا خيش لوق 4١44  لبحلا ةئيرق يف ةيعفاشلا بهذم - 4١47 - ىنزلا ىلع لبحلا
 .لبحلا ةئيرق يف حجارلا لوقلا - 4١40 - لبحلا ةنيرق يف ةيميت

 يضاقلا ملع : عبارلا بلطملا

 يف يضاقلا ملع رابتعا يف ءاهقفلا فالتخا 4١47 - يضاقلا ملعب دوصقملا - 4145
 ليلدلا - 4١49 - مهتلدأو يضاقلا ملعب ىنزلا تابثإ يف روهمجلا لوق :ًالوأ - 4١48 - تابثإلا
 - 4187 - عبارلا ليلدلا - 4١57 - ثلاثلا ليلدلا - 4١5١ - يناثلا ليلدلا - 4١6١ - لوألا

 ةيرفعجل -١ ١١4ه  هليلدو يضاقلا ملعب ىنزلا تابثإ يف يناثلا لوقلا - 4١54 - سماخلا ليلدلا

 . حجارلا لوقلا - 4١65 - يناثلا لوقلا باحصأ نم

 ىنزلا ةبوقع : عبارلا ثحبملا
 :بلاطم ةثالث ىلإ ثحبملا ميسقت :ثحبلا جهنم - 4154  ديهمت - 4617

 بيرغتلاو دلحلا :لوألا بلطملا

 - 4151١ - ةيوبنلا ةنسلا يف بيرغتلاو دلجلا - 41٠١ - ميركلا نارقلا يف دلجلا 8

 ةأرملا بيرغت - 4157 - بيرغتلا يف ةيفنحلا يأر - 4١57 - بيرغتلاو دلجلا يف ءاهقفلا لاوقأ
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 .هحجر ام حجارلا - 41568  ةمادق نبا حيجرت :ةأرملا بيرغت يف حجارلا لوقلا - 4١584  ةينازلا

 . ىنزلا يف ةمألاو دبعلا ةيوقع 4١55  ةمادق نبا

 مجرلا :يناثلا بلطملا

 4١569  ءاملعلا لاق هبو ةنسلاب تباث مجرلا - 4١78 - ىنزلا يف مجرلا صوصن - 517

 .ناصحإلا طورش 411/١  ناصحإلاب دوصقملا - 417١ - ىنزلا يف ةنصحملاو نصحملا مجر

 - 4174  حاكن يف ءطولا نوكي نأ : يناثلا طرشلا - 417  ءطولا :لوألا طرشلا - 4177 -

 طرشلا - 4175 - ةيرحلا : عبارلا طرشلا 4176  ًاحيحص حاكتلا نوكي نأ :ثلاثلا طرشلا
 :نماثلا طرشلا 4178 مالسإلا : عباسلا طرشلا 41177 - لقعلاو غولبلا :سداسلاو سماخلا

 له -  رخآلا نود نيينازلا نم نصحملا مجري 24 5 ءطولا تقو طورشلا قفحت

 . حجارلا لوقلا - 41487 - لاوقألا ةلدأ - 418١ - ؟مجرلا عم دلجلا بجي

 مراحملاب ينازلا ىلتق :ثلاثلا بلطملا

 - 4188  ثيداحألا هذه ةلالد - 4184 - همراحمب ينزي نم لتق يف ثيداحألا - 418

 :ثيداحألا هذه ىف هيبأ ةأرما حكانب دوصقملا - 4185  ثيداحألا هذه ةيجحو ةحص ىدم

 لاوقأ - 4188 - (هيبأ ةأرما حكان) نم دارملا /4141   دقعلا ىلعو ءطولا ىلع قلطي حاكنلا

 ىلوألا ةياورلا - أ  مهقفاو نمو ةلبانحلا بهذم :ًالوأ - 188 - مراحملاب ينازلا لتق يف ءاهقفلا

 بهذم :ًايناث - 4191 اهب لاق نمو ةلبانحلا بهذم ىف ةيناثلا ةياورلا - 4١940  بهذملا ىف

 ةشقانم - 4194 - يناكوشلا يأر :ًاعبار - 4147  ةيرفعجلا بهذم :ًاثلاث 4١97  ةيرهاظلا

 لوق ةشقانم - 4195  دمحأ نع ةيناثلا ةياورلا ةشقانم 4194© مزح نبا لوق :لاوقألا

 . حجارلا لوقلا - 41947 - يناكوشلا

 ىنزلا ةبوقع ذيفنت : عبارلا بلطملا

 :عورف ةتس ىلإ بلطملا ميسقت :ثحبلا جهنم 2848 - ذيهمت 2344

 ذيفنتلا نع ةلوؤسملا ةهجلا :لوألا عرفلا

 ىنزلا ةبوقع ذفني نم يف ءاهقفلا لاوقأ - 47١١  ذيفنتلا نع ةلوؤسملا يه ةلودلا

 - 47١4 - نيتلأسم يف فالتخا *470   ةلودلا ىلع تابوقعلا ذيفنت بوجو ليلعت - 4707

 لوقلا - 4705 - هيلإ اوبهذ اميف روهمجلا ةجح 47١  قيقرلا ىلع ّدحلا ةماقإ : ءاهقفلا لاوقأ

 كيما



 هذهب ةقلعتملا ثيداحألا - 47508 - هلتفيف هتأرماب ينزي نم ىري لجرلا - 47١7 حجارلا

 يف ءاهقفلا لاوقأ - 451١١  دواد يبأ ثيدح : :ًايناث - 47١9 يراخبلا ثيدح : الوأ : ةلأسملا

 لوق - 475١ - ينالقسعلا رجح نبا لوق - 47١7 يوونلا مامإلا لوق - 47١١  ةلأسملا هذه

 - يلبنحلا ةمادق نبا لوق - 47١6  ينيعلا مامإلا لوق - 47١54  ةيكلاملا نم زاوملا نبا

 - 47١19 - ةيميت نبا لوق - 475١4 - ةيديزلا نم يداهلا لوق - 47117 ةيرفعجلا لوق 5

 حجارلا لوقلا - 577١ - ةيميت نبا ىواتفو لاوقأ

 دلحلا ذيفنت : يناثلا عرفلا

 دهشت يتلا ةفئاطلا - 4777 - ذيفنتلا ةينالع - 4577  ذيفنتلا يف مزحلاو ةّيدجلا -09

 دلجلا ةفص 4775  دلجلا ةادأ يف مزح نبا لوق - 4776  دلجلا ةادأ - 4774  نيينازلا دلج

 ينازلا درجي له 4774 - ؟ةينازلا وأ ينازلا دسج عيمج دلجلا بيصي له - 47717 - هالوتي نمو

 عم فيفختلا - 4757٠ - ينازلا ديرجت يف حجارلا لوقلا - 45755  ؟دلجلا دنع هسايل نم

 يف كلام مامإلا لوق - 457١ - هؤافش ىجري ال يذلا ضيرملا ينازلا ىلع دلجلا يف ليجعتلا

 ريغ امئاق ينازلا دلجي - 478  لوزهملا ينازلا ىلع فيفختلا - 457  ضيرملا ينازلا دلج
 ةيفيك يف ينازلاو ةينازلا نأ لصألا 47 *ه  دلجلل فوقولا نم ينازلا عنتما اذإ - 4775  دودمم

 صتخت ام 4 773/ - هتيفيكو دلجلا يف ينازلاو ةينازلا نيب قافتالا هجوأ - 4775 - ءاوس دلجلا

 ةينازلا درجت ال : ًايناث - 4774 - دلجلا عضومل ةبسنلاب : ًالوأ : هتيفيكو دلجلا رومأ نم ةينازلا هب

 ةدعاقو ةمئاق دلجت : مزح نبا لاقو .ةدعاق ةينازلا دلجت :ائلاث - 4589  اهدلج دنع اهبايث نم

 .اهل رتسأ دوعقلا نأل ةدعاق يهو اهدلج حجارلا - 474٠

 بيرغتلا ذيفنت :ثلاثلا عرفلا

 بيرغتلا ةدم - 47414 - بيرغتلا ناكم 47847 - بيرغتلا ىنعم - 47417 - ديهمت - ١

 بيرغلا ينازلا بيرغت - 4545 - بيرغتلا ناكم نّيعي نم - 474 - ينازلا دلب نع هناكم دعبو
 - 4744 - ةبّرغُملا ةينازلل ةبحاصملا ةقفن - 47448 - اهل مرحم عم ةينازلا بيرغت - 47417

 - ةبرغُملا ةبحاصم نم ةوسنلا وأ مرحملا عانتما - 476٠ - تاقث ةوسن ةبحصب ةينازلا بيرغت

 هناكم دعبو بيرغتلا ةدم - 4788  حجارلا لوقلا - 4707  ؟اهدحو ةينازلا برْعُن له ١

 بيرغتلا دلب نم ةبّرْغُملا رارف - 4788  بيرغتلا دلب يف ةينازلا سبح 4784 - ةينازلا دلب نع
 ْ .بيرغتلا ددم لخادت - 479655

 مجرلا ليفنت : عبارلا عرفلا

 ١



 مجرلا يف ينازلاك ةينازلا ن أ لصألا -5”؟ه8- هلدحو مجرلا مأ مجرلا عم دلجلا - 5 «<ا/

 مسج نم مجرلا عضوم - 4755١  مجرلا ةادأ 575506 ذيفنتلا ةينالع 5١569  هتيفيكو

 - همجحر دنع ينازلا ةروع رتس - #55 هل رفحُي لهو ءًامئاق ينازل !| مجري 4717 - موجرملا

 لاوقأ - 4557 - ؟ةرفحلا يف يهو ةينازلا مجرت له 478 - ؟ةينازلا مجرت فيك - 64

 دعب نيينازلاب لعفُي ام - 4554 - ؟مجرلا أدبي نم /47517   ةرفحلا يف ةينازلا مجر يف ءاهقفلا

 .امهثومو امهمجر

 لتقلا ذيفنت : سماخلا عرفلا

 .ةبوقعلا هذه ذيفنتب رمأي يذلا وه مامإلاو ءهمراحمب ينازلا لتقي 2 8

 ذيفنتلا فاقيإ : سداسلا عرفلا

 فاقيإ بابسأ 871/7  ذيفنتلا فاقيإ عاونأ - 4371/١  ذيفنتلا فاقيإب دوصقملا

 عضت ىتح ىلبحلا ىلع ّدحلا ماقي ال - 4774 - ةأرملا ليح :ًالوأ - 477 - تقؤملا ذيفنتلا
 ىتم /471   ؟عضولا دعب اهيلع مجرلا ماقي ىتم 47 ؟1/5  لبحلا ءاعدا 57 ا/ه  اهلمح

 - يأرلا اذه عفد 471/4  ءاسفنلا دلج يف يأر - 47078 - ؟عضولا دعب دلجلا اهيلع ماقي

 : اقلاث تاك 146 د ةمحرب رضوي اال تاق ىجرملا"ب 442:1 تايناقع وجرملا نقيرملا :٠ انانتا +

 ال دربلاو ّرحلا 4784  ديدشلا دربلاو ديدشلا رحلا يف ةيعفاشلل يأر - 5787 - دربلاو ٌرحلا

 رقملا عوجر :ًالوأ - 585 - ىنزلا ّدحل مئادلا ذيفنتلا فاقيإ بابسأ 4786 - مجرلا نارخؤي
 .ةيفنحلا اهلاق ىرخأ بابسأ :ًاثلاث - 4088 - مهتداهش نع دوهشلا عوجر :ًايناث - 4؟81/ -

 فذقلا ةميرج : يناثلا لصفلا

 :ثحابم ةسمخ ىلإ لصفلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم - 4740 - ديهمت 1-684

 ذقلا :لوألا ثحبملا

 ملثم ةيوك فقذاقلا طورش قم نيل ب ه9 انلكم نوكي نأ + فئاقلا ظورش د4
 .فذاقلا ىف ًاطرش تسيل ةروكذلا 498

 فتوذقملا : يناثلا ثحيملا

 فارما نكي امك الجر نكي فوذقملا 144 تدم يد ناصحإلا 2 4

 طرشلا - 4598 - لقعلاو غولبلا : يناثلاو لوألا ناطرشلا 47317 - ناصحإلا طورش - 5

 م



  ةيرحلا : عبارلا طرشلا 400  طرشلا اذه يف مزح نبا لوق - 4548  مالسإلا :ثلاثلا

 يف ىرخأ طورش 4707  ةفعلاب دارملا 5707 - ىنزلا نع ةفعلا : سماخلا طرشلا ١

 نوكي الآ: الاغا 4:8 - ًايضختوا ابريجم قودعتلا نوكي أل نأ :ايناث 488 1 قوذقتملا

 نم بلطب الإ يرجي ال ناعللا 4037 - هتجوز جوزلا فذق 4705  فذاقلا دلو فوذقملا

 مكحلا 47:08 - ناعللا بلط هلف هنم اهدلو بسن يفن ديري جوزلا ناك اذإ الإ ةفوذقملا ةجوزلا

 تعنتما اذإ لبنح نب دمحأ مامإلا نع ةياورلا فالتخا 08*54  ناعللا نم ةجوزلا تعنتما اذإ

 اذإ مكحلاو هئارجإ ةيفيكو هبلطي نمو ناعللا يف ةيفنحلا بهذم 4٠١  نعالت نأ نم ةجوزلا
 . ةنعالملا دلو فذق 4717 ةنعالملا فذق 3117# ناعللا ةغيص 471١  امهدحأ عنتما

 هب فوذقملا :ثلاثلا ثحبملا

 - 315"#4 - هب فوذقملا ىف دعاوق 4١6 - بسنلا يفن وأ ىنزلا وه هب فوذقملا - "14

 .ةعبارلا ةدعاقلا 4719  ةثلاثلا ةدعاقلا - #5" - ةيناثلا ةدعاقلا 5177 - ىلوألا ةدعاقلا

 فذقلا ةغيص : عبارلا ثحبملا

 ىلوألا ةغيصلا : الوأ :فذقلا غيص ضعب 47371١ - ةزجنم نوكت نأ بجي ةغيصلا 1

 . ةثلاثلا ةغيصلا :ًاثلاث 477  ةيناثلا ةغيصلا :ًايناث 4#”

 هتبوقعو فذقلا ىوعد : سماخلا ثحبيملا

 - 57":؟5 - تيملا فذق 477٠0 فذقلا ىوعد كيرحتل طرش فوذقملا ىوكش 4

 هب فوذقملا ةحص تابثإ - 4778 - فذقلا تابثإ - 573717 - تيملا فذق ىف ةيفنحلا بهذم

 لبقت له 4771  فذاقلا ةداهش در فذقلا ةبوقع نم 47٠  فذقلا ةبوقع - 4778 -

 تقؤملا ذيفنتلا فاقيإ 477 - فذقلا تابوقع لخادت 47377  ؟هتبوت دعب فذاقلا ةداهش

 .دوهشلا عوجرب ّدحلا طوقس 47ه  دوهشلا عوجرب وأ وفعلاب ّدحلا طوقس - 474

 :ثحابم ةثالث ىلإ لصفلا ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت - 805

 اهبراش مكحو رمخلاب فيرعتلا :لوألا ثحبملا

 امو رمخلل ًابرش ربتعي ام 4778 - مارح رمخلا برش 4778 - رمخلاب دوصقملا "0
 بيغي ام 4757 - مارح هوحنو نويفألا لوانت - 441١ - مارح ةشيشحلا لوانت - 575٠ -ربتعي ال

 كلوا



 .راكسإ الب لقعلا

 رمخلا برش تابثإ ةلدأ : يناثلا ثحبملا

 - رارقإلا يف لجرلاك ةأرملا 44ه  رارقإلا :ًالوأ 4944  ةلدألا دادعت 44
 حلصي لهو ءيقلا - 8*4  رمخلا ةحئار :نئارقلا :ًاثلاث 4847  ةداهشلا :ًايناث 85
 .رمخلا برش تابثإ ةلدأ يف لجرلاك ةأرملا 449  ؟برشلا ىلع ةنيرق

 اهذيفنتو رمخلا برش ةبوقع :ثلاثلا ثحبملا

 اهب قحلي امو رمخلا برش ةبوقع :لوألا بلطملا

 رمخلا برش ةبوقع ةيهام - 8١#4 - هريثكو رمخلا ليلق برشب بجت ةبوقعلا 2 6
 ةبوقع 41ه 4  ةشيشحلا لوانتم ةبوقع 47ه  ةمألا وأ دبعلا ةبوقع 487  اهرادقمو

 .هوحنو نويفألا لوانت

 (دلجلا) رمخلا ةبوقع ذيفنت : يناثلا بلطملا

 ؟لجرلا ىلع دلجلا ذفني فيك - 105 -وحصي ىتح ناركسلا ىلع ّدحلا ماقي ال "هه

 ذيفنتلا فاقيإ 4 "ه9 ًاتقؤم ذيفنتلا فاقيإ - "ه4 - ؟ةأرملا ىلع دلجلا ذفني فيك - 4"هال

 .ًامئاد

 ةقرسلا : عبارلا لصفلا

 ىلإ لصفلا ميسقت - ثحبلا جهنم 48517 - ةقرسلا مكح - 4551 - اهفيرعت 2

 قراسلا :لوألا ثحبملا

 ةيرحلا - "56  قراسلا يف ًاطرش تسيل يل ةروكذلا - "514 - قراسلا طورش - 45

 تاللاح /4751   ةقراسلاو قراسلا يف ًاطرش حييل مالسإلا 4555 - قراسلا يف ًاطرش تسيل

 سالتخالا يف ةقرسلا دح باجيإ مدع يف ةمكحلا 454. - ًاقراس ريغلا لام ذخأ اهيف ربتعي ال

 حجارلا لوقلا - 4817١ - ًاقراس ةيراعلا دحاج ربتعي له - 4858 - هوحنو

 قورسملا :يناثلا ثحبملا

  - 4١ًايناث 488/8  ًاقلطم الام قورسملا نوكي نأ : ًالوأ 489/7  قورسملا طورش :
2 



 ال نأ :ًاعبار 40/8  هسفن يف ًاكرلمم نوكي نأ :ًاثلاث 474 - اقلطم ًاموقتم الام نوكي نأ
 الام نوكي نأ :ًاسماخت 475 - ةهبش الو كلم ليوأت الو كلم قورسملا يف قراسلل نوكي
 باير د ارحم قؤزتفلا ٍنوكي نأ ( ءاسدانس  عرقلالا توينألا قلغ هيف قزاسلل نيل ًاموضعم
 قورسملا لاملا نوكي نأ : ًاعباس - 48٠ - هبسحب ءيش لك زرح - 01 علا دوصقملا

 امركم نوكي نأ + 088 ةيصقق هلآ وأ ًامرخلب قورسملا توكي "ل نأ. افاث 481 2 ًايانضن
 . عامجإلاب ةيصعم ةلآ وأ

 - 4884 - قورسملا ىلع ةحيحص دي هل نوكت نأ :الوأ :هنم قورسملا طورش - 38
 نيجوزلا دحأ ةقرس يف :لوألا لوقلا - 486 - ا هنم قورسملا نوكي ال نأ : ًايناث
 - ةقرسلا هذه يف ثلاثلا لوقلا - 4781/  ةقرسلا هذه يف يناثلا لوقلا 4485  رخآلا لام

 لوقلا 478٠  ةقرسلا هذه يف سماخلا لوقلا 48 - ةقرسلا هذه يف عبارلا لوقلا 4
 - هديدحتو هانحجر ام حيضوت 4797 - حجارلا لوقلا - 45941١ - ةقرسلا هذه يف سداسلا
 - 84# رخآلا لام نيجوزلا دحأ ةقرس نم هانلق اميف امهديسك هتمأو جوزلا دبع - "9
 قراسلل ًادلو هنم قورسملا نوكي ال نأ :ًاثلاث 44ه - نيجوزلا نيب ةقرسلا نم ةصاخ تالاح

 لام ةقرس يف بألا عطقي الو اهدلو لام ةقرس يف مألا دي عطقت :ةيرفعجلا بهذم 495
 :لاوقألا ةلدأ - 4944 - امهدلو لام ةقرس يف نيدلاولا عطق : ةيرهاظلا بهذم 4717 - هدلو
 لوقلا - 440١ - نيدلاولا عطقب نيلئاقلا ةلدأ 4749 - نيدلاولا ىلع عطق ال :لاق نم ةلدأ
 هنم قورسملا نوكي ال نأ عبارلا طرشلا - 450١ - امهدلو لام نم نيدلاولا ةقرس يف حجارلا
 ال : ةيكلاملاو ةيعفاشلاو ةيفنحلا بهذم 44٠ 3 هت طرق اذه قرانتلل اهأ وأ 5

 ةصالخ 440  ًاقراس هرابتعاب هدي عطقت يأ  عطقي :مهريغ لاقو .قراسلا دلولا ىلع عطق
 دلولا ىلع عطق ال :لوألا لوقلا ةلدأ - 44٠4  هيدلاو لام نم دلولا ةقرس يف ءاهقفلا لاوقأ
 - 4407/- حجارلا لوقلا - 4405  قراسلا دلولا دي عطقت : يناثلا لوقلا ةلدأ - 4405  قراسلا
 ةقرسلا - 4108 - (روهمجلا) ةيفنحلا ريغ بهذم (ب)  ةيفنحلا بهذم (أ) مرحم يذ نم ةقرسلا
 مامإلا لوق - 44١٠١  ناتخألاو راهصألا تيب نم ةقرسلا 4409  عاضرلا ببسب مرحم يذ نم
 .امهديس نم ةمألا وأ دبعلا ةقرس 44١١  يناساكلا

 ةقرسلا تابثإ ةلدأ : عبارلا ثحبملا

 :بلاطم ةثالث ىلإ ثحبملا ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت - 44١75

 كيلو



 رارقإلاب ةقرسلا تابثإ :لوألا بلطملا

 ؟رارقإلا لوبقل ىوعدلا قبس طرتشي له 44١4 - تابثإلا يف ربتعم ليلد رارقإلا - 441

 ددع 441! - حجارلا لوقلا - 4515 - ةيفنحلا بهذم 44١  ةلبانحلاو ةيعفاشلا بهذم

 . هرارقإ يف رقملا هركذي ام - 4514  نيترم رارقإلا راركت طارتشا حجارلا - 451 -رارقإلا تارم

 ةداهشلاب ةقرسلا تايثإ : يناثلا بلطملا

 طرتشي مل ءاهقفلا ضعب 447١  ةقرسلا يف ةداهشلا لوبقل طرش ىوعدلا قبس .

 يف دوهشلا هركذي ام - 447  مهددعو دوهشلا طورش 4477 - مهيلع درلاو ىوعدلا قبس

 ْ مهداه

 دحلا نود هكلامل قورسملا هب تبثي ام :ثلاثلا بلطملا

 ةدحاو ةرم رارقإلا - 4476  ّدحلا نود هنم قورسملا هكلامل قورسملا تبثي دق - 4

 يعدملا نيميو نيتأرما ةداهش وأ دحاو لجر ةداهش - 44717 - نيتأرماو لجر ةداهش - 4475

 . يعدملا نيمي - 4578 -

 ةقرسلا ّدح يف ةعافشلا : سماخلا ثحبملا

 - ؟قراسلل ةعافشلا زوجت ىتم 44٠  ةقرسلا ّدح يف ةعافشلاب ددصقملا - 4

 ؟قراسلل ةعافشلا زوجت ال ىتم 9 ١

 قورسملا نامضو ةقرسلا ّدح : سداسلا ثحبملا

 :نيبلطم ىلإ ثحبملا ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت -

 | ةقرسلا ٌدح :لوألا بلطملا

 لجر عطق 44ه - ىنميلا قراسلا دي عطق - 4474  ةقرسلا ٌّدح يف صوصنلا 4 488

 ةقرسب ةعامجلا يديأ عطقت له 4 8#1/  ةيناثلا ةقرسلا دعب عطق ال 4475 - ىرسيلا قراسلا

 . عطقلا ةبوقع يف لخادتلا 8"5447   ةدحاو

 قورسملا نامض :يناثلا بلطملا

 - 444١ - ًاكلاه ناك اذإ قورسملا نامض 444٠ - ًامئاق ناك نإ قورسملا در 5

 2ك



 قراسا ىلع نامضلا بجوأ نمل ةجحلا 44147  ةيفنحلا بهذم 411457 - ةيكلاملا بهذم

 ا حجارلا لوقلا - 4545 -

 ةقرسلا ٌدح ذيفنت : عباسلا ثحبملا

 ذيفنتلا يف مزحلاو ةّيدجلا - 4445 - هيف نواهتلا مدعو ّدحلا ذيفنت يف بيغرتلا 96

 .قراسلا قنع يف ديلا قيلعت - 4548 - عطقلا ةيلمع يف قراسلا ىلع ليهستلا - 4441 -

 ذيفنتلا عناوم :نماثلا ثحبملا

 :نيبلطم ىلإ ثحبملا ميسقت :ثحبلا جهنم 440٠  ذيفنتلا عناومب دوصقملا 64

 ةتقؤملا ذيفنتلا عناوم :لوألا بلطملا

 لاوقأ 4487  دواد يبأ ثيدح 4407  وزغلا يف يديألا عطقت ال :الوأ 46١
 عطقلا ليجأت 4458 تقوم ءارجإ عطقلا عنم - 4454  وزغلا يف يديألا عطق يف ءاهقفلا
 .اهعطق لجؤي لماحلا ةأرملا - 4585 - دربلل وأ رحلل وأ ضرملل

 (ذيفنتلا تاطقسم) ةيمئادلا ذيفئتلا عناوم : يناثلا بلطملا

 رارقإلا نع عوجرلا لوبق 4404 - هيف ءاهقفلا لاوقأو رارقإلا نع عوجرلا : ًالوأ - غ0
 بهذم 4451١ - ةيفنحلا بهذم 51459١  قورسملا ةميق ناصقن : : ًايناث 51654 حجارلا وه

 .ذيفنتلا طقسي هنم قورسملا وفع له 4557 - قورسملا ةيكلم ءاعدا :الاث 44557  ةيديزلا

 (قيرطلا عطق) ةبارحلا :سماخلا لصفلا

 :ثحابم ةسمخ ىلإ لصفلا ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت - 84

 اهمكح نايبو ةبارحلا فيرعت :لوألا ثحبملا
 «قيرطلا عطق» ةبارحلا مكح /44571  - ةبارحلا ءامسأ - 4455  ةبارحلا فيرعت - 6

 . ةبراحملا ةيأ ريسفت - 5558

 «قيرطلا عطق» ةبارحلا طورش : يناثلا ةيعيلا

 :بلاطم ةعبرأ ىلإ ثحبملا ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت - 4

 ماا



 عطاقلا طورش :لوألا بلطملا

 حالسلا لمح :ًاثلاث 4477 - ةعنملاو ةوقلا : ًايناث - 447/١ - لقعلاو غولبلا : ًالوأ -

 ةروكذلا له 44178  ةرهاجملا :ًاثلاث - 4474 - حالسلا لمح طرش يف حجارلا - 487
 - قيرطلا عطاق يف ةروكذلا طارتشا مدع يف ءاهقفلا لاوقأ - 4475 - قيرطلا عطاق يف طرش

 ةميرج ىف ةانجلا ددعت طرتشي ال 4 41/4  ةيفنحلا بهذم 884١/8 - ةيكلاملا بهذم - 4/0

 . قيرطلا عطق

 هيلع عوطقملا طورش :يناثلا بلطملا

 بهذم :لاملا ممصعم نوكي نأ :لوألا طرشلا - 448١ - هيلع عوطقملا وه نم
 - نيلوقلا نم حجارلا 4488 - ةلبانحلا بهذم - 4487 - لاملا موصعم نوكي نميف ةيفنحلا
 .ةحيحص أدي لاملا هيلع عوطقملا دي نوكت نأ :ًايناث 4

 هل عوطقملا طورش :ثلاثلا بلطملا

 ةلباتحلا بهذم :لاملا ذخأ يف ةانجلا كارتشا - 4445 - ًاباصن لاملا نوكي نأ . 6

 يف ةقرسلا طورش رفاوت : يناثلا طرشلا - 4588 - ةيكلاملا بهذم - 5 4/1/  ةيفنحلاو ةيعفاشلاو

 .سانلا ضارعأ وه هل عوطقملا - 4584 - هل عوطقملا لاملا يف قورسملا لاملا

 هيف عوطقملا طورش : عبارلا بلطملا

 مالسإلا راد يف هيف عوطقملا نوكي نأ :ًالوأ - 444١ هيف عوطقملاب دوصقملا
 - لوألا لوقلا - 4497  طرشلا اذه يف ءاهقفلا فالتخاو ثوغ هقحلي نأ :ًايناث - 4497 -

 . حجارلا لوقلا - 445  ثلاثلا لوقلا - 4446 - يناثلا لوقلا 4

 «قيرطلا عطق تابثإ» تابثإلا ةلدأ :ثلاثلا ثحبملا

 تابثإلا يف ةيكلاملا بهذم - 4444 - ةداهشلا :ًايناث - 4444 - رارقإلا :ًالوأ 90
 تبثت ىتح ءيرب مهتملا - 450١ - مهسفنأل مهيلع عوطقملا ةداهش لبقت ال - 46٠٠  ةداهشلاب

 .هتنادإ

 «قيرطلا عطق» ةبارحلا ىلع بترتي ام : عيارلا ثحبملا

 :نيبلطم ىلإ ثحبملا ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت . 5
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 «قيرطلا عطاق» براحملا ءادتعا در :لوألا بلطملا

 - 105٠8  فيرش يوبن ثيدح 45٠0 4 - براحملا ءادتعا در ىلع ضرحي عرشلا - 0

 هلاتق لبق هناودع نع فكلا براحملا نم بلطلا - 4605 - هئادتعا درل براحملا لاتق بجي له

 .اهضرع كته ديري نم لتقت نأ ةأرملا ىلع - 4ه0ا/

 «قيرطلا عطاق» براحملا ىلع ّدحلا بوجو :يناثلا بلطملا

 ةبراحملا ةيآ ريسفت يف ءاملعلا لاوقأ - 45094  براحملا دح ىلع نارقلا صن - 4

 :ثحبلا جهنم - 451١١ - قيرطلا عطاقل تالاح سمخ 40٠١  اهيف ةملك يف مهفالتخاو

 :عورف ةعبس ىلإ بلطملا اذه ميسقت

 لاملا ذخأو لتق اذإ براحملا ةبوقع :لوألا عرفلا

 . هلتق دعب ةبشخ ىلع هتثج قيلعتب نوكي بلصلاو ,بلصلاو لتقلا يه ةبوقعلا 5

 طقف لتقلا ةبوقع : يناثلا عرفلا

 .بلص الب طقف لتقلا هتبوقعف لاملا ذخأي ملو براحملا لتق اذإ - 401

 تاحارجلا ثادحإ ةبوقع :ثلاثلا عرفلا

 . مهيلع عوطقملا حرج اذإ براحملا ةبوقع - 4

 طقف لاملا ذخأ ةبوقع : عبارلا عرفلا

 .ةبوقعلا هذه طورشو .«فالخ نم لجرألاو يديألا عطق . 6

 طقف قيرطلا ةفاخإ : سماخلا عرفلا

 ةدم 46018 - ىفنلاب دوصقملا - 40١7 - طقف قيرطلا فاخأ نم ةبوقع يفنلا -ه5

 - 4017١  ةيكلاملا ريغ بهذم 487١ - ةيكلاملا بهذم ؟ةأرملا ىفنت له - 4014 - يفنلا

 .ةأرملا يفن يف حجارلا لوقلا

 نيبراحملا عيمج ىلع ةبارحلا ّدح نايرس : سداسلا عرفلا

 وفعلا لمتحي ال ةبارحلا ّدح 4607 عيمجلا ىلع ٌدحلا نايرس :ةدعاقلا 7

 .نيبراحملا عم ةأرملا مكح 487٠ هيف ماق نم هب صتخي باقعلا عنام - 4074 - طاقسإلاو

 كح



 نامضلاو دحلا : عباسلا عرفلا

 نيب فالخ ؟نامضلاو ّدحلا عمتجي له 46117 - نامضلاو ٌدحلاب دوصقملا 7ك

 بجي نامضلا 48178 - ةيفنحلا بهذم نايبو .مهيقفاومو ةلبانحلا بهذم 46174  ءاهقفلا

 . ءدرلا نود ذخآلا ىلع

 اهيلع بترتي امو ٌدحلا تاطقسم : سماخلا ثحبملا

 :نيبلطم ىلإ ثحبملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت 1

 «ةبارحلا دح» دحلا تاطقسم :لوألا بلطملا

 ١ - تمهيد   4887ىف هتاطقسم ىه ةقرسلا ىف ّدحلا تاطقسم :ًالوأ الحرابة 
 #وسهع  لوقلا 467ه  ىرخألا دودحلا طوقس يف ةبوتلا رثأ - 4875 - نيبراحملا ةبوت : اناث

 بجي له 487 ا/  ةبوتلاب ٌّدحلا طقسي : يناثلا لوقلا 405  ةبوتلاب ٌدحلا طقسي ال :لوألا

 مالك 407 - ميقلا نباو ةيميت نبا رايتخا :ثلاثلا لوقلا - 4578 - ؟لمعلا حالص ةبوتلا عم

 هليلعتو هحيضوتو ميقلا نبا -  4014٠.هعفدو ضارتعا

 نيبراحملا ىلع ّدحلا طوقس راثا :ىناثلا بلطملا

 نع عوجرلاب ّدحلا طوقس راثآ :ًايناث - 4047 ةبوتلاب ٌدحلا طوقس راثا : ًالوأ 4

 .دوهشلاو ٌرقملا بيذكتب ّدحلا طوقس راثأ : اثلاث - 40 48" - رارقإلا

 ةاغبلاو يغبلا :سداسلا لصفلا

 4045 - ةيعفاشلا دنعو ةلبانحلا دنع مهفيرعت 48046 - ةاغبلاو يغبلا فيرعت - 4

 ربصيلف هركي ام هريمأ نم ىأر نم 4044  ةاغبلاو يغبلا مكح 4841  ةيكلاملا دنع مهفيرعت
 ريغ مامإلا ةنواعم يف كلام مامإلا يأر 406٠  ةاغبلا دض مامإلا ةنواعم بوجو - 4544 -

 بحاصو يناساكلا لوق - 40857  ةاغبلا لاتق لبق داشرإلاو حصنلا - 408١  «رئاجلا» لدعلا

 - 458 4 - ؟مهلتاقي فيكو ةاغبلا لاتق مامإلا رشابي ىتم 481  ةاغبلا حصن يف جاتحملا ينغم

 بهذم 40805 ةاغبلا عم ءاسنلا لاتق يف ةيكلاملا يأر 408ه  ةاغبلا عم نلتاقي ءاسنلا مكح

 اوكرت اذإ ةاغبلا مكح 40808 - راغصو ءاسن هيف نصح يف نونصحتي ةاغبلا  عههال  ةيفنحلا

 ةاغبلا لاومأ مسقت له 405١  ةيرهاظلا بهذم 405٠  ةيفنحلا بهذم 4089 - لاتقلا

 :ايناث - 4651  ةيفنحلا بهذم :الوأ :ةاغبلا نم ىرسألا مكح 405517 - ؟مهتيرذ 5
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 - 4655 ةيرهاظلا بهذم :ًاعبار 46568  ةلبانحلا بهذم :ًاثلاث 40584  ةيعفاشلا بهذم
 ةيلوؤسملا 4054  ةاغبلا دنع ىرسألا مامإلا دنج /4051  - ةاغبلا ىرسأ يف حجارلا لوقلا
 - لامو سفن نم هوفلتأ اميف ةاغبلا ىلع نامض ال 4058 - ةاغبلا لاتق ىف ةيئانجلاو ةيلاملا

 نودترملاو ةدرلا : عباسلا لصفلا

 :ثحابم ةثالث ىلإ لصفلا ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت - 45ا/١

 دترملاو ةدرلاب فيرعتلا :لوألا ثحبملا

 - 4018 - لقعلا : ًالوأ - 4014 - دترملا طورش - 4617 - دترملاو ةدرلا فيرعت - 1
 لاق نم ةلدأ 4 هالال  ؟ناركسلا ةدر عقت له 481/5 - هنونج لبق دترا اذإ غلابلا نونجملا

 ةذر يف حجارلا لوقلا 561/4  هتدر عوقو مدعب لاق نم ةلدأ - 401/8  ناركسلا ةّدر عوقوب

  دترا اذإ همالسإ لبق يذلا يبصلا 488١  غولبلا : يناثلا طرشلا - 488٠  ناركسلا

 .ةدرلا عوقول ًاطرش تسيل ةروكذلا - 40481 - رايتخالا :ثلاثلا طرشلا

 ًادترم صخشلا هب ريصي ام :يناثلا ثحبملا

 :بلاطم ةعبرأ ىلإ ثحبملا ميسقت :ثحبلا جهنمو كديهمت 5-415

 تاداقتعالاب ةدرلا :لوألا بلطملا

 - تاداقتعالا نم صخشلا هب دتري اميف ةدعاقلا - 5085  تاداقتعالاب دارملا 6

 .تاداقتعالاب ةدرلا يف ءاهقفلا لاوقأ - 417

 لاوقألاب ةدرلا : يناثلا بلطملا

 لاوقأ 409٠  ةدعاقلا هذه ىلع ةلدألا - 4088 - لاوقألاب ةدرلا يف ةدعاقلا 4

 .رفك وهو سانلا ضعب نع ردصي ام ضعب 4094١ - لاوقألاب ةدرلا يف ءاهقفلا

 لاعفألاب ةدرلا :ثلاثلا بلطملا

 .لاعفألاب ةدرلا ىف ءاهقفلا لاوقأ - 4847  لاعفألاب ةدرلا يف ةدعاقلا 65

 كورتلاب ةدرلا :عبارلا بلطملا



 كرت - 4095 - كرتلاب ةدرلا يف ءاهقفلا لاوقأ - 40898 - كورتلاب ةدرلا يف ةدعاقلا -

 ٠ . ةيمالسإلا ةعيرشلاب مكحلا

 ةدترملاو دترملا ةيوقع :ثلاثلا ثحبسمل 1 ١

 ةلدأ - 45949 - ةدترملا ةبوقع يف ةيفنحلا يأر - 4094 - هولتقاف هنيد لَّدب نم - 17
/ 

 - 45017 - ؟ةدترملا قرتست له 450١ - ةدترملا لتق ىلع روهمجلا ةلدأ - 450١ - ةيفنحلا

 ةبوقع يف حجارلا لوقلا - 450 4  ةدترملا قاقرتساب لاق نم ىلع درلا - 4507  ةيفنحلا بهذم

 ةلدأ - 45017/- ةدرلا ىلع لتقلا لبق ةباتتسالا - 450  ةيبصلا وأ يبصلا ةدر - 450  ةدترملا

 لوقلا - 5504  اهبوجو ال ةباتتسالا :بابحتسا ةلدأ - 4508 - اهبوجو ةلدأ : ةباتتسالا ىف لاوقألا

 ةدرلا ةبوقع ذيفنت - 4817 - ةباتتسالا ةدم يف حجارلا 451١ - ةباتتسالا ةدم - 451١ - حجارلا

 - 4516  لماحلا ةدترملا لتق رخؤي - 45١5  لتقلا ريغب ةدترملا وأ دترملا بقاعي ال- 457

 . ةبوقعلا هنع طقسي ةنيبلاب هيلع ةدرلا توبث دعب نيتداهشلاب دترملا قطن - 45175  ةدرلا تابثإ

 ثلاثلا بايلا

 سشنلا ىلع ءادتعالا مئارج

 :لوصف ةعبرأ ىلإ بابلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت 07

 دمعلا لتقلا :لوألا لصفلا

 :ثحابم ةعبرأ ىلإ لصفلا ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت 4

 همكح ةمكحو .همكح نايبو دمعلا لتقلا فيرعت :لوألا ثحبملا

 لتقلا ميرحت ةمكح 457١  دمعلا لتقلا مكح 457١  دمعلا لتقلا فيرعت 48

 .ناودعلا دمعلا

 دمعلا لتقلا ناكرأ : يناثلا ثحبملا

 :بلاطم ىلإ ثحبملا ميسقت :ثحبلا جهنمو كيهمت 2.2

 لتاقلا :لوألا بلطملا

 .لتاقلا طورش - 4574 - لتاقلا يف ًاطرش تسيل ةروكذلا 2.
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 ليتقلا : يناثلا بلطملا

 طاقسإ 45717 - ليتقلا يف طورشلا 4577 - ليتقلا يف ًاطرش تسيل 1 ةروكدلاا

 .هل ًادمع ًالتق ربتعي ال تيم نينجلا

 لتاقلا لعف :ثلاثلا بلطملا

 :نيعرف ىلإ بلطملا ميسقت :ثحبلا جهنم 4579 - لتاقلا لعفب دوصقملا 4

 لتاقلا ىلإ بوسنم لعفلا :لوألا عرفلا

 ببستملاو رشابملا ةيلوؤسم 4577 - ببسلا عاونأ - 457١ - ببسلاو ةرشابملا ٠

 .ببستملاو رشابملا عامتجا 454  ببستلاب لتقلا يف ةيفنحلا يأر - 55# -

 «لتقلا» توملا ثادحإ هنأش نم لعفلا : يناثلا عرفلا

 حالسلاب برضلا :ًالوأ - 45877 - تيمملا لعفلا عاونأ - 455 - تيمملا لعفلا . 88
 اصعلاب برضلا :ايناث - 45784  لتقلا 0 ا ا تالا نم هوحنو

 هيلع ينجملا ءاقلإ :ًاعبار 454١ - قنخلا :ًاثلاث 554٠  ديلاب وأ ريغصلا رجحلاو طوسلاو
 عضرملا عانتما - 4547" يلع راما ةايحنلا قروريف زخاانب غش :ًاسماخ - 4547  ةكلهم يف
 ةدعاقلا 4740  هجاتحمل هئام لضف ميدقت نع عانتمالا :ًاسداس 4544  لفطلا عاضرإ نع
 .ريغلا توم ىلإ يدؤملا بجاولا لعفلا نع عانتمالا يف

 يئانجلا دصقلا : عيارلا بلطملا

 . يئانجلا دصقلا ةفرعم - 45541/ يئانجلا دصقلاب دوصقملا 15

 دمعلا لتقلا تابثإ :ثلاثلا ثحبملا

 رقملا يف طرتشي ام - 456٠١ - رارقإلا : الوأ - 5148 - دمعلا لتقلا تابثإ | لئاسو - 1

 : اعلاث 458  ؟دمعلا لتقلا ىف ءاسنلا ةداهش لبقت له 45657  ةداهشلا : : ًايناث 4561 -

 لحخدت له 1565  ةماسقلا 0 ةيفيك - 568  ؟ةماسقلا بجت ىتم 456554 - ةماسقلا

 - ةيدلاو ةماسقلا بوجو ببس 4564 - ةماسقلا ىف بجي ام /4561   ؟ةماسقلا يف ءاسنلا

 1 . هباوجو لاؤس - 6

 دمعلا لتقلا ةبوقع : عبارلا ثحبملا



 - صاصقلا بوجو طورش - 4557 - صاصقلا نم ةمكحلا - 455١ - صاصقلا

 طرتشي :ًاثلاث - 4158 - ًاراتخم نوكي نأ :ًايناث 4514 - ًافلكم لتاقلا نوكي نأ : ًالوأ
 ءاهقفلا فالتخاو :لتاقلل ًاتفاكم لوتقملا نوكي نأ :ًاعبار 4115 - مدلا ةمصع لوتقملا يف
 - 45564 - ةيفنحلا بهذم 4574 - مهيقفاومو ةلبانحلا بهذم /45717  - ةئفاكملاب دوصقملا يف

 ةأرملاب لجرلا لتقي مهضعب لوقو ءاملعلا ةماع دنع لوتقملا يف وأ لتاقلا يف ًاطرش تسيل ةروكذلا
 ةجح 451/١  روهمجلا لوق فالخ لاق نم ةجح 4517٠١  هتيد فصن هقايلوأ ىطعيو

 بألا لتقي له 451/7  اهيلع وأ اهل صاصقلا بوجو يف لجرلل ةأرملا ةأفاكم يف روهمجلا

 - اهدلوب مألا لتقت له 451/4  هدلوب بألا لتق مدع يف روهمجلا ةجح 4517#  ؟هدلوب

 مدعب نيلئاقلا ةجح 451 /ا/ - ؟دحاولاب ةعامجلا لتقت له 451/5  هيدلاوب لتقي دلولا 6

 قحتسي نم 451/4 - دحاولاب ةعامجلا لتقب نيلئاقلا ةجح 451/8 - دحاولاب ةعامجلا لتق

 - ليتقلل ثراو لك وه صاصقلا قحتسي يذلا ليتقلا يلو - 458٠  ؟لتاقلا نم صاصقلا

 :صاصقلا ءافيتسا 5587 - هل ّىلو ال نم ىلو وهف هل ثراو ال نم ثراو ناطلسلا ١

 ىقحتسم ددعت 4546 - ةيكلاملا دنع 4584 - ةيفنحلا دنع - 4587  ةلباتحلاو ةيعفاشلا دنع
 ذيفنت ريخأت 45417  ناطلسلا ةرضح يف هسفنب هيفوتسي صاصقلا قحتسم 4585 - صاصقلا

 نع وفعت ةأرملا - 4584 - هنع وفعلاب صاصقلا طوقس - 4584 - لماحلا ةأرملا ىلع صاصقلا

 - 45957  دمعلا لتقلا يف ةيدلا - 4591 - لتاقلا تومب صاصقلا طوقس - 454٠0 - صاصقلا

 لتقلا يف بجي اميف حجارلا لوقلا - 45917  هنع ليدبلا نوكي امو يعرش عنامل صاصقلا عانتما

 - 4595 - لتاقلا اهلمحتي ةيدلا - 4548 - ؟عفدت لاومألا يأ نمو ةيدلا رادقم - 4544  دمعلا

 ىثنألا ةيد - 4594 - ةيدلا نم نونجملاو ريغصلا ءانثتسا - 4591  ةلجؤم ريغ ةّلاح ةيدلا بجت

  دمعلا لتقلا يف ةرافكلا - 472٠١  نيملسملا ريغ نم ةأرملاو لجرلا ةيد - 45494  ةملسملا

 ؟ةرافكلا نوكت مب 41١7  ةرافكلا بوجو يف لصألا ١

 دمعلا هبش لتقلا : يناثلا لصفلا

 :نيثحبم ىلإ لصفلا ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت 47٠

 هتابثإ لئاسوو دمعلا هبش لتقلا فيرعت :لوألا ثحبملا

  دمعلا هبش لتقلا فيرعت ©47٠١ - ةيوبنلا ةنسلا يف دمعلا هبش لتقلا ركذ 1 64

 .ةداهشلا :ًايناث  رارقإلا :ًالوأ. :دمعلا هبش لتقلا تابثإ لئاسو -

 دمعلا هبش لتقلا ةبوقع :يناثلا ثحبملا
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 - 4704  ؟اهرادقم امو ةيدلا عفدت لاومألا يأ نم 47١8 ةيدلا بوجو : الوأ - 0
 لوق 49١١  ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا فالتخاو .؟ةيدلا لمحتي نم - 41٠١ - ىئنألا ةيد
 درفلا هلمثحي ام - 47١  ؟ةيدلا لمحتت يتلا ةلقاعلا يه نم 4/١17  حجارلا وه روهمجلا
 ةلقاعلا نم ىه تسيلو ةلقاع ةأرملل 41/١8 - ةيدلا ءادأ تقو - 4/١4  ةيدلا نم ةلقاعلا نم
 ةيهام 4118 - ةرافكلا :ًايناث - 41/117 - ةأرما الو نونجم الو يبص نم ةيدلا ذخؤت ال - 4715 -
 .دمعلا هبش لتقلا ىف ةبجاولا ةرافكلا

 أطخلا لتقلا :ثلاثلا لصفلا

 : ثحابم ةثالث ىلإ لصفلا ميسقت : ثحبلا جهنمو ديهمت 2 04

 هعاونأ نايبو أطخلا لتقلا فيرعت :لوألا ثحبملا

 - أطخلا لتقلا نم لوألا عونلا 4777 - أطخلا لتقلا عاونأ - 417١ - هفيرعت -
 عونلا 778  أطخلا لتقلا نم ثلاثلا عونلا 4*1 - أطخلا لتقلا نم يناثلا عونلا - 807
 .أطخلا لتقلا نم عبارلا

 أطخلا لتقلا تايثإ لئاسو : يناثلا ثحبملا

 .ةماسقلا 4778  ةداهشلا :ًايناث /473  - رارقإلا :ًالوأ - 5

 أطخلا لتقلا ةبوقع :ثلاثلا ثحبملا

 .ةرافكلاو ةيدلا :نائيش أطخلا لتقلا ىف بجي 2 4

 ةيدلا :لوألا بلطملا

 ةيد 47#  ةيدلا رادقم 4/7  ةيدلا بوجو ليلد 49/١  ةيدلا بوجو 9
 4/5  ؟ةلقاع لتاقلل نكي مل اذإ مكحلا ام 4 ا/"ه  ةلقاعلا ىلع ةيدلا 174 - ةأرملا
 .لاملا تيب نم ذخألا رذعت اذإ

 ةرافكلا : يناثلا بلطملا

 ىنعم ىف وه يذلا لتقلا يف ةيدلا عم ةرافكلا 87/74  ةيدلا عم ةرافكلا بوجو  عالالا/

 - 47/4١ - ةرافكلا نود ةيدلا بوجو 4/4٠  ةيد الب ةرافكلا بوجو - 49/79 - أطخلا لتقلا
 رطفلا 8ا/437  ةرافكلا مايص يف عباتتلا عطقي ال ضيجحلا - عا: ”  ؟اهرادقم امو ةرافكلا يهام
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 . مايصلا عطتسي مل نم ةرامك 5 ب عباتتلا عطقي ال ضرملل

 ًاتيم نينجلا طاقسإ وأ نينجلا لتق : عبارلا لصفلا

 : نيثحبم ىلإ لصفلا ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت 2 6

 هلتق ققحت طورشو نينجلا فيرعت :لوألا ثحبملا

 - راوطألا هذه ددم 41/48  ناسنإلا قلخ راوطأ - 47/47 - نينجلا فيرعت - 5

 - 47681١ - يعفاشلا مامإلا لوق : : ًالوأ 4060 - ؟نطبلا يف ام ىلع نينجلا قلطي دا ىتم 9 648

 ءاهقفلا لاوقأ ةصالخ 41/67  ةيفنحلا لوق : اعيار.- ةلياتختلا لوق؟ اعلاق'- ةيكلاملا قوق :: ايناق

 لوقلا 410ه  ةيرهاظلا لوق 41764  ةيعفاشلا لوق ؟أدمع نينجلا لتق رّوصتُي له 4178
 ءيش يأب وأ مألا ىلع ةيانجلا ةيهام - 4ا/ها/ل  همأ ىلع ةيانجلاب نينجلا لتق - 47/65 - حجارلا

 حجارلا لوقلا 47١ - ةيكلاملا لوق 4769 - ةلبانحلا لوق - 4188 - مألا ىلع ةيانجلا نوكت

 4757 - ناطلسلا نم مألا عزفل نينجلا طوقس 4751١ - مألا ىلع ةيانجلا هب نوكت اميف

 : ًايناث - 49/58  ةيفنحلا دنع : ًالوأ - 4755 - ضاهجإلا - 47517 - يرهاظلا مزح نبا بهذم

 :ًاسماخ - 417/58 - ةيعفاشلا دنع : عبار 41/517 - ةلبانحلا دنع : الاث 4/55 - ةيكلاملا دنع

 ضاهجإلا مكح 41717٠  ةيرفعجلا دنع :ًاسداس 4759 - ةيرهاظلا دنع

 «نينجلا لتق ةبوقع» نينجلا لتق يف بجي ام : يناثلا ثحبملا

 نينجلا ةيد #/47   همالسإب موكحملا نينجلا ةيد 417/7  ةرغلا بوجو ١
 - نينجلا ةيد ريدقت تقو - 4/1/8 - ءاوس ىثنألاو ركذلا نينجلا ةيد 81/1/4  - هرفكب موكحملا

 لاصفنا مدع (أ) - 4الالال  ًاتيم هلاصفنا :لوألا طرشلا :نينجلا ةيد بوجو طورش - 4/5
 هْذُه يف يقرخلا مامإلا لوق - 47/4 - تومي مث ًايح نينجلا لاصفنا (ب) 407/8 - نينجلا
 هذه يف ءاهقفلا لاوقأو نينجلا ضعب ضعب جورخ (ج) 4748١  ةيكلاملا لوق 4/8٠ - ةلاحلا

 ةقلخ لامك (ه) - 4784 - نينجلا ضعب ءاقلإ (د) 47817  حجارلا لوقلا 41787 - ةلاحلا

 له (و) - 4785 - حجارلا لوقلا 4786 - ةلاحلا هذه يف ءاهقفلا لاوقأو ءاهصقنو نينجلا
 ةلدأ - 4788 - لوألا لوقلا ةلدأ - 47/817/  ءاهقفلا لاوقأ نايب ؟ةّيح همأو نينجلا ءاقلإ طرتشي

 هلتق دمعت - نينجلا ةيد بوجول يناثلا طرشلا 4784٠  حجارلا لوقلا - 49788 - يناثلا لوقلا

 طارتشا : حجارلا لوقلا 47847 - طرشلا اذه اوطرتشي مل ةيفنحلا ريغ 41/41  ةيفنحلا دنع

 نم رثكأ طاقسإ :ًالوأ :نينجلا طاقسإ يف تالاح 407947  مألا يه ةيناجلا تناك اذإ ةيدمعلا

 فحل



 مث ايح نينجلا جرخو مألا تتام نإو :ًاثلاث تت مث انيم اهتينج تقلا :ًايناث ب 49/814 د. قينج

 نم لوألا عناملا - 4745 - عناملا ءافتنا :نينجلا ةيد بوجول ثلاثلا طرشلا - 4746 - تام

 نينجلل طرتشي له - 41/94/ - نينجلا ةيد باجيإ نم يناثلا عناملا 417/1 - نينجلا ةيد باجيإ

 - ضاهجإلاب جوزلا نذإ يف حجارلا لوقلا - 4749 - ؟جوزلا نذإب هطاقسإ زاوجل نيعم رمع

 ثلاثلا عناملا يف حجارلا لوقلا - 580١ - (نينجلا ةيد) ةرغلا باجيإ نم ثلاثلا عناملا

 ةيد ثري نم - 48١4 - نينجلا ةيد ءادأ تقو - 480 - ؟نينجلا ةيد لمحتي نم - 4807 -

 - 48٠05 - ةيفنحلا بهذم : : الوأ ؟نينجلا لتق يف ةيدلا عم ةرافكلا بجت له 48٠١6 - ؟نينجلا

 بهذم :اعبارا مرا م - ةلبانحلا ةجح 8 م1١٠/  ةلبانحلا بهذم :اعلاث ةيعفاشلا بهذم

 - نينجلا لتق يف ةرافكلا عون - 48٠١  اهنينج طاقسإب مألا ىلع ةرافكلا - 4409  ةيرهاظلا

 .ةرافكلا يف ةأرملا موص عباتت عطقي ال ضيحلا 0١

 عبارلا بابلا

 سفنلا نود ام ىلع ءادتعالا مئارج

 اهعاونأ نايبو سفنلا نود ام ىلع ءادتعالا مئارج فيرعت :لوألا لصفلا

 مئارجلا هده عاونأ - -5815- مئارجلا هذه فيرعت - 8٠

 سئنلا نود ام ىلع ءادتعالا يف بجي ام : ىناثلا لصفلا

 :ثحابم ةثالث ىلإ لصفلا ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت 6

 صاصتقلا :لوألا ثحبسلا

 :ًايناث - 4418  زيزعلا باتكلا :ًالوأ - 48١7 - صاصقلا بوجو ىلع ليلدلا 5
 - سفنلا نود اميف صاصقلا طورش - 48٠١ - عامجإلا : : ًاثلاث 441 - 0 ةيوبنلا ةنسلا

 يناجلاب ةقلعتملا طورشلا :ًايناث - 4479  ًادمع (ءادتعالا) لعفلا نوكي ن : ًالوأ - 48١

 - 31*48 - هيلع ينجملل ًامأ وأ ابأ نوكي ال نأ يناجلا يف طرتشيو - 487٠ - هيلع ينجملاو
 : هتاذ صاصقلاب قلعتملا طرشلا :ًاثلاث - 4887 - هيلع ينجملاو يناجلا نيب ؤفاكتلا طرتشيو
 - 4874 - روهمجلا لوق :ةأرملاو لجرلا نيب صاصقلا يرجي له - 48#  هئافيتسا ناكمإ
 - يرجي ال امم صاصقلا هيف يرجي ام 4875 - ةيفنحلا بهذم 487ه ةيرفعجلا بهذم

 ال



 جاجشلل ةبسنلاب : : ايان 5/418 - لشأ فرطلا ناك اذإ - 488- فارطألل ةبسنلاب : الوأ  ة8301/

 ةمطللاب قلعتي ام :ًاعبار - 484١  ءاضعألاو فارطألا يناعم باهذإ : ًالاث - 484 - حارجلاو

 قحتسم 44847  ةمطللا يف نضاضقلا يف ةيميت نبا يأر - 4857  امهوحنو ةبرضلاو

 دعب ذيفنتلا - 4848  لماحلا ةأرملا نع صاصقلا ذيفنت ريخأت - 484 4 - هيفوتسمو صاصقلا

 اذإ - 485417 - توملا ىلإ تدأ اذإ :اهيلع بترتي امو ةيانجلا ةيارس - 5845 - حرجلا نم ءربلا

 طوقس - 4849 - ةنومضم ريغ صاصقلا ةيارس 4858 وضع فلت ىلإ ةيارسلا تدأ

 . صاصقلا

 ةيدلا : يناثلا ثحبملا

 - 4867 - ةيدلا بجت سفنلا نود ام ىلع ءادتعا يأ 5 5461١  ةيدلاب دارملا

 - 4864  ناوضع ناسنإلا ندب يف هنم ناك ام فالتإ : ًايناث 4867  ةلماكلا ةيدلا هيف بجت ام

 - تايدلا يف مزح نبورمع ثيدح - 1868- ءايشأ ةعبرأ هنم ناسنإلا يف ام فالتإ :ًاكلاث

 - 486/8 - وضعلا ةعفنم دوع يجر اذإ - 617 -وضعلا ةعفنم باهذإ يف ةيدلا بوجو 2 15

 يجر نإ - 485١ - ؟لجرلاو ةأرملا رعش يف ةيدلا بجت له 4859 - ةيدلا لقعلا باهذ يف
 .ةأرملا ةيد - 4451١ - هدوع رظتنا رعشلا دوع

 شرألا :ىناثلا ثحبملا

 اذه ميسقت :ثحبلا جهنم - 4454 - شرألا عاونأ - 48517 - شرألا ىنعم 5

 ردقملا شرألا :لوألا بلطملا

 هرادقم امو ردقملا شرألا بحي ء يش يأ يف -ةمكأك - ردقملا شرألا بجي ىتم - 6

 ءاضعألا نم ناسنإلا ندب يف ام -أ - 4458  فارطألا يف ةردقملا شورألا :الوأ - عغمكال -

 ةيدلا رشع عبصألا يف  ج 481١  ءايشأ ةعبرأ هنم ناسنإلا ندب يف ام - ب 4879 - نانلا

 - جاجشلا يف ةردقملا شورألا :ايناث - 4877 - لبإلا نم سمخ نسلا يف د  ؛مالا -

 ةمومأملا د - 4410/5 - ةلّقنملا  ج 441/8  ةمشاهلا - ب 448174  ةحضوملا أ 4م
 لوقلا 4817/4  ةيفنحلا بهذم 4/8178 - ؟شورألا اهيف بجت له تئرب اذإ جاجشلا - 48ا/ا/ -

 - 48457 - ةأرملل ةردقملا شورألا - 488١ - حارجلا يف ردقملا شرألا :اثلاث - 488٠ - حجارلا

 لوق وهو - 48817 - ةيفنحلا لوق اذهو .لجرلا شرأ نم فصنلا ىلع ةأرملا شرأ لوألا لوقلا

 يواستلا : يناثلا لوقلا - 4886 - ىليل يبأ نباو ثيللاو يروثلا لوق وهو - 48814 - ةيعفاشلا

 فحل



 فيصنت رسفن فيك - 481/  لوقلا اذهل ةجحلا - 4885 - لجرلاو ةأرملا شرأ نيب فالتخالاو

 نم دارملل يناكوشلا ريسفت - 4888 - يناثلا لوقلا بجومب ةأرملا قح يف ثلثلا ىلع داز ام

 لجرلل ةردقملا شورألا نم ةلقاعلا هلمحت ام - 48894  ثلثلا غلب اذإ ةأرملا شرأ فيصنت

 .ةأرمللو

 «ةموكحلا» ردقملا ريغ شرألا :يناثلا بلطملا

 ةموكح وأ ةموكحلا ريسفت 488١ - رَّدقُم ريغ شرأ اهيف بجي يتلا عضاوملا

 ةموكح هب يتأت ام ىلع رخآ ديق 4847  لدعلا ةموكح هب يتأت ام ىلع دويق - 4847  لدعلا

 . حرجلا ءرب لعب ةموكح يرجت -1- 145 - لدعلا

 سفنلا نود ام ىلع ءادتعالا مئارج يف تابثإلا لئاسو :ثلاثلا لصفلا

 .ةيكلاملا بهذم 44917  ةداهشلا :ًايناث - 48945 - رارقإلا :ًالوأ - 6

 سماخلا بابلا

 اهيف بجي امو ريزعتلا مئارج

 :لوصف ةتس ىلإ بابلا ميسقت :ثحبلا جهنم - 44494 - ديهمت -4

 هتيعو رشم ليلد نايبو ريزعتلا فيرعت : لوألا لصفلا

 ليلد - 4407  يعرشلا حالطصالا يف ريزعتلا - 440١  ةغللا يف ريزعتلا

 .ريزعتلا ةيعورشم

 اهعاونأو ريزعتلا مئارج :يناثلا لصفلا

 ريزعتلا عنتمي له ٠44ه  ةيصعملاب دوصقملا - 44٠84  ريزعتلا مئارج فيرعت - 40

 ءاهقفلا ضعب يأر ىلع ريزعتلا هيف يرجي طقف ةرافك هيف ام - 4405 - ؟ةرافك وأ ٌلح هيف اميف
 ةرافك الو اهيف ٌدح ال يتلا يصاعملا عاونأ - 4408 - ءاهقفلا لاوقأ نم صلختسي ام - /4901 

 - ةردقم ةبوقع هسنج يف عرش ام :لوألا عونلا - 44٠١  ريزعتلا مئارج عاونأ - 4909 -

 ج -4917  ةقحاسملا وأ قاحسلا ب 4417 هيف ّدح ال يذلا مرحملا ءطولا أ ١

 اه 44١8  اهربد ىف هتجوز لجرلا ءطو د 49414  ةأرملا ضرع ىلع ًءادتعا ربتعي ام

 .ةثايدلاب فذقلا - 44117 هيف ّدح ال يذلا فذقلا و 4415  اهسفن نم ًاناويح ةأرملا نيكمت

 ,؛



  اهيف ّدح ال يتلا ةقرسلا ةميرج ز 4419 خلا ...ثنخم اي :هريغل لاق نم - 418 -

 لخاد يف قيرطلا عطق ةميرج - 447١ - ريزعتلل ةبجوملا قيرطلا عطق ةميرج -ح
 سفنلا ىلع ءادتعالا مئارج ع 4977  رمخلا برش ةميرج  ط 49477  راصمألاو ىرقلا

 ريزعتلا مئارج نم ثلاثلا عونلا - 4476 - ريزعتلا مئارج نم يناثلا عونلا - 44784 - اهنود امو
 - 4478  رمألا يلو ةفلاخمل ريزعتلا - 4471 - مهدايعأ يف رافكلا قفاو نم ريزعت - 44927 -

 ريغ يف ريزعتلا :عبارلا عونلا - 44198 - ريزعتلا بجوت هتفلاخمو ءريعستلا 2 يلو ةعاط

 -ج 497 - ةحلصملل حابم ىلع ريزعتلا ب 4911١ - يبصلا لعف -أ 4940 - ةيصعم
 . هتنادإ لبق مهتملا سبح د 4977  ًالصأ لعف هنم ردصي نأ نود صخشلا ريزعت

 ريزعتلا تابوقع :ثلاثلا لصفلا

 تابوقعلا رايتخا طباوض 4910  ؟ةددحم ةيريزعت ةبوقع ءريزعت ةميرج لكل له - 4
 ةعدار ةبوقعلا نوكت نأ :ًايناث 445  مرجملا لاحو ةميرجلا ةماسج ةظحالم : ًالوأ : ةيريزعتلا
 - 444٠ - دلجلا :ًايناث 4488 - لتقلا :ًالوأ - 4488  ةيريزعتلا تابوقعلا عاونأ - 49480 -
 زوجي - 4447 - سبحلا :اثلاث - 4447  دودحم ّدح ريزعتال لقأل سيل - 444١ - حجارلا لوقلا

 - 4448  نوكي نملو ةدملا ددحم ريغ سبحلاب ريزعتلا - 4844 - ريزعتلا يف دلجلا عم سبحلا

 ةأرملا ريزعت 44141  دلجلاب لماحلا ةأرملا ريزعت 4445  ةأرملا ريزعت يف سبحلاو دلجلا

 : ًاسماخ - 446٠  ؟ةأرملا ىفن زوجي له 49449  داعبإلا وأ ىفنلا :ًاعبار - 5848 - سبحلاب
 قرأ ةيووق تابرقع : عام - 456+ ىبةلاقلا تايوقعلا' : ًايذاسأ 44م9: ريهشتلا

 ريزعتلا مئارج تابثإ عبارلا لصفلا

 دنع :ًايناث 4408  ةيفنحلا دنع :ًالوأ :ةداهشلا :ًايناث 4484  رارقإلا :ًالوأ 44ه

 دنع :ًاسماخ 4464 - ةيكلاملا دنع :ًاعبار - 4481/  ةلبانحلا دنع :ًاثلاث - 4465  ةيعفاشلا
 . ةيرهاظلا

 ريزعتلا ةيوقع ءافيتسا : سماخلا لصفلا

 تام نم رمألا يلو نمضي له - 445٠0 - ةيريزعتلا ةبوقعلا يفوتست يتلا ةهجلا 4

 .ريزعتلاب



  0١وفعلا :ًاثلاث - 4457  يناجلا ةبوت :ًايناث - 4457 - يناجلا توم :ًالوأ - 44584 -
 مداقتلا ؟ًاعناو .



 بينا نب 9 وو عوالسا ع واصلا
 اسما 20 4 |زلا

 ١ -م ل0 راما 2

 هّدم

 ًاقباس دادغب ةعماجب قوقحلا ةيلك يف اهمسق سيئرو ةيمالسإلا ةعيرشلا ذاتسأ
 ًاقباس دادغب ةعماجب بادآلا ةيلكب نيدلا مسق سيئرو ةعيرشلا ذاتسأ

 ًاقباس اهديمعو ةيمالسإلا تاساردلا ةيلكب ةعيرشلا ذاتسأ

 دادغي ةعماجب سرمتم ذاتسأ

 0و بالوزمل

 ةلارسرلا ةسودؤم



 لزوالا َّمتبطلا
 م5315 ماو
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 اا ركاز هن
 - ب بلزو دفا 3

 هيدي دا دع سا“
 ةيميالْسإل اسلي
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 و اسر لى 48
 :كديهمت 6

 مه ءالؤهو .تانبو نينب نم لسنلا ةداع جاوزلا ةرمث نأل ؛ ةلئاعلا نيوكت ساسأ وه جاوزلا
 «تاّدجلاو دادجألاو تاّمعلاو مامعألاك تابارقلا نيوكت جاوزلا ةرمث نم نأ امك ,ةلئاعلا دارفأ
 اميف تابجاو مهيلعو قوقح ًاعيمج مهل .براقألا رئاسو .دالوألاو :ناجيوزلا - اعيمج ءالوهو
 .براقألا رئاس نيبو .مهيدلاوو دالوألا نيبو «نيجوزلا نيب : مهنيب

 .«ةدعلا» ب فرعي ام ةيجوزلا ةطبارلا عاطقنا ىلع بترتيو «ةايحلا ديق يف امهو امهنيب اميف ةقرفلا بابسأ نم ببسب امإو توملاب امإ هتطبار عطقنتو مصشنت نأ دب ال جاوزلا نإ مث

 :ثحبلا جهنم 5

 :ةيلاتلا باوبألا ىلإ باتكلا اذه مسقن .مدقت ام ىلع ءانبو

 .هراثاو جاوزلا :لوألا بابلا

 . جاوزلا قرف : يناثلا بابلا

 دعلا :ثلاثلا بابلا

 . مهب قلعتي امو .دالوألا : عبارلا بابلا

 .براقألا نيب تابجاولاو قوقحلا :سماخلا بابلا





 < د 2-0

 نرالا تال
 *رانلب مليزمل

 :ديهمت 5 "1/

 امهنم لمؤي نييعرش نيجوز اهب ناريصي ةأرماو لجر نيب ةيعرش ةطبار مالسإلا يف جاوزلا
 .هدصاقمو جاوزلا ضارغأ قيقحت

 هذه ةفرعم نم دب الف . هموزلو هذافنلو هتحصلو هداقعنال ةنيعم طورش هل يعرشلا جاوزلاو

 ةلاكولاو جاوزلا يف ةيالولاب دوصقملاو ,نهحاكن مرحي نم ةفرعم لثم اهب قلعتي امو طورشلا
 . هيف ةءافكلاو

 مدقتلا مث ءاهحاكن داري نم رايتخا لثم تاديهمتلاو تامدقملا ضعب هقبست ةداع جاوزلاو

 .حاكنلا دقع ءارجإ مث ءاهتبطخل اهلهأ ىلإ

 عرشلا بدن دقف ءاهنالعإو اهثودح يف عرشلا بغري ةديعس ةعقاو جاوزلا ةعقاو تناك املو
 .حابملا وهللا نم ءيشو ءانغلا لثم رورسلاو حرفلا رهظيو نالعإلا نوكي هب ام حابأو ,هنالعإ ىلإ

 نيب تابجاولاو قوقحلا بترتو .رهملا ةأرملا قاقحتسا لثم هراثا جاوزلا دقعل نإ مث

 . عرشلا رمأ امك تابجاولا هذهب مايقلاو .قوقحلا هذه ءادأ بوجوو .نيجورلا

 :ثحبلا جهنم - 158

 :ةيلاتلا لوصفلا ىلإ باتكلا اذه ميسقت تيأر دقف «شيوشت

 .همكحو هتمكح نايبو « جاوزلا فيرعت : لوألا لصفلا

 .جاوزلا تامدقم : يناثلا لصفلا

 . هتامحتسمو هطورشب , جاوزلا دقع ناكرأ :ثلاثلا لصفلا
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 . ءاسنلا نم تامرحملا : عبارلا لصفلا

 .جاوزلا يف ةءافكلا :سماخلا لصفلا

 .جاوزلا يف ةيالولا : سداسلا لصفلا

 .جاوزلا يف ةلاكولا : عباسلا لصفلا

 .مهنيب اميف نيملسملا ريغ ةحكنأ :عساتلا لصفلا

 . حيحصلا جاوزلا دقع راثآ :رشاعلا لصفلا

 . حيحصلا ريغ جاوزلا دقع راثا :رشع يداحلا لصفلا

 . جاوزلا دقع تابثإ :رشع ىناثلا لصفلا



 نرزرر نمو
 1 لا اداير عطر زنا ضيف

 :65ةغللا يف جاوزلا 4

 امهف رخآلاب امهدحأ نرتقا ءيش لكو . ىثنألاب ركذلا وأ .ةجوزلاب جوزلا نارتقا جاوزلا

 ةيجوزلا تلاز امو «ةيجوزلا قح امهنيب :لاقي «جاوزلا ىنعمب يعانص ردصم (ةيجوزلاو) .ناجوز

 جوز 0 ءاهلعب ةأرملا جوزو . . ًاضيأ جاوزم ةأرملل لاقيو «جاوزلا ريثك جاوزملاو . ةمئاق امهنيب

 .جاوزأ جوزلا عمجو .#«ةنجلا كجوزو تنأ نكسا :ىلاعت لاق .هتجوزو هجوز يهو .ةأرملا

 .ءيش لك نم فنصلا جوزلاو

 نينيرق لكلو «جوز ةجوازتملا تاناويحلا يف ىئنألاو ركذلا نم نينيرقلا نم دحاو لكل لاقيو
 هنم 7-0 : ىلاعت لاق .جوز داضم وأ هل ًالئامم رخآب نرتقي ام لكلو جوز اهريغ يفو اهيف
 مهنارقأ : يأ .«مهجاوزأو اوملظ نيذلا اورشحا# :ىلاعت لاقو .4ىثنألاو ركذلا نيجوّْرلا

 ام لك نأ : ىنعملا :نيجوز انقلخ ءيش لك نموإل : ىلاعت هلوقو .مهلاعفأ يف مهب نيدتقملا
 .ام ًابيكرت وأ ًاليثم وأ ًادض هل نإ ثيح نم جوز تاقولخملا يف

 :( "535 ةغللا يف حاكنلا - 4

 دقعو .حابملا ءطولل ببس هنأل ؛حاكن جوزتلل ليقو .ءطولا برعلا ةغل يف حاكنلا لصأ

 :حاكتلا نمسي جيورتلا

 .دقعلا نوكي دقو .ءطولا حاكنلا : يرهوجلا لاقو

 .اهجوز يأ ةأرملا حكنأو .تجوزت :ةأرملا تحكنو

 .ةجوزتملا وأ جوزتملا : حكانلاو

 ء"١7 ص ء١ج .يرهوجلل (حاحصلا» ١١-1١18. 6ص ,ج ءروظنم نبا فيلأت «برعلا ناسلاا (5751)

 1١. اص «١ج (طيسولا مجعملا» 5١-25١5 6ص . يناهفصألا بغارلل «تادرفملا»

 . ١4,ص ,١ج (طيسولا مجعملا» ,. ١15 08ص اج «برعلا ناسل) (5757)
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 : «راطوألا لين» بحاص لاق .ءطولا يف زاجم دقعلا يف ةقيقح وه حاكنلا :مهضعب لاقو
 لاقو , "59نذآلاب زوجي ال ءطولاو . * نهلهأ نذإب نهوحكناف# : ىلاعت هلوقل حيحصلا وهو

 .©9ءطوللو دقعلل نارقلا يف حاكنلا ظفل ءاج : يفسنلا

 ١  2يعرشلا حالطصالا يف جاوزلا :

 نم عنمي مل ةأرما نم لجرلا عاتمتسا لح يأ ءادصق ةعتملا كلم ديفي دقع جاوزلا -أ
 , 0750 يعرش عنام اهحاكن

 ىككك)
 ءطو ةحابإ نمضتي دقع جاوزلا 00-8

 .« 55 ءطولا كلمل ةأرملا ىلع عقاولا دقعلا وه جاوزلا  ج

 هجولا ىلع رخآلاب نيدقاعلا نم لك عاتمتسا لح ديفي دقع هنأب ءاهقفلا ضعب هفرعو د
 .«19"7عورشملا

 عنام اهيلع دقعلا نم عنمي مل ةأرماب لجرلا عاتمتسا لح ديفي دقع ًاعرش جاوزلا اه
 "ل

 :لاقف هدصقمو هتقيقح نع فشكي ًافيرعت جاوزلل نيثدحملا ءاهقفلا ضعب راثخاو و

 امهنواعتو يناسنإلا عبطلا هاضاقتي ام ققحي امب ةأرملاو لجرلا نيب ةرشعلا لح ديفي دقع جاوزلا»

 . ٠١ ١ص .5ج .يناكوشلل «راطوألا لين» (1777)

 .88ص .يفسنلل «ةيهقفلا تاحالطصالا يف ةبلطلا ةبلُط» باتك (1774)

 . 47ص 27ج «راتخملا ردلا» (51756)

 . 77١"ص .5ج .ىلمرلل «جاتحملا ةياهن» (5155)

 .195ص 27ج «ةيديزلا هقف يف «راهزألا حرش» (م17)

 . 77ص هللا همحر ةرهز يبأ دمحم انذاتسأل «هراثآو جاوزلا دقع» (م5754)

 .١٠؟؛ص ءكج . يتايبألا ديز دمحم موحرملل «ةيصخشلا لاوحألا يف ةيعرشلا ماكحألا حرش» (م57719)

 ل ١



 , 6055537 (تابجاو نم هيلع امو قوقح نم امهيلكل ام ددحيو ةايحلا ىذدم

 :راتخملا فيرعتلا

 )دو ةرقفلا يف هانركذ دفو ءاهقفلا صضعب هلاق يذلا بفيرعتلا وه فيراعتلا هذه نم راتخملاو

 هجولا ىلع رخآلاب نيجوزلا نم لك عاتمتسا لح اعرش ديفي دقع جاوزلا» :لاقيف هالعأ يف

 ذايب امأ .هتصيصخو جاوزلا دقع ةقيقح نيبي هنأ فيرعتلا اذهل رايتخالا اذه ببسو «(عورشملا

 .هتمكح نايب يف ركذي اذهف هنم ضرغلا وأ هدصقم

 :يعرشلا حالطصالا يف حاكنلا 49177

 عم يقتلي حاكنلل فيرعتلا اذهف .©""”ءطولا هب لحي نيجوزلا نيب دقع عرشلا يف حاكنلاو

 حالطصالا يف امهب ديرن اننإف ,حاكنلا انلق وأ جاوزلا :انلق ءاوسف ءاذه ىلعو . هانعم يف جاوزلا

 . عورشملا هجولا ىلع رخآلاب نيجوزلا نم لك عاتمتسا لح ديفي يذلا دقعلا يعرشلا

 :جاوزلا ةمكح - 4

 هذه رهظت «- مالسإلا يف جاوزلا عيرشت نم ضرغلا يأ  جاوزلا ماظن عيرشت ةمكح

 : يلي ام اهنم ركذن .ةريثك هوجو نم ةمكحلا

 يتلا ةيسنجلا ةزيرغلا اهنم زئارغ ةلمج نم هيلع لبج امو ناسنإلا بيكرت يف نإ :لوألا هجولا

 عابشإل رخآلاب امهنم لك ةبغرو «لجرلا ىلإ ةأرملا ليمو «ةأرملا ىلإ لجرلا ليم اهنأش نم
 هل هميركتو ناسنإلا ىلع ميمعلا هلضفو , ميلعلا زيزعلا ريدقت نم ناكف . ةيسنجلا هتزيرغ

 قئاللا نم سيلف «ةيسنجلا هتبغر قيقحتل هب قئاللا ليبسلا وه نوكيل جاوزلا ماظن عرش نأ

 . ماظن الو طباض نود ةيسنجلا هتزيرغ عبشي ناويحلاك هكرت هميركتو ناسنإلا ةماركب
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 .هتجوز ىلإ هنوكسب لجرلل رارقتسالاو سنالا ققحي مالسإلا يف جاوزلا عيرشت نإ :يناثلا هجولا
 مكسفنأ نم مكل قلخ نأ هتايا نمو# :ىلاعت لاق ,نيجوزلا نيب ةمحرلاو ةدوملا ققحيو

 . 38ص . ةرهز نبأ دمحم انذاتسأل (هراثاو جاوزلا دقع) (مكككت)

 1٠١. ١ص كج . ىناكوشلل «راطوألا لين» (5751)



 موقل تايآل كلذ يف َّنِإ .ةمحرو ةدوم مكنيب لعجو .اهيلإ اونكستل ًاجاوزأ
 , 004 نو ركفتي

 ا نا هللا نأ :ةميركلا ةيآلا هذه ريسفت يف ءاجو

 ةفأرلا يهو ةمحرو ؛ةبحملا يهو ةدوم نيجوزلا نيب لعجو ءاهيلإ اونكسيل ًاجاوزأ مهل
 7 ةفأرلاو ةبحملا هذه لثم يعدتست ةطبار الو .ءاقل الو ةفرعم قباس امهنيب نوكي نأ ريغ

 :014بوزلا هنقع دعب ةناجوزلا اهب نعش

 ىلع لجرلاب ةأرملا صاصتخاو «ةأرملاب لجرلا صاصتخا ققحتي جاوزلا ماظن يف :ثلاثلا هجولا
 اذه راثآ نمو «تاناويحلا ملاع يف دجوي ال وحن ىلعو ؛هتماركو ناسنإلاب قيلي وحن
 اذهل ةيونعمو ةيدام ةياعر نم كلذ عبتي امو ءامهنم بسنلا تباثلا لسنلا داجيإ صاصتخالا
 فالخبب «فارحنالاو ذوذشلا نم ايلاخ ايوس لسنلا اذه أشنيف «نيجوزلا لبق نم لسنلا
 نيدلاولا نانح نودجي الو ,بسنب مهل فرتعي الو عمتجملا مهضفري نيذلا حافسلا دالوأ

 .امهتياعر الو

 أشنيو «ةكسامتملا ةحلاصلا ةميلسلا ةرسألا نوكتت هماظن لظ يفو جاوزلا دقعب : عبارلا هجولا

 نوكتي ةكسامتملا رسألا هذه عومجم نمو . .هب فرتعملاو فورعملا بسنلا ووذ دالوألا اهيف

 يتلا ةككفتملا رسألابو ,حافسلا 0 جعي يذلا عمتجملا فالخب « كسامتملا عمتجملا

 . يعرشلا جاوزلا ماظن ساسأ ىلع موقت ال

 مالسإلا بدن اذهلو ؛ةمألل ةوقلا لصحت مهترثكبو «ةيمالسإلا مالا دارفأ ريثكت : سماخلا هجولا
 ينإف دودولا دولولا اوجوزت» :فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يف ءاج دقف ىدولولا ةأرملا حاكن ىلإ

 يف ءاج دقف ءدولولا ريغ نم اريخ دولولا ةأرملا مالسإلا لعجو ."""7(ممألا مكب رئاكم
 , 0370(دودولا دولولا مكئاسن ٌريخ» :فيرشلا يوبنلا ثيدحلا

 وه يذلا يرشبلا سنجلا ءاقبو دوجو رارمتسا ققحتي يعرشلا جاوزلا ماظنب :سداسلا هجولا

 7١[. ةيآلا : مورلا ةروس] (5774)

 ١27ج «يسولآلا ريسفتا ١١١21ص 18ج «يزارلا ريسفت» ء479ص 77ج «ريثك نبا ريسفت» (51559)

 81". ص

 . 5817” ص 37ج .يولهدلل «ةغلابلا هللا ةححر (537770

 .74ص 37ج .يلازغلا مامإلل «نيدلا مولع ءايحإ» (1771)
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 سنجلا ءاقب رارمتسا نإ لاقي الو .اهل هللا هردق يذلا لجألا ىلإ ايندلا ءاقبل يرورض

 ءاقبو دوجو رارمتسا بولطملا نإ لوقن اننأل ؛ هدويقو جاوزلا ماظن جراخ انضنأ ققحتي يرشبلا

 تاناويحلا دوجو رارمتسا وحن ىلع سيلو ءرشبلاب قئاللا وحنلا ىلع يرشبلا سنجلا
 حتف» بحاص مامهلا نب لامكلا لاق .طباض ريغب ًايسنج ثانإلاب روكذلا لاصتاب يتأتملا
 يلزألا ملعلا يف ردقملا ءاقبلا قلعت حاكنلا ةيعورشم ببس» :- ىلاعت هللا همحر  (ريدقلا

 ,عورشملا هجولا ريغ ىلع ءطولاب يرشبلا عونلا ءاقبإ نكميف الإو ءلمكألا هجولا ىلع
 .97"""2(عورشملا هجولا ىلع هفالخمب .باسنألا عايضو ءامدلا كفسو ملاظتلل مزلتسم هنكل

 :جاوزلا ةمكح ةصالخ -

 عابشإ قيرط نع يرشبلا سنجلا ءاقبل لسنلا داجيإ مالسإلا يف جاوزلا عيرشت ةصالخو

 داجيإ نم جاوزلا دوصقم لصحيف «جاوزلا دقع قيرط نع ةأرملاب لجرلا لاصتاب ةيسنجلا ةبغرلا
 يتلا ةكسامتملا ةرسألا نيوكتو «عورشملا هجولا ىلع رخآلاب امهدحأ نيجوزلا عاتمتساو لسنلا

 للا اهبف اقنز

 سصضعب يلي اميف ركذنو ء حاوزلا ةمكح نع نوملكتي مهو هانلق ام ىلإ ءاهقفلا راشأ دقو

 . مهلاوقأ

 :جاوزلا ةمكح يف ءاهقفلا لاوقأ - م

 دوصقملاو .حاكنلا عضو هلو لصألا وهو .دلولا حاكنلل ىلوألا ةدئافلا» : يلازغلا مامإلا لاق -أ

 ةثعاب تقلخ ةوهشلا امنإو .«سنإلا سنج نع ملاعلا ولخي ال نأو لسنلا ءاقبإ

 ريا هس

 ءاقلإو ءاهيلإ نوكسلا جاوزألا قلخ نم دصقلا : يبيطلا ركذو» :(«يسولأالا ريسفت» يفو - ب

 ريثكت لب «مئاهبلا اهب كرتشي يتلا ةوهشلا ءاضق درجمب سيل نيجوزلا نيب ةبحملا
 , 9"235(. . .لسنلا

 حلاصملا نم عاونأ  جاوزلا دقع  دقعلا اذهب قلعتي مث» : يفنحلا يسخرسلا مامإلا لاقو - ج

 سفنلا ةنايص كلذ نمو .نهيلع قافنإلاو مايقلاو ءاسنلا ظفح كلذ نم «ةيوينّثلاو ةينيّدلا

 لوسرلا ةاهابم قيقحتو كي هللا لوسر ةماو ىلاعت هللا دابع ريثكت كلذ نمو ء«ىنزلا نع

 .”١ص .١7ج «يسولآلا ريسمت) (17174) .7؟<ص « 37ج .يلازغلل «نيدلا مولع ءايحإو (5737)
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 لاق مث «. . .ةمايقلا موي ممألا مكب ٍءابم ينإف ءاورثاكت اولسانت اوحكانت» :لاق امك هي

 اذه نوكي لسانتلابو .ةعاسلا مايق ىلإ ملاعلا ءاقبب مكح ىلاعت هللا نإو : يسخرسلا

 - جاوزلا دقع  دقعلا اذهب دوصقملا سيلو :- هللا همحر - يسحخرسلا لاق مث « . . .ءاقبلا

 ءاضق هب قلع ىلاعت هللا نكلو .ةحلصملا بابسأ نم هائنيب ام دوصقملا امنإو «ةوهشلا ءاضق

 ءاضقل يصاعلاو «ةينيدلا يناعملل عيطملا : يصاعلاو عيطملا هيف بغريل ًاضيأ ةوهشلا
 , 0572 ةوهشلا

 :جاوزلا ةيعو رشم 2 5

 .ءاملعلا عامجإو .ةرهطملا ةيوبنلا ةنّسلاو ,زيزعلا باتكلا جاوزلا ةيعورشم يف لصألا

 ثالثو ىنثم ءاسنلا نم مكل باط ام اوحكناف» :ىلاعت هلوق زيزعلا باتكلا نمف
 مكدابع نم نيحلاّصلاو مكنم ىمايألا اوحكنأو# : ىلاعت هلوقو هسا ١ .عابرو

 . 25904 مكئامإو

 «جوزتيلف ةءابلا مكنم عاطتسا نم بابشلا رشعم ايو :ِةكك هلوق ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا نمو
 اذهو ملسم هاور (ءاجو هل موصلا نإف مصيلف عطتسي مل نمو , جرفلل نصحأو .رصبلل ضعأ هنإف

 , 0778فل

م جاوزلا نأ ىلع نوملسملا عمجأو
 , 0"07مالسإلا يف عورش

 : جاوزلا مكح - 41

 وه له : ىنعمب هتيعورشم ىدم انه نيبن نأ ديرنو «مالسإلا يف عورشم جاوزلا نإ :انلق

 ةهاركو بوجوو بدنو ةحابإ نم ةيفيلكتلا ماكحألا هيرتعت جاوزلا له : ىرخأ ةملكبو ؟اغوركم وأ

 :بجاولا جاوزلا - غ4

 ةنايص نأل ؛جوزتي مل اذإ ىنزلا نم هسفن ىلع صخشلا فاخ اذإ ًابجاو جاوزلا نوكي

 .197-1917ص « 4ج «يسخرسلل «طوسبملا» (51717)

 . [* 93 ةيآلا :رونلا ةروس] (517179) .[* ةيآلا :ءاسنلا ةروس] (5515)

 .١٠<"ص «9ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص)»و . 1١/7 ص 24ج (يوونلا حرشب ملسم حيحص)» (5718)

 .؛ "ص ."ج (ينغملا» (5119)

1١: 



 ام نأل ؛ةلاحلا هذه يف ًابجاو جاوزلا نوكيف .هتليسو جاوزلاو ءبجاو ىنزلا نم هسفن ناسنإلا

 ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج .ءاهقفلا ةماع لوق اذهو «بجاو وهف هب الإ بجاولا متي ال

 , ""8”(حاكنلا هقيرطو « مارحلا نع اهنوصو هسفن فافعإ همزلي هنأل ؛ ءاهقفلا ةماع لوق ىف

 عوقولا نم فوخلا ىلع بوجولا اذه قيلعت نود هيلع رداقلا ىلع جاوزلا نوبجوي ةيرهاظلاو
 , 01410 رلا يف

 خيش لاق .هيلع رداقلا بجاولا جحلا ىلع هميدقت همزل هقح يف ًابجاو جاوزلا ناك نمو
 ىلع همّدق ءهكرتب تنعلا يشخو حاكنلا ىلإ ناسنإلا جاتحا نإو» :ةيميت نبا مالسإلا
 , 289( جحلا

 :بجاولا جاوزلا طرش - 6

 ءةجوزلا ةقفنو رهم نم جاوزلا ةنوؤم ىلع ًارداق صخشلا نوكي نأ بجاولا جاوزلا طرشو
 تقات نم نا ىتح ناقوتلا ةلاح يف ضرف حاكنلا نأ يف فالخ ال» : يناساكلل «عئادبلا» يف ءاج

 . . . مثأي جوزتي ملو ةقفنلاو رهملا ىلع رداق وهو «نهنع ربصلا هنكمي ال ثيحب ءاسنلا ىلإ هسفن

 طرش بجاولا جاوزلا يف  ةقفنلاو رهملا كلم  طرشلا اذهو .""*0ًابجاو نوكي هب الإ بجاولا
 , 01849 ةيفن ١| دنع ربتعم

 يف ًابجاو نوكيل جاوزلا ةنوؤم ىلع ةردقلا ًاضيأ طرتشي ةيكلاملا بهذم نأ ودبيو - ١

 بوجول طرش جاوزلل مزاللا لاملا كلم نأ رهظي لوقلا اذه نمو .0**2(ىنزلا هسفن ىلع فاخو

 .18١ص 25ج (جاتحملا ةياهن» «.558ص .؟ج (عئادبلا» .4 45ص .5ج «ينغملا» (7780)

 .45١ص :9ج «ىلحملا» (1741)

 . 7٠١١ ص (ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف نم ةيهقفلا تارايتخالا» (1187)

 . 7؟18ص 37ج «عئادبلا» (378)

 ."ص .”ج «راتخملا ردلا ىلع راتحملا در» .”147ص . 75ج (ريدقلا حتفا) (1185)

 .١7ا/ص . يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» (51785)

 ه1١



 ىلع ةردقلاو رهملا ءادأ ىلع ةردقلا «لاملاب هيلع ردق نمل» : مهلوق موهقم يف لخديو .حاكنلا

 . ةجوزلل ةقفنلا

 دقف «بجاولا حاكنلل طرشب نيل قافنإلا ىلع ةردقلا ودبي امك ,ةلبانحلا دنلعو :ة

 حاكن ىلع ردقو ىنز هكرتب فاخي نم ىلع حاكتلا بجيو» :(تادارإلا ىهتنم حرش» يف ءاج

 ةالصلا هيلع هنأب جتحاو .هنع زجاعلاو قافنإلا ىلع رداقلا نيب قرف ال دمحأ مالك رهاظو .ةرح

 جوز مالسلاو ةالصلا هيلع هنألو ؟ ءيش مهدنع امو يسميو * يش مهدلنع امو حبصي ناك مدلسلاو

 ,يراخبلا هجرحخأ .ءادر هل نكي ملو «هرازإ الإ دجو الو ىءديدح نم متاخ ىلع ردقي مل الجر

 نودجي ال نيذلا ففعتسيلو# : ىلاعت لاق دقف هنكمي ال نم امأ . جوزتلا هنكمي نم قح يف اذهو

 ضرتقي - -دمحأ مامإلا هيبأ نبع يأ - حلاص لقنو .«هلضف نم هلل ُمُهَيِنعُي ىتح ًاحاكن

 , 0180جوزتيو

 «ىلحملا» يف ءاح دقف .ةيرهاظلا دنع هبوجول طرش جاوزلا ةنوؤم ىلع ةردقلاو - 5م

 لعف نأ ىرستي وأ جوزتي نيأ نم دجو نإ ءطولا ىلع رداق لك ىلع ضرفو» : يرهاظلا مزح نبال
 يراخبلا قيرط نم هانيور ام كلذ ناهرب ,موصلا نم رثكيلف كلذ نع زجع نإف ءّدب الو امهدحأ
 موصلاب هيلعف عطتسي مل نمو جوزتيلف ةءابلا مكنم عاطتسا نم بابشلا رشعم اي 2( : علو يبنلا لاق

 , 3559 (ءاجلو هل اق

 «قافنإلا ىلع ةردقلا طرشب اوحرصي مل ءاذه مزح نبا لوق لالخ نم ,ةيرهاظلا نأ الإ

 .رهملا عفدل ةبسنلاب جاوزلا ىلع ةردقلا هنم مُهَفْي امنإو

 :بجاولا جاوزلا ةنوؤم ليصحتل ةنادتسالا 614

 اذإف « جاوزلا ةقفنو رهم نم جاوزلا ةنوؤم ىلع ةردقلا بجاولا جاوزلا يف طرشلا نإ : :انلق

 عوقولا نم فاخي ماد ام هيلع انِححاَو حاكنلا ىقبي لهف «- جاوزلا ةنوؤم ةنوؤملا هذه 0

 ؟جوزتي مل نإ ىنزلا يف
 جاوزلا ةنوؤمل هيفكي ام نيدتسي نأ هيلعف ,ةنادتسالا ىلع ًارداق ناك نإف ءرظني :باوجلا

 «راتخملا ردلا ىلع هتيشاحو» ق يفنحلا نيدباع نبا هيقفلا بهذ دقف « جوزتيو ةقفنو رهم نم

 رهخلا كلمي مل نإو ءجوزتي مل نإ ىنزلا هسفن ىلع فاخي نم ىلع ًابجاو ىقبي حاكنلا نأ ىلإ

 اهبوجو يغبنيو) : ةنادتسالا هذه نع نيدباع نب 0 لاق 0 ىلا“ يملا ةنادتسا ىلع ردق اذإ

 . 44 ١ص 94ج «ىلحملا» (371) . 4ص ج «تادارإلا ىهتنم حرش» (5185)

 .ا/لك ص جا «راتخملا ردلا ىلع راتحملا درا نيدباع نبأ ةيشاح © ؟84)

 لح



 ىلع بلغي مل نإو ذئنيح اهبوجو يغبني لب «جوزتي مل اذإ ىنزلا نقيت دنع  ةنادتسالا بوجو
 , 249 (ءافولا ةردق هنظ

 ا جاوزلا ماد ام ةبجاو نوكت جاوزلا ضرغل ةلبانحلا دنع ةنادتسالا نأ ًاضيأ ودبيو

 هيبأ نع يأ - حلاص لقنو» :(تادارإلا ىهتنم حرش يف ءاج دقف « ىنزلا نم هسفن ةياقول هيلع

 . 30107 (جوزتيو صضرتفي -لزهحأ مامإلا

 : اهيلع قافنإلا مدعب ةأرملا اضر - 6

 «جوزتي مل اذإ ىنزلا هسفن ىلع فاخ اذإ صخشلا ىلع ًابجاو حاكنلا ىقبي :ةيكلاملا دنع

 . 97""0كلذب تيضرو اهيلع قافنإلا نع زجاع اهبطاخ نأ ةبوطخملا ةأرملا تملع اذإ

 :ةأرملل بجاولا جاوزلا - 45

 ىلع ًاضيأ يرسي «جوزتي مل اذإ ىنزلا نم لجرلا فوخ لاح يف جاوزلا بوجو يف هانلق امو

 حرص اذهبو «حاكنلا اهيلع بجو ىنزلا يف عوقولا نم اهسفن ىلع ةأرملا تفاح اذإف .ةأرملا

 نإ حاكنلا اهل زاج نم «هيبنتلا يفواا : يلمرلل (جاتحملا ةياهن» يف ءاج ام مهلاوقأ نمف .ءاهقفلا

 اهنع عفدنت مل اذإ اهيلع هيوجو لقن مث .«باحصألا نع يعرذألا هلقنو . ..اهل >8 هتجاتحا

 , 9""2(هب الإ ةرجفلا

 ناك اذإ يأ .هكرتل يصعي نم ىلع جاوزلا بجي) : ةيديزلا هقف يف «راهزألا حرش يفو

 ام وأ ءهمكح يف ام وأ « ىنزلا بكترا جوزتي مل نإ هنأ هنظ يف بلغي وأ ملعي ةأرملا وأ لجرلا

 2779ه حاكنك هنم برقي

 ناك ءاوس «ةأرماو لجر نم حاكتلا كرتب ىنزلا فاخي نم ىلع حاكنلا بجي» : ةلبانحلا لاقو

 , """9(حاكنلا كلذ قيرطو  مارحلا نع اهفرصو هسفن فافعإ همزلي هنأل ؛ ؛ًانظوأ ًاملع كلذ فوخ

 هقف» ىف ءاج دقف ةأرملل ةبسنلاب ةلاحلا هذه يف جاوزلا بوجوب اي ةيكلاملا لاقو

 ةرداق نكت مل وأ ءاهسفن ىلع تفاخ نإف» : يواطلملل «كلام مامإلا بهذم ىلع تالماعملا

 .الص 27ج «راتخملا ردلا ىلع راتحملا در» نيدباع نبا ةيشاح (5789)

 : 5 ض 2”ج «تادارإلا ىهتنم حرش) (1540)

 .7١7-4١6ص . 7ج «يقوسدلا ةيشاحوو ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» 5791

 .١18ص كج . ىلمرلل (جاتحملا ة ةياهن) (159457)

 .”ص .ا”ج «عانقلا فاشك» (57531) .9١1ا0/ص 37ج «راهزألا حرش» (578)

 /7و1١



 .©"9(جاوزلا اهيلع بجيف ءاهرتس جاوزلا ىلع فقوتو اهتوق ىلع

 ؟بجاولا جاوزلاب ةأرملا موقت فيك - 1

 بطخت وأ ؟لاجرلا ىلع اهسفن ضرعتأ ؟هب موقت فيكف ةأرملا ىلع ًابجاو جاوزلا راص اذإو
 «ةارما لجرلا بطني امك الخر

 ال نأ اهّيلو ىلعو ءاهتبطخل ؤفكلا لجرلا اهيلإ مدقت اذإ هنم عنتمت ال نأ اهيلع :باوجلاو

 نم جاوزلا نم يه تعنتما اذإف .ةأرملا هب تيضرو ؤفكلا لجرلا اهبطخ اذإ اهجيوزت نم عنتمي
 جاوزلاب مايقلا يف ًاريصقت هنم وأ اهنم كلذ ناك اهّيلو عنتما وأ .اهتبطخل مدقت يذلا ؤفكلا لجرلا

 .رصقملا ىلع مثإلا بجاولا ءادأ يف ريصقتلا عمو «ةأرملا ىلع بجاولا

 :مرحملا جاوزلا -4

 ىلع مرحي :ةيديزلا هلاق ام كلذ نم ,ميرحتلا يعدتسي ضراعل ًامرحم جاوزلا نوكي دقو

 عامج اهل قفتي مل اذإ اهنأ اهلاح نم نظي وأ ,فرعي نم جوزتي نأ ءاسنلل ءطولا نع زجاعلا لجرلا
 .هوحنو ىنزلا لعفت نأب هكرتل يصعت جوزلا نم «ءطو»

 ةيجوزلا قوقحلاب هسفن نم طيرفتلا فرعي نم ىلع حاكنلا مرحيو :ًاضيأ ةيديزلا لاقو
 ,#«اودتعتل ارارض نهوكسمت الو# : ىلاعت هلوق رظحلا ليلدو .اهئادأ ىلع ةردقلا عم هيلع ةبجاولا
 ,6759كلذل ءادتبالا مرح .قوقحلاب لالخإلا عم كاسمإلا مرح اذإو

 ملاذإ ىنزلا هسفن ىلع شخي ملو حاكنلا يفًابغار صخشلا ناكاذإ : ةيكلاملا دنعو- 2,

 ىلع هتردق مدعل اهجوزتي يتلا ةأرملاب رارضإلا لثم مارح باكترا ىلإ يدؤي هجاوز نكلو «جوزتي
 هيلع ضرف ءادأ نع هرخأت وأ ءمارح نم بسكتلا ىلع هرارطضال وأ ءاهيلع ةقفنلا مدعل وأ ءطولا

 هذه هباكترال جاوزلا هيلع مرحي تالاحلا هذه يفف ءاهتقفن ليصحتب هلاغشنال ةالصلاك

 .جاوزلا اذه ببسب تاروظحملا

 جاوزلا هيلع مرحي هنإف ءالثم ءطولا نع هزجعل جاوزلا يف بغار ريغ صخشلا ناك اذإ نكلو

 . جاوزلا زاج هب جاوزلاب تيضرو ءطولا نع هزجعب ةأرملا تملع اذإ نكلو ءانلق امك

 نود ًاجوز هب تيضرو اهيلع قافنإلا نع اهل بطاخلا لجرلا زجعب ةأرملا تملع اذإ كلذكو

 هجاوز ببسب مارحلا بسكلا ىلع هرارطضا امأو .اهجوزتي نأ زاج ءاهيلع قافنإلاب مزلي نأ

  079١يواطلملل «كلام مامإلا بهذم ىلع تاالماعملا هقف) , ص١7 .

 ) )35795.197-198/ص .7ج «راهزألا حرش»



 . ©" مارحلاب هبسكتب ةأرملا تيضر ولو ىتح هيلع مرحي جاوزلا نإف ءاهيلع هقفني ام لصحيل

 عاقيإ نم لجرلا فوخ غلب اذإ :لاقف ةلأسملا هذه يف «ريدقلا حتف» بحاص لضفو . مارح هقح

 ةلاحلا هذه يف هجاوزف .ًانيقي ًاعقوتم اهل هملظ راصو «هنم زرحتلا هنكمي ال ٌدح ىلإ ةأرملاب ملظلا

 ةهارك هوركم هجاوزف ءّدحلا اذه اهيلع روجلاو ةأرملا ملظ نم هفوخ غلبي مل اذإو .مارح

 "في

 ,ةيكلاملاو «ةيديزلاو «ةيفنحلا هب حرص امب اوحرصي مل نإو نورخآلا ءاهقفلاو 0١

 رارضإلا ىلع يوطني تالاحلا هذه يف جاوزلا نأل ؛كلذ يف نوفلاخي ال ودبي امك مهنإف

 نوكي جاوزلا وهو ءهيلإ يدؤي امف مارح كلذ لكو ءاهل ملظ وأ «ةشحافلل اهضيرعت وأ ةجوزلاب

 .ايضزأ اهاركب

 : ةأرملل ةبسنلاب مرحملا جاوزلا

 مدع اهسفن نم ةأرملا تملع ول امك « يعرش روظحم ىلإ ىدأ اذإ جاوزلا ةأرملا ىلع مرحيو

 ولو» :اولاق دقف ةيعفاشلا هب حرص ام اذهو .جاوزلا ىلإ ةجاحب تسيل يهو جوزلا قوقحب اهمايق

 ىلإ جتحت مل : يأ - هيلإ جتحت ملو .- جوزلا قوقحب يأ اهب مايقلا مدع اهسفن نم تملع

 ,. "9""2(اهيلع مرح - جاوزلا

 «لسنلا يف لمأ اهل ناك اذإ اهل بدني هنإف جاوزلا يف ةبغر اهل نكت مل اذإ :ةيكلاملا دنعو

 مرح الإو عوطت لعف نم جاوزلا اهعنمي ال نأو .جوزلا قوقحب مايقلا ىلع ةرداق نوكت نأ طرشب

 . "9 ”جوزلا قوقحب مايقلا ىلع اهتردق مدع كنع  حاكنلا يأ -

 :جاوزلا يف بوجولاو رظحلا عامتجا 2 44

 ىلع ًابجاو نوكي جاوزلا نأ ىنعمب .صخشلا قح يف ميرحتو بوجو جاوزلا يف عمتجي دقو

 اذه نكلو « ىنزلا يف عوقولا نم هسفن ىلع فاخ ول امك « بوجولا بابسأ ققحتل صخشلا

 نم الإ اهيلع قافنإلا نع هزجع وأ «ةأرملا ىلع روجلاك يعرش روظحم باكترا ىلإ يدؤي جاوزلا

 . 5١-5١90 4ص .؟ج (يقوسدلا ةيشاح»و ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» (5790/

 . 7ص اج «راتخملا ردلا ىلع راتحملا در» 45”27ص «.؟ج «ريدقلا حتف) (5794)

 .180-181 ص «5ج «ةيعفاشلا هقف يف يلمرلل (جاتحملا ةياهن» (4799)

 . 18-١ص .يواطلملا ذاتسألل «كلام مامإلا بهذم ىلع تالماعملا هقفد (500)

 لح



 ذخأنأ ؟ةلاحلا هذه يف مكحلا امف هجو نم مارحو .هجو نم بجاو جاوزلا اذهف .مارح بسك
 لمعلا كرت ىلإ ىدأ ولو ميرحتلا ىضتقمب ذخأتن مأ ؟مارحلا باكترا ىلإ ىدأ ولو بوجولاب

 ؟ حاكنلا بوجو  بوجولا ىضتقمب

 فورعملا هيقفلل «راتحملا در» يف ءاج دقف ءاهيف مكحلاو ةلاحلا هذه ةيفنحلا ركذ 4

 مد .جوزت ول روجلا فوخو جوزتي مل ول ىنزلا يف عوقولا فوخ ضراعت نإف» :نيدباع نبا

 ريصي لب ءاضرف ةلاحلا هذه يف جاوزلا ريصي ال اد 7'05(هركي لب ضارتفا الف .يناثلا

 ىلع مدقمو بولطم مارحلا نم يقوتلاو .مارح ملظلاو .ةجوزلا ملظ ىلإ يضفي هنأل ؛ًاهوركم
 وه بجاولا نم يقوتلل هوركملا كرتو .ةلاحلا هذه يف و حبصأ يذلا بجاولا حاكنلا

 . بولطملا

 : (ةياهنلا» يفو» : ةيادهلل حرش وهو ةيفنحلا هقف يف مامهلا نب لامكلل «ريدقلا حتف» يفو

 بحاص لاق :اضرذ ناك الإ رجلا نم دمر اال تيعف قرلا يف عوقولا فوخ هل ناك نإ

 ءروجلا فوخ هضراعي مل ام اذه :«ةياهنلا» نع هلقن يذلا لوقلا ذه ىلع ًاقيلعت «ريدقلا حتف»

 دبعي يذلا دلولاب باوثلا ليصحتو سفنلا نيصحتل عرش امنإ حاكنلا نأل :ليق .هرك هضراع نإف

 هذه ناحجرل حلاصملا مدعنتف .تامرحملا بكتريو مثأي روجلا فاخي يذلاو .ىلاعت هللا

 , 275:97 (دسافملا

 هوركملاو .ًاهوركم لجرلل ةبسنلاب حاكنلا اذه ريصي ةجوزلا ىلع روجلا فوخ عم حاكتلاف
 .مارحلا يف عوقولا ىلإ ىذأ اذإ اعطق كرتي

 اهيف هيأر نّيبو - ىلاعت هللا همحر  يقوسدلا يكلاملا هيقفلا ةلأسملا هذه ضرعو 2. 6

 حصي الف ذئنيحو .امهنم لك كرتب فلكم هنأل ؛مرحم عفدل مرحم لحي ال هنأ لصاحلاو» :لاقف

 رمألا مكحتسا اذإ :لاقي دقو .مارح نم قافنإلل ىدأ ولو حاكنلا بجو ىنزلا فاخ اذإ :لاقي نأ

 , 2559(. . .ءاجلإلا غلب ثيح نيررضلا فخأ باكترا ةدعاقلاف

 : لجرلل ةبسنلاب حجارلا لوقلا 5
 هنوكل - جاوزلا كرت يأ  ميرحتلا ىضتقمب ذخألا لجرلل ةبسنلاب ةلأسملا هذه يف حجارلاو

. 
 ص 20ج , نيدباع نبا هيقفلل «راتخملا ردلا ىلع راتحملا درو

)5* 01١ 

 ."147”ص .؟ج .مامهلا نب لامكلل ,يفنحلا هقفلا يف «ةيادهلا حرش  ريدقلا حتف»
)505( 

 ) )550.514-716ص .؟ج .ريدردلل هريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاح»
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 لثمب ىلتبملا ىلعو . مارح بسك نم اهيلع قافنإلا وأ ةجوزلا ملظ لثم مارحلا باكترا ىلإ ًايدؤم
 يف ةيعرشلا بابسألاب ذخأي نأو ,ىنزلا يف عوقولا نم اهنوصيل هسفن دهاجي نأ ةلاحلا هذه

 نأل ؛فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يف ءاج امك موصلا اهسأر ىلعو .ىنزلا نم ةنايصلاو ظفحلا

 .هتوهش رسكي موصلا

 ىلع هسفن ضوري نأك «جوزت اذإ مارحلا ىلإ هب يدؤي دق ام ةلازإ ىلإ ىعسي نأ هيلع نأ امك

 رفوي نأو .ةجوزلا ملظ وه هيف عوقولا فاخي يذلا مارحلا ناك اذإ روجلا مدعو ةرشعلا نسح

 مارحلا بسكلا ىلإ ايدؤم هنوك جاوزلا نم فوخلا ناك نإ لالحلا بسكلاب الالح الام هسفنل

 . . .اذكهو ةجوزلا ىلع قافنإلل

 - ةرورضلل  هلف هتوهش رسكل لئاسولا هذاختاو همايص نم مغرلاب هتيهش هيلع تحلأ اذإف

 ةلازإ ىلع لمعلاو ةياقولاب رمتسيو ,«ىنزلا نم صلختللو ؛هتوهش رسكل ديلاب ءانمتسالاب ذحاألا
 هللا ىلإ هجوتلا قدصو ةينلا نسح عمو .جوزت اذإ مارحلا باكترا ىلإ هب يدؤت يتلا بابسألا

 . مارحلا يف عوقولا فوخ نود جاوزلا ىلإ مدقتيف .هدوصقم ىلإ لصيس هنأ نظلا ىلع بلغي

 :ةأرملل ةبسنلاب حجارلا لوقلا 07

 تناك هذه مهلاوقأو «بوجولاو رظحلا هيف عمتجي يذلا حاكنلا يف ءاهقفلا لاوقأ انركذ

 ام ءوض يف ةأرملل ةبسنلاب ةلآسملا ثحب نم عنمي ال اذهو .لجرلا قح يف يه اهنأو ةحيرص
 تفاخ ول امك جاوزلا ةأرملا ىلع بجو اذإ : ىنعمب . لجرلا قح يف ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا هلاق

 اهنم اذهو جوزلا قوقحب مايقلا مدع ىشخت اهنكلو .جوزتت مل اذإ ىنزلا يف عوقولا اهسفن ىلع

 مأ ب اهيلو - ّيلولا اهجاوزب يضرو ؤفكلا بطاخلا اهيلإ مدقت اذإ جاوزلا ىلع مدقت لهف مارح

 ؟جاوزلا نم عنتمت

 مدع ىلع اهسفن دهاجتو .ؤفكلا بطاخلا اهءاج اذإ جاوزلا لبقت نأ .يل ودبي امك حجارلا

 هب ىضري يذلا ؤفكلا بطاخلا اهتأي مل اذإو .جوزلل قوقح نم اهيلع امب طيرفتلا يف عوقولا

 لئاسوبو موصلاب رسكنت ملو اهتوهش اهيلع تحلأ نإف . موصلاب اهيلعف .ًاضيأ هب يه ىضرتو ّيلولا
 ىتح ديلاب ءانمتسالا ةصخرب ذخألا اهل زاج .ىنزلا يف عوقولا تفاخو .ىرخألا ةوهشلا رسك

 نم ةوهشلا ريثي امع داعتبالاو مايصلا يف رمتست نأو .ؤفكلا بطاخلا اهيتأيو ءاهتوهش رسكنت
 هللا ىلإ هجوتلا ماودو .ةّينلا قدصو بابسألا هذهب ذخألا عمو .ءورقمو عومسمو يئرمو لوكأم

 امإ لصحي اهدوصقم نأ نظلا ىلع بلاغلا نإف .ًاجرفو ًاجرخم اهل دجي نأ هيلإ عرضتلاو ىلاعت
 .اهيلإ يضرملا ؤفكلا بطاخلا اهل مدقتي نأو «ءانمتسالا ىلإ جاتحت الف ءاهتوهش رسكب
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 : مرحملا جاوزلا داقعنا -44

 هناكرأ هيف ترفاوت اذإ ايندلا ماكحأ يف حصيو دقعني هانيب يذلا وحنلا ىلع مرحملا جاوزلاو

 ا ةقفنلاو 2 بوجو لثم ايندلا ماكس يف و 8 هيلع بترتتو 0 هل تققحتو

 .ةرخآلا يف هيلع بساحيو

 مكح قوحلو ءاضقلا ةلئاط تحت عقي نأ نكمي يذلا ٌدحلا ىلإ ة ةأرملاب لجرلا زوج غلب اذإو

 اهيلع هيدعتو اهل هملظو هتجوزب لجرلا روج نأل ؛ قيرفتلا بابسأ نم اس مناف ءهب يضاقلا

 .دعب اميف هنيبنس امك .يضاقلا مكحب نيجوزلا نيب قيرفتلا بابسأ نم ررضلاو ءررضو ملظ

 : هوركملا جاوزلا 48

 :ءاهقفلا حرص اذهبو ,ةهاركلاب هفصو يعدتسي هيف ىنعمل اهوركم جاوزلا نوكي دقو

 رمضم وهو جوزتي نأ وحنف اف ىوركملا امأ) :ةيديزلا هقف يف «راهزألا حرش» يف ءاج أ

 ءطولا نع هزجع وأ ءالسك قوقحلاب مايقلا نع هزجع فرعي وأ ._ اهقلطمل اهلحيل يأ ليلحتلا

 م ؛)(ًاهوركم نوكي هنإف روظحملا يف عرقولا اهيلع ىشخي الو .هكرتب ررضتت يهو

 موقي ال نأ فاخو , ىنزلا فخي مل نمل وهو هوركملا حاكنلا : يكلاملا يزج نبا لاقو

 نإ :ةيكلاملا هقف 7 («يواصلا ةيشاح» يف كلذكو «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يفو , 07: 9هقوقحب

 حاكتلا اذهب لسنلا اجر ءاوس حاكنلا هل هرك «ةبجاو ريغ ةدابع نع هعطق  حاكنلاب يأ هب فاخ
 قليلا أ

 7 ١

 وأ ةقلخ ءطولل هناقوت مدعل حاكنلا ىلإ ةجاح صخشلل نكت مل اذإ :ةيعفاشلا لاقو -ج

 00 ةقفنلاو رهملا كلم يهو .حاكنلل ةبهألا دقق نإ حاكنلا هل هرك هب ةلع الو ضراعل

 وأ مرهك ةلع هبو ةبهألا دجو نإف .©"'9ةجاح الب هيلع ردقي ال ام جاوزلا اذهب همازتلال ةجوزلل

 نيصحت مدع عم مدعل حا درك نينعت وأ مئاد ضرم 0 يدُؤ | 2 ا دع هتجاح دعل اكنلا هل 0 «كلذك وأ كاد
 .داسفلا ىلإ

 .1949١ص 2 7ج «راهزألا حرش ه5 5

 . 5١6 ص ؛ , يكلاملا يرزج نبال (ةيعرشلا ماكحألا ن نيناوق» (5708)

 .774ص ء1ج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا ىلع يواصلا ةيشاح» 2237١5 ص 27ج .ريدردلل (ريبكلا حرشلا» 63050

 5 ١ا/ه ص كج . يلمرلل («جاتحملا ةياهن» ة«ةضنف)

 ف



 يأ  انباحصأ لاقف .هكرتو حاكنلا نم لضفألا امأ» :ىعفاشلا يوونلا مامإلا لاقو

 هل هركيف ,نؤملا دجي الو هسفن هيلإ قوتت ال مسقو ....ماسقأ ةعبرأ هيف سانلا : ةيعفاشلا

 . "0(هل هركيف  حاكنلا نؤم يأ نؤملا دجي الو هسفن هيلإ قوتت مسقو

 ,هتجوز ىلع روجلا نم فاخ اذإ ميرحت ةهارك ًاهوركم حاكنلا نوكي» : ةيفنحلا لاقو - ؛

 . 09:5!(مرح - هروج 1 قىأ د هنقيت نإف

 : هوركملا جاوزلاو ةأرملا 5 ل

 دوصقملاو .2©"١١(يرستلا الإ ماسقألا هذه يف لجرلل ةيواسم ةأرملاو» :ةيكلاملا لاق

 . هتحابإو هبدنو هتهاركو هميرحتو هبوجو ةهج نم حاكنلا ماسقأ ,ماسقألاب

 ةجاتحم نكت ملو اروع دايك رع مط ياللا وه هوركملا حاكنلا نأ مهنع انركذ دقو

 .©7'')اهقح يف ًاهوركم نوكي ةلاحلا هذه يف ا نإف .حاكنلا ىلإ

 ل تناك اذإ ةارملا !قحأ ىف اهوركف حاكنلا ربتعي ءهوركملا حاكنلل ةيعفاشلا رظن ىلع ءانبو

 .اهريغو ةقفنلا: ةهنج نم هيلإ ةجاحت ,ىه كيلو 'ءةيلإ اهسفن قوقت

 : ةرورضلل الإ هو ركم برحلا راد يف جاوزلا

 هل يغبني الف .هوحنو رجاتلاك نامأب نيملسملا نم برحلا راد لخد نم :ةلبانحلا دنع

 ل .مهنيب أشن امبرو ءرافكلا هيلع يلوتسيف دلوب هتأرما يتأت نأ نمأي ال هنأل ؛جوزتلا

 .دلوب يتأت ال ىتح اهنع لزعيو ةرورض لاح اهنأل ؛ةملسم حاكن هل حيبأ هتوهش هتبلغ نإف . مهنيد

 .اهنيد ىلع اهعبتيف اهدلو ىلع هتبلغ مهنم تناك نإ هتأرما نأل ؛برحلا راد لهأ نم جوزتي الو

 برحلا راد ءاسن نمو برحلا راد يف ٍجورتلا نع يهنلا : يلبنحلا ىلعي وبأ يضاقلا لاقو

 مكلاومأب اوغتبت نأ مكلذ ءارو ام مكل لحاو» : :لاق ىلاعت هللا نأل ؛ميرحت يهن ال ةهارك يهن وه

 ءارو ام : ىلاعت هلوق مومع يف تايباتكلا برحلا راد ءاسن لخديف .«نيحفاسُم ريغ نينصحُم

 ةفاخم مهنم جوزتلا ملسملل انهرك امنإو ؛ مهوتلاو كشلاب مرحي الف ّلحلا لصألا نألو ؛ «مكلذ

 دادزتو «ميظعلا داسفلا اذهل ضيرعت هجوزت يفف .رفكلا هوملعيو هوقرتسيف .هدلو ىلع اوبلغي نأ

 15014 نص ا جا ماسلا عبصلا حرش ىف :يورتلا مالا و كانو
 .الص .7ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» (5704)

 .7ا/4ص ؛ء١ج .ةيكلاملا هقف يف «ريدردلل «ريغصلا حرشلا ىلع يواصلا ةيشاح» (58

 .15١-18١ص .يواطلملا لماك نسح ذاتسألل «كلام مامإلا بهذم ىلع تالماعملا هقفر 11

 فو



 اهدلو ىلع هبلغت هتأرما نأ رهاظلا نأل ؛_ برحلا راد ءاسن نم يأ  مهنم جوزت اذإ ةهاركلا
 , 0539 هرفكتف

 ىنزلا هنظ ىلع بلغي مل اذإ برحلا راد يف ملسملل حاكنلا ٠ هركي :ةيعفاشلا لاقو - 6٠٠

 نإ ىنزلا يف عوقولا هنظ ىلع بلغ اذإ امأ . مهنيدب نيدتلا نم هدلو ىلع ًافوخ ءجورتي مل نإ

 ةياقولا يهو  ةزجانلا ةققحملا ةحلصملا نأل ؛ هركي الو جورتلا هل حابي ةلاحلا هذه يفف 2.جورتي مل

 نيدتلا نم البقتسم هدلو ىلع فوخلا يهو .ةمهوتملا ةلبقتسملا ةدسفملا ىلع ةمدقم  ىنزلا نم
 , 7739 مهنيدب

 ؟مرحي وأ هركي له .برحلا راد يف ملسملا ريسألا جاوز - ه0

 جوزتلا هل لحي ال هنأ دمحأ مالك رهاظف «برحلا راد يف ةرفكلا ديب ملسملا ريسألا امأو
 لئس دقف ءاهحاكن ةحص عم هعم ترس اذإ هت هتأرما ءطو نم هعنم دمحأ مامإلا نأل ءاريشأ ماد ام

 . اهؤطي مهنم هريغ لعلف ؟اهؤطي فيك : لافتالاهاطبا هارت جت ترس ريس نع- ىلاعت هللا همحر -
 لوق اذهو ءانهنأ اذهو نما لآك .مهعم نوكيف دلوب قلعت اهلعلو .دمحأل تلق : مرثألا لاق
 .ودعلا يديأ يف ناك ام جوزتي نأ ريسألل لحي ال :لاق هنإف يرهزلا مامإلا

 اذإ ملسملا ريسألا نأل ؛ نيكرشملا ضرأ يف ماد ام ملسملا ريسألا جورتي نأ نسحلا هركو

 , 0719ههنم هريغ هتأرما طي نأ نمأي ال امك « مهل 05 ناك دلو هل دلو

 : «بودنملا» بحتسملا جاوزلا 4

 :ةيعفاشلا بهذم :ًالوأ

 مهطورشو مهليصفت زاجيإو لامجإ نكميو .بحتسملا حاكنلا يف طورشو ليصفت ةيعفاشلل
 : 25212 ىلي اميف

 لغشنملل ةبسنلاب ىتح تباث جاوزلل بابحتسالا اذهو . ةجوزلل ةقفنو رهم نم حاكنلا ةنوؤم

 .«خلإ . . . جوزتيلف ةءابلا مكنم عاطتسا نم بابشلا ٌرشعم اي» :فيرشلا ثيدحلل ةدابعلاب

 . 455-55 ص .5ج .يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا) (181؟)
 . 178ص .5ج ؛يلمرلل «جاتحملا ةياهن» (3111)
 . 408 ص .7ج .يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» (5714)
 31ص 27ج «جاتحملا ينغم) .178-180ص ءتج , يلمرلل («جاتحملا ةياهن» (3116)
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 هتردقل هل هركي الف .- ءطولل هناقوت مدع يأ هل هتجاح مدع عم جاوزلل ةبهألا دجو نإو - ب

 لضفأ - دبعتملل ةبسنلاب اهل يلختلا يأ  ةدابعلا نكل رصخشنت ال هدصاقم جادا نألو ؟ هيلع

 لوقلا ون حاكنلاف ,لفاونلاب ٌكافشنم ادي مل نإف . ةدابعلا نأشب ًامامتها حاكنلا نم

 شحاوفلا ىلإ ةلاطبلا هذه هب ىضفت الغل دبعتلا مدعو ةلاطبلا نم بهذملا ف حصألا

 نم لضفأ حاكتلا كرت نأ :هاّدؤم حصألا لوقلا لباقي يعفاشلا بهذملا يف لوق كانهو

 .هبجاوب مايقلا يف رطخلل هترشابم

 : ةلبانحلا بهذم :ًايناث  هم.ه

 ةلاح يف وه : يأ  ىنزلا يف عوقولا اهعم نمأي ةوهش هل نمل حاكنلا بحتسي : ةلبانحلا دنع

 ,ةدابعلا لفاونل يلختلا نم ىلوأ هيلع رداق وه ماد ام حاكنلاب هلاغتشا نوكي اذهف «-لادتعالا

 هللا يضر - دوعسم نب هلل دبع لاق . مهلعفو - مهنع هللا يضر - ةباحصلا لوق رهاظ وه اذهو

 حملا يرد ايام واكرم ينأ ملعأو .مايأ ةرشع الإ يلجأ نم قبي مل ول : هنع
 يف مالسإلا رمأ نم ةبوزعلا تسيل :لبنح نب دمحأ مامإلا لاقو .ةنتفلا ةفاخم تجوزتل نهيف
 , 0151902 يش

 : بحتسملا حاكتلا ىلع ةيافكلا صضرف ميدقت 005

 نإ حاكنلا ىلع تمدق .داهجلاو ملعلاك ةيافك ضرف تادابعلا تناك نإو» :- ىلاعت هللا همحر

 17# تنعلا ةخب مل

 : ةيفنحلا بهذم : ًالاث هم.

 ىنزلا نم هسفن ظفح هتكمي يذلا صخشلا قح يف بودنم وهف ءَةْنُس جاوزلا : ةيفنحلا دنعو
 ,«ىنزلا يف عوقولا نم هيلع فاخي الف . ءطولا ىلإ هسفن قوتت ال يذلا صخشلا قح يف يأ

 نم ثالث» : لكي لاق ل ةنُس حاكنلاف» :هلاثمأو صخشلا اذه قح يف «طوسبملا» يف ءاج دقف
 نع بغر نمف تنس حاكتلا» : هع لاقو . «قلخلا نسحو .رطفلاو ءحاكنلا :نيلسرملا نكس

 حاكنلا :- ىلاعت هللا مهمحر - انؤاملع لاق اذهبو .- يتقيرط ىلع سيل : يأ - «ينم سيلف يتنس

 . 4-1117 45ص ."5ح «يلبنحلا ةمادق نبال (ينغملا) (5117)

 . 7١73ص (ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف نم ةيهقفلا تارايتخالا» (5811)

>" 



 , 12"0(لفاونلا ىف هللا ةدابعل ىلختلا نم لضفأ

 ,ةدكؤم ةنئس لادتعالا ةلاح يف - حاكنلا يأ -وهف» : ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يفو

 , "719(بجاو ناقوتلا ةلاح يفو

 : ةيكلاملا بهذم : اعياَز 60مم

 الو حاكنلا يف بغار وهو «ةقفنو رهم نم حاكنلا ةنوؤم هدنع تناك نم : ةيكلاملا دنعو

 أع بودنم ةلاحلا هذه يف هقح يف جاوزلا نإف «جوزتي مل اذإ ىنزلا نم هسفن ىلع فاخي

 . ةجوزلاب رارضإإلاك مارح نإ حاكنلا اذه يدؤي ال نأ طرشب 31 اعرق نسكب

 هعاطقنا تك اذإ فاخي الو حاكنلا ةنوؤم هدنع نكلو حاكنلا يف بغارلا ريغل ةبسنلاب امأ

 كلذكو .- اعرش بحتسم قا بودنم هقحب حاكنلاف « لسا هجاوزب اجرو .ةبودنم ةدابع نع

 وأ عايضلا نم اهل ًانوص وأ «ةريقف ىلع ةقفن نم ًاريخ هب ىون اذإ حاكنلا هل بحتسي

 , 29""0ةشحافلا

 :- ىلاعت هللا همحر لاقف .هانركذ يذلا ليصفتلا ريغ غ نم ًاماع الق يكلاملا يرج نبا لاقو

 , "59(ىنزلا هسفن ىلع فخي ملو هيلع ِ ردق نمل وهو ,- حاكنلا يأ - بحتسيو»

 :ةيديزلا بهذم :ًاسماخ 8

 نم فوخلا ّدح ىلإ لصي ال نكلو .حاكنلا كرت هيلع قشي نمل جاوزلا بدني :ةيديزلا لاقو
 . """9”حاكنلا نع هفرصي ام ةينيدلا رومألا نم هدنع سيلو .ىنزلا يف عوقولا

 :ضايع يضاقلا لوق : ندامن 61

 يكنه نكي مل ولو لستلا تم ىجيرب نبا لك قب ىف هيودتم حاكتلا :ضايع يضاقلا لاقو

 اذكو ءهب رمألاو حاكنلا ىلع ضحلا رهاوظلو «ممألا مكب رثاكم ينإف» : لكي هلوقل ةوهش ءطولا

 .7928-7794ص .؟ج «عئادبلا» رظناو ,197ص «4ج .يسخرسلل «طوسبملا» (514)

 . ؟"/ص ٠ ١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» م51

 «يقوسدلا ةيشاحو»و ءريدردلل «ريبكلا حرشلا»و الا ماا ص 2 ١ج «يواصلا ةيشاحو ريغصلا حرشلا» © ضيا

 .؟5١3-١60 4ص 21ج

 . 7١7ص ءيكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» (1771)
 .99١ص « ؟ج «راهزألا حرش» 6 صفق

 اة



 , "9 ءطولا ريغ ع ءاسنلاب عاتمتسالا نم عون يف ةبغر هل نم قح يف

 ا ال 00

 يف ةبعر اهل تناك اذإف «لجرلاك كلذ يف الا :اولاقف ةيكلاملا اذهب حرص دقو ١ «لجيلاك

 ةنوصم يهو اهسفن ىلع قافنإلا ىلع ةرداق تناكو «ىرلا يف عوقولا فاخت ال اهنكلو « جاوزلا

 اهلظعأ ء ءاوسو «نكي مل مأ لسنلا يف لمأ اهل ناكأ ء ءاوس ٠ حاكدلا اهل بدني هنإف «جاوز ريغ نم

 .©9«اهلطعي مل مأ عوطت لعف نع جاوزلا

 : حابملا جاوزلا

 : ةلباتحلا بهذم : ًالوأ

 بجي اهل يتلا ةّلعلا نأل وا ا و حابي :اولاق
 نم دوصقملا نألو ؛هيف ةدوقفم ةوهشلا دوجو وأ «ىنزلا يف عوقولا فوخ وهو بحتسي وأ حاكتلا

 يعرشلا باطخلا هيلإ فرصني الف ءدوجوم ريغ هل ة ةوهش ال نبت اونو .دلولا ليصحت حاكتلا

 هاجت ناك الوات عرشلا عنم مدعل تاحابملا رئاسك هقح يف ًاحابم نوكي نأ الإ حاكتلاب

 هسفن ىلع اهسبحل هريغب ةأرملا نيصحت نم عنمي هجاوز نأل ؛جاوزلا نم لضفأ ةدابعلا لفاونل

 ذايقف اذه نفل هب تدلي فاحقلا ىلإ اهضرعي دق امم اهثطو ىلع هتردق نود اهنم هجاوزب

 ملعلا نع لغشنيو .كلذب مايقلا نع زجعي هّلعلو ,هقوقحو جاوزلا تابجاول هسفن ضيرعت نع

 , ""©هيف هل ةدئاف ال امب ةدابعلاو عفانلا

 : ةيكلاملا بهذم :ًايناث - ه0

 0 اذه هفرصي الو هيف بغار ريغ صخشلا ناك اذإ جاوزلا اع مهدنعو

 نم وه هيف بغارلا ريغ نأ حضاولا 3 0 جاوزلا ةنوؤم ىلع ًارداق ناكر ةلبش هي وضرب الو

 وأ ضرمل وأ ربكل امإ ًابلاغ حاكتلا يف هل ةرهش ال

 .١١١ص «,9ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص)و (790*51)

 . 17ص .يواطلملل «كلام مامإلا بهذم ىلع تالماعملا هقف» (5874)

 . "ص .ا"ج «عانقلا فاشك» (55)

 «يقوسدلا ةيشاح»و ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» 77/4 ص ؛ ١ج «يواصلا ةيشاحدو ءريدردلل (ريغصلا حرشلا» (555)

 . 18ص .يواطلملل «كلام مامإلا بهذم ىلع تالماعملا هقف» « 5١ هص جا

"/ 



 :ةيفنحلا بهذم :ًاثلاث 64

 نإ لصوتلا درجم هب دصق لب «.ةنسلا ةماقإ هب دصقي مل اذإ ا جاوزلا نوكي مهدنعو

 ريغ فوك كلذ نم فاح وأ ج جاوزلا :بجومب ءافيإلا مدع نم انيق نحيلو . ةوهشلا ءاضق

 , 0577 حجار

 ةيعفاشلا بهذم :ًاعبار 6

 رصحنت ال حاكنلا دصاقم نألو ؛ هيلع هتردقل جاوزلا هل هركي "لف .- ةقفثو رهم نم حاكنلا ةنوؤم

 . حابم هقح يف جاوزلا نأ كلذ ىنعمو ,©"9ءطولا يف ةبغرلا يف

 : ةيديزلا بهذم :ًاسماخ 5

 رظحلل وأ بوجولل هجو هيف لصحي مل ا ام يأ - كلذ ادع اميف .حاكنلا حابيو :ةيديزلا لاق

 692 ةعاركلل وأ

 :ضايع ىضاقلا لوق :ًاسداس -

 نود امب عاتمتسالا يف الو .ءاسنلا يف هل برأ الو .لسني ال نم نإ :ضايع يضاقلا لاق

 , (0)057تيضرو كلذب ةأرملا يلغ نإ محابم هقح. ىف حاكتلاف .عطولا

 حجارلا لوقلا ه4

 ةنظم عفدي هب اهئاضرو لجرلا لاحب ةأرملا ملع طارتشا نإف .ضايع يضاقلا لوق حجارلاو

 ىلإ جاتحتو .ءطولا يف اهل ةبغر الو نسلا ةريبك يه نوكت دق ذإ «جاوزلا اذهب ةأرملاب ررضلا

 .اهل يعرشلا قفنملا دوجوب عايضلا نم اهل ةمصع اذه اهجاوز يف ذ نأ كش الو ءاهيلع قفني نم

 هجاوزف ؛هزجعو هضرم لاح يف هتروع ىلع علطيو همدخي نم ىلإ جاتحي دق لجرلا نأ امك
 .انلق امك هلاحب ةأرملاب ررضلا قاحلإ نود كلذ هل ققحي اذه

 ./ص ءالج «راتحملا درو راتخملا ردلا» (87237070)

 . ١78-180 ص ."”ج .يلمرلل «جاتحملا ةياهن» (5874)

 .9١ة4ص ءا1ج «راهزألا حرش» (8759)

 .١١١ضص .5ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (0*73)
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 ؟بوجولا 5 بدنلا 0 ةحابإلا ا يف 0 له 68

 كي ةانليطن يذلا رجشلا ىلع ًاحاتعرا :اهوزكم وأ 0 اكوا هتك ل ادن

 ؟ماكحألا هذه نم جاوزلا مكح يف لصألا وه ام نكلو .ةقباسلا

 امه امنإو «جاوزلا مكح يف لصألا وه امهيف دحاو سيل ةهاركلاو ميرحتلا نأ يف فالخ ال

 وأ ًامرحم هقح يف جاوزلا لعجي ضراع نم صخشلل ضرعي ام ببسب جاوزلل ناضراع نامكح

 .ًاهوركم

 اذإ صخشلا نأ ىنعمب .ةحابإلاو بدنلاو بوجولا يف ًاروصحم ءاهقفلا نيب فالخلا ىقبيو

 اذإ ىنزلا يف عوقولا ىشخي الو ء ءاسنلل ةوهش هل يأ  هتوهش ثيح نم لادتعالا ةلاح يف ناك

 لصألا وه هربتعن ام وه هقح يف جاوزلا مكحف «ةقفنو رهم نم جاوزلا ةنوؤم كلميو ءجوزتي مل
 دحاو لك يفو .ةحابإلا وأ .بدنلا وأ ,بوجولا :ةثالثلا هذه نم دحاو وهو «جاوزلا مكح يف

 : يلاتلا وحنلا ىلع ءاهقفلا نم قيرف لاق ةثالثلا هذه نم

 : بوجولا جاوزلا يف ذ لصألا : لوألا لوقلا 00

 باط ام اوحكنافإ» : ىلاعت هلوق لثم ةيعرشلا صوصنلا رهاوظ مهتجحو .ةيرهاظلا لوق اذهو

 نم 000 مكنم ىمايألا اوحكناوإط :لجو ّزع هلوقو .4عابرو ثالثو ىنثم ءاسنلا نم مكل
 ضعغأ هنإف , جوزتيلف ةءابلا مكنم عاطتسا نم بابشلا رشعم اي» : للي هلوقو « .# مكئامإو مكدابع

 0 هل هنإف .موصلاب هيلعف عطتسي مل نمو .جرفلل ظفحأو رصبلل

 ىلع لدي قلطملا رمألاو « اقلطم حاكنلاب رم أ ىلاعت هللا نأ صوصنلا هذهب ةلالدلا هجو

 لصوتي الو ,.بجاو ىنزلا نم عانتمالا نآلو ؛هفالخب ليلدلا موقي نأ الإ :افطق تيوحولاو: ةينشرفلا

 8 راجنإو نوكر هما تناول ىلإ لصوتي ال امو .حاكنلاب الإ بجاولا اذه ىلإ

 :ةحابإلا جاوزلا يف لصألا : يناثلا لوقلا 0١

 2 778ص هج .يناساكلل «عئادبلا» «5 «5٠ ص .9ج ,يرهاظلا مزح نبال «ىلحملا» (5881)

 ." اهمقرو .ءاسنلا ةروس يف ؛خلا * . . . مكل باط ام اوحكناف# : ةياو

 .75 اهمقرو ءرونلا ةروس يف .خلا #4 . . . ىمايألا اوحكناوإ# :ةيآو

 . «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» رظنا : يراخبلا هجرخأ , خلإ «...بايشلا رشعم اي) :ثيدحو
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 . "«زئاج حاكنلا» :ةيعفاشلا هقف يف «(بذهملا» يف ءاج

 عيبلاك حابم حاكنلا نإ : يعفاشلا لاقو» :ةيفنحلا هقف يف يناساكلل (عئادبلا» يفو

 لضفأو ىلوأ ةدابعلا لفاون ىلإ يلختلا نأ ةيعفاشلا دنع لصألا اذه ىلع بترتو .(7”"2«ءارشلاو

 , "9 ىنزلا يف عوقولا نم اهعم نمأي ةوهش هل نم قح يف حاكنلا نم

 :©9 يلي اميف اهركذن هوجو نم لوقلا اذهل ةجحلاو

 ريغ نينصحم معلاوتماب اوغتبت نأ مكلذ ءارو ام مكل ل :ىلاعت هلوق : ًالوأ

 ءامسألا ٠ نم حابملاو لّلحملاو .حاكنلا لالحإ نع يلاعت ربخ |[ ىنيصلا . نيحفاسم

 .تاحابملا يف لمعتسي (مكل» ظفلو .# مكل ّلحاو» :لاق ىلاعت هللا نألو ؛ةفدارتملا

 .اهب يرستلل ةيراجلا ءارشك ًاحابم نوكيف .ةوهشلا ءاضق ىلإ هب لصوتي ببس حاكنلا :ًايناث

 .هسفن ىلإ عفنلا لاصيإ ناسنإلا ىلع بجي الو ,.سفنلا ىلإ عفنلا لاصيإ ةوهشلا ءاضق نإ :اثلا

 امل انجن نوكي ال نايم كلذ ناك اذإو .برشلاو لكألاك لصألا مكحب كلذ هل حابي امنإو

 . يفانتلا نم حابملاو بجاولا نيب
 وه روصحلاو , 770ه( روصحو ًادّيَسو# :- مالسلا هيلع ىيحب حدم يف ىلاعت هلوق :اغئاز

 امل هكرت نم لضفأ وأ ابجاو حاكنلا ناك ولف «كلذ ىلع ةردقلا عم ءاسنلا يتأب ال 5 نثلا

 ركني ملو ,مهنم كلذ لكك هللا لوسر ملع دقو «ةجوز هل سيل نم ةباحصلا يف ناك دقل :ًاسماخ
 .بجاوب سيل حاكتلا نأ ىلع كلذ ٌلدف .تاجوزلا نم مهولخو ,مهتبوزع مهيلع

 ضرعم ىف اذهو 050ه نينبلاو ءاسنلا نم تاوهشلا 0 سانلل نيد# : ىلاعت هلوق ؛ نيام

 نم كلذ ريغ سيلو حابم هنأ ىلع كلذ ٌلدف ,هكرت نم لضفألا وه حاكنلا نوكي الف .مذلا

 .بدنلا وأ بوجولا

 ..١78ص .16١ج (عومجملا هحرشو بذهملا» (57575)

 .72186ص هج «يناساكلل «عئادبلا» (5*)

 . ١19-180 ص :5ج « يلمرلل (جاتحملا ةياهن» «787ص .هج «بذهملا حرش عومجملا» (5754)

 حرش عومجملا» ١271؟18ص .هج «عئادبلا» 194١.2ص «(4ج (طوسبملا» ء 5 47ص :5ج (ينغملا» ةةضياحل]

 . 38ا/ص 6١2ج «بذهملا

 .[37 4 ةيآلا :ءاسنلا ةروس] (5"5)

 ١4[. ةيآلا :نارمع لآ ةروس] (5774) . ["9 ةيآلا :نارمع لآ ةروس] (577)

 لا



 ةبسنلاب مكحلا وه امك هنم لضفأ ةدابعلا لفاونب لاغتشالا ناكف «ةضواعم دقع جاوزلا :ًاعباس

 مدعل اهمازتلا نع ينغتسم هنأ عم اهب مايقلا لجرلا ىلع متحتي قوقح حاكنلا نم مزلي :ًانماث

 .بجاوب سيلو ًاحابم همزلي ال ام همازتلا ىف

 :بدنلا جاوزلا يف لصألا :ثلاثلا لوقلا - 0.07

 يتلا ريباعتلاو ظافلألا فالتخا ىلع ةنّسلا وأ بابحتسالا وأ بدنلا وه حاكنلا يف لصألا

 لضفأو «مالسإلا راد يف هيف بوغرم حاكنلا نأ وهو دحاو ىنعملاو «ثلاغلا لوقلا باحصأ اهلوقي

 هيلإ بدنلا يف درو ام نم هنأو «,هعرش يف اسك هرعتيو اع فدي مالسإلا نأو « هكرت نم

 .ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا

 ,ةفلتخملا ةيمالسإلا بهاذملا نم ةيمالسإلا ةعيرشلا ءاهقف نم روهمجلا لاق لوقلا اذهبو

 : يتأي ام مهلاوقأ نمف
 رهمو ءطو ىلع ةردقلا لاح يأ  لادتعالا لاح يف حصألا يف ةدكؤم ةنس حاكنلا نوكيو أ

 0 ةقفنو

 . "54”بدنلا حاكنلا يف لصألا

 , 05540 ةضراع ىهف ماكحألا ةيقب امأ «بدنلا - حاكنلا ىف قاد هيف لصألا -ِ

 اعلا ريو لوق ىف بحتسمو نونسم - حاكنلا يأ  دقعلا اذه مث د

 لاغتشالا اذهف ءروظحم يف عوقولا هعم نمأي ةوهش هل نم وهو هل حاكنلا بحتسي نم اه

 "؟؛5تةدابعلا لفاونل ىلختلا نم ىلوأ - حاكتلاب أ
, 

 . "49 عامجإلاب هةشقن لح يف بحتسم حاكنلا 5

. 
 72ص 20ج , ةيفنحلا هقف يف «راتحملا درو راتخملا ردلا»

)067”994١ 

  06*5١جا «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» ٠ ”717/7 .

 ) )1841ص 7١ج «يقوسدلا ةيشاحدو «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» 5١08 .

 . ؛5 5ص 57ج (ينغملا» (774) . 151؟ص ء4ج (طوسبملا» (3557)

 ."ص 7١ج يكحلا نسحم خيشلا :فيلأت («ىقثولا ةورعلا كسمتسمو 0955

"١ 



 : 05: ىلي اميف اهركذن هوجو نم ثلاثلا لوقلا ةلدأو 65

 لعف ىلإ بدنلا رمألا اذه هيلع لدي ام لقأو لَك هلوسر هب رمأو حاكنلاب ىلاعت هللا رمأ : ًالوأ

 .هب رومأملا

 عاسنلا جوزتأو ىدقرأو يلصأو .رطفأو موصأ ينكلو» : لتبتلا دارأ نم ىلع هدر يف هلع هلوق :ًايناث

 , 0547© ينم سيلف يتنُس نع بغر نمف

 , "هيلع همزعو لتبتلا ىف ةبغر نوعظم نب نامثع ىلع ِةلَك يبنلا در :اثلاث

 , ©""48(ةمايقلا موي ممألا مكب رثاكم ىنإف دولولا دودولا اوجوزت» : هلي هلوق :ًاعبار

 . ىلإ هبّرقي هكرت ىلع ديعوو ديدش حاكنلا ىلع ٌتح ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا هذه يفف اسما
 سكعنال لضفأ حاكنلا نم يلختلا ناك ولو .ميرحتلا ىلإ هنم يلختلا بّرقيو .بوجولا
 .رمألا

 الو . لضفألاب الإ هباحصأو هع يبنلا لغتشي الو ,ةهباحصأ كلذ لعفو , جوزت لكي يبنلا - ًاسداس

 . ىندألاب لاغتشالاو لضفألا كرت ىلع ةباحصلا عمتجت

 نيدلا نيصحت ىلع لمتشي هنإف .تادابعلا لفاونل يّلختلا نم رثكأ حاكنلا حلاصم :ًاعباس
 قيقحتو ةمألا ريثكتو لسنلا داجيإو ءاهرومأب مايقلاو اهظفحو ةأرملا نيصحتو .هزارحإو

 .تادابعلا لفاون ىلع ةحجارلا حلاصملا نم كلذ ريغو لَك يبنلا ةاهابم
 تادابعلا لفاون نأو «تاضواعملا دوقع نم نينثالا رابتعاب عيبلاب حاكنلا دقع هيبشت :ًانماث

 نع الضف حاكنلا حلاصم براقت ال عيبلا حلاصم نأب جاجتحالا اذه ىلع دري .امهلضفت
 .رهاظ وه امك عيبلا دقع ةعيبط فلاخت حاكنلا دقع ةعيبط نأ امك .اهتاواسم

 هلوق وهو - مالسلا هيلع - ىمحي هللا يبنل حدم نم ميركلا نآرقلا يف ءاج امب مهجاجتحا :اعيتات
 نوكيف ,هفالخب انعرش ءاجو « هعرش ناك اذه نأ هيلع دري «ًاروصحو ًادّيسو» : ىلاعت

 . ىلوألا وه انعرش

 .75؟778-794ص هج «عئادبلا» .144-197١ص .4ج «طوسبملا» «54/-445ص .7ج (ينغملا» (574)

 ٠١. «ص 94ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصو (5145)
 لتبتلا نوعظم نب نامشع ىلع ِهكي هللا لوسر در» : ٠١ ١ص .4ج «يذمرتلا عماج» .هيف هظفلو يذمرتلا هاور (741)

 .«انيصتخأل هل نذأ ولو

 . 40ص 57ج (دواد يبأ نئس» (7758)

 نض



 ارشاع

 هيلإ بهذ امك حاكنلا بوجو ىلع ةيآلا هذه يف مهل ةجح هل قيوم 29 . مكئامإو مكدابع

 رتسلا باب ف لخدت ةيآلا هذهو :ةيآلا هذه يف «يبطرقلا ريسفت)) يف ءاج دقف ,ةيرهاظلا

 , 05220(ففعتلا قيرط هنأو مكنم هل جوز هل نم اوجوز 1 «جالعلاو

 هنأ الإ باجيإلا ةيآلا هذه 0 :ةميركلا ةيآلا هذه ددصب «صاصجلا ريسفت» يفو

 ٌلدف «باجيإلا اهب دري مل هنأ ىلع راصمألا ءاهقفو فلسلا عامجإ نم ةلالدلا تماق دق

 . 0*05(عيمجلا ىف بودنم - حاكنلا - هنأ ىلع

 حجارلا لوقلا . 6

 يف بابحتسالاو ةينسلا يأ بدنلا وه جاوزلا يف لصألا نأ يأ «ثلاثلا لوقلا وه حجارلاو

 .ةحابإو .ةهاركو ,ةمرحو .بوجو نم :ىرخألا .ةيفيلكتلا ماكحألا هيرتعت دقو .«لادتعالا لاح

 . لبق نم هانيب يذلا وحنلا ىلع ةنيعم ةلاح يف نيعم صخشل ةبسنلاب هل ضرعي ضراعل

 جاوزلا يف لصألا نأب نولئاقلا يأ  ثلاثلا لوقلا باحصأ هب لدتسا ام وه ناحجرلا ليلدو

 : يتأي ام هب اولدتسا ام ىلإ فيضنو «- بدنلا

 رشعم ايد :وهو انه هركذنو «هانركذو يراخبلا مامإلا ه هاور يذلا دع هللا لوسر ثيدح : ًالوأ

 (ءاجو هل هنإف  موصلاب هيلعف « , عطتسي مل نمو « جوزتيلف ةءابلا مكنم عاطتسا نم بابشلا

 « جوزتيلف ةءابلا مكنم عاطتسا نم بابشلا رشعم ايو : ثيدحلا اذهل 0 مامإلا ةياور يفو

 , 9*0 (ءاجلو هل هنإف  موصلاب هيلعف عطتسي مل نمو « جرفلل نصحأو « .رصبلل نضغأ هنإف

 ,حاكنلا بوجوب نولئاقلا ةيرهاظلا هب جتحا يذلا فيرشلا ثيدحلا اذه نإ :لاقي الو

 مهفي فيرشلا ثيدحلا اذه نأل ؛اذه لاقي ال ؟حاكنلا بابحتساب لوقلل هب جتحن فيكف

 تايآلا ريسفت يف ءاج امو ماركلا ةباحصلا لاعفأو ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا ءوض يف هلولدم

 لاوقألا ةلدأ ركذ دنع اهلك اهانركذ يتلاو « يناثلاو لوألا نيلوقلا باحصأ اهب جتحا يتلا

 . ةثالثلا

 نأ ىلع لدي هنأ ىلع مهفي هلك كلذ ءوض يف فيرشلا ثيدحلا اذه نإف :لوقأ

 .[" 7 ةيآلا :رونلا ةروس] (559)

 . 789 ص 7١ج .يبطرقلل «نارقلا ريسفت» نآرقلا ماكحأ (ة#ه0)

 . 7720 ص 17ج «صاصجلل «نارقلا ريسفت) نارقلا ماكحأ م1

 . 177ص «9ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» :5١٠ص 94ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (509)

 فو



 يتأت بوجولل يتأت امك رمألا ةغيص نألو .(بوجولا) سيلو (بدنلا) حاكنلا يف لصألا
 ثيدحلا اذه يف (بدنلا) ةدارإ ىلع ةنيرقلاو . كلذ ىلع ةنيرقلا تلد اذإ بدنلاك هريغل

 لصألا نأب نيلئاقلاو .ةحايإلا حاكنلا يف لصألا نأب نيلئاقلا ةلدأ ىف ف ءاج ام وه فيرشلا

 .بدنلا هيف

 نع شارع نوكيو ٠ هلا يودع هيف بوطرعلا رع نركب ةءايبتألا | جهنوه ع نإ :ًايناث

 لاق ان ءاالا نيد وه لو 8 هللا هبحي امم 3 دالوألاو 0 نع ضارعإلاو»

 نبا لوقو , "*0ه4ٌةيرذو ًاجاوزأ مهل انلعجو .كلبق نم السر انلسرأ دقلو» : ىلاعت

 اهب لدتسا يتلا ةيآلا ليلدب دالوألاو جاوزلا نع يأ (دالوألاو لهألا نع ضارعإلاو) : ةيميت

 .- ىلاعت هللا همحر  مالسإلا خيش

 :رضاحلا تقولا ىف حاكنلا مكح 57

 يف .بدنلا يأ مكحلا اذه نإف  هانحجر ام وهو  بدنلا وه حاكنلا يف لصألا ناك اذإو
 ىنزلا يف عوقولا نم نيملسملا ءاسنو بابش ىلع فاخي امل بوجولا نم برقي ءرضاحلا تقولا

 الو رهاظو حضاو وه امك .تايرغملا ةرثكو  عمتجملا داسفو 2. سوفنلا يف نيدلا ةقر ببسي

 . ليصفت وأ نايب ىلإ جاتحي

 : جامزلا عيجشتل داحلا لمعلا ةرورض ه0"

 دقو .بدنلا همكحو « ةريبك حلاصم هيفو . هيلع ثح مالسإلاو ؛مالبسإلا نت نم ,تازلا

 ةرثك رضاحلا تقولا يف ظحالملاو . ىنزلا نم صالخلل ةليسوو فيرط نيعت اذإ اوعاو ريصي

 - ىرخأ بابسأ عم - ىدأ امم عمتجملا يف اهعويش يلاتلابو  ىنزلا ةشحاف باكترال تايرغملا

 يلاتلابو ءاسنللو مهل ةبسنلاب ةريطخ ةلكشم فوزعلا اذه حبصأو «جاوزلا نع بابشلا فورع ىلإ

 بابشلا عيجشتل بوؤدلا صلخملا داجلا لمعلاب رومألا ةالو مايقل ناوألا نأ دقو .هلك عمتجملل

 .جاوزلا عيجشتل لمعلا يف ةيدجلا هب رهظت ام ذاختاب جاوزلا ىلع

 :جاوزلا عيجشتل داجلا لمعلا عاونأ نم 4

 . ةشحافلا يف عوقولل تايرغملا نمو .داسفلا نم عمتجملا ريهطت : ًالوأ

 اذه لعج لوبقملا نم الو لوقعملا نم نيل ذإ ايو ًاحالصإ ميلعتلا ماظن حالصإ :ًايناث

 ٠٠١ ص (ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف نم ةيهقفلا تارايتخالا» (5ه)

 نا



 :اعبار

 نأ نإ يدؤيو ىدأ امم نيسنجلل ةدحاو هلحارم لعجو .روكذلاو ثانإلل ادعو ماظنلا

 ةرتف يهو ءاهتسارد لامكإ لبق اهرمع نم ةنس نيرشعو سمخ نم برقي ام ةاتفلا يضقت

 ءاهيف ةنماكلا ةيسنجلا ةوهشلا طغضو ,بخصلاو طالتخالا نم وج يف ةاتفلا اهب رمت ةليوط

 تاوف نع ًالضف .ةشحافلا يف مهعوقو ىلإ يدؤي دق امم بابشلا نم اهب نيطيحملا يفو

 . دسافم

 .9**6ةماعلا قوقحلا عوضوم يف ملعتلاو ميلعتلا قح نع انمالك

 ةاتفلل جاوزلا صرف ةئيهت يف ريبك ٌدح ىلإ مهسي ميلعتلا ماظنل حالصإلا اذهو

 . عمتجملا يف ةديجملا اهتلاسر ءادأ مث نمو ءامأو ةجوز

 «نكس نم ةيداملا تانوعملا مهئاطعإب جاوزلا يف نيبغارلا وأ نيجوزتملل ةلودلا عيجشت :

 ةرسأ نيوكت ينعي جاوزلا نأل ؛دالوأ تانوعمو «جاوز تابهو ,.تانوعمو «ةيلام فلسو

 .لاملا نم ليلق ريغ ءيش ىلإ جاتحت هذهو «ةديدج

 نارتقا وه امنإو «ءارشو ًاعيب سيل جاوزلا نأب مهميهفتو سانلا نيب يمالسإلا يعولا ةعاشإ
 عمتجملا دادمإ يف مهسي يمالسإ تيب نيوكتل همكحو .مالسإلا لظ يف نيصخش

 ىف ةالاغملا ىلإ ةجاح ال اذُه ىلعو «ثانإو روكذ نم ةيمالسإلا رصانعلاب يمالسإلا
 ْ .كلُذ وحنو زاهجلا تابلطتم يف فارسإلا الو ,روهملا

 لبسو هعوضوم يف ةمزاللا تاساردلا دادعإو جاوزلا نوؤشب ىنعت ةصاخ ةئيه ليكشت :ًاسماخ
 اهيلإ ةعوفرملا جاوزلا تابلطب مامتهالاو رومألا ةالو ىلإ هنأشب تايصوتلا ميدقتو 2 هعيجشت

 ةنجللا هذه مضت نأ ىلع عوضوملا اذهب قلعتي امم كلذ ريغو اهباحصأ ةدعاسمو

 :هيف بجي امو جاوزلا رخأت - 4

 ال هلعف ةملسملا وأ ملسملا ىلع بجي اذامف .ءناك ببس يأل رذعتي وأ جاوزلا رخأتي دقو

 , 07859 511*8"8 تارقفلا (57985)

 مه



 نأل ؛ةلاحلا هذه يف مالسإلا هيلإ دشرأ امب مايقلا ةملسملا وأ ملسملا ىلع نأ كش ال

 امهب طيحي وأ امهيلع عقي وأ .ةملسملا وأ ملسملا هيف عقي دق ام ةجلاعم نع لفغي مل مالسإلا

 رذعت وأ رخأت ةلاح .ةلاحلا هذه يف مالسإلا هيلإ دشرأ يذلا امف ,ناحتمالاو باعصلا عاونأ نم

 ام اذه ؟ةشحافلا يف عوقولاو ةليذرلا ىلإ قالزنالا نم مهظفحي امم ءاسنلاو لاجرلا ىلع جاوزلا

 : ةيلاتلا تارقفلا ىف هنيبن

 : جاوزلا رخأت دنع فافعتسالا توجو مه.

 وأ ملسملا ىلعف .رخأتلا اذه ناك ببس يأل  لجرلا وأ ةأرملا جاوز - جاوزلا رخأت اذإ

 . "#7502 هلضف نم هللا مهيِنغُي ىتح ًاحاكن نودجيال نيذلا ففعتسيل لو

 سفنلا فلظو ةفعلا يف دهتجيلو» : «ففعتسيلو# : ىلاعت هلوق ىنعم يف يرشخمزلا لاق

 ,©*7(هيلع اهلماحو فافعلا هسفن نم بلاط ففعتسملا نأك

 هجو يأب هدجي الو .حاكنلا هيلع رذعت نم لك ةيآلا هذهب ىلاعت هللا رمأ» : يبطرقلا لاقو

 ,(0509(ففعتسي نأ رذعت

 هسرف بكارلا مجلي امك اهمجليو .هسفن بقاري نأ ملسملا وأ ةملسملا ىلع نأ كلذ ىنعمو

 . ةشحافلا نع داعتبالاو .ةماقتسالا جهن نع هب فارحنالا نم

 :لجرلا ىلع هيوجو ةأرملا ىلع بجاو فافعتسالا 0١

 هيلع رذعت نم لك ىلع بجاو فافعتسالا ْنأ نم ةميركلا ةيآلل يبطرقلا مامإلا ريسفت نمو
 رخأت اذإ ةأرملا ىلع ًاضيأ بجاو فافعتسالا نأ ريسفتلا اذُه نم مهفي ءرذعت هجو يأب .حاكنلا
 نأل ؛بابسألا نم كلذ ريغل وأ «ّيلولا لضعل وأ الثم بطاخلا مدعل رذعت وأ «جاوزلا اهيلع

 هدنع نوكي دق لجرلاف .ةأرملاب وأ لجرلاب قلعتي رخأتلا وأ رذعتلا اذه ناك ءاوس «جاوزلا هب رذعتي

 اهيلإ مدقتي الو جاوزلا يف ةبغار نوكت دق ةأرملاو ءهب ىضرت وأ هبسانت يتلا ةأرملا دجي الو لاملا

 فافعتسالا اهمزليف «جوز الب ىقبتف ءالثم هملظو هقسفل اهل حلصي الو اهيلإ مدقتي وأ اهبطخي نم

 . [ا# ةيآلا :رونلا ةروس] (57هه)

 .751"صا(ت ١1ج «يبطرقلا ريسفت» ("1751/) , 73737ص جا «يرشخمزلا ريسفت» (56)
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 : فافعتسالا ةليسو موصلا 5

 نودجي ال نيذلا ففعتسيلو» :ةميركلا ةيآلا ريسفت يف يكلاملا يبرعلا نبا مامإلا لاق

 نب هللا دبع ثيدحل موصلاب ففعتسي هنأ انئاملع ضعب لاق» : يبرعلا نبا لاق 4 . . .احاكن

 نم بابشلا رشعم اي : هك هللا لوسر لاقف ءائيش دجن ال ابابش ويكي يبنلا عم انك :لاق دوعسم
 .موّصلاب هيلعف عطتسي مل نمو ,جرفلل نصحأو ءرصبلل ضغأ هنإف «جوزتيلف ةءابلا مكنم عاطتسا
 , 8*0عءاجو هل هنإف

 : ءاسنلا لمشي فافعتسالا يف موصلا ثيدح ةهثام#ع

 يراخبلا هاور حيحص ثيدح وه ؛يبرعلا نبا هركذ يذلاو فافعتسالل ممصلا ثيدحو

 عاطتسا نم بابشلا رشعم اي» : ثيدحلا صنو .لاجرلا لمشي امك ءاسنلا لمشي همكحو .ملسمو

 هل هنإف موصلاب هيلعف عطتسي مل نمو .جرفلل نصحأو ءرصبلل ضغأ هنإف «جوزتيلف ةءابلا مكنم
 . (ءاجو

 اذإ هب لوبقلاو اضرلا اهيلعو «ةأرملا يلو ىلع بجو ؤفك بطاخ ةأرملل ءاج اذإ ءاذه- ىلعو

 ىلإ بدنو ءاضرلاو لوبقلا اهيلإ بدن اهسفن ىلع ةنتفلاو تنعلا فخت مل نإو .تنعلا تفاخ

 .اضرلاو لوبقلا اهُيلو

 اهل هنإف موصلاب اهيلعف ءرذعتلا وأ رخأتلا بابسأ نم ببس يأل رذعت وأ اهجاوز رخأت نإف

 . ةشحافلا ىلإ اهعفدو اهرش نمأتف اهتوهش ةدح رسكنت موصلابف .ءاجو

 2(. . . بابشلا رشعم ايد :هلوأ يف نأل ؛بابشلا بطاخي فيرشلا ثيدحلا نإ :لاقي دقو

 ىلع همكح بحسنو هب جتحن فيكف .ءاسنلا صخت الو بابشلا صخت هماكحأ نأ كلذ ىنعمو
 ؟ءاسنلا

 نيفلكملا عيمج لمشت اهنأ ماكحأ نم اهيف امو ةيعرشلا تاباطخلا يف لصألا نأ :باوجلاو
 ليلد الو «صاصتخالا اذه ىلع لدي ليلدب الإ نيفنصلا دحأب صتخت الو .ءاسنلاو لاجرلا نم

 . ثانإلا نود روكذلا صخت ثيدحلا اذه ماكحأ نأ ىلع لدي انه

 حيحص» :رظنا ءامهريغو ملسمو يراخبلا هاور ثيدحلاو 217594 ص .”ج «يكلاملا يبرعلا نبا ريسفت» (764)

 23ج «لوسرلا ثيداحأ نم لوصألل عماجلا جاتلا» 231١ 8لص قع «ينالقسعلا حرشب يراخبلا

 . 7ال8ص

 ضي



 نم اهعنملو ةوهشلا فاعضإل وه موصلاب ذخألا ةّلعو ءاهللعب طانت ماكحألا نإف ًاضيأو
 ظحالم لجرلا يف ظحالم وه امك ىنعملا اذهو .ةشحافلا نإ اهب فارحنالاو هيحم حرمجلا

 هتوهش فاعضإ قيرط نع ىنزلا نم هتنايصو لجرلا ةيامح ديري عرشلا نأ امكو يقي ةأرملا ىف

 اهطبضو اهتوهش فاعضإ قيرط نع ىنزلا نم اهتنايصو ةأرملا ةيامح ًاضيأ ديري موصلاب ايلفصو

 . موصلاب

 لوسرلا هيلإ دشرأو مالسإلا هعرش امم «ىنزلا نع داعتبالاب ةفلكم لجرلاك ةأرملا نإف ًاضيأو
 0 7 عرشي «موصلا» اهنمو ىنزلا نم ةياقولا لبس نم لع

 خيل يني تالا ىف ل ةّلعلا تدجو ءاوس هب ذحخألا مزلي موصلا اذه

 . تشتو طانت للعلا ديف .اهللع دوجو وه ماكحألا بترت يف هيلإ روظنملا نأل ؛ّنسلا ةريبكلا وأ

 خويشلا ىلإ ةبسنلاب  ىلاعت هللا همحر  ينالقسعلا رجح نبا مامإلا ىنعملا اذه ىلإ هّبن دقو

 لاقف .ةوهشلا هذه ببسب ىنزلا يف عوقولا نم مهيلع فيخو ,ءطولا ىلإ ةوهشلا مهيف تدجو اذإ

 نبا لاق .«جوزتيلف ةءابلا مكنم عاطتسا نم بابشلا رشعم اي» :ثيدح حرشي وهو - هللا همحر

 فالخب حاكنلا ىلإ مهيف يعادلا ةوق دوجو بلاغلا نأل ؛باطخلاب بابشلا ٌصخ :رجح

 , 000 ًاضيأأ 00 لوهكلا يف ببسلا دجو اذإ اربتعم ىنعملا ناك نإو .خويشلا

  حاكتلا ىلإ ةيعادلا ةرهشلا يأ  ىنعملا نإو :ًاضيأ لوقن اذه رجح نبا لوق ىلع ًاسايقو
 . موصلا نهيلع بجو نهيف دجو اذإف .ءاسنلا يف اق ريموت

 : فافعتسالل موصلا ىلع ساقي ام 05

 نيب 5006 55058 0 ىلإ ريغ قب ا امتنا كلذ نمو , موصلاب ذحخألا مزلي امك

 ةروصملا وأ ةيقيقحلا رظانملا ىلإ رظنلا وأ .ةوهشلل ةجيهملا تالحملا دايتراو .ءاسنلاو لاجرلا

 وحنو حرسملا ىلع لثمت وأ نويزفلتلا يف وأ امنيسلا يف ضرعت يتلاك ةيسنجلا ةوهشلل ةريثملا

 . كلذ

 « ىلاعت هللا ءالأب ركفتلاو .«تادابعلا لفاونب لاغشنالا فافعتسالل موصلا ىلع ساقي اممو

 لوؤي امو « باسح نم هيف يرجي امو «- ةمايقلا موي - رخآلا مويلا يناعم راضحتساو .هركذ م اودو

 . 8١٠ص .9ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (5769)
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 ةيسنجلا ةوهشلا ىلع قانخلا قيضي امم هلاثمأو اذهف هران ىلإ وأ ةنج ىلإ هيف ناسنإلا رمأ

 .اهبحاص ىلع طغضلل وأ روهظلل الاجم دجت الف ءاهتبكيو

 : فافعتسالاو رمألا ئلو - ه0مه

 لئاسوب ذخألا ىلع ءاسنلاو لاجرلا نيعت نأ  ةيمالسإلا تاموكحلا  رمألا يلو ىلع بجيو

 رهطت نأب كلذو ءاهرثأ نم للقي وأ لئاسولا هذه فعضي ام مهقيرط نم ليزتو ؛فافعتسالا

 .اهليزتو اهريغتل اهيلإ اهدي دمت نأ عيطتست يتلا اهنم ةرهاظلا اميس ال داسفلا رهاظم نم عمتجملا

 ةيئرملا مالعإلا لئاسو نم ةليذرلاو ةشحافلا ىلإ عفديو تاوهشلا ريثي ام عنمت نأ اهيلع نأ امك

 سانلا بجاو نم وه امنإو تاموكحلا بجاو نم اذه سيل :لاقي الو «ةعومسملاو ةءورقملاو

 يف عاذي وأ نويزفلتلا يف ضرعي ام لك ةيؤر نم هتلئاع عنمي نأ ةلئاع ّبر لك ىلعف ,مهسفنأ
 . ةشحافلا ىلإ وعديو تاوهشلا ريثي امم ويدارلا

 ةديرج وأ باتك وأ ةلجم نم بوتكم ءيش لك لوخد عنمي نأ ةلئاع ّبر لك ىلع نأ امك

 ىلع هتلئاع دارفأ يبري نأ ةلئاع بر لك ىلع نأ امك «ةشحافلا ىلإ وعدي ام اهيف ةرشن وأ

 نينار وها يتلو د« تافاناعلا (عشابرأ :يجاو وهب ةاذوق" للي رلا نع وهج ىانو ..تلوقتلا
 . تاموكحلا

 ال اذه نكلو ءركذ امب اوموقي نأ تالئاعلا بابرأ بجاو نأ هيف كش ال امم نأ : باوجلاو

 وأ ضعب نألو ؛ مهتابجاو نم اذه نأل ؛هانركذ امب  تاموكحلا  رومألا ةالو مايق موزل نم عنمي

 «بجاولا اذه يف رصقت وأ مهتالئاع دارفأ وحن اهيلع بجاو وه امب موقت ال تالئاعلا بابرأ رثكأ
 جهانمل ةرثؤملا ةيلعفلا ةداجلا ةناعإلاب ةيمالسإلا تاموكحلا مايق ةرورض نم صانم الف

 ةجرفتم فقت نأ اهل زوجي الو «ةشحافلا نم مهتنايصل سانلا لبق نم اهذخأ بجاولا فافعتسالا

 ذخألاو .طوقسلا اذه نم مهعنم اهيلع امنإو ,ةشحافلا لاحوأ يف نوطقاستي ءاسنلاو لاجرلا ىلإ

 : هيف ءاج يذلا لَك هللا لوسر ثيدح لوقن ام ىلع لديو «,ةشحافلا تسمم نع دافعا مهيديأب

 دا اناو فايف نعش شارلاو ثتاودلا هلت اراقت ةقركتا لجر لثمك يتم لثمو يلثم امنإ»

 : هلوقو .رانلا يف هسفن يقلي فيعض ريغص رئاط «شارفلا»و .2007(اهيف نومحتقت متنأو مكزجحب
 .نوعقت أ «نومحتقت» : هلوقو .هطبر لحمو رازإلا دقعم يهو .ةزجح عمج (مكزجح»

 «نوبيجتسي الو هنوصعي مهو مهتياده ىلإ سانلل هئاعدو هِي يبنلا لثم نأ ثيدحلا ىنعمو

 اهعفدي رانلا بحاصو هيف عفت زيمت ال يتلا ةريغصلا تاناويحلا تراصف 0 دقوأ نم لثمك

 .؛ 4ص .١ج «لوسرلا ثيداحأ نم لوصألل عماجلا جاتلا» ةيضلا
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 مهصيلختل سانلا وعدي لكي هللا لوسر اذكهو رانلا اهماحتقاب اهسفن كلهتف عفدنت ال يهو ءاهنع

 , ”"رانلا نولخديف هنوصعي مهو ,منهج ران لوخدب كالهلا نم

 نم هتيعر عنمي نأ نيملسملا مامإ ىلع بجاولا نأ فيرشلا ثيدحلا اذهب ةلالدلا هجوو

 ةيلوؤسملا نم هيفعي الو . ىنزلا اهنمو يصاعملا مهباكتراب منهج ران مهلخديو مهكلهي اميف عوقولا
 يف نوطقسي مهو مهيلع اجرفتم هفوقو نأل ؛اهنورشابي مه امنإو ةيصعملا ىلإ مهعفدي ال هنأ

 .ةمايقلا موي اهنع لأسُي ةيصعمو هنم اريصقت ربتعي «عيطتسي امب اهنم مهعنمي الو ةشحافلا

 ) )551١قباسلا عجرملا شماه .



 نسر نسر

 ميلر )كليا
 :ثحبلا جهنمو ءديهمت - 0“

 هلهأ نم هلكوي نم وأ لجرلا مدقتي ثثيح «ةبطخلا» ب فرعي ام ةداع جاوزلا دقع ءاشنإ قبسي ٠

 نم رايتخا اضيأ ةبطخلا قبسيو .اهنم جاوزلاب هتبغرب مهمالعإل ةأرملا لهأ ىلإ مهريغ نم وأ
 ضرعتو الجر ةأرملا راتخت نأ ءانايحأ .عقي دقو .اهجوزتل اديهمت اهتبطخ ديري يتلا ةأرملل لجرلا

 .اهجوزتيل هيلع اهسفن

 : يلاتلا وحنلا ىلع نيثحبم ىلإ لصفلا اذه مسقن اننإف ءاذه ىلعو

 .جوزلاو ةجوزلا رايتخا :لوألا ثحبملا

 . ةبطخلا : يناثلا ثحبملا

١ 



 كروذيل ىرع)

 جوزلاو ةجوزلا رايتخا

 :ثحبلا جهنمو ءديهمت - ه0

 ةأرملا راتخت نأ ًانايحأ عقيو ءاهجوزتيل اهتبطخ ديري يتلا ةأرملا راتخي يذلا وه ةداع لجرلا

 . مهنم اهبطخيل اهلهأ ىلإ مدقتي نأ هيلع ضرعت وأ ءاهجوزتيل هيلع اهسفن ضرعتو الجر

 :نيبلطم ىلإ ثحبملا اذه مسقن ءاذه ىلعو

 .اهبطخيل ةأرملل لجرلا رايتخا :لوألا بلطملا

 .اهجوزتيل وأ اهبطخيل لجرلل ةأرملا رايتخا : يناثلا بلطملا

 لوألا بلطملا

 ةأرملل لجرلا رايتخا

 :رايتخالا اذه ةرورض ٠>

 ىبنلا نأ  اهنع هللا ىضر  ةشئاع نع هجام نبا هجرخأ يذلا فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يف

 , ""9(مهيلإ اوحكنأو ًءافكألا اوحكنأو مكفطنل اوريخت» :لاق هك

 لصأ يف الإ مكفطن اوعضت ال : يأ «مكفطنل اوريخت» :هلوق» :ثيدحلا اذه حرش يف ءاجو

 ةفطنلاب دارملاو .روجفلاو ثبخلا نع اهدعبأو اهاكزأو حكانملا ريخ وه ام بلط اوفلكت يأ .رهاط

 ,©55(ىنملا ةفطن :انه
 اهنم هللا قلخي يتلا مكفطن رقتسم نكي يتاللا تاحلاصلا ءاسنلا اوريخت : ىنعملا لصاحو

 . 577”ص 1١ج (هجام نبا نئس» (5855؟)

 . 1"3/ص .ج .يوانملا ةمالعلا فيلأت «ريغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيف» (5"5)
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 . "39 هكدالوأ تاهمأ

 :رايتخالا طباوض 00و

 يف ءاج امك ًاعرش ًابولطم ًارمأ .ءاهتيطتخ ديري يتلا ةأرملل لجرلا رايتخا ءرايتخالا ناك اذإو

 هب رمألاو بلطلا اذه هجو امف «فيرشلا ثيدحلا

 .لبقتسملا دالوأ مأو ءرمعلا ةكيرش هعوضوم نأل ؛ريطخ دقع جاوزلا دقع نأ :باوجلاو

 رايتخالا ناك اذإو .هلحم يف رايتخالا اذه عقي ىتح رايتخالا يف لمأتلاو ينأتلا ءنذإ قحتسي وهف

 انيس نر املاو «ًاميلس ًاحيحص ًارايتخا نوكي نأ بجيف «هبلط هجو وه اذهو ًاعرش ًابولطم

 امف ءاهيلع تلدو ةفيرشلا ةيوبنلا ةنّسلا اهيلإ تراشأ ةنيعم طباوضو ىناعم هيف تيعور اذإ ًاميلس

 :ةيلاتلا تارقفلا يف هنيبن ام اذه ؟ىناعملاو طباوضلا هذه ىه

 : نيدلا تاذ : ًالوأ ه0

 - هنع هللا يضر  ةريره يبأ نع يراخبلا هجرخأ يذلا فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يف ءاج

 تاذب رفظاف« اهنيدلو .اهلامجو ءاهبسحلو ءاهلامل : : عبرأل ةأرملا حكش» : لاق خص كَم 2 هللا لوسر نأ

 مهاد تبرت نيدلا

 نم ةأرملا حاكن يف سانلا بعغري يتلا يه عبرألا لاصخلا هذه نأ : هحرش يف ءاج لقو

 «نيدلا تاذ يه ةلضفملا نكلو .كلذ نم لك دصقل حاكنلا ةحابإ ديفي ثيدحلا رهاظو .اهلجأ

 . ةينغلا وأ ةبيسحلا وأ ةليمجلا تحجَر لاملاوأ بسحلا وأ لامجلا ىف اتفلتخاو نيدتلاب ناتأرما

 نيدلا يذب قئاللا نأل ؛اهب زوفت ىتح ةنيدتملا بلطا يأ «نيدلا تاذب رفظاف» :هلوقو

 يبنلاف ,ةجوزلاك هتبحص لوطت اميف اميس ال ءيش لك يف هرظن حمطم نيدلا نوكي نأ ةءورملاو

 .ةيغبلا ةياغ وه يذلا نيدلا ةبحاص ليصحتب دشرأ لكي

 نكل ءاعدلا ىنعمب ربخ وهو ءرقفلا نع ةيانك يهو بارتلاب تقصل : يأ «كادي تبرت» : هلوقو

 , 39"2نيدلا تاذ بلط ىلع ثحلا هب داري امنإو ءانه هتقيقح هب داري ال.

 . 73517ص اج .يوانملا ةمالعلا فيلأت ؛ريغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيف» (554)

 ١٠١. "ص كج , يناكوشلل «راطوألا لين» ء5*17-١"ه ص :غ91ج «ينالق ءلإ حرشب يراخبلا رحصو» (555)
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 :نيدلا تاذ حاكن ىلع ثحلا ١

 يف لوألا طباضلا 00 ىلع لامجلا تاذ ىلإ وأ لاملا تاذ ىلإ لجرلا بذجني دقو
 دح ىلإ اهنيد ةقر نع هينيع ضمغي دقو لب ءاهنيدت ىذم ىلإ تفتلي الف ««نيدلا» وهو رايتخالا

 ' قلعت امبرو ءاهلامب وأ 0 هنأل ؛كلذب لجرلا متهي الف ءاهيلع هللا قح يف اهريصقت
 اذه نأ يسنو ءاهلامج وأ اهبسح وأ اهلام لجأل حكنت دق ةأرملا نأ وهو .هانركذ يذلا ثيدحلاب

 ليضفتلاو حيجرتلا هلك اذه عم ىقبيو .ةأرملا دنع نيدتلا نم ىندألا ٌدحلا ققحت عم طورشم

 لب الف ءاهلامج وأ اهبسح وأ ةأرملا لام لجأ نم حجارلا لضفألا اذه كرت نإف .نيدلا تاذل

 هليضفت نوكي اهيف اذه ققحت عمو «نيدتلا نم ىندألا ّدحلا ةأرملا دنع نوكي نأ ةلاحلا هذه يف

 حجارلا ىلع حوجرملاو «لضافلا ىلع لوضفملا ليضفت وه بسحلا وأ لامجلا وأ لاملا تاذل

 دنع رابتعالا بجاولا وه (ةأرملا نيدت) نأب ًاركذم فيرشلا ثيدحلا ءاج هلك اذه لجأ نمو
 نبا جرخأ دِقف ءاهبسح وأ اهلامج وأ ةأرملا لامب رابتعالا اذه سمط زوجي الف .ةأرملا رايتخا

 ىسعف .ٌنهنسحل ءاسنلا اوجوزت ال» :ِْكي هللا لوسر لاق :لاق ورمع نب هللا دبع نع هجام
 ىلع نهوجُزت نكلو .نهيغطت نأ نهلاومأ ىسعف .نهلاومأل نهوجوزت الو نهيدري نأ ٌنهنسُح
 .©55”(لضفأ نيد تاذ ءادوس ٌءامرخ ةمالو «نيدلا

 :ةحلاصلا ةأرملا ايندلا عاتم لضفأ - 0

 ةأرملا نأل ؛نيدلا تاذ ةأرملاب جاوزلا ىلع ملسملا ثح يف ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا يضمتو

 ىلع هنيعتو .هايند يف اهب دعسيل اهب رفظلا ىلع صرحي نأ ملسملل يغبني يتلا يه ةحلاصلا
 نع «هئئنس» يف هجام نبا جرخأ دقف ايندلا عشه لففا كلذ دعب يهو «هترخآ .ىف ذ ةداعسلاب رفظلا

 لضفأ ء ٌءيش ايندلا عاتم نم سيلو ,عاتم اننذلا امنإ» :لاق لك هللا لوسر ذأ نودع نب هللا دبع

 ةبولطم يه تسيلف ,عاتمتسالل لحم : يأ (عاتم ايندلا) ىنعمو .©0(ةحلاصلا ةأرملا نم
 . تاذلاب

 :هللا ىوقت دعب ملسملا هاتؤي ام ريخ ةحلاصلا ةجوزلا - 504

 تاذ ةأرملاب جاوزلا ىلع صرحلا ىلع نمؤملا ٌتح يف ةرهطملا ةيوبنلا ةنّسلا يضمتو
 هللا ىوقت دعب هاتؤي ام ريخ نأ ملسملل ةفيرشلا ةنسلا نيبتف .ةحلاصلا ةأرملا يه اهنأل ؛نيدلا

 : هلوقو .ربكتلاو باجعإلاو كالهلا يف نهقبوي يأ «نهيدري» : هلوقو . 597ص ١1ج «هجام نبا نئس» (5753)

 . نذألا ةقوقشمو فنألا ضعب ةعوطقم يأ «ءامرخ» 37

 . ه85ص . ١1ج «هجام نبا ننسو (5548)

 ُء



 ىلع اهايإ ًالضفم نيدلا تاذب جورتلل هل ًاحضاو اح نايبلا اذه يف نأ كش الو ,ةحلاصلا ةأرملا

 ُنمؤملا دافتسا ام» :لاق هنأ كك يبنلا نع ةمامأ يبأ نع (هجام نبا نئس» يف ءاج دقف ءاهريغ

 اهيلع مسقأ نإو «هتّرس اهيلإ رظن نإو «هتعاطأ اهرمأ نإ ءةحلاص ةجوز نم هل ًاريخ هللا ىوقت دعب
 .©""9(اهلامو اهسفن يف هتحصن اهنع باغ نإو .هتربأ

 نأ دعب ملسملا هاتؤي ام ريخ ةحلاصلا ةأرملا تناك اذامل فيرشلا ثيدحلا اذه نم حضاوو

 اهتعواطمو اهتريسو اهقالخأ نسحل اهيلإ رظن اذإ هرستو هب اهرمأي اميف هعيطت ىهف .ىوقتلا هللا هاتأ

 هليل هيلعادي كسلا اه لعفت يأ ب هيكف رم اهنإف هلعفت ال زأ اع لج ايرغ تلح اذإو دل

 قحليو ءاهسندي امع اهنوصت نأب اهسفن يف هتبيغ يف هتظفح اهنع باغ نإو . هلعف مدع وأ

 هقفنت نأ ًاعرش اهل زوجي ال اميف هقفنت ملو هيف هنخت ملف هلام يف ًاضيأ هتظفحو ءاهجوزب نيشلا
 اهيف تافصلا هذهو .ريغلل هئاطعإ وأ هجارخإ يف اهل قح ال اميف هيطعت الو هجرخت الو .هيف
 نأ كشالو ,نيدلا يناعمباهكسمتو اهنيدت نم يتأتملا اهحالص رامث ضعب اهلك يهاهنم لاعفألاو
 اذهل هحرش يف يوانملا ةمالعلا لاق .ةحلاصلا ةأرملا هذه عم هتايح يف ًاديعس نوكيس لجرلا
 اهسفن ةنايص يف ترصق نيدلا ةفيعض تناك نإو ءاهحالص ةرمث هذهو» :ثيدحلا

 2 لا . .اهجرفو

 :ةرخآلا رومأ ىلع اهجوز نيعت ةنمؤملا ةجوزلا -

 ةأرملا يهف نيدلا تاذب جاوزلا ىلع ضيرحتلاو ٌتحلا يف ةرهطملا ةيوبنلا ةنّسلا يضمتو
 الإ نوكي ال ناميإلا نأل ؛ةنمؤملا ةأرملا يهو «نيدلاب الإ نوكي ال حالصلا نأل ؛ةحلاصلا

 اهجوزل اهداعسإ عم ةنمؤملا ةحلاصلا ةجوزلا نأب ةفيرشلا ةيوبنلا ةنّسلا نّيبتف هللا نيدب نيدتلاب
 هللا ةعاط ىلع هعجشت نأب ةرخآلا رمأ ىلع هنيعت اهنإف .هبلق ىف رورسلا لاخدإو هتايح ىف

 تأر نإ هللا ةعاط ىلع ماودلا ىلع هلمحت امك :اريضقت هنف تدجو نإ ةغاطلا هذه ىلع هلمحتو

 فقر افون فلا افرع هنيه رتكأ ناكر نكن اينذلا وومأ هيلع د ٌرهتو ءاروقف: وأ ةاساكت هيف ةلد
 رعب نع هجام نبا را يذلا تيرشلا يوبنلا ثيدحلا يف ءاج .ايندلا سيلو «ةرخآلا يف

 ُنيعت ةنمؤم ةجوزو ءًاركاذ ًاناسلو ءًاركاش ًابلق مكدحأ ذختيل» :لاق لكي يبنلا نأ  هنع هللا يضر -
 .©(ةرخآلا رمأ ىلع مكدحأ

 . 045ص ١2ج «هجام نبا نئس» (5859)

 .؛9١ص .هج ,يوانملا ةمالعلل «ريغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيف» (537)

 .045ص 1١ج (هجام نبأ نئس» (871/1)

:6 



 :لامج تاذ :ًايئاث همه

 هيلع ثحلاو كلذ م صرحلاو «نيدلا تاذ» ب جاوزلا يف مالسإلا بيغرت يف هانلق امو
 7 نيدتلا نأ ينعي ها 06 دارملا ةأرملا يف داري الو هل راد ال٠لامجلا نأ ينعي ال

 0 تاذ ةأرملل ملل مدقتلاو ليضفتلا ىقبيو ايوا يقرا نع املا ةبترلا رخأتم

 .ةجوزلا يف ةبولطملا نيدلا يناعم نم نيرع اذإ لاملا»و بسحلاو لامجلا تاوذ

 أو نيدلا ىلع ٌتحلا نم هانلقن امو» :لوقي ذإ - هللا همحر  يلازغلا مامإلا هلك نحت[ اه
 لامجلا لجأل حاكنلا نع رجز وه لب «لامجلا ةياعر نع ارجز سيل اهلامجل حكنت ال ةأرملا

 رمأ نوهيو حاكنلا يف بعغري رمألا بلاغ يف هدحو لامجلا نإف ,نيدلا يف داسفلا عم ضحملا

 1 (7579(نيدلا

 :يوبنلا ثيدحلا يف لامجلا تاذل ةراشإلا -

 ءاهنيدلو ءاهلامجلو ءاهبسحلو ءاهلامل : عبرأل ةأرملا حكنت» :فيرشلا يوبنلا ثيدحلاو
 مامإلا لاق «لامجلا تاذ جاوز نم عنمي ال ثيدحلا اذهف .(كادي تبرتث نيدلا تاذب رفظاف

 ش وهف ءاهلجأل ة ةأرملا حاكن يف بعغري يتلا يه عبرألا لاصخلا هذه نأ ثيدحلا ىنزعم : : يبطرقلا

 ىزعم يأ دصقل حاكنلا ةحابإ هرهاظ لب ,كلذب عقو رمألا نأ ال كلذ نم دوجولا يف امع ربخ

 اا نيدلا دصق نكلو كلذ نم

 ةليمجلاف كيذا يف ١ ايوآست ول معن . ةّيدلا ةليمجلا ريغلا ةنيد 0[ ةليمجلا ضراعت نأ
 , 0579( ىلوأ

 :ةأرملا يف بولطم لامجلا - 07

 نمل بدن مالسإلا نأ اهحاكن ديري نمل بولطم ةأرملا لامج نأ وهو هانلق ام ىلع لدي اممو

 رظنلا اذه نأل ؛ حاكتلا دقع اهيلع دقعيو اهلهأ نم اهبطخي نأ لبق اهيلإ رظني نأ ةأرما حاكن ديري

 يعاري عرشلا نأ ىلع لذي اذهو .- امهنيب ةفلألا لوصح ىلإ ىعدأ يأ  امهنيب مدؤي نأ ىرحأ

 .7١هص 21ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص) ةهيرففس#]

 .4"1ص 24ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص)) ةهتفقحا

 فتح



 رابتعا ةاعارملا هذه رهاظم نم ناكف .ةيجوزلا ةطبارلا رارمتساو ةرشعلا ماودو ةفلألا بابسأ

 ىلع كلذ لدف «جاوزلا دقع لبق اهيلإ رظنلا بابحتسا ليلدب اهحاكن دارملا ةأرملا يف لامجلا

 . 5 حاكتلا يف لامجلا رابتعا

 ىلع ًاعرش بولطمو هيف بوغرم ةأرملا يف لامجلا نأ مدقت امم انل صلخيو 4

 اهل ةنسحلا هترشع ماودو ءاهب اهجوز ءافتكا ىلإ ىعدأ ةجوزلا لامج نأل ؛هانركذ يذلا ليصفتلا

 .اهريغ ىلإ علطتلا نم هل دعبأو

 يف ءاج ام كلذ نم «ةليمجلا حاكن بابحتساب نوحرصي ءاهقفلا دجن هلك كلذ لجأ نمو

 نكسأ هنأل ؛ ةليمج نوكت نأ بحتسيو ءركب حاكن بحتسيو» :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاّشك»

 .حاكنلا لبق رظنلا زاج كلذلو ءهتدومل لمكأو ءهرصبل ضغأو .هسفنل

 ءاهيلإ َرظن اذإ هرست يتلا» :لاق ؟ريخ ءاسنلا يأ : هللا لوسر اي ليق :لاق ةريره يبأ ثيدحلو

 . يئاسنلاو دمحأ هاور .«ةركي امب هلام يف الو هسفن يف ةفلاخت الو ءّرمأ اذإ ٌهعيطتو

 همالسإ دعب ٌملسملا ٌءرملا اهدافأ ٍةدئاف ٌريخ» :لاق لي هللا لوسر نأ ةدعج نب ىبحي نعو

 .©0«اهسفنو هلام يف هتبيغ يف هظفحتو ءاهّرمأ اذإ هٌعيطتو ءاهيلإ ٌرظن اذإ هّرست ٌةليمج ٌةأرما

 :اهنيدت نع لاؤسلا لبق ةأرملا لامج نع لاؤسلا 48

 ةضاضغ هبلط يف سيلو ًاعرش بولطم اهحاكن دارملا ةأرملا يف لامجلا نأ هانركذ امم نّيبت

 يواستلا دنع ليضفتلاو حيجرتلا بابسأ نم نوكي هنأو «ةأرملا نيدت ةبتر دعب هتبتر تماد ام

 . نيدتلاب

 ءاهلامج نع لأسي نأ ةأرما حاكن ديري يذلا لجرلا ىلع نأ ىلإ ةلبانحلا ءاهقف بهذ دقو

 مدقت نيد تاذ تناك نإف ءاهنيدت نع لأسي كلذ دنعف هتبجعأف وه اهآر وأ اهلامج هل َدِمُح اذإف

 هل دمحي ىتح اهنيد نع لأسي الو» : : ةلبانحلا لاق دقف را ءاهتبطخ ىلإ

 نإف ءاهنيد نع لأس ٌدمح نإف ءًالوأ اهلامج نع لأس ةأرما لجر بطخ اذإ :دمح دمحأ لاق .اهلامج

 نع لأس دمح نإف ءاهنيد نع ًالوأ لأسي الو . نيدلا لجأل ًاَدر نوكي دمحي مل نإو «جوزت دم

 . 5"0(نيدلل ال لامجلل اهّدر دمحي مل نإو «لامجلا

 . "0ص ,؟7ج «يلازغلا مامإلل «نيدلا مولع ءايحإو (؟8ا/ه)

 . ؟ص .ا"ج (عانقلا فاشك» (505)

 دمحي ىتح اهنيد نع لأسي الو ,.4ص اج «ىهتنملا ةياغ» يفو ءه ص *ج «تادارإلا ىهتنم حرش» (137377)

 .اهلامج

 ال



 :ركبلا حاكن : اعلاث هنود

 ,هحيحص» يف يراخبلا 17 هر يذلا فيرشلا 0 كد كحال 1 ىلإ دشرأ

 0-5 :تلقف ؟تجوزت ام» : كي هللا لوسر يل لاقف .تجوزت : لاق هنع هللا يضر - رباج نع

 ةياور يف ءاج امك .ركبلا انه ةيراجلاو , 0500كبعالتو اهبعالت ةيراج ًالهف : يَ لاقف . 2
 , (0570ثيدحلا اذهل ىرخأ

 :ركبلا حاكن يف ثيدح ه0

 .ًاهاوفأ بذعأ ٌنهنإف ,راكبألاب مكيلع» :لاق لك هللا لوسر نأ «هننس» يف هجام نبا جرخأو

 .©3”8عريسيلاب ىضرأو ءًاماحرأ قتنأو
 بذعأ نهنإف .نهريغ ىلع نهليضفتو نهراثيإو نهجوزتب : : يأ «راكبألاب مكيلع» :هلوقو

 اهنإف ءاهئايح ءاقبل اهجوز عم اهناسل ةطالسو اهئاذب ةلقو ءركبلا مالك نسح نع ةيانك : «ًاهاوفأ

 يمرت اهنأل ؛قتان : دالوألا ةريثكل لاقي ءادالوأ رثكأ : يأ «اماحرأ قتنأوو .هلبق اجوزإ تطلاخ ام
 .©80جوزلا اهل همدقي امم هريغو لاملا نم هريسيلاب ىضرأو» . يمرلا وه قتنلاو ءًايمر دالوألاب

 هبطاخت ال ىهف ءاهريغ نم اهجوز داعسإل ًادادعتسا رثكأ تافصلا هذهب ةأرملا نأ كش الو

 ىضرتو «ثانبو نينب نم هل هدلت امب هرستف هل ةيرذلا باجنإ ةنظم يهو ,قيقرلا ولحلا مالكلاب الإ
 هقزر اهيلع ىوقي ال يتلا ةريثكلا اهتابلطب هيلع لقثت الف «هريغو لاملا نم ليلقلاب اهل همدقي امب
 . هبسكو

 :يعرش ببسل بيثلاب جاوزلا ليضفت - 7

 لخدو تجوزت يتلا يأ  ركبلا ريغ يهو «بيثلاب» جاوزلا نم لضفأ «ركبلاب» جاوزلا نإ :انلق

 اهيلع مدقتتو ةلوضفم ريصت دق «ركبلاب» جاوزلا ةيلضفأ نكلو .- هريغب وأ تومب اهقرافو اهجوز اهب
 بابسألا هذه نمو .ليضفتلا اذه يعدتسي يعرش ببسل لضفألا وه اهحاكن نوكيف .بيثلا

 لولا ام ةيعرشلا

 . 07-07 ص .١٠ج (هحيحص» يف ملسم هاورو ,.1؟١ ص 29ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص»و (6778)

 .١؟؟ص 294ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصاا (51"ا0/9

 . 091 8ص « ١ج (هجام نبا نئسو (580)

 . "796 ص 14ج .يوانملا ةمالعلل «ريغصلا عماجلا حرشب ريدقلا ضيف» (81*51)

 م



 :نيد تاذ اهنوك أ  ه.ها“

 جاوزلا لضفي كلذكو .«بسح وأ .لام وأ ,لامج تاذ تناك ولو ةنيدتملا ريغب جاوزلا نم لضفأ

 .ةنيدتملا ريغ ركبلا ىلع ةنيدتملا بيثلاب

 :بيثلا ىلإ ةجاحلا - ب - 064

 نم هدالوأك اهجوزب ةلص هل نم ةمدخب ىضرت بيثب لجرلا جاوز يعرشلا ببسلا ةلثمأ نمو
 يراخبلا مامإلا هاور يذلا فيرشلا يوبنلا ثيدحلا هيلع ّلدو هدافأ ام اذهو .هتاوخأ وأ اهريغ

 ةأرما تجيوزتف اع مست وأ عبس كرتو يبأ كلهر» :لاق هللا دبع نب رباج نع «هحيحص» يف

 لب :تلق ؟ابيث مأ اركب :لاقف .معن :تلقف ؟رباج اي تجوزت :هلك هللا لوسر يل لاقف ءابيث

 هللا دبع نإ :تلقف ءرباج لاق ؟ككحاضتو اهكحاضتو .كبعالتو اهبعالت ةيراج ًالهف :لاق .ًابيث

 لاقف .ٌنهحلصتو نهيلع موقت ةأرما تجوزتف «ْنهلثمب نهئيجأ نأ تهرك ينإو تانب كرتو كله
 , ©89يًاريخ وأ . كب هللا كراب : هلك

 يعرشلا ببسلا دجو اذإ الإ بيثلا حاكن نم لضفأ ركبلا حاكن نأ ىلع لدي ثيدحلا اذهو

 تاوخأ دوجو وهو «رباج اهيلع ناك يتلا ةلاحلاك ركبلا حاكن ىلع بيثلا حاكن حجري يذلا

 ريغ ةداع نوكت يتلا ركبلا نم كلذ ىلع ردقأ بيثلاو .نهمدخي نم ىلإ نجتحي هل تاريغص
 حاكن ىلع رباج مادقإ ناكف ءرباج تاوخأك تاريغصلا نوؤش ةرادإ ىلع ىوقت الو ْنّسلا ةريبك

 . ةكربلاب وأ ريخلاب هل اعد هلك هنأ ليلدب لكك يبنلا هرقأ اذهلو .دصقملا اذهل بيث

  ثيدحلا اذه يف يأ هيفو» :ثيدحلا اذهل «ينالقسعلا رجح نبا حرش» يف ءاج دقو

 .هسفن ظح ىلع نهتحلصم هراثيإو هتاوخأ ىلع هتقفشل رباجل ةليضف

 اعدو رباج لعف بوص لَك يبنلا نأل ؛امهمهأ مدق ناتحلصم تمحازت اذإ هنأ هنم ذخؤيو

 . كلذ لجأل هل

 . يعادلاب قلعتي مل نإو ًاريخ لعف نمل ءاعدلا ًاضيأ ثيدحلا اذه نم ذخؤيو

 مههيبنتو مهحلاصم ىلإ مهداشرإو مهلاوحأ دقفتو مهرومأ نع هباحصأ مامإلا لاؤس هيفو

 .هركذ نم اًيحتسُي اميفو حاكنلا باب يف ناك ولو .ةحلصملا هجو ىلع

 ىلع جرح ال هنأو .«تخأو دلو نم ليبسب هنم ناك نمو اهجوز ةأرملا ةمدخ ةيعورشم هيفو 2

 ةداعلا نأ هنم ذخؤي نكلو ةجوزلا ىلع بجي ال كلذ ناك نإو هتأرما نم كلذ هدصق يف لجرلا

 .ةه”"”صاا ١ ج (ةحيحص)» يف ملسم هاورو .١5”ص 94ج («ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص)» ةقيكف)
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 .©"75هك يبنلا هركني مل كلتذلف ,كلذب ةيراج

 تهرك : يأ «ٌنهلثمب نهئيجأ نأ ٌتهركف» : لك يبنلل رباج لوق هانركذ يذلا ثيدحلا يفو
 رومألا تبرج لق ابيث ةأرما تجوزتف .رومألا يف اهل ةربخ ال يتاوخأ لثم ةريغص جوزتأ نأ

 , "8؛0اهتفرعو

 :لجرلا نم ةبارق تاذ وأ ءاهل ليعم ال اهنوك ج  ه٠هه

 وأ «لفاك الو اهل ليعم ال ةعطقنم اهنوك بيثلاب جاوزلا ليضفتل يعرشلا ببسلا ةلثمأ نمو

 .لاذتبالاو عايضلا نم اظفحو اهل انوص هلايع ىلإ اهمض اهحاكنب ديريف لجرلا نم ةبارق تاذ اهنأ
 مايقلاو ءاهنم هجاوزب هيلإ اهمض دارأف ,راغص هنم اهلو هللا ليبس يف اهجوز دهشتسا ةأرملا نأ وأ

 . اهدالوأ ىلعو اهيلع

 ةحلصمل راثيإو « ماس ىنعم ىلع يوطنت مالسإلا نازيم يف ةيعرش ةحلصم لك اذكهو

 .ركبلاب جاوزلا ىلع بيثلاب جاوزلا لضفي تالاحلا هذه يفف «ةأرملا

 : دولولا ةأرملا حاكن :ًاعبار 5

 نأل ؛ًاركب تناك نإو ءأدولو ةأرما نكت مل نإ اهريغ حاكن ىلع اهحاكن لضفي دولولا ةأرملاو
 .دولولا ةأرملاب جاوزلا ىلع ٌثحلاب ةيوبنلا ةنّسلا تءاج اذهلو «لسنلا داجيإ حاكنلا نم دصقلا
 ينإ :لاقف لكك يبنلا ىلإ لجر ءاج» :لاق راسي نب لقعم نع (هنئس» يف دواد وبأ جرخأ دقف

 مث .هاهنف ةيناثلا هاتأ مث .ال :لاق ؟اهجوزتأفأ دلت ال اهنإو بسحو لامج تاذ ةأرما ٌتبصأ
 . "0(ممألا مكب رئاكم ينإف دولولا دودولا اوجوزت : للي لاقف ,ةثلاثلا هاتأ

 أ «دولولا» . اهجوز بحت يتلا : يأ «دودولا اوجوزت» :هلوق :ثيدحلا اذه حرش يف ءاجو

 جوزلا بغري مل (ًادودو) 3 مل اذإ (دولولا) نأل ؛ نيفصولا نيذهب ديقلا ءاجو اين ا يتلا

 .دلاوتلا ةرثكب ةمآلا ريثكت وهو بولطملا لصحي مل ًادولو نكت مل اذإ لا .اهيف

 عابط ةيارس بلاغلا ذإ نهب اهرابتعاو نهبراقأ ةظحالم نم راكبألا يف نافصولا ناذه فرعيو

 , 042570 ضعب ىلإ مهضعب براقألا

 . 77١ص .9ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص)» (517387)

 .١73ا/ص 23ج «ينالطسقلل («يراخبلا حيحص حرشب يراسلا داشرإ) (5785)

 . 45ص ."5ج «دواد يبأ ننس» (5846)

 . 47ص كج (دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (5185)

 ٠م



 :دولولا حاكن ضراعي ال ركبلا حاكن ه١ ه/

ل ركبلا نأل ؛راكبألا جاوزب رمألا هضراعي «دولولا» ب جاوزلاب رمألا نإ :لاقي دقو
 ان فرعي ا

 . ةدالولا ةريثك اهنأ

 ةدالولا ةريثكلا (دولولا) حاكنب رمألاب دارملا نوكيف «ةدالولا ةرثك ةنظم (ركبلا) اهنأ : باوجلاو

 , "ةفاركبلا يف ةدوجوم ةنظملا هذهو ,ةدالولا ةرثك ةنظمل يأ .ةنظملل نوكي وأ ةبرجتلاب

 تاريثك ّنك نإف ءاهتابيرقو اهتلئاع ةفرعمب دولو ركبلا نأ فرعي دق :لاقي نأ ًاضيأ نكميو
 , "4)ةدالولا ةريثك نوكت كلذك يه اهنأ بلاغلاف «ةدالولا

 نفرعي ءاسن نم نوكت نأ بحتسيو» :لاق ذإ يلبنحلا ةمادق نبا ىنعملا اذه ىلإ راشأ دقو

 , "559(ةدالولا ةرثكب

 :ةبيسح ةأرملا نوكت نأ :ًاسماخ هم

 ًابيجن اهدلو نوكيل - لصألا ةبيط يأ  ةبيسنلا يهو ةبيسح حاكن بحتسيو» : ةلبانحلا لاق

 . ""”«مهيلإ عزنو اهلهأ هبشأ امبر هنإف

 ءاهلامل :عبرأل ةأرملا حكنت» :وهو لبق نم هانركذو يراخبلا هجرخأ يذلا ثيدحلا يفو

 ,2""(كادي تبرت نيدلا تاذب رفظاف ءاهنيدلو ءاهلامجو ءاهبسحلو

 ينعي لصألا يف بسحلاو .ةأرملا رايتخا ىف هرابتعا بسحلل نأ ىلع لدي ثيدحلا اذه

 , 055 ةنسحلا لاعفلا ىنعي بسحلا : ليقو 259 ههرخافم نم سانلا هذعي امو ءابآلاب فرشلا

 نكت مل اذإ نكلو «ةبيسن جوزتي نأ هل بحتسي بيسنلا فيرشلا نأ ثيدحلا اذه نم ذخؤيو

 اذإف ءًامئاد نيدلا تاذل ةيلضفألاو مدقتلا نأل ؛(9*7ةبيسنلا ريغ ةئيدتملا اهيلع مدقيف ةنيدتم

 «يوانملل «ريغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيف» 7١21ص الج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (587)

 . 78ه ص 37ج

 . 87ص .5ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (188)

 . ؛ص اج «عانقلا فاشك» (59) . ه56ص 25ج (ينغملا» (584)

 .١381ص ١2ج .ريثألا نبال (ةياهنلا» (585) .١1”ص 291ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (5841)

 . ١"هص 29ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص)» (5194*)

 . 1١؟8©ص :.9ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص)» ("144)

 ها



 ةليمجو ةبيسح تناك ولو .نيدلا بحاص اهحاكنل اهيلإ مدقتي مل هيناعمو نيدلا نم ةأرملا تيَرُع

 :جوزلا لام ىلع ةظفاحملاو ريغصلا ىلع نونحلا :ًاسداس 4

 لثم اهقالخأ ظحالي نأ اهحاكتل ًاديهمت اهتبطخ ديري يتلا ةأرملا رايتخا دنع لجرلل يغبنيو
 يف يناعملا هذه ةظحالم ىلإ راشأ دقو .لاملل اهظفحو ءاهريبدت نسحو .راغصلا ىلع اهونح

 يبأ نع ؛هحيحص» يف يراخبلا مامإلا هجرخأ يذلا فيرشلا ثيدحلا اهتبطخ دارملا ةأرملا

 :شيرق ءاسن حلاص لبإلا نبكر ءاسن ريخ» : خليك هللا لوسر لاق ٠ لاق  هنع هللأ يضر - ةريره

 , 05" (هدي تاذ يف جوز ىلع هاعرأو .هرغص ىف هدلو ىلع ةانحأ

 ثيدحلا اذه يف ةيريخلاب هل ممكحملا نأ» :فيرشلا ثيدحلا اذه حرش يف ءاجو

 اهدلو ىلع ةيناحلاو . هرغص يف دلولا ىلع نهانحأ : يأ («هرغص يف هدلو ىلع هانحأو» : هلوقو

 ىلع هاعرأو» : هلوقو . ةيناحب تسيلف تجوزت نإف «جوزتت الف مهمتي لاح يف مهيلع موقت يتلا يه

 .قافنإلا يف ريذبتلا كرتو .هل ةنايصلاو هيف ةنامألاب هلامل نوصأو ظفحأ : يأ «هدي تاذ يف جوز

 مايقلاو دالوألا ةيبرت نسحو ةقفشلاو ونحلا لضف فيرشلا ثيدحلا اذه نم دافتسيو

 , ""9(ةجوزلا لبق نم هيف ريبذتلا نسحو جوزلا لام ظفحو « مهنوؤشب

 اهتلئاع ءاسن ةفرعمب .اهحاكنو اهتبطخ داري يتلا ةأرملا يف قالخألا هذه ةفرعم نكميو

 ىلإ مهضعب براقألا عابطو قالخأ نايرس بلاغلا نأل ؛نهيف قالخألا هذه دوجوو ءاهتابيرقو

 :حالصو نيد تيب نم نوكت نأ :ًاعباس

 نم اهنوك نأل ؛ حالصو نيد تيب نم .حاكنلاو ةبطخلل ةراتخملا ةأرملا نوكت نأ نسحتسيو

 يف تافصلاو يناعملا هذه رثؤتسو .اهنيدو اهبدأو اهتيبرت نسح ةنظم فصولا اذهب تيب لهأ

 تأشن يتلا ةديجلا قالخألاو نسحلا بدألاو ةليضفلاو نيدلا يناعم ىلع مهيب رتس اهنأل ؛ اهدالوأ

 .اهتيب يف اهيلع يه

 5 ١؟هص 25ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصا) ةدضافا

 .1؟5-50١ص .9ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (5897)

 هو



حلاصلا 3 رتلا هدالوأ ةيبرت ىلع اهجوز نيعتس ةحلاصلا ةأرملا هذه لثم نأ كش الو
 امأو «ة

 «يلاتلابو «حالصو نيد تاذ نوكت ال ابلاغ  اهنإف «حالصو نيد تيب نم ةأرملا نكت مل اذإ

 .هيطعي ال ءيشلا دقاف نآل ؛ تافصلا ليمجو حالصلاو نيدلا يناعم ىلع اهدالوأ يبرت ال اهنإف

 «هئايحإ» يف يلازغلا مامإلا هركذ يذلا فيرشلا يوبنلا ثيدحلا هانلق ام ىلإ راشأ امبرو

 تبنملا يف ءانسحلا ةأرملا :لاق ؟نمّدلا ءارضخ ام :ليقف .نَمّدلا ءارضخو مكاّيإ» : هيفو

 055 عوسلا

 :ةبيرقلا ال ةديعبلا ةأرملا رايتخا :ًانماث 5

 تاذ نوكت ال نأ : اهجوزت دارملا ةأرملا رايتخا يف بحتسي اميف مهطباوض يف ةيعفاشلا لاق

 يبنلا ىلإ بوسنملا ثيدحلا وهو كلذ نع يهنلا هيف ربخل» : مهلوقب كلذ اولّلعو «ةبيرق ب
 نبا لاق :اولاق مث ا ئأح اقام قلخي لولا نإ «ةبيرقلا ةبارقلا اوحكنت ال» : هيي

 .ًادمتعم ًالصأ ثيدحلا اذهل دجأ ملو : حالصلا

 ةمطافب ًاًيلع لك يبنلا جوز دقو «ليلدلا مدعل مكحلا اذه تبثي ال نأ يغبنيف : يكبسلا لاق

 ., ""9(ةبيرق ةبارق يهو  امهنع ىلاعت هللا يضر -

 ال نأ لجرلل بحتسي هنأ ىلع صن يعفاشلا نأ» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يفو

 ةنواعملاو دضاعتلا لجأل لئابقلا لاصتا حاكنلا دصاقم نم نأب يناجنزلا هللعو . هتريشع نم جوزتي

 , "55" ةملكلا عامتجاب

 دضاعتلا نكت وضحت يف ةرثؤملا ةيعامتجالا ا اد ا 1 بسنلا

 . طباورلا هذه فارطأ نيب نواعتلاو

 ريغ ىنعمل تابيرقلا ىلع نهليضفتو تاديعبلا جاوز يف بابحتسالا سيلف اذه ىلعو

 .تابيرقلا يف هيف بوغرم

 يف ءايحإلا ثيداحأ ٍجّرخم يقارعلا ظفاحلا لاق مص 27ج ؛يلازغلا مامإلل «نيدلا مولع ءايحإ» (749)

 . فيعض وهو .يدقاولا هب درفت : هنع لاقو «ينطقرادلا هجرخأ : شماهلا

 . 37١ص 17ج «جاتحملا ينغم» .181-١187ص 2"ج «يلمرلل «جاتحملا ةياهن» (1794)

 .77١/ص «”ج («جاتحملا ينغم» (5899)

 نو



 :اووضت ال اوبرتغقا 5

 حاكنلا يف ةوادعلا نمؤت ال هنألو ؛ مكدالوأ فعضت اليك بئارغلا اوحكنا : ينعي .اووضت ال اوبرتغا

 اذهو .2؟'”«اهتلصب رومأملا محرلا ةعيطق ىلإ ىضفأ ةبارق يف ناك اذإف ,قالطلا ىلإ هؤاضفإو
 .تاديعبلا حاكن حيجرتل ًالوبقم ًاليلعت ًاضيأ حلصي لوقلا

 :ةبيرقلا وأ ةديعبلا رايتخا يف حجارلا 0

 نأل ؛ةدح ىلع ةلأسم لك رظنت نأ وه ةديعبلا وأ ةبيرقلا ةأرملا رايتخا ةلأسم يف حجارلاو

 جاوزب ةحلصملا هذه تءاج ءاوس .ةحجارلا ةيعرشلا ةحلصملا قيقحت هب داري رايتخالا اذه

 لفاك ال ةميتي ةبيرقلا تناك ولف «لاوحألاو فورظلا فالتخاب فلتخي اذهو «ةبيرقلا وأ ةديعبلا

 .فورعملاب ىلوأ نيبرقألا نأل ؛ةيبنجألاب جاوزلا نم حجرأو ىلوأ اهب جاوزلاف ةنيدتم يهو اهل
 ام ىلع حجرت ةدكؤم ةيعرش ةحلصم ققحيو ؛هيف كش ال فورعم ةبيرقلا ةميتيلا هذهب جاوزلاو

 ىلختي نأ ةحجارلا ةحلصملا نمف اهب جاوزلا يف نوعماط براقأ اهل ةبيرقلا تناك ول كلذكو

 . ةيبنجأب جاوزلا ىلإ لوحتلاو اهتبطخ نع مهضعب

 نيتريشع نيب وأ نيتلئاع نيب طباورلا قيثوت ىلإ يدؤي ةيبنجأ ةأرماب جاوزلا نأ يؤر اذإ كلّذكو
 جاوزلا نم حجرأ جاوزلا اذه لثم نإف ءاهروهظ نمؤي ال ةميدق تاوادع نفد ىلإ يدؤي امم

 مدقتيف ةحجارلا ةيعرشلا ةحلصملا رادقم فرعيل عرشلا نازيمب ةلأسم لك نزوت اذكهو «ةبيرقلاب

 .ةديعب وأ ةبيرق ةأرماب هجوزتب ءاوس ءاهقيقحتل ملسملا

 يناثلا بلطملا

 لجرلا ةأرملا رايتخا

 :لديهمت 015

 ءاوس ءاهحاكن ديري يتلا ةأرملا رايتخا ىلوتي يذلا وه  ةداعلا بسح  لجرلا نأ لصألا

 .رايتخالا اذهل نيرخآلا داشرإ قيرط نع وأ ةرشابم هنم ةبغرو داهتجاب رايتخالا اذه ناك

 . ه5ا/ص .5ج «ينغملا» 55-0

 نا



 ةيوبنلا ةنسلا اهيلإ تدشرأ ىتلا طباوضلا هرايتختا ىف ىعاري نأ ملسملا لجرلاب نأشلا نأو

 «كلذ اهل زاج اذإو ؟اهجوزتي نأ يف بغرت يذلا لجرلا راتخت نأ ةأرملل زوجي له نكلو

 : ةيلاتلا تارقفلا يف هنيبن ام اذه ؟اهنم رايتخالا اذه بقعي اذامو ؟العف رايتخالا اذهب موقت فيكف

 : حلاصلا لجرلا ىلع اهسفن ةأرملا ضرع 6

 ةرابعلا هذه لعجأ نأ يف تبغر .(يراخبلا حيحصا) باوبأ لجأ ناونع يه ةرابعلا هذه

 .ةرقفلا هذهل اناونع اهسفن

 : يتأي ام ناونعلا اذه لمحي يذلا بابلا اذه يف يراخبلا مامإلا ركذ دقو

 اتباث تعمس ؛لاقا موحرم انثدح هللا دبع نع نلغ انثدحو : هلا همحرا ىزاخبلا لاق

 ضرعت هِي هللأ لوسر ىلإ ةأرما تءاج : :سنأ لاق هل ةنبا هذنعو سنأ دنع تنك : لاق « ينانبلا

 ىاتأوَساو ءاهءايح ّلقأ ام : سنأ تنب تلاقف ؟ةجاح ىب كلأ هللا لوسر اي :تلاق ءاهسفن هيلع

 ,"1')(اهسفن هيلع تضرعف كي 9 يف تبغر .كنم ريخ يه :سنأ لاق

 لكي هللا لوسرل اهسفن تنغو يتلا ثيدح بابلا اذه سفن يف ًاضيأ يراخبلا مامإلا ىورو

 : لكك هللا لوسر سلجم ًارضاح ناك لجر لاقف ءاهجاوز يف ةبغر ِةِْلك هللا لوسر نم رهظي ملف

 ا 7”(خلإ .. .عيش يدنع ام :لاّقف ؟كدنع ام : ةئع لاَقف ءاهينجوز ءمللا لوسر اي

 0 اا لا ا

 يفكي لب .درلاب اهل حرصي نأ يغبني ال نكل «ضفر ءاش نإو « يضر ءاش نإ هيلع اهسفن

 . "49 (لوقلاب درلا نم بدأأو «ةأرملا فرص يف نيلأ توكسلا اذه نأل ؛ هتوكس : يأ «توكسلا

 ىف هانركذ يذلا «سنأ ثيدح «لوألا ثيدحلل هحرش يف ينيعلا مامإلا لاقو 01 5كك

 :هصن ام .ةقباسلا ةرقفلا

 ليلد هيف «كنم ريخ كلي هللا لوسر ىلع اهسفن تضرع يتلا يأ - يه» : هتنبال سنأ لوق

 وأ .هلضفو هحالصل هيف اهتبغر هفيرعتو ,حلاصلا لجرلا ىلع اهسفن ةأرملا ضرع زاوج ىلع

 . 549 ص ١1ج «هنئس» يف هجام نبا هجرخأو 21١7 4ص 29ج («ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص)» (5101)

.؟7١3؟١١73ص «4ج (هحيحص)» يف ملسم هاورو 2١/١ هص «4ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص ]0 ©
 

 8 ١١7/7 هص «ة1ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حايتح] 5105

 66ه



 ىلع لدي كلذ لب .كلذ يف اهيلع راع ال هنأو «نيدلا لاصخ نم ةلصخل وأ .هفرشو هملعل
 لاق ىتح ىنعملا اذه كردت ملو ,ةروصلا رهاظ ىلإ ترظن - هنع هللا يضر - سنأ تنبو .اهلضف

 ةيويندلا ضارغألا نم ضرغ لجأل لجرلا ىلع اهسفن ضرعت يتلا امأو .كنم ريخ يه :سنأ
 .©9'4عهحضفأو رمألا نم نوكي ام حبقأف

 اهسفن ةأرملا ضرع زاوج هيف» :سنأ ثيدحل هحرش يف ينالطسقلا مامإلا لاقو - ه1“0/
 ضرغل ناك نإ معن .اهتليضف ىلع ةلالد هيف لب ,كلذذ يف اهيلع راع ال هنأو . حلاصلا لجرلا ىلع
 . 01:9( حيبقف يويند

 هيفو) : لك هللا لوسرل اهسفن تثبهو يتلا ثيدح ىلع ًاقيلعت يوونلا مامإلا لاقو ٠4

 .©*'”2ءاهجوزتيل حلاصلا لجرلا ىلع اهسفن ةأرملا ضرع بابحتسا

 :كلذب هرابخإ ةيفيكو لجرلل ةأرملا رايتخا زاوج طورش - 48
 زاوجلا اذهل طورشلا وأ طرشلاف .هجاوز يف بغرت يذلا لجرلا راتخت نأ ةأرملل زاج اذإو

 نأ زاوجلا اذهل طرتشيف ءزاوجلا اذه ىلع هتلالد يف ءاملعلا هركذ اممم سنأ ثيدح هيلإ راشأ ام

 الو :نيدلا لاصخ نم ةلصخب وأ ؛ملعلاب وأ .حالصلاو نيدتلاب ًافصتم راتخملا لجرلا نوكي
 .هيف اهتبغرب هرابخإب يه موقتو «يويند ضرغل اهرايتخا نوكي

 يذلا لجرلا يف حالصلا طرش سنأ ثيدحل هحرش يف ركذي مل ينالقسعلا رجح نبا نأ الإ

 اهسفن ةأرملا ضرع» :هلوق بابلا ناونع هلعج يف يراخبلا مامإلاو ءاهسفن هيلع ةأرملا ضرعت
 اهسفن ةأرملا ضرعت نأ زاوجل لجرلا حالص طرتشي يراخبلا نأ ىلإ ريشي «حلاصلا لجرلا ىلع
 . هيلع

 لجرلا اذه نوكي نأ اهجوزتيل لجرلا ىلع اهسفن ةأرملا ضرع زاوجل حجارلاو
 نسحلا نّيدلا جوزلا راتخت ةأرملاو» :- ىلاعت هللا همحر  نيدباع نبا لاق ,نسح قلخ اذو ًانيدتم
 ,24:9يًاقساف جوزتت الو .رسوملا داوجلا ,قلخلا

 .ةحارص كلذب هرابخإب اهسفنب موقت يه اهنإف ءاهب هجاوز يف ةأرملا ةبغرب هرابخإ ةيفيك امأ

 . ١1ص :١7ج .ينيعلا مامإلل «يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع» (1404)

 . 44ص .4ج «ينالطسقلل «يراخبلا حيحص حرشب يراسلا داشرإ»و (5505)

 .؟7١5ص 25ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (5405)

 . 9ص ءا”ج «نيدباع نبال «راتخملا ردلا ىلع راتحملا در» 6400

 هك



 انركذ دقو .هحاّرشو ثيدحلا ءاملع ةلالدلا هذه ىلإ راشأو كلذ ىلع سنأ ثيدح ّلد امك

 . مهلاوقأ

 :اهجوزتي نمل ةأرملا رايتخا عبتي ام - 0١

 عبتي ام نإف «كلذ يف اهتبغرب هتربخأو هحاكن يف بغرت يذلا لجرلا ةأرملا تراتخا اذإو

 .هيف هتبغر نلعيو هتضرع ام ىلع قفاوي

 هضفرب هنأل ؛اهتبغر راهظإ رركت الو لجرلا نع دعتبتو فرصنت نأ ةأرملا ىلع نيتلاحلا يفو

 داعتبالاو فارصنالا اهيلع كلذكف ءاهجوزتب اهل هتبغر نلعأو هيلع قفاوو اهضرعب يضر اذإو
 اهيوذو اهلهأ ىلإ مدقتلا يهو ةيلاتلا ةوطخلاب موقي نأ هيلعف هتقفاوم يف اقداص ناك نإ هنأل ؛هنع

 .اهيلع حاكنلا دقعو ءاهتبطخل

 امنإو ءاهب جاوزلا يف هتبغر اهل نلعي نأ درجمب هعم جرخت وأ هب يلتخت نأ اهل زوجي الو
 جورخلا اهل زوجي الف جاوزلا مامت لبق امأ «جاوزلا دقعو ةبطخلا دعب كلذ نم ءيش اهل زوجي

 . ةولخ ىف وأ دارفنا ىلع هعم ثدحتلاو هيلإ سولجلاو هعم

 : لجرلل رشابملا ريغ ةأرملا رايتخا

 لجرلا اهبطخي نأب كلذو .هحاكن يف بغرت يذلا لجرلل رشابم ريغ ةأرملل رايتخا كانهو
 اضرلا اذهف . قفاوتو ىضرتف .بطاخلا اذه نم جاوزلا اذهب بألا اهنذأتسيو الثم اهيبأك اهّيلو نم
 «ةرشابم اهنم تأي مل هنأل ؛رشابم ريغ رايتخا هنكلو .بطاخلا لجرلل يه اهرايتخا ةلزنمب اهنم
 اهراشتساو هب يضر اذإف «ىضري ال نأ هل ناكو اهراشتساف هب يضر هنأل ؛اهّيلو قيرط نع امنإو

 .رشابم ريغ ًارايتخا هرهاظ يف ناك نإو ءرشابملا اهرايتخا ةلزنمب اهاضر ناك تيضرف

 هال



 فرانن) كتعط)

 ةبطخلا

 :64:ةبطخلا في رعت - 00177

 يذلا بطخلاو .بطاخ وهف «جاوزلل اهبلط : يأ «ةبطخو ًابطخ ةنالف لجرلا بطخ :لاقي
 . ةبوطخملا يهو .ةأرملا بطخي

 .- اهجوزتيل يأ - جاوزلل ةأرما لجرلا بلط :ةغللا يف ةبطخلاف

 :ةيعفاشلا لاقو .ةأرملا حاكن سامتلا :اهنأب ةيكلاملا اهفرع دقف يهقفلا حالطصالا يف امأ

 .ةبوطخملا ةهج نم حاكنلا بطاخلا سامتلا ةبطخلا

 : ةبطخلا مكح - 4

 وه اهبابحتساب لوقلاو .9"4ةبحتسم اهنإ يعفاشلا مامإلا لاقو «ةحابإلا ةبطخلا مكح

 لوقلا نم ىلوألا وه اهبابحتساب لوقلاف ءاذه ىلعو ءاهركذنس يتلا اهعيرشت ةمكح عم قفتملا

 :اهعيرشت ةمكح ههه

 .«بطاخلا نع لاؤسلل اهئايلوأو اهلهأو ةأرملل ةيفاك ةصرف ءاطعإ يهف اهعيرشت ةمكح امأ
 ,هقالخأو .هنيدت : لثم بطاخلا لاصخ نم هتفرعم مهءايلوأو اهلهأو ةأرملا مهي ام ىلع فرعتلاو

 لهأ كارشإو .دقعلا اذُه ةيمهأل ًانالعإو ًاراهظإ ةبطخلاب حاكنلا دقعل ديهمتلا يف نأ امك
 .بطاخلا نع يرحتلا دعب مهيأر ءادبإ لثم ءام وحن ىلع هيف ةأرملا

 هّمف يف ريدردلل «ريغصلا حرشلا» 23717 ص « ١ج «طيسولا مجعملا» 2 4ه ص 235ج ريثألا ا (ةياهنلا» (55048)

 5 ١١ه ص جا .ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم) ىا”الا/ ص 6 ١1ج .ةيكلاملا

 . ١١ص 37ج (جاتحملا ينغما) 5509١

 نو



 نأ كلذ «ةبطخلا لبق اهنع هفرعي مل ام ةأرملا نع فرعيل بطاخلل ةصرف ًاضيأ ةبطخلا يفو

 اهتز وة علا نع ل لا ًابلاغو ةداع  ماق نإو لجرلا

 ةداع نونوكيو هله أ ضعب لاسرإ قيرط نع اهتبطخب ماق اذإف ءاهلهأ عابطو قالخأو ءاهعابطو

 كلذ يدؤي دقو .مهنمو اهنم بطاخلا هفرعي مل ام اهلهأو ةأرملا نم نوفرعي دقف «- ءاسنلا نم

 نع بطاخلا عجريف حاكنلا دقع ءارجإب يضملا مدع ىلإ اهلهأو ةأرملا لبق نم وأ .هلبق نم هلك

 .بطاخلا ةبطخ لوبق اهؤايلوأو اهلهأ وأ ءةأرملا ضفرت وأ .هتبطخ

 اهئايلوأو اهلهأو ةأرملاو ,ةهج نم بطاخلا :نيفرطلا لبق نم نانئمطالاو اضرلا لصح اذإ امأ

 .حاكنلا دقع ءاشنإ يف ايضم .ىرخأ ةهج نم

 :ةبطخلا يف ةروشملا 5

 لبق نم بطاخلا لاح نع يرحتلاو ثحبلاو لاؤسلا ةبطخلا عيرشت ةمكح نم نإ :انلق

 .اهئايلوأو اهلهأو ةأرملا

 فرعيل اهلهأو ةأرملا نع ىرحتو ثحبو لأس دق ةبطخلا ىلع همادقإ لبق بطاخلا نأ امك

 . هتفرعم همهي ام مهنعو اهنع

 ىلإ - ةداع  هتيب ءاسن ضعب لاسرإب ةبطخلاب أدبي نأ دعب ةروشملاو ثحبلا يف رمتسي دقو

 امنإو ةبغرلا هذهب نوحرصي ال دقو .مهدلو ىلإ اهتبطخ يف مهتبغر اونيبيو اهوريل ةأرملا تيب
 اهتبطخ ديري يتلا : ةأرملا ىف ف هوظحال امب مهلسرأ يذلا مهدلو اوربخأو اوعجر اذإف ءاهب نوحملي

 نه قيرتملاراوعت وفيا نأ هلك[ كه لمخيم ادق :لوقأ .مهنم هوعمس امو اهلهأ دنع هوظحال امبو

 .ةأرملا لهأ ىلإ اهب نيربخملا لاسرإو ةبطخلا نالعإ لبق لاؤسلاو يرحتلا

 ,ىرخأ ةهج نم ةأرملاو ةهج نم بطاخلا «نيفرطلا مهي ام ىلع فرعتلا لبس ةلمج نمو
 عوضوم يف رخآلا فرطلاب ةفرعملا لهأ فرط لك ريشتسيف «ةراشتسالا رخآلا فرطلا نع هتفرعم
 .جاوزلا ىلع مادقإلا

 بطاخلا :هنع لوؤسملا نع هفرعي ام نايب بوجوب صخلتي ينيد بجاو راشتسملا ىلعو
 الو ,هنع لوؤسملا بويعو ءىواسم ركذ راشتسملا باوج يف ناك نإو .اهلهأو ةأرملا وأ .هلهأو

 :فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يفو .ةبجاولا ةحيصنلا نم ربتعت امنإو «ةمرحملا ةبيغلا نم كلذ ربتعي
 نأشب لك ىبنلا تراشتسا 5 نيف تك ةمطاف كرذح قلل ١ نع لديوةسيسللا نينا
 هاه ف لق يحول ان: :لكك لاقف ءاهابطخ دق اناكو .مهج يبأو ,نايفس يبأ نب ةيواعم

 نا



 ,١641(ديز نب ةماسأ ىحكنا .هل لام ال كولعصف ةيواعم امأو .هقتاع نع

 :هتروشم يف ةبيغ الو نمتؤم راشتسملا 2

 عاديإو «جيوزتلا يف راشتسملا كلذكو» :ةبيغلل ةصخرملا راذعألا يف يلازغلا مامإلا لاقو
 هنأ ملع نإف ا افلا ىلا ياحعملا عربا عي ىلع نري عيك ب دا .ةنامألا
 ملع نإو «ةيافكلا هيفو بجاولا وهف اهل حلصي ال وأ « ءكل حلصت ال : هلوق درجمب جيوزتلا كرتي

 , 0411ه حرصي نأ هلف ( ةبيعب حيرصتلاب الإ الإ رجرني هل هنأ

 : ةبطخلا يف ةرواشملا يف يوونلا لوق

 بجيو .ناسنإ ةرهاصم يف ةرواشملا اهنمو» : ةبيغلا نم حابي ام باب يف يوونلا مامإلا لاقو

 6410(. . .ةحيصنلا ةينب هيف يتلا ءىواسملا ركذي لب .هلاح يفخي ال نأ رّواشملا ىلع

 :ةيوطخملاو بطاخلاب راشتسملا يف ةيكلاملا لوق - 49

 ركذ زاجو» :ةيكلاملا هقف يف «يواصلا ةيشاحو»و «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» يف ءاجو
 يأ . هيف يه نمع رذحيل  ةبوطخملاو بطاخلا يأ  نيجوزلا دحأ يف بويعلا يأ ,ءىواسملا

 نم اهيف هملعي ام هل ركذي نأ ةنالفب جوزتلا يف - بطاخلا يأ جوزلا هراشتسا نمل زوجي هنأ

 هيف هملعي ام اهل ركذي نأ نالفب جوزتلا يف ةأرملا هتراشتسا نمل زوجيو .اهنم هرذحيل بويعلا
 ,©45يههنم رذحتل بويعلا نم

 ٠ ةبطخلا يف ةراختسالا :

 :لاق هلك هللا لوسر نأ يراصنألا بويأ يبأ نع هدنسب «هننس» يف يقهيبلا مامإلا جرخأ

 ةةلجمو كير دمحا مث كل هللا بتك ام 7 مث .كءوضو نسحأف ًاضوت .ةبطخلا متكا»

 ةنالف يل تي أر نإف «بويغلا مالع تنأو ,ملعأ الو ملعتو ,ردقأ الو ٌردقت كْنِإ مهللا :لق : لق مث

 ) )511١ص كج «دواد يبأ نئس» 7/4-8 ,38٠١ص .5ج «راطوألا لين» ٠١ .

 )157 )141١ص 77ج ,يلازغلا مامإلل «نيدلا مولع ءايحإ» .

 .يوونلل نيحلاصلا ضايرل حرش وهو .يقيدصلا نالع نبال «نيحلاصلا ضاير قرطل نيحلافلا ليلد» (141)

 .١7ضص ء4ج

 ."١8ص .١ج («يواصلا ةيشاح»و «ريدردلل ؛ريغصلا حرشلا» (181)

 ”هو



 م ا 5-5 و

 يف يل اريخ أاهريغ ناك نإو . يل اهردقاف يترخاو يايندو ينيد يف يل اريخ  اهمساب اهيمستو -

 , ؟9١(ىل اهردقاف ىترخاو يايندو ىنيد

 اميفو ءمجحي وأ ملسملا هيلع مدقي اميفو ء.رومألا لك يف ةنوئسم ةراختسالا نأ كش الو

 . ليلق دعب هركذنس امك «هريغو يراخبلا ةراختسالا ثيدح ىور دقو «هيف ددرتي وأ هتبقاع لهجي

 : ةيوطخملا ةراختسا

 امل» :لاق  هنع هللا يضر - سنأ نع «هننس» يف يئاسنلاو «هحيحص» يف ملسم مامإلا جرخأ

 :تلقف تقلطناف :ديز لاق . ىلع اهركذا :ديزل ِخلَك هللا لوسر لاق .بنيز ةدع تضقنا

 ل انأ ام :تلاقف .كركذي كي هللا لوسر كيلإ ينلسرأ ,يرشبأ

 . 0410 ورمأ ريغب لخدف دع هللا لوسر ءاجو «نارقلا لزنو .اهدجسم ىلإ تماقف

 و يأ («اهدجسم ىلإ ] تماقف» : هلوقو ءاهسفن نم يل اهبطخا يأ ( يلع اهركذا» : هلوقو

 أرطو اهنم ٌديز ىضق اًملف» : ىلاعت هلوق ينعي «نارقلا لزنو» :هلوقو ءاهتيب نم اهتالص

 . "4ةيآلا هذهب اهايإ هجوز ىلاعت هللا نأل ؛«رمأ ريغب لخدف» :هلوقو .#«اهكانجوز

 ءاوس ءرمأب مه نمل ةراختسالا ةالص بابحتسا هيفو» : ثيدحلا اذهل هحرش يف يوونلا لاقو
 .©241,قلكك هقح يف ريصقت نم اهفوخل تراختسا اهّلعلو .ال مأ ريخلا رهاظ رمألا كلذ ناك

 : ةراختسالا ةيفيك 07

 هلم امك اهلك رومألا يف ةزاقتتسالا اطلعي للك هلا لويز ناك :لاق هللا دبع نب رباج نع

 ممهللا :لقيل مث ةضيرفلا ريغ نم نيتعكر عكريلف رمآلاب مكدحأ مه اذإ» :لوقي .نارقلا نم ةروسلا

 ,ردقأ 00 كنف ٠  ميظعلا كلضف نم كلأسأو .كتردقب كردقتسأو ,كملعب كريختسأ ىنإ

 ريخ  هركذيو هيمسي  رمألا اذه َّنأ ملعت تنك نإ مهللا «بويغلا مالع تنأو ؛ملعأ الو علاعتز

 مث ءيل هرسيو يل هردقاف « هلجاو يرمأ لجاع :لاق وأ يرمأ ةبقاعو يشاعمو ينيد يف يل

 7 :لاق وأ - ى يرمأ ةبقاعو يشاعمو ينيد يف يل ٌرش رمألا اذه ْنأ ملعت تنك نإو . هيف يل كراب

 هب ينضرأ مث ناك ثيح ريخلا يل ردقاو ءهنع ينفرصاو ينع هفرصاف . هلجأو يرمأ لجاع

 ٠ 48١ص ءالج ؛يقهيبلل «ىربكلا نئسلا» (55184)

 . "90ص ."5ج «يئاسنلا نئسرو .777-778ص 25ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» م41

 .5960ص ؛"5ج ,يطويسلل «ىبتجملا ىلع ىبرلا رهز» هعمو «يئاسنلا نئس» (5415)

 .778ص «.9ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (1410)

5١ 



 , 0132 (هتحاح ىمسيو * لاق

0 

 : اهتبطخ لحت نم طورش - 08*

 ةأرملا هذه نوكت نأ يهيدبلا نمف ءاهب جوزتلل ةأرما لجرلا بلط ينعت ةبطخلا نإ :انلق

 يه ةبطخلا تقو اهتبطخ هل لحي يتلاو .اهتبطخ تقو اهحاكن بطاخلل لحي نمم ةبوطخملا
 ةبوطخم نوكت ال نأ اذه ىلإ فاضيو ؛ةتقؤم ةمرح الو ةدبؤم ةمرح ال هيلع ةمرحم نوكت ال يتلا

 .ريغلا لبق نم

 بطاخلا ىلع ةمرحم نوكت ال نأ :(لوألا) :ناطرش اهتبطخ لحي نميف طرتشيف اذه ىلعو

 .ريغلا لبق نم ةبوطخم نوكت ال نأ :(يناثلا)و .ةبطخلا تقو

 2 :بطاخلا ىلع ةمرحم نوكت ال نأ :لوألا طرشلا 4

 بسنلا نم تخألاك ديبأتلا هجو ىلع اهحاكن مرحي نم ةبطخ زوجت ال طرشلا اذه ىلع ءانبو

 ,«ةبطخلا» هتمدقم تمرح جاوزلا مرح اذإف .هتليسوو جاوزلا تامدقم نم ةبطخلا نأل ؛ عاضرلا وأ

 .دعب اميف ديبأتلا ىلع تامرحملا ركذنسو .عرشلل هتفلاخم عم ًاثبع اهب لاغتشالا ناكف

 ةجوز تخأو «ريغلا ةجوز لثم ةبطخلا تقو ةتقؤم ةمرح اهحاكن مرحي نم ةبطخ مرحي كلذكو
 ةرمع وأ جحب ةمرحم تناك وأ .بطاخلا 0141

 زوجي ال ناك نإو .ةدعلا يف يهو اهتبطخ زاوج يف ليصفتلا نم ءيش ةدتعملا ةبطخ يفو

 . ليصفتلا اذه يلي اميف ركذنو ةدعلا يف يهو اهحاكن

 : ةدتعملا ةبطخ - 6

 ةافولاب اهجوز نيبو اهنيب ةقرفلا عوقول  ةنيعم ةدم يهو  ةدعلا اهتمزل يتلا ةأرملا يه ةدتعملا
 .نيجوزلا ةايح يف حاكنلا قرف نم هريغو قالطلاب وأ .- جوزلا ةأفو

 ليصفتلا نم ءيش هيفف ةدعلا يف يهو اهتبطخ امأ ءاهحاكن مرحي اهتدع يف يهو ةدتعملاو

 روصنم خيشلل يلي لوسرلا ثيداحأ يف لوصألل عماجلا جاتلا» : يئاسنلاو يذمرتلاو دوادوبأو يراخبلا هاور (1414)

 .١١ص 25ج (يئاسنلا نئسوو 07ص ء١ج .فصان يلع

 ةأرملا مارحإ نأل ًاضيأ ةيعفاشلا بهذم وهو «191ص ءالج «ىلحملا» رظنا ؛ةيرهاظلا هب حّرص ام اذهو (5419)

 مهدنع ةبطخلا لح طورش نمو 166١.2ص ء7"ج «جاتحملا ينغم» رظنا ,حاكتلا عناوم نم ةرمع وأ جحب

 . 67١ص اج «جاتحملا ينغم» رظنا .حاكتلا عناوم نم ةّيلخ ةبوطخملا نوكت نأ
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 يالا يف هزجون

 :ةافولا ةدع ةدتعملا أ 5

 يف متنتكأ وأ ءاسنلا ةبطخ نم هب متضرَع اميف مكيلع َحانُج الو» :ىلانغت لاق

 ةبطخلاب ضيرعتلا يف مكيلع مثإ ال :ةميركلا ةيآلا هذه ىنعمو .(0”'4ةيآلا «.. . مكسفنأ

 نأ ديرأ :اهل لاق ول امك . فالخ الب زوجي الف ءاهل ةبطخلاب حيرصتلا امأ .ةافولا ةدع ةدتعملل
 , "4"١)كجوزتأ

 : لجرلا لبق نم ةبطخلاب ضيرعتلا - 7
 لوقي نأك .هريغلو هل لمتحملا ءيشلاب ىنعملا ماهفإ وهو ,حيرصتلا دض ضيرعتلا

 ارمأ هللا ردقي نإو :لوقي وأ ءءاسنلا يف يتجاح نإ :لوقي وأ ءةحلاص ةأرما كنإ :بطاخلا

 . , 26459 نوريثكلا كبطخي يأ  ةقفان كنإ :لوقي وأ .نكي

 بطاخلا لوقي نأ سابع نب هللا دبع نع يراخبلا مامإلا هجرخأ ام ةبطخلاب ضيرعتلا نمو
 نمو . ةحلاص ةأرما يل هللا رسيي نأ تددو :لوقي وأ « جوزتلا ديرأ ينإ : ةافولا ةدع ةدتعملل

 :ةدتعملل بطاخلا لوقي نأ مساقلا نع «هحيحص» يف يراخبلا مامإلا هركذ ام اضيأ ضيرعتلا
 , 219 ةميرك ىلع كنإ

 : باوجلا يف ةدتعملا ضيرعت -4

 ؛ ةبطخلا يف ضرعي نم ىلع ًاحيرصت ال ًاضيرعت بيجت نأ ةافو ةدع ةدسملا ةأرملل زوختيز

 لجرلاك باوجلا يف ةأرملاو» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق .ةبطخلا يف لجرلاك باوجلا يف اهنأل

 هلح يف نافلتخي الف « جاوزلا دقعل يأ دقعلل ةبطخلا نأل ؛مرحيو لحي اميف ةبطخلا يف
 , 04749 (هتمرحلو

 : باوجلا يف ةدتعملا ضيرعت ةلثمأ نم 2 8

 يراخبلا مامإلا هركذ ام ةبطخلا يف اهل ضرعي نمل اهباوج يف ةدتعملا ضيرعت ةلثمأ نمو
 ةجاح َّىل نإ :لوقي 2. حوبي الو  بطاخلا يأ - ضرعي ءاطع لاقو» : ءاطع نع (هحيحص) يف

 .[؟1 ةيآلا :ةرقبلا ةروس] (1470)

 . 188ص « 4ج (يبطرقلا ريسفت» (5147؟) .1-8١188ا0/ص « 4ج (يبطرقلا ريسفت» 55751١١

 .5094ص 2"ج (ينغملا» (5575) . 786١ص «.9ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (047)

 ان



 , 017 دعت الو (لوقت ام عمسأ دق) : يه لوقتو .ةقفان هللا دمحب تنأو . يرشبأو

 :ةافولا ةدتعمل جاوزلاب دعولا -

 .طقف ةبطخلاب ضيرعتلا وه زئاجلا امنإو ,زوجي ال ةافولا ةدتعمل ةبطخلاب حيرصتلا نإ :انلق

 ءاهتنا دعب جاوزلاب ةافولا ةدع ةدتعملا ةأرملا بطاخلا دعي نأب جاوزلاب دعولا زوجي ال كلذكو

 ال نكلو» : ىلاعت هلوقل اهتدع ءاهتنا دعب هجوزتت نأب هدعت نأ اهل زوجي ال كلذكو .اهتدع

 . «ارس ٌنهودعاوت
 ةدتعملا هذهل لجرلا لقي ال : يأ  ًاحاكن نهودعاوت ال ,ىنعملا» :ريسفتلا لهأ لاق

 حكنت ال نأ اهدهعو اهقاثيم ذخأي الو .دارأ نإ ضرعي لب .- كتدع ءاضقنا دعب ينيجوزت
 ,019(هريغ

 يأ : نيبناجلا نم تناك نإ جاوزلا ىلع ةدعاوملا ميرحت ىلع ةيكلاملا صن دقو» 5

 رخآلا نود امهدحأ نم تناك اذإ امأ .ةبوطخملا ةدتعملا نمو بطاخلا لجرلا نم

 ةدتعملل جاوزلاب دعولا نع تهن ةميركلا ةيآلا نأ ةيكلاملا لوق ىلع دري نكلو ,"7”4«هوركمف

 لجرلل ةيآلا يف باطخلاو ءانركذ امل احاكن يأ «ارس نهودعاوت ال نكلو» :ىلاعت هلوقب

 حيرصت جاوزلاب دعولاو ,مارح ةبطخلاب حيرصتلا نإ مث .ميرحتلا يهنلا يف لصألاو .بطاخلا
 لبق نم جاوزلاب دعولا ةمرحب لوقلا حجرأ هلك اذهلو .ةدعلا ءاهتنا ىلع اقلعم ناك نإو .هب

 .دعولا اذه يه هكراشت مل نإو «ةافولا ةدتعمل بطاخلا

 : يعجر قالط نم ةدتعملا ةبطخ سب -5

 .ةجوزلا مكح يف اهنأل ؛اضيرعت الو اسيرتشت ال يعجر قالطل ةدتعملا ةبطخ دحأل زوجي ال

 ةجوز اهنألف ؛ايعجر ًاقالط ةقلطملا امأ» : يناساكلا مامإلا لاق .ريغلا ةجوز ةبطخ زوجي الو
 الو .©"؟"*«قالطلا لبق زوجي ال امك اهتبطخ زوجي الف ءهجو لك نم حاكنلا كلم مايقل قلطملا

 !ةلدفلالا يعجر قالطل ةدتعملا ةبطخ زاوج مدع يف يأ - كلذ يف فاالخ

 . ١ل8ص ؛.9ج («ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (5578)

 . ١15١٠ ص «4ج «يبطرقلا ريسفت» (141)

 .؟ج «يقوسدلا ةيشاح»و «ريدردلل ؛ريبكلا حرشلا» ."ال8ص .١ج «يواصلا ةيشاحو ريغصلا حرشلا» (1471)

 .؟7١"ص

 . 3١ ؛ص ءالج ؛يناساكلل «مئادبلا» (1518)

 . 56"1ص ."ج «جاتحملا ينغم» .504 ص ."ج «ينغملا» (5419)
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 : ثالثلا قالطلا نم ةدتعملا حج  ه.047

 , ("1"”ةلبانحلا دنع اذهو .اهتدع يف اهتبطخب ضيرعتلا زوجي ثالثلا قالطلا نم ةدتعملاو

 امأو» :مهلوقب كلذ نولّلعيو ءًاضيرعت الو ًاحيرصت ال اهتبطخ زوجت ال :ةيفنحلا لاقو

 هجو نم تباثلاو ىراثأ مايقل هجو نم مئاق ةدعلا مايق لاح حاكنلا نألف ؛ انئاب وأ اندلع ةقلطملا

 , (0159(تامرحلا باب يف هجو لك نم تباثلاك

 :ىرغص ةنوئيب يه ةقرفل ةدتعملا د 0غ

 ةقلطملاو ةعلتخملاك اهحاكن اهجوزل اهيف لحي ىرغص ةنونيب انئاب اهيف نوكت ةقرفل ةدتعملا

 يذلا اهجوزلف «كلذ وحنو هراسعإ ببسب وأ «جوزلا ةبيغ ببسب ةقرفلاو «ىرغص ةنونيب ًانئاب ًاقالط

 ؟اهتبطخب ضيرعتلا اهجوز ريغل زوجي له نكلو .ةدتعملا ريغك يهف
 .ةلباتحلا بهذم هلك وه هانركذ امو .ةلبانحلا دنع ناهجو

 جوز ريغل زوجي :اولاق ةيعفاشلا نأ ىوس هانركذ اميف ةلبانحلا بهذمك ةيعفاشلا بهذمو

 .مهبهذم يف رهظألا لوقلا ىلع هتبطخ يف ضيرعتلا ةدتعملا

 الإ هريغل وأ قالطل ةدتعمل ًاضيرعت الو ًاحيرصت ال ةبطخلا زوجت ال مهدنعف «ةيفنحلا امأ

 , 61”اضي رعت اهتبطخ زوجت ثيح ةافول ةدتعملا

 :ًاحيرصتو ًاضيرعت ةبطخلا يف لجرلاك ةدتعملا ةأرملا هم

 ةبطخلا مكح .ًاضيرعتو ًاحيرصت ةروكذملا روصلا يف ةأرملا باوج مكحو» :ةيعفاشلا لاق
 .©1(مدقت اميف  لجرلا ةبطخ يأ

 ةبطخلا نأل ؛مرحيو لحي اميف ةبطخلا يف لجرلاك باوجلا يف ةأرملاو» : ةلبانحلا لاقو
 , 0159 (هتمرحو هلع ىف نافلتخي الف .دقعلل

 ."8١ص «."5ج ءيلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» (51:)

 .هص «١ج «يفنحلا هقفلا يف ينايبألل «ةيصخشلا لاوحألا يف ةيعرشلا ماكحألا حرش» (541)

 حرش» .198ص "حج (جاتحملا ةياهن» .199ص .”ج «جاتحملا ينغم» 25١04 ص 25ج «ينغملا» (54؟)

 .5"ص ١1ج « ينايبألل «ةيصخشلا لاوحألا يف ةيعرشلا ماكحألا

 .9١5ص ,"5ج «ينغملا» (4*51) . 375ص «,”ج (جاتحملا ينغم» (558)
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 ثيح حيرصتلاب هبيجتو ءاهل بطاخلا ضيرعت ىلع ضيرعتلاب بيجت ةأرملا نأ كلذ ىنعمو

 :ةدتعملا ةبطخ ميرحت ةمكح -5

 ام قلطملا ةجوز ربتعت يعجر قالط نم ةدتعملا نأ يهف ةدتعملا ةبطخ ميرحت ةمكح امأو

 لبق اهتبطخ زوجي ال امك اهتبطخ زوجي الف ءهجو لك نم حاكنلا كلم مايقل ةذعلا يف تماد

 . قالطلا

 نم مئاق ةدعلا مايق لاح حاكنلا نألف ؛اهجوز اهنع ىفوتملاو .انئاب وأ ءاثالث ةقلطملا امأو
 .ةمرحلا باب يف هجو لك نم تباثلاك هجو نم مئاقلاو ,هراثآ ضعب ءاقبل هجو

 ةمهتلا فقوم بطاخلا فوقو  ةدعلا يف يأ  هجو نم حاكنلا مايق لاح ةبطخلا نإف ًاضيأو

 .«هيف عقي نأ كشوي ىمحلا لوح ماح نم» :فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يفو «ىمحلا لوح عترو
 يف هب سأب الو ,قالطلا ةدع يف ضيرعتلا اذكو ءالصأ ةدعلا يف ةبطخلاب حيرصتلا زوجي الف

 .ةافولا ةدع

 نأل ؛اهقلط يذلا اهجوز نيبو اهبطاخو ةأرملا نيب ةوادعلا بسكي ةدتعملا ةبطخ نإ مث
 تسيل ةدعلا نأل ؛ لمتحي ال اهجوز اهنع ىفوتملا ةثرو نيبو اهنيب ةوادعلا ىنعمو .هقح نم ةدعلا

 ةوادعلل ًاببس ضيرعتلاب ةبطخلا نوكت الف «هتافو لبق اهب لخدي مل ولو ءاهيلع اهبوجو ليلدب هقح
 ش 0 . "429 ىفوتملا ةثرو نيبو اهنيب اميف

 : ةدتعملل ةمرحملا ةبطخلا دعب جاوزلا مكح - 07

 مكح امف .ءاهتدع ءاضقنا دعب ةبوطخملا جوزت مث .ةمرحم ةبطخ ةدتعم لجرلا بطخ اذإو

 ؟حاكتلا اذه

 نبا لاق ءاهجوزتي مث ةقيلطت اهقلطي : كلام لاقو . هحاكن حص» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق

 رثؤي ملف .دقعلا نراقي مل  ةمرحملا ةبطخلا يأ  مرحملا اذه نأل ؛ حيحص ريغ اذهو :ةمادق

 .©"؛50«اهجوزت مث ةدرجتم اهآر امك وأ .يناثلا حاكنلا يف امك هيف

 :ريغلا ةبوطخم نوكت ال نأ :يناثلا طرشلا 4

 يبنلا ىهن» :لاق  امهنع هللا يفرد ربع نبا نع «هحيحص» يف يراخبلا مامالا جرخأ

 .١٠١5ص 25ج «ينغملا» ةنقضقز 3١. «ص 37ج (عئادبلا» (51ه)
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 بطاخلا كرتي ىتح هيخأ ةبطخ ىلع لجرلا بطخي الو ,ضعب عيب ىلع مكُضعب عيبي نأ كي
 ,2049(بطاخلا هل نذأي وأ .هلبق

 نايب نم فرعت طورشلا هذهو .©4*ميرحتلا اذه طورش يف اوفلتخا نكلو ,كلذ ىلع عامجإلا

 .ريغلا ةبطخ ىلع ةبطخلا عاونأ

 :ريغلا ةبطخ ىلع ةبطخلا عاونأ - 8

 - بطاخلا نم اهفقوم نايبب يأ  ةبوطخملا لاح نايبب رهظت ريغلا ةبطخ ىلع ةبطخلا عاونأو

 .اهل هتبطخ اهغلب دقو

 : ماسقأ ةثالث نم ولخي ال ةبوطخملا لاحو

 :ةبوطخملا لاح نم لوألا مسقلا

 ةقفاوملاب هبيجي نأب اهيلول نذأت وأ  ةقفاوملاب هبيجت يأ هل ةباجإلاب ةبوطخملا حرصت نأ
 ءاهتبطخل مدقتي نأ اهبطاخ ريغ ىلع مرحي  اهلاح اذهو  ةبوطخملا هذهف .اهنم هجيوزتب وأ

 ةياورب ءاج دقو .هانركذو يراخبلا هجرخأ يذلا ْلك هللا لوسر ثيدحل ءاهقفلا عامجإ اذه ىلعو

 لإ :ملسمل ةياور يفو .«كرتي وأ حكني ىتح هيخأ ةبطخ ىلع مكدحأ بطخي ال» :ظفلب ىرخأ
 مارح ةيناثلا ةبطخلا هذهف .299(ةبطخلاب يناثلا بطاخلل لوألا بطاخلا نذأي : يأ ,««نذأي ْنأ

 يناثلا بطاخلا نيبو هنيب ةوادعلا عاقيإو «لوألا بطاخلاب رارضإ نم اهيف امل انلق امك عامجإلاب

 , "4؟:)مالاسألا ةوخأ هبلطتتو هيعدتست امم اذه سيلو

 :ةبوطخملا لاح نم يناثلا مسقلا ١

 امل اهتبطخ زوجي هذهف ؛هيلإ نكرت ال اهنأ وأ .هتبطخ ضفرتو بطاخلا ةبوطخملا درت نأ
 : تلاق . ىنكسالو ةقفن لب هللا لوسر اهل لعجي ملف ًاثالث اهقلط اهجوز نأ سيق تنب ةمطاف تور
 املف :تلاق  ينيملعأف كتدع تضقنا اذإ يأ  ينينذاف تللح اذإ : كك هللا لوسر يل لاقو

 امأ : كك هللا لوسر لاقف . ينابطخ مهج ابأو نايفس يبأ نب ةيواعم نأ لَك يبنلل تركذ تللح

 .9١ا/ص 29ج (هحيحصا يف ملسم هاورو 98١2ص 29ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصا)) ةيقضف)

 .99١ص 25ج («ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصا)) (8”017)

 .9١ا/ص .4ج (يوونلا حرشب ملسم حيححصاا ١95 ٠ ص 25ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصا) ةيحضق]

 .98١5ص 57ج (ينغملا» (5440)
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 .ديز نب ةماسأ يحكنأ هل لام ال كولعصف ٌةيواعم امأو .هقتاع نع هاصع ٌعضي الف ذ مهج وبأ

 تطبتغاو .ًاريخ هيف ىلاعت هللا لعجف ,هتحكنف .ديز نب ةماسأ يحكنأ :لاق مث .هتهركف :تلاق

 , 044 )(هب

 يبأو ةيواعم : نيبطاخلا نم دحاو ىلإ نكرت مل ةمطاف نأ ىلع لدي ام ثيدحلا اذه يفف

 لوسر نذؤت نأ لبق ةباجإلاب تاتفتل نكت ملف ,ينينذأف تللح اذإ :اهل لاق لي يبنلا نأل ؛ مهج

 ؟امهنم ًادحاو لبقتأ امهيف هل ة ةريشتسملاك هلي هللا لوسرل كلذ تركذ ةمطاف نإف ًاضيأو . دنِلط هللا

 اعم نينثالا د در وأ امهدحأل لوبقلا حيجرت ىلع ليلد ةراشتسالا يف سيلو ؟امهضفرت وأ

 كلذ ىرجف امهكرتب اهيلع راشأ دقو «هلوقو هيأر ىلإ عجرتل كو يبنلل كلذ تركذ اهنإ مث
 جاوزب اهيلع لكك يبنلا راشأ دقو ءاهتبطخ امهريغل نوكي امهل اهّدر عمو ءامهل اهّدر ىرجم

 نم ديز نب ةماسأ هيلع ناك امل هنم اهجاوز يف اهل ةحلصملا نم لت هملع امل ديز نب ةماسأ

 ,04؛9هيدو قلخ

 هب اهاضر ىلع لدي ام اهنم رهظي مل نأب بطاخلا ىلإ نكرت مل اذإ ةبوطخملاو -

 : هلوقب زاوجلا اذُه ةمادق نبا لّلعيو نيرخآلا لبق نم اهتبطخ زوجي هنإف .ةحارص هتّدر اهنأ وأ

 الإ حاكتلا ةأرملا عنمي نأ دحأ ءاشي ال هنإف ءاهب رارضإ هجولا اذه ىلع اهتبطخ ميرحت نألو»

 . "؟؟9«اهايإ هتبطخب اهعنم

 :ةبوطخملا لاح نم ثلاثلا مسقلا 0

 ًاحيرصت ال ًاضيرعت نكلو هيلإ نوكرلاو بطاخلاب اضرلا ىلع لدي ام ةبوطخملا نم دجوي نأ

 .اهتبطخ هريغل زوجي ال لوألا مسقلا مكح يف هذهف . ةبغر كنع امو 2 ىضر الإ تنأ ام :اهلوقك

 . يلبنحلا ةمادق نبا لاق امك دمحأ مامإلا مالك رهاظ اذهو

 يعفاشلل نيلوقلا حصأ وهو اهتبطخ ةحابإ دمحأ مالك رهاظ : يلبنحلا ىلعي وبأ يضاقلا لاقو

 لدي ام وهو يلبنحلا بهذملا يف حجارلا نأ يلبنحلا ةمادق نبا مالك نم رهاظلا نكلو

 لوألا مسقلاب ةلاحلا هذه قاحلإ يلبنحلا يقرخلا مامإلا مالك رهاظو دمحأ مالك رهاظ هيلع

 نوكرلا نأل ؛ ؛ ضيعت ولو لوألا اهبطاخ ىلإ تنكر دق تماد ام ةبوطخملا ةأرملا ةبطخ زوجت الف

 .١٠١مةص .5ج (راطوألا لين) 78-98٠0 ص 35ج «دواد يبأ ننس خرش دوبعملا نوع» (514541)

 .6١5ص 25ج (ينغملا» (5455) ١5ص 25ج (ينغملا» (5447)
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 .©04؛؟ىرخأ حيرصتلابو «ةرات ضيرعتلاب هيلع لدتسي

 نع هريغ ىهني الف ءاهدعب وأ ةدعلا يف ًاضيرعت بطخ نم» :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو
 , ©4؛4؛©(ةبطخلا

 :ريغلا ةبطخ ىلع ةبطخلا يف ةيرهاظلا بهذم - 04

 ىلإ اهنم نوكر لصح ءاوس .ملسم ةبطخ ىلع بطخي نأ ملسمل لحي ال :ةيرهاظلا دنع

 هنيد يف اهل لضفأ يناثلا بطاخلا نوكي نأ الإ ءكلذ نم ءيش لصحي مل وأ لوألا بطاخلا

 .ةبحصلا ليمجو نيدلا يف هنود وه نمم هريغ ةبطخ ىلع بطخي نأ ذئنيح هلف هتيحص نسحو

 ٌدرت نأ الإ وأ «ةبطخلا نع لوألا بطاخلا عجري نأ الإ وأ .لوألا بطاخلا هل نذأي نأ الإ وأ

 ىلإ مدقتي نأ يناثلا بطاخلل زوجي تالاحلا هذه يفف .لوألا بطاخلا ةبوطخملا ةأرملا
 . 014: ؟)اهيعتطحت

 :ةبوطخملا ىلإ بطاخلا رظن 6

 نع تملكت دقو ءاهيلإ رظني نأ اهحاكنل ًاديهمت ةأرما بطخي نأ ديري نمل بدني وأ حابي
 .©؛؛”انه هتداعإل ةجاح الف .قبس اميف كلذ

 :اهبطاخ ىلإ ةبوطخملا رظن -5

 لهف .اهب جاوزلاو اهتبطخ ديري يتلا ةأرملا ىلإ رظنلا بطاخلل حابأ يمالسإلا عرشلا نأ انيب

 ؟اهحاكن ديري يذلا اهبطاخخ ىلإ رظنت نأ ةأرملل حابي

 نوكي نأ اهتحلصم نمف ءاهضفرو ةبطخلا لوبق يف قحلا ةبحاص يهف .معن :باوجلاو

 رظنلا هيلإ بدن وأ بطاخلل حيبأ اهلجأ نم يتلا ةمكحلا نألو ؛هيلإ اهرظن دعب اهضفرو اهلوبق

 نأ يه ةمكحلا هذهو ءاهبطاخ ىلإ ةبوطخملا رظن ةحابإ ىلإ وعدت يتلا اهسفن يه ةأرملا ىلإ

 نم حاكنلا دصاقم ققفحتت يلاتلابو «ةرشعلا ماودو ةفلألا ابلاغ هيف ققحتت رظنلا ميدقت لعب حاكنلا

 ةبعش نب ةريغملا ىلإ لَك يبنلا لوق كلذ ىلع لد دقو «ةيجوزلا ةطبارلا ماودو لسنلا ليصحت
 .©؛؛امكنيب مدؤي نأ ىرحأ هنإف اهيلإ رظناف بهذا :ةأرما جوزتي نأ دارأ نيح

 . 19ص .9ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» 05-2505 ص ."ج (ينغملا» (1444)
 .9١١ص (ةيميت نسا مالسإلا خيش ىواتف نم ةيهقفلا تارايتخالا» (5555)

 .١٠١”؟ص 237ج (مزح نبا هقف مجعم) (5555)

 ١. 72ص .هج «عئادبلا» (5454) .75889(2-؟811*» نم تارقفلا (5459)
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 ةروصلا نسح اهنم هبجعي امك «ةقلخلاو ةروصلا نسح اهجوز نم اهبجعي ةأرملا نإ مث
 ركذو .«ميمدلا لجرلا مكتانب اوجوزت ال» :- هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع لاق اذُهِلو ,ةقلخلاو

 اباش اهل رظني نأ هتنبا جوزي نأ دارأ نمل بحتسي» :لاق يزوجلا نبا نأ «عانقلا فاشك» بحاص
 . "؟؛!9(اميمد اهجوزي الو ةروصلا نسحتسم

 :اهبطاخ ىلإ ةأرملا رظن يف ءاهقفلا لاوقأ -

 رظنت نأ لجرب جوزتت نأ تدارأ اذإ ةأرملل زوجي» :ةيعفاشلا هقف يف «بذهملا» بحاص لاق -

 يضر  باطخلا نب رمع لاق اذهلو ءاهنم لجرلا بجعي ام لجرلا نم اهبجعي هنأل ؛هيلإ

 مهبجعي ام مهنم نهبجعي هنإف .ميمدلا لجرلا نم ب اوجوزت ال :- هنع هللا
 افاد ١(ّنهنم

 هبجعي ام هنم اهيجعي هنأل ؛هحاكن ىلع تمزع اذإ لجرلا ىلإ ةأرملا رظنتو» : ةلبانحلا لاقو - ب

 , 010 )(اهنم

 :اهبطاخ ىلإ ةبوطخملا ةأرملا رظن ةلأسم ىف هللا همحر - باطحلا ىكلاملا هيقفلا لاقو - ج
 ًاقافو هبابحتسا رهاظلاو ,ةيكلاملل ًاّضن هيف َرأ مل ؟لجرلا رظن ةأرملل بحتسي له»
 , 59*64 (ةيعفاشلل

 اذهبو ءاهبطاخ ىلإ ةبوطخملا ةأرملا رظن بابحتسا رهظتسا باّطحلا هيقفلاف
 ىلإ ةأرملا رظن ةلاسم نع ملكتي وهو لاق ذإ يكلاملا يواصلا هيقفلا لاق راهظتسالا

 نم نيفكلاو هجولا رظن اهل بدني ةأرملا ءلجرلا لشمو» : هللا همحر لاق ءاهبطاخ

 6401ج (.٠ نيانيلاو هعرلا نظن قف: ةيظاشلا هدا امتإوت :بطاخلا
 ةيصخشلا لاوحألا يف ةيعرشلا ماكحألل هحرش يف - ىلاعت هللا همحر  ينايبألا ذاتسألا لاقو د

 رظن ةبوطخملل زوجي «ةبوطخملا رظن بطاخلل زوجي امكو» : يفنحلا بهذملا يف
 هلكت هنيع: ىف نست" عل اذ اهناذ + فصلا تم ىلزا نه لب, كد ءامل اضنأ هلطاحللا
 .هتقرافم اهنكمي الف ءاهنيع يف وه نسحي مل اذإو ءاهقالط

 . هص .ا"ج «ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» (5459)

 .ه نص كج ,ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشكو» 51:5١ . ؟86ص 3 5١١ج (عومجملا هحرشو بذهملا» (5460)

 . ٠١ 8ص .ا”ج «باطحلل «ليلخ رصتخم حرشب ليلجلا بهاوم» (146؟)

 . ”الا/ص .١ج .ريدردلل (ريغصلا حرشلا ىلع يواصلا ةيشاح» (556*)
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 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو .فيرشلا يوبنلا ثيدحلا ريشي هلك اذه ىلإو

 : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف .ال :لاق ؟اهيلإ ترظنأ» :ةأرما بطخ نيح ةبعش نب ةريغملل

 , "9*1(امكنيب مدؤي نأ ىرحأ هنإف ءاهيلإ رظنا

 :ةولخ ريغ يف اهبطاخ ىلإ ةأرملا رظن -4
 نكلو .هنم نذإ نودوأ هملع نود ةسلخ اهبطاخ ىلإ ةبوطخملا ةأرملا رظن نوكي نأ سأب الو

 «ةأرملل مرحم امهعم ناك اذإ الإ لبق نم انركذ امك ةمرحم يبنجألاب ةولخلا نأل ؛هعم ةولخ نود

 .امهيتلئاع نيب ةبارق ةلص كانه تناك اذإ ةبوطخملاو بطاخلا لهأ روضحب كلذ ناك وأ

 :اهبطاخ نم ةأرملا هرظنت ام 8

 ؟اهبطاخ نم هرظنت نأ ةأرملل حابي يذلا ام نكلو

 نود اهبطاخ ىلإ ةبوطخملا رظن زاوج قلطت ةقباسلا ةرقفلا يف اهانركذ يتلا ءاهقفلا لاوقأ

 هيقفلا نأ الإ .همسج ءاضعأو بطاخلا ندب نم هيلإ رظنت نأ اهل حابي ام نيعت وأ ددحت نأ

 .نيفكلاو هجولا ركذ يكلاملا يواصلا

 هنم رهظي ام وه ,بطاخلا ندب نم هيلإ رظنلا ةبوطخملا ةأرملل حابي ام نأ يل ودبي يذلاو
 بلاغلا نأل ؛اهتيؤر ةبوطخملا يفكت ءاضعألا هذهو .ناّمكلاو ةبقرلاو سأرلاو هجولا وهو ةداع

 نسحو لامج عمجم وه هجولا نأل ؛بطاخلا هجو ىلإ رظنلا وه ةبوطخملا ةأرملا هدصقت ام نأ

 مع قاع هيب لالدتتالا كمي ذإ نمارلا عش كلذ نلإ فانغيو.,ةارقاآوأ ناك الجي ننتقل
 . صخشلا

 :هباوجو لاؤس

 وأ اهل ًابطاخ ناك ءاوس .لجرلا هجو ىلإ رظنت نأ ةأرملل زوجي :لوقيو ضعبلا لأسي دقو
 ىلإ رظنت يأ ؟ههجو ىلإ رظنت ةداع يهو .اهبطاخل ةبوطخملا ةيؤر يف ءانثتسا يأف «بطاخ ريغ

 ؟بطاخ ريغ وأ اهل ًابطاخ ناك ءاوس .لجرلا ندب نم هيلإ رظنت نأ ةأرملل حابم وه ام
 : هوجو نم كلذ ىلع باوجلاو

 حصألا وه اذهو .لجرلا هجو ىلإ ةأرملا رظن ميرحت ىلإ بهذ ءاهقفلا ضعب نأ :لوألا هجولا

 .©45©يوونلا مامإلا لاق امك ةيعفاشلا بهذم نم

 .(؟5866) ةرقفلا (51656) . 86ص 3 ١1ج «ينايبألل («ةيصخشلا لاوحألا يف ةيعرشلا ماكحألا حرش ها

 الا



 ةزهسلا ةراثإ نم ًانوخ يبنجألا هجو ىلإ رظنت ال نأ ةباشلل ةيفنحلا دنع لضفألا : يناثلا هجولا

 ,"؟*9ةنتفلا يف اهعوقوو اهيف

 مدعب ةطورشم وأ ةديفم اطاخ نكي مل إو .لجرلا هجو ىلإ ةأرملا رظن ةحابإ نأ :كلاثلا هجولا

 , "17ةوهشلا

 ةبسنلاب اهل صاخ ءانثتسا وه بطاخلا ىلإ ةبوطخملل رظنلا ةحابإ نإف , مدقت ام ىلع ءانبو

 ىلإ ةأرملا رظن زاوجل ةوهشلا مدع ديقل ةبسنلاب ءانثتساو ,لجرلا ىلإ ةأرملا رظن ميرحت ىري نمل
 ىلع اسايق رظنلا اذهب اهتوهش ةراثإ تفاخ ولو اهبطاخ ىلإ رظنت نأ ةبوطخملل نأ ىنعمب .«لجرلا

 . "؟*2هانحجر ام وهو ةوهشلا ةراثإ فوخ عم ولو «ةبوطخملا ىلإ بطاخلا رظن ةحابإ يف هولاق ام

 : ةيوطخملاب ةولخلا 05

 ةولخلا ًاعرش اهيلعو هيلع مرحي كلذ نمو .ةيبنجألا ةلماعم لماعتف يلاتلابو ءاهضفر مدعو هتبطخب
 دقع لبق ةولخلا هذه يف هيلإ رظنتو اهيلإ رظنيو اديج هارتو اهاري نأ ديري هنأ ةجحب ولو امهنيب

 .هتبطخب تيضرو هتبيطخ اهنأ ةجحب قاوسألا ىلإ اهعم جرخيو اهبحاصي نأ زوجي ال امك .حاكتلا
 الإ ةأرماب مكدحأ ٌنولخي ال» :ِلكَك لاق دقو ؛ةيبنجأ تلق امك اهنأل ؛ًاعرش زئاج ريغ كلذ لكف

 .اهيخأو اهيبأك اهمراحم نم دحأ روضحب اهعم سلجي نأ زوجيف .7*:2«(مرحم يذ عم

 ؛اوضري مل وأ اهعم ةولخلاب اهلهأو يه تيضر ءاوس اهل مرحم نودب زوجت ال اهب ةولخلاو
 .اهيوذ اضرب وأ ةأرملا اضرب الالح ةولخلا هذه ريصت الف «ةيبنجألاب ةولخلا مرح عرشلا نأل

 اهيلع صن دقف  ةبوطخملاب بطاخلا ةولخ ةمرح ةلأسم  ةلأسملا هذه مكح حوضو عمو

 . ءاهقفلا

 ولخي نأ ريغ نم اهيلإ رظني نأ هلف ةأرما جوزتي نأ دارأ نمو» : يلبنحلا يقرخلا مامإلا لاق
 , "13)(اهب

 - بطاخلل يأ هل زوجي الو» : يقرخلا مامإلا لوقل ًاحرشو ًاقيلعت يلبنحلا ةمادق نبا لاقو

 ىلع تيقبف ءرظنلا ريغب عرشلا دري ملو هيلع ةمرحم اهنأل ؛ ةبوطخملاب يأ اهب ةولخلا

 .«75881» ةرقفلاو 24758857 ةرقفلا (5465)

 .(رركم) (7875» ةرقفلا (51468) .7588«2هو 586 4 ناترقفلا (5419/)

 .664ص .5ج «ينغملا» )١550( .ه67ص .”ج (ىنغملا» (1469)
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 ةأرماب لجر ٌنولخي ال» :لاق يي يبنلا نإف «روظحملا ةعقاوم ةولخلا عم نمؤي ال هنألو ؛ ميرحتلا

 ,©452(ناطيشلا امهثلاث نإف

 :سانلا اهداتعا نإو زوجت ال اهبيطخب ةبيطخلا ةولخ

 بطاخلا ةولخ ىلع هتقفاوم نم مهضعب وأ سانلا رثكأ هداتعا ام نأ ًايلج رهظي هانركذ اممو

 «نابيطخ امهنأ ةجحب اهريغو قاوسألا ىلإ ةيوس امهجورخ ىلع مهتقفاومو «ةبوطخملا مهتنباب

 نالازي ال امهنأل ؛امهنيب ةولخلا ميرحت يف عرشلا مكح ريغي الو هل ةميق الو لطاب دايتعالا اذه

 مهدايتعا و أ سانلا لماعت نألو "479حاوزلل ادفع تيسننلو جاوزلاب دعو ةبطخلا نأل ؛ نييبنجأ

 زوجي الو هل رابتعا الو الطاب ناك هفلاخ اذإف .عرشلا فلاخي مل اذإ ا نوكي امنإ ام ًائيش

 فالخب لماعتلا نأل» : عرشلل فلاخملا سانلا لماعت نأشب يسحرسلا مامإلا لاق ءهب ذخألا

 .©455مهيف صن ال ام ربتعي امنإو «ربتعي ال صنلا

 ةيبنجألاو لجرلا نيب ةولخلا ميرحتب ءاج لك هللا لوسر ثيدحو هو يعرشلا صنلا نإ ثيحو
 نم دحأ اهعم ناك اذإ الإ امهنيب ةولخلا زوجت الف ءاهبطاخ نم ةيبنجأ ىقبت ةبوطخملا نأو ءهنم

 . اهئايلوأ نم دحأو اهلهأ روضحب نوكي نأ نكميف هتبوطخم ءاقل بطاخلا دارأ اذإو .اهمراحم

 :ةبوطخملا ةيؤر نع ضايتعالا - 0١

 اهيلإرظنتل ةنيمأ ةقث ةأرما لسري نأ هلف ءاهتبطخ ديري نم ىري نأ بطاخلا ىلع رذعت اذإو

 يبنلا نأ- هنع هللا يضر نتا نع فهنا مامإلا ىووذقن ءبياعسر ساخر نم اهنا رئاسب ب هربختو

 ىلإ يرظناو ءاهضراوع يمش :اهل لاقو اهيلإ | رظنت ةأرماب ثعبف ةأرما جوري نأ دارأ دلع

 دواد وبأو «كردتسملاو يف انخيش هاور اذك :ثيدحلا اذه ىور نأ دعب يقهيبلا لاقو .«اهبوقرع

 , "129(ليسارملا» ف

 : ةبطخلا نع لودعلا 4

 . هد7"ص «5ج (ينغملا» (5451)

 ةيهقفلا هتارايتخا يف ةيميت نبا مالسإلا خيش نأ ةيبنجألاب ةولخلا ميرحتل ًاديكأت انه ركذأ نأ ديفملا نمو (1457)

 «ةيهقفلا تارايتخالا» :ًالثم درقلاك هيهتشت وأ ةأرملا يهتشي ناويح عم ىتح ةأرملا ةولخ ميرحت ىلإ بهذ

 ١١. 4ص

 .45١ص .١٠ج «يسحرسلا مامإلل (طوسبملا» (115)

 .دخلا ةحفصو هجولا بناج اهضراعب دوصقملاو . 87ص 27ج .يقهيبلل «ىربكلا نئسلا» (51455)

 فو



 لودعلا ةبوطخملاو بطاخلا نم لكلف اذه ىلعو «جاوز دقع تسيلو جاوزلاب دعو ةبطخلا .
 . يعرش ببسل وأ ةرورضل الإ لودعلا مدعب يضقي دعولاب ءافولا ىضتقم ناك نإو «ةبطخلا نع

 ءاج دقف ,يفنحلا 0 ًاقفو ًاشاب يردق ةعومجم يف درو ةبطخلا نع لودعلا زاوجو
 دوعوملا بطاخلا در اضيأ ةبوطخمللو .اهتبطخ نع لودعلا بطاخللو» :اهنم ةعبارلا ةداملا يف

 7 ,60",ةرصاق تناك نإ اهّيلو لوبق وأ ءاهلوبق دعب ولو هنم اهجيوزتب

 : ةبطخلا نع لودعلا زاوج ليلعت 6

 يأ يه بجت مل اذإو» : ةبطخلا نع لودعلا ةلأسم يف يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو

 ّيلولل هركي الو . . .اهتبطخ تزاج اهيف نذأ وأ ةبطخلا بطاخلا كرت نكلو ءاهيلو الو  ةبوطخملا

 بئان وهو اهل قحلا نأل ؛ كلذ يف اهل ةحلصملا ىأر اذإ ةباجإلا نع عوجرلا  ةبوطخملا يلو -

 ءاهراد عيب يف مواس ول امك هيف ةحلصملا ىأر يذلا عوجرلا هل هركي الف ءاهل رظنلا يف اهنع

 مودي يرمع دقع هنأل ؛بطاخلا تهرك اذإ عوجرلا اهل هركي الو .اهكرت يف ةحلصملا هل نيبت مث

 - ةبوطخملا وأ يلولا  اعجر نإو .اهظح يف رظنلاو اهسفنل طايتحالا اهل ناكف .هيف ررضلا
 دعب قحلا نأل ؛مرحي ملو لوبقلا نع عوجرلاو ,دعولا فالخإ نم هيف امل هرك ضرغ ريغل كلذ
 .©:"(اهعيبي الأ هل ادب مث ,ةعلس ماس نمك امهمزلي مل

 :ةبطخلا نع عوجرلا يف ةصالخلا -57

 نم وأ بطاخلا نم عوجرلا اذه ناك ءاوس ءزئاج ةبطخلا نع عوجرلا نأ ةصالخلاو

 عوجرلا اذه نكلو .هب دعو يه امنإو «جاوز دقع تسيل ةبطخلا نأل ؛اهّيلو نم وأ ةبوطخملا

 ىلإ وعدي ام بطاخلا يف اهيلو وأ ةبوطخملل نيبت ول امك يعرش حيحص ضرغل نكي مل نإ هركي
 نع عوجرلا ىلإ وعدي ام هتبوطخم يف بطاخلا ىأر وأ ءاهيلع ةقفاوملا نع عوجرلاو «هتبطخ در
 .ًاعرش غئاس ببسل نيفرطلا نم عوجرلا كلذ نوكي نأ ىلع «هتبطخ

 ١7 ةبطخلا نع عوجرلا ىلع بترتي ام :

 :ةيفنحلا بهذم -أ

 نم وأ رهم هنأ رابتعا ىلع لاملا نم ائيش اهّيلول وأ ةبوطخملل ىطعأ دق بطاخلا ناك اذإ

 كج «ينايبألل (ةيصخشلا لاوحألا يف ةيعرشلا ماكحألا حرش» :(اهحرشو اشاب يردق ةعومجم» (515560)

 6-٠١ ص

 .507-508ص “كج ( ونغمل ا)(5555)

 ,"”“])زْئع



 ءًاكلهتسم وأ ًاكلاه ناك نإ هتميق درتسي وأ ءًامئاق ناك نإ هدرعسيف هقحتتسي نطاخلا "نإف نهملا

 ظ . ًايلثم ناك نإ هلثم وأ ًايميق الام ناكو

 نإف «ةدوجوم تناك نإ اهدادرتسا يف قحلا هلف ةبوطخملل بطاخلا اهاطعأ ىتلا ايادهلا امأ

 يف ءاج دقف «ةيفنحلا بهذم اذهو ءاهلثم وأ اهتميق دادرتسا هل سيلف ةكلهتسم وأ ةكلاه تناك

 ثعب امف ءاهوبأ اهجوزي ملو ءايشأ اهيلإ ثعبو لجر تنب بطخ : : ةيفنحلا هقف يف «راتخملا ردلا»

 .دادرتسالا زاجف متت مل هنأل ؛ًاكلاه هتميق وأ لامستسالاب نفع تاو مئات هتيعةرتس رهملا

 , "439ةبهلا ىنعم يف هنأل ؛كلهتسملاو كلاهلا نود مئاق وهو ةيده نم ثعب ام درتسي اذكو

 يف «ةفينح يأ بهذم ىلع («ةيصخشلا لاوحألا ماكحأ يف اشاب يردق ةعومجم» يف ءاجو

 رهملا اهيلإ عفد وأ «ةيدهب اهيلإ ثعبو ةأرما دحأ بطخ اذإ» :ةعومجملا هذه نم )١11١١( ةداملا

 .حاكنلا دقع لبق اهنعوه لدع وأ «تتام وأ .هنم اهّيِلو اهجوزي ملوأ ءهجوزتت ملو .هضعب وأ هلك

 هضوع وأ .لامعتسالاب هتميق تصقنو ريغت ولو ءًامئاق ناك نإ ! ًائيع رهملا نم هعفد اف دادرتسا هلف

 دق تناك نإف ءاهنايعأ ةمئاق تناك نإ اهدادرتسا هلف ايادهلا امأو . كلهتسا وأ كله دق ناك نإ

 ."؛59«اهتميق دادرتسا هل سيلف ,ءتكلهتسا وأ تكله

 : ةيكلاملا بهذم - ب 464

 1 مث «قفنأ وأ - بطاخلا قى ىدهأ نإف» :ةيكلاملا هقف يف ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يفو

 5 اذإ اهيلع عوجرلا هجوألاو .اهتهج نم عوجرلا ناك ولو ,ءيشب اهيلع عجري مل هريغ تجوزت

 :لوقلا اذه ىلع «هتيشاحو» يف يقوسدلا للعو .«طرش وأ فرعل الإ اهتهج نم عانتمالا

 الف «هنهج نم عوجرلا ناك نإ امأ :يقوسدلا لاق مث . . متي مل هلجأل بطاخلا هاطعأ يذلا

 , 052 (أدحاو ًالوق هل عوجر

 ءيشلا اذه اهطعي مل هنأل ؛هدادرتسا هل نأ رهاظلاف ءرهملا نم ةناكعأو ًائيش اهاطعأ اذإ امأو

 .ةبهلا ماكحأ هيلع قبطت ىتح ةبه هرابتعاب

 : ةلباثحلا بهذم  ج --48

 يف عجري نأ ٍدهمل الو هتبه يف عجري نأ بهاول لحي ال» : يلبنحلا يقرخلا مامإلا لاقو

 . 167"ص الج ««راتخملا ردلا» (5451)

 . ١17١ ص «١ج «ينايبألل (ةيصخشلا لاوحألا يف ةيصخشلا ماكحألا» (5454)

 .؟57؟١7-9١75ص . 7ج (يقوسدلا ةيشاحوو ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» (5459)

 و76



 نإو : ينعي : يقرخلا لوقل ًاحرشو ًاقيلعت يلبنحلا ةمادق نبا لاقو .«اهيلع ُّبّكُي مل نإو «هتبه

 يف عوجرلا بألل نإ ثيح .بألا ادع نم بهاولاب يقرخلا دارأو .هتبه نع بهاولا ضوعُي مل
 .3””4«روث وبأو يعفاشلا لاق اذهبو .هتيده الو هتبه يف عوجرلا هل سيلف بألا ريغ امأف .هتبه

 ةبطخلا نع عوجر لصح اذإ هتبوطخمل بطاخلا اياده يف ةلبانحلا بهذم نأ كلذ ىنعمو
 ,ةبه اهنأل ؛اياده نم هتبيطخل همدق ام دادرتسا يف بطاخلا قح مدع وه هلبق نم وأ اهلبق نم

 .رهملا نم ًاءزج وأ اهل ًارهم هرابتعاب ًائيش اهاطعأ اذإ امأ .بألا ريغل اهيف عوجرلا زوجي ال ةبهلاو
 هبشأف ًارهم هرابتعا ىلع امنإو ةبه هنأ ىلع اهاطعأ ام اهطعي مل هنأل ؛هدادرتسا قحتسي هنأ رهاظلاف
 .لام نم هملس ام دادرتسا هل ءيشلا اذه هل ملسي ملو ءيش نع اضوع الام يرتشملا همدقي ام

 :ةبطخلا نع عوجرلا نع ضيوعتلا -

 , عوجرلا اذهب ررضت هنأ رخآلا فرطلا ىعداو .ةبطخلا نع ةبوطخملا وأ بطاخلا عجر اذإو

 ؟ةبطخلا نع عجارلا نم ضيوعتلا بلطي نأ هل لهف

 يأ نع رخآلا فرطلا ضيوعت ةبطخلا نع عجارلا ىلع نأ  ىلاعت هللا مهمحر  انؤاهقف ركذي مل

 نع عجارلا ىلع ضيوعت يأ بيترت نوري ال مهنأ كلذ ىنعمو .عوجرلا اذه ببسب هقحل ررض
 ةطقلا

 جاوزلاب دعو ةبطخلا نأل ؛اهثحبو اهتراثإ مدعو ةلأسملا هذه نع ءاهقفلا توكس نأ عقاولاو

 يف قحلا هل نوكي يلاتلابو ءاهبحاصل ةمزلم نوكت الف ؛جاوزلل ادقع يه تسيلو .هيف ةبغرو

 لامعتساب ريغلا ررضت ول ىتح هيلع ةيلوؤسم الو هيلع نامض الف هقح لمعتسا نمو ءاهنع عوجرلا
 ببس هنع هعوجرل نكي مل اذإ جاوزلاب دعولا هفالخإب ةلثمتملا ةيقالخألا ةيلوؤسملا الإ ,قحلا اذه

 5 يعوض
 .ليصفتلا نم ءيش ىلإ جاتحت ةلأسملا هذه نأ الإ ةماعلا ةدعاقلا وه هانلق ام نأ عم نكلو

 نع عجارلا ىلع ضيوعتلا بجي له ءانلاؤس بناوج ةفاكل باوجلا وه ليصفتلا اذه نوكيل
 : يلي ام يليصفتلا باوجلاو ؟عوجرلاب رخآلا فرطلا ررضت اذإ ةبطخلا

 :نامضلا يفاني يعرشلا زاوجلاو ,زوجي ةبطخلا نع عوجرلا 0

 لمعتسا ةبطخلا نع عجارلا نأل ؛ضيوعتلل ًاببس هتاذب ةبطخلا نع عوجرلا حلصي ال :ًالوأ
 .نامضلا يفاني يعرشلا زاوجلا نألو ؛هيلع ءيش الف .هقح لمعتسا نإو عوجرلا يف هقح

 .١517ص .هج .يلبنحلا ةمادق نبال (ينغملا» (14170)
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 رداص .لعفوأ لوق عوجرلا اذه قبس وأ ةبطخلا نع عجارلا عوجرب نرتقا اذإ :ًايناث
 نع هعوجر ريربتل ىنزلاب هتبوطخم بطاخلا لجرلا ىمر ول امك يعرش باقع هيلع بترتي هنع
 عطتسي مل اذإ فذقلا ّدح هيلع بجيو «ةيئانجلا ةيلوؤسملا هيلع قحت ةلاحلا هذه ىفف «ةبطخلا

 .ةبوطخملا هن فذ ام كاقإ

 يونعملا ررضلابو ةبطخلا نع عوجرلا هببسي يذلا يبدألا ررضلاب ءاعّدالا :ًاثلاث 0١7

 لاملاب ضوعت ال ةيونعملا رومألا نأل ؛هيف ضيوعت ال عوجرلا اذه نم رخآلا فرطلا ملأب لثمتملا

 . يمالسإإلا هقفلا يف

 بطاخلا ماق ول امك «ةبطخلا نع عوجرلا ببسب يداملا ررضلا ءاعّدا :ًاعبار .-4

 هتبوطخم عم اهيف نكسيل ةبطخلاب همايقو جاوزلا ىلع همزع الول اهيلإ جاتحم ريغ وه راد راجئتساب
 نكسيل ؛هيف هتفيظوو هيف شيعي يذلا هدلب نم لقتنا بطاخلا نأ وأ ,حاكتلا اهيلع دقعي نأ دعب

 هدقف لثم ةيدام عفانم دقف هيلع بترت امم اهيلع حاكنلا دقع دعب اهدلب يف هتبوطخم عم

 لقتنا يذلا هدلب يف هتراجت لحم هقلغ ببسب وأ ءهنم لقتنا يذلا هدلب يف هتفيظو تاصصخم

 نأ وأ .حاكنلا دقع دعب هلمعتستل ةبوطخملا ةأرملل حلصي جاوزلل ًازاهج ىرتشا هنأ وأ ءهنم

 «حاكنلا دقع مامتإ دعب هدلب يف بطاخلاب قحلتل اهتفيظو نم تلاقتسا ةفظوم يهو ةبوطخملا
 لهف «ةبطخلا نع عوجرلا ببسب ةبوطخملا وأ بطاخلا اهيف ررضتي يتلا تالاحلا نم كلذ وحنو

 باوجلاو ؟عوجرلا اذه ببسب هباصأ يذلا ررضلا اذه نع رخآلا فرطلا ىلع ضيوعتلا قحتسي

 :ةبطخلا نع عجارلا وه رورضملا :ىلوألا ةلاحلا أ

 لمحتي يذلا وهف ,.هعوجر ُببسب هررضو ةبطخلا نع عجارلا وه رورضملا ناك اذإ

 هعوجر يعدتسي ام هتبوطخم نم هل نيبت ول امك لوبقم ببسب هعوجر ناك ولو ىتح ررضلا
 نم يفاكلا ردقلا لبق اهتبطخ يف لجعتساو هسفن ّرغ يذلا وه هنأل ؛ًاعرش اهتبطخ نع

 .هسفن ريصقت وه لمحتيف ةبوطخملا رمأ نم همهي ام ىلع فوقولل اهنع ثحبلاو يرحتلا

 رمأ نم امهل رهظ امل اهلوبق دعب ةبطخلا نع اهّيلو وأ ةبوطخملا تعجر ول لاحلا كلّذكو
 ثحبلا يف نارصقملا امه امهنأل ؛ةبطخلا ىلع. ةقفاوملا نع عوجرلا يعدتسي ام بطاخلا

 .بطاخلا نع يرحتلاو

 :رخآلا فرطلا وه رورضملا ناك اذإ :ةيناثلا ةلاحلا - ب

 ناك ءاوس «عجارلا سيلو رخآلا فرطلا وه ةبطخلا نع عوجرلا ببسب رورضملا ناك اذإو
 ا



 عجارلا لمحت مدع ةلاحلا هذه يف هارأ يذلاف .لوبقم ريغ وأ لوبقم ببسل ةبطخلا نع عجارلا

 نع عوجرلا قح وهو هل ًازئاج ايف لمعتسا - عجارلا يأ - هنأل ؛رخآلا فرطلل ضيوعت يأ

 : ةدعاق قاطن يف ةبطخلا نع هعوجر لوخد ىرن الو ,نامضلا يفاني يعرشلا زاوجلاو .ةبطخلا

 ملعي نأ رورضملا فرطلا ىلع ناك هنأل ؛«لازي ررضلا» :ةدعاق يف الو .«رارض الو ررض الد

 .هرايتخا ضحمب ةبطخلا نع عجري نأ ,ةبوطخملاو بطاخلا :ةبطخلا يفرط نم دحاو لكل نأ

 بابسألا هذه ضحفل ةبطخلا نع هعوجرل بابسألا نايبب همازلإ نودو «ةدرفنملا هتدارإ ضحمبو

 بطاخلا يأ  ةبطخلا يفرط نم لك ىلع يلاتلابو «ةبطخلا نع عوجرلل اهتيحالص نم دكأتلل
 يف يعرشلا زاوجلا ءوض يفو ؛ةقيقحلا هذه ءوض يف ةبطخلا مامت دعب فرصتلا - ةبوطخملاو
 مامت دعب لاعفألاو تافرصتلا ضعبب ماقف ,ةيوطخملا وأ بطاخلا لجعتسا اذإف .عوجرلا

 امنإو «حاكنلا دقع لصحي ملف .متيس حاكنلا دقع نأب ًانظ حاكنلا دقع لبق نكلو ةبطخلا

 الإ رورضملا نمولي الف .رخآلا فرطلاب ررض عوقو هيلع بترتو «ةبطخلا نع عوجرلا لصح
 .هسفنل ةطيحلا ذخأي مل ثيح رصقملا وه هنأل ؛هسفن

 امبرو «تاعزانملا باب حتفي ةبطخلا نع عوجرلا ببسب ضيوعتلاب ةبلاطملا باب حتف نإ مث
 يضقت ةدعاقلاو ءهب ىعدملا يداملا ررضلا نم شحفأ اهررض نوكي يتلا حئاضفلاو تاماهتالا

 .- ملعأ هللاو  فخألا ررضلا لمحتب دشألا ررضلا عفدب

2,28 



 تنز سنار

 بخ سوط درر مرو زل رق ميز

 :ثحبلا جهنمو ءديهمت 6
 ؛(لجرلا وأ ةأرملا) جوزلا رايتخا : يهو جاوزلا تامدقم نع قباسلا لصفلا يف انملكت

 جاوزلا وهو هيلع امدقأ ام مامتإ يف نابطاخلا ىضم اذإ جاوزلا دقع كلذ دعب بقعيو . ةبطخلاو

 .هدذمع ءاشنإب ىققفحتي يذلا

 ذفنيو حصي اهب يتلا هطورش هلو ءاهنودب موقي ال يتلا هناكرأ هل - جاوزلا دمع  دقعلا اذهو

 . جاوزلا تابحتسم نايب عم لصفلا اذه يف هنن ام اذهو . مزليو

 تابلطتم هيف ققحتت له فرعنل تقؤملا جاوزلاب فرعي امع مالكلاب لصفلا اذه متخن مث

 ؟ال مأ فورعملا جاوزلا

 -:ةيلاتلا ثحابملا ىلإ لصفلا اذه مسقن ءاذه ىلعو

 .جاوزلا دقع ناكرأ :لوألا ثحبملا

 . جاوزلا دقع طورش : يناثلا ثحبملا

 .جاوزلا دقع تابحتسم :ثلاثلا ثحبملا

 .تقؤملا جاوزلا :عبارلا ثحبملا

," 



 و

 كرشيل يرث

 جاوزلا دقع ناكرأ

 :نكرلا فيرعت 06

 هنودب دجوي ال ءيشلا اذكف ءاهئزج نودب دجوت ال ةيهاملاو .هتيهام ءزج وه ءيشلا نكر
 دجوت ال يتلا دقعلا اذه ةيهام ءازجأ يه جاوزلا دقع ناكرأف اذه ىلعو .- هنكر نودب يأ - هئزج

 . ءازجألا هذه نودب

 :جاوزلا دقع ناكرأ - ه١

 :(اهدحأ) :ةثالث  حاكنلا يأ  هناكرأو» :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج

 ةفقوتمو اهنم .ةبكرتم حاكنلا ةيهام نأل ؛لوبقلا :(ثلاثلا»و .باجيإلا :(يناشثلا»و ,ناجوزلا

 .©9”9«اهب الإ حاكنلا دقعني الو ءاهيلع

 , 049«لوبقو باجيإ  حاكتلا يأ  هانكر» : ةلبانحلا هقف يف «تادارإلا ىهتنم حرش» يفو

 ظافلأب كلذو «لوبقلاو باجيإلا وهف حاكنلا نكر امأو» : يناساكلل «عئادبلا» يفو

 , 019عظفللا ماقم موقي ام وأ « ةصوصخم

 :لوبقلاو باجيإلا :جاوزلا دقع نكر -4

 دجو نكرلا اذه ققحت اذإف «لوبقلاو باجيإلا وه جاوزلا دقع نكر نإ :لاقي نأ راتخملاو

 دقع نكر امه :انلقو «لوبقلاو باجيإلاب انيفتكا امنإو .ىرخألا هطورش رفاوت دعب جاوزلا دقع

 نكر نايب دنع نيجوزلا ركذل ةجاح الف .ةجوزلاو جوزلا :نيدقاعلا دوجو نامزلتسي امهنأل ؛ جاوزلا
 .حاكنلا دقع ناكرأ وأ

 .١5-9١1ص الج «عانقلا فاشكو (541/1)

 ص ء جب ي 6 نص ا أ ىهتنم حر . ؟؟9ص .؟ج ؛يناساكلل «عئادبلا» (1879) 2.7١١9 ص .7ج «تادارإلا ىهتنم حرش» (141/5)

 ٠م



 :لوبقلاو باجيإلا ىنعم 64

 .رخآلا دقاعلا نم ًايناث ردص ام وه لوبقلاو .نيدقاعلا دحأ نم ًالوأ ردص ام وه باجيإلا

 جيوزتلا تلبق :تلاقف ءاذك رهم ىلع كتجوزت :ةديشر ةلقاع ةغلاب ةأرمال لقاع لجر لاق اذإف

 .©"99لوبقلا وه ةأرملا لوق ناكو «باجيإلا وه لجرلا لوق ناك ءكنم

 :لوبقلاو باجيإلا ظافلأ -

 00 توا ل ل

 الإ ءاسنلا نم مكؤابا حكت ام اوحكنت الو : لاعت هلوقو ,041* م اهكانجيز ارطو 7 ٌديز ىضق

 لثم ءافلتخا وأ نيظفللا نيذه نم دحاو لامعتسا يف نادقاعلا قفتا ءاوسو ©4774 فلس دق ام

 تلبق وأ ,حاكنلا اذه تلبق : بطاخلا لوقيف .هذه يتنب كتجوز :بطاخلل رمألا يلو لوقي نأ

 , 20499 جيوزتلا اذه

 :©؛9لوبقلاو باجيإلا ظفل يف أطخلا وأ فيحصتلا 8١

 فيحصتلا اذه نإف ناوجلا» ظفلب «جاوزلا» ظفل اوقطني نأ موق نيب هيلع فراعتملا ناك اذإو

 لوقيف .هذه يتنب كت وج : لولا يا ا 0

 يذلا لوبقلاو باجيإلا ّحص ةغيصلا يف وأ بارعإلا يف أطخ 0 يف ناك اذإ كلذكو

 بحاص لاق . كيلإ يتنب تجوز وأ يتنب كل تحجور : يلولا لاق ول امك «حاكنلا دقعناو هذعب

 أطخلا نأل ؛ حصيف .كيلإ وأ كل تجوز . كتجوزكو : هيواتف يف يلازغلا لاق : (جاتحملا ينغما)

 .بارعإلا يف أطخلاك نوكي نأ يغبنيو ىنعملاب لخي مل اذإ ةغيصلا يف

 : حاكنإلاو جيوزتلا يظفل ريغب لوبقلاو باجيإلا -

 .١؟١ص 21ج «ينايبألل (ةيعرشلا ماكحألا حرش» (141074)

 .[77 ةيآلا نم :ءاسنلا ةروس] (141/5) . [1/ ةيآلا نم :بازحألا ةروس] (1410)

 . 179ص اج «جاتحملا ينغم» . 17ه ص 25ج (ينغملا» (55179)

 فيحصتلاب دوصقملاو « 9١-18١ص 23ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» « ١9 ص 237ج «جاتحملا ينغما) (مك 41/7

 در» : (كتزوج) قطنت (كتجوز) : ظفل لثم عضولا نم دوصقملا ىنعملا ريغتي ىتح هب قطنلاب ظفللا رييغت

 . امص الج «نيدباع نبال «راتحملا

 ١م



 نافرعيو حاكنإلا وأ جيوزتلا ظفلب قطنلا نافرعي وأ «ةيبرعلا ةغللا نانسحي نادقاعلا ناك اذإ

 ؟نيظفللا نيذه ريغب لوبقلاو باجيإلا حصي لهف ءامهانعم

 حجارلا نييبن مث «لاوقألا هذهل ةلدألا زجوم ركذ عم هيف لاوقألا زجون ءاهقفلا نيب فالتخا

 .اهنم

 :لوألا لوقلا - ه٠

 نب ديعس لاق اذهبو «حاكنإلاو جيوزتلا :نيظفللا نيذه ريغب لوبقلاو باجيإلا حصي ال
 .©9"4ةلبانحلا بهذم وهو «يعفاشلاو «ةعيبرو ,.يرهزلاو .ءاطعو ,بيسملا

 يف هللا اوقتا» : لكي يبنلا لوق هيفو ءملسم مامإلا ثيدح لوقلا اذهل ةّجبحلاو 2 4

 جيوزتلا يه هللا ةيلكو+ (هللا ةملكب نهجورف متللحتساو «هللا ةنامأب ٌنهومتذخأ مكنإف تالا
 حاكنلا نأل اطايتحاو ادعت امهعم ٍفوقولا بجوف ءامهاوس نآرقلا يف ركذي مل هنإف «حاكنإلا وأ

 درو امنإ عرشلاو .عرشلا نم ىقلتُت تادابعلا يف راكذألاو .هيف بدنلا دورول تادابعلا ىلإ عزني

 . حاكنإلاو جيوزتلا يظفلب

 نم كعم امب اهكتكلم» :لاقف ةأرما جوز لك هنأ نم «يراخبلا ححضو يف درو ام امأ
 ريدقتبو .امهفدارت هنم ًانظ ىنعملاب هاور يوارلا تارا .يوارلا نم مهو اذه ليق دقف ««نارقلا

 ةعامجلاو .«اهكتجوز» :ظفلب تدرو يتلا ثيدحلا اذهل يكل ةياورب ضراعم وهف هتحص
 دقعلا جاكجلا نأ يلع لدي امه نيظنللا ني مج هو أ لمتحيو .دحاولا نم ظفحلاب ىلوأ

 اهَّسفن ٌتبهو نإ ةنمؤم ةأرماو»: ىلاعت هلوقب ًاضيأ اوجتحاو ًةلضف ظافلألا يف يقابلاو ءامهدحأب

 باجيإلا يف ةبهلا ركذف .؟"74نيئمؤملا نود نم كل ًةصلاخ اهحكنتسي نأ يبنلا دارأ نإ يبنلل

 . لك لوسرلاب صاخ وه جاوزلا يف

 يف ةحيرص تسيل  امهنم قتشا امو حاكنلاو جاوزلا يظفل ريغ  ىرخألا ظافلألا نإف ًاضيأو
 الو لوبقلاو باجيإلا اهب حصي الف تايانكلا ظافلأ ليبق نم يهف .حاكنلاو جاوزلا ىلع اهتلالد

 نكمي الو ,ةينلاب ملعت امن ةيانكلاو ,.حاكنلا دقع ةحص يف طرش ةداهشلا نأل ؛حاكنلا اهب دقعني

 هداقعنا مدعب دوقعلا ةيقب حاكنلا دقع قراف اذهبو ءاهيلع دوهشلا عالطا مدعل ةينلا ىلع ةداهشلا

 ينغم» 2707ص :"ج , يلمرلل ؛جاتحملا ةياهن» .57”ص 25ج ,يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» (141/8)

 .1١؛١ص .”ج «جاتحملا

 .[ه١٠ ةيآلا :بازحألا ةروس] (551/9)

 م"



 .648حاكنإلاو جاوزلا يظفل ريغب

 : يناثلا لوقلا هه

 يظفل ىلإ ةفاضإ كيلمتلا ظفلب حاكنلا دقع يف لوبقلاو باجيإلا زاوج ىلإ ةيرهاظلا بهذو

 .17"2فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يف كيلمتلا ظفل دورول ؛حاكنإلاو جيوزتلا

 :ثلاثلا لوقلا - 015

 نم كلمتلا ديفي ام لكب امهب حاكنلا دقع دقعنيو «لوبقلاو باجيإلا حصي ةيفنحلا دنعو

 :اولاق دقف ًاضيأ ةيديزلا بهذم اذهو ,©4897كيلمتلاو ةقدصلاو ةبهلاو عيبلا ظفل لثم ظافلألا

 ظفل هنأ مهفرع يف ىرج امب ىتأ اذإف «ةيحانلا كلت يف فرعلا هيضتقي ام بسح كيلمت دقعب»

 2114ه حاكنلا ّحص كيلمت

 : ©1449 يلي اميف اهركذن ةلدأ ةلمجب مهلوقل ةيفنحلا جتحاو ه١

 ينلا قح يف ًاعورشم ناك ام نآل ؛هتمَأ حاكن هب دقعيف ةبهلا ظفلب كي هلا لوسر حاكن دقعنا - أ

 يجلاب عيرصس اخ نثدلا موقي ىتح لصألا وه اذهو هتّمَأ قح يف ًاعورشم نوكي ل

 نود نم كل ًةصلاخ» : ىلاعت هلوق وهو صضوصخلا ىلع ليلدلا ماق :ليق اذإو .ةكي

 عجري صولخلاف ءرهم ريغب اهنوك وه كك يبنلل صولخلا اذه نأ : باوجلاف ««نينمؤملا
 .ةبهلا ظفل لامعتسا ىلإ ال ىنعملا اذه ىلإ

 ,ىهللا ةملكب ّنهجورف متللحتساو ...» :هيفو فيرشلا يوبنلا ثيدحلاب لالدتسالا امأو

 هللا ةملك هنأ :هيلع ْدرُي لوقلا اذهف .حاكتإلاو جيوزتلا وه هللا ةملكب دارملا نأب لوقلاو

 هللا مكحو .«كّبر نم تقبس ةملك الولو» : ىلاعت هلوقك - ّلجو رع هللا مكح لمتحت

 ةلالدب كيلمتلا ديفت يتلا ظافلألا نم جيوزتلاو حاكنإلا يظفل ريغب حاكنلا زاوجب يضقي

 .اهب دقعني حاكنلا نأو لك هللا لوسرل اهسفن ةأرملا ةبه اهيف يتلا ةميركلا ةيآلا

 ةماع دنع هب حاكنلا دقعني ال يلاتلابو .لوبقلا الو .هب باجيإلا حصي الف ةراجإلا ظفل امأو

 ) )558٠ص 25ج (جاتحملا ةياهن» 20م7” ص «”ج (ينغملا» 237 25١8-7١07ج «جاتحملا ينغم) ص١5١.

 )4554 )1481ص :.9ج «,يرهاظلا مزح نبال (ىلحملا» .

  087١ص 25ج « يناساكلل «عئادبلا» 77١9 5

 ) )1185.579-770ص .؟ج .يناساكلل «عئادبلا» (1484) .7؟9ص اج «راهزألا حرش»

 هذآ



 «نيعلا كيلمتل عوضوم ظفلب الإ دقعني ال حاكنلا نأ مهدنع لصألا نأل ؛ةيفنحلا خياشم

 ًاكيلمت ةغللا يف نوكي ظفل لك :لاق هنأ ينابيشلا نسحلا نب دمحم نع يور اذكهو

 . حاكن ةرحلا ةأرملا يف وهف ةبقرلل

 : عيارلا لوقلا

 : ماسقأ ةعبرأ يه اهب حاكنلا داقعنا ةهج نم ظافلألا :ةيكلاملا دنعو

 .ال مأ رهم اهعم يمس ءاوس ءاكلطت حاكتلا اهب دقعنيو لوبقلاو باجيالل حلصت :(لوألا)

 . جيورتلاو حاكنإلا يه ظافلألا هذهو

 يه ظافلألا هذهو رهملا ركذ نإ حاكنلا اهب دقعنيو لوبقلاو باجيإلا اهب حصي : (يناثلا)

 ةايحلا ىدم ءاقبلا يضتقي ظفل لك وهو ,«فالخ هب لوبقلاو باجيإلا ةحص يف ام : (ثلاثلا)

 الف «تبهو ةلزنمب اهلعجي مل مهضعبو .تبهو لثم اهلعج ةيكلاملا ضعبف .تكلم وأ تعبك

 وهو «لوبقلا وأ باجيإلا نع هب ربعي نأ حلصي الو ًاقلطم حاكنلا هب دقعني ال ام : (عبارلا)

 , 044ةيراعلاو ةراجإإلا ظفلك ةايحلا ةدم ءاقبلا يضتقي ال ظفل لك

 : سماخلا لوقلا 648

 يف ءاج دقف .عتمتلا وأ حاكنإلا وأ جيوزتلا ظفلب لوبقلاو باجيإلا حصي :ةيرفعجلا دنع

 .لامتحالل عفارلا دقعلا ىلع نيلاد لوبقو باجيإ ىلإ رقتفي حاكتلاف» : يّلحلل «مالسإلا عئارش»

 نأ لوبقلاو . حجرأ هزاوجو «ددرت كتعتم يفو . كتحكنأو كتجوز :ناظفل باجيإلا نع ةرابعلاو

 , 201457(تلبق ىلع راصتقالا روجيو .هباش ام وأ .حاكتلا تلبق وأ  جيورتلا تلبق :لوقي

 ٠ :سداسلا لوقلا

 هربتعي ظفل يأب لوبقلاو باجيإلا ةحص - ىلاعت هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش راتخاو

 78١. ص لج .ريدردلل «ريغصلا حرشلا ىلع يواصلا ةيشاح)» (5588)

 . 705-307 ص .؟ج ؛يلحلل «مالسإلا عئارش» (54485)
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 .6؛*5دقع لك هلثمو ,ناك ظفلو ةغل يأب ًاحاكن سانلا هّدع امب حاكتلا

 :لوبقلاو باجيإلا هب حصي اميف حجارلا لوقلا 0١-

 ظفل لامعتسا يغبني :لاقي نأ حاكنلا يف لوبقلاو باجيإلا ظافلأ نم هب حصي اميف حجارلاو

 نم لدأ امه نيظفللا نيذه نأل ؛حاكنلا دقع يف لوبقلاو باجيإلا يف (حاكنإلا) وأ (جيوزتلا)
 داقعنا يف الو لامعتسالا اذه ةحص يف فالخ ال هنألو ؟فورغملا حاكنلا دقع ةدارإ ىلع امهريغ

 1 ا ا رو اا ءامهي حاكتلا فقع

 جاوزلا يظفل لامعتسا اوداتعا مهنأ و أ ,حاكنلا يف نيظفللا نيذه ريغ لامعتسا يف أسأب نوريال

 .اهب ًادقعنم حاكنلا لوربتعيو اهلامعتسا زئاجلا ظافلألا نم امهريغو حاكنلاو

 :لوبقلاو باجيإلا يف ةيمجعألا ةغللا لامعتسا 07

 دقع يف لوبقلاو باجيإلا يف اهلامعتسا زوجي لهف «ةيبرع ريغ ةغل ةيأ ةيمجعألا ةغللاب ديرن
 ؟اهب حاكنلا دقعنيو حاكنلا

 ةغللاب جاوزلا وأ حاكنلا ظفل ىلع ردق نم» : يلبنحلا ةمادق نبا «ينغملا» بحاص لاق

 .«ةيبرعلا ظفلب دقعني امك هب دقعناف صاخلا

 حصي ملف .ةردقلا عم جيوزتلاو حاكنإلا ظفل نع لدع هنأب :هلوقل يلبنحلا ةمادق نبا جتحاو

 ,©440لالحإلا ظفل لمعتسا ول امك

 ةغللا فرعي ال هنأل ؛هتغلب حاكنلا دقع هنم حصيف «ةيبرعلا ةغللا فرعي ال نم امأ - 614

 حاكنلا ظافلأ ملعت ةيبرعلا ةغللا فرعي ال نم ىلع سيلو .سرخألاك هنع طقستف «ةيبرعلا

 . ةيبرعلاب

 ةيبرعلا ةغللا فرعي يذلا ىتأ اهفرعي ال رخآلاو اهب ةيبرعلا فرعي نيدقاعتملا دحأ ناك نإف
 يذلا ةقثلا ىلإ اجاتحا نإو .هتغلب اهب يتأي رخآلاو .- ةيبرعلاب يأ اهب لوبقلاو باجيإلا ظافلأ
 ردص ام قثويل هب اءاج .حاكنلا ىنعم وه امهنم لك هلاق ام نأب امهربخيو نيفرطلا ةغل فرعي
 , ("؟ة؟امهنع

 ١١9. ص «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف نم ةيهقفل ةفلا تارايتخالا» (55813/)

 ص اء 4ي ( ص ءاجاي (5ى44) .ه7عص "37ج «ىنغملاا 4 , 57-074 ص 53ج (ىنغملاا 44
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 نإو .مهلاوقأ نم حصألا يف ةيبرعلا ريغ ةغللاب حاكنلا دقع حصي :ةيعفاشلا لاقو - 4

 .هتمجرتب يفتكاف زاجعإ هب قلعتي ال ظفل هنأل ؛ ىنعملاب ًارابتعا ةيبرعلا ةغللا اهلئاق فرع

 باجيإلا يف ةيبرعلا ريغ لامعتسا حصي ال :وه يعفاشلا بهذملا يف رخآ لوق كانهو

 . حاكنلا اهب دقعني الو «لوبقلاو

 ٌحصي مل زجعي مل نإو .ّحص ةيبرعلا نع زجع نإ : مهدنع ثلاث لوقو

 قتعلاك وه امنإف .ةبرق ناك نإ  حاكنلا يأ  وهو» : ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو . 6

 :ليق ول معن .اهداتعا يتلا ةغللا نم همهفي امك ظفللا كلذ نم دوصقملا مهفي ال دق لاحلا يف

 ناكل «ةجاح ريغل ةيبرعلا ريغب باطخلا عاونأ رئاس هركي امك هتجاح ريغل ةيبرعلا ريغب دقعلا هركي

 ريغب ةبطاخملا دايتعا ةهارك ىلع لدي ام يعفاشلاو ,دمحأو ,كلام نع يور دق امك ًاهجوتم

 حجارلا وه هللا همحر  ةيميت نبا لوقو .(49(ةجاح ريغل ةيبرعلا

 :لوبقلا يف حاكنلا ظفل ةداعإ -57

 نأ هلوبق ةحصل طرتشي الو .تلبق :لوقي نأ هيفكي باجيإلا هيلإ َهَجو نم : ةلبانحلا لاق

 حاكنإلا وأ جيوزتلا ركذ نم ّدب ال لب ,ءكلذ يفكي ال : مهلاوقأ نم حصألا يف ةيعفاشلا لاقو

 .تلبق :لاقف يتنبا كتجوز :لاق ولو» : يلبنحلا ةمادق نبال (ينغملا» يف ءاج دقف «لوبقلا يف

 ."؛؟9نحاكنلا دقعنا

 يأ - جوزلا لاقف «يتنبا كتجوز : ّيلولا لاق ولو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم) يفو

 هنم دجوي مل هنأل ,بهذملا ىلع حاكتلا اذه دقعني مل «هيلع رصتقاو ,تلبق :- بطاخلا

 فرصني هنأل ؛ ؛كلذب دقعني :لوق يفو .ديفت ال هتينو . جيوزتلاو حاكنلا يظفل نم دحاوب حيرصتلا

 . "419 (عيبلا نم ه ةريظن يف حصألا وه امك اظفل داعملاك هنإف « ّيلولا هبجوأ ام ىلإ

 « يتنبا كتجوز : بجوملل ًاباوج «تلبق :لباقلا رخآلا فرطلا لوق يفكي : ةيفنحلا دنعو

 للا (

 . 317١ ص 77ج (ةيميت نبا ىواتف» (5491) : . ١5١ص اج «جاتحملا ينغم» (1540)

 . ١5 ١ص .ج (جاتحملا ينغم) (144193) .ه"؟ص 25ج «يلبنحلا ةمادق. نبال «ينغملا» (14945)

 مك



 .تلبق :لوقتف .كتجوزت :ةديشرلا ةلقاعلا ةغلابلا ةأرملل لقاعلا لجرلا لوقي وأ .تلبق :لوقيف

 .,04319تلبق :وه لوقيف اذك رهم ىلع كتجوزت : ىه لوقت وأ

 يتنبا كتجوز وأ «ةنالف يتنبا كتحكنأ : ّيلولا لاق اذإ مهدنعف .ةيكلاملا لاق كلذكو

 , "؟*حاكنلا دقعناو «لوبقلاو باجيإلا حص . تلبق :بطاخلا لاقو ,ةنالف

 :لوبقلاو باجيإلا ةغيص - 1

 امنإو , "419 جيوزتلا تلبق :بطاخلا لوقيف « ىتنبا كتجوز :بطاخلل بألا لوقك . تجوزتو

 , 0014319 لبقتسملل عوضوملا ظفللا نود توبثلاو قيقحتلا ىلع هتلالدل ىضاملا ظفل ريتخا

 يضاملا نع امهدحأب ربعي نيظفلب لوبقلاو باجيإلا نوكي نأ حصي كلذكو .4
 :نيتلاحلا نيتاهل ةيلاتلا ةلثمألا يف امك لاحلل وأ لبقتسملا نع رخآلابو

 :لبقتسملا نع رخآلابو ىضاملا نع امهدحأب ريبعتلا : ىلوألا ةلاحلا 48

 . كتجوز دق :بألا لاقف .كتنبا ينجوز :لجرل لجر لاق ول امك

 م

 يذلا يبارعألا نأ» :«ملسم حيحصا)و «يراخبلا حيحص» يف امل نيلاثملا يف حاكنلا حص

 نم كعب اب اهكتيوز + هلك يللا لاغف ..اهينجوز >4] لاق فلك ينل اهسفن ةبقاولا بطخ
 . «نارقلا

 الإ سيل باجيإلا نأل ؛ًاباجيإ ربتعي «جوزتو .ينجوز :نيلاثملا يف رمألا لعف نإف ًاضيأو
 ًاباجيإ ربتعي مل امنإو ءرمألا ظفل ىلع قداص وهو هنمضتي يذلا ىتعملا ققحت دصق ديفملا ظفللا
 دعب الإ نوكي ال هنأل ؛ةمواسملا هلخدي ال حاكنلا نأل ؛حاكنلا يف ًاباجيإ ربتعا امنيب ءعيبلا يف
 فالخب ظفللا اذه ىنعم قيقحت ديفي حاكنلا يف رمألا ظفل لامعتسا ناكف «تاعجارمو تامدقم

 5 04540 عيبلا

 . 5١ص .١ج .ينايبألل «ةيعرشلا ماكحألا حرشرو 5-2١٠١ ص .7ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» (5495)

 .”80ص «.١ج .ريدردلل «ريغصلا حرشلا» (149465)

 . 4-١١ ص ."ج «راتحملا در» . 77١ ص 25ج «عئادبلا» (514945)

 .1ص الج ,ةيفنحلا هقف يف «نيدباع نبال «راتخملا ردلا ىلع راتحملا در» (54919)

 < 01ج «ريدردلل (ريغصلا حرشلا» ١٠١-221 ص 23ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» ,. 78١ ص 2 ؟ج «عئادبلا» (54948)

 ما/



 :لاحلا نع ىرخألابو ,يضاملا نع امهدحأب ريبعتلا : ةيناثلا ةلاحلا

 عراضملا وهو .لاحلا نع رخآلاب ريبعتلاو . يضاملا نع لوبقلاب وأ باجيإلاب ريبعتلا يأ
 حتفب) كجوزتو .(اهرسك وأ فاكلا حتفب) كجوزتأ : هلوق لثم ءات وأ نون وأ ةزمهب ءودبملا
 .(فاكلا حتفب) كسفن ينجوزتو .(فاكلا رسكب) كسفن ينيجوزتو «(فاكلا

 ةدارإ يف ةقيقح ظفللا اذه ناك اذإ هنأل ؛ًاباجيإ نوكي نأ لاحلل عراضملا ظفل ّحص امنإو
 ةئيرقلاف لابقتسالا يف ةقيقح وه ناك نإو ,باجيإلل هتيحالص يف مالك الف ,لابقتسالا ال لاحلا
 ؛لاحلا يف - حاكنلا وهو  هدوصقمو ظفللا ىنعم توبث ققحت ةدارإ : يأ .لاحلا ةدارإ ىلع تلد

 . ظفلب هيف باجيإلاف اذه ىلعو .تامدقم ةداع هقبستو تامواسملا هيف يرجت ال حاكنلا نأل

 ناك .«يضاملا ظفلب لوبقلا هب نرتقا اذإف «ًالبقتسم ال ًالاح توبثلاو قيقحتلا هب داري عراضملا

 :تلاقف (فاكلا رسكب) كجوزتأ :لاق ول امك .حاكنلا امهب دقعناو نيربتعم لوبقلاو باجيإلا

 , "159كنم يسفن تجوز :تلاق وأ تلق

 : ةراشإلاب لوبقلاو باجيإلا 0

 اذهبو .قطنلا نع هزجعل سرخألا نم ةموهفملا ةراشإلاب لوبقلاو باجيإلا نوكي نأ زوجيو

 ةرابعلاب - حاكنلا يأ  دقعني امكو» : يناساكلل «عئادبلا» يف ءاج ام مهلاوقأ نمف .ءاهقفلا حّرص

 .2***«ةمولعم هتراشإ تناك اذإ سرخألا نم ةراشإلاب دقعني

 ةموهفم ةراشإب حاكنلا لوبقو سرخأ باجيإ حصيو» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاّشك» ينفو

 , 36" !)دوهشلا اهمهفيو رةعم لقاعلا هبحاص اهمهفي

 ةحصل سرخألا عم دقاعلا مهف عم ًاضيأ ة ةيرورص سرخألا ةراشإل سس يف دوهشلا مهفو

 مل سرخألا ةراشإ دوهشلا مهفي مل نإف ل فاشكو بحاص اذهب حرص اذهلو .حاكنلا دقع

 ولو» :هيف ءاج ذإ «ينغملا» بحاص حرص اذهبو .سرخألا عم دقاعلا اهمهف ولو  حاكنلا حصي

 نأ انه ظحاليو ء15ص .هج «يسخرسلل «طوسبملا» «.١4١ص ء"ج (جاتحملا ينغم» "80ص

 :لوقيف .كتنبا ينجوز :لاق اذإوأ . كتجوز :لاقف .كتنبا تجوزت :لاق اذإ جاوزلا مصيال : اولاق ةلبانحلا

 رظنا .زوجي ال باجيإلا ىلع همدقتو .لوبقلا وه مدقتملا مالكلا نأ يه هيلإ اوبهذ اميف مهتجحو .اهكتجوز

 . ه7 4ص 25ج .يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا»

 . ١١ص .اج .نيدباع نبال «راتخملا ردلا ىلع راتحملا در» (1449)

 . ١١ص .؟ج «يناساكلل «عئادبلا» (560)

 , .57-37374*ص 17ج «راهزألا حرش» رظنا .ةيديزلا دنع هلثمو ء١25 ص ء"ج «عانقلا فاشك» (1601)
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 نأل ؛ اضن دوهشلا مهفي ىتح حصي مل .هعم دقاعلا هبحاص  سرخألا ةراشإ يا كلذ مهف

 . "0 9(مهفي ال ام ىلع حصي الو «طرش ةداهشلا

 هذه حلصت الف .دوهشلل الو هعم دقاعلل ال ًالصأ ةموهفم ريغ سرخألا ةراشإ تناك اذإ امأ

 دقف ةلبانحلا حرص اذهبو ,حاكنلا دقع اهب دقعني ال يلاتلابو .ًالوبق وأ ًاباجيإ نوكت نأ ةراشإلا

 مدعل ةيلوقلا هتافرصت رئاسك هتراشإ مهفت ال سرخأ نم هلوبق الو حاكنلا باجيإ حصي الو» :اولاق

 , 9*206(ةغيصلا

 : ةباتكلا نع هرجع سرخألا ةراشإ لوبقل طرتشي له -

 نع هزجع كلذل طرتشي لهف .ًالوبق وأ ًاباجيإ نوكت نأ حلصت سرخألا ةراشإ تناك اذإو

 وأ ةباتكلا ىلع ارداق ناك ءاوس يأ  اقلطم سرخألا ةراشإ لبقتف طرشب سيل اذه نأ مأ «ةباتكلا

 ؟ اهنع ارجاع

 ؛ةباتكب سرخأ نم هلوبقو حاكنلا باجيإ حصيو» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج

 لوقلا اذه نم مهفيو .2"*"؟«رارقإلاو قالطلا يف حيرصلا ةلزنمب اهنأل ؛ةراشإلا نم ىلوأ اهنأل

 ةباتكلا نولبقي امك اهنولبقي لب «ةباتكلا نع هزجع سرخألا ةراشإ لوبقل نوطرتشي ال ةلبانحلا نأ

 :نالوق ةلأسملا هذه يف ةيفنحلا بهذم يفو ه١“

 حضوأو نيبأ ةباتكلا نأل ؛ةباتكلا ىلع ًارداق ناك اذإ ةراشإلا سرخألا نم حصي ال :(لوألا)

 . ىندألا هنم لبقي ال ىلعألا عيطتسي نمو ةراشإلا نم ةلالد

 لوبقلاو باجيإلا هنم حصي :ةيفنحلا بهذم يف ةيناثلا ةياورلا وأ يناثلا لوقلاو : (يناثلا)

 ظفللاب نوكي نأ لوبقلاو باجيإلا يف لصألا نأل ؛ةباتكلا ىلع ًارداق ناك ولو ةراشإلاب

 ةراشإلاو ةباتكلا تناكف «تالالدلا عاونأ نم هريغب نيعتسا كلذ نع زجع اذإف .«باطخلاو
 , "59 «©ءاوس

 : ةباتكلاب لوبقلاو باجيإلا 4

 .0984ص ."5ج (ينغملا» (5605)

 .؟١7ص اج «عانقلا فاشك» (5605) .؟١3ص 27ج («عانقلا فاشكو (560)

 .الا”ثص .ةرهز يبأ خيشلا موحرملا انذاتسأل «هراثآو جاوزلا دقعو (5600)
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 ؟ةباتكلاب لوبقلاو باجيإلاب حاكنلا دقعني لهو

 هدقع ةلاح يفف .نيرضاح نيب هدقع ةلاحو نيبئاغ نيب حاكنلا دقع ةلاح :نيتلاح نيب قرفي

 دقعنيو «- ةباتكلاب لوبقلاو باجيإلا نوكي نأ حصي يأ  ةباتكلاب حاكنلا دقع حصي نيبئاغ نيب

 «ةباتكلاب لوبقلاو باجيإلا حصي الف نيرضاح اناك اذإ امأو .نابئاغ نيدقاعلا نأل ؛اهب حاكنلا

 دقعنيو» : يناساكلل «عئادبلا» يف ءاج دقف «ةيفنحلا حرص اذهبو ءاهب حاكنلا دقعني ال يلاتلابو

 .©9*6«باطخ بئاغلا نم باتكلا نأل ؛ةباتكلاب  حاكنلا يأ -

 ولف . نيرضاحلا نم ةباتكلاب حاكنلا دقعني الو» : ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاجو

 . "*”9(حاكنلا دقعني مل ٌتلبق :تبتكف «كتجوزت :بتك

 ةباتكلاب لوبقلاو باجيإلا ربتعي الف «ةيفنحلا هيلإ بهذ ام ىلإ نوبهذي ةلبانحلا نأ ودبيو
 ىلع رداقلا نم حاكنلا حصي الود :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاّشك» يف ءاج دقف «نيرضاحلا نيب
 ىلع قدصي لوقلا اذه نأ حضاولا نمو .2:*2(امهنع ءانغتسالل ةباتك الو ةراشإب نظلا

 دوصقملا نأل ؛ةباتكلاب لوبقلاو باجيإلا نوكي نأ زاوج ءرهاظلاف «نيبئاغلا نيب امأ ,نيرضاحلا

 هعمسي وحن ىلع قطنلا ىلع رداقلا 2. . . قطنلا ىلع رداقلا نم حاكنلا حصي الر : مهلوق نم

 نع زجاعلا ةلزنمب بئاغلا نوكي يلاتلابو «نيبئاغلا نيب ىتأتي ال ىنعملا اذهو ءرخآلا دقاعلا

 .نيبئاغلا نيب اهب حاكنلا دقعنيف «ةباتكلاب هلوبق وأ هباجيإ نوكي نأ زوجيف .قطنلا

 ظ :لوبقلاو باجيإلا نع ةباتكلاب ريبعتلا ةيفيك
 هتروصو باطخلاب دقعني امك باتكلاب حاكنلا دقعني» :ةيفنحلا هقف يف (ريدقلا حتف» يف ءاج

 .باتكلا اهغلب اذإف .كيف تبغر ينإف كسفن ينيجوز :اهيلإ بتكي نأب اهبطخي اهيلإ بتكي نأ

 ّيلإ بتك دق ًانالف نإ :لوقت وأ .هنم يسفن تجوز :تلاقو «مهيلع هتأرقو دوهشلا ترضحأ

 «نالف نم يسفن تجوز ىوس مهترضحب لقت ملول امأ .هنم يسفن تجوز ينأ اودهشاف ينبطخي

 طرش  ةبوطخملا نم لوبقلاو بطاخلا نم باجيإلا يأ  نيرطشلا عامس نأل ؛ حاكنلا دقعني الف

 اذإ ام فالخب نيرطشلا اوعمس دق ءاهنم هنع ريبعتلا وأ باتكلا مهعامسإبو .خاكنلا ةحص

 , 0*؟(ايفتنا

 . 7"١ص 27ج «عئادبلا» (كه05)

 . 7372١ ص ١1ج .ةيفنحلا هّقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» (56019)

 . ١3ص «,ج :,ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» (5604)

 .0٠79ص «؟ج ؛ةيفنحلا هقف يف .مامهلا نب لامكلل «ةيادهلا حرش ريدقلا حتفد (1909)
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 نه أ د اكذ نمم باطخلاك  دقعلا سلجم نع يأ  ىأن نمم باتكلا نأل اذهو» : يسخرسلا

 , "01 ضاحلا

 : ةلاحلا هذه يف هرهظتسأ ام - 5

 مهمامأ تلاقو دوهشلا ىلع هتأرقف بطاخلا باتك اهلصو اذإ ةبوطخملا ةأرملا نأ ىل ودبيو

 امنإ اهنإف ءاهتهج نم مت امب بطاخلا تربخأ مث مانيب يذلا وحنلا ىلع هنم جاوزلا تلبق اهنإ
 . ةنيبو اهنيب مت دق حاكن دقعي هربخت

 بوتكملا لوبقلا اذه نإف .هنم جاوزلا تلبق اهنأب ةباتك هتربخأ امنإو اذه لعفت مل ول نكلو
 .ةبوطخملا لوبقو بطاخلا باجيإل دوهشلا عامس مدعل حاكنلا هب دقعني ال اهنم

 دوهشلا رضحي نأ هنم جاوزلا اهلوبقب هيلإ ةبوطخمملا باتك لوصو نيح بطاخلا ىلعو

 باجيإلا اوعمس دق دوهشلا نوكي اذهبو «ةبوطخملا لوبق باتك مهيلع أرقيو «هباجيإب مهربخيو
 . هيفي دقعني يلاتلابو  حاكنلا يفرط نم لوبقلاو

 : ةلاسرلاب لوبقلاو باجيإلا - 17

 تلبقف - هنم اهجاوز بلط يف يأ ًالوسر اهيلإ لسرأ ولو» : يناساكلل «عئادبلا» يف ءاج
 مالك نأل ؛ ىنعملا ثيح نم سلجملا داحتال كلذ زاج .لوسرلا مالك اعمس نيدهاش ةرضحب

 لسرملا لوق عامس لوسرلا لوق عامس ناكف «لسرملا ةرابع لقني هنأل ؛لسرملا مالك لوسرلا
 , 19110( ىنعم

 ًاحّرصم يسخرسلا مامإلا لاق «ةيفنحلا حّرص اذهبو ءًزيمم ًايبص لوسرلا نوكي نأ زوجيو
 ةلاسرلا نأل ؛ءاوس وهف ءاريبك وأ ًاريغص ءًادبعوأ ًاًرح ًالوسر ةأرما ىلإ لسرأ اذإو» :ًالّلعمو كلذب

 نوكي نأ حلصيف «ةموهفم ةرابع ءالؤه نم دحاو لكلو ءهيلإ لسرملا ىلإ لسرملا ةرابع غيلبت
 ناك .هتجوزت دق اهنأ تدهشأف كسفن هيجوزت نأ كلأس ًانالف نإ : الئاق ةلاسرلا غلب اذإف .ةليسز

 , 19*60 مًزئاج كلذ

 ) )161١.هج .,يسخرسلل «طوسملا» ص١١.

 ) )561١.هج «طوسبملا» (561؟) . 3"”ص ء؟7ج «عئادبلا» ص3١ .
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 : دحاو صخش امهب موقي لوبقلاو باجيإلا هاهم

 موقي نأ نكمي نكلو ءرخآ صخش هب موقي لوبقلاو ءصخش هب موقي باجيإلا نأ لصألا
 نوكت نأل ؛ةحلاص هترابع لعجتو ,كلذب مايقلا هلوخت ةفص هل تناك اذإ دحاو صخش نينئالاب
 :0019يتأي ام ةيفنحلا اهركذ امك يه تالاح يف كلذو .رخآ فرطل ًالوبقو فرطل ًاباجيإ

 هنبا تنب نم ريغصلا هنبا ةنبا جوز اذإ ّدجلاك ,حاكنلا دقع يفرطل ًاّيلو صخشلا ناك اذإ أ

 .ةريغصلا رخآلا

 ,دقعلا اذه يف رخآلا فرطلا ىلع ًايلوو حاكنلا دقع يف ًاليصأ ًافرط صخشلا ناك اذإ - ب

 .هسفن نم همع ةنبا جوز اذإ معلا نباك

 يف لجرلا هلكوو اهجيوزت يف ةأرملا هتلكو نمك «نيفرطلا نع اليكو صخشلا ناك اذإ -ج

 نع الوسر صخشلا ناك اذإ كلذكو .نيفرطلا نع اليكو هرابتعاب هترابعب امهجوزف .هجيوزت

 .امهنع الوسر هرابتعاب هترابعب امهجوزف نيفرطلا

 هتنبا بآلا جوزي نأ لثم .رخآلا فرطلا نع ًايلوو فرط .نع ًاليكو صخشلا ناك اذإ د

 .اهنم هجوزي نأ يف هلكو لجر نم اهيلع اَيلو هرابتعاب ةريغصلا

 صخش نم اهيف لوبقلاو باجيإلا نوكي تالاح نم ةقباسلا ةرقفلا يف هانركذ ام 4

 نم وهو رفز مامإلا نكلو .هب اوذخأو «ةيفنحلا هب حّرص اموه .حاكتلا دقع كلُذب دقعنيو دحاو

 : يعفاشلا لاقو ءدحاو صخش نم لوبقلاو باجيإلا حصي ال :لاقو كلذ يف فلاخ ةيفنحلا ةمئأ

 ,©19ةريغصلا رخآلا هنبا ةنباو ريغصلا هنبا نبال ةبسنلاب ٌدجلاك نيفرطلا ىلع ًايلو ناك اذإ الإ

 ناموقي الف «لوبقلاو باجيإلا وه حاكنلا نكر نأ هيلإ بهذ امل رفز مامإلل ةّبحلاو

 .نيدقاعب الإ

 نأ نيفرطلا ىلع يلولا ةرابعب لوبقلاو باجيإلا نوكي نأ زيوجت يف يعفاشلا مامإلل ةّجحلاو
 حاكن زجي مل ولف «ًانيعتم يلولا ناك اذإف .يلوب لإ دقعني ال حاكنلا نأل ؛ةرورضلل زاوجلا اذه
 ليكولا يف ةمدعنم ةرورضلا هذهو .اهحاكت عنتمال هتيالو تكحن وه نمم هتيالو تكححت يه نم

 , 561)هوحنو

 يف دحاو صخش ةرابعب لوبقلاو باجيإلا نوكي نأ مهزيوجت يف ةيفنحلل ةبحلاو 0١

 . ؟37"١ضص , ؟ج «عئادبلا» مىكها15

 .73"١ص 27ج «عئادبلا» 5ه16) .7"١ص 237ج «عئادبلا» (ك15١61)
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 ,ةلدأ ةلمج «لوبقلاو باجيإلا اذهب ًاحيحص حاكتلا داقعنا مث نمو . مهنع اهانركذ يتلا تالاحلا
 015 يتأي ام اهنم

 : ًالوأ

 : ًايناث

 : اثلاث

 رمألا تنمضت اهنأ ةميركلا ةيآلاب ةلالدلا هجو .«مكنم ىمايألا اوحكنأو» : ىلاعت هلوق

 نوكت نأ زوجت يلاتلابو هسفقن 1 نيب لصف ريغ نم ًاقلطم حاكنإلاب

 يف انيب امك «,ناتفص هل صخشلا اذه نأ رابتعاب الوبقو ًاباجيإ دحاولا صخشلا ةرابع

 .اهانركذ يتلا تالاحلا

 قوقح نأ ليلدب هنع ربعمو دقاعلا نع ريفس وه لب ,دقاعب سيل حاكنلا باب يف ليكولا

 تناك ,نيجوزلا ىلع ةيالو هلو هنع 07 ناك اذإو ,ليكولا ىلإ عجرت ال دقعلاو حاكنلا

 اهنأك ةأرملل ًامالك هباجيإ ربتعيف «نيصخش مالكك همالك راصف .لكوملا ةرابعك هترابع

 نينثاب دقعلا موقيف . ٌتلبق :لاق هنأك جوزلل ًامالك هلوبقو «نالف نم يسفن تجوز :تلاق

 .ةقيقح تباثلاب قحلم مكحلاب تباثلاو .-ًامكح نيدقاعب يأ -

 كجوزأ نأ ىضرتأ» : لجرل لاق ِِلك يبنلا نأ رماع نب ةبقع نع «هننس» يف دواد وبأ جرخأ

 ا معن :تلاق ؟ًانالف كجوزأ نأ نيضرتأ ول :لاق ؟ةنالف
 اضيأ ركذ امك , (راطوألا لين» يف يناكوشلا كتيدخلا' اذه ركذ .60 .هبحاص

 7 . معن :تلاق ؟ّيلإ كرمأ نيلعجتأ : ظراق تنب عيكح مل لاق فوع 1100

 لاق مث . ( هحيحص يف يراخبلا هركذ :ربخلا اذه نع يناكوشلا لاق .كتجوزت دقف

 وهو .ٌّدحاو دقعلا يفرط ىلوتي نأ زوجي هنأ لاق نم ةبقع ثيدحب لدتسا دقو : يناكوشلا

 000 ,هباحصأ رثكأو ةفيلنح يبأو كلامو . يروثلاو .ةعيبرو , يعازوألا نع يورم

 845 يبنلا لوقل زوجي ال هنأ رفزو «يعفاشلاو ,رصانلا نع يكحو .ةيوداهلاو ءروث يبأو
 دارأ هنأ بيجاو .«لدع ادهاشو « يلوو .بطاخ :حافس وهف ا هرضحي ال حاكن لك

 . مهماقم موقي نم وأ

 :لوبقلاو باجيإلا ةغيص 007

 دحأ نم باجيإلا ردص اذإف .رخآلا دوجو لبق ًامزال امهدحأ نوكي ال لوبقلاو باجيالا

 ضعب امهدحأ ناكف ,دحاو نكر ًاعيمج امهنأل ؛رخآلا لوبق لبق هنع عجري نأ هل ناك ,نيدقاعلا

 لين» .394ص .'؟ج «راهزألا حرش» ,؟5؟-١5ص .هج «طوسبملا» 71-3777 ص ء؟ج «عئادبلا» (5815)

 . 1١-1 7ص ."ج «يناكوشلل «راطوألا
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 .©"19طقف امهدحأب دجوي ال نيئيش نم بكرملاو «نكرلا

 وهو دقعناو مت دق دقعلا نآأل ؛امهنع عوجرلا نكمي الف ,«باجياإلاب لوقلا طبترا اذإ امأ

 :ةزجنملا ريغو ةزجنملا ةغيصلا - *21٠

 .ةزجنم ريغ نوكت دقو « ةزجنم نوكت دق حاكنلا يف لوبقلاو باجيإلا ةغيص

 لاق ول امك «لبقتسملا ىلإ ةفاضم الو طرش ىلع ةقلعم ريغ نوكت يتلا يهف ةزجنملا امأ

 . جيوزتلا تلبق :بطاخلا لوقيف يتنبا كتجوز :بطاخلل لجرلا

 . لبقتسم نمز ىلإ ةفاضملا وأ طرش ىلع ةقلعملا يهف ةزجنملا ريغ ةغيصلا امأ

 ىلإ ةفاضملاو .«ناحتمالا يف تحجن اذإ يتنبا كتجوز :لوقي نأك طرش ىلع ةقلعملاف

 . مداقلا رهشلا لوأ يف يتنبا كتجوز :لوقي نأك لبقتسملا

 امأ .كلذ يف فالخ الو حاكنلا اهب دقعنيو ةلوبقمو ةميلس ةغيص ةزجنملا ةغيصلاو 4

 يهف - لبقتسملا يف تقو ىلإ ةفاضملا وأ ءطرش ىلع ةقلعملا ةغيصلا يأ  ةزجنملا ريغ ةغيصلا

 حاكنلا دقع ةعيبط عم مئالتت ال ةغيصلا هذه نأل ؛ حاكنلا اهب دقعني الو ةحيحص ريغ ةغيص

 يف هيلع هراثآ بترت موزلو «كش وأ ددرت نود لاحلا يف هئاشنإ ةرورض نم هيلطتي امو هتروطخو

 .لبقتسملا ىلإ اهتفاضإ | الو هتغيص قيلعت هققحي ال حاكنلا دقع يف بولطملا اذهو .لاحلا

 يف هءاشنإ عنمي دجوي ال دقو «لبقتسملا يف دجوي دق نآلا مودعم ءيش ىلع قيلعتلاف

 اذه ةعيبطو ىفانتي امم «لاحلا يف هراثآ بترت ريخأت ينعي لبقتسملا ىلإ هتفاضإ نأ امك .لاحلا

 .هئاشنإ نيح نمو لاحلا ىف هيلع هراثآ بترت ىضتقت ىتلا دقعلا

 نمف «لبقتسملا ىلإ فاضملا وأ ءطرش ىلع قلعملا حاكنلا دقع داسفب ءاهقفلا حّرص اذهلو

 كتجورتك حصي آل طرشلاب قلعملا حاعتلاو :ةيفنحلا هقف يف «راتخملا ردلا» يف ءاج ام ؛ , مهلاوقأ

  حاكنلا دقع - حصي الو . هدوجو عقوتي انوع نوكي مول .رطخلاب هقلعتل يبأ يضر نإ

 .©*18(دغ دعب وأ ًادغ كتجوزتك لبقتسملا ىلإ هتفاضإب

 ول امك هقيلعت  حاكنلا دقع يأ - حصي الو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاجو

 ىلوأ لب «تاضواعملا يقاب نم هوحنو عيبلا يف امك « يتنبا كتجوز دقف سمشلا تعلط اذإ :لاق

 . 07ص 23ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» 5616 . 79”737ص 27ج («عئادبلا» 5019
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 مل قلطأ وأ قيلعتلا دصقو .ىلاعت هللا ءاش نإ كتجوزت :لاق ولو .طايتحالاب هصاصتخا ديزمل

 هيفو .(«حص هللا ةئيشمب ءيش لك نأ دصق وأ كيربتلا - هللا ءاش نإ هلوقب دصق نإو . حصي

 .©190 لبقتسملا ىلإ فاضم الو .قلعم ريغ يأ  «ًاقلطم حاكنلا نوك طرتشيو» :ًاضيأ

 لبقتسم طرش ىلع  حاكنلا يأ  هءادتبا قلع وأ» :ةلبانحلا هقف ىف «عانقلا فاشك» يفو

 «نالف يضر اذإ وأ ءاهمأ تيضر اذإ وأ ءرهشلا سأر ءاج اذإ يتنبا كتجوز : هلوقك هللا ةئيشم ريغ

 كلذ نألو ؛ عيبلاك لبقتسم طرش ىلع هقيلعت حصي الف «ةضواعم دقع هنأل ؛ حصي ملو دقعلا دسف

 , 007” (طرش ىلع هفقو زوجي الو .طرش ىلع حاكنلل فقو

 طرش هيف ركذي نأ وه دقعلا تادسفم نم عبارلاو» :ةيديزلا هقف يف «راهزألا حرش يفو

 . "*77(يضيرم هللا ىفش نإ وأ ادع نالف ءاج نإ يتنبا كتجوز :لوقي نأ وحن لبقتسم

 حاكنلا دقع داقعنال حلصت ال اهنوكو ةزجنملا ريغ ةغيصلا نأشب هانلق ام ناك اذإو 6

 ىري ةيزوجلا ميق نبا مامإلا نأ الإ .ءاهقفلا دنع عئاشلا لوقلا وه اذه ناك اذإ لوقأ ءاحيحص

 اذهو . طرشب حاكنلا قيلعت زاوج ىلع دمحأ مامإلا ٌصنو» :لوقي ذإ طرشب حاكنلا قيلعت ةحص

 دمحأ مامإلا نع ميقلا نبا هلقن امو .©*"”«اهريغو رذنلاو ةلاعجلاو قتعلا قلعي امك حيحصلا وه
 . «عانقلا فاشك» نع هانلقن امك ةلبانحلا بهذمل فلاخم

 :اهسفنل اهسفنب حاكنلا دقع ةأرملا ىلوتت له 15

 «نيدقاع دوجو نامزلتسي امهنأو ,حاكنلا دقع نكر امهنأو لوبقلاو باجيإلاب دوصقملا انّيِب

 الأ اباحنإ نوكت نأ «ةباتك وأ ةراشإ نم اهماقم موقي ام وأ «ةأرملا ةرابع حلصت له انه لأسنو

 ؟اهترابعب يأ اهسفنب اهسفن جوزت نأ ةأرملا كلمت له ءرخآ ريبعتبو ؟اهسفنل حاكنلا دقع يف

 :ينالاب هزجون ءاهقفلا نيب فاالتخا

 :ةيعفاشلا بهذم :ًالوأ - ه7

 ءاوس .هريغب الو نذإب ال لاحب كلذ ةرشابم كلمت ال يأ اهسفن ةأرملا جوزت ال :اولاق

 الف ءاهسفنل حاكنلا دقع ءاشنإ يف اهل ةيالو ال ةيعفاشلا دنع ةأرملاف .7”*2لوبقلا وأ باجيإلا

 .نذأي مل وأ اهيلع ّيلولا اهل نذأ كلذ يف ءاوسو .ًالوبق وأ ًاباجيإ نوكتل اهترابع حلصت

 ١57. .١154ص 27” ج «جاتحملا ىنغم») (56194)

 . 77" ص .؟ج «راهزألا حرشا) 6 كفل .ه "ص «ا”ج (عانقلا فاشكو (5670)

 . 7١!4ص ءا"ج (جاتحملا ينغم» (567) .77 4ص .7*ج «نيعقوملا مالعأ» (5975)

 46ه



 :ةيكلاملا بهذم :ًايناث 4

 وأ ةيند وأ ًابيث وأ تناك ًاركب اهريغ ىلع الو ءاهسفن ىلع حاكنلا ةأرملا دّقعت الفر :اولاق

 .هذعبو لوخدلا لبق خسف عقو نإف «نذأي مل مأ اهيلو اهل نذأ ةمأ وأ هر هرجع «٠ .ةهيفس وأ ةديشر

 ., 9"*0(ىمسملا قادصلا هيفو ,ةهبشلل لوحخدلا يف ٌدح الو .دالوألا تدلوو لاط نإو

 : ةلباتحلا بهذم : اثلاث 84

 نإف ءاهجيوزت يف اهّيِلو ريغ ليكوت الو ءاهريغ الو اهسفن جيوزت ةأرملا كلمت ال» :اولاقو

 يف اهترابع ةحص ىلع لدي اذهو .اهتنبا جيوزت اهل :دمحأ نعو ءعاجللا حصي مل تلعف

 , "*"©«ةلاكولاب اهريغ جيوزتو اهيلو نذإب اهسفن جيوزت اهل نأ هنم جرختف . حاكنلا

 : ةفينح يبأ بهذم :ًاعبار 6

 هنأ الإ .ًاقلطم اهريغ حاكنو اهحاكن دقع ةلقاعلا ةغلابلا ةرشابم زوجت» :ةفينح وبأ لاقو

 , ""92(بهذملا رهاظ وهو .بحتسملا فالخ

 :ةيرفعجلا بهذم :ًاسماخ ١

 وأ ةفلكم تسيل يه نإ ا ةجوزلا يه ةلباقلاو .هليكو وأ هيلو وأ 90 بجوملا

 ,605592+ دهكعلا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ دعب اميف ةفلتخملا لاوقألا هذه ةلدأ نيبنسو

 .77-١777ص .يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» (1874)

 . 444-19١ ص (5ج .يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» (56؟8)

 .١781ص .7ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» (1277)

 .الص «يلحلا ميركلا دبع خيشلا فيلأت «ةيصخشلا لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألا» (16719)
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 ناش تع
 جاوزلا دقع طورش

 :ثحبلا جهنمو .ديهمت 7

 اهطرتشي يتلا طورشلاو .هموزلو هذافنو هتحصو هداقعنا طورش حاكنلا دقع طورشب ديرن

 .دقعلاب ةنرتقملا طورشلاب ىمست يتلا يهو .دقعلا يف امهدحأ وأ نادقاعلا

 :ةيلاتلا بلاطملا ىلإ ثحبملا اذه مسقن ءاذه ىلعو

 .داقعنالا طورش :لوألا بلطملا

 .ةحصلا طورش : يناثلا بلطملا

 .ذافنلا طورش :ثلاثلا بلطملا

 . موزللا طورش : عبارلا بلطملا

 .دقعلاب ةنرتقملا طورشلا : سماخلا بلطملا

 لوألا بلطملا

 جاوزلا دقع داقعنا طورش

 :دقعلا يفرط صخي اميف : الوأ  هزا/#

 لقعلا نم ىندألا ٌدحلاب ولو .ًالقاع دقعلا يفرط نم لك نوكي نأ جاوزلا دقع داقعنال طرتشي
 ل ا يفالت ىلع موقي جاوزلا دقع نأل ؛زيمملا يبصلا لقع وهو

 أو ءزيمملا لقاعلا وهو ةيلهأ يذ نع ردص اذإ | ًاربتعم نوكي ةدارإلا نع ريبعتلاو ,نيدقاعلا
 ريغ 00 .نونجملا جاوز دقعني ال اذه ىلعو ءزيمملا يبصلا لقع زييمتلاو لقعلا تاجرد

 امنإو .داقعنالل طرشب سيلف غولبلا امأ .ةباتك وأ ةراشإ نم امهماقم موقي امب وأ ءامهترابعب زيمملا
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 "ل ة امك ذافنلل طرش وه

 :ءاوس جاوزلا دقع يف لزهلاو ّدجلا -414

 ىف نيلزاه وأ نيداج اناك ءاوسف .دقعلا ءاشنإ ىف نيداج امهنوك نيدقاعلا ىف طرتشي الو

 نأل ؛دقعلا داقعنا يف امهلزهل رثأ الو ًاحيحص دقعني حاكنلا دقع نإف ءامهب وأ لوبقلاو باجيإلا
 نأ نع امهريغو دواد وبأو يذمرتلا هاور يذلا فيرشلا يوبنلا ثيدحلل ءاوس هلزهو حاكنلا دج

 , حاكنلا : لج نهلزهو لح نهّدج ثالثو :لاق دلع هللا لوسر نأ هنع هللا يضر - ةريره

 , ""9(ةعجرلاو «.قالطلاو

 الوإ» : ىلاعت لاق ,ءاوس هّدجو هلزه عرشلا لعج اميف لزهي نأ دحأل سيلف اذه ىلعو

 يتلا ةيعرشلا بابسألا ةرشابم يف لزهلا ناسنإلل حيبأ ول هنألو ."*04ًاوزه هللا تايآ اوذختت
 بابسألا هذه ةرشابم ىف ّدجلا دارأ ام هنأو لزهلا ءاعّدا هنم لبقو «ةنيعم ةيعرش ًاماكحأ بجوتست

 بابسألا هذُهب ةقثلا ةعزعزو ماكحألا ليطعت ىلإ كلذ ىدأل ؛اهيلع اهماكحأ بترت الو ةيعرشلا
 . ماكحأ نم اهيلع عراشلا ةيثر اهون 4 ةيصرتشلا

 كلذ سانلل قلطأ ول» :هانركذ يذلا فيرشلا ثيدحلا ىلع ًاقلعم يباطخلا مامإلا لاق

 قتعلا ثيدحلل ىرخأ ةياور يف ءاج امك ( قتعم وأ حكان وأ قلطم نمؤي ملو .ماكحألا بيلطصا
 «ىلاعت هللا مكح لاطبإ كلذ يف نوكيف .الزاه يلوق يف تنك :لوقي نأ  ةعجرلا نع الدب

 لبقي ملو .همكح همزل ثيدحلا اذه يف هركذ ءاج امم ءيشب ملكت نم لكف .زئاج ريغ كلذو

 ,*97(هل طايتحاو جورفلا رمأل ديكأت كلذو .هفالخ ءاعّدا هنم

 : مهلاوقأ نمف «لزهلا هدسفي الو ًاحيحص دقعني لزاهلا حاكن مهدنعف ءاهقفلا حرص اذهبو

 نهلزه ثالث» :لاق لك يبنلا نأل ؛ّحص ًالزاه حاكنلا دقع اذإو» :«ينغملا» يف ءاج -أ

 .©"990(ةعجرلاو «حاكنلاو ,قالطلا 0 نهدجو دج

 , "9"0(لوبقلا هلثمو «لزاه نم ولو باجيإب حاكنلا حصي)» : (جاتحملا ةياهن» ىف ءاجو ب

 . 7"53ص 237ج «عئادبلا» (1618)

 . 17"3”ص .5ج (دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» 57”23ص . 14ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» (56179)

 .[ ؟ا"١ ةيآلا :ةرقبلا ةروس] (0*56)

 . 5517ص .7ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (5071)

 . هه ص ."ج .يلبنحلا ةمادق نبال «(ينغملا» (567*؟)

 .؟9١5ص .7ج «.يعفاشلا يلمرلل «جاتحملا ةياهن» (667:*)
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 دجلاك حاكنلا يف لزهلا» : يكلاملا يزج نبال («ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» يف ءاجو - ج

 , 609,ًاقافتا

 زوجي ىتح حاكنلا زاوج طئارش نم سيل ّدجلا كلذكو» : يناساكلل «عئادبلا» يف ءاجو د

 .©50, . . .ءاوس حاكنلا باب يف لزهلاو ّدجلا لعج عرشلا نأل ؛لزاهلا حاكن

 :لوبقلا لبق هباجيإ نع بجوملا عجري ال نأ :ًايناث 6

 لبق هباجيإ نع بجوملا عجر اذإف .©*0هب لوبقلا طابترا لبق بجوملل مزلم ريغ باجيإلا
 ال كلذ دعب لوبقلا ردص اذإف .باجيإلا مدعناو عوجرلا مص .رخآلا دقاعلا نم لوبقلا رودص

 الف ءدجوي ملو باجيإلاب لوبقلا طابترا هنأل ؛دقعلا دقعني الف .هب طبتري ًامئاق ًاباجيإ فداصي
 .دقعلا دجوي

 :لوبقلا رودص لبق بجوملا ةيلهأ لاوز -757

 .لوبقلا هب طبتري نأ لبق هوحنو نونجب هلقع لاز مث .ةيلهأ يذ نم باجيإلا ردص اذإو

 دقعني الف .هب طبتري اربتعم اباجيإ فداصي مل لوبقلا ردص اذإف .دوجوم ريغ ربتعاو باجيإلا طقس

 , 06 تدقعلا

 :رخآلا ظفل دقاع لك عامسو .سلجملا داحتا :ًاثلاث 0

 لك عمسي نأ طرتشي امك .لوبقلا هيف ردص يذلا هسفن وه باجيإلا هيف ردص يذلا سلجملا

 ناك اذإ طرتشي طرشلا اذهو .لوبقلا وأ باجيإلا نع ربعملا هظفل : يأ ءرخآلا ظفل نيدقاعلا نم

 رخآلا فرطلا ىلإ ًاباتك بتكو ًابئاغ امهدحأ ناك نإف ءدحاو سلجم يف نيرضاح نادقاعلا

 أرقي نأب ققحتي لوبقلاو باجيإلا سلجم داحتا نإف .- جاوزلا بلط : يأ  هباتك يف (ابجوم)
 هذه نوكتو 6- مهترضحب يأ - مهمامأ حاكنلا هلوبق نلعيو .دوهشلا ىلع باتكلا هيلإ لسرملا

 لسرم ظفل مهعامس ماقم ةمئاق دوهشلل ةبسنلاب كلذكو ءهيلإ لسرملل ةبسنلاب باتكلل ةءارقلا
 .لسرملا باتكلل ةءارقلا هذهب ًامئاق لوبقلاو باجيإلا سلجم ربتعي امك ,.(بجوملا) باتكلا
 ناك ءنورضاحلا دوهشلاو رخآلا فرطلا هعمسو هباجيإب ًالوسر دقعلا يفرط دحأ  لسرأ اذإ كلّذكو

 . 9"755ص .يكلاملا يزج نبال «ةيصخشلا ماكحألا نيناوق» (5815)

 ١١”"3. ص , ”ج «عئادبلا» (5ه8ه)

 . ها" ه ص ."ج (ينغملا» ةهتضف) . 37””ص «”ج «عئادبلا» ةهافضقا
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 ,680 سسلجملا | اذه يف ناك

 :لوبقلاو باجيإلا نيب لصفلا مدع :ًاعبار 4

 ا ا ع ل ل اأو

 .امكح وأ ةقيقح لصفلا اذه ناك ءاوس

 - ًايدام الاقتنا هنم هلاقتناب يأ  دقعلا سلجم نع نيدقاعلا دحأ لوحتب نوكي ةقيقح لصفلاو

 .هلوبق فرطلا نالعإ لبقو .هباجيإ نلعأ نأ دعب هريغ رخا ناكم ىلإ بهذي نأب

 العإ لبق (لباقلا) لغشني نأب باجيإلا نع ًايخارتم لوبقلا ردصي نأب نوكي ًامكح لصفلاو
 بألا لاق اذإف .دقعلاب هل ةقالع ال امب لغشني نأك ,«باجيإلا نع هضارعإ ىلع لدي امب هلوبق

 تلبق :ٌبطاخلا لاقف ءدحاو سلجم ىف امهو اذك رهم ىلع ةنالف ىتنبا كتجوز :بطاخلل

 نكلو .لوبقلاو باجيإلا نيب لصفلا مدعل حاكنلا دقعنا .رهملا اذه ىلع ةنالف كتنباب جاوزلا
 هيلإ عجر مث سلجملا نم جرخو .بألا باجيإ عمس نأ دعب دقعلا سلجم نم بطاخلا ماق ول

 فالتخال يأ  ةقيقح لوبقلاو باجيإلا نيب هب لصفلا دوجول دقعلا دقعني مل ٠ ءجاوزلا تلبق :لاقو

 يف امهو اذك رهم ىلع ةنالف يتنبا كتجوز بطاخلل بألا لاق ول كلذكو د ةفيقخ سلجملا

 ذخأو «رادلا هذه تيرتشا مب :بألل لاق ول امك رخآ ءيشب بطاخلا لغاشتو .دحاو سلجم

 لوبقلاو باجيإلا نيب لصفلل دقعلا دقعني مل جاوزلا تلبق :كلذ دعب لاق مث ىرخأ رومأب هثداحي
 010 مكس نقعلا سلجم فالتخال ىأ :امكح

 :لوبقلا يف ةيروفلا طرتشت ال 64

 .دقعلا سلجم يف نادقاعلا ماد ام يخارتلا عم حصيف «.لوبقلا يف ةيروفلا طرتشت ال نكلو

 فاشك» يف ءاج . لوبقلاو أ باجيإلا نع ضارعإلا ىلع لدي ام امهدحأ نع وأ امهنع ردصي ملو

 ملو .سلجملا يف اماد ام ْحص .باجيإلا نع لوبقلا ىخارت نإو» :ةلبانحلا هقف يف (عانقلا

 اقرفت نإو .- لوبقلاو باجيإلا نيب لصفلا لاط ولو يأ  لصفلا لاط ولو افرع هعطقي امب الغاشتي

 ىف ةيعرشلا ماكحألا حرشا» ١235ص .7”ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» « 77-717037 7 ص 237ج («عئادبلا» 49*50

 . ١١ص .١ج .ينايبألل (ةيصخشلا لاوحألا

 . 08" هص ."5ج (ينغملا» ةادضفا



 ضارعإ كلذ نأل ؛ًافرع هعطقي امب الغاشت نإ كلذكو ,باجيإلا لطب  لوبقلا لبق يأ -
 ,(564:)(هدر ول امب هبشأ هنع

 وأ ةباتك ولو لوبقلاو باجيإلا نيب لصفلا لوطي ال نأ طرتشيو» :ةيعفاشلا لاقو -

 ًاباوج نوكي نأ نع - لوبقلا يأ - يناثلا جرخي 0 نوط نألا نه نا نإف ع نسوخ ا ةرانقإ
 ءاج امك  لوبقلاو باجيإلا نيب ليوطلا لصفلا يأ  ليوطلاو .- باجيإلا نع يأ لوألا نع

 مدعل ريسيلا لفل فالخب لوبقلا نع هضارعإب 0 اموه : حاكنلا يف «ةضورلا ةدايز» يف

 باجيإلا ن ب اريسي راو ةقعلا مغ يبنجأ مالك للخت ٌرضيو .لوبقلا نع ضارعإلاب هراعشإ

 .612«لوبقلا نع ًاضارعإ هيف نأل ؛ سلجملا نع اقرفتي مل نإو .لوبقلاو

 لبق لباقلا توكس مهدنع ريسيلا يخارتلا نأ نوري ةيعفاشلا نأ مالكلا اذه نم لصاحلاو

 ءاج امك هلوبق نالعإ لبق ْعِلكي دمحم هلوسر ىلع مالسلاو ةالصلا وأ ىلاعت هلل هدمح وأ «هلوبق

 . ""؛9(ىلمرلا حرش» يف

 هنع ربعملا وهو  حاكنلا دقع  دقعلا عوضوم نع جراخ مالكب ريسيلا لصفلا ناك اذإ امأ

 لوبقلاب دقعلا دقعني الو .رفتغي الو رضي لصفلا اذه نإف .«دقعلا نع يبنجأ مالك» ب مهدنع

 . هنع ضارعإلا ىلع ليلد دقعلاب هل ةقالع ال امب لغاشتلا نأ كلذ يف مهتجحو .هدعب

 امأو . .ناعونف داقعنالا طرش امأ» : يناساكلل «عئادبلا» يف ءاج امك ةيفنحلا لاقو 0١

 نوكي نأ وهو ,ءنيرضاح نادقاعلا ناك اذإ سلجملا داحتا وهف .دقعلا ناكم ىلإ عجري يذلا
 نيرضاح اناك نأب حاكنلا دقعني ال سلجملا فلتخا ول ىتح دحاو سلجم يف لوبقلاو باجيإلا

 فالتخا بجوي لمعب لغتشا وأ .لوبقلا لبق سلجملا نع رخآلا ماقف ءامهدحأ بجوأف

 .©*؛9(حاكتلا دقعني ال سلجملا

 باجيإلا نع لوبقلا هيف ىخأرت نإف .نيفرطلا يف روفلا هيف مزليو» : ةيكلاملا لاقو - 7

 , "6: 2(ناج انين

 :باجيالل لوبقلا ةقفاوم :اسماخ - 18

 كتجوز :بطاخلل بألا لاق ول امك ,باجيإلل لوبقلا ةقفاوم حاكنلا دقع داقعنال طرت

 . 5-ه ص .7ج «جاتحملا ينغم» (5941) . ١737ص ,*ج «عانقلا فاشك» (5040)
 .١7*-5١7ص ."5ج .يلمرلل «جاتحملا ةياهن» (565؟)

 . ؟7”ص .؟ج «عئادبلا» (504)

 .؟9١5ص .يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» (1544)
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 هردق رهم ىلع ةمطاف كتنباب جاوزلا تلبق :بطاخلا لاّقف .رانيد ةئام هردق رهم ىلع ةمطاف يتنبا

 نأب هفلاخ اذإف .هتايئزج لك ىف ةمات ةقفاوم باجيإلل لوبقلا ةقفاومل حاكنلا دقعنا .رانيد ةئام

 ةفلاخمل حاكنلا دقعني مل .بألا هامس يذلا رهملا نم لقأب وأ ةمطاف ريغب جاوزلا بطاخلا لبق

 . باجيالل لوبقلا

 تلبق :بطاخلا لاقف .رانيد ةئام هردق رهم ىلع ةمطاف يتنبا كتجوز :بطاخلل بألا لاق ول امك

 ةفلاخم نأل ؛ ةلاحلا هذه ىف حاكنلا دقع دقعنتا نرانيد اتئام هردق رهم ىلع ةمطاف كتنياب جاوزلا

 2*2 حاكنلا داقعنا عنمت الو رضت الف .ةجوزلا ةعفنمو بجوملا ةحلصم يف باجيإلل لوبقلا
, 

 يناثلا بلطملا

 جاوزلا دقع ةحص طورش

 : حاكتلل الحم ةأرملا نوكت نأ :ًالوأ 6

 ميرحتلا ببس ناك ءاوس ءاهحاكن ديري نم ىلع ةمرحم ةأرملا نوكت ال نأ طرشلا اذه ىنعمو

 ناك وأ .نيتحألا نيب عمجلاك ًاتقؤم ميرحتلا ناك ءاوسو «ةرهاصملا وأ . عاضرلا وأ .ةيبارقلا

 .- هللا ءاش نإ دعب اميف هلصفنس امم تاهمألا حاكن ةمرحك ادبؤم ميرحتلا

 :روهمجلا دنع ًامرْحُم امهنع بوني نم وأ «ةأرملا وأ لجرلا نوكي ال نأ :ًايناث 6

 نإف «ةرمع وأ 0 مارحإ ةلاح يف امهدحأ وأ امهالك ةأرملا وأ لجرلا نوكي ال نأ طرت

 امهدحأل وأ امهل ليكولا وأ يلولا ناك وأ 2« نيمرحم امهالك ناك وأ ار امهدحأ ناك
 اه

 «ةيكلاملاو .ةيرهاظلا نم ءاهقفلا حّرص اذهبو ىدقعلا حصي مل .«حاكنلا دقع ءالؤه دقعو

 .©5؛9ةلبانحلاو «ةيعفاشلاو

 دقع اذإ مرحملا نأ : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج ام ةلأسملا هذه يف مهلاوقأ نمف

 هللا لوسر لوقل م حصي ال حاكنلا نإف ا ٌاليكو هرابتعاب هريغل حاكنلا دقع وأ هسفنل ةنل حاكتلا

 .١١"ص «١1ج «ينايبألل «ةيصخشلا لاوحألا ىف ةيعرشلا ماكحألا حرش» (154ه)

 27ج «؟جاتحملا ينغم» 78ه ص 27ج (جاتحملا ةياهن» «.19١!/ص «/ج .مزح نبال (ىلحملا» (58645)

 25ج (ينغملا» 78-271: ص .”ج «.يقوسدلا ةيشاح»و «ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» ء165١ص

 ص156١0-549.
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 لالحلا دقع نإو . (ٌبطخَي الو حكي الو متملا خكني الد : ملسم هاور يذلا ثيدحلا يف هك

 عجل وبلا ردو يملا هيلع الووا هل ةلتكو ناك نب مرحمل ًاحاكن - مرحملا ريغ -

 ,05649ثيدحلا اذه مومع يف هلوخدل

 مارحإو» : هيف ءاج دقف ةلأسملا هذه يف ليصفت ةيعفاشلا هّقف يف «جاتحملا ينغم) يفو

 مارحإ يأ - كسنب «نيجوزلا دحأو أ امهدحأ نع ليكو وأ جيزوأ ًامكاح ولوّيلو نم نيدقاعلا دحأ

 الو ا تيدخل كاكا يو را تال ارح رعبا 0

 دع كالا أ ناطلسلا 3 ل ةيالولا لقن صخي اميف - حصالا ا را

 ؛ مرحملا ةداهشب حاكنلا دقعنيو . مرحملاو  مرحملا ريغ  لالحلا اهجوز ىلإ ةمرحملا فزت نأو

 , 0648 (هيلع دوقعم الو دقاعب سبيل هنأل

 :روهمجلا بهذمل فلاخم ةيفنحلا بهذم 65

 زوجي :ةيفنحلا لاق دقف ,روهمجلا لوقل فلاخم ةمرحملا وأ مرحملا حاكن يف ةيفنحلا لوقو
 هتيلوم جيوزت مرحملا ٌيلولل زوجي امك .مارحإلا ةلاح يف امهو حاكنلا ادقعي نأ ةمرحملاو مرحملل
 نم زاوجلا مدعب نولئاقلا هاور امو :اولاقو . مرحم وهو ةنوميم جوزت ُهِلَي هنأ يور دق هنأب نيجتحم

 ىلع سيلو ءطولا ىلع لومحم ( كلي الو مرحملا حكي ال» : هِي هللا لوسر ثيدح

 , "*؛؟2حاكتلا

 هاور ام انلو» : ةيفنحلا بهذمل اّبتحم «ريدقلا حتف» بحاص يفنحلا مامهلا نب لامكلا لاقو
 ,يذمرتلاو .دواد وبأو .ملسمو ,يراخبلا : مهو ةتسلا بتكلا باحصأ ثيدحلا ةمئأ يأ  ةتسلا

 جوزت» :لاق  امهنع هللا يضر - سابع نبا نع .سوواط نع مهبتك يف - هجام ن بار الا
 .(حيحصلا هففاؤمو, ف ,تزيدجلا اذهل هتياور يف يراخبلا دازو «(مرحم وهو ةنوميم ٌةْيِكَي هللا لوسر

 , 000200)(فرسب تتامو  ةلدع وو اهب ىنبو» :يزاغملا باتك يف ء ءاضقلا ةرمع باب يف

 يبنلا جاوز هيف يذلا سابع نبا ثيدحب ةيفنحلا جاجتحا ىلع روهمجلا باجأو 17

 : ةبوجأ ةلمجب  اهنع هللا يضر  ةنوميمب هلك

 .5494-5060ص ."ج .يلبنحلا ةمادق نبال (ينغملا» (1649)

 .7ا/4ص 31ج .ةيفنحلا هقف ىف «ةيادهلا» (5649) . 65١ص اج «جاتحملا ينغم» (5944)

 . 307/6 ص 25ج , مامهلا نب لامكلل «ةيادهلا حرش ريدقلا حتف» ١:565
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 . هتياور ىلع مهتياور حجرتف «ةباحصلا رثكأ ةياورل فلاخم سابع نبا ثيدح نأب : (اهنم)

 نبا قلطأف - مرحم ريغ  لالح لَك وهو ءمرحلا ضرأ يف ةنوميم جوزت لَك هنأ : (اهنمو)

 . مرحم هنأ 0 يف نم ىلع امهنع هللا يضر سابع

 . 7*6 هرحملا حاكن نع 0 هيف ىذا فيرشلا كرا ثيدحلا

 جوزي وأ هلا جورتي نأ مرحي هنأ قحلاو» : : اهريغو ةبوجألا هذه ركذ نأ دعب يناكوشلا لاقو

 ,9**"2(روهمجلا هيلإ بهذ امك هريغ

 :ًاتقؤم حاكنلا نوكي ال نأ :ًاثلاث - 4

 .ءاهقفلا حرص اذهبو ءاتقؤم ناك اذإ حاكنلا دقع حصي الف «هتيقوت مدع حاكنلا يف طرتشيو

 : مهلاوقأ نمف
 هتيقوت ٌحصي الف .ًاقلطم حاكنلا نوك طرتشي» : ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاج أ

 , 30097 هنع يهنملا ةعتملا حاكن وهو ء.ديز مودقك ةلوهجم وأ «رهشك ةمولعم ةدمب

 حاكن وهو .تقؤملا حاكنلا زوجي الف» : يفنحلا يناساكلا مامإلل «عئادبلا» يف ءاجو ب

 . 4**0(ةعتملا

 , (0***(تيقوتلا - حاكنلا يأ هدسفيو» : ةيديزلا هقف يف «راهزألا حرش يف ءاجو -ج

 .هزاوج مدع يف ءاهقفلا لاوقأو .تقؤملا حاكنلا نع  ىلاعت هللا ءاش نإ دعب اميف ملكتنسو

 هيلع درلاو .هب جتحا امو .فلاخملا لوقو «كلذ يف مهتلدأو

 : ةءافكلا :ًاعبار 8

 ضحعب يف طرشلا اذهو ءاهجوزتي يتلا ة ةأرملل ًاؤفك جوزلا نوكي نأ حاكنلا ةحص طورش نمو

 هذه يلي اميف ركذنو .ةفلتخملا ةيمالسإلا بهاذملا يف لاوقألا ضعب ىلع ءانب تالاحلا

 ىلع بترتي امو .طرشلا اذه ةيهامو .اهيف ًاطرش ةءافكلا اوربتعا نيذلا ءاهقفلا لاوقأ اوفاو «تاللاحلا

 .اهمدعو هتحص ةهج نم حاكنلا دقع يف رثأ نم هتاوف

 . 6١ص هج « يناكوشلل «راطوألا لين» (566؟) .١هص هج ء يناكوشلل (راطوألا لين» مى6ه١١

 . 5١١ ص (5ج «يلمرلل «(جاتحملا ةياهن» يف هلثمو ء147ص ؛3”ج «جاتحملا ينغم) (5687)

 . 77-778 ص 23ج ,ةيديزلا هقف ىف «راهزألا حرش» (56ه8) . ؟379؟ص 27ج « يناساكلل «عئادبلا» (56ه54)
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 :ةءافكلا طرش يف ةيفنحلا لاوقأ : الوأ

 ةلقاعلا ةغلابلا حاكن نأ  ىلاعت هللا امهمحر - فسوي يبأ هبحاصو ةفينح يبأ نع يور - أ

 ال عقاو نم مك هنأب كلذ نيلّلعم زوجي ال حاكن ءفكلا ريغ نم اهسفنب اهسفن تجؤز اذإ
 .0*”عفري

 اذه فلخت اذإف ,حاكنلا دقع ةحص طورش نم ةلاحلا هذه يف ةءافكلا نأ كلذ ىنعمو
 هقيلعت يف «ةيانعلا» بحاص للعيو ..هيلع مادقإلا مدع 0 امم ًادساف حاكنلا ناك طرشلا
 . ءايلوألا نع راعلا عفدلو» : هلوقب ,فسوي يبأو ةفينح يبأ نع يورملا لوقلا اذه (ةيادهلا» ىلع
 الو يضاقلا ىلإ ةعفارملا نسحي ّيلو لك سيلف .طايتحالا ىلإ برقأ اذهو :ةمئألا سمش لاق
 .©7”0(عفري ال عقاو نم مك هنأل :مهلوق ىنعم وهو ءلدعي ضاق لك

 ًاطرش ةءافكلا ربتعت : ةفينح يبأ بحاص ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلا يأر ىلعو - ب
 ةءافكلا طرش تاف اذإ حاكنلا دقع لعج - هللا همحر  هنأل ؛ ةههصصل طرق سيلو جحا دقع ذافنل
 نأل ؛ءفك ريغ نم اهسفنب اهسفن ةلقاعلا ةغلابلا تجوز اذإ اميف لولا ةزاجإ ىلع فوفو هيف

 , 008 يلولا ةزاجإب عفتري ءفك ريغ نم اهسفن ةلقاعلا ةغلابلا ةأرملا جيوزتب لمتحملا للخلا
  0١ةءافكلا يف ةيعفاشلا لاوقأ :ًايناث :

 ريغ .مع وأ بأك درفنملا ّيلولا اهجّوز اذإ» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاجدا
 -اهنم برقلا نم ةجردلا يف نيوتسملا يأ  نيوتسملا ءايلوألا ضعب اهجوز وأ ءاهاضرب ءفك
 ةءافكلا نأل ؛ جيوزتلا مص ءفك ريغ .هتجرد يف نمم نيقابلا اضرو اهاضرب .مامعأو ةوخأك
 اهجوز ولو . 0 ضارتعا الف  ةءافكلا طاقسإب يأ  اهطاقسإب اوضر نإف 0 2 اهقح
 يقاب اضر نود يأ  مهاضر نود اهاضرب ء ءفكلا ريغب ةجردلا يف  نيوتسملا - مهدحأ
 :لوق يفو .مهاضر ربتعاف ةءافكلا يف ًاقح مهل نأل ؛هب جيورتلا حصي مل - 0 ءايلوألا

 .00*0خسفلا مهلو دقعلا حصي
 يقاب اضر نود اهاضرب ةأرملا .ةجردلا يف نيواستملا ءايلوألا دحأ جيوزتف ءاذه ىلعو

 .حاكنلا ةحصل ًاطرش ربتعت ةءافكلا نأ كلذ ىنعمو «حيحص ريغ ًاجناووا نيكي ةايلوألا

 قح توبث عم ةءافكلا طرش تاوف عم ًاحيحص حاكنلا ربتعي : ةيعفاشلا بهذم يف لوق يفو

 .؟97”ص 3 ؟ج «ةيادهلا ىلع ةيانعلا حرش» (كه6هال) .97”3ص 032ج قيفنحلا هقف يف «ةيادهلا» 665١

 .١؟ 4ص .”ج (جاتحملا ىنغم» (5669) .987”7ص 37ج (ةيادهلا» ىههمل
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 ربتعت لوقلا اذه ىلعو ,ءفك ريغ نم ةأرملا مهضعب جيوزتب اوضري مل نيذلا ءايلوألا يقابل خسفلا

 . ةحصلا طورش نم سيلو موزللا طورش نم ةءافكلا

 9 بألا جيمزت يف نالوقلا ٍيرجيو» :ةيعفاشلا هقف 0 (عانجملا ينغم» يف - ب

 0 )(تغلب اذإ م ا لاحلا يف رايخلا ل 0 لوقلا يفو عةطبخلا

 ةيعفاشلا بهذم يف رهظألا لوقلا ىلع حاكنلا دقع ةحصل ًاطرش ةءافكلا ربتعت :اذه ىنعمو

 .ةحصلا ال موزللا طورش نم ربتعي :رخآلا لوقلا ىلعو ءبألا وه جوزملا ناك ولو

 :ةءافكلا يف ةلبانحلا لاوقأ :ًاثلاث . 5

 ةءافكلا طارتشا يف دمحأ نع ةياورلا تفلتخاو : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» ىف ءاج

 اذهو «حاكنلا يف ًاطرش تسيل اهنأ : هنع ةيناثلا ةياورلاو .هل طرش اهنأ هنع يورف 00 0

 .«ملعلا له

 يف اهرابتعا ىلع لدي اهيف يور امو «ةطرتشم ريغ اهنأ حيحصلاو» :ةمادق نبا لاق 0

 ضري مل نمو قح اهيف هل ءايلوألا نم دحاو لكو ةجوزلا نأل كلذو اهطارتشا هيف مزلي الو ةلمجلا

 ل هلف مهنم

 مكح همكح ل هما لاح 01100 :حاكتلا 3 00 تمدع نإف

 ,"669(ةدسافلا دوقعلا

 : ةءافكلا يف ةيكلاملا لاوقأ :ًاعبار 019

 ةمالسلا (يناثلاو) ..قساف ريغ جوزلا نوك : يأ «نيدلا :نارمأ ةءافكلا يف ربتعملا :اولاق

 نمؤي قساف نم اهجيوزتو ةءافكلا كرت اهُيلولو ةأرمللو .جاوزلا يف رايخلا بجوت يتلا بويعلا نم

 .بيعم نم اهجيوزت اذكو .هنم اهيلع

ءادتبا قسافلا نم اهجيوزت عنم ىلإ ةيكلاملا ءاهقف ضعب بهذ نكلو
 اهيلع نمؤي ناك نإو «

 فيكف ا هرجهو « ةعونمم قسافلا ةطلاخم نأل ؟هب أاضرلا اهيلول الو اهل سيل هنأ ةباآو 6 ةنم

 .156-55١ص اج (جاتحملا ينغم» (56050)

 . 48١٠-44١ ص «,"ج ,يلبنحلا ةمادق نبال (ئنغملا» (1051)

 للا



 «ريشب نباو ,يمخللا لوق رهاظ وه اذهو .ًاضيأ هخسف مزل اهجوزتو عقو اذإف ؟حاكنلا ةطلخب
 ,19"23نوحرف نباو

 دقع ةحص طورش نم اهرابتعاب حاكنلا يف ةءافكلا يف ءاهقفلا لاوقأ صضعب هذه - م01

 ملكتنس امك , حاكنلا دفع موزل طورش نع انمالك دنع لعب اميف ةءافكلا نع ملكتنسو ,حاكنلا

 ةلدأو .حاكتلا يف اهرابتعاب نيلئاقلا ةلدأ نايبل ةدح ىلع لصف يفو .باهسإلا نم ءيشب اهنع

 , موزللا وأ ةحصلا طورش نم ربتعت له ىنعمب «اهرابتعا ىدم نايب مث .اهرابتعا مدعب نيلئاقلا

 .- ةءافكلا لاصخ قد ةءافكلا هب ىققحتت ام نيبن مث كلذ ليلدو

 ةنيعم تالاح ىفو « ضعبل لا دنع حاكنلا دقع ةحص طورش نم اهرابتعاب انه ةءافكلا انركذ دقو

 .ترشأ امك دعب اميف هنع ملكتنس امل كلذ نيكرات ةءافكلاب قلعتي اميف ضوخلا نود

 :دوهشلا روضح :سماخلا طرشلا 4

 اذه ةلدأ نايب مزلتسي طرشلا اذه ىلع مالكلاو .هتحصل حاكنلا دقع دوهشلا روضح طرتشيو

 . طرشلا اذهب قلعتي امم كلذ ريغو .مهددعو دوهشلا ةفص نايب مث ءاهيف ءاهقفلا لاوقأو .طرشلا

 :حاكنلا دقع دوهشلا روضح طارتشا ةلدأ 6

 نهسفنأ نحكني يتاللا اياغبلا» : لاق هنأ ةكي يبنلا نع «هعماج» يف يذمرتلا مامإلا جرخأ أ

 اهب دارملا نأ رهاظلا نكلو .دوهشلاو ّيلولا ةنّيبلاب دارملاو ,ديدشت اياغبلاب ةيمستلاو «ةنيب ريغب
 .©*5ًافرع وأ ًاعرش يلولا ىلع ةنّيبلا قالطإ دهعي مل هنأل ؛دوهشلا

 هعفر ًادحأ ملعن ال ظوفحم ريغ ثيدح اذه :ثيدحلا اذه ىلع ًاقيلعت يذمرتلا مامإلا 0
 يور ام حيحصلاو . ًاعوفرم ةداتق نع ديعس نع ىلعألا دبع نع يور ام الإ - للك يبنلا ىلإ يي

 لهأ دنع اذه ىلع لمعلاو : يذمرتلا مامإلا لاق مث «ةنيبب ٍّ حاكن الر :هلوق سابع 0 نع

 مل .دوهشب الإ حاكن ال» :اولاق ,مهريغو نيعباتلا نم مهدعب نمو كي يبنلا باحصأ نم ملعلا
 , 0059(. . . كلذ ىف اوفلتخي

 » : هلك هللا لوسر لاق :تلاق  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع يقهيبلا مامإلا جرخأو -

 .748-719ص ءاج « « يقوسدلا ةيشاحوو .ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (5ه517)

 .5”737ص ٠ 4ج (يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت) (560575)

 7170-7175 ص ٠ 4ج (يذمرتلا عماج)» (كه55)

 /7و,٠٠١6١



 يلو ال نم: قلو ناطلسسلاف اد اورجعتا ةةياورب نفود اور دنانقت نإفا علاق يدهاشو ّيلوب الإ حاكن

 07م

 هركذ .« لدع يدهاشو ّيلوب الإ حاكن الم :لاق نكي يبنلا نع نيصح نب نارمع نعو - ج

 , 300ه دبع هنبأ ةياور يف لبنح نب دمحأ مامإلا

 مل حاكنب د هنع هللا يضر  باطخلا رم نأ «أطوملا» يف كلام مامإلا جرخأو 2

 . تمجرل هيف تمدقت تنك ولو وا لوذددلا حاكن اذه : :لاقف أ ارماو لجر الإ هيلع دهشي

 حاكن ال» :لاق لكك يبنلا نأل ؛ (هزيجأ ال)  هنع هللا يضر - رمع لاق امنإو :هحرش يف ءاجو

 « يريغ تقبس وأ «يريغ يفشل يأ (هيف تمدقت ولو) :رمع لوقو .«لدع يدهاشو ّيلوب الإ

 يف متن مل ةداهشلا نأل ؛ارس» - هنع هللا يضر - رمع هلعجو , هلعاف تمجرل : يأ (تمجرل)

 , "5" دقعلا اذه

 :دوهشلا روضح طارتشا ىلع راثآلاو ثيداحألا هذه ةلالد

 دقو سابع نبا ثيدحو .ةشئاع ثيدحو «نيصح نب نارمع ثيدح يناكوشلا مامإلا ركذ

 دقو اطر اهتقإلا لمح نمتانلا ثيداحأب لدتسا دقو» : هللا همحر يناكوشلا لاق ءاهانركذ

 انركذ دقو .240(. . . يبعشلاو «ةرتعلاو ء.سابع نباو ءرمعو « يلع نع «رحبلا» يف كلذ يكح

 ملعلا دا نا نا لحل :لاق مث سابع نبا ثيدح ىور يذمرتلا مامإلا نأ ليلق لبق

 .دوهشب الإ حاكن ال :اولاق ,مهريغو نيعباتلا نم مهدعب نمو لك يبنلا باحصأ نم

 :حاكنلا ةحصل داهشإلا طرش يف ءاهقفلا لاوقأ 7

 :لوألا لوقلا

 «باطخلا نبرمع نع كلذ يور .ادساف ناك الإو هيلع داهشإلا حاكنلا ةحصل طرتشي

 ,ةداتقو « يعخنلاو «نسحلاو «بيسملا نب ديعسو 2« سابع نبا لوق وهو «بلاط يب أ نب ل

 « مهتيلوم جيوزت ءايلوألا عنم يأ «اورجاشت» :هلوقب دارملاو ء1 76ص الج .يقهيبلل «ىربكلا نئسلا» (10+ه)

 .دعب اميف هنيبنس امك «ناطلسلا ىلإ ةيالولا لقتنت هبو (لضعلا) وه اذهو

 . ١١5 ص .5ج «يناكوشلل «راطوألا لين» (5555)

 . ١-١145 44ص «؟ج «كلام مامإلا أطوم ىلع يناقرزلا حرش» (5879)

 .179-55١ص 53ج ءيناكوشلل «راطوألا لين» (5574)

 م٠١



 ,ةلبانحلاو «ةيفنحلاو «.ةيعفاشلا نم ءاهقفلا روهمج لوق وهو «يعازوألاو ءيروثلاو
 , 0659ةيديزلاو

 : يناثلا لوقلا -64

 ا ا نباو ,«يلع نب نسحلاو ءرمع نبا هلعف ,دوهش ريغب حاكنلا حصي

 نباو «روث وبأو «يربنعلاو ,نوراه نب ديزيو يدهم نب نمحرلادبع لاق هبو .رمع نب هللا دبع
 , 0079)ةيرفعجلا بهذم وهو 20070 يرهزلا مامإلا لوق وهو .رذنملا

 :ثلاثلا لوقلا 68

 اذهو ,ةجوزلاب لوخدلا دنع طرش داهشإلا نكلو .هتحصل ًاطرش سيل حاكنلا ىلع داهشألا
 4 5 ةنع نالعإلاب 8 ةحصل ءافتكالا كلام مامإلا نع يورو . ةيكلاملا بهذي

 ال مأ هماقم هريغ موقي 08

 اهنأ بهذملا نع رثكألا لقن ,حاكنلا دقع ىلع ةنيبلا» : يكلاملا ةفرع نبا هيقفلا لاق أ
 0 ةجوزلاب لوحخدلا قا ءانبلا يف طرش يهو ( ةبحتسم

 ٠”7. ص .هج . يسخرسلل «طوسبملا» ؛ ١5 8ص ؛7ج «جاتحملا ينغم» «77ص .هج .يعفاشلل «مألا» (5859)

 «ينغملا» ١271ص , ؟ج «راهزألا حرش» 0١”07 ص .”7ج (ريدقلا حتفو ةيادهلا» 27ه 7ص .هج «عئادبلا»

 468١-160١. ص 25ج «يلبنحلا ةمادق نبال

 ّحصي حاكنلا نأ دمحأ نعو» : 45١ ص .7ج «ينغملا» يف لاق يلبنحلا ةمادق نبا نأ انه ظحاليو

 حاكنلا ىلع داهشإلا بوجوب اولاق امنإو . ةياورلا هذه اوركذي مل نيرخأتملا ةلبانحلا ءاهقف نكلو . (دوهش ريغب
 الج ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج دقف .دمحأ نع ةياورلا هذه اوححصي مل مهنأكف ىداقعنال

 يف ىهتنملا ةياغ» يف ءاجو .«نيدهاشب الإ حاكنلا دقعني الف حاكنلا ىلع ةداهشلا عبارلا طرشلا» :/ص

 ةداهشب الإ حاكنلا دقعني الف» : 77ص .*ج «نيرخأتملا ةلبانحلا هقف يف «ىهتنملاو عانقإلا نيب عمجلا

 ءاحيحص حاكنلا دقعني ال ودبي ام ىلع هب داري . . . حاكنلا دقعني ال : مهلوق نأ انه ظحاليو «. ::نيركد

 .الصأ حاكنلا دقعني ال :هب داري الو

 46١٠-10١. ص .”ج (ينغملا» كال

 . 198 ص (عفانلا رصتخملا» .777ص .؟ج .يلحلل «مالسإلا عئارش») (561/1)

 . 5١٠8 8ص .7ج .باطحلل «ليلخ رصتخم حرشب ليلجلا بهاوم» (5617/7)

 ل



 ةلاح بودنم وه لب ,دقعلا ةحص يف ًاطرش سيل داهشإلا نأل» : ةفرع نبا ًاضيأ لاقو - ب
 , "759”5«دقعلا

 يف زاوج طرشو .دقعلا يف امك طرش يه حاكنلا ىلع ةداهشلا :ًاضيأ ةفرع نبا لاقو -ج
 , """9لوخدلا

 نادهاش رضحي نأ بجي نكلو .طقف كلذ بدني لب دقعلا دنع دوهشلا روضح مزلي الو د

 ؛ ةقلطب حاكنلا خسف نيدهاش روضح ريغ نم  هتجوز ىلع  اهيلع لخد نإف .اهب لوخدلا دنع

 .©"7اقالط هخسف نوكيف حيحص دقع هنأل

 , 0079(نالعإلا يفكي هن أ كلام نع ًاضيأ يكحو» : «راطوألا لين» يف يناكوشلا لاقو  ه

 وه طرشلا امنإو .طرشب تسيل م ةداهشلا : كلام لاقو» :يناساكلل «عئادبلا» يفو -وق

 طرشو دوهش رضح ولو .دوهش رضحي مل نإو ءزاج نالعإلا طرشو حاكنلا دقع ول ىتح ,نالعإلا

 , 3579 (نجي مل نامتكلا مهيلع

 هللا مهمحر - يتبلا نامثعو «ىليل يبأ نباو .كلام ناكو» : يسخرسلل «طوسبملا» يفو -ز

 ةرضحب اونلعأ ول ىتح نالعإلا طرشلا امنإ 6 عاكملاب نأ طرشي وسلا ةوهجلا : نولوقي - ىلاعت

 , 0010( ّحِصي مل دقعلا ارهظي ال نأب نادهاشلا 0 ولو ,حاكنلا ْحص نيناجملاو نايبصلا

 دقعب ٌيلولا ريغ نيلدع داهشإ بدنو» :ةيكلاملا هقف يف ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يف ءاجو - ح

 خسفو . بجاوف  ةجوزلاب لوخدلا يأ - ءانبلا دنع داهشإلا امأو . بدنلا بصموه اذهو , حاكتلا

 , 20079(. . . مكاحلا نم يربج خسف هنأل ؛دقعلا ةحصل ةنئاب ةقلطب داهشإ الب لخد نإ حاكتلا

 داهشالا نأ لصاحلاو» :ريدردلل «ريبكلا جرتتلا ىلع هتيشاحو» يف يقوسدلا هيقفلا لاقو - ط

 دنع داهشإلا لصح نإف .بجاولا ىلع ًادئاز بودنم دقعلا دنع هنوكو 2.بجاو حاكنلا ىلع

 .”/هص .١ج .ريدردلل «ريغصلا حرشلا ىلع يواصلا ةيشاح» (5017/)

 .8١5ص ءيكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» (561/5)

 «كلام مامإلا بهذم ىلع تالماعملا هقف» «75"ص .4ج ,يريزجلل «ةعبرألا بهاذملا ىلع هقفلا» (5ها/ه)

 . ؟37؟ص .يواطلملل

 .7١١ص «"ج «يناكوشلل «راطوألا لين» (561/5)

 .73607ص 71ج ,يناساكلل «عئادبلا» (< هال

 .7؟١7ا5١7/5ص 3 53ج ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» (كهالف) . 7١-731 ص 26ج « يسخرسلل (طوسبملا» ("2ا/١4
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 .©*4:)(ءانبلا دنع ًابجاو ناك دقعلا دنع لصحي مل نإو ,بودنملاو بجاولا لصح دقف دقعلا

 :دوهشلا طرش يف ةيكلاملا بهذم ةصالخ

 ةيكلاملا نأ حاكنلا دقع ةحصل دوهشلا روضح طارتشا يف ةيكلاملا بهذم ةصالخو 2
 روهمجلا عم نوفلتخي مهنكلو ,حاكنلا دّقع ةحصل دوهشلا طرشب نيلئاقلا روهمجلا عم لوممتي

 نكلو .حاكنلا دقع اورضحي ال نأ زوجي لب .حاكنلا دقع دنع دوهشلا روضح طارتشا مدع يف
 نالعإلا اذهو .حاكتلا نالعإ دوهشلا روضح نم ضرغلا نأل ؛لوخدلا دنع مهروضح بجي

 .©**1دوهش ريغب اهجوزتف .ّىبح ةنب ةيفص ِخكَي يبنلا قتعا دقو :رذنملا نبا لاق - ب

 ةداهشلا اوطرتشاف ,حاكنلا نود عيبلا يف داهشألاب ىلاعت هللا رمأ :نوراه نب ديزي لاقو - ج

 .©**9عيبلل اهوطرتشي ملو حاكنلل

 :ثلاثلا لوقلا ةلدأ ٠65

 : ةيلاتلا ةلدألاب 2 مهنع هانركذ يذلا مهبهذمل اوجتحا دقو .ةيكلاملا لوق اذهو

 حاكنلا نوكي نأ بعبق كرس نوكي نئرلا نإف «نالعإلاب حافسلا نع اتم اننتإ عاكتلا نأ :الوأ

 ًارمأ نوكي ّرسلا نع يهنلاو سلا جاعن نع: ىهن هلا لِكَك يبنلا نع يور دقو .ةينالع
 اونلعأ» :لاق هنأ هلك يبنلا نع يور دقو ءهدضب ٌرمأ ءيشلا نع يهنلا نأل ؛ نالعإلاب

 , 2(05025فّدلاب ولو حاكنلا

 ققحتي امك نالعإلاو .نالعإلا وه حاكنلا يف هيلع لوعملا نأ ىلع لدي اذهو

 برضب هنالعإب ًاضيأ ققحتيو .لوخدلا دنع داهشإلاب ققحتي حاكنلا دقع ىلع داهشإلاب
 :سانلا نين هراهشإو فّدلا

 ال حاكنلا وهو لالحلاف .رسلاب الإ نوكي ال ىنزلا نأل ؛مهتلا يفنل نالعإلا طارتشا نأ :ايناث
 دنع هنع نالعإلاب نيجوزلا نع ةمهتلا يفتنت ثيح هنع نالعإلاب كلذَو قفدض الإ نوكي

 , 0589بولطم مهتلا عفدو .لوخدلا

 .١3"ص 21ج «ريدردلل (ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاح» مى5ه80)

 .١1450ص 25ج (ينغملا» مىه85) 40١. ص .”ج (ينغملا» © كيل

 ."١ص هج « يسخرسلل ا (طوسبملا» (5684) . 30 6ص 231ج «عئادبلا» (56887)
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 : عبارلا لوقلا ةلدأ ه6

 أي ام هيلإ اوبهذ اميف مهتجحو ةيرهاظلا لوق وهو

 ءاهّيلو نذإ ريغب تحكن ةأرما اميأ لكي هللا لوسر لاق» :تلاق  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع :ًالوأ
 .دنسلا اذه ريغ ءىش بابلا اذه يف حصي الف «خلا . . .لطاب اهحاكتف .لدع يدهاشو

 .هتحصل ةيافك اذه يفو ,لدع يدهاش ركذ ىنعي

 ةوسن عبرأ ةداهشب وأ ,لودع نيتأرماو لجر ةداهشب وأ «يشافلا نالعإلاب حاكنلا ةزاجإ امأو :ًايناث

 .كش الب قداص لدع ربخلا كلذ يف وهف ربخ يف قدص نم لك نأ كلذ درمف ءلودع

 .هيف نالدع ناقداص كش الب هل نانلعملاف حاكنلا نلعأ اذإف

 .(ةموم) -
 , ي

 :لوألا لوقلا ةلدأ ةشقانم 5

 طارتشا نم هيلع لدت امو ءاهانركذ يتلا ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا يه لوألا لوقلا ةلدأ

 يف نأ ولو ثيداحألا هذه نإ لاقي نأ نكميف .ةفيعض اهنإ ليق اذإو «حاكنلا ةحصل دوهشلا

 .6*ةذًاضعب اهضعب يوقي نكل ًافعض اهدنس

 روضح طارتشا هيفو .مزح نبا هب جتحا يذلا ثيدحلاب لوقلا اذهل جتحي نأ نكمي امك

 . بابلا اذه ىف هريغ حصي ال حيحص ثيدح هنإ هنع مزح نبا لاقو ,حاكنلا دقع نيلدع نيدهاش

 : يناثلا لوقلا ةلدأ ةشقانم - 7

 : يتأي ام مهتلدأ ىلع ٌدريو «حاكنلا ةحصل دوهشلا طارتشا مدعب اولاق لوقلا اذه باحصأ

 ناك نإو ثيداحألا هذه نأ هيلع دري حاكنلا ىلع داهشإلا ثيداحأ فعض نم هب اوجتحا ام :ًالوأ

 .ًاضعب يوقي اهضعب نإف ءفعض اهيف
 نأب هيلع باجي .دوهش ريغب اهجوزتو يبح تنب ةيفص قتعأ لَك يبنلا نأ نم هب اوجتحا ام :ًايناث

 ريغو ّيلو ريغب لَك يبنلا حاكن امأف» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق لي يبنلا صئاصخ نم كلذ

 , 25"0”(هريغ هب قحلي الف حاكنلا يف هصئاصخ نمف ءدوهش

  )5 686١ص 24ج مزح نبال «ىلحملا» 156 5

 )56 )5085ص «.9ج مزح نبال (ىلحملا» .

 ) )50817.5ج (ينغملا» ص١ 45 .
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 اوطرتشاف حاكنلا نود عيبلا يف داهشألاب رمأ ىلاعت هللا نأ نم نوراه نب ديزي هلاق ام :ًاثلا
 ,دلولا وهو نيدقاعتملا ريغ قح هب قلعتي حاكنلا نأ هيلع دري «عيبلا نود حاكنلل ةداهشلا

 .©0048(عيبلا فالخب هبسن عيضيف هوبأ هدحجي الكل هيف ةداهشلا تطرتشاف

 نارقلا يف حاكنلا ىلع داهشالا ركذ مدع نأ ةمادق نبا لوق ىلإ فاضي نأ نكميو

 ذخؤت ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ نإف «ةيوبنلا ةنسلا يف هطارتشا زاوج مدع ينعي ال ميركلا

 دق مث .فورعمو مولعم وه امك ةيوبنلا ةنسلا يف هللا يحو نم وأ نآرقلا يف هللا يحو نم

 تفلو كلذ ىلإ سانلا داشرإل وه ميركلا نارقلا يف عيبلا ىلع داهشإلا ركذ نوكي

 .هيلإ مهراظنأل تفل نآرقلا يف هركذ يف ناكف ءًابلاغ هيف نونواهتي سانلا نأل ؛هيلإ مهراظنأ
 طرش حاكنلا يف داهشإلا امنيب .همدعب عيبلا دسفي ال بودنم عيبلا يف داهشإلا نا مث

 . هتحصل

 :008)كلاثلا لوقلا ةلدأ ةشقانم- 4

 ناي ام هب اولدتسا ام ىلع دريو «ةيكلاملا لوق وه لوقلا اذهو

 طرشلا ناك اذإو «ةيكلاملا لاق امك ,رسلا نع زاتميل ةينالعلاو راهظإلا حاكنلا يف بولطملا نإ أ

 روضح وهو .اعرش روهظلا قيرط وه ام هيف ربتعي راهظإلاف «هتيرس مدعو حاكنلا راهظإ وه
 روضحب نألو ؛ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا يف ءاج امك حاكنلا دقع دنع نيلدع نيدهاش

 .ةينالعلا لصحتو حاكنلا نع ةيرسلا يفتنت نيدهاشلا

 دقف .حاكنلا دقع ارضح اذإ نيدهاشلا نإف .«فدلاب ولو حاكتلا اونلعأ» : كك هلوق امأو - ب

 رمأ نإ مث .هنالعإ ةدايز ىلإ بدن اذهف فّدلاب برضلا امأو .امهروضحب هنالعإ لصح
 نيذلا دوهشلا نم وأ «نيدقاعلا نم عامسلاب هيلع دوهشلا ةرثكب رهتشيو ةداع عيشي حاكنلا

 : عبارلا لوقلا ةلدأ ةشقانم -4

 طارتشا هيفو مرح نبا هركذ يذلا فيرشلا ثيدحلا نأ هيلع ٌدريو . ةنع ماعلا نالعإلا وأ ,حاكتلا

 يف هلوق ةحصل دهشي فيرشلا ثيدحلا اذه . حيحص ثيدح هنإ هنع لاقو ,نيدهاش روضح

 45١. ص 25ج (ينغملا» (كه84)

 . 567-7607ص .؟ج (عئادبلا» .”١ص .هج ,يسحخرسلل «طوسبملا» (59489)

١1 * 



 دهشي داهشألا يفف ءهنع نالعإلا نيبو حاكنلا ىلع داهشالا نيب قّرفو .داهشألا نع اضوع

 عامس دجوي الف نالعإلا يف امأ ,نيدقاعلا نم لوبقلاو باجيإلا نوعمسيو حاكنلا دقع دوهشلا

 ءّمت دق حاكن دقع نأ نالعإلا مهغلب نم ملع وه لصحي يذلا نأو «لوبقلاو باجيإلل دحأ نم

 نأب انيقي نوملعيو «لوبقلاو باجيإلا نوعمسي مهو دوهشلا ةلاح نيبو ةلاحلا هذه نيب قرفو

 .ةيعرشلا طباوضلا قفو مت دق حاكنلا دقع

 :دوهشلا طرش يف حجارلا لوقلا -

 مل اذإف ءهدقع ىلع داهشألا حاكنلا ةحصل طرتشيف .روهمجلا لوق لاوقألا نم حجارلاو

 ىلإ بدنلا عم .كلذ ىلع ةّلادلا ةفيرشلا ثيداحألا دورول ًادساف دقعلا ناك داهشإلا لصحي

 : ةيلاتلا ةرقفلا ىف هنّيبأ امك كلذ وحنو فّدلا برضب ولو هنالعإ ىف ةدايزلا

  2١هذّقع دعب حاكنلا نالعإ بابحتسا :

 ةدايزلا هيلإ بودنملا نم نإو .هدقع دنع نيدهاشلا روضح حاكنلا ةحصل طرشلا نإ :انلق

 ةشئاع نع يذمرتلا مامإلا هجرخأ يذلا ٍِلي هللا لوسر ثيدحل كلذو ءهذقع مامت دعب هنالعإ يف

 .دجاسملا يف هولعجاو .حاكنلا اذه اونلعأ» : لكك هللا لوسر لاق :تلاق  اهنع هللا ىضر
ٍ 3 :. 

 .«فوفدلاب هيلع اوبرضاو

 نوكيف دوهشلا راضحإب هنالعإ امإ :نيئيش دحأ حاكنلا نالعإب دارملا نأ :هحرش ىف ءاجو

 رمألا امأو .بابحتسالل رمألا نوكيف راهتشالاو راهظإلاب يأ هنالعإب داري نأ امإو . بوجولل رمألا

 . بابحتسالل رمأ وهف ةكربلا لوصحل وأ نالعإلل ىعدأ دجاسملا يف هنألف ؛دجاسملا يف هلعجب

 .©*؟”ةدجسملا جراخ فوفّدلا برض نوكيو .حاكنلل ًانالعإو ًاراهظإ هيف نألف فوفُّدلا برض امأو

 :نيتلحرمب حاكنلل ًانالعإ كانه نأ ثيدحلا اذُه نم رهاظلا نأ ودبيو -5

 .لقألا يف نيدهاش روضحب هذقع قيرط نع هنالعإب : ( ىلوألا)

 .نيدهاشلا روضحب هدقع مامت دعب هراهظإب : (ةيناثلا)

 سانلا هابتنا بلج برضلا اذهب نأشلا نأل ؛فوفَّدلا برضب نالعإلا وأ راهظإلا اذه نوكيو

 دجاسملا يف حاكتلاب رمألاو .حاكنلا لوصحب نوملعيف هيلإ نوتأيف ءتوصلا ردصم ىلإ مهراظنأو

 هرضحي نأ دب الف هيف دقع اذإف ماع لحم دجسملا نأل ؛هراهظإو حاكنلا رمأ عويش نم ديزي

 .١١5ص 2. ؟ج (يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحتر (5690)
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 .دوهشلا ددع ىلع ةدايز سانلا نم ليلق ريغ ددع

 : للك هللا لوسر لاق :لاق يحمجلا بطاح نب دمحم نع هعماج يف يذمرتلا مامإلا ًاضيأ هجرخأ
 .«توصلاو فّدلا .لالحلاو مارحلا نيب ام لصف»

 ,حاكنلا نالعإ  حافسلاو حاكنلا نيب يأ - مارحلاو لالحلا نيب قرفلا نأ :هحرش يف ءاجو

 لالحلا نيب قرف ال نأ دارملا سيل نكلو .فدلاب برضلاو سانلا يف هب ركذلاو توصلاب كلذو
 دارملا لب .دقعلا دنع دوهشلا روضحب لصحي قرفلا نإف ءرمألا اذه الإ حاكنلا يف مارحلاو

 فّدلا برضب حاكنلا نالعإ ةنّسلاف .دعابألا ىلع ىفخي ال ثيحب حاكنلا رمأ نالعإ يف بيغرتلا
 ءفّدلاب برضلاو حابملا ءانغلا وأ حابملا رعشلا داشنإ يف ةمغنلا وأ ,ةئنهتلاب نيرضاحلا تاوصأو
 .2092سرعلا يف زئاج هنإف

 وه حاكنلا يف ماعلا نالعإلا نأ وهو .هيلإ تبهذ ام يوقيو ديؤي فيرشلا ثيدحلا اذهف

 نأل 5 دقع ىلع ا نع ينغي 5 يد روضحب 0 دقع دعب  نوكي يذلا

 هنأ الإ ,حاكتلل راهظإو نع ديزم هب ا ل يف حاكتلا لعج نأ امك . تف

 .نادهاشلا امهعمسي لوبقو باجيإب حاكنلا دقع ةرورض نع ينغي ال

 ع لولب 1 عنا نالعإب يضاقلا ثيدحلا عم ىرخأ ثيداحأ كانه نإف 0

 عفرو فوفّدلا برضب ًاماع ًانالعإ هدقع دعب تاع هيلإ 9 نم نأو دقعلا يلا هنم لب

 . هنالعإو هراهظإ ىف ١ ةدايزلا هب قفحتت امم كلذ وحنو توصلا

 ءارجإب كلذو نيدهاشلا روضحب هدقع عم ةنرتقم نكت دق حاكنلل نالعإلا ةدايز نأ امك
 ةدايز ريثك ددع حاكنلا دقع رضحيف ةقداع نوملسملا هرضحي ب ماع ناكم هنأل ؛ ؛دجسملا 0

 : حاكنلا نامتكب يصاوتلا - 3

 يصاوتلاب رثأتي وأ حاكنلا لطبي لهف .ًاعرش هيف ًابوغرمو «هيلإ ًابودنم حاكنلا نالعإ ناك اذإو
 ؟ ةحيحص ةروصب هداقعنا لعب هنامتك ىلع

 )4 )5691١ج (يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت) ص75١9-5١8.
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 ًاموتكم هيلع ةداهشلا عم نوكي ال هنأل ؛ هنامتكب يصاوتلاب حاكنلا لطبي الو : ةلبانحلا لاق

 نالعإ ةنّسلا نأل .هل مهنامتك هركو دقعلا مص ًادصق دوهشلاو َّيلولاو ناجوزلا همتك نإف
 5*2 9حاكنلا

 متكتسا اذإ موق لاقو» : مزح نبال :«ىلحملا» يف ءاج دقف ءًاضيأ ةيرهاظلا بهذم اذهو
 مل هنأ :(امهدحأ) :نيهجو نم أطخ اذهو :مزح نبا لاق .لطابو ٌرس حاكن وهف .نادهاشلا
 هملع ام ارس سيل هنأ : (يناثلا)و .نالدع هيلع دهش اذإ رسلا حاكن نع يعرش يهن طق حصي

 , "0055(نادهاشلاو «ناجوزلاو . ىلولا :ةسمج

 , "0 حاكنلا خسفيو د حاكن وه :كلام مامإلا لاقو

 ٠ حاكنلا نامتك ةلأسم يف حجارلا -64

 دقع  دقعلاف هب اوصاوتو نامتكلل يعرشلا غوسملا دجوي مل اذإ نكلو «ةيعرشلا ةحلصملل

 . ةلبانحلا لاق امك هنامتك مهل هرك نإو ًاحيحص ىقبي  حاكتلا

 ؟ءاسنلا مهعم لخدت لهو .دوهشلا ددع 6

 يف اوفلتخا نكلو . ءاحيحص هدقعل امهتيافكو حاكنلا يف نيلجر ةداهش لوبق يف فالخ ال

 :نيلوق ىلع ءاحيحص حاكنلا دقعل نيتأرماو لجر ةداهش لوبق

 : هتحبحو لوألا لوقلا 5

 :احيح ةداقعتالا نيلحر دايت لد ديالا لب .حاكنلا يف نيتأرماو لجر ةداهش لبقت ال

 . يعازوألاو . يعخنلا لوق وهو ,ةيعفاشلاو ,ةلبانحلا بهذم اذهو

 ةداهش نأ لكي هللا لوسر نع ةنّسلا تضم :لاق هللا همحر  يرهزلا نأ لوقلا اذهل ةجحلاو

 «لامب نكمل دقع حاكنلا نألو ؛ قالطلا يف الو .حاكنلا يف الو «دودحلا يف زوجت ال ءاسنلا

 يف امك نهتداهشب تبثي الف .لاوحألا بلاغ يف لاجرلا هرضحيو .لاملا هنم دوصقملا الو
 : 5*0 (دودحلا

 . 78ص .”ج «عانقلا فاشكر» (559757)

 .١؛ص ء”ج .دشر نبال «دهتجملا ةيادب» (56894) .ة556-555ص قج مزح يال « ىلحملا» 6ك

 ١4. 4ص 37ج «جاتحملا ينغم) . 5607-401 ص .”ج (ينغملا» (5696)
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 :©*؟9نيتأرماو لجر ةداهش لبقت : يناثلا لوقلا -7

 لجر ةداهشب ًاحيحص دقعني حاكنلا دقعف «ةيرهاظلاو «ةيديزلاو «ةيفنحلا بهذم اذهو

 . نيتأرماو لجر ةداهش نع ًاضوع حاكنلا يف ةوسن عبرأ ةداهش اوزاجأ ةيرهاظلا نإ لب «نيتأرماو

 اودهشتساو» : ىلاعت هلوق - نيتأرماو لجر ةداهش لوبق  لوقلا اذهل ةجحلاو .-4

 , 605"ةيآلا « . . .ناتأرماو لجرف نيلجر انوكي مل نإف ,.مكلاجر نم نيديهش

 ؛قالطإلا ىلع ةداهش نيتأرماو لجرل لعج ىلاعت هللا نأ ةميركلا ةيآلا هذهب ةلالدلا هجو

 ,قالطالا ىلع ةداهش هل نم وه قلطملا دهاشلاو ,ءادهشلا نم مهلعج ىلاعتو هناحبس هنأل

 انديس نع يور دقو «ليلدب ديق ام الإ ماكحألا رئاس يف ةداهش مهل نوكي نأ كلذ ىضتقاف

 لقني ملو «ةقرفلاو حاكنلا يف لاجرلا عم ءاسنلا ةداهش زاجأ هنأ  هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع

 راهظإ يف نيتأرماو لجر ةداهش نألو ؛زاوجلا ىلع ًاعامجإ ناكف «ةباحصلا نم ركنم هيلع ركنأ هنأ

 .بذكلا بناج ىلع اهيف قدصلا بناج ناحجرل نيلجر ةداهش لثم هب دوهشملا

 : نيدهاشلا ىلع ةدايزلا بابحتسا .-أ8

 .©058حالصلاو ريخلا لهأ نم نيدهاشلا ىلع ةدايز عمج راضحإ نسي :ةيعفاشلا لاق

 بوغرملا نأل ؛نيتأرماو لجر ةداهش ةيافكب لاق نم ىتح دحأ هيف فلاخي ال لوقلا اذه نأ ودبيو

 نالعإ يف ةدايز حاكنلا دقع دهشي نم ةرثك يف نأ كش الو .هراهظإو حاكنلا نالعإ ًاعرش هيف
 .بحتسملا روضحلا نم حاكنلا ىلع ةداهشلل بولطملا ددعلا نم رثكأ روضح نوكيف ؛حاكتلا

 :نيتأرماو لجر ةداهش لوبق : حجارلا لوقلا -

 هذهب نألو ؛لوقلا اذه باحصأ هب جتحا امل حاكنلا ىلع نيتأرماو لجر ةداهش لوبق حجارلاو

 ةداهش لوبق مدعل هجو الق , نيلجر ةداهش نم بولطملا راهظإلاو نالعإالا لصحي ةداهشلا

 .حاكنلا دقعل لجرلا عم نيتأرملا

 :اهيف ءاهقفلا لاوقأو دوهشلا ةلادع ١-2

 : ءاهقفلل نالوق حاكنلا يف دوهشلا ةلادع طارتشا يف

 حرش» 2456 ص .94ج «ىلحملا» 23758٠١ ص 25ج «عئادبلا» 177 نص هج ء يسخرسلل («طوسبملا» (56945)

 .؟١74ضص . ؟ج «راهزألا

 . ١5 4ص «,ج «جاتحملا ينغم» (5694) .[7405 ةيآلا :ةرقبلا ةروس] (56919)
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 ىدحإ يف ةلبانحلاو ,ةيرهاظلاو «ةيعفاشلا لوق اذهو .مهيف ةلادعلا طرتشت :لوألا لوقلا

 طرش الإ اوركذي مل ةلبانحلا يرخأتم نأ الإ ,«ينغملا» بحاص ركذ امك مهبهذم يف نيتياورلا

 ىلع لدي امم ««ىهتنملا ةياغ» بحاصو .«عانقلا فاشك» بحاص لعف امك دوهشلا يف ةلادعلا

 نم مهنم ناك نإو .ةيديزلا بهذم ًاضيأ اذهو .ةلادعلا طارتشا ىلع ةلبانحلا بهذم رارقتسا

 ,"*؟؟دلبلا يف لدعلا دوجو مدعب اهديقي 'نم مهنمو .ًاقلطم قسافلا ةداهش زاوجب لوقي

 لاحلا روتثسم ةداهش حصت اذهلو .ةرهاظلا ةلادعلا اهيطرتشم دنع ةلادعلاب دوصقملاو 35 ل2

 سانلا ةماع نيبو يداوبلاو ىرقلا يف نوكي حاكنلا نأب كلذ اولّلعو . قسفلا رهاظ نوكي ال نمو
 دهاشلا نوكو .لاحلا رهاظب ىفتكاف سانلا ىلع قشي كلذ رابتعاف «ةلادعلا ةقيقح فرعي ال نمم
 ةحص يف كلذ رثؤي مل ًاقساف ناك هنأ دقعلا دعب نّيبت نإف «قسف هنع رهظي مل لاحلا روتسم
 داقعنا لاح هانّيب يذلا ىنعملاب رهاظلا بسح ًالدع دهاشلا نوك دقعلا ةحصل طرشلا نأل ؛دقعلا
 .6520كلُذ دعب دهاشلا ةلادع لاوز رضي الف كلذ ققحت دقو .دقعلا

 : هلك هلوق وهو ,فيرشلا ثيدحلا دورو حاكنلا دوهش يف ةلادعلا طارتشال ةجحلاو - 577

 ةداهشلا لوبق ىنبم نأل ؛ قسافلا ةداهشب تبثي ال حاكنلا نألو .«لدع يدهاشو ٌّيلوب الإ حاكن الر

 امم دهاشلا يف ةلادعلا طارتشا ناكف .دهاشلا ةلادعب الإ حيجرتلا عقي الو ,بذكلاو قدصلا

 , "9" !)دوحجلا نم ةحكنألا ةنايصو طايتحالا هب ىضقي

 :اهطارتشا مدع :دوهشلا ةلادع يف يناثلا لوقلا -64

 ؛ ةيفنحلا بهذم اذهو «نيقساف نيدهاش ةداهشب حصيف « حاكنلا دوهش ىف ةلادعلا طرتشت هل

 لكو .هتداهشب حاكنلا دقعني هسفنب دقعلل الباق نوكي نأ حلصي نم لك نأ : مهدنع لصألا نآل

 اذه ىلع ءانبو .حاكنلا كلذ يف ادهاش نوكي نأ حلصي حاكن يف اّيلو نوكي نأ حلصي نم

 لصألا اذه قابطنال نيقسافلا نيدهاشلا ةداهشب حصيو حاكنلا دقعني :اولاق ةيفنحلا دنع لصألا

 ,"'"'9امهيلع

 ةياغو» ,ا”ا/ ص ءالج «عانقلا فاشك)و 245 "ص 25ج (ينغملا» 21١5 4ص .3”ج «جاتحملا ينغم)) (56599)

 25ج (جاتحملا ةياهن» 23554١ ص « ؟ج «راهزألا حرش 56"214 ص 29ج (ىلحملا» 2 "77ص 27ج ( ىهتنملا

 .7١73”ص

 . 3١ ؛ص 25ج (جاتحملا ةياهن» ء15١ 4ص 25ج (ينغملا» (550)

 «عئادبلا» 275١ 4ص ؛«”ج (جاتحملا ةياهن» . ١5 ص الج «جاتحملا ينغم» . : 57ص 25ج (ينغملا» 55001١

 .١3ص هج (طوسبملا» لكك | .؟57-١7/1ص كج
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 :دوهشلا ةلادع يطرتشم ىلع درلا 96

 اودهشتساو» :ةميركلا ةيآلا مومع نأب :ةلادعلا يطرتشم ىلع مهدر ىف ةيفنحلا لاقو

 .# . . .ءادهشلا نم نوضرت نمم ناتأرماو لجرف .نيلجر انوكي مل نإف .مكلاجر نم نيديهش

 . قسافلا دهاشلا هيف لخدي ةيآلاو ثيدحلا 00 اذه «دوهشب الإ 00 الر دما مومعو

 .ًادهاش قسافلا وهو يضرملا ريغ نوك 1 كلذ لدف « نييضرم ريغو

 دنع مهتداهش ىلإ ةجاحلل ال ىنزلا ةمهت عفدل حاكنلا باب يف دوهشلا روضح نإف اهو

  عماستلاب ةداهشلاب هراكنإو هدوححج عفد نكميف .رهتشي هعوقو دعب حاكنلا نأل ؛راكنإلاو دوحجلا

 - ةلاحم اال ةلادعلا ىلع فقي ال قدصلا نكلو «معنف قدصلا ىلع اهانبم ةداهشلا نوك امأ

 يف انمالكو ؛بذكلا نع فكنتسي هنكلو «قسفلا نم ًاعاونأ هباكتراب ىلابي ال نم ةقسفلا نم نإف
 ال ,كلّذك نكي مل ولو .هقدص هنظ ىلع بلغيف .هتداهش يف قدصلا يضاقلا ىرحتي قساف

 . هتداهشب ءاضقلا روجي

 جتحا يتلا ةيآلا هذه ىلع مث .ةلادعلا ديق نود دوهشلا ركذب يور دقف فيرشلا ثيدحلا امأ

 ةلادعلا تأت ملف .«لدع يدهاش و يلوب الإ حاكن ال» :تءاج اهنإف ةلادعلل نوطرتشملا اهب

 «(«نيلدع نيدهاشو ٌّيلوب الإ حاكن ال» : ظفلب ثيدحلا ءاجل كلذك ناك ول هنأل ؛ نيدهاشلل ةفص

 نإ ثيحو ء(مالسإلا) ةملك يهو «لدعلا» ةملك ىلإ نيدهاشلا ةفاضإب تءاج ةياورلا نإ ثيحو

 ,"159ةروضحب اي حاكنلا لقعنيف ةلوبقم حاكنلا ىلع اقل ءملسم قسافلا

 مامإلا جورخ مدع ليلدب ةداهشلا ةيلهأ نم ملسملا جرخي هل قسفلا نإ : اضيأ ةيفنحلا لاقو

 ؟ ءاضقلل ٌكهأ هنوك ةمامإلل هتيلهأ ة ةرورض نمو «نيملسملا ىلع ةماعلا ةمامإلا ةيلهأ نم مظعألا

 نوكي نأ ريغلل هديلقتو ءاضقلا ةيالول ًالهأ هنوك ةرورض نمو .مامإلا نم نوكي ءاضقلا دلقت نأل

 ,©5:9ةداهشلل ًالهأ

 :دهاشلا ةلادع طارتشا يف حجارلا لوقلا -57

 نكلو .دهاشلا ةلادعب فيرشلا ثيدحلا دورول دهاشلا يف ةرهاظلا ةلادعلا طارتشا حجارلاو

 . 371١ ص (5ج (عئادبلا» 71-2337 ص هج «يسخرسلل «طوسبملا) (550)

 .7”7<ص 2 ع «. يسخرسلل (طوسبملا» (ك5١5)
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 قسفلا روهظ مدعل ةرهاظلا هتلادع رابتعاب قسفلا رهاظ نوكي ال نم وهو لاحلا روتسم ةداهش لبقت

 ىلع قسفلا ةبلغل لدعلا دهاشلا دوجو رذعت اذإ حاكنلا يف قسافلا ةداهش زوجت نكلو .هنم

 ءاعرش ةلوبقملا راذعألا نم كلذ وحن وأ ,دهاشلا لاحب حاكنلا دقع يفرط لهجل وأ «سانلا
 ًاقساف ناك هنأ دقعلا دعب نييبت اذإف» : ىلبنحلا ةمادق نبا «ىنغملا» بحاص لوق كلذ ىلع لديو

 ْ 000, 6دقعلا يف كلذ رؤي مل

 ًالوبقم ًارذع ناك ًاقساف هنوك وهو دهاشلا لاحب  نيدقاعلا لهج  لهجلا نأ كلذ ىنعمو
 لاحب لهجلا ناك اذإو .هتحصو دقعلا داقعنا يف رثؤي مل يلاتلابو ًاقساف ناك نإو هتداهٌش لوبقل

 وأ نيعم ناكم يف سانلا ىلع قسفلا ةبلغك راذعألا ةيقب كلذكف .ًالوبقم ًارذع قسافلا دهاشلا

 .حاكنلل لدعلا دهاشلا ةفرعم سانلا ىلع قاشلا نم لعجي امم .نيعم نامز

 زييمتو «ةيفنحلا لاق امك ىنزلا ةمهت عفدل لصألا يف دارت حاكنلا يف ةداهشلا نإف ًاضيأو

 اميس ال لدعلا دهاشلا رذعت اذإ .قسافلا ةداهشب لصحي دوصقملا اذهو .حافسلا نع حاكنلا

 لودعلا دوهشلا دجويف .عماستلا قيرط نع هيلع دهشي نم رشكيو عيشيو رهتشي حاكنلا نأو
 .دوحجلاو راكنإلا كلذب نمؤيف .قيرطلا اذه نع مهتداهش ةيضرملا

 :دهاشلا مالسإ - 017

 جوزلا ناك اذإ امأ .نيملسم ناجوزلا ناك اذإ حاكنلا يف دهاشلا مالسإ طارتشا يف فالخ ال

 ىلع دهاشلا يف طرتشي لهف «ةينارصنلاو ةيدوهيلاك اهحاكن زوجي ةملسم ريغ ةجوزلاو املسم
 ْ ؟ملسم نوكي .نأ امنهخاكت

 اذه ىلع دهاشلا يف مالسإلا طارتشا ىلإ ةيعفاشلاو «ةيرهاظلاو ,ةلبانحلا بهذ

 ءاوس «نيملسم ةداهشب الإ دقعني ال حاكنلا نإد : يلبنحلا ةمادق نبا لاق اذه يفو ,7”:2حاكنلا

 .©9'5(يعفاشلا لوق وهو .دمحأ هيلع صن .هدحو جوزلا وأ ءنيملسم ناجوزلا ناك

 حاكن هنأل ,.«لدع يدهاشو ٌيلوب الإ حاكن ال» :ِِلك هللا لوسر ثيدح لوقلا اذهل ةّجحلاو

 .©9'5نيملسملا حاكنك نييمذ ةداهشب دقعني ملف ءملسم

 . 07ص ."”ج (ينغملا» (5505)

 هقف يف «عاجش يبأ ظافلأ لح يف عانقإلا» .505-407ص 94ج «ىلحملا» 45١. ص .7ج «ينغملا» (5705)

 . 79ص .١ج .يعفاشلل «مألا» باتك ءا/ا-ا١1 ص ؛7ج .ةيعفاشلا

 .١10ضص تحج (ينغملا» (1501)

 ."5ج (جاتحملا ةياهن» 2"ه4ص «.8١ج (ةيعفاشلا هقف يف عومجملا» «407ص «."ج («ينغملا» (5508)

 ص”7١.

١ 



 : ةيفنحلا دنع ةيمذب ملسملا جاوز ىلع دوهشلا 2

 . حاكنلا اذه ىلع نييمذ ةداهشب ةيمذ ملسملا حاكن زوجي .فسوي يبأو ةفينح يبأ دنعو

 كي هللا لوسر نع يور امب رفزو دمحم جتحا .زوجي ال : ةفينح يبأ ابحاص رفزو دمحم لاقو
 نألو ؛نيملسم امهنوك يأ نيدلا ةلادع هنم دارملاو ,.«لدع يدهاشو ّيلوب الإ حاكن ال» :لاق هنأ
 فرطو جوزلا فرط نيفرطلاب هدوجو قلعتي حاكنلا دقعو .هتحصو حاكنلا زاوج طرش داهشالا

 ةجح سميلو هلثم ىلع ةجح ملسملا ريغ ةداهش نأل ؛ نيفرطلا ىلع داهشإلا دجوي ملو .ةجوزلا

 , جوزلا بناج يف داهشإإلا دجوي ملف نكت مل نأك ملسملا قح يف هتداهش تناكف ,ملسملا ىلع

 هيلا تعاد
 نم مكل باط ام اوحكنافإ : قات هارت لاماتيلاو ةانكلا تامومع ةفينح يبأل ةبحلاو

 دايخ 0 ردا اوجيزت» 0 2# -- 0

 .ليلدلا هيلعف ةيمذ ملسملا جاوز يف طر هنوك 0

 ثيدحلا اذه تاياور ىدحإ يف ءاج امك  «نيدهاشب الإ حاكن ال» : كك يبنلا لوق نإ مث
 يه ةغللا يف ةداهشلا نأل ؛ةيمذ ملسملا حاكن يف نييمذلا ةداهش يف ققحتم - ةلادعلا ديق نودب
 لقعلا ىلع فقي كلذ نأل ؛نايبلاو مالعإلا لهأ نم وه ملسملا ريغو .نايبلاو مالعإلا نع ةرابع
 ىلع ملسملا ريغ ةداهش نأ الإ ,ملسملا ريغ يف دوجوم كلذ لكو .هب دوهشملاب ملعلاو ناسللاو
 ةداهش يف سيل مث .هب ةلومشم ملسملل هتداهش تيقبف .ثيدحلا مومع نم تّصخ ملسملا
 هتحوز ىلع جوزلا قح تابثإ قف هل ةداهش يه امنإو هيلع ةداهش ةيمذ ملسملا حاكن ىلع يمذلا

 ىلعو .زوجت ضعب ىلع مهضعب ةمذلا لهأ ةداهش نأل ؛ةزئاج اهيلع هتداهشو 1 هئطو لح لثم
 . نييمذ ةداهشب حيحص - ةيمذ ملسملا حاكن :  حاكتلاف أذه

 أد تاستمالاو بدنلا ىلع هلمحنت اذهف .«لدع يدهاشو ّيلوب لإ حاكن الر :ثيدح امأ

 راكنإ دنع هنأ انه ظحالي نأ ىلع .- ةيمذ ملسم حاكن يف نيملسم نيدهاشلا نوك بابحتسا
 ةيمذلا ىلع ةداهش اهنأل ؛انه لبقت حاكنلا ىلع نيّيمذلا دوهشلا ةداهش نإف .ةيجوزلل ةيمذلا
 جوزلا لبق نم ةيجوزلا راكنإ ناك نإ نكلو هل ةداهش يه لب ,ملسملا جوزلا ىلع ةداهش تسيلو

 ةداهشو ,ملسملا جوزلا ىلع ةداهش اهنأل ؛ لبقت هل انه نييمذلا حاكنلا دوهش ةداهش نإف .ملسملا

 ىلع ملسملا ريغل ةيالو الو ,ةيالولا ىنعم نم اهيف امل زوجت ال ملسملا ىلع ملسملا ريغ
 اىكلسلا / |١

 .؟ج (ةيادهلا ىلع ةيانعلا» ,.76 767-4” ص .؟7ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» 786 4-”<57”ص .؟ج «عئادبلا» (ك509)
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 : حاكنلا دهاش يف ىرخأ طورش -69

 ةداهشب الو نييبص ةداهشب حاكنلا حصي الف "19 غولبلاو لقعلا حاكنلا دهاش يف طرتشيو

 ,("11(نيلقاع نيقفارم ةداهشب حاكنلا دقعني نأ لمتحيو» : يلبنحلا ةمادق نبا لاقو « نينونجم

 :دهاشلا ةيرح د 06

 ةيفنحلل ًافالخ ةيرهاظلاو ةلبانحلا حّرص اذهبو «حاكنلا دهاش يف ًاطرش تسيل ةيرحلاو

 داقعناو دبعلا ةداهش لوبق حجارلاو , 2319تنيدبع ةداهشب حاكنلا حصي ال مهدنعف .ةيعفاشلاو

 ا 1 0 ليلد ل ذإ «ةداهشلا هذهب هتحصو حاكنلا

 دقعتي 1 امو افرعي مل نإف يقل مالك ها مهفي 2 اضيأ 0 0

 , 0539امهتداهشب ايهم حاكتلا

 كلذ نيلّلعم هتداهشب حاكنلا حصي ىتح ًاريصب دهاشلا نوكي نأ ةيعفاشلا طرتشاو 0787

 ةنياعملاب الإ تبثت ال لاوقألاو .لوق - نيدقاعلا نم لوبقلاو باجيإلا وهو هيلع دوهشملا نأب

 601 ىمعألا ةداهشب ايسر حاكنلا داقعناب ةيعفاشلا بهذم يف هجو كانه نكلو . عامسلاو

 نّسيل ا دهاشلا نوكف اذه ىلعو يمعألا ةداهشب 2 حاكنلا دقعني ةلبانحلا دنعو

 توص ملعو «توصلا ىمعألا دهاشلا نقيت اذإ اذه نكلو . حاكتلا يف هتداهش لوبقل طرشب

 . 0170مهاري نم كلذ ملعي امك امهيف كشي ال هحو ىلع نيدقاعتملا

 . طرشب سيل دهاشلا رصب اذكو» : ىفنحلا ىناساكلا مامإلا لاق دقف .ةيفنحلا بهذم اذهو

 ش , 23313(ىمعألا روضحتن حاكنلا دّقعنيف

 . 77ص 237ج ( ىهتنملاو عانقإلا نيب ىهتنملا ةياغ) 27637 ص 27ج «عئادبلا» ممك١٠1)

 )407 )5511١”ص ."ج (ينغملا» .

 «؟ج «عئادبلا» ء1١ 4 هص 237ج (جاتحملا ينغم» «7١4ص .5ج (ىلحملا» , ؛ ها"ص 2"ج (ينغملا» (551؟)

 . 73 607ص

 . 7366© ص 275ج «عئادبلا» 2١4 5ةص 237ج «جاتحملا ينغم) 2 467 ص 2"ج (ينغملا» كك

 . ١4 4ص ءا"ج «جاتحملا ينغم» (1516) . 58"75ص «١1ج (ةيدنهلا ىواتفلا» (5515)

 . 3606© ص هج «عئادبلا» (5517) . 5 67”ص 25ج (ينغملا» (لككا5)
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 ةلوبقم ىمعألا ةداهشو» : يرهاظلا مرح نبا لاق لدقف .ةيرهاظلا بهذم يأ اذهو

 . "19 حيحصلاك

 نيدهاشب حاكتلا حصي الف ءًاملكتم حاكنلا دهاش نوكي نأ ةلبانحلا طرتشاو 67#
 نأ طرشلا اذه ىلع ظحاللي نكلو 531"؟)امهنم ءادألا ناكمإ مدعب كلذ نيللعم . نيسرحخأ

 : ةلبانحلا هقف ىف (عانقلا فاشك» ىف ءاج .سرخألا ةراشإب حاكنلا دقع داقعنا اوزاجأ ةلبانحلا

 اهمهفيو .دقاعلا هبحاص اهمهفي ةموهفم ةراشإب حاكنلا هلوبقو سرخأ باجيإ حصيو»
 باجيإلا مهف ىلع ًارداق ناك اذإ سرخأ حاكنلا دهاش نوكي نأ حصي ال اذاملف .©7«دوهشلا
 ةراشإ ناك نإ همهف قيرط نع وأ ؟هعامس ىلع ًارداق ناكو ًالوق ناك نإ هعامس قيرط نع لوبقلاو
 ةموهفملا هتراشإب هلك كلذ ءادأ ىلع ارداق ناكو «ةباتكلاب لوبقلا وأ باجيإلا ناك نإ هتءارقب وأ
 ًارداق سرخألا نكي مل اذإ امأف ءاهتركذ يتلا دويقلاب سرخألا ةداهش لوبق يل رهاظلاف ؟ةباتكلاب وأ
 .اهب حاكنلا حصي الو .هتداهش ربتعت الف ؛كلذ نم ءيش ىلع

 ,"10(عمسي ناك نإ سرخألاو هناسل اقتعمل ا ةداهشب حاكنلا لقعني)» : ةيفنحل ا دنعو

 ينبا ةداهشبو ءامهدحأ وأ نيدقاعلا يودع ةداهشب ًاحيحص حاكنلا دقعني لهو 8
 ؟ ةجوزلا وأ جوزلا  امهدحأ نبا وأ نيدقاعلا

 : نالوق ةلبانحلل

 ّىلوب الإ حاكن ال» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق مومعل ًاحيحص حاكتلا دقعني :لوألا لوقلا

 هنأ

 ودع ىلع هتداهش لبقت ال ودعلا نأل ؛امهتداهشب ًاحيحص حاكتلا دقعني ال :يناثلا لوقلا
 .©59هدلاول هتداهش لبقت ال نبالاو

 نباب وأ «نيجوزلا نم لك ينباب ًاحيحص حاكنلا داقعنا حصألا :ةيعفاشلا دنعو
 .©79امهيودع ةداهشب احيحص حاكنلا دقعني امك .رخآلا نيابو امهدحأ

 "نول 29ج «ىلحملا» 551

 . 37ص .7ج «ىهتنملا ةياغ» .407"ص .7ج «ينغملا» (5519)
 .؟١7ص ءا”ج «عانقلا فاشك») (5570)

 .558ص ١2ج «ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» (55171)
 . ١4 4ص . 14ج «جاتحملا ينغم» (17715) . #40 ص .”ج (ينغملا» قل

 لنفو



 وأ نيجورلا يودع ةداهشب اديه حاكنلا دقعني مهدنعف ءابضنأ ةيفنحلا بهذم اذهو

 ,©25؟9رخآلا نبا ةداهشيو امهدحأ نبا ةداهشب وأ ءامهينبا ةداهشبو ءامهدحأ

 :ضرملا نم ةأرملاو لجرلا ولخ طرش ه7
 ءامهل حاكنلا دقع دارملا ةأرملاو لجرلا نوكي نأ هتحصو لعل زاوجل ةيكلاملا طرتشا

 نيف دقع نإف «- توملا ضرم نيضيرم ريغ يأ  فوخملا ضرملا نم نييلاخ
 ًاذيماف حاكنلا ناك ,توملا ضرم 5 رسالا ناكر اهيحم مهدحأ ناك وأ «توملا ضرم

 «لثملا رهم :ليقو .ىمسملا رهملا اهلف لوخد لصح نإف .هدعبو لوخدلا لبق خسفلا بجاو

 يزل حم اذإ نكلو .بجاو لاوحألا عيمج يف خسفلاو .اهل رهم الف لوخد لصحي مل نإو

 وأ «توملا ضرم نيضيرم نيب هدقع ةلاح يف حاكنلا داسف اوللعو .حاكنلا خسفي الف ضيرملا

 0 ثراو لاخدإ هجاوزب دصق ضيرملا جوزلا نأب توملا ضرم ضيرمو حيحص نيب هدقع

 ."09هدصقم ققحتي ال ىتح هحاكن خسفب ءيسلا هدصق درنف .هتثرو

 حجارلا لوقلا ه3

 بهذ امل افالخ كوملا نفر نماامهدخلا وأ امهولخو نيجوزلا ةحص طارتشا مدع حجارلاو

 «نيضيرم وأ ,نيحيحص نيجوز نيب مت ءاوس «هطورش ترفاوت اذإ حيحص حاكنلاف ؛ةيكلاملا هيلإ

 لاق .طرشلا اذه طارتشا نم هيلإ اوبهذ ام ىلع ليلد ال ذإ «ضيرم رخآلاو حيحص امهدحأ و أ

 نارقلا يف صخي ملو حاكتلا كي هلوسرو ىلاعت هللا حابأ» : ةيكلاملا لوق ىلع ًادر مزح نبا هيقفلا

 فلاخملل ملعن امو . اننا قا ناك امو «ةضيرمو ضيرم نم ةحيحصو ًاحيحص ةنسلا يف الو

 هلاق ام رخآ ىلإ «. . . لبقي يأر نم الو ,بحاص لوق الو «ةنس نم الو نآرق نم ال الصأ ةجح

 ةطتفلا
 مزح نبا

 .١7-9١ص :؛1١ج ,ينايبألل (ةيعرشلا ماكحألا حرش) (55؟5)

 «يقوسدلا ةيشاح»و ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» «5؟١ص .يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» (5578)

 .58 4ص .١ج «يواصلا ةيشاح»و «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» 4٠ ص 31ج

 . 37ص .١٠ج .مزح نبال «ىلحملا» (5575)

 ليفت



 ثلاثلا بلطملا

 جاوزلا دّقع ذافث طورش

 :هذافن طورشو ذفانلا دقعلاب دوصقملا - 788

 حاكنلا دقع ذافن طورشب دوصقملاف . هداقعنأ مامت لاح هراثآ هيلع بترتكت يذلا وه ذفانلا دقعلا

 طورشلا هذه هيف ترفاوت اذإف .احيحص هداقعنا لاح هراثا هيلع بترتت ىتح طورش نم هل طرتشي ام

 نيح ىلإ هيلع بترتت الو هراثآ فقت يأ  افوقوم ناك هيف رفاوتت مل نإو ءاذفان حاكنلا دقع ناك

 ؟حاكتلا دقع ذافن طورش يه امف .هتزاجإ يف قحلا هل نمم هتزاجإ

 :دقاعلا ةيلهأ :لوألا طرشلا 69

 ذهب ناك اذإف' ارحم القاع اغلاب وكي نأب :هدقعت ةيلهآ اذ :نوكي نأ دقاعلا ىف طرقشي
 ًاحيحص حاكنلا دقعنا ًاضيأ فاصوألا هذهب رخآلا فرطلا ناكو .هسفنل حاكنلا دقعو فاصوألا

 نيدقاعلا دحأ ناك نأب ءامهدحأ يف وأ نيدقاعلا 5 اهضعب وأ فاصوألا هذه تفلخت اذإو ءاذفان

 كلام ةزاجإ وأ هوتعملا وأ يبصلا يلو ةزاجإ ىلع ًانرقزم دفعلا ناك ءاققر:وأ ادهن اهركتموأ ابيه

 هانلق امو .دقعلا لطب لصحت مل نإو .هراثآ هيلع تبترتو دقعلا ذفن ةزاجإلا تلصح نإف .قيقرلا
 .©639ةيفنحلا بهذم وه

 :دقعلا ءاشنإ ىلع ةيالولا :يناثلا طرشلا ٠

 ءاشنإ ىلع ةيالو اذ نوكي نأ دب ال لب .يفكي ال اذهف ءأرح القاع ًاغلاب دقاعلا ناك اذإف
 ةيالولا هل نوكت تالاحلا هذه يفف .هلكومل وأ هتيلومل وأ هسفنل حاكنلا دقع ول امك ,حاكنلا دقع
 ٠ .هراثآ هيلع بترتت ًاذفان دقعلا نوكي يلاتلابو حاكنلا دقع ءاشنإ ىلع ًاعرش

 ايو سيل وهو ةريغصل حاكنلا دقع ول امك «هئاشنإ ىلع ةيالو دقاعلل نكي مل اذإ امأ
 اليكو نوكي نأ نود ريبكل حاكنلا دقع وأ ءاهيلع ةيالولاب هنم ىلوأ وه نم كانه ناك وأ ءاهيلع
 ءاهريغب هجوزف ةنيعم ةأرما هجوزي نأب هلكو ول امك «ةلاكولا يف هفلاخو هنع اليكو ناك وأ «هنع
 ,حاكتلا دقع ذفن هزاجأ نإف ,نأشلا بخاص ةزاجإ ىلع ًافوقوم دقعلا نوكي تالاحلا هذه يفف

 تناك ولو ىتح حاكنلا دقع ءاشنإل ةأرملا ةرابع حلصت ال : ةيفنحلا ريغ دنعو ,777”ص .7ج «عئادبلا» (55719)

 . لبق نم كلذ ىلإ انرشأ امك .ةديشر ةلقاع ةغلاب
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 03540 لطي هزجي مل نإو

 :فوقوملا دقعلا روص نم 0١-.

 حاكنلاف .ءفك ريغ نم اهسفن ةغلابلا ةلقاعلا ةأرملا تجوز اذإ فوقوملا دقعلا روص نمو

 يأ بحاص ينابيشلا نسحلا نب دمحم دنع اذهو اهيلو ةزاجإ ىلع فوقوم هنكلو حيحص

"357 , 1 

 :ذافنلل طرشب سيل دشرلا .1

 ذفنيو جاوزلا دقع حصيف .حاكنلا دقع ذافنل طرشب سيل دقاعلا دشر نأ انه ظحاليو اذه

 تافرصتلا تسيلو «ةيلاملا تافرصتلا وه رجحلا عوضوم نأل ؛هيلع ًاروجحم ناك ولو هيفسلا نم

 يه ةجوزلا تناك نإ لقألا ىلع لثملا رهم اهل تبثيو .جوزلا وه هيفسلا ناك اذإ لثملا
 ةكرشلا 7 |

 عبارلا بلطملا

 جاوزلا دقع موزل طورش

 :دقعلا موزل ىلعم 2-0

 .هخسف قحب امهريغ الو هيدقاع دحأ درفني ال ام مزاللا دقعلاب داري

 .هخسف قحب امهريغ وأ هيدقاع دحأ درفني ام مزاللا ريغ دقعلاب داريو

 امزال اهب نوكي طورش نم هل طرتشي ام وه .حاكنلا دقع موزل طورشب دوصقملاف ءاذه ىلعو

 . مزاللا دقعلل هتركذ يذلا ىنعملاب

 : ةيفنحلا دنع حاكتلا دقع موزل طورش -4

 اوركذ امك «يلي ام اهنم ركذن .حاكنلا دقع موزل طورش نمضتت تالاح ةلمج ةيفنحلا ركذ

 : هتاوفب مزال ريغ دقعلا لعجي امو ,حاكنلا دقع موزلل طرتشي ام

 .اهدعب امو 8١٠ص ١1ج «ينايبألل «ةيصخشلا لاوحألا يف ةيعرشلا ماكحألا حرش» (5574)

 .797ص .؟ج (ةيادهلا» (55179)

 . ١5ص - ىلاعت هللا همحر  ةرهز يبأ دمحم انذاتسأل «هراثاو جاوزلا دقع» (170)
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 وأر يغصلا حاكنإ يف ّيلولا نوكينأ طرتشي :اولاق ,ةريغصلاوأر يغصلا حاكتن يف : ًالوأ١. 6

 وأ بألا ريغ ّيلولا ناك نإف .ًامزال حاكنلا دقع نوكيل ؛بألا وبأ دجلا وأ ءبألا وه ةريغصلا
 رايخ ةريغصلا وأ ريغصللو «- مزال ريغ حاكنلا دقع نوكي يأ  حاكنلا مزلي مل معلا وأ خألاك ّدجلا

 .270دمحمو ةفينح يبأ لوق اذهو ,غولبلا دنع حاكنلا خسف

 اذإ ور هامزال دقعلا ناك ديلا: زا تألا انهو اذإ ةريضملاو ةردعسلا بسلا مكحلا كلذكو

 .امهنونج نم اقافأ اذإ خسفلا رايخ امهل نوكيو مزال ريغ دقعلا ناك دجلاو بألا ريغ امهجوز

 اذإ ًامزال حاكنلا دقع نوكيل - جوزلا ةءافك  ةءافكلا طرتشت :ةيفنحلا لاقو :ًايناث 5

 تجوز اذإ امأ .©7اهلثم رهمب اهئايلوأ اضر ريغ نم اهسفن ةلقاعلا ةغلابلا ةرحلا ةأرملا تجوز
 .©29ةلاحلا هذه يف مهقح يف مزال ريغ هنأل ؛هخسف قح اهئايلوألف ؤفك ريغ نم اهسفن

 دقعي مل نإو اهاضرب ةغلابلا ةلقاعلا ةرحلا حاكن دقعنيو» :ةيفنحلا هقف يف «ةيادهلا» يف ءاج

 رهاظ يف مث . . .ةياورلا رهاظ يف فسوي يبأو لع ىأ دنع ارا كاك اركي يراهن

 . 2759(ءفكلا ريغ يف ضارتعالا يلولل نكلو ,ءفكلا ريغو ءفكلا نيب قرف ال ةياورلا

 ىهنم دلوب اهتدالوو هتجوزب جوزلا لوخد مدعب ديقم ضارتعالا يف ءايلوألل قحلا اذه نكلو

 ريغ يف ضارتعالا يلولل نكلو :«ةيادهلا» لوقو» :«ةيادهلا ىلع ةيانعلا حرش» يف ءاج دقف

 عيضي ال يك خسفلا قح ءايلوألل سيلف .«تدلو اذإ امأو ءجوزلا نم دلت مل اذإ ينعي .ءفكلا

 , 2052 (هيبري نمع دلولا

 ٌجوزلا َّرغ اذإ اذُه ىلعو ريرغتلا نم ًايلاخ نوكي نأ دقعلا موزل طورش نمو :ًاثلاث 17
 هسفنل هاعذا ام نود هبسن رهظف هبسن ريغ ابسن ىعذا وأ ءاهل ؤفك هنأب اهجوزت يتلا هتيلوم وأ ّيلولا

 مهقح يف دقعلا نأل ؛اهئايلوألو ةأرملل تباث خسفلا قحف ةءافكلا يف ًالخم كلذ ناكو ءبسن نم
 ربخأو هاعّدا ام قوف يقيقحلا هبسن نم رهظ ام ناك نإ نكلو .مهب ريرغتلل مزال ريغ ةلاحلا هذه يف

 مهيلع ررضلا مدعل اعيمج مهقح ىف امزال ربتعي انه دقعلا نأل ؛ خسفلا يف دحأل قح الف هب

 ,0799هسفنل هاعذا امب

 . ١1ا,ص «.؟ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» ©١6*. ص .؟ج (عئادبلا» (551)

 . "7١ص .؟ج «عئادبلا» (55819)

 .١٠”ص :.١ج .ينايبألل «ةيعرشلا ماكحألا حرش» (5*55)

 ,"897*ص ,7ج (ةيادهلا ىلع ةيانعلا» (5516) و 237ج (ةيادهلا» 5595

 1١-*1١. 7ص ١1ج «ينايبألل ؛ةيعرشلا ماكحألا حرش» (5595)

 ليفي



 ةّرحلا حاكنإ يف لثملا رهم لامك ةيفنحلا دنع حاكتنلا دقع موزل طورش نمو :ًاعبار 4

 اهلثم رهم نم لقأب ءفك نم اهسفن تجوز اذإف ءاهئايلوأ اضر ريغب ءفك نم اهسفن ةلقاعلا ةغلابلا

 .لثملا رهم ىلإ رهملا جوزلا غلبأ اذإ الإ .ةفينح

 جوزلا ماد ام رهملا موزلل طرشب سيل ةلاحلا هذه يف رهملا لامك :دمحمو فسوي يبأ دنعو

 . """3لغملا رهم لامك نودب يأ ,هنودذب حاكنلا مزلي اذهلو ءاؤفك هتجو رن يذلا

 وأ ّبجلا بيع نم جوزلا ولخ ةيفنحلا دنع حاكنلا دقع موزل طورش نمو :ًاسماخ 4

 يناساكلا مامإلا .لاق امك ءاملعلا ةماع دنع اذهو .بيعلا اذهب ةجوزلا اضر مدع دنع ةنعلا

 اهبيجي يضاقلاو «قيرفتلا بلط - بيعلاب اهاضر مدع يأ- ةلاحلا هذه يف ةجورللو . يفنحلا

 0ك ىلإ

 : ةلبانتحلا دنع حاكتلا دقع موزل طورش 2

 ين يناي ام هموزل مدعل هخلسف تاالاحو حاكنلا دقع موزل طورش يف ةلبانحلا دنعو

 نم نيرخأتملاو نيمدقتملا رثكأ دنع بهذملا وه اذهو .حاكتلا دقع موزلل طرش ةءافكلا أ

 .©""0ديعبلاو مهنم بيرقلا مهلك ءايلوألاو ةأرملل قح ىهو .ءاهدقف عم حاكنلا حصيف «ةلبانحلا

 :رورغلا ببسي دقعلا موزل مدع ب

 ةءافكلاب كاخم كلذ ناكو هنود ةيسن رهظف « بسنب اهءايلوأ وأ ةأرملا جوزلا رع اذإو

 .هب اهّرغ ام فالخ رهظف ,ةءافكلا يف رثؤي امم بسنلا ريغب اهءايلوأ ّرغ وأ اهّرغ وأ ,ةبولطملا

 ةأرملل لجرلا رورغ ببسب لاحلا هذه يف دقعلا هموزل مدعل ؛حاكنلا خسف قح اهئايلوألو اهل ناك

 . 2"؟”)اهئايلوأل وأ

 :بويعلا ببسب دقعلا موزل مدع  ج

 : عاونأ ةثالث هخسف زيجتو مزال ريغ حاكنلا دقع لعجت يتلا بويعلا

 .7”؟2ص . ؟ج (عئادبلا» 5519

 .ركذلا يف للش :ةئعلاو .هرثكأ وأ لجرلا ركذ عطق :ّبجلا ."؟هص «7ج «عئادبلا» (5718)

 . 58ص 2” ج (ىهتنملا ةياغ) 2545 ص 27”ج (تادارإلا ىهتنم حرش)» 27ص ,7”ج («عانقلا فاشكو (5719)

 .6 55ص .”ج (ينغملا» (55140)
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  ماذجلاو ,نونجلا يهو .- امهبيصت نأ نكمي يأ  ناجوزلا اهيف كرتشي بويع :(لوألا)

 صببلاو

 هانعمو - ن نرقلاو 53 جرفلا دادسنا هانعمو قترلا ىهو «ةأرملا اهب صتخت بويع : (يناثلا)

 .نرقلاك وهو لفعلاو «- هدسيف جرفلا يف تسي محل

 . ةنعلاو ٌبجلا امهو .لجرلا امهب , صتخي نابيع :(ثلاثلا)

 قح رخآلا جورلل ناك رخآلا جوزلا يف بويعلا هذه نم اعيش جوزلا و أ ةجوزلا تدجفو اذإف

 قح هل نوكيف .هقح يف ًامزال حاكنلا دقع نوكي ال هيف بيعلا اذُه دوجو عم نأل ؛حاكنلا خسف
 , 034!)وخسف

 سماخلا بلطملا

 دقعلاب ةنرتقملا طورشلا

 :ديهمت 615

 نم لعجب - اهراثآ ىلإ يأ  اهتاببسم ىلإ يضفت بابسأ ةيمالسإلا ةعيرشلا يف دوقعلا

 ىنعملا اذه يفو .دوقعلا هذه ىلع بترتت راثآلا هذه لعج يذلا وه عراشلا نأ ىنعمب ىنعمب « عراشلا

 .©7؛9عهمكحو ىلاعت هللا لعف نم تاببسملا امنإو» 87 هيقفلا لاق

 ببسلا نأل ؛همكحو هللا لعف نم ًاضيأ يه راثآلا هذهل ابابسأ اهرابتعاب دوقعلا هذه نإ مث
 .©349ةيعضولا عرشلا ماكحأ نم

 : عرشلا مكحب تبثت دوتعلا راثآ _

 ىهف اهراثا امأ ءاهل ةيعرشلا ةيفيكلاب دوقعلا ءاشنإ وه ناسنإلا لمع نأ انل نّيبتي هانركذ اممو

 هذه بترتت نأب ىضق يذلا وه عراشلاف  دوقعلا هذه ىلع بترتت يأ  همكحو عراشلا نم لعجب

 .دوقعلا هذه تدجو اذإ راثآلا

 اهلعجو عرشلا اهررق يتلا راثآلا هذه لدعي نأ ناسنإلا كلمي لهف ءانيب امك رمألا ناك اذإو
 ؟دقعلا يف طورش نم هطرتشي امب صقني وأ ناسنإلا اهنم ديزيف .دوقعلا يهو اهبابسأ ىلع بترتت

 .56-0١507ص ."ج (ينغملا» (5541)

 ١٠-7١ص «هقفلا لوصأ ىفف زيجولا» انباتك (554) .١1؟4؛ص ءقج . يبطاشلل «تاقفاوملا» (5547)
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 دوقعلا يف لصألا لهو ؟لاجملا اذه يف هتدارإ ناطلس دودح امف «هتدارإب قحلا اذه هل ناك اذإو

 :ةيلاتلا تارقفلا يف هنّيبن ام اذه ؟ةمرحلا وأ ّلحلا ةنرتقملا طورشلاو

 ؟ةمرحلا وأ ّلحلا طورشلاو دوقعلا يف لصألا له ه1 0

 -: نيلوق ىلإ هدر نكمي ريثك مالك ةلأسملا هذه يف ءاملعلل

 هتحابإ يف عرشلا نذأ ام الإ اهنم حابي الو ءرظحلا طورشلاو دوقعلا يف لصألا :لوألا لوقلا

 . ةيرهاظلا بهذم اذهو .ةلخبو

 ىلع عرشلا ّلد ام الإ لطبيو اهنم مرحي الو ,ّلحلا طورشلاو دوقعلا يف لصألا : يناثلا لوقلا

 ىلع يرجي اهرثكأ ٍلبنح نب دمحأ مامإلا بهذم لوصأو امانا امد هلاهاو طير

 مامإلا نم طورشلل ًاحيحصت رثكأ دمحأ مامإلا نكل .هنم بيرق كلام مامإلاو .لوقلا اذه

 خيش حجر دقو .دمحأ مامإلا نم طورشلل احيحصت رثكأ ءاهقفلا يف سيلف .هريغو كلام

 .©""؟9ناحجرلا ىلع ةريثك ةلدأ قاسو .لوقلا اذه ةيميت نبا مالسإلا

 :حاكنلا يف طورشلا ثيدح 4

 نم مكيفوأ ام قحأا :لاق هلك يبنلا نع ةبقع نع «هحيحص» يف يراخبلا مامإلا جرخأ

 . ©5”«جورفلا هب متللحتسا ام هب اوفوت نأ طورشلا

 هرمأ نأل ؛حاكنلا طورش ءافولاب طورشلا ٌّقحأ.نأ فيرشلا ثيدحلا ىنعم» : هحرش. يف ءاجو

 اذه مهضعب لمح هيلعو «ناسحإب حيرست وأ فورعمب كاسمإ نم هب هللا رمأ ام وهو «ًاقافتا هب

 طارتشاك ؛هيف فلتخا ام :(اهنم)و ءاهتخأ قالط لاؤسك اقافتا هب ىفوي ال ام : (اهنم)و . ثيدحلا

 . هلزنم ىلإ اهلزنم نم اهلقني ال وأ اهيلع جوزتي ال نأ

 ؟حاكنلا تايضتقم نم يه يتلا طورشلا ىلع ثيدحلا لمح ديعلا قيقد نبا لكشتسا دقو

 ارتشاب مكحلا قيلعت ىلإ ةجاحلا دتشت الف اهباجيإ يف طورشلا رثؤت ال رومألا كلت نأل

 طورشلا ضعب نوكي نأ يضتقي «طورشلا قحأ» : ظفل نأل ؛ كلذ فالخ يضتقي ثيدحلا قايسو

 يف ةيوتسم دقعلا ىضتقم نم يه يتلا طورشلا امنيب .ًءاضتقا ّدشأ اهضعبو ءاهب ءافولا يضتقي

 .4١4-7١60ص « 78ج «ىلحملا» 1١-203166 ١7ص 23ج .ةيميت نبال «ىواتفلا عومجم» (5545)

 .١3ا7/ص 29ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصال (55546)

 نرخ



 .©7؛9«اهب ءافولا بوجو
 طرشلا ٌّقح : ظفلب (هحيحص» يف ملسم مامإلا قباسلا ثيدحلا جرخأ دقو - 2

 . (جورفلا هب متللحتسا أم هب 0 نأ

 لومحم اذه نإ :ءاملعلا رثكأو يعفاشلا لاق» :ثيدحلا اذهل هحرش يف يوونلا مامإلا لاقو
 ةرشعلا طارتشاك .هدصاقمو هتايضتقم نم نوكت لب «حاكنلا ىضتقم يفانت إل طورش ىلع

 امأو .اهقوقح نم ءيش يف رّصقي ال نأو ,فورعملاب اهانكسو اهتوسكو اهيلع قافنإلاو فورعملاب
 اهنيرفاست و ءاهيلع قفني الو ءاهيلع ىرستي الو اهل مسقي ال نأ طرشك ءاضتنم فلاحي طرق
 طرش لك» : لك هلوقل لثملا رهمب حاكنلا حصيو طرشلا وغلي لب هب ءافولا بجيالف ,كلذ وحنو
 : ثيدحل هر ءافولا بجي :ةعامجو دمحأ مامإلا لاقو .«لطاب وهف هللا باتك يف 0

 , 2549مخلا . . .ءافولاب طو ريخلا: قَح

 : هك هللا لوسر لاق» : ظفلب ةبقع نع «هعماج» يف يذمرتلا مامإلا تيالحلا 2 0

 :ثيدحلا اذه هتياور دعب يذمرتلا لاق .«جورفلا هب متللحتسا ام اهب نوت نأ طؤرشلا قح 3
 :لاق «باطخلا نبرمع مهنم لَك يبنلا باحصأ نم ملعلا لهأ ضعب دنع اذه ىلع لمعلاو»
 ضعب لوق وهو .اهجرخي نأ هل سيلف و لجر جوزت اذإ
 00 أر هنأك 0 :لاق هنأ بلاط ىب أ نب يلع نع يورو . ملعلا لهأ

 ملعلا لهأ ضعب بهذو  اهجرخي ال نأ اهجوز ىلع كندا تناك نإو ءاهرصم نم اهجرخي

 .©028ةفوكلا لهأ ضعبو .يروثلا نايفس لوق وهو ءاذه ىلإ
 لاق .جورفلا هب متللحتسا ام ءافولاب طورشلا قحأ نأ ىنعملا :ثيدحلا اذه حرش يف ءاجو
 ةأرملا هقحتست ام عيمج :ليقو . عضبلا ةلباقم يف طورشلا هنأل ؛رهملا طورشلاب دارملا يم
 تطرش اهنأكف .دقعلاب اهمزتلا جوزلا نإف .ةرشاعملا نسحو ةقفنلاو رهملا نم ةيجوزلا ىضتقمب
 , 54؟2(ًاروظحم نكي 0 ام 0 يف ةأرملل ًابيطرت جوزلا طرش ام لك :ليقو .هيف

 متللحتسا ام هب اوفوت نأ طورشلا ٌّقحأ نإ» : ظفلب 0 ثيدحلا دواد وبأ جرخأو - 61
 مرير ناوساسو وس ِي يأ :هحرش يف ءاجو .«جورفلا هب

 .7177-718ص .9ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (5545)

 .7١7-١١7ص .94ج (يوونلا حرشب ملسم حيحص» (5541)

 . 778-375 ص .؛ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» (554)

 . 737/6 ص .4ج (يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» (55149)
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 .©:*”«ًاروظحم نكي مل ام حاكنلا يف ةأرملل ًابيغرت جوزلا طرش ام

 :ثيدحلا ةلالد يف حجارلا لوقلا 4

 حجرتي «هيلع لدي امو فيرشلا ثيدحلا ىنعم يف ءاملعلا لاوقأ نم هانركذ ام ءوض يفو

 لك يمه اهب ءافولا بجيو حاكنلا دقع يف طرتشت يتلا طورشلاب دارملا نأ ودبي ام ىلع  اندنع

 ,عرشلا هب رمأ امل ةفلاخملا هذه تناك ءاوس . عرشلل فلاخم ريغ يأ  ًاعرش روظحم ريغ طرش

 لاق :لاق  هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع يراخبلا ثيدح كلذ ىلع لدي .هنع ىهن امل وأ

 ايل ودع اماهلا نافع ءاهتحفص غرفتستل اهتخأ قالط لأست ة ةارمال :لحتالاا : يو هللا لوسر

 1 يف لحت ال يتلا طورشلا - ًاناونع يأ  ةمجرت ثيدحلا اذهل يراخبلا مامإلا لعج دقو

 .اهتخا قالط ةأرملا طرتشت ال :دوعسم نبا لوق ثيدحلا اذه دعب يراخبلا ركذ مث .حاكتلا

 هركذو .ةمجرت نم هل عضو امو .ثيدحلا هركذ يف يراخبلا مامإلا هكلس يذلا قايسلا اذهو

 قباسلا ثيدحلا صيصخت ىلإ هتراشإو يراخبلا ليم ىلع لدي اذه لك .دوعسم نبا لوق هدعب

 نأ يأ .ًاعرش هنع ىهني امب ال ًاعرش حابي امب هصيصخت. ,طورشلاب ءافولا ىلع ّتحلا هيف يذلا
 .هنع ىهن وأ هب عرشلا رمأ ام فلاخت ال يتلا يه اهب ءافولا بجاولا طورشلا نم دارملا

 ,«اهل رّدُق ام اهل َنإف ءاهتحفص غرفتستل اهتخأ قالط لست ةأرمال لحي الد :ثيدحلا امأو

 هيلع طرتشت وأ .هتجوز قالط ًللجر لأست نأ ةأرملا يهن ثيدحلا ىنعمو :هحرش يف ءاج دقف

 علا تاع فام هفورعمو هتقفن نم اهل ريصتف ءاهنود هب رثأتستل اهب جاوزلا دارأ اذإ كلذ

 اهنأ ىلإ ةراشإ «اهل 231 اهل امّئإف» :هلوقو .«اهتحفص غرفتستل» :هلوقب كلذ نع رّبعو ءهنم

 اذهل ضرعتت ال نأ يغبنيف .هللا هرَّدق ام الإ كلذ نم عقي ال هنإف .هتطرتشا وأ كلذ تلأس نإو

 , 0567(ررظحملا

 دقع هيضتقي ام ىلع ةروصقم ريغ اهب ءافولا بجاولا طورشلا نأ حجرأ كلذكو 2 8

 - حاكنلا دقع  دقعلا هيضتقي ام نأل ؛هقالطإ يف دقعلا هيضتقي ال ام ًاضيأ لمشت لب ةعكلا 1

 بجي ال ام ىلإ ةجاحلا امنإو «هطارتشا ىلإ ةجاح الف ءدقعلا بجومب ءافولا بجاو هقالطإ ىف

 دقع يف .طرتشي امب ءافولا بوجو ىلع ُثحو .فيرشلا ثيدحلا هن كلذلو «طرشلاب الإ هب ءافولا

 نإو ؛حاكنلا دقع ريغ يف طرتشت يتلا طورشلا نم ءافولاب قحأ طورشلا هذه نأ نّيبو .حاكتلا

 . ١"لكص كج «دواد ىبأ نئس حرش دوبعملا نوعرو (5560)

 . ١77-9١75ص :9ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (5581)

 نض



 يأ  هدوصقم فلاخت ال نأ بجي نكلو ءاهطارتشا نودب دقعلا اهيضتقي ال طورشلا هذه تناك

 امو ءاهسفنل ةأرملا هطرتشت ام لمشت اهب ءافولا بجاولا طورشلا نأ حجرأ امك -

 اهيف باطخلا ناك نإو «هب متللحتسا ام» ةملك امأ .حاكنلا دقع يف هسفنل لجرلا هطرتشي
 ًاعيمج مهل نوكيف ,ءاسنلاو لاجرلا اهموهفم يف لخديف «بيلغتلا ليبس ىلع تدرو دف «لاجرلل

 تبوجو طورشلا هذه هيلع ةطرتشملا رخآلا فرطلا ىلع بجيو اعرق ةزئاجلا طورشلا طارتشا

 , """9ءاسنلاو لاجرلا جورف لمشت يهف (جورفلا» ةملك هانلق ام ىلع لديو .اهب ءافولا

 ١ حاكنلا دقعب ةنرتقملا طورشلا ماسقأ :

 رثكأ مهو «ةلبانحلا ءاهقف هركذ امك ةيلاتلا ماسقألا ىلإ حاكنلا دقعب ةنرتقملا طورشلا مسقت

 :حاكتلا دقعب ةنرتقملا طورشلا نم لوألا مسقلا -5

 طرتشت نأ : لثم هتدئافو هعفن ةجوزلا ىلإ دوعي ام وهو .هب ءافولا مزلي ام لمشي مسقلا اذهو
 جوزتي ال وأ اهب رفاسي ال وأ ءاهدلب وأ ءاهراد نم اهجرخي ال نأ اهل جوزلا طرتشي وأ اهسفنل

 قح ةجوزللف طورشلا هذهب في مل يأ  لعفي مل نإف ءاهل ءافولا ةبجاو طورشلا هذهف .اهيلع

 صاعلا نبورمعو ,ةيواعمو « صاقو بأ نب دعسو «باطخلا نب رمع نع اذه قوريو

 , يعازوألاو .سوواطو ءديز نب رباجو ءزيزعلا دبع نب رمعو . حيرش لاق هبو  مهنع هللا يضر -
 .قاحسإو

 .يروثلاو ؛ثيللاو «كلامو «,ةورعو «ماشهو ,ةداتقو .يرهزلا طورشلا هذه لطبأو

 يف سيل طرش لكد : لك يبنلا لوقب ءالؤه جتحاو . يأرلا باحصأو هردنملاج نباو . يعفاشلاو

 ال حاكنلا دقعو هللا باتك يف تسيل طورشلا هذهو ء«طرش ةئام ناك نإو لطاب وهف هللا باتك

 .ةزئاج ريغ ةلطاب نوكتف ءاهيضتقي

 هذهو .(ًالالح مرح وأ امارخ لحأ ًاطرش الإ الإ مهطورش ىلع نوملسملا» : يك : ِدلِلَع لاق دقو

 ةأرماب جورتلا مدع طرش يأ « ىرخأ ةأرماب جوزتلاك لالحلا مرحت .اهلاثمأو اهانركذ يتلا طورشلا

 ول امك ةدساف ًاطورش تناكف .هتايضتقم الو دقعلا ةحلصم نم تسيل طورشلا هذه نألو ؛ىرخأ

 . 578-775 ص .4ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» (559؟)

 ليفي



 . ©"”9محاكنلا دقع يضقي امك اهجوزل اهسفن ملست ال نأ ةأرملا تطرتشا

 :©”*9ينأي امب طورشلا هذهل نيعناملا لوق ىلع دريو - 20

 : لكك هلوق وهو هانركذ دقو ءامهريغو ملسمو يراخبلا هجرخأ يذلا فيرشلا يوبنلا ثيدحلا :ًالوأ
 ىلع نوملسملا» : كك هلوقو ,«جورفلا هب متللحتسا ام طورشلا نم هب متيفو ام ٌّقحأ نإ»

 .«مهطورش

 مهل ملعن الو .ماركلا ةباحصلا نم انركذ نم لوق وه اهانركذ يتلا طورشلا ةحصب لوقلا :ًايناث

 . مهرصع يف افلاخم

 ةأرما جوزت الجر نأ : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج امك هدانسإب مرثألا ىور :ًاثلاث

 عطاقم ءاهطرش اهلو» :لاقف باطخلا نبرمع ىلإ هومصاخف اهلقن دارأ مث ءاهراد اهل طرشو

 ءحاكنلا نم دوصقملا عنمت ال ةدوصقم ةعفنم هيف اهل طرش هنألو ؛«طورشلا دنع قوقحلا

 .رهملا يف ةدايز هيلع تطرش ول امك ًامزال ناكف
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 يف سيل طرش لك :هانعمف ,««لطاب وهف هللا باتك يف سيل طرش لك» :ِهلك هلوق امأو :اعبار

 .اهتيعورشم ىلع ّلد ام انركذ دقو .ةعورشم طورشلا هذهو .لطاب وهف هعرشو هللا مكح

 مرحت ال اهنأ :باوجلاف زوجت الف .لالحلا مرحت طورشلا هذه نإ :نيعناملا لوقو :ًاسماخ

 . خسفلا رايخ ءاهب ءافولا مدع دنع طورشلا هذه اهل طورشملا ةأرملل تبثت امنإو «ًالالح

 يأ دقعلا اهيضتقي امم الو دقعلا ةحلصم يف تسيل طورشلا هذه نإ :نيعناملا لوقو :ًاسداس

 نم ناك امو .طورشلا هذه اهل طورشملا ةأرملا ةحلصم نم اهنأ : باوجلاف .- حاكنلا دقع

 يف ليفكلاو نهرلا طارتشاك هدقعي يذلا دقعلا ةحلصم نم ناك نيدقاعلا دحأ ةحلصم

 . عيبلا

 دنع زئاج طرشلا اذه نأ ذإ .رهملا يف ةدايزلا طرش زاوجب نيعناملا لوق لطبي مث

 اشاح الصأ طرش ىلع حاكن حصي ال : يرهاظلا مزح نبا مامإلا لاقو 5-5494 ؛ 8ص .5ج «ينغملا» (556)

 ءاهراد نعوأ ءاهدلب نع اهلَحري ال نأ ىلع اهحاكن دسافلا طرشلا ةلثمأ نمو َةَمَّذلا ىف فوصوملا قادصلا

 24ج مرح نبا «ىلحملا» :اذك نم رثكأ ةلم بيغي ال نأ وأ .اهيلع ىرستي ال وأ  حكني الأ وأ

 . ١4:5ص

 .ه5ة4ص «"5ج (ينغملا» (ك565)

١ 



   -4طورشلاب ءافولا مدعل خسفلا قح ةجوزلل :

 اهب في ملو  هحجرن ام وهو  ءافولا ةبجاوو ةمزال اهانركذ يتلا طورشلا هذه نأ تبث اذإو

 ءافولا بوجوب باطخلا نبرمع هيلع ىضق يذلا لاق اذهلو .حاكنلا خسف قح ةجوزللف «جوزلا
 قوقحلا عطاقم» :رمع لاقف اذه هلوق ىلإ باطخلا نبرمع تفتلي ملف .«اهقلطت نذإ» : طرشلاب

 نهرلا ميدقت طرشك هب ءافولا كرتب خسفلا قح تبثيف .دقع يف مزال طرش هنألو ؛«طورشلا دنع

 .©”**عبيلا دقع يف نمثلاب ليفكلاو

 تطرش امب ءافولا مدعل حاكنلا دقع خسف يف ةأرملا قح الّلعم ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو
 لوسر ثيدحل ىلوألا قيرط نم حاكنلا يف هرابتعا بجوي عببلا يف يضارتلا رابعا نأب : هيف اهل

 يتلا طورشلاب ءافولا لعجف .«جورفلا هب 00 انهن نين اقرت نأ .طووتشلا نحأ :نإف : كك هلا

 اهنإف .حاكتلا يف ًاطرش تطرتشا اذإ ةأرملا نأ مولعمو . ءافولاب اهريغ نم ٌّقحأ جورفلا اهب 56

 .طرشلا كلذب الإ اهجوزل اهجرف ةحابإب ضرت مل

 حاكتلاف .هخسف هل لب عيبلا همزلي مل هل لصحي ملف «عيبلا يف ًاطرش طرتشا نم ناك اذإو

 نأل ؛ ىلوأ قيرطب اهل خسفلا قح ناك ؛ ءاهل لصحي ملو ًاطرش هيف ةأرملا تطرتشا اذإ كلْذب ىلوأ

 .©9*5لاملا نأش نم مظعأ جورفلا نأش

 :قالطلا قح اهسفنل ةأرملا طارتشا .ه6

 نم اهسفن قيلطت يف اهقح يأ  قالطلا ىقح حاكنلا دقع يف اهسفنل ةأرملا تطرتشا اذإو

 اهانركذ يتلا لوألا مسقلا طورشل نوزيجملا لاق اذهبو ءزئاج طرشلاو حيحص حاكتلاف  اهجوز

 . ةلبانحلا مهنمو

 ةغيصلاب طرشلا اذه طارتشا نوكي نأ طرشب نكلو «ةيفنحلا طرشلا اذه زاوجب لاق كلّذكو
 ناي ام يهو .ةحيحصلا

 :قالطلا قح ةأرملا طارتشال ةحيحصلا ةغيصلا -175

 املك يسفن قلطأ «يديب يرمأ نوكي نأ ىلع يسفن كتجوز :اهباجيإ يف ةأرملا تلاق اذإ

 تلاقف .كديب قالطلاب رمألا نأ ىلع كتجوزت :لاق نأب حاكنلا دقع يف باجيإلا لجرلا أدب ول

5 16١-455 
 ص كج . ىلبنحلا ةماذدق سال ( ينغملا»

5566١ 

. ١9 
 6ص («ةيميت نبا مالسإلا خيشل «دقعلا ةيرظن»

)5565( 

 وان



 , "669طرشلا وغليو دقعلا حصي : يأ . حيحص حاكنلا نكلو .طرشلا حصي مل .تلبق ةأرملا

 نيب قرفلا  ىلاعت هللا همحر  يفنحلا يدنقرمسلا ثيللا وبأ هيقفلا لّلعيو -

 همحر  هلوقب .ىرخألا نود اهطرشب ىلوألا ةحصو «ةقباسلا ةرقفلا يف امهتركذ نيتللا نيتغيصلا

 .طرشلا حصي الف حاكنلا لبق ضيوفتلاو قالطلا ناك جوزلا نم تناك نإ ةءادبلا نأل» :- هللا

 حاكنلا دعب  اهسفن قيلطت ضيوفت يأ اهل ضيوفتلا ريصي ةأرملا لبق نم ةءادبلا تناك اذإ امأ

 ىلع كتجوزت :اهلوق وهو اهباجيإ دعب يأ - ةأرملا مالك دعب لاق امل جوزلا نأل ؛ ؛ طرشلا حصيف

 ةداعإ نمضتي باوجلاو .تلبق : لجرلا لاق مث ل يا ا

 رمأ اهل ًاضوفم ريصيف ؛كديب رمألا نوكي نأ ىلع تلبق :لاق هنأك راص ةأرملا باجيإ يف ام
 , """8(حاكتنلا دعب قالطلا

 :حاكتلا دقعب ةنرتقملا طورشلا نم يناثلا مسقلا 4- 

 0 ا ا ا ا ا ب ا تاجا

 نأ هيلع طرتشت وأ .-اهل هعفد امب اهيلع عجر ارهم اهل عفد يأ اهقدصأ وأ ءاهيلع قفنيال وأ

 يف اهدنع نوكي ال وأ ,ىرخألا هتجوز مسق نم لقأ اهل مسقي وأ ءاهنع لزعي وأ ءاهأطي ال

 هيلع قفنت نأ ةأرملا ىلع طرش وأ اليل ال ًاراهن اهدنع نوكي نأ طرش وأ ؛ةدحاو ةليل الإ عوبسألا

 اعيش هيطعت وأ

 قوقح طاقسإ نمضتت اهنألو ؛دقعلا ىضتقم يفانت اهنأل اهسفن يف ةلطاب اهلك طورشلا هذهف

 هسفن يف دقعلا امأف .عيبلا لبق هتعفش عيفشلا طقسأ ول امك ,حصي ملف هداقعنا لبق دقعلاب بجت

 .هب لهجلا رضي الو هركذ طرتشي ال دقعلا يف دئاز ىنعم ىلإ دوعت طورشلا هذه نأل ؛ ؛ حيحصف

 نأ زاجف « ءرهملاب لهجلا عم حصي حاكتلا نألو ؛ًامرحم ًارهم دقعلا يف طرش ول امك لطبي ملف

 نأ اهيلع طرشو ةأرما جوزت لجر يف دمحأ مامإلا صن دقف «قاتعلاك دسافلا طرشلا عم لقعني

 :لاقف «ةليلو ةليل الإ ىضرأ ال : :تلاقو تعجر مث ,ةليل عوبسأ يأ - ةعمج لك يف اهدنع تيبي

 ًاقح كلذ ناك ةمساقملاب الإ ىضرأ ال تلاق نإو .زئاج كلذ نإف ءاهنم سفن بيطب لزنت نأ اهل

 .تءاش نإ هبلاطت اهل

 : مايألا يف اهيتأي نأ اهيلع طرتشيو ةأرملا جوزتي لجرلا يف دمحأ مامإلا نع مرثألا لقنو

 رهش لك يف هيلع قفنت نأ ىلع ةأرملا جوزتي لجرلا يف لاقو .تعجر تءاش نإف «طرشلا زوجي

 . 77/7 ٠ ١ج (ةيدنهلا ىواتفلا» (5561)

 ضخ جا .ةيدنهلا ىواتفلا شماه ىلع عوبطملا «ةيناخلا ىواتفلا» (5564)

 نش



 .طرشلا اذه يف عجرت نأ اهلو ءزئاج حاكنلا :مهارد ةرشع وأ مهارد ةسمخ

 يف مالك دمحأ نع لقن دقو : يناثلا مسقلا طورش نم هانلق ام ركذ نأ دعب ةمادق نبا لاقو

 يأ  تايليللاو تايراهنلا يف يزورملا هنع لقن دقف ءاهب دقعلا لاطبإ لمتحي طورشلا هذه ضعب

 لهأ حاكن نم اذه سيل : طرشلا بسح طقف اليل وأ ءطقف اراهن نهجاوزأ نهيتأي يتاللا

 . مالسإلا

 يفاني طرش هنأل ؛دقعلا دسفي نأ لمتحا ءطولا كرت هيلع طرش نإف : يلبنحلا يضاقلا لاقو

 ءاقح ءطولا يف اهل نأل ؛دسفي نأ لمتحي اهأطي ال نأ اهيلع طرش نإو .حاكنلا نم دوصقملا

 .©9*5ةنعلاو ةّبجلاب ءطولا رذعت اذإ خسفلا اهلو «ىلآ اذإ هب هتبلاطم كلمت كلذلو

 نبا هركذ ام وهو | هتك دقعلا ءاقبو اعيد طورشلا هذه لاطيبإ ,حجارلاو - 0248

 دقف .حاكنلا دقع يف طورشلا نع ملكتي وهو «ميقلا نبا هيلإ ريشي ام وهو .الوأ يلبنحلا ةمادق

 كرت طارتشاب ءافولا مدع ىلع قفتاو 37 . طورشلاب ءافولا بوجو ىلع قفتاو» * هللا همحر لاق

 طرشلاو ءًاذفان ًاحيحص ىقبي دقعلا نأ ينعي اذهو .”7”>«رهملا نع ولخلاو قافنإلاو .ءطولا
 . لطبي يذلا وه هلحو

 ١- 2ةرضلا قيلطت طرش :

 اذإو ؟طرشلا اذه حصي لهف اهترض قلطي نأ حاكنلا دقع يف لجرلا ىلع ةأرملا تطرش اذإو

 ؟احيحص حاكنلا دقع ىقبيو لطبيف يناثلا مسقلا طورش نم نوكي لهف .حصي مل

 حيحص اذهف ءاهترض قالط اهل طرش وأ» :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج
0 

 هيلع تطرش نإف» : هيف ءاج دقف كلذ فالخ يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج نكلو
 قالط ةأرملا طرتشت نأ ِةِلَي يبنلا ىهن» :لاق ةريره وبأ ىور امل طرشلا حصي مل اهترض قلطي نأ

 داسف يضتقي يهنلاو .«حكنتل اهتخأ قالط ةأرملا لأست ال» :ثيدحلا اذهل ظفل يفو «ءاهتخأ

 ول امك حصي ملف هتأرما قحو .هقح لاطبإو .هدقع خسف هيلع تطرش اهنألو ؛هنع يهنملا

 2 5569١"ج (ينغملا» ص٠هه-١مهه.

 ) )557.ه ص «4ج «ميقلا نبال «دابعلا ريخ يده يف داعملا داز»

 )05 )5551ص .ءا7ج «عانقلا فاشك» .

 نضي



 تطرش ول ام هبشأف ةدئاف هيف اهلو .دقعلا يفاني ال هنأل ؛ مزال طرش وه : باطخلا وبأ لاقو

 هذه َرأ ملو :باطخلا .يبأ لوق ىلع ًاقيلعت يلبنحلا ةمادق نبا لاق .اهيلع جوزتي ال نأ هيلع

 .0773مهداسف ىلع لدي ام انركذ دقو «ةريغلا

 طرش ةرضلا قيلطت طرش نأ نم ةمادق نبا هركذ ام وه « حيحصلاو لب  حجارلاو ١

 . كي هللا لوسر ثيدحب طرشلا اذه نع يهنلا وهو .ًاعرش هيلع صوصنملا هتفلاخمل لطاب

 زئاج اذهو ءاهيلع هجاوز مدع ةأرملا طارتشا لثم طرشلا اذه نإ : باطخلا يبأ لوق امأو

 ال جاوزلا مدع طرش نأ كلذو .قرافلا عم سايق وأ هيبشت اذه نأ :باوجلاف ءزئاج كلذ اذكف

 ةجوز جرخي ةرضلا قيلطت طرش يف امنيب «ةجوزب ًاررض قحلي الو ,هحاكن كلم نع ًائيش جرخي
 .اقرتفاف ءاهب اررض قحليو هحاكن كلم نم

 ال ًايغال الطاب ًاطرش هلعجي طرشلا اذه نع لك هللا لوسر يهن درجم نإ :لوقن اّنأ ىلع

 :لاقف «ةرضلا قيلطت طرش ححص نم ىلع ميقلا نبا در دقو .هطارتشا ًاعرش حمصي الف «هل ةميق

 متلطبأو ءاذه متححص ىتح اهيلع جوزتي ال نأ اهطارتشا نيبو اذه نيب قرفلا ام ليق نإف

 رسكو اهب رارضإلا نم ةجوزلا قالط طارتشا يف نأ امهنيب قرفلا :ليق ؟ةرضلا قالط طرش

 صنلا قّرف دقو ءاهريغ حاكن مدع طارتشا يف سيل ام .ءاهئادعأ ةتامشو ءاهتيب بارخو ءاهبلق

 .239دساف رخآلا ىلع امهدحأ سايقف ءامهنيب

 ؟ًاحيحص ىقبي مأ ًاضيأ حاكنلا دقع لطبي لهف «ةرضلا قيلطت طرش لطب اذإو - 7

 طرشلا نالطبو دقعلا ةحص ىري هنأ رهاظلاو «لاؤسلا اذه يف ةحارص هيأر ةمادق نبا نّيبي مل

 اهعم دقعلا حصي يتلا طورشلا نم يناثلا مسقلا نع ملكتي وهو ةلأسملا هذه ركذ هنأل ؛هدحو

 .اهيف باطخلا يبأ فالخل ركذلاب اهدرفأ امنإو ءاهدحو يه لطبتو

 رثكأب طرشلا اذه سيل هنأل ؛ةرضلا قيلطت طرش لطبيو ًاحيحص ىقبي دقعلاف لاح لك ىلعو

 ىقبيو ءاهدحو لطبت يهو ءاهانركذ يتلا يناثلا مسقلا طورش نم حاكنلا دقع ىضتقمل ًةافانم

 .احيحص حاكنلا دقع

 : حاكتلا دقعب ةنرتقملا طورشلا نم ثلاثلا مسقلا هاا“

 .«دواد يبأ نئس» يف اهتخأ قالط ةأرملا لأست ال :ثيدحو 2694و تيد ,حكنتل اهتخأ قالط ةأرملا طرتشت نأ يهنلا ثيدحو ,«ه 58ص .5ج «ينغملا» (557)
 . 68ص .4ج «ميقلا نبال «داعملا داز» (557)
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 تيقأت طارتشا لثم .هلصأ نم حاكنلا دقع 00 يتلا طورشلا مسقلا اذه لمشيو

 نأب لالا 0 0 000 أ .يةعتملا 00 ىيسسملا . وهو 0

 .دعب اميف لّلحملا حاكنو ةعتملا

 هجوزي نأ طرشب هتنبا لجرلا جوزي نأ وجوب «راخشلا علك يف 22 0000000

 .ارهم امهدحلا 0 هن

 ,25539قادص امهنيب سيلو ؛هتنبا رخآلا هجوزي نأ ىلع هتنبا لجرلا جوزي نأ راغشلاو .راغشلا

 ةعتملا حاكن يف امك .حاكنلا نم دوصقملا يفانت اهنأب مسقل ا اذه طورش ناعاطسموب

 .راغشلا 3 يف امك عما يعرشلا 000 0 اهنأ 1 0 ع

 0 ١8 دقعلا ل كلذ يفاني 0 1 ءامزال عقي نأ

 :هعفدو ضارتعا 1

 هذه نأب .اهسفن قيلطت يف قحلا ةأرملا ءاطعإ طرش وأ ءاهب رفسلا مدع وأ «ةأرملا ىلع جاوزلا

 عراشلا نم لعجب يه ةيمالسإلا ةعيرشلا يف دوقعلا راثا نأب لبق نم هانلق ام يفانت طورشلا

 هانلق امل اهتافانم هجو وه اذهو ,عرشلا اني يتلا راثآلا هذه يف لدعت طورشلا هذهو .همكحو

 .همكحو عراشلا لعجب يه دوقعلا راثا نأ نم

 اهراثآل ًابابسأ حاكنلا دقع اهنمو دوقعلا هذه لعج يمالسإلا عرشلا نأ كلذ ىلع باوجلاو

 .ةربتعملا طورشلا نم تلخ اذإ ] دوقعلا هذه ىلع بترتت يتلا يه راثآلا هذهو ءاعرش اهل ةررقملا

 نيفرطلا ةحلصمل ناصقنلا وأ ةدايزلاب راثآلا هذهب اولّدعي نأ نيدقاعل نذأ يمالسإلا عرشلا نكلو

 رمع نبا نع عفان نع يور راغشلا ثيدحو , 07-55 ص 37ج «عانقلا فاشك» 5660١., ص 25ج («ينغملا» 5554

 ركذي ملو هاور يذمرتلا مامإلا نكلو . ةعامجلا هاور هنأب «راطوألا لين» بحاص هنع لاقو ؛هانركذ يذلا صنلاب
 مالك نم هيف دراولا راغشلا ريسفت لعج هنكلو ثيدحلا اذه ىور دواد وبأو . ثيدحلا ةلمج نم راغشلا ريسفت

 . ١40 ص .5ج «راطوألا لين» :رظنا ؛«راطوألا لين» بحاص ركذ امك اهيلع قفتم ةياور يف كلّذك وهو « عفان

 .ه07 .هد١ص .5ج (ينغملا» (5556)

 خا



 .ًاعرش ةربتعم طورش نم امهدحأ هطرتشي اموأ هناطرتشي ام قيرط نع كلّدو امهدحأ ةحلصمل وأ

 نذإ يأ دودحم ٍنذإ وه امنإ ةربتعملا طورشلاب دوقعلا راثآ ليدعتب عرشلا نم نذإلا اذهو

 ًاديقم لب :ًاقلطم ليذعت نيل طورتغلاب دوقعلا راثآب ليدعتلاف عا ردو رلعب ةررقملا راثآلا لدعي

 .ًاعرش هيف نوذأملا ردقلاب

 ءامزال اي ًاطرش ناك «ًاعرش هيف نوذأملا ردقلاو دودحملا دحلا اذه يف طرشلا ءاج اذإف

 ًايغال طرشلا ناك .هيف نوذأملا مولعملا ردقلاو دودحملا ّدحلا اذه قاطن جراخ طرشلا ءاج نإو

 لطبيو وه لطبي لب .هدحو هلاطبإ نكمي ال طرشلا اذه ناك اذإ الإ 0 دقعلا لظو الطابو

 يتأت ةلماك ةافانم حاكنلا دقع دوصقمل هتافانمل انثحب يفو .دقعلا دوصقمل هتافانمل امإ :دقعلا هعم

 .انيب امك ةمات ةضقانم دقعلا ىضتقمل هتضقانمو هتفلاخمل امإو ءهلصأ نم دقعلا ىلع

 :نيجوزلا دحأ يف ةنيعم ةفص طارتشا -

 لجرلا طرتشي نأك «جاوزلا دقع يف 0 دحأ يف ةنيعم ةفص نيجوزلا دحأ طرتشي دق

 يدا د 00 ا 0 يح 0 ارملا يف

 ءاهقفلا لاوقأ نيفزفم لي امي هيو اناني 0 قف طولا 0 حس

 :ةلأسملا هذه ىف

 :ةيفنحلا بهذم : ًالوأ - 707

 نم ةمالسلا هبحاصل امهدحأ طرش اذإف» :ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج أ

 دجوف .ةراكبلا ةفص اهيلع جوزلا ركل «لامجلا ةفص طرش وأ .ةنامزلاو للشلا وأ ىمعلا

 ,0773نايخلا هل تبثي ال ءكلذ فالخب

 ناك نإ حاكنلا زوجي .يورق وه اذإف يندم هنأ ىلع ةأرما جوزت لجر» :ًاضيأ اهيفو ب

 . "ياهل رايخ الو ًاؤفك

 «لامجلاو «- ةراكبلا  ةرذعلاك هيف ًابوغرم ًافصو طرش ول حاكنلا يفو» اهنا نلت

 باعلو «لئام قش تاذ وأ .ءاهوش وأ اوم 0 ترهظف ا رغصو ,ةقاشرلاو
 «لئاس

 . ؟7"”ص ١1ج «.ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» (5577)

 . 30"ص .١1ج «ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» (1531)
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 , """2,حاكنلا خسف يف هل رايخ ال ,لئاز لقعو . لئاه فنأو

 ةيعرشلا ماكحألا» يف - ىلاعت هللا همحر  «اشاب يردق ةعومجم» نم )١5( ةداملا يفو د

 حاكتلا يف تشي الو :- ىلاعت هللا همحر ةفينح أ مامإلا بهذم ىلع «ةيصخشلا لاوحألا يف

 نم هتمالس ةأرملا تطرتشا وأ ,بويعلا نم اهتمالس وأ ءاهتراكب وأ «ةأرملا لامج ةباتك وأ اهافش

 ام فالخب هبحاص امهدحأ دجو اذإ ىتح .لطاب طرشلاو حيحص دقعلاف تاهاعلاو ضارمألا

 اهجوز تدجو اذإ هطورشب ةأرملل رايخلا نوكي امنإو «حاكنلا خسف يف رايخلا هل سيلف .هطرتشا

 . (هوحن وأ ًانينع

 : ةلباتحلا بهذم : ًايناث ه١

 ملو ةملسم اهنظي اهجوزت وأ «ةيباتك تنابف ةملسم اهنأ ىلع ةأرما لجر جوزت نإف» :اولاق
 ةدوصقم ةفص طرش هنأل ؛حاكنلا خسف يف رايخلا هلف «- ةيباتك  ةرفاك تنابف رفك مدقتب فرعت

 - ةيباتك  ةرفاك اهنظ وأ اهطرش نأب سكعلابو .ةمأ تنابف ةرح اهطرش ول ام هبشأف ءاهفالخب تنابف

 وأ .رايخلا هلف ابيث تنابف اركب اهطرش نإو .اهيف ريخ ةدايز كلذ نأل ؛هل رايخ ال ةملسم تنابف

 .سرخلاو «ىمعلاك حاكنلا اهب خسفي ال يتلا بويعلا يفن طرش وأ «ةليوط وأ .ءاضيب اهطرش

 هلف هطرش ام فالخب يأ .هفالخب ةجوزلا تنابف ,روعلاو ,جرعلاك هوحنو للشلاو ءممصلاو
 , (9"05(هفالخمب تنابف ؛ ادوصقم ني طرش هنأل ل رايخلا

 : ةيعفاشلا بهذم :ًاعلاث - ه4

 وأ اهفالخب جرخف «ةنيعم ةفص ىلع هنأ ىلع الجر ةأرما تجوزت اذإ :«بذهملا» يف ءاج

 :ناهجو هيفف ,هفالخب جرخف بسن ىلع

 لطبي نيعلا فالتخاو «نيعلاك ةدوصقم ةطرتشملا ةفصلا نأل ؛لطاب دقعلا نأ :(لوألا)
 تتاف اذإف .ةفصلا هذه ىلع لجرلا حاكنب ضرت مل ةأرملا نآلو .ةفصلا فالتخا كلذكف .دقعلا

 ال ام نأل ؛ حيحصلا وه اذهو .دقعلا حصي ةيعفاشلا بهذم يف يناثلا هجولاو :(يناثلا)

 جرخ نإ اذه ىلعف .رهملاك دقعلا لطبي مل .هفالخب جرخو دقاعلا هركذ اذإ هركذ ىلإ دقعلا رقتفي

 , 7"3ص 27ج (ريدقلا حتف» (ملككم)

 . هص اج .ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» (5519)
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 نإف اهنود جرخ نإف «ةدايزلل ال ناصقنلل تبثي رايخلا نأل ؛رايخلا تبثي مل طورشملا نم ىلعأ
 هنأ وأ ءًاحيبق جرخف ليمج هنأ وأ «ًادبع جرخف ٌرح هنأب تطرش نأب صقن كلذ يف اهيلع ناك

 نأب صقن اهيلع نكي مل نإو .هب ضرت مل صقن هنأل ؛رايخلا اهل تبثي ءايمجعأ جرخف يبرع

 :ناهجو هيفف «ةيمجعأ يهو ايمجعأ جرخف يبرع هنأ تطرش

 .اهلثم نوكي نأ تيضر ام اهنأل ؛رايخلا اهل :(امهدحأ)

 . ةءافك الو ةفص يف اهيلع صقن ال هنأل ؛اهل رايخ ال : (يناثلا)و

 ةيرح وأ بسن ةجوزلا وأ جوزلا يف دقعلا يف طرشو ةأرما حكن ولو : «جاتحملا ينغم» يفو

 .©"""9حاكنلا ةحص رهظألاف طورشلا ققحي ملف «بابشو ةراكبك امهريغ وأ

 : ةيكلاملا بهذم :ًاعبار 8

 دنع اهل ّيلولا فصوب ولو ٌدرلا هلو هب لمعيف .طرشب الإ ةمدقتملا بويعلا ريغب رايخ ال :اولاق
 نأل ءدرلا هلف ,هفالخب دجوتف اهيف بيع ال رعشلا ةليوط نينيعلا ةميلس يه :لوقي نأك «ةبطخلا

 طرش نكي مل نإف :رظني ًأبيث اهدجوف ًاركب اهنظي ةأرما جوزت نمو «طرشلا ةلزنم لزنم اهل هفصو
 ةراكبلا طرش وأ ءًاقلطم ّدرلا هلف ةراذعلا طرش نإو ءال مأ اهتبويثب ّيلولا ملع ًاقلطم در الف ةراكبلا

 ىلع متكو ّيلولا ملع نإف :رظني ىنز وأ ةبثوب اهلاوز ناكو ةراكبلا طرش نإو .حاكنب اهلاوز ناكو

 .©7792ددرت هيفف يلولا ملعي مل نإو درلا هل ناك جوزلا

 : ةيرهاظلا بهذم : ًاسماخ 4

 فوصوملا  رهملا  قادصلا اشاح ًللصأ طرش ىلع حاكن حصي الو : يرهاظلا مزح نبا لاق
 ءدقعلا دعب كلذ طرتشا نإو .خوسفم دقع وهف دقعلا سفن يف كلذ طرتشا نإف . . .ةمّذلاب
 , (0729ةلطاب اهلك طورشلاو حيحص دقعلاف

 :ةيرفعجلا بهذم :ًاسداس - 1

 تجوزت اذإو .اهب لخد ولو خسفلا هل ناك ةَمَأ تنابف ةرح اهنأ ىلع ةأرما جوزت اذإ :اولاق
 ةأرما جوزت اذإو . . .هدعبو لوخدلا لبق خسفلا اهل ناك اكولعم نابق رح هنأ ىلع لجرب ةأرملا

 .7١87١5/ص 237ج (جاتحملا ينغم» « 414١ ص ؛ 6١ج «عومجملا هحرشو بذهملا» (551)

 . 4560-455ص «.١ج «يواصلا ةيشاحدو «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» (551/1)
 .610-ه15ص ء9ج ءمزح نبال «ىلحملا» (115)
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 صقتني نأ هل ناكف « يفخ ببسب هددجت ناكمإل خسفلا هل نكي مل ًابيث اهدجوف اركب اهنوك طرشو
 ,©079بيثلاو ركبلا رهم نيب ام اهرهم نم

 هتمالس ةأرملا تطرتشا وأ .بويعلا نم اهتمالس وأ ةأرملا لامج دقعلا يف جوزلا طرتشا اذإو

 نأ تبثو «طرتشا ام فالخب هبحاص امهدحأ دجو اذإو . حيحص دقعلاف تاهاعلاو ضارمألا نم

 .©9"5حاكنلا خسف يف رايخلا هلف .دقعلا لبق ايفتنم ناك طرشلا

 حجارلا لوقلا -5

 كلمي هنأل ؛ةجوزلا يف هطرتشا ام تاف ولو .ًاقلطم جوزلل خسفلا رايخ توبث مدع حجارلاو

 ٌبجلاك اهنم هتمالس تطرتشا ةنيعم بويعب الإ خسفلا رايخ ةجوزلا كلمت ال امك .قالطلاب اهقارف

 . حاكنلا قرف نع مالكلا دنع هنيبتس امم .«كلذ وحنو ةنعلاو

 دقعلا اذه ضيرعت زوجي الف «ةريطخلا دوقعلا نم حاكنلا دقع نأ حيجرتلا اذه يف ببسلاو

 امك لامجلاو «لجرلا لامج وأ ةأرملا لامج لثم ةطبضنم ريغ طورشب خسفلاو زازتهالل ريطخلا

 .ةرفط وأ ةأرملا نم ةبثوب لوزت دق هذهف ةراكبلا امأ . طبضنم ريغو يبسن ءيش فورعم وه

 اذهب عافترالاو رتسلا ةحلصمو .«جوزلا اذكو ةجوزلا ةحلصمو جاوزلا دقع رارقتسا ةحلصمف

 يضقي هريغو كلذ لك .بيعلاب ٌدرلا رايخ نم هل عضخي امو ءارشلاو عيبلا دقع ىوتسم نع دقعلا

 ديري امم دكأتلاو جوزلا وأ ةجوزلا رايتخا نسح ىلإ بدن عرشلا نأو اميس ال .هانحجر ام حيجرتب

 لبق هتبوطخم ىري نأ بطاخلل حابأ عرشلا نأو ءرخآلا فرطلا نم هيلع فوقولا فرط لك
 هنكمي اهتفرعم حاكنلا دقع يفرط نم فرط لك ديري يتلا فاصوألا مظعم نإف كلذكو .ةبطخلا

 نم تاقثلا لاسرإو .ةأرملا لاح ةفرعمل ءاسنلا نم تاقثلا لاسرإب وأ اهنع يرحتلاب اهيلع فرعتلا

 حاكتلا دقع نألو .كلذ وحنو يعامتجالا هزكرمو هبسنو لجرلا قالخأو تافص ةفرعمل لاجرلا
 .عيبلا دقع ىلع قبطني ام لك حاكنلا دقع ىلع قبطني ىتح عيب دقع سيل

 ةرسوم ةباش ةليمج اهنأ ىلع ةأرما لجرلا جوزت ولو» :- ىلاعت هللا همحر  يعفاشلا مامإلا لاق

 عبرألا ريغ رضلا ناك ام رض اهب وأ ءايمعوأ ًاييث ء اعطت مدعم حت اروع قدرت نكي فات
 ةمألاو ة ةرحلا كلذ يف ءاوسو ءهسفن اذه طرش نم ملظ دقو .هل رايخ الف رايخلا اهيف انيمس يتلا

 اهندب يف ةأرملا صخي بيع نم حاكنلا يف رايخ الف .عيبلاك حاكنلا سيلو «نيتجوزتم اناك اذإ

 .751-١317ص .37ج ءيلحلل «مالسإلا عئارش» (171375)

 .”ص ءيلحلا ميركلا دبع فيلأت «ةيصخشلا لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألا» (5107)
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 اهعامج ىلإ لصوي ال مظع اهجرف قلح يف نوكي نأ : عبرأ نم الإ اندنع حاكنلا يف رايخ الو
 2 . ةنوئجم وأ ءعاصرب وأ ,ءامذج نوكت وأ «لاحب

 .854 ص هج . يعفاشلل «مألا» باتك (ككاله)
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 (كلائل) تمل

 جاوزلا تابحتسم

 : ديهمت - 0 38*

 .هنامزو دقعلا ناكمب وأ .هتاذ دقعلاب اهنم قلعت ام جاوزلا تابحتسم ثحبملا اذه يف نيبن

 يف كلذو .بودنم وأ حابم وه امم هعبتي وأ دقعلا اذه قفاري امب قلعتي ام وأ .هرضحي نمبو

 : ةيلاتلا تارقفلا

 : حاكنلا ةبطخ 2-4

 :لاق  هريغو حاكنلا ىف ةجاحلا ةبطخ ىف دوعسم نب هللا دبع نع (هنلس) ىف دواد وبأ ىور

 ءانسفنأ رورش نم هب ذوعنو «هرفغتسنو هنيعتسن هلل دمحلا نإ : : ةجاحلا ةبطح ُهنِكَي هللا لوسر انملع

 ًادمحم نأ دهشأو للا الإ هلإ ال نأ دهشأو هل يداه الف للضي نمو .هل لضم الف هللا هدهي نم
 نيذلا اهيأ اي» ,4بيقر مكيلع ناك هللا نإ مماحرألاو هب نولءاست يذلا هللا اوقئاو» . هلوسرو هدبع

 ولوقو أ هللا اوقتا اوئمآ نيذلا اهيأ 7 رتل 0 الإ نتومت الو هتاقت ٌّقح هللا اوقتا را

 ,60)أمي اظع

 06 ةحاح

 ضعب لاق دقو ( دوعسم نبا ثيدح ىور نأ كعب (هعماج» يف يذمرتلا مامإلا لاقو - 6

 .©23"هلعلا لهأ نم هريغو يروثلا نايفس لوق وهو ةبطخ ريغب زئاج حاكنلا نإ :ملعلا لهأ

 24ج (هعماجو يف يذمرتلا هاورو ١-2165 ه"”ص 25ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعو (551/5)

 5١١5١9 ص « ١ج (هنلس» يف ةجام نباو ءال 5-الا"ص 23ج (هنلس) يف يئاسنلاو 07877”

 5 ١ ههص .تج «دواد يبأ نكس حرش دوبعملا نوع» ةجدفف)

 . 784 ص . ؛ج (يذمرتلا عماج حرش يذوحألا ةفحت» (57178)
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 ملعلا لهأ نم دحأ دنع ةبجاو ريغ  حاكنلا ةبطخ يأ  ةبطخلاو : يلبنحلا ةمادق نبا لاقو

 , 077اهبجوأ هنإف - يرهاظلا دواد أع دواد الإ هانملع

 نع («هننس» يف دواد وبأ جرخأ دقف .ةبجاو تسيلو ةبحتسم ةبطخلا نأ حيحصلاو 5

 نأ ريغ نم ينحكنأف «بلطملا دبع تنب ةمامأ لَك يبنلا ىلإ تبطخ» :لاق ميلس ينب نم لجر

 © ةبطخلا ريغب حاكنلا زاوج ىلع ليلد هيفو :ثيدحلا اذه حرش يف ءاجو .(دهشتي

 لوسر ىلع اهسفن تضرع يتلا ةأرملا يف يراخبلا هجرخأ يذلا دعس نب لهس ثيدح يفو

 كعم امب اهكانكلمأ» : لك يبنلا لاقف :هيف ءاجو ءاهينجوز : هللا لوسر اي : لجر لاقف ِهيَي هللا

 .©*10هريغ نم الو ِةْكك يبنلا نم ال ةبطخ هيف دري ملو «نآرقلا نم

 مامإلا لاقو .امهريغ وأ بطاخلا وأ ةأرملا يلو اهبطخي ةذحاو ةبطخ بحتسملاو - 177

 ءهباجيإ لبق يلولا اهلوقي دوعسم نبا ثيدح يف اهانركذ يتلا هذه :ناتبطخ نونسملا : يعفاشلا

 يبنلا نع لوقنمللاو ”يلبتحللا'ةمادق نبا لاق. ..هلوبق لبق - بطاخلا يأ جوزلا نم ةيطخ ةيناثلاو
 . ©2049 عابتالاب ىلوأ يهو ةدحاو ةبطخ حاكنلا ةبطخ نأ فلسلا نعو كي

 رودص لبق امهريغ وأ - ةأرملا يلو وأ بطاخلا  نيدقاعلا دحأ اهبطخي ةبطخلاو 4

 : لَك هللا لوسر لوقل .لوبقلاو باجيإلاب دقعلا ءاشنإ اهعبتي مث «نيدقاعلا دحأ نم باجيإلا

 .«عطقأ وهف هلل دمحلاب هيف أدبي ال لاب يذ رمأ لك»

 نأ كلذ نم ءىزجيو .«ءامذجلا ديلاك يهف ةداهش اهيف سيل ةبطخ ّلك» : لكي ًاضيأ لاقو

 دوعسم نب هللا دبع ةبطخب بطخي نأ بحتسملاو .ِلكَك يبنلا ىلع ىلصيو دهشتيو هللا دمحي
 ,07579فيزعلا "وعلا ثيدحلا 5 و يتلاو ءاهانركذ يتلا

 : حالصلا لهأ روضح .-8

 . هاثا/ ص 25ج («ينغملا» 551/9

 . 195"ص «5ج (دواد يبأ نئس حرش دوبعملا نوع» (5140)

 . ١176 ص «,9ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (55481)

 . هالا/ص :.5ج (ينغملا» (5587)

 . 85ص .5ج (ينغملا» (158*)
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 .0589هنيدهاشلا ىلع ةدايز

 :دحسملا يف حاكتلا دّقع 020046

 ةشئاع نع هعماج يف يذمرتلا مامإلا جرخأ دقف ,.دجسملا يف حاكنلا دقعي نأ بحتسي

 .دجاسملا يف هولعجاو .حاكنلا اذه اونلعأ» :ِهك هللا لوسر لاق :تلاق  اهنع هللا يضر -

 وأ «نالعإلل ىعدأ اهيف هلعج نأل امإ دجاسملا يف هلعجب رمألاو .«فوفّدلاب هيلع اوبرضاو

 .©05**ناكملا ةكرب لوصحل

 :ةعمجلا موي :دقعلا نامز 0١

 نب ةرمس مهنم كلذ اوبحتسا فلسلا نم ةعامج نأل ؛ةعمجلا موي حاكنلا دقع بحتسي

 هيلع مدا هللا قلخ هيفو ءديع مويو ,فيرش موي هنألو ؛ةبتع نب بيبحو «ديعس نب دشارو «بيبح
 .©"42ةعمجلا ءاسم دقعلا نوكي نأ ىلوألاو . مالسلا

 :لاوش رهش يف دقعلا هلبقو لوخدلا 1

 لوسر ينجوزت» :تلاق - اهنع هللا يضر  ةشئاع نع ؛هحيحص» يف ملسم مامإلا جرخأو
 لاق . ينم هدنع ىظحأ ناك ِهلك هللا لوسر ءاسن ّيأف .لاوش يف يب ىنبو .لاوش يف لي هللا

 .«لاوش يف اهءاسن لخدت نأ بحتست ةشئاع تناكو :ةورع

 يف لوخدلاو جوزتلاو جيوزتلا بابحتسا هيف :ثيدحلا اذهل هحرش يف يوونلا مامإلا لاق

 جيوزتلا ةهارك نم ماوعلا ضعبو هيلع ةيلهاجلا تناك ام در مالكلا اذهب ةشئاع تدصقو .لاوش
 كلذب نوريطتي اوناك ةيلهاجلا راثآ نم وهو هل لصأ ال لطاب اذهو .لاوش يف لوخدلاو جوزتلاو

 , "149 مفرلاو ةلاشإلا نم «لاوش» مسا يف امل

 . ١7ص .5ج «جاتحملا ةياهن» ١14, 4ص .؟ج «جاتحملا ينغم» (1784)

 .١٠7ص :.4ج «يذوحألا ةفحت هحرشو يذمرتلا عماج» (1546)

 . ١٠ص اج «ىهتنملا ةياغد ,.578-04ص .”ج «ينغملا» (1585)

 يف يذمرتلاو .08ص .5ج «هنتس» يف يئاسنلا هجرخأو 27١4 ص .9ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (15817)

 :96١7©ص .4ج (يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» يف ءاج «يب ىنب» : هلوقو . 7١6 ص . 4ج (هعماج»

 ةبق اهيلع ىنب ةأرما جوزت اذإ ناك لجرلا نأ هيف لصألاو .ةجوزلاب لوخدلا :ءانبنالاو ءانبلا : ةياهنلا يف لاق

 .اهيف اهب لخديل
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 : جوزتملل لاقي ام

 ناك كي يبنلا نأ»  هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع هجام نباو .يذمرتلاو ,دواد وبأ ع

 ىنعمو 0440ج يف امكنيب عمجو .«كيلع كرابو كلل هللا كراب :لاق جوزت اذإ ناسنإلا 8 اذإ

 :اولوقي نأ جوزتملل مهئاعد نم ناكو .هل اعدو هانه اذإ : يأ «جوزت اذإ ناسنإلا فر اذإ» : هلوق

 ؛ ةيهارك هلع ىهن امنإو . ءامنلاو ةكربلاو قافتالاو ماثتلالا ءافرلا : :ريد ريثألا نبا لاق «نينبلاو هافرلاب

 فر اذإ» ىنعم : : يرشخمزلا لاقو 2 . هريغ هيف 0 اذهلو ةيلهاجلا يف مهتداع نم ناك هنأل

 .©"72:اهنع يهنملا هيفرتلا عضوم ةكربلاب هل ءاعدلا عنصي ناك هنأ يأ «جوزت اذإ ناسنإلا

 نم ةأرما جوزت هنأ بلاط يبأ نب ليقع نع يئاسنلاو هجام نبا هجرخأ يذلا ثيدحلا يفو

 : 26 هللا لوسر لاق امك اولوق نكلو ءاذكه اولوقت 7 ال :لاقف . نينبلاو ءافرلاب : اولاقف ء ميت يب

 ."""7«مهيلع كرابو .مهل كراب مهللا»

 تناك «نينبلاو ءافرلاب» ةرابعو : ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» يف ءاجو

 كراب» :اولوقي نأ لك مهيبن مهملع امب مالسإلا مهلدبأو ءاهنع يهنلا دروف ةيلهاجلا لهأ اهلوقت

 ءانث الو اهيف دمح ال اهنأل ؛«نينبلاو ءافرلاب» لامعتسا نع يهنلا ةلعو «مهيلع كرابو «مهل مهللا

 , 203590 كذلاب نينبلا صيصختل تانبلا ضعغب ىلإ ةراشإلا نم هيف امل : ليقو . هلل ركذ الو

 : حاكنلا يف فوفّدلا برضو ءانغلا 4

 «نلعلا يف ال ٌرسلا يف ذ ةداع نوكي يذلا حافسلا نع ًامامت زيمتيل هرهشو حاكنلا نالعإ نسي

 دنع هذعبو « جاوزلا دقع دنع فوفدلاب برضلاو هيف شحف ال يذلا ءانغلا حيبأ كلذ لجأ نمو

 : يلب ام اهنم ركذنو .ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلا تءاج اذهبو ١ سرعلاو فافزلا

 تنب عيبرلا تلاق» :لاق ناوكذ نب دلاخ نع «هحيحصو» يف يراخبلا جرخأ :ًالوأ ه6

 ءينم كسلجمك يشارف ىلع سلجف يلع َيِنُب نيح لخدي هلك يبنلا ءاج :ءارفع نب ذّوعم

 انيفو :نهادحإ تلاق ذإ ءردب موي يئابآ نم لتق نم نبدنيو .فّدلاب نبرضي انل تاريوج تلعجف

 ل1١ 4ص 21ج «هجام نبا ننسو ,.؟١”ص «.4ج «يذمرتلا عماجرو 2.177ص 57ج «دواد يبأ نئس» (55484)

 . 48١ص ءالج «ىربكلا هننس» يف يقهيبلا هاورو

 . 155-157ص ,5ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (5584)

 ٠١. غص .”ج «يئاسنلا نئس» 5١45-2516 ص ١1ج «هجام نبا نئسو (55940)

 . 7١7-7١7ص ,9ج .ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتفد (5191)
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 يأ «يب ينب» ىنعمو .«نيلوقت تنك يذلاب يلوقو اذه يعد :هكي لاقف .ٍدغ يف ام ٌُملعي يبن

 سرع موي يف فدلاب برضلاو . حابملا ءانغلا زاوج ىلع ةحضاو ةلالد ثيدحلا اذه يفو

 .اهب ءانبلاو ةأرملا

 نم ءاسنب رم لك يبنلا نأ ةشئاع ثيدح نم نسح دانسإب «طسوألا» يف يناربطلا جرخأو

 ءانغلابو فدلاب حاكنلا نالعإ ثيدحلا اذه يف :بلهملا لاق .نينغي نهو نهل سرع يف راصنألا

 .©"59حابملا ّدح نع جرخي مل ام وهل هيف ناك نإو سرعلا ىلإ مامإلا لابقإ هيفو .حابملا

 لجر ىلإ ةأرما تفز اهنأ  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع يراخبلا مامإلا جرخأو :ًايناث - 5
 . وهللا مهبجعي راصنألا نإف ءوهل مكعم ناك ام ةشئاع اي» : كك هللا يبن لاقف ءراصنألا نم

 ةشئاع اهتز يتلا ةأرملا هذه نأ : ينالقسعلا رجح نبا مامإلل ثيدحلا اذه حرش يف ءاجو

 لاقف كيرش ةياور يفو .(وهل مكعم ناكام) :هلوقو .اهرجح يف ةميتي تناك  اهنع هللا يضر

 :لاق ؟اذام لوقن :- ةشئاع تلاق يأ  انلق ؟ينغتو فِّدلاب برضت ةيراج اهعم مّنعب لهف : لك

 : نولوقت

 مكاّيحو انايحف مكانيتأ مكانيتأ

 مكيداوب ا ام زيمحلل | ىهدنلا الولو

 (0559هكيراذع تنمس ام ءارمسلا ةطنخحلا الولو

 نب ةظَرَق ىلع تلخدو :لاق دعس نب رماع نع «هننس» يف يئاسنلا جرخأو :ًاثلاث  هاو1/

 .ٌبهذا تئش نإو ءانعم عمساف تئش نإ سلجا :لاقف ؟مكدنع اذه لعفُي ءردب لهأ نمو كي

 .©559«سرعلا دنع وهللا يف انل صخر دق

 .سانلا نيب هراهتشاو هنالعإ لئاسو نم هنأل ؛سرعلا دنع ءانغلا ةحابإ يف حيرص ثيدحلاو

 ءدجاسملا يف هولعجاو حاكنلا اذه اونلعأ» :«هعماج» يف يذمرتلا جرخأو :ًاعبار 4

 . 7357ص 94ج ؛«ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (1195)

 . 776-775ص (94ج ,(«ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (159)

 .9١٠١ص ,"ج «يئاسنلا نئسو (55945)
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 .©:90,فوفدلاب هيلع اوبرضاو

 دقع دعب ةداع نوكيو .حاكنلا نالعإل فوفّدلاب برضلا ةحابإ يف حيرص ثيدحلا اذهو
 سأب ال :دمحأ مامإلا لاقو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج دقف .سرعلا يفو جلا

 دعب بلاغلا يف نوكي امنإ فدلاب هيف برضلاو حاكنلا نالعإ نألو ؛سرعلا يف فلا
 , (0565)«هدقع

 :اهفزي نمل ءاعدلاو اهجوز تيب ىلإ سورعلا ءادهإ - 4

 ةكربلاو ريخلا ىلع» : نلقف تيبلا يف راصنألا نم ةوسن اذإف ءرادلا ينتلخدأف يمأ ينتتأف هلي يبنلا

 (رئاط ريخ ىلعو

 ءاسنلا نم سورعلا رضحأ نمل وعدي جوزلا راد يف ةوسنلا نم رضح نم نأ ثيدحلا ىنعمو

 ىلإ سورعلا ءادهإ ىنعمو .اهجوزو اهسفن سورعلا ءاعدلا اذه يف لخديو ءاهجوز تيب ىلإ

 .ةجوزلاو جوزلا لمشيف ءامهعامتجا لوأ دنع نيجوزلل مسا سورعلاو . هيلإ اهفز يأ اهجوز تيب
 , ""؟9ةكربلاو ريخلا ىلع ةوسنلا لوق يف نالخديو

 :اهب لخدو هتجوز هيلإ تفز اذإ جوزلا هلوقي ام

 يبأ نع دمحأ نع حلاص هاور ام لوقي نأ اهيلع لخدو هتجوز هيلإ تفز اذإ جوزلل بحتسيو
 نم مهريغو ةفيذحو ءرذ وبأو .دوعسم نب هللا دبع هرضحف جوزت» :لاق ديسأ يبأ ىلوم ديعس

 اذإ :هل اولاق مث مهب ىلصف .كولمم وهو هومدقف ةالصلا ترضحف دك هللا لوسر باحصأ

 كرابو يلهأ يف يل كراب مهللا :لقف كلهأ سأرب ذخ مث «نيتعكر لصف كلهأ ىلع تلخد

 يف يقهببلا جرخأو .«7"2:كلهأ نأشو كنأش مث . ينم مهقزراو .مهنم ينقزراو يف يلهأل
 : لقيلو لجو ٌزع هللا ٌمسيلو اهتيصانب ذخأيلف «ةأرما مكدحأ دافأ اذإد :لاق كك يبنلا نأ (هننسد

 , ©7318 «هيلع تلبج ام ٌرشو اهرش نم كب ذوعأو هيلع تلبُج ام ريخو اهريخ كلأسأ ينإ مهللا

 صح خل ج عماج» ( ( . 078-ه11/ص ."5ج «ينغملا» (5595) .١٠١5ص «4#ح (يذمرتلا عماج» 6

 0 77-2١71717<صسص ع ««ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصا 6594570

 . هاذ" ص ."5ج «ينغملا» (مكككا#ل

 ١. 46ص الج « يقهيبلل «ىربكلا نئسلا» (ك5ك648)
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 ١  9هتجوز ىتأ اذإ هلوقي ام :

 ول امأ : هك يبنلا لاق» :لاق سابع نبا نع «حيحصلا هعماج» يف يراخبلا مامإلا ىور

 ءانتقزر ام ناطيشلا تو «ناطيشلا اند مهلا للا مسب : : هلهأ يتأي نوح لوقي مكدحأ

 235)(أدبأ ناطيشلا ا مل دلو ّيضق وأ كلذ يف امهنيب رّدق مث ,

 :جاوزلا ةميلو - ه0"

 يف جوزلا اهب موقي  ةيحتسم يهو , "3" ”7سرعلا دنع عنصي يذلا ماعطلا يه جاوزلا ةميلو

 يبنلا نأ ,جوزت دقو «نمحرلادبع نع «هحيحص» يف يراخبلا جرخأ دقف «ةديعسلا ةبسانملا هذه

 ""'9(ةاشب ولو ملوأ» :هل لاق خدي ,

 :جاوزلا ةميلو تقو هم.“

 لوخدلا دنع وأ «هبيقع وأ «جاوزلا دقع دنع وه له «جاوزلا ةميلو تقو يف فلسل ا فلتخا

 ؟ةجوزلاب لوخدلا ءاهتنا ىلإ جاوزلا دقع ءادتبا نم عسوم اهتقو نأ وأ ؟هبيقع وأ ةجوزلا ىلع

 دنع حصألا نأ ضايع ىكحف «ةميلولا تقو يف اوفلتخا :يوونلا مامإلا لاق :لاوقأ ىلع
 .دقعلا دنع اهنأ ةعامج نعو .لوخدلا دعب هبابحتسا ةيكلاملا

 .هذعبو لوخدلا لبق زوجي رخآ عضوم يف لاقو .لوحخدلا دعبو دقعلا دنع بيبح نبا دنعو

 دعب اهنأ لكك يبنلا لعف نم لوقنملاو ,دقعلا نيح نم عسوم اهتقو نأ هيب أ نع يكبسلا نبا ركذو

 .لوحدلا

 تنب بنيزب هلك يبنلا جاوز يف سنأ ثيدح يفو .لوخدلا دنع اهنأب يدرواملا حرص دقو

 .لوخدلا دعب تناك اهحاكن ةميلو نأ شحج

 سانلا لمع هيلعو ءاهبقع لوخدلا عقيو ءانبلا دنع نوكت نأ ةيكلاملا ضعب بحتساو
 9مويلا "0 .

 . 3758ص .91ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (5599)

 .775ص .هج «ريثألا نبال «ةياهنلا» )57٠١(

 . 3579ص 59ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (5701)

 .048ص .6١ج «بذهملا» ,.7:0 ص .9ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (51707)
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 ؟ةبجاو مأ ةبحتسم جاوزلا ةميلو له 004

 نم «طسوألا» يف يناربطللو : ينالقسعللا ٍ,يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» يف ءاج

 .«ىصع دقف بجي ملف يعد نمف «ةئسو ٌّقح ةميلولا» : : هعفر «ةريره يبأ نع دهاجم قيرط

 ال هنأ» : كي هللا لوسر لاق .ةمطاف يلع بطخ امل :لاق .«ةديرب ثيدح نم دمحأ ىورو

 لطابي تسيل : يأ «قح ةميلولا» : هلوق :لاطب نبا لاق . هب سأب ال هدنسو ؛ةميلو نم سورعلل ذب
 . بوجولا قحلاب دارملا سيلو «ةليضف ةنس يهو ءاهيلإ بدني لب

 ةباجإلا نألو ؛فوع نب نمحرلادبع اهب رمأ ب يبنلا نأل ؛ةبجاو يه : ةيعفاشلا ضعب لاقو
 رمألاو «ةمعطألا رئاس هبشأف ثداح رورسل ماعط ةميلولا نأب بيجأو .ةبجاو تناكف ةبجاو اهيلإ

 ملوأ» :فيرشلا ثيدحلا يف ءاج امك ةاشب رمأ لي يبنلا نوكلو «بابحتسالا ىلع لومحم اهيف

 .©5ًاقافتا ةبجاو ريغ ةاشلاو هداشب ولو

 : مولعم ردق اهل لهو «.ةميلولا ماعط 2 6

 رادقم وأ نيعم عون وأ نيعم ماعط ةميلولل طرتشي الف ءرسيتي ام ردقب نوكي ةميلولا ماعطو
 لوق وهو «هانركذو يراخبلا هاور يذلا ثيدحلا يفف «ةفيرشلا ةيوبنلا ةنُسلا تءاج اذهبو 2نيعم

 اهقتع لعجو اهجوزتو ةيفص قتعأ» : كي هنأو .«ةاشب ولو ملوأ» :فوع نب نمحرلادبعل و يبنلا

 .©"9, سيحب اهيلع ملوأو ءاهقادص
 , "7 *عنيعش نم نيدمب هئاسن ضعب ىلع لي يبنلا ملوأ» :تلاق ةبيش تنب ةيفص نعو

 .0حجوزلا لاح ردق ىلع اهنأ بحتسملاو

 :تاجوزلا نيب ةميلولا ردق يف ةلضافملا -

 سنأ نع يراخبلا ثيدح يف ءاج دقف «ةميلولا ردق يف هئاسن نيب ةلضافملا لجرلل زوجيو

 اذُه يف لاطب نبا لاقو «ةاشب ملوأ .بنيز ىلع ملوأ ام هئاسن نم هك يبنلا ملوأ ام» :لاق

 , "١7ص 24ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (61705)

 طقألاب طلخيو هاون عزنيف رمتلا ذحكي نأ سبحلاو . 7*77”ص 29ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص)) ا

 .ًاسيح هنوك نع جرخي مل نمسلا هيف لعج ولو «قيوسلا وأ قيقدلا وأ

 . ؟8"7ص 29ج «ينالقسعل ١ حرشب يراخبلا عحيحصا١ا ةهدكف]

 . 76ص .(9ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص»و (5170)
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 , 9'"0قفنأ ام رابتعاب لب .ضعب ىلع ءاسنلا ضعب ليضفتل ًادصق كلذ عقي مل :ثيدحلا

 زئاج ةميلولا يف ءاسنلا نيب ةلضافملا دصق نأ امك «لمتحم لاطب نبا هلاق ام نأ « يل ودبيو

 ءاش نإف .جورلل كورتم رمألاو «زئاج نيرمألا الكف اذه ىلعو .فيرشلا ثيدحلا هيلإ ريشي امك

 . لضافي مل ءاش نإو .«سرعلا ةميلو يف هئاسن نيب لضاف

 :همكحو ةميلولا يف راثثلا ه0

 مهارد نم رثني ام هب دارملاو .©""*هريغو حاكنلا يف رثني ام وه  اهرسكو نونلا مضب - راثثلا
 . سرعلا ةميلو يف نيرضاحلا ىلع كلذ وحنو ركسلاو «بيبزلاو ءزوجلاو ءزوللاك :تاموعطم وأ

 ل

 زوللاو ركسلا رثن يف - هللا همحر يعفاشلا مامإلا لاق دقف اثنلا مكح يف فلتخا دقو

 , "0""؟9هبهنو هسبحب ذخؤي هنأل ؛ ىلإ بحأ ناك كرت ول :زوجلاو

 ىلإ بحأ هريغ نم هذخأي دقو «ةبهنلا هبشي هنأل ؛ هوركم راثنلا : يلبنحلا يقرخلا مامإلا لاقو

 .©"؟"ةدنم راثلا بحاص
 راثنلا مكح يف دمحأ نع ةياورلا تفلتخا : يقرخلا لوق ىلع ًاقيلعت يلبنحلا ةمادق نبا لاقو

 .يردبلا دوعسم نأ نع كلذ يورو « هريغو سرعلا يف هوركم كلذ نأ هنع يورف .هطاقتلاو

 . يعفاشلاو «كلام لاق هبو .ءاطعو 2« نيريس نباو .ةمركعو

 ل

 ,ةداتقو «نسحلا لوق وهو ركب وبأ اهراتخا «هوركمب سيل راثتلا : ةينأك ةياور دمحأ نعو

 ٍ 6 ب سمخ رحن دك يبنلا نأ دواد وبأ هاور امل «رذنملا نباو ( ةديبع ىبأو  ةفينح ىبأو . ىعخنلاو
 ةحابإ هبشأف ةحابإ عون هنألو ؛راثتلا ىرجم راج اذهو . عطتقا ءاش نم :لاقو «تاندب تس وأ

 , 0210فويضلل ماعطلا

1 

 يبنلا نع يور امب  دمحأ نع ىلوألا ةياورلا وهو  هوركم راثتلا نأب لوقلل ةمادق نبا جتحاو
 1 ًة

 ل

 ةبهنلا نع ىهن» : للك يبنلا نأ ظفل ىفو .يراخبلا هاور «ةلثملاو ةبهنلا لحت ال» :لاق هنأ كك
 3 ل 7 0-0 0

 هبحاص بحي نم همرحيو «راثنلا بحاص هركي نم هذخأ امبرو امحازتو ابهن هيف نألو ؛«ةلثملاو
 نأ هلك يبنلا نأ لمتحيف «تاندّبلا ربخ امأو .بلاغلا وه اذهو .هسفن ةنايصو هتءورمل هذخأي نأ

 . 738 277975 صص 24ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصا)) ةتكحف)

 .هها١ص « 6٠١ج «بذهملا حرش عومجملا» (5009) 2 .85١1ص 25ج .يناكوشلل «راطوألا لين» (5708)

 . 7١ص .5ج «ينغملا» (50711) . 7١ص .5ج «ينغملا» )57١(
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 نع كسانملاب هلاغتشال كلذ لعف وأ .نيذخآلا ةلقو .محللا ةرثكل كلذ يف ةبهن ال
 , 71 اهقيرفت

 : هيف حجارلا لوقلاو راثثلا مكح يف ةصالخلا - 4

 حابيف ءاذه ىلعو .هميرحت يف سيلو هتهارك يف راثنلا مكح يف فالخلا نإف ةصالخلاو

 .©75تاحابإلا رئاس هبشأف هلامل ةحابإ عون هنأل ؛هطاقتلا حابيو هلعف
 ل

 طاقتلا ىلع نيرضاحلا نيب عفادتو محازت نم هيف امل ىلوألا وه راثنلا كرت نأ يدنع حجارلاو

 نم ءيش ىلإ رورسلا وج بلقيف .دوصقملا ريغ ىذألا نم ء يش ىلإ كلذ ىدذأ امبرو «هراثنلا

 :ةيلاتلا ةرقفلا ىف هنّيبن ام وهو نيرضاحلا ىلع هرثن داري ام ةمسق ىلوألاو .دومحملا ريغ ماصخلا

 : نيرضاحلا ىلع هرثن داري ام ةمسق 84

 كلذ نأ يف فالخ الف ءامهوحنو ركسلاو زوللا لثم هرثن داري ام نيرضاحلا ىلع مسق اذإو
 نيب اموي هلك يبنلا مسق» :لاق  هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع يور لقو .هوركم ريغ نسح

 نكت مل ةفشح نهادحإ «تارمت عبس يناطعأف «تارمت عبس ناسنإ لك ىطعأف ءارمت هباحصأ

 , "9«ينغملا» بحاص لاق امك يراخبلا هاور «يغضام ّيلإ تدش اهنم ّيلإ ٌبجعأ ةرمت

 عقي ال هجو ىلع هذخأ يف مهل نذإلاو .مهيديأ نيب «نيرضاحلا نيب هرثن داري ام عضو كلذكو

 , 1”0"اضيأ هركي الف .بهانت هيف

 :ناسنإلا رجح يف راثتلا نم عقي ام 2 ٠

 لام هنأل ؛هذخأ هوركم ريغو هل وهف هنم ءيش هرجح يف طقس نمف «العف راثنلا عقو اذإو

 نأ دحأل سيلو .هرجح يف تعقوف رهنلا نم ةكمس تبثو ول امك هكلمف .هرجح يف لصح حابم

 , "919هنذإ ريغب ريغلا كولمم لحخأ زوجي الو هل ًاكولمم راص هنأل ؛ هرجح نم هذخأي

 :ةميلولا دادعإ ىلع جوزتملا ةناعإ 0١

 نب سنأ نع «هحيحص» يف ملسم مامإلا جرخأ شحج تنب بنيزب كك يبنلا جاوز ةصق يف

 .17-١؟ص ."ج «ينغملا» (511)

 . 1١ص 25ج «ينغملا» (5715) . 1"ص ."5ج «ينغملا» (؟715)

 .4١-١"ص .5ج «ينغملا»و (5915) . 1"؟ص .5ج «ينغملا» (5ا/16)
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 0 هوما اكليلإ اذهب تنشب : لقف 8ك هللا لوسر ىلإ اذهب بهذا سن نأ اي :تلاقف

 أ تلف قا لري ىلإ باتي سن لق ةلاةلوبو اذ: للعقل اذن : لرقو

 ذا :لاق مث .هعض :ِكلكي لاقف . هللا لوسر اي ليلق انم كل اذه َّنِإ :لوقتو مالسلا كئرقت ىّمأ
 م 0 هللا لوسر ىمس نم توعدف :سنأ لاق .ًالاجر ىمسو تيقل نمو ًانالفو ًانالف يل ٌحداف
 يل لاقو .ةثامثلث ءاهز :لاق ؟مكددع ناك مك 0 كيدحخلا 1 يدار لاق تقل

 لاقف .ةرجحلاو ةفّصلا تألتما ىتح اولخدف : سن .روُتلا تاه سنأ اي: هللا لوسر

 .اوعبش ىتح اولكأف : سنأ لاق .هيلي امم ناسنإ 0 «ةرشع ةرشع 00 لع هللا لوسر

 : لاق . عفرا : سنأ اي كي يبنلا لاقف .مهلك اولكأ ىتح ةفئاط تلخدو .ةفئاط تجرخف :لاق

 .0"(تعفر نيح مأ رثكأ ناك تعضو نيح يردأ امف تعفرف

 اوثعبي نأ جوزتملا ءاقدصأل بحتسي هنأ هيف :ثيدحلا اذهل هحرش يف يوونلا مامإلا لاقو

 , ""14هتميلو ىلع هب هنودعاسي ماعطب هيلإ

 (نه ناك انوع[ هيدفو يف ملسم مامإلا جرخأ . يبيح تنب ةيفصب ْةلِلَذ هجاوز ةصق يفو

 - ةئيدملا ىلإ ربيخ : نم هعوجر قيرط يف يأ - قيرطلاب لي ناك اذإ ىتح» :هيف ءاج دقو جاوزلا

 ءءيش هدنع ناك نم :لاقو ًاسورع كب يبنلا حبصأف .ليللا نم هل اهتدهأف ميلس مأ هل اهتزهج

 نمتلاب ءيجي لجرلا لعجو .طقألاب ءيجي لجرلا لعجف :لاق ءاعطن طسبو :لاق .هب ءيجيلف
 .©"19ونلكك هللا لوسر ةميلو تناكف ءاسيح اوساحف نمسلاب ءيجي لجرلا د

 مهماعط بلطو ,هباحصأ ىلع ريبك لالدإ هيفو» : يوونلا مامإلل ثيدحلا اذه حرش يف ءاجو

 نم ماعطب هتميلو يف هتدعاسم هناريجو جوزلا باحصأل بحتسي هنأ هيفو .اذه وحن يف
 مهدنع

 : ةميلولا راركت - ه1

 الو ًاموي ةميلولا يف يأ ٍِلك يبنلا تقوي مل» :«حيحصلا هعماج» يف يراخبلا لاق

 , """9(نيموي

 ةنفلفا

 . حدقلا لثم ءانإ :روتلاو .771-١777ص .9ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (5171)

 . ١37ص .9ج (يوونلا حرشب ملسم حيحص» (5171)

 .7؟؟ص .9ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (517/70). 7157ص 24ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص)» (5119)

 .١51ص .9ج («ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصو» )517١(
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 . جوزت» :لاق سنأ نع نسح دنسب ىلعي وبأ جرخأ :هحرش يف ينالقسعلا رجح نبا لاقو

 . «مايأ ةثالث ةميلولا لعجو ,- اهرهم  اهقادص اهقتع لعجو ةيفص دع يبنلا

 ةباحصلا يد يأ جوزت امل» :تلاق «نيريس تنب ةصفح قيرط نم ةبيش: يبأ نبا جرخأو

 ءامئاص ل ناكف .امهريغو تباث نب ديزو «بعك نب يبا اعد راصنألا 0 داك اجلا , مايأ ةعبس

 ,فورعم يناثلاو ,قح موي لوأ ةميلولا نأ» :اهنمو ثيداحألا ضعب نال ريكو ع

 ركذ نأ دعبو .هلاثمأو ثيدحلا اذه ححصي مل يراخبلا مامإلا نكلو ,.«ةعمسو ءاير ثلاشلاو

 ةقرف موي لك يف اعدف سانلا رثك اذإو» :- ىلاعت هللا همحر  ينالقسعلا لاق «ةاهابملاو ةعمسلل
 .ابلاغ ةاهابم كلذ يف نكي مل

 اذإ هلحم :مهضعب لاقو :لاق .ًاعوبسأ اهنوك ةعسلا لهأل انباحصأ بحتسا :ضايع لاقو

 ةدايزلا نم فلسلا نم عقو ام لمح نكميف . . . مهيلع رركي ملو هلبق َعدُي مل نم موي لك يف اعد

 679 كلذ وحنو ةعمسلاو ةاهابملا نم نمألا دنع يأ - كلذ نم نمألا دنع نيمويلا ىلع

 حجارلا .لوقلا - "1

 مهست يهو .هجاوز ةبسانمب جوزلا اهب موقي ًاعرش ةبحتسمو ةنُس يهو ةميلولا نأ مولعملا نم

 راركت تبثي مل هنأل ؛اهيف لصألا وه اذهو .ةدحاو ةرم اهيف يفكيف .هراهشإو جاوزلا نالعإ يف

 اهراركتل رربملا دجو اذإ اهراركت نم عنام ال نكلو .يراخبلا راشأ امك يعرش ليلدب اهلعف
 هذه ىلإ مهتوعد دارملا سانلا ةرثك اهراركتل رربملا نمو .ةاهابملاو ءايرلاو ةعمسلا نم تملسو

 دارفأ دقفتي ةليبق خيش ناك ول امك سانلا يف هتناكمو «ةيلاملا هلاح ةعسو جوزتملا ةردقو «ةميلولا

 ىرقلا يف ةداع فولأم رمأ اذهو .هرورس تابسانمو هحارفأ يف مهكارشإ يف بغريو .هتليبق

 «ةدعابتم مهانكس تالحم نوكت دقو «سرعلا ةميلو ىلإ نوعدي ثيح بارعألا نيبو يداوبلاو

 .دحاو موي يف مهروضح رسيتي الف

 ةيلاملا ةردقلا ىلع دمتعيو .«بابحتسالا ةرئاد يف لخدي هنإف نيه كاذو اذه دعب رصألاو

 مدع لاح لك ىلع هيف طرتشيو «جوزتملا هيف دجوي يذلا طسولا تاداعب رئأتيو «جوزتملل

 الإ ًاسفن هللا فلكي الو .ىون ام ءىرما لكلو «تاينلاب لامعألاو .ةاهابملاو ءايرلاو ةعمسلا
00 < 
 . 741١-747 ص .1ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصو (51/77)
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 : ةميلولا ىلإ نووعدملا - 4

 ىنعمب .مهريغ مث .ناريجلا نم مهفرعي نمو جوزلا باحصأ مه ةميلولا ىلإ نوعدي نيذلاو
 يف ملسم مامإلا هاور ام كلذ ىلع لدي .مومعلا ةفص نم برقت ةميلولا هذهل ةوعدلا نأ

 ًاسيح تعنص ميلس مأ نأ :هيفو ءشحج تنب بنيرب 85 يبنلا جاوز ةصق يف «هحيحصو»

 كك لاقو ,.هسرع ةميلو عي هللا لوسر هلعجف .هلك هللا لوسر ىلإ كلام نب سنأ هب تلسرأو

 :سنأ لاق ءًالاجر ىمسو تيقل نمو ًانالفو ًانالف يل عداف بهذا :هل لاق مث .هعض :سنال

 , """90تيقل نمو خلك هللا لوسر ىمس نم توعدف

 مهفرعي نمو باحصألا ةوعد بابحتسا ىلع اليلد حلصي «انالفو ًانالف عدا» : 26 هلوقف

 . جوزتملا

 ىلإ ةوعدلا لعج بابحتسا ىلع ًاليلد حلصي .تيقل نم عداو يأ «تيقل نمو» : لك هلوقو
 .هفرعي ال نمو جوزتملا هفرعي نم اهيلإ ىعدي يأ ,«عيمجلل ةماع ةميلولا

 هبراقأ هسرع ةميلووأ هجاوز ةميلو ىلإ وعدي نأ جوزتملل بحتسملا نم نأ ىرن اذه ىلعو

 روضحلا ءالؤه ريغل حيبي مث .هتقطنم يف نكسي نمو هتلحم لهأو هنازيجو هباحصأو هتجوز براقأو
 .كلذل يفكت ةيلام ةردق اذ ناك اذإ ةميلولا هذه ىلإ

 براقألا نم ىلوألاف ىلوألا ىلع هتوعد ىف رصتقي نأ هعسيف كلذ ىلع رداق ريغ ناك اذإ امأ

 ْ .ةلحملا لهأو ناريجلاو باحصألاو

 : جاوزلا ةميلو ىلإ ءارقفلا نود ءاينغألا ةوعد نع يهنلا همه

 لومش ىلع ةردقلا عم «جاوزلا ةميلو ىلإ ةوعدلا يف ءارقفلا نود ءاينغألا ىلع راصتقالاو

 يراخبلا مامإلا جرخأ دقف .هنع يهنمو ديمح ريغ ميمذ كلسم «ةميلولا ىلإ ةوعدلاب نيقيرفلا
 : ةميلولا ماعط ماعطلا ٌرش» :لوقي ناك هنأ  هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع «حيحصلا هعماج» يف

 ءةفصلا هذهب تناك اذإ ماعطلا ٌرش نوكت اهنأ يأ ناو . ءارقفلا كرتيو ءاينغألا اهل ىعدُي

 .«- ةوعدلا بيجن ال يأ - بيجن ال نأ انرما ريقفلا كرتو ينغلا صخ اذإ :دوعسم نبا لاق اذهلو

 هب نكي مل ؛ةدح ىلع الك معطأف ءارقفلاو ءاينغألا نيب يعادلا زيم اذإو :لاطب نبا لاقو
 .رمع نبا هلعف دقو سأي

 . 3”١ص .5ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصا ةتففس]

 . 7144 ص 24ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص)» (51/15)

 ها/ ١



 .ةوعدلا يف نوصاعلا متن هنأ : :لوقي ناك هنأ هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع ًاضيأ يورو

 : سابع نبا نعو . ءارقفلا يناثلابو ءاينغألا لوألاب ينعي .يتأي نم نوعَّدتو يتأي ال نم نوعت
 ,"72(ناعيجلا هنع سيبحيو «ناعبشلا هيلإ ىعدي .ةميلولا ماعط ماعطلا سب

 :ةماع نوكت جاوزلا ةميلو ىلإ ةوعدلا

 هجو ىلع نوكت نأ ىغبني ةوعدلا نأ ءارقفلا نود ءاينغألا ةوعد نأشب هانركذ امم صلخيو

 لب .ةماع 81 ا رولا دارأ اذإ طقف ءاينغألا ىلع رصتقت ال نأو كلذ نكمأ ام مومعلا

 لوصأ نم ةاواسملاو «ءارقفلاو ءاينغألا نيب عمجت مالسإلا ةوخأ نإف ءاينغألا عم ءارقفلا اهب لمشي

 لاملا لاح لك ىلع اهنم سيلو .مالسإلا يناعم ساسأ ىلع نوكي سانلا نيب ميدقتلاو .مالسإلا

 ٠ .هتاذل ىنغلا وأ هتاذل

 :بجاو ةميلولا ىلإ ةوعدلا ةباجإ - ه7

 ثيدحلا يف ءاج امك. ىصع دقف بجي ملو اهيلإ يعد نمف .بجاو ةميلولا ىلإ ةوعدلا ةباجإ

 ىلإ يأ  ةوعدلا كرت نمو ...» :هلوق ةريره يبأ نع ؛(هحيحص» يف يراخبلا هاور يذلا

 هعفر حجري امم ةريره يبأ نم ًايأر نوكي ال لوقلا اذهو .«هلكت هلوسرو هللا ىصع دقف - ةميلولا

 .070خ هللا لوسر نع ًاثيدح هرابتعاو

 يعد اذإ» :لاق لكك هللا لوسر نأ  امهنع هللا يضر  رمع نبا نع يراخبلا مامإلا ىورو

 , 77 (اهتأيلف ةميلولا ىلإ مكدحأ

 :لاق هلك هللا لوسر نأ  امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نع ًاضيأ يراخبلا جرخأو
 ريغو سرعلا يف ةوعدلا يتأي رمع نب هللا دبع ناك : عفان لاق .«اهل متيعُد اذإ ةوعدلا هذه اوبيجأ»
 | . ""9مئاص وهو سرعلا

 مث ءربلا دبع نبا لقن دقو .سرعلا ةميلو ىلإ ةوعدلا ةباجإ بوجو ثيداحألا هذه رهاظف

 «سرعلا ةميلو ىلإ ةوعدلا ةباجإ بوجوب لوقلا ىلع قافتالا يوونلا مامإلا مث ,ضايع يضاقلا

 . 510 ص .9ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص»و (50/؟8)

 . 54 4ص :.9ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (59/؟5)

 . 37" ص .9ج (هحيحص» يف ملسم هاورو «١7515ص (.9ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (5171)

 . 350 ص .9ج (هحيحص» يف ملسم هاورو «2555ص .9ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (517/78)
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 ءاملعلا لاوقأ نم روهشملا معن : ءرظن هيف :لوقنملا قافتالا اذه ىلع رجح نبا لاق نكلو

 . بوجولا

 . كلام هيلع صنو « نيع ضرف ةباجإلا نأب ةلبانحلاو ةيعفاشلا روهمج حرصو

 .بهذملا هنأ ةيكلاملا نم ىمخللا ركذو ,ةبحتسم اهنأ ةلبانحلا ضعبو ةيعفاشلا ضعب نعو

 هنأكف .ةنس اهنأب هحيرصت عم ةباجإلا بوجو يضتقي يفنحلا هقفلا يف (ةيادهلا» بحاص مالكو

 فلا لرسلا ونش ماك افرق تسلا للاي فيحب اهنا ارا

 نأ ديعلا قيقد نبا ىكحو .ةيافك ضرف ةباجإلا نأ ةلبانحلا ضعبو ةيعفاشلا ضعب نعو

 نإف .ةوعدلاب دحاو لك ٌصخ ول امأ ؛ةوعدلا تّمع اذإ  ةيافك ضرف اهنوك يأ كلذ ّلحم
 ”فلففلا

 نيعتت ةباجإلا

 : ةميلولا روضح بوجو طورش -

 ًافلكم ارح اهيلإ يعادلا نوكي نأ سرعلا ةميلو روضحل ةوعدلا ةباجإ بوجول طرت
 نأو اهبحاص اهررك نإ ةميلولل لوألا مويلاب صتخي نأو ,حصألا ىلع ًاملسم نوكي نأو .ًاديشر
 امحر برقألا مدق ًاعم اءاج نإو يناثلا نود هل ةباجإلا تنيعت هريغ هتوعد تقبس نمف ءقّبسُي ال

 هروضحب ىذأتي نم كانه نوكي ال نأو ءامهنيب عرقأ ايوتسا نإف حصألا ىلع ًاراوج برقألا ىلع
 , 3259ةعامج ةالصلا كرت ىف هب صخري امب رذع هل نوكي ال نأو .هريغو ركنم نم

 :ةوعدلا ةباجإ مدع راذعأ - 89

 ربتعي طورشلا هذه فلخت نأل ؛ةوعدلا ةباجإ بوجو طورش نم فرعي ام اهنم راذعألا هذهو

 ارذع نوكم نأ هتف حلصي ام ةفرعمل يتأي ام نايب كلذ ىلإ فاضيو .ةباجإلا كرت يف راذعألا نم

 :كلذ نمف «ةباجإلا كرتل

 ,ةباجإلا مدعل ًارذع سيل وعدملا موص نأ لصألاف .ًامئاص وعدملا ناك اذإف .موصلا -أ
 هنع يراخبلا كلذ ىور امك مئاص وهو ةميلولا يتأي  امهنع هللا يضر- رمع نبا ناك دقف

 .«مئاص وهو اهيتأيو» : سرعلا ةميلول ةوعدلا ةباجإ يف ملسم مامإلل ةياور يفو .هانركذو

 نإف» : عوفرملا ثيدحلا رخآ ىف رمع نب ديبع نع ةمامأ ىبأ قيرط نم دواد يبأ دنع عقوو

 . 74ص 28ج (يوونلا حرشب ملسم حيحص» .747ص 28ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص)» (71/19)

 .5147ص .9ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (5070)

١64 



 .«عديلف ًامئاص ناك نإو ءُمُعطَيلف ًارطفم ناك

 كّربو مهل اعد ًامئاص ناك نإو .لكأ ًارطفم ناك نإف ,باجأ يعد اذإ رمع نب هللا دبع ناكو
 .«فرصنا مث  مكيلعو مكل هللا كراب ةميلولا لهأل لاق يأ

 حلصي ءانثتسالاو لصألا وه حلصي ال مأ ةباجإلا مدعل ًارذع حلصي لهو موصلا يف هانلق ام

 لبقف .هموص ببسب ةميلولا هروضح مدع نع يعادلل وعدملا رذتعا اذإ كلذو ءًارذع نوكي نأ
 كلذ ناك ةلوبقملا راذعألا نم كلذ ريغل وأ «لكأي الو رضحي نأ هيلع قشي هنوكل هرذع يعادلا
 , 277روضحلا مدع يف هل ًارذع

 اهب صخي وأ .ةهبش اهماعط يف نوكي نأ ةميلولل ةوعدلا ةباجإ كرتل راذعألا نمو

 : هعلمو هعفد عيطتسي ال ركنم ةميلولا يف نوكي نأ وأ .ةعمسلاو ةاهابملل طقف ءاينغألا يعاّدلا

 .©79ةضف وأ بهذ ةينا وأ «ةشورفم ريغ ناويح روص وأ ءريرح شرف وأ ءوهل وأ ءرمخ نم

 :ًاركنم ةميلولا يف ىأر اذإ وعدملا هلعفي ام 0

 ؟ةلاحلا هذه يف هلعف هيلع اذامف ًاركنم اهناكم يف وأ اهيف ىأرف ةميلولا وعدملا رضح اذإ

 تنن:-.كيبلا يف ةروص ىأر دوعسم نب هللا دبع نأ (هحيحصو يف يراخبلا مامأإلا ىور

 ىلع ًارتس تيبلا يف ىأرف بويأ ابأ اعد امهنع هللا يضر  رمع نب هللا دبع نأو . عجرف  ةميلولا

 نكأ ملف هيلع ىشخأ تنك نم :بويأ وبأ لاقف .ءاسنلا هيلع انبلغ :رمع نبا لاقف ءرادجلا

 .©9عجرف ًاماعط مكل معطأ ال هللاو ,كيلع ىشخأ

 مامإلا لاقو . ةميلولا ناكم يف ًاركنم ىأر اذإ عجري وعدملا نأ ىلع لدي رابخألا هذه رهاظو

 لوخدلا زوجي ال هنأ راثآلا هذه نم يراخبلا مامإلا هركذ اميفو : يراخبلا حيحص حراش لاطب نبا

 راهظإ نم كلذ يف امل ؛هنع هلوسرو هللا ىهن امم ركنم اهيف ناك اذإ ةميلولا روضحو ةوعدلا يف

 .هب اضرلا

 ردقو مرحم كانه ناك نإ هلصاحو ,كلذ يف ىمادقلا ءاهقفلا بهاذم لاطب نبا لقن ِش

 ركنملا ةلازإ ىلع ردقي مل نإو .ةميلولا روضحو ءاقبلاب سأب الف «هلازأف هتلازإ ىلع وعدملا

 . عجريلف

 .7147ص «9ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص) (5171)

 . 7375 ص 25ج (يوونلا حرشب ملسم حيحصو (51/777)

 .؟7؛ة ص ؛«1ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص) (51770)
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 اممو ,عوجرلاب يضقي عرولا نأ يأ ,عرولا ىفخي الف هيزنت ةهارك هركي امم ركنملا ناك نإو
 نأ لمتحيو «.هيزنتلا ةهارك ىلع بويأ يبأ لعف لمحيف ءرمع نبا ةصق يف عقو ام كلذ ديؤي

 .©"9ةحابإلا نوري اوناك اوركني مل نيذلاو ,ميرحتلا ىري ناك بويأ وبأ نوكي

 756١. ص 29ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص)و (1155)

 ١ك١ا



 عباف) ىعلل
 تقؤملا جاوزلا

 :ديهمت ه0”

 قيقحتل ًاضيأ هعرشو ءايندلا ةايحلا يهتنت ىتح يرشبلا عونلا ءاقبل جاوزلا ىلاعت هللا عرش

 , مهيوبأ ةياعرب دالوألا اهيف أشني 0 ةحلاصلا ةرقتسملا ةرسألا ءاشنإ اهنم ةيماس تاياغو دصاقم

 يأ ءًادبؤم جاوزلا نوكي نأ  ديبأتلا جاوزلا دقع ةحص طورش نم نإ : ءاهقفلا لاق اذهلو

 .ءاهقفلا هس تيقوتو . هتعيبطو هدصاقم يفاني هتيقوت نأل ؛- اتقؤم نوكي ال

 : مهضعب دنع روص ثالث هلو

 نانيدب ًاموي كب تعتمت :اهل لاق ول امك (ةعتملا جاوز» ب فرعت يتلا يهو : ىلوألا ةروصلاف

 .ةعتملا جاوز مساب فرعي تقؤم جاوز اذهف .ةعتملا تلبق :تلاقف

 ىلع ًالثم مايأ ةرشعك لذك ةدم كتجوزت اهل لوقي نأ يهو تقؤملا جاوزلل : ةيناثلا ةروصلاو

 ةماع دنع ةعتم جاوز يهف ىلوألاك ةقيقحلا يف ةروصلا هذهو .تلبق :لوقتف اذك هرذق رهم

 .ةعتملا جاوز نع هماكحأ فلتخت (تقؤم جاوز) ةغيصلا

 لجرلا جوزتي نأ وهو : «للحملا جاوز» ب فرعي ام وهو تقؤملا جاوزلل ةثلاثلا ةروصلاو

 دوهشوروضحولوبقو باجيإب يعرش حاكن دقعاهيلعدقعينأباهتدعءاهتنا دعب ا ثالث ةقلطملا

 لحتل ةرشابم اهب لوخدلا دعب وأ «ةرشابم دقعلا دعب اهقلطي نأ هيلع طرتشي نكلو ءرهم نييعتو

 .ةعتملا حاكن نع مالكلا دنع هنوثحبي ال امك ءرفز مامإلا هب لاق يذلا تقؤملا جاوزلا

 هب لاق يذلا تقؤملا حاكنلا عمو ةعتملا حاكن ثحب عم ثحبي نأ هب قيلألا نأ هارأ يذلاو
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 تقؤملا حاكنلل ثالثلا روصلا هعوضوم تلعجو .(«تقؤملا جاوزلا» ثحبملا اذه ناونع تلعجف

 .اهتركذ يتلا يهو

 : ىلاتلا وحنلا ىلع بلاطم ةثالث ثحبملا اذه تلعج ءاذه ىلعو

 .ةعتملا جاوز :لوألا بلطملا

 .تيقوتلاب نرتقملا جاوزلا وأ .تقؤملا جاوزلا : يناثلا بلطملا

 .للحملا جاوز :ثلاثلا بلطملا

 لوألا بلطملا

 ةعتملا جاوز

 : هؤامسأو ءهفيرعت 2-0

 تلاط هيلع ايضارت ام يه ةدملاو .مولعم رهمب ةمولعم ةدم ةأرما ىلع جاوزلا لجرلا دقع وه
 هنرقي نأ طرشب دقعلا زاج موي ضعب ىلع ارصتقا ولو . مويلاو رهشلاو ةنّسلاك ترصق مأ ةدملا هذه
 ىلعو .2”*قالط هيف عقي ال ذإ هتدم ءاهتناب دقعلا اذه ىهتنيو .بورغلاو لاوزلاك ةمولعم ةياغب

 ةعتملا جاوز دقعنا . كتعتم تلبق :تلاقف «رانيد هردق رهمب موي ةدم كب تعتمت :اهل لاق ول اذه

 .هتدم ءاهتناب جاوزلا دقع ىهتنا مويلا ىضقنا اذإف .موي ةدمل

 جاوزلا» وه رخآ مساب ةعتملا جاوز - جاوزلا اذه لحب نولئاقلا مهو  ةيرفعجلا يمسيو
 ء(مئادلا جاوزلا» ب هنومسيف سانلا دنع داتعملا وهو «تقؤملا ريغ جاوزلا امأ , "0(عطقنملا

 , 2""(ةطبغلا جاوز» وأ ,(مادتسملا جاوزلا» وأ

 : ةعتملا جاوز مكح  ه"00

 هقف يف يسوطلل «ةياهنلا» باتك يف ءاج دقف .ةيرفعجلا دنع زئاج ةعتملا جاوز أ

 , 29(مالسإلا ةعيرش يف حابم ةعتملا حاكن» : ةيرفعجلا

 .”010/ لاو ص اج .ةيرفعجلا هّقف يف . يلحلل (مالسإلا عئارش» « 588 ص ء يسوطلل (ةياهنلا» (5078ه)

 . 7١73ص .ةيرفعجلا هقف يف «عفانلا رصتخملا» .07”7ص .؟ج .يلحلل «مالسإلا عئارش» (515)

 . 53560ص .؟ج (مالسإلا عئارش» , 5١٠ ص .يسوطلل (ةياهنلا» 71073

 . 288 ص ٠ يسوطلل (ةياهنلا» (53078)

 د



 نتلا ريباعتلا فالختا ىلع ءارعو + لطاب هنإ ةيردعجلا ريغ نم ةينلسملا ةايقف كاز: دش
 ةعتملا حاكن امأو» :دشر نبا فورعملا هيقفلا لوق مهلاوقأ نمف .هّلح مدعو هتيعورشم مدع نيبت
 , 792"0اهميرحت ىلع راصمألا ءاهقف عيمجف

 عتمتأ :ةأرمال لوقي نأ وهو ,لطاب ةعتملا حاكنو» : ةيفنحلا هّقف يف «ةيادهلا» بحاص لاقو

 , 3": ')(لاملا نم اذكب اذك ةدم !اذك كب

 ,26717ةعتملا جاكن زوجي الو» :ةيعفاشلا هقف يف «بذهملا» بحاص لاقو

 :ةعتملا جاوز ميرحت ىلع ةلدألا ه8

 هجو ىلع هنع ىهن مث ,ةصخرلا هجو ىلع ةعتملا جاوز هلك يبنلا حابأ :ءاهقفلا روهمج لاق

 ةنسلا للا يهنلا رقتساو .ميرحتلا

 .اهيف ملعلا له أ هلاق امو يلي ام اهنم ركذن .ةفيرشلا ةيوبنلا

 حاكن نع ىهن كك هللا لوسر نأ  هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع : ًالوأ همه

 نعو «ربيخ موي ءاسنلا ةعتم نع ىهن :ةياور يفو .ربيخ نمز ةيلهألا رمحلا موحل نعو ةعتملا

 :68045ةهيللع قفتم .. ةيسنإلا رمحلا موحل
 لوسر نأ هيبأ نع .ةربس نب عيبرلا نع (هحيحص» يف ملسم مامإلا جرخأو : ًايناث ه7

 نع ملتي مامإلا ىرخا ةياوو.ىفب .ءاسنلا ةعتم نع -ةكم حتف  حتفلا موي ىهن هلي هلل

 تنك دق ينإ سانلا اهيأ ايد :لاقو لل هللا لوسر عم ناك هنأ هئدح هيبأ نع ا

 ٌنهنم هدنع ناك نمف ,ةمايقلا موي ىلإ كلذ مّرح دق هلل نإو ل ل

 6/6 اعيش ٌنهومتيتا امه اوذحنأت الو هليبس ٍلخيلف ءيش

 مامإلا اهاور يتلا اهميرحتو ةعتملا ةحابإ ثيداحأ هحرش يف يوونلا مامإلا لاق - همام

 ةرتفو ركب يبأ نمزو لك يبنلا نمز يف ةعتملل ةباحصلا ضعب لعف نع ًاضيأ هاور امو ءملسم

 : هتصالخ ام هلك كلذ يف يوونلا مامإلا لاق ءباطخلا نب رمع ةفالخ نم

 ."84ص .7ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» (1140) .48ص .؟ج .دشر نبال «دهتجملا ةيادب» (8078)

 عانقإلا نيب عمجلا يف ذ ىهتنملا ةياغ» ةلبانحلا هتف يف رظناو . 4١ هص ء٠١ج «عومجملا هحرشو بذهملا) (57/541)

 . 775-778 ص 17ج ةيديزلا هقف يف «راهزألا حرش» . 794-41 ص .7ج «ىهتنملاو

 . 4١"3ص .5ج .يناكوشلل «راطوألا لين» (5174؟)

 . 141 ءكمكص .9ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصو (51/4)
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 ةوزغ لبق ًالالح ةعتملا تناكف :نيترم اناك ةعتملل ةحابإلاو ميرحتلا نأ راتخملا باوصلاو
 ًاميرحت مايأ ةثالث دعب ذئموي تمرح مث ءةكم حتف موي تحيبأ مث «ربيخ موي تمرح مث ربيخ

 يبأ ةفالخ يفو كك يبنلا نمز يف ةعتملا لعف نم امأ .اهميرحت رقتساو ةمايقلا موي ىلإ اليو
 خسنب مهملع مدع ىلع لومحم كلذف «باطخلا نب رمع ةفالخ نم ةرتفو قيدصلا ركب

 , 0": 9ةعتملا

 :ةعتملا نالطبب مهلوق .روهمجلا ةلدأ مييقت - 4

 اهاور ىتلا ةتباثلا ةحيحصلا ةيوبنلا ةنّسلا ىلع موقت اهنإ ذإ ةحيحص روهمجلا ةلدأ نأ عقاولاو

 بجيف يوونلا مامإلا هيلإ بهذ ام ىلع اهتلالد يف ةحيرص يهو ءامهريغو ملسمو يراخبلا
 .هيلإ يضملا

 مهملع مدع ىلع لومحم كلذف» : هنع يوونلا لوقو ةعتملا جاوزل ةباحصلا ضعب لعف امأو
 لبق نم اهملع ماكحألا توبث طورش نم سيل هنأل ؛لوبقمو ميلس در اذهف .«ةعتملا خسنب
 .ملعي مل نم ىلع ةجح ملع نم نإ مث ,عيمجلا لبق نم اهب لمعلا الو عيمجلا

 : حيحصل اوه روهمجلا لوق 2-04

 ساسأ ىلع موقي هنأل ؛ حيحصلا لوقلا وه ةعتملا جاوز نالطبب روهمجلا لوقف ءاذه ىلعو

 . ةمايقلا موي ىلإ ةعتملا حاكن ميرحت ىلع اهتلالد يف ةحيرصلا ةحيحصلا ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا

 : ةعتملا جاوز ةحابإ ىلع ةيرفعجلا ةلدأ 0م.

 حاكن ةيآلا هذهب دوصقملاو 24 ٌنهروجأ نهوتاف نهنم هب متعتمتسا امف# : ىلاعت هلوق : الوأ

 عرشلا فرع يف راص هنأ الإ ذاذتلالاو عافتنالا وه لصألا يف ناك نإو 0 نآل ؛ةعتملا

 ةياب تخسن 0

 . ةعتملا حلكت ين يف ةدراو 7 كلذ ىنعمو .قالطلا

 .86١١ص كج . ىناكوشلل «راطوألا لين» هاا 22م81ص .4ج (يوونلا حرش ملسم حيحصا هنت

 ا.



0 ةعتملا ةحابإ ىلع لك نذإ ىهف ةيآلا هذه ريغ ةعتملا ىف هيلع
1 

 يبنلا نأ حرصت ثيداحأ نم «هحيحص» يف ملسم مامإلا هاور امب اوجتحا :ًايناث ه١

 ركب يبأ نمز يف اهلعف مهضعب نأو ِلَك يبنلا نمز يف اهولعف ةباحصلا نأو «ةعتملا حابأ لكي

 يبنلا نم سيلو .هسفن رمع نم ناك ةعتملا نع يهنلا نأ ىلع لدي امم رمع اهنع ىهن ىتح رمعو
 , 01غ

 خسني ال عامجإلاب تبثي امو .عامجإلاب تبث مالسإلا لوأ يف ةعتملا ةحابإ :ًاثلاث هل“

 , ""؛9هفالخ ىلع عامجإلاب

 ىنز ام ةعتملا نع ىهن رمع نأ الول :لاق هنأ بلاط يبأ نب يلع نع يور :ًاعبار  همم#»

 , 1"! سابع نبا نع افيأ يور اذه لثمو . يقش الإ

 را عم ةعتملا نع هيهن يف رمع ىلع ريكتلا مدع : ًاسماخ د هلم ع

 رمع نم بلاط ىب ا ةباحصلا فوخ هدرم امنإو هني يبنلا نم خسنلا رودص 0

 هي ف لتتيملا نع ناكل ردح: ىلع راكدإلا ميظتتم ناك زل ينط: أ نب يلع نأو

 ءاذه اننامز يف ةدشلا اهيف لمعتسملا ةيفرعلا ماكحألا ىرت الأ ,ةعتملا نع يهنلا 00 00

 .©1؛9؟اهنالعإ دعب ءيشب رهاظتلا دحأ عيطتسي لهف

 نأ ىلعو اهتيعورشم ىلع ةيزدعملا ءاملع عمجأ امك تيبلا لهأ عمجأ : : ًاسداس - همه

 نم ينقبس ام الول» :لاقو اهحابأ ًايلع نأ ىلعو كك يبنلا نع ال رمع نع درو اهنع يهنلا

 اال يلح يتفي سابع نب هللا دبع ناكو .«(يقش الإ ىنز ام باطخلا نبرمع

 اهيلع درلاو ,ةيرفعجلا ةلدأ ةشقانم هم

 ةييزكلا ةيآلا لف هيما وس افون لات هلرق نصرصخم لوأ

 ام ىلع فطع اهنأ وه هيل ! ريصملا يغبني يذلا حيحصلا اهريسفت نإو ا ا

 .«مكلذ ءارو ام مكل ّلحاو# : : ىلاعت هلوق يف تامرحملا ءارو ام حاكن ةحابإ نم هركذ مدقت

 « ٌنهروجأ نهوتاف# نهب لوخدلاب متعتمتسا اذإ ينعي «ٌَنهنم هب متعتمتسا امفإ» : ىلاعت لاق مث

 ١:/517( فا ل١ قفاصص « يلماعلا يكم فسوي نيسح فيلأت «مالسإلا يف ةعتملا)» 67#.

  5«.قباسلا عجرملا (كا/ ص15لل2!١.

 )51/47( ص .قباسلا عجرملا 44-4177 2”35-7١ . ) )5744.1؟ص «.قباسلا عجرملا ١6.

 5 51/49١ص «.قباسلا عجرملا هي .اله-ال عص «قباسلا عجرملا . 4860-44.
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 ىلاعت هللا نأ كلذ حضويو . هتجوزب هلوخدب جاوزلا ىلع هلك رهملا بوجوب قلعتت ةيآلا هذهف

 حاكن هب ىنعو .خلا 4 . .مكتاهمأ مكيلع تمّرُح» : ىلاعت هلوق يف هميرحت ركذ نم مّرح امل

 كلذ يبخل هد روم كل حارا ىلاعت هلوق هيلع فطع مث .نهعم ركذ نمو تاهمألا

 ريغ نينصخم 0 اوغتبت 1 ياك لاق مث را 00 ادع اميف 00 ةحابإ

 0 0 كا ل ىلاعت هلوقب

 لخد اذإ رهملا لماك جوزلا ىلع ةيآلا هذهب عرشلا بجوأف .ةلماك نهروهم نهوتاف - نهئطوب
 , 372 10هتجوزب

 نع «هحيحص» ىف ملسم مامإلا هجرخأ ام ةميركلا ةيآلل ريسفتلا اذه ديؤي اممو  ه"#ا/

 الأ :انلقف و دو ب ل كركر دع حس * لاق 2 سيق

 "ل 3 . لجأ ىلإ بوثلاب ةأرملا حكتن ن أ انل 056 مث كلذ نع اناهنف ؟يصختسن

 يي الأ 00 ا نم 0 هللا دبع نأ -- ثيدحلا د ةلالدلا هجو

 اذه لد دقف ل ا ةعتملا اولعفلو يمك ذا انام اجل اهتحانإو

 صيخرت نم اهّلح ديفتسا امنإو ءاهتحابإب الو ةعتملا حاكنب اهل قلعت ال ةيآلا نأ ىلع ثيدحلا

 .روهمجلا لاق امك اريخأ اهمرح مث الوأ ِِلك يبنلا

 : ةيآلل حيحصلا ريسفتلا ىلع بترتي ام -2

 ةعتملا حاكنب اهل ةقالع ال *« نهر وجأ نهوتاف نهنم هب متعتمتسا امف# :ةيأ نأ نيبت ذإو

 :ةميركلا ةيآلا نإف .هلك كلذ نيبت اذإ :لوقأ «ةأرملل رهملا لماك نم هيلع بترتي امو حاكنلا
 نمف .نيمولم ريغ مهنإف مهناميأ تكلم ام وأ مهجاوزأ ىلع الإ نوظفاح مهجورفل مه نيذلاو#

 ؛ ةعتملا حاكن ميرحت ىلع جاجتحالا اهب هع 2009ه نوداعلا مه كئلوأف كلذ ءارو ىغتبا

 ةكولمم وأ هل ة هحوز ةءوطوملا تناك اذإ الإ هل لحي ال ةأرملل لجرلا ءطو نأ تدافأ ةيآلا هذه نأل

 . 4ص ١٠ج «يزارلا ريسفت» .48١ص :.؟ج «صاصجلل «نارقلا ماكحأ» (51751)

 .[0/0 تايآلا :نونمؤملا ةروس] (57887) .87١1؟ص .9ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (6165)

 /ا١



 ةجوز اهريصي الو  حضاو اذهو  جوزلل ةكولمم ةأرملا رّيصي ال ةعتملا 0 هل

 ا اهنألف ؛ةعتملا دقعب لجرلل ةجوز ةأرملا ةروريص مدع هجو امأ

 ثراوتلا كلذ نمو « ؛حيحصلا حاكنلا دقع ىلع بترتي ام هيلع بترتل - ةعتملا دقع  دقعلا اذه

 نهلو» : ىلاعت هلوقو 4 . . دلو ْنهل نكي مل نإ مكجاوزأ كرت ام فصن مكلو#» : ىلاعت هلوقل

 نيب ةعتملا حاكن يف ثراوتلا يرجي اال امنيب «. . .دلو مكل نكي مل نإ متكرت امم عبرلا

 , 9*0 نيفرطلا

 يف الو فرعلا يف ةجوز ربتعت ال ةعتملا دقع يف ةأرملا نأ ىلع ًاضيأ لدي اممو 58م

 يف نيفرطلا قبب كيو ارتلا مدع نم هانركذ ام ىلع ةدايز ةنسلاو نارقلا يف «ةجوزلا» ظفل قالطإ

 اهب ناصحإلا لوصحو .ءاليإلاو .قالطلا لثم اهنع ةيفتنم ةيجوزلا مزاول نأ ,ةعتملا دقع

 .اهل ةوسكلاو ةقفنلا بوجوو .ناعللا ناكمإو

 نم رثكأ نيب عمجلا ةعتملا دقعب نوزيجي  ةعتملا حاكن نوزيجي مهو  ةيرفعجلا نأ امك

 ةعتملا دقعب ةأرملا نأ ىلع اذه ٌلدف زوجي ال تاجوز عبرأ نم رثكأ نيب عمجلا نأ عم ةوسن عبرأ

 .©”*©هوزلملا يفن' ىلع ليلد مزاللا يفن نأل ؛ةجوز ربتعت ال

 ىلع الإ نوظفاح مهجورفل مه نيذلاو» :ةميركلا ةيآلاب جاجتحالا نإف اذه ىلعو

 لاق .ميلس جاجتحا ةعتملا حاكن ميرحت ىلع «نيمولم ريغ مهنإف مهناميأ تكلم ام وأ مهجاوزأ

 مزاوللا يفنب ليق ىتم :لاقي نأ فاصنإلا ىلإ برقألا لعلو» :ةيآلا هذه ريسفت يف يسولآلا مامإلا

 كا عبرألا ىلع ةدايزلا ةمرح يفنو ناصحإلا نم  ةعتملا حاكت يف -

 ام وأ مهجاوزأ ىلع الإ نوظفاح مهجورفل مه نيذلاو» :ةيآلا تناك تا ةعتملا

 نم ردابتملا نأل ؛- ةعتملا حاكن ميرحت ميرحتلا ىلع اليلد «نيمولم ريغ مهنإف مهناميأ تكلم

 , 7*5كلذ لثم اهمزلي يتلا ةجوزلا ةيآلا هذه نم ةيجوزلا

 رمعو ركب يبأ نمزو ُهَلَي يبنلا نمز يف ةعتملل ةباحصلا لعفب مهجاجتحا : ًايناث - ه٠

 . 5 يبنلا نم سيلو .هسفن رمع نم ناك يهنلا اذه نأو ءرمع اهنع ىهن ىتح

 ': يتأي ام جاجتحالا اذه ىلع دري

 . ٠6ص ٠١. ج (يزارلا ريسفت» (59614)

 .8ص ؛ 8١ج «يسولآلا ريسفتا» (51/65) .8ص 18ج «يسولالا ريسفت» )5١6(

 لول



 ةحابإ خسنب مهملع مدع ىلع لومحم اذهف ءرمعو ركب يبأ نمز يف اهلعف نم امأ -

 طورش نم سيل هنأل ؛لوبقمو ميلس در ءاقباس انلق امك اذهو .7""2يوونلا مامإلا لاق امك ةعتملا

 مث «عيمجلا لبق نم اهب لمعلاوأ عيمجلا لبق نم اهملع اهريغل ةخسانلا ةيعرشلا ماكحألا توبث

 .ملعي ال نم ىلع ةجح ملع نم نإ

 تباثلا ةعتملا ميرحت ىلع ديكأتلا نالعإ ليبق نموه ةعتملا نع باطخلا نب رمع يهن -ج
 .اهيف تباثلا ةفلاخم وأ اهعيرشتو ةيعرشلا ماكحألا ءاشنإ ليبق نم سيلو .اهنع خي يبنلا يهنب

 يتلا ةعتملا مرحي هنأ ,نوزوجملا لوقي امك . هنع هللا يضر  باطخلا نبرمع دارم ناك ولو

 ءميرحتلا اذه ىلع هعزانيو هبراحي مل نم لك ريفكتو .رمع ريفكت كلذ نم مزلل عرخلا اهحابأ
 .©"*ةعتملا نع رمع يهن ىلع تكس هنأل ؛- هنع هللا يضر يلع ريفكت ىلإ كلذ ىضفألو

 عمم راباع امر قع لاقمل مااجمل لوأ يف ةعتملا ةحابإ نإ : مهلوق : : الاث - ه١

 ةنّسلاب مالسإلا لوأ يف تبث ةعتملا ةحئابإ نأ لوقلا اذه ىلع ذري . هفالخ ىلع عامجإلاب خسني ال

 الو ٌالوأ اهتوبث يف عامجإلل ةقالع الف «.ةحيحصلا ةيوبنلا ةنّسلاب 0 تمرحو ةحيحصلا ةيوبنلا

 .ًاريخأ اهميرحت يف

 نع رمع يهن ىلع ةباحصلاو يلع توكس نأب ةعتملل نيزوجملا ءاعّدا :ًاعبار هم[ ؟

 ىلع ارداق ناك ول ًايلع نأبو هل نيفلاخملاب هشطبو رمع نم مهفوخ هّدرم ةحابم اهنأ عم ةعتملا
 نع هريغ توكسو هتوكس نيهبشم ,«توكسلا هقح يف ليحتسملا نم ناكل رمع ىلع راكنإلا

 .اذُه اننامز يف ةيفرعلا ماكحألا نالعإ تقو ةضراعملا نع سانلا توكسب رمع ىلع راكنإلا

 :هوجو نم ءاعدالا اذه ىلع باوجلاو

 ينعي مهتوكس نأل ؛ مهل ًامذو ةباحصلا نم هريغو يلع يف ًاحدق ءاعدالا اذه يف نأ :لوألا هجولا

 .قحلاب مهقطن مدعو مهنبج

 ريغو لوبقم ريغ ءاعّدا رمع ىلع راكنإلا نع  هنع هللا يضر يلع زجعب مهؤاعذا : يناثلا هجولا

 دنع ًافاقو هتدش ىلع ناك  هنع هللا يضر  باطخلا نبرمع نأ فورعملا نمف .لوقعم
 هل نّيبت اذإ مهلوق ىلإ عجريو نيدقانلا دقنو نيفلاخملا يأرل هردص عستي عرشلا دودح
 . هباوص

 هقالخأو رمع ةعيبط نع لوقأ ام ةحص ىلع لدت ةدحاو ةعقاو انه ركذأ نأ يفكيو

 ص ها نم « خئكاو 2 0 64 ١3ج (يزا | ريسفت) (5ا/ةهمر . امل هج «ىوونلا حرشب حيحص» ("1/1/)
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 ءدجسملا يف ةرم  هنع هللا يضر  بطخ دقف .يأرلا يف هل نيفلاخملا نم هفقومو هاوقتو

 لك يبنلا ءاسن روهم ةلقب ًالدتسم روهملا يف ةالاغملا نع هيهن هتبطخ يف ءاج امم ناكو

 انيطعي رمع اي :هل تلاقو هيلع تّدرو نيرضاحلا نم ةأرما تماقف «نينمؤملا تاهمأ َّنهو

 جوز ناكم جوز لادبتسا متدرأ نإو# :لوقي ىلاعتو هناحبس هللا سيلأ ؟انمرحتو هللا

 تباصأ» : هنع هللا يضر  رمع لاقف «.. : اعيك هبه وذات الف ًاراطنق ٌنهادحإ متيتاو

 . 0" (رمع أطخأو ةأرما

 فوخلا هب لصو ىتح ةأرملا كلت نم ةعاجش لقأ - هنع هللا يضر يلع ناك لهف

 «هللا عرشب - ملع هدنع ناك نإ  هملع امب هريكذت درجم نع توكسلا دح ىلإ رمع نم

 ؟نوزيجملا يعدي امك ةحابإلا هذه رارقتساو ةعتملا ةحابإب ِةكَي هللا لوسر نم هعمس امبو

 هريكذتو رمع ىلع درلا نع هتكسأ ثيحب دحلا اذه ىلإ رمع نم يلعب فوخلا غلب اذإو

 ىتح اعيمج ةباحصلا نيب اسفو ىرس رمع نم فوخلا لهف .لوسرلا لوقبو هللا عرشب

 اهحابأ دقو ةعتملا نع ىهنت فيك :باطخلا نب رمعل اولوقي نأ نم مهعنمو مهتنسلأ سرخأ

 نإو روهملا نم هللا اناطعأ امم انمرحت فيك :رمعل ةأرملا تلاق امك ,ِلك هللا لوسر انل

 ؟هقيدصتو هلوبق نكميو لوقعم اذه لهو ؟تمظع

 ماكحألا نالعإ ةلاحب ةعتملا نع ىهني وهو رمع عم ةباحصلاو يلع ةلاح هيبشت امأ : ثلاثلا هجولا

 امب قطنلا نم وأ ,ماكحلا ةضراعم نم نوفاخيو سانلا تكسي ثيح اننامز يف ةيفرعلا

 نيب ميسجلا قرافلل ميقس هيبشت اذهف « ةيفرعلا ماكحألا اونلعأ نيذلا ماكحلا ءالؤه جعزي

 خسن نم هملع امل مارح ةعتملا حاكن :لوقي رمع .طيسبو لهسو نيه رمألاف «نيتلاحلا

 فالخب ملع هريغ دنع وأ  هنع هللا يضر يلع دنع ناك اذإف .الوأ اهتحابإل ِةْلَك يبنلا

 هيأر رمع اهيف لاق ةعقاو وأ ةلأسم نم مكو «هليبو هرهظأو هنلعأ اذإ هيلع فوخ الف كلذ

 نم فوخلاب ةعتملا حاكن ةلأسم درفنت اذاملف « هريغو - هنع هللا ىضر - ىلع اهيف هفلاحو

 سا لتس سالو اق ل كلا تاس نم تسي عما عات ناس نإ

 أ نم نلعت يتلا رومألا نم كلذ ريغب قلعتت الو .اهرارقتساو ةلودلا نمأب قلعتت الو

 .اهيف مهئارأ ءاذدبإ سانلا فاخيو « ةيفرعلا ماكحألا

 ماكحألا نالعإ رصع وه امومَع نيدشارلا ءافلخلا رصعو («رمع رصع نإف او

 . ٠١ اهمقرو .ءاسنلا ةروس ىف ةيآلاو .44 ص . 89ج ( يبطرقلا ريسفت» « 457/ص ١ج «ريثك نبأ ريسفت» (50/69)
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 ءاهب نوكي جاجتحالاو ءاهساسأ ىلع يرجي شاقنلاو «ةيفرعلا ماكحألا ال ةيعرشلا

 ةباحصلا ةيقبو يلع نم هفرعن يذلاو «سرخأ ناطيش قحلا نع تكاسلاو ءاهيلإ ماكتحالاو

 يف مهسفنأب اودهاج نيذلا مهو مالسإلا يناعم نع الو قحلا نع نوتكسي اوناك ام مهنأ
 ,ةعيلاعت كو هلك ةالعإاو عقر يدم

 : مهلوقو سابع نبا اذكو ةعتملا زاجأ بلاط يبأ نب يلع نأب مهجاجتحا :ًاسماخ 040م

 : هوجو نم باوجلا . . يقش الإ ىنزام .ةعتملا نع رمع يهن الول : لاق  هنع هللا يضر  ايلع نإ

 يلع نع لقنلا اذهو .ةعتملا نع لكك يبنلا يهن نم  هنع هللا يضر يلع هاور ام انركذ :ًالوأ

 070 ملسمو يراخبلا هاور يأ هيلع قفتم

 هل نّيبت امل ةعتملا لحب هلوق نع عوجرلا امهنع هللا يضر - سابع نبا نع تبث :ًايناث
 يف حيرصلا صنلا فلاخي ًالوق مهدحأ لوقي ملعلا لهأ نم ثدحي اذهو .©""اهخسن
 فلاخملا لوألا هلوق نع عجر هملعو هيلإ لصو وأ هب ركذ اذإف هب هملع مدعل ةيوبنلا ةنسلا

 اذه .«يقش الإ ىنز ام ةعتملا نع رمع يمن الول» :لاق - هنع هللا يضر < ايلع نإ © ميلرق :انلاث

 هلك يبنلا نع هاور ام ضقانيو ,ةعتملا نع وه هيهن يف يلع نع لوقنملا ضقاني لوقلا

 .ةعتملا نع هيهن يف

 ىلع نيبو «ًالالح تناك اذإ ةعتملا نأل ؛هسفن يف ضقانتم موعزملا لوقلا اذه نإ مث

 ال سانلا هعباتي فيكو ؟ةعتملا نع رمع يهن ةميق امف «هزاجأ ًايلع نأو ًالالح اهنوك هريغو
 املا ريويكتوب ةعقملا حازب 356. ىتتلا كدب نك دو: يهل ىلع تارهشلا تافتعأ اعيد
 ؟اهلحنب نابع نبا ءاسضإو اهلل ىلع

 عةعتملا ةحابإ ىلع اوعمجأ ةيرفعجلا ءاملعو تيبلا لهأ ةمئأ نإ :مهلوق :ًاعباس -
 : يتأي ام هيلع دري

 يلع نع ملسمو يراخبلا ثيدح انركذ دقف «ةعتملا حاكن ةحابإ ىلع تيبلا لهأل عامجإ ال : ًالوأ
 - هنع هللا يضر - يلع انديسب نظي الو .ةعتملا نع ىهن ِهْلكَي يبنلا نأ نم  هنع هللا يضر -

 .(50 85 ةرقفلا (5950)

 «راطوألا لين» .758ص .؛ج (يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت) «49 ص ١٠2ج (يزارلا ريسفت» (51951)

 565*1١3 ١21ه ص كج . ىناكوشلل

 /ا١



 .ةعتملا نع ِهكَي يبنلا يهن نم وه هاور ام فلاخي هنأ

 نع حيرصلا يهنلا نم لَك هللا لوسر نع يلع نع ةياورلاب ملسمو يراخبلا درفني مل :ايناث
 عومجم حرش ريضنلا ضورلا» يف ءاج دقف « يلع نب ديز مامإلا كلذ ىور امنإو «ةعتملا

 مهيلع يلع نع .هدج نع .هيبأ نع ,يلع نب ديز نع» :ةيديزلا هقف يف «ريبكلا هقفلا

 نم ةعتملا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر مّرح» :لاق  مالسلا هيلع - يلع نعو
 , 07797 موي ءاسنلا

 :لاق - هنع هللا يضر ًايلع نأ «ريبكلا هقفلا عومجم حرش ريضنلا ضورلا» يف ءاج :ًاثلاث
 0 : سابع نبال كاف الع ناو ني دلح الاب ةعتملاب يأ اهب لمعي ًادحأ دجأ

 , 23115 نمز ةيلهألا رمحلا موحل نعو ةعتملا حاكن نع ىهن دلع يبنلا نإ

 ةيهارك ىلع ِكي هللا لوسر لآ عمجأ :لاق هنأ «قارعلا هيقف ديز نب ىبحي نب نسحلا نعو :ًاعبار
 , 09 اهناع ىهنلاو ةعتملا

 نع - هنع ىلاعت هللا يضر قداصلا رفعج هللا دبع ابأ لأس يفريصلا ًاماسب نأ يور :ًاسماخ

 670 ىنزلا كلذ :- هنع هللا يضر  لاقف هل اهفصوو «ةعتملا

 :لاّقف قعتملا نع لكس هنأ  هنع هللا ىضر دمحم نب رفعج نع ىقهيبلا مامإلا لقنو : يناس

 , 072530هنيعب :ئرلا يه

 : ةعتملا ةحابإ ىلع تيبلا لهأل عامجإ ال :ًاسداس همه

 اذإو ؟اهميرحت يف مهنع ةحيرصلا لوقنلا هذه عم ةعتملا ةحابإ ىلع تيبلا لهأ عامجإ نيأف

 وأ ةعتملا ميرحت يف  مهنع هللا يضر  قداصلا رفعجو ديزو يلع نع لوقنملا وه اذه ناك

 . ١5ص «4ج «ريبكلا هقفلا عومجم حرش ريضنلا ضورلا» (5175)

 . 2١5ص 14ج (ريبكلا هقفلا عومجم حرش ريضنلا ضورلا» (377)

 . 7١3ص « 14ج ؛ريبكلا هقفلا عومجم حرش ريضنلا ضورلا» (5755)

 .؟6١ص « 14ج اريبكلا هقفلا عومجم حرش ريضنلا ضورلا» (510/565)

 . 5١"3ص .5ج «راطوألا لين» .72١5ص « ؟ج (ريبكلا هقفلا عومجم حرش ريضنلا ضورلا» (8777)

 نفي



 يف لوقنلا ضعبب ب اوثبشت ولو ىتح اهتحابإ ىلع تيبلا لهأ عامجإب ل لوقلا حصي الف ءاهنع يهنلا

 . قباسلا فالخلاو فلاخملا دوجو عم ققحتي ال عامجإلا نأل ؛ ؛ اهتحابإ

 :ةعتملا حاكن يف حيحصلا لوقلا 75

 ةحيرص ةلدأ نم هانركذ امل حاكنلا اذه ميرحت وه ةعتملا حاكن ةلأسم يف حيحصلا لوقلاو

 .ةيرفعجلا ءاهقف ادع ءاهقفلا عيمج لوق وهو ءاهميرحت ىلع

 : يتأي ام اهميرحت ىلع ةلدأ نم هانركذ ام ىلإ فيضنو

 هيف لعجو .ةمحرو ةدوم نيجورلا نيب هب لعجو ىهتايا نم ىلاعت هللا هلعج يذلا جاوزلا نأ

 نآرقلا يف هيلإ راشملا وه اذهو ,تقؤملا ال مئادلا جاوزلا وه هل ًارارقتساو اهجوزل ًانكس ةجوزلا
 دو مكنيب لعجو .اهيلإ اونكستل ًاجاوزأ مكسفنأ نم مكل قلخ نأ هتايآ نمو# يع هلوقب

 , 0774 نو ركفتي موقل تايآل كلذ يف ْنِإ يغرد

 ًاداوت نيجوزلا نيب لعج ىلاعت هللا نإ :ةميركلا ةيآلا هذه ريسفت يف ملعلا لهأ لاق دقو
 فطاعتلل بجوم ببس الو «ءاقل الو ةفرعم قباس امهنيب نكي مل نأ دعب جاوزلا ببسب ًامحارتو
 .محر وأ ةبارق نم امهنيب ةدوملاو

 جرخت دق ةجوزلاف , امهنيب ةقفشلا ىلإ يأ  ةمحرلا ىلإ يضفت نيجوزلا نيب ةدوملا نإ مث

 . سكعلابو اهل هّربو اهيلع هتقفشو اهب جوزلا مايق ىقبيو ضرم وأ ربكب ةوهشلا لحم نع

 ةردق ىلع تارهاظ تايآ نيجوزلا نيب ةمحرلاو ةّدوملا لعجب نيملاعلا بر نم عينصلا اذهف

 رارقتسالاو نانئمطالاو ,نكسلا اذهل ًاببس هلعج يذلا جاوزلا ةمعنب رشبلا ىلع هتمعن ميظعو ٌبرلا
 .©9نيجوزلا نيب ةمحرلاو ةذوملاو

 امنإ ةيآلا هذه ريسفت يف نيرسفملا نم ملعلا لهأ هلاق يذلا اذه نأ ّيلجلا حضاولا نمو
 موي ضعب وأ مويل ةعتم جاوز رمثي نأ ًاعقاوو القع نكمي ال ذإ تقؤملا ال مئادلا جاوزلا يف وه
 .ريسفتلا لهأ نم ملعلا لهأ اهنيبو اهحضوو .ةميركلا ةيآلا اهيلإ تراشأ يتلا ةليلجلا راثآلا هذه

 :مرح مث حيبأ يذلا ةعتملا حاكن - ه4

 .[؟١ ةيآلا : مورلا ةروس] (50950)

 4١2ج (يبطرقلا ريسفت) ١١١-١١١« ص .؟5ج «يزارلا ريشفت) 6 519/7” نض اج «يرشخمزلا ريسفت) (5154)

 . 7١ص

 لفوإ



 فرعنل كلذ دعب همّرح مث لكك يبنلا هيف صخر يذلا ةعتملا حاكن نّيبأ نأ انه ديفملا نمو

 -:لوقأف .هنع فلتخي مأ «هتحابإب ةيرفعجلا لوقي يذلا هسفن وه لهو ,حاكنلا دودح

 ل ا و 0 : الوأ

 ش مهل ةصخرلا تناكف 0 : لج تلا ةأرملا حكنن ن نأ انل قف مث ٠ ل

 انغلبي ملو : يمزاحلا لاق 00 لاح يف سيلو مهرافسأ يف ةعتملا حاكن يف

 . 0")ههتويب يف مهو  ةعتملا حاكن يأ  هحابأ ِةِك يبنلا نأ

 امنإو ءرضحلا يف تناك اهنأ اهلك ثيداحألا هذه يف سيلو» : ضايع يضاقلا لاقو

 دوجو مدع يأ  ءاسنلا مدعو مهترورض دنعو وزغلا يف مهرافسأ يف  ةعتملا يأ - تناك

 - مهعم مهئاسن ةنففلا
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 ةأرملا لجرلا جوزتي نأ الوأ تحيبا يتلا ةعتملا تناكو» : «هريسفت» يف ةيطع نبا مامإلا لاق :

 .هيلع اقفتا ام اهيطعيو امهنيب ثاريم ال نأ ىلعو « ىمسم لجأ ىلإ ّيلولا نذإو نيدهاشب

 «كش الب هب ىحال دلولا نأل ؛اهمحر ءىربتسيو «ليبس اهيلع سيلف ةدعلا تضقنا اذإف

 .©29«هريغل تلح لمحت مل نإف

 : هماكحأو هتيهام نايبو .مالسإلا لوأ يف ًاحابم ناك يذلا ةعتملا حاكن طورش -

 نيجاتحملل رفسلا صخر نم ناك هنأب زيمتي ةصخرلا هجو ىلع ًالوأ حبب بأ يذلا ةعتملا حاكنف

 ناقفتي ري هيف نأو « نيدهاش روضحو ةأرملا يلو نذإ م 00 طرتشي ناك هنأو «هيلإ

 اذه يف تباث بسنلا نأل ؛همدع نم اهلمح نّيِبتي ىتح ةدعلا اهتمزل لجألا ىهتنا اذإ هنأو .هيلع

0 

 امي مرح ىذلاو .هدودحو هملاعم ان قد _ ةعتملا 5 يأ 0 1 0 اذهو

 امك .ةيرفعجلا هتحابإب لوقي يذلا ةعتملا حاكن عم ايرطوج ًافالتحخا فلتخي حاكنلا اذه دعب

 . هراثاو مهدنع  ةعتملا حاكن  حاكتلا اذه طورش نم ةيلاتلا ةرقفلا يف هركذن امم نيش

 . 116 ,1*#*ص تج «يناكوشلل «راطوألا لين» (51/59)

 . 175 :8*17*ص ؛5ج «يناكوشلل «راطوألا لين» (5770)

 .180-١!/4ص .9ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (7191/1)

 . 7١3١؟ص هج (يبطرقلا ريسفت» (5101/7)
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 :ةيرفعجلا دنع ةعتملا حاكن - 4

 امك ىرخألا بهاذملا ءاهقف نم مهريغل ًافالخ ةعتملا حاكن نوزيجي ةيرفعجلا نإ :انلق
 .نيلوقلا نم حيحصلاو نيفرطلا ةلدأ انيبو «لبق نم انركذ

 يف تدرو امك ةيرفعجلا دنع ةعتملا حاكن ماكحأو طورشو دودحو ملاعم يلي اميف نّيبنو

 فلاخم ةيرفعجلا هزيجي يذلا ةعتملا حاكن نأ انل نّيبتيل ؛اهيلإ عوجرلا اننكمأ يتلا ةربتعملا مهبتك

 هنأ ؛هنوزيجي يذلا ةعتملا حاكن راثاو ماكحأو طورش يف ةيرفعجلا ءاهقف هلوقي امم انل رهظي لب

 .هميرحت لبق ًالوأ يلي يبنلا هيف صخر يذلا ةعتملا حاكنب سيل

 : هراثاو هطورشو ةعتملا حاكن داقعنا يف هولاق ام يلي اميف ركذأو

 :ةيرفعجلا دنع ةعتملا حاكن راثاآو طورش - همه.

 كلت <نأو «كتجوزت : ةثالث باجيإلا ظافلأو . لوبقو باجيإب ةعتملا حاكن دقعني : ًالوأ

 , 0377كتعتمو

 اذكو  ةينارصن وأ ةيدوهي  ةيباتك وأ ةملسم نوكت نأ اهب عتمتملا ةأرملا يف طرتشي :ًايناث
 مارد ”رهنلا لع: يحمل

 ناك ولو ءرثك وأ رهملا لق ؛ةأرملاو لجرلا يضارتب ردقتيو ةعتملا حاكن يف طرش رهملا :ًاثلاث
 دلو متاكد هم افك

 ةنسلاك رصق وأ لجألا اذُه لاط دقعلا يفرط ىلإ هتدم ريدقتو .ةعتملا دقع ىف طرش لجألا :ًاعبار

 لاوزلاك ةمولعم ةياغب هنرقي نأ طرشب زاج موي ضعب ىلع رصتقا ولو .مويلاو رهشلاو
 كلذ هل زاج - نيثرم وأ ةرم عامجلاو ءطولا يأ- نيترملاو ةرملا كد نإف , 379بورغلاو

 , 01" مولعم موي ىلإ ةهدئسأ اذإ

 . ١3ص «عفانلا رصتخملا» ,"0"ص .7ج .يلحلل «مالسإلا عئارش» (50/7/)

 . ١7ص (عفانلا رصتخملا» ,70”ص 7١ج .يلحلل (مالسإلا عئارش» (519/7/4)

 .707ص «عفانلا رصتخملا» 44١« ص .يسوطلل «ةياهنلا» «"0 ص ء؛7ج .يلحلل «مالسإلا عئارش» ("0//1)

 . 7١3ص «عفانلا رصتخملا» . 49١ ص .يسوطلل «ةياهنلا» ٠*« هص .؟ج ؛يلحلل (مالسإلا عئارش» (؟1/1/5)

 . ١5ص «عفانلا رصتخملا» ,#:0 ٠58ه ص 37ج «مالسإلا عئارش» .«١44ص ءيسوطلل «ةياهنلا» (60/9)

 ه/ا١



 .©78ةعتملا دقعل طرشب اسيل نالعإلا وأ داهشإلا :ًاسماخ

 دقع ةحص يف ًاطرش سيلو ,روجفلا نم اهعنميلف لعف نإف «ةينازب عتمتي نأ لجرلل هركي :ًاسداس
 , 077)ةعتملا

 كلذ نآأل ؟ال مأ جوز اهل له :اهب عتمتلا ديري يتلا ةأرملا لأسي نأ لجرلا ىلع سيل :ًاعباس
 مل نإو ءاهرمأ نع شيتفتلا يف طاتحا كلذ يف اهمهتا نإف «ةنّيب هب هل موقت نأ نكمي ال

 .©18ءيش هيلع سيلف لعفي
 .089هرحمب سيلو ءاهضتفي الف لعف نإف «بأ اهل سيل ركبب عتمتي نأ هركي :ًانماث

 نإو .اهيبأ نذإب الإ اهيلع دقعلا هل زجي مل غلابلا نود تناكو ءاهيوبأ نيب ركبلا تناك نإ :ًاعسات
 نذإ ريغ نم اهيلع دقعلا هل زاج رشع ىلإ نينس عست وهو غولبلا ّدح تغلب دقو ًاغلاب تناك
 .©""*9اهيلإ يضفي نأ زوجي ال هنأ الإ اهيبأ

 ىلع ابيث وأ تناك اركب «ضارتعا اهيلول سيلو ءاهسفن عتمت نأ ةديشرلا ةغلابلل :ًارشاع

 , 059 هشألا

 دعب تيضر نإف هيف اهؤطو هل نكي مل اهجرف يف اهأطي الأ دقعلا لاح طرتشا اذإ :رشع دحأ

 , 7"*ازئاج كلذ ناك كلذب دقعلا

 .©"*©ةوسن عبرأب ديقت نود ءاسنلا نم ءاشي ام ةعتم لجرلا جوزتي نأب سأب ال :رشع انثا

 . 489 ص «.يسوطلل (ةياهنلا» (510178)

 « 49١٠ ص «ءيسوطلل «ةياهنلا» .7١5ص «عفانلا رصتخملا» ١", ؛ص .؟7ج ءيلحلل «مالسإلا عئارش» (70/7/9)

 .67١ص ء”7ج .ميكحلا نسحم ديسلل «نيحلاصلا جاهنم»

  )510780١ص ء يسوطلل «ةياهنلا» 49١.

 الو» : 4١: ص «ءيسوطلل «ةياهنلا» يفو ,.7١7ص ؛عفانلا رصتخملا» 7١ 4ص .؟ج «مالسإلا عئارش» (181)

 .«اهب لخديو يلو ريغ نم بأ اهل سيل ًاركب ةعتم لجرلا جوزتي نأ سأب

 . 19١٠ ص «يسوطلل «ةياهنلا» (1785)

 .5١3ص .7ج «مالسإلا عئارش» (81787)

 49١. ص . يسوطلل (ةياهنلا» (510785)

 . 7١ /ص «عفانلا رصتخملا» ؛497ص «ءيسوطلل «ةياهنلا» (51786)

 ك/ا١



 اهيف عقي الو .ةدملا ءاضقناب ةأرملا نيبتو .ًاعامجإ قالط ةعتملا حاكن يف عقي ال :رشع ةثالث
 , ""*ددرت ىلع راهظلا هيف عقي نكلو ,رهظألا ىلع ناعل الو ءاليإ

 ,0749ديجوزلا نيب ثاريم ةعتملاب تبثي ال :رشع ةعبرأ

 , 3341ه 21 ال ةقفن ال :رشع ة :

 سأيت ملو ضيحت ال تناك نإو «نيتضيحب ةأرملا تّدتعا ةعتملا لجأ ىضقنا اذإ :رشع ةتس

 نإ مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأب اهب لخدي مل ولو ةافولا نم ٌدتعتو .اموي نوعبرأو ةسمخ اهتدعف
 .©"9حصألا ىلع الماح تناك نإ نيلجألا دعبأبو ءالئاح تناك

 ملو ًارهاظ ىفتنا هسفن نع هافن ول نكلو «هيبأب دلولا قحل ةعتملا حاكنب تلمح ول :رشع ةعبس

 , ""؟9ناعللا ىلإ رقتفي

 تناك اذإ ينازلا مجري ال اذهلو .ةأرملل الو لجرلل ناصحإ ةعتملا حاكنب تبثي ال :رشع ةينامث

 مجر يف طرشلا نأل ؛ةعتملاب جوز اهل ناكو تنز اذإ ةأرملا مجرت الو .ةعتملاب ةجوز هل

 اهب لصحي الف تقؤم جاوز ةعتملاو .مئادلا جاوزلاب امهناصحإ ةينازلا وأ ينازلا
 , "7"7ناصحإ

 ةرقفلا يف اهانركذ يتلاو «ةيرفعجلا دنع ةعتملا حاكن دقعل ماكحألاو طورشلاو ملاعملا هذهبو

 حاكن نسم هنأو ,حاكنلا اذه نالطب ءالجو حوضوب رهظي ةربتعملا مهبتك نم ةذوخأم ةقباسلا

 حاكنلا اذه يف ماكحألاو طورشلا هذه مظعم لب .مرح مث مالسإلا يف الوأ حيبأ يذلا ةعتملا

 هماكحأ الو ,حاكنلا يف هدصاقم الو مالسإلا يناعم اهلمتحت ال اهانركذ يتلاو ةيرفعجلا دنع

 .ةميلسلا رطفلا اهركنتو هيف هتفسلفو جاوزلا يف ةماعلا

 .؟ج .ميكحلل «نيحلاصلا جاهنم» .08١3ص «عفانلا رصتخملا» ؛"07ص ء؟ج «مالسإلا عئارش» (59785)

 .67١”ص

 . 3١ 8ص «عفانلا رصتخملا» 07*”2/ص 23ج (مالسإلا عئارش» (5ا741/)

 . 37١ ص (عفانلا رصتخملا» 47ص 97ج «مالسإلا عئارش» (51788)

 . 6٠١”ص «؟ج .ميكحلا نسحم ديسلل (نيحلاصلا جاهنم» 27” 07٠ص .؟ج (مالسإلا عئارش» (5089)

 ."05١ص ,”7ج «مالسإلا عئارش» (51040)

 « (عفانلا رصتخملا) «8١7ص 5937-2591 ص ١ يسوطلل (ةياهنلا» ء1١ 68١ ص .4ج (مالسإلا مئارش») (51041)

 .797ص

 لفي



 نع لوقنملل ًاعابتإ ةعتملا حاكن نالطب اونلعي نأ ةيرفعجلا ءاملع نم لومأملاو وجرملاو
 .حاكنلا اذه مرح دق هلك يبنلا نأو ,زوجي ال ةعتملا حاكن نأ نم  هنع هللا يضر - يلع انديس

 ىنزلاب هل هفصوو حاكنلا اذه هراكنإب قداصلا رفعج انديس نع لوقنملل ًاعابتاو

 مهنأل ا را 0 م ها د

 . ةلاسملا ل

 .ةنسح ةوسأ مهيف انلف ءمهنم ةأرما الو مهنم لجر ال تيبلا

 : ةيسنجلا لكاشملاو ةعتملا حاكن - هل" ”

 حاكنلا نم طمنلا اذه نإ :ةعتملا حاكن نيزيجملا نيرصاعملا ةيرفعجلا ءاملع ضعب لاق

 , 039 خللا . . .اهلهاجت نكمي ال ةعقاو ةقيقح حبصأ نيسنجلا نيب طالتخالا

 . لويس يل ا ل ءيشل ًاجالع

 هدرا ولع رجول ار عي ةيلحلا ناقل فار ني ورلاع اج سس نان اج رك

 :نيرصاعملا ةيرفعجلا ءاملع ضعب لاوقأ نم  هسو»#

 تاعبتو مزاول نم هبلطتي امل مئادلا جاوزلا نإ» :«مالسإلا يف ةعتملا» باتك بحاص لاق :ًالوأ

 دتشي نيذلا بابشلا مه مئادلا جاوزلا نم نينكمتملا ريغلا ءالؤه رثكأ نأ اميو . . مولعلا

 ةرثك عم ةحماجلا ةبغرلاو « يسنجلا ومنلا نامز يف مه ذإ جاوزألا ىلإ قوشلاو قبشلا مهيف
 اهناجيه ىوقي يتلا ةجئاهلا ةيسفنلا تاوهشلا مامأ ىعرص مهعقوت يتلا تايرغملا

 ربصلا يف نأ امبو «عزاولا مدع عم لاذتبالا ةرثكبو «تاباشلاو بابشلا نم طالتخالاب

 . 86ص «ميكحلا يقت دمحم ملقب «سنجلا تالكشم لح يف هرودو تقؤملا جاوزلا» ا

1,8 



 ىلتبي دقو .ًاجرحو ًارسع ىنزلا يف ناسنإلا عقي ال ىتح ءاسنلا نع ففعتلاو كلذ ىلع
 قالخألل ةنايص ةعتملا مهل هنأش ىلاعت هللا عرشف . . .ةكلهملا ضارمألاب ففعتملا رباصلا

 نم صضحمتيو لسنلا بيطيلو . . . ىنزلاو راعلا يف عوقولا نم اوملسيو فرشلاو

 / 05 (ةثابخلا

 :لوقلا اذه ىلع درلا 2 ه”ه4

 :لاقي نأ باوجلاو

 فاخي يذلا وه لجرلاف «ةأرملا باسح ىلع لجرلل ًارهاظ ًازايحنا مالكلا اذه يف نإ :(ًالوأ)
 ةنيكسملا ةأرملاب ىهلتي نأل رذعلا هل يطعيو «؛ةيسنجلا ةزيرغلا طغض نم بتاكلا هيلع

 . . .هليبس لاح ىلإ يضمي مث اهئانإ يف هءام غرفيو هتوهش اهيف يضقيو

 حاكنب ىمسي ام قيرط نع بتاكلا معزب لجرلا ةلكشم تّلح يتلا ةنيكسملا ةأرملا امأ

 مههايم هيف نوغرفي ًءانإو «لاجرلل ةاهلم اهتروريصو عايضو ناوه نم اهب ٌقحلي امو .ةعتملا

 .هثحبي الو بتاكلا مهي ال هلك اذهف ءنوبهذيو

 ةيجالعلا ةفصولا يف هدجن بابشلا لكاشم نم بتاكلا هركذ امل جالعلا نإ :(ًايناث) لاقيو
 ةءابلا مكنم عاطتسا نم بابشلا رشعم اي» :هلوقب هِي هللا لوسر اهفصو ىتلا ةيقيقحلا

 . «ءاجو هل هنإف موصلاب هيلعف عطتسي مل نمو . جرفلل نصحأو .رصبلل ضعغأ هنإف . جوزتيلف

 زجع نإف «مئادلا يعرشلا جاوزلاب وه ةيسنجلا بابشلا لكاشمل يمالسإلا ٌلحلاف

 ةياقولا سأر ىلعو ءاهناجيه فعضيو هتوهش فعضي امب ةياقولاب هيلعف كلذ نع باشلا

 امب هلاغشنا كلذ نمو «بابشلا ىلع اهطغضو ةوهشلا فعضي ام لك موصلا لثمو .موصلا
 لفاونو ,ةعفانلا ةءارقلاو ,ةضايرلاك .سنجلا عيضاوم نع هل فراصو ديفمو عفان وه

 . ةدابعلا

 ؟ةعتملا حاكتب لسنلا بيطي له  هم”هه

 اذهب لسنلا بيطي فيك فرعأ الو «ةعتملا حاكنب لسنلا بيطي يأ «لسنلا بيطيلو» : هلوقو

 وأ لسنلا داجيإ يف ةبغرلا ماقم يف سيل وهف .مئادلا جاوزلا نع هزجعل هل سفنتملا داجيإو

 لب «لسنلا هب بيطي الو ءرهاظ وه امك ضرغلا اذهل داري ال ةعتملا حاكنو «هبييطت وأ ءهنيسحت

 .4١-5١ص .يلماعلا يكم فسوي نيسح ديسلا فيلأت «مالسإلا يف ةعتملا» (1747)

 م



 يبرملا دجو اذإ بيطي لسنلاو . هليبس لاح ىلإ بهذو .هءام قارأ هئام نم دلوت يذلا نأل ؛ عيضي

 اذهب لسنلا بيطي فيكف .«كلذ نم ًائيش ققحي ال ةعتملا حاكنو «ةرقتسملا ةرسألاو ليعملاو
 !حاكتلا

 :ةيرفعجلا ءاملع نم رصاعم ملاعل رخآ لوق 2 5

 هنوك يأ  ةيحانلا هذه نم  تقؤملا جاوزلا يأ  وهو» :ميكحلا يقت دمحم ذاتسألا لاق :ًايناث
 ءادتبا دقعلا دمأ ددحت نأ كلمت انه ةأرملا نأ وهو دحاو قراف عم مئادلا جاوزلاك - ًادقع

 دم ءاش نإو ءاهقلط ءاش نإ جوزلا ةمحر تحت لظت لب «مئادلا جاوزلا يف اهكلمت الو

 . ""59مةايحلا ةياهن ىلإ اهب

 : ميكحلا يقت دمحم لوق ىلع درلا  ه"ها/

 : باوجلاو

 .قالطلا عاقيإ قح اهسفنل طرتشت نأ مئادلا حاكنلا يف ةأرملا عيطتست -أ

 اذه نإ لب .دقعلا لجأ ديدحت عيطتست اهنوكب ةعتملا جاوز يف ةأرملل ةزيم الو ةميق ال - ب

 ءاهجوزل رمعلا ةكيرشو ةايحلا ةجوز تسيلو .(ةعتملل رجؤت ةعلس)» اعف اهريصي ديدحتلا

 نضع أ امري نوكت دق ةحيحم هدم ةذعبلل اهمتقت رج ةارما ةلابت+ ىيقلاتبلا يبت ناشف
 عم رمعلا ةكيرش نوكتل ؛ءاقبلاو ةموميدلا ساسأ ىلع اهجاوز دقعت ةأرما ةلاحو .موي

 .اهجوز

 ضغبأ ناك مث نمو «توملا الإ هعطقي الف ماودلا جاوزلا يف لصألا نأ مولعملا نمو

 .دعب اميف هنيبنس امك قالطلا هللا ىلإ لالحلا

 كلذِلو ,لاجرلا ناضحأ نيب لقنتت نأ ال ةمئاد ةجوز ىقبت نأ وه ةأرملا هديرت ام نإ مث
 ةأرملا كالتما نوكي فيكف .«ةطبغلا حاكن» هنأب مئادلا حاكنلا ةيرفعجلا ءاهقف يمسي

 ؟هل سيلو اهل ًازايتما هتدم يضمب هعاطقناو تقؤملا حاكنلا يف جاوزلا دمأ ديدحت

 : ميكحلا ىقت دمحم ذاتسألا لاقو  ه”هم

 «نذإ رجؤت ةعلس - ةعتملا حاكن يف ةأرملا يأ يه تسيلف» :ًاضيأ ميكحلا ذاتسألا لاقو

 نوكت امبرو ءاهنم ذخأت ام رادقمب تامازتلالا نم يطعت ةلماعملا يف رخآلا فرطلاك ىه امنإو

 . 77ص ءميكحلا يقت دمحم ملقب «سنجلا تالكشم لح يف هرودو تقؤملا جاوزلا» (51/45)

 ليل



 هلذابمو هتالاح فلتخم يف هل اهتيؤربو هتلماعمو جوزلا قالخأل اهفاشتكاب اهنأل ؛ًاريخأ ةحبارلا يه

 جاوزلا ليوحتب هعم ةمئاد قئالع نيوكت ىلع ىوقت تناك اذإ اميف .هنم اهفقوم ديدحت عيطتست
 1 مأ عابطلا قفاوت مدع ةجيتن تافالتخالا نم هعم نمأت مئاد جاوز ىلإ تقؤملا

 :لوقلا اذه ىلع درلا 248

 : هوجو نم باوجلاو

 ةأرملا رجؤت «ةصيخر ةعلسو لب «ةعلس عقاولا يف يه ؛رجؤت ةعلس يه تسيلف» : هلوق : (ًالوأ)
 0 اهب عاتمتسالا ديري نم اهرجأتسيو «ةدودعم مهاردب اهب دذلتيو ىهلتيل لجرلل اهدسج

 . موي ضعب وأ

 ةأرملا زكرمل فييكتلا وأ فصولا اذهف ءرخآلا فرطلاك وأ ةلماعملا يف ًافرط اهنوك امأو : (ًايناث)
 .ةددحم ةدم اهب عاتمتسالل «ةروجأم» اهنوك نع اهجرخي ال تقؤملا حاكنلا دقع يف

 ام لك نإ ,حيحص ريغ اذهف ءاهنم ذخأت ام ردقب تامازتلالا نم يطعت اهنوك امأو
 7س يي لا نأ نوما ع جاوراد ندور

 ذذلتيو عتمتسيو هب ىّهلتيل لجرلل اهدسجو اهسفن ملست نأ كلذ لباقم مزتلتو ءارهم ةرجآلا

 ةنفح ؟نيفرطلا نيب ةئفاكتملاو ةلداعتملا تامازتلالا يه هذه لهف ءموي ضعب وأ ًاموي هب

 ؟اهتراكب ضف لامتحا عم ًالماك ًاموي ةأرملا دسجب عاتمتسا لباقم ةطنح

 تدقف يتلا ةنيكسملا هذهل ع يأ :باوجلاو «ةحبارلا يه نوكت امبرو» :هلوقو :(اعلاث)

 عجرت نلف ةراكبلا هذه تضف اذإو محلا ىف ةديغاو ةرماهلا كورت ةارملل ةراكبلاو اهتراكب

 ةليزه ةفرعم تحبرو ءاهتراكب ترسخ يتلا ةنيكسملا هذه ىلع ةرسح ايف ءاقلطم اهيلإ
 اذه ءاهتناب يهتني يذلا دقعلا ةدم وه طقف دحاو موي لالخ اهتنوك اهب عتمتسملا قالخأب

 . مويلا

 هتلماعمو جوزلا قالخأل اهفاشتكاب اهنآل ؛ًاريخأ ةحبارلا يه نوكت امبرو» :بتاكلا لوقو : (ًاعبار)
 تقؤملا جاوزلا ليوحتب هنم اهفقوم ديدحت عيطتست .هلذابمو هتالاح فلتخم يف هل اهتيؤربو

 .«مئاد جاوز ىلإ

 فلتخم يف لجرلا اذه قالخأ فشتكت نأ ةسيعتلا ةأرملا هذهل نكمي له :باوجلاو

 ضعب وأ ًاموي نوكت دق يهف .حمست ال دقعلا ةدمو - بتاكلا لوقي امك  هلذابمو هتالاح

 7 يشك ,ميكحلا يفت دمحم ملقب «تقؤملا جاوزلا» 6غ

 ليلا



 سيتلا اذه قالخأ فشتكت نأ ةنيكسملا هذه عيطتست فيكف مايأ ةدع تناك ول ىتحو «موي

 لهو ؟اهئانإ يف هءام غرفيو اهيلع وزنيل امنإو اهتايح كيرش نوكيل اهيلإ ءاج ام يذلا

 هتعتم دادزتل ؛ةشاشبلاو ةلماعملا نسحو قالخألا نم هبحت ام اهل رهظي نأ هيلع يصعتسي

 ؟اهب هعاتمتسا نم يه ديزتو اهب

 عيطتست لهف «ةمئاد ةجوز هل نوكت نأ تيضرو هقالخأ تفرع اهنأ ًالدج انملس ولو

 اضيأ جوزلل بغري نأ نمضت لهو «مئاد جاوز ىلإ تقؤملا اهجاوز ليوحت ةدرفنملا اهتدارإب

 ةجوز ىلإ ةتقؤم ةجوز نم اهبلقيو اهلوحيف مئاد جاوز ىلإ اهب تقؤملا هجاوز ليوحت يف

 ؟ةمئاد

 نلف .«حاكنلا اذه قيرط نع تاراكبلا ضف أرمتسا هنأل ؛كلذ لعفي نل هنأ نظلا ربكأ

 لع نيزجاملا بابشلا ةلكشم لحي ةعتملا حاكن نإ :نولوقي مهنإ مث .ةدحاو ةأرما هعبشت

 ًارداق مئادلا جاوزلا تابلطتم نع زجاعلا باشلا اذه ريصي فيكف .مئادلا جاوزلا تابلطتم

 ؟مئادلا جاوزلا ىلإ تقؤملا جاوزلا بلق يف ةتقؤملا هتجوز ةبغر درجمب هيلع

 جاوزلا يف نوبغارلا ضاعتسا ول اذبح ايو» :ًاضيأ ميكحلا يقت دمحم ذاتسألا لاقو

 كلذ عاش امك ءامهضعب ىلع فرعتلا مساب اهنوضقي يتلا ةبوطخلا ةرتف نع تقؤملا جاوزلا اذهب
 ,©"50ةرضحتملا نادلبلا نم ريثك يف

 مدقتي نأ لبق بطاخلل حيبأ امو «جاوزلا دقع لبق ةبطخلا ماظنب ءاج مالسإلا نأ : باوجلاو
 هديعن الف لبق نم هانيب يذلا وحنلا ىلع اهتبطخ ديري نم ىلإ رظنلا ةحابإلا هذه نمو .هتبطخب

 .انه

 مساب اهنوضقي يتلا ةبوطخلا ةرتف نم ميكحلا ذاتسألا هيلإ راشأ امم مالسإلا هعرش امم سيلو

 زوجي ال اذه لكف امهنيب ءاقلو امهنيب ةولخ نم كلذ ءانثأ يف عقي امو ءامهضعب ىلع فرعتلا

 متي نأ ىلإ اهحاكن وأ اهتبطخ ديري يتلا ةأرملا نع ايبنجأ ىقبي بطاخلا نأل ؛ مالسإلا عرش يف

 .ةيبنجألا ةأرملاب يبنجألا ةولخ ميرحت مالسإلا يف فورعملا نمو ءامهنيب حاكنلا دقع

 يمالسإلا ةبطخلا ماظن نع تقؤملا جاوزلاب ةضاعتسالاب ميكحلا ذاتسألا حارتقاف اذه ىلعو

 ال طقاس حارتقا وه ؛ةرضحتملا دالبلا يف لوقي امك تعاش يتلا ةبوطخلا ةرتفب هامس امع وأ

 حاكتلا قيرط قيرطلا اذه نع نهتاراكب لاوزب ءاسنلا نم اياحضلا نم ديزم ىلإ الإ ءيدؤي

 ول مئاد ىلإ لوحتي الو عطقي تقؤم جاوز نم مكو ءضفت ةراكب نم مك «ملعي هللاو ,تقؤملا

 . 737<ضص «ميكحلا يقت دمحم ملقب «تقؤملا جاوزلا» (كالقؤ١5
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 رابتخالل (ةدام) تراص نأ ةأرملاب لاحلا لصو له :لوقن مث .ميكحلا ذاتسألا حارتقاب ذخأ
 ؟جاوزلا يف نيبغارلا قيرط نع فاشكتسالاو

 ةأرملا سأر ىلع عقتس ميكحلا ذاتسألا هحرتقي يذلا ليدبلا جذومنلا اذه يف ةراسخلا نإ

 اهتفع ءاشغ قزم نأ دعب اهنع ىَّلو ام اذإو .قراط لوأ دنع اهتراكب دقفت يتلا اهدحو ةنيكسملا

 فانك ةدسعب ايف دوو اعتني نب رع اهراظ وطعن 6 ديحو تدر ينوي ءام اون انإ نق فارأز

 .تقؤملا حاكنلا قيرط نع هقالخأو اهقالخأ

 ءانثأ يفو .ةمئاد ةجوز اهاضريو هاضرت نم اهل عمي الو اهناحتماو اهرابتخا لوطي دق اذكهو

 .اهتراكب تبهذ نأ دعب اهتشاشبو اهتراضن بهذت ريسعلا ناحتمالا اذه

 دقو .مئادلا يعرشلا جاوزلا راطق اهتوفيو ةنيكسملا ةأرملا هذه ىلع مايألا يضمت اذكهو

 الو « ىنرلا : حيرصلا اهمسابو ةحارص اهسرامتف .ةشحافلا ةيواه يف عوقولا ىلإ كاذ دنع رطضت

 ؟مالسإإلا ةعيرش هب يتأت نأ نكمي امم اذه لهف .ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح

 : ميكحلا يقت دمحم ذاتسألا لاقو همك١

 .هماكحأ عيمج يف مئادلا جاوزلاك - تقؤملا جاوزلا ينعأ  وهو» : ميكحلا ذاتسألا لاقو :ًاسماخ
 ةلدألا اهب تصصخ ةصاخ ةلدأل ,قالطلاو  لوق ىلع  ثاريملاو ةقفنلا فى الإ ,مهللا

 , 3729 (ةجوزلا ماكحأل ةبسنلاب ةماعلا

 :لوقلا اذه ىلع درلا 6

 ءامهنم لك ءاشنإ طورش يف ًادج ةريبكو ةميسج قورف مئادلاو تقؤملا جاوزلا نيب قورفلا
 ةعتملا حاكن ماكحأو طورش نم هتركذ ام ىلإ ءىراقلا عجري نأ يفكيو ءامهراثاو امهئاقب يفو

 اميف اهركذنس يتلاو اهفرعي يتلا مئادلا جاوزلا ماكحأو طورشب كلذ نراقيو «- تقؤملا حاكنلا -

 . مئادلاو تقؤملا نيحاكنلا نيب ةلئاهلا قورفلا يه مك فرعيل ؛دعب

 : ميكحلا يقت دمحم ذاتسألا لاقو _ 0م. مس

 :لاق «ةبوطخلا ةرتف نع لايدب هحرتقا يذلا تقؤملا جاوزلا ًايكزم ميكحلا ذاتسألا لاقو : اننا

 يف اهكيرشو ةايحلا يف اهليمز عم ءىشنت نأ يف ةأرملا ىلع ةناهم ةيأف ءاذه حص اذإو»

 ةمارك اهيف رفوتتو .ةعيرشلا اهانبتتو .نوناقلا اهب فرتعي ةئفاكتم ةفيرش قئالع روعشلا

 . 6١ص .قباسلا ردصملا «تقؤملا جاوزلا» ةدحلف)

 اننا



 ءاهتناب اهئاهتنا دنع فوقولا وأ اهدادمإ ةيرح كلذ دعب اهلو . مازتلالاب ءافولا رصنعو فرحلا

 , 8©"”05(دقعلا دمأ

 :لوقلا اذه ىلع درلا 2 ه4

 .تقؤملا حاكنلا دقع ءاشنإ ذنم ةربتعم يهف .حضاو رمأف اهقحلت يتلا ةناهملا امأ : باوجلاو

 امنإو «ةرسأ اهب نوكيل اهذختي مل وهف .اهقرافيو هتوهش ران ءىفطيل لجرلا اهذختا ةتقؤم ةجوز

 .نمزلا نم ةدم اهب ىهلتيل

 ؛ ةعيرشلا اهانبتت ال قئالع يهف .تقؤملا حاكنلا دقعب اهعم اهئشني يتلا ةفيرشلا قئالعلا امأ

 ءافولاف ءمازتلالاب .ءافولا رصنعو ةملكلا يأ فرحلا ةمارك اهيف رفوتت قئالعلا هذه نأ امأو

 اذه هيلإ اهب ىوه يذلا ضيضحلا نم ةأرملا عفري ال تقؤملا حاكنلا دقع بجومب مازتلالاب

 ل ل ل ل ا ؛دقعلا

 اهتدع تهتنا ام اذإف 39 اهب اهب مزتلت اهلعجي ام نيدلا نم اهل ناك نإ  ةدعلا مزلتف . ةديحو اهكرتيو

 دقع يأ  ةديدج ةقفص مهدحأ عم لقعتف اهب اوضرعت وأ لاجرلا ىلع ديدج نم اهسفن تضرع

 ىضري نأ ىسع رخآلا دعب ادحاو لاجرلا ناضحأ نيب ةئيكسملا هذه لقتنت اذكهو «- ديدج ةعتم

 .هل ةمئاد ةجوز ريصتف .لجر اهب

 دمأ ءاهتناب اهئاهتنا دنع فوقولا وأ اهدادمإ ةيرح كلذ دعب اهلوو : ميكحلا ذاتسألا لوق امأو

 رايتخا ىلع ةفقوتم اهي احن عقال ءاهل ةميق ال ةصقان ةيرحلا هذه نا :باوجلاف «دقعلا

 .هل ةمئاد ةجوز نوكتل اهايإ تقؤملا اهجوز

 تابلطتم ىلع ىوقي ال دق هنألو ؛كلذب همزلي ال دقعلا نأل ؛اهراتخي ال هنأ نظلا ربكأو

 دجي ىتح فاشكتسالاو رابتخالاو صحفلا نم ًاديزم ديري وهف اهيلع ردق نإو «مئادلا جاوزلا

 « نهتاراكب ضفي ءاسنلا نم تايرخأ اياحض ديري وأ جاتحي ىرخأ ةملكيو هل ةحلاصلا ةأرملا

 هتافاشكتساو هتارابتخاو هبراجتل اغوشوَي تابيثلاب لبقيف ةراكبلا عوضوم يف لهاستي لقألا 5 وأ

 يف:لاث1ذ ايش زيي ال وهو: تقؤملا حاكتنلا وأ ةعتملا حاكنب يمسي ام ءاطغ تحت
 ةلقنتا

 . ةنيكسملا ةأرملا سأر ىلع عقت اهلك ةراسخلا نأل ؛ ىرخأ ىلإ ةسئاب نم هزفقو

 : ميكحلا ذاتسألل رخآ لوق  همل.6

 . ؟ ؟ نص .قئاسلا عجرملا «تقؤملا جاوزلا» (كا4)
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 :لاق ءهبسن ظفحو هعايض مدعو ةعتملا حاكن دلو ةلأسم يف ميكحلا ذاتسألا لاق مث :ًاعباس
 هيف اهعايضو باسنألا طالتخحا مدعل تقؤملا جاوزلا يف رفونت ال ةقرافملا هذه نكلو يا

 , 07"؟!(هيوبأل دلو دلولا لب

 رود ءاهتنا دعب هيبأب قحلي دلولاو» :لوقلا اذه لبق لاق دق ميكحلا ذاتسألا ناكو

 . 04 ”)(اهئانثأ ىف بألا ىلع هتقفنو .ةناضحلا

 :لوقلا اذه ىلع ٌدرلا 25

 سبتقن يذلا هباتك يف ءاج امك تقؤملا جاوزلاب ذخألا ىلإ هتوعد يف ذاتسألا نأ :باوجلاو

 ,مئادلا جامزلا قيرط نع ةرسألا نيوكت مهتعاطتسا مدع بابشلا زجع وه اذه هتوعد رم (ةنم

 بهذ كلذكو ,ةيلاملا مهتلاح فعض عم ملعلا يقلتب ب مهلاغشنال وأ ,ةيلاملا مهتردق مدعل امإ

 0 ١ا)>تقؤملا جاوزلاب ذحخألا هريربت يف يلماعلا "ريس ةمالعلا

 فيكف ءانرصع يف ةيسنجلا بابشلا لكاشمل جالعلا وه هنوك تقؤملا جاوزلا ريربت ناك اذإو

 جاوزلا قيرط نع مهداجيإ يف نوببستي نيريثك دالوأل وأ دلول (ًءابآ) نوريصي امدنع مهلكاشم لحن

 ؟تقؤملا جاوزلا اذهب نودلوي نم اهيف ىبرتي ةرسأ نيوكت اوديري مل

 يف ةوسن رشعب عتمت ول امك ,لقأ وأ ةدحاو ةنس لالخ دالوأ ةرشعل بأ نوكي دق باشلا نإ
 عمجي نأ عتمتملل زوجي هنأل - ةيلاتتم «دوقعب هدنع نهعمجو ةدحاو ةرم نهب عتمت وأ تايلاتتم مايأ

 ةديدجلا هتلكشم لحت فيكف ءادالوأ هل ندلوو هنم نقلع نهلكو - ةوسن عبرأ نم رثكأ ةعتملاب

 همادقإب لجرلا نأل ؛ كوكشلاب فوفحم قوحللا اذهف .هيبأب ةعتملا يف دلولا بسن قوحل امأو

 ةأرملا هذه ءانإ يف هتوهش ءام غارفإب ركفي امنإو «جاوزلا اذهب هيتأي دلوب ركفي ال ةعتملا حاكن ىلع
 نأ عيطتسي ال وهو اميس الل ةأرملا هدلت دق يذلا دلولا اذهب فرتعي هل هنإف يلاتلابو ,ةنيكسملا

 .هئام نم دلولا اذه نأ نم دكأتي

 «مئادلا جاوزلا يف امك ةأرملا عم ةنعالملا قيرط نع نوكي ال هنم دلولا بسنل هيفن نإ مث

 . هيبأب قحلي هبسن نإ لوقي نم عقاولا يف دجوي الو «ةيبرتو ًابسن دلولا عيضي اذكهو

 .8١-7١ص .قباسلا عجرملا «تقؤملا جاوزلا» )18٠00( .؟7ص «ىقباسلا عجرملا «تقؤملا جاوزلا» (5149)

 .7١-7١؟ص , يلماعلا نيسح ةمالعلل «مالسإلا يف ةعتملا) (5801)

 18ه



 : ميكحلا ذاتسألل رخآ لوق - ه1

 ةضاير ىلإ جاتحي ًايسفن - تقؤملا جاوزلاب يأ هب انناميإ نأ الإ» : ميكحلا ذاتسألا لاقو :ًانماث
 ىلإ ةوعدلا حبصتو ءاهنم فنأن ال يتلا ةفولأملا انتاداع نم حبصي ىتح دمألا ةليوط ةاناعمو

 ردنتلا تامالع نم ةمالع ةيأ لمحت ال مئاد جاوزل ةلفح روضح ةوعدلاك تقؤم جاوز روضح

 , 4: 9(لاحب اهنع فلتخت ال ةيقطنم ةهجو نم اهنأ م .ءازهتسالاو

 :لوقلا اذه ىلع درلا 4

 : هوجو نم باوجلاو

 امك - ًايسفن تقؤملا جاوزلاب ناميإلل دمألا ةليوط ةاناعمو ةضاير ىلإ ةجاحلا نأ :(لوألا هجولا)
 اذهلو «ةميلسلا ةرطفلا ضقاني جاوزلا نم لكشلا اذه نأ ىلع ليلد  ميكحلا ذاتسألا لوقي

 ام ىلإ ةرطفلا عيوطتل ةليوط ةضاير ىلإ ةجاحلاب ذاتسألا سحي اذهلو .هركنتو هابأت

 رطفلا يعارت ةيمالسإلا ةعيرشلا نأل ؛حاكنلا نم عونلا اذه ةعيرشلا تمرح اذهلو ءاهضقاني

 .ميرحتلاو ليلحتلا يف هماكحأ هيلع رقتست اميف ةميلسلا

 ىلإ جاتحت الو هاضرتو هلبقت نيملسملا سوفن نإف «ًالالح ةعتملا جاوز ناك اذإف ًاضيأو

 ىلإ فاضي ةميلسلا ةرطفلا نم لتسم يفاضإ ليلد هلوبق ىلع اهضيورتف «ةاناعمو تاضاير

 . مالسإلا يف جاوزلا اذه ةيعورشم مدع ىلع ىرخألا ةلدألا

 ىلإ ةوعدلاك تقؤم جاوز روضح ىلإ ةوعدلا حبصتو» : ميكحلا ذاتسألا لوقو : (يناثلا هجولا)

 هيلع باجي .(ءازهتسالاو ردنتلا تامالع نم ةمالع ةيأ لمحت ال مئاد جاوزل ةلفح روضح

 :لاقي نأب

 مولعملا نم ذإ سانلا اهرضحي ةعتم جاوز ةلفح ىلإ ةجاح كانه ودبت ال :(ًالوأ)

 اذهو - جاوزلا اذه لثم قحتسي لهف ' موي ضعب وأ اذلختاو امون نوكت دق جاوزلا اذه ةدم نأ

 دقع ةلفح ةماقإ يف ةتقؤملا ةجوزلا الو تقؤملا جوزلا ىدل ةبغر كانه ودبت ال : (ًايناث)و

 لجرلا ءام غارفإو «ةتوبكملا ةوهشلا نع سيفنتلا وه جاوزلا اذه نم داري ام لك نأل ؛ جاوز

 .ةلفح ةماقإ بجوتسي ال اذه لكو .ةنيكسملا ةأرملا ندب نم دعملا هناكم ىف

 له «تقؤملا جاوزلا ةلفح تاقفن لمحتي نم ميكحلا ذاتسألا انل نّيبي مل :(ًاثلاثإو

 . 59ص «ءقباسلا عجرملا «تقؤملا جاوزلا» 0585

 امك



 جاوزلا ىلإ رف باش هنأل ؛كلذ عيطتسي ال هنأ نظلا ربكأف جوزلا امأ ؟ةجوزلا مأ جوزلا

 بسح جاوزلا ةلفح تاقفنب فلكت ال يهف .ةجوزلا امأو «ةيلاملا هتلاح فعضل تقؤملا

 . فرعلا

 نوكت نأ يغبنيف ءاهتماقإ ديرأ اذإ تقؤملا جاوزلل ةلفحلا نإ لاقي نأ نكمي اذه ىلعو

 يف سيلو «مهدحأ تيب يفو لجرلا ءاقدصأ نم ليلق رفن الإ اهرضحي ال ًادج ةعضاوتم
 . ليدانملاو ىولحلا اهيف يف مدقت الو  ةرجأتسم ةعاق

 لجرلل زوجيف ةعتملا جاوز يف ةوسن عبرأ نم رثكأ عمج زاوج مولعملا نم : (ًاعبار)و

 ميقي نأ لجرلا دارأ اذإف اذه ىلعو .ةعتملا حاكن هجو ىلع ءاسنلا نم ءاشي ام عمجي نأ

 هتردقل تقؤم جاوز دقع موي لك يف دقعي نأ ءاشو .هدقعي دقع لكل تقؤم جاوز ةلفح

 لك لجأو .تايلاتتم مايأ يف عبرأ نم رثكأ غلبت هجاوز دوقع امم ءالثم كلذ ىلع ةيلاملا

 هذه تالفحب عمسي نمم ءازهتسا الو ردنت عقي ال نأ نكمي لهف «نيموي وأ موي ةدم دقع

 ؟اهرضحي نمم وأ تقؤملا جاوزلل دوقعلا

 :ةعتملا جاوز يف ةصالخلا - 48

 ةأرملا الو لجرلا ةحلصم نم سيل هنأو  مارحو لطاب هنأ ةعتملا جاوز يف لوقلا ةصالخو

 ةجوز ريصت نأ نود اهتراكب اهدقفيو ةأرملاب ادع 56 قحلي هنأو .ةرسألا الو معلا الو

 .تاريخلا فاحمأ اين ولك اضيخب ًاعاتم اهريضي لب هر تم م لا الو «ةيقيقح

 اذه ىلع حاكنلا دقع دقعتف ةمئاد ةميرك ةجوز نوكت نأ يه ةيقيقحلا ةأرملا ةحلصم نإ

 ةمارك ملثي ال هعاطقنا نإف «قالطلاب دقعلا اذه عطقناو هللا ردق اذإ امأ ءدصقلا اذهبو ساسألا

 .تيقوتلا هجو ىلع ءادتبا حاكنلا تدقع ام اهنأل ؛اهتمارك نم صقني الو ةأرملا

 جيورتلا قيرط نع ةيسنجلا بابشلا لكاشم لح ىلإ ةوعدلاب نوداني نيذلا ىلع نإو اذه

 امنإو ةيسنجلا بابشلا لكاشم نوّلحي ال هذه مهتوعدب مهنأ اوملعي نأ ءتقؤملا جاوزلاب ذخألل
 , عايضلاو ةناهملا نم ةقيحس ةوه يف عوقولا نهل نولهسيو تاملسملا ءاسنلاو تايتفلاب نوحضي
 ,رسألا كيكفت ىلع نودعاسيو .مئادلا يعرشلا جاوزلا نع بابشلا فوزع ىلع نوعجشيو
 .ةعتملا حاكن يف نودلوي نيذلا دالوألا عايضو

 نيعئاضلا ,دالوألا ريكو فايسانلا ةلزبتلا تافيش ماه نوكأ نايعلا"ناكانسم لحادلا

 .ةهناولا مهئابا ةياعرب اهيف نوبرتي يتلا  ةرقتسملا رسألا  ةنيمألا شوشعلا نم نيمورحملا

 يف ةيمالسإلا جهانملا قيبطتو عابتاب ةيسنجلا تاباشلاو بابشلا لكاشم لح نوكي امنإو

 مال ١



 ناك ببس يأل جاوزلا رخأت اذإ ةيعرشلا ةياقولاب ذخألاو .- لبق نم انّيب امك  جاوزلا رومأ ليهستو
 ةءابلا مكنم عاطتسا نم بابشلا رشعم ايو : انه هركذنو هانيور يذلا فيرشلا ثيدحلا راشأ امك

 .«ءاجو هل هنإف موصلاب هيلعف عطتسي مل نمو .جرفلل نصحأو رصبلل ضغأ هنإف ,جوزتيلف

 يناثلا بلطملا

 تيقوتلاب نرتقملا جاوزلا

 : ةعتملا جاوزب هتقالعو هفيرعت - هال

 نكلو «جاوزلا ءاشنإل ةحلاصلا ةربتعملا ةغيصلاب أشني يذلا وه تيقوتلاب نرتقملا جاوزلا
 . مايأ ةرشع ةدم كتجوزت :اهل لوقي نأك نيعم تقوب حاكنلا تيقوت ديفي ام ةغيصلا هذهب نرتقي

 .تلبق :لوقتف

 .روهمجلا دنع لطاب وهف اذهلو .ةعتملا جاوز نم ربتعي تيقوت نم هب نرتقا امب دقعلا اذهو

 تليق نم كلذ امك ةيرشعتلا دنع رئجف

 :رفز مامإلا يأر هلا

 قرفي هنأ الإ «ةعتملا حاكن نالطب يف روهمجلا عم وه ةفينح يبأ بحاص رفز مامإلا نأ عمو

 نرتقا نكلو (عتمتلا) ظفل ريغب أشن حاكن نيبو ءاهتاقتشمو (ةعتملا) ظفلب أشن تقؤم حاكن نيب

 .تيقوتلا ديفي ام هب

 2 (ةعتم هو ىلوألا ةلاحلا يف حاكنلا نأ رفز مامإلا دنع ةقرفتلا هذه ىلع بترتيو

 لطبيو اهيحيو دقعني حاكنلا دقع نإف .ةيناثلا ةلاحلا يف حاكنلا نأو . لطاب وهف يلاتلابو

 لطببيو ًادبؤم ًاحيحص عقي جاوزلاف . تلبق :تلاقف «رهش ةدمل كتجوزت :اهل لاق ول امك تيقوتلا

 تيقوتلا

 «كتجوزت» : هلوق يف يأ ةيناثلا ةلاحلا يف هنأ :اذه هيأر يف رفز مامإلل ةجحلاو - هلال؟

 هجو ىلع حاكنلا عاقيإ اهاضتقمو «كتجوزتو) هلامعتساب عورشملا حاكنلا ةغيصب ىتأ دق نوكي

 هجو ىلع جاورلا حقي اقيإل الإ يأ - كلذل الإ ًاعرش عضوت مل «كتجوزت» ةملك نأل ؛ديبأتلا

 دقع ىضتقمل ًافلاخم هنوكل ًادساف ًاطرش تيقوتلا اذه ناك رهشك ةنيعم ةدم اهب نرق اذإف . ديبأتلا

 . تيقوتلا لطبيو .ًادبؤم ًاحيحص حاكنلا دقع عقيف .دسافلا طرشلاب لطبي ال حاكنلاو .حاكتلا
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 اهقلطي نأ ىلع اهجوزتول ام ىلع سايقلا هجوو «سايقلا رفز مامإلا لوقل ًاضيأ ةجحلا نمو

 . قيلطتلا طرش لطبيو ادبؤم احيحص عقي طرشلا اذهب حاكتلا نإف ءرهش دعب

 ل ا ا

 ةدمل اهجوزت» : هلوق نيبو .«رهش دعب اهقلطي نأ ىلع اهجوزت» :هلوق نيب قرف ال يأ .ا
 دقعنيو لطبي قيلطتلا طرش نأ ثيحو «تيقوتلا طرش اهب نرتقا نيتغيصلا نم الك نأ 0

 :اهيف لوقي يتلا ىرخألا ةلاحلا يف مكحلا نوكي نأ يغبني كاذكت : ادنزد احعف حاكتلا

 ,28:9تيقوتلا طرش لطبيو وغليو «ًادبؤم ًاحيحص حاكنلا دقعني «رهش ةدمل اهجوزت»

 :رفز مامإلا لوق ىلع درلا - هلال“

 0 عقي نأ امإ تيقوتلاب نرتقملا محلا دقع نأب رفز مامإلا لوق ىلع ةيفنحلا در دقو

 ًاتقؤم عقو اذإ هنأل ؛لوألا ىلإ ليبس ال .ًادبؤم ًاحيحص عقي نأ امإو .هيف روكذملا تقولاب ًاتقؤم
 ءاذك ةدمل كتجوزت :لاق نأب «جاوزلا ظفلب ةعتملا نع ر مع هنأ الإ ةعتملا حاكن ىنعم كلذ ناك

 طرشب ةلافكلاك .«ينابملاو ظافلألل ال يناعملل دوقعلا يف ةربعلا نأب» يضتقت ةيهقفلا ةدعاقلاو

 اذكف ادق ايكةلطأب ةعتملاو ءاهظفل دجوي مل نإو ةلاوحلا ىنعم دوجول ةلاوح اهنأ ليصألا ةءارب

 . اهانعم يركب

 . للطاب عقيف ما نودب 00 هرابتعا زوجي

 خيصي ةلاحلا هده ىف قاورلا ثنإو .رهش دعب اهقلطي نأ ىلع جوزت ول ام ىلع سايقلا امأو

 1 عدا سلا ا نأل ؛قرافلا عيال اذهف . 7-3 0 ع

 ال 500 قةعتم 00 تقؤفلا 1 0 ال يقم دقعنا 0 نأ يأ «قالطلا

 اكليل )زوجت

 طرشلا اولطبأو ةيفنحلا هححص نإو قيلطتلا طرشب حاكنلا دقع نأ انه ظحاليو 0/4

 دقف .طرشلا اذهب دقعلا اولطبأ امنإو ,ةدم دعب قيلطتلا طرشب حاكنلا دقع اوححصي مل ةلبانحلا

 . 381/586 ص . ؟ج «ةيانعلاو ريدقلا حتفو ةيادهلا» , 777” ص 27ج «عئادبلا» 5805

 . ؟587ص . ؟ج (ةيادهلا ىلع ةيانعلا» . 1717-7754 ص .؟ج «عئادبلا» 58٠١5

 ليح



 الف ةعتملاك وهف .ًالرهجم ولو تقو يف اهقالط حاكنلا دقع يف جوزلا طرش نإو» :اولاق
 , 204:9( حصي

 :دقعلل ةلطبملا تيقوتلا ةدم  هالاله

 دقع لاطبإ يف «حاكنلا دقعب ةنرتقملا ترصق وأ تيقأتلا ةدم تلاط اذإ ام نيب قرف الو

 - ىلاعت هللا همحر  ةفينح يبأ مامإلا نع يور نكلو «- تيقأتلا ببسب هنالطب يف يأ - حاكنلا

 رثكأ وأ ةنس ةئامك ةداع اهتياهن ىف ءايحأ نايقبي ال ةدم حاكنلا دقع يف ناجوزلا ركذ اذإ :لاق هنأ

 .ديبأتلا ىنعم يف هنأل ؛احيحص حاكنلا ناك

 وأ تيقوتلا ةدم تلاط تيقوتلاب ًالطاب عقي حاكنلا نأ ةيفنحلا بهذم يف ربتعملا نكلو
 .©8”ةربتعملا ةيفنحلا عجارم نم يهو ءهب تحرصو «ةيادهلا» هيلع تّصن ام اذهو ,ترصق

 ىهو «ةليوط ةدمب تيقوت لب .ىنعم اديبأت اذه سيل :انلق» :هلوقب .هتدم تلاط امهم تيقأتلاب

 . "*57(تيقوتلا وه لطبملاو اهلثمل ناشيعي ال يتلا

 :نيجوزلا دحأ رمع ةدمب حاكتلا تيقوت د ها"

 ةذم كتجوزت :اهل لاق ول امك ةجوزلا وأ جوزلا ةايح ةدمب انو انيك جاوزلا دقع اذإو

 ؟تيقوتلاب هنارتقال الطاب جاوزلا اذه عقي لهف .تلبق :تلاقف . يرمع ةدم وأ كرمع

 ال ةدمب حاكنلا نالطب نم هيلإ اوبهذ ام ىلع ًاسايق ةيفنحلا دنع لطبي حاكنلا نأ رهاظلا
 ةذم حاكنلا تيقوت يف دوجوم ليلعتلا اذهو . هثدم سيلو تيقوتلا وه لطبملا نأل ؛اهلثمل ناشيعي

 . ةلاحلا هذه ىف اضيأ هنالطب ىضتقيف نيجوزلا دحأ رمع

 دحأ رمع ةدم تيقوتلاب نرتقملا حاكنلا دقع حيحصت ىلإ ةيعفاشلا ضعب بهذو _ هالا/

 ال قلطملا حاكنلا نأ ةجحب .«كرمع ةدم وأ ءيرمع ةدم كتجوزت :اهل لاق ول امك «نيجوزلا

 ال قالطإلا ىضتقمب حيرصتلاو «امهدحأ رمع ةدم ىلع هتدم ديزت ال ئأ كلذ قلع كيدي

 .- نيجوزلا دحأ رمع ةدم هتيقوت يف يأ  ةلاحلا هذه يف حاكنلا حصي نأ «نذإ يغبنيف ءرضي

 8 («جاتحملا ينغم» يف ءاج دقف «ةيعفاشلا بهذم ىف هب ذوخأم ريغ يأرلا اذه نكلو

 . ه ؛ص اج (عانقلا فاشك» (1805)

 . 387ص 37ج (ةيادهلا حرش ريدقلا حتف» (5801) .7817ص 37ج (ةيادهلا» (080)

 ل



 :لاق ول هنأب عيبلا يف باحصألا حرص دقف .عونمم اذهو» :هب جتحا امم ضعبلا اذه لوق ىلع

 , 28:0( ىلوأ حاكنلاف «عيبلا حصي مل .كتايح اذه كتعب

 لب «ترصق وأ هتدم تلاط ءاوس «ناك تيقوت يأب حاكنلا دقع نولطبي ةيعفاشلاف اذه ىلعو

 حصي ال اذكو» :اولاق دقف ءامهدحأ رمع ةدمب وأ اهلثمل ناشيعي ال ةدمب تيقوتلا ناك ول ىتحو

 نأ ىلع ينبم اذهو ,يخيش هلاق امك ًابلاغ ايندلا اهيلإ ىقبت ال ةدمب هتقأ اذإ  حاكنلا دقع يأ

 .9”*2(اهيناعم ال دوقعلا غيصب رابتعالا

 :تيقوتلاب نرتقملا جاوزلا يف حجارلا لوقلا 4
 غيص نمو .ةعتملا جاوز عاونأ وأ دارفأ نم هنأ تيقوتلاب نرتقملا جاوزلا يف حجارلا لوقلاو

 ,هغيص انركذ يذلا جاوزلا نم طمنلا اذه اذكف ءاهحاكن غيص عيمجب ةلطاب ةعتملاو ,جاوزلا اذه

 نأل ؛ةداع اهيلإ ناشيعي ال مأ .ناجوزلا اهلثمل شيعي ةريصق وأ ةليوط ةدمل تيقوتلا ناك ءاوسو

 ةحيرصلا هغيصو «دبؤملا حاكنلا وه اهب دقعني يتلا هغيص يفو حاكنلا يف مالسإلا هعرش يذلا

 وهو مالسإلا هعرش يذلا وه حاكنلا اذه لثمف «تيقوتلا نم ءيش اهب نرتقي ال يتلا ديبأتلا يف

 ثلاثلا بلطملا

 للحملا حاكن

 :ديهمت - 049

 نم اهتدع يضقنت نأ : يه طورشب الإ اهعاجرإ عطتسي مل ًاثالث هتجوز لجرلا قلط اذإ

 «توم وأ قالطب يناثلا جوزلا اهقراف اذإ مث ءاهب لخديو «ةبغر جاوز رخآ ًاجوز جوزتت مث ءاهقالط
 ديدج يعرش حاكن دقعب اهيلو اضرو اهاضرب اهجوزتي نأ لوألا اهقلطمل زاج ءاهتدع تضقناو

 .ديدج رهمو

 :لّلحملا حاكنب دوصقملا .

 ىلع طرشو ءًاثالث اهقلط يذلا لوألا اهجوزل اهّلحي نأ دصقب يناثلا جوزلا اهجوزت اذإ امأ

 .؟١١5ص 25ج (جاتحملا ةياهن) يف هلثمو ١. 55ص .3”ج «جاتحملا ينغم») (5808)

 .١١3ص «"ج (جاتحملا ةياهنا يف هلثمو ١.« 53ص 23ج (جاتحملا ىنعم») (5809)

 الحاد



 ىمسي اذه هحاكنف ءاهب لخديو اهيلع دقعي نأ دعب اهقلطي نأ حاكنلا دقع يف يناثلا جوزلا

 اهجوزتي نأب لحلا هيف لصحي ال عضوم يف لحلا دصقل (اللحم) وه يمسو .(للحملا حاكن)
 ,ىكحلر) 1 هلا طرشب

 : تقؤم حاكن لّلحملا حاكن هم

 للحملا حاكن نأ حوضو لكب نّيبتي هب دوصقملاو هانركذ يذلا للحملا حاكنب فيرعتلا نمو

 ,اهيلع دقع نمب جوزلا اهلالخ لحخدي ةتقؤم ةدمل دقع امنإو .ماودلا هب داري كو حاكن وه

 .لوألا اهقلطمل لحتل اهقلطي مث

 :ةعتملا حاكنو لّلحملا حاكن نيب فالتخخالاو هبشلا هجوأ -

 نرتقملا حاكنلاو .انيب امك تقؤم حاكن ةعتملا حاكنو .انلق امك تقؤم حاكن للحملا حاكن

 اهتم كيفوتلاف تفز ماك امهش الك نآ وه ةعتملا عاكنو للحيملا اكن نيب 'ةيقتلا هضرن

 .امهنيب هبشلا رهظم وه

 .هيف هل ةبغر الو حاكتلا دقعي للحملا حاكن يف لجرلا نأ وهف امهنيب فالتخالا هجو امأ

 .لوألا اهجوزل ةأرملا لحيل طقف امنإو
 ةأرملاب عاتمتسالا ضرغل يهو هيف هتبغرل حاكنلا اذه دقعي لجرلا نإف ةعتملا حاكن يف امأ

 .دقعلا ةدم

 : اهقلطمل ًاثالث ةقلطملا لالحإ يف صوصنلا 5م

 يناثلا اهجوز اهقلط نأو ثدح اذإ مث .قالطلا نم اهتدع ءاهتنا دعب اهيف بغارلا اهجوزتي نأ دعب

 اذه .لوألا اهجوز اهجوزتي نأ زوجيف ءاهتدع تهتنا مث .اهنع تام وأ ام ببسل ًايعيبط ًاقالط

 وأ لالحإلا لحارم متت نأ وه يرهوج طرشب نكلو ءاهقلطمل اثالث ةقلطملا لالحإل ليبسلا وه

 .اهقلطمل ةقلطملا لالحإ اهب داري ال ةيعيبط ةروصب هطورش

 ميركلا نارقلا يف تءاج دقف ءاهانركذ يتلا ةيفيكلاب لالحإلا اذه يف ةدراولا صوصنلا امأ

 : يلي اميف اهركذنو ةرهطملا ةيوبنلا ةنّسلاو

 .ةه ص .7”ج «عانقلا فاشك» (١٠58؟)

 لحل



 : ميركلا نآرقلا نم :ًالوأ - 5

 حانج الف اهقّلط نإف هَريغ ًاجوز حكت ىتح دعب نم هل لحت الف اهقّلط نإفإو : ىلاعت لاق
 ,#241نوملعي موقل اهنّيبي هللا دودح كلتو هللا دودح اميقي نأ انظ نإ اعجارتي نأ امهيلع

 ًاجوز حكنت ىتح دعب نم هل ّلحت الفإ» ٠ ,ةثلاثلا ةقلطلا «اهقلط نإفإط : ىلاعت هلوقب دارملاو
 .هيف فالخ الو .عامجإلاب هل اهلالحإل طرش اهقلطم ريغ ًاجوز ةقلطملا هذه جاوزف 07 ٠

 ةيآلا هذه يف # حكنت ىتح#» : ىلاعت هلوق يف حاكنلاب دارملا نأ ىلع يم ملعلا له

 ,©81”روهمجلا يأر ىلع .لسغلا بجوي يذلا ءاقتلالا اذه  ةأرملا جرفو لجرلا جرف -

 : ةرهطملا ةيوبنلا ةنّسلا نم 00

 تورم اهقلط مث .ةأرما تي يطرقلا ةعافر نأ (« حيحصلا هعماج) يف يراخبلا جرخأ -أ 5-5

 الو : خلع لاقف .ةبده لثم الإ هعم سيل هنأو .اهيتأي ال هنأ هل تركذف هك يبنلا تتأف ىرخآ

 ,(415(كتليسع قوذيو هتليسغ يقوذت ىتح

 وهو .ءطولا يأ .ةعماجملا نع ةيانك (ةليسعلا قوذ» ب دوصقملا نإ :ءاملعلا روهمج لاق

 لك يمست برعلاو .عامجلا ةذل .ةليسعلا :ديبع وبأ لاقو .ةأرملا جرف يف لجرلا ةفشح بييغت
 اع هذلتست ءىش

 «يناثلا جوزلا نم عامجلا لصح اذإ لوألا اهجوزل اهعوجر زاوج ىلع ثيدحلا اذهب لدتساو
 يقيقح لوخد نودب حاكنلا دقع درجم يفكي الف , 041 9اهتدع تضقناو هريغ وأ قالطب اهقراف

 ,. ةنم اهتدع ءاضقناو اهل يناثلا ةقرافم لعب لوألا اهجوزل لحتل د

 يراخبلا كور طاقنا كيك اننا (هحيحص» يف ملسم مامإلا ةعافر ثيدح ىورو - ب

 يأ  تاقيلطت ثالث رخآ اهقلط ةعافر نأ : ملسم مامإلا تاياور ضعب يف نأ الإ ,ثيدحلا اذهل
 .- ةثلاثلا ةقلطلا

 ) )5881١ص ء"”ج (يبطرقلا ريسفت) (5811) .[؟7 ةيآلا :ةرقبلا ةروس] 2148-1147

 هب تهبيش ء جسلي مل يذلا بوثلا فرط : ةبدهلاو .؛"4 ص .9ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصا) (ك415)

 . 457ص .7ج .يراخبلل (ينالقسعلا حرش» :اهراشتنا مدع يف جوزلا ةلآ

 . 456-151 ص ؛«4ج (ينالّقسعلا حرشب يراخبلا حيحص) (5815)

 الدوا



 ا ا ا يضقنتو اهقرافي مث وب و

 . مهدعب نمف نيعباتلاو ةباحصلا نم ءاملعلا 6 «لوألل اهحيبي الف .- اهب لوخد نود

 6291 سوز سبيل هنأل ؛ ؛ حيحصلا ىلع لوألل 2 مل ىلساف حاكن يف اهأطو ولو

 :هل لّلحملاو لّلحملا نعل - 5

 هللا لوسر نإ :الاق  امهنع هللا يضر  يلعو رباج نع (هعماج» يف يذمرتلا مامإلا جرخأ

 :(لعملا نع الدب (للحملا) ةملك تاياورلا ضعب يف ءاجو .«هل نال ّلحملا نعل

 .ديدج حاكنب اهعاجرإ لوألا اهجوزل لحيل يأ ءاهحاكن قلطملل لحيل ءطولا دعب اهقلطي

 ةلالدلاو ةيمحلا ةلقو ةءورملا كته نم كلذ يف امل امهنعل امنإو .لوألا اهجوز وه هل لّلحملاو

 هنألف ؛ < للسملا لإ هينا انو .رهاظف هل للحملا ىلإ ةبسنلاب امأ :اهطوقسو سفنلا ةّسخ ىلع

 ءاهئطو دعب اهقلطي نأب لوألا اهقلطم ىلإ اهّلحيل اهؤطي امنإ هنإف ءريغلا ضرغل ءطولاب هسفن ريعي

 م1 ةنوراعتسملا ١ سينلاب هلك هلكم كلذلو

 الإ نعللا نوكي ال هنأل ؛ ليلحتلا ميرحت ىلع ليلد ثيدحلاو : (مالسلا لبس» بحاص لاقو

 . "*!دقعلا داسف يضتقي يهنلاو .هنع يهنم مرحم لكو .مرحملا لعف ىلع

 اذإ دقعلا يف هل لاقي نأ :اهنم ًاروص ليلحتلل اوركذو :ًاضيأ «مالسلا لبس» بحاص لاقو

 ل تيقوتلا لجأل ةعتملا حاكن لثم اذهو . 0

 /او «ليلحتلا ىلع نافرطلا أطاوتي نأب دقعلا دنع ارش لالحإلا دصق نوكي نأ اهنمو .اهتقلط

 00 يفو ءروصلا عيمجب دقغلا داسف نعللا لومش رهاظو .دوصقملا وه مئادلا حاكنلا نوكي

 .*17ضهان ليلد الب فالخ

 : للحملا حاكن يف ءاهقفلا لاوقأ  ها"ما/

 ,دقعلا ءاشنإ لبق طرشلا نوكي دقو «حاكنلا دقع يف ليلحتلا طرشب نوكي دق لّلحملا حاكن

 . 37ص ١٠2ج (يوونلا حرشب ملسم حيحص» (5816)

 . 7554-3529ص 14ج (يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» (5815)

 .159ص 7١ج .يناعنصلل «ماكحألا ةلدأ نم مارملا غولب حرش مالسلا لبس» (3817)

 . 159١ص .1ج «يناعنصلل «ماكحألا ةلدأ نم مارملا غولب حرش مالسلا لبس» (1818)

 الح



 ربتعي لهف .دقعلا افرط هدصقي نكلو .هلبق الو دّمعلا يف ال ليلحتلا طرش كانه نوكي ال دقو

 «جوزلا نود ليلحتلا اهيلو وأ ةأرملا دصقت دقو ؟همكح ذخأيو للحملا حاكن ةروصلا هذهب حاكنلا

 : يلي اميف اهركذن ءاهقفلل لاوقأ ؟للحم حاكن حاكنلا ربتعي لهف

 نأ ىلإ اهكتجوز :ةأرملا يلو لوقي نأك حاكنلا دقع يف ليلحتلا طرش اذإ :ًالوأ
 حاكن الف وأ «ءكنم تناب اهتللحأ اذإ وأ اهتأطو اذإ كنأ طرشب وأ ءانهلحت نأ لإ: وأ ءاهاطت

 حاكن غيصلا هذه عيمجب حاكنلا اذهف . قلطملل اهتللحأ اذإ اهقلطت كنأ ىلع :لاق وأ ءامكنيب

 ,يعخنلاو .ةداتقو .نسحلا :مهنم ملعلا لهأ ةماع لوق يف الطاب ربتعيو «ليلحتلا طرشب

 , ("419ةلئبانحلاو . ىعفاشلاو كرابملا نباو . يروثلاو «.ثيللاو «كلامو

 طرشلا اذه ركذي الو ,حاكتلا دقع ءاشنإ لبق ليلحتلا لّدحملا ىلع طرشي نأ :ًايناث 8
 كلذكو .دقعلا لبق هيلع طورشملا طرشلا اذه ىلع ءانب دقعلا ىف للحملا هيونيو .دقعلا يف

 دقو «ةلبانحلا دنع لطاب حاكنلا اذهف .دقعلا لبق قبس طرش ريغ نم ليلحتلا لّذحملا ىون ول
 «يبعشلاو ,يعخنلاو ,نسحلا لوق وهو ءاضيأ لطاب حاكنلاف» :هيف «ينغملا» بحاص لاق

 .قاحسإو . يروثلاو كلامو .ثيللاو ,ةداتقو

 ول ام هبشأف دسافلا ليلحتلا طرش نم الخ هنأل ؛ حيحص دقعلا : يعفاشلاو ةفينح وبأ لاقو

 امي ال هيف طرش امب لطبي امنإ دقعلا نآلو ؛كلذ ةأرملا تون ول ام وأ ءلالحإلا ريغل اهقالط ىون

 .هب لصق

 . هل لّلحملاو لّثحملا هللا نعل» :ِِلك هللا لوسر ثيدحب كلذ ىلع يلبنحلا ةمادق نبا درو
 «ليلحتلا حاكنلا اذهب دصق هنألو ؛ حاكنلا اذه لثم نالطب يف ةباحصلا ضعب نع ىور امبو
 ,"87”هطرش ول امك حصي ملف

 ةحص يف كلذ رثؤي مل جوزلا نود ليلحتلا اهّيلو وأ ةأرملا تدصق اذإو :ًاثلاث -
 .دقعلا

 نأب :لوقلا اذه ىلع يلبنحلا ةمادق نبا ٌدر نكلو .حاكنلا دسفي :ميهاربإو نسحلا لاقو

 عفر كلمت الف ةأرملا امأ ,كاسمإلاو ةقرافملا كلمي يذلا وه هنأل ؛جوزلا ةينب لطبي امنإ دقعلا

 , ("4")ءاوس اهمدعو اهتين دوجوف .دقعلا

 ."5”54ص ."”ج «ةمادق نبال «ينغملا» (5819)

 .548ص .5ج .ةمادق نبال (ينغملا) )5851١( .545-548ص ,5ج .ةمادق نبال «ينغملا» (5870)

 اوه



 :لّلحملا حاكن يف ةيميت نبا مالسإلا خيش يأر - 0١

 اهجوزل اهلالحإ َةّينب ًاثالث ةقلطملا جوزتي نم حاكن نالطب ىلإ ةيميت نبا مالسإلا خيش بهذ
 للحمل ةّينب نكلو ًالصأ طرش نودب وأ .دقعلا لبق وأ دقعلا يف طرشب كلذ ناك ءاوس «لوألا

 اهجوزت اذإف» :- ىلاعت هللا همحر  ةيميت نبا لاق دقف .ةأرملا وأ لوألا اهجوز هتيينب ملع ءاوسو

 ىلع كلذ دعب مزع ءاوس ءاالطاب ًامارح حاكنلا اذه ناك .لوألا اهجوزل ّلحتل اهقّلطي نأ ةّينب لجر

 طرشي ملوأ ءدقعلا لبق هيلع طرش وأ .حاكنلا دقع يف كلذ هيلع طرش ءاوسو ءاهقراف وأ اهكاسمإ

 اهجوزتي نأ لجرلا دارأ لب 0 :ًاظفل هيلع
 جرا ملك ءاوس «كلذ نم ًائيش اهّيلو الو ةأرملا ملعت ن أ ريغ نم ًاثالث قلطملل ّلحتل اهقّلطي مث

 هتأرماو قلطملا عم فورعمو ريخ لعف اذه نأ لّذحملا نظي نأ لثم ٠ ,ملعي مل وأ ًاثالث قّلطملا

 حاكن ال هسفنل ةبغر حاكن لجر اهحكني ىتح اهجوزتي نأ ًاثالث قّلطملل ّلحي ال لب .هيلإ اهتداعإب

 تومب ةقرف امهنيب ثدح اذإ اذُه دعب مث ءاهتليسع قوذيو هتليسع قوذت ثيحب اهب لخديو .ةسلد

 فناتسا كلذ دعب اهعم ميقي نأ للحملا اذه دارأ ولو .اهجوزتي نأ لوألل زاج خسفو أ قالط وأ

 «ةنّسلاو باتكلا هيلع لد يذلا وه اذه .اهعم هب ماقملا حابي ال دساف دقع ىضم ام نإف نإف , حاكتلا

 ءاهقف ةماعو .ناسحإب مهل نيعباتلا ةماعو لي هللا لوسر باحصأ نع روثأملا وهو

 ,©89(مالسإلا

 مهدعب نمو ,ماركلا ةباحصلا نم هلاق امب لاق نم ءامسأ ةيميت نبا مالسإلا خيش ركذ مث

 , 0429 ليصفتو باهسإب كلذ ىلع ةلدألا ركذ مث ءراصعألا ءاهقفو نيعباتلا نم

 اهقّلطمل ةقّلطملا ّلحي ال لّذحملا حاكن -

 ةدسافلا وأ ةلطابلا ةحكنألا ىلع بترتي ام كلذ ىلع بترتيو «لطاب للحملا حاكن نإ :انلق

 ةقلطملا ةأرملا لحي ال حاكنلا اذه نإ :لوقن نأ انه هركذ انمهي يذلاو ءدعب اميف هنّيبنس امك

 لوألا اهجوزل زجي مل ءاهتدع تضقناو لّلحملا اهقّلط اذإف لوألا اهجوزل يأ  اهقّلطمل ًاثالث
 يبنلا هامس دق :ليق نإف . دجوب مل خيجيملا لالحإلا طرش نأل كيج حاكانردبب اهذجوب نأ

 دفق هئأ] ب الدم ةاميسةثأ : باوجلاف دل كالت ىلظملا لوألا جوزلا يمسو «اللحم» هلي

 مل هل ًالّلحم رخآلا ناكو ةقيقحلا يف ًالّلحم ناك ولو «لحلا هيف لصحي ال عضوم يف ليلحتلا

 .9"*20نينوعلم انوكي

 . 4-0 ص ؛ةيميت نبا ىواتف» نم ثلاثلا ءزجلاب قحلملا «ليلحتلا لاطبإ ىلع ليلدلا ةماقإ» (1815)

 . 8-7580 ص «ةيميت نبا ىواتف» نم ثلاثلا ءزجلاب قحلملا «ليلحتلا لاطبإ ىلع ليلدلا ةماقإ» (587*)

 .549ص .5ج «ةمادق نبال «ينغملا» (5875)

 ل



 : للحملا حاكن نالطب ليلعت ه9

 ىتأ لقو ؛نلدتعلا حاكن ةيمالسإلا ةعيرشلا تلطبأ اذامل : لئاس لأسي وأ لئاق لوقي دقو

 هنأب ليق اذإو ؟ىاللطلا وهو هل ًاقح رشاب مث كلذ ىلع حاكنلا دفع منو .هطورشو حاكتلا ناكرأب

 نيجوزلل ةناعإ هيفو ؟اذه يف ررض يأف .لوألا اهجوزل اهلالحإ ةأرملا ىلع حاكنلا هدقعب دصق

 ؟ديدج دقعب ةيجوزلا امهتايح فانئتسا ىلع

 دصق امنإ ءاهقّلطمل ًاثالث ةقلطملا ّلحل طورش نم هعرش امب يمالسإلا عرشلا نأ ةنتاردبلاو
 هنأل ؛ ؛ ةروسيم ريغو ةبعص كاذ دنع اهعاجرإ ظورش نأل ؛اثالث هتجوز قيلطت نع هعد درو لجرلا رجز

 ثدح اذإ مث .هنم اهنم ةمات ةبغر جاوز هريغ ًاجوز جوزتت مث اهتّدع يضقنت نأ بجي انلق امك

 ديدج حاكن دقع لوألا اهجوز اهيلع دقعي نأ زاج ءاهتّذع تضقنا مث «قالط وأ تومب اهقرافو

 .اهيلو يضرو تيضر اذإ

 قالطلا ليبس كلسي ال جوزلا لعجت ًادج ةبعصو ةليقث طورشلا هذه نأ حضاولا نمو
 ىتح اهعديو «ةدحاو ةقلط اهقلطي نأب ىعرشلا قالطلاب ذخأي لب .هتجوز ةقرافم دارأ اذإ ثلاشلا

 ثالث ةقلطملا لالحإ طورش عيرشت ةمكح يه هانلق امو .دعب اميف هنيبنس امك اهتدع يضقنت
 ليدل هلل |

 ضقانيو دداضي لوألا اهجوزل اهلالحإ دصقب ًاثالث ةقلطملاب لّحملا جاوز نأ حضاولا نمو

 ءاهقّلطمل ًاثالث ةقلطملا لالحإل ةبعصو ةليقث طورش نم ةيمالسإلا ةعيرشلا هتعرش ام ةمكح
 للحملا حاكن ةعيرشلا تلطبأ اذهلو ,ةبعصلا طورشلا هذه عيرشت نم عرشلا هدصق ام توفيو

 نوعلطي نيذلا كنئلوأل رجرلاو عدرلا وه وهو ءاهعيرشت نمد دوصقملا ضرغلا طورشلا هذه يدؤت ىتح

 لاجم ىقبي الأ ىتح ًاحيرص هلاطبإو للحملا حاكن ميرحت ء ءاجف «ثالشغلا قالطلا مهجاوزأ

 نعللا اذه يفو ا مدل للسسملاو نلحملا هللا نعل» : َِي لاقف ,لّحملا 3 از نادايحملا

 .؟ج .يولهدلل (ةغلابلا هللا ةجح» .2787ص 57ج «رانملا ريسفت» ”21١ ص 25ج (يزارلا ريسفت» (5876)

 11/01١5 ص

 /ا١9





 مرر سنار
 راض ترو

 ديري يذلا لجرلا ىلع ةمرحم ريغ ةأرملا نوكت نأ جاوزلا دقع ةحص طورش نم نإ :انلق
 ليصفتلاو نايبلا نم هقح هيطعن ىتح اصفلا اذه ىلإ طرشلا اذه نع مالكلا انأجرأ دقو ءاهحاكن

 . هتيمهأل

 .ةتقؤم نوكت دقو .ةدبؤم نوكت دق لجرلا ىلع ةأرملا ةمرحو

 .بابسألا هذه عونتب عاونأ يهف اذلو ءاهبابسأ اهل ةدبؤملا ةمرحلاو

 .بابسألا هذه عونتب عاونأ يهف اذلو ءاهبابسأ اهل ًاضيأ ةتقؤملا ةمرحلاو
 :ثحبلا جهنم 6

 : نيثحبم ىلإ لصفلا اذه مسقن .اهعاونأو ةتقؤملا ةمرحلاو ءاهعاونأو ةدبؤملا ةمرحلا نايبلو
 . ديبأتلا هجو ىلع وأ  ًادبؤم تامرحملا :لوألا ثحبملا

 .- تيقوتلا هجو ىلع وأ  اتقؤم تامرحملا : يناثلا ثحبملا
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 كرذلل ىرعلد

 ديبأتلا هجو ىلع ًادبؤم تامرحملا

 : ادبؤم تامرحملاب دوصقملا 0885

 يتاللا ءاسنلا ؛ةدبؤم ةمرح وأ ديبأتلا هجو ىلع وأ ًادبؤم ءاسنلا نم تامرحملاب دوصقملا

 روصتي ال نهب قصال فصو ةمرحلا هذه ىلإ اعد يذلا 0 نأل ؛ًادبأ نهحاكت لجرلل لحي ال

 .اهنبا ىلع مألا حاكن ةمرح لثم ءديبأتلا هجو ىلع وأ ةدبؤم ةمرحلا هذه ىقبت اذهلو .هلاوز

 3 ةيسنلاب 07 قصال فصو وهو «ةمومألا» ميرحتلا ببسو ءهمأ جوزتي نأ نبالا ىلع مرحيف

 دبأ اهجوزتي نأ زوجي الف «ةدبؤم هيلع اهتمرح ىقبتف ءاهنع فصولا اذه لاوز روصتي الو

 :ثحبلا جهنم هم

 ,ةبارقلاب تامرحم : يه عاونألا هذهو «ةمرحلا بابسأل رظنلاب عاونأ ديبأتلا ىلع تامرحملاو

 .ناعللاب تامرحمو .عاضرلاب تامرحمو «ةرهاصملاب تامرحمو

 : ةيلاتلا بلاطملا ىلإ ثحبملا اذه مسقن اذه ىلعو

 . ةبارقلاب تامرحملا :لوآلا بلطملا

 . ةرهاصملاب تامرحملا : يناثلا بلطملا

 . عاضرلاب تامرحملا :ثلاثلا بلطملا

 .ناعللاب تامرحملا : عبارلا بلطملا



 لوألا بلطملا

 ةبارقلاب تامرحملا

 : ةبارقلاب تامرحملا ىف ىعرشلا صنلا 4

 .مكتالاخو .مكتاّمعو .مكتاوخأو .مكتانبو .مكتاهمأ مكيلع تمرح : ىلاعت هللا لاق

 مكتانب حاكنو  مكتاهمأ حاكن مكيلع مرح : ىنعملاو لا . .تخالا تانبو .خألا تانبو

 , 7”085ةيآلا هذه ىف تاروكذملاو

 «تاوخألاو «تانبلاو .تاهمألا :ميركلا نآرقلا يف صنلا اذهب تامرحملاف ءاذه ىلعو

 نم فنص لك نم دوصقملا نايب نم دب الف . تخألا تانبو ,خألا تانبو .«تاللاخلاو «تامعلاو

 .هلمشي امو فانصألا هذه

 :تاهمألا : ًالوأ - ه8
 4: 2 رع 7 4 00

 ىثنا وأ ناك اركذ كذلو نم تدلو وأ ,ةقيقح كما يهف كتدلو نم لك :وه مألا طباضو

0 

 ةطساو ريغب وأ ةطساوب كبسن اهيلإ يهتني ىثنأ لك : مالا طباض فيرعت يف تلق تئش نإو

 . 2580 ةبارقلاب يأ - بسنلاب تاهمألا نم دارملا ىنعملا وه اذهو .كمأ ىهف

 ىفيبأ مأك نولع نإو همأ لبق نم وأ هيبأ لبق نم هتادجب جاوزلا لجرلا ىلع مرحب اذه ىلعو

 ةيآلا هذه لمشت "لف .تاهمألا حاكن ميرحت ىلع تصن ةميركلا ةيآلا نإ :لاقي الو

 نه# : ىلاعت لاق . لصألا :ةغللا يف اهانعم مألا نأل ؛ تاهمأ تاّدجلا نإ لوقن انأل ,تاّرجلا

 ,20827”ةميركلا ةيآلا هذه صنب ةتباث تاّدجلا

 .١٠هص .8ج «يبطرقلا ريسفت» (18790) .[ 377 ةيآلا :ءاسنلا ةروس] (58575)

 . 7"ه ص . ؛ج «ريضنلا ضورلا» . 174 ص .7ج «جاتحملا ينغم» .55717-5508ص ."”ج «ينغملا» (58574)

 . 8١٠ص .5ج (يبطرقلا ريسفت» (5819)

 . ١4ص .١ج ؛ينايبألل «ةيصخشلا لاوحألا يف ةيعرشلا ماكحألا حرش» (580)

 ملا



 تامعلا مرح ىلاعت هللا نأل ؛صنلا ةلالدب تبث نولع نإو تاّرجلا ميرحت نإ :لوقن وأ

 اميرحت نهميرحت ناكف ,نهنم برقأ تادجلا تناكف تاّدجلاو دادجألا دالوأ نهو تالاخلاو

 , (05451)ةمألا عامجإ نولع نإو تاّدجلا حاكن ميرحت ىلعو . ىلوألا قيرط نم تاّدجلل

 تانبلا : ًايناث

 اق ب قاروا تنص ل ىلا كرست 200 طباضو

 :انلق انئكش نإو . ازاجت «كتنب يهف «تلزن كإو تنب تنيو «لزن نإو نبا تنك « ىثنأ وأ ناك

 , 045597كتنب ىهف .ةطساو ريغب وأ ةطساوب ةدالولاب اهبسن كيلإ ىهتني قنا لك :تنبلا طباض

 هئانبأ تانبو .هتانب تانبو هتانب يأ ءاسنلا نم هعورف لجرلا ىلع مرحي ءاذه ىلعو 0١

 .نلزن نإو
 «تخألا تانبو خألا تانب نم برقأ نهنأل ؛ةميركلا ةيآلا صن ةلالد وه ميرحتلا ليلدو

 ًاركذ انه ةمرحلا ركذ ناكف .هدالوأ دالوأ نهو «,هيبأ دالوأ فتارعآلا نآل + اهنا فارتخألا "كني

 .©0850ةمالا عامجإ هيلعو ,ةلالد انهاه ةمرحلل

 نهلمشيف ؛تانبلا مسا نهلمشي «نبالا تنبو «تنبلا تنبك نلزن نإو تانبلا نإف ًاضيأو
 اذه» :ءاسنلا بيصي يذلا ضيحلا يف ْهِلَي لاقو .«مدآ ينب اي» : ىلاعت لاق . نهحاكن ميرحت

 , 00540 (مدأ تانب ىلع هللا هبتك ءىش

 ؟ىنزلا نم هتنب حاكن ًاضيأ هيلع مرحي لهف
 ءاوس هانز ءام نم ةقولخملاو» :اولاق دقف اهحاكت 0 ال : ةيديزلا ضعبو ةيعفاشلا دنع

 ,هنع ةيبنجأ اهنأل ؛هل لحت .ال مأ هئام نم اهنأ ققحت : ءاوسو ال مأ ةعواطم اهب ينزملا تناك

 0 25ج «يناساكلل «عئادبلا» (181)

 . 737” ه ص ١ 4ج «ريضنلا ضورلا» « ١175 ص 27” ج (جاتحملا ينغم ١ 2558ص ء”5ج( (ينغملا» ةهكينضق]

 .١675ص .94ج ءمزح نبال «ىلحملا» (35875) . ؟ةهالص 37ج «عئادبلا» م85

 يد



 ضعبتت الف .اهنع هريغو ثرإ نم بسلا ماكحأ رئاس ءافتنا ليلدب ىنزلا ءامل ةمرح ال ذإ

 , "22 (ماكحألا

 : يعفاشلا يلمرلا هيقفلا لاق دقف .كلذ مهدلنع ه هركي هنأ الإ ٍلحلاب مهلوق عم نكلو

 ماكس نماوربغ الو ثراوت اهل تبثي ال ذإ هنع ةيبنجأ اهنأل هلل لح ان ءام نم ةقولخملاو»

 اجورخ اهحاكن هل هركي معن : انا ابوح ايل را لق هنع اهبسن عطق عرشلا نأل ؛بسنلا
 , 30250(فالخلا نم

 «ىنزلا نم تنبلا حاكن لح نم ةيديزلا ض ندعو يناشلا را يقحام اع لعلا لد لهأ در دقو

 :دودرلا هذه ضعب يلي اميف ركذنو .لحلا اذه هب اوللع امو

 نأ مسا ناسنإلا تنب نإ :(هعئادب» شق يناساكلا نيدلا ءالع مامإلا لاق أ ه:ه+غ

 امل هيلإ امرنا هدا ,ةقيقح هتنب تناكف هيف 000 ةقيقح 2

 0 تسلا كرت 0 يف ربتعا عرشلا نأ الإ ةتباث ةيقيقحلا ةبسنلا نإ :ةقفنلاو ثرإلا يف
 © ليلدلا هيلعف حاكنلا يف انه كلذ ىعّدا نمف «ةقفنلاو ثرإلا نايرجل

 : ىنزلا نم تنبلا حاكن لحب لاق نم ىلع هدر يف يلبنحلا ةمادق نتا لاقو ب .-6

 .هئام نم ةقولخم ىثنأ اهنأل ؛هتنبا هذهو .«مكتانبو مكتاهمأ مكيلع تمرح : ىلاعت لاق»

 01 قبرا: يااا يتلا كارلا فلا نايا: يخلو رجا تدر ةعطو
 0 ا يو نإف 0 0 با

 5 ل وأ قرل ماكحألا ضعب 16 يف امك « ف اهنوك يفني

 يف دمحأ مامإلا لاق , ىنزلا نم هتلب مرحتو)» : ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو ج -5

 7٠١. عص 231ج «راهزألا حرش» ١21ه ص ء”ج (جاتحملا ينغم» (181*ه)

 اهمراحم رئاس ىلعو ةأرملا ىلع مرحي :اولاق ةيعفاشلا نكلو .7555ص ."ج «يلمرلل «جاتحملا ةياهن» (5885)

 . اهثري ال هنأ ىلع اوعمجأ امك  ىنزلا نم اهنبا اهجوزتي نأ ةأرملل زوجي ال يأ  عامجإلاب ىنزلا نم اهدلو

 ةبسنلاب تنبلا اهنم تقلخ يتلا ةفطنلا كلذك الو ءًاناسنإ اهنم لصفناو اهنم وضعلاك نبالا نأ قرفلاو :اولاقو

 . 7555-7717ص 25ج (جاتحملا ةياهناو 2١176 ص اج «جاتحملا ينغم» :بألل

 . 51/8-00/4ص "حج (ينغملا» (5878) . 3 0ا/ص .؟ج .يناساكلل «عئادبلا» (5879)

 ىو



 جوري :لاقو كلذ دمحأ مظعتساف «٠ ءاهجوزتيف ةنبا هنم دلتف ة ةأرماب ينزي لجرلا يف بلاط يب أ ةياور

 هل عقي مل هنأ ىلع (لتقلا هيلع) : هلوق يضاقلا لمحو .دترملا ةلزنمب ؛لتتقلا 7 ؟هتنبا

 , 045)(عامجإ ةلأسملا نأ دقتعاف .فالخلا

 :ىنزلا نم تنبلا حاكن يف حجارلا لوقلا 0007

 حاكتلا اذه زاوجب لاق نم ةجح فعضو ,ميرحتلا اذه يف مهتلدأ ةمالسو مهتجح ةوقل حاكتلا

 . ةهاركلا عم ولو

 تالاخلاو تاّمعلاو تاوخألا :ًاثلاث 4

 يتلا ةيآلا يف ءاسنلا نم تامرحملا ركذ قايس يف ىلاعت هلوقل صنلاب ةتباث ءالؤه ةمرحو

 .ةلاخلاو ةمعلاو تخألا مسا قالطإل

 .كتخأ ىهف امهدحأ وأ كاوبأ اهدلو نم لك :وه تخألا طباضف اذه ىلعو

 ةطساوب وأ ةقيقح كتمع ىهف .ةطساو الب َكَدِلو ركذ تخأ ىه نم لك :وهف ةّمعلا طباض امأ

 . كيبأ ةمعك 0 كيبأ يبأ 00 يهف

 دكان ناجم كتلاخ يهف ءكمأ ةلاخك ةطساوب

 بألو | ءمأو بأل هيبأ ةلاحو ةمعو هتلاخو هتمع لجرلا ٍىلع مرحي .طباوضلا هذه ىلع ءانبو

 ل مأل وأ طقف بال وأ ا بأل هتلاحخو همأ ةمع اضيأ هيلع مرحيو ٠ .طقف مأل وأ طقف

 ا طقف بأل وأ ل بأل اهتلاخو هتدج ةمعو هتلاخو هذجح ةمع هيلع مرحي اذكو . عامجإلاب

 , "4417 عامجألاب طقف

 :تخألا تانبو خألا تاني :ًاعبار 84

 دقف اهانركذ يتلا ةميركلا ةيآلا يف حيرصلا صنلاب تحخألا تانبو ,خألا تانب حاكن مرحيو

 . 3" ه ص « 4ج «ريضنلا ضورلا» ١/5-11/5. ص 27ج (جاتحملا ينغم) (5850)

 .558ص ."ج (ينغملا» .167ص ."7ج «عئادبلا» (5841)

280:5 



 . «تخألا تانبو خألا تانبو مكتالاخو مكتاّمعو مكتانبو مكتاهمأ مكيلع تمّرح# :اهيف ءاج

 مأل وأ طقف بأل وأ ءمأو بأل ّنك ءاوسو .ءاملعلا عامجإ اذه ىلعو (نلزت نإو «.تحألا تانب

 , 058:9طقف

 ىلع ةميركلا ةيآلا تصن يتاللا تاروكذملا ادع ام بسنلاب هتابيرق نم حاكنلا لجرلل لحبو
 خلا . . .مكتاهمأ مكيلع تمّرُخ» : يهو اهانركذ يتلاو ,نهحاكن ميرحت

 ركذ ٍيلاعت هللا نأل ؛ 00 معلا تنبو ,ةلاخلاو ةمعلا تنب حاكن لجرلل لحي اذه ىلعو

 ّلحاو» : ىلاعت هلوقب كلذ روم أ ىلاعتو هناحبس ربخأ مث ءميرحتلا ةيآ يف تامرحملا

 «تامرحملا يف نركذي مل تاالاخلاو لاوخألاو «تامعلاو مامعألا' تالبو .«مكلذ ءارو ام مك

 .تالّلحم ّنكف كلذ ءارو امم ّنكف

 يتاللا كجاوزأ كل انللحأ انإ يبنلا اهّيأ اي#» : لجو زع هلوق وهو نهيف صاخ صن درو دقو
 كلاخ تانبو كتامع تانبو كمع تانبو ,كيلع لا ءانآ امم كتمي تكلم امو نهروجأ تيتا

 ايا .. . كعم نرجاه يتاللا كتالاخ تانئبو

 ةمعلا تانبو .لاخلاو معلا 8 0 يلع يبنلا تبطاخ نإو ةميركلا ةيآلا هذهو

 نم صوصخلا تبثي تشي ني الو هتمال تبعي هنأ هلك يبنلل تبث اميف لصألا نأ الإ لك يبنلل ةلاخلاو

 .©*؛9ةلاخلاو لاخلاو ةّمعلاو معلا تانبل

 :اهلح ضعبلا ىلع هبتشي دق ةلاح 0١

 يه يتلا هتجوز ريغ نم نبا لجرل ناك ول يهو ءاهلح ضعبلا ىلع هبتشي دق ةلاح كانهو

 جيوزت زاج «هريغ نم نبا اهلو ءاهريغ نم تنب هل ناك وأ «هريغ نم تنب ةجوزلا اذهلو .هتحت
 .ءاهقفلا ةماع لوق يف رخآلا نم امهدحأ

 . 3 26ص .ا"ج (جاتحملا ينغم» . 7 60/ص 25ج «عئادبلا» (5845)

 .70ا!/ص .؟ج «عئادبلا» (5845) .[عه٠ ةيآلا : بازحألا ةروس] (585*)
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 ثعأل الأ ى أ اهتخأل ًاخأ هنوكو ,ميرحتلا يضتقي ببس الو بسن امهنيب سيل هنألو ؛ «مكلذ

 , مهكهقيآلا مومعل ةحابإلا ىلع ىقبيف «ميرحتلل ببس هنأب عرشلا دري مل - هتجوز

 :امومع عيرشتلا ةمكحو .ميرحتلا ةمكح -5

 :تاروكذملا حاكن ميرحت ةمكح

 نم ةقباسلا تارقفلا يف اهانركذ يتلا ميرحتلا ةيآ يف تاروكذملا حاكن ميرحت ةمكح نمو

 ىلإ يضفي ءالؤه حاكن نألو» :«عئادبلا» يف يناساكلا نيدلا ءالع مامإلا لاق ءاهريغو تاهمألا

 يرجت اهيبسيو عةداع نيجوزلا نيب يرجت تاطسابم نع ولخي هل حبخلا نأل ؛ محرلا عطق

 « هيلإ ايضفم محرلا عطقل ايلف حاكنلا ناكف محرلا عطق ىلإ يضفي كلذو ءامهنيب ةنوشخلا

 اهمال يأ - عبسلا قرفلا م معي ىنعملا اذهو مارح مارحلا ىلإ يضفملاو «مارح محرلا عطقو

 ايا . لصولا ةبجاو عطقلا ةمرحم نهتبارق نأل ؛ ةيآلا يف نهعم ركذ نمو

 فنصلا اذهل ةبسنلاب ميرحتلا ةمكح ضعب وه هللا همحر  يناساكلا مامإلا نع هانركذ امو

 لاجم يف هنم رثكأو هريغو هلاق ام لاقي نأ نكميف .ةمكحلا لك وه سيل نكلو ,تامرحملا نم

 مجسني فنصلا اذه ميرحت نإ :لاقي نأك "*؛9تامرحملا نم فنصلا اذه ميرحت ةمكح نايب

 بغري ةميلس ةرطف بحاص دجن الو « نهوحنو تاهمألا حاكن نم رفنت يتلا ةميلسلا ةرطفلا عم

 :ًامومع عيرشتلا ةمكح ركذ دنع ظحالي ام ب

 :تاظحالملا نم يتأي ام «ةقباسلا تارقفلا يف نهانركذ يتاللاك ءاسنلا ضعب

 ءميرحتلا هجو ىلع ماكحأ نم عرشلا هعرش ام نأب هيف ةبئاش ال ًامات ًاناميإ نمؤن نأ بجي :ًالوأ

 ' اذه قحتسا هيف ىنعمل كلذ ناك امنإ .ةهاركلا وأ ,بدنلا وأ ,بوجولا وأ «ةحابإلا وأ

 خلا . . .ةحابإلاو ميرحتلا يأ  اهانركذ يتلا ةسمخلا هوجولا ىلع انل هللا هعرش ام نأو :ًايناث

 . 500/ص .؟ج «عئادبلا) (5845) . ه 88ص 25ج (ينغملا» (5846)

 تاهمألا ميرحت عيرشت ةمكح نم هأر ام ضعب ركذ ثيح يولهدلل «ةغلابلا هللا ةجح» باتك رظنا (58547

 .١7-59494ص « ”ج :نهوحنو

 الا



 .ةرخآلاو ايندلا يف هنع ةدسفملا

 ميرحتلا ريغب وأ عيرشتلا اذه ناك ًاميرحت هب انمازتلاو انل هللا هعرش امب اناضرو انلوبق نإ :ًاثلاث

 : هي لمعلا ىلإ ةعراسملاو ىانلا هللا ةظرتف امي :لويقلاو اضرلا نه: انيلع ىذلاق يلكت

 نم انل هللا هعرش ام ةمكح ةفرعمل رظنلاو لمأتلاو ثحبلا نم عنملا ينعي ال هانلق امو :ًاعبار

 هللا هعرش امع ًآلوأ 00 : ملسملا راعش نوكي نأ ىغبني : لوقن ةعماج ةرصتخم ةملكبو

 لوبق فقوتي ال نكلو , عيرشتلا ةمكح ةفرعمل - ا نا لاؤسلاوأ «ثحبلاو رظنلا مث هب لمعلل

 نونمؤي ال كبرو الف# : ىلاعت لاق «عيرشتلا ةمكح هتفرعم ىلع هللا عرش امب هاضرو ملسملا

 .5849ه(ًاميلست اوملسيو تيضق امم ًاجرح مهسفنأ يف اودجي ال مث مهنيب رجش اميف كومكحي ىتح

 يناثلا بلطملا

 ةرهاصملاب تامرحملا

 : ةرهاصملا ىنعم - 041

 نأ «بسنلا نيبو هنيب قرفلاو .جيوزتلا ةمرح :رهصلا» :ريثألا نبال (ةياهنلا» يف ءاج

 اهثدحي ةبارقلا هبشت ةطلخ نم ناك ام رهصلاو عابآلا ةهج نم ةبيرق ةدالو ىلإ عجر ام بسلا

 (افليحلا جيوزتلا

 لاقي الو .ةأرملا تيب لهأ راهصألاو «ةبارقلا :رهصلا» :روظنم نبال «برعلا ناسل» يفو

 اذإ مهب ترهصأو .مهيف تجوزت اذإ موقلا ترهاص :لاقيو .(ناتخألا) الإ لجرلا تيب لهأل

 جوزو لغيرلا تنب جوراوه رهصلا + ىبارعألا نبا لاقو 0-0 راوجب تمرحتو تلصتا

 لعفلاو . مهلك ًاراهصأ مهلعجي نم تزل نمو . هتأرما وح أو لجرلا ةأرما وبأ نتخلاو :فصحخأ

 "ادد !(ًأرهص مهيف راص .مهيلإو مهب رهصأو , مهيف رهاصو ءمهرهاص دقو .ةرهاصملا

 ةقالع نهل نم ضعب مرحت ثيح .حاكنلا نهتمرح ببس نوكي يتاللا نه ةرهاصملاب تامرحملاف

 . 7ص 37ج «ريثألا نبال (ةياهنلا» (5849) .[568 ةيآلا :ءاسنلا ةروس] (284)

 ١-١175. ١4ص 25ج ءروظنم نبال «برعلا ناسل» (5860)

 ا



 .هنيبنس امك لجرلاب ةقالع هل نمب وأ لجرلا ىلع ةأرملاب

 : ةرهاصملاب تامرحملا يف ةيعرشلا صوصنلا -65

 مكئاسن تاهمأو» : ىلاعت هلوق ىلإ « . : . مكتاهمأ مكيلع تمرح :ىلاعت هللا لاق أ

 الف نهب متلخد اونوكت مل نإف .نهب متلخد يتاللا مكئاسن نم مكروجح يف يتاللا مكبئابرو

 . #2007 . . . مكبالصأ نم نيذلا مكئانبأ لئالحو .مكيلع حانج

 دق ام الإ ءاسنلا نم مكؤابآ حكن ام اوحكنت الو# :انركذ يتلا ةيآلا لبق ىلاعت لاقو - ب

 , 0050و يبس ءاسو ءاتقمو ةشحاف ناك هنإ فلس

 :ثحبلا جهنم 6

 تاهمأ : يه فانصأ ةعبرأ ةرهاصملاب تامرحملا نأ ىلع ناتميركلا ناتيآلا تّلد دقو

 . بألا ةحوكنمو عانبألا لئالحو «بئابرلاو ععاسنلا

 تامرحملا نع مالكلل اهنم ةعبرأ .عورف ةسمخ ىلإ بلطملا اذه مسقن اذه ىلعو

 : يلاتلا وحنلا ىلع كلذو ةرهاصملا ةمرح هب تبثت امع مالكلل سماخلا عرفلاو ؛ةرهاصملاب

 .- تاجوزلا تاهمأ مكئاسن تاهمأ :لوألا عرفلا

 .بئابرلا : يناثلا عرفلا

 . ءانبألا لئالح :ثلاثلا عرفلا

 .- بألا ةجوز بألا ةحوكنم : عبارلا عرفلا

 . ةرهاصملا ةمرح هب تبثت ام : سماخلا عرفلا

 لوألا عرفلا

 - تاجوزلا تاهمأ مكئاسن تاهمأ

 : نهميرحت ليلدو .مكئاسن تاهمأب دوصقملا ه5

 مأو ءاهمأ : يهو ثانإلا نم ةجوزلا لوصأ ,تاجوزلا تاهمأ يأ مكئاسن تاهّمأب دوصقملاو

 بسن نم نك ءاوسو ,نولع نإو مألا وأ بألا ةهج نم اهتاّدجو ةجوزلا مأ يأ .اهيبأ مأو ءاهمأ

 .[؟5؟ ةيآلا :ءاسنلا ةروس] (5865؟) .[177 ةيآلا :ءاسنلا ةروس] )5861١(
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 تاهّمأو# : ىلاعت هلوق وهو زيزعلا باتكلا صنب هتجوز مأ لجرلا ىلع مرحيف .عاضر وأ

 .* . . .مكتانبو مكتاهمأ مكيلع تمرح :لجو زع هلوق ىلع افوطعم « مكئاسن

 تتبث دقف .نولع نإو مألا وأ بألا ةهج نم  اهتاّدج يأ ةجوزلا لوصأ ميرحت امأو

 («تاّدجلاو» لمشي «تاهمألا» ظفل نأ رابتعاب نهلمشي صنلا نأب وأ عامجإلاب نهتمرح

 , 000زاجم

 ؟جوزلا ىلع اهمأ ميرحتل ةجوزلاب لوخدلا طرتشي له 7

 ىلع  اهتادج يأ  ثانإلا نم اهلوصأ رئاسو اهمأ ميرحتل ةجوزلاب لوخدلا طرتشي لهو
 ؟ميرحتلا اذهل طرشب سيل ةجوزلاب لوخدلا نأ وأ «جوزلا

 حاكنلا دقع درجمب تبثي اهجوز ىلع ةجوزلا لوصأ ميرحت نأ ىلإ ءاهقفلا روهمج بهذ

 .ةيكلاملا لاق هبو «نيعباتلا نم ريثكو .نيصح نب نارمعو .رباجو .سابع نباو ءرمع
 يف نيتياورلا رهشأ يف ةيرفعجلا بهذم وهو «.ةيديزلاو «ةلبانحلاو .ةيفنحلاو .ةيعفاشلاو

 . مهبهذم

 نع اذه يورو .ةجوزلاب لوخدلاب الإ تبثت ال ةمرحلا نأ  هنع هللا يضر - يلع نع يكحو

 ."*”9ةيديزلا ضعب رايتخلا وهو دهاجمو ريبزلا نبا

 لوخدلا لبق تتام نإو ءاهمأ جوزتي نأ هل زاج لوخدلا لبق اهقلط نإ :تباث نب ديز نعو

 . "***اهمأب جوزتي نأ هيلع مرح

 : جوزلا ىلع اهمأ مرحي ةأرملا ىلع دقعلا درحم نأ ىلع روهمحجلا ةلدأ - ه4

 ثانإلا نم اهلوصأ ميرحتل طرشب سيل ةجوزلاب لوخدلا نأ ىلع ةلدأ ةلمجب روهمجلا جتحا

 لوخدلل طارتشا نود جوزلا ىلع ةجوزلا لوصأ مرحي جاوزلا دقع درجم نأ ىنعمب ءجوزلا ىلع

 . 7١ا/ص 37ج (جاتحملا ىنغم) .559 .7هرم/لص . ؟ج (عئادبلا» 2ء١1كص .هح «يبطرقلا ريسفتا (5867)

 راتخملا ردلا» ءاا/لا/ص ؛7ج (جاتحملا ينغما 2« ١ هملرصص .؟ج «عئادبلا» ,هكْفص اجا ونغمل 0 (5865)

 (ىلحملا» ,70-771 ص . يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» ٠". ص .؟حج «راتحملا درو

 2 78ا/ص ء”ج .يلحلل «مالسإلا عئارش» ء 377” ص ١ ؟ج «ريضنلا ضورلا» ,.ه ١8 8ص هج .مزح نبال

 . 3١ 5ص ؛«عفانلا رصتخملا»

  5860١؟272ص .7ج .صاصجلل (نارقلا ماكحأو 1 .
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 : يه ةلدألا هذهو ءاهب

 :لوألا ليلدلا

 ,هئاسن نم يه اهيلع دوقعملاو ,لوخدلا ديق ريغ نم «مكئاسن تاهمأو» : ىلاعت هلوق

 هلوقب دارملا ىف  امهنع هللا يضر - سابع نبا لاق 0 ةيآلا مومع ىف لخدت

 وقرفت الو «لاح لك يف اهمكح اوممع ينعي . نارقلا مهبأ ام اومهب أ «مكئاسن تاهّمأو» : ىلاعت

 ا نور وي ايوب وهلم

 : يناثلا ليلدلا 48

 اهقّلطف ة ةأرما جوزت لجر امي أ» :لاق لك يبنلا نأ هدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع ىورو

 لبق اهقلطف ة ةأرما جوزت لجر را ل ا و

 . 7*5 اهم جوزتي نأ هل لحب الف هدنغ تتاموأ ءاهب لخدي نأ

 : ثلاثلا ليلدلا ل7

 ببس اهيلع دقعلاو .عامجإلاب ةجوزلاب لوخدلاب تبثت جوزلا ىلع ةجوزلا ْمأ ةمرح نإ
 مأ حاكن ةمرح يضتقي اذهو ءطايتحالا عضوم يف بّبسملا ماقم موقي ببسلاو ءاهب لوخدلا
 جاوزلا هل لحي مل ءاهب لخدي نأ لبق اهقلطو ةأرما جوزت ولف ,ءتنبلا ىلع دقعلا درجمب تنبلا

 , 2**اهتنبا ىلع دقعلا درجمب هيلع تمرح اهنأل ؛اهمأب

 :جوزلا ىلع اهلوصأ ميرحتل ةجوزلاب لوخدلا نيطرتشملا ةلدأ ١

 يتاللا مكئاسن نم مكروجح يف يتاللا مكبئابرو مكئاسن تاهمأوإ# : ىلاعت هلوقب اوجتحا أ
 ءءاسنلا تاهمأ ركذ ىلاعت هللا نأ  مهرظن يف  ةيآلا هذهب جاجتحالا هجوو .4ّنهِب متلخد

 606 ةةينودي ةمرحلا .تتتقت الف اعيمجج نيتلمجلا ىلإ طرشلا اذه فرضتيف «لوخدلا

 كلذكف مألاب لوخدلاب طورشم اهمأ جوز ىلع اهب جاوزلا ميرحت نإف .«تنبلا ىلع سايقلاب - ب

 .0659ص ."”ج (ينغملا» (51865)

 .598ص .؟ج «عئادبلا) ,.559ص . 57ج (ينغملا» (1461)

 .55048-1509ص (؟ج «عئادبلا» (1864)

 . 39 اهمقرو .ءاسنلا ةروس يف ةيآلاو .1088ص 21ج «عئادبلا» (1809)

51 



 , "*”:7تنبلاب لوخدلاب الإ اهتنب جوز ىلع مرحت الف «مألل ةبسنلاب مكحلا نوكي نأ يغبني

 : ةلأسملا هذه ىف تباث نب ديز لوقل ةلدألا

 يف توملاو قالطلا نيب قرف هنأ  هنع هللا يضر تباث ٠ نب ديز نع يكحملا نإ :انلق

 نب ديز نع بيسملا نب ديعس ىور دقف .ةجوزلا مأب جاوزلا ميرحت يف همدع وأ لوخدلا طارتشا

 ةأرملا تتامولو ءاهمأ جوزتي نأ هل زوجي هنإ :اهب لوخدلا لبق هتأرما قّلط لجر يف لاق هنأ تباث
 .اهمأ جوزتي نأ هل زجي مل اهجوز اهب لخدي نأ لبق

 هبشيو» : صاصجلا لاق «تباث نب ديز نع لوقنملا اذه ركذ نأ دعب صاصجلا مامإلا لاقو

 ال لوخدلا لبق قالطلا نأل ؛ ميرحتلا يف قالطلاو توملا نيب قرف امنإ تباث نب ديز نوكي نأ

 .ةّدعلا اهيلع بجت الو رهملا فصن هيف بجي هنأ ىرت الأ ,لوخدلا ماكحأ نم ءيش هب قلعتي

 هلعج .ةّدعلا بوجوو رهملا لامك قاقحتسا باب يف لوخدلا مكح يف ناك املف «توملا امأو

 .2812مميرحتلا مكح يف كلذك

 : ةلدألا ةشقانم - هع 7

 سيلو ««مكئاسن تاهمأوإ : ىلاعت هلوق مومع هيلع دري تباث نب ديز لوقل ةجح نم ليق ام : ًالوأ
 هلوق نوكيف «هنع بيسملا نب ديعس هاور ام فالخ ديز نع لقن امك .لوخدلا طرش اهيف

 . "807- جوزلا ىلع اهلوصأ ميرحتل ةجوزلاب لوخدلا طرتشي ال يأ - روهمجلا لوقك

 طرشلا اذه .جوزلا ىلع اهتنب ميرحتل ةجوزلا يف لوخدلا طرش نأب جاجتحالا :ًايناث 8

 لوخدلا يأ  ةجوزلاب لوخدلاب الإ جوزلا ىلع مرحت الف «ةجوزلا مأ ىلع اضيأ بحسني

 هسفنب مات مالك «مكئاسن تاهمأو# :ىلاعت هلوق نأ هيلع دري جاجتحالا اذه . اهتنباب

 مكئاسن نم مكروجح يف يتاللا مكبئابروإ» : ىلاعت هلوق وهو ,هدعب روكذملا نع لصفنمو
 0 0 فوطعم «مكئاسن تاهمأوإ» : ىلاعت هلوق نإف ًاضيأو .«نهب ماحد ئناللا

 أ «مكئاسن تاهمأوإ :ىلاعت هلوق ىنعم ناكف .«مكتاهمأ مكيلع تمّرُحظ : ىلاعت

 .هب ديقم ريغ لوخدلا طرش نع قلطم هنأو «مكئاسن تاهمأ مكيلع تمرحو

 . 37"ا/-5"37ص :؛ 14ج «ريبكلا هقفلا عومجم حرش ريضنلا ضورلا» (5850)

 . 77١ص .7ج ءصاصجلل «نآرقلا ماكحأ» (1871)

 .72١1ص .؟ج «صاصجلل «نآرقلا ماكحأو ى4مك؟)



 فصو ةقيقحلا يف وه  تنبلا يأ - ةبيبرلا ميرحتل مألا يف لوخدلا طرش نإ مث

 يتاللا مكئاسن نم مكروجح يف يتاللا مكبئابرو# : ىلاعت هلوق يف بئابرلا تاهمأل

 اذهو .نهتاهمأ جاوزأ ىلع نهتانب مرحت يتاللا ءاسنلل فصو نهب لوخدلاف * نهب متلخد

 تاهمأو# :ىلاعت هلوق يف ءاسنلا ىلإ بحسني الو .نهيلع روصقم فصولا
 , 20994 مكئاسن

 هلوق نإو .هسفنب لقتسم مالك 4 مكئاست تاهمأو# : ىلاعت هلوق نإ تثيحي لذه ىلعو

 د و ا ا ل -

 يتاللا 2 : يناثلا مالكلا ؛ يرجيو «لوخدلا ديق نودب هقالطإ ّظ ها

 . 19*2لوخدلاب هدييقت ىلع # خلا :٠ .مكروجح يف

 ةجوزلاب لوخدلا طارتشا مدع ىلع بيعش نب ورمع ثيدحب روهمجلا جاجتحا :اقلاث هع

 ,©450ةباحصلا نم ريثك نع هانعمب ىوتفلا تءاج نكلو ءيربطلا

 لوخدلاب الإ اهّمأ جوز ىلع مرحت ال اهنأ ةهج نم تنبلا ىلع سايقلاب جاجتحالا :ًاعبار 5
 ال لوخدلا نإ ثيح نم ىلوأ نبالا ةجوزو بألا ةجوز ىلع سايقلا نأ هيلع دري ءاهُمأب

 ىلع نبالا ةجوزو .هنبا ىلع بألا ةجوز ميرحت يف يأ امهميرحت يف اطرش ربتعي
 ال مألاف .اهتنباو مألا نيب قرافلا دوجو امهيلع سايقلا ف ةيولوألا هذه هجوو .- هيبأ

 اهتنبا جوزتو ءاهب لخدي نأ لبق اهجوز اهقلط اذإ اهتنب نم ةريغ الو ةضاضغ الو ةرفن اهبيصت

 تنبلاف «تانبلل ةبسنلاب كلذك الو ,تاهّمألا عئابطو ءاسنلا تاداع يف يراجلا وه امك

 عم ةعيطقلا ىلإ يدؤي امم اهمأب جوزتو لوخدلا لبق اهجوز اهقلط اذإ ةرفنو ةضاضغ دجت

 ةعيطقلا هذهل ًاعفاد اهتنب ىلع دقعلا درجمب مألاب جاوزلا ميرحت ناكف . مارح ةعيطقلاو ءاهمأ

 .اهجوز اهب لخدو مألا تجوزتول ام فالخب اذهو ءاهتنبو مألا نيب ةلصلا ىقبتف .ةمرحملا

 اهتنب تراصو .ءاهجوز نيبو اهنيب رقتسا رمألا نأل ؛اهتنباب جاوزلا جوزلا ىلع مرحي انهف

 "8-0 2« ؟هم8م/لص ء؟ج «عئادبلا» يىمدكك

 .178ص .7ج .صاصجلل «نآرقلا ماكحأ» (1855)

 . ١١ص - هللا همحر  ةرهز ىبأ انذاتسأل (هراثاو جاوزلا دقع» (1876)

517 



 .©"*”اهجوز تنب اهنأك

 : حجارلا لوقلا 17

 رئاسو اهمأ مرحي تلا ىلع حيحصلا حاكنلا دمع درجم نأ وهو .روهمجلا لوق حجارلاو

 .لوقلا اذه ةلدأ ةوقل - تنبلا - ةجوزلاب لوخدلل طارتشا نود تنبلا جوز ىلع ثانإلا اهلوصأ

 . «مكئاسن تاهمأو» : ىلاعت هلوق يف مومعلا ةلدألا هذه سأر ىلعو

 :اهمكح ضعبلا لهجي ةلاح 48

 بابسأ دوجو مدعل هنبا ىلع الو جوزلا يبأ ىلع اهتنبا الو اهمأ مرحت مل ةأرما جوزت نإو

 ميرحت بابسأ نم ببس دوجو مدعل كلذ زاج اهمأ هنبا جوزتو ةأرما جوزت نمف .امهنيب ميرحتلا
 بألا دلو ناكو .بألا دلو لاخ نبالا دلو ناك دلو هنباو بألا نم لكل دلو اذإف . جاوزلا اذه

 (كمكالج)

 يناثلا عرفلا

 بئابرلا

 :بئابرلاب يعرشلا صنلا 84

 مكبئابرو» : ىلاعت هلوق ىلإ « . . . مكتانبو مكتاهمأ مكيلع تمّرح» : ىلاعت هللا لاق
 حانج الف نهب متلخد اونوكت مل نإف .نهب متلخد يتاللا مكئاسن نم مكروجح يف يتاللا

 0431ج ١ . مكيلع

 : نهميرحت ليلدو «بئابرلاب دوصقملا .

 اهمأ جوز نأل ؛(ةبيبر) تيمسو .هريغ نم لجرلا ةأرما تنب يهو «ةبيبر عمج بئابرلا

 ةبوبرم يهف ءامهتيبرتب موقأ يأ .دحاو ىنعمب اهبرأو هتيبرو اهبرأو هبرأ انالف تيبر :لاقي ءاهبري
 بيبر وهو ةبيبرو ةليححلا]

 : بئابرلا موهفم هلمشي ام ه١

 . 371/775 ص . ؛ج «ريضنلا ضورلا» .؟ 58ص 2 ؟ج «عئادبلا» مىمكك)

 . 58884 ص :7ج (ينغملا» ممكال)

 .7ص .١٠ج (يزارلا ريسفت» (5859) ,[ا77 ةيآلا :ءاسنلا ةروسز (5854)
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 وأ بسن نم اهتنب تناك ءاوس .هريغ نم لجرلا ةأرمال تنب لك (بئابرلا) موهفم لمشيو
 رخآ ريبعتبو .اهمأب لخد دق جوزلا نوكي نأ طرشب ةثراو ريغ وأ ةثراو «ةديعب وأ ةبيرق ءعاضر

 تانبو .نهتانبو اهتانب نهو .هريغ نم اهب لخد يتلا لجرلا ةجوز عورف «بئابرلا» موهفم لمشي

 .نلزن نإو اهئانبأ

 ميرحت ليلد امأ .اهانركذ يتلا ةميركلا ةيآلا هيلع هريغ نم لجرلا ةأرما تانب ميرحت ليلدو
 ,4"2”عامجإلا وهف مألا جوز ىلع نهعورف

 : هّمأ جوز ىلع بيبرلا تنب ميرحت -

 بيبرلا تنلبو» : ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق كلقو . جوزلا هيد ري يذلا ةجوزلا نبا وه بيبرلا

 دمحأو .يعفاشلا نوروهشملا ةمثألا هيلع صن امك  همأ جوز ىلع مرحت يأ - مارح ًاضيأ

 , 068717 ًاعازن هيف ملعأ الو امهريغو

 :بئابرلا ميرحت طورش - ه4

 :اهّمأ جوز رجح يف ةبيبرلا نوكت نأ :ًالوأ

 اهمأ جوز ىلع ةبيبرلا مرحت ال :مهدنعف ,يرهاظلا بهذملا ءاهقف طرشلا اذهب ذخأ دقو

 مكئاسن نم مكروجح يف يتاللا مكبئابرو» : ىلاعت هلوقل ءاهّمأب لخدو هرجح يف تناك اذإ الإ
 نأو ءاهمأب لوخدلاب الإ  ةجوزلا تنب  ةبيبرلا ىلاعت هللا مرحي ملف .# . . .نهب متلخد يتاللا
 دوصقملاو .29"”نيطرشلا نيذه ققحتب الإ هيلع مرحت الف ءهرجح يف - ةبيبرلا يأ - يه نوكت

 .©7مكتويب وأ مكتيبرت يف يأ .ةميركلا ةيآلا يف «مكروجح يف

 :طرشلا اذه يف روهمجلا لوق 4

 ام نأل ؛هيلع اهميرحتل طرشب سيل اهمأ جوز رجح يف ةبيبرلا نوك :ءاملعلا روهمج لاقو

 وهو «بئابرلا لاوحأ بلاغل فصولا جرخم جرخ امنإ 4مكروجح يف# :ديق نم ةيآلا يف درو

 يأ  هموهفمب جاجتحالا حصي ال بلاغلا جرخم جرخ امو .نهتاهمأ جاوزأ روجح يف نهنوك
 .هئافتناب مكحلا يفتني ثيحب  مكحلل ًاطرش هلعجب

 ) )581١(عومجملا) 7594-7550 ص 7١ج «عئادبلا» . 059 ص 25ج (ينغملا» ج١5. ص؟7١.

 . 16ص 2737ج (ةيميت نبا ىواتف عومجم» (581/1)

 .3"”#صا(ا ١ ج «يزارلا ريسفت) ("5810/#) .هالا/لص 34ج , يرهاظلا مزح نبال (ىلحملا» (5817/7)
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 تس يفو «ضاخم تنب لبإلا نم نيرشعو سمخ يف : لبإلا ةاكز ةبصنأ ِق ِنِللَع هلوقك اذهو

 نأل ِةْكَي هركذ امنإو .ذوخأملا يف اطرش مألاب نبللا»و ضاخملا نوك سيلو .نوبل تنب نيثالثو

 «نبل اهمأب ناك ةئلاثلا ىف تلخد اذإو ,ضاخم اهمأب ناك ةيناثلا ةنسلا ىف تلخد اذإ اهنأ بلغألا

 هجولا اذه ىلع درو «مكروجح يف : ىلاعت هلوق كلذك .لاحلا بلاغ ىلع مالكلا ىرجأف

 . 9”28نهتاهمأ جاوزأ روجح يف نهنوك وهو «بئابرلا لاح بلاغ ىلع يأ

 : حجارلا لوقلا ل هعمو

 نهب متلخد اونوكت مل نإفإط : ىلاعت هلوق ناحجرلا اذه ىلع لديو ءروهمجلا لوق حجارلاو

 ميرحتلا عفرل اطرش هرابتعاب اضيأ ركذل اضيأ اطرش جوزلا رجح يف اهدوجو ناك ولو .لوخد اهمأب

 ,©8*لوخدلا مدع طرتشا امك

 : مألاب لوخدلا :يناثلا طرشلا 5

 يف يتاللا مكبئابرو# : ىلاعت هلوق يهو اهانركذ يتلا ةميركلا ةيآلا هيلع تّصن طرش اذهو

 اهقرافو ءهتجوزب جوزلا لخدي مل اذإ ءاذه ىلعو .4َّنِهِب متلخد يتاللا مكئاسن نم مكروجح

 . 2479نهب جوزتي نأ هل زاجو .هريغ نم اهتانب هيلع مرحت مل قالطب

 ؟لوخدلا ماقم توملا موقي له 5

 توم له :انه لأسنو ءاهتنبا جوزتي نأ هل زاج لوخدلا لبق هتأرما لجرلا قلط اذإ :انلق

 ءاهتوم دعب اهتنبا جوزتي نأ هل زوجي يلاتلابو ءاهب اهجوز لوخد ماقم موقي اهب لوخدلا لبق ةأرملا

 ؟اهتنبا جوزتي نأ هل زوجي ال يلاتلابو لوخدلا ماقم اهتوم موقي ال مأ

 : (ناتياور) يلبنحلا بهذملا يف

 لوخدلا ماقم موقي اهب لوخدلا لبق اهتوم نأل ؛اهمأ جوز ىلع اهتنبا مرحت : ىلوألا ةياورلا

 ميقأ توملا نأ ةجحب ةلبانحلا ءاهقف نم ركب يبأ رايتخا وهو «تباث نب ديز لاق اذهبو  يقيقحلا

 27ج «عئادبلا» ها/١-ه59ص 25ج (ينغملا» 2١7١9 ص كج «صاصجلل «نارقلا ماكحأو (5815)

 . 78ا/ص 27ج (مالسإلا عئارش» 7569-2750 ص

 .3ج .صاصجلل «نارقلا ماكحأو (ك41/ه)

 . ١35ص 15ج (عئادبلا» ءها/٠١ ص ,”ج (ينغملا» (541/5)

 ا



 يقيقحلا لوخدلا ماقم ًاضيأ توملا موقيف .ةأرملا رهم ليمكت يفو ةدعلا ليمكت يف لوخدلا ماقم

 .اهمأ جوز ىلع ةبيبرلا مرحتف .ةأرملاب

 ماقم موي ال توملاو .اهب لحدي مل هنأل ءاهمأ جوز ىلع ةبيبرلا مرحت ال : ةيناثلا ةياورلا

 .ءاملعلا ةماع لوق وهو .- هنع هللا يضر يلع لوق اذهو .يقيقحلا لوخدلا

 وأ .اهقلط مث قأرما جوزت اذإ لجرلا نأ ىلع راصمألا ءاملع ماوع عمجأ :رذنملا نبا لاق

 نمو .روث وبأو «قاحسإو .دمحأو , يعفاشلاو . يعازوألاو . يروثلاو «كلام لاق كلذك

 لبق ةقرف عقت توملاب هنألو ؛« فيعض سايقل كرتي ال صن اذهو .# مكيلع حانج الف ءنهب متلخد

 ىرجم يرجي ال توملا نإ مث .لوخدلا لبق قالطلا ةقرفك ةبيبرلا مّرحت الف ءاهب لوخدلا
١ 0. 

 هتقرافم نم ىلوأب سيل هجو نم لوخدلا ماقم همايقف .ءارقالا ةّدع يف الو ناصحإلا يف لوخدلا

 ىلاعت هللا صن حيرص كرتي الف ,هجو لك نم لوخدلا ماقم توملا ماقول ىتحو .رخآ هجو نم هايإ

 , "9”2هريغ وأ سايقل يقيقحلا لوخدلا طرشب هك هلوسر صنو

 :يقيقحلا لوخدلا طارتشا .حجارلا لوقلا 8

 طارتشا يف ةميركلا ةيآلا حيرص نم هب لدتسا امب هناحجر روهظل حجارلا وه لوقلا اذهو

 .اهب لوخدلا ماقم ةجوزلا توم موقي الف ءجوزلا ىلع ةبيبرلا مرحت ىتح ةبيبرلا مأب لوخدلا

 : ةجوزلاب لوخدلاب دوصقملا 68

 , 8"هيلع اهتنبا مرحت مل ءاهأطي ملو اهب الخ اذإف اذه ىلعو

 ص 25ج (عل ص 5 ج ص ء1اج (ي ) 0 .73"١١ص اج (عئادبلا» ء"١ ص «- « ىهتنملا ةياغ) ءقالءص كح «ىنغملا» (؟4ا/ا/

 .ةهىما .فالء٠ص .”5ج (ينغملا» ةلدكيلا



 ثلاثلا عرفلا

 ءانبألا لئالح

 : يعرشلا صنلا 044

 لئالحو» : ىلاعت هلوق ىلإ « . . .مكتانبو مكتاهمأ مكيلع تمّرُحط :ىلاعت هللا لاق

 ااا : . مكبالصأ نم نيذلا مكئانبأ

 : ءانبألا لئالحب دوصقملا 0

 اهنأل ةليلح لجرلا ةأرما تيمسو . مكئانبأ جاوز أ « مكئانبأ لئالحو# : ىلاعت هلوق ن 6 دارملاو

 را اف زازإ لحي امهنم قحاو لك نآل ا: ليقو . لح ثيح اهجوز عم ّلحت اهنأل وأ هل ةلّذحم

 إو تنبلا نبا ةليلحو .نبالا نبا ةليلحو «نبالا ةليلح «مكئانبأ لئالح» ىنعم لمشيو

 ءالؤه ةجرد تلزن نإو لجرلا عورف تاجوز ( مكئانبأ لثئالح» موهفم لمشي :انلق انئش نإو .اولزن

 . 2440 هلعلا لهأ نيب اذه ىف فالخ الو , عاضر وأ بسن نم عورفلا ءالؤه ناك ءاوسو . عورفلا

 : «مكبالصأ نم نيذلا# :ىلاعت هلوق نم دارملا 0

 نم نيذلا مكئانبأ لئالحو» : ىلاعت هلوق يف «مكبالصأ نم» : ىلاعت هلوق نم دارملاو

 نم الإ نبالا نكي مل نإو ةيصاخلا نايبل امإ «بلّصلا» ركذ امنإو . مكروهظ نم يأ « مكبالصأ

 امأو .هيحانجب الإ ريطي ال رئاطلا ناك نإو «هيحانجب ريطي رئاط الو» : ىلاعت هلوقك بلصلا

 . عاضرلا نم نوكي دقو .«بلصلا» نم نوكي دق نبالا نأل ؛ عيونتلاو ةمسقلا نايبل «بلصلا» ركذ

 ءانب عاضرلا نم نبالا ةجوز لمشي الف يبلصلا نبالا ةجوز ميرحتب درو ّصنلا نإ :لاقي الو
 ء«صن هضراعي مل اذإ هب ذخؤي امنإ باطخلا ليلد نأل ؛ ةفلاخملا موهفم وأ باطخلا ليلد ىلع

 نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي» : قي هلوق وه صنلا اذهو .هيلع مدقيف هنم ىوقأ صن انهاهو

 , 04477(ةدالولا

 .[377 ةيآلا نم : ءاسنلا ةروس] (561/9)

 1ع .8ج (يبطرقلا ريسفتا 074 ص .١٠ج «يزارلا ريسفت» (58880)

 . 7/1 #/ 7ص . 6١ج (عومجملا» ء١15 ص 7١ج «عئادبلا» .ها/ثء٠ ص .5ج (ينغملا» (ك4ممى1)

 . 3١ 6©ص 4١ج «راهزألا حرش 0774 ص .6١ج «عومجملاو 2735١١ ص ؛؟ج (عئادبلا» ةثيحف)
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 ةيآلا مكح نم جرخيل «مكبالصأ نم : ظفل ركذ امنإ :لاقي نأ نكمملا نم نأ يل ودبيو

 .-اولاق امك  ةيوبنلا ةنسلابف ةيآلا مكح يف عاضرلاب ءانبألا

 : ءانبألا لئالح ميرحت ليلد - 044

 مكتاهمأ مكيلع تمّرُحظ : ىلاعت هلوق وه هبلص نم لجرلا نبا ةجوز ميرحت ليلد
 . « مكبالصأ نم نيزذلا مكئانبأ لئالحو ...... مكتانبو

 نبالا نبا نألو ؛ عامجإإلا وهف لزن نإو تنبلا نبا ةجوزو نبالا نبا ةجوز ميرحت ليلد امأ

 ةليلح ميرحت ةمكح نألو ؛ «مدآ ينب اي» : ىلاعت لاق ءازاجم (انبا) ىمسي لزن نإو تنبلا نبا وأ

 . "**59اضيأ هيلع هنبا نبا ةليلح ميرحت يف ةققحتم هيبأ ىلع نبالا

 : ميرحتلا ةمكح --1

 ىلع مدني دقف ,هتجوز قلط اذإ نبالا نأ : يهف ءابآلا ىلع ءانبألا لئالح ميرحت ةمكح امأ

 ىلع ةمرحم نكت مل اذإف ,ديدج حاكن دقعب هيلإ اهتداعإ يف بغري امبرو .هتجوزل هقارفو هقالط

 مارح محرلا عطقو ءامهنيب ةعيطق ثروت ةنيغضلاو «ةنيغض كلذ ثرويف .هوبأ اهجوزت امبر هيبأ
 - محرلا ةعيطق وهو  مارحلا ىلإ حاكنلا اذه يدؤي ال ىتح بألا ىلع اهحاكن مرحي نأ بجيف

 ةليلح تمرح اذكف «نبالا ىلع بألا ةحوكنم تمرح  محرلا ةعيطق عنم يهو  ةمكحلا هذهلو

 , 0449 بألا ىلع نبالا

 : ميرحتلا توبثل لوخدلا طرتشي ال 6

 طرش نع ًاقلطم ءاج صنلا نأل ؛هيبأ ىلع اهميرحت توبثل هتجوزب نبالا لوخد طرتشي الو
 نألو ؛_ طرشلا اذه بجوت ال يأ - لصفلا بجوت ال ميرحتلا ةمكح نأ امك .لوخدلا ديق وأ

 امو «طايتحالا عضوم يف بّبسملا ماقم ماقي ببسلاو ,لوخدلا ىلإ ببس حيحصلا حاكنلا دقع

 , 03024 طابتحالا عضاوم نم هيف نحن

 .ا/٠١ ص .16ج «عومجملا» .57/: ص .7ج (ينغملا» 755١«, ص .؟ج «عئادبلا» (58417)

 : 75٠١ ص 2 ؟ج (عئادبلا» 5885١

 ماكحألا نيناوق» .”ا/3”ص 5١2ج «عومجملا» ه١ ص ."ج (ينغملا» 55١. ص ,؟ج «عئادبلا» (5886)

 . 57ص « 4ج «ريضنلا ضورلا» , 770١-71 ص ,يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا
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 :هريغ نم نبالا ةجوز تلب 57

 جوز - نبالا نيبو اهنيب اميف الو اهيف سيل هنأل ؛ هيبأ ىلع مرحت ال هريغ نم نبالا ةجوز تنبو

 تمرح امنإ نبالا ةجوز يهو اهمأ نألو ؛ اهمأ جوز بأ بألا ىلع اهميرحت يضتقي ام  اهّمأ
 : ىلاعت هلوق مكح اهلمشيف اذه ىلعو ,ىنعملا اذه اهتنب يف سيلو هنبا ةجوز اهنأل ءبألا ىلع

 , 0850ه ىكلذ ءارو ام مكل لحأو»

 عبارلا عرفلا

 بألا ةحوكنم

 : يعرشلا صنلا - 17

 .ًاتقمو ةشحاف ناك هَّنِإ ,فلس دق ام الإ ءاسّنلا نم مكؤابآ حكن ام اوحكنت الو» : ىلاعت لاق
 10 يقلي ءاسو

 : ميرحتلا نهلمشي نمو .(بألا ةحوكنم» ب دوصقملا - ©

 حاكنلا دقع اهيلع دقع يتلا بألا ةجوز ميرحتلا اهلمشي يتلا «بألا ةحوكنم» ب دوصقملاو

 مرحيف .ءطولا ىلعو دقعلا ىلع عقي «حاكنلا» مسا نأل ؛لخدي مل وأ اهب لخد ءاوس . حيحصلا

 .امهنم دحاو لكب

 برق «مألا يبأ دجلا ةأرماو .بألا يبأ دجلا ةأرماو .بألا ةأرما «بألا ةحوكنم» لمشيو

 بسن نم .ثراو ريغ وأ ًاثراو ءاديعب وأ ناك ًابيرق هيبأ ةأرما لجرلا ىلع مرحتف .دعب وأ ّدجلا
 ةمادق نبا لاق .دعب وأ برق .همأل هّدجو هيبأل هدج ةأرما وأ .هيبأ ةأرما اذه يف ءاوسو .عاضر وأ

يب اذه يف سيلو : يل ابنحلا
 , 0448ءانملع فالحخ ملعلا لهأ ن

 : مي رحتلا ليلد 68

 نم مكؤابا حكن ام اوحكنت الو» : يهو اهانركذ يتلا ةميركلا ةيآلا بألا ةجوز ميرحت ليلدو

 .* . . .فلس دق ام الإ ءاسنلا

 7١[. ةيآلا : ءاسنلا ةروس] (5817/) . ها/لهص ."7ج «ينغملا» (5885)

 عئارشا»و ١٠2ه ص 27ج «راهزألا حرشا 275١ ص «؟ج (عئادبلا» 177١-27071 ص 25ج (ينغملا» ةيييول]

 . 738ا17/ص 2”؟ج (مالسإلا

 لح



 قلطي (بألا) مسا نألو ؛ عامجإلا وه ءانبألا مهدافحأ ىلع دادجألا تاجوز ميرحت ليلدو

 .زاجملا هجو ىلع ءّدجلا دعب نإو (ّدجلا) ىلع

 000 مكيبأ ع : ىلاعت 7 دجلا 0 (بألا) 0 0 ةحص ل لباذلاو

 ىمسف ا ناك 1 هتان نإف 57 :نومري ا هباحصأ نم موقل م 38 . مهلعب

 , (0444)هدعب عم مهابأ ليعامسإ

 : ميرحتلا ةمكح 006

 دقو .هتجوز بألا قلط اذإ هنأل ؛محرلا ةعيطق ىلإ يضفي نبالل بألا ةجوز حاكن ةحابإ نإ

 دعب العف اهحكنو اهحاكن نبالل حيبأ اذإف .ديدج حاكن دقعب هيلإ اهتداعإ ديريو اهقارف ىلع مدني
 مارح محرلا ةعيطقو .ةعيطقلاف ةنيغضلا هثروأ امبرو .هنبا نم لعفلا كلذ هشحوأ هوبأ اهقلط نأ
 .©85:2ءارحلا اذه عوقول ًاعفد نبالا ىلع بآلا ةجوز تمّرح كلذ لجأ نمو مارح اهيلإ يدؤي امو

 شحفأ نم اهحاكن زاوجو اهترشابم تناكف ءاهماقم يف يهف مألا هبشت بألا ةجوز نإف ًاضيأو
 ناك هنإ»ط :هنع ىلاعت لاق .تقملا حاكنب بألا ةجوز حاكن ىلاعت هللا ىمس اذهلو .شحاوفلا
 . «ًاليبس ءاسو .ًاتقمو ًةشحاف

 لجرلا دلول لوقت برعلا تناكو» :هيبأ ةجوز نبالا حاكن ددصب «يزارلا ريسفت» يف ءاج دقو
 حبقأ نم تاهمألا ع ناكو .مألا هبشت بألا ةجوز نأل ؛ كلذو « ( يتقم» هيبأ ةأرمأ جوزتي يذلا

 هللا نّيبف .مهدنع ًاحبقتسم ناك مرج ال ؛ ,كلذ هبشي حاكتلا اذه ناك املف .برعلا دنع ءايشألا

 .©851)(ًاحيبق ًاتوقمم ناك ًادبأ حاكتلا اذه نأ ىلاعت

 :بألا ةجوز تنب 5

 يضتقي ام اهيف سيلو بألل ةجوزب تسيل اهنأل ؛ هئبأ ىلع لح هروغ نم بألا ةجوز تنبو

 ءارو ام مكل لحأو» : ىلاعت هلوق نم دارملا يف لخدت يهف اذهلو «نبالا ىلع اهميرحت

 00194 مكلذ

 ماكحألا نيناوق»و 507١ ص 6١2ج (عومجملا» .753560ص ء؟جا (عئادبلا» .؟١71ص تح «ينغملا» (18485)

 #7717: ص . يكلاملا يزج نبال («ةيعرشلا

 .؟١75ص .؟7ج «عئادبلا» (585)

 )5891١1( هاله ص ."ج «ينغملا» ىملوي؟) .؟4ص ١٠2ج «يزارلا ريسفت) .

 ضير



 سماخلا عرفلا

 ةرهاصملاب ةمرحلا هب تبثت ام

 :ءطولاب وأ دقعلاب تبثت ةرهاصملا ةمرح - 6

 :فانصأ ةعبرأ ةرهاصملاب ًادبؤم تامرحملا نإ :انلق

 .نولع نإو تاجوزلا تاهمأ :(ًالوأ)
 .اولع نإو ءابآلا تاجوز : (ايئاث)

 .اولزن نإو ءانبألا تاجوز : (ًاتلاث)

 .نلزن نإو «بئابرلا» تاجوزلا تانب : (ًاعبار)

 :دقعلاب ةرهاصملا ةمرح  ه4؛هم

 ىلوألا ةثالثلا فائصألا يه حاكنلا دقع درحمب ةرهاصملاب نهتمرح تنثث ىتلا فانصألاو

 ناك نإف ,.حيحص حاكن دقع نوكي نأ ةثالثلا فانصألا هذه هب مرحت يذلا حاكنلا دقع يف

 . ةرهاصملا ةمرح هدحو هب تت الق كديناف

 :ءطولاب ةرهاصملا ةمرح - هه 4

 ؟ةمرحلا هذه تبثت فنص يأ يفو عىطو يأب نكلو .عطولاب ةرهاصملا ةمرح تشو

 رثأ يلي اميف نيبنو مارح ءطوو ءدساف ءطوو .حابم ءطو : عاونأ ةثالث ءطولا نأ :باوجلا

 فانصألا نم فنص لك يف ةرهاصملا ةمرح توبث يف ءطولل ةئالثلا عاونألا هذه نم عون لك

 :اهيلإ انرقا ىلا ةعيرألا

 : حابملا ءطولا : ًالوأ - ههه

 يف عامجإلاب ةرهاصملاب ةمرحلا تبثيو .هب قلعتيف حيحصلا حاكنلا دقعب نوكي ءطولا اذهو

 دقعلا درجمب مرحت ىلا ىلوألا ةثالثلا فائصألا اهيف امب ةرهاصملاب تامرحملا فانصأ عيمج

 عم اهتوبثف . حيحصلا حاكنلا دقع درجمب فانصألا هذه يف ةمرحلا تع اذإ هنأل ؛ حيحصلا

 . ىلوأ حاكنلا اذهب ءطولا

 مح



 جوز ىلع اهتمرح يف طرشلا نآأل ؛ ةجوزلا تنب يأ  ةبيبرلا عبارلا فنصلل ةبسنلاب كلذكو

 جوز ىلع ةبيبرلا تمرح ءطولا اذه لصح اذإف , حيحص حاكن دقعب اهمأل جوزلا اذه ءطو اهمأ

 تمرح اهنأل ؛اهل امرحم وه راصو .9*2حابملا ءطولا اذهب امهنيب ةرهاصملا ةمرح توبثل اهمأ

 , 0849بسنلا هبشأف  حابملا ءطولا  حابم ببسل هيلع

 :دسافلا ءطولا : ًايناث 0

 طرش تاوفل وأ .ةهبشلل دقعلا داسف ناك ءاوس .دساف حاكن دقع بجومب نوكي ءطولا اذهو

 ءطولا اذهف .هتجوز اهنظي ةأرما أطو ول امك داسفلا بابسأ نم كلذ ريغل وأ ,هتحص طورش نم
 فانصأ عيمج يف ةرهاصملا ةمرح هب تبثتف حابملا ءطولاب هقلعتك ميرحتلا هب قلعتي دسافلا

 اذه ىلعو .حابملا ءطولاب فانصألا هذه يف ةمرحلا هذه تبثت امك «ةرهاصملاب تامرحملا

 . ءاملعلا عامجإ

 ءىطو اذإ لجرلا َّنأ ىلع راصمألا ءاملع نم ملعلا هنع ظفحن نم لك عمجأ :رذنملا نبا لاق
 اذهو .هدلو دلو ىلعو .هدادجأ ىلعو .هنبا ىلعو .هيبأ ىلع مرحت اهنإف .دساف حاكنب ةأرما

 باحصأو «روث يبأو ءقاحسإو ءدمحأو .يعفاشلاو «يروشلاو .يعازوألاو ءكلام بهذم

 ءطولاب تبثي امك ةرهاصملا ميرحت هب تبثيف .بسنلا هب قحلي ءطولا اذه نألو ؛ يأرلا
 , 044! سابملا

 نأل ؛ءطولا اذهب هيلع تمّرح نمل ًامرُْحَم دسافلا ءطولا اذهب لجرلا ريصي ال نكلو - ه؛ هال
 ءاطولا اذهب تبثت رخآ ريبعتبو .اهب رفسلا الو اهب ةولخلا هل لحي ال اذه ىلعو .حابمب سيل ءطولا

 امرُحَم ربتعي ال نكلو ؛هيلع تمّرح نمب جاوزلا لجرلل لحي الف .طقف ةرهاصملا ةمرح دسافلا

 ,"10حابملا ءطولاب ةرهاصملا ةمرح يف اهل امرحم نوكي امك اهل

 :اهجرف يف جوزلا ءام ةجوزلا لاخدإ -

 هب تبثتف .ءطولا ةلزنمب اهنم لاخدإلا اذه ناك ءاهجرف ىف اهجوز ءام ةجوزلا تلخدأ اذإ

 . "اص .16ج ؛عومجملا» .هالال ص .5ج (ينغملا» (5899)

 . هالالص .ج (ينغمل )(5495)

 .5ج .يلمرلل «جاتحملا ةياهن» 01078 .١ا/الص 27ج «جاتحملا ينغم» .هالا/لص .”5ج «ينغملا» (5896)

 اا لع .7ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» .ا/#ص .6١١ج «عومجملا» 7594 ض

 . 178ص .؟ج «جاتحملا ينغم» .هالالص .5ج «ينغملا» (5495)

 مح



 ةمرح توبثل يعفاشلا يلمرلا هيقفلا طرتشاو .ةيعفاشلا هب حّرص ام اذهو ,ةرهاصملا ةمرح

 نإ لاقو «هلازنإ لاح اهجرف يف اهجوز ءام ةجوزلا لاخدتسا نوكي نأ ةقيرطلا هذهب ةرهاصملا

 . 1459 حجارلا وه اذه

 ضعب لاق نكلو .«لاخدتسالا اذهب ةرهاصملا ةمرح تبثت ال : ةلبانحلا دنعو 4

 . .ةرهاصملا ميرحت تبثي الو» :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاّشك» يف ءاج دقف «تبثت : ةلبانحلا

 لوخدلا مدعل هيلع اهتنب مرحت الف وحن وأ ةنطقب -اهجوز ءام ئأع هءام ةأرملا تلخدتسا ول

 : (ةياعرلا» يف لاقو .اهيلع دقع نكي مل نإ هئبا ىلع الو عهيبأ ىلع ىه مرحت ال اذكو ؛ مألاب

 «ىهتنملا» يف هعبتو «ةرهاصملاو ةدعلاو بسنلا تبث «ةوهشب يبنجأ وأ جوز ينم تلخدتسا ولو

 , (046592(فادصلا يف (مهبتك نم)

 ؟ةرهاصملا ةمرح هب تبثت له ةتيملا ءطو ٠-2

 :نيهجو لمتحي ةتيملا ءطو : ةلبانحلا لاق

 ملف «ةديؤملا ةمرحلا هب تبثت ىنعم هنأل ؛ةرهاصملا ةمرح هب تبثتف «ةمرحلا رشني :(لوألا)

 توملاو .ءطولا ةعفنم ءافيتساب قلعتي ميرحتلا نأل ؛ةرهاصملا ةمرح هب تبثت ال :(ىناثلا)

 تابنإ نم هب لصحي امل عاضرلاب ةمرحلا نأل ؛ عاضّرلا ىلع سايقلا حصي الو «عفانملا لطبي

 يبأ بهذم اذهو .ةّيحلا نبل نم لصحي امك ةتيملا نبل نم لصحي اذهو ءمظعلا زاشنإو محللا
 , 20419 يعفاشلاو ةفينح

 : ةءوطوملاو ءىطاولا ةيلهأ 605

 دقف .ةرهاصملا ةمرح امهئطوب تبثت ىتح ءطولل امهتيلهأ ةءوطوملاو ءىمطاولا يف طرتشيو

 .«اهلثم أطوُي ال ةريغص ةءوطوملا تناك نإ ءطولاب ميرحتلا تبغي ال» :ةلبانحلا لاق

 ءامهتايح طرشب يلصأ جرف يف ةيلصأ ةفشح بييغت الإ ةرهاصم يف مرحي ال» :ًاضيأ اولاقو

 06٠:0 طويو أطي امهلثم نوكو

 .7596ص 35ج « يلمرلل «جاتحملا ةياهن» ء١الا/ص 27ج «جاتحملا ينغم» (2891/)

 . 5-١575ص ءا”ج «عانقلا فاشك» (58448)

 . 178ص 37ج «جاتحملا ينغم» هاله ص ."”ج (ينغملا» (5899)

 ١". ص 23" ج ( ىهتنملا ةياغ» « 4 ١ص .ا"ج «عانقلا فاشك» (1400)

 ففر



 : ةرهاصملا ةمرح يعدتسي ام ءورط

 اذإف وم اير بكوب اقم هنأل ؛هلطبأو هعطق ة مئاق حاكن ىلع ميرحت دبؤم أرط اذإو

 اهأطو وأ ءاهتنب وأ اهمأ أطو مث ةأرما جوزت اذإ اذه ىلعو . عاضّرلاك هلطبأ مئاق حاكن ىلع أرط

 مألا ءطو لصح ول امك يأ .هئادتباب حاكنلا ماود ةلاحل اقاحلإ حاكتلا خسفنا «ةهبشب هنبا وأ هوبأ

 هذه حاكن خسفنا ءاهتنباب هجاوز دعب ةهبشب مألا أطو ول كلذكف «ءاهتنبا هيلع تمرحل ءادتبا

 409517 كنبلا

 : مارحلا ءطولا :ًاثلاث 0471

 ؟ال مأ ةرهاصملا ةمرح هب تبثت له .ىنزلا وه يذلا ضحملا مارحلا ءطولا

 : ىلي اميف اهركذن ةلأسملا هذه ىف لاوقأ ءاملعلل

 : هتلدأو .لوألا لوقلا 55

 ةهجلا هذه نم وهف .ةرهاصملا ةمرح هب تبثت هنأ الإ ايار ناك ف د قنزل - مارحلا ءطولا

 تمرحو «هنباو هيبأ ىلع تمرح ةأرماب لجر ىنز اذإف .دسافلا ءطولاكو 0 - لالحلا ءطولاك

 نع كلذ ورحت 'ىورو .«ةلباحلا "يهدم اة هو: :الالحاوأ ةهبشي اغاطو ىل امك اهتباو اهنا هيلغ

 .ىعخنلاو ,«ىبعشلاو ,دهاجمو .سوواطو .ءاطعو .نسحلا لاق هبو ,ءنيصح نب نارمع

 00 .6؟*”ةيفتحلاو ,قاحسإو « يروثلاو
 نم مكؤابا حكن ام اوحكنت الو» : ىلاعت هلوقب لوقلا اذه باحصأ لدتساو -6 ْ

 .ءطولاو دقعلا يف (حاكتلا) ظفل لمعتسي :ليق اذإو ."””أاحاكن ىمسي ءطولاو .# . . .ءاسنلا

 ىلعف .رخآلا يف زاجمو امهدحأ يف ةقيقح هنأ وأ .ءطولاو دقعلل لامعتسالا اذه يف ةقيقح هنأو

 : لجو زع لاق هنأك ءامهنيب يفانت ال ذإ ًاعيمج امهميرحتب لوقلا بجي تارابتعالا هذه عيمج

 ولو ادفع ءابتلا نم مكؤابأ حكن ام اوحكنت الو

 : هتلدأو .ىناثلا لوقلا 5

  5901١."5ج («جاتحملا ةياهن) .7ا/7”ص ؛ 6١ج «بذهملا حرش عومجملا» هال" ص .تج «ينغملا» ص7/١؟.

 . 9١ص ' ؟جاجاتحملا ا ينغم)»

 3 نص + جاع ص عاج ) 2 .يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا اكحألا نيناوق» ,. 2,7 «(معئادبلا» هالد تجي ار 09

 .؟ ١ ص

 .١75ص 37ج «عئادبلا» 5904) . هال" ص ."ج («ينغملا» 05905
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 .سابع نبا نع يورم اذهو . ةرهاصملا ةمرح هب تبثت ال يأ مرحي ال مارحلا ءطولا نإ

 روث وبأو .يعفاشلاو .كلامو .يرهزلاو ,ةورعو .رمعي نب ىيحيو .بيسملا نب ديعس لاق هبو
 مكسر علا نب

 مارحلا مّرحُي ال» :لاق هنأ لك يبنلا نع يور امب لوقلا اذه باحصأ لدتساو 7
 امل ةرهاصملا ةمرح هب تبثت لوألاف مارح ءطوو لالح ءطو نيب اقرف كانه نأبو .7*2(لالحلا

 امهنيب ةيجوزلا ةطبارلا ةمادإو .نيجوزلا حلاصمو عيرشتلا ةمكح قيقحت نم ميرحتلا اذه يف
 ةمرح هب تبثت الف .مارح وهو ىنزلاب لانت ال ةمعنلا هذهو .ةمعن ةرهاصملا ةمرحف .امهرارقتساو

 فيكف هب تمجر ءطوو .هب تدمح ءطو :لاق هنأ يعفاشلا مامإلا نع يور اذهلو .ةرهاصملا
 ,تتك078؟نإ

 ابق ةليجتت 00 ءاملا نم قلخ يذلا ومو) ىلاعت ل لوقلا د ةلمألا سو

 "و 0 هب تبئي

 : هتلدأو .ثلاثلا لوقلا ه4

 لحي الف «ةأرماب لجرلا ينزي نأ وه وهو .دحاو عضوم يف الإ ًالالح ًاحاكن مارح ءطو مرحي آل

 مارحلا ءطولا نأ كلذ ىنعمو ,(9”206ةيرهاظلا بهذم اذهو رادنأ هنم لسانت امم دحأل اهحاكن

 . ةرهاصملا ةمرح هيب تيثت ال

 .ه«ءاسنلا نم مكؤابا حكن ام اوحكنت الو» : ىلاعت هلوقب مهلوقل ةيرهاظلا جتحاو . 8

 .لالح وأ مارحب ناك فيك ءطولا :(امهدحأ)

 .دقعلا :(رخآلا)و

 جا «جاتحملا ينغم) الاله ص هج «بذهملا حرش عومجملا» .هالكص .5ج (ينغملا» (5900)

 : .١الكص

 .”07"ص .6١ج «بذهملا حرش عومجملا» .هالكصضص ."ج (ينغملا» ك9 05)

 . 7507 ,؟ج (ةيادهلا» فيض ١٠2ج «يزارلا ريسفت» (5901)

 65 اهمقرو .ناقرفلا ةروس ىف ةيآلاو . ١ال6ص .؟ج (جاتحملا ينغم) .الا/ ص .9١ج «عومجملا» (5904)

 .ة75ص فج .يرهاظلا مزح نبال «ىلحملا» (5909)

 فين



 صنب هدلو ىلع مارح يهف « مارح وأ لالحب نم وأ ةرح ةأرملا لجرلا حكن حاكن يأف

 الو لحي ال هب لوقلاف «مارح ءطو لجأ نم لالح حاكن ميرحتب صن تأي مل نكلو ؛نآرقلا
 . فز يحب رع هللا هب نذأي مل عرش هنأل ؛زوجي

 7 عبارلا لوقلا 047600

 امأ  ةرهاصملا ةمرح هب تبثتف يأ  امهتانب مرحي ةلاخلاو ةمعلاب - مارحلا ءطولا - ىنزلا

 :ناتياور هيفف امهريغب ىنزلا

 نيتياورلا حضوأ ةياورلا هذهو 6 ةرهاصملا ةمرح هب تبثت قا ةمرحلا رشني : (ىلوألا)

 .ًاقيرط
 . ةرهاصملا 1 هب تبثت ال :(ةيناثلا)

 اذه باحصأل لوقلا اذه ةلدأ ىلع فقأ ملو ,*ةيرفعجلا بهذم وه هلك هانلق امو
 . يناثلاو لوألا نيلوقلا ةلدأ يه هتلدأ نإ :لوقلا نكمي نكلو .لوقلا

 :ةلدألا ةشقانم 1

 « يناثلا لوقلا باحصأ هب جتحا يذلا «لالحلا مارحلا مر مّرحُي , الو :ثيدحب جاجتحالا : ًالوأ

 .قارعلا ةاضق ضعب مالك نم وه امنإو «هتححص فرعت ال : يلبنحلا ةمادق نبا مامإلا هنع لاق

 ىف هجام نبا مامإلا هاور نكلو ,5"9١2سمابع نبا لوق نم هنإ :ليقو . دمحأ مامإلا لاق كلذك

 , 2615 (هننسو

 نم دارملا نإ :نولوقي لوألا لوقلا تاحديصا نم مهو  ةيفنحلا نإف هتحص ضرف ىلعو

 نأب لوقن ال اننأل ؛ هبجومب لوقن نكت اناره ورك نايا مّرحي ال م ارحلا نأ وه ثيدحلا اذه .

 , 659 )ًاعطو هنوك رايتعاب لب « ىنز هرايتعاب ةرهاصملا ةمرح هب تبث نزلا

 دقف ؛مارح هنأل ؛ ىنزلاب لانت الف ةمعن ةرهاصملاب ميرحتلا نأب جاجتحالا :ًايناث - هءالا؟

 ءميرحت وه ثيح نم ةرهاصملاب ميرحتلاب تسيل ةمعنلا نأب جاجتحالا اذه ىلع ةيفنحلا باجأ

 . 75ص :.9ج .يرهاظلا مزح نبال «ىلحملا» (5910)

 .7١7ص (عفانلا رصتخملا» 27894 ص 72 مدلسإلا عئارش» و11

 . .0الا/ص .”ج «ينغملا» (591؟)

 ."+5ص 7ج «ةيادهلا حرش ريدقلا حتف» (1915) .544 ص .1ج «هجام نبا نئس» (141)

 ضحا



 ريصت يتلا يه اهنأل ؛ةرهاصملا يه ةمعنلا ةقيقحف ا يع بنر اعوع تبع ملا
 ىلع يأ  هجولا اذه ىلع ىنزلاب ةرهاصم الو « كيه ان حقو اذعانسو ًادضعو ًابيرق يبنجألا

 لهأو ينازلا نيب ةرفتلل كلذو ,-لالحلا ءطولاب ةرهاصملا ىلع بترتي ام ققحي يذلا هجولا
 امنإو «ىنز هتفصب ةرهاصملا ةمرحل يبس سلا ىنزلا - مارحلا ءطولا نإ مث .©""'ةاهب ينزملا
 نم دلوتم هنأل ؛ءىطاولا نم ا ربتعي يذلا دلولل ببس هنإ ثيح نم اهل ا هرابتعاب
 , 063 ")هئام

 :فالخلا لصأ ريرحت - 54178

 ءطولاب ةرهاصملا ةمرح توبثب نيلئاقلا نيب فالخلا لصأ وأ فالخلا لحم نأ يل ودبيو
 . مارحلا ءطولا ىلإ رظنلا وه « ىنزلاب ةمرحلا هذه نوتبثي ال نيذلا مهريغ نيبو «- ىنزلا - مارحلا
 ًادرجم طقف (ًاطو) هيلإ اورظن يأ ,ةمرحلاو لحلا ة ةفص نم اور هيلإ اورظن هب ةمرحلاب نولئاقلاف

 نم ًاءزج دلولا اذه ربتعي كلذل هنإو .دلولا ةلوتل ايعفو سوق ةمرخلا وأ لحلا نم هتفض :نغ

 توبث ثيح نم لالحلا ءطولا راثآ سفن ءطولا اذهل نوكيف ءامهئام نم هدلوتل ةءوطوملاو ءىطاولا
 9 اورظن مهنإف .مارحلا ءطولا اذهب ةرهاصملا ةمرح توبث مدعن نولئاقلا امأو . ةرهاصملا ةمرح

 , 0515لحلحلا ءطولاب تشي ام هب اوتبثي ملف 2« ىنز هتفصب (مارحلا ءطولا)

 حجارلا لوقلا 4

 هببسب دلوتي ًأطو هرابتعاب ةرهاصملا ةمرح هب تبثت مارحلا ءطولاف «لوألا لوقلا وه حجارلاو
 ءطولا يف لاحلا وه امك . ةءوطوملاو ؛ ءىطاولا نيبو هنيب اميف ةيئرجلا دلولا اذهب قمحتتو دلولا

 أطوف 251ضئاحلا ءطوك روظحملاب قلعت حابملا ءطولاب ميرحتلا نم قلعت ام نألو ؛لالحلا

 مارح ءطو ىنزلا : لاقي كلذكف ,ةرهاصملا ةمرح هب تشت امارح هنوك عم ناكل مارع ضفئاحلا

 . ةرهاصملا ةمرح هب تشت امارح هنوك عمو

 :ريدلا يف ءطولا - 6

 هب قلعتي هنأل ؛ةرهاصملا ةمرح هب تبثتف  اهجرف - اهلي يف ىنزلاك ةيبنجألا ربد يف ءطولا
 ,6519ىنزلا ىف هلعف اذإ كلذكف اهّمأو اهتنبا هيلع مرحتف ,ةجوزلا يف لصح اذإ ميرحتلا

 .56"73ص 27ج (ةيادهلا حرش ريدقلا حتف» (1915)

 7002 ص , ؟ج (ةيادهلا حرش ريدقلا حتف١» ىواال) . "و5 .56”7صسص .7ج «ةيادهلا ىلع ةيانعلا» 5915

 . هالا/ص .”ج (ينغملا» (0و9١1) .”"55ص .7ج (ةيادهلا حرش ريدقلا حتف» (1918)
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 ؟ةرهاصملا ةمرح سمللا وأ رظنلا بجوي له - 247

 يف ءطولا ماقم سمللا وأ رظنلا موقي لهف « ةرهاصملا ةمرحل بجوملا ءطولا قبس اميف انش

 .ةيلاتلا تارقفلا يف هنيبن ام اذه ؟ةرهاصملا ةمرح توبث

 مث .مهتلدأو ء ءاهقفلا لاوقأ ركذأ .ةريطخ م جئاتن نم هيلع بترتي امو عوضوملا ةيمهأل 87

 .اهنم حجارلا نيبأ

 :ةيفنحلا بهذم : ًالوأ -

 دا ىلإ ندبلا ةرارح هعم لصت قيقر لئاحب وأ لئاح نودب ةوهشب ةأرما هتسم نم :اولاق

 سم ولف ءايضام وأ ًالاح ةاهتشم اهنوك طرتشيو . اهتنباو اهّمأ هيلع تمرح كلذك ةأرما وه سم وأ
3 

 . ىهتشت 5 ةريغص تناك اذإ اذكو 55 ةرهاصملا ةمرح ةمرحلا تنس 06 )ةوهشب ازوجع

 ريغ يهف نينس سمخ تنب تناك نإف «نينس عست تنب نوكت نأ ةاهتشملا ةريغصلا ّدحو

 .الف الإو ةاهتشم تناك (9'9ةلبع تناك نإف :رظني نامث وأ عبس وأ تس تنب تناك نإو «ةاهتشم

 طخ وأ اهركفر أ ا ًادماع هنوك نيب 0 ةمرحلا توب يف قرف الو

 للعو .- هركذ  هتلآ ىلإ اهرظنو ةأرملا جرف ىلإ لجرلا رظنب ةرهاصملا ةمر»- تبثت كلذكو

 عضوم يف ءطولا ماقم امهنم لك ماقيف ا ىلإ نايعاد رظنلاو ّنمملا نآ 0 آر هيل] اوبهذ ام ةيفنخلا

 ءانتعا ديزم يا عرشلا بحاصل اندجو انأل ؛ طايتحالا عضار“ نم هيف نحن امو ,.طايتحالا

 ببسب ةيئزجلا وأ ةيضعبلا ةهبش ماقأ هن هنأ ى الأ ,- جورفلا ميرحت يف يأ - - عاضبألا ةمرح يفأ

 1 مرحي : عرشلا يف درو ىتح م ا رئاس نود ةمرحلا تابثإ يف اهتقيقح ماقم عاضرلا

 05770 لا نم مرحي 5

 لحت مل ةأرما جرف ىلإ رظن نم» ل ها ىلا وع رام يسلك ان اوجتحاو

 نأ الإ يسخرسلا مامإلا لوق اذهو ءاراشتنا دادزت وأ (هركذ» لجرلا.ةلآ رشتنت نأ ةيفنحلا دنع ةوهشلا ّدحو (4470)

 27ج هريدقلا حتف» :اهعامج يهتشيو اهيلإ هبلق ليمي نأ ىوس اوطرتشي مل ةيفنحلا خياشم نم ًاريثك

 اذهل وهف .قأرملا دنع ةوهشلا ٌدح لمشي ةيفنحلا خياشم نم ريثك هيلإ بهذ يذلا اذهو :(تلق) "50ص

 .رابتعالاب ىلوأ

 . قلخلا ةمات : ةلبع ةأرماو .ءيش لك نم مخضلا :لبعلا :587ص ؛؟ج «طيسولا مجعملا» يف ءاج (5971)

 . 758755 ص .؟ج (ةيادهلا ىلع ريدقلا حتفو ةيانعلاو ةيادهلا» (5977)

 ضل



 رظنلاب ةمرحلا تتبث اذإف «اهتنباو اهمأ هيلع تمّرح» :ىرحخأ ةياور يفو .(اهتنبا الو اهمأ هل

 , """9امهب ماكحألا قلعت يف سمللا تود رظنلا نأل ؛ ىلوأ سمللابف

 -  :ةأرملا جرف ىلإ جاجزلا ءارو نم رظنلا ٠

 جرفلا ىلإ رظنلا ةلأسم «ةأرملا جرف ىلإ رظنلاب ةرهاصملا ميرحتب مهلوق ىلع ةيفنحلا عرفو

 :اولاقف قارملا يف وأ جاجزلا ءارو نم

 يف رظنلا فالخب  ةرهاصملا ةمرح هب تبثت يأ  مرحم جرفلا ىلإ جاجزلا ءارو نم رظنلا

 ولو .ةمرحلا تتبث اهجرف ىأرف هيف لجرلا رظنف .ءاملا يف ةأرملا تناك ولو .جرفلا ىلإ ةأرملا
 مرحي ال يأ مرحي ال اهجرف ىأرف ءاملا يف رظنف .رهنلا ةفاح ىلع وأ طشلا ىلع ةأرملا تناك
 : .- ةرهاصملا ةمرح هب تبثت ال يأ ءرظنلا اذه

 جاجزلا ءارو نم وأ ءاملا يف ةأرملا جرف ىلإ رظنلا نيب ةيفنحلا قيرفت يف ةلعلا نأ ودبيو

 . هنيع ىلإ ارظن سيلو .جرفلا لاثم ىلإ رظن وه ةآرملا يف هيلإ رظنلا نأ «ةأرملا يف هيلإ رظنلا نيبو
 ىلع ءانب : مهلوقب كلذ اولّلعو , جاجزلا ءارو نم ةأرملا جرف ىلإ رظنلاب ميرحتلا تبثي :اولاق اذهلو

 يف وأ ةأرملا يف هيلإ رظنلا فالخب «- ةأرملا جرف وهو - يئرملا سفن ىريف هنم رصبلا ذوفن
 ١ , 5554 ءاملا

 : ةيعفاشلا بهذم : ًايناث -

 ةلادلا مهلاوقأ نمف .اهجرف ىلإ رظنلاب وأ ةأرملا سملب ةرهاصملا ةمرح ةيعفاشلا تبثي ال

 .ةيبنجأ وأ ةمأ وأ ةجوز يف ةوهشب ةلبقو سملك (ةرشابم) تسيلو» :«جاتحملا ينغم» يف ءاج -أ
 : يناثلا لوقلاو .ةمرحلا بجوت ال اذكف ةّدعلا بجوت ال اهنأل ؛رهظألا لوقلا يف ءطوك
 جحلا يف مرحملا ىلع ةيدفلا بجوي عاتمتسا هنألو ؛ةأرملاب ذذلتلا عماجب ءطولاك اهنأ
 ش .25؟©ءاملعلا روهمج لاق اذهبو ,ءطولاك ناكف

 ,ةهبش وأ كلم يف ةوهشب جرفلا نود اميف ةرشابملا» :(«بذهملا حرش عومجملا» يف ءاجو -ب

 كلمب الإ يأ  كلمب الإ حابتست ال ةرشابم اهنأل ؛ ميرحتلا يف ءطولاك وه «نيلوقلا دحأ يف

 718 ص :7ج «ريدقلا حتف» (5975) .551 75١ ص .7ج «عئانصلا عئادب» (5975)

 .١ال8ص جا .ةيعفاشلا هقف ىف (جاتحملا ىنغم») (5975)

 فحل



 اهب مرحي ال : يناثلا لوقلاو .ءطولاك ةرهاصملا ميرحت اهب قلعتف «- نيمي كلم وأ حاكن

 ' ةرشابم اهنألو ؛ ؛ « مكيلع حانج الف ٌنهِب متلخد اونوكت مل نإف» : ىلاعت هلوقل ءطولاب مرحي ام

 .©؟"”ةوهش ريغب - ّسملا يأ  ةرشابملاك ميرحتلا اهب قلعتي الف ةّدعلا بجوت ال

 ةوهشب اهلّبق اذإ كلذكو «ةرهاصملا ميرحت ىنزلا اذهب أشني مل ةأرماب ىنز اذإ :اضيأ اولاقو - ج

 .0؟"ًامارح ةوهشب اهجرف ىلإ رظن وأ ءاهسمل وأ «ًامارح

 اوجتحا ام نيبيو ةلأسملا هذه يف ةيعفاشلا بهذم لقني وهو يفنحلا يناساكلل «عئادبلا» يفو د

 سمللاب تبشت ال نأ ىلوأف . ىنزلاب ةمرحلا تبثت ال : يعفاشلا دنعو» : يناساكلا لاق ءهب

 نم مكروجح يف يتاللا مكيئابروإ : ىلاعت 0 يعفاشلا جتحا .كلملا نودب رظنلاو

 امنإو «نهب تالوخدملا انئاسن ىلإ ةفاضملا بئابرلا مّرح «نهب متلخد يتاللا مكئاسن

 يأ  اذهو ء ةمرحلا توبُث طرش حاكنلاب لوخدلا ناكف «حاكتلاب انيلإ ةفاضم ةأرملا نوكت

 سيل هنأل 5 رظنلاب ميرحتلا تبثي الو .ةمرحلا هب تبثت الف .حاكن الب لوخد  ىنزلا

 جحلا يف مارحإلا يف ءيش هب بجي الو .موصلا هب دسفي ال هنأ ىرت الأ «لوخدلا ىنعمب

 ناكف هجو نم اهب عاتمتسا هنأل ؛ميرحتلا تبثي رخآ لوق يفو .لوق يف سمللا كلذكو

 , 2""*(عطولا ىنعمب

 : ةلباتحلا بهذم :ًاثلاث

 ةمرح اهب تبثت مل يأ - ةمرحلا رشنت مل ةوهش ريغل تناك نإ جرفلا نود اميف ةرشابملا :اولاق -
 يف تناكو .ةوهشل جرفلا نود اميف ةرشابملا تناك نإو .هملعن فالخ ريغب  ةرهاصملا

 هتأرما م أ ىلإ رظن لجر نع دمحأ تلأس : : يناجزوجلا لاق انا 0

 0 لوقأ انأ :دمح دمحأ لاقف .جرفلا نود اميف اهرشاب وأ اهلّبق وأ ةوهشب

 . عامجلاب الإ

 لاق ءاهتنبا هيلع مرحت مل هتجوزك هل ةللخم ةأرمال جرفلا نود اميف ةرشابملا تناك نإو

 متلخد اونوكت مل نإف» :لاق ىلاعت هللا نأل ٍءاهّمأ عامج الإ ةبيبرلا مرحي ال : سابع نبا

 نم حيرصلا صنلا كرت زوجي الف .ءلوخدب سيل اذهو .#مكيلع حانج الف نهب

55752 , 

 . 7077” ا. 6١ج .ةيعفاشلا هقف ىف «بذهملا حرش عومجملا» 5955

 . 3”ا/ا/ص 3 6١ج ,ةيعفاشلا هّقف يف «بذهملا حرش عومجملا» ه4

 . ه١8-هالة ص «5ج (ينغملا» (ك659) .550-751ص كج ءىناساكلل «عئادبلا» 59174)

 فو



 الو .هريغ ىلإ هرظنب وأ ءاهجرف ىلإ ه هرظنب الو اهترشابمب ةرهاصملا ميرحت تبثي الو :اولاقو - ب

 ديري «مكيلع حانج الف نهب متلخد اونوكت مل نإف» : ىلاعت هلوقل ةرهشب ولو ةولخب
 ىلإ رظنلاو ةرشابملا نم هانركذ ام تلعف قاع كلذ يه تلعف ول كلذكو ءطولا لوخدلاب

 .©0”55اهمأب لخدي مل هنأل ؛هيلع اهتنبا مرحت مل لجرب  خلإ جرفلا

 «ةتيم ءطوب - ةرهاصم ميرحت الو ىلع ميرحت الو 377 . ةرهاصم يف مرحي الور اا اولاقو - ج

 .690(ةوهشب جرف رظنو ةرشابمو
  0١ةيكلاملا بهذم :ًاعبار :

 - يه يتلا هتجوزب ذذلت نإ اهتنب تنبو اهتنبك ةجوزلا لوصف مرحو» : ةرهاصملا ميرحت يف اولاق

 ولو ذذلتلا قلطم لوخدلاب دارملاو .«مكروجح يف يتاللا مكبئابروإ# : ىلاعت هلوقل مألا

 اهندبو اهرعشك نيفكو هجو ريغل رظنبذذلت ولو ءاهتوم دعب مألاب ذذلتلا ناك نإو .عامج ريغب
 ,اهتانو

 ميرحت يأ  ًاقلطم مرحمف - - جرملا نود اميف يا ةرشابملاو ةلبقلاب ذذلتلا امأو

 هريغلو :انافقا رغل هجولل رظنلا :ريشب نبا لاق ,رظنلا يف فالخلا امنإو .- ةرهاصملا :

 065 00؟9ذذلتلا هيف 0 نكل د هنأ ,

 رظنلا كلذكو 00 كلذ 7 اذإ - حرفا 00 ا د نم هتامدقم

 .6*”روهشملا ىلع ةرهشب دسجتلا نطاب ىلإ
 ةيرهاظلا بهذم :ًاسماخ :

 مالا ل خوو ود يف كيفما تناك نإ ةئلبا اهلو اهكلم وأ 0 رلاعا

 ' .©5؟9ًادبأ اهتنبا هل لحت مل .ذذلتلاب اهب الخ نكل أطي مل وأ أطو كلذ عم

 رظنلاب وأ «كلذ نود ام نود ةوهشلل اهمأل ٌسملاب - ةبيبرلا مرح يأ - اهمرح نم امأ» : اولاقو - ب

 .4-١17ص ءا”ج «عانقلا فاشك» (5970)

 ١". ص .7ج «ىهتنملاو عانقإلا نيب عمجلا يف ىهتنملا ةياغ» (1911)
 .:844١0٠-0ص .١ج .«يواصلا ةيشاحدو ,ريدردلل «ريغصلا حرشلا» (5*59)
 . 57ص .ج «قاوملل «ليلخ رصتخمل ليلكإلاو جاتلا» (197)
 .07ص .9ج .يرهاظلا مزح نبال «ىلحملا» (195)

 فرض



 «كلذذ ادع ام نود ةوهشل اهنساحم ىلإ رظنلاب وأ .6كلذ نود ام نوذ ةضاخ جرفلا ىلإ

 الو 0 الو نارق اهديؤي ال ةدرجم ءارآ يه امنإ ءاهنم ءيش ةحص ىلع ليلد ال لاوقأف

 يتاطول ب تايق الو ةطفام نازك

 ةيديزلا بهذم :ًاسداس - ه4

 - ا دع هوما 0 _جدزلا 0 :اولاق أ

 رب و ؛+ب ةمألا وأ دالاس ةوهشلا هتنراق اذإ نر ءاضتقا

 ال اذه اهرظن نإف . ةوهشب جوزلا ىلإ يه اهرظن فالخيب 6 ةرهاصملا ميرحت - ميركل

 . ميرحتلا يضتقي

 نوكي نأ ةرهاصملا ميرحت هب لصحي يذلا ةوهشب هتجوز ىلإ جوزلا رظن يف طرتشيو

 نودب الإ متي ال رظنلاب عاتمتسالا نأل ؛لئاح نودب اهرعش وأ اهمسج نم ءيشل ارشابم

 .©1فيثك ريغ لئاحبو هب نوكي هنإف ءسمللا فالخب لئاح

٠ «ليقص ءيش ءارو نم رظنلا ةلأسم .هولاق ام ىلع ةيديزلا عرفو ب
 نم اهيلإ رظن ولو .: اولاقف 

 نم اهيلإ رظني وأ ا يي لا

 اهيلإ رظن اذإ ال ,ةوهشلا هتنراق اذإ ميرحتلا يضتقي كلذ نإف .عنام ظيلغب سيل جاجز فلخ

رملاو .ههجول ةلباقم هدي يف ةارملا نوكت نأ وحن ةآرم يف
 يف اههجو ىلإ رظنيف هفلخ نم ةأ

 , """ةوهشل ولو ميرحتلا يضتقي ال كلذ نإف ءقارملا

 :ةيرفعجلا بهذم :ًاعباس - 64

 «سمللاو رظنلا نم كلاملا ريغل غوسي امم» : يّلحلل «مالسإلا عئارش» يف ءاج امك :اولاق

 'عةلّبقلاو «جرفلا رظنك كلاملا ريغل غوسي ال امو .ةمرحلا رشني ال ءفكلا سملو هجولا رظنك

 ميرتحتلا نصف ةقرحتلا ةبرتكت نمو. ةيهارك رمثي هنأ هرهظأ ءددرت هيف «ةوهشب دسجلا نطاب :سملو

 .23*(امهتنباو ةسوململا وأ ةروظنملا مأ تود ةصاخ هنباو رظانلاو سماللا بأ ىلع

 . 5 ؟7ص نى « يرهاظلا مزح نبال « ىلحملا» (591ه)ر

 مول "ص « ؟ج «راهزألا حرش ةكلضق]

 . 5868ص .؟ج .يلحلل «مالسإلا عئارش» (148) . 3١177١ 5ص 37ج «راهزألا حرش» (59م0)

 ادفض



 : ًالوأ

 : ًاعلاث

 : سمللاو رظنلاب ةرهاصملا ةمرح توبث يف ءاهقفلا لاوقأ ةصالخ - 6

 : يتآلاب لاوقآلا هذه تارربمو اهانركذ يتلا ءاهقفلا لاوقآ صيخلت نكميو
 .ءطولا ىلإ عاد سمللا نأ ةجحب ةرهاصملا ةمرح امهب تتبث ةوهشب اناك اذإ رظنلاو سمللا

 طولا ىلإ عاد سمللاك هنأل ؛ةرهاصملا ةمرح هب عقت رظنلل ةبسنلاب لوقلا كلذكو
 اذهو . هيلإ اوبهذ ام ىلع لدت ثيداحأ نم هوور ام ضعبب اوجتحا امك .ًاطايتحا هماقم ماقيف

 . مهقفاو نمو ةيفنحلا بهذم

 «لوخدلا» ب دوصقملا وه ذذلتلاو .هيناعم نم امهف ذذلتلا هجو ىلعنانوكيدق رظنلاو سمللا :

 عوقو : مهقفاو نمو ةيكلاملا لاق .كلذ ىلع ءانبو ءاهئطو قلع ا روضقم وع يبق ةارعلاب

 . مهنع هانيب يذلا وحنلا ىلع ذذلتلا هجو ىلع رظنلا وأ سمللاب ةرهاصملا ةمرح

 لوخدلاب تبثت ةمرحلا هذه نأل ؛ةرهاصملا ةمرح بابسأ نم رظنلاو سمللا رابتعا مدع

 يذلا ةلبانحلاو ةيعفاشلا بهذم اذهو .- اهؤطو يأ عامجلا وه اهب لوخدلاو ةأرملاب

 ةيعفاشلل نيقفاوملا بهذم وهو .«عانقلا فاشك» بحاصك نورخأتملا مهؤاهقف هيلع رقتسا

 ميرحت بابسأ نم رظنلاو سمللا رابتعاب ليلد دري مل :اولاق نيذلا ةيرهاظلاك ةلبانحلاو
 ش ١ . ةرهاصملا

 : حجارلا لوقلا - 5

 تبثت ةرهاصملا ةمرح نأ وهو .هيلإ اوبهذ اميف مهقفاو نمو ةيعفاشلا هيلإ بهذ ام حجارلاو
 : يتأي امل كلذو «ةوهش ريغب وأ ةوهشب رظنلاب وأ .سمللاب تبثت الو ءطولاب

00 

 : حيجرتلا ىلع لوألا ليلدلا - 7

 لجر ىلإ هللا رظني ال» :ةياور يفو «اهتنباو اهّمأ هل لحت مل ةأرما جرف ىلإ رظن نم» :ثيدح

 نبا ىلع فوقوم وه :ليقو . ينطق رادلا هلاق فيعض ثيدح اذه .«اهتنباو ةأرما جرف ىلإ

 ةرهاصملا ةمرح عوقوب لوقلل ةجح نوكي الف .ءطولا نع ةيانكلا ىلع لمحي دق هنإ مث .دوعسم
 , 0590 ظنلاب

 .ه١8 ص .”ج (ينغملا» 5999

 فرض



 : حيجرتلا ىلع 5 ليلدلا .-4

 ا وولا 00 ببسي هنألو 5 يعرش دنس دوجو 5 هيف هناي طايتحالا

 عطقنتف ةوهشب اهيلإ | رظن وأ اهمأ سم هنأل ؛ ميرحتلاب هجاوت يتلا ةلفاغلا ءاهتيب يف ة ةرقتسملا

 خسفني مئاقلا حيحصلا حاكنلا نأل ؛تويبلا بارخ اذه يفو ءاهجوز نيبو اهنيب ةيجوزلا ةطيارلا

 ةمرح نأو ايتن ال هلطبأ مئاقلا عاطل ىلع درو اذإ ءىراطلا مرحملا نأل ؛ ةئراطلا ةمرحلا 57

 , ”؟؟”)أطخلا وأ ا «نايسنلا ليبس ىلع ولو .سملاب ةيفنحلا دنع عقت ةرهاصملا

 . اهتّيجوز ةمئاقلا ةجوزلا جرف وهو «لالح جرف ميرحت مدعب يضقي طايتحالاب ذخألا نإ مث
 سيلو «هب ةرهاصملا ةمرح لوصح يف فلتخم رمأ وهو «ةوهشب اهمأ سم ببسب العف ةحيحصلا

 . هيلع نيقيب لالح يهو هيلع هتجوز ميرحت هب داريو «نيقيب كلذ ىلع ليلدب وه

 : حيجرتلا ىلع ثلاثلا ليلدلا - 8

 طولا امو عظرلا نت جلاكتلا ماكنا هقعابز ةنيساوملا زمام ةيرع تح ظاناقز
 06 لبق نم كلذ انزك امك نيينعملا نيده: ىلع قلظي حاكنلا ظفل نأل

 مكئاسن نم مكروجح يف يتاللا مكبئابرو» : : ىلاعت هلوق يف لوخدلاب هنع ربعملا وه ءطولاو

 سمللاو ةلبقلا نم هتامدقمب وأ ءطولاب ذذلتلا ينعي هنأب (لوحخدلا) ريسفتف * نهب متلخد يتاللا

 كلذ ىلع لدي 0 «لمتحي امم رثكأ يناعملا نم صنلا ليمحت ليبق نم وهو كلذ وحنو .

 , 0549 ءطولا ى يأ - أ عامجلا نع ةيانك # نهب متلخدو» : ىلاعت هلوق يف اولاق نيرسفملا نأ

 تبثت الف ةوهشب اناك ولو «.«لوخدلا» موهفم نم رظنلاو سمللا جرخي حيحصلا ريسفتلا اذهبو

 . ةرهاصملا ةمرح امهب

 ةمرحلا توبُث يف قرف الو» :517ص .؟ج «ةرهاصملا ةمرح يف ةيفنحلا هقف يف «ريدقلا حتف» يف ءاج (1950)

 اهنم اهتنب ىلإ هدي تلصوف اهعماجيل هتجوز ظقيأ ول ىتح ًاتطخم وأ ًاهركم وأ ًايسان وأ ًادماع هنوك نيب ٌسملاب

 كلذ ىنعمو «ةدبؤم ةمرح مألا هيلع تمرح  هتجوز يأ.- اهمأ اهنأ نظب ىهتشت نمم يهو ةوهشب اهصرقف

 ,.ةنيكسملا“ ةجوزلا ه هذه ىلع مئاقلا حاكتلا دقع خاسفنا

 .«5131/52 ةرقف (5441)

 .؟ا8١ص ١ج (يفسنلا ريسفت» 214/١ ص « ١ ج «ريثك نبا ريسفت» 2 5"15ص ١ج «يرشخمزلا ريسفت» هحاخف

 قيغأ



 ثلاثلا بلطملا

 عاضّرلاب تامرحملا

 : عاضرلا فيرعت 2

 ةأرملا نبل لوصو :ءاهقفلا حالطصا يفو .هنبل برشو يدثلا ّصمل مسا ةغللا يف عاضرلا

 طورشب عاضترالا ماقم موقي ام وأ .هنم نبللا هصاصتماو ةأرملا يدث هماقتلاب لفطلا فوج ىلإ
 , (355145ةنيعم

  1١عاضرلاب ميرحتلا ليلد :

 عامجإو .ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلاو .زيزعلا باتكلاب تباث ةدبؤم ةمرح عاضرلاب ميرحتلاو
 ْ . ءاهقفلا

 مكتانبو مكتاهمأ مكيلع تمّرححإل :ىلاعت هلوق هيف ءاج دقف زيزعلا باتكلا امأ

 .«ةعاضّرلا نم مكتاوخأو مكنعضرأ يتاللا مكتاهمأو» :ىلاعت هلوق ىلإ # . . . مكتاوخأو

 .بسنلا نم تاوخألاو تاهمألاك تامرحم ةعاضّرلا نم تاوخألاو تاهمألاف

 .«بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي : هلع هلوق درو ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلا يفو

 نإو «ميرحتلا اذه لصأ يف دحأ فلاخي ملو , عاضرلاب ميرحتلا ىلع ءاهقفلا عمجأ دقو

 .ةثايتزخو» ةلئاسم نعي ىف اوفلختلا

 :ثحبلا جهنم 05

 نمرحي نم نايب يأ  نهفانصأ نايب بلطتي ةعاضرلا ببسب تامرحملا نع مالكلاو
 ءميرحتلا اهب نوكي يتلا ةعاضرلا هب تبثت ام نايب مث , مّرحملا عاضرلا ةفص نايب مث .- عاضرلاب

 . عاضرلاب تامرحملا فانصأ :لوألا عرفلا

 . مرحملا عاضرلا ةفص : يناثلا عرفلا

 4١. 4ص ,”ج (جاتحملا ينغم١» 27١9 ص 27ج (راتحملا درو راتخملا ردلا» (59445)

 فواح



 .- عاضرلا تابثإ لئاسو - عاضرلا هب تبثي'ام :ثلاثلا عرفلا

 .ةعضرملا ماركإو «عاضرلاب ميرحتلا ةمكح : عبارلا عرفلا

 لوألا عرفلا

 عاضرلاب تامرحملا فانصأ

 : ةيعرشلا صوصنلا - 47

 : ميركلا نآرقلا نم : ًالوأ

 : ىلاعت هلوق ىلإ « . . .مكتاوخأو مكتانبو مكتاهمأ مكيلع تمّرُحظ :ىلاعت لاق
 #26 . . .ةعاضّرلا نم مكتاوخأو مكنعضرأ يتاللا مكتاهمأو)»

 :ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا نم :ًايناث - 14

 هاور «ةدالولا مّرحت ام مرحت ةعاضّرلا» :لاق لك يبنلا نأ  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع أ
 ,(141؟9امهريغو ملسمو يراخبلا

 0 ملسم هاور «بسنلا

 ل فاضرلا ا يلا ةنبا اهنإ «يل ّلحت ال اهنإ» : : ةزمح ةئبا نع ْهِكَم لاق دج

 ,011:282(بسنلا نم مرحي ام ةعاضرلا

 ةنبا اهنإ « يل تلح ام يرجح يف نكت ملول اهنإ» :ةملس يبأ تنب ةرد نع قي لاقو - د

 , 01؟3)ولسم هاور «ةبيوث ةملس ابأو ينتعضرأ ةقامش لا نم يحا

 ا هلو لباب ارا ا ءاج :تلاق  اهنع هللا يضر - هقداع نعوم ه

 . 38 ةيآلا : ءاسنلا ةروس] (5945)

 .هالرص .5ج «دواد يبأ ننس» .1 8ص .١٠ج «ملسم حيحص» ١4١. ص .9ج (يراخبلا حيحص» (5445)

 ١". ؛ص .؛4ج (يذمرتلا عماج»

 ."0١؟ص . ؛ج «يذمرتلا عماج» .؟؟ص .١٠ج (يوونلا حرشب ملسم حيحص) ةكاقف)

 .0١1١ص .9ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (5954)

 . 37ص .١٠ج (يوونلا حرشب ملسم حيحص» (5949)

 فرط



 نذآ ال هللاو :تلقف :ةشئاع تلاق .ةعاضّرلا نم ةشئاع ابأ سيعقلا وبأ ناكف ,باجحلا لزن

 ينتعضرأ نكلو ءينعضرأ وه سيل سيعقلا ابأ نإ لك هللا لوسر نذاتسأ ىّبح حلفأل
 سيعقلا يبأ اخأ حلفأ نإ هللا لوسر اي :تلق خلك هللا لوسر لخد املف :ةشئاع تلاق .هتأرما

 هنإف هل ينذئا هلك يبنلا لاقف :تلاق .كنذأتسأ ىَّبح هل نذآ نأ ٌتهركف .ٌّيلع نذأتسي ىنءاج
 2066 )وريغو ملسم هجرخأ «كمع

 : عاضّرلاب تامرحملا ىلع صوصنلا هذه ةلالد 6

 ةروصقم ريغ ةمرحلا نأ الإ ,ةعاضرلا نم تاوخألاو تاهمألا ميرحت ىلع ةميركلا ةيآلا تلد أ

 ةأرما لكف .«بسنلا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي» :لاق ِهِلكي هللا لوسر نأل ؛نهيلع
 تاّمعلاو تاوخألاو تانبلاو تاهمألا نهو ,.عاضرلا نم اهلثم مرح بسنلا نم تمرح

 . نهعورف لمشي ةروكذملا فانصألا هذه نم فنص لك يف ميرحتلا نأ ظحالي نأ ىلع

 نع انمالك دنع هانيب يذلا وحنلا ىلع نولع نإو ثانإلا نهلوصأو .نلزن نإو ثانإلا

 , ""*ديبأتلا هجو ىلع ةبارقلاب تامرحملا

 «ةعضرملاو عيضرلا نيب ةمرحلا راشتنا ىلع ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألاو ةميركلا ةيآلا تّلد - ب

 راشتنا ىدم نع مث .ةمرحلا نم نيعونلا نيذُه ىلع مالكلا نم دب الف ,ةعضرملا جوز نيبو هنيبو

 . ةرهاصملاب مرحي امل عاضرلاب ميرحتلا نع ملكتن مث « عيضرلا ةبارق ىلإ ةمرحلا

 :9*01ةعضرملاو عيضرلا نيب ةمرحلا راشتنا :ًالوأ

 بناج يف ةمرحلا» ب يناساكلا مامإلا «عئادبلا» بحاص اهنع ربعي يتلا يه ةمرحلا هذهو

 : يتأي ام لمشتو .ةعضرملا قيرط نع ةيتأتملا يأ 9*9"2(ةعضرملا

 : ىلاعت هلوقل هيلع مرحتف ةعاضرلاب هل ًاَمأ تراص اهنأل ؛ عيضرلا ىلع مرحت .ةعضرملا -أ
 مكتاهمأ مكيلع تمّرُحط : ىلاعت هلوق ىلع ًافوطعم «مكنعضرأ يتاللا مكتاهّمأو»

 . « مكتانبو

 ناك يذلا لجرلا يأ  نبللا بحاص نم نك ءاوس عيضرلا ىلع نمرحي :ةعضرملا تانب - ب

 . ه 8ص كج (دواد يبأ نلئس)» ١2737ص ١٠2ج (ملسم حيحص)» م١546

 . 75ص .؛ج (عئادبلا» (1487) .اهدعب امو 25١78 تارقفلا )59461١(

 . ؟”ص «4ج «عئادبلا» (1489)

 افرشي



 قباس جوز نم يأ «نبللا بحاص ريغ نم نك وأ .-اهل هئطو ببسب اهنبل راردإ يف ًاببس
 لاق دقو ,ةعاضرلا نم هتاوخأ اعيمج نهنأل 000 نمو «نهنم مدقت نم ء را ءاهل
 نيبو ةعضرملا تانب نيب ةوخألا ىلاعت هللا تنث أ *ةعاضرلا نم 0000 :لجو ع

 هانا تمحي رزقت ويل جنم للسما جيج اةيرحلا د امك ,عيضرلا

 ,ةعاضرلا نم هتخأو عيضرلل خأ تانب نهنأل ؛نلفس نإو اهئانبأ تانبو ةعضرملا تانب تانب -ج
 .ةعاضرلا نم اذك بسنلا نم نمرحي نهو

 ةعضرملا دالوأ نم انهنوكل نيوخأ اراص بناجألا دالوأ نم نيريغص ة ةأرما تعضرأ ول -

 يف لصألاو . . ىثن أ رخآلاو ًاركذ امهدحأ ناك اذإ امهنيب ةحكانملا روجي الف ,ةعاضرلاب

 زو ادخاو اخ اخأ وأ نيتخأ وأ نيوخأ اراص دحاو يدث ىلع اعمتجا اذإ اذإ نينثا لك نأ :كلذ

 .بسنلا يف امك هدلوب الو رخآلا م جورتي نأ امهدحأل زوجي

 .ةعاضرلا نم همأ لبق نم هتادج نهنأل ؛ عيضرلا ىلع نمرحي ةعضرملا تاهمأ  ه

 .بسنلا يف امك مهيلع مرحيف .ةعاضرلا نم عيضرلا دادجأ نوربتعي ةعضرملا ءانا. تو

 .هلاوخأ ةعضرملا ناوخإو ةعاضّرلا نم هتالاخ نهنأل ؛ عيضرلا ىلع نمرحي ةعضرملا تاوخأ
 ىلع نمرحي الف ءاهتاوخأو ةعضرملا ةوخإ تانب امأف .بسنلا يف امك مهيلع مرحيف
 اذكف ءبسنلا نم هيلع نمرحي ال نهنأو ,ةعاضّرلا نم هتالاخو هلاوخأ تانب نهنأل ؛ عيضرلا

 . ةعاضّرلا نم هيلع نمرحي ال
 .بسنلا يف امك اولفس نإو هئانبأ ءانبأو عيضرلا ءانبأ ىلع ةعضرملا مرحتو - ح

 | :9**6ةعضرملا جوزو عيضرلا نيب ةمرحلا راشتنا : ًايناث  ه ع917

 بناج يف ةمرحلا» : يناساكلا مامإلا «عئادبلا» بحاص اهنع ربعي يتلا ةمرحلا يه هذهو
 #54 هببسبا يأ - نبل هنمااهل لزن يتلا ةعضرملا جوز

 نأ هانعمو 01770( مرحي لحفلا نبل» : «ينغملا» 0 اهنع ربعي يتلا ري ةمرحلا هذهو

 هذه نبل راردإ يف يس اهل هؤطو ناك يذلا لجرلا ي أ .لحفلا اذه نبلب ٌكافط تعضرأ اذإ ةأرملا

 لجرلاو ,ةعاضّرلاب اهدلو وهو ةعاضرلاب هّمأ ريصت ةأرملاف ءامهل ًادلو ريصي لفطلا اذه نإف ,ةأرملا

 لثم امهبراقأبو امهب هتقالع ريصت .ءاذه ىلعو .ةعاضرلاب هدلو وهو هل أبأ ريض ةارملا جيز_يأ- ش

 . ها/78 ص 25ج (ينغملا» ص . 4ج «عئادبلا» (59465)

 . هال" ص .7ج (ينغملا» ىوه5) . "ص .14ج (عئادبلا» (5968)

 فوكو



 اهجوزو ةعضرملاب اهدا نزف :نأ عيضرلا ناك اذإف ءامهبراقأ 0 5 0

 ناك اذإ اذه ىلعو .ةعاضّرلا نم بأل اهتاوخأ ءانبأو اهتوخإ ءانبأ مهنأل ؛ةعضرملا ريغ

 نال نيوشأ ناصف (ايبجأ اريدكم امهزم' دارت ]4 فعتفرإو تنم نلمح نانا رمأ: جزل"
 نم اهيبأل اهوخأ رخآلا نأل ؛امهنيب حاكنلا زوجي الف ىثنأ امهدحأ ناك نذإف ! ةعاضرلا نم

 بأل ناتخأ 0 0 عمجي نأ لارا ريل حلا اناك نإد 0

 4 نيخألا نيب اربع نأو» 3

 ا نم اهمامعأ مهنأل ؛ ةعضرملا جوز ةوحخإ ىلع مرحتو - ج

 0 الف 0 د 0 20 اهتامع ةعضرملا 2ك ا ريصتو د

 ا

 :ءاملعلا هب لاقو ةنسلاب تبث .مرحي لحفلا نبل 6

 «لحفلا» لجرلا نيب ةمرحلا راشتنا نم كلذ ىلع بترتي امو مرحي لحفلا نبل نأب لوقلاو
 ريهامج لوق وه «هانّيب يذلا وحنلا ىلع لجرلا اذه ةأرما نم عضري يذلا دلولا نيبو ءهبراقأو

 نمو دلع هللا لوسر نع ةحيحصلا ةيوبنلا ةنّملا هب تدرو يذلا حرص" لوقلا وهو .ءاملعلا

 نأب  اهنع هللا يضر  ةشئاعل نذأ» ِْلك يبنلا نأ هيفو .سيعقلا يبأ ثيدح ةفيرشلا ةنلا هذه
 .(ةعاضّرلا نم  ة ةشئاع مع اهمع هنأ فلقد ةللعم يبيطفلا نب أ وخأ خلفأ اهيلع لخدي

 لحم يف عطاق ّصن اذهو» : يلبنحلا ةمادق نبا هيف لاق يذلا فو اذه انركذ دقو

 .©9*61(هفلاخ ام ىلع لوعي الف «عازنلا

 ةنبا اهنإ ادى لحت ال اهلاد : هلك يبنلا لوق هيفو ةزمح ةنبا يف يراخبلا ثيدح ًاضيأ انركذو

 ةعطاقلا ةحيحصلا ةييرملا صوصنلا هذه ةفلاخم زوجت ال ءاذه ىلعو .«(ةعاضّرلا نم يخأ

 , ها/”ص 25ج «ينغملا» 59 ه1

 له



 . ( مرحي لحفلا نبل» نأب

 رشتني امك هنم رشتني ميرحتلا نإو «مرحي لحفلا نبل نإ» : ميقلا نبا لوق قدصأو نسحأ امو

 «عبتت نأ ىحأ كك هللا لوسر ةئُسف «هريغب لاقي نأ زوجي ال يذلا قحلا وه اذهو «ةأرملا نم

 ”وكلشسلا0 ١ 8 .ناك نم ًانئاك دحأ لوق لجأل يه كرتت الو ءاهلجأل اهفلاخ ام لك كرتيو

 حاكبب ًاجوز ناك نأب ًاحابم هؤطو نوكي نأ (مرحي لحفلا نبل) نوك يف طرشلا نأ انه ظحاليو

 ئذلا ةارغلا بل نإف «لبناز تاك نآب اضخم امارجهؤطو ناك اذإ مآ اهو يتلا ةأرملل حيحص

 اذه ىلعو .ينازلا اذه نيبو نبللا اذه عيضر نيب ةمرحلا رشني ال اهب هانز ببسب اهدنع راص

 ؛ ينازلا نم ال ةصاخ اهنم نوكي عاضّرلاف ءالفط هب تعضرأف نبل اهل لزنف ىنزلا نم تدلو اذإ

 , عاضّرلا هنم تبثي بسنلا هنم تبثي نم لك نأ لصألاو «ينازلا نم ال طقف اهنم تبثي هبسن نأل

 ,©05عاضّرلا هنم تبثي ال بسنلا هنم تبثي ال نمو

 : لحفلا نبلب ميرحتلا ليلعت 48

 .مظعلا زشنيو محللا تبني هنأل ؛ ميرحتلا ببس وه نبللا نأ لحفلا نبلب ميرحتلا ليلعتو
 نيبو عيضرلا نيب ةيئزجلا تبثت هعاضترابو «ةأرملا ءامو لجرلا ءام ببسب دجوي ةأرملا يف نبللاو

 زاشتناو محللا تابنإ 0 نبللاو «نبللا لصح امهئام ببسب ناذللا امهو اهجوزو ةأرملا

 ببسلاو .هتأرماو لجرلا يأ ةيئزجلا يببسم نيبو عيضرلا نيب ةيثرجلا ببس هرودب اذهو .مظعلا

 مرحت امك اهّدج ىلع مرحت ة ةأرملا نأ ىرت الأ «تامرحلا باب يف ًاصوصخ ِتُبِسُمْلا ماقم موقي

 نإو .تنبلا نآل ؛زيزعلا نآرقلا يف هيلع ًاصوصنم اهّدج ىلع اهميرحت نكي مل نإو اهيبأ ىلع

 ماقم ببسلا ميقأف بألا ءام بيس ّدجلا نكلو .ّدجلا ءام نود ةقيقح بألا ءام نم تثدح

 .انهاه اذك ءاطايتحا حاكنلا ةمرح قح يف ِبّبسُملا

 نع لئَس هنأ يور دقف «ىنعملا اذه ىلإ - امهنع هللا يضر سابع نب هللا دبع راشأ دقو

 ؟ةيراجلا جوزتي نأ مالغلل مل «ًامالغ ىرخألاو ةيراج امهادحإ تعضرأ .ناتأرما هل لجر

 .دحاو حاقللا نأل ؛ال : سابع نبا لاقف

 نوكي نأ بجيف ءانيدخ 0 ءامو ا ارح 5008 ببسو 0 ا نأل ؛ حاقللا

 64 فاعيمج اههل ذلولا ناك امك ًاعيمج امهنم عاضرلا

 . ١ 2"١ص «؛4ج «.ميقلا نبا مامإلل «دابعلا ريخ يده ىف داعملا داز» (54648)

 . ها/؟ص .5ج «ينغملا» «١5”ص .4ج «عئادبلا» (59450) . ؛ص «4ج «عئادبلا» (5969)

 اكمل



 عيضرلا ةبارق ىلإ ةمرحلا راشتنا ىدم :ًاثلاث

 .اولزن نإو هدالوأ ىلإو عضترملا ىلإ عاضرلا ةمرح رشتنت أ

 ءهمأو هيبأك هنم ىلعأ ىلإ الو هتاوخأو هتوخإ نم هتجرد يف نم ىلإ عاضرلا ةمرح رشتنت الو - ب
 . هتادجو هدادجأو ,هتالاحخو هلاوخأو , هئامعو همامعأو

 | . هتلاخ الو .هتمع الو هتخأ الو . عضترملا لفطلا مأ حاكن ةعضرملا جوز ىلع مرحي الو د

 مامإلا لاق .هتاوخأو عضترملا لفطلا ةوخإ اهجوز دالوأو ةعضرملا دالوأ جوزتي نأ سأب الو - ه

 .بسن الو عاضر امهنيب سيل ذإ عاضرلا نم هتخأ تخأ لجرلا جوزتي نأ سأب ال :دمحأ

 , 0671 همدعو عاضرلا دوجو , عاضرلا ببسب تامرحملاو ميرحتلا ةفرعم يف هيلإ روظنملاف

 وهو اهجوزو ةأرملا ءازجأ نم نعت مدار 0 ل ل

 .2579ةعاضرلاب مهل ةلص ال نيذلا عضترملا

 : 205359 عاضرلاو بسلا مكح امهيف فلتخي ناتلأاسم ه١

 تخأ هنبال نوكي نأ وهو .ءبسنلا ا هنبا تخأ جوزتي نأ لجرلل زوجي ال : ىلوألا ةلأسملا

 هنبا تخأ جوزتي نأ لجرلل زوجي نكلو .لبق نم اهل ناك رخآ جوز نم بسنلا نم همأل
 .هتأرما اهعضرت مل بسنلا نم تخأ عاضّرلا نم هنبال نوكي نأ وهو « عاضرلا نم

 تخألا مأ نوك بسنلا ةلأسم يف زاوجلا نم عناملا نأ نيتلأسملا نيب قرفلا هجوو

 اذهو . مارح اهنأو ةءوطوملا تنب يه تناك «ةءوطوم تناك اذإ اهْمأ نأل ؛جوزلا ةءوطوم

 ؛« تسلا يف زوجي ال امك .زوجي ال دجو ولو , عاضرلا ةلأسم يف دجوي مل ىنعملا

 نم تخأ هل نوكي نأ وهو .هيبأل بسنلا نم هتخأ ْمأ جوزتي نأ لجرلل زوجي ال :ةيناثلا ةلأسملا

 جوزتي نأ هل زوجي نكلو .تحخألا هذه مأ جوزتي نأ هل زوجي الف .همأ نم ال بسنلا نم هيبأ

 .بسنلا نم اهمأ جوزتيف «ةعاضّرلا نم تخأ هل نوكي نأ وهو .عاضرلا نم هتخأ مأ

 .ه4؟ص 25ج «ينغملا» (1951)

 .17١؟5-١4١ضص 21ج (يراخبلا حيحصل هحرش يف ينالق ملا 5955

 . عص .؛ج «عئادبلا» (595*)
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 «هيبأ ةءوطوم ةجوزتملا نوك بسنلا ةلأسم يف عناملا نأ نيتلأسملا نيب قرفلا هجوو

 .بسنلا يف امك زوجي ال ءدجو ول ىتح عاضرلا يف دجوي مل اذهو

 ظ : : "19 حاكنلا اهيف روحي عاضرلاو بسنلا نم تالاح . هم6؟

 مدع نظيف ضعبلا اهيف مهوتي دقو ,حاكنلا اهيف زوجي عاضّرلاو بسنلا نم تالاح كانه
 : يتأي ام تالاحلا هذه نمو .زاوجلا

 نبا لجيل نوكي نأ : ةلاحلا هذه ةروصو .بسنلا نم هيبأل هيخأ تخأ جوزتي نأ لجرلل زوجي -أ

 يه تنبلا هذهف . هلبق رخآ جوز نم تنب اهلو ,دلاخ وه انبا هل دلتف ةأرما جوزتيو ءديز وه

 .اهجوزتي نأ ديزل زوجيف ,بسنلا نم (دلاخ وهو) هيبأل ديز خأ تخأ يه يأ ,دلاخ تخأ

 زوجيو ءعاضرلا نم هنبا عيضرلا نأل ؛بسنلا نم عيضرلا ّمأ جوزتي نأ ةعضرملا جوزل زوجي -ج

 : | .هينسلا نم نبا مأ جوزتي نأ لجرلل

 هنبا ُمأك يهف ءعاضرلا نم هنبا مأ اهنأل ؛ةعضرملا جوزتي نأ بسنلا نم عيضرلا يبأل زوجي د

 .ةعاضرلا نم يبصلا يبأ مراحم نم ةأرما جوزتي نأ هل زوجي بسنلا نم عيضرلا وبأ - ه
 1 ع

 ا ةمرحملا ةرهاضملا :اعبار هو.

 بسنلاب ةرهاصملاب مرحي نم لك» : يه عاضّرلاب ةمرحملا ةرهاصملا يف ءاهقفلا دنع ةدعاقلا

 : يتأي ام كلذ ىلع بترتيو .«عاضّرلاب اهيف مّرحي
 ةفورعملا ةدعاقلا بسح حيحصلا حاكنلا دقع درجمب جيزلا ىلع مرحت عاضّرلا نم ةجوزلا مأ أ

 . عاضرلاب وأ بسنلاب تانبلا تناك ءاوس «تاهمألا مّرحي تانبلا ىلع دقعلا» : ءاهقفلا دنع

 .نولع نإو اهّمأ وأ اهيبأ نم عاضّرلا نم هتجوز تاّدج هيلع مرحت كلذكو

 اذإف ءعاضُرلا نم قباس جوز نم تنب اهل ةجوز لجرل ناك نأب ءعاضّرلا نم ةجوزلا تنب - ب

 هتجوز عورف جوزلا ىلع مرحت كلذكو .عاضرلا نم اهتنب هيلع تمرح هتجوزب لجرلا لخد
 .بسنلا يف امك «نلفس نإو عاضرلا "نم اهئانبأ تانبو .ءاهتانب تانب يأ ءعاضرلا نم

 عاضرلا نم بألا بأو بألا ىلع مرحت ء عاضرلا نم تنبلا نباو «نبالا نباو نبالا ةجوز -ج

 . غص .؛ج (عئادبلا» (5959) ؛ .ه-4غص :؛؛4ج «عئادبلا» (5955)

 ضحي



 .بسنلا يف امك ءالع نإو

 نم تنبلا نبا وأ نبالا نبا وأ نبالا ىلع مرحت الع نإو عاضرلا نم ّدجلا وأ بألا ةجوز د

 دقع ناك ءاوسو .لخدي مل وأ ةجوزلاب ّدجلا وأ بألا لخد ءارعنو اي نإو 0

 لفطلل ابأ لجرلا اذه ريصيف ءلجر ةجوز نم لفط عضري نأ :ةلاحلا هذه ةيفيكو

 ,ىرخأ ةجوز عاضّرلا نم بألا اذهل ناك اذإف . عاضرلاب هل ًانبا لفطلا ريصيو ٠ عاضرلاب

 ةعاضّرلا نم نبالا ىلع مرحت يأ هيلع مرحتف .ةعاضّرلا نم ةجوز نوكت ةجوزلا هذه نإف

 .:بيستلا نم هنبا ىلع بألا ةحوز مرحت امك

 : عاضرلاب ةرهاصملا ميرحت ىلع ليلدلا 4

 نم مرحي» :ِِكَي هلوق يف لخدي ميرحتلا اذه نأ وه عاضّرلاب ةرهاصملا ميرحت ىلع ليلدلاو

 تبثي امف «هب اههيبشتو تسنلا ىرجم ةعاضرلا ءارجإ بجيف «(«بسنلا نم مرحي ام عاضرلا

 نم اهتنباو ةأرملا مأو نبالاو بألا ةأرما تمرح اذإف .هلثم ةعاضرلل تبثي ميرحتلا نم بسنلل

 00 عاضرلاب تاروكذملا تمرح يأ - عاضّرلاب اهريظن مرج ةشتنلا

 : عاضرلاب ةرهاصملا يف ةيميت نبا قأند

 افالخ عاضّرلاب تبثت ال ةرهاصملا نأ ىلإ - هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش مامإلا بهذو
 ةيميت نبا تارايتخا» يف ءاج دقف .مهريغو ةعبرألا ةمئألا مهنمو .ءاملعلا ريهامج هيلع امل

 اهتنباو هتجوز م أ حاكن لجرلا 0 دي ميرحتو» : هلوق «ةيهقفلا

 . 0559(عاضرلا نم همأو اهجوز ىب يب أ حاكن ة ةأرملا ىلع مرحي الو ءعاضرلا نم

 اميف ةيميت نبا مالسإلا خيش ةلدأ «داعملا داز» ميقلا هباتك يف ميقلا نبا مامإلا طسب دقو

 يفو .ةدالولا نم مرحي ام عاضرلا نم مرحي» :لاق لكك يبنلاو» :هلوق هنع هركذ اممو هيلإ بهذ
 هباتك يف ىلاعتو هناحبس هللا هركذ الو ,ةرهاصملاب مرحي امو لقي ملو «بسنلا نم مّرحُي ام : ةياور

 :رهصلاو ,بسنلا يف هركذ امك عاضّرلا يف عمجلا ميرحت ركذ الو ءرهصلاب ميرحتلا ركذ امك

 نيب ةقالعلاف ««ًارهصو ًابسن هلعجف ًأرشب ءاملا نم قلخ يذلا وه : ىلاعت لاق ,هقيقشو بسنلا
 بسنلا ىلع عرف عاضّرلاو «ميرحتلا اببس امهو «ميرحتلا بابسأ امهو رهصلاو بسنلاب سانلا

 .158-159ص ؛4ج «ميقلا نبال «داعملا داز» (5955)

 . ١7ص .ةيميت نبا مالسإلا خيشل (ةيهقفلا تارايتخالا» (59517)
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 ,0552(باسنألا نيب الإ ةرهاصملا دقعت الو

 ىناثلا عرفلا

 مرحملا عاضّرلا ةفص

 : ديهمت 5

 . عاضرلاب تامرحملا فانصأ انّيبو ,ميرحتلا بابسأ نم عاضّرلا نأ قباسلا عرفلا يف انيب
 عاضرلا ةفص هل تتبث اذإ الإ كلذك نوكي ال هنإف « ميرحتلا بابسأ نم عاضرلا ناك اذإ نكلو

 . عاضرلاب ةمرحلا هب تشت يذلا عاضرلا ةفص يأ « مرحملا

 يذلا نبللا ردصم ةهج نم ميرحتلا طورش هيف تققحت اذإ ةفصلا هذه عاضرلل تشتو

 .ًامّرحم عاضرلا رابتعال ةمزاللا طورشلا نم كلذ ريغو «هلوانت تقوو .هرادقمو ,لفطلا هعضتري
 .ةيلاتلا تارقفلا يف عرفلا اذه يف هنايب ديرن ام اذهو

 :نبللا ردصم : ًالوأ - هول

 نبل طرشلا اذهب جرخيو .ةأرما نبل نوكي نأ لفطلا هعضتري وأ هلوانتي يذلا نبللا يف طرت

 نم هعضتري نأ لفطلل نكمي نبل لجرل راص ول - ضارتفالا هجو ىلع  ءاهقفلا لاق دقف «لجرلا

 .ميرحت كلذب قلعتي مل هيد

 هنألو ؛ ةميهبلا نبلك ميرحت هب قلعتي ملف « ل ل ا
 تبثتو دولوملا ءاذغل قلخ هنإف «ةأرملا نبل فالخب هب تبثت ال نأ ىلوأ ةوخألاف ةمومألا هب تبثت ال

 , 0559ةيديزلاو ,ةيكلاملاو .ةيعفاشلاو ل ,ةلبانحلا لاق اذهبو «ةمومألا هب

 : مرحي ال ىثنخلا نبل -4

 . .ةلبانحلا لاق اذهبو - شنأو ( ركذ هنأ 5ع

 .9١١صء٠ جا «ميقلا نبال «داعملا داز» (595)

 «راهزألا حرش» هأ ص 2 ١ج «يواصلا ةيشاحوو .ريدردلل (ريغصلا حرشلا» 5 7؟9١7 ص 7” ج ناتحملا درو راتخملا ردلا» 041 4ص ء"*ج «جاتحملا ينغم» .8-1/8الا/ل ص .ةلبانحلا هقف يف ؛ةدمعلا حرش ةدعلا» (19459)

 .هدهاضص
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 . ةمرحلا رشني لكشملا ىثنخلا نبل نأ رهاظلا :ةيكلاملا لاقو

 مرح هتثونأ ترهظ نإف نايبلا ىلع هفقوت بهذملا : لكشملا ىثنخلا نبل يف ةيعفاشلا لاقو

 . ميرحتلا تبثي مل هتئونأ روهظ لبق تام نإو ءالف الإو هنبل نم عاضترالا

 اذه نوكي ال ءاسنلا تلاق اذإ الإ لكشملا ىثنخلا نبلب ميرحتلا تبثي ال :ةيفنحلا دنعو

 . "57”هتثونأ حيجرت ساسأ ىلع ميرحتلا هب تبثيف ,ىثنأ نم الإ نبللا

 ؟ةّيح اهنوك ةأرملا نبل يف طرتشي له 84

 ؟ةتيملا نبلب ميرحتلا تبثي الف .ةّيح نوكت نأ اهيف طرتشي لهف «ةأرما نبل طرشلا ناك اذإو

 ءاوس .مّرحي ةأرملا نبل نأ ىلإ ةيديزلاو «ةيرهاظلاو «ةيكلاملاو «ةيفنحلاو «ةلبانحلا بهذ

 نبل لفطلا عضترا اذإ اذه ىلعو .ةّيح اهنوك ةأرملا نبل ميرحتل طرتشي الف «ةتيم وأ ةّيح تناك

 ْ .©9”5ةمرحلا رشني عاضرلا اذه نإف .ةتيم ةأرما

 لفطلا عضترا اذإ ةمرحلا رشني الف ,مّرحم ريغ ةتيملا نبل نإ :ةيرفعجلاو :ةيعفاشلا لاقو

 نم عاضترالاك ةتيملا نم عاضترالا نأب -روهمجلا مهو  ميرحتلاب نولئاقلا جتحا
 ؛ةّيحلا نبل لثم .مظعلا زشنيو .محللا تبني وهو تومي ال نبللا نأل ؛هيف توملل رثأ الو ةّيحلا

 اهيدث يف نبللا ءاقب كلّذكو ,ةمرحلا رشنل اهتوم دعب لفطلا هبرشف اهتايح يف اهنم بلح ول هنألو

 ,©5””ةايحلا مدع يف ءانإلا ىلع ديزي ال اهيدث نأل ؛هبرشب ةمرحلا توبث عنمي ال

 :ةتيملا نبلب ميرحتلا تبثي مل نم ةجح ١

 قاحتلا نع توملاب تجرخ ةأرملا نأب ةتيملا نبل برشب ةمرحلا رشن مدعل نولئاقلا جتحاو
 .©59ةميهبلاك ةيحانلا هذه نم تراص دقف ءاهب عاضُرلا ماكحأ

 ينغم» 4١25ص .١ج .ريدردلل «ريغصلا حرشلا ىلع يواصلا ةيشاح» .”ا/8ص «ةدمعلا حرش ةدعلا» (19170)

 . 5١94 ص ءا"ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» 4١. 5ص ."ج «جاتحملا

 ١2ج .يدردلل «ريغصلا حرشلا» ,.8١7ص 7 ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» 54١. ص 25ج («ينغملا» (191/1)

 .508ص .؟ج «راهزألا حرش» .4ص .١٠ج ؛مزح نبال «ىلحملا» 68١. 4ص

 ١2ج .ريدردلل «ريغصلا حرشلا» .18١7ص اج «راتحملا درو راتخملا ردلا» 84١٠., ص 53ج «ينغملا» (19177)

 . 608ص .7ج «راهزألا حرش» .4ص .١٠ج .مزح نبال «ىلحملا» 5١. 4ص

 . 7587”ص .7ج «مالسإلا مئارش» 24١6 ص .7”ج «جاتحملا ينغم» (1917)

 <«ظ1



 : حجارلا لوقلا 0

 امك لفطلا هعضترا اذإ ةمرحلا رشني يأ مرحي ةتيملا ةأرملا نبلف .روهمجلا لوق حجارلاو

 ةفص يف توملل رثأ ودبي الف ءتومي ال روهمجلا لاق امك نبللا نأل ؛ةّيحلا ةأرملا نبل كلذ لعفي
 نبل برش يف لاحلا وه امك لفطلا هعضترا اذإ ةمرحلل ًارشان ًامّرحم نبللا اذه ىقبيف «ةأرملا نبل
 . ةيحلا

 ؟ةئيعم نس اهلو ةءوطوم نوكت نأ ةأرملا يف طرتشي له 561

 نأو «ةنيعم ًانس غلبت نأ طرتشي لهف «ةأرما نبل نوكي نأ نبللا ردصم يف طرشلا ناك اذإو

 ؟اهجوز اهأطوو جوز تاذ نوكت

 ولف ءاهأطو دق. جوز تاذ نوكت نأ ةأرملا يف طرتشي ال :ةيفنحلاو «ةيعفاشلاو «ةلبانحلا لاق ش

 ةمرحلل ًارشان امرحم نبللا كلذ ناك نبلب اهيدث رد نأ لصحو حافس وأ حاكنب أطوت مل اركب تناك

 ىتح نينس عست ىثنألا غولب موزلب ةيعفاشلاو ةيفنحلا حّرص دقف ,ةنيعم ًانس ةأرملا غولب امأ
 ردق اذإ  ةمرحلا رشني ال يأ مرحي ال اهنبل نإف نسلا هذه غلبت مل نإف .امرحم اهنبل نوكي
 نم روصتت ال ةدالولاو .ةدالولا اهنم روصتي نمم الإ ةأرملل هلوصح روصتي ال نبللا نأل ؛ هلوصح

 .©؟"ةأنيل سيل هنأ ىلع مكحيف رهظ اذإف ؛نينس عست اهغولب لبق ىئنألا

 : ةميهبلا نبل - 01

 نبل نأ يهيدبلا نمف «ةأرملا نبل وه ةمرحلا هبرشب رشتنت يذلا مرحملا نبللا ناك اذإو

 , "9"©ءاهقفلا حرص اذهبو .نييمدآلا نيب عاضرلا ةمرح هب تبث ال ةميهبلا

 ةوخألا نأل ؛ةوخأ امهنيب تبثت مل ًالثم ةاش نم ناريغص عضترا ولف» :ةيعفاشلا لاوقأ نمف

 .7”ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» « 5154-415 ص ."ج «جاتحملا ينغم» ءا”الا/لص «ةدمعلا حرش ةدعلا» (5941/4)

 .171-١718/ص

 حرشلا» «.568ص .؟ج «راهزألا حرش» .8*7ص «ةدمعلا حرش ةدعلا» « 4١4 ص ءا"ج (جاتحملا ينغم» (591/)

 .ه 6١ص ١ج «يواصلا ةيشاحو»و ءريدردلل «ريغصلا

 . 4١ ؛ص 77ج «جاتحملا ينغم» (191/5)

 ما



 : مرحملا نبللا رادقم :ًايناث  هماه

 لفطلا هبرشي يذلا نبللا اذه رادقم امف ءاهريغ ال ةأرملا نبل وه مرحملا نبللا ناك اذإو

 :ةلأسملا هذه ىف ءاهقفلل لاوقأ

 :مرحملا نبللا رادقم يف :لوألا لوقلا 5

 ,ةيفنحلا بهذم اذهو ىريثكو هليلق 5 مّرحملا عاضرلا يف يوتسي :لوقلا اذه باحصأ لاق

 لاق هبو ع« سابع نب داو يللا أ نذ ىلع قع كوت ا: تزعم ةيديزرلاو .يروثلاو ,ةيكلاملاو

 01575 تبللاو ,يعازوألاو ,ةداتقو . يرهزلاو .لوحكمو .نسحلاو .بيسملا نب ديعس

 : 06570لوألا لوقلا ةلدأ - هماا/

 هذه يف عاضرلاف ,#07 ةعاضّرلا نم مكتاوخأو مكنعضرأ يتاللا مكتاهمأو» : ىلاعت هلوق -أ

 .ةعاضرلا مساب قلعم ميرحتلا نأ كلذ ىنعمو «نيعم رادقم نع ًاقلطم ءاح ةميركلا ةيآلا

 .اهنم رادقم يأب ديقت نود اهب ميرحتلا وهو ءاهمكح دجو .ءاهمسا دجو ثيحف

 .ريثكلاو ليلقلا نيب لصف ريغ نم .©170بسنلا نم مرحي ام عاضّرلا نم مرحيو : كي هلوق - ب
 .اهب ميرحتلا قي قيلعتو ةعاضرلل نارقلا قالطإل قفاوم اذهو

 دق نأ تمعز دقو .فيك :لاقف لي ىبنلل كلذ ركذف ءامكتعضرأ دق :تلاقف ءادوس ةمأ

 .اهنبل نم هتقس يذلا رادقملا نع الو تاعضرلا ددع نع هلك يبنلا لأسي ملو ؟امكتعضرأ

 جتني ال عاضرلا ليلق نأو .مظعلا زشنيو محللا تبني يذلا وه مرحملا نبللا نأب جاجتحالا د

 00006 .محللا تبني نبللا نم ليلقلا نأ : باوجلاف : انرحم توكي الخ كلذ

 «يقوسدلا ةيشاح»و ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» ء 4ص 2373ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» ءالص « ؟ج «عئادبلا» ةتلففإ

 . هال" ص ءالج «ينغملا» 205٠١ ص 71ج («كلام مامإلا ًاطوم» 26٠١ 35ص ؛ جا

 نبا مامالل (دابعلا ريخ يده يف داعملا داز» « عءص اج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» ملال ص ٠ ؟ج «عئادبلا» ةطتكل]

 5 ١7/5 ص + جا « ميقلا

 .[77 ةيآلا نم :ءاسنلا ةروس] (591/4)

 7١. 7ص .7ج (هعماج» يف يذمرتلاو 75ص ١٠2ج (هحيحص)» يف ملسم مامإلا هاور (5480)

 "ا



 .هلصأب مرحي نأ بجيف

 ددع يف مهلاوقأ تفلتخا ,ميرحتلا توبثل تاعضرلا نم ًاددع عاضرلاب ميرحتلل نوطرتشملا  ه
 هلعجي مل اذكه ناك امو ,بارطضالا دشأ تبرطضاو «ةعضرلا ةقيقح يفو تاعضرلا

 .هب ملعلاو هطبض مدعل ميرحتلل ًاباصن عرشلا
 : ""14!هرحملا نبللا رادقم يف : يناثلا لوقلا 64

 «ديبع وبأ لاق هبو رو يبأ لوق اذهو «رثكأف تاعضر ثالث ناك ام وه مرحملا عاضرلا

 . .يرهاظلا مزح نبا مامإلا ادع ام هباحصأو .يرهاظلا دوادو ءرذنملا نباو

 : يناثلا لوقلا ةلدأ 68

 مرحت ال» : هلك هللا لوسر لاق :تلاق  اهنع هللا يضر ةشئاع نع هريغو ملسم مامإلا جرخأ أ

 , 2549,ناتّصملا الو ةّصملا

 .«ناتصملاو ةصملا وأ ؛ناتعضرلا وأ ةعضرلا مّرحت ال» :لاق لَك يبنلا نأ لضفلا مأ نعو ب

 مرحت ال» :ِلك لاق :اهلوق ًاضيأ ملسم مامإلا اهجرخأ لضفلا مأ نع ىرخأ ةياور يفو

 . 0149«ناتجالمإلاو ةجالمإلا

 ريغ تاعضرلا نين ,كالقلا :نوداام: نأ نلع اهموهقمب تلد ةئيَرشلا تيداجألا' نيف
 .ميرحتلا اهب قلعتي اهقوف امف ثالثلا نأو .مرحم

 اهربتعا دقو ءعمجلا بتارم لقأ ثالثلا نآل ؛ثالثلا هيف ربتعي راركتلاو ددعلا هيف ربتعي ام  ج
 , 0114ةريشك عضاوم ىف عراشلا

 .١٠ص .١٠ج .يرهاظلا مزح نبال «ىلحملا» ,ه"5ص ءالج «ينغملا» (5441)

 ء4ج «يذمرتلا عماج» «54ص .5ج «دواد يبأ ننس» 2738ص .١٠1ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (1487)

 ."07/ص

 هنم صتماف يدثلا يبصلا مقتلا ىتمف .عاضرلا نم ةرملا يه ةعضرلاو «78ص ١٠ج «ملسم حيحص» (598*)

 .ءيشلا نم ريسيلا ذخأ يهو ٌصملا نم يهف «ةصملا» امأو .ةعضر كلذ ناك ضراع ريغل هرايتخاب هكرت مث

 نبللا جلتماو .همف ىندأب اهيدث لوانت يأ همأ لفطلا جلمو .ةصملا لثم ةدحاولا ةعاضرإلا يه «ةجالمإلا»و

 ١٠١". ص ."ج «راطوألا لين» :هعضرأ :هجلمأو . هصتما يأ

 . ١174 ص 54ج ءميقلا نبال «داعملا داز» (5484)

5210 



 :مرحملا نبللا رادقم يف :ثلاثلا لوقلا

 نع اذه يورو .ةيعفاشلاو ةلبانحلا لوق اذهو .رثكأف تاعضر سمخ وه مرحملا عاضرلا

 مرح نبا هيقفلا لوق وهو «ريبج نب ديعسو « سوواطو .ءاطعو .ريبزلا نباو .دوعسم نب هللا دبع

 .©08*هلعلا لهأ نم ءالؤه ريغو يرهاظلا

 :لوقلا اذه ةلدأ - ه١

 عاضرلا لعجب كلذ خسن مث «تاعضر رشع لب هللا لوسر دهع يف عاضّرلا يف مرحملا ناك أ

 يف ملسم مامإلا هاور كلذ ىلع رمألاو دع هللا لوسر يفوت دقو «تاعضر سمخ مرحملا

 , 205450 اهنع هللا ىضر نينمؤملا مأ ةشئاع نع (هحيحص)»

 يبأ ةأرما يهو  ليهس تنب ةلهسل لاق لكك يبنلا نأ ريبزلا نب ةورع نع كلام مامإلا جرخأ - ب
 .©؟*”اهنبلب مرحيف تاعضر سمخ ًاملاس يعضرأ :- ةفيذح

 ةروصب ةيوبنلا ةئّسلا يف دراولا كلذكو ,ةقلطم ةروصب ةميركلا ةيآلا يف دراولا عاضّرلا  ج

 ميرحتلا نأ يأ ,تاعضر سمخ وهو هنم دارملا تنيبو ةيوبنلا ةنسلا هترسف دق .ةقلطم

 راف يقل تيب قلع عاضّرلاب

 : هتلدأو .مرحملا نبللا رادقم يف : عبارلا لوقلا -5

 «- امهنع هللا يضر - ةصفحو ةشئاع نع كلذ يور .رثكأف تاعضر رشع وه مرحملا عاضررلا

 رمع نب هللا دبع نب ملاس نأ عفان نع كلام مامإلا ىور دقف .25**ريبزلا نب ةورع بهذم وهو
 «قيدصلا ركب أ تنب موثلك مأ اهتخأ ىلإ عضري وهو ةن تلسرأ نينمؤملا مأ ةشئاع نأ هربخخأ

 1 , "119َيلع لخدي ىتح تاعضر رشع هيعضرأ :تلاقف

 ةمطاف اهتخأ ىلإ هللا دبع نب مصاعب تلسرأ نينمؤملا مأ ةصفح نأ ًاضيأ كلام مامإلا ىورو

 لين» ٠١. ص .١٠ج «ىلحملا» . 4١ 5ص .ا"ج «جاتحملا ينغم» .ه5-85ه ص ءالج «ينغملا» (35986)

 .7”7١ص .5ج «راطوألا

 .7”١-759ص ١ ١ ج («يوونلا حرشب ملسم ميحصلا] (كة45)

 , ةاثا/_ه*5 ص الج «ينغملا» (59484) ."١ه ص .7ج (كلام مامإلا أطوم» ("ة141/)

 5١" 3”؟ص 2 ”ج «كلام مامإلا أطوم» (5919) ١ ١. ص٠* ١-1١١1 ج «ىلحملا» (59495)

 قخلا



 ,(0661)(.. .تلعفف ريغص وهو ءاهيلع 00 تاعضر رشع هعضرت باطخلا نبرمع تنب

 ةصاخ هِي يننا 8 هيصوصخ هذهو 1 همحر- 596 لاق ا عاضُيلا نؤكي ىتح

 ,©6959(سانلا رئاس نود

 رئاسلو «تامرحم تاعضر خي يبنلا جاوزأل ناك : نيعباتلا ةمئأ نم وهو سوواط مامإلا لاقو

 , 0669 (لعب كلذ كرت مث «تامولعم تاعضر سانلا

 وه سيلو ِكلك يبنلا جاوزأب صاخ وه تاعضر رشعب مرحملا عاضرإلا نأ هلك كلذ ىنعمو
 .ةئالل 3

 : هتلدأو .مرحملا نبللا رادقم يف :سماخلا لوقلا - 8077

 ةرشع سمخ وأ  مظعلا دشيو ءمحللا تبني عاضر وأ ةليلو موي عاضر وه مرحملا عاضرلا

 مهليلد ناك امبرو .لوقلا اذهل ليلد ىلع فقأ ملو ,04؟©9ةيرفعجلا بهذم اذهو .ةعضر

 هانبم عاضّرلاب ميرحتلا قيلعت نأ رابتعاب مهنم ًاداهتجا وأ . مهتمئأ نع ىنعملا اذهب اهوور تاياور
 الإ ربتعم وحن ىلع دجوي ال مهرظن يف دوصقملا اذه نأو ,مظعلا زشنيو محللا تبني نبللا نأ

 . ةعضر ةرشع سمخب وأ ةليلو موي عاضرب

 حجارلا لوقلا نايبو .لاوقألا ةشقانم - 4

 ,ةيوق ةلدأ هدضعت يوق لوق «هريثكو عاضرلا ليلقب قلعتي عاضرلاب ميرحتلا نأوهو :لوألا لوقلا
 رجح نبا مامإلا كلذ ىلإ راشأ امك «هحيحص» يف يراخبلا مامإلا هيلإ لام دقو
 بهذم يوقو» :لاقف .لوقلا اذه يوقي ام هللا همحر رجح نبا ركذ مث «ينالقسعلا

 . - تاعضرلا ددع ددعلا يف تفلتخا رابخألا نأب لوألا لوقلا باحصأ مهو  روهمجلا
 بجوف ,كلُذ نم ربتعي اميف اهيلع فلتخا دق كلذ تور يتلا  اهنع هللا يضر  ةشئاعو
 . يضتقي ءىراط ىنعم هنأ رظنلا ثيح نم هدضعيو . مسالا هيلع قلطي ام لقأ ىلإ عوجرلا

 ) )5991١"ص .؟ج «كلام مامإلا ًاطوم» 0".

 . ١74ص .*ج «كلام مامإلا أطوم ىلع يناقرزلا حرش» (199؟)

 . 7١هص ؛ 14ج «ميقلا نبال «داعملا داز» (5994*)

 ظ يف ةيرفعجلا ماكحألا» ١144., ص .؟ج «ةعباسلا ةعبطلا ,ميكحلا نسحم ديسلل «نيحلاصلا جاهنم» (54944)
 .97ص ء«يلحلا اضر ميركلا دبع خيشلا فيلأت «ةيصخشلا لاوحألا

 كلا



 , 66(. .ددعلا هيف طرتشي

 ةلدألا هذهف (ى©؟ هللا همحر رجح نبا مامإلا هلاق امو لوألا لوقلا ةلدأ ةوق عم نكلو - ههه

 اودع طرتشت يتلا ةحيحصلا ثيداحألا نم ه ةرثك انيديأ نيب نأل ؛ ؛لوقلا اذه حيجرت ىلع ىوقت ال

 ددع نم ميرحتلا هب عمي اميف تفلتخا ثيداحألا هذه نوكو , عاضرلاب ميرحتلل تاعضرلا نم

 .ددعلا طارتشا ىلع قافتالا ينعي امنإو «,تاعضرلا يف طارتشا رادهإ ينعي ال ,تاعضرلا

 .ددعلا طارتشا لصأ يف ال تاعضرلا ددع يف فالخلا رصحنيو

 .لوألا لوقلا باحصأ اذه ىلإ بهذ امك ميرحتلل عاضرلا نم ناك ردق يأب ءافتكالا

 هذه ددع وه امف «عاضرلاب ميرحتلل تاعضرلا نم ددع طارتشا حجارلا ناك اذإو 5

 : يتأي امم نيبتي باوجلاو ؟تاعضرلا

 امك ِةْلكك يبنلا جاوزأل ًاصاخ ناك تاعضرلا نم ددعلا اذه نأل ؛دراو ريغ تاعضر رشع نإ أ

 , (01110لبق نم امهلوق ركذو « يطويسلا مامإلاو سوواط مامإلا لاق

 وهف لكك يبنلا جاوزأل ًاصاخ تاعضر رشع طارتشا نكي مل ول ىتح :انه لوقأو
 تاعضرلا ددع ةدايز يف  امهنع هللا يضر  ةصفحو ةشئاع نم ةعورشم ةبغر وأ داهتجا

 ميرحتلل ىندألا ّدحلا نأ طقف ينعي امنإو .ددعلا اذه زواجت زاوج مدع ينعي ال تاعضرلا

 .ددعلا اذهب وه

 2 تاعضرلا نم سمخلا ثيدحو «ناتعضرلاو ةعضرلا مرحت اال» :ثيدح اندنع ىقبيو - ب

 ,رمأ كك يبنلا نأ هيف درو يذلا ليهس تنب ةلهس ثيدحو .«تاعضرلا نم رشعلا تخسن

 ىلع داز امب ميرحتلا ىلع هموهفمب لدي اذهف (ناتعضرلاو ةعضرلا مرحت ال» ثيدح امأ

 : نيبيسل هب لخؤي الو انه دراو ريغ موهفملا اذه نكلو .نيتعضرلا

 نم مرحي اميف (ًاضن) ربتعي رشعلل ةخسانلا تاعضرلا سمخنلا ثيدح نإ :(لوألا)

 . 1١-141 45ص ؛9ج «ينالقسعلا رجح نبال (يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» (544)

 .(556-)2 ةرقفلا (5495)

 ١ه"



 اوربا 0 ثيدح 0 نع 0 صنلاو ٠ افا

 . «ناتعضرلاو ةعضرلا مرحت 5 :ثيدح موهفمب ذحخألا نم

 وه اهنم حجارلا نأ انل نيبتي ةفلتخملا لاوقألا ةلدأل ةشقانملا هوجو نم مدقت ام ىلع ءانبو

 «ةحيحصلا ثيداحألا يف ءاج امك رثكأف تاعضر سمخب ناك ام وه مرحملا عاضرلا نأب لوقلا

 ةحيحصلا ثيداحألا ضعب يفو .نآرقلا يف ًاقلطم درو يذلا مرحملا عاضَّرلا نم دارملا نوكيو
 هوجو نم ربتعي دييقتلا اذهو .نارقلا قلطم ديقت ةيوبنلا ةئسلا نأل ؛تاعضر سمخب عاضرلا وه

 : ىلاعت لاق .هبر هب هرمأ اممو 2 هللا لوسر هيتوأ ام ةلمج نم وهو .نارقلل ةيوبنلا ةئسلا نايب

 .©5:0منوركفتي مهّلعلو .مهيلإ لّْرُن ام سانلل نّيبتل ركذلا كيلإ انلزنأو»

 : ةمرحملا تاعضرلاو .ةعضرلا .ةفص - 7

 ةعضرلا هذه ةفص امف ,رثكأف تاعضر سمخب ناك اموه مرحملا عاضرلا نأ انحجر دق ذإو

 ىلإ ةعضرلا ةفرعم يف عجرملاو «تاقرفتم تاعضرلا نوكت نأ ةيعفاشلاو ةلبانحلا طرتشا
 ىلإ مهّدر هنأ ىلع كلذ لدف ,رادقم الو نمزب اهّدحي ملو ًاغلظع اهي زو عرشلا نأل ؛فرعلا

 ش . فرعلا

 ناك داع اذإف  ةعبشرا كلذ ناك رافعا اي انطق ةعاز عطقو عضترا اذإ :اذُه ىلعو

 ,هيهلي ءيشل وأ يد ئلإ يدك نم لاقتنالل وأ ء«سفن قيضل هعاضر عطق نإ امأ . ىرخأ ةعضر

 دعب داع نإو ءةعضر يهف هعاضر ىلإ ًابيرق دعي مل نإف :انرظن ءهعاضر ةعضرملا هيلع تعطق وأ
 : ةلباتحلا دنع ناهجو هيفف لاحلا يف داع نإو .ةيناث ةعضر يهف نمز لوط

 نم ركب يبأ رايتخا اذهو .ىرخأ ةعضر يهف داع اذإف ,ةعضر ىلوألا نأ :(لوألا هجولا)

 امك داع نإو ةعضر تناكف دعي ملول ة ةعضر ىلوألا نأل ؛ ؛كلذو دمحأ مالك رهاظو ةلبانحلا

 .هرايتخاب عطق ول

 هيلع تعطق اذإ 7 ةيعفاشلا بهذم اذهو ةعضر كلذ عيمج نأ :(يناثلا هجولا)
 . :ناهجو - ةيعفاشلا يأ  .مهدنعف ءهعاضر ةعضرملا

 .هرايتخا ريغب هعاضر هيلع عطق هنأل ؛ةعضرب سيل كلذ نأ :(لوألا)

 .[114 ةيآلا :لحنلا ةروس] (1998) .ههص 7١ج «بذهملا حرش عومجملا» (59947)
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 .©55ةامهنم دحاو لكب حصي عاضرلا نأل ؛ةعضر هنأ : (يناثلا)و

 ىلإ اهريدقت يف عجريو «ةلماك نوكت نأ ةعضرلا يف طرتشي :ةيرفعجلا دنعو 4

 هظفل مث يدئلا مقتلا ولف ءهسفن لبق نم ردصيو يبصلا يوري نأ :اهريدقت يف ليقو .فرعلا

 ىلإ تافتلالا وأ سفنلاك ضارعإلا ةّينب ال ناك نإو ,؛ةعضر يهف الوأ ضرعأ ناك نإف ءدواعو

 لامكتسا لبق نم عنم ولو .ةدحاو ةعضر لكلا ناك يدث ىلإ يدث نم لاقتنالا وأ ءبعالم

 ("”:”7تاعضرلا ددع يف ربتعي مل ةعضرلا

 :تاعضرلا نيب ب يلاوتلا 64

 نأ ىنعمب تاعضرلا يلاوت نم دب ال :اولاقف «ةيلاوتم تاعضرلا نوكت نأ ةيرفعجلا طرتشا

 ةأرما نم عضر مث «تاعضرلا ضعب ب ةأرما نم عضر ولف «تاعضرلا لامكإب درفنت ةدحاولا ةأرملا

 . "7 ىلوألا نم تاعضرلا مكح لطب .ىرخأ

 تاعضرلا نوك مهدنع طرشلا امنإو «ةلبانحلا دنع طرشب سيل تاعضرلاب يلاوتلاو - هال

 ةأرما نم عاضرلا ىلإ لقتنا اذإ 0 ةأرملا نم ىلوألا ةعضرلا مكح اولطبي مل اذهلو «تاقرفتم

 .تاقرفتم سمخدلا نوكت نأ ط وي سوا فاشكو يف ءاج دقف 2« ىرخأ

 يهف ءاهريغ ةأرما ىلإ ةأرما نم م اع عاضرلا يأ  هكرت مث لفطلا صتما ىتمف

 44 '”(ةعضر

 سمخ اهغولب طرشلا امنإو «طرشب سيل تاعضرلا نيب يلاوتلاف «ةيعفاشلا بهذم كلذكو

 , "'*5تاقرفتم تاعضر

 ؟عاضّرلاك روجولاو طوعسلا له هه“

 .هريغ وأ ءانإ نم لفطلا فنأ ىف نبللا ٌبِصُي نأ وه : طوعسلا

 . يدثلا ريغ نم ابص هقلح يف نبللا ٍّبِصُي نأ وه :روجولاو

 «بذهملا حرش عومجملا» 273١ 7-١١5ص :9ج «ريبكلا حرشلاو عنقملا» .0ا/ص ءالج «ينغملا» (5999)

 . 4 7١"ّص «,”ج «جاتحملا ينغم» ,.ههص ءالالج

 .3587-7817ص ."؟ج .يلحلل «مالسإلا عئارش» )7٠٠١(

 ) )7٠١1.؟7ج .ميكحلا نسحم ديسلل «نيحلاصلا جاهنم» « 58ص .؟ج .يلحلل «مالسإلا عئارش» صص١49 .

 )47 )7٠١ص ءالج «ينغملا» ,«775ص «ج (ىهتنملا ةياغ» :رظناو 2.585ص ,”ج «عانقلا فاشك» 5 .

 .658ص .1ا/ج «بذهملا حرش عومجملا» )*7٠١(

 انو



 ةلأسملا هذه يف ءاهقفلل لاوقأ ؟ةأرملا يدث نم عاضترالا ماقم روجولاو طوعسلا موقي لهف

 : ينألا يف اهزجون

  :ةيرهاظلا بهذم : الوأ - هم ؟

 الو طوعسلا موقي الف ءاهيدث نم ةأرملا نبل لفطلا صاصتما وه مرحملا عاضرلا :اولاق

 امأو» : يرهاظلا مزح نبا هيقفلا لاق دقف «ةأرملا يدث نم لفطلا عاضترا ماقم امهريغ الو روجولا

 يقس نم امأف .طقف همفب ةعضرملا يدث نم عضارلا هصتما ام وه امنإف مرحملا عاضّرلا ةفص

 همف يف بص وأ ,ماعط يف وأ زبخب همعطأ وأ هعلبف همف يف بلح وأ ءانإ نم هبرشف ةأرما نبل

 . هلك هرهد هءاذغ كلذ ناك ولو «ًائيش رجب ال كلذ لكف هب نقح وأ ,هفنأ ىف وأ

 .«ةعاضرلا نم مكتاوخأو مكنعضرأ يتاللا مكتاهمأوإ» :- لجو زع هللا لوق كلذ ناهرب

 هلوسر الو ىلاعت هللا مرحي ملف «(«بسنلا نم مرحي ام عاضُرلا نم مرحي)» : هيلع هللا لوسر لاقو

 هتعضو ام الإ ًاعاضرإ ىمسي الو .طقف عاضّرلاو ةعاضّرلاو عاضرإلاب الإ ًاحاكن ىنعملا اذه يف يك
 وأ عضرملا ذخأ ام الإ ًاعاضر الو ةعاضر ىمسي الو «عاضرلا مف يف اهيدث نم ةعضرملا ةأرملا

 ًاعاضرإ هنم ءيش ىمسي الف ءانركذ امم كلذ ادع ام امأو .هايإ هصاصتماو يدثلا همفب عيضرلا

 عا الو ةعاضر الو

 :ةيرفعجلا بهذم : ًايناث لوم

 نم هعاضترا نم ّدب الو» :اولاق دقف «ةلأسملا هذه يف ةيرهاظلا بهذمب هيبش مهبهذمو

 ةنقحب هفوج ىلإ لصوأ وأ .هقلح يف رجو ولف , عاضترالا رسل اندست نويتو لوق يف يدنلا

 . "''9ةمرحلا رشني مل اهلكاش امو

 :روهمجلا لوق : ًالاث هم“ ع

 امك روجولاو .طوعسلاب لصحي ميرحتلا نأ مهبهذم يف نيتياورلا حصأ يف ةلبانحلا دنعو

 . يروثلاو يبعشلا لوق وهو .ةيكلاملاو «ةيفنحلاو «ةيعفاشلا بهذم اذهو .عاضّرلاب لصحي

 ,محللا تابنإو نبللاب ءاذغلا لوضح وه عاضّرلاب ميرحتلا يف رثؤملا نأ لوقلا اذهل ةجحلاو
 عاضتراب لصحت امك ظوعسلاو روجولاب لصحت رومألا هذهو .ةعاجملا ّدسو .مظعلا زاشنإو

 0 .©"9ميرحتلا يف عاضرلا عم ايواستي نأ بجيف «ةأرملا يدث نم لفطلا

 .787ص جا «يلحلل «مالسإلا عئارش» )2٠١6( .7/ص .١٠ج .يرهاظلا مزح نبال «ىلحملا» )7٠١4(

 - .الج «جاتحملا ةياهن» .هت9ؤ ص ,١/ج «بذهملا حرش عومجملا» ,ه5710-88/ص الج «ينغملا» )7٠١5(

5: 



 : ةنقحلاب عيضرلا ىلإ نبللا لوصو ههه

 ,ةلبانحلا دنع عاضرلاب ميرحتلا هب لصحي ال «ةنقحلاب عيضرلا فوج ىلإ ةأرملا نبل لوصو

 ةنقحلا نأب كلذ نيللعم (رهظألا مهلوق) يف ةيعفاشلا دنع كلذكو ةدوسجلا 0

 .«:0لبقلا يف هريطقت وأ
 يورو .ةياورلا رهاظ يف ةأزملا نبلب لفطلا اهب نقح نأب مرحت ال ةنقحلا : ةيفنحلا دنعو

 لصي اال ةنقحلابو ,يذغتلا ىنعم وه عاضرلاب ةمرحلا يف ربتعملا نأ ةياورلا رهاظ هجوو

 عوجلا عافدناو مظعلا زوشنو ءمحللا تابن اهب لصحي الف ةدعملا وهو ءاذغلا عضوم نإ نبللا

 , ”*8ةمرحلا بجوت الف

 «لعفلاب هل ًءاذغ كلذ ناكو «ةأرملا نبلب لفطلا اهب نقح اذإ مرحت ةنقحلا ,ةيكلاملا دنعو

 هب لصحي ال ةنقحلاب هفوج ىلإ لصاولا نبللا نإف .ةفصلا 0مل

 ؟نه '؟ميرحتلا

 :روجولاو طوعسلا يف ددعلا طرتشي له 85

 تارم سمخ وهو ددعلا امهيف طرتشي لهف «ميرحتلا يف عاضّرلاك روجولاو طوعسلا ناك اذإو

 ؟تاعضر سمخ طرتشي عاضرلا يف امك

 ء«سمخ وهو عاضرلاب مرحي يذلا لثم كلذ نم مرحي امنإ ةلبانحلا لاق دقف معن باوجلا
 روجو وأ طوعسب سمخلا لمكو عضترا اذإف اذه ىلعو .همكح ناذخأيف عاضّرلا ىلع 0 امهنإف

 لصأ يف عاضرلاك امهانلعج انأل ؛ ميرحتلا تبث ء عاضرب سمخلا لّمكو رجوأ وأ طعتسا وأ

 يف ةلبانحلا بهذم لثم ةيعفاشلا بهذمو .2'٠"ددعلا لامكإ وأ ددعلا يف كلذكف  ميرحتلا

 , 739ةلأسملا هذه

 .9 ص «؛4ج «عئادبلا» 5١0*6١0 7ص «7ج («يقوسدلا ةيشاح»و «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» .5568ص -

 «مالسإلا عئارش» 2١50 ص الج «جاتحملا ةياهن» ء/ص ١ ٠١ج (ىلحملا» ,579 ص ءالج (ينغملا» )7٠١(

 . 78ص 37ج

 .؟ ص «؛ج (عئادبلا» )7٠١4(

 65٠-6017. 75ص .7ج (يقوسدلا ةيشاح»و «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» )7٠١9(

 . 09ص 211ج «بذهملا حرش عومجملا» )١11( . 8"57ص الج «ينغملا» )7٠١(

 "هم



 : هبلح تاقوأب سيلو .بولحملا نبللا برش تاقوأب رابتعالا  ههالا/

 وهف تاقوأ ةسمخ يف الفط هتقس مث .ةدحاو ةعفد ءانإ يف اهنبل نم ًارادقم ةأرملا تبلح ول
 ةعفد ًالفط هتقس مث تاقوأ ةسمخ يف تابلح ةدع ءانإ يف اهنبل نم تبلح ولو . تاعضر سمخ
 بولحملا :نبللا برش اذإف «ةأرملا بلحب ال لفطلا برشب رابتعالاف «ةدحاو ةعضر ناك ةدحاو

 «تاقوأ ةسمخ ىف هيرش اذإو ,.تاقوأ ةسمخ ىف هتبلح نإو «ةدحاو ةعضر وهف .ةدحاو ةعفد

 , 39ةلبانحلا بهذم ا داو هدو عرج نر فاكر سمخ هنم كلذ ناك

 ربتعي وهف «تاقوأ ةسمخ ىف ًالفط هتقسو «ةدحاو ةعفد اهنبل نم تبلح ول :ةيعفاشلا دنعو

 مخ تناقل يمشي اهتبل' نم تيلخ نإو ىدنلا قم. نيللا لاصفلا' لاخب اراغعا :ةةدحاو ةقيقر
 ةعفد لفطلا فوج ىلإ نبللا لوصو لاحب ًارابتعا ةدحاو ةعضر ربتعي وهف «ةدحاو ةعفد ًالفط هتقس

 هنإف ءتاعقد سمح ءىشب هطلخ ريغ. نم ًالفط هتقسو تاعفد سمخ اهتم بلح ول امآ .ةدحاو
 هنإف ةكاعلد نسمح كلل هتيم رق مث ةرصنو داعي فراتخمللا ظلخ ةزو «تاعضر سمخ ربتعي

 .39حصألا ىلع تاعضر سمخ ربتعي

 : ةأرما نم رثكأ نبل برش -

 ةدحاو لك نم بسح ةدحاو ةعفد لفطل هنيقسو ءانإ يف ةوسن سمخ تبلح ول : ةيعفاشلا لاق
 عيصألا لوقنا ىلع ةعيضر ةدحاو نك وع رعي كلذكت كاففو: نمد لفطل هيتس انو .ةعضر

 .""9مهبهذم يف

 لك نم عضترا ول امك وهف « يبصلا هئيقسو ةوسن نم بلح نإو» : يلبنحلا ةمادق نبا لاقو
 كلذكف .ًامرحم ًاعاضر هنوك نع جرخي مل لسع وأ ءامب  طلخ بيش ول هنأل ؛ نهنم ةدحاو
 , ”2©3(رخا نبلب طلخ اذإ

 ةدحاو ةعضرك وهف .ةدحاو ةعفد نبللا اذه لفطلا برش اذإ ةلباتحلا بهذم نأ كلذ ىنعمو

 سمخ اهرابتعا مهبهذم نأ «يل ودبيف .تاعفد سمخ لفطلا هبرش اذإ امأ «ةأرما لك نم

 نبللا لاصفنا تقوب سيلو لفطلا برش تاقوأب رابتعالا وه مهبهذم نأل ؛ةأرما لك نم تاعضر

 .ةأرملا نم

 .:7١4ضص .7”ج «جاتحملا ينغم» )7١1١9( . ة7؟8ص ءالج «ينغملا» ةقفيلدم]

 .ه١1 ص الج «ينغملا» )7١١6( . 4 7١ص .ا"ج (جاتحملا ينغم» )7١١15(

 اكد



 ؟ضحملاك بوشملا نبللا له 84

 .هاوس هطلاخي ال يذلا صلاخلا وه ضحملا نبللاو .هريغب طلتخملا وه بوشملا نبللا

 ءمعطلاو .نوللا : يهو ةيقاب بوشملا نبللا تافص تناك نإ :رظني ةلبانحلا بهذمو

 هتافصب بلاغلا وه نكي مل اذإ نبللا نأ كلذ ىنعمو .""”امهريغ وأ بارش وأ ماعطب طلخ

 .هبرشب قلعتي ال ميرحتلا نإف «نبللا هب طلتخا يذلا ءيشلا وه بلاغلا امنإو

 ناك نإ هبرشب ميرحتلا قلعت عئامب ةأرملا نبل طلخ ول :ةيكلاملاو ةيعفاشلا لاقو ٠

 نأل ؛ حيرو نولو معط نم هتافص روهظب نوكت هتبلغو .هب طلتخملا عئاملا ىلع بلاغلا وه نبللا

 قلعت .هلك طيلخلا لفطلا برشو هفاصوأ تلاز نأب ابولغم نبللا ناك نإف .مودعملاك بولغملا

 . ""هفوج ىلإ نبللا لوصول ,رهظألا لوقلا ىلع ميرحتلا هب

 لا يف هزجون ليصفت بوشملا نبللا يف ةيفنحلا دنعو 0١-

 ميرحت هلوانتب قلعتي مل يأ مرحي مل . جضن ىتح رانلا هتّسم نإف .ماعطب ةأرملا نبل طلتخا نإ أ

 بلاغلا ناك نإف هرانلا هسسمت مل نإو . خبطلاب هعبط نع ريغت هنأل ؛ًاعيمج ةيفنحلا لوق يف
 وهو هانعم لازأو نبللا ةوق بلس بلغ اذإ ماعطلا نأل ؛ هلوانتب ةمرحلا تبثت مل ماعطلا وه

 .ةمرحلا هب تبثت الف ,يذغتلا

 يبأ لوق يف ةمرحلا هب تبثت ال  نيبتسي ماعط وهو  ماعطلل ًابلاغ نبللا ناك نإو

 قاحلإو بلاغلا رابتعا نأ امهلوق هجو .ةمرحلا تبثت :دمحمو فسوي يبأ دنعو

 نبلب وأ ءاملاب طلتخا اذإ امك نكمأ ام هرابتعا بجيف ؛عرشلا يف لصأ مدعلاب بولغمل
 ان

0 

 ةيافكلا عقت الف «نبللا ةوق بلسي هنإف نبللا نم لقأ ناك نإو ماعطلا نأ ةفينح يبألو
 .ةروص ًابلاغ ناك نإو ىنعم ًابولغم نبللا ناكف ,يبصلا ةيذغت يف هب

 .785ص اج (عانقلا فاشك» ,079 ص ءالج «ينغملا» )7١15(

 .ه07”ص 37ج .ريدردلل «ريبكلا حرشلا» .؛١ 7ص ءا”"ج «جاتحملا ينغم» )7١17(

 .١٠هصضص ؛4ج «عئادبلا» هقيليل

 "هال



 قلعت ًابلاغ نبللا ناك نإف «بلاغلا هيف ربتعا ذيبنلاب وأ نهدلاب وأ ءاودلاب نبللا طلتخا نإو - ب
 اهنأل ؛ًءاذغ هتروريصو نبللا ةفصب ّلخت ال هب ةطولخملا ءايشألا هذه نأل ؛؟هبرشب ميرحتلا

 ءاودلا وه بلاغلا ناك اذإو .رسيو ةلوهسب لفطلا ىلإ اهلاصيإ ناكمإل نبللاب طلخت امنإ
 هب عقي الف ءًاكلهتسم راص ًابولغم راص اذإ نبللا نآل ؛ةمرحلا هبرشب تبثت ال ءهوحنو
 .ةمرحلا هب تبثت الف ,يذعغتلا

 «ةمرحلا هبرشب تتبث ًابلاغ نبللا ناك نإف ءًاضيأ بلاغلا هيف ربتعا ءاملاب نبللا طلتخا اذإ -ج

 .ةمرحلا هبرشب تبنت مل ًابلاغ ءاملا ناك نإو

 .ًاضيأ بلاغلا هيف ربتعا ؛ةاشلا نبلك مئاهبلا نبلب نبللا طلتخا نإو د

 يورو ءفسوي يبأ لوق يف امهنم بلاغلل مكحلاف «ىرخأ ةأرما نبلب ةأرما نبل طلتخا نإو  ه
 وقر لوف قنفو اهم نيتأرملا نم ةمرحلا تبثت :دمحم دنعو .اضيأ ةفينح يبأ نع

 :ةأرملا نبل نم لومعملا نبجلا 15

 ؟عاضرلاب تبثت امك ةمرحلا هب تبثت لهف «لفطلا هب معطأو نبج ةأرملا نبل نم عنص اذإو

 لصحي ام هب لصحي هنأل ؛ًاضيأ ةيعفاشلا لوق وهو .ميرحتلا هلوانتب تبثي : ةلبانحلا لاق
 .""1؟2هظعلا زاشنإو .محللا تابنإ نم نبللاب

 للا هير ريغ انو هيلع عقبال عاضرلا مسا نأل ؛ميرحتلا هب تبثي ال :ةيفنحلا لاقو 0
 , "'"9ءاذتغالا يف

 , "'؟9ةيرفعجلاو ةيرهاظلا بهذم اذهو

 : عاضرلا تقو د همه 87 داس

 - هانحجر ام ىلع تاعضر سمخ وه 000 إو . مرحملا وه ةأرملا ندل ناك اذإو

 ؟يرخدلا هب ولعت :عاضرلا دق ةقوااذإ تقو يأ 1 يقف .ءاهماقم:موقي امبروأ اهانْيب يتلا ةيفيكلابو

 ؟ةعاضرلاب ميرحتلا هب قلعت عاضّرلا هيف عقو اذإ ! لفطلا رمع نم نمز يأ يف رخآ ريبعتبو

 ميركلا يبنلا ةنس يف درو امو ءزيزعلا هللا باتك يف درو ام ًالوأ ركذن كلذ ىلع باوجلل

 . 32ص ١21ج «عومجملا» 2ها1"ة4 ص «/ج (ينغملا» ةقليلحلا

 .4ص ,«4ج «عئادبلا» )7١١(

 . #7587ص 2 ؟ج (مالسإلا عئارش» ءا/ص ١٠٠ج «ىلحملا» 0ك بل

 "؟همل



 هب قلعت عافترالا هيف عقو اذإ يذلا نمزلا نّيبتن نأ اننكمي ىتح ةعاضرلا نمزب ةقالع هل امم لك

 . ميرحتلا

 :اهتالالدو عاضرلا تقوب ةقلعتملا صوصنلا 14

 : ميركلا نآرقلا نم :ًالوأ

 متي نأ دارأ نمل نيلماك نيلوح نهدالوأ نعضري تادلاولاو» :ىلاعت لاق أ
 , "#9 ةعاضّرلا

 يف هلاصفو» : ىلاعت لاقو ,""”ًارهش نوثالث هلاصفو هلمحو» :ىلاعت لاقو ب
 ١ , ":"#9 نيماع

 :يراخبلا ثيدح .ةيوبنلا ةنسلا نم :ًايناث همه

 . . .» :لاق لك يبنلا نأ  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع يراخبلا مامإلا هجرخأ ثيدح يف

 .""*(ةعاجملا نم ةعاضّرلا امنإف

 لاح يف ربتعت امنإ ةعاضرلا نأ ىلع ثيدحلا اذهب لدتساو :ثيدحلا اذه حرش يف ءاجو

 مامت كلذ طباضو ؛ربكلا لاح فالخب نبللاب اهيف عوجلا درط نكمي يتلا لاحلا اهنأل ؛رغصلا

 متي نأ دارأ نمل نيلماك نيلوح نهدالوأ نعضري تادلاولاو» : ىلاعت هلوق يف امك نيلوحلا

 . # ةعاضرلا

 ةحيرص ةيلك ةدعاق تبثت «ةعاجملا نم ةعاضرلا امنإف» : لك هلوق يف يبطرقلا مامإلا لاقو

 كلذ دضتعيو .ماعطلا نع هب ينغتسيو «نبللاب هيف ىذغتي يذلا نمزلا يف عاضرلا رابتعا يف

 لدي هنإف .4ةعاضرلا متي نأ دارأ نمل نيلماك نيلوح نهدالوأ نعضري تادلاولاو» : ىلاعت هلوقب

 هذه ىلع داز امف ءًاعرش ةربتعملا ةداع هيلإ جاتحملا عاضّرلا ةدم ىصقأ يه ةدملا هذه نأ ىلع
 .*؟ةردانلل مكح ال ذإ ًاعرش ربتعي الف .ةداع لفطلا هيلإ جاتحي ال نيلوحلا ىلع يأ ةدملا

 ) )7١70[الالا# ةيآلا :ةرقبلا ةروس] .

 )* )7٠١7ةيآلا :فاقحألا ةروس] ١4[. )١74( ةيآلا :نامقل ةروس] ١6[.

 وبأو ءاث7ص .١٠ج (هحيحص» يف ملسم هاورو .145ص 91ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» )7١75(

 . 988١ص . 37ج (يمرادلا نئساو «577ص 17ج (هنئس» يف ةجام نباو 5١. ص .5ج (هننس» يف دواد

 )١155( 48ص 21ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ١.

>» 



 نأ هانعم نأ «ةعاجملا نم ةعاضرلا امنإف ... .» :ثيدحلا اذه يف يباطخلا مامإلا لاقو

 ٌدسيو نبللا هيوقي لفط عيضرلاو ءرغصلا لاح يف نوكت يتلا يه ةمرحلا عقت اهب يتلا ةعاضرلا

 الإ هعبشي الو نبللا هعوج ّدسي ال يتلا لاحلا يف يأ ,كلذ دعب عاضرلا نم ناك ام امأ .هعوج

 59١7ه ةمرح الف .محللاو زبخلا

 : ملسم ثيدح ءًاضيأ ةيوبنلا ةنسلا نم :ًاثلاث 245

 تنب ةلهس تءاج» :تلاق  اهنع هللا يضر - ةشئاع نع «هحيحص» يف ملسم مامإلا جرخأ

 لوخد نم  اهجوز  ةفيذح يبأ هجو يف ىرأ ينإ هللا لوسر اي :تلاقف ِةِلكَي يبنلا ىلإ ليهس
 مسبتف ؟ريبك لجر وهو هعضرأ فيكو :تلق .هيعضرأ :ِةك يبنلا لاقف . هفيلح وهو  ملاس

 . هيلع يمرحت هيعضرأ» : ملسم مامإلل ةياور يفو .«ريبك ٌلجر هنأ تملع دق :لاقو يل هللا لوسر
 .«(كيلع لخدي ىتح هيعضرأ» : ملسمل ىرخأ ةياور يفو

 ةمرح تبثت : اهنع هللا يضر  ةشئاع تلاق :ثيدحلا اذهل هحرش يف يوونلا مامإلا لاق

 . يرهاظلا دواد ذخأ هبو ,؛ثيدحلا اذهل لفطلا عاضرب تبثت امك غلابلا عاضرب عاضُرلا

 الإ تبثت ال عاضّرلا ةمرح نإ :راصمألا ءاملعو نيعباتلاو ةباحصلا نم ءاملعلا رئاس لاقو

 ةيآلا يف ىلاعت هلوقل - نيتنسلا زواجتت ال ام يأ  نيتنسلا نود ام يهو ءرغصلا لاح يف عاضّرلاب
 ةدم لعج ةفينح ابأ مامإلا نأ الإ «ةعاضرلا متي نأ دارأ نمل نيلماك نيلوح . . .# :ةميركلا

 . تاونس ثالث يه :رفز مامإلا لاقو .فصنو ناتنس يه مرحملا عاضرلا اهيف عقي يتلا رغصلا

 ءانلق امك لفطلا رمع نم نيتنسلا لالخ ناك ام وه مرحملا عاضّرلا نمز نأ ىلع ءاملعلا روهمجو

 . «ةعاضرلا متي نأ دارأ نمل نيلماك نيلوح نهدالوأ نعضري تادلاولاو» : ىلاعت هلوقب اوجتحاو

 نع ملسم ىور دقو .ملاسبو اهب صتخم هنأ ىلع روهمجلا هلمح دقف «ةلهس ثيدح امأ
 نربتعاو  هيلإ تبهذ اميف يأ - كلذ يف ةشئاع نفلاخ نهنأ ِِكي هللا لوسر جاوزأ رئاسو ةملس همأ

 . ملاس صئاصخ نم هنأب ةلهس ثيدح يف ءاج ام

 ,هانركذو ملسم مامإلا هجرخأ يذلا ملاس ثيدح ركذ نأ دعب صاصجلل «نآرقلا ريسفت» يفو
 يبنلا ءاسن رئاس هلوأت امك ملاسل ًاصاخ كلذ نوكي نأ لمتحيف» :ثيدحلا اذه يف صاّصجلا لاق

 دحأ نع ءىزجت ال اهنأ كي ربخأو ,ةيحضألا يف ةعذجلاب رانيد نب دايز ابأ لك ّصخ امك .للكي

 , 27120 (هذعب

 .50 ص ء5ج «دواد 505 دوبعملا نوع) 717 17١(

 . ١٠ص .١ج «صاصجلل «نارقلا ماكحأ» )7١74(

 ”؟5



 - ملاس هبرش يأ  هبرش مث هتبلح اهلعل : يضاقلا لاق ؛هيعضرأ» ةلهس ثيدح يف هيك هلوقو
 , ("'"؟امهاترشب تقتلا الو .اهيدت سمي نأ ريغ نم

 اذه ءملاس ثيدح يف ءاج امك ريبكلا عاضرب ةعاضّرلا ميرحت نإ : يربطلا بحملا لاقو
 010 ونت مكحلا

 :(ةعاجملا نم ةعاضرلا» : يوبنلا ثيدحلاب ةفينح يبأ جاجتحا هجو - 0041

 نم فصنو نيتنس ةدم لالخ ناك ام وه مرحملا عاضرلا نمز نأ ةفينح يبأ لوقل ةجحلاو
 ةعاضّرلاب ميرحتلا نأ ىلع لدي اذهو ,«ةعاجملا نم ةعاضّرلا» : هلك يبنلا لوق وه .لفطلا رمع

 :لاقلو «ةعاجملا نم ةعاضرلا :لاق امل هل ًاتيقوت نالوحلا ناك ول هنأل ؛نيلوحلاب قلعتم ريغ

 .نيلوحلا يف ةعاضرلا

 هيلع ىوقيو هتعوج ّدسي ناك اذإ نبللا نأ اهانعمو .ةعاجملا ركذو نيلوحلا ركذي مل املف
 .نيلوحلا دعب نوكي دق كلذو لاحلا كلت يف نوكت يتلا يه ةمرحملا ةعاضرلاف ءهندب

 اضيأ لدي .«مظعلا ز زشنأو «ّمحللا تبنأ ام ةعاضّرلا» :لاق هنأ هلي يبنلا نع يور ام كلذكو

 . عاضرلا ةدمب نيلوحلا تيقوت يفن ىلع

 لبق هنع ينغتسي نم مهنمف .عاضُرلا ىلإ ةجاحلا يف فلتخت لافطألا لاوحأ تناك املو
 .نيلوحلا لامك دعب هنع ينغتسي ال نم مهنم «نيلوحلا

 ًاّدح نالوحلا نكي ملو ءريغصلل هتوبثو ءريبكلل مرحملا عاضرلا يفن ىلع عيمجلا قفتاو
 تيقوتب تسيل نيلوحلا نأ انملع نالوح هيلع ل رس و و دج

 ام ةعاضرلا» :لاقو .«ةعاجملا نم ةعاضّرلا» :لاق امل لكك يبنلا نأ ىرت ال أ ,عاضرلا ةدمل
 مهنأ بلغألا ناك نإو .راغصلا لاوحأ هيف فلتخت ىنعم ربتعا دقف «مظعلا زشنأو «محللا تبنأ
 نيلوحلا ىلع ةدايزلا رادقم مث . كلذ يف نيلوحلا رابتعا طقسف «نيلوحلا يضمب هنع نونغتسي دق
 .همحل هيلع تبنيو هئاذغ يف نبللاب اهيف يفتكي يتلا لاحلا نيبي ديدحت هنأل ؛داهتجالا هقيرط
 نأ ةفينح يبأ دنع ناكو ؛نبللا نع ينغتسيو ماعطلاب اهيف 0 يتلا لاحلا ىلإ لاقتنالا نيبو
 اهقيرط يتلا ريداقملاو ءريدقتلا يف هنم داهتجا كلذو ,رهشأ ةتس يه نيلوحلا ىلع ةدايزلا هذه

 دري مل يتلا تايانجلا شورأو تاكلهتسملا ميوقت لثم لاؤس اهب لئاقلا ىلع هجوتي ال داهتجالا

 ١-71 ص ١٠2ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصا) ةفيدحلا]

 .44١ص .ةج ؛ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» (700)

"55١ 



 هذه نم ءيش هنظ ىلع بلغ نم ةبلاطم دحأل سيل كلذ ىرجم ىرج امو «فيقوت اهريداقمب

 .©"9ةنس اهنأ «نيلوحلا ىلع ةدايزلا يف رفز مامإلا داهتجا ناكو . هيلع ةلالدلا ةماقإب ريداقملا

 :يذمرتلا ثيدح .ًاضيأ ةيوبنلا ةنسلا نمو :ًاعبار 4

 نم مرحي الر : هللا لوسر لاق :تلاق ةملس ف نع (هعماج» يف يكل 5 جرخأ

 ل تا م . مخ ا

 نيلماكلا نيلوحلا دعب ناك امو «نيلوحلا نود ناك ام الإ مرحت ال ةعاضرلا نأ : مهريغو دك هللا

 , 0””ًاغيش مرحي ال هنإف

 ناوأ يف ناك ام عاضرلا نم مرحي يذلا نأ - يذمرتلا ثيدح  ثيدحلا اذه حرش يف ءاجو

 .ءاذغلا عقوم هنم عقيو ماعطلاك لفطلا ءاعمأ قتفي يذلاوه عاضرلا اذه نإف 00 لبق عاضرلا

 .راجيإلاب وأ عاضترالاب ناك ءاوس «هنم ًاضئاف يدثلا يف انئاك نبللا يأ «يدنلا يف» هلوقو

 . ماطفلا لبق عاضرلا نمز يف يأ .يدثلا نمز يف يأ «يدثلا يف» هلوق : يناكوشلا لاقو

 هاور .«نيلوحلا يف الإ 0 ال» :لاق  امهنع هللا يضر - سابع نبا نع بابلا يفو

 0 ”” حجرأ فوقوملاو ةانركومو ًاعوفرم يدع نباو « ينطقرادلا

 :دواد يبأ ثيدح .ةيوبنلا ةنسلا نمو :ًاسماخ 48

 تبنأو مظعلا زشنأ ام الإ عاضر ال» : لكك يبنلا نع دوعسم نب هللا دبع نع دواد وبأ جرخأو

 . ""”"9(محللا

 :نيعباتلاو ةباحصلا نع راثآلا يف :ًاسداس هو.

 : يلي ام اهنم ركذن مرحملا عاضّرلا نمز يف نيعباتلاو ةباحصلا نع راثآلا
0 

 عضرا نبل الإ ةعاضر ال :لوقي ناك رمع نب هللا دبع نأ «أطوملا» يف كلام مامإلا جرخأ أ

 , "”*©ريبكل ةعاضر الو «رغصلا يف

 )٠١1/( «صاصجلل «نآرقلا ماكحأ» ج١ء ص417-41١١.

 ) )7١7«4ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» ص؟4-7١1 71 .

 . "7117-14 ص .4ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» (/١م#)

 .هرشنأف همجح يف داز يأ : مظعلا زشنأ ىنعمو 5١-257 ص «”ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» )17١4(

 . 50ص 17ج «كلام مامإلا أطوم» (١7*ه)
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 نب ديعس تعمس :لاق هنأ ديعس نب ىيحي نع ًاضيأ «أطوملا» يف كلام مامإلا جرخأو ب
 نب ميهاربإ نعو . مدلاو محللا تبنأ ام الإو .دهملا يف ناك ام الإ ةعاضر ال :لوقي بيسملا

 امو .مّرحم وهف نيلوحلا يف ناك ام لك :لاقف ةعاضّرلا نع بيسملا نب ديعس لأس هنأ ةمقلع

 هباوج يف بيسملا نب ديعس لوق لثم ريبزلا نب ةورع لاقو .هلكأي ماعط وه امنإف نيلوحلا دعب ناك

 . "”9ةعاضرلا نع ميهاربإ لاؤس نع

 : ةمرحملا ةعاضرلا تقو يف حجارلا لوقلا  همه١

 هلاق امو «نيعباتلاو ةباحصلا ضعب نع راثآلاو لي هللا لوسر نع ةفيرشلا ثيداحألا تلد

 هب قلعتي يذلا عاضرلا نأ ىلع ًاقباس اهانركذ دقو ,ثيداحألا هذه تالالدو يناعم يف ءاملعلا

 : ىلاعت هلوقل عيضرلا ةدالو ثيح نم نيتنس ةدم وهو .داتعملا عاضرلا نمز يف ناك اموه ميرحتلا

 . 9 #ةعاضرلا متي نأ دارأ نمل نيلماك نيلوح نهدالوأ نعضري تادلاولاوإب

 ريبكلا عاضر نأ ىلع لدي دق امم ريبك وهو ةفيذح يبأ ىلوم ملاس عاضر ةصق يف درو ام امأو

 ةلهسل ةصخرلا ليبق نم وهف «ملاسب اصاخ ناك كلذ نإ :ءاملعلا لاق دقف ءريغصلا عاضرك مرحم

 تاهمأ هيلإ تبهذ ام اذهو ءاهنبل نم هعاضتراب اهيلع ملاس ميرحتل ةبسنلاب ةفيذح يبأ ةجوز
 ةباحصلا نم ءاملعلا ريهامج ذخأ اذهبو .- ًاعيمج نهنع هللا يضر  ةشئاع الإ ًاعيمج نينمؤملا
 . نيعباتلاو

 : يرهاظلا دوادو «ةشئاع تلاقف «ةلأسملا هذه يف ءاملعلا فلتخاو : يوونلا مامإلا لاق

 .ملاس ةعاضر ثيدحل لفطلا عاضرب تبثت امك غلابلا عاضرب عاضرلا ةمرح تبثت

 عاضتراب الإ تبثي ال :نآلا ىلإ راصمألا ءاملعو «نيعباتلاو .ةباحصلا نم ءاملعلا رئاس لاقو

 نيتنس : كلام نعو . نينس ثالث :رفز لاقو .فصنو نيتنس :لاقف ةفينح ابأ الإ نيتنس نود هل نم

 . مايأو

 نيلماك نيلوح نهدالوأ نعضري تادلاولاو» : ىلاعت هلوقب روهمجلا جتحاو : يوونلا لاق مث
 ةعاضرلا امّنِإ» : هيفو ملسم مامإلا هجرخأ يذلا ثيدحلاب اوجتحا امك «ةعاضرلا متي نأ دارأ نمل
 ىور دقو .ملاسبو اهب صتخم هنأ ىلع ةلهس ثيدح اولمحو «ةروهشم ثيداحأبو «ةعاجملا نم
 ."9يأرلا اذه يف ةشئاع نفلاخ نهنأ هلك يبنلا جاوزأ رئاسو ةملس مأ نع ملسم مامإلا

 )5* )7١ص 21ج «كلام مامإلا أطوم» 5١.

 9  )7١«4ج «ميقلا نبا مامإلل «دابعلا ريخ يده يف داعملا داز» ص١75.

 ص ١٠2ج (يوونلا حرشب ملسم حيحصا) ةقفكيسسيل] 31-7١ .

 فلي



 نم نيتنسلا لالخ ناك ام ةمرحملا ةعاضرلا نأ وهو . حجارلا وه روهمجلا لوقف اذه ىلعو

 .ةداع هماظف متي اهيف ثيح لفطلا رمع

 :داهتجاو رظن لحم يه عاضرلا يف لئاسم 7

 نم نيتنس لالخ ماطفلا لبق رغصلا لاح يف ناك ام وه مرحملا عاضّرلا نأ انحجر دق ذإو

 زيزعلا هللا باتك يف ةيعرشلا صوصنلا هيلع تلد ام ءوض يف انحيجرت ناكو لفطلا ةدالو خيرات
 هذه يف ملعلا لهأ هلاق امو , ماركلا ةباحصلا ضعب نع يور امو , دلع ميركلا هيبن ةنس يفو

 . ةلأسملا

 رظن لحم انرظن يف يه ةمرحملا ةعاضرلاب قلعتت لئاسم ضعب كانه نإ :لوقن نأ ىقبو

 : يه لئاسملا هذهو .داهتجاو

 ؟ماطفلاب وأ نيلوحلاب رابتعالا له :ىلوألا ةلأسملا  همو#

 عاضرلا ىلإ داع مث تقولا ضعب هماطف رمتساو .دحاو ماع رمعلا نم هلو عيضرلا مطف اذإ

 ؟امرحُم ديدجلا هعاضر ربتعي لهف «نيلوحلا يضم لبق

 مث هماطف رمتساو دحاو ماع هرمعو عيضرلا مطف اذإ : ةلبانحلاو  يعازوألا مامإلا لاق

 ىدامت نإف .ًامرحم عاضرلا اذه ناك  هتدالو خيرات نم نيتنس يضم لبق يأ  نيلوحلا يف عضر

 هعاضر نم ناك امو اه اغا نيلوحلا يف وهو هعاضر ناك مطفي ملو هعاضر يف رمتساو

 ضراعي ال غئاس داهتجا اذهو ."”"؟هعاضر يف ىدامت نإو مّرحم ريغ هنإف «نيلوحلا دعب

 .هحجرن ام اذهو ةفيرشلا ثيداحألا

 ؟ةجاحلل ًامرحم ريبكلا عاضر نوكي له :ةيناثلا ةلأسملا - 4

 وأ ةرورضلل ًامرحم نوكي نأ نكمي هنأ الإ انّيِب امك ًامرحم نكي مل نإو ريبكلا عاضر نإ
 هلوخد يف ةقشم نم هذجت تناك امو ملاسل اهعاضرإ ةصق يف ةلهس ثيدح ىلإ ادانتسا ةجاحلل

 املودهانتك دق ناك :ةفيدت ارا نأل ءاميلا نبا هنارجسي ةفيذح ونا اهسوورب نه تناك نقو :ءاهيلع
 ال يبنجألا لخدي امك الإ امهيلع لوخدلا هل ّلحي ال ًايبنجأ هرابتعا بجو ينبتلا مالسإلا لطبأ
 ةفيذح يبأ اهجوزو ةليهس ىلع ةقشمو جرح كلذ يف ناكو ؛هيوبأ تيب يف نبالا لخدي امك

 دوبعملا نوع» 2175 ص 24ج « ميقلا نبال «دابعلا ريخ يده يف داعملا داز» .ه :#"ص ءالج نغملا» )9*7١(

 .5؟ص 57ج «دواد يبأ ننس حرش

 اضن



 ملاسو ةلهس ثيدح كلام مامإلا جرخأ دقف «ثيدحلا تاياور ضعب يف ءاج امك امهتيب قيضل

 انأو يلع ٌلخدي ناكو .- ينبتلاب يأ  انل ًأدلو ًاملاس ىرن انك هللا لوسر اي ةلهس تلاقف» : هيفو
 لوسر لاقف ؟هنأش يف ىرت اذامف ,دحاو تيب الإ انل سيلو -ردصلاو سأرلا ةفوشكم يأ - ٌلْضُف

 ,('4”(كيلع مرحيف تاعضر سمخ هيعضرأ لَك هللا

 ال نمك ةجاحلل وأ ةرورضلل ةصخرلا هجو ىلع ًامرحم ريبكلا عاضرإ نوكي اذه ىلعو
 اذهو .ةفيذح يبأ ةأرما عم ملاس لاحك هنع اهباجتحا قشيو «ةأرملا ىلع هلوخد نع ينغتسي

 .©'؟!ةيميت نبا مالسإلا خيش كلسم هنإ :هنع لاقو ميقلا نبا هحجرو هب ذخأ ام

 ريبكلا عاضرو» : (هتارايتخا» يف ةيميت نبا لاق :لاقف هللا همحر ميقلا نبا لاق امك وهو

 هنم نومشتحي ال ثيحب تيبلا يف ىبرت دق ناك اذإ ةولخلاو لوخدلا ثيح نم ةمرحلا هب رشتنت

 هنأ ىري نمم دوادو .ثيللاو .ءاطعو .«ةشئاع بهذم وهو .ةفيذح يبأ ىلوم ملاس ةصقل ةجاحلل

 ,('؛9ماقلطم ةمرحلا رشني

 عمجلا لصحي هبو .يدنع حجارلا وه اذهو» :ةيميت نبا لوق يف يناكوشلا هيقفلا لوقو

 «باجحلا ةيآ لوزن دعب ناك ةفيذح يبأ ةأرما ةلهس لاؤس نأ اذه ديؤيو ...ثيداحألا نيب

 هللا هانثتسا نم ريغ اهنم صصخي الف .ةيآلا يف نم ريغل ةنيزلا ءادبإ زاوج مدعب ةحرصم يهو

 باجحلا عفر ىلإ ةجاحلا يهو ةّلعلا كلت يف هل الثامم ناك نمو .ملاس ةيضقك ليلدب الإ ىلاعت
 نم صخشل الو ,باجحلا عفرل ةيضتقملا تاجاحلا نم ةصوصخم ةجاحب كلذ ديقي نأ ريغ نم
 .©"'؟9«مولعم عضرلا رمع نم رادقمب الو صاخشألا

 : عاضّرلا ةدم ىلع ةريسيلا ةدايزلا :ةثلاثلا ةلأسملا ههه

 ةعاضرلا ربتعت لهف ءانلق امك ناتنس يهو مرحملا عاضرلا ةدم ىلع ةريسي ةدم تضم اذإ

 ؟ال مأ ةمرحم ةعاضر نيتنسلا ىلع ةدئازلا ةريسيلا ةدملا لالخ

 رشع ينئاو نيلوحلا يف ناك ام مرحملا عاضرلا نأ سنأ نب كلام خيش وهو ةعيبر نع يور
 ,"'؛9نيلوحلا دعب يأ امهدعب اموي

 ) )7١40اج «كلام مامإلا أطوم» ص5١08.

 .185ص .4ج .ميقلا نبا مامالل (داعملا داز» )70١51(

 . 5887 ص «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف نم ةيهقفلا تارايتخالا» (5١07؟)

 ."6١ص .5ج .يناكوشلل «راطوألا لين» )7١44( .6١ص .”ج . يناكوشلل «راطوألا لين» )*54 7٠١(
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 انملع اذإ اميس ال ةريسي ةدم ًاموي رشع يتنثا ةدم نأل ؛لوقلا اذهب ذخألا ناكمإ .يل ودبيو
 . يداوبلا لهأو ,بارعألا اميسال , مهلافطأ تادالو خيراوت طبض مدع سانلا ىلع بلاغلا نأ

 ثلاثلا عرفلا

 - عاضرلا تابثإ لئاسو - عاضرلا هب تبثي ام

 : عاضرلا ىلع ةعضرملا ةداهش يف يوبن ثيدح -

 ةأرما اهتءاجف ةأرما تجوزت :لاق ثراحلا نب ةبقع نع «(هحيحص» يف يراخبلا مامإلا جرخأ

 ةأرما تءاجف .نالف تنب ةنالف تجوزت :تلقف كي يبنلا تيتأف .امكتعضرأ :تلاقف ءادوس

 :تلق .ههجو لبق نم هتيتأف « ينع ضرعأف - ةبذاك يهو  امكتعضرأ دق ينإ : يل تلاقف ءادوس

 . "؟2(كنع اهعد ءامكتعضرأ دق اهنأ تمعز دقو اهب فيك :لاق .ةبذاك اهنإ

 :فيرشلا يوبنلا ثيدحلا اذه ىف ءاملعلا لاوقأ - ه7

 نإ :لوقي نم دنع ثيدحلا نم ذخؤيو» :- ىلاعت هللا همحر ينالقسعلا رجح نبا لاق :الوأ

 .©"”!9«طايتحالل لب ؛ةعضرملا لوقب هيلع اهميرحتل نكي مل اهقارفب رمألا

 عدي نم رمأ وهو ءاهكرتا يأ (اهعد) :هلوق :ثيدحلا اذهل هحرش يف ىينيعلا مامإلا لاقو :ًايناث

 بلاط يبأ نب يلع نع يورو .باجيإلا ىلع ال طايتحالاو عرولاب ذخألاو .كرتلاب هرمأ
 وهف اهنع هزني :الاقف ءامهتعضرأ اهنأ تمعزف ةأرما تءاجف ةأرما جوزت لجر يف سابع نباو

 زجي مل باطخلا نبرمع نأ :ملسأ نب ديز لاقو .الف دحأ هيلع اهمرحي نأ امأ ءريخ

 . ""؛9(عاضرلا يف ةدحاو ةأرما ةداهش

 لاق «يراخبلا هاور يذلا ثراحلا نب ةبقع ثيدح ىور نأ دعب يذمرتلا مامإلا لاقو :ًاثلا

 للك يبنلا باحصأ نم ملعلا لهأ ضعب دنع اذه ىلع لمعلاو» :- هللا همحر  يذمرتلا

 .©"'48(عاضرلا يف ةدحاولا ةأرملا ةداهش اوزاجأ « مهريغو

 ءا16ا/ص 17ج «هننس» يف يمرادلا ًاضيأ هاورو «107ص ,4ج ؛ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» )7١48(

 ."١١ص « 4ج (هعماج» يف يذمرتلاو 4١. ص 20ج (هلئس) يف يئاسنلاو

 .167١ص «9ج «ينالقسعلل (يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» )457 07١

 .14ص ١7ج «ينيعلل «يراخبلا حيحص حرشب يراقلا ةدمع» 47 7٠١(

 ) )7١48.؛4ج (يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» ص١١"-7117.
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 زوجت :سابع نبا لاقو» :ثراحلا نب ةبقع ثيدحل هتياور دعب ًاضيأ يذمرتلا مامإلا لاقو :ًاعبار
 .©"'؛9«اهنيميب ذخؤيو عاضّرلا يف ةدحاو ةأرما ةداهش

 لمعلا بوجوو ةعضرملا ةداهش لوبق ىلع ثيدحلاب لدتسا دقو : يناكوشلا مامإلا لاقو :ًاسماخ

 «قاحسإو «نسحلاو ,يرهزلاو .«سابع نباو ,نامثع يورم وهو .ءاهدحو اهب

 اهتداهشب لجرلا ىلع لمعلا بجي : لاق هنكلو لديبع يبأو «لبنح نب دمحأو  يعازوألاو

 .مكاحلا ىلع مكحلا بجي الو هتجوز قرافيف

 نم نيديهش اودهشتساو# : ىلاعت هلوقب ةعضرملا ةداهش لوبق مدع ىلع لالدتسالاو

 صخأ ثيدحلا نأ كش الو ,صاخلا ىلع ماعلا ءانب بجاولا نآل ؛ًائيش ديفي ال «مكلاجر

 نيب ةقرفتلا نم اوعنتما مهنأ ةريغملاو « سابع نباو «يلع نع ديبعوبأ هاورامامأو

 اهتضراعم مدع ضرف ىلع ةجحب تسيل ةباحصلا ضعب لاوقأ نأ ررقت دقف «كلذب نيجوزلا

 ؟كلذك وه ام تضراع اذإ فيكف للي هنع تبث امل

 اميس ال رهاظلا وه امل هتفلاخم ىفخي الف ,طايتحالا باب نم لك هرمأ نم ليق ام امأو

 . (اهيف كل ريخ ال» :اهضعب يفو .(«كنع اهعد» :اهضعب يفو 0 دقو فيك» :اهعيمج

 . هب هرمأل طايتحالا باب نم كلذ ناك ولو «قالطلاب هرمأ كي هن أ ةياور يف تبثي مل هنأ

 وأ اهلوقب نظلا لصح .ةم أ وأ تناك ةّرح ةعضرملا ةأرملا لوقب لمعلا د

 .(ةبذاك اهنظأو» :لاق لئاسلا نأ ةياور يف تبث امل لصحي مل

 ٍينعأ ساسأ ريغ ىلع ةينبملا ةدعاقلا كلتل اهدا حيحصلا ثيدحلا اذه نوكيف .

 2 ثيدحلا نوكيو .دهاشلا لعفل ريرقت اهيف ةداهش لبقت ال اهنإ : مهلوق

 .2(**«عءاسنلا تاروع ىف ةلدعلا ةأرملا ةيافك اهصصخ امك ةلدألا تامومعل

 :اهدحو ةعضرملا ةداهش لوبق يف ءاهقفلا لاوقأ

 «ةعضرم تناك اذإ عاضرلا يف ةلوبقم ةدحاولا ةأرملا ةداهش نأ ىلإ ةلبانحلا بهذ :ًالوأ

 . "'*0بئذ يبأ نباو «يعازوألاو «يرهزلاو ءسوواط لاق اذهبو

 ."١١؟ص «4حج (يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» )7١59(

 . 058ص «الج (ينغملا» )7١61( . 814-70 ص 25ج «يناكوشلل «راطوألا لين» )7١6١(

 ا



 ةداهش الإ عاضرلا ىلع ةداهشلا يف لبقي ال :ىرخأ ةياور لبنح نب دمحأ مامإلا نعو

 ءاسنلاف نيلجر ةداهش الإ لبقي الو ءءاسنلا نم لمكأ لاجرلا نأل ؛مكحلا لوق وهو «نيتأرما

 انتل

 ءاهتداهش عم فلحتستو «ةلوبقم ةدحاولا ةأرملا ةداهش نأ :ىرخأ ةياور دمحأ مامإلا نعو

 تيدر دار ةتعيقرأ اهنا تين ةأرما يف لاق سابع نبا نأل ؛قاحسإو «سابع نبا لوق وهو

 , "”'*58هتأرما قرافو تفلحتسا ةيضرم تناك نإ :لاقف

 : ةيفنحلا بهذم :ًايناث  همدو

 «ناتأرماو لجر وأ «نالجر عاضرلا ىلع دهشي نأب ةداهشلاب عاضرلا تبثي :ةيفنحلا لاقو

 ىلع ةدحاو ةأرما تدهش اذإو .نهدارفناب ءاسنلا ةداهش الو كلذ نم لقأ عاضرلا ىلع لبقي الو

 .«اهعد» : هلك يبنلا لوق هيفو 00 نب ةبقع ثيدحل اهقرافي نأ جوزلل لضفألاف ,عاضرلا

 ولو ءضرعأ لب امهنيب قرفي مل خي هن أ ىرت الأ .ىلوألاو ٍلضفألا ىلإ بدن اذهو ءاهقراف وأ

 وهف اهقلطي مل نإو .حاكنلا ءاقب ىلع .اهقراف : ِكك هلوق لدف :يصرغأ املا انو قيرفتلا ناك

 0و اضقلا ماكحأ يف مئاق حاكنلا نأل ؛اهعم ماقملا نم ةعس يف

 : ةيرهاظلا بهذم : اقلاث - هه.

 ,ةلدع ةدحاو ةأرما هدحو عاضرلا يف لبقي» : يرهاظلا مزح نبا لاق امك .ةيرهاظلا كنعو

 ."'*©(لدع دحاو لجر وأ

 2 ١

 : ةيعفاشلا بهذم :اعبار 5

 ةوسن عبرأ ةداهشب وأ «نيتأرماو لجر وأ «نيلجر ةداهشب عاضرلا تبثي :ةيعفاشلا لاقو

 .©*”ةدالولاك ابلاغ هيلع نهعالطال

 : ةيديزلا بهذم :ًاسماخ ه7

 دهشت اهنأل ؛ةعضرملا ىوس نيتأرماو لجر وأ «نيلجر ةداهشب عاضرلا تبثي :ةيديزلا دنعو
 , "'"؟اهلعف ءاضمإ ىلع

 . هه ١ص الج («ينغملا» ه4 دف . 6088ص ءالج «ينغملا» (6١7؟)

 , "95ص 34ج مزح ننال (ىلحملا» ةقدنلا ١-1١86. ص « 4ج (عئادبلا» 02 كب

 .554©6ص « ١ج «راهزألا حرش» 524228 . ١الهص الج «جاتحملا ةياهنو (6١7ه5)
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 : ةيرفعحلا بهذم :ًاسداس هم

 تبثي الو .لودع نيتأرماو لجر وأ «نيلدع نيلجر ةداهشب عاضرلا تبثي :ةيرفعجلا دنعو
 هن ورفتا اذإ غاستلاب

 : ةداهشلا نم عاضُرلا هب تبثي اميف حجارلا لوقلا 5

 ةعضرملا ةداهشب عاضّرلا تبثي :لاق نم لوق وه عاضُرلل ةتبثملا ةداهشلا يف حجارلا لوقلاو

 هجرخأ يذلا ثراحلا نب ةبقع ثيدح وهو كلذ ىلع حيحصلا فيرشلا ثيدحلا ةلالدل ؛اهدحو

 عاضرلا نوتبثي ال نيذلا نيفلاخملل هتشقانم يف يناكوشلا هيقفلا لوق انركذو ءهريغو يراخبلا

 .اهدحو ةعضرملا ةداهشب

 لاقو» :لاق ذإ هللا همحر  يلبنحلا ةمادق نبا هلاق ام يناكوشلا لوق ىلع انه ديزنو

 لاقو . عاضرلا يف ةأرما ةداهشب  هنع هللا يضر  نامثع نمز يف تايبأ لهأ نيب قرف :يرهزلا
 تناك : يبعشلا لاقو .عاضّرلا يف ةأرما ةداهشب مهئاسن نيبو ةعبرأ نيب نامثع قرف : يعازوألا

 .©*9(عاضّرلا يف ةدحاو ةأرما ةداهشب ةأرملاو لجرلا نيب قرفت ةاضقلا

 ًادانتسا اهريغوأ ةعضرملا يه تناك ءاوس , عاضّرلا ىلع ةدحاو ةأرما ةداهش لبقتف اذه ىلعو
 .هانركذ يذلا فيرشلا ثيدحلا ىلإ

 : عاضرلا ىلع ةدحاولا ةأرملا ةداهش لوبق طورش  هه55

 ققحت ىلع فقوتم لوبقلا اذه نأ الإ , عاضرلا ىلع ةدحاو ةأرما ةداهش لوبق انحجر دق ذإو

 :اهل زجوم نايب عم يلي اميف اهركذن طورش ةلمج

 :ةلادعلا :لوألا طرشلا 5

 سابع نبا نع يور امك «ةيضرم» نوكت نأ عاضرلا ىلع دهشت يتلا ةأرملا يف طرتشي

 يهو .دهاشلا ةداهش لوبقل طرش ةلادعلاف . مزح نبا لاق امك (ةلدع) وأ د امهنع هللا يضر -

 ةيرسلا ةيكزتلا قيرط نع هنم ققحتي نأ يضاقلا ىلع بجي ًادج مهم طرش عاضرلا ةلأسم يف
 . نيجوزلا نيب قيرفتلا ةداهشلا هذه ىلع بترتي هنأل ؛ ةينلعلاو

 . ؟ 8ص . يلحلا اضر ميركلا دبع خيشلل «(ةيصخشلا لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألا» 0/٠١ م)

 .ةهؤص الج «ينغملا» ١و١

 حل



 يف : نيميلا : ىناثلا طرشلا  هه51/

 وف «سابع نبا نع يورم اذهو «نيميلا دهاشلا وأ ةدهاشلا فيلحت ًاضيأ يغبنيو
 .نانئمطالاو قاثيتسالل وه ةدهاشلا وأ دهاشلا فالحتساو .انركذ انك ذيحأ نع

 :ةداهشلا ريسفت : ثلاثلا طرشلا

 ىلع يأ .«ةرسفم نوكت نأ لجرلا وأ ةأرملا لبق نم عاضرلا ىلع ةداهشلا لوبقل طرتشيو
 عاضرلا ةفص يف اوفلتخا ءاهقفلا نأل ؛ تاعضّرلا ددعو عاضرلا ةيفيك انيبي نأ دهاشلا وأ ةدهاشلا

 توبثل طرتشا نم مهنمو ءاليلق وأ ًاريثك عاضرلا ناك ءاوس «ةمرحلا هب تبثي نم مهنمف « مرحملا
 لهو ءعاضرلا ةيفيك نييبت ةدهاشلا وأ دهاشلا مزليف ءاذكهو تاعضر سمخ نوكي نأ هب ميرحتلا

 دهشأ : هتداهش يف دهاشلا لوقيف .هداهتجا بسح همدع وأ عاضرلا توبثب يتفي نأ يتفملل نكمي

 يف وهو .تاقرفتم تاعضر سمخ ةأرملا هذه نم عضترا دق لجرلا اذه وأ يبصلا اذه نأ

 .هفوج ىلإ لصو تاعضرلا هذه يف ةأرملا نبل نأو هرمع نم نيلوحلا
 ؟هيلع ةداهشلا زوجت فيكف .هتدهاشم ىلإ هل قيرط ال هفوج ىلإ نبللا لوصو :ليق نإف

 مقتلا دق يبصلا ىأرو «نبل تاذ ةأرملا هذه نأ ةدهاشلا وأ دهاشلا ملع اذإ :باوجلاو

 نبللا نأ نيقيلا ىلإ برقي نظ لصح «عارتجالا يف هقلحو ءصاصتمالا يف همف كرحو ءاهيدث
 .رهاظلاب هيف ىفتكي ةدهاشملاب هيلع فوقولا رذعتي ام نأب : يضقت ةدعاقلاو .هفوج ىلإ لصو دق

 لصأ توبث يف يفكي هنأ رهاظلاف ءاذه تعضرأ هذه نأ دهشأ :ةدهاشلا وأ دهاشلا لاق ول نكلو

 نكلو .اهلوقب يفتكا ءامكتعضرأ دق :هتجوزو ثراحلا نب ةبقعل تلاق يتلا ةأرملا نأل ؛ عاضرلا
 ةداهشلا هذه هنم لبقت مل «عاضرلا نم ةأرملا هذه نبا اذه نأ دهشأ :ةدهاشلا وأ دهاشلا لاق ول

 , "5 عاضرلا تابثإل

 : "””رارقإلاب ةعاضرلا تابثإ 84

 «جوزلا رارقإ نوكي نأ امإ رارقإلا اذهو .رارقإلاب ًاضيأ تبثي ,ةداهشلاب عاضرلا تبثي امكو
 ىلع .همدعو عاضرلا تابثإ يف هرثأو همكح نيرارقإلا نم لكلو .ةجوزلا رارقإ نوكي نأ امإو

 . 669-650 ص ءالج « رنغملاو (ا/50١)

 حرشلا» ١17/4 ص ءالج «جاتحملا ةياهن» 2.١ 6ص .4ج «عئادبلا» 5590-2051 ص ءالج «ينغملا» )١51/(

 .ه١"ص .١ج .يواصلا ةيشاح»و «ريدردلل «ريغصلا
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 : ةعاضرلاب جوزلا رارقإ :ًالوأ -

 خسفنا «ةعاضرلا ببسب هيلع ةمرحم يهف «ةعاضرلا نم هتخأ يه هتجوز نأ جوزلا ّرقأ اذإ

 َرَقأ هنأل ؛ ةيفنحلاو «ةيكلاملاو .ةيعفاشلا بهذم وهو ,ةلبانحلا حرص اذهبو ءامهليب قرفو هحاكن

 هتبذك وأ هتجوز هتقدص ءاوس اذهو .هسفن ىلع هيف قدصيف لاحلا يف هلاطبإ كلميام نالطبب

 | .همعز يف ةتباث ةمرحلا نأل

 هتبذك نإ رهملا فصن اهلف ءلوخدلا لبق هحاكن خاسفناو هرارقإ نم ىرج ام ناك نإ مث

 ةمرحب هرارقإ ناك نإو .رهملا يف اهقح لاطبإب اهيلع ال هسفن ىلع قدصم جوزلا نأل ؛همعزب

 .اهقح لاطبإ يف قدصم ريغ هنأل ؛نكسلاو ةقفنلاو رهملا لامك اهلف .ءلوخدلا دعب عاضرلا

 .ةيفنحلا دنع اذهو ءامهنيب قرفي الو امهحاكن

 اهميرحت نمضتي امب رقأ هنأل ؛هرارقإ نع ًاعوجر هنم كلذ ربتعي ال : ةيعفاشلاو ؛ةلبانحلا لاقو

 هنيب اميف امأ ءايندلا ماكحأ يف اذهو ,عجر مث قالطلاب ٌرقأ ول امك هنع هعوجر لبقي ملف هيلع

 هيلع ةمرحم يهف .لاق امك رمألا نأ ملع نإف :هقدصب هملع ىلع كلذ ينبنيف «ىلاعت هللا نيبو

 بذكلا هلوق نأل ؛هلاحب قاب حاكتلاف ,هسفن بذك ملع نإو .امهنيب حاكن الو ,عاضّرلا ببسب

 مل «كلذ يف كش نإو .ًابذك عاضرلا ءاعدا ال عاضرلا ةقيقح ِمّرحُملا نأل ؛هيلع اهمرحي ال

 .كشلاب نيقيلا نع لوحتي

 ىلع اقفتا امهنأل ؛اهل ءيش الف «ةأرملا هتقدصو لوخدلا لبق هرارقإ ناك نإف كلذ نيبت اذإو

 كلذ ناك نإ .رهملا فصن اهلف هتبذكأ نإو .رهم هيف قحتسي الف ءهلصأ نم دساف حاكتلا نأ

 .لوخدلا دعب ناك نإ رهملا لكو .لوخدلا لبق

 ةعاضّرلا نم يمأ اهنإ :ًانس هنم رغصأل لاق ول امك قيدصتلل لباق ريغ جوزلا رارقإ ناك اذإو

 .ةيعفاشلاو ةلبانحلا حرص اذهبو ءهيلع مرحت مل يتنبا يه :هنم ربكأل لاق وأ

 : ةعاضّرلاب ةجوزلا رارقإ :ًايناث - 0

 اهبذكأف ,ةعاضّرلا نم يخأ وه :تلاق نأك ًاعاضر اهيلع مرحم اهجوز نأب ةجوزلا ترقأ اذإو

 الف .لوخدلا لبق اذه اهرارقإ ناك نإف ءاهيلع قح هنأل ؛حاكنلا خسف يف اهلوق لبقي مل جوزلا

 رقي هنأل ؛اهنم هدادرتسا جوزلل نكي مل هتضبق دق تناك نإف .هقحتست ال اهنأ رقت اهنأل ؛اهل رهم

 .اهل قح هنأب

 "ع



 اهنأل ةعاضرلا نم هيلع ةمرحم اهنأب ةملاع تناك اهنأب ترقأف .لوخدلا دعب اهرارقإ ناك نإو

 نأل ؛ مكحلا رهاظ يف هتجوز يهو ةهبشب ءطو هنأل ؛رهملا اهلف كلذ نم ًائيش تركنأ نإو
 ّلحي مل هب ترقأ ام ةحص تملع نإف :ىلاعت هللا نيبو اهنيب اميف امأف .لوبقم ريغ هيلع اهلوق
 « ىنز اهل هأطو نأل ؛اهنكمأ امب اهسفن يدتفتو هنم رفت نأ اهيلعو ءاهئطو نم هنيكمتو هتنكاسم اهل

 .اهنكمأ امهم هنم صلختلا اهيلعف

 :”79حاكنلا لبق عاضّرلا ةمرحب رارقإلا :ًاثلاث 5

 ءهحاكن اهل زجي مل حاكنلا لبق لجرلا نيبو اهنيب اميف عاضّرلا ةمرحب ةأرملا رارقإ ناك نإو

 .- ءاضقلا ماكحأ يف يأ - مكحلا رهاظ يف اهرارقإ نع اهعوجر لبقي الو

 نمنح اهنإ ةنافاول امك ءاعاسر هلع هم ةاريلا دخت نا جزل ”فاول كتلك
 هللا نيبو هنيب اميف امأو ءايندلا ماكحأ يف دعب اميف اهجوزت هل لحي مل هقدص نكمأو ,ةعاضرلا

 .لاحلا .ةقيقحب هملع ىلع ينبنيف ىلاعت

 : عاضّرلا يف كشلا  همالا“

 يف عاضرلا لصح له وأ ,ةمرحملا تاعضرلا ددع يف وأ عاضرلا دوجو يف كش عقو اذإ

 «عيضرلا فوج ىلإ نبللا لوخد يف كشلا لصح وأ «نيلوحلا دعب وأ عيضرلا رمع نم نيلوحلا

 يتلا تالاحلا هذه عيمج يئفف .ةميهب نبل وأ «ةأرما نبل وه له .هسفن نبللا يف كش لصح وأ

 هذه يف ركذ ام مدع لصألا نأل ؛ عاضّرلاب ميرحتلا عقي ال اهيف هانركذ اميف كشلا لصح
 .كشلاب نيقيلا نع لوحتن الف «تالاحلا

 ددع يف كشلا عقو اذإو .هعوقو مدع نيقيلاف ءعاضرلا عوقوب كشلا عقو اذإ :اذه ىلعو

 وأ نيلوحلا يف عاضرلا عوقو يف كشلا عقو اذإو .تاعضرلا ددع لقأ وه نيقيلاف تاعضرلا

 ؛ ةميهب نبل هنأ نيقيلاف «ةميهب وأ ةأرما نبل هنوك يف كشلاو .نيلوحلا دعب هعوقو نيقيلاف ءامهدعب

 , "9 هيرحتلا مدع لصألاو  عاضرلا ةمرح هب تبثت ال هنوكل

 .ةه 55ص الج «ينغملا» )7١657(

 : 7١ص .ا"ج «جاتحملا ينغما) .ما”ا/ ص الج «ينغملا» ك5

 ففي



 عبارلا عرفلا

 عضرلا يرعب مكج
 ةعضرملا ماركإو

 : هتعضرمو عيضرلا نيب ةيئزحلا - هه/

 ءاج امك .همظع زشنيو .همحل تبنيو .هتعوج ٌدسي نأ هنأش نم هتعضرم نبل لفطلا عاضترا

 ءزجب هتينب ميقت لفطلا اهعاضرإب .نذإ يهف ءاهنم ءزج ةأرملا نبلو .ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا يف

 در امك اهنم ءزج نذإ وهف ؛ةيضعبلا وأ ةيئزجلا امهنيب ققحتتف .اهنم

 انآ ةفضربلا نركت ن ١ اد نيناتملا "نم , عيضرلا م يف رثألا اذه عاضرلل ناك اذإو

 مامإلا لاق - ةدالولاب يبسنلا اهدلول ام نوكت امك عاضرلاب امأ ثوكت يأ - عاضرلا ببسب اهعيضرل

 جاشمأ عامتجا ببس اهنإ ثيح نم مألا هبشت تعضرأ يتلا نإف» :- ىلاعت هللا همحر  يولهدلا

 ام هيلع ترد  ةعضرملا يأ هذهو .اهنطب يف هتقلخ تعمج مألا نأ ريغ . هلكيه مايقو هتينب

 . .مألا دعب مأ يهف هتأشن لوأ يف هقمر دسي را

 :اهنبا ىلع مرحت مألاو ىمأ ةعضرملا  ههاله

 مظعأ نم ًائيش ققحي امك .هتعضرمو عيضرلا نيب ةيداملا ةيئزجلا ققحي عاضرلا ناك اذإو
 نوكت نأ ىقحتست هلك اذهب يهف .اهيدت نم هعاضرإو لفطلا اهناضتحاب نانحلاو ةمومألا رهاظم

 مرحتف ٠ .اهنبا ىلع مرحت مألاو 3 . نانحلاو ةمومألا رهاظم نم هب ىلجتي امو , عاضرلا اذهب هل أَم

 يذلا وحنلا ىلع اهب لصتي نم كلذكو هيلع ةيبسنلا همأ مرحت امك اهعيضر ىلع ةعضرملا هذه

 . هانيب

 : ماركإلا قحتست ةعاضرلاب مألا هال“

 .عاضرلاب اهدلو نم ليجبتلاو ماركإلا قحتست اهنإف ,ةعاضرلا بش انآ ةعضرملا كناك اذإو
 نم طيرفتلا اذه ربتعي عاضّرلاب اهدلو نم ليجبتو ماركإ نم هقحتست ام ءادأ يف طيرفتلا نأو

 . ميمذلا قلخلاو قوقعلا

 )١4( .؟ج .يولهدلا دمحأ خيشلل «ةغلابلا هللا ةجح» ص7٠١.

 فذ



 :ةيدعسلا ةميلح هتعضرم ٌدِكَي يبنلا ماركإ  همالا/

 كلذ نمف .هعم ةعاضرلاب اهعينص ركشو هتعضرم ماركإ ِيلكك ميركلا انيبن قلخ نم ناك
 هيلإ تكشو .هتعضرم تناكو .ةكم يف كي هللا لوسر ىلع تمدق ةيدعسلا ةميلح نأ : ماركإلا

 تمدق مث .ًاريعبو ةاش نيعبرأ اهتطعأف  اهنع هللا يضر  هتجوز ةجيدخ لي مّلكف دالبلا بدج

 , ”'"اهجوز ملسأو تعيابو تملسأف ,ةوبنلا دعب لكي هيلع ةميلح

 : هتعضرم دلك يبنلا ماركإ نم  هداله

 «تلخد املف ,هتعضرأ تناك دقو لَك ىبنلا ىلع ةأرما تنذأتسا :ردكنملا نب دمحم لاقو
 7 1 سطل

 .©53هيلع تسلجف اهل هطسبف هئادر ىلإ دمعو .ىّمأ .ىما : يي لاق

 تلبقأ ذإ لع يبنلا عم ًاسلاج تنك :لاق : ليفطلا يبأ نع ىوريو : يذمرتلا مامإلا لاقو

 ينلا تعضرأ تناك هذه ليق «تبهذ املف هيلع تدعقف هءادر دع ىنلا طسبف ةأرما

 1 : , 0000ج

 : نييطلا لاقو .اهل اماركإو اطاسينا ةدادز اهل طسب 6 ىتلا نأ :ربخلا اذه حرش يف ءاجو

 .ةقباس قوقحو ةميدق ةبحص هل نم ماركإ موزلو .«ةميدقلا قوقحلا ةياعر بوجو ىلإ ةراشإ هيف

 ,35482'207تسلجو اهل هءادر

 : ةبيوث هتعضرم لاكي يبنلا ماركإ - 4

 ةنيدملا ىلإ كك رجاه املف .ةكم يف اهلصيو اهمركي لَك ناكو لكك يبنلا ةبيوث تعضرأو
 ,©"59ةلصو ةوسكب اهيلإ ثعبي مالسلاو ةالصلا هيلع ناك

 :اهل ًاماركإ ةعضرملل هؤاطعإ بحتسي ام.

 بهذي ام هللا لوسر اي :تلق» :لاق هيبأ نع جاجح نب جاجح نع يذمرتلاو دواد وبأ جرخأ

 )١/2 )7يزوجلا نبا مامإلل (ةوفصلا ةوفص» ج١. ص١9 .

 )١55/ )7.يزوجلا نبا مامإلل (ةوفصلا ةوفص» ج١ء ص١9 .

 )١17/ )7؛4ج «يذمرتلا عماج» ص١5".

 ) )7١58«؛4ج (يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» ص١5".

- 

 )١594/ )7.يزوجلا نبا مامإلل «ةوفصلا ةوفص» ج١. ص3١ .
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 .©"3(ةمألا وأ دبعلا .ةرغلا :لاق ؟ةعاضّرلا ةمذم ىنع

 (عاضرلا ةمذم) ينع ليزي ام يأ (ةعاضرلا ةمذم ينع بهذي ام» :هلوق :هحرش 7 ءاجو

 قحلا - حتفلاو 0 مامذلاو ةمذملاو . ةعضرملا يهو عاضرلا تاذ قحو 'ماضرإلا قح يأ

 ًايدؤم هئادأب نوكأ ىتح عاضرإلا قح ينع طقسُي ءيش يأ : ىنعملاو .اهعيضم : 7 ذم ملي يتلا ةمرحلاو

 .هلامكب ةعضرملا قح

 «ةرغلا» :هلوق .ثيدحلا يف هنع لوؤسملا وهو .- ماطفلا دنع يأ  لاصفلا دنع ةرجألا ىوس

 .ةرغلا نم لدب (ةمألا وأ دبعلا) :كولمملا يأ

 لك مركأل ريعتسا مث .سرفلا ةهبج يف ضايبلا اهلصأو ,كولمملا 3 ىنعت ةرغلا : يبيطلا لاق

 .ةرغ يمس كلمي ام ريخ كولمملا ناسنإلا ناك املو تايمر ىدلا نه ةرغلا : : ليقو . ءيش

 .ةرغلا تيطعأ نب هلع نيستا كن ومس ةدداتلا يفوت“ عقلا تاج امل

 . اهناسحإ ىلع اهل ًءازجو اهقحل ءاضق ةنهملا اهيفكيو اهمدخي مداخب اهئفاكف «ريغص تنأو

 هذه نوكت نأو .ماطفلا دنع ةعضرملل ةيطعلا بابحتسا ىلع ثيدحلا اذهب لدتسا دقو

 .©""1)ةمأ وأ ادبع ةيطعلا

 عبارلا بلطملا

 ناعللاب تامرحملا

 :ناعللاب دوصقملا 0

 دقل وأ «ةيناز اي :اهل لاق نأب هنم اهدلو ىفنب وأ ىنزلاب اهامر نأب هتجوز جوزلا فذق اذإ

 امهنيب ناعللا بجيو .هتجوز ًافذاق ربتعي هنإف ,«ينم سيل هتدلو يذلا دلولا اذه 0 ا

 . ”'"9اهل هفذق ىلع ءادهش ةعبرأب وه تأي ملو هب اهفذق امب ةجوزرلا ف ةرتعت مل اذإ

 ."6١ص .4ج (يذمرتلا عماج» 54-7/١. ص .7ج «دواد يبأ نئس» 64340

 الا هص «. 4ج (يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» 27١ ص «تج (دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعو )7١01(

 .33730 ص .تجأ « يناكوشلل «راطوألا لين»

 ) )7١177قرف نع انمالك دنع ليصفتب هطورشو ناعللا نع دعب اميف ملكتنسو ,.1868 ص .117ج «يبطرقلا ريسفت» -

 فم



 «ناعللا» ىمسي .دوهشلا ميدقت نع هزجعو ةجوزلا راكنإو فذقلا دعب امهنيب يرجي امو

 مل «جوزلا ةنعالم دعب ةجوزلا تنعال اذإف .هناعل يف جوزلا هلوقي ام ةغيص يف (نعللا) دورول

 .امهنيب قيرفتلاب يضاقلا مكحيو .ىنزلا ٌّدحب يه بقاعت ملو .فذقلا ّدحب جوزلا بقاعي
 .(نعالُملا) جوزلا ىمسي امك (ةنعالُملا» ىمست اهجوز نيبو اهنيب ناعللا ىرج يتلا ةجوزلاف

 : ناعللا يف يعرشلا صنلا - 7

 مهسفنأ الإ ءادهش مهل نكي ملو مهجاوزأ نومري نيذلاو» :زيزعلا هباتك 0 ىلاعت لاق

 نم ناك نإ هيلع هللا ةنعل نأ ةسماخلاو . نيقداصلا نمل هنإ هللاب تاداهش عبرأ مهدحأ ةداهشف

 نأ ةسماخلاو .نيبذاكلا نمل هنإ هللاب تاداهش عب رأ دهشت نأ باذعلا اهنع ارد و .نيبذاكلا

 .9"2*نيقداصلا نم ناك نإ اهيلع هللا بضغ

 ىنزلاب هتجوز جوزلا ىمر اذإ نيجوزلا نيب ناعللا ءارجإ ىلع ةميركلا ةيآلا هذه تلد دقو

 ,هتغيصو ناعللا ةيفيك ةميركلا ةيآلا هذه تنيب امك .اهانز ىلع ءادهش ةعبرأب تأي ملو «هتبذكو

 . هتنعالم يف نيجوزلا نم لك هلوقي امو

 : ةيجوزلا ةقالعلا يف ناعللا رثأ هه

 يذلا اهجوز ىلع ةأرملا تمرحو ءامهنيب ةقرفلاب يضاقلا مكح نيجوزلا نيب ناعللا مت اذإو

 امل ديدج حاكن دعب اهجوزتي نأ نعالملا جوزلل ناعللا اذه دعب زوجي الف «ةدبؤم ةمرح اهنعال
 نب لهس ثيدح ثيداحألا هذه نمو .ةدبؤملا ةمرحلا هذه ىلع ةلالد نم ناعللا ثيداحأ ىف درو

 ادن نانسي ل كافرا مودم هكذا لرب قرت هق ءاعسز نيدقادبلا فيما ل داع
 ىبأ نب ىلع نعو .«أدبأ ناعمتجي ال اقرفت اذإ نانعالتملا» :لاق ٍلك ىبنلا نأ سابع نا نعو

 : الاق د نباو يلع نعو فًأدبأ اعمتجي ال نأ نينعالتملا ف لا مل لق بلاط

 , "9 ينطقرادلا نهاور .(«نانعالتملا عمتجي ال نأ ةنسلا تضم»

 ؟هسفن جوزلا بذكأ اذإ ةمرحلا عفترت له 4

 الف «ةديؤملا ةمرحلا توبث عم امهنيب ةقرفلا عوقو نيجوزلا نيب مت اذإ ناعللا رثأ نإ :انلق
 نعالملا جوزلا بذكي مل اذإ هيف فالخ ال اذهو «ديدج حاكن دقعب اهحاكن ديعي نأ جوزلل لحي
 . ىنزلا نم هب اهامر اميف هسفن

 .- ىلاعت هللا ءاش نإ - جاوزلا -

 . ١7ص .5ج ,يناكوشلل «راطوألا لين» )72١74( .[5-9 تايآلا :رونلا ةروس] )7١075(

 فحم



 يضاقلا مكحو ةنعالملا دعب ىنزلا نم هب هتجوز ىمر اميف هسفن لجرلا بذكأ اذإ نكلو

 ةمرحلا نأ ساسأ ىلع ديدج حاكن دقعب هيلإ اهعاجرإ نعالملا جوزلل زوجي لهف ءامهنيب قيرفتلاب
 ؟ نئرلا نم هب اهامر اميفأ ةسقت باذكإب هتلاز ةدبؤملا

 : يتآلا يف هزجون ءاهقفلا نيب فالخ

 : مهيقفاومو ةلباتحلا بهذم : الوأ  هومه

 نعالملا جوزلا باذكإب عفترت ال ةدبؤملا ةمرحلا نأ .ةلبانحلا بهذم رهاظ هيلع يذلا

 نب يلعو .باطخلا نب رمع نع رابخألا تءاج اذهبو .اهنعال يتلا ةجوزلا هل لحت الف عةهسفقن

 لاقدر ءادبا ناهيك نينعالتملا نأ :- مهنع هللا يضر  دوعسم نب هللادبعو «بلاط ىبأ
 . يعازوألاو «يروشلاو .كلامو .يرهزلاو . يعخنلاو .ديز نب رباجو .ءاطعو .نسحلا

 .©0*فسوي وبأو ءروث وبأو .ديبع وبأو . يعفاشلاو

 ,2079باطخلا نم بطاخ وهف هسفن بذكأ نإ :بيسملا نب ديعس نعو : ًايناث - هممك

 .ديدج حاكن دقعب اهجوزتيو اهبطخي نأ زوجيف هل لحتف .- ةدبؤملا ةمرحلا عفترت : يأ -

 :امهذلعف , ينابيشلا نسحلا نب دمحم هبيحاصو .ةفينح وبأ لاق بيسملا نب ديعس لوقبو

 وبأ لاق» : يناساكلل «عئادبلا» يف ءاج دقف .هب اهامر اميف هتقدص وأ هسفن بذكأ اذإ هل لف

 جورتلا ةمرح تبثتو حاكنلا كلم لوزيف , ةنئاب ةقيلطتب ةقرف ناعللا يف ةقرفلا :دمحمو ةفقينح

 اهسفن ةأرملا تبذكأ وأ .ّدحلا دلجف هسفن جوزلا بذكأ نإف .ناعللا ةلاح ىلع اماد ام امهنيب
 ةقرف يه :دايز نب نسحلاو ءرفزو .فسوي وبأ لاقو .ناعمتجيو امهنيب حاكنلا زاج هتقدص نأب

 : لك يبنلا لوقب اوجتحاو .ةرهاصملاو عاضرلا ةمرحك ةدبؤم ةمرح بجوت اهنأو .قالط ريغب
 4 )أ دبأ ناعمتجي ال نانعالتملا

 :اهجوز ىلع ةنعالملا ةمرح يف حجارلا  ههمال

 ةقرفلا عوقو دعب نم هل ّلحت الف ,ةدبؤم ةمرح نعالملا اهجوز ىلع ةنعالملا ميرحت حجارلاو
 ةحيحصلا ثيداحألا دورول كلذو .ديدج حاكن دقعب اهعاجرإ هنكمي الو .ناعللا اذهب امهنيب
 نباو ءيلعو .سابع نبا نع ةيورملا راثآلا كلذكو ءامهنيب ةدبؤملا ةمرحلا عوقوب ةحيرصلا
 باذكإ مدع ىلع ةدبؤملا ةمرحلا هذه قيلعت راثآلاو ثيداحألا هذه يف سيلو .اهانركذ دقو دوعسم

 نعالملا جوزلا بذكأ اذإ عفترت ةدبؤملا ةمرحلا هذه نأ ىلإ ةراشإ اهيف سيل امك .هسفن نعالملا

 .51١1-١5”ص الج «ينغملا» (ع/١ ١

 )4 )7١075ص .الج (ينغملا» 4١ .

  0فغُي

 .؟37-15 8ص جا .يناساكلل «عئادبلا» 920548



 فاثل) كمر

 ًاتقؤم تامرحملا

 :ديهمت -4

 نهحاكن مرحي نم نه «- ديبأتلا ال تيقوتلا ليبس ىلع يأ  ًاتقؤم ءاسنلا نم تامرحملا

 ضراوعلا هذهو .نهحاكن عنمي نيعم ببسل وأ ,نهب قلعتت ةصاخ ةلاحل وأ ,نهيف نيعم فصول

 لوزيف لوزت نأ نكمي اهنوك يأ «تيقوتلا عماج اهعمجي بابسأ وأ تالاح وأ فاصوأ نم

 . عونمملا زاج عناملا لاز اذإ هنأل ؛نهحاكن زاوج دوعيو عناملا طقسيو ميرحتلا

 ٠ :ثحبلا جهنم -848

 لك نع ملكتن نأ نسحتسملا نم نوكي دقف .ةعونتم تقؤملا ميرحتلا بابسأ تناك املو

 .ةدح ىلع ببس

 : يلاتلا وحنلا ىلع ةدح ىلع بلطم

 . «مراحملا نيب عمجلا» امهوحنو نيتخألا نيب عمجلا : لوألا بلطملا

 . ةوسن عبرأ نم رثكأب جاوزلا : يناثلا بلطملا

 . © .ةهتدتعمو ريغلا ةجوز :ثلاثلا بلطملا

 .رخآ ًاجوز حكنت ىتح ًاثالث ةقلطملا : عبارلا بلطملا

 . يوامسلا نيدلا مدع : سماخلا بلطملا

 .ةرحلا ىلع ةمألا حاكن : عباسلا بلطملا
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 ٠ مراحملا نيب ب عمجلاب دوصقملا - همو :

 تضرف ول نيتأرما نيب عمجلا ةمرح وه حاكنلا باب يف مراحملا نيب عمجلاب دوصقملا

 ."”امهنم لكل ةبسنلاب ضارتفالا اذه نوكي نأ ىلع ىرخألاب هحاكن لحي مل الجر امهادحإ
  1 2ع

 ءاهتلاخ وأ اهتمعو ةأرملا نيب عمجلاو «نيتخالا نيب عمجلا : مرحملا عمجلا اذه لمشيو

 : نيتخألا نيب عمجلا ميرحت يف يعرشلا صنلا -0

 : ىلاعت هلوق ىلإ 4 . . . مكتاهمأ مكيلع تمّرُحل :ءاسنلا نم تامرحملا يف ىلاعت هللا لاق

 يف نيتخألا نيب عمجلا ةمرح ىلع ةميركلا ةيآلا هذه تّلد 4 . . .نيتخألا نيب اوعمجت نأو»

 وأ اتناك نيوبأ نم .ةمأو ةرح وأ «نيتمأ وأ اتناك نيتّرح ءعاضر و بسن نم اتناك ءاوس .حاكنلا

 لكو .لوخدلا دعب وأ امهادحإب وأ امهب جوزلا لوخد لبق ام اذه يف ءاوسو .مأ نم وأ بأ نم

 . ”9ةيآلا مومعل كلذ

 :اهتقرافم دعب ةجوزلا تخأ حاكن زوجي 7

 .«تتام وأ هتجوز لجرلا قلط اذإ امأ .مئاقلا حاكنلا يف نيتخألا نيب عمجلا وه عونمملا

 سيلو .دحاو تقو يف هل نيتجوز انوكت نأ وه انلق امك عونمملا نأل ءاهتخأ جوزتي نأ هل زاج

 جوزتي مث ءاهتومب وأ قالطب ىلوألا تحأألا قرافي نأ دعب يلاوتلاب نيتحألا جورتي نأ عونمملا نم

 .نيتحألا نيب ا ىمسي ال ةيفيكلا هذهب هجاوز نأل ؛ ىرخألا تحألا

 .هريغ وأ قالطب ىلوألا ةقرافم دعب يلاوتلاب امهجوزتي نأ روظحملا سيلو ءدحاو تقو

 , 537١73<ص . ”ج «عئادبلا» 2( 17”ص 77ج (عانقلا فاشك» هقول

 219ج «عومجملا» ,.757؟ص ءا”ج (عئادبلا» .ه07ص 21ج (ىلحملا» ءهالا ص .5ج «ينغملا» )١1/9/(

 نع يكلاملا يرج نبال («ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» .”87ص

 فحل



 :اهتلاخ وأ اهتمعو ةأرملا نيب عمجلا زوجي ال 04

 دعو اف نفل وضرر انركنانأب اعلا ياتو اهتسيعو ةارعلا نب عمجلا وعي 3

 :اهنمو ةفيرشلا ةيوبنلا ةنّسلا يف درو ام عنملا اذه ليلدو

 :لوألا ليلدلا 14

 هللا لوسر نأ  هنع هللا يصر - ةريره يبأ نع - ىلاعت هللا همحر يراخبلا مامإلا ىوردأ

 نيذه ملسم مامإلا ىورو , 2'2(اهتلاخو ةأرملا نيب الو .اهتمعو ةأرملا نيب عمجُي الو :لاق ِكَع

 ىلع تخألا نبا الو ,خألا تنب ىلع ةمعلا حكنت ال» :ملسم مامإلل ةياور يفو «نيثيدحلا
 , 0:4027)(ةلاخلا

 : يناثلا ليلدلا 6

 ىلع ة أرملا حكنت الو : لِ هللا لوسر لاق : لاق ةريره يبأ نع يذمرتلاو دواد وبأ جرخأو - ب

 الو اهنا كتْند ىلع ةلاخلا الو .اهتلاح ىلع ة ةأرملا الو ءاهيخأ تنب ب ىلع ةمعلا الو .اهتمع

 وأ ةمعلا ىربكلاب دوصقملاو .""*9«ىربكلا ىلع ىرغصلا الو ,ىرغصلا ىلع ىربكلا حكنت

 :ثلاثلا ليلدلا ه5

 ال ملعلا لهأ ةماع دنع اذه ىلع لمعلاو :ثيدحلا اذه ىور نأ دعب يذمرتلا مامإلا لاق

 -- ”اهناوأ ها لوبا لعب ا 0

 1 0 لهأ

 : عبارلا ليلدلا - 7

 نيب الو ءاهتمعو ةأرملا نيب عمجُي الو : ملسم مامإلا ثيدحل هحرش يف يوونلا مامإلا لاقو

 نيبو اهنيبو اهتمعو ةأرملا نيب عمجلا مرحب هنأ ةفاك ءاملعلا بهاذمل ليلد اذه .«(اهتلاخو ةأرملا

 ) )7١80:.9ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ص15١.

 )١81( ص 25ج (يوونلا حرشب ملسم حيحص» 2191-1١90

 ) )7١85/#*ص .؛ج (يذمرتلا عماج» ال١ ص كج «هواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعو 7 .

 )37 )7١8ص .4ج («يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» .

 لل



 ةمع اتناك وأ ,مألا تخأ وأ بألا تحخأ ىهو . ةقيقح ةلاخ وأ ةقيقح ةمع تناك ءاوس ءاهتلاح

 نإو مألاو بألا يتهج نم مألا مأ تخأو .تلع نإو بألا يبأ تخأ امهو ةيزاجم ةلاخو ةيزاجم

 , 29:49 (امهنيب ءمجل ا 0 ءاملعلا عامجإب :رهلكف «:كتلع

 : سماخلا ليلدلا 04

 نيبو اهنيبو ءاهتمع نيبو ةأرملا نيب عمجلا مرحي : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو

 هللا لوسر نع هب ةتباثلا ةئّسلل هب لوقلا ىلع ملعلا لهأ عمجأ :رذنملا نبا لاق .اهتلاخ

 , 000 ط

 : نيتمعلاو نيتلاخلا نيبو .ةلاخلاو ةمعلا نيب عمجلا هركي 48

 نأ هرك آو : هَئلَع يبنلا نع - امهنع هللا يضر - سابع نبا نع (هنئس» يف دواد وبأ جرخأ

 .©"9(نيتمعلاو نيتلاخلا نيبو «ةلاخلاو ةمعلا نيب عمجُي

 :هو ركملا عمجلا اذه لوصح ةيفيك 2.

 يذلا فيرشلا ثيدحلا اهيلإ ريشي يتلا هتالاح روصتو روظحملا عمجلا اذه لوصح روصتيو

 امك وهو ةلبانحلا هقف ىف «عانقلا فاشكو يف ءاج يذلا وحنلا ىلع .هانركذو دواد وبأ هجرخأ

 دحاو لكل دلويف ءرخآلا تنب نيلجر نم دحاو لك حكني نأب :نيتلاخ نيب عمجلا مرحي أ

 دحاو لكل دلويف رخآلا مأ نيلجر نم دحاو لك حكني نأب : نيتمع نيب عمجلا مرحيو - ب

 .همأل اهيبأ تخأ اهنأل ؛ىرخألل ةمع نيتنبلا نم لكف .ءتنب امهنم

 لكل دلويف ءاهمأ هنبا حكنيو ؛ةأرما لجرلا حكني نأب :ةلاخو ةمع نيب عمجلا مرحيو  ج

 .نبالا تنب ةمع بألا تنبو .بألا تنب نبا ةلاخ نبالا تنبف «تنب امهنم دحاو

 1431155 نص .4ج (يوونلا حرشب ملسم حيحص) ةقفيح]

 .ةهالهص .5ج (ينغملا» 07١ 84ه)

 )١85, )7كج (دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعا 1

 )/17 )7١8”ص .ا”ج «عانقلا فاشك» .
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 : عاضر وأ بسنب مراحملا عمج -

 نهنيب اميف ةيمرحملا تناك ءاوسف «عاضر وأ بسنب د مراجملا نيب ممجلا مير ف قرقالو

 ام وه عجبا ميرحت يف طباضلا نألو ؛بسنلاب مرحي ام عاضّرلاب مرحي هنأل ؛ عاضرب وأ بسنب

 هحاكن لحي مل ًالجر امهادحإ تضرف ول نيتأرما نيب عمجلا ةمرح :وهو انه هديعنو لبق نم هانركذ

 ."”:كامهنم لكل ةبسنلاب ضارتفالا اذه نوكي نأ ىلع ىرخألاب
 حرص دقو .بسنلا ببسب مراحملا لمشي امك عاضّرلا ببسب مراحملا لمشي طباضلا اذهو

 عاضر وأ ةبارق امهنيب نيتأرما لك ءامهنيب عمجلا مرحي نم طباضو» :اولاقف لومشلا اذهب ةيعفاشلا

 .7«امهحكانت مرحل اركذ امهادحإ تردق ول

 : ميرحتلا ةمكح -

 ىلإ يضفي امهنيب عمجلا نإ : حاكتلا يف نيتخآلا نيب عمجلا ميرحت ةمكح يف ءاهقفلا لاق

 محرلا ةعيطقو .محرلا ةعيطق ىلإ يضفت اهنأو ةرهاظ نيترضلا نيب ةوادعلا نأل ؛ محرلا ةعيطق

 . 5هيلإ يضفي ام اذكف مارح

 روظحملا عمجلا عاونأ يف دوجوم «ميرحتلا ةمكح هيلع موقت يذلا «ىنعملا اذه نأ عقاولاو

 ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا ضعب تدرو دق لب ءاهتلاخ وأ اهتمعو ةأرملا نيب عمجلاك حاكنلا يف

 وهو ءانركذ نم نيب عمجلا نع يهنلا يف يناربطلا هجرخأ ام كلذ نم «ةمكحلا هذهل نايب اهيفو

 «مكماحرأ متعطق  امهنيب عمجلا لحي ال نم متعمج يأ كلذ متلعف نإ مكنإف» : كي هلوق
 ةأرملا حكنت نأ لكي هللا لوسر ىهن» :لاق ةحلط نب ىسيع نع (هليسارم» 2 دواد وبأ جرخأو

 .("'57(ةعيطقلا ةفاخم اهتبارق ىلع

 : "'؟5لاخلاو معلا يتنبا نيب عمجلا مرحي هال ع

 امهيف صنلا مدعل ملعلا له لهأ ةماع لوق يف لاخلا يتنبا وأ معلا يتنبا نيب عمجلا مرحي الو

 لحت امهادحإ نألو ؛# «مكلذ ءارو ام مكل ٌلحاو» : ىلاعت هلوق مومع يف امهلوخدلو « ميرحتلاب

 )77 )7١84ص 27ج «عئادبلا» "ص ,#ج «عانقلا فاشك» .

 )7377 )7١89ص .5ج «جاتحملا ةياهن» .

 )7١940( 78ص .6١ج ؛عومجملا) ,51/4-ال*“ص .5ج «ينغملا» .757ص 2"؟ج «عئادبلا» .

 )4 )7١91ص .5ج «ينغملا» .١55ص .4ج (يسولآلا ريسفت» 07 .

 )736217 )7١95ص .؟ج (عئادبلا» م74 ص «"ج «ينغملا» .
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 ؟امهنيب عمجلا هركي له 64

 .ءاطعو .ديز نب رباج لاق هبو .دوعسم نبا نع كلذ يورو . كلذ هركي : (ىلوألا ةياورلا)

 ىهن» :لاق ةحلط نب ىسيع نع هدانسإب صفح وبأ هاور املو ,زيزعلا دبع نب كيعسو «نسحلاو

 محرلا ةعيطق ىلإ يضفي هنألو ؛(ةعيطقلا ةيهارك اهتبارق يذ ىلع ةأرملا جوت نأ لَك هللا لوسر
 .ةهاركلا هلاوحأ لقأف ءاهتلصب رومأملا

 «يعفاشلاو ,يعازوألاو ,«يبعشلاو ءراسي نب ناميلس لوق وهو هركي ال :(ةيناثلا ةياورلا)

 رئاسك هتهارك يضتقي الف ءامهنيب عمجلا مرحت ةبارق امهنيب تسيل هنأل ؛ديبع يبأو .قاحسإو

 : ةزئاج عمجلا نم ةلاح 65

 عمجلا زوجي : يهو ةزئاج ريغ اهنظيف ضعبلا ىلع هبتشت دق عمجلا نم ةزئاج ةلاح كانهو

 «ةمركعو «نسحلا الإ ءاهقفلا رئاس لاق زاوجلا اذهبو .اهريغ نم هتنباو لجر ةجوز تناك نم نيب

 هيلع تمرح اركذ تناك ول امهادحإ نأل ؛ عمجلا اذه ةيهارك مهنع تيور دقف «ىليل يبأ نباو

 .اهتمعو ةأرملا هبشأف ىرحألا

1 4 

 ؛# مكلذ ءارو ام مكل لحاو» : ىلاعت هلوقل لوألا لوقلا حيحصلاو : يلبنحلا ةمادق نبا لاق

 محرلا ةعيطق نم افوخ مرح نيتأرما نيب عمجلا نألو ؛نيتيبنجألا اتهبشأف امهنيب ةبارق ال امهنألو

 ., "'؟5ه.وركذ ام قرافي اذهبو نيتأرملا نيتاه نيب ةبارق الو ءةبيرقلا

 : 0:؟:امهنيب عمجل ا زوحي ال نم ىلع حاكنلا دقع مكح 05

 ءاهتمعو ةأرملا ىلع وأ ءالثم نيتخألاك امهنيب عمجلا زوجي ال نيتأرما ىلع حاكنلا ىرج اذإ
 هنأل ؛ًاعيمج امهحاكن دسف يأ ,حاكنلا دسف .دحاو دقعب امهيلع حاكنلا ىرج نأب ءاهتلاخ وأ

 . 088 ص 25ج (ينغملا» 05

 حرش» 2787ص .6١ج «عوصجملا) .77”ص ,؟ج «عئادبلا» 2.587 .هالا ص .5ج (ينغملا» )7١95(

 «مالسإلا عئارش) .7*77ص «يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» 2770١ ص 27ج «راهزألا

 . 780 ص لج

 افيدك



 .هذعب وأ دقعلا لاح عمجلا ةمرحب ملع ءاوسو , ىرخألا نود اهحاكن حيحصت

 : حيحصلا وه ىلوألا حاكنف .ىرخألا دعب امهادحإ جوزت نإ 7

 مل هنأل ؛ حيحص ىلوألا حاكنف .هحاكن يف لازت ال ىلوألاو ىرخألا دعب امهادحإ جوزت نإف

 عمجلا لصح هب هنأل ؛لطاب ةيناثلا حاكنو ءامهنيب عمجلا زوجي ال نيتنثا نيب عمج ةيف لصحي

 .ملعلا لهأ نيب فالخ اذه يف سيلو .مارح وهو امهنيب عمجلا زوجي ال نم نيب

 :امهنيب قيرفتلا بجو .قبسأ نيدقعلا يأ ملعي مل نإ -4

 اقرفتي مل نإ امهنيب قيرفتلا بجو .لوألا وه نيدقعلا يأ ملعي ملو «نيدقعب امهجوزت نإف
 الإ مرحملا اهئطو بنجتل ليبس الو «هفرعن الو لطاب اهحاكن امهادحإ نأل ؛ امهرايتخاب انضر

 .نيتنثالا قلطي نأب امهقارفب

 امهادحإ ىلع دقعي نأ هل زاج ءامهادحإب وأ امهب لوخدلا لبق قيرفتلا اذه ناك نإو

 .لاحلاب

 لع ادفعو اهب لخدي مل تلا قلط اههاكت دارآ نإف امها دنع لغد نأ دعي قيرتغلا ناك ذو

 اهرظتنا مث ءاهب لخد يتلا قّلط اهب لخدي مل يتلا حاكن دارأ نإو .لاحلا يف اهب لخد يتلا

 . ىرخألا جوزتي مث اهتّدع يضقنت ىتح

 ىتح امهنم ةدحاو حاكن هل سيلف ءامهنيب قيرفتلا ىرجو ءاعيمج امهب لخد دق ناك اذإو

 امهنم ةدحاو دري مل نإو .اهب هلوخد نيح نم ةيناثلا ةدع يضقنتو ءاهتدع يضقنتو ىرخألا قلطي

 .هب قحال بسنلاف امهالك وأ امهادحإ تدلو نإو .امهقلط

 :قالطلا ةلاح يف عمجلا 8

 ول هتجوز نيبو اهنيب عمجلا زوجي ال نم جوزتي نأ هل زوجي لهف «هتجوز لجرلا قّلط اذإ

 : يلاتلا وحنلا ىلع اهمكح ةلاح لكلو «تاالاح ةلأسملا هذه يف .باوجلا

 ٠ ىلوألا ةلاحلا :

 ال يتاللا نم اهوحنو اهتخأ جوزتي نأ قّلطملا جوزلل زاج .لوخدلا لبق قالطلا ناك اذإ
 ةيلكلاب حاكنلا عفتريف ءاهيلع هل ةدع ال هنأل ؛قالطلا لبق هتقلطم نيبو نهادحإ نيب عمجلا زوجي

 <2ظ4:



 تحأب ل هجيوزت حص لوحدلا لبق قالطلا ناك نإف» : ةيعفاشلا لاق اذه يفو «قالطلا اذهب

 ."'؟©9(ةقلطملا ىلع هل ةدع ال هنأل _ هتقلطم

 : ةيناثلا ةلاحلا 05

 زوجي الف .ًاعيمج ءاهقفلا لوق يف قاب ميرحتلاف .ًايعجر ًاقالط اهب لوخدملا هتجوز قّلط اذإ
 .حاكنلا كلم عفري ال يعجرلا قالطلا نأل ؛هتقلطم نيبو اهنيب عمجلا زوجي ال نم جوزتي نأ هل

 , 07: "؟0الغم اهتخأك اهعم اهعمج زوجي ال نم حاكن روجي الف .ةدعلا لالخ هتجوز يه ىقبتف

 : 7:5 ةعلانلا ةلاحلا 051

 ةلبانحلا دنع مكدلا كلذكف « انئاب راصف اهتدع تضقناو 58 وأ ًانئاب قالطلا ناك نإو

 يضقنت ىتح اهقلطي نأ لبق هتقلطم نيبو اهنيب عمجلا هل لحي ال نم حكني نأ هلز زوجي ال يأ -

 .بيسملا نب ديعس لاق هبو «تبأث نب ديزو . سابع نباو . يلع نع كلذ يورو . اهتدع

 . ةيفنحلاو .يروثلاو , يعخنلاو .دهاجمو

 : نباو .ديبع وبأو روث وبأو  يعفاشلاو ,كلامو . ىليل يأ : نباو دمحم نب مساقلا لاقو

 يف امهنيب عمجلا وه مرحملا نأل ؛تباث نب ديز نع كلذ يورو ءاهتخأ حاكن هل زوجي :رذنملا

 تهبشأف .هحاكن يف تيل نئابلاو . 4 نيتخألا نيب اوعمجت نأو» : ىلاعت هلوق ليلدب حاكتلا

 .لوخدلا لبق ةقلطملا

 ءيش ىلع ةباحصلا تعمجأ ام» :لاق هنأ ينامّلسلا ةديبَغ نع يور امب نولوألا جتحاو
 ةسوبحم ةقلطملا نألو .«اهتخأ ةدع يف ةأرما حكنت ال نأو .رهظلا لبق عبرأ : ىلع مهعامجإك
 جاوزلا اهل لحي الو هقحل ةدتعم اهنألو .ًايعجر ًاقالط ةقلطم تناك ول ام هبشأ هقحل حاكنلا نع
 . هب دلولا بسن قحل بسنلا اهيف تبشي يتلا ةدملا يف دلوب تءاج ولو .ةدعلا يف يهو

 ضعب ءاقبب هجو نم ًامئاق حاكنلا لعجي حاكنلا ماكحأ ضعب يهو ماكحألا هذه ءاقبو

 .ًاطايتحا ةمرحلا باب يف هجو لك نم تباثلاب قحلم هجو ,رم تباثلاو ,هماكحأ

 ةرادعلا دّلوي هنأل ؛ محرلا ةعيطق ىلإ ًايضفم هنوكل َمُرَح امنإ قالطلا لبق عمجلا نإف ًاضيأو
 ةهج نم ةدتعملا قح ىف لاز دق هلك حاكتلا نأل ؛دشأ انهاه ةوادعلاو .ةعيطقلا ىلإ يضفيو
 .ةدعلا دعب ام فالخب ةعيطقلا ىلإ ىعدأ تناكف اهجوز نم اهظوظح

 .ه 47” ص ."ج (ينغملا» ةقحدلا .787ص ١١2ج «عومجملا» )0١56(

 .58ص .16١ج «عومجملا)» ,777-775ص .؟ج (عئادبلا» .8 8-44 47ص .”ج (ينغملا» )١919(
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 يناثلا بلطملا

 تاجوز عبرأ نم رثكأب جاوزلا

 :ثحبلا جهنمو ءدليهمت - ه5

 هيلع ةسرخو «دحلاو كفو يف ةدحاو نم رثكأب جاوزلا لجرلل ةيمالسإلا ةعيرشلا تحابأ

 .دحاو تقو يف تاجوز عبرأ هدنع نوكي نأ لجرلل نأ ىنعمب «تاجوز عبرأ نم رثكأب جاوزلا

 ام ةمرح نع مالكلا لبق اهنايب ديفملا نم ةمكح تاجوز عبرأ دح ىلإ ددعتلا ةحابإ ىفو

 . هيف جردني امو «ميرحتلا اذه دودحو عبرأ ىلع داز

 .هتمكحو تاجوزلا ددعت :لوألا عرفلا

 .تاجوز عبرأ ىلع داز ام ةمرح : ىناثلا عرفلا

 لوألا عرفلا

 هتمكحو تاجو لا ددعت

 :ددعتلا ةحابإ يف يعرشلا صنلا 64

 نم مكل باط ام اوحكناف ىماتيلا يف اوطسقت الأ متفخ نإوإ» :زيزعلا هباتك يف ىلاعت لاق

 الأ ىندأ كلذ مكناميأ تكلم ام وأ ٌةدحاوف اولدعت الأ متفخ نإف علبدو ثالثو ىنثم ءاسنلا

 يف لجرللف «هتحابإ ةميركلا ةيآلا تدافأ دقف ددعتلا ةحابإ يف صن اذهو .1"2*جاولوعت

 ددعلا اذه دحاو تقو يف هل نوكي نأب «ًاعبرأ وأ ًاثالث وأ نيتنثا وأ ةدحاو جوزتي نأ مالسإلا ةعيرش

 . تاجوزلا نم

 زوجي الو .عمجلل ىصقأ ّدحك تاجوز عبرأ نيب عمجلا ىلع ةروصقم ةحابإلا هذه نأ الإ

 فالخ الو نوملسملا هيلع عمجأو .ءاهقفلاو نورسفملا لاق اذهبو عبرألا ىلع ةدايزلا هل

 فه)؟؟١/(

 ) )7١94ةيآلا :ءاسنلا ةروس] [.

 ) )7١99ص .9ج «يزارلا ريسفت» ١70 , ص . 1ج (ريثك نبا ريسفت»  . 465١؛هج (يبطرقلا ريسفت» ص؟2١ 2148

 كلذ ىلع ملعلا لهأ عمجأ تاجوز عيرأ نم رثكأ نيب عمجي نأ رحلل سيل : ها" ص كج (ينغملا»

 5م



 كاسمإب لكَ يبنلا هرمأي تاجوز عبرأ نم رثكأ هدنعو كك يبنلا دهع يف ملسأ نم ناك اذهلو

 . ىلاعت هللا ءاش نإ دعب اميف هنيبنس امك تايقابلا قرافيو تاجوز عبرأ

 ديري الانا تكعيرو «ةلباتحلا لاق ؟ةكمنلا نم نارا ةنحاو وو لع راضففألا له وقتلو
 اوعيطتست نلو## : ىلاعت لاق «مرحملا ىلإ ضرعتلا نم هيف امل فافعإلا اهب لصح نإ ةدحاو ىلع

 موي ءاج امهدحأ ىلإ لامف ناتأرما هل ناك نم» : لَ لاقو 24 متصرح ولو ءاسنلا نيب اولدعت نأ

 . "(لئام هقشو ةمايقلا

 :رثكأب وأ ةدحاوب جاوزلا ةلأسم يف حجارلا -6

 هب لصح اذإ ىلوألا وه نوكي دق ةدحاو ىلع راصتقالا نإو ,هطورشب اعطق حابم ددعتلا نإ

 ببسب كلذو ؛ةدحاولاب فافعإلا لصح ولو ىلوألا وه ددعتلا نوكي دق اذه عم نكلو .فافعإلا

 ددعتلا ىلع ارداق صخشلا ناك اذإ كلذ نمف صاخشألا ضعبل ةبسنلابو «ةنيعم بابسأو فورظ

 ال ةميتي كانه نأ وأ ,.ةجوزك هيلإ اهمضب اهفافعإ ديريف جاوزلا راطق اهتاف ةعطقنم ةبيرق هل نكلو

 ققحيف .ةجوز اهرابتعاب هتيب ىلإ اهمضيل اهجوزتي نأب اهيلإ ناسحإلا ديريو «ليعم الو اهل لهأ
 ملسملا اهجوزتيف كلذ ىلع اهلهأ اهعطاقو مالسإلا تقنتعا ةأرما دجي نأ وأ ,ةقفنلاو فافعإلا اهل

 .هيلإ هللا اهادهو هتقنتعا يذلا اهنيد يف ناتتفالاو عايضلا نم اهظفحيل ؛هرايد يف وأ اهرايد يف

 نورداقلا جوزتي نأ بحتسملاو ىلوألا نمف ءاسنلا ددع رثكيف لاجرلا دصحتف برحلا عقت نأ وأ

 مل وأ .مهجاوزأ اودقف نيذلا ءاسنلا نم نكمم ددع ربكأ فافعإل ةدحاو نم رثكأب جاوزلا ىلع

 ىلوألا وه فافعإلا اهب لصح اذإ ةدحاولا ىلع راصتقالا نأب لوقلا نكمي الف اذكهو دعب اوجوزتي

 نوكي نأ نكمي نكلو .ماعلا أدبملا وأ لصألا يه ةيولوألا هذه نإ :لاقي نأ نكمي لب .ًامئاد

 امك عرشلا يف ةبحتسمو ةبوغرم ضارغأ نم ددعتلا اذه هققحي امل لضفألاو ىلوألا وه ددعتلا

 :تاجوزلا ددعت ةحابإ طورش .-.5<

 :لدعلا :لوألا طرشلا أ

 (لدعلا) نأ ةميركلا ةيآلا هذه تدافأ ,"7ةدحاوف اولدعت الأ متفخ نإف» : ىلاعت لاق

 ناك .ةدحاو نم رثكأ جوزت اذإ هتاجوز نيب لدعلا مدع نم لجرلا فاخ اذإف .ددعتلا ةحابإل طرش

 . ةدحاو نم رثكأب جاوزلا هيلع اروظحم

 )4 )7٠٠١ص ."ج («عانقلا فاشكر . )٠١١, )7ةيألا :ءاسنلا ةروس] "[.

 اكد



 ناك اذإف ,نظلا ةبلغ يفكي لب «ةيناثلاب جاوزلا ةمرحل لدعلا مدع نم نيقيلا طرتشي الو

 اذه هيلع مرح امهنيب لدعلا عيطتسي مل ءهتجوز عم ىرخأ ةجوز جوزت اذإ هنأ هنظ بلاغ
 . "”حاوزلا

 :ددعتلل طرشك لدعلاب دوصقملا ه7

 ةقفنلا يف هتاجوز نيب ةيوستلا وه هل ددعتلا ةحابإل لجرلا نم بولطملا لدعلاب دوصقملاو
 .هتعاطتساو هرودقم يف نوكي امم ةيداملا رومألا نم كلذ وحنو تيبملاو ةوسكلاو

 ريغ رومألا هذهف ,ءسيساحألا نم كلذ وحنو بلقلا ليمو ةبحملا يف هتاجوز نيب ةيوستلا امأ
 : ىلاعت هلوق ىنعم وه اذهو .اهعيطتسي ال هنأل ؛هتاجوز نيب اهيف لدعلاب بلاطم الو ءاهب فلكم

 يمسق اذه مهللا» :لوقي لَك ناك اذهلو .4متصرح ولو ءاسنلا نيب اولدعت نأ اوعيطتست نلوإ»
 ضعبلا نم رثكأ هجاوزأ ضعبل ةبحملا يف يأ .«كلمأ الو كلمت اميف ينذخاؤت الف كلمأ اميف

 .رخآلا

 وه «ةدحاوف اولدعت الأ متفخ نإف» : ىلاعت هلوق يف ددعتلا ةحابإل طرش وه يذلا لدعلاف

 .تيبملاو ةوسكلاو ةقفنلاك اهيلع رودقملاو ةعاطتسملا ةيداملا رومألا يف لدعلا

 نأ اوعيطتست نلو» : ىلاعت هلوق يف هيلإ راشملاو تاجوزلا نيب عاطتسملا ريغ لدعلا امأ

 لاق اذهبو .بلقلا ليمو ةبحملا يف لدعلا وهف .«متصرح ولو ءاسنلا نيب اولدعت
 ,"7١نورسفملا

 : قافنإلا ىلع ةردقلا : يناثلا طرشلا -  ب ه6

 قافنإلا ىلع ةردقلا يأ - تاجوزلا ىلع قافنإلا ىلع ةردقلا ددعتلا ةحابإل يناثلا طرشلاو

 .- ةديدجلا هتجوزو ةميدقلا هتجوز ىلع

 ةجوزلاب جاوزلا اذه ناك ءاوس «لجرلا جاوزل طرش وه ةجوزلا ىلع قافنإلا طرش نأ عقاولاو
 طقسي الو ,هتجوز تماد ام هتجوز وحن لجرلا ةمذ يف اتباث مازتلالا اذه ىقبيو «ةيناثلاب وأ ىلوألا

 نع ازجاع ناك اذإف .ةيناثلا هتجوز ىلع ةقفنلاب رخآ امازتلا همازتلا ديزي لب .ىرخأب هجاوزب هنع

 . ةيناثلاب جاوزلا هيلع مرح « ىلوألا عم ةيناثلا هتجوز ىلع قافنإلا

 ًاحاكن نودجي ال نيذلا ففعتسيلو» : ىلاعت هلوق  قافنإلا طرش  طرشلا اذُه ىلع لد دقو

 . ١١ص ؛.هج (يبطرقلا ريسفت» « 40١ ص .١ج «ريثك نبأ ريسفت» . 1756-1177 ص .9ج «يزارلا ريسفت» (١٠7؟)

 . 7١1/ص .8ج «يبطرقلا ريسفت» 57ص ١١ج «يزارلا ريسفت» )721١(
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 حاكنلا ىلع ردقي نم ةميركلا ةيآلا هذهب ىلاعت هللا رمأ دقف .#9"2هلضف نم هللا مهيِنْعُي ىتح

 ءرهم نم هب حكني ام دجي ال نم حاكنل ! رذعت هوجو نمو .ففعتسي نأ رذعت هجو يأب هدجي الو

 ال ”هتجوز ىلع قافنإلا ىلع هل ةردق الو

 تكلم ام وأ ةدحاوف اولدعت الأ متفخ ةخ نإف# ىلاعت هلوقب قافنإلا طرش ىلع لدتسي كلذكو

 الأر : ىنعم يف لاق هنأ يعفاشلا 0 نع يور دقف .#27اولوعت الأ ىندأ كلذ مكناميأ

 , "9 (مكلايع رثكي الأ يأ» : (اولوعت

 نم ةرثكلا هذه هيلإ يدؤت امل لايعلا ةرثك نم فوخلا نأل ؛قافنإلا طرش ىلإ ةراشإ اذه يفو

 نأ كلذ نم مهفيف ءةدحاو نم رثكأب جاوزلا ديري نم اهنع زجعي دق يتلا قافنإلا ةرثك ةرورض
 لدتسي دق 07 ىددعتلا اذه ةحابإل طرش ددعتلا ةدارإ دنع تاجوزلا ىلع قافنإلا ىلع ةردقلا

 بابشلا رشعم د ١ :هلوق وهو جل ىلا نع حب حيحصلا ثيدحلاب قافنإلا ىلع ةردقلا طرش ىلع

 ل خو عوفلل ظدحلو ريل دع هنأ . جوزتيلف ةءابلا مكنم عاطتسا نم

 0 *)(ءاجو هل ل

 باب نمف ؛ لوألا هساور وف اك نزور عاوز انما ضيم عاملا 0 م

 هقافنإ عم ةيناثلا ىلع قافنإلا نع از ئحاع ناك ذب ةجوز هدنعو  ةيناثلاب جاوزلا هل حابي كر نأ ىل

 . ىلوألا 0

 لمع - ىلوألا عم اهيلع قافنإلا نع هزجعب هملع عم ةيناثلا ةجيزلا ىلع مادقإلا نإ مث

 ةعرش يف روجي ال ملظلاو ,ملظلا عاونأ نم ربسعيو .ريغلا قوقح ءادأب ةالابملا مدعب مستي

 . مالسإلا

 ىرخأب جاوزلا ىلع لجرلا مدقي نأ روظحملا ملظلا نم ربتعي .مدقت ام عيمج ىلع ءانبو

 .ةميدقلاو ةديدجلا هتجوز ىلع قافنإلا نع هزجعب هملع عمو .هدنع ةجوز دوجو عم

 :تاجوزلا ددعت ةمكح 2-8

 لجرلل ةبسنلاب ةّيلج ةرهاظ ةمكحلا هذه .هطورش رفاوت دعب تاجوزلا ددعت نم ةمكحلاو
 :ةمكحلا هذه هوجو ضعب يلي اميف ركذنو . عمتجملل ةبسنلابو ةأرملاو

 ص 217ج (يبطرقلا ريسفت» )2١١5( . ["ا# ةيآلا :رونلا ةروس] )7٠١5(

 ص .ىج (يزارلا ريسفت ) ةقلدسفإ .[* ةيآلا : ءاسنلا ةروس ] (لاكدك)

 ةوونلا حرشب ملسم حيحص» ٠١. 5ص .9ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» )71١8(

 حا



 علطتي جوزلاو ءاهضرمل ةيجوزلا ةايحلل حلصت ال وأ ةميقع ةجوزلا نوكت دق :ًالوأ .-

 ليبس الو .حابم ءيش وهو ةيسنجلا ةيجوزلا ةايحلا ةسرامم ديريو ,عورشم علطت وهو ةيرذلا ىلإ

 .ةجوز ءاقبلاب ىضرت نأ اهسفن ةجوزلل ريخلاو فاصنإلاو لدعلا نمف .ىرخأب جاوزلاب الإ كلذل

 «قىرخأب :حاوولاب لجرلل عيسي نأو
 ةلطعم نوكت ةداع ةأرملاو , يسنجلا هطاشنل ةدحاو ةجوز لجرلا يفكي ال دقو :ًايناث ١

 كلذ نع لجرلا ربصي ال دقو .سافنلاو ةدالولاو ضيحلا مايأ طاشنلا اذه هتكراشم نع ةزجاعو

 ,ىرخأب هل جاوزلا ةحابإب هل هرّسيُن لب ءرمألا هيلع قّيضن ال نأ لدعلا نمف ةدملا هذه ةليط
 . مالسإلا ةعرش هتحابأ ام اذهو

 ةلمرأ وأ «ةجوزتم ريغ ىهو ءاهل ليعم الو لجرلا براقأ نم ةأرملا نوكت دقو :ًاثلاث

 هتجوز عم ةجوز هتيب ىلإ اهمضي نأ اهل ناسحإلا نسحأ نم نأ لجرلا اذه ىريو ءاهجوز تام

 قافنإلاب يفتكيو ةديحو اهكرتي نأ نم اهل ريخ اذهو ءاهيلع قافنإلاو فافعإلا اهل عمجيف «ىلوألا

 .اهيلع

 ىلإ ةجاحب وأ ةباش لازت ال يهو ًاديهش اهجوز تام دق ةأرملا نوكت دقو :ًاعبار 57

 . هحاكن يف بغرتو اهحاكن يف بغري جوزل ةيناث ةجوز نوكت نأ اهل ةنايصلاو ريخلا نمف «جوز

 «لاجرلا ددع نم رثكأ ءاسنلا ددع نيعم ناكم وأ نيعم نامز يف نوكي دق :ًاسماخ - 4

 ةماركلا ةأرملل ديرأ اذإ تاجوزلا ددعت قيرط نع الإ ءاسنلا ددع نم دئازلا فيرصت ىلإ ليبس الو

 نادقفو اهطوقسو اهعايضل ةضرع وأ ًاسناع ىقبت كلذ نودبو ءاهفرش ىلع ظافحلاو ةنايصلاو
 .اهفرش

 طباور قيثوت ىلإ ةجاحلاك :ددعتلاب ذخألا ىلإ وعدت ةعورشم حلاصم كانه :ًاسداس - 6

 ققحي امم نأ ىريو .هتعامج وأ هتيعر دارفأ ضعبو سيئر نيب طباورلا قيثوت وأ «نيتلئاع نيب

 .تاجوزلا ددعت هيلع بترت نإو - جاوزلاب يأ  ةرهاصملا وه ضرغلا اذه

 ببسب لاجرلا ةلقو ؛ءاسنلا ةرثك ةلكشم ةداع رهظت بورحلا باقعأ يفو :ًاعباس - 5

 هذهو .لاجرلا ةلق عم تاركابلا ءاسنلاو لمارألا ةرثك نم كلذ نع جتني امو «لاجرلاو جاوزألا دقف

 نيقيرط دحأب الإ اهّلحل ليبس الو ءاهب ىلتبملا عمتجملا ىلع اهلقثب يقلتو ًادج ةريطخ ةلكشم

 ءءاسنلا ددع نم دئازلا ضئافلا صاصتما نكمي ىتح هعيجشتو لب ءددعتلا ةحابإب : (لوألا)

 نهل ررقيو .«تايعرش تاجوز نوناقلا نهب فرتعي .راهنلا حضو يف تاميرك تاجوز نهلعجو

 . ةيجوزلا قوقح لماك

١ 



 ددعت عنم ىلع رارصإلا عم اهسفنب اهسفن ّلحت ةلكشملا كرت يناثلا قيرطلاو :(يناشلاو)

 ةمارك نم نهل سيلو ,قاسفلا ءالؤه نهب عتمتي تاقيشع نيقسافلا لاجرلا ناضحأ يف نهلقنت نع

 .ةيمالسالا ةعيرشلا هتررق يذلا وه لوألا قيرطلاو .ءيش اهقوقح الو ةجوزلا

 قمالل ةوق ة ةرثكلا هذه يفو ,ةلماعلا يديألا ةرثكو .لسنلا ةرثك :رثك ددعتلا يفو : ًانماث هداا/

 ثيح يداوبلاو ىرقلا يف انيبضاو كلذ ىرنو .ةلئاعلا دارفأل ةدكؤم ةحلصمو .اهجاتنإ ىف ةدايزو

 وأ .ةعارزلا يف ةلئاعلا جاتنإ ةرثكو ,نواعت نم حلاصملا هذه لثم ىقمحي تاجوزلا ددعت نوكي

 . كلذ ريغو تاناويحلا ةيبرت يف

 :ضارتعا - 

 أشني امو ,دحاولا تيبلا يف رئارضلا دوجو تاجوزلا ددعت يف نإ :لوقيو صضعبلا ضرتعي لقو

 جوز نم تيبلا يف نم ىلع سكعنت رئارضلا نيب تاوادعو تاسفانم نم هيلع بترتي وأ كلذ نع

 .تاجوزلا ددعت عنمب الإ هعنم ىلإ ليبس الو «لازي ررضلاو .ررض اذهو .مهريغو دالوأو

 :ضارتعالا عفد 8

 نم رثكأ دوجو عم عفي "ال دقو .ةدحاو ةجوز دوجوب عي دق ةلئاعلا يف عازنلا نأ : باوجلاو

 دق امم رثكأ وحن ىلع ماصتخلاو مارعلا لامتحاب انملس ول ىتحو . .دهاشملا وه امك ةدحاو ةجوز

 ريخ يف رومغم ررض هنأ الإ اًرشو و هانربتعا ول ىتح عازنلا اذهف .ةدحاولا ةجوزلا عم لصحي

 ديد وك اننا انو راتكلو ءضحم ريخ الو ضحم رش ةايحلا يف سيلو «ريثك

 .تاجوزلا ددعت ةحابإ ىف ظحالملاو ذوخأملا وه نوناقلا اذهو ءهرش رثك ام ىلع

 ريكا يتارسا دعا

 ةأرملا نأل ؛ةأرملاو لجرلا نيب ةاواسملا ةدعاق مدهي ددعتلا ةحابإب ذخألا نإ :اضيأ لاقي دقو
 الإ فيحلا اذه عفر ىلإ ليبس الو «تاجوزلا دذدعت لجرلل حابي امليب «جاوزألا ددعت نم ةعونمم

 :ضارتعالا اذه عفد - ه١

 يفو لجرلا هاطعي ام لك يف امهنيب ةاواسملا ينعت ال قوقحلا يف ةاواسملا نأ :باوجلاو
 اندر نوكللا انيااتنك ناطغإ قعيستيام امهم لك عب نأ ةازاسلا اهو ةأرملا هاطعت ام لك

 هنيبنس امكو .«تابجاولاو قوقحلا يف ةماعلا لوصألا نع انمالك دنع تابجاولاو قوقحلا نع
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 .نيجوزلا قوقحل ةبسنلاب

 اهتماركو اهردق نم طحي لب «جاوزألا ددعت قح ىطعت نأ اهديفي ال ةأرملا نإ :ًاضيأ لوقنو
 ددع هايم نم نوكي نأ زوجي ال هنيوكتو .لسنلا نيوكت عدوتسم اهنأل ؛ اهدلو بسن اهيلع عيضيو

 طباور فتلحلاو ةرسألا تككفتو « هتيبرث ةيلوؤسم تعاضو .دلولا بسن عاض الإو لاجرلا نم

 .دلولا الو ةأرملا ةحلصم ىف نسل هنأ مك ,مالسإلا يف زئاجب اذه سيلو ىدالوألا عم ةوبألا

 . عمتجملا الو

 : ةأرملا ةيرح ىلع ءادتعا ددعتلا عنم - 1

 اهاضرب الإ متيدالف .ءاربجتو ًارسق نوكي ال اهتحاوز نآل ؛ةأرملا ةيرحن ىلع' ءاذدعا ددعتلا عنمو

 فرعأ يشو قةيح لازت ال هتجوزو جوزتم لجرب اهجاوزب يه تيضر اذإف ءاهيلو أضر عم

 ةجحب ددعتلا عنمب مهتاوصأ اوعفري نأ زوجي لهو ؟رمألا اذهب نيرخآلا نأش امف ءاهتحلصمب .

 نوؤش يف ٌلندت يمالسإلا عرشلل هتفلاخم عم ددعتلا عنمب ةادانملا نوكي الأ ؟ةأرملا ةحلصم ةحلصم

 ١ يعرشلا جاوزلا قيرط نع اهتايح نيرق رايتخا يهو ةيصخعشلا اهنوؤش صخأ يو لب ةأرملا

 ؟ةجوز اذ نيرقلا اذه ناك ولو

 : اهيلع جاوزلا مدع طرتشت د نأ ةأرملل 2 ا و

 ال نأ حاكنلا دقع يف طرتشت نأب اهسفنل طاتحت نأ اهلف .ددعتلا ىشخت ةأرملا تناك اذإو

 لضفت امبرو .-دعب اميف هنيبنس امك  اهسفن قلطت نأ اهل زاج لعف نإف ءاهجوز اهيلع جوزتي

 ىرت اهنأل ؛ىرخأ ةأرما اهيلع اهجوز جاوز نم مغرلاب ةجوز ءاقبلا طرشلا اذهل ةطرتشملا ةأرملا

 ' .طرشلا اذه بجومب قالطلاب اهقح لامعتسا مدع اهتحلصم نم نأ

 ؟ددعتلا ةحابال ىضاقلا نذإ طرتشي له - <

 ؟هيلع مادقإلا ديري نمل ددعتلا ةحابإل يضاقلا نذإ طرتشي له :انه لأسن ًاريخأو

 ةردقلاو «جوزلا لدع ددعتلا طورش نم نأ ةجحب باجيإلاب نيرصاعملا ٍباّتكلا ضعب لاق

 .ديدج طرشب وه سيلو نيطرشلا نيذه رفاوت نم دكأتلل وه يضاقلا نذإو .قافنإلا ىلع

 نيب لدعلا :امهو ددعتلا ةحابإ يطْرَش نأ ةلأسملا هذه ىف حيحصلا نأ :باوجلاو

 .هسفن لجرلا ىلإ امهريدقت كورتم ناطرشلا ناذه .نهيلع قافنإلا ىلع ةردقلاو ءتاجوزلا

 ىلع مدقأ اذه عمو «لدعلا مدعو روجلا فاخ نإف .ىلاعت هللا مامأ امهققحت نع ًالوؤسم نوكيو

 مث روجلا نم هفوخ عم ةيناثلا جوزتو ردق اذإف هللا مامأ ةيلوؤسملا مثإلا عمو .مثأ وهف .ددعتلا
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 ءيش الف ءلدعلا نم هفوخ عم جاوزلا ىلع همادقإ ىلع باتو .العف لدعو العف لدعلا عاطتسا
 ةردقلا كلذكو .هّلحم ريغ يف ناك روجلا نم هفوخ نأ رابتعا ىلع  ىلاعت هللا ءاش نإ هيلع
 .هلاح رّدقي وه قافنإلا ىلع

 لصي نأ عيطتسي الو ءاهئارو نم لئاط ال ددعتلا ديرم ىلع يضاقلل ةباقرلا هذه ءاطعإ نإ مث
 ؛اسهتم لكاتلا هلو انهتفرعم نكي آل لحرلا دلع نوحلاو لعلا ةلانمم نأل «ديفي ام. ىلإ اهبف
 داع ودبي دق لجرلا نأ امك :ًاعيسم امهيلغ حلا نكمي الو :(ةيلبقتسملا ءايشألا نم امهنآل
 هب نظي دق وأ ؛هتجوزل هتلماعم ىف اميس ال روجلا يف سمغنم وه اذإو .رهاظلا بسح 5-0

 نوك نإ مث «هللا ديب قزرلاو «بوسك لجر هنكلو ديلا تاذ ةّلق هب نظي دقو ءروجي الف روجلا
 لجرلاو ةأرملاب قلعتت يتلا لئاسملا نم ردقي ال وأ قافنإلا ىلع ردقيو ءروجي وأ لدعي لجرلا
 بطخي يذلا لجرلا نم لئاسملا هذه ةفرعم ىلع نوصيرح اهلهأو ةأرملاو ءامهيتلئاعب قلعتنو
 نع يضاقلا دي ٌفكو مهل رمألا كرتف .ةقيقحلا ةفرعم ىلع يضاقلا نم ردقأ مهف :مهتأرما
 ىلع ًاعطق صرحأ اهلهأو اهنأل ؛اعطق ةأرملا ةحلصم ققحي يذلا وه ةلأسملا هذهب لحدتلا
 .اهيلع يضاقلا صرح نم مهتحلصم

 : يضاقلا نذإ نودب ددعتلا زوجي 25

 ةدفقلا ةفئابإ كيلعت وأ < ىضاقلا ةيحالنعلا هذه ءاطغإ ًاعرش رئاتلا نم قرا ال عنلك اذهلو
 1 . يضاقلا نذإ ىلع

 هرمتؤم يف هذختا يذلا هرارق يف ةقيقحلا باصأو ةيمالسإلا ثوحبلا عمجم نسحأ دقو
 ىدمو .,تاجوزلا ددعت نأشب (م1476) ةنسلل قفاوملا (ه88١) ةنس يف ةرهاقلا يف يناثلا
 :هرارق يف ءاج دقف .تاجوزلا ددعت ةحابإل يضاقلا نذإ طارتشا ةيعورشم

 ددعت نأ رمتؤملا ررقي .,تاجوزلا ددعت نأشب»

 دويقلابو ميركلا نآرقلا صوصن حيرصب حابم تاجوزلا
 ريدقت ىلإ ةكورتم ّقحلا اذه ةسرامم نأو .هيف ةدراولا

 9١0(يضاقلا نذإ ىلإ كلذ يف جاتحي الو «جوزلا

 :ددعتلا ةحابإل يضاقلا نذإ طارتشا مدع ىلع عامجإلا

 رصع يف انيلإ لقني مل هنأ ركذلا فلاس هرارق يف ثوحبلا عمجم هيلإ بهذ ام ديؤي اممو

 .راطعلا قيفوت رصانلا دبع روتكدلل «تاجوزلا ددعت ةيضق يف ةسارد») باتك نم )٠١9/1(

 فلو



 نذإ طارتشاب ءاهقفلا دحأ لاق نأ نا روصعلاو ِةكي هللا لوسر دهع نم مالسإلا روصع نم

 هقفلا بتك تلخ امل ًاعورشم طرشلا اذه ناك ولو .هديري نمل 00 ددعت ةحايإل يضاقلا

 عامجإ ىلع ةعطاق ةلالد لدي كلذ نم ءيش كلذ مدعف .هحارتقا وأ هعوقو ركذ نم .ءاضقلاو

 اذهل قرخ نآلا هحارتقاف « يضاقلا نذإ ىلع تاجوزلا ددعت ةحابإ قيلعت مدع ىلع يتوكس

 . عامجإلا

 ىناثلا عرفلا

 تاجوز عبرأ ىلع داز ام ةمرح

 : تاجوز عب رأ ىلع داز ام مي رحت - 011/

 ىلإ ددعتلا ةحابإ ىلع صن يذلا نارقلا صنب تباث تاجوز عبرأ ىلع داز ام حاكن ميرحت

 .زوجي ال ٠" عبرألا ىلع داز ام حاكن يأ  ددعلا اذه ىلع داز امف ٠١". 4. .عابُرو

 لهأ عمجأ «تاجوز عبرأ نم رثكأ نيب عمجي نأ ٌرحلل سيل» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق ,ءاملعلا

 , 7139كلذ ىلع ملعلا

 : ةسماخلا دقع نالطب - 5”

 دوقعب وأ دحاو دقعب تاجوز عبرأ حكن وأ .تاجوز عبرأ هدنعو ةسماخ لجرلا جوزت اذإ

 هدقع وأ هدوقع امأ «ةااطاب ةسماخلا ىلع ريخألا هدقع ناك ةسماخلا ىلع جاوزلا دقع مث  ةبقاعتم

 , ""9حابملا دودح يف اهيف عمجلا نأل ؛ةحيحص يهف ةسماخلا لبق عبرألا هتاجوز ىلع

 : عبرألا تاجوزلا ىدحإ قالط ةدع يف ةسماخلا جوزت 8

 :يعجرلا قالطلا ةلاح ىف أ

 ) )7١1١١ةيآلا :ءاسنلا ةروس] 7[.

 ) )111١ص ١2ج «ريثك نبا ريسفت»  » 55١0:9حج (يزارلا ريسفت) .18 7١21ص «8ج ( يبطرقلا ريسفت» ص١6 .

  1١1١7١ةه789ص كج . ىلبنحلا ةمادق نبال (ينغملا» . 7

 )7375 )7/1١١5ص .5ج «جاتحملا ةياهن» .587ص كج (ينغملا» .
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 ةسماخ جوزتي نأ هل زوجي الف .ًايعجر قالطلا ناكو عبرألا هتاجوز ىدحإ لجرلا قّلط اذإ

 ربتعتف يلاتلابو .نيجوزلا نيب اخلاو حاكنلا يقبي يعجرلا قالطلا نأل ؛ ؛ هتقلطم قالط ةدع يف

 . ةيهتنم ريغ يعجرلا قالطلا ةدع تماد ام ةمئاق ةيجوزلا

 : نئابلا قالطلا ةلاح يف ب

 لجرلل زوجي الف «ةلبانحلا دنع مكحلا كلذكف .ًاخسف ةقرفلا تناك وأ ًانئاب قالطلا ناك نإو
 نباو «يلع نع كلذ يورو . خسفلا ةدع وأ نئابلا قالطلا ةدع يهتنت ىتح ةسماخ جوزتي نأ

 يل ل يا م ا , ديزو « سابع

 0 كلم عفري 7 قالطلا نأل 0 لعت 0 ًائاب ةقلطملا نإ ثيحو ا 0

 نم تباثلاو هج تناسق 00 دع ا يف . حاكتلا ماكحأ ضعب ءاقنو لاهضعب يقبي لب

 ,©19ًاطايتحا ةمرحلا باب يف هجو لك نم تباثلاب قحلم هجو

 :عبرألا هتاجوز ىدحإ ةافو ةلاح يف ةسماخب جاوزلا -0

 ' قبي مل هنأل ؛لاحلا يف ةأرما جوزتي نأ هل زاج «لجرل عبرألا تاجوزلا ىدحإ تتام اذإ
 .رثأ اهحاكنل

 ثلاثلا بلطملا

 هتدتعمو ريغلا ةجحوز حاكن ميرحت

 :اهتالالدو ةيعرشلا صوصنلا 0١

 مكيلع تمرح : ىلاعت هلوق ىلع ًافوطعم 4 . . .ءاسنلا نم تانصحملاو» :ىلاعت لاق :ًالوأ
 تاوذ قا تاجوزتملا حاكن ميرحت ىلع ةميركلا ةيآلا هذه تلد , "1 *مكتاهمأ

 .7737-755ص 31ج «عئادبلا» 27/6 ص 2”ج «جاتحملا ةياهن» «087ص (."”ج «ينغملا» )71١5(

 .[الا# ةيآلا :ءاسنلا ةروس] )١١/(
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 تاوذ «ءاسسنلا نم تانصحملا# ب دارسملا نأل ؛-ريغلا تاجوز يأ :جاوزألا

 نهجاوزأ ةمصع يف نمد ام نهجاوز مرحيف .2"١١جاوزألا

 هلجأ باتكلا غلبي ىتح حاكنلا ةدقع اومرعت الو لا لاقو : :ًايناث
 ل هذه قلد , "174

 ةفللت ىنح ا 0 ةدتغملا ىلع حاكتلا دقع ميرحت ىلع ةميركلا

 ِ ل هنم اهتقرف ببسي ريغلا ٌّقحل ةدتعملا يأ ريغلا ةدتعم حاكنف , 1١8" ةدتعملا ةدغ

 .اهثدع يضقنت ىتح اهحاكُذ زوجي

 :ءاهقفلا لاوقأ 5

 تماد ام ريغلا ةجوز حاكن 0 اهقفلا لاق «ناتميركلا ناتيآلا هيلع تّلد ام ىلع ءانبو

 .ًارفاك و ا املسم جوزلا ناك ءاوس اذهو .هحاكن كلمؤو اهجوز ةمصع . يف

 قافو وأ قالط ةدع ةدعلا تناك ءاوس .اهتدع ءاضقنا لبق ريغلا ةدكتعغم حاكن مرحي كلذكو

 , ""9حاكن ةهبش وأ دساف حاكن يف لوخد نع وأ

 ءاعامجإ اهتذع ىف حكنت نأ اهل زوجي ال ةدتعملا نإو : يلبنحلا ةمادق نبال (ينغملا» يفو

 2304 هلجأ باتكلا غلبي ىتح حاكنلا ةدقع اومزعت الو : ىلاغت هلوقل تناك ةدع يأ

 :ريغلا ةجوز ميرحت ةمكج 4*6

 ف 5 ةنرح يلع ءادتعا 0 اذه ا ةحورز رز حلكت 00 ةمكحو

 نوكت 1 اهل زوجي الف ةأرملل ةبسنلاب ل ددعت ميرحت هفيلأاعتو مالسإلا ا تايهيدب

 هابتشاو «هايملا طالتخلا . ىلإ يضفي حاكنلا اذه نألو ؛دحاو تقو ف لجر نم نئيثكأل ةجوز

 . ةرسألا ككفتو ,دلولا عايضو «باسنألا

 :ريغلا ةدتعم ميرحت ةمكح 2-414

 .؟ص .هج «يسولآلا ريسفت» )١17(

 .19"ص لح (يبطرقلا ريسفت» )2١114"( .[؟7ه ةيآلا :ةرقبلا ةروس] (/11

 «عومجملا) « ؛!/ص .*ج «عانقلا فاشك» 258١ ص .١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» .؟58ص .؟ج (عئادبلا) (0119)

 . 4ص ؛يلحلا ميركلا دبع خيشلل ؛ةيصخشلا لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألا» .”94 ص ءكهج

 . 148١ ص «/ج «ينغملا» 0/1١

 نحل



 ًاتباث حاكنلا نوكيف .ًاتباث ربتعي حاكتلا ماكحأ ضعب نألف ؛ريغلا ةدتعم ميرحت ةمكح امأ
 ةبطخ زوجي ال هنألو ؛اطايتحا تامرحلا باب يف ا يي هجو نم تباثلاو .هجو نم

 ةدع يف تناك نإف «ةافولا ةدع ةرتف يف تناك اذإ اكيولا الو ًاحيرصت ال اهتدع ءانثأ يف ةدتعملا

 هظحلن يذلا ددشتلا اذهو ,ةدعلا يف اهجوزتل لاجم الو هجو الف .ًاحيملت اهتبطخ تزاج ةافولا
 دق ةدتعملا ىلع حاكنلا دقع نألو ؛ جاوز دقعب سيلو جاوزلا يف دعو ةبطخلاو :ةبطخلا يف

 اذهو ءباسنألا هابتشاو هايملا طالتخا ىلإ يضفي لصح اذإ اذهو ءاهب لوخدلا ىلإ يضفي
 ."1؟!2مارح مارحلا ىلإ يضفي امو «مارح

 : ةدتعملا حاكن ميرحت نم ءانثتسا هه

 نم ةأرملا دتعت يذلا ريغلا اذه ٌّقحل ةياعر زوجي ال ةدعلا ءانثأ ريغلا ةدتعم عك نإ :انلق
 . طالتخالا نم هئامل ةنايصو هنبعل ةياعرو (هلج

 ةدعلا بحاص ريغلا اذهل زوجي .هنم ةمكحلا هجوو 3 اذهل ليلعتل || اذه ىلع ءانب

 ءاج دقف .ءاهقفلا حرص اذهبو .ةدعلا يف يهو اهجوزتي نأ  هلجأ نم ةأرملا دتعت 3 ا

 «طيحم» ىف اذك .اهجوزتي نأ ةدعلا بحاصل زوجيو» :ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» ىف

 1 ْ , 1511« يسخرسلا

 نأ هلق .هحاكن خسف وأ هتجوز لجرلا علاخ اذإو» : يلبنحلا ةمادق نبال (ينغملا» يفو

 .ءسوواطو فاطعو «بيسملا نب ديعس لاق هبو .ءاهقفلا روهمج لوق يف اهتدع يف اهجوزتب
 نيرخأتملا ضعب َّذشو .«يأرلا باحصأو .يعفاشلاو ,؛كلامو «ةداتقو .نسحلاو .يرهزلاو
 . دف هنأ يع طغت رد اخت وهب ذل ا رلاقت

 الو ىهئام ةنايصو هبسن ظفحل ةدعلا نإ» :لاقف ذاشلا لوقلا اذه ىلع ةمادق نبا در نكلو

 , 159( حيحص حاكن نم ناك اذإ هئام نع هؤام نأاصي

 مكل امفإ : ىلاعت لاق ةتحادعلا نإ» :"١"©ذاشلا لوقلا اذه ىلع هّدر يف يناساكلا لاقو
 ال ناسنإلا ّقحو .جوزلا ّقح اهنأ ٌلدف جاوزألا ىلإ ةدعلا فاضأ .هاهنودتعت ةدع نم نهيلع

 ع
0 
 ١

 «بذهملا حرش عومجملا» . 17ص .”ج «عانقلا فاشك) 7١. ؛ص .7”جو .55695 ص .7ج «عئادبلا» ل١150

 .؟7ة" ص 62

 . 480ص .الج «ينغملا» (؟175) . 78١ ص . ١1ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (7؟15١)

 7١. ص لجو 25594 ص .؟ج .يناساكلل «عئادبلا» (21؟4)

 اي



 اهب جوزتلا نم مهعنم يف يأ ريغلا ٌّقح يف هرثأ رهظي امنإو هيف فرصتلا نم هعنمي نأ زوجي

 1 1 .- ةدعلا يف يهو

 :( "659 ريغلا ةدتعم حاكن مكح 5

 : ةعونمم اهنأل ؛ لطاب حاكتلا اذه ,هلجأل دتعت يذلا ريغ لبق نم ريغلا ةدتعم حاكن نإ : :انلق

 نأ بجيو .هحاكن يف يهو تجوزت ول امك ًالطاب اهحاكن ناكف .لوألا جوزلا قحل حاكنلا نم

 هنأل ؛ يناثلا حاكنلا دقعب عطقنت الو اهلاحب ةدعلاف ءاهب لخد دق نكي مل نإف :اهنيبو هنيب قرفي

 ملع ءاوس «ةدعلا تعطقنا اهب لخد  اهأطو نإو .دقاعلل ًاشارف ةأرملا هب ريصت ال لطاب

 عطقت الف ناز وهف ءهيلع محت هنأ ةدخم اهنأاملاع اهب لد نإ ا

 ًالماج وأ ةدتعم اهنأ ٌااهاج ناك نإو يدل لاو ءاقازن ةيكيست ال" اينأل ؛ هئطوب ةدعلا

 يفاني ًاشارف اهنوكو ءاربتسالل دارت ةدعلاو «ًاشارف بع هنأل ؛ ءطولاب ةدعلا تعطقنا ميرحتلاب

 .اهعطقي نأ بجوف كلذ

 ءطو اذه نأ (انلو) :لاقف هفلاخ ام ىلع ًاًدارو هل ًاجتحمو ًالوأ هنّيب ام ًاحضوم ةمادق نبا لاقو

 بسن قحلي ال هنكل :انلق ءًأشارف هب ريصتال اهنإ مهلوقو . لهجول امك ةدعلا هب عطقنتف حاكن ةهبشب

 قيرفتلا بجو لعفي مل نإفءاهقارف هيلعف اذه تبث اذإ .لوألا جوزلاب هئطو نم ثداحلا دلولا

 هتدعو قس هقح نأل ؛لوألا ةدع لمكت نأ اهيلع بجو ءامهنيب قرف وأ اهقراف نإف ءامهتيب

 الو « يناثلا نم دتعت نأ اهيلع بجو لوألا ةدع تلمكأ اذإف 2( حيحص خاكن يف ءطو نع تبجو

 . يعفاشلا بهذم اذهو نيلجر نم امهنأل. ؛ناتدعلا لخادتت

 لوألا ةدع ةيقب نع نوكت يناثلا ةقرافم دعب ءورق ةثالثب ىتأتف نالخادتي  ةفينح وبأ لاقو

 .اعيمج امهنم' محلا :ةءازب هب .لصحت اذهو ءمحرلا ةءارب ةفرعم دصقلا نأل ؛ يناثلا ةدعو

 نع كلام ىور ام انلو :- هللا همحر  لاقف نيتدعلا لخادتب لوقلا ىلع ةمادق نبا در نكلو

 قرفو .ةقفخمب تابرض اهجوز برضو باطخلا نب رمع اهبرضف اهتدع يف هريغ اهحكنو ءاهقلطف

 قرف اهب لخدي مل اهجوزت يذلا اهجوز ناك نإف ءاهتدع يف تحكت ةأرما اميأ :لاق مث امهنيب

 . 5480-4475 ص ءالج ؛يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» (7178)

 اللول



 اهب لخد ناك نإو .باطخلا نم ًابطاخ ناكو لوألا اهجوز نم اهتدع ةيقب تدتعا مث ءامهنيب

 .ادبأ اهحكني الو رخآلا نم تدتعا مث «لوألا نم اهتدع ةيقب تدتعا مث ءامهنيب قرف

 يف جوزت يتلا يف ىضق هنأ يلع نع هدانسإب كلام ىورو :هّدر يف ةمادق نبا لاق مث
 ةدع نم تدسفأ ام لمكتو .ءاهجرف نم لحتسا امب قادصلا اهلو ءامهنيب قرفي هنأ :اهتدع

 .رخآلا نم دتعتو .لوألا

 ةباحصلا نم امهل فرعي مل نيدشارلا ءافلخلا نم نيديس الوق ناذهو :ةمادق نبا لاق مث
 هنألو ؛نينيميلاو نيَْيّدلاك الخادتي ملف «نييمدآل نادوصقم ناقح  ناتدعلا يأ  امهنألو ؛فلاخم

 . ةجوزلا سبحك نيلجر سبح يف ةأرملا نوكت نأ زجي ملف ؛ءاسنلا ىلع لاجرلا هقحتسي سبح

 عبارلا بلطملا

 ًاثالث ةقلطملا

 : ميركلا نارقلا نم صوصنلا 7

 ."#7ناسحإب حيرست وأ فورعمب كاسمإف ناترم قالطلا» : ىلاعت لاق : ًالوأ

 ريغ ًاجوز حكنت ىتح دعب نم هل لحت الف اهقلط نإف» :ةقباسلا ةيآلا دعب ىلاعت لاق مث :ًايناث

 اهنّيبي هللا دودح كلتو هللا دودح اميقي نأ اًنظ نإ اعجارتي نأ امهيلع حانج الف اهقّلط نإف
 افلا ١ ب موقل

 :اهتلالدو صوصنلا هذه ريسفت -4

 : "19 يتأي ام هيلع نالدت ام نايب يلاتلابو نيتميركلا نيتيآلا ريسفت يف اولاق

 :تالاح ثالث ةيناثلا ةقلطلا اهقّلطي نأ دعب هتجوز عم جوزلل نا

 .*«فورعمب كاسمإف# : ىلاعت هلوقب دارملا وهو .ةدعلا يف اهعجاري نأ :(ىلوألا)

 ةنونيبلا عقتو اهتدع يضقنت ىتح اهكرتي لب «ةيناثلا ةقلطلا دعب اهعجاري ال نأ :(ةيناثلا)و

 . © ناسحإب حيرست وأ#» : ىلاعت هلوقب دارملا وهو ءامهنيب

 ) )7١75ةيآلا :ةرقبلا ةروس] (ل770١) .[779 ةيآلا :ةرقبلا ةروس] 78٠[,

 )47 )7114ص .7ج (يبطرقلا ريسفت» «١١١ص ."5ج «يزارلا ريسفت» ١-1448 .
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 نم هل لحت الف .اهقّلط نإف : ىلاعت هلوقب دارملا وهو .ةثلاث ةقلط اهقلطي نأ : (ةثلاثلا)و
 مر لا جس و ب لا

 اهقلطم بغرو يه تبغر اذإ مث ,هنم اهتدع يضقنت مث .توم وأ قالطب اهقرافي مث ؛هريغ اجوز
 هيلع عمجم هانلق امو هال را جد يل فل نا ارا

 .هيف فالخ الو ءاملعلا نيب

 طورش مشن نأ لبق ةتفؤم ةمرح انهفلطم» خ ةمزحتم نتعت الك ةقلطملا نأ. هلك كلذ قففو

 .اهيلإ انرشأ يتلا يهو اهقلطمل اهلالحإ

 : «هريغ ًاجوز حكنت ىتح» :ىلاعت هلوق يف حاكنلاب دارملا 49

 وهامك هنق اوف ا را ةيآلا نإ انلق
 اهينيي هازج خاكت دقع اذارأ نإ مث ءاهتدع يضقنتو قالط وأ تومب اهقرافي مايكل لد حيرص

 يفكي له ىنعمب 4هريغ ًاجوز حكنت ىتح» : ىلاعت هلوقب دوصقملا ام انه لأسنو . كلذ امهل زاج
 ؟اهب لوخدلا نم دقعلا دعب دب ال مأ .ديدج حاكن دقع ديدجلا جوزلا اهيلع دقعي نأ

 ؛«هريغ ًاجوز حكنت ىتحإ» طرش ققحتل يفكي حاكنلا دقع درجم :بيسملا نب ديعس لاق

 . اهب لوخدلا نم دب ال يأ ًاضبأ ءظولا نضالبألا ل .دقعلا درجم يفكي ال : ءاملعلا ةماع لاقو

 : يتأي امب اوجتحاو

 : لوألا ليلدلا

 ينعي ةيآلا هذه يف «حاكنلا» نإ : ملعلا لهأ لاق ,4هريغ ًاجوز حكنت ىتح» : ىلاعت هلوق

 ةيجوزلا تملدقت دقف #2 هريغ ًاجوز# : لاق 0 هللا نأل ِ؟ - هتحوز لجرلا ءطو قا «عامجلا»

 ىلع لدي * حكنت ىتح# ىلاعت هلوق نأ يأ 6 ءطولا قاع عامجلا يعي رامصق «حاكنلا ىلع

 دا دقع ىلع لدي «ًاجوز» : هلوقو .عطولا

  0١يناثلا ليلدلا :

 *تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ملسمو ,يراخبلا :ل ناليلجلا نامامألا جرخأ أ

 . يقالط ا ينقّلطف ةعافر دنع تنك :تلاقف هِي يبنلا ىلإ يظرقلا ةعافر ةأرما تءاجر

 ىلإ يعجرت نأ نيديرتأ :ِيي لاقف «بوثلا ةبدُه لثم هعم امنإ «ريبزلا نب نمحرلا دبع تجوزتف

 1-١148 5/ض 27ج (يبطرقلا ريسفت) 21١١ 7ص كح (يزارلا ريسفت» (/١؟9)
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 210177 (كتليسع قوذيو هتليسع يقوذت ىنح ال ؟ةعافر

 ًاثالث هتأرما قّلُط الجر نأ» :- اهنع هللا يضر - ةشئاع نع: ملسمو: يزاخبلا جرخاو هاب

 قاذ امك اهتليسع قوذي ىتح م ال :لاقف ؟لوذلل لختأ : هع يبنلا لئسف ٠ ع قلطف تجوزتف

 , 257 (لوألا

 :ثلاثلا ليلدلا

 أ :ملسمو يراخبلا امهاور نيذللا نيفيرشلا نيثيدحلا نيذه ةلالد يف ءاملعلا لاقو

 وه اذهو . اهتطوب يأ اهب يناثلا جوزلا لوخدب الإ قّلطملا لوألا جوزلل ليلحتلا لصحي
 نألو ؛هتذلو عامجلا نع ةيانك ةرابعلا هذه نأل ؛(هتليسع قوذتو اهتليسع قوذي ىتح» : ىنعم
 انا ا 0

 عبارلا ليلدلا  ه5ه+

 اذه يفو» :- يظرقلا ةعافر ةأرما ثيدح لوألا ثيدحلا هحرش يف يوونلا مامإلا لاقو

 يضقنتو اهقرافي مث ءاهأطيو هريغ ًاجوز حكنت ىتح اهقّلطمل ّلحت ال ًاثالث ةقّلطملا نأ ثيدحلا

 نيعباتلاو ةباحصلا نم ءاملعلا عيمج لاق هبو .لوألل اهحيبي الف اهيلع هدّقع درجم امأف .اهتدع

 الو لوألل تلح .اهقراف مث اهيلع يناثلا دقع اذإ :لاقف بيسملا نب ديعس درفناو .مهدعب نمف

 , 9"2(ثيدحلا اذه هغلبي مل هلعل :روهمجلا لاق دقو .يناثلا ءطو طرتشي

 : سماخلا ليلدلا 4

 نيجوزلا ملع طارتشال «هتليسع قوذتو ءاهتليسع قوذي ىتح» :امهنم قوذلا دوجوب لدتساو
 01 ا 57

 , 015 29هنم اهتدع يضقنتو يناثلا اهجوز اهقلطي نأ لعب لوألا قط لحت مل يأ

 .ة 6ص .؟ج «ناخيشلا هيلع قفتا اميف ناجرملاو ؤلؤللا» )7١0(

 . 8ص جا «ناخيشلا هيلع قفتا اميف ناجرملاو ؤلؤللا» )7١1(

 ,. 555-590 ص 24ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش هفضل

 0 "< ص 27ج (يوونلا حرش ثب ملسم حيحص» ةهق ضصإ

 )5*١( "7ص 34ج ( ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» .

 م.



 : ليلحتلل ءطولا بوجو حيحصلا لوقلا . 66

 ءاهأطيف هريغ ًاجوز حكنت ىتح اهقلطمل ًاثالث ةقّلطملا لحت الف ,روهمجلا لوق حيحصلاو

 ديدج حاكن دقع اهيلع دقعي نأ اهقلطمل ذاج اهقدع تيظقناو .توم وأ قالطب اهقراف اذإ مث

 ةحارصو روهمجلا لوق ةلدأ ةوقل . اهئطو نود اهيلع حاكنلا دقع درجم اهّلحل يفكي الف .اهاضرب

 . ةلدألا هذه حوضو

 ؟ءطولا عم لازنإلا طرتشي له 65ه

 لازنإلا طرتشي لهف ءاهيلع حاكنلا دقع دعب ةأرملل يناثلا جوزلا ءطو لالحإلا طرش ناك اذإو

. 

 يف ٌذحلاو رهملا لامك بجي هبو «(ةليسعلا قوذب) د دوصقملا وه ءاطولا اذهو 0 جرف يف

 ثالث ةقّلُطملل لالحإلا هب لصحي اذكف  موصلاو جحلا دسفيو «ناصحاإلا ققحتي هبو « ىنزلا

 . لصحي مل وأ لازنإ هب لصح ءاوس
 درجم يفكي الو «لالحإلا طرش ققحتيل ءطولا عم لازنإلا نم دب ال : يرصبلا نسحلا لاقو

 .لازنإلاب نوكي اهقوذ وأ ةليسعلا ةقيقح نأل ؛ءطولا

 امل ةجاح "لف .ةليسعلاو ةذللا ليصخ أرما جرف يف لجرلا ركذ لوخدب :روهمجلا لاقو

 نسبلو هتأرما جرفب هركذ جاليإ نودب ًايفاك ناكل اطرش هلاق ام ناك ولو . يرصبلا نسحلا هطرتشا

 ًايفاك اذه ناك امل  هتأرما جرف يف هركذ لاخدإ لبق عا جاليإلا لبق لزنأ ول هنأل ؛كلذك

 .اهقلطمل اهلالحإل

 مل وأ لازنإ ءطولا اذهب لصح ءاوس ءاهلالحإل ءطولا يفكيف ,.حيحصلا وه روهمجلا لوقو

 00 دّقع ةحص  ه؟"ها/

 اذه 2 هك نفطولا ل ًادساف ناك

 .لالحالل ربتعملا ءطولا هؤطو ربتعي الف « اهل جوزب سيل دسافلا دقعلا اذهب يناثلا جوزلا



 :ةبغر حاكن نوكي نأ يناثلا حاكن يف طرتشي - 4

 1 راك عج الا مول ركل 0

 ارجل نم 5000 :لوألا اهتلطم ىلإ اهلحبل اهاطي نأ دقني وأ اهاظي نأ لبق اهقّلطي مث
 ربتعي دصقلا اذهب حاكنلا دقع نآل ءاهل الالحإ ءاهقالط نمو اهل اهئطو نمو .اهيلع حاكنلا دقع

 يف هب احرصم ضرغلا وأ دصقلا اذه ناك ءاوس .لالحإلا 6 حاكنلا دقع نالطب نم هانلق

 لاوحألا هذه عيمج يفف .هيلع لدت لاوحألا نئارق تناك وأ .دقعلا لبق هيلع ًاقفتم أ عنقملا
 0 هب عقي الو الطاب دقعلا ربتعي

 :ةيمذ تناك اذإ ًاثالث ةقلطملا ليلحت 8

 سفنب اهقّلطمل ّلحت اهنإف .ملسم اهقّلط يذلا اهجوزو ةيمذ ًاثالث ةقلطملا تناك اذإو
 .ًاملسم يناثلا اهجوز ناك اذإ اهانركذ يتلا طورشلا

 ؟لوألا ملسملا اهجوزل ّلحت لهف ءاهتدع تضقناو اهَقّلط مث اهب لخدو يمذ اهجوزت اذإ امأ

 عطقو» :- ىلاعت هللا همحر لاق دقف « ةيميث نبا هلاق يذلا يتآلا ليصل حا 1 : باوجلاو

 : ةيميت نبا كا ةيمذ تناك نإ يمذلاو ما هيل امدلث ةقلطملا ص انباحصأ | روهمج

 امأف . اهتقرافم 000 5 مث .تخأ [ ىلع 00 كلذكو .دوهش الو يلو الب ؛ حاكنلا

 نأ يغبنيف .٠ .رظن عضوم اذهف ءدسفملا مايق عم اهقّلط مث .تخأ ىلع وأ ةدع يف اهجوزت ول

 ا ىفاسلااا 5 ال

 :لالحإلا طورش ديدشت ةمكح -

 ةبسنلاب اهنع تقؤملا ل ا ا ا او ا

 ,ميكحلا عراشلا نم اعطق اعطق ةدوصقم يهو . ةبعصو ةليقث طورشلا هذه ايهتلطم ىلإ اهت

 حاكن دقع ءارجإب اهلوح فافتلالاو اهيلع لايتحالا زوجي الو , عدرلاو رجزلل ةبولطم 00

 .201797-هىا/» نم تارقفلا رظنا (١/7ه)

 . 7374 ص (ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف نم ةيهقفلا تارايتخالا» )71١5(
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 اهقّلطم يأ لوألا جوزلل اهلالحإل اهتقرافم مث , يناثلا جوزلا لبق نم اهثطو مدع وأ ي
 .- لوألا

 هسفن ىلع دس ؛ًاثالث اهقّلط اذإ هنأ فرع اذإ جوزلا نأ طورشلا هذه ديدشت يف ةمكحلا هجوو

 اهجوزتي نأ دب ال هنأو ,ديدج دقعب اهتقفاومب اهعاجرإ قيرط هسفن 0 ّدسو هتدارإب ةعجرلا قيرط

 يااا تريم كك ةاجبلو الورع *لا هذهب جوزلا ملع اذإ :لوقأ . . .اهب لخديو ةبغر جاوز هريغ

 هب تءاج يذلا يأ يلا قالطلا قلطي لب «ثالثلا 0 0 يف لجعتسي الو قالطلاب

 اهعاجرإ يف قحلا هل نوكيف .ةيعجر ةدحاو ةقلط اهقلطي نأب ؛- دعب اميف ةركذتم انك ةحبلا

 دعب اهعاجرإ دارأ اذإف ءاهتدع يضقنت ىتح اهكرت اهعاجرإ يف بغري مل نإف «ةدعلا لالخ هتدارإب

 .ًاثالث اهقلط ول امم رسيأ اذهو امهعجارتب ديدج حاكن دقع نم ّنب الف اهتدع ءاضقنا

 سماخلا بلطملا

 يوامسلا نيدلا مدع

 :ديهمت 01١-

 ءاهجورتي نأ ملسملل لحي الف ا ايد نيدت ال ةأرملا نوك ةتقؤملا ةمرحلا بابسأ نم

 نيدلاب دوصقملا امف .اهجوزتي نأ ملسملل لحو «ةتقؤملا ةمرحلا ببس لاز مالسإلا تقئتعا اذإف

 ةنيدتم نكت مل اذإو ءاهجوزتي نأ ملسملل زاج .هقنتعتو هب ةنيدتم ةأرملا تناك اذإ يذلا يوامسلا

 .بلطملا اذه يف هلصفن ام اذه ,ةتقؤم ةمرح اهحاكن مرح «يوامس نيدب

 : ميركلا نارقلا نم صوصنلا -5
 5 2 م ع 5 5

 ولو ةكرشم نم ريخ ةنمؤم ةمالو , نمؤي ىتح تاكرشملا اوحكنت الو# : هلالج لج هللا لاق : الوأ

 000 مكتب أ

 مكماعطو .مكل لح باتكلا اوتوأ نيذلا ماعطو ,تابيطلا مكل ّلحأ مويلا» ا لاقو : ًايناث

 اذإ مكلبق نم باتكلا اوتوأ نيذلا نم تانصحملاو «تانمؤملا نم تانصخملاو 0 لح

 ااا . ٍنادخأ يذختم الو نيحفاسم ريغ نينصحم نهروجأ نهومتيت

 :صوصنلا هذه ةلالد - 5

 .[6 ةيآلا : ةدئاملا ةروس] (/18) .[؟١17 ةيآلا :ةرقبلا ةروس] (/17/)
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 . "9تاكرشملا حكني نأ ملسملا ىلع مرحملا نم نأ ىلع ىلوألا ةميركلا ةبآلا تلد

 جوزتي نأ ملسملل زوجيف .«باتكلا لهأ ءاسن حاكن زاوج ىلع ةيناثلا ةميركلا ةيآلا تّلدو

 ؟باتكلا لهأبو نيكرشملاب دارملا امف ,4١2:)باتكلا لهأ نم ةأرما

 :باتكلا لهأو نيكرشملاب دارملا 4

 تلد ةيناثلا ةيآلا نأو «ةكرشملا حكني نأ ملسملا ىلع تمّرح ىلوألا ةميركلا ةيآلا نإ :انلق

 مه نم فرعن نأ دب الف  باتكلا لهأ ءاسن نم ةأرملاب يأ  ةيباتكلاب ملسملا جاوز ةحابإ ىلع

 ريغ ءاسن نم هيلع مرحي وأ هل لحي نم ملسملا فرعيل ؛باتكلا لهأ مه نمو «نوكرشملا

 .نيملسملا

 : نيكرشملاب دوصقملا . 65

 :لوألا لوقلا : ًالوأ

 دوهيلا «نيكرشملا» ظفل لمشي ءاذه ىلعو .رخآ مسا مهيلع قلطأ وأ «باتكلا لهأ» مسا

 مهفئاوطو رافكلا للم رئاس نم نيملسملا ريغ فانصأ نم مهريغ لمشي امك ىراصنلاو

 نبا ٌريزع دوهيلا تلاقو» : ىلاعت هلوق ملعلا لهأ نم قيرفلا اذه هيلإ بهذ ام ىلع لدو
 امع هناحبس# :ةيلاتلا ةيآلا يف ىلاعت لاق مث .#60هللا نبا حيسملا ىراصنلا تلاقو للا

 ال هللا نإ» : ىلاعت هلوق ًاضيأو .نوكرشم ىراصنلاو دوهيلا نأ ىلع ليلد اذه يفو .4نوكرشي
 ءامهل روفغم ريغ ىراصنلاو دوهيلا رفكو "#65 ءاشي نمل كلذ نود ام رفغيو هب كرشُي نأ رفغي

 .كرش امهرفك نأ ىلع اذه ٌلدف

 كرشملا مسأب ًارفاك ناك نم لك ىمسي ناك هنأ يي هللا لويسر نع نعتلا تارت دقق اأو

 ةمايقلا مويل 0 ناك وأ هدوجو يف ًاكاش ناك وأ ,الصأ ةلآن نمؤي ال نم رافكلا يف ناك هنأ عم

 لدي اذهو .ةدابعلا قف كيو ىلاعت هلل لعجي ناك نمو «ناثوألا دبعي ناك و أ هيف سانلا ثثعبو

 , "149 ههريغ نم ناك وأ باتكلا لهأ نم ناك ءاوس «رفاك لك ىلع عقي (كرشملا» ظفل نأ ىلع

 . "8ص .7ج (يبطرقلا ريسفتا )١794/(

 ل ةيآلا : ةبوتلا ةروس] 5١. )١41"( ص 7١ج (ريثلك نبا ريسمت» )7١40(

 )١145/( ص :؛ 14ج (يزارلا ريسفت» (914) .[14 ةيآلا : ءاسنلا ةروس] 50-59.

 م.



 : يناثلا لوقلا 5

 نأل ؛(يباتكلا)» لمشي ال «كرشملا» ظفل نأ ىلإ ملعلا لهأ نم رخآ قيرف بهذو

 ىلع اولدتساو .رافكلا نم ةصاخ ةفئاط (باتكلا لهأ ) نأو ؛رافكلا نم ةصاخ ةفئاط (نيكرشملا)

 همساب قيرف لك ركذي وهف نيكرشملا ن نيبو .«باتكلا لهأ نيب قرف ميركلا نارقلا نأب كلذ

 هلوقو .2"١؟# نيكرشملاو باتكلا لهأ نم اورفك نيذلا نكي ملوي : ىلاعت هلوق لثم هب صاخلا

 نيتيآلا نيتاه يفف ."١؟”4نيكرشملا الو باتكلا لهأ نم اورفك نيذلا ٌدوي ام» :ىلاعت

 بجوي كلذو رخآلا ىلع امهدحأ فطعو «نيقيرفلا نيب لصف ميركلا نآرقلا يف امهلاثمأو

 , 2147باتكلا لهأل ةلوانتم ريغ اهقالطإب «نيكرشملا» ةظفل نأو «رياغتلا

 : «نيكرشملا» نم دارملا يف حجارلا - 55517

 أ رئاس لمشي امك «باتكلا لهأ» نم رافكلا لمشي «نيكرشملا» ظفل نأ حجارلاو

 ىمسي رافكلا ضعب نوكو :«نائوألا ةدبع» لثم ؛ ,مهب ةصاخ ىرخأ ءامسأب نومسي نيذلا رافكلا

 مهجاردناو «نيكرشملا» ظفلب | مهلومش مهنع يفني ال اذهف ءرخآ مساب وأ «باتكلا لهأ ) مساب

 0 ًاودع 0 ىلعت هلوق امك .ظفللا اذه موهفم تحت

 .مهلمشي ال (ةكئالملا»

 حجارلا لوقلا ىلع بترتي ام 4

 اوناك ءاوس «رافكلا لمشي هنأ وهو (نيكرشملاو ظفل نم دارعلا يف جخارلا لوقلا اذه ىلعو

 باتكلا لهأ ءاسن حاكن ملسملل تحابأ يتلا ةدئاملا ةيآ نوكت ( مهريغ نم وأ باتكلا لهأ نم

 لهأ ريغب ًاصوصخم اهيف ميرحتلا لعجب تاكرشملا حاكن تمرح يتلا ةرقبلا ةيآل ةصصخم

 لهأ ءاسن صخي اميف افرح اه ةرقبلا ةيآل ةخسان ةدئاملا ةيآ نإ : :لاقي وأ رافكلا نم باتكلا

 .نهحاكن نع ميرحتلا عفرب باتكلا

 ةضراعم دجوت الف :««نيكرشملا» ظفل موهفم تحت نوجردني ال «باتكلا لهأ» نإ انلق اذإو

 اذه لعجتو ؛تاكرشملا حاكنب قلعتت ةرقبلا ةيأف ءاهيف ركذ امب قلعتت ةيآ لك ذإ نيتيآلا نيب

 حاكنلا اذه لعجتو باتكلا لهأ ءاسن حاكنب قلعتت ةدئاملا ةيآو .ملسملل زوجي ال ًامرحم حاكنلا

 ٠١[. © ةيآلا :ةرقبلا ةروس] (/156) ١[. ةيآلا : ةنيبلا ةروس] (/144)

 .ه9ص .5ج «ينغملا» .50ص « ؟ج («يزارلا ريسفت» )1١45/(

 م5



90 00 

 :باتكلا لهأب دارملا 648

 فحصك هللا دنع نم لزنم باتك هلو .ًايوامس ًانيد دقتعي نم لك» :ةيفنحلا لاق :ًالوأ

 , 21420 (باتكلا 3 نم وهف 00 هيلع دواد روبزو تيشو 0 هيلع ميهاربإ

 .ليجنإلا 9 8 0 5 ها نياق 3 مه مهئاسن

 نأ : ىلاعت هلوق .- ىراصنلاو دوهيلا  ناتفئاطلا ناتاه مه باتكلا لهأ نأ ىلع لد دقو

 كسمتملا لثم رافكلا نم كلذ ىوس ام امأو . «انلبق نم ني نيتفئاط ىلع باتكلا لزنأ امنإ اولوقت

 , "2!11وهتحكانم ل الو باتكلا لهأ نم اوسيلف «.دواد روبزو تيشو  ميهاربإ فحصب

 ؟باتكلا لهأ نم سوجملا له هكالا

 ابأ الإ ء ءاملعلا ةماع دنع مهئاسن حاكن ملسملل لحي الف باتكلا لهأ نم اوسيل سوجملا

 اوهبشأف ةيزجلاب نورقي مهنألو ؛(باتكلا لهأ ةلس مهب ولسا : ِهَكَع هلوقل كلذ حابأ هنإف روث

 . ةيسوجم ةأرما ليلج يباحص وهو  هنع هللا يضر  ةفيذح جوزت دقو ,ىراصنلاو دوهيلا

 ءاسن ينثتساو *تاكرشملا اوحكنت الو# : ىلاعت هلوقل حيحصلا وه ءاملعلا ةماع لوق نكلو

 . مومعلا ىلع ىقبي مهادع نمف .ىراصنلاو دوهيلا مهو باتكلا لهأ

 :- هللا همحر  لبنح نب دمحأ ماا لال : لزم بانك نسوحملل ن نأ تبثي مل هنإ مث

 قل ارضنا لافرو .لطاب اذه :لاقف ؟ابابك نيزجملل نإ لوقلا  هنع هللا يضر - 0

 ءالؤه نأل ؛ ىراصنلاو دوهيلا ريغل تبثي ال باتكلا لهأ مكح نأ انّيب دقف :اباتك نيوحملل نأ تف

 هنأ ىلع لد «باتكلا لهأ ةنس مهب اونس» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق نإ مث . باتكلا لهأ مه

 ةيسوجمب ةفيذح جاوز امأ .ريغ ال ةيزجلاب مهرارقإو مهئامد نقح ِةِكَي هب دارأ هنأو .مهل باتك ال

 لوقو باتكلا ةفلاخم عم هب جاجتحالا زوجي الف «ةفيذح نع كلذ تبثول هنأ ىلع .تبثي الف

 ,©35)ءاملعلا رئاس

 . ١58ص ء١1ج .ةيفنحلا هقف يف (ةيدنهلا ىواتفلا» )١44/(

 ."588-89ص ١١ج ؛عومجملا» 59١٠-391١ ص .7ج «ينغملا» (7149)

 .[195 اهمقرو ءماعنألا ةروس نم خلا # . . .اولوقت نأ# : ةيآو

 .7886ص 9١ج ؛عرمجملا» 551-047 ص 57ج «ينغملا» (/160)

 ناو



 ؟باتكلا لهأ نم نوئباصلا له

 :لوقي ةيفنحلا ةمئأ نم وهو يخركلا نسحلا وبأ ناكو .باتك لهأ اوسيل : ةفينح يبأ ابحاص

 نوأرقيو حيمبجلا نيد نولحتني موق مه امنإ باتكلا لهأ نم ةفينح يبأ دنع مه نيذلا نوئباصلا

 , 216 1ةًاعيمج مهلنع باتك لهأب اوسيل مهنإف بكاوكلا نودبعي نيذلا نوئباصلا امأو 5 ليجنإلا

 مهنيد يف ىراصنلاو دوهيلا نوقفاوي اوناك نإف 5205 يلبنحلا ةمادق نبا لاقو هال“

 , ”659باتكلا لهأ نم اوسيلف الإو مهنم مهف مهباتك وأ

 كلام مامإلاو يعازوألا دنعو . سوجملا ةلزنمب مهنأ يرصبل بلا نسحلا نع يورو 4

 .”19باتك مهل سيل ىراصنلاو دوهيلا نيب نيكرشملا نم موق مهنأ

 : «باتكلا لهأو ب دوصقملا ىف حجارلا هاله

 ميركلا نارقلا نأل ؛ ؛ مهريغ نود ىراصنلاو دوهيلا مهنأ وه باتكلا لهأب دارملا يف حجارلاو

 اذه راصف هرالا نم مهريغ نود ىراصنلاو دوهيلا ىلع «باتكلا لهأو  حااطتا قلطأ

 ىلع باتكلا لزنأ امنإ اولوقت نأ) : ىلاعت هلوق نإ مث .مهب ًاصاخ ًامساو مهل ًابقل حالطصالا

  مهريغ نود ىراصنلاو دوهيلا مه نارقلا فرع يف باتكلا لهأ نأ يف حيرص #انلبق نم نيتفئاط

 . "9*1 يفنحلا صاصجلا ركب وبأ مامإلا هيقفلا هب حرص ام اذهو

 :اهحاكن ملسملل زوجي ال يتلا ةكرشملا -

 ريغ نم ةرفاكلا يه اهحاكن ملسملل زوجي ال يتلا ةكرشملاب دوصقملا نأ انل نيبتي مدقت اممو

 هروهظ دنع هل ناك نيدب يأ - يوامس نيدب نونيدي نيذلا مه باتكلا لهأ نأو .باتكلا لهأ

 مهدخو مهو «ىراصنلاو دوهيلا مه ءالؤهو ل هللا دنع نم لزنم باتكو هللا نم لبسرم يبن

 : نيكرشملا فانصأ  هاا/ا/

 نأ ملسملل حابي الو « يرامس نيدب نونيدي ال مهو .«ىراصنلاو دوهيلا ريغ ع نم نوكرشملاو

 .7؟8ص 7١ج .صاصحجلل «نآرقلا ماكحأ» (7161)

 .١1ص (.7”ج «صاصجلل «نآرقلا ماكحأو (/ا 7١ . 445-117ص "حج (ينغملا» (/5١1؟)

 ١1. ١ص جا 237 77ص 25ج «صاصجلل «نارقلا ماكحأ» (ع5١71)

 انتل



 سمشلا ةدبعو ,ةئباصلاو . سوجملا . مهنم . ىتش فائصأ نوكرشملا ءالؤه ءمهءاست حب حكلي

 نوكرشي لب .ةدابعلاب هنودرفي ال نكلو 08 0 دوجوب لاو .ناثوألاو ةكئالملاو بكاوكلاو

 دعب ثعبلا وأ لسرلا ةثعبل نوركنملا وأ ,ىلاعت هللا دوجول نوركنملا مهنمو .ءاهيف هريغ هعم

 فانصأ نم تدوريثك مهريغو قبلا ةدبعو ةمهاربلا»و سودنهلاو نويذوبل ىلا مهنمو .ثوملا

 ,"1**ةرفكلا
 مهلكف .ىراصنلاو دوهيلا ريغ نم مالسإلاب نونيدي ال نم مه نوكرشملا : ةرصتخم ةملكبو

 . مهؤامسأ تفلتخا امهم مهئاسن حاكن ملسملل لحي ال نوكرشم ةرفك

 : ةذترملا حاكن - 4

 ءازج وه امك اهؤازجو هب ترفك نأب مالسإلا نع تعجر مث .ةملسم تناك نم يه ةدترملا

 . (هولتقاف هنيد لّدب نم» : كي هلوقل لتقلا .ذترملا

 .لتقلا قحتستو اهتّدر ىلع رقت ال اهنأل ؛؟ ةذئرمل !! حاكن ملسملل زوجي الو

 .اهيف مالسإلا ةقلع ءاقبل اهجوزتي نأ رفاكلل زوجي ال امك

 يفاني اذهو «لتقلل قحتسم هنألو ؛ هتذر ىلع رقي ال اهلثم هنأل ؛اهحكتي نأ دترملل زوجي الو

 .ةماودلا مزلتست يتلا حاكنلا دصاقم

 : ةكرشملا حاكن ميرحت ةمكح 2-69

 ولو ةكرشم نم رييخ ةنمؤم ةمألو ,ّْنمْؤي ىتح تاكرشمل ااوحكنت الو# :ىلاعت لاق

 كنلوأ :مكيخعأ ولو كريشم نم ربخ نيؤم ٌدبعلو ءاونمؤي ىتح نيكرشملا اوحكنت الو , مكتبجعأ

 مهّلعل سانلل هتايآ نّيبيو .هئذإب ةرفغملاو ةنجلا ىلإ وعدي هللاو ءرانلا ىلإ نوعذي
0 

 رانلا ىلإ نوعدي 000 تاكرشملا ىلإ ةراشإ 55 اهني يف ءاح دقف 0

 20ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» .64١ص جا «جاتحملا ينغم) .ال5ص ءالج «ىنغملا» (ال١ه5)

 ار نا

 «جاتحملا ينغم» 707١. ص 27ج «عئادبلا» 8-44 ص هج (طوسبملا» ل" ص فج (ينغسلا» (8/1679

 ١9. ١ص لك

 ) )2١519ةيآلا : ةرقبلا ةروس] ١؟؟[.

0 



 0 لكو وعلو ةبحملاو ةفلألا هلل ةجوزلا نألو 000 50 0 لسنلا مهتيبرت عنف

 ببسب مالسإلا نع مسملا لاقتنا ىلإ كلذ يدؤي امبرو .ضارغألاو بلاطملا يف ةقفاوملا بجوي

 0 لعجي امم ادعر فالخ ةكرشملاو ملسملا نيب فالخلا نإ مث ("12هتجوزل هتقفاوم

 .ةرذعتم نكت مل نإ اك ىندألا اهّذح يف ولو .ةبولطملا ةيجورلا ةرشعلا

 ٠- 2هباوجو .لاؤس :

 دج ريزك فالخخ ةينارضتلاو ةيدوهبلا دينو ملسملا نيب فالخلا نإ :لوقيف لئاس لأسي دقو

 دق امك .ةيمالسإلا هتديقع فعضتو ملسملا اهجوز يف رثؤت دق ةينارصنلا وأ 07 إد نافيا

 وأ ةيدوهيلا حاكن ةحابإ يف ةمكحلا هجو امف ءاهحاكن ةمرح يف ةكرشملاب 00 عدت

 ؟ةكرشملا نود ةينارصنلا

 يبنب نانمؤتو «لزنم باتك امهلو .رخآلا مويلاو هللاب نانمؤت ةينارصنلاو ةيدوهيلا نأ : باوجلاو

 هرثأت نم حجرأ ملسملا جوزلا ةديقعب امهرثأت لامتحاو .ةكرشملا رفك نم فخأ امهرفكف ,لسرم

 ةجوزلا برقي امم «ليجنإلاو ةاروتلابو ىسيعو ىسوم ةوبنب نمؤي ملسملا نأل ؛امهتديقعب وه

 ىلع فرشي نأ ملسملاب نأشلا نإف «هلافطأ ةيبرتل ةبسنلابو . ملسملا اهجوزل ةينارصنلا وأ ةيدوهيلا

 لامتحا نإف ريو .رفكلا يناعم مهنيقلت نم ةيباتكلا هتحوز عنميو هلافطأ ةيبرت
 ماودو ةفلألا

 اقرتفاف «ةكرشملا هتجوزو ملسملا نيب كلذ لامتحا نم برقأ ةيباتكلا هتجوزو ملسملا نيب ةرشعلا

 .مكحلا يف

 ةينازلا حاكن

 :ديهمت 041١

 هببس لاوزب لوزي تقؤم ميرحت ميرحتلا اذه نأ الإ . ةيناز اهنوك ةأرملا ميرحت بابسأ نم

 نكلو . اهحاكن ٌلحيف ىنزلا فصولا اذه اهنع لوزيف « ىنزلا نم ةأرملا بوتت نأب ىنزلا وهو

 ةيمهألو . ةلأسملا يف ء ءاهقفلا لاوقأ ءوض يف ةينازلا حاكنب قلعتي ام لك نايبل يفكت ال ةلمجلا هذه

 )١6/ )7ص 27ج («يبطرقلا ريسفت» 8١. )١59!56 )1ص 25ج (يزارلا ريسفت» .

 ٠م



 ةلأسملا هذه نع ليصفتلا نم ء يشب مالكلل بلطملا اذه صيصخت ديفملا نم تيأر عوضوملا

 : ةينازلا حاكن يف ميركلا نارقلا صن -0

 ,كرشم وأ ٍناْر الإ اهحكني ال ةينازلاو ,ةكرشم وأ ةيناز الإ حكني ال ينازلا» :ىلاعت لاق

 . 0174 نينمؤملا ىلع كلذ مرحو

 : ةينازلا حاكن ميرحت ىلع ةيآلا ةلالد  ه5مم

 ىلاعت هللا رمأ امل» : ةميركلا ةيآلا هذه يف - ىلاعت هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 . .تائيسلاو بونذلا نم امهعم املو امهل ارجه نينمؤملا ىلع امهتحكانم مّرح «نيينازلا ةبوقعب
 لدي اذه نإف .«ةكرشم وأ ةيناز الإ حكنيال ينازلا# : ىلاعت هلوقو :- ىلاعت هللا همحر لاق مث

 .©17(نينمؤملا ىلع مارح كلذ نأو .ةكرشم وأ ةيناز الإ جوزتي ال ينازلا نأ ىلع

 ةروس يف هميرحتب ىلاعت هللا حرص دقف .ةينازلا حاكن امأو» :ةيزوجلا ميق نبا مامإلا لاقو

 مث «ٍناَر وهف هفلاخو هبوجو دقتعاو همزتلا نإو .كرشم وهف هدقتعي ملو همزتلي مل نإف ءالوأ هيلع

 , "139 *نينمؤملا ىلع كلذ مرخو# : ىلاعت لاقف هميرحتب حرص

 باحصأ نم ءاهقفلا هنع ملكت دقف ةينازلا حاكن ميرحت امأف :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 ام هحابأ نم عم سيلو .هيف اوعزانت دق ءاهقفلا ناك نإو فلسلا نع راثآ هيفو .مهريغو دمحأ
 , "139 هيلع دمتعي

 :اهحاكن ةحصل ةينازلا ةبوت طرتشي ->6

 ام اذهو ءاهتبوت دعب الإ اهحاكن حصي ال هنأ كلذ ىنعمف «ةينازلا حاكن ميرحتب انلق اذإو

 يف ريثك نبا مامإلا هنع لقني امك ءاهانركذ يتلا ةميركلا ةيآلا ىلع ءانب دمحأ مامإلا هيلإ بهذ

 .[ا" ةيآلا :رونلا ةروس] (/10)

 جضأ 0١ ص ( ةيميث نبا مالسإلا خيشل «رونلا ةروس ريسفتا للاكأ)

 . 7ص «4ج «ميقلا نبا مامإلل «داعملا داز» )71١7(

 .7”7ص «.ةيميت نبا مالسإلا خيشل «رونلا ةروس ريسفت» (7/1)

 اكل



 بوتت ىتح ةينازلا مرحتو : ةيميت نبا لاق دقف ؛(ةيهقفلا هتارايتخا» يف ةيميت نبا مامإلاو « (هريسفت)

 ىتج فئافعلا جوزت نم ينازلا عنميو «هريغو دمحأ مامإلا هيلإ بهذ ام وهو .اهتدع يضقنتو

0 

حاكتلا دفع حبصي ال هنأ ىلإ بهذ هنأ كمجلا مامإلا نع لقنو : (هريسفت يف ريثك نبا لاقو
 

 .اهيلع دقعلا حص تبات نإف «باتتست ىتح كلذك تماد ام يغبلا ةأرملا ىلع فيفعلا لجرلا نم

 ةبوت بوتي ىتح حفاسملا رجافلا لجرلاب ةفيفعلا ةرحلا ةأرملا جيوزت حصي ال كلذكو .الف الإو

 ."4نينمؤملا ىلع كلذ مّرُخو : ىلاعت هلوقل ةحيحص

 :اهحاكن ةحصل ةينازلا ةيوت طرش 0 ءاهقفلا فالتخا -5

 00 هللا همحر ب ةمادق نبا لاق دقف اهلا ني ب ًافالتخا 0مل . ةيوعلا طرش

 اضقنا :(لوألا) : نيطرشب الإ اهحاكن كلذ ملعي نمل لبي مل ةأرملا تنز اذإو»

 كلامف ةفينح وبأ لاقو .. ديبع وبأو قاحسإو ةداتق هلاق . ىنزلا نم سوتت نأ : : (يناثلا) 2... .اهتدع

 ادار تاخر ترش هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع نأ يور امل كلذ طرتشي ال : يحاكي

 حاكن نع سابع نبا لأس الجر نأ يورو .لجرلا ىبأف امهنيب عمجي نأ صرحو «ىنزلا يف
 , 0139 ؟زوجي ناكأ هعاتبا مث مرك نم قرس ول تيأرأ زوجي :لاَقف ةينازلا

 :اهحاكن ةحصل ةينازلا ةبوت طارتشا حجارلا - 2 1/

 اهحاكن ةحصل ةينازلا ةبوت طارتشا بوجو نم مهقفاو نمو ةلبانحلا هيلإ بهذ ام حجارلاو
 : ةيلاتلا ةلدألل

 .«نينمؤملا ىلع كلذ مّرُحو .كرشم وأ ناز الإ اهحكني ال ةينازلاو . . .» : ىلاعت هللا لوق :ًالوأ

 بئاتلا» : هيلي يبنلا لوقل ىنزلا فشصو اهنع لاز تبات اذإف ةينازلا مكح ىف ةبوتلا لبق يهو

 , "119مل بنذ ال نمك بنذلا نم

 لاقي ةأرما حجوزتي نأ هك يبنلا نذاتسا يونغلا دئرم لأ نب دثرم نأ» : «دواد يِبأ نئنس)» يفو : ايناث

 ,.27١753؟ص .”ج (ريثك نبا ريسفت» (الاكه) . 75١8 ص «.ةيميت نبال «(ةيهقفلا تارايتخالا» (/155)

 .507 ١250ص .5ج «يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» (217)

 5١. 5ص .5ج (ينغملا» (7119)

 اضلن



 ةكرشم وأ ةيناز الإ حكني ال يئازلا» :رونلا ةيآ ِكَي أرقف . ةكم يف ًايغب تناكو .«قانع» اهل

 ال :6 لاقو 2نينمؤملا ىلع كلذ ِمّرُحو .كرشم وأ ناز الإ اهحكني ال ةينازلاو
 , 0150 !ايحكنت

 .©9!هشارف دسفتو ءهريغ دلو هب قحلت نأ جوزلا نمأي مل ىنزلا ىلع ةميقم تناك اذإ :ًاثلاث

 ّنه تاشثيبخلاو #2تاثيبخلل نوثيبخلاو :نيثيبخلل تاشثيبخلا# :ىلاعت هلوق اننا

 لوزي امثئإو . ثيِخب نسم هنأل ؛ ةثيبخلا حاكن نمؤملا بنجت كلذ ىنئعمو 17 يناوزلا

 . ةثيبخخ لعت مل اهنأل ؛اهحاكن لح لاز اذإف .حوصنلا ةبوت 2أاب اهثمح

 وهو « سانلا رطفق يف رقتسم اذه حبقو ١ يغب جوز لجرلا نوككي نأ حئابقلا | حبقأ نم :ًاسماخ

 0ةسلا ةياغ مهدنع

 عنام قي ملف ءتباتف اهباتتسا هن أ رهاظلاف هب اوجتحا يذلا تاطخلا نب رمع ربخ 0 اناس

 ,11”اهحاكلت نم يعرش

 ضرعت الو نايب هيف سيلف «ةبوتلا طارتشا مدعب مهلوقل هب اوجتحا يذلا سابع نبا ربخو :ًاعباس
 , 19 .هلوقل ةجح حلصي الف .عازنلا لحمل

 (19؟ةينازلا ةبوت لصحت فيك - 4

 ىنزلا نع عالقإلا : يهو اهققحت ىتل لا ةبوتلا يناعمب تأت نأب ىنزلا ن نم ةينازلا ةبو د لصحتتو

 « ىنزلا ةيصعم نم هتفرتفا ام 7 مدنلاو 000 هيلإ ةدوعلا مدع ىلع معلا 5 الاخ

 .بونذلا رئاس نم ةبوتلا لثم ىنزلا نم ةينازلا ةبوت نأ كلذ ىلعمو . رافغتساالاو

 ةينازلا ةبوت ىلع فرعنل ليس نم - 65 84

 ىلع اهديري :لاق ؟اهتبوت فرعت فيك» :هل ليق هنأ  امهنع هللا يضر - رمع نبا نع يورو

 .«تبات دقف تبأ نإو ءبتت ملف هتعواط نإف .كلذ

 . 48ص كج «دواد بأ نلاس حرش دوبعملا نوع» (/554)

 ."١٠5؟ص كج «ينغملا» الاكشن

 .؟"< اهمقرو :نونلا ةروس يف ةيآلاو الر ص 24ج . ميقلأ ن نبال «داعملا داز رد (الا الر

 +.7ص .5ج «ينغملا» (/1075) ص .4ج .ميقلا نبال هداعملا دازو (الا102109

 0 «5ج (ينغملا» 86ه ىلا 5١. ١ 6ص «"ج (ينغملا» ةضفدقسا

 معزوم



 حيحصلاو : يلبنحلا ةمادق نبا لاق نكلو .هل ًاعابتا رمع نبا لوق ىلإ دمحأ مامإلا راصو
 اهنم كلذ بلط نألو ؛اهنم هبلطيو ىنزلا ىلإ ةأرما وعدي نأ ملسمل يغبني ال هنإف .لوألا لوقلا

 يف لحي فيكف «نآرقلا اهميلعت يف ناك ولو ةيبنجأب ةولخلا ّلحت الو ,ةولخ يف نوكي امنإ
 - ىنزلا ةيصعم  ةيصعملا ىلإ دوعت نأ كلذ ىلإ هتباجأ نإ. نمأي ال مث ؟ىنزلا ىلع اهتدوارم

 رئاسل ةبسنلابو سانلا رئاس قح يفو بونذلا رئاس نم ةبوتلا نألو .اذه لثمل ضرعتلا لحي

 عالقإلاب اهتبوت نوكتف «ةينازلا ةبوتل ةبسنلاب اذه نوكي كلذكف .هجولا اذه ريغ ىلع ماكحألا

 .رافغتسالابو هتلعف ام ىلع مدنلابو هيلإ ةدوعلا مدع ىلع مزعلاو ًالاح ىنزلا نع

 ؟هحاكن ةحصل ىنازلا ةبوت طرتشي له

 ؟فئافعلا نم اهريغب وأ اهب هجاوز ٌمصيل اهب ىنز نم ةبوت طرتشي لهف «ةينازلا تبات اذإو

 ال هنأ لبنح نب دمحأ مامإلا بهذم نأ نم (هريسفت» يف ريثك نبا هركذ ام انركذ : باوجلاو

 : ىلاعت هلوقل احوصن ةبوت بوتي ىتح حفاسملا رجافلا لجرلاب ةفيفعلا ةّرحلا ةأرملا جيوزت ٌمصي

 , "1 نينمؤملا ىلع كلذ مرحو»

 , ةحصل طوق :تفيبأ ينازلا ةبوت نأب :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» بحاص لاق نكلو

 طرتشي الو «هريغو يئازلل اهحاكن لح ؛ 00 ىنزلا نم تبات اذإف» : هيف ءاج دقف هحاكن

  اهتدع ءاضقناو اهتبوت دعب ةينازلا حكني نأ دارأ اذإ يأ  اهحكن اذإ اهب ينازلا ةبوت اهحاكن ةحصل

 . ""9«اهريغب ينازلاك

  0١هحاكن ةحصل ينازلا ةبوت طارتشا حيحصلا :

 ءنزت مل يتلا ةفيفعلاب وأ ةبئاتلا :ةينازلاب هحاكن ةحصل هانز نم ينازلا ةبوت طارتشا حيحصلاو

 يضقنتو بوتت ىتح ةينازلا مرحتو» :- هللا همحر لاق ذإ ةيميت نبا مالسإلا خيش حرص اذهبو

 . "190 بوتت ىتح ةفيفعلا جوزت نم ينازلا عنميو .هريغو دمحأ مامإلا هيلإ بهذ اموهو ءاهتدع

 وه اهحاكن لح يف طرشلا نأو اهتبوت لبق ةينازلا حاكن ميرحتب ةلبانحلا جتحا دقف ًاضيأو
 اهحكتني ال ةينازلاو ,ةكرشم وأ ةيناز الإ حكتني ال ينازلا# : ىلاعت هلوقب اوجتحا «ىنزلا نم اهتبوت

 ةبوتلا لبق يهو :جاجتحالا اذه هجو يف اولاقو .«نيئمؤملا ىلع كلذ مّرُحو كرشم وأ ٍناز الإ

 , ”9"3نعهل بنذ ال نمك بنذلا نم بئاتلا» : هلك يبنلا لوقل كلذ لاز تبات اذإف « ىنزلا مكح يف

 . 48ص 17ج «عانقلا فاشك» )1١175/( . 19١3؟ص «1"ج (ريثك نبا ريسفت» (7115)

 .507ص .5ج (ينغملا» (11/8) 7١9. ص .ةيميت نبال «ةيهقفلا تارايتخالا» (11199)

"1 



 ةبوت طرشب لوقلل انجاجتحا هسفن وه اهحاكن ٌلحيل ةينازلا ةبوت طارتشال جاجتحالا اذهف

 ميرحتلا اذه « .«نينمؤملا ىلع كلذ مّرُحو» : نولاغت ةةلوق ةزآلا يخاف اشيأو 'هحاكت حصيل يب ىنازلا

 لوزيو , ىنزلا فصوب نيسبلتم اماد ام يناوزلاو ةانزلا :نيفنصلا لمشي ةينازلا وأ ينازلا حاكن وهو

 «ىنزلا فصو وهو ميرحتلا هيلع بترت يذلا فصولا لاوزب ميرحتلا اذه امهدحأ دنع وأ امهنع

 ةحصل طرش وه امك .ينازلا حاكن ةحصل طرش نذإ ةبوتلاف ,.حوصنلا ةبوتلاب فصولا اذه لوزيو

 . ةينازلا حاكن

 :اهحاكن زاوحل ةينازلا ةدع ءاضقنا طرش -65

 اهيلع نكلو ءايعاكت ةحصو لحل لوألا ظرشلا هيف قمحت دقق :ىتزلا نم" ةيتارلا نانا اذإو

 ءاهحاكن 0 يناثلا طرشلا وه ةدعلا ءاضقناف اهئاضقنا لبق اهحاكن لحي الف .ةدعلا مزلت نأ
 حجارلا نيبن نيبن مث هيف مهلاوقأ ركذن اذه ىلعو .ءاهقفلا نيب ب قافتا 5 سيل طرشلا ذه نكلو

 . اهنم

 : ةيفنحلا بهذم : ًالوأ - 59

 يبأ لوق اذهو .ةينازلا ىلع ةدعلا بجت ال» :ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج

 نم ٌكاماح تناك اذإو .اهئاضقنال الو ةدعلل رابتعا نود اهحاكن زوجيف , 0717 (دمحمو ةفينح

 لبق اهجوز اهأطي ال نكلو .دمحمو ةفينح يبأ لوق يف اهلمح عضت نأ لبق اهحاكن زاج ىنزلا

 .رفز لوق وهو اهحاكن زوجي ال :فسوي وبأ لاقو

 تباثلا 0 اغيأ أ دقعلا عنميف طر عنمي لمحلا اذه نأ 0 يبأ لوق (هجو)

 .اذه اذك ل تباث ؛اث لمحلا ناك اذإ 3 دوي 1 اذهلو ءزوجي الف ديف

 زاوج عنمي ال ةمرح هل نكي مل اذإف 0 ىنزلا ءامل ةمرح الو .ءطولا

 نمؤي ناك نم» :لاق هنأ ِهك هللا لوسر نع يور امل اهلمح عضت ىتح أطوت ال اهنأ الإ حاكتلا

 ّلحملا ىلع ءىراط ضراعل ءطولا ةمرح نإ مث ««هريغ عرز هؤام َّنيقسي الف رخآلا مويلاو هللاب

 لماحلا ءطو ةمرح حاكنلا يفاني ال كلّذكف .سافنلاو ضيحلاك ًءادتبا الو ًءاقب ال حاكنلا يفاني ال

 .ه5كةكضص6٠ ١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (ا/١ا/9)

"16 



 ,©581دمحمو ةفينح يبأ لوق ىلع ىوتفلاو ."14)اهلمح لجأل ىنزلا نم

 الماح تناك اذإ اهب ىنز نمب لجرلا جاوز زاوج يف ةيفنحلا نيب فالخخ ال نكلو 4

 حاكتلاف 2« لبح اهب رهظو اهب وه ىنر لق ةأرما جوزت اذإ) 5 (ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاح كقف عهنم

 , 2143( لكلا دنع ةقفنلا قحتستو .لكلا. دنع اهأطي نأ هلو «لكلا دنع زئاج

 : ةيعفاشلا بهذم اناث . 6

 ريغ  ًالئاح وأ ًالماح تناك ءاوس ةدعلا اهيلع بجت مل ةأرملا تنز اذإ :ةيعفاشلا دنع
 ىنزلا نم ًالماح تناك نإو .اهيلع حاكنلا دقع هريغلو اهب ينازلل زاج ًالئاح تناك نإف . لماح
 , "145 لمحلا عضو لبق اهحاكن هرك

 : ةيكلاملا بهذم : ًاقلاث - 5

 اهحاكن كلذ ملعي نمل لحي مل ةأرملا تنز اذإو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج

 لحي الو .هعضو اهتدع ءاضقف . ىنزلا نم تلمح نإف ءاهتدع ءاضقنا :(امهدحأ) : نيطرشب الإ

 ' , (7182(كلام لاق اذهبو (هعضو لبق اهحاكن

 الو ءاهلمح عضت ىتح ىنزلا نم لماحلا جوزت ال : كلام لاق» : مزح نبال «ىلحملا» يفو

 ,©0*14(ءورق ةثالث دتعت ىتح الإ لماح ريغ تناك نإ

 :ةيرهاظلا بهذم :ًاعبار 7

 اذإ نكلو ءالماح تناك نإو اهحاكت زوجيو غىنزلا نم ةينازلا ىلع ةدع ال : ةيرهاظلا لاقو
 كإو» : مرح نبال «ىلحملا» يف ءاج دقف لاهلمح عضت ىتح اهؤطو زوجي ال لماح يهو اهجوزت

 عضت ىتح اهأطي نأ جوزلل لحي ال هنأ الإ اهلمح عضت نأ لبق جوزتت نأ اهلف « ىنز ةأرملا تلمح

 , 14 اهل

 نكت مل اذإو ءاهيلع ةدع باجيإ ةنّسلا يف الو نآرقلا يف تأي مل» :هنأ مزح نبا ةجحو

 . 19"ص حج (عئادبلا» . 559 ص . ؟ج «عئادبلا» (7180)

 5 58١ ص 3 ١1ج ةيفنحلا هقف ا «ةيدنهلا ىواتفلا» ةقليحلا

 ) )721١85ص ءاج «ةيدنهلا ىواتفلا» 58١ .

  )71 89١صضص ؛ج « يلبنحلا ةمادق سل (ينغملا» (785) .؟"ةمىص 216ج «بذهملا حرش عومجمل هلار 350١

 .؟الص . ٠١ ءمزح نبال « ىلحملاو (//ام5 . 58ص ١35ج مزح نبال ( ار لامه
 ص جا ؛ مرح نبال (ى ) ( ج ء مرح نب ' (
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 نممو . .هنم لمحلا نوكي نأ الإ لماح ءطو صنلاب ل الو « جوز شارف الو ةدع يف ةأرملا

 الو ءةدع متت ىتح نثتسي ملو ةينازلا جوزت نأ زاجأ دقف .باطخلا نبرمع انلوق لثم هنع يور

 , 14 ةلماح تناك نإ

 ىلإ امهرمأ عفرو لمح اهب رهظف ,ةيراجب ىنز امالغ نأ هدنسب هاور امب مزح نبا جتحا امك

 . مالغلا ضفرف حاكن دقعب امهنيب عمجي نأ دارأو ءامهدلجف افرتعاف ,باطخلا نب رمع

 ىنز نم لماحلل حيبي رمع اذهف» :هدنسب هاور يذلا ربخلا اذه ىلع ابقعم مزح نبا لاق

 .©18:مهنم فلاخم هل فرعي ال . مهنع هللا يضر  ةباحصلا ةرضحب جاوزلا

 : ةلباتحلا بهذم :ًاسماخ .-4

 ءاهتدع ءاضقناو اهتبوت لبق اهحاكن زوجي ال مث نمو ةدعلا ةينازلا ىلع بجت :مهدنعو

 ءاج دقف ءاهلمح عضوب اهتدع ءاضقنا نأل ؛اهلمح عضو لبق اهحاكن لحي الف الماح تناك نإو

 الإ اهحاكن كلذ ملعي نمل لحي مل ةأرملا تنز اذإو» :يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف

 عضوب يأ  هعضوب اهتدع ءاضقف ىنزلا نم تلمح نإف ءاهتدع ءاضقنا :(امهدحأ) : نيطرشب

 01450( ١ . هعضو لبق اهحاكن لحي الو . اهلمح

 الف رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ناك نم» :لاق هك يبنلا نأب ةلبانحلا لوقل ةمادق نبا جتحاو
 لوق «عضت ىتح لماح أطوت ال» : هلك يبنلا لوقو .لماحلا ءطو ينعي ,«هريغ عرز هؤام يقسي

 . ىلبح اهدجو اهباصأ املف ةأرما جوزت الجر نأ بيسملا نب ديعس نع يورو . ماع وهو حيحص

 ."11(ديعس هاور .ةئام اهدلجو قادصلا اهل لعجو ءامهنيب قرفف لَك يبنلا ىلإ كلذ عفرف

 ءاضقنا طرش نأل ؛اهتدع ءاضقنا لبق اهب ىنز نمب ينازلا جوزتي نأ ةلبانحلا دنع زوجي الو

 , 351وريغ وأ اهب ىنز نم اهحاكن دارأ ءاوس ءاهيلع يرسي ةينازلا ةدع

 :ةيرفعجلا بهذم : ًاسداس 8

 « ىنزلاب ةروهشم تناك نإو .هريغ ىلع الو هيلع اهحاكن مرحي مل ةأرماب ىنز ول : مهدنعو

 . 58ص .١٠ج ,مزح نبال ؛ىلحملا» (7188) .7م50ص .١٠ج .مزح نبال «ىلحملا» (718)

 .485ا!/ص اج «عانقلا فاشك» 2.50 ١ص :.7ج «ينغملا» (7189)

 .١50ص .7ج «ينغملا» (7190)

 . 49ص .7ج (عانقلا فاشك» .487”ص ءالج «ينغملا» (,7191)

 /ا1١؟



 حجارلا لوقلا

 ءاهتدع ءاضقنا لعب الإ ةينازلا حاكن ْز روجي الف ءمهقفاو نمو ةلبانحلا هيلإ بهذ ام حجارلاو

 .اهب اوجتحا يتلا راثآلاو ثيداحأللو «باسنألاو هايملا طالتخا عنملو محرلا ةءارب ةرورضل

 ؟ةينازلا حاكن يف فالخ نم لهف .ناطرشلا دجو اذإ

 اهحاكن لح يف فالخ نم لهف « 0 لا

 ؟هتحصو

 0 اذإو» : 000 ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج دقف .فالخ كانه معن :باوجلاو

 وبأ مهنم ءملعلا له رثكأ لوق يف هريغو ينازلل اياك ليس بهدا ءاضقناو ةبوتلا - ناطرشلا

 «يرهزلاو .ةمركعو :ندسعلاو ءءاطعو ءديز نب رباجو ءسابع نباو .هنباو ءرمعو ءركب

 «بزاع نب ب ءاربلاو .دوعسم نبأ نع يورو . يأرلا باحصأو ءرذنملا نباو « يعفاشلاو « يروثلاو

1(ربخلاو ةيآلا مومعل اعمتجا ام نييناز نالازي ال : اولاقو «لاحب ينازلل ّلحت ال اهنأ ,ةشئاعو
"9” , 

م 1 نع يورملا اذه يف ةمادق نيا لاق
 اودارأ مهن 1 أ لمحيو» : ةشئاعو «ءاربلاو ءدوعس

 امأف 0 مهلوق نوكيف « اهتدع ءاضقنا لبق يأ  اهئاربتسا لبق وأ ةبوتلا لبق ناك ام كلذب

 اوغتبت نأ مكلذ ءارو ام مكل ٌلحأو» : ىلاعت هللا لوقل حصي الف «قالطإلا ىلع اهميرحت

 , "119 (اهريغك هل تللحف « ينازلا ريغل ةلدحم اهنألو ؛ ؛ * نيحفاسم ريغ نينصحم مكلاومأب

 :اهتدع ءاضقناو ا ا مل

 هر اركل . لات 01 ادق ا 14 تح اجل 0 هتبوث لعب 00

 ينازلل ةلّلحم نوكتف « ءاهقح يف نيطرشلا توبث دعب ةينازلا هيف لخدت مومع اذهو #2 . مكلذ

 نم هتبوت ينازلل اهّلحل طرتشي نكلو «هريغ و
 .انيب امك ىنزلا

 ؟نيجوزلا دحأ ىنزب حاكنلا خسفني له -

ا تنز نإو» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق
ا خششتب مل ءاهجوز ىئز وأ لجر ةأرم

 ناك ءاوس «حاكنل

كالذي ءملعلا لهأ ةماع لوق يف هذعب وأ لوخدلا لبق
 « يعخنلاو .ءاطعو .دهاجم لاق 

 قرفي تنز اذإ ةأرملا نأ هللا دبع نب رباج نعو . يأرلا باحصأو «قاحسإو « يعفاشلاو «يروثلاو

 ) )/1١95.5ج (ينغملا» (/19*) ."507”ص .5ج (ينغملا» ص5١13.

 نك



 لجر نيب قّرف هنأ  هنع هللا يضر - يلع نعو . نسحلا نع يور كلذكو «ءيش اهل سيلو امهنيب

 تناب اهنعالو - ىنزلاب اهامر يأ  اهفذق ول هنأب لوقلا اذهل جتحاو .اهب لوخدلا لبق ىنز هتأرماو

 , ""9(امهنيب قرفي ىنزلا نأ ىلع لف ءاهيلع ىنزلا توبثل هنم

 : نيجوزلا دحأ ىنزب حاكنلا خاسفنا مدعل ةجحلا ه١:

 نم ىلع ًادارو نيجوزلا دحأ ىنزب حاكنلا خاسفنا مدعب ءاملعلا ةماع لوقل ةمادق نبا جتحاو
 ىنزلل هاوعد نإ» : هلوقب .ناعللاو ىنزلاب فذقلاب ايدي نيجورلا كح ىنزي حاكنلا خاسفناب لاق

 جرخت ال ةيصعم ىنزلا نألو ؛هاوعد درجمب خسفنال هب خسفني حاكنلا ناك ولو ءاهنيبي ال اهيلع
 اذإ اهنأ ليلدب ىنزلا نودب خسفلا يضتقي هنإف ناعللا امأف .ةقرسلا تهبشأف مالسإلا نع اهبحاص

 , 021512 (2اهانز تبني ملف .هتلباق دقف هتنعال

 :تنز اذإ ةجوزلا ةقرافم بابحتسا 5

 لجرلل بحتسملا نإف .هخاسفنا الو حاكنلا خسف بجوي ال جوزلا وأ ةجوزلا ىنز ناك اذإو

 يف ءاج دقف ءدمحأ مامإلا نع بابحتسالا اذُه يور دقو ءاهقلطي نأب تنز اذإ هتجوز ةقرافم

 ال :لاقو ,«تنز اذإ هتأرما ةقرافم لجرلل بحتسا دمحأ نكلو» : ىلبنحلا ةمادق نبال «ىنغملا»

 نبا لاق و نيل ا دلرعشب قلتو مهشارق دنيفت اذ[ نفي الدنا كلذو مله لثم كسي نأ قرا

 , "1؟9دمحأ لوق لثم نوكيف « ميرحتلا هجو ريغ ىلع اههرك امنإ ةأرملا هذه هرك نم لعل :رذنملا

 :تنز اذإ اهئطو لبق ةجوزلا ءاربتسا

 ثالثب اهئربتسي ىتح -تنز يتلا هتأرما لجرلا طي ال يأ - اهؤطي الو : دمحأ مامإلا لاقو

 اللر : نينح موي لوقي ديك هللا لوسر تعمس :لاق «تباث نب عفيور قور امل كلذو «تاضيح

 يتأت امبر اهنألو ؛ ىلابحلا نايتإ ينعي «هريغ عرز هّوأم يقسي رخآلا مويلاو هللاب نمؤي ءىرمال لحي
 ٠ .هيلإ بسنيف ىنزلا نم دلوب

 ىف ىفكت اهنأل ؛ةدحاولا ةضيحلاب اهؤاربتسا ىفكي هنأ ىلوألاو : ىلبنحلا ةمادق نبا لاق

 انهاه كلذك يفكيف ءاهديس قاتعإب وأ اهديس تومب تقتع اذإ دلولا مأ يفو .ءامإلا ءاربتسا

 , 159"0ةضيحب ءاربتسالا

 .50"ص ."5ج (ينغملا» (71945) .50"ص .5ج «ينغملا» (71945)

 5١". غص ."”ج (ينغملا» ةهقحلف) .50 4ص ."ج (ينغملا» ل195
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 عباسلا بلطملا

 ءامإلا حاكن

 :اهقرل ةمألا حاكن عنتمي له -

 ضعب يف اهحاكن عنمي دق اهقرو .اهكلامل ةكولمملا يأ ةقيقرلا ىئثنألا يه ةمألا

 هجو ىلع وه امنإو ؛دبؤملا ميرحتلا هجو ىلع سيل لاوحألا هذه يف عنملا اذه نكلو .لاوحألا
 نم «ةمألا» ةأرملا نوك رابتعا نكمي اذه ىلعو  تقؤملا ميرحتلا هجو ىلع يأ  تقؤملا عنملا

 ىلإ ةراشإلا عم ةيلاتلا تارقفلا يف ليي أمك ةنيعم طورشب نكلو ءاتقؤم تامرحملا ةلمج

 . تايئزجلا ضعب يف ءاهقفلا فالتخا

 :ءامإلا حاكنب قلعتملا يعرشلا صنلا -

 هن .تانمؤملا تانصحملا حكتي نأ ًالوط مكنم عطتسي مل نمو» : ىلاعت هللا لاق

 نذإب وكلا .« ضعب نم مكضعب مكناميإب ملعأ هللاو .تانمؤملا مكتايتف نم مكناميأ تكلم

 يلح اذإف ,نادخأ تاذختم الو تاحفاسم ريغ تانصحم فورعملاب ٌنهروجأ نهوتاو نهلهأ

 . مكنم تنعلا يشخ نمل كلذ ؛باذعلا نم تانصحملا ىلع ام فصن نهيلعف ةشحافب نين تأ نإف

 , 1900 ميحر روفغ هللاو .مكل ٌريخ او ريصت نأو

 :ةميركلا ةيآلا ريسفت 2-89

 دجي مل نم : ىنعملاو , ىنغلاو ةعسلا وه لوطلا مو : ىلاعت هلوق
 نم مكناميأ تكلم ام نمف# «.تانمؤملا رئارحلا ى أ «تانمؤملا تانصحملا# هب حكني ام

 تاكولمملا ءامإلاب جوزتيلف :يأ .تانمؤملا ريغلا ا عزتي :يأ .«تانمؤملا مكتايتف

 « نهروجأ نهوتاو) 00 0 ند ا يأ لا نذإب 00 00

 نم ةقشملاو ررضلا نوشخيو 0 رئارحلا 0 ىنغو ةعس نودجي ال نيذلل ا

 . "1" ةرخآلاو ايندلا يف باقع نم كلذ ىلع بترتي امو «ىنزلا يف مهعقوت دق يتلا ةبوزعلا

 .[؟68 ةيآلا :ءاسنلا ةروس] (/1944)

 .اهدعب امو "5 «١؟ح (ىبطرقلا ريسفت) . "6 .هال 2٠١ (ىزارلا ريسفت» 8
 1 ص “يي ر ص ها ) 0

! ' 

 نضر



 :ةيآلا ماكحأ ةصالخ ٠

 نأ ملسم رحل زوجي هل هنأ .ةمألا حاكنب قلعتت ماكحأ نم ةيآلا 00 هتتنمضت ام ةصالالخو

 يف عوقولا فاخي نأ طرشبو ,ةملسم ةرحب جاوزلل ىنغو ةعس دجي مل اذإ الإ ةملسم ةمأ جوزتي
 . 777 جوزتي مل نإ ىنزلا

 :ةمألا حاكن طورش 0١-

 ةجوز هدنع نكت مل اذإ ةنمؤملا ةملسملا ةمألا حكني نأ ملسملل نأ يف ءاهقفلا نيب فالخ ال

 :نارمألا هيف ّدجو اذإ ةرح

 .هدي تاذ قيضل  ةنمؤملا ةرحلا حاكن هتعاطتسا مدع يأ  لوطلا مدع : (لوألا)

 .جوزتي مل نإ - ىنزلا يف اهبحاص عقوت يتلا ةقشملا يأ  تنعلا فاخي نأ :(يناثلا)و

 يف عوقولا نم هسفن ظفحي نأ ملسملا عاطتساو ناطرشلا وأ نارمألا ناذه رفوت نإ نكلو
 ٌريخ اوربصت نأو# : ىلاعت هلوقل هل لضفألا وه ةمألاب هجاوز مدع نإف .ةمأ جوزتي مل اذإ ىنزلا
 "#57 مكل

 ؟نيطرشلا فلخت دنع ةمألا حاكن زوجي له 5

 0 اجب مل .تنعلا فوخو ,لوطلا مدع : :امهو ءامهدحأ وأ ناطرشلا فلخت اذإو

 ىرهزلاو «سوواطو .ءاطع لاق هنو. « سابع ْن نباو رباج ع كلذ ىور ةملسعلا ةمألا حاكن

 , "'9'5فاحسإو .ةلبانحلاو , يعفاشلاو .كلامو .لوحكمو «رانيد نبورمعو

 ققحت اذإ لوزت ةتقؤم ةمرح ىه ةلاحلا هذه يف ةملسملا ةمألا حاكن ةمرح نأ حضاولا نمو
 .تنعلا فوخو .- ىنغ دعب ملسملا رقتفي نأك - لوطلا مدع :امهو .ناطرشلا

 : هيلع بترتي امو ةيفنحلا دنع لوطلا موهفم ها

 نمل زوجي الف «ةّرحلا ىلع ةمألا حاكن تقؤملا ميرحتلا هجو ىلع ةيفنحلا دنع روظحملاو

 مكنم عطتسي مل نمو : ىلاعت هلوق ه هدنع اذه يف لصألاو . هنأ رتل ارح هووز ل اك

 دنع ةرحلا ةجوزلا دوجو وه «لوطلا» ب دوصقملاو #تانمؤملا تانصحملا حكني نأ الوط
 ,لوطلل دجاو ريغ ربتعي  ةجوزلا هذه هدنع نكت مل نم يأ  ةجوزلا هذه مدعي نمف ؛ .ملسملا

 . هذ" ص ."5ج (ينغملا» (/5)

 .هذالص .5ج (ينغملا» هقفقيقأ .هو7ص .5ج (ينغملا» ةهفيدلا

 ضخ



 حاكن ىلع ًارداق ناك نإو ةمألا حكني نأ لوألل زوجي يلاتلابو «لوطلل ًأدجاو ربتعيف اهدجي نم امأ

 . يناثلل كلذ زوجي الو .ةرحلا

 سكنت ال» :لاق هنأ لك هللا لوسر نع  هنع هللا يضر يلع نع يور امب اوجتحا مهنأ امك

 رعشي ةرح ةجوز هدنعو ةمألاب ملسملا جاوز نأب مهبهذمل اضيأ اوجتحاو «(ةّرحلا ىلع ةمألا

 ىلع ةيرحلا هذهب اهزايتماو اهتيرح لامك نم هب رعشت امل اهب نيشلا قاحلإو ةناهتسالاب

 . "؟:5ةمألا
 : ةيفنحل ١ دنع ةمألا حاكن نم عنمي ال ةرحلا حاكن ىلع ةردقلا هلا 4

 دوجولا اذه نآل ؛ ملسملا دنع ةّرح ةجوز دوجو ةمآلا حاكن نم ةيفنحلا دنع عناملا ناك اذإو

 نم عنمي ال ,هحاكنل ةدوجوم ةّرحلاو ,ةّرحلا حاكن ىلع ةيلاملا هتردق درجم نإف .لؤطلا ققحي

 وه اهدوجوف .«ملسملا لجرلا دنع ةّرحلا ةجوزلا دوجو مهدنع هيلإ روظنملا نأل ؛ةمألاب هجاوز

 حكني نأ اذهل زوجي يلاتلابو .«لؤطلا» دوجو مدع وه ًالعف هدنع اهدوجو مدعو ««لؤطلا» دوجو

 .ةمأ

 وهو ةرحلا لوط مدع امأو» :ةلأسملا هذه يف ةيفنحلا يأرب ًاحّرصم يناساكلا مامإلا لاق

 . """9«انباحصأ دنع ةمألا حاكن زاوج طرش نم سيلف «تنعلا ةيشخو ةرحلا رهم ىلع ةردقلا

 : هيلع بترتي امو روهمجلا دنع لوطلا موهفم - 6

 ةجوز هدنع نوكت وأ «ةرحلا حاكن ىلع ةردقلا ملسملا دجي نأ ,روهمجلا دنع لوطلا موهفمو

 دنع ةرحلا ةجوزلا تدجو اذإ :وه همدع وأ لؤطلا ققحت يف روهمجلا دنع هيلإ روظنملاف «ةّرح

 نيتلاحلا نيتاه يفف «ةرحلاب جاوزلل يفاكلا لاملا هدنع دجو نكلو .هدنع دجوت مل وأ .ملسملا

 هدنع سيلو ةرح ةجوز هدنع دجوت مل اذإو .ةملسم ةمأ حاكن هل لحي الو .«لوطلل ًادحاو ربتعي

 .ةملسملا ةمآلا حاكن هل ٌقحي يلاتلابو .لوطلل دجاو ريغ وهف .ةّرحب جاوزلل هيفكي ام

 :روهمجلا ةلدأ  هالا<

 « . . .تانمؤملا تانصحملا حكتي نأ ًالْوَط مكنم عطتسي مل نمو» : ةميركلا ةيآلاب اولدتسا

 ةرحلا حاكن ىلع ةردقلا مدع عم الإ ةمألا حاكن زاوج مدع ىلع ةميركلا ةيآلا تلد «ةيآلا

 ؛هدلو قاقرإ ةمألا جيوزت يف نألو ؛ةّرحلا جاك ىلع ةردقلا عم ةمألا حاكن 2و الف .ةنمؤملا

 زوجي امنإو «ةرح ةجوز دنع ناك ول امك كلذ زوجي الف ,ةيرحلاو قرلا يف هم عبتي دلولا نأل

 .7"7ص 27ج «عئادبلا» 0/5 .751/-755ص «37ج «عئادبلا» ف

 ضف



 ةمألا حاكنل ةرورص الو  ىنزلا يف عوفولا فوخ يأ  تنعلا ةرورض يهو .ةرورضلل ةمألا حاكن

 .©5:ةرحلا حاكن ىلع ةعاطتسالا دنع

 : ةيفنحلا ةلدأ 2.

 دنع ةرحلا ةجوزلا دوجو وه ةميركلا ةيآلا يف دراولا (لوطلاب) دوصقملا نأب مهبهذمل اولدتسا
 .ةمألا حاكن هل زاج هدنع نكت مل نمو لاهيلع ةم أ حاكن هل لحي الف هدنع تناك نمف ءملسملا

 حاكن ةحابإ نب عنب اذه ءارخلا و 00 ا انرسفرا ىتحو : :اضنأ اولاقو

 دنع دوجولا يضتقي اندنع طرشلاب 0 «لوطلا دوجو دنع ةحابإلا يفني ال 0 .ةرحلا لوط

 اولدعت ال نأ متفخ نإف» : ىلاعت هلوق يف امك همدع دنع مدعلا يضتقي ال نكلو .طرشلا دوجو
 0 ثاالثلاو - 0 يف روجلا فاخي ال ناك 3 زاج 00 اذإ مث 0

 رنا نكرر ال اد تيوراعلا لإ رحت لقا قلل دلولا ضّرعي 3 اور أ امأو . لوطلا

 0 - ةيفنحلا دنع  اندنع هركي اذهلو ,ةمرحلا يف ال ةهاركلا يف يف

 ."؟نوحاكتلا اذه مرحي ال نكلو ءةنمؤملا ةّرحلا

 ؟ةملسم نوكت نأ ةّرحلا حاكن ىلع ةردقلا يف طرتشي له - 6

 نوك يضتقي «تانمؤملا تانصحملا - نأ ًالوط مكنم عطتسي مل نمو## قلاع هلوق

 ةرح حاكن ىلع ردقي ملو .ةيباتك ةرح حا علا اذإ اذه 0 ا ال ناميإلا

 ةميركلا ةيآلا ىف -رئارحلا  تانصحملا يف ناميإلا ركذ نأ ءاملعلا رثكأ هيلع يذلا نكلو
 ةرثك ىف ةنمؤملا ةرحلا نيبو ةيباتكلا ةرحلا نيب قرف ال هنأل ؛ بابحتسالاو بدنلا ليبس ىلع درو

 , ”"'9اهتلقو ةنوؤملا

 .ءاسنلا نم لجرلا ةجاح ّدس يف نيتنثالا نيب قرف ال ًاضيأو

 قمألا حاكن هل لحي مل هفعت ةيباتكب جاوزلا ىلع ردق نإو» :ةماذق نبال (ينغملا» يفو

 )٠١5/0( هرثقال ص ء١٠ج «يزارلا ريسفت») .09,7/ص 25ج «ينغملا» .

 78ص 275ج «عئادبلا» للك . ) )72١1ج «(يزارلا ريسفت» ٠  1١.هةص

 ففي



 مكنم عطتسي مل نمو# : ىلاعت هللا لوقل زوجي هنأ رخآ ًاهجو ركذو «يعفاشلا بهذم رهاظ اذهو

 .«كلذل عيطتسم ريغ اذهو .«تانمؤملا تانصحملا حكني نأ ًالوط

 تنعلا ىشخ نمل كلذ# : ىلاعت هللا لوق انلو» : هلوقب هجولا اذه ىلع ةمادق نبا در نكلو

 0 ا هدلو ةنايص ىلع ردق هنألو ؛هل فئاخ ريغ اذهو 4 مكنم

 , "8 (ةنمؤملا حاكن ىلع ردق

 ؟ةيباتكلا ةمألا حاكن زوجي له 8

 : ةميركلا ةيآلا يف درو امك ةملسم نوكت نأ اهيف طرتشي لهف ءةمألا حاكن طرش ققحت اذإو

 ؟#تانمؤملا مكتايتف نمإ#
 «ةميركلا ةيآلا هذه يف درو طرش هنأل ؛ةملسم نوكت نأ ةمألا يف طرتشي معن :روهمجلا لاق

 . ةيباتكلا ةمألا حاكن زوجي الف

 . يروثلاو « يعفاشلاو .كلامو . يرهزلاو ءنسحلا لوق وهو ةةنمحأ بهذم رهاظ اذهو

 ."''دهاجمو .دوعسم نباو ءرمع نع يورو ,قاحسإو «ثيللاو « يعازوألاو

 : ةيباتكلا ةمألا حاكت زوجي ةيفنحلا دنع

 ةيباتكلا ةمألا حاكن زوجيف ءاهحاكن حمصي ىتح ةمآلا يف طرشب سيل مالسإلا : ةيفنحلا لاقو

 ام اوحكتاف# : ىلاعت هلوق اهنمو ,حاكنلا تادوحعب أوجتحاو .ةملسملا ةمألا حاكت روجي امك

 يف ىلاعت هلوقو .«مكلذ ءارو ام مكل لخاو) : ىلاعت هلوقو #20 اسنلا نم مكل باط

 .*# مكلبق نم باتكلا اوتوأ نيِذْلا نم تانصحملاو# : تايباتكلا

 ليبس ىلع «تانمؤملا» فصو هيف دري مل هنإف م8 تانيؤفلا مكتايتف نم# : ىلاعت هلوق امأو

  ةنمؤم الإ حجورتي ال نأ هل لضفألا نأ ىنعمب ٠ جلف فصولا ليبس ىلع درو امنإو .طرشل ثلا

 .زاجل ةنمؤملا ريغب جوزت ول نكلو

 0 0 7 عنمي 2 امل هنأ ب 0 لعن ىلع نسايقلاب 3 0

يباتكلا ءامإلا حاكن نم ءامالل ًافضو «تانمؤملا)»
 5 ":تا

 .ه95ص 25ج (ينغملا» ةهيحلا] . هؤاءص ."ج («ينغملا» )١8/7(

 ١5٠. ص هج (يبطرقلا ريسفت) ص ٠. جا «يزارلا ريسفت هنتر 1 "١ ص ء”كجأ «عئادبلا» هيفا للا

 ضن



 نميز لسا
 مليزلل اف انتر

 : ةءافكلاب دوصقملا ١

 يف يهو .""7يواسملاو را 89 1ك راسملاو ةلئامعلا + ةغللا ىف ةءافكلا
 نيدلاو بسنلاك ة ةصوصخم رومأ و يف ةأرملل لجرلا ةاواسم : جاوزلا باب يف يهقفلا ح حالطصالا

 , 729 هركذنس امم اهريغو ةيرحملاو

 ؟جاوزلا يف ةربتعم ةءافكلا له 5

 نإ :ًاضيأ انلقو ,©"'9جاوزلا دقع موزل طورش نم جاوزلا يف ةءافكلا نإ قبس انيف انلق
 مايل اهقفلا سضعب دنع تالالاحلا صضعب قف جاوزلا دفع ةحص طورش نم تربتعا ةءافكلا

 نمو ؤفك نم اهسفن ةلقاعلا ةغلابلا ةأرملا تجوز اذإ :ةيفنحلا لاق كاذل وأ رابتعالا اذهلو

 , "1دقعلا خسفو ضارتعالا قح اهئايلوأل ناكو .مزال ريغ دقعلا ناك ءاهئايلوأ اضر ريغ

 ,اهئايلوأ نم جاوزلا اذهب ضري مل نمل ناك ؤفك ريغ نم اهيلو اهجوز اذإ : : ةلباتحلا لاقو

 , 7519 دقعلا خسفو ضارتعالا قح اهسفن ةأرملا نم وأ

 .جاوزلا دّقعل موزل طرشك جاوزلا يف ةءافكلا رابتعا هلك كلذ ىنعمو

 : ءاهقفلا ضعب دنع جاوزلا ىف ةربتعم ريغ ةءافكلا 77

 .الوالص 35ج (طيسولا 000 ةففادلا

 000 ص ء يفسنلل [(ةيهقفلا تاحالطصالا ىف ةبلطلا ةبلطو» 0/81

 .ه 4ص 24ج .يريزجلل «ةعبرألا هامل 0 هقفلا» ةفقتس

 )١65؟ل( تارقفلا 681954-219٠1(.

 .78ص "جا ( انقلا فاشك» (7711)

 .(ه 5784510-55١ تارقفلا (/؟5١5)

 .7107-718ص .؟ج «عئادبلا» (/؟١1)

 ضن



 ءاج دقف ءاهنودب مزليو دقعلا حصيف « جاوزلا يف ةربتعم ريغ ةءافكلا : ةيفنحلا ضعب لاقو

 ءالصأ طرشب ةءافكلا تسيل : يخركلا لاقو» :جاوزلا يف ةءافكلا نع يناساكلل «عئادبلا» يف

 , ""12(يرصبلا نسحو يروثلا لوق 00

 - ع 0 ىلع مرحي ال ةوخإ 37 ا لخارا : يرهاظلا مزح نبا هيقفلا 1-6

 ,0090قيناز نكت مل ام ةقسافلا ةءلستلل وك لدحلا لضافلا ل .ةلضافلا ةملسملل

 :جاوزلا يف ةءافكلا رابتعا مدع ةلدأ - ه7

 :اهنم ةلدأ ةلمج ةلمج جاوزلا يف ذ ةءافكلا رابتعا مدعب نولئاقلا لدتسا

 :نيملسملا عيمج ًابطاخم ىلاعت هلوقو .«ةوخإ نونمؤملا امنإ» :ىلاعت هللا لوق : ًالوأ

 نم انيلع مرح ام ىلاعت هللا ركذ دقو . © عابرو ثالثو ىنثم ءاسنلا نم مكل باط ام اوحكنافإ»

 ويف ”«مكلذ ءارو ام مكل لحأو» : تامرحملا ركذ دعب لاق مث ععاسنلا

رمأب هلي اهجوزتي نأ لبق هالوم ًاديز هتمع ةنبا بنيز هلك يبنلا حكنأ :ًايناث
 حكنأو .هبر 

 , "'"9بلطملا دبع نبريبزلا تنب ةعابض دادقملا

 يضر - الالب اوجوزي نأ ةأرما يشبحلا لالب مهنم بطخ راصنألا نم ًاموق يبنلا رمأ :ًانلاث

 حاكنلا يف ةربتعم ةءافكلا تناك ولو .ةءافكلا لاصخ نم وه يذلا بسنلا فاالتخا عم - هنع هللا

 0725 حيورتلاب دلِدََع مهرمأ امل

 ؛ةلأسملا يف صن اذهو .«ىوقتلاب الإ لضف ّيمجع ىلع ٌيبرعل سيل» : لك هلوق :ًاعبار

 .©7ةءافكلاب نيلئاقلا دنع ةيبرعلل افك سيل يمجعألا نآل

 ءامدلا باب رايتعالاب باوبألا ىلوأ ناكل .عرشلا يف ١ ىف ةربتعم ة ةءافكلا تناك ول : :ًاسماخ

 فيرشلا لتقي ىتح ربتعي مل اذه عمو ريدر طال 3 يق فا ا ؛اهيف صاصقلاو

 . "'"9ةءافكلا رابتعا مدعب ىلوأ - جاوزلا يف يأ انهاهف , عيضولاب

 )237 )/71١4ج «(عئادبلا» ص1١7”7.

 . 74ص ٠١. ج «ىلحملا» )7/77١( . 74ص ١٠1ج (ىلحملا» (77519)

 . 191؟8ص ء؟ج «يكلاملا يبرعلا نبا ريسفت» 7١": ص 37ج «عئادبلا» (7771)

 .3"7١ص 37ج «عئادبلا» (7/1؟)

 .7١71ص 17ج (عئادبلا» (1/775) .7”7١ص .”ج (عئادبلا» (777*)
 نص .47جراعت نع ا

 فش



 «ةجوزلا هبلاجا يف ربتعت ل اهنأ جاوزلا يف ةءافكلا رابتعا مدع ىلع لدي اممو :[هكانن
 ,©7"*جوزلا بناج يف ربتعت ال نأ بجي كلذكف

 جاوزلا يف ةءافكلا رابتعا ةلدأ - 6

 ١ اوحكناو ,مكفطنل اورّيخت» :ِي هللا لوسر لاق :تلاق  اهنع هللا يضر ةشئاع نع -أ

 , ”"90(مهيلإ اوحكنأو .ءافكألا

 الو ,ٌئايلوألا الإ ءاسنلا جوزي ال الأر :لاق دع يبنلا نأ فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يفو - ب

 :اهلمو .دهاوشلا رفاضتب ىيوق نكلو 100 ناك نإو ثيدحلا اذهو . (ءافكألا نم الإ نجوزي

 , "9 ءافكألا نم الإ 0 تاوذ حجورف نعنمأل :لاق هنأ  هنع هللا ىضر  رمع نع يور ام

 0 0 اذإ 0 «ترضح اذإ ةناجلا تأ اذإ ةالصلا : :اهرخؤت ال ثالث يل

 : ةءافكلا رابتعا مدع ةلدأ ةشقانم 5

 رابتعا مدعب هلوقل - ىلاعت هللا همحر مزح نبا اهب جتحا يتلا ةميركلا تايآلاب لالدتسالا : ًالوأ 1
 طارتشا عم ةوخإ نونمؤملا ىقبيف «جاوزلا يف ةءافكلا طارتشا اهضراعي ال جاوزلا يف ةءافكلا
 ركذ دعب «مكلُذ ءارو ام مكل ٌلحاوإط :ىلاعت هلوقو .مهنيب اميف جاوزلا يف ةءافكلا
 هذه يفاني ال حاكنلا ةحصل ةداهشلا طرش نأ ىري الأ .ةءافكلا طرش هيفاني ال تامرحملا

 . حاكنلا يف اهرابتعاو ةءافكلا طرش اهيفاني ال كلذكف «ةيآلا

 زاوج ينعي امنإو .ةءافكلا رابتعا مدع ينعي ال هالوم ادي هتمع ةنبا بنيز ْخَ يبنلا حاكنإ :ايناث

 ابتعا اهل نكي مل تيضرو اوضر اذإف ءاهئايلوأ ٌقحو ةجوزلا ّقحل اهطارتشا نأل ؛اهطاقسإ

 . مزلو اهنودب حاكنلا حصو

 مهدشرأ كي يبنلا نأ ىلع لمحي .هجيوزتب كي يبنلا رمأو راصنألا نم يشبحلا لالب جاوز : ًاثلاث
 اميف ةءافكلا كرتو .لالب ٌقح يف هيلع راصتقالاو نيدلا رابتعا وهو .ىلوألا وه ام ىلإ
 . (0"؟؟)هأوس

 .777"صضص ءالج  يقهيبلل «ىربكلا نئسلا» (/77) .”7١1صضص .؟ج «عئادبلا» ةهفقفتح]

 . 7١:5ص 23ج , مامهلا نبا لامكلل «ريدقلا حتف» ةفففف)

 ."07١1ص .؟ج «عئادبلا» (؟215) . 4١ 7ص .؟ج «ريدقلا حتف» (777)

 ضف



 ةرخآلا ماكحأ يف هب دارملاف .«ىوقتلاب الإ ٌلضف يمجع ىلع ٌنبرعل سيل» :ِلي هلوقو :ًاعبار

 . ""”ايندلا يف ماكحألا

 هيلع سايقلا ةرورض يلاتلابو هيف ةءافكلا رابتعا مدعو .ءامّدلا صاصقلاب جاجتحالا امأو :ًاسماخ

 ةحلصسل عرش صاصقلا نأل ؛ديدس ريغ جاجتحا اذهف «جاوزلا يف ةءافكلا رابتعا مدع يف

 فالخب .ةحاصملا ءذه توفي هيف ةءافكلا رابتعاو ءاهيلع ءادتعالا نم سانلل ةايحلا ظفح

 اهتاعارم ىلع بترتي امل حاكنلا ةحلصم قيقحت ىلع دعاست اهنإف جاوزلا يف ةءافكلا رابتعا

 , 277" نيجوزلا نيب ةرشعلا نسحو ةفلألا ماود

 ءاضيأ جوزلا بناجب اهرابتعا مدع يضتقي امم ةجوزلا بناج يف ةءافكلا رابتعا مدع امأو :ًاسداس

 امنيب هل ةؤفك ريغ تناك نإو ةأرملا شارفتسا نع ففكنتسي ال لجرلا نأ :باوجلاف

 تناكف ,مكحلا يف اقرتفاف ءاهل ًاؤفبك نكي مل اذإ لجرلا اهشرفتسي نأ ةأرملا فكنتست

 , "هل ةيسنلاب ةربتعم ريغو اهل ةبسنلاب ةريتعم ةءافكلا

 :ةءافكلا رابتعا ةلدأ ةشقانم  هالالاب

 تإو يهو ؛ةباحصلا ضعب لاوقأو ةيوبنلا ثيداحألا ضعبب اوجتحا ةءافكلا رابتعاب نولئاقلا

 .اهب جاجتحالا نكمي امم اهيلع دهاوشلا رفاضتب تيوق نكلو ةفيعض تناك

 :ةءافكلا طرش يف حجارلا لوقلا -

و دقعلل موزل طرشك جاوزلا ىف ةءافكلا رابتعا حجارلاو
 : ةيلاتلا بابسألل هل ةحص طرشك سيل

 ةءافكلا رابتعا مدع هيلع لدت ام ىصقأ جاوزلا دقع يف ةءافكلا رابتعا مدعب نيلئاقلا ةلدأ : ًالوأ

 .حاكنلا دقعل موزل طرشك ةءافكلا رابتعا يفنت ال نكلو .جاوزلا دقع ةحصل طرشك

 امنإو .حاكتلا دقع ةحصل طرش اهنأ ىلع لدت ال جاوزلا يف ةءافكلا رابتعاب نيلئاقلا ةلدأو :ًايناث

 اهتجرد نأ ىلع لدي امم .ءايلوألا لبق نم اهتظحالمو ةلمجلا ثيح نم اهرابتعا ىلع لدت

 . هتحص طورش نم سيلو .دقعلا موزل طورش نم اهرابتعا وه رابتعالا يف
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 .”7١1سص ٠ ١ج «عئادبلا» ةقففضلا
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 مث :ًاعبار

 ىلع دعاسي هرودب اذهو ءرخآلل ؤفك هنأب امهنم لك هاري امل نيجوزلا نيب لذ بابسأ

 ققحتت هب ذإ حاكنلا دصاقم مهأ نم اذهو .ةيجوزلا ةطبارلا ءاقبو ةرشعلا نسح ماود
 نيبباحتملا نيفلاتملا مهيوبأ لبق نم لافطألا ةيبرتو .ةلئاعلا ءاقبو لسنلا داجيإ نم هضارغأ

 . ةكسامتملا ةرسألا وج يفو

 .اهيلإ رظنلا نودب جاوزلا متو ةءافكلا ربتعت مل اذإ هيلإ انرشأ يذلا اذه لصحي ال دقو

 راقتحاو ءالعتسا ةرظن نم رخآلل نيجوزلا دحأ هب رظني امل نيجوزلا نيب فالخلا بدي دقف

 ىلإ كلذ يدؤي امو «ةرشعلا ءوسو رفانتلا ىلإ ًاعطق يدؤي اذهو .هرظن يف هل ؤفك ريغ هنوكل

 . يغبني امك لافطألا ةيبرتل بسانملا وجلا ةئيهت مدعو ةلئاعلا ككفتو تيبلا بارخ

 نيجوزلا براقأ نم نيرخآلاب هل ةقالع الو .طقف نيجوزلاب ًاصاخ ًادقع سيل جاوزلا نإ

 ؤفك ريغ جوزلا ناك اذإف .نيجوزلا يتلئاع نيب ةلصلا ديدش ةقيقحلا يف وهف «ةأرملا ءايلوأو
 دضاعتلاو تراقتلا قفحت ال اك ايئايلوأو ةأرمللا ةلئاغت ورمضو ىذا كعب ةقللذ ناك هةارملل

  ةءافكلا - يهو» : مهلوقب جاوزلا يف ةءافكلا رابتعا ءاهقفلا للعي كلذلو «نيتلئاعلا نيب

 ؛يلوللو ةأرملل ٌّقح يه لب .حاكنلا ةحص يف ًاطرش تسيلو راعلل ًاعفد حاكنلا يف ةربتعم
 , 79 (2اهطاقسإ امهلف

 نم دوصقملا نإ» :ةءافكلا رابتعا ليلعت يف ةيفنحلا هقف يف (ريدقلا حتف» يفو

 سيسأتل عضو هنأل ؛رمعلا ةدم يف نيرخآلاب نيجوزلا نم لك حلاصم ماظتنا حاكنلا ةيعرش

 ةقفاوملاب الإ نوكي ال كلذو :ادعاتسو اديضعو اد ديعبلا ريصيل ةيرهصلا تابارقلا

 , 059( ةءافكلا لاصخ رئاسو  باسنألا ةدعابم دنع سوفنلل ةبراقم الو .براقتلاو

 05؟0؟ةءافكلا هل ربتعت نم 68

 ربتعت الو ,حاكنلا كلقع موزلل ء ءاسنلل لاجرلا ىف ذ ربتعت ةءافكلاف (ةءافكلا هل ربتعت نم نايب امأ

 كلذكو . ةصاخ لاجرلا بناج يف اع تدرو صوصنلا نأل ؛لاجرلل ءاسلا تبناج يف

 يتلا يه ةأرملا نأل ؛ ؛ مهبناجتب اهرابتعا صاصتخا بجوي ةءافكلا هل تعرش يذلا ىنعملا

 ةشرفتسملا يه هنأل ؛هل ًاوفك نكت مل اذإ لجرلا سيلو اهل ًاؤفك لجرلا نكي نكي يمل اذإ ففكذتست

 امأف

 ةقيلحا

 وأ ايم اروخ ةأرملا تجوزت ول اذهلو .اهلبق نم ةفنألا هقحلت الو شرفتسملا وهف جوزلا

 . 74ص .5ج «جاتحملا ةياهن» ١15 4ص .”ج ؛جاتحملا ينغم» (/7*)

 .؛اةكص ؟ج هريدقلا حتف» 4

 .76ص اج (عانقلا فاشك» 359١. ص .١1ج (ةيدنهلا ىواتفلا» .* ١5ص 25ج «(عئادبلا» 6 8 فول
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 . ضارتعالا ىقح نيرخآلا ءايلوألل سيلف اهنم ري ءايلوألا دحأ اهجوز

يلو ةأرملل ؤفكلا وه لجرلا نوكي نأ حاكنلا دفع موزلل طرشلا نأ كلذ ٍىنعمو
 طرشلا س

 . لجرلل ةؤفك ةأرملا نوكت نأ هموزلل

 :اهئايلوألو ةأرملل قح ةءافكلا نفر

 ىف نكلو اهل يح تربتعاو تعرش ةءافكلا نأ كلذ ىنعمو ةأرملل ربتعت ةءافكلا نإ ٠ انلق

 ىلع ضارتعالا مهل ناك اذهلو ؛ًاضيأ اهعم اهئايلوأل لي طقف ءارعلل انح :ءافكلا فيني هيفحلا

 امل .ةءافكلا يف ّقح مهل نكي مل ولو .ةأرملل ؤفك ريغ جوزلاو دقعنا اذإ هخسفو حاكنلا دقع

 .دقعلا خسفو ضارتعالا قح مهل ناك

 : مهلاوقأ نمف .اهيف ةأرملا قحب مهحيرصت عم ةءافكلا يف ءايلوألا ىقحب ءاهقفلا حرص دقو

 ."”"«امهطاقسإ امهلف «يلوللو ةأرملل ٌّقح  ةءافكلا - ىه» :ةيعفاشلا لاق أ

 نم ىتح ديعبلاو بيرقلا مهلك ءايلوألاو ةأرملل ٌّقح  ةءافكلا - يهف» :ةلبانحلا لاق ب

 , 27799 (ةءافكلا دقفب راعلا قوحل ىف مهيواستل ؛دّقعلا لعب مهنم ثدحي

 , "9(ةءافكلا يف - اهيلوو ةأرملل يأ - امهل ٌّقحلا نأل» :ةيكلاملا لاقو -ج

 , ”""؟(اهئايلوألو ةجوزلل ىقح ةءافكلا» : ةيفنحلا لاقو نق

 : ةءافكلا رابتعا تقو ل مالا

 رضي الو ,- هدقع ءاشنإ دنع يأ - حاكنلا ءادتبا دنع اهرابتعا بجي اهب نيلئاقلا دنع ةءافكلاو

 ءادتبا دنع را ةءافكلا مث» :ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج , كلذ دعب اهلاوز

سفي ال ًارعاد اتا: زان مث «ؤفك وهو جوزت ول ىتح كلذ لعب اهرارمتسا ربتعي الو «حاكتلا
 خ

 ا ”((جاهولا جارسلا» يف اذك .. . حاكنلا

 طارتشا يف نأب .دقعلا دعب ةءافكلا رارمتسا طارتشا مدع نيثدحملا ءاهقفلا ضعب للعيو

 . 114١ص 77ج «جاتحملا ينغم» (/5)

 . 38ص اج (عانقلا فاشك» (/7ا/)

 . 544 ص ."؟ج .ريدردلل «ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاح» (7/7 م

 . 88ص 817ج «راتخملا ردلا ىلع راتحملا در» (7/؟؟ة)

 . 59 ١ص ١1ج «ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» 7540

 نفر



 را اوان وسارت ةلاقت لاعب صحشلا داق ن أل« اذيذش اجرخ اهناوذ

 سيلو .ةأرملل ةبسنلاب حاكنلا دقع موزلل طرش ةءافكلا ماود : ةلبانحلا دلعو ل هال“ ؟

 دقف .حاكنلا خسف ّقح اهئايلوأ نود طقف ةأرملل زاج حاكنلا دقع دعب ةءافكلا تلاز اذإف ,اهئايلوأل

 - ةجوزلل يأ اهلف دقعلا لعب ةءافكلا تلاز ولو» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشكو يف ءاج

 ىف ال دقعلا ءادتبا ىف ءايلوألا ّقح نألو ؛دبع تحت اهقتعك اهئايلوأ نود طقف خسفلا
 , 071:9( هتمادتسا

 : ةءافكلاب ريرغتلا 5 1 ةرضو

 ًابسن هسفنل ىعّدا نأك اهجوزتيل ةأرملل ةءافكلا هب ققحتي امب اهّيلو وأ ةأرما لجر ٌرغ ولو
 ةلاحلا هذه يف مكحلاف .هسفنل هاعّذا ام فالخ هبسن رهظي مث .هنم اهجيوزتب اهيلوو ةأرملا لبقتف

 الو ةأرملل رايخ الو مزال حاكنلا دقعف .هنم ىلعأ وأ هاعّدا ام لثم هبسن نأ رهظ اذإف :رظني نأ

 ةأرملل خسفلا يف رايخلاف هاعّدا امم نودأ هبسن نم رهظ ام ناك نإو .دقعلا خسف يف اهئايلوأل

 . ""؟9اهئايلوأو

 : ةءافكلا لاصخ  ةءافكلا هيف ربتعت ام - 5

 + ىلاتلا وحنلا ىلع ءاهقفلا دنع ىهف 6 ةءافكلا لاصحخ قا ةءافكلا هيف ربتعتام امأ

 6891 ةقرسلاو «نيذلاو» «لاملاو «ةيرحتلاو «بستلا :ةيفدحلا دنخ :الوأ

 ماذجلاو نونجلاك حاكنلا يف رايخلل ةتبثملا بويعلا نم لجرلا ةمالس :ةيعفاشلا دنع :ًايناث
 نيدلاو ءبسنلاو ؛ةيرحلاو ءاهنم ةميلسلا ةأرملل وفك سيل بويعلا هذه ضعب هب نمف «صبربلاو
 , ”""؟©ةفرحلاو ,حالصلاو

 راسيلاو. « ةفرحلا يأ عئانصلاو «ةيرحلاو .بسنلاو .نيدلا :ةلبانحلا دنع : ًاثلاث
 , 0:9لاملاب

 .45ص :؛١ج «ينايبألل «ةيصخشلا لاوحألا يف ةيعرشلا ماكحألا حرش» (/141)

 .”8ص اج «عانقلا فاشك» (7749)

 .574-576ص .”ج (ينغملا» 23735١ ص ء؟7ج «عئادبلا» (7747)

 .اهدعب امو "8١ص ء7ج «عئادبلا» (7755)

 . 15"”ص اج (جاتحملا ىنغم» (7145)

 .78-79ص .*ج (ىهتنملا ةياغ» «487ص .”ج (ينغملا» (؟745)

 سيرف



 .نيدتلا :(امهدحأ) : نيرمأ يف ةلثامملاب ققحتت حاكنلا يف ةءافكلا : ةيكلاملا دنع :اهنأر

 جوزلا يف رايخلا ةأرملل ابجوت يتلا بويعلا نس ةمالسلا : (يناثلا) . قساف ريغ انملَسْنف نوكي نأب

 , "19 ماذجلاو نونجلاو صربلاك

 وهو .هريغ يف الو بسنلا يف ال طقف (نيدلا) ةءافكلا يف ربتعملا :ةيديزلا دنع :ًاسماخ

 يشل ارصانلاو ' يلع نب ديز لوق

 .ةفرحلاو «لاملاو «بسنلاو .حالصلاو مالسإلاب ةءافكلا ربتعت : ةيرفعجلا دنع :اشدات

 , ""؛؟9بسنلا فرش قوف ملعلا فرشو

 : ةءافكلا لاصخ حرش هال" ه

 ًالوأ : ١

 لحي ال امع ٌفكلاو ,حالصلاو ىوقتلا ةءافكلا ثحب ىف هب داريو «مالسإلا نيدلاب دارملاو

 .اهؤايلوأ هل اهجوز وأ هتجوزتف هحالصب اهرغ نأك .ًاقساف ًالجر ةحلاص ةفيفع ةأرما تجوزت ولف

 هنأل ؛ةحلاصلا ةأرملل ًاؤفك قسافلا رجافلا نوكي الف ىوقتلا وه نيّدلاب دارملا ناك اذإو

 هلوق هبليزتف « هتينأسنإ يف صقن كلذو «لاملاو سفنلا ىلع نومأم ريغو ةياورلاو ةداهشلا دودرم

 عر اهنعو قل عل ةأرملا نإ مث .«ًاقساف ناك نمك ًانمؤم ناك نمفأ» : ىلاعت

 ."'*:2لاملاو بسنلاب زازتعالا قوف ىوقتلاو نيدلاب زازتعالا نأو .هبسن

 ةءايكلا ربه ال :لاق هنأ ة ةفينح ص بحاص نسحلا نب دمحم مامإلا نع يورو - كدر

 اينّدلا رومأ نم ةءافكلاو ةرخآلا رومأ نم اذه نأل ؛- حالصلاو ىوقتلا يف يأ نيّدلا يف

حضُيو هنم رخخسُي نمم قسافلا ناك نأب ًاشحاف ًائيش ناك اذإ الإ قسفلا اهيف حدقي الف ٠ ايقاع
 ك

 قسفلا اذه نأل ؛اًوفك نوكي هنإف ءالاتق اريمأ ناك ناب هنن نقار كس ناك نإف . . عفصُيو هيلع

 . ةءافكلا يف حدقي الف ةداعلا يف انيق ع

 . 17-7195 48ص .؟7ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (7/747)

 .30 1ص ء*ج «راهزألا حرش» (7/74)

 .17-56١ص :.يلحلا اضر ميركلا دبع خيشلا فيلأت «ةيصخشلا لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألا» (7749)

 «(ريدقلا حتف» 2155ص .7ج «جاتحملا ينغم» .”8ص 27ج «عانقلا فاشك» «١487ص 25ج (ينغملا» (7/760)

 .477-171ص .7ج

 انضيضن



 نوكي ًارتتسم ناك نإو .ًاؤفك نوكي ال هقسفب ًانلعم ناك اذإ قسافلا نأ فسوي يبأ نعو
 وفك

 روجفلاو قسفلا رابتعاو ةءافكلا يناعم رصانع نم حالصلاو ىوقتلا رابتعا حجارلاو  هالاثا/

 عنمي ال ةرخآلا رومأ نم ىوقتلاو ةنايدلا رومأ نوكو .اهيف ةحداقو ةءافكلاب ادع فابكلا باكتراو

 .اهرابتعا ىلع ليلدلا ماق اذإ اهيلع ايندلا ماكحأ ءانتبا نم

 ما ار ال نع ا فاك هزل

 , ”'*9«(نيحلاصلا تانب نم تناك نإ | اهلاكشأ ع ينعي ةبسن ير ام قوف

 :ةءافكلا لاصخ نم بسنلا : ًايناث - هال

 شيرقف ءرخافتلا هب عقي هنأل ؛بسنلا يف ربتعت ةءافكلا» :ةيفنحلا هقف يف «ةيادهلا» يف ءاج
 .مداجسلاو ةالصلا هيلع 0 هيف لصألاو . ضعبل ءافكأ ٍ مهضعب مهضعب برعلاو « ضعب ا مهضعب

 ةليبق ء ضعبل ع مهضعب برعلاو .نطبب ٌنطب . ضعبل ٌءافكأ مهضعب شيرق»

 ( فلسا | . ةليبقب

 مهضعب شيرق :ثيدحلا اذه نإ» :(ةيادهلا» لوق ىلع قلع مامهلا نب لامكلا لاقو

 : هعفري لبج نب ذاعم نع رازبلا ىورو . ّمصي ال لب ,فيعض ثيدحلا اذه . . .ًءافكأ ضعبل

 .« ضعبل ءافكأ مهضعب برعلا
 فانمدق امب ةءافكلا رابتعا تبث اذإف .لصأ ثيدحللف ةلمجلابو» : مامهلا نب لامكلا لاق مث

 فيذحتلاب سناك: هي نورعبو هنورتي اهيف سانلا فرع ىلإ ظلاب اضيأ اهليضصتت توت نكميت
 000 كلذ ىف فيعضلا

 نأ هنع يورف .دمحأ نع ةياورلا تفلتخا» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو 4
 : لاق هنأ هي يبنلا نع يورامل , مهئفاكي ال مشاه ينب ريغو ءاهئفاكي ال برعلا نم شيرق ريغ

 ."١5ص .؟7ج «عئادبلا» (7؟١61)

 . 47؟ص .7ج ؛مامهلا نبا لامكلل «ريدقلا حتف» (770؟)

 . 1" 4ص الج (هننس» يف يقهيبلا هاور ثيدحلاو . 579-570 ص .7ج «ةيادهلا» (7199)

 5 .؟ج «ريدقلا حتف» (7785)

 نضيف



 اماه نكيرف نم نقظتفاو ءاقيرف هلاك نط ىفطتسلاو «ليعامسإ دلو نم ةنانك ىفطصا هللا 0

 .ءافكأ ضعبل مهضعب برعلا نأ : دمحأ مامإلا نع (ةيناثلا ةياورلاو) . «مشاه ينب نم ينافطصاو

 جونو -٠ هنع هللا يضر - نافع نب نامثع هيتنبا جوز ْهلك يبنلا نأل ؛ ءافكأ ضعبل مهضعب مجعلاو

 جفا نك يصاعلا وبأو 0 ابو 212 يا ريا

 ,©*©(برعلا كلذكو ءضعب ىلع مهضعب فرشو اولضافت نإو ءافكأ

 .مهباسنأب نوظفتحي اوماد ام برعلا نيب ةءافكلا يف بسنلا رابتعا يدنع حجارلاو

 . ةءافكلا لاصخ نم تيننلا - مهفرع بسح - لوربتعيو

 مجعلاو يلاوملا نكلو ,برعلل ءافكأ ةماع ةروصب برعلا ريغ وأ يلاوملا نوكي ال اذه ىلعو

 , "0 ءافكأ ضعبل مهضعب

 «ةيبرعلل ؤفك يمجعألا ملاعلا» : نأ نم يفنحلا بهذملا يف ررقت ام ًاضيأ حّجرأو 0

 , 00 دًاضيأ ةيرفعجلا بهذم اذهو .©59(بسنلا قوف ملعلا فرش نأل ؛ةيمطافلاو ةيولعلل لب

 ةيرحلا : ثلاث -

 «بسنلا ةءاندب نيشلاو صقنلا قوف قّرلاب نيشلاو صقنلا نأل ؛ةءافكلا لاصخ نم ةيرحلاو

 اذإف .دبعل ةجوز تناكو تقتع نيح ةريرب رّيخ لكي يبنلا نأل ؛*9ةّرحلل ًاؤفك قيقرلا نوكي الف

 ريبك قرلا صقن نألو . ىلوأ هل ةنراقملا ةيرحلابف «جاوزلا دقعل ةقحاللا ةيرحلاب رايخلا اهل تبث

 ةديش قرتحت هتأرما ع لوغشم دبعلا نإف . حضاو هررضو

 لوسر اي :تلاق .هيتعجار ول» :ةريربل لاق لَك يبنلا نأل ؛حاكنلا ةحص عنمي ال ٌقرلا نكلو

 اهتعجارمو .يراخبلا مامإلا هاور «هيف يل ةجاح الف :تلاق . عيفش انأ امنإ :لاق ؟ينرمأتأ هللا

 .©7حيحص حاكتلاو الإ ًادبع حكتت نأ يف

 ."9١ص .؟ج «عئادبلا» (/165) ٠ 47-444 ص «تج (ينغملا» (/؟هه)

 . ١76 ص - ىلاعت هللا همحر  ةرهز يبأ دمحم انذاتسأل «هراثآو جاوزلا دقع» (7/761/)

 .١"ص «يلحلا اضر ميركلا دبع خيشلا فيلأت «ةيصخشلا لاوحألا ىف ةيرفعجلا ماكحألا» )١64/(

 . 485 ص 25ج (ينغملا» هفضل .؟"9١ص 275ج (عئادبلا» (/ه١9

 نفيا



 :لاملا :ًاعبار ه4

 .ًاعرش اهل بجي ام بسح اهيلع قافنإلاو ءاهلثم رهم ىلع ةردقلا لاملاب راسيلا يف ربتعملاو
 تيب يف اهيبأ دنع اهتداع اهيلع ريغتت ال ثيحب :عورلا ناسي دج ىف ليلا ليقع قرب لاقو

 .اهجوز

 ثيح سيق تنب ةمطاف نع فيرشلا يوبنلا ثيدحلا هب جوزلا راسي لاملا رابتعا ىلع لد دقو

 , 06 لام آل كرلعصف ةيواعم امأو + اهبطخغ دقو ةيواعم نع لك سلا كلاش

 ةأرملا ىلع نألو ؛ةرسومل ًاؤفك ربتعي ال «هانركذ يذلا ردقلاب هل لام ال نمف ءاذه ىلعو

 اذإ حاكنلا خسف تكلم اذهلو ءاهدالوأ ةقفنو اهتقفنب هلالخإل اهجوز راسعإ يف 06 ةرسوملا

 .اهيلع قافنإلا نع زجع

 ناهتسيو رقحتسيو «سانلا فرع يف ًاصقن ربتعي ةقفنلاو رهملا نع لجرلا زجع َنِإف ًاضيأو
 يف ةأرملل هتاواسم لاملا ةهج نم لجرلا ةءافكل طرتشي ال نكلو .ءيند بسن هل نمك ةداعلا يف

 ةيرفعجلا بهذم وهو «ةيفنحلاو ةلبانحلا هب حرص ام اذهو هل تابث ال ىنغلا نأل ؛اهراسي
 , 779اضيأ

 اهرهم نع هسفنب ًازجاع هتجوز ىلع قافنإلا ىلع ًارداق ناكو يبص جوزت ول نكلو - 4
 ةداعلا نأل ؛لاملا ةهج نم جوزلا بناج يف ةرفوتم انه ةءافكلا : ةيفنحلا لاق دقف «ينغ هوبأو

 هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج .مهروهم نوعفديو راغصلا مهءانبأ نوجوزي ءابآلا نأب ترج
 بألا لبقف رهملا ةقاط هل سيلو .ةقفنلا ةقاط هل يبص نم ةريغصلا هتنبا جوز لجر» : ةيفنحلا
 ةداعلا نأل ؛ةقفنلا نود رهملا قح يف بألا ىنغب ًاينغ ٌدعُي يبصلا نألو ؛زاج «ينغ وهو حاكنلا

 , 575 (ةقفنلا نود راغصلا ءانبألا روهم نولمحتي مهنأ سانلا نيب اميف ترج

 : ةفرحلا :ًاسماخ . 6

 ةئيندلا تاعانصلا وأ فرحلا باحصأ نم ناك نمف 0 ةعانصلا وأ ةفرحلا يف ةءافكلاو

 فرع يف صقن كلذ نأل ؛ ؛ ةليلجلا تاعانصلا باحصأو أ تاءورملا ى يوذ تانبل ؤفكي سيلف

 . 3178ه ص الج «ىربكلا هنلس)» يف يقهيبلا هاور (ال؟١51)

 ةيرفعجلا ماكحألا» لثة ص ءا”ج «عانقلا فاشك» .”"4١ص ١2ج «عئادبلا» 2484 ص 25ج «ينغملا» ةقفضهتف

 .9١/-5١ص .يلحلا اضر ميركلا دبع خيشلا فيلأت «ةيصخشلا لاوحألا يف

 .7"ة١9ص ؛ ١ج (ةيدنهلا ىواتفلا» ةهقفضهتسم

 نار



 .بسنلا صقن هبشأف . مهتداعو سانلا

 حرص اذهبو .ةءافكلا تبثت الف تدعابت اذإف .اهبراقت وأ فرحلا لثامت دنع ةءافكلا تبتو

 ,69ةيرفعجلا بهذم وه كلذكو «ةلبانحلا بهذم وهو :ةيفنحلا

 :بويعلا نم ةمالسلا :ًاسداس - 5

 لاصخوو» :اولاقدقف «ةيعفاشلا دنع جاوزلا يف ةءافكلا لاصخ نم بويعلا نم ةمالسلا

 صرب وأ ماذج وأ نونجك اهضعب هب نمف .حاكنلا يف رايخلل ةتبثملا بويعلا نم ةمالسلا :ةءافكلا

 , 2056©(. .ةميلسلل ًاؤفك نّئمنل

 طورش نم سيلف .بويعلا نم ةمالسلا امأو :«ينغملا» يف ءاج امك ةلبانحلا لاقو هال

 .اهب صتخم هررض نأل ؛دقعلا خسف يف اهُيلو نود ةأرملل رايخلا تبثي اهمدعب نكلو ,ةءافكلا

 يف ربتعمب سيلف اذه ادع امو .نونجملاو صربألاو موذجملا حاكت نم اهعنم اهّيلولو
 : , 0779ةءافكلا

 قحي يلاتلابو .ةءافكلا يف ةربتعم نونجلاو صربلاو ماذجلا نم ةمالسلا نأ اذه نم مهفيو

 قوس أم ربتعي دل نكلو ءضارمألا هذه نم هتمالسب جوزلا مهرغ اذإ حاكنلا خسف اهيلولو ةأرملل

 . ةءافكلا ىناعم نم ضارمألا هذه

 :ةءافكلا لاصخ نم سيل لامجلا -4

 نم حاكن يف كلذ ةظحالم ٌيلولل بحتسي نكلو «ةءافكلا طورش نم سيل لجرلا لامجو

 ةءافكلا يف ربتعي هل لامجلاو» : ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج دّقف ءهتيالو تحت يه

 يف ةسناجملا ءايلوألا يعاري نأ ةحيصنلا :باتكلا بحاص لاق .«ناخيضاق ىواتف» ىف اذك

 00: لاطحلاو نتا

 : جاوزلا يف ةءافكلا رابتعا ةمكح هسا 9

 ربو ءاراب ٍ ردا دنع حاورلا نف : صعب انه ديرنو ءاهرابتعاب نيلئاقلا لوق انحيجرت دنع حاوزلا ة ةءافكلا رابتعا ةمكح ةذعب انركذ

 «ةيدنهلا ىواتفلاا» ١”#. ص «؟ج («عئادبلا» 2795 ص 17ج (عانقلا فاشك)» . 1886 ص «5ج (ينغملا» ةوهتم]

 . 3 "ص ءيلحلل «ةيصخشلا لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألا» 27547 ص كج

 .156ص الج (جاتحملا ينغم» (!7176)

 . 597"ص ء١1ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (7570) . 4808 ص .5ج (ينغملا» (7175)

 نضرطا



 :لوقنف كانه هانلق ام ريركت نم ءيش هيف ناك نإو .ةءافكلا رابتعا ةمكح نايبب لوقلا لمجن نأ

 ةياجتلا نازقإ هرب اعينك حاكتلا دقع موزل طورش نم ةءافكلا رابتعا يف نأ ضعبلل ودبي دق

 نأل ؛ مالسإلا يف لضافتلل ًاساسأ حلصي ال امم كلذ وحنو لاملاو بسنلا ساسأ ىلع لضافتلاو
 ىلع همدقتو هتيلضفأو هتميقو صخشلا ريدقت يف ساسألا يه «ىوقتلا» نأ مالسإلا يف لصألا

 .نيرخآلا

 ,ىوقتلاب ةءافكلا ادع ام اهانركذ ىتلا ىناعملاو ريياعملاب ةءافكلا رابتعا ىف ةمكحلا هجو امف

 0 ؟ساسألا يه ىوقتلا رابتعال ةيفانم ودبت دق يتلاو

 مهفارعأو سانلا عقاو ةظحالم ساسأ ىلع موقي ةءافكلا رابتعا نأ :كلذ ىلع باوجلاو

 كلذ ىلع بترتي امو «نيجوزلا نيب مائولاو ماجسنالا قيقحت ضرغل كلذو .فارعألا هذه رابتعاو
 .جاوزلا دصاقم قيقحت نم

 ةرسألا نيوكتو عوعتلا داجيإ جاوزلا دصاقم نم نإ :لوقن نأ لامجإلا اذه ليصفتو

 نيجوزلا نيب ةفلآلا مزلتسي اذهو اهرارقتساو ةيجوزلا ةايحلا ماود يضتقي اذهو .ةكسامتملا

 اذه ءرخآلا ج جوزلا مارتحاب جوز لك سحي نأ همزلتسي اميف مزلتسي اذهو .ةرشعلا نسح رارمتساو

 .ريدقتلاو مارتحالا هنم قحتسي يلاتلابو .هل ؤفك هنأب ساسحإلا ساسأ ىلع مئاقلا مارتحالا

 رظنت يلاتلابو ءاهانحرش يتلا ةءافكلا تامزلتسمو يناعم رفاوت ىلع موقي ةءافكلاب ساسحإلاو

 ىلع دعاسي هلك اذهو .ةرظنلا هذهب اهيلإ وه رظني امك مارتحالاو ريدقتلا ةرظن اهجوز ىلإ رع
 ةيبرتلا هتيبرتو لسنلا داجيإو ءةرسألا كسامتو ةيجوزلا ةايحلا ماودو ءامهنيب ةرشعلا ماودو ةفلالا

 ال ربكتو ءالعتسا ةرظن هيلإ رظنتس اهنإف ءاهل ؤفك ريغ جوزلا ناك ول ام فالخب اذهو .ةحلاصلا

 مث ءامهنيب ءافجلا ىلإ ديكأتلاب يدؤيس امم اهجوز وحن ةجوزلا هيلع نوكت نأ بجي امو مجسنت

 .لافطألا عايضو ةيجوزلا ةايحلا عاطقناو تيبلا بارخو رجهلا

 هيف لغوتلا لبق رمألا كرادت نكمي ىتح حاكتلا موزلل 6 ةءافكلا رابتعا نذإ ريخلا نمف
 اهنأل اهل :اهئايلوألو ةأرملل قحلا اذه يطعاو .ةءافكلا طرش تاوف نيبت اذإ حاكنلا خسفب كلذو
 ءاهدقفب ًاضيأ نوررضتي مهنأل اهئايلوألو ءاهدقفب ةررضتملاو ةءافكلا يف لوألا قحلا ةبحاص يه
 .ةجوزلل ةبسنلاب اذه

 جوزلا ةلئاع نيب براقتلا جاوزلا دصاقم نم نأ مولعملا نمف .نيجوزلا يتلئاعل ةبسنلاب امأو
 نيب نواعتو دضاعت نم ةرهاصملا هذه ىلع بترتي امو .ةرهاصملا قيرط نع ةجوزلا ةلئاعو
 .امهبراقأو نيتلئاعلا

 فض



 ؤفك لجرلا اذه نأب اهؤايلوأ اميس ال ةأرملا ةلئاع تدجو اذإ الإ ققحتي ال ضرغلا اذهو

 ةلاحلا هذه يف ذإ ,- ةءافكلا طورشو يلعب ابسح د مهاوتسم يفو مهل بسانمو مهتأرمال

 ا نودعاستيو نودضاعتيو ضعب نم مهضعب برقتيس

 اهبساني الو د رجل اذه نأ ةأرملا ءايلوأ دعو ادإ اذه نم ء يشأ ققحتي الو

 هه رجا ةفالع نريتاناغلا نيب ”دوكديب ةقالعلا نأ يلاغن ال لب . مهل اره الزان اجو نوكأ

 مهل 00 اذإ حاكنلا خسفب 35 ةأرملا ءايلوأل ٌّقحلا ءاطعإ ريخلا نم ناك اذهلو . ةوادعو لب .ءاضغبو

 .هيف لغوتلا لبق ءادتبالا نم رمألا مسحي اذهبو .مهتأرمال ؤفك ريغ جوزلا نأ

 هتءافك مدعب مهملع عم ؤفكلا ريغ جوزلاب ةأرملا تيضرو ةأرملا ءايلوأ يضر اذإ امأ _ هالو٠

 ةلاحلا هذه يف هنأل ؛ احيحص حاكنلا دقع نوكيو .كلذب نيرخآلل نأش الف .هنم ريرغت نودبو

 .مهلو اهل اًوفك نكي مل نإو جوزلا اذهب اضرلا مهتحلصم نم نأ اوأر اهءايلوأو ةأرملا نأ حجري
 جاوز نم ريذاحملا لوزت ةلاحلا هذه يفو ءمهريغ نم اهيلع صرحأو .مهتحلصمب فرعأ مهو

 . اهئايلوأ اضر مدع وأ اهاضر مدع نم مغرلاب ؤفكلا ريعد ةأرملا

0١ 



 نو لسا

2 
 :لديهمت ١

 ٌيلوو .هب ماق وأ ًارمأ يلو نم لك ٌيلولاو .هب ماقو هرمأ كلم :ةيالو هيلعو ءيشلا يلو :لاقي
 , 07770هتيافكب موقيو هرمأ 9 يذلا وه ميتيلا

 نكلو """*ىبأ وأ ءاش ريغلا ىلع لوقلا ذيفنت :اهنأب ةيالولا تفّرُع يهقفلا حالطصالا يفو

 هللا همحر  نيدباع نبا هيقفلا هركذ ام ىلع ةيالولا عاونأ ضعب ىلع رصاق فيرعتلا اذه
 مااا )و ىلاعت

 : حالطصالا يف ةيالولا فيرعت -

 ةردق اهنأب اهل ءاهقفلا تاالامعتسا ءوض يف يهقفلا حالطصالا يف ةيالولا فيرعت نكميو

 .هلامو ريغلا سفن ىلع وأ هلام وأ هسفن ىلع ذفانلا حيحصلا فّرصتلا ءاشنإ ىلع ًاعرش صخشلا

 : ةيالولا تاميسقت - هاله

 ةدع ىلإ ةيالولا ميسقت نكمي يهقفلا حالطصالا يف ةيالولل راتخملا فيرعتلا ءوض يفو
 3 : تاميسقت

 :ةيدعتملا ةيالولاو .ةرصاقلا ةيالولا : ًالوأ

 .هسفن ىلع ذفانلا حيحصلا فرصتلا ءاشنإ ىلع ًاعرش صخشلا ةردق يه ةرصاقلا ةيالولاف
 .هريغل ذفانلا حيحصلا فرصتلا ءاشنإ ىلع ًاعرش صخشلا ةردق يه ةيدعتملا ةيالولاو

 : ١١٠7٠١ ص 3 ١٠ج (طيسولا مجعملا» هفضل

 . 668 ص .”ج «راصبألا ريونت حرش راتخملا ردلا» ةفهحلا]

 , 66 ص اج «راتخملا ردلا ىلع راتحملا در» ةففحلل

 فرخ



 :ةيدعتملا ةيالولا :ًايناث

 ةيالولاو . سفنلا ىلع ةيالو : (يناثلا)و .لاملا ىلع ةيالو :(لوألا) :نامسق ةيالولا هذهو

 . سفنلاب قلعتت يتلا يه سفنلا ىلع ةيالولاو .لاملاب قلعتت يتلا يه لاملا ىلع

 :سفنلا ىلع ةيالولا :ًاثلاث

 : عاونأ ةيالولا هذهو

 . ةناضحلا ةيالو أ

 .- هتنايصل ريغصلا مض  مضلا ةيالو - ب

 . جيورتلا ةيالو - ج

 :ثحبلا جهنم هاه

 يلولل تبثتو «سفنلا ىلع ةيالولا عاونأ نم يهو .جيوزتلا ةيالو لصفلا اذه عوضوم

 طورشلا رفاوت عم .هتيالو تحت نم ىلع ةيالولا هذه بابسأ نم ببس هيف رفاوتي يذلا يعرشلا
 .- يلولا يأ - ةيالولا هذهب عتمتي نميف ةماعلا

 جيوزتلا ةيالو نإ مث .ميدقتلاو ةيولوألا ببسب هيف ماق نمل ةيولوألا نوكت ءايلوألا ددعت دنعو

 هتيالو قوقح هتسرامم دنع يلولا نإ مث .ةربجم ريغ نوكت دقو .هيلع ىّلوملل ةربجم نوكت دق

 .بولطملا

 انرشأ يتلا - جيوزتلا ةيالو - ةيالولا عيضاوم ىلع مالكلاب ءافولا ضرغلو .مدقت ام ىلع ءانبو

 : ةيلاتلا ثحابملا ىلإ لصفلا اذه مسقن ءاهيلإ

 . جيوزتلا ةيالو بابسأ :لوألا ثحبملا

 . جيورتلا ةيالو عاونأ : يناثلا ثحبسملا

 . ىلولا :ثلاثلا ثحبملا
27 

 . مهيلع ىّلوملا : عبارلا ثحبملا

 كلا



 و

 كرذلل ىرمل

 جيوزتلا ةيالو بابسأ

 :جيوزتلا ةيالول بابسأ ةسمخ ههه

 تتبث صخشلا يف ماق اهنم دحاو يأ «- هيلع ىّلوملا  ريغلا جيوزت ةيالول بابسأ ةسمخ

 ,ةبارقلا : يه بابسألا هذهو «ةيالولا هذهب هنم ىلوأ وه نم هعم نكي مل نإ ةيالولا هذه هل
 هذه نع زاجيإب ملكتنو .ءاهضعب ىف فاالتخا عم , 10"71ةيصولا .ةمامإلا عالولا .كلملا

 : ةبارقلا .: ًالوأ - 6

 طرتشا دقو .هيلع تبثت نم نيبو ةيالولا هذه هل تبثت نم نيب بسنلا ةطبار اهب دوصقملاو
 ضعب بهذ امئيب ءهيلع ىلوملاو َيلولا نيب ةبوصع ةبارق نوكت نأ ةبارقلا هذه ىف ءاهقفلا رثكأ

 .- هللا ءاش نإ دعب اميف هنيبنس امك .©""'ةيالولا هذه توبثل ىفكي ةبارقلا قلطم نأ ىلإ ءاهقفلا

 :كلملا ؛ًايناق  هالوال/

 امهيلع ةلماكلا ةيالولا هل تعبث ةمآ وأ دبع صخش كلم اذإف «قيقرلا كلم كّلملاب داريو
 ةهليشس انهك (2""0ءاهقفلا نيب فاالخلا نم ءىش جيورتلا ةيالو ف ناك نإو ' جيورتلا ةيالو اهلمو

 .- هللا ءاش نإ دعب اميف

 : ءالولا : ًاعلاث هالهم

 تيم ةيشسلاو هةوستلا ةنعتا# هيجل ةالزلار هيك هلوقل الزل هاله كرف همس ءاللرلاو
 ءالو : (ىناثلا)و . ةقاتعلا ءالو :(لوألا) : ناعوت ءالولاو . ءالولا كلذكف ةيالولا هذه توشل

 .ةالاوملا

 . ؟”07ص .”ج «عئادبلا» ةقفللا

 .اهدعب امو 6١ ؛ص .5ج (ينغملا» ءا؟انا/ ص ىى؟ج «عئادبلا» ةقفقفقق]
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 : ةقاتعلا ءالو 69

 طرشب هقيتع ىلع ةيالو ءالولا اذهب هل نوكيو ,هكولمم قتعي يذلا دّيسلل تبثي ةقاتعلا ءالو

 ّيلول ةيالو الف «ةبصعلا هذه لثم هل ناك نإف ,ةبارقلا ةهج نم ةبصع قيتعلا اذهل نوكي ال نأ

 يف تابصعلا رخآ ربتعي - قتعملا ديسلا يأ  ةقاتعلا ىلوم نأل - قتعُملا دّيسلا يأ- ةقاتعلا

 ىلومل هيلع تتبث «ةبارقلا ةهج نم ةبصع قيتعلل نكي مل اذإ اذه ىلعو .ةيالولا هذه قاقحتسا

 , 0073779 ىثنأ وأ ًاركذ قيتعلا ناك ءاوس وهجوزي نأ هلف  جيوزتلا ةيالو ةقاتعلا

 :ةالاوملا ءالو

 عفدي  هنع لقعيو .تام اذإ هئري هنأ ىلع رخآ ًاصخش صخش دهاعي نأ ةالاوملا ءالو ىنعمو

 دنع ةفينح يبأ لوق يف جيوزتلا ةيالو ةالاوملا ىلومل نوكي دقعلا اذهبو . ةيانج بكترا اذإ - هتيد

 :دمحمو فسوي وبأ لاقو . ةثرولا رخآ هنأل ؛ ةئرولا رئاس مادعناو هيف ّيلولا طورش عيمج ققحت

 ."""2دجوت ملو امهدنع طرش ةبوصعلا نأل ؛ًالصأ جيوزتلا ةيالو ةالاوملا ىلومل سيل

 : ةمامإلا :ًاعبار 0

 وهو هبئان وأ ةفيلخلا يأ ماعلا مامإلا وهو اهبحاصل تبثتف «ةماعلا ةمامإلا اهب دوصقملاو

 :فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يفف .هل ّيلو ال نم ىلع - جيوزتلا ةيالو - ةيالولا هذه - يضاقلا

 دوجو مدع هبئان وأ ناطلسلل ةيالولا هذه توبثل طرتشيو ««هل يلو ال نم يلو ناطلسلاف ...و

 ءؤفكلا نم اهجيوزت عنتما نأب هتيلوم حاكنإ يف فّسعت اذإ مهدحأ دوجو عم وأ «ءايلوألا نم دحأ

 نأل» : هلوقب يناساكلا مامإلا اذه حضويو .9"""2(يلولا لضع» ب ىمسملا وه اذه هعانتماو

 يأ - هنأل ؛هنم جيورتلا ّيلولا ىلع بجو قفكلا نم حاكنإلا تبلط اذإ ةلقاعلا ةغلابلا ةّرحلا

 بصن مامإلاو ءاهب ٌرضأ دقف عنتما اذإف ءهدضب رمأ ءيشلا نع يهنلاو ء لضعلا نع يهنم - يلولا

 , """9(هيلإ ةيالولا لقنتف ءررضلا عفدل

 : ةيصولا :ًاسماخ - هال

 حتفو ةيادهلا) .777-777ص « ج (طوسبملا» .557ص 275ج (عئادبلا» 55١ ص 25ج (ينغملا» (ا/”ا/*)

 .١١4ص «؟حج «ريدقلا

 . ؟3757"ص «.4ج (طوسبملا» .7567ص 27ج «عئادبلا» (/7ا/5)

 . 1١68-1938 ص اج «يناعنصلل («مالسلا لبس» . 4١ 4ص 27ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» (77107)

 . ؟075ص .”ج «عئادبلا» (77105)

 نيد



 ةئبا ىلع يلو يصولا ريصي لهف ,هتوم لعب هتنبأ جئزي نأب رخآ ىلإ صخش * ىصوأ اذإ

 ؟هتوم دعب اهجيوزت يف يصوملا

 : يلاتلا وحنلا ىلع هيف لوقلا زجون ءاهقفلا نيب فالتخا

 :لوألا لوقلا هال”

 حّرص اذهبو «نيريغصلا وبأ كلذب هيلإ ىصوأ نإو ةريغصلا وأ ريغصلا جوزي نأ يصولل سيل
 ةيالو كلميف زوجي كلذب بألا هيلإ ىصوأ نإ :هلوق ةفينح يبأ نع يورو .©""”ةيفنحلا
 فقل بوزت

 :ىناثلا لوقلا 74

 : ةلأسملا يف ناتياور يلبنحلا بهذملا يف

 مامإلا يلبنحلا هيقفلا رايتخا اذهو ءةيصولاب دافتست حاكنلا يف ةيالولا نإ :(ىلوألا)

 :ناميلش يبأ نب دامحو .نسحلا لوق وهو  يقرخلا

 هل تبثت نأ زوجي الف ,ةيالولا دوصقم عييضت يف يصولا ىلع ررض ال هنألو ؛ةناضحلاك

 . يضاقلا ةيالوك اهب ةيصولا زوجي ال حاكنلا ةيالو نألو ؛ يبنجألاك

 ةيالولا هذه يف بينتسي نأ هل زوجي يلولا نأ : يلبنحلا بهذملا يف ىلوألا ةياورلل ةجبحلاو

 ىلوألا ةياورلا هذه ىلعو . يصولا وهو هتافو دعب هريغ هنع سيني نأ هل زوجيف هتايح يف هريغ

 يلو ناك ءاوس ةيالو يذ لك نم جيوزتلاب قاع حاكنلاب ةيصولا روجت يلبنحلا بهذملا يف

 0 دين م ءربجم ريغ وأ ًاربجم

 0 هماقم موقي هنأل ؛هنذإ

 :عبارلا لوقلا  هالكه

 .560ص اج « ينايبألل «ةيعرشلا ماكحألا حرش» (773070)

 .7١7ص .١ج .ينشورسآلل «راغصلا ماكحأ عماج» (/71/8)

 .454ص "حج (ينغملا» (7719)

 نيخي



 ةيصولا زجت مل ةبصع اهيلع ىلوملل ناك نإ : ةلبانحلا ءاهقف نم دماح نب هللا دبع وبأ لاقو

 اذه لوصح مدعل زاج ةبصع اهل نكي مل نإو .هتيصوب مهّقح طقسي هنأل ؛اهحاكنب
 : 0/140رو / |

 :سماخلا لوقلا -65

 ,6711هنيصو: يف كلذ تالا هل لعَج نإ اهنذإ ريغ نمو ءهذدعبو هتيلوم غولب لبق

 . 5" 4ص ءكجا( ينغمل ار ل١54

 .؟5875ص :؛١ج «ريدرذلل ؛ريغصلا حرشلا» «.55؟ص .يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» (7181)
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 فانل) صرملل)

 جيوزتلا ةيالو عاونأ
 :رابجإلا ةيالو : ًالوأ هالك

 نوكي نأ نود هتيالو تحت نم جيوزت يف هيأرب درفني ةيالولا هذهب ّيلولا نأ ينعت ةيالولا هذهو

 . ضارتعالاو ن مضفر لإ ّقح هل

 ."549(باجياإلاو متحلا ةيالو» : ةيفنحلا اهيمسي ةيالولا هذهو

 ركبلا جيو زتو ءمهريغو فانحألا دنع ةريغصأأ هتلنأ بألا حيوزت رابجإلا ةيالو ةلثمأ نسو

 .دعب اميف نيبنس امك ةيعفاشلا دنع ةغلابلا

 :تابحتسالاو بدنلا ةيالو : ايناث 037

 .رابجإلا هجو ىلع سيلو بابحتسالاو بذدنل || هحو نبع تركو ع يول تبثت ةيالولا هذهو

 نأب اهيلول نذأت نأ ! اهل بجلسي ءذهف . ركلا ةلقاعلا ةغلام ايلا ةرحعلا 9 يف ةيالولا اهتلغمأ 053

 ةلقاعلا ةغلابلا ةرحلا ىلع ٌيلولل ا هذه تنشف اهل جاوزلا دقع هسفنب وه رشابب نأب ءاهجوزي

 نأ اهتقفاومو ةأرملا هذه نذإب كل هللذ ذ ققحتيو 20 بدنلا ةهحو ىلع  ةيفنحلا دنع  ركبلا

 .هترابعب حاكنلا دقع اهلا .دقعب نأب اهجيوزت اهيلو رشابي

 عدل هعراحا نات افردوم اةفعلا نك 0 نودبو اهنذإ ريغ نم يلولا اهجّوز اذإ اذه ىلعو

 نم اهجيوزت يف هتيالو لمشي ٌّيلولاو ءاهسفن جيوزت يف اهل رم ألاف . مدعتاو لطب هتضفر نإو

 ءوسو لذبتلا نم اهسفنل ةنايص 00 دقع اهل دقعيف «ةيالولا هذه هّيلوت نأ بحتسملاو ,اهتقفاوم

 , 5*2 ةيالولا هذه يف بابحتسالا اذه ريربت يف فانحألا لوقي امك .بدألا

 .؟ة١ ص كج «(عئادبلا» ةقفضتف

 .957”7”ص .؟ج «ريدقلا حتف» 511 5: 2؟١4 ص 75ج «عئادبلا» ةفقضيصإ
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 : ةكرشلا ةيالو :ًاثلاث 48

 نم دب ال نأ ةيالولا هذه ينعتو .مهقفاو نمو ةيعفاشلا هب لاق جيورتلا هيلو نب عوتلا اذهو

 هتيلوم جيوزتب ٌدبتسي الو درفني ال ةيالولا هذه يف َّيلولاف ,جوزلاب اضرلا يف هتيلومو يلولا كارتش
 7 م لا سوو اوس را اجلا هل ياس

 َيولا 00 لدقعني امك هتزاجإو ّيلولا تذإب ذفنيو ءاهترابسب 0 دقعني 0 هنآأل ؟ سلا

 . "*اهتزاجإو اهنذإب ذفنيو

 .ةيعفاشلا اهب لاق يتلا ةكرشلا ةيالو نوكت ىتم هللا ءاش نإ - دعب اميف نّينسو

 تيم يس ال

 . 54ص ء3؟ج «عئادبلا» (/584)

 نيل



 كلاثل) ىمل

 يلولا
 :كيهمت - 0

 مهبيثرت ةفرعم نم لب الف .ءايلوألا ددعتي لقو «هيف طرتشي ام نايب مزلتسي ٌيلولا نع مالكلا

 قاقحتسا بابسأ يف نوواستي دق مث .مهتيالو بابسأ فالتخال ارظن ةيالولا قاقحتسا ةهج نم

 برقألا دوجو عم ةيالولا يف ّقح دعبألا ّيلولل لهو .ةلاحلا هذه يف ةيالولا نوكت نملف «ةيالولا

 ؟هتيالو تايضتقم هتسرامم يف ٌيلولا تابجاوو قوقح يه امف لاح لك ىلعو «نايحألا ضعب يف

 :ثحبلا جهنم  هالالا

 ىلع بلاطم ةتس ىلإ ثحبملا اذه مسقن كل ايرت كلا اليست ءاسي اهل نور

 . يلولا طورش :لوألا بلطملا

 . يلولا قوقح : يناثلا بلطملا

 . ّيلولا تابجاو :ثلاثلا بلطملا

 .برقألا دوجو عم دعبألا يلولا ةيالو :سداسلا بلطملا

 ضحي



 لوألا بلطملا

 يلولا طورش

 : 0*0 لقعلا : الوأ  ةالالا

 هزجعل هيلع ىّلوملا ةحلصمل ًارظن تبثت امنإ ةيالولا نأل ؛ ىلولل لقعلا طارتشا ىف فالخ ال
 .نونجمل الو لفطل ةيالو الف ءهريغل اذكف هسفنل رظنلا هنكمي ال هل لقع ال نمو ,هسفنل رظنلا نع

 هسفنل ةحلصملا هوجو فرعي لعيبي ملو ىهلقع طلتخا يذلا مرهلا | خيشلا لمعلا دقافب قحليو

 . مونلاك وهف مودي الو ير هما ماد ام ةيالولا قاقحتسا 56 هل رثأ اللف ءامغإإلا امأف . هريغلو

 : 003غ ولبلا :ًايناث - هال
 ىلوملل رظنلا ليصحت ىلع ةردقلاب ةيالولا ةيلهأ نآل ؛ يبصلاك غلابلا ريغل تبثت ال ةيالولا

 .نونجملا يف دوجوم ريغ وه امك يبصلا يف دوجوم ريغ اذهو .لقعلاو يأرلا لامكب كلذو هيلع
 ةياور دمحأ مامإلا نعو ؟امهريغ ىلع اهنايطعُي فيكف ءامهيسفن ىلع امهنع ةيالولا تبلس اذهلو

 ربتعملا وه عولبلا طرش نكلو . قالطلاو جيورتلاو جاوزلا هل زاج « نيئس ر 2 يبصلا غلب اذإ هنأ

 لامك اهل ربتعي ةيالولا نأب كلذ ًالّلعم يلبنحلا ةمادق نبا لاق امك حيحصلا وهو ةلبانحلا دنع

 لذي يبضلاو :ريغلا اذه ةحلصمل ةياعر تعرشو ريا لج نو فريستلا لرقك ادي اهنا ١ لاحل

 . نونجملل َّ تبثت ال امك ةيالولا هل ِ تبثت الف .هغولب ل

 ةيرحلا :ًاثلاث  هالال و

 ال دبعلا نأل ؛ ملعلا لهأ ةعامج لوق يف دبعل ةيالو الف رح نوكي نأ َّيلولا يف طرتشيو

 نوكي ال دحاولا صخشلاو «ةيكلُملا نع ءىبنت ةيالولا نألو ؛ ىلوأ هريغ ىلعف ءهسفن ىلع هل ةيالو

 , "9 رحاو تقو يف اكرام ًاكلام

 : 2828 هيدلا داحتا :اعبار د هالاله

 .١ه؛ص ء”ج (جاتحملا ينغم) . 7194 ص كج (عئادبلا» 2 456 ص ."ج (ينغملا» (0778عز

 . 158 ص .7ج (جاتحملا ينغم» ؛ 456-555 ص "حج (ينغملا) . 5189 ص .؟ج «عئادبلا» (/؟85)

 . ١5 ؛ص ء”ج «جاتحملا ينغم» ,” ٠ ص ,7ج (عانقلا فاشك» ؛ 450 ص ء”ج (ينغملا» (7781/)

 (ةيدنهلا ىواتفلا) , 7374 ص ١ج «عئادبلا» ١١ 688ص .ج «جاتحملا ينغم» . 5 ه ص .5ج «ينغملا» (7؟84)

 .7584ص اح
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 ملسم ىلع رفاكل ةيالو الف ءًاملسم هيلع ىّلوملا ناك اذإ هل ةيالولا توبث طرش َيلولا مالسإ
 .ءاملعلا ةماع لوق وهو .ةملسم وأ

 نيملسملا نيب ةيالولا عطق ىلاعت هللا نألو ؛اذه ىلع ملعلا لهأ عمجأ :رذنملا نبا لاق

 : 84: هلوقلو .آليبس نينمؤملا ىلع نيرفاكلل هللا لعجي نلو» : ىلاعت هلوقب رافكلا نم مهريغو
 اذهو ءامهل لالذإ ةملسملا وأ ملسملا ىلع رفاكلا ةيالو نآلو ؛«هيلع ىلعي الو ولعَي مالسإلا»

 .زوجي ال

 ىلع ملسمل ةيالو ال كلّذكف ؛ةملسملا وأ ملسملا ىلع رفاكلا ةيالو زوجت ال امكو -

 الو ةملسم رفاك جوزي الف» :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج «ةرفاك وأ رفاك
 .ةملسم وأ ملسم ىلع رفاكل ةيالو الو» : ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يفو .""**00هسكع

 هتمأ جوزي نأ هلف .ملسملا كلاملا دّيسلا كلذ نم ىنثتسيو ."""'>(ةرفاكو رفاك ىلع ملسمل الو
 .”"؟3اهل يلو ال ةرفاك جوزي يضاقلا وأ ناطلسلاو .ةرفاكلا

 يدوهيلا جوزيف ءامهنيد فلتخا نإو ةرفاكلا ىلع جيوزتلا ةيالو رفاكلل تبثتو  هالالا

 نألو ؛ «ضعب ءايلوأ مهضعب اورفك نيذلاو» : ىلاعت هلوقل ةيدوهيلا ينارصنلا جوزيو «ةينارصنلا

 , "هيلع ىلوملا ٌقح يف رظنلا ليصحت ىلع ةئعابلا ةقفشلا يف حدقي ال رفكلا

 : دحأ ىلع دترمل ةيالو ال 4

 نأل ؛ """5هلثم دترم ىلع الو «رفاك ىلع الو .ملسم ىلع ال ,دحأ ىلع دترملل ةيالو الو

 ةدم هلاهمإ لالخ مالسإلا ىلإ عجري مل نإ لتقلل قحتسم وهو ءاهيلع رقي هل ةلم ال ّدترملا

 : ةلادعلا :ًاسماخ - هاا

 ١0". ص ."ج «عانقلا فاشك» (/749)

 . 784ص .١ج (ةيدنهلا ىواتفلا» 07590

 اونثسي مل ةيرهاظلا نأ انه ظحاليو . 58864ص ١2ج «ةيدنهلا ىواتفلا» ٠"*2, ص .*”ج «عانقلا فاشك» (/791)

 الو» : 45ص .9ج .يرهاظلا مزح نبال «(ىّلحملا» يف ءاج دقف «ةرفاكلا هتمأ جيوزت يف ملسملا دّيسلا

 . «ءاوس هريغو بألاو «ةرفاكلل ًايلو ملسملا الو ,ةملسملل ًاَيلو رفاكلا نوكي
 . 389 ص .؟ج (عئادبلا» (7595)

 . 784ص .١ج (ةيدنهلا ىواتفلا» (7؟9)

 نيخحا



 يلولل ةيالولا لقتنتف «قسافل ةيالو ال :ةيعفاشلا لاق ءالدع نوكي نأ َيلولا يف طرت

 يعفاشلا مامإلا هاور «دشرم ىلوب الإ حاكن ال» :ثيدحل قاف برقألا ناك اذإ لدعلا دعبألا

 صقن  قسفلا يأ  هنألو .لدعلا :ثيدحلا اذه ىف «دشرملاب» دارملاو . حيحص دنسب هدنسمب

 , 0؟9قّرلاك ةيالولا عنميف «ةداهشلا يف حدقي

 :بهذملا يف ناتياور ًاطرش ةلادعلا نوك يفو : يلبنحلا ةمادق نبا لاقو

 يدهاشو ٍدشرم يلوب الإ حاكن ال» :لاق هنأ سابع نبا نع يور امل طرش يه :(ىلوألا)

 1 نبا لوق اذه يف ءيش 0 : سابع نبا نع ربخلا اذه يف دمحأ 0 لاق .«لدع

 ان 0 ا ةيئلع درعنمم نا وحلا ( ةأرما

 .لاملا ةيالوك قسافلا

 «كلام لوق اذهو « ّيلولا يف ًاطرش ةلادعلا تسيل : ةلبانحلا بهذم يف : (ةيناثلا ةياورلاو)

 ةيالولا بيس نألو ؛لدعلاك هريغ ىلع ةيالولا هل تبثتف ؛ هسفنل حاكتلا يلي هنأل ؛ةفينح يبأو

 هبيرق ةحلصم يف رظني هنأ الإ الع نكي هل ذو ةيكرتلاو هيلع ىلوملل رظنلا اهطرشو ةبارقلا

 . ”هيلع ةيالولا قحتسيف «هيلع ىلوملا

 ملو ءّيلولا طورش يف ةلادعلا اوركذف «ىلوألا ةياورلا اوراتخا نورخأتملا ةلبانحلا ءاهقفو

 , ""7(ينغملا» بحاص لعف امك بهذملا يف نيتياور ةلادعلا طرش يف نأ اوركذي

 نيللعم اولاقف ءانطابو ًارهاظ اهوطرتشي ملف «ةرهاظلا ةلادعلاب ةلبانحلا ىفتكا دقو 0

 ًانطابو ًارهاظ ةلادعلا طارتشا نأل ؛لاحلا روتسم يفكيف ءًارهاظ ًالدع ّيلولا ناك ولو» : مهلوق

 , 1159 ؛ةحكنألا بلاغ نالطب ىلإ ىضفيو ةقشمو رج

 ةلادعلا هيف طرتشت ال :اولاقف ةلادعلا طرش نم هبئان وأ «ناطلسلا» اونثتسا ةلبانحلا نأ امك

 .©""(ةجاحلل» : مهلوقب كلذ اولّلعو ءاهل ّىلو ال نم ةماعلا ةيالولاب هجيوزت ىف

 .اَيلو نوكي نأ قسافلل زوجي مهدنعف « َىلولا يف ًاطرش تسيل ةيفنحلا دنع ةلادعلاو

 . 19058 ص 77ج «(جاتحملا ينغم» (194)

 . 51 5ص .5جخ (ينغملا» (1/؟945)

 . 175١ ص ؛7”ج (ىهتنملا حرشا» 73١ ص .7”ج «عانقلا فاشك» (7؟795)

 . 115١ ص اج (ىهتنملا حرش) ٠. ص ءا"ج «عانقلا فاشك» (7/7919)

 . ١115١ص 37ج («ىهتنملا حرش» ٠ ص ء”ج («عانقلا فاشك» (7/1944)

 م



 اولاز ام سانلا نإف «كلذ ىلع ةمألا عامجإ نأ امك ,ءلصف ريغ نم «ءافكألا مكتانب اوجوز» : لك
 .دحأ نم ريكن ريغ نم مهتانب نوجوزي اذه انموي ىلإ كي هللا لوسر ندل نم مهصاخو مهماع

 الو ءرظنلا ليصحت ىلع ةردقلا ليصحت يف حدقي ال قسفلاو .رظن ةيالو ةيالولا هذه نإ مث

 يف حدقي الف «ةثارولا يف حدقي ال قسفلاو .هيلع ىلوملا ىلع ةقفشلا وهو هيلإ يعاودلا يف

 . ةيالولا

 نألو .لدعلاك هريغ ىلع ةيالولا لهأ نم نوكيف .هسفن ىلع ةيالولا لهأ نم قسافلا نألو

 نودب تبثي مل هنإ هنع اولاق دقف ,.«دشرم لوب الإ حاكن ال» : هيف يذلا فيرشلا ثيدحلا امأو

 ةلآ هدنع نم (دشرملاب» دارملاف تبث اذإ هنأ ىلع ؟ةملكلا هذهب تبثي فيكف .(دشرم) ةملك

 , 7155! ليوأتلا اذه ىلع ةهيجومب لوقن نحنف .لقع هذنع قسافلاو .لقعلا وهو داشرإلا

 : ةروكذلا : ًاسداس - ها/م

 يف ةيالولا نألو ؛لامكلا اهيف ربتعي ةيالولا نأل ؛ءاهقفلا روهمج دنع ةيالولل طرش ةروكذلاو

 ."*ىلوأ اهريغ ىلع اهل تبثت ال نألف ؛اهسفن ىلع ةأرملل تبثت ال جاوزلا

 لوسر نع (هنئئنس» يف ىور هجام نبا مامإلا نأ : طرشلا اذهل مهتجح يف ةيعفاشلا هركذ اممو

 مامإلا ًاضنآ .ةاوز دقو ءاولاقو. .اهتسفت ةارملا الو. :ةأرملا ةأرملا جؤزت الر :لاق هنأ كي هللا

 , "5:7 ىنطقرادلا
1 

 «تابصعلا مدع دلع ماحرألا ىلوال جيوزتلا يف ةيالولا تبت ةفينح يبأ مامإلا دنعو 2.615

 نكي مل نإو» : يناساكلا مامإلل «عئادبلا» يف ءاج دقف .مألاك ءاسنلا ماحرألا يلوأ يف لخديو

 جيوزتلا ةيالو ةلاخلاو تخألاو مألا وحن ءاسنلاو لاجرلا نم تابارقلا نم ةبصعلا ريغلف «ةبصع ةمث

 , 009(ةفينح ىبأ نع ةروهشملا ةياورلا وهو , جوزملا ثري نمم جوزملا ناك اذإ برقألاف برقألا

 :دشرلا : ًاعباس - 6

 حلاصمو ؤفكلا ةفرعم ىلع ةردقلا .جيوزتلا ةيالو طورش نم هرابتعاب دشرلاب دوصقملاو

 .784ص ؛ ١ج (ةيدنهلا ىواتفلا» . 779 ص 37ج «عئادبلا» (0/7؟99)

 ١7ص 237ج « ىهتنملا حرش» ١*”037 ص 27ج «عانقلا فاشك) . 56 ص 25ج (ينغملا» ةهفركللا

 .0١71ص 235ج (عئادبلا» ةهفضحف) .47١ص 2”ج (جاتحملا ينغم» (0)

١ 



 خيشلا ةيالولا هذهل حلصي الف ( ةبسحب ماقم لك دشر نإف « هريمُثتو لاملا ظفح وه سيلف ,حاكنلا

 .©5بابلا اذه يف هتيّلومل ىظحأ وه امو ,حاكنلا حلاصمب الهاج ناك اذإ ريبكلا

 : قطنلا الو رصبلا يلولا يف طرتشي ال 5

 فرعي حاكتلا يف دوصقملا نأل ؛ ىمعألا ةيالو حطمت .قطنلا الو رصبلا ّيلولا يف طرتشي الو

 اذإ هو يف كو سرخألا نوكي نأ زوجي كلذكو .رصبلا ىلإ رفتفي الف ةضافتسالاو عامسلاب

 يف كلذكف .ماكحألاو دوقعلا رئاس يف هقطن ماقم موقت هتراشإ نأل ؛ةراشإلا موهفم ناك

 , ””9حاكنلا

 يلولا قوقح
 : هيلع ىلوملا ةحلصمو .هتحلصمل ةررقم يلولا قوقح - 17

 ا منا مرا زا

 نأل ؛ ًامئاد 0 0 0 جوزلاب رفظلا نأل ؛ؤفكلا لجرلا ليصحتلف اس ةريغصلاك

 ةايحلا حلصت ؤفكلاب ذإ , حاكتلا دصاقم قيقحتل يرورض ؤفكلا جوزلاو .زيرع ةداع ؤفكلا

 .اهرارمتساو اهماود ىلإ يدؤي امم اهتابجاوو اهقوقحو اهتابلطتم فرعي هنأل ؛ًابلاغ ةيجوزلا
 لوقي نم دنع ةغلابلل ةبسنلاب كلذكو ءاهيلع ىلوملا رغصل ٌيلولا قيرط نع نوكي ؤفكلا ليصحتو

 . اهل بسانملا لجرلا ةفرعمو ؤفكلا ةفرعم ىلع اهنم ردقأ ٌيلولا نإف ءاهحاكتل هنم دب ال يلولا نذإ

 :هل ةيالولا قوقح ريرقتب يلولا ةحلصم هب رهظت ام 4

 يف جاوزلا نأ يف رهظتف هل قوقحلا هذه ريرقت يف هسفن يلولا ةحلصم ةظحالم | امأو

 موسع اميين امهيتلئاعو امهيوذ ىلإ امهادعتي لب «نيجوزلا طابترا ىلع رصتقي ال ةقيقحلا

 ىلع هلمحي اذهو .ًاؤفكو ًايضرم جوزلا نوكي نأ  ةداع ةأرملا بيرق وهو  يلولا ةحلصم نمف

 تحت يه نمل ؤفكلا رايتخا هقوقح نم ناكف «هتيلومل ؤفكلا جوزلا ةفرعمل قداصلا دهجلا لذب

 1 هتيالو

 . "١ص .7ج (ىهتنملا حرش» .* ٠ص ءا”ج «عانقلا فاشك» (/0م)

 . 377”ص :5ج «جاتحملا ةياهن» «45-4717ص .5ج («ينغملا» (705)

 نان



 : هتيالو تحت نمل ؤفكلا رايتخا يلولا قح نم 848

 تحت وه نمل ؤفكلا راتخي نأ - هتيالو ىلع ءانب  ّيلولا قح نمف .مدقت ام ىلع ءانبو
 لوقي نم دنع _ؤفك ريغ نم اهسفن تجوز نإ ةلقاعلا ةغلابلا ةأرملا حاكن ضفري نأو ءهتيالو
 ةحلصم سمي امك .هرابتعاو ّيلولا ةحلصم سمي حاكنلا اذه لثم نأل ؛_ اهسفنب اهحاكن ةحصب

 .هتيالو تحت يه نم

 ثلاثلا بلطملا

 يلولا تابجاو

 :كديهمت 0

 هذه نم ضرغلا نأل ؛هيلع ىّلوملا ةحلصمو هتحلصمل ةررقم هقوقحك يلولا تابجاو نإ
 هلو اهل ةدكؤم ةحلصم ضرغلا اذه قيقحت يفو «هتيلومل ؤفكلا حلاصلا جوزلا ليصحت تابجاولا
 مل نإ ررضتي ال ىتحو .اهل اًوفكو ايضرم اهجوز نوكي نأ همهي اهل بيرق وهو ّيلولا نأل ؛اضيأ

 دكا تو
 : ثحبلا جهنم . 0١

 نأو .ٌةقلخ يضرملابو ًاقْلُحو ًانيد يضرملاب هتيلوم جوزي نأب ّيلولا تابجاو لامجإ نكميو
 .اهلضع نم عنتمي نأو تغلب اذإ اهجيوزت يف عرسي

 :ةيلاتلا عورفلا ىلإ بلطملا اذه مسقن ءاذه ىلعو

 .ًاقلخخو ًانيد يضرملاب هتيلوم جيوزت :لوألا عرفلا

 .ةروصو ةقلخ يضرملاب هتيلوم جيوزت : يناثلا عرفلا

 ةنيلوم لضع نع عانتمالا : عبارلا عرفلا

 مو



 لوألا عرفلا

 اقلخو انيد يضرملاب هتيلوم ّيلولا جيوزت

 :هوجوزف هقلُخو هنيد نوضرت نم مكءاج اذإ -

 مكيلإ بطخ اذإ» : لكك هللا لوسر لاق : لف ةريره يبأ نع «هعماج» يف يدمرتلا مامإلا ىور

 نمو .©:”«ضيرع داسفو ضرألا يف ةنتف نكت اولعفت الإ .هوجؤوزف هقلُحو هنيد نوضرت نم
 ًاقلحتو ًائيد يضرملا رايتخا ٌّيلولا تابجاو نم نأ ىلع لدي فيرشلا ثيدحلا اذه نأ حضاولا

 .هبلط بيجي نأ ّىلولا ىلعف هتيلوم بطخي ءاج اذإ هنأو ,هتيّلوم هجّوزيل

 ةأرما هوجوزتا نأ مكنم بلط اذإ يأ ,(مكيلإ بطخ اذإ) :ثيدحلا اذه حرش يف ءاج دقو

 ,اهايإ (هوجوزف) . هترشاعم يأ قلو هتنايد يأ (هنيد) نوئسحتست يأ (توضرت نم) « ةمكنب

 وأ هاجلاو بسحلا درجم يف اويغرتو ,هقلخو هنيد نوضرت نم اوجؤزت مل نإو يأ (اولعفت الإ)

 نم الإ مكءاسن اوجوزت مل اذإ هنأل ؛ امم ارو ةأرمللو مكل بلجيس اذه مكضفر نإف .لاملا

 00 ءاسن الب مكلاجر رثكأو «جاوزأ الب مكئاسن رثكأ ىقبي امبرف .هاجلاو لاملا يذ

 .-ريبكلا ي أ ضيرعلا داسفلاو نتفلا جيهتف ف .كلذ ببسب راع ءايلوألا قحلي امبرو « ىنزلاب

 0 50 حالصلا ةلقو بسنلاو لسنلا عطق هيلع بترتيو

 :ًاقلخو ًائيد يضرملا لوبق ةمكح نم  ه/9

 امنإ» :تلاق اهنأ امهنع هللا يضر ا حس ل م

 نكلو هلك يبنلا ىلإ ًاعوفرم لوقلا اذُه يور دقو .«هتقيتع قري نيأ مكدحأ رظنيلف «قر حاكنلا

 .©"يتقهيبلا لاق امك حصأ ءامسأ ىلع فوقوملا

 ل عر يونا راج ساس ا

 دقو «هتجوز ىلع ةريثك اقوقح جورلل نأ :كلذ نايبو كاطاخ ءاج اذإ هجيوزت بوجوو , ميوقلا

 ررضلا قحليف ءاهب مايقلاب اهايإ هتبلاطم يف وه فسعتي دقو ءاهريصقت لمحتي الف اهب موقت ال

 فسعت اذإ ررضلا قيقرلا قحلي امك , يه اهريصقت ءارج نم وأ ,هنم فسعتلا اذه ءارج نم اهب

 . 73١ ؛ص (« 14ج (يذمرتلا عماج» (70)

 7١. عغص « 4ج (يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» (7905)

 .١8ص واج ع يقهيبلل «ىربكلا نبسلا) ةفضنفأ
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 .اهئادأ يف ترّصق يه اذإ وأ .اهنم هقوقح ءافيتساب اهدّيس

 ام مهيذؤي مهنأل ؛اهيوذو اهلهأ ىلإ اهادعتي لب .طقف ةجوزلا ّدح دنع ررضلا فقي الو

 ام وه اهنم هقوقح ءافيتسا يفو هتجوز وحن هقوقح لامعتسا يف جوزلا فسعت نم عناملاو .اهيذؤي
 اهريصقت نعو .هوحن اهتلز نع وفعيو هتجوزب قفري هلعجي .ميوق قلخو نيتم نيد نم جوزلا دنع
 فيعض زكرم ىف اهنأل ؛ةيجوزلا هتطلس لامعتسا يف فسعتلا نم هقلخو هنيد هعنمي امك هقوقح يف
 راهظإ ف ف دانا .ةيوزلا قلحلا ثغخاسب ناكل اهبسا ةيقلاب ةقدرلأ يورك هيلز هينا
 .ةيجوزلا ةطبار اهب هطبرت ةفيعض مامأ هتوقو هتالضع

 ءيسي دقو .جوزلا ةطلس تحت ةجوزلا لعجي هنأ ةهج نم قر ءامسأ تلاق امك حاكنلاف
 قالطلاب اهنع ىلختي دقو ءًاظيلغ ًأظف نوكي دقو ءاهعم هتطلس لامعتسا يف فسعتيو اهتلماعم
 يذب هتيّلوم جوزي نأ ىلع صرحلا ّيلولا بجاو ناك اذه لجأ نمف هقّلح ءوس ىوس رربم نود
 . ميوقلا قلُحلا يذبو نيدلا

 : حالصلاو ريخلا لهأ ىلع هتيلوم يلولا ضرع 2-241

 مدقتي نأ هل زئاجلا نمف : فاو يك يضرملاب هتيلوم جوزي نأ ّيلولا بجاو نم ناك اذإو

 اذه يف ةضاضغ الو .ميوقلا قلخلاو حالصلاو نيدلاو ريخلا لهأ ىلع هتيلوم ضرعب هسفن يلولا
 نأآلو ؛ مالسإلا نئس نم حاكنلا نآلو ؛هيلع ضرعت نملو ةأرملل ةحلصمو ًاريخ هيف نأل ؛ ضرعلا
 .فيرشلا يوبنلا ثيدحلا انركذ دقو «.ةيوبنلا ةنّسلا هب ترمأ امم قلتو ًانيد يضرملا جيوزت

 هجرخأ يذلا ربخلا حالصلاو ريخلا لهأ ىلع هتيلوم ضرعب ّيلولا مايق زاوج ىلع لدي اممو
 نبرمع نإ» :لاق  امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نع «هحيحص» يف يراخبلا مامإلا
 لوسر باحصأ نم ناكو - يمهسلا ةفاذح نب سينخ نم رمع تنب ةصفح تميأت نيح باطخلا
 ,ةصفح هيلع تضرعف نافع نب نامثع تيتأ :باطخلا نبرمع لاقف  ةنيدملا يف يفوتو ْهِْكَي هللا
 :رمع لاق .اذه يموي جوزتأ ا ل ل م :لاقف
 عجري ملف ركب وبأ تمصف ءرمع تنب ةصفح كتجوز تئش نإ :ت تلقف قيدصلا ركب ابأ تيقلف

 ا ا ولا راج اس يي ل
 0 يل ا ا :لاقف ركب وبأ ينيقلف .هايإ
 ينأ الإ يلع تضرع اميف كيلإ عجرأ نأ 0 :ركب وبأ لاق .معن تلق :رمع لاق
 لوسر اهكرت ولو لكي هللا لوسر رس يشفأ نكأ ملف ؛ ءاهركذ دق لكي هللا لوسر نأ تملع تنك
 . (اهتلبق مكي هللا



 هريخ دفتعي نم ىلع ةثاياوم نم اهريغو هكنب ناسنإلا ضرع هيفو) :ربخلا اذه حرش يف يف ءاجسو

 "ا 2(كلذ يف ءايحتسا هل هنأو هيلع ةضورعملا ىلع كدئاعلا عفنلا نم هيف امل هحالصو

 ىناثلا عرفلا

 ةقلخلا نسح هتيلومل ٌىلولا رايتخا

 :بولطم ةقلخلا نسح هه

 يعاري نأ يغبني كلذكف ءقلُحلاو نيدلا يضرمب هتيلوم جيوزت ّيلولا بجاو نما ناكاخإت

 هللا يضر باطخلا نب رمع نأ كلذ ىلع لديو . ةييلوم هو نميف ةروصلاو ةقلخل ا نسح لولا

 نوبحت ام نهسفنأل نببحي نهنإف ءميمذلا حيبقلا لج لجرلا ةأرملا اوحكلت )1 :لاق هلع

 الا '(مكسفنأل

 , ""0(لجرلا بحي ام بحت ةأرملا نأل ؛ ةروصلا

 سيلو اري هروص لوبقملا وه ةقلخلا نيسسح جوزلاب دارملا نأ ردا ريدجلا نمو اذه

 .اهتروص نسحو ةأرملا لامجك ةروصلا نسحو اليمج نوكي نأ بولطملا

 نسح ًاباش هتيلومل راتخي نأ يغبنيو :رداونلا يفو» :ةلبانحلا هقف يف (عانقلا فاشكد يفو

 . ""'اهنم هبجعي ام لجرلا نم اهبجعي ةأرملا نأل ؛ةروصلا

 : نيجوزرلا نيب ننسلا يف براقتلا 82 الا

 اذه ا اذه لثم يف نأل ؛ةباش ا اه نسلا يف  ايراقم رك نأ

 ىلإ ةباشلا ةجوزلا عفد امبرو ءامهنيب ماجسنالا لوصح مدع امهنيب ّنسلا يف ريبكلا توافتلا

 يتلا يهو (ًاميأ) تراص يأ «تميأت» : هلوقو : 178-118 ص (9ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (/04)

 ةأرما لك ىلع قلطت برعلاو .اهجوز تام نم ىلع قلطت ام رثكأو ءاهتدع يضقنتو هنم نيبت وأ اهجوز تومي

 . ًاميأ هل ةأرما ال لجر لك ىلعو اهل جوز ال

 .”050١ص .يزوجلا نبال «ءاسنلا ماكحأ» (/09)

 )78١( 0س. هص .يزوجلا نبال «ءاسنلا ماكحأ» ) )991١ص اج «عانقلا فاشك» ١".

 نكح



 اهلمح امبرف .هوركم صخش وأ خيشب تنبلا جوزت نأ كايإو» : يزوجلا نبا هيقفلا لاق .ةشحافلا

 , 739(. . .ىغبني ال ام ىلع كلذ

 يفو ."'«ةيبصلا خيشلا جوزتي نأ ليفغتلا نمو» :ةلبانحلا هقف يف ؛عانقلا فاشك» ىفو
 .©"59(ةيبصب خيش جيوزت ليفغتلا نمو» : ةلبانحلا هقف يف «ىهتنملا حرش»

 جوزي الف .بطاخلا يف رهاظلا نسح يعاري نأ ّيلولا ىلع نأ لوقنلا هذه نم انل صلخيو
 ,قلخلا ءيس نيدلا قيقر هتيلوم جوزي الف ,.نطابلا نسح يعاري نأ هيلع امك .ةقلخلا ميمد هتيّلوم
 نسلا يف براقتلا انه .قلخلا نسحو هللا ىوقت نطابلاو ,ةقلخلا نسحو ةروصلا لامج رهاظلاف

 ةلعلاو ءاريبك اخيش ةباشلا هتيلوم جوزي الف .هظحالي نأ يلولا ىلعو .بولطمف اهجوزو ةأرملا نيب
 . «عانقلا فاشك) بحاصو يزوجلا نبا هلاق ام

 ثلاثلا عرفلا

 تغلب اذإ هتيلوم جيوزت يف يلولا عارسإ

 :اهل ةنايص ةاتفلا جيوزت يف عارسإلا ه7

 نإ .مكئامإو مكدابع نم نيحلاّصلاو مكنم ىمايألا اوحكنأو» :زيزعلا باتكلا يف ءاج

 جوز ال نم اوجوز يأ .حالصلاو رتسلا باب يف لخدت ةبطاخملا هذه» :اهريسفت يف ءاجو
 , "3 ءايلوألل باطخلاو .ففعتلا قيرط هنإف مكنم هل

 اذإ ةاتفلا جيوزت يف عارسإلا يضتقي كلذ لك ففعتلاو حالصلاو رتسلا نأ حضاولا نمو

 نأ بجو جيوزتلا اهّيلو نم ةأرملا تبلط اذإ :«فاشكلادو («يزارلا ريسغتا) يفو

 .هذيفلت يف عارسإلا يضتقي هبوجوو ,”'”اهجوزي

 1١١(. مقر شماه 7١ هص .يزوجلا نبال «ءاسنلا ماكحأ» ةفضاخق)

 .هص .”ج «عانقلا فاشك» ("17)

 . ص 4١ج (ىهتنملا حرشا» ةفيض ف

 ."”"؟ اهمقرو .رونلا ةروس ىف ةيآلاو 7١8 ص 7١2ج ؛«يبطرقلا ريسفت) 75١5١(

 . 3777-7814 ص .ا"ج .يرشخمزلل «فاشكلا ريسفت» .١١7ص . 77ج «يزارلا ريسفت» (/15)

 هال



 :اهل جوز ال نم جيوزت يف عارسإلاب رمأت ةيوبنلا ةنسلا -4

 نكت اولعفت الإ ,هوحكنأف هقلخو هنيد نوضرت نم مكءاج اذإ» :فيرشلا ثيدحلا يف ءاج

 , ""9(صضيرع داسفو ضرألا ىف ٌةنتف

 هجيوزت مدع نأو ًاقلخو ًانيد يضرملا جيوزتب رمأي فيرشلا ثيدحلا اذه نأ حضاولا نمو

 اذهلو هيف 7 ؤطابتلا 5 00 00 ىتأتي كلذ 0 ا ةنتفلا ىلإ يدؤي

 0 0 / يملا يضر - - يلع نع «هعماج» يف ينمرشلا

 ىنعملاو , "30(ازفك اهل تدجو اذإ ميألاو «ترضح اذإ ةزانجلاو نتن اذإ ٌةالصلا ٠ اهرخؤت

 اذإ ةزانجلا ةالصو ”لاهتقو ناح اذإ يأ كنا اذإ ةالصلا : يهو رخؤت ال تامهملا نم ًاضدلث نأ

 : 01 ةدؤفكلا اهل ىلولا دجو وأ قفكلا بطاخلا اهءاج اذإ اهل جوزال نم يهو - ميألاو 2. ترضح

 : مكاحلا ةياورب ثيدحل ريسفت -68

 :نهورخؤت ال ثالث» : ظفلب : ةريغصلا عماجلا» يف يطويسلا اهركذ مكاحلل ةياور يفو

 ميألاو» : هلوقب دوضقملاو 0 ”«أوفك بدعي اذإ ميألاو «ترضح اذإ ةزانجلاو «تتأ اذإ ةالصلا

 . ًاوفك اهل تدجو اهسفن يه ميألا نأ «أوفك تدجو اذإ

 ىنعم نم اهلمشي امل ميألاو ةزانجلاو ةالصلا ليجعت عمج) : :ثيدحلا اذه 12 يف ءاج لقو

 ,0"اهقحب مايقلاو اهتاعارم هيلع مزل نم ىلع اهلحم لقُثو .اهيف موزللا

 تدجفو اذإ اهل جوز ال نم جاوز ريخأت نع ىهني مكاحلا ةياورو يذمرتلا ةياورب ثيدحلا اذهف

 اذإ ةالصلا ريخأت نع يهنلا عم هنرقب يهنلا اذه دكأو ءاهّيلو اهل هدجو وأ ءاهسفنل ؤفكلا يه

 نع يهنلا نأ حضاولا نمو . ىلصملا ىلإ ترضح اذإ ةزانجلا ىلع ةالصلا نعو ءاهتقو ناح

 .ؤفكلا بطاخلا ءاج اذإ هيف عارسإلاب رمألا ينعي تقولا سفنب وه جيوزتلا ريخأت

 . 5١ ؛ص «4ج (يذمرتلا عماج» (/*10)

 :868ص ١1ج .ريثألا نبال «ةياهنلا» يف ءاجو .184 ص 4 علا «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» (/814)

 .اهجوز اهنع ىفوتم وأ تناك ةقلطم «ًابيث وأ تناك اركب اهل جوز ال يتلا يه لصألا يف ميألاو

 .189-190ص ؛4ج (يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» (719)

 .741/8 ثيدحلا مقرو 249/١ ص .١ج .يطويسلل «ريغصلا عماجلا» (7870)

 . 5١١ ص .7ج «يوانملا ةمالعلل «ريغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيف» (7871)

 اقكحلا



 :هتيلوم جاوز رخأ اذإ يلولا مثإ
 مدقت يذلا ؤفكلا بطاخلا ضفر نأك 207 جيوزتب عارسإإلا يف هبجاوب لولا لخأ اذإو

 اا هريصقت ءازج هقحلي مثلا نإف «هتيلوم ةبطخل

 ٌةنبا هل تغلب نم :ةاروتلا يف بوتكم» :لاق هنأ ِهكك يبنلا نع فيرشلا ثيدحلا يف ءاج دقف

 2779 (هيلع كلذ مثإف ا تباصأف اهجوزي ملف قةئس ةرشع يتنثا

 , "59 ةوهشلل ريثملا غولبلا ةنظم اهنأل ؛ةنس ةرشع ىتنثالا ركذو .اهداسف ىلإ يدؤملا

 ١ ةاتفلا جاوز ريخأت رارضأ :

 : ةريثك ًارارضأ تغلب اذإ ىثنألا جاوز ريخأت يف نأ عقاولاو

 . ةشحافلا ىلإ اهقالزنا لامتحا :(اهنم)

 .ؤفكلا جوزلا اهتوفي نأ :(اهنمو)

 . ةيلكلاب جاورلا راطق اهتوفي دق :(اهنمو)

 نم اهيلإ مدقت نم هلوبق مدعب اهجاوز رخآ يذلا اهيلو ةيهاركو اهسفن ةرودك :(اهنمو)
 .هابقع دمحت ال ام هوحت اهنم ردصي دقو .ءافكألا باطخلا

 .اهلوح نم لك ىلع طخسلاو ديقعتلا نم ءيش اهسفن بيصي دق :(اهنمو)
 .اهجيوزت ريخأت بيسب ماثآلاو جئاتنلا هذه نم هطسق لمحتي يلولا نأ كش الو

 :دالوألا جاوز ريخأت يف باطخلا نب رمع لوق -

 ءاوغلب اذإ مكدالوأ اوجوز» : هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع لاق :لاق ملسأ نب , ليز نعو
 عملا ّيلولل يغبنبف ا 00 رك 0 ا 0

 . جوزت ما اذإ كلذ نم ةاتفلا

 «فيعض هنأب يطويسلا هل زمر دقو «. 556 ص .؟ج « يطويسلل «ريذنلا ريشبلا ثيدح نم ريغصلا عماجلا» (77)

 .«ناميإلا بعش» يف يقهيبلا مامإلا هاور :لاقو

 .7"ص ا كج , يوانملا ةمالعلل «ريغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيف» (77)

 .*0 4ص .يزوجلا نبال «ءاسنلا ماكحأ» (7574)

 نا



 هتيلوم لضع نع يلولا عانتما

 :ةغللا يف لضعلا - 4 م

 هنيب لاحو هيلع قيض يأ هيلع لضعو . قلغتساو دتشا الضع لضعي ءرمألا هب لضع :لاقي

مل جورتلا اهعنم :ةأرملا لضعو .هدارم نيبو
75 , 

 : ًالوأ

 : اعلاث

 :ًاعبار

 : ءاهقفلا حالطصا يف يلولا لضعب دوصقملا -

 امهنم لك بغرو اقل تبلل اذ ردك عورتا ذا تلوم وح نرلا لع ةلبانحلا لاق

 , ""''0اهلثم رهم نودب ناك ولو ا حص امب هبيحاص يف

 جوزتلا ىلإ ةهيفس وأ تناك ةديشر ةلقاع ةغلاب تعد اذإ يلولا لضع لصحي :ةيعفاشلا لاقو :

 نم اهجيوزت هيلع بجاولا نأل ؟ هلم اهجيوزت نم ربجملا ريغ يلولا منتمأو قفكب

 07777 افك

 وأ لثملا رهمب ؤفكلا جوزلا نم ةريغصلا جيوزت نع يلولا عانتما لضعلا : ةيفنحلا دنعو

 . "”"9هتيلومل لضع هنم عانتمالا اذهف .رثكأ

 ربجم ريغ أبأ ناك ولو يلولا ىلع :اولاق دقف « ليصفت يلولا لضع يفو «ةيكلاملا دنعو

 «هريغ ؤفكل اذه اهيلو اعدو ؤفحل تعد وأ هب يه تيضر ؤفكب ةأرملا جيورتل ةباجإلا انو

 ذخألا بجو أ ءوه هنيع يذلا ؤفكلا نم ىلوأ هيلإ تعد وأ هتيضر يذلا اهؤفك ناك

 نإف ,هعانتما هجو نيب 0007 هرمأ 0 8 0 هتدار 3 يذلا ا

 ريصتب 77 يلولا نأل «دعبألا يلولل ا ةيالو لقتنت الو هان 5 ليكولا ١ ناك

 . هيلإ تعد وأ هب تيضر ؤفك لوأ هدرب اضاع هعانتماب

 هدرب ةربجملا ةتيلومل دفاع ويصب الف ءهيصوو بالاك اي يلولا ناك اذإ امأ

 ,ةدحاو ةرم ؤفكلا دقو هرارضإو هلضع ققحتي ىتح هدر رركت إو قفكلا بطاخلل

 . 7١5”؟ص 3 7ج (طيسولا مجعملا» ةفردتفا

 . 1514 .01817ص .الج (جاتحملا ينغم» (77507) ."* ١ص ."”ج («عانقلا فاشك» (7/955)

 . "7 55صسص « ١1ج 2 ينايبألل (ةيعرشلا ماكحألا حرش» 2 7؟؟07ص ؛ ١1ج «راغصلا ماكحأو ةفضخق)

 نفل



 امبرف ءاهحلاصمب يه اهلهجلو هتنبا ىلع ةقفشلاو نانحلا نم بألا هيلع لبج امل كلذو

 اهتحارو اهتداعس ققحي الو اهتحلصم قفاوي ال ام بطاخلا لاح نم وأ اهلاح نم بألا ملع
 , 75"0هلضع ققحتي ريا بطاخلا 0 الضاع ريصي الف .هنم اهجاوز نم

 "ايفل ا يذلا

 : يلولا لضع يف ءاهقفلا لاوقأ نم دافتسي ام -

 :لاقي نأب هصيخلت نكمي هتيّلومل يلولا لضع نم دوصقملا يف ءاهقفلا لاوقأ نم دافتسملاو
 لخديو .«جيورزتلا اذه هيلع بجي ثيح ؤفكلا نم هتيلوم جيوزت نم هعانتما ينعي ّيلولا لضع»

 جيوزت نم هعانتماو ,فانحألا لاق امك ةريغصلا جيوزت نم هعانتما يلولا لضعل فيرعتلا اذه يف

 . مهريغ لاق امك .ةلقاعلا ةغلابلا

 : يلولا لضع روص نم 5

 . لضعلا نم دوصقملا نايب يف ءاهقفلا نع هانركذ ام يلولا لضع روص نم :ًالوأ

 .اهتباجإ يلولا مزل بوبجم وأ نينع هنكلو قفك ىلإ ةلقاعلا ةغلابلا تعد اذإ : ةيعفاشلا لاق :ًايئاث
 ذجأ ىلإ هتعد اذإ ام فالخب ءعنمتلا وأ عنملا يف هل ٌّقح ال ذإ الضاع ناك عنتما نإف

 . 8100 يجورتااذإ كلذ رثعي هلال« نونجتع وأ صوت نأ
 اهجيوزت نم يلولا عنتماو .حاكنلا ىلإ ةنونجملا ةغلابلا ةجاح ترهظ اذإ :ةيعفاشلا لاقو :ًاثلاث

 , 09 ضاع ناك

 امهم لكو ّدجلا وأ بألا دازأو اوفك الجز ةلقاعلا ةقلابلا ةأرملا تيعول ةيعفاشلا لاقو :اعبار

 . يعفاشلا يكبسلا مامإلا هراتخاو ءاهل ًافافعإ اهتباجإ همزلي بهذملا يف يناثلا لوقلاو

 اهجيوزت لصأ نأل ؛ًامزج هتنّيع يذلا ؤفكلا لوبق ربتعملاف ربجم ريغ يلولا ناك اذإ امأ

 ١-7377 ص ٠ 7ج (يقوسدلا ةيشاحوو ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» (74)

 .777ص .7ج «راهزألا 3 ةفرفكلا

  )73981١جا جاتحملا ينغم عمر ص”١67.

 1 ر .5ج (جاتحملا ةياهنوو .6١*ص .7”ج («جاتحملا ينغمو (7985)

 ضب



 : 07770 دج ريغ يلو هنأل ؛اهنذإ ىلع فقوتي

 بألا نييعتب ذخؤي الو «هجوزتتل ا سمت ةيضتو لوي": ةلئاكحلا لاقز»“# ابماخ

 عنتما نإف هيف بغرت ال نم ىلع ربجت الف را ايدل ناين ةقللذ اردلعو -هينضو وأ

 قسفيو هتيالو تطقسو ء«لضاع وهف ءرثكأف نيئس عست تنب هتنيع نم جيوزتب ربجملا يلولا

 , 79ه ضع رركت نإ

 :اهقلطم ىلإ عوجرلا نم هتيلوم عنم يلولا لضع نم

 هيلإ عوجرلاب تبغر اذإ اهجوز اهقلط يتلا هتيلوم جيوزت نم هعانتما يلولا لضع روص نمو
 تجوز :لاق راسي نب لقعم نع «هحيحص» يف يراخبلا مامإلا جرحا دقف ءديدج حاكن دقعب

 كتشرفأو كتجوز :هل تلقف اهبطخي ءاج اهتدع تضقنا اذإ ىتح اهقّلطف لجر نم يل ًامخأ

 تناكو ءهب سأب ال الجر ناكو ا ل ل و

 الف ٠ اا دل تلجاو :ةيآلا هذه ىلاعت هللا لزنأف ءهيلإ عجرت نأ ديرت ةأرملا

 يفو .«هايإ اهجوزف :لاق .هللا لوسر اي لعفأ نآلا :تلقف ,«نهجاوزأ نحكتي نأ نهولضعت

 .©”*هنيمي نع رفكو هايإ اهحكنأف ةياور

 جيوزت نم عانتمالا نع ّيلولا يهن يف ناحيرص نافيرشلا ثيدحلا اذهو ةميركلا ةيآلاو
 ربتعي اهجيوزت نم هعانتما نأو .ديدج دقعب هيلإ عوجرلاب يه بغرتو اهقّلط يذلا جوزلاب هتيّلوم

 تبغر اذإ ؤفكلاب اهجيوزت نم يلولا عانتما ةلاحلا هذه ىلع ساقيو .زوجي ال لضعلاو هنم لضع

 .ليلق لبق كلذ انركذ امك مهقفاو نمو ةلبانحلا ذخأ اذهبو هيف

 عبارلا بلطملا

 مهددعت دنع ءايلوألا بيترت

 : ءايلوألا بيترتب دوصقملا 4

 ضعب ىلع مهضعب مدقتو «ةيولوألا ةهج نم مهبتارم بسح مهركذ ءايلوألا بيترتب دوصقملا

 ١١. 4ص كج (جاتحملا ينغم» (8)

 .؟؟ص 27ج (عانقلا فاشك) ةفيفيتجا

 تج (هلئس)) يف دواد وبأ ةصقلا ىورو 2 1م87ص 23ج (« ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (ا/7ه)

 ص1١١9-١١١.

 ضخ



 ةيالولا قاقحتسا يف ىلوألا وه نم فرعي ثيحب « مهمحازتو مهددعت دنع ةيالولا قاقحتسا يف

 بيترتو ةيالولا هذهب دوصقملا نأب ًاملع .هريغ نود ةيالولا هل نوكت يلاتلابو «هريغ ىلع مدقتلاو

 : ةفلتخملا ةيهقفلا بهاذملا يف مهبيترت يلي اميف ركذنو

 .0ةيفنحلا دنع 589

 : ىلاتلا هجولا ىلع نوكي ةيفنحلا دنع ءايلوألا بيترتو

 : ةّيبَسنلا ةبصعلا :ًالوأ

 بجحلاو ثرإلا يف مهبيترتك ةيالولا يف ةبصعلا هذه بيترتو (هسفئنب بصاعلا اهب دوصقملاو

 : يلاتلا بيترتلا ىلع ةمومعو .ةوخأو .ةوبأو «ةونب :تاهج عبرأ مهو«
 .لزن نإو نبالا نباو نبالا لمشتو ,(ةونبلا) : ىلوألا ةهجلا

 .الع نإو بألا وبأ وهو حيحصلا دجلاو بألا لمشتو ,(ةوبألا) : ةيناثلا ةهجلا

 خألا نباو «قيقشلا خألا نباو ءبأل خألاو «قيقشلا خألا لمشتو «(ةوخألا) : ةثلاثلا ةهجلا

 .امهنم لك لزن نإو بأل

 امهنم لك لزن نإو بأل معلا

 : مهددعت دنع ةيبسللا ةبصعلا نيب حيجرتلا همل»

 نوكي حيجرتلاف نانثا دجو نإو . محازملا مدعل هل ةيالولاف ةهج ةيأ نم طقف دحاو دجو نإف

 . ةمومعلا ةهج مث .ةوحخألا ةهج مث ةوبألا ةهج مث ةونبلا ةهج مدقتف .ةهجلاب الوأ

 تبرق نإو ىرخألا تاهجلا نم هدعب نم ىلع مّدُق ةمدقتملا ةهجلا نم دحاو دجو ىتمف
 .ةوبألا ةهج ىلع مدقت ةوئبلا ةهج نأل ؛بألا ىلع نبالا نبا مدقيف .هتجرد

 ةدحاو ةهج يف امهف «نبألا نباو نبالاك ةجردلاب ميدقتلا ناك ةهجلاب ايوتساو نانثا دجو نإف
 نم ةجرد برقأ نبالا نأل ؛نبالا نبا ىلع نبالا مدقيف ءةجردلا يف افلتخا نكلو ةونبلا يهو
 .نبالا نبا

 «راغصلا ماكحأ عماج» 785-20181 ص ١ج (ةيدنهلا ىواتفلا) ءاهدعب امو :١٠/ص 2 ؟ج (ريدقلا حتف» (7785)

 .اهدعب امو هؤهص .١ج .ينايبألل «ةيعرشلا ماكحألا حرش» .اهدعب امو 5١١ ص «١٠ج .ينشورسآلل

 ضني



 خألل ةيالولاف .بأل خألا عم قيقشلا خألاك ةوقلاب حيجرتلا ناك ةجردلاو ةهجلا يف ايوتسا نإف
 خألا مدقيف ةوقلا يف افلتخاو ةجردلاو ةهجلاب ايوتسا امهنأل .بأل خألا ىلع حجري هنأل ؛قيقشلا

 بستني بأل خألا امنيب مألا ةهج نمو بألا ةهج نم هباستنال بأل خألا نم ىوقأ هنأل ؛ قيقشلا

 .امهل ةيالولاف نيقيقشلا نيوخألاك ةوقلاو ةجردلاو ةهجلا يف ايواست نإف

 : ةيببسلا ةيبصعلا :ًايناث هللا

 ةيبصعلا نم دحأ دجوي مل نإ اذه ىلعو «ةّيبسْنلا ةبّصَعلا دعب ةيالولا قاقحتسا يف اهتزت

 الوأ قتعملل ةيالولا تبثتف «ةقاتعلا ءالو نم ةيتآلا يهو ةيببّسلا ةبصعلا ىلإ ةيالولا تلقتنا ةيبسنلا

 نيب ءاوتسالاو حيجرتلاو بيترتلا ىلع ةيبسنلا هتبصعل مث .ةقاتعلا ىلومب ىمسملا وهو ىثنأ ولو

 .ةيبسنلا ةيبنضعلا يف: انني :ئانلا ودكنلا ىلع ةايلوألا

 :تابصعلا ريغ براقألا :ًاثلاث 5

 ىلإ يأ ب ماعرألا يرذ' ىلإ ةيالولا ةكلقتلا ةئييفنلا وا ةيسللا ةدصتنلا يمن هنا "كاجو مل اذإو

 بالا مأ ةوقل مألا مأ ىلع بألا مأ مدقتو .مألا برقل بألا مأو مألا مأ ىلع مألا مدقت :ًالوأ

 ةروكذملا ةظحالملا عم عورفلا ىلإ ةيالولا تلقتنا (ًالوأ) يف ركذ نمم دحاو دجوي مل نإف :ًايناث

 تنب مدقتو كننلا برقل تنبلا تنبو «نبالا تنيب ىلع تنبلا مدقت ذئنيحو .ميدقتلا يف

 .تنبلا تنب فالخب نبالا وهو ,بصاعب ةبستنم يه ذإ اهتوقل تنبلا تنب ىلع نبالا

 . مألا وبأ وهو , حيحصلا ريغ ّدجلا ىلإ ةيالولا تلقتنا عورفلا هذه نم دحأ دجوي مل نإف :ًالاث

 ةظحالملا عم مأل ةوخإلاو ًاقلطم تاوخألا ةقبط ىلإ ةيالولا تلقتنا مألا وبأ دجوي مل نإف :ًاعبار

 مدقتو مأل تخألاو بأل تخألا ىلع ةقيقشلا تحألا مدقت ذكنيحو . ميدقتلا يف ةروكذملا

 . مدقتملا مهبيترت بسح مهدالوأ ىلإ ةيالولا تلقتنا ةعبارلا ةقبطلا نم دحأ دجوي مل نإف : اينما

 مأل مامعألاو تامعلا ةقبط ىلإ ةيالولا تلقتنا ةسماخلا ةقبطلا نم دحأ دجوي مل نإف :ًاسداس

 . مهدالوأ ىلإ ةيالولا تلقتنا مهنم دحأ دجوي مل نإف .ميدقتلا يف ةروكذملا ةظحالملا عم

 ضن



 تلقتنا مهنم دحأ دجوي مل نإف تالاخلاو لاوخألا ىلإ تلقتنا مهنم دحأ دجوي مل نإف :ًاعباس
 .روكذملا بيترتلا بسح مهدالوأ ىلإ ةيالولا

 ةالصلا هيلع هلوقل تابصعلا ريغل ةيالو ال : ةفينح يبأ ابحاص دمحمو فسوي وبأ لاقو

 نم ةبسن نع ةبارقلل ًانوص بجت امنإ ةيالولا نآلو ؛«تابصعلا ىلإ ٌحاكنإلا» : مالسلاو
 ىلع مهل ًاثعاب كلذ نوكيف «ةءافكلا مدعب نورّيعي مهنأل ؛ةبصعلا نم لصحي كلذو .مهئفاكيال

 .ؤفكلا ريغ نم بيرقلا ةنايص
 ةئعابلا ةقفشلاب لصحي رظنلاو هيلع ىلوملا ىلإ رظنلل ةيالولا توبث نأب ةفينح وبأ لدتساو

 . جيوزتلا ةيالو مهل تبثتف «تابصعلا ريغ نم براقألا نم اهريغو (مألا) يف ةدوجوم يهو هيلع

 هيلع لوعملاو ,همدع دنع مهل اهتوبث يفني ال اذهو .ةبوصعلا رابتعاب نومدقي بألا براقأ نأ الإ

 :ةالاوملا ىلوم :ًاعبار - ه8

 ىلوم ىلإ ةيالولا تناك براقألا نم مهريغ الو ةيببسلا الو ةيبسنلا تابصعلا دجوت مل اذإف

 تنأ :هل لاق نأب هالاوو هيدي ىلع ةريغصلا وأ ريغصلا وبأ ملسأ يذلا وهو .دجو نإ ةالاوملا
0 

 ريغصلا جيوزت ىلع ةيالولا ةالاوملا ىلومل نوكيف .تينج اذإ ينع لقعتو .تم اذإ ينثرت يالوم

 . ةريغصلا وأ

 : ناطلسلا ايما

 هيلع هلوقل ناطلسلا ىلإ ةيالولا تلقتنا ءاهانركذ يتلا فانصألا نم دحأ دجوي مل اذإف

 نإف .رومألا هذه لثم ىلوتي ال ناطلسلا ناك املو «هل يلو ال نم يلو ناطلسلا» : مالسلاو ةالصلا

 . كلذب ناطلسلا .هل نذأ اذإ هنع ةباين اهالوتي ىضاقلا

 : "”"”7ةيكلاملا بهذم 5 هلام

 ةطلس هل تسيل يذلا امأو .هيصو مث بآلاف ربجي يذلا ّيلولا امأ :ءايلوألا بيترت ىف اولاق

 نم مَّدقملاو . ناطلسلا مث ,ةقاّتعلا ىلوم مث ,ةبارقلا نم ٌيلولاف «هتيالو تحت نم ىلع رابجإلا

 . هنبا مث . معلا مث ىدجلا مث « هنبا مث .خألا مث بألا مل ءلفس نإو «هنبا مث نبالا براقألا

 «يواصلا ةيشاح»و ؛ريدردلل «ريغصلا حرشلا» ةففضكخ «يكلاملا يرج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» (/ 1

 . 777-770 ص .١ج (يقوسدلا ةيشاحرو ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» ,784-"87ص ءاج

 ل



 مكاحلا رظن ءاملع مهلك ةوخأك لضفلاو «ةبترلا يف نوواستم عزانت نإو .ةبترلا يف يواستلا

 قتعأ نم وهو ةقاتعلا ىلوم ءالؤه دعب نم مث .مهنيب عرقأ مكاح نكي مل نإف ءهمدقي نميف

 . الع نإو اهقتعم قتعأ نم وهو هالومف ,هتبصعف .ةأرملا

 :لفاكلا ةيالو - ه4

 اهقحتسي نمو ةيالولا هذه لصاحو ,(لفاكلا) ةيالولا قحتسيف ركذ نمم دحأ دجوي مل نإف

 اهيلع فيخ وأ «- ةدتغ تغلي تح اهرومأي ماق يأ - لجر اهلفكو باغ وأ اهوبأ تام اذإ تنبلا نأ

 اهجوزيو اهيلع ةيالولا هل تبثي هنإف ءًاينجأ ناك وأ ًاعرش انقل ايقدعل نهم ناك ءاوس «.داسفلا

 .ةبصع اهل نكي مل نإ اهنذإب
 وهو كي 00 الف ا ناك نإ را نا نأ يل

 . ةيالولا

 يتلا ةدملا اهنإ :اولاق دقف ,ةلوفكملا ىلع ةيالولا لفاكلا اهب قحتسي ىتلا ةلافكلا ةدم امأ

 ,رهظألا ىلع مايأ ةرشعب وأ ةعبرأب ّدحي الو ,ةداع اهيلع نانحلاو ةقفشلا لفاكلل اهيف لصحت

 .اهحاكن دقع ىلوتي يذلا وه مكاحلاف الإو .لعفلاب هنم اهيلع ةقفشلا روهظ نم ّدب ال نكلو

 : يضاقلل ةيالولاف لفاك الو يلو دجوي مل نإ -هملال

 هنأو .ةدعلاو مارحإلاك حاكنلا عناوم نم اهولخ هدنع تبث نإ ىضاقلا وأ ناطلسلا ةأرملا حاكن

 .اهل ؤفك هنأو «جوزلاب ىضرت نأو ةديعب ةبيغ اهنع باغ وأ ءاهلضع نكلو ّيلو اهل وأ اهل ّيلو ال

 : يضاق الو لفاك الو يلو دجوي مل نإ -

 ا ريش 0 ا

 ةيالولا لهأ نم مهف مأل خألاو مألا ة ههج نم ٌدجلاو 0 ةيالولا هذه يف را حاكنلا عناوم

 .اهاضرو اهنذإب ةماعلا

 :©79ةيعفاشلا بهذم اج 8

 .١71718177ص ؛5ج (جاتحملا ةياهن) ١6١١-1507. ص 237ج («جاتحملا ينغم» (/"98)

 ضف



 الع نإو هوبأ مث ءبألا وبأ ّدجلا مث .«بألا جاوزلا ةيالو يف ءايلوألا قحأ :مهدنعو

 وأ نيوبأل خألا مث .ةبوصعلا يف هتكراشم عم ةدالولاب تابصعلا رئاس نع مهنم لك صاصتخال

 مث «لفس نإو امهنم لك نبا مث .بأل وأ نيوبأل معلا مث ,لفس نإو امهنم لك نبا مث «بأل

 .ةبارقلا نم ةبصعلا يقاب

 يف ميدقتلا اذكهو .بأل خأ نبا ىلع نيوبأل خأ نباو .بأل خأ ىلع نيوبأل خأ مدقيو

 .بأل ناك نم ىلع نيوبأل مهنم ناك نم مدقي : مهئانبأو مامعألا

 ,ةقاتعلا ىلومل ةيالولاف .مهانركذ نيذلا ةّيبسنلا ةبصعلا نم دحأ دجوي مل نإف -
 ةقيتعلل نكي مل اذإ ةأرما وأ الجر قتعملا ناك ءاوس .ءالولا نحب هتبصعل مث قتعملا لجرلل نوكتف
 نيس ضاع

 «ةّيح تماد ام ةقتعملا ىلع ةيالولا هل نمل نوكت ةقيتعلا ىلع ةيالولاف ةأرما قتعملا ناك اذإو

 ربتعي الو .ةقيتعلا اضرب مهبيترت يف هركذ رم ام ىلع ءايلوألا ةيقب مث ءدجلاو بألا ةقيتعلا جوزيف

 ؛ اهنذإ ربتعي حوجرملا رخآلا لوقلا يفو .ةقيتعلا ىلع اهل ةيالو ال هنأل ؟حصألا يف ةقتعملا نذإ

 لقأ الف ءاهيلإ مهباستناو اهب مهتلص نم ةجتانلا ةيالولاب نوجوزي امنإ ةبصعلاو ءاهل ءالولا نأل

 .اهنذإ ذخأو اهتعجارم نم

 ثيدحلل ؟هتيالو ل يف ةأرملا ناطلسلا جوز . هتبصعو قتعملا دحوي مل نإف - م١

 .(هل يلو ال نم يلو ٌناطلسلا» :فيرشلا يوبنلا

 : ""؟ةلبانحلا بهذم لد -

 ,ةلبانحلا دنع قاقحتسالا اذه يف ةيولوألا طباوضو ةيالولا مهقاقحتسا بسح ءايلوألا بيترت

 : يتآلاب هصيخلت نكمي

 : ةّيبسنلا ةيبصعلا :ًالوأ - ه8

 : ىلاتلا بيترتلاب نوكي ةيبسنلا ةيبصعلا قاقحتسا بيترتو

 : ةوبألا ةهج أ

 ,ةقفش دشأو ًارظن لمكأ بألا نأل ؛اهوبأ ةّرحلا ةأرملا حاكنب سانلا ٌّقحأ : ةلبانحلا لاق دقف

 جا « ىهتنملا حرش) .58-259ص .ا"ج «عانقلا فاشكو «ءاهدعب امو 40858ص 25ج «ينغملا» ةهفضضلا

 .186-755ص

 م



 تلع نإو بألا وبأ ٌدجلا يأ الع نإو هوبأ هدعب مث ءّدجلا ىلع هميدقتل ةيالولا يف هميدقت بجوف

 ىلوأو .بألا ريغ تابصعلا عيمج نمو ءايلوألا رئاس نمو نبالا نم ةيالولاب قحأ وهف .هتجرد

 .ثاريملاب مهقحأو مهبرقأ دادجألا

 : ةوئبلا ةهج ب

 نإو هدعب هنبا مث 0 جيوزتلا يف ةيالولاب سانلا قحأف ةوبألا ةهج نم دحأ ا نإف

 ا 1 عوز نم اهتلع تنقل مل اهنأاهنع هل يضر - - نينؤملا م 1

 . مرثألا لاق 6 00 ا :تلاقف كلا نو نيف

 ؟ًاريغص ناك لي يبنلا جوزت نيح ةملس ي ىبأ نبورمع ثيدحف دمحأ مامإلا هللا دبع يبأل تلق

 اهجيوزت ةيالو هل تبثتف اهتبصع نم لدع نبالا نألو ؛ نايب هيف: سيل ريغ ناك لوقي نمو :لاق

 .اهيخأل تبثت امك

 : ةوخألا ةهج -ج

 خألا امأو . ةونبلا ةهجو ةوبألا ةهج كعب نيوبأل خألا ميدقت يف ملعلا له أ نيب فاالخ الو

 نيوبألا نم خألا : دمحأ نع ةيناثلا ةياورلاو . ءاوس نيوبأل خألاو هنأ دمحأ نع روهشملاف ءبأل

 .ركب وبأ اهراتخاو  ىلوأ

 ةوحألا يبو «نيوبأل ةوخإلا ينب يف فالخلا اذكهو . ثاريملاك نيوبألا نم خألا هيف مدقيف

 . بآل

 : ةمومعلا ةهج

 نإو بألا مامعأ مهو بألا ّدج ونب مث ءاولفس نإو مهونب مث مامعألا ةهجلا هذه

 كلذو ةقفشلاو رظنلا ىلع ةيالولا ىنبم نآل ؛برقألاف برقألا اذكهو ءاولفس نإو مهونب مث ءاولع

 . مهقفشأ مهبرقأف «ةبارقلا يهو هتنظمب ربتعم

 اولزن نإو كلذك امهونب مث ,بأل معلا مث «نيوبأل معلل نوكي ميدقتلا نأ انه ظحاليو

 . برقألاف برقألا

 ال اذه ىلعو «بيصعتلاب ثري نمل الإ تبثت ال حاكنلا يف ةيالولا نأ ًاضيأ انه ظحاليو

 نذل



 بأ لك دلو ىلوأو ١ مهتجرد تلزن نإو .هنم برقأ بأ ينب نم ىلعأ بأ ينبل ةيالولا نوكت

 .هيلإ مهبرقأ

 نأ دجلاو ,مألا معو لاخلاو مألا نم خألاك براقألا نم تابصعلا ريغل ةيالو الو 41

 . مهوحنو مألا

 : ةيببسلا ةيبصعلا :ًايناث 6

 ةلياصتلا ةيمنيس امك را :«ةقاتعلا_ ىلوعلا ةنالزلا هناك ةيببحلا ةييتفعلا حض دعا طوي هلاانإف
 «بسنلا نم اهتبصع مدع دنع اهنع دقعيو هتقيتع ثري هنأل ؛ قتعلاب معنملا يأ (معنملا ىلوملا»

 قتعم يأ - ىلوملا ىلوم مث «ثاريملا بيترت ىلع مهبرقأف هتابصع برقأ مث ةيالولا هل ناكف
 «ةأرملاك ةيالولا لهأ نم نكي ملو دجو وأ ىلوملا دجوي مل نإف .كلذك هتابصع مث . قتعملا

 . ثاريملا بيترت ىلع برقألاف مهنم برقألا هتابصعف
 :ناطلسلا :ًاثلاث 7

 ىبنلا لوق هيف لصألاو .ناطلسلل ةيالولاف ةيببّسلا وأ ةيبسنلا تابصعلا نم دحأ دجوي مل نإف
 نأ» :- اهنع هللا يضر - ةبيبح مأ نع دواد وبأ ىورو .(هل يلو ال نم يلو ناطلسلاف» : هلك

 لاملا يلي هنأ ليلدب ةماع ةيالو ناطلسلل نألو ؛«هدنع تناكو خلك هللا لوسر اهجوز يشاجنلا

 نم وأ مكاحلا وأ مامإلا وه انه ناطلسلاو .بألاك جيوزتلا ةيالو هل تناكف .لاوضلا ظفحيو

 . كلذ هيلإ ضوف

 :اوركذ نمم دحأ دجوي مل نإ  هم"ا/

 يذلا ناكملا يف ناطلس هل نمل نوكت جيورتلا ةيالو نإف , مهانركذ نمم دحأ دجوي مل نإف

 ةطلس هل نمم ءالؤه وحنو ةلفاقلا ريمأ وأ هريبك وأ دلبلا ىلاوك .اهجيوزت داري يتلا ةأرملا هيف دجوت

 هذه يف ةيالولا طارتشا نأل ؛اهنذإب لدع لجر اهجوز دجوي ملو فنا اذه نتلعت ذاق .ةهئاكم يف

 ةبصع ىلولا نوك طارتشاك .ةأرملاب ريبك ررض نم هيف امل زجي ملف .ةيلكلاب حاكنلا عنمي ةلاحلا

 .اهل ةبصع ال نم ٌقح يف

 : طيقللا ىلع طقتلُملل ةيالو ال 4

 كلذكو .ءالو الو امهنيب بسن ال هنأل ؛ ىثنأ وأ ناك ًاركذ طيقللا ىلع طقتلملل ةيالو الو

 , 71 ”)امهنيب ءالو الو بسن ال هنأل ؛اهيلع هيذدب ىلع تيلتسأ نمل ةيالو ال

 .؟9ص .ا”ج «عانقلا فاشك» (4*7)
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 :نيتياور لجرلا دي ىلع ملست ةأرملا يف نأ يلبنحلا ةمادق نبا ركذ نكلو

 اهثري الو اهنع لقعي الو ءاهتابصع نم سيل هنأل ؛اهجوزي الو اهل ًايلو نوكي ال :(ىلوألا)

 ش . يبنجألا هبشأف

 . "”«0قاحسإ لوق اذهو وه اهجوزي : (ةيناثلا)و

 اهجيوزت يف هريغ نم ىلوأ لجرلا اذه نأ كلذ هيجو هجو اهل ةياورلا هذه نأ ,يل ودبيو

 هنأ بلاغلا نأل ؛ مالسإلا ةمعن نم هيدي ىلع اهل لصح امل يببّسلاو يبسنلا بصاعلا تمدع اذإ

 در ىلإ كلذب ببستلاو هقتعب هقيتع ىلع ةمعن قتعملل ناك اذإو ءاهمالسإ يف ببسلا وه ناك
 ةيالولا توبث يف قتعملا نم ىلوأ نذإ وهف «ةيرحلا ةمعن نم مظعأ مالسإلا ةمعن نإف ؛هل ةيرحلا

 .هيدي ىلع ملسأ نم ىلع هل

 : ”؛9ةيرهاظلا بهذم اه 68

 بألا اهيلو نذإب الإ ءأركب وأ تناك ًابيث ,حاكن ةأرملل لحي ال : يرهاظلا مزح نبا لاق

 دلو سيلو . ىلوأ برقألاف برقألاو ءاودعب نإو مامعألا ينب وأ ,مامعألا وأ ,دجلا وأ «ةوخإلا وأ

 نذأي نأ كلذ ىنعمو «هنم اهيلإ برقأ موقلا يف نوكي الو ءاهمع نبا ناك نإ الإ اهل ًاّيلو ةأرملا

 .ناطلسلا اهجّوز ءاهل نذإلا نم اهؤايلوأ ىبأ نإف «جاوزلا يف اهل

 ٠ "9ةيديزلا بهذم لو :

 : يلاتلا وحنلا ىلع ةيالولا مهقاقحتسا ةهج نم مهدنع ءايلوألا بيترتو

 : ةيبسنلا ةبصعلا : ًالوأ

 هوبأ مث 9 مهبرقأو ءابآلا مث «لزن نإو هنبا مث «نبالا :وه قاقحتسالا يف مهبيترتو

 مامعألا مث .بأل مث «نيوبأل خألا نبا مث .بأل مث «نيوبأل ةوخإلا مث .اولع ام كلذك مث

 يف مهميدقت بحتسي ناك نإو ,حاكتلا ىلع ماحرألا يوذ نم براقألل ةيالو الو - هما“ ١

 . هيلع ةيالولا يوذ نم حاكنلا ىف ليكوتلا

 .؛"١ص كج ينغمل ا ةفيفددلا

 .اهدعب امو 77؟١5صضص ءا“"ج «ناهزألا حرش (17747) 140١. ص «95ج («ىلحملا» (7/5؟)

 ضخ



 : ةيبيّسلا ةبصعلا :ًايناث - 0887

 قتعملا دجوي مل نإف «قتعملا وهو ةيببّسلا ةبصعلل ةيالولاف «ةيبسنلا ةبصعلا دجوت مل نإف

 جردتلا كلذ ىلع ًابترم هنبا نبال مث .قتعملا نبال ةيالولاف ةعطقنم ةبيغ باغ وأ تام ول امك
 هتبصعل هدعب نمو قتعملا قتعمل ةيالولاف ,هتبصع الو قتعملا دجوي مل نإف .بسنلا يف لسلستلاو

 .بسنلا ةبصع يف قباسلا بيترتلا ىلع

 : يصولا :ًاثلاث - 80

 ءهب يصولا ةأرملا حاكن ىلع َيلولا ناك ةيببّسلا وأ ةيبسنلا ةبصعلا نم دحأ دجوي مل نإو
 مكاحلاو مامإلا نم ىلوأ يصولا اذه نإف اهجوزي نأب صخش ىلإ ىصوأ دق اهحاكن ّيلو ناك اذإف

 :نيطرشب نكلو اهجيوزتب

 2« نيعم صخشب اهجوزي نأ هتوم لبق يصولا رمأ دق يصوملا نوكي نأ :(لوألا طرشلا)

 هل نيعي نأ نود اهجوزي نأب يصولا يصوملا رمأ ول امأ .رمألا اذه بجومب حاكنلا اهل دقعيف

 .طقف ةريغصلا جيوزت ٌّقح يف ةيصولا هذه نوكت نأ :(يناثلا طرشلا)

 : مامإلا :ًاعبار - 4

 هبئان وأ مامإلل ةيالولاف .نيطرشلل عماج يصو الو مهركذ مدقت نمم دحأ نكي مل اذإو

 . مامإلا ةهج نم هتيالو تناك اذإ مكاحلا

 :نيملسملا نم حلص نمو .ليكولا : ًاسماخ - هم*ه

 نيدوجوم اوناك وأ لا وسلا يطتمال كركر ماج

 اجر لكوت اهنإف ءاهسفنت جوزت نأ ةأرملا تدارأو . مهتيالو ةسرامم ناكمإ مدع ينارداع لصحو

 نم حلاص لجر اهّيلوف ةريغص تناك اذإ امأو .ةلقاع ةغلاب يه تناك اذإ اهجوزي القاع ًاغلاب
 0749 يمل !|

 هذه يف ودبيو ؟دحأ نم نذإ نود ةريغصلا ىلع ةيالولا هذه نيملسملا نم حلاص لجر سرامي فيك نكلو (755)

 ةلصب مهيلع نوديزيو «نيملسملا ةماع نم مهرابتعاب ماحرألا يوذل ةريغصلا ىلع ةيالولا ءاطعإ ةلاحلا

 . ةريغصلا نم برقألاف برقألا مهل ةيالولا نوكتو . ةبارقلا

 ضل



 : "19ةيرفعحلا بهذم زن 85

 هتنبا وأ هنبا ىلع ةيالولا هل بآلاف . مكاحلل مث .هيصول مث ءالع نإو بألل ةيالولا :اولاق

 حاكنلا ةيالو يصوللو .ديشرلا غلابلا ىلع هل ةيالو الو .كلذك اغلب اذإ نينونجملاو نيريغصلا

 . يصوملا اهيلع صن اذإ يبصلا ىلع ةيالولا تبثت كلذكو .كلذك غلب اذإ نونجملا ىلع

 سماخلا بلطملا

 ةيالولا قاقحتسا يف ءايلوألا يواست

 :هلوصح دنع ةيالولا قحتسي نمو .يواستلا اذهب دوصقملا  هملا"ا/

 نكي مل اذإ ةيالولل بجوملا ببسلا يف مهيواست وأ .اهتوق يفو ةبارقلا هذه ةجرد يف مهيواستو

 يواستلا اذه دجو اذإف .ةيالولل ةبجوملا ةيببّسلا ةبصعلا يف مهيواستك .ةبارقلا وه ببسلا اذه

 ةيالولا نأ مأ ؟كلذ نوكي ساسأ يأ ىلعو ؟ّيلولا وه نوكيف ةيالولا قحتسي نمف .ءايلوألا نيب

 : ةيلاتلا تارقفلا يف هنّيبن ام اذه ؟مهنم دحاو لكل ةلماك ىقبت

 :ّىلو لكل الماك ةيالولا قح ءاقب :لوألا لوقلا ه8

 ةرعلا اح تاع رز امك هذلزلا قافحسلا يف اوواست اذإ ءايلوألا نأ ىلإ ةيفنحلا بهذ

 دحاو لكل ٌقحلا توبث كلذ ىلع اوبترو .لامكلا ىلع مهنم دحاو لكل تبثت ةيالولا نإف .نيوبأل

 رهمبو ٌؤفكب حاكنلا ماد ام نيرخآلا ءايلوألا ةقفاومو اضر ىلإ ةجاح نود هتيلوم جيوزتب مهنم

 .لثملا

 ةعامجب تبث اذإو «ةبارقلا وهو أزجتي ال ببسب تبثت اهنأل ؛أزجتت ال ةيالولا نأ مهتجحو

 فاللخب «نامألا ةيالوك «هريغ هعم نيني هنأك لامكلا ىلع مهنم دحاو لكل تح أزجتي ال بيس

 'ادنفدلا هلملا ردقب ردقتيف أزجتي كّملا وهو اهببس نأل ؛أزجتت اهنإف قيقرلا ىلع كلملا ةيالو

 , ”؟9ةيفنحلا بهذمك ةلأسملا هذه ىف ةيديزلا بهذمو

 .15١ص .؟ج .؛ميكحلا نسحم ديسلل «نيحلاصلا جاهنم» .776ص «,؟ج (مالسإلا عئارش» (7؟4)

 5١9. 8١25ص .1ج «راغصلا ماكحأ عماج» 761١.: ص 37ج «عئادبلا» (45*7)

 . 7؟60ص .7”ج «راهزألا حرش» (7/7 47

 سف



 : عزانتلا دنع نيواستملا نيب ةعرقلا : يناثلا لوقلا 84

 .بأل وأ نيوبأل مهلك ةوخإك ةيالولا قاقحتسا يف اوواست اذإ ءايلوألا نأ ىلإ ةلبانحلا بهذو

 ءاملعو انيد مهلضفأ ميدقت ىلوألا نكلو هتيلومل هجيوزت حصيف « .مهنم لكل جيوزتلا ةيالو تيقب

 .مهنسأ مدق نيدلاو ملعلا يف اووتسا نإف
2 1 

 قحلا يف مهيواستل مهنيب عرقا «هتيلوم جوزي نأ مهنم دحاو لك بلطف اونحاشتو اوعزانت نإف

 . مهنيب عمجلا رذعتو

 ءاهجيوزتب مهنم دحاو لكل تنذأ دق تناكو هتيّلوم جوزف ةعرقلا هل تجرخ نم ريغ قبس نإف

 .©5؛8ةيالولاب درفنا ول ام هبشأف هتيّلوم نذإبو «ةيالولا لماك ّيلو نم هرودصل جيورتلا ّحص

 ,©1؟ةيعفاشلا بهذم ًاضيأ اذهو

 : ةعرقلا ءارجإ نم ءانشكتسسا 4٠

 اهنأل ؛اهجيوزتب موقيل هريغ نود اهئايلوأ دحأ ةأرملا تنّيع اذإ يرجت الو ةعرقلل ةجاح الو

 نود هدحو اهجيوزت كلميف ,نوذأملا اذه نّيعت اهجيوزتب هل صاخلا نذإلاو مهدحأل نييعتلا اذهب

 ش . مهنيب اميف عارتقالا ءارجإ نم ةدئاف الف .هريغ

 اهيلع ةيالو هل دعت مل د[ اهحودي نأ اهجيو زن هل ةقذأ قم ريع نسأل نأ ةقللذ: نلخ نكرر

 , 25034 تنذأ نمل اهنذإ دعب

 , 9 ءانغتسالا اذه ىف ةيعفاشلا بهذم ًاضيأ اذهو

  0١يضاقلا يأر ىلإ عوجرلا :ثلاثلا لوقلا :

 لضفألا ميدقت ىلوألا» :ةيالولا قاقحتسا يف نيواستملا ءايلوألا عامتجا يف ةيكلاملا دنعو
 مكاحلا رظن .ءاملع ملك ع لضفلاو ةبترلا يف 00 عزانت نإو ةبترلا يف يواستلا دنع

 , 27077( مهنيب عرقأ «- مكاح دجوي مل نإ أ- نكي الإو :امكاقت ناك نإ همدقي نميف

 .7"ص .”ج ( («تادارإلا ىهتنم حرش) 777 ص 27ج ج «عانقلا فاشكر» (755)

 ."١؟ص .8١ج «عومجملا» 201١5١ ص .7ج (جاتحملا ينغم» (/949)

 ا «عانقلا فاشك» .7””ص ,”ج «تادارإلا ىهتنم رشا ةفواتملا

 .١71؟ص .6١1ج (عومجملا) ؛١15 ص : حج (جاتحملا ينغم» )6١/(

 . 787 ص .١ج «يواصلا ةيشاحدو .ريدردلل «ريغصلا حرشلا» (7885)

 فر



 : ءايلوألا اهمربي حاكنلا دوقع ددذعت 5

 : لأسن «ةيالولا قاقحتسا يف مهيواستو ءايلوألا ددعت ةلاح يف اهانركذ يتلا لاوقألا ءوض يفو

 دقع يأف « , مهتيلومل ةبسنلاب حاكنلا دوقع تددعتف هتيلومل ةدح ىلع حاكن دقع يلو لك دقع اذإ

 ةمرحل ةذفان ةحيحص ًادوقع اهعيمج رابتعا زوجي ال هنأل ؟ذفانلا حيحصلا دقعلا وه دوقعلا هذه نم

 : يتآلا وه باوجلاو .ةدحاولا ةأرملل دحاو تقو يف جاوزألا ددعت

 : ةلأسملا يف ةيعرشلا صوصنلا - 84

 ةأرما اميأ» :لاق ِهِك هللا لوسر نأ بدنج نب ةرمس نع «هعماج» يف يذمرتلا مامإلا جرخأ

 اذه ىلع لمعلاو ,نسح ثيدح اذه .يدمزلا مامإإلا لاق .«. . .امهنم لوألل يهف ناّيِلو 0

 لوألا حاكنف رخآلا لبق نييلولا دحأ جفز اذإ . ًافالتخا كلذ يف مهنيب ملعن ال ,ملعلا له

 .0**خوسفم ًاعيمج امهحاكنف ًاعيمج اجوز اذإو . خوسفم رخآلا 0 هلا

 , 59 (هنئس) يف انقنا ةفاذ وبأ ثيدحلا اذه جرخأو

 : ةلأسملا يف ءاهقفلا لاوقأ - 4

 جاكت نأ يف ملعلا لهأ نيب هملعي فالخ ال نأب ثيدحلا هتياور دعب يذمرتلا مامإلا لوق انركذ أ

 اعيمج اجّوز اذإو .خوسفملا وه يناثلا ّيلولا حاكنو ءزئاجلا وه هتيلومل لوألا ّيلولا

 . خوسفم ًاعيمج امهحاكتف

 لقن نكلو .زئاجلا وه لوألا حاكنلا دقع نأ وهو فيرشلا ثيدحلا هيلع لد ام ءاهقفلا لاق - ب

 يهف ةجوزلاب لخد اذإ يناثلا هل دوقعملا نأب - «ينغملا» يف يف ءاج امك كلام مامإلا نع

 نييزمه نع وزر هناي احيصيف» قتفللا وح هدقع ناك نإو ذفانلا حيحصلا وه هحاكنو ءهل

 0 لخدي مل ام قحأ لوألاف نايلولا حكنأ اذإ» :لاق هنأ  هنع هللا يضر - باطخلا

 نم ةأرملاب ٌقحأ ناكف ,- ةجوزلاب لوخدلا انه ضبقلاو - ضبقلا هدقعب لصتا ىناثلا نألو

 لوألا

 هاور يذلا بدنج نب ةرمس ثيدحب هليلدو لوقلا اذه ىلع يلبنحلا ةمادق نبا ّدر دقو

 نع يورملا نأب هّدر يف ةمادق نبا جتحا امك «ةقباسلا ةرقفلا يف ذ هانركذو دواد وبأو يذمرتلا

 .؟1868ص ع 4ج (يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحتو (/* هال

 .١١١ص كج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعو» (/64)

 ا



 ريغب حصي حاكنلا نأبو «ثيدحلل ًاقفو ءاج يذلا يلع نع يورملا هيف هفلاخ دق رمع

 , 070 ةلأسملا هذه يف صضبقلا 0 هجو الف « ضبق

 وهو ندا هك ل ا

 هبحاص رمأ ةعرقلا هل عقت نمف امهنيب عرقي هنأ : :ىرخأ ةياور دمحأ نعو .ةيفنحلا بهذم

 حاكنلا ديدجت هرضي مل هتحوز تناك نإف هحاكت هل ةعرقلا تقو نم ددحي مث «قالطلاب

 ةعرقلا نأل ؛ يناثلا هدّقعب اذه ةجوز تراصو هقالطب هنم تناب رخآلا ة هحوز تناك نإو ءاكيش

 , 0 0كلذ وحنو هئاسن ىدحإب رفسلاك يواستلا دنع قوقحلاب زييمتلل اهيلإ عجرت

 لخادلاف ؛نيلجر نم نايلو اهجوز نإ» : يكلاملا يزج نبا لاق امك ؛ةيكلاملا دنعو

 , "579 (قباسلا فرعي مل اذإ ىلوأ نيجوزلا نم

 امهدحأل ةأرملا ترقأ نإو .امهلوق لبقي مل هل ةنّيب الو دقعلاب قباسلا هنأ امهنم لك ىعّدا نإو د

 .دمحأ هيلع صن ءاهرارقإ لبقي مل

 مصخلا نأ ةلبانحلا ةجحو .ءادتبا ترقأ ول امك اهرارقإ لبقي : يعفاشلا باحصأ لاقو

 ."*7قالطب هيلع ترقأ ول امك هقح لاطبإ يف اهرارقإ لبقي ملف ءرخآلا جوزلا وه كلذ يف

 ىلإ ةجاح ال نالطاب امهف ءرخآلا امهدحأ قبسي مل ًاعم اعقو نيدقعلا نأ ملع نإو  ه

 الو .امهنم اهل ثاريم الو امهنم دحاو ىلع رهم الو ءامهلصأ نم نالطاب امهنأل ؛امهخسف

 ."*؟امهحاكن خسف أعم اعقو امهنأ ملعي مل نإو .كلذك امهنم دحاو اهئري

 .١٠0ص .5ج «ينغملا» (55*77)

 . 786 ص ١1ج (ةيدنهلا ىواتفلا» «١55ص .؟ج «عئادبلا» ,.51-١0817ص .7ج (ينغملا» (/"857)

 .7؟4ص «يكلاملا يزج نبال «ةيهقفلا عورفلا لئاسمو ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» (/"010)

 . ه١"ص «.5ج (ينغملا» (/"ه48)

 .7860ص ؛ ١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» . ه١" ص 25ج (ينغملا» هز

 سين



 سداسلا بلطملا

 برقألا دوجو عم دعبألا ٌىلولا ةيالو

 : ثحبلا جهنمو ءديهمت -6

 نق امك هيلغ :ئلوملا نلإ مهتم تقال وكت ةياالؤلا نا .ءابلوآلا نييقرخ قع اامتالك دنع اي
 .دعبألا وه هنأل خألا نبال ةيالولا تسيلو ءبرقألا وه هنأل ؛خألل ةيالولاف .خألا نباو خألا

 «كلذ ىلإ وعدي ببسل برقألا ّيلولا دوجو عم دعبألا َيلولل اهيف 00 تالاح 0

 هبجاوب لالخإلا وأ ا تلا نهج نو 9-5 جيوزت يف هيأر ةفرعمل هيلإ ! عوجرلا رذعتي

 . «ّيلولا لضع» يمالسإلا هقفلا يف ىمسملا وهو .جيوزتلا يف

 ىّلوملا ىلإ برقألا دوجو عم دعبألا ّيلولل اهيف ةيالولا نوكت يتلا تالاحلا هذه نع مالكللو

 : يلاتلا وحنلا ىلع عورف ةثالث ىلإ بلطملا اذه مسقن .هيلع

 .برقألا يف ةيالولا طورش ضعب دقف :لوألا عرفلا

 . برقألا ّيلولا ةبيغ : يناثلا عرفلا

 .هتيلوم برقألا يلولا لضع :ثلاثلا عرفلا

 لوألا عرفلا

 برقألا يلولا يف ةيالولا طورش ضعب دقف
 :ةيالولا طورش دقفب دوصقملا 5

 اهلك هنع اهلاوز مث ءَّيلولا يف طورشلا هذه دوجو ءاهضعب وأ ةيالولا طورش دقفب دوصقملا
 مدع يلاتلابو َءادتبا صخشلا يف ةيالولا طورش رفوت مدع ةلاح ريغ ةلاحلا هذهو .اهضعب وأ

 طورشلا هذه نإف ءاهضعب وأ ةيالولا طورش دقف ةلاح يف امأ .ءادتبالا نمو ٌلصأ هل ةيالولا توبث

 وأ طورشلا هذه هدقفأ ام هيلع أرط مث الو ناعو ةيالولا هل تتبثف «صخشلا يف ًالعف تققحت

 :ةيالولا طورش دقف رثأ 2-17

 يلاتلابو .- ّيلولا نع اهلاوز يأ - ةيالولا دقف هيلع بترتي ةيالولا طورش دقف نأ ةدعاقلاو

0 



 ٌىلولا نع تلاز اذإف اهطورش رفاوتب ةيالولا قاقحتسا نأل ؛هيلي يذلا دعبألا يلولا ىلإ اهلاقتنا

 ةيالولا ملس يف هيلي يذلا وهو اهل قحتسملا ىلإ لقتنتو «هنع لوزتف ةيالولا هيلع فقوتت ام لاز

 ةعناملا تافصلا هذه ضعبب برقألا ناك ىتمو» : ةيعفاشلا هقف ىف (جاتحمل || ىنغم» ىف ءاج

 , 250(مودعملا هبشأف و نوكي نأ نع برقألا جورخل دعب الل ةيالولاف .ةيالولل

 :اهدقف نكمي يتلا ةيالولا طورش -04

 ,ةروكذلاو ,ةلادعلاو «نيدلا داحتاو «ةيرحلاو .غولبلاو .لقعلا : يه ةيالولا طورش نإ انلق

 .ةروكذلا كلذكو يلولا نع هلاوز روصتي ال غولبلا طرش نأ حضاولا نمو .دشرلاو

 اذإف اهلاوز نكميف دشرو ةلادعو ١ نيد داحتاو .ةيرحو . لمع نم ىرخألا طورشلا امأ

 هذه ضعب لاوز ىفو .- انلق امك هيلي يذلا ىلإ تلقتناو ّيلولا ةيالو تلاز اهضعب لاز وأ تلاز

 ىتلا طورشلا هذه ىف زجوملا انمالك ءانثأ ىف هركذن .ءاهقفلا نيب فالتخالا نم ءىش طورشلا

 : ىلي اميف كلذو ءاهدقف نكمي

 : لقعلا دقف : ًالوأ 4

 نهب هس ناك نار: ىلطم ف ا وتخ ةاقا ١ [ةنأ تنال فنا قلقا نونق كرت تاجا اذ
 هلقع لاوز ميدتسي ال هنأل ؛هنع لوزت الو ىقبتف هتيالو يف رثؤي ال كلذ رف انايحأ قيفيو اناا

 ,("59ةلبانحلا بهذم اذهو .ءامغالاك وهف

 هتماقإ لاح ىف ةيالولا هل تبثت .قبطملا ريغو» :اولاق دقف .ًاضيأ ةيفنحلا بهذم وهو

 هتقافإ رظتنتو  هتيّلوم - جوزت الف هل ةتباث ةيالولا قبطملا ريغو» :ًاضيأ اولاقو ,عامجإلاب
 1 039(مئانلاك

 نأل ؛ةيعفاشلا فالخ هيف نأل ؛ةمألا عامجإ ال  ةيفنحلا عامجإ  عامجإلاب ةيفنحلا لوقو

 قبطملا هنونج لاح يف نونجم الو» :اولاق دقف .قبطملا ريغ نونجلا يف لوزت مهدنع ةيالولا

 برقألا نونج نمز يف دعبألا جوزيف .عطقتملا يف نونجلا نمزل ًابيلغت . . . هنونج عطقت نإ اذكو
 , "59 (هتفافإ نود

 . 456 ص .5ج (ينغملا» ةفيشللا) .5١؛ص .”ج (جاتحملا ينغم) ةفضلللا

 . ١9 4ص .7ج (جاتحملا ينغم» (97) .١14؟ص .؟ج (ةيادهلا حرش ريدقلا حتف» (/55)

 ضف



 حّرص امك «دعبألا ىلإ ةيالولا لقتنت مل ًادج ًاريصق عطقتملا نونجلا نمز ناك نإ نكلو
 هتقافإ رظتني لب «ةيالولا لقتنت مل ةنس يف مويك نونجلا نمز رصق وأ» :اولاق دقف «ةيعفاشلا
 . 059 (ءامغالاك

 : قسفلا : ًايناث - همه

 ؟هريغ ىلإ لقتنتو ةيالولا هنع لوزت لهف .ّيلولا قسف اذإ

 لهف .قسفلا امأف» :ةيفنحلا هقف يف .(ريدقلا حتف» يف ءاج دقف .لوزت ال :ةيفنحلا لاق

 , ”(3] :اندنع روهشملا ؟رفكلاك ةيلهألا بلسي

 , "”53(دعبألا ىلإ امهيف لقتنت ةيالولا نإف .نيدلا فالتخاو

 :نيدلا فالتخا :ًاعلاث همها

 نأل ؛نيدلا فالتخال ّيلولا نع ةيالولا تلاز ةينارصنلا هتيّلوم تملسأو ًاينارصن َّيلولا ناك اذإ

 اهل نكي مل نإ يضاقلا هبئان وأ ناطلسلا ىلإ ةيالولا لقتنتف ,ةملسملل ًاّيلو نوكي ال ينارصنلا

 :لوقي نم دنع ةينارصنلا هتيلوم نع لوزت ال هتيالو نإف «ينارصنلا يلولا ملسأ ول نكلو

 نيدلا فالتخا نإف ؛كلذ زوجي مل نم امأو ,ةملسملا ريغ ىلع ّاَيلو نوكي نأ ملسملل زوجي

 اهبيرق ىلإ لقتنتو هنع ةيالولا لوزت يلاتلابو ,ةملسم ريغ هتيلوم ءاقبو هدحو ٌيلولا مالسإب ققحتي

 .هيف اهطورش ققحتب ةيالولل اقحتسم ناك نإ نيدلا يف قفاوملا

 : ملسملا يلولا دادترا 86

 راصو هنع تلازو هتيالو تطقس «,مالسإلا نع ٌدتراو رفك مث ًاملسم ّيلولا ناك اذإو

 فالح الو .ءايلوألا بيترت يف هيلي يذلا لإ ةملسملا هتيلوم ىلع ةيالولا تلقتناو .مودعملاك

 .اذه ىف

 :دشرلا مدع :ًاعبار  هرىه٠#

 هيلع ىلوملا ةحلصم ليصحت ىلع ةردقلا ينعي ةيالولا طورش نم هرابتعاب دشرلا نإ :انلق

 .64١ص 27ج «جاتحمل ا ينغم» ةفضتحا

 .64١؛ص 27ج (جاتحملا ينغم» (7955) .١14؟ص 27ج «ريدقلا حتف» ةفضاقلا

 نضل



 تلاز «كلذ وحنو هنس ربكل كلذ نع فعض اذإف «هتيالو تحت وه نمل حلاصلا ؤفكلا رايتخاب

 .ةيالولا يقحتسم نم هيلي يذلا ىلإ تلقتناو اهل الهأ دعي مل ذإ ةيالولا هنع

 عضوم فرعي الف «هربكل فعض لق يذلا خيشلاو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج

 , ”"#9مهل ةيالو ال لوما يأ اهل ظفحلا

 رايتخا نع هزجعل 0 . نسلا ربك وهو مرهب رظنلا لتخم الو قيقرل ةيالو الر : ةيعفاشلا لاقو

 ,70كلذ نع مالآلاو ماقسألا هتلغش نم هانعم يفو عافكألا

 :ةيالولا بلسي الو حاكنلا عنمي يلولا مارحإ 4

 ءاوس «ةرمع وأ جحب ةمرحملا وأ مرحملا حاكن حصي ال : حاكنلا ةحص طورش ثحب يف انلق

 . اليكو وأ اًيلو هرابتعاب هريغل دّقع وأ هسفنل حاكنلا مرحملا دقع

 يف حصألا لوقلا يف دعب الل مرحملا يلولا نم ةيالولا مارحإلا لقني ال : ةيعفاشلا لاقو

 حاكنلا عنمي امنإو , مرحملا ٌيلولا ىدل رظنلاو دشرلا ءاقبل ةيالولا بلسي ال مارحإلا نأل ؛ مهبهذم

 030 كنولا

 ىناثلا عرفلا

 برقألا يلولا ةبيغ

 : ةيفنحلا بهذم : ًالوأ - همه

 لولا باغ اذإ :- ىلاعت هللا مهمحر  دمحمو فسوي وبأ : هايحاصو ةفينح وبأ مامإلا لاق

 هتبيغ ببسب برقألا ةيالو لاوز كلذ ىنعمو .اهيلع ىّلوملا جّوزي نأ دعب اللف ,ةعطقنم ةبيغ برقألا
 .دعبألا ىلإ اهلاقتناو ةعطقنملا

 ةبيغب ةيالو دعبألل تثدح هنأ الإ ةيقاب بئاغلا برقألا ةيالو نإ : ةيفنحلا خياشم ضعب لاقو

 .64١ص اج «جاتحملا ينغم» (9/5) . ؛50ص ."ج (ينغملا» (51)

 فضال ."ج («جاتحملا ةياهن») ء1 6 5"ص .7”ج («جاتحملا ينغما ةفضخلا

 نضل



 لاق امك حصألا وه اذهو .دعبألا ىلإ لقتنتو هتيالو لوزت :ةيفنحلا نم رخآ ضعب لاقو
 ىلع ردقأ هنأل ؛اهيلع ىلوملا ىح يف رظن ةدايز دعبألل ةيالولا توبث نأل ؛يناساكلا مامإلا

 7 0 هل ةيالولا توبثب ىلوأ ناكف «بئاغلا برقألا نم حاكنلا يف اهحلاصم ليصحت

 ومو دعب ألل ةي اولا توبث ىلع لدي لوقعملا نإ مث ٠ . ماكحألا يف معلب قحلم حجارلا ةلباقم

 هب ًاعفتنم 0 نأ هجورخل برقألا يأرب هتجاحل عفدم الو هيلع ىلوملا ةجاحل ةيالولا توبث نأ

 مدعلاو هب عفتني ال يذلا دوجوملا ذإ .تام وأ ّنِج هنأك راصف , مدعلاب ًاقحلم ناكف ع هتبيغ .ببسب

 برقألا نأل .؛داسفلا ىلإ يدؤي برقألا ةيالو عم دعبألل ةيالولا توبثب لوقلا نألو ؛ ءاوس يلصألا

 رهظي مث ؛يناثلا اهأطيف هريغ نم اهجوزيف .كلذب دعبألا ملعي الووه ثيح لجر نم اهجوزي امبر
 , "لوألا ةجوز اهنأ

 جيوزت دعب الل زيجت يتلا برقألا ّيلولا ةبيغ ةدم ديدحت يف ةيفنحلا لاوقأ تفلتخاو -

 ديرأ اذإ بطاخلا ؤفكلا توفي عضوم يف برقألا ّيلولا ناك اذإ :وه اهيف ليق ام حجرأو . ةيلوملا

 بطاخلا ؤفكلا توفي ال ناك نإو ءاهجيوزت دعبألل زيجت ةربتعم ةبيغ وهف .هيأر عالطتسا
 رظنلا ليصحت ىلع ةيالولا يف ليوعتلا نأل ؛ةربتعم ةبيغ هتبيغ تسيلف «برقألا يأر مداطتباب

 000 لوقل !ا اذه يف لصاح كلذو .هنع ررضلا عفدو هيلع ارحل

 ؛كأ رايتخا وهو رصقلا ةفاسمب ةبيغلا ردق مث» :ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يفو

 ؤفكلا تاوفب ردقم هنأ حصألا : لضفألا نب دمحمو يسخرسلا لاقو .ىوتفلا هيلعو «نيرخأتملا

 ««نييبتلا» يف اذك «نسحأ اذهو « بئاغلا ّيلولا يأر  هيأر عالطتسا ديرأ اذإ بطاخلا رضاحلا

 نوكي .هيلع فقوي ال ةدلبلا يف ًايفتخم ناك ول ىتح «يطالخإلا رهاوج» يف اذك .ىوتفلا هيلعو

 ادرك ناكوا أ ىلع فقوي ال ًالاوج برقألا ناك نإف . «نيرحبلا عمجم» يف اذك ةعطقنم ةبيغ

 يدغسلا يلع نسحلا وبأ مامإلا لاق هيلع فقوي ال ةدلبلا يف ًايفتخم ناك وأ ,هناكم فرعي ال

 يف ًايفتخم ناك برقألا نأ أرهظ , مث دعبألا اهجوز ناك نإف :ةعطقنم ةبيغ بئاغلا ةلزنمب وه نوكي

 , "7 (دعبألا حاكن زاج رصملا

 :©79ةيعفاشلا بهذم :ايناث  هها/

 . 501ص .7ج «عئادبلا» (/الا/.)

 .؟١5؟ص « عج «طوسبملا» 270ه١صضص ٠ ؟ج «عئادبلا» ةفرففلا

 . 786 ص ٠ ١ج (ةيدنهلا ىواتفلا» (ا/#ا/؟)

 .656١ص .”ج («جاتحملا ينغم) . 7ص 25ج (جاتحملا ةياهن» (ا/ا/*)

 مرا



 ناطلسلل ناك دلبلا يف رضاح هل ليكو الو نيتلحرم ةفاسم ىلإ هلاقتنال برقألا يلولا باغ اذإ
 نأب اذه مهلوق نولّلعيو .دعبألا يلولا ىلإ ةيالولا لقتنت الو .بئاغلا ّيلولا ةيّلوم جيوزت هبئان وأ
 ماق «هلبق نم هؤافيتسا رذعت اذإف ءهل قح جيوزتلا ةيالوو ,(يلولا) ةفصب ًاعتمتم لازي ال بئاغلا
 .ةيعفاشلا بهذم ىف رهظألا لوقلا ىلع اذهو ,ءهنع بانو هماقم ىضاقلا هبئان وأ ناطلسلا

 نأ اذه ىنعمو .برقألا نونج ةلاح يف امك دعبألا جوزي :مهبهذم يف رخآ لوق كانهو
 .برقألا ةبيغب دعبألا ىلإ لقتنت ةيالولا

 دعبألا نذأتسي يضاقلا نأ وأ جوزي نأ دعبألل يضاقلا نذأي نأ ىلوألاو :مهضعب لاقو

 «نيتلحرم ةفاسم نم لقأ ىلإ برقألا ّيلولا باغ اذإ امأ .فالخلا نم جورخلل يضاقلا جوزيف

 وأ رضحيف عجاريف «ةفاسملا رصقل حصألا لوقلا يف هنذإب الإ يلولا اذه ةيّلوم يضاقلا جوزي الف

 .اميقم ناك ول امك لكوي

 ؟بئاغلاك نيجسلا يلولا ربتعي له

 ةلزنمب ربتعي هنإف ءهيلإ لوصولا رذعتو نجسلا يف نكلو دلبلا يف برقألا ّيلولا ناك اذإو
 رذعتو نجسلا يف ناك اذإ هنإ مهلوق نأ انه ظحاليو . ّيلولا اذه ةيلوم يضاقلا جوزيف .بئاغلا

 رذعت وأ ؛هناكم فرعي الو دلبلا يف ًايفتخم ناك اذإ برقألا ّيلولا نأ يضتقي خلإ . .هيلإ لوصولا

 .هيلإ لوصولا رذعتيو نجسلا يف وه نمل ةبسنلاب اولاق امك بئاغلا ةلزنمب ربتعي نأ هيلإ لوصولا

 :دوقفملا ةيلوم جوزي نأ يضاقلل 0048

 اذهو .هتوم الو هتايح الو هناكم فرعي ال يذلا وهو .دوقفملا ةيّلوم جوزي نأ ًاضيأ يضاقللو

 :09ةليانحلا بهذم :ًاثلاث

 ةيالولا تلقتنا .هتيّلوم جويل هنع ًاليكو لكوي ملو .ةعطقنم ةبيغ ّيلولا باغ اذإ :مهدنعو
 هذهو «هل يلو ال نم يلو ناطلسلا» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ناطلسلا نود دعبألا َيلولا ىلإ

 لام يف ًارظن هل نأل ؛مكاحلا اهجّوزيف ؛ةقيقر بئاغلا ةيالو تحت يتلا تناك اذإ الإ ءّيلو اهل
 لاق ةللمحت خم قيقزلاو' ع تتاغلا

 : ةلبانحلا دنع ةعطقنملا ةبيغلا 5

 نع 2 يوما ع ص .5ج (عا ) 0 ض 2” («تادارإلا ىهتنم حرش» ١”. مس (عانقلا فاشك» (ع/”ا/

 ١م



 .ةالصلا رصق ةفاسم قوف نوكتو ةقشمو ةفلكب الإ عطقت ال ام يه مهدنع ةعطقنملا ةبيغلاو

 وحن وأ هسبح وأ هرسأ ببسب هتعجارم ترذعت وأ هناكم فرعي مل اذإ ةعطقنم ةبيغ نوكت كلذكو

 نم وأ .بئاغلا ّيلولا يلي يذلا وهو دعبألا ّيلولا ىلإ ةيالولا لقتنت تالاحلا هذه يفف .كلذ

 .بئاغلا ّيلولا مكحب وه

 :(ةيكلاملا بهذم :ًاعبار

 ىلوملا دلب نم مايأ ةثالث ةفاسم ىلإ هلاقتناب باغ اذإ ربجملا ريغ برقألا يلولا نأ مهدنعو

 نوكت الو .اهبطاخ ا اهّيلو ةبيغ تعذا اذإ بئاغلا ّيلولا اذه هلو جوزي نأ مكاحللف ءاهيلع

 وأ ناك ًاربجم ّيلولا ا .هجيوزت حص العف اهجوز ول نكلو .اهجيوزت ةيالو دعبألا يلولل

 ىنعمو . .دوقفملا و أ ريسألا ةيلوق جوزي دعبألا ّيلولا نإف هناكم فرعي مل نأب دقف وأ «ربجم ريغ

 .دعبألا يلولا ىلإ امهنم لقتنت ةيالولا نأ كلذ

 ةئيدلملا نيب ام ةفاسم ىلإ هلاقتناك ًادج ةديعب ةبيغ بألاك ربجملا ٌيلولا باغ اذإ :اضيأ اولاقو

 ولو . ةعرسب همودق جري مل اذإ ربجم يلو وهو بئاغلا اذه ةئبأ جوزي مكاحلا نإف ءايقيرفأو ةرونملا

 .بهذملا يف دمتعملا ىلع ءًاربجولو اهجوز اهداسف فيخ نإف ءاهتقفن تماد ولو نطوتسي مل

 : "39 ةيديزلا بهذم :ًاسماخ - هرم

 .ءايلوألا نم هيلي نم ىلإ ةيالولا تلقتنا «ةعطقنم ةبيغ برقألا يلولا باغ اذإ : مهدنعو

 ةفاسم ىلإ هلاقتنا 20 - رهش اهنأ .يداهلا لوق وهو بهذملاف «ةبيغلا ةفاسم ديدحت ىف اوفلتخاو

 ّيلولا ةلصاوم رذعت ةعطقنملا ةبيغلا مكح يفو .-اهيلع ىّلوملا ناكم نم رهش ةدمب عطقت

 فرعي ال وأ ,فوخم هيلإ قيرطلاو ناكم يف وأ هب لاصتالا رذعتيو نجس يف نوكي نأك هتعجارمو

 , هناكم

 :لاوقألا نم حجارلا 64

 نم ىلإ اهلاقتناو هتيالو لاوز اهيلع بترتي يتلا برقألا يلولا ةبيغ موهفم ديدحت يف حجارلاو

 . ءايلوألا نم ةيالولا يف هيلي

 ناكم يف برقألا ّيلولا نوكي ثيح ققحتت ةبيغلا هذه نإ :لاقي نأ كلذ يف حجارلا :لوقأ

 مدعل وأ دج ةفاسملا دعبل هيلإ رفسلا رذعتل امإ هيأر عالطتساو هتعجارم وأ هب لاصتالا نكمي ال

 . 5594-7950 صسص 7ج («يقوسدلا ةيشاحوو .ريدردلل ؛ريبكلا حرشلا» ةفضكحلا

 .؟5؟0/ 55ص « ؟ج «راهزألا حرش ةفضفلا]
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 لوهجملا ناكملا اذه ناك ءاوس .هتفرعم مدعو هناكم ءافخل وأ ,.ناك ببس يأل هيلإ رفسلا ناكمإ

 مودق رظتنا اذإ ؤفكلا رضاحلا بطاخلا تاوف ةيشخ كلذ عم نوكي نأو .هجراخ وأ دلبلا لخاد

 . مدقي ىتم فرعي ال يذلا بئاغلا ّيلولا

 يف - بئاغلا يلولا يلي يذلا يأ  دعبألا ّيلولا ىلإ لقتنتو ةيالولا هنع لوزت بئاغلا اذهف

 رابتعا ىلع الو ,بئاغلا نع ةباين جيوزتلا ةيالو يضاقلا الو ناطلسلا رشابي الو «ةيالولا قاقحتسا

 ال نمل نوكت ناطلسلا ةيالو نأ يف حيرص فيرشلا يوبنلا ثيدحلا نأل ؛امهيلإ ةيالولا لاقتنا

 هذهو هل يلو ال نم يلو ناطلّسلا» :ِهلي هللا لوسر نع ثيدحلا اذُه يف ءاج دقف ءاهل ّيلو

 ّيلولا اذه نإ مث .بئاغلا يلولا ةبترم ةيالولا يف هتبترم يلت يذلا دعبألا ّيلولا وهو ّيلو اهل ةأرملا

 نأ هتحلصم نمف اهل بيرق هنأل بئاغلا ةيلوم ةحلصم ىلع صرحلا يعاود هيف رفوتت دعبألا
 هيلع مدقتي نأ بجيف ءاهيلع يضاقلا صرح نم رثكأ اهل ؤفكلا جوزلا ليصحت ىلع صرحي
 .دعبألا ٌيلولا اذه

 ثلاثلا عرفلا

 هتيلوم برقألا ّيلولا لضع

 : يلولا لضعب دوصقملا 86

 يذلا فيرعتلا انه ركذنو .©"9هل ةلثمأ انركذو .هتيّلوم ّيلولا لضعب دوصقملا قبس اميف اني
 جيوزت نم ٌيلولا عانتما ينعي يلولا لضع)» وهو يهقفلا حالطصالا يف لضعلا موهفمل هانرتخا

 .«جيوزتلا هيلع بجي ثيح ؤفكلا نم :

 وأ هجيوزت ٌيلولا ضفريف ةقلخو ًاقلخو نيد ؤفكلا بطاخلا هيتأي نأ بوجولا تاللاح نمو

 . ضفريف هنم اهجوزيل ؤفكلا اهل نّيعي وأ فقيل اهكحتي ان[ هقن هحلطت هن ذأ

 :برقألا ّيلولا لضع دنع ةيالولا نوكت نمل -5

 : ةلباتحلا بهذم :ًالوأ

 دعبألا ٌينولل - جيوزتلا ةيالو  ةيالولا تلقتنا هتيلوم برقألا يلولا لضع اذإ : ةلبانحلا لاق

 ةيالو لقتتف همدعك هدوجوف ا لا 0 يل

 .567371-50175 تارقفلا (/الا/ل)

 ىذا



 يف ّىلو ال نم ىلو ناطلسلاف اورجتشا نإف» : مالسلاو ةالصلا

 : ةيعفاشلا بهذم :ًايناث - ه1

 ع امنإو .دعبألا ّيلولا ىلإ ةيالولا نم مل هتيلوم يلولا لضع اذإ :ةيعفاشلا لاقو

 ًاقح ناك ةأرملا جيوزت نإ : مهلوقب كلذ | .و «لضاعلا ّيلولا ةيلوم جيوزتب يضاقلا و أ ناطلسلا

 اهجوزي لهو .ؤفكلا نم اهجيوزتب وه ماق يأ مكاحلا هافو هئافو نم عنتما اذإف ءاهيلو ىلع اهل

 ؟ةيعرشلا ةباينلاب مأ ةماعلا هتيالو بجومب مكاحلا

 هتيالو اهتضتقا ةباينب اهجوزي ىضاقلا نإ :لاقي نأ مهضعب دنع هجوألاو ةيعفاشلا دنع ناهجو

 ات ةماعلا

 : ةيفنحلا بهذم : ًاعلاث نكي

 اذه يفو ءّيلولا لضع دنع يضاقلا هبئان وأ ناطلسلا ىلإ لقتنت ةيالولا نإ :ةيفنحلا لاق

 يلوا نم 00 الإ ناطلسلل ةيالولا تبثت الف» : يناساكلا مامإلا لوقي

 ةيالولا لقتنت لضع اذإ برقألا يلولا نأ اوعمج اول: : ةيفنحلا هقف يف («ةيدنهلا ىواتفلا» يفو

 ذحلا وأ بألا ناك وأ لضع وأ لولا باغ)» ضيا اهيفو .ى(ةصالخلاو يف اذك ىدعبألا ىلإ

 , "57(يردركلل «زيجولا» يف اذك . .قؤقفك نم اهجوزي نأ يضاقللف افا

 يضاقلل ناك ؤفك بطاخ اهل دجو دقو :ةريغصلا جيوزت نع لولا عنتما اذإ» :ًاضيأ اولاقو

 ش , "99(اهب رارضإ كلذ يفو اهلضع هنأل ؛اهجئزي نأ

 جيوزت نم عنتماو برقألا لضع اذإ» :- ىلاعت هللا همحر  ماشاب يردق ةعومجم» ىفو

 . "9(يضاقلا اهجوزي لب ءاهجيوزت ةيالو دعبألل سيلف «ةريغصلا

 ٌيلولا ىلإ ةيالولا لاقتنا ىري مهضعبف «ةيفنحلا دنع ةيفالخ ةلأسملا نأ ودبيو -84

 .«ةصالخلا» ىلإ لوقلا اذه 5 «ةيدنهلا ىواتفلا» ءاج امك برقألا يلولا لضع اذإ دعبألا

 ّيلولا ىلإ لقتنت الو ٌيلولا لضع دنع يضاقلا هبئان و أ ناطلسلا ىلإ ةيالولا لاقتنا ىري مهضعبو

 73١. ص جا «عانقلا فاشكو» ةفضمف) '

 .؟5ها١ص ؟ج «عئادبلا» ةفرضلللا .67١”ص .”ج (جاتحملا ينغم) ةفضخل]

 . 77؟7ص .١1ج «راغصلا ماكحأ عماج» (85*7) . 5868ص ١1ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (7985)

 . 4١ ةداملا ««ةفينح يبأ بهذم ىلع ةيصخشلا لاوحألا يف اشاب يردق ةعومجم» ةفيكيتس]
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 بهذم ىلع يهو .(اشاب يردق ةعومجم» يف يؤ ءاج امكو ,(عئادبلا» كك ءاج امك .دعبألا

 دعبألا ىلإ لقتنت امنيبو .برقألا ٌيلولا لضع دنع يضاقلا ىلإ ةيالولا لاقتنا ضعبلا للعيو

 ةيالولا لقتنتف «؛ ملاظ لضاعلا نأ بئاغلا ٌيلولاو لضاعلا يلولا نيب قرفلاو : هلوقب برقألا ةبيغ يف

 , "*©هيلي يذلا دعبألا ٌيلولل ةيالولا لقتنتف ملاظ ريغ بئاغلاو ؛هيلإ ملظلا عف ذر نأل ؛ ؛ مكاحلا ىلإ

 : ةيكلاملا بهذم :ًاعبار - هملا٠

 عنتما نإف ءاهجيوزتب يضاقلا هبئان 2 ةاطليبلا هوما ةتيلوف ّيلولا لضع نإ :ةيكلاملا لاقو
 ,اهلثم رهمبو ؤفك ىلإ تعد اذإ كلذو ءيضاقلا وأ ناطلسلا اهجوز

 ,مكاحلا ىلإ اهرمأ عفرت نأ اهلف  اهوبأ  ربجملا اهّيلو اهلضع اذإ ركبلا نإ : اقيأ اولاقو

 اهجّوزو اهجيوزت ضفر نإو ءاهنذإ ىلإ جتحي مل اهجوز نإف ءاهجوزي نأب اهابأ رمأي مكاحلاو
 ,©80)هيلإ اهرمأ تعفر اهنأ ولو حيرصلا اهنذإ نم دب الف .مكاحلا

 : ةيديزلا بهذم :ًاسماخ - همالا

 رومأ دحأب ةدم راظتنا ىلإ جاتحي الو ًاروف هيلي نم ىلإ ّيلو لك نم حاكنلا ةيالو لقتنت :اولاق
 ىندأب لقتنت هتيالو نإف ,رذع ريغل اهحاكنإ نع ّيلولا لضعي نأ وهف .سداسلا امأو ...ةتس

 , ”59ةرحلا ةفلكملا ٌّقح ىف لضع

 : ةيرفعجلا بهذم :ًاسداس - مال"

 نم امهريغل سيلف «ةريغصلا جيوزت نم عنتماو ّدجلا وأ بألا لضع اذإ :ةيرفعجلا دنعو
 ةلاحلاو مكاحلا اهجوز ولف . لوقعم ببسل هلضع نكي مل ولو ءاهجيوزت ةيالو مكاحلل الو براقألا

 , "28 خغولبلا لعب اهتزاجإ ىلع كلذ فقو هذه

 .55ص :.1ج .ينايبألل «ةيعرشلا ماكحألا حرش» (7884)

 .5؟4ص .يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» (7886)
 .؟؟حخص .7ج «يقوسدلا ةيشاحوو .ريدردلل «ريبكلا حرشلا» ةفيضحلا

 .775-7717ص .7ج «راهزألا حرش» (789)

 .١١ص .يلحلا اضر ميركلا دبع خيشلل «ةيصخشلا لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألا» (484*7)

 <<3م4وه



 : حجارلا لوقلا  هما/#

 وهو ءدعبألا يلولا ىلإ لضاعلا برقألا ّيلولا نم ةيالولا لاقتنا ءاهقفلا لاوقأ نم حجارلاو

 نم هيلي يذلا ىلإ ةيالولا لوؤتف ءمودعملاك راص هلضعب برقألا نأل ؛ لضاعلا يلولا يلي يذلا

 نم يلو ناطلسلا» :فيرشلا ثيدحلل ّيلولا دوجو عم ةيالولا هيلإ لقتنت الف ,ناطلسلا امأ

 مكحب هيلي يذلا يلولا ىلإ ةيالولا دانسإو يضاقلا مامأ ّيلولا لضع تابثإ هنأ الإ (هل يل

 هيلإ بهذ امك برقألا يلولا لضع درجمب ًاروف دعبألا ىلإ ةيالولا لاقتنا ىرأ الو «يضاقلا نم

 . ةيديزلا

 يلولا نيب ماصخلا دعبي هنم رارقب دعبألل ةيالولا دانسإ مث , يضاقلا مامأ كلذ تابثإ نإ مث

 جاكت دعبألاو: لضاعلا نييلولا نملك دقي دقق ريك هاش عفدني ءاضقلا ىلإ عوجرلاب مث

 وه هنأل ؛هل تلاز ال هتيالو نأ رابتعاب لضاعلاو ؛هيلإ تلقتنا ةيالولا نأ رابتعاب دعبألا ةأرملل

 ةأرما ىلع نيلجرل حاكنلا دقع يفو .هلضع نع عجر هنأ وأ هتيلوم لضعي مل هنأو ءبرقألا يلولا

 دانسالو يلولا لضع تابثإل ءاضقلا ىلإ عوجرلاب نوكي هعفدو .2ىفخي ال ميظع داسف ةدحاو

 .دعبألا يلولا ىلإ ةيالولا

 اننا



 عبار) ىعلل

 هبله نارثلا
 :ثحبلا جهنمو .ديهمت 14

 تناك ءاوس . جيوزتلا ةيالو مهب قلعتتو ءايلوألا ةيالو تحت نونوكي نيذلا مه مهيلع نلوملا
 .بابحتساالا هحو ىلع تناك تأ .- رابجإلا يأ - باجيإلاو متحلا هحو ىلع مهيلع ةيالولا هذه

 . ةكرشلا هجو ىلع وأ

 راكي كاييث «تاللفاغ اعلا ةانسكوأ + قيئاجموا اراغتم نوتوكر دف: هيلع ىلوملا نإ عن
 كفوا الاجر ءاراك نأ اراهش اهنر قوتوكي نق ازيخأو هءاهتس نونركر ةقامك

 : ةيلاتلا بلاطملا ىلإ ثحبملا اذه مسقن .هنع ضومغلاو

 .راغصلا ىلع ةيالولا :لوألا بلطملا

 .نيناجملا ىلع ةيالولا : يناثلا بلطملا

 . تالقاعلا تاغلابلا ءاسنلا ىلع ةيالولا :ثلاثلا بلطملا

 .هيفسلا ىلع ةيالولا : عبارلا بلطملا

 . قيقرلا ىلع ةيالولا : سماخلا بلطملا

 ند



 لوألا بلطملا

 راغصلا ىلع ةيالولا

 : ديهمت ..

 ةيالو ءالؤه ىلع تبثت لهف . غولبلا ّنس نود ثانإلاو روكذلا انثحب يف راغصلاب ديرن

 ريغصلل لهو دل مأ رابجإ ةيالو يه لهف كنت اذإ مث ؟دل مأ ةيالولا هذه قحتسي نمل جيورتلا

 ؟غولبلا رايخ َّيلولا امهجوز اذإ ةريغصلا وأ

 :ثحبلا جهنم 1 هما“

 :ةيلاتلا عورفلا ىلإ بلطملا اذه مسقن مدقت ام ىلع ءانبو

 ؟راغصلا ىلع جيوزتلا ةيالو تبثت له :لوألا عرفلا

 .اهقحتسي نمو .راغصلا ىلع ةيالولا عون : يناثلا عرفلا

 . مهتحكنأ دقع موزلو .راغصلل غولبلا رايخ : ثلاثلا عرفلا

 لوألا عرفلا

 ؟راغصلا ىلع جيوزتلا ةيالو تبثت له

 : ةلأسملا يف لاوقأ ةثالث - 107

 : يه لاوقأ ةثالث راغصلا ىلع جيوزتلا ةيالو توبث ةلأسم يف

 .راغصلا جيوزت يف دحأل ةيالو ال :(لوألا)

 .ريغصلا نود ةريغصلا ىلع جيوزتلا ةيالو تبثت :(يناثلا)

 .-: .انانإ وأ اوثأك ًاروكذ: راغصلا ىلع ةيالولا تبنت“: (كلاثلا)

 :هتلدأو .ءلوألا لوقلا

 ؛(725!ةريغصلا وأ ريغصلا جيوزت يف دحأل ةيالو ال هنأ ىلإ مصألا ركب وبأو ةمربش نبا بهذ

 .١٠١٠١ص .5ج «راطوألا لين» 2. ؛هةؤ ص .5ج (ىلحملا» (/8
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 ةيذلو توبثل ةريغضلل الو ريغصلل ةجاخ الوب: ةيالؤلا هذهلا هيلع: ىلوملا ةجاحلا ةيالولا::تنوبث "نآل
 ةوهشلا ءاضق وه ًاعبط حاكنلا دوصقم نأل ؛حاكنلا ىلإ امهب ةجاح ال امهنأل ؛امهيلع جيوزتلا
 امهمزلتو رمعلل ةداع دقعي حاكنلا دقع نإ مث .نيدوصقملا نيذه يفاني رغصلاو ؛لسنلا ًاعرشو
 , ©59غولبلا دعب امهيلع دحأل ةيالو ال ذإ | كلذ امهمزلي نأ دحأل نوكي الف .غولبلا دعب هماكحأ

 ."؟ا)كلك هصئاصخ نم اذهف .غولبلا نود يهو  اهنع هللا يضر  ةشئاعب لَو يبنلا جاوز امأو
 : هتلدأو ىناثلا لوقلا - م14

 رايخ الو ءاهنذإ ريغب غلبت مل ام ةريغصلا ركبلا هتنبا جوزي نأ بألل : يرهاظلا مزح نبا لاق
 الو ةرورض نم ال اهجوزي نأ دحأل سيلف ءاهل بأ ال يتلا ركبلا ةريغصلا امأو .تغلب اذإ اهل

 . غلبت ىتح ةرورض ريغ نم

 - ةريغص يهو - ةشئاع هتنبا جوز - هنع هللا يضر - قيدصلا ركب ابأ ن نأ لوقلا اذهل ةجحلاو

 ليلدب تأي مل ام هلوق ىلإ تفتلي ال لج هصئاصخ نم اذه نأ ىعدا نمف كي ينلا ىلإ
 هللا لوسر يف مكل ناك دقل» : ىلاعت لاق كي هللا لوسرب يسأتلاب نورومأم اننأل ؛؟نضوصخلا
 نأ الإ هيف هب ىسأتن نأ انلف هلك هلعف ام لكف ؛ .«رخآلا مويلاو هللا وجري ناك نمل ةنسح ةوسأ
 .ةصاخ ِةِي هل هنأب صن يتأي

 ٌقحأ ٌبيثلا» :فيرشلا يوبنلا ثيدحلل يح بأ اهل يتلا ركبلا ة ةريغصلاب انلوق انصصخ امنإو
 ركبلا تجرخو «ةريبك وأ تناك ةريغص بيثلا تجرخف ,«اهوبأ اهنذأتسي ركبلاو ءاهيلو نم اهسفنب
 ثيدحلا اذهب اهل بأ ال يتلا ركبلا تجرخو .لقاعلا غلابلل الإ نوكي ال ناذئتسالا نأل ؛ ؛ غلابلا
 , 259طقف بألا تاذ ركبلا ةريغصلا الإ قبت ملف ءاضيأ

 نأل ؛ةريغصلا ىلع هسايق حصي الو ,هجيوزت يف هيلع دحأل ةيالو الف هريغصلا امأ - همت

 وهو هلثم رخآ سايق سايقلا اذه ضراع لق ناكل 8-5 سايقلا ناك ولو هيف هج ال سايقلا

 كلذ يف هنأو .ًلصأ هجيوزت يف هريغل الو هيبأل لخدم ال غلب اذإ ركذلا نأ ىلع اوعمجأ دق مهنأ
 ,©55بابحتسا ةيالو وأ .رابجإ ةيالو امإ ءاهيلع ةيالولا ىقبت ذإ .تغلب اذإ ىثنألا فالخب

 . يروثلا نايفس مهنم ركذو .ريغصلا جيوزت عنم نم كانه نأ مزح نبأ ركذو

 . 04ص .9ج ؛مزح نبال «ىلحملا» )799١( .١7؟ص .4ج .يسخرسلل «طوسبملا» (5)
 .55"1ص قج مزح بدل ( ىلحملا» (0/975) .450-:ه ص قج مزح نبال « ىلحملا» ةفضاف]
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  - 4١هتلدأو «ثلاثلا لوقلا :

 يعرشلا امهيلول زوجيو «ةريغصلاو ريغصلا ىلع ةيالولا تبثت : مهدنعو ,روهمجلا لوق وهو

 ياي 5 مهلوق ىلع اولدتسا دقو .امهجيوزت

 ضيحملا نم نسئي يئاللاو» :ىلاعت هللا لوق ةريغصلا جيوزت زاوج ىلع لد أ -

 ةميركلا ةيآلا هذهف ,#27519 نضحي مل يئاللاو ءرهشأ ةثالث نهتدعف «متبترا نإ مكئاسن نم

 ال ةدعلاو ءرهشأ 5906 اهتدعق:نضيخ 9 ةريغصلاو ءرهشأ ةثالث نضحي مل يئاللا ةدع تلعج

 قلطتو جوزت ة ةريغصلا نأ ىلع كلذ ٌلدف ,حاكنل خسف يف وأ حاكن يف قالط نم الإ نوكت

 حلصت الو ءاهنذإ ربتعي ال ذإ اهّيلو وه اهجاوز دقع ىلوتيو اهجوزي يذلاو ءحيحص اهجاوزو

 , 7”"اهيلع جيورتلا ةيالو توبث ىلع كلذ 0 0 داتا اهترابع

 ليلد الو ءانركذ امك ةريغص يهو  اهنع هللا يضر  ةشئاع جوزت ِهِلَك يبنلا نأ - ب همم

 نأ مرثألا ىور دقف «ةيصوصخلا د ىلع لدي ام درو لب لكك يبنلاب كلذ ةيصوصخ ىلع

 هتنبا جوز - هنغ هللا يضر بلاط ىب أ نب يلع نأو .تدلو موي ريبزلا ةنبا جوزت نوعظم نب ةمادق

 نم ةريغص هل ًاتنب رمع نبا جّوزو ه هنع هلل يضر  باطخلا نب رمع ةريغص يهو موثلك مأ

 . "50 امهنع ىلاعت هللا يضر  ريبزلا نب ةورع

 وهو هجوزي نأ هياول نأو « هريغصلا يلع عيووتلا ةيالو توبث ىلع اولدتساو - ج -6

 ىنعمو .("؟١7ريغص وهو هنبا جفن - امهنع هللا يضر  رمع نب هللا دبعف «ةباحصلا لمعب ءريغص

 تنك و يضر - ريبزلا نب نب ةورع جوزو 1 م و

 ةهج نم ةريغصلا ىلع ريغصلا سايقب لالدتسالا نكمي امك .(”*8ناريغص امهو هتخأ نباب هيخأ

 .ًاضيأ هيلع تبثتف ءاهيلع جيوزتلا ةيالو توبث

 حجارلا لوقلا - 6

 امهيلول زوجيو «ةريغصلاو ريغصلا ىلع جيوزتلا ةيالو تبثتف ,روهمجلا لوق حجارلا لوقلاو

 اهيلع ٌدريو «ةفيعض هتجحف كلذ عنم نم امأ هب اولدتسا امل امهجيوزت ةيالولا هذه يف يعرشلا

 : يناي رأي ام

 .[4 ةيآلا :قالطلا ةروس] (7/894)

 . 467ص ."ج (ينغملا» (95) . 1481ص .5ج «ينغملا» (/عوهز

 .١7؟ص .4ح .يسحخرسلل «طوسبملا» (794) . 37ص اج «عانقلا فاشك» (/91)

 كل



 انا هةر لتقوم اوعي تاز رخو ف عسل قاع ةبالرلا كوتا ةييغلاب ةالوآ دهرا“
 لبق نم ةريغصلا جيوزت زاوجب مهلوقل ثلاثلا لوقلا باحصأو يناثلا لوقلا باحصأ هب جتحا ام
 اهيلع ٌدرلل ليبس ال ةيوق مهتجحو .انه هانركذ ام ديعن الف , يعرشلا اهيل

 اؤفك جوزلا ناك اذإ الإ ًابلاغ ققحتت ال ةعورشم دصاقمو ضارغأ حاكتلا يف : ًايناث - هملا/
 ىلع جاوزلا يف ةيالولا تابثإ ىلإ ةّسام ةجاحلا تناكف ءتقو لك يف لصحي الو زيزع ؤفكلاو
 , ”ةففؤغكلا كلذ تافل اهغولب انرظتنا ول هنأل ؛ؤفكلاب اهجيوزتل ةريغصلا

 اولعف مهنأ ديفت ماركلا ةباحصلا نع راثآ تدرو ريغصلا جيورتل ةبسنلابو :ًاعلاث 88م

 جيوزت ةحص ىلع ركام كلذ ناكف ؛ ؛اهيلع راكنإ ١ دا عا كلذ

 اضيأ ريغصلا جيوزت زوجيف ل. يصرلا و لق نم ايو اج ثيح ةغصا . ىلع قئاونلا

 يعرشلا هيلو لبق نم

 هّيلو اهردقي ريغصلا جيوزت يف ةربتعم ةحلصمو ةعورشم ةجاح انه نوكت دق : ًاعبار 8
 اذه نأو ,هلثم ة ةريعصب نوكي ريغصلا جاوز نأ بلاغلا ذإ .ةريغصلا يلو اهردقي امك يعرشلا

 . جاوزلا اذه لثمب 0 ض1 را نأ الا ثيح بيرل نيب ابلاغ 0 36

 : ةحلصمل الإ راغصلا جيوزت مدع ىلوألا - 0

 ةحلصم كانه نكت مل نإ امهجيوزت مدع ىلوألا نكلو «ةريغصلاو ريغصلا جيوزت زاوج 3

 نألو ؛زئاج وه امنإو بجاو ريغ امهجيوزت نأل ؛ناريغص امهو امهجيوزت يف ليجعتلا يف ةرهاظ
 ةريغصلا غلبت نأ دعب حاكتلا اذه هيلإ لوؤي ام يردن ال اننأ امك ؛تابجاوو قوقح هب قلعتت جاوزلا

 جوزت ال ةلقاعلا بيثلا ةريغصلا نإف» : ةيعفاشلا هقف يف («جاتحملا ينغم) يف ءاج دقو .هعاطقناو

 , 201:0(نذأتستو غلبت ىتح لاحب

 :ًاركب نوكت نأ ةريغصلا يف طرتشي له 0١

 اهيف ةراكبلا طارتشا يف اوفلتخا ةريغصلا ىلع جيوزتلا ةيالو توبث ىلع روهمجلا قافتا دعبو

 .5-7١71ص .4ج . يسخرسلل «طوسبملا» (19)

 .7١"٠ص ا" ج («جاتحملا ينغم» (750)

 مو



 اميف مهلاوقأ زجونو «ةريغص يهو اهّيلو لبق نم اهجيوزت زوجي ىتح - ابيث ال اركب نوكت نأ يأ

 : يلب
 :ًاركب نوكت نأ طرتشي :لوألا لوقلا 1

 حرص اذهبو «بيثلا ةريغصلا جيوزت زوجي الف اركب نوكت نأ ةريغصلا جيوزتل طرتشي

 . "4: ”«غولبلا
 جوز نم ًابيث ةريغصلا تناك نإف : يرهاظلا مزح نبا لاق دقف «ةيرهاظلا بهذم ًاضيأ اذهو

 نأ لبق اهل نذإ الو .غلبت ىتح اهجوزي نأ هريغل الو بألل زجي مل ءاهقّلط وأ اهنع تام
 , "49 غلبت

 ىنح ميألا حكنت الو : ملسم هاور يذلا فيرشلا يوبنلا ثيدحلل ةلبانحلل نيلوقلا دحأ اذهو

 اهسفنب ٌقحأ بيثلا» : ملسمل ىرخأ ةياور يف ءاج امك بيثلا ميألاب دارملاو .4:6. . .رمأتست
 نأ بجيف ءاهنذإ ربتعي ال ةريغصلاو ءاهنذإب الإ جوزت ال بيثلا نأ ىلع لد ثيدحلاف :هاهّيلو نم
 , "؛'*نذأتستو رواشتف غلبت ىتح جوزت ال

 :ًاركب نوكت نأ طرتشي ال :يناثلا لوقلا 584

 نأ زوجيف ءاهّيلو لبق نم ةريغسص يهو اهجيوزت زاوجل اركب نوكت نأ ةريغصلا يف طرتشي ال
 دنع نيلوقلا دحأو ,ةيكلاملاو ؛ةيفنحلا بهذم اذهو .ابيث تناك ولو ةريغص يهو اهجوزي

 , 01: 7ةلبانحلا

 الب اهلاوزل رثأ الو مارح وأ لالح ءطوب ةراكبلا تلاز ءاوسو :ًاضيأ هيفو ١. 44ص .”ج («جاتحملا ينغم» (/407)

 مهنع هانركذ يذلا مهمالك نم رهاظ وه امك ,لالح ءطوب اهتراكب ةلازإ يف اوطرتشا ةيرهاظلاو . ةطقسك ءطو

 . هالعأ يف

 . 4-5595 58ص .9ج («ىلحملا» (740*)

 .15 7ص 25ج (ينغملا» (/505)

 25ج (ينغملا» «450 ص «9ج (ىلحملا)» ,.750*-9١75ص 24ج (يوونلا حرشب ملسم حيحص» (/400)

 .7١7ص « 4ج (طوسبملا» 2:43ص

 ١2ج .ريدردلل «ريغصلا حرشلا» «7-7١718ص «4ج « يسخرسلل (طوسبملا» « 47ص 25ج (ينغملا» (7405)

 . 81ص

 لح



 سيلو رغصلا يه ةريغصلا ىلع ةيالولا هذه توبث ةلع نأ لوقلا اذهل ةجحلاو 15

 ىنعملا اذهو ءاهسفن رومأ ريبدت نع اهزجعو اهيأر روصق ىلع ةنيرق رغصلا نأ رابتعاب «ةبويثلا
 .اهتبويثب ةريغصلا نع لوزي ال

 نم دارملاف (اهسفنب قحأ بيثلا» وأ «. :قماتست ميلاد :فيرشلا يوبنلا ثيدحلا امأ

 ققحتي ال ام «ميألا» بو «بيثلا» ب قلع هنأل ةريغصلا ال ةلقاعلا ةغلابلا «بيثلا» نم وأ «ميألا»
 ققحتي امنإ كلذو ءاهسفنب ٌّحأ اهنوكو .حاكنلا رمأ يف اهيأر ذخأو ةرواشملا وهو , غولبلا دعب الإ
 ,©؛ةريغصلا نود ةغلابلاب

 : حجارلا لوقلا 6

 ةلعلا ءاوتسال ركبلا ةريغصلا ىلع ةتباث يه امك بيثلا ةريغصلا ىلع ةيالولا توبث حجارلاو

 ىلع سايقلاب مث .رغصلا ةنيرقب امهيسفن رومأ ريبدت نع امهزجعو امهيأر روصق يهو ءامهيف
 نبا لاق امك ةروكذلاب مالغلل لصح ام ىلع ةبويثلاب ديزت ال ةريغصلاو .هيلع ةيالولا يف ريغصلا

 ةلقاعلا ةغلابلا يه فيرشلا ثيدحلا يف «ميألاب» وأ (بيثلاب) دارملا نألو ؛"؟*'*يلبنحلا ةمادق
 . يناثلا لوقلا باحصأ لاق امك

 :تاونس عست اهل يتلا ةريغصلا ىلع ةيالولا 15

 ّنس نود ناك ام وه رغصلا ّدحو .ريغصلاو ةريغصلا ىلع تبثت جيوزتلا ةيالو نإ :انلق
 نس غلبت مل اهنوكل ةريغصلا مكحب ىقبت لهف .تاونس عست رمعلا نم ىئنالا تغلب اذإف «غولبلا
 اهيلع ىقبت يلاتلابو .هوحنو ضيحلا نم ىثنألل غولبلا تامالع اهيلع رهظت ملو داتعملا غولبلا

 ؟جاوزلا يف رابجإلا ةيالو اهيلع ىقبت الف ةغلابلا مكحب ربتعت مأ ؟جيوزتلا ةيالو

 اهيفف ءنينس عست ةيراجلا تغلب اذإو :لاقف ةلأسملا هذه يلبنحلا ةمادق نبا مامإلا ضرع

 : ناتياور

 لوق وهو .مرثألا ةياور يف دمحأ مامإلا هيلع صن .ًاعست غلبت مل نمك اهنأ :(امهادحإ)
 ؛نامث تنب مكح نينس عست تنب مكح :اولاق .ءاهقفلا رئاسو «ةفينح يبأو .يعفاشلاو .كلام
 .حاكنلا يف كلذكف تافرصتلا رئاس يف ربتعي ال اهنذإ نألو ؛ةغلاب ريغ اهنأل

 دقو .روصنم نبا ةياور يف دمحأ مامإلا هيلع صن ةغلابلا مكح اهمكح : (ةيناثلا ةياورلاو)
 نينس عست ةيراجلا تغلب اذإ :تلاق اهنأ - اهنع هللا يضر  ةشئاع نع هدانسإب دمحأ مامإلا ىور

 . 55ص .5ج (ينغملا» (7508) ا ل هك نسخ دلل و طوصخلا 0/4010

 مو



 اهجيوزت حابيف .حاكتلا ىلإ ةجاح اهل ثدحيو ءاهضيح هيف نكمي ب تغلب اهنألو ؛ ةأرما يهف

 , "؛*9ةغلابلاك

 زوجي ال دمحأ نعو :ةلبانحلا هقف يف «ريبكلا حرشلاو فاصنإلا رصتخم» يفو - 17

 رئاسو يعفاشلاو كلام بهذم وهو ءزاوجلا هنع روهشملاو .اهنذإ ريغب نينس عست ةنبا جيوزت
 5 , "؛١ءاهقفلا

 نيئس عست تنب جيوزت - ءايلوألا رئاس يأ مهلو» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشكو يفو

 ةيراجلا تغلب اذإ : ةشئاع ىلإ هدنسب دمحأ ىور امل« ًاصن ربتعم حيحص نذإ اهلو ءاهنذإب رثكأف

 حلصت اهنألو ؛ةأرملا مكح يف اهنأ هانعمو ءرمع نبا نع ًاعوفرم يورو «ةأرما يهف نينس م
 , "49 (ةغلابلا تهبشأ هيلإ جاتحتو حاكنلل كلذب

 - عانقلا فاشك يف امك  مهنم نيرخأتملا نأ ةلبانحلا ءاهقف نع لوقنلا هذه نم مهفيو

 ,ةغلابلاك اهتلماعم يهو «نينس عست غلبت يتلا ةيراجلا نأشب دمحأ نع ةيناثلا ةياورلاب اوذخأ

 هيلع ام فالخ اذهو «ةريغصلل ةبسنلاب وه امك جاوزلا يف رابجإ ةيالو اهيلع نوكت ال يلاتلابو

 . ءاهقفلا رئاس

 حجارلا لوقلا 4

 ضيحلاك تامالعلاب يعرشلا غولبلا ّدح ىلإ لصت ملو نينس عست تغلب نم رابتعا حجارلاو

 اهرابتعاب جيوزتلا ةيالو اهيلع ىقبتف .ساسألا اذه ىلع لماعتو ةريغص ىقبت اهنأ «نينسلاب الو

 .لاملا يف وأ - جيوزتلا ةيالو اهنمو - سفنلا يف ريغلا ىلع ةيالولا نأل ؛ةريغص

 نوكي ةيلهألا صقنو ءاهيصقان وأ ةيلهألا يميدع ىلع نوكت امنإ ةيعرشلا تايالولا هذه

 لازنإلاو «ىثنألل ةبسنلاب ضيحلاك تامالعلاب امإ لصحي غولبلاو . غولبلا ٌدح ىلإ لوصولا مدعب

 اذإ الإ نينس عست ىثنألا غولب غولبلا نس نم سيلو ؛غولبلا نس غولبب امإو .ركذلل ةبسنلاب
 سيلو تامالعلا هذه ىلع ليوعتلا نوكيف ءانلق امك ضيحلاك غولبلا تامالع نم ءيش هب نرتقا

 .نينس عست اهغولب ىلع

 .55-0١1491ص (.5حج (ينغملا» (2509)

 . ؛؟7”ص .باهولا دبع نب دمحم خيشلل (ريبكلا حرشلاو فاصنإلا رصتخم» )51١/(

 . 76ص .7ج «عانقلا فاشك» (7411)

 انا



 نس غولبب الإو ,ءتدجو نإ ىثنألاو ركذلا يف هتامالع روهظ غولبلا ةفرعمل هيلع لوعملاف

 . غولبلا

 . ىننألاو ركذلا نم مالتحالاب لصحي غولبلا : يلبنحلا ةمادق نبال (ينغملا» يفو - 848

 ركذلا قح يف ثالثلا تامالعلا هذهو . ةنس ةرشع سمخ غولب وأ « ءلْبقلا لوح رعشلا تابنإب وإ

 ريغ وهف نهنم ةمالع هيف دجوي مل نمف .لمحلاو ضيحلا :نيتمالعب ىثنألا ديزتو «ىثنألاو
 , "4319غلاب

 يناثلا عرفلا

 اهيقحتسم نايبو راغصلا ىلع ةيالولا عون

 رابجإ ةيالو راغصلا ىلع ةيالولا

 اهيمسي امك رابجإ ةيالو يه وأ «ةيفنحلا ربعي امك باجيإو متح ةيالو راغصلا ىلع ةيالولا
 وأ كلذ اهرك ءامهنع ًاربج امهجوزي ةريغصلا وأ ريغصلا ىلع َيلولا نأ اهب دوصقملاو .مهريغ
 حرص اذهبو امهغولب راظتنا نودو ءامهريغ دحأ نذإ ىلع الو امهنذإ ىلع فقوت نودو ءهايضر
 , ١9" ءاهقفلا

 :راغصلا ىلع رابجإلا ةيالو نوقحتسملا 0

 ؟ًاعرش ةيالولا هذه قحتسي نمف .ابجإ ةيالو يه راغصلا جيوزت ةيالو تناك اذإو
 : ةيمالسإلا بهاذملا فلتخم يف يلي اميف هزجون كلذ ىلع باوجلاو

 : ةلباتحلا بهذم :ًالوأ

 اذإو . هّيصو مث بألا رابجإلا هجو ىلع ًائانإ وأ ًاروكذ راغصلا جيوزت ةيالو قحتسي مهدنعو
 نود يضاقلل هجيوزت ةيالو تتبث العم هتمدخك هجاوز يف ةجاح ريغصلل ناكو هيصوو بألا مدع

 . 49/1/4078 ص 28ج ؛يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» (741؟)
 3 ١ج «يواصلا ةيشاحوو ءريدردلل (ريغصلا حرشلا» 2. 14/81ا/ص 5"2ج (ينغملا» 271١ ص 23ج «عئادبلا» 0/415

 عئارش)» ١494. ص ءالج (جاتحملا ينغم» .”64 ص 6٠21ج «بذهملا حرش عومجملا» .7956ص

 . 3 7256ص 23ج (مالسإلا

 لكلا



 ."؛'؟اهجيوزت ىلع ىضاقلل ةيالو الف ةريغصلا امأ .ءايلوألا نم هريغ

 : ةيعفاشلا بهذم : ًايناث - هو

 فقوت نود هيأرب اهجوزي نأ هلف ,ركبلا ةريغصلا هتنبا ىلع بألل رابجإلا ةيالو تبثت : مهدنعو

 .©؛2نذأتو غلبت نأ الإ اهجيوزت ٌدجلاو بألا ريغل زوجي الو .بألاك ةبوصعو

 بألل نإ» :اولاق دقف « ةريغصلا جيوزت ةيالو امهل امك «ريغصلا جيوزت ةيالو ٌدجلاو بأللو

 يضتقت دقو ةحلصملاب هجيوزت نألو ؛امهتقفش روفول اعبرأ ولو لقاع ريغص جيوزت ّدجلاو
20410 

 :ةيكلاملا بهذم :ًاثلاث ه0:

 وأ تناك ًاركب ةريغصلا هتنبا جيوزت هلف ءبألل ةريغصلا ىلع رابجإلا ةيالو تبثت : مهدنعو 1

 .رظنملا حيبق ناك وأ .ءاهنم ةءافك لقأ جوز نم وأ «لثملا رهم نودب ولو اهيلع اربج ءابيث

 يصوملا بألا هل نّيع نإ هيصول ربجلا هجو ىلع هتنبا جيوزت ىلع ةيالولاف بألا مدع دنعو

 لبق اهجوز :هل لاق نأك كلذ ىنعم يف امو ءًاربج اهجوز :هل لاق نأب اهجيوزتب هرمأ وأ جوزلا

 حجارلاف «رابجإلاب هرمأي ملو اجوز هل نيعي نأ نود . يتنبا جوز :هيصول بألا لاق اذإ امأ . غولبلا
 . "؟"رابجإلا ةيالو يصولل نأ .ةيكلاملا بهذم يف

 .هجيوزت امهلف هيصوو بألل رابجإلا ةيالو تبثت :ةيكلاملا لاق ريغصلل ةبسنلابو .6

 ايفو م وطقم نرخ نير هدم اذإ ملكا يباب ةمدعو ١ لاجل ير جا لاقدقت
 ريغصلا ميتيلاو ءامهديس امهجؤوزي ةمألاو دبعلاو ءامهوبأ امهجوزي ركبلاو ءريغصلا لفطلا : مهو
 , "4180(هّبصو هجوزي

 حرشلاو فاصنإلا رصتخم» .؟ 5ص .ج (عانقلا فاشك) «444 449 .454ص ء”ج (ينغملا» (94154)

 . 45"ص .باهولا دبع دمحم خيشلل «ريبكلا

 .1754 .2"١37ص .8١ج «عومجملا) .144١ص .7ج «جاتحملا ينغم» (/515)

 . ١١9 ص «ء”ج «جاتحملا ينغم» (/515)

 نيناوق» 01" ؟79772-14ص .؟ج .ريدردلل (ريبكلا حرشلا» ,781-787ص ء١1ج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» (7417)

 . 7١7ص «.يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا

 . ؟557ص «يكلاملا يزج نبال (ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» (418)
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 ًافالخ ملعلا لهأ نيب ملعن الف .نونجلا نم ميلسلا مالغلا اماف» : ةمادق نبال «ينغملا» يفو

 , "*119(كلامو ءيرهزلا :هبهذم اذه نمو .هجيوزت هيبأل نأ ىف

 رابجإ ةيالو بالل سيل :اولاق مهنأ الإ هتنبا ىلع رابجإلا ةيالوب اولاق نإو ةيكلاملاو -
 امك ءاهرايخل ةبجوم ةهاع يذب اهجّوز ول امك .ةداع ررض اهيلع هب بترتي امم هتنبا جيوزت ىلع
 , "1 0وهبهذم يف حصألاو راتخملا يأرلا ىلع انينع وأ انودجم وأ دا اصح جوزلا ناك ول

 نأ زوجي ال هنأل ؛ يصوملا تنب جيوزتل ةبسنلاب هانركذ اميف بألاك بألا يصو نأ ودبيو

 :ةيفنحلا بهذم :ًاعبار 7

 تابصعلل مث .ةيبسنلا تابصعلل ةريغصلاو ريغصلا ىلع رابجإلا ةيالو تبثت :مهدنعو 7

 دقو .2"؟"7ثرالا يف مهبيترت ىلع يضاقلا وأ ناطلسلل مث .ماحرألا يوذ تابارقل مث (ةشسلا

 "ل نم كلذ انركذ

 غولبلا رايخ قحب راغصلا عتمت يف نوفلتخي مهنأ الإ رابجإلا ةيالو مهل تتبث نإو . اعين # غو

 .- دعب اميف هنيبنس امك ءايلوألا ءالؤه صضعب مهجوز اذإ

 : ةيرهاظلا بهذم :ًاسماخ -4

 ا ا كاس ,اهنذإ ريغب اهوبأ اهجوزي ركبلا ةريغصلا :اولاق

 بأ ال يتلا ةريغصلاو .اهرمأتسي ىتح غلبت ىتحح اهجوزي نأ 0 .اهقّلط
 0 ةيرطوملا ةريغصلاو . غلبت ىتح ةرورض ريغ نم الو ةرورض نم ال اهجوزي نأ دحأل سيل
 خوسفم هجاوزف جوز نإف ءركذلا ريغصلا جيوزت ه هريغل الو بألل زوجي الو .نكبلا مكخ يف

 , ":5دبأ

 455 نع 25ج (ينغملا» (/419)

 ءا١ج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» 77-2777؟5ص ء"7ج (يقوسدلا ةيشاحوو ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» (97570)

 4١*-787. ص

 .4ج (طوسبملا» ءاهدعب امو 5٠ هص .؟ج «ريدقلا حتف» 540-551١. ص .؟"ج«عئادبلا» )451١/(

 .اهدعب امو ههص ءا١ج ءينايبألل «ةيعرشلا ماكحألاو» 2كا75١1-١4*سص

 .587-25861454م) نم تارقفلا (57؟؟)

 . 54-5517 هرلص .4ج «ىلحملا» ةقفحفسم]

 ضني



 :21:؟9ةيديزلا بهذم :ًاسداس 48

 تابصعلل كلذكو افكر ًاركب تناك ءاوسو «نذأت مل نإو ةريغصلا جيوزت بألل :اولاق

 وه ةريغصلا .حاكن يلوف . يلو نكي مل نإف ,برقألاف برقألا ةيببّسلا تابصعلل مث «ةيبسنلا

 هرمأ دق ةريغصلا ّيلو نوكي نأ طرشب نكلو «يضاقلا هبئان وأ مامإلا نم ىلوأ وهف .يصولا

 وأ مامإلاف ,نيعم صخش نييعت نود اقلطم اهجيوزتب هرمأ ول امأ ,نيعم صخش نم اهجيوزتب
 مامإلا ىلإ اهجيوزت يف ريغصلا ىلع ةيالولاف « يصو دجوي مل نإف . يصولا ىلع نامدقي يضاقلا

 . ىضاقلا وأ

 :ةيرفعجلا بهذم :ًاعباس-

 ةريغصلا تناك ولو .©*'”ةريغصلاو ريغصلا جيوزت ىلع ّدجلاو بألل ةيالولا مهدنع تبثت
 ريغصلا جيوزت ىلع ّدجلا وأ بألا يصول ةيالو الو .("*"هريغب وأ ءطوب اهتراكب تبهذ نأب ًابيث

 يف نكلو ."؛مهبهذم يف رهظألا لوقلا يف جيوزتلا ىلع يصوملا هل صن ولو «ةريغصلا وأ
 .©2؛9ةحلصملل لوقلا اذه مهضعب حّجرو ,«49كلذ هل بهذملا يف لوق

 :لاوقألا ةلدأ 015

 : ةريغصلا هتنبا بألا جيوزت ةلدأ : ًالوأ

 - هنع هللا يضر  قيدصلا ركب يبأ جيوزت ةريغصلا هتنبا جيوزت' ىلع بألا ةيالول ةجحلاو

 يضر - يلع جوز دقف ,كلذ نيرخآلا ةباحصلا لعفو . ل يبنلل  ةريغص تناكو  ةشئاع هتنبا

 ؛ريغص وهو هنبا رمع نب هللا دبع جوزو ,باطخلا نب رمعل ةريغص يهو موثلك مأ هتنبا  هنع هللا

 هتنبا جيوزت كلم امك هجيوزت كلمف «ةيلوت ريغب ريغصلا هنبا لام يف فرصتي بألا نألو

 مهتحلصم ىلع صرحأو ءراغصلا هدالوأ ىلع هريغ نم قفشأ بألا نإف ًاضيأو .©4؟”2ةريغصلا

 . "7١-7114 ص .؟ج «راهزألا حرش» .؟17ص . 14ج (ريضنلا ضورلا» (7414)

 . 5١ص (ةيصخشلا لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألا» .155١ص «.؟ج .ميكحلل «نيحلاصلا جاهنم» (/515)

 لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألا» «.198ص (عفانلا رصتخملا» ,775ص .؟ج «مالسإلا عئارش» (/41)

 .١؟ص «ةيصخشلا

 . 7376ص .؟7ج «مالسإلا عئارش» (/477)

 .55١ص «7ج (نيحلاصلا جاهنم» (7/578)

 . ١١-١١ ص (ةيصخشلا لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألا» (7/479)

 .١٠7١1ص ."ج «راطوألا لين» 27514 ص «ةدمعلا حرش ةدعلا» .4994 . 87ص ."”ج (ينغملا» (/50)

 نذل



 . مهيلع ةيالولاب مهنم قحأ ناكف ءهريغ نم اهب فرعأو هريغ نم

 :ّدجلا ةيالو ةلدأ :ًايناث 5

 .بألاك داليإ ةيالو هل نأ راغصلا هنبا دالوأ جيوزت ىلع بألا ىبأ ٌدجلا ةيالول ةجحلاو

 .04597بالاك ًارابجإ جيوزتلا ةيالو هلثم كلميف

 ,ةيالولا هذهل ةجاحلا رابتعاب ةرحلاو ٌرحلا ىلع ةيالولا نأب جتحا ةيربجلا ّدجلا ةيالو عنم نمو

 0 نأ الإ 0 0 عولبلا لبق امهيلع جيوزتلا ةيالو يف ة 00 0 ةجاح الو

 را د 1 لعمل هوردباع ريغ عاق الف دلك ا ةريغص

 ةيالولاك هيلع بألل ةيالولا تناكف بألا ءزج دلولا نأل ؛بألا ىنعم يف سيل ّدجلاف ةلالد امأ

 . بألا ىنعم يف نوكي الف تصقن دق هتقفشو .ٌدجلاب تفعض دق ةيئزجلاو .هسفن ىلع

 :ٌّدحلا ةيالو يعنام ىلع درلا هوا

 يه امك راغصلا جيوزت يف ّدجلل ةيالولا توبث نأب ّدجلا ةيالول نيعناملا ةجح ىلع ٌدر دقو

 حلاصملاو دصاقملا هذه رفوتت الو هدصاقمل داري حاكنلا نأل ؛سايقلل قفاوملا وه  بألل ةتباث

 زارحإ ةّلعب صنلاب بألا ةيالو تابثإف ءنامز لك يف ؤفكلا دجوي الو «ةداع نيئفاكتملا نيب الإ

 وهو مكحلا ىّدعُيف ,هلوصح دعب تاف اذإ هلثمب رفظي ال دق ذإ .هيلإ ةجاحلل هب رفظ اذإ ؤفكلا

 , ”59لجلل ةيالولا تابثإ

 :ّدجلاو بألل ةيالولا رصق ةلدأ :ًاثلاث 64

 يف رظنلا نأب بألا يبأ ٌدجلاو بألا ىوس امع راغصلا ىلع رابجإلا ةيالو عنم نم جتحا

 ال اذهلو «هتبارق دعبو هتقفش روصقل ؛ّدجلاو بألا ريغ ىلإ ضيوفتلاب متي ال راعصلا حلاصم

 . ىلوأ ةبتر ىلعأ هنإو سفنلاب فرصتلا كلمي ال نالؤ ؛ ةبتر ىندأ هنأ عم لاملا يف فرصتلا كلمي

 ةريغصلا يه ةميتيلاو «رمأتسُت ىتح ةميتيلا حكنُت ال» :لاق هنأ لي يبنلا نع يور دقف ًاضيأو
 ًاباحصتسا غولبلا دعب ةميتي اهامس امنإو .« ملحلا دعب متي ال» :ِكك هلوقل اهل بأ ال يتلا
 ىلع بألا ريغل ةيالولا مدع ىلع اذه ٌلدف .ةميتي تسيلف بأ اهل نمو ؛غولبلا لبق اهمسال

 ١49. ص 23”ج (جاتحملا ىنغم) 2775 ص 25ج (جاتحملا ةياهن» 2:84 ص 25ج («ينغملا» ةهقحشا

 .8١5قع5 * الص 34 ١7ج (ريدقلا حتفو ةيانعلا اهحرشو ةيادهلا» 2 77” ص ءا”ج «عانقلا فاشك» ةهقدضف)

 نك



 نأ يور املو .همذدذع دنع بالاك دجلاو .اهغولب لعب الإ نوكي هل اهرامئتسا نأل ؛ ةريغصلا

 :لاقف و يبنلا ىلإ كلذ عفرف ,نوعظم نب نامثع هيخأ ةنبا رمع نبا حكنأ نوعظم نب ةمادق

 ."؟5ناهنذإب الإ حكتت الو ءةميتي اهنإ»

 :تابارقلاو تابصعلا رئاسل ةيالولا لعج نم ةلدأ :ًاعبار 6

 نأب تابارقلاو تابصعلا رئاسل اهلعج امنإو ءّدجلاو بألا ىلع ةيالولا رصقي مل نم جتحاو

 يف نأ ريغ .ةقفشلا ىلإ وعدت ةبارق لاح لك ىلع اهنأ الإ ّدجلاو بألا ةبارق نكت مل نإو ةبارقلا

 ريغصلا ةحلصم ىلع صرحو ةقفش نم هيعدتست ام رادع قوش وع رويت ةنففشلا هذه

 امك حاكنلا رمأ ادجوو اغلب اذإف .غولبلا رايخ ةريغصلاو ريغصلل رايخلا انتبثأ اذهلو «ةريغصلاو

 ؛لاملا يف فرصتلا فالخب اذهو .حاكتلا اخسف كلذ ريغ ادجو نإو 'ءحاكنلا يف ايضم يغبني

 للخلا اذه .ّدجلاو بألا ةبارق ريغ يف رظنلا روصق ببسب لاملاب فرصتلا يف عقاولا للخلا نأل

 عيبي مث «ةريغصلا وأ ريغصلا لام ّيلولا عيبي نأب يديألا لوادتب رركتي هنأل ؛كرادتلا نكمم ريغ

 . عولبلا تقو ىلإ هفاقيإ وأ « 0 ءاذكهو رخآ نم يرتشملا

 ,نيئفاكتملا نيجوزلا نيب متت امنإ حاكنلا دصاقم نأل ؛ةتباث ؤفكلا ىلإ ةجاحلا نإف ًاضيأو

 براقألا رئاسل اهتابثإ بجيف «ةجاحلا هذه ىلع ةينبم ةيالولاو ءتقو نود تقو يف دجوي ؤفكلاو

 اأو هدوفكلاب رفظلا :ةحلفم - ةحلصمملا ذيل اليمخت ّدجلاو بألا يف اهرصح مدعو

 يتلا يهف ةغلابلا انه ةميتيلاب دارملاف ما ىتح ةميتيل ديلا حكنت ال» :ثيدحب لالدتسالا

 ءاهريخ ِهْلَك يبنلا نأ هليوأت ةمادق ثيدحو .ةيلع تاك ام راع ناجم هني كن حو رمأتست

 , 2459 خسفلا تراتخاف

 : بألا يصو ةبالو ةلدأ :ًاعبار 5

 جيوزت ةيالو نأب بألا يصول ةريغصلاو ريغصلا ىلع جيوزتلا ةيالو لعج نمل ةجحلاو

 ,هتايح يف اهيف بينتسي نأ زوجي هنألو ؛لاملا ةيالوك اهب هتيصو تزاجف ؛ مهيبأل ةتباث راغصلا

 ةيصولا قيرط نع هتوم دعب اهيف بينتسي نأ زوجي كلذكف ,هتايح يف هماقم ًامئاق هبئان نوكيف

 كلذكف ءراغصلا هدالوأ جيوزت يف رابجإ ةيالو بألل نإ ثيحو .هتوم دعب هماقم ًامئاق نوكيف . اهب

 , "؟'*هكلمي ناك اميف هماقم موقي هنأل و ةيالو نوكت

 . 350155١ ص .16ج «عومجملا» 49١, ص ءتج («ينغملا» (7139)

 5١. "5508-5 ص « ؟ج «ريدقلا حتفو ةيانعلا ةيادهلا» (7/44)

 . 4571-454ص .”ج (ينغملا» (74ه)
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 :ناطلسلا ةيالو ةلدأ :ًاسماخ 7

 ثيدحلاب ةريغصلا وأ ريغصلا جيوزت يف يضاقلا هبئان وأ ناطلسلا ةيالوب لاق نم جتحاو

 ال يلو ال نم يلو ناطلسلا» : هيل يبنلا نع فيرشلا يوبنلا

 : الوأ

 :ًاناث

1414 

5 

 قف

59١ 

 : حجارلا لوقلا -64

 : يلاتلا ليصفتلا ىلع ريغصلاو ةريغصلا ىلع ةيالولا يف حجارلاو

 جوز ثيح كلذب تدرو ةيوبنلا ةنّسلا نأل ؛طقف بألل ةريغصلا جيوزت يف رابجإلا ةيالو تبثت
 هللا لوسر ثيدحلو .خلكي هللا لوسر «ةريغص تناكو ةشئاع هتنبا  هنع هللا يضر ركب وبأ

 انهنذإو ءاهسفن يف اهوبأ اهنذأتسي ركبلاو ءاهّيلو نم اهسفنب ٌقحأ تنبلا» : لكي
 ةغلابلل الإ نوكي ال ناذعتسالا نأل ؛ةغلابلا ركبلا ثيدحلا اذهب تجرخف ."؟«اهّئامص
 الإ قبي ملف ءروكذملا صنلاب اهل بأ ال يتلا ركبلا ثيدحلا اذهب ًاضيأ تجرخو .ةلقاعلا
 يف لخديو .اهيلع هتيالول اهوبأ اهجوزي يتلا يهف .©"49طقف بألا تاذ ركبلا ةريغصلا

 توبث ةّلع نأل ؛ًابيث تناك نإو ةريغصلا .رابجإلا ةيالو اهيلع بألل نوكي يتلا ةريغصلا
 ةغلابلا وه ثيدحلا ىف ةدراولا «بيثلا» ب دارملا نأو .«رغصلا» ىه ةريغصلا ىلع ةيالولا

00 ْ 
 ةدراولا راثآلا نأل ؛طقف بألل هيلع جيوزتلا ةيالو توبث حجارلاف .ريغصلا جيوزتل ةبسنلابو

 تدرو ام ىلع رصتقتف طقف بألا لبق نم هجيوزت يف يه ريغصلا جيوزت يف ةباحصلا نع

 ةيالولا توبث يف ةريغصلا ىلع ساقي الو ءريغصلا جيوزت بألا ريغل زيجت الو .طقف هيف
 نأ ةيناثلاو .ةدحاو هذه .طقف بألل ةريغصلا ىلع جيوزتلا ةيالو رصق انحجر اننأل ؛اهيلع

 زاوجلا اذه نأب هب اوجتحا اميف اوجتحا بألا ريغ لبق نم ةريغصلا جيوزت زاوجب نيلئاقلا

 نأل ؛ريغصلا جيوزت يف ضرغلا اذه دجوي الو ءاهتوفي الثل ةريغصلل ؤفكلا جوزلاب رفظلل
 , 2440 لبق نم انيب امك - لجرلل سيلو ةأرملل ربتعت ةءافكلا

 اذإ الإ غلبت ىتح ةريغصلا هتنبا بألا جوزي ال نأ بابحتسالا هجو ىلع حجرنو :ًاثلاث -ه

 لبقتسمو اهسفنو اهتاذب قلعتي جاوزلا نأل ؛ةريغص يهو اهجيوزتل لوبقملا رربملا دجو

 4١. ؛ص .7”ج (ةيادهلا» )عل

 ١"”"1. ص .4ج «ىلحملا» (/478) . ١٠ه ص .9ج «يوونلا حرشب يحصر

 .2610/590 ةرقفلا (7550) .(ه4868 همه: تارقفلا (ا/

 فكي



 لبق ال اهغولب دنع ربتعي امنإ اهيأرو ءاهجاوز يف يأر اهل نوكي نأ ريخلا نمو ءاهتايح

 يفكي ال اهتحلصم ىلع صرحلا ديدشو يدع هقعخلا روفوم بألا نأ نوكو .غولبلا
 ةربتعملا ةجاحلا يفني ال امك اهل بألا جيوزتب امئاد اهتحلصم قيقحتل ؛- ةماع ةدعاقك -

 .-انلق امك  هلبق ال غولبلا دنع نوكي ربتعملا اهيأرو «جاوزلا اذه يف اهيأر ةفرعمل

 يطعي ؤفكلا لجرلاب رفظلل ةريغصلا هتنبا جيوزت يف بألا لاجعتسا نإ لبق اذإو

 :هوجو نم باوجلاف .ًامئاد ةريغص يهو اهجيوزت حيجرتل ؛ًامئاد لوبقملا رربملا

 . غولبلا دعب يضرملا ؤفكلا دجوي دق :(لوألا)

 .ةريغصلا غولب دعب ؤفك ريغ جاوزلا دقع دنع ؤفكلا ريصي دق : (يناثلا)

 ماجسنالا هيف ققحتي يذلا وه هضارغأو هدصاقم ققحي يذلا جاوزلا :(ثلاشلا)

 ناكو ,ةبطخلا لبق ةيؤرلا تناكو «ةبطخلا تناك كلذ لجأ نمو «نيجوزلا نيب قافولاو

 بوجولا هجو ىلع امإو .بدنلا هجو ىلع امإ اهيلع حاكتنلا دقعل ةأرملا يلولا ناذئتسا

 اهتبغر ةفرعمل غلبت ىتح ةريغصلاب راظتنالاو جاوزلا يف ةأرملا ةبغر ةظحالمو : (عبارلا)

 نأ ملعاو» : يوونلا مامإلا لاق دقف .ملعلا لهأ هيلإ راشأ ام وه جاوزلا يف اهاضرو

 الثل ؛اهنذأتسيو غلبت ىتح ركبلا ٌدجلاو بألا جوزي ال نأ بحتسي :اولاق هباحصأو يعفاشلا

 , "41:9 (ةهزاك يهو جوزلا رسأ يف اهعقوي

 ريغصلا هنبا بألا جوزي ال نأ ديدشلا بابحتسالاو ليضفتلا هجو ىلع حجرأ اذكو

 تارابتعالا نألو ؛هصخي جاوزلا نأل ؛اهجوزتي نميف ذخألا بجوملا هيأر هل نوكيو , غلبي ىتح

 .ريغصلا جيوزت يف ديكأتلا سفنب لاقت ال ةريغصلا جيوزت ريربتل لاقتو تليق يتلا تارربملاو

 :بألا ةيالو بلس ىنعي ال بابحتسالا هجو ىلع هانحجر ام 0

 « ناريغص امهو ريغصلاو ةريغصلا جيوزت مدع بابحتسا نم هانلق ام نأب ملعي نأ بجيو

 ىلإ ليمن اننأ بابحتسالا هجو ىلع حيجرتلا اذه ينعي ال ءامهغولب ىلإ راظتنالا بابحتساو
 ريخ وه ام ىلإ بألا داشرإ طقف ديرن امنإو .راغصلا هدالوأ ىلع بألا نم جيورتلا ةيالو بحس

 قيرط نع مهجيوزت ةلأسم يف راغصلا هدالوألو هل ةحلصملا قيقحتل برقأو ًاعفن رثكأو « نسحأو

 ) )!/554١.9ج (يوونلا حرشب ملسم حيحص» ص”73١5 .

 فكي



 . هريغ نود هلحو هل دوعي ةحلصملا هله ريدقتو « مهجيوزت يف ةرهاظلا ةحلصملا

 ثكلاثلا عرفلا

 مهتحكنأ دوقع موزلو راغصلل غولبلا رايخ

 :ديهمت 5

 امئاد امهل امزلم هجيوزت ربتعي لهف ءريغصلاو ةريغصلا جيوزت ّقح ربجملا ّيلولل ناك اذإو
 خسفي لهو ؟امهتحلصم يف نكي مل اذإ هخسف زوجي مأ ؟امهل حاكنلا دقع مربأ وحن يأ ىلع

 ىلع امهبلط ىلع ءانبو امهغولب دعب الإ خسفي ال مأ ؟امهغولب لبق امهتحلصم يف نكي مل اذإ

 ءاهقف لاوقأ ءوض يف عرفلا اذه يف هنايب ديرن ام اذه ؟امهل غولبلا رايخب فرعي ام ساسأ

 .اهنم حجارلا نيبن مث «ةفلتخملا ةيمالسإلا بهاذملا

 : ةيعفاشلا بهذم :ًالوأ - 47

 ناك اذإ عا يف ركبلا ىلع ب بألا رمأ زوجي» :- ىلاعت هللا همحر يعفاشلا 00 لاق

 كلذكو اهيلع ًاررض وأ اهل ًاصقن حاكنلا ناك اذإ زوجي الو ءاهيلع صقن ريغ وأ اهل ًاظح حاكتلا

 , "؛؟؛9(ريغصلا هنبا

 مل ؤفك ريغ اهجوز ولو» : ةريغصلا ىلع ررض هيف نوكي ام ضعب ًانيبم يعفاشلا مامإلا لاقو

 بوبجم ريغ وأ ًابوبجم ًايصخوأ ًانونجم وأ مذجأ ًاؤفك اهجوزولو . ًاصقن اهيلع كلذ يف نأل ؛زجي

 , 2؛؛5(ئاودألا هذه نم ءادب ىه تملع اذإ رايخلا اهل ناك ًاغلاب تناك ول اهنأل يلع ل

 زاوج يف اوطرتشا كلذلو ءاهيلع صقنلا ليبق نم لثملا رهم نم لقأب ةريغصل | جيوزت ربتعيو
 .(؛؛9لثملا رهمب نوكي نأ ةريغصلا هتنبا بألا جيوزت

 وأ ةنونجم وأ ءاصرب وأ ءامذج هل ولو» : يعفاشلا مامإلا لاق ريغصلل ةيسنلابو 3

 رطو اهيف هل نيل أ هيلع ررض اهحاكن يف ةأرما هجوز ول كلذكو ءحاكنلا هيلع زجي مل ءاقتر

 , 04: 9عاذه هبشأ ام وأ ىاعطق وأ ءايمع وأ ةيناف روجع لثم

 وأ ةريغصلا هجيوزت ىف هتاعارم يغبني ام ةاعارم مدعب ّيلولا ريصقت ىلع بترتيو 6

 . 9١ص هج , ىعفاشلا مامإلل «مألا» (07417) .9١ص .هح . يعفاشلا مامالل (مألا» (07545)

 . 9١ص .هج «يعفاشلا مامإلل «مألا» (7445) . ١49 ص .*ج (جاتحملا ينغم» (7/445)

 وا



 اهيلع حاكنلا دقع ولو» 0 ىلاعت هللا همحر يعفاشلا مامإلا لاق «حاكنلا دفع خاسفنا ءريغصلا

 نكي مل هعم ماقملا تراتخاف اهغولب دنع وأ غلبت نأ لبق هنع بهذ مث .ءاودألا ضعب هب لجرل

 .«اخوسفم ناك دقعلا لصأ نأل ؛كلذ اهل
0/4457 

 امم حاكنلا ناك ةمأ ًالوبخم وأ ا هنبأ جوز ولو» : :اضنأ يعفاشلا مامإلا لاقو

 .دقعنم ريغ ًالطاب عقي تالاحلا هذه يف حاكتلا دقع نأ كلُذ ىنعمو

 : ةريغصلل غولبلا رايخ 5

 وو ناك ول ضراع ضرع نكلو هتيالو تحت نمل 555 عجل دقع يلولا دقع ولو

 .«تيضر تءاش نإف .غولبلا دنع رايخلا ةريغصلل نوكي هذه يفف ٠ ءاهيودم دفعت [امل تقعلا كفو

 ًاوفك اهو ولو ب ىلاعت هللا همحر يعفاشلا مامإلا لاق ,حاكتلا خسف تبلط تءاش نإو

 تغلب اذإف « , غلبت ىتح اهنيبو هنيب قرفي نأ هل نكي مل ء ءاودألا هذه نم ءاد هل ضرع مث اديس

 ادفلدفلا نايخلا اهلف

 نم ءاد اهل ضرع مث .ةجوز هيلو هجّوز اذإ ريغصلا ةلاحلا هذه يف ةريغصلا ىلع ساقيو

 نإو جاوزلاب يضر ءاش نإف .هغولب دنع غولبلا رايخ ريغصلل نوكيف , يعفاشلا اهركذ يتلا ءاودألا

 .هحخسف ءاش

 : ةليانحلا بهذم .:ًايناث 7

 :بيعمب هتيالو تحت نم يلولا جّهز اذإ أ

 هملع عم لعف نإف «حاكنلا يف هب ٌدري بيعب بيعمب هتيالو تحت نم جوزي نأ ّيلولل سيل

 ىهتنم حرش» يف ءاج دقف ٠ +« حسفلا هلو دقدلا خي ملعب مل نإور جاك دنع عصب عل كلل

 ةأرما نساوعم يعور ةنوئجم وأ نولجم يلو وأ «ةريغص وأ ريغص يلول سيلو» : (تادارإلا

 اذه يف كلذ ءافتناو ,ةحلصملاو ظحلا هيف امب مهل هرظن بوجول حاكنلا يف هب َدرُي ًاببع لجر وأ

 ول امك .هدقع زوجي ال ادقع مهل دقع هنأل ؛بيعلا ملع نإ حاكنلا حصي مل لعف ولف .دقعلا

 خسفلا هلو .دقعلا حص بيعم هنأ يلولا ملعي مل نإو ,ةحلصم ريغل هرجح يف نمل ًاراقع عاب

 يلع اذإ

 . 9١ص ءهج .يعفاشلا مامإلل «مألا» (7445)

 . 9١ص ءهج .يعفاشلا مامإلل «مألا» (174 7)

 1١. ص ءالج « يتوهبلا سنوي نب روصنم خيشلل «تادارإلا ىهتنم حرش» (7/44)
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 لا .بيعلا ملعي مل اذإ يلولا نأ ىلإ ةلبانحلا ضعب بهذ نكلو

 وأ نونجم ٌيلول الو ريغص وأ ةريغص يلول سيلو» :«عانقلا فاشكو» يف ءاج دقف .حاكنلا دقع

 هل حالو( ,ةحلصملاو ظحلا هيف امب مهل رظان هنأل ؛حاكنلا يف هب َدرُي ًابيعم مهجيوزت ةنونجم

 عم مهيف حاكنلا حصي مل « ,حاكتلا يف هب دري ًابيعم مهجّيز نأب لعفو فلاخ ولف .دقعلا اذه يف

 هيلع بجيو حاكنلا حص هبيع ّيلولا ملعي مل نإو .هدقع زوجي ال ًادقع مهل دقع هنأل ؛هملع

 , "4400. . .ملع اذإ خسفلا

 :قفك ريغب هتيلوم يلولا جوز اذإ - ب -64

 نبالو . .دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ يف لطاب اهحاكنف قفك ريغب هتيلوم يلولا جوز اذإو
 اذإو : يقرخلا لاق» :«ينغملا» يف ءاج دقف ةلأسملا هذه يف رايتخاو ليصفت يلبنحلا ةمادق

 , (045:(ةريغص وأ تناك ةريبك تهرك نإو تباث حاكنلاف ةءافك يف اهعضوف ءركبلا هتنبا لجرلا جوز

 هنأ ىلع لدي ةءافك يف اهعضوف : يقرخلا لوقو» : يقرخلا لوق ىلع ًابيقعت ةمادق نبا لاقو
 ؛ يعفاشلا يلوق دحأو ,دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ وهو لطاب اهحاكنف ءؤفك ريغ نم اهجوز اذإ
 هتيلومل دقع هنألو ؛ةمرحملا ةحكنألا رئاسك حصي ملف قفك ريغ نم اهجيوزت هل زوجي ال هنأل

 نودب هعيب وأ ةجاح الو ةطبغ ريغ نم اهراقع هعيبك حصي ملف ءاهنذإ ! ريغب هيف اهل ظح ال ًادقع

 ةياورلاو) . ليكولاك هيف اهل ٌظح ال امب ًاعرش اهل هفرصت حصي ملف ًاعرش اهنع بئان هنألو ؛ هلثم نمث
 ملعي ال يذلا بيعملا ءارشك ةحصلا عنمي ملف هيلع دوقعملا يف بيع هنأل حصي : (ةيناثلا

 ؤفكب سيل جوزلا نأ ملع اذإ حاكنلا حصي ال هنأ لمتحيو : يلبنحلا ةمادق نبا لاق مث
 امك هملعي مل ام فالخب هميرحتل لطبف « ىدقعلا هيلع مرح ملع اذإ هنألو ؛ ؛ ملعي مل اذإ حصيو

 .هبيع ملعي ًابيعم اهل ىرتشا ول

 طقسي الو , خسفلا اهّيلو ىلع يأ هيلعف ةريغص تناك نإو :يلبنحلا ةمادق نبا لاق مث

 عنمي نكلو . خسفلا هل نوكي ال نأ لمتحيو .هاضرب طقسي ال اهقحو ءاهظحل خسفي هنأل ؛هاضرب
 . .راتختو غلبت ىتح اهيلع لوخدلا

 نأل ؛بيعم نم الو ؤففك ريغ نم اهجيوزت هل لحي ال نيتياورلا ىلعو :ةمادق نبا لاق مث
 الف ٠ ا لا
 ظح ال امب اهلام يف فرصتلا هيلع مرح اذإ هنألو ؛اهلام يف امك هيف اهل ظح ال ام لعف هل زوجي

 . 487ص 25ج (ينغملا» 94 ك] . 5/ص ا”ج «عانقلا فاشك» (75549)
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 راق ىلا ادق قل م
 هنبا بألا جوز ثيحو .راغصلا هينب جيوزت ةصاخ بأللو :ةلبانحلا لاقو -ج --6

 ءاقترك حاكتلا هب دري ًابيع ةبيعمب هجؤزي الو ءهدلو قرتسي الكل (ةقيقر» ةمأ ريغب هجوزي هنإف .هرغصل
 بألل نأل ؛ًاهرك ولو هريغو لثملا رهمب ريغصلا هنبا بألا جئزيو .ريفنتلا نم هيف امل ءامذجو

 لذب هل زاجف «كلذ يف ةحلصملا ىري دق هنإف هلثم اذهو ءاهلثم قادص نودب ركبلا هتنبا جيوزت

 بألا جيوزتف ."؟*”«اوغلب اذإ رايخ بألا مهجوز نإ  راغصلا نينبلل يأ مهل سيلو . هيف لاملا

 امم ناربتعي ال .لثملا رهم نم رثكأب ريغصلا هنبا بألا جيوزتو ءاهلثم رهم نم لقأب ةريغصلا هتنبا

 وأ «بيعمب امهجيوزت فالخب اذهو .امهل هدقعي يذلا حاكنلا ةحص يف الو بألا ةيالوب لخي

 خسفي هنأو «ةريغصلل الو ريغصلل مزلم ريغ جيوزتلا اذه نأ انركذ دقف ؤفك ريغب ريغصلا جيوزت

 . ةلبانحلا نع هانّيب يذلا ليصفتلا ىلع

 : ةيكلاملا بهذم :ًاثلاث هوم.

 اوضر وأ وطخخيي مهريغ مهيلع هدقع اذإ حاكنلا مهمزلي ةسمخ) : يكلاملا يرج نبا لاق

 ادفانس”ا . .امهوبأ امهجوري ركبلاو «ريغصلا لفطلا : : مهو

 ملعت نكت مل اذإ رايخلا قح اهل يطعي بيعب ًابيعم اهجوز تدجو اذإ رايخلا ةجوزلل نكلو

 اذإ بيعلاب ىضرت ال نأ طرشبو ءاهل رايخ الف ملعت تناك نإف .حاكنلا دقع لبق بيعلا اذهب

 .ءاصخلاو ماذجلاو صربلا بويعلا هذه نمو .دقعلا لعب هب تنملع

 بيعلاب ملع هل قبسي مل اذإ رايخلا قح هيطعي ًابيع اهيف دجو اذإ رايخلا ّقح جوزلل كلذكو
 اهماذحو اهنرق ةأرملا يف بويعلا هذه نمو هيلع هعالطاو هملع لعب هب ضري ملو ىدقعلا لبق

 ش , "9*4 خلا . . .اهصربو

 ملعي نأ نود ةريغص وأ ريغص نم هتيالو تحت نمل حاكنلا دقع ّيلولا دقع اذإ اذه ىلعو

 «حاكنلا دقع اخسف اءاش نإف .امهغولب دنع رايخلا قح ريغصللو ةريغصللف رخآلا فرطلا بيعب

 ةريغصلا ىلع حاكنلا دقع ىرجأ اذه عمو بيعلاب ملعي ّيلولا ناك ول نكلو .هاخسفي مل اءاش نإو

 ) )/4841١ص ."5ج (ينغملا» 5444-48١0 .

 . 77*ص اج «عانقلا فاشك» (7/46؟)

 . 557” ص .يكلاملا يزج نبال «ةيهقفلا عورفلا يف ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» (1/4)

 . 477-474ص ١1ج ءريدردلل «ريغصلا حرشلا» (7/404)
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 ؟بيعلاب ملعي ناك ّيلولا نأل ؛كلذ يف امهل ّقح ال مأ « خسفلا ٌّقح امهل لهف ءريغصلل هارجأ وأ

 موقي الو .خسفلا قح امهل َّنأ يل رهاظلاو ؛ةلأسملا هذه يف ةيكلاملل لوق ىلع فقأ مل
 يأ - ةحلصملاب طونم ّيلولا فرصت نأل ؛هب ريغصلا وأ ةريغصلا ملع ماقم بيعلاب ّيلولا ملع

 نألو ؛حاكنلا دقعب امهيتاذ صخيو «ةريغص وأ ًاريغص نا اذإ اميس ال هيلع ىلوملا ةحلصمب

 ررضلاو هيف ببست نود امهب اررض .تغلب اذإ ةريغصلل اميس ال , خسفلا ٌقح امهئاطعإ مدع يف

 . عوفرم

 ١ ةيفنحلا بهذم :ًاعبار هوا“ :

 فرعي ملو «ةريغصلا وأ ريغصلا حاكن دقع امهدحأ ىلوتو ٌدجلا وأ بألا وه ٌيلولا ناك اذإ -أ

 ةناجملا ةهج نم يتأتملا رايتخالا ءوسب فرعي مل يأ اقسفو ةناجيم رايتخالا ءوشب دجلا" وأ بآلا

 دقع يأ  امهحاكن دقع نإف هل لاقي امب الو عنصي امب يلابي ال يذلا وه نجاملاو .قسفلا وأ

 قح ةريغصلل الو ريغصلل تبثي الو «مزالو ذفانو حيحص - ةريغصلا وأ ريغصلا حاكن ّدجلا وأ بألا

 ةبسنلاب لثملا رهم نم لقأب جاوزلا ناك وأ ؤفك ريغ جوزلا ناك ولو امهغولب دعب دقعلا خسف

 .ريغصلل ةبسنلاب لثملا رهم نم رثكأبو ةريغصلل

 رهم نم لقأب وأ وفكلا ريغب ايضر ام امهنأبو ٌدجلاو بألا ةقفش روفوب كلذ ةيفنحلا للعيو

 نأك ءريغصلل وأ ةريغصلل ةحلصملا نم هايأر امل الإ ريغصلل لثملا رهم نم رثكأبو ةريغصلل لثملا

 دق ام هقالخأ عست ًاميرك ًاميلح ًاحمس ةرشعلا فيطل «قالخألا نسحو «نيد اذ جوزلا نوكي

 اجور هرابتعاب هقح يف ريصقت نم لبقتسملا ةجوز ةريغصلا هتيلوم نم ردصي نأ ىسع

 هتيلومل لقاع دج وأ لقاع بأ لك هب رفظلا ىلع صرحي جوزلا اذه لثم نأ كش الو
 هذهبو نيد اذ هنوك نأل ؛ لثملا رهم نم لقأ اهل مدق وأ اهل ؤفك ريغ جوزلا اذه ناك نإو «ةريغصلا

 عفديو «ريثك لامو عيفر بسن اذ ناك نإو ,قالخألا ءيس نيدلا قيقر ىلع حجري ةيلاعلا قالخألا

 . لثملا رهم نم رثكأ

 الإ لثملا رهم نم رثكأب هجيوزتب ايضر ام ٌّدجلا وأ بألا نإف ريغصلل ةبسنلاب رمألا كلذكو
 يناعملا نم كلذ وحنو اهقّلخو اهنيدل ةأرملا هذهب هجاوزب ريغصلل ةدكؤملا ةحلصملا نم هايأر امل
 ."***ةأرملا ةميق اهب ولغت يتلا

 امهدحأ جوز اذإف .ًاقسفو ةناجم رايتخالا ءوسب دجلا وأ بألا فرع نإو - ب 7

 ."56-5"5ص 237ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» « 4 :/ص 27ج (ةيادهلا» (17/؛هه)
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 حص لثملا رهمب ريغصلا امهدحأ جوز اذإ كلّذكو « جيوزتلا حص لثملا رهمبو ؤفكب ةريغصلا
 نكمي ال هنأل ؛دقعلا حصي مل ةيفيكلا هذهب ريغصلا وأ ةريغصلل جيوزتلا نكي مل نإو .جيوزتلا

 , "1:0 0رايتحالا ءوس نم امهنع فرع امل ةحصلا ىلع هلمح

 دقعلا حصي الف .ريغصلا وأ ةريغصلا جاوز دقع ٌدجلاو بألا ريغ دقع نإو  ج _ هوم

 ةبسنلاب لثملا رهم نم رثكأب وأ «ةريغصلل ةبسنلاب لثملا رهم نم لقأب وأ ءؤفك ريغ نم ًالصأ

 ةريغصللو مزال ريغ هنكلو ذفان حيحص حاكنلاف .لثملا رهمبو ؤفك نم امهجيوزت ناك نإو

 اذإ امهغولب دعب وأ ءامهغولب لبق حاكتلاب املع اذإ امهغولب دنع حاكنلا دقع خسف رايخ ريغصلاو

 ريغ ةقفش روصق وه هدعب وأ غولبلا دنع خسفلا رايخ يف امهقح ليلعتو هولا لبق هاملعي مل

 ىلإ ةجاحب انوكي ملف «نيريغصلا ىلع ةقفشلا اروفوم امهنأ ذإ ّدجلاو بألل افالخ ٌدجلاو بألا

 امم امهجيوزت يف ريصقت نم ءايلوألا نم امهريغ هيف عقي نأ ىسع دق ام كرادتل غولبلا رايخ

 . دمحمو ةفينح يبأ دنع اذهو «رايخلا اذه امهئاطعإ بجوتسي

 امهجوز اذإ امهل رايخ ال امك جاوزلا دقع خسف يف غولبلا دنع امهل رايخ ال :فسوي وبأ لاقو

 «ةبارقلاب هل ةقحتسم ةيالوب جاوزلا دَمَع دَقَع ءايلوألا نم ّدجلاو بألا ريغ نأل ؛ّدجلا وأ بألا

 ةيالولا قاقحتسال لماك ببس ةبارقلا نأل اذهو .ءّدجلاو بألا دمعك غولبلا رايخ هيف تبثي الف

 يف فرصتلا يف ّدجلا وأ بألا ماقم مئاق وهو هسفنل ال هيلع ىّلوملل رظنل ةبارقلا ببسب ّيلولاو

 .«؛*دجلا وأ بألا دقعك ًامزال هدقع نوكيف «سفنلا

 رايخلا امهل تبثي ةياورلا رهاظ يفف .يضاقلا جاوزلا يف يلولا ناك اذإ امأو د

 يأ  اكردأ اذإ ّدجلاو بألا ريغ حاكن يف رايخلا امهلو :ةياورلا رهاظ يف ءاج هنأل ؛ غولبلا دنع

 .رايخلا امهل تبثي ال هنأ - هللا همحر  ةفينح يبأ نع يورو - غولبلا نس الصو اذإ

 ءاعيمج سفنلاو لاملا يف تبثت ةمات ةيالو يضاقلل نأ ةفينح يبأ نع ةياورلا هذه هجو

 . بألا ةيالوك ةوقلا يف هتيالو نوكتف
 يف امهل رايخلا تبث اذإف .خألاو معلا ةيالو نع ةرخأتم يضاقلا ةيالو نأ ةياورلا رهاظ هجوو

 ."«”9ىلوأ يضاقلا جيوزت يفف ءمعلاو خألا جيوزت

 ."ا55-7ص 27ج (راتحملا درو راتخملا ردلا» (/465)

 .58-59ص .”ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» ,6١7©ص « ؟ج «طوسبملا» (ا/ هال

 . 9١73ص .4ج (طوسبملا» (74648)
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 : ةيفنحلا دنع راغصلل رايخلا ىقح لامعتسا طورش هله

 . يضاقلا ةعجارمو «حاكنلاب اضرلا مدع ةريغصلاو ريغصلل رايخلا ٌّقح لامعتسال طرتشيو

 -: يلي اميف نيطرشلا نيذُه نع ملكتنو

 «تتكسف حاكنلاب تملع دقو هريعلا تغلب اذإ رظني ءايضرلا مدع طرشل ةبسنلاب . 35

 .- حاكنلا خسف بلط يف اهقح يأ  رايخلا يف اهقح طقسيف ءاضر ربتعي اهتوكس نإف

 ال نكلو .تكستف حاكنلاب غولبلا دعب ملعت ىتح رايخلا ّقح اهلف .حاكنلاب ملعت مل نإو

 راد يف يه تماد ام اهيف ضرتفم عرشلا ماكحأب اهملع نأل ؛رايخلا ٌّقح اهل نأب اهملع طرتشي
 ًارذع مالسإلا ماكحأب لهجلا ربتعي الف .مالسإلا ماكحأ اهيف عيشت رادلا هذه نأل ؛مالسإلا

 , ""2هاكحألا هذهب لهجلا يعدمل

 0 .تغلب اذإ توكسلاب طقسي ركبلا ةريغصلا رايخخ ناك اذإو ه9"

 اهجوز اهب لخد ول هنأ الإ . غولبلا دعب الإ هب ملعت مل اذإ اهغولب دعب حاكنلاب اهملع دعب تتكس و أ

 نالعإلا نم هنالطبل دب ال لب ءاهتوكس درجمب غولبلا دعب لطبي ال اهرايخ نإف .غولبلا لبق
 . "؛5")اضرلا اذه ىلع لدي لعف نم هماقم موقي ام وأ .حاكتلاب اهاضرب اهنم حيرصلا

 ال هرايخخ نإف غولبلا دعب هب ملع وأ حاكتلاب ملع دق ناكو غلب اذإ ريغصلل ةبسنلابو

 درجم هرايخ طوقسل يفكي الف «حاكنلاب اضر هنأ ملعي ام يتأي وأ ,.حاكنلاب تيضر لاق اذإ الإ لطبي

 غولبلا دعب الإ هب ملعت مل وأ «حاكنلاب تملع دقو تغلب اذإ ركبلا ةريغصلل افالخ .توكسلا

 , ؛5')انلق امك اضر ربتعي اهتوكس نإف .تتكسف

 بلطلاو يضاقلا ةعجارم ةريغصلا وأ ريغصلل غولبلا رايخ لامعتسال يناثلا طرشلاو 2 4

 قاد ل ا ا 00

 ركذلا خسفلا لمشي اذهلو .يلولا ةقفش روصق ببسب .-امهغولب دعب ريغصلا وأ ةريغصلا
 ّقح يف ًاضيأ نكمم وهف «ةريغصلا ٌّقح يف نكمم وه امك يلولا ةقفش روصق نأل ؛ ىثنألاو
 .ريغصلا

 مكح ىلإ جاتحيف ءاهقفلا نيب هيف فلتخم غولبلا رايخ ببسب حاكتلا دقع خسف نإف ًاضيأو

 .؛١ ص .7ج (ريدقلا حتفو ةيادهلا» (7/1:ه9)

 14٠١. ص .7ج «ةيانعلاو ةيادهلا» (7551) . 4٠١ ص 07ج (ةيانعلاو ةيادهلا» (7570)
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 ,49©2فالخلا عفري مكاحلا مكح نأل ؛ مكاحلا

 :جاوزلا يف ةّلعل ةريغصلا رايخ

 بوبجم وأ نينع جورب ةريغصلا ءايلوألا نم امهريغ وأ ّدجلا وأ بألا جوز اذإ : ةيفنحلا دنعو

 طاقسإب تيضر دق اهنأل ؛اهل اذهف هعم ءاقبلا تراتخا نإف ءاهغولب دنع رايخلا اهلف ء«يصخ وأ

 عفرت نأ اهيلع نكلو اهقح نم اذهف .حاكنلا خسف تراتخا نإو كلذ نم دحأ اهعنمي الف ءاهقح

 . خسفلا ديرت اهنأ فرعي ءاضقلا اهتعجارمبو هّمح لامعتسا ىلع

 .صرب وأ ماذج وأ نونجب ًاباصم

 انعم جوزلا ناكو « ةريغصلا ءايلوألا نم امهريغ وأ ّدجلا وأ بألا جوز اذإ :دمحم يأر ىلعو

 .©"؛9انينع وأ ابوبجم وأ ايصخ هتدجو اذإ اميف لعفت امك , خسفلاب

 : ةيرهاظلا بهذم :ًاسماخ 1

 بألل زوجي الو تغلب اذإ اهل رايخ الو ءاهنذإ ريغب ركبلا ةريغصلا هتنبا جوزي نأ بألل» :اولاق
 هيف نمب اهجّوز ولو .*79«أدبأ خوسفم وهف لعف نإف . غلبي ىتح ركذلا ريغصلا جيوزت هريغل الو

 نوري ال ةيرهاظلا نأل ؛تغلب اذإ خسفلا بلط اهل سيل نأ رهاظلاف ,نونج وأ صرب وأ ماذج

 يف جوزلا هدجي وأ ءاهجوز يف ةجوزلا هدجت بيعل ًاحيحص هداقعنا دعب حاكنلا خسف
 , "1" هتجوز

 :43"2ةيرفعحلا بهذم :اسداس

 ءوسب دقعلا لبق فورعم ريغ ناكو «ةريغصلا وأ ريغصلا حاكن هسفنب ّدجلا وأ بألا يلو اذإ -أ

 . غولبلا دعب امهل رايخ الب حاكنلا مزل ًاقسفو ةناجم رايتخالا

 . 4١ 5ص « 14ج «طوسبملا» «4 8١ص 7١ج «ةيانعلاو ةيادهلا» (7479)

 1 . 4١ "ص «ء١ج «ينايبألل «ةيعرشلا ماكحألا حرش» (7/459)

 . 558-455ص «.9ج «ىلحملا» (1/554)

 .9١٠؟صاءا ٠ ج (ىلحملا» (07/156)

 . 15-١١؟ص «يلحلا ميركلا دبع خيشلل «ةيصخشلا لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألا» (/577)
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 ةريغصلل حاكنلا ناك وأ ءاهجوزت نمل لثملا رهم نم رثكأ رهمب ريغصلل حاكنلا ناك ول نكلو

 ءاهجوزت نم لثم رهم ىلع ةدايزلا يف ريغصلل ةحلصم كانه نكت ملو ءاهلثم رهم نم لقأ رهمب
 ىلع رهملا رارمتسا فقوتيو مزال دقعلاف .اهلثم رهم نع اهرهم صيقنت يف ةريغصلل ةحلصم الو

 .لثملا رهم تبث هازيجي مل نإف .غولبلا دعب امهتزاجإ

 تعءاش نإف .غولبلا دعب رايخلا اهلف .بويعلا نم ملاس ريغ وأ اهل ؤفك ريغ جوزلا ناك اذإو
 .هخسف تبلط تءاش نإو .هتزاجأ

 جوزو ًاقسفو ةناجم رايتخالا ءوسب دقعلا لبق ًاروهشم ّدجلا وأ بألا ناك اذإو - ب هو 4#

 امهتزاجإ ىلع فوقوم حاكنلاف «ةريغصلل ؤفك ريغب وأ رهملا يف شحاف نبغب هتريغص وأ هريغص
 ؤفكب اهجوز ولو ةزاجإلا ىلع ًافوقوم حاكنلا دقع نوكي كلذكو . هلثم ةيالو توبث مدعل غولبلا دعب
 .لثملا رهمو

 ىلع ًافوقوم دقعلا ناك ّدجلاو بألا ريغ ةريغصلل وأ ريغصلل جوزملا ناك اذإو - ج -64

 .لثملا رهمبو ؤفكب جاوزلا ناك ولو .غولبلا دعب امهتزاجإ

 ءّدجلاو بألا ريغ هدقع يذلا حاكنلا خسف اراتخاو ةريغصلا وأ ريغصلا غلب اذإو - د - 65

 ىلإ ردابت نأ اهيلعف ءاهحاكن خسف تراتخاو ركب يهو تغلب اذإ ةريغصلاو فه -67
 .غولبلا تقو هب ةملاع نكت مل نإ اهملع لاح وأ اهغولب لاح ًاروف هيلع داهشإلاو كلذ نالعإ

 اهرايخ لطب هتيروفو رايخلابو ,.حاكنلا لصأب ةملاع ةراتخم اهسفن رايتخا نع تتكس نإف

 اهرايتخا ىلع تدهشأ ىتمو .هتقوو رايخلاب اهلهجب ترذتعا اذإ اهرذع لبقي نكلو .توكسلاب
 ىلإ اهرمأ عفرت مل نإو خسفلا لصح .حاكنلاب اهملع ةعاس وأ اهغولب ةعاس حاكنلا خسف

 . يضاقلا

 وأ اهغولب ةعاس اهحاكن خسف اهرايتخا ىلع تتكسو ًابيث تغلب اذإ ةريغصلاو و - 4417
 اضرلاب لطبي امك ,توكسلاب اهرايتخا لطب غولبلا لبق هب ةملاع ريغ تناك نإ حاكنلاب اهملع ةعاس
 .ةلالد وأ ةحارص حاكنلاب

 دنع وأ هغولب دنع رايخلا اذه نع حصفي ملو تكس اذإ خسفلاب هرايخ لطبي ريغصلا كلذكو
 لبقيو .اضرلا اذه ىلع لدي امب وأ حاكنلاب اضرلاب هحاصفإب هرايخ لطبي امك «حاكنلاب هملع

 .ةيروفلاب وأ رايخلاب امهلهجب ارذتعا اذإ امهرذع

 فلما



 : الوأ

 : ًالاث

 اغباَز

 :لاوقألا نم حجارلا 04

 : يتآلا وه اهانركذ يتلا ءاهقفلا لاوقأ نم حجارلاو

 حاكتلاف «رايتخالا ءوسب ًافورعم نكي ملو «بألا ةريغصلا وأ ريغصلا حاكن دقع يلو اذإ

 جاوزل ةبسنلاب لثملا رهم نم لقأب ناك وأ ءؤفك ريغ نم ناك ولو مزالو ذفانو حيحص

 .ريغصلا جاوزل ةبسنلاب لثملا رهم نم رثكأبو «ةريغصلا

 جقذو «لثملا رهمب امهجّوز نإف :رظنيف «رايتخالا ءوسب ًافورعم بألا ناك اذإ امأ

 دنع حاكتلا خسف رايخ امهل ناك كلذك نكي مل نإو . مزلو ذفنو حاكتلا حص ؤفكب ريغصلا

 . امهغولب

 جوزلا نوك لثم حاكنلا خسف حيبي بيع هيف نمب ةريغصلاو ريغصلل بألا جيوزت ناك اذإ :

 ملع ءاوم اميتاب دعي اللا تح اهيلزاخ .عاقتر ةجوزلا تناك وأ : ع وأ ادع

 نوكي ال هملع ةلاح يفو ءاروذعم نوكي هملع مدع ةلاح يف هنأل ؛ معي مل وا ةنيحلا# نرلإ

 كسلا اقحتم وأ اهيشع هدقصا وكي «بيعملاب جيورتلا هتيالو نم

 . امهغولب دعب ًاقلطم خسفلا رايخ امهلف «ةريغصلا وأ ريغصلا حاكن دقع بألا ريغ يلو اذإ

 ّقح هل نم لبق نم هنع نالعإلا درجمب ًايئاقلت عقي ال هبجوم دجو اذإ حاكنلا خسف نإ

 حاكنلا خسفي مل امو خسفلاب مكح رادصإو .يضاقلا ىلإ رمألا عفر نم دب ال لب ؛ , خسفلا

 اذإ نيجوزلا نيب ثراوتلاك هماكحأ هيلع تبترتتو امئاك رفع حاكنلاف . يضاقلا نم مكحب

 . حاكنلا خسف لبق امهدحأ تام

 ءاضرلا ىلع هتلالد يف كش ال يذلا اضرلا ىلع ٌلادلا لعفلاب وأ حيرصلا لوقلاب ًاحيرص

 تبث اذإ الإ امهغولب دعب ريغصلا نم الو ةريغصلا نم ال اضر ربتعي الف «توكسلا درجم امأ

 ىلإ رمألا عفر نود ةبسانم ةدذم تضمو .ةقحتسملا خسفلا قح بجوي امب امهملع

 دا ا لا ا ؛ يضاقلل ةدملا هذه ريدقتو 00 |

 .ةرواشملا كلذ مزلتسي دقو , حاكنلاب اضرلا مأ خسفلا بلط هتحلصم نم لهو .هتحلصم 3

 يف قحلا هل نمم ءاضقلا ىلإ رمألا كركر 20 6 و

 ماد ام خسفلا رايخب لهجلاب هبلط يف ريخأتلا وأ ,خسفلا بلط مدع يف رذعلا لبقي ال :ًاسداس

 : ةفورعملا ةدعاقلل هدعب وأ , غولبلا لبق ةريغصلل وأ ريغصلل كاصاح حاكنلا لصأب ملعلا

 5١7



 ,0459(مالسإلا راد يف ةيعرشلا ماكحألاب لهجلاب عفدلا حصي الر

 يناثلا بلطملا

 نيناجملا ىلع ةيالولا

 :ثحبلا جهنمو ءديهمت -484

 يه له يأ «ةيالولا هذه عون نايب مزلتسي .مهجيوزت يف نيناجملا ىلع ةيالولا نع مالكلا

 نم مهتقافإ دعب مهتحكنأ خسف يف رايخ نيناجملا ءالؤهل لهو ؟اهقحتسي نمو ؟ال مأ رابجإ ةيالو

 :نيعرف ىلإ بلطملا اذه مسقن ءاذه ىلعو

 . مهحاكن موزلو  مهتقافإ دنع نيناجملا رايخ : يناثلا عرفلا

 لوألا عرفلا

 اهيقحتسم نايبو , نيناجملا جيو زرت ىلع ةيالولا عون

 : ةيعفاشلا بهذم : آالوأ هو ه٠

 يف ةحلصملا ترهظ اذإ ةنونجملاو نونجملا جيوزت بألا مدع دنع ٌدجللو بألل :اولاق

 هاو 11 وفول دقن تقلل كر رك را ف دب هاش ارك ةدعتسلا رفات نارتشو د هيعمل
 .امهجيوزت يف رابجإلا ةيالو ناكلمي ّدجلاو بألا نأل ؛ًاريبك وأ ًاريغص ناك

 اهجيوزت يف طرشلا نأل ؛ ةنونجملا ريغ ةريغصلا بيثلا جيوزت ّدجلل الو بألل زجي مل امنإو

 لاح اهل ىجري الو ,نذإلا لهأ نم تسيل ةنونجملاو .تغلب اذإ الإ ربتعي ال اهنذإو ءاهنذإ ذخأ

 تناك اذإ ةريبك وأ تناك ةريغص ًابيث تناك ولو اهجيوزت بألل ناكف نذإلا لهأ نم هيف ريصت
 , 04500 ةزونجم

 .88ص «هقفلا لوصأ ىف زيجولا» انباتك . ؛ ٠ 4 ص 27ج (ريدقلا حتفو ةيادهلا» (7/5451/)

 تت وا ص جاع نص 5 0 .١هة ص حج (ساتحملا ىنغم» .741-١7147ص ."> (جاتحملا ةياهن) ."”78ص .١ه>ج ( ملا) 4
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 قبطأ غلاب نونجم جيوزت دجلا وأ بألل اذكو . 2 ابيث تناك ولو حاكنلا ىلإ ةجاتحمو ةغلاب تناك

 عقوت وأ ىعءاسنلا لوح هنارودب ةجاحلا هذه تارامأ روهظب حاكنلا ىلإ هتجاح ترهظ اذإ هنولج

 لوقب وأ «ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ةياهن» يف ءاج امك لدع بيبط لوقب جاوزلاب هل ءافشلا

 دجوي الو همدخي نم ىلإ هجايتحاب وأ ««جاتحملا ينغم» باتك ىف ءاج امك ءابطألا نم نيلدع .

 , "45©هيراقأ نم مرحم وحن نم هل كلذب موقي نم

 «نيغلاب اناك اذإ ةنونجملا وأ نونجملا جيوزتب ّدجلاو بألا ىلع مازلإلا اذه نأ الإ

 امهل ةطبغلا ترهظ نإو امهجيوزت ّدجلا وأ بألا ىلع بجي الف «نينونجم نيريغص اناك اذإ امأ

 راطخألا نم جاوزلا يف ام عم الام وأ الاح جاوزلا ىلإ امهل ةجاحلا مدعل ءامهجيوزت يف

 , 247فيلاكتلاو

 كلمي مل «تابصعلا نم ّدجلاو بألا ريغ ةنونجملا وأ نونجملا ّىلو ناك اذإو  هوه#م

 نوكلمي ال تابصعلا نم ٌدجلاو بألا ريغو «رابجإ ةيالو امهجيوزت يف ةيالولا نأل ؛امهجيوزت

 لقتنت امهيلع ةيالولا نإف ا يلو دوجو مدع ةلاح يف وأ ةلاحلا هذه يفو .امهيلع ةيالولا هذه

 ؛امهجيوزت مكاحلل زجي مل ٠ ارم نونجملا ناك وأ ة ةريغص ةنونجملا تناك نإف « « مكاحلا نإ

 .جاوزلا ىلإ امهل امهل ةجاح ال هنأل

 يف ةجاح امهل ناك اذإ امهجيوزت هل زاج نيغلاب يئأ نيريبك ةنونئجملاو نوئجملا ناك نإو

 مداحلا نأل ؛ّدجلاو بألا ريغ تابصعلا نم امهّيلو نود امهجوزي نأ مكاحلل زاج امنإو . جاوزلا

 نوجؤزي ّدجلاو بألا ريغ تابصعلاو .ءاضقلاو مكحلا ةطلس هل ًامكاح هرابتعاب مكحلاب امهجوزي

 الإ نوكي ال امهجيوزت نأل ؛امهيلع رابجإلا ةيالو نوكلمي ال مهو .ةيالولاب ةنونجملاو نونجملا

 0 يتفلا ارابجإلا ةيالوب

 : عطقتملا نوئجلا -4

 مل» :ةيعفاشلا لاق دقف ءرخآ ًائيح ناقيفيو ًائيح نانجي اناك نأب ًاعطقتم امهنونج ناك اذإ امأ

 . "؛"9«دقعلا مامت ىلإ امهتقافإ رمتستو انذأيو اقيفي ىتح اجّوْرُي

 (جاتحملا ينغم) «.؟١54ص .5ج (جاتحملا ةياهن) .”"5م8 "ا/ 5١-017 سص 216ج «عومجملا» (/59)

 .609١ص ء”جا

 "ا ء”ج (جاتحملا ينغم) .317ص 2« 5ج (جاتحملا ةياهن» 437١/(

 .577585371 ل7 كل١5 ص كج «عومجملا» (ا/4ا/1)

 5 ١١9 ص جا (جاتحملا. ينغم» 2757؟ص ؛«5ج (جاتحملا ةياهن» هةقدففإ
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 ؛ًاعطقتم امهنونج ناك اذإ نيغلابلا ةنونجملاو نوئجملاب قلعتي هنأ مالكلا اذه نم حضاوو
 .نيغلاب اناك اذإ الإ ًاربتعم امهنذإ نوكي ال ءانذأيو اقيفي ىتح امهراظتنا نأل

 ىلإ امهل ةجاح ال ذإ ناجوزُي الف , عطقتم امهنونجو نيريغص ةنونجملاو نونجملا ناك اذإ امأ

 .اقبطم امهنونج ناك اذإ امهيف اولاق امك ءامهلاح وه اذهو جاوزلا

 : ةلباتحلا بهذم : ًايناث  هوهه

 وأ .لاجرلل ليم الو .ةوهش الب تناك ولو .ةنونجملا هتنبا جيوزت ىلع رابجإ ةيالو بآلل :اولاق
 اهنع ةوهشلا ررض عفدل حاكنلا ىلإ اهتجاحل اهل ّيلو لك اهتوهش عم اهجوزيو .ةغلاب وأ ابيث تناك
 .اهيبأ عم تنبلاك اهنذإ نودب اهجيوزت حيبأف ءاهنذإ ذخأ ىلإ ليبس الو .روجفلا نع اهتنايصو
 نئارقلا نم كلذ وحنو مهيلإ اهليمو .لاجرلا اهعبتتو اهمالك نم لاجرلا ىلإ اهليم فرعيو
 . لاوحألاو

 ؛اهجيوزتب لوزت اهتّلع نإ :بطلا لهأ لاق نإ اهناذئتسا نودب اهل ّيلو لك اهجّوزي كلذكو
 ّيلو اهوحنو ةوهشلا تاذ ةنونجملل نكي مل ولو .اهحلاصم مظعأ نم ةلاحلا هذه يف اهجيوزت نأل

 اهفافعإك اهجيوزتب اهتحلصم ليصحت يف لوقلا نم قبس امل مكاحلا اهجؤوز .مكاحلا الإ
 , 047 روجفلا نع اهتنايصو

 قطف هنونج ناكو الاب ناك نإو نونجملا هنبا جيوزت ىلع رابجإلا ةيالو بأللو -هوهك

 ىجري هل ءاود حاكنلا ناك امبرو ءريغصلا هبشأ فلكم ريغ هنأل ؛ ةوهش الب ناك ولو ًاهوتعم ناك وأ
 .كلذ ىلإ ةليسو هحاكنو ظفحلاو ءاويإلا نإ جاتحي دقو ىؤافش هب

 رابجإلا ةيالو يف بألا ماقم موقي هنأل ؛ يصولا اذه هجوز ءهيصو دجوو بألا دجوي مل نإو
 , "4" غلابلا نونجملا هنبا ىلع

 ,©9)هتقافإ دعب هنذإب الإ هجيوزت زوجي الف .ًانايحأ قيفي غلابلا نونجملا ناك اذإو

 ةجاحب نونجملا ناك نإ مكاحلا هجّوز .يصو الو بأ غلابلا نونجملل نكي مل نإو - 1
 ىلإ ةجاحب نونجملا نكي مل نإف ,ةمدخك ءطولا ريغ ىلإ ةجاحب وأ ._ ءطولا يأ  حاكنلا ىلإ

 ام مهو  ءايلوألا ةيقب كلمي الو .هيف ةعفنم الو هب رارضإ هنأل ؛هجيوزت مكاحلل زجي مل حاكتلا

 . 77ص .”ج «تادارإلا ىهتنم حرش 75-270 ص 27ج (عانقلا فاشك» . 447ص ."5ج «ينغملا» ةقفحفس)]

 5 77” ص 27”ج (تادارإلا ىهتنم حرش 27١9 ص اج «عانقلا فاشك)» (ع07غ١75

 .73"ص ,”ج «تادارإلا ىهتنم حرش» ه١٠٠ ص 25ج (ينغملا» (/1 7١

 دل



 ."19هجيوزت ةيالو  مكاحلاو هيصوو بألا ادع

 : ةيفنحلا بهذم :ًاعلاث ه4 هم

 ناك اذإ امهجيوزت يعرشلا امهّيلو كلمي نيغلاب اناك ولو ةنونجملاو نونجملا : ةيفنحلا لاق

 .©”رثكأف ًارهش رمتسي يذلا وهو ءًاقبطم ًانونج امهنونج

 امهجوزي ّيلولا نأ ىنعمب «رابجإ ةيالو  ةنونجملا وأ نونجملا جيوزت ةيالو - ةيالولا هذهو

 :«*/ادرهلا ىأر ىلع كلف تقرت نود ارِخ
 زئاسو ةييسلاو ةسسنلا تابعنا مه ةنونجملاو نونجملا جيوزت ةيالو كلمي يذلاو 48

 , 010 نم هانركذ يذلا بيترتلا ىلع ماحرألا يوذ نم براقألا

 : "؛8:)ةيكلاملا بهذم :ًاعبار 005

 ناك ءاوسو .ءاهزييمت مدعل بيثلا ةغلابلا ةنونجملا هتنبا جيوزت ىلع رابجإ ةيالو بأللو :اولاق
 نم قيفت نم امأ .ًاقبطم ًانونج ةنونجملا يف اذهو ءاهدلو ىلع مدقم بألا نأل ؟ال مأ دلو اهدنع

 نأل ؛بيثلا ةغلابلا ةنونجملا اوركذ امنإو ءربجت الو نذأتستل اهتقافإ رظتنت اهنإف ءأنايحأ اهنونج
 .ةلقاع وأ تناك ةنونجم لاح لك ىلع ركبلا وأ ةريغصلا هتنبا ىلع رابجإ ةيالو بألل

 يذ وأ يصخ نم اهجيوزت لثم ررض اهجيورت ىلع ا ترتي ملااذإ هزاوجو بألا ربج لحمو
 دجوي مل نإف .ًاربج اهجيوزت بألا كلمي الف الإو ًاعرش حاكتلا هب خسفي امم ماذجو صربك ةهاع

 ةيالوك ةنويجيملا ىلع رابجإ ةيآلو يصولا اذهل نإف ,بألا لبق نم يصو اهل دجوو بأ ةنونجملل

 + اريج اهحب زي نأ يصوللف اذه ىلعو ءربج هيف بألل اميف ربجلا هل بألا يصو نأل ؛اهيلع اهيبأ

 يصولل بألا نيع اذإ هل تبثي امنإ ةنونجملا جيوزت يف يصولا هكلمي يذلا ربجلا اذهو
 ةلاحلا هذه يف يصولاف .نالف نم اهجوز :هل لاق نأب هنم ةنونجملا هتنبا جوزي يذلا جوزلا

 .ًاقلطم اهربج هلف بألا فالخب اذهو .«لثملا رهم لذب نإ هريغ نود طقف هيلع اهربجي

 اهربجأ :هل لاق نأب ربجلاب بألا هرمأ اذإ ةنونجملا ىلع رابجإلا ةيالو ىضولا كلمي كلذكو

 . 78ص 17ج «تادارإلا ىهتنم حرش» «؟ 68ص اج «عانقلا فاشكد (74175)

 .#787ص «١ج (ةيدنهلا ىواتفلا» «56-55ص «7ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» (741/)

 . 787ص ١1ج «ةيدنهلا ىواتفلا» .هؤ ص 22ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» (7/41/8)

 .08815(2-ه8092 نم تارقفلا (751/94)

 .١781ص .١ج «يواصلا ةيشاحدو ءريدردلل «ريغصلا حرشلا» (2580)

 فلعل



 . تكش لاح ةيأ ىلع هدعبو غولبلا لبق اهجوز : هللاق ول امك ًانمض ولو هانعم يف امو «جاوزلا ىلع

 اهجوز وأ ءاهجوز :هل لاق نأب جوزلا هل نّيعي مل وأ «هيلع ربجلاب هرمأي ملو جاوزلاب هرمأ اذإو
 . ةيكلاملا دنع حجرألا لولا ىلع ربجلا هلف «هاضرت نمم اخف راوأ .تئش نمم

 ًاغلاب ناك نإو .هجيوزت ىلع رابجإ ةيالو بألل نأ رهاظلاف ,نونجملا جيوزت امأو 0١
 ىلع هتيالو لب "4410 يغصلا ىلع رابجإ ةيالو بأللو «ريغصلا مكح يف رهف ,هزييمت مدعل

 غلابلا نونجملا جايتحا لامتحال ريغصلا ىلع هتيالو نم ىلوأ رابجإلا هجو ىلع غلابلا نونجملا

 . جاوزلا ىلإ

 :ةيرفعجلا بهذم :ًاسماخ “5

 مكحو اين اك ولو 0 هطورشب ةريغصلاو ريغصلا حاكنإ ةيالو ٌدجلاو بألل» :اولاق

 نأ كلذ ىنعمو ."*”ةريغصلاو ريغصلاك ةجاحلا عم ةنونجملاو نونجملاو ةهوتعملاو هوتعملا

 ىوس ةنونجملاو نونجملا جيوزت ىلع يرست ("؛*9اهانركذ يتلا ةريغصلاو ريغصلا جيوزت ماكحأ
 نم امهتقافإ دنع نيغلابلا ةنونجملاو نونجملل تبثي غولبلا دنع ةريغصلاو ريغصلل تبثي ام نأ

 .نونجلا

 : حجارلا لوقلا

 املك امهجيوزت ةرورض ةنونجملاو نونجملا جيوزت ةلأسم يف ءاهقفلا لاوقأ نم حجارلاو
 ىلإ نونجملا ةجاحل وأ ةشحافلا يف عوقولا نم امهل ةنايصلا لثم جيوزتلا اذه ىلإ ةجاح تناك

 .نونجلا نم امهئافشل ةليسو نوكي دق جاوزلا نأ بطلاو ةربخلا لهأ لوقل وأ .هظفحيو هيوؤي نم

0 
 مهنم دحأ دجوي مل نإف .تابصعلا نم ءايلوألا رئاسلو بألل جيورزتلا ةيالو نوكت نأ حجراو

 ىلإ ةجاحلا دنع امهجيوزت ةرورضل ةيفنحلا بهذم وه امك ماحرألا يلوأ نم براقألا رئاسلف

 . حاكنلا
2 

 جاوزلاب لبقت ال ةأرملا نأل ؛نونجملا جيوزت يف لثملا رهم نم رثكأ لذب زاوج حججراو
 .لوبقلا ىلع اهل ةعّبشم رهملا يف ةدايزلا نوكت نأ ىسعف ابلاغ نونجمب

 3 م1 1

 ال ةداع لجرلا نأل ؛اهجاوزل اليهست لثملا رهم نم لقأب ةنونجملا جيوزت حجرا كلذكو

 ١-09(. هو ةرقفلا (/485)

 . 7١ص «(ةيصخشلا لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألا» (748)

 .551-5580(2/ه) نم تارقفلا (748)

:/ 



 ازفحم كلذ ناك «لثملا رهم نم لقأب اهجيوزتب اهّيلو يضر اذإف «ةنونجم نم جاوزلا يف بغري '

 .اهجوزت لوبق ىلع مادقإلا ىلع ضعبلل

 دنع امهجيوزت يدنع حجارلاف ,تقو نود تقو يف امهبيصي ًاعطقتم امهنونج ناك اذإ امأ

 ةريسي امهتقافإ ةدم تناك اذإ الإ مهللا ,جاوزلا يف امهيأر عامسو امهترواشم نكمي ىتح امهتقافإ
 باصملا ةلماعم نالماعي ةلاحلا هذه يفف تاقوألا رثكأ يف امهنونج رارمتسا بلاغلا نأو ءادج

 . مئادلا قبطملا نونجلاب

 يناثلا عرفلا

 مهتحكنأ موزلو .مهتقافإ دنع نيناجملا رايخ

 :ديهمت 45

 رايخ ناكلمي ال ثيحب ًامزال جاوزلا اذُه ربتعي لهف ءنونجملا وأ ةنونجملا يلولا جوز اذإ

 يف هنيبن ام اذه ؟نونجلا نم امهتقافإ دنع رايخلا اذه امهل نأ مأ ءامهتقافإ دنع حاكنلا خسف

 : ةيلاتلا تارقفلا

 : ("؛*9ةيفنحلا بهذم :ًالوأ - ه6 أ

 دوجو مدع دنع بألا وبأ ّدجلا وأ بألا وأ امهنبا ةنونجملا وأ نونجملا حاكن دقع يلو اذإ

 جيوزت نإف ةاقسفو ةناجم رايتخالا ءوسب جاك دقع لبق نيفورعم ريغ ءالؤه ناكو .نبالا

 ءامهنونج نم امهتقافإ دنع امهل رايخ الو انزكلو اذفان ربتعي ءالؤه لبق نم ةنونجملاو نونجملا

 مل ءالؤه نم يلولا نأل ؛رهملا يف شحاف نبغبو ؤفك ريغ نم امهل يلولا جيوزت ناك ولو ىتح
 ٍةريدج اهآر ةحلصمل الإ 0 .رهملا يف شحاف نبغب امهجيوزتب ضري

 اظن رعت مرتحم ءايلوألا ءالؤه نم يلولا ي أرو .ةنونجملاو نونجملل ًاعفن رثكأ اهنوكل رابتعالاب

 . مهتقفش روفول

 حصي ال مهجي نيكو رعم : نب [امأ اذإ الإ حصي ال مهجيوزت نإف ءرايتخالا ءوسب نيفورعم ّدجلا وأ بألا وأ هبالا ناك اذإ امأ

 .لثملا رهمبو ؤفكب جاوزلا ناك

 ."55-59ص 27ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» ءاهدعب امو ١1١ ص 27ج («عئادبلا» 207585١
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 ؤفك نم ناك اذإ حصي حاكنلاف .ّدجلاو بألاو نبالا ريغ جوزملا ٌيلولا ناك اذإو -5

 .نونجلا نم امهتقافإ دنع  حاكنلا خسف رايخ  رايخلا امهل نكلو .لثملا رهمبو

 :ىرخألا بهاذملا :ايناث 9 51/

 رايخ الو «مزالو ذفان جاوزلاف .ةنونجملا وأ نونجملا جفن اذإ بألا نأب ةلبانحلا حرص -أ

 . ":"امهنونج نم اقافأ اذإ امهل

 مكح لثم امهجيوزت مكح نإف «ةلبانحلا هب حرص امب اوحّرصي مل نإو ةلبانحلا ريغو - ب
 ىلع ةقافإلا دنع امهل رايخلا قح ىدمو ءامهجاوز موزل ىدم ةهج نم ةريغصلاو ريغصلا جيوزت
 راغصلا  عيمجلا نأ رابتعاب ."؛*"ريغصلاو ةريغصلا جيوزتل ةبسنلاب هنع انملكت يذلا وحنلا

 ثلاثلا بلطملا

 ةلقاعلا ةغلابلا جيوزت ىلع ةيالولا

 :ديهمت -04

 ءاش نإ دعب اميف اهنع ملكتنسف .ةقيقرلا امأ .ةلقاعلا ةغلابلا ةرحلا :ةلقاعلا ةغلابلاب ديرن

 .- ىلاعت هللا

 ءارجإ يف امهتيلالقتسا ىلع نيقفتم ريغ ءاهقفلاو .ًابيث وأ اركب نوكت دق ةلقاعلا ةغلابلا ةّرحلاو

 تلد عم نمي ءابيث وأ تناك اركب اهسفنب اهسفن جيوزت اهل زيجي نم مهنمف «جاوزلا دقع

 اه تناك اهنادكسا طرقيو .ءارك كاك نإ اهجيوزت' ةبالر اهريعلا لمس انكإو
 ريصت اميف نوفلتخي امك .«بيثلاو ركبلا نم دارملا ىنعملا ديدحت يف نوفلتخي ءاهقفلا نإ مث

 .ةغلاب ةأرملا هب

 :ثحبلا جهنم -4

 : ةيلاتلا عورفلا ىلإ بلطملا اذه مسقن .مدقت ام ىلع ءانبو

 .ةلقاعلا ةغلابلا فيرعت :لوألا عرفلا

 .(5-0948ه971؟) تارقفلا (7/585) . 77ص .ا”ج «عانقلا فاشك» (/486)

 فحل



 .بيثلاو ركبلاب دوصقملا : يناثلا عرفلا

 .ركبلا ةلقاعلا ةغلابلا جيوزت :ثلاثلا عرفلا

 لوألا عرفلا

 ةلقاعلا ةغلابلا فيرعت

 : ةغلابلا فيرعت

 ىثنألا اهنأب ةغلابلا فيرعت نكميو .رغصلا ٌدح ءاهتنا :ًاحالطصاو .لوصولا :ةغل غولبلا
 هذه رادقم امو ,تامالعلا كلت يه امف . غولبلا نس تغلب وأ غولبلا تامالع اهيلع ترهظ ىتلا
 ؟نسلا

 :ةيلاتلا تارقفلا ىف هنّيبن ام اذه

 : غولبلا تامالع  هوالآ

 روهظل نس ىندأو ."؛7لبحلاو «مالتحالاو ,ضيحلا :يه ىئثنألا يف غولبلا تامالع
 .ةيرمق نينس عست لامكتسا :ةيعفاشلا لاقو «تاونس عست رمعلا نم ىثنألا غولب تامالع

 .ةيعفاشلا دنع ًاضيأ تاونس عست مالتحالل نس ىندأ ركذلل ةبسنلابو

 ,©"؛88ةنس ةرشع اتنثا ركذلا مالتحال نس ىندأ :ةيفنحلا دنعو

 :ضيحلا أهوال

 ةغلاب تناك اذإ الإ اهل لصحي ال اذهو .ىنألا يف داتعملا عضوملا نم مدلا جورخ هب داريو

 عست رمعلا نم اهغولب وهو .هانلق ام وه هروهظل نس ىندأو ءاهغولب ىلع ًاليلد هروهظ ناكف

 «ريبكلا حرشلا» .١17ص ءالج «عئادبلا» . 59 ص .؟ج «راغصلا ماكحأو «184١ص .9ج (طوسبملا» (7/441/)

 .75917ص 20ج «ريدردلل

 . 11ص .؟ج (جاتحملا ينغم» .59ص 7١ج «راغصلا ماكحأ) ,.184 ص .94ج «طوسبملا» (7584)
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 :مالتحالا دب اهوا“

 . هيف فالخ ال اذهو .مانم وأ ةظقي يف ىثنألا لبُق وأ لجرلا ركذ نم ينملا جورخخ وهو

 , ملحلا ع لافطألا غلب اذإو» : ىلاعت هلوقب غولبلل ةمالع هرابتعاب مالتحالل اولدتساو

 ملقلا عفر» : هيفو ْهلَك هللا لوسر ثيدحبو .2"؛904 . . . مهلبق نم نيذلا نذأتسا امك اونذأتسيلف

 0 املي وح ىلا نعو ...ثالث نع

 ةرثكل مانملا عاونأ نم نم هريغ نود اذه يف مالتحالا ظفل بلغف « ابلاغ ينملا لازنإ هعم ثدحيف

 11 الا

 : لبحلا  ج - 4

 هطالتخابو ءاهنم ينملا لوزن ىلع ليلد «ةأرملا يف لبحلا نأ .غولبلل ةمالع هنوكل ها
 .©؛؟9ةأرملا يف غولبلا تامالع نم ناكف «لبحلا رهظيو دلولا نوكتي لجرلا ءامب

 ؟غولبلا تامالع نم رعشلا تابت له

 ام ليلدب غولبلا تامالع نم ىئثنألاو ركذلل لبقلا لوح نشخلا رعشلا تابنإ :ةلبانحلا لاق

 أ  رعشلا تبنأ نم نورظني اوناكف .ةظيرق ينب يبس نم تنك» :لاق , يظرقلا ةيطع نع يور

 نعو . يذمرتلاو مرثألا هاور «تبني مل نمم تنكف «لتقي مل تبني مل نمو «لتق  ةناعلا لوح

 هيلع ترج نم الإ اولتقي ال نأ دانجألا ءارمأ ىلإ بتكي ناك  هنع هللا ىضر  باطخلا نب رمع

 .©4؟”(ىساوملا هيلع ترج نمم الإ ةيزجلا اوذخأي الو ءىساوملا

 وحنل هتلازإ يف جاتحي يذلا ىثنألاو ركذلل - لّبَقلا لوح  ةناعلا رعش تابن :ةيعفاشلا دنعو
 ءاوس «ةيعفاشلا بهذم يف حصألا لوقلا يف ملسملا ال رفاكلا دلو غولبب مكحلا يضتقي قلح

 أ وأ ًاركذ رفاكلا دلو ناك

 .نسلا غولبو مالتحالا يف رافكلا لوق ىلإ عوجرلا نكمي ال هنإ :مهلوقل ةيعفاشلا جتحاو
 دالوأ ءابآ ىلإ عوجرلا ناكمإل نيملسملا قح يف غولبلا تامالع نم رعشلا تابنإ نوكي ال اذهلو

 .[هوةيآلا :رونلا ةروس] ("55) . 47ه ص :.48ج .ةمادق نبال «ينغملا» (2189)

 .١ها"ثص ,5ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» «.57١ص .7ج (جاتحملا ينغم» 0/451١

 .2/ا7/-ع75ص 03ج (ينغملا» ةقححتس] 5 517١ص 2 7ج «جاتحملا ىنغما) ةقضلف]
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 , 0419 مهرامعأ ةفرعمل مهبراقأ وأ نيملسملا

 : هلوقب رافكلا دلوب صاخ ةناعلا ىلع رعشلا تابنإ نأب ةيعفاشلا لوق ىلع ةمادق نبا در دقو

 هيلع املع ناكف' نفاكلا قع يف م ىلع ملع  لبقلا لوح نشخلا رعشلا تابنإ يأ - هنألو»

 امل اقف ابلاغ غولبلا مزالي رم أ هنألو ؛لبحلاو ضيحلا :نيرخآلا نيملعلاك ملسملا قح يف

 رذعتت ل :باوجلاف .نسلاو 00 6 0 ىقح 0- هنإ 00 02-- هيلع

 , 440(تابنإلا ريغك ةمالع

 . ىثنألاو ركذلل غولبلا تامالع نم ةناعلا لوح رعشلا تابنإ ربتعي «ةيكلاملا دنعو

 بغزلا ال نشخلا تابنلا يأ- تابنإلا وأ» :غولبلا تامالع نوددعي مهو اولاق دقف

 "1 ةناعلل

 ملعيو» :اولاق دقف غولبلا تامالع نم ةناعلا رعش تابنإ ربتعي : ةيرفعجلا دنعو  هوال/ال

 روكذلا نيتمالعلا نيتاه يف كرتشيو . ينملا جورخو . . .ةناعلا ىلع نشخلا رعشلا تابنإب هغولب

 1 0/459 ثانإلاو

 مدعب اوحرص لب غولبلا تامالع نص ةناعلا لوح رعشلا تابنإ ةيفنحلا ركذي ماو نجاد

 يف يبطرقلا مامإلا لقنو . «يعفاشلل ًافالخ ةناعلا تابنل رابتعا ال» : «راتحملا درو يفف «هرابتعا

 الو .غولبب وه سيلو ءمكح تابنإل تشي الرب : لاق هنأ هللا ةمحر ةفينح أ نع ( هريسفت

 , ”43180(غولبلا ىلع ةلالد

 : غولبلا نس 48

 ءاهقفلاو ءنسلاب نوكي غولبلاف .غولبلا تامالع نم ةمالع ىئنألا ىلع رهظت مل اذإف

 ىثنألاو ركذلا نس يف مهلاوقأ ركذنو ءركذلا نسب هتاواسم يف نوفلتخي امك .هريدقت يف نوفلتخي

 . ىثنألا غولب نس تقولا سفنب فرعت امك .غولبلا نس يف امهيواست ىدم فرعنل

 : غولبلا نس يف ءاهقفلا لاوقأ 6

 : ةيفنحلا دنع :ًالوأ

 . ؛الا"ص :.8ج (ينغملا» (/595) . 157ص ءالج (جاتحملا ينغم» (595)

 .99ص .؟ج (مالسإلا عئارش» (7/4919) .7598ص 27ج «ريدردلل (ريبكلا حرشلا» (79ة5)

 5 ١ه7”ص 25ج (راتحملا درو راتخملا ردلا» 0” ص «8ج « يبطرقلل «نارقلا ماكحأو ( يبطرقلا ريسفت» (7/454)
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 ةنس ةرشع ةعساتلا يف هلوخد مالغلل ةبسنلاب غولبلا نس :- ىلاعت هللا همحر  ةفينح يبأ دنع

 .اهرمع نم ةرشع ةعباسلا ةنسلا يف اهلوخد ةيراجلل ةبسنلاب غولبلا ّنسو .هرمع نم

 ةرشع سمخ اغلب اذإ ىثنألاو ركذلا غولبب مكحي ةفينح يبأ يبحاص دمحمو فسوي يبأ دنعو
 , 1 تت١ةنآ

 :ةيعفاشلاو ةلباتحلا دنع :ًايناث 0

 دنع نيتياورلا ىدحإ يفو .ةنس ةرشع سمخ امهغولب ىثنألاو ركذلل غولبلا نس :مهدنعو

 .2*”:)اهرمع نم ةعساتلا تلمكأ اذإ ىثنألا غولبب مكحي : ةلبانحلا

 : ةيكلاملا دنع :ًاثلاث 1

 هذه يف امهلوخد يفكي :ليقو .ةنس ةرشع نامث مامت ىثنألاو ركذلل غولبلا نس :مهدنع

 .2')اهمامت طرتشي الو .نسلا

 :ةيرفعجلا دنع :ًاعبار 04

44 
 5تاونس عسسل ىثنأللو قةئس ةرشسع سمخ ركذلل عولبلا نس : مهدنعو

 :ةنس ةرشع سمخ غولبلا نس ةلدأ 4- 

 : يتأي ام ةنس ةرشع سمخ ىئثنألاو ركذلل غولبلا نس نأب نيلئاقلل ةلدألا نم

 نبا انأو ِةَْك يبنلا ىلع تضرع» :لاق  امهنع هللا يضر  رمع نب هللا دبع نع يور -أ

 يف ينزاجأف ةنس ةرشع سمخ نبا انأو هيلع تضرعو «لاتقلا يف ينزجي ملف «ةنس ةرشع عبرأ

 .©*9غولبلل ًاّدح ةنس ةرشع سمخ مالسلاو ةالصلا هيلع لعج دقف .«ةلتاقملا

 مهو ةباحصلا نم رشع ةعبس هي يبنلا در :- ىلاعت هللا همحر  يعفاشلا مامإلا لاق - ب

 , مهزاجأف ةنس ةرشع سمخ ءانبأ مهو هيلع اوضرع مث ءاوغلب مهري مل هنأل ؛ تاوئس رشع ءانبأ

 23ج «راغصلا ماكحأو 2031 هاثص تج «راتحملا درو راتخملا ردلا» 2017 7؟ص الج «عئادبلا» 499١:/7(

 17-737” ص

 .155١ص 27ج (جاتحملا ينغم» .476ص .8ج . 45١ ص ."”ج (ينغملا» (/80)

 . 75597ص 27ج هريدردلل «ريبكلا حرشلا» (اله١١1١٠

 .١٠١٠ص .7ج ء.ميكحلل «نيحلاصلا جاهنم» (7607)

 . 9727١ص الج «عئادبلا» 2021556 ص 27ج (جاتحملا ينغم) 2.17 5ص 24ج .ةمادق سال (ينغملا» عله ٠8١

 فو



 .©*”رمع نباو ,جيدخ نب عفارو «تباث نب ديز مهنم

 هب ذإ بابلا يف لصألا وهو .لقعلا وه ةقيقحلا يف غولبلا نس ديدحت يف رثؤملا نإ - ج
 .لقعلا لامك ىلع ًاليلد هنوكل عرشلا يف غولبلل ًاًدح لعج مالتحالا امنإو .ماكحألا ماوق
 ةفآل كلذ نأ ملع ةدملا هذه ىلإ ملتحي مل اذإف «ةداع ةنس ةرشع سمخ نع رخأتي ال مالتحالاو

 هرابتعا بجوف «ةفآ الب ًامئاق لقعلا ناكف «لقعلا يف ةفآ بجوت ال ةقّلخلا يف ةفآلاو ,هتقلخ يف
 ."*:2ماكحألا موزل يف

 : ةفينح يبأل ةلدألا 46

 ةبسنلابو .هرمع نم ةنس ةرشع ةعساتلا يف هلوخد ركذلل ةفينح يبأ دنع غولبلا نس نإ :انلق

 .اهرمع نم ةرشع ةعباسلا ةنسلا يف اهلوخد ىثنألل

 باطخلاو مكحلا قلع امل عرشلا نأ يناساكلا مامإلا اهضرعي امك ةفينح يبأل ةجحلاو
 مكحلا عفتري الو  مالتحالا ىلع يأ هيلع مكحلا ءانب بجيف ءاهانركذ يتلا لئالدلاب مالتحالاب '

 ؛ ةفينح وبأ اهركذ يتلا ةدملا هذهب سأيلا عقي امنإو .هدوجو نم سأيلا عقيو همدع نقيتن مل ام هنع
 هنع مالتحالاب تباثلا مكحلا ةلازإ زوجي الف .ةلمجلا يف روصتم ةدملا هذه ىلإ مالتحالا نأل

 لامتحا ماد ام تبثيال هتجوزو نينعلا نيب قيرفتلاف عرشلا لوصأ اذه ىلعو .لامتحالا اذه عم

 تضم اذإف «ةنسلا لوصف يف هتجوز ىلإ هلوصو لامتحال ةنس لجؤي اذهلو ءامئاق اهيلإ هلوصو

 .قيرفتلاب مكحيف كلذ نم سايلا عقو اهيلإ لصي ملو ةنسلا

 دقف اوضفر اذإف ,مالسإلا ىلإ مهتوعدو رافكلل مالسإلا لئالد راهظإب ىلاعت هللا رمأ كلذكو

 الو ,راظتنالا بجي ًاوجرم مالتحالا ماد ام انهاه كلذكف .مهلاتق انل حابيف مهلوبق نم سأيلا عقو
 عطقي الف ءوجرم وه لب «ةفينح وبأ اهلاق يتلا ةدملا هذه ىلإ ةنس ةرشع سمخ ةدم دعب سأي

 هدوجو لمتحي ال هنإف .ةدملا هذه دعب ام فالخب هدوجو ءاجر عم هنع مالتحالاب تباثلا مكحلا
 , 06" ة)اهدعب

 كلذ يف ملتحا هنأب هملعل ِلَك هزاجأ هنأ لمتحي هنأل ؛هيف ةجح الف رمع نبا ثيدح امأو

 :داهجلا راتعالا ليس: ىلعالل اليكم ترحلا احلاض هاراملا ةزاكتأ هنآ اضيأ "لمكتيو: ةكقزلا

 .9”*"2لامتحالا عم مهلوقل ةجح ثيدحلا نوكي الف

 .١ال؟"'ص الج «عئادبلا» (/ةه١٠ه) ١5. "ص .؟ج «جاتحملا ينغم)» (ا/له5١)

 . ١ 77ص الج «عئادبلا» ةقيف) .7١؟ص الج «عئادبلا» ةقللدف]
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 : غولبلا نس يف حجارلا لوقلا -5

 ليق ام ىلوأو .ّنسلاب رابتعالاف دجوت مل نإف ءاهانركذ يتلا هتامالع روهظ غولبلا يف لصألا

 رمع نبا ثيدح هل دهشي يذلا وه اذه نأل ؛ةنس ةرشع سمخ ىئنألاو ركذلا غولب وه ْنسلا يف

 هلبقو .ةنس ةرشع عبرأ هرمع ناك .موي ةلتاقملا عم هلبقي ملو هدر هلع يبنلا نأ هيفو .هانركذ يذلا

 ” ةدين ةرسع سمخ هرمع ناك موي

 نبا ثيدح ةلالدل ةنس ةرشع سمخ غولبلا نس رابتعا يف يكلاملا يبرعلا نبا مامإلا لاق

 يبنلا اهربتعا يتلا ّنسلاو .ىوعد هنإف ركذي نينسلا نم ددع لكف .ًاليلد اذه نكي مل نإف» :رمع

 .«*:9«اهيلع ليلد عرشلا يف ماق الو ءاهربتعي مل ّنس نم ىلوأ هك
 : غولبلا ءاعذا - 17

 ؟امهلوق لبقي لهف .غولبلا ةقهارملا ةيراجلا تعّدا وأ ,غولبلا قهارملا يبصلا ىعّدا اذإو
 ةيراجلا رمعو .ةنس ةرشع يتنثا يبصلا رمع ناك نأب نيقهارم اناك نإ امهلوق قدصي معن

 لاحب انوكي نأ طرشبو .مالتحالاب امهغولبل ةدم ىندأ امه نيدحلا نيذه نأل ؛تاونس عست

 مالغلا رمأ لكشأ اذإو» : يناساكلا مامالل (عئادبلا» يف ءاج ,مالتحالا امهنم عقي نأ نكمي

 نأل ؛ةقهارملا ةيراجلا كلذكو .هغولبب مكحيو هلوق لبقي .تغلب دق :لاقف غولبلا يف قهارملا
 يف امك هلوق لوبق ةرورضلا تمزلأف ,هتهج نم الإ فرعي ال هنأو .مالتحالا وه غولبلا يف لصألا
 ,"*:1(ضيحلاو رهطلا نع رابخإلا

 «لابحإلاب وأ مالتحالاب مالغلاف .ةمالعلاب غولبلا امأف» : يسخرسلا مامإلل «طوسبملا» يفو

 ىندأو ؛مالتحالاب وأ لبحلاب وأ ضيحلاب ةيراجلا يفو .ةنس ةرشع اشنثا كلذ يف ةدملا لقأو
 ,27010(نينسس عست كلذ ىف ةدملا

 غولبلا ةدم يأ  هتدم ىندأو» :ةيفنحلا هقف يف «راصبألا ريونت حرش راتخملا ردلا» يفو
 ,نسلا هذه اغلب نأب اقهار نإف .راتخملا وهو «نينس عست ةيراجللو .ةنس ةرشع اتنثا مالغلل
 لبقي ال الإو امهلثم ملتحي لاحب انوكي نأ وهو ,رهاظلا امهبذكي مل نإ اقَّدَص .انغلب :الاقف
 , "1*2 (امهرارقإ لعب عولبلا امهدوحج لبقي الف 10 نيغلابك لئنيح امهو .امهلوق

 .””١ص .١ج .يكلاملا يبرعلا نبال «نارقلا ماكحأ» (/ه08)

 .184١ص جا «. ىسخرسلل «طوسبملا» )76٠١( . 77١ص الج «عئادبلا» (ا/ه9١)

 ( 1١؛ص 25ج (راتحملا در نيدباع نبا ةيشاح عم راصبألا ريونت حرش راتخملا ردلا» (ع/ها ١6١ 5

 عه



 : ةلقاعلا فيرعت -

 ريخلاو , حيبقلا نم نسحلا ريمي هب امو «لالدتسالاو ريكفتلا هب نوكي ام هنأب لقعلا فرع

 , "”*19لطابلا نم قحلاو ءرشلا نم

 اهدقفو .ملعلا لوبقل ةئيهتملا ةردقلا هنأب لقعلا فرع «نآرقلا بيرغ يف تادرفملا» يفو
 , "019 ةيعرشلا فيلاكتلا عفري

 عفري هدقفو .فيلكتلا طانم لقعلا نأل ؛ًاعرش ةفلكملا ءانثحب يف (ةلقاعلا) ب هديرن يذلاو

 فيلكتلا طانم وه يذلا لقعلا نكلو . يناهفصألل يناثلا فيرعتلا يف ءاج امك ةيعرشلا فيلاكتلا

 .فيلكتلل الهأ هبحاص هيف نوكي ىوتسم وأ ّدح ىلإ لصي يذلا وه

 ًارهاظ ًأرمأ هماقم عراشلا ماقأ دقف ءدارفألا نيب ًاتوافتمو طبضنم ريغ ًارمأ لقعلا ناك امل نكلو

 نأ هعم حصي يذلا يفاكلا ردقلاب لمك هلقع نأ ىلع ةنيرق كلذ ناك ناسنإلا هغلب اذإ ًاطبضنم

 يذلا رهاظلا طبضنملا رمألا اذهو . عرشلا تاباطخب ًابطاخمو ةيعرشلا فيلاكتلاب (ًافلكم) نوكي

 . غولبلا :وه ًافلكم راص ناسنإلا هلصو اذإ

 داتعملا جهنلا ىلع ةيراج هتافرصتو هلاوقأ تناكو «ىثنأ وأ ناك ًاركذ ناسنإلا غلب اذإف

 فرعيو ربتعي يذلا فارحنالاو للخلا نم هلقع ةمالس ىلع هب لدتسي امم «سانلا نيب فولأملا

 غولبلا وهو ,فيلكتلا طرش رفاوتل اعرش هفيلكتب مكحيو القاع ربتعي هنإف ««نونجلا» ب سانلا دنع
 ,0012كاقاع

 ربتعت يتلاو نونجلا نم ةيلاخلا ةغلابلا انثحب يف «ةلقاعلا» ب دوصقملاف ءاذه ىلعو 8

 ّدحلا اذه ىلإ 1 لصت مل نمو .نيغلابلا ءالقعلا سانلا دنع داتعملا فولأملا بسح اهلاعفأو اهلاوقأ

 غولبلا نس ىلإ تلصو وأ «نونجلاو للخلا نم اهلقع ةمالس عم غولبلا ّنس ىلإ لصت مل اهنوكل
 ةغلابلا موهفم يف لخدت الو .اعرشاةفلكيلالو ةلئاع قبلا نبل اة هع و

 ."571"ص . ؟ج «طيسولا مجعملا» (/ه١1)

 .5141-*١41ص «يناهفصألل «نآرقلا بيرغ يف تادرفملا» (/ه1)

 . 57/ص «هقفلا لوصأ يف زيجولا» انباتك )5١14/(

 ها



 يناثلا عرفلا

 بيثلاو ركبلاب دوصقملا

 :ركبلا :ًالوأ

 ءاشغ اهيف يقب يأ ةَرّْذُعلا اهيف تيقب يتلا يأ .©*9ءارذعلا ةأرملا يه ةقيقح ركبلا

 جيوزت ثحب يف 00 ةملك نم دوصقملا وه هدحو سيل ركبلل ىنعملا اذه نكلو .- ةراكبلا

 ل ري يل ناسا هج وح هلواعلا ةقلالإ

 .هلاوز عم وأ اهيف ةراكبلا ءاشغ ءاقبل ةقيقح ركب تناك 0 أركب 0

 :ءطو ريغب اهتراكب تلاز نم 0١

 ةرفط وأ ةبثوك ءطو ريغب  اهترّْذُع يأ  اهتراكب تلاز نم نأ يف ملعلا لهأ نيب فالخ ال

 تيقب يتلا ركبلا مكح يف اهنإف «عبصإب وأ دوعب وأ برضب وأ «سينعتلا لوط وأ ةضيح ةّدح وأ

 ,19"2ةيمالسإلا بهاذملا فلتخم نم ءاهقفلا حرص اذهبو «- ةراكبلا ءاشغ يأ ةرذعلا اهيف

 : جرفلا نود اميف ةرشابملاو ربدلا يف ءطولا

 ريغ اهنألو ؛ اعف ةيقأب اهتراكب نأل ؛ركبلا مكحب ىقبت ,ت اهنإف .اهربد يف تئطو اذإ ركبلا

 1 امك ,جرفلا نود اميف ةرشابم اهل تلصح اذإ ركبلا مكحب ىقبت كلذكو . (اهلُبق) يف ةءوطوم
 ءاهب لحدي نأ نود جرفلا نود اميف هربت ةيعرش ةولخ اهعم هل تلصحو الجر ركب ةأرما تجوزت

 , 001اركب مكحلا يف ىقبت اهنإف «قالط وأ خسفب اهقراف

 ىنزلاب ةءوطوملا - 46
 :اولاق لب ركبلا مكح يف يه .ةيكلاملا دنعف .هب اهتراكب تلازف ىنزلاب ةأرملا تئطو اذإو

 ."”6صد(٠ ١ج (طيسولا مجعملا» (لهاه)

 يف ( ىهتنملاو عانقإلا نيب عمجلا يف ىهتنملا ةياغ» « 446 ص 25ج (ينغملا» «54 4ص «.؟ج «عئادبلا» (7615)

 216ج («بذهملا حرش عومجملا» 23751١6 ص 25ج («جاتحملا ةياهن» « 5٠١ ص كج ,ةلبانحلا هقف

 .45١ص .؟ج ,ميكحلل «نيحلاصلا جاهنم» .١8ص ء١ج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» 2775 ص

 1" ض .”ج «عانقلا فاشك» . 56ص 25ج (ينغملا» (/ها7)
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 الو هل رابتعا الف مارح ءطو ىنزلا نأل ؛ركبلا مكح يف ىقبت اهنإف «ىنزلا نم تدلو ول ىتح

 , "910 مارتحا

 اذهب جوزتو ابيث ريصت : ةلبانحلاو ,ةيعفاشلاو دمحمو فسوي نأ هيبحاص دنعو .راكبألا

 , "1ةةرايتعالا

 تلاز اذإ اذكو ءركبلا ةلزنمب ىهف ءطولا ريغب اهتراكب تلاز اذإو» : ةيرفعجلا لاقو 6

 , "2720(رهظألا ىلع ىنز وأ ةهبش ءطولاب

 : ةراكب ريغب تقلخ نم -5

 ةياهن» يف ءاج دقف ةيعفاشلا حّرص اذهبو ءراكبألا مكح اهمكحف ةراكب ريغب تقلُم نمو

 , 70117 (ناكرألا مكح اهمكحف ةراكب الب ةقلبخ ىلوو :(جاتحملا

 :بيثلاب دوصقملا :ًايناث - 17

 ابيث اهترذع تلاز نم لك ربتعت له نكلو . ةقيقح - اهتراكب  اهترذع تلاز نم يه بيثلا

 ؟مكحلا يف

 : ةيلاتلا تارقفلا ىف هنّيبن ام اذه

 :ةيفنحلا بهذم أ 4

 زئاج حاكن دقعب ءطولا وهو ,بسنلا توبث هب قلعتي ءطوب  اهتراكب  اهترذع تلاز نم :اولاق

 .بيثلا جوزت امك جوزتو ءابيث نوكت اهنأ ءطولا كلذب رهم اهل بجوف .دقع ةهبش وأ دساف وأ

 يبأ دنعو .ركبلا مكح يف ىقبت «ةفينح يبأ دنعف «ىنزب  اهتراكب  اهترذع تلاز اذإ امأو
 0017 يغلا جوزت امك جوزتو ءابيث ريصت دمحمو فسوي

 .81”7ص 1١ج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» (7014)

 .494ص ."5ج (ينغملا» 75”2ص ١21ج «عومجملا» .744ص ء'؟7ج «عئادبلا» (7619)

 يف ةيرفعجلا ماكحألا» باتك يف ءاجو 145١2ص «؟ج .ميكحلا نسحم ديسلل «نيحلاصلا جاهنم» (7/50)

 «بيث يهف ىنزب اهتراكب تلاز نمو : 4١ص .يلحلا اضر ميركلا دبع خيشلا فيلأت «ةيصخشلا لاوحألا

 . دساف حاكن وأ ةهبشب ةءوطوملاك

 .؟؟4ص .؟7ج (عئادبلا» (7/ه57؟) . 550١73ص «5ج «جاتحملا ةياهن» (/071)
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 : ةيكلاملا بهذم - ب 8

 مارحلا نود لالحلا ءطولا ربجلا نم ةعناملا ةبويثلا يف ربتعملاو» : يكلاملا يزج نبا لاق
 , 0207 (روهشملا ىلع

 ءاركب تماد ام ركبل لثملا قادص نودب ولو ربجلا هل باف» 0 «ريغصلا حرشلا» يفو
 ال ذإ اهرغصل  جاوزلا ىلع يأ - اهربج هلف ءاهتراكب 0 أ دعب تميأتف غلبت مل بيثو

 هنم تدلو وأ ,رركت ولو ىنزب اهتراكب تلازو تغلب نأب تربك وأ ؛ةلاحلا هذه يف اهتبويثب ةربع

 ىلع اعمجم ولو دساف حاكنب تلاز نإ ال اهربج هلف ةبثرك ضراعب اهتراكب تلاز وأ ءاهربج هلف
 20019 (ةهبشم دحلا ع نإ اهربج هل سيلف هداسف

 الف .لالح ءطوب اهتراكب تلاز يتلا يه مكحلا يف بيثلا نأ لوقنلا هذه نم انل صلخيو

 حاكنب اهتراكب تلاز نإ مكحلا يف ًابيث ربتعت كلذكو .ةغلاب تناك اذإ ًاربج اهّيلو لبق نم جوزت

 .اهنع ّدحلا حاكنلا اذه عنم نإ دساف

 ىلع اهربج اهّيلول نوكيو مكحلا يف اركب ربتعت اهنإف ىنزب اهتراكب تلاز يتلا ةغلابلا امأ

 . ىنزلا قيرط نع ءاج اهتراكب لاوز نأل ؛ةلاحلا هذه يف اهتبويثب ةربع الو جاوزلا

 : ةلباتحلا بهذم -ج -

 بيثلا نأ ىنعمب .ًامارخ وأ ًالالح ءطولا ناك ءاوس لّيَقلا يف ةءوطوملا يه مهدنع بيثلا
 تلاز يتلا يه بيثلا نأ كلذ يف مهتجحو «مارحلا وأ لالحلا ءطولاب اهتراكب تلاز يتلا يه

 اهتراكب تلاز ول امك ابيث نوكتف اهتراكب تلاز مارحلاب ةءوطوملا هذهو ءلّبقلا يف اهئطول اهتراكب
 اهتبويثب تءاج يتلا بيثلا هذه نإف .ءاسنلا بيثل ىصوأ ول هنأ كلذ ىلع لديو .لالحلا ءطولاب

 يف تئطو ولو , "*"9ةيصولا يف ف لخدت ال راكبألل ىصو أولو « ةيصولا يف لحخدت مارحلا «طولاب

 05 70تبقلا مكح يف ىقبت اهنإف .ةراكبلا تداع مث لْبقلا

 :ةيعفاشلا بهذم د 20١

 ًامارح وأ ًالالح ءطولا اذه ناك ءاوس .اهلُبَق يف ءطوب اهتراكب تلاز نم يه بيثلا :اولاق

 .777ص .يكلاملا يزج نبال (ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» (7917)

 .١358صضص ؛« 1 «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» (0761714)

 .9١ص 7 ج (« ىهتنملا ةياغر (/67؟5) .49-1460 4ص 25ج (ينغملا» (/ه١1
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 .009ةمرحب الو لحب فصوي ال ةهبشلا ءطو نآل ؛ةهبشك امهب فصوي ال ءطوب وأ «ىنزلاك

 , 8"0”0بيثلاك اهنأ هجوألاف درقك تناويح ركذب ةراكبلا تلاز ول : اولاقو

 ثلاثلا عرفلا

 ركبلا ةلقاعلا ةغلابلا جيوزت

 : ةيفنحلا بهذم :ًالوأ 0

 :ركبلا ةلقاعلا ةغلابلا ىلع رابجإ ةيالو ال
 ةيالو ةّلع نأل ؛ ؛ حاكنلا ىلع ركبلا ةلقاعلا ةغلابلا رابجإ هريغ وأ ناك ًابأ ّيلولل زوجي ال :اولاق

 هجوتل ًالهأو ل اهغولبب تلاز دقو «رغصلا يه حاكنلا يف رابجإلا

 ةيالو اهيلع دحأل دعي ملو .ءاهسفنب 3 اهسفنب ةيصخشلا اهقوقح ةسراممو ,اهيلإ ةيعرشلا تاباطخلا

 , 70 ""رابجإ

 اهّقح نم راص دقف ةلقاع اهغولبب ركبلا ةلقاعلا ةغلابلا نع تلاز دق رابجإلا ةيالو نأ ثيحو

 اهلف . اهنع ةيايناهجناكت دقع ىلوعي نأ ىلإ الو ّيلولا نذإ ىلإ ةجاح نود اهسفنب اهسفن جوزت نأ

 لثملا رهمب قفك ريغوأ ًاؤفك جوزلا ناك ءاوس ءاهسفنب اهحاكن دقع يه ىلوتتو اهسفن جوزت نأ
 0000 لذ نع اينض قا كلمي الف ءاهقح صلاخب فرصتت اهنأل ؛لثملا رهم ريغب وأ

 ا حال دا نفك ري اهجارز لح فازتعالا نب كراك

 خسف ًابلاط وأ ءجوزلا م يضاقلا ىلإ هضارتعا عفريف ءاهتابصع نم

 وأ لثملا رهم ردقب اهرهم جوزلا لعجي مل اذإ حاكنلا

 مدقتي مل اذإ طقسي هنأب اولاق دقف م يذلا. نهازتعالا يف تلولا قو

 . ١ 49ص .”ج (جاتحملا ينغم» (/0710)

 . ؟3؟50ص 25ج (جاتحملا ةياهن» (751؟4)

 .ه 86ص .””ج «راتخملا ردلا» ."9 هص 237ج (ريدقلا حتفو ةيادهلا» (0/ه5؟9)

 .؟١9ص 203ج (ةيانعلا حرشو ةيادهلا» (7/ه*:١)

 رح



 الثل ؛دلولا ٌّقحل ةياعر هنأب طوقسلا اذه اوللعو .هتجوزت نمم ةأرملا تدلو ىتح يضاقلا ىلإ هب

 ,20007كش الب هل ظفح نيجوزك نيعمتجم امهءاقب نأل ؛هيدلاو نيب قيرفتلاب عيضي

 ٠0< - ةيفنحلا ةلدأ :

 ةلمجب اهسفنب اهسفن جيوزت يف ركبلا ةلقاعلا ةغلابلا قح نأشب مهبهذم ىلع ةيفنحلا لدتسا

 : ىتأي ام اهنم ةلدأ

 :لوألا ليلدلا

 الف اهَقّلط نإف :هريغ ًاجوز حكنت ىتح دعب نم هل ّلحت الف اهقّلط نإف» : ىلاعت هلوق : ًالوأ
 :0*نيهجو نم ةميركلا ةيآلا هذه يف ةلالدلاو "*”74 . . .اعجارتي نأ امهيلع حانج

 ًاجوز حكنت ىتح» : ىلاعت هلوق يف ّيلولا ركذ ريغ نم اهيلإ حاكنلا دقع ةفاضإ :لوألا هجولا
 . «هريغ

 امهيلع حانُج الف : ىلاعت هلوق يف َيلولا ركذ ريغ نم امهيلإ ةعجارملا ةفاضإ : يناثلا هجولا
 . (اعجارتي نأ

 : يناثلا ليلدلا <05

 اهابأ نأ تركذف نكي هللا لوسر تنأ ًاركب ةيراج نأ»  امهنع هللا يضر - سابع نبا نع يور

 مدعو هئاقب نيبو حاكنلا خسف نيب اهرّيخ يأ ."*9,كك يبنلا اهرّيخف .ةهراك يهو اهجّوز
0 

 :ثلاثلا ليلدلا 07

 نم يهو ءاهّقح صلاخ يف فرصتت امنإ اهسفنب اهسفن جيوزت يف ركبلا ةلقاعلا ةغلابلا نإ
 .2”اهجاوزب فرصتلا اذكف اهلام يف فرصتلا اهل ناك اذهلو ءةلقاع ةغلاب اهنوكل فرصتلا لهأ

 : عبارلا ليلدلا -

 «هلامب فرصتلا زئاج ناك اذإ هسفنل حاكنلا دقعب لجرلا مايق زاوج ىلع اعيمج ءاهقفلا قاقتا

 .ه5ص 27ج (راتحملا درو راتخملا ردلا» .”97ص 37ج (ةيادهلا» لها

 . 1٠١ ص .١ج ءصاصجلل «نارقلا ماكحأ» (ا/ هال . 98/٠ ةيآلا :ةرقبلا ةروس] (265)

 . 1١ ”ص .١ج .ءصاصجلل «نآرقلا ماكحأ» (/ه؟ه) .897ص 37ج (ةيادهلا» (765)

 وح



 .©””اهسفنب اهحاكن دقع زاوج بجو اهلامب فرصتلا ةزئاج تناك امل ةلقاعلا ةغلابلا ةأرملاو

 : بابحتساالاو بدنلا ةيالو 35 اللا

 ةيالو اهيلع نإف «ةيفنحلا دنع اهحاكن يف رابجإ ةيالو ركبلا ةلقاعلا ةغلابلا ىلع نكي مل اذإو

 ؛اهجاوز دقع اهل دقعيل اهّيلو ىلإ اهجاوز رمأ ضؤوفت نأ اهل بحتسي هنأ ىنعمب «بابحتساو بدن
 ةيالو ةقيقحلا يف ةيالولا هذهو .اهسفنب اهحاكن دقع يه ترشاب اذإ ةحاقولا ىلإ بسنت ال يك

 , 2675 هل اهليكوت نم ّىلولا اهدمتسا ةلاكو

 :اهجيوزت يف اهنذأتسي يلولا
 اهنذأتسي نأ يلولل نإف ءركبلا ةلقاعلا ةغلابلا ىلع رابجإ ةيالو ءايلوألا نم دحأل نكي مل اذإو

 اهل اهحاكن دقع اهّيلو ةرشابمو اهجيوزت يف اضر اهنم كلذ ناك كلذب هل تنذأ نإف ءاهجيوزت يف
 اهجيوزتب هل اهنم اليكوت ربتعي يلولل اهنذإ نأو ,ةنسلا نم هنأب ناذئتسالا اذه نع اولاقو . هسفنب
 .*50 جيورتلا اذهب اهنم اضرو

 :هيف ركذي امو ,ناذئتسالا ةيفيك 0١

 : حاكنلا دقع لبق  ركبلا ةلقاعلا ةغلابلل يأ اهل لوقي نأ وهف « ّيلولا ناذئكتسا ةيفيك امأ

 حاكتلا دقع لبق عقي نأ ناذئتسالا يف طرشلاف ؟نيلوقت اذامف هايإ كجوزمىنإو ,كبطخياانالف نإ

 اذهو .رهملا ركذ اضيأ طرتشي : ليقو .ةفرعملا هب عقت هجو ىلع جوزلا مسا هيف ّيلولا ركذي نأو

 .هرادقمو هعون ةفرعم اهيوذو ةأرملا مهيو نسح ءيش وهو , 06؟نورخأتملا ةيفنحلا ءاهمف هركذام

 :اهجيوزتب يلولل ًانذإ ربتعي ام 5

 ىتلا ةيفيكلاب هناذئتتسا تعمس نأ دعب اهجيوزتب ّيلولل ركبلا ةلقاعلا ةغلابلا نم نذإلاو

 ءاضرلاو نذإلا ىلع ًالاد ناك اذإ توكسلا ريغبو توكسلاب هنع ربعت نأ نكمي نذإلا اذه ءاهانركذ

 تكب وأ تمسبت وأ «ةئزهتسم ريغ تكحض وأ تتكسف ىلولا اهنذأتسا نإف» :ةيفنحلا لاق دقف

 , "*'”)(ليكوتو نذإ وهف توص الب

 . 4١ 7”ص .١ج «صاصجلل «نآرقلا ماكحأ» (/5*0)

 . 58-09ص .ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» (8"5) .ههص 7” ج (راتحملا درو راتخملا ردلا» (7ه71)

 . 787ص .١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» «. 4 ص .هج «طوسبملا» (7879)

 .ه9-ه8ص 237ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» (7/5140)

 ةض



 جاوزلاب اضر اهنم توكسلا لعج عرشلا نأل ؛اهجيوزت يف ٌيلولل انذإ اهتوكس ربتعا امنإو
 اهعنمي ءايحلا نأل ؛جاوزلاب اضرلاو ةقفاوملاب حيرصتلانم اهئايح ةلعل اهل هب مايقلاب ّيلولل ًانذإو
 ةلزنمب اهئايح ببسب نوكتف .لاجرلا ىلإ ةبغرلا راهظإ نم هيف امل جاوزلاب اضرلاب قطنلا نم
 .اضرلاو نذإلاب اهقطن ماقم اهتوكس موقي اذكف اهترابع ماقم اهتراشإ موقت ءاسرخلاو .ءاسرخلا

 نال ءاهكحضازأ اهمدنت'ةيف وللا نذإلاو جاوؤلاب اضرلا ىلع هلالد' يف توكسسلا لشن
 نكي مل ءاكبلا توص ريغ نم تكب اذإ كلذكو «توكسلا نم فرصتلاب اضرلا ىلع لدأ كحضلا
 امنإو .اهيوبأ تيب ةقرافم ىلع نزحلا راهظإ عم هب اضر وه امنإو ءنذإلل ًاضفرو جاوزلل ًادر اذه

 , *40هب اضرلاو جيوزتلاب نذإلا ءاطعإ دنع كلذ نوكي

 : ةغلابلا نذإ ريغب يلولا جيوزت 0

 اهاضر نالعإب نر ا ا 0 هتضفر 0 دفن هتزاجأ نإف ءاهنئاجإ 7 ايفو

 .اهل يلولا جيوزتب

 0 ا 0 95 ملو جاوزلاب اهربخأ

 , "*؛9هلبق نم اهجيوزتل ةزاجإ

 :اهضفر دعب جاوزلاب ةأرملا اضر "6-645

 ال :تلاقف جاوزلاب اهربخأ مث «قبسم ناذئتسا نود ركبلا ةلقاعلا ةغلابلا يلولا جوز اذإو
 ؛هل ةميق ال قباسلا ضفرلا دعب قحاللا اضرلا اذهف .تيضر دق :تلاق مث «جاوزلا اذهب ىضرأ

 اهاضر امأ .هل اهضفرو هب اهاضر مدعب طقسو لطب دق يلولا اهل هدقع يذلا جاوزلا دقع نأل
 نأ دعب دوجولا ىلإ هتداعإ ىلع اهاضر ىوقي الف .خوسفمو لطاب حاكن دقعب اضر وهف قحاللا
 .طقسو لطب

 0 ,كلذ كيلا لت يم رجب حوا ل يلولا اهتذاتسا ىل نكلوا

 نوكيف .ناذكتسا ريغ نم اهجوز هنأكف .هنم اهجوزو 000 يول مدقت اذإف .ّيلولا ناذئتسال

. 
 ؟ملثءع 7 /817/ص 2 ١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» 0/5 1 غ-7”ص هج (طوسبملا»

20 1١) 

 ضو



 ّيلولا هب ماق يذلا حاكتلل ةزاجإ نوكي نأ حلصي اهنم توكسلاو ءاهتزاجإ ىلع ًاقوقوم جاوزلا
 , "19 حاكنلا اذهب اهنم اضرو

 : "":9ةيعفاشلا لهذم :امنناث

 اهسفن ةأرملا جوزت ال 6

 نم نذإب ال  لاحب حاكنلا دقع ةرشابم كلمت ال يأ  اهسفن ةأرملا جوزت ال :ةيعفاشلا لاق

 ال مهدنع اهترابعف هل ةلباقلا وأ حاكنلا دقع يف ةبجوملا يه تناك ءاوسو «هريغ نم الو اهّيلو

 رشابي يذلا ثأو « لباقلا وأ هيف بجوملا فرطلا يه تناك ءاوس «حاكنلا دقع ءاشنإل ًلصأ حلصت

 : يلي امب أوجتحاو يه تسيلو اهيلو وه اهل حاكنلا دقع

 :اهسفن جوزت ال ةأرملا نأ ىلع ةلدألا

 هنأو ,حاكنلا يف ّيلولا رابتعا ىلع ليلد «نهجاوزأ نحكني نأ نهولضعت الفإ» : ىلاعت هلوق ١

 هلضعل ناك امل اهسفنل حاكنلا دقع يف اهل ّقحلا ناك ولو . هتيلومل هدقع ىلوتي يذلا وه

 .ريثأت هلضعل ناك امل اهسفن جيوزت ةأرملل زاج ول ذإ « ىنعم  هعنمل يأ -

 تحكتنأ ةأرما اميأ» : : كك هلوقو «يلوب الإ حاكن ال» : : لك هلوق ةفيرشلا ةيوبنلا ةنّسلا يف ّحص - 1

 اذه نإ لاقي الو . «لطاب اهحاكنف ؛لطاب اهحاكتف «لطاب اهحاكتف اهّيلو نذإ ريغب اهسفن

 نذإب اهحاكن ةحص ىلع لديف ءاهيلو نذإ ريغب اهحاكن نالطب يف حيرص فيرشلا ثيدحلا

 هللا همحر روث وبأ ليوأتلا اذه ىلإ بهذ امك ءاهّيلو نذإب اهسفنب هدقع ىلوتت نأب اهّيلو

 نذإلا  ةيعفاشلا لوقي امك - ثيدحلا اذه يف نذإلاب دارملا نأل ؛اذه لاقي ال «- ىلاعت

 0 اذه ىلع لديو ؛حاكتلا اهل دقعيل لجرل هيلو نذأي نأب لاجرلا نم اهريغل

 ريغب وأ يلولا نذإب كلذ نوكي نأ نيب قرفي ملو .«ءاهسفن حكت الو ةأرملا ة ةأرملا ٌحكتُت الو

 .هنذإ

 دقع ءاشنإ يف لجرلا عم اهكارتشا الو حاكنلا رمأ يف ةأرملا لوخد تاداعلا نساحمب قيلي ال

 ركذت ال نأ يدل «كلذ نع اهداعتبا يضتقي اهيف ضورفملا ءايحلا نأل ؛ حاكنلا

 . الصأ جاوزلا

 . ١ص .هج (طوسبملا» (17/84*)

 25ج («جاتحملا ةياهن» ,5:*”2 ٠*2 5ص 6٠١2ج «عومجملا» .17-7١ص 20ج («يعفاشلل «مألا» (76545)

 . ١ 47ص .7ج «جاتحملا ينغم) 75١9-277١ ص

 فرغت



 رومأ يف اهرصبت مدعو ءاهعادخنا ةعرسل هتيلومل اهجاوز رمأ ضوفي نأ هل زوجي ال ّيلولا نإ -
 .ًاركب ةلقاع ةغلاب تناك نإو جاوزلا

 : ةحاحلل ءانثتسا 0

 ةرورضلل ركبلا ةلقاعلا ةغلابلا ةأرملل اوزاجأ مهنأ الإ انّيب ام وه ةيعفاشلا بهذم نأ عمو

 دوجو مدع دنع اهبطاخ نم اهجوزيل لدع لجرل وأ دهتجمل اهجاوز رمأ يّلوت نأ ةجاحلل وأ

 ىلع َّمص هنم اهجوزيل الدع اهبطاخ عم تلو ول اذكو .مكاحلاك مكحملاو مكحم هنأل ؛َّمِص

 .©*؛*كلذ ىلإ ةجاحلا ةدشل ًادهتجم نكي مل نإو .راتخملا

 : ةغلابلا هتنبا ىلع رابجإلا ةيالو بألل 64

 نودب اهجوزي نأ هلف ءركبلا ةلقاعلا ةغلابلا هتنبا ىلع رابجإلا ةيالو بألل : ةيعفاشلا دنعو

 فيرشلا يوبنلا ثيدحلاب اذه مهلوقل نوجتحيو .نذإلا اذه ىلع فقوت الو ءاهنذإ ىلإ ةجاح

 اهجوزي ركبلاو ءاهّيلو نم اهسفنب ٌقحأ بيثلا» :لاق هنأ لك يبنلا نع ينطقرادلا هاور يذلا
 .ءايحلا ةديدش يهف ءءطولاب لاجرلا سرامت مل اهنأب كلذ اولّذعو .«اهوبأ

 اهرمأتسي ركبلاو ءاهّيلو نم اهسفنب قحأ بيثلا» :ظفلب ثيدحلا اذهل ملسم ةياور امأو
 , "*؛9ناسحتسالاو بدنلا ىلع ناذئتسالا اذه وأ رامثتسالا اذه اولمح دقف .«اهوبأ

 :ركبلا ةلقاعلا ةغلابلا هتتبا بألا جيوزت طورش -48

 : يهو اهتاعارم مزلت طورش ركبلا ةلقاعلا ةغلابلا هتنبا بألا جيوزتل :ةيعفاشلا لاق

 . ةرهاظ ةوادع اهنيبو هنيب نوكي ال نأ -أ

 .ؤفك نم اهجوزي نأو - ب

 .دلبلا دقنبو اهلثم رهمب اهجوزي نأو - ج

 .رهملاب ًارسعم جوزلا نوكي ال نأو د

 . مرهلا خيشلاو ىمعألاك هترشاعمب ررضتت نمب اهجوزي ال نأو -ه

 ١. 57ص ءا”ج (جاتحملا ينغم» 75١9-077١ ص 25ج («جاتحملا ةياهن» (/545)

 7-7177 ؟2ص 25ج «جاتحملا ةياهن)» « ١ 458 ص ,7”ج «جاتحملا ينغم» . 9١ص , هج (يعفاشلل «مألا» (ا/ه45)

 وكن



 ىلع هبوجو نوكل جحلا نم اهعنمي دق جوزلا نأل ؛جحلا اهيلع بجو دق نوكي ال نأو و

 , "011 جحلا بجاو نم اهتمذ ةءارب ليجعت يف ضرغ اهلو « يخارتلا

 :طورشلا هذه ةعيبط 50

 مادقإ زاوجل طورش يه مأ ءاهنذإ ريغب اهجيوزت ةحصل طورش اهانركذ يتلا طورشلا هذه لهو

 ؟اهجيوزت ىلع بألا

 ره ةيجاكت حصل رجمملاو 0 رس اي ل

 ري ا رك ءًاؤفك جوزلا نوكي نأو «ةرهاظ ةوادع اهيبأ نيبو اهنيب نوكي ال ن أ اهنذإ

 , 0 0اهجيوزت ىلع مادقإلا زاوجل طورش كلذ ادع امو .لاحلا رهملاب

 :اهناذثتسا بابحتسا 0١-

 يف ركبلا ةلقاعلا ةغلابلا هتنبا نذأتسي نأ - بألا  ربجملا ّيلولل بحتسي :ةيعفاشلا لاقو

 اهرمأتسي ركبلاو . ..» : هيفو قباسلا ملسم مامإلا ثيدحل ؛ حاكنلا دقع اهل دقعي نأ لبق اهجيوزت

 . اهرطاخل ًابيبطتو «اهوبأ

 ؛ ىلوأ كلذب مألاو ءاهسفن يف ام نرظني تاقث ةوسن اهيلإ لسري نأ نادكسالا يفد يدعتملاو

 اهنذأتسا اذإو . .اهسفن يف امع ةحارصب اهربخت اهتنبا نألو ؛اهريغ هيلع علطي ال ام ىلع علطت اهنأل

 , 0 ؟؛؟0اهقطن طرتشي الو انذإ ] ربتعي اهتوكسف «ةرشابم بألا

 :همدع دنع بألاك ّدجلا

 وأ بألا دوجو مدع دنع ةيعفاشلا دنع رابجإلا ةيالو يف بالاك الع نإو بألا وبأ ٌدجلاو

 00 )ةيبوصعو ةيالو هل نأل ؛ بألاك ٌدجلا ناك امئنإو . جيورتلل هتيلهأ مدع دنع

 : "0 )اهسفن ةأرملا جيوزت مكح تك توا

 ريغ حاكنلا اذهف ءاهحاكن دقع اهسفنب تَّلوت نأب اهسفن ركبلا ةلقاعلا ةغلابلا تجيز اذإو

 :ناهجو هيفف .هتحص ىري مكاح هتحصب مكح ول نكلو . ةيعفاشلا دنع حيحص

 . 9١ص .هج «يعفاشلل «مألا» (7/ه419)

 16١. .145ص ,ج (جاتحملا ينغم» (7649) . ١49 ص (*ج (جاتحملا ينغم» (/044)

 .49١ص (.7ج «جاتحملا ينغم) .774ص 25ج (جاتحملا ةياهن» (/ه60)

 ) )205١ص 25ج («جاتحملا ةياهن» 7 277١ص 6١1ج «بذهملا حرش عومجملا» 250 705

 فرط



 ثيدحلا صنل فلاخم هنأل ؛همكح ضقني هنأ يرخطصألا ديعس يبأ لوق وهو :لوألا هجولا

 0 0 : لاق هنأ 5 يال 0 ا ا

 ا نم 0 امي 7 اهلف 57 نإف .هل يلو ال
 مكاحلا مكح هيف ضقني الف هيف فلتخم هنأل ؛- حيحصلا وهو - ضقنُي ال : يناثلا هجولا

 نم نوكيف ؛ليوأتلا لمتحي هنأل ؛هتلالد يف حيرصب سيلف .ثيدحلا امأو .راجلل ةعفشلاك
 اهأطو نإو .راجلل ةعفشلا يف مكحلاف ,مكاحلا مكح هيف ضقني ال يذلا هيف فلتخملا

 رهملا ال لثملا رهم هيف بجي نكلو ّدحلا بجي مل .حاكنلا ةحصب مكحلا لبق جوزلا
 . ىمسملا

 : هتيلوم رايتخاب ربجملا ّيلولا مازلإ - 4

 نكلو ءًأربج ركبلا ةلقاعلا ةغلابلا هتيلوم جيوزت كلمي ناك نإو .ّدجلاو بألاك ربجملا يلولاو
 هتءافك تعّداو لجرب جيوزتلا تبلط ول :اولاق دقف ءًاؤفك ناك نإ هتنّيع نمب اهجوزي نأ همزلي
 يضاقلا اهجوز عما نإف ءاهجيوزت همْزلأ هتءافك تتبث اذإف ء يضاقلا ىلإ رمألا عفر ّيلولا ركنأو

 يف كلذ هلف .هريغ ًاؤفك ّدجلا و أ بالا دارأو هب جيوزتلا تبلطو ًاؤفك الجر تنّيع ول نكلو . هب

 اهتباجإ مزلي ةيعفاشلا بهذم يف يناثلا لوقلاو .اهنم ار لمكأ هنأل ؛ ةيعفاشلا دنع حصألا لوقلا

 , 09 ىكبسلا هراتخاو اهل ًافافعإ

 :ركبلا ةلقاعلا ةغلابلا ّدجلاو بألا ريغ جيوزت -65

 ءايلوألا نم امهريغل زجي مل ءالع نإو بألا وبأ دج وأ بأ ركبلا ةلقاعلا ةغلابلل نكي مل اذإو

 بألا ريغ - يلولا جوزي ءاذه ىلعو .رابجإ ةيالو اهيلع نوكلمي ال مهنأل ؛جاوزلا ىلع اهرابجإ
 .اهجيوزت كلمي مل هل نذأت مل نإف ءاهنذإب ركبلا ةلقاعلا ةغلابلا دجلاو

 .نوعظم نب نامثع هلاخ تنب جوزت - -امهنع هللا يضر - رمع نب هللا دبع نأب اوجتحاو

 ءاهقرافي نأ دع هللا لوسر هرمأف . كلذ هركت يتتبا نإ *تلاقو ِجلكَي هللا لوسر ىلإ اهمأ تبيهذف

 .(نذإ وهف تكس نإف ع ْنهورمأتست ل ىماتيلا اوحكنت الر : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 ,*ٌرجلاو بألا ةلزنمب نوكي الف ,ةقفشلا صقان ّدجلاو بألا ريغ لولا نأب اوجتحا امك

 .5"١7ص 86١2ج «بذهملا حرش عومجملا» (/ع/ هه" .64١1-١ها#”سص ءا"ج «جاتحملا ينغم» (766؟)

 فضي



 :ربجملا ريغ يلولا ناذئتسا 5

 دعب الإ ركبلا ةلقاعلا ةغلابلا جوزي ال  ّدجلاو بألا ادع ام وهو  ربجملا ريغ لولا نإ :انلق

 ؟جيوزتلاب اهاضرو اهنذإ ىلع ةلالدلل اهتوكس يفكي مأ قطنلا اهنذإ يف طرتشي له نكلو ءاهنذإ

 : ةيعفاشلا بهذم يف ناهجو

 رقتفا امل هنأل ؛نذإلاب اهقطن نم ّدب الف «,توكسلاب نوكي ال اهنذإ نإ :لوألا هجولا

 .دجلاو بألا فالخب اهقطن ىلإ رقتفا اهنذإ ىلإ اهجيوزت

 , "**9ةيعفاشلا بهذم ىف حصألا لوقلا وه اذهو «ربتعم توكسلاب اهنذإ نأ : ىناثلا هجولا

 : ناذثتسالا يف جوزلا ركذ طرتشي له ١" ؟ا/

 كلذ طرتشي الا اولاق فهي فرعي انو همس نعذي نأب ةادعمألا يف جوزلا ركذ طرتشي لهو

 يف تنذؤتسا ولو» :«جاتحملا ينغم» يف ءاج دقف نّيعم ريغب جيوزتلا يف ناذئتسالا ةحصل

نذإلا يف جوزلا نييعت طرتشي ال هنأ ىلع ءانب اهتوكس هيف ىفك تتكسف نّيعم ريغ لجرب جيوزتلا
» 

 , 050 (ةيعفاشلا دنع حصألا وهو

 : ناذئتسالا يف تارابعلا ضعب ةلالد 4

 .نذا ال ملوأ ءزوجي ال مل تلاقف ؟نينذأت وأ كجوزأ نأ زوجيأ : هناذئتسا يف ّيلولا لاق ولو

 وأ يمأ هب تيضر نمب تيضر :تلاق ولو .اهنم نذإلابو اضرلاب رعشي هنأل ءًانذإ اهنم كلذ ناك

 :اهناذئتسا دعب تلاق ول نكلو .اهنم ًانذإ ربتعاو كلذ ىفك «جاوزلا ركذ يف مهو «هتراتخا نمب

 .اهنم انذإ ربتعي الو يفكي ال اذهف «يمأ تيضر نإ تيضر

 : ةلباتحلا بهذم :ًائلاث

 :**”ة)اهسفن ةأرملا جوزت ال48

 حاكن ال» : لي هللا لوسر ثيدحل اهسفن جيوزت ركبلا ةلقاعلا ةغلابلا ةأرملا كلمت ال :اولاق

 .ةريغصلاك هيلت الف ف امأ ءاهحاكن دّقع يلي يذلا وه اهيلوف .(«يلوب الإ

 اهحاكن نأ ىلع تلد ,«نهجاوزأ نحكني نأ نهولضعت الو# :ةميركلا ةيآلا نإ :اولاقو

 .١16١ص 27” ج (جاتحملا ينغم) (ا/ةهه:
 .١6١ص 2” ج (جاتحملا ينغم)) (ا/ةهه)

 . 55-31ص .7ج (عانقلا فاشك» 4-256٠ ؛ة4ص 25ج (ينغملا» (له65)
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 هاعدف .هتخأ جيوزت نم عنتما نيح راسي نب لقعم نأش يف تلزن اهنأ كلذ ىلع لديو .يلولا ىلإ

 .اهجوزف كَ يبنلا

 تبث اذإو هل لحم اهنألف «نهجاوزأ نحكني نأ# : ىلاعت هلوق يف اهيلإ حاكنلا ةفاضإ امأ

 اهريغ جيوزتو اهّيلو نذإب اهسفن جيوزت اهل نأ هنم جرخيف .حاكنلا يف اهترابع ةحص ىلع لدي
 تحوز ةأرما امّيأ» : لكِ يبنلا لوقل ةفينح يبأ بحاص نسحلا نب دمحم بهذم وهو ,ةلاكولاب

 امنإ ةأرملا نآلو ؛اهّيلو نذإب اهحاكن ةحص هموهفمف .(«. . .لطاب اهحاكنف ءاهّيلو نذإ ريغب اهسفن

 اهنم نومأم روذحملا اذهو ,ةدسفملا هجو ىلع اهحاكن عقيف عّدخت الثل حاكنلاب لالقتسالا تعنُم
 .اهّيلو هيف نذأ اذإ اميف

 . .«يلوب الإ حاكن ال» :هلوق مومعل لوألا حيحصلاو :لاق يلبنحلا ةمادق نبا مامإلا نأ الإ

 نإف «بلاغلا جرخم جرخ هيف صيصختلاو .روكذملا ثيدحلل ةفلاخملا موهفم ىلع مدقي اذهو

 .اهّيلو نذإ ريغب اهسفن جوزت ال اهنأ بلاغلا

 ىلإ اهليمو اهتنوعرو اهتحاقوب رعشي دق يذلا حاكنلا دقع ةرشابم نع اهتنايص اهعنم يف ةلغلاو

 .ةءورملاو ةنايصلا لهأ لاح يفاني كلذو .لاجرلا

 :اهسفن ةأرملا جيوزت مكح 06

 دوجو مدعل حاكنلا حصي مل اهّيلو نذإب ولو اهسفن ركبلا ةلقاعلا ةغلابلا ةأرملا تحوز اذإو

 هعوقو يف ريثأت هيف اهل هنذإل نكي ملف .حاكنلا رمأ اهتزاجإ كلمي ال يلولاو .(َّيلولا) وهو هطرش
 ؛ ضَقنُي مل هتحص ىري ًامكاح هدقع يلوتملا ناك وأ .مكاح هتحصب مكح ول نكلو .احيحص 5

 لئاسم رئاس يف مكحلا وه امك هتحصب مكحلا ضقن زجي ملف ,داهتجالا هيف غوسي امم هنأل

 , "0 *"داهتجالا

 2000؟رابجإلا ةيالو بألل له 0١<

 ؟اهنذإ ىلع فقوت نود ًاربج اهجوزيف ركبلا ةلقاعلا ةغلابلا هتنبا ىلع رابجإلا ةيالو بألل لهو

 :ناتياور دمحأ نع : يلبنحلا ةمادق نبا لاق

 .ةريغصلاك اهنذإ ريغب اهجيوزتو حاكنلا ىلع اهرابجإ هل : ىلوألا ةياورلا

 . 77ص اج «عانقلا فاشك» . 45١٠ ص ."ج (ينغملا» (ا/هعهال)

 . 5817-288 صضص .5ج «ينغملا» (/ههم)

 قرف



 .ةلبانحلا نم ركب وبأ اهراتخاو «كلذ هل سيل :ةيناثلا ةياورلا

 ُنّداتسُت ٌركبلاو اهّيلو نم اهسفنب ٌّنحأ ُميألا» :هلكك هلوق ىلوألا ةياورلل ةجحلاو 0+
 امهادحإل قحلا تبثأو نيمسق ءاسنلا مَّسق ثيدحلاف .دواد وبأو ملسم هاورإ اهتاحش اينذار

 اهنم ّنحأ اهّيلو نوكيف .(ركبلا» وهو رخآلا مسقلا نع ٌّقحلا اذه يفن ىلع لاك «ميألا» يهو

 .اهجيوزتب

 حكنت الو ,رمأتست ىتح ميألا حكنت ال» : يبنلا لوق ةيناثلا ةياورلل ةحيحلاو _ < .مم

 قفتم ثيدح اذهو «تكست نأ :لاق ؟اهنذإ فيكف هللا لوسر اي :اولاقف «نذأتسُت ىتح ركبلا

 . هيلع

 اهابأ نأ تركذف ِةلَك يبنلا تتأ اا سابع نبا نع هجام نباو دواد وبأ ىورو

 ىلع اهرابجإ زجي ملف ءاهلام يف فرصتلا ةزئاج اهنألو ؛هلكي يبنلا اهرّيخف ,ةهراك يهو اهجّوز

 . لجرلاو بيثلاك جاوزلا

 اوركذي ملو مهبتك يف اهوركذف «ىلوألا ةياورلاب اوذخأ نورخأتملا ةلبانحلا ءاهقفو - 04

 عولبلا دعبرولو راكبألا هتانب جيوزت بااللو» :(«عانقلا فاشكو يف ءاج دقف .ىرخألا ةياورلا

 .©**؟!ءاهتامص اهنذإو رمأتسُت ٌركبلاو ءاهّيلو نم اهسفنب ٌّنحأ ميألا» :ًاعوفرم سابع نبا ثيدحل

 هتنبا ىلع بألل رابجإلا ةيالو ىلع فيرشلا ثيدحلا اذهب مهلالدتسا ىلع ظحالي نكلو

 امنإو «بألل ةيرابجإلا ةيالولا هذه ىلع حيرصلا صنلا هيف سيل ثيدحلا اذه نأ ءركبلا ةغلابلا

 اهب جاجتحالا نكمي يتلا ةجبحلا نأ رهاظلاف ءاذه ىلعو .ًاعرش ّىلو لكل ةيالولا هذه توبث هيف

 : يهو ؛هحيحص» يف ملسم اهجرخأ يتلا ثيدحلا اذهل ىرخألا ةياورلا يه بألل رابخألا ةيالول

 ."*””«اهتامص اهنذإو ءاهسفن يف اهوبأ اهنذأتسي ركبلاو ءاهّيلو نم اهسفنب ٌنحأ بيغلا»

 :اهمأو هتنبا بألا ناذثتسا - 50ه

 نيو :اولاق دقف ءاهجيوزت يف اهمأو ركبلا ةلقاعلا ةغلابلا هتنبا نذأتسي نأ بآلل بحتسيو

و» : هيف درو ثيدح نم ٍمدقت املف يه امأ . اهفأو ةغلاب ركب ناذعتسا
 .«(اهتامص اهنذإو رمأتست ٌركبلا

 اهمأ نآألو ءدواد وبأ هاور «نهتانب يف ءاسنلا اورمآ» :اعوقرم مغ نبا ثيدحلف اهمأ ناذكعتسا امأو

 . 9١ص 237ج « ىهتنملاو عانقإلا نيب عمجلا يف ىهتنملا ةياغ) يف هلثمو 2 72ص 27ج «عانقلا فاشك)» (/ه هو

 . 3١ هص .9ج (ملسم حيحص) (ا/لهكر)

 فحل



 بييطت اهناذئتسا يف نأ امك ءاهيلع اهتقفشل اهل ةحلصملا ليصحتو اهتنبال رظنلا يف هكراشت
 , ("*"اهملف

 :ناذئتسالا يف ركذي ام - 0“

 هبسن .همسا عم اهل ركذي نأب هب ةأرملا ةفرعم عقت هجو ىلع جوزلا ةيمست ناذئتسالا يف ركذي

 طرتشي الو .هنم هجيوزت يف اهيلول اهنذإ يفو ءاهرمأ نم ةريصب ىلع نوكتل كلذ وخبنو هبصنمو

 00 0هنم ادرصتم الو حاكنلا يف انكر سبيل هنأل ؛ ؛رهملا ةيمست

 ؛ًاربجم الو ناك ولو بألا اهلعفي نأ بحتسي ناذكتسالا يف ةربتعملا رومألا هذه نأ يل ودبيو
 ّيلولل ةدكؤم ةدئاف اهيأر راهظإ يف نوكي دقو ةجاوولا يف اهيأر ة ةفرعم ناذعتسالا نم ضرغلا نأل

 . هناذكتسا يف رومألا هذه ركذب الإ كلذ ىتأتي الو . ضفرلا يف اهيأرب ذخأي هلعجت

 ؟ناذئتسالاب موقي نم - 500

 امإو .هسفنب بألا يأ  ّيلولا هب موقي نأ امإ .ركبلا ةلقاعلا .ةغلابلا هتنبا ٌيلولا ناذئتسا
 لاسرإو . ءيشب هربخت الف اهيبأ نم يحتست دق اهنال ؛ ؛اهسفن يف ام نرظني اهيلإ تاقث ةوسن هلاسرإب

 , "9 اهريغ ىلع هيفخت ام 000 تنبلا يأ- اهنأل اهريغ ؛ لاسرإ نم ىلوأ اهيلإ اهمأ

 :بألا اهنذأتسا اذإ نذإلا هب نوكي ام-

 ًانذإ ربتعي اهتوكس نإف ءتتكسو اهجيوزت رمأ يف ركبلا ةلقاعلا ةغلابلا هتنبا بألا نذأتسا اذإو
 دمحأ ىور امل تامصلا ركبلا نذإو :اولاق دقف ءاهضفر فالخب ةقفاوملاب حيرصتلا نم اهئايحل
 مل تبأ نإو ءاهنذإ وهف تتكس نإف ءاهسفن يف ةميتيلا رمأتست» :ًاعوفرم ةريره يبأ نع هدنسب
1 

 اهاضر ٠ لاق . يحتست ركبلا نإ هللا لوسر ايو :تلاق اهنأ اهنع هللا يضر - هع

 قر قدس ناو اجج

 نم ركب وبأ ىورامل .اهنذإو اهاضر ىلع ةلالدلا يف اهتوكسك كلذف تكب وأ تكحض نإو
 وأ تكب نإف «ةميتيلا رمأتسُت» : لي هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع هدانسإب ةلبانحلا ءاهقف

 . ”3”ص .*”ج «عانقلا فاشك» . 45 ١ص ."ج (ينغملا» (الهك)

 . 36ص .*ج «عانقلا فاشك» (7055)

 . 77ص ا”ج (عانقلا فاشك» ؛ : 86ص .5ج (ينغملا» هك
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 اهعامس عم عانتمالاب ةقطان ريغ اهنألو ؛«اهيلع زاوج الف ت تبأ نإو ءاهاضر وهف تتكس

 ؛اهئاكبو اهكحضو اهتوكس نم غلبأ نذإلاب ركبلا قطن نكلو .اهنم ًانذإ كلذ ناكف «ناذغتسالل

 الف ًاقطن ركبلا تنذأ نإف ءايحتسالل ركبلا نم تامصلاب يفتكا امنإو «نذإلا يف لصألا هنأل

 حرصت مل نإ اهتوكسب يفتكاو قطنلا ىلع اهربجي ال نأ بحتسا ًاقطن ركبلا نذأت مل نإو «مالك

 . 9*1 ضفرلاب
 :رابجإلا ةيالو بألا يصول 4
 ماقم موقي يصولا نأل ؛ركبلا ةلقاعلا ةغلابلا يصوملا ةنبا ىلع رابجإلا ةيالو بألا يصولو

 لك يصوو» : ةلبانحلا لاق دقف .يصوملا ةيالوك ةيرابجإلا جيوزتلا ةيالو هل نوكتف ,يصوملا

 هل صن اذإ ةيصولاب حاكنلا ةيالو دافتستف .هماقم همايقل هتلزنمب حاكتلا يف ءايلوألا نم دحاو

 « يلولل ةتباث ةيالو اهنأل ؛ خأك ربجم ريغ وأ بالاك نضوملا ىلولا ناك اربجيم جيوزتلاىلع يصوملا

 .هماقم ًامئاق هبئان نوكيو هتايح يف اهيف بينتسي نأ زوجي هنألو ؛لاملا ةيالوك اهب هتيصو تزاجف

 ةلقاعلا ةغلابلا هتنبال ةبسنلاب بالاك رابجإلا هل ّيلولا ناك نإف ,هتوم دعب اهيف بينتسي نأ زاجف

 امك جاوزلا ىلع بألا يصوملا ةنئبا بألا يصو ربجيف .هيصول نوكي رابجإلا كلذف ,ركبلا

 نذإ ىلإ جاتحي ربجم ريغ ب يصوملا َيلولا ناك نإو .هتايح يف جاوزلا ىلع اهربجي اهوبأ ناك

 . "9 اهجيوزتل اهنذإ ىلإ جاتحي كلذك هّيصوف اهجيوزتل ةأرملا

 :رابجإلا ةيالو هيصوو بألا ريغل سيل ٠

 ,ركبلا ةلقاعلا ةغلابلا يصوملا بألا ةنبا جيوزت يف رابجإلا ةيالو هيصوو بألا ريغل سيلو

 رصاق بألا ريغ نأل ؛ءالؤه ريغ وأ اّمع وأ اخأ ناك وأ , بألا ابأ  ًاّدج ريغلا اذه ناك نإو

 .©6ةةربجلا هجو ىلع اهحاكن ىلي الف ةقفشلا

 : هتتبا رايتخاب ربجملا يلولا مازلإ 0
 امهل يتلا ركبلا ةلقاعلا ةغلابلا رايتخاب ذخأي نأ  هيصو وأ بألا وهو  ربجملا يلولا ىلعو

 قلعتيو اهصخي جاوزلا نأل ؛ ؛اهل 5 نوكيل هتراتحا يذلا ؤفكلاب اهناجوزيف رابجإلا ةيالو اهيلع

 تربجأ ثيحو» : ةلبانتحلا لوقي اذه يفو ءامهرايتخا نم ىلوأ اهرايتخا ناكف ءاهلبقتسمو اهتاذب

 . 1١0-735 ص 22ج «عانقلا فاشكو (/554)

 5 7”؟ص .7”ج («عانقلا فاشك» « 45 ١ص 25ج (ينغملا» (ا/هكه)

 . 37"ص اج «عانقلا فاشك» ؛ ؛ 849 ص «5ج («ينغملا» (7555)

 تح



 حاكنلا نأل ؛هيصو وأ نأ نم ربجملا 'رييعتب ال وفك رثكأف نينس عست تنب نييعتب ذخأ ركبلا

 عست تنب هتنّيع نم جيوزت نم ربجملا عنتما نإف هيف بغرت ال نم ىلع ربجت الف «ةبغرلل داري
 , 02077 (رركت نإ هب قسفيو هتيالو تطقس لضاع وهف رثكأف

 :هيصوو بألا ريغ لبق نم جيوزتلا 5
 ةغلابلا نوجوزي معلاو خألاك ءايلوألا ةيقب نإف .- هيصوو بألا وهو  ربجم يلو دجوي مل اذإو

 تنذأ نإف «جاوزلا يف رابجإلا ةيالو اهيلع نوكلمي ال مهنأل ؛ًابوجو اهناذثتسا دعب ركبلا ةلقاعلا
 اهجيوزت هل زجي مل هل نذأت مل نإو .هجيوزت حصو يلولا اهجوز اهجيوزتب ءالؤه نم ّيلولل
 :اولاق .نذأتست ىتح ركبلا حكنت الو ,رمأتست ىتح ميالا حكنت ال» :اعوفرم ةريره يبأ ثيدحل
 ,2058هيلع قفتم «تكست نأ :لاق ؟اهنذإ فيكو هللا لوسر اي

 :ركبلا ةغلابلا نذأتسي ربجملا ريغ يلولا - 517 750١

 تلق امك ًابوجو ركبلا ةلقاعلا ةغلابلا نذأتسي  هيصوو بألا ريغ وهو  ربجملا ريغ يلولاو
 ,«50ناذكتسالا ىف ركذي ام ةهج نم اهانركذ يتلا ةيفيكلاب

 تنذأ اذإ اهنذإ ىلع دهشُي نأب يضقي طايتحالا نأ ربجملا ريغ ّيلولل ةبسنلاب انه فيضنو
 اهجئزي دقف .هل اهنذإ دعب ةيعرشلا عناوملا نم اهولخ ىلع  دوهشب ينأي يأ  دهشي امك اهجيوزتب
 .اهل هجيوزت ةحص ىلع هل نامض اهنذإ ىلع ةداهشلابو .هل اهنذإ ركنت مث يلولا

 لصحي مل اذإ اهراكنإ يف قدصت اهنإف ,نذإلا تركنأف اهجّوز مث اهنذإ ىلع دهشي مل اذإ امأ
 مل جوزلا اهب لخد نأ دعب تركنأ ول نكلو .نذإلا مدع لصألا نأل ؛جوزلا لبق نم اهب لوخد
 ,”اهنذإ ليلد اهسفن نم اهنيكمت نأل ؛اهراكنإ لبقي

 : يلولا لضع -4

 ناك ءاوس ؤفكلا نم اهجيوزت نم عنتما نأب ركبلا ةلقاعلا ةغلابلا هتيلوم ّيلولا لضع اذإو
 نإف . ءايلوألا نم هيلي نم ىلإ اهجيوزت ةيالو تلقتناو هتيالو تطقس «ربجم ريغ وأ 06 يلولا
 ةالصلا هيلع هلوقل مكاحلا اهجّوز .برقألا ّيلولا لضعل ةيالولا هيلإ تلآ يذلا دعبألا ّيلولا لضع

 .3؟4ص .ا”ج «عانقلا فاشكو (7/55) ."”5ص .”ج «عانقلا فاشكو (ا/ه51/)

 .؟3؟"ص لا"ج «عانقلا فاشكو (ا/ه170) , (5ا/58و ةرقفلا (/ه59)
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 يي ّيلو ال نم يلو ناطلسلاف اورجتشا نإف» : مالسلاو

 نوكي امنإ اهجيوزت نم اهيلو عنتما يتلا ركبلا ةلقاعلا ةغلابلا جيوزتب مكاحلا مايق نأ حضاولا نمو

 لضع نم ررضتت يتلا يهو اهل ّقحلا نأل ؛ مكاحلا ىلإ يأ  هيلإ اهرمأ ةأرملا هذه عفرت نأ دعب

 اهلضع اذإف ءاهنع ررضلا عفرل دعبألا يلولا ىلإ اهلقنو هلضعل برقألا ةيالو طقسأ عرشلاو 5

 رشابي ال يضاقلا 0 00 ىلإ اهجيوزت ةيالو لقن عرشلاف ايف دعبألا ّيلولا اذه

 اذإف «ّيلولا لضع تبثي نأ دعب هلبق نم اهجيوزت هنم ةبلاط هيلإ اهتمالظ تعفر اذإ الإ اهجيوزت

 .ؤفكلا نم اهجيوزتب يضاقلا ماق كلذ تبث

 : ةيكلاملا بهذم امل

 اهسفن ةأرملا 0

 ةرح (ةهيفس و 1 ةدي 000 ايكو 0 ءاهريغ ىلع الو اهسفن 3 0 ةأرملا

 لاط نإو .هدعبو لوخدلا لبق خسف - اهحاكن قا عقو نإف .نذأي ملوأ اهيلو اهل نذأ ءةم أ وأ

 , "077 (ىمسملا قادصلا هيفو .ةهبشلل لوخدلا ف لح الو دالوألا تدلوو

 :رابجإلا ةيالو بألل - 504

 رهم نودب ولو بر «ركبلا ةلقاعلا ةغلابلا هتنبا ىلع ديشرلا بألل رابجإلا ةيالو تبثتو

 رظنم حيبقل وأ اهنم لاح لقأل ولو ءاراطنق اهلثم رهم ا ءاهلثم

 نحن معلا نه تقلب اسناغ راض ولو ارك تفاذالم «نذأت مل وأ تنذأ «ضرت مل وأ تيضر

 نسح نم اهنم رهظ امل ًارظن اهنع رجحلا قلطأ وأ - ةديشر اهربتعا يأ بألا اهدشر اذإ الإ ,ةنس

 .لوقلاب حيرص اهنم نذإب الإ اهجيوزت كلمي الو ءاهيلع ربج ال ةلاحلا هذه يفف .فرصتلا

 يصخ نم اهجيوزتك ةداع ررض اهجيوزت ىلع مزلي مل اذإ بآلا ربج ّلحم نأ انه ظحاليو

 , "”779هل ربج الف الإو نونجمك ةهاع يذ وأ

 .3”١3ضص 0 فاشكو (ا/هال١١

 . ١73؟7-5؟١ص «يكلاملا يزج نبال (ةيع :رشلا ماكحألا نيناوق» (/ه1/؟)

 27ج «ريدردلل (ريبكلا حرشلا» 07587-"811صسص ٠ جا .(يواصلا ةيشاح»و ءريدردلل (ريغصلا حرشلا» ةقفحتفس]

 .7؟؟ص



 :رابجإ ةيالو بألا يصول - 0417

 بألا هل نِّيع نإ ركبلا ةلقاعلا ةغلابلا يصوملا ةنبا ىلع رابجإلا ةيالو بألا يصول تبثتو
 .لثملا رهم لذب نإ هريغ نود طقف هيلع اهربج يصوللف . .نالف نم يتنب جوز : هل. لاق ناب قولا
 امب وأ حلا يعم :هل لاق ناي اريج ها جيوزتب يأ - ع جيوزتلاب بألا هرمأ وأ
 يأ ىلع اهجوز :هل لاق وأ ,هدعبو غولبلا لبق اهجقز : يمول لاقل امج اين واريد امس
 ا را ل سل :هل لاق اذإ كلذكو .تعش ةلاح
 سيلف لثملا رهم جوزلا لذب اذإ رابجإلا ةيالو يصولل نوكت امنإو جاوزلا ىلع رابجإلا هل ركذي
 .07هجو لك نم بألاك وه

 : هيصوو بألا ريغ ةيالو

 ًاربج اهجيزي نأ هل سيلف .ركبلا ةلقاعلا ةغلابلا ىلع رابجإ ةيالو هيصوو بألا ريغل سيلو
 اهتوكسو . اهجيوزت هل زجي مل هل نذأت مل نإو .اهجوزي نأ هل زاج تنذأ نإف ءاهاضرو اهنذإب امنإو

 ,©07©نذإلاب قطنلا نم اهئايحل ًانذإ ربتعي ربجملا ريغ يلولا اهنذأتسا اذإ

 ؟ًاربجم ربجملا ريغ يلولا ريصي ريصي ىتم - "8

 ركبلا ةلقاعلا ةغلابلا ىلع رابجإلا ةيالو كلمي ال بألا مدع دنع هيصوو بألا ريغ نإ : :انلق

 .اهنذإب اهجوزي امنإو

 داسفلا اهيلع فاخي نمل ةبسنلاب ًاربجم ًايِلو ربجملا ريغ ّيلولا اهيف ريصي ةلاح كانه نكلو
 عناوملا نم اهولخ نم دكأتلاو اهجاوز رمأ يف يضاقلا ةرواشم دعب نينسلا نم ًارشع تغلب دقو

 فيخو ءأطوت نم نس يف تراص اهنأل ؛ ؛ نيئسلا نم ارفع قنألا تفلت نع اولاق دقف ,ةيعرشلا

 «ضرت مل وأ يسفو اهلط رسوما رعايحر ا تجرأ راي 26

 .نذأت مل وأ

 نم ةيلاخ اهنأو ركذ ام هدنع تبثيل اهجاوز رمأ يف يضاقلا ةرواشم يلولا اذه ىلع بجيو
 هسفنب دقعلا يضاقلا ىلوتي الو اهحاكن دقع ءارجإ اهيلول يضاقلا نذأيف ءاهجاوزل ةيعرشلا عناوملا

 حرشلا»و 27772ص .يزج نبال (ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» .875”7ص « 1 «ريدردلل (ريغصلا حرشلا» (/هال5)
 .2١73<ص 23ج ريدردلل ؛ (ريبكلا

 787١. ص ١2ج «ريدردلل (ريغصلا حرشلا» (ا/هاله)



 , 207 ءايلوألا نم هريغ دوجو عم

 :ركبلا ةغلابلا ناذتتسا بحي ٠

 اهجوزي نأ هريغل الو بألل زجي مل بيثلاو ركبلا تغلب اذإو» : يرهاظلا مزح نبا مامإلا لاق

 0001 اب ادبأ حوبتفم وهف عقو نإف ءاهنذإب الإ

 :ةلدألا 0١<

 ءاهبلو نم اه قحأ ٌبيثلا» :لاق لك يبنلا نأ هيفو سابع نبا ثيدحب مزح نبا جتحا - أ

 ةريبك وأ تناك ةريغص بيثلا ههيكت «اهتامص اهنذإو ءاهسفن يف اهوبأ اهنذأتسي ركبلاو

 الإ نوكي ال ناذعتسالا نأل ٍءًأضيأ ربخلا ب غلابلا ركبلا تجرخو ءربخلا اذه مومعب

 ىتح ريغصلا نعو .. . : 2510 نع ملقلا عفر» + 0

 بألا تاذ ةريغصلا الإ قبت ملف ءًاضيأ روكذملا صنلاب اهل بأ ال يتلا ركبلا تجرخو «غلبي

 , 0070 (طقف

 زوجي ال نأ بجوم هاهيلع الإ سفن لك بسكت الوإط : ىلاعت هلوق نأب ًاضيأ مزح نبا جتحاو - ب
 نع :(اهنم) :حاحص راثآ اذهب تءاج دقو .اهنذإ ريغب اهيبأ حاكنإ ركبلا ةغلابلا ىلع

 يوب يهو هتئبأ جوز الاجر ن نأ هللا دبع نب رباج

 يهو - ينجوز ريب نإ :تلاقف لك يبنلا تنأ ًاركب ةيراج نأ» :سابع نبا نع :(اهئمو)

 ا هتنبا جز اجر نإ :لاق رمع نبا نع :(اهنمو) .«اهحاكن كي يتلا" درف - ةهراك

 , "*"ة)اهحاكن درف هلي يبنلا تتأف تهركف

 :اهتوكسب نذأت ركبلا ةغلابلا ١

 يف بألل اهنم ًانذإ ! اهتوكس ناك ,ءتتكسف اهجيوزت يف ركبلا ةغلابلا هتنبا بألا نذأتسا اذإو

 .نذأتست ىتح ركبلا حكت الو رمأتست ىتح ميألا حكنت الر : هلع هللا لوسر ثيدحل اهجيوزت

 ,0580(تكست نأ :لاق ؟اهنذإ فيكف هللا لوسر اي :اولاق

 . 781-8847 ١1ج .«يواصلا ةيشاح»و ءريدردلل «ريغصلا حرشلا» (ا/هالك)

 . 15١ ص «9حج مزح نبال (ىلحملا» (/01/8) . ه9 ص 24ج ,مزح نبال «ىلحملا» (ا/هالال)

 . 55١ ص .9ج «مزح نبال «ىلحملا» (/080) . ١51ص .9ج «مزح نبال «ىلحملا» (/هالو)

 ا



 :ةيديزلا بهذم : ًاسداس

 : اهسفن جوزت ال ةأرملا "5 6*

 جؤزت نأ ةأرملا نم حصي الف يلو نم عقي نأ :(لوألا) : ناكرأ ةسمخ هل حاكنلا دقع :اولاق

 وأ جحب مرحم ريغ يأ  لالح ركذ دشرم يلو نم ردص اذإ دقعلا حصي امنإو ءاندنع اهسفن
 , 0041 ةرمع

 يف ءاج دقف .ذفن يلولا هزاجإ مث اهسفنل حاكنلا تدقع اذإ ةأرملا نأ ىلإ مهضعب بهذو

 ذفن كلذ يلولا زاجأف ءاهسفن ةأرملا تجوز ول ليق» :ةيديزلا هقف يف «راهزألا حرش»

 ديؤملا لوق نيركاذملا نم ريثك ححصو .اهدقعل هتزاجإ حصي ال هللاب ديؤملا دنعو . . . ءاهدقع

 , 0009 (هللاب

 :اهجيوزت يف ركبلا ةغلابلا نذأتسي يلولا 4

 نكي مل نأب هجيوزت تهرك نإف ءاهاضرو اهنذإب الإ اهّيلو اهجوزي ال ركبلا ةغلابلا نإ :اولاقو
 يضر - يلع نع ءهّدج نع ءهيبأ نع . يلع نب ديز هاور امب اوجتحاو كلذ اهم اهمزلي الف اهنذإب

 . ىبأت نأ اهل يلو اهيلع كلذ مت تغلب مث « ةريغص يهو هتنبا لجرلا جوز اذإ» :لاق  هنع هللا

 . «حاكنلا اهمزلي مل تهركف ةريبك تناك نإو

 قلطم هنإف «نذأتسُت ىتح ركبلا حكنُت ال» : هيفو كلك يبنلا نع فيرشلا ثيدحلاب اوجتحا امك
 ريغب اهوبأ ايخفز ةأرما حاكن ُر ف هنأ ةملس مأ ثيدحلو ءايلوألا نم هريغو بألا ىقح يف

 , 0209 اهاضر

 :ةيرفعجلا بهذم : ًاعباس

 :اهسفن جوزت نأ اهلو ةديشرلا ركبلا ىلع رابجإ ةيالو ال 6

 ؟ةديشرلا ركبلا ىلع  ّدجلاو بألا يد امهتيالو تبثت لهو» : (مالسإلا عئارش» يف ءاج
 ةديشرلاو , "89 (عطقنملاو مئادلا يف اهسفنل ةيالولا توبثو اهنع ةيالولا طوقس امهرهظأ :ناتياور

 .7؟8ص 27ج «راهزألا حرش» )708١(

 . 37١ ص 07ج «راهزألا حرش» (7085)

 7١18. :775ص .14ج (ريبكلا هقفلا عومجم حرش ريضنلا ضورلا» (758*)
 .775ص 37ج (مالسإلا عئارش» (7685)

 تحي



 .ةغلاب الإ نوكت ال

لاقا دقت ؛ لولا اهلضع اذإ اهسفنب اهسفن جاوز زاوج يف مهدنع فالخ ال نكلو
 ركبلا نع او

 جهزت نأ اهل زوجي هنإف ءاهتبغر غماوسمك نه اهجوزي ال نأ وهو يلولا اهلضع اذإ امأ» :ةديشرلا

 .«*837ًاعامجإ - ّدجلا وأ بألا هرك ولو يأ  ًاهرك ولو اهسفن

 جوزت نأ اهل زوجيف .دشرلاو عولبلا عم دقعلا يف ةربتعم ةأرملا ةرابع» :اولاق دقف ءاذه ىلعو

 05 هن عفت

 نأ ركبلا ةلقاعلا ةغلابلل نأ ىلع اورقتسا دق نيرخأتملا ةيرفعجلا ءاهقف نأ ودبيو 065

 روضح ىلإ ةجاح نود اهسفنب اهسفن جوزت
هترابعب اهل حاكنلا دقعي نأ الو هنذإ الو يلولا

 دقف .

 ةغلابلا يأ - ةفلكملا ةرحللو» : «ةيصخشلا لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألا» باتك ىف ءاج

 هدقع ترشاب اذإ اهجاوز ذفنيو ا او [تناعارك ّيلو الب اهسفن جوزت نأ اهيا نةلفاعلا

 ًاؤفك جوزلا ناك ءاوسو «هريغ وأ لثملا رهمب ناك ءاوسو .ه وأ يضر ءاوسو ءاهّيِلو نودبو اهسفنب

 , "080:5 ريغ وأ

 :اهنذإ نودب ةغلابلا يلولا جيوزت - ٠0< ه/

 نإف ءاهاضر ىلع ًافوقوم جاوزلا ناك اهنذإ نودب ركبلا ةلقاعلا ةغلابلا هتيلوم يلولا جّيز اذإو

 .”*8دقعلا لطب ضرت مل نإو جاوزلا دقع ذفن تيضر

 :نذإلاو ناذئتسالا ةيفيك 4

 .اهنذإب الإ اهجيوزت ةيالو كلمي ال اهّيلو نأو ءركبلا ةلقاعلا ةغلابلا ىلع رابجإ ةيالو ال ثيحو

 نأب اهل جاوزلا دقع رشابي نأ لبق اهجيوزت رمأ يف اهنذأتسي نأ ّدجلاو بالاك ّيلولا ىلع نإف

 تنذأ نإف «رهملا رادقمب اهربخي امك هنع هفرعت نأ اهمهي امو همسأ اهل ركذيف .جوزلاب اهملعي

 . جيوزتلا اهيلع ذفنو اهجوز

الدلل اهتوكس يفكي لب «مالكلاب ًاقطن نوكي نأ اهنذإ يف ط هرتشي الو
 اهتقفاومو اهنذإ ىلع ةل

 ربتعي امك . ةئزهتسم ريغ اهكحض وأ اوم نذر ىلع تلو ل كركم «جاوزلا ىلع

 . ”37/ص ء؟7ج (مالسإلا عئارش» (/08)

 . 79ص «ةينغم داوج دمحم فيلأت (ةيعرشلا لوصفلا» «778ص 37ج (مالسإلا عئارش» (ا/هملال)

 . 1؟ص «.قباسلا عجرملا «ةيصخشلا لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألا» (/5484)

 . !؟؛ص .«ةيصخشلا لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألا» .”ا/لا/ص «7ج «مالسإلا عئارش» (/ه44)
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 دعب هب تملعو اهنم قبسم نذإ نودب ّيلولا اهجوز اذإ جاوزلا دقعل اهنم ةزاجإ هوحنو اهتوكس

 ,0040كلذ

 :ركبلا ةغلابلا جيوزت يف حجارلا لوقلا 4

 : يتأي ام وه ركبلا ةلقاعلا ةغلابلا جيوزت ةلأسم يف ءاهقفلا لاوقأ نم حجارلاو

 اهجوزي نأ هريغ وأ ناك 3 اهيلول زوجي الف ,ركبلا ةلقاعلا ةغلابلا ىلع دحأل رابجإ ةيالو ال 8

 .اهاضرو اهنذإب الإ

 . هتزاجأ اذإ الإ خوسفم حاكنلاف اهاضرو اهنذإ نودب يلولا اهجوز اذإ -

 ءاشنإل ةحلاص اهترابعف نذأ نإف ٠ يلول اهلنا اذإ الإ اهسفنب اهسفن جوزت نأ ةأرملل زوجي ال - ج

 عفرل يضاقلا تعجار ؤفكلاب اهجزي نأب الو اهسفن جيوزتب اهل نذأي ملو يلولا اهلضع اذإ د
 .اهنع ملظلا

 :اهنذإب الإ اهجوزي ال يلولا نأ ىلع ةلدألا :ًالوأ

 : لاق ع يبنلا نع  هنع هللا يضر - ةريره 8 نع (هحيحص) يف يراخبلا معلا جرخأ ١-

 ؟اهنذإ فيكو هللا لوسر اي ءاولاق . نذاتست ىتح ركبلا حكتت الور مأتسُت ىتح ميألا حكت الد

 هريغو بألا حكني ال :باب» :هلوقب ثيدحلا اذهل يراخبلا مجرت دقو .(تكست نأ :لاق

 :ثيدحلا اذهل هحرش يف ينالقسعلا رجح 1 لاقو .(امهاضرب الإ بيثلاو ركبلا

 , "70(تغلب اذإ 1 يأ  اهيلع رابجإ ال هنأ ىلع لاد ثيدحلاو»

 :ىرخأ تاياورب هجرخأ هنأ امك ,.(هحيحصو» يف ملسم مامإلا انف يدل 1318 جرخأو -

 رمأتست ركبلاو ءاهّيلو نم اهسفنب ٌقحأ بيثلا :لاق هلي يبنلا نأ سابع نبا نع» (اهنم)
 ركبلاو ءاهيلو نم اهسفنب ىحأ بيثلا» :ملسم مامإلل ىرخأ ةياور يفو «اهتوكس اهنذإو
 :0445ايتامض اهنذإ و: ءاهسفن ىف اهوبأ اهتذاتن

 : ١؛ص .قباسلا عجرملا «(ةيصخشلا لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألا» (/هو١)

 .١9١ص .9ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص)» (6941)

 .5١5-١80؟ص 25ج (يوونلا حرشب ملسم حيحص) (/0945)
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 «دواد وبأ : «نئسلا» باحصأو ملسم تاياوربو ,«يراخبلا ةياورب ثيدحلا اذه جرخأو 2

 , "19 يقهيبلاو « يمرادلا هجرخأ امك .هجام نباو . يئاسنلاو . يذمرتلاو

 ثيداحأ رهاظو» :اهجيوزت لبق ركبلا ناذئتسا ثيداحأ 3 نأ دعب يناكوشلا 0 لاق - :

 يلولا نأ كلذ ىنعمو , ""؟4(دقعلا حصي مل اهنذإ ريغب تجاوز اذإ ةغلابلا ركبلا نأ «بابلا

 حصي مل اهجوز اذإ اذهلو ءاهنذإب الإ اهجوزي ال هنأو ركبلا ةغلابلا ىلع رابجإ ةيالو هل تسيل
 . حاكنلا دقع

 :زيجت نأ الإ خوسفم اهنذإ نودب ركبلا ةغلابلا يلولا جيوزت نأ ىلع ةلدألا :ًايناث 0١

 يهو اهجئز اهابأ نأ تركذف لكي يبنلا تتأ اركب ةيراج نأ» : سابع نبا نع دواد وبأ جرخأ -
 .«6 يبنلا اهرّيخف ةهراك

 ' ىلع ركبلا هتنبال بألل رابجإلا ميرحت ىلع ةلالد ثيدحلا يف» :هحرش يف ءاجو

 , 050( ىلوألاب ءايلوألا نم هريغو «حاكنلا

 ةريره ريبأ ثيدح مدقت دقو» :ثيدحلا اذه حرش يف (مالسلا لبس» باتك يف ءاجو

 ىلع لدف» هداقأ امافاقأ ثيدحلا اذهو «نذأتست ىتح ركبلا حكنت الو» :هيفو هيلع قفتملا

 بحاص لاق مث . ىلوألاب ءايلوألا نم هريغو ,حاكنلا ىلع ركبلا هتنبال بألا رابجإ ميرحت

 :هيلع ليلد ال يقهيبلا ليوأت :«مالسلا لبس» بحاص لاق .ؤفك ريغ نم اهجّوز هنأ ىلع
 اهيلعو 0 0 يهو اهجوز هنإ :تلاق اق لب ا 0 لاق امك 0

 81: يبختلا

 تلخد ةاتف 0 :تلاق 5 هللا يضر - نينمؤملا 0 ةشئاع نع (هننس) يف ا 0 0

 ."ج «يئاسنلا نس» .15-0٠7541ص . 54ج (يذمرتلا عماج» ١١68-11١5 ص ."5ج «دواد يبأ ننس» (/89)

 «ىربكلا ننسلا» . 18ص 25ج «يمرادلا نئس) 50-١23507ص ١1ج (ةجام نبا ننس» 54-27١ ص

 .80١١ص .الج .يقهيبلل

 . ١١؟"ص «.5ج «يناكوشلل «راطوألا لين» (75945)

 . ١١١-171 ص (57ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (7/046)

 . 7١1١ص 737ج «يناعنصلل «مارملا غولب حرش مالسلا لبس» (/597)
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 هاعدف اهيبأ ىلإ لسرأف هتربخأف لكي هللا لوسر ءاجف .قللكي هللا لوسر يتأي ىتح يسلجا

 ملعأ نأ تدرأ نكلو « يبأ عنص ام تزجأ دق : هللا لوسر اي :تلاقف . اهيلإ رمألا لعجف

 , 2003597 (؟عءىش رمألا نم ءاسنللأ

 اهنأ رهاظلاو» :فيرشلا ثيدحلا اذه ىلع هقيلعت يف «مالسلا لبس» بحاص لاقو

 نإ... هيأ نباوغ اي 0 خيا 0 يتلا ركبلا اهّلعلو ءركب

 مالكلا اذه تا دقو 0 هلل ماع 9 ظفلو 35 هجام نبا ةياور يف ءاج انك

 قايسلا نأل ؛ ةهاركلل جيوزتلا يي 500000 هيلع اهرقأف هلك يبنلا دنع
 , "014006 يش لكل ماع وه لاقي "لف كلذ يف

 ,للكي يبنلا ىلإ ةاتف تءاج :لاق هيبأ نع ةديرب نبا نع هجام نبا ثيدحلا اذه جرخأو 9

 دق :تلاقف .اهيلإ رمألا لعجف :لاق . تيمي خرب هيخأ نبا ينجوز يبأ نإ :تلاقف

 , 0110 0ع يش رمألا نم ءابآلا ىلإ سيل نأ ءاسنلا ملعت ن نأ تدرأ نكلو نأ عنص ام تزجأ

 ىلإ ةاتف تءاج) : ظفلب  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع ينطقرادلا ثيدحلا اذه قكورو

 نبا ينجُوز وه بألا معنو- يبأ نإ :هللا لوسر اي :تلاقف خلك يبنلا

 , ”0(خلإ . . هيخأ

 : هانحجر ام ىلع ثيداحألا ةلالد_- <07

 اهنذإ نودب ركبلا ةغلابلا هتنبا جوز اذإ بألا نأ ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا هذه نم حضاوو

 .هتزاجأ اذإ الإ خوسفم حاكنلاف ءاهاضرو

 اهوبأ اهجوز يتلا ةيراجلا نأب حيرصت ةفلتخملا هتاياورب ثيدحلا اذه يف سيل :لاقي دقو

 ةلالد ثيدحلا اذه يف نوكي ال ىلاتلابو ؟ابيث نوكت نأ زئاجلا نم سيلأ ءاركب تناك ةهراك يهو

 ؟يلولا لبق نم اهجيوزت ةحصل اهنذإ نم ّدب ال ركبلا ةغلابلا نأ نم هانحجر ام ىلع

 تناك اهوبأ اهجوز يتلا ةيراجلا نأ ىلع ةحارص ثيدحلا يف سيل ًاضيأو :لاقي نأ باوجلاو

 ًازيزع هلعجي نأ دارأف سيسخ هنإ يأ فتءاند يأ (هتسيسخ)» ب دوصقملاو ءالا١ ص ."ج (يئاسنلا نئسو (1/5ه91)

 . هتسيسخ لوزتف هايإ يحاكنإب
 .157-1717ص .ا"ج «يناعنصلل «مارملا غولب حرش مالسلا لبس» (/694)

 . 77”؟ ص 7” ج (ينطقرادلا نسا (/500 تاتا نع ١ج (هجام نبا نئسو (7/599)

 ها



 اهيلإ راشأو اهوبأ اهجوز يتلا ةيراجلا نإ :اولاق ثيدحلا اذه حاّرش نأ ةيناثلاو ,ةدحاو هذه .ًابيث |

 ثيدحلا يف «ءاسنلا» ظفل نأل ركبلا لمشي ثيدحلا مكح نأ ةثلاثلاو .ءًأركب تناك ثيدحلا

 :اهيلو نذإ نودب اهسفنب اهسفن ركبلا ةغلابلا جيوزت نالطب ىلع ةلدألا :ًاثلاث <07

 .اهيلو نذإ نودب اهسفنب اهسفن جوزت نأ اهل زوجي ال ركبلا ةلقاعلا ةغلابلا نأ ح محجارلا :انلق

 اهترابع نأل ؛كلذ اهل زاج اهسفنب اهسفن جيورتب اهل نذأ ناوي طن يحاك 3 كلذ تلعف نإف

 ام لوقن ام ىلع ةلدألاو .دقعلا اذه يف ًالوبق وأ ًاباجيإ نوكت نأب حاكنلا دقع ءاشنإل ةحلاص

 :ىتاب

 :لوألا ليلدلا 64

 اذإ نهجاوزأ نحكني نأ نهولضعت الف نهلجأ نغلبف ءاسنلا متقّلط اذإو» 0 لاق
 .05:1فورعملاب مهنيب اوضارت

 تلزن اهنإ» :لاق راسي نب لقعم نع ةيآلا هذه لوزن ببس ىف يراخبلا م ىور دقو

 :هل تلقف ءاهبطخي ءاج اهتدع تضقنا اذإ ىتح اهقّلطف «لجر نم يل ًاتخأ تجوز :لاق هيف

 ال كاجر ناكو اا كيلإ دوعت ال هللاو ال .اهبطخت تئج مث اهتقّلطف كتمركأو كتشرفأو كتجئز

 نآلا :تلقف .«نهولضعت الفإ» : ةيآلا هذه هللا لزنأف هيلإ عجرت نأ ديرت ةأرملا تناكو ءهب سأب

 ."79ومايإ اهتجّوزف :لاق هللا لوسر اي لعفأ
 هيلع تلد امو ءراسي نب لقعم ثيدحل هحرش يف ينالقسعلا رجح نبا مامإلا لاقو .6

 عنمي الو .ةصقلا هذه يف ةيآلا هذه لوزن يف حيرص ةيآلا هذه هللا لزنأف : هلوق» :ةميركلا ةيآلا

 هلوق نكل «ءاسنلا متقّلط اذإو# :اهيف عقو ثيح جاوزألل قايسلا يف باطخلا رهاظ نوك كلذ

 هذهو .ءايلوألاب قلعتي لضعلا نأ رهاظ « نهجاوزأ نحكني نأ نهولضعت الف# :ةيآلا ةيقب يف

 هلضعل ناك امل الإو ّيلولا رابتعا ىلع ليلد حرصأ *نهجاوزأ نحكني نأ نهولضعت الف : يأ

 هريغ نإ لاقي ال هيلإ هرمأ ناك نمو .اهيخأ ىلإ جتحت مل اهسفن جوزت نأ اهل ناك ول اهنألو ؛ ىنعم

 , 25”كلذ فالخ ةباحصلا نم 5 نع فرعي ال هنأ رذنملا نبا ركذو .هنم هعنم

 . [؟7 5 ةيآلا :ةرقبلا ةروس] (/501)

 . 187ص :.9ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص) (/505)

 . 187ص .9ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصو (/50)

 :؛ه<*



 نب لقعم ةصق يبطرقلا مامإلا ركذ نأ دعب ةيآلا هذه يف (يبطرقلا ريسفت» يف ءاجو - احا

 ءاذه تبث اذإو» : يبطرقلا لاق .ةيآلا لوزن ببس يه ةصقلا هذه نأو 0 جاوز ناشي راسي

 رمآلا ناك ولو. + انيث تناك لقعم تعا نأل“؛ ؛ يلو ريغب حاكنلا زوجي ال هنأ ىلع ليلد ةيآلا يفف

 الف : ىلاعت هلوق يف نذإ باطخلاف .لقعم اهّيلو ىلإ جتحت ملو اهسفن تجئوزل اهّيلو نود اهيلإ

 .©9(نهاضر عم جيوزتلا يف مهيلإ رمألا نأو .ءايلوألل *نهولضعت
 جاوز نأشب راسي نب لقعم ةصق يف تلزن ةيآلا هذه نأ ركذ نأ دعب يعفاشلا لاقو - 1/

 يف ةأرملا عم ٌيلولل نأ نم نآرقلا يف ام نيبأ اذهو» :- ىلاعت هللا همحر  يعفاشلا لاق هتخأ

 0 ا اهليقع لنآ ّيلولا ىلع نأو ءًاقح اهسفن

 .2"(فورعملاب

 : يناثلا ليلدلا

 » :لاق ِهلكَي يبنلا نع ىسوم يبأ نع فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يف ءاج ام يناثلا ليلدلاو
 ىلإ أمإ هجوتي يفنلا اذه « يلوب الإ حاكن ال» :هلوق :هحرش 2 ءاج دقو , 50 يلوب الإ حاكن

 اذه هجوتي وأ «ةيعرشب تسيل ّيلو نودب دقعلا ةروص ينعأ ةدوجوملا تاذلا نأل ؛ةيعرشلا تاذلا
 يل 7ةشئاع ثيدح يف عرصم وخ امك الطاب يلو ريغب حا حاكنلا نوكيف .ةحصلا ىلإ يفنلا

 . ةيلاتلا ةرقفلا ىف هركذن يذلا وه ةشئاع ثيدحو

 :ثلاثلا ليلدلا 8

 نذإ ريغب تحكن ةأرما اميأ» :لاق للك يبنلا نأ  اهنع هللا يضر  نينمؤملا مأ ةشئاع نعو

 نم ٌلحتسا امب ٌرهملا اهلف اهب لخد نإف .لطاب اهحاكنف ,لطاب اهحاكنف .لطاب اهحاكنف اهّيلو
 ا فسلا ا يلو ال نم يلو ناطلسلاف ءاورجتشا نإف لاهجرف

 يخاف ايبلو نذإ نيغب اهنا" تحوز ةارما امرأ :فيزتخلا كيدلحلا اذه جرنقا يف ءاجنو
 اوعزانتو ءايلوألا رجاشت نإف ءاهجرف نم لحتسا امب ىمسملا رهملا اهلف اهب لحد نإف . لطاب

 ) )75١5ه8ص 2” ج (يبطرقلا ريسفتا ١-١159 .

 .١؟ص ءهج ٠ يعفاشلل «مألا» باتك (7/500)

 .08١5ص 1١ج (هجام نبأ ننس) .7765ص .4ج («يذمرتلا عماج» (2505)

 ١١9. ص ."5ج .يناكوشلل «راطوألا 0 الك

 5١" 6ص ١2ج (هجام نبا نئسو) .58-99ص 57ج (دواد يبأ ننس م (/ك4)

 هنو



 اذإ يلولا نأل ؛اهل يلو ناطلسلاف «جاوزلا نم اهعنمو ةأرملا لضعل ًافالتخا مهنيب اميف اوفلتخاو

 .”"9«اهل يلو ناطلسلا نوكيف ءاهل يلو ال اهنأكف اهجيوزت نم عنتما
 : عبارلا ليلدلا

 جوزت الو ةأرملا ةأرملا جوزت الو : لكك هللا لوسر لاق :لاق  هنع هللا يضر - ةريره يبأ نعو

 .©57هجام نبا هاور ءاهسفن جوزت يتلا يه ةينازلا نإف ؛اهسفن ةأرملا

 هرشابت نأ يغبني الف «ةينازلا نأش نم حاكنلا دقعل ةأرملا ةرشابم نأ :هانعم نايب يف ءاجو

 010 يعرشلا حاكنلا يف ةأرملا

 :اهّيلو نذإب اهسفنب اهحاكن دقع ركبلا ةغلابلا ءاشنإ زاوج ىلع ةلدألا :ًاعبار 01

 ,حاكنلا دقع يف ًافرط اهسفنب نوكت نأ اهل زوجي ركبلا ةلقاعلا ةغلابلا نأ حجارلا نإ :انلق

 ,كلذب اهّيلو اهل نذأي نأ طرشب اهترابعب جاوزلا دقع ءاشنإ يف (جوزلا) رخآلا فرطلا عم كرتشتو
 : يتأي ام هحيجرت ىلع ةلدألاو ةاتححر ام وهو «نسحلا نب دمحمو روث نأ مامإلا لوق اذهو

 :لوألا ليلدلا .-

 روث وبأ مامإلا لاق ىخلإ .. . لطاب اهحاكنف اهّيلو نذإ ريغب تحكتن ةأرما امْيأ» : لك لاق

 هتجحو «اهُّيلو نذإب اهسفن جوزت نأ ركبلا ةلقاعلا ةغلابلا يأ اهل زوجي» :- ىلاعت هللا همحر

 ىلع اذه ٌلدف 2(. . .لطاب اهحاكتف اهيلو نذإ ريغب تحكن ةأرما اميأ» : لكي هلوق موهفمب ذحخألا

 :اهيلو نذإب ناك اذإ اهحاكت ةحض

 يبأ ىلع هدر يف يناكوشلا لاق مث .هتّبحو روث يبأ مامإلل لوقلا اذُه يناكوشلا مامإلا ركذ

 ءاهسفن ةأرملا جوزت الو «ةأرملا ةأرملا جوزت ال» :وهو ةريره يبأ ثيدحب كلذ نع باجيو :روث

 . 19«اهسفن جوزت يتلا يه ةينازلا نإف

 اهحاكنف اهيلو نذإ ريغب تحكن ةأرما امّْيأ» : لكي هلوق « يناعنصلل «مالسلا ليس» يفو

 «4ج (يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» .318-44ص 25ج (دواد يبأ نئس حرش دوبعملا نوع» (7504)

 . 17-778 ؟ال/ص

 .205ص ١21ج (هجام نبا نئسو (ل١51)

 ) )/51١مقر ثيدحلا شماه ١18487 10ص ١1ج «هجام نبا نئسو.نم .

 ) )75١.5ج «يناكوشلل «راطوألا لين» ص/١١8-1١١7.
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 يا بو . حاكنلا دقع اهسفنل دقعت نأ زاج ّيلولا اهل نذأ اذإ هنأ هنم مهفي « . . . لطاب

 . 579حاكنلا ةحصل يلولا هطارتشاب قوطنملا ةضراعم ىلع ىوقي ال  ةفلاخملا موهفم

 ةأرملا جوزت الو «ةأرملا ةأرملا جوزت ال» :فيرشلا ثيدحلا نأب يناكوشلا ىلع دريو - <37

 نودب ءاسنلا نم اهريغل وأ اهسفنل حاكنلا دقع ءاشنإب ةأرملا مايق ىلع هلمح نكمي «. . .اهسفن

 .اهيلو نم نذإ

 ققحتم طرشلا اذه نأب حاكنلا ةحصل َّيلولا طرشب هجاجتحا يف يناعنصلا ىلع دري كلذكو

 هذه يف اهدقع نأل ؛ءاسنلا نم اهريغل وأ اهسفنل حاكنلا دقع ءاشنإب ةأرملل يلولا نذإ ةلاح يف

 ثيدحلا نم دافتسملا لولا طرش نإ مث .ةرشابم حاكنلا دقع يذلا وه هنأكف .هنذإب ناك ةلاحلا

 نأ لمتحيو «يلولا ةرابعب الإ حاكن ال هنم دارملا نوكي نأ لمتحي «يلوب الإ حاكن ال» فيرشلا

 .هنذإب الإ حاكن ال دارملا نوكي

 : يناثلا ليلدلا 4

 ٠ ؛اهريغو ةبراضملاو ةراجإلاو عيبلا دوقع ءاشنإل حلصت ركبلا ةلقاعلا ةغلابلا ةأرملا ةرابع نإ

 ,ةلماكلا ءادألا ةيلهأ اهدقعل مزلي يتلا دوقعلا ةلمج نم حاكنلا دقعو ؛ةلماك ءادأ ةيلهأ اهل نأل

 : لكي هللا لوسر ثيدحل (يلولا) هتحصل طرتشا حاكنلا دقع نأ الإ ءانلق امك اهب عتمتم ةأرملاو

 ققحتي امك طرشلا اذهو 0 اذه يف امل «يلوب الإ حاكن ال»

 نذأ اذإ اهسفنبو اهسفنل حاكنلا دقع ةأرملا ةرشابمب اقرأ ققححي ةي ةأرملل حاكنلا دقع ّيلولا ةرشابمب
 يلولا طرشو حاكنلا دقع اهنمو دوقعلا ءاشنإل حلصت لصألا يف اهترابع نأل ؛ :تانذب يلولا اهل

 .اهسفنب اهسفنل حاكنلا دقع اهترشابم ةحص نم عنمي ام قبي ملف .هنذإب ققحتي

 ةمادق نبا لاق .اهتمأ جيوزت ةأرملل َّنأ دمحأ مامإلا لوق انحيجرت يّوقي اممو -6
 يف اهترابع ةحص ىلع لدي اذهو» :دمح :دمحأ مامإلا نع يورملا لوقلا اذُه ركذ نأ دعب يلبنحلا
 بهذم اذهو «ةلاكولاب اهريغ جوزتو اهيلو نذإب اهسفن جوزت نأ اهل َّنأ هنم جرخيف .حاكنلا

 ةأرما امّيأ» : كك يبنلا لوقل هعم نمو نيريس نبال ًالوق نوكي نأ يغبنيو ,نسحلا نب دمحم
 تعنم امنإ ةأرملا نألو .هنذإب هتحص هموهفمف «لطاب اهحاكنف اهّيلو نذإ ريغب اهسفن تجوز
 اذهو .ةدسفملا هجو ىلع اهنم هعوقوو اهعادخنا نمؤي الف ءاهلقع روصقل حاكنلاب لالقتسالا

 . "5319ياهّيلو هيف نذأ اذإ اميف نومأم

 . 6١ه ص كج « يناعنصلل «مارملا غولب حرش مالسلا لبس» ةفليتسإ

 145١. ص كج . يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» (الك15)

 هه



 0 و هللا همحر  يلبنحلا ةمادق نبا نأ الإ 5

 يفكي الو أ ارملا حاكن دقع يلولا ةرشابم موزل حيحصلاو : ةمادق نبا لاق ةةمحأ مامإلا نع

 .هدقعب اهل  َّىلولا نذإ يأ  هنذإ دقعلا ةحصل

 ليلد ىلع مَّدَقِي اذهو ( ّيلوب الإ حاكن الو : لكي هلوق مومعب اذه هلوقل ةمادق نبا جتحاو

 اهتحاقوب رعشي ام ةرشابم نع اهتنايص حاكنلا دقع ةرشابم نم اهعنم يف ةّلعلا نآلو ؛ باطخلا

 .ةءورملاو ةنايصلا لهأ لاح يفاني كلذو .لاجرلا ىلإ اهليمو اهتنوعرو

 هم نذإ ريغب اهسفن تجوز ةأرما اميأ» : كك هلوق يف - هللا همحر_ ةمادق نبأ لاق مث

 . "1 ناهّيلو نذإ ريغب الإ اهسفن جوزت ال اهنأ بلاغلا نإف «بلاغلا جرخم جرخ «لطاب اسد

 :يلبنحلا ةمادق نبا ىلع ٌدرلا 2 037

 :هوجو نم هب جتحا امو ةمادق نبا لوق ىلع دري نكلو

 .انلق امك يلولا طرش هب ققحتي َّيلولا نذإ نأ :(اهنم)

 .لاجرلا ىلإ اهليمو هتعاورعح اهنيقتب حاكنلا دّقع ةأرملا ةرشابم نأب لوقلا : (اهنمو)

 سو دلمو ىل 5 « يمالسإلا عرشلا يف كدلح عد تماد ام كلذ يف ةحاقو ال ا: : باوجلاف . خلإ

 خرشلا هيلع بساحي الو يزيرغو يعيبط ء يش اذهف «لاجرلا ىلإ ليملا امأو .حاكنلا وهو هيلإ

 يفاني ال اذه لكو ء يعرشلا حاكنلا وهو ةيعرشلا ةقي ةقيرطلاب هل بيجتسي ماد ام هبحاص هيلع مالي الو

 .ةءورملاو ةنايصلا لاح

 اهنأ ةأرملا يف بلاغلا نأ وهو بلاغلا جرخم جرخ فيرشلا ثيدحلا نأب لوقلا :(اهنمو)

 ههنا عرج الارامل 01 بكل ءرهاظلا نأ باوجلاف ءاهيلو نذإ ريغب الإ اهسفن جئزت ال

 دّقع رشابت نأ كدازا اذإ اذه تءايحلا ةعيبط نم اهيلع بلغي امل ءاهيلو نذإو ةقفاومو اضرب الإ

 اهبيرقل اهسفن جرت نأب اهل نذأيف ًابئاغ اهيلو نوكي نأك ,«بابسألا نم ببسل اهسفنب حاكنلا

 اهسفن ةأرملا جيوزتل يلولا نم ربتعملا نذإلا 4

 حيرصلا ّيلولا نذإ وه ءاهسفنب اهسفن جوزتل ركبلا ةلقاعلا ةخلابلل َيلولا نم ربتعملا نذالاو
 .هب تيضرو اهل وه هنيع وأ ّيلولا هب يضرو هتنيع يذلا صخشلا نم جورتلاب اهل

 568٠. ص كج « يلبنحلا ةمادق نبال (ينغملا» للكاعو

 عمك



 جوزلل هنم وأ اهنم نييعت نود اهسفنب جاوزلا دقع ةرشابمو اهسفنب اهسفن جيوزتب اهل نذأ اذإ امأ
 وه يلولا طارتشا نأل ؛اهسفنب اهسفن جيوزت ةأرملا لوخي الو ربتعم ريغ نذإلا اذهف ءرظتنملا

 هقيقحت نكمي اذهو .اهل ءفكلا جوزلا رايتخا ىلع يلولا ةردقلو عادخنالا نم ةأرملا ةنايصل

 نكمي امك .اهسفنب حاكتلا دقعو هنم جاوزلاب اهل هنذإ يلاتلابو هاضرو يلولا ةقفاومو ةأرملا نييعتب

 .اهسفنب حاكنلا دقعو هنم جاوزلاب اهل هنذإ يلاتلابو اهاضرو ةأرملا ةقفاومو ّيلولا نييعتب هقيقحت
 ةقيقحلا يف ينعي اذهف ءاقلطم اهسفن جيوزتل نذإلا اهاطعأ نأب ةيفيكلا هذهب نذإلا لصحي مل نإف

 . ىنعمو ةقيقح طرشلا اذه مادعنال حاكنلا ةحصل (يلولا) طرش فلخت

 ىنعم همادعنا امأو .هسفنب اهل حاكنلا دقع رشابي مل يلولا نأل ؛رهاظف ةقيقح همادعنا امأ

 اهتنايصو ,ءفكلاب اهجيوزت وهو (يلولا) طارتشا نم ضرغلا ىققحي هجو ىلع نذإلا رودص مدعلف
 ؟الصأ هصخش فرعي ال وهو هجوزتتس يذلا ءفكلا فرعي فيك ذإ .عادخنالا نم

 : يلولا لضع دنع يضاقلا ةعجارم :ًاسماخ - 6

 دقعتو هجوزتت نأب اهل نذأي ملو .هتنيع يذلا ؤفكلاب ركبلا ةلقاعلا ةغلابلا يلولا جوزي مل اذإو

 اهجيوزتب هرمأيو .هلضع تابثإل يضاقلا ىلإ اهرمأ عفرت نأ اهيلعف ءاهترابعب اهحاكن دقع هعم
 هسفنب اهجيوزت يضاقلا ىلوتي وأ ءاهسفن جيوزتب اهل نذأيل وأ اهجوزيل رخآ ّيلو ىلإ ةيالولا لقنت وأ

 زوجي ال نكلو .هانحّجر امو يلولا لضع يف ءاهقفلا لاوقأ نم انّيِب ام ءوض يف كلب اهل نذأي وأ
 . يضاقلا ةعجارم نم اهل دب ال لب «يلولا لضع ةجحب اهسفن جوزت نأ ةأرملل

 بيثلا ةلقاعلا ةغلابلا جيوزت

 :ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا 0٠

 :لاق ؟اهنذإ فيكو هللا لوسر اي :اولاق :نداقبت نيم ركلا مكنش الو هرماتل نتج ديألا 5 ال» :لاق هلي هللا لوسر نأ  هنع هللا يضر  ةريره يبأ نع ملسمو يراخبلا جرخأ : ًالوأ

 تلت تاكك * نأ

 ء4؛ج يذمرتلا هاورو . 5١٠١ ؟ص .4ج «ملسم حيحص» .١19١ص .1ج «يراخبلا حيحص) (/513)

 «خلإ . . .رمأتست ىتح بيثلا حكنت ال» : 18ص ء7ج يف هظفلو «هنئس» يف يمرادلاو 74١٠-2741 ص

 الج «ىربكلا هنئس) يف يقهيبلا هاور 4. . .رمأتست ىتح بيثلا حكنلت الو :١7ص كج يئاسنلاو

 .١؟؟ص

 هال



 001 ,اهتوكس اهلذإو رمال ركبلاو

 اهجوز اهابأ نأ ةيراصنألا ماذخ تنب ءاسنخ نع «هحيحص» يف يراخبلا مامإلا جرخأو : ًاقلاث

 . "7 (اهحاكن ٌدرف ِكلك هللا لوسر تتأف ءكلذ تهركف بيث يهو

 هنا

 :بيثلا ىلع رابجإ ةيالو دحأل سيل 0

 , 73 ركبلل ةلباقم كت اعج اهنألو ؛ اهانركذو ملسم مامإلل ةياور يف ءاج امك

 را 0 1 8

 اهرمأ ربتعيو «نذاتستو (رمأتست) يتلا يه اهنأل «ةلقاعلا ةغلابلا ءبيثلا يأ «ميألا» ب دارملاو

 امك امهنذإ وأ امهرمأ رابتعا مدعل نانذأتست الو نارمأتسُت هل امهف  ةنوئجملاو ةريغصلا امأ .اهنذإو

 . لبق نم انيب

 حاكنلا لولا اهيلع دقعي ال : ىنعملاف اهجاوز يف اهنم رمألا بلطي يأ (رمأتست) ب دوصقملاو

 ةحصل اهاضر رابتعا كلذ نم ضرغلاو .اهيلع حاكنلا دقع ءارجإب نذإلاو رمألا اهنم بلطي ىتح

 . "9 1اهيلو هالوتي يذلا اهحاكن دقع

 : اهيلو لبق نم اهجيوزت ةحصل طرش بيثلا اضر -0

 اهجيوزت هريغل الو بألل زوجي ال ةريبكلا بيثلا نأ» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج

 :لاق يعخنلاو تهرك نإو اهجيوزت هل :لاق نسحلا الإ ملعلا لهأ ةماع لوق يف اهاضرب الإ

 . ١74 ص 56ج (هنئس» يف دواد وبأ هاورو 27١ 6ص .4ج (ملسم حيحص» (510)

 230 5ص 01ج (هنئسو يف هجام نباو 0191 ض .5ج يئاسنلا هاورو ١19. 5ص 25ج «يراخبلا حيحص» (7518)

 .نالعلا دبغ نم ةنابل ان[ تسسكتف اهني ماك اهيل زق "اقر
 . 77١ص .7ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (719)

 . ١3”ص «.9ج (يوونلا حرشب ملسم حيحص» (/570)

 25١ ؛ص .9ج («يوونلا حرشب ملسم حيحص» 2197ص 25ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصو مم

 .6١ا0/ص .7”ج (مارملا عولب حرش مالسلا لبس»

 فحول



 نأ لبق اهرماتسي نأ نحو هلايغ ىف تبل هنع ةقان' تناك نإف "ءهلايع ىف كذاك نإ هداني
 0577 اهجوزي

 ىلع ةجح وهف , جيوزتلاب اهاضر فرعيل حاكنلا يف اهرامكتسا بوجو يف حيرص ثيدحلاو

 .حاكنلا ةحصل بيثلا اضر ىلع عامجإلا ملعلا لهأ مدقي اذهلو لاك وأ هفلاخ لوق يأ

 : ينالقسعلا رجح نبا لاق .اذاش هربتعيو فاللخلا ركذي مهضعبو هيف افالخ ركذي ال مهضعبو

 : يناكوشلا لاقو لىككاقبلشا نم الإ اقافتا اهاضرب الإ هريغ الو بألا اهجوزي ال غلابلا بيثلاف»

 دقو .هريغ مأ بألا وه اهجّوز يذلا نوكي نأ نيب قرف ريغ نم اهاضر نم ّدب الف بيثلا امأو»
 , 0779(اهاضر ىلع عامجإلا «رحبلا» يف يكح

 :اهيرص نوكي نأ بحي اهرمأ وأ بولا نذإ بف.

 ًاقطن نوكي نأب ًاحيرص نوكي نأ بجي اهجيوزتب ّيلولل اهرمأ وأ بيثلا نذإ يف طرشلاو
 فالخ الو ءاملعلا لاق اذهبو .جيوزتلاب اهاضرو اهنذإ ىلع ةلالدلل اهتروكس يفكي الف ءاهمالكب
 مالكلا اهنذإ نأ ًافالخ ملعلا لهأ نيب ملعن الف بيثلا امأو» «ينغملا» يف ءاج .هيف
 بلطي يأ «رمأتسُت ىتح ميألا مكتت الد : ِهَلِلَع هللا لوسر ثيدح ربخلاب ينعيو , 207722(. . .ربخلل

 - هللا همحر  ينالقسعلا رجح نبا لاق «توكسلاب ال لوقلاب نوكي رمألاو لاهجيوزتب اهرمأ ّيلولا

 ,©7(لوقلا يف حيرص هنإف رمألا فالخب . ..» :ثيدحلا اذهل هحرش يف

 :اهاضر نودب بيثلا جوزي يلولا 6

 اهاضر ىلع لادلا اهرمأ وأ اهنذإب نوكي نأ بيثلل يلولا جيوزت ةحص يف طرشلا ناك اذإو

 ؟اهاضرو اهنذإ قبس نودب اهل يلولا جيوزت مكح امف جيوزتلاب

 يتلا .هانركذ يذلا ماذخ تنب ءاسنخ ثيدحل هخسفو حاكنلا اذه در : كلذ ىلع باوجلاو

 .اهحاكن هك يبنلا ٌدرف ءأبيث تناكو ةهراك يهو اهوبأ اهجّوز

 ثيدح ىور نأ دعب (هعماج) يف يذمرتلا مامإلا لاق . ملعلا لهأ دنع لمعلا اذه ىلعو

 . 4:47ص .”7ج (ينغملا» (777؟)

 . ١19١ ص «.91ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصو» (/57)

 . 177١ص .5ج «يناكوشلل «راطوألا لين» (7775)

 . 1:47ص 25ج (ينغملا» ةفتقلا

 .597١ص .9ج ,ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (/577)

 فنا



 , "9 (ملعلا لهأ ةماع دنع خوسفم حاكتلاف .كلذ تهركف اهرمأتسي

 امالإ«عاطسلا اهاتشر ريك ةخفووما يف تناك اذإ ساعاتلا زوو ىتالقسعلا رس نب لاقو
 ةلايع ف بيلا فتاك نإ :ىدحلا نفر, كهزك راويكلل ألا راجنإ اثنا هلا قريحلا نع لق
 , ”3"3ر الإو بألإ حاكن زاج

 : هعوقو دعب حاكنلا ةزاجإ "046

 اذه مكح امف ءاهنم قبسم رمأ نودبو اهاضر نودب بيثلا ىلع حاكنلا يلولا دقع اذإو

 ؟جاوزلا

 .ذفنو زاج بيثلا هتزاجأ نإ :ةيرفعجلاو ةيفنحلا لاق

 يأ ,"”"؟ًاقلطم نورخآلا ءاهقفلا هّدرو .الف الإو ,زاج برق نع هتزاجأ نإ : ةيكلاملا دنعو

 . هتزاجإ ناكمإ مدعو هنالطب اوأر

 : هحيجرت ىلإ ليمأ ام - 085

 ؛اهنذإ نودب هعوقو دعب بيثلا نم ةزاجإلاب هحيحصت مدعو حاكنلا اذه در هيلإ ليمأ يذلاو

 زاوج يف نإ مث .رمأتست ىتح حكنت ال بيثلا نأ يف حيرص فيرشلا يوبنلا ثيدحلا نأل

 اهنأ نظ ىلع اهحكنأ هنأ ةجحب ةزاجإلا ىلع اههاركإ ىلع ّيلولا لمحي دق اهتزاجإب هحيحصت

 ررضلا قحليو هتناكمب سمي هتزاجإ مدع نأو .اهتحلصمل هذافنو هدقع ىلع صيرح هنأ وأ «زيجت

 .ةهراك يهو ةزاجإلا ىلع ةأرملا لمحت دق ىتلا تاريربتلا نم كلذ وحنو .هتعمسب

 ؟يلولا هرك ولو اهسفن جّوزت نأ بيثلل زوجي له - 37

 لهف .هجيوزت ىلع قبسملا اهاضر َيلولا لبق نم بيثلا جيوزت ةحص يف طرشلا نإ :انلق

 نع لاؤسلا ىلإ انرجي اذهو ؟ؤفكلا نم اهسفن بيثلا جيوزت ةحصل هنذإو يلولا اضر طرتشي

 ؟ةلباق وأ «ةبجوم امإ هيف ًافرط نوكت نأب حاكنلا دقع ءاشنإل حلصت له :اهترابع

 ياست نكلاو ماهل: نفايات ىخلا كيقلاوم فقرشلا ىربتلا ةفقدشبلا) قت افح» كاوجتلا

 . 54 ١ص ؛14ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» (77)

 : ١9 5ص 34ج  ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص) لك ؟4)

 . 7308ص .؟ح .ىيلحلل (مالسإلا عئارش) ,.194١ص 24ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصو (7/5179)

 كا



 اهنذأتسي ركبلاو ءاهّيلو نم اهسفنب قحأ بيثلا» : ملسم مامإلل ىرخأ ةياور يفو «اهتوكس اهنذإو
 , "")(اهتامص اهنذإو اهسفن 3 اهوبأ

 ؟بيثلل ةبسنلاب هتلالد امو .هانعم امم فيرشلا ثيدحلا اذهب دوصقملا ام نكلو

 اوفلتخاو : يضاقلا لاق» : هلاثمأو ثيدحلا اذه نأشب 0 حرشا» يف ءاج

 دقعلاو نذإلاب وأ ؟طقف نذإلاب قحأ يه له «اهيلو نم اهسفنب قحأ بيثلا» : لَك هلوق يف اهب

 اهسفنب قحأ :ِهلي هلوقو .ًاعيمج امهب :مهضعب لاقو .طقف نذإلاب روهمجلا دنعف ؟اهسفن ىلع
 ةفينح وبأ هلاق امك هريغو دقع نم ءيش لكب اهيلو نم قحأ :دارملا نأ ظفللا ثيح نم لمتحي

 نكلو ,ركبلا فالخب نذإلاب قطنت ىتح ِحّوْرَت ال يأ اضرلاب قحأ اهنأ لمتحيو . يرهاظلا ا
 نيعت يلولا طارتشا ىلع ةلادلا ثيداحألا نم هريغ عم (« يلوب الإ حاكن الر : لَم هلوق ّحص امل

 , "00(يناثلا لامتحالا

 هانعم «ةكراشملل انه (قحأ» ةظفل نأ ملعاو» :- ىلاعت هللا همحر  يوونلا مامإلا لاق مث

 اهجيوزت دارأ ول هنإف هّقح نم دكوأ [ينحو ءاقح اهيلول نأو ءًاقح حاكتلا يف اهسفن يف اهل نأ

 « يضاقلا اهجوز ٌرصأ نإف 5 يلولا عنتماف ًاؤفك جوزتت نأ تدارأ ولو ءربجت مل تعنتماو ًاؤفك

 .©57(هناحجرو اهّقح ديكأت ىلع لدف

 : ةيرهاظلا بهذم 4

 ركبلا تغلب اذإو» : هلوقب يرهاظلا مزح نبا هيقفلا هررقي ةلأسملا هذه يف ةيرهاظلا بهذمو

 حكتتف بيثلا امأف .ًادبأ خوسفم وهف عقو نإف ءاهنذإب الإ اهجوزي نأ هريغل الو بألل زجي مل بيثلاو
 نم اهسفنب قحأ بيثلا» :لاق ِهلَك يبنلا نأ كلذ يف هتجّححو .2750(بأآلا هرك نإو تءاش نم

 ةريبك وأ تناك ةريغص بيثلا تجرخف «اهتامص اهنذإو اهسفن يف اهوبأ اهنذأتسي ركبلاو ءاهّيلو
 ءاهوبأ هرك نإو تءاش نم حكنت نأ تغلب اذإ ركبلا وأ بيثلل لعج نم امأو . . .ربخلا اذه مومعب

 خم اننا انركذ ئذلا :تيانلا رثألل ني اظخ امهالكف «تهرك إو اهحكتي نأ باآلل لعج نمز

 ةالصلا هيلع قرفف .«اهوبأ اهنذأتسي ركبلاو اهيلو نم اهسفنب قحأ بيثلا» : هلي هللا لوسر لوق
 رمأ ال هنأ كلذب بجوف ءاهّيلو نم اهسفنب قحأ اهنأ بيثلل لعجف ءركبلاو بيثلا نيب مالسلاو

 . 8١3©ص :.9ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (/570)

 . 73١ 7-١4”ص .4ج (يوونلا حرشب ملسم حيحصو (/51)

 . 3١ ؛ص .9ج («يوونلا حرشب ملسم حيحصو (755)

 . 159 ص .9ج :؛مزح نبال «ىلحملا» (777)
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 2559(. . .هريغ نمو هنم اهسفنب قحأ اهنأو ءاهحاكنإ يف بألل

 :ةيرفعجلا بهذم 8

 دقف كلذ ركبلا ةغلابلل زوجي امك ءاهترابعب اهسفن جوزت نأ بيثلل زوجي :ةيرفعجلا دنعو
 ةربتعم ةأرملا ةرابعو . . .دشرلاو غولبلا عم بيثلا ىلع  ّدجلاو بألل يأ  امهل ةيالو الو» :اولاق

 ًاباجيإ اهريغل ةليكو نوكت نأو اهسفن جئزت نأ اهل زوجيف ءدشرلاو غولبلا عم دقعلا يف
 , 0 ًالوبقو

 :اهسفنب اهسفن بيثلا جيوزت يف لاوقألا ةصالخ -

 ال روهمجلاف ءاهترابعب يأ اهسفنب اهسفن ةلقاعلا ةغلابلا بيثلا جيوزت يف لاوقألا ةصالخو
 الف «حاكتلاب اهاضرو اهنذإ رابتعا ينعي «اهّيلو نم اهسفنب ٌنحأ» اهنوك نأل ؛كلذ اهل نوزيجي
 نأل ؛هترابعب اهيلو اهجّوز جيوزتلاب هل تنذأ اذإف .اهاضرو اهنذإ نودب اهجوزي نأ اهّيلول زوجي
 تسيلو هترابعب اهيلع حاكنلا دقعي يذلا وه ٌيلولا نإف اذهلو .حاكنلا دقع ءاشنإل حلصت ال اهترابع

 .اهترابعب يه

 حاكنلا دقع دقعت نأ ةلقاعلا ةغلابلا بيثلل زوجي :ةيرفعجلاو ةيرهاظلاو ةيفنحلا دنعو

 فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يف درو ام لوقلا اذهل ةّبحلاو «يلولا نذإ نودب ولو اهترابعب اهسفنل
 جيوزت نأو ءاهجوزي نأب اهّيلول اهنذإ لمشت «ةيقحألا» هذهف «اهيلو نم اهسفنب قحأ» اهنوك نم
 حاكنلا دّقع بيثلا ةرشابم «ةيقحألا) هذه لمشت امك ءاهاضرو اهنذإ نودب حصي ال اهل يلولا

 :بيثلا جيوزت يف حجارلا 4١<

 بيثلا» نأ نم فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يف ءاج امم دافتسي اموه بيثلا جيوزت يف حجارلاو

 اهنأو ءاهيلو جيوزتل اهاضرو اهنذإ ةرورض لمشت ةيقحألا هذهو «اهيلو نم اهسفنب قحأ اهنأو رمأتست

 هراتخت يذلا ؤفكلاب اهجيوزت ىلع ربجي هنأو «يلولا اهل هراتخي يذلا ؤفكلا جوزلا ىلع ربجت ال

 بجي اهجيوزتب يلولل اهنذإ نأو .الضاع نوكي هنأل ؛هب اهجيوزت ضفر اذإ ءاضقلا قيرط نع

 افرط نوكت نأب اهترابعب اهسفن جيوزت تدارأ اذإ اهنأو .اهتوكس يفكي الو لوقلاب ًاحيرص نوكي نأ
 ةيوبنلا ثيداحألا يف درو نذإلا اذه نأل ؛ يلولا نذإ اهل طرتشيف هيف ةلباق وأ ةبجوم حاكنلا دقع يف

 ««يلوب الإ حاكن ال» :ثيدحلا يف امك ركبلا وأ بيثلا حاكن يف ناك ءاوس «حاكن لك يف ًاماعو

 . 1-778ال1/ص ءا7ج (مالسإلا عئارش» (/518) .550-551ص 29ج .مزح نبال «ىلحملا» (/575)
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 نأ اهل زوجي الف .هب اهل هجيوزت مدعب وأ ؤفكلاب جاوزلاب اهل هنذإ مدعب يلولا اهلضع اذإ هنأو
 وأ اهسفن جؤزت نأب اهل نذأي مث ,لضعلا تبثتل يضاقلا ةعجارم اهيلع لب ءاهسفنب حاكنلا رشابت

 . يضاقلا اهجوزي وأ اهجيوزتب لضاعلا يلي يذلا ّيلولل نذأي

 عبارلا بلطملا

 هيفسلا جيوزت ىلع ةيالولا

 : هيفسلاو هفسلا فيرعت -05

 ."9يغبني ال اميف هلام رذبي نمو لهاجلا وه هيفسلاو . شيطلاو ةفخلا ةغللا يف هفسلا

 ْمُكَل هللا َلَعَج يتلا مُكَلاَوْمأ ءاهفّسلا اوُنْؤَت الو :ىلاعت هلوق زيزعلا باتكلا يف ءاجو
 , "7 امايق

 اهنوقفني نيذلا مهلاومأ نورذبملا مه :ةيآلا هذه يف «ءاهفسلا» ىنعم يف يرشخمزلا لاقو

 , 0558 ىغبني ال اميف

 برقلا يف وأ يصاعملا يف هلام هيفسلا قفني نأ نيب قرف الو : يبطرقلا مامإلا لاقو

 5 , ""9تاحابملاو

 لمح نكميو رظن لحم .يبطرقلا مامإلا لاق امك ًاهفس هرابتعاو تابرقلا يف لاملا فالتإو
 تابجاولا ءادأ ىف رصقي هلعجي وحن ىلع .قفنملا ىلع بجي ال اميف لاملا قافنإ ىلع اذه هلوق

 ناك اذإ امأ .زوعو ةقاف نم هيف لح ام ىلع رباص ريغ ريغلا ىلإ ًاجاتحم هلعجي وأ هيلع يتلا
 الاد وأ ًاهفس قافنإلا اذه نوكي الف «تركذ ام ىلإ قفنملاب يدؤي ال تابرقلا يف لاملا قافنإ
 .هفسلا ىلع

 يفي لقع هل نكي مل نم لك» :ةميركلا ةيآلا يف (ءاهفسلا) ب دارملا يزارلا مامإلا لاقو

 . "1)(زوجي ال ليلد ريغب نيعم ىنعمب ءاهفسلا صيصخت نأل ؛ ىلوأ لوقلا اذهو .لاملا ظفحب

 .13"ص ١1ج .(طيسولا مجعملا» ةفاضقا

 . ؛4!لا ص اج 2( يرشخمنلا ريسفت» (7/58) .© ةيآلا ىاسنلا ةروس (ال”717)

 .1868ص .9ج «(«يزارلا ريسفت» (75140) . 38ص :80ج «(يبطرقلا ريسفت» (/59)

 ذب



 : يهقفلا حالطصالا يف هفسلا 5045

 ءاج دقف .نورسفملاو نويوغللا هلاق يذلا هانعم نع جرخي ال يهقفلا حالطصالا يف هقفسلاو

 فالخ ىلع هفالتإو لاملا ريذبت ىلع ءاهقفلا فرع يف بلغدقو» : ميجُت نبال «راونألا ةاكشم» يف
 , "1417 (لقعلاو عرشلا ىضتقم

 : هيلع ةيالولاو هيفسلا ا رجحلا 4

 يا ا هرقل هيلع ةئالولا هل كناك نمل هلام

 . هيلع كو يضاقلا هبصني نمل هيلع ةيالولا تتبثو

 هّيلول هلام يف رظنلاف ءرمتسأو يي غلب نمو» :ةلبانحلا هقف يف 7 كانك يف ءاج

 هفسلا هدواعف دي ااقاع غلب نأب رجحلا هنع كف نإو . مكاحلا وأ هيصو وأ بأ نم غولبلا 3

 ن0 . . مكاحلا الإ هيلع رجحي الو «رجحلا هيلع ٌديعأ

 نمل وأ ""؟”هكاحلل تبثت اديشر القاع هغولب دعب هفسلا هيلع أرط يذلا هيفسلا ىلع ةيالولاف

 .هيفسلا ىلع ةيالولا كال ةرشابم هسفنب عيطتسي ال مكاحلا نأل ؛هيلع ةيالولل مكاحلا هراتخي

 . ”"4اهيف هريغ بيني اذهلو

 : هيف يلولا نذإو هيفسلا جاوز - ه0
 ال اذهلو ,عايضلا نم هلامل ًاظفح هلام يف ةيالولا هيلع تبثتو هيلع رجحي هيفسلا نإ انلق

 رجحلا ريثأت ىدم ةفرعم انه انثحب يف انمهي يذلاو ءهّيلو نذإب الإ هلامب فرصتلا هيفسلا كلمي

 الإ كلذ كلمي ال مأ ءهسفن جيوزت ىلع ةيالولا هيفسلا كلمي لهو .هجاوزل ةبسنلاب هيفسلا ىلع

 ؟هيلو نذإب

 : يتآلا يف اهزجون ءاهقفلا دنع لاوقأ

 :ةيفنحلا بهذم : ًالوأ - 05

 هيف رثؤي الف .لزهلا هيف رثؤي ال حاحتلا نأل ؛هّيلو نذإ ىلإ ةجاح نود جوزتي نأ هيفسلل

 27 1١ج « يفنحلا ميجن نبأل «رانملا لوصأ يف راونألا ةاكشم)» (/لك4 ص6ة١١.

 ) )7545.؟؟5ص ,؟ج «عانقلا فاشك»

 .154ص «.#ج .«جاتحملا ينغم» (544) . ١47ص «.؟ج :؛(ينغملا» (7/5
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 جئاوحلا نم ربتعي حاكنلا نإف ًاضيأو ءاهحاكن حصو زاج ةأرما هيفسلا جوزت اذإ اذه ىلعو .هفسلا

 هنم زاج .ًارهم هتأرمال هيفسلا ىمس نإو .هّيلو نذإ هترشابمل هيفسلا جاتحي الف ,ناسنإلل ةيلصألا
 ؛ هيف ةرورض ال هنأل ؛لثملا رهم ىلع داز ام لطبو حاكنلا تارورض نم هنأل ؛اهلثم رهم رادقم

 ىلع دازامب هسفن مازلإ ىلع هل ةيالو الو دقعلا يف هتيمستب هنم مازتلا لثملا رهم ىلع داز ام نألو
 امب عربتلا ىلع هتيالو مدع يف توملا ضرم ضيرملاك راصو ةدايزلا هذه حصت ملف .لثملا رهم

 اذه حص لثملا رهم نم لقأ ناك اذإ ىمسملا رهملا نأ حضاولا نمو .4""2*ثلثلا ىلع داز

 . لثملا رهم نود ىمسملا

 : ةلباتحلا بهذم : ًايناث -+.و/

 هيلو نذإ ريغب حصي الف لام هب بجي فرصت هنأل ؛ ِهّيلو نذِإب الإ هيفسلا جوزت حصي ال :اولاق
 ؛ هّيلو نذإ ريغب هجوزت مص هيلإ جاتحا نإف .حاكنلا ىلإ ًاجاتحم هيفسلا نكي مل اذإ اذهو «ءارشلاك
 ءاضقو عاتمتسالل حاكنلا جاتحا ءاوسو .هل ةضحم ةحلصم هجاوز ربتعي ةلاحلا هذه يف هنأل
 هيلع ةدايزلا نأل ؛ هيلع ديزي الف لثملا رهمب جوزت اذإ هيفسلا ديقتيو .ةمدخلل هجاتحا وأ ةوهشلا
 ©5490 عربتلا لهأ نم وه سيلو عربت

 :ةيرهاظلا بهذم :ًاثلاث

 غلبي مل نم ىلع الإ هلام يف دحأ ىلع رجحلا زوجي ال» : يرهاظلا مزح نبا هيقفلا لاق

 ىنعمو «ةيرهاظلا دنع رجحلا بابسأ نم سيل هفسلاف ."67(هنونج ةلاح يف نونجملا ىلع وأ

 .دحأ نم نذإ ىلإ ةجاح نود هسفن جيوزت ىلع ةلماكلا ةيالولا كلمي هيفسلا نأ كلذ

 :ةيكلاملا بهذم :ًاعبار 68

 هحاكن خسف هّيلولف .هنذإ نودب هيفسلا جوزت نإف ءهيلو نذإب نوكي هيفسلا جاوز .مهدنعر

 , 26:9هتزاجإ ىف ةحلصملا ىأر اذإ هتزاجإ هلو .هخسف ىف ةحلصملا ىأر اذإ

 : ةيديزلا بهذم :ايناق و

 هفسلاو ريذبتلل رجحلا حصي الو» :اولاق دقف ,رجحلا بابسأ نم هفسلا ةيديزلا ىري ال

 ١ 1775-1717 ص 3 جا ' «عانقلا فاشكو 00/545 735٠١. ص الج ,(ةيادهلا» (/لك1)

 5 7" *7”ص كج «ريدردلل (ريبكلا حرشلا» ةفا تيل . 117١8 ص 24ج : «ىلحملا» ةفاحفو]
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 نم نذإ ىلإ ةجاح نود هسفنب هسفن جيوزت ىلع ةمات ةيالو هيفسلل نأ كلذ ىنعمو .274*«اندنع

 . هريغ

 :ةيرفعجلا بهذم :ًاسداس ١

 زاج ّيلولا  هيفسلل يأ هل نذأ ولو» :ةيرفعجلا هقف يف «مالسإلا عئارش» يف ءاج

 .هّيلو نم نذإب الإ زوجي ال هيفسلا حاكن نأ اذه نم مهفيو .7"2*")«هحاكن

 : "1)ةيعفاشلا بهذم :ًاعباس

 :يمالاز هزجون هيفسلا جاوز يف ليصفت ةيعفاشلا دنعو

 فلكم هنأل ؛هّيلو نذإب جوزتي لب ,حاكنلا نؤم يف هلام ينفي الثل حاكنب لقتسي ال هيفسلا -أ

 .هحاكن .حصيف .ّيلولا نذإب عناملا لاز دقو هلامل اظفشح ةناعا ردوش امهر و ةراغلا حيحص

 زجي مل نالف ينب نم وأ ةنالف جوزتك اهعون وأ اهصخشب ةأرما هل نّيعو ّيلولا هل نذأ نإف - ب

 الف ءاهيلع ًاروصقمو اهب ًاديقم ءاج نذإلا نأل ؛ َيلولا هل اهنّيع نم ريغ جوزتي نأ هيفسلل

 .اهنع تصقن وأ رهملا يف اهيلع تداز نإو اهريغ حكني نأ زوجي

 وأ اعرش هيف نؤذاملا هنأل ؛هردقب يأ لثملا رهمب ّيلولا هل اهنيع يتلا ةأرملا هيفسلا حكنيو - ج

 ؛ هيلع دئازلا وغليو لثملا رهمب حاكنلا ةحص روهشملاف لثملا رهم ىلع داز هنإف (فهئم لقأ

 نأ هيفسلل زاج ةليبق الو ةأرما نّيعي ملو .ًالثم طقف رانيد فلأب جّوزت :هيفسلل يلولا لاق ولو د
 لثملا رهم ىلع وأ يلولا نذإ ىلع ةدايزلا نأل ؛اهلثم رهم نمو فلألا نم لقألاب جؤزتي

 رهمب حاكنلا حص ءاهلثم رهم نم رثكأ وهو رانيد فلأب ةأرما جوزت اذإف ءاذه ىلعو . ةعونمم

 اهلثم رهم وه رانيد فلألا ناك نإو . حمصي ال هيفسلا عربتو «عربت هنأل ؛دئازلا لطبو لثملا

 .فلألا وهو ىمسملاب حاكنلا حمص هنم لقأ وأ

 - ,هتحص حصألاف رهملا هم اراد الو ةأرما هل نيعي ملو حوزت : هيفسلل يلولا لاق ولو  ه

 نكلو .هب قيلت نم ةلاحلا هذه يف حوزتيو .هيف نوذأملا وه هنأل ؛لقأف لثملا رهمب جوزتيو

 . يلازغلا هب مزجو ضعبلا هراتخا امك حصي مل هلام اهلثم رهم قرغتسي ةفيرش جّوزت ول

 .؟585 25ج ««راهزألا حرش» (/549)

 .1١-59١11ص . 14ج .«جاتحملا ينغم» ٠١. )561١( ١ص .؟ج .«مالسإلا عئارش» (7/60)

 علك



 تنعلا ىلإ هيفسلا لاح لصي مل اذإ اذهو .لطاب هحاكتنف هّيلو نذإ الب هيفسلا جوزت اذإو -و

 . ّحص لاحلا هذه ىلإ لصو نإف .جوزتي مل نإ ةقشملاو

 : ةيعفاشلا لاوقأ ىلع بيقعت - 5٠١

 .اهريغ حكني مل اهعون وأ اهصخشب ةأرما ّيلولا هل نّيع نإ مهلوق :الوأ

 سيلو هيفسلل قورت نأ يغبنيف ءّيلولا سيلو هيفسلا وه جوزتي يذلا نإ :بيقعتلا
 فيكف ءاهتبطخ ىلإ مدقتي نم ىلإ رظني نأ جوزتي نأ دارأ نمل عرشلا نذأ اذهلو «هّيلول

 نبا يضاقلا لاق اذهلو ؟هل اهنيعيو ّيلولا اهديري نمب هدييقتو يعرشلا بولطملا اذه قفتي

 وأ اهصخشب ةأرما هيفسلل يلولا نيع ول مهلوق ىلع هيا يسازملا يعفاشلا مدلا يبأ

 امم ان ةقملا خف ًاريخ تناكول امأ) 2 ىلاعت هللا همحر مدلا ا نا لاق ءاهعونب

 حكنف ًارهم نّيع ول امك ٠ : افلم هحاكن ةحص يأ ةحصلا يغبنيف «ةقفنو ًارهم اهنودو ًانيدو

 , 05067(هنودب

 درلا يف ٍبفاك ريغ وهف اذه عمو .مدلا يبأ نبا يضاقلا هيقفلا نم نسح هيجوت اذهو

 هل حيبأ اذهلو ءاهبطاخ نيع يف ةأرملا قورت نأ جاوزلا يف هيلإ روظنملا نأل ؛بيقعتلاو

 هلوقب اهيلإ رظنلا يف ةحايإلا هذه العم فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يف ءاج امك اهبلإ رظنلا

 0 نم ان اذه انيب امك (امكنيب مدؤي نأ ىرحأ ةناقو : هلع

 سيلو وه هرايتخال هيفسلا اهجورتي يتلا ةأرملا نييعت 2 كرتَي نأ حجارلاف اذه ىلعو

 ليبس ىلع اهعونب وأ اهصخشب هيفسلا ىلإ ةأرملا يلولا نعي نأ نكمي معن .هّيلو رييختل

 . مازلإلاو دييقتلا ليبس ىلع سيلو ةحيصنلاو داشرإلاو ةروشملا

 .هحاكن حصيف الإو تنعلا ىلإ هلاح لصي مل اذإ هّيلو نذإ الب هيفسلا جاوز نالطبب مهلوق :ًايناث

 وي د طرفا كا هيفسلا هردقي تنعلا :بيقعتلا

 د نذإ الب جوزت هنوكل ا 0 رشا سيف علا

 جان رشابي هيفسلا نإ مث ٠ ناين هرابتعاب هل ةيلصألا كرا ىف الا نأ وهو .لصألا

 لضي ال نأ بجي هيفسلا لام ىلع ضوحلاو ؟هنالطتت لوقلا زوجي فيكف :جاوزلا وهو ًاعرش

 .(9817-58409» نم تارقفلا (7ته7) . 17١ ص .ج «جاتحملا ينغم» (9/505؟)

 عىل



 : ًاعلاث

 :اعباَز

 يف لاقي امنإو .حاكنلا وهو عرش هيلإ بودنملاو لي امرت حابملا ةرشابم نم هعنم ىلإ

 لثملا رهم وأ ىمسملا هيف بجاولاو ,.حيحص حاكتلا ّيلولا نذإ نودب هيفسلا جوزت لاح
 .لقألا وه امهيأ

 هلام ينفي رهملا اذه نأ دجو .ةيعفاشلا لاق امك لثملا رهمب هيفسلا جاوز ّيلولا نذإ دييقت

 حصألا لوقلا يف لثملا رهمب هحاكن حصي ةلاحلا هذه يف هنأو الصأ رهمب يلولا هديقي مل وأ

 . يلازغلا هب مزجو ضعبلا هراتخا امك حصي مل هلام اهلثم رهم قرغتسي ةفيرشب جوزت ول نكلو

 دييقتلا اذه «جاوزلاب هل هنذإ دنع لثملا رهمب جاوزلاب هيفسلا ّيلولا دييقت امأ :بيقعتلا

 ةأرما جوزتف رهمب يلولا هديقي مل وأ هلام ينفي لثملا رهم ناك اذإ هيلع دري نكلو .نسح

 ؟ةلاحلا هذه يف حاكنلا نالطبب لوقلا حمصي فيكف .هلام ينفي اهرهم نأ دجوو اهلثم رهمب

 نأ طرشب لثملا رهم اهرهم نوكي نأو حاكنلا ةحصب لوقلا باوصلا ىلإ برقألا نوكي الأ

 ةأرملل هعفد بجاولا 5 ريما ناك نإف .همظعم وأ هلك هلام رهملا اذه لصأتسي ال

 ىلإ هتمذ يف ًانيد يقابلا نوكيو همظعم وأ هيفسلا لام لصأتسي ال يذلا رادقملا وه

 ؟ةرسيملا

 يف يهو «جاوزلا ةطبار يقبيو نيفرطلل ةحلصملا ظفحي لحلا اذه نأ ىرن نحن

 بوغرملا نم نإ لب «ةأرملا ىلإ عوفدملا لاملا ةرثك ساسأ ىلع سسؤت الو موقت ال لصألا
 . حاكنلا رمأ ليهستل عاطتسملا ردق رهملا ليلقت هيف

 نأ هيفسلل زاج ةليبق الو ةأرما هل نّيعي ملو :ًالثم طقف رانيد فلأب جوزت : ّيلولا هل لاق ول

 . خلا . . .اهلثم رهم نمو فلأ نم لقألاب جوزتي

 رادقم هنييعت دنع ّيلولا نأ ضورفملاو .هيفسلا هب ديعذو نيمخ لوقلا اذه :بيقعتلا

 ٌيلولا نأ انضرف ول نكلو .رهملا نم رادقملا اذه لمحتت هيفسلا لاومأ َن داى ظننا زهملا

 جوزتو ءهمظعم وأ هيفسلا لاومأ لصأتسي رهملا اذه نأ دجوو ءهب جؤوزتي ًارهم ةيفلل 132

 دحأ مكحلا :باوجلاو ؟ةلاحلا هذه يف مكحلا امف ءرهم نم ٌيلولا هل هنيع امب هيفسلا

 :نيرما

 ال ام اهرهم نم ةأرملا ميلست هيفسلا مزليف ةقباسلا ةرقفلا يف هانرتخا ام :(لوألا)

 :ةتمذا يف اهل نيد قابلا نكرر اهمطخما وا هلارمأ لدا

 نم يقابلا ّيلولا عفديو .هلام لصأتسي ال ام اهرهم نم هيفسلا عفدي نأ : :(يناثلا)

 رادقمو هيفسلا ةحلصم ظحالي نأ نود رهملا نم رادقملا اذه هنييعت ىف ّرغ هنأ رابتعاب اهرهم
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 ةمذ يف هل ًانيد اهرهم نم ةأرملل ّيلولا هعفدي ام نوكي نأ وأ .رهملا نم هلاومأ هلمحتت ام

 .هل لام روهظ وأ هترسيم روهظ نيح ىلإ هيفسلا

 ءررضتت الف اهرهم نم يقابلا ةأرملا ىلإ يلولا عفديف .هحجرأ ام وه ريخألا اذهو

 نأ فنا نرضتي ال كلذكو 6 لولا ريش ذاق ةيفتسلا ىلع. كارل ادذ نقاتل ةوك
 لوؤي ةجوزلا لام نآلو ؛هيفسلا هاضترا يذلا اهرهم نم وه ةأرملل َّيلولا لبق نم عوفدملا
 .ثاريملا روصلا هذه نمو اهجوز ىلإ روصلا نم ةروصب هعفن وأ وه

 ٠ ءاهقفلا لاوقأ نم حجارلا :

 فحجأ نإف « «هيفسلا لامب فحجي ملو هل هنيع نإ لثملا رهمب ّيلولا نذإب هيفسلا جاوز حصي

 لثملا رهمب جوزتف ءارهم هل نّيعي ملو جاوزلاب هل نذأ اذإ كلذكو ؛همظعم وأ هلصأتسا نأب هلامب

 رهملا بجيو حيحص حاكنلا نيتلاحلا يفف ءهمظعم وأ هلام لصأتسي رهملا اذه نأ دجوو

 ال يذلا رادقملا الإ اهرهم نم ةأرملل هيفسلا عفدي ال نكلو «ةأرملا ررضتت الثل ؛ ىمسملا

 ىلع هل انيد هعفدي ام نوكيو ةأرملا ىلإ رهملا نم يقابلا ّيلولا عفديو .همظعم الو هلام لصأتسي

 . هترسيم دنع هيفسلا

 هتلوجر ةنيرقب ةوهشلا ءاضقل هيلإ هتجاحل حيحص هجاوزف َيلولا نذإ نودب هيفسلا جوزت نإو

 هتروع ىلإ رظنلا هل حا ايام ةوذج ىلإ عاب هلال اور دسإلا هتجاحل وأ ةيسنجلا هتزيرغو

 .كلذ هل حابي ةجوزلا ريغ سيلو .هضرمو هتحص لاح يف

 نإو همظعم همظعم وأ هلام لصأتسي مل نإ ىمسملا همزليف هحاكن يف هيفسلا هيمسي يذلا رهملا امأو

 الو ةضواعملا لحم ةأرملا تسيلو «ءارشو عيب دقع سيل جاوزلا دقع نأل ؛لثملا رهم ىلع داز

 ًاقفح لثملا رهم هيفسلل ةبسنلاب يعور امنإو «عرشلا يف ةضورفم ةيذه وه امنإو ءاهل ًانمث رهملا

 . لثملا رهم نم رثكأب جاوزلاب هل نذأي ال نأ يلولا ىلع بجو اذهلو .هلامل

 نمف راتخم لقاع وهو رهملا هتيمستو هسفنب حاكنلا هدقعو يلولا نذإ نودب هجاوز ةلاح يفو
 اذإ نكلو .هساسأ ىلع تجقزتو ةأرملا هتضترا يذلا رهملا اذه موزلب لوقلا دادسلا ىلإ برقألا

 ةظحالم ىلإ برقألاو دادسلا ىلإ برقألا نمف «همظعم وأ هيفسلا لام لصأتسي ىمسملا اذه ناك

 مانت ال سذلا واذتملا وه الاف دونلا نب ةارعلا هقحشتت اع ناب كاك نأ 4| ملول ةحلنعت

 .ةرسيملا ىلإ اهجوز ةمذ يف اهل ايد يقابلا نوكيو .همظعم الو هيفسلا لام
 نميف هعم رواشتي نأو جاوزلاب ّيلولا نذإ هيفسلا لاصحتسا ًامئاد هيف بوغرملا نم ناو اذه

 نودو رمألا نم ةنيب ىلع جاوزلا ىلع مدقي ىتح هلاومأ هلمحتت يذلا رهملا رادقم ينو اهجوزتي

 .اهجوزتي نمب وأ هب رارضإ
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 نيماخلا يلطبلا

 قيقرلا جيوزت ىلع ةيالولا

 :ثحبلا جهنمو ,ديهمت -6

 وأ نوكولمملا قيقرلا ءالؤه ناك ء ءاوس .نييمدآلا نم مهريغل نوكولمملا نويمدآلا 6 قيقرلا

 لإ نوجاتحم رارحألا نأ امك حاكنلا ىلإ نوجاتحم قيقرلا قا مهف . . ًاثانإ وأ يوك نوكلاملا

 مأ .- دحأ نذإ ىلع فقوت نود مهسفنأ جيوزت ىلع ةيالولا يأ  هترشابم نوكلمي لهف «حاكتلا

 كلاملا يأ  ديسلا وه مهجاوزب مهل نذأي وأ مهجوزي يذلا امنإو «ةيالولا هذه نوكلمي ال مهنأ

 تا يذلا وه لهو ؟ال مأ جاوزلا ىلع مهرابجإ ب ديسلا  مهكلام كلمي له مث ؟مهل

 ب ا مهسفنأب 0 نأ 0

 ,تديبعلا يأ -نوكذلا 'قيقرلا جيوزت ىلع ةيالولا :لوألا عرفلا

 . ءامإلا يأ  ثانإلا قيقرلا جيوزت ىلع ةيالولا : يناثلا عرفلا

 لوألا عرفلا

 ديبعلا جيوزت ىلع ةيالولا

 : جاوزلاب هدبعل كلاملا نذإ نم دب + اا

 نذِإ ريغب جوزت ٍدبع اميأ» : هد هللا لوسر لاق :لاق رباج نع (هلئئس)» يف دواد وبأ جرخأ -

 ,0559(صهاع وهف هيلاوم

 دبعلا حكن اذإ» :لاق يَ يبنلا نع ء.رمع نبا نع (هننس» يف انقل دواد وبأ جرخأو تابت

 , "152 (لطاب هحاكتف هالوم نذإ ريغب

 لدتسا دقو .- ٍناَز يأ  رهاع وهف هكلام نذإ ريغب جوزت دبع اميأ :نيثيدحلا حرش يف ءاجو

 ,رهاع هنأب هيلع مكحلل كلذو هدّيس نذإب الإ حصي ال دبعلا حاكن نإ لاق نم ثيدحلا اذهب

 لجأ نم دبعلا حاكن لطب امنإ : يباطخلا مامإلا لاقو .مارحو لطاب ىنزلاو ,ينازلا وه رهاعلاو

 .1 5ص كج (دواد ىبأ نئسو» (1/566) .97”ص «تج (دواد يبأ نئسز (87565)

 1ع



 غرفتي مل ةجوزلا قحب لغتشاو جوزت اذإ دبعلاو .هكلام يأ هدّيسل ناتكولمم هتعفنمو هتبقر نأ

 اذه ىلعو .هبحاص ىلع هتعفنمل ءاقبإ حاكنلا لطبأف .هقح باهذ كلذ يف ناكو .هدّيس ةمدخل

 , ”*0حاكنلا اذه نالطب ىلإ بهذ نمل ةجح ثيدحلاف

 : هكلام نذإ نودب دبعلا حاكن نالطب يف ءاهقفلا لاوقأ 0

 : ةلبانحلا بهذم :ًالوأ

 .709(لطاب هحاكنف هدّيس نذإ ريغب دبعلا جوزت اذإو» : يلبنحلا يقرخلا مامإلا لاق

 حاكن ةحص يف ملعلا لهأ فلتخا : يقرخلا لوق ىلع ًابيقعتو ًاقيلعت يلبنحلا ةمادق نبا لاقو
 :ناتياور كلذ ىف دمحأ نعف .هديس نذإ ريغب دبعلا

 . ىعفاشلا

 هّدر نإو ءزاج هزاجأ نإف .ديسلا ةزاجإ ىلع فوقوم هنأ دمحأ نع ةيناثلا ةياورلاو : (ةيناثلا)

 .ةيصولاك ةزاجإلا ىلع فقيف خسفلا ىلع فقي دقع هنأل ؛ يأرلا باحصأ لوق وهو .لطب

 امّيأ» : لكي هللا لوسر لاق :لاق رباج ىور ام انلو : ىلوألا ةياورلل ًاجتحم ةمادق نبا لاق مث
 حصي ملف .هطرش دقف حاكن هنألو ؛هجام نباو مرثألا هاور (رهاع وهف هيلاوم نذإ ريغب جورت دبع

 .©8*5دوهش ريغب اهجّوزت ول امك
 : ةيعفاشلا بهذم :ًايناث -

 كولمم ُّيأ» : هلك هلوق مومعل لطاب ارفاك وأ ةأرما ولو هديس نذإ الب لكبع حاكنو» : ةيعفاشلا لاق

 .09عرهاع وهف هديس نذإ ريغب جيت
 لهأ نم هنع يل يكح الو هتيقل دحأ نيب ملعأ الو» : (مألا» هباتك يف يعفاشلا مامإلا لاقو

 اذإو «ىثنأ وأ ًاركذ هكلام ناك ءاوسو .هكلام نذإب الإ دبعلا حاكن زوجي ال هنأ يف افالتخا ملعلا
 هسفنل ءاش نإ اهدقعي هنكلو ,.حاكن ةدقع هكلام دقعي نأ ىلإ جاتحا الو هحاكن زاج هكلام نذأ

 , 7353(هل نذأ اذإ

 .47-44ص .7ج (دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (785)

 .ه 6١ص كج ونغمل ا( ملكمملل) .ه6١ص اج .ةمادق رنا «ينغملا» (ا/كعهال)

 . 41-١47ص .هج .يعفاشلا مامإلل «مألا» باتك (1) . 171 ص ءا"ج «(جاتحملا ينغم» (759)

 عا



 :ةيكلاملا بهذم :ًاثلاث 8. 

 هيف نمو  هكلامل صلاخلا يأ نقلا ركذلا هدبع حاكن در ىثنأ وأ ناك ًاركذ ديسللو» :اولاق

 ."97(هملع دعب نمزلا لاط ولو ءاضمإلا هلو ؛هنذإ ريغب جوزت ثيح بتاكمك ةبئاش

 .هكلام نذإ وه هسفنل هسفنب هدقعي يذلا دبعلا حاكن دقع ذافن يف طرشلا نأ كلذ ىنعمو

 «لطب هزجي مل نإو ذفن هزاجأ نإف نهكلام هدي ةلاجإ: ىلع ًاقوقوفدقعلا ناك هنذأب نكي مل نإف

 هديس عم قفتا يذلا دبعلا وهو ؛بتاكملاو .هكلامل صلاخلا دبعلا ىلع يرسي هانلق امو

 . هقتعيف هيلإ هيدؤي لاملا نم غلبم ىلع

 :ةيفيخلا بهذ + ًاعبار

 فقوتي - ًافوقوم دقعني هنإف  ذفني ال يأ  هدِّيس نذإب الإ دبعلا حاكن زوجي ال» : ةيفنحلا لاقو

 نأ لثم حيرصلاف «ةلالد اروطو احيرص ةرات تبثي هنذإو «- هدّيس يأ  ىلوملا نذإ ىلع هذافن

 , "55 (ةزاجإ نوكي ال  هدّيس توكس

  0١ةيرهاظلا بهذم :ًاسماخ :

 5 1 ًِع ]ع 5

 نذإ ريغب حكن امهيأف ءامهديس نذإب الإ احكني نأ ةمالل الو دبعلل لحي ال» :ةيرهاظلا لاق

 ال ئأ - دلولا قتلي الو ةيناز ىهو ناز وهو ىتزلا دخن ةيلقف كلذ ف دراولا ىهتلاب اها م

 , "'9(نهاع وهف هالوم نذإ ريغب جورت دبع اميأ» : هلل هلوق كلذ ناهربو «- هيبأ نم هبسن تبثي

 : هلوقب  ةمألا وأ دبعلا كلام  دّيسلا ةزاجإ ىلع فوقوم هنإ لاق نم لوق ىلع مزح نبا درو

 نوكي نأ امإ :امهل ثلاث ال نيهجو دحأ نم ةرورض هدّيس نذإ ريغب هسفن ىلع دبعلا دقع ولخي الو
9 

 ا ,حيحص دقع لاطبإ يف دّيسلل رايخ الف ًاحيحص ناك نإف تاما وك نأ نإ ادهيحيمن

 ,9(لطابلا حيحصت ديسلل زوجي الف ًالطاب ناك

 :ةيرفعجلا بهذم :ًاسداس -5

 فقو نذإ ريغ نم دفع نإف «كلاملا ندب الإ احاكت :هسفنل دقعت نأ ديعلل ووجب ذل 'ارلاق

 . 4434 . 85ص 27ج (ريدقلا حتفو ةيادهلا» (/51) .748ص 71ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (751)

 . ؛ "8ص .4ج «ىلحملا» ةفحدلف] . 4592لص .9ج «ىلحملا» (757)

 عال"



 , 073500 يلخألا لوقلا ىلع «كلاملا ةزاجإ ىلع

 + "51١١حجارلا لوقلا :

 ناك اذإو هنالطبب ثيدحلا ةحارصل لطاب (هكلامو ةديس نذإ ريغب ذبعلا حاكن نأ حجارل 0

 ىهو ةهبشلا دوجول لوخد هيف لصح اذإ ىنزلا ٌدح هيف بجي ال نكلو .ةزاجإلا هقحلت مل ) الطاب

 .امهنيب قرفي نكلو .«تاهبشلاب أردت دودحلاو .هتحص يف فلتخملا اكتلا دقع

 :دبعلا حاكن دقع ىلوتي نم -64

 ناكف .هقالط حصي فلكم هنأل ؛هذّيس نم نذإب هسفنب هحاكن دقع دبعلا ىلوتي نأ زوجيو

 , 7650هل دقعيف هدّيس هحاكن دقع ىلوتي نأ زوجيو .رحلا لجرلاك حاكنلا دقع ةرشابم لهأ نم

 : حاكتلاب هدبعل ديسلا نذإ دودح 6

 وأ ةليبق وأ دلب ءاسن وأ ل هل نّيع نإف ءاديقمو اقلطم حاكنلاب هديعن نذأي نأ ديسلل زوجي

 يتلا ريغ جوزت اذإف «كلذ ةفلاخم دبعلا كلمي "لف ىهب .لكيقغت امد نذإلا حص عقمأ وأ ةردح رم

 . ليكولاك هيف هل نذأ امب هفرصت ديقتيف نذإلاب فرصتم هنأل ماكملا حصب م يحال ءديس هل نذأ

 0 ص ل نأ 7 اقلطم انذإ هل لل ١ نذأ كإو

 وأ ةالحبم هل هنيع يذلا رهملاب جوزت أذإف 2 قلطي نأ هلو ول هل نيعي نأ ليشللو 11

 مزلي مل كلذ نم رثكأب جّوزت نإو ١ ىمسملا رهمل || مزْل (ةنود وإ قالطإلا دنع لثملا رهمب ر أ هنود

 057140ةدايزلا ديسلا

 : دبعلا كلام  ديسلا ىلع ةقفنلاو رهملا 017

 وأ كسلا أامهنمض ءاوس .لدبعلا نسيلو ديسلا امهلمحتي هتحوز ةقفنو دبعلا حاكن يف رهملاو

 هيلع صن لسع نم نذإب دبعلا هرشاب وأ دبعلا حاكن دمع كنيسلا رشاب ءاوسو .امهنمضب 7

 متت أ

 0 ني + .7ج «مالسإلا عئارشاب ةدوس كل

 .ةه٠الص "حج («ينغملا» مكككل

 .9797١ص "حج «جاتحملا ينغم» .20/ص :5ج 0 ةشستملا

 . 50 8ص .5ج :ينغملا» (7554)

 رظنا ءهيف عابي دبعلا ة ةبقر يف هل نيد دّيسلا نم عوفدملا رهمل هلا : ةيفنحلا دنعو ,.609/ص 25ج (ينغملا» 1 ةهفعحلا

 . 187/ص 27ج (ةيادهلا»

 عا/؟



 :دبعلا ىلع ديسلا ٌّقحو .ةجوزلا قح -6

 ىلإ اليل هدبع لسري نأ ديسلا مزلي اذه ىلعو ءاهدنع دبعلا اهجوز تيم ةجتوزلا قت نم
 كلذ هلف .هراد نم نكسم يف اهنكسي نأ ديسلا بحأ نإو .هدلب يف يه ىتلا هتجوز نكسم

 .اهلغم نكس ناك اذإ

 يف همادختسا ىلإ جاتحي هديس نأل ؛ًاراهن هتجوز نكسم ىلإ دبعلا لاسرإ ديسلا مزلي الو

 . عاتمتسالل الحم سيل راهنلا نأل ؛ةجوزلا هجاتحت الو راهنلا

 رفسلا مدعو اهعم ءاقبلا ةأرملا ّقح نم سيلو دينسلا قح نم اذهف ؛هدبعب رفاسي نأ هديسلو

 نأ هقح نم ٌرحلاو ءرحلا ىلع رحلا ةأرما قح ىلع ديزي ال هيلع دبعلا ةأرما قح نأل ؛هديس عم

 , "'"انهاه اذك هتجوز تهرك نإو هدحو رفاسي

 ؟جاوزلا ىلع غلابلا هدبع رابجإ ديسلل له -89

 ديسلا نأ مهبهذم يف رهظألا لوقلا ىلع ةيعفاشلا كلذكو ةيرهاظلاو ةلبانحلا بهذ :ًالوأ

 .779جاوزلا ىلع لقاعلا غلابلا هدبع رابجإ كلمي ال

 رارضإ هيف ناك نإف «هيف هيلع رارضإ الب جاوزلا ىلع هدبع رابجإ ديسلل : ةيكلاملا دنعو :ًايناث
 2075م لاط ولو خسفلا دبعللو ربجلا هل رجي مل .ةهاع تاذ نم هجيوزتك

  دّيسلا  ىلوملل نإ» :اولاق دقف «جاوزلا ىلع هدبع رابجإ ديسلل زوجي :ةيفنحلا دنعو :ًاثلاث

 يلولا رابجإك ال وأ هب ايضرو املع ءامهيلع ذفنيف حاكنلا دقع امهل دقعي نأو هتمأو هدبع رابجإ
 . ةريغصلا

 ناصقن وأ كالهلا ببس وه يذلا ىنزلا نع هنيصحتل قيرط هدبع ديسلا جيوزت نأب اوجتحاو

 , 27779 هتمأ جيوزت كلمي امك ديسلا هكلميف .هتميق

 ؟هبلط اذإ هدبع جيوزت ديسلا ىلع له -

 ءاهقفلل لاوقأ ؟ال مأ هجوزي نأ هديس ىلع بجي لهف ,هجوزي نأ هدّيس نم دبعلا بلط اذإو

 : يلي اميف اهضعب ركذن

 .ه 8١ص .5ج (ينغملا» (ا/لكا

 . 177ص 27ج «جاتحملا ينغم» « 459 ص :؛94ج .مزح نبال (ىلحملا» ,5 5٠ص .5ج (ينغملا» )51/1١/(

 . 441١-4415 ص ."7ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» (6199) 2.55١ ص ء"”7ج نيدردلل «ريبكلا حرشلا» (75177)
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 يف رهظألا لوقلا ىلع اذهو , جيوزتلا هدبع بلط ةباجإ ديسلا مزلي ال : ةيعفاشلا لاق 5

 ىشخي نمب صاخ فالخلا اذهو .روجفلا يف دبعلا عقوي هجيوزت نم عانتمالا وأ عنملا نأل

 هبلط اذإ هجيوزت ىلع ديسلا ربجي الف .ءتنعلا شخي مل اذإ امأ .جوزتي مل اذإ تنعلا
 , 7772 دلسعلا

 ىف ءاج دقف .هجيوزت ديسلا ىلع بجو هجيوزت هديس نم لدبعلا بلط اذإ : ةلبانحلا كلعو :

 .©5"*(هبلط اذإ هدبع جيوزت ديسلا ىلع بجي امنإو» : ىلبنحلا ةمادق نبال (ىنغملا»

 .هجيوزت مدع ببسب ررض دبعلل لصح ولو هدبع جيوزت ىلع ديسلا ربجي ال : ةيكلاملا لاقو :
 اذإ هعفر بجي امنإ ررضلا نأب كلذ اولّلعو .هجيوزت نع هعانتمال هدبع عيبب ديسلا رمؤي الو

 ءاوس هجيوزت ديسلا ىلع بجي الف .حاكتلا يف دبعلل ٌّقح الو ,بجاو قح عنم هيف ناك
 , (777هيلطي مل وأ هبلط

 ١ جاوزلا بلط اذإ دبعلا جيوزت حجارلا :

 هيف نأل ؛ جاوزلا بلط اذإ هدبع جوزي نأ ديسلا ىلع بجيف «ةلبانحلا هيلإ بهذ ام حجارلاو

 .هبلط امل حاكنلا ىلإ هتجاحب سحبي دبعلا نكي مل ولو.روجفلا نع هفافعإو ىنزلا نع هنيصحت

 . ميأ مهدحاو .ءاسنلاو لاجرلا نم مهل جاوزأ ال نيذلا مه ىمايألاو 2070 . .مكئامإو

 مكح ىلاعت نيب مث ءرارحألاو رئارحلا «مكنم ىمايألا اوحكنأو# : ىلاعت هلوق نم دوصقملاو

 , "3" ءامإلاو ديبعلا يأ « مكئامإو مكدابع نم نيحلاصلاو# : ىلاعت لاقف كيلامملا ديبعلا

 انؤاملع لاقف :لاوقأ ةثالث ىلع «اوحكنأوإب رمألا اذه يف ءاملعلا فلتخاو : يبطرقلا لاقو
 مدع نمو تنعلا فوخ نم نمؤملا لاح فالتخاب كلذ يف مكحلا فلتخي» :- ةيكلاملا يأ -
 وأ ايندلا وأ نيدلا يف كالهلا فاخ اذإو .هنع تنعلا ةيشخ لاوزو ربصلا ىلع هتوق نمو هربص
 , 3130(متح حاكنلاف امهيف

 . 1775ص .7*ج «جاتحملا ينغم» (7175)

 .605ص (."”ج (ينغملا) (/518)

 . ١55ص ء7ج «يقوسدلا ةيشاحو ريبكلا حرشلا» (7715)

 .[75 ةيآلا :رونلا ةروس] (ال51لا/)

 . 784-710 ص 7١ج (يبطرقلا ريسفت» (75199) . 574-710 ص . 17ج («يبطرقلا ريسفت» (/1078)

 ةيح



 كولمملا دبعلاو 4 قرا نع ةسفن نيصحتن ةليسو ناك اذإ ملسملا ىلع متحتي ميكا

 هجيوزتب ديسلا مايقب الإ كلذ ققحتي الو ىنزلا نع هسفن نيصحت ىلإ ّرحلا ملسملاك ًاضيأ ةجاحب

 .هب هل نذإلا وأ

 #مكئامإو مكدابع نم نيحلاصلاو» :ىلاعت هلوق يف ءامإلاو ديبعلا جيوزت نإف اضيأو

 بجاو ىمايألا حاكنإو #مكنم ىمايألا اوحكناوإ# : ىلاعت هلوق يف ىمايألا حاكنإ ىلع فوطعم
 ىلع ابجاو ءامإلاو ديبعلا حاكنإ نوكي نأ بجي اذكف «ىنزلا يف عوقولاو تنعلا فوخ دنع

 مدع يأ مهتباجإ مدعف .حاكنلا ىلإ ةجاحلاب مهساسحإ ىلع ةنيرق مهبلط نأل ؛هوبلط اذإ مهديس

 .مهجيوزتب فوخملا روذحملا اذه عفد بجيف .ىنزلا يف مهعقوي دق مهجيوزت

 ةنوؤم مارثلا دبعلا جيوزت يف نأر ةجحيب مهكلام ىلع بجاوب سبيل مهجيوزت نإ ليف اذإو

 "ل (ديسلا ىلع بجاوب 1 كلذو ةمدخ ليطعتو

 مكلكو عار مكلك» :فيرشلا ثيدحلا يفف .هكولمم نع لوؤسم ديسلا نأ :باوجلاف

 نم هجيوزتب ىنزلا نع هنيصحتو دبعلا فافعإ بوجو ةيلوؤسملا يناعم نمو (هتيعر نع لوؤسم
 نم ءيبش تاوف نم ديسلا فاخ اذإو .هدّيس ىلع ابجاو دبعلا هبلط اذإ هجيوزت نوكيف هدّيس لبق

 . ىنزلا يف هعوقو مثإ لمحتي الثل هعيبي نأ ةلاحلا هذه يف هيلع نإف ءهجوز اذإ هدبع عفانم

 :  هتكلام  هتديس جوزت دبعلا ىلع مرحي 5

 ملعلا لهأ عمجأ :رذنملا نبا لاق ءاهجوزتي نأ هيلع مرحيف «ةأرمال ًاكرلمم دبعلا ناك اذإو
 مرثألا ىور دقو .نايفانتي كلملا 0 عم حاكنلا ماكحأ أ نأل ؛ لطاب اهدبع ةأرملا حاكن نأ ىلع

 ل ايما تءاج :رباج لاقف تديس حكني دبعلا نع 00 تلأس :لاق ريبزلا يأ نع هدانسإب

 اهمجرب مهو  هنع هللا يضر  رمع 3 ءاهدبع تحكن دقو ةيباجلاب نحنو باطخلا نب رمع

 الو» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق ءاهحاكن خسفنا اهجوز ةأرملا تكلم ولو .©7*7كل لحي ال :لاقو

 , 79أفالخ اذه يف ملعن

 . ١7*ص 77ج (يزارلا ريسفت» (780)

 .؟5604ص 22ج :ريدردلل «ريبكلا حرشلا» .؟ا/7؟ص . "ج «عئادبلا» 5٠١ ص «”ج (ينغملا» هللا

 .١١5ص .5ج «ينغملا» (ل8؟)

 الك



 يناثلا عرفلا

 ءامإلا جيوزت ىلع ةيالولا

 :اهنذإ نودب هتمأ جوزي كلاملا - +5١7

 : يلبنحلا يقرخ خلا مامإلا لاق .اهنذإ ريغب ولو - هتكولمم هتمأ جوزي - كلاملا قأخ ديسلاو

 لاق لوقلا اذه ىلع ًاقيلعتو «(ةريغص وأ تناك ةريبك حاكنلا اهمزل لقف .اهنذإ ريغب هتمأ جوز اذإو»

 ىلع دقع حاكنلاو هل ةكولمم اهعفانم نأل كلذو افالخ اذه يف ملعن ال» : ىلبنحلا ةمادق نبا

 عفتني هنألو ؛دبعلا تقراف اذهبو اهب عاتمتسالا كلم كلذلو ةراجإلا دقع هبشأف ءاهتعفنم

 , 1459 دبعلا فاللخبب اهتوسكو اهتقفن نم هنع طقسي امو اهدلوو اهرهم نم هل لصحي امل اهجيوزتب

 : بيعمب هتمأ جوزي نأ كلاملل سيل 4645

 بيعب بيعمب اهاضر نود اهجوزي نأ هل سيلف ءاهنذإ نودب هتمأ جوزي نأ كلاملل ناك اذإو

 نإف اهل ّقح كلذو عاتمتسالا يف رثؤي بيعلا اذه لثم نأل ؛ةنعلاو بجلاك حاكتلا يف هب دري

 خسف اهلف .ححصي انلق نإف ءنيهجو ىلع ؟اهجاوز حصي لهف ءاهاضر نود بيعمب اهجوز
 , "42*31 حاكنلا

 :اهدّيس نذإ نودب ةمألا حاكن -6ه

 نودب اهيلع دقعلا حمصي الخ هل كلم اهعضب عفانم نأل ؛اهدّيس نذإب الإ ةمألا حاكن زوجي ال

 نذإ الب اهسفن تجوز نأب كلذ تلعف اذإ :اولاق مهنأ الإ ."ةيفنحلا بهذم اذهو ءهنذإ
 ,87لطب هدر نإو ذفن هزاجأ نإف .هتزاجإ ىلع فوقوم حاكنلاف ءاهدّيس

 فالخب حاكنلا خسف متحت اهديس نذإ نودب اهسفن ةمألا تجوز اذإ : ةيكلاملا دنعو 5

 , 74259هئاضمإ وأ حاكنلا خسف يف رايخلا هل ذإ ءهديس نذإ نودب دبعلا حاكن

 .77١؟ص 2” ج («جاتحملا ينغم) .4ة١9ص . 7ج (ريدقلا حتفو ةيادهلا) .ه0٠ ه-ه٠ 5ص ."ج (ينغملا» (785)

 .605ص 25ج «ينغملا» (7585)

 . 485ص « ؟ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» (7586)

 . غ8"ص « ؟ج «ةيادهلا ىلع ةيانعلا حرش» ةفايحلا

 . 75؟7ص .7ج (يقوسدلا ةيشاح»و ءريدردلل (ريبكلا حرشلا» (7417)

 ففي



 :اهجيوزت اهديس نم بلطت ةمألا 7

 ؟اهبلط هاج ةيلغأ بصب زل (اهحتورت امكن حش هنألا فقل اذإَو
 هيف امل هيلع تمرح نإو ءاهجيوزت همزلي مل جيوزتلا اهديس نم تبلط نإف : ةيعفاشلا لاق

 عاضر وأ بسنب ادبؤم اميرحت هيلع تمرح نإ : ليقو . هيلع عاتمتسالا تيوفتو ةميقلا صيقنت نم

 عقوتي ال ذإ اهجيوزت همزل - يعرذألا لاق اهمكاذ ىنزلا نم ةقئاخ ةقئات ةغلاب تناك وأ ةرهاصم وأ

 , "10 اهفافعإ نم دب الو ةوهش ءاضق هنم

 نإف : هيف ءاج دقف .ةلأسملا ه هذهل ديج ليصفت يلبنحلا ةمادق نبال (ينغملا» يفو - ١"

 يف ارريش هيلع نال ءايجيوز# قلع رعي ملا اهيل ناك نإف ”«ايجيورت اهالثم نم ةمألا قيلط

 هل ةللحم تناك وأ هيلع ةمرحم اهنوكل اهؤطي ال ناك نإف ءاهتجاح عفدي اهل هؤطوو ءاهجيوزت

 ىلع ربجيف كلذ ىلإ دتشت دق اهتجاح نألو ؛ةّرحلاك اهجيوزت ىلع ربجأ اهئطو يف بغري ال نكلو

 . "8*!مكاحلا هربجأ عنتما اذإو .ةوسكلاو ماعطإلاك اهجيوزتب اهعفد

 مظعأ ررض يأو ةمألا نع ررضلا عفد هيف نأل ؛ حجارلا وه (ينغملا» يف ءاج امو 64

 .لازي ررضلاو ءاهجيوزت نع عانتمالاب ىنزلا ىلإ اهضيرعت نم

 :اهتيرح جوزلا دقتعا اذإ الإ قيقر ةقيقرلا دالوأ

 . نيد: نيوبألا ري عبو دفنا ”قرلاو ةيرحلا يف همأ عبتي تي دلولا نأل ؛ قيقر ةمألا ةقيقرلا دالوأو

 نبا لاق امك ,هملعن فالخ ريغب ًارارحأ وربتعي اهدالوأ نإف ةرح اهنأ ىلع ةمألا جوزت ول نكلو

 ىلعو . مهتيرح يضتفي ام هداقتعال نارك هدالوأ ناكف اهتيرح دقتعا حوزلا نأل ؛ ؛ يلبنحلا ةمالق

 ءامنلا اذه نوكي نأ هليبسف ةكولمملا ةمألا ءامن مهنألو هقللد ةباحصلا ءاضقل هدالوأ ءادق .خورلا

 مهتميقب نوكي مهؤادفو . مهنامض همزلف مهمأ يف ةيرحلا داقتعاب مهقر توف دقو .اهكلامل !كرلوم

 , ""19ههتدالو نيح

 : هتمأ جوزتي نأ كلاملل سيل - م

 عضبلا ةحابإو .ةعتملا كلم ديفي ةبقرلا كلم نأل ؛- هتمأ  هتكولمم جوزتي نأ كلاملل سيلو

 . 6008 ص 25ج (ينغ لا ١ . 07/589١ 7*ص .”ج (جاتحملا ينغم» (7/58)

 .0١585-ها١مص «5ج (ينغملا» ةفطلدلا .ةه١؟ص «5ج (ينغملا» (/59)

 فقيل



 فالخ الو ءاهحاكن خسفنا ةمأ يهو هتجوز كلم ولو .هنم فعضأ دقع عم عمتجي الف ؛كلاملل
 هلل

 :اهقتع دعب ةمألا جوزت ١
2 

 اهنلعي نانا أ ةديلو هدنع تناق :لجرء امير هك هاد كوبوت لاق : لاق يسرع ىلا نع

 وراد ابا الإ ةعابجلا هور هةارجا ةلف اهحيرو اهنتعا قا" ءاهبصأت قيبحالااهيذاوءاهنبلعت نحت
 ,"55(نارجأ هل ناك اهجوزت مث ةمأ قتعأ نم» :ظفلب هاور هنإف

 نهبيدأت ناسحإو ءامإلا ميلعت ةيعورشم ىلع ليلد ثيدحلا اذه يف :يناكوشلا هيقفلا لاق

 .©59نيرجأ هلعاف قحتسي امم كلذ نأو نهب جوزتلاو نهقاتعإ مث

 ءاوسو ءاهتنايصو اهفافعإب اهيلإ نسحأ دقف «ةيرحلا ةمعن اهيلع ٌدر نأ دعب اهجوزت اذإ هنألو
 لبق نم اهجوزت يف نإ لاقي الو .اهجوزتيل اهقتعأ وأ اهجوزت مث ىلاعت هللا هجول اهقتعأ اذه يف

 ىرتشا نم ةلزنمب وهف اهرهمب اهجوزتي امنإ هنأل ؛ هللا هجول اهقتع نم هدصق اميف هنم اعوجر اهقتعم
 .©ةاانلق امك اهفافعإل اهب هجوزت يف نسحم هنأ امك ءائيش اهنم

 :اهقادص اهقتع لعجو ةمأ قتعأ نم -

 صن حيحص حاكن وهف . اهرهم يأ  اهقادص اهقتع لعجو اهجوزتو هتمأ لجرلا قتعأ اذإ

 لاق هبو .كلام نب سنأ هلعفو  هنع هللا يضر يلع نع كلذ يورو ءدمحأ مامإلا هيلع

 . ""9قاحسإو .«يرهزلاو .نسحلاو «نمحرلادبع نب ةملس وبأو «بيسملا نب ديعس

 تباث لاقف .اهجوزتو ةيفص قتعأ» : لكك ىبنلا نأ سنأ نع يور ام لوقلا اذهل ةجحلاو

 ربخلا اذه يورو .يذمرتلا الإ ةعامجلا او «اهجوزتو اهقتعأ اهسفن :لاق ؟اهقدصأ ام : سنأل

 . "79 يراخبلا مامإلا هاور .اهقادص اهقتع لعجو اهجوزتو ةيفص قتعأ ِةِكَي يبنلا نأ :رخآ ظفلب

 رهم وه قتعلا رابتعاو قتعلاو دقعلا ةحص ىلع ليلد ثيدحلا اذه يفو : يناكوشلا لاق

 كك 68

 .64١ص .5ج .يناكوشلل «راطوألا لين» (7593) .١٠١5ص ء.5ج «ينغملا» (7595)

 .١61ص .5ج «ينغملا) (7585) .6١هص :”ج .يناكوشلل «راطوألا لين» (7594)

 .501-١607ص .9ج (ىلحملا» ,577-078ص .”ج «ينغملا» (75919)

 . ١6 5ص .5ج .يناكوشلل «راطوألا لين» (9594) .١ههص ."”ج .يناكوشلل «راطوألا لين» (7598)
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 , "2" كقادص كقتع تلعجو كتقتعأ : ةقيقرلا كلام لوقب دقعني حاكتلا نإو اذه

 :دبع ةجوز يهو تقتعأ اذإ ةمألل رايخلا #5١

 ءحاكنلا تخسف تءاش نإ اهل رايخلاف . هتجوز يأ دبع تحت يه يتلا ةمألا تقتعأ اذإ

 : يلي ام اهنم ركذنو ءةفيرشلا .ةنسلا تءاج اذهبو ءهتجوز تيقبو هخسفت مل تءاش نإو

 :لوألا ثيدحلا - 1

 : لَك هللا لوسر اهل لاق اهقتعأ املف ءدبع تحت تناك ةريرب نأ  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع

 . ينطقرادلاو دمحأ هاور «هيقرافت نأ تكش نإو ءدبعلا اذه تحت ىثكمت نأ تثش نإف يراتخا)»

 : ىناثلا ثيدحلا مه

 .ادبع اهجوز ناكو دلع هللا لوسر اهريخ ةريرب نأ  اهنع هللا يضر - ةشئاع نع مساقلا نعو

 .هجام نباو دواد وبأو ملسم هاور

 :ثلاثلا ثيدحلا - 5١

 لوسر اهريخف ءادبع اهجوز تناكو تقتعأ ةريرب نأ  اهنع هللا يصر - ةشئاع نع ةورع نعو

 . يذمرتلاو .دواد وبأو «ملسمو لمح هأور . اهريخي مل ارح ناك ولو دفع هللا

 : عبارلا ثيدحلا - <87

 لوسر اهريخف  دمحأ يبأ لآل دبع - ثيغم دنع ىهو تقتعأ ةريرب نأ ةيشئاع نع ةورع نعو

 .دواد وبأ هاور «كل رايخ الف كبرق نإ» :لاقو لكي هللا

 باحصأ نم اهجرخ نم ركذو «راطوألا لين» باتك يف ىناكوشلا ةعبرألا ثيداحألا هذه ركذ

 ظ را طواوركو يذلا رغشلا ىلع ثينعللا

 :ثيداحألا هذه ةلالد _ <14

 تءاش نإ :اهل رايخلا نإف «تقتعأو دبع ةجوز تناك اذإ ةمألا نأ ىلع تلد ثيداحألا هذهف

 ةيجوزلا اهتقالع تعطقو هتقرافو اهسفن تراتخا تءاش نإو ,هحاكن ىلع تيقبو اهجوز عم تماقأ

 . 57؟ص 25ج (ينغملا» )1/17٠١(

 .1675١ص كج « يناكوشلل «راطوألا لين» ةففللا

1 



 اهرايخ لطب اهأطوف اهسفن نم هتنكم نإف ٠ ءاهسفن نم هنكمت نأ لبق اهرايخ نوكي نأ طرشب . هعم

 .(كل رايخ الف كبرق نإف» :هيفو دواد نأ ثيدح كلذ ىلع لد امك

 .00رح اهجوزو ةمألا تقتعأ اذإ -89

 :روهمجلا يأر : ًالوأ

 ؟ًاضيأ رايخلا اهل تبثي لهف ءرح اهجوزو ةمألا تقتعأ اذإو

 مدع دع اهو نا اذ خسفلا يف ةلعلا اولععو ب ةراشلا اهل فين ال رؤدهمجللا لاق
 لوق لوقلا اذه ديؤيو اهل ًاوفك نكي مل ًادبع اهجوز تاكو # ةهرح تراص اذإ ةأرملا نأل ؛ ؛ ةءافكلا

 8 (اهريخي مل ع ناك ولو» :- اهلع هللا يضر - ةشئاع

 :رخآلا ىأرلا :ًايناث

 ًاّرح اهجوز ناك ولو اهل تبثي رايخلا نأ ىلإ ةيفنحلاو .يروثلاو .يعخنلاو . يبعشلا بهذو
 ةقفيعض ةياورلا هذه نكلو ار ناك تقتعأ يتلا ةريرب جوز نأ تاياورلا صضعب يش درو امم

 يف رظنلاب تلقتساو اهسفن تكلم قتعلاب اهنإ 5700 اذه تاضضأ لاق
 . ةيدوبعلا وأ ةيرحلا يف جوزلا فاللتخاب فلتخي ال ىنعملا اذهو لاهحلاصم

 .روهمجلا لوق وهو 0 اهجوز ناكو تقتعأ اذإ ةمألل رايخ ال نأ حجارلاو

 .167-67١ص .5ج .يناكوشلل «راطوألا لين» (7707)

 عما





 منطاد
 :ةماع ةروصب ةلاكولا فيرعت 5

 «ةباينلا هلخدت اميف ةايحلا ىف هلثم فرصتلا زئاج ةبانتسا» : ىهقفلا حالطصالا يف ةلاكولا

 , (""*9ةلبانحلا فيرعت اذهو

 ىف هلعفيل هريغ ىلإ ةباينلا لبقي امم هلعف هل ام صخش ضيوفت ةلاكولا» :ةيعفاشلا لاقو

 , 7704 (هتايح

 , 0": (مولعم زئاج فرصت ىفف هسفن ماقم هريغ صخشلا ةماقإ يه ةلاكولا» : ةيفنحلا دنعو

  0١ةيالولا نم عون ةلاكولا :

 ىلع ٌىلولا فرصت ذفني امك هل هليكوت بجومب هلكوم ىلع ذفني ليكولا فرصت ناك املو

 ةداع جاوزلا يف ةلاكولا ركذت اذهلو «ةيالولا نم ًاعون رابتعالا اذهب ةلاكولا تناك ءهيلع ىلوملا
 .©»جاوزلا يف ةيالولا ىلع مالكلا دعب

 جاوزلا يف ةلاكولا ةيعورشم -5

 حاكنلا يف اهتيعورشم تتبث دقو . حاكنلا اهنمو «تاللماعملا يف ةعورشم ةماع َة ةهروصب ةلاكولا

 فيو راع هلك لكو «ةنوميمب هجيوزت' ىف عقاراابأ لكو هنأ : هلك هلع يور دقف ع يبنلا لعفب

 ا (ةبيبح مأ هجيوزت يف ةيمأ

 . ١5١ ص 17ج (ىهتنملاو عانقإلا نيب عمجلا يف ىهتنملا ةياغ» (لال7٠)

 ) )1١5؟ج «جاتحملا ينغم» . ص7١7.

 8801 ةداملا ,ةفينح يبأ بهذم ىلع تالماعملا هقف يف اشاب يردقل «ناريحلا دشرم» (الا/5٠)

 .1 707/455 ص 37ج «ريدقلا حتف» (الال'5)

 .١8ص ءهجو ,.457ص ."5ج (ينغملا» (/ا/1١)

 ذا



 :هيف لكوملا ىف طرتشي ام - 5١4

 هب مايقلا حصي امم يأ ةباينلا هلخدت امم نوكي نأ ةلاكولا حصتل هيف لكوملا يف طرتشيو

 ةبانإلا لبقي ال اميف ةبانإ ةلاكولا نأل ؛هسفن لكوملا هب هب موقي نأ هيف طرتشي الو ءريغلا لبق نم

 يف تحص امئثإو ءاهوحنو ةالصلاك تادابعلا يف ةلاكولا حصن هل اذهلو هيف ةلاكولا حصت ال

 ةاكزلا قيرفتو ةرمعلاو جحلاك ةباينلل ةلباق اهلعج اهيف ىنعمل ءانثتسالا هجو ىلع تادابعلا سضعب

 , 07:0 وحنو يدهلا حبذو

 : ةلاكولا لبقي حاكنلا 14

 .هيف فالخ الو هيف مّلسمو فورعم ءيش هيف ليكوتلا نأ رابتعاب حاكنلا يف ةلاكولا ماكحأ

 , 7 (دوهشلا هرضحي مل نإو حاكنلا يف ليكوتلا

 : ليكوتلا كلمي نميف ةدعاقلا 16ه

الو وأ (""١)كلمب ءيش يف هفرصت حص نم لك» : يه ليكولا كلمي نميف ةدعاقلا
 لال" 17١ةي

 «لكوملا يف نذإ طرشلاف «هريغ هيف لكوي نأ ّحص ةباينلا هلخدت امم ءيشلا اذه ناكو ليكولا نيع

 ىلإ فرصتلا نم هكلمي ام ضيوفت ليكوتلا نأل ؛ةيالو وأ كلمب هيف لكو ام هسفنب هترشابم ةحص

 . "77 ؟هريغ ىلإ ضيوفتلا لمتحي فيك هسفنب فرصتلا نم هكلمي ال امف «هريغ

 ؟ليكوتلا كلمي نم 5

 فرعن نأ نكمي هليكوت ةحصل لكوملا يف طرتشي ام وأ ليكوتلا يف ةماعلا ةدعاقلا ءوض ىفو

 .حاكتلا يف ليكوتلا كلمي نم

 ,ةغلابلا ةلقاعلا ةأرملا :(ايناث) .غلابلا لقاعلا لجرلا :(ًالوأ) :مه حاكنلا دقع فارطأ نإ

 .؟9١ص .7ج «جاتحملا ينغم» 3١. ص ,5ج «عئادبلا» ,78 ص ,هجح (ينغملا» (الال8٠)

 .794ص ١1ج ,ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» )١9//(

 .هلام يف فرصتلا ذفان ليكوتك )7٠١(

 .هتيالو تحت وه يذلا ريغصلا هنبا لام يف بألا ليكوتك (/ا١1)

 . 7١7ص .؟ج (جاتحملا ينغم» .١35ص .5ج «عئادبلا» «557؟ص .5ج (ينغملا» (الالا ؟)
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 دحأ ناك وأ .ةيلهألا يصقان وأ يميدع نم امهدحأ وأ حاكنلا دفع افرط ناك اذإ يلولا : (ًاثلاث)

 ةأرملا ةرابع نأ نوري نيذلا ء ءاهقفلا يأر ىلع - ةلقاع ةغلاب تناك ولو يأ - ًاقلطم ءارما دقعلا يفرط

 حاكنلا يف ليكوتلا ةيلهأ كلمي نمف . . حاكنلا دقع يف ًالوبق وأ ًاباجيإ نوكت نأ الصأ حلصت ال
 ؟ءالؤه نم

 : لقاعلا غلابلا لجرلا ليكوت :ًالوأ -01

 لسا كي هنأت دع ةلاكرللا ةلاضي ورا دقروت يف لكوريا انأ قالا ملال نعرلل قرع
 هفرصت حص نم لك» : يهو ةدعاقلل .هئارجإ ىف 0 هريغ لكوي نأ هنكميف ,حاكنلا دّقع هسفنل هةسفنب

 لقاعلا غلابلا لجرلاو , 27159 (هريغ هيف لكوي نأ حص ةياينلا هلخدت امم ناكو .هسفنب ءىش ف

 .هيف هريغل ليكوتلا هنم ٌحصيف .هسفئل حاكنلا دقع هنم حصي

 : ةلفاعلا ةعئابلا ةاردلا ليكرت ابنك 13

 نم مهنمف اهل حاكنلا دقع يف اهريغ ةلقاعلا ةغلابلا ةأرملا ليكوت ص يف ع ءاهقفلا فلتحا

 ةلأسملا هذه يف ع ءاهقفلا لاوقأ يلي اميف ركذنو ىطورشب هزاجأ نم مهنمو .هزاجأ نم مهلمو عةهعلم

 :زاجيإب

 : ةلباتحلا بهذم - "48

 اهنأل ؛اهجيوزتل اهريغ ليكوت كلمت ال ةلقاع ةغلاب تناك ولو ةأرملا نأ ىلإ ةلبانحلا بهذ
 ال نم نأ ةدعاقلاو .حاكنلا دقع ءاشنإل حلصت ال اهترابع نأل ؛اهسفنب اهسفن جيوزت كلمت ال
 ةمادق نبال (ينغملا» يف ءاج هيف هريغ ليكوت كلمي هل هسفنل هسفنب فرصتلا ءارجإ كلمي

 دقع يف ةأرملاك هيف لكوي نأ ٌحصي ال هسفنل ءيش يف فرصتلا كلمي ال نمو» : : يلبنحلا

 , "719 (حاكنلا

 : ةيعفاشلا بهذم

 امأ . ..: تح ةأرما ليكوت حصي الو» :اولاق دقف ,ةلبانحلا بهذم لثم ةيعفاشلا بهذمو

 , 1١2" (هيف لكوت "لف اهسفن جوزت ال اهنإف ةأرملا

 ربتعا ةلاكولا ةغيصب اهنذإ ءاجو ءاهجيوزت يف اهيلول تنذأ اذإ .ةلقاعلا ةغلابلا ةأرملا نأ الإ

 .اله ص .هج (ينغملا» ةققتس)

 .؟7١5ص 27ج (جاتحملا ينغما» (لالا هز 8١. ص ءهجا ونغ هلاو (ا/لال15)
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 حصي الو» :ةيعفاشلا هقف يف (جاتحملا ينغم» يف ءاج دقف .ًاحيحص اليكوت اهنم نذإلا اذه

 . """7(حصي هنإف ةلاكولا ةغيصب ّيلولل تنذأ ول امأ . . .ًايبنجأ ةأرملا ليكوت

 :ةيكلاملا بهذم 1

 يف اهيلو لكوت نأ ةلقاعلا ةغلابلا ةأرملل اوزاجأ ةيكلاملا نكلو . حاكنلا دقعل ةلقاعلا ةغلابلا ةرشابم

 . "12 حاكنلا دقع ءارجإ لبق جوزلا يلولا اهل نّيعي نأ ىلع اهجيوزت

 ١6" ةيفنحلا بهذم :

 اهسفن جيوزت كلمت اهنأل ؛اهجوزي نم لكوت نأ ةلقاعلا ةغلابلا ةأرملل زوجي : ةيفنحلا لاق

 زاج دقع لكو» : ةيفنحلا هقف يف (ةيادهلا» يف ءاح ءاهجيوزت يف اهريغ ليكوت كلمتف .اهترابعب

 , ""5هريغ هب لكوي نأ زاج هسفنب ناسنإلا هدقعي نأ

 دقع اهيلع دقعف هسفن نم اهجوزي نأ لجرلل ةأرملا تنذأ اذإو» ءافيأ «ةيادهلا» يف ءاجو

 , "0 (ناج نيدهاش ةرضحب حاكنلا

 :لاقف هسفن نم اهجوزي نأب كاجر تلكو ةأرما» : ةيفنحلا هّقف يف (ةيدنهلا ىواتفلا» يفو

 77107(تلبق لقي مل نإو روجي ةنالق نم يسفن خور
, 

 دقع ايلوتي نأ ةجوزلل وأ جوزلل زوجي» :ةفينح يبأ بهذم ىلع «اشاب يردق ةعومجم» يفو

 , "9 (اءاش نم هب الكوي نأو ءامهسفنأب امهحاكن

 : ةيرفعحلا بهذم 3 ا كو

 يأ - هيف ربتعي» :اولاق دقف ءاهجيوزت يف اهريغ ليكوت ةلقاعلا ةغلابلا ةأرملل زوجي : مهدنعو

 .؟7١ص ع ؟ج «جاتحملا ينغم» (الالا15)

 . 35١ ص .7ج (يقوسدلا ةيشاح»و «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (/1/1/)

 . 3529ص . 37ج (يقوسدلا ةيشاحدو ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» (ا/14)

 ."ص .5ج «ةيادهلا» (9/19)

 . 4 732ص ."؟ج (ةيادهلا» (الا/ل١٠)

 . 596 ص « ١ج (ةيدنهلا ىواتفلا» (الا/”١)

 . هال ةداملا «ةفينح يبأ بهذم ىلع ةيعرشلا ماكحألا يف اشاب يردق ةعومجم» (/7/7)
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 هيف ّحصت امم هيف لكو اميف فرصتلا زئاج نوكي نأو .لقعلا لامكو غولبلا  لكوملا يف
 , 37779 (ةباينلا

 ةأرملا ةرابع» :اولاق دقف .حاكنلا يف اهترابعب فرصتلا ةزئاج مهدنع ةلقاعلا ةغلابلا ةأرملاو

 ًاباجيإ اهريغل ةليكو نوكت نأو ءاهسفن جوزت نأ اهل زوجيف .دشرلاو غولبلا عم دقعلا يف ةربتعم
 . حاكنلا دقع ءارجإل ةأرما ريغلا اذه ناك ولو اهريغ لكوت نأ اهل زوجي ءاذه ىلعو 079 الوبقو

 : جيوزتلا يف هريغ يلولا ليكوت :ًاثلاث 4

 : ةلبانحلا بهذم أ

 نم هل اميف ّيلولا ماقم ليكولا موقيو .هتيالو تحت نم جيوزت يف هريغ يلولا ليكوت حصي
 ىلع ةتباث هتيالو نأل ؛هتيالو تحت نم اضرو نذإ يلولا ليكوت ةحص يف طرتشي الو . ةطلسو ةيالو

 . مهنذإ لبق مهيلع ىلوملا

 "لف .ةلقاعلا ةغلابلا هتيلوم ىلعو «ربجملا ريغو ربجملا يلولا ليكوت ىلع قدصي هانلق امو

 نم امنإو اهنذإب تبثت مل اهيلع هتيالو نأل ؛اهجيوزت يف هريغ اهيلو ليكوتل اهاضرو اهنذإ طرتشي
 .0*هجيوزت ةحصل طرش وه امنإ ربتعا ثيح اهنذإ امنإو .عرشلا لبق

 : 779 ةيعفاشلا بهذم سن "66

 -:ربجملا ريغو ربجملا يلولل ةبسنلاب يلاتلا ليصفتلا يلولا ليكوت يف مهدنعو

 :ربجملا ىلولل ةبسنلاب .:ًالوأ

 طرتشي الو ءاهنذإ ريغب اهجوزي امك اهنذإ ريغب هتيلوم جيوزت يف لكوي نأ ربجملا يلولل :اولاق
 يلولا ةقفش نأل ؛ةيعفاشلا دنع رهظألا لوقلا يف ليكولل جوزلا نييعت ربجملا يلولا ليكوت ةحصل

 . هرايتخخاو هرظنب قثي نم الإ لكوي ال نأ ىلإ هوعدت

 :ريخملا يق :نلولل ةبسنلاب-:ًايئاث 5

 نرتقي امو هل اهنذإ يف رظنيف .ًابيث هتيلوم نوكل وأ دج وأ بأ ريغ هنوكل ربجملا ريغ َيلولا امأ
 .95١ص 27ج (مالسإلا عئارش» (717/7*)

 .778ص .7ج «مالسإلا عئارش» (الال؟ ؟)

 . 751-77 ص الجو 7137-1384 ص ,7ج «عانقلا فاشك» . 457-17ص .5ج (ينغملا» (ا/ا/75)

 .1١ه8١81ها/ص .”ج («جاتحملا ينغم» (/177)
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 ليكوتلاو هسفنب جيوزتلا :نارمألا يلوللف . لكوو ينجوز يأ  ٌجْوز - :هل تلاق نإف ءنذإلا اذهب

 .امزج ليكوتلا هلف « جيوزتلا نع تتكسو لكو :هل تلاق نإو .هيف

 تتكسو ينجوز :هل تلاق نإو .هيف لكوي الف ليكوتلا نع هتهنو جيوزتلا يف تنذأ نإو

 ةيالولاب فرصتف جيوزتلاب اهنم نذإلاب هنأل ؛ حصألا لوقلا يف ليكوتلا هلف «هنع يهنلاو ليكوتلا نع

 وهو نابئان امهنأل ؛امهنم ىلوأ وه لب نذإ ريغب ليكوتلا نم نانكمتي امهو ءميقلاو يصولا هبشأف

 . لصح دقو هفرصت ةحص يف طرش جيوزتلا يف اهنذإو «عرشلاب ةيلصأ هتيالو

 528 اهجيوزت يف يلولل اهنذإ يف ةأرملا تنّيع نإ نكلو «ليكولل جوزلا نييعت طرتشي الو

 .حاكنلا ّمصي مل الإو .هل هليكوت يف ليكولل هنيبعت ّيلولا ىلع بجو
 ىلع ليكوتلا حصي مل ,حاكنلا يف هل اهنذإ لبق اهجيوزت يف هريغ ربجملا ريغ يلولا لكو ولو

 مدعل ذئنيح هسفنب جيورتلا كلمي ال هنأل ؛ ةيعفاشلا بهذم يف هيلع صوعصتملا حيحصلا لوقلا

 ؟هيف هريغ لكوي فيكف هيف هل اهنذإ لوصح

 هلف .نذإلا طرشب اهجيوزت ىلوتي هنأل ؛ليكوتلا حصي :مهبهذم يف يناثلا لوقلا ىلعو

 . هليكوت قيرط نع هريغل وه ام ضيوفت

 ٠ :07ةيكلاملا بهذم - ج - 1

 نأل ؛ليكولل جوزلا نييعت دعب هتيلومل حاكنلا دقعي نم لكوي نأ يلولل زوجي :مهدنعو

 هجو ىلع كلذ ناك ءاوس .هتيلوم جيوزت كلمي ّيلولاو ءهكلمي نمم حاكنلا يف حصي ليكوتلا
 جيوزت ةيالو نم هل اميف هريغ ليكوت يلولل نإف ءاهنذإ دعب امنإو ءرابجإلا هجو ريغ ىلع وأ رابجإلا

 .اهنذإ دعب وأ ًارابجإ هتيلومل

 : ةيفنحلا بهذم د 4

 ناك ءاوس «هيلع ةيالولا هل نم جيوزت يف هريغ لكوي نأ هريغ وأ ناك ًابأ يلولل زوجي :اولاق
 .©79اهيصقان وأ ةيلهألا يميدع نم امهب قحلي نمو ةريغص وأ ًاريغص

 نأ زاج اذه ىلعو ءاهنذإب الإ اهيلو اهجوزي الو رابجإ ةيالو اهيلع سيلف «.ةلقاعلا ةغلابلا امأو

 21ج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» لهدك 275١4 ص , يكلاملا يزج نبال (ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» 1/717١/(

 .١18ص

 . هال ةداملا «قباسلا عجرملا «ةفينح يبأ بهذم ىلع ةيعرشلا ماكحألا يف اشاب يردق ةعومجم» (/1/7)

 خ4



 يف ءاج دقف .يلولا اذه ريغ وأ ربجملا ريغ يلولا وه ليكولا ناك ءاوس ءاهجوزي نم لكوت

 مهضعب لاق ءاهل ؤفكب سيل نمم اهجّوز اذإ ةأرملا لبق نم حاكنلاب ليكولا» :«ةيدنهلا ىواتفلا»
 , 7717( حيحصلا وهو لكلا لوق ىلع حصي هل

 :ةماع ةروصب ةلاكولا يف ليكولا طورش 49

 مص نإف .هسفنل هيف لكوملا ءيشلا يف هفرصت ةحص يه ليكولا يف طرتشي اميف ةدعاقلا
 نع هيف هلكوت ّمصي مل هنم كلذ ّمصي مل نإو ,ءيشلا اذه يف هريغ نع هليكوت مص هنم كلذ
 : يتأي ام اهنمو مهلاوقأ هيلع تلد وأ ءاهقفلا هب حّرص ام وه اذهو .هريغ

 , "0 (هيف هريغل لكوتي نأ حص .ةباينلا هلخدتو هسفنب هيفوتسي نأ جصي ام لك» ّك

 , "هسفنل هنم حصي ال نم ءيش يف لكوتي نأ حصي ال - ب

 , "9هلكوت حصي الف الإو .هسفنل هيف نوذأملا فرصتلا هترشابم ةحص ليكولا طرشو - ج

 كلمي نم ليكولاو . ماكحألا همزلتف تافرصتلل ًاكلام لكوملا نوكي نأ ليكوتلا زاوج طرش د
 , ©” هلعفيو دقعلا

 , "9 هريغ نع هيف بوني نأ هل زاج ءيش يف هسفنل فرصتلا هل زاج نم لك -ه

 : حاكنلا يف ليكولا طورش "5

 يف اهانركذ يتلا طباوضلاو دعاوقلل ًاقفو دقع يأ يف هطورش يه حاكنلا يف ليكولا طورش
 دقع هنم ّمصي مل نإف .هسفنل حاكنلا هدقع ةحص حاكنلا يف ليكولا يف طرتشيف .ةقباسلا ةرقفلا

 غلابلا لجرلا لكوت ةحص يف فالخ الف اذه ىلعو .هريغل هيف لكوتلا هنم حصي مل هسفنل حاكنلا

 ريغصلا لكوت زاوج يف اوفلتخا ءاهقفلا نكلو . هليكوت يف قحلا هل نم لبق نم حاكنلا يف لقاعلا

 : يلي اميف هركذن ام اذهو .حاكنلا يف ةأرملا لكوت يف اوفلتخا امك حاكنلا يف لقعي يذلا

 8١. ص .هج «ينغملا» (الال*) . ؟40ص .١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (1/15)
 .؟8١5ص .37ج (جاتحملا ينغم» (الال#؟) . 73"؟ص .؟ج («عانقلا فاشكو» (الال"١)

 .794ص .١ج .يدنقرمسلا ثيللا يبأ فيلأت «لئاسملا نويعو هقفلا ةنازخ» (ا/ا/**)

 .855ص «يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» (//95)

 تا



  -0١حاكنلا يف ريغصلا لكوت 7 :

 حصي ال هنأل ؛حاكنلا يف هليكوت زوجي ال نونجملا مكح يف وهف لقعي ال ناك نإ ريغصلا

 .هريغل هيف لكوتي نأ حصي الف ءهسفنل حاكنلا دقع هنم

 يف اليكو نوكي نأ حضي الف «نونجيملا كخ نفق كلذك وهف لتقعي ريغضلا ناك اذإو

 .روهمجلا دنع اذهو ,حاكنلا

 يور امب اوجتحاو ؛حاكتلا يف اليكو لقعي يذلا ريغصلا نوكي نأ ز روحي : : ةيفنحلا لاقو
 نع

 . هللأ هيدر و يلد بيع يناير نإ م د 0

 ا ص ناكو يي هلل 0

 يف دقعلا قوقح نأ الإ 0 ا

يل عجرتف لقعي ايفنع ناك اذإ امأ اعلان ناك اذإ ليكولا ىلإ عجرت هوحبنو عيبلا
 :لكرملا ن

 : حاكنلا يف ةليكو ةأرملا نوكت نأ زوجي له <

 : ةيعفاشلا بهذم أ

 ليكولا طرشو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاج دقف .زوجي ال :ةيعفاشلا دنع

و يبصلاك هلكوت حصي الف الإو هسفنل فرصتلا هترشابم ةحص
 ها ءنونجملا

 نذإب اهسفن ةأرملا جوزت الر :اضيأ اولاقو , 0777 (هيف اهترابع بللسل و نا حاكنلا دقع يف

 (ةفلففلا (ةلاكوب اهريغ الو

 : ةلبانحلا بهذم بن +

 ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج دقف ,حاكنلا يف ةأرملا لكوت زوجي ال ةلبانحلا دنع كلذكو

 ."ج (ينغملا» .8١5ص « 36ج (جاتحملا ينغم» 8١« ص «8ج (ينغملا» 275١ ص 25ج «عئادبلا» (الالعهر

 .56"5ص

 .6١7ص 25ج (جاتحمل | ينغم) ةففضتا

 15ه جا «جاتحملا ينغم» (الال“"ا/)
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 حاكنلا دقع يف ةأرملاك هيف لكوتي نأ ٌمصي ال هسفنل ءيش يف فرصتلا كلمي ال نمو» : يلبنحلا
 , 070 (هلوبقو

 هيف لكوتي نأ زجي ملف ع هسفنب حاكتلا دقع ا نأ زوجي ال هنألو» : افا (ينغملا» يفو

 , 077 (ةأرملاك

 : ةيفنحلا بهذم - ج -4

 اهسفنل حاكنلا دقعت نأ كلمت اهنأل ؛ حاكنلا يف ةأرملا لكوت زوجي رهاظلاف «ةيفنحلا دنع امأ

 كلمي هسفنل فرصتلا ءارجإ كلمي نم نأل ؛هيف ةليكو نوكت نأ كلمتف .ةلقاع ةغلاب تناك اذإ

 643 لبق نم انلق امك هيف هريغل ًاليكو نوكي نأ

 : ةمرحملا وأ مرحملا حاكن يف ةلاكولا  "خا5ه

 امهنع لكوللا زوجي هاك امهحاكن يف ةرمع وأ جحب , ةمرحملا وأ مرحملا ليكوت حصي الو

 نع انمالك دنع كلذ انّيب امك - مرحم ريغ يأ - لالخ وأ امرحم ليكولا ناك ء ءاوس , حاكنلا يف

 .50:7داكنلا ةحص طورش

 : حاكنلا يف ةلاكولا ةغيص - <

 اميف ليكوتلاو نذإلا ىلع لدي ظفل لكب باجيإلا زوجيو .لوبقو باجيإب دقعنتف دقع ةلاكولا
 :ربجملا ريغ اهّيلول ةأرملا لوقت وأ «هيف هلكوي نأ وأ .هجيوزتب ليكولا لكوملا رمأي نأ وحن هيف لكو
 ىلع لدي ظفل لكب زوجيو .تلبق ظفلب لوبقلا نوكيو .كلذ وحنو يجيوزت يف كل تنذأ
 , ""؛5لوبقلا

 لجرب ةأرملا جيوزت يف ليكوتلا ديقملا نمف .ًاديقمو ًاقلطم ليكوتلا نوكي نأ زوجيو - 07

 عنمو .ءاشي نم وأ هاضري نم جيوزت يف ليكوتلا : قلطملاو . ةنييعم ةأرماب لجرلا جيوزت وأ .نيعم
 يف باطخلا نبرمع لّكو الجر نأ يور دقف .عنملا اذه حمصي الو ,قلطملا ليكوتلا مهضعب

 هنألو ؛ركني ملو كلذ رهتشاو نافع نب نامثع نم رمع اهجوزف رف اهل ازفك هاري نمب هتنبا جيوزت

 .١8ص هج «ينغملا» (/*9) .١8ص . هج (ينغملا» (لا/"8)

 .(ه١9*_هو١1١1) تارقفلا (الا/ل١4) .(599 49 ةرقفلا (الال١5)

 .١7ص .5ج «عئادبلا» 284 ص هج (ينغملا» ةفقحف)
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 .©"؛5ةأرملا نذإك ًاقلطم زاجف حاكتلا يف نذإ

 0 ىلع 7 ىف ليكولا فرصت ذافن طرش -4

 طورشلا هذه ءوض ىفو ا ل 00 0

 ٌّقح يف اهضعب ذافنو «حاكتلا يف ليكولا تافرصت نأشب ماكحأ نم ءاهقفلا هررق ام هجو نيبتي

 :هذافن مدعو ليكولا فرصت ذافنل ةلثمأ 8

 ىلع حاكنلا ذفني ملو كك زج ؛ مل ىرخأ ةليبق نم هجوزف هالله هحب هيفا ةلكود )0غ

 .اهريغ هجوزف ةنيعم ةأرما نم هجوزيل هلكو ول ام هلثمو .لكوملا هب ةرمأ امن ليكولا ةفلاختمل لكوملا

 ملع يذ لجر نم اهجوزف «ءنالف ةروشمب نيدو ملع اذ كج ةنالق هتنبا جوري نأ ةلكوتا كنا

 دق هطرش نم لكوملا ضرغ نأل ؛حاكنلا حص .لكوملا هنيع يذلا نالف ةروشم نود نيدو

 , (0*77هتلاكو طورشو دودحل افلام ليكولا ربتعي الف 2. لصح

 حاكتلا حمص .دحاو دقع يف ىرخأ ةأرماو اهايإ هجوزف «ةنيعم ةأرما هجوزي نأ هلكو  (ج)
 .©"؛)اهيف لكوتلا مدعل ةيناثلا يف ذفني ملو .طقف ةنيعملا يف

 :اهسفن هتجوزف هجوزت نأ اهلكو ه7

 هيلع ذفني الو .زوجي ال اهسفن هتجوزف ةأرما اهل نّيعي ملو ءهجاوز يف ةأرما لكو لجر - (د)
 .07:9ةمهتلل جاوزلا اذه

 :دبيقت الو نييعت نود هجوزي نأ هلكو ١-

 لا هجز وأ "0 ا ع 0 مل 0 نأ هنياد عر

 .ةبارقلا ةلصب هل تمت ال ليكولا نع ةيبنجأ ةأرملا تناك

 .55375-4517ص 25ج «ينغملا» ةفقحس)

 .؟95ص ٠ ١ج (ةيدنهلا ىواتفلا» (/1/55) .؟ 95ص 21ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (70744)

  )775١ص ."؟ج (ريدقلا حتفو ةيادهلا» 47١ . ) )707517ص ,١ج «ةيدنهلا ىو واتفلا» 790 .
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 ليكوتلا يف «قلطملا» نأل ؛دمحمو فسوي يبأ دنع لكوملا ٌّقح يف حاكتلا اذه دقعني الو

 , "410 هعفاكت نمب جورتلا وهو فراعتملا ىلإ فرصني

 يف ةلاكولا يف ذ اهنأ الإ ععءاستلل لاجرلا بناج نم ةربتعم لصألا يف تناك نإو ةءافكلاو

 , ""؛8لاجرلل ءاسنلا بناج نم امهدنع ةنسحتسم حاكنلا

 فسوي يأ بهذم لثم فراعتملا حاكنلا يف ليكولا اعرق موزل يف ةيعفاشلا بهذمو

 ربتعم قالطإلا نأل ؛وفك ريغ جوزي الف قالطإلا دنع ليكولا 000 اولاق دقف (« كدمحمو

 فقل (١ حصي مل ؤفك ريغب جوز نإف ؤفكلاب

 : هسفن نم هتلكوم ليكولا جيوزت -1

 نذلف فن كلو عمر ل ريشه يقدس لاق ومش دب 'اودو كنا تهرب ما مادا كونك
 801ريال إو عاكتلا قاع < سلا قو

 روصتي ال دحاولا نأل ؛دقعلا يفرط ليكولا ىلوتي نأ زوجي ال : يعفاشلاو رفز ملا لاقو

 لاو انك اةليقر كني ةرككذأ

 روع رولا مما وو هروب لا كل

 للا ىلل ةفاضإلا نع ينغتسيو هيلإ دقعلا قوقح عجرت اذهلو هلكوم

 , 27009 هانركذ

  - 11١177هسفن نم هتيلوم يلولا جيوزت :

 ناوين هل رؤي ليف ايجي نأ اهمع نياك ايطاكت هل: لو يذلا اهيلول ةارملا تنذأ اذ
 نمضتي هرابتعاب طقف باجيإلا هنع ردصي وأ ؟لوبقلاو باجيإلا هنم ردصيف .دقعلا يفرط هسفنب

 .17؟ص د٠ ١7ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» (/17/48)

 .168ص ءالج (جاتحملا ىنغمر (ا/60) .7”17”ص 73ج (ةيادهلا ىلع ةيانعلا حرش» (الال59)

 . 477-78 ص 17ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» (970) . 4507ص 17ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» (7761)

 ذل



 هزجون ءاهقفلا نيب ليصفتو فاالتخا ؟حاكنلا امهل دقعي رخا صخش نم لب ال وأ ؟ًاضيأ لوبقلا

 + ىتاإلاب

 :ةيفنحلا بهذم : ًالوأ -4

 معلا نبال زوجيو» :اولاق دقف .حاكنلا هب دقعنيف يلولا نم باجيإلاب ءافتكالا زوجي : مهدنع

 تنب تجوزت نين اودهشا :هدوهشل لوقيف .ةغلاب تناك نإ اهنذإب هسفن نم همع تنب جوزي نأ

 , 00189( يسفن اهتجوز :لوقي وأ ءنالف تنب ةنالف يمع

 :ةيعفاشلا بهذم :ًايناث <

 يتلا همع ةنباك هتيلوم جوزتيل حاكنلا دقع يفرط ىلوتي نأ معلا نباك يلولل زوجي ال : مهدنعو

 ناك نأب هتجرد يف بأل وأ هل قيقش مع نبا اهنم هجوزي امنإو .هنم اهحاكنب هل تنذأ اذإ هل ّلحت

 ينجوز اهمع نبال تلاق ولو .ةماعلا ةيالولاب اهدلب يضاق هجّوز دجوي مل نإف ءاهيف هل ًايواسم
 ."09نذإلا اذهب اهنم ىضاقلا هجوز .كسفن نم

 :ةلبانحلا بهذم .:ًاثلاث 75

 : مهبهذم يف ناتياور ةلبانحلا دنعو

 تنذأ نأ دعب اهيلع هحاكن دقع همع ةنبا ّىلو وه يذلا معلا نبا ىلوتيف .كلذ هل : (ىلوألا)

 :ناهجو هيف ؟باجيإلا درجمب يفتكي مأ لوبقلاو باجيإلا ركذ ىلإ رقتفي لهو .اهجوزتب هل

 ىلإ رقتفي ام نأل ؛ حاكنلا اذه تلبقو ةنالف يسفن تجوز :لوقي نأ جاتحي :(لوألا هجولا)

 .دوقعلا رئاسك لوبقلا ىلإ رقتفي باجيإلا

 نمضتي هباجيإ .نأل ؛ةنالف تجوزت وأ .ةنالف يسفن تجوز :لوقي نأ ىفكي :(ىناثلا هجولا)

 .رذنملا نباو روث يبأو «قاحسإو .«كلامو «ءنسحلا لاق اذهبو .لوبقلا

 هنأل ؛اهنذإب اهايإ هجوزي الجر لكوي نكلو دقعلا يفرط ىلوتي نأ زوجي ال : (ةيناثلا ةياورلا)و

 حاكتلا هل لبقي نم لكو نإ ةياورلا هذه ىلعو . عيبلاك هيفرط ىلوتي نأ زجي ملف .نذإلاب هكلم دقع

 . ""*”حاكتلا زاج باجيإلا وه ىلوتو

 . 4 77,ص « 15ج (ريدقلا حتفو ةيادهلا» (الال ه١

 . 459-47١ ص .5ج (ينغملا» (لالهه) . 127ص ءا"ج (جاتحملا ينغم» (//ه4)

 قل



 بكل تابت
 ملسملا تيبلا باتك

 براقألا رئاسو ةلئاعلا ماكحأ

 :باوبأ ةسمخ ىلإ باتكلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم - 4455 - ديهمت 2 6

 لوألا بابلا

 هراثاو جاوزلا

 . الصف رشع ينثا ىلإ ثحبملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم - 4458 - ديهمت - 1

 همكحو هتمكح نايبو جاوزلا فيرعت :لوألا لصفلا

 حالطصالا يف جاوزلا 4917١  ةغللا يف حاكنلا 4947١  ةغللا يف جاوزلا -48
 ةمكح 4914 - يعرشلا حالطصالا يف حاكنلا - 44177  راتخملا فيرعتلا - 49177 - يعرشلا

 - جاوزلا مكح 491 /ا/  جاوزلا ةيعورشم 491/5 - جاوزلا ةمكح ةصالخ - 4918 - جاوزلا

 طرش - 448٠١  بجاولا جحلا ىلع بجاولا جاوزلا ميدقت - 44178  بجاولا جاوزلا - ا

 ىف ةيفنحلا بهذم - 4487 - بجاولا جاوزلا يف ةيكلاملا بهذم 448١ - بجاولا جاوزلا

 ةأرملل بجاولا جاوزلا - 4487 - اهيلع قافنإلا مدعب ةأرملا اضر 4480 - بجاولا جاوزلا ةنوؤم
 ةيكلاملا بهذم 494/89 - مرحملا جاوزلا - 448/8 - بجاولا جاوزلاب ةأرملا موقت فيك - 4481/ -

 ةبسنلاب مرحملا جاوزلا - 4447 - نيرخآلا ءاهقفلا بهذم 49491١  ةيفنحلا بهذم - 4494٠0

 ةلاحلا هذه يف ةيفنحلا بهذم - 4494 - جاوزلا يف بوجولاو رظحلا عامتجا - 491 - ةأرملل

 حجارلا لوقلا - 4947  لجرلل ةبسنلاب حجارلا لوقلا - 4457 - ةيكلاملا بهذم - 446 -
 ةأرملا - 60٠٠  هوركملا جاوزلا - 4449  مرحملا جاوزلا داقعنا - 49448 - ةأرملل ةبسنلاب
 ةيعفاشلا بهذم همم" ةرورضلل الإ هوركم برحلا راد يف جاوزلا - 66 ١ ٠  هوركملا جاوزلاو

 هدد:  ط ؟مرحي وأ هركي له برحلا راد يف ملسملا ريسألا جاوز - 6800 - ةلأسملا هذه يف

 ضرف - ه5١٠٠  ةلبانحلا بهذم 0 ه١٠٠ه - ةيعفاشلا بهذم :الوأ : : بحتسملا جاوزلا

 ك6



 بهذم :اعياززع هوه ةقحلا بهذم :ًاثلاث /6٠٠17  - بحتسملا حاكنلا ىلع مذدقي ةيافكلا

 - 501١ - ضايع يضاقلا لوق : :اسداس - 8:1١  ةيديزلا بهذم :اسماخ 8٠0٠08  ةيكلاملا

 : ًايناث_ ه0" ةلبانحلا بهذم : ًالوأ : حابملا جاوزلا - ه011١٠؟  ةأرملا قح ىف بودنملا , جاوزلا

 60٠05١5 - ةيعفاشلا بهذم :ًاعبار - 5016 - ةيفنحلا بهذم : اعلاث ه٠ ١ ةيكلاملا بهذم

 - حجارلا لوقلا - 5018 - ضايع يضاقلا لوق :ًاسداس - 60117 - ةيديزلا بهذم :ًاسماخ
 لصألا :لوألا لوقلا - 507١  ؟بوجولا مأ بدنلا مأ ةحابإلا جاوزلا يف لصألا له 8

 لوقلا ةجح 8077 - ةحابإلا جاوزلا يف لصألا : يناثلا لوقلا - 5807١ - بوجولا جاوزلا يف

 - ثلاثلا لوقلا ةلدأ - 5074  بدنلا جاوزلا يف لصألا :ثلاشثلا لوقلا - 507 يناثلا

 لمعلا ةرورض 001517  رضاحلا تقولا يف حاكنلا 0 507 - حجارلا لوقلا 6

 جاوزلا رخأت - 50784 - جاوزلا عيجشتل داجلا لمعلا عاونأ نم - 0078 - جاوزلا عيجشتل داجلا

 ىلع بجاو فافعتسالا 0071 - جاوزلا رخأت دنع فافعتسالا بوجو 0070 هيف بجي امو

 يف موصلا ثيدح 6٠077  فافعتسالا ةليسو موصلا - 57*50  لجرلا ىلع هبوجو ةأرملا

 رمألا يلو 07٠6ه - فافعتسالل موصلا ىلع ساقي ام - 14*80 - ءاسنلا لمشي فافعتسالا

 . فافعتسالاو

 جاوزلا تامدقم : يناثلا لصفلا

 :نيثحبم ىلإ لصفلا ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت -

 جوزلاو ةجوزلا رايتخا :لوألا ثحبملا

 :نيبلطم ىلإ ثحبملا ميسقت :ديهمت 0

 ةأرملل لجرلا رايتخا :لوألا بلطملا

  نيدلا تاذ :ًالوأ - 504٠  رايتخالا طباوض 6٠088  رايتخالا اذه ةرورض - ه0
 - 604  ةحلاصلا ةأرملا ايندلا عاتم لضفأ 5047  نيدلا تاذ حاكن ىلع ثحلا 0١

 ىلع اهجوز نيعت ةنمؤملا ةجوزلا - 60 4 4 هللا ىوقت دعب ملسملا هاتؤي ام ريخ ةحلاصلا ةجوزلا

 يوبنلا ثيدحلا يف لامجلا تاذل ةراشإلا 0045  لامج تاذ :ًايناث - 80 40 - ةرخآلا رومأ

 - 65044 - ةأرملا لامج يف لوقلا ةصالخ - 650148 - ةأرملا يف بولطم لامجلا - 5041

 ثيدح 606١  ركبلا حاكن : اعلاث ه0 - اهنيدت نع لاؤسلا لبق ةأرملا لامج نع لاؤسلا

 ببسلا ةلثمأ نم 8087  يعرش ببسل بيثلاب جاوزلا ليضفت 6067  ركبلا حاكن يف

 كلل



 اهيلإ ةجاحلا :بيثلاب جاوزلل يعرشلا ببسلا ةلثمأ نم 5084 نيد تاذ بيثلا نوك يعرشلا

 ةأرملا حاكن :ًاعبار - 50085 - لجرلا نم ةبارق اهل وأ لفاك الو اهل ليعم ال بيثلا نوك 6058 -
 ةبيسح ةأرملا نوكت نأ :ًاسماخ 0008  دولولا حاكن ضراعي ال ركبلا حاكن ه0 ها - دولولا
 نوكت نأ :ًاعباس 607٠  جوزلا لام ىلع ةظفاحملاو ريغصلا ىلع نونحلا :ًاسداس 6064 -
 اووضت ال اوبرتغا - 057 ةبيرقلا ال ةديعبلا ةأرملا رايتخا :ًانماث 8051  حالصو نيد تيب نم
 .ةبيرقلا وأ ةديعبلا رايتخا ةلأسم يف حجارلا - 605

 لجرلا ةأرملا رايتخا :يناثلا بلطملا

 يراخبلل ناثيدح هيفو - حلاصلا لجرلا ىلع اهسفن ةأرملا ضرع - 0056  ديهمت - 4
 ثيدحل ينيعلا مامإلا حرش 00557 - نيثيدحلا نيذه ةلالد يف ينالقسعلا رجح نبا لوقو -
 - 5058 - ثيدحلل ينالطسقلا مامإلا حرش /6051  هك هللا لوسر ىلع اهسفن ةأرملا ضرع

 اهرابخإ ةيفيكو لجرلل ةأرملا رايتخا زاوج طورش 0٠059  ثيدحلا اذه يف يوونلا مامإلا لوق

 انيدتم نوكي نأ اهجوزتيل لجرلا ىلع اهسفن ةأرملا ضرع زاوجل حجارلا 680177١ هيف اهتبغرب هل
 . لجرلل رشابملا ريغ ةأرملا رايتخا 8077 - اهجوزتي نمل ةأرملا رايتخا عبتي ام - 60171 -

 ةبطخلا : يناثلا ثحبملا

 ةمكح  ه0٠ا/ه اهعيرشت ةمكحو ةبطخلا مكح 6501/4  ةبطخلا فيرعت 0/7

 - هتروشم ىف ةبيغ الو نمتؤم راشتسملا 8 01٠/ا/  ةبطخلا ىف ةروشملا 2-6015  اهعيرشت

 بطاخلا يف ةراشتسالا يف ةيكلاملا لوق - 8 - ةبطخلا يف يوونلا مامإلا لوق 4
 ةيفيك - 5087 - ةبوطخملا ةراختسا - 0081 - ةبطخلا يف ةراختسالا - ةبوطخملاو

 ىلع ةمرحم نوكت ال نأ :لوألا طرشلا 5084 - اهتبطخ لحت نم طورش 0087 - ةراختسالا
 ةبطخلاب ضيرعتلا - 0041/ - ةافولا ةدع ةدتعملا -أ 68085  ةدتعملا ةبطخ 0٠086  بطاخلا

 يف ةدتعملا ضيرعت ةلثمأ نم 8084  باوجلا يف ةدتعملا ضيرعت - 8088 - لجرلا لبق نم
  دعولا اذه يف ةيكلاملا بهذم 0041١ - ةافولا ةدتعمل جاوزلاب دعولا - 6804٠  باوجلا
 زوجي ثالثلا قالطلا نم ةدتعملا  ج 5097 - يىعجر قالطل ةدتعملا ةبطخ -ب >5

 ةثرفيب نه ةقرفل ةديعجملا نوب داق08 6 ةيفدتلا"كلع زوجي الو ةلبانخلا "دنع اهتبطخبب ضيرعللا
 ميرحت ةمكح 0045 - ًاحيرصتو ًاضيرعت ةبطخلا يف لجرلاك ةدتعملا ةأرملا - 0046 - ىرغص
 : يناثلا طرشلا - 5044 - ةدتعملل ةمرحملا ةبطخلا دعب جاوزلا مكح /6041   ةدتعملا ةبطخ

 نم لوألا مسقلا - 51٠١  ريغلا ةبطخ ىلع ةبطخلا عاونأ - 5049 - ريغلل ةبوطخم نوكت ال نأ

 ا



 ةبطخ زاوج ليلعت - 8٠١7  ةبوطخملا لاح نم يناثلا مسقلا 5١١١-  ةبوطخملا لاح

 بهذم 51١4  ةبوطخملا لاح نم ثلاثلا مسقلا - 51١ - يناثلا مسقلا نم ةبوطخملا

 رظن - 61١5 - ةبوطخملا ىلإ بطاخلا رظن - 5106 - ريغلا ةبطخ ىلع ةبطخلا ىف ةيرهاظلا
 ةأرملا رظن - 01١4 - اهبطاخ ىلإ ةأرملا رظن يف ءاهقفلا لاوقأ - ٠١7 - اهبطاخ ىلإ ةبوطخملا

 - هباوجو لاؤس - 51١١ - اهبطاخ نم ةأرملا هرظنت ام - 5104 - ةولخ ريغ يف اهبطاخ ىلإ

  سانلا اهداتعا نإو زوجت ال اهبيطخب ةبيطخلا ةولخ 6١١7  ةبوطخملاب ةولخلا ه5

 زاوج ليلعت - 0١١6  ةبطخلا نع لودعلا - 51١4  ةبيطخلا ةيؤر نع ضايتعالا - ه١١م <

 ىلع بترتي ام - 01137 - ةبطخلا نع عوجرلا يف ةصالخلا 5115  ةبطخلا نع لودعلا

 عوجرلا ىلع بترتي اميف ةيكلاملا بهذم ب 0114 ةيفنحلا بهذم - !  ةبطخلا نع عوجرلا

 - ةبطخلا نع عوجرلا نع ضيوعتلا - 516  ةلبانحلا بهذم -ج 0118  ةبطخلا نع

 بطاخلا فذق 6١77 - نامضلا يفاني يعرشلا زاوجلاو ءزوجي ةبطخلا نع عوجرلا 2١

 يبدألا ررضلا ءاعدا 617 - ةيئانجلا هتيلوؤسم بجوتسي هعوجر ريربتل ىنزلاب ةبوطخملا

 عوجرلا نم ةبوطخملا وأ بطاخلا ررضت 0174 - ضيوعتلا بجوتسي ال ةبطخلا نع عوجرلاب

 . ضيوعتلا بجوتسي .ال ةبطخلا نع

 هتابحتسمو هطورشو جاوزلا دقع ناكرأ :ثلاثلا لصفلا

 :ثحابم ةعبرأ ىلإ لصفلا ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت -6

 جاوزلا دقع ناكرأ :لوألا ثحبملا

 وه جاوزلا دقع نكر - 178 - جاوزلا دقع ناكرأ - 8177  نكرلا فيرعت 5

 - لوبقلاو باجيإلا ظافلأ - ه1*٠ - لوبقلاو باجيإلا ىنعم - 6١78  لوبقلاو باجيإلا

 يظفل ريغب لوبقلاو باجيإلا - 017  لوبقلاو باجيإلا ظافلأ يف أطخلا وأ فيحصتلا - ه١

 يناثلا لوقلا - ١0ه  لوقلا اذهل ةجحلا - ه١ لوألا لوقلا  ه1* - حاكنإلاو جيوزتلا

نيعلا كيلمت ديفي ظفل لكب حاكنلا دقع زاوجل ةيفنحلا ةجح  ه#1ه0/  ثلاثلا لوقلا ه1 _
 

 لوقلا 5141١ - سداسلا لوقلا - 5١4٠  سماخلا لوقلا - 018 - عبارلا لوقلا 514

 لوبقلاو باجيإلا يف ةيمجعألا ةغللا لامعتسا - 0١47 - لوبقلاو باجيإلا هب حصي اميف حجارلا

لا بهذم اذهو هتغلب حاكنلا دقعي ةيبرعلا فرعي ال نم #0١84  ةيبرعلا ةغللا فرعي نمم
 ةلبانح

 - ةيبرعلا ةغللا دقاعلا فرع نإو ةيبرعلا ريغب حاكنلا دقع حصي :ةيعفاشلا دنعو -ه45١

 ةغيص -/0١141  لوبقلا يف حاكنلا ظفل ةداعإ - 68145 - ةيميت نبا مالسإلا خيش لوق 6

 حليل



 رخآلاو يضاملل امهدحأ نيظفلب لوبقلاو باجيإلا نوكي نأ حصي - 5١44 - لوبقلاو باجيإلا

 لبقتسملل ظفل : ىلوألا ةلاحلا - لوبقلاو باجيإلا 80 -ه49١1 - لاحلا ذأ نكمل
 لوبقلاو باجيإلا - 016١  لاحلل رخاو يضاملل ظفل : ةيناثلا ةلاحلا 0 - ىضاملل رخاو

  ةلبانحلا بهذم ؟ةباتكلا نع هزجع سرخألا ةراشإ لوبقل طرتشي له 0 - ةراشإلاب

 نع ةباتكلاب ريبعتلا ةيفيك - 8168 - ةباتكلاب لوبقلاو باجيإلا_ ه184  ةيفتحلا بهذم ها +

 - ةلاسرلاب لوبقلاو باجيإلا /0181   ةلاحلا هذه يف هرهظتسا ام - 0١65 - لوبقلاو باجيإلا

 يعفاشلا مامإلاو رفز مامإلا يأر 64 - دحاو صخش امهب موقي لوبقلاو باجيإلا هم

 باجيإلا نوكي نأ مهزيوجت يف ةيفنحلا ةجح 015١ - يعفاشلا ليلدو رفز ليلد - - 81١

 ريغو ةّرجنملا ةغيصلا - 5157  لوبقلاو باجيإلا ةغيص 0١517 - دحاو صخش ةرابعب لوبقلاو

 يف ميقلا نبا لوق - ه56١  اهريغ نود حاكنلا اهب دقعني ةزجنملا ةغيصلا - 0154 - ةزجنملا

 : ًالوأ  هااا/ - ؟اهسفنل اهسفنب حاكنلا دقع ة ةأرملا ىلوتت له - 0155 - طرشب حاكنلا قيلعت

  ه١11  ةلبانحلا بهذم :ًاثلاث - 5159  ةيكلاملا بهذم : :ًايناث - 0١158 - ةيعفاشلا بهذم

 .ةيرقعسلا بهذن» : اساعد هاا ح ةنرعت نبا مامالا تهتم: اهاز

 جاوزلا دقع طورش :يناثلا ثحبملا

 :بلاطم ةسمخ ىلإ ثحبملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت -

 جاوزلا دقع داقعنا طورش :لوألا بلطملا

 - ءاوس جاوزلا دقع يف لزهلاو ّدجلا - 0174  دقعلا يفرط صخي اميف : الوأ  هزا/»*

 لبق بجوملا ةيلهأ لاوز 0175 - لوبقلا لبق هباجيإ نع بجوملا عجري ال نأ : :ًايناث هاله

 :اعبار - 5178  رخآلا ظفل دقاع لك عامسو سلجملا داحتا :ًالاث  ه11/97/ - لوبقلا رودص

 بهذم 0١18٠١ - لوبقلا يف ةيروفلا طرتشت ال - 011784 - لوبقلاو باجيإلا نيب لصفلا مدع

 ةلأسملا هذه يف ةيفنحلا بهذم 0148١ هيف غئاسلا يخارتلاو لوبقلا يف ةيروفلا يف ةيعفاشلا

 .باجيالل لوبقلا ةقفاوم :ًاسماخ 018  ةيكلاملا بهذم - 01487 -

 جاوزلا دقع ةحص طورش :يناثلا بلطملا

 ةأرملا وأ لجرلا نوكي ال نأ : ايان حاكتلل ًالحم ة ةأرملا نوكت نأ :الوأ 4
 بهذمل فلاخم ةيفنحلا بهذم ه85١  روهمجلا دنع اذهو ءًامرْحُم امهنع بوني نم وأ

 نأ : ثلاث - 01848 - ةيفنحلا ةجح ىلع روهمجلا در 170 ب ةيفيسلا ةجح نايبو .روهمجلا
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 ةءافكلا طرش يف ةيفنحلا لاوقأ : ًالوأ - 019٠ - ةءافكلا :ًاعبار  هارثك اتقؤم حاكتلا نوكي ال

 - 01917 ةءافكلا يف ةلبانحلا لاوقأ : اعلاث 0197  ةءافكلا يف ةيعفاشلا لاوقأ : :ًايناث - ه91١

 ةلدأ - 01948  دوهشلا روضح :سماخلا طرشلا - 5144 - ةءافكلا ىف ةيكلاملا لاوقأ :ًاعبار

 روضح طارتشا ىلع راثآلاو ثيداحألا هذه ةلالد 0145  حاكنلا دقع دوهشلا روضح طارتشا

 لوقلا - 5١114 - لوألا لوقلا  حاكنلا ةحصل داهشإلا طرش يف ءاهقفلا لاوقأ - 01917  دوهشلا

 07١١  دوهشلا طرش يف ةيكلاملا بهذم ةصالخ 07٠١  ثلاثلا لوقلا - 0149 - يناثلا

 لوقلا ةلدأ - 570 لوألا لوقلا ةلدأ  دوهشلا طرش يف لاوقألا ةلدأ - 8707 - عبارلا لوقلا

 لوقلا ةلدأ ةشقانم - 0705 - عبارلا لوقلا ةلدأ - 5780ه  ثلاثلا لوقلا ةلدأ - 57١4 - يناثلا

 ةشقانم - 6709  ثلاثلا لوقلا ةلدأ ةشقانم - 570/8 - ىناثلا لوقلا ةلدأ ةشقانم - 070177 - لوألا

 حاكتلا نالعإ بابحتسا 0711 - دوهشلا طرش يف حجارلا لوقلا - 37٠١ - عبارلا لوقلا ةلدأ

 نامتكب يصاوتلا - 071 حاكنلا نالعإ يف يذمرتلا ثيدح يف ءاجام ةلالد 617117 هدقع دعب

 ؟ءاسنلا مهعم لخدت لهو دوهشلا ددع 071٠6  حاكنلا نامتك ةلأسم يف حجارلا 5114  حاكنلا

 يناثلا لوقلا ةجح 87١ يناثلا لوقلا - 5707177 - هتجحو لوألا لوقلا 5515  ءاهقفلل نالوق

 - نيتأرماو لجر ةداهش لوبق حجارلا لوقلا - 577١  نيدهاشلا ىلع ةدايزلا بابحتسا - 0718

 ©7177  ةلادعلاب دوصقملا - 8777 - لوألا لوقلا  اهيف ءاهقفلا لاوقأو دوهشلا ةلادع 05

 درلا - 57170  اهطارتشا مدع  دوهشلا ةلادع يف يناثلا ا لا

 مالسإ 875 ؟1ا/ دهاشلا ةلادع طارتشا يف حجارلا لوقلا - 58777  دوهشلا ةلادع ىطرتشم ىلع

 دهاش يف ىرخأ طورش - 57794 - - ةيفنحلا دنع ةيمذب ملسملا جاوز ىلع دوهشلا - 577. دهاشلا

 -6م7"7- نيدقاعلا مالك مهفيو ًاعيمس دهاشلا نوكي نأ - هال ههاشلا يرجو 671١  حاكتلا

 ًافالخ ةلبانحلا دنع اذهو ًاملكتم دهاشلا نوكي نأ ه7  ةيعفاشلا دنع .ًاريصب دهاشلا نوكي نأ

 - 578ه  ةلبانحلا بهذم  امهيلك وأ نيجوزلا دحأل هتونب وأ دهاشلا ةوادع 8774  ةيفنحلل

 اذه يف ةيكلاملا بهذم  ضرملا نم ةأرملاو لجرلا ولخ طرش 877  ةيفنحلاو ةيعفاشلا بهذم

 ْ . هيطرتشم ىلع مزح نبا درو طرشلا اذه طارتشا مدع حجارلا  ه780/  طرشلا

 جاوزلا دقع ذافن طورش :ثلاثلا بلطملا

 - دقاعلا ةيلهأ :لوألا طرشلا 8*7  هذافن طورشو ذفانلا دقعلاب ددصقملا ه7

 دنع ًافوقوم دقعلا لعجي طرشلا اذه تاوفو - دقعلا ءاشنإ ىلع ةيالولا : يناثلا طرشلا

 ذافنل ًاطرش سيل دشرلا - 67147 - ةيفنحلا بهذم يف فوقوملا دقعلا روص نم 8741١  ةيفنحلا



 جاوزلا دقع موزل طورش : عبارلا بلطملا

 :ًالوأ - 0748 - ةيفنحلا دنع حاكنلا دقع موزل طورش 0144  دقعلا موزل ىنعم - 4
 د ا اا لا نوكي نأ ةريغصلا وأ ريغصلا حاكن موزلل طرتشي
 ولخ :اثلاث - ه740/  لثملا رهمب اهئايلوأ اضر ريغب اهسفن ةلقاعلا ةغلابلا تجوز اذإ جزلا ا ةءافك

 ءفك نم اهسفن ةلقاعلا ةغلابلا حاكنإ يف لثملا رهم لامك : ًاعبار - 8744 - ريرغتلا نم
 ةجوزلا اضر مدع دنع ةنعلا وأ ّبجلا بيع نم جوزلا ولخ : :ًاسماخ 6749 - اهئايلوأ اضر ريغب

 ٌرغ اذإ ريرغتلا (ب) ةجوزلل جوزلا ةءافك :ةءافكلا (أ) ةلبانحلا دنع دقعلا ا ارسل

 . ةجوزلا يف وأ جوزلا يف بيعلا (ج) ةءافكلا يف رثؤي امم هريغ وأ بسنب اهئايلوأ وأ ةأرملا جوزلا

 دقعلاب ةنرتقملا طورشلا : سماخلا بلطملا

 اهليدعت نودقاعلا كلمي لهف . عرشلا مكحب تبت دوقعلا راثأ - 076037  ديهمت 0١.-.

 - 0704  ءاهقفلل نالوق ؟ةمرحلا وأ ّلحلا طورشلاو دوقعلا يف لصألا له  ه76»  ؟طرشلاب
 ظفلب يراخبلا ثيدح جرخأ ملسم مامإلا - 5568  حاكنلا يف طورشلا يف يراخبلل ثيدح
 - هنئس يف دواد وبأ هجرخأو 01781  يذمرتلا مامإلا ثيدحلا اذه جرخأو 5  رخآ
 يف اهب ءافولا بجاولا طورشلا نم هحجرأ ام 57694  ثيدحلا ةلد يف حجارلا لوقلا 4

 هسفنل لجرلا هطرتشي امو اهسفنل ةأرملا هطرتشت امب ءافولا بوجو حجرأو - 556١  حاكنلا دقع
 نم لوألا مسقلا - 8577 - حاكنلا دقعب ةنرتقملا طورشلا ماسقأ 5751١  حاكنلا دقع يف
 طورش نيعناملا ىلع ٌدرلا - 877 هب ءافولا مزليو هتدئافو هعفن ةجوزلا ىلإ دوعي امم وهو طورشلا
 طارتشا 5778  مسقلا اذه طورشب ءافولا مدعل خسفلا قح ةجوزلل - 55554 - مسقلا اذه
 - قالطلا قح اهسفنل ةأرملا طارتشإل ةحيحصلا ةغيصلا 0755 - قالطلا قح اهسفنل ةأرملا

 - قالطلا قح اهسفنل ةأرملا طارتشإل ةحيحصلا ريغو ةحيحصلا ةغيصلا نيب قرفلا - 1/ 1
 هب دقعلا حصي ام مسقلا اذه لمشيو  حاكنلا دقعب ةنرتقملا طورشلا نم يناثلا مسقلا -4
 هدحو طرشلا نالطب حجارلا 08579  طرشلا عم دقعلا نالطبب ضعبلا لوق  هدحو طرشلا لطبيو
 حاكنلا دقع ءاقب 0171777 - طرشلا اذه نالطب 6717/١  ةرضلا قيلطت طرش 011٠١  دقعلا نود
 - حاكنلا دقعب ةنرتقملا طورشلا نم ثلاثلا مسقلا 0777 - ةرضلا قيلطت طرش نالطبو ًاحيحص
 0171/8  هعفدو ضارتعا 0775 حاكنلا دقع اهعم لطبي يتلا طورشلا مسقلا اذه لمشيو

 - هاالك- ؟هيلع بترتي امو حاكنلا دقع يف طرشلا اذه رثأ امو ,نيجوزلا دحأ يف ةنيعم ةفص طارتشا
 - ه؟1ا/9  ةيعفاشلا بهذم : ًاعلاث هال ةلبانحلا بهذم : 1 هالالا/  ةيفنحلا بهذم : وأ

 ةيرفعجلا بهذم : 5200 ه١78  ةيرهاظلا بهذم : ًاسماخ  ةاخ:- ةيكلاملا بهذم : ا

 حجارلا لوقلا 9787 -
 هدأ



 جاوزلا تابحتسم :ثلاثلا ثحبملا

 دواد دنع الإ ةبجاو ريغ حاكنلا ةبطخ - 078ه حاكنلا ةبطخ - 67884 - ديهمت  ه 78

 -- 8741/ - كلذ ىلع ليلدلاو ةبجاو تسيلو ةبحتسم ةبطخلا نأ حيحصلاو - 5585 - يرهاظلا

 لبق نوكت ةبطخلاو - 0288  امهريغ وأ بطاخلا وأ ةأرملا يلو اهبطخي ةدحاو ةبطخ بحتسملاو
 حاكنلا دقع 079٠ - نيدهاشلا ىلع ةدايز حالصلا لهأ روضح - 6789 - لوبقلاو باجيإلا

 لاوش رهش يف دقعلا هلبقو لوخدلا 0787  ةعمجلا موي :دقعلا نامز - 6794١  دجسملا يف

 ثيدح 5796  حاكنلا يف فوفدلا برضو ءانغلا - 657844 جوزتملل لاقي ام - ه؟987

 ثيدح -/65791  يراخبلل رخا ثيدح 61795 - حاكنلا يف فدلا برضو ءانغلا يف يراخبلا

 ءادهإ 0149 - حاكنلا يف فدلا برض يف يذمرتلا ثيدح 57944 - يئاسنلا هجرخأ ثلاث

 هتجوز هيلإ تفز اذإ جوزلا هلوقي ام 05١  اهفزي نمل ءاعدلاو اهجوز تيب ىلإ سورعلا «فافز»

 تقو - 070* - جاوزلا ةميلو 07٠7 - هتجوز ىتأ اذإ جوزلا هلوقي ام - 50١ - اهيلع لخدو

 اهل لهو ةميلولا ماعط ه7: - ؟ةبجاو :مأ ةبحتسم جاوزلا ةميلو له ه٠ 5 جاوزلا ةميلو

 ةميلولا يف راثنلا - 87:1 - تاجوزلا نيب ةميلولا ردق يف ةلضافملا ه0 5 ؟مولعم رادقم

 ىلع هرثن داري ام ةمسق - 804 - هيف حجارلا لوقلاو راثنلا مكح يف ةصالخلا 5:8 - همكحو

 دادعإ ىلع جوزتملا ةناعإ 071١  ناسنإلا رجح يف راثنلا نم عقي ام - 0٠١  نيرضاحلا

 - ةميلولا ىلإ نووعدملا - 87184  حجارلا لوقلا - 8739 - ةميلولا راركت - 017 - ةميلولا

 ةميلو ىلإ ةوعدلا 5 - جاوزلا ةميلو ىلإ ءارقفلا نود طقف ءاينغألا ةوعد نع يهنلا  هملو

 روضح بوجو طورش - 018 - جاو ةميلولا ىلإ ةوعدلا ةباجإ  ه19/  ةماع نوكت جاوزلا

 اهيف ىأر اذإ ةميلولا ىلإ وعدملا هلعفي ام 07١  ةوعدلا ةباجإ مدع راذعأ 819 - ةميلولا

 رك

 تقؤملا جاوزلا : عبارلا ثحبملا م

 :بلاطم ةثالث ىلإ ثحبملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت 20١

 ةعتملا جاوز :لوألا بلطملا

 ةلدألا - ه7 78 - ةعتملا جاوز مكح ه3”  هؤامسأو ةعتملا جاوز فيرعت -

 هجرخأ هنع هللا يضر يلع هيوري يوبن ثيدح ها لا08  ةعتملا جاوز ميرحت ىلع

  ةعتملا حاكن ميرحت يف ملسم مامإلا هجرخأ رخآ ثيدح ها ملسمو يراخبلا

 مهلوقو روهمجلا ةلدأ مييقت - 0378 - ةعتملا حاكن ثيداحأ يف يوونلا مامإلا لوق هم”

 ىلع ةيرفعجلا ةلدأ 57٠ - حيحصلا وه روهمجلا لوق 6778 ةعتملا حاكن نالطبب

 هد ؟



 - 0١ - «نهروجأ نهوتاف نهنم هب متعتمتسا امف# : ىلاعت هلوق : ًالوأ  ةعتملا جاوز ةحابإ
 - ه7 - لي يبنلا نمز يف اهولعف ةباحصلا نأو ةعتملا حاكن ةحابإ ثيداحأب اوجتحا :ًايناث
 عامجإلاب خسني ال عامجإلاب تبث امو عامجإلاب تبث مالسإلا لوأ يف ةعتملا حاكن ةحابإ : اعلاث

 * كونوا يقش الإ ىنز ام ةعتملا نع ىهن رمع نأ الول : يلع لوق : ًاعبار  هامال# _ هقول ىلع

 ا يل يا لل كل ارا كا ايما

 0 000 ان 0 نييك ةباحصلا فوخ هدرم 1 0

 بوستب امن : ىلاعت دلو صوصخب : : الوأ اهيلع ٌدرلاو ةيرفعجلا ةلدأ ةشقانم - 0885

 مامإلا ثيدح ريسفتلا اذه ديؤي اممو /8708  - حيحصلا اهريسفت نايب - *نهروجأ نهوتاف نهنم

 ةأرملا نأ ىلع اضيأ لدي اممو 0789 ةيآلل حيحصلا ريسفتلا ىلع بترتي ام 08  ملسم

 . .ةباحصلا لعفب مهجاجتحا ىلع درلا : : ًايناث  ه"٠4 ةجوز ربتعت ال ةعتملا حاكن دقع يف
 نأب مهئاعدا ىلع درلا :ًاعبار - 041 - عامجإلاب مهجاجتحا ىلع درلا : : ًاثلاث ه١ - خلا
 يضر ًايلع نأب مهجاجتحا ىلع درلا : : ًاسماخ 874  رمع ىلع درلا نم فوخلا هدرم مهتوكس

 درلا :ًاعباس - ه7414 - يقش الإ ىنز ام ةعتملا نع رمع يهن الول : هلوقو ةعتملا زاجأ هنع هللا

 لهأل عامجإ ال 584ه  ةعتملا حاكن اوحابأ ةيرفعجلا ءاملعو تيبلا لهأ نأ مهجاجتحا ىلع
 يذلا ةعتملا حاكن - هام عال  ةعتملا حاكن يف حيحصلا لوقلا 67545  ةعتملا ةحابإ ىلع تيبلا

 هتيهام نايبو مالسإلا لوأ يف ًاحابم ناك يذلا ةعتملا حاكن طورش - 084 - مْرُح مث حيبأ
 ةيرفعجلا دنع ةعتملا حاكن راثآو طورش 870٠  ةيرفعجلا دنع ةعتملا حاكن 44*01  هماكحأو

 لكاشملاو ةعتملا حاكن 01787  ةيرفعجلا هنع هلوقي ام بجومب لطاب ةعتملا حاكن - 588١

 لوقلا اذه ىلع ّدرلا - هه 4  نيرصاعملا ةيرفعجلا ءاملع ضعب لاوقأ نم ه8 - ةيسنجلا

 ةيرفعجلا ءاملع نم رضاعم ملاعل رخآ لوق 0785  ؟ةعتملا حاكنب لسنلا بيطي له ها" هه
 - ميكحلا يقت دمحم ذاتسألا لاقو  هه8 - ميكحلا يقت دمحم لوق ىلع درلا  ه*هال

 ام ىلع باوجلاو .ميكحلا يقت دمحم ذاتسألا لاقو 05٠١  لوقلا اذه ىلع درلا 4

 لوقيو 0517 - لوقلا اذه ىلع درلا - 8857 - ميكحلا يقت دمحم ذاتسألا لاقو 05١ - لاق

 ميكحلا ذاتسألل رخآ لوق 0568  لوقلا اذه ىلع ٌدرلا 554  ميكحلا يقت دمحم ذاتسألا
 اذه ىلع درلا - 58584 - ميكحلا ذاتسألل رخا لوق 0517 - لوقلا اذه ىلع درلا  هلك5

 .ةعتملا حاكن يف ةصالخلا 0759 - لوقلا

 تيقوتلاب نرتقملا جاوزلا :يناثلا بلطملا

 ةهث*



 رفز مامإلا ةجح  ها/؟  رفز مامإلا يأر  ها/١  ةعتملا جاوزب هتقالعو هفيرعت - هالا/٠

 لطبيو دقعلا حصي «قيلطتلا طرشب حاكنلا دقع 7/4  رفز مامإلا لوق ىلع درلا  هامال# _

  دقعلل ةلطبملا تيقوتلا ةدم هله  ةلبانحلا دنع طرشلاو دقعلا لطبيو ةيفنحلا دنع طرشلا

  ةيفنحلا دنع الطاب عقي دقعلا نأ رهاظلا نيجوزلا دحأ رمع ةدمب حاكتلا تيقوت - 015

 يف حجارلا لوقلا 5 ف0 ةروصلا هذه يف دّقعلا حيحصت ىلإ ةيعفاشلا سضعب بهذ - هولا

 .تيقوتلاب نرتقملا جاوزلا

 للحملا حاكن :ثلاثلا بلطملا

 تقؤم حاكن للحملا حاكن 078١ - للحملا حاكنب دوصقملا 0178٠0 - ديهمت - ه9

 يف صوصنلا - 05787 - ةعتملا حاكنو للحملا حاكن نيب فالتخالاو هبشلا هجوأ  هال49

 ةنسلا نم :ًايناث ه4  ميركلا نآرقلا نم :ًالوأ 884 - اهقلطمل ًاثالث ةقلطملا لالحإ

 يف ءاهقفلا لاوقأ هاثما/ هل للحملاو للحملا ِِلي هللا لوسر نعل - ه 785 - ةرهطملا ةيوبنلا

 00 ايان يا تيا م اذإ ا ةهانم4- لادبملا حك

 0 يف ةيميث خضا مالسإلا ١ خيش يأر ه*١9 ورا نود يلج اهيلو وأ ل تدصق

 حاكن نالطب ليلعت 0887 - اهقلطمل ةقلطملا لحي ال للحملا حاكن 047  للحملا

 .للحملا

 :نيثحبم ىلإ لصفلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم 0186  ديهمت 4

 (ديبأتلا هجو ىلع) ًادبؤم تامرحملا :لوألا ثحبملا

 ىلإ ثحبملا اذهل ميسقت :ثحبلا جهنم  ه»91/  ًادبؤم تامرحملاب دوصقملا 04

 :بلاطم ةعبرأ

 ةبارقلاب تامرحملا :لوألا بلطملا

 : ايناث 0٠٠  تاهمألا :ًالوأ - 0888 - ةبارقلاب تامرحملا يف يعرشلا صنلا - 4

 ؟ ىنزلا نم تنبلا مرحت له  ه7٠4  ثانإلا نم هعورف لجرلا ىلع مرحي ١ - تانبلا

 - ٠4٠8  يناساكلل لوألا درلا 1 84٠4 - ىنزلا نم تنبلا حاكن حابأ نم ىلع درلا ه٠

 يف حجارلا لوقلا - 8401 - ةيميت نبال ثلاثلا درلا  ج 84:5  ةمادق نبال ىناثلا درلا

 ه4



 خألا تانب :اعبار 0504  تاللاخلاو تامعلاو تاوخألا : اثلاث - ه 408 - ىنزلا نم تنبلا حاكن

 ضعبلا ىلع هبتشي دق ةلاح 841١ - تاروكذملا ىوس ام حاكن لحي - 041٠١ - تخألا تانبو

 .ميرحتلا ةمكح 6841١7 - اهلح

 ةرهاصملاب تامرحملا : يناثلا بلطملا

 - ه6١4  ةرهاصملاب تامرحملا ىف ةيعرشلا صوصنلا 0414  ةرهاصملا ىنعم - 4
 ْ . عورف ةسمخ ىلإ بلطملا ميسقت :ثحبلا جهنم

 «تاجوزلا تاهمأ» مكئاسن تاهمأ :لوألا عرفلا

 ةجوزلاب لوخدلا طرتشي له - 0117 - نهميرحت ليلدو مكئاسن تاهمأب دوصقملا 5
 مرحي تانبلا ىلع دقعلا درجم نأ ىلع روهمجلا ةلدأ - 5418 - ؟جوزلا ىلع اهمأ ميرحتل
 - ثلاثلا ليلدلا - 547١ - يناثلا ليلدلا - 8414 - لوألا ليلدلا - نهجاوزأ ىلع نهتاهمأ

 لوقل ةلدألا - 5677 - جوزلا ىلع اهلوصأ ميرحتل ةجوزلاب لوخدلا نيطرتشملا ةلدأ 0١
 ىناثلا داريإلا - 5474 لوألا داريإلا  ةلدألا ةشقانم 8477 - ةلأسملا هذه يف تباث نب ديز
 لجني ةلاحر ه4 مجارلا لوقلا 0845717 - عبارلا داريإلا 5 ثلاثلا داريإلا - 5576 -
 .اهمكح ضعبلا

 بئابرلا :يناثلا عرفلا

 - 047١  نهميرحت ليلدو بئابرلاب دوصقملا 0470  بئابرلاب يعرشلا صنلا -6
 ميرحت طورش - © 878  همأ جوز ىلع بيبرلا تنب ميرحت 0477 - بئابرلا موهفم هلمشي ام
 طرشلا اذه يف روهمجلا لوق 0474  اهمأ جوز رجح يف ةبيبرلا نوكت نأ :ًالوأ - بئابرلا
 توملا موقي له  ه4/  مألاب لوخدلا : يناثلا طرشلا - 8475 - حجارلا لوقلا - 05 -

 لوخدلاب دوصقملا 5479  يقيقحلا لوخدلا طارتشا : حجارلا لوقلا - 0 578- ؟لوخدلا ماقم

 . ةجوزلاب

 ءانبألا لئالح :ثلاثلا عرفلا

 هلوق نم دارملا - 8447 - ءانبألا لئالحب دوصقملا - 544١ - يعرشلا ٌصنلا

 ميرحتلا ةمكح ه4 44  ءانبألا لئالح ميرحت ليلد 0447  «مكبالصأ نم نيذلا# : ىلاعت
 .هريغ نم نبالا ةجوز تنب - 04145 - ميرحتلا توبثل لوخدلا طرتشي ال - ه4148
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 بألا ةحوكنم : عبارلا عرفلا

 - ميرحتلا نهلمشي نمو «بألا راح دوصقملا - 5448 - يعرشلا ٌصنلا 1

 .نبالا ةجوز تنب ب, 6148١ - ميرحتلا ةمكح 5165٠ - ميرحتلا ليلد 4

 ةرهاصملاب ةمرحلا هب تبثت ام : سماخلا عرفلا

 - 0405 4  دقعلاب ةرهاصملا ةمرح 04807  ءطولاب وأ دقعلاب تبثت ةرهاصملا ةمرح 7

 - ه# هال  دسافلا ءظولا : ًايناث ه 465 - حابملا ءطولا : لوأ ه4ه6ه  ءطولاب ةرهاصملا ةمرح

 بهذم اهجرف. يف جوزلا ءام ةجوزلا لاخدإ  ه4ه4 حابملا ءطولاو دسافلا ءطولا نيب قرفلا

 له ةتيملا ءطو  لاخدإلا اذه يف ةلبانحلا بهذم - 48 - لاخدإلا اذه يف ةيعفاشلا

 - 0451 - ةرهاصملا ةمرح توبثل ةءوطوملاو ءىطاولا ةيلهأ - 0451 - ؟ةرهاصملا ةمرح هب تبثت

 ؟ةرهاصملا ةمرح هب تبثت لهو مارحلا ءطولا :ًاثلاث - 0478  ةرهاصملا ةمرح قعلطنام ورظ

 هتلدأو يناثلا لوقلا - 5455 - لوألا لوقلا ةلدأ نمو - 6458 - هتلدأو لوألا لوقلا - 454

 ةيرهاظلا ةجح نم 0459 - هتلدأو ثلاثلا لوقلا - 458 - يناثلا لوقلا ةلدأ نمو - ه451/

 - لوألا داريإلا  اهيلع دري امو ةلدألا ةشقانم  ه41/1 عبارلا لوقلا 6417١  ثلاثلا لوقلل

 - حجارلا لوقلا - هداج كسلا كل كاكا سيكا ه 4ا/* - يناثلا داريإلا 17

 : الوأ  ه عا/ا/ ؟ةرهاصملا ةمرح سمللا وأ رظنلا بجوي له 0417 ربدلا يف ءطولا .

 ةيعفاشلا بهذم : اناث 0414 - ةأرملا جرف ىلإ جاجزلا ءارو نم رظنلا ه 14/4 - ةيفنحلا بهذم

 بهذم اسال 614/7 - ةيكلاملا بهذم :ًاعبار - 0441١ - ةلبانحلا بهذم : ًاقلاث ه8

 - 604/6 - ةيرفعجلا بهذم : ياس ه14815 - ةيديزلا بهذم : ا هفاسك 0

 - حجارلا لوقلا - 0485 - سمللاو رظنلاب ةرهاصملا ةمرح توبث يف ءاهقفلا لاوقأ ةصالخ

 ليلدلا - 0589  حيجرتلا ىلع يناثلا ليلدلا - ه8 حيجرتلا ىلع لوألا ليلدلا - ه4 ىإ/

 . حيجرتلا ىلع ثلاغلا

 عاضرلاب تامرحملا :ثلاثلا بلطملا

 ميسقت :ثحبلا جهنم  ه497 - عاضرلاب ميرحتلا ليلد - 0١ - عاضرلا فيرعت

 :عورف ةعبرأ ىلإ بلطملا

 عاضرلاب تامرحملا فانصأ :لوألا عرفلا

 ةيوبنلا ةنسلا نم :ًايناث - 0444  ميركلا نآرقلا نم :ًالوأ  ةيعرشلا صوصنلا 448م

 هنآك



 ةمرحلا راشتنا : ًالوأ - 0445 - عاضرلاب تامرحملا ىلع صوصنلا هذه ةلالد 04946  ةفيرشلا

 - 0494 - ةعضرملا جوزو عيضرلا نيب ةمرحلا راشتنا :ًايناث 04417 - ةعضرملاو عيضرلا نيب
 3 لحفلا نبلب ميرحتلا ليلعت - ه84989  ءاملعلا هب لاقو ةنسلاب تبث « مرحي لجفلا جب

 بسنلا مكح امهيف فلتخي ناتلأسم - ه١60 عيضرلا ةبارق ىلإ ةمرحلا راشتنا ىدم : اهلا

 ةرهاصملا :ًاعبار 0607  حاكتلا اهيف زوجي عاضرلاو بسنلا نم تالاح 06٠07 - عاضرلاو

 ةيميت نبا يأر  هه0٠ه - عاضرلاب ةرهاصملا ميرحت ىلع ليلدلا - 86804 - عاضرلاب ةمرحملا

 . عاضرلاب: ةرهاصملا يف

 مرحملا عاضرلا ةفص : يناثلا عرفلا

 له 0804 - مرحي ال لجرلا نبل - 608 - نبللا ردصم :ًالوأ - هم٠ا/ ديهمت 5*6

 - 00١٠١ - ةيحلا نبلك ميرحتلا هب تبثي ةتيملا نبل روهمجلا دنع ؟ةيح اهنوك ةأرملا نبل يف طرتشي

 9 حجارلا لوقلا 081١7 - ةتيملا نبلب ميرحتلا تيك مل نم ةجح  ه١١8  روهمجلا ةجح

 - 00١1٠8  ةميهبلا نبل 88١4 - ةنيعم نس اهلو ةءوطوم نوكت نأ ةأرملا يف طرتشي له - 0

 لوقلا - 501 - لوألا لوقلا ةلدأ - 08117 لوألا لوقلا - 5015 - مرحملا نبللا رادقم :ًاينا
 - ه677  لوقلا اذه ةلدأ - 587١ - ثلاثلا لوقلا - 56070- ىناثلا لوقلا ةلدأ - 5519 - يناثلا

 حجارلا لوقلا نايبو لاوقألا ةشقانم 5814 - هتلدأو سماخلا لوقلا 0077  هتلدأو عبارلا لوقلا
 طارتشا حجارلا - 5875  هحجرت ال اهتوق ىلع لوألا لوقلا ةلدأ - ه57؟6 لوألا لوقلل ةبسنلاب -

 - 08171 - تاعضر سمخ وه مرحملا اهددع نم حجارلاو عاضرلاب ميرحتلل تاعضرلا نم ددع

 نيب يلاوتلا - 818 - ةيرفعجلا دنع ةعضرلا يف طرتشي ام - 0878 - تاعضرلاو ةعضرلا ةفص
 طوعسلا له 679  ةيعفاشلاو ةلبانحلا دنع طرشب سيل تاعضرلا يلاوت 067٠  تاعضرلا
 - 0874  ةيرفعجلا بهذم : ًايناث  هه##  ةيرهاظلا بهذم : الوأ ه9 - عاضرلاك روجولاو

 ددعلا طرتشي له 0875 - ةنقحلاب عيضرلا ىلإ نبللا لوصو ههه  روهمجلا لوق :اثلاث

  هبلح تاقوأب سيلو بولحملا نبللا برش تاقوأب رابتعالا - هها/  روجولاو طوعسلا يف
 ةلباتحلا بهذم - ؟ضحملاك بوشملا نبللا له 0878 - ةأرما نم رثكأ نبل برش 0

 ني كوتعملا نبجلا 888417  ةيفنحلا بهذم 084١  ةيكلاملاو ةيعفاشلا بهذم 565٠

 لو اهنا الدو ماضرلا تدري ةقلعتملا نضوصتلا جه21 عاضرلا تفوح هه 27  ةأرملا نبل

 ةنسلا نم : ًالاث هه 45 يراخبلا ثيدح ةيوبنلا ةنسلا نم : 8 همه - ميركلا نارقلا نم

 نم عاضرلاو : يوبنلا ثيدحلاب ةفينح يبأ جاجتحا هجو هم85ا/- د 5 ةيوبنلا

 نمو : اسماخ 5648 يذمرتلا ثيدح - ف ةيوبنلا ةنسلا نمو : :ًاعبار - 0648 - (ةعاجملا
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 لوقلا 0881١  نيعباتلاو ةباحصلا نع راثآلا :ًاسداس  ه٠08  دواد ىبأ ثيدح  ةيوبنلا ةنسلا
 - داهتجاو رظن لحم يه عاضرلا يف لئاسم  ه887 - ةمرحملا ةعاضرلا تقو يف حجارلا

 .ةثلاثلا ةلأسملا  هههه  ةيناثلا ةلأسملا  ه554 - ىلوألا ةلأسملا هوه

 «عاضرلا تابثإ لئاسو» عاضرلا هب تبثي ام :ثلاثلا عرفلا

 اذه ىف ءاملعلا لاوقأ  هههال عاضرلا ىلع ةعضرملا ةداهش يف يوبن ثيدح 15

 بهذم  اهدحو ةعضرملا ةداهش لوبق يف ءاهقفلا لاوقأ - 05608 - فيرشلا يوبنلا ثيدحلا

 :ًاعبار ه6 - ةيرهاظلا بهذم : الث  ههد٠ ةيفنحلا بهذم :ًايناث ه8  ةلبانحلا

 - ةيرفعجلا بهذم :ًاسداس 0658  ةيديزلا بهذم :ًاسماخ 0079 ةيعفاشلا بهذم
 ةأرملا ةداهش لوبق طورش 067٠ - ةداهشلا نم عاضرلا هب تبثي اميف حجارلا لوقلا -64

  نيميلا : يناثلا طرشلا  هه51/  ةلادعلا :لوألا طرشلا - 5657 - عاضرلا ىلع ةدحاولا

 رارقإ : الوأ هوا رارقإلاب ةعاضرلا تابثإ  ه559 - ةداهشلا ريسفت : ثلاثلا طرشلا ه4

 عاضرلا ةمرحب رارقإلا :ًاثلاث 0077  ةعاضرلاب ةجوزلا رارقإ :ًايناث 5017١  ةعاضرلاب ةجوزلا

 . عاضرلا يف كشلا  هدهالا*  حاكنلا لبق

 - اهنبا ىلع مرحت مألاو مأ ةعضرملا هاله  هتعضرمو عيضرلا نيب ةيئزجلا - 4

 9 ةيدعسلا ةميلح هتغضرم دلع يبنلا ماركإ  ةههمالا/ل ماركإلا قحتست ةعاضرلاب مألا -همألك

 ام -ههةم. 2 ةبيوث هتعضرم دع يبنلا ماركإ - ه4 - هتعضرم هلع يبنلا ماركإ نمو هه

 .اهل ًاماركإ ةعضرملل هؤاطعإ بحتسي

 ناعللاب تامرحملا : عبارلا بلطملا

 يف ناعللا رثأ - 058  ناعللا يف يعرشلا ّصنلا - 06587  ناعللاب دوصقملا 0١-

 ةلبانحلا بهذم  هه46  ؟هسفن جوزلا بذكأ اذإ ةمرحلا عفترت له 08086  ةيجوزلا ةقالعلا

 حجارلا - 00817 - نسحلا نب دمحمو ةفينح يبأو بيسملا نب ديعس بهذم 0585  مهيقفاومو

 .اهجوز ىلع ةنعالملا ةمرح يف

 ًاتقؤم تامرحملا :ىناثلا ثحبملا

 :بلاطم ةعبس ىلإ ثحبملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم - 0684 دليهمت -4

 همم



 مراحملا نيب عمجلا :لوألا بلطملا

 نيب عمجلا ميرحت يف يعرشلا ّصنلا 0041١ - مراحملا نيب عمجلاب دوصقملا -
 ةأرملا نيب عمجلا زوجي ال 0891  اهتقرافم دعب ةجوزلا تخأ حاكن زوجي 0097 - نيتخألا
  ثلاثلا ليلدلا - 5595 - يناثلا ليلدلا 65 - لوألا ليلدلا - 0544  اهتلاخ وأ اهتمعو
 نيب وأ ةلاخلاو ةمعلا نيب عمجلا هركي - 5599  سماخلا ليلدلا - 5598 - عبارلا ليلدلا - 7
 بسنب مراحملا عمج 6501  هوركملا عمجلا اذه لوصح ةيفيك - 5٠١ - نيتمعلاو نيتلاخلا
 5 نيل لاخلاو معلا يتنبا نيب عمجلا مرحي ال - نو نوم ميرحتلا ةمكح همم عاضر وأ

 نم ىلع حاكنلا دقع مكح <  ةزئاج عمجلا نم ةلاح - هكنف د ؟امهنيب عمجلا هركي له

 - حيحصلا وه ىلوألا حاكنف ىرخألا دعب امهادحإ جوزت نإ - 0017 - امهنيب عمجلا زوجي ال
 تالاح يف عمجلا 5504  امهنيب قيرفتلا بجو قبسأ نيدقعلا يأ ملعي مل نإو -64
 . ةثلاثلا ةلاحلا - 55117  ةيناثلا ةلاحلا - 851١  ىلوألا ةلاحلا - 551١  قالطلا

 تاجوز عبرأ نم رثكأب جاوزلا :يناثلا بلطملا

 :نيعرف ىلإ بلطملا ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت - 21

 هتمكحو تاجوزلا ددعت :لوألا عرفلا

 رثكأ وأ ةدحاوب جاوزلا ةلأسم يف حجارلا 05168  ددعتلا ةحابإ يف يعرشلا صنلا -4
 طرشك لدعلاب دوصقملا -/0717  لدعلا :لوألا طرشلا  تاجوزلا ددعت ةحابإ طورش - 05615 -
 م١517  تاجوزلا ددعت ةمكح -5519- قافنإلا يلع ةردقلا» يناثلا طرشلا - ه518-د ددعتلل
 :ًاعلاث  هذ7١ ةدحاو ةجوز لجرلا يفكي ال دق : ًايناث - 0571١ - ةميقع ةجوزلا نوكت دق : ٌالوأ
  ًاديهش اهجوز تام ةلمرأ ة ةأرملا نوكت دق :ًاعبار 05177 لجرلا براقأ نم ةأرملا نوكت دق
 قيثوتل ليبس ددعتلا :ًاسداس - 87178  ددعتلا بجوتست ءاسنلا ددع ةرشك : :ًاسماخن 2-4
 هذه لحي ددعتلاو .لاجرلا لقيو ءاسنلا ددع رثكي بورحلا باقعأ يف : :ًاعباس 0517 - طباورلا
 ضارتعالا عفد 55784 - ضارتعا - 5178 - لسنلا ةرثك ددعتلا يف : :ًانماث /55717   ةلكشملا
 ةيرح ىلع ءادتعا ددعتلا عنم 0777 - ضارتعالا اذه عفد - ١ برا نضارتعا بقال
 ةحابإل يضاقلا نذإ | طرتشي له 0774  اهيلع جاوزلا مدع طرتشت نأ ةأرملل #57 - ةأرملا
 نذإ طارتشا مدع ىلع عامجإلا - هديب يضاقلا نذإ نودب ددعتلا زوجي  ه6"51 - ؟ددعتلا
 .ددعتلا ةحابإل يضاقلا



 تاجوز عبرأ ىلع داز ام ةمرح : يناثلا عرفلا

 جوزت 0779 - ةسماخلا دقع نالطب 5718 - تاجوز عبرأ ىلع داز ام ميرحت ه7

 ىدحإ ةافو ةلاح يف ةسماخب جاوزلا - 554٠ - عبرألا هتاجوز ىدحإ قالط ةدع يف ةسماخلا

 . عبرألا هتاجوز

 هتدتعمو ريغلا ةجوز حاكن ميرحت :ثلاثلا بلطملا

 ةجوز ميرحت ةمكح 05147  ءاهقفلا لاوقأ - 55147  اهتالالدو ةيعرشلا صوصنلا 01

 05145 ةدتعملا حاكن ميرحت نم ءانثتسا - 08548 - ريغلا ةدتعم ميرحت ةمكح - 0545 - ريغلا

 .ريغلا ةدتعم حاكن مكح

 اثالث ةقلطملا : عبارلا بلطملا

 دارملا - 5544 - صوصنلا هذه ريسفت - 5548 - ميركلا نآرقلا نم صوصنلا 17

 اهيلع دقعلا درجم سيلو ةجوزلاب لوخدلا : «هريغ اجوز حكنت ىتح# : ىلاعت هلوق يف حاكنلاب

 ليلدلا - ه567  ثلاثلا ليلدلا - 5567 يناثلا ليلدلا - 550١ لوألا ليلدلا - ه 560

 8565 - ليلحتلل ءطولا بوجو حيحصلا لوقلا - 5568 - سماخلا ليلدلا - 5564 عامل

 يناثلا حاكن يف طرتشياد ه5كهمل- ماكل دقع ةحص  ه"هإل ؟ءطولا عم لازنإلا ط رتشي له

 ديدشت ةمكح 055٠  ةيمذ تناك اذإ ًاثالث ةقلطملا ليلحت - 0569 - ةبغر حاكن نوكي نأ

 .اهقلطمل ًاثالث ةقلطملا لالحإ طورش

 يوامسلا نيدلا مدع : سماخلا بلطملا

  -0١صوصنلا هذه ةلالد 8577  ميركلا نآرقلا نم صوصنلا - 0137 - ديهمت -
  6لوألا لوقلا :ًالوأ :نيكرشملاب دوصقملا 5156  باتكلا لهأو نيكرشملاب دارملا -

  -5بترتي ام - 08558 - «نيكرشملا» نم دارملا يف حجارلا لوقلا ه1 يناثلا لوقلا

 لؤق  ًايناث حاقد« : ةيفيحتلا لوق :ًالوأ  باتكلا لهأب دارملا - ه59 حجارلا لوقلا ىلع

 ةلبانحلا والشافعية  ١/ 0517لهأ نم نوئباصلا له 5571077  ؟باتكلا لهأ نم سوجملا له

 نسحلا لوق 551/4  نيئباصلا يف ةمادق نبا لوق - 0717 - هيبحاصو ةفينح ىبأ لوق ؟باتكلا

 باتكلا لهأب دوصقملا يف حجارلا 0117  نيئباصلا يف يعازوألاو كلام مامإلاو يرصبلا -

  -5حاكن - 5517/8 - نيكرشملا فانصأ  ه51/ا/  اهحاكن ملسملل زوجي ال يتلا ةكرشملا
 ةكرشملا حاكن ميرحت ةمكح 651/9 - ةدترملا -  058٠.هباوجو لاؤس

 ه6



 ىلع ةيآلا ةلالد_ هدم" ةينازلا حاكن يف ميركلا نارقلا صن  ه5/17 - ديهمت ه1

 ةينازلا ةبوت طرتشي 05480 - ةينازلا حاكن ميرحت يف ء ءاهقفلا لوق ه5  ةينازلا حاكن ميرحت

 لوقلا - 5541/  اهحاكن ةحصل ةينازلا ةبوت طرش يف ءاهقفلا فالتخا 5585  اهحاكن ةحصل

 لبس نم 054 ةينازلا ةبوت لصحت فيك - 5584  اهحاكن ةحصل ةينازلا ةبوت طارتشا حجارلا

 حيحصلا 6854١  هحاكن ةحصل ينازلا ةبوت طرتشي له 054٠١ - ةينازلا ةبوت ىلع فرعتلا
 ءاهقفلا لاوقأو حاكن زاوجل ةينازلا ةدع ءاضقنا طرش 65917 - هحاكن ةحصل ينازلا ةبوت طارتشا
 ىنز نمب لماحلا ةينازلا هو زاوج 658914 - ةيفنحلا بهذم : لوأ - ه5957  طرشلا اذه يف

  ه5891ا/  ةيكلاملا يهدم ءانلاك ه5؟95  ةيعفاشلا بهذم اناث ه5ج96  هنم تلمحو اهب

 ةيرفعجلا بهذم :ًاسداس 5598 - ةلبانحلا بهذم :ًاسماخ 6544 - ةيرهاظلا بهذم :ًاعبار
 ل ةهالما ا ا ا هالماآ حجارلا لوقلا 07٠١

 نيجوزلا دحأ ىنزب حاكنلا خسفني ال *017١   اهتدع ءاضقناو ايعيوت دعب اهحاكت لح حجارلا

 ةجوزلا ةقرافم بابحتسا 01706  نيجوزلا دحأ ىنزب حاكنلا خاسفنا مدعل ةجحلا - 4 517١
 .تنز اذإ اهئطو لبق ةجوزلا ءاربتسا 017/١5 - تنز اذإ

 ءامإلا حاكنب قلعتملا يعرشلا صنلا : عباسلا بلطملا

 - ءامإلا حاكنب قلعتملا يعرشلا ٌصنلا 0708 - ؟اهقرل ةمألا حاكن عنتمي له - 07
 - ةمألا حاكن طورش 51/1١  ةيآلا ماكحأ ةصالخ 01/٠١  ةميركلا ةيآلا ريسفت -49

 موهفم 61/١7 - تنعلا فوخو لوطلا مدع : نيطرشلا فلخت دنع ةمألا حاكن زوجي له 5

 ةمألا حاكن نم عنمي ال ةرحلا حاكن ىلع ةردقلا 01١4 - هيلع بترتي امو ةيفنحلا دنع لوطلا

  روهمجلا ةلدأ - 017/1١5 - هيلع بترتي امو روهمجلا دنع لوطلا موهفم 6 - ةيفنحلا دنع

 - ؟ةملسم نوكت نأ ةرحلا حاكن ىلع ةردقلا يف طرتشي له 01/18 - ةيفنحلا ةلدأ - ١7

 ةحصل ةمألا مالسإ طرشلا نأل زوجي ال :روهمجلا دنع ؟ةيباتكلا ةمألا حاكن زوجي له 4

 . ةيباتكلا ةمألا حاكن زوجي :ةيفنحلا دنع - اهحاكن

 جاوزلا يف ةءافكلا : سماخلا لصفلا

 ريغ ةءافكلا 017/7 - ؟جاوزلا يف ةربتعم ةءافكلا له  ها/77  ةءافكلاب دوصقملا 0١

 - 1/76 - جاوزلا يف ةءافكلا رابتعا مدع ةلدأ 017/784 - ءاهقفلا ضعب دنع جاوزلا يف ةربتعم

 رابتعا ةشقانم 61/7177  ةءافكلا رابتعا مدع ةلدأ ةشقانم 01/75 - جاوزلا يف ةءافكلا رابتعا ةلدأ

 هاا



 - ؟ةءافكلا هل ربّتعُت نم 01/78  اهرابتعاو ةءافكلا طرش يف حجارلا لوقلا - 0778 - ةءافكلا

 الو حاكنلا دقع ءاشنإ دنع ةءافكلا رابتعا تقو  ه1*/١7  اهئايلوألو ةأرملل قح ةءافكلا ه٠

 ةءافكلاب ريرقتلا  ها/  ةلبانحلا دنع طرش ةءافكلا ماود  هالا“  ةيفنحلا دنع اهماود طرتشي

 يأر  ها/”*5  نيدلا : الوأ :ةءافكلا لاصخ حرش - هالا“ه  ةءافكلا هيف ربتعت ام  هالا“؛

 نم 0 ىوقتلا يأ نيدلا رابتعا حجارلاو 0717 - نيدلاب ةءافكلا يف نسحلا نب دمحم

 دمحأ دنع ةياورلا فاليتخا  ةهالاث9  ةءافكلا لاصخ نم بسنلا ان ها/*م  ةءافكلا لاصخ

 حجرأ نكلو - 01/41 - ةءافكلا يف بسنلا رابتعا حجارلا - 01/4٠  ةءافكلا يف بسنلا رابتعا يف

 يبصلا ةءافك 61/44  لاملا  ها/4#  ةيرحلا :ًاثلاث  هال4؟ بسنلا قوف ملعلا فرش نأ

 - هال/8ال  ةيعفاشلا بهذم بويعلا نم ةمالسلا  هال55 ةفرحلا :ًاسماخ - هاله  ةيلاملا

 يف ةءافكلا رابتعا ةمكح 01/44  ةءافكلا لاصخ نم سيل لامجلا - 6174 - ةلبانحلا بهذم

 مزال حيحص جاوزلاف ءفكلا ريغ جوزلاب يه تيضرو ةأرملا ءايلوأ يضر اذإ  هاله٠ جاوزلا

 .هيلع ريغلا ضارتعال قح الو

 جاوزلا يف ف ةيالولا : سداسلا لصفلا

 - ةيالولا تاميسقت هاله“ حالطصالا يف ةيالولا فيرعت - 01/7 - ديهمت 61

 :ثحابم ةعبرأ ىلإ لصفلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم 4

 جيوزتلا ةيالو 0 :لوألا ثحبملا

 - كلملا :ًايناث 01/817  ةبارقلا :ًالوأ 01705  جيوزتلا ةيالول بابسأ ةسمخ هوو

 ةمامإلا :ًاعبار هالكأ ةالاوملا ءالو  هإل٠5 - ةقاتعلا ءالو -ةها/لم4 لولا : اعلاث هالومب

 يناثلا لوقلا - 0754 لوألا لوقلا - 51/58  اهيف ءاهقفلا لاوقأ  ةيصولا :ًاسماخ  هال5؟

 . سماخلا لوقلا 07/55 - عبارلا لوقلا - 01756  ثلاثلاو

 جيوزتلا ةيالو عاونأ : يناثلا ثحبملا

 :اثلاث 17/49 - بابحتسالاو بدنلا ةيالو :ًايناث هال - رابجإلا ةيالو : ًالوأ ه1

 . ةكرشلا ةيالو

 ىلولا : ثلاثلا ثحبملا

 :بلاطم ةتس ىلإ ثحبملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم  هالالا - ديهمت

 ها"



 يلولا طورش :لوألا بلطملا

 : ًاعبار 6 - ةيرحلا : الاث  هالال4 غولبلا : ًايناث  هالال»# - لقعلا : لوأ - هالالا

 نيب جيورتلا ةيالو تبثت  هالالال ملسملا ريغ ىلع ملسمل ةيالو ال  هالالك نيدلا داحتا

 يف ةلادعلا 07/8٠١ - ةلادعلا :ًاسماخ 1/1/4  دحأ ىلع دترمل ةيالو ال - 077/4 - رافكلا
 تسيل ةيفنحلا دنع ةلادعلا 01787  ةرهاظلا ةلادعلاب ةلبانحلا ءافتكا 01/81 - ةلباتحلا بهذم
 ةيفنحلا كلدنع جيوزتلا يف ذ ءاسنلا ةيالو زوجت - 01/4 ةروكدلا :(تداسأ نو يلولا يف ًاطرش

 . قطنلا الووضبلا يلولا يف طرتشي ال 017/85  دشرلا : : ًاعباس 61/86  تابصعلا مدع دنع

 يلولا قوقح : يناثلا بلطملا

 ةحلصم هب رهظت ام 61/84 - هيلع ىلوملا ةحلصمو هتحلصمل ةررقم يلولا قوقح - 1

 .هتيالو تحت نم ؤفكلا رايتخا يلولا قح نم  ها/89 هل ةيالولا قوقح ريرقتب يلولا

 يلولا تابجاو :ثلاثلا بلطملا

 :عورف ةعبرأ ىلإ بلطملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم  هالؤ1 - ديهمت -

 ًاقلخو ًائيد يضرملاب هتيلوم يلولا جيوزت :لوألا عرفلا

 نيد يضرملا لوبق ةمكح نم - هانا هوجوزف هقلخو هنيد نوضرت نم مكءاج اذإ هاإاة'"؟

 .حالصلاو ريخلا لهأ ىلع هتيلوم يلولا ضرع - ها/44 - ًاقلختو

 ةقلخلا نسح هتيلومل يلولا رايتخا :يناثلا عرفلا

 - ها/و10 - نيجوزلا نيب نسلا يف براقتلا 01745 - بولطم ةقلخلا نسُحح 6
 .نسلا يف براقتلاو ةقلخلا نسح يف ءاهقفلا لاوقأ نم صلختسي

 تغلب اذإ هتيلوم جيوزت يف يلولا عارسإ :ثلاثلا عرفلا
 يف عارسإلاب رمأت ةيوبنلا ةنسلا 01/44 - اهل ةنايص ةاتفلا جيوزت يف عارسإلا - 17

 جاوز رخأ اذإ يلولا مثإ - ه١٠8  مكاحلا ةياورب ثيدحلا ريسفت 01749 اهل جوز ال نم جيوزت
 جيوزت ريخأت يف باطخلا نبرمع لوق - 08٠7 - ةاتفلا جاوز ريخأت رارضأ 6801 - هتيلوم
 .دالوألا

 هز؟



 هتيلوم لضع نع يلولا عانتما : عبارلا عرفلا

  - 28٠0يف لضعلا اللغة  5  - 08٠١حالطصا يف يلولا لضعب دوصقملا الفقهاء  0/8٠6 -

 لضع نم 007 - يلولا لضع روص نم - 0807 - يلولا لضع يف ءاهقفلا لاوقأ نم دافتسي ام
 .اهقلطم ىلإ عوجرلا نم هتيلوم عنم يلولا

 | مهددعت دنع ءايلوألا بيترت : عبارلا بلطملا

 أ : مهبيترت نوكيو «ةيفنحلا دنع (أ) - ه808 - ءايلوألا بيترتب دوصقملا 4

 0 ةبصعلا : :اناثاع هملاأ م دنع ةيصعلا نيب حيجرتلا - هم١١٠١8  ةيبسنلا ةبصعلا

 :امفاخ.- ه١81 5 - ةالاوملا ىلوم :اعبار - 0811“ تابصعلا ريغ براقألا :ًاثلث

 يلو دجوي مل نإ - 58117 - لفاكلا ةيالو - 5815  ةيكلاملا بهذم (ب) 081٠6  ناطلسلا

 دحاول اهجيوزت ةيالوف يضاق الو لفاك الو يلو دجوي مل نإ - 5818 - يضاقلل ةيالولاف لفاك الو

 بسح ةيبسنلا ةبصعلل ةيالولا ,ةيعفاشلا بهذم (ج) 64819  اهنذإب نيملسملا ةماع نم

 0851١ - ةقاتعلا ىلومل ةيالولاف ةيبسنلا ةبصعلا دجوت مل نإف - 087١  قاقحتسالا يف ةيولوألا

 ءايلوأللو ةلبانحلا بهذم (د) 8877  هبئان وأ ناطلسلل ةيالولاف هتبصعو قتعملا دجوي مل نإ

 - 083784 - ةيبسنلا ةبصعلا :ًالوأ - 5877  قاقحتسالا يف ةيولوألا بسح صاخ بيترت مهدنع

 :ًاثلاث  هماك ةيببسلا ةبصعلا :ًايناث  ه876 براقألا نم ةيبسنلا تابصعلا ريغل ةيالو الو

 - طيقللا ىلع طقتلملل ةيالو ال - 5878  اوركذ نم ٌدحأ دجوي مل نإ  ه851/  ناطلسلا

 - 0/7١ - ةيبسنلا ةبصعلا : ًالوأ : ةيديزلا بهذم (و)  ه817*٠  ةيرهاظلا بهذم (ه) 048

 - يصولا :اثلاث 0888  ةيببسلا ةبصعلا :ًايناث  هما“ا ماحرألا يوذ نم براقألل ةيالو ال

 بهذم (ز) 0875 - نيملسملا نم حلص نمو ليكولا 5878  مامإلا :اعبار 5

 . ةيرفعجلا

 ةيالولا قاقحتسا يف ءايلوألا يواست :سماخلا بلطملا

 :لوألا لوقلا - 588 - هلوصح دنع ةيالولا قحتسي نمو .يواستلا اذهب دوصقملا - هما

 - عزانتلا دنع نيواستملا نيب ةعرقلا : يناثلا لوقلا - ه888 - يلو لكل للماك ةيالولا قح ءاقب

 6857 يضاقلا يأر ىلإ عوجرلا : ثلاغلا لوقلا ه/١154  ةعرقلا ءارجإ نم ءانثتسا ٠

 ةلأسملا ىف ةيعرشلا صوصنلا - 0847  ربتعملا وه دقع 'يأو ,.ءايلوألا اهمربي حاكتلا دوقع ددعت

 .ةلأسملا يف ء ءايقفلا لاوقأ - هم855

65١5 



 برقألا دوجو عم دعبألا يلولا ةيالو : سداسلا بلطملا

 : عورف ةثالث ىلإ بلطملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت -96

 برقألا يلولا يف ةيالولا طورش ضعب دقف :لوألا عرفلا

 طورش - 0848 - ةيالولا طورش دقف رثأ /08841  - ةيالولا طورش دقفب دوصقملا 5
 :ًاثلاث همه - قسفلا :ًايناث 6 - لقعلا دقف :الوأ 4 - اهدقف نكمي يتلا ةيالولا
 مارحإ  ه864  دشرلا مدع :ًاعبار 0807 - ملسملا يلولا دادترا - 5861 - نيدلا فالتخا
 .ةيالولا بلسي الو حاكنلا عنمي يلولا

 برقألا يلولا ةبيغ :يناثلا عرفلا

 - برقألا يلولا ةبيغ ةدم يف ةيفنحلا فالتخا 0865 - ةيفنحلا بهذم :ًالوأ 66
 يضاقلل - هم69  ؟بئاغلاك نيجسلا يلولا ربتعي له 0868 - ةيعفاشلا بهذم : ا هرمهال/
 ةلباتحلا دنع ةعطقنملا ةبيغلا - 0851  ةلبانحلا بهذم : : اثلاث 6  دوقفملا ةيلوم جوزي نأ
 نم حجارلا - 08514 - ةيديزلا بهذم :ًاسماخ - 68517  ةيكلاملا بهذم :ًاعبار - 5857 -
 .لاوقألا

 هتيلوم برقألا يلولا لضع :ثلاثلا عرفلا

 ؟برقألا يلولا لضع دنع ةيالولا نوكت نمل 0855 - يلولا لضعب دوصقملا ه6
 - ةيفنحلا بهذم :ًاثلاث - ه854  ةيعفاشلا بهذم "نا هم5ا/  ةلبانحلا بهذم : الوأ

 :اسماخ - همالا ةيكلاملا بهذم : اعبار -ه4ا/٠  ةيفنحلا دنع ةيفالخ ةلأسملا 6
 حجارلا لوقلا  هم10/ا“ - ةيرفعجلا بهذم 641/7  ةيديزلا بهذم

 مهيلع ىلوملا : عبارلا ثحبملا

 :بلاطم ةسمخ ىلإ ثحبملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت -4

 راغصلا ىلع ةيالولا :لوألا بلطملا

 .عورف ةثالث ىلإ بلطملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم 08175 - ديهمت -0

 ؟راغصلا ىلع جيوزتلا ةيالو تبثت له :لوألا عرفلا

 هتلدأو يناثلا لوقلا  ه817/ - هتلدأو لوألا لوقلا - 8817/8 - ةلأسملا يف لاوقأ ةثالث  هرمالا/

 هاه



 ليلدلا -1- ه8485 - هتلدأو ثلاثلا لوقلا - 888١ - هجيوزت يف ريغصلا ىلع ةيالو ال ه8

 لوق حجارلا لوقلا - 588  ثلاثلا ليلدلا - ج 08484 - يناثلا ليلدلا - ب ه8 - لوألا

 فعض ىلع لوألا ليلدلا - 5887 - راغصلا ىلع جيوزتلا ةيالو عنم نم لوق فعضو روهمجلا

 روهمجلا لوقل فلاخملا لوقلا فعض ىلع يناثلا ليلدلا - 8417  روهمجلل فلاخملا لوقلا

 ىلع عبارلا ليلدلا - 5884  روهمجلل فلاخملا لوقلا فعض ىلع ثلاثلا ليلدلا - 444

 - 6841 - ةحلصمل الإ راغصلا جيوزت مدع ىلوألا - 589٠ وهمجلل فلاخملا لوقلا فعض

 - 5887 اركب نوكت نأ طرتشي : :لوألا لوقلا - 5847 - ؟اركب نوكت نأ ة ةريغصلا يف طرتشي له

 حجارلا لوقلا - 848 - يناثلا لوقلا ةجح 084984  ًاركب نوكت نأ ط رتشي ال : يناثلا لوقلا

 زوجي ال : : ةلباتحلا بهذم يف - 08917 - تاونس عست اهل يتلا ةريغصلا ىلع ةيالولا - 5445

 بهذم يف غولبلا تامالع 5849 - حجارلا لوقلا - 8844 - اهنذإ ريغب نينس عست ةئبا جيوزت

 . ةلبانحلا

 اهيقحتسم نايبو راغصلا ىلع ةيالولا عون : يناثلا عرفلا

 راغضلا ىلع رابجإلا ةيالو نوقحتسملا - 840١ - رابجإ ةيالو راغصلا ىلع ةيالولا ٠

 بهذم : ًالاث هو. 4  ةيعفاشلا بهذم : :ًايناث هو. ةلبانحلا بهذم :ًالوأ  هو.؟ _

 جيوزتب رابجإلا ةيالو هو5٠- ريغصلا ىلع ةيالولل ةبسنلاب ةيكلاملا لوق - ه٠4©  ةيكلاملا

 بهذم :ايماخ هوت ةيفنحلا بهذم : :ًاعبار . 1 اهب رارضإلا مدعب ةديقم ةريغصلا

 ةلدأ - 0411١  ةيرفعجلا بهذم :ًاعباس ه١ ةيديزلا بهذم :ًاسداس هو: ةيرهاظلا

 درلا - 541  ّدجلا ةيالو ةلدأ :ًايناث 6411- ةريغصلا هتنبا بألا جيوزت ةلدأ : : الأ :لاوقألا

 ةلدأ : :ًاعبار  هوؤ16 دجلاو بألل ةيالولا رصق ةلدأ : : ًاعلاث ه54١9  دجلا ةيالو يعنام ىلع

 0911 بألا يصو ةيالو ةلدأ : :ًاعبار - 0915 تابارقلاو تابصعلا رئاسل ةيالولا لعج نم

 ةريغصلا جيوزت يف رابجإلا ةيالو : ًالوأ : حجارلا لوقلا - 5414 ناطلسلل ةيالو ةلدأ :ًاسماخ

 هجو ىلع حجرأو 88419  ريغصلا جيوزت ةيالو طقف بألل تبثت :ًايناثو  طقف بألل تبثت

 ليضفتلا هجو ىلع حجرأو 8947١ غلبت ىتح ةريغصلا هتنبا بالا جوزي ال نأ ناسحتسالا

 هجو ىلع بألل هانحجر ام - 8471١ - غلبي ىتح ريغصلا هنبا بألا جوزي ال نأ بابحتسالاو

 .هنم ةيالولا بلس ينعي ال بابحتسالا

 مهتحكنأ دوقع موزلو راغصلل غولبلا رايخ :ثلاثلا عرفلا

 ريغصلل ةبسنلاب يعفاشلا لوق 0474  ةيعفاشلا بهذم :ًالوأ 59177  ديهمت

 ناو



 بهذم : ًايناث - 04717/ - ةريغصلل غولبلا رايخ 0977 - يلولا ريصقت ىلع بترتي ام - 5476

 ريغب هتيلوم يلولا جوز اذإ (ب) - 04378 - بيعمب هتيالو تحت نم يلولا جوز اذإ (أ) ةلبانحلا
 - ةيكلاملا بهذم :اثلاث - 47٠  راغصلا هينب جيوزت ةصاخ بألل (ج) 59179  ءفك

 رايتخالا ءوسب فرعي ملو دجلا وأ بألا وه يلولا ناك اذإ (أ) :ةيفنحلا بهذم :ًاعبار ١

 ريغصلا اجوزو رايتخالا ءوسب دجلا وأ بألا فرع نإو (ب) 0977 - ةريغصلا وأ ريغصلا اجوزو
 ناك اذإ (د) 0474  ّدجلاو بألا ريغ ةريغصلا وأ ريغصلا جوز نإو (ج) 097“  ةريغصلا وأ

 ةيفنحلا دنع راغصلل رايخلا قح لامعتسا طورش 047ه  راغصلا جيوزت يف يلولا وه يضاقلا

 غولبلا رايخ  ه91ا/  حاكنلاب اهملعو اهغولب دعب اهتوكسب طقسي ةريغصلل غولبلا رايخ  ه975

 حاكتلاب حيرصلا اضرلا نم دب ال لب توكسلا درجمب طقسي ال غولبلا لبق اهب لوخدملا ةريغصلل
 نم دب ال لب حاكنلاب ملع دقو غلب اذإ هتروكس درجمب هرايخ طقسي ال ريغصلل ةبسنلابو - 918 -
 - 09414٠  ةريغصللو ريغصلل غولبلا رايخ لامعتسال يناثلا طرشلا 919 هب اضرلاب هحيرصت
 بهذم :اسداس 0947  ةيرهاظلا بهذم :اسماخ 0١- - جوزلا 2 ةلعل ةريغصلا رايخ

 بألا ناك اذإ - (ب) 0947  ةريغصلا وأ ةريغصلا حاكن دجلا وأ بألا يلو اذإ  (أ) :ةيرفعجلا

 بألا ريغ ةريغصلا وأ ريغصلا حاكن يلو ناك اذإ  (ج) 0944 4 - رايتخالا ءوسب ًافورعم يلولا وأ
 - ّدجلاو بألا ريغ امهجوز اذإ امهغولب دعب حاكنلا خسف ةريغصلا وأ ريغصلل ه4  دجلاو

 ةريغصلا رايخ لطبي ىتم 8941 - خسفلا رايخ ركبلا ريغصلا لامعتسا طورش  (ه) .5
 .لاوقألا نم حجارلا 444 - ؟ًابيث تغلب اذإ

 نيناجملا ىلع ةيالولا :يناثلا بلطملا

 :نيعرف ىلإ بلطملا ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت -4

 اهيقحتسم نايبو نيناجملا جيوزت ىلع ةيالولا عون :لوألا عرفلا

 ةنونجملا وأ نونجملا جيوزت ّدجلا وأ بألا ىلع 548١  ةيعفاشلا بهذم :ًالوأ
 جوزي ال 5964 نيناجملا جيوزت كلمي ال ٌدجلاو بألا ريغ هوهال  جاوزلا ىلإ اجاتحا اذإ

 رابجإ ةيالو بألل  ه465  ةلبانحلا بهذم : : ًايناث - هؤهم نذأيو قيفي ىتح عطقتم هنونج نم

 الو بأ هل نكي مل نإ غلابلا نونجملا جوزي يضاقلا ه6 - خلابلا نوتجملا هبا جيوزت ىلع
 قديحيت ةوججلاو انوكعلا جيوزت يف يلولا - هوه - ةيفنحلا بهذم : اعلاث  هوهم - يصو

 بهذم :ًاعبار 047٠ - قباسلا بيترتلا ىلع براقألا رئاسو ةيببسلاو ةيبسنلا تابصعلا نم ةيالولا
 :ًاسماخ - 04517 - هجيوزت ةيالو بألل نأ رهاظلاف نونجملا جيوزت امأو - 5451١ - ةيكلاملا

 هاا/



 حجارلا لوقلا - 04717  ةيرفعجلا بهذم

 مهتحكنأ موزلو . مهغولب دنع نيناجملا رايخ : يناثلا عرفلا

 مهتحكنأ يف يلولا ناك اذإو - 5955 - ةيفنحلا بهذم :الوأ - 0458  ديهمت -4

 .ىرخألا بهاذملا :ايناث - 5451  رايخلا مهلف دجلاو بألاو نبالا ريغ

 : عورف ةعبرأ ىلإ بلطملا ميسقت :ثحبلا جهنم 094594  ديهمت -4

 ةلقاعلا ةغلابلا فيرعت :لوألا عرفلا

 (ب) 0917 - ضيحلا (أ) 0917”  غولبلا تامالع 041/١  ةغلابلا فيرعت

 بهذم  ؟غولبلا تامالع نم رعشلا تابن له 0918ه  لبحلا (ج) 591/4 مالتحالا

 091/8  ةيرفعجلا بهذم  ه9الال  ةيكلاملا بهذم 8091/5  ةيعفاشلا بهذمو ةلبانحلا

 دنع: الوأ + عولبلا قش يكا ءاهقفلا لاوقأ - 094٠ - غولبلا نس 8414 - ةيفنحلا بهذم
 أاعبار_ ه987*  ةيكلاملا دنع : ًاعلاث_ هوم1 ةيعفاشلاو ةلبائحلا دنع 0 ه١9/1  ةيفنحلا

 ىلع هني ىبأل ةلدألا - 0488 - ةئنس رشع سمخ عولبلا نس ةلدأ - 04884 - ةيرفعجلا دنع

 - 0984 - غولبلا ءاعدا  ه941/  غولبلا نس يف حجارلا لوقلا - 5485 غولبلا نس يف هلوق

 .انثحب يف ةلقاعلاب دوصقملا 5449 - ةلقاعلا فيرعت

 بيثلاو ركبلاب دوصقملا :يناثلا عرفلا

 ربدلا يف ءطولا - 084847  ءطو ريغب اهتراكب تلاز نم 09941  ركبلا :ًالوأ

 - ركبلا مكح يف يه ةيكلاملا دنع : ىنزلاب ةءوطوملا ه7 جرفلا نود اميف ةرشابملاو

 بهذم 6486  ةلأسملا هذه يف ةيعفاشلاو ةلبانحلاو هيبحاصو ةفينح أ بهذم 64

 بيثلاب دوصقملا :ًايناث - 048177  ةراكب ريغب تقلخ نم 0945  ةلأسملا هذُه يف ةيرفعجلا

 ةلباتحلا بهذم  ج 5٠6٠6٠١  ةيكلاملا بهذم ب 09499  ةيفنحلا بهذم أ  هووم

 .ةيعفاشلا بهذم - 5681١

 ركبلا ةلقاعلا ةغلابلا جيوزت :ثلاثلا عرفلا

 ةغلابلل 5٠07  ركبلا ةلقاعلا ةغلابلا ىلع رابجإ ةيالو ال : ةيفنحلا بهذم :ًالوأ 0.٠

 نم لقأب وأ وأ ؤفك ريغب اهجاوز ىلع ضارتعالا قح يلولل 5٠6٠04-  اهسفن جيوزت ركبلا ةلقاعلا

 ه1



 ليلدلا - 70037 يناثلا ليلدلا - 5005 - لوألا ليلدلا  ةيفنحلا ةلدأ - 50٠06 - لثملا رهم
 ركبلا ةلقاعلا ةغلابلا ىلع بابحتسالاو بدنلا ةيالو 8 - عبارلا ليلدلا ٠٠١8" - ثلاثلا

 ربتعي ام - 5017 هيف ركذي امو ناذئتسالا ةيفيك - 50١١  اهجيوزت يف اهنذأتسي يلولا - - 50١

 جاوزلاب ةأرملا اضر 5014 - ةغلابلا نذإ ريغب يلولا جيوزت مكح - 5017  اهجيوزتب يلولل انذإ
 .اهضفر دعب

 ةيعفاشلا ندم .:ًايئاث

 -5011/  اهسفن جوزت ال ةأرملا نأ ىلع ةلدألا - 5015  اهسفن ةأرملا جوزت ل65
 بألا جيوزت طورش 5019 - ةغلابلا هتنبا ىلع رابجإلا ةيالو بألل 5018 - ةجاحلل ءانثتسا
 _ 5077  اهناذكتسا بابحتسا 507١ طورشلا هذُه ةعيبط 507١ - ركبلا ةلقاعلا ةغلابلا هتنبا
 رايتخاب ربجملا يلولا مازلإ - 5074  اهسفن ةأرملا جيوزت مكح 7077  همدع دنع بألاك ّدجلا
 ريغ يلولا .ناذثتسا - 507  ركبلا ةلقاعلا ةغلابلا دجلاو بألا ريغ جيوزت 5078  هتيلوم
 يف تارابعلا ضعب ةلالد 5078 - ؟ناذئتسالا يف جوزلا ركذ طرتشي له - 5١ ؟ا/  ربجملا

 .ناذئتسالا

 ةلبانحلا بهذم :ًاثلاث

 بأللل له 707١  اهسفن ةأرملا جيوزت مكح 50٠0  اهسفن ةأرملا جوزت ال64
 ةياورلل ةجحلا #8*5٠0   ةلبانحلا بهذم يف ىلوألا ةياورلل ةجحلا - 5075  رابجإلا ةيالو
 <08  ىلوألا ةياورلاب اوذخأ نورخأتملا ةلبانحلا ءاهقف - 504 - ةلبانحلا بهذم يف ةيناثلا

 موقي نم - 5010/  ناذئتسالا يف ركذي ام - 5075 - اهجيوزت يف اهمأو هتنبا بألا ناذئتسا
 رابجإلا ةيالو بألا يصول 5079 - بألا اهنذأتسا اذإ نذإلا هب نوكي ام - 5058 - ؟ناذكتسالاب

 - هتنبا رايتخخاب ربجملا يلولا مازلإ - 5041  رابجإلا ةيالو هيصوو بألا ريغل سيل - 504٠
 - ركبلا ةغلابلا نذأتسي ربجملا ريغ يلولا - 5057 - هيصوو بألا ريغ لبق نم جيوزتلا 5
 . يلولا لضع -4

 ةيكلاملا بهذم :ًاعبار

 ةيالو بألا يصول - 50417 - رابجإلا ةيالو بألل 5045  اهسفن ةأرملا جوزت ال 6
 ؟ًاربجم ربجملا ريغ يلولا ريصي ىتم - 5049 - هيصوو بألا ريغ ةيالو 7١ 44 - رابجإ

 ةيرهاظلا بهذم اا

0.4 



 نذأت ركبلا ةغلابلا -5087  ةلدألا 5608١ - ركبلا ةغلابلا ناذئتتسا بجي <00

 . اهتوكسب

 : ةيديزلا بهذم :ًاسداس

 .اهجيوزت يف ركبلا ةغلابلا نذأتسي يلولا - 5084  اهسفن جوزت ال ةأرملا - 5001

 ةبارفتسللا بقلك اعاني

 هيلع رقتسا ام - 5065  اهسفن جوزت نأ اهلو ةديشرلا ركبلا ىلع رابجإ ةيالو ال ٠ هه

 ناذئتسالا ةيفيك - 5004  اهنذإ نودب ةغلابلا يلولا جيوزت - 5001  نورخأتملا ةيرفعجلا ءاهقف

 يلولا نأ ىلع ةلدألا :ًالوأ - 507٠  ركبلا ةغلابلا جيوزت يف حجارلا لوقلا - 5089 - نذإلاو

 خوسفم اهنذإ نودب ركبلا ةغلابلا يلولا جيوزت نأ ىلع ةلدألا :ًايناث - 505١ - اهنذإب الإ اهجوزي ال

 جيوزت نالطب ىلع ةلدألا : اثلاث 5058  هانحجر ام ىلع ثيداحألا ةلالد- 5057  زيجت نأ الإ

 ينالقسعلا رجح نبا لوق - 5056 لوألا ليلدلا - 50515 - اهيلو نذإ نودب اهسفن ركبلا ةغلابلا

 يناثلا ليلدلا - 5058 - يعفاشلا مامإلا لوق - 5051/ - يبطرقلا ريسفت يف ءاج ام - 5055 -

 ةغلابلا ءاشنإ زاوج ىلع ةلدألا :اعبار - 5017/1  عبارلا ليلدلا - 507١ - ثلاثلا ليلدلا - 5058

 - يناكوشلا ىلع درلا 5037 لوألا ليلدلا - 50377  اهيلو نذإب اهسفنب اهحاكن دقع ركبلا

 ةمادق نبا لوق - 50175 - دمحأ مامإلا لوق انحيجرت يوقي اممو - 5017 - يناثلا ليلدلا 84

 ربتعملا نذإلا - 5017/8 ةمادق نبا ىلع درلا /5037   دمحأ مامإلا نع لوقنملا ىلع هقيلعت يف

 . يلولا لضع دنع يضاقلا ةعجارم - 50174 - اهسفن ةأرملا جيوزتل يلولا نم

 بيثلا ةلقاعلا ةفلابلا جيوزت : عبارلا عرفلا

 - 5١417 - بيثلا ىلع رابجإ ةيالو دحأل سيل - 5081 - ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا

 نوكي نأ بجي اهرمأ وأ بيثلا نذإ - 508 - اهيلو لبق نم اهجيوزت ةحصل طرش بيغلا اضر

 - 5085 - هعوقو دعب حاكتلا ةزاجإ - 5086  اهاضر نودب بيثلا جوزي يلولا - 50864 - ًاحيرص

 بهذم 508/8 - ؟يلولا هرك ولو اهسفن جوزت نأ بيثلل زوجي له - 5041/  هحيجرت ىلإ ليمأ ام

 جيوزت يف لاوقألا ةصالخ 5094٠  ةيرفعجلا بهذم 5089  ةلأسملا هذه ىف ةيرهاظلا

 .بيثلا جيوزت يف حجارلا - 5091١  اهسفنب اهسفن بيثلا

 رجحلا - 50414  يهقفلا حالطصالا يف هفسلا - 5097  هيفسلاو هفسلا فيرعت 5
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 ةيفنحلا بهذم :الوأ_ 05 هيف يلولا نذإو هيفسلا جاوز - ا هيلع ةيالولاو هيفسلا ىلع

 بهذم :ًاعبار - 50949 رمال يطلع : اعلاث 5:94 - ةلباتحلا بهذم :ًايناث - "ه5 .ةا/ل

 311١7-  ةيرفعجلا بهذم :ًاسداس 51١١- - ةيديزلا بهذم :ًاسماخ 51٠١  ةيكلاملا
 لاوقأ نم حجارلا 51١4 - ةيعفاشلا لاوقأ ىلع بيقعت - 51١ - ةيعفاشلا بهذم :ًاعباس
 . ءاهقفلا

 قيقرلا جيوزت ىلع ةيالولا :سماخلا بلطملا
 : نيعرف ىلإ بلطملا اذه ميسفت :ثحبلا جهنمو ليهمت 6-6

 ديبعلا جيوزت ىلع ةيالولا :لوألا عرفلا

 ديعلا حاكن نالطب يف ءاهقفلا لاوقأ 5٠١ 7/- جاوزلاب هدبعل كلاملا نذإ نم دب ال - 5165

 :ًاثلاث - 51١9  ةيعفاشلا بهذم :ًايناث - 51١4 - ةلبانحلا بهذم :ًالوأ  هكلام نذإ نودب
 511١7 ةيرهاظلا بهذم :ًاسماخ 511١ - ةيفنحلا بهذم :ًاعبار 5١٠١  ةيكلاملا بهذم

 - دبعلا حاكن دقع ىلوتي نم 5١١4 - حجارلا لوقلا 51١١  ةيرفعجلا بهذم :اسداس

 -/51١1- هقلطي وأ رهملا هدبعل نّيعي نأ ديسلل - 5١١5 - حاكنلاب هدعب ديسلا نذإ دودلح . 6
 دبعلا ىلع (كلاملا) ديسلا قحو ةجوزلا قح 5114 - دبعلا كلام ديسلا ىلع ةقفنلاو رهملا

 هذبع جيوزت ديسلا ىلع له 5 - ؟جاوزلا ىلع غلابلا هدبع رابجإ ديسلل له 51١١9

 جوزت دبعلا ىلع مرحي - 5١177 - جاوزلا بلط اذإ دبعلا جيوزت حجارلا 517١ - ؟هبلط اذإ
 . (هتكلام) هتديس

 ءامإلا جيوزت ىلع ةيالولا : يناثلا عرفلا

 -:تيعمب هعمأ جوزي ذأ كلاملل سيل - 51784 - اهنذإ نودب هتمأ جوزي كلاملا -17*

 نم بلطت ةمألا -5111/  ةيكلاملا بهذم +5١  اهديس نذإ نودب ةمألا حاكن 6

 5١10  حجارلا لوقلا - 5١179  ةلأسملا هذهل ةمادق نبا ليصفت - 5١178 - اهجيوزت اهديس

 - 51137 - اهقتع دعب ةمألا جوزت - 511  اهتيرح جوزلا دقتعا اذإ الإ قيقر «ةمألا» ةقيقرلا دالوأ
 اذهبو ءدبع ةجوز يهو تقتعأ اذإ ةمألل رايخلا 517 - اهقادص اهقتع لعجو ةمأ قتعأ نم

 ثيدحلا 5175 - ىناثلا ثيدحلا ١51ه لوألا ثيدحلا 514 - ةيوبنلا ةنسلا تءاج

 ةمألا تقتعأ اذإ - +189  ثيداحألا هذه ةلالد 51١8 - عبارلا وي ثلاثلا

 حجارلا لوقلاو  رخآلا يأرلا :ًايناث  روهمجلا ي - رح اهجوزو

 ها"



 جاوزلا يف ةلاكولا : عباسلا لصفلا

 ةيعورشم - ١147" - ةيالولا نم عون ةلاكولا - 5١41  ةماع ةروصب ةلاكولا فيرعت -

 - 51١46 - ةلاكولا لبقي حاكنلا - 5١45 - هيف لكوملا يف طرتشي ام - 5١47  جاوزلا يف ةلاكولا

 ليكوت :ًالوأ - 11417  ؟حاكنلا يف ليكوتلا كلمي نم - 5141  ليكوتلا كلمي نميف ةدعاقلا
 - 51849 - ءاهقفلا لاوقأو اهريغ ةلقاعلا ةغلابلا ةأرملا ليكوت :ًايناث 5١44 لقاعلا غلابلا لجرلا

 - ةيكلاملا بهذم 51١61١ - ةيعفاشلا بهذم - 51١6٠ ةلأسملا هذه يف ةلبانحلا بهذم

 يف هريغ يلولا ليكوت : ًاقلاث 5١864  ةيرفعجلا بهذم "51١8  ةيفنحلا بهذم -7

 - ربجملا يلولل ةبسنلاب :ًالوأ :ةيعفاشلا بهذم (ب) 51١68 - ةلبانحلا بهذم (أ) جيورتلا

 بهذم (د) - 5198  ةيكلاملا بهذم (ج) -/5161  ربجملا ريغ يلولل ةبسنلاب :ايناث “57
 - حاكنلا يف ليكولا طورش 51١١  ةماع ةروصب ةلاكولا يف ليكولا طورش 51898 - ةيفنحلا

 -أ- ؟حاكنلا يف ةليكو ةأرملا نوكت نأ زوجي له - 5177  حاكنلا يف ريغصلا ليكوت 1١-

 51568 - ةيفنحلا بهذم - ج 5١514 - ةلبانحلا بهذم - ب - 51١57  ةيعفاشلا بهذم

 نأ زوجي - 51717 - حاكنلا يف ةلاكولا ةغيص - 51١75 - ةمرحملا وأ مرحملا حاكن يف ةلاكولا

 - ١59"  هلكوم ىلع حاكنلا يف ليكولا فرصت ذافن طرش - 5١148 - اديقمو اقلطم ليكوتلا نوكي

 هلكو - 5611/1١  اهسفن هتجوزف هجوزت نأ اهلكو - 5117٠١  هذافن مدعو ليكولا فرصت ذافنل ةلثمأ

 يلولا جيوزت - 5117 هسفن نم هتلكوم ليكولا جيوزت - "511/17  دييقت الو نييعت نود هجوزي نأ

 : ًايناث 511/0  ةيفنحلا بهذم : ًالوأ - 51074 ةلأسملا هذه يف ء ءاهقفلا لاوقأو هسفن نم هتيلوم

 . ةلباتحلا بهذم : ثلاث 51175 - ةيعفاشلا بهذم
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 مر )ملدا
 :ديهمت - "١١ا/

 ريغ رخآلا فرطلاو ًاملسم جاوزلا يفرط دحأ نوكي نأ مهريغو نيملسملا نيب جاوزلاب ديرن
 ؟ةيمالسإلا ةعيرشلا يف دقعلا اذه لثم زاوج ىدم امف ءملسم

 :ثحبلا جهنم

 :نيثحبم ىلإ همسقن ءاذه ىلعو .لصفلا اذه يف هنّيبن ام اذه

 .ملسملا ريغب ةملسملا جاوز :لوألا ثحبملا

 .ةملسملا ريغب ملسملا جاوز : يناثلا ثحبملا



 كرذلل ىرمل
 ملسملا ريغب ةملسملا جاوز

 :اونمؤي ىتح نيكرشملا اوحكنت الو 4

 « مكبجعأ ولو كرشم نم ريخ نمؤم ُدْبََلو ءاونمؤي ىتح نيكرشملا اوحكنت الو» : ىلاعت لاق

 مهّلعل سانلل هتايأ نيبيو ,هنذإب ة ةرفغملاو ةنجلا ىلإ وعدي هللاو ءرائلا ىلإ نوعدي كئلوأ

 , 0207 نو رّكذتي

 000 ريغب ةملسملا حاكن ميرحت ىل ىلع ةيآلا ةلالد

 970 ملسإلا 7 ةقافنلا نم كلذ يف امل ٠ هجوب ةنؤما أطي

 ريغب « ةملسملا جاوز ميرحت يف مهنيب كحل الف ,ءاهقفلا 1 5 00/0 نيرسفملا

 ادفففلا ٍ أ

 :ملسملا ريغ نيد ناك امهم تباث ميرحتلا ١

 نو اج رع ميرحت وه ملسملا ريغب ةملسملا جاوز ميرحتو

 . نيد يأب نيدي الز ايريس وا انو ناك وأ ىراصنلاو دوهيلا - باتكلا لهأ نم ناك ءاوس يأ

 هللا همحر لاق ,جاونمؤي ىتح نيكرشملا اوحكنت الو» : ىلاعت هلوق ريسفت يف يزارلا مامإلا لاق

 3711١[. ةيآلا :ةرقبلا ةروس] (الاله١)

 ./”ص 27ج «يبطرقلا ريسفت» (الالهال)

 . 156 8٠-1 ص ءاج (رانملا ريسفت» 54ص 25ج «يزارلا ريسفت» «.758ص « ١1ج هريثك نبا ريسفت» (الالهم)

 . 1174ص .5ج «ينغملا» ءالص .هج .يعفاشلا مامإلل «مألا» (ا/لالهو)

 دك



 لحي ال ةنمؤملا نأو  نيملسملا ريغ عيمج يأ لكلا هب دارملا نأ انهاه فالخ الف» :- ىلاعت
 لاقو يزارلا مامإلا هركذ يذلا اذهبو .©3(ةرفكلا عاونأ فالتخا ىلع ةتبلا رفاكلا نم اهجوزت
 -: مهلاوقأ نمف .ءاهقفلا هب حرص هيف فالخ ال

 : ملسملا ريغب ةملسملا حاكن ميرحت يف ءاهقفلا لاوقأ -5

 ىلع تدلو وأ ةأرملا تملسأ نإف» :«مألا» ميقلا هباتك يف يعفاشلا مامإلا لاق :ًالوأ
 لكب اهحاكن ينثوو يباتك كرشم لك ىلع مرح غلبت مل ةيبص يهو اهيوبأ دحأ ملسأ وأ .مالسإلا
 ,077لاح

 «يباتكلا رفاكلا ةملسملا حاكنإ زوجي الف» :«عئادبلا» يف يناساكلا نيدلا ءالع لاقو :ًايناث
 , 0759( يسوجملاو ينثولا اهحاكنإ روجي ال امك

 - رفاكلا اهجوز لبق يأ  هلبق ةيباتكلا تملسأ نإ : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو : ثلاث
 حاكن رفاكل زوجي ال ذإ يباتك ريغ وأ ًايباتك اهجوز ناك ءاوس .ةقرفلا تلجعت لوخدلا لبقو
 , "5 «ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك اذه ىلع عمجأ :رذنملا نبا لاق .ةملسم

 ىتح لاحب رفاك حاكن ةملسمل لحي الو» :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يفو :ًاعبار
 نهومتملع نإف# : ىلاعت هلوقو .«اونمؤي ىتح نيكرشملا اوحكنت الو» :ىلاعت هلوقل ملسي
 ."4#9نهل نولحي مه الو مهل لح نه ال .رافكلا ىلإ نهوعجرت الف تانمؤم

 هلوق كلذ ناهرب ٌكصأ ملسم ريغ حاكن ةملسمل لحي الور : مزح نبا مامإلا لاقو :ًاسماخ
 #2 /اونمؤي ىتح نيكرشملا اوحكنت الو : ىلاعت

 قالطإلا ىلع مرحي ةملسم رفاك حاكنو» :يكلاملا يزج نبا هيقفلا لاقو : ًاسداس
 : , 03و عامجإب

 . 54ص ."ج «يزارلا ريسفت» (الال60)

 ./ص «.هج .يعفاشلا مامإلل «مألا» (ا//51)

 . 787؟ص .١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» يف هلثمو .؟7؟ص .؟جخ .يناساكلل «عئادبلا» (957)

 . 57" 4ص «."ج «ينغملا» (الالك9)

 .ةنحتمملا ةروس يف ةيآلاو ."517*ص الج «تادارإلا ىهتنم حرش» يف هلثمو , 48ص .ج «عانقلا فاشك» (لا/54)

 ٠١. ١ اهمقرو

 . 449 ص .9ج مزح نبال «ىلحملا» (لال56)

 .؟9١ص «.يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» (957)

 الد



 ةملسملا جاوز ميرحت ىلع هاونمؤي ىتح نيكرشملا اوحكنت الو» :ةيآب لالدتسالا ١+ م#

 . يباتكلاب

 تحرص #اونمؤي ىتح نيكرشملا اوحكنت الو» :ةميركلا ةيآلا نإ :لوقيو ضعبلا لأسي دق

 نكمي فيكف «يباتكلاب ةملسملا حاكن ميرحتب حرصت ملو كرشملاب ةملسملا حاكن ميرحتب

 ؟يباتكلاب ةملسملا حاكن ميرحت ىلع ةيآلا هذهب لالدتسالا

 :ةيلاتلا ةلدآلل مرحيف .يباتكلاب ةملسملا حاكن لمشي ةيآلا هذه مكح نأ :باوجلاو

 :لوألا ليلدلا -4

 ءاملعلا رثكأ هلاق ام اذهو .«باتكلا لهأ نم رافكلا هموهفم يف جردني «نيكرشملا» ظفل نأ

 .هيلع ةريثك ةلدأ ركذو يزارلا لاق امك راتخملا لوقلا وهو

 : يناثلا ليلدلا 6

 الو» : ىلاعت هلوق امأو» : يزارلا لاق ءباتكلا لهأ لمشي ةيآلا هذه يف «نيكرشملا» ظفل نأ يف

 نأو .- رافكلا لك يأ - لكلا هب دارملا نأ انهاه فالخ الف .هاونمؤي ىتح نيكرشملا اوحكتت

 هركذ لوقلا اذهو ."7«ةرفكلا عاونأ فالتخا ىلع ةتبلا رفاكلا نم اهجيوزت ّلحي ال ةئمؤملا

 مهيف نمب رافكلا عيمج لمشي لهو .«نيكرشملا» ظفل يف فالخلا ركذ نأ دعب يزارلا مامإلا

 .ناثوألا ةدبع ىلع هموهفم رصتقي وأ ءباتكلا لهأ

 :ثلاثلا ليلدلا 65

 الوإف : ىلاعت هلوقب اولدتسا مهنأو ««لاحب رفاك حاكن ةملسمل لحي ال» : ةلبانحلا لوق انركذ

 ,رافكلا ىلإ نهوعجرت الف ,تانمؤم نهومتملع نإفط :ةيآبو , «اونمؤي ىتح نيكرشملا اوحكنت

 رافك مهنأل ؛باتكلا لهأ لمشي هرافكلا» ظفلو "04 نهل نوُلحي مه الو مهل لح ْنُه ال

 لهأ نم اورفك نيذلا نكي مل» :ىلاعت لاق «اورفك نيذلا» مسا مهيلع قلطأ ميركلا نآرقلاو

 ةيآلا هذه صنب ًاعطق رافك باتكلا لهأف ,5«2*:ةئيبلا مهينأت ىتح نيكفنم نيكرشملاو باتكلا

 نهومتملع نإفإ» :ةقباسلا ةيآلا صنب اهل لحي وه الو رفاكلل ّلحت ال ةملسملاو ,ةميركلا

 . 54ص «5ج «يزارلا ريسفت» (الال”1)

 ١[. ةيآلا :ةنيبلا ةروس] (ا/الث4) ٠١[. ةيآلا :ةنحتمملا ةروس] (الال*م)

 هم



 يباتكلا نم ةملسملا حاكن نأ كلذ نم لصحتيف .خلإ 4 . . .رافكلا ىلإ نهوعجرت الف تانمؤم

 : عبارلا ليلدلا - /41 ١"

 0070 ر يصب نولمعت امب هلل ,نمؤم مكنمو رفاك مكنمف مكقلخ يذلا وه» : ىلاعت لاق
 موهفم يف لخديو .نمؤم : : (يناثلا)و ,رفاك :(لوألا) :نيفنص سانلا تلعج ةميركلا ةيآلاف
 نيدي ال ينارصنلاو يدوهيلا يباتكلاو . كو دمحم هيبنب نمؤي الو ,مالسإلاب نيدي ال نم لك (رفاك)

 ءأيقيو أعطت رفاكل ةملسملا لحن الو ءًاعطق رفاك وهف كي دمحم مالسإلا يبن :ب نمؤي الو مداسألاب

 .ًانيقيو ًاعطق يباتكلل ةملسملا ّلحت الف

 ظ :سماخلا ليلدلا -4

 هلوق يف ءاج امك رانلا ىلإ نوعدي نيكرشملا نوك يه كرشملاب ةملسملا حاكن ميرحت ةّلع
 الو .مكتبجعأ ولو ةكرشم نم ريخ ةنمؤم ةمألو ٌنمْؤي ىتح تاكرشملا اوحكنت الو» : ىلاعت

 ىلإ نوعدي كئلوأ د ولو كرشم نم ريخ نمؤم دبعلو ءاونمؤي ىتح نيكرشملا اوحكنت
 . . . .راثلا

 ةملسملا جاوز ميرحت وهو ةيآا مكح مهيلع قبطنيف .باتكلا لهأ يف ذ ةدوجوم ةلعلا هذهو

 رانلا ىلإ ءاعدلا يهو ةّلعلا نكل نيكرشملا يف درو نإو صنلاو» : : يناساكلا مامإلا لاق 00

 زوجي ال امك يباتكلا ةملسملا حاكنإ زوجي الف قّلعلا مومعب مكحلا ممعتيف 20عمج أ ةرفكلا معت

 ظ , 37777( يسوجملاو ينثولا 88

 : سداسلا ليلدلا -8

 9ع اذهو ليلا اهنع اهيلع تبثل ! ةنمؤملا رفاكلا 0 1 ولف , 00 (اببس نينمؤملا

 العل ةملسملا حاكن هل زوجي الف .ةقباسلا ةرقفلا ىف ذ هانيب امل ًاعطق رفاك ىب ءاتكلاو 077 زوجي

 .ةيآلا صنب يفنم وهو ليبس اهيلع هل نوكي

 . 77/77571١ ص ٠ ؟ج «عئادبلا» (الالال١١ .[؟ ةيآلا :نياغتلا ةروس] (الالا/١٠)

 .؟١07ص ,؟ج «عئادبلا» ةففقفسش] 1541١[. ةيآلا :ءاسنلا ةروس] (الالا/ل")
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 :ملسملا ريغب ةملسملا جاوز ميرحت ةمكح -

 ريثأتب رفكلا يف اهعوقو ةيشخ .ناك رفاك يأ .رفاكلا نم ةملسملا حاكن ميرحت ةمكح نم

 : يناساكلا مامإلا لاق ىنعملا اذه يفو .هتجوز ىلع ريثأتو ناطلس نم جوزلل امل رفاكلا اهجوز

 .هنيد ىلإ اهوعدي جوزلا نأل ؛رفكلا يف ةنمؤملا عوقو فوخ رفاكلا ةنمؤملا حاكنإ يف نألو»

 تعقو هيلإو «نيدلا يف مهنودلقيو لاعفألا نم نورثؤياميف لاجرلا نعبتي تاداعلا يف ءاسنلاو

 ىلإ تانمؤملا 00 مهنأل 0 ىلإ هرعأ#ب 0 : لجو رع هلوقب ةيآلا رخآ يف و ا

 30 ارح ناكف مارحلا ىلإ ًايعاد ًاببس

 :مارحو لطاب دترملاب ةملسملا جاوز - 0١

 جوزت اذإف . ا يلمح نالت نينو دلو «رفاك وهف مالسإلا نع عجارلا وه دترملا

 نمف .ءاهقفلا حرص اذهبو لاح امهنيب قيرفتلا بجيو هارت الطاب هجاوز ناك ةملسم دترملا

 : مهلاوقأ

 رقي ال هنأل ؛هجوزت حصي مل دترملا جوزت نإو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج أ

 , 779 عةملسملا رفاكلا حاكتك هداقعنا علم حاكنلا ىلع رارقإلا علم امو ,حاكنلا ىلع

 ةملسم الو ةدترم جوزتي نأ دترملل زوجي الود يدحرسلا مامإلل «طوسبملا» يف ءاجو - ب

 رقُم ريغ وهو هيلع ناك ام كرت هنإف ءدترملل ةّلم الو ءةّلملا دمتعي حاكنلا نأل ؛ةيلصأ ةرفاك الو

 , 0707 (هدقتعا ام ىلع

 الو ةرفاك الو ةملسم دترملا جوزتي نأ زوجي الو» :ةيفنحلا هقف يف «ةيادهلا» ىفو -ج

 , 071 (ةدترم

 , "710 (يةأرما لكل لحي ال دترملا اذكو» :ةيديزلا هقف ىف «راهزألا حرش» يفو د

 :مارحو لطاب يعويشلاب ةملسملا جاوز كحال

 ناك هتّدر يف وهو ةملسم جئوزت اذإف ءًادترم راص اهيلع رصأو ةيعويشلا قنتعا اذإ عاملا

 207 4ه_ه7ا* عر تارقفلا (الالاله) . ؟١57ص 37ج «عئادبلا» (ا/الا/4)

 . ؛8ص .هج .«يسخرسلل «طوسبملا» (1/1/77) . 1٠١ ص 38ج «ينغملا» (/7/5)

 . 9١3ص .؟ج «راهزألا حرش» (الالاله) . 60 هص .؟ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» (/الا/8)

 كاع



 نإ» :ىوتفلا هذه يف ءاج دقف ءرهزألا عماجلاب ىوتفلا ةنجل تتفأ اذهبو ءًامارحو الطاب هجاوز
 هتيعويشب فرع يذلا ىعويشلاف . ةفارخ اهربتعيو نايدألا ركنيو هللاب نمؤي ال يدام بهذم ةيعويشلا

 نم ةملسملا جاوز مرح مالسإلا ناك اذإو . ادترم مالسإلا مكح يف ربتعي اهيلع اًرصم لازي الو
 , 00عهل نيد ال نمل ةبسنلاب اعونمم كلذ نوكي نأ ىلوأ باب نمف .كرشم

 . 754ص «يئارماسلا قازرلا دبع نامعن ذاتسألل «ةيمالسإلا ةعيرشلا يف دترملا ماكحأ» باتك نم الاقن (/7/80)
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 فاه كرد

 ةملسملا ريغب ملسملا جاوز

 :ثحبل بلا جهنمو .ديهمت -"51*

 نوكت نأ امإو ,باتكلا لهأ ءاسن نم نوكت نأ امإ اهحاكن ملسملا ديري يتلا ةملسملا ريغ

 ؟نالطبلاو زاوجلا وأ ةمرحلاو لحلا ةهج نم حاكنلا اذه مكح امف «باتكلا لهأ ريغ نم

 : يلاتلا وحنلا ىلع نيبلطم ىلإ همسقن يذلا ثحبملا اذه يف هيلع بيجن ام اذه

 .ةيباتكلاب ملسملا جاوز :لوألا بلطملا

 . ةيباتكلا ريغب ملسملا جاوز : يناثلا بلطملا

 ةيباتكلاب ملسملا جاور

 : ميركلا نارقلا نم ناتيآ - 4

 ."04 . . .ٌنمْؤي ىتح تاكرشملا اوحكتُت الو» : ىلاعت هللا لاق :ًالوأ
 نإ مه 1 ع

 لح و لحال أوتو نيذلا ماعطو تابيطل مكل لحا مويلاو» ئل لاقو 5 مكماعطو مكل دكلا اوتوأ يذ تابيطلا | مويلا# : ىلاعت لاقو :ايناث

 نم باتكلا اوتوا نيذلا نم تانصحملاو «.تانمؤملا نم تانصحملاو

 #00 7 . مكلبق

 :امهنيب ةقالعلاو نيتيآلا ةلالد . 6

 تّلدو . ةكرشم جوزتي نأ ملسملل لحي الف ؛تاكرشملا حاكن ميرحت ىلع ىلوألا ةيآلا تلد
 ءاسن نم جوزتي نأ ملسملل زوجيف ,فئافعلا وأ رئارحلا باتكلا لهأ ءاسن لح ىلع ةيناثلا ةيآلا

 .[4 ةيآلا نم :ةدئاملا ةروس] (الا/ل87) 17171١[. ةيآلا نم :ةرقبلا ةروس] (/ا81)
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 اهنكلو ىلوألا ةيآلا بجومب اهحاكن مرحيف .ةكرشم (ةيباتكلا) نإ انلق ءاوس .باتكلا لهأ

 لمشي ال هقالطإ دنع (تاكرشملا) ظفل نأ انلق وأ «ةيناثلا ةيآلا بجومب ميرحتلا نم تينثتسا

 . تايباتكلا

 ءاسنب ملسملا جاوز ةحابإ يف ةحيرص يهو لوزنلا يف ةرخأتملا يه ةيناثلا ةيآلا نإف ًاضيأو
 .ةيباتكلاب ملسملا جاوزل ةبسنلاب ىلوألا ةيآلاب ال اهب لمعلا نوكيف .باتكلا لهأ

 : ةيباتكلاب ملسملا جاوز يف ءاهقفلا لاوقأ 5

 :باتكلا لهأ ءاسن لح :لوألا لوقلا

 لوق اذهو «ةينارصن وأ ةيدوهي حكني نأ هل زوجيف ,باتكلا لهأ ءاسن حاكن ملسملل لحي

 مامإلا لاق دقف .هيف فالخ ال :مهضعب لاق لب .فلخلاو فلسلا نم ملعلا لهأ ريهامج
 ال اذهف ,تايمذ نك اذإ  باتكلا لهأ ءاسن نم يأ  نهنم رئارحلا حاكن ةحابإ :صاصجلا

 07/17 ههرك هنأ رمع نب هللا دبع نع ىوري ًائيش الإ راصمألا ءاهقفو فلسلا نيب هيف فالخ

 رئارح لح يف فالتخا هللا دمحب ملعلا لهأ نيب سيل : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو
 رئاس لاق هبو «كلذ مّرح هنأ لئاوألا نم دحأ نع ّمصي الو :رذنملا نبا لاقو . باتكلا لهأ ءاسن
 , 282 ملعلا لهأ

 :باتكلا لهأ ءاسن حاكن ميرحت :يناثلا لوقلا 17

 فالخ دوجو مدع نم رذنملا نبا هلاق امو «ينغملا» يف ءاج امو صاصجلا هركذ امم مغرلابو

 يداهلا بهذ دقف ءملسملا ىلع كلذ ميرحتب لاق نم دجو دقف .«باتكلا لهأ ءاسن لح يف

 : لجو ِّزع هلوقل تاكرشملا نم اهريغو ةيباتكلا حاكن ميرحت ىلإ  ةيديزلا ءاهقف نم - مساقلاو
 .©*ةيديزلا ءاهقف نم نورخأتملا هراتخا اموه اذهو .4 نمي ىتح تاكرشملا اوحكنت الوإ»

 هللا همحر  ءاطع لوق نم دافتسي ام  تايباتكلا حاكن ميرحت  لوقلا اذهب اهي رخل اكو

 ىف ىلاعت هللا صخر امنإ :لاق هنأ ءاطع نع يورو» :هنع «يزارلا ريسفت» يف ءاج ذإ  ىلاعت

 ةميظعلا ةرثكلا نهيفف نآلا امأو .ةّلق ثاملسملا يف ناك هنأل ؛تقولا كلذ يف ةيباتكلاب جوزتلا

 ."74ص .7ج .صاصجلل «نارقلا ماكحأ» (7/7/87)

 .010-ه84ص .5ج «يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» (/7/84)

 .8١7صص ؟ج «راهزألا حرش» (//80)
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 لاوزل ّلحي ال تايباتكلا حاكن نأ كلذ ىنعمو .©7«ةصخرلا تلاز مرج الف .ةجاحلا تلازف
 . ةصخرلا

 يفو» :اولاق دقف .تقؤملا ال مئادلا حاكنلا يف ةيباتكلا حاكن مرحي ةيرفعجلا دنعو "4

 يف زاوجلاو مئادلا حاكنلا يف عنملا امهرهشأ :ناتياور ىراصنلاو دوهيلا نم ةيباتكلا ميرحت

 , ""7(نيميلا كلمو ةعتملا حاكن يأ لجفملا

 : باتكلا لهأ ءاسن حاكن ةهارك :ثلاثلا لوقلا 89

 وهو كلام مامإلا نع لوقنملا وهو ."0صاّصجلا ركذ امك رمع نبا نع لوقنم اذهو
 ناك نإو «ةينارصنلاو ةيدوهيلا حاكن كلام نعو» : «يبطرقلا ريسفت» يف ءاج دقف .ةيكلاملا بهذم

 ,©10(مومذم لقثتسم ىلاعت هللا هّلحأ دق

 لحيف ةيباتكلا ةرحلا الإ ةرفاكلا تمّرحو» :ةيكلاملا هقف يف ريدردلل «ريغصلا حرشلا» يفو

 .©5:(مساقلا نبا هزوجو كلام مامإلا دنع هك اهنا

 , ”717(هركيو ةرحلا ةيباتكلا جاوز زوجي» :ةيكلاملا هقف يف «يشارخلا حرش» يفو

 اهجوزتي ةملسم دوجوب ةيباتكلا حاكن ةهارك اوديق مهنأ الإ ًاضيأ ةيعفاشلا بهذم اذهو
 «ةيبرح هركت نكل ةيباتك حاكن لحو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاج دقف . ملسملا

 .©79«يشكرزلا هلاق امك ةهارك الف الإو ,ةملسم دجو اذإ اذه . . حيحصلا ىلع ةيمذ هركت اذكو

 : (تايباتكلا حاكن ةحابإ) :لوألا لوقلا ةجح

 ةلمجب باتكلا لهأ ءاسن لح ىلع ملعلا لهأ ريهامج مهو لوألا لوقلا باحصأ لدتسا
 : يتأي ام اهنم ةلدأ

 لح مكماعطو مكل لج باتكلا اوتوأ نيذلا ماعطو تابيطلا مكل لحأ مويلا» : ىلاعت هلوق -أ

 .47١ص .١١ج «يزارلا ريسفت» (/185)

 .744ص .7ج .يلحلل «مالسإلا عئارش» (الا/41)

 .774ص .؟ج .صاصجلل «نارقلا ماكحأ» (/788)

 ./8 ص (.5ج «يبطرقلا ريسفت» (//89)

 . 4٠ 5ص «١ج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» (/1/40)

 . 775ص اج .ةيكلاملا هقف يف «يشرخلا حرش» (الا/ل41)

 . 187ص .ا"ج .ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» (/ا/4؟)
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 نم باتكلا اوتوأ نيذلا نم تانصحملاو تانؤملا نم تانصحملاو .مهل

 لهأ ءاسن نم تانصحملا حاكن ةميركلا ةيآلا هذه تحابأ دقف ,974"""2..-.:: مكلبق

 , 259نهنم تافيفعلا وأ رئارحلا نهو باتكلا

 يل 0 يتلا هنع هللا ا بتوع نب ندعوا دب نع يرسل كيدجلا جن

 05302 ءانثتسالا اذُه ناكل , ازئاج باتكلا 01 ءاسن حاكن 0 عل 1 يزارلا

 ديبع نب ةحلط حجوزتو «ةينارصن يهو ةيبلكلا ةلئان _ هنع هللا يضر نافع نب نامثع جوزت دج

 كلذ ركنأ ةباحصلا نم ادحأ نأ لقني ملو ءماشلا لهأ نم ةيدوهي  هنع هللا يضر هللا

 . "تايباتكلا حاكن زاوج ىلع نوقفتم مهنأ ملعف

 : (تايباتكلا حاكن ميرحت) : يناثلا لوقلا ةحح ١"

 زوجي الف ةكرشم ةيباتكلاو # . . . نمؤي ىتح تاكرشملا اوحكنت الو»# :ىلاعت لاق أ

 ةيدوهيلا حاكن نع لئس اذإ ناك هنأ رمع نبا نع يور ام اذه ديؤيو .""""اهحاكن
 ربكأ ًائيش كرشلا نم ملعأ الو ,.نيملسملا ىلع تاكرشملا مرح هللا نإ :لاق ةينارصنلاو

 ,«/98)هللا ديبع نم دبع وأ ىسيع اهبر لوقت نأ نم

 اهيف انطلاخي ضرأب اّنِإ :رمع نبال تلق :لاق نارهم نب نوميم نع ىرخأ ةياور يفو
 ةروس يف يتلا ليلحتلا ةيآ ىلع أرقف :لاق ؟مهماعط لكأنو مهءاسن حكننفأ «باتكلا لهأ

 #«نمؤي ىتح تاكرشملا اوحكنت الو# : يهو ةرقبلا ةروس يف يتلا ميرحتلا ةياو ةدئاملا

 يلع داعأف :لاق ؟مهماعط لكأنو مهءاسن حكننفأ ءأرقت ام أرقأ ينإ :رمع نبال تلق :لاق

 .©هيرحتلا ةيآو ليلحتلا ةيآ

 ءطو يأ  عاضبألا يف لصألا نأ رمع نبا نع ةريخألا ةياورلا هذهب لالدتسالا هجوو

 .[ه ةيآلا :ةدئاملا ةروس] (ا/ا/ل97)

 .0١04ص ."ج (ينغملا» .508ص ١1ج «يرشخمزلا ريسفت» ء7/4 ص «"5ج «يبطرقلا ريسفت» (7/1/95)

 .0880ص .5ج (ينغملا» «508ص ١1ج «يرشخمزلا ريسفت» 1/8 ص ."”ج «يزارلا ريسفت» (//94)

 .777ص .١ج ءصاصجلل «نآرقلا ماكحأ» (1/195)

 .١5ص ."5ج «يزارلا ريسفت» (/ا/97)

 .77”7ص ء١ج ءصاصجلل «نآرقلا ماكحأ» (97/44)

 .787”ص .١ج .ءصاصجلل «نآرقلا ماكحأ» (71749)

-16- 



 باتكلا اوتوأ نيذلا نم تانصحملاو» :ةيآ وهو ّلحلا ليلد ضراعت املف ؛ةمرحلا  ءاسنلا
 «ناليلدلا طقاست «نمؤي ىتح تاكرشملا اوحكنت الوإ» :ةيأ وهو ةمرحلا ليلد «مكلبق نم

 , 08: *”)ةمرحلا وهو لصألا مكح ءاقب بجوف

 :يناثلا لوقلا ىلع روهمجلا در 7

 باحصأ ىلع اوُدر باتكلا لهأ ءاسن حاكن لحب نولئاقلا لوألا لوقلا باحصأ روهمجلاو

 : يتأي امب - باتكلا لهأ ءاسن حاكن ميرحتب يأ - كلذ عنمب نيلئاقلا يناثلا لوقلا

 الو «قالطإلا دنع ناثوألا ةدبع لوانتي امنإ نيكرشملا وأ تاكرشملا ظفل رهاظ نإ :ًالوأ
 «تاكرشملا» مسا نكلو «ةقيقح نيكرشم باتكلا لهأ ناك نإو باتكلا لهأ هيف لخدي

 ناثوألا ةدبع نم ةرفكلا ىلع قلطي ميركلا نآرقلا يف هدراوم يفو سانلا فراعتم يف «نيكرشملا»و

 باتكلا لهأ نم اورفك نيذلا ُدوي اما : ىلاعت هللا لاق .باتكلا لهأ ىلع قلطي الو مهوحنو

 نيذلا نكي مل» :ىلاعت لاقو ,74:*"2 . . .مكبر نم ريخ نم مكيلع لّزني نأ نيكرشملا الو

 نيبو باتكلا لهأ نيب قرفف "74 ةئيبلا مهيتأت ىتح نيكفنم نيكرشملاو باتكلا لهأ نم اورفك
 ىلع ةلالدلا موقت نأ ىلإ هيلع فوطعملا ريغ فوطعملا نأ يضتقي هرهاظو .ظفللا يف نيكرشملا

 خلا * . . .لاكيمو ليربجو هلسرو هتكئالمو هلل ًاودع ناك نم» : ىلاعت هلوق يف امك كلذ ريغ
 ةلمج نم امهنأ عم امهنأشل ًاميظعت ركذلاب لاكيمو ليربج ىلاعتو هناحبس درفأف ةيآلا

 , 08:57ةكئالملا

 لح تدافأ ةدئاملا ةيآو «تايباتكلا لوانتي ال تاكرشملا حاكن ميرحت نأ هلك كلذ ىنعمو
 . تايباتكلا

 ىلع # . . .نمؤي ىتح تاكرشملا اوحكنت الو» :ةيأ تناك ول هنأ ىلع :ًايناث 57١

 هلوقب ةصوصخم ةيآلا هذه نوكت نأ بجول «تايباتكلا لمشي «تاكرشملا» ظفل نأو «مومعلا
 .# . . . مكلبق نم باتكلا اوتوأ نيذلا نم تانصحملاو . . .تابيطلا مكل لحأ مويلا» : ىلاعت

 # . . .تاكرشملا اوحكنت الو» : ىلوألا ةيآلا نإ :لاقي وأ .تايباتكلا حاكن ميرحتلا لمشي الف

 ) )/8٠١"39ص 25ج «يزارلا ريسفت» .

 ) )/8١1١ةيآلا :ةرقبلا ةروس] ©1١١[.

  )7/8٠١00ةيآلا :ةنيبلا ةروس] ١[.

 ةيآلاو 23771ص :؛؟ج «عئادبلا» 55٠0. ص ,5ج «ينغملا» “ص «١ج ءصاصجلل «نآرقلا ماكحأ» )8٠١/(

 .9/4 اهمقرو «ةرقبلا ةروس يف

 اكس



 اوتوأ نيذلا نم تانصحملاوإ : ىلاعت هلوق ىلإ 4 . . .تابيطلا مكل لحأ مويلا» :ةيآ اهتخسن
 نأ كلذ ديؤيو «ًالالح نهحاكن راصف .تايباتكلل ةبسنلاب خسنلا اذهو 4 . . . مكلبق نم باتكلا
 .08:9ةرقبلا ةروس يف ىلوألا ةيآلا لوزن نع رخأتم اهلوزنو ةدئاملا ةروس يف ةيآلا هذه

 ةيآلاب 4تاكرشملا اوحكنت الو» :ةيآ خسن وأ صيصخت نم هانركذ امبو :اقلاث -4
 مزليف ناتضراعتم نيتيآلا نأب ًالوبقم مهلوق ىقبي ال ,باتكلا لهأ ءاسن حاكن تلحأ يتلا ىرخألا
 يف ةرخأتملا ةيآلا يهو .باتكلا لهأ ءاسن لحب ةحيرصلا ةدئاملا ةيآب لمعلا نأل ؛امهطقاست
 . ىلوألا نع لوزنلا

 اذه لدي الف «نيتيآلل هتوالتو  امهنع هللا يضر  رمع نبا نع لوقنملا امأو :ًاعبار 6
 وه امك ةلأسملا يف هفقوت ىلع لدي امنإو «باتكلا لهأ ءاسن ميرحت ىري ناك هنأ ىلع لوقنملا
 هيلع أرقف .باتكلا لهأ ءاسن حاكن نع رمع نبا لأس ثيح نارهم نب نوميم ةياور يف حضاو
 حاكن ميرحت ًامزاج دقتعي ناك ولو ,ةلأسملا يف هفقوت ىلع لدف كلذ ىلع دزي ملو نيتيآلا
 الو تكسي نأ ةلأسملاب ملع هدنع يذلا لوؤسملا ملاعلل زوجي ال هنأل ؛كلذب حرصل تايباتكلا
 .اهمكح نع لئاسلا بيجي

 .©*:©هيرحتلا ريغ ةهاركلاف لاح لك ىلعو «كلُذ ةهارك هنع يور امك نهحاكن زاوج رمع نبا نع يور دقف ًاضيأو

 ةصخر ناك تايباتكلا حاكن نأ نم هللا همحر  ءاطع نع لقن ام انو :اناخ د
 لح ةيآ نأب هيلع دري اذهف ,ةصخرلا تعفتراف تاملسملا ددع رثك دقو «تاليلق ءاسنلا تناك موي
 رثك دقو ميركلا نآرقلا نم لزن ام رخاوأ نم ةدئاملا ةروسو «ةدئاملا ةروس يف باتكلا لهأ ءاسن
 ددع ةّلقب ديقم ريغ ًاقلطم ءاج تايباتكلا لح ةيآ نأ ىلع .تاملسملا مهنمضبو نيملسملا ددع
 .لوقلا اذه ىلع ليلد الو «ليلد نودب هب لوقلا زوجي الف .تاملسملا

 : حجارلا لوقلا 7

 ةيدوهي ةيباتكلا جوزتي نأ ملسملل حابي اذه ىلعو «هب اوُلدتسا امل روهمجلا لوق وه حجارلاو
 . ةينارصن وأ

 .١77/1ص .؟7ج «عئادبلا» .ه40 ص .5ج ؛ينغملا» ”705ص ء١ج «صاصجلل «نآرقلا ماكحأ» (7/805)
 7ص .١ج .صاصجلل «نآرقلا ماكحأد» (7860)

 -/ا١ا -



 : تايباتكلا حاكن لح ةمكح -4

 ةلوهسو نيملسملا ةلماعم نسح اوريل باتكلا لهأ فلأت ةيباتكلا حاكن لح يف ةمكحلاو

 ىلع ةماوقلاو ةيالولا بحاص وه لجرلا نأل ؛مهنم جوزتلاب رهظي اذه نأل ؛مالسإلا ةعيرش

 هيلع وه ام نأ ىلع اليلد كلذ ناك ءاهترشعو اهتلماعم نسحأو ةيباتك ملسملا جئوزت اذإف «ةأرملا

 «نيملسملا ريغ عمو نيملسملا عم ةلماعملا نسحو لدعلا ىلإو ٌّقحلا ىلإ وعدي ميوقلا نيدلا نم

”)هاركإ وأ ربج نود اهنم رايتخاو اضر نع مالسإلا قانتعا ىلإ ةيباتكلا ةأرملا كلذ وعدي دقو
:*" , 

 زوج هنإ» : ملسملا لبق نم ةيباتكلا حاكن ةمكح نايب يف يناساكلا نيدلا ءالع مامإلا لاقو

 اهوعدي جاوزلاو . . .ةلمجلا يف هلسرو ءايبنألا بتكب تنمآ اهنأل ؛اهمالسإ ءاجرل ةيباتكلا حاكن

 اهحاكن زاجف ءاهمالسإ ءاجر اهايإ ملسملا حاكن يف ناكف ءرمألا ةقيقح ىلإ اههبنيو مالسإلا ىلإ

 ,"*:9(ةديمحلا ةبقاعلا هذهل

 اميف لاجرلا نعبتي ةداعلا يف ءاسنلاو» :ًاضيأ هلوق اذه يناساكلا لوق ىلإ فيضن نأ نكميو

 ."*:8«نيدلا يف مهنودلقيو .لاعفألا نم نورثؤي

 حاكن ةحابإ يف ةمكحلا نإ :هلوق «ةيعفاشلا ءاهقف نم وهو لافقلا مامإلا نع لقن دقو

 نهجاوزأ ىلإ ليملا ءاسنلا ىلع بلاغلا نأل ؛ ملسملا اهجوز نيد ىلإ اهليم نم ىجري ام ةيباتكلا

 . "*:9براقألاو ءابآلا ىلع مهل نهراثيإو

 ؟ةيباتك جوزتي ال نأ ملسملل ىلوألا له - 48

 مولعم وه امك حابملاو «- ةيباتك جوزتي نأ ملسملل حابي يأ  لالح ةيباتكلا حاكن نإ :انلق

 هجاوز انتلأسم يف ملسملل ىلوألا وه امف . ملسملل كرتلاو لعفلا يف رايخلاو ,هكرتو هلعف زوجي ام

 ؟اهنم اهجاوز مدع مأ ةيباتكب

 ٠  9ةيباتك جوزتي ال نأ ملسملل ىلوألا :

 لاق رمع نأل ؛ةيباتك ملسملا جوزتي ال نأ ىلوألا» : ىلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج

 ."ه١ص « ؟ج (رانملا ريسفت فكل

 . 7 ١7ص «؟ج «عئادبلا» ةفيتنف)

 . 3 ١/7ص .؟ج «عئادبلا» ةفيتنلا

 .6٠١ه6ص كج .ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» ةقفححلا]
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 ارمأ نيح اهتقلط الأ :ةفيذحل ليقف ؛كلذ دعب ةفيذح اهقلط مث «خلإ .. . ؟مارح اهنأ دهشت
 , 0410( يل يغبني ال ارمأ تيكر ينأ سانلا ىري نأ تهرك :لاق ؟رمع

 هتجوز قيلطتب هرمأ نيح باطخلا نب رمع عم هترواحمو ةفيذح ةصق نورسفملا ركذ دقو
 :ةفيذح هل لاقف .اهقرافي نأ هنم رمع دارأف ةيباتكب جوزت ةفيدح نأ يور دقو :اولاقف ةيباتكلا
 اهنأ معز أ ال :- هنع هللا يضر - رعايا ريتا ع لل ارح اهنأ معزتأ
 004110 نهنم تاسموملا اوعقاوت نأ فاخأ نكلو مارح

 الإ ملسملا لعفي ال نأ ىلوألاو .ةيباتكلا جوزت روجيو» : مامهلا نب لامكلا لاقو

 , 08197 (ةرورضل

 ؟ةيباتكلا حاكن ملسملل هركي ىتم 5١

 له : :انه لأسنو كلذ لعفي ال نأ هل ىلوألا نأو .ةيباتكلا حاكن ملسملل حابملا نم هنأ انْيب
 ؟تاالاحلا ضعب يف ةيباتكلا حاكن ملسملل هركي

 : (ةيناثلا)و .ةيبرح تناك اذإ :(ىلوألا) :نيتلاح يف ةيباتكلا حاكن هل هركي معن : باوجلاو
 .اهجوزتي ةملسم ملسملا دجو اذإ

 :015ةيبرح ةيباتكلا تناك اذإ : ًالوأ -7

 ةيبرحلا ةيباتكلا هركتو» :ةيفنحلا هقف يف «ريدقلا حتف» هباتك يف مامهلا نب لامكلا لاق
 يعدتسملا  ةيبرحلا 00 ملسملا قلعت أع قلعتلا ناكمإ نم ةنتفلا باب حاتفنال اعامجا
 نأب ٌقرلا ىلعو رفكلا له أ قالخأب قلختلا ىلع دلولا ضيرعتو .برحلا راد يف اهعم ماقملل
 0019 (ًاملسم ناك نإو قي دلويف . ىلبح يهو ىبست

 ) )8٠١كج .يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» ص0١0.

 .5ج «يزارلا ريسفت» .58ص .*ج «يبطرقلا ريسفت» 7*0 ص ء١ج ءصاصجلل «نارقلا ماكحأ» )781١(
 575١ ص

 .7ا/7ص 07ج «ةيفنحلا هقف يف «ةيادهلا حرش» .مامهلا نب لامكلل «ريدقلا حتف» (/81؟)
 ىمست اهتلودو . ةلودلا هذه اياعر نم ربتعتو «ةيمالسإ ريغ ةلود ىلإ بستنت يتلا ةملسملا ريغ يه ةيبرحلا (781*)

 ىمستف اهنم نذإب يأ  ةيمالسإلا ةلودلا نم نامأب مالسإلا راد ىلإ (ةيب رحلا) لخدت دقو «برحلا راد»
 راد تلخد اهنأل ؛ةنمأتسم يهو «برحلا راد» ةيمالسإ ريغ ةلود اياعر نم اهنأل ؛ةيبرح يهف «ةنمأتسم»
 .«نينمأتسملاو نييمذلا ماكحأ» :انباتك رظنا :_ نامأب ةيمالسإلا ةلودلا ميلقإ تلخد يأ - مالسإلا

 ةيفقمل 27ج .قباسلا عجرملا ,«ريدقلا حتف» (815)
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 رادب تسيل ةيبرح هركت نكلو ةيباتك لحتو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يفو

 001 السلا

 ةوق اهل نأل ؛برحلا رادب اهجئزت نإ  ةيباتكلا حاكن ةيهارك  هركلا دكأتيو» : ةيكلاملا لاقو

 .©كلذ ىلع هيبأ عالطإب لابت ملو اهنيد ىلع هدلو تبر امبرف مالسإلا رادب نكت مل اهب

 :اهحاكن هئكمي يتلا ةملسملا دوجو :ًايناث 818

 ملسملل نكمي يتلا ةملسملا دوجو «ةيباتكلاب جاوزلا ملسملل اهيف هركي يتلا ةيناثلا ةلاحلاو

 رئارحلا دوجو عم تايباتكلا رئارحلا حاكن هركيو» :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق ءاهحاكن

 لعجي نأ هركي امك «ءاملعلا رثكأو - يلبنحلا ىلعي وبأ يضاقلا يأ - يضاقلا هلاق «تاملسملا

 . "مرحي ال نكلو «نيملسم نيحاّبذ ةرثك عم نيحاّبذ باتكلا لهأ

 نأل ؛تاملسملا رئارحلا دوجوب ديقم ةيباتكلا حاكن ةهارك نأ وهو «نسح دييقت اذهو

 راوب مدعو اهتنايصو اهفافعإ جاوزلا اذهب نأل ؛ ملسملا جاوزب ةيباتكلا نم ىلوأ ةملسملا

 .نيملسم نيوبأ لبق نم ةيمالسإ ةيبرت لفطلا ةيبرت ناكمإو تاملسملا

 بيقعت نود هلوق اوركذ دقف «نورخأتملا ةلبانحلا ءاهقف ذخأ ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقبو

 يف هب ذوخأم ةيميت نبا مالسإلا خيش لوق نأل ؛هب ذخألاو هرارقإ ىلع لدي امم 1*2قيلعت الو

 ش .ةلبانحلا هقف

 ينغم» يف ءاج دقف «ةملسملا دوجوب ةيباتكلا حاكن ةهارك اوقّلع دقف «ةيعفاشلا لاق كلذكو

ركت اذكو  مالسإلا رادب تسيل ةيبرح هركت نكل ةيباتك لحتو» : ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا
 ةيمذ ه

ه اهنم ةهارك دشأ ةيبرحلا نكل ةنتفلا فوخ نم رم امل حيحصلا ىلع
 الإو «ةملسم دجو اذإ اذ

 ,"19«يشكرزلا لاق امك ةهارك الف

 :اهمالسإ يجر اذإ ةيباتكلا حاكن بحتسي -4

 . ؟86ص «"ج «جاتحملا ةياهن» يف هلثمو الا /ص 237”*ج «جاتحملا ينغم» (1/816)

 . 4٠ "ص ء١3ج «ريدردلل هريغصلا حرشلا» (781)

 . ١5ص ةةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف نم ةيهقفلا تارايتخالا» 07/417

 . 48ص ءالج «عانقلا فاشك» (7/414)

 ةملسملا ريغ يه ةيمذلاو . 586 ص «"ج «جاتحملا ةياهنو» يف هلثمو 2187 ص 2” ج «جاتحملا ينغم» (7419)

 . مالسإلا راد اياعر نم ربتعتو ةمذلا دقع بجومب مالسإلا راد يف ميقت يتلا



 حاكن بابحتساب لاقي دقو : يشكرزلا لاقو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاج
 تملسأف ةينارصن جوزت - هنع هللا يضر نافع نب نامثع نأ يور دقو ءاهمالسإ يجر اذإ ةيباتكلا
 ْ ,00*)(اهمالسإ نسحو

 حاكن بدن يشكرزلا هثحب امك هجوألاو» :ةيعفاشلا هقف يف يلمرلل «جاتحملا ةياهن» يفو
 نسحو تملسأف ةينارصن حكن هنأ  هنع هللا يضر  نامثعل عقو امك اهمالسإ يجر اذإ ةيباتكلا
 , 0827 (اهمالسإ

 دوجو مدعب ديقم ريغ ةيباتكلا حاكن يف ةيعفاشلا هلاق يذلا بابحتسالا اذه نأ ودسيو
 ءاجر وهو ةيباتكلا تاذب مئاق بابحتسالا ببس نأل ؛ملسملا اهجوزتي نأ نكمي يتلا ةملسملا
 نامثع اندّيس نأ هلوقن ام ديؤيو .ةملسملا دوجو مدع وأ دوجوب هل ةقالع ال ببسلا اذهو .اهمالسإ
 .تاريثكلا تاملسملا دوجو عم ةينارصن جوزت - هنع هللا ىضر -

 :اهمالسإ وجرملا ةيباتكلا حاكن بابحتسا يف ةيعفاشلا بهذم ديؤن -ه 565

 مالسإ ءاجر نوكي نأ طرشب نكلو هب ذحألا ىلإ وعدنو هديؤن اموه ةيعفاشلا هيلإ بهذ امو

 ةنسح اهنوك نئارقلا هذه نمو ,كلُذ ىلع نئارقلا دوجوب ًارهاظ ًاناحجر ًاحجار هققحتو ًايوق ةيباتكلا
 عيضاوملا يف ةماعلا تارضاحملا رضحتو «تاملسملا ةطلاخم فلأتو مالسإلا ىلع ينثت «ةريسلا
 ليعم الو ةعطقنم اهنأ وأ ,ءايحلا اهنع فرعيو .ةيمالسإلا بتكلاو تاالجملا أرقتو .ةيمالسإلا

 هذهو .همالسإ نسحو ملسأ ابيرق اهل نأ وأ «نيشي ام اهنع فرعي الو نيملسملا نيب شيعتو اهل

 .اهمالسإ رمأ اهيلع لهسي امم اهب هجاوزف .هيأر مرتحتو هلجت ةيباتكلا

 :رضاحلا تقولا يف برحلا راد يف ةيبرحلا ةيباتكلاب ملسملا جاوز "عا

 اهتلود ميلقإ يف ةداع شيعتو «ةرفاك ةلود اياعر نم ةرفاكلا ةأرملا يه ةيبرحلا نإ :انلق
 ملسملل زوجي لهف ءاهتلود ميلقإ يف شيعتو ةيمالسإ ريغ ةلود اياعر نم ةيباتك تناك اذإف .ةرفاكلا
 هذه يف ًاريسأ ناك وأ ؛ةراجتلل وأ ملعلل ابلط اهتلود ىلإ رفاس اذإ اهجّوزتي نأ رضاحلا تقولا يف
 ؟ةلودلا

 هنأو ءاهنم نامأب برحلا راد هلوخد ناك اذإ :(ىلوألا) : نيتلاح نيب قيرفتلا بجي : باوجلاو
 ىلع ًاهركم ناك اذإ :(ةيناثلا)و .امهوحنو رجاتلاو ملعلا بلاطك هرايتخاب اهنم جو رخلا عيطتسي
 .ريسألاك هرايتخاب اهنم جورخلا عيطتسي الو برحلا راد يف ءاقبلا

 . 786 ص .5ج «جاتحملا ةياهند (7851) .8١ا1/ص اج «جاتحملا ينغم» ةفحكلا]
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 :برحلا راد نامأبو هرايتخاب لخدي نم :ىلوألا ةلاحلا 7

 نامأب لخدي يذلا امأو» : يلبنحلا ةمادق نبا «ىنغملا» بحاص لوقي ةلاحلا هذُه يفو

 امبرو «رافكلا هيلع يلوتسيف دلوب هتأرما ىتأت نأ نمأي ال هنأل ؛ جوزتلا هل يغبني الف «هوحنو رجاتلاك

 ؛ ةملسم حاكن هل حيبأ ةوهشلا هيلع تبلغ نإف . مهنيد ىلع ريصيف مهنيب أشن
 ةرورض ةلاح اهنأل

رما نأل ؛ مهلم جوزتي الو دلوب يتأت ال يك اهنع لزعيو
 لاهدلو ىلع هتبلغ مهنم تناك اذإ هتأ

 , 0077 (اهنيد نقلا هتيف

 :لوقلا اذه نم دافتسيو

 .رادلا هذه نم نامأب اهلخد يتلا برحلا راد يف جوزتي نأ ملسملل يغبني ال )١(

 .ةملسمب جاوزلا هل حيبأ هتوهش هيلع تبلغ اذإ (9)

 . اهلخد يتلا برحلا راد ءاسن نم ةيباتك نم جوزتي الو (")

 : ةلاحلا هذه يف هحجرأ ام 4

سم دجي ملو هتوهش هيلع تبلغ اذإ ام ةلاح ركذي مل - ىلاعت هللا همحر  ةمادق نبا نكلو
 ةمل

 .هيلع ةوهشلا ةبلغ عم مهنم جاوزلا نم هعنمي هنأ ودبيو .اهجّوزتي

 ةميقم ةملسم جقزتي نأ هل برحلا راد يف ملسملا ىلع ةوهشلا ةبلغ ةلاح يف نأ يل ودبيو

جريلف .هدلب ىلإ عوجرلا هنكمأو اهجوزتي ةملسم دجي مل نإف «برحلا راد يف
 .ةملسم جوزتيو ع

 هتجاح يضقلت ىتح هعم ميقتل برحلا راد ىلإ اهب عجريلو
 برحلا راد ىلإ اهلجأ نم ءاج ىتلا

 ةراجتلا ضرغلو ءًأرجات ءاج نإ هتراجت هيضتقت ام لامكإ وأ «ملع بلاط ناك نإ هتسارد لامكإك

 هل زوجيف «برحلا راد ىلإ اهب عوجرلاو ةملسمب جاوزلل هدلب ىلإ عوجرلا هل رسيتي مل نإف

 ةياهن» يف ءاج دقف ,ةيعفاشلا لوق نم مهفي ام اذهو .مهنم ةيباتك ةأرما حكني نأ ةرورضلل

ي اميف جوزتي نأ تنعلا شخي مل نإ ملسملل هركي نكلو» : ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا
 ةيباتك رهظ

 نألو ؛ملسم نم اهلمح نأ قدصت ال اهنإف ءًالماح تيبس اذإ اهدلو قري الثل ؛مهراد يف ةيبرح

 , 07075كانه ةميقم ةملسمب جاوزلا هرك مث نمو « مهداوس ريثكت برحلا رادب ةماقإلا يف

اذإ هنأ «مهراد يف ةيبرح ةيباتك جوزتي نأ تنعلا ٌشخي مل نإ ملسملل هركيد : هلوقف
 يشخ 
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 . مهراد ىف ةيبرح ةيباتكب جوزتلا هل هركي ال تنعلا

 ىجري يتاللا نم اهريختي نأ مهنم ةأرما جوزتي نأ ةوهشلا ةبلغ هرطضت يذلا ملسملل يغبنيو
 عامسو «نيملسملاو مالسإلا ىلع ءانثلاو .ءايحلاو ةريسلا نسح نم اهنم رهظي ام بسح نهمالسإ
 . ةيمالسإلا تاالجملاو بتكلا ةءارقو ةماعلا ةيمالسإلا تارضاحملا

 ببسب برحلا راد يف ةملسمب جّوزتي يذلا يف ةمادق نبا لوق انركذ دقف ءاهنع لزعلا امأو
 لوق ىضتقم ىلع ىلوألا نمف .دلوب يتأت الثل ةملسملا هتجوز نع لزعي نأ هيلع نأ هتوهش ةبلغ
 .ةيبرحلا ةيباتكلا هتأرما نع لزعي نأ ةمادق نبا

 امأ .برحلا راد يف هتجوزو هنوك وه ديحولا هببس ناك اذإ لزعلا مدع ىلوألاف .ةملسمب ملسملا
 .زئاج لزعلاف .ءبرحلا راد يف امهتماقإ ببس ريغ لزعلل يعرش ببس دجو اذإ

 ؟برحلا راد يف هحاكن ملسملا لّقعي فيك 108

 تناك ءاوس «ةيعرشلا طورشلابو ةيفيكلاب يرجي نأ بجي برحلا راد يف ملسملا حاكنو
 ةسينكلا يف اهحاكن دقعي نأ هل زوجي الف «ةيباتك وأ ةملسم حاكنلا دقع اهيلع دقعي يتلا ةأرملا
 مكحت نأ طرشبو ةيعرشلا ةيفيكلاب الإ هحاكن دقعي ال ملسملا نأل ؛ كلذ وحنو سيسق دي ىلع وأ
 . ماكحأ نم هيلع بترتي ام يفو هدقع يف ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ حاكنلا اذه

 :برحلا راد يف ملسملا ريسألا جاوز : ةيناثلا ةلاحلا

 جورخلا هنكمي ال وحن ىلع ًاهركم وأ ًارطضم برحلا راد يف هئتماقإ يف ملسملا ناك اذإو
 نم برحلا راد هتعنمو نامأب لخد يذلا ملسملا وأ :يسألاك هرايتخاو هتدارإب برحلا راد نم
 راد يف حاكنلا مهل روجي ال ءالؤهف 2 هتسبح وأ .اهميلقإ يف ةيزبجلا ةماقإلاب هتمزلأو جورخلا

 امأو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج دقف .ةملسم نم لو ةيبرح ةيباتك نم ال برحلا
 ترسأ اذإ هتأرما ءطو نم هعنم هنأل ؟اريسأ ماد ام جوزتلا هل ٌلحي ال هنأ دمحأ مالك رهاظف «ريسألا

 ضرأ يف ماد ام جّوزتي نأ نسحلا هركو .ودعلا يديأ يف ناك ام جوزتي نأ ريسألل لحي ال :لاق
 لئسو . مهنم هريغ هتأرما أطي نأ نمأي الو .مهل اقيقر ناك دلو هلادلو اذإ ريسألا نأل ؛ نيكرشملا
 ءاهؤطي مهنم هريغ ٌلعلف ءاهأطي فيك :لاقف ؟اهأطيأ هتأرما هعم ترسأ ريسأ نع دمحأ مامإلا
 .«ًاضيأ اذهو :لاق ,نوكيف دلوب قلعت اهّلعلو هل تلق :مرثألا لاق
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 ؟اهحاكن لحي يتلا ةيباتكلا يه نم 61

ءاوس ةيباتكلاب ملسملا جاوز مكح نع ةقباسلا تارقفلا يف انملكت
 .ةيمذ وأ ةيبرح تناك 

 جرت نال لحي يأ مهؤاسن انل ّلحت نيذلا باتكلا لهأ مه نمو ؟ةيباتكلا يه نم انه لأسنو

 ؟مهءاسن

 : ةيلاتلا تارقفلا يف هنّيبن : باوجلاو

 :ىراصنلاو دوهيلا مه باتكلا لهأ -7

 : ىلاعت هللا لاق ءىراصنلاو دوهيلا مهو ليجنإلا باتكو ةاروتلا باتك لهأ مه باتكلا لهأ

 .©79ج/انلبق نم نيتفئاط ىلع باتكلا لزنأ امنإ اولوقت نأ»

 هب حرص ام اذهو ليجنإلا مهباتكو ىراصنلاو «ةاروتلا مهباتكو دوهيلا مه ناتفئاطلاو

 . "”اهانركذ يتلا ةيآلا مهتّجحو ةلبانحلا

 «ليجنإلاو «ةاروتلاك لزنم باتك هلو ءايناع ًائيد دقتعي نم لك ةيفنحلا دنع باتكلا لهأو

 ,0*؟9دواد روبزو تيشو « ميهأربإ فحصو

 ؟باتكلا لهأ نم سوجملا له +77

 ءدمحأ هيلع صن مهئاسن حاكن الو مهحئابذ انل لحت ال يلاتلابو .ءباتك مهل سيل سوجملا

 . ةيرهاظلاو روث ابأ الإ ءاملعلا ةماع لوق وهو

 لهأ ةئس مهب اوئس» : :25 يبنلا لوقل ملسملل مهئاسن حاكن لح ىأر هنإف روث وبأ امأ

 نورقي مهنألو ؛ ةيسوجم جوزت - هنع هللا يضر - ناميلا نب ةفيذح نأ ىوري هنألو ؛«باتكلا

 , "*97ىراصنلاو دوهيلا اوهبشأف ةيزجلاب

 ةفيذح ةأرما تناكو «لالح مهئاسن حاكنف باتك لهأ سوجملا :اولاق دقف ةيرهاظلا امأو

001510 

 .[185 ةيآلا : ماعنألا ةروس] (/4814)

 . ؟١8ص ١2ج «ةيدنهلا ىواتفلاو (لمكك) .ه40ص كج ةفملاو لى

 . ا ما/لص 3”ج «جاتحملا ينغم» ١8ص « ١ج (ةيدنهلا ىواتفلا» 55١. ص ."5ج ؛ينغملا» ةفيتفف)
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 :ةيرهاظلاو روث يبأ ىلع ٌدرلا 64

 اوحكنت الو» : ىلاعت هللا لوقب ةيرهاظلاو روث وبأ هيلإ بهذ ام ىلع ملعلا لهأ ٌدر دقو

 «باتكلا لهأ يف كلذ نم صخرف «رفاوكلا مّصعب اوكسم الوإ : ىلاعت هلوقبو ,4 تاكرشملا
 + مومعلا ىلح ئقي مهاذع نمف

 نأ - هنع هللا يضر يلع نع حصيأ : دمحأ مامإلا لثس دقو «ًاباتك سوجملل نأ تبثي ملو

 .ادج همظعتساو .لطاب اذه :لاقف ؟ًاباتك سوجملل

 هب دارأ امنإو ءمهل باتك ال نأ ىلع ليلد «باتكلا لهأ ةنس مهب اوئس» : هلك هلوق نإ مث

 لاقو .ةيسوجم جوزت ةفيذح نأ تبثي ملو .ريغ ال ةيزجلاب مهرارقإو مهئامد نقح يف كي يبنلا
 ال تاياورلا ضراعت عمو ءةيدوهي تناك :هريغ لاقو «ةينارصن ةفيذح ةجوز تناك :نيريس نبا

 عم هب جاجتحالا زوجي الف ةفيذح نع كلذ تبث ول هنأ ىلع هحيجرتب الإ نهادحإ مكح تبثي

 .مهئامدل ميرحتلا مكح انبلغ انألف ةيزجلاب مهرارقإ امأو .ءاملعلا رئاس لوقو باتكلا ةفلاخسم

 ."9ههئاسنو مهحئابذ يف ميرحتلا مكح بلغي نأ بجيف

 ؟باتكلا لهأ نم ةئباصلا له 1606

 ةفينح يبأ دنع ملسملل زوجتف ,تائباصلا امأو» : ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج

 ءانب فالتخالا اذهو «- دمحمو فسوي يبأ دنع يأ  امهدنع زوجت الو هركتو  ىلاعت هللا همحر -

 نومظعيو ءروبزلا نوأرقي ىراصنلا نم موق مهنأ  ىلاعت هللا همحر  ةفينح يبأ دنع عقو ام ىلع
 بكاوكلا ضعبل مهميظعت العج  دمحمو فسوي وبأ  امهو .ةلبقلا انميظعتك بكاوكلا ضعب

 .""*«ناثوألا ةدبعك اوناكف ءاهل مهنم ةدابع

 وأ ىراصنلا نوقفاوي اوناك نإ مهنأ مهيف حيحصلاو» :ةئباصلا يف يلبنحلا ةمادق نبا لاقو

 نيدلا لصأ يف ها ترد نا هةزقلا ند يق ميشو نق مم رئاسبو كه لسا ل ذ دوهيلا
 ."09عمهنم مه سيلف

 :دواد روبزو ميهاربإو تيش فحصب كسمتملا

 «باتكلا لهأ نم وهف لزنم باتك هلو ًايوامس ًانيد دقتعا نم لك نوربتعي ةيفنحلا نإ :انلق

 .51-547ص ("5ج «ينغملا» (/478)

 . 041 ص ."ج (ينغملا» (/481) .7841ص 1١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (/4)
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 نم دواد روبز وأ ءتيش فحصب وأ «ميهاربإ فحصب نيكسمتملا اوربتعا ساسألا اذه ىلعو

 . .باتكلا لهأ

 امنإ اولوقت نأ : ىلاعت هلوقل «ىراصنلاو دوهيلا الإ باتكلا لهأ ربتعي ال : ةلبانحلا دنعو

 « دوهيلا  ةاروتلا لهأ مهو نيتفئاط باتكلا لهأ لعجف .انلبق نم نيتفئاط ىلع باتكلا لزنأ

 تبثي ملف ءاهيف ماكحأ ال ًالاثمأو ظعاوم تناك فحصلا هذُه نألو .- ىراصنلا ليجنإلا لهأو

 .©"7ماكحألا ىلع ةلمتشملا بتكلا مكح اهل

 :(""5ةيباتكلا حاكن يف ّىلولا 7

 ؟جاوزلا اذه يف اهّيلو نوكي نمف ةيباتك جّوزتي نأ ملسملا دارأ اذإو

 بألاف «ملسملا ريغ ىلع ملسملا ريغل تبثت حاكنلا يف ةيالولا نأ ءاهقفلا دنع ررقملا نم

 نيد لثم يلولا نيد ناك ءاوسو «ةيمذلا ةيباتكلا هتنبا جيوزت ىلع ةيالولا هل الثم يمذلا يباتكلا
 .نيملسم ريغ - اهيلع ىلوملاو يلولا  نانثالا ماد ام ءاهل ًافلاخم وأ اهيلع ىّنوملا

 نيدلا داحتا نيملسملا ريغ نيب جيوزتلا يف ةيالولا توبثل اوطرتشا ةلبانحلا نكلو -4

 ىلع ينارصنل ةيالو ال ًالثم اذهلو .امهنيب ةيالو الف ًانيد افلتخا نإف ءاهيلع ىّلوملاو ّيلولا نيب
 . ةيدوهيلا وأ ةيسوجملا هتنبا جيوزت

 : ىلاعت هلوق ملسملا ريغ ىلع ملسملا ريغل حاكنلا يف ةيالولا توبثل ةجّبحلاو .-6
 ىلع ةثعابلا ةقفشلا يف حدقي ال رفكلا نألو ؛ "#5 ضعب ءايلوأ مهضعب اورفك نيذلاو»

 . هيلع ىلوملا ٌّقح يف رظنلا ليصحت

 جيوزت يلولا دارأ ءاوس ةملسملا ريغ ىلع ملسملا ريغل تبثت حاكنلا يف ةيالولاو
 وا اول ابا جوزت اذإف ءاذه ىلعو . ملسم ريغب وأ ملسمب هتيالو تحت نم

 .جاوزلا اذه يف اهّيلو وه

 ابأ نأ الإ ةلبانحلاو «ةيديزلاو «ةيرهاظلاو «ةيفنحلاو «ةيكلاملاو «ةيعفاشلا بهذم اذهو

 .١09ص .5ج «ينغملا» (/89؟)

 ردلا» .94*5 ص .؟ج «عئادبلا» ٠*. ص ."ج «تادارإلا ىهتنم حرش» , 407-418 ص .7ج «ينغملا» (0/8*)

 هراهزألا حرش» 16 54ص ,ج «جاتحملا ينغم» . 47ص 94ج «ىلحملا» .4 59ص « ؟ج «راتخملا

 .778ص 37ج

 .[ا/# ةيآلا :لافنألا ةروس] (5*7/8)
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 الو يدوهي دقعي ال :لاق دمحأ مامإلا نأل ؛مكاحلا الإ ملسملل اهجوزي ال :لاق يلبنحلا ىلعي
 ريغ ةيالوب حصي الف نيملسم ةداهش ىلإ رقتفي دقع هنأل ؛ةملسم الو ملسمل حاكن دقع ينارصن

 مكاحلا دنع حاكنلا تابثإل نوداري دوهشلا نأب ىلعي يبأ لوق ىلع يلبنحلا ةمادق نبا در دقو
 ش .ةيالولا فالخب

 ملسملل ةيالو الو .ءاملعلا عامجإ اذه ىلعو ةملسملا ىلع ملسملا ريغل ةيالو الو - ١"
 ءاهجيوزت يف هل ةيالو الف ملسم اهوبأو ةينارصن وأ ةيدوهي ةأرملا تناك ولف .ةملسملا ريغ ىلع
 ملسملا يضاقلا وأ ناطلسلا ةيالوك ماعلا ببسلاب ةملسملا ريغ ىلع ةيالو تبثث نكلو
 ملسملا ناطلسلا وأ يضاقلل نوكت ةلاحلا هذه يفف «ةملسملا ريغل صاخلا يلولا دوجو مدع دنع
 , 2*00مهلسملل ةملسملا ريغ جيوزت ةيالو

 مل ولو ةملسملا وأ ملسملا ريغ ىلع ملسملل حاكتلا يف ةيالولا تبثت :ةيرفعجلا دنعو
 ,«”50ماعلا ببسلاب نكت

 : ةيباتكلا حاكن يف دوهشلا 5 نضإ

 اونوكي نأ مهيف طرتشي له نكلو ءدوهش نم هتحصل ّدب الف ةيباتك ملسملا جؤزت اذإو
 ضعبلا هطرتشي ملو .ةيعفاشلاو ةلبانحلاك مهضعب كلذ طرتشا .ءاهقفلا نيب فالتخا ؟نيملسم
 .امهتلدأو نيلوقلا يلي اميف ركذنو «ةفينح يبأك رخآلا

 :ةيعفاشلاو ةلباتحلا بهذم :ًالوأ - 57

 الر : هلك هلوقب اوجتحاو .نيملسم نيدهاش ةداهشب الإ ةيباتك ملسملا حاكن زوجي ال :اولاق
 ملسملا جاوزك «نيملسم ةداهشب الإ زوجي الف ملسم حاكن هنألو ؛«لدع يدهاشو يلوب الإ حاكن

 ! فيني" |

 94*27 ص 37ج «عئادبلا» ١24؟ص .7؟ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» . 785 ص ١21ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (/8ه)
 «راهزألا حرش» . 5/!4ص .5ج «ينغملا» 49/7 ص .4ج (ىلحملا» ء16١ 4ص الج «جاتحملا ينغم»
 .187ص .ج «أطوملا ىلع يناقرزلا حرش» «5758ص ء؟ج

 . ١١ص «(ةيصخشلا لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألا باتك» (7895)

 .1/7 ءالا ص .7ج «ةيعفاشلا هقف يف عاجش يبأ ظافلأ لح يف عانقإلا» . 401-40 ١ص .5ج «ينغملا» (7877)
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 :00ةيفنحلا بهذم :ًايناث

 نأ مهيف طرتشي الف نييمذ ةداهشب ةيباتكب ملسملا جاوز زوجي :فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع

 .نيملسم دوهش ةداهشب الإ زوحي ال : ةفيلح يبأ ابحاص رفزو دمحم لاقو

 :رفزو دمحم ةحح <61

 .«لدع يدهاشو لوب الإ حاكن الد :لاق هنأ كو هللا لوسر نع يور امب رفزو دمحم جتحا

 فرط :نيفرطلاب هدوجو قلعتي دقعلاو .دقعلا زاوج طرش داهشإلا نألو ؛نيدلا ةلادع هنم دارملاو

 هلثم ىلع ةجح ملسملا ريغ ةداهش نأل ؛نيفرطلا ىلع داهشإلا دجوي ملو .ةجوزلا فرطو جوزلا

 داهشإلا دجوي ملف .نكت مل نأك ملسملا ّقح يف هتداهش تناكف ؛ ءملطسملا يلع ةجحت جلو

 .حاكنلا م حصي الف جوزلا بناج يف

 :فسوي يبأو ةفينح يبأ ةّجح - 8

 باط ام اوحكتافو ىلاعت هلوق وحن ةنسلاو باتكلا تامومعب فسوي وبأو ةفينح وبأ جتحا

 طرش ريغ نم «اوقّلطت الو اوجوزت» : لَو هلوقبو #2 . . .عابرو ثالثو ىتثم ءاسنلا نم مكل

 نيملسملا نيجوزلا حاكن يف اطرش نانع نيفلسلا نم نيدهاشلا نوك نأ الإ .دوهشلا

 .ليلدلا هيلعف ةيباتكلاب ملسملا جاوز يف ًاطرش هنوك ىعُّدا نمف ,عامجإلاب

 ؛نييباتك ةداهشب ةيباتك ملسملا حاكن يف ققحتم «نيدهاشب الإ حاكن ال» : كك هلوق نإ مث

 كلذ نأل ؛ نايبلاو 8 لهأ نم مادملا ريغو «نايبلاو مالعإلا نع ةرابع ةغللا يف ةداهشلا نأل

 نأ الإ ملسملا ريغ يف دوجوم كلذ لكو .هب دوهشملاب ملعلاو ناسللاو لقعلا دوجو ىلع فقوتي

 ةلخاد ملسملل هتداهش تيقبف «ثيدحلا مومع نم تصخ ملسملا ىلع ملسملا ريغ ةداهش

 , ةنحدن

 ةعتملا كلم تابثإب هل ةداهش لب ءملسملا ىلع ةداهش حاكنلا ىلع نييمذلا ةداهش يف سميلو

 حبحص حاكتلاف ءاذه ىلعو «ةزئاج ةيمذلا ىلع ةمذلا لهأ ةداهشو «ةيمذلا ةيباتكلا ىلع هل

 .باتكلا لهأ نم نييمذلا ةداهشب

 «ةيادهلا ىلع ةيانعلا حرش» ,707-7614ص 7١ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» , 507-564 ص .؟ج «عئادبلا» (/84)

 . 36 5ص ٠ 13ج
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 ةداهش نإف .ةجوزلا نم ةيجوزلا راكنإ ناك نإ رظني  ةيجوزلا راكنإ يأ  راكنإلا دنع امأ

 الف جوزلا نم راكنإلا ناك نإو ضولع ١ است طايع اهنأل ؛لبقت ةمذلا لهأ نم حاكنلا دوهش
 اهيف امل زوجت ال ملسملا ىلع ملسملا ريغ غ ةداهشو .ملسملا ىلع ىلع ةداهش اهنأل ؛ مهتداهش لبقت

 . ملسملا ىلع ملسملا ريغل هي ريغل ةيالو الو ,ةيالولا ىنعم نم

 حجارلا لوقلا .5

 ةيباتكلاب ملسملا جاوز دوهش يف طرشلا نأ نم مهقفاو نمو ةيعفاشلاو ةلبانحلا لوق حجارلاو
 ةلادع ىلإ فرصني «لدع يدهاشو يلوب الإ حاكن ال» :فيرشلا ثيدحلا نأل ؛ نيملسم اونوكي نأ
 ملسملا حاكنب طرشلا اذه هيف طرتشي يذلا حاكنلا فيرشلا ثيدحلا دّيقي ملو .نيملسملا دوهشلا
 هجاوز ناك ءاوس يأ «٠ .ملسملا هدقعي حاكن يأ يف طرشلا اذه ظارتشا نذإ بجيف .ةملسم

 .ةيباتك وأ ةملسمب

 : ةيباتكلا هتجوز نم ملسملا دلو نيد - ”"/

 يف هيبأل ًاعبت ًاملسم ربتعي ةيباتكلا هتجوز نم ملسملا دلو نأ نّيبن نأ انه ركذلاب ريدجلا نمو

 .نيدلا يف افلتحا اذإ ًانيد نيوبألا ريخ عبتي ريغصلا نأ ةفورعملا ةيعرشلا ةدعاقلا نأل ؛ ؛ مالسإإلا

 اه نوكيف نيدلا يف ملسملا هابأ ريغصلا عبتيف اعلق نايدألا ريخ مالسإإلاو

 ملسأ نم عبتي ريغصلا امهدلو نإف ءامهدحأ ملسأو باتكلا لهأ نم ناجوزلا ناك ول اذهلو
 ,00؟ةًاملسم ريصيف مالسإلاب امهنم

 ةأرملل ةبسنلاب وه ةيباتكلا حاكن زاوج مدع وأ 0 ل ا
 : يلبنحلا يقرخلا مامإلا هيقفلا لاق دقف «.ةيباتكلا - ةقيرلا - ةمألل ةبسنلاب امأ «ةيباتكلا ةرحلا

 . (ةيباتك ةمأ جوزتي نأ ًادبع ناك نإو ملسملل سيلو»

 مكتايتف نم» :لاق ىلاعت هللا نأل» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق لوقلا اذه ىلع افيلعتو
 .يرهزلاو .نسحلا لوق وهو .ةعامج هنع هاور دمحأ بهذم رهاظ وه اذه .«تانمؤملا

 نباو رمع نع كلذ يورو «قاحسإو «ثيللاو . يعازوألاو . يعفاشلاو كلامو .لوحكمو

 .605ص «؟ج هريدقلا حتفو ةيادهلا» . 18 ص 28ج «ينغملا» ةمنضل]
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 لحتف نيميلا كلمب ّلحت اهنأل ؛اهحاكن ملسملل زوجي :ةفينح وبأ لاقو .دهاجمو ءدوعسم
 .©94(ةملسملاك حاكنلاب

 ثالثو ىنثم ءاسنلا نم مكل باط ام اوحكنافإ# : ىلاعت هلوق مومعب ةفينح وبأ جتحا امك

 . "*؛95صيصختلا ىلع ليلد دجوي الو .ةمألاو ةرحلا لمشي صنلا اذهو « عابرو

 : ةيباتكلا ةمألا حاكن نم عنملا ةجح 8

 ةيباتكلا ةمألا دلو نأل عنملا اذُه نأب .ةمألا حاكن نم عنملاب هبهذمل ًاجتحم ةمادق نبا لاقو

 اهحاكن نإف ,ةملسملا ةمألا حاكن قرافي هجولا اذه نمو ءاهيلعو هيلع هكلم ٌرقْيو اهدّيسل كولمم

 اكلم نوكت ةرفاكلاو ,ةملسم ىلع هكلم رقي ال رفاكلا نأل ؛اهدلو رفاكلا قاقرتسا- ىلإ يدؤي ال
 ةنمؤم اهنوك ةمألا حاكن ةحابإ يف طرشلا نألو ؛اهدّيسل كولمم اهدلوو ءاهيلع هكلم ٌرقيو رفاكل

 . 494 تانمؤملا مكتايتف نم مكناميأ تكلم اممفإ» : ىلاعت هلوقل

 يناثلا بلطملا

 ةيباتكلا ريغب ملسملا جاوز

 : ةيباتك ريغ جوزتي نأ ملسملا ىلع مرحي -

 الو ,باتكلا لهأ ءاسن نم تناك اذإ ةرفاك جوزتي نأ هل زوجي ملسملا نإ :قبس اميف انلق

 اوسيل رافكلا نم مهادع نمف «فباتكلا لهأ نم تسيل ةرفاك جوزتي نأ هيلع مرحيو لب هل زوجي

 . ملعلا لهأ عامجإ اذه ىلعو ,مهءاسن حكني نأ ملسملا ىلع مرحي يلاتلابو ,باتكلا لهأ نم

 ام دبع نمك باتكلا لهأ ريغ رافكلا رئاسو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج

 مهئاسن ميرحت يف ملعلا لهأ نيب فالخ الف «ناويحلاو رجشلاو راجحألاو مانصألا نم نسحتسا

 , "45 ينامهل ضراعملا مدعو نيتيآلا نم انركذ امل مهحئابذو

 هلوقو 24 نمْوي ىتح تاكرشملا اوحكنت الو» :ىلاعت هلوق امه امهركذ ناتللا ناتيآلاو

 .©49عرفاوكلا مصعب اوكسمُت الو» : ىلاعت

 .095ص ."ج «ينغملا» (7/840)

 . 48ص 7 ج هراتحملا در» 17171/-115ص 7١ج هريدقلا حتفو ةيادهلا» 11/117١ ص ؛ج «عئادبلا» (/841)

 .0945ص :."5ج «ينغملا» (7/8451)

 .١091ص 25ج (ينغملا» (/845) . ه7؟ص ."5ج (ينغملا» (7284*)

 د0



 :مالسإلا نع ةدترملاب ملسملا جاوز نالطب 0١-

 صخشلا هب ريصي ام لبق نم انّيب دقو «ةملسم تناك نأ دعب مالسإلا نع ةعجارلا يه ةّدترملا
 لاوقأو .ةدترمب ملسملا جاوز مكح يلي اميف نّيبنو ."*؛”ةملسم وأ اهلنتن ناك دارس 4 اديرَع
 . جاوزلا اذه نالطب يف ءاهقفلا

 :ةدترمب ملسملا جاوز يف ءاهقفلا لاوقأ -5

 مكح اهل تبثي مل هنأل ؛تناك نيد يأ ىلع اهحاكن مرحي ةدترملاو» :«ينغملا» يف ءاج : الوأ

 .«*؛(ىلوأ اهلح يفف ءهيلع اهرارقإ يف الو هيلإ تلقتنا يذلا نيدلا لهأ
 لمأتلاب ةرومأم اهنأل ؛دحأ عم ةدترملا حاكن زوجي ال كلّذكو» : يسخرسلل «طوسبملا» يف :ايناث

 حاكنلاو ة ةمرحم تراص ةدرلاب اهنألو ؛رخآ ء يشب لاغتشالا نم ةعونممو ء مالسإلا ىلإ دوعتل

 00447 لحأ عم اهحاكن زوجي ال اذهلف .ًءادتبا لحلا لحمب صتخم

 , 0*؛8(رفاك الو ملسم اهجوزتي ال ةدترملا اذكو» :ًاضيأ ةيفنحلا هقف يف «ةيادهلا» يفو

 ىواتفلا» يف ءاج . امهتدر ىلع ناّرقي ال امهنأل ؛اهلثم ٌدترم اهجوزتي نأ زوجي ال كلذكو

 الو ةدنرم الو ةملسم ةأرما جورتي نأ ٌدترملل روجي الفور : ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا

 , 04: 5)(ةسمذ

 رفاكو ملسم نم دحأ لك ىلع ةمرحم اهنإف ةدترملا» :ةيديزلا هقف يف «راهزألا حرش» يفو :اثلاث --
 , 040:0: ىلصأ رفاك وأ اهلثم دترم

 :اهوحنو ةيعويش ةملسمب ملسملا جاوز -574*

 نع ةملسملا وأ ملسملا اهب ٌدتري ةّدر ربتعي ةملسملا وأ ملسملا لبق ة نم ةيعويشلا قانتعا

 ًاًرصم يقبو ةيعويشلا قئتعا يذلا ملسملا لوح رهزألاب ىوتفلا ةنجل ىوتف انركذ دقو مالسإلا

 , 82010 لطابو مارح ةملسمب دترملا جاوزو دترم هنأل ؛ لطاب هجاوزف ةملسم جوزت اذإ .اهيلع

 . 201748-67“ ع١ تارقفلا (/845)

 .59ص .هج .يسخرسلل «طوسبملا» (7/851/) .ه987؟ص 25ج «ينغملا» ةقفتحل]

 . 5606 ص « 73ج «ةيدنهلا ىواتفلا» 00/8597 .60868©ص ؟ج «ةيادهلا» ةضتتيل]

 .2519 5 ةرقفلا (الكه1) .؟4١7ص 27ج «راهزألا حرش» (/860)
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 ريصت اهنإف اهيلع ةّرصم تّلظو ةيعويشلا تقئتعا اذإ ةملسملا ةأرملل ةبسنلاب لاقي كلذكو
 . ةدترم

 عرش يف ًارفك ربتعت ةديقع وأ أدبم قنتعت ةأرماب ملسملا جاوز ةمرح يف مكحلا كلذكو
 ةدترملاو .ةملسم تناك نإ ةّدترم ريصت قانتعالا اذهب نأل ؛همكحو مالسإلا نازيم يفو مالسإلا

 .اهحاكن زوجي ال

 لحي ال هدقتعم هب رفكي داقتعا وأ بهذم لك» :ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يفو

 .©*9«اهوحنو ةينطابلاو ةقدانزلاك داقتعالا اذه ةبحاص جوزتي نأ ملسملل

 .؟١38ص « 73ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (786؟)

 د”



 كلل
 منوبوو لرب

 ؟عوضوملا اذه ثحبن اذامل -4

 هجو امو ؟مهنيب اميف نيملسملا ريغ ةحكنأ وأ جاوز عوضوم ثحبن اذامل :لئاس لأسي دق

 ؟انباتك عوضومو عوضوملا اذه نيب ةقالعلا
 قيضت ال مالسإلا رادو ,نيملسملا ريغل حوتفم عمتجم يمالسإلا عمتجملا نإ :باوجلاو

 ؛ةمذلا دقع ساسأ ىلع اهتيسنج نولمحيو اهيف نينطاوم مهلبقتو مهل عستت لب «نيملسملا ريغب
 لودلا اياعر نم نيملسملا ريغو .مالسإلا راد لهأ نمو «ةمذلا لهأ نم دقعلا اذهب نوريصيو
 اهيف نوميقيو «- اهنم نذإب يأ  مالسإلا راد نم نامأب مالسإلا راد ىلإ ن وتأي دق ةيمالسإلا ريغ
 .نونمأتسملا مه ءالؤهو ,ةتقؤم ةماقإ

 . مهتانايد ميلاعت نم هنودقتعي امل ًاقفو مهنيب اميف مهتحكنأ نودقعي نونمأتسملاو نويمذلاو
 .مهدنع ةحيحص يه امك مالسإلا مكح يف ةحيحص هذه مهتحكنأ نوكت دقو

 هذه نم مالسإلا فقوم ةفرعمل ةجاحلا رهظت انهو ,مالسإلا مكح يف ةدساف نوكت دقو

 اهرابتعاب اهنم نوعنمي مأ ؟اهنالطبو اهداسف عم مالسإلا راد يف اهيلع نوررقيأ .ةدسافلا ةحكنألا
 امك .ركنملا نع يهنلاو فورعملاب رمألا بجاو ىلع ءانب هتلازإ بجت ركنملاو .تاركنملا نم
 ا جب احب

 وأ امهمالسإ لبق اهودقع يتلا مهتحكنأ مكح امف ءامهالك وأ نيجوزلا دحأ ملسي دق مث
 يضاقلا ىلإ رمألا ناعفريف امهمالسإ لبق نيجوزلا نيب اميف عازن روثي دق ًاضيأو 0 مالسإ
 ىلعف ؛هداسفو هتحص ةهج نم امهحاكن لصأ يف رظنلا ىلإ امهعازن يف رظنلا هرجي دقو .ملسملا

 ؟امهحاكن لصأ يفو امهعازن يف رظني ساسأ يأ
 «مدقت امع ًالضفو . باتكلا عوضومو عوضوملا اذه نيب ةقالعلا هجو رهظت مدقت ام لك نمو

 اميف مالسإلا ماكحأ ضعب فرعت نأ ةيعاد نوكت نأ اهديرن يتلا ةملسملا ةأرملل يرورضلا نمف
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 عمتجملاو اميس ال اهانركذ يتلا تاهجلا نم مهنيب اميف نيملسملا ريغ ةحكنأ عوضومب قلعتي

 .نيملسملا ريغ نم ةداع ولخي ال يمالسإلا

 :ثحبلا جهنم 6

 اندنع ةدساف نوكت دقو .اندنعو مهدنع ةحيحص نوكت دق مهنيب اميف نيملسملا ريغ ةحكنأ

 ملسي نأ لبقو اهنأشب انيلإ اوعفارتي نأ لبق اهيف مالسإلا مكح امف «ةيمالسإلا انتعيرش يف يأ

 دعب ةدسافلا ةحكنألا هذه مكح ام مث ؟اهنم مهعنمن مأ اهيلع مهّرقن لهف ؟امهدحأ وأ ناجوزلا

 وأ اهيلع مهرقن له ؟امهيلك وأ امهدحأ مالسإ مدعب وأ ءاهنأشب ملسملا يضاقلا ىلإ عفارتلا

 ؟اهنم ا

 :ثحابم ىلإ لصفلا اذه ميسقت 2-65

 :ةيلاتلا ثحابملا ىلإ لصفلا اذه مسقن .مدقت ام ىلع ءانبو

 .ةحيحصلا نيملسملا ريغ ةحكنأ :لوألا ثحبملا

 وأ نيجوزلا مالسإ لبقو عفارتلا لبق ةدسافلا نيملسملا ريغ ةحكنأ : يناثلا ثحبملا

 .امهدحأ

 .امهدحأ وأ نيجوزلا مالسإ دعب وأ عفارتلا دعب نيملسملا ريغ ةحكنأ :ثلاثلا ثحبملا
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 كروذرل يمد
 ةحيحصلا نيملسملا ريغ ةحكنأ

 :نيملسملا ريغ نيب حص نيملسملا نيب حص حاكن لك -1

 , 9”0يرفكلا لهأ نيب حيحص وهف نيملسملا نيب حص حاكن لك» :ةيفنحلا ءاهقف لاق

 قفو رافكلا نم عقو ثيحف .ةلاسرلا مومعلو هتحص ىلع نيداقتعالا رفاضتل» : مهلوقب كلذ اولّلعو

 ,0169(دمحأو يعفاشلا لاق هبو .هتحصب مكحلا بجو ماعلا عرشلا

 نم حص ام نأب ةيعفاشلا حرص دقف .ةيفنحلا مهنع ركذ امك ةيعفاشلا بهذمو 4
 هم ريغ نيب ّحص نيملسملا نيب

 وهو «رفاكلا حاكن باب» :اولاق ةلبانحلا نأل ؛مهنع فانحألا ركذ امك ةلبانحلا بهذمو
 ةلامح هتأرماو# : ىلاعت هلوق هتحص ليلدو .هب بجي اميف نيملسملا حاكنك همكحو حيحص

 ةيجوز يضتقت ةفاضإلا ةقيقحو , مهيلإ ءاسنلا فاضأف # نوعرف ةأرماو : ىلاعت هلوقو .#بطحلا

 .نيملسملا ريغ نيب ٌّحص نيملسملا نيب حاكن نم ٌحص ام نأ ةهادب ينعي اذهو , 0107( ةحيحص

 : ةيكلاملا بهذم -48

 نم نأل ؛اهيف طورشلا ءافيتسا ىتأتي الو ءروهشملا ىلع ةدساف رافكلا ةحكنأ نإ» :ةيكلاملا
 الف الإو حيحصف طورشلا ىفوتسا اذإ هنإ لاق نم لوقف .جوزلا مالسإ حاكنلا ةحص طورش

 00657 طلغ

 .١٠١73ص 2” ج «عئادبلا» 24١ ص هج «طوسبملا» ها8مث١٠ ص 237ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» (7/869)

 6١٠. ؛ص 17ج «ريدقلا حتف» « ٠5ص هج «طوسبملا» (7805)

 .71/4ص .7ج (يمريجبلا ةيشاح» .147ص ء7ج «جاتحملا ينغم» (866)

 .97؟6ص ا"ج «تادارإلا ىهتنم حرش» (/167)

 . 777ص 17ج «يشارخلا حرش» (7809)
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 تعمتجا .ةدساف رافكلا ةحكنأ أَ مهتحكنأو» :باطحلل «ليلجلا بهاوم» يفو

 , 010)؛ ةحيحص ليقو ءروهشملا وهو « عمتجت مل وأ طورشلا

 : حجارلا لوقلا 6

 نم دودرمو فيعضف ةيكلاملا لوق امأو ءروهمجلا لوق وه حيحصلاو لب  حجارلا لوقلاو

 هتأرماو» :لاق ىلاعت هللا نإ :اولاقف «ةيكلاملا لوق ىلع مهّدر يف ةيفنحلا اهركذ «ةريثك هوجو

 زيزعلا هباتك يف ىلاعت هللا اهّصق دقو «حاكتلاب ةغلو ًافرع ةيضاق ةفاضإلا هذهف .«بطحلا ةلامح

 نم دجو ام هك ىمسف .حافس نم ال حاكن نم تدلو» :لاق ِلكك يبنلاو . ىنعملا اذه ةديفم

 .ًاحاكن ةيلهاجلا ةحكنأ

 هحاكن نكي ملولو .امهادحإ رتخا :هلك يبنلا هل لاقف ناتخأ امه نيتجوز نع زوريف ملسأو

 . هحاكن ديدجتب هرمألو دع يبنلا هريخ امل احيحص امهل

 قلخ ملسأ دقو .«أعبرأ كسمأ» :كي يبنلا هل لاقف تاجوز رشع ىلع ملسأ ناليغ نباو

 ."*”2ههتحكنأ اوددج تيب لهأ نأ طق لقني ملو هلك يبنلا دهع ىلع ريثك

 . 2!ل8ص ٠ جا «باطحلل «ليلخ رصتخم حرشب ليلجلا بهاوم» (/8654)

 . 67": ص « ؟ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» .607”ض « ؟ج «ريدقلا حتف» (/مه9)
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 ةدسافلا نيملسملا ريغ ةحكنأ

 مهمالسإ لبقو انيلإ مهعفارت لبق

 :ديهمت ١-5

 هودقع اذإ نيملسملا ريغ ٌقح يف ًادساف ربتعي لهف نيملسملا نيب ًادساف حاكنلا ناك اذإ

 ىلإ اوعفارتي نأ لبق هنأشب مهل 3 الو هيلع مهّرقن لهف ءًادساف هانربتعا اذإو ؟مهنيب اميف
 هنأشب اوعفارتي مل ولو هيلع مهرقن ال مأ ؟امهدحأ وأ ناجوزلا ملسي ن نأ لبق وأ ملسملا يضاقلا
 زجونو .ثحبملا اذه عوضوم وه 0 ؟امهدحأ وأ ناجوزلا ملسي مل وأ .ملسملا يضاقلا ىلإ
 :ةيلاتلا تارقفلا يف هيف لوقلا

 : ةيعفاشلاو ةلبانحلا بهذم : ًالوأ 5

 يف ةحيحص ربتعت نيملسملا ٌّقح يف ةدسافلا ةحكنألا هذه نأ ىلإ ةيعفاشلاو ةلبانحلا بهذ
 نوّرقيو . مهتنايد بجومب اهتحصو اهزاوج نيدقتعم مهنيب اميف اهودقع اذإ نيملسملا ريغ ٌقَح

 .©*5”اهنأشب مهل ضرعتن الو اهيلع

 : ةيكلاملا بهذم : ًايناث 767

 اهتاذب يه تناك نإو ءاهنأشب مهل ضرعتن الو مهتحكنأ ىلع نوٌرقُي :ةيكلاملا دنعو
 اذه ىنعمو .©57(تاهمألاو تانبلا نم جاوزلا نم  رافكلا يأ  نوعنمي الو» :اولاق دقف .ةدساف

 .47ص الج «تادارإلا ىهتنم حرش» 57ص الج «عانقلا فاشك» 517-58 ص ."ج «ينغملا» (7850)

 . "١ ”ص «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف نم ةيهقفلا تارايتخالا»

 حرش» الا“ 8١ ص ءالج «جاتحملا ةفحت» .195ص .7ج «جاتحملا ينغم» : ةيعفاشلا هقف يفو
 .7ا/4 ص اج (يمريجبلا ةيشاحو جهنملا

 .149١ص .*ج «يشارخلا حرش» (081)

 اال



 يف ةدساف ةحكنألا هذه تناك نإو .مهنيب اميف اهنورجي ىتلا ةدسافلا ةحكنألا ىلع نورقي مهنأ

 .نيملسملا قح

 :ةيديزلا بهذم :ًاثلاث 4

 ريغ ٌّقح يف ًاضيأ ةدساف نوكت نيملسملا نيب اعطق ةدسافلا ةحكنألا نأ ةيديزلا ىري

 نإو اهنأشب مهل ضرعتنو  مراحملا حاكنك مهنيب اميف اهودقع اذإ ! اهيلع نور الو «نيملسملا

 .امهدحأ وأ ناجوزلا ملسي مل وأ اهنأشب انيلإ اوعفارتي مل

 ملسي ملو ءاهنأشب انيلإ اوعفارتي مل اوماد ام اهلطبن الو اهيلع ورقي :ةيديزلا ضعب لاقو
 , 0459 امهدحأ وأ ناجوزلا

 : 00195 ةيفنحلا بهذم :ًاعبار 66

 نيملسملا نيب ةدسافلا ةحكنألا ربتعت ةفينح ىبأ دنعف :ليصفتو فالتخا ةيفنحلا دنع

 ضرعتن الو .مهتنايد بسح اهتحص نودقتعي مهو اهودقع اذإ نيملسملا ريغ ٌّقح يف ةحيحص

 .اهناشب مهل
 ًاقح تتبث ةدسافلا ةحكنألا هذه يف ةمرحلا نأ  ىلاعت هللا همحر  ةفينح يبأ ةَّبحو

 اهتابثإ نكمي الو نس د ا نيملسملا ريغ يأ - ميمو عرتشلل

 ؛اهنأشب مهل ضرعتن الو مهقح يف ةحكنألا هذه حصتف كلذ نودقتعي ال مهنأل ؛ جوزلل اقع

 .نونيدي امو مهكرتب انرمأ انأل

 «قالط وأ تومب ملسملا اهجوز نم اهقارفل ةدعلا يف يهو ةيباتك ملسملا ريغ جوزت ول نكلو

 .امهنيب قرفيو ملسملا قحل عامجإلاب دساف جاوز اذه هجاوز نإف

 ريغ قح يف ةدساف نيملسملا ٌّقح يف ةدسافلا ةحكنألا :دمحمو فسوي يبأ دنعو 9-5

 ريغ ٌقح يف دساف ريغ نيملسملا ّقح قح يف دساف وه دوهش الب حاكتلا الإ انا وعلسملا

 هل مهنع ًاضارعإ ةمذلا دقعل ةياعر ةدسافلا مهتحكنأ نأشب مهل ضرعتن ال نكلو .نيملسملا

 . 47١ص اج «راخزلا رحبلا» (0/857)

 الا ١ص ؛؟ج «عئادبلا» ,8-"8ص هج «طوسبملا» ,5"47ص .7ج .ءصاصجلل «نآرقلا ماكحأ» (/8)

 81ص 17ج هراتحملا درو راتخملا ردلا» «50 807-4ص 17ج «ةيانعلا حرشو ريدقلا حتفو ةيادهلا»

 خيشلل «ةمذلا لهأ نيب مكحلا ماكحأ ىلإ ةمألا داشرإ» ا"الا/ص : ١ج «ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا»

 . 9-١51ص ءيعيطملا بيجن دمحم
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 .ةدسافلا مهتحكنأل ًاريرقت

 امهنيب قرفنو همأو هتخأك همراحم جوزت ذإ يمذلل ضرعتن :ريخألا هلوق يف فسوي وبأ لاقو

 .امهدحأ وأ ناجوزلا ملسي مل وأ انيلإ اعفارتي مل ولو

 يف حاكنلاك نيملسملا قح يف ةدسافلا ةحكنألا هذه نأ يه دمحمو فسوي يبأ ةجبحو
 لهأ مزلتف .دوهش الب حاكنلا ادع نيملسملا دنع اهداسف ىلع عمجم مراحملا حاكنو ةدعلا
 هنإف .دوهش الب حاكنلاك اهيف فلتخملا فالخب اهيلع عمجملا اهنم اماكحأ نومزتلي مهنأل ؛ةمذلا
 عيمجب انماكحأ نومزتلي ال مهنأل ؛مهمزلي الف نيملسملا ءاهقف نيب هداسف يف فلتخم
 .تافالتخالا

 نع يور ام وه مراحملا حاكن يف مهل ضرعتلا بوجوب ريخألا هلوق يف فسوي يبأ ةجحو
 يأ  مهمراحمو سوجملا نيب اوقرف نأ ةالولا ىلإ بتك هنأ  هنع هللا يضر  باطخلا نبرمع
 « مهءاوهأ عبتت الو هللا لزنأ امب مهنيب مكحا نأو» : ىلاعت هللا لوقلو . مهمراحم نم مهتاجوز
 عازنلاو مهحاكن نأشب ملسملا يضاقلا ىلإ عفارتلا طرش نود نم يأ ءانيلإ عفارتلا طرش نود نم
 نوملسملا اهدقع ءاوس .ًاقلطم اهب مكحلا مزليف ةدسافلا ةحكنألا هْذُه ةمرح هللا لزنأ دقو ءهيف
 .مهنيب اميف رافكلا اهدقع وأ مهنيب اميف

 الإ ةفاك سانلا ّقح يف مومعلا ةيمالسإلا ةعيرشلا يف لصألا ناب ًاضيأ فسوي وبأ جتحاو
 اهذيفنت مزليف ,مالسإلا راد يف اهذيفنت نكمأو اهيلع ةيالولا مدعل برحلا راد يف اهذيفنت رذعت هنأ
 ْ .اهيف

 حاكتلا اذُه نأب «مراحملا حاكن نأشب مهل ضرعتلاب ريخألا هلوقل ًاضيأ فسوي وبأ ٌجتحاو
 . مالسإلا راد يف ىنزلا نم نونكمي ال امك هنم نوئكمي الف ءهجو نم ىنز ربتعي

 : حجارلا لوقلا - <" 61/

 ريغ ٌقح يف ةحيحص ربتعت نيملسملا ٌّقح يف ةدسافلا ةحكنألا نأ وه حجارلا لوقلاو
 مهل ضرعتن الو اهيلع نورقيو «مهنيد نم نودقتعي ام ىلع ءانب اهتحص اودقتعا اذإ نيملسملا
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 : حجارلا لوقلا ةلدأ - 4

 ىلع مهّدر يف ةيفنحلا هب جتحا ام :(اهنم) : ةريثك هوجو نم هانحّجر ام ناحجر ىلع ةلدألاو
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 نوك اهتحص طورش نم نأل ؛اهتاذب ةدساف ةحكنأ يه ًاقلطم رافكلا ةحكنأ نإ ةيكلاملا لوق

 ,085ًملسم جوزلا

 حاكن نولحتسي اوناك مهنأ عم مهتحكنأ ىلع رجه سوجم ٌرقأ لي يبنلا نأ اهيلإ فيضنو

 مهل ضرعتي مل .ةمذلا مهل دقع نيذلا مهريغو نارجن ىراصنل هلك ضرعتي مل كلذكو . مراحملا

 يف سوجملل اوضرعتي مل سراف دالب اوحتف امل نيملسملا نإ مث .اهيلع مهرقأو مهتحكنأ نأشب
 .اهيلع مهورقأ امنإو مهتحكنأ

 لزنأ امب مهنيب مكحا نأو» :ىلاعت هلوق يهو فسوي وبأ اهب ٌجتحا يتلا ةيآلا امأ

 هللا لزنأ امب مكحلا ديفت اهنإ» : هريغو يفنحلا صاصجلا مامإلا اهتلالد يف لاق دقف .2*”*جدهللا

 مهنأ ىلع لدي ,«مهنع ضرعأ وأ مهنيب مكحاف كؤاج نإفط : ىلاعت هلوق نأل ؛انيلإ اوعفارت اذإ

 هلوقب خسن همدعو مهنيب مكحلا نيب رييختلا نأ الإ ءانيلإ اوئيجي مل اذإ هب نونيدي امو نوكرتُي
 ريدقت نوكيف ءانيلإ ءيجملا طرش خسن ىلع ليلد الو .ههللا لزنأ امب مهئيب مكحا نأو» : ىلاعت

 .©0غهللا لزنأ امب مهنيب مكحاف كوؤاج نإف :نيتيآلا

 .65؟©-+د ةرقفلا (007/85ك5)

 ١59[. ةيآلا نم :ةدئاملا ةروس] (,/855)

 «؟ج «عئادبلا» .*"4ص هج هطوسبملا» .#4ا/-475ص .؟ج .صاصجلل «نآرقلا ماكحأ» (/855)

 ."17؟-*١١ص
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 كتلاثن) تم
 ةدسافلا نيملسملا ريغ ةحكنأ

 امهدحأ وأ نيجوزلا مالسإ دعب وأ انيلإ عفارتلا دعب

 / ديهمت 6-480

 .ناجوزلا ملسي وأ ءامهحاكن نأشب .ملسملا يضاقلا ىلإ نيملسملا ريغ ناجوزلا عفارتي دق
 دحأ ملسي دقو ؟امهرارقإ مدع وأ هيلع امهرارقإ ةهج نم ًادساف ناك اذإ امهحاكن مكح امف
 ؟هعاطقناو هلاوز وأ هئاقب ةهج نم امهحاكن مكح امف «نيجوزلا

 :ةيلاتلا تارقفلا يف هنّيبن ام اذه

 :امهمالسإ وأ ملسملا يضاقلا ىلإ امهعفارت : ىلوألا ةلاحلا -

 : ءاهقفلا روهمج دنع : الوأ

 امهحاكن نأشب مكحلاف ,ناجوزلا ملسأ وأ امهحاكن نأشب نيملسملا ريغ ناجوزلا عفارت اذإ

 ليصفتلا قفو مهريغو ةيكلاملاو ةيعفاشلاو ةلبانحلا نم ءاهقفلا روهمج دنع نوكي ًادساف ناك اذإ

 .هيلإ ريشنس تايئزجلا ضعب يف مهنيب اميف فالتخا عم يتآلا

 لاح وأ ةعفارملا لاح جوزلل ّلحت ةأرملا تناك اذإ امهحاكن ىلع ناّرقي أ ١-
 ّيلولا دوجو نم هتحص طورش رفاوت ىلإ الو هتيفيك ىلإ الو دقعلا ةغيص ىلإ رظني الو ءامهمالسإ

 لكي يبنلا مهلأسي ملو ,مهتحكنأ ىلع اوُرقأو كلي يبنلا دهع يف ريثك قلخ ملسأ دقف .دوهشلاو
 .اهتيفيك نع

 نم ةجوزلا تناك ول امك امهمالسإ تقو وأ ةعفارملا تقو جوزلل ّلحت ال ةأرملا تناك اذإ امأ
 059 ّلحملا ةمرحل امهحاكن ىلع ناّرقي الو امهنيب قرفي هنإف .همراحم

 2 «ا7ج «عانقلا فاشكو 6١٠. 0١., .55ص 22ج . يعفاشلا مامإلل «مألا» 1"17١2”ص نتج «ينغملا» ةقفححف]
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 «تاجوز عبرأ نم رثكأك نهعمج زوجي ال ةدحاو ةجوز نم رثكأ جوزلل ناك ولو - ب .-*

 كسمي نأ ةلاحلا هذه يف هيلعف «ناتخأ امه ناتجوز هل ناك وأ . تادرفنم نهحاكن هل لحي نهلكو

 تاجوز عبرأ عبرألا نم رثكألا نم كسميو .ىرخألا قرافيو ءهل ةجوز ىقبت ةدحاو نيتخألا نم

 ,("958ةقرفتم دوقعب وأ دحاو دقعب نهحاكن ىرج ءاوس هلك اذهو « عبرألا ىلع داز ام قرافيو

 تبثو مالا حاكن دسف «لوخدلا لبق هعم اتملسأو اهمأو ةأرما جؤزت دق ناك ولو - جا

 هيلع مرحت اهنأل ؛اهحاكن داسفب مألا تصتتخا امنإو .مألا نيبو هنيب قيرفتلا مزلو «ءتنبلا حاكن

 .اهّمأب لوخدلا لبق مرحت ال تنبلاو ءاهتنبا ىلع دقعلا درجمب

 :ديبأتلا ىلع اهمأو تنبلا ناتنثالا هيلع تمّرح  اهمأو تنبلاب يأ  امهب لخد دق ناك اذإو

 .اهب لخد يتلا هتجوز نم ةبيبر اهنأل ؟تنبلاو ءهتجوز مأ اهنأل ؛ مألا

 مألاو ءاهّمأب ًالوخدم ٌةبيبر نوكت تنبلا نآل ؛ مكحلا كلذكف اهدحو مألاب لخد دق ناك نإو
 .اهتنبا ىلع دقعلا درجمب هيلع تمرح

 قيرفتلا مزلو اهب لخدي مل ول امك اهمأ حاكن دسفو اهحاكن تبث اهدحو تنبلاب لخد نإو
 . مألا نيبو هنيب

 لبق حاكنلا اذه نأشب ملسملا يضاقلا ىلإ مهعفارت ةلاح يف تبثت ماكحألا هذه سفنو

 , 0405! ههمالسإ

 نأ هل نإف « ءامهسمي ملو اهمأو ةأرما جوزت دق ناكو ملسملا ريغ ملسأ اذإ :ةيكلاملا دنعو

 قرافو سم يتلا كسمأ - اهب لخد يأ امهادحإ سم نإو .رخألا قرافيو ءاشاامهعا كسي

 ."*”:ًاعيمج امهقراف نيتنثالا سم نإو .ىرخألا

 رحبلا» 1١5١-2157 ص «4ج «ىربكلا ةنودملا» ءاهدعب امو ٠" ص «الج «جاتحملا ةفحت» ."8ص

 . 178ص اج .ءاطغلا فشاك لآ دمحأ خيشلل «ةاجنلا ةنيفس» .87١1ص اج ناخزلا

 «مألا» .195ص «"ج «جاتحملا ينغم» الا" ص ءا“ج «عانقلا فاشكو 575 257١ ص ."ج «ينغملا» (784)

 «"ج «ةيكلاملا هقف يف «يشرخلا حرش» «784 ص ءا"”ج «ينزملا رصتخم» ,17"ص ء4ج «يعفاشلل

 «؟ج «قباسلا عجرملا .«ةاجنلا ةنيفس» 248١ ص «؟ج «ليلخ رصتخمل ليلكإلاو جاتلا» . ٠*7 ص

 . 7817/ص

 .1-98١195ص 37ج «جاتحملا ينغم» الا" ص ا"ج «عانقلا فاشك» «"577-578/ص ."ج «ينغملا» (859)

 ) )1/41١ص 237ج «يشرخلا حرش» ١215ص « 85ج «ىربكلا ةنودملا»  . 77١ص .؟ج «ليلكإلاو جاتلا» 48١٠ .
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 : 047 ةيفنحلا بهذم : ًايناث 4

 ةماانارت ينسب هلال وقار ملك ىرصرأ رالي عملا و حاكن ىرج اذإ - أ

 يف ىف ةأرملا حاكن زاوج نادقتعي يأ كلذ نانيدي امهو ضفقنت مل ةدعلاو .ملسملا ريغ اهجوز

 . هيلع نارقي ال :رفز مامإلا دنعو .امهحاكن ىلع نارقي هللا همحر  ةفينح يبأ دنعف .- اهتدع

 .ةدعلا يف حاكنلا يف رفز عمو .دوهش الب حاكنلا يف ةفينح يبأ عم دمحمو فسوي وبأو

 ّمص اذإو كلذ نونيدي مهنأل ؛مهّقح يف ًاحيحص عقو حاكنلا اذه نأب ةفينح وبأ جتحا
 حاكنلا ءادتبا طرش دوهشلاو .حاكنلا ءاقب لاح وه امهمالسإ لاح وأ ةعفارملا لاح نإف حاكنلا

 اهيلع تأرط ول جوز تحت ةأرما نأ ىري الأ ,حاكنلا ءاقب عنمت ال ةدعلا كلذكو . هئاقب طرش سيلو
 . حاكنلا ءاقب ةدعلا نم بجو ام عنمي مل . ةهبشب ءطو نم ةدعلا

 دوهش الب ىرج اذإ حاكنلا داسف اهنمو مالسإلا ماكحأ ةمذلا دقعب اومزتلا امل مهنأب رفز جتحاو
 . حاكنلا اذه داسفل امهنيب قيرفتلاب مكحلا مهمزل ةدعلا يف وأ

 اومزتلي مل ةمذلا لهأو .هداسف يف فلتخم دوهش الب حاكنلا نأب دمحمو فسوي وبأ جتحاو
 همكح مهمزليف ىمداسف ىلع عمجم هنإف ,ةدعلا ىف حاكنلا فالخب ,تافالتخالا عيمجب انماكحأ

 .امهنيب قيرفتلا بوجو وهو

 يبأ نيب فالخ الف ؛مراحملا حاكنك ّلحملا ةمرحل حاكنلا داسف ناك اذإو - ب -6
 باحصأ لوق ىلع موهفمو حضاو مكحلا اذهو .نيجوزلا نيب قيرفتلا موزل يف هباحصأو ةفينح
 لبق ةعفارملابو «نيملسملا دنع هداسف ىلع عامجإلل مهقح يف هداسف دوري مهنأل ؛ ةفينح بأ

 قيرفتلاو .دسافلا حاكنلا اذه نأشب امهل ضرعتلا بجي امهمالسإ دعب وأ نيجوزلا مالسإ

 .هيلع نارقي ال امهنأل ؛امهنيب

 ةمرح نأ الإ مهنيب اميف ةحصلا مكح هل ناك نإو حاكنلا اذهف ,ةفينح يبأ لوق ىلع امأو
 , 041779 ببسلا اذهل امهنيب قيرفتلا مزليف «,وءاذتبا يفانت امك حاكنلا ءاقب يفانت ٌلحملا

 هزنكلا حرش» ,507-650ص 51ج «ةيانعلاو ريدقلا حتفو ةيادهلا» «0٠1-"8ص .هج «طوسبملا» )١/9/81(

 .1-١7١177ص «.؟ج .يعليزلل

 هزنكلا حرش» 0/١, ص .١ج «رحبألا ىقتلم حرش رهنألا عمجم» « 50 4ص .7ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» (/417/7)

 .175ص «؟7ج «يبلشلا ةيشاح» ,157*ص .١ج .يعليزلل
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 دقعب نهجوزت دق ناكو تاجوز عبرأ نم رثكأ هدنع ملسملا ريغ ناك نإو ج 65

 كسمي نأ بجو ءاوملسأ مث دحاو دقعب امهجوزت دق ناك ناتخأ امه ناتجوز هدنع ناك وأ ءدحاو

 .ىرخألا قرافيو نيتخألا ىدحإ كسمي نأو .عبرألا ىلع داز ام قرافيو اعبرأ

 تايرخألا ةحكنأو حيحصلا وه ىلوألا عبرألا حاكنف «ةيلاتتم دوقعب نهجوزت دق ناك نإو

 ىرخألا حاكنو حيحصلا وه ىلوألا تخألا حاكن ربتعي كلذكو . نهنيبو هنيب قيرفتلا بجيف ةدساف

 .فسوي يبأو ةفينح يبأ يأر ىلع اذهو .اهنيبو هنيب قيرفتلا بجيو دسافلا وه

 نهيلع دقع ءاوس «ةدحاو نيتخألا نمو ًاعبرأ عبرألا ىلع داز امم راتخي :دمحم مامإلا لاقو

 .©87©اوملسي نأ لبق انيلإ اوعفارت اذإ هسفن مكحلا اذهو .©0479ةقرفتم دوقعب وأ دحاو دقعب

 حاكتلاف دحاو دقعب امهجوزت دق ناك نإف .اهمأو «تنبلا :ناتجوز هدنع ناك ولو - د .- 17

 اذهو .لطاب ةيناثلا حاكنو « حيحصو زئاج ىلوألا حاكنف «نيدقعب امهجوزت دق ناك نإو «لطاب

 . فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع

 وأ دحاو دقعب امهجئوزت ءاوس مألا نود حيحصلا زئاجلا وه تنبلا حاكن :دمحم لاقو

 ةدحاوب لخد دق نكي مل اذإ هلك اذهو .تنبلا مّرحي ال مألا ىلع دقعلا درجم نأل ؛نيدقعب

 ءاوس ؛ىرخأآلا مرحي لوخدلا نأل ؛لطاب اهحاكنف ىرخألا جوزت مث امهادحإب لخد نإف ءامهنم

 نأل «ًاقافتا ًاعيمج امهحاكن لطب مألا تناك نإف .طقف ةيناثلاب لخد نإو .تنبلاب وأ مألاب ناك

 كلذكف تنبلا يه اهب لخد يتلا تناك نإو . تنبلا مرحي 0 لوخدلاو مالا من ا تنبلا حاكن

 . "*”*لطابلا وه مألا حاكنو ءزئاجلا وه تنبلا حاكن :دمحم مامإلا لاقو

 حجارلا لوقلا 4

 لوق اهنم حجارلاو ءاهنيب اميف ةبراقتم ةماع ةروصب يه .اهانركذ يتلا ءاهقفلا لاوقأ

 .ةحوجرم لاوقأ يهف ةلبانحلا هلاق ام ضعبل ةفلاخملا نيرخآلا لاوقأ امأ . مهقفاو نمو ةلبانحلا

 يف - هللا همحر  ةفينح يبأ لوقو .دوهش الب حاكنلا يف هللا همحر  رفز مامإلا هلاق ام كلذ نم

 دقعب ىرج اذإ نيتخألا حاكن نالطب كلذكو «دحاو دقعب حاكنلا ىرج اذإ سمخلا حاكن نالطب

 ١”3. 5ص 27ج «عئادبلا» ةفنفس#)

 . ه7 «ص « ؟ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» ةميلقجا]

 . 8-9045 48ص 717ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» ءاثا هص «؟ج «عئادبلا» (ا/لما/ه)
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 قرافف .«تاجوز رشع ىلع ملسأ ناليغ نبا نأو «نيتخأ ىلع ملسأ زوريف نأ تباثلا نأ عم دحاو

 ملو .تايرخألا قرافو تاجوز عبرأ ناليغ نبا كسمأو .ىرخألا ىقبأو «نيتخألا ىدحإ زوريف

 , "”9دحاو دقعب تاجوز

 :٠ نيجو زلا دحأ ملسأ اذإ : ةيناثلا ةلاحلا .-6

 امهنإف .لاحلا يف اهيلع حاكنلا ءادتبا زوجي «ةيباتك هتجوز تناكو هدحو جوزلا ملسأ اذإ -أ

 يف فالخ الو ,زاوجلاو ةحصلاب ىلوأ هتمادتساف ءادتبا امهحاكن حصي هنأل ؛امهحاكن ىلع نارقي

 , 89باتكلا لهأ ءاسن حاكن زاوجب نيلئاقلا دنع اذه

 ةجوزلا تملسأ وأ ةينثو تناك ول امك ةيباتك ريغ هتجوزو هدحو جوزلا ملسأ اذإو - ب
 ىلع نيجوزلا نيب ةقرفلا لجعتت نيتلاحلا نيتاه يفف «ةيباتك ريغ وأ ةيباتك تناك ءاوس ءاهدحو
 فرطلا رصأ اذإ ةقرفلا عقت امنإو ءاهقفلا نم رخآ قيرف يأر ىلع لجعتت الو .ءاهقفلا ضعب يأر
 حاكتلا قرف نع انمالك دنع ةلأسملا هذه حضونسو .ملسي نأ ىبأو هرفك ىلع ملسي مل يذلا

 .- ىلاعت هللا ءاش نإ  (مالسإلا ءابإب ةقرفلا) :اهنمو

 .575 ١257ص ,"5ج (ينغملا» (/41/5)

 237ج «عئادبلا» ,.ه05ص 7١ج «ةيادهلا» 59ص .*ج «عانقلا فاشك» ,574ص كج «ينغملا» (/417)

 ."ج «يشرخلا حرش» ,778ص ءالج «جاتحملا ةفحت» . #4 ص هج ,يعفاشلل «مألا» باتك , 75ص

 هقف يف «ريبكلا هقفلا عومجم حرش ريضنلا ضورلا» «*7١ص ءالج .مزح نبال «ىلحملا» 77ص

 ."86ص .7ج .قباسلا عجرملا «ةاجنلا ةنيفس» «55ص .4ج ,ةيديزلا
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 رثلا بنا لمينل)

 يأ طر زللرتقلاو]
 :ثحبلا جهنمو ديهمت "11

 اهتلمجب راثآلا هذهو :همكحو عراشلا نم لعجب ةنيعم راثآ حيحصلا جاوزلا دقع ىلع بترتت

 : يلاتلا وحنلا ىلع ثحابم ةثالث ىلإ لصفلا اذه مسقن ءاذه ىلعو

 .اهجوز ىلع ةجوزلا قوقح : لوألا ثحبملا

 .هتجوز ىلع جوزلا قوقح : يناثلا ثحبملا

 . نيجورزلا نيب ةكرتشم قوقح :ثلاثلا ثحبملا

 - غال -



 كرف ىممنل ١ و

 اهجوز ىلع ةجوزلا قوقح

 :ثحبلا جهنمو ءديهمت -

 امك .قادصلا وأ رهملا : يعرشلا حالطصالاب فرعي ام حيحصلا جاوزلا دقعب ةجوزلل تبثي

 .فورعملاب اهترشاعمو اهتلماعم يف لدعلا عم اهجوز ىلع ةقفنلا ًاضيأ دقعلا اذهب اهل تبثي

 :ةيلاتلا بلاطملا ىلإ ثحبملا اذُه مسقن ءاذه ىلعو

 .(قادصلا) رهملا :لوألا بلطملا

 .ةقفنلا : يناثلا بلطملا

 . فورعملاب ةرشاعملا عم ةلماعملا يف لدعلا :ثكلاغثلا بلطملا

 لوألا بلطملا

 ربهملا

 :ديهمت - 110

 وه امف .رهملا وأ قادّصلاب فرعي لاملا نم رادقم ةأرملل حيحصلا حاكنلا دقع يف بجي

 ؟ةداع هرادقم امو ؟هتيعورشم ليلد امو ؟رهملا بوجول يعرشلا فييكتلا

 يف رهملا اركذي مل نإو .ىمسملا رهملا وه اذهو .ةجوزلاو جوزلا نيفرطلا قافتاب ددحتي

 ال حاكنلا دقع يف رهملا ركذ مدع نأل ؛«لثملا رهم» ب فرعي ام قحتست ةأرملاف «حاكنلا دقع

 اهبف هرادقم ىلع اقفتا نإف ءعرشلا مكحب وه اهل هبوجو نأل ؛رهملا يف ةأرملا ّقح طوقس ينعي

 .لثملا رهمب فرعي ام وهو اهتاليثم رهم عرشلا مكحب اهل بجو اقفتي مل نإو «تمعنو

 قحتستف اهب لوخدلا لبق اهجوز اهقلطيو حاكنلا دقع يف رهم اهل ىمسي ال دق ةأرملا نإ مث
 ةقلعتملا تافالخلا ضعب ثدحي دقو .- قالطلا ةعتم يأ  ةعتملاب فرعي ام ةلاحلا هذه ف

 ش - غ8



 ؟اهّلح نكمي فيكف ءاهيف فالتخالاو رهملا اياضقب اهيمسن نأ نكمي امم رهملاب

 هثاثأ ضعب ءارشب ةيجوزلا تيب زيهجت ىلع هضعب وأ اهرهم قفنت .ةداع ةأرملا نإف اريخأو

 ؟ةقرفلا لبق هلوح فالخ لصح اذإ وأ نيجوزلا نيب ةقرفلا

 :ثحبلا جهنم 604

 :ةيلاتلا عورفلا ىلإ بلطملا اذه مسقن .مدقت ام ىلع ءانبو

 .هتمكحو هفييكتو هتيعورشم نايبو رهملا فيرعت :لوألا عرفلا

 .لثملا رهم :ثلاثلا عرفلا

 .(قالطلا ةعتم) ةعتملا : عبارلا عرفلا

 .رهملا اياضق : سماخلا عرفلا

 .ةجوزلا زاهج :سداسلا عرفلا

 لوألا عرفلا

 هتمكحو .هفييكتو .هتيعو رشم نايبو .رهملا فيرعت

 :رهملا فيرعت -

 , 0279دقعلاب وأ ةيمستلاب امإ ! هتجوزل جوزلا ىلع حاكنلا دقع يف بجي يذلا لاملا وه رهملا

 باجيإ يف لصألا وه يذلا حاكنلا يف هلذاب ةبغر قدصب هراعشإل «قادصلا» ب ًاضيأ ىمسيو

 .رهملا

 عا . قئالعلاو .رجألاو .ةضيرفلاو ةلحنلا .ةقدصلا : يه ىرحخأ ءامسأ رهمللو

 . .«ًالوَط مكنم عطتسي مل نمو» : ىلاعت هلوقل «لوطلا» مسا هئامسأ يف مهضعب دازو .ءابحلاو
 , 072جاحاكن نودجي ال نيذلا ففعتسيلو# :ىلاعت هلوقل «حاكنلا» مسا مهضعب دازو

 . 54ص « ؟ج «ةيادهلا ىلع ةيانعلا» ةقيدكيل]

 .؟١2ص 23ج «جاتحملا ينغم» 25١/4 ص ,«"ج «ينغملا» (ا/مالاه)
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 :رهملا ةيعو رشم ليلد -

 . عامجإلاو ةنسلاو باتكلا رهملا ةيعورشم يف لصألا

 ريغ نينصحم مكلاومأب اوغتبت نأ مكلذا ءارو ام مكلا ٌلحاو» :ىلاعت هلوقف باتكلا امأ

 نع ينعي :ديبعوبأ لاق ."4874ةلخن ٌنِهَتاَقُدَص ءاسّنلا اوتآو» : ىلاعت هلوقو .©7 نيحفاسم

 نم دحاو لك نأل ؛ةبهلا ينعت ةلحنلا :ليقو .ىلاعت هللا اهضرف يتلا ةضيرفلاب سفن بيط

 نهوتاو» : ىلاعت لاقو ضوع ريغب ةيطع هنأكف .ةأرملل قاّدصلا لعجو « هبحاصب عتمتسي نيجوزلا

 .- نهروهم 4ك نهروجأو 0 نهروجأ

 00 :لاق 0 اتا ا : هلك لاقف ءععيورت ىلإ هلا رسإاب

 اهقتع لعجو ةيفص قتعأ للك يبنلا نأ سن نأ نعو . «ةاشب ولو ملوأ .كل هللا كراب : ِةنِلَع لاقف

 .هيلع قفتم «اهقادص

 .”*7!حاكنلا يف رهملا ةيعورشم ىلع نوملسملا عمجأ دقو

 : 2209 حاكن لك يف رهملا بحي - 7

 . حيحصلا حاكتلا دقع درجمب هتجوزل جوزلا ىلع حاكن دقع لك يف ًاعرش بجاو رهملاو

 متقلط نإ مكيلع حانُج ال : ىلاعت هلوقل دقعلا ةحصل أطرش سيل دقعلا يف رهملا ركذ نأ الإ

 0 يا ىلاعت هللا عفر ٠ . 18114 ةضيرف نهل اوضرفت وأ 0

 .هيف رهملا ةيمست نودب هتحصو حاكتلا

 ناك رهملا ُمسُي مل نإو ءدقعلا اذهب جوزلا ىلع بجاولا وه ناك رهملا يمس اذإ هنأ الإ

 : ىلاعت هلوقل رهملاب الإ حاكنلا دقع زوجي ال هنأل ؛لثملا رهم وه دقعلا اذهب جوزلا ىلع بجاولا

 رهملا اذه نكلو .حاكتلا يف رهملا نم دب الف «نيحفاسُم ريغ نينصخحم مكلاومأب اوغتبت نأ»

 هياع اقفتيال نأ امإو ءبجاولا وه نوكيف حاكنلا دقع يف هرادقم ىلع نيجوزلا قافتاب نوكي نأ امإ

 .[7 5 ةيآلا :ءاسنلا ةروس] (,/880)

 . 57ص «5ج «ينغملا» (7847) .[4 ةيآلا :ءاسنلا ةروس] (7841)

 . 34ص .'؟ج «هريدقلا حتف» , 774 ص «؟ج «عئادبلا» 58٠١ ص ."ج «ينغملا» (/8487)

 .[ 775 ةيآلا :ةرقبلا ةروس] (/8485)



 .لثملا رهم بجاولا نوكيف .دقعلا يف هاركذي الف
 دوعسم نب هللا دبع نأ دقعلا يف هتيمست مدع دنع لثملا رهم بوجو نم هانركذ ام ىلع لديو

 حاكنلا دقع يف ًارهم اهل ىمس دق نكي ملو ءاهب لخدي نأ لبق اهجوز اهنع تام ةأرما نع لئس
 نإو ءهللا نمف تبصأ نإف .يبأرب دهتجأ نكلو يي هللا لوسر نع ًائيش اذه يف عمسأ مل :لاقف
 . ططش الو سكو ال اهئاسن رهم اهل نأ ىرأ .نائيرب هلوسرو هللاو ناطيشلا نمو ينمف تأطخأ
 قشاو تنب عورب يف ىضق لكي هللا لوسر نأ دهشأ :لاقو نانس نب لقعم هل لاقي لجر ماقف
 دبع حرفف .هتداهش لثمب دهشن انإ : اولاقو ءعجشأ نم لاجر ماق مث ءاذُه كئاضق لثم ةيعجشألا
 هللا لوسر ءاضق هئاضق ةقفاومل مالسإلا يف هلثم حرفي مل احرف - - هنع هللا يضر - دوعسم نب هللا
 هركذ ريغ نم حصف .قادصلا نود عاتمتسالاو ةلصولا حاكنلا نم دصقلا نألو ؟؛ لكي

 , 0200و اك

 : رهملا بوجو فييكت --

 بجو نم ٍّنحل يأ ؟بوجولا اذه فييكت امف ,حاكن دقع لك يف ًاعرش ًابجاو رهملا ناك اذإو
 ؟حاكنلا دقع يف رهملا

 دنع :(ةيناثلاو) .حاكنلا دقع ءادتبا دنع : (ىلوألا) :نيتلاح نيب ةقرفتلا بجي باوجللو
 .- هموزلو هداقعنا دعب أح حاكنلا دقع ءاهتنا

 : حاكنلا دقع ءادتبا دنع :ىلوألا ةلاحلا 6

 .اهئايلوأو ةأرملا ّقحل ةفاضإ هلل ًاَّقح هيف نأ رهملا يف ظحالي ةلاحلا هذه يفو
 دقعلا يف هتيمستب امإ حاكن دقع لك يف رهملا بوجو نم حضاو اذهف هلل اَقح هيف نأ امأ

 كلذ ٌلدف ءامهقافتاب هيفن ناجوزلا كلمي الف .دقعلا يف مسي د مل نإ لثملا رهم رادقمب امإو

 00 ا ا كل ا د

 ىلع حاكتلا دقع ا  مهارد ةرشع رهملل ىندألا دحلا : 8-5 دنعف . ىندألا دحلا ىلإ ةدلرإ
 ًاّمح بجو رادقملا اذه نأب كلذ اولّلعو .ةرشعلا غلبيل ديز مهارد ةرشع نم لقأ رهم
 , "8*0 عرشلل

 .,/١7١ص ."ج «ينغملا» (7886)

 . 1"4/-484ص 07ج «ةيادهلا ىلع ةيانعلاو ريدقلا حتفو ةيادهلا» (7885)
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 : هموزلو حاكنلا دقع داقعنا دعب :ةيناثلا ةلاحلا -

 ىقبي الو ةجوزلل ًاصلاخ ًاقح نوكي هيف بجاولا رهملا نإف ًامزال راصو حاكتلا دقع مت اذإو
 .دعب اميف هنيبنس امك هيف فرصتلا يف ّنحلا اهل نوكي يلاتلابو ءاهريغل ٌّقح هيف

 : حاكتلا يف رهملا بوجو ةمكح -01

 دنع لثملا رهم ردقب امإو .دقعلا يف هتيمستب امإ حاكن دقع لك يف بجي رهملا نإ :انلق

 دقعلاف ةجوزلل رهم ال نأ ىلع حاكنلا دقع ادقع ول ىتح لثملا رهم بجيو لب . .هتيمست مدع

 .انلق امك ىلاعت هلل ًاَقح رهملا يف نآل ؛ ب87 لثملا رهم اهل بجيو حيحص

 عرشي مل وهف .دقعلا اذه لحم فرش راهظإل عرش هنأ حاكنلا يف رهملا بوجو يف ةمكحلاو

 دقع ّحص املو ,هتيمست ميدقت بجول كلّذك ناك ول هنأل ؛روجأملل ةرجآلاك وأ عيبملل نمئلاك الدب

 .«8ةيمستلا هذه نودب حاكتلا

 : ىلاعت هلوق الدب وأ ًاضوع عرشي ملو «حاكنلا دقع لحم فرش راهظإل عرش رهملا نأ ديؤيو

 «جاوزألل ةيآلا هذه يف باطخلاو» :اهريسفت يف ءاج دقو .#ةلحن نهتاقدص ءاسنلا اوتاو»

 لدي #ةلحنإ» : ىلاعت هلوقو . مهجاوزأل مهنم ةلحن روهملا ءاطعإب اوعربتي نأ ىلاعت هللا مهرمأ

 .©242ءاطعلا نم اهلصأ نأل ؛كلذ ىلع

 نودب سفن بيط نع ةبه هيطعيو ناسنإلا هلحني ام ىلع قلطت ةلحنلا» : «رانملا ريسفت» يفو

 رييخت ال متح بجاو هنأو «ةبحملا تايآأ نم ةيآأ  رهملا  ءاطعلا اذه نأو .ضوع ةلباقم

 5 (0084«هنف

 رهملاف لوقلا اذه ىلعو 00 ةيطع يأ «ةلحن» : يبلكلا لاق» :«يزارلا ريسفت» يفو

 كلذو .جوزلا نم  رهملا يأ هنأ :(امهدحأ) :نالامتحا هيف ؟نمم ةيطعلا هذه نكلو «ةيطع

 هل ؛ًائيش هلدب كلمي ال جوزلا نأل

 يذلا امنإو «لدب اهئازإب سيل يتلا (ةلحنلا) ىنعم يف ناكف ءهكلمي ًاضوع اهنم ذخأي ملو رهملا

 هلاق دقو يناثلا لامتحالاو :(يناثلا» .كلملا ال ةحابتسالا وه حاكنلا دقعب اهنم جوزلا هقحتسي

 .الا<ص .5ج «ينغملا» « "4 ص 237ج «ةيادهلا» (الى4ى1/)

 . 47-5160 4ص 17ج «ةيانعلاو ريدقلا حتفو ةيادهلا» (/884)

 . ؛ اهمقرو .ءاسنلا ةروس يف «ةلحن نهتاقدص ءاسنلا اوتاو» :ةيآو ء77-74ص ءهج «يبطرقلا ريسفت» (849)

 .775ص «4ج هرانملا ريسفت» (1/890)
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 مث «نيجوزلا نيب , ًاكرتشم دلاوتلاو ةوهشلا ءاضق نم حاكتلا عفانم لعج ىلاعت هللا نأ وهو ضعبلا
 .«2842(ءادتبا ىلاعت هللا نم ةيطع كلذ ناكف .رهملا ةجوزلا يتؤي نأب جوزلا رمأ

 ذخأت اهنأكف .رثكأ وأ اهب هعاتمتساك جوزلاب عتمتست د ةأرملا نأل ؛ةأدتبم هللا نم ةيطع» رهملاف
 , 0217(لباقم ريغ نم - -رهملا - قادصلا

 ىناثلا عرفلا

 ممسملا رهملا

 :رهملا ةيمست بابحتسا 5-5

 ىرعي ال نأ بحتسيو» : يلا ةمادق نبا لاق .حاكنلا دقع يف رهملا ىمسي نأ بحتسي

 ةيمست يأ «هتيمست نسوا : يعفاشلا يلمرلا هيقفلا لاقو ,2025(قادصلا ةيمست نع 7
 , 0219 (رهملا

 نهريغو هتانب جوزي ناك لَو يننلا نأ حاكنلا دقع يف رهملا ةيمست بابحتسال ةجحلاو'
 اهتاع ولو :نمعتلا :ةبوهوملا ةأرملا هجٌوز يذّلل كي لاقو .رهم نم كلذ ىلخُي نكي ملف ' جوزتبو
 حاكنلا دقع يف رهملا ةيمست نألو .نآرقلا نم هعم امب اهايإ هجّزف ًائيش دجي ملف ,ديدح نم

 , 2260ويف فالخللو عازنلل عطقأ

 ؟ًارهم هتيمست حصت ءيش يأ 77

 هتيمست حصت ءيش يأف .حاكنلا دقع يف رهملا ةيمست نونسملا وأ بحتسملا ناك اذإو
 ؟ارهم

 نوكي نأ زاج الام ناك ام لك» : ىلاعت هللا همحر  يلبنحلا ةمادق نبا مامإلا لاق

 .١18ص 24ج «يزارلا ريسفت» (7/841)

 .١77ص اج «جاتحملا ينغم» (8945)

 58١0. ص .5ج «ينغملا» ةفحتسا

 .١٠١7ص 37” ج «جاتحملا» يف هلثمو 2"ث58ص 25ج . يلمرلل «جاتحملا ةياهن» (/8845)

 كج «جاتحملا ةياهن» ء16 7ص جا «مارملا غولب حرش مالسلا ليسو 58٠0". ص كج« «ينغملا» (7/846)
 "38ص

 ه6"



 اوغتبت نأ مكلُذ ءارو ام مكل ٌلحأو» : ىلاعت هلوق ةمادق نبا هلاق ام ىلع لديو .**3,ًاقارَ

 . "194 نيحفاسم ريغ نينصحم مكلاومأب

ب عافتنالا ّلحو هكلمت زاج ام وه هيف ًارهم لعجُي نأب حاكتلا هب ىغتيي يذلا لاملاو
 ًاعرش ه

 .رارطضالاو ةرورضلا لاح يف ال - رايتخالاو ةعسلا لاح يف يأ ةيداعلا لاوحألا يف

 ربتعي ال ام امأ .اهميلست ىلع ًارودقمو ةمولعم تناك اذإ ًارهم نوكت نأ حلصت ًاعرش اهب عافتنالا

عافتنالا لح مدعل ملسملا ٌّقح يف ًاموقتم الام ربتعي ال ام وأ ءاهفنأ فتح ةتيملاك ًلصأ لام
 هب 

 .حاكنلا دقع نق ارهج ةحت حصت الف «ريزنخلاو رمخلاك ًاعرش

 ةردقلاو هب عافتنالا ّلحو هتيمولعم ىلإ ةفاضإلاب 0 نوكي نأ حلصي يذلا لاملا يف طرتشيو

خدلا لبق اهقلط اذإ ثيحب ةداع الام ذختُي يأ لّومتي فصن هل نوكي نأ هميلست ىلع
 يقب لو

ءاذه ىلعو .لالح لام هقحتست يذلا رهملا فصن نم اهل
 ال ةطنح ةبحك ةداع لومتي ال امف 

 , 0ةلرهم نوكي نأ زوجي

 :ًارهم ةعفنملا نوكت له -6

 موقي لمع ةعفنم وأ رادلا نكسك حاكنلا دقع يف ًارهم ةعفنملا ةيمست ٌحصت :روهمجلا لاق

 , 04440 لبع وأ رح هب

 65 *ذريضتلا لإ ةيفتنلا :نهذو

 .©2"5ءنملاب ةيكلاملا لاقو

 . 584١0 ص ,5ج «ينغملا» (/895)

 .[7 4 ةيآلا :ءاسنلا ةروس] (/8419)

 ءاهدعب امو 44 ص «94ج «ىلحملا» 77١ ص ء"ج «جاتحملا ينغم» «541/ 2587 ص 25ج «ينغملا» (,894)

 نبال «ةيعرشلا نيناوقلا» «5 ١٠4 ص « ١ج ءريدردلل «ريغصلا حرشلا» 7٠, 7ص « ١ج «ةيدنهلا ىواتفلا»

 . 3417ص 21ج «مالسإلا عئارش» ء32هوص « ؟ج هراهزألا حرش» «776 ص « يكلاملا يزج

 حرش» ءاهدعب امو 45ص «9ج «ىلحملا» «١77ص «'"ج «جاتحملا ينغم» «587ص .5ج «ينغملا» (9/844)

 . 7-3371 1919ص اج «مالسإلا عئارش» 7965-2769 ص 27ج «راهزألا

 ) )/4٠«ةيدنهلا ىواتفلا» «71/4-؟ا/ا/ص «7ج «عئادبلا» ج 1١ص7١7.

 ال نآرقلا ميلعتو ةمدخلاك ةراجإ ىلع حاكتلا» : 56ه ص «يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» (/401)

 . «ةفينح يبأل ًاقافو روهشملا يف زوجي
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 : مهتلدأو ةيفنحلاو روهمجلا لاوقأ يلي اميف ركذنو

 :روهمجلا لوق :ًالوأ 6

 ٌلاحلاو «نيدلاو نيعلا نم ةراجإلا يف ةرجأ وأ عيبلا يف ًانمث زاج ام لك مهدنع ةدعاقلا
 .«4:9_ًارهم يأ  ًاقادَص نوكي نأ زاج امهريغو دبعلاو رحلا عفانمو «ريثكلاو ليلقلاو .لجؤملاو

 «هتجوزل ةعفنم هيف ًادبع وأ ناك ًاّرح جوزلا هب موقي المع رهملا نوكي نأ زوجي -أ_- 5
 ًابوث طيخي وأ ءاهراد ينبي نأ اهرهم لعج ول كلذكو ا ل

 وأ ءًأوحن وأ ,ةغل وأ ءأهقف اهملعي وأ ,ةنيعم ةعانص اهملعي وأ «ةنيعم ةدم اهمنغ ىعري وأ ءاهل
 كلذ زاج ءاهميلعت ىلع ةرجألا ذخأ زوجي يتلا اهل ةدعاسملا وأ «ةيعرشلا مولعلا نم كلذ ريغ
 "ا ليا رادلا عفانمك اهل ًاقادَص زاجف هيلع ةرجألا ذخأز روجي هنأل ؟ هتيمست تحصو 0

 لاقف ًاقادَص هلعج يف دمحأ مامإلا نع ةياورلا تفلتخا دقف «نآرقلا ميلعت امأ - ب -17
 .نآرقلا نم ةروس اهملعي نأ ىلع ةأرملا جوزتي نأب سأب ال : عضوم يف لاقو .ههركأ : عضوم يف

 نب لهس ثيدح يف امك ةفيرشلا ةيوبنلا ةنّسلا يف كلذ زاوج دورو ةريخألا ةياورلا هذه ةبحو
 وأ نآرقلا ميلعت نألو ؛«نآرقلا نم كعم امب اهكتجوز» :ِِلكك يبنلا لوق هيفو .يدعاسلا دعس

 .ًاهقف وأ ًاوحن اهميلعتك ًارهم اهلعج زاجف ةحابم ةنيعم ةعفنم هنم ةروس
 دوقع يف ًارهم لعجت لاومألاب الإ حابتست ال جورفلا نأ .زاوجلا مدع يف ىلوألا ةياورلا هجوو

 مل نمو# : ىلاعت لاقو 2« نيحفاسم ريغ نييصحم مكلاومأب اوغتبت نأ» ٠ يلاعت لاق , حاكتلا

 ال نآرقلا ميلعت نألو ؛لاملا وه لوطلاو ,«تانمؤملا تانصحملا حكني نأ لوط مكنم عطتسي
 . ةالصلاو موصلاك ًاقادَص نوكي نأ ٌحصي الف ,هلعافل ةبرق الإ عقي نأ زوجي

 لاق ًاضيأ اذهبو .نآرقلا نم ةروس هتجوز جوزلا ميلعت رهملا نوكي نأ زوجي :ةيعفاشلا دنعو
 .©*:9ةيرفعجلاو ةيديزلاو «ةيرهاظلا

 .587؟ص 57ج «ينغملا» (/90؟)

 حرش» .44 4ص .9ج «ىلحملا» .«1:84ص ءل6ج ( ومجملا» .587-587ص ."ج «ينغملا» لو ١65

 .978-874ص 37ج «مالسإلا عئارش» 7886-708 ص اج هراهزألا
 حرش» .450 4ص .4ج «ىلحملا» .485ص .6٠١ج «عومجملا» ,.5817-584*ص ,."5ج «ينغملا» (7405)

 .37؟4ص «7ج «مالسإلا عئارش» 256068 ص ,؟ج هراهزألا



 :ةيفنحلا بهذم :ًايناث 4- 

 : نايعألا عفانم 8

 ؛حاكنلا دقع يف ًارهم اهتيمست ّمصت تاراقعلاو تالوقنملا نم نايعألا عفانم : ةيفنحلا دنع

 اذكف اهيلإ ةجاحلا ناكمل دوقعلا رث ءاس 3 0 تقحلاأ اهنأ وأ 0 زيتعت ا هذه 7

 عقانم نم كلذ وحنو هضرأ ةعارزو ا 00 ,هتباد تك هذيبع ةمدخو هراد قي نم

 ناكمل ًاعرش لاومألاب تقحتلا وأ لاومأ عفانملا هذه نأل ؛ ةيمستلا تححص .ةمولعم ةدم نايعألا

 ميلستب تباث ميلستلاب عفدلا ناكمإو «ةققحتم حاكتلا يف ةجاحلاو ءاهيلإ ةجاحلا

 ”ادهاتلا# 3 .اهلاحم

 :رحلا عفاتم - ب

 : يتآلاب هزجون ليصفت ةيفنحلا دنع اهيفف ءّرحلا صخشلا عفانم امأ

 :”هتمدخ اهرهم لعج : الوأ

 يف لثملا رهم اهلو .ةدساف ةيمستلاف ةنس اهمدخي نأ ىلع ةأرما رح لجر جوزت ول : اولاق

 .ةنس ةمدخ ةميق اهلو ةحيحص ةيمستلا :دمحم دنعو .فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق

 ضوعلا ذخأ زوجي ىتح دوقعلا رئاس يف لام اهنأل ؛لام (رحلا) عفانم نأ دمحم لوق (هجو)

 ميلستلا يف امل ميلستلا رذعت هنأ الإ .ةيمستلا تححص الام تناك اذإو .حاكنلا يف اذكف اهنع

 ىلإ عوجرلا بجيف .جوزلل ةلذملاو ةناهإلا نم هيف امل زوجي ال اذهو اهجوز ةرحلا مادختسا نم

000 0 

 ًاعرش دوقعلا ل «فالتإلاو بصخلاب , مم نكت مل اذهل

 ميلستلاب الإ عقدتت ا ةجاحلا نأل ؛انه اهب ةجاحلا عفد نكمي الو ءاهب ةجاحلل ًاعفد ةرورضلل

 هزوجي ال اذهو ًالالذإو ةناهتسا هنوكل مارح ٌرحلا اهجوز ةّرحلا مادختسا نأل ًاعرش هنع عونمم هنأو

 عقد نكمي الف ءًاعرش اهل جوزلا ةمدخ ملست الف ,ةمدخلل هابأ رجأتسي نأ نبالل زوجي ال اذهلو

 امك راصف © ًالاومأ تسيل اهنأ ىلع يأ - لصألا ىلع تيقبف 'موقتلا اهل تبثي تبثي ملف اهب ةجاحلا

 . ؟8ص .؟ج «عئادبلا» )1/9١05( . 73/8 ص .؟ج «عئادبلا» (١1/4ه)
 لص ءج تع ص جلع

 هك



 اذك لثملا رهم بجيو ةيمستلا ّمصت ال كانهو ءريزنخلاو رمخلاك هل ةميق ال ام يمس ول
 , "5" انهاه

 :اهتمدخ ريغ اهل لعف ىلع اهجوزت :ًاينا
 ةلذم الو هل ةناهتسا لعفلا اذه يف سيلو ,لعفب اهل موقي نأ وه رهم ىلع اهجوزت ول امأ

 ةيمست تححص ةلذم الو اهيف ةناهم ال يتلا تيبلا جراخ لامعألا نم كلذ وحنو ءاهضرأ ةعارزك

 باب نم سيلو اهنوؤشب مايقلا باب نم هنأب كلذ اولّلعو .حاكنلا دقع يف ًارهم لاعفألا هذه
 يعر اهلو ةحيحص انه ةيمستلا نأ ةنس اهمنغ ىعري نأ ىلع اهجّوزت ول كلذكو , 05 :اهتمدخ

 .ةنس ةدم اهمنغ

 ال امك اهمنغ يعر يف ّمصت ال ةيمستلا نأ ىلع لدي لصألا ةياور ظفل : يناساكلا لاقو
 اهمنغ يعر يف لعج نم ةيفنحلا خياشم نمو .اهتمدخك اهمنغ يعر نأل ؛اهتمدخ يف ٌححصت

 , 25 5)اهل هتمدخ يف فالخلا امنإو « عامجإلاب منغلا يعر يف حصي : :لاق نم مهنمو «نيتياور

 اهمانغأ جوزلا يعر ةجوزلا رهم نوكي نأ زاوج وه يفنحلا هقفلا هيلع رقتسا يذلا نأ ودبيو
 اهمنغ ىعري نأ ىلع اهجوزت ولو» : : ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج دقف .ةئيعم ةدم

 عماجلاو لصألا ةياور ىلوألاو .زاج :ةياور يفو زوجي ال ةياور يف .اهضرأ عرزي وأ
 نم ةعيرشو ل مالسلا امهيلع بيعشو ىسوم ةصقب ًالالدتسا ًاعامجإ اهل مسا باوصلاو

 , 2523مناكنإ الب هلوسر وأ ىلاعت هللا صق اذإ انمزلت انلبق

 : هلوقب جوزلا لبق نم اهل ًارهم ةأرملا منغ يعر زاوج يفنحلا «ةيادهلا» بحاص للعيو
 .051(ةيجوزلا رومأب مايقلا باب نم هنأل ؛ مانغألا يعر فالخيو»

 :نآرقلا اهميلعت اهرهم لعج :ًاثلاث

 .ماكحألا نم مارحلاو لالحلا اهميلعت وأ .نآرقلا اهميلعت اهرهم لعجو اهجوزت ول :اولاقو

 اهرهم لعجو هالوم نذإب ةّرح دبعلا جوزت اذإ :اولاقف دبعلا ةيفنحلا ىنثتسا دقو ,؟078ص 7١ج ؛عئادبلا» (764037)

 . 460 ص 17ج (ةيادهلا» , 77/94 ص «؟ج «عئادبلا» :زاج ةنس اهمدخي نأ

 . 77/8-717/4ص 27ج «عئادبلا» (/908)

 . 77/8ص .7ج «عئادبلا» (7904)

 ) )741١.ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» ج١1 ص٠05".

 40١. ص 27ج «ةيادهلا) ةهللنلا

 د مال د



 ريصي الف لامب سيل ىمسملا نأل ؛ةيمستلا حصت ال ؛تاعاطلا نم كلذ وحنو اهنع ّجحلا ىلعوأ

 لاقي ىتح جحلاو ةماقإلاو ناذألاك نآرقلا ميلعت ىلع قحتست ال ةرجألا نألو ؛ًارهم كلذ نم يش

 . ""'"رهملا وه هوحنو نآرقلا ميلعتب ةرجألا نم قحتسملا نإ

 : ةقيتعلل ًارهم قتعلا حصي له -86

 لهف .اهرهم اهقتع لعجي نأ ىلع اهجوزتيو اهقتعي نأ دارأو  ةمأ  ةقيقر هدنع تناك نم

 ؟كلذ ّمصي

 هحاكنو  اهرهم  اهقادَص اهقتع لعجيو هتكولمم قتعي نأ لجرلل حصي معن :باوجلاو

اذه ىلع صن .اهحاكن يف ارهم ةمألا قتع نوكي نأ حصي هنأل ؛ حيحص رهمب حيحص
 مامإلا 

 دقف نيدهاش ةرضحب اهرهم اهقادص يتمأ قتع تلعج دق :ةمأألا كلام لاق اذإ اذه ىلعو

 ةيفص قتعأ ِِلَو هللا لوسر نأ»  هنع هللا يضر  سنأ ىور ام اذهل ةّبحلاو . حاكنلاو قتعلا تبث

 . هيلع قفتم .«اهقادص اهقتع لعجو

 قاد يقادص يقتع لعجو يلع هللا لوسر ينقتعأ» :تلاق ةيفص نع هدانسإب مرثألا ىورو

 «نيتباث اضيأ حاكنلاو قتعلا ناك اهقادص اهقتع تلعجو اهتقتعأ دق ينأ دهشأ :لاق اذإ .«- يرهم

 . "9لصف امهنيب نكي مل اذإ رخأت وأ قتعلا لوقلاب مدقت ءاوس

 كقتع نوكيو كسفن ينيجوزت نأ ىلع كتقتعأ :اهل لاق نأب اهسفن هجّوزت نأ ىلع اهقتعأ ولو

 عفدت نأ اهيلعف اهسفن هجوزت مل اذإ نكلو .اهسفن هجؤزت نأ اهمزلي ملو تقتع «تلبقف كقادَص

 . 119ةيديزلاو ةيرهاظلاو يعفاشلا بهذم وهو ءدمحأ مامإلا اذه ىلإ اموأ .اهسفن ةميق هل

 نأ ىلع هتمأ دّيسلا قتعأ اذإ :مهدنعف ءاهل ًارهم ةمآلا قتع لعج ّحصي ال :ةيفنحلا لاقو

 اهلف قاتعإلا ىوس ىمسم رهمب هنم اهسفن تجوز نإ كلذ دعبو ,تقتُم تلبقف هنم اهسفن جّوزت
 مسي مل نإو .مهارد ةرشع هلمكأ كلذ نم لقأ ناك نإو شكأف مهارد ةرشع ناك نإ ىمسملا

 : فسوي يبأ دنعو . الام سيل قاتعإلا نأل ؛دمحمو ةفينح يبأ دنع اهلثم رهم اهلف اريك اهل

 . ١40ص 17ج هريدقلا حتفو ةيادهلا» .70ا/ص ءالج «عئادبلا» (/41)

 . 57-558 ص ,5ج «ينغملا» (/917)

 حرش» «448ص 16ج «عومجملا» ,.١650ص «5ج ؛«ىلحملا» .ه17*:-ه79ص .5ج «ينغملا» (7/915)

 . 75905ص 17ج «راهزألا
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 , "519لاملا ىنعمب قتعلا نأل ؛اهقادص وه اهقاتعإ

 .- دمحمو ةفينح ىبأ بهذم يأ - 011*ةيفنحلا بهذمك كلام بهذمو

 :ارهم هتيمست حصت اميف حجارلا لوقلا -

 ًاموقتم لام ربتعي ام لك وه حاكنلا دقع يف ًارهم نوكي نأ حلصي اميف لاوقألا نم حجارلاو

 نوكي نأل ًاحلاص لاملا اذه ناك ,هفيصنت نكميو ءرادقملا مولعم ناكو ل ماعلا قح يف

 ميلعتك لمع ةعفنم وأ نايعأ ةعفنم ةعفنملا هذُه تناك ءاوس ا
 هجرخأ يذلا ثيدحلا كلذ ىلع ّلد دقو «ةنيعم ةحابم ةعنص وأ نآرقلا نم ةروس هتجوز جوزلا
 : لجرلل لاق كي يبنلا نأ» : هيفو «يدعاسلا دعس نب لهس نع (هحيحص» يف يراخبلا مامإلا

 امب اهكتحكنأ دقف بهذا :لاق .اذك ةروسو اذك ةروس يعم :لاق ؟ءيش نارقلا نم كعم له

 , "919 (نآرقلا نم كعم

 لاقو .«قادص ريغبو نآرقلا ىلع جيوزتلا باب» :هلوقب ثيدحلا اذهل يراخبلا مجرت دقو
 قادص ريغبو نآرقلا ميلعت ىلع يأ» :ةمجرتلا هذه ىلع اقيلعت ينالقسعلا رجح نبا

 لعج زاوج ىلع هب لدتساو :ثيدحلا اذهل هحرش يف ينالقسعلا رجح نبا لاق م 01140( يلام

 . 1*2نآرقلا ميلعت ناك ولو ًاقادَص ةعفنملا

 :ةيكلاملا دنع ىمسملا رهملا لقأ :ًالوأ 0١-

 يواسي ام وأ .ةضفلا نم مهارد ةثالث وأ بهذلا نم رانيد عبر وه كلام مامإلا دنع رهملا لقأ

 .©5”ةةأرهم نوكي نأ حلصي امم وأ ,ضورعلا نم رهملا ناك نإ امهدحأ

 : ةيفنحلا دنع :ًايناث .-05

 هنأ هك يبنلا نع يور امل مهارد ةرشع هتميق ام وأ مهارد ةرشع رهملا لقأ :ةيفنحلا لاق

 .١38ص 27ج «عئادبلا» (/416)

 .7؟90ص .يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوقد» (/915)

 .8١7ص .9ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (9417)

 .؟68١5ص 294ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص)» (7/414)

 .7١7ص 294ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (7419)

 .576-777ص .يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» (470)
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 هبوجو ثيح نم عرشلا ٌّقح رهملا نأب ًاضيأ اوجتحاو .«مهارد ةرشع نم لقأ هم الو . .) :لاق

 ةبحلاك ريقحلا لاملاو .4نيحفاسم ريغ نينصحم مكلاومأب اوغتبت نأ» :ىلاعت هلوقب المع

 نأ يأ «مكلاومأب اوغتبت نأ» : ىلاعت هلوقو رهف حلصي الف 33 نادعي ال امهوحنو تالا

 وه ىلوت عرشلا هبجوأ لام لك نأل ؛هرادقم فيرشلا ثيدحلا نّيِيو ءًارّدقم الام مكلاومأب اوغتبت

 ًاراهظإ عرشلل اقح بجو رهملا نإ ثيحو .رهملا كلذكف اهريغو تارافكلاو تاوكزلاك هرادقم نايب

 يذلا ةقرسلا باصنب لال دتسا مهارد ةرشع كلذ لقأو .نأشو رطخ هل امب رّدقتيف .ّلحملا فرشل

 , "7قراسلا دي هب عطقت

 ةرشعب هريدقت اهيف سيلو :رهملا يف تدرو ىتلا ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا نع ةيفنحلا لاقو

 ةداعلا ترد ا اع اتيت ىلع ال رهجلا مدقم ىلع لومحم ثيداحألا هذه ضعب ِنأِب , مهارد

 .لوخدلا لبق رهملا نم ءيش ليجعتب
 انثيدحف ةجح هب موقت تناك اذإو ةَبُح هب موقت ال فيعض ثيداحألا هذُه نم رخآلا ضعبلاو

 لاق هنأل ؛مهثيداحأ نم ىلوأ رادقملا اذه نود رهم ال نأو مهارد ةرشعب رهملا ددحي يذلا

 ٍلقن ام ىلع  اولاق مهلكو . مهنع هللا يضر رمع نب هللا دبعو ,يلعو ءرمع هنومضمب
 ًاعامس لب ,مهنم ًاداهتجا كلذ اولاق ام مهنأ بلاغلاو مهارد ةرشع نم لقأب رهم ال :- مهنع

 . لَك هللا لوسر نم

 ةرشع غلبي ىتح هيلع ةدايزلا يفنت ال مهارد ةرشع نم لقأ رهملا اهيف يتلا ثيداحألا نإ مث

 .انيور امل مهارد ةرشع ىلإ هغالبإ اندنع تبث دقو .مهارد

 ىلع ةأرملا قح رهملا نأ ةّجحب رهملا لقأل ّدح ال نأب مهيفلاخم ىلع ةيفنحلا در مث

 جاجتحالا اذه ىلع ةيفنحلا دري ,ناجوزلا هيلع قفتي ام ىلع هيف ريدقتلا ناكف ,صولخلا

 قلعتم عرشلا ٌّقح وهف ًءادتبا هتوبث ةلاح يف امأ ,رهملا ءاقب ةلاح يف ةأرملا ٌقح وه معن :مهلوقب

 يف امك عرشلا يف رطخ هلام باجيإب لاذتبالا ةهبش نع هل ةنايصو ءلحملا فرشل اراهظإ هب

 . "هل رطخ ال لاملا نم هنود ام نأل ؛_ مهارد ةرشعب يأ هب ردقف .ةقرسلا باصن

 فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع مهارد ةرشع هلعج بجو مهارد ةرشع نم لقأ ىمسملا ناك نإف

 .دمحمو

 ًارهم حلصي ال ةرشعلا نود ام نأل ؛لثملا رهم ةلاحلا هذه يف ةأرملل :رفز مامإلا لاقو

 . "6ص «؟ج «ريدقلا حتف» 27ا07/ص 75ج «عئادبلا» ةهدقف]
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 .ةيمستلا داسف دنع مكحلا وه امك لثملا رهم بجيف «ةيمستلا تدسفف

 اركذ .ةرشعلا ضعب ركذ ناك .مهارد ةرشع وه عرشلا يف ارهم حلصي يذلا رادقملا ىندأ ناك
 يأ  هلكل ًاركذ نوكي ضعبتي ال اميف ضعبلا ركذو ءازجتت ال ًارهم اهنوك يف ةرشعلا نأل ؛لكلل
 , 5*0”صاصتقلا نع وفعلاو قالطلا يف امك - هعيمجل

 :ةيديزلا دنع :ًاثلاث 57817

 مهارد ةرشع غلب اذإ ًارهم ّمص الام ىمسي ام لكف» :ةيديزلا هقف يف «راهزألا حرش» يف ءاج
 رح وأ دبع ةمدخ وحن لاملا مكح يف يتلا ةعفنملاو .كلمتي امم ناكو دقعلا موي هتميق وأ وه

 , 0559(. . .راد ىنكس وأ

 :روهمجلا دنع :ًاعبار 24

 زاج لام ناك ام لك لب .هرثكأ الو هلقأ ال ردقم ريغ ىمسملا رهملا نأ ىلإ روهمجلا بهذ
 ىتلاو ًارهم هتيمست حصت يذلا لاملا طورش هيف ترفاوت اذإ رثك وأ لَك ًاقادص نوكي نأ
 , 0*”*اهانركذ

 . ىليل أ نبأو نانيد نبورمعو .ءاطعو .نسحلا لاق هبو ,ةلبانحلا بهذم اذهو

 ,ةيرهاظلا بهذم وهو ءروث وبأو .قاحسإو .يعفاشلاو .ثيللاو .يعازوألاو ءيروثلاو
 , 059ةيرفعجلاو

 دحب هدييقت نود رهملا ىف ةدراولا ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا روهمجلا لوقل ةجحلاو 6
 . حجارلا لوقلل اننايب دنع اهركذنس يتلاو ىندأ

 مكلاومأب اوغتبت نأ مكلذ ءارو ام مكل لحاو» : ىلاعت هلوق روهمجلا لوقل ةجحلا نمو 0 ع 4+
 .لاملا نم ريثكلاو ليلقلا «مكلاومأب» موهفم يف لخديف .«نيحفاسم ريغ نينصحم

 . مهارد ةرشع نم لقأ ناك نإو هيلع ايضارت ام زاجف «ةأرملا ٌّقح وه رهملا نإف ًاضيأو
 . "7ص ا« ؟ج «عئادبلا» ةهانفس]

 .؟760ص .؟ج هراهزألا حرش» (7/475)

 .لاملا نم ىندأ دحب ردقت الف روهمجلا دنع زئاج وهو ةعفنم رهملا ناك اذإو .27/175؟» ةرقفلا (975)

 «مالسإلا عئارش» 24ة4ص .5ج «ىلحملا» 2487ص لوجا ومجملا» 56٠. ص .5ج «ينغملا» ةهادهشف)

 324 ص 23ج

 ١ك



 نكميف حص اذإو .حصيال مهارد ةرشعب رهملا ريدقتب نولئاقلا ةيفنحلا هب جتحا يذلا ثيدحلاو

 .اهنيعب ةأرما رهم ىلع وأ بابحتسالا ىلع هلمح

 ريغ سايق وهف قراسلا دي هب عطقت يذلا ةقرسلا باصن ىلع سايقلاب جاجتحالا امأو

 هتحابتسا نود وضع فالتإ ةقرسلا يف ديلا عطقو «ةلمجلاب عافتنالا ةحابتسا حاكنلا نأل ؛ حيحص

 . "9 ىلوأ ضاوعألا ىلع هسايقف «ضوعلا ةلزنمب وأ ضوع رهملاو «ةبوقع وهو

 :ىمسملا رهملا لقأ يف حجارلا لوقلا 5

 ءرتشي ام لكو ءددحم رادقم ىمسملا رهملا لقأل سيلف ءحجارلا وه روهمجلا لوقو

 10 اا دوا د ا ا ا

 يل و و ا م وجا كل

 لص ال : ةميق هل 2 لومتي ال لا ءيشلا نأ عامجإلا ضايع يضاقلا لقن دقو (دفلسإلا

 ,91ةلرهم نوكي نأ

 :روهمجلا لوق ناحجر ىلع ةلدألا ١91

 : يتأي ام ءهب اوجتحا ام ىلإ ةفاضإلاب روهمجلا لوق حيجرت ىلع ةلدألاو

 :لوألا ليلدلا

 ينالقسعلا رجح نبا مامإلا لاق يش اهنم تبثي ال رهملا لقأ يف ثيداحأ نم ىوري ام

 . "30(ءيش اهيف تبثي ال قادصلا لقأ يف ثيداحأ تدرو دقو» :- ىلاعت هللا همحر

 : يناثلا ليلدلا 6

 جوزت» : لجرل لاق كي يبنلا نأ يدعاسلا دعس نب لهس نع (هحيحصو» يف يراخبلا ىور

 متاخب حاكنلا زاوجب روهمجلل ليلد هيفو» : : ينالقسعلا رجح نبا لاق , 7310( نم متاخب ولو

 . 59517/-55 ص .5ج «ىلحملا» 48٠-541« ص 25ج «ينغملا» (7977)

 . 44ص 94ج «ىلحملا» (/474)

 . ١١7ص «9ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (7/418)

 . ؟١١ص .9ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (/947)

 . 5١3ص (9ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (7/41)



 يواسي ال ديدحلا متاخ نأ كش ال» : يكلاملا يبرعلا نبا لاق . هتميق ريظن وه امو ديدح نم
 , 059يعهيف رذع الو دحأل هنع باوج ال اذهو نانيد عبر

 :ثلاثلا ليلدلا ٠

 تناك .ًاماعط هيدي ءلم ًاقادَص ةأرما ىطعأ ٌلاجر نأ ول» :لاق ِِلي هللا لوسر نأ رباج نعو
 ًاناعلط هيدي ءلم اهرهم لعجو ةأرما حوزت ول يأ 0/57 هانعمب دواد وبأو دمحأ هاور «ًالالح هل

 . الالح ة هجوز هل تراصو رهملا اذهب حصو حاكنلا دقعنال

 عبارلا ليلدلا ١

 لوسر لاقف .نيلعن ىلع تجئوزت ةرازف ينب نم ةأرما نأ : «(هعماج» يف يذمرتلا مامإلا جرخأ
 ءاجو . كي يبنلا هزاجأف : يوارلا لاق .معن :تلاق ؟نيلعنب كلامو كسفن نم تيضرأ : ِدِلك هللا
 كلام دوجو عم كسفن لدبب تيضرأ» : يأ «نيلعنب كلامو كسفن نم تيضرأ» : هلوق هحرش يف
 ,«*©ةميق هل ًاريقح ًائيش رهملا نوك زاوجب لاق نم ثيدحلا اذهب لدتسا دقو «؟نيلعنب

 :ىمسملا رهملا رثكأل ٌّدح ال 7

 ٌدح ال هنأ يف اوفلتخي مل مهنإف .ىمسملا رهملا لقأ ديدحت يف اوفلتخا ءاهقفلا ناك اذإو
 :- ىلاعت هلأ همر يلبنحلا ةمادق نبا لاق ,ناجوزلا هيلع ىضارت رادقم يأ زوجيف .هرثكأل
 : ىلاعتو هناحبس لاق دقو .ربلا دبع نب هلاق .ملعلا له أ عامجإب هيف تيقوت الف قادصلا رثكأ امأو
 "اعيش هنم اوذخأت الف ١ ًاراطنق نهادحإ متيتأو جوز ناكم جوز لادبتسا متدرأ نإو»

 فلأ نوعبس :دهاجم نعو ءًابهذ روث كسَم ءلم راطنقلا» :يردخلا ديعس وبأ لاقو
 , 0550(لاقثم

 هلوقل عامجإ وهو ٌدح هل سيلف قادصلا رثكأ امأو» :ةيعفاشلا هقف يف «عومجملا» يفو
 نوكي نأ زوجي راطنقلا نأ ىلاعت ربخأف «ًائيش هنم اوذخأت الف ًاراطنق نهادحإ متيتاو» : ىلاعت

 . 5١ ١ص .9ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصو (95)

 .١4١ص .5ج «دواد يبأ ننسو 2.155ص «"ج . يناكوشلل «راطوألا لين» (7/987)

 ١21ج «هنتسو يف هجام نبا هاور دقو 16١٠-0561 ص .؛4ج «يذوحألا ةفحت هحرشو يذمرتلا عماج» (5*9)

 .5 08ص

 ."١581ص 25ج «ينغملا» ةفتضشف) 7٠١[. ةيآلا : ءاسنلا ةروس] (/9ه)

 ك9



 ءلم راطنقلا :يردخلا ديعس وبأ لاقو .لاقثم فلأ نوعبس راطنقلا :سابع نبا لاق .ًاقادص

 .©"*”9«هدلج روثلا كسمو .ًابهذ روث كسم

 :روهملا يف ةالاغملا مدع بحتسملا 00

 ,ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ٍىمسملا رهملا رثكأل ّدح دوجو مدع ىلع ٌلاصاح قافتالا ناك اذإو

 مهلاوقأ نمف .ءاهقفلا حرص كلذبو .روهملا ىف ذ ةالاغملا مدع بابحتسا ىلع مئاق عامجإلا نإف

 , 592"0قفادصلا نقي ال نأ بحتسيو» : يلبنحلا ةمادق نبا لوق

 رهملا يف داصتقالاو :- هنع هللا يضر - يعفاشلا لاق» :ةيعفاشلا هقف يف «عومجملا» يفو

 , "هيف ةالاغملا نم ّيلإ بحأ

 :روهملا يف ةالاغملا مدع بابحتسا ةلدأ - 5٠ ع

 نهرسيأ ةكرب حاكنلا مظعأ نإ» :لاق لك هللا لوسر نأ  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع :ًالوأ

 . 05*وقادص
 ةأرملا نمي نم» : هي هللا لوسر لاق :تلاق  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع :ًايناث م.

 140(. . .اهقادص رسيتي نأو ءاهتبطخ رسيتت نأ

 هللا لوسر انيف ناك ذإ انقادص ناك :لاق  هنع هللا يضر  ةريره يبأ نع :ًاثلاث
 . "149(قاوأ رشع دلع

 ,ءافجعلا يبأ نع «ىربكلا ةئئسو يف يقهيبلاو «هعماج» يف يذمرتلا جرخأ :ًاعبار - نكي

 ةمركم تناك ول اهنإف ءءابسلا ةقدَص اولاغُت ال الأو :- هنع هللا يضر  باطخلا نبرمع لاق :لاق

ألك هللا لوسر اهب مكالوأ ناكل ؛ هللا دنع ىوقت وأ ايندلا يف
 ائيش حكن يي هللا لوسر تملع ام ءذ

 دنع ةيقولا : يذمرتلا لاق . «ةيقوأ ةرشع يتنث نم رثكأ ىلع هتانب نم ًائيش حكنأ الو .هئاسن نم

 . 487ص 6١21ج «عومجملا» (ا/437/)

 .١581ص «"5ج «ينغملا» (/4*4)

 . 485ص 6١21ج «عومجملا» (الومو)

 ."5ج هراطوألا لين» :ةنوؤم نهرسيأ :ظفلب دمحأ هجرخأو , 7"ه ص ؛ا/ج ,يقهيبلل «ىربكلا نئسلا» )7/44٠(

 ١. 5ص

 . "99ص ءالج «يقهيبلل «ىربكلا نئسلا» (/449) . 8"73ص ءالج ,يقهيبلل «ىربكلا ننسلا» (/441)

-"54- 



 .©؟؛5ًامهرد نونامثو ةئامعبرأ وه ةّيقو ةرشع انو .ًامهرد نوعبرأ ملعلا لهأ

 قادص ناك مك اهنع هللا يضر  ةشئاع تلأس :لاق ةملس يبأ نعو :ًاسماخ 2-64
 ؟شنلا ام يردتأ :تلاق .ًاشنو ةيقوأ ةرشع ىتنثا هجاوزأل هقادص ناك :تلاق ؟لك هللا لوسر

 يراخبلا الإ ةعامجلا هجرمخأ «مهرد ةئامسمخ كلذف «ةيقوأ فصن :تلاق .ال :تلق
 .""؛”(هننس» يف يقهيبلا هجرخخأو , "3549 يذمرتلاو

 للك هللا لوسر قادص نأ اهتياور يف تركذ  اهنع هللا يضر  ةشئاع ةديسلا نأ ظحاليو

 هللا لوسر قادص نأ هتياور يف ركذ  هنع هللا يضر  رمع نأو .ًاشنو ةيقوأ ةرشع انتنثا هجاوزأل
 ؟نيتياورلا نيب عمجلا فيكف .ةيقوأ ةرشع يتنثا ناك لك

 زواجتي مل يقاوألا ددع نم اهتياور يف  اهنع هللا يضر - ةشئاع ةديسلا هتركذ ام نأ باوجلاو

 ملو طقف يقاوألا ركذ - هنع هللا يضر - رمع لعلو ,هتياور يف رمع اهركذ يتلا يقاوألا ددع

 .هركذ يذلا رادقملا اذه ىلع ةدايزلا ىفن  هنع هللا يضر هنأ وأ .ةيقوألا روسك ىلإ تفتلي

 , 06450 اهنع هللا ىضر  ةشئاع اهتور يتلا ةدايزلا هغلبت مل هلعلو .هملع بسحم

 :روهملا يف ةالاغملا ٌدح 2-4

 اميفو لي يبنلا جاوزأ روهم يف ماركلا ةباحصلا نع راثآلاو ةفيرشلا ثيداحألا هذهل ًارظنو
 يبأ ةياور يف ءاج امك ِِلكي هللا لوسر دهع ىلع مهتحكنأ يف روهملا نم ةباحصلا يمسي ناك

 مهرد ةثامسمخ- يهو تاياورلا هذه يف درو ام رهملا زواجت مدع بابحتساب ءاهقفلا لاق «ةريره

 ىلع يأ  رادقملا اذه ىلع داز ام يه روهملا يف ةهوركملا ةالاغملا نأكف. ,اهيلع داز ام ةهاركو

 : مهلاوقأ نمف .- مهرد ةئامسمخ

 :ةمادق نبا دنع رهملا يف ةالاغملا ٌدح

 وهو  مهرد ةئامسمخ ىلع يأ اذه ىلع ةدايزلا بحتسي الف» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق -أ

 رذعت امبر رهملا رثك اذإ هنأب كلذ ةمادق نبا لّلعو .هللَك يبنلا جاوزأ روهم يف درو يذلا رادقملا

 «ءاسنلا ةقّدص» : هلوقو 2774 ص ءالج , يقهيبلل ؛ىربكلا ننسلا» «768-7597 ص , 4ج «يذمرتلا عماج» (744)

 .قادص عمج َقِّدَص كلذكو .رهملا وهو قادُص عمج ةقّدص نأل ؛ءاسنلا روهم يأ

 .158ص "56ج .يناكوشلل «راطوألا لين» (444)

 . 374 ص الج .يقهيبلل ؛ىربكلا نئسلا» (445)

 .؟656ص .4ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» (414)



 , 2"*؛9ةرخآلاو ايندلا ررضل ضرعتيف هيلع

 ةئامسمخ ىلع ديزي ال نأ بحتسملاو» :ةيعفاشلا هقف يف «عومجملا» يفو - ب 20١ ش

 .©94( هللا ةمحرو مالسلا نهيلع هتانبو لَك يبنلا جاوزأ قادص وهو مهرد

 ةئامسمخ وهو ةئسلا زواجتي نأ هركيو» :ةيرفعجلا هقف يف «مالسإلا عئارش» يفو -ج

 ةئامسمخ اهرهم ناك ًارهم اهل مسي ملو دلي هيبن ةنسو هللا باتك ىلع اهجّوزت ولو .مهرد
 1 , 0110(مهرد

 :ةالاغملا ّدح يف ةيكلاملا يأر 5

 فلتخت يه ذإ ءاهلاثمأ ةداع نع تجرخ ام اهب دارملاو .هركتف قادصلا يف ةالاغملاك :اولاق

 "ا »(ىرخأل ةبسنلاب ادع ةليلقو ةأرمال ةبسنلاب دج ةريثك نوكت دق دق ةئاملا ذإ «سانلا فاللتخاب

 :ةالاغملا ّدح يف حجارلا لوقلا - +1

 :لماوع ةدعب رثأتي رهملا رادقم نإ

 اذهو . مهئاسنل روهملا ريداقم نم ل هنوربتعي اميف مهتاداعو سانلا فرع :(اهنم)

 .نامزلاو ناكملا فالتخاب فلتخي

 . اهنامثأو ءايشألا 1 يف 00 ءالغلا :(اهنمو)

 .ءارثلاو ىنغلا لا فو كالا

 ًامهف مالسإلا يناعمل سانلا مهف ناك املكف .سانلا نيب يمالسإلا يعولا ةجرد :(اهنمو)
 ةدايزلا نوبغري ال ةعضاوتم ةرظن روهملا رادقم ىلإ مهترظن تناك املك عئاشلا وه ًاحيحص
 طارفإلاو ةدايزلا ىلإ سانلا حنج املك ًافيعض يمالسإلا يعولا ناك املكو .اهريداقم يف طارفإلاو

 .روهملا يف

 . ةقبط لك ىف ةعئاشلا

 . 2487ص .16ج «عومجملا» (/148) .١58ص «.5ج (ينغملا» (/447)

 .9١7ص 31ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (/4650) ."”؟هص 23ج «يلحلل «مالسإلا عئارش» (/459)

 كك



 ًامئاد بولطملا نأ الإ «ءاسنلا روهم رادقم يف لماوع نم هانركذ ام ريثأتب انفارتعا عم نكلو
 اهلعج ىلع ًامئاد نوملسملا صرحي نأ ىلإ ليمنو .اهل نكمم ىوتسم لقأ يف روهملا لعج
 «ةدايزلا هذه ىلإ ةجاحلا ىعدتست ام ردقب الإ اهيلع ديزت ال نأو ِِلَي يبنلا جاوزأ روهم ىوتسمب
 لعج ىلإ امئاد يعسلا ىلع دكؤن اننكلو اذه انليم يف طقف بابحتسالا هجو ىلع اذه لوقن

 .اهل نكمم ردق لقأ يف روهملا

 ؟اهب سانلا مازلإو روهملا ديدحت رمألا يلول زوجي له 4

 اهيعدتست ال ةطرفم ةدايز اهيف ةدايزلا وأ روهملا يف ةالاغملا مدع ًاعرش هيف بوغرملا ناك اذإو
 اهب سانلا مازلإو روهملا ديدحت رمألا ّيلول درج لق ءاهانركذ يتلا لماوعلا تاريثأت الو ةجاحلا

 روسيم ريغ ًابعص حاكنلا لعجت روهملا يف ةالاغملا نأ ةجحب اهوزواجتي نأ مهل زوجي ال ثيحب
 هتلازإو «مالسإلا عرش يف لازي ررضلاو ءاسنلاو لاجرلا ىلع ررض كلذ يفو «هيف نيبغارلا ىلع
 هاري ام رادقمب اهنم رثكأ وأ ِلكَي يبنلا جاوزأ روهم ردقب امإ ءرمألا يلو لبق نم روهملا ديدحتب
 .رمألا يلو

 :نيلاؤس ىلع باوجلا مزلتسي كلذ ىلع باوجلاو -6
 تزواجت ولو ةريثكلا روهملا زاوج يف ددحم ءيش ةعيرشلا يف درو له :لوألا لاؤسلا

 يتلا روصعلا يف وأ ةباحصلا رصع يف روهملا ديدحت ةلأسم تثحب لهو ؟ال مأ مهرد ةئامسمخلا
 ؟داهتجالاو ثحبلا ةجيتن تناك اذامف .,تثحب اذإو ؟هتلت

 ّيلو رادصإو اهيف داهتجالا زاوج ضرف ىلع ةحلصم روهملا ديدحت يف له : يناثلا لاؤسلا

 ؟اهديدحتب هرمأ رمألا

 :لوألا لاؤسلا باوج "ال5

 متيتاو رجدذ ناكم جوز لادبتسا متدرأ نإو» : ىلاعت هلوق ءاسنلا ةروس يف ءاج : ًالوأ
 هذه ريسفت يف ءاج دقو , 05017 ًانيبم امثإو اناتهب هئوذخأتأ ًائيش هنم اوذخأت الف ًاراطنق نهادحإ
 لاملا ينعت يهو (راطنق) ةملك ةلالدب ًاريثك الام رهملا لعج زاوج ىلع لدت اهنأ :ةميركلا ةيآلا
 .ريثكلا

 ةميركلا ةيآلا هذه ةلالد يف - ىلاعت هللا مهمحر  نيرسفملا لاوقأ ضعب , يلي اميف ركذنو
 ل كح زاوج ىلع

 1١[. ةيآلا :ءاسنلا ةروس] (الق١01)

 كال



 :ةيآلا ريسفت يف نيرسفملا لاوقأ 017

 يف ةالاغملا زاوج ىلع ليلد .هاراطنق نهادحإ متينآو» : ىلاعت هلوق» : يبطرقلا لاق -أ

 .©609«حابمب الإ لثمي ال ىلاعت هللا نأل ؛روهملا

 زاوج ىلع ةلالد ةيآلا هذه يف «ًاراطنق نهادحإ مت متيتاو» : ىلاعت هلوق يف ريثك نبا لاقو - ب

 , "5(ليزجلا لاملاب قادصإلا

 ةرثك زاوج هيف .«ًاراطنق نهادحإ متينآو» : ىلاعت هلوق يف يكلاملا يبرعلا نبا لاقو  ج

 , "592. . .هيف نوللقي اوناك هباحصأو هلي يبنلا ناك نإو «قادصلا

 : ةيآلل يزارلا ريسفت 4

 :اولاق» : هللا همحر لاق «ًاراطنق نهادحإ مت 0 :ةيآلا هذه ريسفت يف يزارلا مامإلا لاقو

 الأ :ربنملا ىلع لاق  هنع هللا يضر رمع نأ يور ء.رهملا يف ةالاغملا زاوج ىلع لدت ةيآلا

 تلتو ؟عنمت تنأو انيطعي هللا «باطخلا نب اي :تلاقف ةأرمأ تماقف . مكئاسن روهم يف اولغت ال

 ال ةيآلا نأ يدنعو .ةالاغملا ةهارك نع عجرو ءرمع نم هقفأ سانلا لك :رمع لاقف ةيآلا هذه

 ءاتيإ زاوج ىلع لدي ال «ًاراطنق نهادحإ متيتاو» : ىلاعت هلوق نأل ؛ ةالاغملا : زاوج ىلع اهيف ةلالد

 . ةهلآلا لوصح ىلع لدي ال هاتدسفل هللا الإ ةهلآ امهيف ناك ولإ» : ىلاعت هلوق نأ امك راطنقلا

 . عوقولا زئاج هسفن يف طرشلا كلذ نوك رخآ ء + يشل ًاطرش ءيشلا لعج نم مزلي ال هنأ لصاحلاو

 , "5 (لتقلا زاوج هنم مزلي ملو «نيتريخ نيب هلهأف ليتق هل لتق نم» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 :يزارلا مامإلا ىلع درلا 8

 : يتأي امب يزارلا مامإلا لوق ىلع ُدريو
 الإ لثمي ال ىلاعت هللا نآل : يبطرقلا مامإلا لوقبو «نيرسفملا لاوقأ نم هانركذ امب : ًالوأ

 .-اهل ارهم اراطنق ةأرملا ءاطعإ وهو  حابمب

 دعب هنم ءيش ذخأب ىلاعت هللا رمأ امل ًاريثك الام رهملا لعج ًامارح ناك ول :ًايناث +

 . 59ص .هج «يبطرقلا ريسفت» (1/867)

 . 455ص 01ج «ريثك نبأ ريسفت» (1/458)

 نبا :نزولا ريثكلا لاملا وه :راطنقلاو .*54ص «١ج .«نآرقلا ماكحأ» «يكلاملا يبرعلا نبا ريسفت» (7484)

 .555ص 1١ج .قباسلا عجرملا . يبرعلا

 . 1١؟ص ١٠1ج «يزارلا ريسفت» (/95)

 كم



 هب ءافولا زوجي ال مارحلا ءاطعإب مازتلالا نأل ؛ةمذلاب هل همازتلا دعب وأ اهل ًارهم ةأرملل هئاطعإ
 . هيطعم لبق نم هدادرتسا نم علمي ال ريغلل مارحلا ءاطعإو

 :اهزاوج ىلع ءاهقفلا عامجإو ةالاغملا عوقو :ًاثلاث 0١<

 عامجإو ءاهنع باطخلا نبرمع يهن ليلدب ةباحصلا رصع يف روهملا يف ةالاغملا عوقو
 عمجأ دقو» : «يبطرقلا ريسفتا يف ءاج «ةيآلا هذهب الالدتسا رهملا رثكأل ٌدح ال نأ ىلع ءاهقفلا

 ."*2ه(ًاراطنق نهادحإ متينآو» : ىلاعت هلوقل قادصلا رثكأ يف ديدحت ال نأ ىلع ءاملعلا

 : هيلع درلاو ةالاغملا نع رمع يهن :ًاعبار 5

 ةأرما هيلع تّدر روهملا يف ةالاغملا نع مهاهني سانلا يف بطخ امدنع باطخلا نب رمع نإ
 يضر - رمع انديس اهرقأف مًاراطنق نهادحإ متينآو» : ةميركلا ةيآلاب تلدتساو زوجي ال هيهن نب
 نم دحأ ضرتعي مل امك «ليلق دعب هركذنس امك هيهن نع عجرو ءاهلالدتسا ىلع  هنع هللا

 زاوج ىلع ةيآلا ةلالد نأ ىلع ًاليلد هلك كلذ ناكف .ةيآلاب ةأرملا لالدتسا ىلع نيرضاحلا
 ؛ةميركلا ةيآلا هذهل ةحيحصلا ةلالدلا يه .-ًاريثك الام رهملا لعج يأ  روهملا يف ةالاغملا
 . يزارلا مامإلا نم ةيآلا ةلالدب ملعأو هقفأ نيرضاحلاو  هنع هللا يضر  رمع نأل

 اذهل نيرضاحلا رارقإبو «هيلع تدر يتلا ةأرملا اهتمهف يتلاو ةيآلا هذه ةلالدل رمع مهفبو
 دنع ءاهقفلا ةيآلا ةلالدل مهفلا اذهب ذخأ كلذكو مهلاوقآ ضعب ركذ دقو .نورسفملا لاق مهفلا
 ٌّدح ال نأ ىلع ءاملعلا عامجإب يبطرقلا لوق انركذو ءىمسملا رهملا رثكأل ّدح ال نأب مهجاجتحا
 .ةيآلا هذهب مهنم ًلالدتسا رهملا رثكأل

 : هلاوقأ سفنب يزارلا مامإلا ىلع ٌدرلا :ًاسماخ - 537

 كلذ نوك رخآ ءيشل ًاطرش ءيشلا لعج نم مزلي ال هنأ لصاحلاو» : يزارلا مامإلا لوق نإ
 ءيشل اطرش ءيشلا لعج نم مزلي ال :لوقن كلذكو ,هيلع دري «عوقولا زئاج هسفن يف طرشلا
 .هعرقول ةمرحلاو زاوجلا ءيشل طرشلا لمتحا اذإو . عوقولا مرحم هسفن يف طرشلا كلذ نوك رخآ

 .هعوقو زاوج ىلع ةيآلا هذه يف  راطنقلا ءاتيإ  طرشلا اذه لمح ناحجرلا نّيبلا حجارلاف

 :هوجو نم ناحجرلا ليلدو

 .ةميركلا ةيآلا قايس :(لوألا هجولا)

 . ٠١ ١ص .8ج «يبطرقلا ريسفتو (1/905)

 هكق



 .حابمب الإ لثمي ال ىلاعت هللا نأب يبطرقلا هلاق ام : (يناثلا هجولا)

 نم ةمذلا يف هب مازتلالا وأ اهل ًارهم ةأرملل راطنقلا ءاطعإ نأ ول هانلق ام :(ثلاثلا هجولا)

 هئاتيإب ءافولا مدعب وأ هئاطعإ دعب هنم ءيش دادرتسا نع ىلاعت هللا ىهن امل ءًاعرش تامرحملا

 نم عنمي ال مارحلا يطعم نألو ؛زوجي ال مارحلا مازتلاب ءافولا نأل ؛ةمذلاب ًامازتلا ناك نإ ةأرملل

 . هدادرتسا

 مامإلا لاق امك «ىمسملا رهملا رثكأل ّدح ال نأ ىلع ءاملعلا عامجإ :(عبارلا هجولا)

 . لبق نم هلوق انلقنو . يبطرقلا

 دييقت نود *نيحفاسم ريغ نيئنصحم مكلاومأب اوغتبت اوغتبت نأ» : ىلاعت هلوق : (سماخلا هجولا)

 اريد ةلعجا يقف «ريثكلا لاملا «مكلاومأب» موهفم يف لخديف ءةرثك وأ ةلقب «مكلاومأب» ةملك

 مكلاومأب اوغتبت نأ : ىلاعت هلوق ريسفت يف لاق دقف .هسفن يزارلا مامإلا اذهب لاق دقو

 زوجي :- هنع هللا يضر - يعفاشلا لاقو» : ىلاعت هللا همحر لاق *نيحفاسم ريغ نينصحم

 .«-رهملا يف يأ - هيف ريدقت الو ريثكلاو ليلقلاب

 :هوجو رهملا يف ريدقت ال هنأ ىلع لدي يذلا :لوقن مث» :- هللا همحر  يزارلا لاق مث

 عمجلاب هيقنلا ةلباقم «مكلاومأب» ىلاعت هلوق نأل كلن ةيآلا هذهب كسمتلا :(ىلوألا ةجحلا)

 ىمسي امب حاكنلا ءاغتبا نم دحاو لك نكمتي نأ ىضتقي ةي اذهف ءدرفلا ىلع درفلا عزوت يضتقيف

 ءاغتبا زاوج ةيآلا هذه نم مزليف ءءاوس مسالا 1 يفو ةقيقحلا هذه يف ريثكلاو ليلقلاو ءالام

 .©؟*7«ريدقت ريغ نم آلام ىمسي ءيش يأب حاكنلا

 هلعجو ريثكلاو ليلقلا لاملا لثمي هنأ وهو يبطرقلا هركذ «مكلاومأب» ىنعم يف يزارلا هركذ امو

 : ىلاعت هلوق مومعب يعفاشلا قلعتو» :ةيآلا هذه ريسفت يف يبطرقلا مامإلا لاق دقف ءارهم

 لاقو . جيحصلا وهو هريثكو لاملا ليلقب يأ  ريثكو ليلقب -رهملا قادصلا زاوج يف «مكلاومأب»

 اذكر افالم نوكي نا راع هةرخا نوك نا[ ناجوأ ءيشل ًانمث نوكي نأ زاج ام لك : يعفاشلا

 ليلقب قادّصلا اوزاجأ مهلك ءاهريغو ةنيدملا لهأ نم ثيدحلا لهأ ةعامجو ءاملعلا روهمج لوق

 , "58(هريثكو لاملا

 اوزاجأ مهلك . . .ملعلا لهأ روهمج لوق اذهو» : يبطرقلا مامإلا لوق نم مهفي الو ءاذه

 نأ عقاولا نأل ؛لاملا ريثكب قادصلا زاوج مدعي لوقي نم كانه نأ «هريثكو لاملا ليلقب قادصلا

 5 ١ 78ص 28ج «يبطرقلا ريسفت) (ا/4هم) 1 "ص « ١٠ج «يزارلا ريسفت» (ا/ة هال

 الث



 فالخلا امنإو .كلُذ ىلع عامجإلاب يبطرقلا لوق انركذ امك ريثكلا لاملاب هزاوج يف فالخ ال
 لعج زاوجب نولوقي ء ءاملعلا روهمجف . ةيفنحلا,لوقي امك مهارد ةرشع نم لقأب رهملا زاوج يف
 عيمج لوق وهف دودحملا ريغ ريثكلا لاملاب هزاوج امأ « ةيفنحلل ًافالخ مهارد ةرشع نم لقأ رهملا

 .هيف فالخ الو ءاملعلا

 ًاركنم «ضعب ىلإ مكضعب ىضفأ دقو هنوذخأت فيكو» : ىلاعت هلوق :ًاسداس -4
 ىلإ ةجوزلا تضفأو هتجوز ىلإ جوزلا ىضفأ دقو ةجوزلا نم راطنقلا وهو قادصلا مهذحخأ
 زاوج ىلع لدي اهل ًارهم ةأرملل هوطعأ يذلا راطنقلا مهذخأب مهيلع راكتإلا اذهف ."؟*"اهجوز
 .ةأرملل ًارهم ريثكلا لاملا لعج

 ؟ةباحصلا دهع ىف روهملا ديدحت ىف داهتجاو ثحب ىرج له 65

 يف ةالاخملا نم نبانلا د هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع ىهن دقف .معن :باوجلاو
 لعجي كلذ فلاخي نم نأو .لكي يبنلا جاوزأ روهم ىلع ديزي ال امب اهديدحت ىلع مزعو .روهملا
 هللا يضر  هنأو «تاياورلا ضعب يف ءاج امك لاملا تيب يف لك يبنلا جاوزأ روهم ىلع دئازلا
 ةيآلاب ةأرما هيلع تدر نكلو دجسملا يف سانلا يف هل ةبطخ يف هيلع مزع ام نلعأ - -هنع
 رهملا لعج ةحابإ ىلع اهتلالدو ةيآلل اهمهف ىلع اهرقأف , «ًاراطنق نهادحإ متيتاوإ» : ةميركلا
 لوألا دياز نعد صوتو مهل "م تنل يفت ورمل ل داع هنع هللا يضر - هنأو «ًاريثك الام
 .هيلع نوقفتي امبسح مهيلإ هديدحت رمأ ًاكرات روهملا يف ةالاغملا نع هيهن يف

 ركذ اهنأشب هنلعأ امو .عاسنلا روهم يف هل ةأرملا ةرواحمو رمع داهتجا نورسفملا ركذ دقو

 :هولاق ام ضعب يلي اميف ركذنو .ثيدحلا لهأو ءاهقفلاو نورسفملا ةصقلا هذه

 : يبرعلا نباو «يبطرقلا ريسفت» نم : الوأ لك

 _روهم يأ  تاقدص يف اولغت ال الأ :لاقف - هنع هللا يضر  رمع بطخو» :امهيف ءاج
 ام .ِنكي هللا لوسر اهب مكالوأ ناكل هللا دنع ىوقت وأ ايندلا يف ةمركم تناك ول اهنإف .ءاسنلا
 ىرمع اي :تلاقف ةأرما هيلإ تماقف .ةيقوأ ةرشع يتنثا قوف هتانب الو هئاسن نم ةأرما طق قدصأ
 ؟4ًائيش هنم اوذخأت الف ًاراطنق نهادحإ متيتاوإ :لوقي ىلاعت هللا سيلأ ؟تنأ انمرحتو هللا انيطعي
 ,033رمع أطخأو ةأرما تباصأ :رمع لاقف

 . "7ص 2031ج (ريثك نبا ريسفت» (469)

 .15"3ص ١1ج «يكلاملا يبرعلا نبا ريسفت» 48ص 25ج « يبطرقلا ريسفت» ةفطحللا

 - الا
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 :«ريثك نبا ريسفت» نم :ًايناث <07

 لوسر ربنم باطخلا نب رمع بكر :لاق قورسم نع «يبعشلا نع ىلعي وبأ ظفاحلا ىور
 تاقدص تناك دقو  ءاسنلا روهم يأ  ءاسنلا قّدص يف مكراثكإ ام سانلا اهيأ :لاق مث لكك هللا

 ىوقت كلذ يف راثكإلا ناك ولو كلذ نود امف مهرد ةثامعبرأ مهنيب اميف هباحصأو لي هلا لوسر

 . مهرد ةثئامعبرأ ىلع ةأرما قادَص يف لجر داز ام نفرعألف اهيلإ مهوقبست مل ةمارك وأ هللا دنع

 يف اوديزي نأ سانلا تيهن «نينمؤملا ريمأ اي :تلاقف شيرق نم ةأرما هتضرتعاف لزن مث :لاق

 :لاق ؟نآرقلا يف هللا لزنأ ام تعمس امأ :تلاقف . معن : :لاق ؟مهرد ةثامعبرأ ىلع ءاسنلا رهم

 مهللا :رمع لاق .ةيآلا «ًاراطنق نهادحإ مت متيتاو» :لوقي هللا تعمس امأ :تلاقف كلذ ريأو

 نأ مكتيهن تنك ينإ سانلا اهيأ :لاقف ربنملا بكرف عجر مث «رمع نم هقفأ سانلا لك ًأرفغ

 .4510بحأ ام هلام نم يطعي نأ ءاش نمف .مهرد ةئامعبرأ ىلع نهتاقدص يف ءاسنلا اوديزت

 باطخلا نب رمع بطخ» :لاق يبعشلا نع هدنسب يقهيبلل «ىربكلا نئسلا» يفو 3 6

 هنإف ءءاسنلا قادص يف اولاغت ال الأ :لاقو هيلع ىنثأو ىلاعت هللا دمحف سانلا  هنع هللا يضر -

 كلذ لضف تلعج الإ هيلإ قيس وأ كي هللا لوسر هقاس ءيش نم رثكأ قاس دحأ نع ينغلبي ال

 نأ قحأ هللا باتك نينمؤملا ريمأ اي تلاقف شيرق نم ةأرما هل تضرعف لزن مث .لاملا تيب يف

 قادص يف اولاغي نأ ًافنآ سانلا تيهن :تلاق ؟كاذ امف «ىلاعت هللا باتك لب :لاق ؟كلوق وأ عبتي

 رمع لاقف .هًائيش هنم اوذخأت الف ًاراطنق نهادحإ متيئاو# :هباتك يف لوقي ىلاعت هللاو ءاسنلا

 ينإ :سانلل لاقو ربنملا ىلإ عجر مث ءاثالث وأ نيترم رمع نم هقفأ دحأ لك هنع هللا يضر -

 . "59 وهل ادب ام هلام يف لجر لعفيلف الأ ءءاسنلا قادَص يف اولاغت نأ مكتيهن تنك

 اهيف ةالاغملا مدعو روهملا ديدحت يف  هنع هللا يضر  رمع داهتجا ءاهقفلا ركذو - 6

 "9 ةيعفاشلا هقف يف «عومجملا» باتك يف ءاج ام كلذ نم .داهتجالا اذه نع هعوجرو

 عماج حرشب يذوحألا ةفحت» يف ءاج ام كلذ نم «ثيدحلا بتك حارش رمع داهتجا ركذي كلذكو
 02559 (يذمرتلا

 . 4590ص 31ج «هريثك نبا ريسفت» (7/451)

 . 777”ص الج , يتقهيبلل «ىربكلا نئسلاو ةفحتف)

 . 7281 7ص 6١ج ؛ةيعفاشلا هقف يف عومجملا» ةفدن#]

 .705ص ,6١ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» (7454)
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 :لوألا لاؤسلا باوج ةصالخ

 روهملا يف ذ ةالاغملا عوضوم يف صن درو له :وهو لوألا لاؤسلا ىلع باوجلا ةصاللخو

 ؟- ةأرملل ًارهم ريثكلا لاملا لعج يف يأ -

 اذه نأو ا تا را نهادحإ متيتاو» : ىلاعت هلوق وهو .معن :باوجلاو

 لهأ هيف لاق يذلا ريثكلا لاملا وه راطنقلاو -ًاريثك الام يأ - ًاراطنق رهملا لعج ةحايإ ىلع لدي

 ننسلا» يف يقهيبلاو .«هريسفت» يف يبرعلا نبا ركذ ام اهنم ًادج ةريبك ريداقم ملعلا
 , 6955ىربكلا

 هادأ دقو  هنع هللا يضر  باطخلا نبرمع داهتجا عيضوم تناك روهملا ىف ةالاغملا نأو

 يبنلا جاوز هروهم زواجت ةالاغملا ٌدح لعجو .روهملا ىف ذ ةالاغملا نع سانلا يهن ىلإ هداهتجا

 . يقهيبلا ةياور يف ءاج امك لاملا تيب يف هعضوو ٌدحلا اذه ىلع دئازلا ذخأ ىلع مزع هنأو كي

 نوؤاشي ام لذب مهل زوجي هنأو ,كلذب سانلا ملعأو اذه هداهتجا نع نع عجر - هنع هللا يضر - هنأو

 نهادحإ مت متيتآو» : ىلاعت هللا لوقب هتركذو ةأرما هتضرتعا امدنع كلذو ءاسنلا روهم يف مهلاومأ نم

 0 ةلالدل اهمهف ىلع اهرقأ رمع نأو اريثك الام رهملا نوكي نأ زاوج ينعي اذهو «ًاراطنق

  - 1١هيهن نع هعوجرو رمع يهن ريربت :

 ةيآلا هيلع تيفخ لهو ؟روهملا يف ةالاغملا نع رمع يهنل ريربتلا وه ام لئاس لأسي دقو

 ؟هعوجر ريربت امو ؟رمع يهن نع اهضارتعا يف ةأرملا اهب تلدتسا يتلا

 :هيوجو نم باوجلاو

  ميرحتلا ال بدنلا هجو ىلع وه ًاريثك الام رهملا لعج نع رمع يهن نأ : (لوألا هجولا)

 قيرط ىلع رمع هلقي مل  ركذلا فلاس رمع يهن يأ  اذهو» : يكلاملا يبرعلا نبا مامإلا لاق

 _روهملا يف يأ  تاقدّصلا يف سانلا ىهانت دقو .ميلعتلا ىلإ بدنلا هب دارأ امنإو .ميرحتلا

 .073(لالح نم دجوي نأ لق اذهو .فلأ فلأ ةأرما قادص غلب ىتح

 ملو ءاهل ًارهم -راطنقلا  ريثكلا لاملا ةأرملا ءاتيإ تحابأ ةميركلا ةيآلا نأ : (يناثلا هجولا)

 ,539لبق نم كلذ انّيب دقو «نيققحملا ءاملعلا ضعب هلاق ام ىلع ءاهاري ةحلصمل لاوحألاو

 . 377”ص الج «يقهيبلل «ىربكلا ننسلا» ,*54 ص ء١ج «يبرعلا نيا ريسفت» (/45)

 .247947 .4؟912 ناترقفلا (الووال) .554-758ص 1١ج «يبرعلا نبا ريسفت» (/45<)

 لالا“



 رثكأ ديدحت يف هداهتجا نع عجر  هنع هللا يضر  رمع اندّيس نأ رهاظلا :(ثلاثلا هجولا)

 لزانتلا يف نبغري ال ءاسنلا نأ ىلع ةلالد نم اهضارتعا يف امو ةأرملا مالك عمس امدنع رهملا

 مدع هيفف لاجرلل ةحلصم هيف ناك اذإ اذه نأو ءروهملا يف ةدايزلا نم نهل عرشلا هحابأ امع

 ةحلصم ىلع نهتحلصم حبجرت نأ رمع انديس ىأرف «نهب ررضلا نم هنربتعيو عاسنلا اضر

 . ىلوألا وه لاجرلا

 سانلا لمح دارأ  هنع هللا يضر  رمع انديس نإ ًاضيأ لاقي نأ نكميو : (عبارلا هجولا)

 هذه ىلع ةدايزلا نع ىهنف نهروهم ركذ هنأ ليلدب هتانبو هك يبنلا تاجوز روهمب يسأتلا ىلع

 اذإ نهروهم ليلقت يف نبغري ال ءاسنلا نأ ىلع كلذ ّلد هيلع ةأرملا تضرتعا امل نكلو ءروهملا

 رمع عجرف لَك يبنلا تاجوز روهم ىلع داز نإو نهل ارهم ريثكلا لاملا ميدقتب لاجرلا بغر
 اذه نأل ؛ دبل يبنلا تاجوز روهم رادقمب يسأتلا ىلع سانلا لمح نم هدارأ ام قيفحت نع

 00 ةيآلا هيلع تلد 5 ل 4 يف ىقبت هيلع ا نإف د ناك نإ 0

 . انلق امب يالا 1 مههاركإ

 : يناثلا لاؤسلا ىلع باوجلا - <

 اذه يف داهتجالا زاوج ضرف ىلع ةحلصم روهملا ديدحت يف له : يناثلا لاؤسلا ناك

 ؟هب سانلا رمألا يلو مازلإو ديدحتلا

 لمح زوجي الو رمألا ّيلو لبق نم هيف داهتجالا غوسي ال يلاتلابو هيف ةحلصم ال : باوجلاو

 :لوألا ببسلا +787

 ام مالسإلا راد يف ناسنإلا ةيرحب ساسملا مدع ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ليصألا لصألا

 هتحابأ ام نأل ؛نيرخآلا ىلع اهيف ررض الو تاحابملا دودح يف كرحتتو لوجت هتيرح تماد

 هاري امل هكرت ءاش نإو «حابملا لعف ءاش نإف .هرايتخاو ناسنإلا ةدارإل هتكرت اهنأ ينعي ةعيرشلا

 .لعفلا وأ كرتلا يف هتحلصم نم

 يفو هلعف ءاش ام هرايتخاو ناسنإلا ةدارإل ًاضيأ هتكرت ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ًابحتسم ناك امو

 زوجي الف .هلعف باوثو هرجأ هتوفي ناك نإو «هيلع 0 7 0- نإو د م

 ا 0 ًاعرش ةربتعملا ةرورضلا وأ ةدكؤملا

 الق



 هيلع بجويف ناسنإلا ةيرح يف لخدتلا رمألا يلول زوجي الف يعرشلا رربملا اذه نودب امأ
 ىلاغ لجر نع ءاطع لئثس امل اذهلو ,باجيإ نود هبحتسا ام وأ هل هللا هحابأ ام هيلع مرحي وأ

 .ال :لاق ؟ناطلسلا هدريأ هتأرما قادَص يف

 هديدحت يف لهو ؟هب سانلا مازلإو روهملا ديدحت يف رمألا يلو لخدتل ةرورض كانه لهف

 ؟ًاعرش ةربتعم ةدكؤم ةماع ةحلصم

 حضاو وه امك اهديدحتو روهملا عوضوم يف رمألا يلو لخدتل ةرورض ال نأ باوجلاو

 ديدحتلا اذه ققحي ال كلذكو .ةيمالسإلا ةعيرشلا يف اهطباوضو ةرورضلا ىنعم نم فورعمو
 يذلا وه ةعيرشلا هتحابأ يذلا قلطملا حابملا يف لصألا نأل ؛اعرش ةربتعم ةدكؤم ةماع ةحلصم
 يف ةالاغملا نع سانلا ىهن امل  هنع هللا يضر - رمع انديس نأ ليلدب ةماعلا ةحلصملا ققحي
 .ءاسنلل هللا هاطعأ ام اذه نأب هتملعأو «ةميركلا ةيآلاب ةأرملا هتركذو هنامز يف تعقو يتلا روهملا

 ةماعلا ةحلصملا نأل ؛هيهن نع رمع عجر ,ءاطعلا اذهب كاسمتسالا يف نبغري نهنأ كلذ ىنعمو

 هذه ديدحتب اهكرت نم ىلوأ ,ةدكؤم ةحلصم يهو اهقالطإ ىلع روهملا ةحابإ ءاقبإ نم ةيتأتملا
 ءاسنلا اضر مدع عم لاجرلا ىلع جاورلا ليهست يهو وعر ان احم رهفلا يف ةحابإلا

 .ًاراطنق نهروهم لعج نم نهل هللا هحابأ امل ديدحتلا اذهب

 : يناثلا ببسلا -_ 4

 رهم :(لوألا) :نيرهم دامتعا ىلإ سانلا ًاجليسف .هب سانلا مزلأو رهملا رمألا يلو ددح اذإ
 دنع اميس ال نيجوزلا نيب فالخلاو عازنلل اببس كلذ نوكيسو .ةينالعلا رهم :(يناثلا)و ءرسلا
 .نيجوزلا دحأ ةافو ببسب ةقرفلا تعقو اذإ نيجوزلا يتلئاع نيب عازنلا رجني دقو ءامهنيب ةقرفلا
 نكميو ةداع لقألا وه هنوكل هل حلصألا هنأل ؛ةينالعلا رهمب نيفرطلا دحأ كسمتي نأب كلذو
 . ةينالعلا رهم نم رثكأ هنأل ؛ّرسلا رهمب رخآلا فرطلا كسمتي امنيب .هتابثإ

 :ثلاثلا ببسلا - "اه

 ' كلذ يف لخدتلا زوجي الف ةأرملاو لجرلا تايصوصخ صخأ نم - هيف رهملاو جاوزلا نإ

 يف هايمس يذلا رهملاب ايضرو اقفتا دقو ةيعرشلا طباوضلا قفو حاكنلا دّقع نادّقعي اماداام اقلظم

 يف وه .هنم نيعم رادقمب امهمازلإو رهملا رادقم يف لخدتلا نإ .ةحيحص ةيمست حاكنلا دقع

 .امهقافتاو امهيضارت ىلإ رهملا ديدحت كرت نم ًاررض رثكأ ةقيقحلا

 : عبارلا ببسلا ل ؟الالك

 ؛اهققحي الو اهدقعي لب «جاوزلا نع فوزعلا ةلكشم لحي ال روهملل ىلعأ ّدح لعج نإ
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 ةصتخملا مكاحملا فرتعت ال ثيحب هب سانلا مزلأو رمألا يلو هررق يذلا ىلعألا ّدحلا اذه نأل

 اهتلاحل ًارظن اهؤايلوأ وأ ةأرملا هيلإ | حمطت امم لقأ نوكي دق ىلعألا دحلا اذه ,هيلع ةدايزلاب

 «نيد وأ ,قلخ وأ ,ءلامج وأ .لام نم ةنيعم تافص وأ ىنغ نم هيلع امو «ةيعامتجالا مهتلاحو

 اهؤايلوأو يه أجلتف «كلذ وحنو فير الو ةيرق يف ال ةنيدم يف شيعت اهنوك وأ .ةنهم وأ .ملع وأ

 ىلإ ًاّرس ددحملا رهملا ىلع دئازلا اذه ىطعيف .رمألا يلو نم ررقملا نم رثكأ رهمب ةبلاطملا ىلإ

 ,رمألا يلو لبق نم ررقملا رهملاب حاكنلا دقع دقعيو رهملا نم ًاءزج هرابتعاب اهئايلوأ ىلإ وأ ةأرملا

 ةأرملا ىلعو حاكنلا دقع يف ىمسملا رهملا فصن ةأرملل بجو لوخدلا لبق ةقرفلا تعقو اذإف

 رهملا ىلع ةدايز ًارس ضوبقملا ءزجلا لوح عازنلا روثي دق انهو . ريم هتملزبت تلا "كين درت نأ

 .ددحملا

 : سماخلا بيسلا +807

 ءاسنلاو لاجرلل جاوزلا صرف نم للقيو جاوزلا ةلكشم ديزي دق رهملل ىلعأ دح ديدحت نإ

 يلو هررق يذلا ىلعألا ٌدحلاب اهرهم نوكي نأ ىلإ علطتت ةأرملا نأ كلذ نايبو ءءاوس دح ىلع

 وأ .فيرلا يف شيعت اهنوكل وأ « يعامتجالا اهطسول امإ رادقملا اذه قحتست ال اهنأ عم رمألا

 وأ هديرت امل اهتبطخل مدقتلا مدع ىلإ يدؤي اذهو نجا تيس أل وأ .نسلا يف ةمدقتم اهنوكل

 تيضرل ديدحتلا اذه نودب رمألا ناك ولو .هقحتست ال يهو ىلعألا هّدحب رهم نم اهؤايلوأ هديري

 جاوزلا يف لاجرلا نم نيبغارلا ةلق كلذ ىلع بترتيو ددحملا رهملا نم لقأب اهؤايلوأ يضرو

 دحأ ةحلصم يف اذه سيلو عاسنلا ىلع ةريثك جاوز صرف تاوفو

 : سداسلا ببسلا - 7#

 كرتف .رمألا يلو نم جاوزلا اياضق يف اميس ال ةصاخلا مهحلاصمب فرعأ ةداع سانلا نإ

 .ةلأسملا هذه ىف لخدتلا نم ىلوأ هيلع نوضارتي امو روهملا ةلأسم يف مهل ةيرحلا

 : عباسلا ببسلا م9

 هعفن دوعي اذهو .ديدجلا اهتيب ثاثأو اهزاهج ىلع هنم ًامسق وأ اهرهم قفنت ةداع ةأرملا نإ

 ديدحتل ةجاح الف ءرهملا يف ١ ةدايزلاو ءاخسلا ينغلا جوزلا ىلع لهسي امم اهجوز ىلعو اهيلع

 .هقح ىف رهملا

 انهو .كلذ نع هرجحل'رهملا نك ءاخسلا نع مجحيسف لاحلا طسوتم وأ ًاريقف ناك اذإ امأو

 ةجاح الف ءاقلخو ًانيد ًايضرم جوزلا ناك اذإ كلذك اهلهأ هب ىضريو ليلقلا رهملاب ة أرملا ىضرت دق

 . هقح ىف رهملا ديدحت ىلإ

 دلك



 :رهملا ديدحت يف لوقلا ةصالخ

 اذهل 39 ويف ىرث ل اننأ -ناكسلا نهم ديد ل يلو اق 4 دخلا ةضالجتو

 د ا ءافلخلا رصعو 2 عد يبلع ىرج اذه 6 .اهئايلوأو 5

 ةرضم لب ةحلصم هب تلصح امل عقو ول هديدحت نأ امك .هزاوج مدع ىلع ًاعامجإ كلذ نوكيف
 .انيِب امك جاوزلا ةلكشمل ديقعتو

 ؟روهملا يف لادتعالا ىلع سانلا لمحن فيك ١-

 هيف لادتعالا نأ الإ ءانّيِب امك ًاعرش هل رربم ال رمألا يلو لبق نم روهملا ديدحت ناك اذإو
 نم اهئايلوأو ةأرملاو ةهج نم لجرلا ي ىضارتب نوكي نأ تسب هقيفت نكلو: اعرتك هيفا توطرم

 ؟كلذ قيقحت نكمي فيكف .ىرخألا ةهجلا

 مهميلعتو سانلا نيب يمالسإلا ينيدلا يعولا ةعاشإ ملعلا له لهأو رومألا ةالو ىلع : باوجلاو

 قلعتي امو جاوزلا اهنمو هتافرصت نوكت نأ ملسملاب نأشلا نأو جاوزلا يف هدصاقمو مالسإلا ماكحأ

 ةيلاتلا ةيمالسإلا ميهافملا ةعاشإب كلذو .مالسإلا دصاقمل ةققحمو عرشلا ماكحأ قفو هب
 . جاوزلاب ةقلعتملا

 :جاوزلا نم ضرغلا سانلا ميلعت :ًالوأ -5

 ةيرطفلا ةأرملاو لجرلا ةجاح ّدس يه جاوزلا عيرشت يف مالسإلا دصاقم نأ سانلا ميلعت

 يف عوقولا نم امهظفحب امهفافعإو ةأرملاو لجرلا نيصحتو «جاوزلا وه لالح قيرطب ةيزيرغلا
 انربخأ امك ةمحرو ةدوم نيجوزلا نيب موقتو انكس لجرلا اهيف دجي ةملسم ةرسأ نيوكتو «ىنزلا
 .هليبس يف دهاجيو هللا دبعي نم رثكيل نيملسملا يف لسنلا ريثكت ضرغلو «ىلاعت هللا

 هذه داجيإب ليجعتلا نأ كش الو «ةفيرشلا ةيعرشلا دصاقملا هذه قيقحتل ةليسو نذإ جاوزلاف

 روهملا نوكت نأ روجي الو .ةيعرشلا دصاقملا هذه قيقحت يف لجعي - جاوزلا يأ - ةليسولا

 ليجعت ىلع دعاسي امم نإف يلاتلابو .دصاقملا هذه قيقحتل ةليسولا داجيإ ريخأتل ًاقئاع ةيلاعلا
 .اهريداقم يف ةالاغملا مدعو اهيف لادتعالاو روهملا ليلقت اهدصاقم قيقحتو ةليسولا داجيإ

 :جاوزلا لجعي روهملا ليلقت : ًايناث 4#

 الو ,ةشحافلا يف عوقولا ىلإ ضرعتلا نم ةميلس ةياقوو عورشم طايتحا جاوزلاب ليجعتلا نإ

 د الآل -



 ةأرملل ةدكؤم ةحلصم اذه يفو جاوزلا ىلع مادقإلا ىلع عجشي امم روهملا ليلقت نأ كش

 . اهئايلوأو

 :رهملا يف ذ ةالاغملا يلولا لضع نم : ًاقلاث 5"

 اهءاج اذإ  جاوزلا نم اهعنم نم يأ - اهلضع نم ًاعرش نوعونمم مهنأب ةأرملا ءايلوأ ميلعت

 همدقي يذلا رهملا عوضوم يف ددشتلا لضعلا موهفم يف لخديو قفكلا تدارأ يه وأ ؤفكلا

 .ةبطخلا نع هفرصي وحن ىلع ؤفكلا
 :ًءارشو ًاعيب سيل جاوزلا :ًاعبار ه6

 نم ماهسإو مالسإلا ننس نم ةنسل ةماقإ وه امنإو ءارشو ع سيل جاوزلا نأ سانلا ميلعت

 0 ةجوز نوكتل ةأرملا يف ةعورشم 00 اعابشإو ةملسم ةرسأ نيوكت 4 لجرلاو ةأرسملا

 : اما ا ناك نو 00 00 ميدقتو "نول ة ةالاغملا ل

 : حلاصلا فلسلاب ءادتقالا :ًاسماخل - 75

 .ةماع ةروصب روهملا يف ةلق نم حلاصلا فلسلا هيلع ناك امب سانلل ةلثمألا برض

 اذهبو هريغ نم رثكأ ارهم عفدي نم ىلع سيلو ءاقلخو انيد يضرملا ؤفكلا لجرلا ىلع مهصرحو

 .رمألا يلو نم مازلإ الو هاركإ نود ءاسنلا روهم يف لادتعالاب سانلا ذخأي نأ لمأن هوحنو هلك

 :طرشب رهملا نارتقا 7

 يف ركذي دقو .ةجوزلا وأ جوزلا :نيدقاعلا دحأل ةعفنم هيف طرشب ىمسملا رهملا نرتقي دق

 هنيبن ام اذه ؟رهملا يف طرشلا اذه رثأ امف ءامهل عفن امهيف نيفلتخم نيريدقت ىلع نارهم دقعلا

 : يتأي اميف

 :نيدقاعلا دحأل ةعفنم هيف طرشب رهملا نارتقا : ًالوأ 4

 افلأ اهلثم رهم ناك ول امك اهل اهطرتشا يتلا ةعفنملا لباقم اهلثم رهم نم صقن ام .لعجو اهل

 قلطي نأ ىلع وأ اهيلع جوزتي ال نأ ىلع وأ اهدلب نم اهجرخي ال نأ ىلع ةئامسمخ ىلع اهجوزتو

 اهاضر مت دقو ارهم نوكي نأ حلص هنأل ؛ ىمسملا رهملا اهلف اهل هطرتشا ام اهل ىَفو اذإف ءاهترض

 .هب
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 اهناهل طوعا هنالاالإ ىتنبتلا زهملاب كيتقراام اهنالت غلام نيم ايلف طرشلاب كي ل ذي
 ناك اذإ نكلو .لثملا رهم اهل لمكيف ىمسملا رهملاب اهاضر مدعني اهتاوف دنعف ءاهل ةعفنم هيف
 , 0558ىمسملا رهملا الإ اهل سيلف هطرتشا امب ففي ملو رثكأ وأ لثملا رهم ردقب ىمسملا رهملا

 ًابوغرم ًافصو ةدايزلا ةلباقم يف طرتشاو اهلثم رهم نم رثكأب ةأرما جوزت اذإ :ًاضيأ ةيفنحلا لاقو
 دجوي مل نإو .ىمسملا رهملا لك همزل هطرتشا ام دجو نإف .لامجلاو ةراكبلاك ةأرملا يف هيف

 الف هجري يا اهمزتلا ام هنأل ؛ةدايزلا هنع طقستو لثملا رهم الإ همزلي الف

 .055ة)اهلثم رهم ىلع ةدايزلا هذه ةأرملا قحتست

 حلصي هولاق امو .حصي ال امو حاكنلا دقع يف هطارتشا حمصي ام اوركذ ةلبانحلاو - 4

 طرشلا اذهب هرادقم رثأتي رهملا نأ بلاغلا نأل ؛ ىمسملا رهملاب هنارتقا ّمصي امل ًاضيأ نوكي نأ
 وأ» :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج دقف ءجوزلل وأ ةجوزلل ةعفنم نم هنمضتي امو

 اهيلع جوزتي ال نأ تطرش وأ ءاهب رفاسي ال نأ وأ اهدلب وأ اهراد نم اهلقني ال نأ هيلع طرتشت

 اهل رايخلا توبث ىنعمب جوزلل مزال حيحص طورشلا نم عونلا اذهف .اهترض قالط اهل طرش وأ
 ,057)(همدعب

 تاذوأ ةبيسن وأ ةليمج اهطرش وأ «رايخلا هلف .ًابيث تنابف ًاركب اهطرش نإو» : هيف ًاضيأ ءاجو
 خسفي ال يتلا بويعلا يفن طرش وأ «ةليوط وأ ءاضيب اهطرش وأ «رايخلا هلف هفالخب تنابف بسن
 فالخب يأ هفالخب تنابف .روعلاو جرعلاك هوحيتو ,لاشلاو مصلاو سرخلاو ىمعلاك حاكتلا اهب
 , 0379(هفالخب تنابف ادوصقم افصو طرش هنأل ؛رايخلا هلف هطرش ام

 يف جوزلل وأ ةجوزلل رايخلا نوطعي مهلاوقأ نم هانلقن اميف ةلبانحلا نأ ظحاليو "ه٠

 رهاظلاف «هنم ًاطحوأ هيلع ةدايز رهملا ىلإ اوقرطتي ملو .طرشلا نومضم ققحتي مل اذإ دقعلا خسف
 الف الإو .دقعلا خسف يف نيجوزلا دحأل رايخ نكي مل اذإ مزاللا وه ىقبي ىمسملا رهملا نأ

 . 4-409ه ص 37ج «ةيانعلاو ريدقلا حتفو ةيادهلا» (7/454)

 0 ١1ج ءينايبألل «ةيصخشلا لاوحألا يف ةيعرشلا ماكحألا حرش» (9/459)

 . ها/ص 7 ج «عانقلا فاشكو (7/9470:)

 .«عانقلا فاشك» بحاص هركذ يذلا اهترض قالط طرش نأ انه ظحاليو . ه/ص .7ج «عانقلا فاشك» (/41/1)

 تطرش نإف : 5650 ض .5ج .يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج دقف هنع عرشلا يهنل حمصي ال طرش

 قالط ةأرملا طرتشت نأ َِي هللا لوسر ىهن :لاق ةريره وبأ ىور امل طرشلا حمصي مل اهترض قلطي نأ هيلع
 . اهتخأ
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 . خسفلا يف هرايخ لامعتسا دنع رهملا نم ًائيش امهدحأ قحتسي

  0١نيطرشب امهنارتقاو نيرهم ةيمست :ًايناث :

 ريدقت ىلع رهم ركذي يأ ءرخأ طرشب رخآ رهم ركذيو ,طرشب رهم حاكنلا دقع يف ركذي دق
 فلأ ىلع اهجؤزت ول امك ىرخأ ةلاح لوصح ريدقت ىلع رخآ رهم ركذيو «ةنيعم ةلاح لوصح

 وأ .اهيلع جؤزت وأ اهدلب نم اهجرخأ نإ نيفلأ ىلعو ءاهيلع جوزتي ال وأ اهدلب يف اهب ماقأ نإ
 ىمسملا بجوو «ناطرشلا حص ةليمج تناك نإ نيفلأ ىلعو ةحيبق تناك نإ فلأ ىلع اهجوزتي

 . ةفينح يبأ يبحاص دمحمو فسوي يبأ بهذم وهو

 طرشلاب جوزلا ىفو اذإ :اهيلع جوزتلا مدع طرشو اهدلب يف ةماقإلا طرش يف ةفينح وبأ لاقو

 ىلع ديزي ال نأ ىلع لثملا رهم اهلف طرشلاب جوزلا بفي مل اذإو ءرهملا نم هيلع اقفتا ام اهلف
 . ءافولا مدع ةلاح يف رهم نم هايمس ام

 - هللا همحر  ةفينح وبأف ءاهلامج ةلاح يف رخآ رهمو ةأرملا حبق ةلاح يف رهم ةيمست يف امأ

 , 0579لدمحمو فسوي يبأ هيبحاص عم ةلاحلا هذه يف وهف نيطرشلا ححصي

 ىلعو ءاهدلب نم اهجرخي مل نإ فلأ ىلع ةأرما لجر جوزت اذإ :ةلبانحلا دنعو 7

 ةجوز هل تناك نإ نيفلأ ىلعو ةجوز هل نكي مل نإ فلأ ىلع وأ ءاهدلب نم اهب جرخ نإ نيفلأ
 ., ©" 1هيف ىمسملا رهملا ةأرملا تقحتسا تدجو امهيأف نيتلاحلا ىف ةيمستلا تحص

 :رهملا نم ًاءزج هئاطعإ وأ ةجوزلا يبأل ةعفنملا طرشب رهملا نارتقا 7708

 لاق اذهيو .هسفنل هتنبا قادص نم ًائيش طرتشي نأ ةأرملا يبأل زوجي» :ةلبانحلا لاق

 , 091740( نيسحلا نب يلع نع كلذ وحن يورو .قاحسإ

 لك نوكي :ديبع وبأو ,«يروثلاو ءزيزعلا دبع نب رمعو .ةمركعو .سوواطو .ءاطع لاقو
 اي .ةأرملل رهملا

 «ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» .568-554ص .؟ج «ةيانعلا حرشو ريدقلا حتفو ةيادهلا» (/91)

 لاوحألا يف ةيعرشلا ماكحألا حرش» "8١ص ١1ج ,.ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» ء 1177-1176 ص

 .11-178/ص ١1ج «ينايبألل «ةيصخشلا

 .0/47-7/41ص ."5ج «ينغملا» (791077)

 .5956ص 25ج «ينغملا» (79105)



 .05"*«لثملا رهم اهلف كلذ لعف اذإ» : يعفاشلا لاقو

 ىسوم هيتنبأ ىدحإ هجيوزتو بيعش ةصق يف ىلاعت هلوقب مهبهذمل ةلبائحلا جتحاو 000176 ة

 ينامث ينرجأت نأ ىلع نيتاه يتنبا ىدحإ كحكنأ نأ ديرأ ينإ» :- مالسلا هيلع -
 نم ذخألا دلاولل نألو ؛هسفنل طرش وهو همنغ ةياعر ىلع ةراجإلا رهملا لعجف ."#7"9ججح
 نم مكدالوأ نإ» : هك هلوقو «(«كيبأل كلامو تنأو» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ليلدب هذلو لام

 د ال نا ركب رولا د ايم هيل طز اذإف .«مهلاومأ نم اولكف مكبسك بيطأ
 ةصق ليلدب حص هسفنل رهملا عيمج - طرش ولو : يلبنحلا ىلعي وبأ يضاقلا لاق . كلذ هلو ءهتنبا

 21/477 (هسففنل عيمجلا طرش هنإف بيعش

 ناك نإف «هتنبا لامب ًافحجم كلذ نوكي ال نأ طرتشيو» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق نكلو
 , "5780(عايلوألا رئاس هطرتشا ول امك اهل 0 ناكو طرشلا حصي مل اهلامب ًاندحيم

 طرشب سيل تنبلا لامب فاحجاإلا ماع نأ :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج نكلو

 خألاو دجلاك ءايلوألا نم بألا ريغ كلذ طرش نإف يللا“ ثانبلا رهم نم ار بألا طارتش أ ةحصل

 رهم اهل بجي : يعفاشلا لاقو .اهل ىمسملا رهملا عيمجو «دمحأ هيلع صن لطاب طرشلاف معلاو
 , "58:)لثملا

 يمسي نأ هطباضو» : «راتحملا درو راتخملا ردلاو يف ءاج دّقف «ةيفنحلا دنع امأ 1م

 0 ا ًاردق اهل جوزلا

 جوزي نأ ىلع وأ ءاهدلب نم اهجرخي الأ ىلع فلأب اهجوزت نأك عافتنالا ةحابم ةعفنملا تناكو
 .0210(فلألا وهو ىمسملا اهلف ىفو نإف ءاهاخأ قتعي نأ ىلع وأ هتنبا اهابأ

 يذلا نأ ءاهيبأل فلأو ةجوزلل فلأ هرادقم رهم ىلع دقع اذإ حاكنلا نأ اذه نم مهفيو
 . ةطرتشملا فلألا اهابأ ىطعأ اذإ فلألا وه ةأرملا هقحتست

 : ةينالعلا رهمو رسلا رهم

 ناك نإو ةينالعلاب ذخأ ةينالعو رس نيقادَص ىلع جؤزت اذإو» : يلبنحلا يقرخلا مامإلا لاق

 .[؟ا/ ةيآلا :صصتقلا ةروس] (ل919/5) ."9؟ "ص «"ج «ينغملا» (الوا/ه)

 .١8ص اج «عانقلا فاشك» ,. 55ص 25ج «ينغملا» ةههافف)

 ١8ص ."ج «عانقلا فاشك» (91) .548ص 25ج «ينغملا» (/914)

 ١١. 4ص 27ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» ةخايللا .917"598/ص "حج «ينغملا» هةخايشلا
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 , ""49(حاكنلا هب دقعنا دق رسلا

 اذإ لجرلا نأ يقرخلا مالك رهاظ» : يلبنحلا ةمادق نبا مامإلا لاق لوقلا اذه ىلع ًاقيلعتو

 رهاظ اذهو ةينالعلاب ذخؤي نأ رخآ رهمب ةينالعلا يف اهيلع دقع مث ءرهمب ٌرسلا يف ةأرملا جوزت

 يبأ لوق اذهو ةينالع وأ ناك ًارس حاكنلا هب دقعنا يذلا رهملا وه بجاولا : ىضاقلا لاقو

 . يعفاشلاو يعازوألاو ةفينح

 دئازلا لذب هنم دجو دقف ءّرسلا دقع دعب ًادقع ةينالعلا ىف دقع اذإ هنأ ىقرخلا لوق هجوو

 فلأ رهملا نأ ىلع اقفتا نإ امأف .اهقادَص ىلع اهداز ول امك هيلع كلذ بجيف ءّرسلا رهم ىلع

 ةيمست اهنآل ؛نافلأ رهملاف «هالعفو سانلا مامأ ةعمسو المجت نيفلأب دقعلا نادقعي امهنأو

 يضاقلا لوق اذهو ءاهفالخ ىلع قافتا اهمدقتي مل ول امك تبجوف «حيحص دقع يف ةحيحص

 , "345 ىعفاشلا بهذم وهو

 صوصنملا رهاظف «نيفلأب ةينالعلا يف مث فلأب رسلا يف اهجوزت اذإ : ةيفنحلا لاقو "هال

 .رهملا يف ةدايز كلذ نوكيو .فلألا ةفينح يبأ دنع مزلي هنأ لصألا يف هيلع

 .هيف ام وغليف وغل يناثلا دقعلا نأل ؛لوألا وه رهملا :فسوي يبأ دنعو

 , 40"0لوألا رهملاب قحلتف .ةدايزلا نم هيف اموغلي ال اغل نإو ىناثلا دقعلا : ةفينح ىبأ دنعو

 , 0ة2)؛لوآلا رهملا اهل ناك ارهج رخآبو رس رهمب اهجوزت اذإ» : ةيرفعجلا دنعو "هر

 :هنم طحلاو رهملا ىلع ةدايزلا 48

 مامإلا هيلع صن .هب قحلت دقعلا دعب حاكنلا دقع يف ىمسملا رهملا ىلع ةدايزلا

095450 , 

 ةأرملا تلبق اذإ حاكنلا مايق لاح ةحيحص رهملا يف ةدايزلا :اولاق دقف ةيفنحلا بهذم وهو

 .02589ةمولعم ةدايزلا تناكو ةريغصلا ّىلو اهلبق وأ «ةدايزلا

 .دمحأ مامإلا لبق نم هيلع صوصنملا ةلبانحلا بهذمل يلبنحلا ةمادق نبا جتحاو ٠+

 1/5 ١-ا/*4 ص .5ج «ينغملا» هكدا . 789 ص .5ج «ينغملا» (/985)

 .60١7ص 23ج .ىلحلل «مالسإلا عئارش» (ا/وؤمه)إ .١١؟ص 27ج «راتحمل ا درو راتخملا ردلا» (0/485)

 ./5 5ص ."ج (ينغملا» ةغيحلا

 .1١73؟ص « ١ج (ةيدنهلا ىواتفلا» ء7١1-١ ١ص 237ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» (ا/ة441/)
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 دقعلا دعب ام نألو ؛ "#40 ةضيرفلا دعب نم هب متيضارت اميف مكيلع حانج الو» : ةميركلا ةيآلاب

 نيرسفملا لوق ةمادق نبا هلاق ام ديؤيو .؟*”دقعلا ةلاحك ةدايزلا ةلاح ناكف ءرهملا ضرفل نمز
 يضارتلا دنع غئاس كلذ نإف .رهملا يف ناصقنو ةدايز نم يأ» :اهيف اولاق دقف «ةيآلا هذه يف
 , 25 (ةضيرفلا رارقتسا دعب

 ةدايزلا قحلت ال» :- «ينغملا» يف ةمادق نبا ركذي امك - .يمناعلا مامإلا دنعو 2-30١
 , 0451(. . .ةبهلا طورش ىلإ رقتفت ةبه يهف جوزلا اهداز نإف .دقعلاب

 : ةيفنحلا دنع ةدايزلا تادكؤم 2-5

 ةولخلاب امإو .لوخدلاب امإ :ةثالث ناعم دحأب دكأتت رهملا ىلع ةدايزلاو : ةيفنحلا لاق
 ةثالثلا يناعملا هذه ريغ نم امهنيب ةقرفلا تعقو نإف .نيجوزلا دحأ تومب امإو .,ةحيحصلا
 , 2355ةدايزلا فصنت الو .لصألا فصنلنتو ةدايزلا تلطب

 : ةلبانحلا دنع ةدايزلا تادكؤمل ةجاح ال - <55

 دقعلا يف ىمسملا رهملا مكح اهل تبثي هنأ دقعلاب ةدايزلا قوحل ىنعم نإ : ةلبانحلا لاقو
 لبق نم خسفلا ءاج اذإ اهلك طقستو نرخفلا رقتستو .لوحخدلا لبق قالطلاب فصنتت اهنأ ىف

 .ةأرملا

 لوحخدلا لبق اهقالطب فصنتت فصنتت ال ةأرملل اهعيمج اهلعج هنإف .ةأرملل ةبه ةدايزلا لعج نم امأو

 , 7941 ةمزال ريغ ةدع ربتعت اهنوكل ةلاحلا هذه يف طقست اهنإف .ةضوبقم ريغ نوكت نأ الإ

 : ةلباتحلا لوق حجارلا 24

 7 تماد ام ىمسملا رهملا ىلع ةدايزلاف .ةمادق نبا هررق امب ةلبانحلا بهذم حجارلاو
 زوجي ال ذإ .هتلماعم لماعت نأ بجيو .هضعب نوكت هنإف هيف ىمسملا رهملاب يأ  دقعلاب
 دعبو لوخدلا لبق ةقرفلا تعقو اذإف ءاذه ىلعو .هضعب تراصو هب تقحلأ دقو ةلماعملاب اهدارفإ
 .- ىمسملا رهملا يأ  رهملا لصأ فصنتي امك ةدايزلا هذه تفصنت رهملا ىلع ةدايزلا

 :رهملا نم طحلا "6

 .40ص .5ج «ينغملا» (7489) .[؟4 ةيآلا :ءاسنلا ةروس] (/488)
 .,/4 4ص 2."ج «ينغملا» ةفحلللا . 3١"ه©ص 20ج «يبطرقلا ريسفت» (/9ؤ9)

 .40 ص .5ج «ينغملا» (مال491) .”١"ص ١1ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (995)

 -م*



 وأ طاقسإلا اذه جوزلا لبق ءاوس ءجوزلا نع هضعب وأ هلك هطاقسإ رهملا نم طحلا ىنعمو

 نايعألا نم رهملا ناك اذإ امأ .جوزلا ةمذ يف ًانيد رهملا ناك اذإ اذهو ءهّدرب دتري نكلو لبقي مل

 ةجوزلل نأ هتحص مدع ىنعمو ءاهنم طحلا حصي الف كلذ وحنو ناويحلا وأ بايثلا نم ضورعلاك

 .رهملا نم كلهي هنإف جوزلا دي يف كله نإف .ًامئاق ناك نإ هب طحلا قلعت يذلا لاملا ذخأت نأ

 ,«"95ةيفنحلا بهذم وه هانلق امو

 : هليجأتو رهملا ليجعت - 5

 كلذ زوجي ام لدفن هقيو الخفي هفتوأ ا اوي

 لولح يأ  لولحلا قالطإلا اذه ىضتقا ىمسملا رهملا ركذ قلطأ نإ نكلو . عيبملا نمث يف

 دعوم يأ لجأ ركز افلا قا عيبلا دقع يف نمثلا قلطأ ول امك ًلجعم هرابتعا يأ رهملا

 تقو وه هلرلخ تقوو « حيحص رهملا : يلبنحلا ةمادق نبا ةلاحلا هذه يف لاق دقف . هلولح

 الإ لجآلا لحي ال لجآو لجاع رهم ىلع جوزت اذإ :لاق - هللا همحر  دمحأ مامإلا نأل ؛ ةقرفلا

 , ”"ة”امهتايح لاح يف ةقرفلاب وأ نيجوزلا دحأ تومب

 ةمدقم ةئام ىلع اهجوزت ولو» :- هللا همحر لاق دقف «ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق اذهبو

 يف ةقرفب يأ ةقرف وأ تومب الإ لجؤملاب ةبلاطملا قحتست الو .دقعلا حص ةلجؤم ةئامو
 , 0119امهتايح

 هفصنو رهملا يأ لجعم هفصن لاق ولو» :ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يفو - ”51/

 : مهضعب لاقو . خياشملا فلتخا .لجؤملا تقولا ركذي ملو اننامز يف ةداعلا ترج امك لجؤم

 اذه ديؤي ام فسوي يبأ نع يورو .قالطلاب وأ توملاب ةقرفلا عوقو تقو ىلع كلذ عقيو زوجي

 , "352علوقلا

 :رهملا نم لجؤملاو لجعملا رادقم ةفرعم ةيمهأ - 4

 :نيتيحان نم ةمهم ءرهملا نم لجؤملاو لجعملا رادقم ةفرعم

 .17١7ص ١1ج «ةيدنهلا ىواتفلا» 21١7 ص ءا"ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» (مال447)

 .5473ص ."ج (ينغملا» (1/494)

 . 37٠ ص «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف نم ةيهقفلا تارايتخالا» (484 8) سس

 .7"8١ص ١1ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (/49)
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 اهسفن ميلست نم عنتمت نأ اهل يلاتلابو ءاهرهم لجعم نم هقحتست ام ةأرملا ةفرعم : (ىلوألا)

 .اهرهم لجعم ملستت مل ام اهجوز ىلإ

 نييعت يف فرعلا ىلإ عوجرلاب وأ هتقوب حيرصتلاب لجؤملا قاقحتسا تقو ةفرعم : (ةيناثلاو)

 .هتقو لولح نيح لجؤملاب ةبلاطملا نكمي ىتح هتقو

 :اهرهم لجعم ميلست لبق اهجوز ىلإ اهسفن ميلست نم عنتمت نأ ةجوزلل -4

 ءاهرهم لجعم اهملسي نأ لبق اهجوز ىلإ اهسفن ميلست نم عنتمت نأ ةجوزلل نإف ءاذه ىلعو
 رفاسي نأ نمو اهب لوخدلا نم اهسفن عنمت نأ ةأرمللو» :ةيفنحلا هقف يف «ريدقلا حتف» يف ءاج دقف

 ناك ولو ىتح ناجوزلا هيلع قفتي ام لمشي لجعملا اذُهو .("*9«اهرهم لجعم اهيفوي ىتح اهب
 . هلك رهملا

 عجرملاف ءًاقلطم رهملا ركذل ًارظن هرادقمو لجعملا لوح حيرص قافتا امهنيب نكي مل نإو
 ًافرع لجعملا لوانتي» : «ريدقلا حتف» يف ءاج .فرعلا وه رهملا نم لجعملا رادقم ة 0 يف

 يأ .هضعبف هضعب وأ ؛ هلك هيفوتست ىتح عانتمالا اهلف ا طيش

 يف فرع ناك نإف 0 ا ير ا ا رتشي مل نإو .طرشلا بسح

 ىلإ الإ سبتحت نأ اهل سيلف «قالطلا ىلإ وأ ةرسيملا وأ توملا ىلإ هيقاب ريخأتو هضعب ليجعت

 , "؟9(فرعلاب وأ طرشلاب هليجعت نيعت يذلا يأ ردقلا كلذ ميلست

 :رهملا نامض <”

 مث لاهنع يبنجأ صخش وأ اهيلو ةأرملا رهم لفكي نأ زوجيف ,ةلافكلا ينعي انه نامضلا

 ناك نإ نكلو .هرمأب هلفك دق ناك نإ جوزلا ىلع هريغوأ ًابأ ناك ءاوس ليفكلا عجريو .ةبلاطملل

 اذإف «غلبي مل ام ريغصلا جوزلا بلاطت نأ اهل سيلو رهملاب هليفك بلاطت ةأرملاف ءاريغص جوزلا
 .«؟9هليفك بلاطت نأ اهل امك هبلاطت نأ اهل ناك غلب

 : يلولا نامض "الا

 رهملا هنع نمضو هجوز اذإ ريغصلا يلو يلولا لمشيو .ةجوزلل رهملا نمضي نأ يلولل

 . 477ص 17ج ,ةيفنحلا هقف يف «ةيادهلا حرش ريدقلا حتف» (7945)

 . ال747 ص 31ج .ةيفنحلا هقف يف «ةيادهلا حرش ريدقلا حتف» (/991)

 .75ص ١1ج «ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» (؟494)

46 - 



 يلولا عجريو .اهجوز نع رهملا اهل نمضو اهجؤز اذإ ةريغصلا ّيلو يلولا لمشي امك «هتجوزل

 هنبا نع ىذأ دق ناك اذإ امأ هنذإب نامضلا ناك نإ رهم نم هنع هاّدأ امب جوزلا ىلع  ىدأ اذإ

 يضاقلا سانلا نيب فرعلا دوجول هيلع عجري الف .هتجوزل رهملا هنع هلفكو هجوز يذلا ريغصلا

 هيدؤي وأ رهملا ىّدأ هنأ دهشي نأ الإ مهللا ,رهملا لمحتي يذلا وهف ريغصلا هنبا جوز اذإ بألا نأب

 ناك نإ جوزلا تبلاط تءاش نإ رايخلاب اهنإف تغلب اذإ ةريغصلا ةأرملا نإ مث .هنبا ىلع عجريل
 .©5؟؟:هلفك يذلا اهّيلو تبلاط وأ ًاغلاب

 : ”٠ ”هقاقحتساو رهملا كاله <ما/؟

 هذه وأ تيبلا اذه اهرهم لعجو اهجوزت نأب حاكنلا دقع يف ًانيعتم ىمسملا رهملا ناك اذإ

 هكلهتسا وأ ةيوامس ةفأب نيعملا اذه كلهو .كلذ وحنو بايثلا هذه وأ سرفلا هذه وأ ةرايسلا

 .هدرتساو هتيكلم تبثأ كلام هل رهظ نأب نيعملا رهملا اذه قحتسا وأ «هريغ وأ جوزلا هفلتأ وأ

 د: تاي ام تالاحلا هذه يف مكحلاف

 : ىلوألا ةلاحلا <

 الو اهجوز ىلع ال ءيشب دحأ ىلع عجرت الف .ةجوزلا هتملست امدعب رهملا كاله ناك اذإ

 يه هتكلهتسا نأب اهديب كلهتسا نإو .اهدي تحت كله دقو اهرهم اهملس جوزلا نأل ؛هريغ ىلع

 ءرخآ صخش هكلهتسا يذلا ناك نإو .دحأ ىلع عجرت الف مكحلا كلذكف .هريغب وأ فالتإلاب

 .ايميق ناك نإ هتميقبو ايلثم ناك نإ هلثمب هيلع تعجر هريغ وأ جوزلا ناك ءاوس

 : ةيناثلا ةلاحلا - <ا/

 اهنإف هدي تحت كله نأب اهجوز نم ةأرملا هضبقت نأ لبق -رهملا كاله  كالهلا ناك اذإ

 .ًاملاس اهل هملسي مل ام هيلع نومضم هنأل ؛ًايميق ناك نإ هتميق وأ ًايلثم ناك نإ هلثم هنم ذخأت

 اهنإف هتكلهتسا يتلا يه ةجوزلا تناك نإف .جوزلا دي يف وهو يأ ةلاحلا هذه يف كلهتسا نإو

 .دحأ ىلع عجرت الف ءاهرهم ةيفوتسم كالهتسالا اذهب نوكت

 هكلهتسا يذلا ناك نإو .ةميقلاب وأ لثملاب هيلع تعجر جوزلا وه هكلهتسا يذلا ناك نإو

 هنوكل ًارظن هتميق وأ هلثم جوزلا نّمضت نأ امإ : نيرمأ نيب رايخلا ةجوزلل ناك «جوزلا ريغ يبنجأ

 . 401-477 ص «؟ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» (/449)

 موحرملل «ةيصخشلا لاوحألا يف ةيعرشلا ماكحألا حرش» .41ا/-07/5ص .هج .يسخرسلل «طوسبملا» )8٠١(

 1 . 6١ال١ ههص 21ج « ينايبألا

 مفك



 : ةثلاثلا ةلاحلا  "ا/ه

 دي يف وأ جوزلا دي يف ناك ءاوس ؛ .رهملل هتيكلم تبثأ كلام هل رهظ نأب رهملا قحتسا نإو
 .ًايميق ناك نإ هتميقبو ًايلثم ناك نإ رهملا لثمب جوزلا ىلع ةجوزلا تعجر .ةجوزلا

 :ةعبارلا ةلاحلا - 1/5

 عوجرلاو هفصن ذخأ يف الإ اهل ٌّح الف ًايلثم رهملا ناك نإف ,رظني ,رهملا فصن قحتس قحتسا نإف

 .قحتسملا فصنلا لثمب جوزلا ىلع

 : نيرمأ نيب ب ةأرملا كر ادب ناك نإو

 . قحتسملا كراشي وهو جوزلا نم  رهملا لك يأ لكلا ةميق ذخأ : (يناثلاو)

 رهملاب يهو .يلثملا يف ال يميقلا يف بيع ةكرشلا نأل ؛انركذ امك مكحلا ناك امنإو
 رايخلا نأل 0 اهب تررضت ناتواسبلالا 2 م اذإف و يخل تقحتسا

 ا و اا ل 0

 يلا ١ قحتسي 1 ب مل وأ فصتنلا

 :رهملا ضبق  ”ا/ا/

 نم ليكوت وأ هضبق اهلف .ةجوزلا قح صلاخ ىمسملا رهملا ناك مزلو جاوزلا دقع مت اذإ
 :لوقنف ليصفتلا نم ءيش ىلإ جاتحت ةلمجلا هذه نأ الإ . هضبق يف تءاش

 اهلاومأ ىلع ةيآلولا هل نمل ناك «ةنوتجتم وأ ةريغص تناك ول امك ةرضاق ةجوّرلا تناك'اذإ ":ًالوأ

 بهذم ىلع ةيصخشلا لاوحألا» يف اشاب يردق ةعومجم نم )١١7( ةداملا هيلع تصن ماكحأ نم هانركذ امو ( 6١١

 /.هدعب قحتسا وأ ميلستلا لبق كلهتسا وأ جوزلا دي يف كلهف ءًانيعم رهملا ناك اذإ» :اهصنو «ةفينح يبأ

 نيعلا فصن قحتسا ولو .ًايميق ناك نإ هتميقب وأ لاثمألا تاوذ نم ناك نإ هلثمب هيلع عوجرلا ةأرمللف

 .ةميقلا لك تذخأو هتّدر تءاش نإو ؛ةميقلا فصنو يقابلا تذخأ تءاش نإ رايخلاب ةأرملاف ًارهم ةلوعجملا

 .«يقابلا فصنلا اهلف اهب لوخدلا لبق اهجوز اهقّلط نإف

 - مال -



 ةمذ هب أربت ًاحيحص يلولا ضبق ربتعيو .ًابيث وأ اركب تناك ءاوس ءاهرهم ضبق ٌّقح ًاعرش

 .«”:؟ااهغولب دعب ةأرملا هب هبلاطت الف ءجيزلا
 اهقح صلاخ هنأل ؛رهملا ضبق ىف ٌّىحلا اهل نإف :ةديشر ةلقاع ةغلاب ةجوزلا تناك اذإ امأ :ًايناث

 ضبقي نأ اهيبأل زاج ًاركب تناك اذإ اهنأ الإ .ءاشت نم هضبق يف لكوت نأ اهلو ءانلق امك

 اذإو .هضبق نم هل اهيهن مدعو اهتوكس يفكي لب ءاهنم حيرص ليكوت ىلإ ةجاح نود اهرهم

 اهيبأل زاج ءاهيبأ لبق نم اهرهم ضبقل ةبنسنلاب ركبلا عم اهتاواسمب يضقي فرعلاو ابيث تناك
 ءركبلاب بيثلا ةاواسمب فرع نكي مل نإو .كلذ نع ههنت مل ام ركبلا يف امك اهرهم ضبق

 .0::”رهملا ضبق يف هريغل امك بألل حيرص ليكوت نم دب الف

 :ىمسملا رهملا بوجو تادكؤم -

 نافرطلا هيلع قى قمتا نإف ,دقعلا اذه راثا نم هنأل ؛جاوزلا دقع سفنب بجي رهملا نإ :انلق

 دكأتي الو رقتسي ال ًاقلق ىقبي بوجولا اذه نكلو .«جاوزلا دقعب بجاولا وهو ىمسملا رهملا وهف

 « نيجوزلا دحأ توم وأ «لوخدلا : يه هتادكؤمو ,هدكؤي ام لصح اذإ الإ هب جوزلا مزليو هبوجو

 ١ . ةحيحصلا وع

 : ةيلاتلا تارقفلا ىف يف ةرهملا بوجو تادكرر 0 ا

 ةجوزلاب لوخدلا : ًالوأ ا

 هجولاو .ءاهقفلا نيب هيلع قفتم اذهو ءهتجوزب هلوخدب جوزلا هب مزليو رهملا بوجو دكأتي
 ءافيتسا هنأل ؛هطقسي ال ةجوزلاب لوخدلاو «جوزلا ةمذ يف انيد راصو دقعلاب بجو دق رهملا نأ هيف

 دكأتي رهملا نألو ؛ةراجإلا يف امك هطقسي ال لدبلا ررقي هيلع دوقعملا ءافيتساو ءهيلع دوقعملا

 0:9 ىلوأ ءافيتسالا عم ميلستلاب دكأتي نألف .هئافيتسا ريغ نم لَدبُمْلا ميلستب

 4 8٠١9ص « ١ج «ينايبألل «ةيعرشلا ماكحألا حرشد  2140-1١ةداملا ءاشاب يردق ةعومجم» 468.

 .اشاب يردق ةعومجم نم 48 ةداملاو ١14٠.« ص .١ج «ينايبألل «ةيعرشلا ماكحألا حرش» )*6١(

 ) )8٠١5ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» ,#4خص .7ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» «59"ص .؟ج «عئادبلا» "2

 ؟”ص  2٠١ماكحألا نيناوق» «١4”ص «١ج «ريدردلل هريغصلا حرشلا» «84ص «,#ج «عانقلا فاشك»

 هراهزألا حرش» ,50-ه١01١ص 6١ج «عومجملا» «775ص «يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ج2١

 .؟757ص



 :لوخدلا ماقم موقي ا جوزلا ءام ةجو زل لمحت ٠

 نأل ؛لوخدلا ماقم موقي ال هنأل ؛رهملا هب دكأتي ال  ينملا يأ  اهجوز ءام ةجوزلا لمحتو

 وهو لوخدلا ماقم موقي ام وأ «فورعملا ءطولا وه رهملا بوجو هب دكأتي يذلا لوخدلاب دارملا

 .ءطولا هب ققحتي ال اهجوز ءام ةجوزلا لمحت يفو . دعب اميف هنيبنس امك  ةحيحصلا ةولخلا
 يأ  جوزلا ءام اهلمحت  رهملا يأ  ًاضيأ هررقي الود : ةلباتحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج

 هءام اهلمحتب يأ هب تبثيو .هيف اهب هنم عاتمتسا ال هنأل ؛ءطو الو اهب هنم ةولخن ريغ نم  هينم

 ,6*"©يعهبسن هقحل رثكأف رهشأ ةتسل دلوب تتأو هئامب تلمحت اذإف .بسنلا

 ؟لوخدلا ماقم رظنلاو سمللا موقي له ك8 ريل

 نود اهتروع ىلإ رظن وأ ءجرفلا نود اميف اهرشاب وأ اهب لوخد نود هتجوز جوزلا سم اذإ
 رهملا بوجو دكأتل ةبسنلاب لوخدلا ماقم موقي هنم ردص ام لهف ,ةحيحص ةولخ اهب يلتخي نأ

 ؟جوزلا ىلع
 ريغ نم جرفلا نود اميف ةرشابمب هتأرماب عتمتسا نإف : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج

 اهذخأ اذإ :لاق هنإف ,رهملا هب لمكي هنأ دمحأ نع هيلع صوصنملاف ءاهوحنو ةلبقلاك اهب ةولخ

 .هريغل لحي ال ائيش اهنم لان اذإ الماك رهملا اهلف ءاهب ولخي نأ ريغ نم اهيلع ضبقو اهّسمف
 .رهملا هيلع بجوأ لستغت ةنايرع يهو اهيلإ رظنو ةأرما جوزت اذإ :ًاضيأ دمحأ لاقو

 :ناهجو انركذ امب قادصلا ليمكت يف يلبنحلا ىلعي وبأ يضاقلا لاقو

 :لاق نابوث نب نمحرلادبع نب دمحم نع ينطقرادلا ىور امل قادصلا هب لمكي :(امهدحأ)

 ؛«لخدي مل وأ اهب لخد قادصلا بجو اهيلإ رظنو ةأرما رامخ فشك نم» : لَك هللا لوسر لاق

 هب لمكيف هتأرماب عاتمتسا هنألو ؛#نهوسمت نأ لبق نم» : ىلاعت هلوق يف لخديف سيسم هنألو

 . ءطولاك رهملا

 : ىلاعت هلوق نأل ؛ءاهقفلا رثكأ لوق وهو رهملا انركذ امب لمكي ال :(يناثلا هجولا)
 نم نهومتقلط نإو# : ىلاعت هلوق ىضتقم نأ امك .عامجلا رهاظلا يف هب ديرأ امنإ «نهوسمت»

 .:”لءطولا ريغب رهملا لمكي ال نأ «نهوسمت نأ لبق
 رهملا بوجو .اوركذ امنإو «ليصفتلا اذه اوركذي مل نورخأتملا ةلبانحلا ءاهقفو 5

 ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج دقف ءرظنلاو ٌسملاب بوجولا اذه دكأتو هلك ىمسملا

 .ال1 8/717 ص :5ج «ينغملا» (م05) .4 ١ص الج (عانقلا فاشكو )8١6(



 ةوهشب اهجرف ىلإ رظنو ةجوزلل سمل الماك - قادصلا يأ  هررقيو» :رهملا هب دكأتي ام ثحب يف

 عاتمتسا عون كلذ نأل ؛سانلا ةرضحب ولو اهليبقتو - ةوهشب رظنلا اذهو سمللا يأ امهيف
 نأ لبق نم نهومتقّلط نإو» : ىلاعت هلوق موهفملو .هريغل حابي ال ًائيش اهنم لان هنألو ؛ءطولاك

 نود اهيلإ رظنلاب قادَصلا ررقتي الو .نيترشبلا ءاقتلا سمللا ةقيقحو .ةيآلا *'”#7 . . . نهوسمت
 .0:(هيلع صوصنملا ىنعم يف وه الو .هيلع ًاصوصنم سيل هنأل ؛اهجرف

 رثكأ لوق وهو ««ينغملا» يف ةمادق نبا هركذ يذلا يناثلا هجولا وه حجارلا لوقلاو "8

 نهومتقّلط نإوإ :ةميركلا ةيآلا يف سملا نأل ؛رظنلاو ٌسملاب رهملا بوجو دكأتي الف .ءاهقفلا

 ماكحأ» باتك يف يكلاملا يبرعلا نب ركب وبأ مامإلا لاق ءءطولا نع ةيانك «نهوسمت نأ لبق نم

 .0:؟(عامجإب ءطولا نع ةيانك انهاه سيسملا» :ةيآلا هذه يف سيسملا ىنعم يف «نارقلا

 نولئاقلا جتحي ثيدحلا اذهبو ءرهملا دكؤت اهنأو «ةولخلا لوصح ىلع لومحم نابوث ثيدحو

 .ةولخلاب رهملا دكأتب
 : نيجوزلا دحأ توم :ًايناث -

 ىف ءاملعلا نيب فالخ الف .لوخدلا لبق ولو نيجوزلا دحأ توم رهملا بوجو دكؤي اممو

 رهعلا دكأتي هنأ رهم ةيمست هيف حاكن يف لوخدلا لبق هفنأ فتح تام اذإ نيجوزلا دحأ نأ

 خسفني مل دقعلاو .دقعلاب ًابجاو ناك رهملا نأل ؛ةمأ وأ ةّرح ةجوزلا تناك ءاوس .ىمسملا
 دكأتي ىهتنا اذإو ء.رمعلا ءاهتنا دنع هتياهن يهتنتف رمعلل دقع هنأل ؛هتياهن ىئهتنا لب .توملاب

 ةمذ يف ًاَنْيَد راص دقعلا سفنب بجو امل رهملا لك نألو ؛هبجوتسي ام عيمجب ررقتيو ىضم اميف
 رئاسك توملاب هنم ءيش طقسي الف ءعرشلا لوصأ يف : نيَّدلل طقسم فرعي مل توملاو «جوزلا

 , 0*١5١نويدلا

 نهل متضرف دقو نهوسمت نأ لبق نم نهومتقّلط نإو» :اهصنو 2787 اهمقرو «ةرقبلا ةروس يف ةيآلا» )8٠37(

 اوسنت الو «ىوقتلل ُبرقأ اوفعت نأو «حاكنلا ةدقع هديب يذلا ٌوفعي وأ نوفعي نأ الإ متضرف ام فصنف «ةضيرف
 .# مكتنيب لضفلا

 ) )8٠١4ص ءج «عانقلا فاشكد  .4١ص .7ج «تادارإلا ىهتنم حرش» يف هلثمو 777.

 ) )8١9«يرشخمزلا ريسفت» رظناو .8١5ص .١ج .يكلاملا يبرعلا نب ركب يبأل «نآرقلا ماكحأ» ج١«

 7ص ."ج «يزارلا ريسفتا»و 2784 ص ١84.

 2ا"ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» « 78ص 27ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» ,.79"ص 27ج «عئادبلا» 6١03١

 ماكحألا نيناوق» «7١5ص 1١ج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» .88ص .ج «عانقلا فاشك» .7١٠ص

 27ج «راهزألا حرش» 501١-260 ص 6١ج «عومجملاو ,776ص , يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا

 . 7"3؟ص
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 دحأ لتق وأ «يبنجأ نيجوزلا دحأ لتق اذإ -رهملا بوجو دكأت وهو  مكحلا اذكو 6
 مكحلا كلذكف «ةرح تناكو اهسفن ةأرملا تلتق اذإ امأ .هسفن جوزلا لتق وأ ءرخآلا نيجوزلا
 ادع ةيفنحلا لوق وهو «ةيعفاشلا دنع حصألا لوقلاو «ةيديزلاو «ةلبانحلا دنع رهملا دكأت وهو
 يف هّقح جوزلا ىلع تتوف اهسفن لتقب اهنأ هتجحو جوزلا نع رهملا طقسي :لاقف ءرفز مامإلا
 .لوخدلا لبق تذترا اذإ امك لدبلا يف اهقح طقسيف لّدبملا

 امنإ هنأل ؛ حورلا قوهز دنع نحلل ًاتيوفت ريصي امنإ لتقلا نأ :(رفز ادع ةيفنحلا لوق هجو)
 طوقسلا لمتحي الف «ةثرولا كلم ةلاحلا كلت يف رهملاو «كلذ دنع ّلحملا ٌّقح يف ًالتق ريصي
 لمتحاف ءاهكلم ناك ةدرلا تقو رهملا نإف «ةّدرلا فالخب يبنجأ وأ اهجوز اهلتق اذإ امك اهلعفب
 .61اهلعفب طوقسلا

 :0:15ةحيحصلا ةولخلا :ًاثلاث - 85

 يور ,ءاهقفلا روهمج بهذم اذهو « نيجوزلا نست ةحيحصلا ةولخلاب ىمسملا رهملا دكأتيو

 «ةورعو «نيسحلا نب يلع لاق هبو .رمع نباو تباث نب ديزو «نيدشارلا ء ءافلخلا نع كلذ

 . ةيديزلاو ةلبانحلاو «ةيفنحلاو .قاحسإو ,يعازوألاو ,يرهزلاو .ءاطعو

 ةولخلا موقت مت ال : ديدجلا هلوق يف يعفاشلاو «نيريس نباو «سوواطو  يبعشلاو . حيرش لاقو

 بهذمو كلام بهذم انغيأ اذهو .رهملا اهب دكأتي الو رقتسي الف 3 اوخدلا ماقم ةحيحصلا

 هللا يضر - سابع نباو دوعسم نبا نع لوقلا اذه يكحو 2, مهدنع رهشألا ىلع ةيرفعجلا

 .- امهنع

 :رهملل ةدكؤم ةولخلا ربتعي مل نم ةلدأ - 5807

 ءرهملا اهب دكأتي الو لوخدلا ماقم ةمئاق نيجوزلا نيب ةحيحصلا ةولخلا ربتعي مل نم جتحاو
 :ةيلاتلا ةلدألاب

 «راهزألا حرش ه٠" ص « 6١١ج «عومجملا» 24886 ص ءا"ج «عانقلا فاشك» . 3594 4ص 27ج «عئادبلا» م011٠

 .؟3"١؟ص 23ج

 541-١2179417ص 2؟ج «عئادبلا» 2844 ص .”ج «عانقلا فاشكو .1/7-4١1/756ص ."5ج «ينغملا» م6015

 ةيادهلا» .55”7ص .يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» 5٠-26٠4 5ص ء« 6١١ج «عومجملا»

 هليل .؟ج «راهزألا حرشا» 23٠١ «ص 237ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» . 478 ص 27ج «ريدقلا حتتفو

 . 3١698 ص «عفانلا رصتخملا»

 ه1



 يك

 : الوأ

 : ًلوأ

 : اثلاث

١15 

 "7 متضرف ام فصنف .ةضيرف نهل متضرف دقو نهوسمت نأ لبق نم نهومتقلط نإوإ»
 ةيمست هيف حاكن يف لوخدلا لبق قالطلا يف ضورفملا رهملا فصن ىلاعت هللا بجوأ

 ةولخلا دوجو لاح نيب لصفي ملو ءءطولا ةميركلا ةيآلاب (ّسملا) نم دارملا نأل ؛رهملا
 .صنلا فلاخ دقف  ىمسملا رهملا  ضورفملا لك بجوأ نمف .اهمدعو

 اوذخأت الف .ًاراطنق نهادحإ متيتاو «جوز ناكم جوذ لادبتسا متدرأ نإو#» : ىلاعت هلوق 5

 ىلإ مكضعب ىضفأ دقو هنوذخأت فيكو .انيبم امثإو ًاناسهب هنوذخأتأ اشيش هضم

 يأ  عامجلاب دكأت اذإ الإ رهملا لك بجي الف .عامجلا وه ءاضفإلاو 00199 . . . ضعب

 .- لوخدلاب

 هعفانم ءافيتساو .عضُبلا عفانم وهو دقعلاب قحتسملا ءافيتسا ىلع فقوتي رهملا دكأت نإ :

 نيب ةحيحصلا ةولخلا درجمب ءافيتسالا اذه لصحي الو . لوخدلاب يأ ءطولاب نوكي

 .اهب رهملا دكأتي الف .لوخد الب نيجوزلا

 :رهملل ةدكؤم ةولخلا ربتعا نم ةلدأ - 8*3

 :ةيلاتلا ةلدألاب ججتحا دقف «لوخدلا ماقم ةمئاقو رهملل ةدكؤم ةولخلا ربتعا نم امأ

 اوذخأت الف .ًاراطنق نهادحإ متينآو جوز ناكم جوز لادبتسا متدرأ نإو» :ةميركلا ةيآلا

 ذخأمو .لخدي مل وأ اهب لخد ءاوس .ءارفلا لاق امك نيجوزلا نيب ةولخلا وه ءاضفإلاو

 نم ءاضفلا نم ذوخأم ءاضفإلا نأل ؛ةحيحصلا ةولخلا هنم دارسملا نأ ىلع ليلد ظفللا

 اذه ىلعو . ضعب ىلإ مكضعب الخ دقو :ىنعملا ناكف .يلاخلا ناكملا وهو ضرألا

 نيب ةحيحصلا ةولخلا وهو .ءاضفإلا ققحتل ةيآلا هذه مكحب رهملا لك ةأرملا قحتست

 . نيجوزلا

 قادّصلا بجو اهيلإ رظنو هتأرما رامخ فشك نم» :لاق هنأ ٍدلَك هللا لوسر نع يور :

 .بابلا يف صن اذهو ,«لخدي مل وأ اهب لخد رهملا

 ىخرأ اذإ هنأ نويدهملا نودشارلا ءافلخلا ىضق :لاق هنأ ىفوأ يبأ نب ةرارز نع يورو

 ىكحو .لخدي مل وأ اهب لخد ةدعلا اهيلعو ءالماك قادصلا اهلف .بابلا قلغأو روتسلا

 .كلذ ىلع ةباحصلا عامجإ يواحطلا

 7١. 7١[. ناتيآلا :ءاسنلا ةروس](5١01١8) .[78ا/ ةيآلا :ةرقبلا ةروس] (8
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 عيبلا يف امك اهيلإ لدبلا ميلست اهجوز ىلع بجيف ءاهجوز ىلإ لَدبُملا تمّلس ةجوزلا نإ :ًاعبار
 لصح دقو .ءطولاب ىفوتسي ام وه لّدبُملا تمّلس اهنأ ىلع ليلدلاو «ةراجإلاو
 عفرب كلذو هيلإ مّلسُملل ًاملاس ءيشلا لعج وه ميلستلا نآل ؛هيلإ اهسفن ميلستب اهنم اذه
 نم نكمتلا نع ةرابع يهو ةحيحصلا ةولخلا يف مالكلا نأل ؛اذه لصح دقو «عناوملا

 لّدبُملا ءافيتسا نم اهجوز نيكمتو اهسفن ميلست نم اهيلع امب ةجوزلا تماق دقو ,عافتنالا
 دقعب اهبش حاكنلا دقع يف نأل ؛لدبلا ميلست جوزلا ىلع بجيف ءءطولاب ىفوتسي ام وهو
 .نيفرطلا نيب ةاواسملل ًاقيقحت ميلستلا ءازإب ًاميلست يضتقي هنأو ةضواعملا

 ,ةضيرف نهل متضرف دقو ,نهوُسمت نأ لبق نم نهومتقّلط نإو» : ىلاعت هلوق امأو :ًاسماخ
 .ةولخلا وهو ببسلا نع سيسملا وهو بّبسُملاب ىنك هنأ لمتحيف ,4متضرف ام فصنف

 ىلإ اهسفن ميلست وهو اهنم دجو دق حاكنلا دقعب ةجوزلا ىلع قحتسملا ميلستلا نإ :ًاسداس

 .العف اهب لخد ول امك لدبلا هب رقتسيف اهب لوخدلا نم هنيكمتو ءاهجوز

 لاق دقف .هنع اذه حصي ال لوخدلا ةلزنمب ةولخلا ربتعي مل هنأ سابع نبا نع يكح ام :ًاعباس

 نبا نع ةلظنح ىور دقو .«يوقلاب وه سيلو ثيل سابع نبا نع هيوري اذه :دمحأ مامإلا

 .ثيل نم ىوقأ ةلظنحو ؛هنع ثيل هاور ام فالخ سابع

 : ةلدألا ةشقانم 8*5

 هلوق يهو ءاهب رهملا دكأت يف لوخدلاك ةولخلا اوربتعي مل نم اهب جتحا يتلا ةميركلا ةيآلا : ًالوأ

 ام فصنف ةضيرف نهل متضرف دقو نهوسمت نأ لبق نم نهومتقلط نإوإط :ىلاعت
 يه له ةولخلا يف فلتخا دقو» :اهريسفت يف صاصجلا مامإلا لاق 4 . . .متضرف
 ًايلعو رمع نأل ؛نيرمألل لمتحم ظفللاو ؟عامجلا سيسملا وأ ةيآلاب دارملا سيسملا
 الإ .”5«عامجلا ىلع دوعسم نب هللا دبع هلوأتو ءاهيلع هولوأت دق ةباحصلا نم امهريغو

 لوخدلا نع ةيانك ةيآلا يف سيسملا نإ اولاق نيرسفملا نم صاصجلا ريغ نأ

 , 6059ةجورزلاب

 ةيانك انهاه سيسملا» :لاق دقف ىنعملا اذه ىلع عامجإلا ىكح يبرعلا نبا نإ لب

 . ةرقبلا ةروس يف ؟ا اهمقر ةيآلاو 2.٠١٠١ ضصضص "جا «صاصجلل «نآرقلا ماكحأو (م16١)

 « 7588ص ١1ج «ريثك نبا ريسفت» ء1 ١8ص ."ج «يزارلا ريسفت» 2784 ص ١2ج «يرشخمزلا ريسفت» (مح'اك)

 .؟8١7ص .١ج ؛يبرعلا نبال «نارقلا ماكحأ»
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 ءطولا نع ةيانك ةيآلا يف سيسملا نأ حجارلا ىنعملاف هيلعو .""«عامجإب ءطولا نع

 .- ةجوزلاب لوخدلا يأ -

 ةيآلا ا ا دكأت م اهنأو ةرلخلاب را اهب عت يتلا ةميركلا ةيآلا :ايناث

 ني دوو تولت فيو + ىلاعت هلت ىلإ 4 .ًائيش هنم

 نإ :(لوألا) :نالوق ةيآلا هذه يف (ءاضفإلا) ىنعم يف نيرسفمللو :اهريسفت يف يزارلا

 نإو اهب ولخي نأ وه ءاضفإلا يف (يناثلا لوقلا)و . يعفاشلا بهذمو «ةبيتق نباو ,جاجزلا

 , 6: 3ءادفلا رايتخا لوقلا اذهو .لاهعماجي مل

 ةولخلا وه ةيآلا يف (ءاضفإلا) نم دارملا نوكيف يناثلا لوقلا وه «ودبي امك . حجارلاو

 يفو اهركذنس يتلا ةباحصلا نع ةيورملا راثآلا ىنعملا اذه حجري يذلاو «نيجوزلا نيب

 . ِةلِلَع هللا لوسر نع ثيدح اهضعب

 ريسفتلا بتك يف تدرو راثآب اوجتحا .رهملا دكأت يف لوخدلاك ةولخلا نأب نولئاقلا :ًاثلاث
 فشك نم» : هلك لاق :لاق نابوث نع ينطقرادلا ىور «يبطرقلا ريسفت» يفف ننسلاو

 ىأرو ءأرتس ىتخرأو أو باب قلغأ اذإ : : يلعو رمع لاقو . «قادصلا بجو اهيلإ رظنو ةأرما راح

 "و ١١ثاريملا اهلو ةدعلا اهيلعو «قادّصلا بجو دقف .ةروع

 :6"؟”اهنم ةولخلا رابتعاب راثآ يقهيبلل «ىربكلا نئسلا» يفو :ًاعبار

 ىلإ رظنف ةأرما رامخ فشك نم» :لاق لي هللا لوسر نأ نابوث نب دمحم نع :(أ)

 .قادصلا بجو دقف .اهتروع

 اهيلعو الماك قادصلا اهلف ءًارتس ىخرأو ًاباب قلغأ اذإ :الاق يلعو رمع نعو :(ب)
 .ةدعلا

 ًاباب قلغأ نم هنأ نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا ءاضق :لاق ىفوأ نب ةرارز نع (ج)

 .8١5ص «ء١ج .يبرعلا نبال «نآرقلا ماكحأ» (80117)

 ١6. ١ص .5ج «يزارلا ريسفتا) )8١14(

 ) )8١19.8ج «يبطرقلا ريسفت» ص”٠١.

 ) )8١١ص الج .يقهيبلل «(ىربكلا نئسلا» 3605-7068 .
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 نسحلاو «بيسملا نب ديعس نع يور كلذ لثشمو .قادّصلا بجو دقق اريغم ىخرأو

 .دانزلا يبأو .نمحرلا دبع نب ةعيبرو مزح نب ركب يبأو «ريبزلا نب ةورعو «يرصبلا

 .ملسأ نب ديزو

 «حاكتلا دقع بجومب اهيلع بجو ام تمّلس ةجوزلا نأ نم ةولخلاب نولئاقلا هب جتحا ام :ًاعبار

 بجو امب هبناج نم موقي نأ هيلعف ءاهب لوخدلا نم هنيكمتو اهجوز ىلإ اهسفن ميلست وهو

 حجارلا لوقلا "9

 دكأتي ىمسملا رهملا نأ ةهج نم لوخدلاك نيجوزلا نيب ةحيحصلا ةولخلا رابتعا حجارلاو
 نألو ؛نيفرطلا ةلدأ ةشقانم يف هانركذ امم رهظ املو .كلذب نولئاقلا هب جتحا امل اهب رقتسيو
 رهملا رارقتسا ةهج نم لوخدلاك ةولخلا رابتعا يف ةباحصلاو نيدشارلا ءافلخلا نع ةيورملا راثآلا
 هلوق يهو نوعناملا اهب جتحا يتلا ةميركلا ةيآلا نأو .اهرابتعا مدعو اهزواجت نكمي ال هدكأتو

 ينعي سيسملا نأ حجارلا ناك نإو ةيآلا # . . . نهوسمت نأ لبق نم نهومتقّلط نإو# : ىلاعت

 ال ءاهب رهملا رارقتسا ةهج نم لوخدلاك ةولخلا رابتعا نم عنمت مل ةميركلا ةيآلا نأ الإ ءطولا
 ىلإ مكضعب ىضفأ دقو» : ىلاعت هلوق ىلإ 4. . .اراطنق نهادحإ متيتاو» :ةيآ نأو اميس
 .انركذ امك ةولخلا ىنعم ىلع هلمح لمتحي (ءاضفإلا) نأ # . . .ضعب

 : ةحيحصلا ةولخلاب دوصقملا 0

 «هرارقتساو رهملا دكأت يف ةجوزلاب لوخدلاك نيجوزلا نيب ةحيحصلا ةولخلا نأ انحجر اذإو
 ؟اهطورش يه امو 2. قحتست فيكو .ةحيحصلا ةولخلاب دوصقملا امف

 :(0:7ةيفنحلا بهذم : ًالوأ 1

 ءطو نم جوزلا عنمي ا اسأل ناو نو لح درملاا ني انيس ةولخلا

 اذه ؟ عناوملا هذه نم عنام لك نم.د دوصقملا امف « يعيبط الو يعرش الو يقيقح عنام ال هتجوز

 : يلي اميف هنيبن ام

 :ءطولا نم يقيقحلا عناملا *7797 
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 ةيعل وا اريك « عامجلا عنمي ًاضرم ًاضيرم نيجوزلا دحأ نوكي نأ وه يقيقحلا عناملا

 ةولخ ّحصتو .ءطولا نم ناعنمي نرقلاو قترلا نأ ؛ ءانرق وأ ءاقتر ةأرملا تناك وأ ءاهلثم عماجي ال

 ةرلخك امهتولخ تناكف ءءطولا نم ناعنمي ال ءاصخلاو ةنعلا نأل ؛اّيصخ وأ ًانينع ناك نإو جوزلا

 .امهريغ

 : يعرشلا عناملا - 84

 ةيرلا يح ًامرحم وأ .ناضمر موص ًامئاص نيجوزلا دحأ نوكي نأ وه يعرشلا عناملاو
 ًاعئام ناكف «ءطولل مرحم كلذ لك نأل ؛ ءاسفن وأ ًاضئاح ةعورلا نوكت وأ ( ةرمعب وأ « لفن وأ

 ناعنمي سافنلاو صضييحلا نإ مث . ةحيحصلا ةولخلا ققحت قم اعلاف كلذ ناكف ءاعرش ءطولا نم

 .ىذألا لامعتسا نع رفني ميلسلا عبطلاو ,ىذأ امهنأل ؛ًاضيأ ًاعبط ءطولا نم

 : يعيبطلا عناملا +"

 ءطو نم ًاعنام هدوجو نوكي ثلاث صخش نيجوزلا عم نوكي نأ وهف يعيبطلا عناملا امأو

 رفنيو هركي هعبطب لجرلاف «لجرلا اهيلع لبج يتلا ةلبجلاو ةيرشبلا ةعيبطلا بسح هتجوز جوزلا
 وأ ًاغلاب ءامئان وأ ناظقي « ىمعأ وأ ًاريصب ناك ءاوس .ثلاث صخش ةّرضحب هتجوز ٍعماجي نأ

 همامأ يرجي ام لقعي ال يذلا ريغصلا امأ .ةيبنجأ وأ هنم ةبيرق هتأرما تناك ءاوسو القاع ًايبص

 نيب ةحيحصلا ةولخلا لوصح- يف ءالؤه دوجو رثؤي الف هيلع ىمغملاو نونجملا اذكو ,عامجلا نم

 . نيجوزلا

 : ةلباتحلا بهذم :ًايناث 594+

 ءًارفاك وأ ناك ًاملسم : يأ قلطم غلابو زيمم نع هتجوزب جوز ةولخ الماك رهملا ررقيو» :اولاق

 ءاهئطو نم هعنمت ملو «ةجوزلاو جوزلا ملع عم .ًانونجم وأ القاع ءًاريصب وأ ىمعأ «ىثنأ وأ ًاركذ
 تناكو هرثكأف ةرشع نباك هلثم أطي جوزلا ناك نإ «ماتلا نيكمتلا مدعل رهملا ررقتي مل هتعنم نإف

 .رهملا ررقتي مل كلذ نود امهدحأ ناك نإف ءرثكأف عست تنبك اهلثم أطوي ةجوزلا

 امهدحأب ناك وأ ءطولا نم عنام نيجوزلاب ناك ولو «جوزلا أطي مل ولو ةروكذملا ةولخلا ررقتو

 ةدودسم يأ  ءاقتر ةجوزلا تناك نأب قترو ءركذلا عوطقم جوزلا ناك نأب ٌبجك يسح عنام

 ولو اهب الخ اذإف «بجاو موصو مارحإو ضيحك يعرش معنام امهدحأب وأ امهب ناك وأ «- جرفلا

 رهملل ةررقم ةحيحصلا ةولخلا نأل ؛جوزلا أطي مل نإو قادصلا ررقت تالاحلا هذه نم لاح يف

 عنملاو ءاهثطو نم اهجوزل ماتلا نيكمتلا وهو «ةأرملا نم ميلستلا دوجولو ةلدألا نم قبس ام مومعل

 -ةكس



 طاقسإ يف رثؤي ال امك نيكمتلا يف رثؤي الف ءاهلعف نم سيل ىرخأ ةهج نم اهئطو نم
 , ١6"9«ةقفنلا

 : ةحيحصلا ةولخلا طورش يف حجارلا <

 هآرن ام وه . ىمسملا رهملل ةدكؤملا ةحيحصلا ةولخلا طورش ىف ةلباتحلا هيلإ بهذ امو

 نوك نم يعرشلا عناملا مدع طرتشت مل ”""اهانركذ دقو «ةولخلا يف ةيورملا راثآلا نأل ؛ًاحجار
 ةأرملا سبلت وأ مايصلاب سبلتلا نألو ءابجاو ًامرص ًامئاص نيجوزلا دحأ نأ وأ ًاضئاح ةأرملا
 ثصحبو ,ناسفمر يف مئاصلل ءطولا ةرافك عيرشت ليلدب ءطولا لوصح نم عضمب ال « ضيحلاب

 .ضئاحلا ءطو يف بجي اميف ءاهقفلا

 نأ الإ .ءاقتر ةأرملا تناك وأ اوم جوزلا نوك وهو يسحلا عناملل ةيسنلاب كلذكو

 رشابو اهب عتمتسا دق جوزلا نألو ؛اهلعف نم سيل اهئطو نم عنملاو ةجوزلا نم لصح ميلستلا
 لوخدلا ةلزنمب اهيف يرجي امو ةولخلا هذه لعجل يفكي ردقلا اذهف .اهنم هريغل لحي ال ام اهنم

 .رهملا دكأت ةهج نم
 رمعب جوزلا نوكي نأب اهلثم أطوي نمم ةجوزلاو هلثم أطي نمم جوزلا نوك طارتشا ةهج نم امأ

 لوخدلا ةلزنمب تربتعا ةولخلا نأل ؛لوبقم طرش اذهف «تاونس عست رمعب ةجوزلاو ,تاونس رشع
 اذهب ذخألا نكمي الف «نيجوزلا رغصل روصتم ريغ كلذ ناك نإف ءاهيف ءطولا لوصح ناكمإل
 .لوبقم طرش ةولخلا ققحتل نيجورزلا عم ثلاث صخش دوجو مدع طرشو .هرابتعال

 :دسافلا حاكتلا يف ةولخ ال 4

 هتليسو مرحيف . مارح هيف ءطولا نأل ؛دسافلا حاكنلا يف ةحيحصلا ةولخلا ققحت روصتي الو

 ةولخلا نأآلو ؛اهققحت نم ًامئاق يعرشلا عناملا ناكف  ءاهتحص الو اهزاوج روصتي الف .ةولخلا وهو

 الف ءيش دسافلا حاكتلاب بجي الو (هبوجو ذعب نوكي هدكأتو .رهملا اهب دكأتي امم ةحيحصلا

 0: ؟هدكأت روصتني

 نم ءيش اهب بجي ال دسافلا حاكنلا يف ةولخلاو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو
 قالطلاب فصنتي ال كلْذِلو .دجوي ملو ءطولا هبجوي امنإو دقعلاب بجي مل قادٌّصلا نأل ؛رهملا

 5 15 ض ”٠ ج «عانقلا فاشكو « ١ 7١ص اج «تادارإلا ىهتنم حرش» 75 ١/(

 .797ص 17ج «عئادبلا» )8١075( .25888و "718 ناترقفلا ع١ ؟*)

 الد



 ْ .6:«ةيبنجألاب ةولخلا كلذ هبشأف «لوخدلا لبق

 أ عيمج يف لوخدلاك ةحيحصلا ةولخلا له - 74

 يف دركدلا 0 ةحيحصلا ةزلخ 1 4 0 00 : يلبنحلا 00 مامإلا لاق

 ةيلاتلا تا ارقفلا يف : هركذن ليصفتل رس نم ءيش ىلإ - ل وقلا اذه 0 ّ "71 نامجري

 . يقرخلا مامإلا هيلإ راشأ يذلا ءانثتسالاب نيئدتبم

 ؟هم

 ٍْإ

 :اهقّلطمل ًاثالث ةقلطملا للحت ال ءطو الب ةولخلا أ.

 نم اهتدع ءاضقنا دعب رخآ ًاجوز تجكن اذإ الإ هل لحت الف ًاثالث هتأرما لجرلا قلط اذإ

 كلذ دعب مث ءاهتدع يضقنت نأو .قالط وأ تومب اهقرافي نأو «جوزلا اذه اهب لخدي نأو .لوألا

 «ةأرملا هذه تيضر اذإ ديدج رهمب ديدج حاكن دقع اهيلع دقعي نأ زوجي ىنعمب لوألا اهقلطمل لحت

 0 «ءطو الب ةحيحص ةولخ درجم اهعم هل تلصخ امنإو يناثلا جوزلا اهب لعدي مل اذإف

 0 لوقل اهب يقيقحلا لوخدلا لوصح مدعل لوألا اهقّلطمل لحت ال اهنإف ءاهنع تام

 ىتح «ءال ؟ةعافر ىلإ يعجرت نأ نيديرتأ» :رخآ جورب تجوزتو ثالث انقللع كك «- ةعافر ةأرمال

 4 يح الوعخد اهب لخدي ىتح يأ «كتليسع قوذيو ا يقوذت

 : ةولخلاب ال لوخدلاب نوكي ىنزلا ٌدح يف ناصحالا سب -0

 انوكي مل اذإ دلجلاو «نينصحم ةينازلاو ينازلا ناك اذإ مجرلا ,هتبوقع يأ ىنزلا ّدح
 اذإف « حيحص حاكن يف  ءطولا لوصح يأ  ةجوزلاب لوخدلا ناصحإلا طورش نمو «نينصحم

 تنز وأ وه ىنز مث ءءاطو نود طقف ةحيحص ةرلخ اهعم هل لصح امنإو هتجوزب جوزلا لخدي مل

 نأل ؛ةحيحصلا ةولخلا هذهب نينصحم ناربتعي ال امهنأل ؛ مجرلا سيلو دلجلا امهتبوقعف يه

 , 0: ؟9ةولخلا درجم سيلو هتجوزب جوزلا لوخد ناصحالا يف طرشلا

 :رهملل ةبستلاب  ج --6

 .الا! ص .5ج «ينغملا» )8١75( .,/77ص ."ج «ينغملا» )8١6(

 .9١١؟ص اج «راتحملا درو راتخملا ردلا» للا ه ص 25ج «ينغملا» 4فثايافف)

 .9١١ص 27ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» .غ١9ص اج «عانقلا فاشكو» 287/١25 ص «"ج «ينغملا» ثتدسسل]
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 لوخدلاك مكحلا اذه يف يهف ,ةحيحصلا ةولخلاب هبوجو دكأتيو رقتسي رهملا نإ :انلق
 .مهتلدأو نيفلاخملا لاوقأو .مهتلدأو ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا لاوقأ انركذ دقو .ةجوزلاب يقيقحلا
 .انه اهديعن الف

 :ةدعلل ةبسنلاب :-د - "403

 تومب نيجوزلا نيب , ةقرفلا اهدعب تعقوو حيحصلا حاكنلا يف ةحيحصلا ةولخلا تلصح اذإ

 هلك رهملا تبجوأ امل ةحيحصلا ةولخلا نأل؛ةدعلا اهيلع تبجو ؛هوحنو قالطب اهقراف وأ جوزلا
 طاتحُيف ىلاعت هللا قح ةدعلا ىفو ءدبعلا قح صلاخ رهملا نأل ؛ىلوأ ةدعلا بجوت نألف
 ١ , 0": ؟؟اهيف

 لوق اذهو اهدعب ة ةقرفلا تعقو اذإ ةدعلا بوجول ةبسنلاب لوخدلاك ةحيحصلا ةولخلاف

 ,6**”ةولخلاب هدكأتو رهملا رارقتساب نيلئاقلا

 ةدعلا بجت لهف اهعناوم ءافتناو اهطورش رفاوت مدعل ةدساف ةولخلا تناك اذإ نكلو -45
 ؟ةدسافلا ةولخلا هذه دعب ةقرفلا تعقو اذإ

 عم ءطولا روصتي ال هنأل بجت ال ةدعلاف يقيقح عنامل داسفلا ناك اذإف :رظني « باوجلاو
 هلك اليا ارم جلا ناك ول امك يقيقحلا عناملا دوجو

 نم عونلا اذه دوجو عم دولا نأل ؛ةدعلا بجت ايعيبط وأ ير ءطولا نم عناملا ناك نإو

 6 ؟١)ًاطايتحا ةقرفلا عوقو دنع دعا بجتف ءطولاب نامهتيف ,.نكمم عناملا

 :(9”060ةدعلا توبث ىلع بترتي ام - 566

 ةدعلا ىلع ماكحأو راثآ نم بترتي ام ةحيحصلا ةولخلا دعب ةقرفلا دعب ةدعلا ىلع بترتيو
 ةجوزلل ةقفنلا بجتو ةدعلا يف هتدلو اذإ جوزلا نم دلولا بسن تبئثيف .لوحدلا دعب ةقرفلا دعب

 يف تماد ام اهقراف يتلا هتجوز مراحم ىدحإ جوزتي نأ جيزلل زوجي الو 0
 .ةدعلا يف تماد ام اهاوس اعيرأ جوزتي نأ جوزلل زوجي الو .ةدعل

 .797-79414ص ء؟7ج «عئادبلا» )8١079(

 .7١٠١ص 7” ج «راتحملا درو راتخملا ردلاو ,784 7947-5” ص ءا”جا عئادبلا» الا 4ص 2."ج «ينغملا» 6 00

 )١* )8١7نيجوزلا عم ثلاث صخش دوجو يعيبطلا عناملاو «ضيحلاك يعرشلا عناملا « 594 5ص 237ج «عئادبلا» .

 درو راتخملا ردلا» .4 ١ص اج «عانقلا فاشك» .9١٠ص ا"ج «عئادبلا» ءالا" ه ص 25ج «ينغملا» (١8؟)

 . 18١١ص ءا"ج نراتحملا
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 : ةعجرلل ةبسنلاب -ه -5

 اذإف .جوزلل ةعجرلا ٌّقح يف يقيقحلا لوخدلا نع ةحيحصلا ةولخلا فلتخت : ةيفنحلا لاق

 يف اهأطو ول نكلو ةعجر ةولخلا هذه نكت مل ,ةدعلا يف اهب ىلتخاو ًايعجر ًاقالط هتأرما قّلط

 .ءطولا لعفلاب ةعجرلا نمو لعفلاب نوكت لوقلاب نوكت امك ةعجرلا نأل ؛اعجارم ريصي ةدعلا

 ةدحاو ةقلط ةقيقح اهب لوخدلا لبق اهقلط مث ةحيحص ةولخ هتجوزب لجر ىلتخا ول كلذكو
 ًايقيقح ًالوخد اهب لخد ول نكلو . ماتحا ةدعلا اهيلع تتبث أو هيلع ةعجرلا هل تبلت مل «ةعجر

 .ةدعلا يف تماد ام ةعجرلا هل تتبثل ًايعجر ًاقالط اهقّلطو

 نلدلا كعب ةضو زا قلط نبل ةسعرلا مهدنع تبثت الف «ةيكلاملاو ةيعفاشلا بهذم ًاضيأ اذهو

 لبقو ةحيحصلا ةولخلا دعب مهدنع قالطلاف 5 يقيقح لوخد لوصح نود نكلو .ةحيحصلا

 , 6*”انئاب اقالط عقي ةقيقح لوخدلا

 ةقلط اهقّلط اذإ اهتدع يف هتجوز ىلع ةعجرلا ٌّقح جوزلل تبثي : ةلباثحلا دتنعو .- 7

 0 ا ل ا

 حاكن يف قالط نم ةدتعم اهنألو .« كلذ يف نهدرب قحأ نهتلوعبو# : ىلاعت هلوقب اوجتحاو

 هقالط عقي ىتح ضوعب اهقلطي مل هنألو ؛ جوزلا اهكلمي يتلا تافلطلا دعوي لكي مل محم

 ول امك «هتدارإب هحاكن ىلإ اهدرو ةعجرلا ّقح اهيلع كلمي اذه ىلعو ءةفجرلا هلأ تبثت الف ًانئاب

 .49لوخدلا دعب ًايعجر ًاقالط قّلط

 :تانئبلا ةمرحل ةبسنلاب لو سم 4

 : ةيفئحلا بهذم -أ

 ىلع تنبلا ةمرحل ةبسنلاب يقيقحلا لوخدلا ماقم ةحيحصلا ةولخلا ماقت ال :ةيفنحلا دنع

 لخد ول ام فالخب اذهو ءاهب لخدي ملو اهب ىلتخا يتلا هتجوز تنب جوزتي نأ جوزللف ءاهّمأ جوز

 يتاللا مكئاسن نم مكروجح يف يتاللا مكبئابرو» : ىلاعت هلوقل هيلع مرحت اهتنب نإف .هتجوزب

 177-2179ص 1١ج «ينايبألل «ةيعرشلا ماكحألا» ء9١1-18١ص 7 ج هراتحملا ذرو راتخملا ردلا» )8١(

 . 418ص :.7ج «يقوسدلا ةيشاحدو .ريدردلل ؛ريبكلا حرشلا» . 55ص ءالج «جاتحملا ةياهن» ش

 ةروس يف «نهدرب قحأ نهتلوعبو» :ةيآو 4١٠., ص .ج «عانقلا فاشك» ء!/75ص .+ج «ينغملا» (4*86)

 .١7؟/ اهمقرو «ةرقبلا

 1. لل



 : ةلباتحلا بهذم ب 28

 ىلتخا يذلا اهمأ جوز ىلع تببلا ميرحت يف لوخدلا ماقم موقت ةحيحصلا ةولخلا نأ ودبي

 يف لوخدلل ةولخلا ةاواسم نم نئثتسي مل هنأل ؛ يلبنحلا يقرخلا مامإلا دنع ءاهب لخدي ملو اهب
 كلذ انركذ دقو ءىنزلا ّدح يف ناصحإلا يفو اهقلطم ىلإ اثالث ةقلطملا عوجر يف الإ ماكحألا
 ,09لبق نم

 هنأ دمحأ نعف «ةبيبرلا ميرحت امأو» :«ينغملا» يف لاق يلبنحلا ةمادق نبا مامإلا نكلو
 لصح هنأ ىلع دمحأ مالك يضاقلا لمحو . مرحت ال : ليقع نباو يضاقلا لاقو .ةولخلاب لصحي
 .«ةرشابم وأ رظن ةولخلا عم

 مكروجح يف يتاللا مكبئابرو» : ىلاعت هلوقل مرحي ال هنأ حيحصلاو» :ةمادق نبا لاق مث
 لوخدلاو ."4مكيلع حانُج الف نهب متلخد اونوكت مل نإف .نهب متلخد يتاللا مكئاسن نم
 .0(هفالخ زوجي الف .هنودب اهتحابإ يف حيرص صنلاف .ءطولا نع ةيانك

 دقف .ةمادق نبا هححص ام الإ اوركذي ملف .نورخأتملا ةلبانحلا ءاهقف هيلع رقتسا ام اذهو
 يأ اهب مرحت الود : ةحيحصلا ةولخلا ماكحأ يف ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج
 ملو لوخدلاب ةطونم ماكحألا هذه نأل ؛ ةجوزلا تنب يأ ةبيبرلا  ةحيحصلا ةولخلاب
 ,009(دجوي

  5٠٠ثاريملل ةيسنلاب ِز :

 : ةيفنحلا دنع : ًالوأ

 يف يهو تامو ةحيحص ةولخ اهب ىلتخا نأ دعب ةيعجر ةقلط هتجوز ىلع جوزلا عقوأ اذإ
 دعب اهقّلط ول ام فالخب اذهو ءاهثري مل ةولخلا ةدع يف يه تتامول اذكو .هئرت مل ةولخلا ةدع
 سيل مكحلا اذه نأ الإ .رخآلا هثرو ةدعلا يف يهو امهدحأ تامو ءًايعجر ًاقالط اهب لوخدلا
 ول» :نيدباع نبا مامإلل ةيفنحلا هقف يف «راتحملا در» يف ءاج دقف «ةيفنحلا دنع قافتا رك
 .«ثرت اهنأ ًالوق ةنحشلا نبا ىكحو .ثرت ال ةولخلا ةدع يف يهو تامو اهقلط

 ةولخلا نأ نم «راتخملا ردلا» يف ءاج ام ىلع ًاقيلعت نيدباع نبا مامإلا لوقلا اذه لاق دقو

 ) )8١18ع7 ةيآلا :ءاسنلا ةروس] (8075) .08/7 4689 ةرقفلا .

 .١9ص ا"ج «عانقلا فاشكو )8١48( .!/75-/76 ص ."ج «ينغملا» ؟ةتضف]
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 .نيجورلا نيب ثاريملا يف لوخدلاك نوكت ال ةحيحصلا

 ١ ةلباتحلا دنع :ًايناث :

 تامو ةيعجر ةقلط ةولخلا دعب اهقّلط اذإ نيجوزلا نيب ثراوتلا نوري ةلبانحلا نأ ودبيو

 ثراوتلا اونثتسي ملو «ةولخلا دعب ةقلطملا ىلع ةدعلا بوجو نوري مهنأل ؛ةدعلا يف يهو امهدحأ

 .6”ةولخلا ةدع يف يهو امهدحأ تامو .ةولخلا دعب جوزلا اهقّلط اذإ نيجوزلا نيب

 :0:؛7لوخدلا عم ةولخلا اهيف فلتخت رومأ -ح -5

 :رومأ يف لوخدلا عم ةحيحصلا ةولخلا فلتختو

 ؛ ةجوزلاب يلعفلا لوخدلاب بجي امنإو ةحيحصلا ةولخلا درجمب بجي ال «لسغلا : (اهنم)

 .- ءطولاب يأ  نيناتخلا ءاقتلا ةبانجلا لسغ بوجو ىف طرشلا نأل

 لوخد لصح اذإ ةرافكلا بجت امنيب مارحإلا يف اهب ىلتخا اذإ ةرافكلا بجت ال :(اهنمو)

 نأ نود ضئاح يهو هتجوزب جوزلا ةولخ يف عرشلل ةفلاخم الو مثإ ال كلذكو . مارحإلا يف

 . عرشلل ةفلاخمو مثإ ضئاح يهو اهل هثطو ىلع بترتي امنيب ءاهأطي

 ةررقملا ةدملا يضاقلا هلهمأ اذإ ةحيحصلا ةولخلاب ةنعلا نم جرخي ال نينعلا نأ : (اهنمو)

 .ءطولاب الإ ىنعملا اذه لوزي الف ءءطولا نع زجعلا يه ةنعلا نأل ؛لاهمالل

 مدع نم هيلع فلح امع عوجرلا ينعت اهنأل ؛ ءاليإلا نع ةئيفلا ةولخلاب لصحت الو : (اهنمو)

 .اهب ةولخلا درجمب سيلو ءطولاب الإ هيفوتست ال ٌّقح هنألو ؛ءطولاب الإ ققحتي ال اذهو هتجوز نابرق

 :توملا ضرم يف لوخدلا لبق قالطلا رهملا تادكؤم نم :ًاعبار - 541

 اهل بجو .هضرم يف تام مث اهب لخدي نأ لبق اهقلطو توملا ضرم ًاضيرم جوزلا ناك اذإ

 «عانقلا فاشك» يف ءاج دقف «ةلبانحلا هيلإ بهذ ام اذهو ءدترت وأ جوزتت مل ام ىمسملا رهملا

 جوزلا توم ضرم يف قالط - هدكؤيو ىمسملا رهملا ررقي يأ - ايفنأ هر زقنوو : ةلبانحلا هقف يف

 انا هتجوز قلو فوخملا توملا ضرم ضرم اذإ جوزلا نأ يدعي .اهب هلوخد لبق فوخملا

 لامك بجوف .ةلاحلا هذه نيف اهيلع ةافولا ةدع بوجول توملاب الماك قادٌّصلا هيلع ررفت تام مث

 )8٠١9( ةرقفلا )589(.
  0١040.”ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» ١٠264ص 27ج «عانقلا فاشكو لال" هص ,5ج «ينغملا» ص١١9.

 كا ل



 0011 فئرتاوأ عوززتت مل ام رهملا

 ؟ىمسملا رهملا فصن بجي ىتم 414

 :لوخدلا لبق قالطلا :ًالوأ

 ام فصنف ؛ةضيرف نهل متضرف دقو نهوسمت نأ لبق نم نهومتقلط نإوإ» : ىلاعت لاق
 اوسنت الو .ىوقتلل برقأ اوفعت نأو .حاكنلا ةدقع هديب يذلا وفعي وأ نوفعي نأ الإ متضرف
 , 94!'0ريصب نولمعت امب هللا نإ .مكنيب لضفلا

 نيا كو ل صا لا نأ ةميركلا ةيآلا هذه ريسفت يف ءاج دقو
 .- ىمسملا يأ - ضورفملا رهملا اذه فصن ةأرملا هقحتست يذلا بجاولا نإف .ارهم اهل
 .ءاملعلا نيب هيلع عمجم رمأ ةلاحلا هذه يف ىمسملا رهملا فيصنتو

 رهملا فصن نم نهلام نهجاوزأل نكرت اذإ ءاسنلا يأ «نوفعي نأ الإ»# :ىلاعت هلوقو
 طاقسإ يف نهل هناحبس هللا نذأ دقف ءاهسفن رمأ كلمت ةأرما لك ةيآلا هذه يف تايفاعلاو . مهدنع

 نهسفنأ رمأ نكلم اذإ نئش امب هيف نفرصتيف نهقح صلاخ هلعج ذإ .نهل هبوجو دعب رهملا فصن
 .تادشار تالقاع تاغلاب نك نأب

 امل جوزلا وه حاكتلا ةدقع هديب يذلاو .4حاكنلا ةدقع هديب يذلا وفعي وأ# : ىلاعت هلوقو
 رهملا هتجوزل متي نأ وه هوفعو .«جوزلا حاكنلا ةدقع ّيلو» :لاق كي هللا لوسر نأ ينطقرادلا هاور
 رهملا لك اهل مّلس دق ناك اذإو ىرهملا لك اهل مَّلس دق نكي مل اذإ لوخدلا لبق اهقّلط اذإ هلك
 .هب اهيلع عجري الف ءاهل هنم هفصن كرتي نأ وه (هوفع) نإف

 هبيصن نع وفعي يذلاف .ءاسنلاو لاجرلل باطخلا «ىوقتلل برقأاوفعت نأو» : ىلاعت هلوقو

 نسحم وهف هقح كرتب هسفنل حمس نم نأل ؛ىوقتلل برقألا وه تاجوزلاو جاوزألا نم رهملا يف
 سيل ام ذخأب هريغ. ملظي نأ نم دعبأ ناك ىلاعت هللا ىلإ ًابرقت هقح كرت يف نألو تارت لمحبي

 .ىوقتلا ةقيقح نم وه ملظلا كرتو .ٌقحب هل

 نويطاخملا اهيأ مكنيب ناسحإلا اوكرتت ال : يأ .4مكنيب لضفلا اوسنت الوز» : ىلاعت هلوقو
 اهقّلط يتلا هتجوز ىلإ رهملا نم هبيصن نع لجرلا وفعي نأ انهاه لضفلاو .ءاسنلاو لاجرلا نم
 امهل بدن اذهو هل هكرتت نأب اهجوز ىلإ رهملا نم اهفصن نع ةأرملا وفعت وأ .لوخدلا لبق

 ) )8١5١.”ج «تادارإلا ىهتنم حرش» يف هلثمو 2.84 ص ءا”ج «عانقلا فاشك» ص١" ١ .

 )؟ )8١5ةيآلا :ةرقبلا ةروس] /781[ ,

 "٠١د



 4: ؛”امهبلع بجاوب سيلو

 :ىمسملا رهملا فصن بوجول ىرخأ تالاح : ًايناث 15416

 لبق هتجوز قّلط اذإ لجرلا نأ ىلإ ةقباسلا ةرقفلا يف اهانركذ يتلا ةميركلا ةبآلا تراشأ

 رهملا فصن ةلاحلا هذه يف ةقلطملا ةأرملل بجاولا نم نإف ءًارهم اهل ىمس ناك دقو لوخدلا

 رهملا ديكأت يف لوخدلاك ةحيحصلا ةولخلا نأ ثيحو وع تا دا . هلك سيلو

 لبق وأ لوخدلا لبق اهقّلط اذإ ىمسملا رهملا فصن قحتست ةأرملا نإف هيلعو ءهفيصنت مدعو

 ,اهب ةحيحصلا ةولخلا

 لبق وأ لوخدلا لبق اهقالط ىلع روصقم ريغ ةأرملل رهملا فيصنت بوجو نكلو -5

 اذإ ةحرحصلا ةولخلا لبق وأ لوخدلا لبق ةقرف لكب رهملا فصن ةأرملل بجي امنإو «ةولخلا

 .هنم ببسب وأ جوزلا لبق نم ةقرفلا تءاج

 «ءاليإلاب وأ «قالطلاب ةولخخلاو لوعدلا لبق ةقرفلاب رهملا فصن ةجوزلل بجي ءاذُه ىلعو
 امب اهعورف وأ هتجوز لوصأب هلعفب وأ ,مالسإلا هئابإب وأ ءهتدرب وأ ءجوزلا ةنعب وأ ءناعللاب وأ

 ,ةرهاصملا ةمرح بجوي

 نأب عاضرك يبنجأ نم ببسب ةقرفلا تعقو اذإ ةجوزلل ىمسملا رهملا فص بجي امك

 قالطلاب رهملا فصن تبجوأ ةميركلا ةبآلا نأ اذهل ةّجحلاو ءالثم هتجوز جوزلا تخأ تعضرأ

 ,4:19قالطلا ىلع ًاسايق ىرحألا ةقرفلا بابسأب فصنلا اذُه ثبثيف ,لوخدلا لبق

 لبق هتلعفف ءاهلمف ىلع اهقالط جوزلا قلع اذإ رهملا فصن ةجوزلل بجي كلّذكو
 ةجوزلا امنإو ءجوزلا نم دجو قالطلا وهو ةقرفلا ببس نأب كلذ اونّلعو .ةولخلا لبق وأ لوخدلا
 .0:؛طرشلا ىلإ سيلو ببسلا بحلص ىلإ فاضي امنإ مكحلاو ,هطرش تققح

 نبا ريسفت» 9١6١-160 ص اج «يزارلا ريسفت» «#4-4"47*ص ١1ج «صاصجلل «نآرقلا ماكحأ» )»4 4١(

 .70ال١7 عغص +7 ج ؛ يبطرقلا ربسفت» ؛ ؟8411هرم 1ج «ريثك

 ءقثج ء ينايبألل «ةيعرشلا ماكحألاو ؛7 ١١ص ١1ج «ةيدنهلا يواتفلا» ءدهرص ,7”ج «عانقلا فاشكو )8١64(

 انمالك دنع اهريغو ناعللاو علخلاو ءاليإلا يناعم  ىلاعت هللا ءاش نإ دعي اميف نيبنسو اذ .1 1-14 *ا/ ص

 هب طقسيو ءةيفنحلا دنع رهملا هب فصنتي ناعللاو . جاوزلا قرف نم تاروكذملا ذه نآل ؛ جاوزلا يقرف نع

 , 88ص الج «عانقلا فاشكو مع 4»)

 سوس



 ؟رهملا ىلع ةدايزلا فصنتت له -6

 فيصنت عم حاكنلا دقع دعب هيلع ديز ام فصنتي لهف «.ىمسملا رهملا فصن بجو اذإو

 ؟دقعلا يف يمٌس يذلا رهملا

 : ةيفنخعلا بهذم .- 6484

 فيصنتلا رصتقي امنإو .اهديكأت لبق ىمسملا رهملا ىلع ديز ام فصنتي ال : ةيفنحلا دنع

 بهذم يف ةياورلا رهاظ يف اذهو .لطبتف هيلع ةدايزلا امأ .دقعلا يف يمس يذلا رهملا ىلع

 امنإ ةدايزلاو» : ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج دقف .مهدنع هب يتفملا وهو ةيفنحلا

 نإف .نيجوزلا دحأ تومب امإو ؛ةحيحصلا ةولخلاب امإو .لوخدلاب امإ :ةثالث ناعم دحإب دكأتت

 فصنتت الو لصألا فصنتو ةدايزلا تلطب «ةثالثلا يناعملا هذه ريغ نم امهنيب ةقرفلا تعقو

 ىمسملا رهملا فصنت «ةولخلا لبق وأ لوخدلا لبق اهقلط اذإ هنأ كلذ ىنعمو .«"؛””«ةدايزلا
 .هيلع ةدايزلا فصنتت ملو .طقف

 : فسوي يبأ يأر 4

 يذلا رهملا لصأ فصنتي امك فصنتي ىمسملا رهملا ىلع ديز ام نأ فسوي يبأ نع يورو

 .ةدايزلا دكؤي ام ىلإ ةجاح نود دقعلا لصأ يف يمس

 دقو نهوسمت نأ لبق نم نهومتقلط نإوإ : لجو زع هلوق فسوي يبأ دنع ةياورلا :(هجو)
 قالطلا يف اهفيصنت 3 بجيف .ةضو رفم ةدايزلاو #2 . . . متضرف ام فصنف 4 .ةضيرف نهل متضرف

 ةدايزلاو لصألا ىلع درو دقعلا نأك لعجيو دقعلا لصأب قحتلت ةدايزلا نألو .لوخدلا لبق

 .9::6(لصألاك لوخدلا لبق قالطلاب فصنتيف ءاعيمج
 : ةيفنحلا بهذم يف ةياورلا رهاظ هجو ه5

 قالطلا عقو اذإ ةدايزلا فيصنت مدع يهو اهب ىتفي يتلا ةيفنحلا دنع ةياورلا رهاظ (هجو)
 ىمسم نكي مل امو ,ةقيقح دقعلا يف ةامسم نكت مل ةدايزلا هذه نأ .ةولخلا لبقو لوخدلا لبق

 .لثملا رهمك هلطبي لوخدلا لبق قالطلا دوروف دقعلا يف

 ال رهملا ىلع ةدايزلا نأ :باوجلاف .دقعلا لصأب قحتلت ةدايزلا نإ :فسوي يبأ لوق امأو

 دقعلاب دقعلا نع رخأتملا قاحلإو «ةقيقح دقعلا نع ةرخأتم تدجو اهنأل ؛دقعلا لصأب قحتلت

 .؟98ص ,؟ج «عئادبلا» 83١( 507) ."1"ص 21ج «ةيدنهلا ىواتفلا» )4١55(

 ١8د



 دقع هنوكل ةمئاق عيبلا باب يف كلذ ىلإ ةجاحلاو ,ةجاحل الإ هيلإ راصي الف ,ةقيقحلا فالخ

 دقع حاكنلا دقع سيلو «نارسخلل ًاعفد ةدايزلا ىلإ ةجاحلا عقتف «لاملاب لاملا ةلدابمو ةنياعم

 . ةقيقحلا رييغت ىلإ ةرورض الف .نارسخلا نع هب زرتحي الو لاملاب لاملا ةلدابم الو ةنياعم

 يف ضرفلا هنم دارملا ءاهيف دراولا ضرفلا نإف فسوي وبأ اهب جتحا يتلا ةميركلا ةيآلا امأو

 كلذ ىلع ليلدلاو «هيلإ قلطملا فرصنيف فراعتملا وه هنأل ؛ هيف ىمسملا رهملا يأ  دقعلا

 تسيل ةدايزلا نأ ىلع ٌلدف .4ةضيرفلا دعب نم هب متيضارت اميف مكيلع حانج الو» : ىلاعت هلوق
 , 0:182(ةضيرفب

 : ةلباتحلا بهذم 0

 رهملا فصن بجو اذإ هعم فصنتتو ىمسملا رهملا لصأب ةدايزلا قحتلت : ةلبانحلا دنعو

 ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج دقف .لوخدلا لبق قالطلاب ةقرفلا تعقو اذإ كلذو .ىمسملا

 لخدي نأ لبق اهقلط نإف ءدمحأ هيلع ّصن .هب قحتلت دقعلا دعب قادّصلا ىف ةدايزلا» : ىلبنحلا
 .6:؟؟”ءاهداز يذلاو لوألا قادّصلا فصن اهلف «ءاهب

 دعب نم هب متيضارت اميف مكيلع حانج الو» : ىلاعت هلوقب ةلبانحلا بهذمل ةمادق نبا جتحاو

 .:”)«دقعلا ةلاحك ةدايزلا ةلاح ناكف .رهملا ضرفل نمز دقعلا دعب ام نألو ؛4ةضيرفلا

 :لاوقألا نم حجارلا - 547

 هلثم فصنتت ىمسملا رهملا ىلع ةدايزلا نأ نم فسوي وبأو ةلبانحلا هيلإ بهذ ام حجارلاو

 : هوجو نم حيجرتلا ليلدو ,ةحيحصلا ةولخلا لبقو لوخدلا لبق اهقّلط اذإ رهملا فصن بجو اذإ

 ًاءزج ريصتف نيجوزلا يضارتب متت امنإ دقعلا دعب ىمسملا رهملا ىلع ةدايزلا :(لوألا هجولا)

 نمو .دقعلا يف يمس يذلا رهملا لصأ ىلع يرسي ام اهيلع يرسيف « ىمسملا رهملا نم

 .لوخدلا لبق اهقلط اذإ هفيصنت كلذ

 متيضارت اميف مكيلع حانج الو : ىلاعت هلوق يهو ةلبانحلا اهب جتحا يتلا ةيآلا : (يناثلا هجولا)

 غئاس كلذ لكف هنم ناصقنلا وأ «ىمسملا رهملا ىلع ةدايزلا ينعت 4ةضيرفلا دعب نم هب

 نوكي امنإو .'*9 دقعلا يف ىمسملا رهملا يأ - ةضيرفلا رارقتسا دعب ىضارتلا دنع

 .!ل44ص ."ج «ينغملا» )8١549( .198-799ص .؟ج «عئادبلا» )8١44(

 .ءاسنلا ةروس يف "4 اهمقر ةيآلاو ,755 ص .7ج «ينغملا» )8١060(

 .١؟هص 68ج « يبطرقلل «نآرقلا ريسفتا) (م١61١٠6)

 -ك١١5-



 ةيايؤلا تراص اذإ . يضارتلا اذه يف نيجوزلا 3 : ًاغئاس ةدايزلا ىلع 1

0 

 ةولخلاب امإو «لوخدلاب امإ :ةثالث ناعم دحأب الإ ةدايزلا فصنتت ال اهنأب لوقلا :(ثلاثلا هجولا)

 دري ءهب ىتفملا مهلوق يف ةيفنحلا لاق امك . . . .نيجوزلا دحأ تومب امإو ,ةحيحصلا
 يناعملا هذهب تدكأت امل هنم اءزج ريصتو ىمسملا رهملاب قحتلت مل ول ةدايزلا نأ هيلع
 هذهب هيلع ةدايزلا تدكأت املف ,ءىمسملا رهملا دكؤت امنإ تادكؤملا هذه نأل ؛ةثالشلا

 «ماكحأ نم هيلع يرسي ام اهيلع يرسيو «هنم ًاءزج تراص اهنأ ىلع كلذ لد ,تادكؤملا
 . ةحيحصلا ةولخلا لبقو لوخدلا لبق قالطلا عقو اذإ اهفيصنت ماكحألا هذه نمو

 :ىمسملا رهملا فصن كلم نيجوزلا نم لكل تبثي فيك - 5

 ةولخلا لبقو لوخدلا لبق اهقالط عوقول ىمسملا رهملا فصن ةأرملل بجاولا راص اذإ

 هلك رهملا ناك اذإ ىمسملا رهملا نم فصنلا اذه ىلع اهكلم ةجوزلل تبثي فيكف .ةحيحصلا

 هذه فصن قحتست لهف «ةدايزلا هيف:لصحت .دقو ؟قالطلا عقو ىتح هنم هضبقت مل جيزلا ديب

 لبق اهقّلط مث «جاوزلا دقع دعب ةأرملا ىلإ هّلك رهملا مّلس نوكي دق جوزلا نإ مث * ؟ًاضيأ ةدايزلا

 لهو ؟هيلع هتيكلم تبثت فيكو .رهملا نم يناثلا فصنلا هيلإ دوعي فيكف 9 لبقو لوخدلا
 دي ىف وأ هدي نق رهعلاو ءامنلا اذه لصح ءاوس «- هيف ةدايزلا يأ  رهملا ءامن فصن هل دوعي

 ْ ْ ؟هتجوز

 يف ةلئسألا هذه تائيزج عمجنو «ةيلاتلا تارقفلا عوضوم يه اهتبوجأو ةلئسألا هذه

 : (ةيناثلا ةلاحلا)و «جوزلا ديب رهملا ناك اذإ :(ىلوألا ةلاحلا) ,ةلاح لك ىلع بيجنو «نيتلاح

 .ةجوزلا ديب رهملا ناك اذإ

 :جوزلا ديب رهملا :ىلوألا ةلاحلا -6

 ةولخلا لبقو لوخدلا لبق قالطلا عقوو هتجوز ىلإ ىمسملا رهملا جوزلا ملسي مل اذإ
 تحت تايميقلا نم رهملا ناك وأ ,هتمذ يف ًانيد تايلثملا نم وأ ًادوقن رهملا ناكو ,ةحيحصلا

 : يتأي امك ةلاحلا هذه يف مكحلاف «كلذ هبشأ امو ناويح وأ ضرأك هدي

 هيف لصحت ملو تايميقلا نم ناك وأ «تايلثملا نم وأ ًادوقن رهملا ناك اذإ :الوأ -5
 نود قالطلاب ةقرفلا عوقو درجمب ىمسملا رهملا فصن ىلع جوزلا كلم داع .ناصقن الو ةدايز

 رهملا اذه فصن ةجوزلا تقحتساو .ةجوزلا نيبو هنيب يضارتلا وأ يضاقلا ءاضق ىلإ ةجاح

 ال



 .0:*”اهيلإ هميلست جوزلا ىلعو

 «كلذ وحنو راد وأ ناويح وأ ضرأك ةيميقلا نايعألا نم ًائيع رهملا ناك اذإ :ًايناث 47

 : يلاتلا وحنلا ىلع ةدايزلا هذه يف مكحلاف .رهملا اذه يف ةدايز تلصحو

 لامجلاو ربكلاو نمسلاك لصألاب ةلصتم تناك ءاوس .رهملا لصأ نم ةدلوتم ةدايزلا تناك نإ

 فوصلاو ربولاك ةلصفنم ةدايزلا تناك وأ . ضرألا يف عرزلاو رجشلا يف ةرمثلاو .ناويحلا يف

 ةدايزلا هذهف .هداصح دعب عرزلاكو رجشلا نم هفطق دعب رمثلاكو «ناويحلا نع اهلصف دعب رعشلاو

 «ةجوزلل اذكو لصألا فصن جوزلل نوكيو «هءامن اهنوكل هل ةعبات اهنأل ؛ لصألا عم فصنتت

 فصن امهنم لكل نوكيف  فصنلا يأ  رهملا يف هتصح ردقب ةدايزلا نم امهنم لكل نوكيو

 تلصح ةدايزلا هذه تناك ءاوسو ءرهملا يف امهنم لك كلم ءامن اهنم فصنلا اذه نأل ؛ةدايزلا

 ,5”*:6ةيفنحلا دنع اذهو .اهدعب وأ ةقرفلا لبق

 : ةلباتحلا بهذم 4

 هللا همحر  يلبنحلا ةمادق نبا ناسل ىلع «ينغملا» يف ءاج امك مكحلا «ةلبانحلا دنعو

 نإو اهل ةدايزلاف داز اذإف .دقعلا درجمب ةأرملا كلم يف لخدي رهملا نأ انركذ» :لاق ذإ  ىلاعت

 اهجوز نود ةجوزلا اهب درفنت ةلصفنم ةدايز دالوألاف تدلوف ًامنغ رهملا ناك اذإو .اهيلعف صقن

 ةدايز تداز الو تصقن نكي مل نإ تاهمألا فصن يف جوزلا عجريو ءاهكلم يف ءامن اهنأل

 دقو نهوسمت نأ لبق نم نهومتقلط نإفإ» : ىلاعت لاق دقو ءاهل ضرف ام فصن هنأل ؛ةلصتم

 رايخلا جوزللف ءاهريغب وأ ةدالولاب تصقن تناك نإو .# متضرف ام فصنف .ةضيرف نهل متضرف

 نأل ؛اهقدصأ ام تقو اهتميق فصن ذخأ نيبو هّقح نم لقأب ضار هنأل ؛ًاصقان اهفصن ذخأ نيب

 نأ الإ هدعب وأ اهيلإ هميلست لبق ةدالولا ترك ينقرق الفال تف اذإو .اهيلع صقنلا نامض

 نإو .دالوألاب  ةجوزلا يأ  درفنتف اهل ةدايزلاو هنامض نم صقنلا نوكيف ءهضبق اهعنم دق نوكي

 موي نم تناك ام رثكأ اهتميق فصن ذخأ نيبو ,ةصقان اهفصن ذخأ نيب تريخن تاهمألا تصقن

 .9*6اهقّلط موي ىلإ  دقعلا يف رهملا اهل ىمس يأ اهقدصأ

 :رهملا لصأ نم ةدلوتم ريغ ةدايزلا - ب 649

 فيصتنتلا عنمت اهنإف لصألاب ةلصتم تناك نإف .رهملا لصأ نم ةدلوتم ريغ ةدايزلا تناك اذإو

 ."544ص 25ج «ينغملا» .؟98ص «2؟ج «عئادبلا» 2 665)

 .ل 5ص .5ج «ينغملا» )8١64( . ؟94ص ء؟ج «عئادبلا» )*8١6(
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 هذه نأل ؛ةجوزلل لصألا ةميق فصن جوزلا ىلعو ءءانب اهيلع ينب اذإ ضرألاو ء غبص اذإ بوثلاك
 الف هنم نوكت الف .رهملا نم دلوتت مل اهنأل ؛ عبتلاب الو دصقلاب ال رهملا نم تسيل ةدايزلا
 فص هيلع بجيف فيصنتلا عنتماف ,ةدايزلا فيصنت نودب لصألا فيصنت نكمي الو .فصنتت

 . لصألا ةميق

 هذهف هعفانم لدب تناك لب ءهنم ةدلوتم ريغ يهو لصألا نع ةلصفنم ةدايزلا تناك نإو
 فصنتي امنإو .فصنتت الو ةفينح يبأ لوق يف ةأرملل اهلك يهو هنم ءزجي الو رهمب تسيل ةدايزلا
 | .طقف لصألا

 , 0©*:6لصألا عم فصلتتف رهملا نم يه :دمحمو فسوي نأ دلنعو

 :ةجوزلا دي يف رهملا ناك اذإ : ةيناثلا ةلاحلا ٠

 لبق اهقّلطو «ةمذلا يف تبثي ًايلثم الام وأ ًادوقن ةجوزلا هتضبق يذلا ىمسملا رهملا ناك اذإو
 ام نيع در اهيلع سيلو .ضوبقملا رهملا فصن ّدر اهيلعف ,ةحيجصلا ةولخلا لبقو لوخدلا
 ناكول ءاذه ىلعو . خسفلاب ًابجاو نوكي الف .دقعلاب ًابجاو نكي مل ضوبقملا نيع نأل ؛هتضبق
 فيصن درت نأ اهمزل .فصولاو عونلا ةفورعم ةطنح ةنزو ةئام وأ ءرانيد فلأ هتضبق يذلا اهرهم
 كلذكو ءاهنيعب اهتملست يتلا فلألا فصن درت نأ اهيلع سيلو .-رانيد ةئامسمخ يأ - فلألا
 يتلا ةطنحلا فصوو عون سفن نم ةنزو نيسمخ يأ  ةطنحلا نم ةنزو ةئاملا فصن درت نأ اهيلع
 . ةطنحلا نم هنيعب هتملست ام فصن درت نأ اهيلع سيلو . اهتملست

 . خسفلاب نيعتتف .دقعلابو نييعتلاب نيعتت تايلثملا راو ريناندلاو مهاردلا :رفز مامإلا لاقو

 , 00050 اهدنع اذوجوف قا ًامئاق ناك نإ هتضبق ام فصن در اهيلعف

  1١ةيميقلا نايعألا نم ًانيع رهملا ناك اذإ :

 ملو دزي مل ةلاحب ناك نإف ,ةيميقلا نايعألا نم ًانيع ةأرملا هتضبق يذلا رهملا ناك اذإو

 اذه هل اهميلستو هتجوز نيبو هنيب يضارتلاب وأ كلذب هل يضاقلا مكح نم دب ال لب «ةولخلا لبقو
 .فصنلا

 :جوزلا ىلإ ىمسملا. رهملا فصن دوعل يشرع نأ نأ فسوي 5 ةجحو . 7 م هنأل ؛اهجوز

 . ؟7ة48ص 207ج «عئادبلا» م١هك) .؟9؟4ص لال ج «عئادبلا» (م66١)
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 خيبشاد يلا بيتل انني ىلا كارت ودجر والا لباو لويخدلا لب قالطلا رغ

 .اذه اذك خسفلا سفنب عئابلا كلم دوعي هنإف ضبقلا لبق

 ىلإ رقتفي جوزلا كلم ىلإ 0200

 ةأرملا ضبق يأ - ضبقلا يقب دقف «قالطلاب خسفنا نإو دقعلا نأب يضارتلا وأ يضاقلا مكح

 ناكف ءًامئاق كلملا ببس ناكف .كلملا بابسأ نم هنأو .دقعلاب لصاحلا طيلستلاب -رهملل

 فصنلا ةجوزلا ميلستب وأ كلملا ببس خسف هنأل ؛ يضاقلا نم خسفلاب الإ لوزي الف ًامئاق كلملا

 , 0:57 امهيضارتب يأ - ةقيقح ضبقلل ضقن اهميلست نأل ؛جوزلا ىلإ

 مكحلاف «ةدايز هيف تلصح دق ةجوزلا لبق نم ضوبقملا يميقلا رهملا ناك اذإو 2-1

 : يتآلا ليصفتلا ىلع ةلاحلا هذه كك

 يبأ لوق يف فيصنتلا عنمت اهنإف « لصألا نم ةدلوتم ةلصتم ةدايزلا تناك نإ 1 - 44مم

 .اهيلإ اهملس موي ةميقلا فصن اهيلع جوزللو ,فسوي يبأو ةفينح

 جتحاو ,ةدايزلا عم فصتنتي لب «رهملا فيصنت ةدايزلا هذه عنمت "ال :دمحم مامإلا لاقو

 ام فصنف «ةضيرف نهل متضرف دقو نهوسمت نأ لبق نم نهومتقلط نإو» :ىلاعت هلوقب

 فصن - ىمسم رهم يأ - ضرف هيف حاكن يف لوخدلا لبق قالطلا يف ىلاعت هللا لعج . © متضرف

 فيصنت بجيف .ةدايزلا فيصنتب الإ هفيصنت نكمي الو ضورفملا لصأ فيصنت بجو اذإو

 اذكف ءرهم لصألاو .هب ةمئاق اهنأل هجو لك نم لصألل ةعبات ةدايزلا هذه نألو ؛ةرورضلل ةدايزلا

 .ةضحم ةعباتي تسيل اهنأل ؛لصألا نم ةدلوتملا ةلصفنملا ةدايزلا فالخب ةدايزلا

 هلام دنع الو دقعلا دنع ةدوجوم نكت مل ةدايزلا هذه نأ فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق هجو

 لبق قالطلاب اهيف دقعلا خسف نكمي ال .رهملا مكح اهل نوكي الف .ضبقلا وهو دقعلاب هبش

 ءالاصأ ةدايزلا هذه ىلع دري مل دقعلاو .دقعلا هيلع درو ام ىلع دري امنإ خسفلا نأل ؛لوخدلا

 ال ضورفملا ةميق فصن بجيف « لصألا نم ةدلوتملا ةلصفنملا ةدايزلاك خسفلا اهيلع يلع دري الف

 . كلاهلا ةلزنمب راص ضورفملا نأل ؛ضورفملا فصن

 ىلإ فرصني ضورفملا قلطم نأل ؛اهيف هل ةجح الف اهب جتحا يتلا ةميركلا ةيآلا امأو

 .9*:2ناصقنلاو ةدايزلا لمتحت ال نامثألاو « علسلا نود نامثألا وهو فراعتملا ضورفملا

 ."5494٠-0ص ءا'ج «عئادبلا» 8١( همز . ؟98ص .7ج «عئادبلا» (١8ها/)
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 رهملا فيصنت عنمت اهنإف «لصألا نم ةدلوتم ريغ ةلصتم ةدايزلا تناك نإو - ب .-4

 .9*:6لصألا اهل ىقبيو «ءلصألا ةميق فصن اهيلعو .ىمسملا

 در اهيلعو فيصنتلا عنمت اهنإف «لصألا نم ةدلوتم ةلصفنم ةدايزلا تناك نإو - ج -ه

 هذه عنمت ال :رفز مامإلا لاقو .جوزلا ىلإ - ىمسملا رهملا ةميق فصن يأ  لصألا ةميق فصن

 . ةدايزلا عم ىمسملا رهملا فصنتيو ,فيصنتلا ةدايزلا

 ةدايزلاك لصألا عم فصنتتف هنم ةدلوتم اهنأل ؛لصألل ةعبات ةدايزلا نأ :(رفز لوق هجو)

 .ضبقلا لبق ةئداحلا

 ملف ضبقلا دنع الو دقعلا دنع نكت مل ةدايزلا هذه نأ :(هيبحاصو ةفينح يبأ لوق هجو)

 ةجوزلا كلم ىلع ىقبتو فصنتت الف ءرهملا مكح هلام ىلع دري امنإ خسفلاو .رهملا نم نكت

 ,6:730طقف لصألا ةميق فصن اهيلع بجيف .قالطلا لبق تناك امك

 .ةصاخ ةجوزلل يهف . لصألا نم ةدلوتم ريغ ةلصفنم ةدايزلا تناك نإو :-د 45

 ,6059فصنلا امهنم دحاو لكل نافصن امهنيب ىمسملا رهملاو

 :ةجوزلا لبق نم ضوبقملا رهملا يف ةدايزلا يف ةلبانحلا بهذم <40

 لبق قالطلا لبق ةجوزلا هتضبق يذلا ىمسملا رهملا يف ذ ةدايزلا 2 يف ةلباتحلا بهذمو

 ءاهيلع نوكي لصألا صقن نأ امك ةجوزلل نوكت لصألا نم |ةلصفنملا ةدلوتملا ةدايزلا :ًالوأ

 صقن نإو اهل ةدايزلاف رهملا داز اذإف .دقعلا درجمب ةأرملا كلم يف لخدي رهملا نأ

 اهكلم ءامن هنأل ؛ هنود اهب درفنت ةلصفنم ةدايز دالوألاف «تدلوف ًامنغ تناك اذإو ءاهيلعف
 ضرف ام فصن هنأل ؛ ةلصتم ةدايز تداز الو تصقن نكت مل نإ تاهمألا فصن يف عجريو

 فضن ذأ نيبو اضقان اهفضن لأ نييدرايكلا ةلفااش ريكي وأ مك اؤلاب تصقن تناك نإو .اهل

 ,6:79اهيلع صقنلا نامض ن ءاهقدصأ ام تقو اهتميق

 اذإو» : يقرخلا هلاق ام ةلاحلا هذه يف مكحلاف ,رهملا نم ةدلوتملا ريغ ةلصتملا ةدايزلا يف :ًايناث
 لبق اهقلط مث ,ةهتغبصف 0 اهقدصأ وأ ءاراد اهتنبف ًاضرأ - اهاطعأ يأ - اهقدصأ

 0 ص .؟ج «عئادبلا» محك ا لص 37ج «عئادبلا» (/م69١6)

 ./45ص ."ج «ينغملا» )8١5( . "١٠ص ,؟ج «عئادبلا» )8١51(
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 ةميق فصن اهيطعي نأ ءاشي نأ الإ اهقدصأ ام تقو هتميق فصنب اهيلع جوزلا عجر لوخدلا
 .©65هريغ هل نوكي الف ءًادئاز هيطعت نأ يه ءاشت وأ فصنلا هل نوكيف . غبصلا وأ ءانبلا

 فصن يأ  ةميقلا فصن هل ناك امنإو» : يقرخلا لوق ىلع ًاقيلعت ةمادق نبا لاقو
 , غبصلاو ءانبلا يهو ةجوزلل ةدايز بوثلاو ضرألا يف راص دق هنأل ؛ - ىمسملا رهملا ة ةميق

 ةميق فصن اهل لذب نإو «ةدايزو هقح هنأل ؛ هلوبق هيلعف ًادئاز عيمجلا فصن هيلإ تعفد نإف

 .فصنلا هل نوكيو غبصلاو ءانبلا

 اهنأل ؛كلذب ايضارت امهنأ ىلع لومحم اذه : يضاقلا لاقو .كلذ هل :يقرخلا لاق
 .اهيلع ربجت الف ةضواعم ءانبلا عيب نأل ؛هلوبق ىلع ربجت ال

 اذإف «هريغل ءانب اهيفو هل تلصح ضرألا نأل ؛ربجت اهنأ حيحصلاو» :ةمادق نبا لاق

 عيفشلا لذبف ءاهيف يرتشملا ءانب دعب ضرألا ذخأ اذإ عيفشلاك .هلوبق رخآلا مزل ةميقلا لذب

 .9::4عهلوبق يرتشملا مزل هتميق
 :هلك ىمسملا رهملا طوقس - 8

 نإف ء.ةحيحصلا ةولخلا لبقو اهب لوخدلا لبق ةجوزلا لبق نم تءاج جوزلا نيب ةقرف لك

 هذه نم ةلبانحلاو ةيفنحلا هركذ ام يلي اميف ركذنو . (ممككرو ةقرفلا هذهب طقسي هلك ىمسملا رهملا

 : هلك ىمسملا رهملا اهب طقسي يتلا قرفلا

 ,©«:5ةيفنحلا دنع هلك ىمسملا رهملا اهب طقسي يتلا حاكنلا قرف -4

 . مالسإلا نع اهدادتراب ةقرفلا -

 . مالسإلا نع اهعانتماب ةقرفلا -

 ةجوزلا تعواط اذإف .ةرهاصملا ةمرح بجوي ام هعورف وأ خوزلا لوصأب اهلعفب ةقرفلا 0

 بجي الف «ةديؤم ةمرح اهجوز ىلع تمرح ةوهشب اهلّبق وأ اهأطوف هنبا وأ جوزلا ابأ لوخدلا لبق
 .لوخدلا لبق اهلبق نم تتأ ةقرفلا هذه نأل ؛ ىمسملا رهملا نم ءيش اهل

 )48 )8١55ص 5"2ج «ينغملا» /.

 .48ص «.5ج «ينغملا» (8055)

 .84ص اج «عانقلا فاشكو اص 2 "؟ج «عئادبلا» ىح560)

 .١"٠ص .١1ج «ينايبألل «ةيعرشلا ماكحألا حرش» 75ص اج «عئادبلا» (8057)

 ١١د



 ؤفك جوزب دجلاو بألا ريغ يلولا اهجوز يتلا ةريغصلا تغلب اذإف .غولبلا رايخب ةقرفلا د
 ًامكح وأ ةقيقح اهب لوخدلا لبق غولبلا دنع دقعلا تخسفو اهسفن تراتخاو .لشملا رهمبو
 نإف .هلك ىمسملا رهملا اهب طقسيف لوخدلا لبق اهلبق نم تتأ ةقرف هذهف .ةحيحصلا ةولخلاب
 رهملا اهاطعأ دق ناك نإو هلك رهملا طوقسل ًائيش اهيطعي نأ مزلي الف رهملا اهطعي مل جوزلا ناك
 ريغصلل رايخلا ناك اذإ كلذكو .جوزلا ىلإ هّدر اهيلعف دقعلا خسف راتخت نأ لبق هضعب وأ هلك
 ءيش هيلع بجي الف ءّدجلاو بألا ريغ هّيلو هل هدقع يذلا حاكنلا دقع خسف راتخاو غولبلا دنع

 .رهملا نم

 دقع خسف تراتخا يأ  اهسفن تراتخاف «- قيقر دبع ةجوز يهو ةمألا تقتعأ اذإ - ه

 ببسب يأ  قتعلا رايخ ببسب تعقو ةقرفلا نأل ؛ هلك طقسي اهرهم نإف اهب لوخدلا لبق حاكنلا

 . حاكنلا دقع خسف اهرايتخا وهو  اهنم

 :ةلبانحلا دنع رهملا اهب طقسي يتلا حاكنلا قرف -

 لوصح دنع هلك ىمسملا رهملا طوقس تالاح يف ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج
 تحت اهمالسإك ؛ لوخدلا لبق ةجوزلا يأ  اهلبق نم تءاج ةقرف لكو» :لوخدلا لبق ةقرفلا

 اهحاكن خسفني نم اهعاضرإ وأ مالسإلا نع اهتدرو «-ًارفاك اهجوز يقبو تملسأ يأ - .رفاك
 ءاهوحنو هتخأ وأ همأ نم ةريغص يهو اهعاضتراو ,.ىرغص هل ةجوز تعضرأ ول امك هعاضرب
 ةقفن وأ رهمب هراسعإب هخسفو عنو انيدجعوأ اوحم ةنوككح جوزلا بيعل يأ - هبيعل اهخسفو

 اهطرش ةفص دقفل هخسف وأ  اهبيعل جوزلا خسف يأ  هخسفو ءدبع تحت اهقتعل وأ ءامهريغ وأ
 .اهرهم هب طقسي هنإف .لوخدلا لبق خسفو بيث تنابف ًاركب اهطرش نأك اهيف

 جيزتي ال نأ طرشب اهجوزت نأك دقعلا لاح هيلع حيحص طرشب اهخسف ًاضيأ اهرهم طقسُيو

 . خسفلا تراتخا اذإ اهل رهم الف هب في ملف ءاهراد نم اهجرخي ال وأ ءاهيلع

 ولو ءاهناعل مامت دنع لصحي امنإ هنأل اهلبق نم خسفلا نأل ؛رهملا لك طقست ناعللا ةقرفو
 اهل هلعجف .رايخلا اهل لعجي نأ هتلأس نأب اهلاؤسب  حاكنلا خسف رايخ يأ  رايخلا اهل لعج

 طقسيف .رهملل ةقحتسملا يهو اهلعفب تمت ةقرفلا نأل ؛اهل رهم الف لوخدلا لبق اهسفن تراتخاف
 طقسي مل ءاهسفن تراتخاف اهلاؤس ريغب رايخلا اهل لعج دق ناك نإو .هطاقسإ ترشاب ول امك
 ,6:59هلعفك اهلعفف هنع ةبئان ربتعت اهنأل ؛ففصنتي لب لوخدلا لبق اهسفن اهرايتخاب رهملا

 ./ه7"ص ."ج «ينغملا» رظناو .4448ص .”ج «عانقلا فاشك» )8١055(



 ثلاثلا عرفلا

 لثملا رهم

 :ديهمت 4١"

 اذهف دقعلا يف ىمسم ناك نإف «ةأرملل رهم نم ولخي ال حاكنلا دقع نإ : قبس اميف انلق

 رهم هيف بجاولاو « حيحص حاكنلا دقعف دقعلا ىف ارهم مسي مل نإو .ةجوزلل بجاولا رهملا

 .©*3"اهانركذ دقو ةيوبنلا ةنسلا لثملا رهم بوجو ىلع لد دقو .لثملا

 : لثملا رهم بوجو تالاح <

 :رهملا ركذ نع توكسلا :ىلوألا ةلاحلا

 هذهب جوزتت يتلا ةأرملا ىمستو «هل ًايفن الو هل ًاباجيإ ال حاكنلا دقع يف رهملا ركذ مدع

 , 0:59(ةضوفملا» ةيفيكلا

 ال اهئاسن قادص لثم اهل» :لاقف ًاقادص اهل ضرفي ملو ءاهب لخدي ملو اهجوز تام ةأرما نع
 ىضق :لاقف يعجشألا نانس نب لقعم ماقف .ثاريملا اهلو .ةدعلا اهيلعو .ططش الو سكو

 اديدش احرف دوعسم نب هللا دبع اهب حرفف .تيضق ام لثمب قشاو تنب عورب يف كي هللا لوسر

 : هلوق : هحرش يف ءاجو .امهريغو يذمرتلاو دواد وبأ هاور . ( هِي هللا لوسر ءاضق هؤاضق قفاو نيح

 الو يأ ططش الو ,صقن ال يأ سكو ال ءاهموق ءاسن رهم لثم يأ «اهئاسن قادص اهل»

 , 607ةدايز

 :رهملا ىفن : ةيناثلا ةلاحلا 544

 مسي ملو اهجّوزت نإو» :ةيفنحلا هقف يف «ةيادهلا» يف ءاج ءاهل,رهم ال نأ ىلع اهجزتي نأب

 , 9”:0)(اهب لخد وأ اهنع تام نإ لثملا رهم اهلف ءاهل رهم الأ ىلع اهجوزت وأ ارهم اهل

 .(511/ا/» ةرقفلا )8١68(

 . 1١١ ص .ج «راتخملا ردلا» ءالا «<ص .5ج «ينغملا» (8059)

 35ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» .754ص .4ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» (807)

 ١-1١49. 48ص

 ) )8١371هريدقلا حتفو ةيادهلا» ج١7 ص٠ 45 .
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 :ًارهم حلصي ال ىمسملا :ةثلاثلا ةلاحلا -4

 طورش رفاوت مدعل ًايعرش ًارهم نوكي نأ حلصي ال حاكتلا دقع يف ىمسملا رهملا ناك اذإ
 لعجو اهجوزت ول امك ,ملسملا ّقح يف موقتم ريغ الام نوكي نآك ؛ ,ىمسملا لاملا يف رهملا

 لعجو اهجوزت ول امك ,ةشحاف ةلاهج ًارهم هلعج يذلا لاملا يف ناك وأ : ريو: وأ اري اهرهم

 يف «راتخملا ردلا» يف ءاج دقف .اهنيعي ملو ةرايس وأ ءاهنيعي ملو ًابايث وأ ءاهنّيعي ملو ةباد اهرهم

 وأ ةباد وأ ًاريزنخ وأ ًارمخ ىمس وأ ًارهم مسي مل اذإ اميف : اري بجي اكرر : ةيفنحلا هقف

 6 ؟”«لهجلا ش هَل اهسنج نيبي ملو أراد وأ يوت

 مكح روكذملا لثملا رهم رابتعا نأ ملعا مث» :نيدباع نبا هيقفلل «راتحملا در» يف ءاجو

 رهم بجو بوصغم وأ رح وأ رمخب اهحكن» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم) يف ءاجو

 , 6:9(لثملا

 :ًادساف حاكنلا ناك اذإ :ةعبارلا ةلاحلا 6

 رهم حاكتلا اذه يف ناك ءاوس «لثملا رهم بجو لوخد هيف عقوو ًادساف حاكنلا دقع ناك اذإ
 .نكي مل وأ ىمسم

 رابتعا نأ ملعا مث» :- ىلاعت هللا همحر  نيدباع نبال ةيفنحلا هقف يف «راتحملا در» يف ءاج

 دعب دساف حاكن لك مكحو . . .الصأ هيف ةيمست ال حيحص حاكن لك مكح روكذملا لثملا رهم
 3 احل وأ رهم هيف ىمس ءطولا

 : لثملا رهمو راغشلا حاكن -5

 نع ىهن كب هللا لوسر نأ  امهنع هللا يضر  رمع نبا نع هيلع قفتملا ثيدحلا يف ءاج
 .6:72:قادص امهنيب سيل رخآلا هجوزي نأ ىلع هتنبا لجرلا جوزي نأ راغشلاو .راغشلا

 نع وه روكذملا راغشلا ريسفت نأ رمع نبا نع .عفان نع ملسم ماماإلل ةياور يفو

 .9١٠١ص 2"ج هراتخملا ردلا» ©«؟3فف]

 ) )8١07ص اج «جاتحملا ينغم» .1/ص ا"ج «راتحملا درد 776 .

 . 1377/ص ءالج .نيدباع نبال «راتحملا در» (801/5)

 .47ص 17ج «يقابلا دبع داؤف دمحم عضو ,«ناخيشلا هيلع قفتا اميف ناجرملاو ؤلؤللا» (607/8)
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 عفانل تلق» : هيف ءاجو .رمع نبا نع عفان نع هللا دبع نع دواد وبأ هجرخأو . فش . عفان

 هتخأ هحكنيف لجرلا تحأ حكنيو «قادص ريغب هتنبا هحكنيو لجرلا ةنبا حكني :لاق ؟راغشلا ام

 .6:79«قادص ريغب
 :لثملا رهمب راغشلا حاكن حبحصت - "41

 اهيف يهنلا درو يتلا ةحكنألا) ىلاعت هللأ همحر دشر نبال «دهتجملا ةيادبو يف ءاج

 حكني نأ وه هتفص نأ ىلع اوقفتا مهنإف «راغشلا حاكن امأف . . . .راغشلا حاكن :ةعبرأ ًاحرصم
 عضبب هذه عضب الإ امهنيب قادص الو «هتيلو رخآلا هحكني نأ ىلع رخآ الجر هتيلو لجرلا

 لثملا رهمب ححصي له عقو اذإ اوفلتخاو .هنع يهنلا توبثل زئاج ريغ حاكن هنأ | اوقفتاو .ىرحخألا

 : لاق هنأ الإ ىعفاشلا لاق هبو «هدعبو لوخدلا لبق ًادبأ خسفيو عححصي ال : كلام لاقف ؟ال مأ

 .دساف هايمس يذلا رهملاو «لثملا رهمب تباث حاكنلاف .ًاعم امهل وأ ًاقادَص امهدحأل ىمس نإ
 .4:8«. . .ثيللا لاق هبو لثملا قادَص ضرفب حصي راغشلا حاكن :ةفينح وبأ لاقو

 «لثملا رهم باجيإب راغشلا حاكن نوححصي  دشر نبا مهنع لقن امك  ةيفنحلاو .-4
 يف لثملا رهم بوجوو» :ةيفنحلا هقف يف هراتخملا ٌردلا» يف ءاج دقف ,مهبتك يف اوحرص اذهبو

 نع هولخل هنع يهنم وهو «اللثم هتخأ وأ هتنب رخآلا هجوزي نأ ىلع هتنب هجوزي نأ وهو .راغشلا

 .«99ًاراغش قبي ملف لثملا رهم هيف انبجوأف . رهملا

 نأ وهو ضوعلا نع يلاخلا حاكنلا وه راغشلا حاكتف» ٠ متادبلا» يف يناساكلا مامإلا لاقو

 و ؛ةدساف ةيمستلا هذهو ةتنبأ | هجوزي وأ 00-0 هجقزي نأ ىلع هتخأ لجرلا جوزي

 7 4 )( حيحص حاكنلاو ءانلق امل طلو رهم 8 ةدحاو لكلو

 :ةيفنحلا لوقب اولاق ءاهقف - 4

 .١٠7ص .9ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (8017)

 .486-42 ص ."ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (6017)

 . 49ص 17ج .دشر نبال «دهتجملا ةيادب» (807/8)

 . ١٠١ "”ص ءا"ج راتخملا ردلا» (60179)

 ) )8١8ص .؟ج «عئادبلا» 750/4 .
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 يف ءاج دقف .ءاهقفلا نم عمج لاق راغشلا حاكن يف لثملا رهم بوجو وهو ةيفنحلا لوقبو

 . يرهزلاو .لوحكمو نانيد نبورمعو عاطع نع يكحو» : : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا»

 لبق نم داسفلا نأل ؛ لثملا رهم بجيو .ةيمستلا دسفتو .-راغشلا حاكن يأ - حصي هنأ يروثلاو

 .6:20كلذك اذهو ءريزنخ وأ رمخ ىلع جئوزت ول امك .دقعلا داسف بجوي ال رهملا

 :راغشلا حاكن يف ةلبانحلا بهذم 2

 م لاق .هيف لثملا رهم بوجوب هحيحصت نكمي الو دساف راغشلا حاكن : ةلباتحلا بهذمو

 اقادص كلذ عم اومس نإو امهنيب حاكن الف ٠ ءهتيلو رخآلا هجوزي نأ ىلع هتيلو هجوز نإو» : يقرخلا

 ا +0ًاضيأ

 راغشلا حاكن نأ يف دمحأ نع ةياورلا فلتخت الو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاجو

 لوق وهو «هيف اقرف امهنأ تباث نب ديزو ,رمع نع يورو :دمحأ لاق .ةعامج هنع هاور .دساف
 . (يعفاشلاو كلام

 رمع نبا ىور ام انلو» : لثملا رهمب هححص نم ىلع ًاًدارو هبهذمل ًاجتحم ةمادق نبا لاق مث
 ول امك رخآلا يف ًافلس نيدقعلا نم دحاو لك لعج هنألو ؛«راغشلا نع ىهن لك هللا لوسر نأ
 هداسف لب :انلق .ةيمستلا لبق نم هداسف نإ :مهلوقو . يبوث كعيبأ نأ ىلع كبوث ينعب :لاق
 هجيوزت لعج هنإف «جوزلا ريغل عضبلا كيلمت طرش هنأل وأ ى.دساف طرش ىلع هفقو هنأ ةهج نم

 ىلع لوقي نأ نيب قرف الف اذه تبث اذإ .هنم هعازتنا طرشب هايإ هكلم ناكف «ىرخألل ًارهم اهايإ
 0 ”«كلذ لقي مل وأ ىرخألا عضب امهنم ةدحاو لك قادص نأ

 :راغشلا حاكن يف ةيعفاشلا بهذم ١

 راغشلا حاكن ز زوجي الود : :ةيعفاشلا هقف يف يزاريشلل «بذهملا» يف ءاج موال لاقو

 لك عضب نوكيو .هتخأ وأ هتنبا كلذ ةخف ذي نأ ىلع لجر نم هتخأ وأ هتنبا ٍلجرلا جوزي نأ وهو

 نع ىهن تك هللا لوسر نأ»  هنع هللا يضر - رمع نبأ ىور امل ىرخألل ًاقادص امهنم ةدحاو

 ؛قادص امهنيب سيلو هتنبا رخآلا هجوزي نأ ىلع لجرلا نم هتنبا لجرلا جوزي نأ راغشلاو .«راغشلا

 :لاق اذإ امأف . نيلجر نم هتنبا جوز ول امك دقعلا لطبف ريغ نيبو هيب عيشبلا يف :كرشا-هنالو

 . عضبلا يف كيرشتلا لصحي مل هنأل ؛ناحاكتلا حص .كتنبا ينجوزت نأ ىلع يتنبا كتجوز

 ."١4ص 2. "ج «ينغملا» (م81١)

 .541-١547ص «5ج «ةمادق نبال «يتغملا» )8١85( .١541ص ."ج «ينغملا» )8١85(
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 حصو قادصلا لطبف «هتنبا هجوزي نأ قادصلا لعج هنأ وهو قادصلا يف داسفلا لصح امنإو

 رهم بجوو ناحاكنلا حص ةئامب كتنبا ينجوزت نأ ىلع ةئامب يتنبا كتجّوز :لاق نإو .حاكتلا

 :لاق نإو .اهلبق ةلأسملا هبشأف ءهتنبا جوزت ةئاملا عم هطرش وهو قادصلا يف داسفلا نأل ؛لثملا

 ىرخألل ًاقادص امهنم ةدحاو لك عضب نوكيو .ةئامب كتنبا ينجوزت نأ ىلع ةئامب يتنبا كتجوز

 نم لخي مل انهاهو قادصلا نم يلاخلا وه راغشلا نأل ؛حصي :(امهدحأ) :ناهجو هيفف

 كرشأ دقو عضبلا ىلع كيرشتلا وه لطبملا نأل ؛بهذملا وهو حصي ال :(يناثلا»و .قادصلا

 , 4:49 ءضبلا ىف

 :لثملا رهمب دوصقملا -7

 نم رهم وه «لثملا رهم اهيف بجي يتلا تالاحلا يف ةجوزلل بجاولا لثملا رهمب دوصقملا

 شيعت يذلا اهدلب رابتعا عم رهملا ريدقت يف ربتعت يتلا اهتافص يف اهتابيرق نم اهيواسيو اهلثامي

 رظني يتلا اهتافص يف اهنلثامي يتاللا اهتابيرق نم دوصقملا ام نكلو .هيف يه يذلا نامزلاو هيف

 ةهج نم جوزلا لاح ربتعي لهو ؟لثملا رهم ريدقت يف اهنامزو اهدلب رث أ امو ؟رهملا ريدقت يف اهيلإ

 ؟ةجوزلل لثملا رهم ريدقت يف هقلخو هحالصو هنيد

 : ةيلاتلا تارقفلا ىف هنيبن ام اذُه

 :اهتابيرقب دوصقملا يف :لوألا لوقلا - 54م

 هذهل تابيرقلا ءاسنلا نه «نهروهم ةفرعم ىلع ءانب اهلثم رهم ةفرعم دارملا ةأرملا تابيرق

 ضعب يلي اميف ركذنو .ءاهقفلا روهمج لاق اذهبو .مألا ةهج نم ال بألا ةهج نم ةأرملا

 : مهلاوقأ

 ءاهمامعأ تانبو اهتاّمعو اهتاوخأب ربتعي اهلثم رهمو» :ةيفنحلا هقف يف «ةيادهلا» يف ءاج أ

 ءهمع تنب تناك نأب اهيبأ موق نم مألا تناك نإف ءاهتليبق نم انوكت مل اذإ اهتلاخو اهمأب ربتعي الو

 , 0:4 (اهيبأ موق نم اهنأ امل اهرهمب ربتعي ذئنيحف

 نم اهلثامت ةأرما رهم يعرشلا اهلثم رهم ةرحلاو» :ةيفنحلا هقف يف «راتخملا ردلا» يفو ب

 ينغم»و ١١235ص 25ج «جاتحملا ةياهن» رظناو «. ٠-5 4١0٠ ١ص 216ج «عومجملا هحرشو بذهملا» 22085(

 ١5 .٠ "ص 27ج «جاتحملا

 .5ا!/١1-١57ص 2 "ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» )8١86(
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 .6:3(همع تنبك هموق نم نكت مل نإ اهمأ ال اهيبأ موق

 :تلق ىئنمو : يعفاشلا لاق . تابصعلا ءاسن رهمب لثملا رهم ربتعيو» : ةيعفاشلا لاقو - ج

 .«اهئاسن نم اهمأ سيلو اهتبصع ءاسن ينعأ امنإف ءاهئاسن رهم اهل

 ربتعي الف «مألل ةمعلا الو مألا ال بأل وأ ةقيقش تخأو» :لثملا رهم يف ةيكلاملا لاقو د

 .:40(نيرخآ موق نم نانوكي دق امهنأل ؛امهيلإ ةبسنلاب لثملا قادص

 نم ربتعي نميف دمحأ نع ةياورلا تفلتخاو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو  ه

 :قاحسإ ةياور يف لاقو .اهيبأ لبق نم اهئاسن نم اهلثم رهم اهل : لبنح ةياور يف لاقف ءاهبراقأ
 ىلوألا ةياورلاو : يلبنحلا ةمادق نبا لاق .اهئاسن نم نهنأل ؛اهتخأ وأ اهمأ لثم اهئاسن رهم اهل
 , 6:40( ىلوأ

 .:؟")«اهيبأ لبق نم يتاللا اهتابارق نم اهلثم رهم ىلإ عجري امنإو» : ةيديزلا لاقو -ز

 اهتمع وأ اهتخأك اهيبأ موق نم اهلثامت ةأرما رهم وه ةرحلل لثملا رهم» :ةيرفعجلا دنعو - ح

 ,0:50(فرشلاب اهل نيواسم انوكي مل اذإ اهتلاخ وأ اهمأب لثمت الو ءاهمع تنب وأ

 :لوألا لوقلا ةجح -4

 :دوعسم نب هللا دبع لوقل» : مهلوقل نيجتحم لوألا لوقلا باحصأ نم مهو .ةيفنحلا لاق

 فاضي امنإو اهيلإ فاضأ هنأل ؛ بألا براقأ نهو «ططش الو هيف سكو ال اهئاسن لثم رهم اهل»

 .هسنج ةميق ىلإ عوجرلاب د امنإ ءيشلا ةميق نألو هيلإ بسنلا نأل ؛بألا براقأ ىلإ

 نوكت ةمألاو ةمأ نوكت دق مالا نأ ىرت الأ ا موق سنج نم ال هيبأ موق ننتج نتي ناسنإلاو

 "و ؟”«اهيبأل 55 ةيشرق

 . 1787/ص ء7ج «راتخملا ردلا» (8085)

 )/ )8١817ص .6١ج «عومجملا هحرشو بذهملا» ١"7ه .

 ) )8١84."11/-*15ص 7١ج .ريدردلل «ريبكلا حرشلا»

 ) )8١089الا" 7,ص .5ج «ينغملا» .

 . ؟54ص 17ج «هراهزألا حرش» (4090)

 . 9١ص «(ةيصخشلا لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألا» (6091)

 . 497 ١ص .7ج «ةيانعلاو ةيادهلا» (8095)

-1١1١9- 



 :اهتابيرقب دوصقملا يف :يناثلا لوقلا 6

 ةياورلا هذهو .دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ وهو .مألا ةهج نم وأ بألا ةهج نم اهتابيرق نهو

 يف «عانقلا فاشك» يف ءاج دقف .اهريغ اوركذي ملو نورخأتملا ةلبانحلا ءاهقف اهب ذخأ يتلا يه

 اهتخأك اهّمأو اهيبأ ةهج نم اهبراقأ عيمج نم اهيواسي نمب ربتعم لثملا رهمو» :ةلبانحلا هقف

 .59'06(ىبرقلاف ىبرقلا نهريغو اهتلاخو اهمأو اهُمع تنبو اهيخأ تنبو اهتمعو

 عيمج نم اهيواسي نمب ربتعم لثملا رهمو» :ةلبانحلا هقف يف «تادارإلا ىهتنم حرش» يفو

 ,6:19عمع وأ خأ تنبو تخأك نهريغو ةمعو ةلاخو مأك اهبراقأ

 : يناثلا لوقلل ةجحلا 35

 رهم اهل) دوعسم نبا ثيدح يف امل» : مهلوقب يناثلا لوقلل نورخأتملا ةلبانحلا جتحاو
 .6:؟9«ةلمجلا يف رثأ هل ةبارقلا قلطم نألو ؛(اهئاسن

 هلوقل . . .اهبراقأ عيمج نم اهيواسي نمب ربتعم لثملا رهمو» :«تادارإلا ىهتنم حرشا» يفو

 هب صتخي اهبسحو «رئثألل اهبسحل حكنت ةأرملا نإف .اهئاسن قادص اهلو :دوعسم نبا ثيدح يف

 .6:5عهمدعل لقيو كلذل رهملا دازيو اهبراقأ

 : حجارلا لوقلا - "هال

 دجوي مل نإف . بألا ةهج نم تابيرقلاب يأ - تابصعلا ءاسنب لثملا رهم رابتعا حجارلاو

 .بألل ةداع نوكي باستنالا نأل ؛مألا ةهج نم تابيرقلاف نهنم دحأ

 :لثملا رهم ةفرعمل تابيرقلا بيترت 5-4

 عوجرلا اذه نإف ءاهلثم رهم ةفرعم دارملا ةأرملا تابيرق روهم ىلإ عوجرلا نم دب ال ناك اذإو

 ركذنو .اهنم ىبرقلاف ىبرقلا ىلإ رظنيف «ةأرملا هذه نم  نهبرق بسح يأ  ابترم نوكي نأ بجي
 :بيترتلا اذه يف ءاهقفلا لاوقأ ضعب يلي اميف

 :تابيرقلا بيترت يف ءاهقفلا لاوقأ نم -4

 )54 )8١95ص «7ج «عانقلا فاشكد .

 ) )6١948ص 17ج (ىهتنملا حرش) «تادارإلا ىهتنم حرشا» ١54١ .

 ) )8١46.ة8 5ص .9ج «عانقلا فاشكد

 ١8. ١ص .؟ج «ىهتنملا حرشو م١ قك)

١7١8 - 



 اهيلإ اهتابصع اهئاسن برقأف .برقألاف برقألا ربتعي نأ يغبنيو» :«ينغملا» يف ءاج أ

 , 4:598«برقألاف برقألا اهمع تائب مث ,اهتامع مث ,اهتاوخأ

 «تابصعلا ءاسن رهمب لثملا رهم ربتعيو) :؛عومجملا هحرشو بذهملا» يف ءايجو - ب

 تائبو «ءتامعلاو ةوخالا تانبو «تاوخألا نهبرقأو .نهنم برقألاف برقألاب ربتعتو

 "علا مامعألا

 .اهتفص ىلع نهئوكو ةجردلا برق تابصعلا ءاسن يف ىعاربو» : ؛جاتحملا ينغم» يفو - ج

 ,4:34)عبأآل مث نيوبأل معلا تائب مث بأل

 «ةوخإ تانب الو تاوخأ اهل نكي مل نإف اهتخأ رهم لثم ىطعتف» :«راهزألا حرش» يفو د
 , 010(. .اهمع تائب مث اهتامع رهمف

 يفو . اهيبأ موق نم اهلثم رهم يعرشلا اهلثم رهم ةرحلاو» :«راتخملا ردلاو» يفو - اه

 رابتعا هدافمو .معلا تنبو ةقيقشلا تنبف نكي مل نإف ءاهتامعو اهتاوخأب ربتعيو :ةصالخلا
 , 417 (يبيترتلا

 ؟تابيرقلا دجوت مل اذإ مكحلا امام 0

 ةهج نم تابيرق اهل دجوت مل اذكو ءاهتريشع نم بألا ةهج نم ةأرملل تابيرق دجوت مل اذإو

 : يتأي اموه مكحلاف ءاضيأ ةهجلا هذهب نبلئاقلا دنع مألا

 :ةيفنحلا بهذم :ًالوأ -645

 رهم ةفرعم دارملا ةأرملا تافصب يأ - تافصلا هذهب اهيبأ موق نم ةدححاو نكت مل نإف» : اولاق

 ةليبق لثم يأ  اهلثم ىرخأ ةليبق يف رظني :ةصالخلا يفو .كلذب ةفوصوم ةيينجأف  اهلثم
 , 440057( اهيبأ

 .الا!؟ ص ,”ج ؛ يلبثحلا ةمادق نبال « ينغملا» )4١419(

 )991 )4١54ص 6١ج ؛ةيعفاشلا هقف يف ؛عومجملا هحرشو بذهملا» .

 )7737 )5099ص .#*ج «ةيمفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغمد ,

 ) )81٠١؟ا/0-؟54 ص ء!ج ؛ةيديزلا هقف يف «راهزألا حرش» .

 )189 )45١9/.ص ءالج هراتخملا ردلا» .

 .14الا ص ءاج «ريدقلا حتفو ةيادهلاو (89+5)

 م1105



 :ةيعفاشلا بهذم :ًايناث

 ؛تاالاخلاو تاهّمألا نم اهيلإ ءاسنلا برقأب ربتعا تابصع ءاسن اهل نكي مل نإف» :اولاق

 . 65 واهب ًاهبش ءاسنلا برقأب مث ءاهدلب ءاسنب ربتعا براقأ اهل نكي مل نإف ءاهيلإ برقأ نهنأل

 :هيف ءاج دقف .ةلأسملا هذه يف ليصفتلا نم ءيش ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يفو

 ىبرقلا مدقت نهب اهرهم ربتعي اهل ماحرأف ًالصأ نحكني مل وأ لصألا نم ةبصعلا ءاسن دقف نإف»
 مدقي :(بهذملا يعفاش) يدرواملا لاقو . . .بناجألا نم ىلوأ نهنأل ؛تاهجلا نم ىبرقلاف

 تانب مث .تاوخألا تانب مث «تاللاخلا مث «تادجلا مث مألا ماحرألا ءاسن نم

 , .(63١9 . لاوخألا

 : ةلبانحلا بهذم :ًاثلاث 54م

 ءاسن برقأف «برقألاف برقألا ربتعي نأ يغبنيو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج

 اهتابصع يف نكي مل نإف .برقألاف برقألا اهمع تانب مث ءاهتامع مث ءاهتاوخأ اهيلإ اهتابصع

 لهأف نكي مل نإف «نهتانبو اهتالاخو اهتاّدجو اهمأك اهماحرأ ءاسن نمف اهلاح لثم يف وه نم

 ردقب اهل ديز تافصلا يف اهنود الإ دجوي مل نإف ءاهيلإ نادلبلا برقأ ءاسنف نكي مل نإف ءاهدلب
 .هحجرن ام وه ةلبانحلا لوقو ."١”«اهصقن ردقب تصقن اهنم ريخ الإ دجوي مل نإف ءاهتليضف

 : ةلئامملا يف ربتعت يتلا تافصلا 14

 تافصلا يف اهلثامت نأ مزلي ءاهلثم رهم ةفرعم دارملا ةأرملا تابيرق نم راتخت يتلا ةأرملاو

 هذه يه امف 2« صقنيو ديزي وأ صخريو رهملا ولغي اهساسأ ىلع يتلاو «جاوزلا يف ةبوغرملا

 :اهيف ءاهقفلا لاوقأ ىلي اميف ركذن ؟تافصلا

 : ةلباتحلا بهذم 6

 ةبيرق نوكت نأ يأ  اهلاح لثم يف نوكت نأ ربتعيو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج

 .اهراسيو ءاهلامجو .اهلّقعو .اهنيد يف .اهلثم اهرهم ةفرعم دارملا ةأرملا لاح لثم يف ةأرملا

 ,9١0(فادصلا هلجأل فلتخي ام لكو .اهيسن ةحارصو اهتيويثو ءاهتراكبو

 . 2”737؟ص 27ج «جاتحملا ينغم) م5١١6 . ها"١ ص 3 6١١ج «عومجملا هحرشو بذهملا» 0ع 5

 .09/77/77ص .7ج «ينغملا» )81١5( .777-7/71ص .5ج «ينغملا» )81١5(

١722 



 : ةيفنحلا بهذم 165

 لقعلاو لاملاو لامجلاو نسلا يف ناتأرملا ىواستت نأ لثملا رهم يف ربتعيو» :ةيفنحلا لاق

 ,9١0(فاصوألا فالتخاب فلتخي لثملا رهم نأل ؛نيدلاو

 هقف ىف «ةيادهلا» باتك ىف روكذملا لوقلا اذه ىلع ًاقيلعت «ريدقلا حتف» بحاص لاقو
 انس ايواستت ىتح رهملاب رابتعالا ةحص تبثي ال ةروكذملا ةبارقلا ققحت درجمب ينعي» :ةيفنحلا

 , 41 وًاضيأ ملعلا يفو .دلو مدعو قلخ لامكو ًابدأو ةراكبو ءانيدو القعو الامو ًالامجو

 : ةيعفاشلا بهذم - 17

 ةبولطملا ةبيرقلا دوجو يأ مدقت ام عم ربتعيو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاج

 فالتخاب فلتخت روهملا نأل ؛فرشو ملعو ةبويثو ةراكبو راسيو لامجو لقعو ةفعو نس .ةأرملل
 ,١01تافصلا هذه

 :ةلئامملا ىف نامزلاو دلبلا رابتعا -4

 رايتخا دنع ب جيف « هيف شيعت يذلا رصعلاواهلثمرهمةفرعمدارملا ةأرملادلبةظحالمبجيو

 اذهلو ءاهنامز لهأ نمو اهدلب لهأ نم نوكت نأ اهانركذ يتلا تافصلا يف اهتابيرق نم اهلثامت نم

 تافص فالتخاب فلتخت امك نامزألاو نادلبلا فالتخاب ًاضيأ فلتخت روهملا نإ :ءاهقفلا لاق
 :ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا لاوقأ يلي اميف ركذنو .ءاسنلا

 :نامزلاو دلبلا رابتعا يف ةيفنحلا لاوقأ نم - 8

 يف ناتأرملا ىواستت نأ لثملا رهم يف ربتعيو» :ةيفنحلا هقف يف «ةيادهلا» يف ءاج

 فلتخي اذكو .تافصلا هذه فالتخاب فلتخي لثملا رهم نأل ؛رصعلاو دلبلاو .. .ْنسلا
 ,١041(نامزألاو نادلبلا فالتخاب يأ .رصعلاو رادلا فالتخاب

 اهيبأ موق نم تناك ولو» :هلوقب رصعلاو دلبلا رابتعا ىلع ًاقيلعت «ريدقلا حتف» بحاص لاقو
 رهملا ىف :امهلهأ ةداع فلتخت نيدلبلا نأل ؛اهرهمب ربتعي ال امهنامز وأ امهناكم فلتخا نكل

 (١١1(نهروهمب ربتعي ال اهبراقأ هيف جوز يذلا دلبلا ريغ يف تجوز ولف ,.هصخرو هئالغ يف

  01١985نص .7ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» ١لاش.

 )1١١48م( 772؟ص ا"ج «جاتحملا ينغم» (م9١١6) . 2 ١7ص 27ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» ,

 )81١١( «ريدقلا حتفو ةيادهلا» ج١7 ص47١ . ) )811١ص 7١ج هريدقلا حتفو ةيادهلا» ١/41 .
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 دالبلا ةداع نأل ؛اهدلب لهأ نم نوكت نأو» :ةلبانحلا هقف يف «ينغملا» يفو -

 .419«رهملا يف فلتخت

 :اهلثم رهم يف ةأرملا تابيرق تاداع رابتعا -0

 نود مهتريشع نم ناك نإ جوزلا ىلع رهملا يف فيفختلا ةأرملا تابيرق ةداع ناك نإو

 .رهملا فيفخت يف رثأ اهل ةداعلا نأل ؛كلذ ربتعا ,مهريغ

 تناك نإ كلذكو ,جاوزألا نم مهتريشع ريغ نم ناك نم فيفختلا اذه نم ديفتسي ال نكلو
 ءاهقف هب حّرص ام اذهو ءاهئاسن رهم هنأل ؛ًاضيأ الجؤم ضرفي لثملا رهم نإف «ليجأتلا مهتداع
 ,4119كلزب ةأرملا تابيرق ةداع ترج نإ لثملا رهم فيفختب ةيعفاشلا لاق هلثمو .457ةلبانحلا

 ؟لثملا رهم ريدقت دنع جوزلا لاح ربتعي له 1-7

 نم رهم وه «لثملا رهم اهيف بجي يتلا تالاحلا يف ةأرملل لثملا رهم ريدقت نإ :انلق

 تاداع ةظحالم عم هيف شيعت يذلا نامزلاو هيف يه يذلا دلبلا يف اهتابيرق نم اهتافص يف اهلثامي

 رثؤي وحن ىلع نيدو حالص نم لجرلا لاح ظحالي له نكلو . هليجأتو رهملا فيفخت يف اهتابيرق
 هنكلو ءالثم رانيد فلأ ةأرملل لثملا رهم نوكي دقف .معن : باوجلا ؟ةأرملل لثملا رهم رادقم يف

 .ءاهقفلا حّرص اذهبو .ملعلاو نيدلاو ىوقتلاو حالصلا نم لجرلا لاحل ةبسنلاب ةئامسمخ ربتعي

 : مهلاوقأ ضعب يلي اميف ركذنو

 : ةيفنحلا لاوقأ نم - 54177

 اذه ىلع ًاقيلعتو ,013*اضيأ جوزلا لاح ربتعيو» :ةيفنحلا هقف يف «راتخملا ردلا» يف ءاج

 خيشلا نم صخرأب جْوْزُي ًالثم يقتلاو باشلا نإف» :- هللا همحر  نيدباع نبا لاق لوقلا
 , 7١61(قسافلاو

 : ةيكلاملا لاوقأ نم - 4

 جوزلا نأ ىلإ ةراشإ (هلثم) :هلوقو» :ةيكلاملا هقف يف ريدردلل «ريغصلا حرشلا» يف ءاجو

 وأ ملع وأ حالص وأ ةبارقل ريقف جيوزت يف بغري دقف .اضيأ لثملا قادصل ةبسنلاب هلاح ربتعي

 .9 8ص اج «عانقلا فاشك» )8١115( .7"ص 56ج «ينغملا» (4119)
 ١. "خصص .7ج «راتخملا ردلاو )811١6( #77 ص 7" ج «جاتحملا ينغم» (ما115)

 . 8"17ص الج «نيدباع نبا هيقفلل «راتخملا ردلا ىلع راتحملا در (8115)

 واد



 , 0117 امدعو ًادوجو لاوحألا هذه رابتعاب رهملا فلتخيو هاجوأ لامل يبنجأ جيوزت يفو ملح

 : ةيرفعجلا لاوقأ نم 6

 « جوزلا لاح افيأ ردع نأ دعبي الو» : «ةيصخشلا لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألا» يف ءاجو
 ال نمل ةبسنلاب اهرهم لثامي ال ىوقتلاو ملعلا له لهأ نم صخشل ةبسنلاب اهرهم لصألا ةفيرشلاف
 1 ,611هلامك ىف هلثامي

 : لثملا رهمب رابخإلاو ةلئامملا ءارجإ ةيفيك -_

 رظنن نأ انيلعف ائيلعف «جاوزلا دقع يف رهم ركذ ريغب تجوزت ةأرمال لثملا رهم فرعن نأ اندرأ اذإ»

 تناك اهيبأ موق نم ةأرما ىلإ رظننو اهجاوز دقع موي لثملا رهم ريدقت يف ربتعت يتلا اهتافص ىلإ
 ةربع الو ءهذهل نوكي اهيبأ موق نم يتلا كلتل ًارهم ناك امف .اهتافص يف ىلوألا لثم تجوزت نيح

 ,0119؟(هصقن ىلإ ةوحنو لامج ةدايز نم امهنم ةدحاو يف كلذ دعب ثدح امب

 ظفل طرتشيو .نيتأرم او لجو وأ نيلجر لثملا رهمب ربخملا نوكي نأ طرتشي كيو 5 /ا/

 ,١6"”هنيمي عم لجرلا لوق لوقلاف لودع دوهش * كلذ ىلع دجوي مل نإف , مهرابخإ يف ةداهشلا

 : لثملا رهمو ةضوفملا

 دقع يف ه هايمسي ملف رهملا ركذ ناجوزلا كرث ء ءاوس ءرهم ريغب جوزتت يتلا يه ةضوفملا ة ةأرملا

 «ضيوفتلا» ظفل قالطإ هيلإ فرصني يذلا ىنعملا وه اذهو .دقعلا يف هيفن ف وأ .حاكنلا

 . عضب ضيوفت ىمسيو

 نيجوزلا دحأ يأر ىلإ رهملا لعجي نأ وهو (رهم ضيوفت) ىمسي ضيوفتلل رخآ عون كانهو
 , يمكح ىلع وأ 00 ٌتكش ام ىلع كتجّوز :الثم ّيلولا لوقيف « يبنجأ يأر ىلإ وأ
 ةضوفم) : ىلوألل نأ امك لثملا رهم اهلو «ةضوفم» ىمست ةجوزلا هذهف ,يبنجأ مكح ىلع وأ
 هتلاهجل طقسف ,ةشحاف ةلاهج لوهجم هنكل رهم ريغب اهسفن جوزت مل اهنأل ؛لثملا رهم (عضُب
 .(1"01لثملا رهم بجوو

 ) )81١9.1ج .ريدردملل «ريغصلا حرشلا» ص4١8 .

 . 19ص «ةيصخشلا لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألا» (8114)

 . 18ص .ج «نيدباع نبا هيقفلل راتخملا ردلا ىلع راتحملا در» (8114)
 . 471١ ص (.؟ج هريدقلا حتفو ةيادهلا» )8١(

 .!01-1؟ص .5ج «ينغملا» (8111)
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 :اهل رهم ضرفب اهجوز بلاطت نأ ةضوفملل 68

 نأ اهل ٌقحف ءرهم نم ولخي ال حاكنلا نأل اهل رهم ضرفب اهجوز بلاطت نأ ةضوفمللو
 نبا هنع لاقو «ةلبانحلا لوق وهو يعفاشلا لاق اذهبو « هردق نايبب يأ  هتيمستب اهجوز بلاطت

 .©9فلاخم هيف ملعن الو : يلبنحلا ةمادق

 رهم ردقب نيملاع اناك ءاوس ءًريثك وأ ناك اليلق هاضرف ام زاج هضرف ىلع ناجوزلا قفتا اذإف

 يلبنحلا ةمادق نبا هنّيب ام لثملا رهم نم رثكأ ناك ولو رهملا رادقم ضرف زاوج ىلع ّلد دقو

 لاقو . معن :لاق ؟ةنالف كجوزأ نأ ىضرتأ» : لك هللا لوسر لاق :لاق رماع نب ةبقع نع» : هلوقب

 ضرفي ملو اهيلع لخدو .هبحاص امهدحأ جوزف .معن :تلاق ؟ًانالف كجّوزأ نأ نيضرتأ :ةأرملل

 ملو ًاقادص اهل ضرفي ملو ةنالف ينجز لي هللا لوسر نإ :لاق ةافولا هترضح املف .ًاقادص اهل
 0 ع 0

 .«فلأ ةئامب هتعابف همهس تذخأف ربيخب ىمهس اهقادَص نع اهتيطعأ دق ىْنِإو ءًائيش اهطعأ

 ام قوف هلام نم اهل لذب هنأ كلذ ىنعمف .لثملا رهم نم رثكأ رهم ىلع اقفتا اذإف ًاضيأو

 اهل بجي امم لقأب تيضر اهنأ كلذ ىنعمف اهلثم رهم نم لقأ وه رهم ىلع اقفتا نإو همزلي
 .6109كلذ نم عنمت الف

 :رثكأ وأ اهلثم رهم اهل ضرف نإ -

 نإف .هاوسب ةبلاطملا اهل سيلف هنم رثكأ وأ اهلثم رهم اهل ضرفف «هيف ناجوزلا حاشت نإ امأف

 تبثي ال هنأل ؛ةعتملا الإ اهل سيلف لوخدلا لبق اهقّلط نإف ءهاضرت ىتح اهل رقتسي مل هب ضرت مل

 اهاضرب الإ رهملا اهل تبثي ال حاكنلا دقع لاحك يأ  ءادتبالا ةلاحك هب ضرت مل ام هضرفب اهل

 يللا

 نإو .هب ضرت مل ام اهل تبثي الو .همامتب ةبلاطملا اهلف اهلثم رهم نم لقأ اهل ضرف نإو
 هيلع ليم ةدايزلا نأل ؛لثملا رهم الإ اهل ضرفي نأ هل سيلف «يضاقلا ىلإ اعفتراو اًحاشت

 اذإو .دقعلا يف ىمسملاك رص ضرفلا مص ىتمو .لثملا رهم وه لدعلاو ءاهيلع ليم ناصقنلاو

 0376و مكح ام مزلي امك هضرت مل وأ هتيضر ءاوس «هضرف ام بجو يضاقلا هضرف

 .8١71ص .5ج «ينغملا» (8155) .7186ص .5ج «ينغملا» (8177)

 .ل19ص ."5ج «ينغملا» (8175) .!ل19-!/18ص 05ج (ينغملا» 04115١
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 ١- 5لثملا رهم تادكؤم :

 ىف ءاج .نيجوزلا دحأ توم وأ ةحيحصلا ةولخلا وأ لوخدلاب ىمسملاك لثملا رهم دكأتي

 تومو ,ةحيحصلا ةولخلاو ,لوخدلا :ةثالث ناعم دحأب دكأتي رهملا» : يناساكلا مامإلل «عئادبلا»
 , 41 79(لثم رهم وأ ىمسم رهملا ناك ءاوس «نيجوزلا دحأ

 :تادكؤملا هذه نع زاجيإب يلي اميف ملكتنو

 :لوخدلا :ًالوأ -7

 يف ًانيد راصو دقعلاب بجو دق رهملا نأ هيف هجولاو هيلع قفتمف لوخدلاب رهملا دكأت امأ
 لدبلا ررقي هيلع دوقعملا ءافيتساو هيلع دوقعملا ءافيتسا هنأل ؛هطقسي ال لوخدلاو .جوزلا ةمذ

 ريغ نم اهسفن ةأرملا ميلستب يأ  لدبلا ميلستب دكأتي رهملا نألو «ةراجإلا يف امك هطقسي نأ ال

 , 6159 ىلوأ  لوخدلا عم يأ  ءافيتسالا عم ميلستلاب رهملا دكأتي نألف  هئافيتسا

 ىمسم رهم نم ًايلاخ ناك نإ لثملا رهم لوخدلاب هيف بجيف .دسافلا حاكنلا امأ - 548
 ًادساف حاكنلا ناك ول نكلو .«7"*دقعلا تقو نم سيلو لوخدلا تقو نم ةأرملل رهملا اذه ردقيو
 ءاهلثم رهم نمو ىمسملا نم لقألا ةأرمللف 2 ىمسم رهم هيفو .هتحص طورش نم طرش تاوفل

 , 011؟ةيفنحلا هب حرص ام اذهو

 رهاظ وهو .ئمسملا رهملا ةأرملل :ةرم لاقف «ةلأسملا هذه يف كلام نع ةياوزلا تفلتخاو
 ىلع مدقم نيقيلاو داهتجا لثملا رهمو .نيقي وه ىمسم رهم نم هيلع اوضارت ام كلذو .هبيهذم

 .لثملا رهم قحتست ةأرملا نأ هنع ىورو .كشلاب قحتست ال لاومألا نألو ؛هيف دهتجملا

 ,لطاب اهحاكنف اهّيلو نذإ ريغب تحكتن ةأرما اميأ» :لاق ِِكك يبنلا نأ (ةياورلا هذه هجوو)

 .2”41«اهجرف نم ٌلحتسا امب اهلثم رهم اهلف اهب لخد نإف
 : ةحيحصلا ةولخلا :ًايناث .145

 يف لوخدلا ماقم موقت اهنأل ؛ ىمسملا رهملا اهب دكأتي امك ةجوزلل لثملا رهم اهب دكأتيو

 .١79ص 27ج «عئادبلا» (ما1156)

 .7 47ص ."ج «جاتحملا ةياهن» (8114) . 78١ ص اج «عئادبلا» )81١19(
 .784١ص . هج «يبطرقلا ريسفت)(0١481) .١"١ص 2” ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» (8119)
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 .619لبق نم اهانركذ يتلا ةحيحصلا ةولخلا طورش رفاوتت نأ ىلع 0هدكأت'

 مزليو مارح هيف ءطولا نأل ؛ةولخلاب لثملا رهم دكأت هيف روصتي الف ًادساف حاكنلا ناك اذإو
 حاكنلا اذه يف ةحيحصلا ةولخلا ققحت روصتي الف ,دسافلا حاكنلا اذه يف نيجوزلا نيب قيرفتلا

 .417لبق نم كلذ انيب دقو
 : نيجورلا دحأ توم :ًاثلاث - 96

 .دسافلا ال حيحصلا حاكنلا يف اذهو .لوخدلا لبق نيجوزلا دحأ تومب لثملا رهم دكأتي 3

 ضرفلا لبقو  لوخدلا لبمت يأ  ةباصإلا لبق امهدحأ تام ولو» : يلبنحلا يقرخلا مامإلا لاق

 . 6159( لثملا رهم يأ  اهئاسن رهم اهل ناكو هبحاص هئرو

 .يروثلاو . ىليل بأ نباو .ةمربش نباو .دوعسم نبا بهذ هيلإو ةيفنحلا لاق اذهبو

 .قاحسإو

 رهم ال : يعازوألاو كلامو «ةعيبرو «يرهزلاو ءرمع نباو .«سابع نباو « يلع نع يورو

 ملف ءاهب لوخدلا لبقو اهل رهم ةيمست لبقو ىمسم رهم الب حاكن ىلع تدرو ةقرف اهنأ ةجحب اهل

 ,012رهم هيف مسي مل حاكن يف لوخدلا لبق قالطلا ةقرفك رهم اهب بجي

 هللا يضر  دوعسم نب هللا دبع نع» يور امب لوقلا اذه ىلع يلبنحلا ةمادق نبا ٌدر دقو

 قادَّص اهل :لاقف .تام ىتح اهب لخدي ملو ًاقادص اهجوز اهل ٍضرفي مل ةأرمال ىضق هنأ  هنع
 :لاقف يعجشألا نانس نب لقعم ماقف .ثاريملا اهلو ةدعلا اهيلعو ء.ططش الو سكو ال اهئاسن

 .«تيضق ام لثم قشاو تنب عورب يف لكك هللا لوسر ىضق

 لثملا رهم هب لمكيف ىمسملا رهملا هب لمكي ىنعم توملا نألو ؛ عازنلا لحم يف ّصن اذهو
 هب لمكيف حاكنلا هب متي توملا نإف ؛ حيحص ريغ قالطلا ىلع توملا سايقو ءلوخدلاك

 بجت ملو لوخدلا لبق توملاب ةدعلا تبجو كلذلو همامتإ لبق هليزيو هعطقي قالطلاو .قادصلا
 .610قالطلاب لمكي ملو لوخدلا لبق توملاب ىمسملا رهملا لمكو «قالطلاب

 . 4١1ص ءا"ج هراتحملا درو راتخملا ردلا» ء؟91ص . ؟ج «عئادبلاو ىلا

 .(19945 - 5949) نم تارقفلا 015

 .(514ه) ةرقفلا (م1»)

 .ال11ص 57ج «ينغملا» (4194)

 .الا ١ص «:5ج «ينغملا» .541ص الج «عئادبلا» (١8ه)

 ./ 1١١-717 ص «”ج «ينغملاو (815)
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 رهملا ناك ءاوس «نيجوزلا دحأ تومب رهملا دكأت ىلع لالدتسالا يف يناساكلا مامإلا لاقو

 ؛ هتياهن ىهتنا لب «توملاب خسفني مل دقعلاو .دقعلاب ًابجاو ناك رهملا نألو» : لثم رهم وأ ىمسم

 موصلا ةلزنمب ررقتيو ىضم اميف دكأتي ىهتنا اذإو ءرمعلا ءاهتنا دنع هتياهن يهتنتف رمعلل دقع هنأل

 ىلع هيلع نيد راص دقعلا سفنب بجو امل رهملا لك نألو .بجاولا ررقتيف ليللا ءيجمب ررقتي
 رئاسك توملاب هنم ءيش طقسي الف .عرشلا يف نيدلل اطقسم فرعي مل توملاو - جوزلا

 , 6159«:نويدلا

 عبارلا عرفلا

 قالطلا ةعتم

 :قالطلا ةعتم يف صنلا -5

 وأ نهوسمت مل ام ءاسنلا متقّلط نإ مكيلع حانُج ال» :زيزعلا هباتك يف ىلاعت هللا لاق
 ىلع اقح فورعملاب اعاتم هردق رتقملا ىلعو .هردق عسوملا ىلع نهوعتمو .ةضيرف نهل اوضرفت

 041780 نين 1 لأ

 دق نكي ملو لوخدلا لبق اهقّلط اذإ هتجوزل جوزلا ىلع ةعتملا ةميركلا ةيآلا هذه تبجوأ

 ةقرافملا هتأرمال هعفد جوزلا ىلع بجي لام ةعتملاو» .19نورسفملا لاق اذهبو .ًأرهم اهل ىمس
 , 011)(طورشب هانعم يف امو قالطب ةايحلا يف

 :ةعتملا بوجو ىلع ةيآلا ةلالد حيضوت - 541

 رمألاو .رمأ هنأل ؛«نهوعتمف» :اهانركذ يتلا ةيآلا يف ىلاعت هلوق ةعتملا بوجو ىلع ّلد دقو
 : ىلاعت هلوق نألو ؛بدنلا ىلع انه ليلد الو ,بدنلا ىلع ليلدلا موقي ىتح بوجولا ىلع لدي

 ال بجاوب سيل ام نأل ؛ًاضيأ ةعتملا بوجو ىلع ٌلد#هرَّدَق رتقُملا ىلعو ُهْرَدَق عسوملا ىلع
 لجرلا لاحب اهرّدق املف ءراسعإلاو راسيلا لاح يف هنم ءاش ام لعفي نأ هل ذإ لجرلا لاحب ربتعي

 . 594ص 237ج «عئادبلا» (817/)

 .[7ا" ةيآلا :ةرقبلا ةروس] )8١8(

 2784 ص .١ج «يرشخمزلا ريسفت» «197ص .ج «يبطرقلا ريسفت» ,.788ص ١1ج «ريثك نبا ريسفت» (814)

 . 478ص .١ج «صاصخلا ريسفت» «7١7ص .١ج «يكلاملا يبرعلا نبا ريسفت»

 ) )8١40اج «جاتحملا ينغم» ص١ 74 .
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 يف رهم اهل مسي ملو ,لوخدلا لبق ةقلطملل ةعتملا بوجوبو .'؟'اهبوجو ىلع لد اهقّلطي ملو
 ,©414؟ةيعفاشلاو ةيفنحلاو ةلبانحلا لاق .دقعلا

 :ةعتملا يف كلام مامإلا لوق -4

 ًارهم اهل ىمس دق نكي ملو لوخدلا لبق اهقّلط اذإ هتجوزل جوزلا ىلع بجت ةعتملا نإ :انلق

 ةيفنحلاو ةلبانحلا نم روهمجلا لوق وه اذه نأو اهيلع ةميركلا ةيآلا ةلالد انركذو .حاكنلا دقع يف

 . ةيعفاشلاو

 ةعتملا بوجو ىري ال كلام مامإلاف ءبحتست نكلو ةعتملا بجت ال :كلام مامإلا لاق نكلو
 ىلع ًاَّقح» :ةيآلا هذه يف ىلاعت هلوقب نسحملاو يقتملاب ةعتملا ديق ىلاعت هللا نأب جتحاو الصأ
 هيف فلتخي ال بجاولاو «4نيقتملا ىلع ًاّمح» :اهنوكب ةعتملا ديق ىرخأ ةيآ يفو .«نينسحملا

 .«145ةبجاو تسيل اهنأ ٌلدف ءامهريغو يقتملاو نسحملا

 :كلام مامإلا لوق ىلع درلا 84

 متقلط نإ مكيلع حانجُج ال : ىلاعت هلوق كلام مامإلا لوق ىلع هّدر يف يناساكلا مامإلا لاق

 . لمعلا بوجول رمألا قلطمو 4 . . .نهوعتمو ةضيرف نهل اوضرفت وأ نهوسمت مل ام ءاسنلا
 هللا لاق (ىاولا) ىنعمب (وأ) نوكت دقو ءاوضرفت ملو يأ «اوضرفت وأ» : ىلاعت هلوق نم دارملاو
 ًاقح» : ىلاعتو هناحبس هلوق امأو .ًاروفك الو : يأ «ًاروفك وأ ًامثآ مهنم عطن الو» :- لجو زع-
 يضقت ةيقحلا نأل ؛هيلع ّقح :انلوق نم دكوأ ةملك باجيإلا ظافلأ يف سيلف «نينسحملا ىلع.

 ىلع ةعتملا باجيإو .ديكأتلا يضتقي امهنيب عمجلاف «تابثإو مازلإ ةملك (ىلع)و .توبثلا

 نآرقلا نأ ربخأ ىلاعتو هناحبس هنأ ىرت الأ ءامهريغ ىلع اهبوجو يفني ال يقتملاو نسحملا
 ,«6؛9|ذه اذك ةفاك سانلل ىده نوكي نأ 5 مث «(نيقتملل ىده)

 :روهمجلا لوق حجارلا كلا

 دق نكي ملو لوخدلا لبق هتجوز جوزلا قّلط اذإ (ةعتملا» بجتف روهمجلا لوق حجارلاو

 . 59١ ص .١ج «صاصجلا ريسفت» (8141)

 ينغم» ,6047ص .16ج ؛عومجملا» "05ص .؟ج «عئادبلا» ءالا ءالا ١ص .5ج «ينغملا» (8145)

 . 74١ ص اج «جاتحملا

 )* )8١4؟ص .؟ج «عئادبلا» ١٠* 27الج («يبطرقلا ريسفتاو ص3٠١١ .

 .8018: 7ص 27ج «عئادبلا» (8144)
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 اهيف امو ءاهانركذ يتلا ةميركلا ةيآلا اهنمو روهمجلا ةلدأ ةوقل .حاكنلا دقع يف ًارهم اهل ىمس
 امك هيلإ بهذ امل ةجح ضهني ال كلام مامإلا هب جتحا امو .ةعتملا بوجو ىلع تاللالد نم
 هيلع هدر يف يناساكلا مامإلا نيب

 دلل را ساب اع ةعتملا بجت -0

 ا ناعللاو ءاليإلاب ةقرفلا اذكو» : يناساكلا مامإلا لاق د اين يتلا عضاوملا هذه
 جزا ةقرك ةعتملا بجوت هيمست ال حاكن يف لوخدلا لبق جيزلا لبق نم تءاج ةقرف لكف . . ةئعلاو

 ال اهنأل ؛اهل ةعتم الف ةأرملا لبق نم تءاج ةقرف لكو .- هتجوز تملسأ اذإ- مالسإلا هئابإو
 ,١0؟*يةعتملا اهب بجت الف الصأ رهملا اهب بجي

 ةقرفو» :قالطلا ريغ يف ةعتملا بوجو يف «جاتحملا ينغم» يف ءاج دقف ةيعفاشلا لاق اذهبو
 اهنم ةقرفلا تناك اذإ امأ . ةعتملا باجيإ يف قالطك «هناعلو هتّدرك جوزلا نم تناك نأب اهببسب الل

 رهملا نأل ؟ هلذعب مأ لوحخدلا لبق تناك ء ءاوس اهل ةعتم الف هتدرك اهببسب وأ - ةجوزلا نم يأ -

 ,019«كلذب طقسي

 :دقعلا دعب ًارهم اهل ضرف دقو لوخدلا لبق ةقّلطملا مكح -7

 «لوخدلا لبق اهقّلط مث دقعلا دعب ًارهم اهل ضرف مث حاكنلا دقع يف ًارهم مسي ملو جوزت اذإ
 ةعتم الو ضورفملا رهملا فصن اهل مأ ؟ضورفملا رهملا نم اهل ءيش الو ةعتملا اهل بجت لهف

 : هليلدو .لوألا لوقلا - 544*

 لوق اذهو .لوخدلا لبق اهقّلط اذإ ةجوزلل ةعتم الو دقعلا دعب جوزلا ضرف ام فصن اهلا
 , 9:١0ةلبانحلا بهذم وهو ديبع يبأو . يعفاشلاو  يعخنلاو  يبعشلاو ءاطعو .رمع نبا

 نهل متضرف دقو نهوسمت نأ لبق نم نهومتقلط نإو» : ىلاعت هلوق لوقلا اذهل ةجحلاو
 لوخدلا لبق قالطلاب فصنتيف لوحدلاب رقتسي ضو رفم هنألو ؟ # متضرف ام فصنف .ةضيرف

 7" 7”صسص .؟ج «عئادبلا» (0156)

 .7؟١71ص 237ج «جاتحملا ينغما (م1ة5)

 .الا ؛ص 25ج «ينغملا» 0150
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 . ١6؟دقعلا ىف ىمسملا رهملاك

 نإو» :ةميركلا ةيآلا نأب .لوقلا اذهل جاجتحالا هجو نايب يف يناساكلا مامإلا لاقو

 ىلاعت هللا بجوأ « متضرف ام فصنف ةضيرف نهل متضرف دقو .نهوسمت نأ لبق نم نهومتقلط

 صضرف ضررفلا ناك اذإ ام نيب لصف ريغ نم ًاقلطم لوخدلا لبق قالطلا يف ضورفملا فصن

 يف ضورفملا مث ءدقعلا يف ضرفلاك دقعلا دعب ضرفلا نألو ؛هدعب وأ حاكتلا دقع يف  رهملا

 ,١6؟؟)هدعب ضورفملا اذكف فصنتي دقعلا.

 : هليلدو يناثلا لوقلا 14

 دمحأ مامإلا نع ةياور اذهو ا لل طقسيو طقف ةعتملا اهل نإ

 ! للم )فسوي يبأل ريخألا لوقلاو «دمحمو ةفينح يبأ لوق وهو

 اهل ضرفي مل ول امك ةعتملا هب تبجوف رهملا ةيمست نع يرع حاكن هنأ لوقلا اذهل ةجحلاو

 ,0655)دقعلا دعب رهم

 وأ نهوسمت مل ام ءاسنلا متقلط نإ مكيلع حانج ال» : ىلاعت هلوق لوقلا اذهل ةجحلا نمو

 انه ىوأ) فرحلا نأل ؛ ةضيرف نهل اوضرفت ملو : يأ «ةيآلا * . . . نهوعتمو ةضيرف نهل اوضرفت

 ىلإ فرصني باطخلا نأل ؛حاكنلا دقع يف ضرفلا ىلإ فرصنم ضرفلا اذهو (ىاولا) ىنعمب

 ,دقعلا اذه دعب ضورفملا سيلو حاكتلا دقع يف ضورفملا رهملا وه فراعتملاو .فراعتملا

 نهوسمت نأ لبق نم نهومتقلط نإو» : ىلاعت هلوق يف روكذملا ضرفلا نأ نيبتي نايبلا اذهبو

 وه هنأل ؛دقعلا يف ضورفملا ىلإ فرصنم 4# ...ةضيرف نهل متضرف دقو

 "شا 5 . فراعتملا

 :اهرادقم نايبو ةعتملا هب نوكت ام 6

 دنع هتجوزل هعفد جوزلا ىلع بجي يذلا لاملا .قالطلا ةعتم يأ (ةعتملاب) دارملا نإ :انلق
 مكحب يه قالطلا ريغ عضاوم كانه ناو «ةجوزلل رهم هيف مسي مل حاكن يف لوخدلا لبق اهقالط

 .الا ؛ص «,5ج «ينغملا» (8144)

 ."0١"ص 37ج «عئادبلا» (4149)

 .7١73"ص «2؟ج «عئادبلا» ءالا ص 25ج «ينغملا» )816١(

 .4١7ص ء5ج «ينغملا» (8151)

 . 7١ ”*ص «؟ج «عئادبلاد (م65١1؟)
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 : يلي اميف كلذو ءاهرادقم امو ةعتملا هب نوكت ام نّيبن نأ ديرنو ."'*”ةعتملا بوجو يف قالطلا

 :اهرادقمو ةعتملا يف صاّصجلا مامإلا لوق -5

 , 415 4)و عفتني ام عيمج ىلع عقي مسا عاتملاو .ةعتملا :صاصجلا مامإلا لاق

 رتقملا ىلعو هردق عسوملا ىلع نهوعتمو» : ىلاعت هلوق هيلع لد امب ددحتي اهرادقمو
 يف طرش ىلاعت هللا نأل» :ةعتملا رادقم ىلع ةيآلا هذه ةلالد يف صاصجلا مامإلا لاق .#هردق
 عم فورعملاب نوكي نأ :(يناثلا)و .هراسعإو لجرلا راسيب رابتعا :(امهدحأ) :نيئيش اهرادقم
 8 ًافوقوم امهنم فورعملا ناكو ,كلذك ناك اذإو .كلذ يف نيينعملا رابتعا بجوف .كلذ

 نامزألا ىف تاداعلا ةاعارم كلذب بجو ريغتتو فلتخت دق تاداعلاو .سانلا تاداع
 , 015 ةفلتخ ]|

 : ةيفنحلا دنع ةعتملا رادقم 17

 فالتتخا ببس مهفن  ىلاعت هللا همحر - صاصجلا مامإلا اه ركذ يتلا ةدعاقلا هذه ءوض يفو
 اهنإ :لاقف .ةعتملا رادقم يف ةيفنحلا لوق صاّصجلا ركذ دقو .ةعتملا رادقم يف فلسلا ءاهقف
 كفل رازإو .رامختو ءعرد : : باوثأ ةثالث

 عرد ةعتملا عسوأ : ءاطع لاقو . مداخ ةعتملا ىلعأ : سابع نبا نعو :صاصجلا لاقو

 . ةفحلمو رامخو

 داهتجا نع تردص اهلك ريداقملا هذهو :اهريغو لاوقألا هذه ركذ نأ دعب صاصجلا لاق مث

 .©6*”هيف هتفلاخم نم هيلإ راص ام ضعب ىلع مهضعب ركني ملو مهئارآ

 :ةعتملا رادقم يف يناساكلا لوق .-.-4

 جتتحاو .ةفحلمو .رامخو ءعرد : باوثأ ةثالث ةعتملا : يناساكلا نيدلا ءالع مامإلا لاقو

 باجيإل نألو ؛ فرعلا يف ضورعلل مسأ عاتملاو «فو رعملاب ًاعاتم» : : ةعتملا يف ىلاعت هلوقب

 يستكت ام ىندأو .ةدعلاو حاكنلا مايق لاح اهل بجت يتلا ةوسكلا وهو عرشلا يف ًاريظن باوثألا

 25491١. ةرقفلاو (6445» ةرقفلا (8195)
 . ؛"5ص .١ج «صاصجلا مامإلل «نارقلا ماكحأ» نارقلا ريسفت (81854)
 . 5"#ص .١ج ءصاصجلا مامإلل «نآرقلا ماكحأ» نارقلا ريسفت (8168)
 .؟"؟ص ءاجع «صاصجلا مامإلل «نآرقلا ماكحأ» نآرقلا ريسفت (8185)

 . 54ص .١ج «صاصجلا مامإلل «نارقلا ماكحأو نارقلا ريسفت (81817)

 5 يرسل



 ,410باوثأ ةثالث جورخلا دنع هب رتتستو ةأرملا هب

 هراسي يف جوزلا لاحب ةربتعم ةعتملا نإ» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق امك ةلبانحلا دنعو - 8

 رتقملا ىلعو هردق عسوملا ىلع :ىلاعت هلوقب ةمادق نبا جتحاو .دمحأ هيلع صن هراسعإو

 , 0002 جوزلا لاحب ةربتعم اهنأ يف صن اذهو «هردق

 يلصت نأ اهل زوجي ةوسك اهاندأو .مداخ اهالعأف :اهريدقت يف يلبنحلا يقرخلا مامإلا لاقو

 ,017")هصقنت نأ ىه ءاشت وأ ءاهديزي نأ وه ءاشي نأ الإ اهيف

 ؟ادوقن ةعتملا عفد زوجي له -

 ريناند وأ مهارد باوثألا ةميق اهاطعأ ولو» :ةقلطملل عفدت ةعتملا يف يناساكلا مامإلا لاق

 نم سمخ يف ةاشلاك لام اهنإ ثيح نم لب ءاهنيعل تبجو ام باوثألا نأل ؛لوبقلا ىلع ربجت

 . 615ةاكزلا باب يف لبإلا

 ١ ةعتملا يف حجارلا :

 دنع هب رتتستو هب يستكت ام هتقلطمل جوزلا ميدقتب نوكت : قالطلا ةعتم : ةعتملا يف حجارلاو

 كلذ ردقتيو .نامزلاو ناكملا بسح ءاسنلا ةرسك يف ةداعلاو فرعلا بسح اهتيب نم جورخلا

 . ةميركلا ةيآلا صن وه امك .ةهراسعإو هراسيب جوزلا لاحب

 يذلا اهجوز ىلع اهل ةقحتسملا ةعتملا يف ةأرملل ةوسكلا نع ًالدب دوقنلا عفد زوجي هنأو
 فالتخاب فلتخي ةأرملل عفنألا اذهو .بايثلا نم اهل حلصأو عفنأ دوقنلا عفد ناك اذإ اهقلط

 .اهقلطم ىلع اهل ةقحتسملا ةعتملا يف ةأرملل هنوعفدي اميف مهتاداعو سانلا فرعو نامزلاو ناكملا

 ؟ةقلطم لكل ةعتملا بجت له -

 وحنلا ىلع حاكنلا دقع يف رهم اهل ْمسُي مل اذإ لوخدلا لبق ةقلطملل بجت ةعتملا نإ :انلق

 اهل مسي مل يتلاو لوخدلا لبق ةقلطملا ىلع روصقم ةعتملا بوجو له انه لأسنو . هانيب يذلا

 ءاوسو مهدعب وأ لوحخدلا لبق تقلط ءاوس .ةقلطم لكل ةعتملا بجت مأ ؟حاكتلا دقع يف رهم

 ىدم امف اهانركذ يتلا ةلاحلا يف الإ ةعتملا بجت مل اذإو ؟مسي مل وأ دقعلا يف رهم اهل يمس

 ؟تاقلطملا ةيقبل ةعتملا ةيعورشم

 . 7١4ص «5ج «ينغملا» (81859) ١"7. 5ص 2« ؟ج «عئادبلا» (8164)

 . ١" ءص ءاج «عئادبلا» (8151) . ؛ ١ "ص «5ج «ينغملا» (810)

-1١*5 - 



 : يتآلا يف هزجوت ءاهقفلا نيب فاالتخا

 :ةقلطم لكل بجت ةعتملا :لوألا لوقلا 0

 هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع كلذ يورو «ةعتم ةقلطم لكل :هلوق دمحأ نع ىور
 وهو ءروث يبأو ,كاحضلاو .ةداتقو .يرهزلاو «ةبالق يبأو ءريبج نب ديعسو «نسحلاو . هنع
 : يتأي ام لوقلا اذهل ةلدألاو ,59١4ةيعفاشلاو ,ةيرهاظلا بهذم

 :لوألا لوقلا ةلدأ -4

 :اهريسفت يف ءاجو 41774 نيقتملا ىلع ًاّقح فورعملاب عاتم تاقلطمللوإ : ىلاعت هلوق : ًالوأ
 نب ديعسو .يرهزلا لاق كلذكو ةقلطم لكل ةعتملاو ,ةمكحم ةيآلا هذه :روث وبأ لاق
 , 415ِيآلا هذهب ةقلطم لكل ةعتملا هللا لعج : مساقلا نبا لاقو .ةعتم ةقلطم لكل :ريبج

 اهتتيزو ايندلا ةايحلا ندرت نتنك نإ كجاوزأل لق يبنلا اهيأ اي : كك هيبنل ىلاعت هلوقو :ايناث
 عمو .نهب تالوخدم نهلك ْكَي هجاوزأو 017 ًاليمج ًاحارس نكحرسأو نكعتمأ نيلاعتف
 ,4053ةقرافملا نرتخا ول ةعتملا نهل ةيآلا تبجوأ اذه

 هلوقو .4نيقتملا ىلع ًاقح فورعملاب عاتم تاقلطمللو» :ىلاعت هلوق :مزح نبا لاق :ًاشلاث
 ىلع ًاقح فورعملاب ًاعاتم هردق رتقملا ىلعو هردق عسوملا ىلع نهوعتمو» : ىلاعت
 , 4177عقتم لك ىلع اهل ًاقح هبجوأو ءٌصخي ملو .ةقلطم لك لجو زع ممعف «نينسحملا

 دمحم هللا الإ هْلِإ ال :هلوقب وهف ضرألا ميدأ ىلع وه ملسم لك : مزح نبا لاق مث
 وهف ملاعلا يف ملسم لكف «نينسحملا ةلمج نمو كلذ هلوقب نيقتملا ةلمج نم هللا لوسر
 نسحي نم ىلع الإ قتمو نسحم مسا عقي مل ولو «نيقتملا نينسحملا نم قتم نسحم
 لكل َدب ال ذإ كي هللا لوسر دعب قتتم الو نسحم ضرألا يف نكي مل هلاعفأ لك يف يقتيو
 ,0158«نيقتملا نم الو نينسحملا نم اهيف نكي مل ةءاسإو ريصقت نم هنود نم

 .١741ص .7ج «جاتحملا ينغم» 2516 ص ١٠2ج «ىلحملا» الا ؛ص .5ج «ينغملا» (8155)

 ,[1؟417 ةيآلا :ةرقبلا ةروس] (815)

 . 778-7784ص .7ج «يبطرقلا ريسفت» (81554)

 .[1؟4 ةيآلا : بازحألا ةروس] (8156)

 .ه١41ص .7"ج «جاتحملا ينغم» ءالا ؛صأ .5ج «ينغملا» (4155)

 .7146-7145 ص ١٠2ج «ىلحملا» (8154) .7؟46ص .١٠ج «ىلحملا» (8159)

1١6 



 :يناثلا لوقلا - "6

 حاكنلا دقع يف رهم اهل ضرفي مل يتلاو لوخدلا لبق ةقلطملا ريغ يف ةبحتسم ةعتملا نإ

 نبال «دهتجملا ةيادب» يف ءاج امك كلام مامإلا لوق وهو ,57ةلبانحلا بهذم اذهو
 ,017دشر

 اهل ىمس دقو لوخدلا لبق ناك اذإ امأ .لوخدلا دعب قالطلا ناك اذإ ةيفنحلا بهذم وهو

 .2"61ةبحتسم الو ةبجاو ال ةلاحلا هذه يف ةعتملا نع اولاقف .ًارهم

 : يناثلا لوقلا ةلدأ 5

 يذلا حاكنلا يفو لوخدلا لبق قالطلا ريغ يف ةعتملا بابحتسا ىلع ةمادق نبا لدتسا دقو

 وأ نهوسمت مل ام ءاسنلا متقلط نإ مكيلع حانج ال» : نزعت لب لحب ءرهم هيف مسي مل

 دقو نهوسمت نأ لبق نم نهومتقلط نإو» : ىلاعت لاق مث .«نهوعتمو ةضيرف نهل اوضرفت
 عم ضورفملا فصنب ةيناثلاو .ةعتملاب دال ف قرت اب فن .ةضيرف نهل متضرف

 ,همكحب مسق لك صاصتخا ىلع كلذ لديف ءامكح مسق لكل هتابثإو نيمسق ءاسنلا هميسقت

 الف «نيقتملا ىلع ًاّقح فورعملاب عاتم تاقلطمللو» :ةميركلا ةيآلا نم هوركذ ام صخي اذهو

 .ةقلطم لكل ةعتملا بوجو ىلع ةلالد اهيف نوكي

 يف رهم اهل ضرفي مل يتلا ريغ يف يأ .ةضونملا ريغ يف عاتملاب رمألا لمحي نأ لمتحيو
 يفن ىلع امهانركذ نيتللا نيتيآلا ةلالدل بابحنسالا ىلع ؛لوخدلا لبق تقلط اذإ ,حاكنلا دقع

 اما10 تعملاو تايآلا ةلالذب نيب امج امهبزجو

 : ةعتملا بوجو فييكت . 07

 لبق قالط لصح اذإ طقسي لثملا رهم نأل ؛لثملا رهم فصنل ةلباقم ةعتملا ربتعت :اولاق

 هذهو «لوخدلا لبق قالطلا لصح اذإ ىمسملا رهملا فصن تبجوأ ةميركلا ةيآلا نآل ؛لوخدلا

 . /"ص .1"ج «ىهتنملاو عانقإلا نيب عمجلا يف ىهتنملا ةياغ» ءالا ؛ص ,"ج «ينغملا» (8159)

 ىتح ةبحتسم ةعتملا لعجي كلام مامإلا نأ ظحاليو ,١81-٠١٠46ص 27ج ءدشر نبال «دهتجملا ةيادب» (81170)

 ةرقفلا رظنا «لبق نم هنع كلذ انركذ دقو «حاكتلا دقع يف رهم اهل ضرفي مل يتلا لوخدلا لبق ةقلطملل

 . 5ك 44١

 ١7ص .1ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (810/1)

 .014-16ص .5ج «ينغملا» )8١1/7(
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 فصنف .؛ةضيرف نهل متضرف دقو نهوسمت نأ لبق نم نهومتقلط نإوإط : ىلاعت هلوق يه ةيآلا
 , 0194 متضرف ام

 ةجوزلل نوكي ال لثملا رهم بجي ثيحو ءرهملا ضرف مدع ةلاح يف هنأ اذه نم مهفيف
 7 :ةميركلا ةيآلا اهبوجو ىلع تلد يتلا ةعتملا اهل بجي امنإو .لوخدلا لبق قالطلا دنع هفصن

 عسوملا ىلع نهوعتمو ةضيرف نهل اوضرفت وأ نهوسمت مل ام ءاسنلا متقلط نإ مكيلع حانج الوإ»
 #4179 نينسحملا ىلع ًاقح فورعملاب ًاعاتم هردق رتقملا ىلعو هردق

 مامإلا لوقي اذه يفو ؛هيلع ديزت الو طقاسلا لثملا رهم فصن نع ًالدب ةعتملا بوجو ناكف

 ؛هيلع ديزم ال ةعتملا ةياهن وه لب «لثملا رهم فصن ىلع ديزت ال ةبجاولا ةعتملا مث» : يناساكلا
 ؛ مهارد ةسمخ نع صقني الو لصألا ىلع لدبلا دازي الو لثملا رهم فصن نع لدب ةعتملا نآل

 ةسمخ يأ  ةرشعلا فصن حاكنلا يف تبثي ضوع لقأو ,ضوعلا قيرط ىلع بجت اهنأل

 رهم مهدنع لقي نأ زوجي الف .مهارد ةرشع ةيفنحلا دنع رهملا لقأ نأل اذهو "7": مهارد

 .عرشلل ًاَّقح تبث هنأل ؛رادقملا اذه نع لثملا

 :يناساكلا مامإلا فييكت ىلع دري ام -

 : يتأي ام  ىلاعت هللا همحر  يناساكلا مامإلا هلاق يذلا ةعتملا فييكت ىلع دريو

 هفصن وأ لثملا رهمب هدييقت نود ًاقلطم جوزلا لاحب اهريدقت يضتقي ةميركلا ةيآلا صن نأ :(ًالوأ)

 .«هردق عسوملا ىلعوإ .: ىلاعت هلوقل

 - ربتعت ةعتملا نأ ينعي هيلع ديزت ال ثيحب ةعتملا ريدقت يف لثملا رهم فصن رابتعا نأ :(ًايناث)

 ىلع ءانب ةجوزلا لاح هريدقت يف ربتعي لثملا رهم نآل ؛جوزلا لاحب سيلو ةجوزلا لاحب
 لاح تربتعا ةميركلا ةيآلا نأ عم "17لبق نم انيب امل جوزلا لاح سيلو اهتابيرق لاح

 .ةعتملا ريدقت يف جوزلا

 : ةعتملا بوجو فييكت يف حجارلا -4

 3 ١ ْ رف حج رشلا نم مازلإ اهنإ لاقي نأ وه يل ودبي ام ىلع  ةعتملا بوجو فييكت يف حجارلاو

 .[؟5 ةيآلا :ةرقبلا ةروس] م1175 . [؟ا"ا/ ةيآلا :ةرقبلا ةروس] (817)

 .«5461؟» ةرقفلا ماالد) ١*7. ؟ص 17ج «يناساكلل «عئادبلا» )0/41١(
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 .راسعإلاو راسيلاو .رقفلاو ىنغلاو .قيضلاو ةعسلا ةهج نم جوزلا لاحب اهريدقت عرشلا لعجو
 .رهمب تسيل اهنأل ؛هفصنب وأ لثملا رهمب اهريدقت لعجي ملو

 ةردقم تماد ام لثملا رهم فصن نم لقأ وأ رثكأ ةعتملا نوكت نأ زوجي فييكتلا اذه ىلعو

 رهمباهدييقتمدعوةيآلا قالطإبهلوقاللعمةيعفاشلا ضعبلاقاذهبو «ًاراسعإو راسي جوزلا لاحب
 نبا هلاق امك لثملا رهم فصن ةعتملا غلبت ال نأ ْنسْيو» :«جاتحملا ينغم» يف ءاج دقف .لثملا

 .9"1«ةيآلا قالطإل زاج هتزواج وأ هتغلب نإف .يرقملا

 هللا همحر  يناساكلا مامإلا لاق امك مهارد ةسمخ نع ةعتملا ناصقن مدع طارتشا امأ

 لقي نأ زوجي ال هنأو .لثملا رهم فصن نع لدب اهنأب ةعتملا هفيبكت ىلع ءانب هنم اذهف .- ىلاعت

 طرشب اذه سيلف .هتحجر يذلا فييكتلاب انذخأ اذإ امأ ,ةرشعلا فصن وهو حاكنلا دقع هتبثي ام

 ,مهارد ةسمخ نم لقأ وه هيلع ردقي امو ءارتقم ناك نإف جوزلا لاح بسح نوكي نأ طرشلا امنإو
 .اهعسو الإ اسفن هللا فلكي الو .هتقلطمل (ةعتم) نم هيلع بجي ام وه هيلع ردقي يذلا اذهف

 :ةعتملا يف ديزي نأ جوزلل -

 فييكت ىلع ىتح اهل لثملا رهم فصن ىلع هتقلطمل (ةعتملا) يف ديزي نأ جوزلل نإو اذه
 ريغ وهو .هنم اعربت ربتعي لثملا رهم فصن ىلع دئازلا نأل ؛ةعتملا بوجول يناساكلا مامإلا

 فالآ ةرشعب  ةعتم اهل عفد يأ هل ةأرما عتم يلع نب نسحلا نأ يور دقو .كلذ نم عونمم
 , 0170 ههرد

 ريدقت ةيفيك نم هانحجر ام ىلع ىشمتي اذهف .هلاح بسح وه نسحلا اهل هعفد ام ناك نإف --

 عوفدملا اذه ناك نإو «هنم ًاعربت ربتعت ةدايزلاف ءاهلثم رهم فصن ىلع ةدايز هيف ناك نإو .ةعتملا
 هعفد يذلا غلبملا اذه نأ رهاظلاو .فييكت يأ ىلع زئاج اذهف ءاهلثم رهم فصن ردقب

 .هعفد ىلع ًايلام ًاردتقم ناك نإو ءاهرهم فصن نم رثكأ وه  هنع هللا يضر يلع نب نسحلا

 : ةعتملا عيرشت نم ةمكحلا 0١

 اهفييكت يفو حاكنلا دقع يف رهم اهل مسي مل اذإ لوخدلا لبق ةقلطملل بجت ةعتملا نإ :انلق

 قالط لصح اذإ طقسي لثملا رهم نأل ؛لثملا رهم فصن لباقم يف اهنإ : يناساكلا مامإلا لاق

 .لوخدلا لبق

 .ال1 8ص +5ج (ينغملا» (ما1178( .717ص ءا"ج «جاتحملا ينغم» (81170)
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 مل حاكن يف لوخدلا لبق هتأرما قّلطي نمل عرشلا مازلإب يلام بجاو ةعتملا نأ انحجر دقو
 ضعب اذهو .هتجوزل جوزلا ىلع يلام بجاو نم حاكنلا دقع ولخي الثل ؛ةجوزلل رهم هيف مسُي
 .ةعتملا عيرشت ةمكح

 نم ًاهجو نوكي نأ حلصي رخآ ىنعم ىلإ - ىلاعت هللا همحر يدع حلل

 ئأ- مامإلا ذاتسألا لاق» : «رانملا ريسفت)» يف ءاج دقف .ءاهبوجوو ةعتملا ةيعورشم ةمكح هوج

 سانلل اماني ةضاضغ قالطلا اذه يف نإ : ةعتملا هذه عرش يف ةمكحلا اب دمحم

 نوكيو ةضاضغلا هذه لوزت ًانسح ًاعاتم اهعّبم وه اذإف .ءيش اهنم هبار دقو الإ اهقلط ام جوزلا نأ

 صصتخي رذعل يأ هلبق نم ناك .قالطلا نأب فارتعالاو اهتهازنب ةداهشلا ةلزنمب نسحلا عاتملا اذه
 ةقاطلا ردقب ضارعألا ىلع ظفاحن نأ انرمأ ىلاعت هللا نأل ؛_اهيف ةلعل ال يأ  اهلبق نم ال هب
 ةنالف ىطعأ انالف نإ لاقيف «سانلا هب حماستي يكل بلقلا حرجل مهرملاك عيتمتلا اذه لعجف

 هبار وأ اهيف ًابيع ىأر هنأ ال ءاهلضفب فرتعم اهيلع فسآ وهو رذعل الإ اهقلطي مل وهف اذكو اذك
 , 017اهرمأ نم ءىش

 سماخلا عرفلا

 هيف فالتخالاو رهملا اياضق

 :ديهمت "0

 ءاوسو .هرادقم يفو .هتيمست مدعو هتيمست يف فالتخالا لثم رهملا اياضق يف فالتخالا

 وأ ةايحلا يف امهنيب ةقرفلا عوقو دعب وأ .ةمئاق ةيجوزلاو نيجوزلا ةايح يف فالتخالا اذه ناك

 يف هّلحم ءامهيلك ةافو دعب وأ امهدحأ ةافو دعب وأ نيجوزلا ةايح يف فالتخالا اذه .توملاب
 يف فالتخالا اذه ثحب ىلع اورج نيثدحملاو ىمادقلا ءاهقفلا نكلو . ءاضقلاو ىوعدلا باتك

 نإ ىتح مهدنع ًافرع ثحبلا يف جهنلا اذه راصو ءرهملا ثحب نم مهغارف دعب رهملا اياضق
 يف ةيعرشلا ماكحألا يف داوم لكش ىلع «ةيهقفلا هتعومجم» هعضو دنع اشاب يردق موحرملا

 امو ٠١4 نم داوملا درفأف ,كلسملا اذه كلس ىفنحلا هقفلا بسح ةيصخشلا لاوحألا لئاسم
 .هسفن رهملا ماكحأ ركذ نأ دعب ديلا اياضق يف فالتخالا ماكحأ نايبل اهدعب

 اياضق انثحبف .ءثحبلا يف جهنلا اذه يف ءاهقفلا يراجن نأ ىلوألا نم تيأر اذه ىلعو
 عرفلا اذه انصصخ ءاذه ىلعو .هسفن رهملا ثحب نم انغرف نأ دعب اهيف فالتخالاو رهملا

 . 2350١ ص 71ج ءاضر ديشر موحرملل «رانملا ريسفت» (81194)
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 .رهملا اياضق يف فالتخالا ثحبل

 :ثحبلا جهنم "07

 :تالاح ثالث يف رهملا اياضق يف فالتخالا ثحب نوكي نأ ديفملا نم تيأر دقو

 .نيجوزلا ةايح يف :(ىلوألا ةلاحلا)

 . ىحلا

 . نيجوزلا ةثرو نيب فالخلا نوكيف نيجوزلا توم لعب : (ةئلاثلا ةلاحلا)

 ىلوألا ةلاحلا

 نيجوزلا ةايح يف فالتخالا

 :روص ةدع ةلاحلا هذهل - 561+

 : عضو وأ ةروص نم رثكأ ةلاحلا هذهلو

 .رهملا لجعم ميلست يف فالتخالا :(اهنم)

 : (اهنمو)

 : (اهنمو)

 : (اهنمو)

 : (اهنمو)

 .لوخدلا دعب هدعبو قالطلا لبق ةيمستلا لصأ يف فالتخالا

 .لوخدلا لبقو قالطلا دعب رهملا ةيمست لصأ يف فالتخالا

 .لوخدلا دعبو اهدعب وأ قالطلا لبق رهملا رادقم يف فالتخالا

 .هدعبو لوخدلا لبق رهملا رادقم يف فالتخالا

 .اهب فيرعتلل روصلا هذه نع زاجيإلا نم ءيشب يلي اميف ملكتنو

 :رهملا لجعم ملست يف فالتخالا :ًالوأ "هاو

 الف اهرهم لجعم ملست مدع تعدا مث .حاكتلا دقع دعب اهجوزل اهسفن ةأرملا تملسأ اذإ

 تجوزت اذإ الإ اهسفن ميلست لبق اهرهم لجعم ضبقت ةأرملا نأ ةيراجلا ةداعلا نأل ؛اهاوعد عمست

 عمست ةلاحلا هذه يفف ءهضعب وأ هلك رهملا لجعم ملست مدع ىلع هلهأ فرع ىرج دلب يف

 فلحي مل نإو اهاوعد تدر فلح نإف «نيميلا اهجوز فلح تزجع نإف «ةنّيبلا اهيلعو اهاوعد
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 .61:)هتعّدا امب اهل يضاقلا مكح

 :رهملا ةيمست يف فالتخالا :ًايناث 5

 .لوخدلا دعب هدعبو قالطلا لبق ةيمستلا لصأ يف فالتخالا

 «لوخدلا دعب وأ لوخدلا لبق ناك ءاوس .قالطلا لبق ةيمستلا لصأ يف ناجوزلا فلتخا اذإ
 اذكب رهملا ةيمست امهدحأ ىعذا نأب ءلوخدلا دعيو قالطلا دعب ةيمستلا لصأ يف افلتخا وأ

 هل يضاقلا مكح ًاعرش ةربتعملا ةنّيبلاب هاعّدا ام يعّدملا تبثأ نإف .للصأ ةيمستلا رخآلا ركنأو
 رخآلا فرطلا فلحو هاعّدا ام تابثإ نع زجع نإو «بجاولا رهملا وه ىمسملا ناكو ةيمستلاب

 .لثملا رهمب , يضاقلا ىضقو . يعّدملا ىوعد تدر

 باب يف يلصألا بجاولا نأل» :هلوقب مكحلا اذه هللا همحر  يناساكلا مامإلا للعيو
 ءيشلا ةميقو - اهسفن نم اهجوزل ةأرملا هلذبت ام لدب يأ - عضبملا ةميق نأل ؛لثملا رهم وه حاكنلا

 دوجول ةيمستلا تبثت 9 تبثت مل اذإف .لثملا رهمل ريدقت ةيمستلا امنإو لدعلا وه ناكف .هجو لك نم هلثم

 , 0140 لغملا رهم وهو يلصألا بجوملا ىلإ ! ريصملا بجو اهيف فالتخالا

 :قالطلا دعب ةيمستلا يف فالتخالا :ًاثلاث 7

 ةيمستلا لصأ يف فالتخالا عقو اذإو لوخدلا لبقو قالطلا دعب ةيمستلا لصأ يف فالتخالا
 تر «نيميلا رخآلا فرطلا فلحو تابثإلا نع يعّدملا زجعو .لوخدلا لبقو قالطلا دعب
 يف مسي د مل حاكن يف لوخدلا لبق قالطلا يف تشت اهنأل ؛(ةعتملا) ب يضاقلا ىضقو ىوعدلا

 , 4149لبق نم انركذ امك ةأرملل رهم هذّقع

 :لوخدلا دعب رهملا رادقم يف فاللتخالا :ًاعبار .-4

 يف ناجوزلا فالتخا اذإو .لوخدلا دعبو هدعب وأ قالطلا لبق رهملا رادقم يف فاللتخالا

 لبق ناك ءاوس .قالطلا لبق فالتخالا اذه ناكو «ةيمستلا لصأ 0 نأ دعب رهملا رادقم
 ماقأ نم لاوحألا هذه يفف .لوخدلاو قالطلا لعب فاللتخالا عقو وأ لوخدلا لعب وأ لوجدلا

 :دمحمو ةفينح وبأ لاق .ةنيبلا امهنم دحاو مقي مل نإو .لاهاضتقمب يضاقلا هل مكح ةنّيبلا امهنم

 ٠١(. 5) ةداملا .ىاشاب يردق ةعومجم» (818)

 ١. 48ص 2" ج «راتخملا ردلا» ٠" هص 177ج «عئادبلا» 4كيينلا]

 , 27/8195 ةرقفلا (8185)
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 نأ ةأرملا تعدا ول امك هاعّدا امب يضاقلا هل مكح لثملا رهم هل دهش نمف «لثملا رهم مكحن

 لوق لوقلا ناك رثكأ وأ نيتئام لثملا رهم ناكو «ةئام هنأ جوزلا ىعّداو .ناتئثام ىمسملا اهرهم

 نيميلا نع تعنتما لب فلحت مل نإو هتعّدا امب اهل يضاقلا مكح تفلح نإف .اهنيميب ةأرملا

 .جوزلا هاعّدا امب مكحو اهاوعد يضاقلا در

 هفلح دعب هاعذا امب يضاقلا هل مكح رثكأ وأ جوزلا هاعّدا ام ردقب وه لثملا رهم نأ نّيبت نإو

 .نيميلا

 ءاهجوز هيعّدي ام ىلع ًادئاز ًائيش يعدت اهنأل ؛ةجوزلا ةنيب تحَجُر ةنّيبلا امهنم لك ماقأ نإو

 «نيسمخو ةئام لثملا رهم ناك ول امك امهدحأل دهاش ريغ امهنيب ًاكرتشم لثملا رهم ناك نإو

 ىوعد ىفن ىلع امهنم دحاو لك فلحي ةلاحلا هذه ىفف «ةئام وه هيعّدي امو ناتئام وه هيعدت امو

 .هاوعد تابثإو هبحاص

 فلح نإو «عنتمملا ىلع فلاحلا لوقب يضاقلا مكح رخآلا عنتماو امهدحأ فلح نإف

 .هب مكحو لثملا رهمب يضاقلا ذخأ .نانثالا عنتما وأ نانثالا

 يتأي نأ الإ هنيمي عم جوزلا لوقب يضاقلا ذخأي لب «لثملا رهم مككحن ال :فسوي وبأ لاقو

 .اهل ًارهم هلثمب فرعلا يرجيال ءيشب

 ,رهاظلا هل دهشي نم لوق القعو ًاعرش لوبقملا لوقلا نأل ؛ حجرأ دمحمو ةفينح يبأ لوقو

 رهمب ىمسملا نوردقي ةيراجلا َتاداعلا يف سانلا نأل ؛لثملا رهم لوق قفاوي نمل دهشي رهاظلاو

 تعّداو نيفلأ لثملا رهم ناك اذإ اذه ىلعو . ىمسم رهم نم هيلع ناقفتي ام هيلع نونبيو لثملا

 رهاظلا نأل ؛هتعّدا امب ةأرملل يضاقلا مكح .فلأ ىمسملا نأ وه ىعداو نافلأ ىمسملا نأ يه

 , ام ىلع دازي ال نيفلأ نم رثكأ لثملا رهم ناك نإو هتعّدا ام ردقب لثملا رهم نأ وهو ءاهل دهشي

 رهاظلا نأل فلأ اهلف «جوزلا ىعذا امك فلأ اهلثم رهم ناك نإو ناصقنلاب تيضر اهنأل ؛هتعّدا

 يضر جوزلا نأل ؛فلأ نع اهرهم نم صقني ال فلأ نم لقأ لثملا رهم ناك نإو «جوزلل دهاش

 وه هنأل ؛لثملا رهم اهلف .تلاق امم لقأو جوزلا هلاق امم رثكأ لثملا رهم ناك نإو .ةدايزلاب

 .019حاكنلا يف يلصألا بجوملا

 :لوخدلا لبق رهملا رادقم يف فالتخالا :ًاسماخ -8

 . "9١ص 31ج «ةيدنهلا ىواتفلا» ء.159١-١ 8ص 27ج «راتخملا ردلا» 3 كر نا . ؟ج «عئادبلا» (مامظإ
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 ءامهنيب ًامكح لثملا ةعتم لعجن قالطلا دعبو لوخدلا لبق رهملا رادقم يف فالتخالا
 جوزلل لوقلا نوكيو .رثك رثكأ وأ تلاق ام فصنك لثملا ةعتم تناك نإ اهنيميب ةجوزلل لوقلا نوكيف

 01 ا 1 كول وا ا

 .1440هنم تلبق ةنيبلا ماقأ اهيأو

 ةيناثلا ةلاحلا

 رخآلا ةثروو نيجوزلا دحأ نيب فالخلا

 ةلاحلا هذه يف مكحلاف ءرخآلا ةثرو نيبو نيجوزلا دحأ نيب فالخلا لصح اذإ -
 كانه هانلق امف ءهرادقم يف وأ رهملا ةيمست يف امهتايح يف نيجوزلا نيب فالخلا يف مكحلاك

 .انه لاقي

 ّيحلا نيب يأ ءامهدحأ توم دعب فالتخالا ناك ولو» :ةيفنحلا هقف يف «ةيادهلا» يف ءاج
 يأ ,رادقملاو لصألا يف امهفالتخا ةهج نم امهتايح يف باوجلاك هيف باوجلاف «تيملا ةثروو
 لبق ةعتملاو ,لوخدلا دعب لثملا رهم بجي لصألا يفف .هرادقمو رهملا ةيمست يف امهفالتخا
 نأل ؛ لثملا رهم مكحُي  دمحمو ةفينح يبأ دنع يأ  امهدنع فاللتخالاو .قالطلا دعب لوخدلا

 ثيحو .(01هتثرو وأ جوزلا لوق لوقلا :فسوي يبأ دنعو .امهدحأ تومب طقسي ال لثملا رهم

 .- نيميلا عم امهلوق لبقي يأ - ةجوزلا وأ جوزلا لوق لوقلا انلق

 ةثلاثلا ةلاحلا

 نيجوزلا توم دعب فالخلا

 يف امهنيب فالخلا ناك اذإف .امهيتثرو نيب نوكي .نيجوزلا توم دعب فالخلا ١

 يف باوجلاك هيف باوجلا :دمحم للعو . ةفينح بأ دنع جوزلا 4 ةئرو لوق لوقلاف رهملا رادقم

 .لثملا رهم مُكحُي نيجوزلا ةايح لاح يف فاللخلا

 مُكحُي الو ركنأ نم لوق لوقلا ةفينح يبأ دنعف ةيمستلا لصأ يف امهنيب فالخلا ناك نإو
 ,4149لثملا رهم

 ١-1١549. 8ص ءا"ج هراتحملا درو راتخملا ردلا» (81485)

 . ال8 ص 37ج (ةيانعلا حرشو ةيادهلا» (8185) . 4ا/4-4ا/ل9/ص .؟ج «ةيانعلا حرشو ةيادهلا» (8186)
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 : هتجو زل جوزلا همدقي اميف فالتخالا 5

 مكح يف امهنيب اميف فالتخا لصحي دقو ءألام هدعب وأ فافزلا لبق هتجوزل جوزلا مدقي دق

 هذه يف مكحلا امف .ةيده وه :لوقت يهو .رهملا نم بوسحم هنإ :لوقي وه ءاهيلإ مدقملا

 ؟ةلاحلا

 نيدقنلا نم ًائيش هتأرما ىلإ ثعب ولو» : ةيفنحلا هقف يف «راتحملا درو راتخملا ردلا» يف ءاج

 يأ ءوه :تلاقف .عفدلا دنع ةهج ركذي ملو هدعب وأ فافزلا لبق لكؤي امم وأ ضورعلا وأ

 لك ماقأ اذإو . هليميب هل لوقلاف .ةيراع وأ ةوسكلا نم وأ رهملا نم وه :لاقو . ةيده ثوعبملا

 عجرتو ًارهم هنوكب ضرت مل اهنأل كربلا ايلو منان ترحل باشا ءاهتنيب مّدقُت ةئّيب امهنم

 اهل لوقلاو .ةاشو بايثك لكألل أيهملا ريغ يف هنم ًائيش اهل عفد نكي مل نإ هلك وأ رهملا يقابب

 ثيللا وبأ هيقفلا لاق اذكو .هبذكي رهاظلا نأل ؛ يوشم محلو زبخك لكألل أيهملا يف اهنيميب

 رامخك هيلع بجي اميف ال ةءالمم فخك هيلع بجي ال اميف قدصي هنأ راتخملا : يدنقرمسلا

 بايث وحن نم مساوملاو دايعألا يف فافزلا لبق اهيلإ هثعبي ام كلذ نمو :نيدباع نبا لاق .عردو

 .فرعلا يف ىمسيو «سرعلا ةليل ةحيبص ريناندلاو مهاردلا نم وأ كلذ نم اهيطعي ام اذكو «يلحو

 , 0187 (ةحيبص

 : ةينالعلا رهمو ّرسلا رهم رهم يف فالتخالا <07

 , "1ةرخآلا نود امهدحأ رابتعا ةهج نم ةينالعلا رهمو ٌرسلا رهم يف ءاهقفلا فالتخا انركذ

 ام وهو ةينالعلا رهم وه ربتعملا نإ :ةجوزلا تلاق نأب امهدحأ رابتعا يف ناجوزلا فلتخا اذإف

 ذخأي دق يضاقلاف هيلع حاكنلا دقع يذلا وهو ّرسلا رهم وه ربتعملا نإ : جوزلا لاقو «هيلع انقفتا

 هيعّدم ماقأ اذإ هب مكح امهدحأ حجر اذإف .هداهتجا بسح ةينالعلا رهمب ذخأي دقو ّرسلا رهمب

 .رخآلا رهملاب مكح الإو ةنيبلا

 . 1١6١-1675 ص اج «راتحملا درو راتخملا ردلا» (8147)

 .(517ه/48  <"ه5» نم تارقفلا (4184)
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 ةجوزلا زاهج

 :لديهمت 6-44

 مت اذإف .ةيجوزلا تيب يف هيلإ جاتحت ام ةجوزلا زاهجو .17؟هيلإ جاتحي ام ءيش لك زاهج
 ةيجوزلا تيب دادعإ دعب اهجوز تيب ىلإ ةجوزلا فافز .تقو دعب ةداع كلذ عبت مزلو جاوزلا دقع
 ةأرملا هجاتحت ام لثم تيبلا مزاولو ةأرملا زاهج ةهج نم تيبلا اذه دادعإب موقي نمف ءديدجلا

 خبطلل مزاول نم تيبلا هجاتحي ام لثمو ءسولجلل اهوحنو طسبو مونلل شارف نم اهجوزو يه
 ؟جوزلا مأ ةجوزلا ءايشألا هذه دادعإب موقي نمف .تيبلا عاتم موهفم تحت جردني امم اهريغو

 اكلم ريصيو .حيحصلا حاكنلا دقع درجمب رهملا كلمت - لبق نم انملع امك  ةجوزلا نإ

 ةيجوزلا تيب عاتمو اهزاهج ىلع هضعب وأ رهملا اذه قفنت نأ ةجوزلا ىلع بجي لهف ءاهل ًاصلاخ

 نم وأ اهلام نم ةجوزلا تدعأ اذإو ؟اهجوز وه هب مزلي يذلا امنإو ؟كلذب مزلت ال مأ ,ديدجلا
 هريغو اذه ؟ال مأ اهكلم ىلع كلذ ىقبي لهف تيبلا عاتمو زاهجلا تابلطتم هتملست يذلا رهملا
 : ةيلاتلا تارقفلا يف هنّيبن ام وه هب ةقالع هل امم

 :تيبلا عاتمو زاهجلاب فلكملا وه جوزلا -6

 ةداعلا بسح سبالم نم اهسفنل هجاتحت ام يأ  ةجوزلا زاهج دادعإب فلكملا وه جوزلا

 نم ءيش دادعإ ةجوزلا مزلي الف .همزاولو هعاتمو تيبلا ثاثأ نمو ءاطغو شارف نمو .- فرعلاو

 اهرهم نأل ؛لاومأ نم هكلمت امم هريغ نم الو «هتملست يذلا اهرهم نم ال صاخلا اهلام نم كلذ

 هنم ءيش قافنإ ىلع ربجت الف «جاوزلا دقع بجومب عرشلا مكحب هتقحتسا اهل صلاخ ٌّقح
 .اهتقفنل الو اهتيب مزاولو اهزاهجل

 جوزلا ىلإ اهسفن تمّلس اذإ ةأرملا نإو» :- ىلاعت هللا همحر  يلبنحلا ةمادق نبا مامإلا لاق

 نمو .«نكسمو سوبلمو بورشمو لوكأم نم اهتاجاح عيمج هيلع اهلف ءاهيلع بجاولا هجولا ىلع
 امم كلذ وحنو ثاثأو خيبط تاودأو شارف نم هيف نكاسلا جاتحي ام هعبتي نكسملا نأ حضاولا

 .اهجوز عم شيعلاو نكسلا تارورض نم وه

 .47١"ص .١ج «طيسولا مجعملا» (8189)
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 : ةجوزلا زاهج يف ةيكلاملا يأر -5

 لثمل اهلثم زاهجب اهجوز نم هتضبق يذلا اهرهمب اهسفن زهجت ةجوزلا نأ ةيكلاملا ىري
 .كلذ اهمزل راد وأ مداخ ءارشب يضقي فرعلا ناك ول ىتح فرعلاو داتعملا بسح اهجوز

 كلذ اهيلع طرش اذإ الإ اهرهم نم هتملست امم رثكأ اهزاهج ىلع قفنت :ت نأ اهمزلي ال نكلو

 ىلع زيهجتلا اهمزلو» : ةيكلاملا هقف ىف ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يف ءاج دقف .فرعلا هب ىضق وأ

 رخأت نإف «- فافزلا  ءانبلا ضبقلا قب نإ اهرهم نم هتضبق 7 هلثمل اهلثم زاهج يف ةداعلا

 جوزلل يضقو . فرع وأ طرشب الإ ٌلح وأ ًالاح ناك ء ءاوبم هب زيهجتلا اهمزلي مل ءانبلا نع ضيبقلا

 انه ةيزأ انيك نيس نأ الإ هب زهجتتل اهقادص نم لح ام ضبقل  ةجوزلا اعد يأ اهاعد نإ

 .هتضبق امب زيهجتلا اهمزلو .هلوق نم ىنثتسم اذهو .هامس ام مزليف .فرع هب يرجي وأ هتضبق
 نم رانيدلاك ليلقلا نيدلا الإو .فورعملاب ليلقلا ءيشلا يستكتو هنم قفنت اهنإف ةجاتحملا الإ

 .3”*41(هبسحب هنم يضقتف ًاليلق ناك نإ امأو «ريثك رهم

 نأ فنصملا هركذ ام لصاحو» :ريدردلا لوق ىلع ًاقيلعت «هتيشاح» يف يقوسدلا هيقفلا لاقو

 جوزلا ءانب لبق اهقادص نم لاحلا تضبق اذإ  اهرهم  اهقادص ضبق اهل يتلا ةديشرلا ةجوزلا
 راد وأ مداخ ءارش فرعلا ناك ول ىتح ودب وأ رضح نم ةداعلا ىلع هب زهجتت نأ اهمزلي هنإف ءاهب

 لولحلاب فصتا ام ضبقل هتجوز جوزلا اعد اذإو . . .هنم ديزأب زهجتت نأ اهمزلي الو .كلذ اهمزل

 ىلع كلذ ضبقب اهيلع ىضقُي هنإف .كلذ نم تبأو هب زهجتت نأ لجأل اهقادَص نم
 ,015(روهشملا

 :ةيكلاملا ىلع هدرو مزح نبا لوق - 7

 ىلإ يأ  هيلإ زهجتت نأ ىلع ةأرملا ربجت نأ زوجي الو» :ةجوزلا زاهج يف مزح نبا لاق
 هلك قادّصلاو .اهلام رئاس نم هريغ نم الو اهقدصأ يذلا اهقادص نم ال ًالصأ ءيشب - اهجوز

 يعفاشلاو ةفينح يبأ لوق وهو .ضارتعا 0 نذإ ال .تءاش ام هلك هيف لعفت اهل
 نهتاقدص ءاسنلا اوتاو# : ىلاعت هللا لوق انلوق ناهربو .(يرهاظلا دواد» ناميلس يبأو

 ىلع - لجو رع هللا ضرتفاف . 8050 تيرم انه هولكف اسف نم ءيش نع مكل نبط نإف ةلحن

 ١١-117" سص 23ج «ريدردلل (ريبكلا حرشلا» (8619)

 .7717ص '7ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاح» (8191)

 .١6الص فج « مزح نبال «ىلحملا» (4١81؟)
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 سفنأ بيطب الإ ًاعيش اهنم لاجرل حبي ملو ةلحن نهتاقدص ءاسنلا اوطعي نأ لاجرلا

 مكفول  ءاسنلا

 ووهمتجلا لوقا نآل ةوزكذ' ىلإ ضاع ةيكلاملا لوق ىلع فينعلا ٌدرلاب مزح نبا ذخأ مث
 مزح نبا اهركذ يتلا ةميركلا ةيآلا هباوص ليلد يف يفكيو ,باوصلا وه يرهاظلا مزح نباو

 سبلملاو لكأملا ةقفن اهيف امب اهجوز ىلع ةجوزلل ةقفنلا بوجو نوررقي ءاهقفلا نأبو
 ا , 4159 .كسملاو

 :اهلامب اهسفن زهجت نأ ةجوزلل زوجي .-4

 ريغ لام نم الو اهرهم نم اهسفن زيهجتب مزلت الو ربجت ال ةجوزلا نأ باوصلا ناك اذإو
 هجاتحي امو اهزاهج ءارشب اهرهمب وأ اهلامب ةمهاسملا نم عنمت ال اهنأ ًاضيأ باوصلا نإف ءاهرهم

 مازلإلا ليبس ىلع سيلو .ضحملا رايتخالاو عربتلا هجو ىلع اهنم اذه نوكيو «مزاول نم تببلا

 ةجوزلا نذإب اهلمعتسيو جوزلا اهب 3 امنإو اهل ةكولمم ءايشألا هذه ىقبتو . .اهيلع بجاولا وأ

 .ةلالدف ةحارص نكي مل نإو ءاهاضرو

 :زاهجلا يف اهل ةجوزلا لهأ ةدعاسم -048

 ناكسو رضحلا دنع اميس ال نيتلسللا دالب نم ريثك يف ةعئاشلا تاداعلا نم نأ عقاولاو

 .ديدجلا ةيجوزلا تيب ىلإ هذخأتل اهل هئارشو زاهجلا دادعإ يف اهنودعاسي ةجوزلا لهأ نأ ندملا

 نأل وأ «سانلا مامأ نسح رهظمب اهراهظإ ىلع صرحلاو مهتنبال بحلا عفادب هنولعفي كلذ لك
 نأ الإ .ةجوزلا هيف بغرت يذلا وحنلا ىلع زاهجلا تابلطتم لك دادعإ ىلع ىوقي ال جوزلا

 مازلإلا ّدح غلبي مل اهل زاهجلا دادعإ يف ةجوزلا لهأ ةكراشم يف مهتاداعو سانلا فرع نايرج

 .ملعأ ام ىلع

 :ةسمزلا تيب يف امو زاهجلا نأشب تافالخلا 50708

 زاهجلا ةيكلم ةهج نم تيبلا عاتمو ةجوزلا زاهج نأشب نيجوزلا نيب تافالخ لصحت دق
 هتنبا نيبو ةهج نم ةجوزلا يبأ نيب تافالخ رهظت دق امك ؟جوزلل مأ ةجوزلل دوعتأ : :تيبلا مزاولو

 هذه مسحت فيكف ءاهوبأ اهل همدق يذلا ةجوزلا زاهج ضعب ةيكلم نم ىرخأ ةهج نم اهجوزو
 : يلي اميف هحضون ام اذه ؟تافالخلا

 ا .[84 ةيآلا :ءاسنلا ةروس] (819*)

 .6-0١608/ص :4ج «ىلحملا يف ةيكلاملا لوق ىلع مزح نبا در رظنا (8194)
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 :نيجوزلا نيب تافالخلا :الوأ - "ه9

 اهلام نم وأ اهرهم نم «تيبلا مزاول نمو اهزاهج تابلطتم نم ةجوزلا هيرتشت د ام نإ : :انلق

 دقو .ةلالد اهاضرو هتجوز نذإب جوزلا اهب عفتني امنإو اهل ةكولمم ءايشألا هذه ىقبت ءاهرهم ريغ

 اذهو . ةيجوزلا تيب يف دوجوم وه امم اهريغو ءايشألا هذه ةيكلم يف نيجوزلا نيب فالخلا روثي

 ركذنو اهوحنو قالطلاب هعاطقنا دعب نوكي نأ امإو «ةيجوزلا مايق لاح نوكي نأ امإ فالخلا

 : يلي اميف مكحلا

 : ةيجوزلا مايق لاح نيجوزلا نيب فالخلا : أ 1-2 ف

 ؛جوزلا لوق هيف لوقلاف «حالسلاو ةمامعلاك لاجرلل حلصي ناك امف :رظني ةلاحلا هذه يف

 لوق هيف لوقلاف ءاهوحنو لزغملاو ةفحلملاو رامخلا لثم ءاسنلل حلصي امو .هل دهاش رهاظلا نأل

 طسبلاك ضورعلاو ريناندلاو مهاردلاك ًاعيمج امهل حلصي امو .اهل دهاش رهاظلا نأل ؛ةجوزلا

 لوق لوقلا :فسوي وبأ لاقو ءدمحمو ةفينح يبأ لوق اذهو ءجوزلا لوق هيف لوقلاف ءاهوحنو

 . يقابلا يف جوزلا لوق لوقلاو «لكلا يف اهلثم زاهج ردق ىلإ ةأرملا

 ولخت هل ةأرملا نأل ؛اهلثم زاهج ردق ىلإ ةأرملل هكر نقاللا نأ : : فسوي يبأ لوق (هجو)

 ءاهلوق ردقلا كلذ يف لوقلا ناكف ءردقلا كلذ يف اهل ًادهاش رهاظلا ناكف «ةداع زاهجلا نع

 . يقابلا يف هلوق لوقلا ناكف , يقابلا يف لجرلل دهشي رهاظلاو

 نأل ؛ةجوزلا دي نم ىوقأ تيبلا يف ام ىلع لجرلا دي نأ :دمحمو ةفينح يبأ لوق (هجو)

 ضراع اهل حلصي اميف نأ الإ ءظفحلا دي نم ىوقأ فرصتلا ديو «ةظفاح دي اهديو ةفرصتم هدي

 ,15©ورابتعا طقسف هنم رهظأ وه ام رهاظلا اذه

 ,6169هتنيب بجومب هل نوكي هيعّدي امف اهماقأ نإف «ةنّيبلا امهدحأ مقي مل اذإ :هانلق امو

 . ةفصانم امهنيب تيبلا يف ام لك :يعفاشلاو كلام لوق وهو «رفز مامإلا يلوق دحأ يفو

 بايث يف الإ - تيبلا يف ام لك يف يأ لكلا يف جوزلا لوق لوقلا : ىليل يبأ نبا لاقو

 .ةأرملا ندب

 . لجرلا ندب بايث يف الإ لكلا يف ةأرملا لوق لوقلا :نسحلا لاقو

 ."9١ص 27ج «عئادبلا» (86196)

 ١ 15١. ض٠ ١1ج ,ةيدنهلا شماه ىلع عوبطملا «ةيناخلا ىواتفلا» 74 ص « ١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (8195)



 ناكف « اد قام قادة ضان يعم اطال يذلا : نسحلا لوق (هجو)

 . لجرلا قدصيو كلذ يف اهبذكي رهاظلا نأل ؛لجرلا ندب بايث يف الإ ًادهاش اهل رهاظلا

 ًادهاش رهاظلا ناكف .«تيبلا يف اميف فرصتلاب صخأ جورلا نأ : ىليل يب أ نبا لوق (هجو)

 .لجرلا بذكيو هيف اهقدصي رهاظلا نإف ءاهندب بايث يف الإ هل

 ةتباث نيّرح اناك اذإ نيجوزلا نم دحاو لك دي نأ : يعفاشلاو ,كلام لوق وهو رفز لوق (هجو)
 ١ 05©, *نيفصن امهنيب لكلا ناكف «تيبلا يف ام ىلع

 ْ :قالطلا دعب فالخلا : ب "هاا

 ؛ جوزلا لوق لوقلاف .هتادوجومو تيبلا عاتم يف وأ زاهجلا يف افلاتخاو ًانئاب وأ ًاضالث اهقّلط نإو
 .4152تايبنجألا رئاسب تقحتلاو اهدي تلازف ةيبنجأ تراص قالطلاب اهنأل

 اهل نوكي مكحلاف «تيبلا تايون و هيعّدت ام ىلع ةنيبلا ةجوزلا تماقأ اذإ نكلو

 : نيجوزلا توم دعب تافالخلا :ًايناث 5“:

 دمحمو ةفينح يبأ لوق يف جوزلا ةثرو لوق لوقلاف ءامهتثرو فلتخاف ناجوزلا تام اذإو
 نأل ؛ يقابلا يف جوزلا ةثرو لوقو .اهلثم زاهج ردق ىلإ ةأرملا ةثرو لوق لوقلا :فسوي يبأ دنعو
 ,61510ناّيح امهو امهسفنأب افلتخا - نيجوزلا  نيثروملا نأك راصف .ثروملا ماقم موقي ثراولا

 :رخآلا ةثزوو نيجوزلا نم يحلا نيب تافالخلا :ًاثلاث 2 و

 لوقلاف ةأرملا وه تيملا ناك نإف «تيملا ةثرو عم امهنم ّيحلا فلتخاو امهدحأ تام نإو
 دنعو . ىلوأ توملا دعبف هلوق لوقلا ناكل ةّيح تناك ول اهنأل ؛دمحمو ةفينح يبأ دنع جوزلا لوق

 ' .اهلثم زاهج ردق ىلإ اهتثرو لوق لوقلا :فسوي يبأ

 يبأ دنعو .نيجوزلل حلصي اميف ةفينح يبأ دنع اهلوق لوقلاف جوزلا وه تيملا ناك نإو
 .جوزلا ةثرو لوق لوقلا :دمحم دنعو .اهلثم زاهج ردق ىلإ اهلوق لوقلا :فسوي

 ." 5١ص ء"7ج «عئادبلا» (21919)

 .7"9١ص 37ج «عئادبلا» (6199) ."94١ص ,7؟ج «عئادبلا» (م194)
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 لهأ نم ةرحلا نأل ؛امهتايح يف امهدي يف ناك تيبلا عاتم نأ :ةفينح يبأ لوق (هجو)
 ديب اهدي تطقسف «ىوقأ تناك جوزلا دي نأل ؛نيفصن امهنيب نوكي نأ يغبنيف .ديلاو كلملا

 .6:”عاتملا ىلع اهدي ترهظف عناملا لاز دقف جوزلا تام اذإف «جوزلا

 : هتثرو عم تفلتخاف ؛هتوم ضرم يف اهقلط نإو :ًاعبار 56885

 يه تفلتخا مث «هتوم ضرم يف تامف اهبلط نودب هتوم ضرم يف ًانئاب وأ ًاثالث اهقّلط نإو
 نأل ؛تيبلا عاتم ةيكلم يف جوزلا ةثرو لوق لوقلاف اهتدع ءاضقنا دعب تام نإف «جوزلا ةثروو

 تام نإو . (ضيأ هدعب:هكرو لوق لؤفلا ناكف «قالطلا دعب نيجوزلل حلصي اميف جوزلا لوق لوقلا

 يبأ دنعو .تيبلا عاتم نم نيجوزلل حلصي اميف ةفينح يبأ دنع اهلوق لوقلاف ءاهتدع ءاضقنا لبق

 ناك ةمئاق تناك اذإ ةدعلا نأل ؛ جوزلا ةثرو لوق لوقلا :دمحم دنعو .اهلثم زاهج ردق يف فسوي

 دنع اهلوق لوقلا كانهو ةأرملا تيقبو قالطلا لبق جوزلا تامول امك راصف .هجو نم ًامئاق حاكتلا

 لوق لوقلا :دمحم دنعو ءاهلثم زاهج ردقب ةفينح يبأ دنعو «نيجوزلل حلصي اميف ةفينح يبأ
 6”:لانهاه اذك جوزلا ةثرو

 تابثإ ناكمإ مدع ةلاح هب دوصقملاف «ةجوزلا وأ جوزلا لوق لوقلا نوكي عضوم لك يفو

 . ةنيبلاب كاذ وأ فرطلا اذه هيعّدي ام

 :اهزاهج يف اهجوزو هتنبا عم بألا تافالخ : ًاسماخ - 56710/

 . يبأ نم يل ةبه ضعبلا اذه :لوقت يه :اهزاهج ضعب يف اهيبأ عم ةجوزلا تفلتخا اذإ

 دهش نمف .فرعلا ميكحت وه مكحلاف .اهزاهج نم ضعبلا اذه اهل ترعأ «ةيراع :لوقي وهو

 يف ءاج دقف «ةئيبلاب هيعّدي ام تابثإ امهدحأ عطتسي مل اذإ اذهو ءهنيميب هلوق لوقلاف فرعلا هل

 وه :تنبلا تلاقو .ةيراع اهل هعفد ام نأ ىعدا مث هتنبا زهج» :ةيفنحلا هقف يف «راتخملا ردلا»

 ..ةيراع وه :هتوم دعب هتئرو وأ بألا لاقو هنم ثريل اهتوم دعب كلذ جوزلا لاق وأ .كيلمت

 ,ةيراع ال ًازاهج هلثم عفدي بألا نأ ًارمتسم فرعلا ناك اذإ اهل لوقلاو . جوزلل لوقلا نأ دمتعملاف

 ةيفنحلا ضعب نسحتساو .اهزيهجت يف بالاك مألاو . بألل لوقلاف ًاكرتشم فرعلا ناك نإ امأو

 اهزيهجت يف مألا تعفدولو . ةيراع هنإ | هلوق لبقي مل فارشألا نم ناك اذإ بألا نأ ناخيضاقل ًاعبت

 درتسي نأ بألل سيلف «جوزلا ىلإ تقزو ًانكاس ناكو هملعو هترضحب بألا ةعتمأ نم ءايشأ اهتنبال

 تكاس بألاو داتعم وه ام اهزاهج يف مألا تقفنأ ول كلّذذكو ءهب فرعلا نايرجل هتنبا نم كلذ

 ) )8٠١«.؟ج «عئادبلا» (م1١) ."09١ص .؟ج «عئادبلا» ص١9" .
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 , 05:3«مألا نمضت ال
 داز ام عفد مهطاسوأو سانلا 5226 يف ةبلاغلا ةيشافلا ةداعلاو» : نيدباع نبا هيقفلا لاقو

 نإف « بايثلاو يلحلا نم فافزلا ةليل ةجوزلا ىلع نوكي ام ىوس اكيلمت زاهجلا نم رهملا ىلع

 لب ءاهل هن أ يعّدي نأ جوزلل نكي مل فافزلا ةليل تتام ولف .ةيراع رثكألا رثكألا وأ هنم ريثكلا
 ,9'065يناهل راعتسم وأ ةيراع هنأ مألا وأ بأالل هيف لوقلا

 :فرعلا ىلع مدقت ةنيبلا 8 - 

 زاهجلا ةيكلمب قلعتي اميف بالا عم امهفالخ يف اهتافو دعب جوزلل وأ ةجوزلل لوقلا ناك اذإو
 اهزاهج يف اهل همدق ام نأ نم هيعّدي ام ىلع بألا هنيب نإف ءامهل دهشي فرعلا نأ نوكل هضعب وأ

 .اهفلاخي يذلا فرعلا ىلع مدقت هنم ةنيبلا هذه ءاكيلمت نديلو ةيراغ وه

 - هتجوز توم دعب يأ - جوزلل لوقلا ناك اذإود : ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج

 تملس ينأ :ةأرملا ىل | ميلستلا دنع دهشي نأ ةحيحصلا ةنّيبلاو . هتنيب تّلبق ةنّيب بألا ماقأو
 ا ا ا حن و قيولسا كالا هذه
 ْ .«هنم يدي يف ةيراع ,يدلاو كلم ةخسنلا هذه

 يناثلا بلطملا

 ١ ةجوزلا ةقفن

 ] :ديهمت 2 4

 ةنسلاو ميركلا نآرقلا صوصن تلد اذه 5 ءاهجوز ىلع اهتقفن بوجو ةأرملا قوقح نم
 يهو ةنيعم طورش اهجوز ىلع ةجوزلل ةقفنلا بوجولو .ءاملعلا هيلع عمجأو ةرهطملا ةيوبنلا

 ءًاراسعإو ًاراسي جوزلا لاح ردق ىلع نكسلاو «سابللاو «ماعطلا نم اهتيافكب ًاعرش ةردقم
 اذهو .نكسلاو سابللاو ماعطلا نم ًالعف اهل جوزلا هرضحي امب ةداع اهتقفن ىلإ لصت دق ةجوزلاو
 راضحإ يف جوزلا لطامي دق نكلو ؛هتجوزل هيلع يتلا ةقفنلا بجاوب جوزلا مايق يف لصألا وه
 ةلاحلا هذه يفف .هتجوزل هيلع يتلا ةقفنلا بجاو نم لقأ مدقي وأ .ةجوزلل ةعفنملا تابلطتم

 مث .اهسفن ىلع قافنإلا يه م اهقحتست يتلا ةقفنلا اهل ضرفيل يضاقلا عجارت نأ ةجوزلل

 ) )8١«,؟ج «راتخملا ردلا» ص١656-/1617 .

 8٠١9م( 20ج .نيدباع نبال « ةيفنحلا هقف يف «راتخملا ردلا ىلع راتحملا درد ص١605.

-161١ 



 اهقاقحتسا دقفت دق ةجوزلا نأ امك «جوزلا ةمذ يف ًانيد اهتروريصو اهبوجو دعب طقست دق ةقفنلا نإ

 :ثحبلا جهنم

 مسقن اهب ةقلعتملا اهريغو اهانركذ يتلا ةقفنلا لئاسم نع بولطملا نايبلاب ءافولا لجأ نمو

 :ةيلاتلا عورفلا ىلإ بلطملا اذه

 .ةقفنلا بوجو :لوألا عرفلا

 . ةقفنلا بوجو ةيفيك : يناثلا عرفلا

 . ةقفنلا عاونأ :ثلاثلا عرفلا

 .ةقفنلا راهقم : عبارلا عرفلا

 . ةقفنلا ءافيتسا : سماخلا عرفلا

 .ةقفنلا يف فالتخالا :سداسلا عرفلا

 .ةقفنلا تاطقسم :عباسلا عرفلا

 لوألا عرفلا

 ةقفنلا بوجو

 : ةيجوزلا ةقفنلا توجو ةلدأ 0

 ةقفنلا جوزلا ىلع ةجوزلا قوقح نم نأ ىلع اوقفتاو» :- ىلاعت هللا همحر  دشر نبا لاق

 هيلع هلوق نم تبث املو «فورعملاب نهتوسكو نهقزر هل دولوملا ىلعو» : ىلاعت هلوقل ةوسكلاو

 يبأ ةجوز دنهل كي هلوقلو ««فورعملاب نهتوسكو نهقزر مكيلع نهلو» :مالسلاو ةالصلا

 .09«:فورعملاب كدلوو كيفكي ام  نايفس يبأ لام نم يأ - يذخ» :- نايفس

 .«عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب ةبجاو ةجوزلا ةقفن» : يلبنحلا ةمادق نبا لاقو

 ردُق نمو .هتعس نم ةعس وذ قفنيل» : ىلاعت هلوقب - ىلاعت هللا همحر  ةمادق نبا جتحاو

 اهمقرو «ةرقبلا ةروس يف خلا 4 . . .هل دولوملا ىلعو» : ةيآو 2590ص 235ج ءدشر نبال «دهتجملا ةيادب»ه 5

 ةفرفن
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 ءاسنلا ىف هللا اوقتاد : هلي هلوقبو .اهاتآ ام الإ ًاسفن هللا فّلكي ال .هللا هاتآ امم قفنلف هقزر هيلع

 نهقزر مكيلع ْنهلو .هللا ةملكب نهجورف متللحتساو هللا ةنامأب نهومتذخأ ,مكدنع ناوع نهنإف
 .6"'*دشر نبا هركذ يذلا دنه ثيدحب ةمادق نبا جتحا امك .«فورعملاب نهتوسكو

 ةنسلاو باتكلا هيلع لد دقف  ةجوزلا ةقفن بوجو  اهبوجو امأ» : يناساكلا نيدلا ءالع لاقو

 .لوقعملاو عامجإلاو

 ردق ىلع يأ «مكدجو نم متنكس ثيح نم نهونكسأإ» : لجو زع هلوقف زيزعلا باتكلا امأ
 ةقفنلا ىلإ لصت ال اهنأل ؛قافنإلاب رمأ ناكسإلاب رمألاو .ةردقملاو ةعسلا نم مكدحأ هدجي ام

 اوقيضتل نهوراضت الو» : لجو زع هلوقو ,جوزلا ٌّقحل هنم ةعونمم يهو باستكالاو جورخلاب الإ

 : لجو زع هلوقو . نجرخيف ةقفنلا نهيلع اوقيضتف نهيلع قافنإلا يف نهوراضت ال : يأ «نهيلع

 هتعّس نم ةعس وذ قفنيل» : لجو زع هلوقو . #فورعملاب نهتوسكو نهقزر هل دولوملا ىلعو»

 . «هللا هاتآ امم قفنيلف هقرر هيلع ٌردق نمو

 « «فورعملاب نهقزرو نهتوسك مكيلع نهلو 0 : هيك هللا لوسر نع يور امف ةنّسلا امأو

 ولو .«فورعملاب كدلوو كيفكي ام نايفس يبأ لام نم يذخ» :نايفس يبأ ةأرما دنهل كي هلوقو

 .هنذإ ريغ نم ذخألاب اهل نذأي نأ لمتحي مل ةبجاو ةقفنلا نكت مل

 .اذه ىلع تعمجأ ةمألا نألف عامجإلا امأو

 .هقحب باستكالا نم ةعونمم جوزلل ًاّقح ءاسنلا سبحب ةسوبحم ةأرملا نأ وهف لوقعملا امأو

 .6؟:ةهيلع اهتيافك تناكف .هيلإ ًادئاع اهسبح عفن ناكف

 : ةقفنلا بوجو ببس -5

 : ةيفنحلا دنع : ًالوأ

 يهف .اهيلع جوزلل حاكنلاب تباثلا سبحلا قاقحتسا ةيفنحلا دنع ةقفنلا بوجو ببس

 «هيلإ ًادئاع اهسيح عفن ناكف فني باستكالا نع ةعونمم جوزلل 55 حاكنلا سبحب ةسوبحم

 تيب يف قزر يضاقلل لعج اذهلو .تكلهل هيلع اهتيافك بجي مل ولف ءهقحب بسكلل جورخلا
 وهو مهلام يف هتقفن تلعجف «بسكلا نع عونمم مهقحل سوبحم هنأل ؛مهقحل نيملسملا لام

 .ال اهمقرو «قالطلا ةروس يف خلا * . . .ةعس وذ قفنيلو» : ةياو مك”*ص «ا/ج «ينغملا» (م١5)

 . ١١ص « 4ج «عئادبلا» ةدشسحلا
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 .6”انه اذكف لاملا تيب

 ةغرفمو جوزلا ٌّقحل ةسوبحم اهنألو» : ةقفنلا بوجو ببس يف يسخرسلل «طوسبملا» يفو

 لمعل هسفن غرف امل تاقدصلا ىلع لماعلاك اهلام يف هيلع اهتيافك بجوتستف .هل اهسفن

 , 07:0(مهلام ىف ةيافكلا

 ةعفنمل سابتحالا اذه ءازج جوزلا ىلع اهل تبجو  ةيفنحلا دنع  ةجوزلا ةقفنف - 564

 .اهيلإ هنم ةلصو اعربت سيلو «جوزلا

 هريغل دوصقم ٌّنحب ًاسوبحم ناك نم لك نأ ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةماعلا لوصألا نمو
 يف مهقزر ةيمالسإلا ةلودلا لامع نم هريغو يضاقلا قحتسا كلذلو ؛هيلع هتقفن تناك هتعفنملو

 تيب وهو مهلام يف قزرلا اوقحتساف «نيملسملا ةحلصمو ةعفنمل مهلامعأل مهغرفتل لاملا تيب

 .لاملا

 نود هدحو اهب هعاتمتسا وه ,اهيلع هل حاكنلاب تباثلا ةجوزلا سابتحا يف جوزلا ةعفنم هجوو

 ىلع ةجوزلا ةقفن بجت كلذلو «طالتخالاو هابتشالا نع هئام ةنايصو عورشملا هجولا ىلع هريغ

 ةقفنلا قحتستف هيلإ دوعت اهسبح ةعفنم نأل ؛ ةينغ تناك وأ ةملسم ريغ ةيمذ ةيباتك تناك ولو اهجوز
 , 05"؟)هلع

 : ةيعفاشلا دنع : ًايناث - 6

 مات ًائيكمت هنيكمتو «هيلإ اهسفن ميلست وه اهجوز ىلع ةجوزلا ةقفن بوجو ببس .مهدنع
 همحر  يعفاشلا سيردإ نب دمحم بهذملا مامإل ديدجلا لوقلا ىلع اذهو .اهب عاتمتسالا نم

 ,حاكتلا دقع وه اهبوجو ببس نأ .ًاضيأ ديدجلا يف هنع يكحو .ميدقلا هلوق يفو .- ىلاعت هللا

 .0"نيكمتلاب رقتست اهنكلو

 : ةيكلاملا دنع :ًاثلاث "هه

 .ءطولل ةقيطملا هتجوزب غلابلا جوزلا لوخد اهجوز ىلع ةجوزلا ةقفن بوجو ببس .مهدنع

 . ١١ص 25ج «عئادبلا» ثتخيف)

 )20 )65١4ج « يسخرسلل «طوسبملا» ص8١ ١1.

 )65١9م( ص 237ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا»  07-52١ها/؟ص 237ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» .

 ) )82١ص الج «جاتحملا ينغم» الص .1١ا/ج «بذهملا حرش عومجملا» 4936 .
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 .0'65هسفئب جوزلا كلذ بلط وأ اهب لوخدلل اهّيِلو وأ هتعد نأب كلذ نم هل اهنيكمت وأ

 . ةلباتحلا دنع :ًاعبار -5

 نينس عست تنب يهو  ءطولل ةقيطملا ةجوزلا ميلست اهجوز ىلع ةجوزلا ةقفن بوجو ببس

 وأ رخآ نود ناكم يف ملست ال نأب ماتلا لذبلا اهسفن ميلست ةجوزلا تلذب اذإو» : ةلبانحلا هقف

 تنب تناك نأب اهلثم أطوي نمم يهو ءاهب قيلي امم ءاش ثيح اهسفن تلذب لب ءرخآ نود دلب

 هتمزل اهلثم أطوي يتلا يهو اهملست همزلي نم ملتساو اهّيلو  ميلستلا يأ  هلذب وأ ,نينس عست

 , 6555(. . . ةقفنلا

 : ةيرهاظلا دنع : ًاسماخل -17

 ىلإ يعد اهحاكن دقعي نيح نم هتأرما ىلع لجرلا قفنيو» : يرهاظلا مزح نبا مامإلا لاق

 تاذ «ةريقف وأ تناك ةينغ ءزشان ريغ وأ تناك ازشان .دهملا يف اهنأ ولو ءَّعدي مل وأ اهب ءانبلا

 مك .ةمأ وأ ةرح كيش وأ ًاركب .ةميتي وأ تناك بأ

 دقع وه اهجوز ىلع ةجوزلا ةقفن بوجو ببس نأ نوري ةيرهاظلا نأ لوقلا اذه نم حضاوو

 .ال وأ اهنم هل نيكمتو اهجوزل اهسفن ةجوزلا نم ميلست هعبت ءاوس .هسفن حاكنلا

 ةيديزلا دنع :ًاسداس -4

 هتجوزل اقع ناك ولو يأ - داس تل ىلع بجت “٠ «تاجوزلا ة ةقفن يف ةيديزلا لاق

 يل - ةريغص تناك ولو يأ - تناك فيك

 (هسفن حاكنلا دقع وه اهجوز ىلع ةجوزلل ةقفنلا بوجو بيس نأ نوري ةيديزلا نأ ودبيو

 .ال مأ ءطولل ناحلصي يه وأ وه ناك ءاوسو ءال مأ ةجوزلا نم نيكمت وأ ميلست جوزلل هعبت ءاوس

 :ةيرفعجلا دنع :ًاعباس -4

 درجمب ال نيكمتلاب ةقفنلا بجت» :«ةيصخشلا لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألا» يف ءاج

 2 ١ج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» ه٠ 8ص 237ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» 2.1460 ص . ؟ج «دهتجملا ةيادب» (817:11)

 .6 6١ص

 .3"6١صص .*ج «عانقلا فاشكر )811١7(

 . 570-088 ص .'؟ج «راهزألا حرش» (8114) .48ص .١٠ج «مزح نبال «ىلحملا» (871)
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 , 19"0(جوزلا ىلع حيحصل ١ دقعلا

 باحصألا نيب هرهظأ ددرت نيكمتلاب وأ دقعلاب ةقفنلا بوجو يفو» : (مالسإلا عئارش» يفو

 , 021(نيكمتلا ىلع بوجولا فوقو

 امم ناكم نود ناكم يف وأ تقو نود تقو يف اهسفن تلذب ولف .تقو نود تقوب الو عضوم

 , 19"6نيكمتلا لصحي مل عاتمتسالا هيف غوسي

 : حجارلا لوقلا "<66,

 نآل ؛ةيفنحلا لوق وه ءاهجوز ىلع ةجوزلا ةقفن بوجو ببس يف ودبي امك  حجارلاو
 ببس وه يذلا هتجوز ىلع جوزلل سبحلا قح نأل ؛ حيحصلا حاكنلا دقع رابتعا نمضتي مهلوق

 لاق .تبثي الف دسافلا يف امأ حيحصلا حاكنلا دقع يف الإ تبثي ال ةيفنحلا دنع ةقفنلا بوجو

 سبحلا ٌّقح وهو «بوجولا ببس مادعنال دساف حاكن يف ملسم ىلع ةقفن ال» : يناساكلا مامإلا

 .510(ةقيقح حاكنب سيل دسافلا

 اهسفن ةجوزلا ميلست يأ  ميلستل تلا وهو ةقفنلا بوجول ببس نم ةيفئحلا ريغ هركذ ام نأ امك

 .- دعب اميف هنيبنس امك هل ًاببس سيلو .ةقفنلا بوجول ًاطرش هرابتعاب ةيفنحلا هركذ  جوزلل

 : ةقفنلا بوجو طورش -0

 ملكتنو ءاهزوشن مدعو .جورلل اهسفن ةجوزلا ميلستو .حاكنلا ةحص : ةقفنلا بوجول طرتشي

 : يلي اميف اهب قلعتي امو طورشلا هذه نع

 : حاكنلا ةحص :لوألا طرشلا "66"

 قح وه ةقفنلا بوجو ببس نآل ؛ًاحيحص حاكنلا دقع نوكي نأ ةجوزلا ةقفن بوجول طرتشي
 تبثي مل ًادساف حاكنلا ناك اذإف ,حيحصلا حاكنلا دقع ببسب هتجوز ىلع جوزلل تباثلا سبحلا

 يف نيفرطلا نيب بجاو قيرفتلا نإف ًاضيأو .ةقفنلا اهل بجت الف ءاهيلع جوزلل سبحلا ٌّقح هب

 )45 )8١١ص .يلحلا ميركلا دبع خيشلل «ةيصخشلا لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألا» .

 7"19ص .7*ج «مالسإلا عئارش» (8؟515) .

 ) )8717؛ج «عئادبلا» (م514) . 57ا/ص ء”ج «مالسإلا عئارش» . ص١ ١.
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 جوزلل سبحلا ٌّقح تبثي ال ًاعرش قيرفتلا بوجو عمو «ةقيقح حاكنب سيل هنأل ؛دسافلا حاكنلا
 1 .619هيلع ةقفن اهل بجت الف ءهتجوز ىلع

 مث حيحص امهنيب حاكنلا دقع نأ ساسأ ىلع اهجوز ىلع ةقفن ةجوزلل يضاقلا مكح اذإو
 .هنم كلذ اهلصوو اهل ةقفن نم هيلع يضاقلا هب مكح امب اهيلع عجري نأ جوزلل ناك هداسف رهظ
 الف حاكنلا داسف تبث مث . يضاقلا نم ضرف 'نود نمو هاضربو هنم ةحماسم اهيلع قفنأ ول نكلو

 .7"67ةلاحلا هذه يف اهيلع هقفنأ امب اهيلع عجري

 : ميلستلا : يناثلا طرشلا 66

 ميلستلاب ينعنو .اهيلع ميلستلا بوجو تقو اهجوز ىلإ اهسفن ةجوزلا ميلست يناثلا طرشلاو
 اهب عاتمتسالا وأ اهئطو نم عناملا عفرب اهجوز نيبو اهسفن نيب ةجوزلا يلخت نأ يهو «ةيلختلا
 حلصت ةلاحب ةجوزلا نوكت نأ ىلع .""7جوزلا ريغ لبق نم وأ اهلبق نم عناملا ناك اذإ ةقيقح
 دجوي مل اذإف ,©""”دقعلا هبجوأ يذلا ميلستلا دجوي مل ءطولا لمتحت مل اذإ اهنأل ؛ءطولل
 .©9اهجوز ىلع ةجوزلل ةقفن الف ءميلستلا بوجو تقو ىننعملا اذهب ميلستلا

 : يمكحلا ميلستلاو يقيقحلا ميلستلا 4

 نأب اهجوز ىلإ ةقيقح اهسفن ةجوزلا تمّلس اذإ ةقيقح ًالصاح ةجوزلا نم ميلستلا ربتعيو
 نأب اهجوز تيب ىلإ لاقتنالل ةدعتسم تناك اذإ ًامكح الصاح ميلستلا ربتعي امك .هتيب ىلإ تفز
 .هنم عنتمت ملو العف جوزلا هبلط اذإ وأ جوزلا بلط اذإ لاقتنالا نم عنامت ال

 دوجول ةقفنلا اهلف ءهتيب ىلإ اهلقنو ةميلس ةحيحص ةرح ةغلاب جوزت اذإ» : يناساكلا مامإلا لاق
 ملو «ةقفنلا تبلطو اهسفن عنمت ال ثيحب يهو اهلقني مل اذإ كلّذكو .هطرشو بوجولا ببس
 وهو هطرشو سبحلا قاقحتسا وهو ةقفنلا بوجو ببس دجو هنأل ؛ةقفنلا اهلف ةلقنلاب اهبلاطي
 الف .ءافيتسالا ناكمإ عم هسفن ٌّقح كرت ةلقنلا كرتب جوزلاف ءانركذ يذلا ريسفتلا ىلع ميلستلا
 , 0559(ةقفنلا يف اهقح لطبي

 تيب ىلإ َفرُت مل يهو ةقفنلا تبلط اذإ ةريبكلا» :ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يفو

 .014ال ص .١ج «ةيدنهلا ىرواتتفلا» (812) ١٠. ١ص . 4ج «عئادبلا» «3فحف]

 . 5١ص :؛ج «عئادبلا» (857) .86١ص .:؛ج «عئادبلا» (8511)

 .9١ص ٠ 4ج «عئادبلا» 0575 .ا١مكص « 4ج «عئادبلا» 4«ةففس#إ
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 .©©«ةلقنلاب جوزلا اهبلاطي مل اذإ كلذ اهلف ,جوزلا

 : ميلستلا نع عورشملا عانتمالا "هه

 ىلإ اهسفن ميلست ةقفنلا هذه اهقاقحتساو 0 ىلع 1 ةقفن 56 طرشلا ناك اذإو

 هذه نمو . . اهب هبلاطت نأ قحتستو ةقفلا نت : يلاتلابو «ًاتباث ا بوجو

 : يتأي ام تالاحلا

 : لجعملا اهرهم اهئاطعإ مدع : ىلوألا ةلاحلا 5

 ءافيإ مدعل هتيب ىلإ ةلقنلا نع تعنتما نأب اهجوز ىلإ اهسفن ميلست نع ةجوزلا تعنتما اذإ

 هيلع ةقفنلا اهل ىقبتف ءًاعورشم ًاعانتما اهسفن ميلست نع اهعانتما ناك ءاهرهم لجعم اهل جوزلا

 اهنم دجوي ملف ءاهرهم نم لجاعلا ءافيتسا لبق ميلستلا اهيلع بجي ال هنأل ؛اهب هبلاطت نأ اهلو

 , 07" اهيلع ميلستلا بوجو تقو ميلستلا نع عانتمالا

 : ةبوصغم راد ىلإ ةلقنلا : ةيناثلا ةلاحلا - "هها/

 بجي مل «هيلإ اهسفن ميلست اهنم ققحتيل ةبوصغم راد ىلإ ةلقنلاب هتجوز جوزلا بلاط ولو
 عورشم ميلستلا نع اهعانتما نأل ؛هيلع اهل ةقفنلا بوجو عم هنع عانتمالا اهلو ميلستلا اهيلع

 بوجول طقسم ريغ ًاعورشم اهعانتما ناكف .هانكسو بوصغملا لامعتسا مثإ اهقحلي الثل قحبو

 .6"”اهيلع هبوجو تقو ميلستلا نع عنتمت مل اهنأل ؛هيلع اهل ةقفنلا

 :اهراد لوخد نم اهجوز عنم : ةثلاثلا ةلاحلا - ه4

 اهسفن ميلست نع تعنتماو اهيلإ اهجوز لوخد تعنمو اهكلمت راد يف نكست ةجوزلا تناك اذإ

 اهعانتما ناك لعفي ملف ءاهيف هيلإ اهسفن ملستو اهيلإ لقتنتل راد راجيإب هتبلاطو رادلا هذه يف هيلإ

 .9"6هيلع ةقفنلا اهلو ءاعورشم هيلإ اهسفن ميلست نع

 يعرشلا تيبلا ةئيهت مدع :ةعبارلا ةلاحلا 4

 .ه40ص «١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (87؟؟5)

 .656ص ١2ج «ةيدنهلا ىواتفلا» ء. 9١ص « 4ج «عئادبلا» ىو ص «ا/ج «ينغملا» ةتفهما

 .9١ص 4ج «عئادبلا» ةتففف)

 .656ص « ١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» 3 9١ص 3 ؟4ج «عئادبلا» ةتفكل]
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 اهل يعرشلا ل هي 0 ا 00 سس

 دحأ اهيف سيل ةدرفم راد يف اهنكسي نأ جوزلا ىلعو» :ةيفنحلا هقف يف «ةيادهلا» يف ءاج
 ,49(ةقفنلاك اهل بجتف ءاهتيافك نم ىنكسلا نأل ؛كلذ راتخت نأ الإ هلهأ نم

 :اهيلع نومأم ريغ وهو اهب رفسلا :ةسماخلا ةلاحلا

 يبأ بهذم ىلع ةيعرشلا ماكحألا يف - ىلاعت هللا همحر  «اشاب يردق ةعومجم» يف ءاج
 ةفاسم وه اميف اهجوز عم رفاست نأ تبأ ول ةجوزلل ةقفنلا بجت» 0 يف ةفينح

 . .اهقوف وأ رصق

 هقف يف «راتخملا ردلا» يف ءاج دقف ءةيفنحلا دنع فالتخاو ليصفت ةلأسملا يف نكلو

 ملوأ هلك دؤي الإو اهيلع ًانومأم ناك اذإ الجعمو الجؤم رهملا لك ءادأ دعب اهب رفاسيو» : : ةيفنحلا
 ال هنأ انرايد يف لمعلا هيلع يذلاو :«رهنلا» يف نكل . . . ىتفي هبو اهب رفاسي ال ٠ ءايونام نكي
 ةدم نود اميف اهلقنيو .ةحلصملا نم هدنع عقي امب ىتفي : «لوصفلا» يفو هيلع اريج اهب ركاسي
 يف ديقو .ةبرغب سيل هنأل ؛ةيرق ىلإ ةيرق نمو .سكعلابو ةيرقلا ىلإ رصملا نم رفسلا

 هيلعو «يفاكلا» يف هقلطأو .هنطو ىلإ ليللا لبق اهنم عوجرلا هنكمي ةيرقب (ةيناخراتاتلا»
 , 0770(ىوتفلا

  0١هتجوزب جوزلا رفس يف نيدباع نبا يأر :

 يف : هلوق» :- ىلاعت هللا همحر نيدباع نبا لاق .«راتخملا ردلا» يف ءاج ام ىلع 00

 رفاسي هنأ ىلع ىوتفلاف لجعملا اهافوأ اذإ هنأ وأ ركذ ثيح «رحبلا» يف هلثمو خلإ .

 . ةياورلا رهاظ هنأ :«ةيجلاولولا»و «ةيناخلا» يفو .«نيلوصفلا عماج» يف 0 0

 الب ًاقلطم هتجوزب رفسلا هل سيل هنأ :ثيللا يبأو ,رافصلا مساقلا يبأ نيهيقفلا نع ركذ مث
 .نامزلا داسفل اهاضر

 ةلأسملا هذه يف مهفالتخاو ءاهقفلا نع ةريثك لوقنو .ليوط مدلك دعب نيدباع نبا لاق مث

 اهلقن ديري الجر ىأر ول ىتح .يتفملا ىلإ رمألا ضيوفت نّيعتيف :- ىلاعت هللا همحر لاق

 .١؟؛"ص اج «راتخملا ردلا» (م11) .”* ص 7 ج «ةيادهلا» (م179)

١669 - 



 , 02عخلإ . .اهب رفسلا زاوجب هيتفي ال ءاذيإلاو اهب رارضإلل

 :هتجوزب جوزلا رفس يف حجارلا “5

 ام بسح ةلأسملا هذه يف يتفيل يتفملا ىلإ رمألا ضيوفت نم نيدباع نبا هيلإ ىهتنا امو

 ىأر اذإ هسكعيو ءزاوجلاب هيتفيف اهب رارضإلا دصاق ريغ اهيلع اوقاف هنوكو جوزلا لاح نم ىري

 .اهب.رفسلا زاوج مدعب هيتفيف اهب رارضإلا ًادصاق اهيلع نومأم ريغ هنوك جيوزلا لاح نم

 جاوزألا رفس لئاسم نم ةدح ىلع ةلأسم لك يف يتفي نأ يتفملا ىلعف .حجارلا وه اذهو

ل ةحلصملا ققحي امو نيجوزلا لاح نم هاري ام ءوض يف مهتاجوزب
 ررضلاو ىذألا عنميو «نيفرطل

 هيلإ اهسفن ميلستو هعم رفسلا نع تعتسماف هتأرماب لجرلا رفس زاوج مدعب ىتفأ اذإف .ةجوزلا نع

 .اهجوز ىلع اهل ةقفنلا تيقبو ًاعورشم اهعانتما ناك «هيلإ اهب رفسلا ديري يذلا دلبلا يف

 : ميلستلا نع عورشملا ريغ عانتمالا <08

 «ٌقح ريغب هنوكل عورشم ريغ ًاعانتما اهجوز ىلإ اهسفن ميلست نع ةجوزلا عانتما ناك اذإو
شلا اهتيب ىلإ ةلقنلا ىلإ اهاعدو لجعملا اهرهم لماك تفوتسا دق تناك ول امك اهل ةقفن الف

 يعر

 , 6" ةزشان عورشملا ريغ عانتمالا اذهب ربتعتو 2"""لقتنت ملو تعنتماف اهل هدعأ يذلا

 ءاهاضرب جوزلا اهب لخدو اهرهم لجعم تضبق دق نكت ملو هيلإ اهسفن تمّلس ول كلذكو

 هل ل ل 00 هنوكل

 ياو قحب عانتما هنأل ؛ًاعورشم اهعانتما نوكيف ةاتسالا 0 : ةفينح يبأ دنعو

 :اهزوشن مدع : ةجوزلا ةقفث بوجول ثلاثلا طرشلا 15

 هيلع تصع اذإ «ةزشانو زشان يهف اهجوز ىلع ةأرملا تزشن» :ريثألا نبال «ةياهنلا» يف ءاج

 , 67ياهب ٌرضأو اهافج اذإ اهجوز اهيلع زشنو . هتعاط نع تجرخو

 . ١-1547 55ص .7ج «راتخملا ردلا ىلع راتحملا در» (871)

 . 6468 ص .١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» ,7* 5ص ءا"ج «ةيادهلا» (8787)

 .4”77ص 7ج «ةيادهلا ىلع ةيانعلا حرش» (470)

 .65ص 28ج «ريثألا نبال ؛ةياهنلا» (81ه) . 19ص «4ج «عئادبلا» (874)

 -١60ا-



 : ءاهقفلا دنع ةأرملا زوشن ىنعم 5-606

 اهتيصعم» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج امك ءاهقفلا دنع ةأرملا زوشنب دوصقملاو
 هلزنم نم تجرخ وأ .هشارف نم تعنتما ول امك .حاكنلا دقع هل هبجوأ امم اهيلع هل اميف اهجوزل
 .«هعم رفسلا نم تعنتما وأ ءاهلثم نكسم ىلإ هعم لاقتنالا نم تعنتما وأ «هنذإ ريغب

 اهنع هل تارفنملا لعفب وأ هقوقح نع هعنمب جوزلا ىلع درمتلا» :زوشنلا :ةيرفعجلا دنعو

 , 90"6(عورشم رذع ريغب هنذإ ريغب اهتيب نع جورخلاب وأ همتش وأ هبس لثم ناك نإو

 : ةجوزلا ةقفنل طقسملا زوشنلا -“5

 نع اهجورخو .قوقح نم اهيلع هل اميف اهجوزل اهتيصعم ةجوزلا زوشن ىنعم ناك اذإو
 يف اهقحل أطقسم ازوشن هتعاط نع جورخ وأ اهجوزل ةأرملا نم نايصع لك ربتعي لهف , هتعاط
 : ىتأي اميف اذه نيبتي ؟ال مأ اهجوز ىلع ةقفنلا

 :هنذإ نودب اهجوز تيب نم ةأرملا جورخ : الوأ - "651

 ؛ةقفنلا يف اهقح طقسيو ةزشان اهلعجيو ازوشن ربتعي هنذإ نودب اهجوز تيب نم ةأرملا جورخ
 بجومب سابتحالا يف اهيلع تباثلا هقح هيلع تتوفو .هتعاط نع تجرخ دق جورخلا اذهب اهنأل
 . حاكنلا دقع

 كتيب نم يأ  هتيب نم ةجراخو» : ةيفنحلا هقف يف «راتحملا درو راتخملا ردلا» ىف ءاج

 , 097«يعرشلا ىنعملاب ةزشانلا يهو ,ٌّقح ريغب  اهجوز

 ريغب هلزنم نم تجرخ وأ .هشارف نم تعنتما ىتمف» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو هم
 نكس الو اهل ةقفن الف ءهعم رفسلا نم وأ ءاهلثم نكسم ىلإ هعم لاقتنالا نم تعنتما وأ «هنذإ
 .60(ملعلا لهأ ةماع لوق يف

 ريغب ترفاس وأ .اهل ةقفن الف .ةأرملا تزشن اذإو» :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يفو هس
 .50"6(مدقت امل اهل ةقفن الف هنذإ ريغب هلزنم نم تلقتنا وأ ءزشان اهنأل ؛اهل ةقفن الف هنذإ

 ةلباقم يف بجت امنإ ةقفنلا نإ» :مهلوقب اهزوشن ببسب ةجوزلا ةقفن طوقس ةلبانحلا لّلعيو

 .١١5١ص 23ج . ميكحلا نسحم ديسلل «نيحلاصلا جاهنم» ك١١5ص 2/ج «ينغملا» مك

 . هالك ص .ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» (5797)

 ."١ا/ص الج «عانقلا فاشك» (816) .١١5ص ءالج «ينغملا» (8198)

 كا



 ةقفنلا اهعنم اذإو ؛هيلإ اهميلست لبق بجت ال اهنأ ليلدب  اهسفن نم اهجوز نيكمت يأ  اهنيكمت
 فلاختو «لوخدلا لبق امك ةقفنلا نم اهعنم اهل ناك نيكمتلا هتعنم اذإف ,نيكمتلا هعنم اهل ناك

 , 0" ”7دقعلا درجمب بجي هنإف رهملا

 : عورشم رذعل جوزلا نذإ نودب جورخلا 5654

 ءانلق امك هتقفنل ًاطقسم اهنم ًازوشن ربتعي هنذإ نودب اهجوز تيب نم ةأرملا جورخ ناك اذإو

 اذهبو .ةقفنلل اطقسم اهنم ازوشن ربتعي ال عورشم رذعل ناك اذإ اهجوز نذإ نودب اهجورح نإف

 , 0'؟9(رذعل الإ ز زوشن نذإ الب  جوزلا تيب نم يأ - هتيب نم جورخلاو» : :اولاق دقف ةيعفاشلا حرص »2<

 نأ :هنم نذإ نود اهجوز تيب نم اهجورخل ةيعفاشلا اهركذ يتلا عورشملا رذعلا ةلثمأ نمو

 يضقي يتلا اهجئاوح نم هوحنو مامحلا ىلإ تجرخ ول ام :(اهنمو) «مادهنالا ىلع تيبلا فرشي

 لوق نوكي نأ يغبنيو 9"2كلُذل هلثم اضر يف فرعلل برق نع دوعتل هل اهلثم جورخ فرعلا

 ليبق نم يعرشلا رذعلا نأل ؛ةيعفاشلا لوقك عورشملا رذعلا رابتعا يف نيرخآلا ءاهقفلا

 . تاروظحملا حيبت تارورضلاو « ةرورضلا

 انركذ امك ٌّقح ريغب اهجوز تيب نم ةجراخلا اهنأب ةزشانلا فيرعت يف ةيفنحلا لوق نأ ىلع

 اهجورخ نأل ؛ عورشم رذعب نكلو هنذإ نودب تجرخ اذإ ازشان ربتعت ال اهنأ كلذ موهفمو « لبق نم

 .اهجوز نم نذإب نكي مل نإو ٌقحب اهجورخ وه عورشملا رذعلاب

 :فافزلا نع ةجوزلا عانتما :ًايناث 6

 دعب اهجوز تيب ىلإ فافزلا نع اهعانتما اهجوز ىلع اهتقفنل طقسملا ةجوزلا زوشن نمو

 هنم بلطت نأ نود اهل كولمملا اهلزنم ىلإ لوخدلا نم هل اهعنم وأ «لجعملا اهرهم اهئافيتسا

 نايب يف ةيفنحلا هقف يف «ةيادهلا حرش ريدقلا حتف» يف ءاج .هنكست يذلا ريغ اهل لزنم ةئيهت

 دعب ناك ءاوس «-اهجوز لزنم يأ  لزنملا ىلإ ءيجملا ىلع اهتقفاوم مدع» :زوشنلاو ةزشانلاب
 هايإ اهنيكمت مدع وأ .اهرهم لجعم هئافيإ دعب ًءادتبا هلزنم ىلإ ءيجت نأ نع تعنتما وأ اهجورخ

 هلزنم ىلإ اهلوحي نأ هلأست نأ لبق هيف هعم نكست تناك يذلا اهل كولمملا لزنملا يف لوخدلا نم

 لا . ًالزنم اهل يرتكي وأ

 . 7"53/ص 37ج «جاتحملا يتغم» (8111) .١١5ص 2ا/ج «ينغملا» 455

 . "74ص اج (ةيادهلا حرش ريدقلا حتف» (875) . 1"4/ص .*ج «جاتحملا ينغم» (8147)

 -؟١57ا-



 ؟اهب عاتمتسالا نم اهجوز ةأرملا عنم ًازوشن ربتعي له - "هاف

 حاكنلا دقع بجومب هتجوز ىلع جورلا قوقح نم هريغو ءطولاب هتجورب جوزلا عاتمتسا

 اذإ ءطولا نود امبو ءطولاب اهب عاتمتسالا نم اهجوز عنم ةجوزلا نم ًازوشن ربتعي لهف حيحصلا

 : يتآلا يف هزجون ليصفت هيف

 :ةيفنحلا بهذم -أ - "ه١

 يهو ٌّقح ريغب - - جورلا تيب  هتيب نم ةجراخو» : : ةيفنحلا هقف يف «راتخملا ردلاو» يف ءاج مكس

 ,0749عةزش ثان نكت مل ءطولا نم هتعنام ول اهنأل ؛ جورخلاب هديقو . ةزشانلا

 هديق «ةزشان نكت مل ءطولا ل هتعنام ول هلوقد :لوقلا اذه ىلع هقيلعت يف نيدباع نبا لاقو

 . ةزشان اهنأل ؛اهل ة ةقفن ال : :مهضعب لاقو . ًاهرك اهئطو ىلع هتردقبو جوزلا لزنمب «جارسلا» يف

 نأ ىلإ ريشي اذهو «. يحتسي نم ٌّقح يف هيجو - ةزشان اهرابتعا يأ يناثلاو» : نيدباع نبا لاق

 ,4©«قافتالاب زوشن اهلزنم يف عنملا اذه
 وحنو ليبقتلاو سمللاك جرفلا نود اميف اهب عاتمتسالا نم اهجوز ةجورزلا عنم امأ "هال؟

 نأ نكمي ءطولل ةبسنلاب هولاق ام ىضتقم ىلع يل ودبيو . هيف ةيفنحلل لوق ىلع فقأ ملف « كلذ

 اهعنمل ةبسنلاب ًاضيأ هلوقي زوشن ريغ وأ ًازوشن ءطولا نم اهجوز ةجوزلا عنم ربتعا نم نإ :لاقي
 .هل تامدقم ءطولا تود ام نأ رابتعاب - ءطولا نود اميف يأ - جرفلا نود اميف هايإ

 : ةيعفاشلا بهذم بسب "هال"

 سمللاك هتامدقم وأ ءطولا نم اهجوز تعنم اذإ ةأرملا نم ًازوشن ربتعي :ةيعفاشلا دنع عس
 اهزوشن ناك ولو ةجوزلا ةقفن طقستو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاج دقف «ليبقتلاو
 رذع ناك نإف ؛ءطولاب ءطولا تامدقمل ًاقاحلإ اهب رذع الب ءطولا تامدقم نم هريغ وأ سمل عنمب
 تنكم ولو . .ًازوشن اهعنم نكي مل اهعقاو اهسمل ىتم هنأ تملعو .حورق اهجرفب نم سمل عنمك
 هّبنو . .«ةضورلا دئاوز» يف حصألا وهو زوشن هنأ تاءانمتسالا ةيقب اهجوز تعنمو ءطولا نم
 .0540:ىلوألا قيرطب زوشن هقوف ام نأ ىلع سمللاب

 . هال" ص 27ج «راتخملا ردلا» (8155)

 . ةا/لا/_ةالك ص 20ج « نيدباع نبال «راتخملا ردلا ىلع راتحملا در» (8156)

 . 6"5"ص 237ج «جاتحملا ينغم» (8745)

 ءاك#



 : ةلبانحلا بهذم - ج - "6/1

 ريغب ترفاس وأ «لاز دقو نيكمتلا ةلباقم يف اهنأل ؛اهل ةقفن الف ةأرملا تزشن اذإ :اولاق

 « ةرشابملاو ةلبقلاك عاتمتسالا ةيقب نود هنم هتنكم وأ عاطولا نم هنكمت ملوأ : .زشان اهنأل ؛ هنذإ

 .6"؛9(ماتلا ميلستلا اهسفن ملست مل اهنأل ؛اهل ةقفن الف هشارف يف هعم منت تبت مل وأ

 ؟ًازوشن ربتعي لهو .جحلا ىلإ ةأرملا رفس :ًاثلاث "8

 وأ جوزلا نذإب اهجورخ نوكي دقو .عوطتلل وأ ةضيرفلا ءادأل جحلا ىلإ ةأرملا تجرخ اذإ

 الطقم ًازوشن ةزشان اهجورخب ربتعت لهف ,نوكي ال دقو اهعم اهجوز نوكي دقو .هنذإ نودب

 اذه ؟رخآلا ضعبلا يف ةزشان ريغ تالاحلا ضعب يف ةزشان ربتعت وأ ؟ةزشان ربتعت ال وأ ؟اهتقفنل

 : يلي اميف هنيبن ام

 : ةيفنحلا دنع -5

 الب تّبحو اهجوز تيب ىلإ ةلقنلا لبق كلذ ناك نإف «.ةضيرفلا ةجح ةجوزلا تجح اذإ

 فانحألا لوق يف اهل ةقفن الف ,جوزلا نود اهل مرحم عم تجح نإو . ةزشان يهف جوز الو مرحم

 . ةزشانلاك تراصف هبوجو لعب ميلستلا نع تعنتما اهنأل ؛اعيمج

 .اهل ةقفن ال : لمحم لاقو . ةقفنلا اهلو .ةزشان ربتعت ال : فسوي

 ءاهجورخ وهو اهلبق نم رمأب تاف دق اهجوزل اهيلع بجاولا ميلستلا نأ دمحم لوق (هجو)
 . ةزشانلاك ةقفنلا قحتست الف

 تاف مث «جوزلا تيب ىلإ لاقتنالاب لصح دق قلطملا ميلستلا نأ فسوي يبأ لوق (هجو)

 تيب ىلإ تلقتنا ول امك ةقفنلا لطبي ال يلاتلابو «ميلستلا لطبي ال اذهو ضرفلا ءادأ ضراعب

 الف ءرذعل تاف مث لاقتنالاب قلطملا ميلستلا لصح :لاقي وأ .ناضمر موص اهمزل مث اهجوز

 .اهباجيإ مدع وأ ةقفنلا طوقس تاوفلا اذه يعدتسي

 ل ل لصأ ىلع ةقفنلا اهل تبجو اذإ مث

 رفسلا يف ةأرملا اهيلإ جاتحت يتلا ةنوؤملا ةدايز امأف ءرضحلا ةقفن الإ همزلي ال جوزلا نأل ؛رفسلا

 كلت تناكف .اهيلع ضرفلاو جحلا ضرف ءادأل اهنأل ؛هيلع ال اهيلع يهف كلذ وحنو ءاركلا نم

 -١54ا-



 .هيلع ال اهيلع ةنوؤملا
 اهنم قلطملا ميلستلا دوجول ةيفنحلا دنع فالخ الب ةقفنلا اهلف ,جوزلا اهعم جرخ اذإو

 ,01140هلزنم يف ةميقملاك قيرطلا يف هريغو ءطولاب اهب عاتمتسالاو عافتنالا ناكمإو

 :011؛؟)ةيعفاشلا دنع - "0/17

 اهيلع بجاولا ميلستلا تاوفل اهتقفن تفقو اهجوز نذإ ريغب جحلا ىل ىلإ ةجوزلا تجرح نإ

 جحلا وهو اهيلع ًابجاو سيل امب اهيلع جوزلا ٌقح تعنم دقف ًاعوطت اهجح ناك نإ ! هنأل ؛جوزلا ىلإ

 «بجاولا جحلاب روفلا ىلع وهو اهيلع جوزلا ٌّقح تعنم دقف ةضيرفلل اهجح ناك نإو . .ًاعوطت

 .روفلا ىلع سيلو يخارتلا ىلع هبوجوو

 ملو هتضبق يف اهنأل ؛اهتقفن طقست مل جوزلا اهعم جرخو هنذإب ةرمعلل وأ جحلل تجرخ نإو

 دنع نالوقف اهدحو نكلو هنذإب جحلل تجرخ نإو .اهب عاتمتسالا هنكميو هتعاط نع جرخت
 .اهل بجت ال :(يناثلا)و .ةقفنلا اهل بجت :(امهدحأ) : ةيعفاشلا

 : ةلبانحلا دنع -_

 بجاولا تلعف اهنأل ؛ ةقفنلا اهلف ةبجاولا ةرمعلا وأ ةضيرفلا جحل ةجوزلا تجرخ اذإ :اولاق
 ولو عوطت جحل تجرخ نإو . ًازوشن اهجورخ ربتعي الف ناضمر مايصك ناكف .عرشلا لصأب اهيلع
 نوكي نأ الإ اهسفن ظحل اهب عاتمتسالا يف هقح جوزلا ىلع تتوف اهنأل ؛اهل ةقفن الف جوزلا نذإب
 .6؟*:ةاهتقفن طقست الف اهب عاتمتسالا نم ًانكمتم اهعم ًارفاسم

 نودب اهجورخ ناك ولو اهتقفن طقسي ال جحلا ةضيرف ءادأل ةجوزلا جورخ نأ مهلوق نم مهفيو
 . جورخلا اذهب اهل نذأ عرشلا نأ رابتعاب جوزلا نذإ

 ؟ًازوشن ربتعي له ,اهلامعأل ةفرتحملا جورخ 4

 اهتيب نم اهجورخ ربتعي لهف «تيبلا جراخ ة ةفرح تاذوأ ةلودلا يف ةفظوم ةجورزلا تناك اذإو

 ؟اهنم روش تيبلا جراخ اهلامعأ ءادأل

 «تجرخو عنتمت ملف تيبلا يف رارقلاب اهرمأو جورخلا نم اهعنم دق جوزلا ناك اذإ : ! : باوجلاو
 جوزلا قح وه يذلا سابتحالاو ءًاصقان ريصي اهجوزل اهنم ميلستلا نأل ؛ازوشن ربتعي اهجورخ نإف

 .85صض 2107ج :عومجملا» (865؟59) .؟١7-١5ص « ؛ج «عئادبلا» )841١54(

 ."ه ؛ ص ”ج «تادارإلا ىهتنم حرشا» ل ١ ص ا” ج «عانقلا فاشك»و (8760)
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 ولو» : «راتخملا ٌردلا» بحاص لاق اذه يفو «ةقفنلا قحتست الف ةزشان ريصتف مات ريغ ريصي اهيلع

 يف ةعقاو باوج فرع هبو . ميلستلا صقنل ةقفن الف .هسكع وأ راهنلا نود ليللاب اهسفن تمّلس

 ةقفن الف هدنع ليللابو ءاهحلاصم يف راهنلاب نوكت يتلا تافرتحملا نم جئزت ول هنأ اننامز
 "ينل

 :تيبلا جراخ لمعلا نم اهعئم مدع ةجوزلا طارتشا 5-6

 نم اهعنمي ال وأ تيبلا جراخ لاغتشالا نم اهعنمي ال نأ هيلع تطرتشاو اهجوزت ول نكلو

 ملف اهعنم دارأ اذإف جوزلل مزلم يل ودبي امك  طرشلا اذهف «ةلودلا يف اهتفيظو يف رارمتسالا

 دمع يف هيلع هتطرتشا ام ىلع ءانب تيبلا جراخ اهلامعأل اهجورخب ةزشان نوكت الف «عنتمت

 .حاكتلا

 اهيلع طرتشي ملو تكسو تيبلا جراخ ةفرح تاذ وأ ةفظوم اهنأ ملعي وهو اهجوزت ول نكلو

 اهلمع يف هنم اضر دعي ال توكسلا اذهف ءاهتفيظو نم اهعنم مدع هيلع تطرتشا الو اهتفيظو كرت

 نم اهعنمي نأ هل قحي يلاتلابو ءاهتفيظو نم اهعنم مدع هيلع اهطارتشا ةلزنمب الو تيبلا جراخ

 .ةرشان تربتعا هتصع نإف ءاهتفيظول جورخلا

 :زوشنلا نع عوجرلا 0١-

 : ةيفنحلا دنع :ًالوأ

 .هنايصع تكرتو هتعاط تمزتلاو اهجوزيت يب ىلإ تعجر نأب اهزوشن نع ةجوزلا تعجر اذإو

 ردلا» يف ءاج دقف .عوجرلا اذهب هملعو اهجوز تيب ىلإ اهعوجر خيرات نم اهتقفن اهيلإ تداع

 ىلإ تداع ول يأ .هرفس دعب ولو دوعت ىتح ةزشانلا يهو» :ةيفنحلا هقف يف «راتحملا درو راتخملا

 عفرت وأ ءاهيلع قفنيل هيلإ بتكتف ةقفنلا قحتستف ةزشان اهنوك نع تجرخ رفاس امدعب جوزلا تيب
 . 9*6«ةقفن هيلع اهل ضرفيل يضاقلا ىلإ اهرمأ

 : ةلبانحلا لوق :ًايناث 1

 اهتقفن دعت مل «جوزلا ةبيغ يف ةزشانلا تعاطأ نإف» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يفو

 يضاق ةطساوب يضاقلا هيلإ بتكو رضحي مل نإف ,هليكو روضح وأ هروضحب ميلستلا دوعي ىتح

 ) )8761١هالا/لص الج «راتخملا ردلا» .

 هالك ص «ا"ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» ةثتكيف] 8
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 هلثم يف مدقي نمز ىضمو جوزلا كلذب ملعف ءاهزوشن نع اهعوجرو هتجوز ةعاطب هملعي هدلب
 ,659(ةقفنلا هتمزل

 : ةيعفاشلا لوق :ًاثلاث "ه8

 هتيب نم تجرخ نأب جوزلا روضح يف تزشن ولو» : ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يفو
 يف ةعاطلا نمز اهتقفن بجت مل هتيب ىلإ اهعوجرب هتبيغ دعب تعاطأف اهنع باغف هنذإ ريغب
 : ةيعفاشلا دنع يناثلا لوقلاو . جوزلا ةبيغ عم نالصحي ال ذإ مّلستلاو ميلستلا ءافتنال حصألا
 بتكي نأ اهيلإ ةقفنلا دوع ىلإ ليبسلاف .حصألا لوقلا ىلعو .ةعاطلا ىلإ اهدوعل اهتقفن بجت
 فنأتساو هليكو وأ داع نإف .لاحلاب هملعيل جوزلا دلب يضاق ىلإ هيلإ رمألا عفر دعب يضاقلا
 اهيلإ تداع .هليكو ثعب الو دعي ملو دوعلا ناكمإ نمز ىضم نإو ءاهيلإ ةقفنلا تداع اهمّلست
 0 9ًاضيأ ةقفنلا

 ؟اهتقفن فقوي له .ةجوزلا سبح -4

 :ةيفنحلا لوق -أ

 توف نأل ؛اهل ةقفن الف نيد يف ةأرملا تسبح اذإو» :ةيفنحلا هقف يف «ةيادهلا» يف ءاج
 ,6"©«عهنم سيلف ةزجاع تناك نأب اهنم نكي مل نإو .ةلطامملاب اهنم سابتحالا

 الف تسبح ىتح تلطامو لعفت ملف هؤافيإ نكمي نيّدب تسبح اذإ ةجوزلا نأ كلذ ىنعمو
 اهل بجت الف اهنم ببسب تاف دقو «جوزلا ةعفنمل اهيلع سابتحالا ءازج ةقفنلا نأل ؛اهل ةقفن
 . ةقفنلا

 اهتلطامم ببسب سبحلا اذه نوكي الف .هءافيإ عطتست مل اهيلع نيدل سبحلا ناك اذإ امأ

 . اهل ةقفن الف نيد يف ةأرملا تسبح اذإ» : ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج نكلو
 هئادأ ىلع ردقت تناك نإو ةقفنلا اهلف هئادأ ىلع ردقت ال نيد يف تسبح اذإ : ىخركلا لاق
 .697(ةميتيلا ةرهوجلا يف اذك «نيهجولا يف ذ اهل ةقفن ال هنأ ىلع ىوتفلاو .اهل ةقفن الف

 هئافيإ ىلع ردقت نيدب 557 ءاملظ قلو ةسوبحمو)» : «راتحملا درو راتخملا ردلا» يفو

 . 1478ص ا” «جاتحملا ينخغم» م5865 ."8١ص .ا”ج «عانقلا فاشكو» (87؟565)

 .040ص .١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (8165) ."75ص .ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» (859) :

 -/ا١5ا -



 تاوف اهتقفن طوقس يف ربتعملا نأل ؛ىوتفلاو دامتعالا هيلعو اهدعب وأ هيلإ ةلقنلا لبق ءال وأ

 , 9"0(جوزلا: ةهج نم ال سايتحالا

 : ةيعفاشلاو ةلبانحلا لوق : ب .-6

 ,6؟*9عةقفنلل لباقملا نيكمتلا تاوفل اهل ةقفن الف ءًاملظ ولو تسبح وأو : ةلبانحلا لاقو

 .-زوشنب ةقفنلا يأ - طقستو» : يلمرلل «جاتحملا ةياهن» يف ءاج دقف «ةيعفاشلا لاق كلذكو

 نؤم يأ- نؤملا ةلباقم يف سبحلا ّقح جوزلل ذإ .. .ًاقح وأ ًاملظ اهسبحب ولو لصحيو
 00057( ةقفنلا

 : ةسوبحملا ةجو لا ةقفن يف حجارلا لوقلا 06

 0 ل 00 ا سحر حجارلاو

 1 ل كا يو 7 وعدا اا

 ملظلا عفرب ناعي نأ مولظملا قح قحو «ةمولظم اهنإف اهنع ةقفنلا عنمب اهيلع رخآ ملظ عاقيإ زوجي

 :لوقي ىلاعت هللاو ؟ةجوز ةمولظملا تناك اذإ فيكف ءهقح هئافيإبو هنع هفيفختب وأ هنع

 عطقيو جوزلا عراسيف املظ سبحت نأ فورعملاب ةرشاعملا نم لهو ,.«4فورعملاب نهورشاعو»

 اهسبح تبجوتسا ةيدمع ةروصب ةيانج تبكترا ول امك ّقحب اهسبح ناك اذإ نكلو ؟اهتقفن اهنع

 ربتعت تالاحلا هذه يفف .هب تسبحف لعفت ملف «هؤافيإ اهنكمي نيدب تسبح وأ عرشلا مكحب

 اهجوز ىلع هتتوف ام ءازج ٌّقحب عنملا اذه ناك ةقفنلا اهنع تعنمو تسبح اذإف ,ةمولظم ال ةملاظ

 .اهب عاتمتسالا يف هقح نمو اهيلع هل تباثلا سبحلا ٌّقح نم

 :ةضيرملا ةجوزلا ةقفن - 541

 اهسفن مّلست نأ يأ  اهجوزل لماكلا ميلستلا لذب ةجوزلل ةقفنلا بوجو طورش نم نإ :انلق

 حاكنلا دقعب هل عرشلا هحابأ يذلا عورشملا هجولا ىلع اهب عاتمتسالا نم هنكمتو ءاهجوزل

 . حيحصلا

 لذب يف اهضرم ريثأت ىدم ىلع ءانب ةضيرملا ةجوزلل ةقفنلا بوجو ىدم ءاهقفلا ثحب دقو

 . ها/ 8ص 2'"ج هراتحملا درو راتخملا ردلا» «ةةكفف)

 . "8١ص ءا"ج «عانقلا فاشك» )8١64(

 .15-1460 4ص الج « يلمرلل «جاتحملا ةياهن» (81769)

-1١548- 



 اهب عاتمتسالا اذُه ليصحت اهجوز ناكمإو ءاهب عاتمتسالا نم هنيكمتو اهجوزل لماكلا ميلستلا

 : يتآلاب هيف لوقلا زجونو .هنم ةجوزلا هتنكم اذإ

 : ةلبانحلا بهذم :الوأ 4

 اهسفن ميلست هل تلذبو اهجوز تيب ىلإ لاقتنالا لبق ةضيرم ةجوزلا تناك اذإ :ةلبانحلا دنع
 جوزلا اهمّلستو اهلثم أطوي نمم ةجوزلا تناكو .ةجوزلا ّيلو ميلستلا اذه لذب وأ الماك ًاميلست
 اذإ ةقفنلا اهل بجت كلذكو .اهضرمل اهّوطو هيلع رذعت ولو ىتح ةقفنلا هيلع اهل تبجو .ًالعف
 الو نكمم ةلمجلا ثيح نم اهب عاتمتسالا نأل ؛جوزلا دنع تضرم مث ةحيحص يهو هيلإ تف

 .اهتهج نم طيرفت

 مث  ةحيحص يهو اهجوز تيب ىلإ لاقتنالاو اهسفن ميلست نم ةجوزلا تعنتما ول نكلو

 .6:)اهدض ةلاح يف اهلذبو اهب عاتمتسالا نم نكمتم

 اهنأ يه اهضرمل اهؤطو نكمي ال يتلا ةضيرملا ةجوزلل ةقفنلا باجيإ يف ةلبانحلا ةجحو

 نهقزر مكيلع نهلو» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلو ؛اهتهج نم طيرفت الو ,«لماكلا ميلستلاب تماق

 .6510ةضيرملاو ةحيحصلا لمشي مومع اذهو ««فورعملاب نهتوسكو

 : ةيعفاشلا بهذم :ًايناث 8

 ةحيحص اهمّلست وأ ءاهضرمل اهؤطو نكمي ال ةضيرم يهو هتجوز جوزلا ملست اذإ :اولاق
 هيلع رذعت امو اهب جوزلا عاتمتسال اهنم نيكمتلا لجو هنأل ؛ ةقفنلا هيلع تبجو .هذنع تضرمف

 ضعب نم اهب عتمتلا نكميو .©"”9طيرفتلا ىلإ هيف بسنت ال ببسب وهف «عاتمتسالا اذه نم
 , 079 هوجولا

 : ةيفنحلا بهذم :ًاثلاث

 ًاضرم ةضيرم اهجوز تيب ىلإ ةلقنلا لبق ةأرملا تناك ول :اولاق دقف «ليصفت ةيفنحلا دنعو
 اهجوز تيب ىلإ لاقتنالا لبق ةقفنلا اهل نأ امك .ةقفنلا اهلف ةضيرم يهو تلقنف ءاهئطو نم عنمي

 ." 87ص اج «تادارإلا ىهتنم حرش» اله 57٠ ه ص الج «عانقلا فاشك» (816)

 . "7ث ,ا”ج «تادارإلا ىهتنم حرش» .-7 ٠ ه ص اج «عانقلا فاشكد (8751)

 8١. ءالالص 2107ج «بذهملا حرش عومجملا» (815؟)

 . 47ا/ص .7ج «جاتحملا ينغم» (855)

-1١58- 



 رهاظ يف اذهو «هتيب ىلإ اهلاقتنا بلطي مل جوزلا نكلو ةقفنلاب تبلاطو ةلقنلا نم عنتمت مل اذإ
 . ةياورلا

 ميلستلا نأل ؛ةضيرم يهو هيلإ تلقن اذإ اهّدر هلو .ةلقنلا لبق اهل ةقفن ال :فسوي يبأ دنعو

 ميلستلا لبقي ال نأ هل ناك دجوي مل املف .ءطولا هعم نكمي يذلا ميلستلا وه دقعلا هبجوأ يذلا(

 .دقعلا هبجوي مل يذلا

 اهّدر ءاش نإف .عامجلا ريغ يف اهب عفتنيو هسنؤت ةضيرملا تناك اذإ :ًاضيأ فسوي وبأ لاقو

 . ةقفنلا اهلو اهنكسأ ءاش نإو ءاهل ةقفن الو

 ٌقح يف دجو دقف .دجوي مل نإ ءطولا نم نيكمتلا ٌّقح يف ميلستلا نأ ةياورلا رهاظ (هجو)
 ءاسفنلاو ضئاحلا يف امك ةقفنلا بوجول يفكي اذهو .ءطولا نود امب عاتمتسالا نم نيكمتلا

 . حجارلا وه ةياورلا رهاظ لوقو .ناضمر موص ةمئاصلاو

 اهتقفن لطبت مل ءطولا هعم عيطتسي ال ًاضرم تضرم مث ؛ةحيحص اهجوز تيب ىلإ تلقن نإو

 ىلإ لاقتنالاب لصح دق ءطولا هعم نكمي يذلا ميلستلا وهو قلطملا ميلستلا نأل ؛فالخ الو

 لمتحملا ضراعل ءطولا نم نيكمتلا نع ميلستلا رصق مث ةحيحص تناك اهنأل ؛جوزلا تيب

 لمتحت ال يتلا ةضيرملا ٌّقح يف دقعلاب قحتسملا ميلستلا نإ لاقي وأ ءضيحلا هبشأف لاوزلا

 ءطولا ٌّقح يف سيلو ءعطولا نود اميف عاتمتسالا ٌّقح يف ميلستلا وه هدعبو لاقتنالا لبق عامجلا

 , 419 ضئاح يهو اهجوزل اهسفن ةجوزلا ميلست يف امك

 : ةيرهاظلا بهذم 05

 ولو .هدعب وأ جوزلا تيب ىلإ لاقتنالا لبق ةضيرملا ةجوزلل ةقفنلا بوجو مهبهذم نم ودبي
 تناك ًازشان «دهملا يف» تناك ولو ةريغصلل ةقفنلا بوجوب اولاق مهنأل ؛اهئثطو نم عنمي اهضرم ناك
 نكمي هنأ امك .اهضرم ضراع الول اهلثم أطوي يتلا ةجوزلل اهباجيإ ىلوألا نمف .5*زشان ريغ وأ

 .ءطولا نود امب اهب عاتمتسالا جوزلل

 : ةيديزلا بهذم :ًاسماخ - 1

 2 . ةيفيرع نأ اقناجوأ ةرحتسولو يأ تناك فيك هتجوزل جوزلا ىلع ةقفنلا بجت)» :اولاق

 .©9«جوزلا ىلع هلك كلذ يف ةبجاو اهتقفن نإف ءال مأ عامجلل حلصت

 .6 5ص ١21ج «ةيدنهلا ىواتفلا» ١25-9١ص « ؟ج (عئادبلا» ملدا

 , 17ه" ص ٠ ؟ج «راهزألا حرش» /لككك) .ممكص لذ ٠ج « مزح نبال «ىلحملا» (8؟54)

 -06/ا1١-



 :ةيرفعجلا بهذم :ًاسداس - 508

 طقست مل «ءانرق وأ ءاقتر وأ ةضيرم تناك ولو» :ةيرفعجلا هقف يف «مالسإلا عئارش» يف ءاج
 ًاضرم ةضيرم تناك ءاوس اذهو .”«هيف رذعلا روهظو ءطولا نود امب عاتمتسالا ناكمإل ةقفنلا
 «ةيصخشلا لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألا» باتك يف ءاج دقف .هدعب وأ فافزلا لبق اهأطو علمي

 اهلبق وأ اهجوز لزنم ىلإ ةلقنلاو فافزلا دعب اهت :رشابم نم عنمي ًاضرم ةأرملا تضرم اذإ» : يّلحلل

 .68 هيلع ةقفنلا اهلف «ةضيرم يهو هيلإ تلقتنا مث
 : اهوحنو ءاقترلا ةجو لا ةقفن "5-4145

 يتلا ضراوعلا نم كلذ وحن وأ  ةليزه  َقّلَخلا ةوضن وأ ءانرق وأ ءاقتر ةجوزلا تناك اذإو
 ضراوعلا هذه تنراق ءاوس ءاهجوز ىلإ اهسفن ميلستب تماق اذإ اهل ةبجاو ةقفنلاف  عامجلا عنمت

 ةروذعم يه راذعأ اهنأل ؛اهجوز تيب ىلإ اهلاقتناو فافزلا دعب اهل تلصح وأ ءاهجوز ىلإ اهفافز
 اذهبو «هوجولا ضعب نم اهب عتمتلا جوزلل نكمي هنأ امك . نكمملا ميلستلا اهنم لصح دقو ءاهيف
 ,65©ءاهقفلا لاق

 : ةريغصلا ةجوزلا ةقفن -6

 فلتحخا دقو .اهرغصل ءطولا لمتحت الو اهلثم أطوي ال يتلا يه ةريغصلا ةجوزلاب دارملا

 مهلاوقأ زجونو ءاهجوز ىلإ اهميلست اهيِلو نم ققحت اذإ اهجوز ىلع اهل ةقفنلا بوجو يف ءاهقفلا
 : يلي امك

 :ةلباثحلا بهذم :ًالوأ 5

 وأ اهسفن ميلست عم ولو اهتقفن بجت مل ءاهؤطو نكمي ال ةريغص ةجوزلا تناك ولو» :اولاق
 , 65)اهميلستل رثأ الف اهب عاتمتسالل الحم تسيل اهنأل ؛اهجوزل اهل اهُيلو ميلست

 ."8١ص ء؟7ج «مالسإلا عئارش» (87717)

 . 45ص «يلحلا ميركلا دبع خيشلل :ةيصخشلا لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألا» (8154)

 .ه45ص ١231ج «ةيدنهلا ىواتفلا» . 4"ا/ص «"”ج «جاتحملا ينغم» ٠*2 ص 27ج «عانقلا فاشكو (8759)

 الف اهجرف ّدسنا يتلا يه :ءاقترلا 2.017ص 17ج هراهزألا حرش» « 48ص 237ج «مالسإلا عئارش»

 .اهؤطو نكمي الف اهجرف يف مظع وأ محل اهل تبن نم يه :ءانرقلاو .اهؤطو عاطتسي
 ."05ص .ا"ج «عانقلا فاشكد (877)

 -االلد



 : ةيكلاملاو ةيعفاشلا بهذم :ًايناث "ه1

 لوقلاو .اهيف ىنعمل هرذعتل ءطولا لمتحت ال ةريغصل ةقفن ال نأ رهظألاو :ةيعفاشلا لاق

 نأب يناثلا لوقلا نع اوباجأو ,ةضيرملاو ءانرقلاو ءاقترلل بجت امك اهل ةقفنلا بجت :ينابنلا

 عم ةقفنلا كرت هعم ٌقشيو «جوزلا هب يضر دقو مئاد عنام نرقلاو قترلا نأو .لوزيو أرطي ضرملا

 ,0777توفي ال ءطولا ريغب عتمتلا نأ

 , 0579(ةقيطم ريغل ةقفن

 :ةيفنحلا بهذم :ًاثلاث 4

 ال تناك نإو ةقفنلا بوجو يف ةغلابلاك يهف ءاهلثم عماجي ةريغص ةجوزلا تناك اذإ :اولاق

 ققحتي الو اهجوز ىلإ اهسفن ةجوزلا ميلست ةقفنلا بوجو طرش نأل ؛اهل ةقفن الف اهلثم عماجي

 لوبق مدعب عاتمتسالاو ءطولا يف اهسفن يف عناملا مايقل اهلثم عماجي ال يتلا ةريغصلا يف ميلستلا

 مدخت ةريغصلا تناك اذإ :فسوي وبأ لاقو .بجت الف ةقفنلا بوجو طرش مدعناف .كلذل لحملا

 ملو اهدر ءاش نإو ءاهتقفن هيلعو كلذ هلف اهكسمي نأ دارأف (هسنؤت تناك وأ اهب عفتنيو جوزلا

 دقعلا هبجوأ يذلا ميلستلا دجوي مل ءطولا لمتحت مل اذإ اهنأل ؛اهتقفن هيلع بجت الف اهكسمي

 ميلستلاب يضر دقف اهكسمأ اذإ امأ .اهلوبق نع عنتمي نأ هلف .ءطولا هيف ققحتي يذلا ميلستلا وهو

 ,91"6هل ةقفنلا هيلع بجتف صقانلا

 : ةيرفعجلا بهذم :ًاعبار 89
 ماكحألا» باتك يف ءاج دقف ءاهلثم عماجي ال يتلا ةريغصلل ةقفنلا بجت ال :مهدنعو

 ىلع اهل ةقفن الف «لاجرلل حلصت ال ةريغص ةجوزلا تناك اذإ» :«ةيصخشلا لاوحألا يف ةيرفعجلا

 .079«اهب سانيتسالل هتيب يف اهكسمأ ولو اهجوز

 : ةيديزلا بهذم :ًاسماخ 6

 . "8ص 1” ج «جاتحملا ينغم» «١8ص 1١1ج «عومجملا» (871/1)

 .86١0ص ١1ج .ريدردلل هريغصلا حرشلا» (87177)

 . 9١ص ,:4ج «عئادبلا» (8737)

 . ؛ 4ص ءيلحلا ميركلا دبع فيلأت «ةيصخشلا لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألا» (8717)
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 مأ عامجلل حلصت ةريغص ولو تناك فيك هتجوزل ناك فيك جوزلا ىلع بجت» : اولاق

 احل

 : ةيرهاظلا بهذم :ًاسداس

 : يرهاظلا مزح نبا لاق دقف .دهملا يف ةلفط تناك ولو ةجوزلل ةقفنلا بجت : مهدنعو

 يف اهنأ ولو عدي مل وأ ءانبلا ىلإ يعد ءاهحاكن دقعي نيح نم هتأرما ىلع لجرلا قفنيو»
 0570(. . .دهملا

 نهقزر مكيلع نهلو» :ءاسنلا يف ِهكَي هللا لوسر لوقب هبهذمل مزح نبا مامإلا جتحاو
 ةقفنلا نإ : مزح نبا لاق مث .دقعلا نيح نم ةقفنلا نهل بجوي اذهو «(«فورعملاب نهتوسكو

 , 679 ءطولا ءازإب سميلو ةيجوزلا ءازإب ىه - ةجوزلا ةقفن -

 :ةريغصلا ةقفن يف حجارلا لوقلا 7

 جوزلا نأل .ءطولل ةحلاص نكت مل ولو ىتح دقعلا نيح نم ةريغصلا ةقفن بوجو حجارلاو

 ةلالد اضر هنم كلذ ناكف ءطولا قيطت ال ةريغص اهنأب ملعي ناك  حاكنلا دقع اهيلع دقع دقو -

 بوجولا اذه يف ببسلا وأ ةقفنلا بوجو يف طرشلا لاق نم يأر ىلع اذهو .صقانلا ميلستلاب

 ىلإ بسني ال ءطولا عانتما نأل ؛اهئطو نم جوزلا نيكمت نمضتملا ةجوزلا لبق نم ماتلا ميلستلا

 اهقح طقسي الف .اهجوز كلذب ملعي ناكو اهرغص ببسب امنإو .ةجوزلا لبق نم ريصقت وأ طيرفت

 .هبهذمل مزح نبا هب جتحا ام ىلإ ةفاضإلاب هلك اذهو .ةقفنلا يف

 :ءطولا نع ًازجاع اهجوز ناك اذإ ةريبكلا ةجوزلا ةقفن - 07

 بجت لهف أمات ًاميلست اهجوز ىلإ اهسفن تمّلسو ءطولل ةحلاص ةغلاب ةجوزلا تناك اذإو
 وأ .عامجلا ىلع ردقي ال اريغص هنوك لثم هيف ببسل ءطولا نع ازجاع ناك اذإ هيلع ةقفنلا اهل

 ؟ءطولا نم هعنمي اضرم اضيرم وأ انينع وأ ابوبجم ناك

 :روهمجلا لوق :ًالوأ -4

 هيف ببسل اهثطو نع ًازجاع جوزلا ناكو ةاهؤطو نكمي ةريبك ةجوزلا تناك اذإ : ةيفنحلا لاق

 عيطتسي الو نيّدب ًاسوبحم وأ ءانيتعوأ ءايوتجتم ناكوأ ءاهعامج ىلع ردقي ال ًاريغص ناك ول امك

 . 5810_ه77ص 27ج «راهزألا حرش» (8717)

 .8448ص 2١ جا مزح نبال «ىلحملا» ةةففف) .88ص « ١ "جا ولحملا» ماك
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 ىلع ةأرملل بجت ةقفنلا نإف .هضرم ببسب عامجلا ىلع ردقي ال ًاضيرم ناك وأ ءاهيلإ لوصولا
 هنم ببسب ءطولا يف هقح ءافيتسا نع جوزلا زجع امنإو .هل اهنم لماكلا ميلستلا دوجول اهجوز
 .ءطولاب هتجوزب عاتمتسالا نم هّقح ءافيتسا نع هزجعب ةقفنلا يف اهقح طقسي الف ءاهنم ال

 .4529ةيعفاشلا دنع رهظألا لوقلا وهو ةيديزلاو ةلبانحلا بهذم ًاضيأ اذهو

 :ةيرفعجلا لوق :ًايناث

 .ءطولا ىلع ردقي ال يذلا ريغصلا اهجوز ىلع ةجوزلا ةقفن بوجوب اوحرص ةيرفعجلاو
 ةجوزلا ةقفن بوجوب اوحرصي مل مهنكلو .ةجوزلا بناج نم نيكمتلا ققحتل : مهلوقب كلذ اوللعو
 . ءطولا نم هعنمي اضرم ضيرملا وأ نينعلا وأ بوبجملا اهجوز ىلع

 ىلع ةجوزلل مهدنع ةقفنلا بجت -ريغصلا ةجوز ةقفن يف مهلوق ىضتقم ىلع  رهاظلاو
 اهب اوللع يتلا ةلعلا سفنل ءطولا نم هعنمي اضرم ضيرملا وأ «نينعلا وأ ,.بوبجملا اهجوز
 ققحت نيكمتلا نأ يهو هرغص ببسب ءطولا نع زجاعلا ريغصلا اهجوز ىلع ةجوزلا ةقفن بوجو
 يف اهقح طقسي الف ءاهتهج نم سيلو جوزلا ةهج نم ببسب ءطولا مدعو .ةجوزلا بناج نم
 ,479!ببسلا اذهب ةقفنلا

 :ريغصل ا اهجوز ىلع ةريغصلل ةقفن ال5

 ناردقي ال نيريغص - ناجوزلا يأ اناك نإو» :ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج

 تناك اذإ نينعلاو بوبجملاك - جوزلا يأ  راصف ءاهلبق نم زجعلل اهل ةقفن الف .عامجلا ىلع

 , 0110 (ةريغص هتحت

 ال تناك نإف «ةأرملا ىلإ رظني» :اولاقف «لئاسملا هذه سنج يف ًانوناق ةيفنحلا عضو دقو

 م قيطت ةأرملا تناك نإو . هقيطي ال وأ عامجلا قيطي جوزلا ناك ءاوس اهل ةقفن الف عامجلل حلصت

 ,058070(قيطي ال وأ عامجلا قيطي جوزلا ناك ءاوس «ةقفنلا اهلف عامجلا

 حرص اذهبو «ريغصلا اهجوز ىلع ةقفن ةريغصلا ةجوزلا قحتست ّوحتست ال نوناقلا اذه ىلع ءائبو

 ردلا» بحاص ًاضيأ كلذب حّرص امكو .هانركذ يذلا «ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج امك ةيفنحلا

 .311/ج «عومجملا» ,« 48ص «7*ج «جاتحملا ينغم» 55”#2ص «,7ج (ةيادهلا» ١19. ص « ؛ج «عئادبلا» (8؟/4)

 . 5177-0778 ص 27ج «راهزألا حرش» ٠57٠# مص .”ج «عانقلا فاشك» ءالا/لص

 . 78#4ص 27ج «مالسإلا عئارش» (87179)

 ) )878٠"ص «١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (8781) .هاكص «١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» ١ه.
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 امك ةقفن الف ءاهنم عناملا ناك  ءطولا قيطت ال يأ كلّذك نكت مل ول» :لاق ثيح «راتخملا

 ,0189(نيريغص اناك ول

 نم عناملا نأل .نيريغص اناك ول امك» :هلوق» :لوقلا اذه ىلع ًاقيلعت نيدباع نبا لاقو'
 , "259 «اهنم ةقفنلل بجوملا ميلستلا دوجو مدع دعب رضي ال اضيأ هنم هدوجوو اهنم دجو ءطولا

 تمّلس يتلا ةجوزلا ءطو جوزلل هيف نكمي ام وه اهنم ةقفنلل بجوملا ميلستلاب دصقيو
 . هيلإ اهسفن

 : ةيعفاشلاو ةلباتحلا لوق ه7

 اذإو» :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج دقف ,ةلبانحلا لاق ةيفنحلا لوق لثمبو

 اهسفن ميلست عم ولو اهتقفن بجت مل «غلاب وأ لفط اهجوزو اهؤطو نكميال ةريغص ةجوزلا تناك
 .9*65«اهميلستل رثأ الف ءاهب عاتمتسالل الحم تسيل اهنأل ؛اهل اهّيلو ميلست وأ

 اهل بجي لهف «جوزلا ىلإ يلولا اهمّلسف نيريغص ناجوزلا ناك اذإ امأو» :ةيعفاشلا لاقو
 ؟ةقفنلا

 .0**«اهتهج نم رذعتم عاتمتسالا نأل ؛ةقفنلا اهل بجي ال هنأ حصألا :نالوق هيف

 : ةيكلاملا لوق

 الك هأطو نأل ؛اهضتفاو اهب لخد ولو يبص ىلع الو ةقيطم ريغل ةقفن الو» :ةيكلاملا لاقو

 ١ "يي ءطوب سبيل هنأك هأطو نأل يد ءطو

 :اهيبسي د سوبحمل ١ ةجوز ةقفن 5-68

 ىلع  اهجوز ةجوزلا تسبح يأ  هتسبح نإو» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج

 هسبح ةدم اهل ةقفن الف نيكمتلا نم هل ةعنام ةملاظ تناك رسعم وهو اهقوقح نم هريغ وأ اهقادص

 اهلف اهقوقح نم هيلع هتسبح ام ءادأ يأ هئادأ ىلع ًارداق جوزلا ناك نإو .اهتهج نم عناملا نأل

 . 01/5 ص ءالج هراتخملا ردلا» (478؟)

 . 01/4 ص ءا"ج «نيدباع نبال «راتخملا ردلا ىلع راتحملا در» (878*)

 ."”"5١ص 77ج «عانقلا فاشك» (87584)

 .١4ص .1ا/ج «عومجملا» (8186)

 .018ص ١1ج «ريدردلل هريغصلا حرشلا» (8785)
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 ,4189ي«اهنم ال هنم عنملا نأل نيكمتلل ةلذاب تناك اذإ هسبح ةدم ةقفنلا

 : ةيفنحلا لوق ٠

 نيذدلا ءادأ ىلع ردقي وهو جوزلا سبح ولو» :ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاجو

 , 0588(ةقفنلا اهلف بره وأ ردقي مل وأ

 .هريغ وأ اهرهم نيدك هيلع اهل نْيَدِب اهجوز تسبح اذإ ةجوزلا لمشي لوقلا اذه نأ ودبيو
 اولصفي ملو ءاهنيد ءافيإ ىلع رداق ريغ رسعم هنأ عم اهنيّدب هتسبح ولو هنع طقست ال اهتقفن نأو

 نع هزجع عم هيلع اهل نيّدب اهجوز سبح يف ةجوزلا تببست اذإف «ةلبانحلا لوق حجارلاو
 نم عرشلا هيلإ دشرأ امل ةفلاخمو هل ةملاظ اهنأل ؛ ةلبانحلا لاق امك اهل ةقفن الف ءاهنُيد ءافيإ

 ءافيإ ىلع ًارداق ناك اذإ امأ . «ةرسيم ىلإ ةرظنف ةرسع وذ ناك نإفط : ىلاعت لاق رسعملا لاهمإ

 هلمحتل ءاضقلا قيرط نع هسبح ىلع اهرطضا امم ءافيإلاب هل اهتبلاطم نم مغرلاب لعفي ملف اهنيد

 ببسب اهب عاتمتسالا يف هقح هسفن ىلع توف يذلا وه هنأل ؛هيلع اهل ىقبت اهتقفنف «ءافيإلا ىلع

 يوبنلا ثيدحلا يف ءاج امك هنم ملظ اذهو ,كلذ ىلع هتردق عم اهنُيَد هئافيإ مدعو هتلطامم

 طقست الف «نئادلل ملظ هتيد ءافيإ ىلع رداقلا نيدملا ةلطامم يأ «ملظ ينغلا ُّيَل» :فيرشلا

 .هسبح نم هيلع بترت امو ءهملظ ببسب ةجوزلا ةقفن

 :بئاغلا ةجوز ةقفن 05

 اهل بجت مل .بئاغ جيزلاو اهّيلو كلذ لذب وأ ءاهجوز ىلإ اهسفن ميلست ةجوزلا تلذب اذإ
 نأب ةلسارملا هذه يف هربخي بئاغلا جوزلا دلب يضاق ةطساوب اهدلب يضاق هلساري ىتح ةقفنلا

 روضحلاب هيعدتسيو «كلذل اهدادعتسا لماك نع تنلعأ نأب .اهسفن ميلست تلذب هتجوز

 اهمّلستو لصوف ءاهمراحم دحأك كلذ هل لحي نمم هل اهمّلستي نم لّكو وأ جوزلا رضح نإف

 .ذئنيح ةقفنلا تبجو  هليكو وأ جوزلا يأ وه

 تفولا نم اهتقفن هيلع يضاقلا ضرف ءاهملستل هنع اليكو لسري ملو جوزلا رضحي مل نإف
 هتمزلف .هل اهلذبو هناكمإ عم اهملست نم عنتما هنأل ؛اهملستو اهيلإ لوصولا هنكمي ناك يذلا

 .؟8١7ص كج «عانقلا فاشك» (4787)

 . ١585 ةداملا «اشاب يردق ةعومجم» 26 56 ص « ١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (81784)

 كلا١ -



 ,8*05:ًارضاح ناك ول امك اهتقفن

 يف هيلع اهل ةبجاو ةقفتلاف ءاهسفن نم هل هتجوز نيكمت دعب جوزلا باغ اذإو 67
 عاتمتسالا يف هقح هيلع توفت يتلا يه هتبيغو ةجوزلا نم لصح لماكلا ميلا نأل ,(0750هتبيغ

 .اهنم سيلو هنم ببسب ةقفنلا يف اهقح طقسي الف ءاهب

 مل ؛هتبيغ يف اهجوز تيب ىلإ تداع اهنكلو اهجوز روضح يف ةأرملا تزشن اذإو -7
 روصتي ال ذإ .هليكو روضحب وأ هروضحب هل اهسفن ةجوزلا ميلست دوعي ىتح اهتقفن اهيلإ دعت
 يضاق ىلإ بتكي نأب يضاقلا هلسار امهدحأ رضحي مل نإف .هليكو ةبيغ وأ هتبيغ يف ميلستلا
 تقو يضم دعب رضحي مل اذإف .هتيب ىلإ اهتدوعبو ءاهزوشن نع هتجوز عوجرب هملعيل جوزلا دلب
 .6517بئاغ وهو ًءادتبا اهسفن ميلست تلذب اذإ ةجوزلل ةبسنلاب مدقت امك ةقفنلا هتمزل هلوصول فاك

 نأ ودبيو .بئاغلا ةجوز ةقفن ىف ةيعفاشلاو ةلبانحلا ءاهقف هررق ام وه هانركذ ام ل4
 بجت ةيفنحلا دنع ةقفنلا نأل ؛ ةيعفاشلاو ةلبانحلا هرّرق امع ةلأسملا هذه يف نوجرخي ال ةيفنحلا
 ةدم بئاغلا ةجوزل ةثالثلا اهعاونأب ةقفنلا ضرفتو» :اولاق دقف .بئاغلا اهجوز ىلع ةجوزلل
 , 0759 هرغس

 اذإ اهجوز تيب ىلإ ةلقنلا لبق ولو ىتح ةقفنلا اهل بجت ةجوزلا نإ :اولاق ةيفنحلا نإ مث
 ,0159لاقتنالاب جوزلا اهبلاطي ملو ءعنتمت مل ةلقنلاب اهبلاط ول ثيحب يهو ةقفنلاب هتبلاط

 ةقفنلاب اهتبلاطمب هملعت نأ ّدب الف ءاهتقفنب ةبلاطملا تدارأو ًابئاغ جوزلا ناك اذإ اذه ىلعو
 ا .هتيب ىلإ لاقتنالاو هيلإ اهسفن ميلستب لماكلا اهدادعتسابو

 ,ةقفن اهل ضرفيل يضاقلا عجارت نأ اهلف ءاهمّلستل اهمراحم نم هنع بوني نم لسري ملو اهمّلستل
 ,اهيلإ يارب 0 ا ا يح رعت حا ا
 .59ةقفن هيلع اهل ضرفيل يضاقلا ىلإ اهرمأ عفرت وأ ءاهيلع قفنيل هيلإ بتكتف» :اولاق دقف

 , ترم ل ل اي بيب

 . 475ص الج «جاتحملا ينغم» "5٠ص الج «عانقلا فاشك» (8189)

 . "5ص 17ج «جاتحملا ينغم» .305ص الج «عانقلا فاشكد (8540)

 . 298 ص اج «جاتحملا ينغم» ١*7 8ص .*ج «عانقلا فاشك» (8191)

 5١. 4ص "”ج هراتحملا درو راتحملا ردلا» (8991؟)

 ."7 4ص اج «ةيادهلا» .19١ص .4ج «عئادبلا» (8195)

 . هالك ص ا"ج «راتحملا درو راتحملا ردلا» (875955)

 -/ا/ا١ -



 يناثلا عرفلا

 ةجوزلا ةقفن بوجو ةيفيك

 : ةيفنحلا يأر :ًالوأ 1#

 يضاقلا ءاضقب الإ جوزلا ةمذ يف ًانْيَد ريصت ال هجو ىلع اهل بجت ةجوزلا ةقفن نإ :اولاق

 .019نامزلا يضمب تطقس امهدحأ دجوي مل نإف «نيجوزلا يضارتب وأ

 :روهمجلا يأر :ًايناث 5

 ىلإ رذنملا نباو .قاحسإو كلامو .مهبهذم يف نيتياورلا رهظأ يف ةلبانحلاو ةيعفاشلا بهذ

 يضاقلاءاضق ريغ نم هيلع تبجو نأ دعب اهئادأ نع عنتما اذإ جوزلا ةمذ يف ًانْيَد ريصت ةقفنلا نأ

 .6'؟9نويدلا رئاس يف لاحلا وه امك ةجوزلا نم ءاربإلا وأ ءادألاب الإ طقست الو « جوزلا اضر الو

 :روهمجلا ةلدأ

 نع اوباغ لاجر يف دانجألا ءارمأ ىلإ بتك  هنع هللا يضر  رمع نأ روهمجلا يأرل ةّبحلاو

 . ىضم ام ةقفن اوثعب اوقّلَط نإف ءاوقّلطي وأ اوقفني نأ مهرمأي مهئاسن

 يضمب طقست الف «هراسعإو جوزلا راسي عم بجي اهل ٌّقح ةجوزلا ةقفن نأب ًاضيأ اوُبتحاو
 ةقفن نع فلتختو .ةرجألا تهبشأف بجاو ضوع اهنألو .نويدلا ةيقبو راقعلا ةرجأك نامزلا

 , 59'6هل بجت نم راسعإو قفنملا راسي اهيف ربتعي ةلص هذهف «براقألا

 نهتوسكو نهقزر هل دولوملا ىلعو» :ىلاعت هلوق روهمجلا يأرل ةجحلا نمو -4

 ةوسكلاو ةقفنلا بوجو يل ىلاعتو هناحبس ربخأف « باجيإ ةملك (ىلع) ةملكو ,«فورعملاب

 امم قفنيلف هقزر هيلع ردُك نمو هتعَس نم ةعّس وذ قفنيل» : : لجو رع هلوقو .نامزلا نع ًاقلطم

 بجو ام نأ لصألاو 2« ثبجو ةقفنلا نإ مث .٠ .تقولا نع ًاقلطم قافنإلاب ىلاعت هللا رمأ # هللا هاتآ

 ةلباقمب اهبوجول ًاضوع تبجو اهنألو ؛تابجاولا رئاسك ءاربإلاب وأ ءادألاب الإ طقسي ال ناسنإ ىلع

 ربجي جوزلا نأ كلذ ىلع ليلدلاو .رهملاك ءاضق ريغ نم هتمذ يف تيقبف اهب جوزلا عاتمتسا

 .؟"ةاربجلاو سبحلا لمتحت ال ةلصلاو ءاهيلع سبحيو ةقفنلا ميلسَت ىلع

 . 0/8ص الج «ينغملا» (417945) . ؟ هص . 54ج «عئادبلا» (8795)

 . ؟"-796ص ؛ 4ج «عئادبلا» (8194) . 0/8ص ءالج «ينغملا» (8191/)

-١8- 



 : الوأ

 :01؟؟!ةيفنحلا ةلدأ -8

 ؛ ةقيقح ضوعب تسيل اهنكل ضاوعألا هبشت تناك نإو ةلصلا ىرجم يرجت ةجوزلا ةقفن نإ
 كلم يف ًافرصتم عاتمتسالاب وه ناكف ,حاكنلا دقعب ةجوزلاب عاتمتسالا ٌّقح كلم جوزلا نأل
 لبوق عاتمتسالا ٌّقح كلم نإ مث .هريغل ضوع همزلي ال هسفن كلم يف فرصت نمو .هسفن

 «تالصلا ليبق نم ةجوزلا ةقفنف ءاذه ىلعو .رخآ ضوعب لباقي الف ءرهملا وهو ضوعب
 نهتوسكو نهقزر هل دولوملا ىلعو» :ّلجو رع هلوقب ًاقزر ىلاعت هللا اهامس اذهلو

 يهو اهيلإ مضنت ةنيرقب لب ءاهسفنب كلمت ال تالصلاو .ةلصلل مسا قزرلاو .#فورعملاب
 وأ ةلمجلا يف مازلإلا ةيالو هل يضاقلا نآل ؛ يضاقلا ء ءاضقب وأ ةبهلا يف امك ضبقلا
 هنأل ؛رهملا فالخب هيلع يضاقلا ةيالو نم ىوقأ هسفن ىلع ناسنإلا ةيالو نأل ؛ يضارتلاب
 يضمب طقسي الف .ًاقلطم ًاضوع ناكف .ةجوزلاب عاتمتسالا ةعتملا كلم ةلباقمب بجو
 .ةقلطملا نويدلا رئاسك نامزلا

 .ةبجاو اهئاقبإل ةقفنلا بوجو امهيف نأل ؛روهمجلل امهب ٌجتحا نيتللا نيتبآلا يف ةجبح الو :

 مكحوه اذه نأ باوجلاف .ءاربإلاب وأ ءادألاب الإ طقسي ال ناسنإلا ىلع بجو ام نأب لوقلا :

 نامزلا يضمب طقسي هنأ همكح لب .ةلصلا يرن طبل مح انا

 ربجي هنإف ,ةلمجلا يف كلّذل لصحت ةلصلاف ءاهب سبحلاو ةجوزلا ةقفن 00 امأو :ًاعبار
 .ةلص تناك نإو اهب سبحيو براقألا ةقفن ىلع

 : 0" ”ةيفنحلا لوق ىلع بترتي ام

 يضاقلا ضرف لبق اهتقفنل جوزلا ىلع تنادتسا اذإ ةجوزلا نأ ةيفنحلا لوق ىلع بترتيو
 ءاوس قافنإلاب ةعوطتم نوكت لب .هتنادتسا امب اهجوز ىلع عجرت ال اهنإف ءامهنيب يضارتلا لبقو

 اهتروريص طرش ققحت مدعل جوزلا ةمذ يف ًانيد رصت مل اهتقفن نأل ؛ًابئاغ وأ ًارضاح جيزلا ناك
 .انلق امل اهسفن لام نم تقفنأ اذإ كلذكو ءهتمذ يف ًانْيَد

 ءاربإ هنأل ؛ ءاربإلا حمصي ال يضارتلا لبقو يضاقلا ضرف لبق ةقفنلا نم اهجوز تأربأ ول اذكو
 . عنتمم بجاوب سيل ام طاقسإو .طاقسإ ءاربإلاو «بجاوب سيل امع

 ضرفي نأ يضاقلا نم تبلط مث ءاهيفكي ال كلّدو ةقفن ىلع اهجوز تحلاص ول كلذكو

 .؟"ص « ؟ج «عئادبلا» م .؟"6ص ٠ 4ج «عئادبلا» (م599)
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 لبق طحلاو «بجاوب سيل ام تطح اهنأل ؛اهيفكي ام اهل ضرفي يضاقلا نإف ءاهيفكي ام اهل

 . ءاربإلاك لطاب بوجولا

 :روهمجلا لوق ىلع بترتي ام 0١

 طقسي مل ةدم هتجوز ىلع هيلع بجاولا قافنإلا كرت اذإ جوزلا نأ روهمجلا لوق ىلع بترتيو

 ةجوزلا ةقفن نأل ؛رذع ريغل وأ رذعل اهيلع قافنإلا كرت ءاوس «هتمذ يف انيَد ىقبي لب «نمزلا رورمب

 مكح ىلع الو امهنيب اميف يضارتلا ىلع فقوت نود اهنع هعانتما نيح نم جوزلا ةمذ يف ايد تبنت ةدثت

 نم اهلصت مل يتلا ةقباسلا اهتقفنب اهجوز بلاطت نأ ةجوزلل نأ كلذ ىنعمو .0“ ١ يضاقلا

 . اهجوز

 :ةقفنلا نامض 7

 .روهمجلا لوقي

 ىلع ءانب ناهجو لبقتسملا نامض يفو يه يا : يعفاشلا لاقو

ل ام نامض ىلع فالخلا ىنبمو ؟نيكمتلاب وأ دقعلاب بجت له ةقفنلا نأ
 هلام ناك اذإ بجي م

 كف 7” حصي ال مهريغ دنعو , حصي ةلبانحلا دنعف ,«بوجولا ىلإ

 ثلاثلا عرفلا

 ةيجوزلا ةقفنلا عاونأ

 :ةقفنلا عاونأ يف ةئسلاو نآرقلا نم صوصنلا - 77

 مامإلا لاق .«فورعملاب نهتوسكو نهقزر هل دولوملا ىلعو# :ىلاعت هللا لاق :ًالوأ

 ةيآلا لومشل ةيجوزلا لاح يف اهل ةوسكلاو ةقفنلا بوجو يضتقت» :ةيآلا هذه يف صاصجللا

 .57*0(تاقّلطملاو تاجوزلا نم تادلاولا رئاسل

 تلد 4 مكدُجو نم متنكس ثيح نم نهونكسأ» : ىلاعت هللا لاق : ًايناث

 . ها/8ص ءالج «ينغملا» (8801)

 .ها/8ص ءالج «ينغملا» )8١5(

 . 577 اهمقرو ءةرقبلا ةروس يف ةيآلاو ١5١ ؛ص «١ج «صاصجلل «نارقلا ماكحأ «نارقلا ريسفت (880*)

-1١6806- 



 اذإف» :ةيآلا هذه يف يلبنحلا ةمادق نبا لاق .(**' ؟8ةقّلطملل نكسلا بوجو 0 ةيآلا هذه

 .0*(ىلوأ حاكنلا بلص يف يتللف ةقلطملل نكسلا تبجوأ

 لوشر اي تلق :لاق يريشقلا ةيواعم نب ميكح نع (هننس» يف دواد وبأ جرخأ : : اثلاث -6
 حبقت الو «تيستكا اذإ اهروسكتو تمعط اذإ اهمعطت نأ :لاق ؟هيلع اندحأ ةجوز ّقح ام هللا
 .«تيبلا يف الإ رجهت الو .هجولا

 اهتوسكو ةجوزلا ماعطإ كيلع بجي يأ .جوز لكل ماع باطخلاب دارملاف» : هحرش يف ءاجو
 اضل يلع كتردق دنع

 : عادولا ةجح ةبطخ يف لاق 5 يبنلا نأ (هعماج» يف يذمرتلا مامإلا جرخأ :ًاعبار -5
 يف نهل اونسحت نأ مكيلع نهقحو الأ . . . مكدنع ناوع ّنه امنإف اري :ءاكقلاب اوصوتساو الأ»

 , 9'*0(نهماعطو نهتوسك

 : ةيناع عمج ٠ . مكيديأ يف ىئربسأ ينعي («مكدنع ناوعو :هلوق ىنعمو :هحرش يف ءاجو

 انضم ١ . نهب يتيصو اولبقاف ًاريخ نهب مكيصوأ : ىنعملاو .ةيصولا لوبق ءاصيتسالاو « ةريسألا

 :ةجوزلا ةقفنل ةثالث عاونأ - 17

 ةجوزلا ةقفن نأ ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلاو زيزعلا نآرقلا نم اهانركذ يتلا صوصنلا تلد دقو
 ةمادق نبا لوق كلذ نم .ءاهقفلا صن اذه ىلعو .نكسلاو ةةوسكلاو . ماعطلا ةقفن : لمشت

 .اهيلع بجاولا هجولا ىلع جوزلا ىلإ اهسفن تمّلس اذإ ةأرملا ّنِإ» :- ىلاعت هللا همحر  يلبنحلا

 ,05:9(نكسمو سوبلمو بورشمو لوكأم نم اهتاجاح عيمج هيلع اهلف

 :ةجوزلا ةقفن عباوت -64

 اهيلإ راشأ عباوت اهل لب ٠ .نكسملاو ةوسكلاو ماعطلا ةقفن ىلع ةروصقم ةجوزلا ة ةقفن تسيلو

 تاودأ «هتقفنو ةجوزلا مداخ : عباوتلا هذه نمو .ةثالثلا عاونألا هذه نع مهمالك ءانثأ ءاهقفلا

 .187ا7/ص .4ج «يبرعلا نبا ريسفت»و « 454 ص ء”ج ءصاصجلل «نآرقلا ماكحأ» (8704)
 .5 اهمقرو «قالطلا ةروس يف ةيآلاو ,.514ص الج .يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» (8805)
 .0١18ص 53ج «دواد يبأ نئس حرش دوبعملا نوع» (8107)

 ."75ص .4ج «يذوحألا ةفحت هحرشو يذمرتلا عماج» (807)

 ."75ص «.4ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» )81٠08(

 .6554ص ءالج « يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» (8804)

148١ - 



 يتلا  ءايشألا هذهو .اهجلاعي يذلا بيبطلا ةرجأو «ةيودألاو ةني زلا تاودأو بيطلاو فيظنتلا

 .هتجوزل جوزلا ىلع اهبوجو ةهج نم ءاهقفلا نيب قافتا لحم تسيل  ةجوزلا ةقفن عباوت اهتيمس

 .فالخ نم اهضعب يف ام ىلإ نيريشم عباوتلا هذه نع يلي اميف ملكتنو

 : 07531 هتقفنو ةجوزلا مداخ : ًالوأ 0484

ي ال وأ رادقألا تاوذ نم اهنوكل ؛ ؛اهسفن مدخت ال نمم ةجوزلا تناك اذإ
 ءاهسفن ةمدخ اهب قيل

 «ةضيرم اهنوكل وأ «كلذوحن وأ ةرجأتسم وأ ةّرحب وأ ةمأب اثم اهيبأ تيب يف مدخت نمم تناك نأب

 نهورشاعو# : ىلاعت هلوقل امداخ اهل ء ىمهي نأب اهمادخإ جوزلا ىلع بجي لاوحألا هذه يفف

 تيب يف تناك موي اهتداع ىلع اهمدخي انناخاوأ « هي نأ 0 0 نمو 3 فورعملاب

 : 1”١0!هداخ نم رثكأ ةأرملل بحي له

 0 رق رول ري هول ا رج

 . مهقفاو نمو ةيعفاشلاو تقر .ةيفنحلا لوق اع .دحاوب

 تابلطتمل يفكي ال دحاولا نأو مداخ نم رثكأ الإ ةأرملل حلصي ال ناك نإ :كلام مامإلا لاقو

 .مهيلع قفنيو مداخ نم رثكأ ءىيهي نأ اهجوز ىلعف ءاهتمدخ

 . نيمداخ ةقفن جوزلا ىلع :ةفينح يبأ بحاص فسوي وبأ لاقو

 .كلذ هيلغ بجو نيمذاخ ةقث جوزلا لمتحا اذإ :روث وبأ لاقو

 :ةجوزلا مراحم نم وأ ةأرما نوكي مداخلا - ١

 نم مرحم محر اذ وأ ةأرما نوكيف ءاهيلإ رظنلا هل لحي نمم الإ ةجوزلل مداخلا نوكي الو
 .هيلإ رظنلا نم ملسي الف .هلاوحأ بلاغ يف مودخملا مزلي مداخلا نأل ؛ةجوزلا

 ؟ةملسملا ةمدخ يف ةيباتكلا مادختسا زوجي له

 ؟ةملسملا ةجوزلا ةمدخل ىراصنلاو دوهيلا نم باتكلا لهأ ءاسن مادختسا زوجي لهو

 ساسسسسس»

 نيناوق» « 471*- 57ص 27ج «جاتحملا ينغم» ء7” 5ص « 4ج «عئادبلا» «هال٠_-ه59ص الج «ينغملا» )88١(

 . ؛"ص «ةيصخشلا لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألا» .14 هص « يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا

«طيسولا مجعملا» : مداخ يه وأ وهف ثنؤملاو ركذملا ىلع قلطي مداح م١811
 . 3 ؟2؟ص ا« ١ج 
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 مهمادختسا نأل ؛هزاوج امهنم حيحصلاو :لاق مث «ناهجو هيف : يلبنحلا ةمادق نبا لاق

 .اهيلإ رظنلا ميرحتل ًاخيش ناك ولو ريبكب اهتمدخ زوجي الو :اولاق دقف ةيعفاشلا لوق اذهو
 .ةينيدلا اهتوادع نمؤت ال ذإ ةملسمل ةيمذب الو

 ؟ًامداخ ةجوزلا كيلمت طرتشي له 5788

 جوزلا نأ الإ مانيب يذلا وحنلا ىلع ةجوزلا ةمدخل مداخ ةئيهت عوزلا ىلع بجي :انلق اذإو

 تلصح اذإف .ةجوزلل ةمدخلا ليصحت د دوصقملا نأل 007 ةنأ وأ [ديغع ًامداخ اهكّلمي نأ همزلي ال

 ًاراد اهنكسأ اذإ هنأ امك تحوز مادخإ بجاوب جوزلا ىفوو .دوصقملا لصح كيلمت ريغ نم

 نإو .ًاريخ اهل داز دقف - ًاقيقر تناك اذإ  ًامداخ اهكلم اذإف .اهناكسإ بجاوب ىفوو زاج ةرجأب

 .ةمأ وأ تناك ةّرح اهتمدخل ةأرما

 :اهعم ةمداخب ىتأت ةجوزلا -4

 ةقفن نإف اهتمدخب ةيضار تناكو اهمدختل اهجوز تيب ىلإ اهعم ةمداخب ةجوزلا تءاج اذإو
 زاج اهجوز اهقفاوف هذه اهتمداخل ةرجأ اهجوز نم ةجوزلا تبلط نإو .اهجوز ىلع ةمداخلا هذه
 .اهل حلصت نمب اهءاج اذإ كلذ هلف ءاهريغ ةمداخب كيتآ انأ :لاقو ضفر نإو .كلذ

 جوزلا دا ارأو اهعم مداخب تءاج تناك وأ هتفلأو اهمدخي نمب اهءاج اذإ :ةيعفاشلا لاقو

 .لادبإلا هلف ةنايخ وأ ةبير ترهظ نإ الإ اهيلع فولأملا عطقب اهررضتل زوجي الف هلادبإ

 ؟مداخ رجأ ذخأتو اهسفن مدخت نأ ةجوزلل له 58ه

 جوزلا مزلي مل جوزلا يل اهمدقي يتلا ةمداخلا ما ماب : ةجوزلا تلاق نإو

 .اههيفرتو هقوقحل اهغرفت اهمادخإ يف نألو ؛هيل | ةمداخلا نييعتف هيلع ةرجألا نأل ؛كلذ لوبق

 .اهسفنل اهتمدخب توفي كلذو اهردق عفرو

 ؟مداخلا نع ًاضوع اهل اهجوز ةمدخب لوبقلا ةجوزلا مزلي له -5
 اهنأل ؛كلذب لوبقلا اهمزلي مل كمدخي مداخب كيتآ الو يسفنب كمدخأ انأ :جوزلا لاق نإو

 نأل ؛كلذ لوبق اهمزلي هنأ رخآ هجو هيفو .اهل ًامداخ اهجوز نوكل اهيلع ةضاضغ هيفو همشتحت
 .هب لصحت ةيافكلا
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 ؟ةقفنلا عباوت نم بيبطلا ةرجأو ةيودألا له 70

 ةجوزلا تضرم اذإ اهجوز ىلع ةجوزلا ةقفن عباوت نم بيبطلا ةرجأو ةيودألا ربتعت لهو

 1 اهفصي يتلا ةيودألا لوانتو بيبطلا ةعجارم ىلإ تجاتحاو

 .اهنم حجارلا نّيبن مث ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا لاوقأ ركذن : باوجلاو

 : ةلبانحلا لوق :ًالوأ - 4

 ةيودألا ءارش  جوزلا ىلع يأ هيلع بجي الود : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج

 نم عقي ام ءانب رجاتسملا مزلي ال امك همزلي الف مسجلا حالصإل داري هنأل ؛بيبطلا ةرجأ الو

 , 655”عدصافلاو ماجبحلا ةرجأ كلذكو ءاهلوصأ ظفحو رادلا

 :ةيعفاشلا لوق :ًايناث 66

 ةرجأ الو ضرم ءاود جوزلا ىلع بجي الو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاج

 .اهلسغو رادلا سنك ىنعم ىف هنأل ؛ةفيظنتلا ةنوؤم فلاخو .ةرجأتسملا رادلا ةرامعك ةعفنملا

 . "59 «هوحنو ءاودلا يف هفرص اهلو هيلع ةسوبحم اهنأل اهمدأو اهضرم مايأ ماعط هيلع اهل بجيو

 :ةيفنحلا لوق :ًاثلاث

 ءضرملل ءاودلا اهجوز ىلع ةجوزلل بجي الو» :ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج
 , 9'05(ةماجحلا الو دصفلا الو «بيبطلا ةرجأ الو

 :ةيديزلا لوق :ًاعبار ه1

 :ةاودو اادأو دققت ةوسك اهتيافك ةجوزلل بجاولاو» :ةيديزلا هقف يف «راهزألا حرش» يف ءاج

 ظفحل داري كلذ نأل ؛؟بيبطلا ةرجأو ةيودألا نمثو ماجحلا ةرجأ بجت ال : «راصتنالا» يف لاقو

 , 0539 (ةقفنلا هبشأف ةايحلا ماودل داري :انلق .ندبلا

 مدلا صاصتما يهو .ةماجحلاب موقي نم : ماجحلا ,.558ص ءالج .يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» (881)

 جرخأ :ضيرملا دصف :لاقي .قرعلا قشي نم :دصافلاو . 58١ص «١ج «طيسولا مجعملا» : مجحملاب

 .59/ص 2 ؟ج «طيسولا مجعملا» :دصاف وهف «جالعلا دصقب هديرو مد نم ارادقم

 . 4" ١ص اج «جاتحملا ينغم» (4818)

 . 94ص « ؟ج هراهزألا حرش» (8816) .644ص ١1ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (8154)
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 :ةيرفعجلا لوق :ًاسماخ --1

 نم ةردقلا عم ةقفنلا اهل بجتف ةجوزلا امأ» :ةيرفعجلا هقف يف «نيحلاصلا جاهنم» يف ءاج

 «بيبطلا ةرجأو ءاودلا هنمو اهلاح بسحب هيلإ جاتحت ام رئاسو فيظنتلا ةلآو ...ماعطإلا
 .3'6زوشنلا مدع طرشب مئادلا دقعلا عم ىوقألا ىلع ةدالولا فيراصمو

 حجارلا لوقلا - 54

 ةقفن نأ امكف اهجوز ىلع ةجوزلل ةقفنلا عباوت ص بيبطلا ةرجأو ةيودألا رابعا حجارلاو

 ةمادإل ًاببس ربتعت بيبطلا ةرجأو ةيودألا كلذكف ًاعوج كالهلا نم ةأرملا ظفحل ًاببس ربتعت ماعطلا
 . ماعطلا ةقفن تهبشأف ةايحلا

 هل ةرجألا عفدو بيبطلا ىلع اهضرعو ةيودألا ءارشب هتجوز ةجلاعم ىلع جوزلا قافنإ نإ م

 هلوقب جاوزألا اهب ىلاعت هللا رمأ يتلا فورعملاب ةرشعلا رهاظم نم ديكأت لكب ربتعي كلذ لك

 . «فورعملاب نهورشاعو# : ىلاعت

 هترامع تاقفن همزلت ال رادلا رجأتسم ىلع سايقلاب جوزلا ىلع كلذ بوجو مدعب لوقلاو
 ةراجإ ةقالع تسيل هتجوزب جوزلا ةقالعف .ميظعلا قرافلا عم سايق سايقلا اذه .هلوصأ ظفحو

 ال يهو ءرمعلا دقعب رمعلا ةكيرش يه امنإو هل ةرجأتسم تسيل يهو .حاكن دقع ةقالع امنإو

 مكسفنأ نم مكل قلخ نأ هتايآ نمو» : ىلاعت هللا لاق امك يه امنإو .ةرجأتسملا رادلاب هبشت

 , #0559 ةمحرو ةدوم مكنيب لعجو اهيلإ اونكستل ًاجاوزأ

 املك بيبطلا ىلع اهضرعب هتجوز ةجلاعم ىلإ جوزلا عراسي نأ ةمحرلاو ةدوملا رهاظم نمو

 ىولتت عورلا اهكرتي نأ ةمحرلا نم الو ةدوملا نم سيلو ءاهل ةيودألا ءارشو اهل ًايرورض كلذ ناك
 .كلذ ىلع رداق وهو كلذ ىلإ ةجاتحم يهو بيبطلا ىلع اهضرعب اهفاعسإ نود ضرملا نم نئتو

 :بيطلاو ةئيزلاو فيظنتلا داوم -4

 .ةنيزلاو فيظنتلا مزاول اهتاقحلمو ةقفنلا عباوت نمو

 ىلعو اهجوز ىلع ةجوزلل بجتو «ةقفنلا تاقحلمو عباوت نم يهف هتاودأو فيظنتلا داوم امأ
 .ءاهقفلا عامجإ اذه

 .١٠١١ص جا «ميكحلا نسحم فيلأت «نيحلاصلا جاهنم» تنضم

 1١[. ةيآلا : مورلا ةروس] (4817)

154868 - 



 «جوزلا ىلع بجت ال اهنأ ىلع ءاهقفلا روهمجف بيطلا كلذكو اهتاودأو ةنيزلا داوم امأو
 .ةجوزلا ةقفن تاقحلمو عباوت نم ربتعت ال يلاتلابو

 . طورشب جوزلا ىلع بجت :ةيكلاملا لاقو

 .اهنم حجارلا نّيبن مث .ءاهقفلا لاوقأ يلي اميف ركذنو

 : ةلياتحلا بهذم :ًالوأ 6

 ةميق ةرجأو ءطشمو ءام نمثو ءردسو نهد نم اهتفاظن ةنوؤم هتجوزل جوزلا ىلعو :اولاق

 عطقل داري ام جوزلا مزليو .هرفظتو هحرستو ةجوزلا رعش لسغت يتلا ةأرملا يهو «ءايلا ديدشتب»

 .اهمسج نم ةهيرك ةحئار

 جوزلا مزلي الف ءرعش هب دوسُي وأ هجو هب رْمحُي ام نمثك كلذ وحنو باضخلاو ءاّنحلا امأ

 بلط ول نكلو .اهل يلحلا ءارش هيلع بجي ال امك هيلع بجي الف ةنيزلا نم كلذ نأل ؛كلذب

 .هيلع وهف هل هب نيزتت ام هتجوز نم جوزلا

 داري امو .فيظنتلل داري هنأل ؛همزل قرعلا ءاودك (ةكوهسلا) عطق هنم داري امف «بيطلا امأ

 ,01هتنوؤم همزلتف جوزلا هدارأ اذإ الإ همزلي مل عاتمتسالاو ذذلتلل ,بيطلا نم

 : ةيعفاشلا بهذم :ًايناث 5

 ةلا وهو طشملا لثم ءاهيذؤت يتلا خاسوألا نم فيظنت ةلآ اهجوز ىلع ةجوزلل بجي :اولاق

 يف اذكو اهرعش ليجرت يف لمعتسي نهد نمث جوزلا ىلع امك .هحيرستو رعشلا ليجرتل لمعتست

 درولاب بّيطملا لامعتسا اهدلب ءاسن تتداتعا ول هنأ ىتح اهدلب تاداعو فرع هيف عبتيو .اهندب

 تيه باقلا تقلا ةوئاجنلاو ةاتشالا ابل دب انك يعن ىلع كلذ اهل بجو جسفنبلاب وأ

 «كترملا» اهل بجيو .ةداعلا بسح ىلع هوحنو ردس نم اهسأر هب لسغت ام اهل بجيو .داتغملا
 .نانصلا ةحئار عطقل هوحنو طبإلا ةحئار عطقل ةدام وهو

 اهل كلذ بجي الف يلحلا نم سبلي امو روطعلاو باضخلاو لحكلا لثم ةنيزلا داوم امأ

 .019هلامعتسا اهيلع بجو كلذ اهل أيه ول نكلو هيلع

 546-5١١ ص اج «عانقلا فاشكو» 7509-2750 ص الج «ينغملا» م14

 كهسو ةهيرك هتحئار تناك :ًاكهس كهسي كهس :«طيسولا مجعملا» يف ءاج «ةهيركلا ةحئارلا : ةكوهسلا

 . ةهيركلا ةحئارلا :ةكهسلاو .كهس وهف ةهيرك ةحئار هنم ترشتناف قرع :نالف

 . 47٠-491 ص «7ج «جاتحملا ينغم» (8819)
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 : ةيفنحلا بهذم :ًاثلاث 17

 لسغت امو ,نهدلاو طشملاك خسولا ليزتو هب فظنتت ام اهجوز ىلع ةجوزلل بجي :اولاق
 .اهدلب لهأ ةداع ىلع نوباصلاو نانشألاك نردلا هب ليزت امو .هوحنو ردس نم اهسأر هب

 هب عطقي ام هيلع بجيو .ريغ ال ةكوهسلا هب عطقي ام الإ هنم هيلع بجي الف «بيطلا امأو
 «ةنيزلا نم هنأل ؛كلذ همزلي الف باضخلاو لحكلا لثم عاتمتسالاو ذذلتلا هب دصقي امو .نانصلا
 ,655هي نيزتلا اهيلعو اهل هأّيه ءاش نإف .هتجوز هل هب نيزتت ام راتخا اذإ نكلو

 :ةيديزلا بهذم :ًاعبار -

 ةحئارلا لاوزل بيطلاو اهرعشل طشملاك اهتفاظنل هجاتحت ام اهجوز ىلع ةجوزلل بجي :اولاق

 .49)هيلع بجي مل ةوهشلا ءاعدتسال لب .كلذ ريغل بيطلا ناك نإو .اهنم ةهيركلا

 :ةيرفعجلا بهذم :ًاسماخ -4

 .6؟”اهدلب لهأ ةداع ىلع هب بيطتتو هب فظنتت ام اهجوز ىلع ةجوزلل :اولاق

 : ةيكلاملا بهذم :ًاسداس -

 ةجوزلل ةقفنلا تابجاو : شاش نبا نعو» :قاوملل «ليلخ رصتخمل ليلكإلاو جاتلا» يف ءاج
 .©55نكسلاو .فيظنتلا ةلاو .ةوسكلاو مداخلاو ,مادألاو .ماعطلا :ةتس

 هوحنو تيز نم نهدو لحكلا لثم اهكرتب رضتست ةنيز اهجوز ىلع ةجوزلل :اضيأ اولاقو
 وهو (ميملا مضب) طشمملا امأو . ءانحو نهد نم اهسأر هب رمخت ام اهل بجي امك .اهل نيداتعم

 ,659همزلت الف ةلحكملاك وهف ةلآلا

 : حجارلا لوقلا 0

 هبو ةجوزلا ةقفنب قحلي ام اذهف ءاهبايثو اهرعشو اهندب فيظنتل ةأرملا هجاتحت امل ةبسنلاب :ًالوأ

 .ه044ص ١1ج «ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» (8870)

 . 07ه-ه7 4ص اج .ةيديزلا هقف يف «ناهزألا حرشا» (8851)

 ماكحألا» 215١ ص .؟ج «نيحلاصلا جاهنم» .117ص ,7ج «ةيقشمدلا ةعمللا حرش ةيهبلا ةضورلا» (887؟)
 . 44ص (ةيصخشلا لاوحألا يف ةيرفعجلا

 .187ص «.4ج .قاوملل «ليلخ رصتخمل ليلكإلاو جاتلا» (857)

 .019ص .1١ج .ريدردلل هريغصلا حرشلا» (875)

 - امال -



 لاق امك ةجوزلا دلب ءاسن ةداعو فرعلا بسح كلذ نوكي نأ ىلع «ءاهقفلا عيمج لاق

 جوزلا راسي فالتخابو نامزلاو ناكملا فالتخاب فلتخت فيظنتلا داوم نأل ؛ةيعفاشلا

 ةهج نم ًاعرش هيف نوذأملا دودح يف نوكي نأ بجي لاح لك ىلع نكلو .هراسعإو

 ١ .فارسإلا مدعو هيف داصتقالا

 ءاهجوز ىلع ةأرملا ٌقح نم اهنوري ال ءاهقفلا روهمج نأ انيأر دقف «ةنيزلا داومل ةبسنلاب :ًايناث

 ةجوزللف .هحجرن ام اذهو اهكرتب ةجوزلا تررضت اذإ جوزلا ىلع اهبوجوب نولوقي ةيكلاملاو

 نوكي نأ طرشبو ءاهدلب ءاسن دنع داتعملاو فورعملا بسح نكلو هب نيزتت ام اهجوز ىلع

 بحت ةأرملا نأل ؛©2لبق نم هانلّصف يذلا وحنلا ىلع عرشسلا دودح يف دايتعالا اذه

 ءاهيف ررض الو عرشلا دودح يف تماد ام ةعورشم ةبغر يهو «ةنيزلا داوم لامعتساو نيزتلا

 اهجوز ىلع اهقح نم كلذ نوكي نأ يغبنيف ةجوز تراص اذإ ةئيزلا ىلإ ةأرملا ليم دادزيو
 هحيبي ام ردقب نوكي نأ طرشبو ءاهدلب لهأ ءاسنل ةداعلاو فرعلا بسح هب نيزتت ام ةئيهتب

 .ةيلاملا هتردقو جوزلا راسي بسحو عرشلا

 ندب نم ةهيركلا ةحئارلا ةلازإ هب ديرأ اذإ فيظنتلا داومب قحلي ام هنمف «بيطلل ةبسنلابو :ًاثلاث

 داري ال ام بيطلا نمو .اهجوز ىلع ةجوزلل ةبجاولا ةقفنلا عباوت نم ربتعي يلاتلابو .ةأرملا

 .ةنيزلا يف هانحججر ام هيلع يرسيو ةنيزلاب قحليف «نيزتلل داري امنإو ضرغلا اذهل

 ةجوزلا ةقفن رادقم

 ؟ةجوزلا ةقفن رادقم فرعن فيك "5

 يرورض اهرادقم ةفرعمو ؟اهرادقم فرعن فيكف ءاهجوز ىلع ةبجاو ةجوزلا ةقفن تناك اذإو

 .اهيلإ اهلاصيإ نع عنتما اذإ اهب اهجوز ةبلاطم ةجوزلل نكمي ىتح

 : نيئيش ةفرعم ىلع فقوتي ةجوزلا ةقفن رادقم ةفرعم نأ : باوجلاو

 :ةققتلا هنأ ىدقت ام ةفرحع + لوألا

 . ةقفنلا هب دف نم ةفرعم : (ىناثلا)

 .(٠179/9-5؟١69590 نم تارقفلا رظنا (8*؟6)
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 ةقفنلا هب ردقت ام : ًالوأ

 : ةقفنلا هب رّدقت اميف ءاهقفلا فالتخا - 061

 : نيلوق ىلع اهجوز ىلع ةجوزلا ةقفن هب رّدقت اميف ءاهقفلا فلتخا
 .- ماعطلا ةقفن  اهسفنب ةرّدقم ةقفنلا :لوألا لوقلا

 .ةجوزلل اهتيافكب لب ءاهسفنب ةردقم ريغ ةقفنلا : يناثلا لوقلا
 : ماعطلا ةقفن  اهسفنب ةرّدقم ةقفنلا :لوألا لوقلا 4

 رسعملا ىلعو . موي لك ماعطلا نم (ناّدم) رسوملا جوزلا ىلع يهف ءاهسفنب ةرذقم ةقفتلا
 ناك نم وه مهدنع رسعملاو .ةيعفاشلا لوق اذهو .(فصنو ّدم) طسوتملا ىلعو .(دحاو دم)
 هقوفو . هيفكي ال نكلو بسك هل ناك نم وهو قاكزلا ذخأ قحتسي يذلا نيكسملا مسا هيلع قبطني
 .رسومف ًائيكسم عجري مل نإف .انيكسم راص (ناّدم) هيلع ضرف اذإ يذلا وهو طسوتملا

 - نيجوزلا دلب يأ  دلبلا توق بلاغ وه ريداقملا هذه هيف يذلا ماعطلا سنج يف بجاولاو
 نيذلا يداوبلا لهأ ٌّقح يف محللاو طِقألا بجي ىتح امهريغ وأ رمت وأ ريعش وأ ةطنح نم
 . هنوداتعي

 بسانملاو قئاللا وه ام بجو بلاغلا فلتخا وأ هيف بلاغ الو دلبلا توق فلتخا نإف
 0110و

 :لوألا لوقلا ةلدأ 6

 هجو هللا هاتآ امم قفئيلف هقزر هيلع ردق نمو هتعس نم ةعس وذ قفنيل» : ىلاعت لاق : ًالوأ
 ىلع امهنم دحاو لك ىلع بجوأو .رسعملاو رسوملا نيب قرف عرشلا نأ ةيآلا هذهب ةلالدلا
 وه ةقفنلا هيلع ساقت ام هبشأو .داهتجالاب هريدقت بجوف رادقملا نّيبي ملو .هلاح رْذق
 ةرافكلا يف بجي ام رثكأو .ةعوجلا ّدسل عرشلاب بجي ماعطإ هنأل ؛ةرافكلا يف ماعطإلا
 ةرافك وحن يف (ّدم) هل بجو ام لقأو . جحلا يف ىذألا ةرافك يف كلذو «(ناّدم) نيكسملل
 ىلعو . عسوملا ردق هنأل ؛ (ناّدم) وهو رثكألا رسوملا ىلع ةجوزلا ةقفن يف اوبجوأف .راهظلا
 هنود وهو رسوملاب هقاحلإ نكمي ال هنأل ؛امهنيب ام طسوتملا ىلعو (ّدم) وهو لقألا رسعملا

 . 5707/5 556ص ٠ 32ج «جاتحملا ينغم» ةنضهف
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 , 4579( فصنو دم) هيلع لعجف .هقوف وهو رسعملاب الو

 ال اهتيافكب رابتعالا نأب ةجوزلا ةيافكب ال اهسفنب ةرّدقم ةقفنلا نأب مهبهذمل ًاضيأ اوجتحاو :
 قوف ديرت اهنأ معزي جوزلا نأل ؛ةموصخلا ىلإ يدؤيف :هريغل الو يضاقلل هملع ىلإ ليبس

 نيب ةموصخلا عطقي اهسفنب ةرّدقم اهلعجف ءاهتيافك ردق هبلطت يذلا نأ معزت يهو ءاهتيافك

 نيجوزلا ب 54م.

 :دلبلا بلاغ مدأ ًاضيأ ةجوزلل - 6

 يتلا اهريداقمو ماعطلا ةقفن نم هانركذ امم اهريغو رمتلا وأ ريعشلا وأ ةطنحلا عمو

 عم معطي ام وهو دلبلا بلاغ مد اهل مّدقي نأ اهجوز ىلع ًاضيأ اهل .ةجوزلا اهقحتست

 . لخلاو رمتلاو نبجلاو نمسلاو جريشلاو تيزلا لثم «زبخلا

 نم سيلو #فورعملاب نهورشاعوإ» : ىلاعت هلوقل مهلوقب هبوجو ةيعفاشلا لّلعو
 . مدألاب الإ غاسي ال ًابلاغ زبخلا ذإ ءهدحو زبخلا ىلع ربصلا اهفيلكت فورعملاب ةرشاعملا

 ام لصف لك يف اهل بجيف «بجاولا توقلا فالتخابو لوصفلا فالتخاب فلتخي وهو

 مذألا فلتخي نأ بجيو :بجتل اهتاقوأ يف ةهكافلا بلغت دقو مدألا نم سانلا هداتعي

 رمتلا عم لكؤي ال ام الو اما رمتلا اهل ضرفي ال رمتلا اهتوق نمف «,بجاولا توقلا فالتخاب

 نبللا الو نبجلا اهل ضرفي ال  فاجلا نبللا وهو  طقألا اهتوق نمو . لخلاك ةداع

 رم

 :مذألا يف ريدقت ال - 17

 ماعطلا ةقفن ريداقم عم هتجوز ىلإ جوزلا همدقي يذلا دلبلا بلاغ مدأ يف ريدقت الو

 مدألا رّدقتي امنإو .دلبلا توق بلاغوه امم وأ رمتلا وأ ريعشلا وأ ةطنحلا نم اهانركذ ىتلا

 يف فيقوت ال ذإ هداهتجاب يضاقلا هرّدقي امهعزانتو امهفالتخا دنعو .نيجوزلا نيب يضارتلاب

 توقلا عونو هعون نيبو هريغو رسوم نيب هرادقم يف يضاقلا توافيف .عرشلا ةهج نم هرادقم

 , 00مدألا نم هجاتحي امو بجاولا

 .5؟"ص 237ج «جاتحملا ينغم» 240 ص « 6١ج «عومجملا هحرشو بذهملا» (877)

 .١97١صضص « 8١ج «يبطرقلا ريسفت» (87)

 .؛؟9ص "كج «جاتحملا ينغما نفح

 .1:؟9؟ص « ؟ج «جاتحملا ينغم» ( 8
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 : هيف ريدقت الو محل ةجو زللو .-.-4

 ةداعك هطسوتو هراسعإو جورلا راسيب قيلي محل «مدأو توق نم هانركذ ام عم ةجوزلل بجيو

 لب .نزوب رّدقتي الو «كلذ اهل ناك ةرم موي لك يف محللا لوانت مهتداع تناك نإف .هدلب لهأ

 جوزلا ىلع بجيو .يضاقلا ريدقتب رّدقتي عازنلا دنعو .نيجوزلا نيب اميف يضارتلا هيف ربتعي
 ,650هي خبطي امو هتنوؤم محللا عم هتجوزل

 :برشلل ءام ةجو رللو 48

 ءام اهجوز ىلع اهل .محللا نمو ,دلبلا بلاغ مدأو توقلا نم هانركذ ام عم ةجورزللو

 655 ةجوزلا ةيافك يأ  ةيافكلا هيف رهاظلاف هريدقت امأو .برشلل

 : هتجو ْزْل ماعطلا ةقفن جوزلا لصوي فيك

 وه امم اهانركذ يتلا ريداقملا لمشت اهجوز ىلع ةجوزلل ماعطلا ةقفن نأ مدقت امم انل نيبتي
 محلو ءدلبلا بلاغ مدأ كلُذ ىلإ فاضيو .اهريغ وأ رمت وأ ريعش وأ ةطنح نم دلبلا توق بلاغ
 ؟ةجوزلا ىلإ هيلع لمتشت امب ةقفنلا هذه جوزلا لصوي فيكف . برشلل ءامو .دلبلا لهأ ةذاع ىلع

 بلاغ ناك اذإ ريعشو ةطنح نم روكذملا ماعطلا هتجوز كّلمي نأ جوزلا ىلع : ةيعفاشلا لاق
 قيقدلاو زبخلا نم عفنلا يف لمكأ هنأل ؛ًاميلس ًاَبح ريعشلا وأ ةطنحلا اهكلمي نأو .دلبلا توق
 هزيخو هنجعو هنحط ةنوؤم جوزلا ىلعو .رطفلا ةاكزو ةرافكلا ىلع اسايق تءاش فيك هيف فرصتتف

 هريغ فيلكتب وأ هب اهسفنب وه وأ ضارغألا هذهل ةجوزلل لام لذبب  ةيعفاشلا دنع حصألا يف -
 .اهب مايقلاب

 نكلو ريغ سيل بجاولا وهف .محللاو طقألاو رمتلاك ّبحلا ريغ دلبلا توق بلاغ ناك اذإو
 عم اهل همدقي يذلا مدألا دعو كلمت نأ جوزلا ىلع نأ امك هب خبطي امو محللا ةنوؤم هيلع

 . © ماعطلا نم انركذ ام

 الو «ضايتعالا ىلع نيجوزلا نيب يضارتلا طرشب هريغ وأ ًادقن ضايتعالا زوجيو 0١-
 ,0200كلذ نع عنتمملا ربجي

 . 478ص .؟7ج «جاتحملا ينغم» (7*88) . 474 ص .7ج «جاتحملا ينغم» (8881)

 . 1 77ص «٠ 32ج «جاتحملا ينغم» تشل . 1 77ص « 35ج «جاتحملا ىنغمو (م9"71)
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 اهتقفن تطقس ضايتعا الو كيلمت ريغ نم ةداعلا ىلع اهجوز عم ةجوزلا تلكأ ولو -5

 راكنإ الو عازن ريغ نم هدعبو لكك يبنلا نمز يف هب ةداعلا نايرجل ةيعفاشلا دنع حصألا لوقلا ىلع

 ولو «- اهجوز عم لكألا ةداعب اهذخأ دعب يأ  هدعب ةقفنب تبلاط ةأرما نأ لقني ملو «فالخ الو

 تاجوزلا لكأ ىلع يأ هيلع مهقابطإب لي يننلا ملع عم اهجوز عم اهلكأب طقست ال اهتقفن تناك

 مغرلاب نهتاقفنب نهجاوزأ تاجوزلا ةاضاقمب اياضق انيلإ تلقنلو ,.كلذب مهملعآل  نهجاوزأ عم

لا ةقفن 3 نأ ملع كلذ لقني مل ثيحو «ةيوس مهتويب يف مهلكآو كرتشملا مهشيع نم
 طقست ةجوز

 . "””تاهجوز عم لكألاب

 :ماعطلا ةقفن ريدقت يف ةيعفاشلا بهذم ةصالخ - +

 نولوقي مهنأ ماعطإلا ةقفنل ةبسنلاب ةقفنلا ريدقت يف ةيعفاشلا بهذم نايب نم انل صلخيو

 توق بلاغ ناك اذإ ةقفنلا هذه نم بجاولل ل 0 ريداقملابو اهسفنب اهريدقتب

 ام وهو .هوحنو زبخلا عم لكؤي اموهو رّدقملا توقلا اذه ىلإ فاضي ام امأ
 (مدالار ترمس

 نيب يضارتلاب رّدقتي امنإو ,هسفنب رّدقم ريغ اذهف ءًازبخ توقلا ناك اذإ رمتلا وأ ةهكافلا لثم

 ةداع توقلا اذه هجاتحي امو توقلا نم بجاولا بسح هداهتجاب يضاقلا هرّدقيف الإو « نيجوزلا

 .هراسعإو هراسي نم جوزلا لاح بسحو هرادقمو مدألا عون نم

 نيجوزلا نيب يضارتلاب رّدقتي امنإو اهنا رد بش قعر .محللا «مدألاو توقلا ىلإ فاضيو

 .هب خبطي امو محللا ةنوؤم ريدقت عم دلبلا لهأ ةداع بسح يضاقلا هرّدق الإو

 نأ زوجي امك ءاهماعطإ هلمشي ام اهايإ جوزلا كيلمتب ماعطإلا يف اهتقفن ىلإ لصت ةجوزلاو

 ادقن ضوعلا اذه ناك ءاوس ءاهماعطإ هلمشي ام اهكيلمت نع اهل ًاضوع جوزلا ميدقت ىلع اقفتي

  ماعطإلا يف اهتقفن ةيفوتسم ربتعتف اهجوز عم تلكأ اذإ ةجوزلا نأو . هريغ وأ
 هذه طقست يلاتلابو

 .اهب هتبلاطم اهل قحي الو ةقفنلا

 :ةيافكلاب ةرّدقم ةقفنلا : يناثلا لوقلا -4

 اذه ىلعو ءاهتيافكب ةرّدقم اهجوز ىلع ةجوزلا ةقفن نأ ىلإ نوبهذي لوقلا اذه باحصأو

 .كلامو «ةلبانحلاو «ةيفنحلا لاق اذهبو .ةقفنلا اهل بجت نم فالتخاب فلتخي اهرادقم نإف

 . 4 ؟ 8ص "كج «جاتحملا ينغم» ( 878 ه)
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 ,69ةيرفعجلاو .ةيديزلاو ,ةيرهاظلاو

 :(0ةيافكلاب ةرّدقم ةجوزلا ةقفن نأ ىلع ةلدألا 6

 ةيافكلاب ةرّدقم اهجوز ىلع ةجوزلا ةقفن نأ ىلع روهمجلا لوق - يناثلا لوقلا ىلع ةلدألاو

 : يتأي ام  ةجوزلا ةيافكب يأ -

 :لوألا ليلدلا

 ىلاعت هللا بجوأ ,©04فورعملاب نهتوسكو نهقزر هل دولوملا ىلعو» :ىلاعت هلوق
 فرعلا يف هتيافك ناسنإلا قزرو :«قزرلا» مساب اهبجوأ هنألو ؛ريدقتلاب ةدّيقم ريغ ًاقلطم ةقفنلا
 . يضاقلا قزرك ةداعلاو

 : يناثلا ليلدلا 5

 ينيطعي ال هنإو حيحش لجر نايفس ابأ نإ هللا لوسر اي :تلاق نايفس يبأ ةأرما ًادنه نأ يور
 اذهو .(«فورعملاب كدلوو كيفكي ام نايفس يأ لام نم يذخ» : هلع لاقف . يدلوو ينيفكي ام

 ةرّدقم ةجوزلا ةقفن نأ ىلع ّلدف ةيافكلا ىلع صن مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل ؛ عوضوملا يف صن

 .اهتيافكب

 :ثلاثلا ليلدلا - "5617

 ريداقمب تارافكلا ريدقت نأل ؛ ديدس ريغ اهب اهسايقو اهريداقمو تارافكلاب ةجوزلا ةقفن رابتعا

 «ةاكزلاك ةقدصلا هجو ىلع اهبوجول ةضحم ةدابع اهنوكل لب «.ةبجاو ةقفن اهنوكل سبيل ةنئيعم

 ةيافكلا هجو ىلع لب .ةقدصلا هجو ىلع بجت مل ةجوزلا ةقفنو .ةاكزلاك اهسفنب ةرّدقم تناكف

 . براقألا ةقفنك

 : عبارلا ليلدلا -4

 روظنملا نإ ,«فورعملاب نهتوسكو نهقزر مكيلع نهلو» :فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يف مث

 2 ؟ج «راهزألا حرش 24 ١-48ص ١٠2ج «ىلحملا» 077ص . 4ج «عئادبلا» 067” ؟ ص الج «ينغملا» ةنسضن

 .573١ص 27ج «ةيقشمدلا ةعمللا حرش ةيهبلا ةضورلا» . 77١ ص «عفانلا رصتخملا» .6754 ص

 لبس» 077 ص .4ج «عئادبلا» 2656 ص الج «ينغملا» ,لالا-١ ١7ص 218ج (يبطرقلا ريسفت» ةتضسضف)

 . [#87 ةيآلا :ةرقبلا ةروس] (8*877)
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 ةيافكلا نم لقأ نهقزر ناك اذإ فورعملا نم سيلو .فورعملاب نوكي نأ نهيلع قافنإلا يف هيلإ
 .ةيعفاشلا لاق امك رسوملا جوزلا ىلع ةجوزلا ةقفن يهو ماعطلا نم (نيّدم) نم رثكأ ناك ولو

 وأ (نيدم) نم لقأ ناك نإو فورعملاب قافنإلا نم ربتعي ةيافكلا ردق باجيإ نإف كلذكو
 ققحتي اذهبو ءاهتيافك ردقب نوكت نأ ةجوزلا ةقفن يف هيلإ روظنملا نأ ملعف .(دم) نم لقأ

 .«فورعملاب نهقزر»

 حجارلا لوقلا 84

 حيجرتلا اذه ةلالدو ءاهسفنب ةرّدقم تسيلو اهتيافكب ةرّدقم ةجوزلا ةقفن نأ : حجارلا لوقلاو

 .كلذ انركذ دقو .لوقلا اذه باحصأ هركذ ام

 تسيلو اهتيافكب ةجوزلا ةقفن ريدقتب روهمجلا لوق ةيحجرأب ةيعفاشلا ءاهقف ضعب فرتعا دقو
 : ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم)» يف ءاج دقف .فصنو دمب وأ دمب وأ نيذمب اهسفنب ةردقم

 يبأ لام نم يذخ» :دنهل هلك هلوق رهاظل بيرقلا ةقفنك ةيافكلاب ةطونم ةجوزلا ةقفن نإ ليقو»

 .«فورعملاب كدلو يفكيو كيفكي ام  اهجوز وهو  نايفس

 يأ  انباحصأ ىلع دري ثيدحلا اذهو» :ثيدحلا اذهل هحرش ىف يوونلا مامإلا لاق

 سيرد نب دمحم 0 انمامإل فرعا ال 0 لاق .دادمألاب ةجو زلا ةقفن 0 ةيعفاشلا

 ني ًايسأت فو عملا - ةجو زلا ةقفن 0

 : ةيافكلاب ةردقم ةجوزلا ةق ةقفن نوك ىلع ب بترتي ام

 ةقفن نم هتجوزل جوزلا ىلع بجي هنأ اهتيافكب ةردقم ةجوزلل ماعطلا ةقفن نوك ىلع بترتيو

 أد ًامودأم الإ ةداع لكؤي ال زبخلا نأل ؛ نهدلاو مادإلاو زبخلاك ماعطلا نم اهيفكي ام ردق ماعطإلا

 لاق «مكيلهأ نومعطت ام طسوأ نم : ىلاعت هلوق يف سابع نبا نع يور دقو «- هبساني مادإب

 ام لضفأو .رمتلاو زبخلا وأ ءنمسلاو زبخلا :رمع نبا نعو .تيزلاو زبخلا :سابع نبا
 زبخلاب مهماعطإ هنأب لهألا ماعطإ - هنع هللا يضر رسفف .محللاو زبخلا :مهنومعطت

 تثنياتف]
 مدألاو

 ريدقت الو دييقت ريغ نم ًاقلطم اهماعطإ يف ةجوزلا ىلع قافنإلاب درو عرشلا نإف ًاضيأو

 . 56ص الج «ينغملا» (50*8) . 56ص اج «جاتحملا ينغم» (879)
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 وحنب وأ رمع نباو سابع نبا نع هانركذ امب ةجوزلا ماعطإب يضقي فرعلاو ,فرعلا ىلإ هدر بجوف
 , 0”؛0ههيلهأ ماعطإ يف هب نولماعتيو سانلا هفراعتي امم كلذ

 :ةوسكلا ةقفن - 1

 :اهريدقت ةهج نم  اهجوز ىلع ةجوزلا ةقفن  ةقفنلا يف نيلوق كانه نإ :انلق

 .هانركذ يذلا ليصفتلا ىلع ماعطإلا ةقفنل ةبسنلاب اذهو ءاهسفنب ةرّدقم اهنأ :(لوألا)

 ءاهعاونأ عيمجب يأ ًاقلطم ةقفنلا يف اذهو ةجوزلا ةيافكب ةرّدقم ةجوزلا ةقفن نأ :(يناثلا)و
 ؟ال مأ ةوسكلا ةقفن يف فالخلا اذه يرجي لهف

 : ةيافكلاب ةردقم ةوسكلا ةقفن -

 - ةجوزلا ةيافكب يأ - ةيافكلاب ةرّدقم اهنأ اهجوز ىلع ةجوزلل ةوسكلا ةقفن نأ يف فالخ ال
 ريدقتب نولئاقلا مهو  ةيعفاشلا لاق دقف .ةجوزلل ماعطإلا ةقفن يف نيقباسلا نيلوقلا باحصأ دنع
 هيلع قبطني ام يفكي ال هنأ ىلع عامجإلل اهيفكت ةوسك اهل بجيو» :- اهسفنب ماعطلا ةقفن

 نإف .دربلاو رحلا يف دالبلا فالتخابو اهلازهو اهنمسو اهرصقو اهلوطب اهتيافك فلتختو .مسالا
 ةوسكلا يف ةيافكلا نأب بيجأ ؟ماعطلا يف اهوربتعت ملو ةوسكلا يف ةيافكلا متربتعا مل :ليق
 .0؛9«اهب لهجلل اهوربتعي ملف كلذك تسيل ماعطلا ةيافكو .ةدهاشملاب ةققحتم

 لهأ عامجإب اهتوسك  جوزلا ىلع هيلع بجتو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاجو
 .©؛9«ماعطلا ةقفن يف انلق امك عرشلاب ةرّدقم تسيلو .اهتيافكب ةربتعم يهو ملعلا

 :674؛؟ةوسكلا نم اهيفكي ام رادقم “1” 

 ةوسكو .فيصلا يف ةيفيص ةوسك :: نيترم ةنس لك يف ةوسك اهجوز ىلع ةجوزلل بجي :اولاق
 ةروعلا رتسل سابللا ىلإ اضيأ جاتحت بارشلاو ماعطلا ىلإ جاتحت امك اهنأل ؛ءاتشلا يف ةيوتش

 وهو (ليوارس)و «ندبلا عيمج رتسي طيخم بوث وهو (صيمق) ىلإ جاتحتف .دربلاو رحلا عفدلو
 هب ىطغُي ام وهو (رامخ)و .هسابل تداتعا اذإ ةروعلا نوصيو ندبلا لفسأ رتسي طيخم سابل

 / . 656ص الج «ينغملا» م81

 . 459 ص .ج «جاتحملا ينغم» (8859)

 .058ص الج «ينغملا» (884)

 ةضورلا) « 5759-٠0 ص 7” ج «جاتحملا ينغم» 757١-276 ص « ؛ج «عئادبلا» هكا ص الج «ينغملا» م4555

 . 7١١ص ."7ج (ةيهبلا
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 ةورف وأ ءانطق ةوشحم ءاتشلل (ةبج) هتجوزل لجرلا ديزيو .لُجّرلا سادم وهو (بعكم)و «سأرلا
 اهل ىنغ ال امم هسبلب ةداعلا ترج ام بايثلا ددع نم جوزلا ديربو .دربلا عفدل ةداعلا بسحب

 نهقزر هل دولوملا ىلعو» :زيزعلا هللا لوق هانلق اميف لصألاو .ةئيزلاو لمجتلل ام نود هنع

 .اهسبلب اهلاثمأ ةداع ترج يتلا ةوسكلا يه فورعملاب ةوسكلاو .4فورعملاب نهتوسكو

 : ةجو زلل نكسلا 15

 ًانكسم اهل ءىبهي نأ اهجوز ىلع بجيف ءاهل نكسلا اهجوز ىلع ةجوزلل ةقفنلا هلمشت اممو

 ةقلطملل ىنكسلا تبجو اذإف "4*4 مكدجو نم متنكس ثيح نم نهونكسأ» : ىلاعت هلوق ليلدب

 : ىلاعت لاقو . ىلوأ ةيجوزلا طابر يف لازت ال يهو ةجوزلل اهبوجوف  ةقلطملا ىنكس يف ةيآلاو -

 نكسملا نع ينغتست ال اهنألو ؛نكسم يف اهنكسي نأ فورعملا نمو © فو رعملاب نهو رشاعو#

 , 049 عاتملا ظفحو عاتمتسالاو فرصتلا يفو «نويعلا نع راتتسالل

 :اهتيافكب رّدقم ةجوزلل نكسملا ه5

 ىلعو» :ةيفنحلا هقف يف «ريدقلا حتف» يف ءاج ءاهب ًاقئال ًايفاك ةجوزلا نكسم نوكي نأ بجي

 م هيض ا نأل / ؛ةدرفم راد يف اهنكسي نأ جيلا

 7 0” (مكدجو

 :ةجوزلا نكسم يف ةيعفاشلا لوق - 5

 لاقتنالا كلمت ال اهنأل ؛ةداع اهب ًاقئال ًانكسم ءىبهي نأ جوزلا ىلع بجي :ةيعفاشلا لاقو

 كلمت اهنأل ؛جوزلا لاح يعور ثيح ةوسكلاو ماعطلا ةقفن فالخب اهبناج هيف يعورف «ةنئم

 رظنيو :ةرجسو أ اراد اهحوز اينكتبا ناخلا نكسي نمم ةجوزلا نكت نكت مل نإف اذه ىلعو . امهلادبإ

 طرتشي الو .4نهيلع اوقّيضتل نهوراضت الو» :ىلاعت لاق «قيض وأ ةعس نم اهب قيلي ام ىلإ

 تنكس ولو .راعتسم وأ رجأتسم وأ فوقوم يف اهناكسإ زوجيف ,جوزلل اكلم نوكي نأ نكسملا يف

 تناك نإ اهعم هنكس ةرجأب اهل ةبلاطم الو اهل ىنكسلا ٌّقح اهيف طقسل ةدم اهلزنم يف اهجوزو يه

 .[5 ةيآلا :قالطلا ةروس] (8845)

 . 7"47ص .ا"ج «جاتحملا ينغم» ,.559 ص ءالج «ينغملا» (855)

 . 7-80 «ص اج (ةيادهلا حرش ريدقلا حتف» (847)

 -ك5ة1١-



 , ©؛8ةحابإلاو ةراعإلا ىلع لزني ضوعلا ركذ نع يلاخلا قلطملا نذإلا نأل ؛كلذ يف هل تنذأ

 :نكسمب اهدارفنا ىف ةجوزلا قح - <10

 : ةيفنحلا دنع : ًالوأ

 ًاقئال ًانكسم اهل ءىيهي نأ هيلع بجي اذهلو ءاهجوز ىلع ةجوزلا ّقح نم ىنكسلا نإ :انلق
 ةجوزلل نكسملا ةيافك نمو ءاهتيافكب رّدقم اهنكسم نأو هيلع اهتقفن هنمضتت امم كلذ رابتعاب اهب
 كرشي نأ هل سيلف اهل ًاّقح بجو هنأل ؛هلهأ نم دحأ هيف سيل اهجوز عم اهدحو نكسمب اهدارفنا

 هبحاصب امهنم لك عاتمتساو اهجوز عم ةرشاعملا نم هدوجو اهعنميو هب ررضتت دق اهنأل ؛هيف اهريغ
 ناك نو اهقحب ضاقتنا:تيضر اهنأل ؛هلعأ نم ادحأ اهعم اهجوز نكسي نأب كلذ ناتكت نأ الإ

 ,عامجلا مهفي ال ًاريغص نوكي نأ الإ :ليقو ءاهعم هنكسي نأ هل سيلف اهريغ نم دلو اهجوزل
 ,©؟؛ةداهعم هناكسإ هلف

 ناك ءاوس ءهريغ نم اهدلو ىتح هتيب يف اهعم نكسلا نم اهلهأ عنمي م 6

 هقف يف «عئادبلا» يفو .(0*)هتيب يف اهدلو ناكسإ همزلي ال 0 ؛همهفي ال وأ عامجلا مهفي

 هتخأو جوزلا مأك اهئامحأ عم وأ اهترض عم اهنكسي نأ جوزلا دارأ ولو» : يناساكلا مامإلل ةيفنحلا

 اهنيذؤي امبر نهنأل ؛درفم لزنم يف اهنكسي نأ هيلع نإف هيلع كلذ تبأف .هبراقأو اهريغ نم هتنبو
 اهرشاعيو اهعماجي نأ ىلإ جاتحي هنألو ,ررضلاو ىذألا ليلد اهؤابإو .ةنكاسملا يف اهب نررضيو
 نم تيب يف اهنكسأ ول نكلو .”*7ثلاث امهعم ناك اذإ كلذ هنكمي الو .قفتي تقو يأ يف
 نأل ؛رخآ نكسمب هبلاطت نأ اهل سيلو .كلذ اهافك ةدح ىلع ًاقلغ تيبلا اذهل لعجو .رادلا
 .©6509لاز دق عاتمتسالا نم نكمتلا مدعو عاتملا ىلع فوخلاب ررضلا

 : ةلباتحلا دنع : ًايناث 89

 دحاو نكسم يف هيتأرما نيب عمجي نأ لجرلل سيلو» : «ينغملا» يف يلبنحلا ةمادق نبا لاق

 امهعامتجاو ةريغلاو ةوادعلا نم امهنيب امل اررض اههيلع نأل 4 كفا ناك ريم امهاضر ريغب

 . 77ص (ا"ج «جاتحملا ينغم» (8848)

 .77-0"77 4ص 27ج .ةيفنحلا هقف يف «ةيادهلا» (8559)

 .١٠١٠٠ص اج «راتحملا درو راتخملا ردلا» (8860)

 . 3"ص . 14ج «عئادبلا» (88ه1)

 . 78ص «4ج «عئادبلا» :"ه ص الج هريدقلا حتفو ةيادهلا» (80؟)

-151/- 



 كلذب ايضر نإف . كلذ ىرتوأ .ىرحخألا ىتأ اذإ هسح امهنم ةدحاو لك عمستو .ةمصاخملا ريثي

 , 6659«عهكرتب ةحماسملا امهلف ءامهل ٌّقحلا نأل ؛زاج

 هاتجوزو لجرلا اهيف ماني يتلا ةدحاولا ةفرغلا وه «نكسم يف» :هلوق نم دوصقملا نأ رهاظلاو

 ليلدبو .كلذ اهتيؤر وأ ىرخألا ىتأ اذإ اهجوز سح امهنم لك عامس ناكمإ نم هركذ ام ليلدب
 ةدحاو لك ةدحاو راد يف امهنكسأ نإو» :ركذلا فلاس هلوق دعب هللا همحر  ةمادق نبا هركذ ام

 .9*6«اهلثم نكسم كلذ ناك اذإ زاج تيب ىف

 ررضلل اعفد .هلهأ نم دحأ هيف سيل اهجوز عم نكسمب درفتت نأ ةجوزلا قح نم نأ ودبيو

 بوغرملا هجولا ىلع هبحاصب امهنم لك عاتمتسا نم اعنام هلهأ نم دحأ دوجو نوكي امبر ذإ اهنع
 . ةيف

 : ةيكلاملا دنع :ًاثلاث

 اهيلع ررضلا نم هيف امل ةدحاو راد يف هيوبأك هبراقأ عم نكست نأ نم عانتمالا ةجورلل :اولاق

 عانتمالا اهل سيلف .ةعيضو تناك اذإ الإ اهنأش نم مهنع هرتست نأ ديرت امو اهلاح ىلع مهعالطاب

 اوعلطي مل ام امهيف كلذ ّلحمو .مهعم اهانكس اهيلع اوطرتشا نإ ةفيرشلا اذكو .مهعم نكسلاو
 ,0***امهتاروع ىلع

 «كلذ تبأو اهب ءانبلا دعب هكاسمإ دارأف اهريغ نم ريغص دلو هلو ةأرما جّوزت نم : مهضعب لاقو

 تربجأ الإو .هجارخإ ىلع ربجأ ِهلفكيو هل هظفحيل هلهأ نم هيلإ هعفدي نم هل ناك نإ :رظني

 .609كلذ اهل نكي مل هجارخإ تدارأ مث ءاهعم يبصلاو اهب ىنب ولو .هئاقب ىلع ةجوزلا

 :نيحلاص ناريج نيب نوكي نأ نكسملا ةيافك نم -0

 تيبلاف اذهلو , مهاذأ نمأتل نيحلاص ناريج نيب جوزلا اهنكسي نأ ةجوزلل نكسلا ةيافك نمو

 شاحيتسا ىلإ وعدي ًاقلطم ناريجلا نم تيبلا ولخ نأل ؛©*07يعرش نكسمب سيل ناريج الب

 .راهنلا يف ةريثك تاعاس اهنع بيغي اهجوزو تيبلا يف اهدحو تناك اذإ اميس ال اهررضتو ةجوزلا

 . 76ص ءالج «ينغملا» (8869)

 . ؟50ص ءالج «ينغملا» (865)

 .51-7١019؟ص «,؟ج «يقوسدلا ةيشاحدو «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (88ه0)

 .185١ص ؛:4ج «ليلخ رصتخمل ليلكإلاو جاتلا» (8165)

 ١"5. ؟ص 237ج «راتخملا ردلا» (88 ها/)
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 اذُهِلو ءاهدنع تيبيو ىرخأ راد يف ىرخأ ةجوز هل تناك ول امك ًاضيأ يلايللا ضعب يف امبرو
 دنع راد نم تيب يف اهنكسي وأ هتجوز ىلإ ةسنؤمب يتأي نأ ةلاحلا هذه يف جوزلا ىلع نإ :اولاق

 ”*0اهب قيلي ًانكسم ناك نإ اهيذؤي ال نم
 : نكسملا ثاثأ -

 نإف اهل بسانم نكسم يف اهناكسإ يأ  نكسلا ّقح اهجوز ىلع ةجوزلل ناك اذإو
 تاودأ نم هجاتحت امو ءاهسولجو اهمونل ثاثأ نم ةأرملا هجاتحت ام ةئيهت هيف نكسلا تارورض
 اهل ءىيهي نأ هيلعو هتيب يف اهسفن ميلست الإ اهيلع سيل ةأرملا نأل ؛ كلذ وحنو لكألاو خبطلا

 اهمزلي الو «ةيلزنم تاودأو ثاثأو شرفو سبلو برشو لكأ نم  اهلاح بسحب اهيفكي ام عيمج
 :- ةيفنحلا ءاهقف  ءاهقفلا لاق اذهلو «ةيلزنم تاودأو ثاثأو شرف نم اهل كلم وه ام لمعتست نأ

 رصحك هثاثأو تيبلا تاودأ رئاسو ع خبطو برش ةينآو نلبخو نحط ةلآ ء ىبهي نأ جورلا ىلع

 ( كيفلا ماطو

 جوزلا مزليو اهنكسم يف ةأرملا هجاتحت ام نايب يف ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يفو

 نم طاسب سولجللو داتعم هنأل ؛ةفحلمو ةدخمو فاحلو شارف مونللو» :اهل هتئيهتب

 , 05500(. . فوص

 دبل وأ ريغ طاسك هيلع لطفل ىتارف اهل بجيو» : ةلبانحلا هقف يف «جاتحملا ينغم) يفو

 بسحب كلذ لكو ءاراهن هشرفت ام ريغ مونلل شارف اذكو .فيصلا يف ريصح وأ ءءاتشلا يف

 , 0377(ةداع هديدجت تقو ددجي امنإو ةنس لك كلذ بجي الو ,ةداعلا

 رارجو زوكو ةعصقو ردقك خبطو برشو لكأ تالا  ةجوزلل يأ اهلو» :ًاضيأ هيفو
 , 057(اهوحنو

 تاودأ نم ةأرملا هجاتحت امو هشرفو هئاثأو تيبلا مزاول نم ءاهقفلا هركذ ام نأ عقاولاو - 55417
 فرعلل عضخيو نكسملا عباوت نمو نكسلا تارورض نم هلك ربتعي خلإ . . .لكألاو خبطلا

 .ًاعرش زئاجلا دودح يف نامزلاو ناكملا بسح ةداعلاو

 .507ص .7ج هراتخملا ردلا ىلع راتحملا در» (864)

 .ه84 هاله ص 27ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» (م59)

 . 598ص اج «عانقلا فاشك» (8850)

 ١"14. ص 27ج «جاتحملا ينغم» (8851)

 .2"1ص .”ج «جاتحملا ينغم» (8855)

 ا



 ةجوزلا ةقفن هب رّدقت نم :ايناث
 :ةجوزلا ةقفن هب رّدقت نم -4

 ةفرعمو «ةقفنلا هذه هب رّدقت ام ةفرعم ىلع فقوتي ةجوزلا ةقفن رادقم ةفرعم نإ قبس اميف انلق

 تارقفلا يف هنع انملكت دقف .ةجوزلا ةقفن هب رّدقت ام وهو لوألا رمألا نع امأ .هب رّدقت نم

 وأ .طقف ةجوزلا لاحب وأ طقف جوزلا لاحب رّدقتأ يأ  ةجوزلا ةقفن هب رّدقت نم امأ .ةقباسلا

 هذه يف ءاهقفلا فلتخا ثيح ةيتآلا تارقفلا ىف هنّيبن ام اذه ؟راسعإلاو راسيلا نم امهلاحب

 1 . ةلأسملا

 :جوزلا لاحب ردقت :لوألا لوقلا -6

 .هراسعإو هراسي ةهج نم جوزلا لاحب رّدقت ةجوزلا ةقفن نأ ىلإ ةيرهاظلاو ةيعفاشلا بهذ

 امم قفنيلف ,هقزر هيلع ردق نمو هتعس نم ةعس وذ قفنيل» : ىلاعت هلوق لوقلا اذهل ةجحلاو

 05 جاهاتآ ام الإ ًاسفن هللا فّلكُي ال هللا هاتآ

 دحاو لك ىلع تبجوأو رسعملاو رسوملا نيب تقرف اهنأ ةميركلا ةيآلا هذهب ةلالدلا هجوو

 قوف هتجوز ىلع ةقفنلا نم جوزلا فلكي الف ءراسعإلاو راسيلا نم هلاح ردق ىلع امهنم
 0759ه

 هب لاقو ةيفنحلا دنع ةياورلا رهاظ وهو ,يفنحلا يخركلا مامإلا لوق ًاضيأ اذهو -5

 مامإلا هنع لاقو «ةفينح يبأ بحاص دمحم مامإلا هيلع صنو «ةيفنحلا خياشم نم ريثك عمج

 . "92"5حيحصلا وه :هنأب يناساكلا نيدلا ءالع

 ًارابتعا ةجوزلاب ًاقثال نوكي نأ هيف بجاولا نإ :اولاقف نكسملا ةيعفاشلا ىنثتسا دقو 7

 نكسي نمم نكت مل نإف ءاهبناج هيف يعوّرف هنم لاقتنالا كلمت الد :اهنأ ةجحب هلاحب ال اهلاحب

 ,053«ةرجح وأ ًاراد تنكسأ ناخلا

 :نيجوزلا لاحب رّدقت ةقفنلا : يناثلا لوقلا -4

 .[ا/ ةيآلا :قالطلا ةروس] (85)

 .488ص ١١ج «مزح نبال «ىلحملا» . 47ص 27ج «جاتحملا ينغم» 4١. ص ١2ج «عومجملا» (855)

 .3”"؟29؟ص «ج «ريدقلا حتف» 14"2ص « ؟4ج «عئادبلا» نشف

 . 477 ص اج «جاتحملا ينغم» (8875)

 هالو



 بهذم وهو «ةيفنحلا بهذم يف هب ىتفملا وهو يفنحلا فاصخلا مامإلا رايتخا لوقلا اذهو

 .45”ةيرفعجلاو «ةيديزلاو «ليصفتلا نم ءيش عم ةيكلاملاو «ةلبانحلا
 كدلوو كيفكي ام كجوز لام نم يذخ» :نايفس يبأ ةأرما دنهل لكي هلوق لوقلا اذهل ةجحلاو

 . «فورعملاب

 نم ةعس وذ قفنيلو» : : ةميركلا ةيآلاب لوألا لوقلا باحصأ جاجتحا ىلع ةيفنحلا باجأو

 ىلع قافنإلاب فلكي رسعملا جوزلاف «ةيآلا هذه بجومب لوقن نحن» : مهلوقب ةيآلا # . . . هتعس

 اهجوز ىلع ةرسوملا ةجوزلل يذلا نأل (520*0هتمذ يف اهل ًانيد نوكي يقابلاو .هعسو رذقب هتجوز

  هعسو ردقب اهيلع قفنأ اذإف ,0559تارسعملا ةقفن قوفو تارسوملا ةقفن نود يه ةقفن رسعملا

 دنع هنم هيفوتست «هتمذ يف ًانيد اهل ةبجاولا ةقفنلا نم يقابلا نوكي راسعإلا ةقفن يأ  رسعم وهو

 . ةرسيملا

 مهل مهنأ الإ ةلمجلا ثيح نم يناثلا لوقلا باحصأ نم اوناك نإو ةيكلاملاو 8

 هعسو ردقب اهنأب ةجوزلا ةقفن نأشب ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يف ءاج دقف ,ةلأسملا هذه يف ليصفت

 : ةعبرألا نم ةيافك ىندأ ىلع الإ هل ةردق ال ًاريقف جوزلا ناك نإف « ةجوزلا لاح يأ  اهلاحو

 ةريقف يهو ردق اذ ًاينغ ناك نإو .طقف هعسوب ةربعلاف « ىنكسلاو ء.ةوسكلاو «مادإلاو «توقلا

 ىلع ةردق هل هنأ الإ ريقف وهو ردق تاذ ةينغ تناك نإو .هلاح نودو اهلاح نم ىلعأ ةلاحل تبيجأ

 ."”«اهيلع ردقي يتلا ةلاحلا ىلإ ءاضقلاب اهعفر ءاهلاح ىلع هل ةردق الو هلاح نم عفرأ

 - نيجوزلا لاح  امهلاح رابتعا نأ ملعاو» :ريدردلل «ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاح» يفو

 ةلاح مزاللاف امهفالتخا دنع امأو ءرهاظ ىنغوأ ًارقف امهيواست دنع امهلاح رابتعا نكل .هنمّدب ال

 «ةريقفلا ىلع هتقفن نم ديزأ ةينغلا هتجوز ىلع ريقفلا جوزلا ةقفنف ذئنيحو «نيتلاحلا نيب ىطسو

 . ”"7(دمتعملا وه اذه «ةينغلا ىلع هتقفن نم لقأ ةريقفلا ىلع ينغلا ةقفن نأ امك

 الج «ينغملا» ,ه 4ص ١٠ج «ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» 575"2ص .ج «ةيادهلا» (8859)

 ماكحألا» .#"هص ,؟ج «راهزألا حرش» 6٠4 ص «؟ج «يقوسدلا ةيشاحدو «ريبكلا حرشلا» . ه5 4ص

 . 48ص «ةيصخشلا لاوحألا يف ةيرفعجلا

 . 77ص الج «ةيادهلا» (4<8)

 .777؟ص .ج (ةيادهلا» (8859)

 . 604 ص ١2ج .ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (837)

 .6804ص .'؟ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاح» (81/1)
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 :نيلوقلا ىلع بترتي ام -

 ءاوس «هلاح بساني امب ةقفنلا هيلع ضرفتو جوزلا لاح ظحالي لوألا لوقلل ةبسنلاب : ًالوأ
 جاوزألا تاقفن يف مهتاداعو سانلا فارعأ بسح كلذ لكو . ىنكسوأ ةوسك وأ ماعط ةقفن تناك

 . مهجاوزأ ىلع نيطسوتملا وأ ءارقفلا وأ ءاينغألا

 .فورعملاب نهدلاو مادإلاو ماعطلا نم اهيفكي ام ىندأ اهيلع قفنيف ءًارسعم جوزلا ناك اذإف»

 نم عسوأ اهيلع قفني ًاطسوتم ناك نإو . ةيوتشلاو ةيفيصلا ةرسكلا نم اهيفكي ام ىندأ ةوسكلا نمو
 كلذ نم عسوأ اهيلع قفني ًاينغ ناك نإو .فورعملاب كلذ نم عفرأ ةوسكلا نمو .فورعملاب كلذ
 , 659(. .فورعملاب هلك كلذ نم عفرأ ةوسكلا نمو فورعملاب هلك

 أطسو ةقفنلا نوكت يناثلا لوقلا بسح امهتاعارم موزلو نيجوزلا لاح فالتخا دنعو - 0
 :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» بحاص لوقي اذه يفو ,نيرسعملا ةقفنو نيرسوملا ةقفن نيب

 اهلاثمأ ةداع ترج يذلا همذأو هنهدو دلبلا زبخ عفرأ نم رسوملا تحت ةرسوملل مكاحلا ضرفيف»

 كلُذِب نيرسوملا ةداع ىلع ًامحل اهل ضرفيو .ًافرع ههركت ال امم امهريغو نبللاو ّررألا نم هلكأب

 صيمق لقأو .نطقو ناتك ديجو ءٌزخو ريرح نم اهلثم سبلي امم ةوسكلا نم اهل ضرفيو . عضوملا
 نطقلا كلذ وشحم ةدخمو فاحلو شارف مونللو ءءاتشلل ةّبجو .سادمو .ةعنقمو ليوارسو

 «هيف مانت رازإو فاحلل ةفحلمو ,فورعملا هنأل ؛كلذب يضقي دلبلا فرع ناك اذإ ّبحلا عوزنملا

 ىنغ ال امم هسبلب ةداعلا ترج ام بايثلا ددع نم دازتو ءرصحلا عيفرو فوص طاسب سولجللو
 ءالقابلاك افرع هل مئالملا همدأب دلبلا زبخ ىندأ نم رسعملا تحت ةرسعملل مكاحلا ضرفيو .هنع
 ماني وأ اهلثم سبلي ام اهل ضرفيو .ةداع همحلو هنهدو اهلاثمأ ةداع هب ترج امو لقبلاو لخلاو

 تحت ةطسوتملل ضرفيو .ةءابع وأ ءاسكو فوصب شارف مونللو .ناتكلاو نطقلا ظيلغ نم هيلع

 ةقفن باجيإ نآل ؛افرع كلذ نم طسوتملا رسوملا عم ةرسعملاو ءرسعملا عم ةرسوملاو طسوتملا
 .هبحاصب رارضإ هيفو .فورعملا نم سيل رسوملا ةقفن رسعملا قافنإو ءرسعملا ىلع رسوملا
 ,25(طسوتلا وه امهقحب قئاللا ناكف

 يف ءاج ءامهلاحل ًابسانم نكسملا نوكي نأ يناثلا لوقلا ىلع ًاضيأ بترتيو -71
 : ىلاعت هللا لوقل امهراسعإو امهراسي ردق ىلع نكسملا نوكيف» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا»

 .«مكدجو نم متنكس ثيح نم نهونكسأ#
 اهلهأو هلهأ نم لاخ تيب يف ىنكسلا اهل بجت اذكو» :ةيفنحلا هقف يف «راتخملا ردلا» يفو

 .؟1759-598/ص «ا"ج «عانقلا فاشك» (م7ا7/*) . ؟ 5ص « جا . يناساكلل «عئادبلا» ةثةتضفق)
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 .«ةوسكو ماعطك امهلاح ردقب

 راسيلا يف امهلاح ردقب يأ» :- ىلاعت هللا همحر  نيدباع نبا لاق لوقلا اذه ىلع اقيلعتو

 دقف «ًاريقف رخآلاو ًاينغ امهدحأ ناك اذإ نكل .ءارقفلا نكسمك ءاينغألا نكسم سيلف ءراسعإلاو

 ىلإ هيلع نيد يقابلاو هعسو ردقب جوزلا بطاخيو .طسولا :ةوسكلاو ماعطلا يف اهل بجي هنأ رم
 ,659؟انه كلذ ىتأتي له رظناف «ةرسيملا

 يف مهثحب يف اوركذي مل ةيفنحلا ءاهقفو ءهّلحم يف نيدباع نبا لؤاست نأ عقاولاو - 74
 ليصفت نم هوركذ ام نكلو ,نيدباع نبا هيقفلا لاؤس ىلع ًاباوج نوكي نأ حلصي ام ةجوزلا نكسم

 نبا لاؤس ىلع اباوج هارن امب هعبتن مث هركذن ديفمو نسح ليصفت وه ةجوزلا نكسم عوضوم يف
 -:ةجوزلا نكسم ىف ةيفنحلا لاوقأ نمف .نيدباع

 :ةجوزلا نكسم يف ةيفنحلا ليصفت -4

 ىلع ًاقلغ اهتيبل لعجو ًاتيب اهل غرفف تويب رادلا يف ناك ولو : يناساكلل «عئادبلا» يف :ًالوأ
 ,0يعخأ تيبب هبلاطت نأ اهل سبيل اهنإ :اولاق ,ةدح
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 نإف ءاهريغو هّماك اهئامحأ عم وأ اهترض عم نكست نأ تبأ ةأرما» :«ةيدنهلا ىواتفلا» يف :ايناث

 جوزلا نم بلطت نأ اهل سيل ةدح ىلع اقلغ اهتيبل لعجو ءاتيب اهل غرفو تويب رادلا يف ناك

 .792كلذ اهلف دحاو تيب الإ اهيف نكي مل نإف ءرخآ ائيش

 امهلاح ردقب اهلهأو هلهأ نع لاخ تيب يف ىنكسلا اهل بجت اذكو» :«راتخملا ردلا» يف :ًاثلاث
 اهافك  خبطمو فينك موزل هدارمو «قفارمو قلغ هل راد نم درفنم تيبو .ةوسكو ماعطك

 , 07 دوصقملا لوصحل

 خبطملاو فينكلا نم دارملاو» :- هللا همحر  نيدباع نبا لاق لوقلا اذه ىلع ًاقيلعتو

 دحأ امهيف امهكراشيال رادلا يفوأ تيبلا لخاد انوكي نأب خبطلا عضومو ءالخلا تيب يأ
 شاوحألاو عوبرلا يف نونكسي نيذلا ءارقفلا ريغ يف اذه نوكي نأ يغبنيو .رادلا لهأ نم

 رئبو رونتلاو ءالخلاك ةكرتشم قفارملا ضعبو .هصخي تيب دحاو لكل نوكي ثيحب
 , 08ععءاملا

 06 .٠ ص 23ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» ةنضفقفح]

 .606"ص ١2ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (مالالك) ."4ص 14ج «, يناساكلل «عئادبلا» (مالاله)

 .١56-5ه98ص 237ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» ةثنففف)

 ل ٠ص «ا"ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» ةتنضفكيل]
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 اهيفكي هنأ نوتملا قالطإ نم ردابتملا وهو ءروهشملا نإ» : نيدباع نبال «راتحملا ٌدر» يفو :ًاعبار

 «رحبلا» يف همهف ام ىلعو .اهؤامحأ وأ اهترض رادلا يف ناك ءاوس ءراد نم قلغ هل تيب

 نم دحأ رادلا ىف ناك اذإ كلذ ىفكي ال هحرش ىف فنصملا هاضتراو «ةيناخلا» ةرابع نم

 يفكي مالسإلا ردص طقتلم نع فنصملا هلقن ام ىلعو . ىلوألاب ةرضلا اذكو اهيذؤي اهئامحأ

 فالتخاب فلتخي كلذ نأ مساقلا يبأ طقتلم نع هلقن ام ىلعو .ةرضلا عم ال ءامحألا عم
 تيب اهيفكي لاحلا ةطسوتمو .راد ىف اهدارفإ نم دب ال راسيلا تاذ ةفيرشلا يفف : سانلا

 اهترضو اهئامحأ عم ولو تيب اهيفكي راسعإلا تاوذ نم تناك نم نأ هموهفمو «راد نم دحاو

 اذهو .عوبرلاو شاوحألا يف نونكسي نيذلا ندملا ءارقفو ىرقلا لهأو بارعألا رثكأك

 , 090(. .امهلاح ردقب ربتعي نكسملا نأ نم رم امل قفاوملا وه ليصفتلا

 : نيدباع نبا لاؤس ىلع بجي مل ةيفنحلا ليصفت - 6

 ناك اذإ :وهو هلاؤس ىلع بجي مل نيدباع نبا هيقفلا هركذ يذلا ةيفنحلا ءاهقف ليصفتو

 نكسملا ةرجأ قحتست لهو ؟ةلاحلا هذه يف امهبساني نكسم يأف (ةينغ ةجوزلاو اريقف جوزلا

 ؟امهيلاح بساني أطسو انكسم اهل ءىبهي مل اذإ امهلاح ىلإ رظنلاب امهل مئالملا

 : نيجوزلا لاح ىلإ رظنلاب ةجوزلا نكسم يف حجارلا 65

 نم هانركذ ام ءوض يف نيجوزلا لاح ىلإ رظنلاب ةجوزلا نكسم ةلأسم يف يدنع حجارلاو

 : يتأي ام وه «ةيفنحلا ءاهقف لاوقأ
 نم امهراسي بسانت ةدح ىلع راد يف اهنكسي نأ جوزلا ىلعف نيرسوم ناجوزلا ناك اذإ :ًالوأ

 . هعقومو هئاثأو هقفارمو هتالمتشمو هئانبو رادلا ةعس ةهج

 بسانت ةريغص ةلقتسم رادب امإ اهنكسي نأ جوزلا ىلعف .لاحلا يطسوتم ناجوزلا ناك اذإ :ًايناث
 .امهلاح بسانت ةرامع ىف ةقشب اهنكسي وأ ءامهلاح

 قفارمب راد نم تيب يف - لقألا يف  اهنكسي نأ جوزلا ىلعف «نيريقف ناجوزلا ناك نإ :ًاثلاث
 .رادلا يف ىرخألا تويبلا لهأ اهيف كرتشي رادلا يف قفارمب وأ .هب ةلقتسم

 ةريغص ولو ةدرفنم راد يف اهنكسي نأ جوزلا ىلعف ءةرسعم ةجوزلاو ًارسوم جوزلا ناك اذإ :ًاعبار
 هذهب اهنكسم نأل ؛لاحلا يطسوتم اناك ول امك ةرامع نم ةقشب اهنكسي وأ هراسيل ارظن

 .امهلاحل بسانملا وه ةيفيكلا

 كل ٠ ص جا , نيدباع نبال «راتحملا درو راتخملا ردلا» (مالالة)
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 راد نم تيب يف اهنكسي نأ جوزلا ىلع بجاولاف ةرسوم ةجوزلاو ًاريقف جوزلا ناك اذإ :ًاسماخ
 «كلذ نم رثكأب جوزلا فلكي الو .رادلا يف ىرخألا تويبلا عم ةكرتشم وأ هب ةصاخ قفارمب .

 هذهو #08 . . مكدجو نم متنكس ثيح نم نهونكسأ» :ةميركلا ةيآلا نأ كلذ هجوو

 ةيجوزلا مايق لاح يف ةجوزلل نكسلا دوجوف .ةقلطملل نكسلا تبجوأ ةميركلا ةيآلا

 ياكل رو

 دجولاو «هنوقيطت امم مكنكسم نم ًاناكم نهونكسأ» :ةيآلا هذه ريسفت يف ءاج دقو
 ىلع ةريقفلا ةأرملا نكس ةيافكل ىندألا ّدحلا وه هانركذ ام نألو ؛87(ةقاطلاو عسولا ينعي

 باب نم وه ردقلا اذه ىلع داز ام نألو ؛كلذ نم رثكأب جوزلل ةقاط الو ءاهل دارفنالا هجو
 ةرجأ :نيترجألا قرف جوزلا ىلع نإ :لاقي الو .اهنع زجاعلا جوزلا اهب مزلي الو .هفرتلا

 ايد نوكي قرفلا اذهو ءهيف اهنكسأ يذلا نكسملا اذه ةرجأو .هقحتست يذلا نكسملا

 لقي مل نيجوزلا لاح ردقب ةقفنلا نوربتعي نيذلا ءاهقفلا نأل اذه لاقي ال هتمذ يف اهل

 نيبو «هقحتست يذلا لثملا نكسم ةرجأ نيب ام قرف اهجوز ىلع ةجوزلل نأب مهنم دحأ
 .هيف اهجوز اهنكسأ يذلا نكسملا ةرجأ

 ةقفنلا عاونأ عيمج يف جوزلا لاحب ًامئاد رابتعالا وه هانحجر يذلا حجارلا نإف ًاضيأو

 . ةجوزلل

 يف هتجوز عم هلهأ نم ًادحأ نكسي ال نأ جيزلا ىلع تالاحلاو لاوحألا عيمج يفو : : اسداس

 .اهنكس يف اهعم اهلهأ نم ًادحأ نكست نأ اهّقح نم سيل امك ءاهنكسم

 ةلزنم لزنت الو ,ةلقتسملا رودلا ةلزنمب ربتعت رضاحلا تقولا ىف تارامعلا ىف ققشلا نإ :ًاعباس

 رظنلاب لاحلا يطسوتملو راسيلا يوذل ةبسانم ققشلا هذه نوكتو «ةدحاولا رادلا يف تويبلا
 .اهعقومو اهقفارمو اهتارضحتسم ةيافكو ققشلا ةعس ىلإ

 .[5 ةيآلا :قالطلا ةروس] مك

 .ةه 59ص الج « يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» مكمأ)

  ) 48١87ةمص « 75ج «يرشخمزلا ريسفت» 6 .
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 سماخلا عرفلا

 ةقفنلا ءافيتسا

 : ءافيتسالا ةيفيك يف لصألا - 17

 00 ءىبهي يذلا وه جوزلا نأ ًاعرش اهل ةررقملا اهتقفن ةجوزلا ءافيتسا يف لصألا
 امك . ماعطلا عم هب يتأي يذلا مادا اهجوزلو اهل لكألل هذعتف ماعطلاب يتأيو اهل حلاصلا

 ىلع فيصلا يفو ءاتشلا يف كلذ نم رثكأ امبرو .ًاعرش اهل ةررقملا ةوسكلاب اهيتأي جوزلا نأ
 ىلع اهل ةبجاولا اهتقفن ءافيتسا ةجوزلل ققحتي ةيفيكلا هذهبو .لبق نم هانلصف يذلا وحنلا
 .اهجوز

 : ةقفنلا ءافيتسا يف ىلثملا ةقيرطلا 64

 ما د ال ل ل وا ع

 مكل قلخ نأ هتايآ نمو# : . ىلاعت لاق .ةمحرو ةدوم اني 0 هللا 5 .جاكتلا ةطبار امهنيب

 هذه وأ ةقيرطلا هذه نأ امك , #0515 ةمحرو ة ةدوم مكنيب لعجو اهيلإ اونكستل ًاجاوزأ مكسفنأ نم

 ءامهنيب اميف طبارتلا نم ديزتو نيجوزلا نيب ب ةفلألا نم ديزت اهتقفن ةجوزلا ء ءافيتسا يف ةيفيكلا

 اخت اه هليقت يورلا ةعراسبو توامتلاب اههرهشتر اه ادي رثللا نيني صك ىف مهو

 . ةجوزلا

 :اهيلع بترتي امو ءافيتسالا يف ىلثملا ةقيرطلا ىلع ءاهقفلا صن 8

 ءاهيلإ ترشأ يتلا ةيفيكلا هذهب وأ ةقيرطلا هذهب اهتقفن ةجوزلا ءافيتسا ىلع ءاهقفلا صن دقو

 ' ةبلاطملا ٌّقح اهل نكي مل ةةيفمكلا كهب اهتقفن تقوتسأ !ذ] ةجوزلا نأ ىلإ مهضعيرأ مهءارزاشإو

 :هانلق ام ىلع ةلادلا مهلاوقأ ضعب ب يلي اميف ركذنو .ًالبقتسم اهب

 وه جوزلا» : ةيفنحل | هّقف يف «راتخملا ردلا» ىلع نيدباع نبال «راتحملا در» يف ءاج أ

 اهل ضرفي ذئنيحف ءهلطم يضاقلا دنع رهظ اذإ الإ هتجوز ىلع قافنإلا يلي يذلا

 , 6584, . . . ةقفنلا

 37١[. ةيآلا : مورلا ةروس] (278)

 .08١6ص 27ج «راتخملا ردلا ىلع راتحملا درد (8585)

 -55١5؟-



 - اهجوز عم ةجوزلا تلكأ يأ  هعم تلكأ ولو» : ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يفو - ب

 عازن ريغ نم هدعبو ِخَي يبنلا نمز يف هب ةداعلا نايرجل حصألا يف اهتقفن تطقس ةداعلا ىلع

 .6©«هدعب ةقفنب تبلاط ةأرما نأ لقني ملو فالخ الو راكنإ الو

 تناك ولو هعم تلكأ نإ اهتقفن تطقسو» : ةيكلاملا هقف يف ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يفو - ج
 , 413)(اهريغ اهل سيلف هعم اهاسك اذإف ةقفتلاك ةوسكلاو «ةررقم

 - هتجوزب جوزلا لخد اذإ يأ اهب لخد اذإ»:ةيرفعجلا هقف يف «مالسإلا عئارش» يفو د

 .47«هتلكاؤم ةدمب هتبلاطم اهل نكت مل «ةداعلا ىلع برشتو هعم لكأت ترمتساو

 ؟زبخلاو خبطلا ىلع ةجوزلا ربجت له -

 نجعو خبط ىلإ جاتحي ماعطب اهءاجف .هتجوز ىلع قافنإلا ىلوتي يذلا وه جوزلا ناك اذإو
 . هيلع ربجت ل نكلو كلذب موقت ةجورلاف .كلذ وحنو . هزبخو «نيحطلا

 خبطلا ىلإ .جاتحي ماعطب جوزلا ءاج ولو» : «عئادبلا» يف يناساكلا نيدلا ءالع مامإلا لاق

 ركذو . ايهم ماعطب اهل يتأي نأ جوزلا رمؤيو .كلذ ىلع ربجت ال زبخلاو خبطلا ةأرملا تبأف زبخلاو
 «فارشألا تائب نم تناك وأ زبخلاو خبطلا ىلع ردقت ال ةّلع اهب ناك اذإ اذه نأ ثيللا وبأ هيقفلا
 .088(كلذ ىلع ربجت اهسفن مدخت نمم يهو كلذ ىلع ردقت تناك اذإ امأف

 جوزلا قوقح نع مالكلا دنع ليصفتب  ىلاعت هللا ءاش نإ ةلأسملا هذه نع ملكتنسو

 .ةأرملا تابجاوو

 :اهتقفنل اهيفكي ام اهجوز لام نم ذخأت نأ ةجوزلل 0١-.

 لام نم ذخأت نأ ةجوزلل زاج ًاعرش هتجوز ىلع هنم بولطملا قافنإلاب جوزلا مقي مل اذإو

 مامإلا ثيدحل ؛دلو اهل ناك نإ اهدلو يفكيو اهيفكي ام ردقب هيلإ اهدي لصت يذلا اهجوز
 ابأ نإ هللا لوسر اي :تلاق نايفس ىبأ ةأرما ًادنه نأ» : اهنع هللا ىضر  ةشئاع نع يراخبلا

 , 081(فورعملاب كدلوو كيفكي ام يذحخ

 .4١6ص .37ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (885) . 478ص ءا"ج «جاتحملا ينغم» (886)

 . ؟ ص .4ج «عئادبلا» (88848) ."هص ءا"ج «مالسإلا عئارش» (87417)

 .0٠6/ص 91ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (8784)
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 هنأ ةداعلاب فرع يذلا ردقلا (فورعملاب) دارملاو .ةحابإ رمأ «يذخ» هلوق :يبطرقلا لاق»

 تركذ ام ّحص نإ :لاق هنأك ,ىنعم ةدّيقم اهنكل أظفل ةقلطم تناك نإو ةحابإلا هذهو .ةيافكلا
 لا ..ىذخف

 : ةقفنلا ضرفل ىضاقلا ةعجارم -0

 نكمي لام اذ الو .هيلإ لوصولا نكمي ماعط اذ وه نكي ملو .هتجوز ىلع جوزلا قفني مل اذإف

 بلطلاو يضاقلا ىلإ رمألا عفر يف قحلا ةجوزللف ءاهتوسكو اهماعطل اهتيافك هنم ذخأت نأ ةجوزلل
 يلي يذلا وه جوزلا» : نيدباع نبال «راتحملا رد يف ءاج دقف ءاهجوز ىلع اهل ةقفنلا ضرف هنم

 ىلع قفنتل اهيطعيل هرمأيو «هيلع اهل ةقفنلا ضرفي ذئنيحف هلطم يضاقلا دنع رهظ اذإ الإ قافنإلا
 كمل ًارظن اهنفن

 ؟ةوسكلاو ماعطلا ةقفن يضاقلا ضرفي فيك -0*

 ام اذكو .امهوحنو رمت وأ ةطنح نم ماعطلا ةقفنل ةينيع داوم ةجوزلل ةقفنلا يضاقلا ضرفي

 كلذكو . هداهتجا بسح نيجوزلا لاح وأ جوزلا لاح بسحو هوحنو نهذك مادإ نم اهل هضرفي

 وأ جوزلا لاح بسحو مانيب يذلا وحنلا ىلع هب يستكت اسابل اهضرفي ةوسكلا هضرف يف لعفي

 . يضاقلا داهتجا بسح نيجوزلا

 ؟ًادوقن ةقفنلا ضرف يضاقلل زوجي له -

 : ةلباثحلا دئع : الوأ

 مكاحلا كلمي الو» :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج دقف ءزوجي ال : ةلبانحلا لاق

 .059«امهنم عنتما نم ربجي الو ءامهقافتاب الإ الثم مهاردك بجاولا ريغ ضرف

 مكاحلا كلمي الو .هلدب ال توق عفد بجاولاو» :ًاضيأ ةلبانحلا هقف يف «ىهتنملا ةياغ» يفو

 . 059 ,خلإ . .ءاطوو ءاطغو ةوسك عفد بجاولاو .امهقافتاب الإ الثم مهاردك بجاو ريغ ضرف

 . 60ص 237ج ينالقسعلا رجح نبال «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» (88940)

 . 78ص «4ج «عئادبلا» رظناو «.ه٠58 ص .اج «نيدباع نبال «راتحملا درد (4791)

 . 744ص ءا“ج «عانقلا فاشك» (8847)

 . 3958© ص 207ج «ىهتنملاو عانقإلا نيب عمجلا يف ىهتنملا ةياغد (889)

 -[؟48-



 مل نإ مكاحلا داهتجا ىلإ بجاولا ريدقت يف عجريو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو

 . "59 (مدألاو زبخلا نم اهتيافك ردق ةأرملل ضرفيف .ءيش ىلع ايضارتي

 داهتجا ىلإ كلذ يف عجريو ملعلا لهأ عامجإب اهتوسك هيلع بجتو» :ًاضيأ «ينغملا» يفو
 نم هب امهلاثمأ ةداع ترج امو امهرسعو امهرسي ردق ىلع اهتيافك ردق ىلع اهل ضرفيف مكاحلا

 .©59”(خيلإ . . .دلبلا بايث عفرأ نم رسوملا تحت ةرسوملل ضرفيف ءةوسكلا
 ضرفيف .ماعطلا ةقفن ضرفي امك ةينيع داوم يضاقلا اهضرفي ةوسكلا ةقفن نأ اذه نم مهفيو

 رّذعت اذإ اهتطايخ ةرجأ شامقلا عم عفدي وأ .دوقنلاب اهردقي الو .ًاطيخم ًاسابل وأ ًاشامق ةوسكلا
 .اهل طيخملا سابللا ميدقت هل

 :ةيكلاملا دنع :ًايناث

 ءايشأب اهتقفنب ةجوزلل يضقي نأ مكاحلل زوجي :-ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يف ءاج امك  اولاق

 , 0*:ًاصخرو ءالغ راعسألا ةظحالم عم ًادوقن كلذ نامثأ اهتقفن ضرفي نأ هل زوجي امك «ةيدام

 زاوجلا لحمو» : هلوقب كلذ ًاللعم ةجوزلا اضرب دوقنلاب ةقفنلا عفد زاوج يقوسدلا هيقفلا دّيقو
 «نايعألا وه ًءادتبا هب هيلع ىضقي يذلا جوزلا ىلع بجاولا نأل ؛كلذو كلذب ةأرملا تيضر نإ
 ىلع ةيكلاملا بهذم نأ كلذ ىنعمو .(57«ةجوزلا تيضر نإ نامثألا عفدي نأ هل زوجي نكل

 . ةلبانحلا بهذم لئامي يقوسدلا لوق
 : ةيفنحلا دئع :ًاعلاث

 نإو «ةيفيص ىرخأو ةيوتش ةوسكو ماعطلا نم ًافانصأ ةجوزلل ةقفنلا ضرفي نأ يضاقلل :اولاق

 رظني مث «ةوسكلاو ماعطلا داوم نم اهتيافك ددحي نأ دوقنلاب اهضرف ةيفيكو .دوقنلاب اهل اهضرف ءاش
 ىلع مهاردلاب اهتقفن ردقي مث .مهاردلاب ةوسكلاو ماعطلا داوم موقي مث دلبلا يف اهراعسأ يف

 «نظليلا]
 نيجوزلا لاح بسح

 اهل ناك نإو مداخلل ةقفن اهل يضاقلا ضرف رسوم اهجوزو مداخ ةجوزلل ناك اذإو -7

 . ه55ص الج «ينغملا» (45*8)

 . ه58ص الج «ينغملا» (946*81)

 . 187ص «:4ج «ليلخ رصتخمل ليلكإلاو جاتلا» رظناو 5١. ؛ص «ء؟ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (8845)

 .ه4١ص .؟ج .يدردلل «ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاح» (817)

 . 48-584 ص 8 ج ناتحملا درو راتخملا ردلا» (88944)
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 ىندأ يهو رسعملا اهجوز ىلع ةأرملا ةقفن ردقب نوكت جوزلا ىلع ةضورفملا مداخلا ةقفنو

 نسحلا هاور اميف مداخ اهل ناك نإو اهمداخ ةقفن هيلع بجت ال ارسعم جوزلا ناك اذإو .ةيافكلا

 , 051580 حصألا وهو 2 ةفينح يبأ نع

 : ًادوقن تناك اذإ ةقفنلا ريدقت رييغت -

 ةدايزلاب كلذ ريغي يضاقلا نإف صخر وأ ماعطلا الغف ءًادوقن ةجوزلل ةقفنلا يضاقلا ضرف ولو

 نإف صخر وأ اهرعس الغ اذإ ةوسكلا نأ كلذ ىنعمو 04 *>نأشلا بحاص نم بلطب ناصقنلا وأ

 .جوزلا وأ ةجوزلا :نأشلا بحاص نم بلطب ًاضيأ ناصقنلا وأ ةدايزلاب كلذ ريغي يضاقلا

 : دوقنلاب ةقفنلا ريدقت زاوج 0 5.4

 اهنأل ؛ةجو 1 قفرألاو رسيألا هنأل 0 ع 5 ةقفنلا ريدقت رات .ةجو زلا 3 يف ةدئاسلا

 نأ يضاقلا ىأر اذإ الإ .اهتوسكو اهماعطل لاعف هجاتحت ام ةضورفملا دوقنلاب يرتشت نأ عيطتست

 كلذكو .نيعم نامز وأ نيعم ناكم يف «ةينيعلا داوملاب اهل ةقفنلا ضرف ةجوزلل رسيألاو حلصألا

 ناك ول امك لهسأو اهل رسيأ ضرفلا اذه نوكل كلذ ةجوزلا تبلط اذإ ةينيع داوم يضاقلا اهضرفي

 ماعطلل اهتقفن ذخأت نأ ةجوزلل رسيألا نإف  يداوبلا لهأ نم وأ ةيئ ةيئانلا ا لهأ نم ناجوزلا

 ةينيع داوم ةوسكلاو

 :نكسلا ةقفن ريدقت -

 نإو .اهبف ةجوزلا هب تيضرو هأيه اذإف .ةجوزلل بسانملا نكسلا ءىبهي يذلا وه جوزلا

 نكسم دادعإب هرمأي هنإف ,.يضاقلا تعجارو هب ضرت ملو ءاهل ًايفاكو ًابسانم نكي مل وأ لعفي مل
 لاحو اهلاحل ًارظن ةجوزلا هقحتست يذلا نكسملا يف اهانّيب يتلا طباوضلا قفو اهل يعرش

 . نيجوزلا

 حرص ام اذهو «ةجوزلل نكسلا ةقفن ةجوزلل ضرفي نأ يضاقلل زاج جوزلا لعفي مل اذإف

 يأ اهل ىنكسلا هتمزل نم باغ ولو» : ةلبانحلا هقف ىف «عانقلا فاشك» يف ءاج دقف ,ةلبانحلا هب

 هارتكا هيلع ةبجاولا ىنكسلا نم اهعنم وأ . اهوحنو لماحلا نئابلا وأ ةيعجرلا هتقلطم وأ هتجوزل

 . 04/ص ١1ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (8849)

 . 1 ما/لص « 7ج ؛ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاح» ههه ص «١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» )84٠0(
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 ضرف وأ ءآلام هل دجي مل نإ هب هب نكست ام هيلع ضرتقا وأ .ًلام هل دجو نإ هلام نم مكاحلا
 ريظن اهجوز رضح اذإ هنم ذخأتل - نكسملا نم بئاغلا ىلع بجو ام ةرجأ يأ - هترجأ مكاحلا

 , 04: )عهضرف ام

 نأ .هتجوز ىنكسل يعرشلا تيبلا دادعإ نع عنتماو ًارضاح جوزلا ناك اذإ ,حضاولا نمو
 ةقفن هيلع ضرفي امك هانكسل هقحتست يذلا تيبلا ةرجأ يهو .نكسلا ةقفن هيلع ضرفي يضاقلا
 . ةوسكلاو ماعطلا

 اهتقفن ةجوزلا ميلست ديعاوم ١-

 «راتخملا ردلا» يف ءاج امك جوزلا بسانت يتلا ةدملل ةجوزلل ماعطلا ةقفن يضاقلا ضرفي

 رهش لك يف يضاقلا اهل ردقي يأ  ةجوزلل يضاقلا ضرفي يأ اهل ضرفيف» :ةيفنحلا هقف يف
 ,©*'9«(ناقهدلل ةنسو فرتحملل مويك هبسانت ةدم لك يف يأ

 ردقي يأ ءرهش لكل اهملست ديعاومو ةقفنلا ريدقت نوكي نأ نيدباع نبا حجرو 2-5
 رهش لك يف اهل ةجوزلا ملستو جوزلا لبق نم اهعفد نوكي نأو رهش لكل ماعطلا ةقفن يضاقلا

 همحر لاق دقف .مويك رهشلا نم لقأ ةدمل اهمّلستو ةقفنلا ريدقت ةجوزلا تراتخا اذإ الإ ًاضيأ
 يف اهل رايخلا لعجو رهشلاب ريدقتلا نم «ةريخذلا» نع هانلقن ام اننامز يف ىلوألاف» :- ىلاعت هللا

 .©؛5عموي لك ذخألا

 ةجوزلل رايخلا لعجو ءرهش لك ةجوزلل ةقفنلا ضرف وهو نيدباع نبا هحجر ام حجارلاو
 .كلذ يف ةحلصملا يضاقلا ىأر اذإ موي وأ عوبسأك رهش نم لقأ ةدمل ةقفنلا لعجل

 :ةدملا ءادتبا يف ةقفنلا عفد 571

 - يضاقلا اهررق ةدم لك لوأ يف يأ ةلجعم ةجوزلل عقدت ةقفنلا دف لاوحألا عيمج يفو

 ةدملا هذه لوأ يف ةلجعم ةجوزلل عفدت اهنإف افون وأ ًايغونسأ وأ ًايرهش ةقفنلا ترّدق ءاوس يأ

 , 04: 9اهتياهن ىف ال

 . ١/77ص «ج ,ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» (8401)

 .081-ه0٠8 ص «3"ج «راتخملا ردلا» (8107)

 ) )84٠7ءا"ج «نيدباع نبال «راتحملا در» ص08١.

 ) )8505«'”ج «نيدباع نبال «راتحملا درد ص8١ه .
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 :ةوسكلا ةقفن -

 ددجتل ةرم لوح فصن لك يف ةوسكلا اهل ضرفت» :اهيف ةيفنحلا لاق دقف ,ةوسكلا ةقفن امأ

 يأ  ةدملا يضم طرتشي ال هنأ يف - ماعطلا ةقفنك يأ  ةقفنلاك ةوسكلاو .ًادربو ًارح ةجاحلا
 , 61 ©يع ةدملا مامت دعب ال ةلجعم اهل بجت

 وحنلا ىلع ماعطلا ةقفن ريدقت يف لعفي امك مهاردلاب ةجوزلا ةوسك ردقي نأ يضاقلل زوجيو»

 , 0: 9(اهتدم لوأ ىف مهاردلاب اهتوسك ةميق ةجورلا ذحخأتو ىفانيب يذلا

 ؟ةرم ماع لك يف اهيلإ ةوسكلا عفد هيلعو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو - ؟عالكه

 , 41:9(بوجولا تقو لوأ هنأل ؛ هلوأ ىف اهيلإ عفدلا نوكيو ةداعلا اهنأل

 ةنس فصن لك يف اهل ضرفت ةوسكلا نأ نم ةيفنحلا بهذم نع هانركذ ام حجارلاو - 5

 اذهب ةحلصملا يضاقلا ىأر اذإ مهاردلاب اهرّدقي هنأو «ةيفيص ىرخأو «ةيوتش ةوسك اهرابتعاب

 . ةجوزلا بلط ىلع ءانب ريدقتلا

 :ةقفنلاب ًاليفك ةجوزلا بلط +7

 ؟اهب ًاليفك بلطت نأ اهل لهف «ةجوزلل ةيرهش ةقفن يضاقلا ضرف اذإو
 ةجوزلا تلاق ولو» : يناساكلل «عئادبلا» يف ءاج دقف .فسوي ىبأو ةفينح يبأ نيب فالتخا

 ءاطعإ ىلع يضاقلا هربجي ال ةقفنلاب اليفك هنم يل ذخف بيغي نأ ديري اهجوز نإ :يضاقلل

 ال :لاقف ةفينح وبأ راشأ اذه ىلإو ؟بجاولا ريغب فيكف بجاو نْيَدب ليفكتلا ىلع ربجي ال هنأ

 ةقفنب لينك ةنم اهل لا نأ نييحتتتا : فيوي بأ لاقو .دعب بجت مل ةقفنب ًاليفك هيلع بجوأ
 , 6:0 (رصهش

 نم رثكأل ةلافكلا تناك ول ىتحو «يفنحلا بهذملا يف هب ىتفملا وه فسوي يبأ لوقو

 يناثلا دنع هتبيغ نم ًافوخ رثكأف رهش ةقفنب ليفك ذخأ اهلو» :«راتخملا ردلا» يف ءاج دقف ءرهش

 , 6430( ىتفي هبو - فسوي ىبأ دنع يأ -

 . 087 ص الج «نيدباع نبال «راتحملا در» (8505) 808٠١. ص ءالج .نيدباع نبال «راتحملا درد (8405)

 . 78ص «, 14ج .يناساكلل «عئادبلا» (85048) . ه7/7ص الج «ينغملا» (84037)

 . 687 ص ١21ج «ةيدنهلا ىواتفلا» رظناو ه7 ص 23"ج «راتخملا ردلا» (9::61)
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 . ينع ةبيغلا ليطي يجوز نإ :تلاق ةأرما» : «ريدقلا حتف» نع لاق «راتحملا در» يف ءاجو

 رهش ةقفني اليقك لحعات :كنسوي ونا كاقؤ .كلذ اهل سيل :ةفينح وبأ لاق ءةقفنلاب اليفك تبلطف

 فسوي ىبأ دنع ذخأ رهش نم رثكأ رفسلا يف ثكمي هنأ ملع ولف . ىوتفلا هيلعو ًاناسحتسا دحاو

 , 041 (رهش نم رثكأب زيفكلا

 يف بجي امو اهنم بجو ام ةقفنلا نامض حصي مهدنعف .ًاضيأ ةلبانحلا بهذم اذهو

 . لبقتسملا

 .410ناهجو لبقتسملا ةقفن نامض يفو .بجو ام نامض حصي : يعفاشلا لاقو

 : ةلجعملا ةقفنلا يف عوجرلا -4

 اهتقفن جوزلا اهل لجع وأ .يضاقلا ضرفب رثكأ وأ رهش ةدمل اهتقفن ةجوزلا تملست اذإو
 عوجر الف .ةجوزلا تتام وأ جوزلا تام مث هاضرب نكلو . يضاقلا نم ضرف نود لقأ وأ ةنس ةدمل

 هقف يف «راتخملا ردلا» يف ءاج دقف .ةقفنلا لجعم وأ ةقفنلا ةفلس نم ةجوزلا هتضبق اميف دحأل

 هب .ةمئاق ولو جوزلا اهلجع قالط وأ تومب ةلجعملا ةوسكلاو ةقفنلا درت الو» : ةيفنحلا

 , 04 15(هتجوزل جوزلا هبهي أاميف عوجر الو هتجوزل ةلص اهنأ» :كلذ هيجوتو .(0419(ىتفي

 يفنحلا بهذملا يف هب ىتفملا وهو فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق وه ةيفنحلا نع هانركذ امو

 يأ  ةنسلا ةقفن اهفلسأ نإو» :«ةيادهلا» يف ءاج دقف «ةفينح يبأ بحاص دمحم مامإلل ًافالخ
 هللا امهمحر  فسوي يبأو «ةفينح يبأ دنع اذهو ,ءيش اهنم عجرتسُي مل تام مث  اهلججع

 اذه ىلعو .جوزلل وهف يقب امو .ىضم ام ةقفن اهل بستحي :- هللا همحر دمحم لاقو .- ىلاعت

 قاقحتسالا لطب دقو «سابتحالاب هيلع هقحتست امع ًاضوع تلجعتسا اهنأل ؛ةوسكلا «فالخلا

 «ةلص هنأ - فسوي يبأو ةفينح يبأل يأ  امهلو . يضاقلا قزرك هردقب ضوعلا لطبيف .توملاب
 اذهلو .ةبهلا يف امك اهمكح ءاهتنال ؛توملا دعب تالصلا يف عوجر الو ضبقلا هب لصتا دقو

 .6419,عامجإلاب درتست مل كالهتسا ريغ نم تكله ول

 كلذ يضم لبق تام مث اهتوسكو اهتقفن اهفلسأ جوزلا ناك نإف» : يناساكلل «عئادبلا» يفو

 )0887 )851١ص «#"ج .نيدباع نبال «ناتحملا در» .

  0511ها/8ص ءالج . يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» .

 ) )8515ه45ص ءالج «راتخملا ردلا» .

 .هؤ5ص 7 ج «راتحملا درد (8115)

 "ص اج «ةيادهلا» (8415)
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 وأ ًامئاق ناك ءاوس .فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق يف ءيشب اهيلع هنثرو عجرت مل ؛تقولا

 هييفيعابل :دمحم لاقو .امهدنع اهتكرت يف جوزلا عجري مل يه تتام ول كلذكو ًاكلهتسم

 ءيش الف ًاكلاه ناك نإو ءامئاق ناك نإ يقابلا در بجيو ةوسكلاو ةقفنلا نم ىضم

 . 0419( عامجإلاب

 تتام وأ ءاهقّلط مث ماع وأ رهش ةقفن اهل لجع نإو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو

 هبو .رهشلا رئاس ةقفن عجرتسي نأ هلف هتّدر وأ امهدحأ مالسإ وأ خسفب تناب وأ هئاضقنا لبق

 , 0419(... .نسحلا نب دمحمو يعفاشلا لاق

 : ماعطلا ةقفن : ًالوأ

 وأ ةبهلا وأ ةقدصلا نم ءاشت امب اهيف فرصتت نأ اهلف ,ماعطلا ةقفن ةجوزلا تملست اذإ

 0 وانت لق هيسياملا هس فعضو 4. يدرع كلل اهبلع دعي 1

 ا ىلا سر الجش سقي رحم اس او ندع ل سن ها ءاهلام
 هقف يف «راتخملا ردلا» يفو , ة؛ا"اهب هعاتمتسا يف انفو اهيف هقح تيوفت هيف نأل ؛اهجوزب

 نم اهيلع ًافوخ اهل ضرف امم لكأتل يضاقلل اهعفري نأ هلف .اهسفن ىلع ترتق ولف» : ةيفنحلا

 , 641)ىرضي هنإف ,لازهلا

 :ةوسكلل ةبسنلاب : ًايناث

 لخي وأ اهب رضي كلذ ناكو ءاهب قدصتت وأ اهعيبت نأ تدارأف اهتوسك تملست اذإ كلذكو

 نإو ءاهب رضي هجو ىلع اهتوقب ةقدصلا تدارأ ول امك كلذ كلمت مل ءاهرتسب وأ اهب اهلمجتب

 .؟386ص 24ج( عئادبلا» (8516)

 ةجوزلا نأ ىلع هلمحن نأ امإ «رهشلا رئاس ةقفن عجرتسي» :هلوق نأ ظحاليو هلا ص ءالج «ينغملا» (8415)

 ىلع هلمحن وأ .رهشلا رئاس ةقفن اهتكرت نموأ اهنم درتسي يلاتلابو ءرهشلا ةدم ءادتبا لبق هنم تناب وأ تنام

 يبأ بحاص دمحم مامإلا بهذم وه امك «رهشلا نم يقابلا هتقفن عجرتسي» : حيحصلا نوكيو عبطلا أطخ

 . ةفينح

 . 5"5؟ص 23ج (جاتحملا ينغم» هال" ص الج «ينغملا» م١511

 . 0885 ص 2" ج «راتخملا ردلا» (865148)
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 ةقفن يأ  ةقفنلا تهبشأف اهتوسك تكلم اهنأل ؛زاوجلا لمتحا ررض كلذ يف نكي مل
 (6415)_ اعطلا

 افلا
 يضاقلل اهعفري نأ جوزلل : ةيفنحلا لاق دقف ءاهسبلت مل نكلو اهتوسكب فرصتت ملول كلذكو

 .64)هقح ةنيزلاو ءاهل ةنيز هسبل يف نأل ؛بوثلا سبلب اهرمأيل

 :اهنم ءاربإلاو ةقفنلاب ةصاقملا -50

 يأ  اهنيّدب اهيلع بستحي نأ تدارأف .نيد اهيلع هل ناكو هتجوز ةقفن هيلع تبجو نمو

 هيلع نم نأل ؛كلذ هلف ةرسوم تناك نإف :رظني .- اهيلع هنيد نيبو هيلع اهتقفن نيب ةصاقم يرجي
 ةقفنلا نيد اهيضقي نأ هلف هلاومأ ةلمج نم اهيلع هنيدو اش هلاومأ يأ نم هيضقي نأ هلف ٌقح

 .اهيلع هنيد نم

 لضافلا يف نيدملا ىلع بجي امنإ نّيَدلا ءاضق نأل ؛كلذ هل نكي مل ةرسعم تناك نإو

 ةرسعم اهنأ ةلأسملا يف ضرغلا نأل ؛اهتوق نم ءيش اهدنع لضفي ال ةرسعملا ةجوزلاو هتوق نم

 عاطتقا اهيلع بجي الف ,ءيش هنم اهل لضفي الف ءاهتشيعمل وه ةقفن نم ذخأت امو ائيش كلمت ال

 رسعملا راظنإب رمأ ىلاعت هللا نألو ؛ةصاقملا قيرط نع اهيلع اهجوز نيد ءافيإل اهتقفن نم ءيش

 هنيد جوزلا ءافيتسا مدعو اهلاهمإ بجيف «ةرسيم ىلإ ةرظنف ةرسع وذ ناك نإوإ» : ىلاعت هلوقب

 .647"هيلع اهل يذلا ةقفنلا نيدب ةصاقملا قيرط نع اهنم

 ةجاحب ةجوزلا نوكت نأك ءررض اهيلع بترتي مل نإ ةصاقملا زوجت : ةيكلاملا دنعو 5
 دقف ءاهسفن ىلع هنم قفنت ام دوجو مدعل اهرضي اهيلع جوزلا نْيَّدب ةصاقملاب اهطوقسو ةقفنلا ىلإ

 امع اهيلع هل يذلا هنيذب ةصاقملا - جوزلل يأ هل زوجيو» :ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يف ءاج

 ررضل الإ نيّدلا سنج نم ةقفنلا تناك وأ «- ادوقن يأ  انمث ضرف ناك نإ ةقفنلا نم اهل بجو

 .9"04مةصاقملاب اهتعيض ىشخي ةريقف نوكت نأب ةصاقملاب اهيلع

 : ةقفنلا نم ءاربإلا 717

 كتأربأ :ةدم اهضرف ىلع ىضم نأ دعب ةجوزلا هل تلاقف «ةيرهش ةقفن يضاقلا اهل ضرف ولو
 نآل ؛طقف رهش ةدمل لبقتسملا ةقفن نمو ىضم ام ةقفن نم أربي «لبقتسي امو ىضم ام ةقفن نم

 . 5864 ص .ج «راتخملا ردلا» (8570) . هالا”ص .الج «ينغملا» (8519)

 .ه١ ؛ص 23ج نيدردلل «ريبكلا حرشلا» (05؟) . هالك ص الج «ينغملا» 0151١١
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 , 04558ةلاحلا ةقفنلا مكحب رهشلا ةقمن

 :9"04بئاغلا ةجوزل ةقفنلا 65

 يأ  رفسلا ةدم هدلب نع هجورخل هتبيغ تناك ءاوس «ةقفن الب هتجوز كرتو جوزلا باغ اذإ
 مكحلاف هيلع ةقفن اهل ضرفيل يضاقلا ةجوزلا تعجارو ال وأ  ةالصلا اهيف رصقت رفس ةدم

 : يتآلا وه

 :رضاح لام هل سيل :ىلوألا ةلاحلا -66

 اهل ضرفيو ةيجوزلا ىلع ةجوزلا ةنيب عمسي يضاقلاف رضاح لام بئاغلا جوزلل نكي مل اذإ

 يف ىتفي هيأربو «ةفينح يبأ باحصأ نم رفز مامإلا يأر ىلع اذهو .بئاغلا اهجوز ىلع ةقفنلا

 اذإف .ةقفن نم اهل هضرفي امب بئاغلا اهجوز ىلع ةنادتسالاب يضاقلا اهرمأيو «يفنحلا بهذملا

 تلعف نإف .ههجو يف اهتنيب ةجوزلا تداعأ ةقفنلا اهقاقحتسا ركنأ وأ ةيجوزلا ركنأو جوزلا رضح

 .ةقفنلا رادقمب هيلع اهتنادتسا تحصو «يضاقلا هضرف ام ذفن

 :رضاح لام بئاغلا جوزلل :ةيناثلا ةلاحلا -5

 ةقفنلا سنج نم وهو ةجوزلا دي يف لاملا ناك نإف ءرضاح لام بئاغلا جوزلل ناك اذإ امأ

 نم تبلط ولو « يضاقلا رمأ ريغب لاملا اذه نم اهسفن ىلع قفنت نأ اهلف .مهاردلاو ماعطلا لثم

 نأل ؛ةقفنلا اهل ضرف لاملابو ةيجوزلاب يضاقلا ملعو لاملا كلذ يف ةقفن اهل ضرفي نأ يضاقلا
 لب ءءاضق هنم ضرغلا نكي ملف ,«يضاقلا نم ضرف ريغب اهسفن ىلع هنم قفنتو هذخأت نأ اهل

 .اهقح ءافيتسا ىلع اهل ةناعإ ناك

 :ريغلا دي يف لام بئاغلا جوزلل : ةثلاثغلا ةلاحلا "ااا

 وأ - ةبراضملا ةكرش يف لماعلا يأ  هبراضم وأ هعدوم دي يف لام بئاغلا جوزلل ناك نإو

 ضرف «بئاغلا جوزلل هدنع اميو ةيجوزلاب اًرقم ءالؤه نم دحاولا ناك نإف «هريغ ىلع نيد هل ناك

 ام نأبو ةيجوزلاب مهرارقإ نأل ؛بئاغلا اهجوزل ءالؤه دنع يذلا لاملا يف ةقفنلا اهل يضاقلا

 مهدنع امم ءافيتسالاو ذخألا ٌّقح ةجوزلل نأب رارقإ ةقيقحلا يف وه بئاغلا جوزلل وه مهيدل

 . 667.ص ١1ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (8437*)

 ١2ج «ةيدنهلا ىواتفلا» اال اذا ص ص 27ج هريدقلا حستفو ةيادهلا» 77ص 25ج «عئادبلا» 015

 ."1١5/-5ك١ ؛ص 2""ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» 2667--هه١ ص
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 ةأرما دنه ثيدحل هنم اهتيافك ذخأتف ءاهجوز لام ىلإ اهدي دمت نأ ةجوزلل نأل ؛بئاغلا اهجوزل

 ىلع اهل ةناعإ الإ لاملا كلذ يف اهل ةقفنلا ضرف يف يضاقلا نكي ملف ءٌرم دقو «نايفس يبأ

 نم بئاغلا جوزلا لام ناك اذإ هلك اذهو .بئاغلا اهجوز ىلع ًامكحو ءاضق سيلو اهقح ذخأ

 .اهتوسك سنج نم ًابايث وأ ًاماعط وأ مهارد تناك نأب ةقفنلا سنج نم نْيَد وأ ةعيدو

 ملع الو ءنيّدلا وأ ةيجوزلا نيدملا ركنأ وأ «ةعيدولا وأ ةيجوزلا عيدولا ركنأ اذإو -4

 ىلع الو ةعيدولا ىلع الو ةيجوزلا ىلع ةجوزلا نم ةنّيبلا يضاقلا عمسي مل هاركنأ امب يضاقلل

 سنج نم ةعيدولا وأ نيدلا ناكو كلذب يضاقلا ملع اذإ امأ .نيدملا ىلع اهجوزل يذلا َنْيَدلا
 ليبق نم كلذ ربتعي الو «نيدلا نمو ةعيدولا لام نم اهتقفن ذخأب ةجوزلل نذأي يضاقلا نإف ةقفنلا

 .ىوتفلاو ةناعإلا ليبق نم انتلأسم يف هءاضق نأل ؛هملعب يضاقلا ءاضق

 اذإو .ًائيش اهنم ذخأت نأ ةجوزلل سيلف ةقفنلا سنج ريغ نم نيدلا وأ ةعيدولا تناك اذإ امأو

 .اهبلط بجي مل كلذ عيبيو ةقفن امهيف اهل ضرفي نأ يضاقلا نم تبلط
 لام ال نم ةلزنم بئاغلا جوزلا لزني ةلاحلا هذه يف هنأب لوقلا نكمملا نم نأ يل ودبيو

 :بئاغلا ةجوز فلحي يضاقلا -8

 اهطعُي مل بئاغلا اهجوز نأب اهفّلحي هنإف بئاغلا اهجوز ىلع ةقفنلاب يضاقلا ىضق اذإو
 رضح نإف .ةضورفملا ةقفنلاب اليفك اهنم ذخأيو ءاهتدع تضم ةقّلطم الو ةزشان تناك الو ةقفنلا
 ام درب اهليفك وأ يه تبلوط اهقحتست نكت مل اهنأ وأ «ةقفنلا اهافوأ هنأ تبثأو بئاغلا جوزلا

 .تذحأ

 ٠ - ةقفنلا نع جوزلا زجع :

 اذهو «قارفلا ةجوزلا تراتخا اذإ امهنيب يضاقلا قرف هتجوز ىلع ةقفنلا نع جوزلا زجع اذإ

 كلامو يعفاشلا بهذم وهو «نيعباتلاو ةباحصلا نم عمج نع كلذ وحن يورو «ةلبانحلا بهذم

 . مهريغو

 نع جوزلا زجع نأ ىلإ ةمربش نباو ,.(دمحمو .فسوي وبأ) هابحاصو ةفينح وبأ بهذو

 .؛2ةجوزلا اهتبلط ولو ىتح نيجوزلا نيب ةقرفلا عوقول ببسب سيل هتجوز ىلع قافنإلا

 . ها/”ص الج «ينغملا» (8478)
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 قرف نع انمالك دنع نيعناملا ةجحو .قافنإلا مدع ببسب قيرفتلاب نيلئاقلا ةجح نيبنسو

 .ةقفنلا نع جوزلا زجع يف مهقفاو نمو ةيفنحلا بهذم نآلا نينو .- ىلاعت هللا ءاش نإ  حاكنلا

 .ةلاحلا هذه ىف ةجوزلا هلعفت اذامو

 ١ - ةقفنلا نع جوزلا زجع يف ةيفنحلا بهذم :

 ىلع نئادلا ليحت نأ عيطتست اهنأ ةنادتسالا ةدئافو .ةنادتسالاب اهرمأيو اهتقفن يضاقلا ردقي

 طقست ال يضاقلا رمأب ةنادتسملا اهتقفن نأ امك .جوزلا ضري مل نإو رسيأ اذإ هتنادتسا امب اهجوز

 .اهجوز تومب الو اهتومب الو اهقالطب

 ىلع اهب عجرت هذهف «يضاقلا ريدقتب ةمدقم ةقفن نم هتفرص امب اهجوز ىلع اهعوجر امأ

 ةقفنلاب جوزلا ىلع عوجرلا قح ةأرملل نإ» :اولاق مهنأل ؛اهندتست مل وأ اهتنادتسا ءاوس ءاهجوز

 نم دجت مل نإف .هنودب وأ يضاقلا رمأب اهتنادتسا وأ اهلام نم تلكأ ءاوس . يضاقلا ضرف دعب

 , "؛"9(يضاقلا رمأب هيلع نيد هتلعجو تقفنأو تبستكا اهجوز ىلع هنم نيدتست

 اهلو ًارسعم اهجوز ناك اذإ ةرسعملا ةأرملا» :ةيفنحلا هقف يف «ةيادهلا حرش ريدقلا حتف» يفو

 ىلع هب عجريو ءاهيلع قافنإلاب خألا وأ نبالا رمؤيو ءاهجوز ىلع اهتقفنف «خأو رسوم هريغ نم نبا
 : «زنكلا حراش» لاق .فورعملا نم اذه نأل ؛ عنتما اذإ خألا وأ نبالا سبحيو ءرسيأ اذإ جوزلا
 هيلع بجت ناك نم ىلع بجت .ةرسعم يهو ًارسعم جوزلا ناك اذإ اهتقفنل ةنادإلا نأ اذهل نّيبت
 , 04؛59(جوزلا الول اهتقفن

 اهب قلعتي امو ةقفنلا ىف فالتخالا

 : جوزلا راسي يف فالتخالا

 نأو رسوم هنأ ةجوزلا تعّداو رسعملا ةقفن الإ هيلع بجت الف ءرسعم هنأ جوزلا ىعّدا اذإ

 امهنم لك ماقأ نإف .هراسي ىلع ةنيبلا ةجوزلا ميقت نأ الإ جوزلا لوق لوقلاف رسوم ةقفن هيلع

 ,9"4ةلوبقملا ىه ةأرملا ةنّيب تناك هئاعدا ىلع ةنيبلا

 .ه١6ص ١١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» 55:٠-551., ص 27ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» (8575)

 . 0 48ص ١2ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (8458) .77"١ص الج «ريدقلا حتف» (8577)
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 :جوزلا رسيأ مث راسعإ ةقفن يضاقلا اهل ضرف - 1/3

 نم ةجوزلا تبلطف .جوزلا رسيأ مث اهجوز ىلع راسعإ ةقفن ةجوزلل يضاقلا ضرف اذإو
 جوزلا لاح بسانتل اهتقفن يف يضاقلا داز هراسي تتبثأ اذإف ءاهجوز راسيل اهتقفن ةدايز يضاقلا
 , 04؟"؟)هراسيو

 :ةجوزلا ىلع قافنإلا يف فالتخالا 4

 ملو ّيلع قفنت مل :اهجوزل ةجوزلا تلاقو ءاهيلع قافنإلا لوصح يف ناجوزلا فلتخا اذإ
 لصألاو ةركنم اهنأل ؛اهنيميب ةجوزلا لوق لوقلاف ,يضاقلا ىلإ فالخلا لآو يتقفن ينمّلست

 اك )اهيلع قافنإلا لوصح جوزلا تبثأ اذإ الإ اهعم - قافنإلا مدع

 قافنإلا نع هعانتما تقو نم اهجوز ةمذ يف ةجوزلل انيَد تبثت ةقفنلا نأب نيلئاقلا دنع اذهو

 : مهلوقب لاق نمو ةيفنحلل ًافالخ مهريغو يعفاشلاو كلامو نسحلاو ةلبانحلا بهذم وهو ءاهيلع

 نم وأ ءاهيلع  نيجوزلا يضارت - يضارتلا تقو نم الإ جوزلا ةمذ يف ًائيذ ريصت ال ةقفنلا نإ
 , 0410ه يضاقلا ءاضق تقو

 :ةجوزلل عوفدملا ةفص يف فالتخالا 8

 لاقف ءافلتخا مث ءًائيش اهاطعأف رهم ةيقب هيلع اهل ناكو ةجوزلل ةقفن يضاقلا ضرف اذإ
 ناك اذإ جوزلا لوق لوقلاف .ةقفنلا نم وه :ةجوزلا تلاقو .رهملا نم وين اكل كدب اد :جوزلا

 ةداع رهملا يف ذ ىطعُي ال ًاثيش اهيلإ ثوعبملا ناك اذإ امأ .ةداع رهملا يف ذ ىطعي ًائيش اهيلإ هثعب ام

 .65جوزلا لوق لبقي الف «كلذ وحنو زبخ وأ ةهكاف قبط لثم

 :ةقفنلا ردق يف فالتخالا 5

 تماقأ اذإ الإ ,جوزلا لوق لوقلاف هيلع ايضارت يذلا ةقفنلا رادقم يف ناجوزلا فلتخا اذإو

 .6؛اهئاعّدا ىلع ةنّيبلا ةجوزلا

 .0 46ص « ١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (8574)

 08١. ص ءالج «ينغملا» (8510)

 . ؟هص ؛4ج «عئادبلا» . 580 ص ءالج ؛ينغملا» (8451)

 .6807ص ١2ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (849؟)

 .667ص .١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (857*)
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 عباسلا عرفلا

 ةقفنلا تاطقسم

 : ةقفثلا تاطقسمب دوصقملا - 1

 امو .اهبوجو دعب ةقفنلا طقسي امو ةقفنلل ةجوزلا قاقحتسا طقسي ام لمشت ةقفنلا تاطقسم

 ةقفن يأ  ةقفنلا تاطقسمب هدصقن ام اذُه .جوزلا ةمذ يف ًانيد اهتروريص دعب ةقفنلا طقسي

 .- ةجوزلا

 :ةقفنلا قاقحتسا تاطقسم :ًالوأ - 5/4

 هذه نمو .ةقفنلا بوجو طورش نع انمالك دنع قبس اميف تاطقسملا هذه نع انملكت دقو

 . حيحصلا حاكنلا دقع هبجوي يذلا ميلستلا اهجوزل اهسفن ميلست نع ةجوزلا عانتما تاطقسملا

 نم زوشنلا لوصح ةقفنلا قاقحتسا تاطقسم نمو .اهب جوزلا عاتمتسا هعم نكمي يذلا وهو

 , 64 هانع يذلا ليصفتلاب ةجوزلا

 :0:؟©اهبوجو دعب ةقفنلا تاطقسم :ًايناث

 :اهجوز ىلع ةجوزلل ةقفنلا بوجو ةيفيك يف نييأر ءاهقفلل نإ :قبس اميف انلق

 اذإ اهجوز ىلع ةجوزلل بجت ةقفنلا نأ مهدنعو .مهقفاو نمو ةيفنحلا يأر وهو :لوألا يأرلا

 يضارتلاب وأ يضاقلا ءاضقب الإ هتمذ يف ايد نيصن ال هجو ىلع هطرشو بوجولا ببس ققحت

 . نيجوزلا نيب

 يضاقلا ءاضق ىلع فقوت نود اهئادأ نع هعانتما تقو نم هتمذ يف ًانيد ريصت هجو ىلع
 .نيجورلا يضارت وأ

 يضارتلا لبقو جوزلا ىلع اهبوجو دعب ةجوزلا ةقفن نأ ةيفنحلا يأر ىلع بترتيو -7

 طقست يأ  اهيلع نمزلا يضم دعب طقست ةقفنلا هذه ءاهب يضاقلا مكح لبقو نيجوزلا نيب اهيلع

 امنإو «يضاقلا مامأ اهب ىوعدلا عفر لبق ةيضام ةقفنب بلاطت نأ ةجوزلل ٌّقحي الف  نمزلا رورمب

 .اهب ىوعدلا عفر تقو نم اهب اهل مكحي

 .تككلك ككل #مو ناترقفلا (84ه) .«©5-569:0ه552» تارقفلا (5*85)
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 اهئادأ نع هعانتما تقو نم جوزلا ةمذ يف ًانيد ةقفنلا ريصت :روهمجلا يأر ىلعو ١-

 ةجوزلا بلاطت نأ ةجوزللف يلاتلابو ءاهب يضاقلا ءاضق وأ اهيلع يضارتلا ىلإ ةجاح نود ةجوزلل

 0 لوفر هلك 2 يفو 6 ا 0 - ب ةقباس 0

 نعم اظفف نينه الحا ديزل اذ م م ءاضقب الإ عير ةمذ يف

 اضر الو يضاقلا ءاضق ريغ نم - جوزلا ةمذ  ةمذلا يف ًائيد ريصت اهنإ : : يعفاشلا لاقو .نامزلا

 , 6:؛0(نامزلا يضمب طقست الو جوزلا

 :جوزلا ةمذ يف ًانيد اهتروريص دعب ةقفنلا تاطقسم : ثلاث

 لبق ىتح ءاربإلا وأ ءادألاب الإ ًانيد اهتروريصو اهبوجو لعب ةقفنلا طقست ال :روهمجلا دنع

 .ءاربإلاب وأ ءادألاب الإ مكحلا دعب طقست ال نأ ىلوأف . يضاقلا اهب مكحي نأ

 ءيضاقلا مكحب وأ يضارتلاب جوزلا ةمذ يف ًانيد اهتروريص دعب ةقفنلاف :ةيفنحلا دنع امأ

 : يتأي امب طقست اهنإف

 : ةيفنحلا دنع ًائيد اهترو ريص دعب ةقفنلا تاطقسم - 574

 :ءاربإلاب : الوأ

 ًاطاقسإ ءاربإلا راص جوزلا ةمذ يف ًانيد تراص امل اهنأل ؛اهطقسي ةيضاملا ةقفنلا نع ءاربإلا

 ةقفنلا نم لبقتسي امع ةجوزلا هتأربأ ولو .نويدلا رئاس يف ءاربإلا م حصي امك حصيف بجاو نيدل

 اهنم ءاربإلا ناكف .نامزلا ثودح بسح ىلع ًائيشف ًائيش بجت اهنأل ؛ ءاربإلا حصي يب مل ةضورفملا

 ددجتي هنأل ؛ ددجتملا سبحلا ٌّقح وهو اننا بوجولا ببس لبقو هدوجو لبق ا طاقسإ

 , 6:9 حصت الف .نامزلا ددجتب

 : ةبهلاب : ًايناث - "4 5

 ءاربإ نوكي نيدلا هيلع نمل نيدلا ةبه نأل ؛جوزلل ةيضاملا اهتقفن بهت نأ ةجوزلا نم حصي
 هانلق امل ةقفنلا نم لبقتسي ام ةبه حصي ال نكلو , حصيف هنع بجاو نيد طاقسإ نوكيف ةهنع

 . 04 ءاربالا ىف
 : 2 يي

 , ؟©ص ؛ 4ج «عئادبلا» م١215

 .؟9؟ص ٠ 4ج «عئادبلا» 158(2) .؟9؟ص 4ج «عئادبلا» ةثتحضف]
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 :توملاب وأ قالطلاب :ًاثلاث  .ه

 وأ تتام وأ اهجوز اهقّلطو ةجوزلا اهمّلستت مل اذإ يضاقلا لبق نم ةضورفملا ةقفنلا طقستو

 دق ناك اذإف .جوزلا ىلع ةنادتسالاب اهرمأ دق يضاقلا نكي مل اذإ طوقسلا اذهو .جوزلا تام

 هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج اذه يفو .توملاب وأ قالطلاب طقست مل ةنادتسالاب اهرمأ

 تضمف .رهش لك ةقفن ىلع ايضارت وأ اذك رهش لك جوزلا ىلع اهل يضاقلا ضرف اذإو» : ةيفنحلا
 مث اهسفن لام نم تقفنأ وأ تقفنأف ,تنادتسا دق تناك دقو ةقفنلا نم ًائيش اهطعي ملو رهشأ
 ام طقسي هجولا اذُه يف اهقّلط ول كلّذكو ءاندنع هلك كلذ طقس «ةأرملا تتام وأ جوزلا تام
 ملو ةقفنلا يضاقلا اهل ضرف اذإ انركذ يذلا اذه . يضاقلا ضرف دعب تاقفنلا نم هيلع عمتجا

 لطبي الف ءامهدحأ تام مث تنادتساف «جوزلا ىلع ةنادتسالاب اهرمأ اذإ امأو .ةنادتسالاب اهرمأي

 .6450(اذكه باوجلا نوكي نأ بجي قالطلا ةلأسم يف كلذكو .كلذ

 ةقفنلا نأل» : يضاقلا رمأب ةنادتسم ةقفنلا نكت مل اذإ توملاب طوقسلا اذه ليلعتو -65

 .6؛3(ضبقلا لبق توملاب لطبت ةبهلاك توملاب طقست تالصلاو .ةلص

 اولّلع دقف ,يضاقلا رمأب ةنادتسم تناك اذإ توملاب وأ قالطلاب اهطوقس مدع امأ -1

 هل نم رمأب ةنادتسالا نأل ؛توملاب طقست ال ةنادتسالاب اهرمأ يضاقلا ناك اذإ» :مهلوقب كلذ
 تومب طقست الف .هسفنب جوزلا ةنادتساك تناكف .يضاقلا وهو هل اهتيضق عفر دنع هيلع ةمات ةيالو

 .6؛؛9(طقست ال حيحصلاو .قالطلاب ةنادتسالاب رمألا دعب اهطوقس فالخلا اذه ىلعو ءامهدحأ

 «ةجوزلا اهضبقت مل يتلا يضاقلأ لبق نم ةضورفملا ةقفنلا طوقس نأ انه ظحاليو .-4

 ردلا» يفف .ةيفنحلا دنع فالخ ّلحم قالطلاب اهطوقس «يضاقلا رمأ نودب ةنادتسملا وأ
 مدع ًاثحب رحبلا يف دمتعاو .ضورفملا طقسي ًايعجر ولو اهقالطو امهدحأ تومبو» :«راتخملا

 ىتفأ لوألابو .ةليح كلذ سانلا ذختي ال يك يعجرلاب اهطوقس مدع ىوتفلاو .قالطلاب اهطوقس
 طوقسلا مدع نم «رحبلا» يف هثحب ام ةينابهولل هحرش يف يلالبنرشلا ححص نكل «يلمرلا انخيش
 .6؛؛92حصألا وهو لاق ءانئاب قالطلا ناك ولو

 :«راتخملا ردلا» يف ءاج ام ىلع ًاقيلعتو .ةلأسملا هْذُه يف نيدباع نبال «راتحملا در» يفو

 طقست ليق «ةضورفم ةقفن اهل دمجت دقو تقلط اذإ ةأرملا :هترابعو يلالبنرشلا ححص نكلو هلوق»

 . ”72«ص الج «ةيادهلا» (655) .66ش١ص « ١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» ةتحضلا]

 .ه66 ص ./ج «راتخملا ردلا» (8557) 717 ص 27ج «ةيادهلا حرش ريدقلا حتف» (6551)
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 ' قوقح طوقسل ةليح ذختي الئل ؛ًانئاب قالطلا ناك ولو طوقسلا مدع ّحصألاو ,راتخملا ريغ وهو
 , 44:59 عئاسنلا

 تتام ءاوس . يضاقلا لبق نم ةضورفملا ةدمجتملا ةقفنلا طوقس مدع . حجارلاو -464
 وأ يضاقلا رمأب ةنادتسم ةدمجتملا ةقفنلا هذه تناك ءاوسو .اهقّلط وأ .جوزلا تام وأ ةجوزلا

 تراص يضاقلا مكحب ةضورفملا ةجوزلا ةقفن نأل ؛ًالصأ ةنادتسم نكت مل وأ .هرمأ ريغب ةنادتسم
 نمو .ىرخألا نويدلا ىلع يرسي ام اهيلع يرسي نأ بجيف .نويدلا يقابك جوزلا ةمذ يف ًانيد
 اهيف ةلصلا ىنعم ءاقب نأ :باوجلاف .ةلص اهنوك امأ .ءاربإلاب وأ ءادألاب الإ اهطوقس مدع كلذ

 .انلق امك ءاربإلاب وأ ءادألاب الإ طقسي الف , ىضاقلا

 ثلاثلا بلطملا

 فورعملاب ةرشاعملا

 :ديهمت

 نهورشاعو» : ىلاعت هللا لاق فورعملاب اهل هترشاعم اهجوز ىلع ةجوزلا قوقح نم
 .اهمكح نايبو ءاعرش اهنم دوصقملاو ةرشاعملا هذه ىنعم نايب نم دب الف . «فورعملاب

 ,ةجوزلاب رارضإلا مدع انرظن يف يهو اهيلإ عجرت طباوضو الوصأ فورعملاب ةرشاعملل نإ مث
 ىهب قلعتي امو  ءطولا  عامجلا يف ةجوزلا ٌقحو قوقحلا نم اهجوز نيبو اهنيب اميف ةلثامملاو
 .ةجوز نم رثكأ جوزلل نوكي امدنع ةلماعملا يف لدعلاو

 :ثحبلا جهنم ١" ظ

 .اهتيمهأو اهمكح نايبو .فورعملاب ةرشاعملا ىنعم : لوألا عرفلا

 . ةجوزلاب رارضإلا مدع : يناثلا عرفلا

 .اهجوزو ةجوزلا نيب قوقحلا يف ةلثامملا :ثلاثلا عرفلا

 . تاجوزلا نيب لدعلا : سماخلا عرفلا .هب قلعتي امو - ءطولا  عامجلا :عبارلا عرفلا

 .60468ص جا «نيدباع نبال «راتحملا درد (8555)
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 لوألا عرفلا

 فورعملاب ةرشاعملا ىنعم

 اهتيمهأو اهمكح نايبو

 :فورعملاب ةرشاعملا ىلئعم <

 «ةبحاصملاو ةطلاخملا :ةرشاعملاب دوصقملاو .4فورعملاب ّنهو رشاعو» : ىلاعت هللا لاق

 ىلاتلابو ؟«فورعملاب» ىلاعت هلوق نم دوصقملا امف «فورعملاب» ةرشاعملا هذه نوكت نأ يغبنيف

 لاوقأ ضرع نم نيبتي باوجلاو ؟ءفورعملاب ةرشاعملا» نم ًاعرش دوصقملا ىنعملا وه ام

 : يتأي ام مهلاوقأ نمف ةميركلا ةيآلا هذه يف نيرسفملا

 :فورعملاب ةرشاعملا ىف نيرسفملا لاوقأ 7< ه#م

 :ريثك نبا ريسفت نم :ًالوأ

 نهل مكلاوقأ اوبيط : يأ «فورعملاب ّنهو رشاعوإ» : ىلاعت هلوق» : «ريثك نبا ريسفت» يف ءاج

 .*4؛9«هلثم نهب متنأ اولعفاف نهنم كلذ نوبحت امك مكتردق بسحب مكتائيهو مكلاعفأ اونّسحو

 :يزارلاو يرشخمزلا ريسفت نم :ًايناث 4

اعو#» : ىلاعت هلوق «يرشخمنزلا ريسفت)» يف ءاج
 تيبملا يف ةفصنلا وهو «فو رعملاب نهو رش

 , 0144©« يزارلا ريسفتو ىف ىنعملا اذه لثمو .4*؟©«لوقلا ىف لامجإلاو ةقفنلاو

 :«صاصحلا ريسفت» نم : اثلاث "الهه

 ىلاعت هللا رمأ «4فورعملاب نهورشاعو» : ىلاعت هلوق : صاّصجلل «نارقلا ماكحأ» يف ءاجو

 يأ  مسقلاو ةقفنلاو رهملا نم اهقح اهيفوي نأ فورعملا نمو .فورعملاب مهئاسن ةرشعب جاوزألا

 سوبعلا كرتو اهريغ ىلإ ليملاو اهنع ضارعإلاو ظيلغلا مالكلاب اهاذأ كرتو - تاجوزلا نيب مسقلا

 .19 اهمقرو ءءاسنلا ةروس يف «فورعملاب نهورشاعو» :ةيآو 24 16ص ء١ج «هريثك نبا ريسفت» (854545)

 .١55«ص .١ج «يرشخمزلا ريسفت)» 05560)

 .7١؟ص ١٠2ج «يزارلا ريسفت» (م4556)
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 ,04425كللذ ىرجم ىرج امو بنذ ريغب اههجو يف بوطقلاو

 :«يبطرقلا ريسفت» نم :ًاعبار

 : يأ .4«فورعملاب نهورشاعو» :ىلاعت هلوق : يبطرقلل «نارقلا ماكحأ» يف ءاجو

 ال نأو .ةقفنلاو رهملا نم اهقح ةيفوتب كلذو «ةرشاعملا نسح نم هب هللا رمأ ام ىلع نهورشاع

 ىلإ اليم ًارهظم الو ءًاظيلغ الو ًأّظف ال لوقلا يف ًاقلطنم نوكي نأو «بنذ ريغب اههجو يف سبعي
 مهنيب ام ةطلخ يأ  ةمدأ نوكتل نهيلع اودقع اذإ ءاسنلا ةبحص نسحب ىلاعت هللا رمأف .اهريغ

 ,06415ع . . .شيعلل انهأو سفنلل أدهأ هنإف «لامكلا ىلع مهتبحصو

 : (رانملا ريسفت» نم :ًاسماخ - 617

 اهيأ مكيلع بجي يأ ,.«فورعملاب نهورشاعو» : ىلاعت هلوق «هرانملا ريسفت» يف ءاج
 يذلا فورعملاب نهل مكتطلاخمو مكتبحاصم نوكت نأب .مكئاسن ةرشع اونسحت نأ نونمؤملا

 لوقلاب ءاذيإلاو ةقفنلا يف قييضتلاف .ةءورم الو ًافرع الو ًاعرش ركنتسي الو .نهعابط هفلأتو هفرعت
 ضرغلاو . . .فورعملاب ةرشعلا يفاني كلذ لك .ءاقللا دنع هبيطقتو هجولا سوبع ةرثكو لعفلا وأ
 يأ  مامإلا ذاتسألا لعجو .هتشيعم يف هئانه ببسو رخآلا رورس ةاعدم امهنم لك نوكي نأ

 اهبو هب قيلي امو .هركنتست الو ةأرملا هفرعت ام ىلع فورعملا يف رادملا  هدبع دمحم خيشلا

 , 04480(. . .سانلا يف امهتقبط بسحب

 :فورعملاب ةرشاعملل راتخملا ريسفتلا -4

 «فورعملاب نهورشاعو» : ىلاعت هلوق ىنعم يف نيرسفملا لاوقأ نم هانركذ ام ءوض يفو
 اهل حجارلا ريسفتلا وه ةميركلا ةيآلا هذه ىنعم يف هرانملا ريسفت» يف ءاج ام نإ :لوقلا نكمي
 دارملا ىنعملا نيب هنألو ؛ىرخألا ريسافتلا يف ءاج امل عماج ريسفت هنأل ؛هراتخن ام وه يلاتلابو
 عئابط هفلأتو ةرشاعملا نسح نم هنوربتعي امم سانلا فرع هب ىرج ام هنأب «فورعملاب» ةملك نم

 .94١٠ص كج .صاصجلل «نارقلا ماكحأو 0:5

 . 57ص «6ج «يبطرقلا ريسفت» (84517)

 .565ص 25ج «- هللا همحز اضر ديشر دمحم خيشلل «رانملا ريسفت» (8558)
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 فرع ةاعارم نأل ؛ًاعرش كلذ ركنتسي ال نأ طرشبو اهلاح بسحب ةجوز لكب قيلي امو .ءاسنلا

 . عرشلا ةفلاخم مدعب ةديقم مهتاداعو سانلا

 :فورعملاب ةرشاعملا مكح - 4

 .0؛؛9نورسفملا لاق اذهبو  مهيلع بجاو فورعملاب مهتاجوزل جاوزألا ةرشاعم

 هلوق هيلع لدي مهتاجوز وحن جاوزألا ىلع فورعملاب ةرشاعملا بوجو نم نورسفملا هركذ امو

 نع هفرص ىلع ليلدلا ماق اذإ الإ بوجولا رمألا يف لصألاو .4#فورعملاب نهورشاعو# : ىلاعت
 اذه ديكأتو فورعملاب ةرشاعملا بوجو ىلع ةرفاضتم ةلدألا نإ لب كلذ ىلع ليلد الو « بوجولا

 اها هاورو , 0450 ملسم مامإلا هاور اري ءاسنلاب اوصوتسا» : لكي هلوق كلذ نمف «بوجولا

 نهب مكيصوأ ىنعملاو .ةيصولا لوبق ءاصيتسالا» :هحرش يف ءاجو ىويهعماجو يف يذمرتلا مامإلا

 ,6409(نهيف ىتيصو اولبقاف م

 :فورعملاب ةرشاعملا ىلع ٌتحلا -

 نإف .فورعملاب مهتاجوز جاوزألا ةرشاعمب ةنسلاو نارقلا يف حيرصلا يعرشلا رمألا عمو
 مه مهرايخ نأب نيملسملا رابخإب بجاولا اذهب مايقلاو رمألا اذهب مازتلالا ىلع ثح مالسإلا

 :«هعماج» يف يذمرتلا هجرخأ يذلا فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يف ءاج دقف .مهئاسنل مهرايخ

 .0؛59«عمهئاسنل مكرايخ مكرايخو افلح مهنسحأ ًاناميإ نينمؤملا لمكأ»

 مكريخ انأو .هلهأل مكريخ مكريخ» :لاق لي يبنلا نع سابع نبا نع رخآ ثيدح يفو

 , 6:55( ىلهأل

 نم ٌّقحأ مه لهألا نأل ؛هلهأل مهريخ ناك نم سانلا ريخ نأ ىلع هيبنت ثيدحلا اذه يفو

 «سانلا ريخ وهف ,«كلذك هلهأ عم لجرلا ناك اذإف ةرشاعملا نسحو قلخلا نسحو رشبلاب مهريغ

 , 6؛*©رشلا نم رخآلا بناجلا ىف وهف كلذ نم سكعلا ىلع ناك نإو

 . 57ص «8ج «يبطرقلا ريسفت» ,.4١٠ص ء؟ج .صاصجلل «نآرقلا ماكحأ» (8444)

 . 88ص .١٠ج (يوونلا حرشب ملسم حيحص» (8460)

 ) )846١"75ص 14ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» .

 ."76ص «4ج «يذمرتلا عماج» (84657)

 . 73١1/7١ 5نص .5ج «يناكوشلل «راطوألا لين» (8485) .575ص ١21ج «هجام نبأ نئس» (846)
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 :فورعملاب ةرشاعملا بوجو دكؤي امم 05

 هتجوزل جوزلا نم ةنسحلا ةرشاعملا هذه يف نأ ةجوزلل فورعملاب ةرشاعملا بوجو دكؤي اممو

 هللا لوسر يف مكل ناك دقل# : ىلاعت لاق ءًاعرش بولطم دلع هب يسأتلاو 7 هللا لوسرب ًايسأت

 , 0400)# ةئسح ةوسأ

 فطلتيو هلهأ بعادي رشبلا مئاد ةرشعلا ليمج» :نينمؤملا تاهمأ هئاسن عم ِدو ناك دقو
 دل وجي لزج لحب ءاعلا ىلع انإ ناك هنأ ىتح هءاسن كحاضيو ,ةقفن مهعسويو مهب

 "ال كلذب مهسناؤي ماني نأ لبق ًاليلق

 :فورعملاب ة :رشاعملا ىلع هنيعي امب جوزلا ريكذت - "اك

 اذه دكأو هيلع ًابجاو كلذ لعجو فورعملاب هتحور ةرشاعمب جوزلا رمأ مالسإلا نأ عمو

 فورعملاب هتجوز ةرشاعم بجاوب همايق ىلع جوزلا نيعت يتلا رومألا نم نإف هيلع ٌثتحو بجاولا
 : يتأي ام

 :ةأرملا ةعيبطب هفيرعت : ًالوأ - 77

 ردص اذإ اهيلع وسقي ال نأ جوزلا ىلع بجيف .جوعأ عَّلِض نم تقلخ ةأرملا نأ مالسإلا نيب
 .فورعملاب اهل ةرشاعملا بجاوب ريصقتلا ىلع اهريصقت هلمحي الو .هقح يف ريصقتلا ضعب اهنم
 ةحماسملابو ليمجلا حفصلاب هنم لباقي نأ يغبني نكلو .هنم ريصقتلاب لباقي ال اهنم ريصقتلا نإف
 سانلا ىلوأ يهو ؟هتجوزب هتقالع يف فيكف ميرك حماسم وهف ملسملاب نأشلا وه اذهو .ةميركلا
 . همركو هتحماسم يف

 يه نإو اهوحن بجاولا اذهب مايقلا هيلعف ,.فورعملاب اهترشاعم بجاو جوزلا ىلع نإ مث
 هيلع بترتي يذلا جاجوعالا نم ءيش نهقلخ يف ءاسنلاف ؛فورعملاب هل اهترشاعم بجاوب بلع

 اذه ىلع اهلماعيو كلذ هقفي نأ جوزلا ىلعف «نهجاوزأ ُبح يف روصقلاو ريصقتلا نم
 ةريره يبأ نع «هحيحص» يف ملسم مامإلا هجرخأ يذلا فيرشلا ثيدحلا يف ءاج 0
 ىلع كل ميقتست ةست نل عَّلِض نم تقلخ ةأرملا َّنِإ» : هلي هللا لوسر لاق :لاق  هنع هللا يضر -

 اهرسكو ءاهترسك اهميقت تبهذ نإو .جوع اهبو ءاهب تعتمتسا اهب تعتمتسا نإف .ةقيرط
 . اهقالط

 7١[. ةيآلا :بازحألا ةروس] (84656)

 .؛""ص ١21ج «ريثك نبا ريسفت» (81655)
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 نهيلإ ناسحإلاو ءاسنلا ةفطالم ثيدحلا اذه يفو» :ثيدحلا اذه يف يوونلا مامإلا .لاق

 عمطي ال نأو «ببس الب نهقالط ةهاركو نهفعض لامتحاو نهقالخأ جوع ىلع ربصلاو

 , 04؛57(اهتماقتساب

 اويضوتساو ارا م : كك هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع ملسم مامإلل ىرخأ ةياور يفو

 هميقت ٌتبهذ نإ .هالعأ علضلا يف ءيش جرعأ نإو ءعلض نم تقلخ ةأرملا نإف اروح اجلا

 ري ءاسنلاب اوصوتسا . جوعأ لزي مل هتكرت نإو .هترسك

 .اهب اولمعاو نهيف يتيصو اولبقا يأ «أريخ ءاسنلاب اوصوتسا» :ِلك هلوق :هحرش يف ءاجو

 نأ امكف ءاهجاجوعا ركني الف جوعأ علض نم تقلخ ةأرملا نإف «نهترشع اونسحأو .نهب اوقفراو

 . ميوقتلا اذهل هتيلباق مدعل هترسك هنأش وه يذلا جاجوعالا نم هميقت تبهذ اذإ جوعألا علضلا

 ىلإ كلذ ىدأ اهجاجوعا لك بهذت ةيضرم ةمات ةماقإ | ةداجلا ىلع اهتماقإ تدرأ نإ ةأرملا كلذكف

 فالخ وه ةيضرم ةمات ةروصب اهجاجوعا ةماقإ نم ديرت ام نأل ءاهرسك وهو قارفلاو قاقشلا

 اهيلع جوزلا ٌّقحب اهمايق مدعو اهلاح ءوس ىلع تربص نإو .اهدادعتساو اهعسو يف سيلو ءاهنأش

 ةيرذلا بلطو فافعإلا اهب لصحو اهب كعاتمتسا مادو ةرشاعملا ترمتساو رمألا ماد ,كلذ وحنو
 , 41:”؟ةحلاصلا

 : كك هللا لوسر لاق :لاق - هنع هللا يضر  ةريره يبأ نع :يذمرتلا عماج» يفو - 164
 ءاج دقو «جوع ىلع اهب تعتمتسا اهتكرت نإو ءاهترسك اهميقت نأ تبهذ نإ علضلاك ةأرملا نإ»

 عيطتسي الف .لصألا يف جاجوعا نهقلخ يف ءاسنلا نأ ينعي «علضلاك ةأرملا نإ» : هلوق هحرش يف

 .«هيلع نلبج امع نهريغي نأ دحأ

 :اهميوقت نم عنمي ال ةأرملا جاجوعا 55

 نم اهيف ىري ام ميوقت يف لجرلا يعس نم عنمي ال هانيب يذلا وحنلا ىلع ةأرملا جاجوعاو
 ةلالد نآل ؛ًاعرش اهمزلي اميف وأ هّقح يف اهريصقت رهاظم نم ىري ام وأ هوحن اهكولس يف جاجوعا
 هجولا ىلع اهميوقت نأ ثيداحألا هذه حرش يف ءاج امك ينعت جاجوعا نم اهيف ام ىلع ثيداحألا

 هنأل ؛لماكلا ميوقتلا نم وحنلا اذه ىلع يصعتست اهتعيبط نآل ؛ هيلإ ليبس ال رمأ ماتلا لماكلا

 ىلع اهميوقت رذعتملا نم سيلف ءانلق امل ارذعتم اذُه ناك اذإ | نكلو هيلع تلبج امع اهجرخي

 .ه 8ص .١٠3ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (4408) . ه 8ص .١٠ج ؛«يوونلا حرشب ملسم حيحص» (84617)

 . ١-1714 1؟79ص اج ؛يقيدصلا نالع نب دمحم فيلأت «نيحلاصلا ضاير قرطل نيحلافلا ليلد» (8559)
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 ىتحو كلذ ليبس يفو .اهيلع جوزلا قحب مايقلا ىلع ةصيرح اهلعجي ثيحب ريبكو مهم وحن
 ءاج دقف ,فطللاو قفرلاب اهميوقت ىلإ ىعسيو قفرلاب اهلماعي نأ هيلع هاعسم يف جوزلا حجني
 ,6400(هلك رمألا يف قفرلا بحي هللا نإ» :فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يف

 تيقبو .هيف عمطيو هوجري يذلا وحنلا ىلع هقوقحب مقت ملو اهجوزل ةجوزلا مقتست تست مل اذإو

 ىلع كلذ هلمحي الو كلذ نم برغتسي ال نأ هيلعف ءهقح يف جاجوعالاو زوشنلا نم ةيقب اهيف
 نسحب اهيف هيلع هللا قح يدؤيو هللا دنع اهلمحت بستحيو اهلمحتي لب  اهقالط يأ اهرسك

 موي مهتنبا ىلع ةجوزلا لهأ مهنمتئا نيذلا جاوزألا ةءورمو لاجرلا مرك وه اذهف ءاهل هنرشاعم
 .اهايإ هوحكنأ

 : هتجوز تائسح ركذتي نأ :ايناث 5

 يف جاجوعالا نم ةيقب اهيف ىقبت دقو .هقح يف ريصقتك هركي ام ضعب ةأرملا يف نوكي دق

 بناجلا اذه ىلع هرظن زكري نأ هل يغبني ال نكلو .تلق امك اهميوقت يف هيعس نم مغرلاب هقح
 ىلإ رظني وهو هعم اهتانسح رضحتسي نأ هيلع ءاهيف بيطلا ءيضملا بناجلا ىسنيو اهنم هيركلا
 تانسحلا نإ :ريدقلا يلعلا هللا لوق جودزملا راضحتسالا اذه عم رضحتسي نأو .هعم اهتائيس

 يضقي لدعلا نأو .مهءايشأ سانلا سخبن ال نأ انرمأ ىلاعت هللا نأو ,؛574تائيسلا نبهذي
 هيف دعو قلد اهنع درك نإ هل هنأو .هنم تردص ةئيسل صخشلا تانسح نع اننويع ضمغن ال نأ

 نيفاعلاو وفعلا بحي ميرك وفع ىلاعت هللا نأو ءأطخلا نم موصعم ريغ ناسنإلا نأو ًايضره اقلخ

 هتجوز ريصقت ىلإ رظني وهو اهلك يناعملا هذه هنهذ يف رضحتسي نأ جوزلا ىلعف سانلا نع

 (هحيحص» يف ملسم مامإلا هجرخأ يذلا فيرشلا يوبنلا ثيدحلا هيلإ راشأ ام وهو هّقح يف

 ًاقلخ اهنم هرك نإ | ًةنمْؤم نمؤم كرفي الد : هك هللا لوسر لاق :لاق  هنع هللا يضر  ةريره يبأ نع

 .«هريغ لاق وأ ءرخآ اهنم يضر

 اهنم دجو نإ هنأل ؛ ءاهضغبي ال نأ يغبني يأ :ثيدحلا اذهل حرش يف يوونلا مامإلا لاقو

 - ديج نيد تاذ يأ - ةئيد اهنكل قلخلا ةمرش نورك نآك افرع اقلخ اهيف دحو .ههركي ًاقلخ

 .6459(كلذ وحن وأ هب ةقيفر وأ .ةفيفع وأ ةليمج اهنأ وأ

 .544ة ص ١٠٠ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصا) م55

 ١١15[. ةيآلا نم :دوه ةروس] (8451)

 .ضغبي يأ كرفيو «.588ص ١٠2ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصو (8455)
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 ,0455(بحي امل هركي امع ىضاغتيو اهنسحل اهتئيس رفغي» : يبطرقلا لاقو

 :اههركي ىتلا هتجوز يف نوكي دق ريخلا : ًاقلاث <51

 نأك ءاهقيرط نع يتأيو ءاههركي يتلا هتجوز عم نوكي دق ريخلا نأب ركذتي نأ جوزلا ىلعو
 ءايندلا يف هب وه هعافتنا نع الضف نوملسملا هب عفتنيو «هنيع هب رقت احلاص ادلو اهنم هللا هقزري

 :فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يف ءاج امك هلمع عطقني امدنع هل ءاعدلاب ةرخآلا يف هب عفتني امك

 حلاص دلو وأ .هب عفتني ملع وأ «ةيراج ةقدص :ثالث نم الإ هلمع عطقنا مدآ نبا تام اذإ»

 نينحو اهتاوفع ىلع ةملجو اهيلع جوزلا بص نم ةدجت امل اهلاح_علصت ةجوزلا نأ وأ . «هل وعدي

 : ىلاعت لاق كلذ ىلإ ٍميركلا نآرقلا هّبن دقو .همايأ لبقتسم يف اهب دعسيو أنهيف اهعم هترشع

 اريخ هيف هللا لعجيو ًائيش اوهركت نأ ىسعف نهومتهرك نإف .فورعملاب نهورشاعوو»

 : يتاي ام ةيآلا هذه ريسفت يف ءاج دقو , 090ج ريثك

 :«يبطرقلا ريسفت» نم -أ -4

 ,زوشن وأ ةشحاف باكترا ريغ نم قلخ ءوس وأ ةمامدل يأ *نهومتهرك نإف# : ىلاعت هلوق

 4459 نيحلاص ًادالوأ اهنم هللا هقزري نأ ىلإ رمألا لوؤي نأ ىسعف «لامتحالا ىلإ هيف بدني اذهف

 : «ريثك نبأ ريسفت)» نم سا 48

 لعجيو ائيش اوهركت نأ ىسعف نهومتهرك نإفإ» : ىلاعت هلوق يف «ريثك نبا ريسفت» يف ءاج
 مكل ريثك ريخ هيف .ةهاركلا عم نهكاسمإ يف مكريخ نوكي نأ ىسعف يأ .اريثك اريخ هيف هللا

 وأ ءأدلو اهنم قزريف اهيلع فطعي نأ وه :ةيآلا هذه يف سابع نبا لاق امك «ةرخآلاو ايندلا يف

 , 65 يريثك ريخ دلولا كلذ ىف نوكي

 :«يكلاملا يبرعلا نبا ريسفت» نم  ج  تالا»

 نإ : ىنعملا» :لاق . خلإ *# . . نهومتهرك نإف#» : ىلاعت هلوق يف يكلاملا يبرعلا نبا لاقو

 اهاذأ ىلع ربصيلف ءزوشن الو ةشحاف ريغ نمو ةرفن اهنمو ةبغر اهنعو ةيهارك هتجوز يف لجرلا دجو
 ,6455وهل ًاريخ كلذ ناك امبرف ءاهفاصنإ ةلقو

 .[19 ةيآلا :ءاسنلا ةروس] (8455) . 88ص 80ج «يبطرقلا ريسفت» (847)

 .5""ص «١ج هريثك نبا ريسفت» (8455) . 98ص .8ج «يبطرقلا ريسفت» (8456)

 .37”7ص .١ج .يكلاملا يبرعلا نبال (نآرقلا ريسفت) «نآرقلا ماكحأ» (84517)
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 :«يزارلا ريسفت» نم د "ااا

 نإ مكنإ» :- ىلاعت هللا همحر لاق .ةيآلا # . . . نهومتهرك نإفإ» :ىلاعت هلوق يف لاق

 اهايإ هلامتحال هللا نم ليزجلا باوثلا لوصح وأ «ةبغر ةرفنلاو ,ةبحم ةهاركلا بلقنتف لصحي
 , 64يعاهل هتهارك عم اهيلإ ناسحاإلاو

 ًاينذ دعي ال امم قّلُحلا وأ قلخلا يف بيعل يأ «نهومتهرك نإف» : ىلاعت هلوق :هيف ءاج
 هلثم نع ولخي ال امم هنوؤشب مايقلاو تيبلا ةمدخ يف نهيلع بجاولا لمعلا يف ريصقتل وأ نهل

 نهتراضمب اولجعت الو اوربصاف «نهريغ ىلإ مكنم ليملا وأ مهلامعأ يف لاجرلا اذكو .ءاسنلا

 ريخلا نمو .#اريثك اريخ هيف هللا لعجيو ائيش اوهركت نأ ىسعف» :كلذ لجأل نهتقرافمب الو
 2 8 2ك 3

 رقت نم اهنم هئيجي مث اههركيو اهجوز اهلمي ةأرما ٌبرف .ءابجنلا دالوألا هالعأو همهأ لب «ريثكلا
 نسحو هربصب اهلاح حلصي نأ ريثكلا ريخلا نمو .هدنع اهردق ولعيف ءابجنلا دالوألا نم هنيع هب

 ةرشاعم نسحب هلهأ يصوي مالسإلا نأ لصاحلاو .هئانه بابسأ مظعأ نم نوكتف .هترشاعم

 .645)ريخ نهيف نوكي نأ ءاجر ؛جاوزألا نههرك اذإ نهيلع ربصلاو ءاسنلا

 :تيبلا يف هزكرم جوزلا فرعي نأ :ًاعبار 777

 .ةلئاعلا يف هزكرم فرعي نأ هتجوز عم ةنسحلا ةرشعلا بجاوب همايق ىلع جوزلا نيعي اممو

 ةسايرلاو .هتجوز ىلع ةماوقلا هلو ,تيبلا يف ةذفانلا ةملكلا جوزلل نإ .هاسني الو كلذ ركذتي نأو
 هتجوزو .هللا ةيصعم ريغ يف ًاعرش ةعاطلا بجاوو اهيلع ذفان هرمأو تيبلا يف ةلئاعلا مومع ىلع
 همعن ركذتيو هللا فاخي يذلا ملسملا يف نأشلاو .هيدي نيب ةريسألاكو .هيلإ ةبسنلاب ةيعرلاك

 نأشلا لوقأ .هيدي نيب ةريسألاك يهو  اهيلع ماوقلا  هتجوزل يعارلا زكرمب هلعج نأ هيلع هلضفو
 يضر - سابع نبا لاق ءاهعم ًاظيلغ ًاظف نوكي ال نأو اهيلإ نسحيو هتجوزب قفرتي نأ ملسملا اذهب
 نسح ىلع لاجرلا ضح ىلإ ةراشإ ةجردلا 4ةجرد نهيلع لاجرللو» : ىلاعت هلوق يف  امهنع هللا
 .047)«هسفن ىلع لماحتي نأ يغبني لضفألا نأ يأ .قلخلاو لاملا يف ءاسنلل عسوتلاو ةرشعلا

 هتطلس لامعتسا يف فسعتلا نع هسفنب ىأني نأ ملسملا جوزلا نم وجرملاو لومأملاف

 ١. 2ص .١٠ج «يزارلا ريسفت» (861454)

 . ١؟98ص .7ج «يبطرقلا ريسفت» )8417١( . 407ص .4ج «رانملا ريسفت» (8459)

 ل -١"71



 ةجوزلاب رضي وحن ىلع تيبلا يف هزكرم لغتسي الو .ةطلسلا هذه لامعتسا ءيسي ال نأو ةيجوزلا

 اهنع ًاوفعو هتجوز عم ًاحماست دادزي يذلا وه ميركلا جوزلا نأ ملعيلو ةةينيادلا ةيلوؤسملا هلمحيو
 يوقلا لجرلا نإف .اهيلع هتملك ذافنو اهفعض نم هفرعي امل .هقح يف ريصقتلا تررك يه اذإ

 اذإ هتبقاعموأ هنم هقح لك ءافيتسا نم فنأيو لب .همامأ هتالضع راهظإو فيعضلا ملظ نم فنأي

 ىصوأ امل - ع هللاو  اذهلو ؟هتجوز وه همامأ يذلا فيعضلا ناك اذإ فيكف .هقح يف رّصق

 تاريسأ يأ نهجاوزأ دنع ًاناوع نهنوك هتيصو يف كي ركذ ءاسنلاب نيملسملا خلك هللا لوسر

 مهجاوزأ عم ةرشعلا اونسحيف مهسوفن يف اهضعب انركذ يتلا يناعملا جيهتو روشتل .- مهدنع
 مامإلا هيأ يذلا فيرشلا ثيدحلا يف ءاج دقف «نهتاوفه نع نوفعيو نهتلماعم اونسحيو

 وسر. عم .عادولا ةجح دهش.هنأ نبا ىندخ :لاق صوحألا نبورمع نب ناميلس نع ينذمرتلا

 نه امنإف اريخ ءاسنلاب اوصوتساو الأ» : لي لاقف ظعوو رك .هيلع ىنثأو .هللا دمحف كك هللا

 وه يناعلاو .ٍناع عمج «ناوعد»و . مكيديأ 8 يف ىرسأ يأ مكدنع ناوع ىنعمو 2.( مكدنع ناوع

 يي اريسألا

 :فورعملاب ةرشاعملا ةيمهأ -4

 وحن اهيلع بجاو يه امك .هتجوز وحن جوزلا ىلع بجاو انيأر امك فورعملاب ةرشاعملا
 هيلع مهثحو مهجاوزأل جاوزألا ةرشاعم نسح ىلع مالسإلا دكأ دقو .دعب اميف هئيبنس امك اهجوز

 .اهجوز لبق نم فورعملاب ةجوزلا ة :رشاعم ةيمهأ رهظي هلك اذهو .كلذ ىلع مهنيعي ام انّيِب دقو

 هيف اهثدحي اميف هتجوز ىلع جوزلا بذك زاوجب اهيلع مالسإلا صرحو ةيمهألا هذه ودبتو
 نبا مامإلا لاق دقف «نيجوزلا نيب ةرشعلا نسحل ةرورض ةدوملاو ء.امهنيب اميف ةدوملل ابالجتسا

 امك ةدوملا هب بلجتسي اميف رخآلل نيجوزلا دحأ بذكب سأب الو» :- ىلاعت هللا همحر مزح

 لجرلا ًابذك هّدعأ ال :لوقي لك هللا لوسر تعمس اهنأ طيعم يبأ نب ةبقع تنب موثلك مأ نع انيور

 ثّدحي لجرلاو .برحلا يف لوقلا لوقي لجرلاو حالصلا ديري لوقلا لوقي : سانلا نيب حلصي

 ,01”ناهجوز ثدحت ةأرملاو .هتأرما

 بذكلا بنجتيو هتجوز عم هثيدح يف تايانكلاو ضيراعملا لمعتسي جوزلا نأ ودبيو
 ةمادإل وهو حضاو رمأ سكعلابو هتجوزل جوزلا بذك زاوج يف ةمكحلاو .كلذ هعسو ام حيرصلا
 ..لاوحألاو فورظلا بسح كلل ًاقيرط بذكلا نيعت اذإ نيجوزلا نيب ةبيطلا ةرشعلا

 ."؟6ص .؛ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» (8411)

 . 78ص .١٠ج مزح نبال «ىلحملا» (8407)

 3 ير



 :اهتاقيدص لصيو اهتوم دعب هتجوز ركذي ميركلا جوزلا "الاله

 زواجتي لب .مالسإلا رمأ امك فورعملاب هتجوزل هترشاعم نسحب يفتكي ال ميركلا جوزلاو

 ركذتيو اهتافو دعب اهركذي وهف .اهلجأ نم اهجوز هلعفي نأ بحت تناك ام اهتوم دعب لعفيف كلذ
 نكي هللا لوسر داك دنكو ءاهل ةبحملاو ءافولا مامت نم اذهو .هلعفيف هنم هلعف بحت تناك ام

  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع «هحيحص» يف - ىلاعت هللا همحر  يراخبلا مامإلا جرخأ دقف

 6 هللا لوسر ينجوزتي نأ لبق تكله دقلو ,ةجيدخ ىلع ٌثرغام ٍةأرما ىلع ٌثرغ امد :تلاق

 .ءبصق نم ةنجلا يف تيبب اهرشبي نأ هبر هرمأ دقلو .اهركذي هعمسأ تنك امل «نينس ثالثب

 .6؛"5عهنم اهتلخ يف يدهي مث ةاشلا حبذيل ناك نإو

 يأ  اهلئالخ يأ اهتلخو» :ثيدحلا اذهل هحرش يف هللا همحر  ينالقسعلا رجح نبا لاقو

 بدألا» يف يراخبللو .اهلئالخ ىلإ اهيدهت مث :ظفلب ملسمل ةياور يف عقوو .- اهتقادص لهأ

 تناك اهنإف ةنالف ىلإ هب اوبهذا :لوقي ءيشلاب يتأ اذإ لكك يبنلا ناك .سنأ ثيدح نم «درفملا

 زوجع تءاج :تلاق  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع يقهيبلاو مكاحلا جرخأو ٠ ةجيدخل ةقيدص

 يمأو تنأ يبأب ءريخب :تلاق ؟اندعب متنك فيكو .مكلاح فيك .متنأ فيك :لاقف لك يبنلا ىلإ

 اذه زوجعلا هذه ىلع لبقت هللا لوسر اي :- ةشئاع تلاق يأ - تلق .,تجرخ املف . هللا لوسر اي

 , 9"64(ناميإلا نم دهعلا نسخ نو .ةجيدخ نامز انيتأت تناك اهنإ ةشئاع اي :لاقف ؟لابقإلا

 ىناثلا عرفلا

 ةجو زلاب رارضإلا مدع

 :رارض الو ررض ال "الا"

 لاق «رارض الو ررض الو : ةدِكَع لاق .نيرخآلا نع ررضلاو ىذألا تفك مالسإلا لوصأ نم

 ال :هانعمو .ًادنسم امهريغو ينطقرادلاو هجام نبا هاور :ثيدحلا اذهل هحرش يف يوونلا مامإلا
 «كرض نم رضت ال يأ «رارض الو» :لكي هلوقو .ةقباس ةيانج الو قح ريغب ًادحأ مكدحأ ررضي

 .47©«مكاحلا دنع هنم كقح بلطا لب

 لوسرلا تاجوز ىلوأ يه - اهنع هللا يضر - ةجيدخو 21:"هص 1 ٠ ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصا 05175

 .فوجملا ؤلؤللا :بصقلاو 2

 .47/ْنص «يوونلا نيدلا فرش نب ىبحي مامإلل «ةيوونلا نيعبرألا حرش» (8475)

 5 ري



 :مارح ةجوزلاب رارضإلا - 1

 وهو جوزلا ىلع يعرشلا بجاولل كلذ ةضقانمل مارح قح هجو ريغب ةجوزلاب جوزلا رارضإو
 بحي ال هللاو مارح ملظلاو ءملظ ريغلاب ررضلا قاحلإ نألو ؛فورعملاب هتجوز ةرشاعم

 ىصوأ عرشلا نأل ؛ةمرح دشأ هتجوزب جوزلا رارضإف ًامارح ريغلاب رارضإلا ناك اذإو .نيملاظلا

 .فورعملاب اهترشاعم بوجوبو اهب ةيانعلاب

 اودارأ نإ يأ 4 . . .ًاحالصإ اودارأ نإ كلذ يف نهدرب قحأ نهتلوعبو» : ىلاعت لاق : ًالوأ

 ."؛0(ةعجرلا هذهب نهتراضم اوديري ملو .نهيلإ اناسحإو نهنيبو مهنيب امل احالصإ ةعجرلاب

 ةدم يف اهب قحأ  اهجوز يأ  ةأرملا لعب نوكي امنإو» :ةيآلا هذه يف هرانملا ريسفت» ىفو
 دصق اذإ امأ .ةرشاعملا نسحو نيبلا تاذ حالصإ دصق اذإ : اضع ًاقالط اهقلط اذإ ,ةدعلا

 ىنسحلاب جاوزألا ةرشاعم اهرشاعي ال ةقلعملاك نوكت ىتح ةدعلا دعب جوزتلا نم اهعنمو اهتراضم
 هتقلطم دري نأ لجرلل حابي الف ,ةعجارملا هذهب ىلاعت هللا نيبو هنيب مثأ وهف جوزتلا نم اهنكمي الو

 , "9"1«فورعملاب ةرشاعملا ةينو نيبلا تاذ حالصإ ةدارإب الإ هتمصع ىلإ

 وأ فورعمب نهوكسمأف نهلجأ نغلبف ءاسنلا متقّلط اذإو» : ىلاعت لاق :ًايناث -
 , 64170 هسفن ملظ دقف كلذ لعفي نمو .اودتعتل ارارض نهوكسمت الو .فورعمب نمهوحرس

 نهوعجارت الو يأ 4اودتعتل ًارارض نهوكسمت الوإ» : ىلاعت هلوقو» :اهريسفت يف ءاج دقو

 ,6499:كلذ دمعتب نهيلع ءادتعالل نهئاذيإو نهتراضم ةدارإ

 0 0 لجرلا قطب نأ ةميركلا ةيآلا | اهيلإ كا يتلا ةجوزلاب رارضإلا ا نسي

 .اهب رارضإلا هجو لع 9

 هتأرما قّلطي لجرلا ناك 4اودتعتل ًارارض نهوكسمت الو : ىلاعت هلوق يف يرشخمزلا لاق

 وهف ءاهيلع ةدعلا لّوطيل نكلو ةجاح نع ال اهعجاري مث ءاهتدع ءاضقنا برقي ىتح اهكرشيو

 . ١77 ص 07ج («يبطرقلا ريسفت» .777ص .١ج «يرشخمزلا ريسفت» (8405)

 . 774 اهمقرو .ةرقبلا ةروس يف ةيآلاو .37/4# ص .7ج «رانملا ريسفت» (841/)

 .[اا"١ ةيألا :ةرقبلا ةروس] (851/8)

 .79417ص ءا'ج «رانملا ريسفت» (841/9)
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 , 644: رارض كاسمإلا

 ريشت يتلا ةيفيكلا هذهب ءاوس هتجوزب جوزلا رارضإ ميرحت ىلع ةيآلا هذه ةلالد يف كش الو

 .بيلاسألاو قرطلا نم اهريغب وأ ةيآلا اهيلإ

 ىلع نهل : يأ «فورعملاب نهيلع يذلا لثم نهلو» : ىلاعت هلوق يفور :اثلاث .-

 هنع هلقني امك يربطلا مامإلا هلاق .نهجاوزأل نهيلع كلذ ناك امك نهتراضم كرت نهجاوزأ
 , 44410)(وريسفت) ىف ىبطرقلا

 ىلع ةيآلا هذُه تلد : يزارلا لاق ,«ةجرد نهيلع لاجرللو» : ىلاعت لاقو :ًاعبار ١
 ةجردلا هذُه ركذ ناكف ,ةجرد نهيلع اوطعأ مهنأل ؛نهقوقح تاجوزلا اوفوي نأ لاجرلا ىلع نأ

 ناك .رثكأ هيلع هللا معن تناك نم لك نأل ؛نهتراضم ىلع مادقإلا يف مهل ديدهتلاك لاجرلل

 , 04459 لشأ رجزلل هقاقحتساو حبقأ هنع بنذلا رودص

 : ةجو زلاب روظحملا ررضلا 5

 يف ءاج دقف «يونعملا ررضلاو يداملا ررضلا لمشي ةجوزلاب هقاحلإ روظحملا ررضلاو

 :لاق هيبأ نع يريشقلا ةيواعم نب ميكح نع دواد وبأ هجرخأ يذلا فيرشلا يوبنلا ثيدحلا

 اذإ اهرسكتو .,تمعط اذإ اهمعطت نأ :لاق ؟انيلع اندحأ ةجوز ٌّقح ام .هللا لوسر اي :تلق

 .6445(تيبلا يف الإ رجهت الو .حّبقت الو .هجولا برضت الو «تيستكا

 لقت ال : يأ حبقت الو .اهرهظأو ءاضعألا مظعأ هنأل ؛هجولا برضت ال :هحرش يف ءاج دقو

 .6©زوجي الف ءاهب ررضو ىذأ كلذ نإف هللا كحبق :اهل لقت الو اهمتشت الو ًاحيبق ًالوق اهل
 ء يسفن ىذأ نم هيف امل يونعملا ررضلا نم عون حيبقلا لوقلاو .يداملا ررضلا نم عون برضلاو

 سوبعلا :يونعملا ررضلا نمف ,ناك لكش يأب ررضلا نم نيعونلا ىقوتي نأ جوزلا ىلعف
 ىلإ ءاغصإلا مدعو اهلاؤس لهاجتو ءارزش اهيلإ رظنلاو ءاهيلع توصلا عفرو اههجو يف بوطقلاو
 تافرصتلا نم كلذ ريغو ةعورشملا اهتابلط ةيبلت مدعو ءاهب مامتهالاو ثارتكالا مدعو ءاهمالك

 . كلذ وحنو اهعم ملكتلا دعب وأ ةيرخسلاب وأ رظنلاب وأ ةراشإلاب وأ لوقلاب اهب ررضو ىذأ اهيف يتلا

 . 7الا/ص . 1١ج «يرشخمزلا ريسفت» (8580)

 .١؟4ص 77ج «يبطرقلا ريسفت» (86581)

 1٠١-7 1١. ١ص .5ج «يزارلا ريسفت» (8487)

 . 18١ ص .5ج «دواد يبأ ننسو (8185)

 .180-181 ص :5ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (8484)
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 ثلاثلا عرفلا

 اهجوزو ةجوزلا نيب قوقحلا يف ةلئثامملا

 : ميركلا نارقلا نم ةيآ - 57817

 ءاج دقو .«؛*54ةجرد نهيلع لاجرللو فورعملاب نهيلع يذلا لثم نهلو# : ىلاعت لاق
 :ةميركلا ةيآلا هذه ريسفت ىف

 :ةيآلا هذه ريسفت -61

 : «يرشخمزلا ريسفت» نم : الوأ

 ىلع قحلا نم نهل بجي» :ةميركلا ةيآلا هذه ريسفت يف «يرشخمزلا ريسفت» يف ءاج

 تاداعو عرشلا يف ركني ال يذلا هجولاب يأ .فورعملاب نهيلع مهل بجي يذلا لثم لاجرلا
 . هبحاص نيجوزلا دحأ فنعي الو مهل سيل ام نهنوفلكي الو .نهل سيل ام مهنفلكي الف .سانلا

 هيلع بجي الف «لعفلا سنج يف ال ةنسح هنوك يف بجاولا بجاولا ةلئامم : ةلثامملاب دارملاو

 لاجرللو» .لاجرلاب قيلي امب هلباقي نكلو .كلذ اهوحن لعفي نأ هل تزبخ وأ هبايث تلسغ اذإ

 .643ةليضفلاو ٌّقحلا يف ةدايز يأ «4ةجرد نهيلع

 :«يبطرقلا ريسفت» نم :ًايناث 6

 ىلع ةيجوزلا قوقح نم نهل يأ # . .فورعملاب نهيلع يذلا لثم نهلو» :ىلاعت هلوق

 ىلع فورعملاب ةرشعلاو ةبحصلا نسح نم نهل : سابع نبا نعو .نهيلع لاجرلل ام لثم لاجرلا
 ,0؛*9(نهجاوزأل نهيلع عرشلا هبجوأ اميف ةعاطلا نم نهيلع يذلا لثم نهجاوزأ

 :«ريثك نبا ريسفت» نم :ًاثلاث - 5/5

 لثم ٌّقحلا نم لاجرلا ىلع نهلو يأ 4 . .فورعملاب نهيلع يذلا لثم نهلو» : ىلاعت هلوق
 .6428فورعملاب هيلع بجي ام رخآلا ىلإ امهنم دحاو لك ٌدؤيلف ؛نهيلع لاجرلل ام

 . 377ص ١1١ج «يرشخمزلا ريسفت» (84485) .[؟174 ةيآلا :ةرقبلا ةروس] (84486)

 .؟11ص ١1ج هريثك نبا ريسفت» (4488) ١1-114 5ص ءا"ج «يبطرقلا ريسفت» (8441)
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 :«يزارلا ريسفت» نم :ًاعبار - 7 /

 :- هللا همحر يزارلا مامإلا لاق # . .فورعملاب نهيلع يذلا لثم نهلوو» :ةيآلا ريسفت يف

 قوقحلا كلتو رخآلا ٌّىح ًايعارم امهنم دحاو لك ناك اذإ الإ متي ال ةيجوزلا نم دوصقملا نأ ملعاو

 ببسب جوزلا ىلع بجيف «ةيعرلاو رومأملاك ةجوزلاو . يعارلاو ريمألاك جوزلا نأ :(اهدحأف)
 ةعاطلاو دايقنالا راهظإ كلذ ةلباقم يف اهيلع بجيو ءاهحلاصمو اهّقحب موقي نأ ًايعارو ًاريمأ هنوك
 , فما دوزلل

 : «رانملا ريسفت» نم :ًاسماخ -4

 دقو : «رانملا ريسفت» بحاص لاق # . . فورعملاب نهيلع يذلا لثم نهلو# : ىلاعت هلوق يف

 يف مهتالماعمو مهتارشاعم يف سانلا نيب فورعملا ىلع نهيلع امو نهل ام ةفرعم يف لاحأ

 ةيآلا هذهف . مهتاداعو مهباداو مهدئاقعو مهعئارشل عبات وه سانلا فرع هيلع يرجي امو . مهيلهأ

 يف هتجوزل هتلماعم هب نزي انازيم لجرلا يطعت 4فورعملاب نهيلع يذلا لثم نهلو» :ةميركلا

 سيلو هئازإب هلثم هيلع بجي هنأ ركذت رومألا نم رمأب اهتبلاطمب مه اذإف .لاوحألاو نوؤشلا عيمج
 امهنأو ةلدابتم امهنيب قوقحلا نأ دارملا امنإو ءاهصاخشأو ءايشألا نايعأب لثملا لثملاب دارملا

 هصخش يف هلثم نكي مل نإ اهل هلباقي لمع لجرللو الإ لجرلل ةأرملا هلمعت لمع نم امف ءافكأ

 تاذلا يف نالثامتم امهنأ امك لامعألاو قوقحلا يف نالثامتم امهف .هسنج يف هلثم وهف

 لل . لقعلاو روعشلاو ساسحالاو

 :اهجوزو ةجوزلا نيب قوقحلا يف ةلئامملا يف راتخملا لوقلا 8

 نإف «فورعملاب نهيلع يذلا لثم نهلوإ :ةميركلا ةيآلا يف نيرسفملا لاوقأ ءوض يفو
 : يتآلا وه .اهيلع جوزلا قوقحل اهتلئاممو اهجوز ىلع ةجوزلا قوقح يف هراتخن يذلا لوقلا

 اهنوك يف ةلئامملا ءرخآلا ىلع نيجوزلا نم لكل يتلا قوقحلا يف ةلئامملا هينعت امم نإ :ًالوأ
 هلوق نم دوصقملا يف يلبنحلا ةمادق نبا لاق رخآلل امهنم لك ىلع ءادألا ةبجاو ًاقوقح

 : ملعلا لهأ ضعب لاقو : هللا همحر لاق .#فورعملاب نهيلع يذلا لثم نهلو#» : ىلاعت

 الو .فورعملاب هبحاصل قحلا نم هيلع ام نيجوزلا نم دحاو لك ةيدأت يف انهاه لثامتلا

 . 71/6 ص "17ج «رانملا ريسفت» (854) .١١٠ص .5ج «يزارلا ريسفت» (8589)
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 احلل 3-5 الو ىذأ هعبتي الو ةقالطو رشبب لب .ةهاركلا رهظي الو هب هلطمي

 ٌّقح هلباقم يف لجرللو الإ لجرلا ىلع ةأرملل ٌّقح نم ام هنأ قوقحلا يف ةلئامملا ينعتو :ايناث

 ىلع امهنم لكل نيجوزلا نيب قوقحلاف .هبسانيو امهنم لكب قيلي وحن ىلع ةأرملا ىلع
 هذه نايعأ نيب ةقباطملا هجو ىلع سيلو قوقحلا هذه نيب ةلباقملا هجو ىلع تبثت رخآلا

 . قوقحلا

 ةبسنلاب ًانايحأ نوكي دقو .قوقحلا عون يف نوكي دق امهنيب اميف قوقحلا يف لئامتلا نإ : ثلاث

 نيجوزلا نم لكل ّقح (فورعملاب ةرشاعملا) لثم .قوقحلا نم عون دارفأو نايعأ ضعبل

 ضعب يف لثامت عم امهنم لكل بسانملاو قئاللا وحنلا ىلع لئامتلا هجو ىلع رخآلا ىلع
 دنع ةحماسملاو .هجولا يف ةشاشبلاو «ةبيطلا ةملكلا لثم فورعملاب ةرشاعملا نايعأو دارفأ

 ةرشاعملا دارفأ وأ تايئزج نم كلذ وحنو رخآلا مالكل امهنم لك ءاغصإو .ةوفهلا

 . ةقباطتمو ةلئامتم نيجوزلل تادرفملا هذه نإف .فورعملاب

 اهل عرشلا هرّرق ام وه سكعلابو اهجوز ىلع ةجوزلل يتلا قوقحلا هذه يف لصألاو :اعبار

 .عرشلا هركني ال امم نيعم نامزو نيعم ناكم يف مهتاداعو سانلا فرع هررقي امو .اهيلعو

 : هل يه نيزتت امك هتجوزل نيزتي جوزلا 4

 لك نيزت نكلو هل يه نيزتت امك هتجوزل لجرلا نيزت قوقحلا يف ةلئامملا تادرفم نمو
 نيزتأ نأ بحأل ينإ» :لاق هنأ  امهنع هللا يضر سابع نبا نع يور دقف .هبساني امب امهنم

 نهيلع يذلا لثم نهلو» :لوقي ىلاعت هللا نأل ؛يل نيزتت نأ بحأ امك يتأرمال
 , 0439 فورعملاب

 دقف .هنس بسانتو هل زوجتو هب قيلتو لجرلا بساني امب نوكت امنإ هتجوزل لجرلا ةنيز نكلو
 . لاجرلا ةنيز امأ :ءاملعلا لاق « يتأرمال نيزتأ ينإ :سابع نبا لوق» :«يبطرقلا ريسفت» يف ءاج

 .باشلاب قيلت ةنيزو .تقو يف قيلت الو تقو يف قيلت ةنيز تناك امبرف ,مهلاوحأ توافت ىلعف
 قوقحلا ءانتبا هلك اذه ىفف .ةوسكلا نأش يف كلذكو .بابشلاب قيلت الو .خويشلاب قيلت ةنيزو

 مهنم لاجرلا نم لحكلا كلّذكو .لاجرلا نم هريغ نع اهفعيو اهرست ةنيز يف هتأرما دنع نوكيل
 ,6455هب قيلي ال نم مهنمو هب قيلي نم

 . 6١ص ءالج «ينغملا» (8541)

 . 7١ص ءا"ج «يبطرقلا ريسفت» «.١١٠ص (.5ج «يزارلا ريسفت» ءالا/١ ص . ١1ج هريثك نبا ريسفت» (844؟)

 .١١؟؟ص 7 ج «يبطرقلا ريسفت» 045
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 هللا همحر - فسوي يبأ نع يورو» :ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يفو .-0

 ,6؛؟9ماهل نيزتأ نأ اهبجعي يتجوز يل نيزتت نأ ينبجعي امك :لاق - ىلاعت

 :هل هلعفت امك هتجوزل حابملا لعفي جوزلا -5

 نم هرسي ام لعف هتجوز نم بلطي نأ جوزلل نأو «نيجوزلا نيب ةلثامتم قوقحلا تناك اذإو

 دقف «ةشبحلا بعل ىلع  اهنع هللا يضر  نينمؤملا مأ ةشئاع ةديسلا علطأ لَك هللا لوسر نأ

 دع يبنلا تيأر» :تلاق  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع (هحيحص» يف يراخبلا مامإلا جرحخأ

 ,045©(مأسأ يتلا انأ نوكأ ىتح دجسملا ىف نوبعلي ةشبحلا ىلإ رظنأ انأو هئادرب ىنرتسي

 عبارلا عرفلا

 هب قلعتي امو  ءطولا  عامجلا

 :اهجوز ىلع بجاوو ةأرملل ٌّقح ءطولا - 7741

 هللا همحر  يلبنحلا ةمادق نبا لاق ءاهجوز ىلع بجاوو ةأرملل قح  ءطولا يأ  عامجلا
 ,رذع هل نكي مل اذإ - هتجوز عماجي نأب جوزلا ىلع يأ - لجرلا ىلع بجاو ءطولاو» :- ىلاعت

 , 6:59(كلام لاق هبو

 :جوزلا ىلع ءطولا بوجو ةلدأ - 65

 : ىلاعت هلوقب - هتجوز أطي نأ جوزلا ىلع يأ  اهأطو هيلع نإ» :صاّصجلا مامإلا لاق :ًالوأ
 نم اهقح اهفوي مل اذإ « جوز تاذ الو جوزتتف ةغراف ال ينعي # ةقلعملاك اهورذتف»

 , 6:5 ععطولا

 دبع اي» :ِي هللا لوسر لاق :لاق صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع يراخبلا مامإلا جرخأ :ًايناث
 .لعفت الف :لاق .هللا لوسر اي ىلب :تلق ؟ليللا موقتو راهنلا موصت كنأ رّبخأ ملأ هللا

 ."ه9ص .هج (ةيدنهلا ىواتفلا» (85494)

 ةيضئق 24ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (856)

 ١”. ص ءالج «ينغملا» (8595)

 .774ص .١ج .ءصاصجلل «نارقلا ماكحأ» (8591)

 ”"99- 



 كيلع كجوزل نإو ًاّقح كيلع كنيعل نإو مح كيلع كدسجل ّنِإف منو ْمقو ءرطفأو ْمص
 . اقع

 مايقلا نع فعضي ىتح ةدابعلا يف هسفن دهجي نأ جوزلل يغبني ال» : هحرش يف ءاجو

 ناك نإ :كلام لاقف «هتجوز عامج نع ٌفك نميف فلتخاو .باستكاو عامج نم اهقحب
1 

 بجي ال هنأ ةيعفاشلا نع روهشملاو . دمحأ نع هوحنو ءامهنيب قرفي وأ هب مزلا ةرورض ريغب

 فيرشلا ثيدحلا ةلالدل حجارلا وه دمحأو كلام لوقو .(*4380.. . .ةرم بجي ليقو هيلع

 . هيلع

 ىلإ يضفي ءطولاو  ةوهشلا ررض يأ  امهنع ررضلا عفدو نيجوزلا ةحلصمل عرش حاكتلا :ًاثلاث
 عفد ىلإ يضفي ءطولا اذه نأ امك ؛ةوهشلا ررض اهنع عفديل جوزلا ىلع بجيف .كلذ

 .؛؟"هيلع بوجولا دكأتيف هسفن جوزلا نع ةوهشلا ررض

 .دعب اميف هنيبنس امك "*""0لزعلا يف اهناذثتسا بجو امل ٌّقح هيف ةجوزلل نكي مل ول :ًاعبار

 تيبملاب صخش مازلإب راوس نب بعك ءاضق ٌرقأ - هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع نإ :ًاسماخ
 بعك ءاضقو ةيضقلا هذه يف يلبنحلا ةمادق نبا لاق ءرلايل عبرأ لك نم ةليل هتجوز دنع

 ةداغ يضفي ةجوزلا عم تيبملاو *”«ًاعامجإ تناكف ركنت ملف ترشتنا ةيضق هذهو» :اهيف

 . .اهئطو ىلإ

 .00:ًابجاو هكرت ىلع نيميلاب رصي مل جوزلا ىلع ًابجاو ءطولا نكي مل ول :ًاسداس

 :هتجوز دنع جوزلا تيبم 26

 تناك اذإ» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق .اهجوز اهدنع تيبي نأ اهجوز ىلع ةجوزلا قح نمو
 اذه نأ عقاولاو .9”*6«رذع هل نكي مل ام ,لايل عبرأ لك نم ةليل اهدنع تيبملا همزل ةأرما هل

 يف ةيناثلاو ءلزنملا يف ةعماجملا امهدحأ :نيئيش نمضتيو ءطولا يف اهقح مزاول نم تيبملا

 . 00:9 هجضملا

 . 554ص .9ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (8444)

 7٠١. ص ءالج «ينغملا» )86٠0( ." ٠ص ءالج «ينغملا» (8499)
 .4١١ص ."ج «عانقلا فاشكو (١86؟) . 79ص ءالج «ينغملا» )86١1(

 . ١4 4ص اج «عانقلا فاشك» يف هلثمو .58ص ءالج «ينغملا» )*86٠(

 . 747 ص «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف نم ةيهقفلا تارايتخالا» (860 4)
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 :جوزلا ىلع بجاولا ءطولا ةدلم - 5

 قحلا اذه تبثي ةدم ةيأ يفف ءاهوحن هيلع بجاوو اهجوز ىلع ةأرملل قح ءطولا ناك اذإو

 ؟اهجوز ىلع ابجاو ريصي وحن ىلع ةجوزلل

 لاهمإ ريدقتو .*2(يلوملا ريغ ٌقح يف ردقي نأ يغبني كلذكف رهشأ ةعبرأ لهميف هتجوز

 , 60: الثم هضرمك ءطولا كرت يف هل رذع ال نم قح يفوه هتجوز أطيب ىتح رهشأ ةعبرأ جوزلا

 : ءطولا ةدم يف مزح نبا لوق  "ا/ؤ1/

 يه يتلا هتأرما عماجي نأ لجرلا ىلع ضرفو» :- ىلاعت هللا همحر مزح نبا مامإلا لاقو

 كلذ ناهربو ىلاعت هلل صاع وهف الإو كلذ ىلع ردق نإ رهط لك يف ةرم كلذ ىندأو .هتجوز
 كلذ ىبأ نم كلذ ىلع ربجيو # هللا مكرمأ ثيح نم نهوتأف نرهطت اذإفو» : لجو زع هللا لوق

 , 605:9(. .لمعلا نم ًاركنم ىتأ هنأل بدألاب

 بئاغلا جوزلل ةبسنلاب ءطولا ةدم <44

 ءاضقل رهشأ ةتسب تقوي هيلع بجاولا ءطولا نإف ةجاحل وأ رذعل هرفسل ًابئاغ جوزلا ناك اذإو
 ةتس وأ ةسمخخ ةدم نم رثكأ اهجوز نع ربصت ال ةأرملا نأ رابتعاب كلذب - هنع هللا يضر - رمع

 رهشأ ةعبرأ مهيلهأ دنع نوميقيو ًارهش نوريسي رهشأ ةتس مهيزاغم يف سانلل توف رهشأ

 "ا 8نيعجار ًارهش نوريسيو

 : ءطولا ةدم يف يلازغلا مامإلا لوق - 6

 ذإ .لدعأ وهف ةرم لايل عبرأ لك يف اهيتأي نأ يغبنيو» :- هللا همحر  يلازغلا مامإلا لاق

 اذه ىلإ ريخأتلا زاجف «ةعبرأ  هحاكن يف لجرلا نهعمجي نأ عيطتسي يتاللا  ءاسنلا ددع نأ

 هيلع بجاو اهنيصحت نإف «نيصحتلا يف اهتجاح بسحب صقني وأ ديزي نأ يغبني معن .ٌدحلا
 ,6:ة)اهب ءافولاو ةبلاطملا رسعل كلذف .ءطولاب ةبلاطملا تبثي ال ناك نإو

 737١. ص الج« ينغمل اذ (مه٠ه)

 .١5ص ١3ج مزح نبال «ىلحملا» ه١ ١١. 4ص ءا“”ج «عانقلا فاشكو (66ه0:5)

 . 5ص .'7ج «يلازغلل «نيدلا مولع ءايحإ» (8604) .١ص ءالج «ينغملا» (8604)
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 :ءطولا ةدم يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لوق

 ردقي امنإو «ةدمب ردقم ريغ ءطولا يف ةجوزلا ٌّقح نأ ةيميت نبا مالسإلا خيش راتخاو

 ردقب هتأرما ءطو جوزلا ىلع بجيو» :- ىلاعت هللا همحر  لاقف كلذ ىلع جوزلا ةردقو اهتيافكب

 يغبنيف اعزانت نإف .ةمألاك رهشأ ةعبرأب رِّدقُم ريغ .هتشيعم نع هلغشي وأ هندب كهني مل ام اهتيافك

 0013 داز اذإ هتطوكو ةقفنلاك مكاحلا هضرفي نأ

 : ءطولا ةدم يف حجارلا لوقلا

 ةشحافلا دض ةجوزلا نيصحت بولطملا نأل ؛ ةيميث نبا مالسإلا خيش هيلإ بهذ ام حجارلاو

 ةدمب كلذ ريدقتل هجو الف « نيصحتلا اذه هب لصحي ام ردقبو اهتيافك ردقب اهجوز لبق نم اهئطوب

 جوزلا ةردق بسح اهتيافك ردقب  انلق امك  ريدقتلا نوكي امنإو .لقأ وأ رثكأ وأ رهشأ ةعبرأك ةنيعم

 شيعيو رضاح جوزلاو ةيدايتعالا لاوحألا يف هلك اذهو ءةيافكلا ردقب ءطولا نم اهقح اهئافيإ ىلع

 .هتجوز عم

 نأ يغبني ةلاحلا هذه يفف ءعورشم رذعل وأ عورشم ضرغل هرفسل اهنع ًابئاغ ناك اذإ امأ

 .هتجوز نع هتبيغ لوطت ال نأ جوزلا ىعسي

 روغث يف ةطبارملاو هللا ليبس يف داهجلاك نيملسملا عفنت :: لامعأب همايق ببسب هبايغ ناك اذإو

 روق دا ل وخر ا ل | ةدوعلاب هل حّمسي نأ يغبنيف «نيملسملا

 نب رمع ةسايس تناك اذكهو هللا ليبس يف هداهج وأ هتطبارم ىلإ دوعي مث هلهأ نيب ةدم يضقيل

 ةعبرأ مهتاجوز نع .روغثلا يف نيطبارملاو دنجلا ةبيغ ةدم لعج دقف .- هنع هللا يضر  باطخلا

 .0010مهطبارم ىلإ اوعجر وأ مهريغ مهلدب لسرأو اودرتسا ةدملا هذه تضم اذإف رهشأ

 :نيجوزلا نيب قيرفتلل ببس ءطولا كرت -7

 اهجوز نم قيرفتلا بلط اهل زاج كرتلا اذهب ةجوزلا تررضتو هتجوز أطو جوزلا كرت اذإو

 .6019ةيكلاملا حرص اذهبو ءاهبلط يضاقلا بيجيو

 ءاهب رارضإلا هدصق ىلع لدي عورشم رذع نود هتجوز أطو كرت جوزلا دّمعت نأ عقاولاو

 ) )861١1١؟45ص (ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف نم ةيهقفلا تارايتخالا» .

 )86١1١( الج «ينغملا» 8١231ص 27” ج «يبطرقلا ريسفت») ص3١.

 23ج «ةيكلاملا هقف يف «ريدردلل «ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاحو (861؟) ص9١ .

 تك



 نم ةجوزلا اهتبلط اذإ نيجوزلا نيب ةقرفلل ًاببس نوكي نأ حلصيو .ًاعرش زوجي ال رارضإلاو
 قرف نع انمالك دنع .ررضلل نيجوزلا نيب قيرفتلا نع - هللا ءاش نإ ملكتنسو . يضاقلا

 . حاكنلا

 : هتجو زب جوزلا لوخد يف ليجعتلا 8

 بوجولا اذه بحسني لهف ءءطولا يف اهقح اهيفويل هتجوز أطي نأ جوزلا بجاو نم ناك اذإو
 ؟اهب لوخدلا رَخأو ةأرما ىلع حاكنلا دقع دقع ول امك هتجوزب لوخدلا لبق جوزلا ىلع

 ءطولا يأ كلذ ىبأ نإف» :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج دقف .معن :باوجلاو
 دقف ءدمحأ هيلع صن ؛لوخدلا لبق ولو اهبلطب امهنيب يضاقلا قرف رهشألا ةعبرألا ءاضقنا دعب
 ًادغ ءاهب لخدأ ًادغ :لوقي ءاهب لخدي ملو ةأرما جوزت لجر يف روصنم نبا ةياور يف دمحأ لاق
 اهب لخد نإ .رهشأ ةعبرأ ىلإ بهذا :دمحأ لاق ؟لوخدلا ىلع ربجي له رهش ىلإ اهب لخدأ
 .9*6«يلاوملاك دمحأ هلعجف ءامهنيب قرف الإو

 لاقو :لاق ءاهانركذ يتلا روصنم نبا ةياور ركذ نأ دعب «عانقلا فاشك» بحاص ركذ نكلو
 رهاظو : «عنقملا حرش» يف لاق ءرظن اهيفو .هريغ روصنم نبا ةلأسم وري مل :رفعج نب ركب وبأ

 .*1ءاهقفلا رثكأ لوق وهو .كلذل امهنيب قرفي ال هنأ انباحصأ لوق

 .ةماع ةروصب ررضلا عفد أدبمو مجسنت اهنأل ؛روصنم نبا ةياور « يل ودبي امك .حجارلاو
 رمأ اهأطو اهجوز كرتب ةجوزلا ررضتو .ةصاخ ةروصب اهجوز لبق نم ةجوزلا نع ررضلا عفدو
 ىلع 6-1 هيلع بجيو» : هسفن «عانقلا فاشكو بحاص لاق دقو .هدعبو لوحخدلا لبق حضاو

 دعب  ءطولا يأ كلذ ىبأ نإف .رذع نكي مل نإ ةرم رهشأ ةعبرأ لك يف اهأطي نأ  جوزلا
 ترذعتو ةقفنلا عنم ول امكو .يلوملاك اهبلطب امهنيب قرف امهدحأل رذع الب رهشأ ةعبرألا ءاضقنا

 , 0019 (هلبق نم اهيلع

 نإف رهشأ ةعبرأ لهميف هتجوز ءطو مدع ىلع فلحي يذلا وه يلوملا .4١1ص ءالج «عانقلا فاشك» (861)

 ' هللا ءاش نإ دعب اميف هلصفنس يذلا وحنلا ىلع قالطلا عقو ضفر نإو .هحاكن يقب اهيضم لبق اهأطو

 .- ىلاعت

 .يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج «عانقلا فاشك» يف ءاج ام لثمو ١1١4 ص ءا"ج «عانقلا فاشك» (8615)

 7١-71 ص ءالج

 ) )861١6الج «عانقلا فاشك ص١١4.
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 : ءطولا يف باوثلا 18

 نكت ملول ىتح اذهو .ءطولا نم اهقحل ًءافيإ اهعماجو هلهأ ىتأ اذإ باثيو لجرلا رجؤيو
 ؟ةوهش هل سيلو هلهأ ىتأ اذإ لجرلا رجؤي له :دمحأ مامإلا لئثس دقف ,عامجلل ةوهش هدنع

 هيلإ بهذ امو .اهنيصحتو هتجوز فافعإ دصقيف دلولا دري مل نإو ,دلولا بستحي هللاو يإ :لاقف

 لك هللا لوسر نأ ىور  هنع هللا يضر+رذ ابأ نأ - «ينغملا» يف ءاج امك  هديؤي دمحأ مامإلا

 هتعضو ول تيأرأ :لاق ؟رجؤنو انتوهش بيصنأ هللا لوسر اي :تلق .ةقدص كلهأ كتعضابم» :لاق

 هنألو ؛«ريخلاب نوبستحت الو ةئيسلاب نوبستحتفأ :لاق . ىلب :تلق ؟ رزو هيلع ناك هقح ريغ يف

 , 601كلذ ضعب ىلإ وأ ءهسفن نوكسو هرصب ضغو هتأرماو هسفن فافعإو دلولا ىلإ ةليسو

 : ءطولا يف ذ اهقح هتجوز ينوي نأ جوزلا ىلع - خ6

 نأ هيلعف ءاهل ّقحلا اذه هئافيإ ىلع رجؤيو بائيو اهجوز ىلع ةجوزلل ًاّقح ءطولا ناك اذإو

 عم «هيلع يذلا هبجاو ىدأ دق كلذب نوكيف ,ءطولا يف اهّقح اهئاطعإب ءافيإلا اذه ىلع صرحي

 تااللاحو ءطولا ىلإ اهتجاح تاقوأ ىرحتي نأ هيلعو «ىلاعت هللا دنع نم باوثلاو رجألاب هرفظ

 ةيودألا نم لوانتيو هزجع جلاعي نأ هيلعف ءطولا نع ًاروتف وأ ًازجع هسفن نم ٌسحأ نإف «هيف اهتبغر

 يأ هيلع مث» : يبطرقلا مامإلا لاق ءءطولا يف ةبغرلا هسفن يف ثعبيو زجعلا اذه هنع ليزي ام

 ىأر نإو .هريغ ىلإ علطتلا نع اهينغيو اهفعيف لجرلا ىلإ اهتجاح تاقوأ ىخوتي نأ - جوزلا ىلع

 - هئام يأ - ههاب يف ديزت يتلا ةيودألا نم ذخأ هعجضم يف اهّقح ةماقإ نع ًازجع هسفن نم لجرلا

 , 0017( هتجوز فعي يأ  اهفعي ىتح هتوهش يوقتو

 : عامجلا بادآا 5

 ةيمستلا : الوأ

 يضر سابع نبا نع ملسمو يراخبلا هاور امل هلبق ةيمستلا  ءطولا  عامجلا بادآ نم

 انبنج مهللا هللا مساب :لاق هلهأ يتأي نأ دارأ اذإ مكدحأ نأ ول» :لاق كك يبنلا نع - امهنع هللا

 , 4010 مدبأ ناطيش هرضي مل كلذ يف دلو امهنيب ردي نإ هنإف ءانتقزر ام ناطيشلا تدحو ناطيشلا

 , 7١-715 ص “الج «ينغملا» (868615)

 .١؟ 4ص 27ج «يبطرقلا ريسفت» 66190

 . 8ص .١٠ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» 17١٠0 ص .9ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (8614)
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 : يرعتلا مدع :ًايناث 7

 ىتأ اذإ» :لاق لكك هللا لوسر نأ هجام نبا هاور امل هدنع درجتي ال نأ عامجلا بادآ نمو

 , 6019(نيريعلا درجت ادرجتي الو رتتسيلف هلهأ مكدحأ

 :ىرخألا هتجوز روضحب هتجوز عماجي ال نأ :ًاثلث -.4

 وأ ىرخألا امهارت ثيحب امهادحإ عماجي ال نأ  ناتجوز هل تناك اذإ  عامجلا بادآ نمو
 ”بيفساا عمست

 : ةلبقلا لابقتسا مدع :ًاعبار 4

 . كلذ اهرك ءاطعو مازح نبورمع نأل ؛ عامجلا لاح ةلبقلا لبقتسي ال نأ عامجلا بادأ نمو
 ال» :لاق لك هللا لوسر نأ بيؤذ نب ةصيبق ىور امل عامجلا لاح مالكلا نم راثكإلا هركيو

 , 66؟1>؛ءاسنلا ةعماجم دنع مالكلا اورثكت

 :ةجوزلا ةبعالم بابحتسا :ًاسماخ 8٠-

 عامجلا ةذل ةذللا نم لانتف اهتوهش ضهنتل عامجلا لبق هتجوز بعالي نأ جوزلل بحتسيو
 , 6079يهلان ام لثم

 :ءطولا ىلإ دوعلا دارأ اذإ 0١-

 لوألا هئتطو نم لستغي نأ هيلع سيلو «كلذ هلف هتجوز ءطو ىلإ دوعي نأ جوزلا دارأ اذإو

 يلإ بجعأف .هتجوز ءطو ىلإ دوعي نأ دارأ اذإ :دمحأ لاق .لضفألا لعف دقف لستغا نإف

 . 005لضفأ اذهف نيئطو لك نيب لستغا نإو .سأب هب نوكي ال نأ وجرأف لعفي مل نإف ,ءوضولا

 : عامجلا دنع لزعلا -5

 قح نم له نكلو .هيف بادآلاو هتدم انيبو .ءطولا اهجوز ىلع ةأرملا قح نم نإ :انلق

 :ةيلاتلا تارقفلا يف هنّيبن ام اذه ؟جوزلا لبق نم (لزع) هيف نوكي ال نأ ءطولا يف ةأرملا

 .شحولا رامح وهو ريع ةينثت : نيريعلا .9١5ص ١2ج «هجام نبا نئسو (860519)

 .؟90©ص الج «ينغملا» ه١

 . 70ص الج «ينغملا» )861١(

 .١7ص الج «ينغملا» #ظفضأ . 50ص الج «ينغملا» (86175)
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 0 دنع لزعلا ىنعم 8

 عامجلا دنع ءاسنلا نع  ينملا يأ ءاملا لزع هنإ» :لزعلا ىنعم يف «ةياهنلا» يف ءاج

 , 9"60هفرصو هاّحن اذإ الزع هلزعي ع ءيشلا لزع :لاقي .لمحلا رذح

 , 2*0 جرفلا جراخ لزنيل جاليإلا لعب عزنلا وه لزعلا : ينالقسعلا رجح نبا مامإلا لاقو

 جرف جراخ - هينم يأ  هءام فذقيل عامجلا دنع هتجوز جرف يف اهلاخدإ دعب هتلا جوزلا جارخإ يأ

 ١ . هتجوز

 جراخ لزنأو عزن لازنإلا براق اذإف .عماجي نأ وه لزعلا» :يوونلا مامإلا لاقو
 , 009(جرفلا

 :لزعلا يف ةدراولا صوصنلا -4

 ,0607علزني 0

 مادو ئاك يه الإ ةمايقلا موي

 :لاقف كك يبنلا لجر لأس :لاق هللا دبع نب رباج نع «هحيحص» يف ملسم مامإلا جرخأ : اثلاث

 هدارأ ًائيش عنمي نل كلذ َّنِإ» : كو“ هللا لوسر لاقف ءاهنع لزعأ انأو يل ةيراج يدنع نإ

 «تلمح كل اهتركذ تنك يتلا ةيراجلا َّنِإ هللا لوسر اي :لاقف لجرلا ءاجف :رباج لاق . هلل
 ,605؟9(هلوسرو هللا دبع انأ ِهك هللا لوسر لاقف

 ترضح :تلاق اهنأ ةيدسألا بهو تنب ةماذُج نع :هحيحص» يف ملسم مامإلا جرخأ :ًاعبار

 . 735١ ص اج «ريثألا نبا مامإلل «رثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا» (8675)

 . "٠١ه ص «.9ج «ينالقسعلا رجح نبال «يراخبلا حيحص حرش» (86178)

 .١٠ص .١٠ج .يوونلل «ملسم حيحص حرش» (88017)

 . ١؟؛ص .١٠3ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» 7٠. هص .94ج :ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (8071)

 .١٠١ص «١٠ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» .*0٠هص «9ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (861)

 ٌّقح مكل لوقأ ام نأ انه هانعم «هلوسرو هللا دبع انأ» : هلوقو ,. 1١ص 94ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (8079)

 . يوونلا هلاق . حبصلا قلف لثم ينأي هنإف هونقيتساو هودمتعاف
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 مورلا يف ترظنف «ةّليغلا نع ىهنأ نأ تممه دقل :لوقي وهو سانأ يف كي هللا لوسر
 لاقف لزعلا نع هولأس مث .ائيش كلذ مهدالوأ رضي الف مهدالوأ نوليغي مه اذإف سرافو

 .000(ىفخلا دأولا كلذ :ِلكك هللا لوسر

 هنأ دوهيلا تمعزف لزعن انك انإ : هللا لوسر اي انلق :لاق رباج نع يذمرتلا مامإلا جرخأ :ًاسماخ
 . (هعنمي مل هقلخي نأ دارأ اذإ هللا نإ .دوهيلا تبذك :لاقف .ىرغصلا ةدؤوملا

 الجر َّنِإ» :هظفلو يردخلا ديعس يبأ نع «هنئس» يف دواد وبأ ثيدحلا اذُه ىورو

 ديري ام ديرأ انأو لمحت نأ هركأ انأو ءاهنع لزعأ انأو ةيراج يل نإ هللا لوسر اي :لاق
 دارأ ول .دوهي تبذك : كي لاق .ىرغصلا ةدؤوملا لزعلا نأ ثّدحت دوهيلا َّنِإَو «لاجرلا

 ,6059(هفرصت نأ تعطتسا ام هقلخي نأ هللا

 :لزعلا يف ةدراولا ثيداحألا هقف -6

 :لزعلا ةهارك :لوألا لوقلا

 لزعلا :لزعلا يف ةدراولا ةفيرشلا ثيداحألا ىلع هقيلعت يف - هللا همحر  يوونلا مامإلا لاق

 ءاج اذهلو «لسنلا عطق ىلإ قيرط هنأل ال مأ تيضر ءاوس ةأرما لكو لاح لك يف اندنع هوركم

 امأو .دأولاب دولوملا لتقي امك ةدالولا قيرط عطق هنأل ؛(يفخلا دأولاب) هتيمست رخآلا ثيدحلا يف

 هذه مث .مرحي ال :امهحصأ ناهجوف الإو مرحي مل هيف تنذأ نإ ةرحلا هتجوز نإف ميرحتلا

 يف درو امو .هيزنتلا ةهارك ىلع لومحم يهنلا يف درو ام نأب اهنيب عمجي اهريغ عم ثيداحألا

 ةجوزلا نذإ ريغب همرح نمو . ةهاركلا يفن هانعم سيلو مارحب سيل هنأ ىلع لومحم كلذ يف نذإلا
 .009«اهنذإ هزاوجل طرتشيف .لزعلا يف ررض اهيلع :لاق ةرحلا

7 

 :لزعلا زاوج :يناثلا لوقلا 65

 : 2ك يبنلا لوقو «- ىرغصلا ةدؤوملا  لزعلا يأ هنأ دوهيلا تمعزف» : يذمرتلا ثيدح يف

 نفد دأولا  دأولا نم عون لزعلا نأ اومعز دوهيلا نأ ىنعملاو :هحرش يف ءاج «دوهي تبذكو

 ثيدحلا يفو . عضرم يهو هتأرما عماجي نأ يه ةليغلاو .172ص .١٠ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (8670)

 يوونلا حرش» : هلك هللا لوسرل داهتجالا زاوج هيفو . يهنلا كرت ببس نيبو هنع هني مل ْكي هنإف ةليغلا زاوج

 ْ .77-5١ص ١٠ج «ملسم حيحصل

 .7-١714ص .5ج «دواد يبأ نئس» .788ص .4ج «يذمرتلا عماج» (861)

 11ص جلا ماس حيسصل يروللا مامإلا عربتم نام 0
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 لاطبإ يف ًايعسو ءدلولا اهنم نوكيل ىلاعت هللا اهدعأ يتلا ةفطنلا ةعاضإ هيف نأل ؛ ةيح تنبلا
 وه لزعلا نأ مهمعز يف يأ «دوهي تبذك» : كك هلوقو ايل نع اهلزعب دادعتسالا كلذ

 , 5"6لزعلا زاجأ نمل ليلد ثيدحلا اذهو .ىرغصلا ةدؤوملا

 :لزعلا يف نيثيدح نيب قيفوتلا 7

 مامإلا هجرخأ يذلا ةماذج ثيدح هضراعي  يذمرتلا ثيدح  ثيدحلا اذه نإ :لاقي دقو

 . يفخلا دأولا هنأب لزعلا فصو هيفو ملسم

 يف ملعلا لهأ ضعبو ميقلا نبا لاق دقف ,نكمم نيثيدحلا نيب قيفوتلا نإ :باوجلاو

 يبنلا مهبّذك امنإ «دوهي تبذكو : هيَ هيف لاق يذلا ثيدحلا» : نيثيدحلا نيذه نيب عمجلا

 مهبذكأف دأولاب لسنلا عطق ةلزنمب هولعجو ءالصأ لمحلا هعم روصتي ال لزعلا نأ مهمعز يف لك
 .ةقيقح ًادأو نكي مل هقلخ دري مل اذإو .هقلخ هللا ءاش اذإ لمحلا عنمي ال هنأ ربخأو هلك يبنلا
 هدصق ىرجأف لمحلا نم ًابره لزعي امنإ لجرلا نأل ؛ةماذج ثيدح يف ًايفخ أدأو هامس امنإو
 ءدصقلاو لعفلا هيف عمتجا ذإ ةرشابملاب رهاظ دأولا نأ امهنيب قرفلا نكل ءدأولا ىرجم كلذل
 ,9*0يايفخ هنوكب هفصو كلذلف ءطقف دصقلاب قلعتي لزعلاو

 , 46*هيزنتلا ةهارك ىلع ةماذج ثيدح مهضعب لمحو

 :لزعلا ميرحت :ثلاثلا لوقلا 4

 نع لاق كك يبنلا نأ هيفو ملسم هجرخأ يذلا ةماذج ثيدحب لوقلا اذه باحصأ جتحاو

 يه يتلا ةحابإلا ثيداحأل خسان وهو لزعلا ميرحت ىلع لدي اذهف ,«يفخلا دأولا» هنأب لزعلا

 , 0070تابثإلا هيلعف عنم نأ دعب حيبأ لزعلا نأ ىعدا نمف .ةيلصألا ةءاربلل ةقفاوم

 :لوقلا اذه ىلع ضارتعا -8

 مزلي ال ذإ لزعلا نم عنملا يف ًاحيرص سيل ةماذج ثيدح نأب لوقلا اذه ىلع ضرتعا دقو
 لماحلا نع لزعلاب مهضعب هّصخو .ًامارح نوكي نأ هيبشتلا قيرط ىلع ًايفخ أدأو هتيمست نم

 .788ص .4ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» (809)

 حرشد»و 5١295ص تج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» « 7١ص 25ج « ميقلا نبال «داعملا داز» (86875)

 0 ."9١؟ص .4ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا

 . ١3 72ص .:4ج «ميقلا نبال «داعملا داز» (86 ه)

 ."9١ص 24ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» ةثافضلا
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 نأل ؛لمحلا عييضت هيف نكل لمحلا لوصح نم لزعي يذلا هرذحي ناك يذلا ىنعملا لاوزل

 .*”"ًيفخ ًادأو نوكيف هتوم ىلإ يدؤملا هفعض ىلإ وأ هتوم ىلإ لزعلا يدؤي دقف هوذغي ينملا
 ثيدحلا فرعنل نيثيدحلا خيرات ةفرعم مزلتسي ةماذج ثيدحب ةحابإلا خسن ءاعدا نإ مث

 00170 نشدحلا خيرات لوقلا باحصأ ركذي ملو  خسانلا هلعجنف قحاللا

 :ةجوزلا نذإب لزعلا زاوج : عبارلا لوقلا

 لوسر ىهن» :لاق  هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع نع هجام نبا ثيدح لوقلا اذه ةّجبحو

 ,6”*:«اهنذإب الإ ةرحلا نع لزعُي نأ لي هللا

 نأل ؛اهنذإب الإ ةرحلا ةجوزلا نع لزعي ال هنأ ءاملعلا نيب فالخ ال» :ٌربلا دبع نبا لاقو

 يف هقفاوو .لزع هقحلي ال ام الإ فورعملا عامجلا سيلو «هب ةبلاطملا اهلو اهقح نم عامجلا

 .0*؛:”ةريبه نبا عامجإلا اذه لقن

 :لزعلا يف ءاهقفلا لاوقأ 10

 :ةيعفاشلا دنع : ًالوأ

 هوركم وهف ؛ ىلوألا فالخ هنأ الإ ًاحابم لزعلا  بهذملا يعفاش وهو  يلازغلا مامإلا ىري
 دجسملا يف دعاقلل هركي :لاقي امك ؛ةليضفلل ًاكرت وأ ىلوأ وه امل ًاكرت هرابتعاب يأ ىنعملا اذهل

 لوصح لامتحا توفي هنأ لزعلاب ةكورتملا ةليضفلا هجوو .ةالص وأ ركذب لغتشي ال ًاغراف دعقي نأ
 ىنعمب هيف ةهارك الف .نيملسملل عفنو هللا ليبس يف داهج نم هنم لصحي نأ نكمي امو .دلولا

 لصأ الو صن الو ءصوصنم ىلع سايق وأ صنب نوكي امنإ كلذ تابثإ نأل ؛هيزنتلاو ميرحتلا
 وأ , حاكنلا دعب عامجلا كرت وأ ءالصأ حاكنلا كرت وهو هيلع ساقي لصأ انهاه لب هيلع ساقي

 . يهن باكتراب سيلو لضفألل كرت كلذ لكف «جاليإلا دعب لازنإلا كرت

 : أرقو , يفخلا دأولا كاذ :لزعلا يف ِعلكي يبنلا لاق دقف :تلق نإف» : يلازغلا مامإلا لاق مث

 يف ةحيحص رابخأ اضيأ حيحصلا يفو :انلق . حيحصلا يف اذهو «تلئس ةدؤوملا اذإو»

 .”9١ص 94ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» (8هاا/)

 . 97١181ص «.4ج ,ميقلا نبال «داعملا داز» (8868)

 .5176ص ١1ج «ةجام نبأ ننسو (865)

 ."8١ص 25ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» (864:)

 ا



 .06*؛)«ًاميرحت ال ةهارك بجوي كلذو «ىفخلا كرشلا هلوقك (يفخلا دأولا) : هلوقو . ةحابإلا

 تنب ةماذج تور امل لزعلا هركيو :ةيعفاشلا هقف يف «بذهملا» يف يزاريشلا لاقو 5

 ةدؤوملا اذإو» : ىفخلا دأولا كلذ :لاقف «لزعلا نع هولأسف ٍلي هللا لوسر ترضح :تلاق بهو

 هيفف نذأت مل نإو ءامهل قحلا نأل ؛زاج اهنذإب ناك نإف «ةرح يهو هتجوز أطو نإف . *تلئس

 عطقي هنأل ؛ مرحي : (يناثلا)و .لازنإلا نود عاتمتسالا يف اهقح نأل ؛ مرحي ال :(لوألا) :ناهجو

 .00*؛9هقحلي ررض ريغ نم لسنلا

 :ةيفنحلا بهذم :ًايناث 587

 نأل ؛اهاضر ريغب ةرحلا هتأرما نع لزعي نأ جوزلل هركيو» : يناساكلا نيدلا ءالع مامإلا لاق

 ببس لزعلا نأكف دلولا توفي لزعلابو ءٌقح دلولا يف اهلو ءدلولا لوصحل ببس لازنإ ءطولا
 .60؛5اهقح تاوفب تيضر اهنأل ؛هركي ال اهاضرب ناك نإو .اهّقح تاوفل

 نكل .اهنذإب ةرحلا نع لزعيو» :ةيفنحلا هقف يف «راتحملا درو راتخملا ردلا» يفو -64

 .49«نامزلا داسفل اننامز يف  اهنذإ نودب يأ  حابي هنأ «ةيناخلا ىواتفلا» يف

 ىف ءوسلا دلولا نم فاخ نإ :«ىواتفلا» يفو» : «ريدقلا حتف» يف مامهلا نب لامكلا لاقو

 نمو .5؛©«اهنذإل ًاطقسم راذعألا نم هلثم ربتعيلف «نامزلا داسفل اهاضر ريغب لزعلا هعسي ةّرحلا
 ديريو قلخلا ةئيس هتجوز تناك وأ «هتجوز دلت نأ فاخي برحلا راد يف هنوك راذعألا هذه

 ,6043كلُذ وحنو لبحت نأ فاخف ءاهقارف

 : ةلباتحلا بهذم :ًاثلاث 6

 نع ىور امل اهنذإب الإ ةرحلا نع لزعلا مرحيو» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج

 اهل نآألو ؛هجام نباو دمحأ هاور «اهنذإب الإ ةّرحلا نع لّرعُي نأ ِةكَي هللا لوسر ىهن» :لاق رمع
 , 60 :5ياهنذإب الإ زجي ملف ررض لزعلا يف اهيلعو ءاقح دلولا يف

 ىف ءاج ذإ «نيرخأتملا ةلبانحلا ءاهقف رايتخا وه «عانقلا فاشك» يف ءاج ام نأ ودبيو

 .57-18ص 37ج «يلازغلل «نيدلا مولع ءايحإ» (8651)

 . 37795 ص 23ج .ىناساكلل «عئادبلا» 2/8655 . هالا/ل ص ٠ 5١ج ؛عومجملا هحرشو بذهملا» 866:5

 . 444ص (."7ج «ةيادهلا حرش ريدقلا حتف» (8616) . 17/5١-١/هص 27ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» (8655)

 .7١١ص اج «عانقلا فاشك» (86417) . ١376 ص «,ج «نيدباع نبال «راتحملا در» (86545)
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 راد يف نوكي نأ لثم ةجاحل نوكي نأ الإ . . .هوركم لزعلاو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا»
 الإ ةّرحلا هتجوز نع لزعي الو :ةمادق نبا لاق مث .لزعيو أطيف ءطولا ىلإ هتجاح وعدتف برحلا
 , 00:0اهنذإب

 فاشك» بحاص لوقو .اهنذإ نودب لزعلا ىلع لومحم «هوركم .لزعلاو» : ةمادق نبأ لوقف

 اذهو .- حابي يأ  اهنذإب ناك نإ مرحي ال هنأ هموهفم اهنذإب الإ ةرحلا نع لزعلا مرحيو» :«عانقلا
 نودب ناك نإ هتهارك سيلو لزعلا ميرحت نوري نيرخأتملا ةلبانحلا ءاهقف نأ تلق امك ينعي
 .اهنذإ

 :ةيكلاملا بهذم :ًاعبار -5

 ةرحلاك اهدّيسو تنذأ اذإ لزعلا ةمألا جوز يأ - اهجوزلو» :ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يف ءاج

 , 004352( ضوعب وأ نايم تنذأ اذإ لزعلا اهجوزل

 : ةيرهاظلا بهذم : ًاسماخ 17

 ثيدحل ةمأ نع الو ةّرح نع لزعلا لحي الو» :هنامز يف ةيرهاظلا خيش مزح نبا مامإلا لاق
 ةدؤوملا اذإو» :أرقو .«يفخلا دأولا كلذ» :لزعلا نع ْلكك يبنلا لوق هيفو .بهو تنب ةماذج
 ءيش لك نأ نيقيب انملع دقو فاندروأ يذلا ةماذج ربخ اهضراعي لزعلا ةحابإ رابخأو «تلئس
 لك ناك اذه ىلعو «ًاعيمج ضرألا يف ام مكل قلخ يذلا» : ىلاعت هللا لوقل ةحابإلا هلصأ

 ربخ نأ ٌحصف «مكيلع مرح ام مكل لّصف دقو» :ىلاعت لاق «ميرحتلا لزن ىتح ًالالح ءيش
 هنأب لزعلا نع لكك يبنلا ربخأ اذإ هنألو .ةمدقتملا تاحابإلا عيمجل خسانلا وه ميرحتلاب ةماذج
 ةحابإلا كلت نأ ىعْدا نمف .نيقيب ةمدقتملا ةحابإلا خسن دقف مرحم دأولاو .يفخلا دأولا
 ,06*ليلدلا هيلعف تداع دق ةخوسنملا

 :ةيديزلا بهذم :ًاسداس -4

 اهاضرب الإ ةّرحلا ةجوزلا نع مرحي : :لزعلا يف هيديبلا بهذم نع «راخزلا رحبلا» يف ءاج

 , 6056)«ءاضرلا ربتعاف ًارارضإ هيف نألو ؛اهنذإب الإ هنع كت هيهنل

 : ةيرفعجلا بهذم :ًاعباس -69

 .؟55ص .؟7ج .ريدردلل هريبكلا حرشلا» (8615) . 57-74 ص ءالج «ينغملا» (8644)
 .١8ص 7 ج هراخزلا رحبلا» (مهها) .ال07-١/1 ص ١3ج مزح نبال «ىلحملا» (مههم)
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 نوكي هنأ ريغ ًاموثأم كلذب نكي مل لزع نإو .ةّرحلا هتأرما نع لزعي نأ لجرلل هركيو :اولاق

 سأب ال هنإف .ءطولا لاح يف اهنذأتسي وأ دقعلا لاح يف اهيلع طرشي نأ الإ ّمهللا ٌلضف ًاكرات
 , 6600 هكلاذ دنع اهنع لزعلاب

 :لزعلا يف حجارلا لوقلا - 58136

 ةعورشم ةحلصمل وأ يعرش رذعل زوجيو ءرظحلا وه لزعلا يف لصألا نأ يدنع حجارلاو

 : يتأي ام حيجرتلا اذه ىلع ةلدألاو « ةربتحم ةجاحل وأ

 :لوألا ليلدلا 88١

 يبنلا نآل ؛لزعلا عنم يف حيرص ؛هحيحص» يف ملسم مامإلا هجرخأ يذلا ةماذج ثيدح

 نم هانركذو ,يذمرتلا هجرخأ يذلا رباج ثيدح امأو «يفخلا دأولا كلذ» :لزعلا نع لاق

 ثيدحلا اذه «ىرغصلا ةدؤوملا هنإ لزعلا نع مهلوق يف دوهيلل لك هللا لوسر بيذكت هيفو «لبق

 ميقلا نبا هيجوت نم هانيب امل «هانركذو ملسم مامإلا هجرخأ يذلا ةماذج ثيدحل ًاضراعم حلصي ال
 , 4005 هش دحملا نيذهل

 :يناثلا ليلدلا -

 ىلع تلد اهنأل ؛ مهل ًاليلد حلصت ال لزعلل نوزيجملا اهب لدتسا يتلا ةفيرشلا ثيداحألا

 لصألا له يعرش رذع ريغل لزعلا يف انمالكو ةعورشملا ةجاحلل وأ يعرشلا رذعلل لزعلا زاوج

 مدع نايبو ؛نوزيجملا اهب لدتسا يتلا ةفيرشلا ثيداحألا يلي اميف ركذأو .ةحابإلا وأ رظحلا هيف

 .ةعورشملا ةجاحلل وأ عورشملا رذعلل ةحابإلا ىلع تلد امنإو لزعلا ةحابإ ىلع اهتلالد

 :ثلاثلا ليلدلا همم

 مئارك انيبسف قلطصملا ينب ةوزغ هلك هللا لوسر عم انوزغ» :هيف ءاج يذلا رباج ثيدح يف

 ال نأ مكيلع ال :لاقف كك هللا لوسر انلأسف . .ءادفلا يف انبغرو ةبرغلا انيلع تلاطف «برعلا

 اهعيب انيلع عنتمي دلو مأ ريصتف ةف لبحلا نم انفخو ءطولا ىلإ انجتح ام :هحرش يف ءاج لقو

 ريصتف لبحلا نهقحلي الئل ايابسلا نع لزعلا اودارأ مهنأ كلذ ىنعمو **9«اهيف ءادفلا ذخأو

 . 487-481؟ص «يسوطلل «ةياهنلا» (406؟)

 .١٠ص ١٠2ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (8664) 5 .«الكك1 ةرقفلا مهم
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 نأ مكيلع ال» :ِلكك هلوقو .اهقر وأ اهرسأ كفل ءادفلا ذخأو اهعيب عنتميف دلو مأ نهنم ىلبحلا
 مكيلع ال» :هلوق يف نيريس نبا لاق دقف ةحابإلا ىلع لدي ال هنإ :ضعبلا هيف لاق «اولعفت ال

 .رجز اذه نأكل هللاو :ةرابعلا هذه يف يرصبلا نسحلا لاقو .يهنلا ىلإ برقأ «اولعفت ال نأ

 ًافذح «الو فرح نم امهف امهنأك :يرصبلا نسحلاو نيريس نبا لوق هيجوت يف يبطرقلا لاق
 20609 يهنلل اديكأت «اولعفت ال نأ مكيلعو» :هلوق نوكيو .اولعفت ال نأ مكيلعو اولزعت ال :هريدقت

 تءاج ةحابإلا هذهف .لزعلا ةحابإ ىلع «اولعفت ال نأ مكيلع ال» ةرابعلا هذه انلمح ول ىتحو
 . ةربتعملا ةعورشملا ةجاحلل

 ٠ : عبارلا ليلدلا 5*8

 ةيراج يل نإ :لاقو لك هللا لوسر ىتأ الجر نإ» :هيفو ملسم هجرخأ يذلا رباج ثيدحو
 هنإف تئش نإ اهنع لزعا : لك لاقف . لمحت نأ هركأ انأو اهيلع فوطأ انأو ءانتيناسو انمداخ يه

 ش .«. .اهل ردق ام اهيتأيس

 .0*«ريعبلاب اههبش ءانل يقست يتلا يأ «انتيناسو انمداخ يه» :هحرش يف ءاجو

 مهل يقستو مهمدخت اهنأل ؛ مهل ةكولمم ةمأ يهو . مهتيراج لبح اوهرك مهنأ حضاولا نمو

 ةجاحلا هذهل لزعلا ِلكك يبنلا مهل حابأف ءاهيف رّصقت اهلعجي وأ ةمدخلا هذه نم اهعنمي لبحلاو

 ةلأسم يف ةّرحلل ام قوقحلا نم اهل سيل ةمألاو .ةمأ يهف اضيأو .اهتمدخ ىلإ مهتجاح :ةربتعملا

 : سماخلا ليلدلا 6

 هللا لوسر ىلإ ءاج الجر نأ صاقو يبأ نب دعس نع ملسم مامإلا هجرخأ يذلا ثيدحلاو
 قفشأ :لجرلا لاقف ؟كلذ ُلعفت مل :لي هللا لوسر هل لاقف . يتأرما نع لزعأ ينإ :لاقف هلك
 .7*65«مورلاو سراف ٌرضل ًاًراض كلذ ناكول» : قي هللا لوسر لاقف .اهدالوأ ىلع وأ اهدلو ىلع

 يبنلا نأ ليلدب لزعلا يف لصألا يه تسيل ةحابإلا نأ فيرشلا ثيدحلا اذه نم حضاوو

 ببس نع هلأس امل ةحابإلا لزعلا يف لصألا ناك ولو .هتجوز نع هلزع ببس نع لجرلا لأس لك
 ءاهدلو عضرت هتجوز نأ نوكل هدلو ىلع ررضلا فوخ وه هلزع ببس نإ لجرلا لاق املف .هلزع

 الص 24ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصا)و .. ١١-11 ضص « ٠ ١ ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (8088)

 .١”؟ص ١٠2ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصال (مهمك)

 .1م6ا١السصس ٠ ١ ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصال 44ه هال)

 - 76ه“ ل



 هنأل ؛كلذ يف ررض ال نأ لكي يبنلا هربخأف .اهدلو رضي لبحلاو «لبحت امبر اهنع لزعي مل اذإو
 . هنولعفي مهنأل ؛ مورلاو سراف لهأ كلذ ٌرضل اهدلو ىلعو عضرملا ىلع ررض لبحلا يف ناك ول

 هتجوزب ررض نم لجرلا هنظي ناك ام وهو هل رربملا ءافتنال لزعلا كرت ىلإ ةنيب ةراشإ اذه يفو
 .تلبحو اهنع لزعي مل ول اهدلوو عضرملا

 :سداسلا ليلدلا -

 اهنم بيصيف . عضرت ةأرملا هل نوكت لجرلا» : هيفو يردخلا كديعس يبأ نع ملم ثيدحو

 مكيلع الف :لاق .هنم لمحت نأ هركيو اهنم بيصيف ةمألا هل نوكت لجرلاو .هنم لمحت نأ هركيو

 .©6668«ردقلا وه امنإف مكاذ اولعفت ال نأ

 طو اذإ هعقوتي يذلا ررضلا عفد ةجاحل ةحابإلا يهف ةحابإلا ىلع 15 اذإ ثيدحلا اذهف

 قارا كارد م كلذ ناهد ح دال اهكلمم ىلا نا ليح نم فوخلل وأ عضرما هتجوز

 .بابسألا نم كلذ ريغل وأ (دلو مأ) اهتروريصل اهعيب ناكمإ مدع وأ اهلمح ببسب هل اهتمدخ

 : عباسلا ليلدلا - "887/

 هللا يبن كلذ غلبف كي هللا لوسر دهع ىلع لزعن انك دقل» :رباج نع ملسم ثيدح امأ
 , 600 0انهني ملف ع

 امل لزعلا نع يهنلا مدع لمحي دقف «لزعلل ةقلطملا ةحابإلا ىلع لدي ال ثيدحلا اذهف

 .ةجاحلل نولزعي اوناك اذهلو ؛ةعورشملا ةجاحلل هزاوج نم ةباحصلا هفرع

 : نماثلا ليلدلا - 4*8

 رذعلل هتحابإ نأو ءرظحلا وه لزعلا يف لصألا نأ وهو هتحجر ام ناحجر ىلع ةلدألا نمو

 لوسر لاق :لاق «ديعس يبأ نع دمحأ مامإلا هاور يذلا ثيدحلا ع ةربتعملا ةجاحلل وأ عورشملا

 حيرص اذهف .*5”)(ردقلا كلذ امنإف «هرارق هّرقأ ؟هقزرت تنأ ؟هقلخت تنأ» :لزعلا يف هلك هللا

 سيلو  ةأرملا جرف وهو داتعملا هناكم يف ينملا رارقإب يأ - هرارقإب رمأي هنأل ؛لزعلا نع يهنلا يف

 فوخ الو لزعلل يعاد الف .نوكي هرَّدق امو قزارلا قلاخلا وه ىلاعت هللا نألو ؛ جرفلا جراخ هتقارإب

 .١؟١١ص(ءا ٠ ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (8مههم)

 .95١ص كج  يناكوشلل «راطوألا ليثند (8650).١؟8ص ء١ ٠ ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص)» (مههف)
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 .نيتملا ةوقلا وذ قاّررلا وهو قلاخلا وه هللا نأل ؛ةأرملا لبح نم

 : عساتلا ليلدلا - 

 ريثكتو لسنلا داجيإ جاوزلا دصاقم نم نأ ءرظحلا وه هيف لصألا نأو لزعلا عنم ةلدأ نمو

 دواد وبأ جرخأ دقف دولولا ةأرملا جوزت ىلع ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ثحلا ءاج اذهلو ءنيملسملا

 , 1”60)(ممألا مكب رثاكم ينإف دولولا دودولا اوجوزت» :لاق ِخِكك يبنلا نأ (هننس» يف

 لصألا وه رظحلا نوكيف لسنلا ريثكت وهو يعرشلا بولطملا اذه يفاني لزعلا نأ كش الو

 اولسانت اوحكانت :لاقف دلولا بابسأ يطاعت ىلع لكي يبنلا تح دقو» :«ينغملا» يفو .لزعلا يف
 , 0079 (اورثكت

 :رشاعلا ليلدلا

 نم هيف امل ةجوزلاب ًارارضإ هيف نأ ءرظحلا وه تلق امك هيف لصألا نأو لزعلا عنم ةلدأ نمو

 فولأملا داتعملا ءطولاو ءاهجوز ىلع ةجوزلل ًاقح ءطولا يف نألو ؛*7عامجلا يف اهتذل تيوفت
 .058لزع هيف نوكي ال يذلا وه

 نود ءطولا نم ةداع ىتأتي يذلا دلولا باجنإ يف اهقح ىلع ءادتعا لزعلا يف نإف ًاضيأو

 .اهب حضاو ررض اذهو "*”*لزع

 :لزعلل ةحيبملا راذعألا 0١

 امف «ةعورشملا ةجاحلل وأ يعرشلا رذعلل حابي هنأو .ءرظحلا وه لزعلا يف لصألا ناك اذإو

 ؟ةيعرشلا راذعألا كلت يه ام وأ ةجاحلا هذه يه

 برحلا راد يف نوكي نأ لثم ةجاحل نوكي نأ الإ هوركم لزعلاو» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق اسس ش
 هل نوكت وأ ءهدلو ىلع ٌقرلا ىشخيف ةمأ هتجوز نوكت وأ لزعيو أطيف ءطولا ىلإ هتجاح وعدتف
 .53اهعيب ىلإو اهئطو ىلإ جاتحيف ةمأ

 . ؟الص كج «دواد يبأ نئس» (8671)

 . 37ص ءالج «ينغملا» (86557)

 ."8١ص .9ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش»و , 77ص ءالج «يهغملا» (8677)

 ."8١ص «.9ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» .194/ص 57ج «راطوألا لين» (80554)

 . 8١ص .4ج ءميقلا نبال «داعملا داز» (867)

 . 3"ص ءالج «ينغملا» (8655)
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 وأ ةدالولاو لمحلا ءابعأ لمحتت ال ةضيرم ةجوزلا نوكت نأ لزعلل ةعورشملا راذعألا نمو

 وأ تابجاولا ليجأتل ًاعورشم ًارذع ةيمالسإلا ةعيرشلا يف فرع ضرملاو ءاهرضي لمحلا ناك
 بولطم هبابسأ ةرشابم مدعب هعفدو ةعيرشلا يف عونمم ررضلاو ءًاقلطم وأ نيح ىلإ اهطاقسإ
 .لمحلا اهرضي يتلا ةجوزلا نع ررضلا عفدل اعرش ازئاج لزعلا نوكيف ءاعرش

 ؟حابم ةعضرملا نع لزعلا له - 845

 ةليغلا نع ىهنأ نأ تممه دقل» :خك يبنلا لوق هيف ءاج ملسم هجرخأ يذلا ةماذج ثيدح عريس“

 .0*”«مهدالوأ رضي الو كلذ نوعنصي سرافو مورلا نأ تركذ ىتح

 يذلاوف ارش مكدالوأ اولتقت ال» :ديزي تنب ءامسأ ثيدح «دواد يبأ نئس» يف ءاج دقو

 هتأرما لجرلا يتأي «ةليغلا :تلاق ؟ينعي ام :تلق ,لاق .هرثعديف سرافلا كرديل هْنإ هديب يسفن

 سيل عضرملا ءطو نإ :لاق ءامسأ نع دواد يبأ ثيدح ركذ نأ دعب ميقلا نبا نإ مث «عضرت يهو

 ثيدح ضراع ةماذج نع ملسم ثيدح نأ امك كك لوسرلا هنّيبل ًامارح ناك ول هنإو «مارحب
 ال نأو ءدلولل طايتحالاو داشرإلا هجو ىلع ءامسأ ثيدح نأ ملعف» :ميقلا نبا لاق مث .ءامسأ

 ,0078(هيلع ءىراطلا لمحلاب نيدلا داسفل هضّرعي

 ؟لزعلل عورشم رذع لايعلا ةرثك له - 84

 نع لزعلا هل زوجي لهف ءهبسك هيفكي ال ريقف وهو مهليعي نوريثك دالوأ لجرلل نوكي دق

 ؟هتجوز

 همحر  لاقف لزعلا ىلع ةثعابلا تاينلا نع .ملكتي وهو ةلأسملا هذهل يلازغلا مامإلا ضرعت

 زارتحالاو دالوألا ةرثك ببسب جرحلا ةرثك نم فوخلا  ةثلاثلا ةلاحلا يأ  ةثلاثلا» :- ىلاعت هللا

 ةلق نإف «هنع يهنم ريغ ًاضيأ اذُهو .ءوسلا لخادم لوخدو بسكلا يف بعتلا ىلإ ةجاحلا نم

 . 13 7,ص .١٠ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص»و (86517)

 نع دواد يبأ ثيدح يف «هرثعديف سرافلا كرديل هنإ» : ىنعم امأ 18ص جا « ميقلا نبال «داعملا داز» (8654)

 ثيدح يف : 8١١ص ,؟ج هللا همحر -ريثألا نبال هرثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا» يف ءاج دقف عامسأ

 هتأرما لجرلا عماجي نأ وهو ةليغلا نع يهنلا دارملاو . هكلهيو هعرصي يأ ؛هرثعديف سرافلا كرديل هّنإ» : ليغلا
 ءوس نم نأ ديري .اهنبل دسف تلمح اذإف (نيغلا حتفب) ليغلا نبللا كلذ مساو .تلمح امبرو عضرم يهو
 «لاجرلا غلبم غلبيو دتشي نأ ىلإ هيف الثام لازي ال كلذ نأ هاوق ءاخخرإو هجازم داسفإو لفطلا ندب يف هرثأ

 .ليغلا هراسكناو هنهو ببسو ءرسكناو هنع نهو برحلا يف هل لئامم  نرق ةلزانم دارأ اذإف

 مكهة؟ 



 : ىلاعت لاق ثيح هللا لضفب ةقثلاو لكوتلا يف لضفلاو لامكلا معن .نيدلا ىلع نيعم جرحلا

 كرتو لامكلا ةورذ نع طوقس هيف مرج الو .هاهقزر هللا ىلع الإ ضرألا يف ةباد نم اموطظ

 , 6092(لضفألا

 ًاريقف ناك اذإ لزعلل ًايعرش ًارذع ربتعي هدالوأ ةرثك وأ لجرلا لايع ةرثك نأ لوقلا اذه ىنعمو
 لخادم هلخدي دق نيريثكلا هدالوأ ةيافكل بسكلا ىلإ هتجاح نأ وأ .هتلئاعو هيفكي ال هبسك ناك وأ

 .قيطي ال ام هلمحي وأ ءوسلا

 :رذعلا دوجو عم لزعلاب ةجوزلا نذإ -645

 ا ا ا : لاق - ها يضر - باطخلا نيرمع نع هجام نيا
 ” ليش >«اهنذإب لإ

 امك اهسفن ةجوزلاب قلعتي ام لزعلل ةحيبملا راذعألا نم نأ مومعلا اذهب ذخألا 0  هدوجو

 هعضرت يذلا اهعيضر ىلع ىشخي هنأ وأ .كلذ ىرت ال يهو ءاهّرضي اهلّبح نأ جوزلا نظ ول

 قلعتملا حيبملا رذعلا دوجو عم لزعلاب اهنذإ ذخأي نأ بحتسملاف .كلذ ىرتال يهو ,تلمح اذإ

 هذه يف لزعلا زاوج ىلإ هليم يف يلازغلا مامإلا هيلإ بهذ ام ىلع هرقف ةّدشو دالوألا ةرثك لثم هب

 . ةلاحلا

 ؟ًاقلطم هحيبي لزعلاب ةجوزلا نذإ له -6

 مدعل وأ .ةدالولاو لمحلاب اهفعض مدعو اهتقاشرو هتأرما لامج ءاقبإ لزعلاب طقف جوزلا بغري
 هتردق عم مهترثك يف وأ .ةيرذلاو لسنلا يف هتبغر مدعل وأ .ةدالولاو لمحلا بعاتم ىلإ اهضيرعت

 ؟هب اهاضرو لزعلاب هل ةجوزلا نذإ تالاحلا هذه يف لزعلا ةحابإل يفكي لهف «ةيلاملا

 :ةمادق نباو يناساكلا يأر -5

 نأ ىلع لدي ةقباسلا ةرقفلا يف هانركذ يذلا باطخلا نب رمع نع هجام نبا ثيدح رهاظ

 نإو لزعلا نال امل كلذ ىلإ ريشت ءاهقفلا لاوقأ نأ امك ءهل هحيبي لزعلاب اهجوزل ةجوزلا نذإ

 ل اهمقرو ءديهع ةروس يف. ةيآلاو ء4الص ءالجا . يلازغلا مامإلل «نينلا مولع مايحإو (رععكح)

 . "78ص 1 ج «ةجام نبأ نلسو )8617٠١(

 - ؟©3/



 :نيرمألا الكو ءاهل دلولا لوصح ببس اهيلع توفيو «لازنإلا دنع ءطولا ةذلب اهّقح تّوفي ناك
 تاوفب تيضر اذإف «ةجوزلل ٌّقح «هببس ليصحتب دلولا لوصحو لازنإلا دنع ءطولاب عاتمتسالا ةذل
 , 607زاج لزعلاب اهاضرب ايفح

 نع لزعي الود : هلوق ةجوزلا نذإب لزعلا ةحابإ ريربت يف يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو

 لزعي نأ كي هلل لوسر ىهن :لاق - هنع هللا يضر رمع نع يور امل اهنذإب الإ ةرحلا هتجوز

 اهيلعو اقح دلولا يف اهل نألو ؛هجام ٠ نباو «(هدذئسم» يف دمحأ مامإلا هأور «اهنذإب الإ | ةرحلا نع

 ا (00077(اهنذإب الإ زجي ملف ررض لزعلا ىف يف

 : هحيجرت ىلإ ليمن ام 81

 عم ًاقلطم ةجوزلا نذإب لزعلا ةحابإ ىلع ةعطاق تسيل فيرشلا ثيدحلا ةلالد نإف اذه عمو
 نع هجام نبا ثيدح  فيرشلا ثيدحلا لمحي دقف «لزعلا ةحابإل يعرشلا رذعلا دوجو مدع

 , يعرشلا رذعلا وأ ةعورشملا ةجاحلا دوجو دنع لزعلا حيبي ةجوزلا نذإ نأي  هنع هللا يضر  رمع

 .لالدتسالا هب لطب لامتحالا هيلإ قرطت اذإ ليلدلاو

 يف جوزلا ٌقحو «هانيب دقو ةجوزلا ٌّقح :قوقح ةثالث لزعلا مدع يف نأ هلوقن ام يّوقي دقو
 ةجوزلا تنذأ اذإف .نيملسملا ةماع ّقح هب قلعتملا عرشلا ٌّقحو .دلولا ليصحتو عاتمتسالا مامت

 قلعتملا عرشلا ٌّقح يقبو «لزعلا مدعب امهقح طاقسإب اهجوز اضرو اهاضر ىلع كلذ لد لزعلاب
 .نيملسملا ةماع ٌّقح هب

 يف بغرت يتلاو .حاكنلا عيرشت يف ةيمالسإلا ةعيرشلا دصاقم نم نأ ٌّقحلا اذه نايبو

 ةملسملاو ملسملا يف نأشلاو مهل ةوق مهترثك يفو نيملسملا ددع رثكيل ؛لسنلا ريثكت اهقيقحت

 اميف افرصتي نأو ءاهعم ةقفتمو ةعيرشلا دصاقم سفن ناكرتيو ناذخأي اميف امهدصاقم نوكت نأ

 هتدصق ام ققحي وحن ىلع - حاكتلا دقع اهنمو  تافرصتلاو دوقعلا نم ةعيرشلا امهل هتحابأ

 .دوقعلا هذه يف دصاقم نم ةعيرشلا

 ةعورشملا ةجاحلا دوجو دنع الإ لزعلاب ةجوزلا نذأت ال نأ هانلق امو قفتي امم نأ كش الو

 يعرشلا رذعلا دنع الإ هتجوز نم نذإلا اذه جوزلا بلطي ال نأو .لزعلا اذهل يعرشلا رذعلا وأ

 لثم اهتركذ يتلا تالاحلا يف لزعلاب اهجوزل ةجوزلا تنذأ اذإف هلك اذه عمو .هيلإ ةجاحلا وأ

 دصاقم عم ًامامت قفتي ال امم كلذ وحن وأ لسنلا ليلقتل وأ اهتقاشرو ةأرملا لامج ءاقبإ يف ةبغرلا

 . ؟4؛ص ءالج «ينغملا» (86ا/؟) .7”ا!/5غص «.؟ج «يناساكلل «عئادبلا» (ها/1)
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 ةرئاد نع ًاجراخ نذإلا اذهب لزعلا لعجي ذإ  ىرأ ام ىلع - هرثأ نذإلا اذهل نإف .ةعيرشلا
 ريثكت بابسأو صرف توفي هنأل ؟ ؟نسشملا فالخو لب لضفألاو ىلوألا فالخ نكلو .عونمملا

 .تلق امك حاكنلا يف ةعيرشلا دصاقم نم مهريثكتو ةيمالسإلا ةمألا دارفأ

 .اهنيب اميف عمجلاو قيفوتلا عم لزعلا ثيداحأ هيلع تلد امب ًاذخأ حيجرتلا اذهب نأ امك

 : ةجوزلا نذإ طوقس -4

 لزعيف نايحألا ضعب يف نذإلا اذُه طقسي لهف ؛لزعلا ةحابإل ًايرورض ةجوزلا نذإ ناك اذإو
 ؟اهنذإ نودب جوزلا

 لزعيو» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشكو يف ءاج دقف «تالاحلا ضعب يف معن : باوجلاو
 جاتحي ال يأ «-اهنم نذإ الب برحلا رادب ةمأ وأ تناك ةرح هتجوز نع يأ لكلا نع ًابوجو
 ش .09«لزعلا يف ناذئتسا ىلإ برحلا رادب

 ةرحلا يف ءوسلا دلولا نم فاخ نإ :ىواتفلا يفو» : :ةيفنحلا هقف يف «ريدقلا حتف» يف ءاجو
 , 0079 (ياهنذإل ًاطقسم راذعألا نم هلثم ربتعيلف .نامزلا داسفل اهاضر ريغب لزعلا هعسي

 تناكوأ .دلولا ىلع فاخف برحلا راد يف هنوك راذعألا هذه نمو» : نيدباع نبا هيقفلا لاقو
 , 0007( لبحت نأ فاخف .اهقارف ديريو قّلخلا ةئيس ةجوزلا

 :ةجوزلا محر مف ٌدسب لزعلا 8

 قلد اهل زوجي هنأ «رهنلا» يف ذخأ» :ةيفنحلا هقف يف نيدباع نبال «راتحملا در» يف ءاج
 نوكي نأ يغبني هنأ نم «رحبلا» يف هثحب امل ًافلاخم ىءاسنلا هلعفت امك اهمحر مف دس ةجوزلل

 ٠ مةيزازبلا ىواتفلا» يف نكل :نيدباع نبا لاق .اهنذإ ريغب هلزع ىلع ًاسايق جوزلا نذإ ريغب ًامارح
 نم يأ  نيبناجلا نم زاوجلا .نامزلا داسف ىلإ رظنلاب معن اه. أ .لزعلا نع هتأرما عنم هل نأ

 «رهنلا» يف امو .بهذملا لصأ وه ام ىلع ينبم «رحبلا» يف امف . جوزلا بناجو ةجوزلا بناج
 .670(خياشملا هلاق ام ىلع

 ًاعنم اهجرف يف اهجوز ءام لوخد عنمي ام ذاختا ةأرملل زوجي هنأ هلك اذه نم انل صلخيو
 مئاقلا يعرشلا رذعلل كلذ زاوج ىرنو .اهجوز نم لزعلا ةلزنمب اهنم كلذ نوكيف لاهنع لبحلل

 . ؛ة454ص ."؟ج «ةيادهلا حرش ريدقلا حتف» (861/5) .7١1ص ."ج «عانقلا فاشك» (86ا/9)

 . 176ص ءا"ج .نيدباع نبال «راتحملا در» (8ال6) .1176ص ءالج «نيدباع نبال «راتحملا در» (861/)
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 فالخ امهنم كلذ نوكيو ءاهجوز نم نذإب اهل زاج هل وأ اهل رذع نكي مل نإف ءاهضرمك اهيف
 . بحتسمْلاو ىلوألا

 :لمحلا عنمل ةيودألا لامعتسا

 عنمل ءاود ةأرملا وأ لجرلا لامعتسا امأو» : ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ةياسهن) يف مارس

 ىتفأ هبو ميرحتلا هرهاظو .كلذ ةأرملل زوجيال :لاقف نيدلا زع خيشلا هنع لئس دقف «لمحلا

 يوادتلا زوجي له «لبحلا كرت ىلع ناّرحلا ناجوزلا ىضارت اذإ امع لئس دقف «سنوي نب دامعلا

 هيف سيلو لزعلا ىلع ديزي ال وه :لاقي دقو .ه.أ .زوجي ال باجأ وحلا رهط دعب هعنمل

 قّرف ولف «عنملاب لوقلا ىلعو .ًائيش ّقحلا نم ينغي ال ّنظلا نإو ءّانظ لسنلا باب دس ىوس

 0017 اهتم ناكل لزعلاك نوكيف كثفو كود تقو يف علمي ام نيبو ةيلكلاب عنمي ام نيب

 عنمل ةيودألا يطاعت نأ ىلإ هليم رهظي «جاتحملا ةياهن» بحاص نإف .لوقلا اذه لصاحو

 ىتحو :لاق مث .لزعلا ىلع ديزيال لاق امك  هنأل لزعلا مكح همكح نوكي نأ يغبني لمحلا

 عنمت يتلا ةيودألا نيب قيرفتلا بجيف  لبحلا عنمل ةيودألا يطاعت عنم نم يأ  هعنمب انذخأ ول

  1١لمحلا عئميام لامعتسا يف انيأر :

 ةأرملل زاج ءهانركذ يذلا ليصفتلا ىلع ةجوزلا لبق نم وأ جوزلا لبق نم لزعلا زاج ثيحو

 لئاسولا لامعتسا امهيلكل وأ ةجوزلل وأ جوزلل زاجو ءاهمحر مف دسك لزعلا ماقم موقي ام لعف

 وأ ,هتحسوز جرف يف جوزلا يم لوو عنم قيرط نغ كلذو « لمحلا عنمل ةئيدحلا ةيودألا وأ

 زاوجلا ا ا ينملا رثأو ةيلاعف ليطعتب

 هللا امهقزر اذإ لبقتسملا دلوب وأ البقتسم وأ ًارضاح جوزلاب وأ ةجوزلاب ررضلا قوحل مدع طرشب

 ًاتقؤم لامعتسالا اذه نوكي نأو ءاهذبنو اهكرت دعب وأ لئاسولا هذه لامعتسا نم مغرلاب دلوب ىلاعت

 .ًايمئاد سيلو هيلإ ةعورشملا ةجاحلا ردقب

 : لمحلا عنمي ام لامعتس | يف ىوتف 26

 : ينأي ام اهيف ءاج 2*رهزألاب ىوتفلا ةنجل نع ةرداص ىوتف يفو

 .١4؟ص 48ج ,ةيعفاشلا هقف يف .يلمرلل «جاتحمملا ةياهن» (مهالال)

 «لسنلا ميظنت ىلإ مالسإلا ةرظن» باتك نع القن ءه١ا/؟ ,ةيئاثلا ىدامج ؟4 يف ىوتفلا هذه تردص (مه)

 . 87 ص روك دم مالس ليمخحم موحرملا انذاتسأل

 هأآكت د



 امل ةنجللا يتفت هبو «ةيعفاشلا دنع يأر ىلع مرحي ال ًاتقؤم لمحلا عنمل ءاود لامعتسا نإ»
 ةأرملا يف فعض وأ لمحلا ةرثك نم فيخ اذإ اميس ال جرحلا عفرو سانلا ىلع ريسيتلا نم هيف
 لوقيو .«رسعلا مكب ديري الو رسيلا مكب هللا ديريإ» :لوقي ىلاعت هللاو , عباتتملا لمحلا نم
 وهف أدب لمحلا عنمل ءاود لامعتسا امأو .«جرح نم نيّدلا يف مكيلع لعج اموإ» : ىلاعت
 ..( مارح

 :لزعلا يف لوقلا ةصالخم 8

 ىلإ رقتفي هزاوج نأو .رظحلا وه هيف لصألا نأ نم هانحجر امو همكحو لزعلا نع هانركذ ام
 هجرختت . يعرشلا رذعلا ةلاح ريغ يف لزعلاب ةجوزلا نذإ نأو ,ةعورشملا ةجاحلاو يعرشلا رذعلا
 ذاشعتا جوزلل وأ ةجوزلل نأو .بحتسملاو لضفألاو ىلوألا فالخ ىقبي هنكلو روظحملا ةرئاذ نم
 .ةمئاد ال ةتقؤم ةروصب لمحلا عنم اهنأش نم يتلا ةيودألاو لئاسولا

 لزعلا ةحابإ طورش رفاوت هوض يف امهدحأ وأ ناملسملا ناجوزلا هب دخأي نأ نكمي هانركذ امو
 .هانلّصف يذلا وحنلا ىلع بحتسملاو .لضفألا فالخ ةرئاد يف لزعلا ءاقب ةلاح يف وأ

 :لمحلا عنمي ام لامعتسا ىلع سائلا لمحت نأ ةلودلل زوجي ال -.4

 عنمل ةيودأ وأ لئاسو لامعتسا ىلع سائلا لمحت نأ ةفلتخعملا اهتاسسؤمب ةلودلل زوجي ال
 اذهف ءلمحلا عنمل تاجوزلا وأ جاوزألا لبق نم اهيطاعتل ةيودألا هذه مهيلع عزوت نأك لمحلا

 ةرثك اهتوق لئاسو نمو .«ةيوف نوكت نأ بجي ةيمالسإلا ةلودلا نأل ؛زوجيالو مارح ةلودسلا نم
 ةيدشن تافاكم صيصخمتو جاوزلا مجيشت نأ اهيلعف ءاهلسن ةرثك اهددع ةرثك لئاسو نمو ءاهددع
 نيزوعملا دعاست نأو , مهدالوأ ددع عم تاقاكملا هذه بسانتت دالوأ مه دئع نيذلل ةيغمس ةينيعو
 لمحل لخدتلا ىلع ةلودلا لمح ىلإ وأ لسنلا ليلقت ىلإ ةياعد وأ ةوعد ةيأ نإو .جاوزألا نم
 زوجي ال ةثيب دصاقم اهءارو ةثيبخ ةوعد يه كلذ ىلع مهعيجشت وأ سانلا ليلقت ىلع سانلا
 .ًاقلطم اهيلإ اوبيجتسي ال نأ تعقو اذإ نيملسملا ىلعو ءاهيف طروتلا



 سماخلا عرفلا

 تاجوزلا نيب لدعلا

 :ديهمت -060

 ةيجوزلا قوقحلا نم ةقباسلا عورفلا يف هانّيب ام هيلع بجو ةدحاو ةجوز لجرلل ناك اذإ
 هتاجوز نيب لدعلا  ةلاحلا هذه يف هيلع بجاولاف ةدحاو ةجوز نم رثكأ هل ناك اذإ امأ .اهوحن

 ىلع ءهتاجوز نم ةدحاو اهرابتعاب فورعملاب ةرشاعملا نم اهّقح ةجوز لك يطعي نأب ةلماعملا يف

 . عرفلا اذه ىف هنايب ديرن ام وه اذهو .نهنيب لدعلا هجو

 :تاجوزلا نيب لدعلاب دوصقملا 5

 ام ذخأو ءٌقح نم هل ام ءرملا ءاطعإو .فاصنإلا :لدعلاو ,”""هروجلا فالخ ,لدعلا

 نيب لدعلاف اذه ىلعو .2'*0ةاواسملا يضتقي ظفل لدعلا وأ ةلادعلاو .30**0قح نم هيلع

 .هيف ةاواسملا نكمت اميف ةيجوزلا قوقحلا يف نهنيب اميف ةيوستلا ينعي تاجوزلا

 :نهل ٌقح تاجوزلا نيب لدعلا - 8617

 نسحو «ةلماعملا يف نهنيب يواسي نأب نهنيب لدعي نأ هيلعف .تاجوز لجرلل ماد ام

 ولو ءاسنلا نيب اولدعت نأ اوعيطتست نلو» : ىلاعت لاق .نهادحإ ىلإ ليملا مدعو «ةرشاعملا

 .094ةقلعملاك اهورذتف ليملا ّلك اوليمت الف متصرح

 ىلإ ليملا راهظإ كرت هيلع اهقح نم لعجف» :ةيآلا هذه ريسفت يف صاصجلا مامإلا لاق

 ليملا راهظإ كرت هيف نأل ؛هئاسن رئاس نيبو اهنيب مُسقلا اهقح نم نأ ىلع كلذ لد دقو ءاهريغ
 , 0015 (اهريغ ىلإ

 :تاجوزلا نيب لدعلا مدع نم ريذحتلا -.4

 امهادحإل ليمي ناتأرما هل تناك نم» :لاق ِكك يبنلا نع  هنع هللا يضر  ةريره يبأ نعو

 . 38ص « 4ج «زييمتلا يوذ رئاصب» (861/84)

 . "90ص «يناهفصألا بغارلل «تادرفملا» (8681) .ه44ص «.'؟ج «طيسولا مجعملا» (8680)

 .7375ص ١1ج ءصاصجلل «نارقلا ماكحأو « كين .[11784 ةيآلا :ءاسنلا ةروس] (4087)
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 ,489,الئام وأ ًاطقاس هيّقش دحأ ّرجي ةمايقلا موي ءاج ىرخألا ىلع

 ناك اذإ ىرخألا نود نيجوزلا ىدحإ ىلإ ليملا ميرحت ىلع ليلد هيف : يناكوشلا هيقفلا لاق

 .©*©ةوسكلاو ماعطلاو - تيبملا يف مسقلا يأ ةمسقلاك جوزلا هكلمي رمأ يف كلذ

 ؟تاجوزلا نيب لدعلا بجي ءيش يأ يف -49

 جوزلل نكمي يتلا نهقوقح يف ةيوستلا يأ  نهقوقح يف لدعلا تاجوزلا نيب لدعلاب دارملا
 هيلع بجو ناترح ناتجوز هدنع ناك ول ىتح .ةوسكلاو ةقفنلاو مْسَقلا نم - نهنيب اهيف ةيوستلا

 يفو «ةتوتيبلاو ىنكسلاو سوبلملاو بورشملاو لوكأملا يف امهنيب يواسي نأب امهنيب لدعي نأ
 .امهنم ةدحاو لكل ةدح ىلع نكسم ةئيهت

 ريغب دحاو نكسم يف هيتأرما نيب عمجي نأ لجرلل سيل» :يلبنحلا ةمادق نبا مامإلا لاق
 ةكمهلثم نكسم كلذ ناك اذإ زاج تيب يف ةدحاو لك «ةدحاو راد يف امهنكسأ نإو . . .امهاضر

 ةحماسملا امهلف ءامهل قحلا نأل كلذ زاج دحاو نكسم يف ةيوس نكسلاب هاتأرما تيضر نإف
 ةدحاو عماجي دايانيفر نإ نكلو .دحاو فاجلا يف امهنيددمرت اتيضر نإ كلذكو .هكرت يف

 ,000(امهاضرب حبي ب ملف ة ةءورم طوقسو انسيو :ءانو هيف نأ هرب مل ىرخألا هارت ثيحب

 :تاجوزلا نيب ةيوستلا هيف بجت الام 6

 يبلقلا ليملاك تاجوزلا نيب ةاواسملا يناعم نم هلعف عيطتسي ال يأ جوزلا هكلمي ال امو
 جوزلا ىلع بجي الو» : يناكوشلا هيقفلا لاق .نهنيب اميف ةيوستلاب جوزلا بلاطي الف .ةبحملاو
 , 7*0 لاهوحنو ةبحملاك هكلمي ال اميف تاجوزلا نيب ةيوستلا

 يضر  ةشئاع نع يور دقف «ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا يف ءاج ام ىلع ينبم يناكوشلا لوقو
 مهللا» :لوقيو لدعيف تيبملا يف يأ - هئاسن نيب مسقي 295 هللا لوسر ناك ا اهنع هللا

 ىنعم» : يذمرتلا مامإلا لاق .8*5«كلمأ الو كلمت اميف ينملت الف .ُكلمأ اميف اميف يمسق اذه

 .؟5١ص .5ج .ةسمخلا هاور :لاقو « يناكوشلل «راطوألا لين» (8684)

 .5١7ص «."ج «يناكوشلل «راطوألا لين» (8686)

 . ؟7/-55ص ءالج .يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» (8ه85)

 .5١7ص «.5ج «يناكوشلل «راطوألا لين» (86417)

 .574ص . ١1ج «هجام نبا نئس» «7/7١ص .5ج «دواد يبأ نئس» .784ص .4ج «يذمرتلا عماج» (8684)
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 ,141*6عةدوملاو بحلا هب ينعي امنإ «كلمأ الو كلمت اميف ينملت ال : هلوق

 :جوزلا ىلع بجاو تاجوزلا نيب لدعلا 8

 نيب نأ ديرنو جوزلا ىلع بجاو هنأ كلذ ىنعمو .نهل قس ثاجوزلا نيب لدعلا ْنِإ :انلق

 نهنيب ةلماعملا يف ةاواسملاو لدعلا يف نهقسل ًاديكأت نايبلا اذه نوكيل ,عيوزلا ىلع هبوجو ليلد

 . جورزلا لبق نم

 :تاجوزلا نيب لدعلا بوجو ىلع ليلدلا 1

 اولدعت ال نأ متفح نإفإ : ىلاعت هلو جوزلا ىلع تاجوزلا نيب لدعلا بوجو يف لصألاو

 « عابرو كلالثو ىئثم ءاسنلا نم مكلا ن باط ام اوحكئافإ# : ىلاعت هلوق بيقع اذه ءاج #2 ةدهعاوف

 بدن .ةدحاوف عابرلاو ثالثلاو ىنثملا حاكن يف ةقفنلاو مسقلا يف اولدعت ال نأ متفخ نإ : يأ

 ففاخُي اهنإو , ةدخاولا ىلع ةدايزلا يف لدعلا كرت فوخ دئخ ةدحاولا حاكن ىلإ ىلاعتو هناهبس

 هلوقب ةيألا رخأ يف راشأ هيلإو بجاو ةقفنلاو مسقلا يف نهنيب لدعلا نأ لدف بجاولا كرث ىلع

 نألو ؛ةرورض ًابجاو لدعلا ناكف مارخ روعبملاو ءاوروجت يأ :هاولوعت ال نأ ىثذأ كلذ : ىلاعت

 مومعلا ىلع إلا لدعلاب رمأي هللا نإ : لجو رع هلوقب هب رومأم بمباو لدعلا
 , 0447 ق ال طالاو ٠

 ؛ تاجوّرلا نيب مسقلا . "م
 ةمادق نبا لاق « ةجوزلا دنع ثيبملا يف يأ - مسقلا يف هناجوز نيب يواسي نأ جوزلا ىلع

 يف تاسوزلا نيب ةيوستلا بوجو يف ملعلا لهأ نيب ملعن الو : ىلاعث هللا همحر - يلبحلا
 , 0441 او ةاوخ مسقلا

 : لوقيو ا يك لا يل : تلاق . اهنع هللا يضر - ةشئاغ نعو

 , 017 كلمأ الو كلمت اميف ينملت الف «كلمأ اميف يمسق اذه مهللا»

 . 719 4سص 4 «يذصرتلا عماج» (4844)

 77 نص لج «عئاذبلا»و (مهق)

 0 ش7 نب عالج « ينضعلا» 49041)

 ماس 0 !جدساب نبأ نئس#و 611/١ 3 دواد يبأ نتسعو +144 نع 4ج (يذفرتلا عماج» (48417)

 هاد



 : ةيباتكلاو ةملسملا لمشي تاجوزلا نيب مسقلا 11

 :رذنملا نبا لاق ,ةينارصنلا وأ ؛ةيدوهيلا :ةيباتكلاو ةملسملا لمشي تاجوزلا نيب مسقلاو

  ةملسملا ريغ  ةيمذلاو ةملسملا نيب مسقلا نأ ىلع ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجأ

 ةقفنلاك ةيباتكلاو ةملسملا هيف توتساف ءةيجوزلا قوقح نم مسقلا نأل كلذو ءاوس
 , 0015 ىنكسلاو

 :تاجوزلا نم اهريغو ةضيرملا لمشي مسقلا 6

 ,ةحيحصلاو ..ةضيرملا هتجوزل جوزلا مسقيف ءاهريغو ةضيرملا ةجوزلا مسقلا لمشيو
 . مسقلا يف ءاوس نهلكف ءةريبكلاو ءاهؤطو نكمملا ةريغصلاو ,ءاسفنلاو ,ءضئاحلاو ءءاقترلاو
 لاق امك ًافالخ مهريغ نع ملعن الو , يأرلا باحصأو ؛يدئاغلاو ,كلامو ؛ةلبانحلا لاق اذهبو

 , 014 يلبنحلا ةمادق نبا

 : هتاجوز نيب مسقي ضيرملا جوزلا 10

 ,ةلبانحلا لاق اذهبو «نينعلاو بوبجملا جوزلا اذكو هتاجوز نيب ضيرملا جوزلا مسقيو

 .طقف ءطولل داري ال تاجوزلا نيب مسقلا نأل ؛مهريغو يأرلا باحصأو ,يعفاشلاو « يروثلاو
 هضرمل مسقلا هيلع قش نإف .ءطولا عيطتسي ال نملو ءالؤهل ةبسنلاب لصاح كلذو سنألل لب
  اهنع هللا يضر  ةشئاع تلاق دقف . كي يبنلا لعفامك نهادحإ دنع نوكلا يف هتاجوز نذأتسا

 نير نإف «نكنيب رودأ نأ عيطتسأ ال ينإ» :لاقف نعمتجاف هئاسن ىلإ ثعب كو هللا لوسر نإ
 , (0060١ ْنْذَأَف «نتلعف ةشئاع دنع نوكأف يل نذأت نأ

| 

 جيزلا يرجي امنإو .اهب أدب ةعرقلاب ةءادبلا هل تناك نمف هتاجوز نيب ةعرقلا جوزلا يرجي

 نهنألو ؛بجاو نهنيب ةيوستلاو ءاهل ًاليضفت ربتعي ةعرق نودب نهادحإب ةءادبلا نأل ؛ةعرقلا
 رفسلا دارأ ول امك ةعرقلا ىلإ ريصملا بجوف :نهنيب عمجلا نكمي الو ٌّقحلا يف تايواستم

 ؛ ةعرق ريغب ةيناثلا ةجوزلا ىلإ ةيناثلا ةليللا ىف ريصيو ةدحاو ةعرق هافك نيتنثا اتناك نإف . نهادحإب

 .؟6١ص هج « يسخرسلل «ظطوسبملا» ١" ص ءالج «ينغملا» (4ه55)

 .؟9607؟ص 237ج «جاتحملا ينغم» 86١237ص 20ج « يسخرسلل «طوسبملا» .3786ص الج «ينغملا» (م66941)

 ,؟؟١ص هج «طوسبملا» 3707-2758 ص الج «ينغملا» 21١7/6 ص 25ج «دواد يبأ ننس» (8696)
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 عرقأ ًاعبرأ ّنك نإو «نيتيقابلا ىدحإب ةيادبلل ةيناثلا ةليللا يف عرقأ ًاثالث ّنك نإو ءنّيعت اهقح نأل

 .053ةعرق ريغب ةعبارلا ةجوزلا ىلإ ةعبارلا ةليللا يف ريصيو ةثلاثلا ةليللا يف

 :تاجوزلا نيب مسقلا ةدم -4

 مسقي نأ ىلوألاو .ًاثالث ًاثالث وأ نيتليل نيتليل مسقي نأ هلو .ةليل ةليل هتاجوز نيب مسقيو
 نم رثكأ مسقلا ةدم لعج يف نألو ؛ةليلو ةليل هتاجوز نيب همسق ناك ملكك يبنلا نأل ؛ ةليل ةليل

 ناكمإ عم زوجي الف تافا ريخأتلل نألو ,رربم الب تايرخألا تاجوزلا نحل ًاريخأت ةليلو ةليل
 , 0059نهل ٌّقحلا نأل ؛تايقابلا تاجوزلا تيضر اذإ الإ ليجعتلا

 :ةدعابتم ندم يف ٌنكسي ْنك اذإ مسقلا ةدم -8

 مل «ةدحاو ةنيدم يف نهعمج هنكمي ملو ةدعابتم ندم يف نكسي هتاجوز تناك ول نكلو
 ام بسحب مسقلا ةدم لعجيف .رهاظ وه امك ةليلو ةليل نهنيب مسقي نأ ةلاحلا هذه يف هنكمي

 , 06050هتاجحوز ندم براقت بسح ىلعو ,هنكمي ام بسح ىلع لقأ وأ رثكأ وأ رهشو رهشك هنكمي

 :تاجوزلا نيب مسقلا هلمشي ال ءطولا 8

 فرصني امنإو هموهفم .الو هنومضم يف لخدي ال هنأل ؛ةرورضلاب ءطولا مزلتسي ال مسقلاو

 مأ ءطو تيبملا اذه يف لصح ءاوس اهتبون يف هتجوز عم جوزلا تيبم يأ  ةتوتيبلا ىلإ مسقلا

 :- ىلاعت هللا همحر  يلبنحلا ةمادق نبا لاق .ملعلا لهأ نيب اذه يف فالخ الو .- لصحي مل

 يف  تاجوزلا نيب يأ  ءاسنلا نيب ةيوستلا بجت ال هنأ يف ملعلا لهأ نيب ًافالخ ملعن ال»
 «كلذ يف نهنيب ةيوستلا ىلإ ليبس الو «ليملاو ةوهشلا هقيرط عامجلا نأل كلذو .«*1*”«عامجلا

 عامجلا يف نهنيب ةيوستلا تنكمأ نإ اذه عمو .تايرخألا نود نهادحإ ىلإ ليمي دق هبلق نإف

 00500 نهنيب لدعلا' يف غلبأ هنإف « ىلوأو نسحأ ناك اهل ىعسو جوزلا اهلواح نأب

 :هيف هلمع ناك نم الإ ليللا مسقلا دامع - "41/1

 عم ليللا يف تيبملا ىلإ فرصني امنإ تاجوزلا نيب مسقلا نأ ملعلا لهأ نيب فالخ ال

 . 368 .١7360ص 17ج «جاتحملا ينغم» .30/ص الج «ينغملا» (8695)

 .؟7١ص هج « يسخرسلل .(طوسيملا» ."ا/ص الج «ينغملا» (مهو70)

 ."”8ص الج «ينغملا» (86948)

 .79ص ءالج «ينغملا» (8699)

 . ؟61ص ءالج (جاتحملا ينغم» .19١ص :.4ج .ميقلا نبال «داعملا داز» "4 ص ءالج «ينغملا» (80)
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 مانيو هلهأ ىلإ نكسيو هلزنم ىلإ ناسنإلا هيف يوأي .ءاويإلاو نكسلل ليللا نأل ؛اهتبون يف ةجوزلا

 : ىلاعت لاق «لاغتشالاو تينكتلاو جورخلاو شاعملل وهف راهنلا امأ ,ةداع هتجوز عم هشارف يف

 ودل ”يًاشاعم راهنلا انلعجو ءاسابل ليللا انلعجو# : : ىلاعت لاقو ,66' ١ ًانكس ليللا لعجو»

 يف راهنلا نوكيو راهنلاب هتاجوز نيب مسقي هنإف .سراحلاك ليللا يف هلمعو هشاعم ناك نم نكلو

 .65:5هريغ ٌّقح يف ليللاك هقح

 :ليلل ًاعبت مسقلا يف لخدي راهنلا 57

 . « يموي يفو ينيب يف كَ هللا لوسر ضبق ةبق + ةشئاع تلاقو . اهنع هلل يضر - فلاحا اهو بقر

 ينو ةيضاملا ةليللا راهنلا عت“ .ًاراهن لك يبنلا ضبق امنإو

 زوجي الو .ًاعيمج نهلوأ اهرئازم ضعبل وأ اهجوزل ا

 جوزلا يضرو يه تيضر اذإف ءهاضرب الإ طقسي ال اهب عاتمتسالا يف هقح نأل ؛ جوزلا اضرب الإ

 جوز ةعمز تنب ةدوس نأ كلذ ىلع لديو يق ”امهنع جرخي ال امهل كلذ يف قحلا نأل ؛زاج

 و 57(ةدوس مويو اهمويب ةشئاعل مسقي دك يبنلا ناكو «نينمؤملا مأ ةشئاعل اهموي تبهو هِي يبنلا

 ةبهلا هذه ىلع ةيبهاولا ذخأت نأ ز زوجي الود : يووتلا مامإلل ثيدحلا اذه حرش يف ءاخو

 اهتبه نع عوجرلا ةبهاوللو .ءاشي نمل اهتبون جوزلا لعجيف «جوزلل اهتبون بهت نأ زوجيو ءًاضوع

 ضبقي مل ام اهيف عجري تابهلا نأل ؟ يضاملا نود لبقتسملا يف عجرت نكلو . تءءاش ىتم

 . ضوبقملا نود اهنم

 يأ 6«ةدوس مويو اهمويب ةشئاعل مسقي ناكو» :ثيدحلا يف ءاج ام ىنعمو : يوونلا لاق مد

 اهل يلاوي هنأ ال .ةدوس موي يف ًاضيأ اهدنع نوكيو ءاهموي يف ةشئاع دنع نوكي لكك ناك هنإ

 .[95 ةيآلا نم : ماعنألا ةروس] (8501)

 ٠١[. ةيآلاو  ةيآلا :أبنلا روس] (850)
 .744ص 18ج بلا دبع نبال «ديهمتلا» ءا"”ص ءالج «ينغملا» (850)

 . "؟ص الج «ينغملا» (8505)

 . 77ص الج «ينغملا» (8506)

 . "5١ص «9ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص»و ٠ 48ص .١٠ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (8505)
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 ,27(تايقابلا تاجوزلا اضرب الإ اهل بهوملل ةالاوملا زوجي الو .نيمويلا

 ؟مسقلا نم اهقح نع ضوعلا ذخأ ةجوزلل زوجي له -4

 همحر  لاقف اهجوزل وأ اهرئارض ىدحإل مسقلا نم اهتبون ةجوزلا ةبه يف يوونلا مامإلا لاق : ًالوأ
 ,0::ًاضوع ةبهلا هذه ىلع ةبهاولا ذخأت نأ زوجي الو» :- ىلاعت هللا

 ةجوزلا ذخأت نأ زوجي ال» : ةلبانحلا ينعي - انباحصأ لاق :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو :ًايناث

 .«هزاوج يضتقي ام يضاقلا مالك يف عقوو . .ءطولا اذكو تيبملا نم اهّمح نع ًاضوع

 رئاس نع ضروعلا لخأ زاوج يدنع بهذملا سايقو» : : هللا همحر ةيميتث نبا لاق مث

 نأ اهل زاج ؛اهنم هقح نع ضوعلا ذخأي نأ جيزلل زاج اذإ هنأل ؛هريغو مسقلا 500

 ريغ يف دمحأ مامإلا صن دقو :ةيئادب ةعفتم' امهنم الك نأل ؛هنم اهقح نع ضروعلا ليخأت

 ب ؟)(اهديب اهرمأ ريصيل ضوعلا ةأرملا لذبت نأ روجي هنأ ىلع عضوم

 :ةديدجلا ةجوزلا دنع جوزلا ةماقإ ةدم "اه

 اهدنع انآ بيلا ١ ىلع ركبلا لجرلا رجيوزت اذإ ةنّسلا نم» :لاق هنع هللا يضر - سنأ نع

 ْ | فلو )(مسق مث الث اهدنع ماقأ ركبلا ىلع بيثلا حجوزت اذإو . . مسقو 56

 ٌّقح كلذ نأ ىلع ءاملعلا روهمج .:ربلا دبع نبا لاق» : يوونلا مامإلل هحرش يف ءاج دقو
 اهدنع ماقأ ركبلا جوزت اذإ ,ثيدحلا مومعل ال مأ ةجوز هدنع ناك ءاوس .فافزلا ببسب ةأرملل

 وأ ةجوز هل نميف قوسم ثيدحلا :ةفئاط تلاقو .اثالث اهدنع ماقأ بيثلا جوزت اذإو ءاعبس

 ةعتمتسم اهب عتمتم اهل سنؤم هرهد لك هذه عم ميقم وهف هل ةجوز ال نم نأل ؛هذه ريغ تاجوز

 رقتستل الصتم اهل ًاسينأت ةديدجلا مايألا هذه هل تلعج هنإف .«تاجوز هل نم فالخب عطاق الب هب

 نارودلاب عطقني الو .هبحاص نم هتذل امهنم دحاو لك يضقيو .هنم اهتشحو بهذتو هل اهترشع

 مأ بجاو ىرخأ ةجوز هل ناك اذإ بيثلاو ركبلا دنع ماقملا اذه نأ يف اوفلتخاو .اهريغ ىلع

 ىلع هنإ : مهضعب لاقو .بجاو هنأ مهيقفاومو هباحصأو يعفاشلا بهذمف ؟بحتسم

 , 0517(بابحتسالا

 .48-44ص ١٠ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (8501)

 . غ8 ص ١٠2ج («يوونلا حرشب ملسم حيحص» (8508)

 . 54ص «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف نم ةيهقفلا تارايتخالا» (8509)

 )40 )857١ص .١٠ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» ,"4١ص «9ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصو .

 )48 )8511ص .١٠ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» .
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 :ةديدجلا ةجورلا دنع ةماقإلا ةدم يف حجارلا -15

 . بهذت ىتح ؛جوزلا ىلع بجاو ثيدحلا يف ةروكذملا ةدملل ةماقإلا هذه نأ حجارلاو

 ٠ ثيدحلا رهاظ نإ مث .امهنيب اميف ةفلألاو براقتلا لصحيو ةديدجلا ةجوزلا هذه نم ةشحولا

 هل ناك ءاوسو «جوزلل اقح تسيلو ةديدجلا ةجوزلل ّقح يه ةماقإلا هذه نأ ىلع لدي فيرشلا
 ” تللندا مأ اهريغ ةجوز

 : ةعرقلاب رفسلا يف تاجوزلا ىدحإب جورخلا - 4117

 «نهنيب مسقلا أدتبا هرفس نم مدق اذإف «ةعرقب الإ نهنم هعم جرخي الف ًارفس جوزلا دارأ اذإو

 لع هللا لوسر نإ» :تلاق  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع تبث امل .ملعلا لهأ رثكأ لوق اذهو

 ؛رفسلا يف ِلِيَو هعم جرخت نم نييعتل مرا ءارجإو , 27315هئاسن نيب عرقأ ًارفس دارأ اذإ ناك

 اهب ةيادبلاك ةعرق ريغب زجي ملف ءاهيلإ ًاليمو اهل اليضفت ةعرق ريغ نم نهضعبب ةرفاسملا يف نآل

 .04519هسقلا يف

 :تاجوزلا نيب ةعرقلا يف ةيفنحلا يأر -

 عارتقالا اذه ءهرفس يف جوزلا بحاصت نم نييعتل تاجوزلا نيب عارتقالا :ةيفنحلا دنع

 رفاسي نأ  جوزلل يأ  هلو» : : يسخرسلا مامإلل «طوسبملا» يف ءاج دقف «بجاوب سيلو بحتسم

 هنأ كلذ يف انتجحو .اندنع امهئيب عارتقا ريغ نم  ءاش هيتجوز نم ةدحاو ةيأب يأ - ءاش امهتيأب

 «نهنم ةدحاو بحصتسي الو رفاسي نأ هل نأ ىرت الآ ءجوزلا رفس دنع مسقلا يف ذ ةأرملل ّقح ال

 نهيولقل ًابيبطت كب هللا لوسر كلُذ لعفي ناك امنإو ,رفسلا ةلاح يف نهنيب ةيوستلا هيلع سيلف

 .431ععوزلل بحتسم كلذ نإ لوقن هبو .هسفن نع ليملا ةمهتل ًايفنو
 : تاجوزلا نيب عارتقالا بوجو حجارلا 11

 هعم جرخت نم نييعتل جوزلا رفس دنع تاجوزلا نيب عارتقالا بوجو ءودبي امك ,حجارلاو
 رهاظم نمو .بجاو تاجوزلا نيب لدعلا نألو ؛ ةنسح ةوسأ هللا لوسرب انلو ع هللا لوسر لعفل

 ةعرقلا ءارجإ نأ هيف كش ال امف «جوزلا رفس دنع رذعت اذإو تاجوزلا نيب مسقلا ءارجإ لدعلا

 .؟44ص 8١2ج بلا دبع نبال «ديهمتلا» (8515)

 . ١5ص 84ج «ميقلا نبال «داعملا داز» « 41-4 ٠ ص ءالج «ينغملا» (451)

 . ١4ص ءالج «ينغملا» (8514)

 . ؟9١ص هج «,ةيفنحلا هقف يف ءيسخرسلل «طوسبملا» (851©)
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 رمألا كرت نم ةلادعلا قيقحتل برقأو نهسوفنل بيطأ وه هرفس يف جوزلا بحاصت نم فرعيل
 .جوزلا رايتخا ضحمل

 هل هتاجوز ىدحإ ةبحاصم نود رفاسي نأ جوزلل نأ نم يسخرسلا مامإلا هب جتحا ام امأو

 عقب يدا ةازخل يكل يذلا وأ ترتر ايلا را اجب اع اريجم نزلا اذهف

 ققحي اذهف .هتاجوز نم ةدحاو ةبحاصم نود رفاس اذإف ايفو .هعم هتاجوز ىدحإ ةبحاصم نود

 بجي انهف ,نهادحإ ةبحاصم دارأ اذإ امأ ,هرفس يف هعم نهنم ةدحاو ذخأي مل ذإ نهنيب ةاواسملا

 .ةعرقلاب الإ كلذ ققحتي الو ,نهاضرلو ةاواسمللو لدعلل برقألا وه امب ذخألا

 :تاجو لل ةوسكلاو ماعطلا ة ةقفن - ٠

 507 ماق اذإ ةوسكلاو ماعطلا ةقفن يف هتاجوز نيب ةيوستلا جوزلا ىلع سيل

 ةقفنلا يف ىرخألا ىلع امهادحإ لضفي نأ هل :ناتأرما هل لجرلا يف دمحأ مامإلا لاق .نهنم
 اهتقفن نم ةيافك يف ىرخألا تناك اذإ ةوسكلاو .هوحنو ءطولا يف يأ .تاوهشلاو  ماعطلا ةقفن

 طقسف جرحب الإ هب مايقلا هنكمي مل تبجو ولف « .قشت هلك اذه يف ةيوستلا نأل 00

 , 0517)هيوجو

 :تاجوزلا نكسم -15

 نكسم هتاجوز نم ةدحاو لكل نوكي نأ ىلوألا» :- ىلاعت هللا همحر  يلبنحلا ةمادق نبا لاق

 نم نجرخي ال ىتح رتسأو نهل نوصأ هنألو اذكه مسقي ناك ِلك هللا لوسر نأل ؛ هيف اهيتأي
 ,0519(نهتويب

 نكس كلذ ناك اذإ زاج تيب يف ةدحاو لك ةدحاو راد يف-نكسأ نإو» :ًاضيأ لاقو
 ,0538اهلغم

 ةجوز لكل .ةلقتسم ةددعتم نكاسم يف هتاجوز نكسي نأ جوزلا ىلع نأ كلذ نم مهفيو

 ؛راد نم ةدح ىلع تيب يف ةدحاو لك نكسأو كلذ هيلع رذعت اذإ هنأو اهب صاخلا اهنكسم

 .اهلثم نكسم كلذ ناك اذإ كلذ هل زاج

 .77ص الج «ينغملا» (8515)

 .” 5ص ا/ج «ينغملا» مكا#)

 .77/-75ص الج «ينغملا» (8518)
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 : ةيفنحلا لاوقأ -

 اميف اهركذنو نيدباع نبا هيقفلا اهركذ رئارضلا ناكسإ ةيفيك يف لاوقأ ةيفنحلا دنع

 را

 .اهؤامحأ وأ اهترض رادلا يف ناك ءاوس ءراد يف قلغ هل تيب ةجوزلا يفكي :لوألا لوقلا

 اهئامحأ نم دحأ رادلا يف ناك اذإ لوألا لوقلا باحصأ هلاق ام يفكي ال :يناثلا لوقلا

 . ىلوألاب اهترض هيف ناك وأ ءاهيذؤي

 .ةرضلا عم ال ءامحألا عم كلذ اهيفكي :ثلاثلا لوقلا

 نم دب ال راسيلا تاذ ةجوزلاف ءسانلا فالتخاب فلتخي ةجوزلا نكسم نإ : عبارلا لوقلا

 راسعإلا تاوذ نم تناك نم نأ هموهفمو .راد نم دحاو تيب اهيفكي لاحلا ةطسوتم راد يف اهدارفإ

 نونكسي نيذلا ندملا ءارقفو ىرقلا لهأو بارعألا رثكأك ءاهتّرضو اهئامحأ عم ولو تيب اهيفكي
 . عوبرلاو شاوحألا يف

 ا «نيدباع نبال «راتحملا در» (8514)

 1١/؟ -



 نراهل تعلو
 جوزلا قوقح

 :ديهمت - 5881“

 ًاقوقح ًاضيأ بترت لب ءاهجوز ىلع ةجوزلل قوقح بيترت ىلع رصتقت ال جاوزلا دقع راثآ
 قوقح ةلمجو .ةجوزلا قوقح نم دكأو مظعأ ىرنس امك «جوزلا قوقحو .هتجوز ىلع جوزلل
 نع تجرخ اذإ اهبيدأت يف هقحو هترشاعم نسحو هتعاط بوجوو اهيلع هتماوق يف صخلتت جوزلا

 جرخت الف ةيجوزلا تيب يف رقت نأ يف هّقح لثم .تيبلاب قلعتت ىرخأ ًاقوقح هل نأ امك .هتعاط
 .ةجاحل الإ

 :ثحبلا جهنم -45

 : يلاتلا وحنلا ىلع بلاطم ىلإ ثحبملا اذه مسقن .مدقت ام ىلع ءانبو

 .هتجوز ىلع جوزلا قوقح ميظعت :لوألا بلطملا

 .فورعملاب اهجوزل ةجوزلا ةرشاعم : يناثلا بلطملا

 .هتجوز ىلع جوزلا ةيماوق :ثلاثلا بلطملا

 .هتجوز ىلع جوزلل ةعاطلا ّقح : عبارلا بلطملا

 .تيبلاب ةقلعتملا هتجوز ىلع جوزلا قوقح :سماخلا بلطملا

 .هتجوز بيدأت يف جوزلا قح :سداسلا بلطملا

 هه 1؟ا/17



 لوألا بلطملا

 هتجوز ىلع جوزلا قوقح ميظعت

 : ةئسلاو نارقلا نم صوصنلا 6

 نارقلا نم : ًالوأ

 .057ةجرد نهيلع لاجرللو فورعملاب نهيلع يذلا لثم نهلو» : ىلاعت هللا لاق

 هبحاص ىلع نيجوزلا نم دحاو لكل نأ ةيآلا هذه يف ىلاعت هللا ربخأ : اهريسفت يف ءاجو

 نهيلع لاجرللو» : ىلاعت هلوقل هلثم هيلع اهل سيل اهيلع هل قحب صتخم جوزلا نأو ءاقح

 يف هنيب دقو ءًارسفم قحلا نم هبحاص ىلع امهنم دحاو لكل ام ةيآلا هذه يف نيبي ملو #2 ةجرد

 : ىلاعت هلوق هتجوز ىلع جوزلا قح نم ىلاعت هللا هنيب اممف لَو هلوسر ناسل ىلعو اهريغ

 اهيلع مايقلاب هفصو نأل ؛هل ةجوزلا ةعاط موزل كلذ دافأ ثيح هءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا»

 ,45592كلذ ىضتقي

 جوزلا قح نأ رعشتو ليضفتلا يضتقت هتجوز ىلع لجرلل ةجردلا ةدايز نإف ةلمجلا ىلعو

 .05؟”هيلع اهقح نم بجوأ اهيلع
 :دواد وبأ هجرخأ ثيدح :ايناث 5

 ًادحأ ًارمآ تنك ول» : لَو هلوق هيف ءاج «هننس» يف دواد وبأ هجرخأ ِهِلَك هللا لوسرل ثيدح يفو

 , 00552قحلا نم نهيلع مهل هللا لعج امل نهجاوزأل ندجسي نأ ءاسنلا ترمأل دحأل دجسي نأ

 : ةشئاع ثيدح :اثلا - 1/

 ىلع ًاقح مظعأ سانلا يأ :ِهل هللا لوسر تلأس :تلاق  اهنع هللا يضر  ةشئاع نعو
 رازبلا هاور «همأ :لاق ؟لجرلا ىلع ًاقح مظعأ سانلا يف :تلق ءاهجوز :لاق ؟ةأرملا
 , 9"05هكاحلاو

 .[؟154 ةيآلا : ةرقبلا ةروس] مك

 .71/ه-#/ 4ص .١ج «صاصجلل «نآرقلا ماكحأ» (8311)

 .576ص ء”ج .يبطرقلل «نآرقلا ماكحأ» (8577)

 . ١ل8ص كج «دواد يبأ ننسو (8555

 .ه50ص .ناخ نسح قيدص دمحم فيلأت «ةوسألا نسح» (85784)

 5 وربع



 :دمحأ مامإلا ثيدح :ًاعبار 84

 نأ رشبل حّلص ولو رشبل دجسي نأ رشبل حلصي ال :لاق لكي يبنلا نأ كلام نب سنأ نعو

 نم ناك ول هديب يسفن يذلاو .اهيلع هقح مظع نم اهجوزل دجست نأ ةأرملا ترمأل رشبل دجسي
 هاور «هقح تّدأ ام هسحلت هتلبقتسا مث ,ديدصلاو حيقلاب سجبنت ٌةحرق هسأر قرفم ىلإ همدق
 .4©دمحأ مامإلا

 :ثيداحألا هذه ةلالد 84

 ميظع وأ جوزلا ٌقح ميظع ىلع ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا نم صوصنلا هذه تّلد دقو

 .بجوأ اهب ءافولا نوكي قوقحلا نم ةعيرشلا هتدكأ امو ءاهيلع ديكأتلا عم هتجوز ىلع هقوقح

 «ملعلا لهأ لاق اذهبو هب تقلعت امو اهنومضمب مايقلاو اهيلع جوزلا قوقح ةياعر ةجوزلا ىلعف
 هللا لوقل هيلع اهقح نم مظعأ اهيلع ةجوزلا قحو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج دقف

 .4:9,4ةجرد نهيلع لاجرللو» : ىلاعت
 هلوقل هيلع اهقح نم مظعأ اهيلع  جوزلا يأ  هقحو» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يفو

 دجسي نأ ًادحأ ًارمآ تنك ول» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو ,4ةجرد نهيلع لاجرللو» : ىلاعت
 هيلع هلوقلو .«قحلا نم نهيلع مهل هللا لعج امل نهجاوزأل ندجسي نأ ءاسنلا ترمأل دحأل

 .077(حبصت ىتح ةكئالملا اهتنعل اهجوز شارف ةرجاه ةأرملا تتاب اذإ» :مالسلاو ةالصلا

 :اهيلع اهجوز اضر ةجوزلل ةنجلا تابجوم نم -

 .هقوقحب اهمايق ينعي اهيلع هاضر نأل اهل ةنجلا تابجوم نم هتجوز ىلع جوزلا اضرو
 رفظلا بابسأ نم اهيلع هللا هبجوأ امب مايقلاو ءاهيلع هللا هبجوأ امب اهمايق ينعي هقوقحب اهمايقو
 لوسر لاق :تلاق ةملس مأ نع هجرخأ يذلا يذمرتلا مامإلا ثيدح هانلق ام ىلع ّلد دقو .ةنجلاب

 اذه يف يناكوشلا هيقفلا لاق ."2(ةنجلا تلخد ضار اهنع اهجوزو تتاب ةأرما اميأ» : ِهلكي هللا

 .""9(ةنجلل ةبجوم اهنأو .هتاضرم بلطو جوزلا ةعاط ىلإ ميظعلا بيغرتلا هيفو» :ثيدحلا

 تدب :ًاحرق حرق : 17/7 0/7١-1 ص .؟ج «طيسولا مجعملا» يفو 7١27ص 25ج «يناكوشلل «راطوألا لين» مك ؟6)

 نبال «ةياهنلا» :رجفنت : سجبنت ىنعمو .داسفلا اهيف بد اذإ ةرثبلا : ةحّرقلاو .روثب وأ حالس نم حورج هب

 .ةا/ص ١1ج «ريثألا

 . ٠١9 ص اج «عانقلا فاشك» (8771) . 18ص ءالج «ينغملا» (8575)

 1 ٠١94 ص كج « يناكوشلل «راطوألا لين» (86559) . 39١0 ص «. 4ج «يذمرتلا عماج» مك ؟1)
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 :اهجوز ءاذيإ اهكرت ةجوزلل ةنجلا تابجوم نم 0١

 وأ لوقلاب ءاذيإلا اذه ناك ءاوس ءاهل ةنجلا تابجوم نم اهجوز ءاذيإ نع ةجو زلا عانتماو

 ناّيبص اهعمو ةأرما لكك يبنلا تتأ :لاق ةمامأ يبأ نع «هننس» يف هجام نبا جرخأ دقف «لعفلاب
 الول .ٌتاميحر ٌتادلاو تالماح» :لي هللا لوسر لاقف .رخآلا دوقت يهو امهدحأ تلمح دق اهل
 عنا 0 يف 0 0 نهنأ ل (05**)(ةنجلا 000 ل نهجاوزأ ىلإ نينابا ام

 منجا

 يناثلا بلطملا

 فورعملاب اهجوزل ةجوزلا ةرشاعم

 :اهريسفتو ميركلا نآرقلا نم ةيأ - 5

 ةيآلا هذه ريسفت يف يرشخمنزلا لاق (94”05فورعملاب نهيلع يذلا لثم نهلو#» : ىلاعت لاق

 هجولاب يأ ,فورعملاب نهيلع مهل بجي يذلا لثم لاجرلا ىلع ٌّقحلا نم نهل بجي : ةميركلا

 ءمهل سيل ام نهنوفلكي الو نهل سيل ام مهنفلكي الف «سانلا تاداعو عرشلا يف ركني ال يذلا

 هيلع بجي ام رخآلا ىلإ امهنم دحاو لك ٌدؤيلف 4778 رحآلا نيجوزلا دحأ فنعي الو

 , 9*65فورعملاب

 ةرشعلاو ةبحصلا نسح نم نهل سابع نبا نعو :ةيآلا هذه ريسفت يف يبطرقلا لاقو
 لاق مث . نهجاوزأل نهيلع هبجوأ اميف ةعاطلا نم نهيلع يذلا لثم نهجاوزأ ىلع فورعملاب

 , 0352ةيجوزلا قوقحلا نم كلذ عيمجج معت ةيآلاو : يبطرقلا

 :اهجوزل ةجوزلا ةرشاعم يف ءاهقفلا لاوقأ - 41

 يهو ةيضرملا ةرشاعملا يه فورعملاب ةرشاعملا» : : يتاساكلا نيدلا ءالع مامإلا لاق : الوأ

 نم ىلإ |:اهيدؤي نأ ةرشاعملا هله هيلع هع نما نأ ىتععي .هسفنل صخشلا اهب ىضري يتلا

 ."558ص ١1ج «ةجام نبا ننس» (8570)

 .548ص 1١ج .يقابلا دبع داؤف دمحم ذاتسألا هشام با جب نيسم ىلع هن 1

 . 7377ص ء١ج «يرشخمزلا ريسفت» (859) .[؟74 ةيآلا نم :ةرقبلا ةروس] (85*؟)

 . 1١-776 7؟4ص .ا"ج «يبطرقلا ريسفت» (8516) . ١737ص ١1ج «ريثك نبا ريسفت» (851)

 - ؟ا7/6



 ةأرملا نم ةليمجلا ةرشاعملا كلذ يف لخديف هل تلعف ول هسفنل وه اهيضتري وحن ىلع هل تبجو

 سفن هب بيطي يذلا فورعملا لوقلاو ءمالكلاب فطللاو ناسللاب ناسحإلاب اهجوز عم
 , 0550(جوزلا

 ةرشاعم ةأرملا ىلع بجيو» :ةيعفاشلا هقف يف «بذهملا»و يف يزاريشلا مامإلا لاقو : ًايئاث مو

 , 059 اهترشاعم يف هيلع بجي امك ءهوحنو ىذألا تفك نم فورعملاب جوزلا 1

 :فورعملاب اهجوزل ةجوزلا ةرشاعم يف عماجلا لوقلا -4

 يتلا هقوقح جوزلا ءافيإب اهمايق .فورعملاب اهجوزل ةجوزلا ةرشاعم يف عماجلا لوقلاو

 نم هيذؤي ام لك نع اهعانتمازةنيبئس امك َمسيبلا يف رارقو «هل ةعاط نم : عرشلا اهيلع اهبجوأ

 نأل ؛ حيحصلا فرعلاو عرشلا دودح يف كولسو لعفو لوق نم هيضريو هرسي ام لعفو «لعفو لوق
 .فينحلا يمالسإلا عرشلا يف ًارابتعا حيحصلا فرعلل

 ثلاثلا بلطملا

 هتجوز ىلع جوزلا ةيماوق

 : ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا .-6

 اوقفنأ امبو ضعب ىلع مهضعب هللا لضف امب ءاسثلا ىلع نوماوق لاجرلا# : لجو زع هللا لاق
 . 005204 ىهلاومأ نم

 : ةيماوقلا ىنعم 5

 ةأرملا مّيق اذه لاقي ءرمألاب مايقلا يف ًاغلابم نوكي نمل مسا «ماّوقلا» : يزارلا مامإلا لاق

 .2اهظفحب متهيو اهرمأب موقي يذلل اهماوقو

 .44:ةداهتجالاب هظفحو هيف رظنلاب

 .74ص .؟ج «يناساكلل :عئادبلا» (8585)

 . هالا/لص .6١ج «ةيعفاشلا هقف يف «عومجملا هحرشو بذهملا» (878/)

 .[1 4 ةيآلا :ءاسنلا ةروس] (8594)

 . 19٠ ص :؛هج (يبطرقلا ريسفت» (8540) . 48ص .١٠1ج «يزارلا ريسفت» (8599)

 - ؟الك



 :هتجوز ىلع جوزلا (ةيماوق) ب دوصقملا -1/

 « . .ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا» :ةميركلا ةيآلا يف هتجوز ىلع جوزلا ةيماوقب دوصقملاو
 ًايهان ًارمآ ,0”؛"اهلاح حالصإو اهرمأ يلوتو ,7'6*4ةنايصلاو ظفحلاو ريبدتلاو بيدأتلاب اهيلع همايق
 اذإ اهبدؤمو اهيلع مكاحلاو اهريبكو اهسيئر  جوزلا يأ وهف ”*”اياعرلا ىلع ةالولا موقي امك اهل
 , 0549 تجوعا

 ؟هتأرما ىلع لجرلل ةيماوقلا تناك اذامل -4

 لّضف امب#» :هلوقب ىلاعت هللا امهركذ نيببسل هتأرما ىلع لجرلل ةيماوقلا ىلاعت هللا لعج دقو
 .«مهلاومأ نم اوقفنأ امبو ءضعب ىلع مهضعب هللا

 يف ءاسنلا ىلع لاجرلا لضف ىلاعت هللا نأ هتأرما ىلع لجرلا ةيماوقل -: (لوألا ببسلاف)
 فيلاكتلا يف توافتلا كلذ لجأ نم ناكف ,نهطعي مل ام ةوقلاو لوحلا نم مهاطعأو ةقلخلا لصأ

 مهتقلخ لصأو .مهترطف يف توافتلا اذه ىلع ًابترتم تابجاولاو قوقحلا يفو ةيعرشلا ماكحألاو
 . مهدادعتساو مهتلبجو

 رهم نم هتأرما ىلع لجرلا هقفنيو هقفنأ امب وه هتأرما ىلع لجرلا ةيماوقل :(يناثلا ببسلاو)
 .05؛*)اهب عرشلا همزلأ ىرخأ فيلاكتو ةقفنو

 :ةأرملا ةحلصم يف لجرلا ةيماوق -4

 لكل ةقلخلا لصأو ةرطفلا هيضتقت ام يهو عرشلا اهب ىضق يتلا هتجوز ىلع لجرلا ةيماوقو

 .188ص .؟7ج .ءصاصجلل «نآرقلا ماكحأ» (8541)

 . 5١ص ء؟7ج «يبرعلا نبال «نآرقلا ماكحأ» (8547)

 . 6068 ض ١2ج «يرشخمزلا ريسفت» 4

 . 44١ ص ١1ج «ريثك نبا ريسفت» (8545)

 ١21ج «يرشخمزلا ريسفت» 244١ ص ١21ج «ريثك نبا ريسفت» «188ص 27ج ,صاصجلل «نآرقلا ماكحأ» (8546)

 مهيف نأ لاجرلا لضف بابسأ نم نأ نيرسفملا ضعب ركذيو , ١154 ص 68ج «يبطرقلا ريسفت» 6٠« 8 ص

 يف مهسلا ةدايزو .دودحلا يف ةداهشلاو ,ناذألاو .داهجلاو ,ىرغصلاو .ىربكلا ةمامإلا مهيفو «ءايبنألا

 «يرشخمزلا ريسفت» رظنا . خلا . .تاجوزلا ددعتو «قالطلاو .حاكتلا يف ةيالولاو هيف بيصعتلاو ثاريملا

 ناك ماكحألا هذهب لاجرلا صاصتخا نأ حضاولا نمو .88ص ١٠ج «يزارلا ريسفت»و «.5068ص ١٠ج

 .هب مهصخو هيلع هللا مهقلخ امو مهدادعتسا ةجيتن

 - ؟ا7/ا/-



 ررق نأ دعب يبطرقلا مامإلا لاق ءاهسفن ةأرملا ةحلصم يف يه لجرلل ةيماوقلا هذه ءامهنم

 .ءاسنل !١ ىلع لاجرلا ةيماوقل نيببسلا دحأ تناك ةيلضفألا هذه نأو .ءاسنلا ىلع لاجرلا ةيلضفأ

 .00(نهيلإ ةدئاع مهليضفت ةدئاف مث» : ىلاعت هللا همحر لاق

 ىلع بترت امو هيلع هللا هقلخ ام ساسأ ىلع تماق يتلاو لجرلل ةيماوقلا هذهب نأ كلذ نايبو

 رسيت دقف» هتجوز ىلع قافنإلاو بسكلاب هفيلكت لثم هب ةصاخ فيلاكتو ماكحأ نم هتلبجو هتقلخ

 ةيفكم اهبرس يف ةنمآ يهو اهلافطأ ةيبرتو ةدالولاو لمحلا يهو ةيرطفلا اهتفيظوب مايقلا ةجوزلل
 ,03:9(اهقزر رمأ نم اهمهي ام

 : ةمحرلاو ةدوملا ساسأ ىلع موقت 3 لجرلل ةيماوقلا

 نمو# : ىلاعت لاق ءامهنيب اميف ةمحرلاو ةدوملا ساسأ ىلع موقت هتجوز ىلع لجرلا ةيماوقو
 هي .ةمحرو ةدوم مكنيب لعجو اهيلإ اونكستل اجاوزأ مكسفنأ نم مكل قلخ نأ هتايآ

 امهلعج ناتللا ةمحرلاو ةدوملا ىلع موقت يتلاو هتأرما ىلع لجرلا اهيطعأ يتلا ةسايرلاوأ ةيماوقلاو

 بجومب هتطلس جوزلا لامعتسا يف فسعتلا نم ةأربم ةداع نوكت ةسايرلا هذه «نيجوزلا نيب هللا

 .اهب رارضإلا ةدارإو ةأرملا لالذإ يف ةبغرلا نم ةأّربمو «ةسايرلا هذه

 ال هانركذ امم اهتءاربو ةمحرلاو ةدوملا ساسأ ىلع هتحوز ىلع جوزلا ةساير مايق نكلو

 اهل هيهنو هرمأو .اهعفني امل اههيجوتو هتجوز داشرإ يف جوزلا قح عم كلذ نم ءيش ضراعتي

 هب يضقيو ىضق اميف ضقانت الو ضراعت الو ءًاعرش بيدأتلاو ةعاطلا قح اهيلع هل ناك اذهلو

 . عرشلا

 نم اهيلإ رظنت نأ اهيلع لب ءاهيلع اهجوز ةيماوق لقثتست ال نأ ةأرملا ىلع بجي اذه ىلعو
 .اهتحلصمل تعرش اهنأو ةمحرو ةدوم نم امهنيب ام لالخ

 ١ ةيجوزلا ةايحلل ةيرورض لجرلا ةيماوق :

 . يضرم وحن ىلع اهرارمتساو اهرارقتساو ةيجوزلا ةايحلل ةيرورض هتأرما ىلع لجرلا ةيماوقو

 لوقي اذهلو ءامهتايح مايأ ةليط كرتشم شيع ةكرش اهرهوج يف ةيجوزلا ةايحلا نأ كلذ نايبو

 نوكت سيئر نم اهل دب ال رثكأف نينثا نيب ةكرش لكو .«رمعلا دقع» هنأب جاوزلا دقع نع ءاهقفلا

 لقأ يف سيئر ذاختا مالسإلا هعرش امم ناك اذهلو .«فالتخالا دنع ةذفانلاو ةريخألا ةملكلا هل

 .59١ص «8ج ؛يبطرقلا ريسفت» (8545)

 .[؟١ ةيآلا : مورلا ةروس] (8544) .54ص .هج «رانملا ريسفت» (8559)

 - ؟74-



 يف هجام نبا مامإلا جرخأ دقف «سانلا اهب موقي يتلا ةتقوملاو ةضراعلا رومألا يفو «تاعامتجالا

 :هحرش يف ءاج دقو .(9'2(مهدحأ اورمؤيلف رفس يف ةثالث جرخ اذإ» :لاق لك يبنلا نأ «هننس»

 مهيأرل عمجأ كلذ نأل ؛نوردصي هيأر نعو .هنوعيطيو هل نوعمسي مهيلع ًاريمأ اوذختيلف يأ
 امهدحأ ريمأت يف يأ  ةئثالثلاب نينثالا مهضعب قحلأو . مهلمشل عمجأو مهقافتال ىععدأو

 , 0550( امهيلع

 ذاختا ىلإ فيرشلا ثيدحلا بدني يذلا ضراعلا رفسلا نم ًادج ريثكب مهأ ةيجوزلا ةايحلاو
 دب الف رشبلا عئابط نم فالتخالاف نافلتخي دق نيجوزلا نإ مث .نيرفاسملا لبق نم هيف ريمأ

 نكمي ال سيئرلاو ءامهنيب اميف فالتخا نم أرطي دق اميف ةذفانلا ةملكلا هل نوكت سيئر نم امهل

 هب ىضقو هررقو مالسإلا هراتخا يذلاو «سيئرلا وه نوكي نأ «نذإ دب الف ءامهجراخ نم نوكي نأ
 قخبلا وهادي ىضقو هررقو مالسإلا هراتخا امو ,ةأرملل ال جوزلل  ةسايرلا  ةماوقلا نأ وه

 جوزلا هب طين املو ءامهنم لك هيلع لبج امو ةأرملاو لجرلا ةعيبطلو ةرطفلل قفاوملاو «باوصلاو
 .لبق نم كلذ ىلإ انرشأ امك ماكحأ نم هب قلعت امو ,«فيلاكت نم

 :اهيلع جوزلا ةيماوقب ةجوزلا اضر

 ةحلصم ظفحو جاوزلا دصاقم قيقحتو اهرارقتساو ةيجوزلا ةايحلا رارمتسا نإف اذه ىلعو
 ءعرشلا مكحب جوزلل يه ةرسألا يف ةيماوقلا نأب اضرب ةجوزلا ٌرقت نأ مزلتسي كلذ لك «ةجوزلا

 جوزلا ىلع نأو «ةجوزلا هب مّلست نأ بجي يقيقح نومضم اهل ةيماوقلا نأو ءاهيلع ماوقلا وه هنأو
 ءيسي ال ىتح ؛هيلع تماق يذلا ساسألاو هل اهررق يتلا ةيماوقلا هذه نم ضرغلا هقفي نأ

 .ةطلس نم ةيماوقلا هذه هلوخت ام لامعتسا يف فسعتي وأ اهلامعتسا

 ةلوهسب امهنيب رومألا تضم ؛هافرع ام قيبطت ىلع اصرحو هابعوتساو كلذ ناجوزلا فرع اذإف

 اضرلا هجو ىلع قافتالا لصحي مل اذإ هنأل ؛لحلا ىلع فالتخا وأ فالخ يصعتسي الو رسيو
 ىلع ءانب ةجوزلا هب لبقتو جوزلا هاري يذلا ٌلحلاب لصحي قافتالا اذه نإف ءًارهاظو ًانطاب ماتلا
 نأل ؛كلْذب ىضرت نأ ةملسملاب نأشلاو هللا ةيصعم ريغ يف اهجوز ةعاط يف اهل عرشلا رمأ

 تاهجو يف فالتخالا نع ًاعرش زئاج وه ام رايتخا نم هنم هنكمو ؛عرشلا هلّوخ ام لمعتسي جوزلا

 .نيجوزلا نيب رظنلا

 .هالا* ثيدحلا مقرو ءالآكص .١ج .يطويسلل «هريغصلا عماجلا» (8559)

 .77”صسص .٠ ١1ج .يوانملا ةمالعلل «ريغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيف» (8560)
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 عبارلا بلطملا

 هتجوز ىلع جوزلل ةعاطلا ّقح

 :قحلا اذه ساسأ 40+

 نودب ةيماوقلا ٌّقحل ىنعم ال ذإ ةأرملا ىلع ةيماوقلا ٌقح نم جوزلل ام وه ٌّقحلا اذه ساسأو
 .ةعاطلا ٌّقح

 :قحلا اذه ةلدأ 4

 اهيلع نأو» :ةيآلا هذه ريسفت يف ءاج دقو # . . .ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا» : ىلاعت هلوق :ًالوأ
 نكت مل ام  هرمأ لوبقو جوزلا ةعاط يأ هرمأ لوبقو هتعاط  ةجوزلا ىلع يأ-

 ”نلا .

 .نهوب رضاو عجاضملا يف نهورجهاو نهوظعف نهزوشن نوفاخت يتاللاوط : ىلاعت هلوق :ًايناث
 يناساكلا مامإلا لاق .4*”هاريبك ًاّيلع ناك هللا ْنِإ ,ًاليبس نهيلع اوغبت الف مكنعطأ نإف

 كلذ نع ىهنو « نهتعاط مدع دنع برضلاو رجهلاب نهييدأتب ىلاعت هللا رمأ» :ةيآلا هذه يف

 نأ ٌلدف« اليبس نهيلع اوغبت الف مكنعطأ نإفو» لو ع هلوقب . نهجاوزأ نعطأ اذإ

 , 5”0جاوزألل نهتعاط موزل ىلع ٌلدف ,ةعاطلا كرتل ناك بيدأتلا

 :ةيآلا هذه ريسفت يف يزارلا لاق .«فورعملاب نهيلع يذلا لثم نهلو» : ىلاعت لاقو :ًاثلا

 اريمأ هنوك ببسب جوزلا ىلع بجيف «ةيعرلاو رومأملاك ةجوزلاو , يعارلاو ريمألاك جوزلا نإ»
 ةعاطلاو دايقنالا راهظإ كلذ ةلباقم يف اهيلع بجيو ءاهحلاصمو اهقحب موقي نأ ًايعارو
 , 004جوزلل

 :اهجوزل ةعيطملا يه ةحلاصلا ةجوزلا 6

 امب ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا» : ىلاعت لاق لهجوز عيطت يتلا يه ةحلاصلا ةجوزلاو

 .159ص 86ج «يبطرقلا ريسفت» .188ص .7ج .صاصجلل «نارقلا ماكحأ» (8581)

 .[1,5 ةيآلا : ءاسنلا ةروس] (8566؟)

 .4”77ص .؟ج «عئادبلا» (876*)

 . 714 اهمقرو «ةرقبلا ةروس يف ةيآلاو .١١٠ص 25ج «يزارلا ريسفت» (85865)
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 لاق .”94 . . .تاتئاق تاحلاصلاف .مهلاومأ نم اوقفنأ امبو ضعب ىلع مهضعب هللا لفف

 8 : يتنأي ام «تاتناق تاحلاصلاف» : ىلاعت هلوق ريسفت يف يزارلا مامإلا

 :لاق ىلاعت هللا نأل ؛اهجوزل ةعيطم تناك اذإ الإ ةحلاص نوكت ال ةأرسلا نأ ملعاو»

 لك نأ يضتفي ةب اذهف ,قارغتسالا ديفي ممجلا يف م ماللاو فلألا فرو #« تاتئاق تاحلاصلافف

 ديفي تونقلا ل هللا همحر يدحاولا لاق .ةعيطم ةتناق نوكت نأ دب ال يهف ةحلاص نوكت ةأرما

 ,050(عجاوزألا ةعاطو هللا ةعاط يف ماع وهو :ةعاطلا

 : قلاخلا ةيصعم يف قولخخمل ةعاط ال . 5

 نآل ؛هللا عرش ةفلاخم مدعب دّيقم اذهل هّقح نإف .هتجوز ىلع ةعاطلا ٌّح جوزلل ناك اذإو
 ,«قلاخلا ةيصعم يف قولخمل ةعاط الو :وه هريغل ملسملا ةعاط لئاسم يف تباشلا لصصألا

 ىتح ىلاعت هللا هعرش ام فلاخي ال ام وهو ,فورعملاب امنإو قلاخلا ةيصعمب نوكت ال ةعاطلاف

 عم فورعملاب ةعاط نوكت نأ هنعياب يتاللا لكي هللا لوسرل تانمؤملا ةعاط دّيف ميركلا نآرقلا نإ
 يف لصألا اذه نأ ملسملا مهفيل ؛- هللا عرش فلاخيي ال امب يأ فورعمب الإ رمأي ال قو هنأ

 نعياب يتاللا تانمؤملا نع ىلاعت لاق « ناك نم نئاك عم ًافلطم هتفلاخسم زوجي ال ريغلا ةعاط

 .«فورعم يف كئيصعي الوإ» :36 هللا لوسر

 ىلاعت هللا طرش امئإ «فو رعم يف كئيصعي الوؤ : ىلاعت هلوق ريسفت يف يرطرقلا مامإلا لاق

 .”*7هل مزلأو ىلوأ هريغ نأ ىلع ًاهيبنت نوكي ىتح قي يبلا ةعبب يف فورعملا

 الور : هلوق ىلع رصتقا ول :تلق نإف» :ةيآلا هذه يف يرشخمزلل «فاشكلا ريسفت» يفو

 ةعاط نأ ىلع كلذب هّبن :تلق .فورعسب الإ رمأي ال هلو هللا لوسر نأ ملع دقف «كشيصعي

 0100 (بائتجسألاو يقوتلا ةياغب ةريدج قلاخلا ةيصعم يف قولخمملا

 : هللا ةيصعم يف اهوُر ةأرملا عيطت ال 47

 نم ةأرما 7 :تلاق  اهنع هللا يضر - ةشئاع نع «هحيحص» يف يراغمبلا مامإلا جرشأ

 اهجوز نإ : تلاقف هل كلذ ركذف ق6 يبلا ىلإ تءاجف اهسأر رعش طعمتف ءاهتنبا تييوز راصنألا

 7-0 ةيآلا : :ءاستلا ةروص] كور

 م4 : 1٠١ « يزارلا ريسن» (14+ه4)

 .ل# ص ءاج « يبطرقلل «نآرقلا ريسفت (4169) 00
 81١ ص .4ح , يزتخسزلل «فاشكلا ريضتو (4168)

 -_ 23 . ش ْ



 نعل :لكك لاق «ةياور يفو «تالصوملا نمعُن دق هْنِإ ءال :ِكك لاقف .اهرعش يف لصأ نأ ينرمأ
 ,65592(ةلصوتسملاو ةلصاولا هللا

 اولصي يأ  اهولصي نأ اودارأف - قزمتو طقاست يأ  طغمت اهرعش نإ :هحرش يف ءاجو

 ثيدحلا اذهب ةلالدلا هجوو .(75)(ةلصوتسملاو ةلصاولا هللا نعل» : يلي لاقف .- هريغب اهرعش

 .كلذ يف هتعاط ةجوزلل زوجي الف .جوزلا هبلط دقو ًاعرش روظحم هريغب رعشلا لصو نأ

 :ءطولا يف ةعاطلا 4

 :لاق ِهلكَي يبنلا نع  هنع هللا يضر  ةريره يبأ نع «هحيحص» يف يراخبلا مامإلا جرخأ

 .«حبصت ىتح ةكئالملا اهتنعل ءىبجت نأ تبأف هشارف ىلإ هتأرما لجرلا اعد اذإ»

 شارفلا نأ رهاظلا :ةرمج يبأ نبا لاق» :ثيدحلا اذهل ينالقسعلا رجح نبا حرش يف ءاجو

 اهل زوجي هنأ كلذ نم مزلي الو هيلع ثعابلا ةوقو ليللا يف نأشلا كلذ دكأت ٌرسلا نأكو «حبصت
 .كلذل ةنظملا هنأل ؛ركذلاب ليللا ٌصخ امنإو .راهنلا يف عانتمالا

 هذهبو «اهيلع نابضغ تابف» : شمعألا نع هتياور يف ةناوع وبأ داز «ءىيجت نأ تبأف» هلوقو

 كلذ نم بضغي مل اذإ ام فالخب اهتيصعم توبث ققحت ذئنيح اهنأل ؛نعللا عوقو هجتي ةدايزلا
 ,4550(كلُذ نم هقح كرت هنأل امإو ءاهرذع هنأل امإ نوكي هنإف

 :ثيدحلا رهاظ هيلع لدي ام 68

 اهاعد اذإ اهجوز شارف ىلإ تأت مل اذإ ةأرملا نعل ىلع لدي ثيدحلا رهاظ نأ يل ودبيو

 اهاعد اذإ هعيطت نأ اهبجاو نأل ؛ال مأ اهيلع نابضغ تاب ءاوس ءالثم ضيحلاك عورشم رذع نود
 .هشأرف ىلإ ءيجملاب هيلإ اهتعاط يف هقح طقسأ اذإ الإ تصع دقف .تأت مل اذإف هشارف ىلإ

 .هقح نع هلزانت ىلع ةعطاق ةنيرق هبضغ مدع سيلو

 :هشارفل اهاعد اذإ اهجوزل ةجوزلا ةعاط موزل يف ثيداحأ ٠

 ال هنأو .هشارف ىلإ اهاعد اذإ اهجوزل ةأرملا ةعاط موزل يف ةريثك ثيداحأ تدرو دقو اذه

 . 77”: ص ء١٠3جو 07١ « ص 294ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصال (86ك69)

 .97١"”ص . ٠١ ج «ينيعلا حرشب يراخبلا حيحصا) (مككب)

 . 594 ص 24ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصا»» مككت)
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 , 455901 هبلط ىف هنايصع اهعسي

 :ءطولا يف ةجوزلا 'ةعاط يف ءاهقفلا لاوقأ ١

 همحر لاق دقف هب مقت مل اذإ نعللا قحتست .ًاضرف ءطولا يف هل اهتعاط مزح نبا لعج
 نكت مل ام امهاعد ىتم عامجلا جوزلاو ديسلا اعنمي ال نأ ةرحلاو ةمألا ىلع ضرفو» :- ىلاعت هللا

 يهف رذع ريغب تعنتما نإف ءضرف يف ةمئاص وأ عامجلاب ىذأتت ةضيرم وأ ًاضئاح ةوعدملا
 , 0539 (ةنوعلم

 ةفص ةيأ ىلعو تقو لك هتجوزب عاتمتسالا جوزللو» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يفو

 عاتمتسالا هل سيلف اهرضي وأ .ضئارفلا نع اهلغشي مل ام لّبقلا يف عاتمتسالا ناك اذإ تناك

 اهرضي ملو ضئارفلا نع اهلغشي مل ثيحو .فورعملاب ةرشاعملا نم سيل كلذ نأل ؛نذإ اهب
 ١ 559, عاتمتسالا هلف

 : عامجلا تقو -5

 هشارف ىلإ اهاعد اذإ اهجوز ةعاط ةأرملا ىلع بجي يلاتلابو .ءتقو يأ يف عامجلا زوجيو
 هركي الو» :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج ءراهن يأ يفو ةليل ةيأ يف ًاراهن وأ اليل

 , 07350( مايألا نم موي يف الو « يلايللا نم ةليل يف عامجلا

 :زوجي ال ربدلا يف ءطولا 41

 نعل ليلدب كلذ ميرحتو اهربد يف ةجوزلا ءطو نع ىهنلا ىفف ةيوبن ثيداحأ ةلمج تدرو

 :ثيداحألا هذه نمف « مرحم لعف ىلع الإ نوكي ال نعللاو .هلعفي نم

 ,65732نهزاجعأ ىف ءاسنلا اوتأت الو» : لكي هلوق أ

 .9«اهربد يف ةأرما ىتأ نم نوعلم» :ُهكك هلوقو ب

 .78١ص .5ج «دواد يبأ ننس» 4”27ص .4ج «يذمرتلا عماج» (855؟)

 . ١4ص ١٠ج «مزح نبال «ىلحملا» (855)

 ١. ١١ص ,7ج «عانقلا فاشكد (8555)

 .١١١ص الج «عانقلا فاشك» (8556)

 .7" 77ص « 4ج «يذمرتلا عماج» (8555)

 . 198ص .5ج «دواد يبأ نئس» (85517)
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 يف ءاسنلا اوتأت ال  تارم ثالث اهلاق  ٌّقحلا نم يحتسي ال هللا نإ » كلك هلوقو - ج
 ,متتمإاب نهرابدأ

 ,05759اهربد يف هتأرما عماج» لجرل هللا رظني الد : هلك هلوقو د

 :اهربد يف ةجوزلا ءطو ميرحت يف ةحيرص ثيداحألا 25841 5

 ىلعو .اهربد يف اهجوز لبق نم ةجوزلا ءطو ميرحت يف ةحيرص ةفيرشلا ثيداحألا هذهف
 هبلطي ام نأل ؛ عنتمت نأ اهيلعف .كلذ اهنم بلط وأ اهربد يف اهأطيل هتجوز لجرلا اعد اذإف اذه

 . قلاخملا ةيصعم يف قولخمل ةعاط الو «ةيصعغم وه هيلإ اهوعدي ام وأ اهنم

 :امهنيب قرفي دقو ءاهربد يف هتجوز أطي نم ريزعت 6

 ربذ يف يأ  ربدلا يف ءطولا مرحيو» :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج دقو

 ٌدح ال ةيصعم بكترا هنأل ؛هميرحت ملع نإ َرْزَع ربُّدلا يف اهجوز اهأطو يأ لعف نإف  ةجوزلا
 لجرلا هركأ وأ ءامهنيب قرف -ربدلا يف ءطولا ىلع يأ هيلع ناجوزلا عواطت نِإو ,ةرافك الو اهيف

 4170(. . .امهنيب قرف هتني ملف هنع يهنو ربدلا يف ءطولا ىلع هتجوز

 :ةراهطلا رومأ يف ةعاطلا 5

 اهرابجإ جورللو .سافنلاو ضيحلا نم لسغلاك ةراهطلا رومأ يف اهجبوز ةغاط ةجوزلا ىلعو
 تناك ةّرس «ةيباتك وأ ةملسم ةَجوزلا تناك ءاوس اذهو .كلذ نع ثعنتما وأ تأكلت اذإ كلذ ىلع

 ةلازإ ىلع اهرابجإ كلميف هل قحح وهو اهب عاتمتسالا عنمي سافنلا وأ ضيحلا نأل ؛ةكولمم ةمأ وأ

 الو اهيلع ةبجاو ةالصلا نأل ؛ةبانجلا نم لسغلا ىلع ةغلابلا ةملسملا هتجوز رابجإ هلو

 ناتياور ةبانجلا نم لسغلا ىلع اهرابجإ يفف .ةيمذ هتجوز ثناك اذإ امأ . لسغلاب الإ اهنم نكمتت
 ؛ ةلباتحلا بهذم يف

 ال نم فاعت سفنلا نأل ؛هيلع فقي عاتمتسالا لامك نأل ؛هيلع اهرابجإ هل :(امهادحإ)

 . ةبانجلا نم لستغي

 . 314 ضص ١1ج (هجام نبا نئسو ١16. ص ؛ ؟ج ( يمرادلا ننسو (855)

 .514ص ١1ج ههجام نبا نشسم» (8559)

 .١1؟ص 7" ج «عانقلا فاشك» (461)

 هم 1414ه



 ال ءطولا نأل ؛ يروثلاو .كلام لوق وهو .هنم تعنتما اذإ هيلع اهرابجإ هل سيل :(ةيناثلا)و

 .هنودب حابم هنإف .- ةبانجلا نم لسغلا ىلع يأ هيلع فقي

 دنع راتخملا حجارلاو .79ةلبانحلا بهذم يف نيتياورلاك ةلأسملا يف نالوق يعفاشللو

 هقف يف «ىهتنملا ةياغ» يفف .اهريغ اوركذي مل مهنأل ؛ ىلوألا ةياورلا نيرخأتملا ةلبانحلا ءاهقف .

 نإ ةبانجو ةصاجنو سافن وأ ضيخ نم لسغب - هتجوز يأ  اهمازلإ  جوزلل يأ  هلو» : ةلبانحلا
 0599 ةفلكم ةملسم ثناك

 : ةفاظنلا رومأ يف ةعاطلا 7

 نم نردلاو خسولا ةلازإ لثم ةفاظنلا رومأ نم اهنم هبلطي اميف اهجوز عيطت نأ ةجوزلل يغبنيو

 ؟رومألا هذه يف هل

 ىلع فقي عافتنالا لامك نأل ؛كلذ ىلع اهرابجإ جوزلل :(لوألا) :ناهجو ةلبانحلا دنع
 .رفاظألا ةلاطإو نردلاو خسولا نم ةلاحلا هذه ىلع تيقب اذإ هتحسوُز نم رفني دق جوزلا نأل ؛كلذ

 .اهلاحع كلذ نمم ةرفنلا لوصخ يف امهئاوتسال هانركذ اميف ءاوس ةيمذلاو ةملسملاو

 , 0159 اهرافظأ ميلقتو اهنردو اهخمسو ةلازإ ىلع هتحوز رابجإ جورلل سيل : (يناثلا هجولا)

 لدي امم لوألا هجولا الإ اوركذي مل ةلبانحلا نم نورخأتملا ءاهقفلاو . حجرأ لوألا هجولا
 ةيمذ ولو اهمازلإ هلو» : ةلبانحللا هقف يف «ىهتنملا ةياغ» يفف .هب مهاسضرو هل مهرايتخا ىلع

 ,42"05(خسوو رفظو رعش نم فاعي ام ذخأبو . . .لسغب

 ةلازإو سفنلا هفاعت رفظو رعش ذخأ ىلع اهرابجإ هلو» : ةلباثحلا هقف يف (عانقلا فاشك» يفو

 , 01"( عاتمتسالا لامك علمي كلذ نأل ؛ خسولا

 :ةئيزلا رومأ يف ةعاطلا -6

 نإف . يلسك كلذ ريغو اهرعش وأ اههجو ليمجتل داوم نم هب نيزتت ام هتجوزل جيزلا أيه اذإ

 .؟١ص ءالج «ينغملاو (مكالا)

 .ة١ ص .7”حج «ىهتنملاو عانقإلا نيب عمجملا يف ىهتنملا ةياغ» (451/1)

 . ١7ص ءالج «ينغملاو (8517/5)

 .4 1ص ."ج «ىهتنملا ةياغد (4519/4)

 . ١١ص 9 ج «عانقلا فاشك» (ة5ا/ه) :

 0 را



 ءاهقفلا لاوقأ يلي اميف ركذنو ءاهنم كلذ اهجوز بلط اذإ اهتنيزل كلذ لمعتست نأ ةجوزلا ىلع

 :ةلأسملا هذه يف

 :ةئيزلا يف ةجوزلا ةعاط يف ةلبانحلا لاوقأ نم -4

 سيل هنأل ؛رعش هب دوسي وأ هجو هب رمحي ام نمثك هوحنو باضخو ءائح نمث همزلي الود

 اهنم ديري امب يأ هب ىتأو ةهيرك ةحئار عطق اهنم دارأ وأ ركذ امب انييزت اهنم دارأ نإو . يرورضب

 .079(هلامعتسا اهمزل . ةهيركلا ةحئارلا عطقي امب وأ هب نيزتلا

 ش : ةيعفاشلا لاوقأ نم -

 ذذلتلا ةدايزل يلحلا تالآ نم هب نيزتت ام الو رطع الو باضخ الو لحك هيلع اهل بجي الو»

 نمو , 0579 عهلامعتسا اهيلع بجو اهل هأيه نإف . هيلع بجي الف هل ٌّقح كلذو ,عاتمتسالا لامكو

 .كلُذ ىف هعيطت نأ اهيلعف ءهب نيزتتل اهل هأيه هنأ حضاولا

 :ةيفنحلا لاوقأ نم 0

 ىلع وه لب .همزلي الف لحكلاو باضخلا لثم عاتمتسالاو ذذلتلا هب دصقي ام امأو : اولاق

 نأ كلذ ىنعمو 49هلامعتسا اهيلعف اهل هأّيه اذإف ءهكرت ءاش نإو ءاهل هأّيه ءاش نإ :هرايتخا

 . ةنيزلا داوم نم اهل هأيه ام لامعتسا ىف هتعاط اهيلع

 :ًاعرش ةروظحملا ةئيزلا

 اهيلع بجي لب ءاهيف هعطت مل ًاعرش ةروظحم ةنيزب نيزتلا هتجوز نم جوزلا بلط اذإ نكلو
 رافظألا ةلاطإ ةروظحملا ةنيزلا ةلثمأ نمو .قلاخلا ةيصعم يف قولخمل ةعاط ال هنأل ؛هنايصع

 لصو صخي ام كلذكو .ءوضولا يف ءاملا ذافن عنمي وهو (رفاظألا غبص) ب فرعي امب اهغبصو

 , 677"اهنم جوزلا هبلط نإو هلعفت نأ روجي ال هنم مرحي امو هريغب رعشلا

 .18"7ص اج «تادارإلا ىهتنم حرش» (م51/5)

 . ١7ص الج «جاتحملا ينغم» (861//)

 . 044 ص .١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (86174)

 .رفاظألا غبصو رعشلا لصو صخي اميف ةقباسلا تارقفلا رظنا (851/)
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 :تادابعلا لفاون كرت يف ةعاطلا - 657

0 00 05 0 

 الإ ٌدهاش اهجوزو موصت نأ ةأرملل لحي ال» :لاق ِهْلك هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع
 ,4589,هنذإب الإ ناضمر ريغ نم اموي دهاش اهجوزو ةأرما موصت ال» :ةياور يفو ."*”«هنذإب

 اذه ببسو .رضاحلا اهجوز نذإ نودب ةأرملا ىلع عوطتلا موص ميرحت ىلع لدي ثيدحلاو

 نأ اهل زوجي الف روفلا ىلع بجاو هقحو .تقو لك يف اهب عاتمتسالا ٌّقح جوزلل نأ ميرحتلا
 دييقتلا اهرهاظو ءاهمايص دسفيو زاج عاتمتسالا دارأ اذإ اذه ىلعو .لفاونلاب اهلاغشناب هيلع هتوفت

 .«*5ًابئاغ جوزلا ناك اذإ ًاعوطت موصت نأ اهل زوجي هنأ دهاشلاب

 موص نم هتجوز عنمي نأ جوزلل نأ .هحرش يف هانركذ امم فيرشلا ثيدحلا نم مهفيو
 كلمي الف ضرفلا موص وهف ناضمر يف اهمايص امأ . كلذ يف هعيطت نأ هتجوز ىلعو .عوطتلا

 ةعاط ال هنأل ؛هيصعت نأ اهيلع لب «عنملا اذه يف هتعاط اهل ّلحي ال اهعنم ولو هنم اهعنم جوزلا

 .قلاخلا ةيصعم يف قولخمل

 لفاونب اهعوطت نم دكا ةجوزلا ىلع جوزلا ٌّقح نأ ىلع لدي فيرشلا ثيدحلا نإ مث
 , 0585 عوطتلاو تابودنملاو لفاونلاب مايقلا ىلع مدقم بجاولاب مايقلاو بجاو قح هنأل ؛ تادابعلا

 :تادابعلا لفاون نم هتجوز عنمي نأ جوزلل -14

 ,عوطتلا جحو عوطتلا ةالصك ىرخألا تادابعلا لفاون رئاس نم هتجوز عنمي نأ جوزللو

 هتمحازم زوجي الف ءروفلا ىلع اهيلع بجاو اهب عاتمتسالا يف هقح نأ هانركذ ام وه ليلعتلاو

 اذه يف هعيطت نأ اهيلع نأو هنم اهعنمي نأ هقح نم نوكي يلاتلابو .تادابعلا لفاونب اهلاغشناب

 . عنملا

 .3"1:9ص 21ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (8580)

 .١65ص ١ج «ةجام نبا نئس» 2546© ص ."”ج «يذمرتلا عماج» 031 8ص الج «دواد ىبأ نئس» (8581)

 .7١73؟ص .5ج .يناكوشلل «راطوألا لين» .”ه 5ص 25ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (8589)

 ."95ص 29ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص (858*)

 - ؟81/-



 تيبلاب ةقلعتملا هتجو ْر ىلع جوزلا قوقح

 :ديهمت 6

 هتجوز ىلع قوقح جوزللو . كرتشملا امهنكس لحم وهف دحاو تيب يف ةداع ناجوزلا شيعي

 .هيف ناشيعي يذلا تيبلا اذهب ةجوزلا ةقالع ثيح نم تيبلا اذهب قلعتت

 .هنم جورخلا نم اهعنم يف جوزلا ّقحو .ةيجوزلا تيب يف ةجوزلا رارق :قوقحلا هذه نمو

 .هنوؤشب مايقلاو تيبلا ةمدخو هتمدخ يف اهيلع هقحو ءاهيف فرصتلا ءوس نمو عايضلا

 : ثحبلا جهنم 5

 : يلاتلا وحنلا ىلع عورف ىلإ بلطملا اذه مسقت ' مدقت ام ىلع ءانبو

 .تيبلا يف ةجوزلا رارق :لوألا عرفلا

 .اهجوز نذإب الإ تيبلا لوخدب دحأل نذأت ال : يناثلا عرفلا

 .تيبلا يف اهجوز لام ظفح :ثلاثلا عرفلا

 .اهجوز ةمدخنو تيبلا ةمدخ : عبارلا عرفلا

 لوألا عرفلا

 تيبلا يف ةجوّرلا رارق

 :تيبلا يف ةأرملا رارق لصألا -7

 نإ :ةيآلا هذه يف ريسفتلا لهأ لاق دقو 9*2« نكتويي يف نرقوإط : لجو رع هللا لاق

 الإ جورخلا نع تايهنم «نهتويب ةمزالمب تارومأم نهف ءءاسنلا عميمجل ماع رمأ تيبلا يف رارقلا

 نع انمالك دنع لبق نم اذه انّيب دقو «تيبلاب ةأرملا ةقالع يف لصألا وه اذهو «ةيعرش ةجاحل

 ةلادلا ةفيرشلا ةيوبتلا ثيداحألاو ةيآلا هذه يف نيرسفملا لاوقأ انركذ ثيح .تيبلاب ةأرملا ةقالع

 ,680تيبلاب ةأرملا ةقالع يف لصألا اذغ ىلع

 .641940-؟415د نم تارقفلا (54©) | .11398 ةيآلا نم : بازحألا ةروس] (4181)

 - مخ



 :جوزلا ّقحل تيبلا يف ةجوزلا رارق ديكأت -

 تييبلاب ةأرملا ةقالع يف لصألا وه هنأو ؛ءاسنلا عيمجل ًاماع ًارمأت يبلا يف رارقلا ناك اذإو

 اذه يف جوزلا قحل ةجوزلل ةبسنلاب متحتيو دكأتي رمألا اذه نإف .ةقباسلا ةرقفلا يف انركذ امك

 لبق رمألا اذهب تاجوزلا لوانتت 4نكتويب يف نرقو» :ةميركلا ةيآلا نألو «تيبلا يف رارقلا

 .نهيلإ هجوم باطخلا نأل ؛نهريغ

 صخت ىرخأ تاي عم .باطخلا اذه قايس يف *نكتويب يف نرقوإ» : ىلاعت هلوق ءاجو

 هلوق تايآلا هذه نمو .«تيبلا يف ةجوزلا رارق وهو لصألا اذه ىلع لدتو .ةحارص تاجوزلا

 جورخلا نع يهن ناكسإلاب رمألاو ,4474 مكدجو نم متنكس ثيح نم نهونكسأ» : ىلاعت
 .تيبلا يف ةجوزلا رارق موزل ينعي اذهو .هدض نع يهن لعفلاب رمألا نأل ؛جارخإلاو زوربلاو

 موزل ًاضيأ ديفت ةميركلا ةيآلا هذُهو 74*07 نجرخي الو نهتويب نم نهوجرخت الإ» : ىلاعت هلوقو
 .تيبلا يف ةجوزلا رارق

 :اقلطم جورخلا مدع ينعي ال تيبلا يف رارقلا 64

 اهل زوجي ال ةأرملا نأ ينعيال ,ةجوز ريغ وأ تناك ةجوز «ةأرملا رارقب يعرشلا رمألاو

 تيبلا نم جورخلا ةأرملل زوجيف .ملعلا لهأ نم دحأ هب لقي مل اذهف ءاقلطم تيبلا نم جورخلا

 جورخلا يفاني ال تويبلا يف رارقتسالاب رمألاو» :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق .ةيعرشلا ةجاحلل

 ةيآلا نإف ءرفس يف اهجوز عم تجرخ وأ ةرمعلاو جحلل تجرخ ول امك اهب ةرومأم ةحلصمل

 كلذ دعب هتاجوزب ِلك يبنلا رفاس دقو لك يبنلا ةايح يف تلزن *نكتويب يف نرقو# :ةميركلا
 هفدرأف اهيخأ نمحرلا دبع عم اهلسرأو ءاهريغو  اهنع هللا يضر  ةشئاعب رفاس «عادولا ةجح يف

 كيلا ميعنتلا نم اه :رمعأو اهفلخ

 :جوزلا دذإب تيبلا نم جورخلا "2. رخ

 ةجاحل جورخلا اهل زوجي هنأو .هنم جورخلا مدعو تيبلا يف ةجوزلا رارق وه لصألا ناك اذإو

 ةحابإل جوزلا نذإ طرش ىلع لد دقو .هتقفاومو جوزلا نذإب نوكي جورخلا اذه نأ الإ «ةيعرش

 هللا لوسر نأ ؛هحيحص» يف يراخبلا مامإلا جرخأ دقف كي هللا لوسر ثيدح ةجوزلل جورخلا

 .[؟ ةيآلا :قالطلا ةروس] (8585)

 ١[. ةيآلا :قالطلا ةروس] (8587)

 .186١-185ص «؟ج «ةيميت نبا مالسإلا خيشل «ةيوبنلا ةنسلا جاهنم» (8584)

- 1584 - 



 .«اهعنمي الف دجسملا ىلإ مكدحأ ةأرما تنذأتسا اذإ» :لاق كي

 .دجسملا ىلإ ةجوزلا جورخل جوزلا نذإ ةرورض ىلع هتلالد يف حيرص ثيدحلا اذهو

 اذهل يراخبلا مامإلا مجرت اذهلو « ةيعرش ةحلصمل تينلا نم جورخلا تاللاح رئاس هيلع ساقيو

 ينامركلا مامإلا لاق «هريغو دجسملا ىلإ جورخلا يف اهجوز ةأرملا ناذئتسا باب» : هلوقب ثيدحلا

 دجسملا ريغ ىلإ جورخلا يف نذإلا ىلع لدي ال ثيدحلا :تلق نإف» :ثيدحلا اذهل هحرش يف

 , 0522(دجسسملا ىلع هساق يراخبلا لعل :(تلق)

 :اهجوز نذإ نودب تيبلا نم اهجورخ مرحي ١-

 ىلع مرحيو» :مهلاوقأ نمف «جوزلا نذإ نودب ةجوزلا جورخ ةمرحب ةلبانحلا حّرص دقو'

 ,071)«بجاوب سيل امب هكرت زوجي الف بجاو جوزلا قح نأل ؛اهجوز نذإ الب جورخلا ةجوزلا

 نم مهفيو . , 076؟!)لحسملا ىلإ ولو جورخلا نم هتجوز عنم يف جوزلا ٌقحب د اوحرص ةيعفاشلاو

 . جورخلاب اهل جوزلا نذإ وه تيبلا نم اهجورخ زاوج يف طرشلا نأ اذه

 اهجورخ نكي مل نإو اهجوز نذإ ريخب اهنيب نم عرخت نأ ةجوزلل زوجي ال» : ةيرفعجلا لاقو

 0565 ئانلاك ةقفنلا قحتست مل هنذإ ريغب تجرخ نإف اهب عاتمتسالا ٌّقحل ًايفانم

 :جورخلا نم هتجوز عنم يف جوزلا قح 7

 اهعنم ٌّقح هل نأ ينعي اذهف اهجوز نذإب الإ ةيجوزلا تيب نم جرخت ال ةجوزلا تناك اذإو
 . ءاهقفلا حرص اذهبو ءجورخلا نم

 :قحلا اذه يف ءاهقفلا لاوقأ نم 54#

 , 0155اهريغو دجاسملا ىلإ جورخلا نم ةجوزلا عن عنم جوزللو» : ةيعفاشلا لاق أ

 اهل ام ىلإ هلزنم نم جورخلا نم ةجوزلا عنم  جوزلل يأ  هلو» : ةلبانحلا لاوقأ نمو - ب
 دمحأ لاق . كلذ ريغ وأ امهدحأ ا ءامهتدايع وأ اهيدلاو ةرايز تدارأ ء ءاوس ب هنم

 . 17١ ص 219ج «ينامركلا حرشب يراخبلا حيحص» (8548)

 . 7١١ص .ا"ج «عانقلا فاشك» (81940)

 . ه5/ص «.6١١ج «بذهملا حرش عومجملا» (8591)

 .١١١ص «؟ج .ميكحلا نسحم ديسلل «نيحلاصلا جاهنم» (8599)

 . ه57/ص 6١1ج «بذهملا حرش عومجملا» (8595)
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 .*”؟9«اهجوز اهل نذأي نأ الإ اهّمأ نم اهيلع بجوأ اهجوز ةعاط :ةضيرم ّمأو جوز اهل ةأرما يف

 :جورخلا نم هتجوز عنم يف جوزلا قحل ةّححلا 4

 يضر  رمع نبا نع يور ام «تيبلا نم جورخلا نم هتجوز عنم يف جوزلا قحل ةجحلاو
 ىلع جوزلا ّقح ام هللا لوسر اي :تلاقو ِهلَك يبنلا ىلإ تتأ ةأرما تيأر» :لاق هنأ  امهنع هللا

 «بجاو هتجوز ىلع جوزلا قح نألو «. . .هنذإب الإ اهتيب نم جرخت ال نأ اهيلع هّقح :لاق ؟هتجوز

 ٠ .0*03بجاوب سيل امب هكرت زوجي الف
 عاتمتسالا يف هقح وأ ةعاطلا يف اهيلع هقح يأ بجاو جوزلا قح نآلو» : مهلوق نأ ودبيو

 مدعو ءاذه هقحل تيوفت تيبلا نم اهجورخ يفو ءاهب عاتمتسالا نم اهجوز نيكمت بوجوو اهب

 .اهيلع بجاو وه امب اهمايق

 : يناربطلل ثيدح 6

 :تلاقف لَك هللا لوسر تتأ معثخ نم ةأرما نأ سابع نبا نع يناربطلا هاور ثيدح يفو

 تسلج الإو تعطتسا نإف ميأ ةأرما ينإف .هتجوز ىلع جوزلا ٌّقح ام ينربخأ : هللا لوسر اي

 تشطعو تعاج تلعف نإف «هنذإب الإ اعوطت موصت ال نأ ةجوزلا ىلع جوزلا ّقح نمو .اهسفن

 « ةمحرلا ةكئالمو ءامسلا ةكئالم اهتنعل تلعف نإف هنذإب الإ اهتيب نم جرخت الو .اهنم لبقي الو

 , 4543يدبأ جوزتأ ال مرج ال :تلاق . عجرت ىتح باذعلا ةكئالمو

 : عنملاو نذإلا يف جوزلا ٌّقح دودح 65

 ؟نذإلا كاذو عنملا اذه دودح امف ,هنم اهعنمو جورخلا يف هتجوزل نذإلا قح جوزلل ناك اذإو

 جورخلاب هتجوزل جوزلا نذإ تالاح يف ةيفنحلا هقف يف مامهلا نب لامكلل «ريدقلا حتف» يف

 اهتمدخ ىلإ جاتحي وهو ًالئم ًانمّر  ةجوزلا وبأ  اهوبأ ناك ولو» :لاق ءكلذ نم اهعنمو تيبلا نم
 : «لزاونلا عومجم» يفو .ًارفاك وأ بألا ناك نلسَف هعيطت نأ اهيلعف .هدهاعت نم اهعنمي جوزلاو

 ريغبو نذإلاب جرخت ٌقح اهيلع رخآل وأ رخآ ىلع ٌّقح اهل ناكوأ ةلاّسغ وأ ةلباق ةجوزلا تناك نإف
 الو اهل نذأي ال ةميلولاو مهتدايعو بناجألا ةرايز نم كلذ ادع امو .اذُه ىلع جحلاو ءنذإلا

 . 7١١ص .ا“ج «عانقلا فاشكد (8594)

 . ةا!5ص « 6١ج .ةيعفاشلا هقف يف «بذهملا حرش عومجملا» (8مكؤ46)

 .١60ص ء.ناخ نسح قيدص فيلأت «ةوسألا نسحر (8595)

-75931١- 



 ,0559(نييصاع اناك تجرخو نذأ ولو .جرخت

 رذع وأ يعرش رربم كانه ناك اذإ تيبلا نم جورخلاب هتجوزل نذأي جوزلا نأ اذه نم دافتسيو

 اهجوزل ٌّقحي الو ءاهتمدخ ىلإ جاتحملا ضيرملا اهيبأ ةمدخل اهجورخ يف امك ءاهجورخل يعرش
 وحن اهبجاوب موقتل جرختو هيصعت نأ اهل ناك اهعنم اذإو ءجورخلا نم ةلاحلا هذه يف اهعنمي نأ

 .اهيبأ

 ةجاح كانه ناك اذإ اهعنم اذإ هنذإ نودبو جوزلا نذإب اهجوز تيب نم ةجوزلا جرخت كلذكو

 اهجورخ يضتقي ّقُح اهيلعوأ اهل وأ ةلاّسغ وأ ةلباق اهنوك ةلاح يف امك اهجورخ يضتقت ةعورشم

 جرخت ال اهجورخ نابلطتي ةيعرش ةجاح وأ يعرش رربم دوجو مدع ةلاح يف يأ «كلذ ادع اميفو

 .بناجألا ةرايز وأ ةميلولا روضح يف امك جورخلاب اهجوز اهل نذأي الو

 ول امك عورشم ريغ ضرغل وأ هروضح اهل زوجي ال ام روضحل جورخلاب جوزلا اهل نذأ اذإو

 زوجي الو لطاب هنذإف «تاركنم هيف عامتجا وأ تاركنم هيف لفح روضح ىلإ جورخلاب اهل نذأ
 .نييصاع اهجوزو يه تناك تجرخ اذإو ( جرخت نأ ةجوزلل

 ءانب تجرخ اذإ ةجوزلا نأو هتجوزل جوزلا نذإ زاوج مدع نم «ريدقلا حتف) بحاص هركذ امو

 يف ًاعرش زوجي ال ام دوجو ىلع انيأر يف لومحم هركذ يذلا اذه «نييصاع اناك نذإلا اذه ىلع

 . جورخلل يعرش رربم وأ ةيعرش ةجاح دوجو مدع ىلع وأ «ةرايزلا هذه

 :بودنملا يف كلذ هلو اهيلع بجاولا جورخلا نم اهعنمي ال "470

 عم جحلل اهجورخك .جورخلا اهيلع بجي ثيح جورخلا نم اهعنم جوزلل زوجي الو
 ريدقلا حتف» بجاص راشأ دقو .جحلا ةضيرف ءادأل جورخلا اهل زاج كلذ نم اهعنم اذإو .مرحملا

 .اذه ىلإ

 ةالص روضحل دجاسملا ىلإ جورخلاك ,جورخلا اهيلإ بدني ثيح ىلإ اهجورخ امأو
 عنم يف جوزلا ٌّقحو اهيف ءاهقفلا لاوقأ انيبو لبق نم ةلأسملا هذه نع انملكت دقف ,ةعامجلا

 الف ةلأسملا هذه يف حجارلا لوقلاو كلذ يف هتنذأتسا اذإ دجاسملا ىلإ جورخلا نم ةجوزلا
 حابملا جورخلا نم اهعنم يف قدي بودنملا جورخلا نم اهعنم هل ناك اذإو , كك هذيعن

 . ىلوأ

 . 6"7 ص 7 ج «ةيادهلا حرش ريدقلا حتف» ( 85997

 5٠52-418(2. نم تارقفلا رظنا (8594)
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 :نيدلا يف هقفتلل ةجوزلا جورخ -2-

 اضر ريغب ملعلا سلجم ىلإ جرخت نأ تدارأ نإف» : مامهلا نب لامكلل «ريدقلا حتف» يف ءاج
 اهعسي ال كلذ اهربخأو ملاعلا جوزلا لأس نإ :ةلزان اهل تعقو نإف .كلذ اهل سيل «جوزلا
 , 013(هاضر ريغ نم جرخت نأ اهعسي لاؤسلا نم عنتما نإو جورخلا

 ثيح ريبك ٌّدح ىلإ نيدلا يف هقفتلا يف ةجوزلا ٌّقح ديقي «ريدقلا حتف» بحاص نأ رهاظلاو
 يعرشلا مكحلا فرعت نأ ديرتو «ةلزان اهب تلزن اذإ يه ةدحاو ةلاح يف الإ جورخلاب اهل حمسي ال
 ,مكحلا اذهب اهربخيل ةلزانلا هذه يف يعرشلا مكحلا نع ملعلا لهأ اهجوز اهل لأسي ملو اهيف
 . هنذإ ريغ نم جرخت نآ انين راح كلذب جوزلا مقي ني مل اذإف

 يف هقفتلا وه ةملسمللو ملسملل هيف بوغرم وه اممو ةأرملا ةحلصم نم نأ يل ودبي يذلاو
 ةأرملاو لجرلا لمشي اذهو ا كَ هللا لوسر ثيدحل نيدلا

 يف هقفتتل ؛ملعلا سلاجم روضحل هتجوزل نذأي نأ جوزلل يغبنيف .ةجوزتملا ريغو ةجوزتملاو
 ءاهتيب وحنو اهجوز وحن اهتابجاو عم ضراعتي ال ملعلا سلاجمل اهجورخ نوكي نأ ىلع نيدلا
 . يعرش روظحم هيلع بترتي الو ضرع اقفحم اهظنع كوكي :نآو

 : اهحئاوحب مايقلل ةجوزلا جورخ 04

 ليبق نم اهجورخ نوكيو ءاهئاضقل جورخلا اهل زاج هتجوز جئاوحب جوزلا مقي مل اذإ
 فاشك»و يف ءاج دّقف ,هنذإ نودب ولو جرخت يلاتلابو كلذ نم اهعنم جوزلا كلمي الف ةرورضلا

 نإو .اهنم اهل ٌدب ال يتلا اهجئاوحب جوزلا ماق اذإ اذه هنذ | الب جورخلا اهيلع مرحيو» : (عانقلا
 ا ”(«(ةرورضلل جورخلا نم اهل لب الف .اهجئاوحب مقي مل

 : عنملاو نذإلا نيب اهبراقأو اهيوبأل ةجوزلا ةرايز .-.-

 :ةيعفاشلاو ةلبانحلا لوق :ًالوأ

 تدارأ ءاوس ذب هنم اهل ام ىلإ 0 ا ل ا : ةلبانحلا لاق أ

 0 ةأرما يف دمحأ مامإلا لاق . كلذ ريغ وأ امهدحأ ةزانج روضح و أ امهتدايع وأ اهيدلاو ةرايز

 حضاولا نمو ف «اهل نذأي نأ الإ اهمأ نم اهيلع بجموأ اهجوز ةعاط : ةضيرم مأو جوز

 9" ص اج «ةيادهلا حرش ريدقلا حتف» (مك49)

 . 97١١ص .*ج «عانقلا فاشك» (87)

 . 7١١ص .اج «عانقلا فاشك» 57١, ص الج «ينغملا» (مالعل)
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 باب نم اهمراحم يوذو اهبراقأ نم اهيدلاو ريغ ةرايز يف هتجوز عنم يف جوزلا ٌّقح نوري ةلبانحلا

 تيولزا

 روضح نمو ءاضرم اذإ اهمأو اهيبأ ةدايع نم هتجوز عنمي نأ جوزلل» :ةيعفاشلا لاقو ب

 ةرايز نم هتجوز عنم يف جوزلا قح نوري ةيعفاشلا نأ حضاولا نمو ."9«. . .اتام اذإ امهتاراوم

 .اهمراحم يوذو اهبراقأ

 عنمو رفاس الجر نأ سنأ نع هوركذ ثيدحب هيلإ اوبهذ امل ةيعفاشلاو ةلبانحلا جتحا 0

 هللا لوسر اهل لاقف ءاهيبأ ةدايع يف كك هللا لوسر تنذأتساف اهوبأ ضرمف «جورخلا نم هتجوز

 لاقف هتزانج روضح يف ِخلك هللا لوسر تنذأتساف اهوبأ تامف «كجوز يفلاخت الو هللا يقتا» : هك

 ؛«حاهجوز ةعاطب اهل ترفغ دق ينأ كي يبنلا ىلإ هللا ىحوأف ,«كجوز يفلاخت الو هللا يقتا» :اهل

 ,04757(«بجاوب سيل امل بجاولا كرت روجي الف ةبجاو ريغ ةدايعلاو ,ةبجاو جوزلا ةعاط نألو

 جوزلل يغبني ال» :اولاقف اوكردتسا .مهنع هانركذ ام اولاق نأ دعب ةلبانحلا نأ الإ -

 رمأ دقو هتفلاخم ىلع هتجوزل المحو امهل ةعيطق كلذ يف نأل ؛امهترايزو اهيدلاو ةدايع نم اهعنم

 , 07 2(فورعملاب ةرشاعملا نم اذه سيلو .فورعملاب ةرشاعملاب ىلاعت هللا

 نم اهعنم هركيو - مهنع هانركذ ام اولاق نأ دعب  اولاقف ةيعفاشلا كردتسا كلّذكو - 547

 اهيرغيو ءروفنلا ىلإ يدؤي كلذ نم اهعنم نأل ؛تام اذإ هتاراوم روضحو لقثأ اذإ اهيبأ ةدايع
 , 07:©(قوقعلاب

 :ةيكلاملاو ةيفنحلا لوق :ًايناث 14

 نم امهريغ ةرايز يفو .ةعمج لك يف اهيوبأ ةرايز نم ةجوزلا عنمت ال :ةيفنحلا دنعو

 ناردقي اناك نإف ءاهنايتإ ىلع اهاوبأ ردقي ال نأب اهجورخ دييقت «رداونلا» يف فسوي يبأ نعو

 اذإ فسوي يبأ لوقب ذخألا ٌقحلاو» :هانركذ يذلا هلوق دعب «ريدقلا حتف» بحاص لاق مث

 .ه54ص ١١ج ؛عومجملا» (81067)

 .ه57/ص .6١ج «عومجملا» «.١7ص الج «ينغملا» (870*)

 . 7١-71 ص ءالج «ينغملا» (481704)

 . هثالص ١١ج «عومجملا» )817١6(
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 نيحلا يفامهترايز يف اهل نذأي نأ يغبني كلذك انوكي مل نإو .تركذ يتلا ةفصلاب ناوبألا ناك
 ةنتفلا باب حتف جورخلا ةرثك يف نإف ءديعب وهف ةعمج لك يف امأ ءايقراغتم ردق ىلع نيحلا دعب

 ناك ولو .رسيأ هنإف نيوبألا جورخ فالخب .تائيهلا يوذ نم جوزلاو ةباش تناك اذإ اًسوصخ

 ناك ًاملسم هيصعت نأ اهيلعف هدهاعت نم اهعنمي جوزلاو اهتمدخ ىلإ جاتحم وهو الثم ًانمز اهوبأ

 .«ًارفاك وأ بألا

 تناك نإ اهيخأو اهيبأ رادل جورخلا نم هتجوز عنمي نأ لجرلل سيل :ةيكلاملا دنعو

 , 0: 0ةنومأم

 :اهمراحم يوذلو اهيدلاول ةجوزلا ةرايز يف حجارلا لوقلا -65

 ثيحب هيلع فراعتملا ردقلاب نيحلا دعب نيحلا يف اهيدلاو روزت نأ ةجوزلل نأ حجارلاو
 بسحو فرعلل كلذ كرتي امنإو .ةنيعم ةدمب ةرايزلا دييقت نود نيدلاولا ربو محرلا ةلص هيف ققحتي

 عم ةجوزلا تيب نع نيدلاولا ىنكس لحم دعب وأ برقو اهترايز ىلإ نيدلاولا ةجاحو ةجوزلا تقو
 38 ىلإ نيدلاولا ةجاح نم للقت ةرايزلا هذه نإف ءاهتيب يف اهل نيدلاولا ةرايز رابتعالاب ذخألا

 .امهيلإ (مهتنبا) ةجوزلا

 ١ نأ جوزلا ىلعو :اهيدلاو ةرايزب ةجوزلل حامسلا يف رابتعالا رظنب ذخؤي هوحنو هانركذ امف

 امايق ةرايزلا هذه بجت ثيح ء.اهيدلاو ةرايز نم اهعنميف هتجوز ىلع هتطلس لامعتسا يف فسعتي
 ىوس امهمدخي نم الو نيضيرم اناك ول امك ةرايزلا هذه ىلإ امهتجاحل وأ نيدلاولا رب بجاوب

 اهعنم جوزلل زوجي الو ءامهتمدخل ةرايزلا يف رخآلاو نيحلا نيب امهدهعتتف .(ةجوزلا) امهتنبا
 زاج ءاهتركذ يتلا اهترايز يعاود عم يعرش غوسم نود اهعنم اذإو . يعرش رربمل الإ كلذ نم

 دلاو نوك ةلاح يف «ريدقلا حتف» بحاص راشأ امك عنملا اذه يف هعيطت الو هيصعت نأ ةجوزلل

 ضرغلا اذهل اهيبأ ةرايزل جورخلا نم اهعنمي جوزلاو اهتمدخ ىلإ جاتحي ًانمز ةجوزلا

 0-5550 ؛ةدعابتم ددم يف اهمراحم ةرايز يف ةجوزلا قح ىلع بحسني هانلق امو

 .لوبقملا وه ةيفنحلا لاق امك ةنس ةدم نوكي دقو ءاهيدلاو ٌقح نم لقأ محرلا ةلص يف

 حيجرتلا ةلدأ -5

 : يتأي ام هتحجر ام حيجرت ىلع ةلدألاو

 هقف يف .«قاوملل ؛ليلخ رصتخمل ليلكإلاو جاتلا»و لاثه ص 78ج .ةيفنحلا هقف يف هريدقلا حقو (ماضا/عك)

 .868١ص «.4ج «ةيكلاملا

5846 



 :ًالوأ

 : ًايناث

 :ًاشلاث

 هَ

 :اعبار

 هنع اولاقو «ةيعفاشلا دنع حصي مل «ةيعفاشلاو ةلبانحلا هب جتحا يذلا سنأ ثيدح نإ

 ةدايع نم هتجوز عنم اهجوزل هركي هنإف ءاهيلع ًاعمجم ًارومأ ضراعي هنتمو ءانتم هتحص مدعلو
 اذه ناك املو» :ةيعفاشلا هقف يف «بذهملا حرش عومجملا» يف ءاج دقف ...اهيبأ

 هتفاو .«طسوألا» يف يناربطلا هاور ثيح اندنع حصي مل - سنأ ثيدح- ثيدحلا
 نإف ءاهيلع ًاعمجم ًارومأ ضراعي هنتمو .دانسإلا ةهج نم اذه ,يعازخلا ليقع نب دمحم
 نيدلاولابوط : ىلاعت هلوقل ةوبألا ٌّقح اهرهظأو اهبرقأ ,.ىصحت ال اهيلع قوقح هل اهابأ
 ةدايع نع هتجوز ىهني نأ جوزلل هركي هنإف اذه تبث اذإو . . .هتدابعب كلذ ًانراق «ًاناسحإ
 4807 ايبزأل اهتدوفو اًهوتح ءاذرإ وأ مهري وأ باضيأ اهفاو- اهيدأ

 الف ءامهرب بجاو مايق نم اهعنم ينعي اهيوبأ ةرايز نم هتجوز عنمب جوزلل ٌّقحلا ءاطعإ
 ضراعتي ال هنأ بلاغلاو ءاهجوز وحن اهبجاو عم بجاولا اذهب اهمايق ضراعتي ال ماد ام زوجي

 .ةماقإلا ريغ ةرايزلاو ءامهروزت امنإو اهيدلاو دنع ميقت ال اهنإ ذإ

 عم ءاذيإلا اذه قفتي الو ءاهيذؤي اضرم اذإ اميس ال اهيدلاو ةرايز نم هتجوز جوزلا عنم
 نهورشاعو» :ىلاعت هلوقب هتجوز وحن جوزلا اهب رومأملا فورعملاب ةرشاعملا

 .#فورعملاب

 طباور عم ةجوزلا ةلئاعو جوزلا ةلئاع نيب نواعتو فراعت طباور نيوكت جاوزلا دصاقم نم

 اذإ امهتدايع نم اهعنمو ءاهمراحم يوذو اهيدلاو ةرايز نم هتجوز جوزلا عنمو .ةرهاصملا
 دقو «نيتلئاعلا نيب ةيهاركلا وأ ةوادعلا ببسي دقو «جاوزلا نم دصقملا اذهو قفتي ال اضرم

 هيف بوغرم ريغ ءيش اذهو ءاهفعضيو اهنهويف نيجوزلا نيب ةقالعلا ىلع كلذ سكعني

 .هكرت يغبنيو عرش هيف ًابوغرم نوكي ال هعوقول ًاببس نوكيو هيلإ يدؤي امف ءًاعرش
 ةدسفم ةرايزلا هذه ءارو نم ناك اذإ اهيدلاو ةرايز نم هتجوز عنمي نأ جوزلل نكلو 21

 يعرش ّقح هتجوز نع وأ هنع ررضلا عفد نألو ؛ عفانملا بلج نم ىلوأ دسافملا ءرد نأل ؛ررضو
 رربملا دوجول ؛عنملا اذه زاج ررضلا اذه عفدل اقيرط اهيوبأ ةرايز نم اهعنم نّيعت اذإف ءامهل

 . عنملا اذهل يعرشلا

 ةعاط مدع ىلعو ءزوشنلا ىلع اهناضرحي هتجوز يدلاو نأب هنقيتو جوزلا ملع كلذ ةلثمأ نمو
 ةرفاس اهجورخ لثم ًاعرش زوجي ال ام لعف اهل نانّسحيو .تيبلا يف رارقلا اهل ناهركيو جوزلا

 .١/017-556ص 6١1ج «بذهملا حرش عومجملا» (41707)

 دكة؟ 



 اهل ةنايص اهيدلاو ةرايز نم هتجوز عنم جوزلل زوجيف «كلذ وحنو يعرشلا سابللاب ديقتلا مدعو

 .انركذ ام ىلع اهيدلاو ءارغإ نم

 نأب مهملع عم اهيدلاو ةرايز نم هتجوز عنم نم جوزلا ٌّقحب ءاهقفلا لوق ليلعتو .-4

 صرح ىلع ينبملا ,ءاهقفلا صرح - ىرأ ام ىلع هذرم «نيدلاولا رب بجاوو قفتي ال اذه

 ةرايز عوضوم يف اهجوزل ةجوزلا نايصع نأل ؛ةيوقو ةئيتم ةيجوزلا ةطبارلا ءاقب ىلع «ةعيرشلا

 ًامتح يدؤيس نايصعلا اذه نإف « يعرش رربم ةرايزلا هذهل نكي مل ولو ىتح يأ ًاقلطم اهيدلاو

 . هوحبو قالطلاب عاطقنالا ىلإ ةيجوزلا ةطبارلا ضرعت يلاتلابو « نيجوزلا نيب ه ةرفنلا ىلإ

 اميف هلمحت دق ةعاطلا هذه نإف ءاهيدلاو ةرايز نم اهل هعنم ىف اهجوز ةجوزلا تعاطأ اذإ امأ

 نإ مث ٠ اهيدلاو ةرايز عوضوم يف ىتح هل ةجوزلا ةعاط نم هاري امل ةرايزلاب اهل نذإلا ىلع دعب

 نإف ًاريخأو ءامهتيب يف امهل اهترايز نع اهضوعي امم اهتيب يف اهترايزب ناموقي دق ةجوزلا يدلاو
 . اهيدلاو ةرايزب اهل حامسلا ىلع اهجوز لمحت نأ عيطتست اهنيلو اهربصو اهتمكحو اهتنطفب ةجوزلا

 وه حجارلاف ءاهيدلاو ةرايز نم هتجوز عنم يف جوزلا ٌّقح يف ءاهقفلا لوقل ريربتلا اذه عمو

 . مهلوق انررب نإو هولاق ام خجارلا سيلو هانيبو هانلق ام

 يناثلا عرفلا

 هنذإب جوزلا تيب ىلإ ريغلا لوخد

 :اهجوز نذإب الإ تيبلا لوخدب دحأل ةجوزلا نذأت ال 4

 .اهجوز نذإب الإ  ةيجوزلا تيب  تيبلا لوخدب دحأل نذأت ال نأ هتجوز ىلع جوزلا قح نم
 يبأ نع «هحيحص» يف يراخبلا مامإلا جرخأ دقف ء.ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا ٌقحلا اذه دنتسمو

 «هنذإب الإ دهاش اهجوزو موصت نأ ةأرملل لحي الد : لاق هلك هللا لوسر نأ  هنع هللا يضر - ةريره

 , 6(. .هنذإب الإ هتيب يف نذأت الو
2 2 

 تيب يف لخدي نأ ةأرما وأ ناك الجر ٍدحأل نذأت نأ ةجوزلل لحي ال» :هحرش يف ءاج دقو

 , 0:*(هنذإب الإ رضاح وهو اهجوز

 )7590 )81١8ص «9ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصال .

 )7468 )41١9ص 94ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» .

 -/اة1 



 :بئاغ اهجوزو اهتيب لوخدب ةجوزلا نذأت ال.

 ًابئاغ ناك اذإ اهجوز تيب يف لوخدلاب ريغلل نذأت نأ ةجوزلل نأ ثيدحلا اذه نم مهفي الو
 ناك اذإ كلذ نم ةعونمم ريغو  ًارضاح يأ  ًادهاش اهجوز ناك اذإ كلذ نم ةعونمم اهنأ ةجحب
 دراو ريغ هنأل ؛مهفلا اذُه ثيدحلا اذه نم مهفي نأ زوجي ال .- ًابئاغ ناك اذإ يأ  دهاش ريغ

 ديق يأ  ديقلاو» : هلوقب ينالقسعلا رجح نبا مامإلا هيقفلا هيلإ هّبن دقو ثيدحلا اذُه نم دارم الو

 ةأرملل ةحابإلا يضتقت ال جوزلا ةبيغف الإو بلاغلا جرخم جرخ لب .هل موهفم ال  دهاش اهجوزو

 نع يهنلا يف ةدراولا ثيداحألا توبثل عنملا اهيلع ذئنيح دكأتي لب .هتيب لخدي نمل نذأت نأ

 67( اهجوز اهنع باغ نم يأ  تابيغملا ىلع لوخدلا

  046١هنذإب هتيب ىلإ جوزلا براقأ لوخد :

 ةجوزلل مراحملا ريغ جوزلا براقأ هانركذ يذلا فيرشلا ثيدحلا مكح قاطن يف لخديو

 ءاهجوز نذإ نودب  ةيجوزلا تيب  تيبلا لوخدب هل نذأت نأ ةجوزلل زوجي الف ًالثم جوزلا يخأك
 ةولخلا مهلوخدب ققحتي الو .مهاقلتيو لوخدلاب ءالؤهل نذأي يذلا وهف ًارضاح جوزلا ناك نإف

 .اهجوز دوجول ةجوزلاب ةمرحملا

 ىلع يأ  تابيغملا ىلع لوخدلا نع يهنلل مهل نذأت نأ زوجي الف .ًابئاغ جوزلا ناك اذإو
 مهيطعي ال جوزلا براقأ نم ءالؤه نوكو .- ةقباسلا ةرقفلا يف انركذ امك نهجاوزأ نهنع باغ نم

 مهف ءاهجوز ةبيغ يف ةجوزلا ىلع لوخدلاب مهل حامسلا يف بناجألا نم مهريغ ىلع ًازايتما
 ةهج نم نيرخآلا بناجألا ىلع يرسي ام مهيلع يرسيو ةجوزلل ةبسنلاب نيرخآلا بناجألاك
 .ةمرحم ةولخلاو «جوزلا ةبيغ لاح يف لوخدلاب مهل نذإلا نم ةيتأتملا ةجوزلا هذهب ةولخلا ةمرح

 .جوزلا ةبيغ يف لوخدلاب مهل نذإلا وهو اهببس مرحيف

 :جوزلا نذإب ءاسنلا لوخد 7

 تيب ىلإ لوخدلاب ءاسنلا نم ديرت نمل نذأتل اهجوز نذأتست نأ ًاضيأ ةجوزلا ىلع بجيو
 نذإ موزل يف لاجرلا لمشي امك ؛ءاسنلا لمشي فيرشلا ثيدحلا نأل ؛(ةيجوزلا تيب) جيزلا
 ةحارص جوزلا نم نذإلا اذه ناك ءاوس «جوزلا تيب ىلإ لوخدلاب نهل ةجوزلا نذأت نأ لبق جوزلا
 .نهل نذأت نأ اهل زجي مل نذإلا اذه لصحي مل نإف «.ةلالد وأ

 .؟9"ص 94ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» "مال
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 :جوزلا تيب اهلهأو ةجوزلا يدلاو لوخد 46

 يدلاو يأ - اهيدلاو عشنمي نأ - جوزلل يأ - هلو» :ةيفنحلا هقف يف «ةيادهلا» يف ءاج

 نم عنملا ٌّقح هلف هكلم لزنملا نأل ؛اهيلع لوخدلا نم اهلهأو «هريغ نم اهدلوو .- ةجوزلا

 ريدقتلا مراحملا نم امهريغ يفو ةعمج لك يف اهيلع لوخدلا نم امهعنمي ال :ليقو . هكلم لوخد

 , 47117 ةنسب

 اهيوبأ عنم  جوزلا يأ هل سيلو» :ةيكلاملا هقف يف ريدردلل «ريغصلا حرشلا» يفو - 4

 نيوبألا فالخب بسلا نم ةوخإإلاو ,دلولا دلوو دادجألا اذكو ءاهيلإ اولخدي نأ هريغ نم اهدلوو

 . 09 عهنم عنملا هلف ؛عاضرلا نم امهدعب امو .

 لجرلا نع كلام لْئّس» :ًاضيأ ةيكلاملا هقف يف قاوملل «ليلخ رصتخمل ليلكإلاو جاتلا» يفو

 يف رظني :لاقف ءاهيلع لوخدلا نم اهعنمي نأ ديريف « هتجوز  هلهأ داسفإب ؛هتجوز مأ مهتي
 لوخدلا عنمت مل ةمهتم ريغ تناك نإو كلذ لك الو عنملا ضعب تعنم ةمهتم تناك نإف كلذ

 أ عم اوسيل نيذلا راغصلا نونبلا امأ : يطيعملا لاق دقف هريغ نم اهدلو امأو .اهتنبا ىلع

 : نوملس نبا لاقو .ةعمج لك يفف ًارابك اوناك نإو موي لك يف مهمأ ىلع لوخدلاب مهل ىضقيف
 نيئيسم اناك نإو .اهيلع لوخدلاو اهترايز نم اعنمي مل نيحلاص اناك نإف اهيوبأ ررض ىكتشا نإ
 . 0019( مهعم رضحت ةنيمأب ةرم ةعمج لك يف اهاراز اهداسفإب امهمهتاو

 هريبكلا حرشلا» يف ءاج امك «ةيكلاملا لاق ةجوزلا لهأ نم نيوبألا ريغل ةبسنلابو
 ىلع مهعنم  جوزلل يأ هلف اهتخأ نباو اهيخأ نباو اهلاخو اهّمعو اهوخأ امأو» :ريدردلل
 01 مذملا

 ىلع» :هلوقو . . مهمهتي مل ولو .مهعنم هلف» :لوقلا اذه ىلع هقيلعت يف يقوسدلا الاقو

 لك اهترايز نم نونكميف «هيلعو مهعنم سيل هنأ نم كلملا دبع نع ّرم ام هلباقمو يأ «بهذملا

 ,07رهش لك يف وأ نيتعمج

 . "7" ه ص ,"ج «ةيادهلا» (مالاا)

 .١67ص 1١ج «ريدردلل هريغصلا حرشلا» (8111)

 .86١©ص «4ج «قاوملل «ليلخ رصتخمل ليلكإلاو جاتلا» (ممالا5

 .ه7١ص .؟ج ءريدردلل هريبكلا حرشلا» (4115)
 .7١0؟ص ؛7ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاخ» (41/18)
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 حجارلا لوقلا 5

 غوسي ال هنأو «جوزلا تيب ىلإ اهيخأك اهمراحمو ةجوزلا يوبأ لوخد زاوج يدنع حجارلاو

 زوشنلا ىلع اهوضرحي نأب هيلع هتجوز داسفإب ءالؤه مايق نم هفوخ لثم يعرش رربمل الإ مهعنم هل

 ديقتلا مدعو ةرفاس جورخلاك ًاعرش زوجي ال ام ىلع اهضيرحتل وأ ءاهجوزل اهتعاط مدع ىلعو
 زئاجلا وه هعفدو ,زوجي ال ررضلاو ءاررض هل ببست رومألا هذه نأل ؛كلذ وحنو يعرشلا سابللاب

 اذإ .هتيب يف اهيلإ لوخدلا نم اهمراحم يوذ نم اهلهأو ةجوزلا يدلاو عنم نيعت اذإف بولطملاو
 0 هتيب ىلإ لوخدلا نم مهعنم يأ 0 اا و

 يف ًافسعتم نوكي كلذ نودبو «ةربتعم ةنيرق وأ ليلد هفوختل نوكي نأ طرشب اذه لك نكلو

 عنم نأل ؛فورعملاب هتجوزل ةرشاعملا بجاول ًافلاخم نوكي يلاتلابو .عنملا يف هقح لامعتسا

 ضقاني قح هجو نودب اهؤاذيإو .ًاعطق اهيذؤي يعرش رربم نود لوخدلا نم اهمراحمو اهيدلاو
 .فورعملاب اهل ةرشاعملا ىضتقم

 ثلاثلا عرفلا

 : هليلدو قحلا اذهب دوصقملا  "ةها/

 اذهو ٌّقح هجو نودب هيف فرصتت وأ هرذبت الو هلام ظفحت نأ هتجوز ىلع جوزلا ٌّقح نمو

 امب بيغلل تاظفاح تاتئاق تاحلاصلاف» : ىلاعت هلوق قحلا اذُه ليلدو ءاهيلع ثلاثلا هّقح وه
 ةموادم تونقلا لصأو .نهجاوزألو هلل تاعيطم :ةيآلا ريسفت يف ةداتق لاق .74"0هللا ظفح
 ةياعر نم بجي امو ؛هلام نم نهجاوزأ هنع باغ امل تاظفاح يأ «بيغلل تاظفاح# .ةعاطلا
 فلنا اهسفن ةنايص نم مزلي امو هلاح

 .هل اهتعاط جوزلا روضح دنع ةأرملا لاح نإ :ةيآلا هذه يف «يزارلا ريسفت» يفو -4

 :هوجو نم كلذو «بيغلل تاظفاح» : هلوقب ىلاعت هللا اهفصو دقف هتبيغ دنع ةأرملا لاح امأو

 قحتلي الثلو ؛اهانز ببسب راعلا جوزلا قحلي الثل ؛ ىنزلا نع اهسفن ظفحت اهنأ : (اهدحأ)

 .هريغ ةفطن نم نوكتملا دلولا هب

 . عايضلا نع هلام ظفح : (اهيناث)و

 . 188ص « 13ج «صاصجلل «نآرقلا ماكحأ» ما .["5 ةيآلا : ءاسنلا ةروس] (819/15)

 للا



 «كترس اهيلإ ترظن نإ إ ءاسنلا ريخ» : : هك يبنلا نعو . يغبني ال امع هلزنم ظفح : (اهتلاث)و

 , 0713ةيآلا هذه أرقو .اهسفنو كلام يف كتظفح اهنع تبغ نإو .«كتعاطأ اهترمأ نإو

 هللا ظفح ام ةلباقم يف جوزلا قوقح نظفحي نأ نهيلع يأ «هللا ظفح امب» : : ىلاعت هلق

 نهئاطعإو فورعملاب نهكاسمإو نهيلع لدعلاب مهرمأ ثيح .نهجاوزأ ىلع نهقوقح
 1 م

 !9(نهروهم

 : ملسمو يراخبلا ثيدح قحلا اذه ةلدأ نمو -6
| 

 يضر  رمع نب هللا دبع نع ملسمو يراخبلا هجرخأ يذلا فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يفو

 ةأرملاو « هتيعر نع لوؤسم مكلكو عار مكلك» :لوقي دلع هللا لوسر تتعمس :لاق : امهنع هللا

 مكلكو «هتيعر نع لوؤسمو هديس لام يف عار مداخلاو ءاهتيعر نع ةلوؤسمو انصر يف ةيعار

 , 0770 (هتيعر نع لوؤسمو عار

 :ثيدحلا اذه حرش -

 حالص مزتلملا نمتؤملا ظفاحلا وه يعارلا نأ :فيرشلا ثيدحلا اذه حرش يف ءاج دقو

 مايقلاو هيف لدعلاب بولطم وهف ءيش هرظن تحت ناك نم لكف .هرظن تحت وه امو هيلع ماق ام
 , 079هتاقلعتمو هايندو هنيد يف هحلاصمب

 يفو هلام يف ةنامألاو هل حصنلاو ءاهجوز تيب يف ريبدتلا نسح ينعت ةأرملا ةياعرو
 ؟ال وأ ريبدتلا يف تحصنو اهيلع بجي امب تماق له ءاهتيعر نع ةلوؤسم يهو ."""”اهسفن
 .60كلُذ ىلع ةنيمأ هتجوز نإف ًاماعط وأ تيبلل ًاتوق جوزلا لخدأ اذإف

 .84448ص .١٠ج «يزارلا ريسفت» (81014)

 .48-44ص ١٠ج «يزارلا ريسلفت» (مالا9)

 11ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» «184ص :ج «ينيعلل ؛يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع» )40٠(
 .17١7ص

 7١2ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» 2.140 ص «5ج «ينيعلل «يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدماع» مالا

 . 71ص

 217ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» «١14ص :5ج .ينيعلل ؛يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع» (41777)

 .717ص

 ."8ص «.هج .يوانملا ةمالعلل ريغصلا عماجلا حرشب ريدقلا ضيف» (31777*)
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 اهجوز ةمدخو تيبلا ةمدخ

 :قحلا اذه يف ءاهقفلا فالتخا 0١-

 جوزلا ةمدخ يفو هنوؤشب مايقلاو تيبلا ةمدخ يف هتجوز ىلع جوزلا ٌقح يف ءاهقفلا فلتخا

 اهب موقت نأ الإ رومألا هذه يف هتجوز ىلع جوزلل ٌّقح ال نأ ىلع روهمجلاف .هتاجاحب مايقلاو
 .اهيلع كلذ بوجو ىلإ ءاهقفلا ضعب بهذو .اهيلع مازلإ الو رابجإ نود ةراتخم

 .ناحجرلا ليلدو اهنم حجارلا نيبن مث ,ةفلتخملا بهاذملا نم ءاهقفلا لاوقأ يلي اميف ركذنو

 :ةيفنحلا بهذم :ًالوأ -5

 . ايهم ماعطب اهل يتأي نأ جوزلا رمؤيو كلذ ىلع ربجت ال زبخلاو خبطلا ةأرملا تبأق ءزبخلاو

 تانب نم تناك وأ زبخلاو خبطلا ىلع ردقت ال ةّلع اهب ناك اذإ اذه نأ ثيللا وبأ هيقفلا ركذو

 اهل ناك نإو .كلُذ ىلع ربجت اهسفن مدخت نمم يهو كلذ ىلع ردقت تناك اذإ امأف «فارشألا
 .9"0«ةوسكلاو ةقفنلا اضيأ اهمداخل بجي مداخ

 : ةيفنحلا لاوقأ نم -47*

 خبطلا ىلع ربجت ال زبخأ الو خبطأ ال تلاق نإو» :ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يفو

 .7©«زبخلاو خبطلا لمع اهيفكي نمب اهيتأي وأ ءأّيِهُم ماعطب اهيتأي نأ جوزلا ىلعو زبخلاو

 :ءاضق ال ةجوزلا ىلع ةنايد ةبجاو تيبلا لامعأ 16

 يف ءاج دقف «ةنايد اهيلع ةبجاو اهنأ الإ ةجوزلا ىلع ةبجاو نكت مل نإو تيبلا لامعأو
 اهيلع ةبجاو  هتمدخو تيبلا لامعأ  لامعألا هذه نإ اولاق» : ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا»

 , 070(يضاقلا اهيلع اهربجي ال ناك نإو ةنايد

 . 74ص « 4ج «عئادبلا» 2/175

 8 ه :8ص 3 ١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» 4ةنفست] 5 ه:8ص 3 ١ج «ةيدنهلا ىواتفلاو» («نفتفل]

 ل”



 :ةنايد ةجوزلا ىلع تيبلا لامعأ بوجو ىلع بترتي ام -6

 جوزلا اهرجاتسا ول» :ةيفنحلا لاق دقف «ةنايد ةجوزلا ىلع ةبجاو تيبلا لامعأ نإ ثيحو

 .007«كلذ ىلع ةرجألا ذخأ اهل زوجي الو .زجي مل زبخلاو خبطلل
 ىلع اهتذخأل ةرجألا د اهنأل» :هلوقب مكحلا اذه يناساكلا نيدلا ءالع مامإلا لّلعو

 اهل لحي الف ةوشرلا ىنعم يف اهذخأ ناكف « ةنايد يأ - ىوتفلا يف اهيلع بجاو لمع

 , 0870 نحنألا

 : ةيكلاملا بهذم :ًايناث 5

 نأب  هتجوز  هلهأ مادخإ هيلع بجيو» :ةيكلاملا هقف يف ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يف ءاج

 هب هتجوز ةمدخ يرزت ردق اذوه وأ .ةمدخلا اهنأش سيل ردق تاذ يهو .ةعس اذ جوزلا نوكي

 مادخإلل لاهأ نكت مل نأب الإو «مداخب اهل يتأي نأ هيلع بجيف ىنعملا اذهب مادخإلل لهأ اهنإف

 خبطو شرفو سنكو نجع نم ردق تاذ ةينغ ولو ةنطابلا ةمدخلا اهيلعف «ريقف جوزلاو ًالهأ تناك وأ

 ٠ , 679(هبايث لسغو ةداعلا هب ترج ام ءاقتساو ءرهظي اميف هفويضل ال هل

 :ةيعفاشلا بهذم :ًاثلاث 17

 بجي الو» :- ىلاعت هللا همحر  يزاريشلا قاحسإ يبأل ةيعفاشلا هقف يف «بذهملا» يف ءاج

 اهريغو لسغلاو خبطلاو نحطلاو زبخلا يف -اهجوز ةمدخ يأ - هتمدخل ةجوزلا ىلع يأ  اهيلع

 . )هاوس ام اهمزلي الف «عاتمتسالا وه اهتهج نم هيلع دوقعملا نأل ؛ مدخلا نم

 بجيال» :«بذهملا» بحاص لوق ىلع ًاقيلعت «بذهملا حرش عومجملا ةلمكت» يف ءاجو
 عورشم رمأ اهتمدخ نأ الإ عاتمتسالا وه هيلع دوقعملا نأل ؛تيبلا وأ لجرلا ةمدخ ةأرملا ىلع

 له : كك هللا لوشر يل لاق :رباج لاق ,رباج نع ملسمو يراخبلاو دمحأ هاور ثيدح هيلع لدي

 :تلق ؟كبعالتو اهبعالت اركب ًالهف : :لاق . بيث :تلق ؟ًابيث مأ ًاركبأ :لاق .معن :تلق .ءتحكن

 نكلو نهلثم ءاقرخ نهيلإ عمجأ نأ تهركف تانب عست كرتو ىدحأ موي يبأ لتف هللا لوسر اي

 ال هنإف «ةلئاعو خأو دلو نم ليبسب ناك نمف .«تبصأ :ِلَك لاق .نهيلع ميقتو نهطشمت ةأرما

 .648ص ١2ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (ى177)

 . 54ص 14ج .يناساكلل :عئادبلا» (87748)

 .١61-١61ص 37ج «ريدردلل هريبكلا حرشلا» (81194)

 .١084ص 6١ج «عومجملا ةلمكت هحرشو بذهملا» (8070)
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 ةداعلا نأ هنم ذخؤي نكل .اهيلع بجي ال كلذ ناك نإو هتأرما ةمدخ هدصق يف لجرلا ىلع جرح
 .0قلي يبنلا هركني مل كلذلف .كلذب ةيراج

 : ةيرهاظلا بهذم :ًاعبار 4

 مداخ ىلع قفني نأ جوزلا ىلع سيلو» : ىلاعت هللا همحر  يرهاظلا مزح نبا مامإلا لاق
 ءاملاو ماعطلاب اهيتأي نمب اهل موقي نأ هيلع امنإ ؛ .ةفيلخ تنب يهو ةفيلخلا نبا هنأ ولو هتجوزل
 "ني . شرفلاو سنكلا نم لمعلا عيمج اهيفكي نميو .ةيشعو ةودغ لكألل ًانكمم ايهم

 : ةلبانحلا بهذم :ًاسماخ -48

 ءلمو رادلا سنكك ههابشأو خبطلاو زبخلاو نجعلا نم اهجوز ةمدخ ةأرملا ىلع سيلو» :اولاق

 هريغ اهمزلي الف ءاهب عاتمتسالا وه اهتهج نم هيلع دوقعملا نأل دمحأ هيلع صن ءرئبلا نم نم ءاملا

 ةداعلا ترج ام لعف اهل ىلوألا نكل» :اولاق اذه عم مهنكلو , 0” يهعرز داصحو هباود يقسك

 0072 يهب الإ لاحلا حلصت الو هنودب ةشيعملا مظتنت الو ةداعلا هنأل ؛ هب اهمايقب

 :ةيميت نبا رايتخا :ًاسداس -

 .هلثمل اهلثم نم فورعملاب اهجوز ةمدخ ةأرملا ىلع بجيو» : : ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 ةمدخك تسيل ةيوقلا ةمدخو .ةيورقلا ةمدخك سيل ةيودبلا ةمدخف لاوحألا عونتب كلذ عونتيو
 ”كييند# 1 39

 ةيميت نبا لوقب لاق نم ١

 ل ل ع هل نإف « ةمطافو
 0070 لمع نم تيبلا نع ا

 . 887-081 ص 6١ج ؛عومجملا ةلمكت هحرشو بذهملا» (81/1)

 .١5ص ١٠ج «مزح نبال «ىلحملا» (81/؟)

 .5١١ص ءا"ج «عانقلا فاشك» 5١., ص ءالج «ينغملا» (م1/6)

 . 5١١ص «ا"ج «عانقلا فاشك» ء”١7ص الج «ينغملا» (5*87)

 .8-0145 480 ص «ةيميت ربا مالسإلا خيش ىواتف نم ةيهقفلا تارايتخالا» (ما/*ه)

 .5١١ص .ا"ج «عانقلا فاشك» 225١ ص ءالج «ينغملا» (مالا*ثك)

"05 



 : ةيميت نبا لوقب لاق نم ىلع «ينغملا» بحاص در "93

 امأف» : هلوقب يناجزوجلا قاحسإ يبأو ةبيش نب ركب يبأ ةجح ىلع «ينغملا» بحاص در دقو

 ىرجف «ةيضرملا قالخألا نم هب قيلي ام ىلع كلذ ناك دقف «ةمطافو يلع نيب لك يبنلا مسق
 موقت تناك اهنأ ركب يبأ تنب ءامسأ نع يور دق امك .باجيإلا ليبس ىلع ال ةداعلا ىرجم

 , "”5اهيلع ابجاو كلذ نكي ملو اهسأر ىلع هلمحتو .ىونلا هل طقتلتو ريبزلا سرفب

 : حجارلا لوقلا - 541

 نم فورعملاب اهجوز ةمدخ اهيلع بجيف «ةيميت نبا مالسإلا خيش هيلإ بهذ ام حجارلاو
 فرعلا هب يضقي ام بسح هريغو خبط نم هنوؤشب مايقلا يأ تبيبلا ةمدخ اهيلع امك .هلثمل اهلثم

 ةنكمألاو لاوحألاو فورظلا فالتخاب فلتخي اذهو ءاهجوز لثمل اهلثم نم سانلا تاداعو

 .ةيورقلا ةمدخك سيل ةيودبلا ةمدخف لاوحألا عونتب كلذ عونتيو : ةيميت نبا لاق كلذلو نامزألاو

 : حجارلا لوقلا ةلدأ -4

 :يراخبلا ثيدح :لوألا ليلدلا

 تنتأ ِِكَي هللا لوسر تنب  اهنع هللا يضر  ةمطاف نأ ؛:هحيحص» يف يراخبلا مامإلا جرخأ

 ًاثالث كمون دنع هللا نيحّبست ؟هنم كل ريخ وه ام كربخأ الأ :لاقف ءًامداخ هلأست لك يبنلا
 لي . نيثالثو اغيزأ هللا نيربكتو « نيثالثو ثالث هللا نيدمحتو « نيثالثو

 : ةمطاف ثيدح حرش 6

 هل تناك نم لك نأ ثيدحلا اذه نم ذخؤي :يربطلا لاق .ثيدحلا اذه حرش يف ءاجو

 ناك اذإ جوزلا مزلي ال كلذ نأ ,؛كلذ ريغ وأ نحط وأ زبخ يف اهتيب ةمدخ ىلع ءاسنلا نم ةقاط
 .هسفنب كلذ يلي اهلثم نأ ًافورعم

 اهجوز رمأي مل مداخلا ِكك اهابأ تلأس امل  اهنع هللا يضر  اهنأ ةمطاف ثيدحب ذخألا هجوو

 ولو .هسفنب كلذ يطاعتب وأ كلذب موقي نم راجئثتساب وأ ءًامداخ اهمادخإب امإ كلذ اهيفكي نأب
 .69كلذب لكك يبنلا هرمأل  هنع هللا يضر يلع ىلإ كلذ ةيافك تناك

 . 7١-731 ص ءالج «ينغملا» (ى1/الا/)

 ,605ص 294ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ©«ثنفرسل]

 .هدال ه١ أ5ص 24ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (1/19)

 "06ه



 :ركب يبأ تنب ءامسأ ثيدح :يناثلا ليلدلا 5

 يضر - قيدصلا ركب يبأ تنب ءامسأ نع (هحيحصو» يف هللا همحر  يراخبلا مامإلا جرخأ

 ريغو حضان ريغ ءيش الو كولمم الو لام ضرألا يف هل امو ريبزلا ينجوزت :تلاق  امهنع هللا

 ناكو ءزبخلا نسحأ نكأ ملو ,نجعأو .هبرغ زرخأو .ءاملا يقتسأو .هسرف فلعأ تنكف .هسرف
 هعطقأ يتلا ريبزلا ضرأ نم ىونلا لقنأ تنكو ,قدص ةوسن ٌّنكو ,راصنألا نم يل تاراج زبخي

 تيقلف يسأر ىلع ىونلاو ًاموي تئجف . خسرف يثلث ىلع نم يهو .يسأر ىلع هلي هللا لوسر
 ريسأ نأ تييحتساف هفلخ ينلمحيل خأ خأ :لاق مث يناعدف راصنألا نم رفن هعمو ٍةِكَب هللا لوسر

 تييحتسا دق ينأ ٍلي هللا لوسر فرعف .سانلا ريغأ ناكو هتريغو ريبزلا تركذو .لاجرلا عم

 هباحصأ نم رفن هعمو «ىونلا يسأر ىلعو ِلكي هللا لوسر ينيقل :تلقف ريبزلا تئجف .ىضمف
 كبوكر نم يلع دشأ ناك ىونلا كلمحل هللاو : لاقف . كتريغ تفرعو هنم تييحتساف بكرأل خانأف

 امنأكف سرفلا ةسايس ينيفكت مداخب كلذ دعب ركب وبأ يلإ لسرأ ىتح :ءامسأ تلاق .هعم
 , 01740 ىنقتعأ

 :ءامسأ ثيدح حرش - 17

 ام عيمجب مايقلا ةأرملا ىلع نأ ىلع ةيضقلا هذهب لدتساو :ءامسأ ثيدح حرش يف ءاجو

 ءامسأ نأ ىلع نورخآلا ءاهقفلا هلمحو .روث وبأ بهذ هيلإو ,ةمدخلا نم اهجوز هيلإ هجاتحي

 .ًابجاو اهيلع كلذ نكي ملو هتلعف امب تعوطت
 اهلمحو ءامسأ ةعقاو  ةعقاولا هذه نأ رهظي يذلاو :ينالقسعلا رجح نبا لاقو -4

 هريغو ريبزلا اهجوز لغش ةرورضلا هذه هجوو «ةرورض ةلاح تناك اهلاثمأو  اهجوز ةمدخل ىونلا

 تيبلا رومأب مايقلل نوغرفتي ال اوناكو لكي هللا لوسر هب مهرمأي امم هريغو داهجلاب نيملسملا نم
 رمألا رصحناف ,مهنع كلذب موقي نم مادختسا ىلع مهيديأب ام قيضلو مهسفنأب كلذ اوطاعتي نأب
 . مالسإلا رصن نم هيف مهام ىلع اورفوتيل هيف نمو تيبلا ةنوؤم مهنيفكي ّنكف مهئاسن يف

 يف ةفلتخم اهنإف دالبلا دئاوع ىلع كلذ يف رمألا لمح حجرتي يذلاو : ينالقسعلا لاق مث

 , 67437بانلا اذه

 ىلع تيبلاو جوزلا ةمدخ بوجوب نيلئاقلا لوق نم برتقا هنأ رجح نبا مالك نم رهاظلاو

 .هولد يأ : هبرغ ىنعمو 8١4-٠١ ص 94ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصا» 20175:

 .372”7؟ ةص 24ج («ينالقسعلا حرشب يزاخبلا حيحصا)) م1751
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 . مهتداعو سانلا فرع هب يضقي يذلا وحنلا ىلع ةجوزلا

 ءاهسأر ىلع ىونلاو ءامسأ ِلَك يبنلا ىأر املو» :ءامسأ ةصق يف ميقلا نبا لاقو 48
 هرقأ لب اهل ملظ اذه نأو اهيلع ةمدخ ال مالسلاو ةالصلا هيلع هل لقي مل .هعم اهجوز ريبزلاو
 .6؛9«هيف بير ال رمأ اذهو ,نهجاوزأ مادختسا ىلع هباحصأ رئاس ٌرقأو اهمادختسا ىلع

 :رباج ثيدح :ثلاثلا ليلدلا -

 دبع نب رباج نع ؛هحيحص» يف - ىلاعت هللا همحر  يراخبلا مامإلا نيثدحملا خيش ىور

 هللا لوسر يل لاقف .ًابيث ةأرما تجوزتف ,تانب عست وأ .تانب عبس كرتو يبأ كله» :لاق هللا
 ةيراج الهف :لاق .ًابيث لب :تلق ؟ًابيث مأ اركب :لاقف .معن :تلقف ؟رباج اي تجوزت :
 كله -رباج ابأ هللا دبع نإ :هل تلقف :رباج لاق ؟ككحاضتو اهكحاضتو ؟كبعالتو اهبعالت

 كراب :لاقف ,نهحلصتو نهيلع موقت ةأرما تجوزتف ؛نهلثمب نهئيجأ نأ تهرك ينإو تانب كرتو
 , 4010 ريح وأ .كل هللا

 :رباج ثيدحب ةلالدلا هجو 5-0

 ةأرملا نوع :باب :هلوقب ثيدحلا اذهل مجرت يراخبلا مامإلا نأ ثيدحلا اذهب ةلالدلا هجوو

 .هدلو يف اهجوز

 مايق طبنتسا يراخبلا نآكو» : يراخبلا ةمجرت ىلع ًاقيلعت ينالقسعلا رجح نبا مامإلا لاق
 .049«ىلوألا قيرطب هنم كلذ هجوو «هتاوخأ ىلع رباج ةأرما مايق نم اهجوز دلو ىلع ةأرملا

 هتانب وأ هتاوخأ ةمدخب اهمايق نم ىلوأ اذهف ءاهجوز ةمدخب موقت ةأرملا نأب لوقلا اننكميو
 .اهريغ نم

 لوسر دهع يف كاذنآ ًامئاق ناك يذلا فرعملا نأب ثيدحلا اذه نم طابنتسالا نكمي امك
 .هتيب يف اهجوز مهليعي نم مدخت امنإو .طقف اهجوز مدخت ال ةأرملا نأ نكي هللا

 هجاوز نم هدوصقم رباج ىلع ركني مل لكك هللا لوسر نأ هتحصو طابنتسالا اذه ىلع لديو

 مايقب يضقت كاذنآ نيملسملا دئاوع نأ ىلع لدي امم هتاوخأ نوؤش ىلع اهمايق وهو ؛بيثلاب
 دئاوع هب يضقت تناك امم اهجوزل ةجوزلا ةمدخ نأ ينعي اذهو ,ءاهجوز مهليعي نم ةمدخب ةجوزلا

 .737”ص 14ج « ميقلا نبال «دابعلا ريخ يده يف داعملا داز» (817/57)

 .017ص 29ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (4174)

 .١6"ص 41ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص)» (مه1/55)
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 .هتاوخأل اهتمدخ نم هتجوز ةمدخب ىلوأ جوزلا نأل ؛ ىلوألا قيرطب مهفرعو سانلا

 :فرعلا : عبارلا ليلدلا -5

 فرعلاو ,«سانلا نيب دئاسلا فرعلا 0 امنإ  جاوزلا دقع اهنمو  ةقلطملا دوقعلا نإ

 فرعلا نإ لب .0"؛ةيلخادلا تيبلا نوؤشب موقت امك جوزلا ةمدخب موقت ةجوزلا نأ سانلا نيب

 . ةداتعملا ةيلخادلا هنوؤشو تيبلا حلاصم نم رثكأب ةجوزلا موقت نأب يضقي تاعمتجملا ضعب يف

 رئاد رمأ اذهو» : :تيبلا نو وشب اهمايقو اهجوزل ةجورلا ةمدخ عوضوم يف يبطرقلا مامإلا لاق

 نمدخي يداوبلا ناكسو بارعألا ءاسن نإف ؛ةعيرشلا لوصأ نم لصأ وه يذلا فرعلا ىلع
 . .باودلا ةسايسو ءاملا باذعتسا يف ىتح نهجاوزأ مال

 : هم جوزلا فقومو .رضاحلا تقولا يف ذ لمعلا هيلع ام - 548+

 موقت امكءاهجوز ةمدخب موقت - ةداع  ةجوزلا نأ رضاحلا تفولا يف لمعلا هيلع 0

 نوكي دقو . ارو جوزلا ناك اذإ مداخ كلذ يف اهنواعي دقو ,ةفلتخملا ةيلخادلا تيبلا نوؤشب

 اهجوز ةمدخب مايقلا ةجوزلا ىلع بجاولا نم نوري ال ءاهقفلا روهمج نأب جوزلا ةفرعم ةدئاف نم

 ةرثكب طتشي ال نأ كلذ جوزلا ةفرعم ةدئاف نم نؤكي دق : لوقأ .هتمدخو تيبلا نوؤشب اهمايق الو

 ترق اذإ ريسعلا باسحلا اهبساحي ال نأو «تيبلا ةمدخو هتمدخب ةقلعتملا هتجوز نم هتابلط

 دنع اهيلع ًابجاو ناك نإو ؛ ءاهقفلا روهمج دنع اهيلع بجاولا نم سيل هب موقت ام نأل ؛كلذ يف

 . هانحجر ام وهو مهضعب

 ىلإ رظني نأ جوزلا نم بولطملا نم لعجي ردقلا اذهبو ةجردلا هذهب فاللخلا دوجو نكلو

 موقت وأ ؛بجاولا ىلإ هنم عوطتلا ىلإ برقأ وه امب موقت اهنأبو تيبلا ةمدخو هتمدخب ةجوزلا

 نأو «كلُذ يف ًاريصقت اهنم ىأر 111 دارا هيا كويرات نرجو ىف تحب رح

 . 77ص اء4ج « ميقلا نبال «داعملا داز» (819/56)

 . ١450 ص ١٠ج «يبطرقلل «نآرقلا ماكحأ» (817/45)
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 سداسلا بلطملا

 : هتجوز بيدأت يف جوزلا قح قاطن 41

 هقوقح ءادأ يف ترّصق اذإ وأ ءاهيلع هللا ٌّقح ءادأ يف ترّصق اذإ هتجوز بيدأت ٌقح جوزلل

 قوقحو .هنع اهاهن ام كرتو هب اهرمأ ام لعف وه اهيلع هللا ّقحو .اهيلع هل عرشلا اهبجوأ يتلا

 عورفلاو بلاطملا يف انلّصف يذلا وحنلا ىلع اهيلع هل عرشلا اهبجوأ ام يه اهيلع جوزلا
 . ةقباسلا

 : هتجور بيدأت يف جوزلا قح ىلع ةلدألا - 146

 اهريصقت وأ هللا قح يف اهريصقت ةلاح يف وه هتجوز بيدأت يف جوزلا ٌّقح قاطن ناك اذإو

 ؟هتجوز ىلع جوزلل قحلا اذه توبث ىلع ةلدألا يه ام وأ ٌّقحلا اذه دنتسم امف ,جوزلا ٌقح يف

 : يتأي ام باوجلاو

 :رانلا نم اهتياقوب هللا رمأ : ًالوأ 5

 هتجوز نأل ؛جوزلا ًاعطق رمألا اذُه يف لخديو .رانلا نم هلهأ ةياقوب ملسملا ىلاعت هللا رمأ
 ةحيصنلاب هنع ىهن ام بانتجاو ىلاعت هللا ةعاط ىلع اهلمحب ةياقولا نوكت امنإو .هلهأ نم
 .الثم رجهلاك ةعورشملا ىرخألا بيدأتلا لئاسوبف الإو داشرإلاو

 مكيلهأو مكسفنأ اوقط : ىلاعت هلوق وهف ءرانلا نم ةجوزلا مهنمو لهألا ةياقوب رمألا امأ

 , 0710( مهوبدأو هللا ىوقتب مكيلهأ يف مكسفنأ اوصوأ يأ» :دهاجم لاق , "هر ان

 نع لوؤسم مكلكو عار مكلك» : هيفو «ليلق لبق هانركذ يذلا فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يفو

 :ثيدحلا اذه حرش يف ءاج دقو «. . . هتيعر نع لوؤسم وهو هلهأ يف عار لجرلاو . . . ةتيعر

 ىلع صرحي نأ هرمأ ىلاعت هللا نأل ؛ مهنع لوؤسم وهو هتيعر ةلمج نم هسفنو ءرملا لهأ نإ»
 , 07؟؛؟)(هيهانم بانتجاو هلل رماوأ لاثتما ىلع مهلمحب ,رانلا نم مهتياقو

 .[5 ةيآلا نم :ميرحتلا ةروس] (41741)
 .؟568 ص 28ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (8148)
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 بيدأت - جوزلل يأ  هلو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفف .ءاهقفلا لاق ًاضيأ اذهبو

 . 7**07«ىلاعت هللا ضئارف كرت ىلع هتجوز

 :زوشنلا دنع اهبيدأتب هللا رمأ :ًايناث 17

 نهوظعف نهزوسثن ٍنوفاخت يتاللاو) : ىلاعت لاق 2008 0 مدعو «.- نهجاوزأ
 ًايلع ناك هللا نإ يبس نهيلع اوغبت الف مكنعطأ نإف , نهوب رضاو عجاضملا يف نهو رجهاو

 تّلخأ اذإ هتجوز بيدأت يف جوزلل ٌّقحلا يطعت ةميركلا ةيآلا هذه نأ حضاولا نمو ,007ًريبك

 .ًازشان اهريصيو ءاروشن اهنم ريصقتلا اذه ربتعي وحن ىلع هقوقح يف ترّصقو

 يعرشلا اهليلدو بيدأتلا لئاسو - 4

 نوكي مبف ,هقوقح يف ترصق وأ هللا ٌّقح يف ترّصق 1 و كد ملا ناك اذإو

 ؟هب عرشلا اهم اهمزلأ امب مزتلتو ةجوزلا ميقتست ميقتست ىتح بيدأتلا

 هلوق يهو ةقباسلا ةرقفلا يف اهانركذ يتلا ةميركلا ةيآلا يف درو امب بيدأتلا نوكي : باوجلاو
 قةيآلا #* 2 . نهوب رضاو عجاضملا يف نهو رجهاو نمهوظعف نهزوشنت نوفاخت يتاللاوإ» : ىلاعت

 اهيف درو ام لامعتسا نكمي نكلو «جوزلا ّقحل ةجوزلا بيدأت لئاسوب تحّرص نإو ةيآلا هذهو

 حرصت يتلا بيدأتلا لئاسوف هللا ٌقح يف تّلخأ وأ ترّصق اذإ يأ هللا قحل بيدأتلا لئاسو نم

 هذه ةيعورشمل يعرشلا ليلدلاو .. برضلا .عجاضملا يف رجهلا .ظعولا :يه ةيآلا هذه اهب

 .ةميركلا ةيآلا صن وه لئاسولا

 :بيدأتلا لئاسو لامعتسا يف جردتلا -8

 عفني مل نإف .انلق امك هللا قوقح يف ترّصق اذإ كلذكو , هقوقحب مقت ملو هتعاط نع تجرخ

 رجهلا اهعم عفني مل نإف .عجضملا يف اهرجه يهو ىرخألا ةليسولا ىلإ لوحت ظعولا اهعم

 .ءاهقفلاو نورسفملا لاق جردتلا اذهبو .برضلا يهو ىرخألا ةليسولا ىلإ لوحت

 : هلئاسوو بيدأتلا يف جردتلا يف نيرسفملا لاوقأ نم

 مث .ظعولاب أدتبا ىلاعت هنأ ةيآلا ّصن هيلع لدي يذلا» :«هريسفت» يف يزارلا مامإلا لاق :ًالوأ

 .[" 4 ةيآلا :ءاسنلا ةروس] (81/81) . 47ص ءالج («ينغملا» (م/60)
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 ىرجم يرجي هيبنت كلذو ,برضلا ىلإ هنم ىقرت مث .عجاضملا يف نارجهلا ىلإ هنم ىقرت '

 : اناث

 : ًايناث

 مادقإلا زجي ملو ءهب ءافتكالا بجو فخألا قيرطلاب ضرغلا لصح امهم هنأ يف حيرصتلا

 .97*07«قشألا قيرطلا ىلع

 مث ًالوأ ةظعوملاب ءاسنلا أدبي نأ هللا رمأ» :«نآرقلا ماكحأ» هريسفت يف يبطرقلا مامإلا لاق
 ةيفوت ىلع اهلمحيو هل اهحلصي يذلا وه هنإف برضلاف اعجني مل نإف « نارجهلاب

 (41/07) و د

 : هلئاسوو بيدأتلا يف جردتلا يف ءاهقفلا لاوقأ نم 015

 اميف جوزلا ةيصعم يأ  اهزوشن فاخي ام اهنم رهظ اذإو» : يلبنحلا يقرخلا مامإلا لاق :ْذ
 نأ هلف الإو اهعدرأ نإف ءاهرجه ًازوشن ترهظأ نإف ءاهظعو  هتعاط نم اهيلع هللا ضرف

 .409ًاحربم نوكي ال ًابرض اهبرضي
 ةيالو اهنمو» : هتجوز ىلع جوزلا قوقح ددعي وهو يفنحلا يناساكلا نيدلا ءالع مامإلا لاقو

 ىلع نكل اهبدؤي نأ هلف  ةزشان تناك نأب هتعاط مزلي اميف هعطت مل اذإ جوزلل بيدأتلا

 الإو . .زوشنلا كرتتف ةظعوملا لبقت اهّلعلف . .نيللاو قفرلا ىلع ًالوأ اهظعيف بيترتلا
 , 0700(. .اهبرض الإو زوشنلا تكرت نإف . . .اهرجه

 :بيدأتلا لئاسوب فيرعتلا -

 يف رجهلاو .ظعولا : يه ةميركلا ةيآلا اهب تحّرص يتلا بيدأتلا لئاسو تناك اذإو
 هنيبن ام اذه ؟هنم حابملا عورشملا ردقلا امو ؟لئاسولا هذهب دوصقملا امف ,برضلاو . عجاضملا

 : ةيلاتلا تارقفلا يف

 : ظعولا : ًالوأ -

 نهوركذ يأ «ىلاعت هللا باتكب نهوظعف يأ : يبطرقلا مامإلا لاق 4نهوظعفإ» : ىلاعت هلوق
 هل يتلا ةجردلاب فارتعالاو .جوزلل ةرشعلا ليمجو .ةبحصلا نسح نم نهيلع هللا بجوأ ام

 .١5ص ٠١. ج «يزارلا ريسفت» (8785؟)

 .١6ا/ص ١2ج «يرشخمزلا ريسفت» يف هلثمو 2177”ص هج «نارقلا ماكحأ» «يبطرقلا ريسفت» (87679)

 . ؛5"ص الج «ينغملا» (8065)

 . 7375 ص ."”ج «عئادبلا» (مضصا/هه)
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 دجست نأ ةأرملا ترمأل دحأل دجسي نأ ًادحأ ترمأ ول» :ِك يبنلا لوقب ًاضيأ اهركذيو .اهيلع
 1 0067 (اهجوزل

 هللاب نهوفوخ ينعي : «نهوظعف» ىنعم يف» :«هريسفت» يف صاّصجلا مامإلا لاقو 4
 , 01767 (هباقعو

 يل نإف هللا يقتا :اهل لوقي هنإف ظعولا امأ : يعفاشلا لاق» :«يزارلا مامإلا ريسفت» يفو

 .8*4,كلُذ وحنو كيلع ضرف يتعاط نأ يملعاو هيلع تنأ امب يعجراو ءًاقح كيلع
 نعجراو هللا نيقتا نهل اولوقو نهوحصناف يأ 4نهوظعفإ»» :«يسولآلا ريسفت» يفو 6 - 

 .9”0«نزشن :ليقل الإو عقي مل نإو ءزوشنلا فوخ ىلع اذه بترت ةيآلا رهاظو . هيلع نتنأ امع

 ام هتجوز نم جوزلا سلا اذإ :*نهوظعفإ» : ىنعم يف» :«رانملا ريسفت» يفو -75

 ىري يذلا ظعولاب أدبي نأ ًالوأ هيلعف «ةيجوزلا قوقحب مايقلا مدعو عفرتلا ىلإ لوؤي نأ ىشخي

 فيوختلا اهسفن يف رثؤي نم نهنمف «ةأرملا لاح فالتخاب فلتخي ظعولاو .اهسفن يف رثؤي هنأ
 ءوس نم ريذحتلاو ديدهتلا اهسفن يف رثؤي نم نهنمو ءزوشنلا ىلع هباقعو - لجو ٌرع- هللا نم
 لجرلاو . يلحلاو ةنسحلا بايثلاك بئاغرلا ضعب نم عنملاو .ءادعألا ةتامشك ءايندلا يف ةبقاعلا

 .67«هتأرما بلق يف رثؤي يذلا ظعولا هيلع ىفخي ال لقاعلا

 ةمادق نبا لوق هنم دارملاو ةأرملا ظعو ىنعم يف يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو - 17

 هناحبس هللا اهفوخيف اهظعي هنإف زوشنلا تارامأ  ةجوزلا نم  اهنم ترهظ ىتمف» :- هللا همحر -

 ةفلاخملاب مثإلا نم اهقحلي امو «ةعاطلاو ّقحلا نم اهيلع هل هللا بجوأ ام اهركذيو .ىلاعتو

 اهبرض نم هل حابي امو ء.ةوسكلاو ةقفنلا نم اهقوقح نم كلذب طقسي امو .ةيصعملاو
 , 0771)«اهرجهو

 :هتجوز جوزلا ظعو يف حجارلا لوقلا -

 كبر ليبس ىلإ عدا» :ىلاعت لاق .ةنسحلا ةظعوملاب نوكي نأ بجي ظعولا نأ عقاولاو

 .ا١الا ص 28ج « يبطرقلا ريسفت» (81/05)

 . 184ص .؟7ج .صاصجلل «نارقلا ماكحأ» (8761)
 .١4ص ١٠ج «يزارلا ريسفت» (80/54)

 . 7-56 4ص هج «يناعملا حور» «يسولآلا ريسفت» (810/69)

 . 77ص هج هرانملا ريسفت» (8ال60)

 . ؛5ص الج «ينغملا» (مالك١)
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 هظعت نم ىلع ىفخي ال يتلا يه ةنسحلا ةظعوملاو 26504 . . .ةنسحلا ةظعوملاو ةمكحلاب

 .©”751اهيف هعفني ام دصقتو اهب هحصانت كنأب

إ هظعو يف هتجوز رعشي نأ جوزلا ىلع بجي اذه ىلعو
 ررضلا اهيقيو اهل ريخلا ديري هنأ اهاي

 مزلتست يتلا ناميإلا يناعمب اهركذيف .قوقح نم اهيلع هل هللا هبجوأ اميف اهريصقت ببسب رشلاو

 .اهجوزل قوقح نم اهيلع هللا هبجوأ ام كلذ نمو (.هنع ىهن ام بانتجاو هرماوأ لاثتماب هللا ةعاط

 ةظعوملا نأ امك .ةرخآلاو ايندلا يف اهءوسي امم كلذ ىلع بترتي امل ؛اهيف طيرفتلا زوجي الف

 ردصي نأ اهب قيلي ال هنأو ءاهتايح كيرش اهجوز وحن اهسيساحأو اهفطاوع ريثت نأ بجي ةنسحلا

 «بيغلل تاظفاحلا تاتناقلا تاجوزلا نأش يه فورعملاب ةرشعلا نأو .هرسي الو هجعزي ام اهنم

 .نهنم ةدحاو نوكت نأ اهيلع اريثك سيلو

 روضحب الو اهلهأ ر روضحب ال اهنيبو هنيب اميف ًارس هتجوز جوزلا ظعو نوكي نأ يغبني مث

 «رخآلا نود امهدحأل ريغلا اعلا ل و ا ا ؛ هلهأ

 5007 ع بجي مث

 يتلا ةميلسلا ةيعيبطلا اهيراجم ىلإ رومألا ةداعإو اهل ريخلا ةدارإو بحلاب ا لا

 رهظمب مهمامأ اورهظي ال نأب  دالوأ مهل ناك نإ  دالوألا قحب اهرّكذي نأ جوزلا ىلع امك

 . نيعزانتملا نيفلتخملا

 نوهراكلاو ءادعألا اهل حرفيس فالخو ةرفن نم كلذ عبتي امو اهزوشن نأب اهركذي نأ هيلع امك

 .نوديري امو مهدصقم مهيلع توفتلف اهل

 8-3 مدعو ا عبرا اقل رتل 00 لاح لك ىلعو

 .بيدأتلا

 ظعولا نم هلك دارم « نهوظعف# نم دارملا ىف ف ءاهقفلاو نورسفملا هركذ امف اذه ىلعو

 . ظعولا نم ةدارملا ىرخألا يناعملا ىلإ هيبنتلل ًايفاك هآر ام مهنم دحاو لك لاق نإو ,بولطملا

 ©١7[. ةيآلا :لحنلا ةروس] (41755)

 .554 5ص « ؟ج «يرشخمزلا ريسفت» (81*)
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 .ةنملاو لضفلا هللو ,ةدايزو اهلك مهلاوقأ عمجي هتركذ ام امبرو

 : عجاضملا يف رجهلا :ًايناث -64

 يف رجهلا يهو ةيناثلا ةليسولا ىلإ هتجوزل هبيدأت يف جوزلا لوحت ظعولا عفني مل نإف
 ؟عجضملا يف رجهلاب دارملا امف «عجاضملا يف نهورجهاوإ : ىلاعت لاق , عجاضملا

 :اهنم راتخملا نّيبنو يلي اميف اهركذن نيرسفملل لاوقأ

  0٠٠عجاضملا يف رجهلا يف نيرسفملا لاوقأ :

 :رجهلاب دوصقملا : يدسلاو كاحضلاو ةمركعو سابع نبا لاق» :«صاصجلا ريسفت» 955
 رجه : يبعشلاو دهاجم لاقو . عامجلا رجه :ريبج نب ذيعس لاقو . مالكلا رجه
 , 9"07(ةعجاضملا

 الو هرهظ اهيلويو اهعجاضي نأ وه عجاضملا يف رجهلا» :«يبطرقلا ريسفت» يفو - ب
 ,079(نهعجاضم اوبنج :دهاجم لاقو . هريغو سابع نبا نع .اهعماجي

 يفو عجضملا يف اهرجهي كلذ دنعف زوشنلا ىلع ترصأ نإف» :«يزارلا ريسفت» يفو - ج

 اهرجه اذإف ًاضيأو .ًاثالث مالكلا هرجه يف ديزي الو : يعفاشلا لاق .اهمالك نم هعانتما هنمض
 اهقفاو هضغبت تناك نإو ءزوشنلا كرئتف اهيلع كلذ قش جوزلا بحت تناك نإف .عجضملا يف
 .6«اهزوشن لامك ىلع ًاليلد كلذ ناكف نارجهلا كلذ

 الف مالكلا رجه لمتحي عجاضملا يف رجهلاو» : «يكلاملا يبرعلا نبا ريسفت) يفو د

 اديعب مانيف اهعجضم بنتجي نأ لمتحيو .هرهظ اهيلويو اهعجاضي نأ لمتحيو .جوزلا اهملكي
 , 077 ياهنع

 ال نأ وه رجهلا :سابع نبا نع ةحلط يبأ نب يلع لاق» :«ريثك نبا ريسفت» يفو  ه

 يدسلا مهنم نورخآ دازو .دحاو ريغ لاق اذكو .هرهظ اهيلويو اهشارف ىلع اهعجاضيو اهعماجي
 .««اهثدحي الو كلذ عم اهملكي الو :ةياور يف سابع نباو ةمركعو كاحضلاو
 .184ص .7ج .صاصجلل «نآرقلا ماكحأ» «نآرقلا ريسفت» (8755)
 .١79١ص .هج «نآرقلا ماكحأ» «يبطرقلا ريسفت» (8156)
 .١4ص .١٠ج «يزارلا ريسفت» (مالكك)

 .418-415ص .١ج .يكلاملا يبرعلا نبال «نآرقلا ريسفت» «نارقلا ماكحأ» (8101)
 . :57ص ء١ج هريثك نبأ ريسفت» (817/548)
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 يأ « عجاضملا يف نهورجهاو» : ىلاعت هلوق» :«يناعملا حور» يسولآلا ريسفت يفو -و

 الو فحللا تحت نهنولخدت الف نهعجاضم يف تادرفنم نهوكرتا :دارملاو .عاجطضالا عضاوم

 دارملا ليقو .ريبج نب ديعس بهذ كلذ ىلإو . نهعامج كرت نع ةيانك مالكلا نوكيف «نهورشابت

 يأ تيابملا عجاضملا :ليقو .نهيلإ اوتفتلت الو هيف مكروهظ نهولوت نأب شارفلا يف نهورجها
 . 57 «نهتيبم ّلحمو نهرجح اورجها

 رجهب اذه ققحتي الو « عجاضملا يف نهورجهاو» : ىلاعت هلوق يف «رانملا ريسفت» يفو -ز
 رجهب ققحتي امنإو ,عاجطضالا اهيف نؤكي.يتتلا ةرجحلا رجهب الو ,شارفلا وهو هسفن عجضملا
 يذلا تيبلا وأ عجضملا رجهب ققحتي ال ىنعم هسفن عجضملا يف رجهلا يفو .هسفن شارفلا يف

 نيجوزلا نم لك سفن نكستف ةيجوزلا زوعش جيهي يذلا وه عجضملا يف عامتجالا نأل ؛هيف وه
 ضرعأو هتجوز جوزلا رجه اذإف «كلذ لبق ثداوحلا هتراثأ يذلا امهبارطضا-لوزيو رخآلا ىلإ
 ببسلا نع هلاؤس ىلإ يسفنلا نوكسلاو روعشلا كلذ اهوعدي نأ لمتحا ةلاحلا هذُه يف اهنع

 , 00ةقفاوملا ىوتسم ىلإ ةفلاخملا زشن نم طبهيو

 : « عجاضملا يف نهو رجهاو# : ىنعم يف حجارلا 060

 يف اهرجه «عجاضملا يف نهورجهاو» : ىلاعت هلوق نم دارملا ىنعملا يف حجارلاو
 ءاهعماجي الو هرهظ اهيلوي نأب ,ةداع هيف ناماني يذلا مونلا يف اهرجه يأ هسفن عجضملا

 اهمالك مدع زوجي ال هنأل ؛ مايأ ةثالث دعب اهمالك ىلإ رطضي ال ىتح ًادج ليلق ردقب الإ اهملكي الو
 ب 0/17( مايأ ةثالث قوف هاخأ رجهي نأ ملدمل لحي الر : هلك هللا لوسر ثيدحل مايأ ةثالث نم رثكأ

 ةجوزلا رعشي ءاليلق الإ اهعم ثدحتلا مدعو اهعامج مدعب :مونلا شارف يف رجهلا اذه نألو

 يف بغري ال هنأ ةجرد ىلإ ًاقح اهنم هجعزي ام كانه نأو ءاهل هرجهو هفرصت يف جوزلا ةيدجب
 ىلع هلك كلذ اهلمحي دقو ءاهثطو نع هسفن سبح ىلع رداق هنأو  مونلا شارف يف يهو اهئطو

 .اهنايصع نع عوجرلاو اهزوشن كرت

 :برضلا : اثلاث ٠0٠

 وهو حربملا ريغ بدألا برض وه ةيآلا هذه يف برضلا :نورسفملا لاق دقو . * نهوب رضاو#

 . 76ص .هج «يسولآلا ريسفت» (81/59)

 .4 "ص الج «ينغملا» (ممالالا) .ال# ص .0ج «رانملا ريسفت» ( 817/17١١
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 نإف هجولا بنجتيو ءاهوحنو ةزكللاك ةحراج نيشي الو ًامظع اهل رسكي الو اهحرجي يذلا
 .4779هريغ ال حالصلا برضلا نم دوصقملا

 : لضفأ هكرتو حابم بيدأتلل برضلا 00

 :- ىلاعت هللا همحر  يعفاشلا لاق ,ءلضفأ هكرت نأ الإ ًاحابم بيدأتلل برضلا ناك اذإو
 اهاهنو اهرمأ نإو اهبرضي ال :- ىلاعت هللا همحر  ءاطع لاقو .”"9«لضفأ هكرتو حابم برضلاو»
 0 :ءاطع لوق يف يبرعلا نب ركب وبأ لاق .اهيلع بضغي نكلو .هعطت ملف
 فقوو «.ةحابإ رمأ انهاه برضلاب رمألا نأ ملع ,داهتجالا ناظم ىلع هفوقوو ةعيرشلاب همهف نم

 :ةعمز نب هللا دبع يف ِةذ يبنلا لوق يف ىرخأ قيرط نم  برضلا ةيهارك يأ  ةيهاركلا ىلع
 رخآ ثيدح يفو .«هموي نم اهعجاضي نأ هّلعلو هبضغ دنع هتمأ برضي نأ لجرلل هركأل ينإد

 برضي نلو ءاوبرضا :لاقف ءاسنلا برض يف نذعتسا» : لكي هللا لوسر نأ كلام هجرخأ
 , 0719 (مكرايخ

 :هكرتو برضلا ةحابإ ىلع ثيداحألا ةلالد

 هتأرما مكدحأ دلجي ال» :لاق لك يبنلا نع ةعمز نب هللا دبع نع يراخبلا مامإلا جرخأ : ًالوأ
 .«مويلا رخآ يف اهعماجي مث دبعلا دلج

 ىلإ ءاميإلاو ,ديدشلا برضلاب قيقرلا بيدأت زاوج ثيدحلا يفو :هحرش يف ءاجو
 برض غلابي نأ لقاعلا نم نيرمألا عوقو داعبتسا هقايس يفو كلذ نوه ءاننلا بوش: زارج
 007 هتليلاو أ هموي ةيقب نم اهعماجي مث هتأرما

 ءاسنلاب اوصوتساو الأ» :عادولا ةجح يف هل ةبطخ يف لاق لك يبنلا نأ يذمرتلا جرخأو :ًايناث
 ةشحافب نيتأي نأ الإ كلذ ريغ ًائيش نهنم نوكلمت سيل ؛ ءمكدنع ناوع نه امّنإف ٠ ار

 الف مكنعطأ نإف «حربم ريغ ًايزيق نهوب رضاو عجاضملا يف نهورجهاف نلعف نإف « ةنيبم

 ه07ص .١ج «يرشخمزلا ريسفت» «407ص 1١ج «ريثك نبا ريسفت» , 1737 ص .0ج «يبطرقلا ريسفت» (810/1/)
 .١5ص ١٠ج «يزارلا ريسفت» 2.18 ص ء'"ج .صاصجلل «نآرقلا ماكحأو»

 .١5ص .١٠ج «يزارلا ريسفت» (8177/*)

 . 47١ ص .١ج .يكلاملا يبرعلا نبال «نارقلا ماكحأ» (411/4)
 .7"07١ص .9ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (417/)
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 الو ديدش ريغ يأ حربملا ريغ برضلا ةحابإ ثيدحلا اذه يف .0”0«ًاليبس نهيلع اوغبت

 ؟ 5 ّ

 ةيرض اميف لجرلا لاسي ال» :لاق هك يبنلا نع باطخلا نب رمع نع دواد وبأ جرخأ :اثلا

 , 077 هتأرما
 اهمعطأو . . .» :لاق كي هللا لوسر نأ ميكح نب زهب نع دواد وبأ هجرخأ رخآ ثيدح يفو :ًاعبار

 ,079(برضت الو هجولا حبقت الو ,تيستكا اذإ اهسكاو  ةجوزلل يأ - تمعط اذإ

 الو» : هلوقو . كهجو هللا حبق :لقت ال يأ «هجولا حبقت الو» :هلوق : هحرش يف ءاجو

 يهنلا ثيدحلا رهاظو ءزوشنك يعرش نذإ ريغب حربم ريغ الو اقلطم احربم ابرض يأ «برضت

 عم برضلا كرت ىلوألا :اولاقف ةيعفاشلا ذخأ هبو ءزوشن لصح نإو اقلطم برضلا نع

 , 0772(نوشنلا

 . «هللا ءامإ اوبرضت ال» :ِلكي هللا لوسر لاق :لاق هللا دبع نب سايإ نع دواد وبأ جرخأو :ًاسماخ
 يف صخرف نهجاوزأ ىلع ءاسنلا نرئذ :لاقف دع هللا لوسر ىلإ باطخلا نب رمع ءاجف

 كئلوأ سيل نهجاوزأ نوكشي ريثك ءاسن لكك هللا لوسر لأب فاطأاف نهبرض
 , 018:)(مكرايخب

 نهنإف مكتاجوز يأ ةمأ عمج هللا ءامإ اوبرضت ال» :ثيدحلا اذه حرش يف ءاج دقو

 :هلوقو .نبلغو نزشنو نأرتجا يأ (نرئذ) رمع لاقف .هللا ديبع لاجرلا نأ امك هللا ءامإ

 لاجرلا يأ (مكرايخب كئلوأ سيل) :هلوقو .نهايإ مهبرض نم يأ (نهجاوزأ نوكشي)
 ال نم مكرايخ لب «مكرايخب اوسيل  اقلطم يأ  احربم ابرض مهءاسن نوبرضي نيذلا
 , 7"0(نهتياكش ىلإ يدؤي اديدش ابرض نهبرضي الو نهبدؤي وأ نهنع لمحتيو «نهبرضي

 نأ ىلع حابم حاكنلا قوقح عنم يف ءاسنلا برض نأ هقفلا نم هيفو :هحرش يف هجو

 .7؟5ص 14ج (يذمرتلا عماج» (م1ا/ا/5)

 . 1868١ص .,5ج «دواد يبأ نئسو (41/الال)

 . 141١ ص ء5ج «دواد يبأ نئس» (مالال4)

 .141-181ص «5؟ج «دواد يبأ نئس حرش دوبعملا نوع» (41/1/9)

 . 184ص «5ج «دواد يبأ نئس» (440)

 .144ص ,5ج «دواد يبأ نئس حرش دوبعملا نوع» (4081)
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 ةميركلا ةيآلا لوزن لبق نهبرض نع لكك يبنلا يهن نأ لمتحيو «حربم ريغ ًابرض نوكي
 نهجاوزأ ىلع نزشن امل ءاسنلا نإ مث *نهوب رضاو# : ىلاعت هلوقب برضلا ةحابإ اهيف يتلا
 نأ كي ربخأ برضلا يف اوغلاب امل مث .هل اقفاوم نآرقلا لزنو نهبرض يف ِلكك يبنلا نذأ

 كرتو نهقالخأ ءوس ىلع ربصلاو لمحتلاف ,نهقالخأ ةساكش ىلع احابم ناك نإو برضلا

 ,0189«لمجأو لضفأ برضلا

 ليبس ىلع حربم ريغ ًابرض هتجوز جوزلا برض زاوج ىلع تلد ثيداحألا هذهف
 ىلوأ برضلا كرت نأ ثيداحألا هذه ضعب نم مهفي امك .رجهلاو ظعولا اهعم عفني مل اذإ بيدأتلا

 ؛لضفأ كرتلا اذه نوكيو «حابملا كرت يف ملسملا ىلع بيرثت الو حابم برضلا نأل ؛ لضفأو
 ىتح اهزوشن ىلع ربصيو رجهلاو ظعولاب اهجلاعي لظو هتجوز زوشن لمتحا جوزلا نأ ينعي هنأل

 ءاطع لوق يف يكلاملا يبرعلا نبا لوقو ةجوزلا برض كرت يف ءاطع لوق انركذ دقو .هل تماقتسا

 .هل هناسحتساو

 : ةجوزلا برض ةلأسم يف حجارلا 5

 ,رجهلاو ظعولا اهعم عفني مل اذإ حابم بيدأتلا هجو ىلع هتجوز جوزلا برض نأ حجارلاو

 حالصإ نكمأ اذإ لضفأ برضلا كرت نوكيو .اهتيصعمو اهزوشن ىلع ربصلا جوزلا عطتسي ملو
 ظعولاب اهنايصع ةجلاعم ىلع رارمتسالاو اهيلع ربصلا كلذ مزلتسا نإو برض نودب ةجوزلا

 اذهو ,برضلا كرت وه لضفألاو ىلوألا نأ ىلع ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا ضعب ةلالدل رجهلاو

 .0797لضفأو ىلوأ برضلا كرت هدنعف يعفاشلا مامإلا هب ذخأ ام

 ةأرما الو هل امداخ دع هللا لوسر برض ام :تلاق  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع ( ةنيلس) يف هجام

 , 019 هذيب برض الو

 :برضلا ةليسو لجعتسي ال نأ جوزلا ىلع -07

 ىلع ربصي لب .برضلا ةليسو ىلإ ءوجللا يف لجعتسي ال نأ جوزلا ىلعف ءاذه ىلعو

 ,رجهلابف الإو ظعولاب اهحالصإ يف ةلواحملا رركيو هقح يف اهريصقتو اهططش لمحتيو هتجوز

 .184-186 ص .تج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (ما/487)

 .١4ص .١٠ج «يزارلا ريسفت» ء.4١١ص .6ج «. يعفاشلل «مألا» (878)

 ."؟8ص ٠ ١ج «ةجام نبا نتس»و (81/85)
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 رشاب «بولطملا حالصإلاب يتأي دق برضلا نأ ىأرو اهططش لمحتي دعي ملو هربص ليع اذإف
 .برضلا الإ نهعم عفني ال دق ءاسنلا ضعب نأل ؛اهنم ماقتناك سيلو اهل جالعك برضلا ةليسو
 ءءاسنلا نمو» :«نآرقلا ماكحأ» هريسفت يف يكلاملا يبرعلا نبا هيقفلا لوقي ىنعملا اذه يفو
 بدؤي نأ هلف لجرلا كلذ ملع اذإف  برضلا  بدألا الإ هميقي ال نم .لاجرلا نم لب
 .07*(لضفأ وهف كرت نإو «- برضي -

 . ١47ص ء١ج .يكلاملا يبرعلا نبال «نآرقلا ماكحأ» (88)
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 تلاثل) تمل
 نيجوزلا نيب ةكرتشملا قوقحلا

 :ديهمت

 دقع راثا نم يه يتلا نيجوزلا نيب ةكرتشملا قوقحلا نع ثحبملا اذه يف ملكتنو .هتجوز

 : يتأي ام يه قوقحلا هذهو , حيحصلا حاكنلا

 : عاتمتسالا لح : ًالوأ ل4

 ةجوزلا نأل ؛رخآلاب عاتمتسالا امهنم لكل لحيف .نيجوزلا نيب كرتشم ٌقح عاتمتسالا لح

 .ّلحلا اذهب الإ ققحتت :ت ال حاكنلا دصاقم نأل ؛اهل وه لحي امك ءاهجوزل ّلحت

 زجاح صاصتخا وهف هيف هريغ هكرشي الف ءهل صاصتخا وه هتجوزب جوزلا عاتمتسا لحو

 .امهنيب ةمئاق ةيجوزلا ةطبارلا تماد ام رخآ جوزب جوزتت نأ ةجوزلل زوجي ال اذهلو

 نع اهجوز ريغ عم هلعف اهل زوجي ال اهل ديحو عاتمتسا وه اهجوزب ةجوزلا عاتمتسا نأ امك

 رخآلاب نيجوزلا نم لكل عاتمتسالا لح نأ عقاولاو .ةمئاق ةيجوزلا ةطبارلا تماد ام جاوزلا قيرط
 00 يف ءاج .حاكنلا نم ضرغلا ققحتي هبو . حيحصلا حاكنلا دقعل يعيبطلا رثألا وه

 وهو ءامهنع ررضلا عفدو نيجوزلا ةحلصمل عرش حاكنلا نألو» :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا

 - نوكيف «لجرلا نع هعفد ىلإ هئاضفإك ةأرملا نع ةوهشلا ررض عفد ىلإ ضفم - ءطولا
 000 (ًاعيمج امهل

 :بسنلا توبث :ًاثلاث 0٠

 ىلع جوزلا نم هبسن تبثي .ةيجوزلا ةطبارلا مايق ءانثأ امهل دلوي ام نأ كلذ نم دوصقملاو

 . 4١١ص 17ج «عانقلا فاشك» (مالؤك)
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 , ١014ه ىه يتلا هتجوز نم هدلو هنأ

 حاكنلا دقع وه رهاظلا هببس نكلو «ةقيقح لوخدلا مكح وه كلذ ناك نإو بسنلا توبثو

 :يو لاق اذهلو .بسنلا تابثإ يف حيحصلا حاكنلا دقع هماقم ماقيف ءانطاب ارمأ لوخدلا نوكل

 , 0020رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا»

 نإ لب ءامهل دلوي يذلا دولوملل نيدلاو امهرابتعاب طقف نيجوزلل ًاقح سيل بسنلا توبثو
 انمالك دنع رابتعالا اذهب «ىلاعت هللا ءاش نإ «هثحبتسو ءامهدلول قح ًاضيأ بسنلا اذه توبث

 .دالوألا ماكحأ نع

 :ةرهاصملا ةمرح :ًاثلاث 6١

 .نيجوزلا دحأب ةنيعم ةطبار مهطبرت نينيعم صاخشأ ةحكنأ ةمرح يه ةرهاصملا ةمرح

 ةمرحلا هذه تشثتال امنيب تل دقع داقعنا درجمب صاخشألا ضعبل تبثت تشن لق ةمرحلا هذهو

 وحنلا ىلع م48 ةمرحلا هذه توبثل لوخد هبقعي نأ دب ال لب «حاكنلا دقع درجمب رخآلا ضعتبلل

 ,45::لبق نم هانلّصف يذلا
 :ةرشاعملا نسح :ًاعبار 7

 نيجوزلا نم دحاو لك مزليف ,فورعملاب ةرشاعملا نيجوزلا نيب ةكرتشملا قوقحلا نمو

 نهيلع يذلا لثم نهلو# : ىلاعت هلوقل ىذألا فكو ةليمجلا ةبحصلا نم فورعملاب رخآلا ةرشاعم

 «رخآلا ىلع فورعملاب ةرشاعملا قح نيجوزلا نم لكلف #2 ةجرد نهيلع لاجرللو ,فورعملاب

 , 050لبق نم هانلصف يذلا وحنلا ىلع ّقحلا اذه تادرفم يف نافلتخي امهنكلو

 هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج ام ءرخآلل جوز لك نم ةبولطملا ةرشاعملا ٍرسح نمو

 : ىلاعت هلوقل هاذأ لامتحاو هب قفرلاو هبحاصل هقلخ نيسحت نيجوزلا نم لكل ٌنسيو» : ةلبانحلا

 نم لك وه ليق «بنجلاب بحاصلاو» :ىلاعت هلوق ىلإ 4 .. .ًاناسحإ نيدلاولابو»
 , 0757(نيجوزلا

 . 74"ص «ىسوم فسوي دمحم روتكدلا فيلأت «يمالسإلا هقفلا يف ةيصخشلا لاوحألا» (87417)

 7777781 17ج «عئادبلا» (مالدح)

 ."79ص ,؟ج «عئادبلا» (210789)

 . 524 اهمقرو ةرقبلا ةرويس_يف ةيآلاو »518٠-5186«2., نم تارقفلا (مال90)

 ) )89941١ءا"ج «عانقلا فاشكد (41/49) .511412-25715 نم تارقفلا ص١١9-1١١.
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 : ةرشاعملا نسح ماود ىلع صرحت ت ةعيرشلا 370
32-7 

 امهنيب مودتل ؛نيجوزلا نيب ةرشاعملا نسح ماود ىلع صرحت ةيمالسإلا ةعيرشلا نإو ءاذه
 هذه وفص ردكي ام ةلازإب رمأت اهنإف كلذلو ؛ةنيتم ةيوق ةيجوزلا ةطبارلا ىقبتو .ةدوملاو ةفلألا

 ًامكح اوثعباف امهنيب ق ةاقش متفخ نإوط : ىلاعت لاق نيمكحلا ماظن كلذ رهاظم نمو ةرشعلا
 ,4#015ًاريبخ ًاميلع ناك هللا ْنِإ ءامهنيي هللا قوي ًاحالصإ اديري نإ اهلهأ نم ًامكحو هلهأ نم

 : ثراوتلا :ًاسماخ -65
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 رئكزثلل زنا

 : حيحصلا ريغ جاوزلاب دوصقملا 6

 ريغب دقعي نأك ءهتحص طورش نم رثكأ وأ ًاطرش دقف يذلا وه حيحصلا ريغ جاوزلا دقع

 .كلذ وحن وأ اهتّدع يف ةأرما جوزتي نأ وأ ءّيلو ريغب وأ دوهش

 : لطابلا جاوزلاو .دسافلا جاوزلا 001

 ريغ جاوزلا دقع ةيمست نأ كلذ ينعي لهف .(لطابلا جاوزلا) مسا حيحصلا ريغ جاوزلا ىلع

 ؟ىرخأو ةيمست نيب قرف الو دحاو ىمسمل تايمست .لطاب دقع وأ دساف دقع هنأب . حيحصلا

 لاق دقف ,ةيفنحلا هقف يف «ةيادهلا حرش ريدقلا حتف» يف ءاج امك . معن :باوجلا

 لاق .«لطاب حاكتلاف» :«ةيادهلا» لوق ىلع قلعي وهو «ريدقلا حتف» بحاص مامهلا نب , لامكلا

 حاكنلا يف امهنيب قرف الو , مدقت اميف دسافلا  «ةيادهلا») بحاص يأ - ركذو» : مامهلا نب لامكلا

 , 07992 عيبلا فالخب

 دنع لطابلا حاكنلاب وأ دسافلا حاكنلاب ًاضيأ ىمسي حيحصلا ريغ حاكنلاف اذه ىلعو
 . ةيفنحلا

  - 7١ةلبانحلا دنع لطابلاو دسافلا جاوزلا :

 «لطابلا جاوزلا نيبو دسافلا جاوزلا نيب ماكحألا يف فالتخا ودبي امك ةلبانحلا دنعو

 نكلو .مهدنع دساف جاوز يلو الب وأ دوهش الب جاوزلاف « . حيحص ريغ ًاجاوز امهالك ناك نإو
 ثرؤيامم هتحص يف فلكم ارز هنا كلذ هرالسو ىلخلا هن يحب تالرعب هل مجول

 , 2©609جاوزلا اذه يف ءطولاب بسنلا هب تبثي هنأو .ةهبشلا عم ّدحلا بجي الف هيف ةهبشلا

 . 100 ص ("ج «ينغملا» (810/45) ."8795ص ؟ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» (80/95)
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 ملع اذإ : اولاقو .ةدتعملا حاكن وأ جوز تاذ يهو ةأرملا حاكن : ةلطابلا ةحكنألا نم : اولاقو

 اذه يف جوزلا اهأطوو ,ةجوزتملا حاكن ميرحتب املع وأ ءاهيف حاكنلا ميرحتبو ةدعلاب ناجوزلا

 09 هيف رهم الو حاكنلا اذه يف بسنلا قحلي الو ىنزلا دح امهيلع نايناز امهف حاكتلا

 ناتيمست امهف يلاتلابو لطابلا حاكنلا نيبو دسافلا حاكنلا نيب نوقرفي مهنأ ينعي اذهو

 .نيتفدارتم نيتيمست اتسيلو «ناتفلتخم

 لوقي يتلا هتحص طورش ضعب دقف يذلا حاكنلا ىلع هنوقلطي دسافلا حاكنلا نأ « يل ودبيو

 دقف يذلا حاكنلا ىلع هنوقلطي لطابلا حاكنلا نأو .ءاهقفلا ضعب اهيف فلاخيو ةلبانحلا اهب

 حاكتلا ىلع نوبتري ال مهنأو «- ىلوأ باب نم داقعنالا طورش ضعب وأ ةحصلا طورش ضعب
 . ماكحأ نم دسافلا حاكنلا ىلع هنوبتري ام لطابلا

 : حيحصلا ريغ حاكنلا دقع راثآا

 رهملا بوجو مدعو «نيجوزلا نيب قيرفتلا بوجو يف حيحصلا ريغ حاكنلا دقع راثأ رهظت

 بوجو 0 7 اذه يف 0 ةمرح توبث 1 يلد 00 لبق 0 6 اذإ هيف

 ءاهقفلا نيب 000 2 ًاعيمج راثآلا هذه نع اع ًائيش 0 0 لوخد هيف لصح اذإ

 قيرفتلا بوجو : الوأ 48

 اقرتفي نأ ةأرملاو لجرلا :نيدقاعتملا مزليف .ةيجوزلا تبثت الف حيحص ريغ جاوزلا دقعنا اذإ

 بوجوب ًامكح ردصي نأ يضاقلا ىلع بجو اقرتفي مل اذإف .دسافلا دقعلا اذه يف ايضمي الو
 , 0759 امهنيب قيرفتلا

 نم ريغل ًاحيحص ًاجيوزت حيحص ريغ اهحاكن دقعنا يتلا جيوزت زوجي ال :ةلبانحلا لاقو
 . يضاقلا امهحاكن خسفي وأ ءاهقلطي ىتح اهجوزت

 يف حاكنلا هبشأ دقعنم ريغ حاكن هنأل ؛قالط ىلإ الو خسف ىلإ ةجاح ال : يعفاشلا لاقو

 . ةدعلا

 . 484ص ءالج «ينغملا» «555ص ."5ج «ينغملا» (80/45)

 , ١١*77 ص ١2ج «ةيدنهلا ىواتفلا» 2167” ص 25ج (ينغملا» (مالوا/ل) 7
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 هنإ :هلوقب ةلبانحلا بهذمل ًاجتحم ىعفاشلا لوق ىلع ىلبنحلا ةمادق نبا هيقفلا در دقو
 ,"؟8هيف فلتخملا حيحصلاك ةقرف عاقيإ ىلإ هيف قيرفتلا يف جيتحاف داهتجالا هيف غوسي حاكن

 قالطلا ددع نم صقتني الو «ةكراتم» نوكي دسافلا حاكنلا يف قالطلا نإ :ةيفنحلا لاقو
 وأ .«كليبس كتيلخ :اهل لوقي نأك لوقلاب الإ نوكت ال لوخدلا دعب دسافلا دقعلا يف ةكراتملاو

 , 01759 ةكراتم نوكي ال حاكنلا راكنإ درجمو . كتكرت

 :لوخدلا لبق قيرفتلا يف ةأرملل رهم ال : ًايناث 0

 ءارهم ةارملا نحمر واف وحخدلا لبق دسافلا حاكنلا يف نيجوزلا نيب يضاقلا قّرف 2
 «ينغملا» يف ءاج دقف ,ةلبانحلا حرص اذهبو مسُي مل وأ دسافلا حاكتلا دقع يف رهملا يمس ءاوس

 همحر لاق « نيفرطلا نيب قيرفتلا بوجوو دسافلا حاكنلا نع ملكتي وهو يلبنحلا ةمادق نبال

 ضبق هب لصتي مل دساف دقع هنأل ؛اهل رهم الف ,لوخدلا لبق امهنيب يضاقلا قرف ىتمو» : هللا

 ,(04:0)لسافلا عيبلاك ضوع هب بجي ملف

 ًادساف حاكنلا عقو اذإ» :ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج دقف .ةيفنحلا لوق اذهو

 .04:9(ةدع الو اهل رهم الف اهب لخد نكي مل نإف «ةأرملاو جوزلا نيب يضاقلا قرف

 :لوخدلا دعب رهملا بوجو 2005١

 امب رهملا هلفو : هيَ هلوقل ,رهملا ةأرملل بجو دسافلا حاكنلا دقع يف لوخد لصح اذإو

 مامإلا لوق وهو ةلبانحلا دنع اذهو ,غلب ام ًاغلاب لثملا رهم اهل بجاولاو .«ءاهجرف نم لحتسا

 رهملا نمو اهلثم رهم نم لقألا :دمحمو فسوي وبأ : : هيبحاصو ةفينح يبأ دنعو . ةيفنحلا نم رفز

 كيندال !|

 :رفز مامإلا ةجحح 3-50

 دسافلاو حيحصلا دقعلاب ٍموقتت عفانملا نأب غلب ام ًاغلاب لثملا رهم اهل نأب رفز مامإلا جتحا

 . عفانم ةميق هنأل ؛ غلب ام ًاغلاب لثملا رهم باجيإب كلذو موقتلا رثأ راهظإ | مزليف ,نايعألاك ًاعيمج

 . 450 4ص ."حج «ينغملا» (81/44)

 7٠ ص 1١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (81/49)

 .404ص ("ج «ينغملا» )88٠0(

 ١#" ص ١2ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (8801)
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 ,95'08انه اذك .دسافلا دقعلا يف ةميقلا .لامك

  7١ةفينح يبأ ةجح :

 رهملا نم رثكأب عفانملا اموقي مل ةجوزلاو جوزلا :نيدقاعلا نأ هيبحاصو ةفينح يبأل ةجحلاو

 نوكت الف ءدقع ريغ نم ةافوتسم ىمسملا ىلع ةدايزلا نوكت الثل ؛هنم رثكأب موقتت الف .ىمسملا

 تيضر اهنأل ؛ ىمسملا هب غلبي ال ىمسملا نم لقأ ناك اذإ لثملا رهم نأ الإ .عفانملا هذهل ةميق

 .068:9اهلثم رهمب اهاضرل ردقلا كلذب

 : ةلباتحلا ةحح 724

 لعجف «اهجرف نم ٌلحتسا امب رهملا اهلف» :لو هللا لوسر ثيدحب مهبهذمل ةلبانحلا جتحاو
 .لثملا رهم بجوي امنإ دسافلا دقعلا يف لوخدلاو «لوخدلاب رهملا اهل

 لخدي نأ لبق اهقّلط ول هنأو ,فيرشلا ثيدحلا ليلدب رهملل بجومب سيل دقعلا نإف ًاضيأو
 يقبو همدعك هدوجو ناك رهملل هتاذب بجوم ريغ حاكنلا دقع ناك اذإو .ءيش اهل نكي مل اهب

 تدسف ول رهملا ةيمست نألو .ةهبشلا ءطوك لثملا رهم بجوأف هدرفمب ًابجوم - ءطولا  لوخدلا
 .لثملا رهم باجيإ يف ىلوأ ناك هلصأ نم دقعلا دسف اذإف «لثملا رهم بجول

 ' نإو هب تيضر اهنأ ينعي اذهف ءاهلثم رهم نم لقأ ناك اذإ ىمسملا نأب ةفينح يبأ لوقو
 .لثملا رهم سيلو ىمسمفا رهملا وهو هب تيضر ام اهل بجيف ءاهلثم رهم نم لقأ ناك

 وه دقعلا ناك اذإ لوقلا اذه حصي امنإ :لوقيف يلبنحلا ةمادق نبا هيلع دري لوقلا اذه

 ءطولاك الماك لثملا رهم اهل بجيف . ءطولا  لوخدلا هل بجوملا نأ انّيب دقو ,رهملل بجوملا
 40: "ةهبشب

 : حجارلا لوقلا 6

 هيف يمس ءاوس لثملا رهم لماك قحتست لوخد هيف لصح اذإ دسافلا حاكنلا دقعب ةأرملا نإ

 ببسب سيلو  ءطولا  لوخدلا ببسب وه امنإ رهملا اهقاقحتسا نأل ؛مسي مل وأ ىمسم رهم

 - 2 ناك لوخد هب لصح اذإف .ةهبشلا دوجول ّدحلا هب أردنا نكلو دساف دقع هنأل ؛هسفن دقعلا
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 لعب حصي الف .لثملا رهم وه ةلاحلا هذه يف هقحتست يذلاو .لوخدلا اذهب رهملا اهقاقحتسا

 اهاضر نأل ؛هب اهاضر ةجحب لثملا رهم نم لقأ ناك اذإ هبجونف ىمسملا رهملا ىلإ تافتلالا كلذ
 حاكنلا يتبواهب اهايظر وتحت ملف .هسفن دسافلا حاكنلا دقعب تيضر اهنأ ىَري الأ هل رابتعا ال هب

 . ًادساف

 :ةرهاصملا ةمرح :ًاثلاث 5 7١

 ةمرحلا هذه مهل تبثت نمل ةبسنلاب دسافلا حاكنلا دقع درجمب تبثت ال ةرهاصملا ةمرحو

 لصح اذإ دسافلا حاكتتلاب ةرهاصملا ة همرح تبنت 2 تشثت امنإو . ةجوزلا مأك حيحصلا حاكنلا دقع درجمب

 نم كلُ انلّضف امك. ,ةرهاصملا ةمرح ببس وه دقعلا درجم سيلو لوخدلاف ,لوخد هيف

 ”كيل 5لبق

 : ةقفنلا بوجو مدع :ًاعبار - 701

 اذه بجوتسي الو , خسفلا بجاو هنأل ؛دسافلا حاكنلا دقع يف ةيجوزلا ةقفنلا بجت الو

 الف اهل يعرشلا جوزلاب سيل هنأل ؛كلذ اهيلع مرحي لب ءاهجوزل اهسفن ةأرملا ميلست دقعلا

 .08:"امكح وأ ةقيقح اهنم ميلستلا ةمرحل دقعلا اذه بجومب ةقفن هيلع قحتست

 ةجوزلا ةايح ةمادإب ةيجوزلا ةطبارلا ءاقبإ اهب داري هتجوزل جوزلا ىلع ةقفنلا بوجو نإف ًاضيأو
 ةقالعلا هذه عطق داري.دسافلا حاكنلا يفو تحل ةسوبحم اهنأل ؛ جوزلا ٌّقحل بسكلا نع اهلطعتل

 اهيلع قحتسي ال ةدسافلا ةقالعلا هذه يف جوزلاو ,ةقالعلا هذه ءاقبإ ال حاكنلا دقع داسفل ةيجوزلا

 , 04:9ةقفنلا ٌّقح هيلع قحتست الف «سبحلا قح

 :بسنلا توبث :ًاسماخ -4

 ءاش نإ  هلصفنس يذلا وحنلا ىلع «8:*هيف لوخدلا دعب دسافلا حاكنلا يف بسنلا تبثيو
 .كلذ.مكحت يتلا دعاوقلاو بسنلا توبث نع مالكلا دنع دعب اميف - ىلاعت هللا

 .261461ا/-814619» نم تارقفلا (8805)

 . 55ص ."7ج «ينغملا» (8807)

 ١#" ص ١1ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (880) 8
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 :ةدعلا بوجو :ًاسداس 04

 حرص اذهبو ةأرملا ىلع ةدعلا تبجو دسافلا حاكنلا يف لوخدلا دعب قيرفتلا لصح اذإ

 , 081ةليانحلاو ةيفنحلا

 يف قالطلا ةلزنمب قيرفتلا اذه نأل ؛امهنيب يضاقلا قرفي نيح نم وهف اهبوجو تقو امأ
 نم ةدعلا أدبت قيرفتلا يف اذكف .هعوقو خيرات نم ةدعلا أدبت قالطلا يفو . حيحصلا حاكتلا

 ةكراتملا تقو نمف امهلبق نم «ةكراتملا» ب قيرفتلا لصح نإو .(45هب يضاقلا ءاضق خيرات

 .ةدعلا أدبت

 ؟ةدعلا بوجو يف لوخدلاك ةولخلا له 0 لا

 هنأ 0 .ةقيقح حاكنب سيل هنأل ؛ةدعلا بجوت ال دسافلا حاكنلا يف ةولخلاو : ةيفنحلا لاق

 ىفبيف ىقبيف كلذ ىلإ تي ةجاحل - ءطولا يأ ةافوتسملا عفانملا قح يف حيحصلا حاكتلاب قحلا

 بجوملا نأل ؛ ةولخلاب ةقيقح ةفيفح عفانملا ءافيتسا بجموي ملو مدعلا لصأ ىلع ىفوتسملا ريغ ٌقح يف

 بجت الف ةقيقح ءاطولا دجوي 5 .محرلا ةءارب فرعتل بجت اهنأل ؛ ءطولا وه ةقيقحلا يف ةدعلل

 مكح ٌّقح يف ءطولا ماقم حيحصلا حاكنلا يف ةولخلا يف ءطولا نم نيكمتلا انمقأ اننأ الإ .ةدعلا

 يف دجوي هل ليلدلا اذهو , حيحصلا حاكنلا 0 ءاطولا نم نيكمتلا ليلد دوجول هيف طاتحي

 ,0815دسافلا حاكنلا دقع يف ةولخلا

 , 0015ًاطايتحا دسافلا حاكتلا يف ةولخلاب ةدعلا بجت :ةلبانحلا لاقو 701

 حجارلا لوقلا -

 ءةأرملاو «لجرلا :نيفرطلا نيب دسافلا حاكنلا يف ةولخلا ربتعتف «ةلبانحلا لوق حجارلاو

 . ًاطايتحا ةدعلا بوجو يف لوخدلاك

 دقعلا اذه نأ نادقتعي دسافلا حاكنلا دقع يف نيجوزلا نأ هيلع دري ةيفنحلا هب جتحا امو

 بجتف ءاهثطو نم اهجوز ةأرملا نيكمت ىلع اليلد ةولخلا نوكت يلاتلابو «هتجوز ءطو جوزلل حيبي
 . حيحصلا حاكنلا يف ةولخلا يف بجت امك ةدعلا اهيلع

  88٠١ه ص 25ج « يناساكلل «عئادبلا» 2 105ص 2."ج «ينغملا» "7 .
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 :دسافلا حاكنلا يف ثراوت ال :ًاعباس 7٠١8

 ناك ءاوس .هلبق تام نم امهنم يحلا ثري الف .دسافلا حاكنلا يف نيجوزلا نيب ثراوت الو

 حاكنلاب ذإ .دسافلا ال حيحصلا حاكنلا دقع وه ثاريملا ببس نأل ؛ هدعب وأ لوحدلا لبق هتوم

 اهررق يتلا ةيعرشلا راثآلا اهيلع بتريو عرشلا اهب فرتعي يتلا ةيجوزلا ةطبارلا تبثت حيحصلا
 يتلا ةيجوزلا ةطبارلا هب تبثت الف دسافلا حاكنلا امأ .نيجوزلا نيب ثراوتلا اهنمو .هسفن عرشلا

 نيب ثراوتلا اهنمو ةحيحصلا ةيجوزلا ةطبارلا راثآ اهيلع بترتت الف .عرشلا اهب فرتعي
 0414 هيجوزلا

 . 37١ ص ١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» . ؛55 ص «"ج «ينغملا» (م815)
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 رصاؤل) لضنا)
 دانتي 4 8 - م

 :ديهمت 5*0

 يه امف ناك ببس يأل امهنيب ةيجوزلا تابثإ ىلإ امهريغ وأ امهدحأ وأ ناجوزلا جاتحي دق
 هنايب ديرن ام اذه ؟اهركنمل ةبسنلابو اهيعّدمل ةبسنلاب ةيجوزلا تابثإ لئاسم مكحت يتلا دعاوقلا

 ىلإ اهعفر ةي ةيفيكو ىوعدلا عوضوم ثحب قاطن يف لخدت لئاسملا هذه نأل ؛ديدش زاجيإب انه

 هلّصفو ةيمالسإلا ةعيرشلا هتررق امم كلذ وحنو .اهتابثإ قرطو اهيف تاعفارملا لوصأو « يضاقلا

 .- ىلاعت هللا مهمحر - اهواهقف

 . ؛جاوزلا ثحبل ًامامتإ تلق امك ديدش زاجيإب هثحبو جاوزلا تابثإ عوضوم انه ركذأ امنإو
 ثحب نم مهغارف دعب هدعاؤقو هلئاسم ضعب وأ جاوزلا تابثإ نع نوملكتي ءاهقفلا ضعب نألو

 .ثحبلا يف مهجهنمو مهكلسم يف ضعبلا اذه يراجن نحنو .حاكنلا

 7 : ةيعرشلا تابثإلا قرط - 07”.

 ءاعذا نع هيلع ىعّدملا لأسي يضاقلا نإف .هيلع هل قحب رخآ ىلع صخش ىعّدا اذإ

 هيعّدي ام تابثإ يعّدملا نم يضاقلا بلط ركنأ نإو «هرارقإب ٌّقحلا تبث هب ٌرقأ نإف ,ىعدملا

 زجع نإو ءاهبجومب هل يضاقلا مكح يعّدملا اهب ىتأ نإف .ًالثم ةداهشلاك ًاعرش ةربتعملا ةنيبلاب

 بلط نإف «نيميلا هيلع ىعذدملا همصخ فيلحت قح ىضاقلا هيلع ضرع تابثإلا نع يعّدملا

 لكن نإو ءهاعّدا ام تبثي ملو يعّدملا ىوعد تدر هراكنإ ىلع هيلع ىعّدملا فلحو هفيلحت

 نيميلا يعّدملا فلحب وأ هدحو هلوكنب امإ هيلع ٌّقحلا تبث نيميلا فلح لكن نإف :هيلع ىعّدملا

 .اهفلحف اهفلحيل يعدملا ىلع نيميلا هيلع ىعّدملا در اذإ هاوعد قدص ىلع

 .هيعّدي ام تبثي الو درت هاوعد نإف هيلع اهّدر دعب نيميلا فلح نع ىعدملا لكن اذإ امأ

 اذه ؟هتابثإ لئاسو يفو جاوزلا تابثإ يف يضاقلا مامأ تاعفارملا يف بولسألا اذه يرجي لهف

 : ةيلاتلا تارقفلا ىف هنيبن ام

 ل -١"”



 :رارقإلاب جاوزلا تابثإ -

 ةأرملا هل ترقأف هتجوز اهنأب ةأرما ىلع لجر ىعذا ول امك .رارقإلاب جاوزلا تابثإ زوجي

 رارقإلا اذهب تبثت امهنيب ةيجوزلا نإف ,كلذب اهل ٌرقأف اهجوز هنأب لجر ىلع ةأرما تعّدا وأ .كلذب
 ةجوزلاب لجرلا رارقإ زوجي» :اولاقو ةيفنحلا حرص اذهبو هرارقإلا اذهب هل رخآلا فرطلا قيدصتو

 هرابتعال ّدب ال ةأرملا وأ لجرلا لبق نم ةيجوزلاب رارقإلا نكلو ,*«جوزلاب ةأرملا رارقإ زوجيو
 , 04150”قةملا رارقإب رخآلا فرطلا قيدصت نم

 /١7- ةيجوزلاب ارارقإ ربتعي ال امو ربتعي ام :

 يتجوز تنأ :ةأرمال لجر لاق ول امك «ةرشابم ةروصبو ًاحيرص نوكي دق ةيجوزلاب رارقإلا
 نم ناك ء ءاوس «رشابم ريغ ةيجوزلاب رارقإلا نوكي دقو .هتجوز اهنأب يضاقلا مامأ كلذب ىعّداو
 ًارارقإ ربتعي ام هنم ةيجوزلاب -رشابملا ريغ رارقإلا يأ  رارقإلا نم عونلا اذهو .ةأرملا وأ لجرلا
 : يلي اميف هحضون ام اذهو «ربتعي ال ام هنمو

 :ةيجوزلاب ارارقإ ربتعي ام ٠١4

 : ةيفنحلا دنع : ًالوأ

 مالغلا مأ تءاجف تام مث « ينبا وه مالغل لاق نمو» :ةيفنحلا هقف يف «ةيادهلا» يف ءاج

 ثاريملا اهل نوكي ال نأ سايقلاو ,.ناسحتسا اذهو هناثري هنبا وهو هتأرما يهف .هتأرما انأ :تلاقو
 ملف .دسافلا حاكنلاب تبثي حيحصلا جاكلاب تب تبثي امك بسنلا نأل ؛ ةيجوزلا تبثت الف يأ

 (هجو) .- حيحص حاكنب هتجوز يه همأ نأب ًارارقإ يأ - حاكتلاب ًارارقإ (ينبا وه) 0 نكي

 وه حيحصلا حاكنلاف ,مالغلا مأ اهنوكبو ةيرحلاب ةفورعم تماد ام ةأرملا هذه نأ ناسحتسالا

 ًاعضو كلذل نّيعتملا وه حيحصلا حاكنلاف ؛مالغلا مأ اهنوكبو ةيرحلاب ةفورعم تماد ام نّيعتملا
 , 05819 (ةداعو

 مأ يهو ةرح اهنوك تبث اذإو» :«ةيادهلا» لوقل ًاحيضوتو ًاقيلعت «ريدقلا حتف» بحاص لاقو

 حاكنلا نود دالوألا لوصحل عوضوملا وه هنأل ؛ًافرعو ةداع حيحص حاكن نم هنوك موزل هنبا

 ١1ج .يدنقرمسلا ثيللا يبأل «لئاسملا نويعو هقفلا ةنازخ» 2778ص ءالج «يناساكلل «عئادبلا» (8816)

 .١59ص

 ."11"ص 17ج «ةيادهلا» (817) . 779ص ءالج .يناساكلل «عئادبلا» (881)
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 دصقيو .081«يوقلا رهاظلا ةمواقم يف ناربتعي ال نالامتحا امهف ؛ةهبشب ءطولاو دسافلا

  7١ةلبانحلا دنع :ًايناث :

 هتجوز يه مالغلا مأ نأب هنم ًارارقإ ربتعي ال هئبا مالغلا اذه نأب لجرلا رارقإ : ةلبانحلا دنعو

 ,همأ ةيجوزب رقم نكي مل ريغص بسنب ّرقأ نإو» : ريالا يحل راج

 نيملسملا باسنأ نأل ؛اهتّيجوزب ًاًرقم ناك ةيرحلاب ةروهشم تناك اذإ :ةفينح وبأ لاقو

 . حيحص حاكن يف هنم هتدلو نوكت نأ كلذو .ةحصلا ىلع اهلمح بجي مهلاوحأو

 تسيل ةيجوزلا نإ :اهركذ يتلا ةفينح يبأ ةجح ىلع ًاًدارو هبهذمل ًاجتحم ةمادق نبا لاق

 حصي ال هوركذ امو .ةيرحلاب ةفورعم نكت ملول امك اهب ارقم نكي ملف .هنومضم الو هظفل ىضتقم

 , 4411 (هبجوي ملو هظفل هلمضتي مل ام هرارقإ

 : ةيجوزلاب رشابملا ريغ رارقإلا

 نمو ةيجوزلاب ًارارقإ رشابملا ريغ رارقإلا رابتعا ةيفنحلا هقف يف يسخرسلل «طوسبملا» يفو

 :0470كِلْذ

 ًاعرش حصي ال ام هنم تبلط اهنأل ؛حاكتلاب اهنم رارقإ اذهف «ينقّلط : لجرل تلاق ةأرما أ
 نع قالطإلل قالطلا نأل اذهو «حاكتلاب رارقإلا ةلزنمب اهنم كلذ نوكيف حاكنلا ةحص دعب الإ

 ان ا ا

 تمنتلا اهنأل ؛ هتجوز اهنأب اهرارقإ نمضتي ذتي اذهف «مهرد فلأب ينعلخا :لجرل تلاقول - ب

 . علخلاب اهنع حاكنلا كلم لاوزب الإ لدبلا اهيلع بجي الو «- علخلا لدب  لدبلا

 هب تربخأ امم ًائيش نإف « سمأ ينتقلط وأ . لوم وأ « ينم رهاظم تنأ : هل تلاق ولو - ج

 0000 حاكتلاب رارقإلا نمضت هب اهرارقإف .حاكنلا ةحص دعب الإ ّحصي ال

 نوكي ال لامب علخلا نأل ؛هتجوز اهنأب هنم ًارارقإ اذه ناك «لامب ينم يعلتخا :اهل لاق ولو

 . "17ص ,:9ج «ةيادهلا حرش ريدقلا حتفد (8814)

 151١-1517 ص .18ج «يسخرسلل «طوسبملا» (8870) .١19ص 26ج «ينغملا» (8819)

 كردردرلل



 «قالطلا غيص نم اهريغو كديب كرمأ وأ ,يراتخا :اهل لاقف ينقّلط :لجرل تلاق ول - ه

 . حاكنلا ةحص دعب الإ نوكي ال اهيلإ قالطلا هضيوفت نأل ؛حاكنلاب رارقإ هنم اذهف
 ةأرملا هذه نأ يأ ةيجوزلاب يأ  حاكنلاب هنم رارقإ ةأرما ىلع لجر نم قالطلا عاقيإ -و

 . حيحص حاكن يف الإ عقي ال قالطلا نأل ؛- هتجوز

 ءاليإلا نأل ؛حاكنلاب هنم ًارارقإ كلذ ل لوم ١ انأ : ا لجد لاق -ز

 ماهفتسالا اذه يف نأل ؛قالطلاو حاكنلاب هنم رارقإ اذهف 57 كقّلطأ 1 :اهل لاق
 قالطلا ريرقتو .- مكنم لسر مكاتأ دق يأ - «مكنم لسر مكتأي ملأ» : ىلاعت لاق 0
 ؟سمأ كتقّلط له :اهل لاق ول نكلو .قالطلابو حاكنلاب ًارارقإ ناكف ىحاكتلا دعب الإ نوكي ال

 ًارارقإ اذه ناكف .حاكنلا دعب الإ نوكي ال قالطلا نأل ؛قالطلا نود حاكتلاب ًارارقإ هنم اذه ناك

 . حاكنلاب

 تناك اذإ حاكنلاب امهنم رارقإ وهف .معن :لاقف .كنم ينبا اذه :لجرل ةأرما تلاق - ط
 امنإ عرشلاو . حيحصلا شارفلا هيف لصألاو شارفلا رابتعاب بسنلا توبث نأل ؛ةّرح اهنأ ةفورعم
 ناكف « . حيحصلا حاكنلاب الإ ةأرملا ىلع حيحصلا شارفلا تشي الو دسافلا نود حيحصلا ديري

 . حاكنلا وهو هيبس ىلع ًاقافتا بسنلا ىلع امهقافتا

 : ةيجو زلاب أ ارارقإ ربتعي ال ام-ا4١

 ًارارقإ اهنم ةدحاو ربتعت ال غيص ةلمج : ةيفنحلا هقف يف يسخرسلا مامإلل «طوسبملا» يفو - |
 :04507كلذ نمو ةيجوزلاب

 0 هنأل ؛ هتجوز اهنأب هنم ًادارق اذه دركي" ال كيف ال هللو ردا لجر ل لاق أ

 ها اول دج نرحل لحس كلر تر اجا ل داق كل درجن ا سا

 .دقعلاب ًارارقإ نوكي ال دقعلا بجوم يفنو ءامهنيب حاكنلا بجوم ىفن
 اهفصو هنأل ؛ ةيجوزلاب هنم ًارارقإ كلذ نوكي ال ةنئاب وأ مارح يلع تنأ :اهل لاق ول - ب

 .حاكتلاب ًارارقإ نوكي ال ةمرحلاب اهفصوف ّلحلا وهو هدض حاكنلا بجومو «ةمرحلاب

 )218 )8871١ج «يسحرسلل «طوسبملا» ص١5١١-؟57؟١.
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 رابخإ اذه نأل ؛حاكنلاب هنم ًارارقإ كلذ نكي مل يمأ رهظك يلع تنأ :اهل لاق ولو - ج

 . حاكنلا بجوم دض وهو «هيلع اهتمرحب هنم

 :ةيجوزلاب رارقإلا ةحص طورش -.51

 اميف اهزجون طورش ةلمج رارقإلا اذهب ةيجوزلا توبث يلاتلابو «ةيجوزلاب رارقإلا ةحصل طرتشي
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 ٌرقملا ناك ءاوس ًاراتخم ًالقاع ٌرقملا نوك اهنمو ءرارقإلا ةحصل ةماعلا طورشلا رفاوت : ًالوأ

 . 9”8هركملا رارقإ الو لقعي ال يذلا يبصلا الو نونجملا رارقإ حصي الف .ةأرما وأ ًالجر

 تابثإل ةليسو رارقإلا حلصي الف «رارقإلا قيدصت نم يعرش عنام دجوي ال نأ :ًايناث 4 ١

 مدعل هب ذخؤي ال رارقإلا اذهف ءاهجوز وه  ةعاضرلا نم اهوخأ  ًانالف نأ ةأرما تعّدا اذإ ةيجوزلا

 مرحملا ببسلا مايق عناملا اذُهو .هقيدصتو هلوبق نم يعرشلا عناملا دوجول ًاعرش هقيدصت ناكمإ

 «ةيجوزلاب لجرلا رارقإ زوجيو» : مهلوقب كلذ ىلإ ةيفنحلا راشأ دقو ,ةعاضرلا وهو امهنيب جاوزلل
 الو ءاهتخأ رقملا تحت نوكت ال نأو .هتدعو رخآ جوز نم ةيلاخ ةأرملا نوكت نأ طرتشي نكلو

 , 0477 اهاوس عب رأ

 اذهو .امهنيب ةيجوزلا دوجو نم هب رقأ امب ٌرقملا رخآلا فرطلا قدصي نأ :ًاثلاث ٠4

 . ليصفتلا نم ءيش ىلإ جاتحي طرشلا

 :9'08اقملل رخآلا فرطلا قيدصت طرش حيضوت -6

 لجرلا رقأ ول امك «هب َرقأ امب ٌرقملا جوزلا رخآلا جوزلا قيدصت ةيجوزلاب رارقإلا ةحصل بجي
 رقملا قيدصت عنمي يعرش عنام كانه نكي ملو ةأرملا هتقّدصو ,هتجوز يه نالف تنب ةنالف نأب

 : يلي امك اهزجون قيدصتلا يف تالاح كانه نكلو .هب ٌرقأ امب

 وأ لجرلا وه رقملا ناك ءاوس «فالخ الب زاج ّرقملا ةايح لاح يف قيدصتلا دجو اذإ أ

 .ةأرملا وأ لجرلا قدصملا ناك ءاوسو «ةأرملا

 اهقيدصت ّحص «ةأرملا هتقدص مث ,تامف ةيجوزلاب ٌرقأ نأب جوزلا نم رارقإلا ناك نإو - ب

 .71؟77-179؟9؟ص الج «عئادبلا» 20178 ص هج «ينغملا» ةثينقف)

 ١. 5ص الج .ةيفنحلا هقف يف «ةيادهلا حرش ريدقلا حتف ةلمكت» (48775)

 .؟؟4ص الج «عئادبلا» ةيدفح]

 د 5196



 هجو نم توملا دعب ىقبي حاكنلا نأل ؛هتافو دعب وأ هتايح لاح يف هتقدص ءاوس .ةيجوزلا تتبثو
 .قيدصتلل ٌدامتحم ناكف قةدعلا ىف هماكحأ ضعب ءاقبل

 يبأ دنع ّمصي ال ءاهتوم دعب جوزلا اهقدصف ةأرملا نم ةيجوزلاب رارقإلا ناك نإو - ج
 . حصي دمحمو فسوي ىبأ دنعو . ةفرنح

 :هنع عوجرلا دعب رارقإلا قيدصت -305

 جوزت هنأب لجر ٌرقأ ولف .هنع رقملا عوجر رارقإلا ةحص يف رؤي الف لطاب رارقإلا نع عوجرلا
 .هتافو دعب وأ هتايح يف ةأرملا هتقّدصو - هرارقإ ركنأو دحج يأ - هدحج مث رانيد فلأب ةنالف

 ءهنع هعوجرو هدوحجب لطبي ال مث هرارقإب هّقح يف رهظ حاكنلا ْنأل ؛ذفان قيدصتلاو زئاج رارقإلاف
 تقو ىلإ قيدصتلا دنتسا  ةأرملا هل ٌرقملا قيدصت هب لصتا اذإف .لطاب رارقإلا نع عوجرلاف
 هتيجوزب رقأ يذلا اهجوز نم يأ  هنم ثاريملا اهلو حاكنلا تبثيف ذئموي دوجوملاك ناكو ءرارقإلا
 , 0456 تامو

 اهتايح يف جوزلا اهقّدص نإف .هتدحج مث اذكب ًانالف تجوزت اهنأب ةأرملا تّرقأ ولو - ٠١
 يف حاكنلا تبثي مل اهتوم دعب اهقّدص نإو . لطاب رارقإلا دعب اهدوحج نأ انّيب امل حاكنلا تبث

 .اهنم جوزلل ثاريم الو ةفينح يبأ لوق

 «توملاب يهتني حاكنلا نأ ةّلعب هبناجب اهبناجل ًارابتعا حاكنلا تبثي :دمحمو فسوي وبأ لاقو
 .لوخدلا دجوي مل نإو ثاريملاو رهملا قحتسي اذهلو ءهيهني ةدملا يضمف رمعلل دقعي هنإف

 .08737هررقت لبق حصي امك هب ررقملا ررقت لاح يف قيدصتلا حصيف هسفن يف ررقتم ىهتنملاو

 :اهنع لوكتلاو نيميلاب ةيجوزلا تابثإ 3-4

 1 : ةيفنحلا دنع : الوأ

 هنأ لجرلا ىلع ةأرملا تعّدا وأ .كلذ ةأرملا تركنأو هتجوز اهنأ ةأرما ىلع لجر ىعدا اذإ
 «حاكتلا تبث هاوعد ىلع ةنّيبلا  ةأرملا وأ لجرلا  يعّدملا ماقأ اذإف . كلذ لجرلا ركنأو اهجوز
 ؟يعدملا ىوعد ركنملا هيلع ىعّدملا فلحتسي لهف ةنيبلا ميدقت نع زجع نإو

 .ةأرملا وأ لجرلا ناك ءاوس «ركنملا فلحتسي ال *- هللا همححر ةفينح ىبأ دنع

 ىلع يضاقلا مكح نيميلا فلح نع لكن اذإف ,ركنملا فلحتسي :دمحمو فسوي يبأ دنعو

 .23١"ص ا 14ج « يسخرسلل «طوسبملا» (ممك5ك) 1١-1١1173 ٠ 57؟ص « 14ج . يسخرسلل «طوسبملا» ةثتينتف]

 هي



 ,449هيميلا فلح نع هيلع ىعّدملا لوكن ىلإ ًادانتسا ةيجوزلا توبث هيلع ىعّدملا

 : ةفينح يبأ لوق ىلع بترتي ام 4

 حاكنلا ىوعد تناك ول «حاكنلا يف فالحتسالا يرجي ال ناك اذإ : ةفينح يبأ لوق ىلع مث
 دقو يجوز وه هيلع ىعّدملا اذه نأل ؟ جوزتأ نأ يننكمي ال : يضاقلل ةأرملا تلاقف ةأرملا نم

 قالطلاب نوكي الثل؟ قلطي نأ جوزلا ضفر اذإف «جوزتأل ينقلطي نأ هرمأت نأ بلطأف ةيجوزلا ركنأ

 لوقي نأ هيلع ٍيعّذملا - جوزلا نم بلطي يضاقلا نأ ةلاحلا هذه يف مكحلاف «ةيجوزلاب أرقم
 دعب اهنكميو اقدح هحوو كتاك نإ مهني ةنونيلا كيفتف .قلاط تنأف يتأرما تنك نإ :ةأرملل

 . جوزتت نأ اهتدع ءاهتنا

 حصي ال نم جوزتي نأ ديري وهو ةيجوزلا ركنت ةأرملاو  جوزلا نم حاكتلا ىوعد تناك نإو

 نإف جاوزلاب نذإلا يضاقلا نم بلط اذإف ءالثم اهتخأك ةقيقح هتجوز تناك ول اهعم اهعمج

 جوزتيو اهقلطي نأ الإ هل ليبس الف .هتجوز اهنأب ةأرملا هذهل ٌرقأ هنأل ؛كلذب هل نذأي ال يضاقلا
 , 649ءاش نإ انيزأ جوزتي وأ ءاش نإ اهتخأ

 ٠6 0479ةلياثحلا دنع :ًايناث :

 امهنيب قرف ةئيب هل نكت ملو ,هتركنأف ةأرما ةّيجوز ىعدا نمو» : : يلبنحلا يقرخلا مامإلا لاق

 , 0077 فّلحُي ملو

 حاكنلا نإ : ىلاعت هللا همحر يلبنحلا ةمادق نبا لاق  يقرخلا مامإلا لوق ىلع ًاقيلعتو

 لوق وهو يمدآل ٌّقح لك يف فلحتسي نأ جرختيو .ةفينح يبأ لوق وهو هيف فلحتسي ال

 ىعّدملا ىلع نيميلا نكلو» :# 3 لَك يبنلا لوقل دمحمو فسوي يأ لوق هوحنو رذنملا نب أو يعفاشلا

 فلحتسي :دمحمو فسوي وبأ لاقف اوفلتخا مث .لاملاك هيف فلحتسيف يمدآل قح هنألو ؛ (هيلع

 . حاكنلا تبث فلح اذإف لجرلا ىلع نيميلا تدر تلكن نإ : يعفاشلا لاقو

 . 9١ص . 4ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (88519)

 .15-6١ص 4ج (ةيدنهلا ىواتفلا» (88548)

 . 7775-707 ص «9ج «يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» (8819)

 . 7377ص .9ج .يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» (0*887)

 لال



 :يلبنحلا يقرخلا لوقل ةجحلا 5

 هنمضتي امو حاكنلا يأ اذه نإ : يلبنحلا يقرخلا مامإلا لوقل ًاجتحم ةمادق نبا لاق مث

 - ىنزلاك دودحلا مئارج يه  دودحلاك هيف فلحتسي ملف هلذب لحي ال امم هيف ءطولا لوصح نم

 نيميبو هب الو لوكتلاب حابت الف ءاهيف طاتحي امم  ءاسنلا جورف يأ - عاضبألا نأ اذه ققحي

 لمتحي درجم توكس وه امنإ ةيوق ةجحب سيل نيميلا نع لوكنلا نأل كلذو ءدودحلاك ىعدملا

 يف لذبتلاو فلحلا نم ءايحلل وأ لاحلا ةقيقحب لهجلل وأ نيميلا نم لكانلا فوخل نوكي نأ

 يعّدملا نيميو .هل طاتحي اميف هب ىضقُي نأ يغبني ال تالامتحالا هذه عمو .مكاحلا سلجم

 ةأرما ءطو نم نكمُيو «ريبك مثإو ؛ «ميظع رطخ هيف أرمأ اهب ىطعُي نأ يغبني ال هسفن لوق يه امنإ

 .هنم ةيبنجأ نوكت نأ لمتحي

 ىعّدملا ىلع نيميلا ٌنكلو» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق وهو هب اوجتحا يذلا ثيدحلا امأو

 اصوصخم ناكل ىوعد لك هيف لخد ولو .هيف حاكنلا لخدي الف ءامدلاو لاومألا يف اذهف هيلع

 ةداهشلا نوكل دوهش نم ولخي داكي ال هنأل ؟ ؛ ىلوأ حاكنلا لب .دودحلا ىنعم يف حاكنلاو .دودحلاب

 0 ا ل ا اكنلا ةحص يف ًاطرش

 هيف يرجي ال حاكنلا نأ نم هانلق ام تبث اذإف : يلبنحلا ةمادق نبا لاق مث 0

 نلخنو اهنيبو هنيب لاحيو ءامهنيب قرفي نأ راكنإلا دنع مكحلا نإف .راكنإلا دنع فالحتسالا

 تلكتف ءرخآلا لامتحالا ىلع فّلحُت اهنإ انلق نإو : يلبنحلا ةمادق نبا لاق مث 7٠١ هم

 رقت ىتح نيهجولا دحأ يف سبحُت امنإو ءاهلوكنب ةيجوزلاب اهيلع ضي مل اهيلع ىعّدملا ةأرملا
 :تقلخخاوأ

 راكنإلا نع اهعدرو اهفيوخت اهيلإ نيميلا هيجوت ةدئاف نوكتو اهليع ىَلْخُي رخآلا هجولا يفو

 .الطبم ناك نإ هاوعد درتو أربتف فلحت وأ :هتجوز اهنأب ًاقحم يعّدملا ناك نإ ةيجوزلاب ٌرقتل
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 نال كن
 :جاوزلا قّرُق فيرعت - 85

 دض وهو «قارتفالا ينعت ةغللا يف ةقرفلاو .(ءافلا مضب) ةقرف عمج (ءافلا مضب) قرُفلا
 , 089 عامتجالا

 نم نيجوزلا نيب ام اهب عطقنيف جاوزلا ةدقع هب لحنت ام ءاهقفلا حالطصا يف جاوزلا قرفو
 0479 ةيجوز ةقالع

 ٠06 ةفلتخم تارابتعاب ةددعتم ماسقأ جاوزلا قرفو :

 ةيجوزلا ةطبارلا لالحناو « جاوزلا دفع ءاهتنا وه دحاو عماج اهعمجي فاالتخا ىلع يهو

 اميف هنيبنس امك تاميسقتلا هذه ىلع ءانب ماكحألا ضعبب اهنيب اميف تفلتخا نإو «قرفلا هذهب

 .- ىلاعت هللا ءاش نإ دعب

 :ثحبلا جهنم ٠١5

 : يلاتلا وحنلا ىلع لوصف ىلإ بابلا اذه مسقن مدقت ام ىلع ءانبو

 .جاوزلا قرف تاميسقت :لوألا لصفلا

 .قالطلا : يناثلا لصفلا

 .علخلا :ثلاثلا لصفلا
 . ءاليإلا : عبارلا لصفلا

 .ناعللا : سداسلا لصفلا

 .547 ص ؟ج «طيسولا مجعملا» (8811)

 . ١ ص ىلاعت هللا همحر  فيفخلا يلع خيشلا انذاتسأل «جاوزلا قرف» (88177)

 نخل



 .قاقشلل قيرفتلا :عباسلا لصفلا
 .ررضلل قيرفتلا : نماثلا لصفلا

 .هتبيغ وأ «جوزلا نادقفل قيرفتلا :عساتلا لصفلا

 .قافنإلا مدعل قيرفتلا :رشاعلا لصفلا

 .بيعلل قيرفتلا :رشع يداحلا لصفلا

 .ةدرلا ببسب ةقرفلا :رشع يناثلا لصفلا

 . مالسإلا ءابإ ببسب قيرفتلا :رشع ثلاثلا لصفلا

 . قتعلا رايخب قيرفتلا :رشع عبارلا لصفلا
 . غولبلا رايخب قيرفتلا :رشع سماخلا لصفلا

 .ةءافكلا مدعل قيرفتلا :رشع سداسلا لصفلا

 .هيف راسعإلل وأ رهملا يف نبغلل قيرفتلا :رشع عباسلا لصفلا

 . طرشلاب ءافولا مدعب قيرفتلا :رشع نماثلا لصفلا
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 نرزرر نمو
 مايزال نون تيس

 :جاوزلا قرفل تاميسقت ةعبرأ ١-

 نكل .بابسأ نيجوزلا نيب ةقرفلا عوقول» : هللا همحر  يناساكلا نيدلا ءالع مامإلا لاق

 ءاضق ريغب ةقرف عقي اهضعب يفو .قالط ريغب ةقرف اهضعبو .قالطب ةقرف :اهضعبب عقاولا
 ثيح نم) حاكنلا قرف نأ كلذ ىنعمو 5206*2يضاقلا ءاضقب الإ عقي ال اهضعب يفو ؛ يضاقلا
 نم) حاكنلا قرفو .- خسفب يأ - قالط ريغب ةقرفو .قالطب ةقرف :نامسق (عقت يتلا ةقرفلا عون
 عقت ال ةقرفو .ءيضاقلا ءاضق ريغب عقت ةقرف :نامسق (عقت ىتح يضاقلا مكحل اهجايتحا ثيح
 رابتعا ةهج نم  حضاو وه امك - جاوزلا قرفل ةعبرألا تاميسقتلا هذهف . يضاقلا ءاضقب الإ
 .عقت ىتح يضاقلا ءاضقل اهجايتحا مدع وأ اهجايتحا ةهج نمو ءاخسف وأ ًاقالط ةقرفلا

 خسفب ةقرفتلا نيبو قالطب ةقرفلا نيب ةقرفتلا طباض 4-٠

 :9*6ةيفنحلا دنع :ًالوأ

 :وه خسفب ةقرف وأ قالطب ةقرف يه له «ةعقاولا ةقرفلا ةفرعمل رايعملا وأ طباضلا نإ :اولاق
 دقع هبجوتسي يأ  حاكنلاب صتخم جوزلا ةهج نم ببسب تلصح اذإ ًاقالط نوكت ةقرفلا نأ

 ببسب ةقرفلاك اهلبق نم ةقرف ثودح هيلع بترتي ةجوزلا بناج نم ليثم هل سيلو . حاكتنلا
 بناج يف ليثم هل نوكي ال ببسب ةجوزلا بناج نم تأشن اذإ ًاخسف نوكت ةقرفلا نأو .ءاليإلا
 نأ زوجي ببسب هيف ةقرفلا نوكت ام امأ .اهسفن نم اهجوز نبا اهنيكمت ببسب ةقرفلاك «جوزلا
 اذإ مالسإلا قانتعا نع هئابإ وأ مالسإلا نع امهدحأ دادتراك نيجوزلا نم لك بناج نم نوكي

 ربتعت ةقرفلا هذهف ءرخآلا جوزلا مالسإ ىلإ ةيجوزلا ةطبارلا ءاقب جاتحاو .نيجوزلا دحأ ملسأ
 لّصفو ,دمحم دنع قالطو ,فسوي يبأ دنع خسف يهف جوزلا بناج نم ببسب تناك نإ ًاخسف

 | 775 ص ١ج يناساكلل «عئادبلا» (448177)
 يلع خيشلا انذاتسأل «جاوزلا قرف» 5088 ص ؟ج هريدقلا حتفو ةيادهلا» 807/575 ص ؟ج «عئادبلا» (4*88)

 . ١-7 ص - ىلاعت هللا همحر  فيفخلا
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 ةقرفلا تناك نإ خسف يهو «مالسإلا جوزلا ءابإ ببسب ةقرفلا تناك نإ قالط يه :لاقف ةفينح وبأ

 5 . اهتذر ببسب

 رايخ يف نكلو «قالط ةقرف ال خسف ةقرف يه .قتعلا رايخب وأ غولبلا رايخب ةقرفلاو 1١4

 .رايتخالا سفنب عقت ةقرفلا نإف قتعلا رايخ يف امأ ,يضاقلا قيرفتب الإ ةقرفلا عقت ال غولبلا

 ةقرفلا نوكت ءاهوحنو ةثونخلاو ءاصخلاو ةئعلاو ٌبجلا بيعك جوزلا يف بيعل اهسفن ةأرملا رايتخاو
 عنملا وهو جوزلا نم لصح اهتوبث ببس نأل ؛يضاقلا قيرفتب نكلو قالطب ةقرف رايتخالا اذهب

 يضاقلا نأ آلإ ءاهّقح يف ررضو ملظ هنأو .حاكتلاب هيلع اهل قحتسملا ءطولاب اهّقح ءافيإ نم
 ةقرفلا نأ لصألاو .امهنيب قيرفتلاب همكح قيرط نع قيلطتلا يف - جوزلا ماقم يأ  هماقم ماق

 مامإلا لوقي امك «قالطب ةقرف نوكت نأ حاكنلاب صتخم جوزلا ةهج نم ببسب تلصح اذإ

 «قالط ريغب ةقرف ةقرفلا ربتعت ءرهملا ناصقنل وأ ةءافكلا مدعل قيرفتلاو .«هعئادب» يف يناساكلا

 نوكت الو ءًاقالط كلذ لعجي نأ نكمي الف جوزلا ةهج نم ال تلصح اهنأل ؛ خسف ةقرف يأ -
 نوكت اهجوز ملسأو ةكرشم تناك اذإ مالسإلا ةجوزلا ءابإب ةقرفلاو . يضاقلا دنع الإ ةقرفلا هذه

 ال ةأرملا نم ببسب ةقرفلاو .مالسإلا اهؤابإ وهو اهنم ببسب تءاج ةقرفلا نأل ؛قالط ريغب ةقرف
 ءابإ ناك نإو .ًاخسف ةقرفلا هذه لعجتف قالطلا عاقيإ كلمت ال اهنأل ؛ًاقالط نوكت نأ حلصت

 دنعو .دمحمو ةفينح يبأ لوق يف قالطب ةقرف ربتعت انه ةقرفلاف .ملسي نأ جوزلا نم مالسإلا

 .قالط ريغب ةقرف فسوي يبأ

 :0*دةيكلاملا دنع :ًايناث
 وأ ًاقالط ةقرفلا رابتعا يف هيلإ روظنملا نأ ,كلام نع نيتياورلا ىدحا ىلع ةيكلاملا دنعو

 «ًاروهشم فالخلا ناكو هبهذم نع جراخ فالخ هتحص يف ناك نإف :حاكتلا ىلإ رظنلا وه ًاخسف
 :كلام نع ةيناثلا ةياورلاو مرحملا جاوزو ءاهسفن ةأرملا جيوزت لثم قالط ةقرف هدنع ةقرفلاف

 ريغ ناك نإف .ةقرفلل بجوملا ببسلا وه حاكنلا قرف نم ًاخسف وأ ًاقالط ربتعي اميف رابتعالا نأ
 ءاقب حصي مل ببسلا اذه دوجو عم اهءاقبو ةيجوزلا ىلع ةماقإلا دارأ ول امم نيجوزلا ىلإ عجار

 هيلع ةمرحملا حاكن لثم «قالط ال خسف ةقرف ةعقاولا ةقرفلاف امهنيب قيرفتلا بجوو ةيجوزلا
 ناجوزلا دارأ اذإ ةيجوزلا رارمتسا هعم زوجي امم ببسلا ناك نإو .ةدعلا يف حاكنلا وأ عاضرلاب

 .ًاقالط ربتعت تعقو اذإ ةقرفلاف «بيعلل قيرفتلاك .كلذ

 . 68 ص ؟ج «دهتجملا ةيادب» (88ه)
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 : ةلبانحلاو ةيعفاشلا دنع :ًاثلاث

 ةقرفلا دّعُت :وه ًاخسف دّعُي ام نيبو ًاقالط دٌُعُي ام نيب ةقرفتلا طباض ةلبانحلاو ةيعفاشلا دنعو
 .08*ًاخسف ةقرفلا ربتعت كلذ ادع اميفو ؛هيلع ةلاّدلا ظافلألاب هبئان وأ جوزلا اهعقوأ اذإ ًاقالط

 .00اخسف ربتعي ام نيبو ًاقالط ربتعي ام نيب قورفلا

 ىقبت يذلا (يعجرلا) هنمو .لاحلا يف جاوزلا ةدقع هب لحنت يذلا (نئابلا) هنم قالطلا : أ

 ةّدعلا ءاضقنا دعب يأ لآاملا يف لب ,ءلاحلا يف جاوزلا دقع هب لحنت الو جاوزلا ماكحأ ضعب هعم

 .نكي مل نأك هلعجو لصألا نم دقعلل عفر وهف خسفلا امأ .اهلالخ جوزلا اهعجاري مل اذإ

 ًاخسف دعي امو .هتجوز ىلع تاقلطلا نم جوزلا هكلمي ام ددع هب صققني ًاقالط ربتعي ام : ب

 دقعب ةيجوزلا ةايحلا ىلإ ناجوزلا داع اذإف .هتجوز ىلع اهكلمي يتلا تاقلطلا ددع هب صقني ال

 هعقوأ ام ددع اهنم صقني امنإو .تاقيلطت ثالث هتجوز ىلع كلمي ال جوزلا نإف ,ديدج حاكن

 هل نإف ديدج حاكن دقع ادقع مث .ةدحاو ةقلط اهقلط دق ناك ولف .لوألا حاكنلا يف اهيلع

 اهكلمي يتلا تاقلطلا ددع يف رثؤي الف خسفلا يف امأو .طقف ناتقلط ديدجلا حاكنلا اذه بجومب

 تاقيلطتلا ددع نم عرشلا هكلم ام ًاكلام ىقبي يأ ,ديدج نم جاوزلا ىلإ اداع ول اميف جوزلا
 . ثالث يهو

 .ءاش ىتم هعاقيإ كلميو جوزلا هكلمي ٌّقح قالطلا : ج

 هذه تأرط وأ مزال ريغ وأ حيحص ريغ هتلعج دقعلا تنراق بابسأل نوكي هنإف خسفلا يف امأ
 دقع ىلع دوهشلا مدعل خسفلاك هرارمتسا مدع تبجوأف .هداقعنا دعب حاكنلا دقع ىلع بابسألا

 حاكنلا خسف يف نيجوزلا دحأل ٌّقحلا بابسألا هذه تطعأ وأ .مالسإلا نع جوزلا ةدرل وأ حاكنلا

 .قتعلاو غولبلا رايخ يف امك

 ًاخسف دُعُت يتلا ةقرفلا امأ . حيحص جاوز يف الإ نوكت ال ًاقالط دْعَت يتلا ةقرفلا نإ : د
 .هريغو حيحصلا جاوزلا يف نوكتف

 :امهنم لك هبجوت امو خسفلا ةقيقحو قالطلا ةقيقح نيب فالتخالا 7٠١

 ءاهنإ بجوت قالطلا ةقيقح نإ :- ىلاعت هللا همحر  ةرهز وبأ دمحم خيشلا انذاتسا لاق

 اهرّرق يتلا هراثآ نم وهو ,.حيحص حاكن يف الإ نوكي ال وهو «ةقباسلا قوقحلا ريرقتو جاوزلا

 . 48 ص فيفخلا يلع خيشلا انذاتسال «جاوزلا قرفد (8877/)
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 خسفلا امأ .ًايغال طرشلا ناك هتجوز جوزلا قّلطي ال نأ هيف اطرتشاو حاكنلا ادقع ول ىتح عرشلا
 . مزال ريغ هلعجف دقعلا ءاشنإب نرتقا رمأل ًاكرادت نوكي وأ «حاكنلا ءاقب عنمي ضراع هنأ هتقيقحف
 خسفلا يناثلا لاثمو ءنيجوزلا دحأ ةّدر لوألا لاثمو .هلصأ نم دقعلا ضقنل نوكي خسفلا اذهو
 , 0058 غئلبلا رايخب

 :خسفو قالط ىلإ جاوزلا قرف ةمسق يف فالخ ال 4

 فالخلا امنإو ءاهقفلا نيب هيف فالخ ال ًاخسف وأ ًاقالط ربتعي ام ىلإ جاوزلا قرف ميسقتو
 طباض يف مهفالتخال كلذو ؛جاوزلا قرف عاونأ نم نيمسقلا نيذه نم مسق لك هلمشي اميف مهنيب

 ءانثأ يف ىلاعت هللا ءاش نإ ريشأسو .خسفب ةقرف ربتعي ام نيبو «قالطب ةقرف ربتعي ام نيب ةقرفتلا

 بهاذملا ءارا بسح خسفب ةقرف ّدعُي امم .قالطب ةقرف ّدعُي ام ىلإ جاوزلا قرف نع مالكلا
 . ةفلتخملا

 : جاوزلا قرفل ىرخأ تاميسقت 6

 ةدارإب ةقرف :تاميسقتلا هذه نمو «ىرخأ تارابتعاب جاوزلا قرفل ىرخأ تاميسقت كانهو

 مكحب عقت ةقرفو . علخلا يه هذهو .نيجوزلا قافتاب عقت ةقرفو .قالطلا يه ةقرفلا هذهو .ةدرفنم

 اهل طرتشا ءاوس عرشلا مكحب ةمزال عقت ةقرفو .قاقشلل وأ ررضلل وأ بيعلل قيرفتلاك يضاقلا

 ناعللاب ةقرفلا يه هذهو ءايضري مل وأ ناجوزلا اهب يضر ءاوسو .طرتشي مل وأ يضاقلا مكح

 اذإ مالسإلا جوزلا ءابإ يف امك .مالسإلا قانتعا ءابإبو نيجوزلا دحأ ةّدربو راهظلاو ءاليإلاو
 .اهجوز ملسأ اذإ مالسإلا ةكرشملا ةجوزلا ءابإ وأ .هتجوز تملسأ

 . 798-745 ص - هللا همحر  ةرهز وبأ دمحم انذاتسأل «ةيصخشلا لاوحألا» (8*88)
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1 
 هدا)»لز0)

 :ثحبلا جهنمو .ديهمت ديهمت ٠5

 .هتيعورشم ةمكحو همكح ناو هفيرعت نم دب لف «قالطلاب ةقلا جوز قُم ع نم

 وه قلطملاف «قّلطملا وهو هعاقيإ كلمي نمم الإ عقي ال وهف ءاهنم دب دجوي ال ناكرأ قالطللو

 عقي نم وهو هلحم فداص اذإ الإ هكلمي نمم عقي ال قالطلاو . قالطلا ناكرأ نم لوألا نكرلا

 .قالطلا ناكرأ نم يناثلا نكرلا يه ةقلطملاف ةقّلطملا يهو قالطلا اهيلع

 فرعي ام وهو قالطلا هب عقي امب الإ قالطلا اهيلع عقي نم ىلع هكلمي نمم عقي ال قالطلاو
 دقف عقو ام اذإ قالطلا نإ مث .قالطلا ناكرأ نم ثلاثلا نكرلا يه ةغيصلاف «قالطلا ةغيصب

 وهو لأملا يف اهعطقي وأ ,نئابلا قالطلا وه اذهو لاحلا يف ةيجوزلا ةطبارلا عطق هريثأت نوكي

 نوكي دق قالطلا عاقيإو .نئابو يعجر قالط :هرثأ ةهج نم وهف اذه ىلعو ,يعجرلا قالطلا
 قالطلا وه اذهو ةعورشم ريغ ةقيرطب هعاقيإ نوكي دقو .« يعرشلا قالطلا وه اذهو ةعورشم ةيفيكي

 «(ينس) قالط ىمسي امك وأ يعرش قالط هعاقيإ ةيفيك ةيحان نم وهف ءاذه ىلعو .يعدبلا

 . (يعدب) قالطو

 : يلاتلا وحنلا ىلع ثحابم ىلإ لصفلا هذه مسقن مدقت ام ىلع ءانبو

 .هتمكحو ةمكح نايبو قالطلا فيرعت :لوألا ثحبملا

 . (قلطملا) قالطلا كلمي نم : ىناثلا ثحبملا

 .«ةقلطملا) قالطلا اهيلع عقي نم :ثلاثلا ثحبملا

 .(قالطلا ةغيص) قالطلا هب عقي ام :عبارلا ثحبملا

 .هرثأ ثيح نم قالطلا عاونأ : سماخلا ثحبملا

 .هعاقيإ ةيفيك ثيح نم قالطلا عاونأ :سداسلا ثحبملا
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 و

 كرفلل يرعلد
 هتمكحو همكح نايبو قالطلا فيرعت

 :08ةغللا يف قالطلا فيرعت 7

 ديق نم تللحت يأ ًاقالط اهجوز نم ٌةأرملا تقّلُطو .هدذيق نم ررحت :ًاقالط قّلط :لاقي

 قلطأو . هررح يأ ريسألا قلطأو .هررحو هلح يأ ءيشلا قلطأو . هتمصع نم تجرخو جاوزلا

 يأ فرصتلا هل قلطأو .جاوزلا ديق نم اهررح يأ «ةأرملا قلطأو .هكرتو هلسرأ يأ نانعلا هل

 . هحابأ

 .جاوزلا ديق نم ةررحم يأ قلاط ةأرماو .قيلطتلا ينعي قالطلاو

 :يعرشلا حالطصالا يف قالطلا فيرعت 4

 قالطلا :هفيرعت يف ًاضيأ اولاقو ."*؛”حاكنلا ديق لح :ًاعرش قالطلا :ةلبانحلا لاق : أ
 .684ةيعجر ةقلط اهقّلط اذإ هضعب وأ حاكنلا ديق لح :ًاعرش

 .6449هوحنو قالطلا ظفلب حاكنلا ةدقع لح :ًاعرش قالطلا :ةيعفاشلا لاقو : ب

 يعجرلاب لآملا يف وأ نئابلاب لاحلا يف حاكتلا ديق عفد :ًايعرش قالطلا :ةيفنحلا لاقو : ج
 ديق عفر :ًاعرش قالطلا :هفيرعت يف ًاضيأ اولاقو "**9قالطلا ىلع لمتشا ام وه صوصخم ظفلب
 , 0444! صوصخم ظفلب الأم وأ الاح حاكتلا

 ,4؛هتجوزب جوزلا ةعفنم لح عفرت ةيمكح ةفص قالطلا :ةيكلاملا لاقو : د

 . 6854 ص «.؟7ج «طيسولا مجعملا» (889)

 .55 ص «الج يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» (8840)

 . 184 ص ءا“ج «عانقلا فاشكد (4841)

 . 374 ص اج «جاتحملا ينغم» (8845)

 . 1775-7717 ص #ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» (484)

 .5”7/ ص ١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» 8845

 . 18 ص ؛4ج «باطحلل «ليلخ رصتخم حرشب ليلجلا بهاوم» (8840)
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 :راتخملا فيرعتلا 8

 دقع ءاهنإ :ًاعرش قالطلا :لوقنف ,راتخملا فيرعتلا وه هلعجنو ءقالطلا فّرعن نأ نكميو
 ةطبارلا لح قالطلا :لوقن وأ .هيلع ةلادلا ةغيصلاب لآملا يف وأ لاحلا يف حيحصلا جاوزلا

 .كلذ ىلع ةّلاَدلا ةغيصلاب لآملا يف وأ لاحلا يف ةحيحصلا ةيجوزلا

 :قالطلا ةيعورشم

 .عامجإلاو ةنسلاو باتكلا هتيعورشم يف لصألاو ءعورشم قالطلا

 ناَترَم قالطلا» : ىلاعت هلوق (اهنم) .ةريثك تايآ يف هّلحو قالطلا راوج درو دقق تاكلا امأ

 مقلط اذ ينل اهّيأ اي» : ىلاعت هلوق (اهنم)و , #0440 ناَسخإب حيرت وأ ٍِفوُرْعَمِب كاَننِإف

 . 00:7 ٌنِهتَّدعل ٌنُهوُقْلَطَف َءاَسْنل

 نب هللادبع نأ :كلذ نم هتيعورشم ىلع لدي امم قالطلا عوقوب ةريثك رابخأ اهيفف ةنسلا امأو

 نع ِعلَي هللا لوسر  هنع هللا يضر  رمع لأسف ضئاح يهو هتأرما قّلط  امهنع هللا يضر  رمع
 دعب كسمأ ءاش نإ مث رهطت مث ضيحت مث رهطت ىتح اهكسميل مث اهعجاريلف هرما ' :لاقف كلذ

 , 044:82 عءاسنلا اهل قلطت نأ هللا رمأ يتلا ةدعلا كلتف 2« سمي نأ لبق قّلط ءاش نإو

 , 0445)قحلطلا زاوج ىلع نوملسملا عمجأ دقف  عامجألا امأو

 :قالطلا ةيعورشم ةمكح 0١

 حلاصم اهلافغإ مدعو اهتيعقاو لئالد نمو اهنساحم نم ةيمالسإلا ةعيرشلا يف قالطلا ماظن
 جاوزلا ىلع اهثح عم ةيمالسإلا ةعيرشلا نأ كلذ نيابو .مهلاوحأو مهفورظ فلتخم يف سانلا

 امو اهتعيبطو سوفنلا عقاو نع لفغت مل اهنأ الإ ةيجوزلا ةطبارلا ءاقب ىلع اهصرحو هيف اهبيغرتو

 لح يصعتسي دقو .ناجوزلا كلذ نم ملسي الو «فالخلاو ةرفانملا ىلإ يدؤي ريغت نم اهيرتعي دق

 ءاقب نم ىلوأ قارفلا اذه نأل ؛امهقارتفاب الإ ّلحلا نوكي الف ءامهنيب اميف ةرفنلا ةلازإو فالخلا

 ةلاحلا هذه يف امهقح يف ةحلصملا نوكتف . نيجوزلا نيب نيب ةرفنلاو فاللخلا عم ةيجوزلا ةطبارلا

 : مهلاوقأ نمف ءاهقفلا ضعب ىنعملا اذه ىلإ | راشأ دقو .قالطلا عرش اذهلو ةقرفلا عوقو وه

 .[17179 ةيآلا ,قرقبلا ةروس] (88545)

 ١[. ةيآلا «قالطلا ةروس] (88547)

 .740-745 ص .9ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (8844)

 .55 ص الج يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» (8849)
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 ناكمل لصألا يف قالطلا عرش» :- ىلاعت هللا همحر - يناساكلا نيدلا ءالع مامإلا لاق : أ

 .ةحلصم حاكنلا ىقبي ال قالخألا فالتخا دنعو ءامهقالخأ فلتخت دق نيجوزلا نأل ؛ةحلصملا

 لك لصيل قالطلا ىلإ ةحلصملا بلغتف  حاكنلا دصاقم يأ  دصاقملا ىلإ ةليسو ىقبي ال هنأل
 4866 *)هنم حاكنلا حلاصم يفوتسيف ,هقفاوي جوز ىلإ امهنم دحاو

 ريصيف نيجوزلا نيب لاحلا تدسف امبر» :- ىلاعت هللا همحر  يلبنحلا ةمادق نبا لاقو : ب

 ءوس عم ةأرملا سبحو ؛ ىنكسلاو ةقفنلا جوزلا مازلإب اضحم اررضو ةضحم ةدسفم حاكنلا ءاقب

 ةدسفملا لوزتل حاكنلا ليزي ام عرش كلذ ىضتقاف «ةدئاف ريغ نم ةمئادلا ةموصخلاو ةرشعلا

 , 064017)(هنم ةلصاحلا

 :ًاضيأ قالطلا ةمكح نم

 لسنلاو ةيرذلا ىلإ علطتت دق ةأرملاو ,جوزلا نم ببسب لسنلا مدعو مقعلا نوكي دقف ًاضيأو
 اهتينمأ ققحتو اهظح برجتل ؛ضوع نودب وأ (علخلاب) ضوع ىلع اهقلطي نأ اهجوز نم بلطتف
 .ةحلصملل ققحملا لوبقملا لحلا وه ةلاحلا هذه يف قالطلا نوكيف ءرخاآ جوز عم

 :لجرلا ديب قالطلا ناك اذامل ٠07

 مدعو امهفالتخا لاح يف نيجوزلا ةحلصمل عرش مالسإلا يف قالطلا ماظن ناك اذإو

 ديب قالطلا ناك اذامل لاقي دقف ءّلحلا ىلع ئصعتسا وحن ىلع امهنيب قاقشلا ءاقبو امهفالتئا

 : هوجو نم كلذ ىلع باوجلاو ؟حاكنلا دقع يف فرط هلثم يهو ةأرملا ديب نكي ملو «لجرلا

 :لوألا ببسلا 4

 407كلذ ليلد انيب دقو سكعلا سيلو هتأرما ىلع لجرلل يه نيجوزلا نيب ةيماوقلا نإ انلق

 .ًاضيأ لجرلا ديب قالطلا نوكي نأ ةيماوقلا هذه مزاول نمو

 : يناثلا ببسلا د /ءا/ه

 يف دقع يذلا جاوزلا دقع ءاهنإو ةيجوزلا ةطبارلا ّلح هيف نآل ؛ًادج ريطخ رمأ قالطلا نإ
 ةعيبط نم يتأت ةلجعلاو .دقعلا اذه ءاهنإ يف لجعتلا زوجي الف ءرمعلا دقع نوكيل لصألا

 . ماصخلاو بضعغلا دنع هتفطاع دقوتو هبضغ ةعرسو ناسنإلا

 .١١؟ ص كج « يناساكلل «عئادبلا» (8ملو)

 .9ا!/ 85 ص 344 « يلبنحلا ةمادق نبال «ىنغملا» (8861)

 .5940 5486-15 نم تارقفلا (886؟)
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 عقاولا هديؤي يذلا ظحالملا نم نأ الإ ,ةأرملاو لجرلا نيب ةكرتشم فاصوألا هذه تناك اذإو
 وه يلاتلابو «ةأرملا نم هبضغ مظكو هتالاعفناو هفطاوع طبض ىلع ًاربصو ًالامتحا رثكأ لجرلا نأ
 يناساكلا مامإلا راشأ دقو .بضغو لاعفنا ىندأل هلمعتسي ال هنأل ؛قالطلا ّقح هئاطعإب اهنم ىلوأ

 يأ  هصاصتخال» :هتجوز نود قالطلا قحب جوزلا صاصتخا ليلعت يف لاق ذإ ىنعملا اذه ىلإ

 مدعو بضغلا دنع سفنلا طبض لقعلا لامك نم نأ مولعملا نمو .«يأرلاو لقعلا لامكب - جوزلا
 حدقي الو .ةأرملا نم هلك اذه يف ردقأ لجرلاو .قالطلاك ةريطخلا تارارقلا ذاختا يف ةلجعلا
 ىلع ماكحألا نأل ؛ يناعملا هذه يف لاجرلا ضعب نم لمكأو ردقأ نه ءاسن دوجو اذه انلوق يف
 ىنبت بلاغلا اذه ىلعو ,مهنع هانركذ ام وه لاجرلا يف بلاغلاو «ردانلاو ليلقلا ىلع ال بلاغلا
 ةعرسل ببس هفتأل هلامعتسا ءيست دق اهنأل ؛ةأرملا ديب ال لجرلا ديب قالطلا لعج اهنمو ماكحألا

 .اهتفطاعو اهروعش ةقرو اهبضغ

 :ثلاثلا ببسلا 5

 ةناضحلاو ةعاضرلا ةرجأو .ةدعلا ةقفنو لجؤملا رهملاك ةيلام تاعبت جوزلا لمحي قالطلا نإ
 مدعو ينأتلا ىلع جوزلا لمحي امم هلك اذهو ةقلطملا هتجوز نم لافطأ وأ لفط هل ناك نإ
 قّلط ول ىتحو . هتلجع مدعو هينأت ةلاح يف اهقالط بابسأ لوزت امبرو . ةقسور قيلطت يف ةلخعلا

 أطخ هل نّيبت اذإ ةدعلا لالخ اهعاجرإ عيطتسي هنإف - ًايعرش اف اقل قلطم هنأ نضر رقملاو ع

 .- ىلاعت هللا ءاش نإ دعب اميف كلذ نّيبنس امك .هيلع مدقأ ام

 : عبارلا ببيسلا 01

 ءاهكاسمإ يف رارضإلا دارأ نإ هنم صالخلا لبس دادسنا ينعي ال لجرلل قالطلا ٌّقح ءاطعإ

 ءاش نإ دعب اميف هنّيبنس امك قاقشلل وأ ررضلل ءاضقلا قيرط نع قيرفتلا بلطت نأ عيطتست ذإ
 .- هللا

 : سماخلا بيسلا

 يضر اذإف .قالطلا ٌّقح اهسفنل طرتشت نأ جاوزلا دقع دنع عيطتست ةأرملا نإف هانمدق ام عمو

 اهقيلطت ٌّقح جوزلل امك ءاهتدارإب اهسفن قيلطت ٌّقح اهل راص طرشلا اذهب دقعناو طرشلا اذهب جوزلا
 . هتدارإب

 : قالطلا مكح 6

 صخشلا نع ردصي كرت وأ لعف لك نأ فورعملا نمو . جوزلا هب موقي يعرش فرصت قالطلا

 .كرتلاو لعفلا نيب هيف ريبختلا وأ هنع هيهن وأ هل عرشلا بلط ثيح نم يعرشلا همكح هل فلكملا
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 لهف .ةحابإلا وأ ةهاركلا وأ ميرحتلا وأ بدنلا وأ بوجولا نم همكح فلكملا لعفل ناك انه نمو

 اميف ركذنو . معن :باوجلاو ؟هتجوز ىلع جوزلا هعقوي يذلا قالطلا ةسمخلا ماكحألا هذه يرتعت

 .كلذ ىلع ةلاّدلا ءاهقفلا لاوقأ ضعب ىلي

 : ةلبانحلا دنع قالطلا مكح

 .هوركمو «بجاو :برضأ ةسمخ ىلع قالطلاو» :يلبنحلا ةمادق نبال» ينغملا :ًالوأ

 .9*02(روظحمو ءهيلإ بودنمو .حابمو

 ١ ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاّشك» يف ءاج - ًايناث :

 اهب ررضتلل حابي اذكو ءاهترشع ءوسل وأ ةأرملا قلخ ءوسل هيلإ ةجاحلا دنع قالطلا حابيو

 ضعغبأ» :رمع نبا ثيدحل هيلإ ةجاح ريغ نم قالطلا هركيو .اهب ضرغلا لوصح ريغ نم

 هوحنو ضيحلا يف قالطلاك مّرحم  قالطلا نم يأ هنمو «قالطلا ىلاعت هللا ىلإ لالحلا

 اذإ هفلح نم رهشأ ةعبرأ سصبرتلا دعب ىلوملا قالطك بجاو  قالطلا نم أ هنمو . سافتلاك

 ةبجاولا ىلاعت هللا قوقح ىف ةجوزلا طيرفتل قالطلا بحتسيو - هتجوز أطي مل اذإ يأ - ءىفي مل

 جوزلاب اهرارضإ ةلاح يف ًاضيأ قالطلا بحتسيو . هيلع اهرابجإ نكمي الو ءاهوحنو ةالصلا لثم

 هضغبل حاكنلا ءاقبب اهررضتل اضيأ قالطلا بحتسيو .ّقح هجو ريغب هل اهتفلاخمو هعم اهقاقشب
 , 4464 وريغ ببسل وأ

 :قالطلا بوجو يف ةيميت نبا لوق 1

 بجو « ّلصت مل نإف ةالصلاب هتجوز رمأ جوزلا ىلع بجيو» : ةيميث نبا مالسإلا خيش لاق

 , 005( حيحصلا ىف اهقارف هيلع

 : ةيكلاملا دنع قالطلا مكح 4 ٠١/-

 .ةهاركو ةمرح نم : ةعبرألا ماكحألا هيرتعت دق زئاج وه ثيح نم قالطلا نإ» :اولاق

 , 04057(بدنو « بوجوو

 ٠4 ةيعفاشلا دنع قالطلا مكح :

 .هايأر اذإ نيجوزلا نيب قاقشلا يف نيمكحلا قالطو يلوملا قالطك (بجاو) قالطلا» :اولاق

 . 176 ص ءالج «عانقلا فاشك» (4864) . 9/ ص ءالج «ينغملا» (4805)

 . "94ص (ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف نم ةيهقفلا تارايتخالا» (8848هه)

 60١", ص «؟ج ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (مالهك)
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 ةميقتسم ةجوز قالطك (هوركم)و .قلخلا ةئيسك ميقتسم ريغ اهلاح ةجوز قالطك (بودنم)و

 0407 لا ىف وف قالطلا لثم يعدبلا قالطلاك

 ا دنع قالطلا مكح 01116

 تناك اذإ (بحتسي)و .(حابم) قالطلا عاقيإو» :ةيفنحلا هقف يف «راتخملا رّدلا» يف ءاجو

 قالطلا ناك اذإ (مرحي)و «فورعملاب اهكاسمإ ]| تاف ول (بجي)و «ةالص ةكرات وأ ة ةيذؤم ةظيورلا

 تناك اذإ بحتسملا قالطلا نم هحجاتنتسا نكمي نكلو .هوركملا قالطلا اوركذي ملو مهمد) يعدي

 .اهيلع اهجوز قوقحو هللا قوقحب ةمئاق ةجوزلا تناك اذإ (هوركم) وه :لاقيف «ةيذؤم ةجوزلا

 ؟ةحابإلا وأ رظحلا قالطلا يف لصألا له 1

 ماكحألا هيرتعت هنأ انفرعو ,ءصخشلا هب موقي يعرش فرصت وه ثيح نم قالطلا مكح انيب
 وه ام نآلا فرعن نأ ديرنو .قالطلا عفاودو فورظو ةجوزلا وأ جوزلا لاح ىلإ رظنلاب ةسمخلا

 رظنلا ضغب ةيجوزلا ةطبارلا هب عطقنت يعرش فرصت يأ .«(قالط) وه ثيح نم قالطلا مكح
 نيب فالتخا :باوجلاو ؟ةحابإلا مأ رظحلا هيف لصألا لهف .ةجوزلا لاحو جوزلا لاح نع
 قالطلا يف لصألا نإ :لاق نم مهنمو ءرظحلا قالطلا يف لصألا نإ :لاق نم مهنمف ءاهقفلا
 :نالوق نذإ ةلأسملا يفف ةحابإلا

 :ةحابإلا قالطلا يف لصألا :لوألا لوقلا 07

 : يتأي ام مهلاوقأ نمف «ةحابإلا قالطلا يف لصألا نإ :ءاهقفلا نم قيرف لاق

 قالطلا نأ ىلع ةمالا عامجإو ةنسلاو باتكلا ٌلدف» : «هريسفت» يف يبطرقلا مامإلا لاق : أ
 يمتد تا تبثي ربخ هنم عنملا يف سيلو :رذنملا نبا لاق .روظحم ريغ حابم

 لصألا يف ًاضغبم ناك نإو هب قالطلا عاقيإو» : يسخرسلا مامإلل «طوسبملا» يف ءاج : ب

 ,005*)(ءاملعلا ةماع دنع

 يأ - بهذملا وهو تايآلا قالطإل ةماعلا دنع حابم قالطلا عاقيإو» : «راتخملا ردلا» يفو - ج

 لصألا نأب لوقلا ىلإ بهذ نم ةيفنحلا نم كانه نكلو *”77>«رحبلا» يف ءاج امك  ةيفنحلا بهذم

 .هركذنس امك رظحلا حاكنلا يف

 "0/7 ص 237ج «جاتحملا ينغم» (186380)

 . 17١5 ص «ج («يبطرقلا ريسفت» (48609) .1؟7754-71 ص ءالج «,«راتحملا درو راتخملا ردلا» (8864)

 . 377 ص اج «راتحملا درو راتخملا ردلا»د (8851) .؟ ص ."ج «ىضرلل «طوسبملا» (8850)

 "ها



 :لوقلا اذه ةلدأ 0

 «نهتّذعل ْنُموقَلَطَف : ىلاعت هلوقو .هًءاَسنلا ُمَتَقْلط ْنإ ْمُكْيَلَع َحانُج آل» : ىلاعت هلوق : أ

 . ”89رظحلا ال ةحابإلا هيف لصألا نأو .قالطلا عاقيإ ةحابإ يضتقي كلذو

 ءاهعجاري نأ هرمأي يحولا هيلع لزن ىتح  اهنع هللا يضر  ةصفح لكي يبنلا قَّلط دقو : ب

 . 9*0 ةبير الو نس ربك اهيف كانه نكي ملو ةماوق ةماوص اهنإف

 دبعو ءمصاع مأ هتجوز باطخلا نب رمع قّلط دقف :ةباحصلا قمدجاو ني ىلط دقو : اج

 نأو .تاجوز عبرأ نكو هتاجوز قلط ةبعش نب ةريغملاو ,رضامت هتجوز قّلط فوع نب نمحرلا

 .”9قالطلاو حاكنلا نم رثكتسي ناك  امهنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نب نسحلا

 لب ال طاقسإلا قيرطب  حاكنلا كلم  كلملا ةلازإ قالطلا نإ مث : د
 , 0450 فقاتعالاك

0 

 :رظحلا قالطلا يف لصألا :يناثلا لوقلا 8

 : يتأي ام مهلاوقأ نمف .ءاهقفلا رثكأ لوقلا اذهب لاق دقو

 يف انركذ امل بجاو وه لب .نونسم دقع حاكنلا نإ» : يناساكلا نيدلا ءالع لاق :ًالوأ

 الإ ةهاركلاو رظحلا وه لصألا ناكف «بجاولل اتيوفتو ةنسلل اعطق قالطلا ناكف ءحاكنلا باتك

 , 024537(صيلختتلا وأ بيدأتلل صخر هنأ

 ىلإ ًارظن حابمو ءلصألا ىلإ ًارظن روظحم قالطلا» :«ةيدنهلا يواتفلا» يفو :ًايناث
 , 0459(ةجاحلا

 قالطلا رظح حصألاو» :ةيفنحلا هقف يف «ريدقلا حتف» بحاص مامهلا نب لامكلا لاق :ًاثلاث

 نمف .ةبيرلاو  ةأرملا ربك  ربكلا ىلع رصتقت ال ةجاحلا نأ ريغ «ةروكذملا ةلدألل ةجاحل الإ

 .اهعامج ىلع هسفن ههاركإب ررضتي وأ زجعي ثيحب اهئاهتشا مدع هيلإ ىقلي نأ ةحيبملا ةجاحلا

 . 7177-5258 ص .7ج نيدباع نبال «راتحملا در» 77ص «”ج «ريدقلا حتف» ,”ص 25ج «طوسبملا» (8855)

 . ؟5؟8ص «.7"ج هراتحملا در» ء77ص «"”ج هريدقلا حنتف» .”ص .5ج «طوسبملا» (885)

 . 318 ص «"ج «راتحملا در» ,”ص .5ج .«طوسبملا» (48854)

 ." ص ."5ج .وهطوسبملا» (8856)

 . 40ص .ا"ج ؛يناساكلل «عئادبلا» (8855)

 ."44 ص ١2ج «ةيفنحلا هقف يف ةيدنهلا ىواتفلا» (هى5137)

 "ه7



 ,0458مهركيف بدأ ءوسو ةمعن نارفك ضحمف ةجاح نكي مل اذإف

 يف لصألا نإ» : يتربابلا هيقفلل ةيفنحلا هقف يف «ةيادهلا ىلع ةيانعلا حرش» يف :ًاعبار
 كاسمإلا نع زجعلا ببسب ةجاحلل ةحابإلاو .كلام مامإلا لاق امك رظحلا قالطلا
 'اكيننلا ١ . فورعملاب

 روظحم هنأ ىنعمب رظحلا هيف لصألا نإف «قالطلا امأو» :نيدباع نبا هيقفلا لاقو :ًاسماخ

 اذإف «صالخلا ىلإ ةجاحلل ةحابإلاو .رظحلا هيف لصألا :مهلوق ىنعم وهو هحيبي ضراعل الإ

 درجمو .يأر ةهافسو ًاقمح نوكي لب «صالخلا ىلإ ةجاح هيف نكي مل ًالصأ ببس الب ناك
 صالخلا ىلإ ةجاحلا هببس نإ :اولاق اذهلو ؛اهدالوأو اهلهأبو اهب ءاذيإلا صالخإو ةمعنلا نارفك

 ؛رظحلا نم هلصأ ىلع ىقبي .ًاعرش هل ةحيبملا ةجاحلا نع درجت ثيحف «ةبيرلاو ربكلاب ةصتخم
 4 5007 منوع هماىو موسع ه ع :

 .647, . .قارفلا اوبلطت ال يأ «ًاليبَس َّنهْيَلَع اوغِبت الق مكتعطا َنِإَفط : ىلاعت لاق اذهلو

 ,رظحلا قالطلا يف لصألا نإ»  ىلاعت هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق :ًاسداس
 قالطلا ىلإ ةيعاد ةجاحلا نأ الولو» :ًاضيأ ةيميت نبا لاقو ."*”7ةجاحلا ردق هنم حيبأ امنإو
 هنم ةمحر هحابأ ىلاعت هللا نكلو ,لوصألاو راثآلا هيلع تّلد امك هميرحت ىضتقي ليلدلا ناكل
 , 0477 ًانايحأ هيلإ مهتجاحل هدابعب

 هركيو . .هيلإ ةجاحلا دنع قالطلا حابيو» :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاّشك» يفو :ًاعباس
 , 0479(. .هيلإ ةجاح ريغ نم قالطلا

 مه لاحلا ةميقتسم ةجوز قالطك هوركمو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يف :ًانماث

 ةبسنلاب ًاهوركم ناك امل الإو «رظحلا وه ةيعفاشلا دنع قالطلا يف لصألا نأ لوقلا اذه نم مهفيو

 .لاحلا ةميقتسملا ةجوزلل

 . 739 ص الج .مامهلا نب لامكلل «ريدقلا حتف» (484)

 . 34 ص .7ج «ةيادهلا ىلع ةيانعلا حرش» (885)

 ) )84807١ص .7*ج «نيدباع نبال «راتحملا در» 7378 .

 .315 ص ءالج هللا جرف ةعبط «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف» (881/1)

 . 517 ص اج هللا جرف ةعبط ةيميت نبا «مالسإلا خيش ىواتفد (1ها/7)
 . 8"١ ص اج «عانقلا فاشك» (محالا#

 ."07/ ص .7ج «جاتحملا ينغم» (44175)
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 :يناثلا لوقلا ةلدأ

 «نونسم دقع حاكنلا» : ىلاعت هللا همحر لاق دقف انه هديعنو «يناساكلا نع هانركذ ام :ًالوأ
 الإ ةهاركلاو رظحلا وه لصألا ناكف ,بجاولل ًاتيوفتو ةنسلل اعطق قالطلا ناكف بجاو وه لب
 0000 «صيلختلا وأ بيدأتلل صخر هنأ

 : ىلاعت لاق ةدابع ىلع ةمعن حاكنلا نإف ,ةمعنلا تانك ررشم ببنت ازاي قالاطلا يف 1 : ًايناث

 نونسملا حاكنلا عفر وهو « مارح ةمعنلا نارفكو ,4اجاوُْر ْمُكسْفل ْن نم ْمُكَل َقَلَخ نأ هتايآ نمو»

 , 6870ةرورضلا دنع الإ لحي الف

 نارفك نم هيف ام ىلإ ةفاضإلابو ءاهجالوألو اهلهألو ةأرملل ءاذيإ ةجاح الب قالطلا يف : ًاثلاث

 , هه جب اليبَس ْنِهْيْلَع اوُعْبت اوُعِبت الف ْمُكَتْعْطَأ ْنِإَفظ : ىلاعت لاق اهيلع ناودعلا نمو ةمعنلا

 امن قاللولا نخيل هللا نزول كد ىلاعت هللا 'ةيحير د ةيميلا نبا مدانمالا ىشايلافر :ًاعبار

 ءْرَملا َنْيَب هب َنوُقْرَُي اَم اَمُهْنم َنوُمّلَعتيفل :رحسلا يف ىلاعت لاق امك ةرحسلاو نيطايشلا هب رمأي
 هس

 . 4 هجوُرو

 «ةدونج ٌثعبيو رحبلا ىلع ُهّشرع ٌبصني ٌناطيشلا نإ :لاق هنأ هلك يبنلا نع حيحصلا يفو

 0 ٌيمخلا برش ىتح هب ٌتلز ام :لوقيف مهّدحأ يتأيفا ءةنتف مهُمظعأ ٌةلزنم هيلإ مهبرقأف

 هينيع نيب ُهُلَبقيف هتأرما نيبو هنيب ٌتقّرف ىّبح هب ٌتلز ام : لوقيف رخآلا يتأيو .ٌبوتي ةعاسلا

 - ,400ومي يرحت يضتقي ليلدلا ناكل قالطلا ىلإ ةيعاد ةجاحلا نأ الولو «ّتنأ ٌتنأ :لوقيو

 تلأس ةأرما اميأ» :لاق هنأ ِةلكي يبنلا نع نئسلا يفو :افيأ ةيق نينا مالسإلا خيش لاقو

 , 000 (ةّنجلا ةحيئار اهيلع مارحف ٍسأب ام ريغ نم قالطلا اهجوز

 مهدودر نم لوألا لوقلا باحصأ هب جتحا ام ىلع يناثلا لوقلا باحصأ درو 0

 اوُضرفَت وأ َنُهوُسَمَت مل اَم ءاسنلا ُمُتقَلط ْنِإ ْمُكْيلع حان آال) : ىلاعت هلوقب مهجاجتحا : .أ

 .16 ص ء""ج «عئادبلا» (محاله)

 . ؟ ص ."ج «طوسبملا (4415)

 . 3958 ص «#" ج «نيدباع نبال «راتحملا.در» (81/ا/)

 .537 ص الج , يدركلا هللا جرف ةعبط «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف» (8417/48)

 . 35 ص الج . يدركلا هللا جرف ةعبط «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف» (841/4)

"56054 - 



 "ثحبب نم هيف نحن اميل ةيالل ةقالع الف 0

 ميل ءانبلا لبق قلطملا نع جرحلا عفرب رابخإ» : ةيآلا هذه ددصب «يبطرقلا نيسفت) يف ءاجو

 نايب «ْنِهتّدعل َّن ٌنُموُقّلَطَف» : ىلاعت هلوقب مهجاجتحا كلذكو للفلل . ضرفي ملوأ اره ضرف

 .قالطلا يف لصألا مكحل ناين سيلو .قالطلا عاقيإ تقول

 الف لف: «هتالطل ةجاجتلا ادوجو: قاع كومحيم :مهتاحوز :قيلطت نم ةباعيضلا نم علو ام : ب

 , 0441 ةحابألا وه قاللطلا يف لصألا نأ ىلع ٌاليلد نوكي

 ىلع لدي ال «هنئس» يف دوادوبأ ه هاور يذلا «قالطلا هللا ىلإ لالحلا ضغبأ» :ثيدح : ج
 سيل اموه ,فيرشلا ثيدحلا اذه يف (لالحلا) ب دوصقملا نأل ؛ ةحابإلا قالطلا يف لصألا ْنأ

 حابملا لمشي ىنعملا اذهب لالحلاف ,2**”هوركملاو بودنملا بجاولاو حابملا لمشيف مزالب هكرت

 وهو لالحلا يعون دحأ ىلع بصنم ضغبلاف ."**9هوركملا لمشي امك هكرتو هلعف يوتسي يذلا
 .بوجولا وأ بدنلا وه قالطلا يف لصألا نإ :لئاق ال ذإ قالطلا وهو ءهوركملا

 : هتلدأو حجارلا لوقلا 5

 كلذو .ًاعرش ةربتعملا ةجاحلل الإ حابي الو رظحلا قالطلا يف لصألا :لاق نم لوق حجارلاو
 ةيعرشلا تاهيجوتلاو ماكحألا نم ةلمج نأ اهيلإ فيضن نأ نكميو .لوقلا اذهل تليق يتلا ةلدألل

 وه قالطلا يف لصألا نأب لوقلاو قفتن الو ءرظحلا وه قالطلا يف لصألا نأب لوقلاو قفتت

 ينأي ام ةيعرشلا تاهيجوتلاو ماكحألا هذه نمو ةحابإلا

 :لوألا ليلدلا *٠0

 هيف هلل َلَعَجَيَو 5 اوُهَرْكَت 93 ىَسَعَف ٌنُهومْتهرك نإف ٍفورْعَملا ٌنُهوَرْشاَعو# : 0 لاق

 اميفو مهنادجو يف مهككشتو قالطلا نم ةملطملا رفلت ةميركلا ةيآلاف كيا سك ارْيَخ

 ةهارك نم هب نوّسحي اميفو مهتاجوز كاسمإ نأب مهربختو .مهتاجوزل ةهارك نم هب نوسحي

 . [؟175 اهمقرو ةرقبلا ةروس] يف ةيآلاو ء١18 ص 17ج «يبطرقلا ريسفت» (8880)

 . 39 ص ءا7ج «ريدقلا حتف» (1881)

 778 ص .7ج «(راتحملا در» .317 ص ء”ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (8885)

 .778 ص 27ج «راتحملا در» (888*)

 .[19 ةيآلا ىىاسنلا ةروس] (88854)

 ش 0-0 -



 نأ نكمي نهل مهتهارك عم نهقالط ىلإ ءوجللا مدعو مهتاجوز كاسمإ نأب مهربختو .مهتاجوزل

 رفنتو ةيجوزلا ةطبارلا ءاقبإ يف بغَرت ةميركلا ةيآلا نأ كلذ ىنعمو .**اريثك ريخ هيف لصحي
 ةهارك عم اهكاسمإ يف نوكي دقف ءاهقالطل ًارربم سيل هتجوزل جوزلا ةهارك درجم نأو ءاهعطق نم
 يف لصألا نأب لوقلا عم قفتي ال داشرإلاو هيجوتلا اذه نأ حضاولا نمو .ريثك ريخ اهل جوزلا

 .رظحلا وه هيف لصألا نإ لوقلا عم قفتي امنإو .ةحابإلا وه قالطلا

 : يناثلا ليلدلا 14

 اَحِلْصُي ْنأ امهيلع حاج اَلَف ًاضاَرْإ أ ًاوُشُت اهلثب نِم ْتَقاَح ةأَرما نِإو» : : ىلاعت لاق

 َنوُلمع اب َناَك هللا نإ اوُقتَنو اوئسحُت ّْنِإَو ّحّشلا ٌسفْنأْلا ترضخأو ٌرْيَخ حلاو اَحْلُص امه

 يأ - ًاضارعإ وأ ًادعابت اهجوز نم ةأرملا تعقوت اذإ :ةيآلا هذه ريسفت يف ءاج دقو م0000 يربح

 داع ب ا د ع . اهب عاتمتسالاو اهميلكت مدع

 سوفنلا هيلإ نكست يذلا نيجوزلا نيب يقيقحلا حلصلا نأ يأ ءريخ حلصلاو .ةيجوزلا ةطبارلا

 ىلع وأ .لاملا ىلع وأ ءءطولا ىلع حلصلا اذه ناك ءاوسو «ةقرفلا نم ريخ فالخلا ليزيو

 يف اهقح نع حلصلا يرجت ينلا ةجوزلا هيف لزانتت وحن ىلع تيبملا يف تاجوزلا نيب مضلا
 عرشلا داشرإ نأ حضاولا نمو .اهريغ رثكأ وأ ةجوز اهجوزل ناك اذإ ءاهلك وأ تيبملا مايأ ضعب

 قفتي ةيجوزلا ةطبارل ًءاقبإ اهقح ضعب نع لزانت هيف ناك نإو حلصلا نم ليبسلا اذه ىلإ ةجوزلل

 , هدخت ظحلا وه قالطلا يف لصألا نأب لوقلا عم

 :ثلاثلا ليلدلا 6

 ْنِإَوِل : ىلاعت هلوق يف - اهنع هللا يضر - ةشئ ةشئاع نع «هحيحص» يف ئراخبلا مامإلا جوخ

 رثكتسمب سيل ةأرملا هدنع نوكت لجرلا :تلاق © . .ًاضاَرْعِ وأ ازوُشُن اًهلْعَب نم تفاح َةَاَرْما

 .«كلذ يف ةيآلا هذه تلزنف لح يف ينأش يف كلعجأ :لوقتف اهقرافي نأ ديري ءاهنم

 انه زوشنلا سابع نبا نعو» :ثيدحلا اذهل ينالقسعلا رجح نبا حرش يف ءاج دقو

 ص (١1ج «يبرعلا نبا ريسفتو ,.48 ص 06ج «يبطرقلا ريسفتاو «455 ص ١1ج «ريثك نبأ ريسفت» (8886)

 . 407 ص «4ج هرانملا ريسفت»و « ١17 ص ١٠ج «يزارلا ريسفت»و "1

 ١74[. ةيآلا .ءاسنلا ةروس] (88485)

 .5١5-١09ا/ ص .©ج «يبطرقلا ريسفت» (8841/)

 ل 8ةهكم



 ةرشاعملاو ةبحملا يف يأ «اهنم رثكتسمب سيل ةأرملا هدنع نوكت لجرلا» :ةشئاع لوقو . ضغبلا

 ربخلا اذهو .**(قالط ريغ نم ينكرتتو يأ «ّلح يف ينأش يف كلعجأ» :اهلوقو . ةمزالملاو

 اهانعم يف ريسفتلا لهأ هلاق امو قفتي اهلوزن ببسو ةيآلا ىنعم يف  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع

 .رظحلا وه قالطلا يف لصألا نأب لوقلا عم هلك كلذ قفتيو  مهنع هانركذو

 : يضاقلا نذإل قالطلا عاضخا زوجي ال -5

 زوجي ال ثيحب يضاقلا ةباقرل هعاضخإ زوجي لهف ءرظحلا قالطلا يف لصألا ناك اذإو
 «كلذ زوجي ال :باوجلاو ؟قالطلاب ىضاقلا نذإ ىلع لوصحلا دعب الإ هتجوز قلطي نأ جوزلل

 ْ تالا اهنم ركذن ةريثك ةلدأل

 هتجوز قيلطت يف جوزلا ٌّقح دييقت ِهكك هللا لوسر ةنس يف الو هللا باتك يف دري مل :ًالوأ
 .هتجوز قالطل يضاقلا نم نذإ لاصحتسا موزلب

 ةباحصلا رصع نم «قالطلا عاقيإل يضاقلا نذإ موزلب ءاملعلا نم دحأ لقي مل :ًايناث
 .طرشلا اذه زاوج مدع ىلع يتوكس عامجإ اذهو ,مهرصع تلت يتلا روصعلاو

 ؛ةجوزلل ةحلصملا ققحي ال قالطلا عاقيإل هنذإ موزلو يضاقلا ةباقرل قالطلا عاضخإ :ًاثلاث
 نأ عيطتسي ال هنإف هب نذإلا ءاطعإ نع هعانتماب قالطلا عاقيإ عنمي ب نأ عاطتسا اذإ يضاقلا نأل

 ىلإو اهقالط يف هتبغر ىلإ جوزلا تعد يتلا بابسألا ليزي وأ «نيجوزلا نيب ةرشاعملا ءوس عنمي
 «نيجوزلل ةساعتو ءاقش يفو ةزوزهم ةيجوزلا ةايحلا ءاقب كلذ ىنعمو .اهقالطل نذإلا لاصحتبسا

 هنمضت ام وه ةلاحلا هذه يف امهتحلصم نوكت دقو ءنيجورلا ني دحا ةلحشم يف ادميوحل

 0 :اهريسفت يف يبطرقلا مامإلا لاق ه1 جب هتَعَس نم 3ك هلا ِنْغي اقرفتُي ْنِإَول ا: ىلاعت هلوق

 رقت ةأرما لجرلل ضيقي دقف .ىلاعت هللاب امهنظ اهيحبلق اقرت لب .ناجوزلا حلطصي مل نإو

 00 قرفتي نإو يأ» :ةيآلا هذه يف «رانملا ريسفت» يفو (001:)«اهيلع عسوي نم ةأرمللو هنيع

 ءاهربك وأ اهتمامدل هتأرما هركي يذلاك هللا دودح اميقي ال نأ  امهدحأ وأ امهالك  نافاخي ناذللا

 نع امهنم الك هللا ينغي . . .هب نايضري ءيش ىلع اهعم حلاصتي ملو اهريغ جقزتي نأ ديريو
 ىرخأ ةأرما نم هل لعجيو ءاهقوقحب اهل موقي هنم ًاريخ الجر ةأرملل رخسي دقف هلضف ةعسب هبحاص
 تعتنا اذإو مك . هدالوأ ةيبرتو هيب نم ميقتسيف «هيضرتو هنصحت نم جوزتي وأ هدنع

 . 956-555 ص 25ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصا (مل84)

 . 404 ص هج «يبطرقلا ريسفت» (484:) ١٠[. ةيآلا ىءاسنلا ةروس] (1889)

 ) )8891١ص هج ءاضر ديشر دمحم موحرملل «رانملا ريسفت» 58١٠-40١.

 -”هةأل د



 لحلا ىلع تصعتسا قاقشو ةرفنو فالتخا نم اهبوشي امل ةيجوزلا ةطبارلا ءاقب نم ةحلصملا

 ةجوزلل ةحلصم ال ذإ يضاقلا نذإ ىلع قالطلا فقوتل ةجاح الف ءامهقرفت يف ةحلصملا نأو

 وحن ىلع هتجوزل جوزلا ةيهارك اهنمو ةيسفنلا رومألا «ةلوبقملا قالطلا بابسأ نم :ًاعبار

 رارضأ نم ةيهاركلاب ةبوشملا ةيجوزلا ةايحلا هذه هببست امل ؛ةيجوزلا ةايحلا رارمتسا هعم رذعتي

 ثيح مامهلا نب لامكلا هيقفلا ىنعملا اذه ىلإ راشأ دقو هفعتو هنصحت دعت مل يلاتلابو ءاهيلع

 ىلع هسفن ههاركإب ررضتي وأ زجعي ثيحب اهئاهتشا مدع قالطلل ةحيبملا ةجاحلا نمف» :لاق

 « ةريثك اهبابسأو , مولعم وه امك ءاضقلا ناطلس تحت لخدت ال ةيسفنلا رومألاو مك” (اهعامج

 .«قالطلاب الإ اهجالع نوكي ال دقو ريسع اهجالعو

 لاصحتسال يضاقلا مامأ هفشك نسحي الام هبابسأو قالطلا يعاود نم نوكي دق :ًاسماخ
 ريغ ةروتسم قالطلا يعاود ىقبت نأ سانلا ىلع رتسلا نمو ةأرملل ريخلا نمف «قالطلاب هنم نذإلا

 عاضخإ ىلإ ةوعدلا نع ينغي امهنيب قاقشلا ثودح دنع نيجوزلا نيب ميكحتلا ماظن :ًاسداس
 اذه - ىلاعت هللا ءاش نإ دعب اميف لصفنسو . ضعبلا اهب يداني يتلا يضاقلا نذإ ىلإ قالطلا

 نيب نيبلا تاذ حالصإ وهو ,بولطملا ضرغلا ىلإ ميكحتلا اذه ىدأ نإف هماكحأو ماظنلا

 ىنعمف .«كلذ يف احجني مل نإو .بولطملا لصح دقف امهنيب قاقشلا بابسأ ةلازإو نيجوزلا

 . يضاقلا نذإ ىلع قالطلا فقوتل ىنعم ال يلاتلابو «ةيجوزلا ةطبارلا ءاقب ىلإ ليبس ال نأ كلذ

 :قالطلا ببسب ضيوعتلا

 :نامضلا يفاني يعرشلا زاوجلاو زئاج قالطلا : أ

 يف اهقح ضعبلا ديقيو ءاقلطم اهقالط ببسب ةأرملل ضيوعتلا ةرورضب ضعبلا يداني
 ةوعدلاو يأرلا اذهو .قالطلا يف هقح لامعتسا يف فسعتلا هجو ىلع اهجوز اهقلط اذإ ضيوعتلا

 زئاج وهف يلاتلابو عرشلا ٌّقح نم قالطلا نأل ؛ عرشلا نم هل دنس الو لوبقم الو ديدس ريغ هيلإ

 اميف رظحلا قالطلا يف لصألا نإ :لاقي الو . ضيوعتلا وأ نامضلا يفاني يعرشلا زاوجلاو هل

 نامضلا هيلع بجيف ءاروظحم ابكترم نوكي هنإف .عورشم ببسل قالطلا جوزلا لامعتسا تبثي مل
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 ٌّقح هلامعتسا ةءاسإ يف جوزلا ىلع ةيلوؤسم كانه تناك اذإ هنإف ءاذه لاقي ال .ضيوعتلا وأ
 .ءاضقلا ناطلس تحت لخدت ال ةينيد ةيلوؤسم يهف قالطلا

 : ةقّلطملا ةحلصم يف سيل ضيوعتلاب ةبلاطملا : ب -.64
 ىلع اهقالط ببسب ةأرملا ضيوعت وهو «سانلا نم ضعبلا اذه هب يداني ام انزوج اذإ ًاضيأو

 هتجوز قالط ىلإ هتعد يتلا بابسألا جوزلا نيبي نأ اعطق ة مزلتسي زاوجلا اذهف « .فسعتلا هجو

 اذه سيلو ال مأ ّقحلا لامعتسا يف فسعتلا قاطنو ةرئاد يف لخدت لهو .يضاقلا اهيف رظنيل

 بابسألا هذه نوكت دق ذإ ءاهب ةلص هل نمو اهلهأ ةحلصم نم الو .ًاعطق ةجوزلا ةحلصم نم
 ةحلصم نم ىلوأ رتسلا ةحلصم نأ كش الو ,.سانلا نع اهؤافخإو اهرتس بجي وأ نسحي امم
 . يداملا ضيوعتلا بسكل يعسلا

 :قالطلا عاقيإ يف فسعتلا عنمل ليبسلا

 يناعم ةيوقت يه قالطلا يف هّقح لامعتسا يف فسعتلا نم جوزلا عنمل ديحولا ليبسلاو
 عرشلا هبجوأ امبو «ةيجوزلا ةقالعلاب ةقلعتملا اميس ال مالسإلا ماكحأب هميهفتو .هبلق يف ناميإلا

 هنأب جوزلا ريكذتو «جاوزلا يف ذ هذصاقمو ةماعلا مالسإلا يناعم ةعاشإو «ةجوزلا ةرشاعم نسح نم
 ءاهب ررضلاو ىذألا ًاقحلم يعرش رربم نودب اهقّلط نأب قالطلا يف هقح لامعتسا يف فّسعت اذإ

 " ,«رارض الو ررض ال» : مالسإلا لوصأ نم نأل ,ةمايقلا موي ةينيد ةيلوؤسم اذه هلعف نع لئسي هنإف
 ميهفت كلذكو .قالطلا يف مهّقح لامعتسا يف فسعتلا نم جاوزألا عنمي يذلا وه هوحنو اذهف

 نأو «قوقحلا هذهب نهمايق ةرورضو«نهجاوزأل قوقح نم نهيلع ميلا هبجوأ ام تاجوزلا

  نسحتو ءيشلا ضعب لمحتت يتلا يه ةنمؤملا ةميكحلا ةأرملا نأو «ةماوقلا ّقح نهيلع جاوزألل
 ىلإ جاوزألا ءوجل ىلإ وعدت يتلا بابسألاو لماوعلا ليلقت ىلع دعاسي اضيأ اذهف ءاهجوز ةارادم
 .هعاقيإ اودارأ اذإ قالطلا لامعتسا يف فسعتلا نم مهعنمتو .مهئاسن قيلطت
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 فاش عطل

 (قلطملا) قالطلا كلمي نم

 :ديهمت ١,7

 وهو العف هعقويو قالطلا عاقيإ كلمي يذلا وهو (قّلطملا) .قالطلا ناكرأ نم نإ :انلق
 حاكنلا دقع يف طرشلاب هكلمت نأ زوجي امنإو ,ًءادتبا قالطلا عاقيإ ٌّقح ةأرملل سيلف . جوزلا

 صوصن تلد اذه ىلعو ءعرشلا مح .جيوزلا ٠ دقع بجومب ءادتبا هكلمي هنإف .لجرلا فالخب

 1 ىلاعت هلوقو هولا .ًءاَسْنلا متقلط اًذإو» : ىلاعت 1 0 اك يفف .عرشلا

 ذخأ نمل قالطلا» :فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يفو 4494 . .ُدْعَب ْنِم ُهَل ّلحت ان اَهَقْلَط

 دورا يأ (م856)(قاسلاب

 : ةنيعم طورش رفاوتي جوزلا هكلمي قالطلا عاقيإ بكل ؟

 ترفاوت اذإ الإ هراثا هيلع هحجو ىلع هعاقيإ كلمي الوهف .جوزلا ديب قالطلا ناك اذإو

 طورشلا هذهو .قالطلا عاقيإ انا ءًاراتخم القاع ءاغلاب نوكي نأ يهو : طورش ةلمج هيف

 .هقوقح نمو جوزلا ديب ناك نإو قالطلا نإ مث تيس امك دع ءاهقفلا نيب قافتا لحم اهّلك تسيل

 هراثآ هيلع بترتت هجو ىلع ريغلا اذه هعقويسف ءجوزلا نم وأ عرشلا نم كيلمتب هريغ هكلمي دقف

 .هل ةررقملا ةيعرشلا

 :ثحبلا جهنم 0

 . القاع اقلاب قّلطملا 0-0 نوكي نأ :لوألا بلطملا

 .ًاراتخم قلطملا جوزلا نوكي نأ : : يناثلا بلطملا

 .قالطلا ًادصاق قلطملا جوزلا نوكي نأ :ثلاثلا بلطملا

 377١[. ةيآلا نم ؛قرقبلا ةروس] م5

 . 31/1 ص 21ج ههجام نبا نتسو (4446) 37٠[. ةيآلا نم ؛ةرقبلا ةروس] (4444)
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 لوألا بلطملا

 لوألا طرشلا

 ًالقاع ًاغلاب قلطملا جوزلا نوكي نأ

 : غولبلا طرش :ًالوأ -4

 :ةيفنحلا بهذم : أ

 قالطلا نأل ؛القاع ناك نإو يبصلا قالط عقي الف ءاغلاب نوكي نأ قّلطملا جوزلا يف طرتشي
 يبصلاو «لمأتلاب كلذ فرعي امنإو ,ةحلصم نوكي نأ نم حاكنلا جورخ دنع الإ عرشي مل

 لاق اذهبو .هقالط عقي الف ةحلصملا هجو فرعي الف .لمأتي ال بعللاو وهللاب هلاغتشال

 , 444370 يف !|

 : ةيكلاملا بهذم : بآا-ال٠ه

 بهذم وهو , 005” ًقهارم ناك ولو يبص نم قالطلا حصي د ال مكب .ةيكلاملا لاق كلذكو

 دقف ةيرفعجلا بوننوعي ن0 يبصك تار 97 م قالطلا م حصي ال :اولاق دقف ًاضيأ ةيسفاشلا

 , 04441 فعض اهيف 0

 : ةلياتحلا بهذم : ج -

 يببصلا ناك ولو «قالطلا لقعي ريمهاولو زاكجم ,لقاع جوز نم قالطلا حمصي : ةلبانحلا لاق
 أ ٌرئاج قالط لك : هلوقو «قاسلاب دخأ نمل ٌقالطلا» : كك هلوق مومعل نينس رشع نود زيمملا

 «حاكنلا نايبصلا اومتكا» :- هنع هللا يضر يلع نعو .«هلقع ىلع بولغملاو هوتعملا ٌقالط

 ,. لحم فداص لقاع نم قالط زيمملا يبصلا قالط نألو .اوقلطي ال نأ هتدئاف نأ هنم مهفيف

 نيبت هتجوز نأ ملعي نأ وه قالطلا لقعي زيمملا يبصلا نوك ىنعمو . غلابلا قالطك عقوف قالطلا

 .©؟:ااهقلط اذإ هيلع مرحتو هنم

 .ًاقهارم ولو يبصلا قالط عقي الو : 747 ص .ج هراتخملا ردلا» يفو ٠٠١ ص ,ج «عئادبلا» (8895)

 . غولبلا براق نم قهارملاو «*56 ص .؟7ج يقوسدلا ةيشاحو ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (8841)

 . 7304 ص ا“ ج .ىجاتحملا ينغمد (8844)

 . 337١ ص ««عفانلا رصتخملا» (8844)

 ١78-١50. ص 27ج «ةلبانحلا هقف يف عانقلا فاشك» (8400)
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 : غولبلا طرش يف حجارلا لوقلا

 يبصلا .قالطل رابتعا الف .قلطملا جوزلا قالط ةحصل غولبلا طرش رابتعا حجارلا لوقلاو

 نكي مل وأ غولبلا براق ًاقهارم ناك ءاوسو .هلقعي مل وأ قالطلا لقعي ناك ءاوس ٠ , غلبي مل يذلا
 ةجاحلاو «ًاعرش ةربتعملا ةجاحلل هزاوجو ءرظحلا هيف لصألاو ريطخ فرصت قالطلا نأل ؛ًاقهارم

 هلصأ ىلع قالطلا ىقبيف «قالطلا هعم حابي فاك هجو ىلع اهكاردإ عيطتسي الو يبصلا اهردقي ال

 نيغلابلا زييمت لئامي زييمتلا نم ردق ىلع ةيبصلا ضعب نوكو . يبصلا قالط عقي الف رظحلا نم

 ,ردانو لب «ليلق ةيبصلا ءالؤه لثم دوجو نأل ؛زيمملا يبصلا قالط ةحصب لوقلل يفكي ال
 نيغلابلا زيبمت نم لقأ مهزييمت نأ ةيبصلا يف بلاغلاو «ردانلا ىلع ال بلاغلا ىلع ىنبت ماكحألاو
 . مهقالط حيحصتل يفكي ال ردقبو

 :قالطلا عوقول غولبلا طارتشا ليلعت -

 - ىلاعت هللا همحر  مامهلا نب لامكلا لاق زيمملا يبصلا قالط ةحص مدع ليلعت يفو

 لقعلا اهاندأو .فرصتلا ةيلهأ هل نمم الإ ذفنت ال تافرصتلا نأ ةعيرشلا تايلك نم مولعمو» :

 هدي جلس فاقال لإ لكي آلا ام اهويمتع» .عفنلاو ررضلا نيب ب رئاد وه ام ًاصوصخ غولبلاو

 فكي ملو نمألا كلذ يف زييمتلا هب مكحيل لقعلا مامت يعدتسي هنإف «قالطلاك  حاكنلا  مئاقلا

 ال ديج لقع نيقهارملا نايبصلا ضعبل ضرف ولو .لادتعالا غلبي مل هنأل ؛لقاعلا يبصلا لقع

 هقفلا ينبني ال كلذ هل ضعبلا نوكو . مكحلا هب قلعتف هطابضنال غولبلا راص رادملا نأل ؛ربتعي

 .01:7(ىربكلا ناظملاب قلعتي امنإ هنأل ؛هرابتعاب

 : «ريدقلا حتف» بحاص لوق ىلع بيقعت -4

 ال تافرصتلا نإ» :هلوق نكلو ديجو حضاو مامهلا نب لامكلا «ريدقلا حتف» بحاص مالكو

 قالط نأب رعشي لوقلا اذهو .«خلا . . غولبلاو لقعلا اهاندأو .فرصتلا ةيلهأ هل نمم الإ ذفنت

 نم اذهب لئاق الو ءًافوقوم نوكي تافرصتلا نم ذفني الام نأل ؛ًافوقوم نوكي زيمملا يبصلا
 لأم نوكيف ءعوقولاو زاوجلا انه ذافنلاب دارأ هنأ ىلع لمحي اذه همالكف ءاذه ىلعو .ةيفنحلا

 . هانحجر ام وهو مهريغو ةيفنحلا لوق سفن وهو .عقي الو زوجي ال زيمملا يبصلا قالط نأ همالك

 :لقعلا طرش :ًايناث ٠“

 مَلَقلا ّمفُر» :كلكي هلوقل نونجملا قالط عقي الف .ًالقاع نوكي نأ قّلطملا جوزلا يف طرتشيو

 .78-84 ص 2” ج ؛مامهلا نب لامكلل «ريدقلا حتف» (89401)

 ك1



 ريما

 نألو .«ٌقيفي ىتح نونجملا نعو «ٌملتحي ىّتح ٌّيبصلا نعو ٌظقيتسي ىتح مئانلا نع :ةثالث ْنَع

 لوق قالطلا نألو ؛ال مأ ةحلصم فرصتلا اذه نوك فرعي هب نأل ؛فرصتلا ةيلهأ طرش لقعلا

 قالط مهدنع عقي الف .ءاهقفلا لاق اذهبو .عيبلا يف امك لقعلا هل ربتعاف كلملا ليزي

 نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق دقف ءاهقفلا عامجإ هيلعو (**””نونجملا

 06 9ر (هقالط عقي ال هانعم يف ام وأ ركس ريغب لقعلا لئازلا

 :نونجملاب نوقحلملا 0١

 تاوفل نونجملا قالط عقي ال اذهلو ؛هقالط عوقو ةحصل قّلطملا يف طرش لقعلا نإ انلق

 امهيواستل هقالط عوقو مدع يف نونجملاب قحلي لقعلل دقاف لكف ءاذه ىلعو .هيف لقعلا طرش

 فالتخاو مالك ركسلا ببسب لقعلا دقف يف نكلو .لقعلا دقف يهو هقالط رابتعا مدع ةّلع يف

 .دعب اميف هنيبنس ناركسلا قالط عوقو يفو ءاهقفلا نيب

 : (ًايناث) . مئانلا :(ًالوأ) :مه مهقالط رابتعا مدع يف نونجملاب نوقحلملاو 7

 .شوهدملا :(ًاسماخ) .هيلع ىمغملا :(ًاعبار) .مسربملا :(ًثلاث) .هوتعملا
 :نونجملاب نيقحلملا قالط يف ءاهقفلا لوقأ 71١1

 : ةلبانحلا هقف نم : ًالوأ

 ركس ريغب لقعلا لئازلا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ» : ةلبانحلا هقف يف «ينغملا» يف ءاج : أ

 هركأ وأ ءاود برش وأ مون وأ ءامغإ وأ نونجل هلقع لاز ءاوسو .هقالط عقي ال هانعم يف ام وأ

 عوقو عنمي اذه لكف .لقعلل ليزم هنأ ملعي الو هبرش هلقع ليزي ام برش وأ ءرمخ برش ىلع
 , 04: 9(افالحخن هيف ملعن الو قالطلا

 هيف رذعي ببسب هلقع لاز نم قالط عقي الو» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاّشكو يفو : ب

 .05:2(. . مسربملاو هيلع ىمغملاو «مئانلاو نونجملاك

 «جاتحملا ينغم» .48 ص .#ج «عئادبلا» ء0١14 ص ."ج «عانقلا فاشك» 211١7 ص ءالج «ينغملا» (8405)

 رصتخملا» 2785 ص .؟ج هراهزألا حرش» "56 ص ء؟7ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» . 774 ص 23ج

 هريغصلا عماجلا» رظنا .دواد وبأو دمحأ مامإلا هجرخأ .خلإ . .ملقلا عفر ثيدحو 77١. ص «عفانلا

 . 51451 ثيدحلا مقرو .٠0٠5ص .١ج « يطويسلل

 *١١. ص الج «ينغملا» - ( 8405

 . ١١-115 ص ءالج .يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» (8404)

 ١5١. ص .الج .«عانقلا فاشك» (840)

 نم



 : ةيفنحلا هقف نم 4

 «مئانلاو نونجملاو لقعي ناك نإو يبصلا قالط عقي الو» :«ريدقلا حتف» يف ءاج : أ

 ,05:7«(ضشوهدملاو هيلع ىمغملاو  مسربملاو .نونجملاك هوتعملاو

 « مئانلاو نوئجملاو لقعي ناك نإو يبصلا قالط عقي الو» : «ةيدنهلا يواتفلا» يف ءاجو : ب

 , 05 :59(هقالط عقي ال هوتعملا كلذكو . شوهدملاو هيلع ىمغملاو . مسربملاو

 :ةيعفاشلا هقف نم :ًاثلاث “6

 نونجملاو مئانلاك هيف رذعي ببسب لقعي مل نإ هنإف لقعي ال نم امأف» :بذهملا يف ءاج :أ
 .9:*0,هقالط عقي مل .هلقع لازف هب ىوادتيل ءاود برش نمو «ضيرملاو

 نوكي نأ يأ فيلكتلا قّلطملا نم قالطلا ذوفنل طرتشي» :«جاتحملا ينغم» يفو : ب

 ىمخمو نونجمو يبصك فّلكم ريغ نم ّحصي الو «ضيرملاو هيفسلا نم ّحصيف ًافّلكم قلطملا
 , 0909(. . مئانو هيلع

 :ةيكلاملا هقف نم :ًاعبار 325

 ولو لاقعلا غلابلا يأ  فّلكملا ملسملا قالط حمصي امنإو» ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يف : أ

 ىمغم نم الو .هنونج لاح قلط ذإ قبطم ريغ ولو نونجم نم الو يبص نم ٌحصي الف .اهيفس
 .411(لالحب ناركس نم الو هيلع

 .38 ص ءا" ج «مامهلا نب لامكلل «ةيادهلا حرش ريدقلا حتف» (4405)

 :نونجملا فالخب متشي الو برضي ال نكلو «ريبدتلا دسافلا مالكلا طلتخملا مهفلا ليلقلا وه :هوتعملاو

 . 7347” ص 2” ج هراتحملا درو ء”"8 ص الج «ريدقلا حتف»

 . 787 ص ءا"ج هراتحملا در» :نونجلاك ةلع .ماسربلا نم : مسربملاو

 ةكرحملاو ةكردملا ىوقلا لطعت غامدلا يف وأ بلقلا نم ةفآ وهو ءامغإلا هباصأ نم وه : هيلع ىمغملاو

 . 747 ص ء7ج وراتحملا در» :ةدايزو مئانلا مزلي ام همزليف ,مونلا قوف وهو ًابولغم لقعلا ءاقب عم اهلاعفأ نع

 للخلا هيلع بلغي نموه وأ 747 ص .*ج هراتحملا در» :ًافوخوأ ًءايح هلقع بهذ نموه : شوهدملاو

 جاوزلا قّرُق :هلقع تبهذأف هتباصأ ةيبصع ةمدص ببسب هلزهب هدج طلتخيو ًاريثك يذهيف هلاعفأو هلاوقأ يف

 .67؟ ص .فيفخلا يلع خيشلل

 .658 ص .5١ج ؛عومجملا هحرشو بذهملا» (8404) "ه7 ص ء.١ج ,«ةيدنهلا ىواتفلا» (8401)

 ,586”7 ص 7 ج .ريدردلل «ريبكلا حرشلا» 84٠١١ . 730/8 ص جا «؛جاتحملا ينغم» (م09١95)
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 : يمخللا لاقو .«وغل مونمب ولو لقاعلا دقاف قالط» : يكلاملا باطحلا هيقفلا لاقو : ب
 ,041(نونجملاك هوتعملاو»

 نونجب هلقع لاز نم الو . يبصلا الو ءرفاكلا قالط دقعني الف» : يكلاملا قاوملا لاقو : ج

 , 041179 (همزلي ال هنايذه يف مسربملا قالط «ةنودملا» يفو . هريغ وأ مون نم كلذ وحن وأ ءامغإ وأ

 : ةيديزلا هقف نم :ًاسماخ -

 ضرمب رومغملاو «مسربملاو هيع ىمغملاو يبصلا» :ةيديزلا هقف يف «راهزألا حرش» يف ءاج

 .؟19(عقي ال ءالؤه قالط نإف لئاز هلقع نم لكو .جنبملاو ديدش

 :ةيرفعجلا هقف نم :ًاسداس -4

 نم الو .نونجملا قالط حصي الور : يحلل ةيرفعجلا هقف يف «مالسإلا عئارش» يف ءاج

 , 0119(عءامغإب هلقع لاز

 :نونجملاب انركذ نم قاحلإ ىلع ةلدألا 6

 : يتأي ام وه مهقالط عوقو مدع يف نونجملاب انركذ نم قاحلإ ىلع ةلدألاو

 ظقيتسي ىتح مئانلا نعو «ملتحي ىّبح ّيبصلا نع : ةثالث نع ملقلا ٌعفر» : كو هلوق : الوأ

 مامإلا هجرخأ دقو 041©)ةليانحلاو ةيعفاشلا هب جتحي ثيدحلا اذهو «ٌقيفي نع نونجملا نعو

 , 011"امهريغو دواد وبأو دمخأ

 (هلقع ىلع بولغملا هوثعملا ٌقالط الإ ٌرئاج قالط ّلك» : كك هللا لوسر ثيدح : ًايناث

 : يذمرتلا هنع لاقو "؟140هعماجو يف يذمرتلا مامإلا هجرخأ دقو و 0419« ىنغملا» بحاص هب جتحا

 «ثيدحلا بهاذ فيعض وهو «نالجع نب ءاطع ثيدح نم الإ ًاعوفرم هفرعن ال ثيدح اذه

 .14"” ص «4ج .باطحلل «ليلخ رصتخم حرش ليلجلا بهاوم» (8411)

 . 47" ص .4ج .قاوملل «ليلكإلاو جاتلا» (41)

 . "87 ص .؟ج «ةيديزلا هقف يف راهزألا حرش» (891)

 . ١١ ص ءا“ج «مالسإلا عئارشو (8115)

 . 304 ص ءالج (جاتحملا ينغم» 215٠١٠ ص الج (عانقلا فاشكدو *١1١« ص «الج «ينغملا» (8416)

 . 4457 ثيدحلا مقرو 56٠١0. ص .١ج « يطويسلل «ريغصلا عماجلا» (841)

 . 1١ ص ءالج «ينغملا» (441)

 . 7١" ص .4ج «يذمرتلا عماج» (4414)
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 يا و دل نا يو د اع ما

 , 06519هتقافإ لاح يف قلطيف ءانايحأ قيفي ًاهوتعم نوكي نأ الإ زوجي ال هلقع ىلع

 دعب ىلع نعد ورانا طفللا اذهب ثيدحلا هذه نأ ملعا» :ثيدحلا اذه عرش يف ءاجو

 ٌرئاج يقالط ّلك : هلع هللا يضر - يلع لاقو 2 (ةححيححص)) يف يراخبلا لاق . هيلع ًافوقوم يسم

 ريغ نم ناركسلا معي هلقع ىلع بولغملاو :برعلا نيز لاق «ةاقرملا يف لاق .هوتعملا ٌقالط الإ

 عقي ال مهلك مهنإف ءهيلع ىمغملاو ضرملاب هلقع لئازلا»و ءضيرملاو مئانلاو نونجملاو .دعت
 , 04 يبصلا اذكو مهقالط

 يزاريشلا قاحسإ وبأ مامإلا «بذهملا» بحاص لاق .نونجملاو مئانلا ىلع سايقلاب : ًاثلاث

 هنأل ؛هقالط عقي مل ضيرملاو نونجملاو مئانلاك هيف رذعي ببسب لقعي ال نم امأف» : يعفاشلا

 .9"01نيقابلا امهيلع انسقو نونجملاو مئانلا ىلع «. . : ةثالث نع مملقلا عفر :ربخلا يف صن

 .059ءيبلاك لقعلا هل ربتعاف .كلملا ليزي لوق قالطلا :ًاعبار

 :نونجملاب قحلي نميف عماجلا لوقلا 3

 ةبلغب مكحلا ةطانإ ه هوحنو و شوهدملا يف هيلع ليوعتلا يغبني علل . ىلاعت هللا همحر لاق ثيح

 ذأ نضرفت ذأ ربكل هلقع لتخا نميف لاقي اذكو 5 نع ةجراخلا هلاعفأو هلاوقأ يف للخلا

 0 : ال لاعفألاو لاوقألا يف لاحلا ةبلغ لاح يف ماد امف هتأجاف ةبيصمل

 ربتعي ال امك «. حيحص كاردإ نع اهلوصح مدعل ةربتعم ريغ كاردإلاو ةفرعملا هذه نأل ؛اهديريو

 , 059لقاعلا ىبصلا نم

 ؟هقالط عوقو مدع يف نونجملاب هيفسلا قحلي له 5-570

 هلام يف لمعلا ىلع ناسنإلا ثعبت ةفخ» :ءاهقفلا حالطصا يفو ةّفخلا ةغللا يف هفّسلا
 ال :باوجلاو ؟هقالط عقي الف .نونجملاب هيفسلا قحلي لهف .؟"9«لقعلا ىضتقم فالخب

 7١*. ص .4ج «يذمرتلا عماج» (841)
 7/١٠-717/1. ص . ؟ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» (4470)

 . ه5 ص .(5١1ج «عومجملا هحرشو بذهملا» (4471)

 . ١4١ ص ءا"ج ؛عانقلا فاشك» (847)

 . 345 ص اج «راتخملا ردلا» ىلع نيدباع نبال «راتحملا درد (447)

 . 374 ص الج ,«راتحملا در» (4474)
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 يف رثؤي ال هفسلا نأل ؛ربتعم هيفسلا قالطف اذه ىلعو .هقالط عوقو مدع يف نونجملاب قحلي

 ,ةيفنحلا حرص اذهبو نونجملاب هقحلي للخ هلقع يف سيلف .رومألا هكاردإ ةهج نم لقعلا

 , 01©ةيكلاملاو ةيعفاشلا لاق كلذكو

 ؟هقالط عوقو مدع يف نونجملاب ضيرملا قحلي له -57

 :هلقع يف رثؤي هضرم ناك اذإ : أ

 هنوكل ال عقي ال هقالط نإف هب ًاقحلم وأ ًانونجم هلعجيو هلقعب بهذي هضرم ناك نإ ضيرملا

 مدع مكح يف هب ًاقحلم وأ ًانونجم هلعجف «هضرم ببسب هلقع باصأ يذلا للخلل امنإو ًاضيرم

 قالط» :ةيكلاملا هقف يف باطحلل «ليلجلا بهاوم» يفف .ءاهقفلا حرص اذهبو هقالط عوقو

 نم هلقع بهذ اذإ ضيرملا كلذكو .«نونجملاك هوتعملاو قوغل مونب ولو لقعلا دقاف

 ضرمل وأ ربكل هلقع لتخا نميف لاقي اذكو» : ةيفنحلا هقف يف «راتخملا َّدر» يفو .*9«ضرملا

 (0159(. .هلاوقأ ربتعت ال لاعفألاو لاوقألا يف للخلا ةبلغ لاح يف ماد امف . هتأجاف ةبيصمل وأ

 .45”ًاضيأ ةيكلاملا دنع اذه لثمو

 : هلقع يف هضرم رثؤي مل اذإ : ب دالا1**

 اذهف هضرم لبق ناك امك كاردإلا ميلس لظ لب .هضرمب هلقع رثأتي مل يذلا ضيرملا امأ

 نأ قّلطملا نم قالطلا ذوفنل طرتشيو» :ةيعفاشلا هقف يف (جاتحملا ينغم» يف ءاج .هقالط عقي

 جوزلا ةحص اذكو» : يناساكلل «عئادبلا» يفو .«؟"7(ضيرملاو هيفسلا نم حصيف ًافلكم نوكي

 , 0550(قالطلا ةيلهأ“ يفاني ال ضرملا نأل ؛ضيرملا قالط عقي ىتح طرشب سيل

 : عقي توملا ضرم ضيرملا قالط -4

 ا اذإ يب دحنور كارم ف ءاهقفلا نيب فالتخالاو .عقي هقالط

 ص «."7ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» . 774 ص 23ج «جاتحملا ينغم» « 578 ص اج «راتخملا ردلا» (89175)

6 ,. 

 . 2"ص ا« 4ج «ليلخ رصتخم حرش ليلجلا بهاومد (8175)

 . 7144 ص «!"ج نيدباع نبال «راتحملا در» (84797)

 . 4" ص «. ؟ج «ليلخ رصتخم حرش ليلجلا بهاومد (851748)

 . 750/4 ص اج «جاتحملا ينغم» (8414)

 . 1٠١ ص ءا“ج «عئادبلا» (98)

 ا



 .- ىلاعت هللا ءاش نإ - ثاريملا نع انمالك دنع كلذ نّيبنسو ,هتجوز

 :ناركسلا قالط عقي له -46

 مل نونجملاك لقعلا دقاف ناك اذإف .هقالط عوقو ةحصل قّلطملا يف طرش لقعلا نإ انلق
 لهف .لقعلا لئاز ناركسلاو هوتعملاك نونجملاب قحلملا قالط حمصي ال كلذكو .هقالط حمصي

 نيبو ءروظحم قيرطب ركس ناركس نيب نوقرفي مهروهمج وأ ءاهقفلا ةماع نأ :باوجلاو

 : يلي اميف هنيبن امك روظحم ريغ قيرطب ركس ناركس

 :روظحم ريغ قيرطب ركس نم :الوأ 5

 وأ .هلقع بّيغف ءاود لوانت وأ .هركسأف ًابارش برش .يذلاك روظحم ريغ قيرطب ركس نم
 لئاز هنأل ؛هقالط عقي مل قلط اذإ تاللاحلا هذه يفف هركسأف ركسم هنأ ملعي ملو اركسم لوانت

 حرص اذهبو ءروظحم قيرطب هنم ببسب نكي مل هلقع لاوز نأل ؛نونجملاب قحليف ةقيقح لقعلا

 ,20559ىلبنحلا همادق نبا لاق امك كلذ ىف فالخ الو *؟')ءاهقفلا

 :روظحم قيرطب ركسلا : ًايناث 07

 هركس لاح يف قّلطو ركسم هنأب هملع عم ركسملا لوانت نأب روظحم قيرطب ركس اذإ امأو
 عقو يذلا ركسلا ٌدح نّيبن .مهلاوقأ نيبن نأ لبقو .ءاهقفلا نيب فالتخا ؟ال مأ هقالط عقي لهف

 .هيف عقاولا قالطلا ةحص يف فالتخالا

 :هيف عقاولا قالطلا ةحص يف فلتخملا ركسلا دح 04

 نم ءامسلا هب فرعي الف لقعلا ليزي رورس ركسلا :نيدباع نبال «راتحملا ٌدر» يف ءاج : أ

 .همالك يف يذهيف لقعلا ىلع بلغي لب :- ةفينح يبأ ابحاص  دمحمو فسوي وبأ لاقو . ضرألا

 ؛ىوتفلل .هوراتتخاو ةثالثلا ةمئألا لوق وهو ءامهلوق ىلإ خياشملا رثكأ لامو :نيدباع نبا لاق مث
 , 065”فراعتملا هنأل

 هب يتأي ال امبو لقعي ال امب يتأيف همالك يف طلخي نأ ركسلا ّدح» :ةيرهاظلا دنعو : ب

 2114٠ ص 7٠ج «عانقلا فاشكو ٠24ص 27ج «ريدقلا حتف» ةهكص 215ج «بذهملا حرش عومجملا» (891)

 . ."59 ص 2. ؟ج «يقوسدلا ةيشاحو»و ريدردلل «ريبكلا حرشلا»

 . 1١4 ص ءال ج «ينغملا» (8487)

 7794 ص .#ج «نيدباع نبال «ةيفنحلا هقف يف راتخملا ردلا ىلع راتحملا در» (89)
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 .0159«كلذ لالخ يف لقعي امب ىتأ نإو «ناركس نكي مل اذإ

 وه هبحاص يف فالخلا عقي يذلا ركسلا ٌدحو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو : ج

 ؛ كلذ وحنو هريغ لعن نم هلعنو هريغ ءادر نم هءادر فرعي الو ,همالك يف طلخي هلعجي يذلا

 «َنوُلوُقت اَم اوُمَلْعَت ىَّنَح ىَراَكُس ْمننأَو ةالَّصلا اوُبرقت ال اوُنمآ َنيَّذلا اهي اي :لاق ىلاعت هللا نأل
 هوؤرقتسا :لاق هنأ  هنع هللا ىضر  رمع نع يورو .لوقي ام هملع ركسلا لاوز ةمالع لعجف

 هيلع مقأف الإو هءادر فرعوأ «(ةحتافلا ةروس) نآرقلا مأ أرق نإف ةيدرألا يف هءادر اوقلأ وأ نارقلا

 ىلع ىفخي ال كلذ نأل ؛ ىثنألا نم ركذلا الو ضرألا نم ءامسلا فرعي ال نأ ربتعي الو .ٌّدحلا

 . حضاو وه امك هليلد ةوقل حجارلا وه اذهو ,0559(ىلوأ هيلعف نونجملا

 :روظحم قيرطب ناركسلا قالط يف ءاهقفلا فالتخا -4

 هيلإ انرشأ يذلا ركسلا ٌدح ىلإ لصو اذإ روظحم قيرطب ناركسلا قالط يف ءاهقفلا فلتخا

 «هعوقو مدعب اولاق ءاهقفلا نم قيرفو ,هقالط ةحصب اولاق ءاهقفلا روهمجف ,ةقباسلا ةرقفلا يف

 .امهنم حجارلا نّيبن مث امهتلدأو نيلوقلا يلي اميف ركذنو

 :ناركسلا قالط عوقو :لوألا لوقلا

 ةحصب مهريغو ةيديزلاو ةلبانحلاو ةيكلاملاو ةيعفاشلاو ةيفنحلا نم ءاهقفلا روهمج لاق
 نباو نسحلاو دهاجمو ءاطعو بيسملا نب ديعس لوق وهو "9"روظحم قيرطب .ركس نم قالط

 اضيأ وهو *9ةمربش نباو يعازوألاو مكحلاو ,نارهم نب نوميمو يغخنلاو يبعشلاو «نيريس

 . 0180 مهنع هللا يضر  رمع نباو سابع نباو يلع نلع اضيأ لوقلا اذه يكحو ,يرهزلا لوق

 :ناركسلا قالط عوقو مدع : يناثلا لوقلا ١

 ركسلا ٌدحو «مزال ريغ ناركسلا قالطو : يرهاظلا مزح نبا لاق دقف .ةيرهاظلا لوق اذهو

 لقعي امب ىتأ نإو «ناركس نكي مل اذإ هب يتأي ال امبو لقعي الامب يتأيف همالك يف طلخي نأ وه

 . 73١8 ص .١٠3ج مزح نبال «ىلحملا» (4*89)

 . 1١5 ص ءالج ««ينغملا» (8975)

 «؟ج «ريدردلل هريبكلا حرشلا» 774 ص ,*ج ,«جاتحملا ينغم» 2.٠٠١ ص اج يناساكلل «عئادبلا» (845)

 . 787 ص .ج «هراهزألا حرش» 14١٠. ص .”ج «عانقلا فاشك» "56 ص

 1١١4-1١١6. ص «الج «ينغملا» م4

 . 377/-75 ص 73ج «يناكوشلل راطؤألا لين» (894)

 تا



 هقف يف «مالسإلا عئارش» يف ءاج دقف .«ةيرفعجلا بهذ اذه ىلإو 03 كلذ لالخ يف

 عوقو مدع نوري ةيرفعجلا نأ ودبيو ©6؟؛>(ناركسلا الو نونجملا قالط حصي الف» ةيرفعجلا

 هيلإ بهذ ام نأ امك -روظحم ريغ وأ روظحم قيرطب هركس ناك ءاوس يأ - ًاقلطم ناركسلا قالط

 قيرطب ركس ءاوس يأ  ًاقلطم ناركسلا قالط لمشي - مزح نبا لوق يف ءاج امك ةيرهاظلا

 ىلع در مزح نبا نأ كلذ ىلع لديو .حصي الو ربتعي ال هقالط نإف .- روظحم ريغ وأ روظحم

 .روظحم قيرطب هركس ناك اذإ ناركسلا قالط عوقوب لاق نم

 .-روظحم قيرطب هركس ناك ولو يأ - ًاقلطم ناركسلا قالط عوقو مدعب لوقلاو 7

 ةيميت نبا مالسإلا خيش رايتخا ًاضيأ وهو *؛ةيفنحلا ءاهقف نم يواحطلاو يخركلا رايتخا وه
 دمحأ مامإلا نع ةياور وهو .مرحم ركسب ولو ناركسلا قالط عقي الو» : ىلاعت هللا همحر لاق دقف

 :لوقأ تنك :لاقف ءاهاوس امع عوجرلا :دمحأ نع ينوميملا لقنو .زيزعلا دبع ركب وبأ اهراتخا

 ذيملت ميقلا نبا رايتخا ًاضيأ وهو .؟؛9«عقي ال هنأ يلع بلغف تنّيبت ىتح ناركسلا قالط عقي
 زيزعلا دبع نب رمع بهذم وهو - هنع هللا يضر - نافع نب نامثع لوق وهو 04؛”ةيميت نبا

 . ينزملاو روث يبأو قاحسإو ثيللاو ,.يراصنألا ىيحيو ةعيبرو «سوواطو مساقلاو

 .0؛9هفلاخ ةباحصلا نم ًادحأ ملعن الو ,نافع نب نامثع نع تباث اذهو :رذنملا نبا لاقو

 نبا لاقو .قالط ناركسل الو نونجمل سيل :نامثع لاقو :«هحيحص» ىف يراخبلا ىور دقو

 , 444 .زئاجب سيل هركتسملاو ناركسلا قالط : سابع

 :روظحم قيرطب ناركسلا قالط عوقوب نيلئاقلا ةلدأ دمام

 ٌرئاج قالطلا لكذ :لاق لك يبنلا نع يور هنأب لوقلا اذهل يلبنحلا ةمادق نبا ديلا : ًالوأ

 وللا رار را ع ملا ةباحصلا نألو ؛«هوتعملا ٌقالط الإ

 لتقي هن أ هفيلكت ىلع لديو .يحاصلا قالطك عقي نأ بجوف .هكلم فداص هركم ريغ فلكم

 .8١75ص ١٠3ج . مزح نبال «ىلحملا» (8919)

 . ١7 ص اج «يبلحلل «مالسإلا عئارش» (85540)

 . 1٠ ص .7ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» (8441)

 .93604 ص «.(«ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف نم ةيهقفلا تارايتخالا» (84547)

 . 40-41 ص .4ج .ميقلا نبال هداعملا دازا (844)
 . ١١6 ص ءالج «ينغملا» (8444)

 ."88 ص :.9ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (8456)

 د30 -



 ,0147(نونجملا قراف اذهبو .ةقرسلاب عطقيو لتقلاب

 : لجو زع هلوق مومعب : :لوقلا اذهل يناساكلا نيدلا ءالع مامإلا جتحا : :ًايناث 0“
 «ريَغ اجو حكت ىَلَح دعب ْنِم ُهَل لحم الَ اقلط نق : ىلاعت هلوق ىلإ . . .ناَنرَم ٌقالطلا»
 قالط لك» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو . ليلدب صخ نم الإ هريغو ناركسلا نيب لصف ريغ نم

 هيلع ةبوقع ًامئاق لزنيف .ةيصعم وه ببسب لاز هلقع نألو . «هوتعملاو ّيبصلا ٌقالط الإ ٌرئاج

 امهر. :«يضاضقلاو دحلا هيلع تحب لق وأ ًانانتإ تذقارل اذهلو «ةنصنملا “تاكترا نع ارخزو
 مئاقلا مكح ةقيقح لئازلل ردقو ءًامئاق ربتعا هلقع نأ ىلع كلذ ٌلدف ,لقاعلا ريغ ىلع نابجي ال

 لعجيو ثاريملا نم مرحي هنأ هثروم لتق نمك ,عدرلاو رجزلل ةيصعم وه ببسب لاز اذإ ًاريدقت
 ببسب لاز ام هنأل ؛ءاودلاو جنبلاب هلقع لاز اذإ ام فالخب هيلع ةبوقعو لتاقلل ار ا ةيروكلا
 , 04:9 وه

 نم قيلطتلا ىلع قارفلا بترت نأ» «ميقلا نبا ركذ امك «لوقلا اذه ةلدأ نم : ًالاث ٠
 جتحا امك م قالط اوعقوأ ةباحصلا نأو . (ركسلا هيف رثؤي الف .اهبابسأب ماكحألا طبر باب

 , 0148(قالطلا يف ةلوليق ال» :ثيدحب لوقلا اذه باحصأ

 , 014 40روظحم قيرطب ناركسلا قالط عوقو مدعب نيلئاقلا ةلدأ ال85

 ميركلا نارقلا : أ

 اَم اوُمَلْعَت ىَتَح ىَراَكْس ْمّتنأو ةالّصلا اوُبَرْقَت آل وُنَمآ َنيِذَّلا اهّيَأ ايل : ىلاعت لاق

 .لوقي ام ملعي ال هنأل ؛ربتعم ريغ ناركسلا لوق ىلاعت هللا لعجف 4*1 نولوقت
 :ةيوبنلا ةئّسلا : ب ١0

 للك يبنلا ءاجف بلاط يبأ نب يلع يريعب رقع امل ةزمح ةصق يف «يراخبلا عيجصال يفو

 عجرف يبأل ديبع الإ متنأ له ل0 ا ردو وير للا نارك .همولي هيلع فقوف

 .ةزمح كلذب ذخاؤي ملو ءارفكو ةدر ناكل ناركس ريغ هلاق ول لوقلا 0 . د يبنلا

 . 1١6 ص ءال ج ««ينغملا» (845)

 5١. ص « 4ج «داعملا داز» (8548) .44 ص 27ج «عئادبلا» (84557)

 .؟١١-8١5 ص 2030ج مزح نبال «ىلحملا» 2311١6 ص الج «ينغملا» (8459)

 .[ 417“ ةيآلا ءعاسنلا ةروس] (89460)
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 .ةباحصلا لمع : ج -8-6

 .عقي ال ناركسلا قالط نأ  امهنع هللا يضر سابع نباو نافع نب نامثع نع حص

 . هقالطب همازلإ ينعي ال همئارجب ناركسلا مازْلِإ : د امله

 نيب عازن لحم اذهف «خلا . .قرس اذإ عطقيو لتق اذإ لتقيف اهبكترا اذإ هتايانجب همازلإ امأ

 ام بكترا اذإ هتبوقعب اولاق نيذلاو .طقف رمخلا ّدح الإ همزلي ال بلا نامثع لاق دقف .ءاهقفلا

 نم لك عيطتسي ذإ .صاصقلا ليطعت ىلإ ةعيرذ هلاعفأ ىلع هتبقاعم مدع نأب اوجتحا ءاهبجوي

 .زوجت الف داسفلل ةعيرذ اذهو كلذ لعفيو ركسي نأ قرسي وأ ينزي نأ دارأ وأ صخش لتق دارأ

 هيف ةدسفم ال لقاعلا ريغ نم درجملا لوقلا نأل ؛ةدسفم نمضتي ال ناركسلا لاوقأ ءاغلإ نكلو

 : هقالط عاقيإب ناركسلا ةبقاعم زوجي ال : ه--

 لوانت وهو روظحملا هباكترال هل ةبوقعلا هجو ىلع هقالط ىلع ناركسلا ةذخاؤم نأب لوقلا

 هتبقاعم زوجي الف ءرمخلا برش ّدح ناركسلا ةبوقع لعج عرشلا نإ :هيلع باوجلاف .ركسملا

 ينعي هقالط عاقيإب ةبوقعلا هذه ىلع ةدايزلا يف نأ امك .هل ةررقملا ةبوقعلا ىلع ةدايز رخآ ءيشب

 اذهو .اهقيلطتب اهجوز نم دصق نودبو ءهتنج بنذ نود ةنيكسملا هتجوزب ررضلاو ىذألا عاقيإ

 ببستلا زوجي الف هيف ةعيرشلا بغرت ال امم اذه لكو ءامهدالوأل عايضو ةيجوزلا ةايحلل مده

 .هقالط ةحص رابتعاب ناركسلا ةبوقع ىلع ةدايزلا قيرط نع هلوصحب

 :روظحم ريغ قيرطب ناركسلا لثم روظحم قيرطب ناركسلا : و 0١-

 نوكي نأ بجي كلذكف .ركسلاب هلقع لاوزل هقالطب ذخاؤي ال روظحم ريغ قيرطب ركس نم

 هلقع لاوز يفنت ال هتيصعم نأل ٍ ؛دوظحم قيرط نع ركسملا لوانتب هلقع لاز نمل ةبسنلاب مكحلا

 ًادعاق يلصي هيقاس رسك نمو ءادعاق يلصي هنإف هاقاس ترسك نمك .ساسألا اذه ىلع هتلماعمو

 هباصأف هسأر برض نمو .هسفن ىلع ىدتعا يناثلا امنيب هسفن ىلع دتعي مل لوألا نأ عم ءًاضيأ

 ىلع ىدتعا لوألا نأ عم .هنم لعفب ببست نود نونجلا هباصأ نم ةلماعم لماعي هنإف «نونجلا

 . يناثلا نود هسفن

 :«قالطلا يف ةلوليق ال» ثيدح يف ةّجح ال : ز -81

 هنإف هتحصب ليق ولو ءحصي ال ثيدح «قالطلاب ةّلوليق ال» :وهو هب اوجتحا يذلا ثيدحلا
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 قالط ثيدحلا اذه لمشي ال اذهلو .لقعي ال نم ىلع ال لقعي يذلا فّلكملا قالط ىلع لمحي

 : حصي ال رخآلا مهثيدح : ح14

 دارملا ناكل حص ولو 2 حصي ال ثيدح اذه (هوتعملا قالط الإ زئاج قالط لك» :ثيدحو

 .هب قحلم ناركسلاو .هب قحلم امإو «هوتعم امإ :لقعي ال يذلا نإ لاقي وأ ,فّلكملا هنم

 : هيلع قالطلا اوعقوأ ةباحصلا نأب لوقلا : ط 714

 نامثع نع لقن امك «ناركسلا قالط عاقيإ مدع ًاضيأ مهنع حص دقف .مهنع كلذ ّمص نإ

 . سابع نباو

 :ديفي ال قالطلا تامومعب جاجتحالا : يي 6

 قالط نيب لصفلا بجوت ال «ناَنّرَم ٌقالطلا» : ىلاعت هلوق لثم قالطلا تامومع نأب لوقلا
 قالط عوقو مدع ىلع ليلدلا ماق :باوجلاف «ليلدب صخ ام الإ ناركسلا قالطو يحاصلا

 .ناركسلا قالط عوقو مدعب نيلئاقلا ججح نم هانركذ ام وه ليلدلا اذهو .ناركسلا

 :ًافلكم نوكي الف لقعلا لئاز ناركسلا : ك -5

 ذإ فيلكتلا طرش لقعلاو «نونجملا هبشي لقعلا لئازو .هركُملا هبشيف ةدارإلا دقاف ناركسلا

 .لقعلا مهفلا ةادأو .همهفي نمل الإ كلذ هجوتي الو ,ىهن وأ رمأب باطخلا نع ةرابع وه

 .ًافلكم نوكي الف هل لقع ال ناركسلاو

 : حجارلا لوقلا 2517

 ناك ءاوس «ناركسلا قالط عوقو مدعب نيلئاقلا ةلدأ ةوق حوضوب نيبتي نيلوقلا ةلدأ ضرع نمو

 يه روظحم ريغ قيرطب ركس نم ةذخاؤم مدع ةّلع نأل ؛روظحملا ريغ وأ روظحم قيرطب هركس
 يأ مكحلا يف نينثالا ةاواسم بجيف ءروظحم قيرطب ركس نميف ةدوجوم ةلعلا هذهو .هلقع لاوز

 ةدايز اذهف ءاحيحص هقالط رابتعاب روظحم قيرطب ركس نم ةبقاعم امأ .امهقالط رابتعا مدع يف

 .زوجي ال اذهو ,ةلفاغلا ةأرملاب ىذأو ركسلا ةميرجل ةردقملا ةيعرشلا ةبوقعلا ىلع

 5 ور



 ىناثلا بلطملا
 ىناثلا طرشلا

 - هركُم ريغ  اراتخم قلطملا نوكي نأ

 :رايتخالاب دوصقملا

 دسفي هاركإلا نأل ؛ريغلا لبق نم قالطلا ىلع هركُم ريغ هنوك ًاراتخم قلطملا نوكب دوصقملا

 :هركملا قالط يف ءاهقفلا فالتخا -4
 :روهمجلا دنع هركملا قالط عقي ال :أ

 ةيكلاملاو ةيعفاشلا بهذم اذهو .هركملا قالط عوقو مدع ىلإ ءاهقفلا روهمج بهذ

 نباو رمع نباو يلعو رمع نع كلذ يورو .**”ةيرفعجلاو ةيديزلاو ةيرهاظلاو .ةلبانحلاو

 «سوواطو ءاطعو حيرشو ديز نب رباجو ,نسحلاو ةمركعو ةرمس نب رباجو ريبزلا نباو «سابع

 .9*4ديبع يبأو روث يبأو قاحسإو يعازوألاو ,ينايتخسلا بويأو زيزعلا دبع نب رمعو
 :هركملا قالط عوقو ىلإ ءاهقفلا ضعب بهذ : ب 5-0

 يرهزلاو يعخنلاو «يبعشلاو ةبالق وبأو «ةيفنحلا ءاهقف هركملا قالط عوقو ىلإ بهذو
 , 04657 يروثلاو

 :هركملا قالط عوقو ةلدأ ١

 ذفنيف هكلمي لحم يف فلكم نم قالط هنأب .هركملا قالط عوقوب مهلوقل ةيفنحلا جتحا
 نع هفرصت ىرعي الف .هتيلهأ لاح يف قالطلا عاقيإ دصق هركملا نأو "؟*هركملا ريغ قالطك

 دوجوم وهو ةجاحلا عفد هيف ةّلعلا ذإ .هركملا ريغب ًارابتعا هتجاحل ًاعفد قالطلا عوقو وهو همكح

 حرشلا» ء«8١1 ص ءالج «ينغملا» 2584 ص 27”ج «جاتحملا ينغم» له ص 5 ج «عومجملا» (861)

 ص «؟ج هراهزألا حرش» «744ص «4ج .قاوملل «ليلكإلاو جاتلا» «450 ص .١ج .ريدردلل «ريغصلا

 . 7١ص «,#ج «مالسإلا عئارش» ء١4١ ص ءج «عانقلا فاشك» ,.707 ص ١٠2ج «ئلحملا» ء"ى5

 . 5٠ نص «4ج «ميقلا نبال «داعملا داز» 21١8 ص الج «ينغملا» (8465؟)

 .86١١ص «ا/ج «ينغملا» 24 ص «ا"ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» 84469

 ١١8. ص «ا/ج «ينغملا» (8465)
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 «قاطي ال يذلا ىذألا وأ حرجلا وأ لتقلا نم هركملا هب دعوت امع صلختلا ىلإ هتجاحل هركملا يف

 وهو امهنوهأ راتخاف .هب ررضلا عوقوو «قالطلا عاقيإ ررض :نيررضلاو نيّرشلا فرع هركملاف
 لومحم هنأ ريغ الماك ارايتخا ملكتلا يف راتخم وهف .ايتخالاو دصقلا ةيآ اذهو «قالطلا عاقيإ

 ريغ هاضر مدع نأل ؛هب ٍضار ريغ وه يذلا مكحلا يفن يف اذهل ريثأت الو .كلذ هرايتخا ىلع

 .01*لزاهلاك هلوق ىلع مكحلا بترتب لخم

 :هركملا قالط عوقو مدع ىلع ةلدألا

 : هجام نبا ثيدح : ًالوأ

 هيك 5 5 3 96
 .3:*05«هيلع اوهركُتْسا امو .نايسنلاو ءأطخلا يتّمأ نع عضو هللا َنإ» :لك هلوق

 :دواد يبأ ثيدح : ًايناث 7١68

 الو قالط الر :لوقي قلكَع هللا لوسر تكتعمس :تلاق ةشئاع نع (هللس» يف دواد وبأ جرخأ

 هرسفو : هحرش يف ءاجو 9770بضغلا هنظأ قالغلا :دواد وبأ لاق «قالغ يف وأ .ٍقالغإ يف قاتع

 نم قاتعلاو قالطلا عقوي مل نم هب ذخأ ثيدحلاو . بضغلا ليقو .هاركإلاب ثيدحلا بيرغ ءاملع

 دصقلاو ملعلا باب دادسنا قالغإلا :ةيميت نبا انخيش لاق» :ميقلا نبا لاقو , 25557 (هركملا

 ؛ لوقي ام لقعي ال يذلا نابضغلاو هركملاو «ناركسلاو نونجملاو هوتعملا قالط هيف لخديف هيلع
 ملاع .هل دصاق نم عقي امنإ قالطلاو .دصقلاو ملعلا باب هيلع قلغأ دق ءالؤه نم الك نأل
 0335و

 :ىراخبلا ثيدح :ًاثلث 4

 ريغ هركتسملاو ناركسلا قالط :هلوق سابع نبا نع «هحيحص» يف يراخبلا جرخأ

 ةباحصلا نم مهريغو رمع نباو يلعو ورمع لوق وه هركملا قالط عوقو مدعو .1"زئاج
 , 01 7©اعامجإ نوكيف مهرصع ىف مهل فلاخم الو ماركلا

 .”4 ص ."ج «ةيادهلا ىلع ةيانعلا حرشو ريدقلا حتفو ةيادهلا» (8485)
 .506094 ص ١1ج هئنس يف هجام نبا هاور ثيدحلاو 1١8«, ص ءالج «ينغملا» (8950)

 ةضيكقفلا ذك 25ج «دوبعملا نوع هحرش عم دواد يبأ نئسو (4451)

 . 7517 ص .5ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (8451)

 . 75١١ ص ."ج «دوبعملا نوع عم عوبطملا دواد يبأ نئسل ميقلا نبا حرش» (8471)

 ."88 ص .4ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (8455)

 .560 ص ١5. ج ؛عومجملا» ء8١1 ص الج «ينغملا» (8956)
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 :رايتخالا عم هاركإلا عمتجي ال اه

 نإف ءرايتخالاب ًاعرش ربتعي امنإ يعرشلا فرصتلاو «هايإ هداسفإل رايتخالا عم نوكي ال هاركإلا
 طرش ناكف ؛ملكتلا يف راتخم هنإف لزاهلا فالخب اذهو ءرابتعا فرصتلل نكي مل رايتخالا تاف

 , 6155)هيف ًادوجوم فرصتلا رابتعا

 :هل مكح الف ٌّقح ريغب هيلع هركأ هركملا قالط 5-5

 ةملك لثم ,مكح هل تبثي نأ زوجي الف ءٌقح ريغب هيلع هركأ لوق ةقيقحلا يف هركملا قالط

 . 617”ًاهركم اهلوقي قالطلا ةملك اذكف ءاهلئاق ٌّقح يف مكح اهل تبثي ال اهيلع هركأ اذإ رفكلا

 :هركملا قالط يف حجارلا لوقلا 17

 فيضنو .اهب اولدتسا يتلا ةلدألل .روهمجلا لوق وهو .هركملا قالط عوقو مدع حجارلاو
 يغبو ملظ ّقح هجو ريغب هيلع هاركإلاف ءانّيِب امك اعرش هيف بوغرم ريغ قالطلا نأ مهتلدأ ىلإ

 لب هرابتعا يغبني الف ,اهدوجو لعب هتطبار ءاقبو حاكنلا يف .عرشلا دصاقمل تيوفتو .عادتعاو

 هملظ ىلع هل ةناعإو هركملا دصقمل قيقحت هركملا نم قالطلا اذه رابتعا نأل ؛هواغلا بجي

 لاق 20000 نواعتلا نع ًاجراخ مرحملا نواعتلا قاطن يف لخديف .هئادتعاو هيغبو

 جوزلا نأ هانلق ام يوقيو «ناّودغلاو مثلا ىَلَع اونَواعَت لَو ىىَوقَتلاَو بلا ىَلَع اوُنَواَعَتَو9 : ىلاعت

 0 ملا ءانيقي هل: قير الوب هيف يغار ألو ءاعطق قالطلا صاق ريغ

 نم صالخلا ىلإ قّلطملا ةجاحل قالطلا عرش مالسإلا نأ كلذ حضوي مالسإلا يف قالطلا

 قالطلا مالسإلا عرش ءاهببسب قالطلا ىلع همادقإو هذه هتجاح نم دكأتللو .ةيجوزلا ةطبارلا

 ام أطخ نّيبت اذإ هقالط نع عوجرلل تقولا نم عستمو ةيفاك ةصرف قلطملا جوزلل نوكيل يعجرلا
 يف هدصقي الو قالطلا ديري ال هنأب ًانيقي انملع عم هركملا قالط عاقيإ حصي فيكف ءهيلع مدقأ
 امأ ؟اهءاقب ديري لب ةيجوزلا ةطبارلا نم صلختلا ديري الو هيف هل ةجاح الو قالطلا ةملك هظفلت

 قالطلا ٌرش ءاقب يفني ال لوقلا اذهف .هسفن نع ررضلا عفدب نيرشلا نوهأ هقالطب راتخا هنوك

 هنع رشلا اذه يفن يغبنيف .هيلعو .هعاقيإب ببستي مل رشلا اذه نأ يفني الو .هتجوز ىلعو هيلع

 ًاوغل هقالط لعجب هتجوز نعو

 ااا

 ."ة ص ء”؟ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» (8955)

 . ١١18 ص ءالج «ينغملا» (894517)

 ل ”ا/لك



 ؟هاركإلا ققحتي مب -4

 : ةيعفاشلا دنع :الوأ

 يف فالخلا عقو يذلا هاركإلا ًاهركم قلطملا جوزلا ريصيو هاركإلا ققحتي ءيش يأب نكلو

 اهركت يعي "ل :ةيعفاشلا هقف يف «بذهملا» بحاص يزاريشلا قاحسإ وبأ لاق ؟هقالط ةحص

 ردقي ال ءارلا حتفب - هّركملل ًارهاق - ءارلا رسكب - هركملا نوكي نأ :(لوألا) : طورش ةثالثب الإ

 .هب عقاوإو هركملا نم هفاخي ام نأ مارا حتفب - هّركملا نظ ىلع بلغي نأ : (يناثلا) .هعفد ىلع

 «حربملا تويشلاو عطقلاو لتقلاك ارو هير وحلب امم هركملا هب هددهي ام نوكي نأ :(ثلاثلا)

 يف ليلقلا برضلا امأو .رادقألا يوذ نم كلذ هنم نقشت نمب فافختسالاو .«ليوطلا سبحلاو

 سيلف ليلقلا سبحلا وأ ليلقلا ذخأ وأ ءهنم ضغي ال نمب فافختسالاو هب يلابي ال نم ٌّقح

 هنيب قيرفت هيف نكي مل نإو «هاركإ وهف لهألا نيبو هنيب قيرفت هيف ناك نإف : يفنلا امأو .اركإب
 ترضلاب هدعوأ نإ» : يزاريشلا لوق ىلع اقيلغت «عومجملا» يف ءاجو 6152ناهجوف هلهأ نيبو

 ناك غلاب اريثأت هيف كلذ رثؤي نمم ةءورملاو رادقألا يوذ نم هركملا ناك نإف ءمتشلاو سبحلاو

 نكي مل كلذ مهئيسي ال نيذلا عاعّرلا ءافخس وأ ماوعلا نم ناك نإو .هؤوسي كلذ نأل ؛ هل ًاهاركإ

 .4459ناهجو هيفف دلولا فالتإب هدعوأ نإو .هّمح يف ًاهاركإ كلذ

 : ةلبانحلا دنع :ًايناث 64

 قئخلاو برضلاك باذعلا نمال ءيشب صخشلا لين اذإ : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو

 :دمحأ نع ةيناثلا ةياورلا يفو .ًاهاركإ نوكي هنإف ديعولا عم ءاملا يف طغلاو سبحلاو رصعلاو

 ًايرضاوأ لتقلا فاخ اذإ | هاركإلا ّدح :روصنم نبا ةياور يف لاق دقف ءهاركإ هدرفمب ديعولا نأ

 , 65":)ءاهقفلا رثكأ لوق اذهو ءاديدش

 ةيميت نبا دنع :ًاثلاث -“

 هرضي هنأ هنظ ىلع بلغي نأب وأ ديدهتلاب امإ لصحي هاركإلا :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو
 ,6579ديدهت الب هلام وأ هسفن ىف

 .56 ص .15ج «عومجملا هحرشو بذهملاو (4454)

 . 37 ض 215ج «بذهملا حرش عومجملا» (479)

 . 1١9 نع الج :ينغملاو (4410)

 '. #7« ص «ةيميث نبا مالسإلا خيش ىواتف نم ةيهقفلا تارايتخالا» (مو101)

 لال



 :زوجي ّقحب هاركإلا ١

 :ةلبانحلا لوق : أ

 يلوملا مكاحلا هاركإ وحن ٌّقحب هاركإلا ناك نإو» :«ينغملا» يف يلبنحلا ةمادق نبا لاق

 قباسلا ملعي الو نايلولا امهجوز نيذللا نيلجرلا ههاركإو .ءىفي مل اذإ صبرتلا دعب قالطلا ىلع

 , 01790. . مصف ٌّقحب هيلع لمح لوق هنأل ؛قالطلا عقو قالطلا ىلع ءامهنم

 :ةيعفاشلا لوق : ب -5

 ناك نإف :رظني هنإف هركملا امأو» :ةيعفاشلا هقف يف «بذهملا» بحاص يزاريشلا لاقو

 ّقحب هيلع لمح لوق هنأل ؛هقالط عقو قالطلا ىلع مكاحلا ههركأ اذإ يلوملاك ٌّقحب ههاركإ
 , 0577( حصف

 : ةيعفاشلاو ةلبانحلا لوق ىلع بيقعتلا 73

 نإ قالطلا ىلع هاركإلا ةسرامم يف يضاقلا َّن ىقح م ةيعفاشلاو ةلبانحلا هلاق ام نأ عقاولاو

 : نيهجو نم رظن لحم مهنم لوقلا اذه «ٌّقحب هاركإلا اذه ناك

 ةحص يف فالخلا عقي يلاتلابو اهركم نمكشلا اهب ريع يذلا هاركإلا نإ :لوألا هجولا

 هب ىذألا عاقيإب هديدهتب وأ قلطي ىتح جوزلاب العف ئذألا قاحلإب ن وكي يذلا هاركإلا وه هقالط

 لثملا هب بّرضُي فيكف .هلغف يضاقلا ىلع روظحم هيعونب هاركإلا اذهو «هانيب يذلا وحنلا ىلع

 هعانتما ناك اذإ قالطلا نع عنتمملا ىلع قالطلا عاقيإ كلمي يضاقلا نإ ؟ّقحب هاركإلا ىلع

 .قالطلا ىلع هاركإلا ةرشابمب هل ةجاح الف .حاكنلا خسفب يضاقلا مكحي وأ ٌّقح هجو ريغب

 ىلإ عجري نأب هئاليإ نع عوجرلا نم يأ - ةئيفلا نم عنتما اذإ يلوملا نإ :يناثلا هجولا

 نإ» : يلبخلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج . هيلع قلظَي يضاقلا نإف .اهئطوو هجوز ةرشاعم

 هيلع قّلط قالطلا نم عنتما نإو ءهقالط عقو قّلط نإف .صبرتلا دعب ةئيفلا نم عنتمأ اذإ يلوملا

 ”تنفنإ 5 |

 ْ :ضعب ىلع ةيعفاشلا ضعب بيقعت 2-45

 نمو «بذهملا» بحاص لوق ىلع ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» بحاص بقع دقو

 ١١8. ص «الج «ينغملا» فثفحرفف)

 .560 ص« 5١ج .عومجملا هحرشو يزاريشلل «بذهملاو» «تتفس]

 ١"7. ص الج «ينغملا» (891)
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 ينغم» بحاص لاق .ّقحب هاركإ هنأل قالطلا ىلع يلوملا هاركإ يف» يضاقلا ٌّقح يف هقفاو

 دعب يلوملا يضاقلا هاركإب عمج ّقحب قالطلا روصو .قح ريغب هّركم قالط عقي الو» : «جاتحملا
 امك  عنتمملا يلوملا ىلع قلطي يذلا وه يضاقلا نأ حصألاو . .ةدحاو ةقلط ىلع ءاليإلا ةدم

 اا و ريق هلع زرت ىتح ٌتاصأ هاركإ الف ٍئنيحو - هباب يف يتأيس

 ثلاثلا بلطملا

 ثلاثلا طرشلا

 قالطلا ادصاق قلطملا نوكي نأ

 :قالطلا ىلإ دصقلا نم دارملا 6

 لاقي .ةّينلا :«دصقلا» ظفل ينعي امك ”*”0ًادماع هتدارإو هيلإ هجوتلا :ءيشلا ىلإ دصقلا

 عاقيإ ًايوان هنوك وه .قالطلا ًادصاق قلطملا نوكب دارملاف 9"”هيلع مزعو هدصق : ةّين رمألا ىون
 قالطلا عاقيإ ًالعف ًادصاق نوكي قالطلاب هظفلت يف جوزلا نأ ىنعمب «هيلع ًامزاع هل ًاديرم قالطلا
 رابتعال يفكي الف .هتحصو قالطلا رابتعال مزال طرش قالطلا دصق لهف .عاقيإلا اذه اير

 ةرتتسم ةّينو ةنطاب ةدارإ نع ًاربعم ظفللا اذه نكي مل اذإ هيلع لاّدلا ظفللاب ظفلتلا درجم قالطلا

 ينأي نأ طرشلا امنإو ءًاحيحص قالطلا رابتعال طرشب سيل اذه نأ مأ ؟قالطلا عاقيإ ىلإ دصقو
 عاقيإ هتدارإو قّلطملا دصق ىلع ةعطاق ةنيرق كلذ نوكيف «قالطلا ىلع لاّدلا ظفللاب قلطملا
 .بلطملا اذه ىف هنايب ديرن ام اذه ؟قالطلا

 : ةدرجملا ةينلاب قالطلا عقي ال -7457

 لاد ظفلب قطني نأ نود هسفن يف اهقّلطو كلذ دصق وأ هتجوز قيلطت هبلق يف جوزلا ىون اذإ

 -: مهلاوقأ نمف .ءاهقفلا ةماع اذه ىلعو .عقي ال هقالط نإف :هعاقيإ يف هدصقو قالطلا ىلع

 عقي مل ظفل ريغ نم هبلقب هاون ولف .ظفلب الإ عقي ال قالطلا نإ» :(«ينغملا» يف ءاج -: أ

 «ريثك يبأ نب ىيحيو ريبج نب ديعسو ديز نب رباجو ءاطع مهنم .ملعلا لهأ ةماع لوق يف

 0 , 9"03(نسحلاو مساقلا نع ًاضيأ يورو .قاحسإو ١ يعفاشلاو

 نم هبلقب هاون ولف .ظفل ريغب قالطلا عقي ال» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف : ب

 . 784 ص 17ج (جاتحملا ينغم» (8916)

 .9154 ص .؟7ج «طيسولا مجعملا» (8911) 744 ص .؟ج «طيسولا مجعملا» (891/5)

 . ١7١ ص ءالج يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» (8918)

 7”0/4- 



 , "2150:«يرهزلاو نيريس نبال ًافالخ عقي مل ظفل ريغ

 ىون نإف «ةيانك وأ حيرصب آلإ قالطلا عقي ال» : يعفاشلا يزاريشلل بذهملا يفو : ج
 ةينو «قالطلا ىلع عرشلا يف ميرحتلا نأل ؛قالطلا عقي مل ةيانك الو حيرص ريغ نم قالطلا

 ,694:3(قالطب تسيل قالطلا

 دصق أد دصقو «هبئان وأ جوز نم هعقوم  قالطلا يأ د هنكرو» : ةيكلاملا لاقو : د

 كك ةينلا درجمب ال ةرهاظلا ةيانكلا وأ حيرصلا ظفللاب - قطنلا

 لوقي هبو .قالطلا همزلي مل هسفن يف قّلط نمو» : يرهاظلا مزح نبال ىّلحملا يفو : ه

 . 0189( يرهاظلا دواد  ناميلس وبأو يعفاشلاو ةفينح وبأ

 :هيف فقوت نمو ةينلاب قالطلا عوقوب لاق نم 717

 4 00 ل يو

 [ نبا مامإلا نم ةلأسملا | يف يفرت اذهو

 : ةينلاب قالطلا عوقوب لاق نم ةلدأ 4

 00ه هب ْمُكْبِساَحُي ُهوُفْخُت وأ ْمُكِسْفْنَأ يف اَم اوُدبُ ْنِإَول : ىلاعت هلوق : ًالوأ

 .4580,ىون ام ٍءىرما لكل امْنإو ءتايّتلاب ُلامُعألا امّنإ» :لي هلوق :ًايناث

 باوثلا يف بولقلا لامعأ نأبو ءاهلعفي مل نإو ذخاؤم قساف ةيصعملا ىلع رّضملا نإ :ًاثلاث

 .682(راوجلا لامعأك باقعلاو

 . 147 ص ءا"ج «عانقلا فاشك» (441/4)

 .15ص 5١ج «عومجملا هحرشو بذهملا» (848)

 .116 ص ؛.؟ج ريدردلل «ريبكلا حرشلا» .4754 ص «١ج ريدردلل ؛ريغصلا حرشلا» (44481)

 . 198 ص .١٠ج ءمزح نبال «ىلحملا» (8487)

 ١194. ص ل٠ ج مزح نبال «ىلحملا» . ١15١ ص ءالج «ينغملا» (8987*)

 . 584 اهمقرو ةرقبلا ةروس يف ةيآلاو "الص « ؟ج «ميقلا نبال «داعملا داز» (8485)

 ١194. ص . ١٠ج «ىلحملا» (4946)

 ."ا/ص .4ج .ميقلا نبال «داعملا داز» (8445)

-58:- 



 :ةدرجملا ةّينلاب قالطلا عوقو مدع ةلدأ 848

 1 - 0 5 نايم كلب -. - 0 *

 ام يتما نع ٌزواجت هللا نإ» : كك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع : أ

 :هنع لاقو يذمرتلا هجرخأو ©7*9يراخبلا هجرخأ .«ملكتت وأ لمعت ملام اهَّسفنأ هب ٌتنّدح
 ملكتي ىتح ًائيش نكي مل «قالطلاب هسفن ثّدح اذإ لجرلا نأ ملعلا لهأ دنع اذه ىلع لمعلاو
 سلا

 .(ةبهلاو عيبلاك ةينلاب لصحي ملف .كلملا ليزي فرصت قالطلا : ب

 : حجرلا لوقلا 7

 ةحارصل ةدرجملا ةّينلاب عقي ال قالطلا نأب :ءاملعلا ةماع لوق حيحصلاو لب . حجارلا لوقلاو

 بجومب لمعت مل ام ملسملا سفن هب ثدحت امع زواجت ىلاعت هللا نأب فيرشلا يوبنلا ثيدحلا

 .هب ملكتت وأ  ةّينلا يأ - يسفنلا ثيدحتلا اذه

 مهل ةبَُح الف ءاهدحو ةّينلاب قالطلا عوقوب ءاهقفلا نم لاق نم هب جتحا ام امأو 0١-

 :هوجو نم كلذو هب
 ووو مهو

 هللا هب ْمُكبِساَحي وف و ْمُكِسْفلأ يف ام ادب نو : ةميركلا ةيآلا نإ :(لوألا هجولا)

 نأ ةميركلا ةيآلا هذه يف سيل «ريدق ٍءْيَش لك ىَلَع هلو ُءاَشَي ْنَم ُبّذَعُيَو ُءاَشَي ْنَمل ٌرْهْفَيف

 وه مث .هيفخيو هيدبي امب هتبساحم اهيف امنإو .عرشلاب هماكحأب مازلإ دبعلا هيفخي امب ةبساحملا
 , 09520؟ةنلاب قالطلا عوقو نم اذه نيأف .بذعم وأ هل روفغم

 ةالصلا هيلع هنأل ؛روهمجلل ةَجُح «. .تاّيلاب لامعألا امّنإِ» :ثيدح :(يناثلا هجولا)
 ًامكح بجوي ملو :اعيمح انهكيخلا لب «ةّينلا نع لمعلا الو لمعلا نع ةّينلا هيف درفي مل مالسلاو

 , 615:0 خآلا نود امهدحأب

 لمع نم ٌّقح يف اذهف .ذخاؤم قساف ةيصعملا ىلع ٌرصملا نأ امأو :(ثلاثلا هجولا)

 مزع نم امأو .رصملا وه اذهف هتدواعم ىلع مزعلا هب لصتا لمع انهف ءاهيلع ٌرصأ مث ةيصعملا

 اذإ ةنسح هل بتكت نأ امإو .هيلع بتكت ال نأ امإ :نيرمأ نيب وهف اهلمعي ملو ةيصعملا ىلع

 .73848 ص .(9ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (8487)

 .560// ١1ج هنئس يف هجام نبا هاورو 2751 ص « 4ج «يذوحألا ةفحت هحرشو يذمرتلا عماج» (8444)

 . 586 اهمقرو «ةرقبلا ةروس يف ةيآلاو 8”2ص «4ج «ميقلا نبال داعملا داز» (894489)

 .99١ص ١21ج مزح نبال «ىلحملا» (8440)

"3581١ 



 رمكحلا_ لجو رع - هلل اهكرت

 قالطلا عوقو نكلو . حيحصو ٌّقحف بولقلا لامعأ ىلع باقعلاو باوثلا امأ :(عبارلا هجولا)

 نم ناسنإلا هيلع بقاعي ام نإف ا نيب مزالت الو 00 باوثلا عوضوم نع جراخ ةينلاب

 يصاعملا ىلع ةبوقعلا قحتسي امك ءاهيلع ةبوقعلا قحتسي ةيبلق ٍصاعم وه بولقلا لامعأ

 مسازهت قالطلا امأو .بلقلاب ةمئاق اهتايمسم يناعمل ءامتعأ د ةيبلقلا يصاعملا يأاد يهو ةيندبلا

 ًادرجم بلقلا نق امل اميا وه نسلف «ةباتك وأ ةراشإ نم هنع بان ام وأ ناسللاب مئاق ىمسمل
 ا

 :لزاهلا قالط

 .ظفللا اذه مكح ديري ال نكلو العف هب ظفلتيو .قالطلا ظفلب ظفلتلا دصقي نم وه لزاهلا
 هبجوم ديري ال هنكلو .هرايتخاو هتدارإب هماقم موقي ام وأ هيلع لدي ام وأ قالطلا ظفلب قطني هنأ يأ

 .اهنم حجارلا نّيبن مث هب اولدتسا امو نيقيرفلا لاوقأ يلي اميف ركذنو هعوقو مدعب لاق

 :لزاهلا قالط عوقوب لاق نم : ًالوأ 1

 : مهلاوقأ نمو .ءاملعلا ةماع مه لزاهلا قالط عوقوب نولئاقلاو

 قالطلاب لزاهلا قالط عقيف .طرشب سيل ًاداج هنوك اذكو» : يناساكلل «عئادبلا» يف ءاج :أ
 سس بعاللاو

 لب «ةّين ىلإ جاتحي ال قالطلا حيرص نإ» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج : ب

 لك عمجأ :رذنملا نبا لاق .دجلا وأ حزملا دصق ءاوسو . كلذ يف فالخ الو دصق ريغ نم عقي

 باطخلا نب رمع نع اذه يورو .ءاوس هلزهو قالطلا دج نأ ىلع ملعلا لهأ نم هنع ظفحأ نم

 لهأو يروثلا نايفس لوق وهو .ديبع وبأو يعفاشلا لاق هبو ءاطع نع هوحنو .دوعسم نباو
 , 0119(قارعلا

 ولو يأ ضيرملاو هيفسلا نم قالطلا حصيف» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يفو : ج

 . 051 «ًلزاه ناك

 .3/8 ص د٠ جا « ميقلا نبال «داعملا داز» (8491)

 ٠٠١. ص 20ج « يناساكلل «عئادبلا» 84495 .78 ص ٠ جا «ميقلا نبال «داعملا داز» (844؟)

 . ؟3"؟9 ص 2ا"ج «جاتحملا ينغم» (م1496) . ١ "8ص الج «ينغملا» (84445)
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 : ةفرع نبا لاق . ًالزه ولو - قالطلا يأ - مزلو» :ةي ةيكلاجلا هقق' يف ليلجلا تهاوم: ىو د

 , 4150يًاقافتا مزال قالطلا عاقيإ لزهو

 :لزاهلا قالط عوقو مدعب لاق نم :ًايناث -71/

 الو هركملا قالط عقي الو» : «ةيصخشلا لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألا» باتك يف ءاج : أ

 , 0555قالطلا دصقي مل يذلا لزاهلا

 يأ هب لاقو» : يناكوشلا هيقفلل .(مارملا غولب باتك حرش راطوألا لين» يف ءاجو : ب

 ,0158(رصانلاو رقابلاو قداصلا مهنم ةمئألا نم ةعامج  لزاهلا قالط عوقو مدعب

 :لزاهلا قالط عوقو ىلع ةلدألا

 «قالطلاو .حاكتلا :ٌّدج ٌنهَلْرهو دج ٌنهّدِج ٌتالث» :هلكك هللا لوسر لوق :ًالوأ

 .عقي لزاهلا قالط نأ ىلع هتلالد يف حيرص ثيدحلاو "115)(ةعجرلاو

 بترت امأ «بابسألا رشابي نأ هل فّلكملاو .فّلكم هنأل :لزاهلا قالط عقب اهنإاد ابيات
 لاهدصقي مل وأ راثآلا هذه فلكملا دصق ء ءاوس يمالسإلا عرشلا ىلإ وهف ذ ءاهراثآو اهتايبسم

 بئر هرشابو هفيلكتو هلقع لاح يف هراتخا اذإف هايإ هترشابمو ببسلا فّلكملا دصقب ةربعلاف

 يف ًالزاه ناك وأ همكح ديره ببسلا هترشابم ىف اض ناك ءاوس هرثأ يأ همكح هيلع عرشلا

 كلذ

 اذهو «هحاكن وأ هقالط نم الا دارأ اذإ دزاه د تنك 00 نأ حكان وأ 7 لك 0

 ةدحلا يف 2 امم ء يشب ملكت نم لكف اذه ىلعو . مرحملا باكتراو ىضوفلا ىلإ يدؤي

 رمأل اديكأت ءالزاه ناك هنأ هنم لبقي ملو همكح همزل  ةعجرلاو قالطلاو حاكنلا يأ - فيرشلا

 .«::ا)اهل ًاطايتخاو ةنايصو جورفلا

 . 44ص ؛4ج .باطحلل «ليلخ رصتخم حرش ليلجلا بهاوم» (4445)
 ه8 ص .يّلحلا ميركلا دبع خيشلل «ةيصخشلا لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألا» ( 8491
 ١ . 73850 ص ."ج يناكوشلل « راطوألا لين» (84944)

 ."57 ص .4ج («يذمرتلا عماج» .717” ص ."5ج (دواد يبأ نئسو (44849)

 ."8ص .14ج «ميقلا نبال «داعملا داز» (4600)

 ) )4501١ص .تج «هواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعو "735
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 :لزاهلا قالط عوقو مدعب لاق نم ةلدأ 5-5

 «مزعلا رابتعا ىلع ةيآلا هذه تلدف 4« . .ٌقالطلا اوُمّرَع ْنِإَوط :ىلاعت هلوقب اولدتسا أ
 ىوعدلا كلت ىلع ةيآلاب لالدتسالاو :لالدتسالا اذه يف يناكوشلا لاق .هنم مزع ال لزاهلاو

 ,9*6هلصأ نم حيحص ريغ

 .هعوقو ةحص طرش دصقلاو .قالطلا عاقيإ دصاق ريغ لزاهلا نأب اوججتحاو : ب

 :لزاهلا قالط يف حجارلا لوقلا 0/

 ًاظفح فيرشلا يوبنلا ثيدحلا حيرص وه امك لزاهلا قالط عقيف ءروهمجلا لوق حجارلاو
 جورفلاب قلعتتو ة همرحو لج اهيف قالطلاو كلا لئاسمو اهب بعللاو ثبعلا نم عرشلا ماكحأل

 حابملا لزهلا لحم نإف «بعللاو لزهلل اعوضشوم اهلعج عنم اهتنايص مزاول نمو « بجاو اهتنايصو

 .ةعجرلاو قالطلاو حاكنلا رومأ هلاجم نم سيل نكلو عساو

 : نابضغلا قالط 23-2

 :لوقي ِِلَك هللا لوسر تعمس : :تلاق اهنع هللا يضر - ةشئاع نع «هنتساو يف ةوادوبأ جرخأ

 هرسف كلذكو (4'"”بضغلا 2 هنظأ : : قالغإلا يف دواد وبأ لاق . «قالغإ يف قاتع الو ٌقالط الو

 قلغي نأ قالغإلا ةقيقحو ةيميث نبا 7 انخيش لاق : ميقلا نبا لاقو 0 * 9 لبنح نب دمحأ مامإلا

 يف لخديو «هتدارإ و هدصق هيلع قلغنا هنأك هب ملعي ال وأ مالكلا دصقي الف .هبلق لجرلا ىلع

 هل ةفرعم الو هل دصق ال نم لكو .بضغ وأ ركسب هلقع لاز نمو نونجملاو هركملا قالط كلذ

 , 0 9لاق امب

 ؟نابضغلا قالط عقي له 4

 ّدح ام نكلو «نابضغلا قالط عوقو مدع ىلع لدي هانركذ يذلا فيرشلا ثيدحلا رهاظ

 ودق نب هللا ىنللا ةيبب ولالا ىلا واب ا يحس وال دي ل١ ىلا دقحلا

 مالكلا دصقي الف هبلق لجرلا ىلع قلغي نأ» :ثيدحلا يف ءاج يذلا قالغإلا ةقيقح ةقيقح نأ وهو

 هل ةفرعم الو هل دصق ال نم لك كلذ يف لخديف «هتدارإو هدصق هيلع قلغنا هنأك هب ملعي ال وأ

 امب ةفرعم الو دصق هل دعي مل هنأ ّدح ىلإ نابضغلاب بضغلا لصو اذإ كلذ ئنعمو .«لاق امب

 .هتقيقحو «قالغإلا» ىنعم هيف ققحت هنأل ؛هقالط عقي ال اذهف .لاق

  4٠١5ص تكج « يناكوشلل «راطوألا لين» 796 .

  )4٠005ص "حج ؛دوبعملا نوع هحرشو دواد يبأ ننسو 7517-75١.

 )5 )84٠05ص « 14ج .ميقلا نبال «داعملا دازو (84.06) .1"ص .4ج «.ميقلا نبال «داعملا داز» .
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 :بضغلا ماسقأ

 رعشي الف لقعلا ليزي ام :(اهدحأ) :ماسقأ ةثالث ىلع بضغلاو» :مّيقلا نبا مامإلا لاقو

 ال ثيحب هيدابم يف بضغلا نوكي ام :(يناثلا) . عازن الب هقالط عقي ال اذهو «لاق امب هبحاص

 مكحتسي نأ :(ثلاثلا) .عازن الب هقالط عقي اذهف .هدصقو لوقي ام روصت نم هبحاص عنمي

 ام ىلع مدني هثيحب هتين نيبو هنيب لوحي نكلو ةيلكلاب هلقع ليزي الف «هب دتشيو هيف بضغلا

 لوقو "'0«هجتم يوق ةلاحلا هذه يف عوقولا مدعو «رظن لحم اذهف مهبضقع لاز اذإ هنم طرف

 . همحر - ميقلا نبا هركذ يذلا ّدحلا هبضغ غلب اذإ نابضغلا قالط عقي الف ءهحّججبرأ ام وه ميقلا نبا

 .بضغلا نم ثلاثلا مسقلا يف - ىلاعت هللا

 :ءىطخملا قالط -5

 ىلإ هناسل قبسيف اهمساب هتجوز يداني نأ ديري نأك ءهب قطنلا ديري اميف لجرلا أطخأ اذإ
 دصقي ال وهو قالطلا ىلع لدي امب ملكتي هنأ' وأ .ظفللا اذهب اهايإ ًابطاخم (قلاط) ةملكب قطنلا

 فالخ ؟ةلاحلا هذه يف هقالط عقي لهف ءهب قطن ام ىلإ قبس هناسل نكلو هب قطن امب قطنلا
 .عقي ال :اولاق روهمجلاو عقي :اولاق ةيفنحلا .ءاهقفلا نيب

 :ةيفنحلا لوق : الوأ 01

 ملكتي نأ دارأ ول» :ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج عقي ءىطخملا قالط :اولاق

 .69عقاو قالطلاف «قالطلاب هناسل قبسف مالكب

 وهو «ءىطخملا قالط عقي ىتح طرشب سيل ًادماع هنوك اذكو» : يناساكلل «عئادبلا» يفو

 هنأو دصقلا الإ سيل أطخلاب تئافلا نأل ,قالطلاب هناسل قبسيف قالطلا ريغب ملكتي نأ ديري يذلا

 جوز لك قالط عقيو» : :ًاضيأ ةيفنحلا هقف يف «راتخملا ردلا» يفو (6:4)(قالطلا عوقول طرشب سيل

 «قالطلا هناسل ىلع ىرجف قالطلا ريغب . مدكللا دارأ نأب ًاطخم وأ ًاهركم وأ ًادبع ولو لقاع غلاب

 .طقف ًءاضق قالطلا عقي .ةفحصم ظافلأب وأ ًايهاس وأ ًالفاغ وأ ه هانعمب ملاع ريغ هب ظفلت وأ

 , ©" "؟9مةنايدو ءاضق عقي هنإف بعاللاو لزاهلا فالخب

 . 45ص «4ج «.ميقلا نبال «داعملا داز» (9005)

 .١٠١٠١ص 27ج «عئادبلا» (ة004٠) ."ه8ص 01ج .«ةيدنهلا ىواتفلا» )4٠00(

 . 741١-7437 ص ءا"ج هراتحملا درو راتخملا ردلا» (4004)
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 :روهمجلا لوق 28

 : مهلاوقأ ضعب يلي اميف ركذنو ,ءىطخملا قالط عوقو مدع ىلإ ءاهقفلا روهمج بهذ

 ٌلْزَف قالطلا ظفل ريغب ملكتلا دصق نأب هناسل قبس نإ قالطلا عقي ال» :ةيكلاملا لاق : أ
 نود ىوتفلا يف لبق تبثي مل نإو .هناسل قبس تبث نإ ًاقلطم ءيش همزلي الف ءهب ملكتف هناسل
 , 35*06 ١«ءاضقلا

 ًارهاظ قَّدِصُي الو «نيميلا وغلك اغل دصق الب قالطب هناسل قبس ولو» :ةيعفاشلا لاقو : ب
 ,632ةنيرقب الإ هاوعدب

 ولو كاحو .هرركي هيقفل قالط الف ءهانعمل قالطلا ظفل ةدارإ ربتعتو» : ةلبانحلا لاقو : ج

 ,('9١مهناسل ىلع قبس نم الو هسفن نع

 تماق نإف .هناسل أطخأ نكل قالطلا ىلإ ٍدصاق ريغ وهو قّلط نمو» :ةيرهاظلا لاقو : د
 .«:15,قالطلا همزلي مل ًايتفتسم ىتأ نكلو «ةنّيب هيلع مقت مل نإو «قالطلاب هيلع يضق ةنّيب هيلع

 عقي ال هنإف هناسل هقبس لب .ظفللا عاقيإ دصقي مل ول امأف» :ةيديزلا لاقو : ه

 ,4:19قالطلا

 مئانلاو يهاسلاك عقي مل قالطلا وني مل ولف .دصقلا :عبارلا طرشلا» :ةيرفعجلا لاقو : و
 ,("'5يطلاغلاو:

 :ءىطخملا قالط عوقو ىلع ةيفنحلا ةلدأ : 5

 قالطلا لدي ظفلب لقاعلا لجرلا قطن نأب ءىطخملا قالط عوقوب مهلوقل ةيفنحلا لدتسا

 هنأل ؛أطخلاب هئاعدال رابتعا الف قالطلا وهو هانعم دارأ هنأو ءظفللا اذهب قطنلا دارأ هنأ ىلع ليلد

 يف اذهو .هيف أطخلا يعّديو قلطي نأب هللا مّرح ام لالحإ ىلإ ةليسو ذختي دقو ينطاب رمأ
 هئاعداب رابتعا ال ذإ قالطلاب مكح قالطلا اذه يف عازنلا هيلإ عفر اذإ يضاقلا نأ يأ :ءاضقلا

 اذإ عقي ال قالطلا نإف ةنايدلاو ىوتفلا يف امأ .كلذ ىلع ةعطاقلا ةنيرقلا تماق.اذإ الإ أطخلا

 ةدضن ص كج . يلمرلل «جاتحملا ةياهنو» 84١11 .55”7ص كج .ريدردلل «ريبكلا حرشلا» )4٠١(

 )27 )401١7ج «ىهتنملاو عانقإلا نيب عمجلا يف ىهتنملا ةياغا ص<؟١١.

 ) )4١017«ىلحملا» ج٠١. ص73٠١.

 )4١15( .787”ص كج ,«راهزألا حرش» )16  4١ص ء7”ج «مالسإإلا عئارش» "١.

 ل #3 خك-



 .60177قالطلا دصقي ملو ةقيقح أطخأ هنأ هسفن نم ملع

 :ءىطخملا قالط عوقو مدع ىلع روهمجلا ةلدأ -6

 007 مُكيولُق ْتَدْمَعَت ام ْنكََو هب مئاطخلا امي حان ملح سلو : ىلاعت هلوق : ًالوأ
 . «(هيلع اوهركتسا امو ٌنايسنلاو أظخلا يم نع ٌرواجت هللا نق : هع هللا لوسر ثيدح : ًايناث

 اوهركتسا امو َنايسنلاو أطخلا يتم نع ٌعضو هللا ند :ثيدحلا اذهل ىرخأ ةياور يفو
 ,06018هيلع

 اهب مزلت ال اهنأو .ظافلألا يف دوصقلاو تاينلا رابتعا ةحصلاب هل دوهشملا لصألا نإ :ًاثلاث
 ضقتني الو  اهماكحأ يأ  اهتابجومو اهانعمل ًاديرم اهل ًادصاق اهب ملكتملا نوكي ىتح اهماكحأ
 لزهلا عنف يا نأل ؛هل ًارذع نوكي ال هلزهو .ظفللاب ملكتلل دصاق هنأل ؛لزاهلا قالطب انلوق

 ةمعزب الزاه قلطو هنع عرشلا ىهن ام فلاخ اذإف .جورفلل ةيامح هيف ٌدجلاك هربتعاو قالطلا يف

 هعم قرتفي نأ يغبنيف «لزاهلا فاللخيب روذعم ءىطخملا نإف. اهب يق ١؟)هقالطب عرشلا همزلأ

 .6*؟2لزاهلا قالط عقيو .هقالط عقي الف مكحلا يف

 حجارلا لوقلا : اللاللك

 ظفلب ظفلتلا يف أطخأ هنأب يضاقلا ىدل تبث اذإ اذهو ,ءىطخملا قالط عوقو مدع حجارلاو .

 هسفن نم قلطملا ملع اذإ عقي ال هقالط نإف ةنايدلاو ىوتفلا يف امأ .هماقم موقي ام وأ قالطلا

 ٌجتحا يذلا فيرشلا يوبنلا ثيدحلاو .كلذب هيتفي نأ يتفملا ىلعو «قالطلاب ظفلتلا يف أطخلا
 . ءىطخملا قالط عوقو مدعب حيرص روهمجلا هب

 | :نّقلُملا قالط 10

 ملاع ريغ هتجوزل اهلوقيل قالطلا ةملك نقلي يمجعألاك اهمهفي ال وهو قالطلا ةرابع نقل نمو
 مدعل ؟قالطلا ةملك هظفلتب قالطلا عاقيإ هذصق مدعل عقي ال قالطلاف .هتجوزل اهلوقيف اهانعمب

 يمجعألا لاق ول» : - ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا لاق .هتجوز قالط هدصق مدعو اهانعمب هملع

 اراتخم سيل هنأل ؛هتأرما قلطت مل ةظفللا هذه ىنعم مهفي ال وهو قلاط تنأ هتأرمال
 ” الثم ةيبرعلاب (قالطلا) ب يمجعأ ظفل و لوو: ةيعفاشلا هقف يف جاتحملا ةياهن يفو .«""«قالطلل

 . 07 ص - ىلاعت هللا همحر  فيفخلا يلع خيشلا انذاتسأل «جاوزلا قرف» (4017)
 .504 ص ١1ج «هجام نبا نئس» (4018) .[6 ةيآلا «بازحألا ةروس] (4017/)

 . ه0 ص اج «نيعقوملا مالعأ» (407) . 5-00 4 ص ,ج «نيعقوملا مالعأ» (4019)

 .8©6 ص 20ج « ميقلا نبال «نيعقوملا مالعأ» 06 51(

- ”81/- 



 , 79"0فكي ال اهانعم فرعي ال رفك ةملكب هظفلتك قالطلا عقي مل هانعم فرعي ملو

 :هوحنو ميلعتلل قالطلاب ظفلتلا 784

 وأ هريغل ميلعتلا ليبس ىلع نكلو .هلهألو هسفنل ظفللا اذه ًادنسم قالطلا ظفلب ظفلتي نمو

 .ةياكحلاو ميلعتلا دصق امنإو هتجوزل قالطلا دصقي مل هنأل ؛ قلطم هنأ ربتعي ال هريغ نع ةياكحلا

 هيقفل قالط الف ءهانعمل قالطلا ظفل ةدارإ ربتعتو» :ةلبانحلا هقف يف «ىهتنملا ةياغ» يف ءاج

 ,(9"0هسفن نع ولو كاحو هرركي

 :قالطلاب , مئانلا ظفلت 2-68

 قافتاب عقاو ريغ هقالط نإف .هتجوز ىلإ اذه هظفل ًاهجوم قالطلا ظفلب مئانلا ظفلت اذإو
 ”الث نع ملقلا فرد :لك لاق دقو .هب دّتعُي الف .همكح الو ظفللا ذصاق ريغ هنأل ؛ءاملعلا

 4 ؟9(قيفي ىتح نونجملا نمو « ملتحي ىتح ّيبصلا نعو طظقيتسي ىتح مئانلا نع

 مونلا يف كتقلط لاق «هبتنا املف مئانلا قّلط» :ةيفنحلا هقف يف ةيدنهلا ىواتفلا يفو -

 دعب لاق نإو ءاغل قالط مئان ناسلب ٌرم» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يفو .""*«عقي ال

 , "'؟9(هتزجأ هظاقيتسا

 عبارلا بلطملا

 جوزلا ريغ قالط
 :ديهمت 2015

 نمل قالطلا نأل ؛اهقيلطت ٌّقح كلمي يذلا وهف .هتجوز قلطي يذلا وه جوزلا نأ لصألا

 اهيل لك تالاخ كانه نكلو . جوزلا وهو ,فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يف ءاج امك قاسلاب ذخأ

 ةجوز قلطي يلولا : تالاحلا هذه نمو .ةقالط نبتعيو هريغ ةجوز ىلع قالطلا عقوي جوزلا ريغ

 قيلطت يف هتجوز جوزلا ضوفي دقو «هلكوم ةجوز قّلطي قيلطتلا يف ليكولاو .هتيالو تحت وه نم

 بوجو عم هتجوز قالط نع جوزلا عانتما ةلاح يف جوزلا ىلع قّلطي دق يضاقلا نأ امك .اهسفن

 .جاوزلا قرف نع انمالك ءانثأ يضاقلا قيلطت تالاح ىلإ ريشنسو .هيلع قالطلا

 . 454 ص «5ج «يلمرلل «جاتحملا ةياهند (4070)

 . 7١١ص ءج «ىهتنملاو عانقإلا نيب عمجلا يف ىهتنملا ةياغ» (407)

 . 44517 ثيدحلا مقرو ,0١0٠5«ص .١ج .يطويسلل «ريغصلا عماجلا» :دواد وبأو دمحأ هجرخأ (4074)

 . 387ص .ا"ج «جاتحملا ينغم» (4075) . "07ص ١1ج .«ةيدنهلا ىواتفلا» )4١075(

-*88- 



 :ثحبلا جهنم 05

 : يلاتلا وحنلا ىلع عورف ىلإ بلطملا اذه مسقن .مدقت ام ىلع ءانبو

 . ّيلولا قيلطت :لوألا عرفلا

 .قالطلا يف ليكوتلا  ليكولا قيلطت : يناثلا عرفلا

 .قالطلا يف ضيوفتلا  قالطلا هيلإ ضوف نم قيلطت :ثلاثلا عرفلا

 لوألا عرفلا

 يسلولا قيلطت

 :ّيلولاب دوصقملا ١

 .ةصاخلا ةيالولاب عتمتي نم .هتيالو تحت وه نم ةجوز هقيلطت ىلع ملكتن يذلا َّيلولاب ديرن

 سفنلا ىلع ٌّيلولا وهو ,صاخلا ٌيلولا وهف ةصاخلا ةيالولا وذ امأ .ةماعلا ةيالولاب عتمتي نمو

 ةماع ةفيظو قاطن ىف هتيالوف «ىضاقلا وهف ةماعلا ةيالولا وذ امأ . بألاك نونجملاو ريغصلل ةبسنلاب

 ءانبو نيملسملا ىلع ةماعلا ةيالولا هل ةفيلخلا نأل ؛ءاضقلا ةفيظو هايإ ةفيلخلا ةيلوت نم اهدمتسا

 هسفئب موقي نأ عيطتسي ال وهو .مهل ةحلصملا هجو ىلع مهنوؤش يف فرصتي ةيالولا هذه ىلع

 هتيالو ىلع ةمئاقلا هتايحالص ضعب هريغ يلوي نأ هل ناكف .مهحلاصمبو مهب قلعتي ام عيمجب

 ١ .ءاضقلا ةفيظو ؤفكلا ةيلوت كلذ نمو .ةماعلا

 ؟قيلطتلا يلولل زوجي له 5-464

 ور ناك نأ ّيلولا اذهل زوجي لهف ,بآلاك صاخ يلو نونجمل ا وأ ريغصلل ناك اذإ
 . يتآلا يف هزجون ءاهقفلا نيب فالتخا ؟نونجمل ا وأ ريغصلا وهو هتيالو.تحت وه

 :ةيفنحلا بهذم :ًالوأ 6

 يبصلا علخو» :- ىلاعت هللا همحر يسخرسلا مامإلل ةيفنحلا هقف يف «طوسبملا» يف ءاج

 نم هيلع هيبأ لعف كلذكو .هّرضي اميف ًاصوصخ ًاعرش ربتعم دصق هل سيل هنأل ؛لطاب هقالطو
 كلذو «.هيلإ ةجاحلا ققحتلو هل رظنلا ىنعمل ىبصلا ىلع تبثت امنإ ةيالولا نأل ؛لطاب قالطلا

 ةجوز قيلطت كلمي ال  ةماع هتيالوو - يضاقلا نأ حضاولا نمو «''9(«قالطلا يف ققحتي ال

 ءريغصلا ةجوز قيلطت كلمي ال ماعلا ّيلولا نم ىوقأ هتيالوو صاخلا ّيلولا نأل ؛ريغصلا

 ش .- يضاقلا ماعلا يلولا كلذ كلمي ال نأ ىلوأف

 . ١ 7286ص .5ج .يسخرسلل «طوسبملا» (4071)

- "5884 - 



 :نونجملا يلول ةبسنلاب -5
 بلطل يضاقلا ةعجارم ةجوزلل نكلو هتجوز قيلطت صاخلا هيلو كلمي ال نونجملل ةبسنلابو

 لّصفنس امك هيلع قّلطيو قيرفتلاب يضاقلا اهل مكحيف «كلذب اهررضتو هتنج ببسب قيرفتلا

 .ررضلل وأ بيعلل قيرفتلا نع انمالك دنع دعب اميف كلذ

 :ةيكلاملا بهذم :ًايناث “07

 دارملاو «ليكولاو مكاحلا هبئانب دارملاو . هيلو وأ هبئان وأ جوزلا نم هعقوم قالطلا نكرو :اولاق

 ّيلولا نذإ نودب كلذ امهل سيلف دبعلا دّيسو هيفسلا ّيلو امأ .نونجملاو ريغصلا يلو يأ : هّيلوب
 قيرطب يأ - ضوعب قيلطتلا ناك اذإ امهتيجوز نونجملاو ريغصلا ّيلو قيلطت زاوج نكلو «؟""9هيلع
 «ريبكلا حرشلا» يف ءاج دقف .كلذ يف ةحلصملا ىأر اذإ ضوع ريغب ناك اذإ امأ علخلا

 جوزلا 0 «نونجم وأ صلال فاكتور هعقوم يأ علخلا قالط يأ هبجوم» :ريدردلل

 وأ ًادّيس وأ أب أ ّيلولا ناك ءاوس «نونجم ّيلو وأ دبع وأ ٌرح ريغص ّيلو هبجوم وأ ًاهيفس فّلكملا
 مساقلا نب باو كلام دنع زوجي الو ءرظنلا هجو ىلع ركذ نمل علخلا ناك اذإ مكاحو يحوك امهريغ

 .©"99«ضوع ريغب امهيلع قلطي نأ
 : ةلباتحلا بهذم :ًاثلاث

 ةجوز قيلطت كلمي يأ .قيلطتلا ّيلولا كلمي :(امهدحأ) :نالوق ةلبانحلا بهذم يف

 هل نبا ىلع قُلط رمع نب نأل ؛ةداتقو ءاطع لوق وهو .هتيالو تحت يذلا نونجملا وأ ريغصلا

 هنألو ؛ِهّيلو هيلع قّلط هلهأب ثبع اذإ هوتعملا نأ ورمع نب هللا دبع نعو .دمحأ مامإلا ةأور .هوتعم

 جوزيو راسعإلل خسفي مكاحلاك ءًامهتم نكي مل اذإ هيلع قّلطي نأ ٌحصيف هجوزي نأ ٌمصي

 :لاق ِهكك يبنلا نأل ؛ يعفاشلاو ةفينح يبأ لوق وهو كلذ كلمي ال :(رخآلا لوقلا)و .ريغصلا

 هقيرط نألو ؛نيدلا نم ءارب لاك هكلمي يروملفا يحيل طاقسإ هنألو ؛ (قاسلاب لأ نمل ٌقالطلا»

 , «*دوقيالولا يف لخدي ملف ةوهشلا

 : ةيعفاشلا بهذم :ًاعبار 49

 الد مرع رست را نقوعي ةوتجتملا أ يفضسلا نيآلا هاربا تلطت" نأ تاقل ورد لو هولا
 ««جرفلا هل لحي يذلا ديب قالطلا امنإ» :لاق هنأ  هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع نع يور

 تشان ص . "ج «يقوسدلا ةيشاحو ريدردلل ريبكلا حرشلا» هلل ؟4)

 . 73637 ص 2ت2كج «ريردلل «ريبكلا حرشلا# )4٠0159(

 . 8املالص «ا/لج «ينغملا» هضم

5-00 



 , ©**9«ةيالولا يف لخدي ملف ةوهشلا هقيرط نألو

 :ةيرفعجلا بهذم :ًاسماخ 8٠

 .ًارشع هغولب لبق يبصلا ةرابعب رابتعا الف» : ةيرفعجلا هقف يف «مالسإلا عئارش» يف ءاج

 دساف غلبولف . ابلاغ هرجح لاوز عقوتو ,عضبلا كلامب قالطلا صاصتخال حصي مل هيلو قّلط ولو
 ولو .نونجملا نع ّيلولا قلطيو نونجملا قالط حصي الو .ةطبغلا ةاعارم 5 هيلو قّلُط لقعلا

 .«كلذ يف رظنلا هبّصن نم وأ ناطلسلا هنع قلط ّيلو هل نكي مل

 ١ حجارلا لوقلا :

 نمل قالطلا نأل» ؛هتيالو تحت يذلا ريغصلا ةجوز قيلطت صاخلا ّيلولل زوجي ال حجارلاو
 .نونجملل ةبسنلاب امأو . لبق نم هانركذ يذلا فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يف ءاج امك «قاسلاب ذخأ

 اهررضتل ؛قيرفتلا بلطت يضاقلا ىلإ اهاوعد نونجملا ةجوز عفرت نأب يضاقلل كلذ زوجيف

 .هنم اهقيلطتب مكحيو اهبلط بيجي يضاقلاو ءاهجوز نونجب

 يناثلا عرفلا

 ليكولا قيلطت
 :قالطلا يف ليكوتلا زوجي له -87

 هسفنب - هتجوز قيلطت ٌقح ٌّقحلا اذه لمعتسي نأب .هعاقيإ كلمي وهف «جوزلا ديب قالطلا

 هذهو نع ةرانا تحوز لطيف ندا اذه لامجستا يف هريغ بيني نأ هل امك :ةقراتعب ةتعتوز قلطيق

 :اولاقف ةيرهاظلا فلاخو .روهمجلا لاق امهبو هيف ةلاكو قالطلا يف ةبانإلا هذهو هئنع ةبانإلا

 .ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا لاوقأ يلي اميف ركذنو «قالطلا يف ةلاكولا زوجت ال

 :*9ةلبانحلا بهذم : ًالوأ 0٠6

 هسفنل ءيش يف هفرصت حص نم نأل ؛هيف هلكوت ّحصو هيف هليكوت ّمص هقالط حص نم :اولاق < -

 هيف لكوتلاو ليكوتلا زاجف كلم ةلازإ قالطلا نألو ؛هيف هلكوتو هليكوت حص ء.هيف ةلاكولا زوجت امم
 ش . قتعلاك

 ءاهريغ قالط يف اهليكوت حصي هنأل ؛اهينفن قلطتل هتأرما لجرلا لكوي نأ زوجيو ”-24

 ٠١4 ص٠ ١١ج «عومجملا هحرشو بذهملا» (409)

 ١"١2. 47ص « 7ج «عانقلا فاشكو 6 ةضف]

"91١ 



 هنوكل ءاش ىتم قّلطي نأ ,ةجوزلا يه تناك وأ ةأرما وأ ناك الجر ليكوللو .اهسفن قالط يف اذكف

 الف مويلا اهقّلط :لوقي نأك ,نيعم تقوب لكوملا هديقي نأ الإ عيبلاب ليكوتلا هبشأ ًاقلطم ًاليكوت

 ىقبيو .لكوملا ظفل هيضتقي ام بسح ةلاكولا هل تبثت امنإ هنأل ؛هريغ موي يف اهقيلطت كلمي

 . لكوملا هلزعي وأ اهنومضم زجني ىتح هتلاكوب ًاعتمتم ليكولا
 عقي ام لقأ ىلع لمحي قلطملا رمألا نأل ؛ةدحاو ةقلط نم رثكأ ليكولا قّلطي الو -

 تاقلط ثالث عاقيإ يف هلّكو ولو . ةدحاو نم رثكأ قّلطي نأ هيلإ لكوملا لعجي نأ الإ مسالا هيلع

 تعقو ًاثالث قّلطف ةدحاو ةقلط يف هلكو وأ .هيف نوذأملا نمض يف اهلوخدل تعقو ةدحاو قّلطف

 ريخ نإو .عقتف ثالثلا نمض يف يهو ءاهيلع داز ام نود اهيف نوذأملا يه اهنأل ؛طقف ةدحإو

 ؛كلذ يضتقي هظفل نأل ؛لقأف نيتقلط كلم ثالث نم تعش ام قلط :هل لاق نأب ليكولا لكوملا

 .نضيعبلال (نمر ةملك نآل

 : ةيكلاملا بهذم :ايناث

 مكاحلا هبئانب دارملاو . هّيلو وأ هبئان وأ جوز نم هعقوم  قالطلا يأ  هنكرو» :ةيكلاملا لاق

 . ©" اهديب هلعج اذإ ةجوزلا ليكولا نمو .ليكولاو

 اوبرضو «ريغلا ٌّقح ةلاكولاب قلعت اذإ قالطلا يف هليكو لزعي نأ لكوملل ٍّقحي الو 87

 لكو اذإ :اولاق دقف ءاهيلع جقزت اذإ اهتّرضوأ اهسفن قيلطت يف هتجوز جوزلا ليكوت يف الثم كلذل
 نأك «ليكوتلا ىلع دئاز اهل ٌقح قلعتل الإ هعاقيإ لبق اهلزع هلف ءاهسفن قيلطت يف هتجوز جوزلا

 يأ  كديب اهتجوزت نم رمأف وأ كديب كرمأف كيلع تجّوزت نإ :اهل هليكوت يف اهل جوزلا لوقي

 عفد وه ةلاكولا هذهب اهل قلعت يذلا ّقحلاو ءاهلزع ٍذئنيح هل سيلف . اهنيقلطت وأ كسفن نيقّلطت
 ."”9«اهيلع هجاوزب اهنع ررضلا

 :ةيعفاشلا بهذم :ًاثلاث 0

 هقف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاج دقف .قالطلا يف ليكوتلا ّمصي ةيعفاشلا لاق كلذكو

 .©:9(. .قالطو حاكنو عيب يفرط يف ليكوتلا مصيو» : ةيعفاشلا

 : ةيفنحلا بهذم ًاعبار ”.4

 لاق اذإو» :ةيفنحلا هقف يف «ةيادهلا» يف ءاج دقف .قالطلا يف ليكوتلا مهدنع زوجي

 . "56 ص .7ج «يقوسدلا ةيشاحو ريدردلل ريبكلا حرشلا» (40**)
 .٠ 105 ص .؟ج «يقوسدلا ةيشاحو ريدردلل ريبكلا حرشلا» /) )5*٠

 .73؟١٠ ص .؟ج «جاتحملا ينغم» /) نركفإ

 7"9572- 



 هنأو ليكوت هنأل ؛ هنع عجري نأ هلو معو سلجملا يف اهقلطي نأ هلف « يتأرما قلط : لجرل

 ,«2”6«سلجملا ىلع رصتقي الو مزلي الف .هناعتسا

 :ةيرفعجلا بهذم :ًاسماخ -0

 لقي مل .هنع قلطي نأب هريغ لجرلا ٌلكو اذإو» : رجلا هقف يف ينوطلل «ةياهنلا» يف ءاج
 ,50*6(قالطلا يف هليكوت زاج ًابئاغ ناك نإف .دلبلا يفا ًارضاح ناك اذإ هقالط

 :ةيديزلا بهذم :ًاسداس 3١-

 لوقي وأ «كسفن قالط ىلع كتلكو» : ةجوزلل لوقي نأ هتروصو «قالطلا يف ليكوتلا زوجي
 حصيو «ليكوتلا سلجمب ديقتي ال قالطلا يف ليكوتلاو . يجوز قالط ىلع كتلكو ةجوزلا ريغل
 د كرولا نأ ولو ,لعفلا لبق ليكولا لزعي نأب هتلاكو نع عوجرلا لكوملا نم

 .©”0ليكولل ًالزع
 : ةيرهاظلا بهذم :ًاعباس -5

 دحأ نع دحأ قالط يف تأي ملو .قالطلا يف ةلاكولا زوجت الو» : يرهاظلا مزح نبا لاق

 يردي ةرورضلابف ,مهمعزب سايق باحصأ انل نوفلاخملاو . لطاب وهف «ةنس الو نارق هايإ هليكوتب
 ال هنأ يف نوفلتخي الو مالك ءاليإلاو مالك ناعللاو ؛ مالك راهظلاو ,مالك قالطلا نأ دحأ لك
 ةلاكوب ال دحأ نع دحأ يلوي نأ الو ,دحأ نع دحأ نعالي نأ الو .دحأ نع دحأ رهاظي نأ زوجي

 هب بطاخ هنإف قالطلا هيف ىلاعت هللا ركذ ناكم لكو ؟كلذ ىلع قالطلا اوساق لهف ءاهريغب الو
 .©”ةنءاهريغب الو ةلاكوب ال مهنع مهريغ بوني نأ زوجي الف «مهريغ ال جاوزألا

 : حجارلا لوقلا - 75

 زاوج مدع نم ةيرهاظلا هيلإ بهذ امو .قالطلا يف ليكوتلا ةحصب نيلئاقلا لوق حجارلاو
 همحر لاق ذإ مهيلع هّدر يف فيفخلا يلع خيشلا انذاتسا هركذ ام هيلع دري قالطلا يف ليكوتلا
 زوجت الو ناميأ ناعللاو ءاليإلاف ,ءاليإلاو ناعللاك وأ راهظلاك قالطلا نأ ى رأ تسلو» : ىلاعت هللا
 هيلع مادقإلاف راهظلا امأ .رخآ نع ةباينلاب صخش مسقي نأ حصي ال ذإ «ًاقافتا ناميألا يف ةباينلا

 باطخلا نإ : مزح نبا لوق امأو ""””«هيف ةلاكولا زوجت الف روزو لوقلا نم لطاب هنأل «ةميرج

 .١١0ص «يسوطلل ةياهنلا» (4077) .١١؟ص الج «ريدقلا حتفو ةيادهلاو (405)
 .95١"ص .١٠ج مزح نبال «ىلحملا» (8*40) 271-47” ١ ص .7ج «راهزألا حرش» (407)
 .57-517 ص «- ىلاعت هللا همحر - فيفخلا يلع انذاتسأل «جاوزلا قرف» (4050)
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 مهريغ بوني نأ زوجي الف «مهريغ هب بطاخي ملو جاوزألل درو قالطلا يف ميركلا نآرقلا يف
 نع قالطلا ّقح نوكلمي مهنأل ؛هب اوبطوخ مهنإ لاقي نأ :باوجلاف .اهريغب الو ةلاكوب ال هنع

 نإ مث «جوزلا ن نم لياملا قيرط نع فداطلا عاقيإ يف هتيالو دمتسي 0 هيف 00 قيرط

 ا ا | ليبس الف ل

 :قالطلا يف ةلاسرلا 4

 اذه بهذيف ناسنإ ةطساوب ةبئاغلا هتأرما قالط جوزلا لسري نأ يه قالطلا يف ةلاسرلا

 اهيلع عقيف اههجو ىلع اهقالط ةلاسر اهغلبيو لكوملا ةجوز ىلإ (لكوملا لوسر) ناسنإلا

 ةرابعل رثآلا امنإو ءاهقالط يف رثأ لوسرلا ةرابعل سيلف لسرملا مالك لقني لوسرلا نأل ؛قالطلا

 .©'؟9(عقو ام اهل غلبم الإ لوسرلا امو .قالطلا عقو هترابعب ذإ اهب هقطن دنع لسرملا

 :ةلاكو ربتعت ال قالطلا يف ةلاسرلا 6

 .هيف ةلاكو قالطلا يف ةلاسرلا ربتعت الو .قالطلا يف اليكو لوسرلا ربتعي الف ءاذه ىلعو

 ةرابعب قالطلا عقي ةلاكولا يف امنيب .لوسرلا ةرابعب ال اهجوز ةرابعب قالطلا اهيلع عقي ةأرملاو
 . لكوملا جزلا ةرابعب ال ليكولا

 ثلاثلا عرفلا

 قالطلا يف ضيوفتلا

 هريغ بيني نأ هل امك .هعايإ اه ناك نإ هسفن هالو نأ هلف د ا تا

 وه ريغلا اذه ناك نإو .ليكوت هل جيزلا ةبانإ تيمس ةجوزلا ريغ ريغلا اذه ناك نإو . هل هلعفيل

 يف هتجوز ريغل جوزلا ةبانإ نإو اذه .ًاضيوفت اهسفن قيلطت يف اهل جوزلا ةبانإ تيمس ءهتجوز

 لاق ول امك هتئيشم ىلع قالطلا قيلعتل ًاضيأ اضيوفت ربتعت ةبانإلا هذه. ءاهقيلطت"ءاش اذإ اهقيلطت

 تئش نإ يتجوز قّلط هتجوز ريغل

 528 ءاهقفلا لاوقأ -7

 قرف نم مهنم .هوزاجأ نيذلاو .مهضعب هعنمو قالطلا يف ضيوفتلا ءاهقفلا روهمج زاجأ

 .١؟؟ص 7”ج «عئادبلا» )4١51١(
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 زجوم يلي اميف'ركذنو .ليكوتلا روص نم وأ ليكوتلا لثم هلعج نم مهنمو «ليكوتلا نيبو هنيب
 . مهلاوقأ

 «:؛5ةيفنحلا بهذم :ًالوأ

 :ضيوفتلا يف ةيفنحلا ليصفت -4

 .هعاونأو .ضيوفتلا اهب عقي يتلا هظافلأ اونّيب دقف .ضيوفتلا يف ليصفت ةيفنحلا ءاهقفل

 ريغ ىلإ ليكوتلا نيبو هنيب قورفلاو .ضيوفتلا ءاشنإ هيف حصي يذلا تقولاو ءعون لك مكحو
 . ضيوفتلا يف ةيفنحلا لاوقأ زجوم يلي اميف ركذنو . ضيوفتلا تايئزجب قلعتت تاليصفت نم كلذ

 :ضيوفتلا ظافلأ -8

 اذه ةئيشم بسح حيرصلا قالطلا ظفلب نوكي نأ امإ هريغ ىلإ قالطلا جوزلا ضيوفت :اولاق

 ضيوفتلا نوكي نأ امإو .تئش نإ كسفن يقلط :قالطلا اهيلإ اضوفم هتجوزل لاق ول امك .ريغلا

 يوني نأ طرشب («كديب كرمأ» و «كسفن يراتخا» : ضيوفتلا يف يهو ةيانكلا ظافلأ نم ظفلب

 . ةين ىلإ جاتحي ال هنأ ذإ قالطلا يف حيرصلا ظفللا فالخب ؛هتجوز ىلإ قالطلا ضيوفت امهيف

 : عون لك مكحو .ضيوفتلا عاونأ

 ضيوفتلا نوكي دقو .هضيوفت يف زيجنتلا ةغيصب جوزلا يتأي نأب ًازجنم نوكي دق ضيوفتلا
 لبقتسم نمز ىلإ افاضم ضيوفتلا نوكي دقو .قيلعتلا ةروصب هتغيص يتأت نأب طرش ىلع اقلعم

 ؟عاونألا هذه نم عون لك مكح امف .ةروصلا هذهب هتغيص يتأت نأب

 :زجنملا ضيوفتلا مكح : ًالوأ 0١-

 :ةيلاتلا تالاحلا نم ةدحاو نم ولخي الف ءًازجنم ضيوفتلا ءاج اذإ

 «ضيوفتلا سلجم يف ةرضاح ةجوزلا نوكتو نيعم تقول ًاديقم نوكي نأ :ىلوألا ةلاحلا
 اهسفن قيلطت يف اهل رايخلا نأ انه مكحلاف .مايأ ةرشع لالخ كسفن يقلط :اهل لاق ول امك

 اهغلب نإف .ضيوفتلا سلجم نع ةبئاغ تناك نإو .اهضيوفت لطب تضقنا نإف .ةدملا هذه لالخ

 «ريدقلا حتفو ةيادهلا» ءاهدعب امو «7١1١”ص اج «عئادبلا» ء١6٠27 ص ."ج « يسخرسلل «طوسبملاو (405؟)

 .١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» ءاهدعب امو .* 4١ص اج «راتحملا درو راتخملا ردلا» ءاهدعب امو 244 ص اج

 امو ء"50ص ١1ج .ينايبألل ؛ةيصخشلا لاوحألا يف ةيعرشلا ماكحألا حرش» ءاهدعب امو ء”81ص

 .اهدعب امو .57 ص - ىلاعت هللا همحر  فيفخلا يلع خيشلا انذاتسأل «جاوزلا قرف» ءاهدعب
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 نقب اهب 319: نشيوتتلا تقرت ومقر اميفن قالطلا ناقزإ هلق: تقول نادر ليلو نالوا
 . ضيوفتلا لطب ضيوفتلا تقو يضم

 كرمأ» :اهل لاق ول امك نيعم تقوب ديقم ريغ نامزلا يف ًاماع ضيوفتلا ناك نإ : : ةيناثلا ةلاحلا

 نأ اهلو ءامئاق ىقبي اهسفن قيلطت يف اهّقح نإف ءاهيلإ قالطلا ضيوفت ًايوان «تئش ىتم كديب
 سلجمب ديقتي ال امك «نيعم تقوب وأ ضيوفتلا سلجمب ديقتي نأ نود تءاش ىتم هلمعتست

 .ضيوفتلا سلجم نع ةبئاغ تناك نإ اهملع

 يف ةميمعت ىلع. لدي ام هيف نسيلو نيعم تدوب ديقم ريغ ضيوفتلا اج اذإ : ةيلالا ةلاحلا

 يقلط :اهل لاق وأ .قالطلا ايوان كديب كرمأ وأ . كسفن يراتخا :انهل:لاق زل امك تقولك

 سلجمب وأ .هيف ةرضاح تناك نإ ضيوفتلا سلجمب ديقتي اهسفن قيلطت يف اهقح نإف . كسفن

 لبق اهملع سلجم يف وأ اهضيوفت سلجم يف يهو تقّلط نإف .هنع ةبئاغ تناك نإ هب اهملع

 . ضيوفتلا لطب لاو عقاو قالطلاف ءاقرفتي نأ

 : طرش ىلع قلعملا ضيوفتلا مكح :ًايناث ”-

 ايوان «كديب رمألاف نالف ءاج نإ :اهل لاق ول امك طرش ىلع ًاقلعم ضيوفتلا ءاج اذإو

 .اهانركذ يتلا هتالاح يف زجنملا ضيوفتلا يف مكحلاك طرشلا ققحت اذإ مكحلاف .قالطلا

 :لبقتسملا ىلإ فاضملا ضيوفتلا مكح :ًاثلاث - 77

 .كديب رمألاب رطفلا ديع ءاج اذإ :اهل لاقول امك لبقتسم نمز ىلإ ًافاضم ضيوفتلا ءاج اذإو

 رمألاف رطفلا ديع ٌلح اذإ :اهل لاق وأ مايأ ةسمخ ةدمل كديب رمألاف رطفلا ديع لح اذإ :اهل لاق وأ

 زجنملا ضيوفتلا يف مكحلاك ضيوفتلا هيلإ فاضملا نمزلا لولح دنع مكحلاو . تئش ىتم كديب

 .اهانركذ يتلا هتالاح يف

 : ةجوزلا ىلإ ضيوفتلا فييكت -361

 اذلو «ليكوتلا ليبق نم ال كيلمتلا ليبق نم ةجوزلا ىلإ قالطلا ضيوفت نأ ةيفنحلا ىري

 كلاملا نأب ليكوتلاو كيلمتلا نيب قرفلا هجو نولعجيو (قالطلا كيلمت) ب :هنع نوربعي دقف

 قطانم نإ :نولوقي انايحأو .هلكوم يأرب لمعي هنإف «ليكولا فالخب هسفن يأرب لمعي نم وه
 كلاملا نإ :نولوقي ىرخأ ًانايحأو .هريغل لمعي نم ليكولاو .هسفنل لمعي نم كلاملا ْنأ ةقرفتلا

 .هلكوم ةئيشمب لمعي نم ليكولاو ءهسفن ةئيشمب لمعي نم وه

 كم



 :ليكوتلاو ضيوفتلا نيب قورفلا 6

 .ةيفنحلا دنع ليكوتلا ال كيلمتلا ليبق نم اهريغ وأ ةجوزلا لإ قالطلا صضيوفت ناك املو

 : يتأي اميف نافلتخي امهنإ :اولاق دقف

 عوجرلا كلمي ال  اهريغ وأ هتجوز ىلإ قالطلا ضيوفت يف يأ  كيلمتلا يف جوزلا نإ : أ

 ليكوتلا نع هيف عوجرلا كلمي جوزلا نإف «ليكوتلا فالخب هيلإ ضوفملل قالطلا هضيوفت نع
 هيلإ ضوف نم قيلطت ىلع هتجوز قالط جوزلا قيلعت نمضتي ضيوفتلا نأ كلذ ببسو .اقلطم

 .هيف عوجرلا زوجي الف ,هقيلعت زوجي امم قالطلاو «قيلعتلا يف عوجرلا زوجي الو .قالطلا رمأ

 لزعلا زوجي الو كيلمت ضيوفتلا نأل ؛قالطلا هيلإ ضوف نم لزع جوزلا كلمي ال : ب

 قرفلا يف هانركذ يذلا ببسلل قيلطتلا يف هليكو لزع لكوملا كلمي ليكوتلا يف امنيب «هيف

 هضيوفت نع ضوفملا عوجر ينعي هيلإ ضوفملا لزعو «قيلعتلا نمضتي ضيوفتلا نأ وهو «لوألا
 .قيلعتلا نع عوجر هنأل ؛زوجي ال اذهو

 جوزلا نأك قيلعتلا ىنعم هيف كيلمتلا نأل ؛هكلم نم نونجب لزعني ال هيلإ ضوفملا نإ : ج

 .هلكو نم نونجب لزعني ليكولاو ءاهايإ هيلإ ضوفملا قيلطت ىلع هتجوز قالط قلع دق

 سلجمب ديقتي هنإف  نامزلا ىف ًاماع الو نمزب ديقم ريغ يأ  ًاقلطم ناك اذإ ضيوفتلا نإ : د
 .هب ديق اذإ الإ ليكوتلاو ,كيلمتلا ىف نأشلا وه كلذ نأل ؛ضيوفتلا

 ىنعم ضيوفتلا يف نآل ؛ًالقاع وأ ًاغلاب هيلإ ضوفملا نوكي نأ طرتشي ال ضيوفتلا يف : ه
 .انلق امك ليكوتلا فالخب قيلعتلا

 :ضيوفتلا راثأا ل5

 : يلي اميف هئّيبن ام اذهو .هيلإ ضوفملل ةبسنلاب راثآو ءجوزلل ةبسنلاب راثآ ضيوفتلل
 نأ ىنعمب .هتجوز ىلع قالطلا عاقيإ يف هقح يف ضيوفتلا رثؤي ال .جوزلل ةبسنلاب :ًالوأ

 هجو ىلع نكلو ّقحلا اذه يف هعم هيلإ ضوفملا كرشي امنإو قالطلا يف هقح هبلسي ال ضيوفتلا

 قالطلا كلمي وهف ًاجوز هرابتعاب جوزلا :ًادرفنم قالطلا عقوي نأ امهنم لكل نأ ىنعمب «دارفنالا
 .ضيوفتلاب قالطلا ٌّقح كلم دق هرابتعاب هيلإ ضوفملاو .ًالصأ

 نكل ةجوزلا ىلع قالطلا عاقيإ ّقح هيلإ ضوفملا كلمي - هيلإ ضوفملا ىلإ ةبسنلاب :ًايناث
 ءاش نإو .هلعف ءاش نإ عاقيإلا ٌّقح هل ىقبي امنإو «قالطلا عاقيإ هيلع بجوي ال ضيوفتلا اذه

 .هلعفي مل
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 :ضيوفتلاب عقاولا قالطلا عون 771

 تئش نإ كسفن يقّلط :هتجوزل لاق نأب قالطلا يف حيرصلا ظفللاب ضيوفتلا ناك اذإ

 . ايعجر قالطلا عقو لهسفت تقّلطف

 كرمأ :اهل لاق وأ .ءكسفن يراتخا : هتجوزل لاق نأب تايانكلا ظافلأب ضيوفتلا ناك نإو

 . ًانئاب قالطلا عقو اهسفن تقلطو «قالطلا ىونو ,كديب

 وأ ةدحاو ةقلط جوزلا ىون نإف :رظني هنإف «نئابلا قالطلا اذهب ةعقاولا تاقلطلا ددع امأ

 . (كديب كرمأ) ةرابعب ضيوفتلا ناك اذإ ًاثالث عقو ثالث ىون نإو .. ةنئاب ةدحاو الإ عقت الف نيتنث

 . (كسفن يراتخا) ةرابعب ضيوفتلا ناك اذإ ةنئاب ةدحاو عقيو

 :ضيوفتلا ءاشنإ حصي ىتم

 .هئاشنإ دعبو « جاوزلا دقع ءاشنإ دنعو «جاوزلا دفع لبق ةيفنحلا دنع ضيوفتلا حصي

 : يلاتلا حيضوتلاب

 قالطلا قيلعتو «قيلعتلا نمضتي هنأ ىلإ هدرمف جاوزلا دقع لبق ضيوفتلا ةحص امأ : أ

 صخش لاق اذإ اذه ىلعو .جاوزلا دقع داقعنا ىلع قيلعتلا ناك اذإ دقعلا لبق ةيفنحلا دنع زئاج

 ىتم اهسفن قلطت نأ اهلف ءاهجوزت اذإ كلذ اهل ناك . كتجوزت نإ تئش ىتم كديب كرمأ :ةأرمال

 . نيعم نمزب ةديقم ريغ تءاش

 بجوملا ناك اذإ ضيوفتلا زاج - جاوزلا دقع  دقعلا ءاشنإ دنع ضيوفتلا ناك اذإو : ب

 نم هرودص ةلاحلا هده يف ضيرفلا اذه ةحص ببسو .جوزلا وه لباقلاو ءاهليكو وأ ةجوزلا وه

 ضوف دق نوكي هنأل ؛ضيوفتلا حمصي الف لجرلا نم باجيإلا ردص اذإ امأ .جوز وهو جوزلا

 الف الف «قالطلا قع اعلام نكي مل قالطلا :نضوف نيحح هنأ نعي اذاهو لعق حزب سبل نهو :قالطلا

 يرمأ نوكي نأ ىلع يسفن كتجوز : لجرلل ةأرملا تلاق اذإ ءاذه ىلعو .هيف ضيوفتلا كلمي

 لاق ول نكلو ,ضيوفتلا طرشب جاوزلا دقعنا .ٌتلبق : : لجرلا لاقف «ٌتئش ىتم يسفن قّلطأ يديب

 :ةأرملا تلاقف .تئش ىتم كسفن نيقلطت كديب كرمأ نوكي نأ ىلع كتجوزت :ةأرملل لجرلا

 .هنودب جاوزلا دقعناو ,ضيوفتلا حصي مل :ُتلبق

 كلميف قالطلا كلمي جوزلا نأ ىلإ هّدرمف جاوزلا دقع ءاشنإ دعب ضيوفتلا ةحص امأ - ج

 .ءاشي تقو يأ يف اهريغ ىلإ وأ هتجوز ىلإ هضوفي نأ هلف ءهيف ضيوفتلا

- 



 (5:١ةيعفاشلا بهذم :ًايناث

 :اهريغل ال ةجوزلل ضيوفتلا 64

 ريغ جوزلا ةبانإ امأ .ةلقاعلا ةغلابلا هتجوز ىلإ لقاعلا غلابلا جوزلا نم ضيوفتلا حصي :اولاق

 . ضيوفت ال ليكوت مهدنع يهف ةاهقيلظت يف هحبز

 :ضيوفتلا فييكت 230

 ءاهسفن قيلطت هتجوز كّلمي ضيوفتلا اذهب جوزلا نأ ىنعمب .قالطلل ًاكيلمت ضيوفتلا ربتعي .
 كتكلم هلوق ةلزنم لزنيف «تاكيلمتلا نم هريغك اهضرغب قلعتي هنأل : : مهلوقب كلذ ةيعفاشلا للعو

 اهؤالط يصرف ول انك ليكوت ةجورلل يوتا: ميلقلا .يعفاتتلا بهذمل َبِسُن لوق يفو .كقالط
 . يبنجأ ىلإ

 :ًاروف ضيوفتلا يف قيلطتلا طرتشي له - 60١

 ؟ضيوفتلا سلجم يف اهسفن قّلطت نأ اهيلع لهف ءهتجوز ىلإ قالطلا جوزلا ضوف اذإو
 قيلطت تدارأ نإ ًاروف ضيوفتلا سلجم يف اهسفن قّلطت نأ اهيلع نإ .معن :ةيعفاشلا لاق

 انه قيلطتلا نإ : مهلوقب كلذ اوللعو . ضيوفتلا لطب اقرفتو ضيوفتلا سلجم ىضقنا نإف ءاهسفن

 يف لوبقلاك قيلطتلا اذه ناكف .ضيوفتلاب قالطلا 00 ةقيقحلا يف وه
 ةجوزلا ترخأ اذإ اذه ىلعو . ضيوفتلا يف انه اذكف ةيروفلا هيف رثشي هنأو .تاكيلمتلا

 ٍ يبنجأ مالك للخت وأ باجيإلا نع لوبقلا هب عطقني ام ردقب قالطلا هر اهيلإ ضوفملا

 ؛قلطت ملا ءاهسفن تقّلط مث اهقيلطتو هضيوفت نيب ريثك

 :قيلطتلا يف ةيروفلا طرش نم ءانثتسا 7

 ”ةغيصب نرتقا اذإ اهيلإ ضوفملا لبق نم قالطلا عاقيإ يف ةيروفلا طرش نم ىنثتسيو

 ام ىتم وأ ءتئش ىتم كسفن يقّلط :اهل لاق نأك ةيروفلا طارتشا مدع ىلع لدي ام ضيوفتلا
 اع هل
 .انتس

 :ضيوفتلا ظافلأ 77+

 نوكيو كسفن يقّلط :اهل لاق ول امك قالطلا يف حيرصلا ظفللاب ضيوفتلا نوكي :اولاق

 ينغم» 158868-203781ص ."5ج «جاتحملا ةياهن» .4548ص 5١21ج «عومجملا هحرشو بذهملا» (4055)

 . ؟581/-7586 ص جا «جاتحملا
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 ينيبأ :اهل لاق ول امك قارفلا ىلع لدتو قالطلا هبشت يتلا ظافلألا يهو «ةيانكلا ظافلأب ضيوفتلا

 :ضيوفتلا ةغيص يف طرتشي ام 5*8

 ةغيصب ضيوفتلا حصي الف :ةلعت ريغ هرعت نوكت نأ .نضيوغلا ةغيضا يف ظرتش ملام : ًالوأ

 ضيوفتلا ةحّحص مدع اولّلعو .كسفن يقّلط هرفس نم نالف عجر اذإ :اهل لاق ول امك قيلعتلا

 ضيوفتلا نأب ليق اذإ قيلعتلا زوجي نكلو . هقيلعت ٌحصي ال كيلمتلاو .كيلمت هنأب قيلعتلا ةغيصب

 . يبنجألا ليكوت لثم ليكوت

 :اهل لاق ول امك ضطافلألا هذهب ةغيصلا تءاج اذإ تايانكلا ظافلأ يف ةينلا طرتشتو : ًايناث

 ينيبأ» : هلوقب اهيلإ قالطلا ضيوفت جوزلا ىون يأ ءايونو ا :تلاقف (كسفن يي

 ةينلاب ةيانكلا نأل ؛ةلاحلا هذه يف عقي قالطلا نإف .«تنبأ» :اهلوقب قالطلا يه تونو .«كسفن

 هنأل ؛قالطلا عقي مل ةيانكلا ظفلب ةّينلا نرتقت مل اذإو . حيرصلا ظفللاب عقي امك قالطلا اهب عقي

 تءاج ةغيصلا نأل ؛قيلطت الف قالطلا يه ونت مل نإو .ضيوفت الف ضيوفتلا جوزلا وني مل اذإ

 .ةّين الب اهدحو ةيانكلاب عقي ال قالطلاو «ةيانكلا ظفلب

 :ضيوفتلا يف عوجرلا 2-6

 لير 4 ءالعرإ 10 سلا كا دوري او ءاوسو

 هضيوفت 0 عجر اذإ م ىلعو .لوبقلا 0 مه يجب زوجي ب ليكوتلاو كيلمتلا 7

 : تاقلطلا 2121100110

 وحنلا ىلع لاوحألا فالتخاب فلتخي قالطلا اهيلإ ضوفملا عاقيإب تاقلطلا ددع نم عقاولاو

 : ىلاتلا

 كلمي نم نأل ؛ةدحاو ةقلط تعقو ةدحاو تقّلطف .ًاثالث كسفن يقّلط :اهل لاق اذإ : ًالوأ
 .ةدحاو ةقلط عاقيإ كلمي تاقلط ثالث عاقيإ

 وه اذه نأل ؛طقف ةدحاو تعقو ًاثالث تقلطف .ةدحاو ةقلط كسفن يقلط اهل لاق اذإ :ًايناث

 ؛ ثالث تعقو ًاثالث تونو يسفن تقلط تلاقف اكل ىو «كسفن يقلط :اهل لاق ولو : ًاثلاث

 ه5



 ةقلط هب عقاولاف ءطقف امهدحأ هاون وأ ًائيش ايوني مل اذإ نكلو .هايون دقو ددعلا لمتحي ظفللا نأل

 ٠ .امهنم هتينل جاتحاف ددعلا يف ةيانك ربتعي قالطلا حيرص نأل .حصألا يف ةدحاو

 يقّلط :اهل لاق وأ .ةدحاو يسفن تقّلط :تلاقف ًاثالث كسفن يقّلط اهل لاق ولو :ًاعبار
 .ةدحاو ةقلط نيتلاحلا يف عقاولاف «ًاثالث تقلطف ةدحاو كسفن

 تقّلطف تئش نإ ةدحاو كسفن يقّلط وأ «تئش نإ ًاثالث كسفن يقّلط اهل لاق ول :ًاسماخ
 .ةدحاو ةقلط تعقو ءانالث

 «:؛9ةيكلاملا بهذم :ًاثلاث

 :ضيوفتلا ماسقأ 10

 ةثالث ىلع ضيوفتلاو «هعاقيإ يف هريغل هضيوفتب وأ جوزلا ةرشابمب امإ قالطلا عاقيإ اولاق
 .رييختو .«كيلمتو «ليكوت : ماسقأ

 :ليكوتلا :لوألا مسقلا

 :هتجوزل جوزلا لوقي نأك :اهريغ ىلإ وأ ةجوزلا ىلإ قالطلا ءاشنإ لعج ةاعمف ليكرللا امأ
 . يتجوز قيلطت ىلع كتلكو :صخشل جوزلا لوقي وأ .كسفن يقلطت نأ ىلع كتلكو

 : كيلمتلا : يناثلا مسقلا

 . كديب كرمأ :هلوقك رييخت نود اهريغ ديب وأ ةجوزلا ديب قالطلا لعج هانعمف كيلمتلا امأ

 .كديب كقالط وأ .كسفن يقلط وأ

 :رييختلا :ثلاثلا مسقلا

 اهنع جورخلا وأ ةيجوزلا ةطبارلا يف ءاقبلا هتجوز ىلإ ضوف جوزلا نأ هانعمف رييختلا امأو
 .كسفن يراتخا وأ «يراتخا :هتجوزل جوزلا لوقي نأ هتغيصو .اهسفن قيلطت اهرايتخاب

 ص 25ج «باطحلل «ليلجلا بهاومو 5١٠6-25١1 ص . 7ج «يقوسدلا ةيشاحو ريدردلل ريبكلا حرشلا» هل 55

 .9:-١4ضص جا «قاوملل «ليلكإلاو جاتلاو» 44-4١
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 :هريغو ليكوتلا نيب قورفلا

 كّنِمُملا امنيب ,هلكوم نع ةبايثلا ليبس ىلع هيف لّكو ام لعفي قالطلا يف ليكرلا نإ : ًالوأ
 جوزلا هكلمي ناك ام اكلم امهنأل ؛امهسفن نع كلذ نالعفي امنإ رّيخُملاو

 ةجوزلل ناك اذإ الإ هلكو نم قلطي مل ام هتلاكو نع عجري نأ جوزلل زوجي ليكوتلا يف :ًايناث
 .«49"1لبق نم كلذ انيب امك اهتلاكو يف قح اهلكو يتلا

 كلام بهذم نأ دشر نبا ركذ دقو .قالطلا هكلم نم لزع جوزلا كلمي الف كيلمتلا يف امأ
 .كلذ نع عجري نأ هل سيلف اهرّيخ وأ اهسفن قيلطت هتجوز كّلم اذإ لجرلا نأ

 :ضيوفتلا يف هتجوزو جوزلا نيب ةلوليحلا 9

 اهجوز نيبو اهنيب لاحي نأ بجي هنإف هيف اهرييخت وأ اهقالط رمأ هتجوز جوزلا كيلمت ةلاح يف
 كلذكو . هدرت نأ امإو هلعفت نأ امإف . :اهسفن قيلطت نم اهفقوم نيبت ىتح اهأطي الو اهبرقي ال نأب

 ىلإ كديب كرمأ :اهل لاق ول امك ةمولعم ةّدم ىلإ هيف اهرييخت وأ قالطلا اهكيلمت ناك اذإ مكحلا

 نم هانركذ يذلا وحنلا ىلع ةلاكولا هذه يف اهقح قلعتل اهلزع هيلع عنتما اذإ اهسفن قيلطت يف

 :ضيوفتلاب عقاولا قالطلا

 قالطلا هتجوز ىلإ ضؤف اذإ لجرلا نأ ىلإ كلام مامإلا بهذ ءدشر نبا لاق

 هب تدرأ تلاقو ءيسفن تقّلط :تلاق وأ انت هنحف ةوأف كيلمتل 2 اهجو ىلع

 درأ مل لوقيف اهجوز اهيلع ركني نأ الإ اهلوق لوقلاف ثالغلا قالطلا

 ةّدعلا يف تماد ام اهب كلمأ نوكيو كلذ ىلع فلحيف .ةدحاو ةقلط كيلمت الإ يضيوفت يف

 يف لعج دقف كديب كرمأ تلعج :اهل لاق اذإ هنأل ؛ةيعجر ةدحاو ةقلط وه اهكلم ام نأ رابتعاب

 «ًاثالث وأ نيتنثا وأ ةدحاو هب ديري نأ لمتحيو .ظفللا رهاظ اذهو ءاهقالط نم هديب ناك ام اهدي
 تدارأ اميف ةجوزلا لوق لوقلاف ةين هل نكت مل نإو «هنيمي عم هنم تلبق كلذ يف ةّين هل تناك نإف

 .ال5١1 ةرقفلا (م545١4)

-5٠:7 



 ءاهب لوخدملا ةجوزلا يف ًاثالث الإ اهقالط ربتعي الف رييختلا يف امأ .ًاثالث وأ ةدحاو اهقالط نم هب
 ريغ تناك نإو ًائيش ربتعت الف نيتنثا وأ ةدحاو تراتخا نإو ,.ثالث يهف ًاثالث تراتخا نإف

 ةين هل نكت مل نإف .هيعّديو لوقي اميف ةّين هل تناك نإ هنيمي عم جوزلا لوق لوقلاف اهب لوخدم
 يف مكحلا وه امك ةجوزلا لوق لوقلاف «تاقلطلا ددع ةهج نم قالطلا نم هيف اهضوف اميف
 . كيلمتلا

 6:؛©ةليانحلا بهذم :ًاعبار

 :اهريغو ةجوزلا ىلإ ضيوفتلا 0١

 وأ .كديب كرمأ :اهل لوقي نأك اهريغ ىلإ وأ اهيلإ هتجوز قالط رمأ ضوفي نأ جوزلل زوجي
 .ضيوفتلا مص امهيلإ قالطلا ضيوفت ايوان .كديب يتجوز رمأ :هتجوز ريغل لوقي

- 

 :ضيوفتلا ظافلأ -

 كسفن يراتخا وأ ءكديب كرمأ :وأ ,كسفن يقّلط :هتجوزل جوزلا لوقب ضيوفتلا نوكي

 ترقتفاف تايانكلا نم ظافلألا هذه نأل ؛ضيوفتلا مص .هتجوز ىلإ قالطلا ضيوفت امهيف ًايوان
 .تايانكلا ىف نأشلا وه امك ةّينلا ىلإ

 :ضيوفتلا فييكت - 7747
0 

 نيتاهب ضيوفتلاف كديب كرمأ :هلوقب وأ .,كسفن يقلط :جوزلا لوقب ضيوفتلا ناك اذإ

 .كديب كرمأو .كسفن يقّلط :امأو» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج .ليكوت نيتغيصلا
 ناكف «كيلمت رايخ» :هنإ .هنع اولاق دقف ,.«كسفن يراتخا» : هلوقب ضيوفتلا امأو .(17'9(ليكوتف

 ,(""1:9لوبقلا رايخك روفلا ىلع

 نيب عمجلا يف ىهتنملا ةياغ» ١-165. 0ص 27ج «عانقلا فاشكو ,.157”-١5١ص الج «ينغملا» )84١1:6(

 ١. ١١ص 37ج « ىهتنملاو عانقإلا

 . 167ص اج «عانقلا فاشك» (4045)

 . 167ص الج «عانقلا فاشك» (40 57
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 ؟اهيلإ ضوفملا باوج يف ةيروفلا طرتشت له -14

 قالطلا عاقيإ ةحصل طرتشي لهف ءاهريغ ىلإ وأ هتجوز ىلإ قالطلا رمأ جوزلا ضوف اذإو

 تاللاحلا فالتخاب فلتخي باوجلاو ؟كلذ طرتشي ال مأ ,ضيوفتلا سلجم يف روفلا ىلع هعاقيإ

 : يلاتلا وحنلا ىلع

 ةيروفلا طرتشت مل نمزب ةديقم ريغو ةزجنم ضيوفتلا ةغيص تناك اذإ : ىلوألا ةلاحلا “6

 يف - هنع هللا يضر - يلع لوقل ضيوفتلا سلجم يف هعاقيإب هتحص ديقتت الو قالطلا عاقيإ يف

 نوكيف فلاخم ةباحصلا يف هل فرعي الو .لكنت ىتح اهل وه : اهديب هتأرمأ رمأ لعج لجر

 زجنملا قالطلل ةبسنلاب وه هانلق امو . يخارتلا ىلع ناكف قالطلا يف ليكوت عون هنألو ؛ًاعامجإ

 .(كسفن يقلط) وأ (كديب كرمأ) ب ةغيصلا تناك اذإ نمزب ديقملا ريغ

 ريغو زيجنتلا ةغيصب يهو (كسفن يراتخا) ةغيصب ضيوفتلا ناك اذإ :ةيناثلا ةلاحلا - 7745

 ةأرملا ىلع نأ ىنعمب «هرابتعاو هتحصل طرش قالطلا عاقيإ يف ةيروفلا نإف «نيعم نمزب ةديقم
 جراخ هتعقوأ نإو ءاهقالط حمص ربيختلا سلجم يف قالطلا تعقوأ اذإ قالطلا عاقيإ يف ةريخملا

 «ربيختلا عوضوم نع جراخ مالكب هنع تلغاشت نأب سلجملا يف هنع تضرعأ وأ «سلجملا اذه

 نع ًاقارتفا وأ رييختلا نع اهنم ًاضارعإ ربتعي امب تتأ وأ «رييختلا سلجم نم تجرخو تماق وأ

 نباو نامثعو رمع نع يورملا وه اذه نأب اوجتحاو .هدعب اهل رايخ الو رييختلا لطب ءهسلجم

 رايخ هنألو .ًاعامجإ ناكف ةباحصلا يف فلاخم مهل فرعي ملو « مهنع هللا يضر  رباجو دوعسم

 .هنع قرفتلا لبق عيبلا سلجم يف روفلا ىلع بجي عيبلا يف لوبقلاك روفلا ىلع ناكف كيلمت

 ديقت «نيعم نمزب ةديقم نكلو ةزجنم ةغيصب ضيوفتلا ناك اذإ :ةثلاثلا ةلاحلا -817

 يف قالطلا عاقيإ مص  نامز لك يف ًاماع يأ  ًاقلطم زيجنتلا ناك اذإو .نمزلا اذهب ضيوفتلا

 قالطلا عاقيإ يف اهل رايخلاف «تئش ىتم وأ تش اذإ كسفن يراتخا :اهل لاق ول امك تقو يأ

 لاق اذإ اذكو « مويلا اذه يف هرايتخا ديقت مويلا | كسفن يراتخا :اهل لاق اذإو .تاقوألا مومع يف

 .نيموي لالخ كسفن يقّلط وأ «رهش ةدم ىلإ تئش ىتم كديب كرمأ :اهل

 لوصح دنع قالطلا ةجوزلا تكلم .طرشب ًاقلعم ضيوفتلا ناك اذإ : ةعبارلا ةلاحلا

 اذإ كسفن يراتخا :اهل لاق وأ هرفس نم نالف عجر اذإ «كديب كرمأ :اهل لاق ول امك .طرشلا

 .هرفس نم نالف عجر اذإ كسفن يقّلط وأ .هرفس نم نالف عجر

 قيلطت ةجوزلل زاج لبقتسم نمز ىلإ ًافاضم ضيوفتلا ناك اذإ :ةسماخلا ةلاحلا 48

 يف كسفن يراتخا وأ .مداقلا رهشلا لوأ كسفن يقّلط :اهل لاق امك ,نمزلا اذه َّلح اذإ اهسفن
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 . مداقلا رهشلا لوأ ىف كديب كرمأ وأ  مداقلا رهشلا لوأ

 :ضيوفتلا نع عوجرلا 58(

 .«كسفن يراتخا» وأ ««كديب كرمأ» ةرابعب ضيوفتلا ءاج ءاوس .هضيوفت نع عوجرلا جوزلل

 يف عانقلا فاشك يف ءاج . ةلاكولا يف عوجرلا زوجيو ليكوت ضيوفتلا نأل ؛«(كسفن يقلط» وأ

 هيف عجر وأ هتدرف ءاهديب اهرمأ لعج وأ هلك مويلا اهل رايخلا قاع هلعج نإو» : ةلبانحلا هقف

 : 0614 (هنع عجر دقو ليكوت هنأل ؟ اهرايخ لطب اهئطو وأ

 :ضيوفتلا نع عوجرلل ةجحلا 0١

 يف ًادارو ءاهريغل وأ هتجوزل قالطلا هضيوفت نع جوزلا عوجرل يلبنحلا ةمادق نبا جتحا دقو
 نبا لاق ,كيلمتلا يف عوجرلا حصي الو كيلمت ضيوفتلا نأ ةجحب كلذ عنم نم ىلع هجاجتحا

 : مهلوقو .عيبلا يف ليكوتلاك عوجرلا هل ناكف ليكوت ضيوفتلا نإ» :- ىلاعت هللا همحر ةمادق

 . هنع هريغ هيف بوني امنإو جوزلا نع لقتني الو هكيلمت حصي ال قالطلا نإف . حصي ال «كيلمت هنإ

 لبق هيف عوجرلا حصي كيلمتلاف كيلمت هنأ َمَّلُّس نإو مث ريغ ال اليكوت ناك هيف هريغ بانتسا اذإف
 .©"'؟؟9(عيبلاك هب لوبقلا لاصتا

 :ضيوفتلا نع عوجرلا نوكي مب 7

 ضوفملل لوقي هنأكف لوقلاب هعوجر امأ ,لعفلاب وأ لوقلاب نوكي هضيوفت نع جوزلا عوجر
 كيلإ يضيوفت نع تعجر لوقي وأ قالطلا ضيوفت نم كيلإ تلعج ام تخسف :قالطلا اهيلإ

 فرصتلاو «ليكوت عون هنأل ؛ًاعوجر ناك جوزلا اهأطو نإو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف
 , 350*”)(ةلاكولا لطبي هيف لكو اميف

 :ضيوفتلا درت نأ ةجوزلل - 6

 نأك هّدرت نأ اهلف ءاهل مزلم ريغ ضيوفتلا اذه نأل ؛اهيلإ قالطلا ضيوفت درت نأ ةجوزللو

 .قالطلا عقي ملو صضيوفتلا لطب كلذ تلاق اذإف . يجوز ترتخا وأ يجوز راتخا : لوقت

 37 4١54ج «عانقلا فاشكو صه١6.

 ) )84٠١59ص الج «ينغمل اد ؟١59.

 ) )9060ص الج «ينغملا» ؟١57.
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 :هددعو ضيوفتلاب عقاولا قالطلا 4

 ىلع اهزاجيإ نكميو «تالاحلاو لاوحألا فالتخاب فلتخي هددعو ضيوفتلاب عقاولا قالطلا
 : يلاتلا وحنلا

 ىلع وهف تاقلطلا نم ًاددع ىونو كسفن يقّلط : هتجوزل لاق اذإ :ىلوألا ةلاحلا

 قلطملا رمألا نأل ؛ةدحاو ةقلط عاقيإ الإ ةجوزلا كلمت مل ةّين ريغ نم هضيوفت قلطأ نإو .ىون ام
 ىلع مكحلاف يتجوز قّلط :لاقف ًايبنجأ َلَكو ول مكحلا كلذكو .مسالا هيلع عقي ام لقأ لوانتي
 . ليكوت هنأل قالطلا عقو .هدعب وأ سلجملا يف ليكولا اهقّلط وأ اهسفن تقّلط نإف .هانركذ ام

 «يسفن تقّلط وأ «يسفن ترتخا :تلاقف .كديب كرمأ :اهل لاق اذإ : ةيناثلا ةلاحلا -

 هكيلمت نأل ؛ ةنئاب ةدحاو ةقلط اهنأ  هنع هللا ىضر ىلع نع يورو .ةيعجر ةدحاو ةقلط تعقو

 تباث نب ديز نعو .ةئئابلا ةقلطلاب الإ كلذ نوكي الو ءاهنع هناطلس لاوز يضتقي اهسفن رمأ اهايإ
 لوقلا ةمادق نبا ٌدرو .ثالثلا قالطلا وه ةلاحلا هذه يف قالطلا نم عقاولا نأ  هنع هللا يضر -

 . ثالثلا قالطلا عقي ملف كلذ تون الو ,ثالثلا ظفلب اهسفن قّلطت مل اهنأب ثالثلا قالطلا عوقوب
 ثالثلا كلمت اهنأل ؛ تون ام عقو ةدحاو نم رثكأ تون نإف «ةدحاو ةقلط نم رثكأ ونت مل اذإ اذهو

 .جوزلاك ةيانكلاب هكلمتف حيرصتلاب

 نوكيف ءاهديب هلعج ول ام مكح همكح ناكو حمص اهريغ ديب هتجوز رمأ لعج اذإو 61

 ةأرملا قيلطت يف امك ًاثالث وأ ةدحاو ةقلط اهقّلطي نأو .هدعبو سلجملا يف اهقّلطي نأ ريغلا اذهل

 .هانركذ يذلا وحنلا ىلع قالطلا اهيلإ اهجوز ضوف اذإ اهسفن

 . كسفن يراتخا :اهل لاق نأب اهسفن قيلطت ىف رايخلا اهل لعج اذإ : ةثلاثلا ةلاحلا

 يضتقي ال رييختلا ظفل نأل :تةلجاو ةقلظ اهفن قلظت يا ةنحاو نم تكا راكك نأ اهل سلف

 رييختلا اذهب اهسفن قّلطت نأ جوزلا اهل لعجي نأ الإ ةيعجر ةدحاو ةقيلطت نم رثكأ هقالطإ ةلاح يف
 هللادبعو باطخلا نب رمع نع يورملا وه اذه نأ لوقلا اذهل ةجحلاو  ةدحاو ةقيلطت نم رثكأ -

 يضر  رمع نب هللادبعو نيضاعلا نب ورمع نب هللا دبعو رباجو تباث نب ديزو ةشئاعو ءدوعسم نبا
 باحصألا ءالؤه لاق دقف .اعامجإ نوكيف ةباحصلا يف فلاخم مهل فرعي ملو  مهنع هللا

 :هلوق نألو .اهب ٌّقحأ اهجوزو ةيعجر ةدحاو ةقلط يهف ءاهسفن تراتخا نإ  مهنع هللا يضر -

 نوكت نأ زوجي الو .«ةدحاو ةقلط كلذو مسالا هيلع عقي ام لقأ لوانتيف قلطم ضيوفت , يراتخا

 هبشأف لوخدلا دعب ثالثلا تاقلطلا ددع اهب لمكي مل ضوع ريغب ةقلط اهنأل ؛ ةنئاب ةقلطلا هذه

 .ةدحاو اهقلط ول ام
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 عيمج لوانتيف مومعلل هنإف ,(كديب كرمأ) :هلوق فلاخي (كسفن يراتخا) : هلوق نإف ًاضيأو
 يراتخا :اهل لوقي نأ لثم اهيلإ لعج ام اهلف .ةدحاو ةقلط نم رثكأ اهيلإ لعج نإ نكلو .اهرمأ

 نم يراتخا اهل لاق نإف . كلذ راتخت نأ اهلف ءتئش نإ ثالثلا تاقلطلا يراتخا وأ .تئش ام

 ةملك نأل ؛اهلامكب ثالثلا رايتخا اهل سيلو نيتنثا وأ ةدحاو راتخت نأ اهلف .ءتئش ام ثالثلا

 رايتخا اهل نوكي الف .ثالثلا ضعب رايتخا اهل لعج دق هنأ كلذ ىنعمو «ضيعبتلل (نم)

 ؛هاون ام ىلإ عجري هنإف .«تاقلطلا نم ًاددع (كسفن يراتخا) هلوقب ىون اذإ كلذكو «عيمجلا

 نإف «ةيفخلا تايانكلا رئاسك هتّين ىلإ اهب عقي ام ردق يف عجريف «تايانكلا نم ةرابعلا هذه نأل

 ًاثالث ىون نإو .ةدحاو يهف ةّينلا قلطأ نإو .ىون ام ىلع وهف ةدحاو وأ نيتنثا وأ اثاث يون

 مكحلا كلذكو .هيلع اعمتجا ام عقيف ًاعيمج امهلوق ربتعي هنأل ؛هتقلط ام عقو اهنم لقأ تقّلطف

 رايخلا كل تلعج :ريغلا اذهل لاق نأب رييختلا هجو ىلع اهريغ ىلإ هتجوز قيلطت جوزلا ضوف اذإ

 يتأرما قالط يف

 :«0ةيديزلا بهذم :ًاسماخ

 :زئاج ضيوفتلا

 ةيلوتلاو .اهريغ وأ هتجوز ريغلا اذه ناك ءاوس .هتجوز قالط هريغ يلوي نأ جوزلل ّمصي :اولاق

 .قالطلا يف ةلاكولا ثحب يف هيلإ انرشأ ليكوتلاو .كيلمتو ليكوت :نيبرض ىلع

 :كيلمتلا هجو ىلع ضيوفتلا 0705١

 .ةيانك وأ ًاحيرص نوكي كيلمتلا هجو ىلع قالطلا ضيوفتو
 : حيرصلا كيلمتلا : ًالوأ -

 نأك قالطلا ظفلب ًاحّرصم اهقيلطت اهريغ كّلمي وأ اهسفن قيلطت هتجوز جوزلا كّلمي نأ وهو
 لاق اذإ كلذكو . يتجوز قالط كتكلم :لوقي وأ .كيلإ يتجوز قالط تلعج دق :ريغلل لوقي
 0 ا . كيلإ كسفن قالط تلعج :هتجوزل

 تئش نإ يتجوز قّلط :هريغل لوقي وأ . تئش نإ كسفن يقّلط :هتجوزل لوقي نأك (تئش نإ)

 قع قلطلا كلمت نكي مل ,كيلمتلا يف حئارص اهلك هذهف .تئش تش املك وأ ءٌتِفش ىتموأ

 .هيف ةيانك لب كيلمتلا ىف ًاحيرص نوكي الف .هانركذ يذلا هجولا

 ) )5٠61١ص اج هراهزألا حرشا 570-4956 .
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 : ةيانكلا ظفلب كيلمتلا :ًايناث 77

 : هتجوز ريغل لوقي وأ «كديب كرمأ :هتجوزل جوزلا لوقي نأ لثمف «ةيانكلا ظفلب كيلمتلا امأ

 اهقالط ريغلا كلود ١ ا ع يف ةيانك 0 0 ,كيلإ يدا

 | : ةيانكلا ظافلأ نم .-”.4

 .تايانكلا هذه ىف رييختلا ةحصل ةّينلا نم دب

 :كيلمتلا يف عوجرلا 6

 ةيانكلا وأ حيرصلا ظفللاب قالطلا يف هتجوز جوزلا كّلم اذإف ,؛كيلمتلا يف عوجرلا حصي الو

 .قالطلا يف هليكوت نع عجري نأ لكوملا جوزلل نإف ليكوتلا فالخب .عوجرلا هنم حمصي مل

 :هطورشو هددعو عقاولا قالطلا 5

 اذإف 0 مل تءاش نإو ايست كقلط تءاش نإف قالطلا هتجوز جوزلا كلم اذإ

 ا :تلاق وأ يسفن تقّلط :تلاق ءاوس «ةدحاو ةقلطب ًايعجر ًاقالط ناك قالطلا اهنم عقو

 00 ١ يسفن ترتخا وأ تقلط ظفلب ةيعجر ةدحاو ةقلط عوقو نكلو . . يسفن

 هجو ىلع ةجوزلا ىلإ قالطلا ضيوفت سلجم يف يأ - سلجملا يف اعقي نأ :(لوألا)

 سلجملا جراخ اهقيلطت .هيلإ ضوفملا اهقلط وأ ءاهسفن تراتخا وأ اهسفن تقلط ولف «- كيلمتلا

 نأ لبق كيلمتلا سلجم يف رايتخالا وأ قالطلا اهنم عقي نأ :(يناثلا طرشلا) .قالطلا عقي مل

 ىلع لدي ام تلعف وأ تملكت ولف ءاهيلإ قالطلا ضيوفت نع اهضارعإ ىلع لدي ام اهنم ردصي

 يف ةيقاب تناك ولو ,كلذ دعب رايتخالا وأ قيلطتلا اهنم حصي مل كيلمتلا لوبق نع اهضارعإ

 . سلجملا

 :طورشلا نم ٠م ءانئكسا 2-271

 نورقملا كيلمتلا .كيلمتلا هجو ىلع ضيوفتلاب قالطلا عوقو ةحص يطرش نم ىنثتسيو

 «تئش اذإوأ .تئش املك وأ تش ءش ىتم كسفن يقّلط : اهل لاق ول امك سلجملاب هدييقت يفني امب

 .هدعبو سلجملا يف اهسفن قّلطت نأ اهلف

 :كلمتملا نم قالطلا راركت حصي الو -4

 اذإف .ةدحاو ةقيلطت عاقيإ الإ كيلمتلاب كلمي ال هنأل ؛كلمتملا نم قالطلا راركت ّحصي الو
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 نم رثكأ اهسفن قّلطت نأ اهل نكي مل «تئش ىتم وأ تش نإ كسفن يقّلط :هتجوزل جوزلا لاق
 .كلمتملا يبنجألل ةبسنلاب مكحلا اذكهو «قالطلا راركت اهل نكي مل اهجوز اهعجرأ اذإف ءةدحاو

 ةيرفعجلا بهذم :ًاسداس
 : ةجوزلل قالطلا ضيوفت -24

 عقوي نأ جوزلل زوجي امكو» :«ةيصخشلا لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألا» باتك يف ءاج
 ىلع ًاضيوفت هعاقيإب - هتجوزل نذأي يأ  اهنذأي نأو هب هريغ لكوي نأ هل زوجي هسفنب قالطلا

 .©:*9«نهريغو اهرئارض نم اهريغ ىلع ًاليكوتو ءاهسفن
 :هددعو عقاولا قالطلا

 :ةدحاو تقّلطف ًاثالث كسفن ينط :لاق ول» | ريعجلا هقف يف «مالسإلا عئارش» يف ءاج

 د .لطبي ليق :ًاثالث تقّلطف ةدحاو يقَّلط :لاق ول اذكو .ةدحاو عقي ليقو .لطبي لبق
 .7*'6(هبشأ وهو ةدحاو

 :ةيرهاظلا بهذم :ًاعباس
 :قالطلا يف ضيوفتلا نوزيجي ال ١-

 قالطلا ضيوفت نوزيجي ال امك .قالطلا يف ليكوتلا نوزيجي ال ةيرهاظلا نإ قبس اميف انلق

 . ةجوزلا ىلإ

 :قالطلا يف ضيوفتلاو ليكوتلا عنم يف مهلاوقأ -7

 يف ضيوفتلاو ةلاكولا يف  ىلاعت هللا همحر مزح نبا هيقفلا هنامز يف ةيرهاظلا خيش لاق
 ا ام قالطلا

 الو نآرق هايإ هليكوتب دحأ نع دحأ قالط يف تأي ملو .قالطلا يف ةلاكولا زوجت الو» : الوأ
 ,6059(لطاب وهف هيف

 ءًائيشرتن رتخت ملوأ اهجوز تراتخا وأ «قالطلا تراتخا وأ اهسفن تراتخاف هتأرما ريخ نمو» : :ًايناث

 ءمكح كلذ نم ءيشل الو ,هيلع مرحت الو كلذب قلطت الو .ءاوس كلذ لكو ءيش ال كلذ لكف

 .04 ص «يبلحلا ميركلا دبع خيشلل «ةيصخشلا لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألا» (408“
 "١. ص ءاج «مالسإلا عئارش» لم

 ١195. ص ء٠ جك ولحملاو (4:065)
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 اهسفن رمأ اهكلم نإ كلذكو .ةرم فلأ قالطلا رايتخا وأ اهسفن رايتخا يه ترركو ريختلا ررك ولو

 ."*©(قرف الو اهديب اهرمأ لعج وأ

 وأ اهسفن تقلط «ًاقلاط نوكت الو كلذ همزلي مل اهسفن قلطت نأ هتأرما ىلإ لعج نمو» :ًاثلاث

 ."'*نعءاسنلل ال لاجرلل ىلاعت هللا هلعج امنإ قالطلا نأ نم لبق هانركذ امل .قلطت مل

 : مزح نبا مامإلا ةجح د 77107

 ةنسلا يف الو نآرقلا يف دري مل هنأ قالطلا يف ضيوفتلاو ليكوتلا هضفر يف مزح نبا ةجحو

 عوضوم يف ةباحصلا نع راثآلا امأ .هزاوجب لوقلا زوجي الف «هزاوجو كلذ ةحابإ يف ءيش ةيوبنلا

 عنم نم لوق نم ىلوأب زاجأ نم لوق سيلو ةبرطضمو ةضراعتم يهف «قالطلا يف ضيوفتلاو ليكوتلا
 . ةجوزلل قالطلا يف رييختلاو ضيوفتلاو ليكوتلا

 هلوق يهو - نهنع هللا يضر - هتاجوز لَك يبنلا رييخت نأشب ةدراولا ةميركلا ةيآلا امأ 45

 نكحْرسأو َنُكعَمأ َنيلاعَتف هيو ايدل ةاّيحلا نر نك ْنإ كجاوزأل ل يلا هيأ امل : ىلاعت

 رج نكن تانسحملل 07 هللا نإ ةرخآلا َراّدلاَو ةلوسرو هللا نذرت نشك نو اليمج ًاحارس

 ضيوفت دا نمل ليلد ةيآلا هذه يف سبيل :لوقي مرح نسبا نإف ىلإ ””4(ًاميظطَع

 هنأ ىلاعت هلا صن امئإف» :- مزح نبا لوقي امك يه امنإو .اهيف اهرييخت وأ ةجوزلا ىلإ قالطلا

 «قالطلل اراتخم هسفن لبق نم ذئنيح نهقلط «ةرخآلا ندري ملو ايندلا ندرأ نإ  مالسلاو ةالصلا هيلع

 محقأو - لجو ّزع هللا مالك فرح دقف اذه ريغ ىعّدا نمو ءايندلا نهرايتخا سفنب قلاوط نهنأ ال
 .©"*8(ليلد الو صن ةنس اهيف سيل ام ةيآلا مكح يف

 :قالطلا ضيوفت ةلأسم يف حجارلا لوقلا -7

 ركذن «هزاوج مدع وأ هزاوج ةهج نم قالطلا ضيوفت ةلأسم يف حجارلا لوقلا نّيبأ نأ لبقو

 عم قالطلاب ضيوفتلا زاجأ نم اهب لدتسا يتلاو مزح نبا امهيلإ راشأ نيتللا نيتيآلا ريسفت الوأ

 ةيآلا « . .كجاوزأل ْلُق يلا اهي اي : ىلاعت هلوق ريسفت - 1

 ٌّننك نإ َكجاوُرأل لق ٍيبنلا ا ايد : نيتيألا نيتاه يف نيرسفملا لاوقأ يلي يف

 ُهلوسَرَو هللا َنْدرُ ٌنتنُك نإ ًاليمج ًاحارس حا ٌنكعتمأ َنيِلاعتف اهتتيزو اًينّدلا ٌةاّيحلا ندر

 .؟١3؟ص ١23ج « مزح نبال «ىلحملا» (4 هكر .١١ا١-5١١١1ص ١2ج مزح نبال « ولحملا» (ة١٠4هه)

 ١. 7ص ١3ج « مزح نبال « ىلحملاو ١4ه .[595 54 ناتيآلا « بازحألا ةروس] )4٠065(
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 ةيوبنلا ةنسلا يف درو ام ركذن مث «ًاميظع ًاَرجأ ٌنكْنم تائسْحُملل ٌدعأ هللا َنِإَف ةرخآلا َراّدلاَو

 .امهلوزن ببسو نيتيآلا نيتاه نأشب

 : «ريثك نبا ريسفت» نم : ًالوأ 1

 نمم هريغ ىلإ نبهذيف نهقرافي نأ نيب هءاسن رّيخي نأب كي هلوسرل ىلاعت هللا نم رمأ اذه»
 هللا دنع نهلو «لاحلا قيض نم هدنع ام ىلع ربصلا نيبو ءاهتنيزو ايندلا ةايحلا هذنع نهل لصحي

 .ةرخآلا رادلاو هلوسرو هللا :نهاضرأو نهنع هللا يضر نرتخاف .ليزجلا باوثلا كلذ يف ىلاعت

 , 6 00(ةرحخألا ةداعسو ايندلا ريخ نيب كلذ لعب نهل ىلاعت هللا عمجف

 :«صاّصجحلا ريسفت» نم : ًايناث 7

 مهو  نولئاق لاقف ةيآلا رييخت ىنعم يف سانلا فلتخا» : صاصجلل «نارقلا ماكحأ» يف ءاجو

 . ةرخآلاو ايندلا نيب نهريخ امثإ :- ةداتقو نسحلا

 تاراتخم نك اهتنيزو ايندلا نرتخا اذإ نهنأ ةطيرش ىلع قالطلل ًارييخت ناك لب :نورخآ لاقو

 اهتتيزو ايدل ةاّيحلا َنُْ ٌننك ْنإ» : لاخت هلوقب قالط:رييخخت نكي مل : لاق نم جتحاو . .قالطلل

 ايندلا نرتخا اذإ نهقّلطي نأ كي هيبن ىلاعت هللا رمأ الاف «اليمج حارس ٌنكحرساو نكمتمأ نلاعَف

 ديري .كتقلط اذك ترتخا نإ هتأرمال لئاقلا لوقي امك «نهرايتخاب نهقالط عوقو كلذ بجوي ملو
 ةيآلا تضتقا دق :- ىلاعت هللا همحر  صاّصجلا لاق .هركذ امل اهرايتخا دعب قالطلا عاقيإ فانيتسا

 رادو ُهلوُسَرَو هلل نذرت نك نإو» : ىلاعت هلوق نأل ؛ لي يبنلا نيبو قارفلا نيب نهريبخت ةلاحم ال
 اًينّدلا ًةايحلا ندرت نشك نإ» : هلوق يف لَك يبنلا قارف نهرايتخا رامضإ ىلع لد دق .«ةرخآلا

 رخآلا رايتخالا نأ تبثف ةرخآلا رادلاو كَ يبنلا رايتخا وه رايتتخالا نم رخآلا قسنلا ناك ذإ 4اًهتنيزو
 نهرايتخا دعب يه امنإ ةعتملاو 4 ٌنُكعَتمأ َنيَلاعتف» : ىلاعت هلوق هيلع لديو هقارف رايتخا وه امنإ

 , 00500(قالطلل

 يزارلا ريسفت .نم : ًاثلاث -6

 قارفلا تراتخا ول نهنم ةدحاو نأ : (اهنم) : ةيهقف لئاسم ةيآلا يفو» : يزارلا مامإلا لاق

 نم ةنابإب اهيف ةراقيملا نر امتار ان رارتع ال هنأ رهاظلاو ؟ًاقارف اهرايتخا ريصي ناك له
 02# 2اس ل هرك مي كلا هك ير دووم ب ا

 اولا احارس نكحرساو نكعتما َنيلاعتفإ : ىلاعت هلوقل لَ هتهج

 73 84١69١ج «ريثك نبا ريسفت» « ص58١.

 .17817-568ص اج صاصجلل «نارقلا ماكحأ» (400)

 .؟5١5ص . 75ج «يزارلا ريسفت» (ةك1)
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 :«يبطرقلا ريسفت» نم :ًاعبار 3

 نذإب نهرّيخ هنأ :(لوألا) :نيلوق ىلع هجاوزأ ٍةِلَي ىبنلا رييخت ةيفيك ىف ءاملعلا فلتخا»

 ةمركعو دهاجمو ةشئاع هتلاق .ءاقبلا نرتخاف .قالطلا وأ ةيجوزلا 0 ءاقبلا يف ىلاعت هللا

 نوكتل نهكسميف ةرخآلا نيبو :رهتراف ايندلا نيب نهريخ امنإ :(يناثلاو) .ةعيبرو يبعشلاو

 نمو «ةداتقو نسحلا هركذ .قالطلا يف نهريخي ملو .نهجوزل تناك امك ايلعلا ةلزنملا نهل

 هءاسن ِكَي هللا لوسر ريخي مل :لاق هنأ دمحأ مامإلا هنع هاور اميف  هنع هللا يضر - يلع ةباحصلا

 , "*59(خلا . حصأ لوألا لوقلا : يبطرقلا لاق .ةرخآلاو ايندلا نيب الإ

 :نيتيآلا نأشب ةيوبنلا ةنسلا يف درو ام 0١

 2 هللا لوسر رمأ امل» :تلاق اهنع هللا يضر - ةشئاع نأ هحيحص يف يراخبلا جرخأ
 ,كيوبأ يرمأتست ىتح يلجعت ال نأ كيلع الف ءارمأ كل ركاذ ينإ :لاقف يب أدب هجاوزأ رييختب

 ايو :لاق هؤانث لج هللا نإ لاق مث :تلاق .ةقارفب ينارمأي انوكيإ ل ٍيوبأ نأ ملعأ دقو :تلاق

 ارجأ» : ىلاعت هلوق ىلإ . . َنيَلاعَتَف اهتتيزَو اًيْنُدلا ةاّيَحلا ندر نك نإ َكجاوُرأ لق يلا اهيا

 :تلاق .ةرخآلا رادلاو هلوسرو هللا ديرأ ينإف ؟يوبأ رمأتسا اذه يأ يفف :تلقف : تلاق«ًاميظَع

 يدرواملا لاقو» :ثيدحلا اذه حرش يف ءاجو .('”96تلعف ام لثم ِهئك هللا لوسر جاوزأ لعف مث

 ءاملعلل نيلوق ىلع ؟هدنع ةماقإلاو قالطلا نيب وأ «ةرخآلاو ايندلا نيب رييختلا ناك له فلتخا

 نع لعلا اذه دعب ينالقسعلا رجح نبا لاق مث . حيحصلا وهو « يناثلا يعفاشلا لوقب امههبشأ

 نيب نريخ نهناكو رخآلل موزلم نيرمألا دحأ نأل ؛نيلوقلا نيب عمجلا رهظي يذلاو ,يدرواملا

 حرش يف ينالقسعلا لاقو ,6059ةيآلا قايس ىضتقم وهو نهكسميف ةرخآلا نيبو نهقلطيف ايندلا
 .رخا عضوم يف ثيدحلا ذه

 كلذ سفن نإ .اهسفن تراتخاف اهجوز اهرّيخ اذإ ةجوزلا نإ :ثيدحلا اذه يف يبطرقلا لاقو

 .قالطلا ىلع لدي ظفلب قطن ىلإ جايتحا ريغ نم ًاقالط نوكي رايتخالا

 رايتخا يأ كلذ نأ ةيآلا رهاظ نكل : ينالقسعلا رجح نبا لاق يبطرقلا لوق ىلع ًابيقعتو .

 :ةيآلا يف نأل ؛قالطلا جوزلا ءاشنإ نم ّدب ال لب .ًاقالط نوكي ال ,هدرجمب  اهسفن ةجوزلا
 , «*35©رايتخالا دعب يأ 8 ا 00 َنيِلاعتف»

 .١17ص 4١ج ,يبطرقلل «نآرقلا ماكحأ» (4059)

 . 07١ ص 28ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (405)

 .١07ص .8ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (40554)

 .""54ص «4ج «ينالقسعلا جرشب يراخبلا حيحصو (4056)
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 « . . .ٌكِجاَوْرأل لق ُيِّنلا اي اي :رييختلا ةيآ ريسفت يف حجارلاو -7

 نهقلطيف ايندلا نيب نريخ  نهنع هللا يضر  نهنأ وهو ينالقسعلا رجح نبا هلاق ام وه

 ايندلا ةايحلا نهرايتخا درجم نوكي الف ءاذه ىلعو .نهكسميف ةرخآلا رادلا نيبو لك يبنلا
 ىلإ راشأ امك ِخلك يبنلا ةهج نم قالطب نوكي امنإو .ًاقالط -رايتخالا اذه ثدح ول  اهتنيزو

 .اهجوز نيبو اهجوز قارف نيب ةريخملا ةجوزلاف ءاذه ىلعو .هلوق انركذ دقو «يزارلا مامإلا اذه

 اهجوز ةهج نم قالطلا ءاشنإ نم دب ال لب ءاهسفن رايتخا درجمب اهجوز نيبو اهنيب ةقرفلا عقت ال

 امهنيب ةقرفلا عقتل

 :قالطلا ضيوفت يف حجارلا لوقلا - 7

 قالطلا اهعاقيإ ينعي اهسفن ةجوزلا رايتخا درجم نأ ىلع نالدت ال رييختلا يتيأ نأ عمو

 نع ةتباثلا راثآلا ةلالدب حجارلا لوقلا وه ىقبي ضيوفتلا زاوجب روهمجلا لوق نإف ءاهسفن ىلع

 تراتخاو اهجوز اهرّيخ اذإ ةأرملا ىلع قالطلا اوعقوأ مهنأو .ضيوفتلا زاوجب ماركلا ةباحصلا
 ةفاضإ كلذ زاوج ليلدو .كديب كرمأ «اهل» لاق وأ اهسفن قيلطت اهيلإ ضوف اذإ كلذكو ءاهسفن
 قالطلا ظفل ةحارصب ةجوزلا ديب قالطلا لعج وأ  رييختلا اذه نأ - هزاوجب ةباحصلا راثآ ىلإ

 مالسإلا عرش يف ةلاكولاو ءاهسفن قيلطت يف هتجوزل جوزلا نم ليكوت ةقيقحلا يف وه  ةيانكب وأ
 .هيف اهجوز نع ةليكو نوكت نأ زوجي ةجوزلا نأو .قالطلا هنمم صخشلا هكلمي اميف ةزئاج

 1 ليكوت هنأو هفييكت يف ةلبانحلا لوق «ضيوفتلل نيزيجملا لاوقأ نم حجارلا نأ
 رتشت الف ليكوت هنأ 0 كلَمَي ال قالطلا نأل ؛هيلإ 0

 0 عقوي يأ بيجي نأ زوجي لب ,ضيوفتلا سلجم يف هيلإ ضوفملا نم باوجلا يف ةيروفلا
 سلجملا يف باوجلا يف ةيروفلا طارتش *ا يف ةلبانحلا هلاق امل ًافالخ هجراخ يفو سلجملا يف

 مهلوق عم .كيلمت 00 يراتخا) ةغيصب ضيوفتلا ءاجحاذإ

 . ليكوت هنأ ضيوفتلا ةقيقح نأو ْكّلمُي ال قالطلا نأب

 نأ ىلع جاوزلا دقع يف ةأرملا ىلإ قالطلا ضيوفت طارتشا زاوج يف ةيفنحلا لوق حجرنو

 يذلا ليلعتلل لجرلا باجيإ يف سيلو «ةأرملا باجيإ يف -اولاق امك  طارتشالا اذه يتأي
 خيش دنع اميس ال مهدنع ةدعاقلا نآل ؛ةلبانحلا دنع زئاج طارتشالا اذه نأ ودبيو .هوركذ
 عرشلا عنم ىلع لدي ام دجوي الو .هطارتشا عرشلا عنم ام الإ زئاج طرش لك  ةيميت نبا مالسإلا
 ( .جاوزلا دقع يف اهل قالطلا قح ةأرملا طارتشا
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 كلائإ) تعال
 (ةقلطملا) قالطلا اهيلع عقي نم

 :ديهمت -41

 قالطلا يف : ةقلطملل ةسنلاب ا اذهو ةقّلطم يهو 0 جوزلا الع عقوي يتلا ةقيقح

 طبترت ال يتلا ي أ ةيبنجألا ةأرملاف « اذه ىلعو . قالطلا اذه نم اهتدع يف يهو اهقّلط اذإ يعجرلا

 ناك اهيلع قالطلا عقوأ اذإ يلاتلابو «هقالطل الحم نوكت نأ حلصت ال لجرلا عم ةيجوزلا طابرب

 تسيل اهنأل ؛قالطلل الحم نوكت نأ حلصت ال دسافلا حاكتلا دقع يف ةأرملا كلذكو ًاوغل هقالط

 امهتطبار نأو ءاهل يعرش جوزب وه سيلو .دسافلا دقعلا اذهب اهعم نرتقملا لجرلل ةيعرش ةجوزب
 ةطبارلا هذه عطقل ةجاح الف عرشلا مكحب قارتفالا امهيلعو .عطقلا ةبجاو دسافلا دقعلا اذهب

 اهيلع عقي دق ةجوزلا نإ مث ا 0 يف لمعي قالطلا نأل ؛قالطلاب ةدسافلا

 لهف «ةدعلا اهيلع بجتف اهجوز نيبو اهنيب ةقرفلا عقت 7 دقو .ةيجورلا ةطبارلا مايق لاح قالطلا

 ؟ةيجوزلا مايق لاح قالطلل الحم حلصت امك 95 يف يهو اهيلع قالطلا عاقيإل الحم حلصت

 :ثحبلا جهنم 66

 : يلاتلا وحنلا ىلع نيبلطم ىلإ ثحبملا اذه مسقن ,مدقت ام ىلع ءانبو

 .ةيجوزلا مايق لاح قالطلا :لوألا بلطملا

 . ةدعلا يف قالطلا : يناثلا بلطملا

 ةيجوزلا مايق لاح قالطلا
 :فالخ الب عقاولا قالطلا ك5

 و ا را ناسا رفقا ك3 سم «هعوقو يف فالخ ال يذلا قالطلا

 علا



 ةدحاو ةقلط ةيعجرلا ةقلطلا هذه ريصتف اهتدع يضقنت ىتح اهكرتيو .ةدحاو ةقلط هيف اهسسمي مل

 ةلمكم ةقلطلا هذه نكت مل نإ ,.ىرغص ةنوئيب اهجوز نم ةأرملا نيبتو اهتدع ءاضقنا دعب ةنئاب

 . عورشملا قالطلا وه هنأو .هعوقو يف فالخ ال قالطلا اذهو .ثالثلا قالطلل

 : هعوقو يف فلتخملا قالطلا 17

 هانركذ يذلا  ةنسلا قالط عورشملا قالطلا فلاخ ام وه هعوقو يف فلتخملا قالطلاو

 «ضئاح يهو اهقّلط وأ هيف اهّسم دق رهط يف اهقّلط نأب هعوقو نامز يف ةفلاخملا تناك ءاوس

 قالطلا) ب ىمسي قالطلا اذهو .دحاو ظفلب ًاثالث اهقّلط نأب ةدحاو ةقلط نم رثكأ اهقّلط وأ

 5 (ينسلا قالطلا وأ «ةنسلا قالط) نع هل اريجت (يعدبلا

 نكلو «ينسلا قالطلل هتفلاخمل ًاعرش روظحم يعدبلا قالطلا نأ يف فالخ الو -
 . هيلع ةيعرشلا هراثآ بترتو هعوقو يف فالخلا

 ءانه ثحبلا يف هلوانتن الف .هعوقو يف فالخ ال  ةنسلا قالط  يعرشلا قالطلا نأ ثيحو

 .هعاقيإ ةيفيكو ىنسلا قالطلا ىلع انمالك دنع دعب اميف هيلع ملكتن امنإو

 يذلا اهرهط وأ اهضيح ثيح نم ةجوزلا لاحب قلعت ام :(لوألا) :نامسق يعدبلا قالطلاو
 قلعت ام : (يناثلا)و .هنامز ثيح نم ينسلا قالطلل فلاخملا هنأب هنع ربعملا وهو ؛هيف اهعماج

 .دعب اميف هيلع ملكتنس اذهو .دحاو ظفلب ًاثالث جوزلا هعقوي نأك قالطلا ددعب يأ هددعب

 عاقيإ نيح ةجوزلا لاحب قلعت ام وه يعدبلا قالطلا نم انه انثحب يف هلوانتن يذلاف «هيلعو

 .هيف اهعماج رهط يف وأ ًاضئاح نوكت نأ وه يعدبلا قالطلا لاح يف اهلاحو ءاهيلع قالطلا

 -: يلاتلا وحنلا ىلع نيعرف ىلإ بلطملا اذه مسقن ءاذه ىلعو

 .- ضئاحلا قالط - ضيحلا لاح يف قالطلا :لوألا عرفلا

 .هيف اهسم رهط يف قالطلا : يناثلا عرفلا

 لوألا عرفلا

 صضئاحلا قالط

 روظحم ضئاحلا قالط

 ارحم هنا ] ءاهقفلا لاق مث نمو ءهنع عرشلا يهنل ًاعرش روظحم ضئاح يهو ةجوزلا قالط

 . عامجإلاو ةنسلاو باتكلا هميرحت ىلع لد دقو.
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 :زيزعلا باتكلا نم رظحلا ليلد : ًالوأ ١

 هلل اوُقَناَو ةّدعلا اوُصخأَو نهتّدعِل َنُموُقّلَطَم ءاَسْنلا ُمُتْفّلَط اَذإ يلا اَهُيَأ اي : ىلاعت لاق
 0 1 603ه مكي

 نهقيلطت متدرأ اذإ 00 ُمُتقَلَط اًّذإ» : ىلاعت هلوق :«هريسفت» يف يرشخمزلا لاق

 «0«نيتدعل تالبقتسم نهوقلطف يأ نهد َنُوُفْلطفَ هب متمسهو
 يأ 4ٌنِهِتّذعل َنُموُقْلَطَق» : ىلاعت هلوق يف لاق سابع نبا نعو :«هريسفت» يف ريثك نبا لاقو

 قالطلا رظح ىلع تلد ةميركلا ةيآلاف «“' '(هيف اهعماج دق رهط يف الو «ضئاح يهو اهقلطي ال

 يذلا ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلا يف تبث امب ةميركلا ةيآلا نم دارملا اذه دكأت دقو .ضيحلا ىف

 : ةيلاتلا ةرقفلا ىف هركذن

 :ةيوبنلا ةنسلا نم رظحلا ليلد :ًايناث .5

 هنأ - 0 هللا يضر  رمع نب هللا دبع نع مم ,يراخبلا :ناليلجلا نامامإلا جرخأ

 نإ مزه مث ضيعت ا لي هللا لوسر لاقف كلذ

 اهل قّلطي نأ هللا رم أ يتلا ةّدعلا كلتف «ّسمي نأ لبق َنّلط ءاش نإو :ءدعب كسمأ اش

 «(ءاسنلا اهل قلطي نأ هللا رمأ يتلا ةدعلا كلتف» : : ِهلَكَع هلوق ” يالقسعلا رحت نبا لاق (١35"؟©2(ءاسنلا

 اي» : ىلاعت هلوق يهو ةيآلا دارمل نايب اذهو .ءاسنلا اهل قلطي نأ هللا َنذأ يتلا ةدعلا كلتف يأ

 اد ”)# ٌنِهتّذعِل ٌنُهوُقْلَطَف ءاسنلا مْنقْلَط اَذِإ يلا 5

 *  9عامجإلا نم رظحلا ليلد :

 : يوونلا 00 لاق ؛هنع عرشلا يهنل روظحم ضيحلا يف قالطلا نأ ىلع ءاملعلا هيحا]

 كلذكو «“' فرامل مثأ قّلط ولف .اهاضر ريغب لئاحلا ضئاحلا قالط ميرحت ىلع ةّمالا تعمجأ)

 ١[. :ةيآلا .قالطلا ةروس] (4055)

 . ”"/4 ص 24ج «ريثك نبا ريسفت» (4054) .669؟ ص «٠ 54ج «يرشخمزلا ريسفت» 240575

 03ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصا» 46"7-15"207 ص 24ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيخحص» (ة4059)

 .؟١51-١6 ص

 24 2417١ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ص١ه".

 1١/ا ( 2."؟5ص .١٠ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص»

 -ك5اةع 



 اهقلط نإف : يلبنحلا ةمادق نبا لاقو «“' "7 عامجإلاب م ارح كيسا يف قالطلا نإ» :ةيكلاملا لاق

 . باكترا يف نوكي مثإلاو .١096© .مثأ هيف اهباصأ رهط يف وأ ًاضئاح اهقلطي نأ وهو ةعدبلل
 لاق اميف افالخ ةمادق نبا ركذي ملو . مارح ضيحلا يف قالطلا نأ ىلع كلذ لدف .روظحملا

 . عامجإلاب ضيحلا يف قالطلا ميرحت ىلع كلذ ٌلدف

 هنأل ؛داسفلا يهنلا ءاضتقال مرحم ضيحلا نمز يف قالطلاو» : ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 ءاملعلا عامجإ ىلع كلذ لدف «لاق اميف ًافالخ ةيميت نبا ركذي ملو """9«هب هللا رمأ ام فالخ

 . ضئاحلا قالط ميرحت ىلع

 :ضيحلاك سافنلا 415

 و "”ةيكلاملاو ةيعفاشلا حرص كلذبو ضيحلا يف مرحي امك سافنلا يف قالطلا مرحيو
 يأ 0 ءاسفنلا قالطو» :( ىّلحملا» يف ءاج دقف كلذ ًالّلعم يرهاظلا مزح نبا لاق

 نع ىهن هنأ لَك هللا لوسر نع انركذ دقو رهط وأ ضيح الإ سيل هنأ كلذ ناهربو . ضيحلا

 د ءالماح وأ هيف اهعماجي مل ام رهط يف قالطلاب رمأو «ضيحلا يف :قالطلا

 مكح هل هنأ يف فالخ ال لب ,ضيح وهف « «ضيحلا الإ قبي ملف « «لمح وه الو ًارهط سيل سافنلا

 .9"60ععطولاو موصلاو ةالصلا كرت نم ضيحلا

 :ضيحلا يف قالطلا رظح نم ءانثتسا "560

 :اهب لوخدملا ريغ : ًالوأ

 «ضئاح يهو هتجوز قلطي نأ لجرلا ىلع مرحيف «ضيحلا يف قالطلا عنم عرشلا نإ انلق
 اهضيح ءانثأ يف اهقّلطي نأ اهجوزل زوجيف ءاهب لوخدملا ريغ ةجوزلا رظحلا اذه نم ينثتسيو
 ش ءضئاح ريغ اهنوك اهقالط يف يعاري الف ذ داق يباع هلع كر اه لا ؛اهرهط وأ

 .4ُن ٌنهِتّدِعِل َنُهوُقْلطَف ءاسنلا ُمكفََّط اذ يتلا اهي اي) : ىلاعت هلوق هيلإ راشأ وأ كلذ ىلع ّلد دقو

 يف («هريسفت» يف يرشخمنلا لاق دقف .هقفلاو ويسفتلا لهأ ءانثتسالا اذه - قو فخ

 ءاسنلا ظفل يأ  قلطأ هنأ ملع# ْنِهِتّذعل ٌنُهوُقْلَطَف ءاَسنلا منقل اَذإ ينل اَهيأ ايه : ىلاعت هلوق

 ."9 ص .4ج .باطحلل ليلجلا بهاومو (40177)

 . 44 ص الج «ينغملا» 6 فش

 . 785 ص «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف نم ةيهقفلا تارايتخالا» (40174)

 .١١3صضص « 4ج «باطحلل ليلجلا بهاوم» 7٠8. ص 7 ج «جاتحملا ينغم» (4016)

 . 7375ص .١٠ج «مزح نبال ؛«ىلحملاف (4075)

 -/ا1١؟ -



 يقرخلا هيقفلا مامإلا لاقو .972""2«ضيحلاب تادتعملا نم نهب تالوخدملا نهو .نهضعب ىلع

 ال هنأل ؛اهتقو نم تقّلط ةئسلل قلاط تنأ : اهب لخدي ملو ضئاح يهو اهل لاق ولو» : يلبنحلا

 لاح يف اهقلطي اهب لوخدملا ريغو» :ةيفنحلا هقف يف («ةيادهلا» يفو .29"2«ةعدب الو هيف ةنس

 نأ ءاملعلا عمجأ ربلا دبع نبا لاق» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو ("7«ضيحلاو رهطلا

 يف الإ ةعدب الو ةنس اهقالطل سيلف اهب لوخدملا ريغ امأ ءاهب لوخدملل وه امنإ ةنسلا قالط

 ريغ لوخدلا لبق ضئاح يهو اهقالط نأ كلذ ىنعمو «'4”)(هيف مهنيب فالتخا ىلع قالطلا ددع

 لوطت الأ يهو «ضيحلا يف قالطلا نع يهنلا ةلع نألو .ةعدب هنأب فصوي ال هنأل ؛روظحم

 اذإ اهيلع ةدع ال هنأل ؛اهب لوخدملا ريغ ضئاحلا يف ةققحتم ريغ .ةقلطملا ضئاحلا ةدع

 , 4:40تقّلط

 :ءاليإلا يف مكاحلا نم قيلطتلا :ًايناث “ل7

 مكاحلا قّلط اذإف ءضيحلا يف قالطلا رظح نم ىنثتسي ءاليإلا يف مكاحلا نم قيلطتلا

 قفتاو رهشأ ةعبرأ يهو .ءاليإلا ةدم يضم لبق اهئطوو هتجوز ىلإ هعوجرب هئيف مدعل يلوملا ىلع
 قالط نم نكي ملو قيلطتلا اذه زاج .ةجوزلا ضيح لاح يف هيلع مكاحلا قيلطت عوقو
 , 5**9ةعدبلا

 ضئاح ةأرملاو ةعلاخملا :ًاثلاث 7و8 2

 ملو «ضئاح ريغ وأ ًاضئاح ةجوزلا تناك ءاوس علخلا حص اهجوز نم ةجوزلا تعلتخا اذإ
 .ررضتت الثل يه ضيحلا يف قالطلا ميرحت ةّلع نأل ؛ةنسلل ةفلاخم اهجوز نم اهعالتخا يف نكي

 : عاجلا قيرط نع ةقرفلا نناع قاما ةلاح يف دوجوم ريغ ىنعملا اذهو ءاهتدع ةلاطإ نم ةجوزلا

 نُهوَقْلْطَف ءاَسْنلا ْمتقْلط اّذإ يلا هِيَ اي» : ىلاعت هلوق يهو ةيآلا هب رعشت ام .ءانثتسالا اذه ديؤيو

 يذلا وه هدحو جوزلا ةدارإب نوكي يذلا قالطلا نأب رعشي جاوزألا ىلإ قالطلا دانسإف 4نهتّدعِل

 الإ قالطلا عقي ال علخلا يفو .ةنسلا ىلع قالطلا نوكي ىتح ؛ةأرملا ةدعل قالطلا هيف ىعاري

 مدع نم هدحو جوزلا ةدارإب داتعملا قالطلا يف ىعاري ام هيف ىعاري الف .هتجوزو جوزلا قافتاب

 نع هحيحص يف يراخبلا هجرخأ يذلا ثيدحلا 2 هانلق ام ديؤيو ('*5ضيحلا يف هعاقيإ .

 .9١٠ص الج «ينغملا» (40174) . 084 ص «. 54ج «يرشخمزلا ريسفت» (40171)

 . ٠١9 ص ءالج «ينغملا» (4080) . 58 ص «.1ج هريدقلا حتفو ةيادهلا» (4017/)

 .7 87ص «9ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (40481)

 . "47ص .9ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (408)
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 بيغأ ام سيق نب تباث :هللا لوسر اي :تلاقف كك يبنلا تتأ سيق نب تباث ةأرما نأ سابع نبا
 ؟هتقيدح هيلع نيدرتأ :ِل هللا لوسر لاقف .مالسإلا يف رفكلا هركأ ينكلو نيد الو قلخ يف هيلع
 ثيدحلا اذهب ةلالدلا هجوو «*5(ةقيلطت اهقّلطو ةقيدحلا لبقا : لكي هللا لوسر لاق . معن :تلاق

 زاوج ىلع ٌلدف ,رهاط مأ ضئاح يه له سيق نب تباث ةأرما نم لصفتسي مل لك هللا لوسر نأ
 .اهرهطو ةأرملا ضيح لاح يف علخلا

 ءاج ام كلذ نم «ةعلتخملا ةأرملا ضيح لاح يف علخلا زاوجب ءاهقفلا حرص دقو -84

 : ىلاعت هلوق قالطإل سافنلاو ضيحلا يف اهعلخ زوجيو» : ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يف
 تدتفا ثيح ةقرافملاب صالخلا ىلإ اهتجاحلو 4 هب َتَدَتْفا اميف اَمِهْيَلَع َحاَنج الق
 , 0:29(لاملاب

 :ضيحلا يف قالطلا ميرحت ةمكح -8

 ةدع لوطت الثل :(لوألا رمألا) : نيرمأ ىلإ عجري ضيحلا يف قالطلا ميرحت يف ةمكحلاو
 ناك قالطلا نأ نم دكأتلا ضرغل :(يناثلا رمألا) و .اهيلع ررض اهتلاطإ يفو .ةقلطملا ةرملا
 لجرلا نأ كلذ نايبو . . لجعتم رارقو عيرس بضغو ةئراط ةوزن ىلإ هدرم سيلو هيلإ جوزلا ةجاحل
 «ضيحلا يف اهثطو ةمرحل ًارظن داتعملا يعيبطلا ليملا .ضئاح يهو هتجوز ىلإ ليمي ال ةداع
 عشنا عض يف ناكف .بضغ لقألو بابسألا هفتأل اهقيلطت يف ةلجعلا ىلإ كلذ هوعدي امبرو

 نأ لبقو اهرهط تقو وه اهقيلطتل عورشملا تقولا لعجو .ضئاح يهو هتجوز قيلطت نم هل
 يهو اهقيلطت نم اهقالط ىلإ ةجاحلا ققحت نم قوثولا ىلع لدأ هلك كلذ ناك ءاهعماجي
 نيدلا ءالع لاق ؛ةأرملا ضيح لاح يف قالطلا ميرحت ةمكح نايب يف ىنعملا اذهبو .ضئاح
 همحر لاقف .هزاوج مدع :يف ةمكحلاو ضئاحلا قالط نع يهنلا بيس نع ملكتي وهو يناساكلا

 ةبوسحم ريغ هيف قالطلا اهفداص يتلا ةضيحلا نأل ؛اهيلع ةدعلا ليوطت هيف نآلو» : ىلاعت هللا
 لامك نامز يف قالطلا وه ةجاحلل قالطلا نألو ؛اهب رارضإ كلذو اهيلع ةدعلا لوطتف .ةدعلا نم

 هيلع مادقإلا نوكي الف .ةرفنلا نامز ضيحلا نامزو  هتجوز عامج يف جوزلا ةبغر يأ - ةبغرلا
 9*:6(ًاهفس لب ةنس هيف قالطلا نوكي الف .قالطلا ىلإ ةجاحلا ليلد هيف - - قالطلا ىلع يأ -

 .3846 ص 94ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحعبصا 6085

 .7”8١ص 37ج «ةيعفاشلا هقف يف جاتحملا ينغم)» )8١085(

 .ة5 4ص جا « يناساكلل «عئادبلا» (ة١م86)
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 ."*”نورخآلا ءاهقفلا لاق هنم بيرق وأ هوحن وأ يناساكلا لوق لثمبو

 ؟ةقلطملا ضئاحلا ّقحل مأ هللا ّقحل ميرحتلا له -

 اقح تبث مأ ىلاعت هلل ًاقح تبث رظحلا اذه لهف ءًاروظحم ضيحلا ىف قالطلا ناك اذإو

 ريغب لئاحلا ضئاحلا قالط ميرحت ىلع ةمألا تعمجأ)» : يوونلا مامإلا لاق ؟ضفئاحلا ةقلطتملا

 ميرحت نأ كلذ ىنعمو ءاهاضرب ضئاحلا قالط زاوج يوونلا لوق نم مهفيو ('"9ءاهاضر

 يعفاش وهو  «جاتحملا ينغم» بحاص نكلو «ضئاحلا ةقلطملل ًاَقح تبث ضيحلا يف قالطلا

 0 مرحي 9 اهضيح يف 1 هتجوز هتلأس نإ ليقو» :لاق يدا 5 بهذملا

 يل ل ل و

 ميرحت نأ ينعي اذهو « ضئاح يهو اهفالط زاوجل رم ريغ اهاضر نأ ىلع كلذ ٌلدف ال مأ

 .ىلاعت هلل ًاقح تبث امنإو اهقحل تبثي مل ضيحلا يف قالطلا

 ًاقح ًايدبعت ارمأ تبث قالطلا ميرحت نإ :(لوألا) : ةلأسملا يف نالوق ةيكلاملا دنعو 7

 :ليلدب ىلاعت هلل

 .ةجوزلا ةهج نم ءاج هنأ عم ضيحلا يف علخلا قالط عنم : أ

 .اهاضرب طقسل اهل ًاَقح ناك ولو ؛ةجوزلا هب تيضر ولو ضيحلا يف قالطلا زاوج مدع : ب
 . ضئاح يهو قالطلا زاجلو

 عكا نمتلك نبال قل ةلو ايس ل نال انتو رعب يدعوا نانحاطالا اى

 . ىلاغت هللا ٌّقحل تبث يدبعت رمأ ضيحلا يف قالطلا ميرحت نأ ىلع كلذ لدف

 قيلطت زاج اذهلو اهتدع لوطت الل ةأرملل ًاقح تبث ضيحلا يف قالطلا ميرحت : يناثلا لوقلا

 ةلاطإ مدع يهو ميرحتلا ةلع يفتنتف اهيلع ةدعلا بوجو مدعل اهب لوخدلا لبق ضئاحلا ةجوزلا

 اهب لوخدملا ريغ قيلطت زاج امل هللا نعل وأ ايديعت ًارمأ ميرحتلا ناك ولو ,ةجوزلا ىلع ةدعلا

 تبث ضيحلا يف قالطلا ميرحت نأ يأ حصألا وه ةيكلاملا دنع لوألا لوقلاو ًاضئاح تناك اذإ

 ع .يولهدلل «ةغلابلا هللا ةجح» 2784ص 20ج «ريدقلا حتف» 94١٠2ص الج (ينغم لار )4١085(

 .ال18ا07١ص

 ."١3ص ٠ ١ ج «يوونلا حرش ملسم حيحص» (ة4 ٠١ مال

 ١8"7. ص 237ج «جاتحملا ينغم (ة4 ١مم
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 .©'8*)ةجوزلا ٌّقحل سيلو ىلاعت هللا ٌقحل يدبعت رمأل

 حجارلا لوقلا 7.

 قح - دبعلا قحو هللا ٌّقح :ناقحلا هيف عمتجا ضيحلا يف قالطلا ميرحت نأ يدنع حجارلاو
 ” نبا ىلع ركنأ لَك يبنلا نأ كلذ ىلع ليلدلاو «بلاغلا وه هللا ٌّقح نكلو « ةقلطملا ضئاحلا
 كي هنأ امك ءال مأ ةيضار يهو اهقلط له هنم هنم لصفتسي نأ نود ضئاح يهو هتجوزل هقالط رمع

 ا ا ل ةجوزلا نم بلط نود اهتعجارمب هرمأ

 .اهجوز نم هتبلط و [ ةجوزلا هب تيضر نإو ضيحلا يف زوجي ال قالطلا نأ ىلاعت هلل ًابلاغ

 :ضيحلا يف قالطلا عقي له 2-4

 اولاق روهمجلا ؟ال مأ ءاضقلا ماكحأ يف عقي لهف ءًامرحم ضيحلا يف قالطلا ناك اذإو

 «لوق لك ةلدأو ءامهلاق نمو نيلوقلا يلي اميف ركذنو «عوقولا مدعب اولاق ءاهقفلا نم ةلقو .هعوقوب
 .- ىلاعت هللا نذإب - حجارلا نيبن مث

 :ضيحلا يف قالطلا عقي :لوألا لوقلا

 اهقلط نإف» 5 ةمادق نبال معينغملا» يف 1 دقف , مهروهمج وأ ءاملعلا ةماع لوق

 لهأ ةماع لوق يف هقالط عقوو منَ هيف اهباصأ رهط يف وأ ًاضئاح اهقلطي نأ وهو .ةعدبلل

 0 ميرحت ىلع مالا تعمجأ» :بهذملا 0 وهو يوونلا مامإلا لاقو (609' ”«ملعلا

 :اولاقف رهاظلا لهأ ذشو ,هقالط عقوو مث أ اهقّلط ولف .اهاضر ريغب لئاحلا ضئاحلا

 مثإ عم ضيحلا يف 5 عرقوب ةيديزلاو ةيكلاملاو ةيفنحلا ءاهقف حرص كلذكو «“' 19(عقي
 , 6:59 هعقوم

 :ضيحلا يف ذ قالطلا عقي ال : يناثلا لوقلا "5

 تناك اذإ امأ «نيتنثا وأ ةدحاو ةقلط ضيحلا ف قاطع عل ةيسنلاب ةيرهاظلا لوقلا اذهب لاق

 مل اهأطو دق هل ةأرما قالط دارأ نم» : يرهاظلا مزح نبال «ىّلحملا» يف ءاج دقف .عقتف ةثلاثلا

 تالا ل 27ج («يقوسدلا ةيشاحو ريدردلل ريبكلا حرشلا» )8١04869(

 .98ص الج «ينغملا» 4:90

 . 0١ ص « ١١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصال (ة١ةلر

 . 3947 ص 27ج «راهزألا حرش» للص .7ج «ريدردلل ريبكلا حرشلا» 2« 4 ؟ص 237ج «ريدقلا حتف» 6 لاف
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 رهط يف نيتقلط وأ ةقلط اهقّلط نإف .هيف اهأطو رهط يف الو ءاهتضيح يف اهقّلطي نأ هل لحي

 ةثلاث كلذك اهقلطي نأ الإ تناك امك هتأرما يهو «قالطلا كلذ ذفني مل اهتضيح يف وأ هيف اهأطو

 .6:59(مزليف ةعومجم ةثالث وأ

 :ةيرفعجلا هقف يف «مالسإلا عئارش» يف ءاج دقف ةيرفعجلا لاق .لوقلا اذهبو

 «سافنلاو ضيحلا نم ةرهاط نوكت نأ :(ثلاثلا) :ةسمخ هطورشو .ةقلطملا يف يناثلا نكرلا»

 ملعي ةدم اهنع بئاغلا ال اهجوز رضاحلا  لماحلا ريغ- لئاحلا اهب لوخدملا يف اذه ربتعيو

 ةدملا نود ًابئاغ وأ دحاو دلب يف امهو اهقّلط ولف .رخآ ىلإ هيف اهأطو يذلا ءرقلا نم اهلاقتنا

 .©:55ماطاب قالطلا ناك ,ءاسفن وأ ًاضئاح تناكو ةربتعملا

 : ةلأسملا هذه يفهلاوقأ نمف .ضيحلا يف قالطلا عوقو مدع ىلإ ليمي ةيميت نبا 4

 لكي هلوسرو هللا همرح يذلا هجولا ىلع لعف اذإف ,ىرخأ همرحو ةرات هللا هحابأ امم وه قالطلاو»

 نع ىلاعت هللا همحر ملكت مث "6*1. . .هلوسرو هللا هلحأ ام مزلي امك .ًاذفان ًامزال نكي مل
 مل نمع لاقو .هعقوي مل نم لوقو قالطلا اذه عقوأ نم لوق ركذو «تاذلاب ضيحلاب قالطلا

 .(7”05(صوصنلاو لوصألاب هبشأ» :هنأب هعقوي

 بير الو» :ليوط مالك دعب - ضيحلا يف قالطلا نع لئس دقو - ىلاعت هللا همحر ًاضيأ لاقو
 لوصألاو صوصنملا لب «مرحملا قالطلاب هلاوز ىلع يعرش ليلد موقي الو حاكنلا ءاقب لصألا نأ

 , 2(59"65(كلذ فالخ يضتقت

 ذإ «مالسلا لبس» بحاص لوق وهو «'18ميقلا نبا مامإلا ًاضيأ لاق «لوقلا اذهبو
 .هعوقو انيأر مث ةدم انفقوتو . ضئاحلا قالط عوقو مدعب يأ  عوقولا مدعب يتفن انك دقو» :لاق

 , 6:55)(عرقولا مدع نم وأ هب يتفأ تنك ام يدنع يوق مث

 .١15ص ١٠ج «ىلحملا» (4088)

 .١؟ص الج «مالسإلا عئارش» (4095)

 . 18ص «2ال”ج «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» (40465)

 . 38ص اا” ج «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» (4045)

 . 77ص الج . يدرك هللا جرف ةعبط «ةيميت نبا ىواتفد» (4091)

 . 47ص .4ج «ءميقلا نبال «داعملا داز» (4044)

 . 311 ص ءا7ج «يناعنصلل «مارملا غولب حرش مالسلا لبس» (404)
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 :ضئاحلا قالط عوقو ىلع روهمجلا لوقل ةلدألا ٠

 : ميركلا نآرقلا نم :ًالوأ

 .قالط لك هياذعو 4 جئز عجت ىلح ذنب نم ل لف اقف اقلط ذافط : ىلع لو
 ملو # «ِءوُرُف ةئالَث ٌنِهِسُفْنأب َنْصْبرتَي َتاَقْلَطُملاول : ىلاعت هلوق كلذكو . ضيحلا يف قالطلا هنمو

 نارقلا يف ةدراولا ىرخألا تايمومعلا كلذكو .رهط يف ةقلطم نيبو ضيح يف ةقلطم نيب قرفي

 تاقلطملا ضعب جارخإ زوجي ال ذإ ضيحلا يف تاقلطملا اهيف لخدي تاقلطملا نأشب ميركلا

 جارخإ يف عامجإ الو صن دجوي الو ءعامجإ وأ صنب الإ تايآلا هذه يف دراولا مومعلا اذه نم

 ."”«مومعلا اذه نم ضيحلا يف تاقلطملا

 ١ :ةيوبنلا ةنسلا نم :ًايناث ٠

 هتجوز قالط نأشب ملسمو يراخبلا :نامامإلا هاور يذلا رمع نب هللا دبع ثيدح يف : أ

 اذه يف يوونلا مامإلا لاق .اهعجاري نأ رمأ لي يبنلا نأ هيفو .لبق نم هانركذو ءضيحلا يف

 ةعجرلا .ةعجرلا وأ ةعجارملاب دارملا :ليق نإف .ةعجر نكت مل هقالط عقي مل ولو :ثيدحلا

 طلغ اذه  يوونلا يأ - (انلق) .ةقلط هيلع بسحت اهنأ ال .لوألا اهلاح ىلإ درلا يهو ةيوغللا

 ةقيقحلا ىلع هلمح ىلع مدقي ةيعرشلا ةقيقحلا ىلع ظفللا لمح نأ :(امهدحأ) : نيهجولا نم

 .ةقلط هيلع اهبسح هنأب ملسمل ةياور يف حرص رمع نبا نأ :(يناثلا) .ةيوغللا

 يهو هتجوز قّلط امدنع رمع نبا نع ريبج نب ديعس نع يراخبلا مامإلا جرخأو : ب
  قّلط امدنع رمع نبا نع ينطقرادلا جرخأو «9١٠«ةقيلطتب يلع ٌتبِسُح» :رمع نبا لاق .ضئاح
 نأ دعب ينالقسعلا رجح نبا لاق .ةدحاو ةقيلطت يأ .ةدحاو يه :لاق ِخلكك يبنلا نأ .هتجوز

 ,"5هيلإ ريصملا بجيف فالخلا عضوم يف صن اذهو : ينطقرادلا ربخ ركذ

 يهو هتجوز رمع نبا قيلطت ةيضق يف تاياور ةّدع هحيحص يف ملسم مامإلا جرخأو : ج
 , 2١035قحلطلا عوقوب حيرصتلا اهيفو .ضئاح

 ةروس يف ةيناثلا ةيآلاو . 0*7 اهمقرو «ةرقبلا يف ىلوألا ةيآلاو « 47ص 25ج ؛ميقلا نبال «داعملا داز» )41٠١(

 .؟؟4 اهمقرو «ةرقبلا

 ٠١< ص ١٠2ج :يوونلا رتب ماس حاصر (ة1١٠36)

 8١". ص .9ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» 7 41١(

 .7039؟ ص .9ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» )*41١(

 ) )41١5«يوونلا حرشب ملسم حيحص» ج2٠١ "51-3 .
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 ةمصع ةلازإ وه امنإو «ةنسلا ةقفاوم هعوقول ربتعي ىتح ةبرقب سيل قالطلا نإ :ًاثلاث

 ةبوقع هيلع ًاظيلغت عوقولاب ىلوأ ضيحلا نمز لثم ةعدبلا نمز يف هعاقيإف .حاكنلا كلم عطقو
 , 65١ ل

 ليلدلاو .هيلع همكحو هرثأ بيترت عنمي ال ًامرحم ضيحلا يف قالطلا نوك :ًاعبار 71

 روزو لوقلا نم ركنم هنأب ميركلا نارقلا هفصو نيجوزلا نيب ةقرفلا عقت هبو (راهظلا) نأ كلذ ىلع
 يطعي نأ ىلإ جوزلا ىلع ةجوزلا ميرحت وهو هيلع بترتي هرثأ نإف اذه عمو .كش الب مرحم وهو

 نكلو مرحم وه ضيحلا يف قالطلاك يعدبلا قالطلا كلذكف راهظلا ةرافك  ةرافكلا 3

 هيف لزهلا نأ من قي ةلزافلا قالط كلذكو .هيف ةعجرلا لصحت نأ ىلإ هرثأ هيلع بت

 اكل 0

 :ضئاحلا قالط عوقو مدعب يناثلا لوقلا ةلدأ 4

 هللادبع لأسي سنأ نب نمحرلا دبع عمس هن ل ا :ًالوأ

 دبع قّلط لاق ؟ضئاح يهو هتأرما قّلط لجر يف ىرت فيك :لاق .عمسي ريبزلا وبأو هرمع نب
 لوسر - هنع هللا ىضر  رمع لأسف ٍةكَي هللا لوسر دهع ىلع .ضئاح يهو هتأرما رمع نب هللا

 يأ  اهّدرف رمع نب هللادبع لاق . ضئاح يهو هتأرما قّلط رمع نب هللادبع نإ :لاقف كي هللا
 .©19«كسميل وأ قلطيلف ترهط اذإ :لاقو .ًائيش اهري ملو يلع هلي هللا لوسر

 هنأل ؛ضيحلا يف قالطلا مّرح عراشلا نأب لوقلا اذهل مّيقلا نبا جتحاو :ًايناث
 اذه دض هذيفنتو هحيحصتف ,ههركيو هضغبي ام عقي الئثل همرحف .هعوقو بحي الو هضغبي

 قالطلا نيبو هنيب قرفلا امف ؛هنع يهنلا لجأل حمصي ال هنع يهنملا حاكنلا ناك اذإو .دوصقملا

 .8"61؟هنع يهنملا حاكنلا ّمصي مل امك ًاضيأ هحيحصت مدع بجي الأ ؟هنع يهنملا

 قلطي نأ جوزلا ىلع رجح دق عراشلا نأب لوقلا اذهل ًاضيأ ميقلا نبا جتحاو :ًاثلاث 5
 ناكو « ىنعم عراشلا رجَحل نكي مل هقالط حص ولف ,رهطلا يف ءطولا دعب وأ ضيحلا لاح يف

 ضيحلا يف قالطلا نإف ًاضيأو . عراشلا رجح نم ىوقأ فرصتلا نم هعنم نم ىلع يضاقلا رجح

 ) )41١٠ص ءالج «ينغملا» ٠٠١
 )48 )41١5ص «14ج «ميقلا نبال «داعملا داز» .

 . 57-3919" 7ص 53ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (4 70

 . 45ص « 54ج «ميقلا نبال «داعملا داز» (١41م)
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 هنع يهنملا نيب قرف ال ناكل هانححص ولف .هنع يهنملا داسف يضتقي يهنلاو .هنع يهنمو مرحم

 ,"١635؟)هيف نوذأملاو

 ةتبلا ىلاعت هللا هعرشي مل ضيحلا يف قالطلا نأب مّيقلا نبا ًاضيأ ّجتحاو :ًاعبار - 7

 مولعملا نمو .قّلطملل ىلاعت هللا هكلم ام وه قالطلا نم عقي يذلا نأل ؛عقي الف هيف نذأ الو
 .©0١١5عقي الو حصي الف هيف هل نذأ الو ءضيحلا يف قالطلا هنمو مرحملا قالطلا هكلمي مل هنأ

 فلاخم ضيحلا يف قالطلا نإ :لوقلا اذهل هجاجتحا يف ميقلا نبا لاقو :ًاسماخ -8
 ««ٌدر وهف انّرمأ هيلع سيل المع لمع نم» :فيرشلا يوبنلا ثيدحلا ىفو ؛هلوسرو ىلاعت هللا رمأل
 هنإ لاقي فيكف .لطابو دودرم كي هرمأ هيلع سيل يذلا مرحملا قالطلا اذه نأ يف حيرص اذهو

 ! ,١01ذفانو مزالو حيحص

 قالطلا عوقو مدع يف حيرص دواد وبأ هجرخأ يذلا ريبزلا يبأ ثيدحو :ًاسداس -6
 هنأ ثيدحلا اذه ىف ءاج دقو .ضئاح ىهو هتجوزل رمع نبا قالط نأشب درو هنأل ؛ ضيحلا ىف

 حيرصلا اذه فلاخي ام ىرخألا ثيداحألا يف سيلو .«ًائيش اهري ملو هتجوز رمع نبا ىلع در
 بسح 6 هللا لوسر نأ هيف دحاو ثيدح ثيداحألا كلت يف سيل ذإ ءريبزلا يبأ ثيدح يف

 لوق يف ال هلوقو كي هللا لوسر مكح يف ةجحلاو ءاهربتعي نأ هرمأ وأ ةقلطلا كلت هيلع
 1 , 031 وريغ

 يوغللا اهانعم ةعجرلاب دارملاف .هتجوز عجري نأ رمع نبال لكي يبنلا رمأ نأ :ًاعباس
 ىلإ عوجرلا يوغللا اهانعمو .ةِلَك يبنلا رصع دعب ثدح يذلا يحالطصالا اهانعم سيلو

 نع هلازعناو رمع نبا لاصفنا لبقو قالطلا لبق عامتجالا نم اهيلع اناك يتلا امهتلاح

 ٠ ,615هتجوز

 :ضيحلا يف قالطلا عوقو : حجارلا لوقلا 570

 هعقوأ هنأل .مثأي هعقوم ناك نإو .روهمجلا لوق وهو .ضيحلا يف قالطلا عوقو حجارلاو

 :ةيلاتلا ةلدألل كلذو ,روظحم ضيحلا يف قالطلاو .ضيحلا يف

 يراخبلا اهجرخأ ثيداحأ ةدع تدرو ضئاح يهو هتجوز رمع نبا قيلطت ةصق يف : ًالوأ

 ) )41١١9ص 22ج « ميقلا نبال «داعملا داز» 5468

 )41١١( 5ص « 54ج «ميقلا نبال «داعملا داز» 5 . )88 )411١ص «.4ج «ميقلا نبال هداعملا داز» .

 )؟41١( 45ص «.5ج «,ميقلا نبال «داعملا دازد . )* )91١؟8ا0ص «5ج «ميقلا نبال «داعملا داز» .
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 لوق لثم ةرابعلا هذهو .يراخبلا ةياور هذهو .«ةقيلطتب يلع تبسحو» :ةرايبع اهيفو ملسمو

 للك يبنلا وهو تيح رمآلا هل نم ىلإ فرصني هنإف اذكب كك يبنلا دهع يف انرمأ : يباحصلا

 هيف ءيجي نأ يغبني ال هنأ يدنعو» :لاق ينالقسعلا رجح نبا نكلو .حارشلا ضعب لاق اذك

 ىلع كي يبنلا عالطا نوكي ثيح هّلحم كلذ نإف ءاذكب انرمأ : يباحصلا لوق يف يذلا فالخلا

 «ةعجارملاب رمآلا وه لكك يبنلا نإف ءهذه رمع نبا ةصق يف كلذك سيلو ءاعيرض نيل كلو

 عقو يذلا نأ رمع نبا رب ربخأ اذإو .كلذ دعب اهقالط دارأ اذإ هلعفي اميف رمع نبال دشرملا وهو

 فافتحا عم ًأدج ًاديعب لَك يبنلا ريغ اهبسح يذلا نوكي نأ لامتحا ناك ةقيلطتب هيلع تبسُح هنم

 - هقالط ةيضق  ةيضقلا يف لصفي رمع نبا نأ ليختي فيكو «كلذب ةصقلا هذه يف نئارقلا

 ةيضقلا يف لعفي اميف هرواشي مل فيك هعينص نم ظيغت ِلك يبنلا نأ لقني وهو «هيأرب
 يغبنيو عنقمو حيحص - ىلاعت هللا همحر  ينالقسعلا رجح نبا هركذ يذلا اذهو 9١«ةروكذملا

 .هب ذخألا

 اهري ملو يلع اهدرف» :اهيف ءاجو دواد وبأ اهجرخأ يتلا ريبزلا يبأ ةياور امأو :ًايناث

 : يتأي ام اهيلع د دري ةياورلا هذهف اعيش

 فاللخ ىلع اهلك ثيداحألاوو :ريبزلا يب بأ ةياورب ثيدحلا جرخأ نأ دعب دواد وبأ لاق : أ

 ,6313يعرييرلا وب أ لاق ام

 ةجحب سيلو «ريبزلا يبأ ريغ هلقي مل ركنم «أئيش اهري ملو» :هلوق :ّربلا دبع نبا لاقو : ب
 اهري ملو ملعأ هللاو - يدنع هانعمف حمص ولو ؟هنم تبثأ وه نمب فيكف .هلثم هيف هفلاخ اميف

 "كال ىلع عقت مل اهنوكل 4 قس اعيش

 دقو لذه نم ركنأ اثيدح ريبزلا وبأ وري مل ثيدحلا لهأ لاق : يباطخلا مامإلا لاقو : اج

 ًايضام ةنسلا يف ًازئاج ًائيش اهري ملوأ «ةعجارملا هعم مرحت : ًائيش اهري ملو : هانعم نوكي نأ لمتحي

 , "11 ةهاركلا عم هل ًامزال ناك نإو نايتخالا يف

 تبثأ عفان :لاقف ريبزلا يب أ ةياور ركذ هنأ يعفاشلا نع «ةفرعملا» يف يقهيبلا لقنو : د

 لهأ نم هر اعف فاول ءافلاخت اذإ هب ذخؤي نأ ىلوأ نيثيدحلا نم تبثألاو «ريبزلا يبأ

 . "87ص 39ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (4115)

 . 395ص :"ج «دواد يبأ نئس» (4115)

 . "84ص 29ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (4115)

 . "84ص :,9ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (411)
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 ةياور يف ةدراولا «ًائيش اهري ملو» :هلوق لمحو كلذ يف لوقلا يعفاشلا طسبو يقهيبلا لاق .تبثلا
 هرمأ هنأل ؛هيلع ميقي ال نأ هبحاص رمؤي لب ءأطخ ريغ ًاباوص ًائيش اهدعي مل هنأ ىلع «ريبزلا يبأ
 أطخأ وأ هلعف يف أطخأ اذإ لجرلل لاقي امك وهف .كلذب رمؤي مل ًارهاط اهقّلط ناك ولو ,ةعجارملاب

 .019ةأباوص ًائيش عنصي مل يأ ًائيش عنصي مل :هباوج يف
 ضيحلا يف قالطلا عوقو مدعب يناثلا لوقلل تليق يتلا ىزخألا ةلدألا امأ :ًاثلاث 7

 لوق حيجرت يف ليوعتلا نكلو .ةوقلاب ةلداعتم نيفرطلا ةلدأ نأل ؛روهمجلا ةلدأب لباقت اهنإف
 ضيحلا يف هتجوز رمع نبا قالط بسح يذلا نأ ىلع ةلادلا ةحيحصلا ثيداحألا وه روهمجلا

 لوسر لوق عم دحأل لوق الف ,روهمجلا لوق حيجرتل يفكي هدحو اذهو لَك يبنلا وه ةدحاو ةقلط

 .همكحو قلك هللا

 :ضيحلا يف قالطلا دعب ةعجارملا 4

 هتجوز عجاري نأ هيلع لهف جوزلا هعقوأ اذإف .ًاعرش ًاروظحم ضيحلا يف قالطلا ناك اذإو
 نبا ةصق يف ملسمو يراخبلا هجرخأ يذلا ثيدحلا يف هنأل ؛اهعجاري معن :باوجلاو ؟ال مأ

 هل لاق كلذ نع ِلك هللا لوسر باطخلا نب رمع لأسو «ضيحلا يف هتجوز قلط ثيح رمع

 نمو ءضيحلا يف قالطلا عوقوب لاق نم اهب لاق ةعجارملا هذهف «اهْعِجاَريْلَف ُهرم» :ِكي هللا لوسر
 .هعوقو مدعب لاق

 : ضيحلا يف قالطلا عوقو مدعب نيلئاقلا دنع ةعجارملاب دوصقملا 5 نضرم

 اهانعم وه اهب دوصقملا ةعجارملا يف اولاق ضيحلا يف قالطلا عوقو مدعب نولئاقلاو

 كرتيو قالطلا لبق اهعم هلاح ناك امك .هتجوزب عامتجالا ىلإ عجري نأ جوزلا ىلع يأ .يوغللا
 ,"0"11هتجوز لازت ال يهو عقي مل هقالط نأل ؛قالطلا عوقو هنظ ىلع هانب يذلا اهلازتعا

 :روهمجلا دنع ةعجارملاب دوصقملا -725

 يف ةدراولا ةعجارملاب دارملا نولوقي .ضيحلا يف قالطلا عوقو نوري نيذلا روهمجلاو
 قّلطملا جوزلا ّقح يه يتلاو «يعجرلا قالطلا يف نوكت يتلا ةيحالطصالا ةعجارملا ثيدحلا
 . ىعجرلا قالطلا اذه ةدع يف هتجوز تماد ام

 ) )411١4؛ص 24ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» 8" .

 )57 )43119ص « جا «ميقلا نبال «داعملا داز» .
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 :ةعجارملا بوجو يف روهمجلا فالتخا - 1

 يتلا ةيحالطصالا ةعجارملا .ةعجارملا نم دارملا نأ ىلع اوقفتا دق روهمجلا ناك اذإو

 يف اوفلتخا مهنأ الإ .ةدعلا يف تماد ام يعجرلا قالطلا يف هتجوز ىلع قلطملا جوزلا اهكلمي

 .اهنم حجارلا نين مث , مهلاوقأ يلي اميف ركذنو .ةعجارملا هذه بوجو

 :اهيلع رابجإلاو ةعجارملا بوجو :لوألا لوقلا -74

 هرمأ ىبأ نإو .تمعنو اهبف اهعجار اذإف ,قّلطملا جوزلا ىلع ةبجاو ةعجارملا ؛ةيكلاملا دنع
 هل مكاحلا رمأ نم مغرلاب اهعجاري نأ ىبأ نإف ءهيلع بجاولا ءادأ نم عنتمم هنأل ؛اهب مكاحلا

 هئابإ ىلع جوزلا ٌرصأ نإف .برضلاو نجسلاك .هب ىذألا عاقيإب ديدهتلاب اهيلع هربجأ .ةعجارملاب
 ةيجاره وهو ًاعرش هيلع بجو ام ءادأ نم عانتمالا ىلع هرارصإل ؛هيلع مكاحلا اهعجترا هضفرو

 ضيحلا يف قلط اذإ ةعجرلا ىلع ربجي» :اولاق دقف «ةيكلاملا ءاهقف حرص هلك اذهبو «هتجوز
 .سافنلاو ضيحلا يف ثنحف هب فلح ناك وأ «ًءادتبا هيف قالطلا هنم عقو ءاوس .سافنلا وأ

 .اهعاجتراب مكاحلا هرمأي نأ رابجإلاو» 0١١(ةدعلا رخآل رمتسيو يعجرلا قالطلاب صتخم ربجلاو

 لثتما نإف ,ىلاعت هلل ّقح ةلاحلا هذه يف عاجترالا نأل ؛ةعجرلا يف اهقحب ةأرملا مقت مل نإو

 ديدهتلا دعب ىبأ نإ مث  نجسلاب مكاحلا هدده يأ  نجسلاب دده ىبأ نإو ءاهبف اهعجرأو جوزلا

 كلذ نوكيو «لعفلاب برض ىبأ نإف ,برضلاب دده عاجترالا نم ىبأ نإ مث «لعفلاب نجس هب
 تعجترا :لوقي نأب مكاحلا عجترا الإو رهاظف عجترا نإف ,هيصعم يف هنأل دحاو سلجمب هلك

 ,"317(كتجوز كل

 : ةعجارملا بوجو : يناثلا لوقلا 86

 بهذ امك اهيلع رابجإلاب اوحرصي مل نكلو ,حصألا لوقلا يف ةعجارملا بجت ةيفنحلا دنعو
 يف ءاج دقف .«ءاضق ال ةنايد جوزلا ىلع ةبجاو ةعجارملا نأ كلذ ىنعمو «ةيكلاملا كلذ ىلإ

 اهب لوخدملا قلطي نأ تقولا ثيح نم يعدبلا قالطلاو» :ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا»
 بحتسيو .ًاعقاو قالطلا ناكو هيف اهعماج رهط ىف وأ ضيحلا ةلاح ىف ءارقألا تاوذ نم ىهو
 ٠ 11*51 ةيجاو ةكجرلا نأ ضألاو ءاهمجارب نأ هل

  41١١«4ج .باطحلل «ليلخ رصتخم حرشب ليلجلا بهاوم» ص5١.

 ) )4171."51"-8515ص 17ج «يقوسدلا ةيشاحو ريدردلل ريبكلا حرشلا»

 .":4ص ١2ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (417؟؟)
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 : ةبحتسم ةعجرلا :ثلاثلا لوقلا 5 ف ضر

 : يلبنحلا ةمادق نبال ينغملا يف ءاج دقف «ةلبانحلا لاق اهبوجو سيلو ةعجرلا بابحتسابو

 ةعجرلاب هنألو ؛بابحتسالا رمألا لاوحأ لقأو ءاهتعجارمب لَ يبنلا رمأل اهعجاري نأ بحتسيو»

 ىرخأ ةياور دمحأ نعو .بهذملا رهاظ يف كلذ بجي الو «قالطلا مرح يذلا ىنعملا ليزي

 وه ودبي امك  نورخأتملا ةلبانحلا ءاهقف هيلع رقتسا يذلا نكلو .«9١«بجت ةعجرلا نأ

 يف ؛عانقلا فاشك» يف ءاج دقف ءدمحأ نع بوجولا ةياور اوركذي مل ثيح ةعجرلا بابحتسا

 - ةقلطملا ةعجر يأ اهتعجر نستو» : ضيحلا يف قالطلا و ,ةعدبلا قالط يف ةلبانحلا هقف

 ةياغ» يفو 2100. .رهطت ىتح اهكاسمإ بجو اهعجار اذإف .ًايعجر قالطلا ناك نإ ةعدبلا نمز
 عقيو ةمرحم ةعدبف . . سافن وأ ضيح يف اهب ًالوخدم قَّلط نإو» :ًاضيأ ةلبانحلا هقف يف «ىهتنملا

 , 019(. .اهتعجر نستو . .قالطلا يأ -

 : ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاج دقف ءًاضيأ ةيعفاشلا لوقاوش ةعجرلا بابحتساو
 6 ناعيا ناك نأب  قالطلا ددع فوتسي ملو ضئاحلا قالط هنمو - ًايعدب ًاقالط قّلُط نمو»

 ضيحلا يف اهقّلط اذإ امأ هيف اهعماج رهط يف اهقلط نإ يناثلا رهطلا لخدي مل ام ةعجرلا هل

 :ةيعفاشلا هقف يف يلمرلل «جاتحملا ةياهن» يفو ."'«اهيف اهقلط يتلا ةضيحلا رخآ ىلإف

 ملو ًايعدب قّلط نمو . . ضيح يف قالط :نابرض وهو يعدبلا مرحيو يعدبو ينس قالطلا»

 , "19(ةعجرلا . .هيف قلط يذلا ضيحلا يقب ام هل نس .اهقالط ددع فوتسي

 :ةعجارملا بوجو : حجارلا لوقلا 7١

 يبنلا رمأل اهعجاري نأ ضئاح يهو هتجوز قلطملا جوزلا ىلعف ,ةعجارملا بوجو ع حجارلاو

 :باطخلا نب رمعل ويكي يبنلا لوق هيفو .هانركذ يذلا رمع نبا ثيدح ىف ءاج امك كلذب كي

 لصألاو . ضئاح يهو اهقّلط يتلا هتجوز عجاريلف -رمع نبا هللا دبع رم يأ «اهغجاريلف هرم

 . بوجولا ديفت اهنأ رمألا ةغيص يف

 ٠٠١ ص ءالج «ينغملا» (4174)

 ١54. 4ص 237ج «عانقلا فاشكو (9175)

 .1١١/ص «#"ج «ىهتنملاو عانقإلا نيب عمجلا يف ىهتنملا ةياغ» (4175)

 .804 ص ء7"ج «جاتحملا ينغم» (4177)

 . 75-6ص الج «جاتحملا ةياهن» (41748)
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 : هعفدو ضارتعا

 عم ةعجارملا هيلع بجت مل هيف ذ اهسسمي مل رهط يف هتجوز قّلط اذإ جوزلا نإ :لاقي دقو

 يف قالطلا .مرحملا يعدبلا قالطلا يف ةعجارملا هيلع بجون فيكف ءًايعرش ًاقالط اهقلط هنأ

 يف ًامرحم ناك امل قالطلا نآلو ؛كلذب رمأ لكي يبنلا نأ وهو :هانلق ام باوجلاو ؟ضيحلا

 ؛ةبجاو نوكتف ةعجارملاب نوكت حاكنلا ةمادتساو .(١0؟)ةبجاو هيف حاكنلا ةمادتسا تناك ضيحلا

 .بجاو وهف هب الإ بجاولا متي الام نأل

 : ةعجارملا نامز - 7870#

 كف ءاهقالط هيف عقو يذلا ةجوزلا ضيح ءاقب ةدم وه ةعجارملا تقو نأب ةيعفاشلا حرص

 ملو ًايعدب ًاقالط قّلط نمو» :ضئاحلا قالط يف ةيعفاشلا هقف يف عاملا ينغم» يف ءاج

 .هيف اهعماج رهط يف اهقّلط نإ يناثلا رهطلا لخدي ملام ةعجرلا هل ّْنَس تاقلطلا ددع فوتسي
 يف «جاتحملا ةياهن» يفو ."5«اهيف اهقّلط يتلا ةضيحلا رخآ ىلإف ضيحلا يف ذ اهقلط اذإ امأ
 هديق قلط يذلا نقيحلا يقب ام هل نس اهقالط ددع ٍفوتسي ملو ًايعدب قّلط نمو» : :ةيعفاشلا هّقف

 ًايعجر ًاقالط ناكو .ثالثلا فوتسي ملو عقي ضئاحلا قالط ناك اذإ نكلو 27«ةعجرلا
 دنع ةدعلا عوضوم يف لوقلا لصفنسو ةدحاو ةضيح تسيل ةدعلاو .ةدعلا لالخ نوكت ةعجرلاو
 .نيجوزلا نيب ةقرفلا راثآ يف انثحب

 :ةعجارملا دعب هيعاريو قّلطملا هلعفي ام

 مث .ىرخأ ةضيح ضيحت ىتح اهكاسمإ بحتساو ءرهطت ىتح اهكاسمإ بجو اهعجار نإف
 نم هانركذ ام مكحلا ناك امنإو .هانركذ يذلا رمع نبا ثيدح يف ِلكَي يبنلا هب رمأ ام ىلع رهطت

 داكت ال ةعجرلا نأ :(اهنم) :هوجو نم .رهطت مث ىرخأ ةضيح ضيحت ىتح اهكاسمإ بابحتسا
 اهقالط مرح اهأطو اذإف .رهطلا يف الإ ءطولا لصحي الو حاكتلاب دوصقملا وهو .ءطولاب الإ مَلَعَت

 ةجوزلا رهط ءطولا ةنظمو .هتقيقح ال هّلحمو ءطولا ةنظم تربتعاو ءرهطت مث ضيحت ىتح هيف

 ةعجرلا بيقع اهقَلط ولف ,ةدعلا ليوطتل ضيحلا يف هرك قالطلا نأ : (اهنم)و .ًارهاط اهنوك هلحمو
 هللا لوسر دارأف ءاهتدع ىلع ينبت تناكو «لوخدلا لبق ةقلطملا ىنعم يف تناك ءطو ريغ نم

 ةنظم وهو رهطلا لصح اذإف .ءطولا عضوم وه يذلا رهطلا ربتعاو ,ءطولاب قالطلا مكح عطق كي

 .7 9١ص 24ج «ينالقسعل ا حرشب يراخبلا حيحصا» (41195)

 .؟94١3 ص اج «جاتحملا ينغم» 81:

 . 38-5ص الج « يلمرلل «جاتحملا ةياهن) )41١1(
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 دقو ءرهطت مث ضيحت ىتح اهقالط مرح اهأطو اذإو ,ةقيقح ءطولا لصح امنأكف ,هعضومو ءطولا

 اذإ ىتح اهّسم ترهط اذإف اهعجاري نأ ُهْرْم» :لاق لك هللا لوسر نأ رمع نبا ثيدح يف ءاج

 , 039زبلا ربع نبا هاور «اهكسمأ ءاش نإو اهقلط ءاش نإف .ىرخأ ترهط

 رهطلا رهطت ىتح اهعاجرإ دعب ضيحلا يف ةقلطملا كاسمإ يف ةمكحلا نمو 70ه

 نم «ضفئاحلا هتجوز رمع نبا قيلطت ةصق يف ثيدحلا تاياور ضعب يف ءاج امك «يناثلا

 فلتخا دقو» :لاق ذإ  ىلاعت هللا همحر  ينالقسعلا رجح نبا هركذ ام كاسمإلا اذه يف ةمكحلا

 انامز اهكسمأ اذإف .قالطلا ضرغل ةعجرلا ريصت ال نأ هيف ةمكحلا ليقف .كلذ يف ةمكحلا يف
 هسفنب ام بهذيف اهعماجي دقف .هعم اهماقم لوطي دق هنأل ؛ةعجرلا ةدئاف رهظ اهقالط هيف هل لحي

 ءدحاو ءرقك هيف اهقّلط يذلا ضيحلا يلي يذلا رهطلا نإ :ليقو .اهكسميف اهقالط ببس نم

 رخأتي نأ مزلف ءضيحلا يف قالطلا نم عنتمم وهو ضيحلا يف َقّلط نمك ناكل هيف اهقّلط ولف
 ,"19(يناثلا رهطلا ىلإ

 ؟اهل رهط لوأ يف اهعاجرإ دعب اهقيلطت جوزلل زوجي له 5
 عقو يتلا ةضيحلا يلي يذلا رهطلا يف اهقيلطت زاوج يف فلتخاو : ينالقسعلا رجح نبا لاق

 ثيدحلا رهاظ هيضتقي يذلا وهو .عنملا امهحصأ ناهجو ةيعفاشلل هيفو .ةعجرلاو قالطلا اهيف

 «رهطت ىتح ءاهكسميل مث ءاهعجاريلف هرم ل هلوق هيفو رمع نبا نع عفان نع كلام ةياورب يأ -

 بتك يفو ٠- :نسمي نأ لبق قلط كاك ةإو .دعب كسمأ ءاش نإ مث ءرهطت مث ,ضيحت مث

 بقع اهقّلط ول هنأ عنملا هجوو .عنملا دمحمو فسوي يبأ نعو زاوجلا ةفينح يبأ نع ةيفنحلا
 تعرش اهنإف ةعجرلا دوصقم سكغ اذهو ءاهقلطيل اهعجار دق هنأ كلذ ىنعم ناكل ةضيحلا كلت

 يف اهكسمي نأ فيرشلا ثيدحلا يف ءاج امك عرشلا هرمأف ؛ ًاكاسمإ اهامس اذهلو «ةأرملا ءاويإل

 ال كاسمإلل ةعجرلا نوكتل رهطت ىتح ىرخأ ةضيح ضيحت ىتح هيف قّلطي ال نأو .رهطلا كلذ

 يلي يذلا رهطلا يف اهكبمب ناب ربآ ثيح ىنعملا اذه دكأ عراشلا نأ كلذ ديؤيو .قالطلل

 اذإف ءاهعجاري نأ ُهْرَم» :رفعج نب ديمحلا دبع ةياور يف ِهْكَك هلوقل ؛هيف اهقلط يذلا ضيحلا

 هرمأ دق ناك اذإف .«اهكسمأ ءاش نإو ءاهقّلط ءاش نإف ءىرخأ ترهط اذإ ىتح ءاهكسمأ ترهط
 .©9م؟هيف اهَقّلطي نأ هل حيبي فيكف رهطلا كلذ يف اهكسمي نأب

 .١١٠ص الج «ينغملا» 6 تضف

 ."44ص .9ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (41)

 .744-700ص 94ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (4184)
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 يلي يذلا لوألا رهطلا يف اهعاجرإ دعب اهقلطي نأ ىلطملل زوجي ,ةليانحلا دنعو - 037

 يلبنحلا ةمادق نبا لاق دقف ,هيف ةعدب ال: هقالط نإو ءاهّسمي نأ لبق اهيف اهقلط يتلا اهتضيح

 ءاهّسمي نأ لبق اهيف اهقلط يتلا ةضيحلا يلي يذلا رهطلا يف اهقّلط نإف» + راج نأ همحرو

 مث ءرهطت ىتح اهقلطي ال كلام باحصأ لاقوو- :ةمادق' نبا لاق مث «2(ةنس قالط وهف

 95 :لاقف لوقلا اذه ىلع ةمادق نبا 5 كو «ثيدحلا يف ءاج ام 3 ٍنهطت مث «.ضيحت

 قّلطم  ةضيحلا بقعي يذلا رهطلا يف قّلطملا يأ  اذهو «نهتّدعل ٌنُموُقْلَطَف : ىلاعت هلوق
 نيريس نباو ريبج نب ديعس ىور دقو  ةيآلا هذه يف دراولا رمألا يأ رمألا يف لخديف .ةدعلل

 ءاش نإو قّلط ءاش نإ مث ,رهطت ىتح اهعجاري نأ هرمأ ٍكي هللا لوسر نأ رمع نبا نع ريبزلا وبأو

 ءالؤه ثيدحو .هب اوجتحا يذلا ثيدحلا يف ةدايزلا كلت ةاورلا ءالؤه ركذي ملو .«كسمأ

 هبشأف هيف اهسسمي مل رهط وه اهيف اهقّلط يتلا ةضيحلا يلي يذلا رهطلا نألو . هيلع قفتم حيحص
 ,559(بابحتسالا ىلع لومحم كلام باحصأ هب جتحا يذلا ثيدحلاو .يناثلا رهطلا

 عقو يذلا ضيحلا يلي يذلا رهطلا يف قالطلا زاوج ريربت يف ينالقسعلا رجح نبا لاقو

 بجوم لاز ترهط اذا « ضيحلا لصأل ناك امنإ ميرحتلا نأ زاوجلا هجوو» :قالطلا هيف

 يف اهقالط زوجي امكو .هدعب يذلا رهطلا يف زوجي امك رهطلا اذه يف اهقالط زاجف «ميرحتلا
 ,"1(ضيحلا يف قالط مدقتي مل نإ رهطلا

 : حجارلا لوقلا

 يف اهقّلطي نأ اهعجري نأ دعب ضيحلا يف قّلطملل زوجيف «ةلبانحلا هيلإ بهذ ام حجارلاو
 ينالقسعلا رجح نبا هركذ املو «ةمادق نبا هب جتحا امل هيف اهَقّلط يذلا اهضيح يلي اهل رهط لوأ

 «ضيحلا يلي يذلا لوألا رهطلا يف قالطلا زاوجب لوقلا يف نألو ؛لوقلا اذهل ةجح نم

 ثيدحلا تاياور فلتخم نيب اعمج يناثلا رهطلا يف  جوزلا هدارأ اذإ  قالطلا عاقيإ بابحتساو
 . ضيحلا يف هتجوز رمع نبا قيلطت ةيضق يف ةدراولا

 .١١٠ص الج «ينغملا» (١41ه)

 .١١٠ضص ءالج «ينغملا» (915)
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 ىناثلا عرفلا

 (هيف اهّسم رهط يف ةقلطملا)
 :روظحم هيف اهّسم رهط يف قالطلا م89

 : نارقلا نم رظحلا ليلد : ًالوأ

 اهقأطي ال يأ : ةميركلا ةيآلا هذه يف سابع نبا لاق 4ُنِهتّدعل َّن ٌنُهوُقْلَطَفل : ىلاعت هللا لاق

 506 يأ :ةيآلا هذه يف يربطلا لاقو ")هيف اهعماج دق رهط يف الو .ضئاح يهو

 حيحص دنئسب يربطلا ىورو ف هيو نم تارقاظ نهتدع نم هنيصحي يذلا نهرهطل

 .©1؟7عامج ريغ نم رهطلا يف :لاق 4ٌَنهتّدعل نُموُقْلطَنظ : ىلاعت هلوق يف دوعسم نبا نع

 :ةيوبنلا ةنسلا نم رظحلا ليلد :ًايناث ٠

 يهو هتأرما قلط هنأ  امهنع هللا يضر  رمع نب هلل دبع نع عفان نع ملسمو يراخبلا جرخأ
 لوسر لاقف «كلذ نع ِعلك هللا لوسر باطخلا نب رمع لأسف ِخكَي هللا لوسر دهع ىلع ضئاح

 ءدعب كسمأ ءاش نإ مث «رهطت مث ءضيحت مث ءرهطت ىتح اهكسميل مث اهعجاريلف هرهه : دلع هللا

 مامإلا لاق .«"4!>«ءاسنلا اهل قّلطت نأ هللا رمأ يتلا ةّدعلا كلتف «ّسمي نأ لبق قلط“ءاش نإو

 , (3149جهيف اهعماج رهط يف قالطلا ميرحت هيقف) :ثيدحلا اذه حرشي وهو يوونلا

  -0١عامج ريغ نم ًارهاط اهقلطي نأ ةنسلا قالط :

 مل رهط يف اهقلطي نأ ةنسلاو باتكلا يف ءاج امل قفاوملا عورشملا قالطلاف ءاذه ىلعو
 يراخبلا مامإلا لاق .ةنسلا قالط وه اذهو .- عامج ريغ نم رهاط يهو اهقلطي يأ هيف اهّسمي

 ,"149(عامج ريغ نم ارهاط اهقلطي نأ ةنسلا قالطو» : هحيحص يف

 . ١ ةيآلا نم قالطلا ةروس يف ةيآلاو «ريثك نبا ريسفت» (418)

 . "59ص :7ج ,قباسلا عجرملا «يربطلا رصتخم» (414)

 ."45ص «9ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصو (4140)

 ) )414١«يوونلا حرشب ملسم حيحصو» ,*9460-147ص «4ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ج2٠١

 .60-57ص

 ."١5ص ؛.١٠ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (4149)

 ."140ص 29ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (4154)
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 :ةجوزلا رهطب دارملا

 ةأرملا نوكو رهطلاب دارملا امف ءروظحم قالط وه ءهيف اهّسم رهط يف قالطلا ناك اذإو

 هعاطقنا مأ ؟لسغ هبقعي مل نإو ضيحلا مد عاطقنا رهطلاب دارملا له رخآ ريبعتب وأ ؟ًارهاط
 نبا لاق ؟لسغلاو ضيحلا مد عاطقنا نيرمألا عومجمب الإ رهطتلا لصحي الف ؟لسغ هبقعيو

 نإو ةنسلا قالط اهيلع عقيو .ةنسلا نامز لخد دقف ضيحلا نم مدلا عطقنا اذإ» : يلبنحلا ةمادق

 ."149(يعفاشلا لاق هبو ,.يقرخلا مالك رهاظ وهو دمحأ لاق كلذك .لستغت مل

 :ةجوزلا رهطب دارملا يف رجح نبا لوق - 74

 نأ دب ال لب .ضيحلا مد عاطقنا درجمب لصحي ال رهطلا نأ ينالقسعلا رجح نبا حجرو

 هيفو «ضئاح يهو هتجوزل رمع نبا قالط ةصق يف يئاسنلا ثيدحب ًاجتحم ةأرملا لاستغا هبقعي

 رجح نبا لاق «. .اهقّلطي ىتح اهّسمي الف ,ىرخألا اهتضيح نم تلستغا اذإف» : لَك يبنلا لوق

 ,""١؟©يعهيلع لمحيلف «ترهط اذإف» : ِلكك هلوقل رسفم «تلستغا اذإف» : هلوقو

 :هيف اهّسم رهط يف قالطلا ميرحت ةمكح -4

 اذهب تلبح دق اهنأ نم جوزلا نمأي الف ءرهاط يهو اهعماج اذإ هنأ كلذ يف ةمكحلا

 ول اهقالط ىلع مدقي ناك ام هنأل ؛كلذ ىلع مدني دقف اهلمح نابتسا مث اهقلط اذإف .عامجلا

 2 دا سا ا 0 محلا نع باع ايلا ماع

 0 نكت مل اذإ ءورق ةثالثب اهتدع

 رهط يف قالطلا يف رهظت ةجاحلاو «ةجاحلل حيبأ امنإو رظحلا قالطلا يف لصألا نإف ًاضيأو
 قّلطي ال جوزلاو .عامجلا يف ةبغرلا لامك نامز هيف عماجي ال يذلا رهطلا نأل ؛هيف اهعماجي مل
 مدن هقحلي نل يلاتلابو .اهقالط ىلإ ةجاحلا ةدشل الإ عامجلا يف ةبغرلا لامك نامز يف هتأرما

 ,"49ةنسلا قالطب مزتلا اذإ اهعاجرإب هافالتي نأ هنكميف مدن هقحل اذإ ىتحو ءاهقالط يف

 .5١٠"ص الج «ينغملا» (41545)

 4١١21ص .5ج «هننس يف يئاسنلا ثيدحو» "ه٠ ص .4ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (4145)

 . 1١ 7ص ."ج هنئس يف «ترهط اذإف» هيف يذلا يئاسنلا ثيدحو

 .7/7-7/4ص .5١ج «عومجملا» ,.١٠ص ءالج «ينغملا» (4145)

 .88ص «7ج «يناساكلل «عئادبلا» (415417)
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 | : ميرحتلا نم ءانثتسا 2-6

 اذإ اهجوز هيف اهعماج يذلا اهرهط يف ةجوزلا قيلطت ميرحت نم ملعلا لهأ ىنثتسا دقو

 وهف مرحملا امأو» :«بذهملا» بحاص يعفاشلا يزاريشلا قاحسا وبأ لاق دقف ءاهلبح نابتسا

 .لمح ريغ نم ضيحلا لاح يف اهب لوخدملا قالط :(امهدحأ) :نانثا وهو .ةعدبلا قالط

 148(لمحلا نيبتسي نأ لبق هيف اهعماج يذلا رهطلا يف لمحت نأ زوجي نم قالط :(يناثلا)و
 هدنس دجي لوقلا اذهو .اهقالط مرحي مل اهلمح نابتسا اذإ رهطلا يف ةءوطوملا نأ كلذ ىنعمو

 هنأ رمع نبا نع ملاس نع هحيحص يف ملسم مامإلا هجرخأ يذلا حيحصلا ثيدحلا حيرص يف

 ءاهعجاريلف هرم» :لاقف ِةِك يبنلل - هنع هللا يضر - رمع كلذ ركذف « ضئاح ٍيهو هتأرما قّلط

 041490 قاماح وأ ًارهاط اهقلطي مث

 يهو لبحت ال نم اهرهط يف ةءوطوملا قالط ميرحت نم ًاضيأ ةيعفاشلا ىنثتسا دقو -1
 قالط امأو» :ةيعفاشلا هقف يف يزاريشلل «بذهملا» يف ءاج دقف .ضيحلا نم ةسيأآلاو ةريغصلا

 نأل ؛ةعدبب سيلف «ضيحلا نم ةسيآلاو ةريغصلا يهو هيف عماجملا رهطلا يف لمحت ال نم

 ٌّقح يف دجوي ال اذهو «ءارقألاو لمحلا نم هب دتعت امب ةبيرلل وأ دلولا ىلع مدنلل قالطلا ميرحت

 , 11*43 قيرآلاو ةريغصلا

 ؟هيف اهسم رهط يف قالطلا عقي له 1

 قالطلا اذه عقي لهف .ًاعرش ًاروظحم ًاقالط اهجوز هيف اهّسم رهط يف ةجوزلا قالط ناك اذإو

 ءانثتسالا ةظحالم عم ايم ًاقالط هوك يجب الل مأ ةلاحلا هذه يف جوزلا اهقلط اذإ ربتعيو

 . ضيحلا نم ةسيأ وأ ٌكاماح تناك اذإ ةأرملا رهط يف قالطلا ميرحت نم دراولا

 عمي ًاضيأ انه :اولاق .هعقوم مثإ عم ضيحلا ىف  قالطلا اوعقوأ نيذلا روهمجلا : باوجلاو

 انه اولاق ضيحلا يف قالطلا عوقو ملعب اولاق نيذلا ءاهقفلا نم 8 ةلقلاو . هعقوم مثإ عم قالطلا

 .نيفرطلا لاوقأ ضعب يلي اميف ركذنو . .روظحملا قالطلا نم هنوكل هعوقو مدعب ايضيأ

 :قالطلا عقي :لوألا لوقلا 4

 هيف اهباصأ رهط يف وأ ًاضئاح اهقّلطي نأ وهو .ةعدبلل قّلط نإف» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق
 الج «عانقلا فاشكو رظنا (,ةلبانحلا لاق كلذ لثمو ال7” ص 215ج ؛عومجمل ١ هحرشو بذهملا»و )41١54(

 .١١/ص جا وهتنمل ١ ةياغو» 2١5 5ص

 . "6ص .١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» )41١59(

 .ا/ 5ص 5١2ج «عومجملا هحرشو بذهملا» (ة١6١41)

 ه5 "6 د



 .©!عملعلا لهأ ةماع لوق يف هقالط عقوو من

 اهعماج يذلا رهطلا وأ ضيحلا يف اهقّلط نإو» :«بذهملا» يف يعفاشلا يزاريشلا لاقو

 يفو وأ . . يعدبلا قالطلاو» : ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يفو .©6(369. .قالطلا عقو .هيف

 , 615 يعقاو قالطلا ناكو هيف اهعماج رهط

 : قالطلا عقي ال :يناثلا لوقلا 4

 رهط يف قالطلا عوقو مدع يف مهلاوقأ نمو ءضيحلا يف قالطلا عقوي مل نم لوق اذهو
 : يتأي ام هيف اهّسم دق

 لحي مل ءاهأطو دق هل ةأرما قالط دارأ نم» : يرهاظلا مزح نبال «ىّلحملا» يف ءاج : أ

 .(9"61(ةعومجم ةثالث وأ ةثلاث كلذك اهقّلطي نأ الإ

 .©"**«عقي الو مرح هيف اهباصأ رهط يف اهقّلط نإو» : ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو : ب

 , 0169ةريثك ةلدأب لوقلا اذهل رصتناو «ميقلا نبا لاق .ةيميت نبا لوقبو : ج

 عقي مل هيف اهعقاو رهط يف اهقّلط ولف» :ةيرفعجلا هقف يف مالسإلا عئارش يفو : د

 , 06107 (هقالط

 :نيلوقلا ةلدأ -

 يف هعوقو مدع وأ قالطلا عوقو يف نيلوقلل تليق يتلا ةلدألا يه نيلوقلا نيذهل ةلدألاو

 يذلا اهرهط يف ةأرملا قالط يفو .هنم عنملا يف ثيداحأ تدرو ضئاحلا قالط يفو ء«ضيحلا

 م «نضيحت مث ءرهطت ىتح» : 5 هلوق رمع نبا ثيدح تاياور ئدحإ يف درو هيف اهعماج

 قّلطُت نأ هللا رمأ يتلا ةدعلا كلتف سمي نأ لبق قّلط ءاش نإو ىدعب كسمأ ءاش نإ مث ءرهطت

 مكح رظحلا يف همكح نوكيو زوجي ال هيف اهّسم رهط يف قالطلا نأ اذه نم مهفيف .(ءاسنلا اهل

 .ضئاحلا قالط

 .49ص الج «ينغملا» )4161١(

 .ا/5 ص « 5١ج «عومجملا هحرشو يزاريشلل بذهملا» (4165؟)

 . "49ص 1١1ج «ةيدنهلا ىواتفلا» )4١67(

 . 705 ص «(«ةيميت نبا ىواتف رصتخم» )91١66( .١5١ص .١٠ج «ىلحملا» (41654)

 . 6١ص ء7"ج «مالسإلا عئارش» (١91ه7) . 57ص « جا «ميقلا نبال «داعملا داز» (ةضكهك)
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 :هيف اهّسم يذلا رهطلا يف قالطلا عوقو حجارلا 1١

 يتلا ةلدألل هعقوم مثإ عم اهجوز هيف اهعماج يذلا اهرهط يف ةأرملا قالط عوقو . حجارلاو

 عوقو ىلع ةفيرشلا ثيداحألا ةلالد انحججر اننألو .ضئاحلا قالط عوقو يف روهمجلا لوقل تليق

 .اهجوز هيف اهعماج يذلا اهرهط يف ةأرملا قالط عوقو هيلع ساقيف .ضئاحلا قالط

 :هيف اهعماج رهط يف ةقلطملا ةأرملا ةعجارم

 وأ ةعجارملا ىلع ربجي يأ ءاهتعجارم جوزلا ىلع بجي اهضيح يف ةقلطملا نإ :انلق
 يتلا ةأرملا ةعجارم يف فالخلا اذه يرجي لهف .رابجإ الو بوجو نود ةعجارملا هل بحتسي

 . ءاهقفلا لاوقأ ضرع نم نّيبتي باوجلاو ؟هيف اهعماج دق رهط يف اهجوز اهقّلط

 : ةيكلاملا بهذم : ًالوأ ةركدو

 يف قالطلا ريغ يف يأ . ةعجرلا ىلع ربجي ملو» : «ليلخ رصتخمل باطحلا حرش» يف ءاج

 ربجي لهو» : يناكوشلل «راطوألا لين» يفو سل فالخ ىلع ربجلا نأل ؛طقف ضيحلا

 ,ةيكلاملا ضعب كلذب لاق ؟ًاضئاح اهقّلط اذإ ربجي امك هيف اهأطو رهط يف اهقّلط اذإ ةعجرلا ىلع

 .616ءديف (طو رهط يف قّلط اذإ ال ضيحلا يف اهقّلط اذإ رابجإلا مهدنع روهشملاو
 : ةيعفاشلا بهذم :ًايناث - 738ه:

 ددع فوتسي ملو ًايعدب قلط نمو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاج

 ,("١1(هيف اهعماج رهط يف اهقلط نإ يناثلا رهطلا لخدي ملام ةعجرلا هل نس «.قالطلا

 : ةلبانحلا بهذم :ًاعلاث "مهمه

 رهط وأ سافن وأ ضيح يف اهب ًالوخدم قّلط نإو» : ةلبانحلا هقف يف «ىهتنملا ةياغ» يف ءاج
 اذإف .رهطت ىتح اهكاسمإ بجيو اهتعجر نستو . عقيو ةمرحم ةعدبف ءايليخ نبتسي ملو هيف ْطو

 : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاّشكو يفو 041517 (ىرخأ ةضيح ضيحت ىتح ًابدن اهكسمأ ترهط

 وهف ءاهلمح حضتيو رهظي ملو هيف اهباصأ رهط وأ سافن وأ ضيح يف اهب لوخدملا قّلط نإو»

 .74 ص 14ج «باطحلل «ليلخ رصتخم حرش ليلجلا بهاوم» (4158)
 . ؟377”ص «."5ج ءيناكوشلل «راطوألا لين» (41659)

 .”9٠ص الج ؛جاتحملا ينغم» (4170)

 . 97١١ص ءج «ىهتنملاو عانقإلا نيب عمجلا يف ىهتنملا ةياغ» (4151)
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 قالطلا ناك نإ - ةعدبلا نمز ةقلطملا ةعجر يأ اهتعجر نستو عقيو مرحم ةعدب قالط

 0 امو

 :ةيفنحلا بهذم :ًاعبار 957

 اهب لوخدملا قلطي نأ تقولا ثيح نم يعدبلاو» :ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يفو

 بحتسيو ءاعقاو قالطلا ناكو هيف اهعماج رهط يف وأ .ضيحلا ةلاح يف ءارقألا تاوذ نم يهو

 .19مةبجاو ةعجارملا نأ حصألاو .اهعجاري نأ هل

 :ةعجارملا بوجو : حجارلا لوقلا - 33617

 يف هانحّجرو هانلق ام ىلع ًاسايق «هيف اهعماج دق رهط يف ةقلطملا ةعجارم بوجو حجارلاو

 مث ضيحت ىتح اهكاسمإ هيلع بجو قلطملا اهعجار اذإف . ضئاحلا قالط يف ةعجرلا بوجو
 .اهقلط ءاش نإو اهكسمأ ءاش نإف ءرهطت

 ىناثلا بلطملا

 ةدعلا ىف قالطلا

 | : ديهمت 6

 جوزتت ن أ عيطتست الف «حاكتلا لاوز دنع ةأرملا مزلي صبرت : : يعرشلا حالطصالا يف ةدعلا
 قلاط تنأ :اهل لاق نأب يعرشلا قالطلا اهب لوخدملا هتجوز جوزلا قّلط اذإف .اهتدع ءاضقنا لبق
 ًايعجر قالطلا نوكي دقو .ةدعلا اهتمزلو ةقرفلا امهنيب تعقو ءاهرهط ف اهأطي مل ةرهاط يهو
 يف يه تماد ام هتدارإب اهعاجرإ قلطملا جوزلا عيطتسي يعجرلا قالطلا يفو ءانئاب نوكي دقو
 حاكن دقع نم دب ال لب « .اهتدع هتنت مل ولو هتدارإب اهعاجرإ عيطتسي ال نئ :ئابلا قالطلا يفو .ةدعلا

 اذإ ىربك ةنونيب ةقرفلا نوكت دقو .- ىلاعت هللا ءاش نإ - د م يلا

 اهمزلت ىربكلا ةنونيبلا يفو .هتجوز ىلع كلمي يتلا ثالثلا تاقلطلا هتجوز ىلع جوزلا عقوأ
 اميف اهنّيبن ةنيعم طورش قيقحت نم دب ال لب «هتدارإب اهعاجرإ ٌّقح جوزلا كلمي الو ًاضيأ ةدعلا
 .ةدعلا اهمزلتو حاكنلا خسفب ةقرفلا عقت دق كلذكو .دعب

  :بلطملا اذه يف ثحبلا عوضوم -4

 يتلا هتجوز ىلع قالطلا عقوي نأ جوزلل زوجي له :وه بلطملا اذه يف انثحب عوضومو

 ةأرملا تماد ام ىربك ةنونيب وأ .ىرغص ةنونيب نئاب قالطب وأ . يعجر قالطب امهنيب ةقرفلا تعقو

 ."544 ص « ١ج «ةيدنهلا ىواتغلا» 91595 2 .44١ص ."ج «عانقلا فاشكو (415؟)
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 .بلطملا اذه يف هنايب ديرن ام اذه ؟ال مأ اهتدع يف

 :يعجرلا قالطلا ةدع يف قالطلا :ًالوأ 8

 اذإ اهّدري نأ اهجوزلف ءّلحلا الو كلملا ليزي ال دعب اميف هنّيبنس امك  ىعجرلا قالطلا

 جوزلا نادقف قوس قالطلل رثأ لك لوزيف ةدعلا يف تماد ام اهاضر ىلع فقوت نود هتدارإب ءاش

 .ءاهقفلل نالوق ؟ةّدعلا يف يه تماد ام ىرخأ

 :قالطلا عقي :ىلوألا لوقلا 0١

 يف تماد ام قالطلا اهيلع عقي يعجر قالط نم ةدتعملا نأ ىلإ ءاهقفلا روهمج بهذ

 نمو .لحلا الو كلملا ليزي ال يعجرلا قالطلا نإ هانلق امل ةجوزلا مكحب ربتعت اهنأل ؛ةدعلا

 1 : يعجر قالط نم ةدتعملا ىلع قالطلا عوقو يف مهلاوقأ

 يأ ,هقالط اهقحلي هع ع امعب ًاقالط ةقلطملا يأ ةيعجرلاو» :«ينغملا» يف ءاج : أ

 .2179(عامجإلاب هبحاص امهدحأ ثريو .هناعلو هؤاليإو هراهظو ءاهجوز قالط

 ناك ءاوس ءاهيلع قالطلا عقي يعجر قالط نم ةدتعم تناك نإف» :«عئادبلا» يفو : ب

 ؛كلملا ليزي ال يعجرلا قالطلا نأل ؛هجو لك نم  حاكنلا كلم  كلملا مايقل ةرانك وأ اهييرم

 ."1"امهنيب ناعللا تبثيو ؤاليإو هراهظ حمص اذهلو

 .217تاجوزلا مكح يف اهنأل ؛ةيعجر قالطلا قحليو» :«جاتحملا ةياهن» يفو : ج
 اهقحليو «ةدعلا يف تماد ام يعجرلا قالطلا يف هيلع اهتقفنو» :«ىّلحملا» يفو : د

 ْ ,057هقالط

 :قالطلا عقي ال :يناثلا لوقلا 7

 نإو «قالطلا اهقحلي ال ةيعجرلاو» :- ىلاعت هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو : أ

 ,2178(مّرحم اهعجاري نأ لبق اهتدع يف ةيعجرلا ىلع هقالط لاسرإ نأ ىلع ءانب ةدعلا يف تناك

 ةأرملا قالطلا ٌلحم» :«ةيصخشلا لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألا» باتك يف ءاج : ب

 54*١. ص ا"ج «عئادبلا» (ة4156) . 73078 ص ءالج «ينغملا» (ة41515)

 . 72١3ص .١٠ج ءمزح نبال «ىلحملا» (4157) . ١45ص 25ج «جاتحملا ةياهن» (4155)

 .795ص «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف نم ةيهقفلا تارايتخالا» (4154)

 5 دخت



 .ّحص اهقلط مث اهب عجر نإف « يعجر قالط نم ةدتعملا امأو سافنلاو ضيحلا نم ةرهاطلا

 9000, يناثلا قالطلا وغلي ةعجرلا نودبو

 :قالطلا عوقو : حجارلا لوقلا - 751

 حلصت يهف .ةجوزلا مكح يف اهنأل ؛ يعجر قالط نم ةدتعملا ىلع قالطلا عوقو : حجارلاو

 اهتدغب ىذا نمو ةارملا ىلع عاق مرخف قالطلا اذه نإ : انلق ول ىتحو «قالطلل الحم نوكت نأ

 اذه عوقو مدع بجوي الو قالطلا اذه عقوم مثإ بجوي ميرحتلا اذه نإف 2« يعجر قالط نم

 . هيلع ًاسايقو ضئاحلا قالطل ةبسنلاب لاحلا وه امك ,قالطلا

 :قلطملا ىلع بسحت ةدعلا يف ةقلطلا 14

 هكلمي ام صقنو .هيلع تبسح يعجر قالط نم اهتدع يف يهو هتقلطم جوزلا قّلط اذإو

 .اهيلع ةيناثلا ةقلطلا عاقيإ دعب اهتدع ئف ىهو اهعجرأ اذإف اذه ىلعو . هتحوز ىلع تاقلط نم

 اذإف .اهيلع اهكلمي ناك يتلا ثالثلا تاقلطلا نم ةدحاو ةقلط اهيلع هل تيقب دقو اهعجري هنإف

 ملعلا لهأ نيب اذه يف فالخ الو «تاقلط نم اهيلع هكلمي ام دافنل ئربك ةنونيب هنم:تناب اهقلط

 ,0320(ىنغملا» ىف ىلبنحلا ةمادق نبا لاق امك

 ةدتعم ةجوزلا تناك اذإو ,ىرغص ةنونيب نئاب قالط نم ةدعلا يف قالطلا :ًايناث “6

 قلطت اهنإف « علخلا وه اذهو لام ىلع اهجوز اهقّلط ول امك ,ىرغص ةنونيب نئاب قالط نم
 يف هزجون ءاهقفلا نيب فالتخا ؟ةدعلا هذه يف يهو قالطلا اهيلع عقي لهف «ةنئاب ةقلطب هنم

 :ينآلا

 :ةدعلا هذه يف قالطلا عقي : ةيفنحلا لوق -7

 اذه يفو عقاو قالطلاف « ىرغص ةنونيب نئاب قالط نم ةدعلا يف يهو اهقّلط اذإ ةيفنحلا لاق

 وأ ةنابملا يهو .علخ وأ نئاب قالط نم ةدتعم تناك نإو» : يناساكلا نيدلا ءالع مامإلا لوقي

 .انباحصأ دنع قالطلا حيرص اهقحليف «ةعلتخملا

 كلم يأ  كلملا يف فرصت قالطلا نأ :هلوق (هجو) .قالطلا اهقحلي ال : يعفاشلا لاقو

 ًاجتحم يناساكلا لاق مث .لاحم لئازلا ةلازإو «ةنابإلاو علخلاب لاز دق كلملاو «ةلازإلاب  حاكنلا
 ام قالطلا حيرص اهقحلي ةعلتخملا» :لاق هنأ لك هللا لوسر نع يور ام (انلو) :ةيفنحلا لوقل

 . 64ص «(ةيصخشلا لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألا» (4154)

 . 34ص الج «ينغملا» )4107١(
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 الحم نوكت نأ نم جرخت مل ةنابإلاو علخلاب اهنألو .بابلا يف صن اذهو .«ةدعلا يف تماد

 ؛حاكتلا دقع راثآ ضعب ءاقبل قالطلل الحم نوكت نأ نم جرخت مل اهنوكو .©"7«. .قالطلل

 379 «رخآ جوزب جوزتلاو زوربلاو جورخلا نع ةعونمم اهنأل

 يتلا تاقلطلا ددع صقتني ًاقالط ربتعت ةقرف نم ةدتعملا ىلع ةيفنحلا دنع قالطلا عقي كلذكو
 جوزلا ءابإ ببسب ةقرفلا لثمو .ةنئاب ةقلط ربتعت ثيح ءاليإلا ببسب ةقرفلاك ,جوزلا اهكلمي
 اذإو .ىرغص ةنوئيب .ةدحاو ةقلطب ًانئاب ًاقالط ربتعت انه ةقرفلاو .ةجوزلا تملسأ اذإ مالسإلا

 دحأ دادترا ببسب وأ ءاهجوز ملسأ نأ دعب مالسإلا ةكرشملا ةجوزلا ءابإ ببسب ةقرفلا تناك

 ةّدر نم أرط يذلا نأل ؛قالطلل ًالحم ىقبت ةأرملا نأ الإ ًاخسف تناك نإو ةقرفلا نإف «نيجوزلا
 ةمئاق ةيجوزلا ربتعتف ًاحيحص هئاشنإ دنع عقو يذلا دقعلا ءاقب نم ًاعنام ربتعي مالسإلا ءابإ وأ

 ةقرفلا تناك اذإ امأ .قالطلل لحم نوكتف ءًاحيحص دقعلا ءوشنل ًأرظن ةدعلا يف تماد ام ًامكح
 هذه نم ةدعلا اهتمزل اذإ قالطلل لحم ةأرملا نوكت الف ءهلصأ نم دقعلل ًاضقان ًاخسف ربتعت
 . "15 ةأرملا لبق نم غولبلا رايخل ةقرفلا يف امك .ةقرفلا

 :ةدعلا هذه يف قالطلا عقي ال :روهمجلا لوق 71

 نئاب قالط نم اهتدع يف ةدتعملا ىلع عقي ال قالطلا نإ :ةيفنحلا ريغ نم روهمجلا لوقو

 نبا لاقو ""9«:قالط علخلا نم ةدتعملاب عقي الو» : يلبنحلا يقرخلا مامإلا لاق ,ىرغص ةنونيب

 هبو .لاحب قالط اهقحلي ال ةعلتخملا نأ كلذ ةلمجو» : يقرخلا لوق ىلع اقيلعت يلبنحلا ةمادق

 قاحسإو يعفاشلاو .كلامو يبعشلاو نسحلاو ديز نب رباجو ,ةمركعو ريبزلا نباو سابع نبا لاق
 ."12ىرغص ةنونيب نئاب قالط هب عقي مولعم وه امك علخلاو .«"«روث وبأو

 :روهمجلا لوقل ةجحححلا 4

 ؛امهرصع يف فلاخم امهل فرعي الو ريبزلا نباو سابع نبا لوق :روهمجلا لوقل ةّجُلاو
 هنع ةيبنجأ تراص اهنأل ؛ديدج حاكن دقعب الإ اهقلطمل لحت ال نئابلا قالطلا يف ةأرملا نألو

 . 14-776 ص الج «عئادبلا» كلفنا . 17-10 4ص اج ج «عئادبلا» (ةلالاز

 «ةيصخشلا ة.لاعلاو 27٠ 4ص 21ج ينايبألل «ةيعرشلا ماكحألا حرش» .١5ص ءا"ج هريدقلا حتف» (417)

 . 1758-7555 ص « ىسوم فسوي دمحمل

 . ه8ص ءالج «ينغملا» (4175)

 . 84ص الج «ينغملا» (41178)

 . 44١ ص ؛١ج «ريدردلل ريغصلا حرشلا» .4 ١0ص 35ج «جاتحملا ةياهن» , 05ص ءالج «ينغملا» (4175)
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 ةيفنحلا هركذ يذلا ثيدحلاو .اهتدع ةيضقنملاكو لوخدلا لبق ةقلطملاك هقالط اهقحلي الف
 هركذي ملو «ءلصأ هل فرعي ال «ةدعلا يف تماد ام قالطلا اهقحلي ةعلتخملا» :وهو هب اوجتحاو

 ,179ثيدحلا لهأ

 :ىربكلا ةنونيبلا ةدع يف قالطلا :ًاثلاث 8

 اهكلمي تاقيلطت ثالث رخآ اهقّلط ول امك .اثالث اهب لوخدملا هتجوز لجرلا قّلُط اذإو

 اهكلمي يتلا تاقلط ثالثلا تلمكأ «ةنئاب ةقلط خسفلا اذه ربتعاو حاكتلا خسف وأ ءاهيلع

 عاقيإل الحم ةأرملا نوكت ال ةلاحلا هذه يفو .ةدعلا اهتمزلو امهنيب ىربكلا ةنونيبلا تعقو «جوزلا

 هيلإ ةبسنلاب تحبصأ اهنأل ؛هقالط اهيلع عقي الف ءجوزلل ٌلحلاو كلملا لاوزل ؛اهيلع قالطلا
 تل أ

 . 84ص ءالج «ينغملا» (41379/)

 "١”ص ١1ج «ينايبألل ؛ةيصخشلا لاوحألا يف ةيعرشلا ماكحألا حرش» (417)
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 عبار) ىعبلل
 (قالطلا ةغيص) قالطلا هب عقي ام

 :ديهمت _ ا/الال٠

 فشكت يتلا يهو «قالطلا ناكرأ نم ثلاثلا نكرلا يه قالطلا ةغيص وأ قالطلا هب عقي ام

 هذه يف هماقم موقي امب وأ هيلع لادلا حيرصلا ظفللاب نوكت دقو .قالطلا عاقيإ جوزلا ةدارإ نع

 ةغيص يه هذهو حيرصلا ظفللا ريغب نوكت دقو . ةحيرصلا قالطلا ةغيص يه هذهو ,ةلالدلا

 اهل «ةيانك وأ ةحيرص تناك ءاوس .قالطلا اهب عقي يتلا ةغيصلا هذه نإ مث «قالطلا يف ةيانكلا

 .اهب قالطلا عوقو يف ةصاخ لاوحأ

 :ثحبلا جهنم - اانا ١

 : يلاتلا وحنلا ىلع بلاطم ىلإ ثحبملا اذه مسقن .هانركذ ام ءوض يفو

 .ةحيرصلا قالطلا ةغيص :لوألا بلطملا

 .- ةيانك - ةحيرصلا ريغ قالطلا ةغيص : ىناثلا بلطملا

 .قالطلا ةغيص لاوحأ :ثلاثلا بلطملا

 ةحيرصلا قالطلا ةغيص

 :قالطلا يف حيرصلا ظفللا

 هماقم موقي امب وأ «هيلع لادلا حيرصلا ظفللاب نوكت قالطلا يف ةحيرصلا ةغيصلا نإ :انلق

 الام وهو» :«جاتحملا ينغم» بحاص لاق ؟قالطلا يف حيرصلا ظفللا وه امف .ةلالدلا هذه يف

 قالطلا يف حيرصلا هفيرعت يف «عانقلا فاشكو» بحاص لاقو (017(قالطلا ريغ هرهاظ لمتحي

 . 77/4 ص .ج «ةيعفاشلا هقف يف جاتحملا ينغم» (41174)
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 فيرعت يف ةيفنحلا هقف يف «ةيادهلا» يفو .6)214يفرعلا عضولا بسحب هريغ لمتحي الام» :وه

 ,01410(هريغ يف لمعتسي الو .قالطلا يف لمعتسي يذلا وه» :قالطلا يف حيرصلا ظفللا

 عرشلا يف قالطلا اهب عقي يتلا ظافلألا» : هلوقب يناساكلا نيدلا ءالع مامإلا كلذ حضويو

 يمسو .حاكنلا ديق لح يف الإ لمعتسي ال يذلا ظفللا وهف , حيرصلا امأ .ةيانكو حيرص :ناعون

 دنع ىنعملا فوشكم دارملا رهاظ وه امل مسا ةغللا يف حيرصلا نأل ؛احيرص عونلا اذه
 1 . 149 (عماسلا

 ظفللا نأب لوقلا نكمي .قالطلا يف حيرصلا ظفلل فيراعت نم انركذ ام ءوض يفو - 70/“

 قطن نم فرع يف حاكنلا ةدقع لح يف الإ لمعتسي ال يذلا ظفللا :وه قالطلا يف حيرصلا

 ماعلا فرعلا ىلع ءانب وأ .ظفللا اذهل يوغللا عضولا ىلع ءانب .هيلإ هجوملاو .هل عماسلاو .هب
 . ىنعملا اذه يف ظفللا اذه لامعتسا يف سانلا دنع

 :قالطلا يف ةحيرصلا ظافلألا نييبعت 4

 الو حاكنلا ةدقع لح يف لمعتسي يذلا وه قالطلا يف حيرصلا ظفللا نم دارملا ناك اذإو

 ةحيرصلا يه نوكتو - فصولا اذه اهيلع قبطني يتلا ظافلألا نييعت يف نأ الإ ,هريغ يف لمعتسي

 : يلاتلا وحنلا ىلع هزجون نأ نكمي ءاهقفلا نيب ًافالتخا  اهريغ نود هيف

 :ةيفنحلا بهذم :ًالوأ - 388ه

 لح يف الإ لمعتسي ال يذلا ظفللا وهف .حيرضلا امأ» : يناساكلا نيدلا ءالع مامإلا لاق
 .كتقّلط وأ «قالطلا تنأ وأ :«قلاط تنأ :هلوق لثم قيلطتلا وأ قالطلا ظفل وهو «حاكنلا ديق

 ,01825(ةقّلطم تنأ وأ

 (144قحلتو ,كالتو .كالطو .غالتو ,غالط :لثم ةفحصملا ظافلألا ًاضيأ حيرصلا 0

 هتجهل بسح هنكلو .قالطلا ديري اهب قطانلا نأل ؛؟ قالطلا يف حيرصلا ظافلأ نم ظافلألا هذهف

 ,0©01ظافلألا هذه دحأب قالطلا قطني

 ."81ص اج «ةيديزلا هقف يف راهزألا حرش» يف هلثمو 147 ص 7 ج «ةلبانحلا هقف يف عانقلا فاشك» (4180) |

 .4؛4؛ص لج «ةيادهلا» (ةلحك)

 . ٠١ ١ص ءا“ج .يناساكلل «عئادبلا» (4187)

 . ٠١ ١ص اج .يناساكلل «عئادبلا» (418)

 .746ص 27ج «راتخملا در ىلع نيدباع نبال راتحملا در» (4185)

 . 710 ص 17ج «راتخملا در ىلع نيدباع نبال راتحملا درد (4186)'
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 ال نكلو .قالطلا فرحأ ىلع لمتشي الام ًاضيأ ةيفنحلا دنع حيرصلا ظفللا نمو -
 قالطلا ىلع «مارحلا» ظفل قالطإ موق فراعت اذإف .«مارحلا» ظفل لثم هيف الإ افرع لمعتسي

 يف ةحيرصلا ظافلألا نم ربتعي هنإف .قالطلا يف الإ ةأرملا ىلإ هتفاضإ دنع هنولمعتسي ال اوراصو

 ."1قالطلا عقو مارح يلع تنأ :هتجوزل لاق ول ىتح قالطلا

 //  78ةيعفاشلا بهذم :ًايناث :

 قتشا ام يأ (قالطلا) «ًامزج هحيرصف» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاج

 امهيف روهشملا ىلع امهنم قتشا ام يأ (حارسلا) و (قارفلا) اذكو .ًافرعو ةغل هيف هراهتشال
 تنأو .كتقّلطك قالطلا نم قتشملا ةلثمأو  قالطلا ىنعمب يأ  هانعمب نارقلا يف امهدورول

 .©17(حصألا يف نيحيرصب اسيلف قالطلاو ءقالط تنأ :ال .قلاط ايو .ةقّلطمو .قلاط

 ءاهقف لاوقأ نم روهشملا ىلع ةحيرصلا ظافلألا نم ةيعفاشلا دنع «علخلا» ظفلو - 78/4

 ام يأ قالطلا :هحيرصف» :ةيعفاشلا هقف يف يلمرلل «جاتحملا ةياهن» يف ءاج دقف .مهبهذم

 .©8*1«روهشملا ىلع حارسلاو قارفلا اذكو «ةادافملاو علخلا اذكو .ًاعامجإ هنم قتشا

 : ةلباتحلا بهذم :ًاثلاث ماو

 يف ءاج دقف .طقف هنم فرصت امو (قالطلا) ظفل وه قالطلا يف مهدنع حيرصلا ظفللا

 ىلع هل عوضوم هنأل ؛هنم فرصت امو قالطلا ظفل هحيرصو» : ةلبانحلا هقف يف (عانقلا فاشكد

 وأ «قالطلا وأ «قالط وأ «قلاط تنأ :لاق ولف .لامعتسالاو عراشلا فرع هل تبثو صوصخلا

 .هنم فرصت امو قالطلا ظفل ريغ هحيرص سيل يأ ءريغ ال حيرص وهف ةقّلطم وأ .كتتّلط

 . هتايانك رئاسك هيف نيحيرص“ انوكي ملف ًاريثك قالطلا ريغ يف هداصتس امهنأل ؛قارفلاو حارسلاك

 ُكاَسْمِإَفط : ىلاعت لاقو هيلا ْمُهْنَءاَج اَم دْعَب ْنم الإ ٌباَتكلا اوثوأ َنيذلا قرت امو: ىلاعت لاق
 تبراق اذإ يهو .ةعجرلا يف ةيآلا ذإ قالطلا هب دارملا سيلو «ٍناَسْحِإب حيرت أ ٍفوُرْعَمب

 يف حيرستلاب دارملاف . نت د نأ امإو .ةعجرب اهكسمي نأ امإف اهتدع ءاضقنا
 .,"14(لاسرالا وهو .يوغللا هانعم نم بيرق ةيآلا

 ."9١ص 1١2ج «ينايبألل «ةيصخشلا لاوحألا يف ةيعرشلا ماكحألا حرش» (4185)

 5١. "ص .5ج «جاتحملا ةياهن» (91848) 78١. ص الج «جاتحملا ينغم» (11417)

 . 47١ص اج «عانقلا فاشك» (9149)
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  8٠ةيكلاملا بهذم :ًاعبار :

 :قالطلا ل حيرصلا ظفللا نييعت يف ةيكلاملا هقف يف ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يف ءاج

 ظفلتلا دصق نم يأ هر در يأ اجمل دوف مرح

 وأ ءٌىلع وأ .يل قالطلا وأ ةقلطم وأ .ءقلاط تنأ وأ ءكنم قلاط نأو «تقّلط :- هب قطنلاو

 "للا »(كلذ وحنو ,كنم وأ كي 0 كل وأ 2. ينم

 ىلع قالطلا نمضت امف حرصا امأ» :ةيكلاملا هقف يف قاوملل «ليلكإلاو جاتلا» يف ءاجو

 امو مزال هل قالطلا وأ ق 4 ةقلطم وأ «قلاط تن نأ وأ كنم قلاط انأ وأ كتقلطك ناك هحجو يأ

 ول علل ىلإ رقتفي الو قالطلا ظافلألا هذهب مزليف .قالطلاب هب قطني امم كلذ هبشأ

 : ةيرهاظلا بهذم : ًاسماخل

 امإو «قالطلا امإ : ظافلأ ةثالث دحأ نم ظفلب الإ 3 3 ال» :يرهاظلا مزح نبا لاق

 وأ ,ةقلاط تنأ وأ فكتلطظ نق وأ ةقلطن وأ «قلاط تن أ :لوقي نأ لثم: «قارفلا امإو .« ارسلا

 نأ اذه نم مهفيو 005 عهلا . . كتقراف 5 .ةقرافم تنأ وأ «ةحرسم تنأ وأ «قالطلا تنأ

 .اهريغ نود ظافلألا هذه يه قالطلا اهب عقي يتلا ةحيرصلا قالطلا ظافلأ

 :ةيرفعجلا بهذم :ًاسداس 2-1

 (قلاط) ىلع رصتقت ةغيصلا :ثلاثلا نكرلا» :ةيرفعجلا هقف يف «عفانلا رصتخملا» يف ءاج

 :هتجوزل لوقي نأب (قلاط) ظفل وه قالطلا هب عقي يذلا قالطلاف ('*9قافتالا عضومل اليصحت

 نم ةدافتسم ةمصع حاكنلا نأ لصألاو» :ةيرفعجلا هقف يف «مالسإلا عئارش» يفو .قلاط تنأ

 :حاكنلا ديق ةلازإل ةاقلتملا ةغيصلاف .نذإلا عضوم ىلع اهعفر فقيف «لياقتلا لبقي ال عرشلا

 ولف ,ةقلطملا نييعت ىلع ةَّلاَّدلا ظافلألا نم اهلكاش امو قلاط هذه وأ قلاط ةنالف وأ ءقلاط تنأ

 :لاقول اذكو قالطلا هب ىون ولو ًائيش نكي مل ,تاقّلطملا نم وأ ءقالط وأ «قالطلا تنأ :لاق
 , 6159(ةقلطم تنأ

 .77/8ص 27ج (يقوسدلا ةيشاحو زيدردلل ريبكلا حرشلا» (ة419)

 )69 )81١951ص 24ج «قاوملل «ليلخ رصتخمل ليلكإلاو جاتلا» .

 .737؟2؟ص «عفانلا رصتخملا» (ةثكة5 .86١ص 3اجا مزح نبال «ىلحملا» 64155

 . 7١ص الج «مالسإلا عئارش» (4195)
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 :ةيديزلا بهذم :ًاعباس 7مم

 , 015 قحلطلا هب عقي

 :قالطلا يف حيرصلا ظفللا مكح -4

 : ةيفنحلا دنع 1

 «هلولدم فرعي هب قطانلا ماد ام هب عقي قالطلا نإف «قالطلا يف حيرصلا ظفللا مكح امأ
 قالطلا ةدارإ ىلع هتلالد يف حيرص ظفللا نأل ؛قالطلا عاقيإ ةّين هب قالطلا عوقول طرت

 : يناساكلا مامإلا لوقي اذه يفو .حيرصلا ال مهبملا نييعت يف لمعت امنإ ةّينلاو .هب ظفلتلاب

 نييعت اهلمع ةينلا ذإ .قالطلا وقرا ةينلا ىلإ - .ةحيرصلا ظافلألا يف يأ اهيف جاتحي الف»

 . ةينلا طرش ريغ نم قالطلا عرش « ْنهتَّدعل ٌنُموُقْلَطَنل : ىلاعت لاق دقو ءاهيف ماهبإ الو مهبملا

 هلأسي ملو ءاهعجاري نأ ِي هللا لوسر هرمأ ضيحلا لاح يف هتأرما قّلط امل رمع نب هللا دبعو

 ٌلدف «قالطلا عوقو دعب الإ ةعجارم الو .هلأسل ًاطرش ةّينلا تناك ولو هوني مل وأ قالطلا ىون له
 , 6 155عةين ريغ نم قالطلا عوقو ىلع

 : ةلبانحلاو ةيعفاشلا دنع : ب -"خ

 :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاج دقف ,ةلبانحلاو ةيعفاشلا لاق ةيفنحلا لوقبو ٠

 اذإو» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يفو ,51«قالطلا عاقيإل ةّين الب ةحيرصب قالطلا عقي»

 رقتفت ال حئارصلا رئاس نأل ؛هوني مل وأ هاون «قالطلا عقو هوحنو ُكاح ريغ قالطلا حيرصب ىتأ

 .©؟*2ءاهقفلا عامجإ اذه ىلعو "114«عقيف قالطلا حيرص اذكف ةين ىلإ

 : ةيكلاملا دنع : ج _-5

 «قالطلا عاقيإ | دصقادنأ ينعي ميت اظفلالا ل عاقيإ هب

 .١١٠ص 2ا"ج «عئادبلا» (ة4195) . 787” ص 27ج «ناهزألا حرش» (4196)

 ١. 58ص جا «عانقلا فاشك» (4194) . 7074-5890 ص «"”ج «جاتحملا ينغم» 4164590

 5 ١*5ص «ا/ج «ينغملا» (416959)
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 اهّلح وني مل ولو ةمصعلا هب ّلحنت يذلا حيرصلا هظفلو» :ريدردلل «ريغصلا حرشلا» يف ءاج دقف

 ,"”(قالطلا ظفل وهو .ظفللا دصق ىتم

 حيرصلا ظفللاب قالطلا دصق مدع ءاعذا - 717

 مل هنأب هب قطانلا ءاعّدا نإف .هيف ةينلا طارتشا الب هيف حيرصلا ظفللاب عقي قالطلا ناك اذإو

 «قاللطلا عاقيإل ةّين الب هحيرصب قالطلا عقي» :اولاق ذإ ةيعفاشلا يا

 ظفللاب قطانلا يف ضرتفم قالطلا دصق نأ اذه ىنعمو ("'0(لبقي مل قالطلا هب ونأ مل :لاقولو

 «قاثو نم قلاط اهنأ تدرأ :لاق مث .قلاط تنأ :اهل لاقول اذهلو» : يناساكلا نيدلا ءالع مامإلا

 يضاقلا هقدصي الف «حاكتلا ديق نع قالطلا مالكلا اذه رهاظ نأ انركذ امل ءاضقلا يف قّدصُي مل

 اميف قدصيو ءرهاظلا فالخ هنأل ؛هقدصت نأ ةأرملا عسي ال اذكو .هرهاظ نع مالكلا فرص يف

 , ""'9(هبلق ىلع علطم ىلاعت هللاو .ةلمجلا ئف همالك هلمتحي ام ىون هنأل ؛ ىلاعت هللا نيبو هنيب

 .مهنع انركذ امك قارفلا وأ حارسلا وأ قالطلا ظفلب قالطلا عقي ةيرهاظلا دنعو -24

 «قالطلا ونأ مل هلك كلذ نم ءيش يف لاق نإف .قالطلا هب ىون اذإ هلك اذه» :اولاق مهنكلو

 كلذ رئاس يف قّدَصو هيف فرصت امو قالطلا ظفل يف ءاضقلا يف قّدصُي ملو اًيبملا يف قدص

 ١ .©5"2«,ًاضيأ ءاضقلا ىف

 ١84 حيرصلا ظفللا ماقم موقي ام :

 يراكتلاو رخال 0 ا 0 ظفللا م مومت

 .ءاهقفلا لاوقأ

 5:9: ةيفنحلا بهذم : ًالوأ 8

 ليصفتو .رداق ريغ وأ قالطلا ظفلب قطنلا ىلع ًارداق قّلطملا ناك ءاوس «ةباتكلاب قالطلا عقي

 ."84ص .37ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يف هلثمو ,.4088ص .١ج ريدردلل «ريغصلا حرشلا» )417٠(

 .7580-؟84/١ص 2” ج «جاتحملا ينغم» (420)

 ١٠١. ١ص الج «عئادبلا» (١97؟)

  )95١«ىلحملا» ج٠١. ص١868.

 ردلا» . 43ص 27ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» ."ال8ص ١1ج «ةيدنهلا ىواتفلا» . ٠١9 ص .”ج «عئادبلا» 4١5

 .؟١4ص 27ج «راتحملا درو راتخملا
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 .اهتباتك دعب ءاقب اهل يتلا يه (ةنيبتسملاف) . ةنيبتسم ريغو ةنيبتسم : نيعون ىلع ةباتكلا نأ كلذ

 ام (ةنيبتسملا ريغو) .هتءارقو همهف نكمي هجو ىلع طئاحلا ىلع وأ قرولا ىلع بتكي ام يهو
 . هتءارقو همهف نكمي ال ءيشو عاملا وأ ءاوهلا ىلع بتكي

 «ةباتك ىمسي ال فورحلا هب نيبتست الام نأل ؛هاون نإو قالط اهب عقي ال (ةنيبتسملا ريغو)

 . يناساكلا مامإلا لوقي امك مدعلاب ًاقحلم ناكف

 ىلع ةبوتكملا يهف .(ةموسرملا) امأ .ةموسرم ريغو ,ةموسرم :ناعون يهف (ةنيبتسملا) امأ

 تنأف ةنالف اي 5 امأ : :اهجوز اهيلإ بتكي نأك .ةجوزلا ىلإ ةنونعمو ةلاسرلاو باطخلا قيرط

 ول امك ةةلك تناك اذإ امأ . (ةزجنم) اهنأل ؛ ةرابعلا هذه ةباتك نم هغارفب قالطلا عقيف .قلاط

 لوصو ثتقو نم الإ عقي ال قالطلا نإف «قلاط تنأف اذه يباتك كلصو اذإ ةنالف اي :اهل بتك

 ةقرولا ىلع بتكي نأك ةجوزلا ىلإ ةنونعملا ريغ يهف .(ةموسرملا ريغ) امأو .اهيلإ باتكلا

 عقي مل الإو عقو قالطلا ىون نإف .قلاط يتجوز

 اهبتك قالطلا ةرابع تماد ام هوني مل وأ قالطلا ىون ءاوس (ةنيبتسملاب) عقي قالطلاو 0١

 يهو قالطلاب اهبطاخ هنأك راصف ,باطخلا ىرجم ةيراج ةموسرملا ةباتكلا نأل ؛ حيرصلا ظفللاب

 .قلاط تنأ :اهل لاق نأب ةرضاح هدنع

 : ةينلاب ةئيبتسملا ريغ ةباتكلاب قالطلا عقي -25

 ؛ءاضقلا يف قدص هونأ مل لاق نإف هاون اذإ اهب عقي قالطلا نإف «ةنيبتسملا ريغ ةباتكلا امأ

 ةبرجتو طخلا ديوجت دصقب نوكت دقو «قالطلا عاقيإ دصقب نوكت دق هجولا اذه ىلع ةباتكلا نأل

 . ةينلاب الإ قالطلا ةدارإ ىلع هبتكي ام لمحي الف «ملقلا

 : سرخألا ةراشإب قالطلا عوقو - 794+

 :«ةيادهلا» يف ءاج دقف «ةيفنحلا هب حّرص دقف ؛ةموهفملا سرخألا ةراشإب قالطلا عوقو امأ
 .2'"6«ةجاحلل اعفد ةرابعلا ماقم تميقأف ةدوهعم تراص اهنأل ؛ةراشإلاب عقاو سرحخألا قالطو

 ؟ةراشإلاب هقالط عقي لهف ,ةباتكلا نسحي سرخألا ناك اذإ -26

 قالطلا عوقو مدع ىلإ ةيفنحلا خياشم ضعب بهذ دقف «ةباتكلا نسحي سرخألا ناك نإو

 -نمرخألا يأ - نسحي ناك اذإ : ةيعفاشلا ضعب لاقو» : «ريدقلا حتف» يف ءاح دقف ,هتراشإب

 لوق وهو «ةراشإلا نم دارملا ىلع لأ وه امب ةرورضلا عافدنال ةراشإلاب هقالط عقي ال «ةباتكلا

 007 ة7”ص 20ج «ةيادهلا» 04 0(
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 وه «ريدقلا حتف» بحاص هركذ امو :نيدباع نبا لاقو '””«انخياشم ضعب لاق هبو ,نسح
 ناكو «بتكي ال سرخألا ناك نإف» :هّصن ام اهيف ءاج دقف «ةيفنحلا دنع ةياورلا رهاظ نم موهفملا

 وهف كش وأ هنم كلذ فرعي مل نإو .زئاج وهف هعيبو هئارشو هحاكنو هقالط يف فرعت ةراشإ هل

 .'9هتراشإ زوجت ال ةباتكلا نسحي ناك نإ هنأ ديفي مالكلا اذهف .«لطاب

 (5:ةلبانحلا بهذم :ًايناث 796

 فورح ةباتكلا نإ ؛هوني مل نإو قالطلا عقو نّيبتي امب هتأرما قالط حيرص بتك نإ :اولاق
 ةالصلا هيلع هنأ ليلدب بتاكلا لوق ماقم موقت ةباتكلا نألو ؛ قطنلا تهبشأ قالطلا اهنم مهفي

 قالط هتباتكب ىون نإو .ىرخأ ةباتكلابو ةرم لوقلاب غلبف .ةلاسرلا غيلبتب ًارومأم ناك مالسلاو
 ظفللا يف لبقي كلذ نأل ؛ًامكح كلذ هنم لبقيو هقالط عقي مل هملق ةبرجت وأ هطخ ديوجت هتأرما

 هعبصإب هبتك نأ لثم نيبتي ال ءيشب هتأرما قالط حيرص بتك نإو . ىلوأ انهف .لوق ىلع حيرصلا
 . هقالط عقي مل ,ءاوهلا يف وأ ءاملا ىلع ةباتكلاك طخ هيلع تبثي ال ءيش ىلع وأ «ةداسو ىلع

 :سرخألا ةراشإب قالطلا 5257

 تهبشأ قالطلا اهنم مهفي هنأل ؛طقف سرخأ نم ةموهفم ةراشإب .ةلبانحلا دنع قالطلا عقيو

 .هيلإ ةبسنلاب ةباتكف ضعبلا الإ ةراشإلا مهفي مل نإو «ةباتكلا

 65:0: ةيعفاشلا بهذم :ًاثلاث 91

 هوحنو قروك طخلا هيلع تبثي ام ىلع .«قطنلا ىلع ردقي نم يأ «قطان بتك ول «مهدنع
 ملو قلاط يتجوز بتك ناك (اقالط) اذه بتك ول .ءاوهو ءامك طخلا هيلع تبثي ال ام ىلع ال

 (رهظألاف) هب ظفلتي ملو هاون نإو . ةيعفاشلا بهذم يف حيحصلا ىلع هب ٌدتعي ال وغلف «قالطلا وني
 نأ زاجف «نيباطخلا دحأ اهنألو ةّينلاب تنرتقا دقو .دارملا ماهفإ يف قيرط ةباتكلا نأل ؛هعوقو

 ملف .لوقلا ىلع رداق نم لعف ةباتكلا نأل ؛عقي ال :(يناثلا لوقلاو) . ظفللاك قالطلا اهب عقي

 وأ ةباتكلا لاح هبتك ام أرق نإف قالط اهب عقي ال قطنلا ىلع رداقلا نم ةراشإلاك قالطلا .هب عقي

 ًايكاح هتأرق لاق نإف «-قالطلا يف حيرصلا ظفللاك هتءارقب راص بوتكملا يأ - حيرصف اهدعب

 .هنيميب قّدَص قالط ةّين الب هتبتك ام

 )45 )97١5ص 21ج «ريدقلا حتف» .

 ) )47١7ءا/ج نيدباع نبال «راتحملا در» ص١ 554 .

 ) )4704ص اج ,«عانقلا فاشكد ١6١ .

 ) )4709ص الج «جاتحملا ينغم» 7880-7585 .
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 : :باتكلا لوصو ىلع ةباتكلاب قالطلا قيلعت 5

 قلعو «قالطلا هتيانك يف ىونو ةيانك وأ احيرص هتجوز قالط باتك يف صخش بتك نإف
 هغولبب قلطت امنإف «قلاط تنأف يباتك كلصو اذإ وأ يباتك كغلب اذإ :هلوقك باتكلا عولبب قالطلا

 بهذول نكلو . عاضول امك قّلطت مل هلوصو لبق هلك ىحمنا نإف «٠ .طرشلل ةاعارم هلك ًابوتكم اهل

 يأ هدصاقم تيقبو - هلل دمحلا يأ - ةلدمحلاك هقحاول تبهذو ,ةلمسبلاك هتمدقم باتكلا نم

 بتك نإو .هنم يلصألا دوصقملا وه ام الو باتكلا عيمج اهغلبي مل هنأل ؛عقي ال قالطلا نإف

 تقّلط 8 ةئراق يهو نول تنأف ٍيباتك 28 اذإ :اهلإ لسرفلا هتجوز قالط' باتك يف

 ىلع اهعالطإ د دوصقملا نأل ؛قلطت : حصألا لوقلل لباقملا يناثلا لوقلاو . ناكمإلا عم اهتءارق
 . لصح دقو باتكلا يف ام

 : سرخألا ةراشإب قالطلا 6

 . دوقعلا يف اهب ٌدتعي امك .قالطلا يف ةباتكلا ىلع ردق ولو سرخأ ةراشإب ٌدتعي : ةيعفاشلا دنعو

 امك اهب قالطلا عوقول ةّين ىلإ جاستا هيراثإ ةحيرصف دحأ لك هتراشإب هقالط مهف نإف . عيبلاك

 هقالط مهفب صتخا نإو .هب قالطلا عوقول ةين : ىلإ قالطلا يف حيرصلا ظفللاب قطنلا جاتحي ال

 عوقول ةينلاب هنا را نإ 0 ةيانكلا نم ربتعت هتراشإف ؛ءاكذلاو ةنطفلا لهأك ضعبلا هتراشإب

 .اهب قالطلا

 1 ش ؟قطنلا ىلع رداقلا ةراشإب قالطلا عقي له 5

 . ينقّلط :هتجوز هل تلاق نأك قالط اهنأب دحأ لك اهمهف نإو قطنلا ىلع رداقلا ةراشإو
 هنأ مهفي ةراشإلا ىلإ ةرابعلا نع هلودع نأل ؛هذه هتراشإب قالطلا عقي مل ,يبهذا نأ هديب راشأف

 كرصحا هي يحبو .ًاردان الإ ! ماهفإلل دصقت ال يهف اهب هدصق نإو «قالطلا دصاق ريغ

 .ةلمجلا يف اهب ماهفإلا

 ١ ةيكلاملا بهذم :ًاعبار 051

 اهتلالدب اهنياع نم 5 ا نئارقلا نم اهب فتحا نأب ةمهفملا ةراشإلاب قالطلا مزلو : :اولاق

 ةراشإلاو . اهتدالبل كلذ ةأرملا مهفت مل نإو ملكتم وأ سرخأ نم تعقو ءاوسو ,قالطلا ىلع
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 اهب عقي الف «ةمهفملا ريغ ةراشإلا امأو .ةّين ىلإ رقتفت الف قالطلا يف حيرصلا ظفللاك ةمهفملا

 .هدصق ولو قالط

 : ةلاسرلاب قالطلا عوقو 7 4٠"-

 لاق اذإف .اهقالطب اهربخأ هل لوقي نأك لوسر عم قالطلا لاسرإ درجمب ًامزال قالطلا عقيو

 لصي مل ولو لوسرلل هلوق درجمب عقي قالطلا نإف ءاهتقلط ينأ يتجوز غلب :لوسرلل جوزلا
 .اهيلإ لوسرلا

 : ةباتكلاب قالطلا عوقو -4*

 هغارف درجمب قالطلا عقيف .هتباتكب قالطلا ىلع ًامزاع اهّيلول وأ اهيلإ ةباتكلاب قالطلا عقيو
 .كلذ وحنو .قلاط تنأف يباتك كءاج اذإ وأ .قلاط يه :ةباتك نم

 :091ةيرهاظلا بهذم :ًاسماخ -4

 نأب مزح نبا جتحاو هأئيش سيلف ءقالطلاب هتأرما ىلإ بتك نمو» : يرهاظلا مزح نبا لاق
 يتلا ةغللا يف عقي الو «ٌنِهِتَّدعِل نُموُفْلَطَقِط : ىلاعت لاقو .4ِناَتَرَم ُقالَطلا» :لاق ىلاعت هلل
 ٌحصف .هب ظفللا ىلع كلذ عقي امنإ .بتكي نأ ىلع قيلطت مسا لكي هلوسرو اهب ىلاعت هللا انبطاخ

 هتراشإب سرخألا قالط حصي نكلو .«ّصن كلذ بجوي مل ذإ هب ظفلي ىتح ًاقالط سيل باتكلا نأ
 ضيرملاو مكبألا قّلطيو  ىلاعت هللا همحر مزح نبا لاق دقف .قالطلا اهب ديري هنأ ةمهفملا

 ناهرب .قالطلا ادارأ امهنأ ًاعطق امهعمس نم اهب نقوي يتلا ةراشإلا وأ توصلا نم هيلع ردقي امب
 مكترمأ اذإ» :هلك هللا لوسر لوقو كاَهَعْسُو الإ ًاَسْفَن هللا ُفْلَكُي آل» :- لجو زع- هللا لوق كلذ
 هنأو هنع طقس دقف .هعيطتسي الو ءرملا عسو يف سيل ام نأ حصف .«متعطتسا ام هنم اوتأف رمأب

 .طقف عاطتسا ام هب رمأ امم يدؤي

 :ةيرفعجلا بهذم :ًاسداس 06

 هداف وهو رضاختلا نع هياكحلاب قالطلا عقي الو» : ةيرفعجلا هقف يف «مالسإلا عئارش» يف ءاج

 ًابئاغ ناك اذإ ةباتكلاب عقي ليقو .ّحص قالطلا ًايوان بتكف قطنلا نع زجعول معن .ظفلتلا ىلع '

 ,019(دمتعمب سيلو ةجوزلا نع

 هتأرما قّلط هنأ :هديب بتك نإف .ناسللاب الإ قالطلا عقي الو» :أيسوطلل «ةياهنلا» يف ءاجو

 .115-191ص ١1ج مزح نبال «ىلحملا» قفل

ص 25ج «مالسإلا عئارش» 04 فز
 5 ا
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 عقو «قلاط ةنالف نأ :هطخب بتكو ًابئاغ ناك نإو .قالطلا عقي مل بئاغب سيل رضاح وهو
 , 0515قالطلا

 نوكي نأ لثم مالكلا نم نكمتي مل نمو» :سرخألا قالط يف يسوطلل ؛ةياهنلا» يفو -
 ىلإ (ءاميإلا نم) ٍمويلف نسحي ملا نإف « هنسحتي نمم ناك نإ هذيب قالطلا بتكيلف ١ سرخأ

 يفو ذو (3؟4١)(هقالط عقو قالطلا هئاميإ نم مهُف نمف هيلإ جاتحي ام ضعب ىلإ ءىموي امك قالطلا

 : ,61:وعهّلاّذلا ةراشإلاب سرخألا قالط عقيو» :«مالسإلا عئارش»

 ل 5 :قالطلا هب عقي اميف حجارلا لوقلا 5

 ليصفتلا حجرأو . ةحضاولا يأ  ةنيبتسملا ةباتكلاب عقي قالطلاف ,روهمجلا لوق حجارلاو

 امو «دارملاب بطاخملا ماهفإل ةادأ باطخلاك باتكلا نأل ؛مهنع هانركذو ةيفنحلا هب لاق يذلا

 الدتسا نيتللا نيتيآلا وأ ةميركلا ةيآلا نأل ؛هيلإ بهذ امل ةجح ضهني ال مزح نبا هب لدتسا

 و يبنلا نألو .ةباتكلاب قالطلا عاقيإ اعنمت مل امهنإف ظفللاب قالطلا عاقيإ ىلع اتلد نإ امهب
 ىلع كلذ ّلدف ,ةلبانحلا لاق امك « ىرخأ ةباتكلابو ةرم لوقلاب غلبف .ةلاسرلا غيلبتب انومات ناك

 .لوقلا ماقم موقت ةباتكلا نأ

 نع ال ةباتكلا نع زجاعلا سرخألا نم اهب هعوقو حجارلاف «ةراشإلاب قالطلا عوقو امأ

 .قطنلا ىلع رداقلا نع الو «ةباتكلا ىلع رداقلا سرخألا

 يناثلا بلطملا

 - ةيانكلا - ةحيرصلا ريغ قالطلا ةغيص

 :قالطلا يف ةيانكلا ظافلأ 87

 لجرلا لوق لثم ءهريغ يفو قالطلا يف لمعتسي ظفل لك قالطلا يف ةيانكلا ظافلأب دصقي

 عونلا اذه يمسو . خلا . .كلهأب يقحلا وأ ,كديب كرمأ وأ «ةيّلخ تنأ وأ «نئاب تنأ :هتجوزل

 ظافلألا 0 عماسلا دنع هنم دارملا را ظفل ا ةغللا ىف ةيانكلا نأل 0 0

 تا اذإ اهلهأب قحلت ةأرملا ل ؛قالطلا ا يقحلا 00 .رشلاو اريحا ع

 1 اذإو .حاكنلا ءاقب عم هسفن نع داعبإلاو درطلا اذه هلوقب دارأ جوزلا نأ ىلع لمحيو .ةقلطم

 .ه١١ص «يسوطلل ةياهنلا» )42١4( . ١١ص «يسوطلل ةياهنلا» (8715)

 . 18ص ءالج «مالسإلا عئارش» (4715)

 - غ619-



 ةينلا ىلإ ترقتفاف عماسلا دنع اهنم دارملا رتتس ادقف ,قالطلا ريغو قالطلا ظافلألا هذه تلمتحا

 ,(0"١دارملا نييعتل

 :روهمجلا دنع ةيئلاب قالطلا اهب عقي ةيانكلا 4 ٠

 .جوزلا هاون اذإ اهب عقي قالطلا نإف ءانلق امك هريغو قالطلا لمتحت ةيانكلا ظافلأ تناك اذإو

 .©5"ةيديزلاو ةيكلاملاو ةلبانحلاو ةيعفاشلاو
 :قالطلا تايانك ىف ةيرهاظلا بهذم -8

 همحر  يرهاظلا مزح نبا هيقفلا لاق دقف .ةيانكلا ظافلأب قالطلا عوقو ةيرهاظلا ىري ال

 محلو مدلاو ةتيملاك :لاقف كلذ ىلع داز وأ مارح يلع تنأ هتأرمال لاق نمو» :- ىلاعت هللا

 امك هتأرما يهو امارح هيلع كلذب نوكت الو ؛بلكو لطاباقلك وهف« كلذ نفبلاف ام وأ «ريزنخلا

 حارسلاو قالطلا ظافلألا هذه ادع امو» : شيا لاقو . ""19ووني مل وأ ًاقالط كلذب ىون «تناك

 ةّيلخلا لثم ءاضق يف الو ايَنُق يف ال يني مل وأ ًاقالط اهب ىون ةتبلا قالط اهب عقي ال - قارفلاو

 ,6515)(ةيربلاو

 : قالطلا تايانك يف ةيرفعجلا 00 7٠

 هقف يف «مالسإلا عئارش» يف ءاج دقف ,ةيانكلا ظافلأب ق | عقي ال ةيرفعجلا دنعو

 وأ ,«كبراغ ىلع كلبح وأ «ةّيرب وأ «ةيلخ لخ هذه لاق ولو .ةيانكلاب قالطلا 8 الو» : ةيرفعجلا

 :لاق ولو . هوني مل وأ قالطلا ىون ًائيش نكي مل ةتب وأ «مارح وأ .نئاب تنأ وأ .كلهأب يقحلا

 "ا )(رهشألا وهو ريثك هعنمو .قالطلا عقيو حصي ليق «قالطلا ىونو يدتعا

 : ةيانكلاب قالطلا عوقو لاوجأو طورش ١-5

 قالطلا عوقو لاوحأو طورش يه ام نكلو .روهمجلا دنع عقي ةيانكلاب قالطلا نإ :انلق

 :ةفلتخملا بهاذملا ىف ةيلاتلا تارقفلا ىف هنّيبن ام اذه ؟ةيانكلاب

 . ١١-1١5 6ص الج «عئادبلا» 15

 27ج «جاتحملا ينغم» 216 ١ص ءا”"ج «عانقلا فاشكو ءا"ا/ 4ص ١2ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (8719

 . 787 ص .؟ج «راهزألا حرش» , 46ص « ١ج «ريدردلل ريغصلا حرشلا» 7174-2780 ص

 .١؟4ص .١٠ج «ىلحملاو (4719) .١؟6؟ص :١٠ج «ىلحملا» (4718)

 .18-7١/ص ءا"ج «مالسإلا عئارشد (477)
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 :ةيفنحلا بهذم :ًالوأ -5

 ناك اذإف «ةّينلاب الإ تايانكلا لا ظافلأ نم ء يشب ا وكلا : ةيفنحلا لاق

 اميف هب نيد هنإف «قالطلا هب تدرأ ام لاق مل * هنلعأو كلذ نم ًائيش ركذ نإو «ىلاعت هللا نيبو

 :يف 0 نكلو 005512 ىتفي هب اذهبو .هاوجنو هريس ملعي ىلاعت هللا نأل ؛ ىلاعت هللا نيبو هنيب

 :ةيلاتلا ةرقفلا يف هركذن ةيفنحلا دنع ليصفت ؟قالطلا هب تدرأ ام :لاق اذإ ءاضقلا

 : ةيانكلاب ظفلتلا تالاح - 741

 دنع نيجوزلا نيب 0 ال لاحلاف «ةيانكلا ظافلأ نم ًادحاو جوزلا ظفلت اذإ :ةيفنحلا لاق

 ةلاحلا نوكت نأ امإو .ةيانكلا ظفلب قطنلاب جوزلا أدتباو اضرلا ةلاح نوكت نأ امإ :كلذب هظفلت

 .ةموصخو بضغ ةلاح ةلاحلا نوكت نأ امإو .قالطلا ةجوزلا لاؤس وأ .«قالطلا ةركاذم ةلاح

 :نيجوزلا نيب اضرلا ةلاح :ىلوألا ةلاحلا - 7515

 «هتين نع لأسي هنإف «قالطلا ةيانك ظفلب قطنلاب جوزلا أدتباو اضرلا ةلاح ةلاحلا تناك نإ

 «قالطلا دارأ هنأب تايانكلا ظافلأ عيمج يف هلوق يف قَّدصُيو .ال مأ هب ظفلت امب قالطلا دارأ لهو

 دحاو لك نأ مكحلا اذه يف ةّلعلاو .نيميلا فلح عم قالطلا اهب تدرأ ام هلوق يف قّدصي امك

 .هريغو «قالطلا :امهدحأ ىلع لدي ال اضرلا لاحو «هريغو قالطلا لمتحي تايانكلا ظافلأ نم

 ىفن اذإ نيميلا عمو «قالطلا تدرأ لاق نإ نيمي نودب ًءاضق كلذ يف قَّدصَيو هتين نع لئسيف
 , 05559قالطلا ةّين

: 

 :ةموصخلاو بضغلا ةلاح وأ قالطلا ةركاذم ةلاح : ةيناثلا ةلاحلا 6

 :اولاق دقف ,ةموصخلاو بضغلا ةلاح وأ .هلاؤسو قالطلا ةركاذم ةلاح ةلاحلا تناك نإو

 : ماسقأ ةثالث نيتلاحلا نيتاهل ةبسنلاب ةيانكلا ظافلأ نإ

 : ةيناثلا ةلاحلا نم لوألا مسقلا 57

 .كمحر يئربتسا ,«يدتعا ,يراتخا .كديب كرمأ : يه ظافلأ ةسمخ مسقلا اذه لمشيو

 .ةدحاو تنأ

 .١٠"ص ءالج «عئادبلا» )9757١(

 . ”ا/ه ص لج ,«ةيدنهلا ىواتفلا» .١٠”*ص «"”ج «عئادبلا» ةلففف)
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 لمتحت ظافلألا هذه نأل ؛قالطلا عاقيإ اهب اهب دارأ ام هنأب قّدصُي الو ظافلألا هذهب عقي قالطلاو

 لاح يف كلذكو .ظافلألا هذهب قالطلا ةدارإ بناج حجرت قالطلا ةركاذم لاحو .ديعبتلاو قالطلا

 ال ظافلألا هذه نكلو .ديعبتلاو متشلل حلصت تناك نإو ةلاحلا هذه نإف ,ةموصخلاو بضغلا

 ةدارإ ىلع ةلالدلل ةلاحلا تنيعتف .ديعبتلاو متشلا ةدارإ لامتحا لازف .ديعبتلل الو متشلل حلصت

 نع هفرص يف قَّدصُي الف .همالك رهاظ يف لاحلا ةلالدب قالطلا ةدارإ بناج حجرتف .قالطلا

 قائولا نع قالطلا هب تدرأ لاق مث ؛ ,.قلاط تنأ هتجوزل لاق اذإ قالطلا حيرص يف امك رهاظلا اذه

 , 3" انه اذك انلق امل ءاضقلا يف قدصي ال

 : ةيناثلا ةلاحلا نم يناثلا مسقلا 7

 «نئابو «ةتبو «ةئيربو ةّيلخ : يهو ًاضيأ ظافلأ ةسمخ تايانكلا ظافلأ نم مسقلا اذهو
 ةدارإ دنع هتأرمال لوقي لجرلا نإف ءمتشلل حلصت قالطلل حلصت امك ظافلألا هذهو . مارحو

 يأ مارح «ةءورملا نم ةتب ,.ناسحإلا نم نئاب ,حالصلا نم ةئيرب ءريخلا نم ةّيلخ تنأ : متشلا

 حلصيو متشلل حلصي ةموصخلاو بضغلا لاحو .كعم ةرشعلاو عامتجالا مارح وأ ,« ثبختسم
 هلمتحي ام ىون دقف «هريغ هب دصق اذإف ءهريغو قالطلل المتحم هسفن ىف ظفللا ىقبيف قالطلل

 ام هنأب قّدصُي ال هنإف قالطلا ةركاذم لاح ىف امأ .ءاضقلا ىف قّدصُيف هك ال رهاظلاو همالك

 ظافلألا هذه نآل ؛قالطلل الإ حلصي ال قالطلا ةركاذم لاح نأل ؛قالطلا عاقيإ ظافلألا هذهب دارأ
 حجرتيف متشلل الو ديعبتلل ال قالطلا ةدارإ ىلع لدتف .متشلل حلصي ال لاحلاو ديعبتلل حلصت ال

 ,6579لاحلا ةلالدب قالطلا بناج

 : ةيناثلا ةلاحلا نم ثلاثلا مسقلا -4

 ىل ليبس ال : لثم ىناثلاو لوألا نيمسقلا ظافلأ ريغ تايانكلا ظافلأ ةيقب لمشي مسقلا اذهو

 ! «نتلظنا:وا :نيرغا دا «نجرخا ذأ « نموا هةرحاادتلا وأ :ءاكيلع يل عاكت الاوا «كيلغ
 .كلذوحنو .كلهأب يقحلا وأ «جاوزألا يغتبا وأ « يجؤزت وأ يرتتسا وأ ,يعنقت وأ , يلقتنا

 ةجوزلا دعبي دق ناسنإلا نأل ؛قالطلاو ديعبتلل حلصت نكلو .متشلل حلصت ال ظافلألا هذهو

 ل لاحلاف :اهجوز نم قالطلا ةأرملا لاؤس لاح اذكو .قالط ريغ نم بضغلا لاح هسفن نع
 دقف «قالطلا عاقيإ ظفللا اذهب تدرأ ام :لاق اذإف .قالطلاو ديعبتلا :اَمَهَدَحأ ةدارإ ىلع لدي
 , ©""©ءاضقلا يف قّدصيف هفلاخي ال رهاظلاو .هظفل هلمتحي ام ىون

 .1/6”7 ص . ١1ج .«ةيدنهلا ىواتفلا» «7١3-5١١ص ء#”ج «غئادبلا» (4775)

 ."ا/ه ص .١ج .«ةيدنهلا ىواتفلا» .7١1ص اج «عئادبلا» (47؟6)

 -ةةهك-



 :ةيفنحلا دنع ةيانكلا ظافلأب قالطلا نم عقي ام ددع 5-4

 الف .ةدحاو تنأ وأ ءكمحر يئربتسا وأ ,يّدتعا : هلوق يف ةيعجر ةدحاو ةقلط عقت :اولاق

 عقت الف .تاقلط ثالث وأ نيتقلط ىون ولو .ةيعجر ةدحاو ةقلط الإ ةثالثلا ظافلألا هذه يف عقي
 , 0519ةدحاو الإ

 اهب عقاولا نإف خلا . . .مارح «نئاب تنأ :هلوق لثم ةثالثلا ظافلألا هذه ريغ يفو

 نيتقلط ىون نإو . ةنئاب ةدحاو ةقلط ىون امك تعقو ةنئاب ةدحاو اهب ىون نإف «نئابلا قالطلا وه
 ال ثالثلا ةّين نإف .«يراتخا» :هلوق يف الإ ًاثالث تعقو ًاثالث ىون نإو .ةدحاو تعقو نيتنئاب
 ةأرملا قّلطت مل ام (كديب كرمأ) ظفلب قالط عقي ال امك قالط ظفللا اذهب عقي الو هيف ٌمصت
 ,(359اهسفن

 :هولاق ام ةيفنحلا ليلعت -0

 : يلي امب مهنع اهانركذ يتلا ةيفيكلاب هددعو قالطلا عوقو ةيفنحلا لّلعيو

 عقيوهو «قالطلا يف حيرصلا ظفللا مكح يف (كمحر يربتسا) و (يّدتعا) هلوق يف : أ

 تنأ :هتجوزل هلوقك قالطلا يف حيرصلا ظفللا نإف اضيأو .اذه اذكف ةدحاو ةيعجر ةقلط هب

 قالطلا عوقو يف هيلإ روظنملا نأل ؛اثالث هبلق يف ىون نإو «ةيعجر ةدحاو ةقلط هب عقي .قلاط

 و «يّدتعا» :هلوقل ةبسنلاب مكحلا كلذكف ءةرتتسملا ةينلا سيلو حيرصلا ظفللا وه هددعو

 - .انلق امك قالطلا يف حيرصلا ظفللا مكح يف هنأل ؛«كمحر يربتسا»

 «ةدحاو تنأ» : ل نأل ؛ًامالث ىون ولو ةيعجر 00 ةقلط عقت ا تنأ» : هلوقو : ب

 ام ليلدب ءهب قلت يذلا ا هنألف ؛ ةينلاب ثالثلا عوقو 7 حب

 اذهب ةلالدلا هجوو . الث تدرأ ام ديِلَع يبنلا هفلحتساف ةتبلا هتأرما قلط ديزي نب ةناكر نأ يور

 , 0710 ننعم فاللحتسالل نكي مل «ثالثلل ٌكامتحم ظفللا نكي ملول هنأ ثيدحلا

 نيتنئابلا نيتقلطلاب ىلصاحلا نلف ؟ن نيتنئاب نيتقلط ىون ولو ةنئاب ةدحاو ةقلط عوقو امأ : د

 قالطلا عقي الو «ةّينلاب ًاالث قالطلا عقي فيك :لاقي الو .ةنئابلا ةدحاولا ةقلطلاب لصاحلاك 0

 . 3/6 ص 0 ىواتفلا» مر ؟<ص 27ج «راتخملا ردلا» ةهتفهف)

 .١٠١مةص ,”ج«عئادبلا» ,اا/ ه ص «١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» ٠. ”ص 2" ج «راتخملا ردلاد (1777

 . 1١8 ص ,"ج «عئادبلا» (4978)

 - ؟ع6ال



 وهف تاقلط نم جوزلا هكلمي ام لك ثالثلا رابتعاب ًاثالث هعوقو نأل اذه :لاقي ال ؟ةّينلاب نيتقلطب
 ,07؟؟ًاددعتم ال ًادخاو اعيش عقوأ هنأك هعاقيإب ناكف ءدحاو سنج

 ضيوفت ىلع لمحي ظفللا اذه نألف ؛«يراتخا» :هلوقب قالطلا عوقو مدع امأو : ه

 .لعفت مل تءاش نإو ءاهسفن تقّلط تءاش نإف «ةأرملل قالطلا

 ٠ : ةلبانحلا بهذم :ًايناث

 نأل ؛ةنوئيبلل ةعوضوملا ظافلألا ىهو :(ةرهاظ) :ناعون قالطلا ىف تايانكلا «ةلبانحلا دنع

 ةقلطلل ةعوضوملا يهو ىلوألا نم ةلالدلا يف ىفخأ اهنأل :(ةيفخ)و .رهظأ اهيف قالطلا ىنعم

 .6)رثكأ وني مل ام ةدحاولا

 يأ - ةتب «نئاب «ةّيرب .ةّيلخ تنأ :ةيانك ةرشع تس ىهف ةرهاظلا تايانكلا امأ 747

 ىلع كلبح .- مثالاو مارحلا نقاذ جرحلا تنأ ءةرح تنأ «- ةعطقنم يأ  ةلتب  ةعوطقم

 .كيلع يل ناطلس ال .كيلع يل ليبس ال «جاوزألل تللح «تئش نم يجوزت «كبراغ

 , كديب كرمأ ع يعنقت كرعش ىطغ ,كتقتعا

 تنأ .كتيّلخ «يعرجتو يقوذو يبهذا ءيجرخا :لثمف ةيفخلا تايانكلا امأب -64
 ةجاح ال .كلهأب يقحلا .يلزتعا ,يئربتسا «يّدتعا «ةأرماب يل تسل .ةدحاو تنأ «ةالخم

 حارسلا ظفلو ملقلا ىقىرج . يراتخا 2. ينم كحارأ دق هللا للا كافعأ عيش يقب ام .كيف يل

 .60هنيا كأربأو «ةرخآلاو ايندلا ىف كنيبو ىنيب هللا قرف :اذكو .كقّلط دق هللا

 : ةيانكلاب قالطلا عوقول ةيئلا نم دب ال 6

 نوكي وأ .ظفلل ةنراقم ةّينب هيوني نأ الإ ةلبانحلا دنع قالط اهب عقي ال ةرهاظ ولو ةيانكلا و

 لاحلا ةلالد نأل ؛ةّين الب ولو ةلاحلا هذه يف ةيانكب ىتأ نمم قالطلا عقيف .قالطلا اهلاؤس

 ول ءاذه ىلعو .ةّينلاك لاحلا ةلالد نأل ؛ةّين الب ولو ةلاحلا هذه يف ىعّدا ءاذه ىلعو .ةينلاك

 قطن امب قالطلا دارأ ام هنأ قالطلا اهلاؤسو بضغلاو ةموصخلا لاح يأ تالاحلا هذه يف ىعذا

 ةنايدلا ىف اذهو ,هقدص لامتحال هنم لبق قالطلا ريغ هب دارأ هنأ وأ ,قالطلا تايانك ظافلأ نم هب
 .©259لاحلا هيلع تّلد ام فالخ هنأل ؛كلذ هنم لبقي الف ءاضقلا ىف امأ ءاَيَنفلاَ

 8 ١6١ ص الج «عانقلا فاشك» ةتفضت] ١م "0٠ ص ا*ج «عئاذبلا» 04719

 .١16-١6١1ص 37ج «عانقلا فاشك» (4779) .١16-١6١1ص اج «عانقلا فاشك» ةةفضلا
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 : ةلبانحلا دنع قالطلا يف ةيانك ربتعي الام 57

 . يلك هتجوزل جوزلا لوق قالط هب عقي الو ,ةلبانحلا دنع قالطلا يف ةيانك ربتعي ال امو

 ظافلألا هذهب عقي الف .ةحيبق وأ ةحيلم تنأو «كيلع هللا كرابو . يموقو .يدعقاو ء يبرشاو
 ةّينلاب عقي ال قالطلاو «ةّينلا درجمب عقول هب عقو ولف قالطلا لمتحي ال هنأل .؛هاون ولو قالط
 عقي الف .ءيرب وأ مارح وأ نئاب كنم انأ وأ .قلاط كنم انأ وأ ,قلاط انأ هلوق اذكو .ةدرجملا

 ةأرملاو حاكنلا يف كلام لجرلا نألو ؛هيلإ هتفاضإب قالطلا عقي ال لحم هنأل ؛هاون نإو قالط هب
 هنأب فصوي ال لجرلا نأ كلذ ىلع ٌلديو .كلاملا ىلإ ةفاضإلاب كلملا ةلازإ عقت ملف ٠ , ةكولمم
 .ةقلطم اهنا (فصضوت ذإ ةأرملا فالتكب 0 هب (قّلطم)

 داو: هيفا ير هلال راه رهط مارت للغد نأ وأ" نما نهظك ىلع كن أ هتجوزل لاق ولو

 وأ «مارحلا يلع» :لاق ول .قالطلا ىون ولو قالطلا ال راهظلا هيف عقيف قالطلا يف ةيانك نوكي

 ىلع لدت ةنيرق دوجو عم وأ ةجوزلا مرحت ةّين عم نكلو «هنيعب حابم ءيش ميرحت يضتقي ال هنأل
 , 6؟؟9راهظ وهف كلذ ةدارإ

 .0؟9ةيعفاشلا بهذم :ًاثلاث 07

 ال لب ةريثك ظافلأ قالطلا ةيانكو .ةينلا عم ةيانكب وأ حيرصب الإ قالطلا عقي ال :اولاق
 , يّدتعا . نئاب .- حاكنلا ةكورتم يأ - ةلتب قتب ةيرب .ةيلخ تنأ ٠ ظافلألا هذه نمو .رصحنت

 2 م يبرغا :كبراغ ىلع كلبخ ,كلهأب يقحلا .«كمحر يئربتسا

 تن أ ,كيف يل ةجاح ال « يرتست . يعنقت : لثم ًابيرق ًاراعشإ ةقرفلاب رعشي ام لك نم كلذ وحنو

 .كسفن ةيلو تنأ , كنأشو

 00 «عقو قالطلا هب ىونو ظافلألا هذه ْنم ظفلب هتجوز جوزلا بطاخ نإف -4
 مل ق قالطلا هب وني مل اذإو ءًاقالط راص قالطلا هب ىون اذإف «هريغو قالطلا لمتحي هنأل ؛ ؛ عقي مل

 مل وأ قالطلا هتلأس. ءاوسو .بضغلا ةلاح يف وأ اضرلا ةلاح يف كلذ لاق ءاوس ءًاقالط رصي

 . هلأست

 ش 0 هتجوزل لاق ولو :اولاق دقف ليصفتلا نم ء يش مارحلا طبل وح 1

 هنع ىنكُي ن أ زاجف .ميرحتلا امهنم لك ء ءاضتقال هاون ام لصح ًاراهظ وأ ءًاقالط ئونو كتمرح وأ

 . 1١6١-1817 ص الج «عانقلا فاشك» (477”)

 2٠١ غص « ١١ج «عومجملا» 21377” ص 25ج «جاتحملا ةياهن» (5*47)

5659 



 .امهنم هراتخا ام تبثو ريخت -ًاعم قالطلاو راهظلا ىون يأ  امهاون نإو .. مارحلا

 :0ةيكلاملا بهذم :ًاعبار ٠

 مل نإو قالطلا اهب عقيو «يّدتعا ءكبراغ ىلع كلبح «ةّتب : ةرهاظلا قالطلا ةيانك :اولاق

 .قالطلا يف حيرصلا ظفللا مكح ةرهاظلا تايانكلا هذه مكح نأل ؛ هوني

 تناك امنإو . ةنئاب ةدحاو ةقلط قلاط تنأ :هتجوزل جوزلا لوق مهدنع ةرهاظلا تايانكلا نمو

 .ةرهاظلا تايانكلاب عقي امك قالطلا اهب عقيف «ةنئاب هلوقل ارظن ةيانك

 .هاون اذإ قالطلا هب عقيف .كليبس تّيلخ , يقلطنا «يبهذا ,يلخدا : ةيفخلا تايانكلا نمو

 :قالطلا تايانك يف حجارلا لوقلا

 :©9ةيلاتلا بابسألل قالطلا تايانك ظافلأب قالطلا عوقو حجارلا

 «كديب كرمأو «مارح تنأ :تايانكلا ظافلأب قالطلا لكي هللا لوسر باحصأ عقوأ :ًالوأ

 . خلا . .ةيلخ تنأو .كلهأل كتبهوو

 ام ىلإ سانلا در هنأ ملعف ءاظفل هل نّيعي ملو قالطلا :- ىلاعتو هناحبس هللا ركذ :ًايناث

 .ةينلا عم قالطلا هب عقو هب مهفرع ىرج ظفل يأف «ًاقالط هنوفراعتي

 ىلع لاد ظفلب ملكت اذإف ءاهظفال دصاقم ىلع ةلالدلل لب ءاهنيعل دارت ال ظافلألا :ًاثلاث

 اذه ةغلب يبرعلا ريغ نم قالطلا عقي اذهلو ؛همكح هيلع بترت ىنعملا كلذ هب دصقو « ىنعم

 يعل“

 . :ةّينلاب الإ قالط اهب عقي ال ًاهعيمج قالطلا تايانك نأ حجارلاو -7

 : ةيلاتلا ةلدألل ةّينلاب الإ قالطلا اهب عقي ال ًاعيمج قالطلا تايانك نأ حجارلاو

 .كوبت ةوزغ نع هفلخت نأشب «هننس» يف دواد وبأ هجرخأ يذلا كلام نب بعك ثيدح :

 : هتجوزل كلام نب بعك لاقف ءاهبرقي الو هتأرما لزتعي نأب هربخي نم هيلإ لسرأ لي هللا لوسر نأو

 يف يباطخلا مامإلا لاق «""0«رمألا اذه يف ىلاعت هللا يضقي ىتح مهدنع ينوكف كلهأب يقحلا

 نيناوق» ”ك4/"2-"ا/8ص 25ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» 2. 561/-56"ص « ١ج ريدردلل «ريغصلا حرشلا» (4؟ه)

 . 787-38614ص «ءيزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا

 8١. ص ؛4ج «ميقلا نبال «داعملا داز» (4؟05)

 .585ص (5ج «دواد يبأ نئس» (4 797
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 ًاقالط نوكي ال نأ ًاقالط هدري ملو كلهأب يقحلا :اهل لاق اذإ هنأ ىلع ةلالد ثيدحلا اذه

 .©9هقايس ىلع اهلك تايانكلا رئاس كلذكو

 ظفلب قطانلا ةّينب الإ دارملا نّيعتي الو «هريغو قالطلا لمتحي قالطلا يف ةيانكلا :

 نع كاسمإلاك اقالط رصي مل قالطلا هب وني مل اذإو ًاقالط راص قالطلا هب ىون اذإف ,ةيانكلا

 - موصلا هب وني مل اذإو ًاموص راص موصلا هب ىون اذإ «هريغو موصلا لمتحا امل بارشلاو ,ماعطلا
 نو 0 هب د مل

 .فرعلا هل دهشي ام اهنم ربتعملا نأ قالطلا يف تايانكلا ظافلأ يف حجارلاو :ًاثلاث 40

 سانلا لامعتسا وأ فرعلا نأل ؛هقفلا بتك يف روكذم هنأ يفكي الو «ةيانك هنأب سانلا لامعتساو

 عقي امو قالطلا تايانك نع ملكتي وهو هللا همحر  ىفارقلا هيقفلا كلذ ىلإ هن دقو ءريغتي لق

 ناك ٍمهنامز نأل ماكحألا هذهب ظافلألا هذه يف ىتفأ امنإ ءاملعلا نم هريغ وأ ًاكلام نإ» :لاقف اهب

 نع اير: اننامز اندحو اذإف اهيف اهن اوتفأ يتلا يناعملل ظافلألا هذه لقن تضتقا ًادئاوع هيف

 هذه يف  هعوقو ميعرأ اهب قالطلا عوقو نم - ماكحألا كلتب ين ال نأ انيلع بجو .كلذ

 ©”4”(هلاق ام رخأ ىلإ . . ماكحألا ريغت بجوي  تاداعلا ريغت يأ  دئاوعلا لاقتنا نأل ؛ ظافلألا

 هذه لامعتسا يف مهتاداعو سانلا فرع هربتعي ام وه قالطلا تايانك ظافلأ نم ربتعي امف هيلعو

 .قالطلا عاقيإ اهب نيديرم قالطلا يف تايانكلا
 لاق امك ةيعجر ةدحاو ةقلط وه ةيانكلاب قالطلا نم عقاولا نأ حجارلاو :اعبار 8

 تايانكلا هذهب عقي هنإ (ةدحاو تنأ) وأ (كمحر يئربتسا) وأ (يّدتعا) :جوزلا لوق يف ةيفنحلا

 نإ ثالثبو اهاون نإ ةنئاب ةدحاوب نئاب قالط عقي :اهريغ يف اولاق 00 .ةدحاو ةيعجر ةقلط

 يف لصألا نأل : فيا ةيعجر ةدحاو ةّقلط وه تايانكلا هذهب عقي ام نأ حجرأ 0 . نهاوث

 نوكي نأ بجيف .ةدحاو ة ةيعجر ةقلط تعقو .«قلاط تنأ :اهل لاق ولف اع نوكي نأ قالطلا

 ةيعجر ةدحاو اهلعج ىرأف .ًاثالث ىون اذإ امأو .ةدحاو ىون اذإ تايانكلا هذه يف اذكه مكحلا

 اميف هنيبنس امك ءاهقفلا نم قيرف يأر ىلع ةدحاو تعقول ًاثالث قلاط تنأ ا ؛ًاضيأ

 .كلذك انه مكحلا نكيلف

 5 5"18ص "ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعو (478)

 1١. ١ص ,15ج «عومجملا هحرشو بذهملا» (4مو)

 . 56ص كج « يفارقلل «قورفلا» (4؟40)

 51١ 2ة-



 ثلاثلا بلطملا

 - قالطلا ةغيص  ةغيصلا لاوحأ

 : ديهمت -86

 عاقيإل ةنطابلا ةدارإلا رهظم اهرابتعاب قالطلا عقي هب ام يه قالطلا ةغيص نأ قبس اميف انركذ
 ْ .قالطلا

 ءزجنملا قالطلا وه اذهو ةغيصلا رودص لاحو ًايروف نوكي دق هتغيصب عقاولا قالطلاو
 ٍضام نمز ىلإ ةفاضم ةغيصلا نوكت دقو .(ةقلطملا) ةغيصلا وأ (ةزجنملا) ةغيصلا يه هتغيصو
 ..هب نيلئاقلا دنع يضاملا نمزلا اذه ىلإ ًادنتسم قالطلا اهب عقيف

 اذهو «هيلع قّلع ام لوصح دعب الإ قالطلا عقي الف ءطرش ىلع ةقلعم ةغيصلا نوكت دقو
 . ةقلعملا ةغيصلا يه هتغيصو ةيلعملا قالطلا وه

 «قالطلا عقو هفلحب فلاحلا ثنح اذإ ثيحب قالطلاب فلحلا ةروصب ةغيصلا ردصت دقو

 .قالطلاب فلحلا ةغيص يه هتعيصو .فلحلا قيرط نع قالطلا وه اذهو

 :ثحبلا جهنم -25

 .- ةقلطملا  ةزجنملا ةغيصلا :لوألا عرفلا
 . يضام نمز ىلإ ةفاضملا ةغيصلا : يناثلا عرفلا
 .لبقتسم نمز ىلإ ةفاضملا ةغيصلا :ثلاثلا عرفلا
 .ةقّلعملا ةغيصلا : عبارلا عرفلا
 .- هب فلحلاب قالطلا ةغيص  فلحلاب ةغيصلا :سماخلا عرفلا

 لوألا عرفلا

 ةقلطملا ةزجنملا قالطلا ةغيص

 م ٠ :ةغيصلا هذه فيرعت -31/

 هب قالطلا قّلعي طرشب ةديقم ريغ يأ - ةقلطم نوكت يتلا ةغيصلا ةزجنملا ةغيصلاب دصقي
 قالطلا ةغيص نمو .قلاط تنأ :هتجوزل لجرلا لوقك «لبقتسم وأ يضام نمز ىلإ ةفاضم الو
 .انقوف ءامسلا ناك نإ قلاط تنأ : هتأرمأل لجرلا لوقك دوجولا ققحم ربا ىعارخلك ةزجنملا

-4:"515- 



 :قالطلا ةغيص يف لصألا وه زيجنتلا 7

 يف ا نأل ؛اهرودص روف قالطلا اهب عقيف ةزجنم نوكت ن أ قالطلا ةغيص يف لصألاو

 رودص لاح ًاروف قالطلا عوقو مزلتست ةجاحلاو .ةجاحلل حابي امنإو انلق امك رظحلا وه قالطلا

 يه ىف لصألا وه ءنذ | زيجنتلاف ةزجنملا ةغيصلاب نوكي امنإ قالطلا عوقو يف ةيروفلاو :ةغيصلا

 ا ش .قالطلا ةغيص

 :قالطلا يف ةزحنملا ةغيصلا مكح - فدخل

 عوقو نم ًاعرش 0 هراثآ هيلع بترتتو 7 هعوقو قالطلا يف ة ةزجنملا ةغيصلا مكحو

 الهأ جوزلا نوكي نأ طرشب نكلو راثآلا نم كلذ ريغو « ةجوزلا ىلع ةّدعلا موزلو .ةقرفلا

 .قالطلل لاحم ةأرملاو قالطلا عاقيإل

 :ةزجنملا ةغيصلاب قالطلا عوقو -

 ةيولطملا طورشلا ترفاوت اذإ ًاروف ةزجنملا ةغيصلاب 2 عوقو يف ء 0 نيب فالح :

 ضعب نإ لب ا هذه ةيعورشم يف فالاخلا دوجو مدع .ةغيصلا هذهب قالطلا عوقو 7

 هئيبنس امك اهريغب عقي الو .قالطلا اهب عقي يتلا ةديحولا يه ةغيصلا: هذه نأ ىلإ بهذ ءاهقفلا

 .- ىلاعت هللا ءاش نإ دعب اميف

 يناثلا عرفلا

 ٍضام نمز ىلإ ةفاضملا قالطلا ةغيص

 : ةغيصلا هذه مكح يف ءاهقفلا تنالسش 4

 ١ ةغيص يأ - ضام نر ىلإ ةفافم ةليض ةقوق: نما قاض قنا ةفعووا جوزلا لاق اذإ

 .- ىضم تقو ىلإ جوزلا هدنسأ اهيف قالطلا نأ يأ ,ىضقناو ىضم نمز ىلإ قالطلا اهيف فاضم .

 ةنامي دير ام اذه ؟عقو دق ربنغي تقوا يأ .يفف مو عقر اذوب 1010ا ديغلا قو ندطلا تورو

 ْ 0 . .ةيلاتلا تارقفلا يف

 :ةيفنحلا بهذم :ًالوأ

 :ىلوألا ةلاحلا : أ

 عقي مل مويلا اهجوزت دقو 55 قلاط تنأ :لاق ولو» :ةيفنحلا هقف يف «ةيادهلا» يف ءاج
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 «ةيانعلا» بحاص لاقو «"؛'عوغليف قالطلا ةيكلامل ةيفانم ةدوهعم ةلاح ىلإ هدنسأ هنأل ؛ءىش

 اهنأل ؛قالطلا .ةيكلامل ةيفانم  ةمولعم يأ  ةدوهعم ةلاح ىلإ هدنسأ هنأل ؛لوقلا اذهل ًاحيضوت
 0197فل قالطلا هيلإ فاضأ يذلا تقولا كلذ يف - هل ةجوز نكت مل يأ  هكلم يف نكت مل

 يأنع قلخأ نأ لبق قلاط تنأ :لاق اذإ امك» :ةقباسلا تارابعلا ركذ دعب «ةيادهلا» يف ءاج مث

 ًارابخإ  مويلا اهجوزت دقو سمأ قلاط تنأ هلوق حيحصت يأ  هحيحصت نكمي هنأل ؛ - ًاضيأ وغليف 0

 3 بحاص لاقو 00 نم هريغ قيلطتب ةقلطم اهنوك نع ًارابخإ وأ عادلا مدع نكي
 تنأ هلوق حيحصت رذعت يأ - ًاءاشنإ هحيحصت رذعت نيح هنألو» : ةيادهلا لوق ىلع ًابيقعت «ريدقلا

 نمزلا يف هل ةجوز نكت مل ةأرما قالط ءاشنإ عيطتسي ال هنأل (قالطلل ءاشنإ هنأ ىلع سمأ قلاط |
 نع سمأ قلاط تنأ يأ  حاكنلا مدع نع ًارابخإ هلوق حيحصت نكمأو  قالطلا هيف دنسأ يذلا
 اهل ناك نإ اهل ناك جوز قالط نع ًارابخإ هلوق ححصي وأ . دعب يحكنت مل ذإ حاكنلا ديق
 ,6"؟9جوز

 : ةيناثلا ةلاحلا : ب 44

 ةيفانم ةلاح | قالطلا دنسأ هنأل ؛ءيش عقي مل كجوزتأ نأ لبق قلاط تنأ اهل لاق ولو
 لبق قلاط تنأ :هلوق ححصي وأ ءمئان وأ يبص انأو كتقّلط انأ :هلوقك راصف .قالطلا ةيكلامل

 . "؛*مهدقتم جوز قالط نع رابخإ وأ .حاكنلا مدع نع رابخإ هنأ ىلع كجوزتأ نأ

 : ةثلاثلا ةلاحلا : ج .241

 ؛الاح يأ نآلا قالطلا عقو سمأ نم لوأ اهجّوزت دق ناكو سمأ قلاط تنأ :اهل لاق ولو
 يف هتجوز تناك يأ  هكلم تناك اهنأل ؛قالطلا ةيكلامل ةيفانم ةلاح ىلإ قالطلا دنسي مل هنأل

 هعاقيإ نع رابخإ هنأ ىلع هلوق حيحصت نكمي الو ,- (سمأ) وهو قالطلا هيلإ دنسأ يذلا تقولا
 ىلع هلوق حيحصت نكمأو .ىضم نمز يف قالطلا ءاشنإ ىلع هتردق مدعو هبذكل سمأ قالطلا
 قالطلا كلذل دف «لاحلا يف ءاشنإ يضاملا يف ءاشنإلا نأل ؛لاحلا يف قالطلل ءاشنإ هنأ
 ليدل 0

 :يضاملا ةغيص يف ةصالخلا 6

 ىلإ قالطلا اهيف فاضملا ةغيصلاب يضام نمز ىلإ قالطلا دانسإ نأ مدقت امم انل صلخيو

 . "7ص 37ج «ةيادهلا ىلع ةيانعلا حرش» 475:5 .#5-54 ص ا" ج «ةيادهلا» 474

 .554ص اج «ريدقلا حتف» (9؟45) .5 4ص الج «ةيادهلا» (474*)

 .54ص (.7ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» (47545) .54ص اج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» (4744)

- 555 - 



 عاقيإل ًالهأ قّلطملا جوزلا نوكي نأ :(لوألا) :نيطرشب لاحلا يف قالطلا اهب عقي ء ضام نمز
 هئاشنإ تقو يف قالطلل الحم ةجوزلا نوكت نأ :(يناثلا) .هنم ةغيصلا رودص تقو .قالطلا
 هذهب قالطلا هيلإ دنسأ يذلا تقولا يف قالطلل الحم كلذك نوكت نأو ءيضاملا ةغيصب
 ةقيرعلا

 : ةلباتحلا بهذم :ًايناث 5

 اهيف لوقلا زجونو «ةلبانحلا دنع اهمكح اهل ةلاح لكلو .تالاح يضاملا ةغيصب قالطلل

 : يلي امك

 :ىلوألا ةلاحلا : أ 51

 هعاقيإ ىون وأ همالك قلطأ نأب ملكتلا نيح هعوقو وني 0 «لاحلا يف قالطلا عقو ملكتلا نيح

 الو - هتجوزب جوزلل ةعتملا كلم ةحابتسا يأ - ةحابتسال عفر هنأل ؛قالطلا عقي مل يضاملا يف

 ديز مودق لبق قلاط تنأ :لاق ول امك قالطلا عقي ملف ,يضاملا نمزلا يف اهعفر جوزلا كلمي
 , 64 هويلا ديز مدقف نيمويب

 : ةيناثلا ةلاحلا : ب -4

 ًادنتسم لاحلا يف قالطلا عاقيإ هلوقب ًادصاق كجوزتأ نأ لبق وأ سمأ قلاط تنأ :لاق نإ
 يف هلبق جوز وأ وه اهقّلط دق ناك هنأب رابخإلا دارأ نإو .لاحلا يف قالطلا عقو نامزلا كلذ ىلإ

 .هقالط عقو دجو نكي مل نإو .هلوق قدصو هنم لبق كلذ دجو دق ناكو .هركذ يذلا نامزلا كلذ

 مالك رهاظ ىلع هلوق لبقي : يلبنحلا ىلعي وبأ يضاقلا لاقو . ةلبانجلا نم باطخلا وبأ هركذ

 يأ .«سمأ قلاط تنأ : يلوقب تدرأ لاق نإو .دوجتولا طرتشي الو هلمتحي امب هرسف هنأل ؛ دمحأ
 ,6؟؛9ةنحاو ةقلط هتمزل سمأ كتقلط دق تنك ينأ

 :ةثلاثلا ةلاحلا : ج .-28484

 نيلذت هن 1 نال كريحلا يدم هب لقا دقق نوي ديو عودت لق قلاطدا :لاق اذإ

 ؛ قلطت مل رهشلا يضم عم ديز مدق اذإ كلذكو .اهرابتعا بجوف دوجولا ةنكمم ةفص ىلع قالطلل

 كلذ هتجوزل لاق نم ىلع مرحيو .رهشلا يضم دعب هيف قالطلا عقي نمزلا نم ءزج نم دب ال هنأل

 . 16ص .ج «عانقلا فاشك» 171-17/7ص ءالج «ينغملا» (4149)
 . 177١ص ءالج «ينغملا» (4714)
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 . ""؛"هيف قالطلا عوقو رهش نوكي نأ لمتحي يتأي رهش لك نأل ؛كلذ لاق نيح نم اهأطي نأ

 : 37” ”ةيعفاشلا بهذم : اقلاث 0/4

 يذلا اهمكح ةلاح لكلو «تالاح ةيعفاشلا دنع يضاملا نمزلا ىلإ ةفاضملا قالطلا ةغيصل

 : يلاتلا وحنلا ىلع تالاحلا هذه يف لوقلا زجونو ءاهصخي

 : ىلوألا ةلاحلا

 قالطلا عقي نأ دصقو ةيضاملا ةئنسلا وأ يضاملا رهشلا وأ ,سمأ قلاط تنأ :اهل لاق اذإ

 حيحصلا ىلع لاحلا يف قالطلا عقو .قالطلا هيلإ فاضأ يذلا نمزلا ىلإ ادنتسم لاحلا يف

 .هتلاحتسال هركذ يذلا يضاملا نمزلا ىلإ دانتسالا دصق اغلو بهذملا نم

 : ةيناثلا ةلاحلا 7"

 وأ ءانينش: ىلوقب دزأ مل لاقو «ةقباسلا ةلثمألا يف امك ضام نمز ىلإ قالطلا دنسأ اذإو

 وه ام ىلع لاحلا يف قالطلا عقو ٠ هنونج وأ هتومل هلوقب دارأ ام ةفرعمل هتعجارم ترذعت

 : ةثلاثلا ةلاحلا - 74ه

 ءًايضام الو ًالاح ال قالطلا ءاشنإ يضاملا ىلإ ةفاضملا قالطلا ةغيصب قلطملا دصقي مل اذإ

 ,«حاكتلا اذه يف هركذ يذلا يضاملا نمزلا يف هتجوز قّلط هنأ وهو «قالطلاب رابخإلا دصق لب

 نمزلا نم هوحنو سمأ ىلإ ةفاضإلا ةنيرقل كلذ يف هنيميب ٌلدف قالطلا كلذ نم ةدتعم نآلا يهو

 . يضاملا

 : ةعبارلا ةلاحلا .

 ينأب رابخإلا :تلق امب تدصق :لاقو .ةيضاملا قالطلا ةغيصب قلطملا دصقي مل اذإو

 :لوقي وأ .اهحاكن تددج مث ينم تنابو ءاذه يحاكن ريغ رخآ حاكن يف هذه يتجوز تقّلط

 يذلا رخآلا حاكنلا فرع نإف رظني نأ مكحلاف .اهقّلط دق يلبق رخآ ًاجوز نأب رابخإلا تدصق

 ةدارإ يف هنيميب قِّدُص اهرارقإب ولو حاكنلا كلذ يف قالطلا عقوو يلاحلا هحاكن لبق اهعم هل ناك

 .560١ص جا «عانقلا فاشك» 1١1/17١7 ٠ 7؟ص «ا/ج « ينغملا» (4؟594)

 ةياهن» .اهدعب امو ؟١٠١٠ص 215ج «عومجملا حرشو بذهملا» 207ا7١-6*١ ؟ ص 27ج «جاتحملا ينغم» (ة؟ه)

 . ١ ١١7/1ص الج «جاتحملا
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 ءًاضيأ هنيميب قدص اهقّلط دق هلبق رخآ ًاجوز نأ فرع وأ . هقدص حيجرت ىلع ةّلادلا ةنيرقلل كلذ
 .ًالاح قالطلا عقيو قّدِصُي مل كلذ فرعي مل نإو

 : ةيكلاملا بهذم ءاعبأو 0

 يضاملا ةغيصب قالطلا نأ رابتعاب ودبي امك ,لاحلا يف عقي يضاملا ىلإ فاضملا قالطلا

 اعقاو نوكي ال نآلا عقي ام نأل ؛سمأ قلاط تنأ :هلوقك هلزه لجأل قالطلا هيلع زجني» : ةيكلاملا

 .0*6«رابتعالا اذهب ًالزه نوكيف .سمألاب
 :ةيرهاظلا بهذم :ًاسماخ 5

 : يرهاظلا مزح نبال ىّلحملا يف ءاج دقف ,« يضام تقو ىلإ دنسملا قالطلا مهدنع عقي ال
 اذإ الو نآلا ال كلذب ًاقلاط نو كتاالف اما تقوركذوأ «قلاط تنأف رهشلا سأر ءاج اذإ لاق نمو»
 لك ناك نإف ًاضيأو .كلذب قالطلا عوقوب ةنس الو نآرق تأي مل هنأ كلذ ناهرب .رهشلا سأر ءاج
 وأ» : هلوقف ("*9(هيف هعقوي مل نيح يف كلذ دعب عقي نأ لاحملا نمف هعاقيإ نيح عقي ال قالط

 نيح عقي قالطلا نأب هليلعت نإف اضيأو .هيف قالطلا عقي الف يضاملا تقولا لمشي «ام اتقو ركذ

 عقي ال امك ضام نمز يف عقي ال قالطلا نأ ىلع لدي ليلعتلا اذه ءهريغ نمز يف ال هعاقيإ

 ثكلاثلا عرفلا

 لبقتسملا ىلإ ةفاضملا قالطلا ةغيص

 : ةغيصلا هذه مكح يف ءاهقفلا فالتخا 7 ها/

 ةياهن قلاط تنأ وأ «مداقلا رهشلا لوأ قلاط تنأ وأ ءًادغ قلاط تنأ :هتجوزل جوزلا لاق اذإ

 ةفاضم هيف ةغيصلاو « لبقتسم نمز ىلإ فاضم قالط ةغيصلا هذه يف قالطلاف .يلاحلا رهشلا

 نمزلا يف وأ لاحلا يف عقي لهف .عقو اذإو ؟ةغيصلا هذهب قالطلا عقي لهف .نمزلا اذه ىلإ

 ءاهقفلا لاوقأ نايبب يلي اميف هيف لوقلا زجون ءاهقفلا نيب فالتخا ؟لبقتسملا يف هيلإ فاضملا

 ١ .ةلأسملا هذه يف ةفلتخملا بهاذملا نم

  41760١١ص 23ج .ريدردلل «ريبكلا حرشلا» 8١"8.,

 «ىلحملا» (9؟565؟) ج٠١. ص"7١.
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 :ةيفنحلا بهذم :ًالوأ

 عقو ءادغ قلاط تنأ هتجوزل جوزلا لاق اذإف .ةغيصلا يف نّيعملا تقولا يف قالطلا عقي
 ًادغ قلاط تنأ :لاق ولو» :ةيفنحلا هقف يف «ةيادهلا» يفو .«"*0دغلا رجف علطي نيح قالطلا

 ءزج لوأ يف هعوقوب كلذو .دغلا عيمج يف قالطلاب اهفصو هنأل ؛رجفلا عولطب قالطلا اهيلع عقو
 هلمتحي وهو مومعلا يف صيصختلا ىون هنأل ؛ًءاضق ال ةنايد قَّدَص راهنلا رخآ هب ىون ولو ءهنم
 ,29ماظلل فلاخم هنكل

 : ةيعفاشلا بهذم :ًايناث 8

 هترغ يف وأ اذك.رهش يف قلاط تنأ لاق اذإ» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ةياهن» يف ءاج

 , "6 2هشلا نم ءزج رخآب قالطلا عقيف

 ةيؤرب تقلط .ناضمر رهش يف قلاط تنأ لاق نإو» :ةيعفاشلا هقف يف «بذهملا» يفو

 اهيف ىري ةليل لوأ يف قالطلا عقو ءرهشلا لوأ يف قلاط تنأ :لاق نإو .رهشلا لوأ يف لالهلا
 , 629(لالهلا

 :ةلباتحلا بهذم :ًاثلاث “5

 قلاط تنأ لاق وأ هرجف عولط دنع هلوأ يف تقّلط ًادغ قلاط تنأ : هتجوزل لاق اذإ : اولاق

 .تقلط ًافرظ نوكي ام دجو اذإف «قالطلل ًافرظ كلذ لصح هنأل ؛هلوأ يف تقلط تبسلا موي
 . 6" مهلوأ يف عقو هنيع تقو وأ رهشب قالطلا قلع اذإ هلصاحو

 دغ يف ديز مدقي مل نإو «مدقي ىتح قلطت مل ديز مدق اذإ ًادغ قلاط تنأ :اهل لاق اذإو

 هذه دجوت ىتح قلطت الف ةفصب ديقم مودقب اهقالط ديق هنأل ؛هدعب مدق نإو قلطت مل

 ,4*ةفصلا

 .55”7ص ١1ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (4؟6)

 . ١5ص ."ج ةيادهلا» (4784)

 .717ص ءا"ج «جاتحملا ينغم» يف هلثمو 217 .١٠ص ءالج «جاتحملا ةياهن» (476)

 .148ص .15١ج «عومجملا هحرشو بذهملا» (4765)

 . 158ص ءا"ج «عانقلا فاشك» (41781)

 ١7١ ص ءالج «ينغملا» (4؟64)

 - غ548-



 :ةيديزلا بهذم :ًاعبار 4١

 لوأب عقي هنإف نيعم تقوب قالطلا قلع اذإو» :ةيديرلا هقف يف «راهزألا حرش» يف ءاج

 قلطت اهنإف ةوحتو: رنهش دعب اذكو «دغ لوأي نلطن اهناق دع داس اذإ قلاطف تنأ :وحن «نيعملا

 نومسي ةيديزلا نأ ظحاليو «'**7«هلوأب قلطتف دتمم فرظب هقّلع هنأل ؛ يناثلا رهشلا لوأب
 دحاو ىنعملاو طقف ةيمستلا يف فالتخا اذهو نّيعم تقوب ًاقلعم لبقتسملا ىلإ فاضملا
 .قالطلا هيلإ فيضأ يذلا لبقتسملا نمزلا يف قالطلا عوقو وهو ءدحاو مكحلاو

 : ةيكلاملا بهذم :ًاسماخل -59

 هيلإ فاضملا تقولا لولح هل رظتني الو ًالاح عقي لبقتسم نمز ىلإ فاضملا قالطلا

 هغلبي لجأب هقلعي نأ» : يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» يف ءاج دقف .قالطلا

 اذهف .قلاط تنآف نالف تام اذإ وأ ,رهشلا لخد نإ :هلوقك عقي نأ دب ال رمأب وأ ةداع رمعلا

 , 05"")طرشلا لجأ هب رظتني الو نيحلا يف قالطلا همزلي

 لبقتسمب قلع نإ لاحلا يف مزلو عقو يأ قالطلا زجنو» :ريدردلل «ريغصلا حرشلا» يفو
 اولّعو دانا :ةدلع رعبا ردع يأ ادهرعج غلي داع عوف قحش وألا قع هضوو لفت

 حاكتب ًاهيبش نوكي نأ عنمل وه لبقتسم نمز ىلإ افاضم ال ًازجنم هتروريصو ًالاح قالطلا عوقو

 يف قلاط تنأ :بجر نم لوألا مويلا يف هتجوزل لاق اذإ جوزلا نأ كلذ حيضوتو .©""(ةعتملا

 يف عطقنيو لوزي مث .طقف بجر رهش ةدمل ىقبي امهنيب حاكنلا. نأ كلذ ىنعمف «بجر ةياهن
 اذكف زوجي ال ةعتملا حاكنو .«تقؤم حاكن وه يذلا ةعتملا حاكنب اهيبش اذه نوكيف رهشلا ةياهن

 .لاحلا يف عقي قالطلا نإف لبقتسملا نمزلا ىلإ قالطلا ليجأت زجي مل اذإ هنكلو .ههيبش

 : ءاهقفلا نم عمج لاق ةيكلاملا لوقبو - 747

 .ةعيبرو يراصنألا ىيحيو ةداتقو يرهزلاو نسحلاو بيسملا نب ديعس لاق لوقلا اذهبو

 حاكنلا لعج ىلإ يدؤي لبقتسم نمز ىلإ فاضملا قالطلاو ءًتقؤم نوكي ال حاكنلا نأب نيبتحم
 , 0”6تقؤم

 . 1١ ؛ص .7ج «راهزألا حرش» (4؟69)

 . ؟60 4ص «يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا ن نيناوق» (ة4 1550

 .”4 ص «.؟ج ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يف هلثمو . 157؟ص .١ج ريدردلل «ريغصلا حرشلا» قككل)

 . "55ص كج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا ىلع يواصلا ةيشاح» (4751)

 . 155-56١ص ءالج «ينغملا» (9755)
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 :ةيرهاظلا بهذم :ًاسداس -4

 لبقتسملا نمزلا يف الو لاحلا يف ال لبقتسملا ىلإ ةفاضإلا ةغيصب قالطلا عقي ال «مهدنعو
 رهشلا سأر ءاج اذإ لاق نم» : يرهاظلا مزح نبال «ىّلحملا» يف ءاج دقف «قالطلا هيلإ فاضملا
 كلذ ناهرب .رهشلا سأر ءاج اذإ الو نآلا ال كلذب ًاقلاط نوكت الف ءام ًاتقو ركذ وأ ,قلاط تنأف
 اهب لوخدملا ىلع قالطلا ىلاعت هللا انمّلع دقو .كلذب قالطلا عوقوب ةنس الو نآرق تأي مل هنأ
 هعاقيإ نيح عقي ال قالط لك ناك نإف ًاضيأو .انمّلع اميف اذه سيلو ءاهب لوخدملا ريغ يفو
 .9"6(هيف هعقوي مل نيح يف كلذ دعب عقي نأ لاحملا نمف

 :ةيرفعجلا بهذم :ًاعباس -6

 طرشلا نع اهديرجت ةغيصلا يف طرتشيو» :ةيرفعجلا هقف يف «مالسإلا عئارش» يف ءاج

 هقف يف «نيحلاصلا جاهنم» يفو .2*""44«انم فلاخم ىلع هيف فقأ مل روهشم لوق يف ةفصلاو

 ةفصلا وأ لوصحلا لمتحملا طرشلا نع هعاقيإ درجت قالطلا ةحص ىف طرتشي» :ةيرفعجلا

 قلاط تنأف نيميكلا قيلظناذ] وأ .ءقلاط كتاف ديو ءاجا اذإ لاق ولف «لوضالا' ةمرلعملا
 ,6553«لطب

 : :لاوقألا ةشقاتم 15

 نمز ىلإ ةفاضملا ةغيصلاب قالطلا عوقو ىلإ بهذي  انيأر امك  ءاهقفلا روهمج : أ
 قالطلا يف لصألا نأ مهلوق ىلع دري نكلو .هلولح دنع نمزلا اذه يف قالطلا عقيف «لبقتسم

 يف قالطلا ىلإ ةجاح ال نأب رعشت لبقتسملا ىلإ قالطلا ةفاضإف .ةجاحلا دنع حابيو رظحلا
 كانه نوكت ال دق ذإ «لبقتسملا ىلإ ةفاضملا ةغيصلاب هعاقيإ ىلإ ةجاح الف ءرضاحلا تقولا

 .ةغيصلا يف هنيع يذلا نمزلا لولح دنع قالطلل ةجاح

 تيقوت ليبق نم وه سيل ِتأ نمز ىلإ قالطلا ةفاضإ نأب ةيكلاملا لوق ىلع ٌدريو : ب

 عونمم حاكتلا يف عونمم وه ام لك سيلف «عونمم ريغ اذهو قالطلا تيقوت وه امنإو «حاكنلا
 .©6759قيلعتلا هيف زوجي قالطلا امنيب ,طرش ىلع اقلعم هدقع زوجي ال حاكنلاف ,قالطلا يف

 نيلئاقلا وأ ءًاقلطم لبقتسملا ىلإ ةفاضملا ةغيصلاب قالطلل نيعناملا لوق ىلع ٌدريو : ج

 .؟١"ص .١٠ج .مزح نبال «ىلحملا» (4154)

 . 772ص ؛«مفانلا رصتخملا يف هلثم ,.18ص ,"ج .«مالسإلا عئارش» (4166)

 .54١ص 27ج ,ميكحلا نسحم ديسلل «نيحلاصلا جاهنم» (4135)

 . 155ص ءالج «ينغملا» (477)
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 قلاط تنأ :هتجوزل لوقي لجرلا يف لوقي ناك  امهنع هللا يضر سابع نبا نأب ًالاح هعوقوب
 يف هقالط عوقو حصي هنأ كلذ ىنعمو .ةنسلا سأر نيبو هنيب اميف اهأطي :لاق .ةنسلا سأر ىلإ

 كلم ةلازإ وه قالطلا نألو ؛هقالط عوقول هددح يذلا دعوملا نيح ىلإ ةيجوزلا ءاقب عم لبقتسملا

 هذه لوصح لبق وأ طرشلا اذه لوصح لبق عقي مل طرشب وأ ةفصب هقّلع نمف .هقيلعت حصي

 ا ,©8ةفصلا

 حجارلا لوقلا 17

 ةغيصلاب البقتسم قالطلا عوقوب روهمجلا لوق ىلع دري امم مغرلابو  مدقت ام ىلع ءانبو

 .للصأ هعوقو مدعب وأ لاح هعوقوب نيلئاقلا لوق نم 0 اذه مهلوق نإف « لبقتسملا ىلإ إ ةفاضملا

 طظرش ىلع ةقلعملا قالطلا ةغيص

 : ةغيصلا هذهب فيرعتلا

 هطرتشا ام لوصحب قالطلا لوصح طبري قّلطملا نأ ينعت طرش ىلع ةقّلعملا قالطلا ةغيص
 تنأف ينذإ ريغب رادلا نم تجرخ نإ :هتجوزل جوزلا لوقي نأك .دوجولا لمتحم وه طرش نم

 وهو «هنذإ ريغب رادلا نم اهجورخ وهو هطرتشا ام لوصحب قالطلا لوصح طبر دق وهف .قلاط

 .طرشب قّلعم وأ طرش ىلع قّلعم قالط وه ةغيصلا هذه يف دراولا قالطلاو .دوجولا لمتحم رمأ
 تاودأ نم ةادأ يهو (نإ) ةملك  هتركذ يذلا لثملا يف امك قيلعتلا اذه يف لمعتسا دقو
 | ,6779طرشلا

 : قلعملا قالطلا عوقو يف ءاهقفلا فالتخا -4

 ىلع روهمجلاف ءاهب قالطلا عوقوو طرش ىلع ةقّلعملا ةغيصلا رابتعا يف ءاهقفلا فلتخا

 قالطلا عوقو نوري الو ةغيصلا هذه نوربتعي ال ةيرفعجلاو ةيرهاظلاو .اهب قالطلا عوقوو اهرابتعا

 .مهنع كلذ ركذنس امك .طرشلا ققحت دنع الو ًالاح ال اهب

 :روهمجلا ةلدأ : نيفلتخملا ةلدأ 5

 نأب طرشلا ققحت دنع طرش ىلع قّلعملا قالطلا عوقوب مهلوق يف روهمجلل ةجحلا نم

 .١؟١؟<ص الج «ينغملا» (ة41548)

 ءام ىتم 2« ىتم ءاملك ءّلك .امذإ ءاذإ نإ : طرشلا تاودأو "هاه ١ ص .7جراتخملا رادلا يف ءاج (417559)

 - الا



 «قتعلاك طرش ىلع هقيلعت زوجي تاطاقسإلا باب نم ناك امو ,تاطاقسإلا باب نم قالطلا

 ءافولا مزليف ًاقلغم وأ ًازجنم لك ءاوس يعرش ترض قالطلا نإف ًاضيأو .قالطلا قيلعت زوجيف

 قيلعت نألو 4" 4١د وُقُعلاب اوُقْوَ اوُنَمآ َنيِذْلا اهي اي :ةميركلا ةيآلا قاطن يف جردني هنأل ؛هب

 دنع نوملسملا» :هيف ءاج يذلا فيرشلا يوبنلا ثيدحلا قاطن يف لخدي طرشلاب قالطلا
 طرش ىلع قالطلا قيلعت يف سيلو ."76. .الالح مّرح وأ ًامارح ّلحأ ًاطرش لإ مهطورش

 .لالح ميرحت وأ مارح ليلحت

 : قّلعملا قالطلا عوقو مدعب نيلئاقلا ةَبُح -0

 ققحت ءاوس «قيلعتلا ةغيصب قالطلا عوقو مدعب نيلئاقلا قالطلا قيلعت نيعناملل ةجحلا نمو

 ةحلاص الو ةربتعم نوكت الف قالطلا عاقيإل قيلعتلا ةغيصب دري مل عرشلا نأ ,ققحتي مل وأ طرشلا

 .قالطلا اهب عقي الف ءاهب قالطلا عرقول

 : قّلعملا قالطلا عوقو نيعناملا ءاهقفلا لاوقأ ع

 نيلئاقلا ءاهقفلا لاوقأ مث «٠ .قلعملا قالطلا عوقو نم نيعناملا ءاهقفلا لاوقأ يلي اميف ركذنو

 ًائيش رخآلا ضعبلا يف نأ امك ؛ «ليصفتلا نم ًائيش مهلاوقأ ضعب يف نأل ؛قالطلا اذه عوقوب

 فاعلا قالطلا عوضومب ةقلعتملا تايئزجلا ضيعب يف فالتخالا نم

 :ةيرهاظلا لوق : أ 7417#

 نوكت الف ام ًاتقو ركذ وأ «قلاط تنأف رهشلا سأر ءاج اذإ : لاق نم» : يرهاظلا مزح نبا لاق
 قالطلا عوقوب ةنس الو نآرق تأي مل هنأ كلذ ناهرب .رهشلا سأر ءاج اذإ الو نآلا ال كلذب ًاقلاط

 .انملع اميف اذه سيلو اهب لوخدملا ريغ يفو اهب لوخدملا ىلع قالطلا هللا انملع دقو .كلذب

 هعقوي مل نيح يف كلذ دعب عقي نأ لاحملا نمف .هعاقيإ نيح عقي ال قالط لك ناك نإف ًاضيأو

 ,ةيرهاظلا دنع عقي ال قّلعملا قالطلا نأ هيف دراولا ليلعتلاو مالكلا اذه نم حضاو «57""4«هيف

 .لبقتسملا ىلإ فاضملا قالطلا عقي ال امك

 ١[. ةيآلا نم «ةدئاملا ةروس] (4770)

 .«مهطورش دنع نوملسملا» ظفلب «.544 ص 25ج «ينغملا» يف ةمادق نبا ثيدحلا اذه ركذ (47171)

 .«١٠ج «ىلحملا» هللا ةئيشم ىلع قلعملا قالطلا عقي الو 2 7١7”*ص ١03ج مزح نبال «ىلحملا» ةهدففف)

 .؟7١ص
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 :ةيرفعجلا بهذم : ب -21

 نع هعاقيإ درجت قالطلا ةحص يف طرتشي» :ةيرفعجلا هقف يف «نيحلاصلا جاهنم» يف ءاج

 «قلاط تنأف ديز ءاج اذإ» :لاق ولف .لوصحلا ةمولعملا ةفصلا وأ لوصحلا لمتحملا طرشلا
 ,«5"6«لطب قلاط تنأف سمشلا تعلط اذإ وأ

 :قّلعملا قالطلا عوقوب روهمجلا لاوقأ -0

 طرش ىلع ةقلعملا قالطلا ةغيص ةحصب نولوقي  ةيرفعجلاو ةيرهاظلا ريغ  روهمجلا ءاهقف

 تايئزجلا ضعب كانه نإ ثيح .مهلاوقأ يلي اميف ركذنو .ةغيصلا هذهب قلعملا قالطلا عوقو
 .قّلعملا قالطلا عوقوب ةقلعتملاو اهيف نوفلتخي يتلا

 :ةيفنحلا بهذم :ًالوأ -5

 رادلا تلخد نإ» :هتجوزل جوزلا لاق ول امك .طرش ىلع قّلعملا قالطلا حصي .مهدنعو
 «قالطلا عقي ةدعلا يف وأ - هتجوز لازت ال يأ  هكلم يف ةأرملاو طرشلا دجو اذإف «قلاط تنأف

 قّلعملا قالطلا نأل ؛قالطلا عقي الف ءطرشلا ققحت مث اهتدع تهتناو اهقلط ول امك عقي الف الإو
 ةيجوزلا مايق ةلاح ريغ يف يأ  كلملا ريغ يف زيجنتلاو ءزجنملاك طرشلا دنع ريصي طرشلاب
 .579لطاب  (ةدعلا مايق لاح) كح وأ ةقيقح

 :لوألا طرشلا :قيلعتلا ةحص طورش 1

 ًاددرتم يأ .دوجولا رطخ ىلع ًامودعم طرشلا نوك طرش ىلع قالطلا قيلعت ةحصل طرتشي
 «ليحتسملا طرشلاب الو دوجولا ققحملا طرشلاب قيلعتلا ٌمصي الف .دجوي ال نأو دجوي نأ نيب
 نوكتو طرشلا وغليف «دوجولا ققحم طرش اذهف ءانقوف ءامسلا تناك نإ قلاط تنأ .:لاق اذإف
 كلذكو .ًازجنم اهب قالطلا عقي اذهلو ؛ًارهاظ قيلعتلا ةغيصب تءاج نإو ةقيقح ةزجنم ةغيضلا
 ليحتسم طرش ةغيصلا هل «طايخلا مس يف لمجلا لخياو] قاطعا :لاق ول
 قيقحت ةغيصلا يف طرشلا اذه داريإ نم ضرغلا نأل ؛للصأ ةغيصلا هذهب قالطلا عقي الو وغليف
 .617لاحم ءيشب هقّلع ثيح 7 يفن

 .54١ص 7١2ج .ميكحلا نسحم ديسلا فيلأت «نيحلاصلا جاهنم» (4177)

 ١5١ ١. ص « ؟ج «عئادبلا» 20775

 . "87ص .ا“ج هراتخملا ردلا» (4717ه)
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 : : يناثلا طرشلا 4

 ال نأ ىنعمب ,ةغيصلا نع لصفنم ريغ ًالصتم طرشلا نوك قالطلا قيلعت ةحصل طرتشيو
 رادلا تلخد نإ) :لوقي نأك ءطرشلا باوج ةلمجو طرشلا لعف ةلمج نيب لاصفنا كانه نوكي

 لصح انهف (رادلا تلخد نإ) :اهل لاق مث .تكسو (قلاط تنأ) لاق اذإ امأ .(قلاط تنأف

 دعب همف دحأ كسمأ وأ «ساطعلا وأ لاعسلا هذخأ ول امك رذعل ناك نإف «نيتلمجلا نيب لاصفنا

 ءاج عناملا اذه لاوز دعبو «(رادلا تلخد نإ) ةلمجب ينأي نأ عطتسي ملف (قلاط تنأ) لاق نأ

 .طرشلا ققحت دنع قالطلا عقيو قيلعتلا حمص ءاروف (رادلا تلخد نإ) ةلمجب

 ريغل تكس مث (قلاط تنأ) :اهل لاق ول امك رذع نودب نيتلمجلا نيب لصفلا ناك اذإ امأ

 لصح اذإ عقي الو قالطلا قيلعت حصي الف (رادلا تلخد نإ) :لاق مث رخآ مالكب ملكت وأ رذع

 , 6"""رادلا تلخد نأب طرشلا

 :ثلاثلا طرشلا 48

 ةدع يف تناك نأب .ًامكح وأ ةقيقح ةيجوزلا مايق لاح نوكي نأ قيلعتلا ةحصل طرتشيو

 .نالف راد تلخد نإ قلاط تنأ : هتجوز يهو اهل لوقي نأك ,.ىرغص ةنونيب نئاب وأ يعجر قالط
 , (35799نحالف راد تلخد نإ قلاط تنأ : نئاب وأ يعجر قالط ةدع يف يضو اهل لوقي وأ

 :جاوزلا لوصح ىلع قالطلا قيلعت -

 . قلاط تنأف كتجوزت نإ : ةأرمال لوقي نأك «جاوزلا لوصح ىلع قالطلا قيلعت زوجيو

 يهف ةأرما تجوزت نإ : لوقي نأك تناك ةأرما ةيأب هجاوز ىلع قالطلا قيلعت ةيفنحلا دنع زوجي كلذكو

 ةراكبلاك ةئيعم ةفصب وأ «ةنيعم ةدلب نم ةأرماب وأ ةنيعم ةأرماب هجاوز ىلع قيلعتلا ةحص ديقتي الف قلاط
 , 9""6ةبويثلاو

  -0١هللا ةئيشم ىلع قالطلا قيلعت :

 اذهف «ىلاعت هللا ءاش نإ قلاط تنأ :لاق ول امك «ىلاعت هللا ةئيشم ىلع قالطلا قّلع ولو
 اذه ناكف ءدحأ اهيلع علطي ال ىلاعت هللا ةئيشم نأل ؛قالطلا هب عقي الو .حصي ال قيلعتلا

 دقو .هعوقو ةدارإ سيلو قالطلل ًايفن قيلعتلا اذه نوكيف «ليحتسم طرش ىلع قيلعتلاك قيلعتلا

 .147”7؟ص 7 ج «راتخملا ردلا» هدفها

 . ١؟5ص ءا"ج «عئادبلا» "4 4ص ء#ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» (4777)

 ."”545ص 37ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» ةقفكيل]
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 الف هب الصتم ىلاعت هللا ءاش نإ :لاقو قاتع وأ ٍقالطب تلح نم» :لاق ِِيي هللا لوسر نأ يور
 ,0657)(هيلع ا

 : ةيعفاشلا بهذم :ًايناث “7

 اذإو قالطلا عقو طرشلا دجو اذإف ,رادلا لوخدك ليحتسم ريغ طرشب قيلعتلا ٌمصي :اولاق

 دجوي يذلا طرشلا .ليحتسملا ريغ طرشلا موهفم يف لخديو .قالطلا عقي مل طرشلا دجوي مل

 .«"*”رادلا لوخدك دجوي ال دقو دجوي دق يذلا طرشلاو ءسمشلا عولطك ةلاحم ال

 : ىلاعت هللا ةئيشمب قيلعتلا - 748

 ريغ هللا ةئيشم نم هيلع قّلعملا نأل ؛قالطلا عقي مل هللا ءاش نإ قلاط تنأ لاق ولو :اولاق
 هناسل ىلإ تقبس نأب قيلعتلا هللا ءاش نإ» هلوقب دصقي مل نإو .كشلاب قالطلا عقي الف .مولعم

 ةئيشمب ءيش لك نأ وأ .كرتلا اهب دصق وأ (قلاط تنأ) هلوق نم غارفلا دعب اهدصق وأ ءاهب هدوعتل
 هللا ءاش نإ قلاط تنأ .قلاط تنأ :لاق ولو .«"*0تالاحلا هذه يف قالطلا عقو .ىلاعت هللا

 نأ الإ قلاط تنأ :لاق ولو .هللا ءاش نإ قلاط تنأ :لاق ول امك قّلطت مل ديكوتلا ًادصاق ىلاعت
 ةئيشم نأل ؛ءيش عقي الف كقيلطت مدع هللا ءاشي نأ الإ هانعم نأل ؛ حصألا يف عقي الف هللا ءاشي

 عقي :ةيعفاشلا بهذم يف حصألا لوقلل لباقملا رخآلا لوقلا يفو .اهيلع انل عالطا ال هللا

 , "*”9صالخلا لصحي الف ةمولعم ريغ يهو «ةئيشملا هنع صلخملا لعجو هعقوأ هنأل ؛قالطلا

 : "319 ةليانحلا بهذم : ًاثلاث 45

 ءطرشلا كلذ لوصح دنع قالطلل ًاعاقيإ ربتعي طرش ىلع قّلعملا قالطلا .مهدنع
 دوجوم ءيش ىلع قالطلا قيلعت حصيو .طرشلا كلذ ثودح دنع قالطلا عقوأ هنأك يأ
 حصيو .خلا . .اذإ ءنإ لثم طرشلا تاودأ ىدحإب قيلعتلا نوكيو .دوجوم ريغ ءيش ىلعو
 لوقي وأ .قلاط تنأف رادلا تلخد نإ :هتجوزل جوزلا لوقي نأك .هرخأتو طرشلا مدقت عم قيلعتلا
 هذهب قالطلا هدصق عم هتيانكبو قالطلا حيرصب قيلعتلا حصيو .رادلا تلخد نإ قلاط تنأ :اهل

 . 1١-148 47ص الج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» (417179)

 .1-67١1617ص 15ج :عومجملا هحرشو بذهملا» (4180)

 : "7١ص 27ج «جاتحملا ينغم» «.145ص ؛عومجملا هحرشو بذهملا» (4781)

 . "7١ص اج «جاتحملا ينغم» (47987)

 عمجملا يف ىهتنملا ةياغ» ,117//-907ص 27ج «عانقلا فاشك» ءاهدعب امو « ١15١ ص ءالج «ينغملا» (978*)

 .اهدعب امو ١ 47ص 2" ج «ىهتنملاو عانقإلا نيب
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 وأ .قالطلا «ةيّلخ تنأ» :هلوقب ايوان رادلا نم تجرخ نإ ةيلخ تنأ :اهل لاق ول امك ةيانكلا
 ةجوزلا تلأس وأ بضغ ةلاح ىف ناك ول امك «ةيانكلا هذهب قالطلا هتدارإ ىلع لدت ةئيرق تدجو

 00 .رادلا نم جورخلاب اهل نذإلا هضفرل اهقّلطي نأ اهجوز
 : هباوجو طرشلا نيب لصفلا مدع 2-6

 نإ قلاط تنأ :اهل لاق ول امك «هباوجو طرشلا نيب لصفلا مدع قيلعتلا ةحصل طرتشيو

 نيب لاصتالا عطقي اممو .ازجنم قالطلا عقوو قيلعتلا عطقنا لصفلا دجو اذإف .رادلا نم تجرخ

 نإ كلذ دعب لوقي مث تكسيو قلاط تنأ :اهل لوقي نأك مالكلاو توكسلا هباوجو طرشلا

 تنأ :اهل لوقي وأ . .رادلا نم تجرخ نإ «هللا رفغتسا قلاط تنأ لوقي وأ «رادلا نم تجرخ

 .-انلق امك  ازجنم قالطلا عقو قيلعتلا عطقنا ثيحو .رادلا نم تجرخ نإ هللا ناحبس «قلاط

 :جوز نم الإ قيلعتلا حصي ال-7

 ال قالطلاو .طرشلا ققحت دنع قالطلا عاقيإ نمضتي هنأل ؛جوز نم الإ قيلعتلا حصي الو

 اهجوزت مث .قلاط يهف ةنالف تجوزت نإ :لجر لاقول ءاذه ىلعو هتجوز ىلع جوز نم الإ نوكي
 ةجوز يه نكت ملو اهل اجوز نكي مل ةنالف ىلع اقلعم قالطلا هنع ردص امدنع هنأل ؛قلطت مل
 .ةأرما جوزت اذإ قلطت مل .قلاط يهف ةأرما تجوزت نإ :لاق ول كلذكو .هلوقل رابتعا الف .هل

 . يذمرتلاو دواد وبأ هاور «كلمي ال اميف مدآ نبال ٌقاتع الو ٌقالط الد : كي هلوقل

 يتلا ةلثمألا ىلع ةدايزو اذه ىلعو .« حاكن لبق ٌقالط ال» :لاق ًاعوفرم دوُسِملا نعو

 تجرخ مث اهجوزتف ةدلبلا هذه نم تجرخ نإ قلاط تنأ - هتجوز ريغ - ةيبنجأل لاق ول  اهانركذ
 .هتجوز نكت مل قلعملا اهقالط عاقيإ دنع هنأل ؛قلطت مل ةدلبلا هذه نم

 : يعجر قالط ةدع يف يهو طرشلا ققحت -21

 ؛ هطرش دوجول قّلعملا قالطلا عقو ١ يعجر قالط ةدع يف وأ هتجوز يهو طرشلا ققحت اذإو
 اذه ةدع يف تماد ام ةجوزلا مكح يف يهف ءّلحلا الو كلملا عفري ال يعجرلا قالطلا نألو
 . قالطلا

 :هرودص دعب قيلعتلا لاطبإ زوجي ال -4

 .عفتري ال عقو امو .هل عفر هلاطبإ نأل ؛قيلعتلا لطبي نأ طرشب ًاقّلعم اقالط قلطملل سيلو
 نإو ةفصلا دوجول تقلط .طرشلاب اهنع ربعملا يهو «قالطلا اهيلع قّلعملا ةفصلا تدجو اذإف

 .قلطت مل دجوت مل

 ل ةالك-



 : قيلعتلا دصق مدع ءاعدا 5-8

 هنأل ؛لاحلا يف قالطلا عقو هدرأ ملو طرشلاب يناسل قبس : طرشب هقالط قلع نم لاق نإو

 هل ماهتا ريغ نم قّلعملا قالطلا نم هيلع ظلغأ وه امب هسفن ىلع ٌرقأو لاحلا يف هعاقيإ كلمي

 :ةرارقإب

 : هللا ةئيشم ىلع قالطلا قيلعت -7

 .قالطلا عقو ىلاعت هللا ءاش نإ قلاط تنأ :لاق نأب ىلاعت هللا ةئيشم ىلع قالطلا قلع اذإ
 الف اهدوجو ملعي ال ةئيشم ىلع هقلع هنأل ؛قالطلا عقي ال :هنع ةياور يفو .دمحأ هيلع صن
 هاور «ثنحي مل هللا ًءاش نإ لاقف نيمي ىلع ٌفلح نم» : هلك هللا لوسر لاق دقو «قالطلا عقي

 . يذمرتلا

  -0١هللا ةئيشم ىلع قّلعملا قالطلا عوقو ةّجح :

 سابع نبا تعمس :لاق ةزمح وبأ هاور ام .هللا ةئيشم ىلع قلعملا قالطلا عوقول ةجحلاو

 نعو .هدانسإب صفح وبأ هاور «قلاط يهف ءهللا ءاش نإ قلاط تنأ هتأرمال لجرلا لاق اذإ» :لوقي

 يف ًازئاج ءانثتسالا ىرن ٍي هللا لوسر باحصأ رشاعم انك :الاق ديعس يبأو رمع نب هللا دبع
 لقن اذهو «ةلبانحلا ءاهقف نم باطخلا وبأ لوقلا اذه لقن .قالطلاو قاتعلا يف الإ ءيش لك

 ةلمج عفري ءانثتسا هنألو . عامجإ وهف فلاخم هل ملعي ملو ,.مهضعب لوق هنأ ردق نإو .عامجإلل

 كلم ةلازإ هنألو .ًاثالث الإ ًاثالث قلاط تنأ :هلوقك ربتعي الف «ءانثتسالا اذه رابتعاب انلق اذإ قالطلا
 الام ىلع هقيلعت وأ هللا ءاش نإ نيدلا نم كتأربأ :لاق ول امك .هللا ةئيشم ىلع هقيلعت حصي الف

 عوقو عنمي ال تاليحتسملا ىلع قيلعتلاو «تاليحتسملا ىلع هقيلعت هبشأف هملع ىلإ ليبس

 مل هللا ءاش نإ لاقف نيمي ىلع فلح نم» :وهو هوركذ يذلا ثيدحلاو .لاحلا يف قالطلا

 نإ« ةقيقح ايمي وه سلو فريصتلا ذهل ءاقنإ قاتعلاك قالطلا نأل ؛هيف مهل ةّجُ ال «ثنحي

 ال ةئيشم ىلع قالطلا قّلع : مهلوقو ءزاجملا لجأ نم ةقيقحلا كرتت الف ًازاجم كلذب يمس
 ةغيصب هنايتإ وهو قالطلا ببس قلطملا ةرشابمب قالطلل هللا ةئيشم تملع دق : باوجلاف « ءملعُت

 .قالطلا ةغيصب يتأي نأب جو زلا قّلطي نأ نذأ نيح قالطلا عوقو هللا ءاش دق :ةداتق لاق .قالطلا

 نوكيف .هملع ليحتسي طرش ىلع قالطلا قّلع دق قّلطملا نكل ىملعُ ال هللا ةئيشم نأ انمّلس ولو

 .589لاحلا يف قالطلا عقيو قيلعتلا وغليف تاليحتسملا ىلع هقيلعتك

 .7؟١7ا/-5١3ص الج «ينغملا» (4585)

 - ؟ا/ا/



 : هللا ةئيشمو طرش ىلع قيلعتلا 5

 (ىلوألا) :ناتياور دمحأ مثلا نعف . هللا ءاش نإ نالف راد تلخد نإ قلاط تنأ :لاق ولو

 وق نم ةقباسلا ةرقفلا يف هانركذ املو ءًائيمي سيل قالطلا نأل ؛رادلا لوخدب قالطلا عقي

 انيمي راص طرشب قالطلا قلع اذإ هنأل ؛قالطلا عقي ال (ةيناثلا) . هللا ةئيشم نع قلغولا قالطلا

 :«كلسجي مل هللا ءاشانإ اقف نيعي ىلع تالخ نمد : 296 هلوق عومعل هيف ءاتسألا حضيف انو

 ,6*ةهومعلا يف لخدي الف «نيميب سيل هنإف هقّلعي مل اذإ ام قرافو

 :4"2:)هللا ةئيشم ىلع قلعملا قالطلا غيص ضعب -

 هعفر قّلعو قالطلا عقوأ هنأل ؛قالطلا عقو (هللا ءاشي نأ الإ قلاط تنأ) :اهل لاق نإ :ًالوأ

 .اهب ملعلا ىلإ ليبس ال ةئيشمب

 اهقالط عوقو نأل ؛لاحلا يف قالطلا عقو (هللا أشي مل نإ قلاط تنأ) :اهل لاق نإو :ًايناث
 .قالطلا عقيو  ةئيشملا ىلع قيلعتلا طرش ىغلي يأ  ةغيصلا هذه ىغلتف .لاحم هللا أشي مل اذإ

 : هلوق لثم .لاحم ىلع هقيلعت ىلع ءانب قالطلا عقي ال نأ لمتحيو :يلبنحلا ةمادق نبا لاق

 . قلاط تنأف نيدضلا نيب تعمج نإ

 تلخد ءاوس «قالطلا عقي مل (هللا ءاش نإ رادلا نّلخدتل قلاط تنأ) : هتجوزل لاق نإو :ًاثلاث
 ىلاعت هللا نإ انملع لخدت مل نإو ءاهيلع فولحملا تلعف دقف تلخد نإ اهنأل ؛لخدت مل وأ

 .نكي مل أشي مل امو ناك هللا ءاش ام نإف .عقول هءاش ول هنأل ؛اهلوخد أشي مل

 :9*65ليحتسملا ىلع قالطلا قيلعت -4

 . تبرش وأ «تيملا تلتق نإ قلاط تنأ :هتجوزل لئاقلا لوقك ليحتسملا ىلع قيلعتلا امأ

 قالطلا قيلعت غيص نم كلذ وحنو «نيدضلا نيب تعمج وأ (- هيف ءام الو  زوكلا يف يذلا ءاملا

 : ناهجو غيصلا هذهب قالطلا عوقو يف « ليحتسملا ىلع

 يف هعوقو عنميو هتلمج عفري امب قالطلا عبتأ هنأل ؛لاحلا يف قالطلا عقي :(لوألا هجولا)

 .قيلعت الب قالطلا عقوأ هنأك نوكيف «ربتعي الو قيلعتلا اذه حصي الف .«لبقتسملا يفو لاحلا

 .777-718/ص الج ؛ينغملا» (4145) . 7١3ص ءالج «ينغملا» (9180)

 . 8١71ص ءالج «ينغملا» (4187)
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 ,كقالط .ددع صقنت ال وأ كيلع عقت ال ةقلط قلاط تنأ :لاق ول امك لكلا ءانثتساك ءاذهو

 . عقي قالطلاف

 هديعبتب دصقي ام نألو ؛دجوت ال ةفصب قالطلا قّلع هنأل ؛قالطلا عقي ال :(يناثلا هجولا)

 :لاخملا ىلع قلعي

 :لقع ليحتسملا ىلع قّلعملا 6

 هب قلعت ملف .هل دوجو ال هنأل ؛لاحلا يف قالطلا عقو ًالقع ليحتسم ىلع قّلع نإ ليقو
 نودب ءامسلا ىلإ دوعصلاك ةداع ليحتسم ىلع هقّلع نإو . عقيف قالطلا درجم يقبو ةغيصلا

 مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا تازجعم يف كلذ سنج بجو دقو .دوجو هل هنأل ؛ عقي مل ةطساو

 .هدوجو لبق قالطلا عقي الف هب قالطلا قيلعت زاجف

 (تيملا يلتقت مل نإ قلاط تنأ) :هلوقك ليحتسملا لعف ىلع قالطلا قّلع اذإ امأ -5
 .لبقتسملا يفو لاحلا يف مولعم همدعو كلذ مدع ىلع هقلع هنأل ؛لاحلا يف قالطلا عقو

 :"*8ةيكلاملا بهذم :ًاعبار 17

 : يلاتلا وحنلا ىلع قلعملا قالطلا يف مهبهذم لامجإ نكميو

 .قلاط تنأف رادلا نم تجرخ نإ :اهل لاق ول امك طرشلا

 «ةداع ناسنإلا رمع هغلبي لجأب هقلع وأ .عقي نأ دب ال طرش ىلع قالطلا قلع اذإ : ًايناث

 عقي قالطلا نإف (قلاط تنأف نالف تام نإ وأ ءرهشلا لخد نإ وأ ءسمشلا تعلط نإ) :هلوقك

 .طرشلا لوصح نيح ىلإ هعوقو رظتني الو .لاحلا يف

 (تضح نإ قلاط تنأ) :هلوقك عقي ال نأ نكميو هعوقو بلغي رمأب قالطلا قّلع اذإ :ًاثلاث

 يف قالطلا عقو هملع ىلإ ليبس ال ناك نإف .هعوقو لهجي طرشب قالطلا قّلعي نإ :ًاعبار

 . 505-561 ص «ةيكلاملا هقف يف يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» (4188)
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 نكمي ناك نإو «(اذك ةفص ىلع اذك رحب يف ًاتوح ىلاعت هللا قلخ نإ قلاط تنأ) : هلوقك لاحلا
 . طرشلا دوجو ىلع قالطلا فقوت (ىثنأ تدلو نإ قلاط تنأ) :هلوقك طرشلا لوصح مع

 هللا ءاش نإ قلاط تنأ) هتجوزل لئاقلا لوقك ىلاعت هللا ةئيشم ىلع قالطلا قّلع اذإ :ًاسماخ
 . ىلاعت هللا هئيشم ةفرعم ىلإ ليبس ال هنأل ؛ًالاح قالطلا عقو (ىلاعت

 قالطلاف «(نالف ءاش نإ قلاط تنأ) :لوقي نأك ناسنإ ةئيشم ىلع قالطلا قّلعي نإ :ًاسداس

 نإ قلاط تنأ) :هتجوزل لئاقلا لوقك هل ةئيشم ال نم ةئيشم ىلع قالطلا قلع نإ :ًاعباس
 .لاحلا ىف قالطلا عقو ,(دامجلا وأ ناويحلا اذه ءاش

 دوجو دنع قالطلا هب عقيو قيلعتلا حصي :(لوألا) :ناعون «جوزتلا طرش ىلع قيلعتلا :ًانماث
 ةنالف تجّوزت نإ) :هلوقك .ضعب نود ءاسنلا ضعب جوزتب قلعتي طرشلا ناك اذإ اذهو .طرشلا

 .(قلاط يهف ينالفلا دلبلا نم وأ ةينالفلا ةريشعلا نم ةأرما تجؤوزت نإ) :لوقي وأ .(قلاط يهف

 معول اميف اذهو .قالطلا هب عقي الو قيلعتلا حصي ال (يناثلا عونلا) .قالطلا عقو اهجوزت اذإف
 قالطلا هب عقي الو حصي ال قيلعتلاف .(قلاط يهف اهجوزتأ ةأرما لك) :لاق ول امك صصخي ملو

 .زوجي ال اذهو «ةيلكلاب جاوزلا قيرط هيلع دسني هنأل ؛جوزت اذإ

 هب فلحلاب قالطلا ةغيص

 :6525),يب فلحلاب قالطلا ةغيصل ناتروص -4

 قيلعت اهيف سيل مسق ةروصب يتأت نأ :(ىلوألا) :ناتروص اهل هب فلحلاب قالطلا ةغيصو
 .(اذك نلعفأل قالطلاب) :لوقي وأ (اذك نلعفأل ينمزلي قالطلا) :لوقي نأك قالطلل يظفل

 : هتجوزل جوزلا لوقك .طرش ىلع قالطلا قلعت روس ةغيصلا يتأت نأ ةيناثلا ةروصلاو : (ةيناثلا)

 .(قلاط تنأف ينذإ ريغب رادلا نم تجرخ نإ)

 : ىلوألا ةروصلا فييكت -8

 انيمي ربتعت ةروصلا هذه ءاهانركذ يتلاو هب فلحلاب قالطلا ةغيصل ىلوألا ةروصلا فييكت

 1١5٠0-1١57: ص "# دلجملا (ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» (417849)
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 :لاق وأ ء(اذك 6 ينمزلي قالطلا) :لاق ول امك .ءاهقفلا فئاوط قافتاو ةغللا لهأ قافتاب

 . (اذك نلعفأل قالطلاب)

  -30٠6٠ةيناثلا ةروصلا فييكت :

 ادحاو تنمضت اذإ ًانيمي ربتعت هذهف «طرش ىلع قيلعتلا ةروصب يتأت يتلا يهو ةيناثلا ةروصلا

 .(قلاط يتارماف مويلا رفاسأ مل نإ) :لئاقلا لوقك ءًاضح تنمضت اذإ : أ

 ينذإ ريغب رادلا نم تجرخ نإ) :هتجوزل لئاقلا لوقك .لعف نم ًاعنم تنمضت اذإ : ب
 : .(قلاط تنأف

 لوقك « ءيشب قيدصتلا ىلع عماسلا لمح تنمضت اذإ يأ ءاقيدصت تنمضت اذإ اح

 .اذه هلوقب هقيدصت ىلع عماسلا لمحيل «سمأ ًانالف ترز دقل قالطلا ّيلع» :لئاقلا

 لوقك :ءيش بيذكت ىلع عماسلا لمح ةغيصلا تنمضت اذإ يأ ءبيذكت تنمضت اذإ :
 ام بيذكت ىلع عماسلا لمحيل (ينع كيلإ نالف هلقن يذلا اذه تلق ام قالطلا ّيلع) 77

 0 .هنع هل لقن

 :ًائيمي قالطلاب فلحلا ربتعي ىتم -

 «ةغيصلا بحاص مازتلاب بيذكتلا وأ قيدصتلا وأ عنملا وأ ضحلا اهب دصقي يتلا ةغيصلاف

 فلحلا ةغيصب تناك ءاوس انيمي ربتعت ةغيصلا هذه .قالطلا وهو هعوقو هركي ام ,ةفلاخملا دنع

 يذلا وه فلاحلا نأل ؛ًافلاح ربتعي ةغيصلا هذه بحاصو ىطرش ىلع قيلعتلا ةغيصب وأ قالطلاب

 لوصح دنع ءازجلا عوقو هرك اذإ الإ ًاقلاح نوكي ال فلاحلاف .ةفلاخملا دنع هعوقو هركي ام مزتلي

 . طرشلا

 ' :ضحملا قيلعتلا

 ربتعت ال اهنإف «ةيناثلا ةروصلا وأ ىلوألا ةروصلا ىنعم نم ًائيش ةغيصلا نمضتت مل اذإ امأ

 «قلاط يتأرماف هرفس نم نالف ءاج نإ :لاق ول امك .ًاضحم ًاقيلعت ربتعت امنإو «قالطلاب ًانيمي
 .هرفس نم نالف ءيجم وهو طرشلا ققحت دنع قالطلا عقيف

 -41١غ-



 ؟(071:)وي فلحلا ةغيصب قالطلا عقي له 6

 قالطلا عوقو مدع ىلإ ةيرهاظلا بهذف ءهب فلحلا ةغيصب قالطلا عوقو يف ءاهقفلا فلتخا

 ةروصب تناك ءاوس يأ ءاقلطم قيلعتلا ةروصب وأ هب فلحلا ةروصب تناك ءاوس .ةغيصلا هذهب

 نيميلاو» : يرهاظلا مزح نبال ىلحملا يف ءاج دقف «نيميلا ىنعمب تناك وأ ضحملا قيلعتلا

 قالطلا وه امك اندنع ةفصلاب قالطلاو .قالط هب عقي ال ثنح وأ ّرب ءاوسو «مزلي ال قالطلاب
 ىلإ دصقلا وهو ءهمّلعو هب ىلاعت هللا رمأ امك الإ اقالط نوكي الو مزلي ال كلذ لك نيميلاب

 ,("؟)(ىلاعت هللا دودحل ٍلعتو لطابف كلذ ادع ام امأو .قالطلا .

 :3555ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا لاوقأ نيبي ةيميت نبا. 4

 قالطلا :لاقف قالطلاب لجرلا فلح اذإ :_ ىلاعت هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 يتلا تارابعلا هذه وحنو ينمزلي قالطلاف هلعفأ مل نإ :لوقي وأ .هلعفأ ال وأ ءاذك نلعفأل ينمزلي

 نيملسملا ءاملعل نالوق هيف ؟قالطلا هب عقي لهف .هيف ثنح مث ؛هنيمي يف قالطلا مازتلا نمضتت
 :نيملسملا ءاملع بهاذم نم اهريغو ةعبرألا بهاذملا يف

 نم ةفئاط لوق وهو هسفن ةفينح يبأ نع صوصنم اذهو .قالطلا عقي ال هنإ :امهدحأ
 هذه يف يضقيو يتفي هبو .(ةمتتلا» بحاص يلوتملا دذيعس يبأو لاّمقلاك يغفاشلا باحصأ

 ةريزجلاو قرشلا دالب يف مهريغو يعفاشلاو «ةفينح يبأ باحصأ نم ةفئاط ةرخاتملا ةنمزألا

 .هريغو مزح نباك هباحصأو يرهاظلا دواد لوق وهو .اهريغو نميلاو زاجحلاو ناسارخو قارعلاو :
 ةنمزألا هذه يف برغملا ءاملع نم ريثك يتفي هبو «هريغو سوواطك فلسلا نم ةفئاط لوق وهو"

 .هنع صوصنملا لبنح نب دمحأ مامإلا مالك كلذ ىلع لد دقو .مهريغو ةيكلاملا نم ةرخأتملا

 ظ . عضوم ريغ يف هبهذم لوصأو
 رثكأ دنع روهشملا وه اذهو «هنيمي يف ثنح اذإ عقي قالطلا نأ يناثلا لوقلاو ::امهيناث

 .ةجح هيلع مهتماع ركذي مل اذهلو ,عامجإ كلذ نأ مهنم ةفث ةفئاط دقتعا ىتح نيرجخأتملا ءاهقفلا

 ىلع مالسإلا خيش ٌدريو :هب فلحلاب قالطلا عوقوب لوقلا ىلع دري ةيميت نبأ 000
 :لوقيف فلاحلا ثنح اذإ هب فلحلا ةغيصب قالطلا عوقوب نيلئاقلا يناثلا لوقلا باحصأ

 انه اهيلع ملكتنو 77517 «77؟75 نيترقفلا يف روذنلاو نامْيألا نع مالكلا دنع ةلأسملا هذنغ ىلإ ترشأ (414)

 .731* ,١١3ص ١٠2ج .مزح نبال «ىلحملا» ةحفهلتل]

 ص ج نبا.مالسإلا 2 .7310 11١-17 ص #7 س ؛ةيميت نبا مالسإلا خيشل «ىواتفلا عومجم» (41741)
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 ضوقنم اذهو .همزتلا ام همزلف طرش دوجو دنع ًارمأ مزتلا هنأ : يهو ًادج ةفيعض هيلع مهتجحو

 امو» :ةيميت نبا لاق مث "*9حابملاو ةيصعملاو قالطلا رذنك هيلع عمجم اهضعبو ةريثك روصب

 ًادحأ دلع مل امك «- ثنحلا دنع - قالطلا موزلب نيميلا يف ىتفأ ةباحصلا نم ًادحأ تملع

 ىتح فلسلا روهمج نع فورعملا وهو .نيميلا هب دصقي يذلا قيلعتلا يف كلذب ىتفأ مهنم

 قالطلا هب عقي ال اذهو  نيميلا هب دصقي يذلا قالطلا قيلعت نيب اوقرفف .هباحصأو دواد هب لاق

 دنع قالطلا هب عقي اذهو .قالطلا عاقيإ يأ - عاقيإلا هب دصقي يذلاو  ثنحلا دنع

 , 67؟45فثدحلا

 يف سيلف ًانيمي قالطلاب فلحلا ناك اذإو :- هللا همحر  ةيميت نبا ًاضيأ لاقو -5

 نأ امإو .ةرافكلا اهيفف ةمرتحم ةدقعنم نيميلا نوكت نأ امإ :نامكح الإ نيميلل ةنسلاو باتكلا

 هذه تناك نإف .قافتالاب اهيف ةرافك ال هذهف ,«تاقولخملاب فلحلاك ةمرتحم ةدقعنم نوكت ال

 ٌدَق» :نيملسملل ىلاعت هلوق يف تلخد دقف «نيملسملا ناميأ نم  قالطلاب فلحلا يأ  نيميلا

 ,تاقولخملاب فلحلا نم تناك لب .مهناميأ نم نكت مل نإو 4ْمُكئاَمئَأ لح ْمُكَ هللا َضَرَ
 رابتعالاو ةنسلاو باتكلا ةلالد نم هوحنو اذهف .ةردهم نوكتف اهريغ الو ةرافك ال ثنحلاب بجي الف

 .©""*9ةنسلاو باتكلا فلاخي مكح هنيمي يف ثناحلل قالطلا عوقوب مازتلالا نأ نيبي

 : نيميلا هب دصقي يذلا نيبو .هعاقيإ دصقب قالطلا قيلعت نيب قرفلا 7

 هلئاق هب دصقي يذلا طرش ىلع قالطلا قيلعت نيب قيرفتلا يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 : يتأي ام وه نيميلا هلئاق هب دصقي يذلا قالطلا قيلعت نيبو .قالطلا عاقيإ

 طرشلا ققحت دنع ءازجلل ًاديرم هلئاق نوكي نأ وه «قالطلا هب دصقي يذلا قيلعتلا :ًالوأ
 ناك نإو هنإف - قالطلا نم يأ  ءازجلا نم هيلإ هركأ طرشلا نوكل ؛هل ًاهوركم طرشلا ناك نإو

 وأ تينز نإ اهل لوقي نأك اهدا راكي هنإف طرشلا بجو اذإ نكل .طرشلا هركيو اهقالط هركي

 ىلع اهعم هماقمل ةهارك امإو اهل ةبوقع امإ اهقّلطي نأ كلذ تلعف اذإ هدارمو . قلاط تنأف تقرس

 .بفلاحب سيلو .طرشلا لوصح دنع قالطلل عقوم اذهف .لاحلا هذه

 هانعم نع ريبعتلا نكميف «نيميلا هب دصقي يذلا «قالطلا قيلعت يأ «قيلعتلا امأ :ًايناث
 . مسقلا ةغيصب هانعم نع ريبعتلا نكمي ال هنإف .لوألا عونلا فالخب (فلحلا) مسقلا ةغيصب

 . 5١73ص 07ج «ةيميت نبال «ىواتفلا عومجم» (4794*)

 5 ؟؟4ص جا « ةيهيت نبال «ىواتفلا عومجم» (475945)

 . ١47-147 ص ء7"ج .ةيميت نبال «ىواتفلا عومجم» (4746)

 . 0 - ش3



 طرشلا نم هيلإ هركأ وهو ؛ءازجلل ًاهراك ناك اذإ نوكي امنإف ءازجلا ةغيصب هركذ اذإ فلحلا اذهو
 ىندأ نم هب عنتميل هدنع نيهوركملا مظعأ مزتليو .هركأ ءازجلل وهو طرشلل ًاهراك نوكيف

 (قلاط تنأف تجرخ نإ) :هتجوزل لوقي وأ .قلاط يتأرماف اذك تلعف نإ :لوقيف نيهوركملا

 ًاديرم نوكي هنأل ؛ هتفلاخ اذإ قالطلا عاقيإ دصقي الو .نيميلاب اهفيوختو جورخلا نم اهعنم دصقي
 ضحلا دصقب اهقالط قّلع وهف ءاهئاقب نم هيلإ هركأ اهقالط نوكل .هنع اهاهن ام تلعف نإو اهل
 .6::قالطلل عقومب سيلو فلاح اذهف . .تفلاخ اذإ قالطلا عاقيإ دصقب ال عنملاو

 : هيأر ةيميت نبا حيضوت - 704

 ًاقيدصت وأ ًاعنم وأ ًاضح تنمضت ام يه نيميلا نإف : هلاق ام ًادكؤمو ًاحضوم ةيميت نبا لاقو
 عوقو هرك اذإ الإ ًافلاج نوكي ال فلاحلاف .ةفلاخملا دنع هعوقو فلاحلا هركي ام مازتلاب ًابيذكت وأ

 نإ) :لئاقلا لوقف . ًافلاح نكي مل طرشلا دنع ءازجلا عوقو ديري ناك نإف ءطرشلا دنع ءارعلا

 عاقيإ قالطلا هقيلعتب دصق نإو . لعفلا نم هسفن عنم دصق نإ «نيمي (قلاط يتأرماف اذك ٌتلعف

 ققحت دنع قالطلا عاقيإ هدصقو (قلاط تنأف تينز نإ) :لئاقلا لوقك طرشلا دوجو دنع قالطلا
 دجو اذإ قالطلا هب عقي لب «نيميب سيل اذهف .-ةشحافلا لعف وهو طرشلا يأ ةفصلا
 , 0؟؟”طرشلا

 : حجارلا لوقلا 8

 دصقلا ناك اذإ قيلعتلا ةغيصب قالطلا عقي الف «ةيميت نبا مالسإلا خيش هحججر ام حجارلاو

 وأ .هكرت وأ ءيشلا لعف ىلع ثحلا وهو نيميلا ىنعم يأ .قالطلاب فلحلا قيلعتلا اذه نم

 دنع قالطلا عاقيإ قيلعتلا نم دصقلا نكي ملو ءهبيذكت وأ ءيشب قيدصتلا ىلع عماسلا لمحل
 ىلع لومحم كاذف قّلعملا قالطلا ماقيل فلسا رأ ةياسيسلا نعي نع لكن اهو . طرشلا ققحت
 يباحص نع ظفحي الف «نيميلا ىنعمب يذلا امأ .نيميلا هب دصقي ال يذلا ضحملا قيلعتلا

 © ثهّيقلا نبا هذيملتو ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق امك طرشلا عوقو دنع هعوقوب ىتفأ هنأ

 .١1١-١"9ص لج « ةيميث نبال «ىرواتفلا عومجما ةادهادل]

 .5-5960 4ص اج « ةيميت نبال «ىواتفلا عومجم» ةانهتف)

 . 7ص 22ج « ميقلا نبال «نيعقوملا مالعأ» 2757١4 ص جا  ةيميث نبال «ىواتفلا عومجم» (4754)
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 مهريغو نيملسملا نيب جاوزلا : نماثلا لصفلا

 :نيثحبم ىلإ لصفلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم - 5117/8  ديهمت - "11ا0/

 ملسملا ريغب ةملسملا جاوز :لوألا ثحبملا

 ا كا 51/4٠ - اونمؤي ىتح نيكرشملا اوحكنت الو 4

 يف اهلا لايق - 51895 - ما ريغ نيد ناك امهم تباث مرا دكا 0

 3 ل رتل 3 يباتكلاب ةملسملا | جاوز ميرحت 0 ا

 ليلدلا 5١189 - سماخلا ليلدلا - 514848 - عبارلا ليلدلا - 518ا/  ثلاثلا ليلدلا - 5185 -

 يرحب عاملا تاور )10 مادملا ردو واجمل جاوز ميرحت ةمكح 51١940 سداسلا

 ... مارحو. لطاب يعويشلاب ةملسملا جاوز - 91١51:؟- مارحو لطاب

 ةملسملا ريغب ملسملا جاوز : يناثلا ثحبملا

 :نيبلطم ىلإ ثحبملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت - 98

 ةيباتكلاب ملسملا جاوز :لوألا بلطملا

 لاوقأ 51957 - امهنيب ةقالعلاو نيتيآلا ةلالد 5198  ميركلا نآرقلا نم ناتيأ 85

 لوقلا 5191 - باتكلا لهأ ءاسن لح :لوألا لوقلا  ةيباتكلاب ملسملا جاوز يف ءاهقفلا

 , :ثلاثلا لوقلا - 5199 - ةيرفعجلا ليصفت 5198 - باتكلا لهأ ءاسن حاكن ميرحت : يناثلا

 - 517١١ - تايباتكلا حاكن ةحابإ لوألا لوقلا ةجح 57٠١  باتكلا لهأ ءاسن حاكن ةهارك

 - الوأ يناثلا :لوقلا ىلع زرهمجلا درج "ا تايراكلا جاك عيحتع يناثلا لوقلا ةجح

 - حجارلا لوقلا - 5701/ - ًاسماخ - 5705  ًاعبار - 5708 - ًاشلاث - 5704 - ًايناث #5٠

 - ؟ةيباتك جوزتي ال نأ ملسملل ىلوألا له 4  تايباتكلا حاكن لح ةمكح -4

- 586 - 



 - ؟ةيباتكلا حاكن ملسملل هركي ىنم 771١ - ةيباتك جوزتي ال نأ ملسملل ىلوألا كتف

  اهحاكن هنكمي ىتلا ةملسملا دوجو :ايناث - 5717  ةيبرح ةيباتكلا تناك اذإ :الوأ 5-05

 ةيعفاشلا بهذم ديؤن 571  ةيعفاشلا دنع ,اهمالسإ يجر اذإ ةيباتكلا حاكن بحتسي 64

 راد يف ةيبرحلا ةيباتكلاب ملسملا جاوز - 5715  اهمالسإ وجرملا ةيباتكلا حاكن بابحتسا يف

 - برحلا راد نم نامأب لخدي ملسملا : ىلوألا ةلاحلا - 57117 - رضاحلا تقولا يف برحلا

 - برحلا راد يف هحاكن ملسملا دقعي فيك 57١19  ةلاحلا هذه يف هحجرأ ام 6

 يتلا ةيباتكلا يه نم 577١ - برحلا راد يف ملسملا ريسألا جاوز :ةيناثلا ةلاحلا

 نم سوجملا له 517177 ىراصنلاو دوهيلا مه باتكلا لهأ 5777  ؟اهحاكن ملسملل لحي

 ؟باتكلا لهأ نم ةئباصلا له 57176  ةيرهاظلاو روث يبأ ىلع درلا - 5774  ؟باتكلا لهأ

 - ةيباتكلا حاكن يف يلولا - 57717  دواد روبزو ميهاربإو تيش فحصب كسمتملا 5

 ةجحلا 5779  نيملسملا ريغل ةبسنلاب اهيلع ىلوملاو يلولا نيد داحتا ةلبانحلا طرتشا -4

 حاكنلا يف ملسملا ريغ ةيالو - 570  حاكنلا يف ملسملا ريغ ىلع ملسملا ريغ ةيالو توبشل

 يف ةملسملا ريغ ىلع ملسملل ةيالو ال - 571 - رفاكلل وأ ملسملل هتيلوم هجيوزت يف هل تبثت

 - 5784  ةيعفاشلاو ةلبانحلا بهذم : ًالوأ 5788  ةيباتكلا حاكن يف دوهشلا - 577  حاكتلا
 دمحم دنعو «ةيباتكلاب ملسملا حاكن يف نييباتكلا ةداهش زوجت فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع : ًايناث

 يبأ ةجح - ١1775 -رفزو دمحم ةجح 51778  نيملسم ةداهشب الإ حاكنلا زوجي ال :رفزو

 - ةيباتكلا هتجوز نم ملسملا دلو نيد 517737  حجارلا لوقلا - 5775 - فسوي يبأو ةفينح

 . ةيباتكلا ةمألا حاكن نم عنملا ةجح 5774 - ةيباتكلا ةمألا حاكن -8

 ةيباتكلا ريغب ملسملا جاوز :يناثلا بلطملا

 ةدترملاب ملسملا جاوز نالطب - 5741١ - ةيباتك ريغ جوزتي نأ ملسملا ىلع مرحي 1٠+

 ةأرماب ملسملا جاوز - 5747 - ةدترمب ملسملا جاوز يف ءاهقفلا لاوقأ 5747 - مالسإلا نع

 مهنيب اميف نيملسملا ريغ ةحكنأ : عساتلا لصفلا

 لصفلا اذُه ميسقت 5747 -ثحبلا جهنم 5740 - ؟عوضوملا اذُه ثحبن اذامل -4

 ةحيحصلا نيملسملا ريغ ةحكنأ :لوألا ثحبملا

 - ةيفنحلا بهذم اذُهو  نيملسملا ريغ نيب ّحص نيملسملا نيب مص حاكن لك -781

 - عمك -



 . حجارلا لوقلا - 576٠  ةيكلاملا بهذم 5744 - ةيعفاشلا بهذم -4

 مهمالسإ لبقو انيلإ مهعفارت لبق ةدسافلا نيملسملا ريغ ةحكنأ : يناثلا ثحبملا

 ةيكلاملا بهذم :ًايناث - 5707  ةيعفاشلاو ةلبانحلا بهذم :ًالوأ 5787  ديهمت 50

 فسوي يبأ يأر - 5765 - ةيفنحلا بهذم :ًاعبار - 576ه  ةيديزلا بهذم :ًاثلاث 5784

 . خجارلا لوقلا ةلدأ - 5788 - حجارلا لوقلا - 5781  دمحمو

 وأ نيجوزلا مالسإ دعب وأ انيلإ عفارتلا دعب ةدسافلا نيملسملا ريغ ةحكنأ :ثلاثلا ثحبملا

 أحدهما  -

 - امهمالسإ وأ ملسملا يضاقلا ىلإ امهعفارت  ىلوألا ةلاحلا - 5750 - ديهمت .-4

 رثكأ هدنع ناك اذإ - ب - 5757  امهحاكن ىلع نارقي -أ - 5753  ءاهقفلا روهمج دنع :ًالوأ

 بهذم :ًايناث - 5754  اهمأو ةأرما جوزت دق ناك اذإ - ج 51757 - نهعمج زوجي ال ةجوز نم

 ةمرحل حاكنلا داسف ناك اذإ - ب 5756  ةدعلا ىف وأ دوهش الب امهحاكن ناك اذإ أ  ةيفنحلا

 وأ نهيلع دقع دق ناك ناتخأ وأ تاجوز عبرأ نم رثكأ هدنع ناك اذإ  ج 5755 - لحملا

 نيدقعب وأ دحاو دقعب امهجوزتو اهمأو تنبلا هدنع ناك اذإ -د -5751/  دحاو دقعب امهيلع

 - 5177١ - نيجوزلا دحأ ملسأ اذإ أ  ةيناثلا ةلاحلا - 5759  حجارلا لوقلا - 5714 - نيبقاعتم

 .اهدحو ةجوزلا تملسأ وأ هدحو جوزلا ملسأ اذإ - ب

 حيحصلا جاوزلا دقع راثآ :رشاعلا لصفلا

 : ةئالث ثحابم ىلإ لصفلا ميسقت :ثحبلا جهنمو كيهمت "6"

 اهجوز ىلع ةجوزلا قوقح :لوألا ثحبملا
 :بلاطم ةثالث ىلإ ثحبملا ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت -

 رهملا :لوألا بلطملا

 :عورف ةتس ىلإ بلطملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم 5171/4  ديهمت 53717

 هتمكحو هفييكتو هتيعو رشم نايبو رهملا فيرعت :لوألا عرفلا

 حاكن لك يف رهملا بجي /511/1"   رهملا ةيعورشم ليلد - 577  رهملا فيرعت 6

 5158٠ - حاكنلا دقع ءادتبا دنع : ىلوألا ةلاحلا - 57178 - رهملا بوجو فييكت - 5717 -

 - غ4ال -



 .حاكنلا يف رهملا بوجو ةمكح - 5741 - هموزلو حاكنلا دقع داقعنا دعب :ةيناثلا ةلاحلا

 ىمسملا رهملا : يناثلا عرفلا

 درك لهم 5784 - ًارهم هتيمست حصت ءيش يأ - 5781 - رهملا ةيمست بابحتسا -5
 - لمع رهملا نوكي نأ زوجي -أ - 5785  روهمجلا لوق :ًالوأ - 5780  ؟ًارهم ةعفنملا
 عفانم أ :ةيفنحلا بهذم :ًايناث 5788 - ؟ًارهم نآرقلا ميلعت نوكي نأ حلصي له ب - سني
 ةقيتعلل ًارهم قتعلا حصي له 517884 - ليصفت اهيف رحلا عفانم بد ًارهم اهتيمست حصت نايعألا

 دنع “ ًالوأ - ىمسملا رهملا لقأ -0 ب اره عسل حصت اميق حجارلا لوقلا -5740 -

 دنع :اعبار - 57848 - ةيديزلا دنع :اثلاث - 57937  ةيفنحلا دنع :ايناث 57837  ةيكلاملا

 - ىمسملا رهملا لقأ يف حجارلا لوقلا - 57945  روهمجلا لوقل ةجحلا - 5796  روهمجلا

 - يناثلا ليلدلا - 5748 - لوألا ليلدلا - 5548  روهمجلا لوق ناحجر ىلع ةلدألا 17

 - 5707 - ىمسملا رهملا رثكأل ّدح ال 07*57 عبارلا ليلدلا ١0١*517 ثلاثلا ليلدلا
 :ًالوأ  روهملا يف ةالاغملا مدع بابحتسا ةلدأ - 504 - روهملا يف ةالاغملا نسكعلا
 را تبدع : اعلاث 5م. ةشئاع نع رخآ ثيدح : : ًايناث - <.ه  ةشئاع ثيدح

 ةالاغملا ّدح 09*57 ةملس يبأ فيد + ًاييماخلا 596 د يذمرتلا ثيدح :ًاعبار 7

 ةيعفاشلا دنع ةالاغملا ّدح 5731١  ةمادق نبا دنع ةالاغملا ٌدح 573٠0 روهملا ىف يف

 ةالاغملا ٌّدح يف حجارلا لوقلا 51  ةالاغملا ّدح يف ةيكلاملا يأر 5717  ةيرفعجلاو

 كلذ ىلع باوجلاو 5316  ؟اهب سانلا مازلإو روهملا ديدحت رمألا يلول زوجي له - 515 -

 متدرأ نإو# : ىلاعت هلوق : ًالوأ :لوألا لاؤسلا باوج - 5915 - نيلاؤس ىلع باوجلا مزلتسي
 ةيآلل يزارلا ريسفت 5718 - ةيآلا ريسفت يف نيرسفملا لاوقأ - 5717 - خلا 4 . . جوز لادبتسا

 زاج امل اريثك الام رهملا لعج امارح ناك ول :ايناث 7١*57 - يزارلا مامإلا ىلع درلا - 5719 -

 ىلع ء ءاهقفلا عامجإو ةباحصلا رصع يف روهملا ىف ةالاغملا عوقو : :ًالاث 91# هب ءافولا

 درلا : : اسما د 5177 هيلع درلاو ةالاغملا نع باطخلا نب رمع يهن : ًاعبار - "1717 - هزاوج

 ًاريثك الام رهملا لعج زاوج ىلع ةيآلا ةلالد :ًاسداس 74*51 - هلاوقأ سفنب يزارلا مامإلا ىلع

 هركذ ام - <87 - ةباحصلا رصع يف روهملا ديدحت يف داهتجاو ثحب ىرج له - 5776 -

 : ًايناث - <77 يبرعلا نباو يبطرقلا ريسفت نم : ًالوأ  ةالاغملا نع رمع يهن يف نورسفملا

 - 5774 - روهملا يف ةالاغملا نع رمع يهن نم يقهيبلا هركذ ام 5374 ريثك نبا ريسفت نم

 - لوألا لاؤسلا باوج ةصالخ 7٠*51  هيهن نع هعوجرو ةالاغملا نع رمع يهن ءاهقفلا ركذ

 ديدحت يف له يناثلا لاؤسلا ىلع باوجلا 7787  هيهن نع هعوجرو رمع يهن ريربت -

 - غ4 -



 ببسلا 54 لوألا ببسلا 57#  ديدحتلا يف ةحلصم ال : باوجلاو ؟ةحلصم روهملا

 - "728 - سماخلا ببسلا /70”   عبارلا ببسلا 5*#*57  - ثلاثلا ببسلا 5 *ه - يناثلا

 - 54١  روهملا ديدحت يف لوقلا ةصالخ 554٠  عباسلا ببسلا 588 - سداسلا ببسلا

 جاوزلا نم ضرغلا سانلا ميلعت : ًالوأ - 547  روهملا يف لادتعالا ىلع سانلا لمحن فيك
 يف ةالاغملا يلولا لضع نم :ًاثلاث 7544 - جاوزلا لجعي روهملا ليلقت :ايناث - 541

 حلاصلا فلسلاب ءادتقالا :اسماخ - 5845 - اءارشو عيب سيل جاوزلا :ًاعبار 750  روهملا
 - نيدقاعلا دحأل ةعفنم هيف طرشب رهملا نارتقا : ًالوأ - 548 - طرشب رهملا نارتقا 41*58

 ةلأسملا هذه يف ةلبانحلا بهذم حيضوت 56٠  ةلأسملا هذه يف ةلبانحلا بهذم كلا

 - ةلأسملا هذه يف ةلبانحلا يأر 587 نيطرشبامهنارتقاو نيرهم ةيمست :ايناث 50١

 ةجح 7764  رهملا نم ًاءزج هئاطعإ وأ ةجوزلا ىبأل ةعفنملا طرشب رهملا نارتقا 0#
 ةيعفاشلاو ةلبانحلا بهذم  ةينالعلا رهمو ّرسلا رهم 780  طرشلا اذه يف مهبهذمل ةلبانحلا

 ةيفنحلا دنع ةدايزلا تادكؤم 5757  ةيرفعجلا بهذم ه4 - ةيفنحلا بهذم "هال

 56*51 - ةلبانحلا لوق حجارلا 5754 - ةلبانحلا دنع ةدايزلا تادكؤمل ةجاح ال 515

 - 5751/- كلذ يف ةيميت نباو ةمادق نبا هلاق امو هليجأتو رهملا ليجعت 775  رهملا نم طحلا
 لجعملا رادقم ةفرعم ةيمهأ 5754 - هليجأتو رهملا ليجعت نم يفنحلا بهذملا يف ءاج ام

 اهرهم لجعم ميلست لبق اهجوزل اهسفن ميلست نم عنتمت نأ ةجوزلل 5759  رهملا نم لجؤملاو
 1" ”ا/ا“  هقاقحتساو رهملا كاله 59/7  ىلولا نامض 579/١  رهملا نامض #5 ا/٠

 - ةعبارلا ةلاحلا 58 ا/+  ةثلاثلا ةلاحلا +900  ةيناثلا ةلاحلا +84 ىلوألا ةلاحلا

 ةجوزلاب لوخدلا : ًالوأ 581/4  ىمسملا رهملا بوجو تادكؤم 7810/8 - رهملا ضبق "ال
 ماقم رظنلاو سمللا موقي له 71781 - لوخدلا ماقم موقي ال جوزلا ءام ةجوزلا لمحت 518٠0

 :ًايناث 778  ةلأسملا يف حجارلا لوقلا - 587  ةلبانحلا يرخأتم يأر 7787  ؟لوخدلا
 رخآلا نيجوزلا دحأ لتق وأ «يبنجأ لبق نم نيجوزلا دحأ لتق 58860 - نيجوزلا دحأ توم

 ةلدأ - 7741 - ءاهقفلا روهمج دنع ةحيحصلا ةولخلا :ًاثلاث 5885  هسفن جوزلا لتق وأ

 ةحيحصلا ةولخلا ربتعا نم ةلدأ - 588  رهملل ةدكؤم ةحيحصلا ةولخلا ربتعي مل نم

 ةولخلاب دوصقملا 5841١ - حجارلا لوقلا - 5784٠  ةلدألا ةشقانم 584 رهملل ةدكؤم

 يعرشلا عناملا 7784  يقيقحلا عناملا 8087  ةيفنحلا بهذم :ًالوأ 547 - ةحيحصلا
 طورش يف_ حجارلا .لوقلا .- 51/917 - ةلبانحلا بهذم :ايناث 5945 - يعيبطلا عناملا 196

 ةحيحصلا ةولخلا له 5849 - دسافلا حاكنلا يف ةولخ ال 5844  ةحيحصلا ةولخلا
  اهقلطمل ًاثالث ةقلطملا ّلحت ال ءطو الب ةولخلا -أ - 5400  هماكحأ عيمج يف لوخدلاك

- 584 - 



 :رهملل ةبسنلاب - ج 514057  ةولخلاب ال لوخدلاب نوكي ىنزلا ّدح يف ناصحإلا ب ١-

 له - 54٠054  لوخدلاك ةولخلا :ةدعلل ةبسنلاب - د - 540  رهملا دكأت يف لوخدلاك ةولخلا

 ةبسنلاب ه 5405  ةدعلا توبث ىلع بترتي ام - 55٠06  ؟ةدسافلا ةولخلا يف ةدعلا بجت

 ةولخلا ةلبانحلا دنع 5401  ىقيقحلا لوخدلا نع ةولخلا فلتخت ةيفنحلا دنع :ةعجرلل
 - 5408  ةيفنحلا بهذم  تانبلا ةمرحل ةبسنلاب و - 5408- جوزلل ةعجرلا توبث يف لوخدلاك
 ةلبانحلا دنع :ًايناث - 541١  ةيفنحلا دنع : ًالوأ - ثاريملل ةبسنلاب -ز - 541٠١ - ةلبانحلا بهذم
 قالطلا رهملا تادكؤم نم :ًاعبار 541 لوخدلا عم ةولخلا اهيف فلتخت رومأ - ح- 5417-
 لبق قالطلا :ًالوأ ىمسملا رهملا فصن بجي ىتم - 5414 - توملا ضرم يف لوخدلا لبق
 وأ لوخدلا لبق اهقالط :ىمسملا رهملا فصن بوجول ىرخأ تالاح :ًايناث - 5416  لوخدلا
 ةولخلا لبق وأ لوخدلا لبق ةقرف لكب رهملا فصن بجيو 5415 - ةحيحصلا ةولخلا لبق

 ىلع اهقالط جوزلا قلع اذإ - 54117 - هنم ببسب وأ جوزلا لبق نم ةقرفلا تءاج اذإ ةحيحصلا
 - 5147١  ةيفنحلا بهذم 5419  رهملا ىلع ةدايزلا فصنتت له 5414  هتلعفف اهنم لعف
 - ةلبانحلا بهذم 51477 - ةيفنحلا بهذم يف ةياورلا رهاظ هجو - 547١ - فسوي يبأ يأر

 ىمسملا رهملا فصن كلم نيجوزلا نم لكل تبثي فيك 5474 - لاوقألا نم حجارلا - 58377

 :ًايناث /5471   ًادوقن رهملا ناك نإ : ًالوأ - 5475  جوزلا ديب رهملا : ىلوألا ةلاحلا - 5476 -
 بهذم "4174 - ةيفنحلا بهذم  رهملا لصأ نم ةدلوتم ةدايزلاو نايعألا نم ًانيع رهملا ناك اذإ
 اذإ :ةيناثلا ةلاحلا 5847٠  رهملا لصأ نم ةدلوتم ريغ ةدايزلا تناك اذإ - 55478 - ةلبانحلا

 نم ًانيع رهملا ناك اذإ - 547١  ةيلثملا لاومألا وأ دوقنلا نم وهو ةجوزلا دي يف رهملا ناك
 ةجوزلا لبق نم ضوبقملا يميقلا رهملا ناك اذإ 58577 - ةدايز هب لصحت ملو ةيميقلا نايعألا

 -ب - 514754 - لصألا نم ةدلوتم ةلصتم ةدايزلا تناك نإ -أ - 58477  ةدايز هيف تلصح دقو

 ةدلوتم ةلصفنم ةدايزلا تناك نإ  ج 547ه  لصألا نم ةدلوتم ريغ ةلصتم ةدايزلا تناك نإ

 بهذم /8471"  - لصألا نم ةدلوتم ريغ ةلصفنم ةدايزلا تناك نإ -د - 55475 - لصألا نم

 هلك ىمسملا رهملا طوقس - 5478 - ةجوزلا لبق نم ضوبقملا رهملا يف ةدايزلا يف ةلبانحلا

 . ةلبانحلا دنع 5414٠  ةيفنحلا دنع .هلك ىمسملا رهملا اهب طقسي يتلا حاكنلا قرف - 4
 لثملا رهم :ثلاثلا عرفلا

 ركذ نع توكسلا : ىلوألا ةلاحلا - لثملا رهم بوجو تالاح 54147 - ديهمت 0١-

 ًارهم حلصي ال ىمسملا :ةثلاثلا ةلاحلا 5444  رهملا يفن :ةيناثلا ةلاحلا 5447 - رهملا
 -5141417/- لثملا رهمو راغشلا حاكن - 54457  ادساف حاكتلا ناك اذإ :ةعبارلا ةلاحلا - 54 -

 3 لئثملا رهم باجيإب راغشلا حاكن نوححصي ةيفنحلا - 54144 - لثملا رهمب راغشلا حاكن حيحصت
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 5146١ - راغشلا حاكن يف ةلبانحلا بهذم 46٠" - ةيفنحلا لوقب اولاق ءاهقف - 55544 - هيف

 اهتابيرق نم اهلثامي نم رهم وه لثملا رهمب دوصقملا 54657  راغشلا حاكن يف ةيعفاشلا بهذم

 يناثلا لوقلا - 5408  لوقلا ةجح 5484 - اهتابيرقب دوصقملا يف لوألا لوقلا 5467

 بيترت - 546/ - حجارلا لوقلا - 5461/- يناثلا لوقلل ةجحلا 5465 - اهتابيرقب دوصقملا يف

 مكحلا ام 545٠0 - تابيرقلا بيترت يف ءاهقفلا لاوقأ نم 5464 - لثملا رهم ةفرعمل تابيرقلا

 - ةيعفاشلا بهذم :ًايناث 5457  ةيفنحلا بهذم :ًالوأ 543١ - تابيرقلا دجوت مل اذإ

 بهذم 5456 - ةلئامملا يف ربتعت يتلا تافصلا - 54754  ةلبانحلا بهذم :اثلاث 4

 يف ةيفنحلا لاوقأ نم - 5454 - ةيعفاشلا بهذم /5451   ةيفنحلا بهذم 5455  ةلبانحلا

 رهم يف ةأرملا تابيرق تاداع رابتعا 541/١ - ةلبانحلا لاوقأ نمو 5417٠١  نامزلاو دلبلا رابتعا

 - ةيفنحلا لاوقأ نم - 5417#  ؟لثملا رهم ريدقت دنع جوزلا لاح ربتعي له 54177  اهلثم

 ةلثامملا ءارجإ ةيفيك - 54175 - ةيرفعجلا لاوقأ نم 5841/8  ةيكلاملا لاوقأ نم 5-4
 - لثملا رهمو ةضوفملا - 54178 - لثملا رهمب رابخإلا طورش - 58417// - لثملا رهمب رابخإلاو

 وأ رثكأ وأ لثم رهم اهل ضرف نإ - 548٠١ - اهل رهم ضرفب اهجوز بلاطت نأ ةضوفملل - 48
 حاكنلا يف لوخدلا - 5447  لوخدلا :ًالوأ - 5487  لثملا رهم تادكؤم 5441 - هنم لقأ
 .نيجوزلا دحأ توم :ًاثلاث 5480  ةحيحصلا ةولخلا :ًايناث 5488 هيف بجي امو دسافلا

 7 قالطلا ةعتم : عيارلا عرفلا

 ةعتم بوجو ىلع - ةيآلا - صنلا ةلالد حيضوت - 5441/ - قالطلا ةعتم يف صنلا 545

 حجارلا 544.٠ كلام لوق ىلع درلا - 5444  ةعتملا يف كلام مامإلا لوق - 5484 - قالطلا

 0 م را لا لوق
 يناثلا لوقلا - 5444 - هليلدو لوألا لوقلا - 5447  دقعلا دعب رهم اهل ضرف دقو لوخدلا لبق

 ةعتملا يف صاصجلا مامإلا لوق - 5445  اهرادقم نايبو ةعتملا هب نوكت ام - 5484 - هليلدو

  ةعتملا رادقم يف يناساكلا لوق - 5444 - ةيفنحلا دنع ةعتملا رادقم -5491/  اهرادقمو

 حجارلا - 5001  ؟ًادوقن ةعتملا عفد زوجي له 6٠٠ - ةلبانحلا دنع اهرادقمو ةعتملا 84
 لوقلا - 59٠  ؟ةقلطم لكل ةعتملا بجت له 56٠07  اهرادقمو هب نوكت امو ةعتملا يف
 - 560٠05 - يناثلا لوقلا - 0٠50ه لوألا لوقلا ةلدأ - 50٠85 - ةقلطم لكل بجت ةعتملا :لوألا

 يناساكلا مامإلا فييكت ىلع دري ام 5604 - ةعتملا بوجو فييكت -/5601  يناثلا لوقلا ةلدأ

 5601١١- - ةعتملا يف ديزي نأ جوزلل - 591٠١ - ةعتملا بوجو فييكت يف حجارلا - 5604

 .ةعتملا عيرشت نم ةمكحلا
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 هيف فالتخالاو رهملا اياضق :سماخلا عرفلا

 تالاح ثالث رهملا اياضق لعج :ثحبلا جهنم - 56117  ديهمت -5

 نيجوزلا ةايح ىف فالتخالا :ىلوألا ةلاحلا

 - رهملا لجعم ملست يف فالتخالا :ًالوأ 5010  روص ةدع ةلاحلا هذهل -64
 يف فالتخالا :ًاثلاث - 50117  قالطلا لبق رهملا ةيمست لصأ يف فالتخالا :ًايناث ه5
 لوخدلا دعب رهملا رادقم ىف فالتخالا :ًاعبار - 5018  قالطلا دعب رهملا ةيمست لصأ

 .لوخدلا لبق رهملا رادقم يف فالتخالا :ًاسماخ -48

 نيجوزلا توم دعب فالخلا : ةيناثلا ةلاحلا

 هبحاص لوقو ةفينح يبأ لوق نايب  امهيتثرو نيب نوكي نيجوزلا توم دعب فالخلا 0١-

 رهمو رسلا رهم يف فالتخالا - 561717  هتجوزل جوزلا همدقي اميف فالتخالا 5677 - دمحم

 . ةينالعلا

 ةجوزلا زاهج :سداسلا عرفلا

 ةيكلاملا يأر - 507  تيبلا عاتمو زاهجلاب فلكملا وه جوزلا - 5678 - ديهمت -484

 زهجت نأ ةجوزلل زوجي 56074 - ةيكلاملا ىلع هدرو مزح نبا لوق 56015 ؟1/  ةجوزلا زاهج يف

 زاهجلا نأشب تافالخلا - 5070  زاهجلا يف اهل ةجوزلا لهأ ةدعاسم 56178 - هلامب اهسفن

 . نيجوزلا نيب فالخلا 1 507  نيجوزلا نيب تافالخلا : ًالوأ - 5671  ةيجوزلا تيب ىف امو
 توم دعب تافالخلا :ًايناث 7984  قالطلا دعب فالخلا ب 5678 - ةيجوزلا مايق لاح
 . تان ًاعبار 5675 رخآلا ةئروو نيجوزلا نم يحلا نيب تافالخلا : : اثلاث 568ه نيجوزلا

 يف اهجوزو هتنبا عم بألا تافالخ : : ًاسماخ - ”681/ - هتثرو عمه تفلتخاف هتوم ضرم يف اهقلط
 .فرعلا ىلع مدقت ةنيبلا - 50748  اهزاهج

 ةجوزلا ةقفن : يناثلا بلطملا

 :عورف ةعبس ىلإ بلطملا ميسقت :ثحبلا جهنم - 5014٠0 - ديهمت -8

 ةقفنلا بوجو :لوألا عرفلا

  -0١ةيفنحلا دنع :ًالوأ - ةقفنلا بوجو ببس 5047 - ةيجوزلا ةقفنلا بوجو ةلدأ -
  - 64دنع :ًايناث 5044 - جوزلا ةعفنمل اهسابتحا ءازج اهل تبجو ةيفنحلا دنع ةجوزلا ةقفن :
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 دنع :ًاسماخ - 56 41/  ةلبانحلا دنع :ًاعبار - 5845 - ةيكلاملا دنع :ًاثلاث - 5642©  ةيعفاشلا

 لوقلا 566٠-  ةيرفعجلا دنع :ًاعباس - 5849 - ةيديزلا دنع :ًاسداس 5044 - ةيرهاظلا
 طرشلا - 56817  حاكنلا ةحص :لوألا طرشلا - 5687  ةقفنلا بوجو طورش 0 - حجارلا

 نع عورشملا عانتمالا 5088  يمكحلا ميلستلاو يقيقحلا ميلستلا 5684 - ميلستلا : يناثلا

 ةلقنلا : ةيناثلا ةلاحلا 5 هها/  لجعملا اهرهم اهئاطعإ مدع : ىلوألا ةلاحلا - 5685  ميلستلا

 : ةعبارلا ةلاحلا - 5664  اهراد لوخد نم اهجوز عنم : ةثلاثلا ةلاحلا 5068  ةبوصغم راد ىلإ

 - 5051١ - اهيلع نومأم ريغ وهو اهب رفسلا :ةسماخلا ةلاحلا - 507٠0  يعرشلا تيبلا ةئيهت مدع

 - 50517* - هتجوزب جوزلا رفس يف حجارلا - 56517 - هتجوزب جوزلا رفس يف نيدباع نبا يأر

 اهزوشن مدع :ةجوزلا ةقفن بوجول ثلاثلا طرشلا - 5655 - ميلستلا نع عورشملا ريغ عانتمالا

 -"851/  ةجوزلا ةقفنل طقسملا زوشنلا - 5655 - ءاهقفلا دنع ةجوزلا زوشن ىنعم - 5656

 مورشم ردعل وزلا دذإ نودب جورخلا "هك هنذإ نودب اهجوز تيب نم ةأرملا جورخ : الوأ

 ةجوزلا عنم ًازوشن ربتعي له - "هاله اهجوز تيب ىلإ فافزلا نع ةجوزلا عانتما : ًايناث_ "هك

 جلا للا و ا سا اح

 56 اله  ةلبانحلا بهذم - ج "هال  ةيعفاشلا بهذم - ب “/61"  جرفلا نود اميف اهب

 ةيعفاشلا دنع 1" الال  ةيفنحلا دنع "هالك ؟ازوقن ربعي لهو .جحلا ىلإ ةأرملا رفس : :ًاعلاث

 -5680- ؟ًازوشن ربتعي له اهلامعأل ةفرتحملا ةجوزلا جورخخ 561/9  ةلبانحلا دنع 561/8

 دنع : ًالوأ - زوشنلا نع عوجرلا - 56481 - تيبلا جرا لمعلا ني "اهب ملغ ةجوزلا طارتش

 قو رلا نيا 56/5 - ةيعفاشلا لوق : : اثلاث 5887  ةلبانحلا لوق : : ًايناث - 5881  ةيفنحلا

 لوقلا - 5885 - ةيعفاشلاو ةلبانحلا لوق - ب - 56086 - ةيفنحلا لوق -أ  ؟اهتقفن فقوي له
 بهذم : ًالوأ - 5084 - ةضيرملا ةجورلا ةقفن - 5641/  ةسوبحملا ةجوزلا ةقفن يف حجارلا

 :اعبار 5691١  ةيفنحلا بهذم :اثلاث - 504٠  ةيعفاشلا بهذم : ًايناث 56/44 - ةلبانحلا

 - ةيرفعجلا بهذم :ًاسداس 5697  ةيديزلا بهذم :ًاسماخ 5697  ةيرهاظلا بهذم
 بهذم :ًالوأ - 5695 - ةريغصلا ةجوزلا ةقفن - 5046 - اهوحنو ءاقترلا ةجوزلا ةقفن -14
 - 5699 - ةيفنحلا بهذم :ًاثلاث - 5094 - ةيكلاملاو ةيعفاشلا بهذم :ًايناث 50917  ةلبانحلا

 ةيرهاظلا بهذم :ًاسداس - 5501  ةيديزلا بهذم :ًاسماخ - 56٠  ةيرفعجلا بهذم :ًاعبار
 ًازجاع اهجوز ناك اذإ ةريبكلا ةجوزلا ةقفن - 5507  ةريغصلا ةقفن يف حجارلا لوقلا 507 -
 تب ةيرفعسلا لوف" اياك مق ءارويمجلا لزق :ًالوآ ح5 4 ءايقنلا كاقاو طولا نع

 ةيعفاشلاو ةلبانحلا لوق - 550177 - ةيفنحلا لوق ءريغصلا اهجوز ىلع ةريغصلل ةقفن الل 5
 لوق 5553١  ةلبانحلا لوق  اهببسب سوبحملا ةجوزلا ةقفن - 5504  ةيكلاملا لوق - 5508 -
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 اهل ,باغ مث اهجوز ىلإ اهسفن ةجوزلا تملس 5517 - بئاغلا ةجوز ةقفن - 551١ - ةيفنحلا

 - 55184 - هتبيغ يف اهجوز تيب ىلإ تداع مث اهجوز روضح يف تزشن - 5517 - هيلع ةقفنلا

 بهذم ًاضيأ وه اذه نأ ودبيو «بئاغلا ةجوز ةقفن ىف ةيعفاشلاو ةلبانحلا لوق وه هانزكذ ام

 . ةيفنحلا

 ةجوزلا ةقفن بوجو ةيفيك : يناثلا عرفلا

  روهمجلا ةلدأ - 55117  روهمجلا يأر :ًايناث - 5515  ةيفنحلا يأر :ًالوأ .-6

 لوق ىلع بترتي ام - 5570 - ةيفنحلا ةلدأ -55194  روهمجلا يأرل ةجحلا نمو .-4

 .ةقفنلا نامض 5577  روهمجلا لوق ىلع بترتي ام - 557١  ةيفنحلا

 ةيجوزلا ةقفنلا عاونأ :ثلاثلا عرفلا

 دولوملا ىلعو# : ىلاعت هلوق :ًالوأ  ةقفنلا عاونأ يف ةنسلاو نآرقلا نم صوصنلا - 57
 «مكدجو نم متنكس ثيح نم نهونكسأإ : يلاعت هلوق : ًايناث .-5 - «نهتوسكو نهقزر هل
 ةقفنل ةثالث عاونأ - 553717 - يذمرتلا ثيدح :اعبار - 5575 - دواد يبأ ثيدح :اثلاث - 5576 -

 بجي له 550 - هتقفنو ةجوزلا مداخ :ًالوأ - 5578 - ةجوزلا ةقفن عباوت - 5574 - ةجوزلا
 مادختسا زوجي له 5777 - ةجوزلا مراحم نم وأ ةأرما مداخلا 5771 - ؟مداخ نم رثكأ ةأرملل

 يأت ةجوزلا - 554 - ؟ًامداخ ةجوزلا كيلمت طرتشي له 5777"  ؟ةملسملا ةمدخ يف ةيباتكلا
 مزلي له - 555 - ؟مداخ ةرجأ ذخأتو اهسفن مدخت نأ ةجوزلل له 577  اهعم ةمداخب

 نم بيبطلا ةرجأو ةيودألا له /557   ؟مداخلا نع ًاضوع اهل اهجوز ةمدخب لوبقلا ةجوزلا

 لوق :ًاثلاث - 5514٠  ةيعفاشلا لوق :ًايناث 5778  ةلبانحلا لوق : ًالوأ - 7778 - ؟ةقفنلا عباوت
 لوقلا 55847  ةيرفعجلا لوق :اسماخ 55847  ةيديزلا لوق :اعبار 5541١ - ةيفنحلا

 - 5545 - ةلبانحلا بهذم :ًالوأ - 574 - بيطلاو ةنيزلاو فيظنتلا داوم - 5144 - حجارلا
 - ةيديزلا بهذم :اعبار - 55548 - ةيفنحلا بهذم :اشلاث - 5551/ - ةيعفاشلا بهذم :ايناث

 لوقلا -5561  ةيكلاملا بهذم :ًاسداس 576٠  ةيرفعجلا بهذم :ًاسماخ -48
 . حجارلا

 ةجوزلا ةقفن رادقم : عبارلا عرفلا

1 00 1 
 .رّدقت نمو هب ٌردقت ام ةفرعمب فرعت ؟ةجوزلا ةقفن رادقم فّرعُي فيك .-

 ةقفنلا هب رّدقُت ام : ًالوأ
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 ةردقم ةقفنلا :لوألا لوقلا - 55814  ةجوزلا ةقفن هب رِّدقت اميف ءاهقفلا فالتخا <68

 - دلبلا بلاغ مدأ ًاضيأ ةجوزلل - 5567 - لوألا لوقلا ةلدأ 6و  (ماعطلا ةقفن) اهسفنب

 برشلل ءام ةجوزللو - 5569 هيف ريدقت الو محل ةجوزللو - 5504 - مدالا يف ريدقت ال - 61

 دوقنلاب ماعطلا نع ضايتعالا زوجي - 5551 - ؟هتجوزل ماعطلا ةقفن جوزلا لصوي فيك - 5550 -

 دنع اهتقفن طقسي ضايتعا الو كيلمت ريغ نم ةداعلا ىلع اهجوز عم ةجوزلا لكأ 55557

 : يناثلا لوقلا - 5554 - ماعطلا ةقفن ريدقت يف ةيعفاشلا بهذم ةصالخ 55517 - ةيعفاشلا

 - ةيافكلاب ةردقم ةجوزلا ةقفن نأ ىلع ةلدألا - 5556 - ةجوزلا ةيافكب  ةيافكلاب ةردقم ةقفنلا

 - عبارلا ليلدلا - 5554 - ثلاثلا ليلدلا - 55519 - يناثلا ليلدلا - 5555 لوألا ليلدلا

 ةقفن - 551/1  ةيافكلاب ةردقم ةجوزلا ةقفن نوك ىلع بترتي ام - 5517١ - حجارلا لوقلا .-84

 يفكي ام رادقم 571/7  ةجوزلا ةيافكب يأ ةيافكلاب ةردقم ةوسكلا ةقفن - 557/7  ةوسكلا

 - اهتيافكب ردقم ةجوزلل نكسملا 551/8  ةجوزلل ىنكسلا - 551/4  ةوسكلا نم ةجوزلا

 - 5511/8 - نكسمب اهدارفنا يف ةجوزلا قح 55 1/ا/  ةجوزلا نكسم يف ةيعفاشلا لوق -5

 : ًاثلاث - 558٠ - ةلبانحلا دنع :ًايناث 55179 هتيب يف اهعم نكسلا نم اهلهأ عنمي نأ جوزلل

 ثاثأ - 5187 - نيحلاص ناريج نيب نوكي نأ نكسملا ةيافك نم - 5581 0 دنع

 .ةداعلاو فرعلل عضخي نكسملا ثاثأ - 55487  نكسملا

 ةجوزلا ةقفن هب رّدقُ نم :ًايناث

 -5545 - جوزلا لاحب ردقت :لوألا لوقلا - 55486 - ؟ةجوزلا ةقفن هب رَّدقُا نم -4

 ىعاري نكسلات 554.1/ - ةيفنحلا دنع ةياورلا رهاظ وهو يخركلا مامإلا لوألا لوقلا باحصأ نم

 لاحب رّدقُت ةقفنلا : يناثلا لوقلا - 5588 - لوألا لوقلا نم ءانثتسالا هجو ىلع ةجوزلا لاح هيف

 فالتخا دنع 5591١ - نيلوقلا ىلع بترتي ام - 5594٠  ةيكلاملا بهذم .-8 - نيجوزلا

 نوكي نأو - 5147 - راسعإلاو راسيلا ةقفن نيب ًأطسو ةقفنلا نوكت امهتاعارم موزلو نيجوزلا لاح

 -ريقف اهجوزو ةينغلا ةجوزلا نكسم نع نيدباع نبا لؤاست 55847  امهلاحل ًابسانم نكسملا

 مل ةيفنحلا ليصفت 5546 - كلذ يف مهلاوقأو ,ةجوزلا نكسم يف ةيفنحلا ليصفت .-4

 . نيجوزلا لاح ىلإ رظنلاب ةجوزلا نكسم يف حجارلا - 5145 - نيدباع نبا لاؤس ىلع بجي

 ةقفنلا ءافيتسا :سماخلا عرفلا

 ةقفنلا ءافيتسا يف ىلثملاو ةداتعملا ةقيرطلا 5594 - ءافيتسالا ةيفيك يف لصألا -17

 له - 57٠١ - اهيلع بترتي امو ةقفنلا ءافيتسا يف ىلثملا ةقيرطلا ىلع ءاهقفلا ّصن - 5599

 596ه -



 اهتقفنل اهيفكي ام اهجوز لام نم ذخأت نأ ةجوزلل 570١ - ؟زبخلاو خبطلا ىلع ةجوزلا ربجت
 ؟ةويتكللو ماعطلل ةقفز يضاقلا نضرفي تاك 34 ريس ةقفنلا ضرفل يضاقلا ةعجارم - كالا

 دنع :ًايناث ١59ه - ةلبانحلا دنع :ًالوأ -أ ؟ًادوقن ةقفنلا ضرف ينماقلل زوجي لخ+ 34
 ريدقت رييغت - -57١8 ةجوزلا مداخل ةقفن ضرف ال٠ ا/  ةيفنحلا دنع : :ًالاث 5/١5 ةيكلاملا

 نكسلا ةقفن ريدقت 5١١  دوقنلاب ةقفنلا ريدقت زاوج حجارلا 5709 - ًادوقن تناك اذإ ةقفنلا
 لكل اهملستو ةقفنلا ريدقت نيدباع نبا حجر 51/1١7  اهتقفن ةجوزلا ملست ديعاوم - - 5191١

 - 51/١8  ةيفنحلا دنع ةوسكلا ةقفن 51/١54  ةدملا ءادتبا يف ةلجعم ةقفنلا عفد 51/1١  رهش

 ةقفنلاب اليفك ةجوزلا بلط 1" /١ا/  ةيفنحلا لوق حجارلا 517/15  ةلبانحلا دنع ةوسكلا ةقفن

 ماعطلا ةقفن :الوأ  اهتقفنب ةجوزلا تافرصت 51/194  ةلجعملا ةقفنلا يف عوجرلا - 5118 -
 بهذم 51/717  اهنم ءاربإلاو ةقفنلاب ةصاقملا ١  ةوسكلل ةيسنلاب :ايناث - 5/7٠١

 لاوقأو بئاغلا ةجوزل ةقفنلا - 57785 - ةقفنلا نم ءاربإلا 517777 - ةقفنلاب ةصاقملا يف ةيكلاملا
 جوزلل :ةيناثلا ةلاحلا - 51775 - رضاح لام هل سيل : ىلوألا ةلاحلا 5176  اهيف ءاهقفلا
 ركنأ اذإ - 5178 -ريغلا دي يف لام بئاغلا جوزلل :ةثلاثلا ةلاحلا 517/717  رضاح لام بئاغلا
 جوزلا زجع 51/٠  بئاغلا ةجوز فلحي يضاقلا 517/79  نيدلا وأ ةعيدولا وأ ةيجوزلا عيدولا
 .ةقفنلا نع جوزلا زجع يف ةيفنحلا بهذم ١“/51   ةقفنلا نع

 اهب قلعتي امو ةقفنلا ىف فالتخالا : سداسلا عرفلا

 رسيأ مث راسعإ ةقفن يضاقلا اهل ضرف اذإ - #5370 - جوزلا راسي يف فالتخالا - 7
 عوفدملا ةفص يف فالتخالا - 51778  ةجوزلا ىلع قافنإلا يف فالتخالا - 5174 - جو زلا

 .ةقفنلا ردق يف فالتخالا - 57/75 - ةجوزلل

 اهبوجو دعب عباسلا خ و دعب ةقفنلا تاطقسم ءباسلا عرفلا
 _ +7 - ةقفنلا قاقحتسا تاطقسم :ًالوأ 8*57  - ةقفنلا تاطقسمب دوصقملا - "7

 بترتي ام 51/4١ - ةيفنحلا يأر ىلع بترتي ام - 5074٠ - اهبوجو دعب ةقفنلا تاطقسم : ًايناث
 دنع جوزلا ةمذ يف انيد اهتروريص دعب ةقفنلا تاطقسم :اشلاث 5/47  روهمجلا يأر ىلع

 ةبهلاب اهطوقس 51/44 - ءاربإلاب اهطوقس  ةلأسملا هذه يف ةيفنحلا يأر - 51/57 - روهمجلا
 اذه ليلعت 5745 - يضاقلا رمأب ةنادتسم نكت مل نإ توملاب وأ قالطلاب اهطوقس 501/56 -
 فالتخا 51748 - يضاقلا رفأب ةنادتسم تناك نإ اهطوقس مدع ليلعت - 517417 - طوقسلا
 لبق نم ةضورفملا ةقفنلا طوقس مدع حجارلا 5749 - قالطلاب ةقفنلا طوقس ىف ةيفنحلا

 7 ىضاقلا
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 فورعملاب ةرشاعملا : ثلاثلا بلطملا

 :عورف ةسمخ ىلإ بلطملا ميسقت :ثحبلا جهنم - "1/61 - ديهمت 6

 اهتيمهأو اهمكح نايبو فورعملاب ةرشاعملا ىنعم :لوألا عرفلا

 :فورعملاب ةرشاعملا يف نيرسفملا لاوقأ 17/8  فورعملاب ةرشاعملا ىنعم -

 نم :ًاثلاث 51/00 - يزارلاو يرشخمزلا ريسفت نم : ًايناث 4 - ريثك نبا ريسفت نم : ًالوأ

  رانملا ريسفت نم :اسماخ /51/81  - يبطرقلا ريسفت نم :اعبار "5185 - صاصجلا ريسفت

 51/50  فورعملاب ةرشاعملا مكح "1/89  فورعملاب ةرشاعملل راتخملا ريسفتلا

 ريكذت 517/77 فورعملاب ةرشاعملا بوجو دكؤي امم 5151١ - فورعملاب ةرشاعملا ىلع ثحلا
 ثيدح 71/584 - ةأرملا ةعيبطب هفيرعت : ًالوأ 7157  فورعملاب ةرشاعملا ىلع هنيعي امب جوزلا
 هتجوز.تانسح ركذتي نأ :ًايناث 5777  اهميوقت نم عنمي ال ةأرملا جاجوعا - 5756 - يذمرتلا
 فورعملاب نهورشاعو# : ىلاعت لاق .اههركي يتلا هتجوز يف نوكي دق ريخلا :اثلاث - 5751 -

 نبا ريسفت نم 771/0 - هًريثك ًاريخ هيف هللا لعجيو ًائيش اوهركت نأ ىسعف نهومتهرك نإف
 نأ :ًاعبار 51/7 - رانملا ريسفت نم - 517/7  يزارلا ريسفت نم - 51/١ - يكلاملا يبرعلا

 ركذي ميركلا جوزلا 717/0 فورعملاب ةرشاعملا ةيمهأ 51/7/54  تيبلا يف هزكرم جوزلا فرعي
 .اهتاقيدص لصيو اهتوم دعب هتجوز

 ةجوزلاب رارضإلا مدع : يناثلا عرفلا

 ميرحت يف صوصنلا - 1/7/8 - مارح ةجوزلاب رارضإلا - 51/ا/ا/  رارض الو ررض ال -

 ررضلا - 71/87 - ًاعبار 517/481 - ًاثلاث 77/8٠ - ًايناث 51/9 - ًالوأ  هتجوزب جوزلا رارضإ

 .ةجوزلاب روظحملا

 اهجوزو ةجوزلا نيب قوقحلا يف ةلثامملا :ثلاثلا عرفلا

 - يرشخمزلا ريسفت نم :ًالوأ :ةيآلا هذُه ريسفت 517/84 - ميركلا نآرقلا نم ةيآ - 7/8“
 نم :ًاعبار 51/817 - ريثك نبا ريسفت نم :ًاثلاث 1/85 - ىبطرقلا ريسفت نم :ًايناث .-6
 يف ةلئامملا يف راتخملا لوقلا - 51789 - رانملا ريسفت نم :ًاسماخ - 51/88 - يزارلا ريسفت

 هقف نم - "1/41 - هل يه نيزتت امك هتجوزل نيزتي جوزلا - 5174٠  اهجوزو ةجوزلا نيب قوقحلا
 .هل يه هلعفت امك هتجوزل حابملا لعفي جوزلا - 5147 - ةيفنحلا

 هب قلعتي امو (ءطولا) عامجلا : عبارلا عرفلا

 - :ةا/-



 - جوزلا ىلع ءطولا بوجو ةلدأ - 517414 - اهجوز ىلع بجاوو ةأرملل قح ءطولا - 7791

 نبا لوق "51/417 - جوزلا ىلع بجاولا ءطولا ةدم 51/45 - هتجوز دنع جوزلا تيبم 6

 ةدم يف يلازغلا لوق 51/949  بئاغلا جوزلل ةبسنلاب ءطولا ةدم 51/448  ءطولا ةدم يف مزح

 - 54٠015 - ءطولا ةدم يف حجارلا لوقلا - 58٠0١  ءطولا ةدم يف ةيميت نبا لوق - 58٠١  ءطولا

 - 54٠04 - هتجوزب جوزلا لوخد يف ليجعتلا - 5807 - نيجوزلا نيب قيرفتلل ببس ءطولا كرت

 بادا - 5805  ءطولا نم اهقح هتجوز يفوي نأ جوزلا ىلع - 58٠8  ءطولا يف باوشلا

 هتجوز عماجي ال نأ :ًاثلاث - 5808 - يرعتلا مدع :ًايناث 5801 - ةيمستلا : ًالوأ :عامجلا
 بابحتسا :ًاسماخ 54٠١ - ةلبقلا لابقتسا مدع :ًاعبار - 5804  ىرخألا هتجوز روضحب

 ىنعم 58017 - عامجلا دنع لزعلا - 5817  ءطولا ىلإ دوعلا دارأ اذإ - 581١  ةجوزلا ةبعالم
 يف ةدراولا ثيداحألا هقف - 581١8 - لزعلا يف ةدراولا صوصنلا 58154 - عامجلا دنع لزعلا

 نيب قيفوتلا - 58117 لزعلا زاوج : يناثلا لوقلا - 58816 - لزعلا ةهارك :لوألا لوقلا  لزعلا

 لوقلا اذه ىلع ضارتعا - 5819 - لزعلا ميرحت :ثلاثلا لوقلا - 5814 - لزعلا يف نيثيدح

 : ًالوأ :لزعلا يف ءاهقفلا لاوقأ - 587١ - ةجوزلا نذإب لزعلا زاوج : عبارلا لوقلا - - 587١
 بهذم :ايناث 5877 يعفاشلا يزاريشلا لوق - 5877 - يلازغلا لوق  ةيعفاشلا بهذم

 نب لامكلا هلاق امو راتحملا درو راتخملا ردلا يف ءاج ام - 58784 - يناساكلا لوق - ةيفنحلا

 :ًاسماخ /5451   ةيكلاملا بهذم :ًاعبار - 58377 - ةلبانحلا بهذم :ًاثلاث - 5878 مامهلا
  ةيرفعجلا بهذم :اعباس 58379  ةيديزلا بهذم :اسداس - 5878 - ةيرهاظلا بهذم

 ليلدلا - 5877 - لوألا ليلدلا - 583١  حبجرتلا اذه ةلدأو لزعلا يف حجارلا لوقلا 6١

 - 58175 - سماخلا ليلدلا - 587ه - عبارلا ليلدلا - 588754 - ثلاثلا ليلدلا #5817 يناثلا
  عساتلا ليلدلا - 5889 - نماثلا ليلدلا - 588 - عباسلا ليلدلا 58177 - سداسلا ليلدلا

 ةعضرملا نع لزعلا له - 5847  لزعلل ةحيبملا راذعألا 5885١ - رشاعلا ليلدلا 8

 دوجو عم لزعلاب ةجوزلا نذإ - 5844 - ؟لزعلل عورشم رذع لايعلا ةرثك له - 5847  ؟حابم
  ةمادق نباو يناساكلا يأر - 5845 - ؟ًاقلطم هحيبي لزعلاب ةجوزلا نذإ له 584ه  رذعلا
 محر مف ّدسب لزعلا -5849 - ةجوزلا نذإ طوقس 5848  هحيجرت ىلإ ليمن ام 1

 - لمحلا عنمي ام لامعتسا يف انيأر 586١ - لمحلا عنمل ةيودأ لامعتسا 586٠  ةجوزلا

 ال - 5884  لزعلا يف لوقلا ةصالخ - 5867  لمحلا عنمي ام لامعتسا يف ىوتف -

 .لمحلا عنمي ام لامعتسا ىلع سانلا لمحت نأ ةلودلل زوجي
 تاجوزلا نيب لدعلا : سماخلا عرفلا

 تاجوزلا نيب لدعلا /5881  - تاجوزلا نيب لدعلاب دوصقملا - 5865  ديهمت 06

 - غ858-



 لدعلا بجي ءيش يأ يف - 5869  تاجوزلا نيب لدعلا مدع نم ريذحتلا - 5868 - نهل قح

 تاجوزلا نيب لدعلا - 5851١ - تاجوزلا نيب ةيوستلا هيف بجت ال ام - 585٠0  تاجوزلا نيب

 نيب مسقلا - 585717  تاجوزلا نيب لدعلا بوجو ىلع ليلدلا - 5857 - جوزلا ىلع بجاو

 لمشي مسقلا - 5856 - ةيباتكلاو ةملسملا لمشي تاجوزلا نيب مسقلا - 58514  تاجوزلا

 ةيفيك - 5851/ - هتاجوز نيب مسقي ضيرملا جوزلا - 5855 - تاجوزلا نم اهريغو ةضيرملا

 نكسي نك اذإ مسقلا ةدم - 5859  تاجوزلا نيب مسقلا ةدم - 5858 - تاجوزلا نيب مسقلا

 ليللا مسقلا دامع 5817/١ - تاجوزلا نيب مسقلا هلمشي ال ءطولا - 5837٠١  ةدعابتم ندم يف

 نم اهقح ةجوزلا ةبه /541   اعبت مسقلا يف لخدي راهنلا - 5837/79 هيف هلمع ناك نم الإ

 ةماقإ ةدم 54178  ؟مسقلا نم اهقح نع ضوعلا ذخأ ةجوزلل زوجي له - 5487/4  مسقلا

 - 541/ا/ل  ةديدجلا ةجوزلا دنع ةماقإلا ةدم يف حجارلا - 5817/5  ةديدجلا ةجوزلا دنع جوزلا

 - تاجوزلا نيب ةعرقلا يف ةيفنحلا يأر 54174 - ةعرقلاب رفسلا يف تاجوزلا ىدحإب جورخلا
 ةوسكلاو ماعطلا ةقفن - 588٠  رفسلا دنع تاجوزلا نيب عارتقالا بوجو حجارلا 48

 ناكسإ يف ةيفنحلا لاوقأ -5887” - ةلبانحلا دنع تاجوزلا نكسم 5881١  تاجوزلل

 ١ . تاجوزلا

 جوزلا قوقح : يناثلا ثحبملا

 .بلاطم ةتس ىلإ ثحبملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم - 58814 - ديهمت - 5817

 هتجوز ىلع جوزلا قوقح ميظعت :لوألا بلطملا

 وبأ هجرخأ ثيدح :ًايناث - 5885 - نآرقلا نم : ًالوأ  ةنسلاو نآرقلا نم صوصنلا ه6
 هذه ةلالد 5889  دمحأ مامإلا ثيدح :اعبار - 5884 - ةشئاع ثيدح :اثلاث 58417  دواد

 ةنجلا تابجوم نم - 58881١  اهيلع اهجوز اضر ةجوزلل ةنجلا تابجوم نم 584٠  ثيداحألا

 .اهجوز ءاذيإ اهكرت ةجوزلل

 فورعملاب اهجوزل ةجوزلا ةرشاعم : يناثلا بلطملا

 اهجوزل ةجوزلا ةرشاعم يف ءاهقفلا لاوقأ - 5897  اهريسفتو ميركلا ناربقلا نم ةيأ 5-5

 .فورعملاب اهجوزل ةجوزلا ةرشاعم يف عماجلا لوقلا - 5844 -

 هتجوْر ىلع جوزلا ةيماوق :ثلاثلا بلطملا

 (ةيماوق) ب دوصقملا /5891   ةيماوقلا ىنعم - 5845  ءاسنلا ىلع نوماوق لاجرلا 6

599 - 



 لجرلا ةيماوق - 5899  ؟هتأرما ىلع لجرلل ةيماوقلا تناك اذامل - 5844 - هتجوز ىلع جوزلا

 ةيماوق - 5401١ - ةمحرلاو ةدوملا ساسأ ىلع موقت لجرلل ةيماوقلا - 54٠٠ - ةأرملا ةحلصم يف

 .اهيلع جوزلا ةيماوقب ةجوزلا اضر 54057 - ةيجوزلا ةايحلل ةيرورض لجرلا

 هتجوز ىلع جوزلل ةعاطلا قح : عبارلا بلطملا

 يه ةحلاصلا ةجوزلا - 540ه  قحلا اذه ةلدأ 5404  قحلا اذه ساسأ 0

 اهجوز ةأرملا عيطت ال -/54037  قلاخلا ةيصعم يف قولخمل ةعاط ال - 5405 - اهجوزل ةعيطملا

 5953١  ثيدحلا رهاظ هيلع لديام ٠9 ٠  ءطولا يف ةعاطلا - ١ هللا ةيصعم يف

 ةجوزلا ةعاط يف ءاهقفلا لاوقأ - 594311١  هشارفل اهاعد اذإ اهجوزل ةجوزلا ةعاط موزل يف ثيداحأ

 - عنملا ليلدو زوجي ال ربدلا يف ءطولا - 5417  عامجلا تقو - 5417 - ءطولا يف اهجوزل

 أطي نم ريزعت - 5916 - اهربد يف هتجوز جوزلا ءطو ميرحت يف ةحيرص ثيداحألا 4
 رومأ يف ةعاطلا - 543117 - ةراهطلا رومأ يف ةعاطلا - 5417 - امهنيب قرفي دقو اهربد يف هتجوز ٠

 ةنيزلا يف ةجوزلا ةعاط يف ةلبانحلا لاوقأ نم 5919  ةنيزلا رومأ يف ةعاطلا - 5918 ةفاظنلا

 - ًاعرش ةروظحملا ةنيزلا - 59477  ةيفنحلا لاوقأ نم - 1937١  ةيعفاشلا لاوقأ نم 59476
 . تادابعلا لفاون نم هتجوز عنمي نأ جوزلل - 5474  تادابعلا لفاون كرت يف ةعاطلا - 547

 تيبلاب ةقلعتملا هتجوز ىلع جوزلا قوقح : سماخلا بلطملا

 .عورف ةعبرأ ىلإ بلطملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم 59475 - ديهمت -606

 تيبلا يف ةجوزلا رارق :لوألا عرفلا

 جوزلا قحل تيبلا يف ةجوزلا رارق ديكأت - 5978 - تيبلا يف ةأرملا رارق لصألا 077

 جوزلا نذإب تيبلا نم جورخلا 5910  ًاقلطم جورخلا مدع ينعي ال تيبلا يف رارقلا - 5478 -

 نم هتجوز عنم يف جوزلا قح 59177  اهجوز نذإ نودب تيبلا نم اهجورخ مرحي 59371 -
 هتجوز عنم يف جوزلا قحل ةجحلا 5974  قحلا اذه يف ءاهقفلا لاوقأ 5977 - جورخلا

 - 591/ - عنملاو نذإلا يف جوزلا قح دودح 5975 - يناربطلل ثيدح 941" *ه  جورخلا نم

 يف هقفتلل ةجوزلا جورخ 5918 - بودنملا يف كلذ هلو اهيلع بجاولا جورخلا نم اهعنمي ال

 نيب اهبراقأو اهيوبأل ةجوزلا ةرايز - 59414٠  اهجئاوحب مايقلل ةجوزلا جورخ 599  نيدلا

 هيلإ اوبهذ امل ةيعفاشلاو ةلبانحلا ةجح 544١  ةيعفاشلاو ةلبانحلا لوق :ًالوأ : عنملاو نذإلا
 594857  فورعملاب ةرشاعملا نم سيل اهيدلاو ةرايز نم اهعنم :اولاق ةلبانحلا نكلو - 54547



 ةيفتخلا وق «ايناث تخاف 42# ةيرم كي اهروتسمتو اهننأ فارع نه اهمتم درك ةيسفاعلا لاككو

 ةلدأ - 5445  اهمراحم يوذلو اهيدلاول ةجوزلا ةرايز يف حجارلا لوقلا - 5940 - ةيكلاملاو

 - ةدسفملاو ررضلا عفدلو ةحلصملل اهيدلاو ةرايز نم اهعنم جوزلل زوجي - 59417  حيجرتلا
 .اهيدلاو ةرايز عنم يف جوزلا قحب ءاهقفلا لوق ليلعت -4

 جوزلا نذإب تيبلا ريغلا لوخد :يناثلا عرفلا

 ةجوزلا نذأت ال - 546٠  اهجوز نذإب الإ تيبلا لوخدب دحأل ةجوزلا نذأت ال 8

 ءاسنلا لوخد 59467  هنذإب هتيب ىلإ جوزلا براقأ لوخد 546١  بئاغ اهجوزو اهتيب لوخدب
 بهذم 59684  ةيفنحلا دنع جوزلا تيب ىلإ اهلهأو ةجوزلا يدلاو لوخد 5967  جوزلا نذإب
 لوقلا - 5465  ةجوزلا يدلاو ريغل ةبسنلاب ةيكلاملا بهذم 594  ةلأسملا هذه يف ةيكلاملا

 .ةيجوزلا تيب ىلإ اهمراحمو ةجوزلا يدلاو لوخد يف حجارلا

 اذه ىلع ةلادلا ةيآلا ىف يزارلا ريسفت نم 59464  هليلدو قحلا اذهب دوصقملا 17

 .ثيدحلا اذه حرش 5947٠  ملسمو يراخبلا ثيدح قحلا اذه ةلدأ نم 59489  قحلا

 اهجوز ةمدخو تيبلا ةمدخ : عيارلا عرفلا

 ١- ةيفنحلا بهذم :ًالوأ 5457 - جوزلل قحلا اذه يف ءاهقفلا فالتخا - 59457 -
 بترتي ام 59456  ءاضق ال ةجوزلا ىلع ةنايد ةبجاو تيبلا لامعأ - 59515 - ةيفنحلا لاوقأ نم

 ًاثلاث - 59517  ةيكلاملا بهذم :ًايناث - 5455 - ةنايد ةجوزلا ىلع تيبلا لامعأ بوجو ىلع :
 ةلباتحلا بهذم :ًاسماخ 5458  ةيرهاظلا بهذم :ًاعبار - 59454 - ةيعفاشلا بهذم -

 ةيميت نبا رايتخا :ًاسداس - ١/ - 5917بحاص ّدر - 5917/7 - ةيميت نبا لوقب لاق نم
 حيجرتلا ةلدأ - 5917/4 - ةيميت نبا لوق حجارلا 5947  ةيميت نبا لوقب لاق نم ىلع ينغملا :

 ليلدلا - 594175  ثيدحلا اذه حرش يف ءاج ام 541/8  يراخبلا ثيدح :لوألا ليلدلا : الوأ

 رجح نبا لوق 591/8 - ءامسأ ثيدح حرش - 591// ركب يبأ تنب ءامسأ ثيدح : يناثلا

 ثيدح يف ميقلا نبا لوق - 5914  ءامسأ ثيدح يف ينالقسعلا أسماء   - 598٠ليلدلا

 ليلدلا - 59417 - رباج ثيدحب ةلالدلا هجو - 5981 - يراخبلا حيحص يف رباج ثيدح.:ثلاثلا

 .هنم جوزلا فقومو رضاحلا تقولا يف لمعلا هيلع ام 5487 - فرعلا - عبارلا

 بيدأتلا قح  سماخلا قحلا : سداسلا بلطملا
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 بيدأت يف جوزلا قح ىلع ةلدألا - 54488 - هتجوز بيدأت يف جوزلا قح قاطن -4

 دنع اهبيدأتب ىلاعت هللا رمأ :ًايناث 5441  رانلا نم اهتياقوب ىلاعت هللا رمأ - 5485 - هتجوز
 بيدأتلا لئاسو لامعتسا يف جردتلا - 5989 - يعرشلا اهليلدو بيدأتلا لئاسو 59484 - زوشنلا

 يف ءاهقفلا لاوقأ نم 5991١  هلئاسوو بيدأتلا يف جردتلا يف نيرسفملا لاوقأ نم - 59496

 هانعم : ظعولا : ًالوأ - 59497  بيدأتلا لئاسوب فيرعتلا - 5447 - هلئاسوو بيدأتلا يف جردتلا
 - يسولآلا ريسفت يف هانعم - 5946 - صاصجلا ريسفت يف هانعم - 5444 - يبطرقلا ريسفت يف

 حجارلا لوقلا - 59448 - يلبنحلا ةمادق نبا دنع هانعم 54917 رانملا ريسفت يف هانعم - 445

 يف نيرسفملا لاوقأ 7٠٠١-  عجاضملا يف رجهلا :ًايناث - 5948 - هتجوز جوزلا ظعو يف

 - «عجاضملا يف نهورجهاوإ : ىلاعت هلوق ىنعم يف حجارلا 7٠١١- - عجاضملا يف رجهلا
 ثيداحألا ةلالد 7٠١4  لضفأ هكرتو حابم بيدأتلل برضلا 7٠١7 - برضلا :اثلاث ٠0

 لد امك هتجوز جوزلا برض زاوج ىلع تلد ثيداحألا هذهف 17٠١  هكرتو برضلا ةحابإ ىلع
 ىلع 17١1 - ةجوزلا برض ةلأسم يف حجارلا 7٠١5 - لضفأ برضلا كرت نأ ىلع اهضعب

 . برضلا ةليسو لجعتسي ال نأ جوزلا

 نيجوزلا نيب ةكرتشملا قوقحلا :ثلاثلا ثحبملا

 17١11 - بسنلا توبث :ًايناث 7١٠١  عاتمتسالا لح :الوأ 7٠١9 - ديهمت 4

 ماود ىلع صرحت ةعيرشلا -701  ةرشاعملا نسح :ًاعبار 1/017 - ةرهاصملا ةمرح :ًاثلاث
 . ثراوتلا :ًاسماخ 1١١4 - ةرشاعملا نسح

 حيحصلا ريغ جاوزلا دقع راثآ :رشع يداحلا لصفلا

 دنع لطابلا جاوزلاو دسافلا جاوزلا 7١1١5-  حيحصلا ريغ جاوزلاب ددصقملا 6

 حيحصلا ريغ حاكنلا دقع راثآ - 7١14  ةلبانحلا دنع لطابلاو دسافلا جاوزلا 7١117- - ةيفنحلا

 - لوخدلا لبق قيرفتلا يف ةأرملل رهم ال :ًايناث 7١٠١  قيرفتلا بوجو :ًالوأ 7019 -
 نمو هنم لقألاو رفز مامإلاو ةلبانحلا دنع لثملا رهم وهو ,لوخدلا دعب رهملا بوجو 0١

 ةفينح يبأل ةجحلا 77١77  رفز مامإلا ةجح 1١77  هيبحاصو ةفينح يبأ دنع ىمسملا رهملا

 /1١11-  ةرهاصملا ةمرح :اثلاث 7/١75  حجارلا لوقلا 7١78 - ةلبانحلا ةجح 1١1754

 - ةدعلا بوجو :اسداس 17١784 - بسنلا توبث :اسماخ 17١78 - ةقفنلا بوجو مدع :اعبار

 بوجو ىف لوخدلاك ةولخلا تسيل ةيفنحلا دنع ؟ةدعلا بوجو ىف لوخدلاك ةولخلا له 86

 #17٠8  ةلبانحلا لوق حجارلا 7١7  ةلأسملا هذُه يف ةلبانحلا بهذم 170 - ةدعلا
 .دسافلا حاكنلا يف ثراوت ال :اعباس
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 جاوزلا تابثإ :رشع يناثلا لصفلا

 - 7١1 - رارقإلاب جاوزلا تابثإ 7٠١5 ةيعرشلا تابثإلا قرط 17١8  ديهمت -304

 1/١8 - ةيفنحلا دنع ةيجوزلاب ًارارقإ ربتعي ام 1١78 - ةيجوزلاب ًارارقإ ربتعي ال امو ربتعي ام

 ةيجوزلاب ًارارقإ ربتعي ال ام - 07 4١ ٠ ةيجوزلاب رشابملا ريغ رارقإلا - ٠8٠/  ةلبانحلا دنع : : ًايناث

 حيضوت 1٠١- 46 - اعلاث 7١44 ًايناث ال٠ ع وأ : ةيجوزلاب رارقإلا ةحص طورش ١417/1

 ترقأ اذإ - 177١417 - هنع عوجرلا دعب رارقإلا قيدصت 1١45 - رقملل رخآلا فرطلا قيدصت طرش

 - 1١49 - ةيفنحلا دنع :ًالوأ : : اهنع لوكنلاو نيميلاب ةيجوزلا تابثإ - ٠7٠١54 - اهتركنأو ةيجوزلاب

 يلبنحلا يقرخلل ةجحلا 7١61  ةلبانحلا دنع :ًايناث 7١6٠ ةفينح يبأ لوق ىلع بترتي ام

 دامه كلذ ىلع بترتي امو راكنإلا دنع حاكنلا ىوعد يف يرجي ال فالحتسالا اممم

 ؟مكحلا امف تلكنو ةيجوزلا اهراكنإ دنع ةأرملا فيلحتب انلق اذإ

 جاوزلا قرف : يناثلا بابلا

 جهنم 1٠65  ةددعتم ماسقأ وأ عاونأ جاوزلا قرف - 7١68  جاوزلا قرف فيرعت -4

 .الصف رشع ةينامث ىلإ بابلا اذه ميسقت :ثحبلا

 جاوزلا قرف تاميسقت :لوألا لصفلا

 ةقرفلا نيبو قالطب ةقرفلا نيب ةقرفتلا طباض - 7١68 - جاوزلا قّرُفل تاميسقت ةعبرأ 7٠١ هاب

 - ةيفنحلا دنع سكعلابو قالط ال .ححسف ةقرف ربتعي ام - ٠٠ه89  ةيفنحلا دنع :ًالوأ : : خسفب

 ولا ل مما ل ورام ا لا : ًايناث - 07

 10 0 ل اة كس رمل يرحم وسلا و

 قرفل ىرخأ تاميسقت 17١56 - خسفو قالط ىلإ جاوزلا قرف ةمسق يف فالخ ال 7054

 . جاوزلا

 الطلا : يناثلا لصفلا

 .ثحابم ةتس ىلإ لصفلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت -5

 هتمكحو همكح نايبو قالطلا فيرعت :لوألا ثحبملا

 - يعرشلا حالطصالا يف قالطلا فيرعت 7١4  ةغللا يف قالطلا فيرعت -07

 - قالطلا ةيعورشم ةمكح 17١1/١ - قالطلا ةيعورشم 17١7٠١  راتخملا فيرعتلا 8
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 ببسلا 17١74 - ؟لجرلا ديب قالطلا ناك اذامل 7١7- - ًاضيأ قالطلا ةمكح نم 35
 17١7/8 - عبارلا ببسلا 707/7 - ثلاثلا ببسلا 17075 - يناثلا ببسلا 1٠١1/6 لوألا

 نأ ةلبانحلا هقف يف ينغملا يف :ًالوأ 7١8١-  قالطلا مكح 1074 - سماخلا ببسلا
 هقف يف عانقلا فاشك يفو 7١8١-  روظحمو هيلإ بودنمو حابمو هوركمو بجاو :قالطلا
 لاق 7١87  ؟ةيميث نبا دنع ابجاو قالطلا ريصي ىتم 7١87 - ينغملا يف ام لثم ةلبانحلا
 1١814  بدنلا وأ بوجولا وأ ةهاركلا وأ ةمرحلا هيرتعت زئاج وه ثيح نم قالطلا : ةيكلاملا
 ةيفنحلا دنع قالطلا مكح 6 - جاتحملا ينغم يف ءاج امك ةيعفاشلا دنع قالطلا مكح

 يف لصألا :لوألا لوقلا - 70817 - ؟ةحابإلا مأ رظحلا قالطلا يف لصألا له - 17١85
 رظحلا قالطلا يف لصألا : يناثلا لوقلا - 1١89 - لوقلا اذه ةلدأ 7١848 - ةحابإلا قالطلا

 هتلدأو حجارلا لوقلا - 7١97 - لوألا لوقلا ةلدأ ىلع درلا - 7١91١ - يناثلا لوقلا ةلدأ - 7١98
 زوجي ال 7١945  ثلاثلا ليلدلا 7/١98- - يناثلا ليلدلا 7١45- - لوألا ليلدلا - 7097 -
 يضاقلا نذإل قالطلا عاضخإ زاوج مدع ىلع ةلدألا - 72١917 - يضاقلا نذإل قالطلا عاضخإ

 - ةقلطملا ةحلصم يف سيل ضيوعتلا بلط 17١49 - قالطلا ببسب ضيوعتلا - 7١94-

 .قالطلا عاقيإ يف فسعتلا عنمل ليبسلا

 (قّلطملا) قالطلا كلمي نم : يناثلا ثحبملا

 جهنم 17١١7 - ةنيعم طورش رفاوتب جوزلا هكلمي قالطلا عاقيإ :71١١1 - ديهمت ١-2

 .بلاطم ةعبرأ ىلإ ثحبملا اذه ميسقت :ثحبلا

 ًالقاع ًاغلاب قّلطملا جوزلا نوكي نأ لوألا طرشلا :لوألا بلطملا

 بهذم 1/1١5  ةيكلاملا بهذم 7٠١8  ةيفنحلا بهذم  غولبلا طرش :ًالوأ 4
 قالطلا عوقول غولبلا طارتشا ليلعت 7١١8 غولبلا طرش يف حجارلا لوقلا - 7٠١١1 ةلبانحلا

 11١١ - لقعلا طرش :ايناث ١٠١١  ريدقلا حتف بحاص لوق ىلع بيقعت - 7١١9
 قالط ىف ءاهقفلا لاوقأ - 7/١١7  نونجملاب نيقحلملا ةيمست 1/١١7 - نونجملاب نوقحلملا
 :ًاثلاث 7118  ةيفنحلا هقف نم :ًايناث 7/114  ةلبانحلا هقف نم : ًالوأ - نونجملاب 55
 1/114 ةيديزلا هقف نم :ًاسماخ -1/1117/  ةيكلاملا هقف نم :ًاعبار - 7١١5  ةيعفاشلا هقف نم
 لوقلا 7١7١-  نونجملاب انركذ نم قاحلإ ىلع ةلدألا -7١15- ةيرفعجلا هقف نم :ًاسداس
 - ؟هقالط عوقو مدع يف نونجملاب هيفسلا قحلي له:-١1717  نونجملاب قحلي نميف عماجلا
 هلقع يف رثؤي هضرم ناك اذإ -أ  ؟هقالط عوقو مدع يف نونجملاب ضيرملا قحلي له -5

6:85 



 - عقي توملا ضرم ضيرملا قالط 1/114 - هلقع يف هضرم رؤي مل اذإ - باالا7#

 : ًايناث - ٠/١717 -روظحم ريغ قيرطب ركس نم :ًالوأ 7/١75 ؟ناركسلا قالط عقي له -6

 5 هيف عقاولا قالطلا ةحص يف فلتخملا ركسلا ّدح الا 78  روظحم قيرطب ركسلا

 ناركسلا قالط عوقو :لوألا لوقلا - 7١70  روظحم قيرطب ناركسلا قالط يف ءاهقفلا فالتخا

 يناثلا لوقلا اذه باحصأ نمو 1/١77  ناركسلا قالط عوقو مدع : يناثلا لوقلا - 7١1

 عوقو ةلدأ - 7/١ - دمحأ نع ةياور وهو ةيميت نبا رايتخا وهو ةيفنحلا نم يخركلاو يواحطلا

 1/118  يناساكلا ةجح 1/114  يلبنحلا ةمادق نبا ةجح :روظحم قيرطب ناركسلا قالط

 - ب /1/١7-  ميركلا نآرقلا -أ  ناركسلا قالط عوقو مدع ةلدأ 1/1١75 - ميقلا نبا ةجح

 همازلإ ينعي ال همئارجب ناركسلا مازلإ - د 1/14  ةباحصلا لمع - ج 1/1١78 - ةيوبنلا ةنسلا

 قيرطب ركس نم و 1/١4١- - هقالط عاقيإب ناركسلا ةبقاعم زوجي ال -ه 1/١4٠  هقالطب

 قالطلا عوقو مدع يف ايواستي نأ بجيف لقعلا لاوز يف روظحم ريغ قيرطب ركس نم لثم روظحم

 حصي ال رخآلا مهثيدح  ح-114* (قالطلا يف ةلوليق ال) ثيدح يف ةجح الز 7147

 - ًاضيأ هعاقيإ مدع مهنع حص دقف ناركسلا قالط عاقيإ ةباحصلا نع حص اذإ - ط 1144

 نوكي الف لقعلا لئاز ناركسلا  ك 1١147  ديفي ال قالطلا تامومعب جاجتحالا - ي 6

 حجارلا لوقلا - 7141  افلكم

 (هركم ريغ) ًاراتخم قلطملا نوكي نأ يناثلا طرشلا : يناثلا بلطملا

 قالط عقي ال أ :هركملا قالط يف ءاهقفلا فالتخا 7/١4 - رايتخالاب دوصقملا 94

 ةلدأ 7/١61١ - هركملا قالط عوقو ىلإ ءاهقفلا ضعب بهذ ب -ا/١6١  روهمجلا دنع هركملا

 - هجام نبا ثيدح : ًالوأ : هركملا قالط .عوقو مدع ىلع ةلدألا 7197 بوركملا قالط عوقو

 هاركإلا عمتجي ال 1/١60  يراخبلا ثيدح : : اعلاث ٠7١64  دواد يبأ ثيدح : : ًايناث - 7١ 6م

 حجارلا .لوقلا ال ١ هال هل مكح الف قح ريغب هيلع هركأ هركملا قالط - - 1/1١85 - رايتخالا عم

 ةلبانحلا دنع : ًايناث ا!/69١  ةيعفاشلا دنع: : الوأ ؟هاركإلا ققحتي مب - ١168 - هركملا قالط يف

 ..لوق - ب 1/1757 - ةلبانحلا لوق -أ :زوجي قحب هاركإلا 1/1١51- - ةيميت نبا دنع 11٠

 ىلع ةيعفاشلا ضعب بيقعت - 7١55 - ةيعفاشلاو ةلبانحلا لوق ىلع بيقعتلا - 7١117  ةيعفاشلا

 قالطلا ًادصاق قلطملا نوكي نأ ثلاثلا طرشلا :ثلاثلا بلطملا

 - ؟ةدرجملا ةينلاب قالطلا عقي له 1/١55 - قالطلا ىلإ دصقلا نم دارملا 6

 ةينلاب قالطلا عوقوب لاق نم ةلدأ - 7١58 هيف فقوت نمو ةينلاب قالطلا عوقوب لاق نم 317
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 ىلع درلا 7171١- - حجارلا لوقلا 7/117١  ةدرجملا ةينلاب قالطلا عوقو مدع ةلدأ - 159
 قالط عوقوب لاق نم : : الوأ 7/117  لزاهلا قالط 111/7  ةدرجملا ةينلاب قالطلا عقوأ نم
 قالط عوقو ىلع ةلدألا 71١170  لزاهلا قالط عوقو مدعب لاق نم : ناك ١1/5  لزاهلا

 قالط يف حجارلا لوقلا 717 - لزاهلا قالط عوقو مدعب لاق نم ةلدأ 1/١/5  لزاهلا

 بضغلا ماسقأ 5-5 - ؟نابضغلا قالط عقي له 1/١119  نابضغلا قالط 1/١18  لزاهلا

 -1185  روهمجلا لوق 7/187  ةيفنحلا لوق :ًالوأ 7/1١87  ءىطخملا قالط 7141 -
 قالط عوقو مدع ىلع روهمجلا ةلدأ 7180  ءىطخملا قالط عوقو ىلع ةيفنحلا ةلدأ
 ميلعتلل قالطلاب ظفلتلا - 71848 - نّقلُملا قالط - ال1819 حجارلا لوقلا - 7/١85  ءىطخملا

 عوقو مدع يف ءاهقفلا لاوقأ نم 7/١4٠- - قالط هب عقي ال قالطلاب مئانلا ظفلت -1/184 - هوحنو

 . مئانلا قالط

  0١تمهيد   11947عورف ةثالث ىلإ بلطملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم .

 يلولا قيلطت :لوألا عرفلا

 بهذم :ًالوأ 71960  ؟قيلطتلا يلولل زوجي له 7١144 - يلولاب ددصقملا -
 ةيكلاملا بهذم : ًايناكاب -/١91/! نونجملا يول ةيسالاب ب ا/945١ - ريغصلا يلون ةيسنلاب : ةيفنحلا

 بهذم :ًاسماخ 17٠ ةيعفاشلا بهذم :ًاعبار - 71١48 ةلبانحلا بهذم :ًاثلاث 7194 -

 حجارلا لوقلا 770١- - ةيرفعجلا

 ليكولا قيلطت : يناثلا عرفلا

 زوجي - 7٠١ 4 - ةلبانحلا بهذم :ًالوأ 1/١  ؟قالطلا يف ليكوتلا زوجي له - ش

 - تاقلطلا ددع نم هعاقيإ ليكولا كلمي ام ١٠7ه  اهسفن قلطتل هتأرما لجرلا لكوي نأ

 قلعت اذإ قالطلا يف هليكو لزعي نأ لكوملل سيل - ال١٠٠ا/  ةيكلاملا بهذم : : ًايناث “8

 1/95١١  ةيفنحلا بهذم : :ًاعبار - 7٠5١9 - ةيعفاشلا بهذم : : ًاثلاث 77١8 - ريخلا قبح ملاكرلاب

 ةيرهاظلا بهذم :ًاعباس 7/717  ةيديزلا بهذم :ًاسداس 1771١  ةيرفعجلا بهذم :ًاسماخ

 ربتعت ال قالطلا يف ةلاسرلا 77١0- - قالطلا يف ةلاسرلا 17١4- - حجارلا لوقلا - 777

 . ةلاكو

 قالطلا يف ضيوفتلا :ثلاثلا عرفلا
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 . ضيوفتلا يف ءاهقفلا لاوقأ 77١17 - قالطلا يف ضيوفتلا ىنعم 5

 ةيفنحلا بهذم :ًالوأ

 ضيوفتلا عاونأ - 7٠7١ - ضيوفتلا ظافلأ - 77١9 - ضيوفتلا يف ةيفنحلا ليصفت -4

 قلعملا ضيوفتلا مكح :ًايناث 1777  زجنملا ضيوفتلا مكح :ًالوأ 777١ - عون لك مكحو
 ضيوفتلا فييكت - 7774 - لبقتسملا ىلإ فاضملا ضيوفتلا مكح :ًاثلاث - 7877  طرش ىلع
 عون 1171717 - ضيوفتلا راثا - 7775 - ليكوتلاو ضيوفتلا نيب قرقلا 7776  ةجوزلا ىلإ

 ؟ضيوفتلا ءاشنإ حصي ىتم -7778 - ضيوفتلاب عقاولا قالطلا

 ةيعفاشلا بهذم :ًايناث

 طرتشي له 1/7١ - ضيوفتلا فييكت - 1/7١  اهريغل ال ةجوزلل ضضيوفتلا .-248

 ظافلأ 37777  قيلطتلا يف ةيروفلا طرش نم ءانثتسا 7787 - ؟ًاروف ضيوفتلا يف نيلطتلا
 1/775 - ضيوفتلا يف عوجرلا - 7770 - ضيوفتلا ةغيص يف طرتشي ام 7774 .. ضيوفتلا

 .تاقلطلا ددع نم ضيوفتلاب عقي ام

 ةيكلاملا بهذم :ًاثلاث

 جوزلا نيب ةلوليحلا 7774 - هريغو ليكوتلا نيب قرفلا 7778 - ضيوفتلا ماسقأ - 717

 . ضيوفتلاب عقاولا قالطلا 774٠ - ضيوفتلا يف هتجوزو

 ةلباتحلا بهذم :ًاعبار

 فييكت - 77147 - ضيوفتلا ظافلأ 17747  اهريغو ةجوزلا ىلإ ضيوفتلا 0١

 - ىلوألا ةلاحلا 774ه - ؟اهيلإ ضوفملا باوج يف ةيروفلا طرتشت له 1744 .. ضيوفتلا

 ةلاحلا - 7؟149 - ةعبارلا ةلاحلا 174/4  ةثلاثلا ةلاحلا 1/747  ةيناثلا ةلاحلا 55

 117607 - ضيوفتلا نع عوجرلل ةجحلا - 776١ - ضيوفتلا نع عوجرلا 776٠  ةسماخلا

 عقاولا قالطلا -7754 - ضيوفتلا درت نأ ةجوزلل 7787 - ؟ضيوفتلا نع عوجرلا نوكي مب

 هتجوز رمأ لعج اذإ -7761/  ةيناثلا ةلاحلا 7765  ىلوألا ةلاحلا 778ه  هددعو ضيوفتلاب

 .ةثلاثلا ةلاحلا - 7704 - حمص اهريغ ديب

 ةيديزلا بهذم :ًايماخ

 كيلمتلا :ًالوأ 77517 - كيلمتلا هجو ىلع ضيوفتلا 7751 - زئاج ضيوفتلا 4
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 عوجرلا -7758 - ةيانكلا ظافلأ نم 7574  ةيانكلا ظفلب كيلمتلا :ًايناث 77517  حيرصلا
 م5548 طورشلا نم ءانثغتسا - 77617 هطورشو هددعو عقاولا قالطلا 77555 كيلمتلا يف

 .كلمتملا نم قالطلا راركت حصي ال

 ةيرفعجلا بهذم :ًاسداس

 .هددعو عقاولا قالطلا 757٠  ةجوزلل قالطلا ضيوفت -28

 ةيرهاظلا بهذم :ًاعباس

 يف ضيوفتلاو ليكوتلا عنم يف مهلاوقأ - 7777 - قالطلا يف ضيوفتلا نوزيجي ال ١

 هتاجوز لكك يبنلا رييختب جتحا نم ىلع هدر 1/7174 - مزح نبا مامإلا ةجح 1/717  قالطلا

 ا رييخنتلا يتيأ ريسفت 17175 - قالطلا ضيوفت ةلأسم يف حجارلا لوقلا 77175 -

 ريسفت نم :ًاثلاث 77784 - صاصجلا ريسفت نم :ًايناث 777/8 - ريثك نبأ ريسفت نم : ًالوأ
 - نيتيآلا نأشب ةيوبنلا ةنسلا يف درو ام - 778١ - يبطرقلا ريسفت نم :ًاعبار 3,34 - يزارلا

 هفييكتو «هزاوج :قالطلا ضيوفت يف حجارلا لوقلا - 7787 - نيتيآلا ريسفت يف حجارلا 5
 يف يتأي نأ ىلع حاكنلا دقع يف اهسفنل هطارتشا ةأرملل زوجي هنأو كيلمتب سيلو ليكوت هنأ ىلع

 . اهباجيإ

 (ةقّلطملا) قالطلا اهيلع عقي نم :ثلاثلا ثحبملا

 :نيبلطم ىلإ ثحبملا ميسقت :ثحبلا جهنم 1786 - ديهمت -4

 ةيجوزلا مايق لاح قالطلا :لوألا بلطملا

 قالطلا - //7؟88 - هعوقو يف فلتخملا قالطلا /741/  - فالخ الب عقاولا قالطلا 55

 : نيعرف ىلإ | بلطملا ميسقت + :ثحبلا جهنم - 095:84 ًاعرش روظحم يعدبلا

 ضئاحلا قالط :لوألا عرفلا

 11797  زيزعلا باتكلا نم رظحلا ليلد :ًالوأ 774١ -روظحم ضئاحلا قالط -
 سافنلا 77844 - عامجإلا نم رظحلا ليلد :ًاثلاث - 7848 - ةيوبنلا ةنسلا نم رظحلا ليلد :ًايناث
 1795 اهب لوخدملا ريغ :الوأ :ضيحلا يف قالطلا رظح نم ءانثتسا 1/746 - ضيحلاك
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 ةجوزلاو ءاليإلا يف مكاحلا نم قيلطتلا :ًايناث 1/7817  ءاهقفلاو نورسفملا ءانثتسالا اذه ركذ
 ةأرملاو علخلا زاوجب ءاهقفلا حرص 17494 - ضئاح ةأرملاو ةعلاخملا :ًاثلاث 75948 - ضئاح
 .قحل مأ هللا قحل ميرحتلا له 70١ - ضيحلا يف قالطلا ميرحت ةمكح 170١ - ضئاح

 - حجارلا لوقلا 7٠7  ةيكلاملا بهذم 177:7  ةيعفاشلا بهذم - ؟ةقلطملا ضئاحلا

 - ضيحلا يف قالطلا عقي :لوألا لوقلا -706 - ؟ضيحلا يف قالطلا عقي له -8

 - ةيرفعجلا لاق يناثلا لوقلابو 707 - ضيحلا يف قالطلا عقي ال : يناثلا لوقلا

 بحاصو ميقلا نبا لوق -704 - ضيحلا يف قالطلا عوقو مدع ىلإ ليمي ةيميت نبا

 قالط عوقو ىلع روهمجلا لوقل ةلدألا - 7٠١ - ضيحلا يف قالطلا عوقو مدعب مالسلا لبس

 قالطلا :ًاثلاث 71 ةيوبنلا ةيبلا م. اناث 1١ - ميركلا نارقلا نم : ًالوأ :ضئاحلا

 نم عنمي ال ضيحلا نمز يف اروظحم قالطلا نوك ا/ا“7١  ةنسلا ةقفاوم هل داريف ةبرقب سيل

 ةيوبنلا ةنسلا نم :ًالوأ - ضئاحلا قالط عوقو مدعب يناثلا لوقلا ةلدأ - 7115 - هيلع هرثأ بترت

 1/15 - هيهنو هدصقل ةضقانم هحيحصتف ضئاحلا قالط نع ىهن عراشلا :ايناث ١6"

 - ىنعم هيهنل ناك امل هقالط حص ولف ضيحلا لاح يف قلطي نأ جوزلا ىهن عراشلا :ًاشلاث
 .ام سيلو هعرش ام قالطلا نم عقي يذلاو «هللا هعرشي مل ضيحلا يف قالطلا :اعبار 3857

 : مدعو هدر مزليف هلوسر رمأو هللا رمأل فلاخم ضيحلا يف قالطلا :ًاسماخ 718 - هعرشي مل
 لي هللا لوسر رمأب هيلع اهدرو ضئاح يهو هتجوز رمع نبا قالط يف :ًاسداس - 7718 - هرابتعا
 هتجوز ةعجارمب رمع نبا لك يبنلا رمأ :ًاعباس 77١ - عقي ال ضئاحلا قالط نأ ىلع ليلد

 لبق امهتلاخ ىلإ عوجبلا يأ ةعجرلل يوغللا ىنعملاب اهتعجارم ينعي «ضئاح يهو اهقلط يتلا
 قيلطت ةصق :الوأ : حيجرتلا ةلدأو ضيحلا يف قالطلا عوقو  حجارلا لوقلا - 737١ - قالطلا

 هتجوز رمع نبا قلطت ةصق تاياور ضعب هيجوت :ايناث 7377 - ضئاح يهو هتجوز رمع نبا
 ةلدأو «ةفيعض ةلدأ يهف ضئاحلا قالط عوقو مدعب يناثلا لوقلا ةلدأ امأ 777 - ضئاح يهو
 دوصقملا 776 - ضيحلا يف قالطلا دعب ةعجارملا 7784  اهنم حصأو ىوقأ روهمجلا

 دنع ةعجارملاب دوصقملا 5*7 - ضيحلا يف قالطلا عوقو مدعب نيلئاقلا دنع ةعجارملاب .
 بوجو :لوألا لوقلا - 778 - ةعجارملا بوجو يف روهمجلا فالتخا 1/7717  روهمجلا

 :ثلاثلا لوقلا 77٠ - ةعجارملا بوجو : يناثلا لوقلا - 778 - اهيلع رابجإلاو ةعجارملا
 .- 7/8“ - هعفدو ضارتعا - 777 - ةعجارملا بوجو : حجارلا لوقلا - 7١  ةبحتسم ةعجرلا

 يف ةمكحلا نم 778ه  ةعجارملا مدعب هيعاريو قلطملا هلعفي ام 775  ةعجارملا نامز .

 يف اهعاجرإ دعب اهقيلطت جوزلل زوجي له 1775  اهعاجرإ دعب ضيحلا يف ةقلطملا كاسمإ
 حجارلا لوقلا 174  ةلبانحلا بهذم -1/8ثا/  ةيفنحلا بهذم  ؟اهل رهط لوأ
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 (هيف اهسم رهط يف ةقلطملا) هيف اهسم رهط يف قالطلا : يناثلا عرفلا

 .روظحم هيف اهسم رهط يف قالطلا

 ميركلا نآرقلا نم رظحلا ليلد :ًالوأ

 نم ًارهاط اهقلطي نأ ةنسلا قالط ١>  ةيوبنلا ةنسلا نم رظحلا ليلد :ًايناث

 - ةجوزلا رهطب دارملا يف رجح نبا لوق 0-2 ةجوزلا رهطب دارملا 1757 عامج ريغ

 ام 17145 - ميرحتلا نم ءانئتسا 74ه هيف اهّسم رهط يف قالطلا ميرحت ةمكح -2-64

 عقي ::لوألا لوقلا - 748  ؟هيف اهّسم رهط يف قالطلا عقي له - 741 - ةيعفاشلا هانثتسا

 عوقو حجارلا 76١ - نيلوقلا ةلدأ 70٠  قالطلا عقي ال : يناثلا لوقلا 749  قالطلا

 - هيف اهعماج رهط يف ةقلطملا ةأرملا ةعجارم  ا/"ه؟ هيف اهسم يذلا رهطلا يف قالطلا

 بهذم : :ًاثلاث 7 هه  ةيعفاشلا بهذم :ًايناث "ه4  ةيكلاملا بهذم : ًالوأ - "هم

 .ةعجارملا بوجو حجارلا لوقلا -7هال  ةيفنحلا بهذم :ًاعبار 7765  ةلبانحلا

 (ةدعلا يف ةقلطملا) ةدعلا يف قالطلا : يناثلا بلطملا

 يف قالطلا : ًالوأ 7870  بلطملا اذه يف ثحبلا عوضوم 104 - ديهمت 78
 عقي ال :يناثلا لوقلا - 757 - قالطلا عقي :لوألا لوقلا 1715١ - يعجرلا قالطلا ةدع

 قلطملا ىلع بسحت ةدعلا يف ةقلطلا - 7754  قالطلا عوقو : حجارلا لوقلا 7757  قالطلا

 عقي : : ةيفنحلا لوق 7755  ىرغص ةنونيب نئاب قالط نم ةدعلا يف قالطلا : انا فران

 - 7/4  ةدعلا هذه يف قالطلا عقي ال :روهمجلا لوقا ا“ ببا/ - ةدعلا هذه يف قالطلا

 .ىربكلا ةنونيبلا ةدع يف قالطلا : : اعلاث 79 روهمجلا لوقل ةجحلا

 (قالطلا ةغيص) قالطلا هب عقي ام : عبارلا ثحبملا

 .بلاطم ةثالث ىلإ ثحبملا ميسقت :ثحبلا جهنم 1/7/1 - ديهمت 3

 ةحيرصلا قالطلا ةغيص :لوألا بلطملا

 ال يذلا وه قالطلا يف حيرصلا ظفللا 77  قالطلا يف حيرصلا ظفللا 7
 ةيفنحلا بهذم :ًالوأ -71/ه  قالطلا يف ةحيرصلا ظافلألا نييعت 77/4 - هيف الإ لمعتسي
 1718/4. ةيعفاشلا بهذم :ًايناث -717/  ًاضيأ ةيفنحلا دنع حيرصلا ظفللا نمو 17775 -
 - ةلبانحلا بهذم :ًاثلاث 71/4 - قالطلا يف ةحيرصلا ظافلألا نم ةيعفاشلا دنع علخلا
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 بهذم :ًاسداس 7887  ةيرهاظلا بهذم :ًاسماخ 1781  ةيكلاملا بهذم :ًاعبار ل:

 دنع أ  قالطلاب حيرصلا ظفللا مكح 784  ةيديزلا بهذم :ًاعباس -78»  ةيرفعجلا

 ءاعدا  ؟”81/  ةيكلاملا دنع - ج 17785 - ةلبانحلاو ةيعفاشلا دنع ب -ا/ل*86 - ةيفنحلا

 هذه يف ةيرهاظلا بهذم 7784  ءاعدالا اذه يف قدصي ال حيرصلا ظفللاب قالطلا دصق مدع

 1/781  ةيفنحلا بهذم :ًالوأ 7و٠ حيرصلا ظفللا ماقم موقي ام 789  ةلأسملا

 عوقو - ا/87 - ةينلاب ةنيبتسملا ريغ ةباتكلاب قالطلا عقي ال8437 ةنيبتسملا ةباثكلاب عقي قالطلا

 - ؟ةراشإلاب هقالط عقي لهف ةباتكلا نسحي سرخألا ناك اذإ - 7944 - سرخألا ةراشإب قالطلا

 بهذم :اثلاث 78917 - سرخألا ةراشإب قالطلا 7885  ةلبانحلا بهذم :ًايناث 7” موه

 سرخألا ةراشإب قالطلا 764 باتكلا لوصو ىلع ةباتكلاب قالطلا قيلعت 794. - ةيعفاشلا

 - ةيكلاملا بهذم : ًاعبار ٠١ 4٠  ؟قطنلا ىلع رداقلا ةراشإب قالطلا عقي له 1/4٠6٠

 بهذم :انفاع بال ٠ ؛ - ةباتكلاب قالطلا عوقو -1/407 - هلابرلا قالطلا عوقو -8

 .قالطلا هب عقي اميف حجارلا لوقلا - 740 ةيرفعجلا بهذم : 500 ٠/1٠ ه  ةيرهاظلا

 (ةيانكلا) ةحيرصلا ريغ قالطلا ةغيص :يناثلا بلطملا

 روهمجلا دنع ةينلاب قالطلا اهب عقي ةيانكلا - 7/4048 - قالطلا يف ةيانكلا ظافلأ 87

 قالطلا تايانك يف ةيرفعجلا بهذم 1/4٠١  قالطلا تايانك يف ةيرهاظلا بهذم 1/4094

 1/41  ةيفنحلا بهذم :ًالوأ 7/417 - ةيانكلاب قالطلا عوقو لاوحأو طورش - 741١-

 ةلاحلا - 741١6 - نيجوزلا نيب اضرلا ةلاح : ىلوألا ةلاحلا 14١184 - ةيانكلاب ظفلتلا تالاح

 نم لوألا مسقلا 7415  ةموصخلاو بضغلا ةلاح وأ نيجوزلا نيب قالطلا ةركاذم :ةيناشلا

 ةيناثلا ةلاحلا نم ثلاثلا مسقلا - 7/414 - ةيناثلا ةلاحلا نم يناثلا مسقلا - 1/4117 ةيناثلا ةلاحلا

 - ةدحاو تنأ .,كمحر يئربتسا «ىدتعا ةيانكلا ظافلأب قالطلا نم نم عقي ام ددع 1414 -

 ام ةيفنحلا ليلعت 1/471١ - نئاب قالط عقي تايانكلا نم ةثالثلا ظافلألا هذه ادع اميف -

 ةرهاظلا تايانكلا امأ 7/47  ةيفخو ةرهاظ تايانكلا  ةلبانحلا بهذم :ًايناث 7477  هولاق

 ام 1476 - ةيانكلاب قالطلا عوقول ةينلا نم دب ال 1/478  ةيفخلا تايانكلا امأ -1/474

 قالطلا 17474 - ةيعفاشلا بهذم :ًاثلاث 1/4717  ةلبانحلا دنع قالطلا يف ةيانك ربتعي ال

 -ا/47 ١  ةيكلاملا بهذم : : ًاعبار ٠ - مارحلا ظفلب قالطلا 1/5178  ةينلا عم عقي ةيانكلاب

 قالط اهب عقي ال ط8 قالطلا تايانك نأ حجارلاو 477  قالطلا تايانك يف حجارلا لوقلا

 حجارلاو 7474 - فرعلا اهربتعي ام يه قالطلا اهب عقي يتلا تايانكلاو 7477  ةينلاب الإ

 .ةيعجر ةدحاو ةقلط تايانكلاب قالطلا نم عقاولا نأ

 -١1١هب



 (قالطلا ةغيص) ةغيصلا لاوحأ :ثلاثلا بلطملا

 :عورف ةسمخ ىلإ بلطملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم 1/415  ديهمت -0

 «ةقلطملا» ةزجنملا قالطلا ةغيص :لوألا عرفلا

 1/478  قالطلا ةغيص يف لصألا وه زيجنتلا - 7478 - ةغيصلا هذه فيرعت 3
 . ةزجنملا ةغيصلاب قالطلا عوقو -ا/٠454 - قالطلا يف ةزجنملا ةغيصلا مكح

 ضام نمز ىلإ ةفاضملا قالطلا ةغيص :يناثلا عرفلا

 ةلاحلا أ  ةيفنحلا بهذم : ًالوأ 1/447  ةغيصلا هذه مكح يف ءاهقفلا فالتخا ١-.
 ةغيص يف ةصالخلا - 7/4146 - ةثلاثلا ةلاحلا - ج 1/44 4 - ةيناثلا ةلاحلا - ب 74 5 - ىلوألا

 ةلاحلا - ب 1/444 - ىلوألا ةلاحلا -أ 1/4 8ا/  ةلبانحلا بهذم اين 74145 - يضاملا
 ىلوألا ةلاحلا 7/46١ - ةيعفاشلا بهذم : ثلاث 746٠  ةثلاثلا ةلاحلا -ج -ا/444 - ةيناثلا

 :ًاعبار 7408 - ةعبارلا ةلاحلا 17/464  ةثلاثلا ةلاحلا 1/48  ةيناثلا ةلاحلا 7487 -
 . ةيرهاظلا بهذم :ًاسماخ 1/465 - ةيكلاملا بهذم

 لبقتسملا ىلإ ةفاضملا قالطلا ةغيص :ثلاثلا عرفلا

 1469 - ةيفنحلا بهذم :ًالوأ 17408 - ةغيصلا هذه مكح يف ءاهقفلا فالتخا -.4 1
  ةيديزلا بهذم :ًاعبار 745١ - ةلبانحلا بهذم :ًاثلاث 1/47٠0  ةيعفاشلا بهذم :ًايناث
 1/4514 - ءاهقفلا نم .عمج لاق ةيكلاملا لوقو ٠/457  ةيكلاملا بهذم :ًاسماخن -05

 - لاوقألا ةشقانم 1/555 - ةيرفعجلا بهذم : اهات ا/545ه  ةيرهاظلا بهذم ”استاس

 حجارلا لوقلا 17

 طرش ىلع ةقلعملا قالطلا ةغيص : عبارلا عرفلا

  قلعملا قالطلا عوقو يف ءاهقفلا فالتخا 1/4589  ةغيصلا هذهب. ٍفيرعتلا

 قلعملا قالطلا عوقو مدعب نيلئاقلا ةجح 0١-  روهمجلا ةلدأ  نيفلتخملا ةلدأ

 1/4174 - ةيرهاظلا لوق -أ 17477  قلعملا قالظلا عوقو نيعناملا ءاهقفلا لاوقأ - 7477 -
 بهذم :ًالوأ 17/4175 - قلعملا قالطلا عوقوب روهمجلا لاوقأ 7417© - ةيرفعجلا بهذم ب
 1/4178 - يناثلا طرشلا 174178 - لوألا طرشلا - قيلعتلا ةحص طورش -1/41/ - ةيفنحلا
 ةئيشم ىلع قالطلا قيلعت -0 - جاوزلا لوصح ىلع قالطلا قيلعت -6 - ثلاثلا طرشلا

 -؟١ه-



2 

 :اثلاث - 7485 ب ىلاعت هللا ةئيشمب قيلعتلا -748»  ةيعفاشلا بهذم :ًايناث - 1/487 - هللا 2
 نم الإ قيلعتلا حصي ال 7487 - هباوجو طرشلا نيب لصفلا مدع 17/488 - ةلبانحلا بهذم
 دعب قيلعتلا لاطبإ زوجي ال -/48/8 - يعجر قالط ةدع يف يهو طرشلا ققحت - 7/441 - جوز

 1/491١ - هللا ةئيشم ىلع قالطلا قيلعت 1/44٠  قيلعتلا دصق مدع ءاعدا - 1/489 - هرودص

 1/4917 - هللا ةئيشمو طرش ىلع قيلعتلا -1/447 - هللا ةئيشم ىلع قلعملا قالطلا عوقو ةجح

 1/496 - ليحتسملا ىلع قالطلا قيلعت - 7494 - هللا ةئيشم ىلع قلعملا قالطلا غيص ضعب

 .ةيكلاملا بهذم :اعبار /1/491   القع ليحتسملا ىلع قلعملا

 هب فلحلاب قالطلا ةغيص :سماخلا عرفلا

 1/6٠٠ - ىلوألا ةروصلا فييكت 7449 هب فلحلاب قالطلا ةغيصل ناتروص -8

 ضحملا قيلعتلا 7607 - ًائيمي قالطلاب فلحلا ربتعي ىتم 160١ - ةيناثلا ةروصلا فييكت
 هذه يف ءاهقفلا لاوقأ نيبي ةيميت نبا 7/6٠84  ؟هب فلحلا ةغيصب قالطلا عقي له 760

 نبا در نمو - 12605 هب فلحلاب قالطلا عوقوب لوقلا ىلع دري ةيميت نبا 1/6٠0 - ةلأسملا

 هعاقيإ دصقب قالطلا قيلعت نيب قرفلا 1/6077 هب فلحلاب قالطلا عوقوب لوقلا ىلع ًاضيأ ةيميت
 . حجارلا لوقلا 7809 - هيأر ةيميت نبا حيضوت 17/6٠08 - نيميلا هب دصقي يذلا نيبو

 “١م



 ور ا رم اك
 ىلإ ا 2

 يال اةكرلو
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 ًاقباس دادغي ةعماجب قوقحلا ةيلك يف اهمسق سيئرو ةيمالسإلا ةعيرشلا ذاتسأ

 ًاقباس دادغب ةعماجب بادآلا ةيلكب نيدلا مسق سيئرو ةعيرشلا ذاتسأ
 ًاقباس اهديمعو ةيمالسإلا تاساردلا ةيلكب ةعيرشلا ذاتسأ

 دادغي ةعماجحب سرمتم ذاتسأ

 سلوأل

 هلال ةسيدؤم



 لزوالاّمحبطلا
 م1511 ماء

 ةحاَصَو يدَمْسص دياب  ايروُس عراشم توريس لاس ةسسؤم لعل
 نار ورب: يقرب 7410 ب.ضص 714.175-210115 نتا عجرولاَو رشسلاو ةمعابط
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 ةيالثإإلاةَجولاَ
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 سافل ىملل
 هرثأ ثيح نم قالطلا عاونأ

 :ثحبلا جهنمو ديهمت -7ك ٠

 لاحلا يف حاكتلا ديق عفر : ًاعرش قالطلاو : يا ا ا دس

 نوكي دقو اع نوكي دق قالطلاف ا ظفلب يي ىعجرلاب لاملا يف وأ نتا

 . يعجرلا قالطلا :لوألا بلطملا

 . نئابلا قالطلا : يناثلا بلطملا

 يعجرلا قالطلا

  20١ثحبلا جهلمو .ديهمت :

 دب الف .ةدعلا يف تمادام هتدارإب هتحوز عاجرإ قلطملا جوزلل زاج ان قالطلا عقو اذإ

 ملكتن مث ٠ . هتمكح نايبو هتيعورشم ليلدو هفيرعت نيبن نأ دعب « يحجرلا قالطلا عقي ىتم نايب نم

 .قالطلا راثآ نم اهرابتعاب «ةعجرلا» نع ملكتن يأ .هتدارإ ضحمب اهعاجرإ يف جوزلا َّن قح نع

 اذه مسقن ءاذه ىلعو .ماكحأ نم اهب قلعتي امو ءاهكلمي نمو اهناكرأو ءاهفيرعت ركذنف يعجرلا

 : ةيلاتلا عورفلا ىلإ بلطملا

 .هتمكحو «هتيعورشم نايبو .يعجرلا قالطلا فيرعت :لوألا عرفلا

 . يعجرلا قالطلا عقي ىتم : يناثلا عرفلا

 .ةعجرلا :ثلاثلا عرفلا

 . 731717/-775ص 59ج هراتحملا درو راتخملا ردلاو (رركم 4794)
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 لوألا عرفلا

 هتمكحو ,هتيعورشم نايبو .ىعجرلا قالطلا فيرعت

 : هفيرعت 7

 ضحمب , 5"6ة)ةدعلا ىف تماذدام هتحوز ةعجارم هيف جوزلا كلمي يذلا وه ىعجرلا قالطلا

 .ديدج حاكن دقع ىلإ ةجاح نود ضرت مل وأ ةجوزلا تيضر هتدارإ

 :ًايعجر نوكي نأ قالطلا يف لصألا 0

 «ةجاحلل عرش امنإو ,رظحلا قالطلا يف لصألا نأل ؛ًايعجر نوكي نأ قالطلا يف لصألاو
 مامإلا لاق اذه يفو ,عورشملا قالطلا يف لصألا وه نوكيف ,يعجرلا قالطلاب عفدنت ةجاحلاو
 ةجاحلل ةصخرلا قيرطب لصألا يف عرش قالطلا نإ» :- ىلاعت هللا همحر  يناساكلا نيدلا ءالع

 نئابلا ناكف ,يعجرلا قالطلاب عفدنت ةجاحلا نأل ؛نئابلا قالطلا ىلإ ةجاح الو ءانيب ام ىلع
 ."؟'”)(ةنسلا نم نكي ملف ةجاح ريغ نم ًاقالط

 :يعجرلا وه قالطلا يف لصألا نأ ىلع ةلدألا 8

 .ميركلا نآرقلا يف ةدراولا تايآلا .قالطلا يف لصألا وه يعجرلا قالطلا نأ ىلع لديو
 : كلذ نمو

 :لوألا ليلدلا 006

 ةيآلا هذه تنّيب .©*04ٍناَسْحِإب ٌحيرْسَت وأ ٍفوُرْعَمب ككاَسْمِإَف ناتّرَم ٌقالطلا» : ىلاعت لاق
 .دقعو رهم ديدجت نود ةدعلا يف تماد ام هتجوز عجتري نأ هيف جوزلل يذلا قالطلا ددع ةميركلا
 فورعمب اهكسميو اهعجتري نأ امإ هيلع بجاولاف «ةيناثلا ةرملل اهقلط اذإف هيلع اوناك ام خسفو
 وه اذهو ءاهسفنل كلمأ نوكتو اهتدع يضقنت ىتح اهكرتي وأ .- ةيعرشلا اهقوقح اهل ايفوم يأ -
 , (9*05ناسحإب حيرستلا نم دوصقملا

 ءالا/ه-#ا/ 4 ص .7ج «رانملا ريسفت» .14 4ص هللا همحر  فيفخلا يلع خيشلا انذاتسأل «جاوزلا قرف» (3199)
 .؟5١7ص .١٠ج «مزح نبال «ىلحملا»

 . 4-45 6ص .ا"ج «عئادبلا» (900)
 .[7178 ةيآلا ءقرقبلا ةروس] (01"4)

 .1-75١178ص .ج .«(نآرقلا ماكحأ) ,يبطرقلا ريسفت» (407)

 تكا



 : يناثلا ليلدلا 9-57

 ٍفورعمب 0 ٍفوُرعمب ٌنُموكسمْأَ نهلِجأ نعلق هلا مقلط اذإَو» : ىلاعت لاق

 هلوقب دوصقملاو #29 . . ةسفن ملظ لقف كلذ ٌلعْفَي نمو ءاوّدَتعتل ًارارض ٌنُموُكسمَت الو

 ءاضقنا يأ .لجألا ءاضقنا دارملا سيلو .ةدعلا ةياهن نبراق يأ 4 ٌنُهَلِجأ َنْغَلبَف# : ىلاعت

 ءاضقنا دعب ةعجر ال هنأل ؛اهعاجرإ يأ فورعمب اهكاسمإ نكمي ال ةدعلا ءاضقنا دعب هنأل ؛ةدعلا

 امب مايقلا عم ةدعلا ءاضقنا لبق اهعاجرإب يأ « فو رْعَمِب ٌنُهوُكسْماَن : ىلاعت هلوقو .ةدعلا
 يب م 2

 يضقنت ىتح اهكرت هانعم «ٍفو ُرْعَمب ٌنهوحرَس# وأ .اهجوز ىلع قوقح نم اهل بجي

 , "5" 9ماهتدع

 :ثلاثلا ليلدلا ه7
 9 ل را ىورمع 6# مم عَ

 َقلَخ ام َنمْثكي نأ ْنُهَل لجي الو وُ ةثالث ٌَنهسْنأب َنصْيرتي تاقلطُملاو : يلاعت هلو ش

 اوُداَرَأ ْنِإ كلذ يف نهرب ُّقَحَأ ٌنُهتلوُعبَو .رخآلا مويلاو ه هللاب ٌنمْؤُي 8 ْنِ ٌنهماحرأ يف هللا

 اولا .ًاحالضإ

 نمد ام نهعاجرإب يأ .نهدرب ٌقحأ نهجاوزأو يأ (4 ٌَنِهِدَرِب ٌّنَحَأ َنُهتلوُعبَو» : : ىلاعت هلوقو

 00 ري «تاقلط نو اهله ةعلدي ام عوزلا وهحبو ولو ةدجلا ف

 أ «نيتقيلطت وأ ةقيلطت اهب ًالوخدم تناكو ةّرحلا هتجوز قّلط اذإ ّرحلا َّنأ ىلع ءاملعلا

 , 65(. . .ةأرملا تهرك نإو اهتدع ضقنت ملام اهتعجرب

 عبارلا ليلدلا

 هللا اوُقتاو ةَّدعلا اًدَضْخاَ نهد نُموُقلَط َءاَْنلا مقلط اَذِإ يلا 5 ايوه : ىلاعت هلوق

 هل 0 ماا ع 4

 نم يأ .4 نهتوُيب ن نم ٌَنُهوُجرْخُ ال» : ىلاعت هلوقو ,074 َنهتوُيُب نم نهوجرخت ال ْمُكَر
 ."*:؟:ًايعجر ًاقالط ةقلطم تناك اذإ اذهو .7:0«نهتدع يضقنت نأ ىلإ قالطلا دنع نهنكاسم

 .[؟ ١ ةيآلا قرقبلا ةروس] (9.0م)

 . 194ص .7ج «يبطرقلا ريسفت» .”4ه ص .١ج .صاصجلل «نآرقلا ماكحأ» (4: 4)

 . ١15ص ءا"ج «يبطرقلا ريسفت» (4:5) .[؟374 ةيآلا ,قرقبلا ةروس] (9:ه)

 . #17" ص 78ج «يسولآلا ريسفت» (970) ١[. ةيآلا «قالطلا ةروس] (40)
 .71/8-71/9ص . 54ج «ريثك نبا ريسفت» (4:4)

 ءالس



 :اهانركذ يتلا ةلدألا نم دافتسي ام 8

 هنأو «يعجرلا قالطلا ةيعورشم انل نيبتي زيزعلا هللا باتك نم اهانركذ يتلا تايآلا هذه نمو

 ال هدجو نآرقلا لمأت نمو» :هلوقب ميقلا نبا مامإلا كلذ ىلإ راشأ دقو .قالطلا يف لصألا وه
 «لوخدلا لبق قالطلا الإ ةعجرلا هيف عرشو الإ قالطلا ىلاعت هللا عرش امف «كلذ ريغ لمتحي
 ,3*(ةئلاثلا ةقلطلاو علخلا قالطو

 : يعجرلا قالطلا ةيعورشم ةمكح 280

 دق نوكي نأ ىسع دق ام كرادتل ةصرف قلطملا جوزلا ءاطعإ قالطلا ةيعورشم نم ةمكحلاو

 يف تماد ام هتدارإب اهعاجرإ نم هنيكمتب كلذو .هتجوز قيلطت يف ريدقت ءوسو أطخ نم هيف عقو
 اهزوشنو .أطخ نم هيف تعقو دق نوكت نأ ىسع دق ام كرادتل ةجوزلل ةصرف اهعاجرإ يفو .ةدعلا

 ةمكحلا هذه ىلإو «ةبيط ةرشعو ماثو يف امهنيب ةيجوزلا ةايحلا مودتف ءاهيلع جوزلا ّقحب موقتو
 ريسفت» بحاصو .(هعئادب» يف يناساكلا نيدلا ءالع مامإلا راشأ يعجرلا قالطلا عيرشت نم

 ,(١391)وريسفت يف «رانملا

 يناثلا عرفلا

 همكح امو يعجرلا قالطلا عقي ىتم

  000١يعجرلا قالطلا عوفقو طورش .

 ًانورقم قالطلا نوكي ال نأو ءاهب ًالوخدم ةجوزلا نوكت نأ يعجرلا قالطلا عوقول طرتشي
 ًايعجر قالطلا اهب عقي يتلا ظافلألاب نوكي نأو ,ثالثلا قالطلل ًالمكم نوكي ال نأو «ضوعب

 ةثالثلا طورشلا هذه نع زاجيإب ملكتنو . ظافلألا هذه يف ءاهقفلا نين فاالتخا ىلع .

 :اهب ًالوخدم ةجوزلا نوكت نأ :لوألا طرشلا 71

 همحر  دشر نبا هيقفلا لاق ,ةقيقح اهب ًالوخدم ةجوزلا نوكت نأ ًايعجر قالطلا عوقول طرتشي
 نأو «يعجرلا قالطلا يف ةجوزلا ةعجر كلمي جوزلا نأ ىلع نوملسملا عمجأ» :- ىلاعت هللا

 قالطلا طورش يف يناساكلل «عئادبلا» يفو .("06هل ببسملا مدقت قالطلا اذه طرش نم

 ."١٠ص «١ج «ميقلا نبا فيلأت «ناطيشلا دئاكم نم نافهللا ةثاغإ» 489٠(

 . 37/4 ص 22ج ءاضر ديشر دمحم موحرملل «رانملا ريسفت» 246 ص 237ج يناساكلل «عئادبلا» ق1

 .١7ص ت3كج .دشر نبال «دهتجمل ١ ةيادبو 15
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 , ""5مةقيقح لوخدلا دعب قالطلا نوكي نأ» : ىعجرلا

 ؟ :لوخدلا ماقم ةحيحصلا .ةولخلا موقت قت له فددفو

 جوزلا قحل ةبسنلاب لوخدلا ماقم ةحيحصلا ةولخلا موقت ال ,ةيكلاملاو ةيعفاشلاو ةيفنحلا دنع

 قالطلا عقي 7 ب اذهلو ؛ ةقيقح اهب لوخد نود ةحيحصلا ةولخلا لعب هفلط اذإ ! هتجوز عاجرإ يف يف

 هنإ ىتح 30 ماقم ةحيحصلا ةولخلا موقت هت ةلبانحلا دلعو . ًانئاب ًاقالط ةلاحلا هذه يف م

 هقالط نأ رابتعاب اهعاجرإ هل زاج ءاهب 0 ةولخلا دعب نكلو اهب لوخدلا لبق اهقّلط ول
 1192 لبق نم كلذ انّيب دقو , ىعجر قالط

 :ضوعب قالطلا نرقي ال نأ :يناثلا طرشلا 64

 تحنم دق امئإ ةعلتخملا ةجوزلا نأل ؛ ؛ عْلحلا يف امك 2« ضوعب ار قالطلا نوكي ال نأ

 ذإ نايف قالطلا ناك اذإ اهل ققحتي ال عورشملا ضرغلا اذهو كيقلظي ىتح اهجوزل لاملا

 ال نئابلا قالطلا علخلا قيرط نع عقاولا ناكف  يعجرلا قالطلا يف اهعاجرإ جوزلا عيطستسي

 ةمادق نبا مامإلا طرشلا اذه ىلإ راشأ دقو .- ىلاعت هللا ءاش نإ دعب اميف هلصفنس امك - يعجرلا

 ثالث نم لقأ اهب هلوخد دعب ةرحلا قّلط اذإ رحلا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ» :لاقف «ينغملا» يف
 ءالع مامإلا لاقو .©""*(اهتدع يف تناك ام ةعجرلا اهيلع هلف ءاهتنونيب يضتقي رمأ الو ضوع ريغب

 ةقيقح لوخدلا دعب قالطلا نوكي نأ وهف « يعجرلا حيرصلا امأو» : (هعئادب» يف يناساكلا نيدلا

 , 05150(... ضوعب نورقم ريغ

 :ثالثلل ًالمكم قالطلا نوكي ال نأ :ثلاثلا طرشلا 6

 جوزلا اهكلمي يتلا تاقلطلا ثالثلا ًايفوتسم نوكي ال نأ يعجرلا قالطلا عوقو يف طرت

 مث .اهعجرأ مث ةيعجر ةدحاو ةقلط ةرم لوأل هتجوز قلط اذإ جوزلا نأ ىنعمب ءريخألا هقالط يف

 يتلا ثالغلا تاقلطلا نم نيتقلط ىفوتسا دق نوكيف .اهعجرأ مث ىرخأ ةيعجر ةقلط اهقلط

 طرشلا اذه ىلإو ءانئاب اهب قالطلا عقيو ةنئاب ربتعت : ةقلطلا هذهف ةثلاثلا ةرملل اهقّلط اذإف ءاهكلمي

 : هللا همحر لاق ذإ انه هديعنو «ةقباسلا ةرقفلا يف هنع هانركذ يذلا هلوقب «ينغملا» بحاص راشأ

 رمأ الو ضوع ريغب ثالث نم لقأ اهب هلوخد دعب ةّرحلا قّلط اذإ ٌرحلا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ»

 .ال؟ه7والا؟ه١؟ ناترقفلا (15"4) .9١٠ص .7ج ,يناساكلل «عئادبلا» (481)

 .9١٠١ص اج «عئادبلا» (15"9) . 7308ص ءالج «ينغملا» (416)

 ة-



 ىف ىناساكلا مامإلا لاقو , "719اهتدع ىف تناك ام ةعجرلا اهيلع هلف ءاهتنونيب ىضتقي

 ضوعب نورقم ريغ ةقيقح لوخدلا دعب قالطلا نوكي نأ وهف ,.يعجرلا حيرصلا امأو» : (هعئادب»

 , 65820 .ةراشإ الو ًاصن ال ثالثلا ددعب الو

 يعجرلا قالطلا ظافلأب قالطلا عقي نأ :عبارلا طرشلا 5

 وأ ًاحيرص ظفللا اذه ناك ءاوس .ًايعجر قالطلا هب عقي يذلا ظفللاب عقي يعجرلا قالطلا
 يلي اميف ركذنو .ظافلألا هذه نم ايعجر قالطلا هب عقي اميف ءاهقفلا نيب فالتخا ىلع «ةيانك
 : قالط نم اهب عقي امو طظافلألا هذه

 :ةحيرصلا ىعجرلا قالطلا ظافلأ :ًالوأ 7

 همحر لاقف ًايعجر قالطلا هب عقي يذلا حيرصلا ظفللا نع ملكتي وهو يناساكلا مامإلا لاق
 ًافوصوم الو . . .ةقيقح لوخدلا دعب قالطلا نوكي نأ وهف ,يعجرلا حيرصلا امأو» : ىلاعت هللا
 لدي قضوا وأ يلعب اييكم الو فطظعلا فرص نريغ نم .اهيلع:لذك أ -ةنونيبلا نع هونت ةفضن
 وأ مارح قلاط تنأ وأ , نئاب قلاط تنأ : هتجوزل جوزلا لاق اذإ كلذ ىلع ءانبو 731"ياهيلع

 هركذ ام ىلع يعفاشلا لاقو .ةيفنحلا دنع 00 ًانئاب قالطلا عقو كلذ وحنو ةتبلا قلاط تنأ

 0 )ةيعجر ةدحاو ةقلط غيصلا هذهب عي هلع ىناساكلا

 فضلا دنع هلك الهو: ةسجر ةجلاو

 يبأ دنعو .ةفينح يبأ دنع ةنئاب ةدحاو ةقلط يهف .لبجلا لثم قلاط تنأ :اهل لاق ولو

 هيبشتلا لمتحي (لبجلا لثم) قلاط تنأ :هلوق نأ فسوي يبأ لوق (هجو) . ةيعجر ةقلط يه فسوي
 ةفينح يبألو كشلاب ةنونيبلا تبثت الف .ددعتم ريغ دحاو ءيش هئازجأ عيمجب لبجلا نأل ؛دحوتلاب
 يذب سيل هنأل ؛ددعلا ثيح نم ةدايزلا لمتحي ال هنأو «ةلاحم ال ةدايز ؛ايز يضتقي هيلا اذه نأ
 لمحيف ا يهو ةفصلا ىلإ عجرت يتلا ةدايزلا ىلع لمحيف تاذلا يف ًادحاو هنوكل ددع

 , 29 اهب نقيتملا اهنأل ةنئابلا ةدحاولا ةقيلطتلا ىلع

 .9١٠١ص ءالج «عئادبلا» (9814) . 8/,7ص الج «ينغملا» (917)

 .١١١ص «”ج «عئادبلا» )48٠( .9١٠ص 27”ج «عئادبلا» (ة1319)

 .١١1ص اج «عئادبلا» (489) .١١١ص ءالج «عئادبلا» )9871١(

 - ٠١د



 :فوصوملا حيرصلا قالطلا ظفل يف ةلبانحلا بهذم .-8

 كلذكو . 0-0 :اهل لاق ول امك حيرصلا ظفللاب ةيعجر ةدحاو ةقلط عقت «ةلبانحلا دنعو

 ةدحاو قلاط تنأ :اهل لاق ول امك ةنونيبلاب فوصوملا حيرصلا ظفللاب ةيعجر ةدحاو ةقلط عقت

 هنأل ؟ ةيعجر ةدحاو ةقلطب احر ًاقالط عقي غيصلا هذهب قالطلاف هب ةدحاو قلاط تنأ وأ . ةنئاب

 ةقلط اهنأ وهو يلصألا اهفصو يقبو هب اهفصو ام يغلأف ءاهفصو ريغب ةدحاولا ةقلطلا فصو

 , 01757ةيعجر ة دحاو

 :ًايعجر قالطلا اهب عقي يتلا ةيانكلا ظافلأ :ًايناث ٠

 قالطلا اهب عقي يأ - عجاور تايانكلا نم ظافلأ ةثالثف «ةيانكلا امأو : يناساكلا مامإلا لاق

 يقاوبلا يف فلتخاو .ةدحاو تنأو ءكمحر يئربتساو «يّدتعا :هلوق يهو ,فالخ الب - ًايعجر
 .- ًايعجر ال ًانئاب قالطلا اهب عقي يأ - نئاوب اهنإ - ةيفنحلا يأ انباحصأ لاقف ,تايانكلا نم
 يي اضن قالطلا اهب عقي يأ - عجاور : يعفاشلا لاقو

 :قالطلا تايانك ظافلأ يف ةلبانحلا بهذم 2١

 نإو تاقيلطت ثالث ةرهاظلا ةيانكلاب ةّينلا عم عقيو» :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يفو
 مهنم ةعامج هراتخا هاون ام ةرهاظلا ةيانكلاب عقي هللا همحر  لبنح نب دمحأ نعو .«ةدحاو ىون

 ءاددع قالطلا ةّينب ةرهاظلا ةيانكلاب نايتإلا عم وني مل نإ «ةياورلا هذه ىلعو .باطخلا وبأ
 7 ,9*6قلاط تنأ :اهل لاق ول امك ةدحاوف

 نم وني مل نإف .رثكأ وأ ةدحاو نم هاون ام ةيفخلا ةيانكلاب عميو : :ايشأ ؛عانعلا فاشكو يفو

 , 3001ه لوخدم تناك نإ ةيعجر ةدحاو هقيلطت عقو لددع ةيمخ ةيانكب ىتأ

 :يعجرلا قالطلا ظافلأ يف حجارلا لوقلا 57

 لبق قالطلا ادع اميف «ةيانكلا ظفلب وأ حيرصلا ظفللاب ًايعجر عقي قالطلا نأ ,حجارلاو
 هيف ةدع ال لوخدلا لبق قالطلا نأل .ثالثلا قالطلل لمكملا قالطلاو ضوعب قالطلاو لوخدلا

 عفدب ةأرملا تيضر امنإف «ضوعب قالطلا امأو .ًايعجر قالطلا هيف عقي الف ةعجر هيف روصتي الف

 1١١-1١5. ص ,”ج «عئادبلا» (474) 1١6١-16175. ص .7ج «عانقلا فاشك» (437)

 5 2 ةفوإ ةرقفلا ىف ةلبانحلا دنع ةرهاظلا تايانكلا انيب دقو 16١. ص اج «عانقلا فاشك» (17ه)

 ١6١-١67 ص .*ج «عانقلا فاشك» (75"4)
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 ًاعرش اهل زئاجلا رمألا اذه اهل ققحتي الو «ةيجوزلا ةطبارلا نم صلختتو اهقّلطيل اهجوز ىلإ لاملا
 .نئابلا قالطلاب امنإو ,يعجرلا قالطلا عوقوب

 روصتي الف «ىربك ةنونيب ةجوزلا هب نيبتو هيف ةعجر ال اذهف .ثالثلل لمكملا قالطلا امأو

 ظفلب وأ قالطلا يف حيرصلا ظفللاب ًايعجر قالطلا عقي كلذ ادع امو .يعجرلا قالطلا هيف
 نم جرخي الو «قباسلا عرفلا يف كلذ انّيِب امك ًايعجر نوكي نأ قالطلا يف لصألا نأل ؛ةيانكلا
 : يهو اهانركذ يتلا ثالثلا تالاحلا يف كلذو .ًانئاب هلعجو عرشلا هجرخأ ام الإ لصألا اذه
 ىلع ميركلا نآرقلا صن دقو .ثالثلل لمكملا قالطلاو .ضوعب قالطلاو .لوخدلا لبق قالطلا

 نحر هعوقو وهو قالطلا يف لصألا ىلع نب اا نأ كلذ ىنعمو .تالاحلا هذه

 نيَبف .هلك كلذ نّيَب دق نآرقلاو» -: ىلاعت هللا همحر  لاقف «مّيقلا نبا مامإإلا اذه ىلإ راشأ دقو

 يتلا يهو - اهسفن كلمت ةيدتفملا نأ نيبو .اهيلع ةدع الو ةأرملا هب نيِبت لوخدلا لبق قالطلا نأ

 هلبق نيتقلطب ةقوبسملا ةقلطلا ةقّلطملا ّن نيبو ٠ اهيلع اهجوزل ةعجر الو . اهقّلطيل اهجوزل ًالام عقال
 قالطلا نم كلذ ادع ام َّنأ نّيبو «هريغ ًاجوز َّحُكْنَت ىتح هل لحت الف هيلع مرحتو هنم نيب

 حيرستلاو فورعملاب كاسمإلا نيب ريخم وهو .- ًايعجر عقي هيف قالطلا نأ يأ ةعجرلا هيف جوزللف

 , 659(ناسحإب

 : ىعجرلا قالطلا مكح 5 فو

 :جوزلا اهكلمي يتلا تاقلطلا ددع صقني :ًالوأ

 تاقلطلا هذه ددع صقني يعجرلا قالطلاو ,هتجوز ىلع تاقلط ثالث عاقيإ جوزلا كلمي

 يقب امب هيلإ تداع .ةدعلا يف اهعجار مث ةيعجر ةدحاو ةقلط اهقّلط اذإف «جوزلا اهكلمي يتلا

 ةدحاو ةقلط اهقلطو داع نإف .- نيتقلط عاقيإ اهيلع كلمي يأ «نيتقلط يأ  تاقلط نم اهيلع هل

 .- ةدحاو ةقلط يأ  تاقلط نم اهيلع هل يقب امب هيلإ تداع .ةدعلا يف اهعجار مث ةيعجر

 ةنونيب هنم نيبت ةلاحلا هذه يف اهنإف ءاهتدع تضقنا ىتح ةدعلا يف اهعجاري مل اذإ اَمأ

 امب هيلإ عجرت لهف .ديدج حاكن دقعب اهجوزت اذإف .ديدج حاكن دقعب الإ هل لحت الف ,ىرغص
 «نيتقلط اهيلع كلمي وهو هيلإ تداع ةيعجر ةدحاو اهقّلط دق ناك اذإف ,تاقلط نم اهيلع هل ىقب

 كلمي وهو هيلإ عجرت اهنإ مأ ؟ةدحاو ةقلط اهيلع كلمي وهو هيلإ تداع نيتقلط اهقّلط دق ناك نإو
 دعب اهجوزت نإف :رظنن ,باوجلا ؟ديدج حاكن دقعب هيلإ تعجر اهنأ رابتعاب تاقلط ثالث اهيلع

 "1105994 ص٠ ١1ج «ميقلا نبال «نافهللا ةثاغإ» 6«ةضفف)
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 اهيلع كلمي ةلاحلا هذه يف هنإف .هريغ ًاجوز يه جوزتت نأ لبق ديدج حاكن دقعب اهتدع ءاضقنا
 اهقلط دق ناك نإو «ناتقلط اهيلع هل تيقب ةدحاو اهقلط دق ناك نإف ,تاقلط نم اهيلع هل يقب ام

 ا سك رم و و ا .ةدحاو ةقلط اهيلع هل تيقب نيتقلط

 جوزلا اذه اهقراف نأ دعبو يأ - هريغ ل تجوزت نأ دعب اهجوزت اذإ اَمأ .«”9(ينغملا»

 نع انمالك دنع هنّيبن ءاهقفلا دنع ليصفتلا نم ًائيش ةلاحلا هذه يف نإف ,- هنم اهتدع تضقناو

 .- ىلاعت هللا ءاش نإ - ىرغص ةنونيب نئابلا قالطلا ماكحأ

 :جوزلل ةعجرلا ٌّقح ٠ ًايناث 6ع

 نوكي نأ طرشب ديدج جاكي دفع نولبر هتدارإ ضحمب هتجوز عاجرإ ّقح جوزلل نوكي

 اوداَرأ نإ َكِلَذ يف َنهْدَرِب ٌنَحَأ نُهتِلوُمبَو» : ىلاعت هلوقل اهئاضقنا لبقو اهتدع ءانثأ يف اهعاجرإ
 .- ىلاعت هللا ءاش نإ - دعب اميف هنّيبنس امك ءاهقفلا نيب رب قافتا لحم اذهو 4ًاخالصإ

 : لحلاو ثكلملا ءاقب : ًاثلاث "هه

 00 ٍيقبت يمين ٠ .ةدعلا رو علا 0 0 ليزي ال ا قد

 ذا ةيركلا# ةيآلا هلهب ةلالدلا هجو « . . نهدرب ا 0 2 .كلَذ يف َّنهْدَرِب ع

 الو .«قالطلا دعب ًاجاوزأ ىلاعت هللا مهامست .تاقلطملا نع ةيانك (نهتلوعب) ةملك يف (نه)

 « يعجرلا قالطلا لعب ةمئاق ةيجوزلا نأ ىلع كلذ لد .ةيجوزلا مايق لعب الإ كلذك نونوكي

 هيلع بترتي امب مئاق حاكتلاف ؛- حاكنلا كلم يأ - كلملا ليزي ال يعجرلا قالطلا نإ انلق اذهلو
 قلظمل اف: ةضحو و: ءظو عرش هل حابُي جيزلا نإ ثيحو ءرخآلا ىلع نيجوزلا نم لكل وتح نف

 لحلا ليزي ال يعجرلا قالطلا نإ انلق اذهلو ؛ ًايعجر ًاقالط ةقلطملا هتجوز أطن نأ ًايعجر ًاقالط

 ةجوذ ةقلطملا هذه ىقبتف 2 ىقبت ةينيوزلا نأل ؛ نيجوزلا نيب لالح وه امم هريغو ءطولا لح يأ

 .- دعب اميف ةنيشش امك هل ايا ءطولا اذهب جوزلا ربتعيو .ةدعلا ىف تماد ام هل

 :ّلحلاو كلملا ءاقب ىلع بترتي ام 2-05

 ةدعلا تماد ام هجو لك نم ةيجوزلا ءاقبو يعجرلا قالطلا يف حاكنلا مايق ىلع بترت دقو

 هزاليإ حصي امك ءاهنم رهاظيو ؛ةدعلا يف يهو قالطلا اهيلع عقوي نأ قلطملا جوزلل نأ «ةمئاق
 ريغب اهتعجارم كلميو .ةدعلا يف يهو امهدحأ تام اذإ ناثراوتيو ءامهنيب ناعللا يرجيو ءاهنم

 . 18١ ص «,؟ج «عئادبلا» ء١351ص الج «ينغملا» (4858)
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 نود هوجولا ضعب نم ًالئاز حاكنلا كلم ناك ولو .هجو لك نم مئاق حاكنلا كلم نأل ءاهاضر

 اهاضر ريغ نم ةرحلا ىلع حاكنلا ءاشنإ ليبق نم ةدعلا يف يهو اهل جوزلا ةعجارم تناكل ضعب

 .زوجي اال اذهو ءهوجولا ضعب نم

 جوزلا حاكن زاوج مدع «يعجرلا قالطلا ةدع يف ًامئاق حاكنلا رابتعا ىلع ًاضيأ بترتو

 ةمع وأ تخأ جوزتي نأ هل زوجي الف .ةمعلاو تخألاك هتقلطم عم اهعمج زوجي ال نم قلطملا

 يف ةمئاق ةيجوزلا نأل ؛قالطلا اذهب لجؤملا رهملا ّلحي الو .ةدعلا يف يه تماد ام هتجوز

 قالطلا بلقنا ةعجارم نودب ةدعلا تضقنا اذإ نكلو «ةمئاق ةدعلا تماد ام ىعجرلا قالطلا
 .©””ةيفنحلا بهذم وه هلك هانلق امو . لجؤملا رهملا كاذ دنع ٌلحيف نئاب قالط ىلإ يعجرلا

 : ةيعفاشلا بهذم - 607

 ّقحي الف .ءطولا ٌّقح يف ًالئاز هجو نم ًامئاق ىقبي حاكنلا كلم نأ ىلإ ةيعفاشلا بهذو

 لح هب لوزي يعجرلا قالطلا نأل ؛اهعاجرإ دعب الإ هتقلطم أطي نأ ًايعجر ًاقالط قلطملا جوزلل
 «ىنزلا ةبوقعب بقاعي ال نكلو لثملا رهم هيلع بجو اهعجاري نأ لبق اهأطو اذإ اذهلو ؛ ءطولا
 .اهتعجارم لبق اهئطو ميرحت ًادقتعم ناك اذإ آلإ رزعي الو

 ةتباث ةيجوزلا قوقحو ءامئاق حاكنلا ىقبي عاتمتسالا هوجو نم هب قحلي امو ءطولا ادع امو
 تباث ةعجرلا ٌّقحو .ةدعلا يف تماد ام اهقّلطي نأ جوزلل زوجي اذه ىلعو .رخآلا ىلع اهنم لكل

 هثرو ةدعلا يف يهو امهدحأ تام اذإو ءاهنم رهاظيو اهنعالي نأ هلو ءاهتدع يف تماد ام جوزلل

 خلا

 اهقحلي - ًايعجر ةقلطملا يأ  ةيعجرلاو :«ىنغملا» ىف ءاج امك ةلباتحلا دنعو - هم

 امهدحأ ةافو تلصح اذإ رخآلا امهدحأ 5 ءةدعلا يف تماد ام هناعلو هؤاليإو هراهظو هقالط

 .هعلخ ّحص اهعلاخ نإو .ةدعلا يف يهو

 ءاهعجتري نأ لبق اهجوز ىلع ةمّرحم اهنأ يلبنحلا يقرخلا مالك رهاظف ءءطولا ل انآ

 كلذ يكحو .كلذ ىلع لدي ام دمحأ مامإلا نع يور دقو ءاهؤطو هل لحي ال هنأ كلذ ىنعمو

 يهو اهؤطو هل لحي هنأ بهذملا رهاظ : يلبنحلا ىلعي وبأ يضاقلا لاقو . كلامو ءاطع نع ًاضيأ

 - دمحأ مامإلا نأ كلذ ىلع لديو .هتجوزب جوزلا عاتمتسا اهب عتمتسيو يعجرلا قالطلا ةدع يف

 18٠. 14-1176 ص اج «عئادبلا» (4"او)

 74١. ص .ج «جاتحملا ينغم» 2755 :757ص .5١ج «عومجملا هحرشو بذهملا» (480)
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 تناك ام هل اهسفن رهظت يأ هل فرشتتو ,هنع بجتحت ال :بلاط يبأ ةياور يف لاق هللا همحر
 مكح يف اهنأل ؛اهأطيو اهب ولخيو اهب رفاسي نأ هلف هل لالح اهنأ ةياورلا هذه رهاظف .ةدعلا يف
 ,650قالطلا لبق ةحابم هل تناك امك ءايشألا هذه هل حابتف ةجوزلا

 : ةيرهاظلا بهذم 2-8

 ًاقالط ةقلطملا امأ» : هلوقب مزح نبا هحضوي لحلاو حاكنلا كلم ءاقب يف ةيرهاظلا بهذم

 هناعلو هراهظو هؤاليإو هقالط اهقحليو نائراوتي ءاهتدع ضقنت مل ام اهقلط يذلل ةجوز يهف ءًايعجر
 رظني ناك ام ىلإ اهنم رظني نأ هل لالحف هتجوز يه ْذإف اهناكسإو اهتوسكو اهتقفن هيلعو ءاهفذق نإ
 هللا هامس دقو كلذ نم ءيش نم هعنمي صن تأي مل ذإ ءاهأطي نأو ءاهقلطي نأ لبق اهنم هيلإ

 .«794كلذ يف َنهدرب ُنحأ َنِهْلوُمُبَو) :ّلجو رع لوقي ذإ اهل «العب» ىلاعت
 : ةيرفعجلا بهذم -

 الو ,حاكتلا ماكحأ عفري ال ةّرحلل نيتنئاب وأ ةدحاو ةقلطب يعجرلا قالطلا : ةيرفعجلا دنغو
 زوجيو .ةدعلا يف ةأرملا تماد ام ةمئاق ةيجوزلا لازت ال لب .ةدعلا يضم لبق جوزلا كلم ليزي
 ءاضقنا لبق امهدحأ تام اذإو .اهل ًاعجارم كلذب ريصيو اهؤطوو اهب عاتمتسالا قلطملا جوزلل
 ةعجر ال :لاق ولو ةعجارملا قح هلو .ةمئاق ةدعلا تماد ام اهعجاري نأ هلو .رخآلا هثرو ةدعلا

 .©5ديدج حاكن دقع ىلإ ةجاح نودو ءاهاضر ىلإ ةجاح نود هتدارإب نوكت ةعجارملاو . يل

 ثكلاثلا عرفلا

 ةعجرلا
 :ةيسرلا كيرفت تالدا

 5 :ئاب ريغ ةقّلطم ”ةداعإ :ًاعرشو . عوجرلا نم ه ةرملا : ٠ ةغل ةعجرلا» : مهلوقب ةلبانحلا اهفرع

 , 9"”0(دع ريغب هيلع تناك ام ىلإ 5 ةقلطم يأ

 . 74-780 ص ءالج .يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» (81*4)

 .١76ص .١1ج ,مزح نبال «ىلحملا» ("8)

 . 7831و 77 ةداملا 5١ ص «يلحلا ميركلادبع خيشلل «ةيصخشلا لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألا» (4 00

 . 5١04 ص .8ج «عانقلا فاّشكو (484)
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 يأ - نئاب ريغ قالط نم حاكنلا ىلإ ةأرملا در :اع :رش ةعجرلا» : مهلوقب ةيعفاشلا اهفرعو

 , 0552(صوصخلا هجو ىلع ةدعلا يف - يعجر

 ريغ نم ةمصعلل - ًايعجر ًاقالط يأ  ةقلطملا ةجوزلا دوع ةعجرلا» : مهلوقب ةيكلاملا اهفرعو
 0590 ديدجت

 : ةعجرلل يعرشلا فييكتلا 7

 «لاوزلا نم هعنمو مئاقلا كلملا ةمادتسا اندنع ةعجرلاف» : يناساكلا نيدلا ءالع مامإلا لاق

 ىلع حاكنلا ءاقبإ ةعجرلا» :«ةيدنهلا ىواتفلا» يفو .«"6كلملا لاوزل دقعنملا ببسلا خسنو
 ىعرشلا فييكتلا وه « ىلاعت هللا همحر  ىناساكلا هركذ امو .«'2(ةدعلا ىف تماد ام ناك ام

 قدسنا تسلا قس لاوزلا نم اهعنمر, 1 سورا لمار ءامنإ ةنعيزلا# هود اذ اق.( نحلل

 : ةعجرلا ةيعو رشم ةلدأ - 764

 .لوقعملاو .عامجإلاو ءةْنّسلاو ,باتكلا ةعجرلا ةيعورشم ىلع لد دقو

 : ميركلا نآرقلا نم :ًالوأ

 : ىلاعت هلوقو . «ٍناَسحِإِب ٌحيِرسَت وأ ٍفوُرعمب ُككاسُمِإَف ناتّرَم ٌقالطلا» : ىلاعت هللا لاق أ

 ."9ةيعرشلا اهقوقح اهؤافيإو ةقلطملا عاجرإ يأ «ٍفوُرعمب ٌكاسْمِإَف

 ٌنهوحرَس 3 ٍفورعمب ٌنُهوُكسِمأَف ٌنهلجأ َنغلبف ءاسنلا مثقل رذإوو» : ىلاعت هلوقو - ب

 امب مايقلاو «.ةدعلا ءاضقنا لبق اهعاجرإب يأ «ٍفوّرعمب ٌنُموُكسمأَن9 : ىلاعت هلوقو ,«ٍفوّرْغمب

 , ""؟”اهجوز ىلع قوقح نم اهل بجي

 : ىلاعت هلوق ىلإ «. .. 0 ا : ىلاعت هلوقو -ج

 ام نهعاجرإب أ . نهرب ٌّقحأ تاقّلطملا جاوزأو يأ « . .كلذ يف َنهٌدرب ُنحأ نهتلوعبو#

 .©"”؟'اهيلع تاقلط نم هكلمي ام جوزلا دفنتسي ملو ةدعلا يف ّنْمُد

 .60١5ص «7؟ج ريدردلل «ريبكلا حرشلا» ةاضشقا . 776 ص اجا «جاتحملا ينغم» (41716)

 . 5 "78ص « ١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» 044١ .١184ضص اج «عئادبلا» "نففف

 . 519 اهمقرو ةرقبلا ةروس يف ةيآلاو ١75-21717 ص «ج «يبطرقلا ريسفت» (489)

 . 5١ اهمقرو ةرقبلا ةروس يف ةيآلاو ,"ه 5ص .١ج .صاّصجلل «نارقلا ماكحأ» (4840)

 . 774 اهمقرو ةرقبلا ةروس يف ةيآلاو ,.١17ص اج «يبطرقلا ريسفت» (441)
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 ةيوبنلا ةّنُسلا نم :ًايناث 14

 - يبنلا رمأو ,ضئاح يهو هتجوز رمع نب هللادبع قالط ةصق .ةفيرشلا ةيوبنلا ةئسلا نمو

 ,07؛9هحرشو ثيدحلا اذه ّرم دقو ,هتجوز ةعجارمب هللادبع هنبا رمأي نأب باطخلا نب رمع دع

 :لوقعملاو عامجإلا نم : اعلاث 66ه

 امأو .©؟؛59ةدعلا يف ةعجرلا هل نأ ثالثلا نود ةرحلا قّلط اذإ رحلا نأ ملعلا له
 ىلإ جاتحيف .مدني مث هتأرما قّلطي دق ناسنإلا نأل ؛ةعجرلا ىلإ سمت ةجاحلا 0 0
 دقع اهيلع دقعي نأ هنكمي هنإ :لاقي الو .كرادتلا هنكمأ امل ةعجرلا هل تبثت مل ولف .كرادتلا
 , 37؛؟9هقفاوت ال دق ةأرملا نأل ؛ديدج حاكن

 : ةعجرلا ٌّقح جوزلل -57

 يف نِهْدَرِب ُنَحَأ نهتلوعيو ٠ ءوُرق ثالث ْنهسفناب نصرت ٍُتاَقَلَطُملاَو» : ىلاعت لاق ماو معو عر

 هدحو هلف ,جوزلل ٌّقح ةعجرلا نا يف حيرص 4 َنِهُدَرب ُقَحأ ٌَنُهَملوُعُبَو» : ىلاعت هلوقف . 4 . . َكِلَذ
 هعزاني نأ نود ٌدرلا اذهب حاكنلا ةمادتساو هقالط لبق هيلع تناك ام ىلإ قد هتمصع ىلإ هتجوز در
 ءاضقنا لبق اهعاجرإ 8 مادام ةجوزلا اضر ىلع فقوت نودو هيف هكراشي وأ ّقحلا اذه يف دحأ
 نمف «كلذ يف ٌنهدرِب ٌّقَحا أ ٌنهتلوعبو» :ةيآلا هذهل مهريسفت يف ء ءاملعلا لاق اذهبو .اهتدع
 :اهريسفت يف مهلاوقأ

 « . . نهرب َنَحأ ٌنُهتلوُعيول ةيآ يف نيريسفملا لاوقأ -11
 اير الوغبب تناك # ةّرحلا هتجوز قّلط اذإ | ّرحلا نأ ىلع ءاملعلا عمجأ» : يبطرقلا لاق :

 'ىلينيا نك تهرك نإو اهتدع ضقنت مل ام اهتعجرب ٌّقحأ هنأ «نيتقيلطت و | 00

 نحال :لاق مث 3 .- ةدعلا - صبرتلا ةدم يف :*رهتعجرب ٌّقحأ نهتلوعبو» : يزارلا لاقو : بت

 ,35490(كلذ يف جوزلا ريغل

 ./89# ةرقفلا (45"4)

 . 181١ ءالج «عئادبلا» ,#77ص الج «ينغملا» (4845)

 .١181ص اج «عئادبلا» (444)

 . 718 اهمقرو ةرقبلا ةروس يف ةيآلاو .١٠١1ص .”ج «يبطرقلا ريسفت» (9145)

 . 54ص .5ج «يزارلا ريسفت» (445)
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 ءاننلل ناك ةعتسرلاب نحنا - نهجلاوزا ىلا اولعجب فيك تلق نإف» :يرشخمزلا لاقو : ج

 ناكو اهلوق ىلع هلوق راثيإ بجو «ةأرملا اهتبأو ةعجرلا دارأ نإ لجرلا َّنأ ىنعملا :ٌتلق ؟اهيف ًاّمح

 0 ايم حا ره

 نأ ىلإ . . .نهيلإ ةعجرلاو حاكنلا ىلإ نهٌدرب ّقحأ تاقلطملا جاوزأ» : يسولآلا لاقو : د

 .05:0(ىفخي ال امك ةعجرلا ىف ةجوزلل ٌّنح ال ذإ :لاق

 : ىرخأ ةيأ ريسفت 2-4

 ىلإ # . . .ةّدعلا انا ْنِهتَّدعل ٌنُهوُقْلطَف َءاسّنلا مقلط اذإ يبا هي ريغ ىلاعت لاقو

 يف باطخلاو ,«ٍوُرْعَمِ ٌنُموُقراَف وأ 00 ٌنُمُوُكسْماف ٌنُهْلَجأ َنْغَْلَب اًذإَفل : ىلاعت هلوق

 (2:”0لوألا قالطلا مكح ىلع نهوكرتا وأ .ةعجرلاب ينعي « ٌنهوكسمأف#» :جاوزألل ةيآلا هذه

 .هدحو جورلل ةعجرلاو درلا ٌّقح نأ كلذ ىنعمو

 :طاقسإلاب طقسي ال ةعجرلا ٌقح -4

 نأ عرشلا مكحب هلف ,«يعجرلا قالطلا يف هتجوز ىلع جوزلل عرشلا هتبثأ ,ةعجرلا ّقح

 يعجرلا قالطلا وهو هببس لوصح دعب هطقسأ اذإو .هتدارإ ضحمب حاكنلل ةمادتسا هتجوز عجري

 ط اذهبو ,هلاطبإ دحأ كلمي مل عرشلاب تبث ,ث امو ا ؛طقسي مل

 اذهبو ("'*:0(ةعجرلا هل ناك «.كيلع يل ة ةعجر ال وأ « يتعجر تلطب أ :لاقولو» : اولاق دقف ةيفنحلا

 .602ةيعفاشلا لاق ًاضيأ .

 : هتقلطم عجاري ال نأ جوزلل 0

 لمع لطبي اذهيو اهدريف ٌّقحلا اذه رشابي نأ هلف «هتقلطم ىلع جوزلل ًاَقح ةعجرلا تناك اذإو

 اذه لمعتسي ال نأ هل امك ؛ .اهتدع ءاضقنا دعب اهتنونيب وهو قالطلا
 اهكرتي لب ٍاهعجاري الف قحلا

 َنموُقراَف ذأ بفورَْمب َنُموُكِسْمأَنِ : ىلاعت هلوق لد اذه ىلعو ٍهنم نيبتف اهتلع يضقنت ىتح

 يف ىنعملاو . «(ِناَسْحِإب ٌحيِرْسَت ْوَأ ٍفوُرْعَمِب َكاَسِْإَف ِناَئَرَم ُقالطلا» : ىلاعت هلوقو .«ٍفوُرْعَمِ

 . ؛ال/ ص «١ج «يرشخمزلا ريسفت» (441)
 . 14ص :.؟ج «يسولآلا ريسفت» (9144)
 . ١141ص «4ج ؛يبرعلا نبال «نآرقلا ماكحأ» (449)
 . 47١ ص .١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (4860)

 . 77”3/ص اج «جاتحملا ينغم» )46١(
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 ىتح ةعجر الب نهكرت امإو .ةدعلا يف َنْمُد ام ًايعجر تاقلطملا عاجرإ امإ :نيتميركلا نيتيآلا
 , 3709 دهتدع ٍ ع

 ؟جوزلا ىلع ةبجاو ةعجرلا ريصت له 1١
 اهعاجرإ يف هل رايخلا نأو  يعجرلا قالطلا ا

 يف اهقلط وأ ضئاح يهو اهقلط اذإ كلذو هيلع ةبجاو ةعجرلا ريصت دق هل ( الإ هكا مدعو

 :ضئاحلا قالط يف ةبجاولا ةعجرلا -7

 رخأ يذلا رعع نبا ثيدح انعم ًاقالط ةقلطملا ضفئاحلا ةعجارم بوجو ىلع لد دقو

 0 هنع هللا يضر - -رمع ربخأف ضئاح يهو هتجوز قلط رع نبا نأ :هيفو هريغو 0

 يف ةعجرلا بوجوب ءاهقفلا ضعب ذخأ دقو . ءاهْعجاَريلَف ةرم» :رمعل كي لاقف .كلذب - كي
 , 8*6ةلاحلا هذه

 :رهطلا يف 0 قالطلا يف ةبجاولا 0 ل ا/مهه'؟

 , 6709 لبق نم انركذ امك ةيكلاملا ضعب . لاق 00 2 يعدب قالط امهيلك نأ عماجب ضئاحلا

 : ةعجرلا ناكرأ -4

 .عجترم : ةثالث - ةعجرلا يأ  اهناكرأو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاج
 نكر ةعجرلل ةيفنحلا دنعو ,2**«اهناكرأ نم نكر ال ببس وهف قالطلا امأف .ةجوزو .ةغيصو
 .ةعجرلا ىلع لدي لعف وأ لوق وهف ةعجرلا نكر ام أود : يناساكلل «عئادبلا» يف ءاج دقف دحاو
 نأ وهف ةعجرلا ىلع لادلا لعفلا امأو ,كتعجار :اهل لوقي نأ وحنف .لوقلا امأ
 - لعف وأ لوق نم ةعجرلا هب لصحت ام ىلع ةعجرلا نكر نورصقي ةيفنحلاف ,(6509(.  .اهعماجي

 مزلتسي لعف وأ لوق نم ةعجرلا هب لصحت ام وأ ,ةغيصلاو .ةيعفاشلا لوقي امك  (ةغيصلا» يأ

 27 اهمقرو قالطلا ةروس يف ىلوألا ةيآلاو ء1والص .18ج 178١١55. ص .7ج «يبطرقلا ريسفت» (986؟)

 . 71 اهمقرو ةرقبلا ةروس يف ةيناثلا ةيآلاو

 94٠٠-1/408. نم تارقفلا (9ه4) .ا/لا”ا/9-ا/ا“ال؟ تارقفلا (4"ه")

 .187ص 20ج «عئادبلا» (ة*هك) , 71796 ص .”ج «جاتحملا ينغما (8هه)
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 امأ . ةعجرلل اناكرأ ةيعفاشلا اهربتعي هذهو . ةغيصو ةعجترمو 2 عجترم : ةعجرلا رصانعف . ةقلطملا

 دوجو مزلتست هذهو .ةعجرلا نكر اهدحو يه  ةعجرلا هب لصحت ام يأ  ةغيصلا نوربتعيف ةيفنحلا

 .ثحبلل اليهست ةعجرلا ناكرأ يف ةيعفاشلا هلاق ام راتخنو .ةقّلطملا ةجوزلاو عجترملا

 : عجترملا :لوألا نكرلا ههه

 ءاهقلط يتلا هتجوز عاجترا هنم حصيل طورش ةلمج هيف طرتشيو .قلطملا جوزلا وه عجترملا

 ةيوجولا هجو ىلع امإ ةعجرلا يف هقح ةرشابم دعب وأ دنع رومألا ضعبب موقي نأ هيلع نأ امك

 . عجترملا طورش نايب لعب اهركذن رومألا هذهو «بابحتسالا هجو ىلع امإو

 :لوألا طرشلا : عجترملا طورش 5-0

 : ةيعفاشلا دنع : ًالوأ

 ءالقاع ءًاغلاب نوكي نأب :هسفنب حاكتلا ةيلهأ عجترملا جوزلا يف طرتشي ةيعفاشلا لاق

 هركس ناك نإف .- هركسأف ءاود برش ول امك - روظحم ريغ ببسب ناركس الو «دترم ريغ «ًاراتخم

 . ةحيحص ربتعت هتعجر نإف هركسأف ركسم هنأ ملعي وهو ًادمعتم ركسملا برش نأب روظحم ببسب

 . ةيعفاشلا بهذم نم حيحصلا ىلع هنع ةعجرلا رشابي نأ هّيلولف نونج هباصأ مث جوزلا قلط ولو

 نم عنام مارحإلا امنإو .هسفنب حاكنلا ةيلهأ هل نأل ؛ةرمع وأ جحب مرحملا ةعجر مهدنع حصتو

 0377ه ةحص عنملا اذه لمشي الف .حاكتلا ءاشنإ ةحص

 : ةيكلاملا دنع : ًايناث  "هه/

 ناك نإو ناركسلا الو نونجملا عاجترا حصي الف .حاكتلا ةيلهأ عجترملا يف طرتشي :اولاق

 حصيو .ركسم هنأ الهاج ركسملا برش نأب روظحم ريغ قيرطب هركس
 مرحملا عاجترا مهدنع

اكن ةحص نم عنام مارحإلا نأل ؛ حاكنلا ةيلهأ هل تماد ام ةرمع وأ جحب
 ةحص نم عنامب سيلو هح

 , 07040 هتعجلر

 : ةلبانحلا دنع : ًاثلاث "هه

 يلو - ةعجرلا يأ  اهكلميو» :اولاق دقف ِهّيلو هنع اهب موقيو نونجملا ةعجر حصت ال :اولاق

 كتلك

 يرش كشر ص 20ج «جاتحمل ١ ينغم» 2(" هال

 5١. 56-5 ص « جا «ريدردلل « يقوسدلا ةيشاحو ريبكلا حرشلا» (117*هم)

 د70



 ىنعمو , 2*6 يهل هءافيتسا كلميف .ةدعلا ءاضقناب رك 0 هركفلا ٌّقح ف ا

 .هوركذ

 : غولبلا طرش ةلبانحلا ركذي مل -8

 ,ةيعفاشلا كلذ ركذ امك عجترملا يف طرشك غولبلا اوركذي مل ةيكلاملا مهلثمو ةلبانحلاو
 يبصلاو « يبصلا نع زارتحالا هب داري هركذ نأل ؛ غولبلا - طرشلا اذه ركذل ةجاح ال نأ عقاولاو
 ثيحو .يعجرلا قالطلا يف نوكت ةعجرلا نأل ؛ةعجرلا هل تبثت الف هقالط حصي ال مولعم وه امك
 هّبن دقو .لقعلا طرش عم عجترملا يف طرشك غولبلا ركذل ةجاح ال يلاتلابو .ةعجر الف قالط ال
 , "250(جاتحملا ينغم» بحاص ىنعملا اذهل

 : ةيفنحلا دنع :ًاعبار

 اذه نكلو .ةلفغلا هيف نوطرتشي مهنأ كلذ ىنعمو ,05077(نونجملا ةعجر ص "للرب :اولاق

 ىف ءاج دقف .ةحيحص اهنإ :اولاق دقف  ءطولاك  لعفلاب نونجملا ةعجر ام أ «لوقلاب ةعجرلا ىف

 ,059(لوقلاب حصت د الو .لعفلاب نونجملا ةعجرو : ةيفنحلا هقف يف (ةيدنهلا قواشفلاو

 حصتف أ دملو اداحو: اراك ًاعئاط عجترملا نوك طرتشي ال : ًاضيأ ةيفنحلا لاقو -0

 - ءاشنإلا نود هنإو حاكنلا ءاقبتسا ا نأل ؛أطخلاو بعللاو لزهلاو ةرخألا عم ةعجرلا مهدنع
 يف ءاج دقو « ىلوأ ءاقبإلل ط ”ريسست 2 ال نألف «ءاشنإلل رومألا هذه ط هت هرتشت ملو - حاكتلا ءاشنإ

 ,("559(قالطلاو .ةعجرلاو ؛ملكتلا : :دج ٌنهلزهو ٌَج ٌنهدِج ٌثالثر :فيرشلا يوبنلا ثيدحلا

 : ةعجرلا يف ةلاكولا 7

 اهنأ ةلاكولا يف ةدعاقلا نأل ؛ةقلطملا هتجوز عاجترا يف هريغ لكوي نأ قلطملا جوزلل زوجي

 نحب كلمت: ناطملا جوزلاف «عونلا اذه نم ةعجرلاو .هيف ةلاكولا حصتو لكوملا هكلمي اميف حصت
 ءاج دقف .كلذب ءاهقفلا حرص دقو ءاهيف ةلاكولا حصت يتلا ءايشألا نم ةعجرلاو .هتجوز عاجترا
 هيلإ وعدت ةجاحلا نأل ؛قاتعلاو ةعجرلاو علخلاو قالطلا يف ليكوتلا زوجيو» :«ينغملا» يف
 , "9 حاكنلاو عيبلا يف ليكوتلا ىلإ اهئاعدك

 ,5”7”7ص 37ج «جاتحملا ينغما) 6«ةضهلد .١١7ص ءا7ج «عانقلا فاشكر (ةعمو)

 . 47١ ص ء1ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (510"4) .”99ص ءا"ج «نيدباع نبال «راتحملا در» )951١(
 .١8صضص 20ج «ينغملا» 2455١ .187-18795 ص كج عئادبلا» ةتضتس]

 ت1



 :حالصإلا دصق :يناثلا طرشلا 7+

 حالصإللاو حالصلا اهب دصقي نأ عورشملا هجولا ىلع هتعجر نوكتل عجترملا يف طرت

 : يتأي ام طرشلا اذه ىلع ةلدألاو ,ةعّجبترملا ةجوزلاب رارضإلا مدعو

 :حالصإلا دصق طرش ىلع ةلدألا 84

 :لوألا ليلدلا

 يف نهَدَرِب ُقَحَأ نُهنِلوُعبَو . . .ِءوُرق َةئالَ ٌنهِسْفنأِب نصرت تاَقْلطُملاَول + ىلاعت هلوق
 دصق طرش ىلع لدي ام ةيآلا هذه ريسفت يف ءاج دقو . ”ياحالصإ اوُداَرَأ ْنِإ كلذ

 :نيرسفملا لاوقأ نمف 0

 دصق اذإ نكلو ةعجارملا ىلإ بودنم لجرلا» :ةيآلا هذه ريسفت يف يبطرقلا لاق :

 عطقلاو ةدعلا لي يوطتو را ارضإلا دصق اذإ امأف ءامهنيب ةشحولا ةلازإو اهعم هلاح حالصإب 07

 مث . «اودتغتل ًاراَرِض ٌنُهوُكسْمَت الو» : ىلاعت هلوقل ؛ مارحف حاكنلا ةقبر نم صالخلا نع اهب

 هس .هسفن ملظو يهنلا بكترا نإو ةحيحص ةعجرلاف كلذ لعف نم

 ,©23هيلع انقلط

 اذإ اهتدع يف تماد ام اهدرب ّىحأ اهقّلط يذلا اهجوزو يأ» :«ريثك نبا ريسفت» ىفو : ب

 يريخلاو حالصإإلا اهدرب هدارم ناك
55" , 

ًِ 

 ًاناسحإو نهنيبو مهنيب امل ًاحالصإ ةعجرلاب اودارأ نإد :«يرشخمزلا ريسفت» يفو : ج

 .050(نهتراضم اوديري ملو .نهيلإ

 لاح ىلع ةروصقم ةعجرلا هذه ةحابإ نأ ىلع ٌلدو» :صاصجلل «نآرقلا ماكحأ» يفو :د

 50 (اهب رارضإلا اهب دري ملو « 5 ةدارإ

 جاوزألا نأ ىنعملاف «ًاحالْضِإ اوُداَرَأ نإ» : ىلاعت هلوق امأو» : «يزارلا ريسفت» يفو

 ةعجارملا اج يف طرشلا لعجو .ةراضملا اودارأ امو « حالصإإلا اودارأ نإ ةعجارملا هذهب 0

 .هئافتنا دنع مكحلا ءافتنا يضتقي طرشلاو ,طرشلل (نإ) ةملك نإ :ليق نإف «حالصإإلا ةدارإ

 ةنطاب ةفص ةدارإلا نأ :باوجلاو .ةعجرلا ّقح تبثت ال نأ حالصإإلا ةدارإ بجوت مل اذإ مزليف

 . ١؟7ص ."ج «يبطرقلا ريسفت» (485) . 714 ةيآلا ,ةرقبلا ةروس (4856)

 . ١37ص «١ج «يرشخمزلا ريسفت» (94) . ١7391ص ١1ج «ريثك نبا ريسفت» (9519)

 ."ا/”ص .١ج ءصاّصجلل «نآرقلا ماكحأ» (49)
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 هللا نيبو هنيب اميف اهزاوج لب ءاهيلع ةعجارملا ةحص فقوي مل عرشلاف ءاهيلع انل عالطا ال

 , 00(منإلا قحتسا ةراضملا دصقل اهعجار ول هنإ ىتح ةدارإلا هذه ىلع فوقوم

 حالصإ دصق اذإ ةدعلا ةدم يف اهب قحأ ةأرملا دعب نوكي امنإو» : «رانملا ريسفت» يفو :و

 ةعجارملا هذهب ىلاعت هللا نيبو هنيب مثأ وهف اهتراضم دصق اذإ امأو ,ةرشاعملا نسحو نيبلا تاذ

 ةرشاعملا ةّينو نيبلا تاذ حالصإ ةدارإب الإ هتمصع ىلإ هتقلطم دري نأ لجرلل حابي الف

 . (17717(فورعملاب

 : حالصإلا دصق ىلع يناثلا ليلدلا 6

 هدم مي

 نهوحرس 0 كررت ٌنُهوُكِسِمْأَ ٌنْهَلَجأ نيل ءاسنلا ٍْدَقْلَط اذإوو ”ىلاحت هلوق

 ل مَلَظ دقق كلذ لَعْفَي ْنَمَو اوُدتعتل ًارارض ٌنفوُكَسِعَت لَو ِفورْعَمِ
 ادني

 ح 5 ةيآ - ةيآلا هذه يف نيرسفملا لاوقأ 0

 ةياهن غولب نبراق يأ « َنُهَلَجا َنْفْلَب ٌنغلبف ّة َءاَسنلا ُمَتقْلَط اًذإو» : (يبطرقلا ريسفت» يف : ًالوأ

 الو» .نهجاوزأ ىلع قوقح نم اهل بجي امب اوموقت نأب «ٍبوُرْعَمب ٌنُموُكِسمأَنِ نهتدع
 ةجاح الو اهعجاري مث هتأرما قلطي ناك لجرلا نأ كلام ىور دقو . «اوُدتعتل ًارارض ٌنُهوُكسُمُت

 الو : ىلاعت هللا لزنأف اهراضيلو ؛اهيلع ةدعلا كلذب لوطي يكل اهكاسمإ ديري الو ءاهب هل

 ءاج ام لثم «ريثك نبا ريسفت»و «يرشخمزلا ريسفت» يفو . #0970 . . اوُدتعتل ًارارض ٌنُموُكَسْمَت

 , 9"0(يبطرقلا ريسفت» يف

 وه رارضلا :لافقلا لاق 4اوُدَتْعَتل ًارارض ٌنُموُكَسْمُت ًالوط» :«يزارلا ريسفت» يفو :ًايناث

 اونوكتف نهوراضت ال يأ «اودتغتلا» :هلوق امأو «ةقفنلا قييضتو ة ةرشعلا ءوس هنمو .ةراضملا

 «ُهَسْفَن مَلَظ دقف كلذ ُلَعْفَي نمو «نهيلع ءادتعالا دصق ىلع نهوراضت ال وأ نيدتعم

 . "هللا باذعل اهضيرعتب

 نإف «ةبغرلا دصقب الإ نوكت ال ةعجرلا نأ ىلع لدي اذهو» :«يبرعلا نبا ريسفت» يفو :ًاثلاث

 انفرع ولف .هسفنل ملاظ وهف اهيلع ءادتعا ةبغر ريغ نم اهلمأ يف اهب عطقيو حاكنلا اهعنمي نأ دصق

 . 71/4 ص 17ج «رانملا ريسفت» (4/1) .١١٠ص ,5ج ؛يزارلا ريسفت» (470)

 . 1١68-197 ص 7 ج «يبطرقلا ريسفت» (48/) . 71١ ةيآلا ,ةرقبلا ةروس (4"ا/0)

 . ١78ص ١1ج «ريثك نبا ريسفت»و ء77/ا/ص .١ج «يرشخمزلا ريسفت» (4837/4)

 1١17-١١8. ص ."ج «يزارلا ريسفت» (9117/6)

 ري



 ,0350)(هبسسح هللاو هنعجر تذفن فرعن مل اذإو هنعجر انضقن همن كلذ

 ءاجلإلاب نهوملظتل يأ اودتعتل ةراضملل نهوعجرت الو . ..» : «يسولألا ريسفتا يفو : عبار

 , 659(. .ءادتفالا ىلإ

 نهيلع ءادتعالل نهئاذيإو نهتراضم ةدارإ نهوعجارت الو» :«رانملا ريسفت» يفو :ًاسماخ
 , 0250(... كلذ دمعتب

 :نيرسفملا لاوقأ ةصالخ -17

 نوكي نأ ةعجرلا زاوج يف طرشلا نأ امهانركذ نيتللا نيتيآلا يف نيرسفملا لاوقأ ةصالخو

 اهقوقح اهئافيإب موقي نأ اهعاجرإب جوزلا دصقي نأب .ةجوزلل ةراضملا مدعو حالصإلا دصقب
 اهكاسمإ وأ ءاهتدع ليوطتب اهب ررضلا قاحلإ اهعاجرإ نم هدصق سيلو . ىنسحلاب اهترشاعمبو
 ملظ دقف اهب رارضإلا دصقب هتقلطمل عجري نم نأو .فورعملاب اهترشاعم الو اهقوقح ءافيإ نود
 نكلو ايندلا ماكحأ يف ةحيحص ربتعت اهنإف اهسفن ةعجرلا امأ ,هباذعو هللا طخسل هضيرعتب هسفن
 . ةرخآلا يف باذعلا هقاقحتسا مثإلا عمو .ءيسلا هلذصق ببسب مثإلا عم

 :رارضإلا دصقب ةعجرلا يف ءاهقفلا لاوقأ -

 نيتيآلا ءوض يف اهب رارضإلا دصقب ةقلطملا عاجرإ يف نيرسفملا لاوقأ انركذ نأ دعبو
 دصقب هتقلطم قلطملا عاجرإ يف يأ رارضإلا دصقب ةعجرلا يف ءاهقفلا لاوقأ ركذن «نيتميركلا

 .اهب ررضلا قاحلإ
 ًاحالصإ دارأ نإ  اهعاجرإب يأ  اهّدرب قحأ لعبلا نوكي امنإ» : يرهاظلا مزح نبا لاق : ًالوأ

 , 4575)(نآرقلا صنب

 اهتعجارم مرحت» :- مالسلا هيلع  يداهلا لاق ةيديزلا هقف يف «ريضنلا ضورلا» يفو : ًايناث
 دقو .4اوُدَتْعَتل اَرارض ٌنُهوكسمت ًالو» :ىلاعت لاق دقو ءاهب رارضإ وه ذإ جوزتلا نم اهعنميل

 نم موي رخآ دنع اهعجاري مث ةقيلطت هتأرما قلطي نأ رارضلا :لاق دهاجم نع يقهيبلا ىور
 .62(كلذب اهراضي .ءارقألا نم ىقبي موي رخآ دنع اهعجاري مث اهقلطي مث «ءارقألا

 ١. 43ص . 75ج «يسولآلا ريسفت» ةهتضفف) 5٠١ ص « ١1ج « يبرعلا قبال «نآرقلا ماكحأو» تفشل

 . ؟07ص .١٠ج «ءمزح نبال «ىلحملا» (99) . 5917 ص 37ج «رانملا ريسفت» 4078)
 .”2”ص . 4ج «ريضنلا ضورلا» 2480
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 ةعجرب تسيل حالصإلا اهب داري ال ةعجر لكف» : يناكوشلا لاق «راطوألا لين» يفو : ًاقلاث
 1 (541)(ةيعرش

 طورش ةلمج نم رارضإلا دصق مدعو حالصإإلا ةدارإ طرش اوركذي مل ءاهقفلا ةماعو ©6848
 ال يهو .ةيفخلا رومألا نم رارضإلا دصقو .رهاظلا ىلع قبق ايندلا ماكحأ نأل ؛ةعجرلا ةحص
 يف ءاج .باقعلاو باوثلا نم ةرخآلا ماكحأ اهب قلعتي امنإو .تافرصتلا داسف وأ ةحص اهب طانت
 حابي الف .ةعجارملا هذهب ىلاعت هللا نيبو هنيب مثآ وهف اهتراضم دصق اذإ امأو» :رانملا ريسفت
 امثآ هنوكو .فورعملاب ةرشاعملا ةّينو نيبلا تاذ حالصإ ةدارإب الإ هتمصعل هتقلطم دري نأ لجرلل
 رهاظلا يف ًاطرش نكي ملف .دصقلاب قلعتي يفخ رمأل مرحم كلذ نأ ةدافإل ىلاعت هللا نيبو هنيب
 ,658”«رئارسلا ىلوتي هللاو رهاظلاب مكحي يضاقلا نأل ؛ةعجرلا ةحصل

 :رارضإلا مدعو حالصإلا دصق طرش يف ةصالخلا

 لهأ نيب فالخ ال هنأ ,ةعجرلا ةحصل رارضإإلا مدعو حالصإلا ةدارإ طرش يف ةصالخلاو
 رارضإلا دصق مدعو حالصإلا دصقب نوكت يتلا يه مالسإلا اهعرش يتلا ةعجرلا نأ ملعلا
 ةعجرلا تيرع نإف ,ىلاعت هبرو عجترملا نيب اميف اهتحصل طرشلا وه اذهو .ةعجترملا ةجوزلاب
 ىضقي ام لك سيل هنأل ؛ايندلا ماكحأ يف تحص نإو ةعجرلا بحاص مثأ طرشلا اذه نع
 : يزارلا مامإلا لاق اذه ىفو .ىلاعت هللا دنع ًازئاجو اهيرعنم نوكي هزاوجو هثحصب يضاقلا
 فوقوم هللا نيبو هنيب اميف اهزاوج لب .حالصإلا ةدارإ ىلع ةعجارملا ةحص فقوي مل عرشلاف»

 ريسفت» بحاص لاقو , 507يمخإلا قحتسا ةراضملا دصقب اهعجار ول هنإ ىتح ةدارإلا هذه ىلع
 ىضاقلا نآل ؛هبرو ناسنإلا نيب ًانيدت ًازئاج نوكي يضاقلا رظن يف حص ام لك امو» : «رانملا
 , 6؟22(عرئارسلا ىلوتي هللاو رهاظلاب مكحي

 ىف هل ردق اذإ طرشلا اذه يعاري نأ ملسملاب نأشلا نإف انيب امك رمألا ناك اذإو ١/6
 تسيلو «ىلاعت هللا دنع ةلوبقمو ةميلس هتافرصت نوكت ىتح ًاعجترم ًاجوز نوكي نأ مايألا نم موي

 :ةعجرلاب ةجوزلا مالعإ - 67

 هيلع بجي ال مأ اهل هعاجتراب اهمالعإ هيلع بجي لهف ءهتجوز قلطملا جوزلا عجرأ اذإو

 ."ا/ 4ص 37ج «رانملا ريسفت» ةتييودف) .767"ص 57ج , ىناكوشلل «راطوألا لين» (9981)
 "17/4 ص .7ج «رانملا ريسفت» (91585) .١٠٠ص .5ج «يزارلا ريسفت» (9885)
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 امو مهلاوقأ يلي اميف ركذنو «بابحتسالاو بدنلاب روهمجلا لاقو «بوجولاب ةيرهاظلا لاق ؟كلذ

 :هب اولدتسا

 :ةعجرلاب ةعجترملا مالعإ بجي :لوألا لوقلا 767م

 اهملعي ملف «كلذ عجترملا لعفي مل نإف ةعجرلاب ةعجترملا مالعإ بوجو ىلإ ةيرهاظلا بهذ

 نإ» :هل اجتحمو ةيرهاظلا بهذم ًاحضوم مزح نبا لاق اذه يفو ءاعجارم ربتعي الف اهل هعاجرإب

 اهملعأو اهقّلط دقو .ًارضاح وأ ناك ًابئاغ اهتدع يضقنت ىتح اهملعي ملو دهشأ وأ دهشي ملو عجار

 هلل نأ كلذ ناهرب . . .حاكن ءاذتباب اهاضرب الإ اهيلع هل ةعجر الو ف تناب دقف دهشأو هقالطب

 وا ٍفوُرعَمب ٌنُموكسماَف َنُهَلَجا َنَْلَب اًذِإَفط : ىلاعت لاق فورعمب ًاكاسمإ ةعجرلا مس ىلاعت

 «فورعمب الإ ىلاعت هللا مالك صنب نوكت الو كاسمإلا يه ةعجرلاف «ِفوُرْعَمب ٌنُموُتراَ

 كسمي مل اهملعي مل نإف «ةنونجم وأ ةريغص تناك نإ اهلهأ مالعإو اهمالعإ وه فورعملاو
 --_ ع

 صامد م ل ا ل ا لع سم# مور 3 3 5

ارا نإ كلذ يف نهدرب حا نهتلوعيو# : ىلاعت هللا لاقو .ركنمب نكلو فورعمب
 نهلو احالصإ اود

 نم نآرقلا صنب ًاحالصإ دارأ نإ اهدرب ّحأ لعبلا نوكي امنإو «ٍفوُرْعَملاب َنِهْيَلَع يذلا ُلْثم

 ةعجر الو ًادر سيلف داسفلا دارأ لب «كش الب ًاحالصإ دري ملف ءاهغلبي ال ثيحب ٌدر وأ ٌّدرلا اهمتك

 , 0**(اصأ

 : ةعجرلاب ةعجترملا مالعإ بحتسي  ىناثلا لوقلا 9

 نإ ىتح ةعجرلاب ةعجترملا مالعإ بجي الو بحتسي :- روهمجلا لوق وهو يناثلا لوقلاو

 لاق دقف ؛ءاملعلا عامجإ لحم وه ةعجرلاب ةعجترملا مالعإ بوجو مدع لعج يلبنحلا ةمادق نبا

 لهأ عامجإب اهملع الو ةأرملا اضر الو قادَص الو ّيلو ىلإ رقتفت ال ةعجرلا» : ىلاعت هللا همحر

 نسل . ملعلا

 نم لاق ام لاقف ,ةعجترملا مالعإ ةيرهاظلا طارتشا هغلبي مل - هللا همحر  ةمادق نبا نأكف

 .اهملع ىلإ ةعجرلا راقتفا مدع ىلع ملعلا لهأ عامجإ

 : يناثلا لوقلا ةلدأ - ”ها/ه

 مزلي ام ىلإ رقتفت الف ءادقع تسيل ةعجرلا نأ :روهمجلا لوق وهو - يناثلا لوقلا ةلدأو

ملع وأ نيفرطلا اضر نم دقعلا داقعنال
 ةدرفنملا ةدارإلاب فرصت ةعجرلا امنإو ,هعوضومبو هب امه

 . 398ص ءالج «ينغملا» (وممدو) . 7507"ص .١٠ج «ىلحملا» (9"مه)
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 يتلا هتعجرب عجترملا مالعإ | اهتحصل طرتشي الف .حاكنلا ةمادتسا فرصتلا اذهب داري عجينرملل
 اذكو» : ىلاعت هللا همحر يناساكلا نيدلا ءالع لاق ىنعملا اذه نمو ٠ . صولخلا ىلع هقح يه
 صولخلا ىلع هع ةعجرلا نأل ؛ تزاج 0 اهملعي ملول ىتح ًاطرش سيل هعجرلا اهمالعإ
 , "29 «ريغلا مالعإ هيف طرتشي الف .ةمادتسالاو ءافيتسالاب هكلم يف ًافرصت هنوكل

 ةأرملا اضر و قادص الو يلو ىلإ رقتفت ال ةعجرلا» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو
 مكح يف - - ًايعجر ًاقالط ةقلطملا يأ  ةيعجرلا نأ انركذ امل ؛ملعلا لهأ عامجإب اهملع الو
 ببس هب دقعناو قالطلاب حاكنلا ثعشت امنإو اهحاكنل ءاقبتساو اهل كاسمإ ةعجرلاو ,ةجوزلا
 ءادتبا هيلإ هجاتحي ام ىلإ كلذل جتحي ملف ,ةنونيبلا ىلإ هيضم عطقتو هثعش ليزت ةعجرلاف . هلاوز
 ا

 : ةعجرلاب اهمالعإ بابحتسا يناساكلا ليلعت -7

 «بحتسمو هيلإ بودنم هنأ الإ روهمجلا دنع بجاوب سيل ةعجرلاب ةعجترملا مالعإ ناك اذإو
 سيل ةعجرلاب اهمالعإ» :بابحتسالاو بدنلا هجو ًالّلعم يناساكلا نيدلا ءالع لوقي اذه يفو
 جوزتت اهنأ زئاجلا نمف ةعجرلاب اهملعي ملو اهعجار اذإ هنأل ؟ بحتسمو هيلإ بودنم هنكل طرشب

 ًاببست هيف مالعإلا كرت ناكف «تضقنا دق اهتدع نأ اهنم ًانظ  اهتدع ةدم - ضيح ثالث يضم دنع
 ,©8*(اهملعي نأ هل بحتساف مارح دقع ىلإ

 : ةعجترملا مالعإ بوجو , حجارلا - ع/هالا/

 ّمصت ىتح اهعاجرإب هتقلطم مالعإ عجترملا ىلع بجيف .ةيرهاظلا لوق يدنع حجارلاو
 1 ام حيجرتلا اذه ةلدأو ةهتعجر

 يف لاق هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع نأ هدنسب مزح نبا مامإلا ه هاورام : لوألا ليلدلا

 لوق اذهو .هنم تناب دق :اهتدع تضقنا ىنح اهملعي ملو اهعجار مث اهملعأف اهجوز اهقلط ةأرما
 :لاق كلام نع هدنسب ان مزح نبا ىورو .مزح نبا هركذ ام ىلع نسحلاو حيرش يضاقلا
 ءهتعجارم اهغلبي الو اهعجاري مث بئاغ وهو هتأرما قلط يذلا يف لاق باطخلا نب رمع نأ ينغلب
 لوألا اهجوز ىلإ ليبس الف ءلخد وأ رخآلا اهجوز اهب لخدي ملو تجوزت نإ اهنأ هقالط اهغلب دقو
 ةعجترملا مالعإ بوجو ىلع هتلالد يف حيرص باطخلا نبرمع نع ربخلا اذهو .«"“”)اهيلإ

 . 77/8 ص الج «ينغملا» (ة؟ىم) .١18ص .”ج «عئادبلا» 6ةيكنف)

 . 3767-2014 ص . ١٠ج «ىلحملا» (9890) .١18ص ."ج «عئادبلا» (9889)

 - ؟07/-



 يضمب هنم نيبت مالعإلا اذه نودب هنأو .عجترملا حاكن ىقبيو ةعجرلا حصت ىتح ؛ةعجرلاب

 .لوآلا اهجوز ريغ جوز حاكن اهل زوجي يلاتلابو ءاهتدع

 جوزلا نأو .ةجوزلا مالعإ ىلإ رقتفت الف ًادقع تسيل ةعجرلا نأب لوقلا : يناثلا ليلدلا

 هفرصت نأ هيلع دري جاجتحالا اذه ةجوزلا مالعإ هيلع بجي الف ةعجرلا يف هقح صلاخ لمعتسي

 جوزتتف «هعاجتراب اهقلطم اهملعي الو اهتدع يضقنت دقف .همرحو لح هب هب قلعتي اهكرتب وأ ةعجرلاب

 يف ةأرملا عقتف .لهاجلا ّقح يف مودعملاك لوهجملاو ءاهل هعاجترا لهجت اهنأل رخآ ًاجوز

 ةعجرلاب 8 نأ هيلع بجاولا نمف .«كلذ يف ببستملا وه قلطملا اهجوز نوكيو مارعلا

 ًاجوز حكنت نأ اهل ٌلحيف هنم نيبت يلاتلابو .هتعجر حصت مل الإو «مارحلاب عوقولا نم اهل ًاعنم

 .- هلع هللا يضر - باطخلا نب رمع دشارلا مامإلا لوق حيرص وه امك «.هريغ

 : ةعجرلا ىلع داهشإلا - 8

 اوُدهْشَأَو ٍفوُرْعَمب ٌنُموُقراَ 1 ٍفوُرْعَمِ ٌنُموُكسْمأَ يلع َنْعَلَب اذإف» قلعت هللا لاق

 ةالعلا ”ءاتيشقنا نبراق اذإ ًايعجر ًاقالط تاقلطملا نأ ىنعملاو 24610 . : مكلما لّدَع يَوذ

 دصق ريغ نم نهعاجرإ يف ةيقيقحلا ةبغرلاب يأ فورعملاب ةعجارملا يأ « فو رْعَمِب نقولا

 «ٍفوُرْعَمِب ٌنُموُقراَف وأ ةراضملا 5 نهيلع ةدعلا ليوطتب ةعجرلا ىف ةراضملا

 ."7نهسفنأ نكلميف نهتدع يضقنت ىتح نهوكرتا يأ

 «مكنم ٍِلْذَع يَوَذ اوُدِهْشأَول :ىلاعت هلوق ريسفت -4

 داهشإلا اذهو . ا ةقرفلاو ةعجرلا دنع ينعي ءاودهشأو» : : «يرشخمزلا ريسفت» يف : الوأ

 ةعجرلا يف بجاو وه يعفاشلا دنعو 4 ْمتْعِاَت اَذِ 6 : هلوقك ةفينح يبأ دنع هيلإ بودنم

 ؛اهكاسمإ يف مهتي ال نأو دحاجتلا امهنيب عقي ال نأ داهشإلا ةدئاف : ليقو .ةقرفلا ىف هيلإ بودنم

 لوقلا لمتحت ةيآلا نأ كلذ ىنعمو .(9(ثريل ةيجوزلا توبث ىقابلا ىعّديف انهتحا تومي الئلو

 يرشخمزلا نأل ؛داهشإلا اذه بوجوب لوقلا لمتحت امك هيلإ بودنم ةعجرلا ىلع داهشإلا نأب
 .لوقلا ىلع ضرتعي مل

 اهيلع دازو هتاملك سفنب يرشخمزلا هلاق ام يزارلا مامإلا ركذ ««يزارلا ريسفت» يف :ًايناث

 ةدعلا يضقنتف «ةعجارملا ةأرملا ركنت نأ ةفاخم طايتحالل هب اورمأ امنإ داهشإلا :ليقو» :هلوق

 . 9١/ص 148ج «يبطرقلا ريسفت» (489) . 7 ةيآلا «قالطلا ةروس (4841)

 .ههه ص « 14ج «يرشخمنلا ريسفتا» 695
: 
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 يفو ةعجرلا ىلع داهشإلا بوجو يف نيلوقلا لمتحت ةيآلا نأ كلذ ىنعمو . 619 ًاجوز حكنتف
 . يرشخمزلا فقوم وه امك نيلوقلا نيذه ىلع ضرتعي مل يزارلا نأل ؛هبوجو ال هبابحتسا

 وأ اهومترتخا نإ ةعجرلا دنع «مكنم لْدَع يَوُذ اوُدهْشأَوَ : يسولآلا ريسفت يفو : ًاعلاث
 اوُدِهْشاَوِلا : ىلاعت هلوق يف امك بدن رمأ اذهو ء عازنلل يي ةبيرلا نع نر هومر نإ ةقرفلا
 نيسولالا نأ ودبيو .«***«ةعجرلا يف بوجولل هنإ :ميدقلا يف يعفاشلا لاقو . «مَتعَياَبَت اَذِإ
 .هيلإ بودنم ةعجرلا ىلع داهشإلا نأب لوقلا حجري

 هبو .ءاهقفلا دنع رمألا قلطمب بوجولا يف رهاظ اذهو» : «يبرعلا نبا ريسفت» يفو :ًاعبار
 ليمي - هللا همحر يبرعلا نبا نأ ودبيو , 6550( يعفاشلاو , هيلوق دحأ يف لبنح 0 لاق

 ضرعم يف لاق هنأل .اهيلع داهشإلا اهتحصل ةعجرلا جاتحت الف ,بوجولل سيل داهشإلا نأ ىلإ
 ا .رّبعت ةعجرلا يف داهشإلا نأ 0-0 : ةيعفاشلا ىلع هّدر

 ةحيحص ةعجرلا نأ كلذ ىنعمو "66 قثوتلل عوضوم - داهشإلا أ هنإ :لوقن لب حاكنلا يف
 . ةحيحص اهعوقول سيلو (قثوتلل) اهيلع داهشإلاب رمألا نأو .داهشإ نودب يبرعلا نبا دنع

 لّدَع يَوُذ اوُدهْشأَو :لوقي ءاطع ناك جيرج نبا لاقو» : «ريثك نبا ريسفت» يفو : ايفا
 الإ لجو ٍّرع - هللا لاق امك لدع ادهاش الإ عاجر الو قالط الو حاكن يف زوجي ال لاق 2س
 , ©8(رذع نم نوكي نأ

 ةلالدب هبوجو مدعو ةعجرلا ىلع داهشإلا بابحتسا ًالّلعم ٍصاصجلا مامإلا لاقو :ًاسداس
 ةعجرلا ىلع داهشإلاب ىلاعت رمأ 4 مكنم لْدَع يَوَذ اوُدِهْشاَوِا : ىلاعت هلوق» : هلوقب «ةيآلا هذه
 ًامولعم ناك داهشإلا زكدلو هبقع مث ؛ قارفلا وأ كاسمإلا هل لعج امل هنأل .جوزلا راتخا امهتيأ ةقرفلاو
 امل ًاضيأو .ةعجرلا يف ًاطرش داهشإلا لعجي مل ذإ اهدعب داهشإلا زاوجو عجار | اذإ ةعجرلا عوقو
 , 055)(داهشإ ريغب زوجت نأ بجو هل ًاّمح ةعجرلا تناكو داهشإ ريغب تزاجو هل ًاّقح ةقرفلا تناك

 ."4ص ١٠ج «يزارلا ريسفت» (445)

 . 14ص 78ج «يسولآلا ريسفت» (4946)

 . 1877ص .4ج .يبرعلا نبال «نارقلا ماكحأ» (445)

 . 1877-1874 ص .؛ج .يبرعلا نبال «نارقلا ماكحأ» (4899)
 .ا/4 ص « 4ج (ريثك نبا ريسفت») (4784)

 . 566-105 ص ءالج .صاّصجلل «نارقلا ماكحأ» ةدظحلا
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 : ةعجرلا ىلع داهشإلا يف نيرسفملا لاوقأ ةصالخ .-

 هلوق ةلالد نم ه هومهف ام ءوض يف ةعجرلا ىلع داهشإلا يف نيرسفملا لاوقأ نم انل صلخيو

 ىلع داهشإلا بابحتساب لوقلا لمتحت ةيأآلا هذه نأ «مكنم لُدَع يَوذ اوُدِهْشأَو : : ىلاعت

 ما بابحتسا ىلع ةيألا ةلالد تي ؛ هبوجوب لوقلا لميت امك ةفجيرلا

 .هيلع بقعي ملو ءاطع نع لوقلا

 ١ ةعجرلا ىلع داهشإلا يف ءاهقفلا لاوقأ :

 بهذم : ًالوأ | 4 01140

 ىلع دهشي نأ عجترملا ىلع بجي ال يلاتلابو .ةعجرلا زاوجل طرشب تسيل ةداهشلا مهدنع

 حاكتلا دقع ءادتبا طرش ةداهشلا نأل ؛اهيلع دهشي نأ هل بحتسي نكلو د ىتح هتعجر

 . ةداهشلا اهل طرتشي الف حاكنلا دقع ءاقيإ ةعجرلاو  هئاقبل ًاطرش تسيلو هئاشنإو

 .ةعجرلا ىلع دهشي مل اذإ عجترملا نألف ,ةعجرلا ىلع ةداهشلا بابحتسا هجو امأ 49

 ةدعلا ءاضقنا دعب اهلوق لوقلا نوكيو ةعجرلا ىف ةأرملا هقدصت الف ةدعلا يضقنت نأ نمأي ال هنإف

 : ةميركلا ةيآلا لمحت ةعجرلا ىلع داهشإلا تانيحشنا ىلعو «ببسلا اذهل داهشإلا تدك

 هبايحتسا داهشإلاب رمألاب ةاركلا نأ ىلع لدي ام ةيآلا هذه يفو «مكتم لّدَع يَوذ اوُدِهْشَاَوَل

 ٌنُموُقراَف 2 فو رم ٌنُهوُكسْمْأَف ّنُهْلَجَأ َّنْغْلَب اًدإف»ا : ىلاعت هلوق ةيآلا هذه يفف .هيوجو ال

 نأ مولعمو .راتخي ا ىلع داهشإلاب رمأو ةقرفلاو ةعجرلا نيب ىلاعتو هناحبس عمج «ٍفو َرْعَمِب

 .ةعجرلا اذك بحتسم وه لب «بجاوب سيل ةقرفلا ىلع داهشإلا

 : ةيعفاشلا بهذم :ايناث الهرم

 هيف ؟ةعجرلا ىلع داهشإلا بجي لهو» : ةيعفاشلا هقف يف يزاريشلل «بذهملا» يف ءاج

 اوُدِهْشأو ٍفوُرْعمب نُموُقراَف وأ ٍفوّرغمب ٌنُهوُكسْماَفل : ىلع هلوقل بجي : (امهدحأ) :تالوق

 : (يناثلا) . حاكنلاك داهشإ ريغ نم حصي ملف دوصقم عضب ةحابتسا اهنألو ؛ « ٌمكنم ر لْدَع يَوذ

 0 «عيبلاك داهشإلا ىلإ رقتفت الف  ّيلولا ىلإ رقتفت ال اهنأل ؛بحتسم داهشإلا نأ

 ءاهب داهشإلا ةعجرلا يف طرتشي ال هنأ رهظألا» : :ًاضيأ ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يفو

 .؟59؟ص ٠ ١١ج ؛عومجملا حرشو بذهملا» (1١ ٠ .ا١186ص .37”ج «عئادبلا» (4500)
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 داهشإلا طرتشي - هللا همحر - يمفاحلل ميدقلا لوقلاو . قباسلا حاكنلا ةمادتسا مكح يف اهنأل

 نُهوقراف ف ٍفوُرْعَمِب ٌنُموُكسْماَنِل : ىلاعت هلوق رهاظلو ؛مجاكلا ءادتبا هلع حربا درك

 ةميركلا ةيآلا 9 داهشإلاب رمألا نأ رهظألا لوقلا ةجحو « مكنم لّذَع يَوْذ اوُدِهْشَأَو فو َرْعَمِب

 بجو داهشإلا نألو ؛ 4 معيب اَذِ اوُدهْشاَوِ : ىلاعت هلوقك بابحتسالاو بدنلا ىلع لومحم

 ."9'4(مانه تباث وهو «- ةيجوزلا  شارفلا تابثإل حاكنلا ىلع

 : ةيكلاملا بهذم : ًاثلاث 5

 قاد اهتحص يف طرش داهشإلا له :اوفلتخاو» :دشر نبال «دهتجملا ةيادب» يف ءاج

 - ميدعلا هلوق يف - يعفاشلا بهذو . بحتسم هنأ ىلإ كلام مامإلا بهذ ؟طرشب سيل مأ- ةعجرلا

 اوُدهْشَو : ىلاعت هلوق رهاظ نأ كلذو .رهاظلل سايقلا هتضراعم فالخلا ببسو . بجاو هنأ ىلإ

 ناسنإلا قوقح رئاسب عاجترالا ٌّقح  ٌّقحلا اذه هيبشتو . بوجولا يضتقي «مُكنم لّدَع يَوْذ

 .04:57(بدنلا ىلع ةيآلا لمح ةيآلاو سايقلا نيب عمجلا ناكف .داهشإلا بجي ال نأ يضتقي

 روهشم يف بحتسم ةعجرلا ىلع داهشإلاو» : يكلاملا يزج نبا هيقفلا لاقو

 ,":'9عبهذملا

 : ةلباتحلا بهذم :ًاعبار - /ةمو

 : ناتياو راهيفف ةعجرلا ىلع ةداهشلا امأف» : ٍيلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج

 اوُدِهْشَأَو فو رْعَمِب ٌنُموَقراَف 1 ٍورمَمب ٌنُموُكسْماَفل :لاق ىلاعت هللا نأل ؛بجت : (امهادحإ)

 . حاكنلاك اهيف ةداهشلا تبجوف عضب ةحابتسا اهنألو ؛بوجولا رمألا رهاظو « مكنم ر لَّدَع يَوذ

 ملف «لوبق ىلإ رقتفت ال اهنأل ؛ةلبانحلا نم ركب يب أ رايتخا يهو ةداهشلا بجت ال : (ةيناثلاو)

 . عيبلاك داهشإلا هيف طرتشي ال ّيلولا هيف طرتشي ال ام نألو ؛ جوزلا قوقح رئاسك ةداهش ىلإ رقتفت
 ةنسلا نأ يف ملعلا لهأ نيب فالخ الو .بابحتسالا ىلع داهشإلاب رمألا لمحي كلذ دنعو

 ةلبانحلا ءاهقف اهب تذخأ يتلا يه ةلبانحلا بهذم يف ةيناثلا ةياورلاو .«"؟"”«داهشإلا

 ١5: 41ص ا"”ج «جاتحملا ينغم» ”7

 7١. ص « 35ج « يكلاملا دشر نبال «دهتجملا ةيادب» 455

 .؟54ص .يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» )5 44٠(
 . 585-787 ص الج «ينغملا» (845060)
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 داهشإلا بدني نكلو ءاهتحصل طرشب سيل ةعجرلا ىلع داهشإلا نأب اوحرص دقف ا
 اىفلل 30ج دو

 :ةيميت نبا مالسإلا خيش لوق ل

 .لاحب نامتكلا عم ةعجرلا حصت الو» : ىلاعت هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 ا ا ا ا لاق بلاط يبأ نع يورو

 نالعإ مزليو :ةيميت نبا لاق مث .اهيلع هل ةعجر الو امهنيب قرفي :لاق .ةدعلا تضقنا ىتح

 . 4 «ةقرفلا ءادتبا نود حاكنلاك داهشإلاو علخلاو حيرستلا

 :ةيرفعجلا بهذم :ًاسداس -17

 لب «ةعجرلا يف داهشإلا بجي الو» :ةيرفعجلا هقف يف «مالسإلا عئارش» يف ءاج

 010( تحتسي

 : ةيرهاظلا بهذم :ًاعباس - 74

 ءدهشي ملو عجار كإف» يرغاظلا مزح نبا عاملا 0 «بجاو ةعجرلا ىلع داهشإلا مهدنع

 ٍفوُرْغَمِب نُموُقراَف 93 ٍفورْعَمِب ٌَنُهوُكِسْماَف نلجأ َنَلب اًذإَقا : : يىلاعت متلرفل ًاعجارم يلف
 دارفإ زوجي الف .داهشإلاو قالطلاو ةعجارملا نيب لجو رع نرق .4 مكنم لْدَع يَوذ اوُدِهْشأَو

 لدع يوذ دهشي ملو عجاري وأ لدع يوذ دهشي ملو قَّلَط نم لك ناكو ,ضعب نع كلذ ضعب
 .©*ةديدر وهف انّرمأ هيلع سيل المع لمع نم» : لكي هللا لوسر لاقو « ىلاعت هللا دودحل ًايدعتم

 :ةعجرلا ىلع داهشإلا يف حجارلا لوقلا 8

 ىلع بجاو وهو ءاهرابتعاو اهتحصل طرش ةعجرلا ىلع داهشإلا نأ هحيجرت ىلإ ليمأ يذلاو

 .اهعاجترا دارأ اذإ قّلطملا جوزلا

 . ١7,4 ص 27ج «ىهتنملا ةياغ» ,« 75١١ ص ءا“ج «عانقلا فاشك» (4505)

 نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ نيدلا ءالع اهراتخا «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف نم «ةيهقفلا تارايتخالا» (4401)

 . 71/479 ص يلعبلا سابع

 . 4١ص ءيسوطلل «ةياهنلا» يف هلثمو ١" ص .ج .ةيرفعجلا هقف يف يلحلل «مالسإلا عئارش» (4508)

 .١760ص .١٠ج مزح نبال «ىلحملا» (4509)

 د ”2-



 : حيجرتلا بابسأ -

 ايه حيجرتلا بابسأو

 ةغيص يف لصألا نأل ,بوجولا هرهاظو «مكنم لْذَع يَوُذ اوُدِهْشأَوِ)ا : ىلاعت هلوق : الوأ
 دنتسم وهو «لبنح نب دمحأ مامإلا نع ىلوألا ةياورلاو ,ةيرهاظلا دنتسم اذهو ,«بوجولا رمألا
 .641")هنع «هريسفت» يف ريثك نبا هركذ ام ىلع هللا همحر  ءاطع لوق

 -اهب عقي مث هتأرما قلطي لجرلا نع لئس هنأ  هنع هللا يضر  نيصح نب نارمع نعو ا
 «ةنس ريغل تعجارو ةنس ريغل ٌتقّلط :لاقف ءاهتعجر ىلع الو اهقالط ىلع دهشي ملو  اهعماجي
 نع يناكوشلا هيقفلا لاقو 4١7 يقهيبلاو دواد وبأ هاور .هدعت الو اهتعجر ىلعو اهقالط ىلع ٌذهشأ
 .©6419ةعجرلا ىلع داهشإلا بوجوب لاق نم هب لدتسا دقو :ربخلا اذه

 ةياور يف ءاج ام ىلع دمحأ مالا تع افراع اب دعا ىلع دوهشلا ماتكتسا نإ :ًاثلاث
 ,049359قبس اميف هانركذو «ةيميت نبا مالسإلا خيش كلذ ركذ امك ,دمحأ امرا نع بلاط يبأ

 . ةعجرلا رابتعا مدعب ىلوأ ٌالصأ داهشإلا مدعف

 راكنإ نم د عنمي ةعجرلا عويش نم ةداع هنع جتني امو ةعجرلا ىلع داهشإلا نإ :ًاعبار

 مدع ةجحب اهتدع ءاهتنا دعب جوزتت نأب مارحلا يف عوقولا نم اهل ةياقو اذه يفو ةعجرلا عوقو
 .اهل اهجوز عاجترا

 :اهعاجرا دارملا ةقلطملا ةجوزلا ةعّجترملا :يناثلا نكرلا 0

 هل امل اهتدع ءانثأ يف اهعاجرإ ديريو ًايعجر ًاقالط اهجوز اهقّلط يتلا ةجوزلا يه ةٌعَجترملا
 اهعاجترا ٌّقح جوزلل تبثي ىتح اهيف اهرفاوت بجاولا طورشلا يه امف .اهعاجرإ يف ٌّقح نم
 :ةيلاتلا تارقفلا يف هنيبن ام اذه ؟هتعجر حصتو

 :لوألا طرشلا :ةّعَجترملا طورش -65

 نم عونلا اذه نيقتالا تينت هت ال ةعجرلا نأل ؛ًايعجر ًاقالط ةقّلطم ةعَجترملا نوكت نأ طرتشي

 ) )44١ةرقفلا   .7/81ًاسماخ -.

. 
 37ص .ا/ج «يقهيبلا نئسو 167-184 ص كج «دوبعملا نوع هحرشو دواد يبأ نئس»

)441١( 

 ) )44١9ص “تج .يناكوشلل «راطوألا لين» 767 .

  )14195.ا/684 ةرقفلا
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 عامجإ اذه ىلعو «ىربك وأ ىرغص ةنونيب ًانئاب ناك ءاوس نئابلا قالطلا يف تبثت الف .قالطلا

 . "؟!9هلعلا لهأ

 :اهتدع يف نوكت نأ : يناثلا طرشلا - فمحاو

 نلجأ َنْعَلبف ءاسئلا مقلط اذإو» : ىلاعت هلوقل اتا حرا 0 نأ يناثلا طرشلا
 و طع
 وأ . نهوعجرأف نهتدع ءاهتنا نبراق اذإ يأ 0410 ففوَرْعَمب ٌنهوحَرَس ا يفورعمب ٌنُهوُكسْماَف

 ًاكلام جيزلا دعي مل ةدعلا تضققنا اذإف . نهتدع يضقنت ىتح ةعجارم الب نهوكرتت نأب نهوقراف

 نحكي 9 ٌنُهولْضْعَت الف ٌنُهَلِجأ َنغَلَبف َءاَسْنَلا ْمتَقْلط اذإو# :ىلاعت هلوقل اهعاجرإ قح

 اهتعجر جوزلا كلمولف ءاهئاضقنا يأ ةدعلا ةياهن غولب انه لجألا غولب ىنعمو . , 6424 ٌنُهَجاَوْؤَ

 ةعجرلا نإف ايقاع 0419 حاكنلا نع نهلضع نع ءايلوألل يهنلا ءاج امل اهتدع ءاضقنا دعب

 ا نأل ؛ ةمادتسالا روصتت الف .ةدعلا ءاضقناب لوزي كلملا اذهو .حاكتلا كلم ةمادتسا

 جوزلا ل قح نم هانركذ امو , 6؛19لاز يذلا +يتلل سيلو جاوزلا نم هتنايصل مئاقلا ء ءيشلل نوكت

 لحم وه .اهتدع ءاضقنا دعب ةعجرلا يف هع طوقسو .اهتدع يف ةجوزلا تماد ام ةعجرلا يف

 ,(041)ءاملعلا عامجإ

 :اهب ًالوخدم نوكت نأ :ثلاثلا طرشلا 4

 نأل ؛موهفم ةقيقحلا يف طرشلا اذهو .اهب ًالوخدم نوكت نأ ةَعَجترملا يف ثلاثلا طرشلاو
 ةقلطملا امأ ءاهب لوخدملا ةقلطملل نوكت ةدعلاو ,ةعَجترملا ةدع يف نوكت نأ ةعجرلا يف طرشلا

 اوُنمآ َنيِذْلا اهي ايو: ئلاعت لاق ؛ةعجرلا ٌقح اهيلع تبثي دب داق ءاهيلغ ةدغ اف اهب لوخذملا ريغ

 ءاهنوُدتْت ٍةدِع ْنِم نيل ْمُكل امف ْنُموُسمت نأ لبق نم ٌموُمعفْط ْمُك تانيؤملا مكن اذإ

 ىلع ةعجرلا ٌّقح كلمي ال جوزلا نأ اذه ىنعمو .(4'' ”الّيمج ارح ٌنُهوُحَرَسو َّن ٌنُهوعتمف

 لهأ عامجإ اذه ىلعو .ديدج حاكن دقعب اهجوزتي نأ هل زوجي امنإو .لوخدلا لبق هتقلطم

 . "؛"!)ملعلا

 . 77/8 ص الج «ئنغملا» )451١5(

 4 ةيآلا ةرقبلا ةروس (4415) ةيفرقل ةيآلا ةرقبلا ةروس )541١6(

 .7"5؟ص ,15ج ؛عومجملا هحرشو بذهملا» 2169 2168 .1606١©ص 27ج «يبطرقلا ريسفت» 4541970

 .1817ص جت ئادبلا» (45418)

 . 48 ةيآلا «بازحألا ةروس (4470) . 78ص ءالج «ينغملا» (4119)

 ) )447١”اا/ ص 237ج «جاتحملا ينغم» 774 ص الج «ينغملا» .
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 :ًاحيحص ةعَجترملا حاكن نوكي نأ : عبارلا طرشلا 6

 ناك اذإف ءًاحيحص ًاحاكن يعجرلا قالطلا هيف عقو يذلا حاكنلا نوكي نأ عبارلا طرشلاو
 دسافلا حاكنلاو .هلاوز عنمو مئاقلا حاكنلا ةمادإ اهب داري ةعجرلا نأل ؛ةعجرلا هيف تبثت مل ًادساف

 0 ىلع تبجوو لوخد هيف لصح ولو ىتح ةعجرلا هيف زوجت الف «عرشلا مكحبب ةلازإلا بجاو
 نم عاجترا حصيإ» :ةيكلاملا هقف يف ريدردلل (ريبكلا حرشلا» يفف مءاهقفلا حرص اذهبو ءةّدعلا

 :لوقلا اذه ىلع ًاقيلعت يقوسدلا لاقو .«حيحص حاكن ةدع يف نئاب ريغ ًاقلاط حاكنلا ةيلهأ هيف
 فريغب وأ قالطب  دسافلا يأ  حاكنلا اذه خسف اذإف ,دسافلا حاكنلا حيحصلا حاكتلاب 5
 .6؛9محاكنلا كلذ ةدع يف اهتعجر جوزلل سيلف

 دساف اهحاكن ْنَم نأل ؛ًاحيحص حاكنلا نوكي نأ» :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يفو
 مدعل حاكتلاب لحت مل اذإف .حاكنلا ىلإ ةداعإ ةعجرلا نألو ؛اهتعجر نكمت الف قالطلاب نيبت

 , 6؟؟59(هيلإ ةعجرلا لحت ال نأ بجو .هتحص

 : ةعحترملا اضر طرتشي ال -5

 عاجلا دقع ءاشنإ يف طرش ةأرملا اضر نأل ؛ةعجترملا اضر ةعجرلا ةحصل طريب الو

 كلذ يف نهدرب ُّنحأ ٌنهتلوعبو# : ىلاعت هلوق نإف ًاضيأو ."؛"9ماكنلا ةمادتسا يف 156 سيلو
 «هريغ نود صولخلا ىلع جوزلل وه ةعجرلا يف قحلا نأ يف حيرص 0*:0يباحالضإ اوُدارأ ْنِإ

 ةعجرلا كلمي ال ةلاحلا هذه يف هنأل ؛اهنم اهتعجرب قحأ جوزلا نكي مل ةجوزلا اضر طرش ولف

 جوزلل  ةعجرلا يأ  درلا ٌقح نأ يف .ةطيركلا ةيآلا هيلع لدت ام فالخ اذهو ءاهاضر نودب
 ملو .ةعجرلاب جاوزألل باطخ «فو ُرْعَمب ٌنُموُكِسْماَت : ىلاعت هلوق نإف ًاضيأو .649هدحو
 ةأرملل ًاكاسمإ | ينعت ةعجرلا نإف افياف :ةعسناا ذ ًارايتخا ًايعجر تاقلطملا تاجوزلل لعجي
 ةعجرلا نإ مث .©؛"9اهقّلطي ملو هحاكن يف يه يتلاك كلذ يف اهاضر ربتعي ملف «ةيجوزلا مكحب
 ولف هات ىف هيرست جرس اطيح نم اذ اق دق جرا درك نأ ىسع دق ام كرادتل تعرش

 .ةجوزلا ىضرت ال دق ذإ ,ةعجرلا عيرشت نم ضرغلا اذه تافل ةعجرلا ةحصل ةجوزلا اضر طرش

 541١6-5١5. ص٠ 7ج «يقوسدلا ةيشاحوو ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» 6« ةقف)

 .9١3؟ص الج «عانقلا فاّشك» 41475

 . 7174 ةيآلا «ةرقبلا ةروس (4476) . ١181ص .*ج «عئادبلا» (4874)

 .77/8نص 27ج «ينغملا» لما ص .*ج «عئادبلا» (41:755)

 . 778ص الج «ينغملا» 6( ةففآ



 د لهأ عمج نم هنم عق | أ أ دقو , (11419قالط هلم عفو ام كرادت هنكمي الف ءاهل اهجوز ةعجارمب
 4:9 ةعجرلا ةحصل ةعجترملا اضر طارتشا مدع ىلع يأ  هانلق ام

 :ةعجرلا ةغيص :ثلاثلا نكرلا 917

 ردصي ام وهو .ةعجرلا هب لصحتو عقت ام اهب ديرنو  ةعجرلا ةغيص  :ةعجرلل ثلاثلا نكرلاو

 .ًايعجر ًاقالط اهقلط يتلا هتجوز عاجرإ هتدارإ ىلع لدي لعف وأ لوق نم قلطملا جوزلا نع
 «لعفب ةعجرلا نوكت دقو .(ةعجرلل ةيظفللا ةغيصلا) يه هذهو لوقلاب ةعجرلا نوكت نأ لصألاو

 ةعجرلا نع مث لوقلاب ةعجرلا نع يلي اميف ملكتنو (ةيلعفلا وأ لعفلاب ةعجرلا ةغيص) يه هذهو

 .لعفلاب
 :لوقلاب ةعجرلا 4

 لوقلا امأف» :«ينغملا» يف ءاج دقف .ملعلا لهأ نيب فالخ الب لوقلاب ةعجرلا حصت

 ًارداص ةعجرلا هب لصحت يذلا لوقلا يف طرتشي هنأ آلإ .«؟7«فالخ ريغب ةعجرلا هب لصحتف
 : ىلاعت هلوقل «ةعجرلا اهلوقب لصحت مل كتعجار : جوزلل تلاق ول ىتح ةجوزلا نم.ال جيزلا نم

 جيزلا نكي مل ةعجرلا ةيالو اهل تناك ولو ,نهنم نهتعجرب ّقحأ يأ 4ُنِهْدَرِب ُنَحأ نَهتلوُعْبول
 ةعجرلا زاوج نأ الإ الصأ ةعجرلا ةيالو اهل نوكي ال نأ يضتقي صنلا رهاظف : اهني ةعجولاب حا

 انللدلا رخآ ليلدب - يفنحلا يناساكلا لوقي امك هانفرع اهنم لعفلاب

 : حيرصلا لوقلاب ةعجرلا 4

 : ةيفنحلا ييهذم :1

 ظافلأ :ةيفنحلا هقف يف «ريدقلا حتف» يف ءاج «ةيانكو حيرص ةعجرلا هب لصحت:#جذلا لوقلا

 اهتبيغ لاح يف يتأرما كارو . اهباطخ لاح يف كتعجار : : حيرصلاف ةيانكو حيرص ةعجرلا

 , 4449 كّتكسمأو «كتددرو ,كتعجرو «كّتعجترا : حيرصلا نمو . اضن اهروضحو

 . ١18ص ءالج «عئادبلا» (94؟8)

 . 7/8ص ءالج «ينغملا» ء«١٠17 ص 27ج «يبطرقلا ريسفت» (4479)

 . 185ص ,*ج «عئادبلا» (4441) . 584 ص ءالج «ينغملا» (4450)

 ١. ١١ص 27”ج هريدقلا حتف» 45:55

 ل 5”7-



 : ةلباتحلا بهذم : ب ل

 دقف .ةيفنحلا دنع اهنركد يتلا ظافلألا يه ةعجرلا يف ظافلألا نم حيرصلا ةلبانحلا دنعو

 كتعجتراو كتعجار : يه ةعجرلا يف ةحيرصلا ظافلألا نأ ةلبانحلا هقف يف (ينغملا» يف ءاج

 باتكلا امهب درو كاسمإلاو درلاف ءةنسلاو باتكلا 4 2 ظافلألا هذه نأل ؛ كّتكسمأو «كتددرو

 00 :ىلاعت هلوقو .4َكِلَذ يف ٌنهّدرب ُنحأ ٌنُهتلوعُيو» : ىلاعت هلوقب زيزعلا
 : لَك هلوقب ةنسلا اهب تدرو ةعجرلاو .ةعجرلا :كاسمأإلاو درلاب دارملاو ,«ٍوَرْعَمِب

 : هتعجر يف جوزلا لوقي طايتحاللو . ضئاح يهو هتف د قلظ امل رض نبا ثيدح يف «اهْعِجاُيلف

 , 9445 قالط نم اهيلع عقو امل اهتعجار :لوقي وأ , يحاكن ىلإ يتأرما تيقن 1

  -0١ةيعفاشلا بهذم : ج :

 هذهو .كّتعجتراو .كئتعجرو ,كّتعجار : يه ةعجرلا يف ةحيرصلا ظافلألا ,ةيعفاشلا دنعو

 «ةعجارم تنأ : هلوقك اهظفل نم قتشا ام اهب قحليو ءاهب رابخألا دوروو اهعويشل ةحيرص ةثالثلا
 . كلذ وحنو ةعّجرتسم وأ «ةّعجترم وأ

 ةغللا فرعي عجترملا ناك ءاوس .تاغللا رئاس نم ظافلألا هذه ىنعمب ةعجرلا لصحتو
 هيلإ اهفيضي نأ بحتسي نكلو ءال مأ هحاكن ىلإ وأ هيلإ ةعجرلا فاضأ ءاوسو ءال مأ ةيبرعلا

 . يحاكن ىلإ كتعجر : هلوقك

 نأك ةأرملا ىلإ كلذ ةفاضإ نم ّدب ال لب .ٌتعجترا وأ ٌتعجار :لوقي نأ درجم يفكي الو
 ظافلألا نم كاسمإلاو ّدرلا نأ حصألاو .هذه ٌتعجار وأ كتعجار وأ ,ةنالف ثعجار لوي

 .©؛؛9مهيركلا نآرقلا يف امهدورول ةعجرلا يف ةحيرصلا

 ٠ ةيكلاملا بهذم : د :

 يتجوز ُتعجر» : عجترملا لوقب :هل اولثمو حيرصلا لوقلاب ةعجرلا حصت ,ةيكلاملا دنعو
 ريغ مهدنعف (ٌتكسمأ) ظفل امأ .«يحاكن ىلإ اهّنددرو ءاهئعجارو اهتعجتراو .يتمصعل
 , 0449 حيرص

 . 784ص ءالج «ينغملا» (549)

 , 785”7ص 23" ج «جاتحملا ينغم» (4555)

 . 4077ص ءاكج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» 2.4 ١"ص 35ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (4445)

 5ع -



 : ةيرهاظلا بهذم : ه 7

 نأك ةعجرلا ظفلب عجارملا يتأي نأ وه ةعجرلا يف حيرصلا ودبي امك :ةيرهاظتلا دنعو

 ظفلي ىتح اهل ًاعجارم كلذب نكي مل اهأطو نإف» : يرهاظلا مزح نبا لاق دقف , كتعجار :لوقي

 , 0؛؛9(ةعجرلاب

 :ةيرفعجلا بهذم : و 30

 كب تعجر : لثم ظفللاب هؤاشنإ حصيف» 5 ةعجرلا يف 10 عوجرلا يف ةيرفعجلا لاقو

 , 01419 يحاكن ىلإ كتعجرأو ءةكتعجتراو « كتعجارو

 : ةين الب حيرصلا ظفللاب ةعجرلا عقت - 6_7

 , ةعجرلا ةدارإ يلع ليلد هب نايتإلا نأل ؛ةّين الب اهيلع لالا حيرصلا ظفللاب عقت ةعجرلاو

 ءاهتعجتراو اهتسرو ايجار ظفلب لصحتو» : ةلبانحلا هقف يف («ىهتنملا ةياغ» يف ءاج دقف

 .©؛؛ةووني مل ولو ءاهتددرو ءاهمكسمأو
 ًاعجارم ريصي هذهو .خلإ . .ِكئعجترا حيرصلا نمو» :ةيفنحلا هقف يف «ريدقلا حتف» يفو

 دوجو ليلد هانعم ىلع هتلالدو ظفللا ةحارص نأل ؛ءاهقفلا عامجإ اذه ىلعو .«©4؛*),ةّين الب اهب

 . "؟*”ةعجرلا ىلع ةينلا

 : ةيانكلا ظافلأب ةعجرلا

 « يتأرما تنأ «تنك امك يدنع تنأ :ةيانكلا ظافلأ نمو .ةّينلا عم ةيانكلا ظفلب ةعجرلا عقت

 امك يدنع تنأ :ةيانكلاو» :اولاق دقف ةيفنحلا بهذم ادي ةينلا عم ظافلألا هذهب ةمجرا قف

 :اولاق دقف ءًاضيأ ةيكلاملا بهذم اذهو , 0*6(ةّينلاب الإ ًاعجارم ريصي الف . يتأرما تنأو . تنك

 . ميرحتلا تعفرو ّلحلا تدعأ : هلوقك «ةين الب اهريغو ةعجرلل لمتحم لوقب ةعجرلا 2

 .١7390ص .١9ج مزح نبال ؛ىلحملا» (4545)

 .155ص ءاج .ميكحلل ؛نيحلاصلا جاهنم» (44 417

 . ١74 ص 7 ج «ىهتنملاو عانقإلا نيب عمجلا يف ىهتنملا ةياغ» (4444)

 .١15ص ءا"ج هريدقلا حتفد (4449)

 . 515-711 ص .فيفخلا يلع انذاتسأل «جاوزلا قرف» (4400)

 . 151ص ءا"ج هريدقلا حتفد 2458 ص ؛ ١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» )45461١(
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 يفف ةيعفاشلا بهذم اذهو .«"؛*7«يريغ نعو ينع لمتحي يناثلاو / .يريغلو يل لمتحي لوألاف
 (كلديردل] عم ةيانكب حصتف .ةيانكلاو حيرصلاب ةعجرلا لصحتو» :«جاتحملا ةياهن»

 ةعجرلا حصت ال :(لوألا) :ناهجو ةيانكلا ظافلأب ةعجرلا ةحص يف «ةلبانحلا دنعو
 لصحت :(يناثلا) .حاكنلاك ةيانكلاب لصحت الو ,دوصقم عضُب ةحابتسا ةعجرلا نأل ؛ةيانكلاب
 مدعب اوذخأ نيرخأتملا ةلبانحلا ءاهقف نكلو ."*90قالطلا ةيانك يف امك ىون اذإ ةيانكلاب ةعجرلا

 ؛اهتجوزت وأ اهتحكنب ةعجرلا لصحت الوو : «عانقلا فاشكو يف ءاج دقف ,ةيانكلاب ةعجرلا عوقو

 , 2؛*0(حاكتلاك ةيانكلاب لحت الف .دوصقم عضل ةحابتسا ةعجرلاو ةيانك اذه نأل

 :ةعجرلا يف جاوزلاو حاكنلا اظفل -7

 ةيانكلا ظافلأ نم امهرابتعاب «جاوزلا ظفل وأ جاكتلا ظفل عجترملا لامعتساب ةعجرلا عقت لهو
 0 «كتحكن وأ كتجوزت : : هتقلطمل قلطملا جوزلا لاق ول امك ؟ةعجرلا يف ةحيرصلا وأ
 نم ظافلألا هذه لهف . ةنالف ٌتحكن وأ - هتقلطم مسا - ةنالف - دتسو رك وأ اهو اهتحورت

 : ينآلا يف هزجون ءاهقفلا نيب فالتخا ؟ةعجرلا يف ةحيرصلا وأ ةيانكلا

 : ةلباتحلا بهذم -

 ةعجرلا يف ةحيرصلا ظافلألا نم ناربتعي ال حاكنلا ظفل اذكو جاوزلا ظفل .ةلبانحلا دنع
 .«©4”ةيانكلا ظافلأ نم مهدنع يهف .حاكنب تسيل ةعجرلا نأب كلذ نيللعم

 : ةيعفاشلا بهذم 8

 حصألاو» :اولاق دقف بهذملا يف حصألا لوقلا ىلع ةيانكلا ظافلأ نم امه ,ةيعفاشلا دنعو
 يف امهراهتشا مدعل ناتيانك ,كتحكن وأ كتجوزت : عجترملا لوق يف حاكتلاو جيوزتلا نأ
 لوقلاو) .راهظلاو قالطلاك هريغ يف انور نوكي ال هباب يف اننوص ناك ام نألو ,ةعجرلا

 ,6457(ىلوأ كرادتلل احلصي نألف .ءادتبالل ناحلاص امهنأل ؛ناحيرص امه : (يناثلا

 .؛١ 7ص 25ج .ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (4:65؟)

 . 5-00 4 ص الج «ةيعفاشلا هقف يف جاتحملا ةياهن» (4401)

 . 37ص اج «عانقلا فاشكد (841:68) . 584ص الج «ينغملا» (4464)

 77” ص 27" ج «جاتحملا ينغم» (4461) .784 ص 2ا/ج «ينغملا» (4غ65)
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  0٠ةيفنحلا بهذم :

 ةيلغوأد نلاعت هلل همر - دمحم مامإلا دنع زاج ,جيوزتلا ظفلب اهعجار نإ ةيفونلا دعو

 - يناساكلا نيدلا ءالع للعيو , "؟*8ةياورلا رهاظ يف ةعجر ناك كتحكن اهل لاق ولو .ىوتفلا

 كتجوزت وأ كّتحكن اهل لاق ولو» : هلوقب حاكنلاو جيوزتلا ظفلب ةعجرلا عوقو - ىلاعت هللا همحر

 نع ةياورلا لفوز .ةعجر نوكي ال هنأ ةفينح يبأ نع يورو .ةياورلا رهاظ يف ةعجر ناك

 كتحكن : هلوق ناكف ءهجو لك نم مئاق يعجرلا قالطلا دعب حاكنلا نأ هللا همحر  ةفينح يبأ

 فالخب ةعجر نكي ملف « ءاعرش مدعلاب ًاقحلم ناكف ًاعورشم نكي ملف لاحم هنأو «تباثلا تابثإ

 لحم هنأو «تباثلا حاكتلا ءاقبتسا وه لب ,حاكتلا تابثإب سيل كلذ نأل ؛ كتعجار :هلوق

 رهاظ (هجو) . . حصيف لمعلا نع هل عنمو ببسلا خسف ةعجرلاو «هلاوز ببس دقعنا هنأل ؛ ءاقبتسالل

بتسا نع ًاذاجم لعجيف تابثإلا لمتحي ال ّلحملا نكل ,ةقيقح ًاتباث ناك نإو حاكنلا نأ ةياورلا
 ءاق

 . "؟*ناكمإلا ردقب هفرصتل اني ةهباشملا نم امهنيب امل ؛تباثلا

 :لبقتسملا ىلإ اهتفاضإو ةعجرلا قيلعت -05

 : ةيفنحلا بهذم : الوأ

 ةقلعم ال ةزجبنم ةغيصب تناك اذإ الإ حصت ال ةيانكلاب وأ حيرصلا ظفللاب تناك ء ةارين ةفوملا

 ةقيجرلا ةخيب طوربلا نك. , مهدنعف .ةيفنحلا حرص اذهبو .لبقتسملا ىلإ ةفاضم الو طرش ىلع

 تلخد نإ كّتعجار : اهل لاق ول ىتح « ل ا ا

 امإ اهنأل ؛ةعجرلا حصت ال غيصلا هذه عيمج يفف ءًأدغ وأ رهشلا س أر كّيعجار :لاق وأ .رادلا

 2 ءاقبتسا ةعجرلا نأب كلذ اوللعو . لبقتسملا يف تقو ىلإ ةفاضم وأ .«طرشب ةقلعم

 كلم ءاشنإ اهلمتحي ال امك « «لبقتسملا يف تقو ىلإ ةفاضإلا الو طرش ىلع قيلعتلا لمتحي الف

 نع هعنمو حاكنلا كلم لاوزل ًاببس هداقعنا يف قالطلا خاسفنا نمضتت ةعجرلا نإف ًاضيأو حاكنلا

 قالطلا ىقبتسا دقف .«لبقتسملا يف تقو ىلإ اهفاضأ وأ طرشب ةعجرلا قّلع اذإف كلذ يف هلمع

 لاق اذإ امك تيقوتلا لمتحي ال وه ذإ هل ًاديبأت نوكي ةياغ ىلإ قالطلا ءاقبتساو «ةياغ ىلإ

رلا حصت الف «قالطلا دبأتيو تيقوتلا حصي ال هنأ ةنس وأ ًارهش وأ ًاموي قلاط نأ : : هتجوزل
 .ةعج

 ةعجرلا نأل ؛نيم نيموي ةدمل رايخلا يلو كتعجار اهل لاق ول امك رايخلا طرشب ةعجرلا حصت ال كلذكو

 . حاكتلا ءاشنإ لمتحي ال امك رايخلا طرش لمتحي الف ,حاكتلا ءاقبتسا

 تقلع يذلا طرشلا لعف لولدم ناك ول امك ( ةرجنم ةعجرلا تعفو ايزو قيلعتلا ناك اذإو

 . 183ص ءا"ج «عئادبلا» (44ه9) .4548-1559 ص .١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (8454)

 5٠س



 © ان

 نآل ؛ةعجرلا حصت يلاتلابو «ةزجنم ةغيصلاف ةعجرلا ةغيصب ملكتلا تقو ًادوجوم ةعجرلا هب
 دقف هب كترمأ ام تلعف تنك نإ اهل لاق ول امك .ةقيقح ةزجنم ةغيصلاو ًايروص نوكي قيلعتلا
 ةقيقح ةزجنم ةغيصلا نأل ؛ًالاح عقتو ةحيحص ةعجرلاف «هب اهرمأ ام تلعف دق ناكو . كتعجار
 ,445"ةيفنحلا بهذم هلك هانلق امو

 ْ : ةلباتحلا بهذم :ًايناث “5
 ىلإ ةفاضإلا ةغيصب وأ طرش ىلع قيلعتلا ةغيصب تناك اذإ ةلبانحلا دنع ةعجرلا حصت ال

 ةحابتسا هنأل ؛طرش ىلع ةعجرلا قيلعت حصي الو» :«ينغملا» يف ءاج دقف .لبقتسملا يف تقو
 لوقي وأ .كّتعجار دقف كوبأ مدق نإ :اهل لاق نإ ةعجرلا حصت الف حاكتلا هبشأف دوصقم جرف
 تناك نإ ةعجرلا حصت الد : ةلبانحلا هقف يف «ىهتنملا ةياغ» يفو ."477«تئش نإ كتعجار
 تقو ىلإ تفيضا اذإ ةعجرلا حصت ال كلذكو ,064559(ديز مدق نإ وأ ,تئش نإ كتعجارك : ةقلعم
 «لبقتسملا يف تقو ىلإ هتفاضإب حصي ال حاكتلاو .حاكنلاك اهنإ :اولاق مهنأل ؛لبقتسملا يف
 اذإ ةعجرلا حصت ال اذكف .«؛””رهشلا سأر ءاج اذإ كّتجوزت : هلوقب حاكنلا حصي ال :اولاق دقف
 .رهش دعب كيعجار :لاق وأ ءرهشلا سأر ءاج اذإ ِكّتعجار :لاق

 :ةيعفاشلا بهذم :ًاثلاث 1

 الو» : ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاج دقف «ةيفنحلاو ةلبانحلا بهذمك مهبهذمو
 ةياهن» يفو .؛59«ةعجرلا حصت مل ِكّمعجار :لاق نإف .حاكنلاك ًاتيقأت الو ًاقيلعت ةعجرلا لبقت
 ال كلذكو .64*«تئش نإ كّتعجارك :ًاقيلعت ةعجرلا لبقت الو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا
 ٍحصي ال حاكنلاو ,حاكنلاك ةعجرلا اولاق مهنأل ؛لبقتسملا يف نمز ىلإ ةفاضم ةعجرلا حصت
 ازجنم حاكنلا نوك طرتشيو» :«جاتحملا ينغم» يف ءاج دقف .لبقتسملا يف نمز ىلإ افاضم
 .رهشك ةمولعم ةدمب هتيقوت الو . يتنبا َكَتِجّوز دقف سمشلا تعلط اذإك هقيلعت حصي ال ذئنيحو
 عولطك لبقتسملا يف نمز ىلإ ةفاضم ةعجرلا حصت ال ءاذه ىلعو 44'”«ديز مودقك ةلوهجم وأ

 .774-51976 ص .١ج .ينايبألل «ةيعرشلا ماكحألا حرش» .186 ص اج «عئادبلا» (445)

 . 5868 ص ءالج «ينغملا» (4451)

 . 18١0 ص .ا"ج «ىهتنملاو عانقإلا نيب عمجلا يف ىهتنملا ةياغ» (1477)

 .؛غ١ضص 27ج « ىهتنملاو عانقإلا نيب عمجلا يف ىهتنملا ةياغ» (8559)

 . هه ص ءالج «جاتحملا ةياهن» (4456) .ا/ 27ج «جاتحملا ينغم» (4455)

 1١54١-1١5475. ص «ا/ج «جاتحملا ينغم») (4455)
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 نأل ؛رهش وأ موي ةدمل اهتيقوت حصي ال امك «نيموي دعب وأ رهشلا لاله وأ اهبورغ وأ سمشلا

 لبقتسملا يف نمز ىلإ فاضم ةقيقحلا يف وه لبقتسملا يف تقو ءيجم ىلع هقيلعت
 ءاج نإو

 : ةيكلاملا بهذم :ًاعبار 4

 الآم وأ ًالاح  ةعجرلا يأ  اهلاطبإ يفو» :ةيكلاملا هقف يف ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يف ءاج

 ءاج اذإ :لاق نأك ىدفك ًاققحم ولو لبقتسم ءيش ىلع تقلع نأب زجنت مل نإ ًاسأر حصت الو

 تحص دغلا ءاج اذإف ؟دغلا لبق اهب عتمتسي الف ءطقف نآلا ةعجرلا لطبتوأ .كّتعجار دقف دغ

 ول هيلعو ءاهزيجنتو اهقيلعت هلف .هل ٌّقح اهنأل ؛ةعجر فانئتسا ريغ نم هل ةجوزلا تّلحو ةعجرلا

 يغبنيف لوألا :امهرهظأ ناليوأت ؟هئيجمب اهتعجر حصت مل دغلا ءيجم لبق اهتدع تضقنا

 تقو ىلإ اهتفاضإ وأ ةعجرلا قيلعت يف نيلوق ةيكلاملا بهذم يف نأ اذه ىنعمو .247”هحيجرت

 ىلإ ةفاضإلاب الو طرش ىلع قيلعتلاب حصت ال ةعجرلا نأ :(لوألا لوقلا) لبقتسملا يف

 نع عنتمي نأ جوزلا ىلع نكلو «ةفاضإلابو قيلعتلاب حصت اهنأ :(يناثلا لوقلا) .لبقتسملا

 هيلإ تفيضأ يذلا نمزلا يتأي وأ ةعجرلا هب تقلع يذلا طرشلا ققحتي ىتح هتجوزب عاتمتسالا

 نود ةعجرلا تحص اهتدع يف ةجوزلاو نمزلا ءاج وأ طرشلا ققحت نأب كلذ لصح اذإف «ةعجرلا

 دق ةدعلاو ةعجرلا هيلإ ةفاضملا نمزلا ءاج وأ طرشلا ققحت اذإو ءاهتعجارم ديدجت ىلإ ةجاح

 .امهنيب ةقرفلا تعقوو هنم ةجوزلا تنابو ةعجرلا تلطب ,تضقنا

 :لاعفألاب ةعجرلا 6

 ًاضيأ ةعجرلا نوكت هانّيب يذلا وحنلا ىلع ةيانكلاب وأ حيرصلا لوقلاب نوكت امك ةعجرلا
 ةدارإ ىلع لعفلا اذه ةلالدل ةعجرلا هب لصحت عجترملا جوزلا هب موقي يدام لعفب يأ ,لاعفألاب

 ؟ةحيحص ةعجرلا اهب عقتو «ةعجرلا ىلع ةّلاد ربتعت يتلا لاعفألا هذه امف .هتقلطم عاجرإ جوزلا

 .ةفلتخملا بهاذملا يف ةيلاتلا تارقفلا ىف هنّيبن ام اذه

 :ةيفنحلا بهذم : ًالوأ 5

 لعف وأ لوق وهف «ةعجرلا نكر امأو» :- ىلاعت هللا همحر  ىناساكلا نيدلا ءالع مامإلا لاق

 اهئاضعأ نم ًاثيش لمي وأ اهعماجي نأ وهف ةخجرلا ىلع لادلا لعفلا امأو . . .ةعجرلا ىلع لدي

 نأب اهيلع لدي لعفب ةعجارملا زاوج ةيفنحلا لّلعيو «؛10«ةوهش نع اهجرف ىلإ رظني وأ ؛ةرهشل

 . 147ص ؛؟7ج «يناساكلل :عئادبلا» (44548) .١57ص « ؟ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (44597)
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 الاد عقي دق لعفلا نأل ؛لوقلاب صتخت الف هجو لك نم مئاقلا حاكنلا ةمادتسا مهدنع ةعجرلا
 يذلاو «حاكنلاب صتخي يذلا لعفلا وه حاكنلا ةمادتسا ىلع لادلا لعفلاو .ةمادتسالا ىلع

 نع اهجرف ىلإ رظنلا وأ ةوهشب اهسمل وأ اهليبقتو ءطولاك هريغب زوجي ال ام وه حاكنلاب صتخي
 ةحيحصو ةربتعم ةعجر هنوك يف هنم وأ اهنم لاعفألا هذه نوك نيب قرف ال :اضيأ اولاقو .ةوهش

 نكي ملو ًالثم ًامئان ناك نأب اهنم ًاسالتخا ناك نإف .اهعنمي ملو هملعب اهنم ردص ام ناك اذإ
 خيش - ةيفنحلا ضعب ركذ دقف فوتعم وأ هركم وهو هتلعف اهنأ وأ .كلذ لعفت نأ اهل هنيكمتب

 هجو) .فسوي يبأل افالخ ةعجرلا تبثت دمحمو ةفينح يبأ لوق ىلع نأ  ةمئألا سمشو مالسإلا

 . هنم وأ اهنم كلذ نوك نيب  ةرهاصملا توبث  اهتوبث ىف قرف ال ذإ «ةرهاصملاب رابتعالا (امهلوق

 اهنم تناك ءاوس لاعفألا هذهب ةرهاصملا ةمرح توبث ىلع سايقلا دمحمو ةفينح ىبأ لوق دنتسمف

 ٌّقح ةعجرلا نأ ءاهنم تردص اذإ ةعجر لاعفألا هذه رابتعا مدع فسوي يبأ لورق عنا . هنم وأ

 «عئادبلا» يفو ."4يه تسيلو عجاري يذلا نذإ وهف ةقلطملا ةجوزلا ال قلطملا جوزلل

 ءاندنع اهل لالح كلذ نأل ؛ةعجر كلذ ربتعا نونجم وأ مئان وهو هتعماج نإ اذكو» : يناساكلل

 «جوزلا نم ةعجر ريغ نم ةدعلا ءاضقنا ريدقت ىلع مارحلل ةبكترم تراصل ةعجر لْعجي مل ولف

 باب يف اهل هعامجك اهعامج نألو ؛مارحلا نع زرحتلا ةرورض ًاعرش ةعجر اهنم كلذ لعجف
 ريغب ربتعت ال ةعجرلا نأ فسوي وبأ هركذ امو : يناساكلا لاق مث .ةعجرلا باب يف اذكف ميرحتلا

 امأ .47(جوزلا رايتخا ريغ نم .ةعجرلا تبثت هنأ مئان وهو هتعماج اذإ امب لكشي جوزلا رايتخا

 ,"9"4فسوي يبأ نع ةياورو «رفز مامإلا دنع الإ ةعجر ناربتعي الف اهب رفسلاو ةولخلا

 :ةيعفاشلا بهذم :ًايناث ”-

 ةلالد مدعل ةعجرلا كلذب ىون نإو هتامدقمو ءطوك لعفب ةعجرلا لصحت ال : ةيعفاشلا لاق
 فيكف ةدعلا بجوي ءطولا نألو .لاعفألا هذهب حاكنلا لصحي ال امك ةعجرلا ىلع كلذ

 كلذ نكي مل اهأطو نإف لوقلاب الإ ةعجرلا حصت الو : يزاريشلل «بذهملا» يفو . "؛!9اهعطقي
 ىلع ةردقلا عم لعفلاب حصي ملف .لوقلاب حصي  ةجوزلا جرف  دوصقم عضب ةحابتسال ةعجر
 ةيحالص مدع يف يعفاشلا رظن ةهجو يفنحلا يناساكلا مامإلا حضويو .2«؟5(,حاكنلاك لوقلا
 ةعجرلا نأل ؛لوقلاب الإ ةعجرلا زوجت ال يعفاشلا دنعو» : هللا همحر هلوقب ةعجرلا لوصحل لعفلا

 .187 2187ص .,ج «عئادبلا» (4407.) 111١-151 ٠ نص ءا"ج هريدقلا حتفو ةيادهلا» (4474)

 ةيضفملالل 237ج «جاتحملا ينغم» 6« ةقففز .١"27١؟<ص ."ج «ريدقلا حتف» (ة 2/1

 .؟"5"5<ص و(« ١١ج «عومجملا هحرشو بذهملا» ةاقفس]
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 نم هؤاشنإ اذكف «لوقلاب الإ زوجي ال هجو لك نم حاكتلا ءاشنإو ءهجبو نم حاكنلا ءاشنإ هدنع

 , 64740 هجو

 : ةلباتحلا بهذم :ًاثلاث ”4

 ؛ ةوهشب ولو سمللاو ةلبقلاك عامجلا تامدقم نم هريغ نود طقف ءطولاب مهدنع ةعجرلا عقت مت

 فاشكو يف ءاج دقف «ربتعت الف ةرهاظ ةلالد اهتعجر ةدارإ ىلع لدي ال لاعفألا هذه نم 3 نأل

 ؛ ةعجرلا هب وني ملوأ ةعجرلا ىون .داهشإ الب اهئطوب ةعجرلا لصحتو» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا

 عئابلا ءطوك هلاوز ز عنمي كلاملا نم ءطولاو «رايخلا عم دقعنا دقو كلملا لاوز ببس قالطلا نأل

 . اهقالط يف ليكوتلا هب عطقني امكو ءرايخلا ةدم يف هتما

 الو ءاهريغ وأ ةوهشب اهجرف ىلإ رظنلاو سمللاو ةلبقلا نم اهترش مابمب اهتعجر لصحت الو

 ءطولا ىنعم يف سبيل هلك كلذ نأل ؛اهعم ثيدحلاو اهب ةولخلاب
 ةلالد اهعاجترا ىلع لدي «ظولا ذإ د |

 هنع لاق , عانقلا فاشك نع القن ةلبانحلل ًايهذم هانركذ يذلا اذهو .4"2"*ركذ ام فالخب ةرهاظ

 دماح نبا ةلبانحلا نم اهراتخا لبنح نب دمحأ مامإلا نع نيتياورلا ىدحإ هنإ : يلبنحلا ةمادق نبا

 سوواطو ءاطعو نيريس نباو نسحلاو بيسملا نب ديعس لوق وهو  يلبنحلا 'ىلعي وبأ يضاقلاو

 . "19 يأرلا باحصأو ىليل يبأ نباو يعازوألاو يروثلاو . يرهزلاو

 : ةيكلاملا بهذم :ًاعبار ,”58

 يف ءاج دقف .لعفلا اذهب ةعجارملا ةين عم نكلو اهيلع لدي لعفب مهدنع ةعجرلا عقت

 . «ةرشابم ىلوأف ءىطوك لاعفألا ىوقأب ولو ةّينلا نودب ةعجر حصت الود :ريدردلل «ريبكلا حرشلا»

 لوخدلاو .ةعجرلا هب لصحي هنإف ةّينلا عم لعفلا امأو» :لوقلا اذه ىلع ًاقيلعت يقوسدلا لاقو

 ىلإ ةيكلاملا نم بهو نبا بهذ نكلو .2477«ىفك ةعجرلا هب ىون نإف .لعفلا ةلمج نم اهيلع

 ٠ ,049قّين الب ءطولا درجمب ةعجرلا ةحص

 :ةيرفعجلا بهذم : ًاسماخ

 ةلبقلاك ةوهشب ناك نإ هيعاودو هتامدقم وأ ءطولاك اهيلع لدي لعفب ةعجرلا مهدنع حصت

 51١-711. ص اج «عانقلا فاّشك» (440) . 18١ ص ءا"ج «عئادبلا» (4410/4)

 . 787 ص الج «ينغملا» (44075)

 . 7١4ص ؛؟ج «يقوسدلا ةيشاحو ريبكلا حرشلا» 41

 . 4١ 8ص ؛؟ج «ريدردلل ةريبكلا حرشلا».(4478)

. ”-855- 



 «كتعجار هلوقك قطن ةعجارملا حصت» :ةيرفعجلا هقف يف مالسإلا ارش يف ءاج دقف «قيمللاو

 ؛ ةعجرلا مدقت ىلإ هتحابتسا رقتفي ملو ة هعجر كلذ ناك ة ةوهشب سما و أ لّبق ولو . ءطولاك العفو

 . "1:9 «هتجوز اهنأل

 : ةيرهاظلا بهذم :ًاسداس -01

 يفو لاعفألاب ةعجرلا ةحصب تأي مل عرشلا نأل ؛ءطولاك لاعفألاب مهدنع ةعجرلا حصت ال

 ظفلي ىتح اهل ًاعجارم كلذب نكي مل اهأطو نإف» :- ىلاعت هللا همحر  يرهاظلا مزح نبا لاق اذه

 مالكلاب ةعجرلا نأ يف فالخ الو ةنس الو نارق ةعجر 0 نأب تأي مل هنأل ؛ . . .ةعجرلاب

 فورعملاو «ٍفوُرْعمِ ٌنُهوُكِسْماَف : ىلاعت لاقو ,ةعجر هنأ ٌّحصاامب الإ ةعجر نوكي الف .ةعجر

 , "01*(مالكلاب الإ كلذ فرعي الو .دارلا كسمملا سفن يف ام هب فرع ام

 :لاعفألاب ةعجرلا يف حجارلا لوقلا -7

 ةدارإ ىلع لعفلا اذه ةلالدل ةعجر ربتعي ةعجارملا ةينب ءطولا نأ . يل ودبي امك . حجارلاو : أ

 ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق امك .لوصألاب اههبشأو لاوقألا لدعأ وه لوقلا اذه نأو .ةعجارملا

 نع ةياور وهو ةعجر ربتعي ةعجارملا ةَّين عم جوزلا نم ءطولا نإ» :«هاواتف» ضعب يف ءاج دقف

 ,6429(لوصألاب اههبشأو لاوقألا لدعأ اذهو .دمحأ

 ةعجر ربتعت .ةوهشب سمللاو ةّلْبقلاك هيعاودو  ءطولا  عامجلا تامدقم نأ حجرأ امك : ب
 ملعب نكلو ةجوزلا نم ةرداص تناك وأ ,ةعجارملا ةّينب جوزلا نم ةرداص لاعفألا هذه تناك اذإ

 تالاحلا هذه يف هنأل ؛لاعفألا هذه لعفت نأب اهل هنيكمتب وأ ,كلذ نم اهعنم مدعو هاضرو جوزلا

 الف اهلعفب اهل هنيكمت نود وأ هملع نود يه اهترشاب اذإ امأ .هسفنب اهرشابو اهلعف دق نأك نوكي

 وأ لوق نم هرشابي امب اهب يتأي يذلا وهف .صولخلا ىلع جوزلا ٌّقح ةعجرلا نأل ؛ةعجر ربتعت

 ةنسلاو نارقلا يف لوقلاب ةعجرلا دورو نأل ؛هيف هل ةجح الف مزح نبا هيلإ بهذ ام امأو .لعف

 «يلاقتألا ةحرلا نيم ىلع لدي ان ويزعلا نارقلا يف درو دقف ًاضيأو .لاعفألاب اهتحص عنمي ال

 نم ٌنهْدَرِب ُنَحَ ٌنهتلوُعِيو» : ىلاعت هلوقو» :لاق ثيح يناناكلا مامإلا كلذ ىلإ راشأ دقو

 لاق .ةعيدولا درو توصختلا' ٌدرك لوقلاب صتخي ال ٌدرلاو أدر ةعجرلا نارقلا ىمس # . .كلذ

 هلوقو .4ٍفوُرْعَمب َنُهوُكِسْمأَفظ : ىلاعت هلوقو .«درت ىتح تذخأ ام ديلا ىلع» :- يلي - يبنلا

 .70 ص .7*ج .يلحلل «مالسإإلا عئارش» (45ع194)

 76١-767. ص .١٠ج «مزح نبال «ىلحملا» (4480)

 . 777” ص ءةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف نم «ةيهقفلا تارايتخالا» (44481)
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 .©6449 . «لعفلاب نوكي ةقيقح كاسمإلاو .ًاكاسمإ ةعجرلا ىمس «ٍِفوُرْعَمب ُكاَسْمِإَفط : لجو زع

 ةولخلا نأ ءانركذ امك .فسوي يبأ نع ةياور وهو ءرفز مامإلا لوق حّجرأ امك : ج

 جوزلا دنع ةعجارملا ةّين طرشب نكلو .ةعجر ناربتعي اهب رفسلا وأ .ةقلطملا ةجوزلاب ةحيحصلا

 .رفسلا وأ ةولخلا هذهب قلطملا

 :ةعجرلا يف عازنلا 1

 يف وأ ءاهعوقو يف وأ ءاهتوبث لصأ يف امإ ةعجرلا نأشب عازن هتقلطمو جوزلا نيب لصحي دق
 اذه نأ عقاولاو .ةعجرلا عوضومب ةقالع هل امم كلذ ريغ يف وأ .ةعجارملا عوقو دنع ةدعلا ءاقب

 ىلع نيميلاو يعّدملا ىلع ةنيبلا) ةدعاق لثم ةيمالسإلا ةعيرشلا يف تابثإلا دعاوق همكحت عازنلا

 دعب اهيف لصفلا ةيفيكو ةعجرلاب قلعتي اميف تاعزانملا نع نوملكتي ءاهقفلا نكلو .ركنملا
 كلسملا اذه يف مهعابتا ديفملا نم تيأر دقو .اهطورشو ةعجرلا ماكحأ نع مالكلا نم مهغارف

 . عازنلا اذه مكحت يتلا ةماعلا دعاوقلا وأ لوصألاو .ةعجرلا يف عازنلاب قلعتي ام ركذاف

 : ةعجرلا توبث لصأ يف عازنلا : ًالوأ -4

 هتعجارمف ًانئاب ًاقالط اهقّلط هنأل ؛ةعجرلا اهيلع كلمي ال هنأ تعّداف هتقلطم جوزلا عج ار اذإ

 تبثأ اذإف «جوزلا اهيلع هعقوأ يذلا قالطلا عون يف عازنلا ىلإ بحسني عازنلا اذهف د ال

 نإو .اهتدع ءانثأ يف اهعقوأ دق ناك اذإ ةربتعم ةحيحص هتعجارم تناك ءايعجر اقالط اهقلط هنأ

 هنأ هئاعدال رابتعا الو جوزلا ىوعد تدر ءانئاب ناك اهقالط نأ ةجوزلا تتبثأو تابثإلا نع زجع

 .قالطلا اذه ةدع يف اهتعجارم كلمي ال وهو نئابلا اهقالط ةدذع يف تناك هتعجارم نأل ؛اهعجار

 ناك ءًنئاب ًاقالط اهقّلط هنأب ةجوزلا تماقأو ءًايعجر ًاقالط اهقّلط هنأ ىلع ةنيبلا جوزلا ماقأ اذإو

 ءاديدج ايش تتبثأو ,رهاظلا فالخب تءاج اهنأل ؛ةحجارلا يه نوكتف .اهتنيب ىلع لوعملا

 اذهو كلذ يفني ام دجوي ىتح ةيجوزلا ةطبارلا ءاقب لصألاو . يعجر هنأ قالطلا يف لصألا نأل

 نانثالا زجع اذإو .«؛*9اهبجومب يضاقلا مكحيو جوزلا ةنيب ىلع مدقتف .ةجوزلا ةنّيب يف ققحتم

 .نيميلا اهفيلحت ٌّقح جوزلل ناك ةنّيبلا ميدقت نع
 : ةعجارملا عوقو يف عازنلا :ًايناث “6

 ء«سمأ كتعجار :اهل لاق هنأ ىعّدا نأك « يضاملا نمزلا يف هتجوز عجار هنأ جوزلا ىعّدا اذإ

 .187؟ص جا « يناساكلل «عئادبلا» (41:817)

 .””5 ص «.- ىلاعت هللا همحر  ةرهز يبأ دمحم خيشلا انذاتسأل «:ةيصخشلا لاوحألا» (1 48
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 تناك نأ دعب اهئاضقنا دعب وأ .ةدعلا يف يهو كلذ لاق ءاوس «ةعجرلا تتبث ةجوزلا هتقّدص نإف
 يف ةجوزلا هتبّذك نإو .- هتعجارم عوقو هيف ىعذا يذلا تقولا يف يأ ل ةدعلا يف ةجوزلا
 يف هءاشنإ كلمي اًمع ربخأ هنأل ؛هلوق لوقلاف ةدعلا يف يهو كلذ اهل لاق نإف :رظني .هئاعذا
 هيف قدصي لاحلا يف هءاشنإ كلمي اًمع ربخأ نمو .لاحلا يف ةعجرلا كلمي جوزلا نأل ؛لاحلا
 اهتدع ءاضقنا دعب كلذ لاق نإو .هاعّدا اميف هبيذكت ديفي الف لاحلا يف هئشني هنإف قدصي ملول ذإ
 .ةدعلا ءاضقنا دعب ةعجرلا كلمي ال هنأل ؛ ؛لاحلا يف هءاشنإ كلمي ال اًمع ربخأ هنأل ؛ اهلوق لوقلاف
  ةدعلا يف اهعجاري مل اهجوز نأب يضاقلا اهفلحي ال يأ - ةفينح يبأ لوق يف اهيلع نيمي الو
 وبأ يضاقلا لاقو . ةفينح أ يبحاص دمحمو فسوي يبأو ةيعفاشلاو ةلبانحلا دنع نيميلا اهيلعو
 دمحأ مامإلا هيلإ أموأ دقو .ةركنملا ةجوزلا ىلع نيمي ال نأ بهذملا سايق :يلبنحلا ىلعي
 .دودحلاك اهيف فّلحتسُن الف اهلذب حصي ال ةعجرلا نألو .قالط الو حاكن يف نيمي ال :لاقف
 ىعّدملا ىلع ٌنيميلا» :- لي - هللا لوسر لوقل ىلوأ نيميلا اهيلع نأب لوقلاو :ةمادق نبا لاقو
 مل اذإ هلك اذهو .("؛*9لاومألاك هيف نيميلا بجيف .هيعّذم قدص نكمي يمدأ ٌّقح هنألو ؛«هيلع
 همايق نم هيعّدي ام ىلع ةنيبلا جوزلا مقي ملو .هيعّدت ام ىلع ةنيبلا ةماقإ ةجوزلا عطتست
 مكحيو هل تبثت ةعجرلا نإف ءاهتعجارم نم هيعّدي ام ىلع ةنّيبلا جوزلا ماقأ اذإ امأ .اهتعجارمب
 .اهب هل يضاقلا

 :ةدعلا دوجو يف عازنلا :ًاثلاث -57

 دعي مل يلاتلابو «تضقنا دق اهتدع نأ ةقّلطملا ةجوزلا تعّداف ,قّلطملا جوزلا اهعجار اذإو
 : يلي امك ةلاحلا هذه يف مكحلاف ع

 الو» : ىلاعت هللا لوقل اهلوق لبق اهيف اهؤاضقنا نكمي ةدم يف اهتدع ءاضقنا تعذا اذإ :

 . لمحلاو ضيحلا وه :اهريسفت يف ليق .*04َنهِماَحْرَ يف هللا َقَلَح ام َنْمعكي نأ 0 ْلِجَي
 ,راهظإلاب ٌرمأ نامتكلا نع يهنلا نأل ؛نامتكلا نع ىلاعت هللا نهاهن امل لوبقم نهلوق نأ الولف
 اهلوق لوبق مزلف ءراهظإلا ةدئاف رهظتل لوبقلاب رمأ راهظإلاب رمألاو .هدضب رمأ ءيشلا نع يهنلا ذإ
 اهلوق لوقلا ناكف «ةنارغجب ةأرملا صتخت رمأ ةدعلا ءاضقنا نإف ًاضيأو .اهتدع ءاضقناب اهربخو
 اهتهج نم لإ َفَرعُي الارمأ ةدعلا ءاضقنا نوكي وأ «ةينلا هيف ربتعت اميف ناسنإلا نم ةّينلاك هيف
 , (914450ويف اهلوق لبقيف

 . ١77ص .15ج «عومجملا» ,188-184 ص ءالج «ينغملا» ١1., 86ص 3" ج «عئادبلا» (4585)
 . 77م ةيآلا ةرقبلا (4586)

 .185ص ءا"ج «عئادبلا» 27886 ص الج «ينغملا» (ةغخك)

 - عال



 يف تليق ةدم لقأ ىلع ىتح ةداع اهيف يضقنت ال ةدم يف ةدعلا ءاضقنا تعا نإو : (ب

 بذك روهظل جوزلا لوق لوقلا نوكيو ءاهتدع ءاضقنا اهئاعّدا يف قدصت ال اهنإف ءاهئاضقنا

 ىف !| ةجورلا

 كانهو .ءورقلاب ةدتعملا كانهف «,تادتعملا فاللتخاب فلتخي اذهف .ةدعلا ءاضقنا ةدم امأ

 فلتخم ةضيحلا ةدم مث ,رهطلا مأ ضيحلا وه له هانعم يف فلتخم ءرقلاو «رهشألاب تادتعملا

 .- ىلاعت هللا ءاش نإ دعب اميف هنيبنس اذه لكو ءاهرادقم يف

 :تجؤوزت اذإ ةقّلطملا عم عازنلا :ًاعبار - 7١7

 اهعجار اذإف .روهمجلا دنع طرشب سيلو . ةعجرلا ةحصل ةيرهاظلا دنع طرش ةقّلطملا مالعإ

 اهملع مدعل تجوزتو اهتدع تضقنا اذإف .ةعجرلاب اهملعي ملو اهتعجر ىلع دهشأو اهجوز

 تركنأو ءالاطاب , اهجاوز نوكي يلاتلابو ءاهتدع يف اهعجار هنأ ىعذداو اهجوز ءاج مث .ةعجرلاب

 : يتأي ام باوجلاو ؟ةلاحلا هذه ىف مكحلا امف ةعجارملا ىه

 :ةيرهاظلا يأر ىلع : ًالوأ 5-4

 تناب دقف اذه ىلعو «ةعجرلاب اهملعي مل هنأل ؛اهعاجرإ يف جوزلل ٌنح ال ةيرهاظلا يأر ىلع

 اهملعي ملو دهشأ وأ ,دهشي ملو عجار نإ» : يرهاظلا مزح نبا لاق .امهنيب ةقرفلا تعقوو هنم

 ءاضقنا لعب اهجاوزف اذه ىلعو , 39:2 80(اهبلع هل ةعجر الو هنم تناب دقف ءاهتدع تضقنا ىتح

 .اهل هعاجتراب قلطملا اهجوز اهملعي مل ماد ام حيحص جاوز اهتدع

 :روهمجلا يأر ىلع : ًايناث 8

 دعب تجؤزت اذإف «ةعجرلا ةحصل ةعجرلاب ةقّلطملا ةجوزلا ملع نوطرتشي هلا

 اهتدع تضقنا ىتح اهملعي ملو 2 ولو» : يناساكلا مامإلا لاق امك لالا هذه يف ا

 «لخدي مل وأ يناثلا اهب لخد ناك ء ءاوس .هتأرما يهف لوألا اهجوز ءاج مث رخآ جوزب تجوزتو

 لوألا ةأرما يهو يناثلا اهجوزتف .اهملع ثدودب تحص دق ةعجرلا نأل 0 نيبو اهنيب قرفيو

 يفو . ةلعلا يف يهو هتعجر ىلع ةنيبلا لوألا اهجوز ماقأ اذإ اذهو ,614250هجاوز عحانصي ملف

 «- ىلاعت هللا همحر - ةرهز يبأ دمحم خيشلا انذاتسأل «ةيصخشلا لاوحألا» «.785ص «ا/لج «ينغملا» (4 54807/)

 . 7” ص

 .١18ص 27ج «عئادبلا» (44468) .؟ه"صد٠.ا ١" ج . مزح نبال «ىلحملا» (4544)

-58- 



 ةيعجرلا جوز نإ» : ىلاعت هللا همحر لاق ثيح ةلأسملا هذهل ليصفت يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا»
 اهملع ىنلإ رقتفت ملف ءاهاضر ىلإ رقتفت ال اهنأل ؛ةعجارملا تحص ملعت ال يهو اهعجار اذإ
 هنأ ىعذاو لوألا اهجوز ءاج مث .تجوزت مث اهتدع تضقناف ملعت ملو اهعجار اذإف .اهقالطك

 ؛دساف يناثلا حاكن نأو هتجوز اهنأ تبث .كلذ ىلع ةنيبلا ماقأو اه ءاضقنا لبق اهعجار ناك
 حيحصلا وه اذه .اهب لخدي مل وأ يناثلا اهب لخد ءاوس لوألا ىلإ ةردو' 4 هرخ ةأرغأ جوزت هنأل
 نع كلذ يورو . يأرلا باحصأو ديبع وبأو يعفاشلاو يروغثلا : : مهنم ,ءاهقفلا رثكأ بهذم وهو

 لطبيو هتأرما يهف يناثلا اهب لخد نإ :ةين ةيناث ةياور دمحأ مامإلا نعو .- هنع هللا يضر - يلع
 دحاو لك نأل ؛كلام لوق وهو .- هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع نع كلذ يور .لوألا حاكن

 مر اللا ةيزم يناثلا عمو ,رهاظلا يف اهيلع دقعلا هل زوجي نمم يهو اهيلع دقع امهنم

 اهجوزل ىقبت ةأرملا نأ يهو .دمحأ نع ىلوألا ةياورلل ًاجتحم يلبنحلا ةمادق نبا لاق مث .اهب
 هجاجتحا يف ةمادق نبا لاق ,ةلبانحلا بهذم يه ةياورلا هذه نأو , يناثلا حاكن لطبيو لوألا

 مل ول امك اهحاكن حصي ملف لوألا ةجوز يهو تجوزتو تحص دق ةعجرلا نأ (انلو) :اهل
 ءطو اذه نأل ؛لثملا رهم هيلع اهلف اهب لخد دق يناثلا ناك نإو :ةمادق نبا لاق مث .اهقلطي
 . يناثلا نم اهتّدع يضقنت ىتح لوألل ّلحت الو ٌدتعتو ةهبشب

 فالخ ريغب لوألا ىلإ تدر اهب يناثلا لوخد لبق ةعجارملا ىلع ةنيبلا لوألا جوزلا ماقأ نإو

 .كلام نع نيتياورلا ىدحإ وهو «ةلبانحلا بهذم يف
 .فالخ ريغب لطاب جاوزلاف .ةعجرلاب امهدحأ ملع وأ امهملع عم يناثلا اهجوزت اذإ امأو

 ّدحلا يف ينازلا مكح همكحو ءامهنم ملع نم ىلع مارح يناثلا جوزلا نم هيف ءطولاو
 , 01450( هريغو

 يناثلا بلطملا

 نئابلا قالطلا

 :ثحبلا جهنمو ءديهمت 0٠

 :ناعون نئابلا قالطلاو .ًانئاب ىمسي قالطلاف .هتقلطم ىلع ةعجرلا ٌّقح 9 نكي مل اذإ
 .ىربك ةنونيب نئابو .ىرغص ةنونيب نئاب

 . 1844-5846 ص ءالج ؛ينغملا» .يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» (4594)
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 :نيعرف ىلإ بلطملا اذه مسقن ءاذه ىلعو

 .ىرغص ةنونيب نئابلا قالطلا :لوألا عرفلا

 .ىربك ةنونيب نئابلا قالطلا : يناثلا عرفلا

 لوألا عرفلا

 ىرغص ةنوئيب نئابلا قالطلا

 هتقلطم عجري نأ هيف جوزلا كلمي ال يذلا وه ىرغص ةنونيب نئابلا قالطلا : هفيرعت 7١

 . "؛؟'اهتدع ءاهتنا دعب مأ اهتدع يف نوكي نأ كلذ يف ءاوس .ديدج رهمو ديدج دقعب لإ هيلإ

 ؟ىرغص ةنونيي ًانئاب قالطلا عقي ىتم 7

 ةنونيبلا نأ ىلع اوقفتا مهنإف نئابلا قالطلا امأو» : «دهتجملا ةيادب» يف دشر نبا هيقفلا لاق

 ثالث ركذ دقف «نايبلا نم 9 نم ءيش ىلإ عاقب ىلاعت هللا ةمحر دشر 0 لوقو .©:9علخلا

 ددع لبق نم نئابلا يف هلوق دعبتسنو .ءاهقفلا قافتا لحم يهو انئاب قالطلا اهيف نوكي تاالاح

 ةنونيبلا نع نآلا ملكتن نحنو .ىربكلا ةنونيبلا هيف عقت عقت ثيح ثالثلل لمكملا يأ  تاقلطلا

 «لوخدلا لبق قالطلا :امهلوأ مهركد نيتللا 0 نع انه ملكتن اذه ىلعو .ىرغصلا

 تالاحلا ركذن مث . ىرغص ةنوئيب انئاب امهيف قالطلا عقي ثيح علخلا يأ لام ىلع قالطلاو

 .ىرغص ةنونيب ًانئاب قالطلا اهيف عقي يتلا  نيتلاحلا نيتاه ريغ  ىرخألا

 :لوخدلا لبق قالطلا : ًالوأ 7مم

 م ؟ تائمْؤُملا ُمتحكن اذإ اوئمآ نيا اهيا اي» : ىلاعت هلوقل انئاب عقي لوخدلا لبق قالطلا

 اها موو نقر .اَهتوُدتعت ودع ْنم نِهيَلع كل امف ٌنُموُسمت نأ لبق ْنِم نهوُمتقلط

 ثيحو ءاهيلغ ةدع ال لوخدلا لبق ةقلطملا نأ ةميركلا ةيآلا هذهب ةلالدلا هجو , 0494 الّيمج

 ىلعو ءانئاب نوكي لب ءايعجر قالطلا ا ا م را

 لوخدلا لبق ًانئاب قالطلا عوقو يناساكلا نيدلا ءالع هيقفلا لّلعيو ."؛؟9مهلعلا لهأ عامجإ اذه

 . 118 ص ؛- ىلاعت هللا همحر  فيفخلا يلع خيشلا انذاتسأل «جاوزلا قرف» (4441)

 . 60ص 17ج «دهتجملا ةيادب» (444؟)

 . 44 ةيآلا «بازحألا ةروس (444)

 - ةهج نم اهب لوخدملا ريغ قالط يف ءاهقفلا نيب فالتخالا ضعب كانه نكلو 75 4ص ءالج «ينغملا» (4444)

 -):٠مه



 ديفي نأ طرش نع قلطملا ظفللا يف لصألا نأل ؛ًانثاب نوكي لوخدلا لبق قالطلا حيرص» : هلوقب
 فالخب ًاعرش تبث ةدعلا ءاضقنا تقو ىلإ لوخدلا دعب اميف رخأتلاو .ًالاح هل عضو اميف مكحلا
 ."؟؟*«لصألا ىلع لوخدلا لبق اميف مكحلا ىقبيف عرشلا رومأ ىلع رصتقيف .لصألا

 :ةولخلا دعب قالطلا 7305

 مدعل روهمجلا دنع ًانئاب عقي هنإف ,ةقيقح لوخدلا لبقو ةحيحصلا ةولخلا دعب قالطلا امأ
 ٌقح جوزلا كلمي الف «ةدعلا  ةولخلا دعب قالطلا يأ هيف بجت ال مث نمو يقيقحلا لوخدلا

 سيلو طايتحالل يهف .ةحيحصلا ةولخلا دعب قالطلا يف ةيفنحلا دنع ةدعلا توبث امأو .ةعجرلا

 دعب ًانئاب قالطلا عوقو يناساكلا نيدلا ءالع هيقفلا لّلعيو .©"4'”جوزلل اهيف ةعجرلا ٌّقح توبثل

 حيرص اهقّلط مث ةحيحص ةولخ اهب الخ ولو» :هلوقب يقيقح لوخد نود ةحيحصلا ةولخلا

 مكح ةولخلل ناك نإو ءاهتعجارم كلمي ال ىتح انئاب اقالط ناك اهعماجأ مل :لاقو .قالطلا

 .4؛هائئاب ناكف ,ةقيقح لوخدلا لبق ًاقالط اذه ناكف ةقيقح لوخدب تسيل اهنأل ؛لوخدلا

 : علخلا لام ىلع قالطلا : ًايناث - 78ه

 الإ اهقلطيل علخلا يف اهجوزل لاملا تعفد ام ةجوزلا نأل ؛ًانئاب عقي لام ىلع قالطلاو

 ءًانئاب هلعجب لب ءًايعجر قالطلا لعجب كلذ اهل ىتأتي الو ةيجوزلا ديق نم صلختو اهسفن كلمتل
 لدبب علخلا وهو ضوعب انورقم قالطلا كلذكو» :- هللا همحر  يناساكلا مامإلا لوقي اذه يفو

 لاملا ةضواعم لام ىلع قالطلاو ءاندنع لام ىلع قالط ضوعب علخلا نأل ؛لام ىلع قالطلاو
 يه كلمتف .- علخلا لدب  اهلام وهو لوبقلا سفنب نيضوعلا دحأ جوزلا كلم دقو سفنلاب

 عقاولا ناكف «نئابلاب الإ اهسفن كلمت الو ةقلطملا ةضواعملل ًاقيقحت اهسفن وهو رخآلا ضوعلا
 , 0454من ًاقالط

 :جاوزلا قرف ضعب يف ًانئاب قالطلا عوقو :ًاثلاث 5

 ررضلل وأ بيعلل قيرفتلا يف امك ىرغص ةنونيب ًانئاب ًاقالط ةقرفلا ربتعت جاوزلا قرف ضعب يفو
 .- ىلاعت هللا ءاش نإ -دعب اميف هنيبنس امك .عاليإلل وأ

 ةنونيبلاف ءاثالث عقت اهنإ :لاق نمف «ةقرفتم وأ دحاو ظفلب ثالث اهقّلط اذإ تاقلطلا نم اهيلع عقي ام ددع 5

 .- هللا ءاش نإ دعب اميف هنيبنس امك ,.ىرغص ةنوئيبلاف ةدحاو ةقلط عقت :لاق نمو «ئربك نوكت

 . ٠١9 ص ءا"ج :عئادبلا» (4445) 000 ”"ج «عئادبلا».(444)

 . ٠١9 ص ا" ج «عئادبلا» (4444) . 4١ص ”ج «عئادبلا» (4447)

 هما



 : ةقباسلا تالاحلا ريغ يف حيرصلا ظفللاب ًانئاب عقي ام :ًاعبار 77

 لعفأب فوصوم وأ «ةنونيبلا ىلع لدي امب فوصوم هنكلو حيرصلا هظفلب قالطلا عقي دق

 نيب فالخ ىلع ًانئاب قالطلا عقي تالاحلا هذه يفف .ددعلاب قالطلا حيرص هبشتي وأ «ليضفتلا
 : ةيلاتلا تارقفلا يف هنّيبن ام اذهو .عوقولا اذه لثم يف ءاهقفلا

 ظفللاب ًانئاب قالطلا عقيو ؟ًانئاب عقي له فوصوملا حيرصلا ظفللاب قالطلا :()
 تنأ) :لثم فطعلا فرح ريغ نم اهيلع لدت وأ «ةنونيبلا ءىبنت ةفصب ًافوصوم ناك اذإ حيرصلا
 لاقو .ةيفنحلا دنع اذهو . كلذ وحنو (ةتبلا قلاط تنأ) وأ ,(مارح قلاط تنأ) وأ . (نئاب قلاط

 تنأ) :لاق امل هنأ يعفاشلا لوق (هجو) .ةيعجر ةدحاو ةقلط قالطلا اذهب عقت يعفاشلا مامإلا

 امكو ءاهيف در ال ةيراع كترعأ :لاق ول امك هيلع دريف ,ةعجرلا وهو ,عورشملا زييمت دارأ دقف

 : غيصلا هذهب ًانئاب قالطلا عوقوب مهلوقل ةيفنحلا حضاو .ةنابإلا هب تدرأو «قلاط تنأ :لاق ول

 .ةنونيبلا لمتحي امم هنأو لوألا قالطلاب ةنونيبلاب ةأرملا فصو (نئاب قلاط تنأ) :قلطملا لوق نأ

 دعب (نئاب) :هلوق ناكف .ةدعلا ءاضقنا دعب هدعبو لوخدلا لبق ةنونيبلا هب لصحت هنأ ىرت الأ

 ,64ةة)ةريغم ال ةنيبم ةنيرق (قلاط تنأ) : هلوق

 :اولاق دقف : ةلباتحلا بهذم -49

 ول نكلو .ةعجر الب قلاط تنأ وأ .ةّتبلا قلاط تنأ وأ .نئاب قلاط تنأ :يف ثالث عقي»
 ريغب ةدحاولا فصو هنأل ؛ًايعجر قالطلا عقو .ةّنب ةدحاو وأ .ةنئاب ةدحاو قلاط تنأ : هتجوزل لاق

 .*:::,يخلأف اهفصو
 : ةيفنحلا دنع ًانئاب عقي ةوقلاب فوصوملا قالطلا

 ةقيلطت قلاط تنأ :هتجوزل لاق اذإ  ًانئاب قالطلا عوقو وهو - ةيفنحلا دنع مكحلا كلذكو

 قلاط تنأ :اهل لاق اذإ اذكو .نئابلا وه يوقلاو ةوقلا نع ءىبنت ةدشلا نأل ؛ةديدش وأ ةيوق

 .©"**نئابلا وه يوقلاو .ةوقلا نايضتقي ضرعلاو لوطلا نأل ؛ةضيرع وأ ةليوط ةقيلطت

 وهو ءًنئاب ال ًايعجر قالطلا هب عقي هانركذ يذلا فوصوملا قالطلا نأ , حجارلاو ١

 .6١ا١ص ء"ج «عانقلا فاّشكو (ةه٠ث0٠) .١١١ص 2" ج «عئادبلا» (454959)

 .١١١ص ءا"ج «عئادبلا» (4ه1٠)
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 نوكي نأ قالطلا يف لصألا نألو . يناساكلا مامإلا هنع هركذ ام ىلع هب جتحا املو يعفاشلا لوق

 نألو «قالطلا ظفلب قلطملا هقحلأ فصول هنع لوحتلا 7 ىلوأ 0 اذهب 0 .ايعجر

 :هتجوزل لاق اذإ ؟ًانئاب عقي له ليضفتلا لعفأب فوصوملا هظفلب قالطلا : (ب) .-
 نئابلا مكح نأل ؛ ةنئاب ةدحاو يهف ةدحاو ىون وأ ةين هل نكي 7 نإف «(قالطلا دشأ قلاط تنأ)

 00 ؟5ةيفنحلا دنع اذهو . ًائاب عقيف . يعجرلا مكح نم دشأ

 دشأ قلاط تنأ :لاق نإو» :ةيعفاشلا هقف يف «بذهملا» يف يزاريشلا مامإلا لاقو 41

 ول» :هسفن «بذهملا» يف ءاج هنأل ؛ةيعجر ةقلط اهنأ ودبيو "*”7ةقلط تعقو هظلغأو قالطلا

 ءاج دقو. "*'؟(ةقلط تعقو .هضرعأ وأ قالطلا لوطأ قلاط تنأ وأ ءايندلا ءلم قلاط تنأ :لاق

 دشأ قلاط تنأ) :هلوقف .(*"”(ةيعجر نوكتو» :ةقلطلا هذه نع «بذهملا حرش عومجملا» يف

 ةقلط هب عقي اذهو (. .قالطلا لوطأ وأ ايندلا ءلم قلاط تنأ) :هلوق نم دشأب سيل (قالطلا

 .ةيعجر ةدحاو ةقلط (قالطلا دشأ قلاط تنأ) :هلوقب عقي اذكف ةيعجر

 : (قالطلا حبقأ قلاط تنأ) :هلوقب عقي ام -4

 دمحم مامإلا لاقو . يعجر قالط وه فسوي وبأ لاق (قالطلا حبقأ قلاط تنأ) :اهل لاق ولو

 وه حبقلاب قالطلاو  حبقلاب قالطلا فصو هنأ دمحم لوق (هجو) .نئاب وه : ةفينح نأ بحاص

 لمتحي قالطلا حبقأ : هلوق نأ فسوي يبأ لوق (هجو) . ًانئاب عقيف نئابلا وهو .هنع يهنملا قالطلا

 نأ وهو «ةيعيبطلا ةيهاركلا وهو يعبطلا حبقلا لمتحيو «ةيعرشلا ةيهاركلا وهو يعرشلا حبقلا

 .«6":ةلاعبط هيف قالطلا هركي تقو يف اهقّلطي

 : ةيعفاشلا لوق حجارلا 6

 عقي (هظلغأو قالطلا دشأ قلاط تنأ) ةغيصو قالطلا نأ ةيعفاشلا هيلإ بهذ ام حجارملاو

 اع نوكي نأ قالطلا يف لصألا نأل ؛ ايفو

 يبأ لوق وهو .« يعجر قالط اهب عقي (قالطلا حبقأ قلاط تنأ) ةغيص يف حجارلا نأ امك

 . 1١١ ص اج «عئادبلا» (460؟)

 .1"ا/ص .15ج «عومجملا هحرشو بذهملاو (4605)

 . 11/15 ص .15ج «بذهملا حرش عومجملا» (4904)
 .١١1ص .#ج «عئادبلا» (46805) .8١"1ص 5١ج «بذهملا حرش عومجملا» (4606)
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 .انلق امك ًايعجر نوكي نأ قالطلا يف لصألا نألو ؛ةجح نم هل يناساكلا ركذ امل .فسوي

 005: ددعلاب قالطلا حيرص هيبشت :(ج) 5

 ددعلاب قالطلا هبشي نأ :(لوألا هجولا) :نيهجو ىلع اذهف .ددعلاب قالطلا حيرص هبش ولو

  ددع وذوه اميف ددعلاب هبش نإف .هل ددع ال اميف قالطلا هبشي نأ :(يناثلا هجولا) .ددع هل اميف

 نإف .فلأ لثم وأ فلأك قلاط تنأ :اهل لوقي نأ : (ىلوألا) :روص ثالث هلف لوألا هجولا وهو

 يبأو ةفينح يبأ لوق يف ةنئاب ةدحاو يهف ةّين هل نكت مل وأ ةدحاو ىون نإو .ثالث وهف ًاثالث ىون
 يهف .فلأك ةدحاو قلاط تنأ :اهل لوقي نأ : (ةيناثلا ةروصلا) . ثالث وه دمحم لاقو .فسوي

 نم هيبشتلا هب دارأ ام هنأ ملع ةدحاولا ىلع ّصن امل هنأل ؛هيبحاصو ةفينح يبأ دنع ةنئاب ةدحاو

 ةروصلا) .انئاب قالطلا عقيف .نئابلا يف كلذو ةدشلاو ةوقلا يف هيبشتلا نّيعتف ,ددعلا ثيح

 يفني ددعلا ىلع صيصنتلا نأل ؛ثالث قالط وهف .فلأ ددعك قلاط تنأ :اهل لاق اذإ : (ةثلاثلا

 .اللصأ ثالثلا هب دارأ ام هنأ قّدصُي الف .دحاولا ةدارإ لامتحا

 ددع ال ءيشل  اذك ددع لثم قلاط تنأ :لاق نأب هل ددع ال اميف ددعلاب هبش نإو -

 يهف ءرمقلا ددعك وأ سمشلا ددعك قلاط تنأ :لوقي نأك كلذ وحنو رمقلاو سمشلاك هل

 لوق (هجو) .ةيعجر ةقلط يه فسوي يبأ دنعو .ةفينح يبأ لوق سايق يف ةنئاب ةلحاو ةقلط

 عقتف «(قلاط تنأ) هلوق ىقبيو هيبشتلا لطبيف ووغل هل ددع ال اميف ددعلاب هيبشتلا نأ فسوي يبأ

 0 ا ا ةيعجر ةدحاو ةقلط هب

 «ةفصلا ثيح نم ةدايزلا ىلع لمحيف .ددعلا ثيح نم ةدايزلا ىلع هلمح نكمي الو .ةلاحم ال

 .فسوي يبأ لوق (حجارلاو) .ةنئاب ةدحاو ةقيلطتب ًانئاب ًاقالط هرابتعا انه ةفصلاو

 . ةفينح يبأ لوق يف ةنئاب ةدحاو ةقلط يهف .(لبجلا لثم قلاط تنأ) :اهل لاق ولو ”-4

 لمتحي (لبجلا لثم) :هلوق نأ فسوي يبأل (ةجحلاو) .ةيعجر ةدحاو يه فسوي يبأ دنعو
 رابتعا قيرط نع كشلاب ةنونيبلا تبثت الف «هئازجأ عيمجب دحاو ءيش وه ثيح نم لبجلاب هيبشتلا
 «ةلاحم ال ةدايز يضتقي هيبشتلا هذه نأ ةفينح يبأل (ةجحلاو) .همظعب ًاهيبشت لبجلاب هيبشتلا
 لمحيف ءتاذلا يف ًادحاو هنوكل ددع يذب سيل هنأل ؛ددعلا ثيح نم ةدايزلا لمتحي ال هنأو
 نقيتملا اهنأل ةنئابلا ةدحاولا ىلع لمحيف «ةنونيبلا يهو ةفصلا ىلإ عجرت يتلا ةدايزلا ىلع
 , 66:اهب

 .١١١ص ءا"ج «عئادبلا» 1١١-11١1. )46٠97( ص ءالج «عئادبلا» (4605)
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 هعوقوب لوقلا نم ىلوأ وهف ايفر عقي نأ قالطلا يف 3 نأل 0 ٍيبأ لوق ع

 :تايانكلاب نئابلا قالطلا :ًاسماخ -48

 هذه يف ءاهقفلا لاوقأ ركذنو «ةنونيبلا ىلع لدت تناك اذإ تايانكلاب ًانئاب قالطلا عقيو
 .تافالتخا نم اهيف امو .ةلأسملا

 : ةيعفاشلاو ةيفنحلا بهذم :(أ)

 الب عجاور تايانكلا نم ظافلأ ةثالثف «ةيانكلا امأو» :ةيفنحلا هقف يف «عئادبلا» يف ءاج

 «تايانكلا نم يقاوبلا يف فلتخاو .ةدحاو تنأو ,كمحر يئربتساو ,يّدتعا :هلوق يهو فالخ

 لوق (هجو) . عجاور : يعفاشلا لاقو .نئاوب اهنإ : ىلاعت هللا مهمحر  ةيفنحلا - انباحصأ لاقف
 الأ «قالطلا نع ًازاجم تناكف قالطلا تاياتك ظافلألا هذه نا :- ىلاعت هللا همحر  يعفاشلا

 يذلا زاجملا ال هنع ىنكملا يهو ةقيقحلا وه لماعلا ناكف «قالطلا ةّين نودب لمعت ال اهنأ ىرت

 عجاور (ةدحاو تنأو ,كمحر ءيربتساو ,يّدتعا) يهو ةثالثلا ظافلألا تناك اذهلو .ةيانكلا وه

 تابثإل ةحلاص اهنأو .ظافلألا هذهب درو عرشلا نأ «ةيفنحلا ةجح يأ (انلو) .يقاوبلا اذكف

 لبق امب الالدتسا ةنونيبلا تتبث اهلهأ نم تدجو اذإف «ةنونيبلل لباق لحملاو ةنونيبلا
 , 305 «لوخدلا

  0١ةلباتحلا .بهذم : (س) :

 امك .60:قبس اميف امهظافلأ انركذ دقو «ةيفخو ةرهاظ :ناعون قالطلا يف تايانكلا :اولاق

 ةينلا دوجو ” لدتسيو ةينلاب الإ قالطلا اهب عقي د ةرهاظ تناك نإو تايانكلا هذه نأ انيب

 يذلا ةيانكلا ظفلب قالطلا دارأ ام هنأ هنم لبقي مل ةنيرقلا هذه تدجو اذإف ءاهيلع ةلادلا ةنيرقلاب

 .«9")هتين ىلع ينبني مكحلاف اّيقلاو ةنايدلا مكح يف امأ .ءاضقلا مكح يف اذهو ءهب قطن

 : ةرهاظلا ةيانكلاب عقي ام

 كلذ يور دقو «ةدحاو ةقيلطت ىون نإو تاقيلطت ثالث ةرهاظلا ةيانكلاب ةلبانحلا دنع عقيو

 «ةريثك عئاقو يف  مهنع هللا يضر  ةريره يبأو سابع نباو تباث نب ديزو رمع نباو يلع نع

 7/5 784-ا9/477؟ تارقفلا (4609) 1١١١-١١7. ص 27ج «عئادبلا» (ةه04٠)

 .ال4؟8 ةرقفلا )46٠١(

 د66



 هليم عم ةرهاظلا تايانكلا يف اّيّئملا هركي دمحأ مامإلا ناكو . ةباحصلا يف فلاخم مهل فرعي ملو

 هذه راتخا .هاون ام ةرهاظلا ا :ىرخأ ةياور دمحأ مامإلا نعو .تاقلط ثالث اهنأ ىلإ

 - يبنلا اوربخأف ءةتبلا هتأرما قّلط هنأ ةناكر ىور امل باطخلا وبأ مهنم ةلبانحلا نم ةعامج ةياورلا

 تدرأ ام هللاو :ةناكر لاقف . «؟ةدحاو الإ تدرأ ام هللاو» : ةناكرل - ِهِْكَي - يبنلا لاقف .«كلذب - لكي

 هنأ هاون ام قالطلا نم عقي هنأ يهو - ةياورلا هذه ىلعو .- لَك - يبنلا هيلإ اهدرف ءةدحاو الإ

 ةقلط وه اهب عقي ام نأ قالطلا ةّينب ةرهاظلا ةيانكلاب هناقيإ عم تاقيلطتلا نم ًاددع وني مل نإ

 لبقي امك ةرهاظلا ةيانكلاب هاون ام نايب ءاضقلا ىف هنم لبقيو .قلاط تنأ :اهل لاق ول امك .ةدحاو

 ةدحاو ةقلط اهنأ رهاظلاو .ةدحاو ةقلط هتيانكب عقيو «هتينب ىردأ هنأل انيك كيل هنأ لوقلا هنم

 اذهب عقاولا نأ مولعملا نمو (قلاط تنأ :اهل لاق ول امك) : مهلوقب هتيانكل اولثم مهنأل ؛ ةيعجر

 .ةيعجر ةدحاو ةقلط وه ظفللا

 قلاط تنأ وأو .نئاب قلاط تنأ :هتجوزل لاق اذإ تاقلط ثالث ةلبانحلا دنع عقيو 6+

 قالطلا اهب فصو هنأل ؛ظافلألا هذه يف ةّين ىلإ جاتحي الو .ةعجر الب قلاط تنأ وأ .ةتبلا

 . حيرصلا

 عقو قب هةعاررلال تنأ : :اهل لاق وأ ,ةنئاب ةدحاو قلاط تن أ :اهل لاق ول نكلو - 56

 .فصولا اذه يغلاف اهفصو ريغب ةدحاولا فصو هنأل ا ةدحاو ةقلط تعقو يأ 596 هقالط

 .©661ةدحاو ةقلط تيقبو

 : ةيفخلا ةيانكلاب عقي ام 66

 عقيف «ةدحاو تنأ :هلوق يف الإ رثكأ وأ ةدحاو نم هاون ام ةلبانحلا دنع ةيفخلا ةيانكلاب عقيو

 تناك نإ ةيعجر ةدحاو ةقلط ةيفخلا هتيانكب عقو ًاددع وني مل نإف ءانالث ىون نإو ةدحاو اهب

 , 6019 ةنئاب ةدحاو ةقلط تعقو اهب ع نكت مل نإف اهب لركوب ةجوزلا

 : ةلبانحلا لاوقأ نم مهفي ام 5

 ىرغص ةنونيب ًانئاب ًاقالط تايانكلاب نوعقوي ول ةلبانحلا نأ ودبي مهانمدق يذلا ضرعلا نمو

 ًاقالط ناك نإ ةيانكلا ظافلأب عقاولا نإف لوخدلا دعب امأو .لوخدلا لبق قالطلا ةلاح يف الإ

 . ةيعجر ةدحاو ةقلط هذهف .ةدحاو ةيانكلاب عقاولا ناك نإو  ىربكلا ةنونيبلا هب عقت اذهف ثالث

 تايانكلاب عقاولا قالطلاو» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق دقف .هانلق ام ىلع لدي ام 0 ىفو

 1١61١-181. ص ءا"ج «عانقلا فاشك» (461) . ١16 ١ص .”*ج «عانقلا فاّشك» (4011)

 -ة6ك



 ,005(بهذملا رهاظ ىف ثالثلا وني مل ام يعجر

 : ةيكلاملا بهذم :ج _الكهال

 ثالث عوقو امهب مزليو (كبراغ ىلع كلبح) (ةتب) :ةرهاظلا قالطلا تايانك :ةيكلاملا لاق

 لماش ةيجوزلا ةطبارلا عطقو .عطقلا : ينعي تبلا نأل .ال وأ اهب ًالوخدم ناك ءاوس .تاقلط

 اهب عقيو (يّدتعا) : هتجوزل لجرلا رق مدل ةرهاظلا ةيانكلا نمو .اهب لخدي مل نإو ثالثلل

 ٌالصأ قالطلا ىون ام هنأ هئاعدا يف قّدصُيو «هاون ام همزلي هنإف ءرثكأ يوني نأ الإ ةدحاو ةقلط

 . يّدتعا هلوق يف

 ىلع ءانب (ةنئاب ةدحاو ةقلط قلاط تنأ) :هتجوزل لجرلا لوق مهدنع ةرهاظلا ةيانكلا نمو

 ظفل ربتعي الو ءاثالث قالطلا عوقوب نوكت امنإ ضوع ريغب لوخدلا دعب ةنونيبلاو ««ةنئاب» هلوق
 ةعفد وأ ةرمل ةفص ةدحاولا نألو ؛ جورفلل ًاطايتحا «ةنئاب ةدحاو ةقلط قلاط تنأ» :هلوق يف ةدحاولا
 .(ةقلط)ل ةفص تسيلو

 هنإف ءاهيف ةنئاب ةدحاو ىون نإف .يقلطنا .يبهذا .يلخدا :مهدنع ةيفخلا تايانكلا نمو
 ثالث عقي (كليبس تيّلخ) هلوق يفو .اهريغ يف طقف ةدحاوو ءاهب لوخدملا يف ثالثلا همزلي
 .ةيعجر ةدحاو ةقلط هب عقي (كتقراف) هلوق يفو .اهب لوخدملا يف اذهو ثالثلا نم لقأ وني مل ام

 .(01©هيلع فلح قالطلا ةدارإ يفن ىعّدا نإو

 يف اهب قلطي نأ ةداعلا ترج يتلا يه ةرهاظلا ةيانكلا : يكلاملا يزج نبا لاقو -4

 «كلذ هبشأ امو ةلتب وأ ةتب وأ نئاب تنا :هلوقكو .قارفلاو حيرستلا ظفلك ةغللا يف وأ عرشلا

 امو .يدعبأ ,.يبهذا .كلهأب يقحلا :هلوقك ةلمتحملا ةيانكلاو . حيرصلا مكحلا اذه مكحف

 ."*1©هلوق لبق قالطلا وني مل هنإ لاق اذإو هاون اذإ الإ قالطلا همزلي ال اذهف .كلذ هبشأ

 مأ تايانكلاب عقي ام نأ .مهنع هانركذ ام ءوض يف ةيكلاملا بهذم نم رهاظلاو 2-24

 .نئاب ال يعجر قالط هب عقي وأ ىرغصلا ال ىربكلا ةنونيبلا هب عقت اذهو .ثالثلا قالطلا

 .١؟”ص الج «ينغملا» (ة4ها9١؟

 71/4 /  سص 21ج ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» 2,2161485 ص ١1ج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» (4ه5١1)

 , 7١-750614 69 ص . يكلاملا يرج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» )101١6(

 -6ا/ ل



 : هتلدأو قالطلا تايانكب عقي اميف حجارلا لوقلا -

 ةيانكلا نأ انه حججرأو ,6”ةّينلاب الإ قالط اهب عقي ال قالطلا تايانك نأ تحّجر نأو قبس

 الإ مهللا «ىربك الو ىرغص ة ةنونيب نئاب ال يعجر قالط اهب عقي «قالطلا عاقيإ ةّين اهب ةنرتقملا

 ىربك ةنونيب ًانئاب عقاولا قالطلا نوكيف .ثالثلا تاقلطلل لمكم قالطلا نم اهب عقاولا ناك اذإ

 . ثالثلل للامكم هنوكل

 لمكملا الإ نئاب ال يعجر قالط وه تايانكلاب عقاولا نأ وهو  هحّجرأ ام ىلع ةلدألاو

 : يتأي ام .- ثالثلل

 :لوألا ليلدلا 5

 نم رثكأ قالطإلا دنع هب عقي ملف .حيرصلاك ةّينلا عم تايانكلا» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق

 وه («قلاط تنأ» :هلوقب قالطلا نم عقي يذلا نأ مولعملا نمو ,©09(قلاط تنأ : هلوقك ةدحاو

 يعجر قالط هب عقي قالطلا تايانك يف مكحلا كلذكف .ةيعجر ةدحاو ةقلطب يعجرلا قالطلا

 . ةيعجر ةدحاو ةقلطب

 رهاظ يف ثالثلا عقي مل ام يعجر تايانكلاب عقاولا قالطلا» : يلبنحلا ةمادق نبا لاقو

 .ددع ءافيتسا الو ضوع ريغ نم اهب 000 فداص قالط هنأب ةمادق نبا هل جتحاو .«بهذملا

 ,"019(قالطلا حيرصك ايقجر نوكي نأ ةيكرف

 : يناثلا ليلدلا

 ميركلا نآرقلا يف ءاجو مالسإلا هعرش يذلا وه ذإ ءًايعجر نوكي نأ قالطلا يف لصألا

 لبق عقو اذإ الإ [ ةيوبنلا ةئسلاو ميركلا نآرقلا يف ًائاب قالطلا دري ملو .ةرهطملا ةيوبنلا ةئسلاو

 نم 0 لمحي نأ ىغبنيف «ثالثلا تاقلطلل لمكم ناك وأ 0 علخلا - ضوعب ناك وأ لوخدلا

 ديري هنأو «لسملاب نظلل ًائيدحت «هريغ ال يعجرلا قالطلا عاقبإ ةدارإ ىلع قالطلا تايانك ظافلأ

رلا قالطلا عاقيإ ةدارإ لمحت قالطلا تايانك نأو اميس ال عورشملا بسح قالطلا عاقيإ
 . يعج

 :ثلاثلا ليلدلا ل م11

 .ةيعجر ةدحاو ةقلطب يعجر قالط هب عقي «قلاط تنأ» :اهل لاق ول امك حيرصلا قالطلا

 .ال54 "3" ةرقفلا (4615)

 .١3"#ص «ا/لج «ينغملا» (8ه10) .١؟ة6ص الج «ينغملا» 2461١0

5 0 



 ىتلا ىه  اهانفرع امك  ةيانكلا نأل ؛ًاضيأ ًايعجر ًاقالط تايانكلا ظافلأب قالطلا نوكي نأ يغبنيف
 اذه نوكي نأ بجيف .قالطلا ىنعم اهنم دارملا نأ اندنع حجرت اذإف .هريغو قالطلا ىنعم لمتحت

 .(قلاط تن تنأ) :قلطملا لوق نم دارملا وه هنأل ؛ يعجرلا قالطلا ىنعم وه ىنعملا

 عبارلا ليلدلا 01

 عقي ال ةدرجملا ةينلاب قالطلا نأل ؛ًاثالث قالطلا عاقيإ ةيانكلاب يوني نأ هانحجر ام ريغي الو
 ةقلط وهو ةيانكلا ظفل هيلع لدي ام عقي امنإو «هاون ام عقي الف ثالثلا عاقيإ ىون اذإف .قالطلا اهب

 يرهاظلا دواد مامإلا لوقن امب ذخأ دقف ًاضيأو .ثلاثلا ليلدلا يف هانركذ ام ىلع ةيعجر ةدحاو
 ةقلط تعقو .قالطلا ةيانك يف نيتنثا وأ ًانالث ىون اذإ» :لاق دقف .ةيرهاظلا بهذم بحاص
 01 ةيعجر ةدحاو

 نم ءاهقفلا روهمج هيلإ بهذ ام ىلع ًاسايق .ةيانكلاب كلذ ىون اذإ ثالثلا عوقوب انلق ولو
 عقت لوقي نم كانهف ثالث قلاط تنأ :اهل لوقي نأك دحاو ظفلب ثالثلاب اهقلط اذإ ثالثلا عوقو
 اذإف ."*"”ميقلا نبا ركذ امك نالوق ةلأسملا يف نوكيف .ةغيصلا هذه يف ةيعجر ةدحاو ةقلط

 نأ ىلوأ باب نمف .قالطلاب حيرصلا ظفللا يف دحاو ظفلب ثالثلا عوقو يف فالخلا اذه ناك

 .ةدحاو ةرم ًاثالث قالطلا عاقيإ اهيف ىون اذإ ةيانكلا ظفل يف ايراج فالخلا اذه نوكي

 :سماخلا ليلدلا 6

 وهو .ةدحاو ةقلط يه» :ةنئابلا يف لاق باطخلا نب رمع نأ هللا همحر مزح نبا ركذ

 . ةيعجر ةقلط اهيلع هعقوأ ام ناك اذإ اهقّلط يتلا هتجوزب ٌّقحأ جوزلا نوكي امنإو .©*"7«اهب ٌّقحأ

 تلف ىلإ ا ا ا ا و نر م

 ٌنُموُقْلطَف ءاَسْنلا ُمنفّلَط اَذِإ بلا اَيأ ايل : ىلاعت هلوق رمع أرقف (ةتبلا قلاط تن تنأ) :يتأرمال

 ريبج نب ديعسو نامثع نب نابأ نع اذه حصو . كلهأ ىلإ عجرا ٌتتب ةدحاولا : :هل لاقو 4 ٌنهَتّدعل

 ,يتمككر يرهاظلا دواد يأ - ناميلس يبأو رو يبأو

 :ىرغص ةنونيب نئابلا قالطلا مكح م10

 :ّلحلا ال كلملا ليزي :ًالوأ

 . 64ص .4ج «داعملا داز» (4670) .١9١ص .١٠ج .مزح نبال «؛ىلحملا» (4614)

 .150-151 ص .١٠ج ؛ىلحملا» (4675) .190١ص :١٠ج ؛ىلحملا» (46171)

 -65ه9-



 فالخ الب الماح تناك اذإ ةدعلا يف تماد ام هيلع ةقفنلا يف اهّقح ىوس رخآلا ىلع امهنم لكل

 ءاهقفلا نيب فالخ هيلع اهتقفن بوجو يفف .- لماح ريغ يأ الئاح تناك اذإ امأ . ءاهقفلا نيب

 يف اهئاقب يف هقح ىوس ّقح نم اهيلع جوزلل نوكي الو .- ىلاعت هللا ءاش نإ 00

 . الئاح وأ الماح تناك ءاوس .ةدعلا ةدم ةليط هنكست تناك يذلا ةيجوزلا نكسم

 ٌقح نم ةقيقحلا. يف وه .ةدعلا ةدم ةليط هنكست تناك يذلا ةيجوزلا تيب يف ةقلطملا ءاقبو

 ىنعمب ٠ «ّلحلا قالطلا اذه ليزي الو .هنع لزانتي نأ قلطملا جوزلا كلمي ال اذهلو ىلاعت هللا

 طرتشي امنإو «ىربك ةنونيب نئابلا قالطلا يف امك رخآ ًاجوز جوزتت نأ اهقلطمل اهلحل طرتشي ال

 , 6059 .اهئاضقنا دعب وأ ةدعلا ىف تناك ءاوس .ديدج رهمو ديدج حاكن دقعب نوكي نأ اهعاجرإل

 :ةعجرلا قح قلطملا كلمي ال :ًايناث 7

 ةدعلا ءانثأ يف اهاضرب اهجوزتي نأ هل نكلو .ةدعلا يف اهتعجارم ٌّقح قلطملا جوزلا كلمي ل

 .انركذ امك ديدج رهمو ديدج دقعب اهدعبو

 : لجؤملا رهملا لولح :ًاثلاث ” 4

 ةلاحلا هذه يف هلولح نأل ؛دقعلا يف هلجأ نيعي مل يذلا ىمسملا لجؤملا رهملا لجأ لحي

 .9"*6لبق نم انّيب امك .قالطلا وأ توملا :نيلجألا برقأ دنع نوكي

 : ثراوت الو ناعل الو ءاليإ الو راهظ ال :ًاعبار -84

 اذإ ناعل امهنيب يرجي ال امك .هتقّلطم نم ءاليإلا الو راهظلا قّلطملا جوزلا نم حصي الو

 امهنيب ةنونيبلا عوقول ةدعلا يف يهو امهدحأ تام اذإ ثراوت امهنيب يرجي الو .ىنزلاب اهمهتا
 , 607 فقحلطلا اذه عوقو درجمب

 : تاقلطلا ددع صاقنإ :ًاسماخل

 اذإف .قلطملا جوزلا اهيلع اهكلمي يتلا تاقلطلا ددع صقني ىرغص ةنونيب نئابلا قالطلاو

 هيلإ تداع «ةنئاب دحاو ةقلط اهقلط دق ناكو ءهريغ نور حكنت نأ لبق ديدج .حاكن دقعب اهداعأ

 « هريغ 0 تثحكت نأ دعب ديدج دقعب اهداعأ اذإ مكحلا كنبكي .اهيلع امهكاميإ 0 ةلطب

 . 187ص .#*ج «عئادبلا» 0/4 صل الج «لفملا» 6

 . 7711-7715 ثارقفلا (4074)

 .14817/ص 23"ج «عئادبلاد (ة4ه7؟6)

 -كمع ل



 فالخلا نكلو .«*”ملعلا لهأ نيب اذه يف فالخ الو ءاهب لخدي نأ لبق اهنع تام وأ اهقّلطو
 مث اهتدع تضقنا مث ءاهب لخد نأ دعب قالط وأ تومب اهقراف مث هريغ اجوز تحكن اذإ اميف
 يهو .تاقلط نم اهيلع هل يقب امب هيلإ دوعت لهف .ديدج حاكن دقعب لوألا اهجوز ىلإ تداع
 نيب فالتخا ؟تاقلط ثالث وهو ًءادتبا اهيلع هكلمي ناك امب هيلإ دوعت مأ .ناتقلط انلاشم يف
 . (مدهلا» ةلأسمب اهنوبقلي يتلا ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا

 :مدهلا ةلأسم ١-

 رخآ جوزب ةقلطملا جاوز له :وهو رخآ ريبعتب هديعنو .ةقباسلا ةرقفلا يف انيب امك .لهانعمو

 اهجوز نم اهقارف دعب هيلإ تداع اذإف .لوألا جوزلا اهيلع اهعقوأ نيتللا نيتقلطلا وأ ةقلطلا مدهي
 اهجاوز نأ مأ ؟اهيلع اهكلمي تاقلط ثالثب هيلإ تداع ديدج حاكن دقعب ءاهب لخد يذلا يناثلا
 نم اهقارف دعب هيلإ تداع اذإف نيتقلط وأ ةقلط نم لوألا اهجوز اهيلع هعقوأ ام مدهي ال يناثلا
 هزجون ءاهقفلا نيب فالتخا ؟اهيلع تاقلط نم هل يقب امب هيلإ تداع اهب لخد يذلا يناثلا اهجوز
 06077 يتآلا يف

 :لوألا لوقلا 9

 ةدحاو اهقلط دق ناك نإ ىنعمب .تاقيلطت نم اهيلع هل يقب ام ىلع لوألا اهجوز ىلإ عجرت
 اهيلع كلمي وهو هيلإ تداع نيتنثا اهقلط دق ناك نإو «نيتقلط اهيلع كلمي وهو هيلإ تداع
 كلذ يورو .- مهنع هللا يضر  ةريره يبأو نيصح نب نارمعو يلعو رمع لوق اذهو .ةدحاو
 بيسملا نب ديعس لاق هبو ءصاعلا نبورمع نب هللادبعو لبج نب ذاعمو تباث نب ديز نع
 نوث وبأو ديبع وبأو قاحسإو يعفاشلاو ىليل يبأ نباو يروشلاو كلامو يرصبلا نسحلاو

 .رذنملا نبا

 ليلدب اهقّلطم ىلع ًاثالث ةقّلطملا ميرحتل ةياغ يناثلا جاوزلا نأ لوقلا اذه ةجحو -7717
 8 ملسو2 كلور هد ست هر ومد ما وع # 2 لا 5 7

 يهف ةياغلل 4 ىتحإ» ةملكو «ُهرْيغ َْجْوُر حكنت ىتح ُدْعَب ْنِم هَل لجت الف اهقلط نإفإ» : ىلاعت هلوق
 اهنيب ةقباسلا ةمرحلا يهني يذلا وه يناثلا حاكنلا اذهف .هريغ اجوز حكنت ىتح اهقلطمل لحت ال

 .178ص اج «ريدقلا حتف» ء551ص ءالج « ينغملا» (4615)

 .157/ص .ج «عئادبلا» ,.5361-551 ص الج «ينغملا» 16١-1601., ص .ا"ج «يبطرقلا ريسفت» (461)
 .١ا/8-١ 18ص ءا”ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا»

 - ١ك



 . ثالثلا قالطلا دعب الإ اهل توبث الو ءاهتوبث لبق ةمرحلل ءاهنا الو «لوألا اهجوز نيبو

 : يناثلا لوقلا 4

 اذهو .اهيلع اهكلمي تاقلط ثالغب لوألا اهجوز ىلإ دوعتو «نيتقلط وأ ةقلط نم لوألا جوزلا نم

 ىدحإ وهو ,فسوي يبأو ةفينح يبأو حيرشو يعخنلاو ءاطعو سابع نباو رمع نب هللادبع لوق

 ىلع ةجوزلا لحل يأ  ّلحلل تبثم يناثلا جوزلا ءطو نأ :لوقلا اذهل ةجحلاو 76

 نأ لوألا اهجوزل زاج ءاهتدع تهتناو اهنع تام وأ يناثلا اهجوز اهقّلط ول اميف لوألا اهجوز

لا اهجوزل الح تشي يناثلا جوزلا نم ءاطولا اذهف ءديدج حاكن دقعب اهجوزتي
 ثالثل عستي لوأ

 .نيتقلط وأ ةقلط نم اهنود ام مدهي نأ ىلوأف .لوألا جوزلا اهعقوأ

 يناثلا عرفلا

 ىربك ةنوئيب نئابلا قالطلا

 : هفي رعت

طم عاجرإ جوزلا هيف كلمي ال يذلا وه ىربك ةنونيب نئابلا قالطلا
 الو ءاهتدع يف ال هتقل

 لخدو رخآ ًاجوز تحكن دق نوكت نأ دعبو «ديدج رهمو ديدج حاكن دقعب الإ اهتدع ءاهتنا دعب

 .هنم اهتّدع تهتنا مث .هقالط وأ هتومب اهقراف مث .جوزلا اذه اهب

 ؟قالطلا اذه عقي ىتم 05ا0

 :ناَتْرَم قالطلا» : ىلاعت هلوقل ثالثلا تاقلطلل ًلامكم ناك اذإ ىربك ةئونيب ًانئاب قالطلا عقي
 م١ 2 هد ه؟ مه 2

 0 معه © م اسمع ”لنو ل

 .”9هيف فالخ الو ءاملعلا نيب هيلع عمجم مكحلا اذهو .011هَرْيَ اَجْوَ حكت ىَنَح

 :ثالثلا ظفلب ثالثلا قالطلا عقي له -

 دق جوزلا نوكي نأب ثالثلا تاقلطلل ًالمكم ناك اذإ ىربك ةنونيب ًانئاب عقي قالطلا نإ انلق
 تح ا ا

 . ١ 57ص («"ج «يبطرقلا ريسفتو (46ه1؟9) . 3٠ 21159 ناتيآلا ءقرقبلا ةروس (ة4ه0١37)

 ك1



 ةرم ثالثلا قالطلا عقي له :انه لأسنو .ةثلاثلا ةقلطلاب اهعبتأ مث .نيتقباس نيتقلط هتجوز قلط
 مأ امدلت قلاط تنأ هتجوزل جوزلا لوقي نأك «نيتقلط عوقو هقبسي نأ نود ثالغلا ظفلب ةدحاو

 : يتآلا يف هزجون ءاهقفلا نيب فالتخا ؟الصأ عقي ال وأ ةدحاو ةقلط الإ قالطلا اذه عقي ال

 :ثالثلا ظفلب قالطلا نم عقي ام 2-49

  دحاو ظفلب يأ  ًاعم ًاثالث هتأرما قّلط اذإ لجرلا نأ ىلإ موق بهذ : يواحطلا مامإلا لاق
 .7”6ثالثلا عقت اولاقف ملعلا لهأ رثكأ كلذ يف مهفلاخو .ةدحاو اهيلع تعقو دقف

 :دشر نبا لوق 2٠-

 مكح همكح ثالثلا ظفلب قالطلا نأ ىلع راصمألا ءاهقف روهمجف .- ظفللاب الث تاقلطلا
 .6052(كلذ ىف ظفلل ريثأت الو .ةدحاولا مكح همكح ةعامجو رهاظلا لهأ لاقو .ةثلاثلا ةقلطلا

 وأ ةدحاو ةملكب دحاو رهط يف ًاثالث اهقّلط نإو» :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو ١-2
 فلسلا نم ءاملعلل هذهف . قلاطو قلاطو قلاط تنأ وأ .اثالث قلاط تنأ :لوقي نأ لثم تاملك

 نيب قرف نم فلسلا نمو .اهب لوخدم ريغ وأ اهب الوخدم تناك ءاوس «لاوقأ ةثالث هيف فلخلاو

 : يه لاوقألا هذهو .عدتبمه .ثدحم عبار لوق هيفو .اهب لوخدملا ريغو اهب لوخدملا
 اهراتخا .هنع ةميدقلا ةياورلا يف دمحأو يعفاشلا لوق وهو .مزال حابم قالط هنأ :(لوألا)

 ْ : يلبنحلا يقرخلا مامإلا
 ةرخأتملا ةياورلا يف دمحأو ةفينح يبأو كلام لوق وهو .مزال مرحم قالط هنأ :(يناثلا)

 نم ةفئاط نع لوقنم لوقلا اذهو . ةدحاو ةقلط الإ هنم مزلي الو . مرحم قالط هنأ :(ثلاثلا)

 .فوع نب نمحرلادبعو ماوعلا نب ريبزلا لثم - لك هللا لوسر باحصأ نم فلخلاو فلسلا
 لثم مهدعب نمو نيعباتلا نم ريثك لوق وهو .سابع نباو دوعسم نباو يلع نع نالوقلا ىوريو
 وهو .هباحصأ رثكأو - يرهاظلا بهذملا بحاص -دواد لوق وهو .«.قاحسإ نب دمحمو سوواط

 نب دمحم رفعج يبأ نع كلذ ىوريو . لبنح نب دمحأو كلامو ةفينح يبأ باحصأ ضعب لوق
 .ةعيشلا نم بهذ نم كلذ ىلإ بهذ اذهلو .دمحم نب رفعج هنبأو .نيسحلا نب يلع

 . 66ص .7”ج « يفنحلا يواحطلا مامإلل «راثآلا يناعم حرش» (4 م

 # .٠6ص .7ج .دشر نبال «دهتجملا ةيادب» (461)

 دك



 ال اذهف .ءيش همزلي ال هنأ وهو «ةعيشلاو ةلزتعملا ضعب هلاق يذلا لوقلا امأو :(عبارلا)

 , 60759فلسلا نم دحأ نع فرعي

 فلتخا «ةدحاو ةملكب  ثالثلا تاقلطلا يأ  ثالثلا عوقو» :ميقلا نبا لاقو -5

 روهمجو ةعبرألا ةمئألا لوق اذهو ,-ًاثالث قالطلا عقي يأ  عقي هنأ :(لوألا بهذملا)

 . ةباحصلا نم ريثكو نيعباتلا

 هللا يضر - سابع نبا نع تباث اذهو «ةيعجر ةدحاو ةقلط عقي هنأ :(يناثلا بهذملا)

 دريف ةنسلا فلاخ :لوقي قاحسإ نبا بهذم اذهو :دمحأ مامإلا لاقو . هنع دواد وبأ هركذ

 . ةيميث نبا مالسإلا خيش رايتخا وهو . ةمركعو سوواط لوق وهو .ةئسلا ىلإ

 عقتو اهب لوخدملاب ثالثلا عقتف ءاهريغو اهب لوخدملا نيب قرفي هنأ :(ثلاثلا بهذملا)

 اميف هيوهار نب قاحسإ بهذم وهو .سابع نبا باحصأ نم ةعامج لوق اذهو .ةدحاو اهريغب

 .«ءاملعلا فالتخا» باتك يف يزورملا رصن : نب دمحم هنع هاكح

 هلوقل ةدودرم ةعدبلاو  ةمرحم ةعدب ةغيصلا هذهب 5 ؛قالطلا عقي ال :(عيارلا بهذملا)

 يكحو مزح نب دمحم وبأ هاكح بهذملا اذهو . «ٌدر وهف انّرمأ هيلع سيل المع لمع نم» : كي 1 دبل

 , 6558هركنأف دمحأ مامالل

 : ثالثلا ظفلب ًاثالث قالطلا عوقو روهمجلا لوق 78+

 ةيعفاشلا دنع عقي دحاو ظفلب ثالثلا قالطلا نأ ةفلتخملا بهاذملا هقف بتك ىف ررقملاو

 ناك نإو ةيديزلاو ةيفنحلا دنع كلذك عقيو .هيف ةعدب ال هنأو .يرهاظلا مزح نباو ةيكلاملاو

 ىدحإ يف يعدب قالط هعوقو عم وهو عقي دحاو ظفلب ثالثلا قالطلا ةلبانحلا دنعو . [اقدب ًاقالط

 لاق مهرثكأو «فالتخا ةيرفعجلا دنعو «هنع ةيناثلا ةياورلا ىلع ًايعدب سيلو «دمحأ نع نيتياورلا

 , """9ةدحاو ةقلط هعوقوب

 .4-9 ص الا دلجملا «ةيميت نبأ مالسإلا خيش ىواتف عومجم» 6« فضف]

 . 64ص «5ج «ميقلا نبال «داعملا داز» (40)

 ١٠2ج مزح نبال «ىلحملا» ٠١" ص .7ج «جاتحملا ينغم» ١٠١9-2٠١5 ص الج « «ينغملا» (4075)

 .35ةهاص ٠ يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا ن نيناوق» . "5 ص «ا"ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» 4١231ص

 . 4017-0864 ص ."ج «راهزألا حرش»

 ك5



 :- روهمجلا لوق لوألا لوقلا ةلدأ -45

 تارم ثالث هراركتب وأ دحاو ظفلب ًاثالث قالطلا عوقو وهو  روهمجلا لوق - لوألا لوقلا
 ام كلذ ةلدأو .قلاطو «قلاطو «قلاط تنأ :اهل لوقي وأ .ًاثالث قلاط تنأ :هتجوزل لوقي نأك
 : يناي 1

 :لوألا ليلدلا 06

 ىلع عقي قالطلا اذهف «ُهرْيَغ اَجْوُر حكنت ىتخ ُدْعَب ْنِم هل لحت الف اهقلط نإفإ» : ىلاعت هلوق 8 هر يكنه اقع يأت 2 ثثث ؟ر د حت الق اَيَفْلَط ْناَق 2
 ,66ةقرفم ريغو ةعومجم ةئالثلا

 : يناثلا ليلدلا <45

 مهتا امل لك يبنلا ةرضح يف هتجوزو ينالجعلا رميوع نعالت ربخ يراخبلا مامإلا جرخأ
 ءاهكسمأ نإ هللا لوسر اي اهيلع تبذك» :رميوع لاق نعالتلا نم اغرف املف .انزلاب هتجوز رميوع
 - كي - يبنلا نأ ربخلا اذهب لالدتسالا هجوو .«*00- لك هللا لوسر هرمأي نأ لبق ًاثالث اهقّلطف
 سفنب تعقو ةقرفلا نأولو .هركنأل ًاعوتفم ناك ولف 2. ةعومجم ثاللعلا تاقلطلا عاقيإ هيلع ركني مل

 , 669ناعللا

 :ثلاثلا ليلدلا 417

 ىلإ قلطنا مئ ًاثالث اهقّلط اهجوز نأ هدنسب مزح نبا هجرخأ يذلا سيق تنب ةمطاف ربخو
 .- دلي - هللا لوسر ىلإ ديلولا نب ب دلاخخ مهنم - دلع هللا لوسر باحصأ نم رفن بهذف «نميلا

 ةدحاولا نم ديزأب ةقلطلا ٌرسف ولو» 48١ص .١ج «ةيقشمدلا ةعمللا حرش ةيهبلا ةضورلا» :ةيرفعجلا هقف يفو “
 ديسلل «نيحلاصلا جاهنم» يفو .«ةعدب هنأل عيمجلا لطب ليقو .ةدحاو عقوو ريسفتلا اغل ثالث قلاط تنأ : هلوقك
 . قلاط يه قلاط يه قلاط يهوأ .ًاثالث قلاط يه :لوقي نأب ًالسرم ثالثلا قالطو : ١1ص .؟ج .ميكحلا نسحم
 يفو .رظن هيفو ًاثالث قلاط يه لاقل اميف كلذ روهشملا لب .دئازلا لطبيو .ةدحاو عقي هنإف ريخألا ريغ لطاب لكلاو
 ةينغم داوج دمحم فيلأت «ةيعرشلا لوصفلا» يفو . عقي ال هلكو 0 ثالثلا قالطو : ١7ص عفانلا رصتخملا

 ثالث كلذب ًادصاق ًاثالث قلاط تنأ :لاق وأ .قلاط ٍتنأ .قلاط تنأ .قلاط ِتنأ هتجوزل لجرلا لاق اذإ :54ص
 .بسحف ًادحاو عقي تاقيلطت

 .97١٠سص ١ ٠١ج «ىلحملا» هه

 .”"١56ص 24ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (445)
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 اهل لهف ثالث ةمطاف هتجوز قّلط يموزخملا ةريغملا نب صفح نبا نإ .هللا لوسر اي :اولاق

 - و - يبنلا نأ ةلالدلا هجوو .(ةدعلا اهيلعو ةقفن اهل سيل» : - هلك هللا لوسر لاقف ؛ةقفن

 , (89*315ةمطاف قيلطت ركني مل

 عبارلا ليلدلا 4

 - لك - يبنلا ربخأف ةّنبلا هتأرما قلط ديزي دبع نب ةناكر نأ» :«هئئس» يف دواد وبأ جرخأ

 لاقف ؟ةدحاو الإ تدرأ ام هللاو : لكي هللا لوسر لاقف .ةدحاو الإ تدرأ ام هللاو :لاقو كلذب

 نبرمع نامز يف ةيناثلا اهقّلطف .- كَ - هللا لوسر هيلإ اهدرف ءةدحاو الإ تدرأ ام هللاو : ةناكر

 ةعومجم ثالثلا قالطلا نأ ىلع ثيدحلا اذهب لدتساو .©*5(نامثع نمز يف ةثلاثلا»و باطخلا

 دارأ ول هنأ ىلع لدف ةدحاو ةّتبلاب دارأ هنأ هفلحأ لكي - يبنلا نأ لالدتسالا هجوو ,ًاثالث عقت

 ."*؟7«هفلحي مل لاحلا قرتفي مل ولو .هدارأ ام عقول رثكأ اهب

 :سماخلا ليلدلا 54

 قّلط هنإ :لاقف لجر هءاجف سابع نبا دنع تنك :لاق دهاجم نع «هنئس» يف دواد وبأ جرخأ

 بكريف مكدحأ قلطني :لاق مث ءهيلإ اهدار هنأ تننظ ىتح تكسف :دهاجم لاق .ًاثالث هتأرما
 أجرخم هل لعجي هللا ٍقتي نمو :لاق هللا نإو ءسابع نبا اي سابع نبا اي :لوقي مث ةَقومُحلا

 1 ُنُموُقْلطَق ءاَسلا ُمُتقْلَط اَذِإ يملا اَهيأ اي) راق رات قا او كلنا لطب حار كل رق

 0 ا ل اذه ىؤر :دواد وبأ لاق . «ٌنهَتّدعل

 اب» :لاق هنأو اهزاجأ ثالثلا قالطلا يف هنأ سابع نبا نع اوور مهلك ءسابع نبا نع نورخآ ْ

 تناب ة ةعومجم ًاثالث هتجوز قّلُط اذإ لجرلا نأ ىلع لدت سابع نبا ىوتفو .(*47«كتأرما كنم

 4642 ونم

 :سداسلا ليلدلا

 مهنأ صاعلا نبورمع نب هللادبعو ةريره يبأو سابع نباو دوعسم نباو رمعو يلع نع تبث

 . ١ ١7ص .١٠ج ءمزح نبال ؛«ىلحملا» (4684)

 . 7940-5941 ص .5ج «دوبعملا نوع هحرشو دواد يبأ نئس» (469)

 .١79ص .5ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعد (404:)

 ..7559-771 ص 25ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (46041)

 . 737١ ص .5ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعد (4045)

 كك



 ,«0؟ظالث دحاو ظفلب ثالثلا قالطلا اوعقوأ

 ةباحصلا هيلع هرقأ امل ءدحاو ظفلب ثالثلا قالطلا ءاضمإ يف ةجح رمع دنع نكي ملولو
 ربتعت ثالثلا نأ لكك هللا لوسر نع ةجح سابع نبا دنع ناك ولو .هوقفاوي نأ نع ًالضف
 - هللا لوسر باحصأل عبت ةلأسملا هذه يف نحنف .رمعل ةقفاوم اهريغب يقبو اهفلاخي مل .ةدحاو

 لوسر يفوتو ةدحاو ربتعت ثالغلا نأ هتعيرش نم ًارقتسم ناك ولو .هعرشو هتنسب ملعأ مهو - د

 هيف باوصلا اومرحي ملو .مهدعب ءاج نم هملعيو مهيلع فخي مل كلذ ىلع رمألاو - نك - هللا
 ,64؛؟9هدعب نم هل قفويو

 : عباسلا ليلدلا 0

 هذه نمو .ةدحاو ةلمج ثالثلا قالطلا - لكك - يبنلا اهيف ٌرقأ ىرخأ ثيداحأ كانهو
 : ثيداحألا

 ةعومجم تناك ثالثلا هذه نأو .ًاثالث اهقّلط اهجوز نأ هيفو ,سيق تنب ةمطاف ثيدح : (أ)
 .دحاو ظفلب يأ

 خلإ ٠ .ًاثالث هتأرما قَّلط الجر نأ - اهنع هللا يضر - ةشئاع نع «نيحيحصلا» يفو : ( 2(ب)

 بجول لاحلا فلتخا ولو ؟ةقرفتم وأ ةعومجم ًاثالث اهقّلط له - كلك - يبنلا لصفتسي ملو
 .لاصفتسالا

 ثالث هتأرما قلط لجر نع - كي - يننلا ربخأ لاق ديبل نب دومحم نع يئاسنلا ىور : : ( ج)
 يا ا وا :لاق مث نابضغ ماقف ؛ ءًاعيمج تاقيلطت
 ذإ هيلع اهزاجأ هنأ رهاظلا لب .ةدحاو الإ هيلع عقي مل هنإ :لقي ملو ؟هلتقأ الأ هللا لوسر اي
 ولف ءاهموزل دقتعي ًاثالث اهقلط امنإ هنأل 0
 زوجي ال ةجاحلا تقو نع نايبلا ريخأتو ءدعب كتجوز يه هل لاقل همزلي مل

 ذاعم اي» :لوقي  ِكَي هللا لوسر تعمس :لاق «لبج نب ذاعم نع ينطقرادلا ىور : (>)

 ,«66؛©عهتعدب هانمزلا ًاثالث وأ نيتنثا وأ ةدحاو ةعدبلل قّلط نم

 ةثالثلا نأ هيف 18 يذلا سابع نبا ثيدح نم حصأ اهتماعو رهشأو رثكأ ثيداحألا هذهف

 . 80#ص 3 جا «ميقلا نبال «داعملا داز» 46145

 .ه 8ص جا « ميقلا نبال «داعملا داز» (ة46:45)

 7:-1١". ص ١1ج .ميقلا نبال نافهللا ةثاغإ» (1046)

 دكالل



 0 اع نبا ثيدح ىلع ثيداحألا هذه ميدقت بجيف .ةدحاو ةقلط ربتعت

 : نماثلا ليلدلا

 :دحاو ظفلب ظفلب ثالغلا قاللطلا عوقو ظ05ك1 ىلاعت هللا همحر ينالقسعلا رجح نبا لاق

 رمع دهع يف ًادحأ نأ ظفحي الو :كلذ ىلع رمع دهع يف دقعنا يذلا عامجإلل ثالثلا عاقيإو

ع يف ةدحاو ثالثلا لعجل خسان عا خسان دوجو ىلع مهعامجإ لد دقو . هيف هفلاخ
 - يبنلا رص

 دهع يف مهعيمجل رهظ ىتح كلذ لبق مهضعب نع يفخ دق ناك نإو ركب يبأ رصعو - كي

 مدع ةباحصلا عامجإ ىلع لدي اممو .«*؛”«مهل ذبانم عامجإلا اذه دعب فلاخملاف ءرمع

 . "*4ثالثلا قالطلا هئاضمإ يف باطخلا نبرمع مهنم دحأ ةفلاخم

 ١ ليلدلا 79

 تاقلطلا قيرفت ةكلم اهنا ! عراشلاف « يعدب قالط هنإو ار ثالثلا ين ال 5 . حصيف

 اذهو . . هقرف ول امك همكح همزلف .هقيرفت يف هل حسف ام عمج دقف اهعمج اذإف هل ةحسف ثالثلا

 سايق اذهف .هعمجو قالطلا قيرفت كلمي كلذكف « نهعمجو تاقّلطملا قيرفت كلمي هنأ امك

 , 366:؟9لوصألا

 :يناثلا لوقلا ةلدأ -4

 ظفل راركتب وأ دحاو ظفلب ثالثلا قالطلا :- مهن مهنع انركذ امك  نولوقي لوقلا اذه باحصأو

 : يلي اميف اهزجون ةلدأ ةلمجب اولدتسا دقو .ةيعجر ةدحاو ةقلط عقي قالطلا اذه .ًاثالث قالطلا

 :لوألا ليلدلا 6

 تاقيلطتلا رخآ نوكي نأ الإ ءاهب لوخدمل ضوع ريغب انئاب ًاقالط طق عرشي مل ىلاعت هللا نإ

 هللا هعرش قالط لكو .دحاو ظفلب ًاعيمج ثالغلا قلطي نأ دحأل ىلاعت هللا عرشي ملو .ثالثلا

 .56”7ص .4ج «ينالقسعلا حرشب يراخبيلا حيحص» (48ه غ1

 . ١3ص 27ج «ريدقلا حتف» (46ه548)

 5 14١1ص 3 ١1ج «ميقلا نبال «نافهللا ةئاغإ» (46:49)
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 ٍفوُرعَمب كاَسْمَف ِناَرَم ٌقالطلا» : ىلاعت لاق « . يعجر قالط وه امنإ اهب لوخدملا يف نآرقلا يف
 رادع زانت ا رقاد هعرش يذلا قالطلا نأ ىلع تلد ةيآلا هذهف «ٍناَسْحِإب ٌحيِرسَت وأ
 ىتح هل ّلحت الف «هنم تناب ةثلاثلا ةقلطلا اهقّلط اذإف .اهعاجرإ ٌقح جوزلل نوكي ةرم لك يفو
 اذإف . ريغ َيْوَو حكت ىّلَح دْعَب نم ُهَل لح الف اَهَقْلط نِإَفؤ : : ىلاعت لاق «هريغ ًاجوز حكنت
 ًاقلطم ربتعي لب تاقيلطت ثالث ًاعقوم الو تارم ثالث ًاقلطم نكي مل ٠ ءدحاو ظفلب ًاثالث قلط
 ينأ تاداهش عبرأ هللاب دهشأ :لاق اذإ نعالملا نأ ىري الأ :ةالنجاو ةقيلظت ًاعقومو ةدحاو ةرم
 ناك ًاثالث هللاب مسقأ لاق اذإ كلذكو .ءاهقفلا قافتاب ةدحاو ةداهش الإ هنم كلذ نكي مل قداص
 ربتعي نأ يغبني يأ ًاثالث قلاط تنأ لاق اذإ مكحلا نوكي نأ يغبني كلذكف ,ةدححاو ةرم ًافلاح
 هراثآ هيلع بترتت ًاببس هللا هلعج قالطلا نإ مث .ةيعجر ةدحاو ةقيلطت ًاعقومو ةدحاو: ةرم ًاقلطم
 نأب كلذ ريغي نأ قلطملا دارأ اذإف .ةعجرلا اهيف تبثت يتلا ةقرفلا انلق امك يهو ءًاعرش ةررقملا
 4 نك مل تالا قداس فتور كب يرمي لا كاني را تالا اع
 .زوجي ال اذهو - كك - هللا لوسر ةافو دعب هخسن وأ هللا عرش رييغت ليبق نم ربتعي هنأل ؛كلذ
 جوزلا هكلمي يذلا قالطلا نإ مث .ثالثلا وغليو ةيعجر ةدحاو ةقلط قالطلا عقي اذه ىلعو
 دعب ةرم هقالط نوكي نأ وهو .كيلمتلا اهيلع عقو يتلا ةفصلا ىلع ن ناك ام وه عرشلا كيلمتب
 حكنت نأ دعب الإ هل ّلحت الف .هتجوز هنم نيبت ةثلاثلا يفو ًايعجر قالطلا نوكي ةرم لك يفو ' ةرم
 ةفصلا هذه ريغ ىلع هعقوأ اذإف  جوزلا هكلمي يدلاارعا ةيفيكلا هذهب قالطلا اذهف .هريغ 5
 هقالط رابتعا وهو هكلمي يذلا عورشملا قالطلا ىلإ در ًاثالث قلاط تنأ اهل لاق ول امك ةيعرشلا
 ,6660عرالثلا ظفل ءاغلإو ةيعجر ةدحاو ةقلط

 : يناثلا ليلدلا .-5

 اراجع دو نيالا نإ باطخلا نب رمع لاقف ا كلل قال رو يال ني يق

 قف ا هانيضمأ ولف 0 ل

 ثلاثلا ليلدلا فاحذر

 يف ًاثالث هتأرما ديزي دبع نب ةناكر قّلط 00000

 اهتقلط :لاق «؟اهتقّلط فيك» :- ِلي - هللا لوسر هلأسف ًاديدش ًانزح اهيلع نزحف دحاو سلجم

 2 7873ص 21ج « ميقلا نبال «نافهللا ةثاغإ» .ه ص الج «ةيميت نبأ 'مالسإلا خيش ىواتف عومجم» (ة466-0)

 . 75"13ص .ج «يبطرقلا ريسفت» 4 3٠0-944"
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 اهعجرأف ةدحاو كلت امنإف» :لاق . معن :لاق «؟دحاو سلجم يف» :- كي هللا لوسر لاقف .ًاثالث

 . "رهط لك دنع قالطلا نأ ىري سابع نبا ناكف .اهعجرف :لاق ««تئش نإ

 : عبارلا ليلدلا -4

 الود : هللا همحر لاق  ةدحاو ثاللثلا عوقوب نيلئاقلا نم وهو ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 - لَك - يبنلا همزلأف «ةدحاو ةملكب اثالث هتأرما للي هللا لوسر دهع ىلع قلط ادحأ نأ فرعن

ملا بتكلا لهأ لقن الو نسح الو حيحص ثيدح كلذ يف يور الو ثالثلاب
 كلذ يف اهيلع دمتع

 . 9**0ةعوضوف يه لب «ثيدحلا ءاملع قافتاب ةفيعض اهلك ثيداحأ كلذ يف تيور لب ءائثيش

 : سماخلا ليلدلا 4

 خيش هيف لاق دقف ءدحاو ظفلب ثالثلا هنع ىلاغت هللا يضر  باطخلا نب رمع ءاضمإ امأو

 مهيلع هللا همرح امم اورثكأ دق سانلا ىأر امل  هنع هللا يضر رمع يأ  هنإف» : ةيميت نبا مالسإلا

 امإ .اهولعفي الئل اهب مهمازلإب مهتبوقع ىأر «ةبوقعب الإ كلذ نم نوهتني الو .ثالغلا عمج نم

طرشب اطورشم ناك ةدحاو اهلعج نأ ائظ امإو «ةجاحلا دنع لعفي يذلا ضراعلا ريزعتلا عون نم
 

 , 2(605لاز دقو

 :ثلاثلا لوقلا ةلدأ

 لوخدملا يف ًاثالث اهعوقوو ءاهب لوخدملا ريغ يف ةدحاو ةقلط ثالثلا عوقو وه لوقلا اذهو

 نبا ركذ امك هيوهار نب قاحسإو سابع نبا باحصأ نم ةعامج لوقلا اذهب اولاق نيذلاو .اهب

 . كلذ ىلإ انرشأ دقو «ميقلا

 :لوألا ليلدلا

 «سابع نبال لاؤسلا ريثك ناك ءابهصلا وبأ هل لاقي الجر نأد :سوواط نع دواد وبأ ىور

 دهع ىلع ةدحاو اهولعج اهب لخدي نأ لبق ًاثالث هتأرما قّلط اذإ ناك لجرلا نأ تملع امأ :لاق

 قّلط اذإ لجرلا ناك . ىلب :سابع نبا لاق ؟رمع ةرامإ نم ًاردصو ركب يبأو - كي هللا لوسر

 نم ًاردصو ركب يبأو - كي - هللا لوسر دهع ىلع ةدحاو اهولعج اهب لخدي نأ لبق ًاثالث هتأرما

7؟ص 25ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرشا»و ١”*ص 79ج «ةيميت نبا ىواتف عومجم» (4661)
”5. 

 . 1١5-17 ص 77ج «ةيميت نبا ىواتف عومجم» (4655)

 , ٠ 18-15 ص «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» (4 2 61)



 ثيدحلا اذه حرش يف ءاجو «مهيلع نهوزيجأ :لاق اهيف اوعباتت دق سانلا ىأر املف ءرمع ةرامإ

 تعقو اهب ًالوخدم تناك نإ ةقلطملا نأ ىلإ بهذ نم ةياورلا هذهب كسمت دقو» : هيلع قيلعتلاو
 نع سواط ثيدح هيوهار نب قاحسإ لوأت دقو :©**ةدحاوف اهب ًالوخدم نكت مل نإو .ثالثلا
 ىلع «ةدحاو لعجي رمعو ركب ىبأو - كي هللا لوسر دهع ىلع ثالثلا قالطلا ناك» : سابع نبا

 1 ,«**©(لوخدلا لبق قالطلا

 : يناثلا ليلدلا ام

 ةدع ال هنأب اهب لوخدملا ريغ ىلع ةدحاو ثالثلا عوقو وهو لوقلا اذهل ضعبلا جتحاو

 :اولاقف اولتعا امبرو» :«هريسفت» يف يبطرقلا مامإلا لاق .اهاوس ام وغليو ةدحاولاب نيبتف ءاهيلع

 : هلوق نم هغارف سفنب تناب دقف . (ًاثالث قلاط تنأ) :لاق اذإف ءاهيلع ةدع ال اهب لوخدملا ريغ

 .هسفنب لقتسم (قلاط تنأ) :هلوق نألو .ًائيش رثؤي الف نئاب يهو اهيلع (ًاثالث) دريف «(قلاط ِتنأ)
 .27*6(قلاط تنأ) دعب يتأي ام ىلع اهب لوخدملا ريغ يف ةنونيبلا فقتال نأ بجوف

 :ثلاثلا لوقلا باحصأ نيب فالتخا -*

 ريغ ىلع عقي اميف ءاهقفلا نيب تافالتخا كانه نإ :انه لوقن نأ ركذلاب ريدجلا نمو اذه

 رظنلا ضغب ءدحاو سلجم يف ةقرفتم ظافلأب وأ دحاو ظفلب ثالثلا قالطلا .نم اهب لوخدملا

 سوواطو ريبج نب ديعس نع :لوقنملاف ..اهب.لوخذملا ىلع كلذ نم ىلع عقي اميف مهلاوقأ نع
 يهف اثالث ركبلا قلط نم» :نولوقي اوناك مهنأ رانيد نبورمعو ءاطعو .ءاثعشلا يبأو

 يتلا ثالثلاب نوديري مهنأ رهاظلاو .اهب لوخدملا ريغ ةجوزلا (ركبلاب) نودصقيو .«**”«ةدحاو
 يروثلا نايفس :راصمألا ءاهقف امأ .دحاو سلجم يف ةقرفتم وأ دحاو ظفلب ثالثلا :ةدحاو ربتعت

 «قلاط تنأ :اهب لوخدملا ريغ هتجوزل لجرلا لاق اذإ :اولاق دقف ,دمحأو يعفاشلاو ةيفنحلاو
 وغلتو (قلاط تنأ) : ىلوألا هترابعب يأ ىلوألا ةقلطلاب عقت ةقرفلا نإف .قلاط تنأ .قلاط تنأ

 : ىليل يبأ نباو يعازوألاو ةعيبرو كلام لاقو .ىلوألا ةقلطلاب تناب دق ةجوزلا نأل ؛نايرخألا
 ىلوألا ةقيلطتلا نيب تكس ول نكلو .هريغ ًاجوز حكنت ىتح اهقلطمل ّلحت الو اهيلع ثالثلا عقت

 . 774-776 ص ."ج «دواد يبأ نئس حرش دوبعملا نوع» (4064)

 ."74ص .١ج ءميقلا نبال «نافهللا ةثاغإ» (408)
 . 18ص .7ج «يبطرقلا ريسفت» (4067)
 ٠١. 4ص ءالج ؛ينغملا» 76”2ص .١ج ءميقلا نبال «نافهللا ةثاغإو (49887) .

 الا



 قّلط نإو» : ىلبنحلا ةمادق نبال «ىنغملا» ىفو .«**ةيناثلا اهقحلت ملو ىلوألاب تناب «ةيناثلاو

 لوخدلا" لبق نيب قرف الو «هريغ ًاجوز حكنت ىتح هيلع تمرحو ثالثلا عقو ةدحاو ةملكب ًاثالث
 دوعسم نباو صاعلا نبورمع نب هللادبعو رمع نباو ةريره يبأو سابع نبا نع كلذ يور ,هذعبو

 .""*9ههدعب ةمئألاو نيعباتلا نم ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو سنأو

 عبارلا لوقلا ةلدأ - 5 71١

 الو ةدحاو ال قالط هب عقي ال دحاو ظفلب ثالثلا قالطلا نإ نولوقي لوقلا اذه باحصأ

 اهيلع بترتي الو مالسإلا سس يف مارح ةعدبلاو .ةعدب ةغيصلا هذهب قالطلا نأب اوجتحاو . ثالث

 . هدر وهف هنم سيل ام انرمأ يف ُثدحأ نم» :فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يف ءاج دقف ,رثأ

 :6050لوألا لوقلا ةلدأ ةشقانم 6
 تروم اممم #ر مور او وم © م امم رميهم هم 5 35 4

 اجور حكنت ىتح دعب نم هل لحت الف اهقلط نإف» :اهنمو قالطلا تاياب مهجاجتحا : الوأ

 ةميركلا ةيآلا هذه نأ هيلع ٌدري جاجتحالا اذه . ةقرفم وأ ةعومجم ةثالث نيب قرفت ال اهنأو «ُهَرْيَغ

 اهتقيلطت يف ةقلطملا ةمرح نايب اهعوضوم نأل ؛ةقرفم وأ ةعومجم ثالثلا ةحابإب اهل ةقالع ال

 . هريغ اجوز حكنت ىتح اهقلطم ىلع ةثلاثلا

 نيبو هنيب ناعللا ءارجإ دعب ب ينالجعلا رميوع لبق نم ًاثالث قالطلا عاقيإ : ًايناث امل

 داز امف ءادبؤم اينو اهجوز ىلع مرحت ناعللا دعب ةجوزلا نأل ؛ ؛مهل ةجح حلصي ال هتجوز

 تلصح يتلا ةقرافملا ىلع رميوع مزع ىلع هتلالدل ؛ ةوقو ًاديكأت الإ ! ميرحتلا اذه ثالثلا قالطلا

 .ناعللاب امهنيب ةقرفلا عوقول ةيبنجأ ىلع عقو دق قالطلا اذه نأ امك .ناعللاب

 نأل ؛ةعومجم نكت مل شيق تنب ةمطاف ثيدح ىف ةدراولا ثالثلا تاقلطلا :ًاثلاث ٠7
 .ثالثلا رخآ اهقلط مث لبق نم نيتقيلطت اهقلط دق ناك اهجوز

 دوجو مدع عقاولاف .دحاو ظفلب ثالثلا قالطلا عوقو ىلع عامجإلا ءاعّدا امأ :ًاعبار

 سوواطو سابع نباف .ميدق ةلأسملا هذه يف عازنلاف .ةدحاو ةعفد ثالثلا عوقو ىلع عامجإ

 عامجإلا نإ لوقلا نكمي لب .ةدحاو هب عقي دحاو ظفلب ثالثلا قالطلا يف نولوقي اوناك امهريغو

 .؟١91-0:*"7 ص الج «ينغملا» 7575-0770 ص ١2ج «نافهللا ةثاغإو (ة4همم)

 ٠١. ص ءالج «ينغملا» (ة4هموؤ)

 .اهدعب امو ه4 ص « 4ج «ميقلا نبال «داعملا داز» ءاهدعب امو ١” ص كج « ميقلا نبال «نافهللا ةثاغإ» (ةهكند)

 .اهدعب امو 57١ ص .5ج ,يناكوشلل «راطوألا لين»

 الا



 لوأ يفو ركب يبأو - كي  يبنلا دهع يف ةدحاو ربتعي ثالثلا قالطلا ناك دقف ءاذه ىلع دقعنا
 هلوقي ام ىلع عامجإ الف لاح لك ىلعو .سابع نبا ثيدح يف ءاج امك رمع ةفالخ دهع

 :لبق نم انركذ امك ةلأسملا هذه يف فالخلا يواحطلا مامإلا ىكح دقو .لوقلا باحصأ

 - لك - يبنلا نأو ةّنبلا هتأرما قلط هنأ هيفو ةناكر ثيدحب مهجاجتحا :ًاسماخن -8
 ةناكر ثيدح» :دمحأ مامإلا لاق دقف .حصي ال ثيدح اذهف .«ةدحاو الإ اهب دارأ ام هفلحتسا

 ةناكر نأ سابع نبا نع ةمركع نع نيصحلا نب دواد نع هيوري قاحسإ نبا نأل ؛ءيشب سيل
 .ةّئبلا قّلط هنأ :ًاثالث قلط نم نومسي ةنيدملا لهأو . هأثالث هتأرما قّلط

 جاجتحالا اذه ىلع دري .ثالثلا عوقوب ىتفأ سابع نبا نأب جاجتحالا : :ًاسداس -

 اهعوقوب هاوتفو .ًاثالث اهعوقوب ًاضيأ هاوتفو ءةدحاو ثالثلا عوقوب هاوتف سابع نبا نع تباثلا نأ
 امب ال لكك  يبنلا نع يوارلا هيوري امب ةربعلاو .هتياور يه ةدحاو اهنأب هاوتفو ءهيأر وه اثالث
 .لوصألا ءاملع اذه ىلعو «هيأرب هب يتفي

 مل هنأل ؛هيف مهل ةجح ال .ثالث قلطملا ةصق يف ديبل نب دومحم ثيدح :ًاعباس -0
 نم لمع زاجأ هنأ - لكك هللا لوسرب نظي فيكو .هقالط زاجأ - هلك  ىبنلا نأ ثيدحلا ىف دري
 هللا باتكب ازهتسا

 ؟لوألل ّلحتأ لكي يبنلا لأسف ًاثالث هتأرما قّلط الجر نأ ,ةشئاع ثيدح :ًانماث 5
 له لصفتسي ملو : مهلوقو .دحاو ظفلب ًاثالث اهقّلط هنأ هيف دري مل نكلو تا

 قرفتملا قالطلا وهو ا نولخم مهدنع ناك دق لاحلا نأ هباوج .ةقرفتم وأ ةعمتجم اثالث اهقلط

 + عورشملا
 هاور امنإو «لطاب ثيدح اذه نأ هيلع باوجلاف «لبج نب ذاعم ثيدح امأو : ًاعسات -

 .ثيدحلا كورتم وه نم هدنس يفو .ةفرعملل يقهيبلا

 . .هيلإ اهعاقيإ لعجو تاقيلطت ثالث جوزلا كلم ىلاعت هللا نإ :مهلوق :ًارشاع -4
 قضوحب نكي مل ام ةعجرلا"هيف كلاعب ًاقالط ةكلف ىلاعت هللا نأب جاجتحالا اذه ىلع دري .خلإ
 كفنت ال يتلا اهمزاول نم قالطلا عاونأ ماكحأ ىلاعتو هناحبس لعجو .ثالثلا تاقلطلل ٌلامكم وأ
 لوخدلا لبق قالطلا يف زوجي ال امكف ءًاعرش ةررقملا اهراثآو اهماكحأ رييغت زوجي الف ءاهنع
 نم يلاخلا قالطلاو «نيتقيلطتب قوبسملا ريغ قالطلا يف زوجي ال كلذكف .ةعجرلا هيف تبثت نأ

 .ثالثلا ظفلب هنارتقا قيرط نع ةعجرلا هيف تبثت ال هجو ىلع عقيف يتم كدا وسوم

 .قالطلا نم. عونلا اذه نأشب هب مكح يذلا هللا مكحل فلاخم اذه نإف

 5 ئنل



 : يناثلا لوقلا ةلدأ ةشقانم 6

 الف الف ءروظحم ىعدب قالط دحاو ظفلب , ثالثلا قالطلا نأ ينعي لبق نم انركذ امك لوقلا اذه

لا «انالثو ةملكامأ «(قلاط تنأو : هلوق نم ةدافتسملا يهو ةدحاو ةقلط الإ هلم حضي
 بقعت يت

 امب لوقلا اذه ىلع ضرتعا دقو .ءيش اهيلع بترتي ال وغل ةملكلا هذهف (قلاط تنأ) :هلوق

 :لوألا ضارتعالا 0

 لاق امك هنأل ؛هعوقو نم عنمي ال اذه نكلو .هنع ًايهنم ناك نإو ثالثلا عمجب قالطلا نإ

 اذإ مهيلع بجوأ اهلعف نع دابعلا ىلاعت هللا ىهن دق امم ءايشأ انيأر دق انأل» : يواحطلا مامإلا

 ام عنمي ملو ءروزو لوقلا نم ركنم هنأ هفصوو راهظلا نع مهاهن هنأ كلذ نم ءاماكحأ اهولعف

 انيأر املف .ةرافكلا نم هب ىلاعت هللا هرمأ ام لعفي ىتح اهجوز ىلع ةأرملا هب مرحت نأ كلذك ناك

 لوقلا نم ركنم وه هنع يهنملا قالطلا كلذك ناك ةمرح هب تمزل دقو .ًاروزو ًاركنم ًالوق راهظلا

 .7706*0ةبجاو هب ةمرحلاو روزو

 :ضارتعالا اذه ىلع در 7

 بتر ةميرج هنأو .هسفن يف مرحم راهظلا نأ وه ضارتعا ضارتعالا اذه ىلع دري نكلو

 هقاحلإ حصي الف ؛كلذك سيلف قالطلا امأ راهظلا ةرافك  ةرافكلا يه ًءازج عراشلا اهيلع

 . هيلع. سايقلاو راهظلاب

 : يناثلا ضارتعالا 7

 لوسر دهع ىلع ناك ثالغلا قالطلا نأ هيف ءاج يذلا  امهنع هللا يضر سابع نبا ثيدح

 هيلع ضرتعا ثيدحلا اذه .«خلإ . .ةدحاو ةقلط رمع ةفالخ نم نيتنسو ركب يبأو - كي - هللا

 :0597يتأي اميف اهزجون ,تاضارتعا ةلمجب

 . 87ص .7ج .يواحطلا مامإلل :راثآلا يناعم حرش» (4051)

 .١٠ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» ءاهدعب امو "51ص 21ج «ينالقسعلا حرشب «يراخبلا حيحص» (4075)

 22ج (يناعتضلل «مالسلا ليسو .71-75 ص «"5ج «يناكوشلل «راطوألا لين» ال١77 ص

 .اهدعب امو ه6ص .4ج «داعملا داز» 1-58١2159ص ١٠3ج ءمزح نبال «ىلحملا» ء7-١7717 ص

 . اهدعب امو 7868 ص .1ج «نافهللا ةثاغإ»
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 :اهب لوخدملا ريغب قلعتي سابع نبا ثيدح :ًالوأ -8

 قلعتي الو اهب لوخدملا ريغ ةجوزلاب قلعتي هنأ سابع نبا ثيدح ىلع لوألا ضارتعالا

 - هللا لوسر دهع ىلع ةدحاو اهولعج اهب لخدي نأ لبق ًاثالث هتأرما قّلط اذإ ناك لجرلا نأ ٌتملع

 لوخدملا ريغ نأب كلذ اوهجوو .«ىلب :سابع نبا لاقف ؟رمع ةرامإ نم ردصو ركب يبأو - كي
 «قلاط تنأ» :هلوق ىلإ «أثالث» ةملك فاضأ اذإف ,«قلاط تنأ» :اهل لاق اذإ اهجوز نم نيبت اهب
 . ةنونيبلا دعب هعوقول ددعلا اغل

 :ٌدر ىلع در 3-23

 مالك «أئالث قلاط ِتنأ» :اهب لوخدملا ريغ هتجوزل قّلطملا لوق نإ :هولاق ام ىلع ٌدريو
 دواد يبأ ةياور امأ ؟ًامكح ةملك لك ءاطعإو نيتملك هلعج حصي فيكف «لصفنم ريغ لصتم

 اذهب ةياورلا هذه ءاهب لوخدملا ريغ يف ثالثلا قالطلا يف ةدراو اهنأو ,سابع نبا ثيدحل

 اهجرخأ يتلا سابع نبا ثيدحل ىرخألا ةياورلا قدص عنمت ال  اهتحص ضرف ىلع  ظفللا
 لبق هنوكب دواد يبأ ةياور يف دبيقتلا نأل ؛لوخدلا دعب ةقلطملا ىلع هحيحص يف ملسم مامإلا

 يف ام ةياغ نأل ؛لوخدلا دعب ةقلطملا ىلع ةحيحصلا ىرخألا ةياورلا قدص يفاني ال لوخدلا

 مامإلا اهاور يتلا ةحيحصلا ةياورلا لولدم دارفأ ضعب ىلع صيصنتلا اهيف عقو هنأ دواد يبأ ةياور

 .دواد يبأ ةياور يف هيلع صيصنتلا عقو يذلا ضعبلاب صاصتخالا بجوي ال كلذو .ملسم

 :خسانلاب سابع نبا ملع ءاعّدا :ًايناث -0

 .هخسن لبق ناك اذه نأب ةدحاو تناك ثالثلا قالط نأب سابع نبا ثيدح ىلع ضرتعاو

 مامإلا نع يقهيبلا مامإلا لقن دقف ءهخسنب ملعلا رهتشي ملو خسانلاب ملع سابع نبا نأو

 .ةدحاو عقت ثالثلا نأب هنع يورملا خسن ًائيش ملع سابع نبا نوكي نأ هبشي :لاق هنأ يعفاشلا
 لجرلا ناك» :لاق سابع نبا نع دواد وبأ هجرخأ ام يعفاشلا مامإلا هلاق ام يوقيو : يقهيبلا لاق

 يقبف خسنلا رهتشي مل هنأ الإ .«كلذ خسنف اثالث اهقّلِط نإو اهتعجرب ّقحأ وهف هتأرما قّلط اذإ
 .رمع هركنأ نأ ىلإ هب الومعم خوسنملا مكحلا

 : خسانلاو سابع نبا ملع ءاعدا ىلع درلا 7

 لاقي نأب ءدواد يبأ ةياور نم اهب دضع امو خسانلاب سابع نبا ملع ىوعد ىلع ٌدري نكلو

 اهعجاريو هتأرما قلطي لجرلا ناك ثيح .ةعجارملا رمأ هيلع ناك ام نأشب درو دواد يبأ ثيدح نأب
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 ىلع خوستملاب لمعلا رمتسي فيك مث: ةعجرلا عطقنت اهيف ثالث ىلع رصقو كلذ خسنف ددع ريغب

 نم وهو . خسانلاب ملا ملعت الو رمع ةفالخ نم ردصو ركب يبأ دهعو - ِدلِكَع هللا لوسر دهع

 اولجعتسا دق سانلا نإ :- هنع هللا يضر  رمع لوقي فيك مث ؟جورفلا لحب ةقلعتملا رومألا مهأ

 - هنع هللا يضر  رمع نإ مث  ؟ام هجوب خوسنملا يف ف ةانأ ةمألل لهو «ةانأ هيف مهل تناك ءيش يف

 هركذل خسان كانه ناك ولو يأرلا اذه ريربتو هيلإ بعت اميف ةيأر ركذ امنإو . خسانلاب هملع ركذي مل

 .هيأر ليلعت نع ينغيو يفكي ام هنايب يف ذإ هنّيبو

 : عامجإلا ىلع مدقي الف ,هتجح يف فلتخم سابع نبا ثيدح :ًاثلاث 77

 ىلع ملقي فيكف .هتحص يف فلتخم هنأب سابع نبا ثيدح ىلع مهضعب ضرتعاو

 :لاق مث يبرعلا نبا مامإلا لوق اذهو ؟دجاو ظفلب ثالثلا قالطلا عوقوب يضاقلا عامجإلا

 ظفلب ًاثالث قّلط لجرلا نأب حيرصتلا هيفو ءديبل نب دومحم ثيدح سابع نبا ثيدح ضراعيو

 .هاضمأ لب - هلي - يبنلا هدري ملو .دحاو

 :ٌدر ىلع در 234

 همحر  ينالقسعلا رجح نبا هب در امب سابع نبا ثيدح ىلع ضارتعالا اذه ىلع دريو

 الو لجرلا قالط ءاضمإل ضرعت ديبل نب دومحم ثيدح قايس يف سيلو» :لاق ثيح اعلا

 ةيرأ اذإو . ثالث ثالغلا قالطلا عوقو ىلع عامجإ ال ذإ ةدراو ريغف عامجإلا ىوعد امأو .عهّدر

 تباثلا عامجإلا وه ةدحاو ثالثلا عوقو ىلع عامجإلا نإ :لاقي نأ نكميف .عامجإلاب قلعتلا

 نبا ثيدح رهاظ هيلع لدي امك رمع ةفالخ نم نيتنس يفو ركب يبأو - كك - يبنلا دهع يف

 . سابع

 :هيف فقوتلا بجوي هاور امب سابع نبا دارفنا :ًاعبار ”3

 نك نيسللا ساو او مخل ع ع

 يضقت ةداعلاو ._ ةدحاو ثالثلا هيف ربتعت تناك يذلا رصعلا يأ  رصعلا كلذ لهأ عيمج نع

 مل اذإ هرهاظب لمعلا نع فقوتلا ىضتقي اذهو .سابع نبا هب درفني الو رشتنيو كلذ رهظي نأ

 .هنالطبب عطقلا ضتقي

 :ّدر ىلع در 2-35

 ةيوبن ةنس نم مك هنإف ءداعبتسا درجم هنأب سابع نبا ثيدح ىلع ضارتعالا اذه ىلع ٌدريو

 ةنسلا وأ ةثداحلا توبثو ةياورلا ةحصب حدقي ملو دارفنالا اذه رضي ملو .دحاو وار اهب درفنا ةثداحو

 داك



 ؟سابع نبا ةياورلاب درفنملا ناك اذإ فيكف «ةيوبنلا

 تنأ :قلطملا لوق يه ةصاخ ةروص يف درو هنأب سابع نبا ثيدح ىلع ضعبلا ضرتعاو
 ةفالخ لئاوأو ركب يبأو - ِكِلك - يبنلا دهع يف كلذ لئاق نإو .قلاط ٍتنأ .قلاط تنأ ؛قلاط
 ناكو .هددعتو قالطلا فانئتسا ال ديكأتلا «قلاط تنأ» ظفلل ريركتلا اذهب ديري ناك امنإ .رمع

 .ثلاث وأ ٍناث قالط سيسأت ال ديكأتلا اودارأ مهنأ اوعدا اذإ مهرودص ةمالسل مهنم لبقي كلذ

 نم لوبق عنمي امم هوحنو عادخلا مهيف رثكو رمع نمز يف سانلا رثك املف» مهاوعدب نوقّدصُيو
 ىبطرقلا هاضترا باوجلا اذهو . مهيلع هاضمأف راركتلا رهاظ ىلع ظفللا رمع لمح .ديكأتلا ىعدا

 حصأ اذه نإ : يوونلا لاق اذكو .ةانأ هيف مهل تناك رمأ يف اولجعتسا سانلا نإ :رمع لوقب هاوقو

 جيرس نبا نع .يراخبلا حيحصل هحرش يف ينالقسعلا رجح نبا مامإلا هلقن ام اذه «ةبوجألا
 ,«555لوقلا اذه ىلع رجح نبا بقعي ملو هريغو

 :در ىلع در 23344

 . .اهوركذ يتلا يه ةصاخ ةروص يف درو هنأب سابع نبا ثيدح ىلع مهر وأ مهضارتعاو

 : ىلي ام هيلع دري .هولاق ام رخآ ىلإ

 ةغيص ةيأب كلذ ناك هنإ «ةدحاو ثالثلا قالطلا ناك» : سابع نبا ةرابع رهاظ نإ : ()

 ةقرفتم ا 0 5 2 .ناطملا 0 هعمتحم تءاج ء 00 يأ كلل تءاج

 . ةدحاو

 ناك اذإ رادملا نآل ؛رييغت نود مكحلا لظل هوركذ ام ىلع ًالومحم ثيدحلا ناكول :
 نإف ثالث ث ثالثلا عقتف سيسأتلا دصق ىلع ناك نإو را
 م قالطلا نأل ؛ًارجاف وأ ب قلطملا ناك ءاوس ,هقيدصت يغبنيو قلطملا ةينل كرتي مكحلا

 نع فرعت هتينو اون ام امهدحأ ىلع ظفللا لمحل ليبسلاو سيسأتلاو ديكأتلا لمتحي ظفللاو

 امك ٌربلا نم لبقي ال هنإف ءايندلا ماكحأ يف لبقي ال ديكأتلا ءاعّدا ناك نإو .هيعدي امو هقيرط

 .رجافلا نم لبقي ال

 سانلا نأل ؛رمع نامز يف سانلا يف رثك عادخلا نأب لوقلل الوقع اهو" رأ ال: تفز

 .”ح14 ص .4ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش (ةهد5

 ل الال -



 دعب هللا قلخ ريخ مهو ىمظعلا مهتيبلاغ يف لكي هللا لوسر باحصأ مه رمع نامز يف

 مهقدص يف مهكولسل نوعباتلاو مهتذمالت مهف نيعباتلا نم مهيف دجو نمو - هلك هللا لوسر

 حصي فيكف ركب يبأ نمزو - ِكَي هللا لوسر نمز دعب نامزألا ريخ وه رمع نامزو « مهناميإو

 ضعبلا نم عقي دق قالطلا عاقيإل بولسأ هنإ ؟عادخلا اذه هجتورامو ؟مهيف عادخلا ة ةرثكب لوقلا

 نم نيموصعم ريغ مهنأل ؛ مالسإلا هيلإ دشرأ يذلا قالطلل ًافالخ دحاو ظفلب ثالث قلطي نأب

 .مهنم عادخلا ينعي الو مهتلادع يف اذه حدقي ال نكلو ءأطخلا

 : سانلا تاداع ريغت ىلع سابع نبا ثيدح لمح :ًاسداس -8

 - هللا لوسر دهع يف ةدحاو ثالثلا قالط ناك» : سابع نبا لوق ىنعم نإ : مهضعب 0

 لبق هنوعقوي اوناك ,«ثالثلا ةغيصب رمع نمز يف سانلا هعقوي يذلا قالطلا نأ يأ «خلإ .

 وأ ءالصأ ثالثلا نولمعتسي اوناك ام مهنأل ؛ «قلاط تنأ» : : مهنم قلطملا ٍلوقي نأب 0 كلذ

 . هزاجأو مهيلع هاضمأ رمع نمز يف ثالثلا ظفلل مهلامعتسا رثك املف : اذهان اهنولمعتسي اوناك

 هل اعرش ررقملا مكحلا وهو مهيلع ثالثلا مكح ذيفنت نم رثكأ هنع هللا يضر -رمع لعفي مف

 اذه ىلعف .هلامعتسا ةردن وأ «قالطلا يف ثالثلا لامعتسا مدعلا لبق نم هذيفنت رهظي مل امنإو

 «قالطلا عاقيإ ةغيص وأ ةيفيك يف سانلا تاداع فالتخا نايبل ًادراو سابع نبا ثيدح نوكي

 مكحلا نأ كلذ ىنعمو «قالطلا اهب نوعقوي يتلا ةغيصلا وأ ةيفيكلا بسح هعوقو يف سيلو

 01 1 ا ةدعلاو تاع رز ترب علا واحلا اح ثالثلا عوقو يف يعرشلا

 نم اورثكأ رمع نمز يف سانلاف ءك 7 وأ ةغيصلا هذهل سانلا لامعتسا يف طقف وه فالخلا

 ؟ًاردان ناك وأ لبق نم ةغيصلا هذهب قالطلا لامعتسا نكي مل امنيب ءًاثالث قالطلا ةغيص لامعتسا

 تءاج نإو ثالثلا هتاقلطب قالطلا اذه ءاضمإ وهو هل ررقملا يعرشلا همكح ذيفنت رمع نلعأف

 ْ .دحاو ظفلب
 :در ىلع در 2-1011

 مهءاسن لاجر قّلط دقو ءًاثالث وأ ةدحاو نوقلطي اولاز ام سانلا نأ ليوأتلا اذه لع ةريو

 هيلع ركنأ نم مهنمو «ةدحاو ىلإ للص يبنلا اهّدر نم مهنمف ءأثالث لك - يبنلا دهع ىلع

م فرعي ملو هللا باتكب ًابعالتم هلعجو «ًاثالث قالطلا هعاقيإل هيلع بضغو يك - يبنلا
 مكح ا

 اهولعج اهب لخدي نأ لبق ًاثالث هتأرما قّلط اذإ لجرلا ناك :سابع نبا نع ةياور يفو . هيلع هب

 لمح حصي الف «ةدحاولا ةغيصبو ثالثلا ةغيصب قيلطتلا عوقو ىلع لدي اذه لكو .ةدحاو

 ىلع لدي «مهيلع هانيضمأ ولف» :- هنع هللا يضر  رمع لوق نإ مث . هيلع هولمح ام ىلع ثيدحلا
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 . كلذ رمع ىأر ىتح ًاثالث هعوقو ربتعي مل ركب يبأو - ل كي - يبنلا رصع يف ثالثلا قالطلا نأ

 :هيلع فوقوم سابع نبا ثيدح : ًاعباس 1

 هل سيل يأ ,عفرلا مكح هل سيلف ءهيلع فوقوم هنأ ةجحب سابع نبا ثيدح ضعبلا درو

 .- هلك - هللا لوسر ثيدح ةلزنمب نوكي الف . لك - يبنلا ىلإ عوفرملا ربخلا مكح

 :ّدر ىلع در -

 انك : يباحصلا لوق نأ هقفلا لوصأو ثيدحلا لوصأ يف ررقملا نأ اذه مهّدر ىلع ٌدريو

 أ لَك - يبنلا دهع يف اذك ربتعي اذك ناك وأ . ِكَك - يبنلا دهع يف .نولعفي اوناكو «لعفن

 . عوفرملا ثيدحلا مكح اهنيماضمو غيصلا هذهل

 :ىور ام فالخب ىتفأ سابع نبا :ًانماث 71

 يضر سابع نبا نإ . خلإ . .ةدحاو ناك ثالثلا قالطلا نأب سابع نبا ثيدح ضعبلا درو
 اهلعجي ملو دحاو ظفلب ثالثلا قالطلا عوقوب ىتفأ هنأ تبث دقف .هاور ام فالخب ىتفأ  هنع هللا

 .هفالخب يتفيو ًائيش - لَك - يبنلا نع ظفحي نأ سابع نباب ْنظي الو .ةدحاو

 ش :ّدر ىلع در 2334

 :ءاملعلا دحاب ةدهاقلا نيدو ار انيق 2: ىور ابنق ةححلا نان ذربلا اذه نلغ ذو

 تاغوسملا هذه «.هتياور نومضمل فلاخملا هيأرب لمعلاو هتياورب لمعلا كرتل يوارلل تاغوسملاو
 لمعلا ىلع ليوأتلا اذه هلمحيف ثيدحلا يوارلا لوأتي دق يأ .ليوأتلاو .نايسنلا اهنم :ةريثك

 ةريرب ثيدحل سابع نبا ةياورب - ميقلا نبا ركذ امك - لبنح نب دمحأ مامإلا ذخأ اذهلو .هفالخ

 اهرّيخي مل اهعيبب خسفنا اهحاكن نأ ولو اهرّيخ - لكي - .يبنلا نآل ءاهل ًاقالط نوكي ال ةّمألا عيب ن نأو

 .اهقالط ملا عيب نأ سابع نبا بهذم نأ عم

 : هنومضمل - كلي  يبنلا رارقإ سابع نبا ثيدح يف سيل :ًاعسات -

 يذلا وه مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ هيف سيلف» :سابع نبا ثيدح هدر يف مزح نبا لاق

 الإ ةجح الو .هرقأف كلذب ملع لي هنأ الو .ةدحاولا ىلإ اهّدر وأ ةدحاو  ثالثلا يأ  اهلعج

 .«هركني ملف هملع وأ هلعف وأ هلاق مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ّحص اميف
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 :در ىلع در 2-230

 نوكي نأ ليحتسملا وأ عنتمملا نم نأ سابع نبا ثيدحل هّدر يف مزح نبا لوق ىلع دريو
 - كب هللا لوسر دهع يف اثالث مهءاسن نوقلطي - يك هللا لوسر باحصأ دعب قلخلا رايخ

 لزنتي الو  مهنيب وهو - كك هللا لوسر كلذب نوربخي الو .قالطلا اذه دعب مهءاسن نوعجاريو

 اوناك وأ اذك لعفن انك يباحصلا لوق نإ مث . حيحصلا مكحلابو كلذب هربخي يحولا هيلع

 هذهب يباحصلا نم لوقلا اذه . ِِلي هللا لوسر دهع يف اذك همكح اذك ناك وأ ,نولعفي

 .- عك هللا لوسر ىلإ عوفرملا ثيدحلا مكح هل غيصلا

 :ذاشو برطضم سابع نبا ثيدح نأب ءاعدالا :ًارشاع 0/7

 <؟ هتحص يف فلتخمو نوذش هيفو . برطضم هنإ : سابع نبا ثيدح هدر يف ضعبلا لاقو

 . (هحيححص) يف يراخبلا مامإلا هوري مل اذهلو

 :در ىلع در 3

 يف ذوذش الو هيف بارطضا الو دانسإلا حيحص سابع نبا ثيدح نأب ٌدرلا اذه ىلع ٌدريو

 ةمئأ مهلك هتاورو هتحص يف حدقلا أيهتي فيكو .هتحص يف فالتخا الو .هدنس يف الو «هنتم

 مل يتلا ةحيحصلا ثيداحألا نم هلاثمأ مكح هلو هنهوي ال هتياور يراخبلا مامإلا كرتو ؟ظافح

 وه ذوذشلا نأل ؛دوجوم ريغ ثيدحلا اذه ىف هب ىعّذَملا ذوذشلا نإو اذه .يراخبلا اهجرخي

 هتياورب درفنا ًاثيدح ةقثلا ىور اذإ امأف «هتياورب مهنع ذشيف هوور اميف تاقثلا يوارلا فلاخي نأ
 ابجوم كلذ نكي مل ىنعملا اذهب اذاش يمس نإو .اذوذش ىمسي ال هدارفناف .هفالخ ةاقثلا وري ملو

 نأ ذاشلا سيلو  «نافهللا ةثاغإ» يف هنع ميقلا نبا مامإلا هركذ اميف  يعفاشلا مامإلا لاق . هذرل

 .«تاقثلا هاور ام فالخ ىوري نأ ذاشلا لب «ثيدحلا ةياورب ةقثلا درفني

 :ثلاثلا لوقلا ةلدأ ةشقانم

 ةدحاو نوعقويو اهب لوخدملا ىلع ثالثلا نوعقوي .مهنع انركذ امك .لوقلا اذه باحصأو

 ريغ نأو .«79سابع نبا نع دواد يبأ ةياور وهو مهدنتسم انّيب دقو .اهب لوخدملا ريغ ىلع

 اهب يتأي يتلا (ًاثالث) ظفل وغليو (قلاط تنأ) :قّلطملا ظفلتب نيبتف اهيلع ةدع ال اهب لوخدملا
 , 9050(قلاط تنأ) دعب

 .الال٠ه ةرقفلا (1ه56) .الال٠ ؛ ةرقفلا (ة655)
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 :در ىلع در 04

 يناثلا لوقلا باحصأ ةلدأ ةشقانم دنع لوقلا اذه باحصأ هب , قلعت ام ىلع انددر دقو

 , 60" هديعن الف « سابع نبا ثيدح ىلع مهتاضارتعا ةشقانمو

 ١ عبارلا لوقلا ةلدأ ةشقانم :

 ؛ ةدحاو الو ثالث ال قالط دحاو ظفلب ثالثلا قالطلاب عقي ال : نولوقي لوقلا اذه باحصأو

 انرمأ يف ثدحأ نمد : ِهكَي هلوقل ؛ءيش اهيلع بترتي الف :ةمرحم ةعدب علا هذهب قالطلا نأل

 .«در رهف هنم سيل ام اذه

 :ّدر ىلع در 30

 :هوجو نم لوقلا اذه ىلع دريو

 نيلئاقلاو .«أثالث قلاط تنأ» :قلطملا لاق اذإ ًاثالث قالطلا عوقوب نيلئاقلا نإ :لوألا هجولا

 هيلع تلد امبو «ةيوبنلا ةنسلا يف درو امب مهلك نوجتحي ةدحاو ةقلط ةغيصلا هذهب عقاولا نأب
 مهنكلو .ثالثلا ظفلب قالطلا عوقو نوري عيمجلا نأ كلذ ىنعمو .نارقلا يف قالطلا تايا

 لوقلاف .ةدحاو ةقلط مأ تاقلط ثالث عقي له .تاقلطلا ددع نم ظفللا ذهب قي اعين ةرعلحي

 هيلع ليلد الو عيمجلا لاوقأ نع جراح لوق «أثالث قلاط تنأ» : ةغيصب الصأ قالط عوقو مدعب

 .ةدحاو امإو اثالث امإ ًاقالط هب 5 ةنسلا نأل ؛ ةنسلا نم وأ نارقلا نم

 خيش لاق امك ًاذاش نوكيف ةّمآلا فلس نم دحأ هب لقي مل لوقلا اذه نإ : يناثلا هجولا

 مدع لوقلا مزلتسي ل «ةعدب وأ روظحم دحاو ظفلب ثاللثلا قالطلا نوكو :ثلاثلا هجولا

 «#«ًاريُدَو ٍلوقلا نم م اًركنم# : ىلاعت هللا هامس راهظلاف .ةدحاولا ةقلطلا وأ ثالثلا قالطلا عوقو

 نإ مث .راهظلا ةرافك ءادأب رهاظملا جوزلا موقي ىتح ةجورزلا ميرحت وهو هرثأ هيلع بترت اذه عمو

 انردهأ اذإف .«قلاط تنأ» : قلطملا لوق عم «ثالثلا» ظفل ركذ نم ءاج عادتبالا وأ روظحملا

 ظفلل رابتعا نود طقف «قلاط تنأ» :قلطملا لوق انربتعاو ءَأرثأ اهيلع بترن ملو (ثالثلا) ظفل
 .ةدحاو عقاولا نوكيف .(ثالثلا)

 :ةعمتجم ثالثلا قالطلا ةلأسم يف ائيأر - 174

 ثالث قلاط تنأ» لئاقلا لوقب يأ ةعمتجم ثالثلا قالطلا ةلأسم يف انيأر نّيبن نأ لبقو

 .9/9/77* ةرقفلا (4655)



 قالطلا نأشب زيزعلا هللا باتك يف درو ام ركذن نأ بجي .قلاط تنأ «قلاط تنأ «قلاط تنأ وأ

 ةقالع هل امم ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا يف درو ام نيبن مث .انتلأسم ىلع هب لدتسي دق امو عورشملا

 0 .اهيلع هب لدتسي دق امو ءانتلأسمب

 د تي مس .انتلاسم يف لدي ءيش يأ ىلعو سايقلا يف رظنن مث .انتلأسمب

 .اهيف هحجرن ام نيبتي هبو «ةلأسملا هذه يف انيأر نّيبن

 :ًاثالث قالطلا نأشب نآرقلا نم دافتسي ام : الوأ -4

 ةحابإ وأ هنم ًاعنم ًاثالث قالطلا نأشب هنم دافتسي امم ميركلا نآرقلا يف درو ام يلي اميف ركذن

 : ىلوألا ةيآلا : أ

 نأ امإ اذهو , 00004 ٍناَسْخِإِب م حيرشت وأ ٍِفورْعَمِب ُككاَسْمِإَف ناترَم ٌقالطلا» : ىلاعت لاق

 يعرشلا همكح نع ًاربخ نوكي نأ امإو - نيترم اوقلطف متقّلط اذإ يأ رمألا ىنعم يف ًاربخ نوكي

 نوكي امنإ نيريدقتلا ىلعو .ناترم : ةعجرلا هيف تعرشو مكلا هتعرش يذلا قالطلا يأ «ينيدلا

 ًاعقوم نوكي الو «ةرم دعب ةرم قّلط اذإ الإ عرش يذلا قالطلل ًاعقوم نوكي الف ءةرم دعب ةرم كلذ

 يف عورشملا قالطلا رصح هنأ كلذ حضويو .نيترم وأ ًاثالث قلاط تنأ :هلوقب عورشملا قالطلل

 هلك قالطلا نكي ملو ءًاحيحص رصحلا نكي مل ةدحاو ةعفد يف قالطلا عمج عرش ولف نيترم
 قالظ ال هنأ وهو نآرقلا رهاظ فالخ اذهو ءهعمجت ةدحاو ةرم هنمو ناترم هنم ناك لب «نيترم

 ًاحوضو هديزيو كلذ ىلع لديو .كلذ دعب ةمرحملا ةثلاثلا ةقلطلا ىقبتو نيترم الإ اهب لوخدملل
 ةقلطلا الإ هللا هعرش قالط لك مكح اذهف .«ِناَسْحِإِب ٌحيِرْسَت ْوَأ ٍفوُرْعَمب ُكلاَسْمَِفط : ىلاعت هلوق
 ةميركلا ةيآلا هذهل ريسفتلا اذه لثمبو .«*"كاسمإ اهدعب ىقبي ال هنإف ءاهلبق نيتقلطب ةقوبسملا
 فلتخا» :هيف ءاج دقف ءاهريسفت يف نيلوقلا دحأ ىلع ةيآلا هذه ددصب «يزارلا ريسفت» يف ءاج

 وه وأ أدتبم مكح ل خلإ# . . ناترَم ُقالطلا» : : ىلاعت هلوق يأ - مالكلا اذه نأ يف نورسفملا

 ةقيلطت نوكي نأ بجي يعرشلا قيلطتلا نأ هانعمو ءأدتبم مكح هنإ :موق لاق ؟هلبق امب قلعتم

 عمجلا :لاق نم لوق وه ريسفتلا اذهو ةدحاو ةعفد لاسرإلاو عمجلا نود قيرفتلا ىلع ةقيلطت دعب
 مل اذإ ماللاو فلألا نأل ؛قارغتسالا ديفي قالطلا ظفل نأ لوقلا اذه ةجحو .مارح ثالثلا نيب

 . 7179 ةيآلا نم ةرقبلا ةروس (4651/) :

 ص اج نب ) ( كا كسل 23م ءميقلا نبال «نافهللا ةثاغإو 404
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 يفو .«*9«ةثلاث ةرمو «ناترم قالطلا لك :ةيآلا ريدقت راصف «قارغتسالا ادافأ دوهعملل انوكي
 قيلطتلا يأ «قيلطتلا ىنعمب قالطلا «َناَترَم قالطلا» : ىلاعت هلوق :«يرشخمزلا ريسفت»
 نيترملاب دري ملو .ةدحاو ةعفد لاسرإلاو عمجلا نود قيرفتلا ىلع ةقيلطت دعب ةقيلطت يعرشلا
 ,607:)ريركتلا نكلو ةينثتلا

 : ةيناثلا ةيآلا بت ا

 هللا اوُقّناو :ةَّدعلا اوصحأو ٌنهتّدعل ُنموُقلط ءاسنلا ُمتقَلَط اذإ يلا اهُيأ اي» : ىلاعت لاق
 .هللا ُدوُدُح َكّلَتو .ٍنْيبُم ةشجافب َنيِتأي نأ الإ نجري الو َنهَتوُيي ْنِم َنُموُجِرحُت ال مكبر

 ,60هبلرْمأ كلذ دعب ُتدُحُي هللا لعل يرذت ال .ُهَسْفن مَلَظ ٌدَقَف هللا دودح ٌدَعَتي ْنَمو

 هنأ ىلع لدي «ُهَسْفَن ْمَلَظ ْدَقَف هللا دود ٌدعتي ْنَمو» : : ىلاعت هلوق «صاصجلا مامإلا لاق

 قالط تيتع ركذ هنأل ؛ هللا دودح هيذعتب هسفنل ًاملاظ ناكو هقالط عقو ,ةنسلا ريغل قلط اذإ

 .هسفنل ًاملاظ نكي مل هقالط عقي ملول هنال ؛ عقاو هقالطف ةدعلا ريغل قّلط نم نأ نابأف ,ةدعلا

 ُتدْحُي هللا َلَعل يِرْذَن ال» :هبيقع ىلاعت هلوق هسفنل هملظ عم هقالط عوقو دارأ هنأ ىلع لديو

 .2079مأثالث قلط دق هنأل هعفني الف مدن هل ثدحي نأ ينعي اَرْمأ َكِلَذ َدْعَب

 : ةثلاثلا ةيآلا ريسفت -

 كرم كلَ َدَْب ُتِدحُي هللا َلَمَل يِردَت آل» : ىلاعت هلوق ىنعم يف يبرعلا نبا مامإلا لاقو
 قالط ىلع ضيرحتلا :لوقلا ىنعمو .ةعجرلا يف ةبغرلا انه رمألاب دارأ :نيرسفملا نم عمج لاق
 يف ةبغرلاو قارفلا ىلع مدنلا دنع هسفنب ٌرضأ ًاثالث قّلط اذإ هنإف ثالثلا نع يهنلاو ةدحاولا
 .©*5ةايبس ةعجرلا ةدارإ دنع دجي الو ,عاجترالا

 «ارمأ َكِلَد َدْعَب ُتِدْحُي هلل ْلَعَل يردن ال» : ىلاعت هلوق يف «ريثك نبا ريسفت» يفو - فيد

 هللا قلخيو اهقالط ىلع مدني جوزلا ّلعل ؛ةدعلا ةدم يف جوزلا لزنم يف ةقلطملا انيقبأ امنإ يأ»

 قالطلا نأ ريسفتلا اذه نم حضاوو .«*”9«رسيأو لهسأ كلذ نوكيف ءاهتعجر هبلق يف ىلاعت

 ةيآلاو .هبلق يف هللا هقلخي يذلا رمألا يهو ةعجرلا هيف عقت يذلا وه هنأل ؛ يعجر قالط عقاولا

 . 7377ص .١ج «يرشخمزلا ريسفت» ١١-37١1. )461١( 19 ص .5ج «يزارلا ريسفت» (4659)

 . 5814 ص "جا «صاّصجلل «نآرقلا ماكحأ» (4610/7) . ١ ةيآلا «.قالطلا ةروس (ةهال١)

 . ١187١ ص ؛ج .يكلاملا يبرعلا نبال «نآرقلا ماكحأ نآرقلا ريسفت» (461/)
 .7/8ص 24ج (ريثك نبا ريسفتو (461/4)
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 « ةدحاو ةقلطب يعجرلا قالطلا ىلع يأ - ةدحاولا قالط ىلع ضيرحت اهيف يبرعلا نبا لاق امك

 ىنعمل ريثك نباو يبرعلا نبا ريسفتف .ًاثالث ٍقالطلاك كلذل فلاخملا قالطلا عاقيإ نع يهنلاو

 صاصجلا ريسفت نم حجرأو ىلوأ وه 4اَرمأ َكِلَذ َدْعَب ُتدْحُي هللا َّلَعَل يِرْدَت الو : ىلاعت هلوق

 .ةيآلا هذهل

 :ثالثلا قالطلا نأشب ةيوبنلا ةنسلا نم دافتسي ام :ًايناث ل4

 قلعتلا اذه ناك ءاوس .دحاو ظفلب ثالثلا قالطلا ةلأسمب قلعتت ثيداحأ ةلمج تدرو

 هذه يف مهتلدأو ءاهقفلا لاوقأ انضرع ءانثأ اهضعب انركذ دقو  حضاو ريغ وأ اهييوع اجكفاو

 ربتعي ناك جوزلا هعقوأ اذإ ثالثلا قالطلا نأ يف سابع نبا ثيدح نأ انل نّيبت دقو .ةلأسملا

 ملسم مامإلا هاور دقف .هدنس يف نعطم ال حيحص ثيدحلا اذه خلإ . .لَك يبنلا دهع يف ةدحاو

 لاق دقف .هفالخ سابع نبا ءاتفإب الإ ثيدحلا اذه دري مل دمحأ مامإلا نإ ىتح .هحيحص يف

 دهع ىلع قالطلا ناك» :سابع نبا ثيدح نع  دمحأ مامإلا يأ  هللادبع ابأ تلأس مرثألا

 ؟هعفدت ءيش يأب ٠« .ةدحاو ثالثلا قالط .رمع ةفالخ نم ردصو ركب يبأو - كي - هللا لوسر

 ميقلا نبا بقعو .هتياور فالخب هئاتفإب يأ «هفالخ هوجو نم سابع نبا نع سانلا ةياورب :لاق

 فالخب لمع اذإ يباحصلا نأ نيتياورلا ىدحإ ىلع ءىبجي امنإ كلسملا اذهو : اوكي كلذ ىلع

 يباحصلا هاور امب ةربعلا نأ دمحأ نع روهشملاو . يباحصلا لمع عبتاو هب جتحُي ب مل ثيدحلا

 يهو ةحيرصو ةحضاو هتلالدو ءانتمو ًادنس حيحص ثيدحلاف .2772«ثيدحلا فلاخ اذإ هلوقب ال

 ةلالدلا هذه نع هفرصو هليوأت يف ليق ام لكو .ةدحاو ةقلط ثالثلا قالطلاب عقي يذلا نأ

 قالطلا نأ يهو .ةحجارلا يه ةرهاظلا هتلالد ىقبتف .عنقم الو ٍدجم ريغ ةحيرصلاو ةحضاولا

 ةفالخ نم ردصو ركب يبأ دهعو - لو - هللا لوسر دهع يف ةدحاو ةقلط ربتعي ناك ةعمتجم ثالثلا
  ثيداحأ'يهف +ًاثالث ثالثلا قالطلا عوقوب نولئاقلا اهب جتحا يتلا ىرخألا ثيداحألا امأ .رمع

 عوضوم ىلع اهب لالدتسالا حصي ال نكلو «ةحيحص وأ .2*"”اهب لالدتسالل حلصت ال ةفيعض
 . عازنلا

 :ثالثلا قالطلا نأشب عامجإلا ىوعد نم دافتسي ام :ًاثلاث .-4

 ىلع عامجإلا ءاعدا .ائالث عقي ثالثلا قالطلا نأب روهمجلا لوقل جاجتحالا يف ليق اممو

 - يبنلا دهع يفف .هفالخ ىلع عامجإلا نإ لب ,نوعّدي ام ىلع عامجإ ال نأ عقاولاو .لوقلا اذه

 .7؟597”ص ١ج «نافهللا ةثاغإو (9 هاله)

 .84 ص اج (ةيميت نبا ىواتف عومجم» (4هالك)
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 لقني ملو رمع ةفالخ نم ردصو ركب يبأ نمز يف كلذكو «ةدحاو ةقلط ربتعت ثالثلا تناك - لكي
 هذه يف عامجإلا عوضوم انكرت اذإو . كلذ دعب ةلأسملا هذه يف فالخلا امنإو كلذ يف فالخ
 قالطلا عوقو ىلع عامجإلا دوجو مدع ىلع لدي امم اهيف فالخلا نوركذي ءاملعلا نإف ةلأسملا
 : ةيميت نباو ميقلا نبا لاوقأ يلي اميف ركذنو .ًاثالث ثالثلا

 يبأو - لي - هللا لوسر نمز يف اوناك مهنأ - كش الب - ّحص دقف» :ميقلا نبا لاق : (أ)
 : ثالث قلط نم ىلع نوعقوي  امهنع هللا يضر -رمع ةفالخ نم ًاردصو اهلك هتفالخ ةدم ركب
 ةعامج هعمو قيدصلا دهع ىلع  ةدحاو ثالثلا قالطلا رابتعا يأ كلذ نوك يفكيف ةدحاو
 اهعوقو وأ ثالثلا عوقو - نالوقلا هنامز يف يكح الو .دحأ مهنم هيلع فلتخي مل ةباحصلا
 رمع نمز يف فالخلا ثدح امنإو .ميدق عامجإ كلذ نإ : ملعلا لهأ ضعب لاق ىتح  ةدحاو
 يزارلا ركب وبأو يواحطلا فالخلا ىكح نممو اذه انموي ىلإ فالخلا رمتساو  هنع هللا يضر
 609(. . يربطلا ريرج نبا هاكحو رذنملا نبا هاكحو «نارقلا ماكحأ» هباتك يف

 :ةدحاو عقت اهنأو دحاو ظفلب ثالثلا قالطلا نع ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو : (ب)
 نب ريبزلا لثم  ٍهلكي هللا لوسر باحصأ نم فلخلاو فلسلا نم ةفئاط نع لوقنم لوقلا اذهو»
 ريثك لوق وهو .سابع نباو دوعسم نباو يلع نع نالوقلا يوريو .فوع نب نمحرلادبعو ماوعلا
 دواد لوق وهو .قاحسإ نب دمحمو ورمع نب سالخو سوواط لثم مهدعب نمو نيعباتلا نم
 ثالثلا عوقو ىلع عامجإلا ىوعد نأ كلذ نم انل صلخيو . "0 . هباحصأ رثكأو يرهاظلا
 عامجإلا نإ (ملعلا) لهأ ضعب لاق امك لوقلا نكمي لب «ليلدلا اهزوعي ىوعد .دحاو ظفلب
 لصح فالخلا نأو «ةدحاو عقت ثالثلا نأ ىلع رمع ةفالخ نم ردصو ركب يبأ نمز يف ميدقلا
 .نيلوقلا دحأ ىلع عامجإ لصحي ملو .كلذ دعب

 :ثالثلا قالطلا نأشب سايقلا نم دافتسي ام :ًاعبار 6

 :لاق اذإ نعالملا يف امك ةدحاو عقي دحاو ظفلب ثالثلا قالطلا نأب نيلئاقلل دهشي سايقلاو
 ىنزلاب رقأ :لاق اذإ ىنزلاب رقملاو .ةدحاو ةداهش ىدأ دق ربتعي هنإف .تاداهش عبرأ هللاب دهشأ
 ةرم هللاب ًافلاح ربتعا ًاثالث هللاب مسقأ :لاق اذإ هللاب فلاحلاو .ةدحاو ةرم ًاَرقم ربتعي ,تارم عبرأ
 ًاعقوم ربتعي ءامالث قلاط ِتنأ :هتجوزل قلطملا لاق اذإ مكحلا نوكي نأ يغبني كلذكو .ةدحاو
 الإ ُءاَدَهش ْمُهَّل نكي ْمَلَو ْمُهَجاَوْرأ َنوُمرَي َنيِذّلاَوظ : ىلاعت لاق» :ميقلا نبا لاق .ةدحاو ةقلط

 584-59١0. ص٠ ١1ج « ميقلا نبال «نافهللا ةثاغإو (8 ها/ا/)

 . 88ص اج «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» (461/8)
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 0 لاقولف : ميقلا نبا لاق « # نيقداٌصلا نمل هن هللاب ِتاَداَهَش أ ْمهدَحَأ ٌةَداَهَشَف 0

 أ :هلوق نوكي فيكف ًاعبرأ نكت ملو ةدحاو ةداهش تناك .قداص ينأ تاداهش عبرأ هللاب

 5 ثالثلا قالطلا نإ :نيلئاقلا عم سايقلاف .2272(؟تاقيلطت ثالث عقوم هنأ ًاثالث قلاط

 .ةدحاو عقي دحاو

 :ةدحاو عقي ثالثلا قالطلا نأب نيلئاقلا عم ةلدألا ١

 عقي دحاو ظفلب ظفلب ثالثلا قالطلا نأب نيلئاقلا عم يه ةحجرملا ةلدألا نأ نّيبتي هانركذ اممو

ثالث ثالثلا قالطلا هلعج يف هنع هللا يضر -رمع لعف هجو نيبن نأ يقب نكلو ةدحاو
 لهو ءا

 ؟ةدحاو ربتعت ثالغلا نأ وهو رخآلا لوقلل ةحجرملا ةلدألا فعضي هلعف ام نأ

 : هنع هللا يضر - رمع هلعف ام هيجوت -23207

 -رمع لعف هجون فيكف .ةدحاو ةقلط ربتعي ثالثلا قالطلا نأ ىلع لدي هانركذ ام ناك اذإو

 هنأ :باوجلاو ؟هلعف ىلع ةباحصلا توكسو ًاثالث ثالثلا قالطلا عاقيإ يف - هنع هللا يضر

 قالطلا فالخ قالطلا عقوي نمل ريزعتلا هجو ىلعو .هنم ًاداهتجا كلذ لعف  هنع هللا يضر

 خيش لاق .(قلاط تنأ) ظفلل (ثالثلا) ظفل نارتقاب يأ ثالثلا ةغيصب هعقوي نأب ءعورشملا

 ةبوقع هآر نوكي نأ امأ : هنم اورثكأ امل ثالثلاب هنع هللا يضر  رمع مازلإو» :ةيميت نبا مالسإلا

 ناك امل تناك ةصخرلا نأ هداقتعال امل ًاعرش هآر نوكي نأ امإو ,ةجاحلا تقو لمعتست

 سانلا نإ) : باطخلا نب رمع لوقف» : اضيآ ةيعبت نيا: لاق 0 ”«اليلق الإ هنوعقوي ال نوملسملا

 سانلا نأ نايب وه (مهيلع هذفنأف مهيلع هانذفنأ ولف «قانأ هيف مهل تناك رمأ يف اولجعتسا دق

 لعج - هنع هللا يضر  رمع نوكي نأ امإو . .ثالثلا مهيلع ذفني نأ هدنع اوقحتسا ام اوثدحأ

 .©**1)(رمعب نيرمألا هبشأ اذهو .ةجاحلا دنع لعفت ةبوقع اذه

 ىلع ثالثلا قالطلا ءاضمإ نم  هنع هللا يضر - رمع هلعف ام ريربت يف ميقلا نبا لاقو

 هحصن لامكل ةباحصلا هيلع هقفاو داهتجا ريزعتلا يف  هنع هللا يضر  رمعل هل ناكو» : هعقوم

 اهلثم نكي مل مهنع دري امب مهل هريزعت زعت تضتق تضتقا بابسأ ثودحو .ةمألل هرايتخا نسحو هملع روفوو

 هنأ كلذ نمو « . . .اهيف اوعباتتو اهيلع سانلا داز نكلو تناك وأ .- لك هللا لوسر دهع ىلع

 .ةبوقعب الإ هنع نوهتتي ال مهنأ ىأرو ثالثلا قالطلا نم اورثكأ دق سانلا ىأر امل هنع هللا يضر

 .؟584ص « جا  ميقلا نبال «نافهللا ةثاغإو (9هالو)

 . 88ص 237” ج «ةيميت نبا ىواتف عومجم» 44

 ال 2.45ص 217ج (ةيميت نبا ىواتف عومجم» (ة4هم١)

 مك



 .ةجاحلا دنع لعفي يذلا ضراعلا ريزعتلا نم امإ كلذو ءاهنع اوفكيل مهل ةبوقع اهب مهمازلإ ىأرف

 امإو .رخآ هجو اذهف «لاز دقو طرشب ًاعورشم ناك ةدحاو ثالثلا لعج نأ ًانظ امإو .هجو هل اذهف

 ءافتنال يفتني مكحلا نإف .ثلاث هجو اذهف .ةدحاو ثالثلا لعج نم عنم هنمز يف ماق عنام مايقل

 هيف غوسي امم بجاولاب مقي مل نمل ًاقالط وأ ًاخسف ةقرفلاب مازلإلاو .هعناوم دوجول وأ هطورش
 نوكي ةراتو . ةليوطلا ةبيغلاو ةقفنلا نع زجعلاو ةّئعلا يف امك ةأرملل ًاّقح نوكي ةرات نكل .داهتجالا
 ًاقح نوكي ةراتو .هلامك وأ هيلع دوقعملا ءافيتسا نم هل ةعناملا ةجوزلا يف بويعلاك جوزلل ًاقح
 امإ مازلإلاف . صبرتلا ةدم يف هجوز ىلإ ءىيفي مل اذإ يلوملاب قالطلا عوقو يف امك ىلاعت هلل

 . 6689(. .داهتجالا دراوم نم وه :بجاولاب جوزلا مقي مل اذإ ةقرفلاب مامإلا نم امإو ,عراشلا نم

 ببس نايب هيفو هنع هللا يضر هسفن هركذ ام وه  هنع هللا يضر  رمع هلعف ام ليلعت نأ . حجارلاو

 هانذفنأ ولف «ةانأ هيف مهل تناك رمأ يف اولجعتسا دق سانلا نإ» :هنع هللا يضر لاق دقف ءهلعف ام

 اوثدحأ سانلا نأ نايب وه» :لوقلا اذه يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق «مهيلع هذفنأف مهيلع

 قالطلا وه .هوثدحأو هيف اولجعتسا يذلاو .«**5(ثالثلا مهيلع ذفني نأ هدنع اوقحتسا ام

 .هنع اوفكي ىتح مهيلع هاضمأف ءدحاو ظفلب ثالثلا

 : ثالثلا قالطلا يف انيأر نايب ىلإ دوع 0/0

 «ثالثلا قالطلا ةلأسم يف ةفيرشلا ةيوبنلا ةْئُسلاو ميركلا نآرقلا هيلع لدي ام انركذ نأ دعب
 -رمع هلعف ام هجو انركذ نأ دعبو «سايقلا هيلع لدي امو .ةلأسملا هذه يف عامجإ نم ىعّذُي امو

 ثالثلا قالطلا ةلأسم يف ىرن .دحاو ظفلب ًاثالث قّلطملا ىلع ثالثلا ءاضمإ نم  هنع هللا يضر
 : يتأي ام

 لاق نميف نعطلا زوجي الف «ةيفالخلا داهتجالا لئاسم نم ةلأسملا هذه نإ : ًالوأ 14
 الو .ذوذشلاب لوقلا اذه فصو زوجي ال امك .ةدحاو ةقلط عقت دحاو ظفلب ثالثلا نإ :لوقي وأ

 . عامجإلل فلاخملاو ذبانملاب هبحاص فصو

 اهعقوأ اذإ ًاثالث ثالثلا قالطلا عوقوب نيلئاقلا روهمجلا لوقب ذخألا غوسي :ًايناث هه
 «قلاط تنأ «قلاط تنأ :لوقي نأك :دحاو سلجم يف ةقرفتم ظافلأب وأ ءدحاو ظفلب قّلطملا

 ىلوألا ةقلطلا اهيلع عقتف اهب لوخدم ريغ تناك اذإ امأ .اهب ًالوخدم تناك اذإ اذهو . قلاط تنأ
 عقوأ اذإ امأ .قلاط تنأ .قلاط تنأ .قلاط تنأ :هلوقب ًاعباتتم ًاقرفم قالطلا قلطملا عقوأ اذإ

 . 0 ه-م#0 ص ١2ج «نافهللا ةثاغإد (4ه8)

 . 55ص لج (ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» (1608*)

 -/ما/ -



 ثالث قلاط تنأ :اهل لوقي نأك دحاو ظفلب ةعمتجم ثالثلا اهب لوخدملا ريغ ىلع يأ  اهيلع
 وهو «سابع نبا باحصأ نم ةعامج لوق وهو .روهمجلا ءاهقف رثكأ دنع اهيلع عقت ثالثلاف

 .©*89لبق نم كلذ انركذ امك هيوَهار نب قاحسإ بهذم

 ظافلأب وأ دحاو ظفلب ثالثلا قالطلا :لاق نم لوقب ذخألا ًاضيأ غوسيو :ًاثلاث 5
 لوخدملا ريغو اهب لوخدملا ةجوزلا اذه يف ءاوسو .ةدحاو ةقلط عقي دحاو سلجم يف ةرركتم

 اذهو . ميقلا نباو ةيميت نبا مالسإلا خيش رايتخا وهو نيعباتلاو ةباحصلا نم ةفئاط لوق اذهو .اهب
 نأشب ةيوبنلا ةنسلا يف درو امو .قالطلاب ةقلعتملا ميركلا نارقلا تايآ تالالد هديؤت لوقلا

 ةيفيكلاو قالطلا عيرشت ةمكح عم قفتيو سايقلا هدضعيو «سابع نبا ثيدح اميس ال قالطلا

 ةيجوزلا ةطبارلا ءاقبإ ىلع ةعيرشلا صرحو قفتي امك .قالطلا عاقيإ يف ةعيرشلا يف تءاج يتلا
 يف قالطلا عاقيإ قلطملا ةدارإب ذخأي لوقلا اذه نإ مث .قالطلا عوقو اهتسارك كلذ نكمأ ام

 تقولا يفو .امكح اهيلع بتري الف «اثالث» ةملك يغليو .ةدحاو اهعقويف «اثالث قلاط تنأ» : هلوق

 اهتدع يضقنت ىتح اهكرت ءاش نإو .ةدعلا يف اهعجرأ اهءاش نإف .جوزلا ديب رايخلا يقبي هسفن

 .ديدج رهمو ديدج حاكن دقعب الإ هل لحت الف ءامهنيب ةقرفلا عقتف

 نرتقملا قالطلا ةغيصب قالط يأ عقي ال :لاق نم لوقب ذخألل ًالوبقم ًاهجو ىرأ ال

 لوق هدريو .لوقلا اذهب ذخألا ىلع ليلد ال ذإ ,قالطلا ظفل راركت ةغيصب ءاج وأ ,ثالثلا ظفلب

 نع لوقلا اذه لقني مل هنألو ؛ةدحاو قالطلا عقي :لاق نم لوقو .ًاثالث قالطلا عقي :لاق نم
 .فلسلا نم دحأ

 :هب ذخألا ىلإ ليمأ يذلا لوقلا 9

 ظفلب ثالثلا قالطلا نأب لوقلا وه ءاهانركذ يتلا لاوقألا هذه نم هب ذخألا ىلإ ليمأ يذلاو

 نيتغيصلا نيتاهب قالطلا نأ ءدحاو سلجم يف تارم ثالث (قلاط تنأ) ظفل ريركتب وأ .دحاو

 ةعورشملا ةحلصملا قيقحت ىلإ برقأو نيملسملا ةماعب قفرأ لوقلا اذهو «ةيعجر ةدحاو عقي
 هللاو - قبس اميف ههوجو انيب يوق يعرش دنتسم نم لوقلا اذهل ام ىلإ ةفاضإلاب .ةملسملا ةرسألل
 . ملعأ

 :ىربك ةنوئيب نئابلا قالطلا 0

 قالطلا اذه ىلع .قبس اميف اهانركذ يتلا ىرغص ةنونيب نئابلا قالطلا راثآ بترتت : ًالوأ
 , 6010اضيأ

 ./0559-510/7 نم تارقفلا (4886) .الك4 و ةرقفلا (4685)
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 قالطب وأ تومب جوزلا اذه اهقرافي مث «هريغ ًاجوز حكت نأ دعب الإ اهقلطمل ّلحت ال : ًايناث
 اذه ىلع ليلدلاو ءاهاضرب ديدج جاكت دقع لوألا اهقّلطم اهيلع دقعي مث ءاهتدع يضقنتو هوحنو

 امهيلع َحانج الف اقلط نإ هرْغ ًاجوز حكنن ىّنح دب ْنم هل لجتالف اقلط إف : لاحت هلق
 ءاج دقو 0000 َنوُمَلْعَي موقل اهني هللا دودح كّلتو . هللا دودح اميقُي 93 انظ ْنِ اعجاّرتي نأ

 جوز كلت ىّح ذنب نم هل لت الف ٠ ةثلاثلا ةقلطلا يأ هاهقّلط ْنِإف : : ىلاعت هلوق ىنعم يف

 اهقرافي مث هريغ او كنت ىتح ةثلاثلا ةقلطلا اهقلط يذلا لوألا اهقلطمل لحت الف يأ 4 ةريغ

 ديدج مك دقع اهيلع دقعي نأ لوألا اهجوز ءاش اذإ مث ءاهتدع يضقنتو قالط وأ تومب

 حاكتلا وه امف .«*”«هيف فالخ الو ءاهقفلا نيب قافتا لحم وهو .لالحو زئاج اذهف ءاهاضرب

 ؟ًاثالث قّلط يذلا لوألا جوزلل ليلحتلا هب لصحي يذلا يناثلا

 :لوألا اهجوزل ليلحتلا هب لصحي يذلا حاكنلا طورش -

 : يه طورش ةلمج لوألا اهجوزل ليلحتلا هب لصحي ب يذلا ةقلطملل يناثلا حاكنلا يف طرتشي

 اهأطي نأو .حاكنلا عرش اهلجأ نم يتلا حاكنلا ضارغأ هب ًادوصقم ءًاحيحص ًاجاكن نوكي نأ

 هذهب دوصقملا يلي اميف نّيبنو .- يناثلا حاكنلا يف ةجوزلاب لوخد لصحي نأ يأ - يناثلا جوزلا

 : يلي اميف طورشلا

 : ًاحيحص يناثلا حاكنلا نوكي نأ : الوأ

 نإف . حاكنلا دقعل ةحصلا طورش ًايفوتسم يأ - ًاحيحص نوكي نأ يناثلا حاكنلا يف طرتشي
 هبو ةلبانحلا بهذم اذهو .ًاثالث اهقّلط يذلا لوألا جوزلل ليلحتلا هب لصحي مل ًادساف ناك

 يأرلا باحصأو ديبع وبأو قاحسإو يعازوألاو يروثلاو كلامو .دامحو يبعشلاو نسحلا لاق
 ,«َريَخ اَبْوَر حكت ىّبَح» : ىلاعت هلوق طرشلا اذهل ةجحلاو .ديدجلا هبهذم يف يعفاشلاو
 .«00احيحص ًاحاكن نوكي نأ يضتقي حاكنلا قالطإو

 يف ًارهاظ :ًانطابو ًارهاظ ًاحيحص نوكي نأ يناثلا حاكنلا اذه يف طرتشيو ًايناث _ ال1
 يتلا حاكنلا ضارغأ قيقحت هنم دوصقملا نوكي نأ ًانطابو .هتحص طورشو هداقعنا طورش هئافيتسا
 جاوزلا اذهب ةشحافلا نم هسفن امهنم لك فافعإو .ةرسألا نيوكت يهو ءاهلجأ نم حاكنلا عرش

 مر ةيآلا «ةرقبلا ةروس (ة1همك)ب

 . 49١ص 27ج .يبطرقلل «نارقلا ريسفت نآرقلا ماكحأ» (4هم/)

 . 376 ص الج «ينغملا» (4هححر
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 نأب :لوألا اهجوزل ةقّلطملا ةأرملا لالحإ حاكنلا اذه نم دوصقملا ناك اذإ امأ .ةيرذلا باجنإو
 اذهف ,ديدج حاكن دقعب لوألا اهجوزل دوعت .ىتح حاكنلا دقع مامت دعب يناثلا جوزلا اهقلطي

 ليلحت هنم ضرغلا نأل ؛ ؛«ةريَغ اجْوز حكنت ىتح» : ىلاعت هلوق ىنعم هيف ققحتي ال حاكنلا

 ليصفتلا نم ءيشب هنع تملكت دقو .«لّلحملا حاكن» ءاهقفلا هيمسي اذهلو لوألا اهجوزل ةقلطملا

 ,©89كانه .هانلق ام ةداعإل ةجاح الف .ءاهقفلا لاوقأ هيف تنّيبو

 يفكي الف ءجوزلا اهأطي نأب ةجوزلاب لوخد يناثلا حاكنلا يف لصحي نأ : : ثلاث  ا/ال+»*

 دقف .ةحيحصلا ةفيرشلا ةيوبنلا نسل تءاج اذهبو .لوخد نودب حيحصلا حاكنلا دقع درجم

 : اهنع هللا يضر  ةشئاع نع يراخبلا مامإلا هجرخأ يذلا - ِلك هللا لوسر ثيدح يف ءاج

 ال هنأ هل تركذف - لكي  يبنلا تتأف ءرخآ تجوزتف ءاهقّلط مث «ةأرما جوزت يظرقلا ةعافر نأ»
 ءاجو .5:02*2كتيّلسُع قوذيو هتليسُع يقوذت ىتح .ال :لاقف .ٍةبدُه لثم الإ هعم سيل هنأو اهيتأي

 نيعلا بده نم ذوخأم جسني ني مل يذلا بوثلا فرط يأ (ةبده لثم الإ هعم سيل) اهلوقو هحرش يف

 : هلوقو .راشتنالا مدعو ءاخرتسالا يف ةّبدُهلا هبشي هركذ نأ هيبشتلا اذهب تدارأو . نفجلا رعش وهو

 عامجلا ةوالح ةليسُعلا ىنعم نأ باوصلا : يرهزألا لاق «كتليسُع قوذيو هتليسُع يقوذت ىتح»
 :ءاملعلا روهمج لاقو . لسع نم ةعطقب اهيبشت ثناو جرفلا يف ةفشحلا بييغتب لصحي يذلا

 نسحلا دازو .ةأرملا جرف يف لجرلا ةفشح بييغت وهو ةعماجملا نع ةيانك ةليسْعلا قوذ

 دنعو .نورخاو رذنملا نبا هلاق ةعامجلا نع هب درفنا طرشلا اذهو .لازنإلا لوصح :يرصبلا

 دسفيو رهملا لامك بجويو .صخشلا نصحيو ّدحلا بجوي ام كلذ نم يفكي ءاهقفلا رئاس

 نب ديعس الإ لوألل ّلحتل عامجلا طارتشا ىلع ءاملعلا عمجأ رذنملا نبا لاقو .موصلاو جحلا
 دصقي مل اذإ يناثلا اهب لخدي مل نإو لوألا اهجوزل ّلحتل حيحصلا حاكنلا دقعب ىفتكا بيسملا
 . ال بيسملا نب ديعس لوق  لوقلا اذهو :رذنملا نبا لاق .لوألل اهلالحإ اهايإ هحاكنب يناثلا

 - كي هللا لوسر ثيدح :ثيدحلا هغلبي مل هّلعلو ,جراوخلا نم ةفئاط الإ هيلع هقفاو ًادحأ ملعن
 يذلا امو حاكنلا نم يفكي اميف اوفلتخاو» :«يبطرقلا ريسفت» يف ءاجو .«**«نارقلا رهاظب ذخأف

 يفكي ال نسحلا لاقو .بفاك حاكنلا دقع درجم هقفاو نمو بيسملا نب ديعس لاقف .ليلحتلا حيبي

 ءطولا نأ ىلإ ءاهقفلا نم ةفاكلاو ءاملعلا نم روهمجلا بهذو .لازنإ نوكي ىتح ءطولا درجم

 نصحيو .جحلاو موصلا دسفيو لسغلاو ّدحلا بجوي يذلا نيناتخلا ءاقتلا وهو ,كلذ يف فاك

 5311953٠١8. نم تارقفلا (9689)

 .ةهاك4ص 35ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» 0648 0 :

 .1"5/-556© ص .4ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعل ١ حرش» (4هقوا)
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 لهأ روهمجو» :يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو .*59«قادصلا لامك بجويو نيجوزلا

 نأ الإ نيناتخلا ءاقتلا هيف دجوي أو يناثلا جوزلا اهأطي ىتح لوألل ّلحت ال اهنأ ىلع ملعلا

 لاك لوألا اههوزني نأ ماب الف: :لذلحل اهب ديريال احح اهموزت اذإ لاق تيببملا ني ديعس

 هلوق رهاظب جراوخلا الإ اذه بيسملا نب ديعس لوقب لاق ملعلا لهأ نم ًادحأ ملعن ال رذنملا نبا

 «ىلاعت هللا باتك نم دارملا نايبب - كي يبنلا حيرصت عمو 4هريغ اجو حكنت ىتخإ» : ىلاعت

 الو اوس ءيش ىلع جرعي ال هتليسُع قوذتو اهتليسُع يناثلا قوذي ىتح لوألل ّلحت ال اهنأو
 نباو .بلاط يبأ نب يلع مهنم :ملعلا لهأ ةلمج هيلع ام عم هريغ ىلإ ريصملا دحأل غوسي

 .كلامو يرهزلاو قورسم مهدعب نممو .- مهنع هللا يضر  ةشئاعو رباجو سابع نباو ورمع

 ."*59مهريغو يعفاشلاو ماشلا لهأو يعازوألاو .يأرلا باحصأو يروثلاو ةنيدملا لهأو

 : يناثلا جوزلا ءطو يف ضعبلا هطرتشا ام -64

 مارحإ وأ سافن وأ ضيح يف اهأطو نإف .ًالالح ءطولا نوكي نأ ةلبانحلا روهمج طرتشا دقو
 ةأرملا لالحإل ًايفاك كلذ نكي مل ًاضرف ًامئاص امهدحأ ناك وأ ءامهنم وأ امهدحأ نم جح يف
 لصحي ملف ىلاعت هللا ّقحل مارح ءطو هنأ لوقلا اذه ةجحو .كلام لوق اذهو لوألا اهجوز ىلإ

 : ىلاعت هلوق وهو اهلح صنلا رهاظو :لاق «هانركذ ام دروأ نأ دعب ةمادق نبا لاقو .لالحإلا هب

 ىتح» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ًاضيأو .هريغ ًاجوز تحكن دق هذهو «هَريَغ أَجْوَر حكنت ىتَح»

 ءطولا لحم يف حيحص حاكن يف ءطو هنألو ؛دجو دق اذهو «كتليسغ قوذيو .هتليسُغ يقوذت

 وهو .ىلاعت هللا ءاش نإ حصأ اذهو :ةمادق نبا لاق .لالحلا ءطولاك اهّلحأف ؛مامتلا ليبس ىلع

 .©019كلامو ةفينح يبأ بهذم

 :ثالثلا تاقلطلا مدهي يناثلا جاوزلا 6

 ةقرفلا بابسأ نم ببسب يناثلا اهجوز اهقراف مث اهتدع ءاضقنا دعب ًاثالث ةقلطملا تجّوزت اذإو

 تاقيلطت ثالثب هيلإ دوعت اهنإف لوألا اهجوز تجوزت مث ءاهتدع تضقنا مث ءاهب لخد نأ دعب
 ٌرحلا نأ ىلع ماعلا لهأ عمجأ» :رذنملا نبا لاق .ءاملعلا عامجإ اذه ىلعو ءاهيلع اهكلمي

 تضقناو اهقراف مث ءاهب لد رخآ ًاجوز تحكنو اهتدع تضقنا مث ثالث هتجوز قّلط اذإ
 1 تانيا ثالث ىلع هدنع نوكت اهنأ لوألا اهجوز تحكن مث ءاهتدع

 . 140-154 ص ءا"ج «يبطرقلل «نآرقلا ماكحأ» (4697)

 1ص ءالجا#ي ص ءا/ج «ينغملا» (404) . ؟/5ص ؛ءالج «ىنغملا» (46454) "ا فيظف لل «ىنغملاو 4649“
 21١ ١ 87؟ص لج .يبطرقلل «نآرقلا ماكحأو 751 ص ءالج «ينغملا» (46096)
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 توا ىلا
 هعاقيإ ةيفيك ةهج نم قالطلا عاونأ

 :ديهمت "5

 اذه نم ءانثتسالا وه اذهو ةجاحلل هزاوج نأو ءرظحلا قالطلا يف لصألا نأ قبس اميف انّيب

 ىلع ءانب قالطلا رظح نم ءانثتسالا وه يذلا قالطلا عاقيإل ةعورشملا ةيفيكلا نيب مالسإلا

 اذه ناك .هعاقيإل ةعورشملا ةيفيكلاب هتجوز ىلع قالطلا جوزلا عقوأ اذإ اذه ىلعو .هيلإ ةجاحلا

 قالطلا وأ «ينسلا قالطلا» :ءاهقفلا هيمسيو .هعاقيإ ةهج نم عورشملا قالطلا وه قالطلا

 عورشم ريغ قالطلا ناك ةعورشم ريغ ةيفيكب قالطلا جوزلا عقوأ اذإو .«ةنسلا قالط وأ .نونسملا

 . «ةعدبلا قالط وأ «هوركملا قالطلا وأ  يعدبلا قالطلا» : ءاهقفلا ةيمسيو ,هعاقيإ ةهج نم

 :ثحبلا جهنم 217/1

 .ةعدبلا قالطو ,ةنسلا قالط :ناعون هعاقيإ ةيفيك ةهج نم قالطلا نإف .مدقت ام ىلع ءانبو

 : يلاتلا وحنلا ىلع نيبلطم ىلإ ثحبملا اذه مسقن لذه ىلعو

 . ينسلا قالطلا وأ ةئّسلا قالط :لوألا بلطملا

 - ينسلا قالطلا  ةئّسلا قالط

 : هفي رعت -

 هللا رمأ قفاو يذلا قالطلا ةْئّسلا قالط ىنعم» : يلبنجلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج : أ
 اا دلع - هلوسر رمأو « ىلاعت

 38 18ص + الج « ينغملا» (4هة5)
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 .*59عهيف عراشلا نذأ ام َةْنسلا قالط» :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يفو : ب

 تنذأ يذلا قالطلا يأ ةئسلا قالط» :ةيكلاملا هقف يف ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يفو : ج

 0 هنأ دارملا سيلو .هلعف يف ثلا

 : ةئسلا قالطب هتيمست ببس -8

 نم عورشملا قالطلا وه .هفيراعت يف ءاج امك ءيِنّسلا قالطلا وأ ةئسلا قالطب دوصقملا
 قالطلل ةيعرشلا ةيفيكلا هذهو .هعاقيإ ةيفيك ىلاعت هللا عرش يذلا يأ .هعاقيإ ةيفيك ةهج

 خلا قالط :ليقف نسا ىلإ عورشملا قالطلا فيضأ امنإو ,ميرخلا نآرقلا ىف ذ اهيلع صوصنم

 هماكحأ هذكؤتو هلمجم لصفتو نارقلا يناعم نيبت يتلا يه ةيوبنلا سلا نأل ؛ ؛ ينّسلا قالطلا وأ

 ءاذه ىلعو . ميركلا نارقلا ىف ذ ةحارص تأت مل ماكحأب يتأتو .هماع صصختو .هقلطم ديقتو

 وهو عورشملا وه نوكي كلذ نم هتتنّيب امو ماكحألا قيبطتل تايفيك وأ ماكحأ نم ةنسلا هترقأ امف

 .نارقلا هنأشب ءاج امم دارملا

 :ددعلاو تقولا ثيح نم ينّسلا قالطلا

 قالط :ناعون ةفصلا ّقحب قالطلاف» :- ىلاعت هللا همحر  يناساكلا نيدلا ءالع مامإلا لاق
 , "”؟؟(ددعلا نئلإ عجري عونو «تقولا ىلإ عجري عون : ناعون ةئسلا قالطو . ةعدب ةقالطو نس

 نمو دذعلا ثيح نم ينسلاو . يعدبو ينس قالطلا نأ ملعاو» : مامهلا نب لامكلا لاقو

 ,0750كلذك ىعدبلاو «تقولا ثيح

 :تقولا ثيح نم ينُسلا قالطلا يف صوصنلا 0١

 ميركلا نآرقلا نم :ًالوأ

 اوُقَتاو ةَّدعلا اوضحتاَو ْنِهِتّدعِل نول ءاسنلا متل اذإ 00 اهّيأ اي» ىلاعت هللا لاق
 هللا دوُدُح كلتو .ةئيبُم ةشحافب َنيِتأي نأ الإ َنْجَرخي الو «ٌنهتوُيي ْنم َنُهوُجِرْحُت ال . مكبر هلل

 .«:4(رْمَأ كلذ َدْعِب ُتدْحُي هللا ُلَعل يرذت آل .هلفن ملظ ذقف هللا ةودح دعي نمو

 .”١51ص .؟ج .ريدردلل هريبكلا حرشلا» (4094) . 148ص اج «عانقلا فاشك» (40417)
 . 88ص .ج «عئادبلا» (4699)

 . 77-77 ص .7ج .مامهلا نب ب لامكلل «ريدقلا حتف» (450)

 ) )4501١ةيآلا «قالطلا ةروس ١
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 متقّلط اذإ 4ٌنِهَتَّدعِل ٌنُموُقْلطَل : : ىلاعت هلوق صوصخب ةميركلا ةيآلا ريسفت يف ءاج دقو
 .نهتدع لابقتسال نهوقلط وأ .نيتدعل تاللبقتسم نهوقلطف نهقيلطت متدرأ اذإ يأ .عءاسنلا

 لان يف اع ضّيح نهو نقّلطُي الف .هيف نعماجي مل رهط يف نقّلطُي نأ كلذ نم دارملاو

 ةنسلا يف درو ام «ُنِهتّذعِل ٌنُموُقْلَطَف» : ىلاعت هلوقل ىنعملا اذه ىلع لد دقو .(059- ضيحلا

 : ةيلاتلا ةرقفلا يف هركذن ام وهو ةيوبنلا

 : ةيوبنلا ةّنّسلا نم :ًايناث  ىا/؟

 هنأ - امهنع هللا يضر - رمع نب هللا دبع نع ملسمو « يراخبلا : ناليلجلا نامامإلا جرخأ

 - هنع هللا يضر  باطخلا نبرمع لأسف . كي هللا لوسر دهع ىلع ضئاح يهو هتأرما قّلط

 ءرهطت ىتح اهكسميل مث ءاهعجاريلف ُهرُم» :- هلك هللا لوسر لاقف # هو هللا لوسر كلذ نع

 يتلا ةّدعلا كلتف ءٌسمي نأ لبق قّلط ءاش نإو ءدعب كسمأ ءاش نإ مث ءرهطت مث ؛ « ضيحت مث

 ,5*65نعءاسنلا اهل قّلطت نأ هللا رمأ

 نب رمعل - و - يبنلا لوق اهيف ءاج ىرخأ ةياورب رمع نبا ثيدح ملسم مامإلا جرخأو
 ملسم مامإلل ىرخأ ةياور يفو ىلا ©(لاماح وأ ًارهاط اهقلطيل مث ءاهعجاريلف هرم» : : باطخلا

 . عامج ريغ نم ًارهاط اهقلطي ىتح اهعجاري نأ هْرُم :اهيف ءاج هتجوز رمغ نبا قيلطت ةيضف يف

 كل ءاهتّدع لبق اهقلطي :لاقو

 :تقولا ةهج نم ينّسلا قالطلا طرش - 0/٠

 هلوق نم دارملا تنيب يتلا ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألاو اهانركذ يتلا ةميركلا ةيآلا نم دافتسيو

 يتلا ة ةأرملل ةبسنلاب تقولا ةهج نم يئّسلا قالطلا طورش نأ 4ٌنهتّدعل َنُموُقَُلطَفِل : ىلاعت

 : يه ضيحت

 - ضيحت نمم يأ - ءورقلا تاوذ نم ةأرملا نوككنأ : (أ)

 ٠ ص 70ج «يزارلا ريسفت» الص . 4ج هريثك نبا ريسفت» ,.564ص .4ج «يرشخمزلا ريسفت» (450؟)

 . ١؟9ص .78ج «يسولآلا ريسفت»

 .*”ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصو ,848-45*0 ص 29ج ؛ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (9*950)

 .١5-69ص

 .56ص .١٠ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصو (4504)

 .597ص ١٠ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصو (4506)

 ه4



 .ضئاحلا قالط زوجي الف هيف اهسسمي مل رهط يف اهقالط نوكي نأ : (ب)
 .ضيحلا يف قالط هيف اهسسمي مل رهط يف اهقالط مدقت دق نوكي ال نأ : (ج)

 .اهجوز نيبو اهنيب قافتاب اهقالط نوكي ال نأ : (د)

 :ءورقلا تاوذ نم نوكت نأ :لوألا طرشلا 7

 تاوذ نم يأ  ءورقلا تاوذ نم نوكت نأ ينّسلا قالطلا اهقيلطت داري يتلا ةأرملا يف طرتشي
 طرشلا اذه ىلع لد دقو .راهطألاب وأ تاضيحلاب يأ  ءورقلاب اهتّدع نوكت يتلا يهف «ضيحلا

 يهو هتجوز قالط يف رمع نبا ثيدح ينُسلا قالطلا اهقالط نوكي نأ نكمي ىتح ةأرملا يف

 مث ءرهطت مث ضيحت مث ءرهطت ىتح اهكسميو اهعجاري نأ - 8ك - هللا لوسر هرمأ ثيح ضئاح
 7 يتلا ةّدعلا كلتف» :هب رمأ اميف مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو ءاهقّلط ءاش نإو اهكسمأ ءاش نإ

 ىلع ءانب ضيحلاب وأ راهطألاب ةأرملا ةدع تناك ءاوس هانلق يذلا اذهو . «ءاسنلا اهل قّلطُت نأ هللا

 نمم نوكت نأ ةّئّسلا قالط اهقيلطت داري نميف طرشلاف ,(52'05ةضيحلا وأ رهطلا وه ءرقلاب دارملا نأ

 : مولعم وه امك رهط هعبتي ضيحلا نأل ؛ضيحت

 :هيف اهسمي مل رهط يف اهقيلطت : يناثلا طرشلا

 يهو اهقّلطي نأ زوجي الف .هيف اهعماجي مل رهط ىف اهقّلطي نأ يّئّسلا قالطلل يناثلا طرشلاو

 ةمكحلا هجو انيب دقو .رهطلا اذه يف اهعماج دقو رهاط يهو اهقّلطي نأ زوجي ال امك «ضئاح
 1 نم جوزلا عنم يف ةمكحلا هجو انيب امك , 20575 ضئاح يهو هتجوز قيلطت نم جوزلا عنم يف

 نم دكأتلا يه نيعضوملا يف ةمكحلا هذه ةصالخو ,24)هيف اهعماج رهط يف هتجوز قيلطت

 .هيف هتبغر قدصو قالطلا عاقيإ ىلإ قلطملا ةجاح

 :ضيح يف اهقالط رهط يف اهقالط مدقتي ال نأ :ثلاثلا طرشلا 75

 يف اهقلط دق نوكي ال نأو هيف اهسسمي مل رهط يف هعاقيإ ينّسلا قالطلا طورش نمو

 نإ اهقلطي مث اهعجاري نأ هيلعف ء.ضيحلا يف اهقّلط دق ناك نإف .رهطلا اذهل قباسلا ضيحلا

 رمأو ضئاح يهو ةهتجوز قلط امدنع رمع نبا ثيدح يف درو يذلا وحنلا ىلع رهاط يهو ءاش

 هنبا هب: ربخيل باطخلا نب رمعل كي هلوق هقالط ةلأسم ىف ءاج دقف ءاهتعجارمب هل - كي  ىبنلا

 .7١181ص .4ج «يبرعلا نبال «نآرقلا ماكحأ» (4507)
 . 7/7 59/ ةرقفلا (45070

 .ال"* 7 ةرقفلا (45048)
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 نإو ,؛كسمأ ءاش نإ مث ,رهطت مث ءضيحت مث ,رهطت ىتح اهكسميل مث اهعجاريلف ُهْرُم» : هللادبع

 «. . .سمي نأ لبق قّلط ءاش

 : ضئاح يهو اهقّلط اذإ طرشلا اذه ققحتي فيك - الل

 يهو اهقالط ءاهجوز اهعماجي مل رهاط يهو اهقالط قبسي ال نأ ثلاثلا طرشلا نإ انلق

 ثيدح ءوض يفو .رهطت ىتح اهكسميو اهعجاري نأ هيلع بجو ضئاح يهو اهقّلط اذإف ضئاح
 اهقالطب ققحتي الو لهتيج يدرج ىلثلا ويصل نب اهتالاكي الإ طوخلا اذه تع رمق دل

 يف ةلبانحلا هيلع ام اذهو .اهتعجرو اهقالط هيف عقو يذلا نقلا يلي يذلا لوألا رهطلا ىف

 اهقلطي نأ قالطلا يف ةئسلا» : : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشكو يف ءاج دقف .بهذملا رهاظ

 يف ةعدبف ,ضيح يف قالط نم ةعجرلا بقعتي رهط يف ال . . .هيف اهبصي مل رهط يف ةدحاو

 رهاظ يف ةيفنحلا بهذم اذهو .92*:25قباسلا رمع نبا ثيدحل نورثكألا هراتخا بهذملا رهاظ

 «ريدقلا حتف» يف مامهلا نب لامكلا هرهظتسا ام ىلع هيف فالخ ال هنأو «ةفينح يبأ نع ةياورلا

 .67«دمحأو كلامو روهشملا يف يعفاشلا لاق هبو» :لاق مث

 فلتخاو» :رمع نبا ثيدح حرشي وهو ةلأسملا هذه يف ينالقسعلا رجح نبا لاقو 2- 

 ةيعفاشلل هيفو ةفجرلاوت قداطلا اهب عفو يتلا ةضيحلا يلي يذلا رهطلا يف اهقيلطت زاوج يف

 هنإف هل بقعتملا رهطلا يف ذ اهقلطي الو «ررحملا» يف ةيميت نبا لاقو . عنملا امهحصأ :ناهجو

 هجوو «عنملا دمحمو 52 نعو ءزاوجلا ةفينح يبأ نعو . . كلذ زاوج دمحأ نعو ,ةعدب

 يف اهقالط زاجف .«ميرحتلا بجوم لاز ترهط اذإف ءضيحلا لجأل ناك امنإ ميرحتلا نأ زاوجلا

 قالط همدقتي مل نإ رهطلا يف اهقالط زوجي امكو .هدعب يذلا رهطلا يف ىف زوجي امك رهطلا اذه

 , ١١05ضيحلا ىف

 :ضئاح يهو اهقّلط اذإ ثلاثلا طرشلا ققحت ةيفيك يف حجارلا -68

 ناك اذإ هيف اهعماجي مل رهط يف اهقلطي نأ وهو  ثلاثلا طرشلا ققحت ةيفيك يف حجارلاو

 مث «ضيحت مث ءرهطت ىتح اهكسميو اهعجاري نأب ققحتي طرشلا اذه .- ضئاح يهو اهقلط دق

 اذه ققحتي الو ءاهتعجارم دعب يناثلا رهطلا اذه يف اهقلط ءاش نإو اهكسمأ ءاش نإ مث .رهطت

 . 147-144 ص ,#”ج «عانقلا فاشكد (4509)

 ."؟5ص الج .مامهلا نب لامكلل «ريدقلا حتف» (ة١515)

 ."ه0٠-"44 ص ,94ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» )451١(

 ه-قكد



 يوبنلا ثيدحلا ةحارصل ةعجارملاو قالطلا اهيف عقو يتلا ةضيحلا يلي يذلا اهقيلطتب طرشلا
 .كلذب فيرشلا

 : حيجرتلا اذه يف ةمكحلا هجو -

 قالطلا نأب حرص ضئاح يهو هتجوز رمع نبا قيلطت ةلأسم يف فيرشلا ثيدحلا نإ انلق
 هذهل هنأو ,ةضيحلا يلي يذلا لوألا اهرهط يف سيلو يناثلا اهرهط يف نوكي اهعاجرإ دعب يِنّسلا

 رهطلا اذه يف اهقيلطتب نوكي هيف اهعماجي مل رهط يف قالطلا طرش ققحن نأب انحجر ةحارصلا
 .0033نيهجو نم رهظتف كلذ يف ةمكحلا امأ .لوألا ال يناثلا

 اهعاجرإ دعب اهقلط هنأ ول ءاهعجرأو ضئاح يهو هتجوز قّلط يذلا جوزلا :(لوألا هجولا)
 سكع اذهو ءاهقلطيل اهعجار هنأ كلذ ىنعم ناكل ءاهيف اهقلط يتلا اهتضيح يلي يذلا رهطلا يف

 ءاكاسمإ عرشلا هامس اذهلو ءاهتقرافمل ال ةجوزلا ءاقبإل تعرش اهنإف .ةعجرلا دوصقم فالخو
 نأ  هيبأ قيرط نع رمع نب هللادبع - هلك - يبنلا رمأ يأ - هرمأف» :رمع نبا ثيدح يف ءاجف

 وه امك اذهو .رهطت مث ىرخأ ةضيح ضيحت ىتح هيف قلطي ال نأو .رهطلا كلذ يف اهكسمي
 نأ رمأ ثيح ىنعملا اذه دكأ عراشلا نأ كلذ ديؤيو .قالطلل ال كاسمإلل ةعجرلا نوكتل حضاو

 اذهل ىرخأ ةياور يف ءاج دقف .قالطلا اهيف عقو يتلا ةضيحلا يلي يذلا رهطلا يف اهكسمي
 نإو اهقّلط ءاش نإف ءىرخأ ترهط اذإ ىتح اهكسمأ ترهط اذإف .اهعجاري نأ هرُم» :ثيدحلا

 يتلا ةضيحلا بقعي يذلا رهطلا يف اهكسمي نأب هرمأ دق - ِكك  يبنلا ناك اذإف .«اهكسمأ ءاش

 ؟رهطلا اذه يف اهقلطي نأ هل حابي فيكف .قالطلا اهيف عقو

 يف اهعماجي دقو ,لوطيس هعم اهماقم نإف يناثلا رهطلا ىلإ اهكسمأ اذإ هنأ :(يناثلا هجولا)

 ةدارإ ىلع رقتسيو اهقالط يف هتبغر نع علقيف ءاهقالط ببس نم هسفن يف ام بهذيف ةرتفلا هذه

 . اهكاسمإ

 :نيجوزلا قافتاب اهقالط نوكي ال نأ : عبارلا طرشلا 1١

 قافتاب ًاعقاو قالطلا اذه نوكي ال نأ تقولا ثيح نم ينّسلا قالطلا عوقول طرششيو
 ديرت ةجوزلا نأ هانعم ناك «(علخلا) لام ىلع قالطلا يف امك امهقافتاب ناك اذإ هنأل ؛نيجوزلا
 .لاملا هل تلذب اذهلو ؛ضيح وأ رهط نم ةيلمع يه تناك لاح يأ ىلع اهجوز نم قارفلا

 .6"8:-"44 ص 29ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» (451)
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 :لوألا ليلدلا :طرشلا اذه لئالد -

 : يه لئالد ةلمج نم امهنيب قافتاب اهقالط نوكي ال نأ يأ  طرشلا اذه دافتسيو

 هنأ ىلع لدي .ضئاح يهو هتجوز قّلط هنأ :هيفو ءرمع نبا ثيدح يف :لوألا ليلدلا

 هتدارإب اهتعجارم نكمأ امل اهعم قافتاب ناك ول هنأل ؛هتجوز عم قافتاب ال هتدارإ ضحمب اهقّلط

 ىلع قالطلا يف امك امهقافتاب قالطلا نأل ؛ةدرفنملا هتدارإب اهتعجارمب دبتسا امل يأ ةدرفنملا

 .نئابلا قالطلا يف ةعجر الو ءنئاب قالطلا هب عقي لام

 :: يناثلا ليلدلا - 778

 قالطإل سافنلاو ضيحلا ,يف اهعلخ زوجيو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاج

 تدتفا ثيح ةقرافملاب صالخلا ىلإ اهتجاحلو .«هب َتَدَتْفا امّيف اَمْيَلَع َحاَنُج الَقا : ىلاعت هلوق

 لام نم ةجوزلا هلذبت امب ةقرافملا زاوج تدافأ ةميركلا ةيآلا هذه نأ ,كلذ حضويو «30لاملاب

 ديفي - علخلا يأ - لاملاب ءادفلاف ءامهنيب ةنونيبلا عوقوب الإ اهدوصقم ققحتي الو ءاهسفن كلمتل

 سلا قالطلا نم دارملا نأل ؛ةقرفلا هذه يف يلا قالطلا طورش طارتشال هجو الف ىنعملا اذه

 ةعلاخملا يف امأ .ةيجوزلا ةطبارلا ءاقبإو نيبلا تاذ حالصإل لمألا نم ةحسفو ةصرف ءاطعإ

 .امهقافتاب ةطبارلا هذه نم ةأرملا صالخ دوصقملاف

 :ثلاثلا ليلدلا 4

 يذلا وه قالطلا اذه نأب رعشي 2194 َنهِتَّدعِل ٌنُموُقَلَطَف ءاَْنلا 6 اًذإ» : ىلاعت هلوق

 اذإ امأ يلا قالطلا طورش هيف طرتشي اذهلو ءهتجوز عم قافتا نود هعاقيإ يف جوزلا درفني

 . ينسلا قالطلا طورش هيف طرتشي الف ؛ ,علخلا يف امك امهقافتاب ةقرفلا عوقوو قالطلا عاقيإ ناك

 : ينسلا قالطلا طورش نهقالطل طرتشي ال نم 6

 يتلا اهانركذ يتلا ةيوبنلا ثيداحألا نمو «َنهتّدعل ٌُهوُقّلَطَنط : ىلاعت هلوق نم دافتسملا
 رهط يف اهقّلطي نأب يأ .تقولا ثيح نم ىئُّسلا قالطلا طورش نأ ةيآلا هذه نم دارملا تنيب

 قالطلا عوقو نوكي ال نأو ءاهضيح لاح يف اهقالط قالطلا اذه قبسي ال نأو «هيف اهعماجي مل
 يتلا يأ  ءارقألا تاوذ نم تناك اذإ ةجوزلا قيلطتل ةبسنلاب مزلت طورشلا هذه «نيجوزلا قافتاب

 . 7179 اهمقرو ةرقبلا ةروس يف ةيآلاو 8١ص اج «جاتحملا ينغم» ك5

 ١. ةيآلا .قالطلا ةروس )951١5(

-9448- 



 نم نأ كلذ ىنعمو .ضيحلا وأ رهطلا وه ءرقلا نإ انلق ءاوس . ءارقإلاب اهتدع نوكتو ضيحت
 نمو ؛طورشلا هذه ةاعارم تقولا ثيح نم يِنّسلا قالطلا اهقيلطتل مزلي ال ءارقألاب اهتدع نوكت ال
 تقولا ثيح نم ينُسلا قالطلا نهقالطل طرتشي ال نم تاجوزلا نم دجوو ءانثتسالا اذه ءاج انه
 طورش نم هانركذ ام نهقيلطت يف طرتشي ال يت داللا تاجوزلا يلي اميف ركذنو .قالطلا اذه طورش

 بيدا قالطلا

 :اهب لوخدملا ريغ : ًالوأ -5

 ثيح نم قالطلا يف ةّنسلا يأ  تقولا يف ٌةسلاو» :ةيفنحلا هقف يف «ةيادهلا» يف ءاج
 كوخدملا ريعر .هيف اهعماجي مل رهط يف اهقّلطي نأ وه وهو .ةصاخ اهب لوخدملا يف تبثت - تقولا
 اهُيَأ اي» : ىلاعت هلوقل ةحصلا حضاو لوقلا اذهو . "0*0 ضيحلاو رهطلا لاح يف اهقلطي اهب
 ٍةَّدع ْنِم نهِيلع ْمُكل امف ٌنُموُسَمَت نأ لق ْنِم نُموُسُعقْلط ْمُك تاسؤُملا محك اذإ بنل

 الف ءاهقيلطت يف ىعارتو اهل قّلطُت ةدع اهيلع سيل اهب لوخدملا يخف .اهنوُدتْعت
 قالطلا عاقيإل جوزلا هراتخي تقو يأف ءاذه ىلعو . «ْنهِّدعل ٌنُهوُقْلطَف» : ىلاعت هلوق اهلمشي
 ا يو فل هل ا كو
 اهب لوخدملا ةجوزلا قيلطتل ًاتقو عرشلا ددح اهلجأ نم يتلا ةمكحلا نم نإف ًاضناو .ةجوإلا
 ةدع ال ذإ اهب لوخدملا ريغ يف دوجوم ريغ ةمكحلا نم هجولا اذه ءاهتدع لوطت ال نأ يهو
 .اهيلع

 :لماحلا :ًايناث 17

 يأف .هعاقيإ تقو ةهج نم ًاعورشم اهقالط نوكي ىتح لماحلا قيلطتل نيعم تقو طرتشي شي ال

 ىلع لديو . هعاقيإ تقو ةهج نم ًاعورشم ربتعي لماحلا هتجوز ىلع هيف قالطلا جوزلا عقوي تقو

 : ةيلاتلا ةلدألا هانلق ام

 :تقو يأ يف لماحلا قيلطت زاوج ىلع ةلدألا

 ةّنَسلا قالط نم ربتعي هنأو ءاهلمح تاقوأ نم تقو يأ يف لماحلا قيلطت زاوج ىلع ةلدألاو
 ءافتناو زاوجلا اذه ىلإ ميركلا نآرقلا ةراشإ عم .هانلق ام زاوج يف ةحيرصلا ةفيرشلا ثيداحألا
 يلق اميف لئالدلا هذه حضونو . لماحلا قالطل تقو نييعت نم ةمكحلا

 . 44 ةيآلا بازحألا ةروس (451) . 78ص «ا"ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» (4516)
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 : نأ نهلخا ٍلاّمحألا تالواو» : ىلاعت لاق «لمحلا عضو اهتدع لماحلا : () 4

 فاللتخاو ءاسنلا فالتخاب هفالتخال لوهجم لييجلا عضو تقوو , 0315ه نلمح ٌنعِضي

 . لماحلا هيف” قلطت نيعف عاقو ديدحت نكمي الق .نهلاوحأ

 :- هلك - يبنلا لوق هيفو رمع نبا قالط ثيدح (هحيحصو» يف ملسم مامإلا جرخأ : (

 تقو فيرشلا ثيدحلا اذه يف دري 2 0519 (ااماح وأ ًارهاط اهقلطيل مث ل هرم

 . قلطملا هراتخي تقو يأ ىف وف عقي ةئسلل اهقالط نأ ىلع كلذ ٌلدف ,لماحلا قالطب ددحم

 يهو هتأرما رمع نبا قلط :لاق ءرمع نبا نع ملاس نع دواد وبأ جرخأ : (ج)

 يه وأ ,ترهط اذإ اهقلطيل مث ءاهعجاريلف ُهْرُم» :لاقف - للك - يبنلل رمع كلذ ركذف .ضئاح

 لماح يهو اهقّلط اذإ هنأ نايب هيف :ثيدحلا اذه حرش يف يباطخلا مامإلا لاقو .«770«لماح

 .«2"7«ءاملعلا ةفاك لوق وهو «لمحلا يف ءاش تقو يأ يف 7 ةةنسلل قلطماوهف

 0 هتأرما لجرلا 18 نأف ا ناذللا امأف . 0 2 ناهجو : هجوأ

 راكككلللا .اهلمح ًانيبتسم الماح اهقلطت وأ .عامج ريغ

 :ةمادق نبا ليلعت : (ه) 2

 :اهلمح تاقوأ نم تقو يأ يف لماحلا قالط ةيعورشم ليلعت يف يلبنحلا ةمادق نبا لاق

 هب ددجتي رمأ روهظ فاخي الف «ةريصب ىلع قّلط دق اهلمح نابتسا يتلا لماحلا قّلطم نآلو»
 ,"779«لماح اهنأ اهيلع رمألا هابتشا مدعل اهتدع يف ةباترم تسيل اهنأ امك ,مدنلا

 : يناساكلا ليلعت : (و)

 اذإ لماحلا امأو» : تقو يأ يف لماحلا قيلطت زاوج ليلعت يف يناساكلا نيدلا ءالع لوقيو

 - اهلمح تقو يف يأ هيف اهعماج دق ناك نإو «ةيعجر ةدحاو اهقلطي نأ نسحألاف اهلمح نابتسا

 . 6 ةيآلا قالطلا ةروس (45177)

 .590ص .١٠ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (4514)

 .7؟4ص ."ج «دوبعملا نوع حرش دواد يبأ نئس» (4514)

 . 731١ ص ,"ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعد (4570)

 . 73؟7؟ص 25ج «يناكوشلل «راطوألا لين» (4571)

 .6١٠©ص الج «ينغملا» ةددفف]

 كل 0



 يف عامجلا دعب قيلطتلا يف ةهاركلا يأ  ءارقألا تاوذ يف ةهاركلا نأل ؛ عامجلا بيقع اهقلطو

 لبحلاب هملع عم اهقّلط نمو ,لبحلا لامتحال ةمادنلا لامتحال  ءورقلاب اهتدع يتلا ةجوزلا ٌّقح
 , 6739(مدني الل هنأ رهاظلاف

 :ضيحلا نم ةسيآلاو ةريغصلا :ًاثلاث .-4

 يئالّلاو ٍرهشأ ٌةَمالث ٌنُهتَدِعف مَنْ ترا نإ لسن نب ضيحمملا ّنم ّنسثي يئالّلاو» : ىلاعت لاق

 ةريك تناقل انك ضيحلا نم سبأ ةدع نأ ىلع ةمي ةميركلا ةيآلا هذه تلد . 579ج َنِضحي مل

 عورشملا قالطلا نوكيف «""”رهش أ ةثالث امهنم لك ةدع ,دعب ضحت مل يتلا ةريغصلاو  نسلا

 امهل ةّدع ال هنأل ؛قلطملا جوزلا هراتخي يذلا تقولا وه هعاقيإ تقو ةهج نم امهنم لك ٌقح يف

 رهشأ ةثالث يهو .ةدعلا باسح أدتيا قالطلا عقو ىتمف اذه ىلعو .امهتّدعل قلطي ىتح ءورقلاب

 ._دعب اميف ةّدعلا نع انمالك دنع هللا ءاش نإ هركذنس يذلا ليصفتلاب - قالطلا عوقو خيرات نم

 بيقع قلطو ضحت مل ىتلا ةريغصلا وأ ةسيالا جوزلا عماج اذإف لذه ىلعو 6

 ةيعورشملا هجو ًاللعم يناساكلا لوقي اذه يفو .هعاقيإ تقو ةهج نم عورشم قالطلاف عامجلا
 يأ  ءارقألا تاوذ يف هيف عامجلا لصح يذلا رهطلا يف قالطلا ةهارك نإ» :ةلاحلا هذه يف

 ةريغصلاو ةسيآلا يف دجوي ال ىنعملا اذهو «مدنيف عامجلاب لبحت نأ لامتحال - نضحي يتاللا

 تاوذ يف ةضيحلا قوف محرلا ةءارب ىلع ةلالدلا يف رغصلاو سايإلا نألو ؛عامجلا دجو نإو

 , 6520( ىلوأ عامجلا بيقع انه زوجي نئلف ةضيحلا بيقع ةمث عاقيإلا زاج املف .ءارقألا

 :ددعلا ثيح نم ىنَسلا قالطلا 5

 :ضيحلا تاوذ نم ىهو اهب لوخدملل ةبسنلاب : ًالوأ

 مث «ةدحاو عامج ريغ نم ًارهاط اهقلطي نأ ةْمّسلا قالطو» : يلبنحلا يقرخلا مامإلا لاق
 اهعدي مث 7 هلوق امأف» : ىلبنحلا ةمادق نبا لاق لوقلا اذه ىلع امل «اهتدع يضقنت ىتح اهعدي

 هدد احل ايتن ءاهتدع ءاضقنا لبق رخآ ًاقالط اهعبتي ال هنأ هانعمف لهتدع يضقنت ىتح

 .88-84 ص .7ج .يناساكلل «عئادبلا» (4515)
 . ؛ ةيآلا قالطلا ةروس (4575)

 «4ج «يبرعلا نبا ريسفت» 17-2176 ص .18ج «يبطرقلا ريسفت» 067 ص : 4ج «يرشخمزلا ريسفت» (4176)

 .18596-18975ص

 . 84ص ء”ج «عئادبلا» (4575)

 دكا



 مث ةدحاو ةْئّسلا قالط :دمحأ لاق .دحاو رهط يف ثالثلا عمج مكح كلذ مكح ناك راهطأ

 يبأو يعازوألا لوق وهو (79ةيكلاملا بهذم اذهو .(©77(صضيح ثالث ضيحت ىتح اهكرتي
 , 0559)ليبع

 تاوذ نم اهب لوخدملل ةبسنلاب ,تاقلطلا ددع ثيح نم نذإ ءةَّنّسلا قالطف -7

 ضيحت نأب اهتدع يضقنت ىتح اهكرتيو هيف اهسسمي مل رهط يف ةدحاو ةقلط اهقّلطي نأ «ضيحلا
 اهيلع عمجي الو .اهيلع لوألا هقالط دعب رخآ رهط يف ىرخأ ةقلط اهقلطي الف «تاضيح ثالث

 .ةدعلا يف اهراهطأ ىلع ةقرفم الو .دحاو ظفلب اثالث اهقلطيف تاقلطلا

 لاقو .- هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع يورملا وه هنأ لوقلا اذهل ةجحلاو -

 نإ اهعجاري وأ اهتدع يضقنت ىتح اهعدي مث ءرهاط يهو اهقّلطي نأ ةْنّسلا قالط :ٌربلادبع نبا
 , 05ش

 : ةيفئحلا دنع ةّنَّسلا قالط -89

 لجرلا قّلطي نأ (نسحألاف) . نسحأو نسح :ددعلا ثيح نم ىنّسلا قالطلا : ةيفنحلا لاقو

 اهكرتيو هيف قالط الو هلبق يذلا ضيحلا يف الو هيف اهعماجي مل رهط يف ةدحاو ةقيلطت هتأرما
 - مهنع هللا يضر  ةباحصلا نأ يعخنلا ميهاربإ نع ةبيش يبأ نبا ىور دقف ءاهتدع يضقنت ىتح

 مهدنع لضفأ اذه نإف . ضيح ثالث ضيحت ىتح اهكرتي مث «ةدحاو اهقلطي نأ نوبحتسي اوناك

 .ةدحاو رهط لك دنع ًاثالث ٌلجرلا اهقلطي نأ نم

 لوسر باحصأ نأ يعخنلا ميهاربإ نع انغلب : هللا همحر  نسحلا نب دمحم مامإلا لاقو

 ىقبأ ثيح ةمادنلا نع دعبأ هنأل ؛ةدحاو ىلع قالطلا يف اوديزي ال نأ نوبحتسي اوناك  ِِلكي هللا

 ءرخآ جوز نم للحت نود ةدعلا دعب اهجوزت وأ «ةدعلا يف اهّدر هنكمي ثيح .كرادتلل ةردق هسفنل

 .©5؟9هيلإ ةبسنلاب اهتيلح لطبت مل ثيح ةأرملاب ًاررض لقأ قالطلا يف جهنلا اذه نأ امك

 . 98ص ءالج :ينغملا» (4577)

 نبال «دهتجملا ةيادب» .*١51ص .؟ج .ريدردلل «ريبكلا حرشلا» «448ص ١1ج .ريردلل ريغصلا حرشلا» (4574)

 . 05ص 17ج ءدشر

 .98ص الج «ينغملا» (45؟9)

 . 19ص ءالج «ينغملا» (4570)

 . 1517-735 ص .7ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» (9581)

 -؟7:١١-



 يأ ءراهطأ ةثالث يف ًاثالث اهب لوخدملا قّلطي نأ وهف «ةيفنحلا دنع نسحلا قالطلا امأو
 عاقيإب بطاخملا نأل ؛ةيباتك وأ ةملسم ةجوزلا تناك ءاوس ةدحاو ةقلط رهط لك دنع اهقّلطي
 , 07؟9هلسملا جوزلا وه قالطلا

 :ةيديزلا دنع ةّنُسلا قالط 8

 ةيديزلا دنع سيلف «نسحألاو نسحلا :ةيفنحلا هاّمس ام لمشي ةْئسلا قالط ةيديزلا بهذمو

 ةئسلا قالط نع هلوق يلع نب ديز مامإلا نع ةيديزلا ىور دقف ةْنّسلا قالطل ةيئانثلا ةمسقلا هذه

 اهلهمي مث « ضيحلاو عامجلا نم ةرهاط يهو ةدحاو ةقلط اهقلطي نأ :(امهدحأ) :ناعون هنأ

 مل ام اهتعجرب قحأ وهو ةقيلطت رهط لك يف اهقّلطي نأ :(يناثلا) .هنم نيبتف ًاثالث ضيحت ىتح
 همجعم» يف يناربطلاو ينطقرادلاو يقهيبلا هجرخأ امب ًاضيأ اوجتحاو .«ةثلاثلا ةقيلطتلا نكت
 نييرخأ نيتقيلطتب اهعبتي نأ دارأ مث .ضئاح يهو ةقيلطت هتأرما قلط هنأ رمع نبا نع هريبكلا

 كنإ «ىلاعت هللا كرمأ اذكه ام رمع نبا ايد :لاقف - َِِي هللا لوسر كلذ غلبف ءنيِئْرَقلا دنع
 ©" عةرم ءرق لكل قلطتف رهطلا لبقتست نأ ةئّسلاو «ةئسلا تأطخا دق

 : يعفاشلا دنع ةنَسلا قالط -

 .هنم نيبتو اهتدع يضقنت ىتح اهكرتيو ةدحاو قلطي نأ ةئسلا قالط نم . يعفاشلا دنعو

 راهطألا ىلع ةئثالثلا قرفي وأ .ءدحاو رهط يف ًاثالث اهقلطي نأ هلو ءراتخملا لضفألا وه اذهو
 ال نأ جوزلل راتخا» :«مألا» يف يعفاشلا مامإلا لاق دقف .ةدحاو رهط لك يف اهقلطيف ةثالثثا

 الو اهب لوخدملا ريغ يف ابطاخ نوكيو اهب لوخدملا يف ةعجرلا هل نوكيل ةدحاو الإ قلطي

 روظحمب سيلف حابأ امو قالطلا حابأ ىلاعتو كرابت هللا نأل ؛ًاثالث الو نيتنثا قّلطي نأ هيلع مرحي
 نأ لبقو هرمأي نأ لبق ًاثالث هلك  لوسرلا يدي نيب هتأرما ينالجعلا رميوع قلظو . . هلهأ ىلع

 نم ةعامجو هملعيل لو  يبنلا هاهنل هيلع ًاروظحم ًائيش ناك ولو «ناعللاب هيلع قلطت اهنأ هربخي
 ١ , 0354(. .رضح

 :ةيرهاظلا دنع ةّنّسلا قالط -8

 ةقلط هتأرما قّلطي نأ جوزللف ةْنُس جوزلا اهعقوي يتلا تاقلطلا ددع يف سيل ةيرهاظلا دنعو

 . 37ص 7” ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» (459)

 .878-779 ص :4ج «ريبكلا هقفلا عومجم حرش ريضنلا ضورلا» (457)

 7 ١8١ص 66ج , يعفاشلل «مألا باتك» (ة5*5)
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 دقف «ةدحاو ةرم ًاثالث وأ نيتنث قّلطي نأ هل امك .هنم نيبتف اهتدع يضقنت ىتح اهكرتيو ةدحاو

 هعقوأ امفيك مزال ةْنّس قالط وهف هيف اهأطي مل رهط يف اهقّلط نإف» :- هللا همحر مزح نبا لاق

 مزح نبا .جتحاو .ةعومجم ًاثالث ءاش نإو «نيتعومجم نيتقلط ءاش نإو .ةدحاو ةقلط ءاش نإ

 ثالثلا قالطلا هعاقيإو .هتجوز عم هناعل نأشب ينالجعلا رميوع ثيدحبو قالطلا تايآ مومعب

 كلذ لدف .- لَك - يبنلا كلذ هيلع ركني ملو .- هلك - يبنلا ةرضح يف اهنعال يتلا هتجوز ىلع

 ىتح اهكرتو .طقف ةدحاو هعاقيإب قالطلا ةينُس دييقت مدعو ثالث قالطلا عاقيإ ةيعورشم ىلع
 ,67*«اهتدع ىضقنت

 : حجارلا لوقلا -80*

 مل رهط يف ةأرملا ىلع ةدحاو ةقلط عاقيإب ققحتي ةنّسلا قالط نإ :لاق نم لوق حجارلاو

 : يتأي ام اهنم ةريثك حيجرتلا ةلدأو «هنم نيبتف اهتدع يضقنت ىتح اهكرتيو ءاهجوز هيف اهعماجي

 :لوألا ليلدلا : حيجرتلا ةلدأ 4 ١

 قلطتف رهطلا لبقتست نأ ةئُسلاو» :ةرابع اهيف سيل «هتجوزل رمع نبا قالط تاياور رثكأ نإ

 دعب كلذ نوكي نأ  يلبنحلا ةمادق نبا لاق امك  لمتحيف ةدايزلا هذه تحص اذإو ««ءرق لكل

 .©79ةنسلل هقالط ناك اهقّلط مث ةقلطلا دعب عجترا ىتمو ءاهعاجترا

 : ىناثلا ليلدلا 6

 قالطلا نأ ىلع لدي «ِناَسْحإب ٌحيِرْسَت ْوَأ ٍفوُرْعَمب كاَسْمِإَف ناَنْرَم ٌقالَطلا» : ىلاعت هلوق

 اهكرت امإو ةعجر امإ اهعبتي نيترملا نم ةدحاو لكو .ةرم دعب ةرم يأ نيتعفد ىلع ناك ام عورشملا
 , 0550. لبق نم انّيب امك  اهتدع يضقنت ىتح

 :ثلاثلا ليلدلا 605

 نوبحتسي اوناك مهنأ مهنع انركذ دقو .ةباحصلا نع روثأملا وه ةدحاو ةقلط قالطلا عاقيإ

 يف بغري مل اذإ هنم نيبتف اهتدع يضقنت ىتح اهكرتي مث ةدحاو ةقلط هتأرما لجرلا قلطي نأ

 .ةفيرشلا ةيوبثلا ةنسلا نرم-هودافتيلا مهنأ رعشي اذه مهناسحتساو .ةدعلا ءانثأ اهعاجرإ

 ١9/6. كك١ ص .١٠ج مزح نبال «ىلحملا» (9576)

 . 94ص الج «ينغملا» (9585)

 .9/ل594 ةرقفلا (0"35)
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 : عبارلا ليلدلا 87

 يتلا مالسإلا يف قالطلا ماظن ةمكحو قفتي اهتدع يضقنت ىتح اهكرتو ةدحاوب قيلطتلا نإ

 هيف أطخأ دق نوكي نأ ىسع دق ام كرادتل قّلطملل ةصرفلا ءاطعإ ساسأ ىلع هماكحأ تعرش
 دّقعب ةدعلا لالخ اهعاجتراب كلذ كرادت عيطتسيف .قيلطتلا اذه ىف لجعتسا وأ هتجور قيلطت نم

 اذإ نكمي الو ةيعجر ةدحاوب هقالط ناك اذإ الإ ثدحي ال اذه لكو «ةدعلا ءاضقنا دعب ديدج

 .ةثالثلا اهراهطأ دنع تاقرفتم ثالثب وأ دحاو ظفلب ًاثالث اهقّلط

 :سماخلا ليلدلا

 الف «ةدحاو ةقلطب قيلطتلاب عفدنت ةجاحلاو «ةجاحلل حابيو ءرظحلا قالطلا يف لصألا

 .راهطأ ةئثالث ىلع تاقرفتم وأ دحاو ظفلب ةعومجم ًاثالث قالطلا عاقيإ يف ةجاح

 : سداسلا ليلدلا 48

 قالط نأ نم هيلإ بهذ امل ةجح حلصت ال مزح نبا اهب جتحا يتلا قالطلا تايآ تامومع

 نايبل تدرو تايآلا هذهف .ةعومجم ثالث وأ نينثا وأ ةدحاو هتأرما لجرلا قيلطتب نوكي ةئّسلا

 ٌقالطلا» ةيآ امأ .لوخدلا لبق قالطلا مكحو .ةثلاثلا ةقيلطتلا مكح لثم قالطلا ماكحأ ضعب
 قالطلا عاقيإ يهو .قالطلا عاقيإل ةعورشملا ةيفيكلا ىلع تلد دقف اهانركذ يتلاو # . . .ناَتّرَم

 .ةيعجر ةدحاو ةقلط

  5٠عباسلا ليلدلا :

 هقالطل نكي ملف .ناعللاب ةقرفلا عوقو دعب ناك ينالجعلا رميوع لبق نم ًاثالث قالطلا عاقيإ

 انرشأ امك  ناعللا اذهب اهنيبو هنيب ةقرف نم عقو ام ديكأتو اهتقرافم ىلع همزع راهظإ ىوس رثأ نم
 , 0358 لبق نم كلذ ىلإ

 :اهب لوخدملا ريغل ةبسنلاب َةْنّسلا قالط :ًايناث ١”

 ءاهب لوخدملا ريغو اهب لوخدملا ةجوزلا اهيف يوتسي ددعلا ثيح نم قالطلا يف ةّنَسلاو

 قالط فالخ هقالط ناك ًاثالث اهب لوخدملا ريغ قّلط اذإف .ةدحاو ةقلط قالطلا عاقيإ يهو
 .ءاهقفلا ضعب ذنع ًاثالث عقي اهب لوخدملا ريغ ىلع ًاثالث قالطلا عاقيإ نإف ًاضيأو ."7"ةنّسلا

 ,الال9٠ ةرقفلا (48"95)

 . 38ص 27ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» (9519)
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 هنع ىنغ يف وه هيلع ديدشت اذهو «هريغ ًاجوز تحكن اذإ الإ اهقّلطمل ّلحت ال اهنأ كلذ ىنعمو

 .-ةدحاو ةقلط اهقّلط يأ  ةْنّسلا قالط اهقّلط اذإ

 :ضيحت ال نمل ةبسنلاب ةْنّسلا قالط :ًاثلاث

 عتبترا نإ 0-5 نم ضيحملا نم نسي ب يدل : لاعب هلوقل رهشألا ع 0 نإف

 5 اذإ» :امهل ةبسنلاب نسا قالطف ءاذه ىلعو .«4"6' 4 َنْضحَي مَ يباللاو ٍرْهشأ مدان ٌنُهَتدَعَف

 ريت وضم اذإف 0 .ةدحاو ةقلط امهقلط عةئسلا قالط امهقّلطي نأ

 نسح :ةئسلا قالط نأ هولاق ام ىلع ءانب هنأ ودبيو .ةيفنحلا لوق اذهو .«74)(ىرخأ اهقلط

 رهط لك دنع ةقلط عاقيإ مهدنع هنأل ؛نسحلا َةْنَّسلا قالط وه هولاق يذلا اذهو ءنسحأو

 ةثالثلا راهطألا ةّلزنم لّرنُت ءضحت مل يتلاو ضيحملا نم ةسئايلا ةدع يهو رهشألا ةثالثلاو
 امأ .رهط لك دنع ةدحاو اهقّلطي امك رهش لك دنع ةدحاو اهقلطي نأ نسحلا ةّنّسلا قالط ناكف

 اهتدع يضقنت ىتح اهكرتيو ةدحاو ةقلط اهقّلطي هنإف نسحألا ةْنّسلا قالط اهقّلطي نأ دارأ اذإ

 .اهقالط تقو نم رهشأ ةثالث يضمب

 :لماحلل ةبسنلاب ةّنّسلا قالط :ًاعبار 81

 اهكرتيو ةدحاو اهقلطي نأ ددعلا ثيح نم اهل ةبسنلاب ةْنّسلا قالطف ًالماح ةجوزلا تناك اذإو
 ٍلاّمْخألا ُتآلوأو» : ىلاعت هلوقل لمحلا عضوب نوكي اهتدع ءاضقنلاو ءاهتدع يضقنت ىتحي

 :ء عاصم

 , 031544 نهَلَمَح َنْعِضَي نا نأ ٌنُهْلَجأ

 ىناثلا بلطملا

 ةعدبلا قالط

 : ةعدبلا قالط فيرعت -8415

 ةهج نم ةفلاخملا تناك ءاوس ةْئّسلا قالط فلاخ ام وه ىعدبلا قالطلا وأ ةعدبلا قالط

 يف ءاج .- هقالط يف اهعقوي يتلا تاقلطلا ددع يأ  ددعلا ةهج نم وأ . هعاقيإ تقو  تقولا

 فلاخخ ام يأ لتتقسا ىمسق فلاخ ام ةعدبلا قالطو» :ةيفنحلا هقف ىف «ريدقلا حتف»

 . 74ص .7ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» (4541) .7 ةيآلا قالطلا ةروس (4540)

 . 34ص ءا”ج «ريدقلا حتف» (455*) . ؛ ةيآلا نم قالطلا ةروس (4547)
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 :ددعلا ةهحب نمو تقولا ةهج نما ةئّشلا قالطامهو: +ةئشلا :قالط يمسق

 :ةعدبلا قالط عاونأ -6

 ًاثالث وأ ةدحاو ةملكب ًاثالث اهقّلطي نأ ةعدبلا قالطو» :ةيفنحلا هقف يف «ةيادهلا» يف ءاج
 50 ريدقلا حتف» بحاص لاقو .©"*«ًايصاع ناكو قالطلا عقو كلذ لعف نإف .دحاو رهط يف
 0 © ةنّسلا قالط يمسق يأ ةئسلا يمسق فلاخ ام ةعدبلا قالطو» :(«ةيادهلا» لوق ىلع

 5 دحاو رهط يف يأ - كلذك نيتنث وأ دحاو رهط يف ةقرفم وأ ةدحاو ةملكب ًاثالث اهقلطي نأب
 9 , ""؟*يهيلي يذلا ضيحلا يف اهعماج وأ .هيف اهعماج دق رهط يف وأ .ضيحلا يف ةدحاو

 , 0743قالطلا هيف عقوأ يذلا رهطلا هيلي يذلا ضيحلا يف اهعماج

 وأ ًاقئاج اهقلطي نأ وهو ةعدبلل قلط نإف» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو 2-57

 .©"4(ملعلا لهأ ةماع لوق يف هقالط عقوو ع هيف اهباصأ رهط يف

 :ةعدبلا قالط عاونأ ضعب يف فالخلا -7

 لوقي نأك :دحاو ظفل يف ثالثلا عمج لثم ةعدبلا قالط عاونأ ضعب يف فالخ كانهو

 كلام مامإلاو .دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ يف ةلبانحلاو ةيفنحلاف «اثالث قلاط تنأ» :هتجوزل

 امك ةعدب دحاو ظفلب ثالثلا عمج نأل ؛ةعدب قالط دحاو ظفلب ًاثالث قالطلا نولعجي مهريغو

 نع ةيناثلا ةياورلاو» : ىلبنحلا ةمادق نبال «ىنغملا» ىفو .ةقباسلا ةرقفلا ىف ةيفنحلا نع انلقن

 ظفلب ثالث قيلطتلا 008 ةيعفاشلا دنعو , 4040 مرحم ةعدب قالط ثالشلا عمج نأ دمحأ

 .67*:)هيف ةعدب الو ةيرهاظلا دنع كلذ زوجي امك ,.*”؛ةادحاو

 دنع ةئسلا قالط نم وه ةأرملا راهطأ ىلع ةقرفم ثالثلا تاقلطلا عاقيإ كلذكو 4
 رهط يف ةقرفتم وأ ةعمتجم ثالثلا عاقيإ ددعلا ةهج نم مهدنع ةعدبلا نأل ؛هيف ةعدب الو ةيفنحلا

 نأ هتجحو .دحاو قالط الإ حابي الو ةعدب قالط وه كلام مامإلا دنعو .هيف اهعماجي مل دحاو

 . 74ص الج «ريدقلا حتف» (4146) .34ص اج «ةيادهلا» (4545)

 .؟؟4ص ءا”ج «ةيادهلا حرش ىلع يدنفأ يدعس ةيشاح» (9545)

 . ٠١ 5ص ءالج «ينغملا» (4544) . 99ص ءالج «ينغملا» (45549)

 .١5١ص ١٠ج مزح نبال «ىلحملا» (4560) 18١0. ص هج « يعفاشلل «مألا» (ة95549)
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 جتحاو , "*1)ةدحاولا ةقلطلاب عفدنت ةحاحلاو ةجاحلل هلا .رظحلا وه قالطلا يف لصألا

 كلام لوق ىلع درو .ةثالثلا ةأرملا راهطأ ىلع ا امال قالطلا عاقيإ زاوجب مهلوقل ةيفنحلا

 نيتقلطب اهعبتي نأ دارأ مث ,ضئاح يهو هتأرما قّلط هنأ رمع نب هللادبع نع ينطقرادلا هاور امب
 كرمأ اذكه ام رمع نبا اي» :لاقف - ِهِلي هللا لوسر كلذ غلبف ؛ ؛(نيرهطلا) نيأرقلا دنع نيبرخأ

 اذإ» :لاقف .اهتعجارف ينرمأف .«ءرق لكل قلطتف رهطلا لبقتست نأ ةنسلا قتلا تاطخأ دق هللا

 00 ءاثالث اهتقّلط ول تي دأرأ : هللا لوسر اي تلقف . «كسمأو أ كاذ دنع قّلطف .«ترهط يه

 فيعض ثيدحلا اذه نكلو .9”"«2(ةيصعم تناكو كنم نيبت تناك ءال» :لاقف ؟اهعجارأ نأ يل

 اذه نع وه عفاد نإو ء«ريدقلا حتف» بحاص كلذ ىلإ راشأو .هريغو يقهيبلا لاق امك
 ,035055ثيدحلا

 امك ةعدب قالط سيل ةثالثلا راهطألا ىلع تاقالطلا قيرفت نأب مهلوقل ةيفنحلا جتحا امك

 ةيانعلا حرشا) يف ءاج دقف .قالطلا اذه لثم عاقي ةيإ ىلإ ةجاحلا ليلد هنإ لب .كلام مامإلا لاق

 ببس ةجاحلل 0 ,.كلام 0 لاق ها قالطلا يف لما .نإ» 00 ىلع

 5 نع 0 ديلا وهو 5 ةيغرلا ددجت نامز يف قالطلا ىلع 0 وهو ةجاحلا ليل

 قالطلا راركت حيبأف «ترركت قالطلا ىلإ ةجاحلا نأك تلعج ةجاحلا ليلد رركت املكو .هماقم

 , "9*7مراهطألا ىلع قرفملا

 يبأو كلام مامإلا نيب فالخلا اذه ىلإ «دهتجملا ةيادب» يف دشر نبا راشأ دقو 2-88

 هيف فلتخا» :- هللا همحر  دشر نبا لاقف «ةأرملا راهطأ دنع ثالثلا قالطلا قيرفت يف ةفينح

 كلام لاقف ء«-رهط لك دنع ةقلط عقوي نأب راهطألا ىلع ةقرفم ثالثلا تاقلطلا يشل يف يأ

 ا ول .رخآ ًاقالط ةدعلا يف اهعبتي ال نأ قالطلا يف ةّنسلا طرش نم

 نأ نوري مهف .ةلأسملا هذه يف كلام ملل ,50مةنسلل ًاقلطم ناك ةدحاو ةقلط رهط

 عاقيإ نأ ٍكلذ ىنعمو «ضيح ثالث ءاضقناب ىضقنت ىتح اهكرتي مث ةدحاو اهقّلطي نأ ةّنّسلا قالط

 ثالث اهقّلط ولو» : يلبنحلا ةمادق نبال ؛ينغملا» يف ءاج دقف .ةعدب قالط وه رهط لك دنع ةقلط

 ةئسلا قالط دمحأ لاق .دحاو رهط يف ثالثلا عمج مكح كلذ مكح ناك «راهطأ ةثالث يف

 . 33ص ءا"ج «ةيادهلا» (ة١561)

 . 34ص ءا"ج «ريدقلا حتف» 234565 . 737-755 ص ,ا"ج «ةيادهلا» (ة569)

 . 65ص .؟ج .دشر نبال «دهتجملا ةيادب» (45ه8) 2.74 ص 27ج «ةيادهلا ىلع ةيانعلا حرش» (4565)

 ١ه



 ,راهطأ ةئالث يف ًاثالث اهقيلطت رابتعا امأ .7*7(ضيح ثالث ضيحت ىتح اهكرتي مث ةدحاو

 قالط وه هب هّبشملا قيلطتلا اذهف .ةمادق نبا لاق امك دحاو رهط يف دحاو ظفلب ًاثالث اهقيلطتك

 2379 نع كلل لإ انزشأ دقو .عقي ناك نإو دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ ىف ةعدب

 : ةعدبلا قالط عاونأ ضعب ىلع قافتالا

 دق رهط يف قالطلاو ,ضيحلا يف قالطلا لثم ,ةعدبلا قالط عاونأ ضعب يف فالخ الو

 .ةعدب قالط هيف قالطلا نأ ىف ضيحلاك سافنلا نإو اذه .هيف اهعماج

 :يعدبلا قالطلا عقي له 0١-

 قالط هنوك ىلع قفتملل ةبسنلاب كلذ يف ء ءاهقفلا لاوقأ انيب دقف .ةعدبلا قالط عقي له امأ

ةبسنلاب كلذ يف ءاهقفلا لاوقأ انيب امك هيف اهعماج دق رهط يف وأ ضيحلا يف قالطلا وهو ةعدب
 

 الف الف .دحاو سلجم يف ًاقرفم هعاقيإ وأ «دحاو ظفلب ثالثلا عمجك هتعدب يف فلتخملا قالطلل

 . "6"هانه هتداعإل ةجاح

 ٠١. ؟ص ءالج «ينغملا» (4565)

 . ال585 ةرقفلا (1561/)

 اهرهط يف ةأرملا قالط عوقول ةبسنلابو .7/8 ٠777ه نم تارقفلا عجارت ضئاحلا قالط عوقول ةبسنلاب (4168)

 ًاقرفم وأ دحاو ظفلب ثالثلا قالط عوقول ةبسنلابو 1/8 7-7 41 تارقفلا عجارت اهجوز هيف اهعماج يذلا

 ./0/517/4-7/87 نم تارقفلا عجارت دحاو سلجم يف

-١١9 





 كار سنار

 مهند

 ةقرفلا هب عقتف «ةدرفنملا هتدارإب جوزلا هب موقي ًايعرش ًافرصت هرابتعاب قالطلا يف مالكلا ىضم
 جوزلا هكلمي «قالطلا» يعرشلا فرصتلا اذهو .امهنيب ةيجوزلا ةطبارلا عطقنتو نيجوزلا نيب
  ةيدارفنالا تافرصتلا نم دع كلذلو هرايتخاو هتدارإ ضحمبو هسفنب هرشابيو عرشلا نم كيلمتب
 هبئان قيرط نع قالطلا يف هّقح رشابي نأ جوزلل زوجيو .- ةدرفنملا ةدارإلاب تافرصتلا نم يأ
 نأ هل امك .«9*5لبق نم هانلّصف يذلا وحنلا ىلع هتجوز ىلع قالطلا عاقيإل ءاشي نم لكويف

 .©77ضيوفتلا ثحب يف هانّيب يذلا وحنلا ىلع اهسفن قيلطت رمأ هتجوز ضوفي

 امب كلذ ىلع امهقافتا قيرط نع امهنيب ةيجوزلا ةطبارلا عطقنتو نيجوزلا نيب ةقرفلا عقت
 هتقفاوم ءاقل اهجوزل الام ةجوزلا لذبب ةداع متي اذهو . «علخلا» مساب يمالسإلا 0 يف فرعي

 .امهنيب اميف ةيجوزلا ةطبارلا ءاهنأل ؛اهعم (علخلا) فرصتلا اذه ءاشنإ ىلع

 :ثحبلا جهنم - 877

 نم دارملا ديدحت نم دب ال لب .يفكي ال نايبلا اذه نإف ,علخلل ماعلا ىنعملا نيبت دق ذإو
 داجاوي ال يتلا هناكرأو  يهقفلا هفييكتو ةنكفو همكحو .هتيعور شم ليلد نايبو و علخلا

 ًايفوتسم عقو اذإو هيف ةلاكولا حصت لهو ءالثم يضاقلاك دحأ ىلع هؤارجإ م لهو 00

 : يلاتلا وحنلا ىلع ثحابم ىلإ لصفلا اذه مسقن اذه ىلعو

 .هتيعورشم ليلد نايبو .علخلا فيرعت :لوألا ثحبملا
 . هتمكح و همكح : يناثلا ثحبمل ملا

 :ديهمت 7

 .الالا١٠-ا/؟١551 نم تارقفلا (455) .ال1/7-189 5ا/ نم تارقفلا هوز
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 . علخلل يعرشلا فييكتلا :ثلاثلا ثحبملا

 . علخلا ناكرأ : عبارلا ثحبملا

 .علخلا يف ةلاكولا :سماخلا ثحبملا

 .علخلاب يضاقلا نذإ :سداسلا ثحبملا

 . علخلا راثا : عباسلا ثحبملا
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 كروشل ىرمل)

 هتيعو رشم نايبو .علخلا فيرعت
 : ةغللا يف هفيرعت -45

 لعنلا عّلَخَو .هعزنك هَعْلَتْخاو هعْلخ هعّلْحَي ءيشلا عّلخ :روظنم نبال «برعلا ناسل» يف ءاج
 .هدّرج ؛ًاعْلَح هعّلخَي ءادرلاو بوثلاو

 ىلع اهقّلطو هسفن نع اهلازأ : ِهتََلاَخو ُتَعَلتْخاَف ًاعالُحو (ءاخلا مضب) ًاعلش هتأرما َمّلَحو
 . ةعّللا مسالاو (علاخ) يهف هل اهنم لذب

 نآل ؛اَعْلُح نيجوزلا نيب قارفلا كلذ يمسو . ةٌعلَتخم يهف ًاعالتخا هنم تَعّلتخاو اًعلاخت دقو
 ماو ْمكَل ٌساَبل َنُمظ :ىلاعت لاقف نهل ًاسابل لاجرلاو .لاجرلل ًاسابل ءاسنلا لعج ىلاعت هلل
 اهباجأف هنم اهنيبيل اهجوزل هيطعت لامب ةأرملا تدتفا اذإف .هتعيجضو هعيجض يهو «ْنُهَل سابل
 , 0579 علخلا كلذ لك نم مسالاو هبحاص سابل امهنم دحاو لك علخو هنم تناب دقف .كلذ ىلإ

 يه تعلتخاو ةعلاجن اهعلاخو ًاعلخ هتأرما عّلخ لاقي :ريثألا نبال «ةياهنلا» يفو 65

 :رمع ثيدح هنمو ًاقالط علخلا ىمسي دقو .هل هلذبت ضوع ىلع هتجوز قلطي نأ علخلاو
 , 0579«اهكرتاو اهقّلط يأ (اهعلخا) :رمع هل لاقف اهجوز ىلع تزشن ةأرما نأ»

 : ءاهقفلا حالطصا ىف علخلا فيرعت -085

 لوبق ىلع ةفقوتملا حاكنلا كلم ةلازإ علخلا» :ةيفنحلا هقف يف «راتخملا ردلا» يف ءاج :أ
 06559 (هانعم ىف ام وأ علخلا ظفلب ةجوزلا

 .56ص ء'7جا «ريثألا نبال «ةياهنلا» (955؟7) . 596 ص 3ج .روظنم نبال («برعلا ناسلو (9551)

 4989-17١. ص 7 ج «راتخملا ردلا» (4555
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 ظفلب لدبب حاكنلا كلم ةلازإ علخلا» :ةيفنحلا هقف يف ةريدقلا حتف» يفو : (ب)

 .«5:9علخلا

 هذخأي ضوعب هتأرما جوزلا قارف علخلا» :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاّشك» يفو : (ج)

 ,0155(ةصوصخم ظافلأب اهريغ وأ هتأرما نم جوزلا

 قالط :ًاعرشو .عزنلا :ةغل وه» :ةيكلاملا هقف يف ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يفو : (د)

 ,05330(ضوعب

 نيجوزلا نيب ةقرف :عرشلا يف علخلا» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يفو : (ه)

 ."”9(علخ وأ قالط ظفلب جوزلا ةهجل عجار دوصقم ضوعب

 ضوعب قالط علخلا» ل ةيقشمدلا ةعمللا حرش ةيهبلا ةضورلا» يفو : (9)

 0 ش ., """42(جوزلا ةهجل مزال دوصقم

 ءاهجوز ةأرملا تهرك اذإ ءادتفالا وه علخلا» :ةيرهاظلا هقف يف «ىلحملا» يفو : (ز)

 نإ اهقلطيو هنم ىدتفت نأ اهلف اهقح اهيفوي الف ءاهضغبي نأ تفاخ وأ هقح هيفوت ال نأ تفاخف

 , 615ئه ىضر

 عوقو) وه اهنيب اميف كرتشم ارتشم دحاو ىنعم ىلع بصنت اهنأ ,فيراعتلا هذه نم انل صلخيو

 ةظياولا هب لخت قالطلاك وهف (اهجوزل ةجوزلا ةعفدت ضوعبو .امهيضارتب نيجوزلا نيب نيب ةقرفلا

 الام ةجوزلا لذببو نيجوزلا اضر ىلع هعوقو فقوتي علخلا نأب هنع فلتخي نكلو .ةيجوزلا

 . ةجوزلا نم ضوع نودبو هدحو جوزلا ةدارإب فرصت وهف قالطلا امأ ءاهجوزل

 :راتخملا فيرعتلا -4

عم «ريدقلا حتف» ىف ءاج ام هراتخن يذلا فيرعتلاو
 :وهف هيف ءاج يذلا امأ .طيسب ريوحت 

 . 175ص ءا"ج «عانقلا فاّشك» (436) . 199ص ءا"ج «ريدقلا حتفد (4554)

 . 7573ص ج «جاتحملا ينغم» (4577) 2 .4#ا/ص اج «ريدردلل هريبكلا حرشلا» (4555)

 .١"17١”ص 27ج «ةيقشمدلا ةعمللا حرش ةيهبلا ةضورلا» (ةككم)

 . 78ه ص ١٠ج ءمزح نبال «ىلحملا» (4559)
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 حاكنلا كلم ةلازإ علخلا» :وه هريوحت دعب راتخملاو «علخلا ظفلب لذبب حاكنلا كلم ةلازإ علخلا»

 .«ةصوصخم ظافلأب اهجوزل ةجوزلا هعفدت لامب

 : علخلا ةيعورشم ةلدأ 64

 : ميركلا نارقلا نم :ًالوأ
 مي ى.* 2 2 3 . ع يب .1 . م 2 5

 نا مكل لحي الو .ٍناسحإب حيرست وا يو رعمب كاسمإف : ناترم قالطلا : ىلاعت لاق
 هع ا و تع ىىمد 86 - 5 غاغا ع هع ام عي ايو ومد اج 0

 الف هلل دوُدُح اميقُي الأ مَتْفَح نإف .هللا دوُدُح اَميِقُي الا افاخي نأ الإ ًائيَش َنُومتينآ اًمم اوُدخأت
 مه كئلواف هللا دودَح ٌدَعَتي ْنَمو . اًهوُدتعت الف هللا دودح كلت هب تدتفا اميف اًمهيلع َحانَج
 عع اش 2 هواها م عا ل 6 معرب هع مينا ا 8 2

 آلآ افاخي ْنأ الإ ًائيش ٌنُهوُمئينآ امم اوُدْحَأت نأ ْمُكل لحي الو» : ىلاعت هلوقو .«"74َنوُملاَظلا
 ةروكذملا طورشلاب علخلا ةحابإب قلعتي ةميركلا ةيآلا نم مسقلا اذه خلإ # . . .هللا ٌدوُدَح اميقُي

 ,672(نورسفملا لاق كلذبو .ةميركلا ةيآلا ىف

 :ةفيرشلا ةيوبنلا ةْئّسلا نم :ًايناث

 سيق نب تباث ةأرما تءاج» :لاق سابع نبا نع  ىلاعت هللا همحر  يراخبلا مامإلا جرخأ

 .رفكلا فاخأ ينأ الإ قلخ الو نيد يف تباث ىلع مقنأ ام هللا لوسر اي :تلاقف - ِكَي - يبنلا ىلإ

 , 9"67«اهقرافف هرمأو ءهيلع تدرف . معن :تلاقف ؟هتقيدح هيلع نيدرتف : لَك هللا لوسر لاقف

 مالسإلا يف ناك علخ لوأ : سابع نبا نع ةياور يفو» ينالقسعلا رجح نبال هحرش يف ءاج دقو

 ءوسل هتقرافم ديرأ ال يأ (نيد الو قلخ يف تباث ىلع مقنأ ام) :اهلوقو . . . سيق نب تباث ةأرما
 مامإلل ىرخأ ةياور يف اذه ءاج امك (مالسإلا يف رفكلا هركأ نكلو) هنيد ناصقنل الو هقلخ

 نارفك رفكلاب ديرت نأ لمتحيو .رفكلا يضتقي اميف عقأ نأ هدنع تمقأ نإ هركأ يأ «يراخبلا

 يف يسفن ىلع فاخأ ىنعملا :يبيطلا لاقو .اهجوز ّقح يف ةأرملا ريصقت وه ذإ ءريشعلا

 اهجوزل ةضغبملا ةليمجلا ةباشلا نم عقوتي امم هريغو ضغبو زوشن نم همكح يفاني ام مالسإلا

 . 7079 ةيآلا ,ةرقبلا ةروس (45070)

 اج «يبطرقلا ريسفت» .41-8947ص ١ج «صاّصجلل «نآرقلا ماكحأ» 2٠١ 5ص 75ج «يزارلا ريسفت» (4511)

 . 5١”17ص

 ءالا1-"8١ص 57ج «هنتس» يف دواد وبأ هاورو ,"4هص .9ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (45177)

 ١ 14ج (هنئسال يف يمرادلاو 25517 ص 1١ج «هللسو» يف هجام نبأآو ,.8"1ص .5ج (هننس) يف يئاسنلاو

 .71817ص الج «ىربكلا نئنسلا» يف يقهيبلاو «177ص
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 .©79مرفكلا ءمالسإلا ىضتقم يفاني ام ىلع تقلطأف ءاهنم دضلاب ناك اذإ

 نم تعلتخا سيق نب تباث ةأرما نإ» :هلوق سابع نبا نع «هعماج» يف يذمرتلا جرخأو

 . 729 هلك  يبنلا دهع ىلع اهجوز
 : عامجإلا : اعلاث - “ا

 .ماشلاو زاجحلاب ء ءاهقفلا عيمج لاق علخلا زاوجب يأ 5 اذهبو» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق

 ةيآ 3 0 هزجي 0 هنإف مورا“ هللا دبع 0 الإ فلاخ ًادحأ 0 الو ميلاد نبا لاق

 0 رس نك نتا 206 ل ا ل

 مهريغو نامثعو يلعو رمع لوق وه علخلاب لوقلاو . كلذ نم ءيش تبثي ملو ةرخأتم ةخسانلا

 ,"""2ماعامجإ نوكيف ءافلاخم مهرصع يف مهل فرعن مل ةباحصلا نم

 مقدر نإو» ىلاعت هلوق يف سيلف» :هلوقب خسنلا ىوعد ىلع صاّصجلا مامإلا د در دقو

 َدوُدَح اميِقُي لأ مف ٌنِإف» : ىلاعت هلوق عين بجاوبام ةيآلا # .. . جوز ناكم جوز لادبتسا

 ةروكذم لاح ىلع مكحلا ةروصقم اههنم الك نأل ؛«هب ْتَدَنْلا اميف اَمهْيَلع َحاَنُج الف هلل

 ةيا خسن هءاعداو ينزملا هللادبع نب ركب ةفلاخم ينالقسعلا رجح نبا ركذ كلذكو .«779«اهيف

 .©57«علخلا رابتعا ىلع هدعب عامجإلا دقعناو» :لاق مث ءصاّصجلا ٌدروحنب اهيلع درو علخلا

 944"#-1:6١. ص 24ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» (4517)

 ."54ص .4ج «يذمرتلا عماج» (451)
 . 57-017 ص الج «ينغملا» (451/6)
 ."97ص .١ج «صاّصجلل «نآرقلا ماكحأ» (45175)
 .846-59457 ص .9ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» (45171)
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 نائل كمل
 هعيرشت ةمكحو علخلا مكح

 ؟رظحلا 7 ةحابإلا 0 يف ني له 1

 ةيكلاملا نإ ل , ةيجوزلا ةطازلا هب 0 يذلا 517 قالطلاك رهف 2« ضوعب ةيجوزلا ةطبارلل
 الإ زوجي الف «قالطلاك رظحلا هيف لصألا لهف .(ضوعب قالط) هنأب علخلا فيرعت يف اولاق
 تسب الإ عنمي الو رظحي الو ةحابإلا هيف لصألا نأ مأ ؟ًاعرشم لوبقم ببسل وأ ة ةعورشم ةجاحل

 لاوقأ ضعبو .علخلا نأشب ةفيرشلا ةيوبنلا ةئسلا يف درو ام ضعب ركذن «باوجلا لبقو ؟عورشم
 . علخلا عوضومب قلعتت يتلا ءاهقفلا

 : علخلا نأشب ةيوبنلا ةنسلا يف دور ام - 8

 لاق «ٌتاقفانملا نه تاعلتخملا» :لاق - ِِلكب يبنلا نع نابوث نع يذمرتلا جرخأ : ًالوأ
 : هحرش يف ءاجو , 0779(يوقلاب هدانسإ سيلو .هجولا اذه نم بيرغ ثيدح اذه» : يذمرتلا

 ًانطاب تاقفانملا نه «سأب ريغ نم نهجاوزأ نم قالطلاو علخلا نبلطي يتاللا يأ تاعلتخملا
 .رجزلا يف ةغلابم ءًارهاظ تاعيطملاو

 دمحأ عا «ثاقفانملا نه ٌتاعلتخملاو ثاعزتنملا» :ًاعوفرم ةريره أ نع بابلا يفو
 «ثتاقفانملا نه ثاجربتملاو ثتاعلتخملا» :ًاعوفرم دوعسم نبا نع ًاضيأ بابلا يفو . يئاسنلاو
 , 07720(ةيلحلا» يف ميعن وبأ هجرخأ

 نم ثعلتخا ةأرما اميأ» : هلوق - لكي - يبنلا نع يورو» :(هعماج» يف يذمرتلا لاقو : : ًايناث

 ."55ص .؛ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» (9514)

 .”55ص .؛ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» (4514)
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 ىلإ اهئجلت ةدش ريغ نم يأ .سأب ريغ نم :هلوقو .«ةنجلا ٌةحئار حرت مل سأب ريغ نم اهجوز
 , "014 0(ةقرافملا لاؤس

 مارحف « سأب ريغ ىف ًاقالط اهجوز ٌتلأس ٍةأرما اميأ» :«هنئس» يف دواد وبأ جرخأو : ثلاث

 , 4540 (ةنجلا ٌةحئار اهيلع

 : علخلا يف ءاهقفلا لاوقأ - 8

 ءاميقي ال نأ ةفاخم ةلاح يف الإ هوركم  علخلا يأ  وه» :ينالقسعلا رجح نبا لاق :أ

 ,635459(هب رمأ ام امهنم دحأ وأ

 يذلا حاكنلا عطق نم هيف امل هوركم علخلا يأ - هنكلو» : «جاتحملا ينغم» يفو : ب

 . 4545«عرشلا بولطم وه

 نايوت ثيدحل كلذ هرك «لاحلا ةماقتسا 1 ةأرملا هتعلاخ نإو : : «عانقلا فاشكو يفو :ةاج

 ةحئاز هيلع مارحف ٠ ٍسأب ام ريغ نم قالطلا اهَجوز ٌتلأس ٍةأرما اميأ» :لاق هني يبنلا نأ

 , 458ةًاهوركم نوكيف ثبع هنألو ؛ (ةنجلا

 .هقلخ وأ هقلخل ةضغبملو ةرشع ءوسل علخلا يأ - حابيو» :«ىهتنملا ةياغ» يفو :د

 ,"145(هعم هللا دودح ميقت ال نأ ىشختو

 وهو ءهركي ليقو راع ىلع علخلا زاج» :ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يف ءاجو : ه

 » :لوقلا اذه ىلع ًاييقعت 5 اقيلعت يقوسدلا لاقو .©50*654(هيف لصألا وه اذه «ضوعب قالطلا

+ ةمضعلا ىلع هيواعملا كيف نمنت تالخلا نأ ملع
 0 0 

 , 285 ٌقالطلا هللا ىلإ لالحلا يا : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ًاقافتا هلصأل رظنلاب

 . 15ص 14ج «يذوحألا ةفحت هحرشو يذمرتلا عماج» (4140)

 .” 8١ص ."ج ةدوبعملا نوعو» هحرش عم «دواد يبأ ننس» (4541)

 .7942ص :9ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» (4587)

 . 517ص اج «جاتحملا ينغم» (438)

 .175ص ءا"ج «عانقلا فاّشكد (4144)
 . ٠١ "ص ءا"ج «ىهتنملاو عانقإلا نيب عمجلا يف ىهتنملا ةياغ» (434)

 . "97ص 27ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (454)

 . 3” 47ص . 37ج هريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاحو (45417)
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 :ةجاحلل هزاوجو رظحلا وه علخلا يف لصألا

 هيف بوغرم ريغ ةعلاخملا بلط نأ صلختسي ءاهانركذ يتلا ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا نمو
 اذهو .ةنجلا نم اهنامرحب ديدش ديدهت اهرظتني يعرش رربم ريغ نم هبلطت يتلا نأو , عرشلا يف

 ىلإ ريشت ءاهقفلا لاوقأ كلذكو .ةجاحلل زوجي امنإو ,رظحلا وه علخلا يف لصألا نأ ىلع لدي
 .ةجاحلل زوجي امنإو روظحم لصألا يف قالطلاو .قالط هنأل ؛رظحلا وه هيف لصألا نأ

 :علخلا بلط مكح - 85

 اهعم علخلا ءارجإ اهجوز نم بلطت ذإ «بلاغلا وهو .ةجوزلا نم ء*م ردصي لق علخلا بلط

 عم علخلا ةارجإ اهتم وه بلطي دإ جوزلا نم ملخملا ينط ودضي دلو .هل هعفدت لام ءاقل

 عراشلا باطخ اهب قلعتي نيفلكملا لاعفأو .نيفلكملا لاعفأ نم ًالعف ربتعي نيتلاحلا يف بلطلاو
 ىلع يأ  ءاضتقالا هجو ىلع اهب باطخلا اذه قلعتو . 3 وأ رييختلا وأ ءاضتقالا هجو ىلع
 هجو ىلع يأ -رييختلا هجو ىلع اهب هقلعتو  ةهاركلا وأ ميرحتلا وأ بدنلا وأ باجيإلا هجو
 هنو هلمتع (ةفلكملا لعفب عراشلا باطخل رييختلا وأ يتاضعألا قلعتلا اذه رثأو .- ةحايإلا

 اذه هيرتعت جوزلا وأ ةجوزلا نم علخلا بلط لهف افا ًاهوركم وأ اهوار اندر

 انردهوأ ايودنموأ اجبار نوكيف ةحابإلا وأ ةهاركلا وأ ميرحتلا وأ بدنلا وأ بوجولا نم ماكحألا

 ةجوزلا نم علخلا بلط مكح نيبنف .ةيلاتلا تارقفلاب 0 ؟ال 1 ءاجئابماوأ اهيركمرأ

 : ةجوزلا لبق نم علخلا بلط ةحابإ :() ترغب

 : ةلبانحلا دنع :ًالوأ

 اذإ وأ .هتروص حبقو هتمامدك يعيبط ببسب اهجوز تهرك اذإ علخلا بلطت نأ ةجوزلل حابي

 هنس ربكل وأ ءًاعرش هيلع بجي ام ءادأ يف هريصقت يأ هتنايد يف صقنك يعرش ببسل هتهرك
 طيرفتلا اذه ىلع بترتي امو هّقحب اهطيرفت ىلإ كلذ اهب يدؤي نأ تيشخو اهقوقح ءادأ نع هزجعو
 اهجوز ةأرملا تهرك اذإو» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاّشك» يف ءاج دقف ءاهب ملول قوحل ص

 صقنل هتهرك وأ - (هقالخأ) ةنطابلا هتروصل وأ .(هتمامد) ةرهاظلا هتروصل يأ  .هقلخل وأ ٠ هقلخل

 كلذ وحن وأ ,هفعض وأ «هربكل وأ .- كرت وأ لعف نم مالسإلا هب همزلي ام ءادأ يف ةريصقت د هنيد

 نإق» : ىلاعت هلوقل هنم اهسفن هب يدتفت ضوع ىلع هعلاخت نأ اهل حابيف هّقح كرتب ًامثإ تفاخو

 , 110ج هب ْتَدَتْفا اميف اَمِهْيَلَع حان الق هللا دودح اًميقي 000 متفخ

 .ه١ضص الج «ينغملا» يف هلثمو .5١7١ص اج «عانقلا فاشكو (04584)
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 : ةيرهاظلا دنع :ًايناث - 888

 هقح هيفوت ال نأ تفاخف اهجوز ة أرملا تمهرك اذإ» : يرهاظلا مر «ىلحملا» يف ءاجو

 نيهجولا دحأب الإ ءادتفالا لحي الو . هنم يدتفت نأ اهلف ءاهقح اهيفوي الف اهضخبي نأ تفاخ وأ

 ,052امهعامتجا وأ نيروكذملا

 :ةيعفاشلا دنع :ًاثلاث  ؟”عو

 ءوس وأ رظنم 0 اهجوز ةأرملا تهرك اذإ» : : ةيعفاشلا هقف يف يزاريشلل «بذهملا» يف ءاج

 الأ مْفح ْنَِنِه : لجو زع هلوقل ؛ضوع ىلع هعلاخت نأ زاج «هقح يدؤت 3 ال نأ تفاخو «ةرشع

 016ه َتَدَتْفا اميف اَمِهّيَلَع حان الق هللا ٌدودح اَميقْي

 : ةيفنحلا دنع :ًاعبار 8

 سأب الف « هللا دودح اميقي ال نأ افاخو ناجوزلا قاشت اذإو» : ةيفنحلا هقف يف «ةيادهلا» يف ءاج

 600ج َتَدَتْفا اًميف اَمِهيَلَع َحانُج القط ؛ ىلاعت هلوقل هب اهعلخي لامب هنم اهسفن يدتفت نأ

 الو» :«راتخملا ردلا» يفو .«”59ةعلاخملا يأ ءادفلا ةحابإ ينعت (يدتفت نأ سأب الف) ةرابعو

 , 3755(قافولا مدعبو قاقشلل ةجاحلا دنع هب سأب

 :ةجوزلا لبق نم علخلا بلط ةهارك : (ب)ر 0

 الو ةنسح ةرشعلاو «ةديج اهجوز نيبو اهنيب ةقالعلا تناك اذإ علخلا بلطت نأ ةأرملل هركيو

 ولو» : يلبنحلا يقرخلا مامإلا لاق دقف .ةلبانحلا لاق اذهبو .علخلا بلط ىلإ وعدي ام دجوي

 رهاظلاو» :لوقلا اذه ىلع ًاقيلعت ةمادق نبا لاقو . «علخلا عقوو كلذ اهل هرك انركذ ام ريغل هتعلاخ

 كلذ لدن اهل 0 53 هنأل ؛ هللا دوّدح اميقي ال نأ نم ةيشخو ضعغب ريغل هتعلاخ اذإ دارأ هنأ

 , 5"2(. .كلذ اهل هركي هنإف .ةمئلم قالخألاو ةرماع لاحلاو هل اهتعلاخم دارأ هنأ ىلع

 . 380 ص .١٠ج «ىلحملا» (4549)

 ."ص ا ١١ج «عومجملا هحرشو بذهملا» (4590)

 . 144 ص ءالج «ةيادهلا» (4591)

 . 44 ١ص .*ج «راتخملا ردلا» (459) . 19ص اج «ريدقلا حتف» (459؟)

 . 07-04 ص ءالج .يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» (45945)
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 : علخلا بلط ةجوزلل نوهركي ال ةيعفاشلا 7

 بلطت نأ ةجوزلل هركي :اهيف لاقو ةمادق 0 اهركذ يتلا ةلاحلا اذه يف ةيعفاشلا فلاخو
 ًابلط «ةعلاخملا ةجوزلا بلط اولعج مهنأ ةيعفاشلا ةفلاخم هجوو «ةمادق نبا هركذ امل علخلا
 هركت مل نإو» :ةيعفاشلا هقف يف «بذهملا» يف يزاريشلا مامإلا لاق دقف .هيف ةهارك ا

 هنم ٍءْيَش ْنَع ْمُكَل َنْبط نِإَفظ : لجو ّزع هلوقل زاج «ببس ريغ نم علخلا ىلع ايضارتو ًائيش هنم
 نم زاجف .ررضلا عفدل لعج يضارتلاب دقع عفر - علخلا يأ - هنألو ؛ ؛ «أتيرم ًاينه ُهوُلكَف أسف 3

 , "7500 (عيبلا يف ةلاقإلاك «ررض ريغ

 كانه نكي مل اذإ علخلا ةجوزلا بلط يف ةتباث ةهاركلاف «ةلبانحلا لوق حجارلاو - 784

 دودح اميقي ال نأ ةيشخ نم وأ ءاهل هترشاعم ءوس نم وأ .هل اهنم ضغب نم اهبلطل وعدي ام
 توبث هرابتعا بتارم لقأو «هرابتعا مدعو هزواجت يغبني الف ,زيزعلا باتكلا هركذ طرش اذهو .هللا

 . هتاوفب ةهاركلا

 : ةجوزلا لبق نم علخلا بلط ميرحت : (ج) 4

 - اهل هركي هنإف ةمئلم قالخألاو ةديج نيجوزلا نيب لاحلا تناك اذإ» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق

 علخلا :لاق هنإف هميرحت دمحأ مالك لمتحيو» : ةمادق نبا لاق مث .«علخلا بلط ةجورلل يأ

 نوكي ال هنأ ىلع لدي اذهو .«"59«علخلا اذهف ءرهملا هيطعتو لجرلا هركت :ةلهس ثيدح لثم
 نوكي ةلاحلا هذه ريغ يفو ,اهجوزل ةجوزلا ةهارك ةلاح يهو «لاحلا هذه يف الإ ني علخلا

 سانع ننا نع كلذ نعم يورو :رذنملا نبا لاقو .دوادو رذنملا نبا لوق اذهو . 0

 ًاعيش ٌنُهوُمتيتآ امم اوُذخأت نأ ْمُكل لج الو :لاق ىلاعت هللا نأل كلذو ملعلا له لهأ نم ريثكو

 ُتدتفا اميف امهيّلع َحانُج اللف هللا َدوُدُح اميقُي لأ ْمُنْفَح نإف هللا َدوُدُح اَميِقُي لا افاخي ْنأ الإ

 لاقف ديعولاب ظلغ مث ةيترخ ريغ لم كدا اذا: مهي وحال عادلا نأ نا يريم ليفاوب

 نابوث ىورو «َنوُملاَطلا مُه كِلوأف هلل دودح ٌدعتي ْنَمو ءاهوُدَتْعت الف هللا دودح كلت» : ىلاعت

 اهيلع مارحف ٍءإسأب ام ريغ يف ٌقالطلا اهجوز ٌتلأس ةأرما اميأ» :- ٍدي هللا لوسر لاق :لاق

 ٌتاعزتنملاو ُتاعلتخملا» : لاق هيك يبنلا نع - هنع هللا يضر - ةريره يبأ نعو . «ةنجلا ُةحئار

 ىلع لدي اذهو «هب انين هركذو «دنسملا» يف دمحأ هاورو .صفح وبأ هاور «ثاقفانملا نه

 ,ةجاح ريغ نم حاكنلا حلاصمل ةلازإو ءاهجوزبو اهب رارضإ هنألو ؛ةجاح ريغل ةعلاخملا ميرحت

 .ة64ص الج «ينغملا» قحكك) .3”صضص ١١ج «عومجملا هحرشو بذهملا» (4544)

-١ 12١ 



 . ©5555ينارض الو َررَض الد : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل مرحف

 : ةجوزلا لبق نم علخلا بلط بوجو : (د) 6

 لاؤسلا اذه ىلع بيجأ نأ لبقو ؟ابجاو ةجوزلا لبق نم علخلا بلط نوكي نأ نكمي لهو

 هتجوز رْمأ جوزلا ىلع بجيو» :لاق دقف  ىلاعت هللا همحر - ةيميت نبا مالسإلا خيش لوق ركذأ

 خسفنا تعنتماو ةالصلا ىلإ تيعد اذإو . حيحصلا يف اهقارف هيلع بجو لصت مل نإف «ةالصلاب

 نكمي ةيميت نبا لوق ىلع ساق ,3376رحخألا يف خسفني الو ءاملعلا يلوق دحأ يف اهحاكن

 ةالصلاب همايق موزلب هل هتجوز ريكذت نم مغرلاب ةالصلا كرت ىلع ًاَّرصم ناك اذإ جوزلا نإ :لاقي نأ

 نإف « ءاهقلطي نأ جوزلا نم بلطت نأ ةجوزلا ىلع بجي ةلاحلا هذه يف نإف .هللا اهضرف امك

 ةيجوزلا ةطبارلا عطق ىلإ ٍليبسلا هنأل ؛هل هلذبت لام ىلع علخلا بلطت نأ اهيلع بجو ىبأ

 يف ء ءاملعلا فلتخا يذلا ًادمع ةالصلا كراتل ةجوز نوكت نأ ةملسملا ةأرملل يغبني ام ذإ ءامهنيب

 «ًادترم هلعجيو مالسإلا نم هجرخي لعف وأ داقتعاب ًاسبلتم جوزلا ناك ول اميف مكحلا اذكهو . هرفك

 يضاقلا نكلو كلذ تابثإ عيطتست وأ «قيرفتلاب مكحيل ءاضقلا مامأ كلذ تابثإ ةأرملا عيطتست الو

 نأ جوزلا اذه نم بلطت نأ ةلاحلا هذه يف اهيلعف «قيرفتلا بوجوب مكحي الو هتدرب مكحي ال

 سبلتملا لجرلا اذه لثمل ةجوز نوكت نأ ةملسملل يغبني ال هنأل ؛هل هعفدت لام ىلع ولو اهعلاخي

 ش .ًالعف وأ ًاداقتعا هب رفكي امب

 :ةجوزلا لبق نم علخلا بلط بابحتسا : (ه) 5

 هللا قوقح يف ًاطّرفم ناك اذإ ًابحتسمو هيلإ ًابودنم ةجوزلا لبق نم علخلا بلط نوكيو
 حاكنلاب ررضتل - قالطلا يأ  نسيو» :ةلبانحلا هقف نم «ىهتنملا ةياغ» يف ءاج دقف .ىلاعت

 .هللا قوقح يف اهطيرفتلو ةفع اهكرتل بجي هنعو .اهرابجإ هنكمي الو ةفعو ةالص وحن اهكرتبو

 اح كرت نإ علتخت نأ نيف هك يهو .هنم يدتفتل اهيلع قييضتلاو لاحلا هذه يف اهلضع هلو

 يف ًأرّصقم اهجوز ناك اذإ علخلا اهبلط بابحتسا يف ةحيرص ةريخألا هترابعف .980"2ىلاعت هلل

 دمعت صوصخب حجرأ نكلو «هيلع اهضرتفا يتلا تادابعلا يف هريصقت لثم .ىلاعت هللا قوقح

 نابوث ثيدحو «48 اهمقرو ةرقبلا ةروس يف 4 . . .اوذخأت نأ مكل لحي الوإ» ةيأ ه ؛ص ج «ينغملا» (4597)

 نوع» :ةقرافملا لاؤس ىلإ اهئجلت ةدش ريغل يأ (سأب ريغ يف) هلوقو 8١ص ”ج هنئس يف دواد وبأ هجرخأ

 هننس يف هجام نبا هاور هرارض الو ررض ال» ثيدحو .*«مص «3ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا

 .ثيدحلا اذه هركذ دنع كلذ ركذ « يوونلا مامإلل ؛ةيوونلا نيعبرألا نتم» : «أطوملا» يف كلامو ينطقرادلاو

 . 7١١؟ص ءج «ىهتنملاو عانقإلا نيب عمجلا يف ىهتنملا ةياغ» (4194)
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 ىرخألا هللا قوقح امأ .ةقباسلا ةرقفلا يف هتنيب امك علخلا بلط بوجو ةالصلا كرت جوزلا

 علخلا ةجوزلا بلط لعجب اهئادأ يف هريصقت نإف .هوحنو مايصلاك هيلع ةضورفملا تادابعلاك

 :جوزلا لبق نم علخلا بلط مكح -817

 ةروصبو ًاحيرص اهنم كلذ هبلط ءاج ءاوس ءًاحابم جوزلا لبق نم علخلا بلط نوكي دق
 جوزلا ىلع امرحم علخلا بلط نوكي دقو .اهيلع قييضتلاك ةرشابم ريغ ةروصب ناك وأ «ةرشابم

 لاملا نم ءيشب هنم ءادتفالا ىلع اهلمحل اهيلع قييضتلا قيرط نع ةرشابم ريغ ةروصب نوكي نأب

 : ةيلاتلا تارقفلا يف هانلق ام حضونو .هل هلذبت

 : جوزلا لبق نم علخلا بلط ةحابإ -

 ًازوشن اهنم ىأر اذإ هل هعفدت ضوع ىلع هعم ةعلاخملا هتجوز نم بلطي نأ جوزلل حابي
 اهيلع قييضت نودب هزاوجف هنم علخلا بلطتل ةلاحلا هذه يف اهيلع قيضي نأ هل نأل ؟ هوحنو

 بحاص يزاريشلا هيقفلا لاق دقف «ببس نودب ولو علخلا زوجي : ةيعفاشلا لاقو . ىلوأ

 :ّلجو ّرع هلوقل راع تيس ريغ نم ملخلا ىلع ايضارتو ائيش هنم هركت مل نإو» :(«بذهملا»

 عفرل يخارتلاب حاكنلا دقع عفر هنألو ؛ «ًائيرم ًائينه هولكف ًاسفن ُهنم ٍءىْبش ْنع ُْمُكل نبط ْنِإفل

 بلط ةحابإ نأ مالكلا هذه نم حضاوو , 65492 عيبلا يف ةلاقإلاك ررض ريغ نم زاجف .ررضلا

 .جوزلا لبق نم وأ ةجوزلا لبق نم هبلط لمشت علخلا

 :ةجوزلا ىلع قييضتلاب ةعلاخملا بلط ةحابإ -4

 ببسلا دجو اذإ جوزلل ًاحابم ةرشابمو ةحيرص ةروصب جوزلا لبق نم ةعلاخملا بلط ناك اذإو
 ببس نودب ولو حابم ةعلاخملا بلط نأل وأ .ةلبانحلا لاق امك .ةجوزلا زوشنك ةعلاخملل رربملا

 قيضتلا قيرط نع ةرشابم ريغ ةروصب جوزلا لب نم ةعلاضمملا بلط نإف 0

 0 ةجورلاب ةراضملا نم ركذ ام يأ كلذ تا لعف نإو» : : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاتك

 حيحص علخلاف ,موص وأ ةالصك ًاضرف اهكرت وأ اهزوشنل وأ اهانزل ؛قوقحلا نم عنملاو قييضتلاو

 ."ص ١١ج «,يزاريشلل «عومجملا هحرشو بذهملا» (4599)
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 سيقو 4م ةشحافب َنيِتأِب نأ الإ َنموُمْبا ام ضعبي اوُبعذتِل ٌنُموُلُضعَت الو» : ىلاعت هلوقل
 .6"""ااهيلع ىقابلا

 :ّقح هجو ريغب ةجوزلا ىلع قييضتلاب ةعلاخملا ميرحت -8

 نإف .علخلل جوزلا نم رشابم ريغ ًابلط ربتعي علخلا بلط ىلع اهلمحل ةجوزلا ىلع قيبضتلا
 جوزلا ىلع مارح وهف ّقح هجوب نكي مل نإو ءانّيب امك حابم وهف ّقح هجوب قييضتلا اذه ناك
 هتجوز لضع نإ امأف» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج دقف ,ةلبانحلا حّرص اذهبو .هلعف

 يدتفتل ؛ًاملظ كلذ وحنو مسقلاو ةقفنلا نم اهقوقح اهعنم وأ ءاهيلع قييضتلاو برضلاب اهراضو
 دهاجمو ءاطعو سابع نبا نع كلذ يور .دودرم ضوعلاو لطاب ملخلاف تلعفف هنم اهسفن

 كلام لاق هبو .يرهزلاو بيعش نبورمعو ءةورعو دمحم نب مساقلاو يعخنلاو « يبعشلاو

 ٌّقح هجو ريغب ةجوزلا ىلع قييضتلا ميرحت يضتقي «لطاب علخلا» مهلوقو .«"7«ةداتقو يروثلاو
 يف «ىهتنملا ةياغ» يفو .ًالطاب علخلا ناك امل ًامرحم نكي مل ول هنأل ؛ةعلاخملا ىلع اهلمحل
 , 97:7: علتختل برض وأ .ّقح عنمب اهلضع نإ حصي د الو مرحيو» : ةلبانحلا هقف

  86١ةعلاخملا ىلع هتحوُر ةقفاوم جورلل بحتسي له :

 بحتسي معن :باوجلاو ؟اهبلط ةباجإ جوزلل بحتسي لهف «ةعلاخملا ةجوزلا تبلط اذإو
 .هل اهتيهارك ىلع لدي ةلاحلا هذه يف اهبلط نأل ؛هيلع اهمزعو بلطلا قدص اهنم ىأر اذإ كلذ هل

 «بابحتسالا هجو ىلع اهبلط ةباجإ هنم بْلطُي الف اهوحن يوق ليم هل ناك اذإ نكلو -5

 تناك اذإو «علخلا بلطت الو هعم ماقملاب ىضرتو اهجوز ىلع ربصت نأ ةجوزلا نم بحتسي امنإو
 اهنم ربصلا بابحتسا نأ الإ .اهوحن يوق ليم هلو اريثك اهبحي اهجوز ماد ام هكرتت نأ هتبلط دق

 نم ةعلاخملا بلط اهل حابملا نم ىقبي لب ٠ ءاهيلع كلذ بوجو ينعي ال ةعلاخملا اهبلط مدعو

 هل ٌنسِيو» :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشكو يف ءاج دقف ةلبانحلا حرص هلك اذهبو ءاهجوز

 سيق نب تباث ةأرما تءاج :لاق سابع نبا ثيدحل  ةعلاخملا هتجوز بلط ةباجإ يأ  اهتباجإ
 نكلو قل الو: نزح. نم هيلع عا اهدا تدك : هللا لوسر اي تلاقف .- هلك - ىبنلا ىلإ

 اهدرب اهرمأف ءمعن :تلاق ؟هتقيدح هيلع نيدرتأ :- كك  يبنلا لاقف .مالسإلا يف رفكلا هركأ

 ) )917٠١اهمقرو ءاسنلا ةروس يف ةيآلاو 77١ص ءا"ج «عانقلا فاّشك» 14 .

 ص ءالج ا ينغمل ار المكر 906-84.

 ) )41707.ج «ىهتنملاو عانقإلا نيب عمجلا يف ىهتنملا ةياغ» ص٠١١.
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 مدعو اهربص بحتسيف ةبحمو ليم اهيلإ هل جوزلا نوكي نأ آلإ .يراخبلا هاور «اهتقرافمب هرمأو
 نأ اهل يغبني :دمحأ لوق : يضاقلا لاق .ربصت نأو هنم علتخت ال نأ يغبني دمحأ لاق . اهئادتفا
 ريغ يف هزاوج ىلع صن دق هنأل ةهاركلا هذهب دري ملو رايتخالاو بابحتسالا ليبس ىلع ربصت
 كتجوز علخا لجرل  هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع لاق : (يقهيبلا ننس» يفو , 0179( عضوم
 جوزلل بحتسي اهجوزل ةجوزلا ةيهارك دنعف , 47: 9عهنم تزشن دق تناكو .هل اهتيهارك نم ىأر امل
 اذإ اميس ال هل اهتيهارك نأل ؛ةعلاخملا بلطب وه اهيلإ مدقتب وأ ةعلاخملا يف اهبلط بيجي نأ
 عالتخالا اهبلط ةلزنمب اهنم فرصتلا اذه نأل ؛هتعاط نع اهجورخو اهزوشن هل اهضعب عم ناك
 . ةحيرص ريغو ةرشابم ريغ ةروصب ناك نإو ءهنم

 : علخلا عيرشت ةمكح 6

 امم اوُدُحأت ْنأ ْمُكل ُلجي الوإ :ةميركلا ةيآلا هيلإ تراشأ ام يه علخلا عيرشت ةمكحو
56 0 

 اَمِهيَلع َحانُج الف .هللا دوُدَح اًميِقي الا متفخ نإف هللا َدوُدَُح اَميقُي لا افاَحي ْنأ الإ ائيش ْنُهومتيتا ماج خا د اا ل يل ولا يش كا هد زا ا ا ف و ا لا 0 00
 , #0 . .هب ْتَدَنْقا اًميف

 ,ةرشاعملا نسح نم نيجوزلل اهّدح يتلا هللا دودح يدعت نم يقوتلل وه علخلا عيرشتف
 امب ةجوزلا مايقو قوقحلا يف ةلئامملا ةظحالم عم .رخآلل قوقح نم هيلع امب امهنم لك مايقو
 مدعو دالوألا ةيبرتو تيبلا رومأب مايق نم اهمزلي امو .ةأرملا ىلع لجرلا ةماوق همزلتستو هيعدتست
 يذلا ررضلا ةلازإل - عرش يأ - علخلاو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو , 07: "9ةراضملا
 فاّشك» يفو .2017(هضغبتو ههركت نم عم ماقملاو ةرشعلا ءوسب  ةجوزلا قحلي يأ  اهقحلي
 الإ اهيلع هل ةعجر ال هجو ىلع جوزلا نم اهصيلخت هتدئافو» :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا
 ررضلا ةلازإل ناك علخلا عيرشت نأ «عانقلا فاّشكدو «ينغملا» يف ءاج امم ودبيو ."”«اهاضرب
 ضرغلا اذه نأكف .اهقوقحب همايق مدعل وأ هل اهضغبل هنيبو اهنيب حاكنلا ءاقب ببسب ةجوزلا نع
 ةحلصم امأ .معلخلا عيرشت ةمكح نم لوألا ماقملا يف وهو علخلا عيرشت يف هيلإ روظنملا وه
 عيرشتلا اذه ةمكح نم هنأو علخلا عيرشت يف هيلإ ًاروظنم ناك نإو اذهف «هنع ررضلا عفدو جوزلا
 ةطبارلا ءاقب ررض نم صلختلا عيطتسي جوزلا نأل ؛ةمكحلا هذه نم يناثلا ماقملا يف هنأ الإ
 ..ةجوزلا ةقفاومو اضر ىلع فقوت نود - قالطلاب يأ  ةدرفنملا هتدارإب ةيجوزلا

 ص81١6.
 الج .يقهيبلل «ىربكلا نئسلا» (410 5) . 1505 ص اج «عانقلا فاشك»

)47١( 

 ) )9١5ةيآلا ققرقبلا ةروس 7179 .

 ."88ص .7ج ءاضر ديشر موحرملل «رانملا ريسفت» (470)

 . 155ص اج «عانقلا فاّشك» (91704) . 07ص ءا/لج «ينغملا» (91700)
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 تكتلانل) تمل
 علخلل يعرشلا فييكتلا

 :ديهمت 5

 عطقب هل اهتقرافم ىلع هتقفاوم نع ًاضوع اهجوز ىلإ ةجوزلا همدقت لامب نوكي ةداع علخلا

 اقالط هب عقاولا نوكيف ءاهجوزل ةجوزلا هلذبت لام نودب علخلا نوكي دقو .امهنيب ةيجوزلا ةطبارلا

 دعب اميف كلذ حضونس امك  قالطلا اهب عقي يتلا تايانكلا ظافلأ نم «علخلا» ظفل نأ رابتعاب

علخلل يعرشلا فييكتلا ىلع ثحبملا اذه يف انمالكو .- ىلاعت هللا ءاش نإ
 لام هيف نوكي يذلا 

 ىلع بترتي امو «ةفلتخملا بهاذملا يف هنيبن ام اذهو .ءاهقفلا هيمسي امك علخلا لدب وه يذلا

 .بهاذملا هذه ءاهقف هيلإ بهذي يذلا علخلل يعرشلا فييكتلا

 : ةيفنحلا بهذم :الوأ هه

 يف جوزلا نم علخلا باجيإ نإ» :ةيفنحلا هقف يف يسخرسلا مامإلل «طوسبملا» يف ءاج

 - علخلا دقع  دقعلا اذه يف هبناج نم يذلا ضوعلا نأل ؛اهلوبق طرشب قالطلا قيلعت ىنعملا

 مازتلا علخلا يف ةجوزلا بناج يأ اهبناج نم يذلاو . . طرشلاب قيلعتلل لمتحم وهو قالط

 , 67" ؟2«عارشلاو عيبلا ةلزنمب نوكيف .- علخلا لدب يأ -لاملا

 بناج يأ - هبناج يف نيمي  علخلا يأ وه» :ةيفنحلا هقف يف «راتخملا رّدلا» يفو

 , "01 (ةضواعم  ةجوزلا بناج يف يأ  اهبناج ىفو «لاملا لوبقب قالطلا قيلعت هنأل ؛ جوزلا

 ةضواعم «جوزلا بناج نم نيمي هنأ - علخلا يأ - هتفصو» :ةيفنحلا هقف يف «ريدقلا حتف» يفو

 . ةفينح يبأ دنع اهبناج نم ةضواعملا ماكحأ وأ هبناج نم نيميلا ماكحأ ىعارتف .اهبناج نم

 , 3717(نيبناجلا نم نيمي وه امهدنعو

 . 177؟ص .5ج «طوسبملا» (4104)

 . ؟ 5 ؟ص اج «راتخملا ردلا» )91١(

 .48١ص 23ج «ريدقلا حتف» ةطفلدت]

-١ ©" 



 601 : ةيفنحلا فييكت ىلع بترتي ام - 865

 لبق سلجملا نم همايقب الو هنع هعوجرب هباجيإ لطبي الف ,علخلاب جوزلا أدتبا اذإ :ًالوأ
 هباجيإ لطبي نكلو .ةلالد الو ةحارص ال نيميلا نع عوجرلا زوجي الو «نيمي هباجيإ نأل ؛اهلوبق

 ةضواعم دقع اهيلإ ةبسنلاب علخلا نأل ؛لبقت نأ لبق  دقعلا سلجم  سلجملا نم ةجوزلا مايقب
 .لوبقلا لبقو باجيإلا دعب نيدقاعلا قرفتب لطبت تاضواعملاو

 ىلع ةنالف يتجوز تعلاخ :لوقي نأب اهتبيغ يف جوزلا نم باجيإلا حصي : : ًايناث  /ى61/
 نإو ,علخلا دقع مت هباجيإب اهملع سلجم يف تلبقف هباجيإ اهغلب اذإف .ةبئاغ يهو رانيد فلأ
 . علخلا دقعني الو ,باجيإلا لطب لبقت نأ لبق هب اهملع سلجم نم تماق

 يف هنأل ؛لبقتسملا ىلإ هفيضي وأ طرش ىلع علخلا قّلعي نأ جوزلل زوجي : : ًاعلاث 86

 كتعلخ دقف هرفس نم يبأ ءاج نإ :لوقي نأك ةفاضإلاو قيلعتلا اهيف زوجي نيميلاو «نيمي هقح
 هيبأ مودق دنع لوبقلا ةجوزلل نوكيف . ًادغ رانيد فلأ ىلع كتعلخ :لوقي وأ .رائيد فلأ ىلع

 .دغ موي وهو علخلا هيلإ فيضأ يذلا تقولا لولح دنع وأ .همودقب اهملع سلجم يف هرفس نم

 .اهلوبق ربتعي مل علخلا هيلإ فاضملا تقولا لولح لبق وأ طرشلا ققحت لبق تلبق ولو

 «نيمي هنم باجيإلا نأل ؛ هسفنل رايخلا هباجيإ يف طرتشي نأ جوزلل زوجي ال : ًاعبار 48

 .رايخلا اهسفنل يه طرتشت وأ «رايخلا اهل طرتشي نأ زوجي نكلو .ناميألا يف طارتشالا زوجي الو
 هباجيإ حصو طرشلا اغل مايأ ةثالث رايخلا يلو رانيد فلأ ىلع كتعلخ :لاق اذإ ءاذه ىلعو
 اذه ىلع تلبقف مايأ ةثالث رايخلا كلو رانيد فلأ ىلع كتعلخ :اهل لاق ولو .رايخلا طرش نودب

 ؛رايخلا ةدم لالخ تضفر تءاش نإو .تلبق تءاش نإف رايخلا يف يهو كلذ ّحص .طرشلا

 .زوجي تاضواعملا يف رايخلا طارتشاو «ةضواعم اهبناج يف علخلا نأل

 3 39 نأ اهل ناك .باجيإلا اهنم ردص يتلا يه ةجوزلا تناك اذإ ايما الك
 اضيأ اهباجيإ لطبيو «هلوبق لبق اهسلجم نم تماق اذإ لطبي اهباجيإ نأ امك .هلوبق لبق اهباجيإ
 .ةضواعم دقع يف ًاعورشم ربتعي اهنم باجيإلا رودص نأل ؛هلوبق لبق سلجملا نع وه همايقب
 ٌلاطبم نوكيف .باجيإلا نع ًاضارعإ ربتعي دقعلا مامت لبق نيدقاعلا دحأ نم سلجملا نم مايقلاو

 .هل

 «راتحملا درو راتخملا ردلا» 7١-7114. ص 27ج «ريدقلا حتتفو ةيادهلا» . 177”ص .”5ج «طوسبملا» (ةالا؟)

 .5457؟ص 37ج :
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 ؛ لبقتسملا ىلإ ًافاضم وأ طرش ىلع ًاقلعم ةجوزلا نم باجيإلا حصي ال :ًاسداس 0

 طرتشت نأ اهل زوجي نكلو .ةفاضإلا الو قيلعتلا لبقت ال ةضواعملاو ةضواعت اهقح يف هنأل

 :دمحمو فسوي وبأ لاقو .- هللا همحر  ةفينح يبأ دنع اذهو «ليلق لبق انرشأ امك رايخلا اهسفنل

 وغليو حصيو علخلا دقعيف «جوزلل ةبسنلاب وغلي امك ةجوزلل ةبسنلاب وغليف «رايخلا طرش حصي ال

 دقعلا خسفل وه امنإ رايخلا طرش نأ امهتجحو ؛ ةجوزلل وأ جوزلل ناك ءاوس «هيف رايخلا طرش

 عنمي ال علخلا دقع يف رايخلا طرشف ءاذه ىلعو .داقعنالا نم دقعلا عنمل سيلو «هداقعنا دعب

 يبأل ةجحلاو .لاملا موزلو ةقرفلا عوقو وهو هيلع هرثأ بترت دقعنا اذإو ,علخلا دقع داقعنا نم

 ّحص اذهلو ؛زئاج ةضواعملا يف رايخلا طرشو «ةضواعم اهقح يف علخلا نأ - هللا همحر  ةفينح

 ىلع علخلا دقع رثأ لوصح فقوت اهل رايخلا طرش ّحص اذإو «هلوبق لبق اهباجيإ نع اهعوجر

 .رثآلا اذه بترتي مل تضفر نإو «علخلا دقع رثأ بترت تلبق نإف ءرايخلا ةدم اهلوبق

 ريغ ةيضار نوكت نأ :اهيف طرتشا ةضواعم ةجوزلا ٌّقح يف علخلا نوكلو :ًاعباس -

 ةيلهأ ةجوزلا يف طرتشا عربتلاب هبش اهيف ةضواعم علخلا نوكلو .علخلا دقع ءارجإ ىلع ةهركم

 ىلع قالطلل قيلعت هقح يف علخلا نأل ؛قالطلا عاقيإ ةيلهأ هيف طرتشيف جوزلا امأ , 119 عربتلا

 .هعلخ حص هقالط ّحص نمف «,ضوعلا لذبب ةجوزلا لوبق

 :ةيعفاشلا بهذم :ًايناث

 :جوزلل ةبسنلاب علخلا فييكت : ًالوأ 74+

 :ةضواعم ةغيصب علخلا فييكت أ

 قيلعت بوش اهيف ةضواعم وهف ءاذكب كتعلاخ :هلوقك ةضواعم ةغيصب علخلا جوزلا أدب اذإ

 وهو .قالط علخلا نأ ربتعا اذإ هلك اذهو ,لاملا لدب ةجوزلا لوبق ىلع هيف قالطلا عوقو فقوتل

 علخلا ربتعيف  ةيعفاشلا دنع يناثلا لوقلا وهو  ًاخسف علخلا ربتعا اذإ امأو .ةيعفاشلا دنع حجارلا

:«جاتحملا ينغم» يف ءاج .اهقح يف ةضواعم وه امك ءهّقح يف ةضحم ةضواعم
 جوزلا أدب اذإو» 

ةجوزلا تلبقف فلأك اذكي كتعلاخ وأ « كتقلطك :ةضواعم ةغيصب
 وهو قالط علخلا انلقو ,

ةلباقم يف ًاضوع هذخأل ةضواعم وهف  حجارلا
 فقوتل قيلعت بوش اهيف هكلم نع هجرخي ام 

 عوقو

 لاقي اذهلو .هنم اهقالط وهو ًالام ربتعي ال اميف لاملا لذبت ةجوزلا نأل ؛ًافرص ةيلام ةضواعم سيل علخلا (4ا/1)

عربت هبش اهيف ةضواعم اهنإ : اهبناج يف ةضواعملا هذه نع
 . 

-١58- 



 ذإ نيبناجلا نم ةضحم ةضواعم وهف . خسف علخلا نإ انلق اذإ امأ .لاملا لوبق ىلع هيف قالطلا
 , 0719« عيبلا ءادتباك وه لب .اهيف قيلعتلل لحخدم ال

 : ةضواعم ةغيصب علخلا فييكت ىلع بترتي ام -164

 نع عجري نأ جوزلل زوجي هنإف .ةضواعم ةغيصب جوزلا نع رداصلا علخلا فييكت ىلع ءانبو
 ةجوزلا لوبق يأ  اهلوبق ةحصل طرتشيو تاضواعملا نأش اذه نأل ؛ةجوزلا لوبق لبق هباجيإ
 يف امك ليوط نمز وأ يبنجأ مالكب هنع لصفنم ريغ باجيإلا سلجم يف نوكي نأ - ةعلتخملا
 نوكي نأ طرتشيو .كلذ وحن وأ تعلتخا وأ ,تلبق :ةجوزلا لوقتف .تاضواعملا دوقع رئاس
 لوبقو باجيإ فلتخا ولف ,«تاضواعملا دوقع يف مكحلا وه امك باجيإلا فقو ىلع لوبقلا

 علخلا عصي مل فلأب تلبقف نيفلأب كتعلخك ؛ كو يللا تلقت فلا ب سلخ جوزلا لوقك
 ثلثب ةدحاو تلبق تلاقف . فلأب ًاثالث كتقلط :اهل لاق ول اذكو «لوبقلاو باجيإلا نيب ةفلاخملل

 حصالاف فلأب ةدحاو تلبقف فلأب ثالث كتقلط اهل لاق ول نكلو . .ةفلاخملل قالطلا عقي مل فلأ

 «قالطلا عاقيإب لقتسم جوزلا نأب مكحلا اذه اوللعو ,فلألا بوجو ضي حصألاو .,ثالثلا عوقو
 01 لاملا لذب تلبق اذإف .لاملا لذبل اهلوبق ربتعي يأ .لاملا ببسب ةجوزلا لوبق ربتعي امنإو
 ! :ةيعفاشلا دنع ناث لوق كانهو .اهعاقيإ كلمي هنأل ثالثلا عقتف عقتف .جوزلا بناج قالطلا يف

 م ءيش عقي ال : مهدنع ثلاث لوق كانهو .اهلوبق 1 ًارظن فلأب ةدحاو ةقلط عقت

 .67لوبقلاو باجيإلا فالتخال ؛ثالث الو

 : هيلع بترتي امو قيلعت ةغيصب علخلا فييكت - ب -6

 وأ ءنيح يأ وأ ءام ىتم وأ ,ىتم :هلوقك تابثإلا يف قيلعت ةغيصب علخلاب جوزلا أدب نإو
 1س ىلإ هيف رلظ الو باج نم ضخم قلعت اهنا ,قلاط تنأف اذك ينتيطعأ .تقو وأ نامز يأ
 تاقيلعتلا رئاسك طرشلا ققحت دنع قالطلا عقيف .قيلعتلا ظافلأ حئارص نم هنأل ؛ةضواعملا
 تنأف رادلا تلخد نإ :وحن يف ضوعلا نم 0 قيلعتلاك 0 الف .ذئنيحو
 طرتشي الو ,هيضتقت ال ةغيصلا نأل ؛ًاظفل ةجوزلا نم لوبقلا ةغيصلا هذه يف طرتشي الو .قلاط
 ,©باجيإلا سلجم يأ سلجملا يف ًاروف ءاطعإلا

 ."ة؟؟ص .5ج «جاتحملا ةياهن» يف هلثمو ,.354 ص ء”ج «جاتحملا ينغم» (9/15)

 .؟"ة؟6ة6ص كج «جاتحملا ةياهن» . 559 ص جا ؛جاتحملا ينغم)» (ةالاو)

 .؟54"3ص .*ج «جاتحملا ينغم هحرشو جاهنملا نتمو (ةالا5)

 -9؟1١1-



 : علخلا قيلعت غيص نم 5

 عوجر ال قالطلل ًاقيلعت هلوق ربتعي كلذكف قلاط تنأف اذك يدل اذار وأ (نإ) :لاق نإو

 «جاهنملا» يف ءاج روف ءاطعإلا طرتشي نكلو اظفل لوبقلا طرتشي الو ءءاطعإلا لبق هيف هل

 ىلع ءاطعإلا طرتشي نكل كلذكف ءاذك ينتيطعأ (اذإ) وأ (نإ) :لاق نإو» : يوونلل

 يضتقت ةنيرق ضوعلا ركذ» نأ - قالطلا ضوع يأ -لاملا ءاطعإ ةيروف ليلعتو .«"«روفلا

 يف اهتمارصل (ىتم) :وحن يف ةنيرقلا هذه تكرتو .تاضواعملا يف لجعتت ضاوعألا ذإ ليجعتلا
 نيل

 :ةجوزلل ةبسنلاب علخلا فييكت :ًايناث

 اهبلط ناكأ ء ءاوس «- ضوع ىلع قالطلا يأ - علخلا بلطب ةجوزلا تأدب نإ : ةيعفاشلا لاق

 (اذك ىلع ينقلط) :تلاق وأ . اذك يلع كلف ينتقلط (ىتم) وأ (نإ) :وحن قيلعتلا ةغيصب

 لاملا لذبت اهنأل ؛ةلاعج بوش اهيف ةضواعم اهبناج نم ربتعي اذهف «تبلط ام ىلإ جوزلا اهباجأف

 . هعاقيإب جوزلا لقتسي يذلا قالطلا وهو اهدوصقم قيقحت قيقحت لباقم يف

 :فييكتلا اذه ىلع بترتي ام -4

 مكح وه اذه نأل ؛هباوج لبق عوجرلا اهل نأ اهقح يف فييكتلا اذه ىلع بترتيو

 ةغيص ةيأب اهبلط روف اهباجيإ سلجم يف هباوج نوكي نأ بجيو .ًاعيمج تالاعجلاو تاضواعملا
 .اهبناج نم ةضواعملا ىنعمل ًابيلغت  قيلعتلا وأ زيجنتلا ةغيصب اهبلط ناك ءاوس يأ  اهبلط تمدق

 ربتعا « يخارتلا ا ىلع ال نكلو «تبلط ام ىلإ جوزلا باجأ اذإ ءاذه ىلع ءانبو

 , "07152 رضوعلا هب قحتسي ال ايو ا عقيف ا ىلإ انارخ ال قالط ءادتبا هنم كلذ

 ىلع باوجلا طرتشي ال يلاتلابو ءكلذ ّحص يخارتلا ديفي امب اهباجيإ يف تحرص ول نكلو

 هيقفلا لاق .اهتضواعم يف ةلاعجلا ةبئاشل باجيإلاو لوبقلا نيب دب قباطتلا طرتشي ال امك ءروفلا

 .ةجوزلا يأ «تحرص نإ روفلا طارتشا مدع هجوألاو» : ىلاعت هللا همحر  يعفاشلا يلمرلا

 ولف «ةلاعجلا ةبئاشل ًارظن - لوبقلاو باجيإلا نيب قفاوت يأ - قفاوت انه طرتشي الو . يخارتتاب

 .©7«اهب عقو ةئامسمخب اهقلطف فلأب ينقْلَط :تلاق

 944-5٠١. ص كج . يوونلل «جاتحملا ينغم هحرشو جاهنملا نتم» (4117)

 .٠١٠5ص 25ج «جاتحملا ةياهن» (51/14)

 14١. ١ص كج « يلمرلل «جاتحملا ةياهند» ةتفكم) .١٠٠5ص «.5ج «جاتخملا ةياهنو» (ةالكا)
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 : ةلبانحلا بهذم :ًاثلاث

 : هيلع بترتي امو ةجوزلل ةبسنلاب علخلا فييكت -64

 .فلأ كلف ينتعلخ ْنِإ وأ فلأب ينغلخا :تلاق» : ةلبانحلا هقف يف «ىهتنملا ةياغ» يف ءاج
 اهلو .روفلا ىلع اهباجأ نإ ,دلبلا دقن بلاغ نم هقحتساو تناب «كتعلاخ وأ كتقّلط :لاقف

 :اهقح يف ةضواعملا ماكحأ قبطتف ةضواعم ةجوزلا ٌّقح يف علخلاف .""7«هتباجإ لبق 3

 .جوزلا نع باوجلا رودص لبقو ءاهباجيإ نع عوجرلا ٌّقح اهل نأ اهنمو

 :هيلع بترتي امو جوزلل ةبسنلاب علخلا فييكت 07

 طرش ىلع .علخلا يأ .هقيلعت ّحصي الو» :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج
 فيس اهبل كادر راو محلا حفب ملال ,كتعلخ دقف اذك يل تلذب نإ هتجوزل لاق ولف , عيبلاك

 هيلع قبطتف ةضواعم جوزلا ٌّقح يف علخلا نأ اذه ىنعمو .«""9(ةمزاللا تاضواعملا رئاسك
 .طرش ىلع هقيلعت ة هحص مدع اهنمو «تاضواعملا ماكحأ

 تنأف مهرد فلأ ينتيطعأ (ىتم) وأ (اذإ) وأ (نإ)» :«ىهتنملا ةياغ» يف ءاجو -المال١

 تناب ًافلأ نزاوت مهارد ضبقلا هنكمي ةفص ىلع هتطعأ تقو يأف .هتهج نم مزل .قلاط
 تافرصتلا ىلع قبطني ام هيلع قبطنيف .قيلعت جوزلل ةبسنلاب علخلا نأ كلذ ىنعمو ""'7(هكلمو
 .طرش ىلع علخلا قيلعت ةحص كلذ نمو .طرش ىلع ةقلعملا

 هتطعأ تقو يأف قلاط تنأف ًافلأ ىنتيطعأ نإ :لاق نإو» :«فاصنإلا» يف ءاجو - 17
 سيل  ةيميت نبا يأ  خيشلا لاقو . هلاطبإ تا ا نأ بهذملاو .تقلط
 «فاصنإلا» يف ءاج نكلو + جوزلا' ٌّقح يف قيلعت علخلا نأ كلذ ىنعمو .9""2(هتهج نم مزالب
 , 479 (كتعلخ دقف اذك يل تلذب نإ :هلوقب هقيلعت حصي الود : :اغبأ

 أ :(لوألا لوقلا) : جوزلل ةبسنلاب علخلا فييكت يف نيلوق ةلبانحلل نأ رهاظلاو  /ىا/*
 0 ةحص مدع نم «فاصنإلا» يف ءاج امو .«عانقلا فاشك» لوق حيرص وه امك ةضواعم

 91/751١( 37ج « ىهتنملاو عانقإلا نيب عمجلا يف ىهتنملا ةياغ») ص/ا٠١.

 ) )417ص اج (ىهتنملا ةياغ» (917) . ١؟9ص ءا"ج «عانقلا فاّشك» 1١5-/31١1.

 ) )94114«ريبكلا حرشلاو فاصنإلا رصتخم» (4175) .غه٠. ص «ريبكلا حرشلاو فاصنإلا رصتخم» ص١ 45 .
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 ةياغ» يف ءاج امك طرش ىلع هقيلعت حص كلذلو .قيلعت هنأ :(يناثلا لوقلاو) . علخلا

 .«فاصنإلا» يفو .«ىهتنملا

 : ةضواعم علخلا - ا

 يواصلا لاقو .«ضوعب قالطلا وهو .علخلا زوجي» :ريدردلل «ريغصلا حرشلا» يف ءاج

 الف «ةضواعم هنأ «ضوعب» :هلوق نم مهفي «ضوعب قالطلا وهو :هلوق» :لوقلا اذه ىلع ًاقيلعت
 تسلف وأ تتامف - ضوع نم هل هتلذب امب يأ  جوزلا اهيلع لاحأ ولف اياطعلاك زوحل جاتحي

 , 75و تعبنا اهتكرت نم ذخأ

 : ةضواعم علخلا فييكت ىلع بترتي ام

 تاضواعملا ماكحأ نإف يكلاملا يواصلا همهفو هرهظتسا ام ىلع ةضواعم علخلا ناك اذإو

 .رخآلا لوبق لبق هباجيإ نع عجري نأ نيجوزلا نم هيف بجوملل زوجيف .علخلا دقع ىلع قبطت
 باجيإلا نإو «ليوط ينمز وأ يمالك لصاف نود باجيإلا سلجم يف نوكي نأ بجي لوبقلا نأو

 لبق باجيإلا سلجم نم مايقلاب وأ هنع ضارعإلاب ةلالد ضفرلاب وأ حيرصلا ضفرلاب لطبي
 .ماكحأ نم كلذ ريغ ىلإ قلعتلا لبقي ال هنإو .باجيإلا لوبقلا قباطي نأ بجي هنإو «لوبقلا

 نأل ؛_ كلذب مهل حيرصت ىلع فقأ مل لقألا يف وأ  كلذب ةيكلاملا ءاهقف حرصي مل نإو

 ام ماكحألا هذه نمو .علخلا دقع ىلع تاضواعملا ماكحأ توبث ةضواعم علخلا رابتعا ىضتقم

 . هانركذ

 ريبكلا حرشلا» يف ءاج ام هنم بيرق وأ هلثمو 55١ ٠ ص ٠ ١1ج «ريدردلل «يواصلا ةيشاحو ريغصلا حرشلا» ةكفضشلا

 .”1 7ص ؛ ١1ج «ريدردلل «ىقوسدلا ةيشاحو
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 عبا)) ىملل
 ش علخلا ناكرأ

 : ديهمت -45

 لاملا ريظن امهنيب ةقرفلا هيلع بترتت ةنيعم ةغيصب نيجوزلا لبق نم يعرش فرصت علخلا

 . ضوعلاب وأ علخلا ضوعب وأ علخلا لدبب فورعملا وهو «جوزلا ىلإ هعفدب ةجوزلا تمزتلا يذلا
 . ةعلتخملاو علاخملا نايمسيو ناجوزلا : يه اهنودب دجوي ال يتلا علخلا ناكرأ نأ نيبتي انه نمو

 مزتلم مهتفاضإب ةسمخ ناكرألا اولعج ةيعفاشلا نكلو .ةعبرأ هناكرأف .ضوعلاو علخلا ةغيصو

 مزتلم :ةسمخ علخلا ناكرأو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاج دقف .ضوعلا

 ربتعي ال ءاهقفلا ضعبو .©7"9«جوزو .ةغيصو .ضوعو  ةجوزلا نع ةيانك  عضبو .ضوعلا

 .-دعب اميف نيبنس امك  علخلا ناكرأ نم (ضوعلا)

 :ثحبلا جهنم - 1لا/

 نكر لكل لعجنو .ناكرأ ةعبرأ علخلا ناكرأ ربتعن .ثحبملا اذه ميسقت ضرغل راتخملاو

 :ةيلاتلا بلاطملا ىلإ ثحبملا اذه مسقن ءاذه ىلعو .ةدح ىلع ابلطم

 .«جوزلا» علاخملا :لوألا بلطملا

 .«ةجوزلا» ةعلتخملا : يناثلا بلطملا

 .«علخلا ةغيص» ةغيصلا :ثلاثلا بلطملا

 .«علخلا ضوع» ضوعلا : عبارلا بلطملا

 . ؟ا797ص 25ج «جاتحمل 0 ينغما) ةدففف)
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 «جوزلا» علاخملا

 0 وأ ا 2700

 هع طر ور اذإ ملطلا دقع يف ًافرط 0 0 امنإو نقلا اذه يف ىناثلا فرطلا

 ؟طورشلا هذه ىه امف « ,علخلا ءادقع ءارجإ نم هنكمت

 : هعلخ راج هقالط زاج نم -849

 زاج نم نأل ؛(هعلخ زاج هقالط زاج نم) :لاقي نأ علاخملا طورش يف عماجلا لوقلاو

 نميف مهلاوقأ نمو .زاوجلاب ىلوأ ضوعب هعلخ ناك ءضوع نودب جوزلا هعقوي قالطلاو .هقالط

 : يتأي ام ةدعاقلا هذه ءوض يف هعلخ زوجي

 : علاخلا طورش يف ءاهقفلا لاوقأ -

 , 07780 (قالط عفي نمم مزليو علخلا حصيو)» : ةلبانحلا هّقف يف ءاج 9 أ

 ةأرملا نوكو جوزلا ةيلهأ وهو قالطلاك علخلا ا هطرشو» : : ةيفنحلا هقف يف ءاجو 95 2

 , 679:(قالطلل الحم

 . ""0(هقالط حصي جفز  علخلا يأ  هطرشو» :ةيعفاشلا هقف يف ءاجو : ج

 ذفني جوز هنكر يأ» :لوقلا اذه ىلع ًاقيلعت ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاجو

 علخلا نأل كلذو ؛ًاراتخم القاع اعلا نوكي نأب : هقالط حصي جوزلا نوكي نأ ينعي ,هقالط

 , ""50مهقالطك ه هركم الو .نونجم الو يبص نم حصي الف .قالط

 هليكو وأ ,فلكم جوز - هتبثمو هعقوم يأ  علخلا قالط يأ هبجومو» :ةيكلاملا هقف يفو :د

 01777 (نونجم الو يبص ال

 . ٠١ ١ص ء؟ج «ىهتنملاو عانقإلا نيب عمجلا يف ىهتنملا ةياغ» (4778)

 .. 4 ١4ص اج «راتحملا درو راتخملا ردلا» (417/74)

 . 73275ص ء7”ج .يوونلل «جاتحملا ينغم هحرش عم جاهنملا» (ة1/*:)

 . 517"3ص 77ج «جاتحملا ينغم» (971)

 .7907؟7ص 27ج ء.ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (91787)
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 راتخم فلكم جوز نم عقي نأ (لوألا) : طورشب علخلا خفي امنإل :ةيديزلا هقف يفو َ

 , "59 «يامهعلخ حصي ال امهنإف نونجملاو يبصلا نم ًازارتحا قلك (انلوقو) . هبئان 2

 : هيفسلا عل ١-

 لاوقأ لبق نم انركذ دقو ءاهانركذ يتلا ةدعاقلا بسح هعلخ حصيف هقالط حصي هيفسلا
 «جاهنملا نتم» يف ءاج دقف هّيلو ىلإ علخلا لدب ملسي دو .("؟هيفسلا قالط ةحص يف ءاهقفلا
 0 0 عفد بجوو سقس عروس دم قعر : ةيعفاشلا هقف يف يوونلل

 ىلإ علخلا لدب ميلست مهضعب طرتشي مل نكلو .ةيكلاملا لاق كلذكو .2””*«هّيلوو هالوم
 1 هبجومو» :ةيكلاملا هقف يف «يقوسدلا ةيشاحو» ريدردلل «ريبكلا عرشلا» يف ءاج دقف .هيفسلا
 أربي الو . ىلوأ هبف ضوع ريغب قلطي نأ هل نأل ؛ًاهيفس ناك ولو فلكم جوز : : علخلا قالط عقوم

 نوحتف نباك نيقثوملا ضعب مالك رهاظ ةفرع نبا لاقو . هّيلول لب .هيفسلل لاملا ميلستب علتخملا
 , 0”"6عهّيلو نود هيفسلل لاملا ميلستب علتخملا ةمذ ةءارب يطيتملاو

 :توملا ضرم ضيرملا علخ -

 «هقالط حصل ضوع ريغب هتوم ضرم يف قلط ول هنأل ؛ حيحض توملا ضرم ضيرملا علخ
 ةعلتخملا ةجوزلا ٌّقح ىدم يف نوفلتخي ءاهقفلا نكلو .ةحصلاو زاوجلاب ىلوأ ضوعب ّحصي نئلف
 ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا لاوقأ زجونو .اهعم ةعلاخملا ءارجإ دعب تام اذإ اهجوز نم ثرإلا يف

 : يتأي اميف

 :ةيفنحلا بهذم : ًالوأ 88

 نم هايمس امب رتاج ملخلا .توملا ضرم ضيرم جوزلاو ةحيحص يهو ةجوزلا تعلتخا اذإ

 هقالط ناك ضوع ريغب اهقلط ول جوزلا نأل ؛ًاريثك وأ لدبلا اذه ناك اليلق هيلع ايضارتو علخلا لدب
 اهقّلط هنأكف ءاهاضرو اهلوبقب تعقو ةقرفلا نأل ؛هنم اهل ثاريم الو . ىلوأ ضوعلابف ايييحم

 .«""اهقّلطي نأ هنم اهبلطو اهلاؤسب

 . #5”ص ."ج «ةيديزلا هقف يف راهزألا حرش» (41)

 .اله64 ةرقفلا (9ا/*5)

 . 75ص اج ؛جاتحملا ينغم هحرشو جاهنملا نتم» (97/8)

 ."607ص «ء؟7ج «ريدردلل «يقوسدلا ةيشاحو ريبكلا حرشلا» (41/5)

 . 9١ص .5ج «طوسبملا» (919/9)
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 :ةيعفاشلا بهذم :ًايناث “4

 ةئرولا ىلإ لقتنت ال ةجوزلا نأل ؛لثملا رهم نودب توملا ضرم ضيرملا علخ حصي :اولاق

 حيحصف علخلا امأ ءامهنيب ةنونيبلا عوقول علاخملا اهجوز نم ثرت ال ةجوزلا نأ يأ (07هتومب

 . ""ةاهلثم رهم نم لقأ علخلا لدب ناك ولو

 : ةيكلاملا بهذم : ثلاث 6

 نمو ًافوخم ًاضرم ضيرملا جوزلا علخ ذفنو» : ةيكلاملا هقف يف ريدردلل ريبكلا حرشلا يف ءاج

 علخلا ىلع مادقإلا نأ ىلإ (ذفنو) هلوقب راشأو . لتقل سوبحمو لاتقلا فص رضاحك همكح يف

 هضرم نم تام نإ ضرملا يف ةقلطملا هتجوز تئروو .ثرإو جارخإ نم هيف امل ةنايد زوجي ال

 «ريغصلا حرشلا» يف ءاجو ,0170هريغ تجوزتو ةدعلا نم حرج ولو هيف اهعلاخ يذلا فوخملا

 وحن ال توملا يف انب نوكي نأ هيف نأشلا ام وهو انو 57 صضيرملا علخ ذفنو» :ريدردلل

 هثرتو . ثرإو جارخإ نم هيف امل ءادتبا زوجي ال هنأ ىلإ (ذفنو) هلوقب راشأو . عادص فيفخ وأ دمر

 اهثري الف يأ ؛ (اهنود) هريغب تجوزتو ةدعلا نم تجرخ ولو هنم تام نإ هضرم يف ةعلاخملا هتحور

 ناك ام طقسأ يذلا وه هنأل ؛ًاضيأ علخلا لاح ةضيرم ناك ولو هلبق هضرم يف تتام نإ وه

 فلفل )«هقحت 6

 تام نإ هضرم يف ةعلاخملا هتجوز هئرتو) :ةرابع ىلع ًاقيلعت «يواصلا ةيشاح» يف ءاجو

 ةبلاط اهنوكل ةمهتلا ءافتنال اهثرإ مدع نم كلام نع يور ام هلباقمو روهشملا ىلع يأ ( . .هنم

ذلا لوقلا وه هثرت ال اهنأب كلام نع يورملا وهو روهشملل لباقملا لوقلا اذهو , 017410(قالطلا
 ي

 .قالطلل ةبلاط اهنوك يهو هيف دراولا ليلعتلل هحجرن

 :ةلباتحلا بهذم :ًاعبار 485

 نم هب اهعلاخ ام ربتعي الو ؛لدب نم رثك وأ ّلق امب توملا ضرم ضيرملا علخ حصي اولاق

 لثمب اهل ىصوأ نإف . ىلوأ ضوعب حصي نآلف هقالط حصل ضوع ريغب اهقّلط ول هنأل ؛ثلثلا
 2 ل ل ؛ّحص لقأ وأ اهثاريم

 . 356 ص .ج «جاتحملا ينغم» (474)

 . "887م ه7 ص اج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (419/8)

 . 44 4ص 1١ج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» (917/40)

 .444ص ء١ج «ريدردلل هريغصلا حرشلا ىلع يواصلا ةيشاح» (91941)
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 ةئروللف اهثاريم ىلع ةدايزب اهل ىصوأ نإو . ثاريملا قيرط نع هب اهل ىصوأ ام تذخأل ةعلاخملا

 هلاصيإ ىلإ ليبس هل نكي مل ثيحو ءاهيلإ كلذ لاصيإ دصق هنأ يف مهتا هنأل ؛اهنع دئازلا عنم
 .49"6ثراول ىصوأ ول امك هنم عنمف اهيلإ كلذ لصويل علخلا قيرط نع اهقّلطف ةجوز يهو اهيلإ

 : ةلباتحلا لوق ىلع بيقعت -41/

 يف هماهتا ببسب هب اهل ىصوأ يذلا اهثاريم ىلع دئازلا عنم ةثرولا قح نم ناك اذإ نكلو

 اذه ناك اذإ :لوقأ ءاهئاريم نم رثكأب اهل ةيصولا حصت يلاتلابو هنم ةيبنجأ نوكتل اهعلاخ هنأ
 اذه رادقم صقنيو هل هتلذب يذلا علخلا لدب ىلإ رظني لاقي نأ ًالوبق ىلوألا نإف .ًالوبقم هيجوتلا

 ءاهنم درتسي يذلا وه .هعلاخت ملول هنم اهثاريم نم رثكأ ناك نإ يقابلاف اهل هب ىصوملا نم لدبلا
 - اذهو ةثرولل هنم ءىش دادرتسا ىلإ ليبس الف هعلاخت مل ول هنم اهثاريم نم لقأ يقابلا ناك اذإ امأ

 .ةعلتخملاو علاخلا نيب ةيوستلاو لدعلا ىضتقم وه - يل ودبي امك

 :نونجملاو ريغصلا علخ -4

 :ةلأسملا هذه يف مهلاوقأ ضعب ركذن .ءاهقفلا نيب فالتخا ؟امهُيلو

 :ةيفنحلا هقف نم : ًالوأ -8

 ٠ نم هيلع هيبأ لعف كلذكو «لطاب هقالطو يبصلا علخو» : يسخرسلل «طوسبملا» يف ءاج

 كلذو «هيلإ ةجاحلا ققحتلو هل رظنلا ىنعمل ىبصلا ىلع تبثت امنإ ةيالولا نأل ؛لطاب قالطلا

 , 675(قالطلا ىف ققحتي ال

 :ةيعفاشلا هقف نم :ًايناث 5

 ريغو ضوعب ريغصلا نبالا ةأرما قلطي نأ بألل زوجي الو» : يزاريشلل «بذهملا» يف ءاج
 ؛«جرفلا هل لحي يذلا ديب قالطلا امنإ» :لاق هنأ  هنع هللا يضر  رمع نع يور امل ؛ضوع

 . «"؛9(ةيالولا يف لخدي ملف .ةوهشلا هقيرط نألو

 ٠ : ةيكلاملا هقف نم :ًاثلاث 0

 ال كلكم جوز : هعقوم يأ علخلا قالط يأ ةهبجومو)» :ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يف ءاج

 .86ص ءالج «ينغملا» (9147)

 .6ص 215ج «عومجملا حرشو بذهملا» (987/55) .78١ص ."ج .يسخرسلل «(طوسبملا» (417/57)
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 اديس وأ ابأ ّيلولا ناك ءاوس نونجم ّيلو وأ دبع وأ رح ريغص يلو هبجوم وأ .نونجم الو يبص

 .©"؛”«رظنلا هجو ىلع ركذ نمل علخلا ناك اذإ مكاحو يصوك امهريغ وأ

 :ةلباتحلا هقف نم :ًاعبار 1

 هلأسو .هايإ هعلخو ريغصلا نبا ةجوز بألا قالط يف دمحأ فقوت دقو» : «ينغملا» يف ءاجو

 ةلأسملا هذه يف ينغلبي مل :ركب وبأ لاق .هآر هنأكو .هيف فلتخا دق :لاقف كلذ نع ريغصلا وبأ

 : نيلوق ىلع جرخيف «ريغصلا وبأ هاور ام الإ

 هاور . عي ا ىلع قلط رمع نبا نأل ؛ ةداتقو ءاطع لوق وهو كلذ كلمي : (امهدحأ)

 .ًامهتم نكي مل اذإ هيلع قّلطي نأ حصيف هجّوزي نأ حصي هنألو ىدمحأ مامإلا

 نمل قالطلا» : كي - يبنلا لوقل يعفاشلاو ةفينح يبأ لوق وهو كلذ كلمي ال : (امهيناث)

 هل لحي يذلا ديب قالطلا امنإ» :لاق هنأ هنع هللا يضر رمع نعو .هجام نبا هاور «قاسلاب ذخأ

 , 3"؛9عةيالولا يف لخدي ملف ةوهشلا هقيرط هنألو «جرفلا

 :ةيرفعجلا هقف نم :ًاسماخ - 78

 هنوكب لوقلا عم لطبيو .ٌمص ضوعب لفطلا يلو علاخ ولو» :«مالسإلا عئارش» يف ءاج
 , 6749 (ًاقالط

 :لاوقألا نم حجارلا 4

 ةحلصملا ىأر اذإ نونجملا وأ ريغصلا يلو علخ زاوج يل ودبي امك لاوقألا هذه نم حجارلاو

 زاوج وه ةحلصملا هجو ىلع يلولل كلذ زاوج نأ الإ . يلولا ريدقت ىلإ عجرت ةلأسملاو .كلذ يف

 ول امك ,نونجملا وأ ريغصلل ةدكؤملا مكح يف ةحلصملا تناك اذإ آلإ هب ذخألا يغبني ال قيض

 لازي ال ريغصلاو .ءطولل ةحلاص ريغصلا ةجوز تناك وأ نونجملا عم ءاقبلا قيطت ال ةأرملا تناك

 ريغصلا لمحتي ال نأ طرشبو .هغولب رظتنت تيقب نإ ةنتفلا هتجوز ىلع ىشخيو «زييمتلا نس نود

 .رهملا غلبم نع علخلا لدب لقي ال نأ : يأ ايش نويحيبلا وأ

 . 30١ ص 23ج ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» (ةا/:ه)

 .ةاملال ص الج «ينغملا» (ةالئ5)

 . ه"”ص .ج .يلحلل «مالسإلا عئارش» (91/57)
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 يناثلا بلطملا

 (ةعلتخملا) ةجوزلا

 :ديهمت ١606

 هل ةلباق وأ علخلل ةبجوم تناك ء ءاوس اهسفن نع علاخت يتلا يه ءًابلاغو ةداع ءةحوزلا

 ةغلاب تناك نأب ءاهسفنب ةعلاخملا ةرشابمل الهأ تناك اذإ اذهو تلك دقع يف ًافرَط نوكتف

 عم علخلا حصيو» :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا افكت يف ءاج «عربتلل ٌلاهأ يأ ةديشر ةلقاع

 , 0"؟8(ةديشرلا ةغلابلا ةجوزلا

 ًامامت هنع يبنجأ وهف ٠ ,علخلا ءارجإ يف هل ةفص ال يلوضف اهنع علاخي نأ ًانايحأ لصحيو

 ةريبك وأ :فريعص :نوكت دق ةعوزلا نإ مث ؟ةجوزلا نع يلوضفلا يبنجألا اذه علخ عقي لهف

 رغصلا نم ةفصلا هذهب يهو علخلا اهنم حصي لهف ,توملا ضرم ةضيرم وأ ةهيفس وأ «ةنونجم
 اذه ؟اهنع علاخي نأ اهيلول زوجي لهف كلذ اهنم حصي مل اذإو ؟ضرملا وأ هفّسلا وأ نوئجلا وأ

 .بلطملا اذه يف هنايب ديرن ام

 :ثحبلا جهنم -5

 : يلاتلا وحنلا ىلع عورف ىلإ بلطملا اذه مسقن مدقت ام ىلع ءانبو

 .اهسفن نع اهسفنب علاخت ةجوزلا :لوألا عرفلا

 .ةجوزلا نع يبنجألا ةعلاخم : يناثلا عرفلا

 .ةهيفس وأ ةنونجم وأ ةريغص ةجوزلا :ثلاثلا عرفلا

 .توملا ضرم ةضيرم ةجوزلا : عبارلا عرفلا

 لوألا عرفلا

 اهسفن نع اهسفنب علاخت ةجوزلا

 : ةعلتخملا ةجوزلا يف طرتشي ام -17

 :ًاعرش ةجوز نوكت نأ : ًالوأ

 «ةديشر ةلقاع ةغلاب نوكت نأ اهسفنب علخلا دقع يرجت يتلا ةعلتخملا ةجوزلا يف طرشلاو

 .177ص ."ج «عانقلا فاشك» (41/4)
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 يلاتلابو «ًاعرش ةجوز نوكت امنإو .(عربتلل الهأ ةجوز) نوكت نأ نذإ طرشلاف . عربتلل ًالهأ يأ
 موهفم طرش اذهو .اعرش حيحصا حاكن دقع بجومب ةجوز تناك اذإ ةعلاخملا قح كلمت

 حاكنلا يف نوكي امنإ ديقلا اذهو ؛ةيجوزلا ديق نم اهصالخ وه علخلا نم ضرغلا نأل ؛لوقعمو

 جوزلا ةدارإب الإ ةيجوزلا طابر نم كاكفنالا عيطتست الف «ةيعرش ةجوز نوكت ثيح حيحصلا

 . علخلا قيرط نع امهنيب يضارتلاب وأ ةدرفنملا
 الو «ةيعرش ةجوز ربتعت ال هيف ةأرملا نأل ؛ علخلا ىلإ هيف ةجاح الف دسافلا حاكنلا يف امأ

 اهعطقب عرشلا رمأي ةطبار اهنأل ؛ةعلاخملا وأ قالطلا اهعطقل جاتحُي «ةيعرش جاوز ةطبار يف ًافرط
 كلمي الو عرشلا مكحب ماصفنالا ةبجاو ةطبار يهف .هليبس لاح ىلإ فرط لك باهذو اهخسفو
 يدتفت نأ ةأرملل نذإ ةجاح الف ءاهيلع قالطلا قح الو ,ةأرملا ىلع سبحلا قح لجرلا اهيف

 . علخلا قيرط نع ةيجوزلا ةطبارلا عطقتو اهسفن

 :ةدتعملا ةعلاخم -4

 هنأو عربتلل لهأ يهو حيحص يعرش حاكن يف ةجوز نوكت نأ ةعلتخملا يف طرشلا ناك اذإو

 زوجي مأ ؟العف ةيجوزلا ةطبارلا مايق هئارجإل طرتشي لهف .«"؛*ءلخلا اذه ةحص يف فالخ ال

 تارقفلا يف هنّيبن ام اذه ؟ىرغص ةنونيب نئاب وأ ىعجر قالط نم ةجوزلا ةدع ىف ةعلاخملا ءارجإ

 امك اليعم ةعلاخملا عوقو مدع يف فالخ الف 5 ةنوئيب نئاب قالط نم ةدتعملا امأ «ةيلاتلا

 .اهيلع قالطلا عوقو يف فالخ ال

 : يعجر قالط نم ةدتعملا ةعلاخم 8

 نأل ؛ةيجوزلا مايق لاح ةجوزلا مكح يف ربتعت ةدعلا يف تماد ام يعجر قالط نم ةدتعملا

 هذه يف ةأرملا هلذبت امف اذه ىلعو  حاكنلا كلم  كلملا الو لحلا عفري ال يعجرلا قالطلا

 . ءاهقفلا حرص اذهبو اهتعلاخم حصتف .ةيجوزلا طابر نع اهكاكف نع ضوع وه ةدعلا

 : يعجر قالط نم ةدتعملا ةعلاخم يف ءاهقفلا لاوقأ

 الو يعجر قالط يف ةقلطملا يأ  ةيعجرلاو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج :ًالوأ

 .©*”هعلخ مص اهعلاخ نإو .هراهظو هقالط اهقحلي ةجوز  اهتَّدع يف لازت

 قالطلا دعب لغج ىلع اقلط نإو» :ةيفنحلا هقف يف يسخرسلل «طوسبملا» يفو : ًايناث

 . 314 ص ءالج :ينغملا»و (ة8176) . 0/05 ص .؟ج «دهتجملا ةيادب» (41/44)
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 يعجرلا قالطلا نأل ؛قالطلا اذهب لصحي ال كلملا لاوز نأل ؛(لعجلا) اهمزلو زاج يعجرلا

 7*1 . ,حاكنلا كلم يأ كلملا ليزي ال

 ةقلطم اهنوك لاح يف اهعلاخ نإ» :ةيكلاملا هقف يف ريدردلل «ريغصلا حرشلا» يفو :ًاثلاث

 تماد ام ةجوز ةيعجرلا نأل ؛ةنئاب ىرخأ ةقلط همزلو علخلا مص ءاهتَّدع ضقتنت مل ًايعجر ًاقالط

 ش .«ةدعلا ىف

 ؛رهظألا يف ةيعجرو . . .عالتخا حصيو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يفو :ًاعبار

 ةجاحلا مدعل ؛ عالتخالا حصي ال : يناثلا لوقلاو . ماكحألا نم ريثك يف تاجوزلا مكح يف اهنأل

 .9*"9«ةنونيبلا ىلإ اهنايرجل ءادتقالا ىلإ

 ناك ولو .ةقلطملا ةعلاخم جوزلا نم نم حصي ال» :ةيديزلا هقف يف «راهزألا حرش» يفو :ًاسماخ

 0ع قالطلا

 :نئاب قالط نم ةدتعملا ةعلاخم يف ءاهقفلا لاوقأ 9

 يعجرلا قحليف لام ىلع قالطلا اذكو) : ةيفنحلا هّقف يف «راتخملا ردلا» يف ءاجو : ٠ غن

 اذإ يأ» :لوقلا اذهل ار ًاقيلعت نيدباع نبا لاقو . «لاملا مزلي الو نئابلاو هولاملا بجيو

 الو علام ىلع قالطلا وهو يناثلا قالطلا يأ) يناثلا عقو لام ىلع ةذعلا يف اهقّلط مث اهنابأ

 اهقلظت اذ | هنإف هلبق ام فالخب لصاح هنأو زجنملا صالخلا ليصحتل هءاطعإ نأل ؛لاملا اهمزلي

 لامب هذعب اهقلط اذإف ةدعلا ءاضقنا 00 حاكنلا دكيق نم اهصالخ يأ - صالخلا فقوت ان

 قالطلا ةدع يف لامب اهقّلط اذإ يأ .5*(لاحلا ىف هنم تناب اهنأل ؛لاملا مزل ةدعلا يف

 .لاملا اهمزليف قالطلا اذهب صالخلا اهل لصحيف لاحلا يف ةنئاب ةقلطب هنم تناب « يعجرلا

 حصي الف هريغوأ علخب نئاب ال رهظألا يف ةيعجر اهعالتخا حصيو» :ةيعفاشلا لاقو : (ب)

 عامجإ هيف يدرواملا ىكحو .«هليزي ىتح اهحاكن يأ  اهعضب كلمي ال .ذإ اهعلخ
 , 175 ©ةءاحصلا

 هنأ هب اهعلاخ يذلا لاملا درو» :ةيكلاملا هقف يف ريدردلل «ريغصلا حرشلا» يفو : جر

 لاحم فداصي مل علخلا ذإ «ًانئاب ًاقالط ةقلطم تناك علخلا تقو اهنوك توبثب يأ ءًانئاب اهنوكب

 .١الك-١ا/ه ص كج « يسخرسلل «طوسبملا» (ةالهث)

 . 573١ ص 27ج «راهزألا حرش» (ة الهم . 51١90 ص جا «جاتحملا ينغما (ةا/ه؟

 . 52526ص 23ج «جاتحملا ردلا» (57هم) .ا"0الص 237"ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» 1/65

 ت51



 هب عقي هنأ الإ 0 لدب 00 عقي مل نإو علخلا نأ يل ودبيو , 9*"6(هنم ةنونيبلا ةلاح
 درب اولاق مهف «خلإا.. هب اهعلاخ يذلا لاملا درو» : مهلوق نم موهفم اذه»و .ةنئاب ةقلط
 اذه ىلعو .لاملا تب 0 عاقيإ نم اهيف امب اهلك ةعلاخملا نالطبب اولوقي ملو .علخلا لدب

 نود ةنئاب ةقلط اهب عقي نئاب قالط نم ةدتعملا ةعلاخم :ةيفنحلا لوق لثم ةيكلاملا لوق نوكي

 . علخلا لدب بوجو

 عقاولاو .«'*”«قالط علخلا نم ةدتعملاب عقي الو» : يلبنحلا يقرخلا مامإلا لاقو : (د)
 عم حصي ال علخلا نأ كلذ ىنعمو . , 9« 00 نيتياورلا ىدحإ ىلع ةلبانحلا دنع علخلاب
 . علخلا لا ا

 : عربتلل الهأ ةجوزلا نوكت نأ :ًايناث 7

 قح يف علخلا نأ طارتشالا اذه هجوو . عّربتلل ًالهأ نوكت نأ ةعلتخملا ةجوزلا يف طرتشيو

 اهصالخ وهو لام ربتعي ال اميف علخلا لدب لذبت اهنأل ؛ عربتلا ةبئاش هيف ةضواعم ربتعي ةجوزلا

 ققحت نم دب ال ناك كلذ ىلع ءانبو ءجوزلا هب لقتسي يذلا قالطلا قيرط نع حاكنلا ديق نم

 ةلقاع ةغلاب نوكت نأب علخلا لدبب ةمزتلملا يه تناك اذإ ةعلتخملا ةجوزلا يفت عربتلا ةيلهأ

 . ةديشر

 فرصتلا ةديشرلا ةأرملل نأ : يقرخلا مالك رهاظو» :- هللا همحر  يلبنحلا ةمادق نبا لاق
 ةفينح يبأ بهذم وهو دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ اذهو. ..ةضواعملاو عربتلاب هلك اهلام يف

 ثلثلا ىلع ةدايزب اهلام يف فرصتت نأ اهل سيل :ىرخأ ةياور دمحأ نعو .رذنملا نباو يعفاشلاو

 .50*6:كلام لاق هبو اهجوز نذإب الإ ضوع ريغب

 لذبب ةمزتلملا يه تناك َّنِإو ؛ةديشرلا ةجوزلا علخ يف فالخ ال نأ لوقلا اذه نم حضاوو
 يذلا وه هنأل .ًاعطق ًالصاح هنذإ ربتعي اهعربتل جوزلا نذإ نيطرتشملا نأل ؛اهجوزل علخلا لدب
 .علخلا لدب ذخأي وهو ءاهعم علخلا يرجي

 .؛45ص اءاج .ريدردلل «ريغصلا حرشلا» (91/65)

 . 09ص ءالج «ينغملا» ( 30697

 .هؤ ص الج «ينغملا» (ةالهدر

 . ؛54ص .4ج «ينغملا» (4169)
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 :ةعدبو َةْنُس علخلا ءارجإ يف ف له اا و

 ةنسلا قالط هيف ناك مث نمو .هتاقلط ددعو هعاقيإ كرا رو دو وطلال
 علخ كانه لهف « قّلظُملا اهعقوي يتلا تاقلطلا ددعو قالطلا عاقيإ تقو ىلع ءانب ةعدبلا قالطو

 اهّسم يذلا اهرهط يف وأ ةعلتخملا ةجوزلا ضيح يف عقو اذإ ًايعدب نوكيف « يعدب علخو ّيْنُس

 1 .هيف اهسسمي مل رهط يف عقو اذإ ًاينس عقيو ءهيف

 :علخلا يف ةعدبلاو ةّئّسلا دوجو يف ءاهقفلا فالتخا - 44

 لاق نم مهنمف .هعاقيإ تقو ةهج نم علخلا يف ةعدبلاو ةّنّسلا دوجو يف ءاهقفلا فلتخا
 ةلأسملا هذه يف نأ كلذ ىنعمو .كلذ ىفن نم مهنمو ,قاللطلا يف دوجوم وه امك كلذ دوجوب

 : نيلوق

 اذه نأل ؛ جوزلا هيف اهسسمي مل رهط يف نوكي نأ هيف طرتشيو يلا علخلا :(لوألا)

 ةجوزلا ضيح يف ىرج اذإف « علخلا ءارجإ تقو هسفن نوكيف ةئّسلا قالط عاقيإ تقو وه

 هعقوأ اذإ قالطلا يف لاحلا وه امك يعدب علخلاف ءاهجوز هيف اهّسم يذلا اهرهط يف وأ ةعلتخملا

 ضيحلا ءانثأ يف ناجوزلا هعقوأ ءاوسف لا عوقو وأ ءارجإ تقو يف ةعدب ال : (يناثلا)

 هنأل علخلا ءارجإ تقو وهو ءاوس كلذ لكف هيف اهسسمي مل رهط يف وأ هيف اهسم رهط يف وأ
 76 ل ا ف ل

 :هيف اهسسمي مل رهط يف علخلا عاقيإ طارتشا :لوألا لوقلا 6

 عقت نأ هيف ةْئّسلاف ءانرشأ امك ةعدبو ةنس علخلا يف نوري .طارتشالا اذه باحصأو
 «ضئاح ةأرملاو امهنيب ةعلاخملا ترج اذإف ءاهجوز هيف اهسسمي مل يتلا ةأرملا رهط يف ةعلاخملا

 0 ءاذه اهرهط يف اهجوز اهعماج نكلو رهاط يه وأ

 اهرهط يف وأ اهضيح لاح يف يأ) ) هانتفصو يتلا لاحلا يف ةأرملاو جوزلا هعقوأ اذإ قالطلا يف

 .(هيف اهّسم يذلا

 :لوقلا اذه باحصأ نم ةيديزلا 87

 ضورلا» يف ءاج دقو «ةعدبو نس علخلا يف نوري مهنأل «ةيديزلا لوقلا اذهب لاق نممو
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 ةئسلا قالطو (40 ”ضوعلا نم يلاخلا قالطلاك ةعدبلاو ةنسلا  علخلا يأ  هلخدتو» : (ريضنلا

 ام وه يملا علخلاف ءاذه ىلعو .("762هيف اهعماجي مل رهط يف نوكي يذلا وه ةيديزلا دنع

 هيف اهعماج رهط يف وأ ضيح يف ناك نإف هيف اهعماجي مل رهط يف اهارجإ يأ «كلذك ناك

 . ايعدب :اعلخ ناك

 :لوألا لوقلا باحصأ نم ةيرفعجلا 7

 ًارهط ًارهاط نوكت نأ ةعلتخملا يف ربتعيو» :ةيرفعجلا هقف يف «مالسإلا عئارش» يف ءاجو
 رصتخملا» يفو .«(.. .اهعم ارضاح ناكو ةسئاي ريغ اهب الوخدم تناك اذإ هيف اهعماجي مل

 مل يذلا رهطلا لوخدلا عم ةعلتخملا يفو . . .طئارشلا امأ» :ًاضيأ ةيرفعجلا هقف يف «عفانلا
 هقف يف «نيحلاصلا جاهنم» يفو .9"2(ضيحت اهلثم ناكو ءارضاح اهجوز ناك اذإ هيف اهعماجي

 قم ةهاظ 00 لاح نوكت نأ  ةعلتخملا ةجوزلا ىف يأ  اهيف طرتشي» :ًاضيأ ةيرفعجلا
 ارهطظ ةرهاظ وا ءانيقت وأ [فاخس فذاك ولف هك ةقفارم ولم ريطلا نكي ال هاو( نماشلاو نضيعللا

 ريغ ةغلاب اهب لمتد دق تناك اذإ وه امنإ كلذ ربتعا معن :علخلا :عضيرمل «جورلا هيف .اهعلاو

 ءالماح وأ ةسئاي وأ ةريغص تناك وأ اهب ًالوخدم نكت مل اذإ امأ .ًارضاح جوزلا 0

 ءاذه .ةعقاوملا رهط يف تناك وأ ءاسفن وأ ًاضئاح تناك نإو اهعلخ مص ءابئاغ جوزلا ناك وأ

 - اهلاح ةفرعم ىلع ردقي ال يذلا رضاحلاو ,رضاحلا مكحب اهلاح ةفرعم ىلع ردقي يذلا بئاغلاو

 ."9(بئاغلا مكحب  اهضيحو اهرهط ةهج نم يأ

 : علخلا ةحصل رهطلا طارتشا مدع :يناثلا لوقلا 4

 ًاضئاح ةعلتخملا ةجوزلا تناك ولو ىتح ًاحيحص عقي علخلا نأ ىلإ ءاهقفلا روهمج بهذو

 مل يذلا ةجوزلا رهط يف .علخلا عاقيإ روهمجلا طرتشي الف ءاهجوز هيف اهعقاو ارهط ةرهاط وأ
 مهو روهمجلا ءاهقف لاوقأ يلي اميف ركذنو .ايعدب ال اينَس علخلا نوكي ىتح اهجوز هيف اهعقاوي

 .لوقلا اذه باحصأ

 . 47١ ص «4ج «ريبكلا هقفلا عومجم حرش ريضنلا ضورلا» (940)

 .”78ص «4ج «ريبكلا هقفلا عومجم حرش ريضنلا ضورلا» (41951)

 . 06ص اج «مالسإلا عئارش» (9151)

 . 7707/ص «عفانلا رصتخملا» (91/5)

و (ةيرفعجلا هقف يف نيحلاصلا جاهنم» (ةا/"5)
 8 ١7١4 ص 25ج ميكحلا 1 ح



 : يناثلا لوقلا باحصأ 00

 يذلا رهطلاو ضيحلا يف علخلاب سأب الو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف :
 «ةدعلا لوطب اهقحلي يذلا ررضلا لجأ نم ضيحلا يف قالطلا نم عنملا نأل ؛هيف 07
 نم مظعأ كلذو هضغبتو ههركت نم عم ماقملاو ة ةرشعلا ءوسب اهقحلي يذلا ررضلا ةلازإل علخلاو

 ؛- نيترضملا ىندأ لمحتب نيترضملا ىلعأ عفد قا اهاندأب اهالعأ ندا .ةدعلا لوط ررض

 علخلاو ءاهيلع اهيلع ةدعلا ليوطت ررض نألو ءاهلاح نع ةعلتخملا - ِْكي -  يبنلا لأسي مل كلذلو

 , © هيف اهحلاصم ناحجر ىلع ٌكايلدو هب اهنم اضر كلذ نوكيف اهلاؤسب لصحي

 نأل ؛ضيحلا يف علخلا زوجيو» :ةيعفاشلا هقف يف يزاريشلل «بذهملا» يفو : (ب)
 يذلا ررضلل لعج علخلاو ,ةدعلا ليوطتب اهقحلي يذلا ررضلل ضيحلا يف قالطلا نم عنملا
 ةجوزلا ٌقح يف ريصقتلاو ة ةرشعلا ءوسب اهقحلي يذلا ررضلل لعج علخلاو .ةدعلا ليوطتب اهقحلي
 .©3(امهفخأب نيررضلا مظعأ عفد زاجف .ةدعلا ليوطتب ررضلا نم مظعأ كلذب ررضلاو

 ولو  علخلاب يأ هب سأب الو» :ةيفنحلا هقف يف نيدباع نبال «راتحملا ٌدر» يفو : (ج)
 , 6" يهب الإ ضرفلا ليصحت نكمي ال هنأل عامجإلاب هركي الف .ةجاحلا دنع ضيحلا ةلاح يف

 حجارلا لوقلا ٠

 هانركذ يذلا ليلعتلل اهجوز هيف اهّسم رهط يف وأ ضئاح يهو ةجوزلا عالتخا زاوج حجارلاو
 نأل ؛قالطلا ىلع علخلا سايق .حصي ال هنألو ؛«بذهملا» بحاصو (ينغملا» بحاص نع

 قرتفاف ءامهقافتاب عقيف اهسفن نع ررضلا عفدل ةجوزلا هديرت علخلاو هتدارإب جوزلا هعقوي قالطلا

 ساقي الف «ملعلا لهأ نم قيرف دنع ًاخسف ربتعي علخلا نأ امك .سايق الف. قالطلا نع علخلا
 علخلا ء 00 زوج اذهلو» :- ىلاعت هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق .قالطلا ىلع
 مهلاوقأ دحأ يف وهو .ةنئاب ةقرف لب «قالطب سيل ثيدحلا ءاهقف لوق ىلع هنأل ؛ضيحلا يف
 عفرل ةنابإلا ليجعت يف ةدئاف اهلف عالتخالاب اهسفن كلمت اهنألو ءاهيلع ةدع ال ةضيحب ءىربتست

 .ه5ص الج «ينغملا» (ةالك#)

 .1١"ص .5١ج .يزاريشلل «عومجملا هحرشو بذهملا» (9155)

 1414١. ص 27ج «راتخملا ردلا حرش راتحملا در» ةدهتف)

-١568 - 



 مل رهط يف وهو  هتقو لبق هليجعت يف ةدئاف ال هنإف يعجرلا قالطلا فالخب ءامهنيب يذلا ٌرشلا

 .©79وريخ الب رش كلذ لب ؛- هيف اهّسمي
 يناثلا عرفلا

 ةجوزلا نع ىبنجألا ةعلاخم

 ؟علاخملا يبنجألا وه نم 0١

 ءارجإ هلوخت ةفص هل تسيل يذلا يأ . يلوضفلا وه «ةجوزلا نع علاخي يذلا يبنجألا

 نم اهنع يبنجأ وهف .علخلا عوضوم يف اهنع ليكوب الو اهل ّيلوب وه سيل ذإ ءاهنع ةعلاخملا

 ةرشابملا هذه ىلع هل ةيالو نود هريغ نع ادقع رشابي نمو  ةلأسملا هذه يف ئأ ةهجلا هذه

 علاجا يالا يقلل رك ةماجتلا هزم تاغ هارد جرإزلا عيل 6

 ؟ةجوزلا نع يبنجألا علخ عقي له -

 مهو هتحصب لاقو هزاجأ نم مهنمف .ةجوزلا نع يلوضفلا علخ ةحص يف ءاهقفلا فلتخا

 1 .هزجي مل نم مهنمو .يلبنحلا ةمادق نبا لاق امك ءاهقفلا رثكأ

 . مهتلدأو نيفرطلا لاوقأ يلي اميف ركذنو . عقو اذإ هتحص مدعب لاقو

 :يبنجألا علخ ةحص :لوألا لوقلا 1

 ضعب يلي اميف ركذنو «ةيفنحلاو ةيكلاملاو ةيعفاشلاو ةلبانحلا مهنمو روهمجلا لوق اذهو

 . مهلاوقأ
 رس ا و وعلل يهد وهو : ةلبانحلا هقف يف «ينغملا» يف ءاج :(أ)

 , 2؟(ملعلا لهأ رثكأ لوق اذهو . يلع فلأب كتأرما 0 :جوزلل يبنجألا لوقي نأ

 ل ا 0 حبوا : : ةيعفاشلا هّقف يف 5-0 0 0 0

 تا رول عمل ا ١ ل ل ءاظفل

 .146ص 27ج . يدركلا هللا جرف ةعبط ««ةيميت نبا ىواتف» (91/54)

 . 868 ص ءالج ( ينغمل اذ (ةالث١

-١55- 



 ,ةلاعج بوش اهيف ةضواعم ًءادتبا يبنجألا بناج نمو ,قيلعت بوش اهيف ةضواعم ًءادتبا جوزلا
 : حورلل يبنجألا لاق وأ .لبقف كتمذ يف فلأ ىلع يتأرما ٌتْقَلَط : يبنجألل جوزلا :لاق اذإف

 لبق عجري نأ جورللو ىمسملا لعل ةجورلا تناب . هباجأف يتمذ يف فلأ ىلع كتأرما ٌّىَلط

 ةباجإ لبق عجري نأ يبنجأللو .هقح يف ةضواعم ةلاحلا هذه يف غلبملا رابتعال ارظن يبنجألا لوبق
 ,070(ةلاعجلا بوشل ًارظن جوزلا

 نم ضوعب زاجو « ضوعب قالطلا وهو ملخلا زاجو» :ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يفو :(ج)

 ناك نأب ضوعلا مازتلال اهريغ وأ ة هجوز عفادلا لهأت نإ اهنم ايا ولو ةجوزلا ريغ نم يأ اهريغ

 ضوع يأ - ضوعلا مازتلالل ٌداهأ ناك نإ يأ (عفادلا لهأت نإ» هلوق ىنعمو 07017 (ًاديشر
 'فلففيلا علخلا

 ًامزتلم يأ ًانماض لام ىلع بألا اهعلاخ نإف» :ةيفنحلا هقف 5 «راتخملا ردلا» يفو :(د)

 بألاف يبنجألا عم ملخلاك ٠ هيلع لاملاو علخلا أ ّحص اهيلع لاملا بوجو مدعل ٌكايفك ال

 , 029 يلوضفلا وه يبنجألاو 01775 ىلوأ

 3 يف تقّلط 2 وأ + هتريغص بألا 0 ءاضيأ عراتخملا 00 يفو :(ه)

 0 ل 0 لاملا 5 ال هنإف ءاهنذإ 1 اهوبأ 00 اذإ يأ 00 . . ةريبكلا 0
 207" اهقح يف

 : يبنجألا علخ ةحص مدع :يناثلا لوقلا 45

 : مهلاوقأ ضعب يلي ام يف ركذنسو ,روث يبأ مامالاو ةيرفعجلاو ةيديزلاو ةيرهاظلا لوق اذهو

 ةنونجملا نع ملاكي نأ زوجي الود : «رماللا هبل ىف مرح نبال «ىلحملا» يف ءاج :()

 ةعلاخمف ِكاَهْيَلَع الإ سفن ُّلُك بسكن آلو» : ىلاعت هللا لوقل ؛هريغ الو بأ ة ةريغصلا نع الو

 . 375 ص اج «جاتحملا ينغم» (9170)

 "47ص .7ج .ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (91/7/1)

 .717ص 37ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاح» والو

 . ؛58ص ءا"ج «راتخملا رّدلا» (91/77)

 . 4 58ص .7ج «راتخملا رّدلا ىلع نيدباع نبال راتحملا در» (97/7/5)

 . 487ص 1 ج نيدباع نبال «راتحملا درو راتخملا ردلا» (8//91)

-١51/- 



 جوزلا لالحتساو .زوجي ال اذهو هريغ ىلع بسك ةريبك وأ ةريغص نع ناطلسلا وأ يصولا وأ بألا

 علخ لمشي ال ليلعتلا اذه نإ :لاقي دقو .0'"6«مارح وهف لطابلاب لام لكأ اهاضر ريغب اهلام

 .علخلا زوجي ال :اولاق ةيرهاظلا نأ : باوجلاو .ةجوزلا نم ال هنم علخلا لدب ناك اذإ يبنجألا

 اهضغبي نأ تفاخ وأ ءهّقح هيفوت ال نأ تفاخف ءاهجوز ةأرملا تهرك اذإ :نيهجو دحأ يف الإ

 وأ نيروكذملا نيهجولا دحأب الإ ءادتفالا لحي الو هنم يدتفت نأ اهلف ءاهقح اهيفوي الف

 نأل . حيحص ريغ يبنجألا علخ نأ كلذ ىنعمو .('""7”(لطاب وهف اهريغب عقو نإف ءامهعامتجاب

 .هيلعو .كلذب هل نذأت مل اهنأل ؛هنم ءادتفالا ديرت اهنأ وأ اهجوز هركت اهنأ ملعي ال يبنجألا

 .هدنع حصي الف يبنجألا علخ لمشي مزح نبا مالك نأ يدنع حجارلاف

 : ةعبرأ طورشب حصي امنإ علخلا» : ةيديزلا هقف يف «راهزألا حرش» يفو :(ب)

 ةعلاخملا هنم حصي ال هنإف جوزلا ريغ نم ًازارتحا (جوز) انلوقو . . .فلكم جوز هعقوي نأ (لوألا)

 .©اهقالط حصي ال امك ,ةيبنجألل

 يف ءاج دقف .علخلا لدبب عربتملا يبنجألا علخ ةحص يف نالوق ةيرفعجلا دنعو :(ج)

 هلام نم لذبلاب 0 نم  علخلا قاع هتحص يفو» : (ةيقشمدلا ةعمللا حرش ةيهبلا ةضورلا»

 مدع رهاظلا» :اضيأ ةيرفعجلا هقف يف «نيحلاصلا جاهنم» يفو . "5 (عنملا امهبرقأ «نالوق

 ."*:0(عربتم نم لذبلا نوك نم علخلا ةجص

 , 014100 يبنجألا عم علخلا حصي ال» :روث وبأ مامالا لاقو :(د)

 :لوألا لوقلا ةلدأ 6

 : يتأي امب يبنجألا علخ ةحصب نولئاقلا روهمجلا مهو لوألا لوقلا باحصأ لدتسا

 ّيلعو كدبع قتعا :لاق ول امك هريغ نع ّقح طاقسإ لباقم يف هلام لذب يبنجألا نإ : ًالوأ

 اا

 . 54 4ص ١٠1ج مزح نبال «ىلحملا» (91/7/5)

 . 598 ص .١٠3ج مزح نبال (ىلحملا» (9//91)

 . 57ص ل”ج «راهزألا حرش» (ةالا/4)

 . ١1؟ص 21ج «ةيقشمدلا ةعمللا حرش ةيهبلا ةضورلا» (91/1/9)

 . 74١ص .؟7ج .ميكحلا نسحم ديسلل «نيحلاصلا جاهنم» (91780)

 . 86ص ءا/ج .يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» (9141)

 .4886-485 ص ءالج «ينغملا» (941/857)

-١548- 



 ىلع همازتلاو لاملا لذب هلو مازتلالاب لقتسم يبنجألاو ,جوزلا هب لقتسي امم قالطلا :ًايناث
 لاملا لذبي امكو ريسألا ءادفك زاجف .ًءادف علخلا ىمس ىلاعت هللا نأل ؛ةجوزلا نع ءادفلا هجو

 ال امهاري نأب ينيد ضرغ هيف يبنجألل نوكي ال دقو «قرلا نم هل اصيلخت هديسل دبع قتع يف
 .باوثلل ًابلط لعفيف كلا هرم امه دم انين قيرفلاو مرحم ىلع ناعمتجي وأ .هللا دودح ةاييفب
 | , 085 حابم 5 ليفت

 : يبنجألا علخ ةحص مدع : يناثلا لوقلا ةلدأ 5<

 ميقا مف لهن لب اقع وعلا هال منال ستسشس هلاث لذ. جك ةكاحيم نا 2 50أ
 نق ني لغو :اهنهفا كللمج نذإ ةحيورللا لصق: لو ملحلا ذهب هل لدصحي ل فلخلا نإ
 «ينغملا» بحاص هبسن ليلدلا اذهو . يلع رانيد فلأب ديزل كدبع عب :لاق ول ام هبشأف .حاكنلا

 .""*9يبنجألا علخ ةحص مدعب نيلئاقلا نم وهو روث يبأ مامالل
 ؛ عيبلاك ضوعملا بحاص ريغل ضوعلا موزل زوجي الف ؛تاضواعملا دوقع نم علخلا :ًايناث

 ؛ هب تذدتفا اميف اَمِهْيَلَع َحانُج الفإ : ىلاعت هلوق يف ةجوزلا ىلإ ةيدفلا فاضأ ىلاعت هللا نألو
 قالطلا عقي الو ,لدبلا جوزلا كلمي الف ذئنيحو ءهل ليزملا تبثي نأ ىلإ حاكنلا ءاقب لصألا نألو

 .00ًايعجر ناك هب عبتا نإف هب عبتي مل نإ

 : يبنجألا علخ يف حجارلا لوقلا 17

 لصحت ةجوزلا نأ يبنجألا ىدل تبثي نأ طرشب نكلو يبنجألا علخ ةحص .يدنع حجارلاو
 جوزلا نأ وأ .هقح هيفوت نأ فاختو اهجوز هركت اهنأ وهو .علخلا بلطل حيبملا ببسلا اهيدل

 ام لاملا نم اهدنع سيل نكلو هتعلاخم يف بغرت اذهل اهنا ءاهتلماعمو اهترشع ءيسيو اهراضي

 نأك .عرشلا اهرقي ال لاح ىلع هتجوز عم جوزلا نأ يبنجألا ملعي وأ ءاهتعلاخم ىلع هيرغي

 يبنجألل زوجي تالاحلا هذه يفف .بناجألا عم اهطالتخاك ًاعرش زوجي ال ام لعف ىلع اهلمحي

 ىلع رذعت اذإ الإ اهب قلعتي رمألا نأل ؛ةلالد وأ ةحارص اهنذأب نوكي نأ لضفأو ءاهنع علاخي نأ
 اهنع علاخ ول امك ,زوجي ال يبنجألا علخف كلذ نودب امأ .ةلالد وأ ةحارص اهنذإ ذخأ يبنجألا

 اهجوز اهنابأ امل لاملا هلذب الولو ءاهب ارارضإ وأ اهب ةياكن اهقيلطت ىلع اهجوز يرغيل هلام لذبب»

 .؟ال6ص ”ج «جاتحملا ينغم» (4785)

 . 860 ص ءالج .يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» (41785)

 .1-57١1514ص ١1ج (ةيقشمدلا ةعمللا حرش ةيهبلا ةضورلا» (9186)
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 اذه هلعفب دارأ ول امك وه هتحلصمل اهنع علاخي نأ يبنجألل زوجي ال كلذكو . علخلا قيرط نع

 دصقب ال كلذ لعفي نأ يبنجألل زوجي ال كلذكو . هل ةبيرق اهجوز جوزيل علخلا قيرط نع اهقيلطت

 دصاقم هتضقانمل زوجي ال ًاضيأ اذهف ,جوزلل ةحلصم هّنظي امل لب «هسفن ةحلصمل الو اهتراضم

 .نيجوزلا نيب نيبلا تاذ حالصإو ةيجوزلا ةايحلا ةمادإو حاكنلا ءاقبإ يهو حاكنلا يف ةعيرشلا

 ةطبارلا ءاقب يف اهتحلصم ىرت دق يتلا ةلفاغلا ةجوزلا نع ةعلاخملاب يبنجألا مدقت نإف ًاضيأو

 هيلإ يدؤي امو .ةعيرشلا يف عوفرم ررضلاو .ةجوزلاب ررض يبنجألا نم لعفلا اذه ؛ةيجوزلا

 نأب ٌقح اهتحلصم يف ناك اذإ الإ زوجي ال ةجوزلا نع يبنجألا علخ نإف ,ةصالخلاو .عنمي

 بجوي عرشلاو عرشلا اهرقيال لاح يف تناك وأ ,هلعف عيطتست الو اقح هيف يه بغرت تناك

 هلعف ىلع بترتي الو ءاهب رارضإلا دصق ريغب يبنجألا علخ نوكي نأو .جوزلا اذه نم اهتقرافم

 ءًاعرش علخلل بجوملا وأ حيبملا ببسلا دوجو نم نقيتي نأو وا سا
 نئارقلاب اهنذإ ىلع لدتسي نأ هلو ,كلذ هنكمأ املك ةلالد وأ ةحارص اهنذإ ىلع لصحي ن

 ىلع نواعتلا باب نم اهنع هعلخ نوكيف ءاهناريجو اهبراقأ نم اهب ةلص هل نمم لاؤسلابو 00

 . ىوقتلاو ربلا

 : يبنجألا علخ يف ةحلصملا دوجو 46

 رارضإلا دصق نودو ةحلصمل نوكي نأ بجي يبنجألا علخ نأ ىلإ ةيكلاملا راشأ دقو

 «باطحلا هيقفلل ةيكلاملا هقف يف «ليلخ رصتخم حرشل ليلجلا بهاوم» يف ءاج دقف .ةجوزلاب

 هللا همحر  باطحلا لاق .ءاهنع وه همزتلي ضوعب ةجوزلا نع يبنجألا ةعلاخم نع ملكتي وهو

 داك اذإ امب  ةيكلاملا بهذم_ بهذملا ديفي نأ يغبني تلق :مالسلا دبع نبا لاق» :- ىلاعت

 امم يبنجألا كلذ ىلع عجرت ةدسفم ءردو ةحلصم لوصح جوزلل كلذ يبنجألا مازتلا نم ضرغلا

 هدصق سيلو كلذ يبنجأ مازتلا نم اندلب يف نامزلا لهأ هلعفي ام امأو «ةأرملا رارضإ هب دصقي ال

 ًءادتبا عنملا يف فلتخي نأ يغبني الف ءاهقلطم ىلع ةقلطملل ةدعلا يف ةبجاولا ةقفنلا طاقسإ الإ

 حص - علخلا لدب يأ  علخلا لذاب» :ةفرع نبا لاقو «رظن هعوقو دعب كلذب قلطملا عافتنا يفو

 اهررض دصق رهظي ملام : : باطحلا لاق .«القتسم ةجوزلا ريغ نم هتحص بهذملاو .هفورعم

 «ةجوزلاب رارضإلا دصق نم هولخ يبنجألا علخ يف نوظحالي ةيكلاملاف "*7(ةدعلا ةقفن طاقسإب

 يبنجألا علخ ةحص نوديقي مهنأ امك .ةّدعلا ةقفن نم اهنامرح ررضب ررضلا اذه نورصقي مهنكلو

 . علاخملا يبنجألا ٌقح يف ةدسفملا ءردو ةحلصملا دوجوب

 . 9١ص «.4#ج .باطحلل «ليلخ رصتخم حرشل ليلجلا بهاوم» (41/85)
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 :ةحلصملا طرش ىف ةيكلاملا لوق ىلع بيقعت -28

 ريغ ةأرملا ررض نأ ةيكلاملا ءاهقف نم هريغ لاوقأ نم هلقن امو باطحلا لوق ىلع ُدرُي نكلو
 امنإو ,يعرش ببس ريغب اهقيلطت نم اهيتأي ربكألا ررضلاف ءاهيلع ةدعلا ةقفن تيوفت ىلع دوصقم
 ميسج لام نم يبنجألا هلذبي امب علخلا قيرط نع اهقيلطتب اهجوز يبنجألا ءارغإب كلذ لصحي
 زاوج دييقت نم مالسلادبع هيقفلا نع باطحلا هلقن ام كلذكو .ةعلاخملا لوبق ىلع جوزلا لمحي

 عيرشت نأل ؛هب ذخألا يغبني الو انه دراو ريغ ديقلا اذه . . . يبنجألل ةحلصملا دوجوب علخلا
 ديري يذلا يلوضفلا يبنجألا ةحلصمل سيلو اهنع ررضلا عفدب ةجوزلا ةحلصمل ناك امنإ علخلا

 ررضلا مدع نمو علخلا يف ةحلصملا ققحت موزل نم ةيكلاملا هيلإ راشأ ام نإف ؛اذه ىلعو

 ,علخلا اذهب اهنع ررضلا عفد ققحتو ةجوزلل ةحلصملا ققحت ىلع لمحي نأ بجي «ةجوزلاب
 دصق نع ةجوزلاب رارضإلا نم ناك كلذ نع هعلخ يرُع نإف .يبنجألا سيلو اهيلإ روظنملا يهف

 .دصق ريغ نع وأ

 : علخلا لدبي علاخملا يبنجألا مازتلا

 همازتلا ديفي هجو ىلع هسفن ىلإ علخلا لدب فاضأو .هتجوز نع جوزلا يبنجألا علاخ اذإو

 رانيد فلأ ىلع وأ «يلام نم رانيد فلأ ىلع كتجوز علخا :جوزلل يبنجألا لاق ول امك هب

 اذه نوكيو عقي علخلا نإف «(هب مزتلم يأ) ماك انأو اهرهم ىلع كتجوز علخا وأ ؛ّىلع

 ىمس ثيح هنمضي مل اذإ امأ . جوزلا ىلإ هئادأب ًامزلمو علخلا لذبب ًامزتلم علاخملا يبنجألا
 فاشك» يف ءاج دقف ,ةلبانحلا حرص اذهلو .علخلا حصي د مل اهريغ نم وأ ةجوزلا نم ضوعلا

 فلأ ىلع اهقّلط : لوقي وأ 0 ل ا : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا

 همزتلا هنأل ؛ضوعلاب هدحو يبنجألا مزليو علخلا حبصيف «جوزلا هبيجيف هذه يتعلس ىلع وأ

 انأو اهتعلس ىلع وأ اهرهم ىلع كتجوز علخا :جوزلل يبنجألا لاق نإو .ةجوزلا نود دقعلاب

 ةجوزلا نم ضوعلا ىمس ثيح هيلع علخلا هلأس ام جوزلل يبنجألا نمضي مل نإو «ّحص نماض
 ,"*5(لذبلا حصي ملف هنذإ ريغب هريغ لام لذبب هنأل ؛ علخلا حصي مل اهريغ نم وأ

  0١علخلا لدبب همازتلاب يبنجألا حرصي مل نإ :

 علخا :جوزلل يبنجألا لاق ول امك همزتلي ملو هسفن ىلإ هفضي ملو لدبلا يبنجألا قلطأ نإو

 .١؟ا7/ص جا «عانقلا فاشكو (ةا/4ا/)
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 حصي لهف .نماض انأ وأ .ّيلع يه وأ .يلام نم :لوقي نأ نود (رانيد فلأ) ىلع كتجوز

 لدب نم هركذ امب يبنجألا مزتليو علخلا حصي :ةلبانحلا دنع ؟علخلا لدبب يبنجألا مزتليو علخلا

 نع جوزلا نم ةعلاخملا هبلط ةنيرقب هب مزتلم هنأ وأ هلا قم رهو 837 نأ رابعا ءعلخلا

 لديو .هب وه همازتلا ىلع كلذ لمحيف ءاهريغ ىلإ وأ اهل علخلا لدب فيضي نأ نود ةجوزلا

 ضروعلا ىمس ثيح جوزلل يبنجألا نمضي مل نإو» : مهلوق ةليانحلا نع هلوقن يذلا اذه ىلع

 لسرأ اذإ يبنجألا نأ لوقلا اذه موهفمف ,""0(علخلا حصي مل اهريغ نم وأ ةجوزلا نم يأ اهيف

 .هب وه مزتلاو علخلا مص ءاهريغ ىلإ الو ةجوزلا ىلإ هعضي مل نأب ًالاسرإ ضوعلا

 اهلامب هتريغص بألا علخ» :«راتخملا رّدلا» يف ءاج دقف «ليصفت ةيفنحلا دنعو -

 اهمزليف .تلبق اذإ الإ ةريبكلا اذكو عربت هنأل ؛لاملا مزلي ملو ا يف فقط: ايفون وأ

 اذإ يأ خلا ةريبكلا اذكو :هلوق» :لوقلا اذه ىلع ًاقيلعت «راتخملا ٌدر» يف ءاجو , "2 (لاملا

 ينو اهقح يف يبنجألاك هنأل ؛ ىلوألاب  علخلا لدب  لاملا اهمزلي ال هنإف اهنذإ الب اهوبأ اهعلخ

 تزاجأ نإ مث .- علخلا لدب بوجو يأ علخلا عقو يبنجألا وأ بألا هنمض اذإ :نيلوصفلا

 ىلع هب عجري جوزلاو .جوزلا ىلع هب عجرت الإو «علخلا لدب» رهملا نم جوزلا ءىربو اهيلع ذفن

 اهتزاجإ ىلع علخلا لدب بوجو فقوت يأ  اهتزاجإ ىلع علخلا فقوت نمضي مل نإو .علاخملا

 لاقو .قلطت الو :«ةريخذلا» يف لاق .زجي مل الإو رهملا نع جوزلا ءىربو زاج تزاجأ نإف -

 : «ةيزازبلا ىواتفلا» يفو . علاخملا لوبقب يأ دجو دقو لوبقلاب قلعم هنأل ؛ قلطت نأ يغبني :هريغ

 قالطلا نأ ىلع ليلد اذهو :لاق .لاملا ّقح يف اهلوبق ىلع  علخلا يأ - فقوت نمضي مل نإو

 . ""«(اهتزاجإب الإ عقي ال :ليقو .عقاو

 اينامع لاك ىلع بألا اهفلاخ نإف» : ةيفنحلا هقف يف «راتخملا ردلا» يف ف ءاجو  ا/9417+

 اذه ىلع قيلت نيدباع نبا لاقو .25151>(ىلوأ بألاف يبنجألا عم علخلاك هيلع لاملاو م ّحص هل

 نإف  جوزلا علاخملا يبنجألا بطاخ اذإ يأ  جوزلا بطاخ اذإ 0 هيف رمألا لصاحو» .:لوقلا

 وأ ؛ٌّيلع فلأب اهعلخا : هلوق لثم هايإ هكلم وأ هل هنامض ديفي هجو ىلع هسفن ىلإ لدبلا فاضأ

 الو هيلع لدبلاو  علخلا يأ  ّحص لعفف اذه يدبع وأ هذه يفلأ ىلع وأ نماض ينأ ىلع

 . ٠١ ١ص ء*ج (ىهتنملا ةياغ» 2177ص ,*ج «عانقلا فاشك» (947/88)

 . 50/ص اج «راتخملا ردلا» (4184)

 . 407ص «,**ج «راتخملا رّدلا ىلع نيدباع نبال راتحملا در»:(941740)

 . ؛ة 8ص 2” ج «راتخملا رّدلا» (ةا/١41

 -؟١6-



 هسفن ىلإ هفضي مل نأب لدبلا علاخملا يبنجألا لسرأ يأ  هلسرأ نإو .ةأرملا لوبق ىلع فقوتي

 هتميق وأ هميلست اهمزل ةجوزلا تلبق نإف .دبعلا اذه ىلع وأ ,فلأ ىلع :لاق نأب  هنمضي ملو

 .نالف لوبق ربتعا «نالف ' دبعك - هريغ ىلغ لدبلا فاضأ يأ  هريغ ىلإ هفاضأ نإو .تزجع نإ

 ىلإ وأ ءاهيلإ اناضمزأ الايبرب لديلا ناك ءاوس .اهلوبق ربتعا كلذب هتبطاخ وأ جوزلا اهبطاخ ولو

 , 047597( ىبنجألا

 ناك نإف «ةريبك - ةجوزلا يا تناك ولو» :ًاضيأ ةيفنحلا هقف يف «طوسبملا» يفو -4
 جوزلل بألا نمض دقو اهنذإ ريغب بألا علخ ناك نإو يا كل تنبلا نذإب بألا علخ

 ىلع - علخلا لدب جوزلا بألا هلعج يذلا رهملا يأ  قادصلاب يه عجرتو .زئاج علخلاف

 نمو .("""9(اهلام ىلع ةضواعملا ةيالو هل سيل هنأل ؛هنامض مكحب بألا ىلع جوزلا مث ءاهجوز

 نكلو اهنذإ ريغب وأ اهنذإب ةجوزلا نع علاخ اذإ يبنجألا ىلع يرسي لوقلا اذه نأ حضاولا

 يبنجألاف هتنبا اهنأ عم اهنذإ نودب تمت هتعلاخم نوكل علخلا لدب نمض اذإ بألا نأل .هنامضب

 .هنامض مكحب علخلا لدب همزليف هيلع مكحلا اذه نايرجب

 ثلاثلا عرفلا

 ةهيفسلا وأ ةنونجملا وأ ةريغصلا ةجوزلا علخ

 ديهمت 2 6

 هذه دحأب يهو ةجوزلا نن علحلا جعي لهن هاهو ةوومرا رحم ورا نورك م

 ءارجإ ىلع ةيالولا هل نمف .علخلا اهنم حصي مل اذإو ؟هفسلا وأ نونجلا وأ رغصلا :فاصوألا

 اذه ؟علخلا لدب نم اهمزلي يذلا امف اهريغ اهنع ةعلاخملا ىرجأ اذإو ؟جوزلا عم اهنع ةعلاخملا

 . ةفلتخملا بهاذملا ىف هنايب ديرن ام

 ةنونجملا وأ ةريغصلا علخ  ًالوأ

 : ةيفتحلا بهذم :(أ)

 ءاشنإ يف ةربتعم ريغ اهلاوقأ نأل ؛ لطاب اهعلخف ةنونجم وأ ةزيمم ريغ ةريغص ةجوزلا تناك اذإ

 . [:ةارص 37ج «راتخملا ردلا ىلع نيدباع نبال راتحملا درو ماقكز

 . 9١ص .5ج طوسبملا» (ةالؤ#ع)

 16د



 , عاتمتسالل بلاج حاكنلا نأ لقعت ةزيمم ةريغص ةجوزلا تناك اذإ امأ .ًالوبق الو اباجيإ ال دوقعلا
 يف ءاج دقف .علخلا لدب يأ لاملا اهمزلي الو قالطلا عقو علخلا تلبقو كلذل عطاق علخلا نأو

 قالطلاف ريبكلا اهجوز نم ةيبصلا تعلتخا اذإو» :ةيفنحلا هقف يف يسخرسلا مامالل «(طوسبملا»

 طرشب قالطلا قيلعت علخلا باجيإو  قالطلا عاقيإ يأ  عاقيإلا لهأ نم جوزلا نأل ؛اهيلع عقاو

 ال ةيبصلا نم لاملا مازتلا نأل ؛لاملا اهمزلي ال نكلو .عقيف اهنم لوبقلا ققحت دقو ءاهلوبق

 ْ , 31319( حصي

 تلبق اذإ يأ  علخلا تلبق نإف» :ًاضيا ةيفنحلا هقف يف «راتحملا رّدلا ىلع راتحملا ٌدر» يفو
 قالطلا عقو «بلاس علخلاو بلاج حاكتلا نأ لقعت ةلقاع يهو  علخلا ةريغصلا ةجوزلا

 نم علخلا تلبق اذإ ةلقاعلا ةريغصلا نإ» «ريدقلا حتف» يفو .«""*«لاملا اهمزلي الو .قافتالاب

 ماكحأ عماج» يفو .«""(لاملا مزلي الو رهملا طقسي الو .قالطلا عقوو علخلا حص ءاهجوز

 قالط عقي اهقادص ىلع اهجوز نم ربعتو لقعت ةريغصلا تعلتخا ولو» .ةيفنحلا هقف يف «راغصلا

 اهيف ةضواعم ةجوزلا بناج نم علخلا نأل ؛لاملا بجي مل امنإ .""9«قالطلا طقسي الو نئاب

 ةيلهأ اهيف طرتشيف .هنم اهقالط وهو الام ربتعي ال اميف لاملا لذبت ةجوزلا نأل ؛ عربتلاب هبش
 . عربتلل ًالهأ تسيل ةريغصلاو «عربتلا

 : ةيعفاشلا بهذم :(ب) 17

 حصي ال كلذكو «ةزيمم ريغ وأ ةزيمم تناك ءاوس «ةريغصلا ةجوزلا علخ حصي ال مهدنعو

 وأ - علخلا يأ  هلباق طرشو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاج دقف .ةنونجملا علخ

 هيلع روجحم ريغ ًافلكم هنوكب لاملا يف هفرصت قالطإ يبنجأ وأ ةجوز نم هعلخ حصيل ةسمتلم
 رجحللو .طقف هترابع ةحص لب .كلذ هلباق يف ربتعي الف قالطلا امأ .لاملا توبثل ةبسنلاب يأ

 علخلا نأل ؛نونجلاو ابصلا طقسأو ,ضرملاو هفسلاو قّرلا :ةثالث فنصملا ركذ ةسمخ بابسأ

 ةريغصلا ةرابعب ةربع الف لوبقلا ةيلهأ ءافتنال ؛ةزيمم ةعلتخملا تناك ولو وغل امهعم

 .١ , 3758ةنونجملاو

 .19/8ص .5ج ,يسخرسلل «طوسبملا» (4144)

 . 48ا!/ص 27ج «راتخملا ردلا ىلع نيدباع نبال راتحملا در» (91/46)

 . ١737ص اج «ريدقلا حتف» (1795)

 .ا/لص كج « ينشورسألل «(راغصلا ماكحأ عماج» ةكهجف)

 . 519"73*ص اج «جاتحملا ينغم» (47/48)
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 : ةلباتحلا بهذم :(ج) -6

 الف ؛نونج وأ رغص وأ هفسل اهيلع روجحملا امأف» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاجم
 هيف نذأ ءاوسو .هلهأ نم يه سيلو لاملا يف فرصت هنأل ؛ علخملا .يفا اهتم نضرعلا لدي عصب

 9 جوزلا أع علاخ نإف . عربتلاك اذهو .تاعربتلا يف نذإلا هل سيل هنأل ؛نذأي مل وأ يلولا

 امم ظفللا نكي مل نإو 0 را يل ا
 هنأل ل ا لمتحيو «- عقيف يأ - - ضوع ريغب علخلاك ناك «قالطلا هب عقي
 حصي ال علخلا نأ كلذ ىنعمو .2"**هلذبب عوجرلا نكمأ الو هل لصحي ملو - هب يضر امنإ
 0 نبا هركذ يذلا ليلعتلل ةزيمم ريغ وأ ةزيمم ةريغصلا تناك ءاوسو .ةنونجملا وأ ةريغصلا نم

 . عربتلا لهأ نم اسيل نونجملاو ةريغصلاو عربتلاك علخلا نوك وهو
 :ةيرفعجلا بهذم :(د) 28

 ةيرفعجلا ماكحألا» يف ءاج دقف «ةنونجملا وأ ةريغصلا نم علخلا حصي ال ةيرفعجلا دنعو
 الف الدب اهيلع طرتشاو ةرصاقلا هتجوزو جوزلا نيب علخلا ىرج اذإ» :«ةيصخشلا لاوحألا يف

 هعبتأ نإ ضوع الب نئابلا قالطلا عقيو ءاهرهم طقسي الو اهيلع لام الو .تلبق نإو علخلا حصي
 .امهلوبق الو اهعلخ حصي الف «ةنونجملاو ةريغصلا لمشي ةرصاقلا ظفلو «"*:”7«قالطلا ظفناب

 ؟ةنونجملاو ةريغصلا نع يلولا علاخي له :ًاينا

 : ةيفنحلا بهذم :ًالوأ

 ىلع عقيو .علخلا لدب اهمزلي ال نكلو «ةريغصلا ىلع ّيلولا علخ حصي د ةيفنحلا لنع
 مامإلل «طوسبملا» يف ءاج .مهدنع حصألا وه قالطلا عوقوو «نيتياورلا ىدحإ يف قالطلا
 .اهب لخدي ملو  اهرهم  اهقادص ىلع اهجوز نم ةريغصلا هتنبا لجرلا علخ اذإو» : يسخرسلا

 اهل ةقفن ال ذإ ءببسلا اذهب اهايإ لاملا مازلإ ةيالو هل سيل هنأل .لطاب وهف بألا نمضي مل نإف
 ةريغص يهو هتنبأ علخ نمو» : (ةيادهلا» يفو , 64:”)(عيش هلباقم يف اهكلم يف لخدي الو هيف

 مث اهل ام قحتسي الو .رهملا طقسي ال زجي مل اذإو .. . هيف اهل رظن ال ؛اهيلع زجي مل اهلامب
 قيلعتلاب ربتعيف هلوبق طورشب قيلعت هنأل ؛ حصأ لوألاو ب عقي ال ةياورو يفو «ةياور يف قالطلا عقي
 طقسي مل علخلا زجي مل اذإو» :«ةيادهلا» لوق ىلع ادلع «ةيانعلا» يفو . (4:3(طورشلا رئاسب

 .م7ص الج «ينغملا» (91/949)

 .؟8١ ص 8 ج «ةيادهلا» (ةممعاز ١. اله ص "جم (طوسبملا» (ةمع)
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 0 . علخلا لدب اهلام نم جوزلا قحتسي الو رهملا

 رذدلا» يفو . فوت 54 ةريغصلا لام يأ - «لاملا ىلإ فرصنم زاوجلا مدعو عقاو قالطلا نأ

 تلبق ول امك حصألا يف تقّلط اهرهم وأ اهلامب هتريغص بألا علخو» : ةيفنحلا هقف يف «راتخملا

 00 522(. . عربت هنأل ؛؟لاملا مزلي ملو ة هريمم يو 2( يه

 يتلا لوقنلا يف اهركذ تأي مل نإو .هانركذ اميف ةزيمملا ريغ ةريغصلاك ةنونجملاو اذه

 . اهانركذ

  9١ةلباتحلا بهذم :ًايناث :

 وأ ةنونجملا وأ ةريغصلا هتنبا علخ بأل سيلو» : : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاّشكو يف ءاج

 قاد ظحلا هيف اهل امب فرصتلا كلمي هنأل ؛ ؛اهلام نم ءيشب اهقالط الو اهلام نم ءيشب ةهيفسلا

 و ىف ءايلوألا نم هريغو بألاو . اهل بجاولا اهنح طاقسإ هيف لب ىظح اذه يف نيل د ةحلصملا

 كلذ يلولا كلمي نأ لمتحيو» :(«ينغملا» يف يلبنحلا ةمادق نبا لاق نكلو .29*'©مءاوس كلذ

 ىلع هنم فاختو اهلام فلتي نمم اهصيلختب هيف اهل ظحلا نوكي نأ نكميو ءهيف ظحلا ىأر اذإ

 اهلام لذب هل زوجيف .ًاهفس الو 0 00 يف لاملا لذب دعي مل كلذلو ؛اهلقعو اهسفن

 ل ا اذه يف ا هريغو بألاو كلام بهذم اذهو نسألا

 يلولا نمف يبنجألا نم زوجي هنأل ؛زاج هلام نم ءيشب اهنع يلولا علاخ نإو - 747

 ,ملمخط ىلوأ

 : ةيكلاملا بهذم : ثلاث ”٠ ومع

 ريخصلا حرشلا» يف ءاج دقف ءاهلامي ولو هتيلوم نع علاخي َن أ ريجملا يلولل زوجي 2 مهدنعو

 اد وا ناك ًابأ - ربجملا لولا نم يأ + ربجملا نم علخلا زاجو» : ةيكلاملا هقف يف ريدردلل

 رهاظ كلذو ءاهرهم عيمجب ولو اهنذإ ريغب - رابجإ ةيالو اهيلع هل يتلا يأ  هتربجم نع ًايصو وأ

 ؟8١7ص .ا"ج «ةيادهلا ىلع ةيانعلا» (4805)

 . 407ص اج «راتخملا ردلا» (9480)

 . 7١١ص .ج «عانقلا فاشك» (4804)

 .4817-814ص الج «ينغملا» (4800)

 .84ص الج «ينغملا» (4805)
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 قالطب تميأت ول ثيحب تناك اذإ ىصولاو بألا ىفو .ًاقلطم دّيسلا ىف هدعب اذكو .لوخدلا لبق

 نم ربجملا يلولا ريغ نم  علخلا يأ اذه زوجي الو .نونج وأ رغصل ةربجم تناك توم وأ

 , 068: (ءايلوألا رئاس

 :ةيعفاشلا بهذم :ًاعبار 4

 اهقح كلذب طقسي هنأل ؛اهلام نم ءيشب جوزلا نم ةريغصلا هتنبا علخي نأ بألل زوجي ال
 دعب ناك نإو .كلذ قحتسي مل اهلام نم ءيشب اهعلاخ نإف .عاتمتسالاو ةقفنلاو رهملا نم
 مزتلاو علخلا عقو هنامضب وأ هلامب اهنع علاخ ول نكلو .«*”20«هانركذ امل اهعجاري نأ هلف لوحخدلا

 . ىلوأ بألاف , "8:0 ءلخلا لدبب همازتلاو ىبنجألا علخ ةحصب اولاق مهنأل ؛لاملاب وه

 : ةهيفسلا علخ :ًاثلا

 : ةيعفاشلا بهذم : ًالوأ _ 7و

 نإو ءًانئاب اهقالط عقو لوخدلا لبق تعلتخا نإف ؛يلولا اهل نذأ ولو ةهيفسلا عالتخا حصيال
 يف «جاتحملا ينغم» يف ءاج دقف «نيتلاحلا يف لاملا طرش اغلو ًايعجر اهقالط عقو هدعب ناك

 لاق نأك علخلا ظفلب - هفسب اهيلع ًاروجحم يأ - و م :ةيعفاشلا هقف

 اهنأل ؟ةلاملا ف ةلاقلو اطهر فقل يكل قف نقلا ىلع كتقلط : لاق وأ .فلأ ىلع كتعلاخ :اهل

 ناك نإو .كلذ لثم يف اهلام فرص اهيلول سيل هنأل ؛ لولا اهل نذأ 0 لهأ نم تسيل

 ,6413(قّلطت مل لبقت مل نإف .لام الو ًانئاب قالطلا عقي هنإف لوخدلا لبق

 :ةيكلاملا بهذم - ًايناث - 9

 1 اا اذا يأول ما 0

 0 مل .هملست دق جوزلا ناك اذإ ءاهيلإ ا درو لوقلا اذه لاق نإف .قلاط تنأف
 0417 قالط

 .11425ص الج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» (9801)

 .9؟ ص 3 ١١ج «عومجملا هحبرشو يزاريشلل بذهملا» (ة8١٠8)

 . 376 ص ."ج «جاتحملا ينغم» (4809)
 ."48ص .ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (9811) . 75 4ص .ج «جاتحملا ينغمد )48١(
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 : ةيفنحلا بهذم :ًاثلاث 7907

 اهمزلي ملو علخلا زاج اهنم لامب اهجوز نم تعلتخاف .ةهيفس ةأرملا تغلب اذإ مهدنعو

 اهمازتلا مدع اماو . ققحت دقو اهنم لوبقلا دمتعي هيف قالطلا عوقو نألف .علخلا زاوج اما .لاملا

 ةنفمأل اييفو كلامزسي ال اميف اهلاه تلذب يا .لام وه ضوعب ال هتمزتلا اهنألف .لاملا لذبب

 لدب  لاملا كلذ ىلع ةقيلطت اهقّلط نإف .اهجوز نم تعلتخا اذإ ةريغصلاك ربتعتف هيف اهل ةرهاظ

 الإ نئابلا قالطلا بجوي ال حيرصلا ظفللاب قالطلا عوقو نأل ؛ةيعجر ةقيلطت تعقو  علخلا

 نإف .علخلا ظفلب ناك اذإ ام فالخب اذهو ءايعجر قالطلا عقيف لدبلا بجي ملو .لدبلا بوجوب

 .«419لاملا هيف بجي مل ولو ًانئاب هب عقي قالطلا

 : ةلباتحلا بهذم :ًاعبار 98

 فرصت هنأل ؛ علخلا يف اهنم لاملا لذب حصي مل اهنم لام ىلع ةهيفسلا تعلاخ اذإ .مهدنع

 ,تاعربتلا يف نذإلا هل سيل هنأل ؛نذأي مل وأ يّلولا هيف نذأ ءاوسو .هلهأ نم يه سيلو لاملا يف

 لدب  لاملا جوزلا قحتسي الو . يعجر قالط وهف ًاقالط نوكي ظفلب تعلاخ نإف . عربتلاك اذهو
 يلبنحلا ةمادق نبا لاق . ضوع ريغب علخلاك ناك قالطلا هب عقي امم ظفللا نكي مل نإو  علخلا

 لصحي ملو ضوعب هب يضر امنإ هنأل ؛انه اه علخلا عقي ال نأ لمتحيو» :- ىلاعت هللا همحر

 .285«هلذبب عوجرلا نكمأ الو هل

 :ةيرفعجلا بهذم :ًاسماخ _ 88

 قالطلاب هعبتأ نإ ًايعجر قالطلا عقو لام ىلع هيلو نذإ نودب اهجوز نم ةهيفسلا تعلتخا اذإ
 .649لاملا اهمزلي الو انئاب عقو اهب الوخدم نكي مل نإو .اهب الوخدم ةجوزلا تناكو

 ؟ةهيفسلا نع يلولا علاخي له :ًاعبار

 : ةلباتحلا بهذم :(أ) - 0/4

 نمف «هلامب 5000 زوجي هنأل ؛هنم لامب اهنع علاخي نأ ةهيفسلا يلول زوجي

 د ايام مت آلا: ينامس هع ملاكي نأ" ةهتسلا ىلرت نعل كلور, يلدا هلانمت :ىلونلا

 5 :هملص ."”ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» 4817

 . 47ص الج «(ينغملا» (441*)

 . اله ص .يلحلا ميركلا دبع خيشل «ةيصخشلا لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألا (4814)
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 اهل نوكي نأ زوجي : يلبنحلا ةمادق نبا لاقو .اهلام ىلع علخلاب اهل ةعفنم الو ءاهل ةعفنملاب

 يذلا اهجوز نم اهصيلخت وه اهل ةعفنملا هجوو .اهنع ةعلاخملا اهيلول زوجيف .علخلا يف ةعفنم
 ةعفنمو ةحلصم ةلاحلا هذه ىف اهلام لذب نوكيف .اهلقع وأ اهسفن وأ اهلام ىلع فلتلا هنم فاخت

 اذه يف اهئايلوأ نم هريغو بألاو ءرسألا نم اهكفو اهتاوادم يف اهلام لذب زوجي امك زوجيف ءاهل
 (ةماهر

 ءاوس

  10١ةيفنحلا بهذم :(س) :

 عقو اهلامب اهنع علاخ نإف اهيلع هتيالو مكحب ةهيفسلا هتنبا نع بألا علاخي نأ زوجي :اولاق
 امك هايإ هكلم وأ هئنامض ديفي هجو ىلع هسفن ىلإ هفاضأ قالطلا نوكيو لاملا اهمزلي الو قالطلا

 حيحص معلخلاف .غلبملا اذه نماض ينأ ىلع وأ . ىلع رانيد فلأب اهعلخا :جوزلل بألا لاق ول

 فقوتي رمألاف «رانيد فلأب اهعلخا جوزلل لاق ول امك لاملا بألا لسرأ اذإ امأ . بألا ىلع لاملاو

 «لاملا اهمزلي مل لبقت مل نإو «- علخلا لدب لاملا اهمزلو علخلا عقو تلبق نإف ةجوزلا ىلع

 .©2813ةيفنحلا دنع نالوق ةلاحلا هذه يف قالطلا عوقو يفو

 : ةيكلاملا بهذم :(ج) 2-1

 :نالوق ةهيفسلا تنبلا نع بألا علخ يف ةيكلاملا دنع
 .اهنذإب الإ كلذ هل زوجي ال :(لوألا)

 روهشملا ىلع اذهو «بألا ةيالو يف تماد ام ركبلا ةلزنمب اهل ًاليزنت كلذ هل زوجي : (يناثلا)
 هب لومعملا وه لوألا لوقلاو .«ةنودملا» يف كلام لوق ىلع يراجلا وهو ةيكلاملا بهذم يف

 , 24157بهذملا لصأ وهو

 : ةيعفاشلا بهذم :(د) 75

 يف ءاج دقف ءاهاضرب كلذ ناك ولو ىتح اهلام نم لذبب اهنع علاخي نأ ةهيفسلا يّلول سيل

 هفسب اهيلع اروجحم يأ - ةهيفس لوخدلا دعب علاخ نإو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم»

 اهل نذأ نإو همازتلا لهأ نم تسيل اهنأل ؛لاملا ركذ اغلو ًايعجر تقّلط .تلبقف علخلا ظفلب -

 .7-85”ص الج «ينغملا» (ة4816)

 . 5-5608 0ا/ص 2ا”ج «راتخملا رذدلا ىلع راتحملا ٌدر» (قماك)
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 ةهيفسلا يلو ةيالو مدع يف حيرص اذهو .0*"2«كلذ لثم يف اهلام فرص اهيلول سيلو «يّلولا

 .اهسفنب ةعلاخملا ءارجإب اهل نذإلا يف الو ءاهلامب اهنع ةعلاخملا ىلع

 ؛اهل عربتلا هجو ىلع اهريغ نم لامب اهنع علاخي نأ ةهيفسلا يلو نم حصي نكلو -2.4

 وا راو اسم يحتم حل ع اذه لثم نأل

 قالط وأ علخ ظفلب فرصتلا قلطم يبنجأ عالتخا حصيو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم»

 لذب هلو مازتلالاب لقتسم يبنجألاو , جوزلا ميو لل نأل ؛كلذ ةجوزلا تهرك نإو

 , 6481 . (ًءادف همازتلاو لاملا

 حجارلا لوقلا 6

 اذإ الإ هدنع نم لامب كلذ ناك ولو اهنع ةهيفسلا يلو ةعلاخم زاوج مدع .يدنع حجارلاو

 اهل هملظ نمو هترشع ءوس نم اهصيلختك اهل ةرهاظ ةحلصم اهعلخ يف ناكو ؛كلذب هل تنذأ
 اهدنع نم لامب ولو اهيدتفي نأ اهيلع اهجوز ءادتعا ةلاح يف يلولل زوجيو لب ءاهيلع هئادتعاو

 نع هتقرافم اهتحلصم نم لهو ءاهريغ نم اهتحلصمب فرعأ يه اهنأل ؛اهنم نذإلا طرشب نكلو

 ؟اهملظ نع هعالقإ لمأ ىلع هيلع ربصلا اهتحلصم نم مأ .علخلا قيرط

 عبارلا عرفلا

 توملا ضرم يف ةجوزلا علخ

 :ديهمت -5
 ةعلاخملا تمتو نيعم ضوع ىلع توملا ضرم ةضيرم يهو اهجوز ةجوزلا تعلاخ اذإ

 ةضيرم ريغ ةحيحص يهو اهجوز ةجوزلا ا ا م

 علخ نولوقي ةيرهاظلاف .فالخ دجوي :باوجلا ؟ءاهقفلا نيب فالخ ةلأسملا يف مأ لدم

 .امهنيب قرفلاب نولوقي روهمجلاو «قرف الو ءاوس ةحيحصلاو ةضيرملا

 .؟"54ص 2” ج «جاتحملا ينغم» (ة4414)

 . 376ص ,”ج («جاتحملا ينغم» (4819)

١596 



 :ةيرهاظلا دنع توملا ضرم ةضيرملا علخ - 17

 ضيرملا ناك ءاوس «هيف عقاولا قالطلا ةحص يف رثؤي ال توملا ضرم نأ ةيرهاظلا ىري

 0 . .قرف الو ةضيرملل ضيرملا قالطو ةضيرملل حيحصلا قالط كلذكو ...قرف

 الإ يعجر قالط علخلا يا _-وهو» :- هللا همحر مزح نبا لاق «قالط ةيرهاذلا دنع علخلاو

 حيحص علخ ةجوزلا توم ضرم يف ةيرهاظلا دنع علخلاف , 0451(ثدالث رخآ وأ ًاندلث اهقلطي نأ

 .توملا ضرم ضيرملا ماكحأل عضخي علخلا لدب نأب ليق اذإو .ةحيحصلا ةجوزلا علخكو

 ال ةيرهاظلا نأ :باوجلاف .ةحيحصلا علخك توملا ضرم يف ةجوزلا علخ نوكي ال يلاتلابو

 :- هللا همحر مزح نبا لاق .توملا ضرم ضيرملاو حيحصلا تافرصت نيب ًاقرف دوري

 ل لمحت ذم لماحلاف هنم أربي وأ هيف تومي ًاضرم ضيرملاو»

 نكلو .("*"7(مهتابهو مهقتعو مهعويبو مهتاقدص يف قرف الو مهلاومأ يف سانلا رئاسو .ءاوس

 .ةيرهاظلا امهركذ يتلا نيتلاحلا ىدحإ يف علخلا عقي نأ ةيرهاظلا دنع ملخلا ةحصل ط

 , 089لبق نم امهانركذ دقو .امهريغ يف علخلا لدن ال ا

 ل :روهمجلا دنع توملا ضرم ةضيرملا علخ 26

 جول خب ميلا ثوملا قطرم ةضيرملا جرا منبع نا: ىآإ ءانوقنلا وبيتي بحي
 ةاباحملاب هماهتا وهو توملا ضرم ضيرملا تافرصت يف مهدنع لصأ ىلع ءانب ,ةحيحصلا

 ةجوزلا علخ نيب ر روهمجلا دنع فالخلا هجو ريرحت بجي اذه ىلعو .ةئثرولاب رارضإلاو

 .اه6ج يف مهلاولا فلذادعب نيت م كوعلاب و ىفو ةضيرملا ةجوزلا نيبو ةحيحصلا

 :روهمجلا دنع ةحيحصلاو ةضيرملا علخ نيب قافتالا هجو -248

 وهف هب ةقرفلا عوقو ةهج نم توملا ضرم ةضيرملا ةجوزلا علخ عوقو يف فالخ ال :ًالوأ
 ةعلاخملا» :_ ىلاعت هللا همحر  يلبنحلا ةمادق نبا لاق . ةحيحصلا ةجوزلا علخك ةهجلا هذه نم

 ؛ ًاعيمج امه وأ ةجوزلا وأ جوزلا ضيرملا ناك ءاوس ؛ةحيحص  توملا ضرم - ضرملا يف
 6459 .افالخ اذه يف ملعن الو .عيبلاك ضرملا يف حصيف .ةضواعم هنأل

 . 8١7ص .١٠ج .مزح نبال «ىلحملا» (4870)

 . 0"73ص ..١٠ج «ىلحملا» )487١(

 .9١ا/ص «8ج «ىلحملا» 4879

 .88ص ءالج «ينغملا» (4875) 8489141١. «ةرقفلا»د (987؟5)

 -ثككأل



 ال ةحيحصلا علخك اهعلخ ناك ءهنم تئرب مث اهتوم ضرم يف ةجوزلا تعلاخ اذإو :ًايناث
 هللا همحر  نيدباع نبا هيقفلا لاق .ةدعلا يف تتام نإو علخلا لدب لك جوزلا قدعتسف قرف
 نعرف يأ .ةضيرملا علخ :هلوق» :«راتخملا رّدلا ىلع راتحملا در  هتيشاح» يف  ىلاعت
 مث ًائيش هتبهو ول امك امهيضارتل - علخلا لدب  لدبلا لك جوزلل ناك تلي ول ذإ .ثوملا

 كلذ اهضرم نم تحص نإو» :ةلبانحلا لاقو .©4'*«ةدعلا ىف تتام نإو ءاهضرم نم تئرب
 .©859«ةحصلا يف اهعلاخ ول امك هب اهعلاخ ام عيمج هلف «هنم هتعلاخ يذلا

 :روهمجلا دنع ةحيحصلاو ةضيرملا علخ نيب فالتخالا هجو 2-8

 دنع ةحيحصلا ةجوزلا علخ نيبو توملا ضرم ةضيرملا ةجوزلا علخ نيب فالتخالا هجو نإ
 يهو هب هتعلاخ ول امك هقحتسي لهف .علخلا لدب جوزلا قاقحتسا ىدم يف وه «روهمجلا

 :روهمجلا ءاهقف لاوقأ يلي اميف ركذنو .فالتخالا هجو وه اذه ؟ال وأ ةحيحص

  6١ةيفنحلا بهذم : ًالوأ :

 اذهب يهو اهتدع يف تامو توملا ضرم ةضيرم يهو اهجوز تعلاخ اذإ «ةيفنحلا دنع

 هنم هثرإ ناك ولف ءاهتكرت ثلث نمو علخلا لدب نمو اهنم هئاريم نم لقآلا اهجوزل نإف «ضرملا
 ؛ًارانيد نوسمخ جوزلل ناكل .رانيد ةئام اهتكرت ثلثو ارانيد نيتس علخلا لدبو : اراتيذ ريت

 جوزلل ىطعيف .لوخدلا لبق وأ ةدعلا ءاهتنا دعب تعلاخ نأ دعب اهتوم ناك اذإو .لقألا وه هنأل

 ' ,.ةدعلا دعب اهتومل اهنم هثرإ مدعل ؛اهنم هئاريم ىلإ رظني الو ءاهتكرت ثلثو علخلا لدب نم لقألا

 نوتس وهو عخلا لدب انلاثم يف جوزلل نوكيف .لوخدلا لبق ملخلا عوقو دنع ةدع الب اهتنوتيبلو

 ملخلا لدبو راشد نيعبرأ اهتكت لكن اكول :رانيد ةئام وهو اهتكرت ثلث نم لقأ هنأل ؛ًارانيد

 هللا همحر  رفز مامالا لاقو , 0459 . لقألا وه هنال ؛ًارانيد نوعبرأ جوزلل ناكل ًارانيد نيتس

 نأ رفز مامالا ةجحو .ةجوزلا ةكرت عيمج نم جرخايو هلك علخلا لدب جوزلا قحتسي :- ىلاعت

 صضرم ضيرملا نإف .ضيرملا جئاوح نم حاكتنلا نأ امك اهجنارجب نيف ربي اهو نم اهعالخا
 ةضيرملا كلذكو ,.هجئاوح نم كلذ نأل ؛هلام عيمج نم ربتعا اهلثم رهمب ةأرما جوزت ول توملا

 نأب رفز مامالا ىلع در دقو .جوزلا ىذأ نم هب صلختتل اهجئاوح نم كلذ نأل ؛تعلتخا اذإ

 . 45١ ص 7 ج هراتخملا رّدلا ىلع راتحملا درد (4896)

 7١1”17/ص 37ج «ةلبانحلا هقف يف عانقلا فاشك»و (4875)

 7 ١5 7ص ."ج «طوسبملا» 2.5١ ص 27ج «راتحملا درو راتخملا رذدلا» ةكدفف)

-١ 6517 



 نم ربتعيف «جوزلل اهنم ةيصولا ةلزنمب علخلا لدب ناكف ءاهجئاوح لوصأ نم سيل علخلا
 , 448ثلغلا

 : ةلباتحلا بهذم :ًايناث

 ناك نإ هيلع هتعلاخ ام هلو .علخلا مص فوخملا اهتوم ضرم يف ةجوزلا هتعلاخ اذإو :اولاق

 - نأل ؛اهنم هثاريم وأ علخلا يف ىمسملا نم لقألا هلف ةدايزب ناك نإو .نود امف اهنم هثاريم ردق

 ةمهتلا هيلإ تقرطت ثاريملا نم رثكأب عقو نإ علخلا نإف ءامهنم رثكألا فالخب هيف ةمهت ال كلذ

 تصوا ولام هبشأ هيلع ةرداق نكت مل هجو ىلع ضوع ريغب اهلام نم ًائيش هيلإ اهلاصيإ دصق نم

 نيعتف هب يضر هنأل ؛لدبلا اذه قحتسي هنإف «ثاريملا نم لقأ علخلا لدب ناك نإو .هل تّرقأ وأ

 ."*2امهنم لقألل جوزلا قاقحتسا

 : ةيكلاملا بهذم :ًاثلاث "وهم

 ءاهجوز علاخت نأ اهيلع مرحي يأ .ًافوخم ًاضرم ةضيرملا ةجوزلا علخ زوجي ال مهدنعو
 اذه يف يهو اهعلاخي نأ هيلع مرحي اذكو .توملا نم اهيف هيلع ىشخي فوخم ضرم يف يهو
 0 ل حا يورك وس اطال

 ىلع علخلا لدب داز ن | علخلا نم غنملا ّلحمو .اهتدع يف هلبق تتام ول امهنيب ثراوت الو

 9 و م .علخلا لبق هلبق تتام ول اهنم

 دئازلا در بجو اهنم هثرإ نم رثكأ ىلع هتعلاخ نإو امهنيب ثراوت الو علخلا زاج .لقأف هثرإ ردقب

 فقوي ذئنيحو .اهعلخ موي ال اهتوم موي اهنم هئثرإ ىلع دئازلا فرعيو علخلا لدب اهنم هئرإ ىلع
 وأ اهنم هثرإ ردقب ناك نإف .توملا موي ىلإ هب عّلاخُملا  علخلا لدب عيمج يأ 00

 .«*””)اهتثرو ىلإ دئازلا در اهنم هثرإ نم رثكأ ناك نإو .هقح وه اذه نأل ؛ جوزلا هذخأ لقأ

 :ةيعفاشلا بهذم :ًاعبار 4

 اهذالمو اهضارغأ يف اهلام فرص اهل نأل ؛توملا ضرم ةضيرملا عالتخا حصي :اولاق

 علخلا لدب بجي الو تلاع رع قنا ووجب ارك مكونا ويرحل او يشم تال

 .19١؟ص ,"ج «طوسبملا» (4854)

 . 35ص اج «عانقلا فاشك» (44179)

 . 556 ص « ١1ج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» 06ه 67ه ؟ ص جا .ريدردلل «ريبكلا حرشلا» ةلكينيشلا

 ءاك"



 نم بسحي هنإف .هنم لقأ وأ لثملا رهم فالخب .اهلثم رهم ىلع دئازلا ردق الإ اهتكرت ثلث نم

 هجورخل ثراولل ةيصولاك نوكي الو « يبنجألل ةيصولاك وهف دئازلاب وه امنإ عربتلا نأل ؛ةكرتلا لك
 .«*9هعلا نباك ةيجوزلا ريغ ىرخأ ةهجب ًاثراو نوكي نأ الإ ثرإلا نع علخلاب

 ثلاثلا بلطملا

 اخلا ةغي

 : علخلا ةغيصب دارملا 6

 دقعني ام علخلا ةغيصب دارملاف .لبق نم هانلصف يذلا وحنلا ىلع جوزلا ىلإ اهريغ وأ ةجوزلا

 ةغيصو ءرخآلا فرطلا نم لوبقو دقعلا اذه يفرط دحأ نم باجيإلا وه كلذو .علخلا دقع هب

 .اهدوجوب الجوي يتلا جراخلا ىف هتروص ىهف «لوبقلاو باجيإلا هب ققحتي ام يه دقعلا

 :ثحبلا جهنم 65

 يف امك ظفللا رذعت نإف ءاهيف لصألا وه اذهو .ظفللاب نوكت دوقعلا ءاشنإ يف ةغيصلاو

 ينغم» يف ءاج .ةراشإلاب نوكي امهدحأ وأ لوبقلاو باجيالا يأ .ةغيصلاف .ءاسرخلاو سرخألا

 اهتراشإ يفكتف ءاسرخلا امأ .ظفلب ةعلتخملا يأ اهلوبق طرتشيو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا
 ”فئنشراا ةملا

 حصت لهف .امهدحأ وأ دقعلا افرط اهب موقي لاعفأب يأ (ةاطاعملا) ب دقعلا ةغيص نوكت دقو

 همسقن يذلا ,بلطملا اذه يف هنّيبن ام اذه ؟ىرخألا دوقعلا غيص هب حصت امب علخلا دقع ةغيص

 - : يلاتلا وحنلا ىلع نيعرف ىلإ

 . (ةاطاعملا) لاعفألاب ةغيصلا :لوألا عرفلا

 . ظافلألاب ةغيصلا : يناثلا عرفلا

 .17-738/ص ءل5ج« ومجملا هحرشو بذهملا» «754-756 ص جا ءاتحملا ىنغم» 481١(

 .؟"56ص 37ج «جاتحملا ينغم» ةكنضفز

 ه-اكشم



 لوألا عرفلا

 (ةاطاعملاب) لاعفألاب علخلا ةغيص

 :ةاطاعملاب علخلا ةغيص يف ءاهقفلا فالتخا - 2617

 ىلع لدي نيعم لعفب ةجوزلا موقت نأب (ةاطاعملاب) علخلا عاقيإ ةحص يف ءاهقفلا فلتخا

 لاملا ملستي نأك هلوبق ىلع لدي امب جوزلا موقيو ءًاباجيإ اهنم كلذ ربتعيو «علخلا عاقيإ اهتدارإ
 :نيلوق ىلإ مهفالتخا در نكميو .ةيجوزلا تيب نم جورخلا نم اهعنمي الو (علخلا لدب) اهنم

 حرص وأ ءزاوجلاب حرص نم لاوقأ ضعب يلي اميف ركذنو .عنملاب (يناثلا)و ءزاوجلاب (لوألا)
 . عنملاب

 :ةاطاعملاب علخلا دقع علخني :لوألا لوقلا 4

 ضعب ركذنو .مهلاوقأ نم دافتسي ام ىلع ةيديزلاو «ةلبانحلا ضعبو ةيكلاملا حرص اذهبو
 -: يلي اميف لوألا لوقلا باحصأ لاوقأ

 يف ةاطاعملا َتَفَكو» :ةيكلاملا هقف يف ريدردلل «ريغصلا حرشلا» يف ءاج :ًالوأ - 49
 تعفد ىتم اهنأب مهفرع يرجي نأك ٌفرع  ةاطاعملا يأ اهب ىرج نإ قالطلاب قطنلا نع علخلا

 «ةنيرقلا مايق هلثمو .ًاعلخ كلذ ناك تفرصناو - جوزلا هذخأ يأ  هذخأف اهدقع وأ اهتروسأ هل
 ملولو مزال علخ وهف ءاهعاتم اهل مّلسو ةعاتم ذخأي نأ ىلع حلصلا دصق نإ :مساقلا نبا لاق

 ,85©6«قلاط تنأ . .لقي

 .ةاطاعملا ٌتقَكو» :ةيكلاملا هقف يف «ليلخ رصتخمل ليلكإلاو جانلا» يفو :ًايناث

 تبلقناو ًائيش اهنم ذخأ نإ :«ةنودملا» يفو .ةراشإ ولو هيلع لد ام علخلا ةغيص :ةفرع نبا لاق
 .289«علخل قالط وهف .اقالط ايمسي ملو كاذب كاذ :لاقو - تيبلا نم تجرخ يأ-

 حرش يف حيضوتلا يف لاق» :ةيكلاملا هقف يف باطحلل «ليلجلا بهاوم» يفو :ًاثلاث ١
 ةغيصب نوكي نأ طرتشي الو «لوبقلاو“باجيإلا يف عيبلاك يهو  علخلا ةغيص يأ  ةغيصلا :هلوق
 ©6850(. .ةاطاعملا ىفكت لب .ةصاخ

 .44 56ص ا ءاج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» ةينضسا

 . 37ص ٠ جا .قاوملل «ليلكإلاو جاتلا» 234847 5)

 . "1ص 14ج «باطحلل ليلجلا بهاوم» (48ه)

 هأ"كم د



 دقع داقعنا زاوج نم ةيكلاملا هيلإ بهذ ام ىلإ ةلبانحلا ءاهقف ضعب بهذو :ًاعبار 7

 لذبدرجمب علخلا لصحي الو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج دقف .ةاطاعملاب علخلا

 يذلا اذه : يضاقلا لاق . جوزلا ظفل ريغ نم - جوزلا نم يأ  هلوبقو - ةجوزلا نم يأ  لاملا

 عوقو ىلإ باهش نباو يربكعلا صفح وبأ بهذو .دمحأ هيلإ أموأ دقو «نويدادغبلا انخويش هيلع

 053(. .اربكعب باهش نبا كلذب ىتفأو ,ضوعلل جوزلا لوبقب ةقرفلا

 يف اوطرش ءاهقفلا نأ ملعاو» :ةيديزلا هقف يف «ريضنلا ضورلا» يف ءاجو :ًاسماخ 748

 لبق هب ربخلا وأ دقعلا سلجم يف همكح يف ام وأ .لوبقلاو باجيإلا لوصح علخلا ةحص

 0450(. .كلذ ىلإ لالجلا ققحملا راشأ دقو «هديفي ام ةلدألا يف سيلو «ضارعإلا

 :ةاطاعملاب علخلا دقع زوجي ال : يناثلا لوقلا 64

 اهلوبق طرتشيو ةيعفاشلا هقف يف جاتحملا ينغم يف ءاج دقف .ةلبانحلاو ةيعفاشلا حرص اذهبو

 تعلتخا وأ تلبق :لوقنف ليوط نمز وأ يبنجأ مالكب لصفنم ريغ ظفلب ةقطانلا - ةعلتخملا يأ
 , "89هتمزتلا يذلا ضوعلا ردق يأ ءردقلا هيطعت نأب لعفلاب لوبقلا حصي الف .هوحن وأ

 ريغ نم هلوبقو لاملا لذب درجمب علخلا حصي ب الو» :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاّشكو يفو

 , 9”04(قالطلاو حاكتلاك .طظفللا نودب حصي ملف ضروعب عضبلا يف فرصت هنأل ؛ جوزلا ظفل

 :لوألا لوقلا ةلدأ 6

 ىلع ءانب ةاطاعملاب علخلا زاوجب اولاق مهنأل ؛ةيكلاملا لوق نم حضاو اذهو .فرعلا : ًالوأ
 حيحصلا فرعلل نأ كش الو .هب فرعلا نايرجب زاوجلا قّلع نم مهنمو .كلذب فرعلا نايرج

 . عرشلا يف ًارابتعا

 تلق :لاق روصنم نب قاحسإ هاور امب ةلياتعلا نم لوقلا اذهب لاق نمل لدعساو :انان

 ةقيلطت لاملا ذخأ : يعخنلا ميهاربإ لاقو .ةقرف يهف لاملا ذخأ اذإ :لاق ؟علخلا فيك دمحأل

 هل ةعجر ال ةنئاب ةقيلطت يهف قارف ىلع ًالام لبق نم :لاق  هنع هللا يضر - يلع نعو . ةنئاب

 هيلع نيدرتأ» :اهل ِِلكك يبنلا لوق اهيف ءاج سيق نب تباث ةجوز علخ ةصق يفو . «44؛)«اهيف

 . 88ص الج «ينغملا» (4885)

 . ؟759"ص . 54ج «ريبكلا هقفلا عومجم حرش ريضنلا ضورلا» (4817)

 . 759ص الج «جاتحملا ينغم» (984)

 . 98ص الج «ينغملا» (4854) . 7312١ ص اج «عانقلا فاشك» (489)

 دا



 هنم عدتسي ملو ددزت الو اهتيطعأ ام ذخ :لاقو .امهنيب كك يبنلا قرفف .معن :تلاق ؟هتقيدح

 طايخ وأ راصق ىلإ هبوث عفد ول ام ليلدب ظفللا نع ينغت لاحلا ةلالد نإف ًاضيأو .«4؛>ًاظفل
 ش , 0449 ًاضوع طرتشي مل نإو ةرجألا اقحتسا هالمعف .كلذب نيفورعم

 يف ظفللا طارتشا مدعب يضقي سيق نب تباث ةأرما عالتخا رهاظ نأب ةيديزلا لدتساو :ًاثلاث
 «أطوملا» ةياور نأل ؛هتحصو علخلا عوقوو هداقعنا ةحص يف ةيفاك ةاطاعملا نأو .علخلا دقع

 ةياور يفو «اهقرافو اهلام ضعب ذخ» :لاق ِةَْك هللا لوسر نأ يئاسنلاو دواد يبأو كلام مامالل
 ,"(4:5«ةقيلطت اهقلطو ةقيدحلا لبقا : يراخبلا

 ,28؛يناثلا لوقلا ةلدأ 5

 ظفللا نودب حصي ملف ضوعب - حاكنلا ديق عفر يف يأ  عضبلا يف فرصت علخلا نإ :أ

 .قالطلا عاقيإو حاكنلا دقعك

 يف نيضوعلا دحأ ضبقك باجيإلا ماقم هدرجمب مقي ملف ءضوعل ٌضبق لاملا ذخأ :ب
 . عيبلا

 يفرط دحأ وهف ًاخسف ناك نإو. هتيانك وأ هحيرص نودب عقي الف ءًاقالط ناك نإ علخلا :ج
 .دقعلا ءادتباك ظفللا هيف ربتعيف .حاكتلا دفع

 لبقا» :يراخبلا هاور دقف «- سيق نب تباث ةأرما  ةليمج علخ ةصق ثيدح امأو :د

 مل نمو .«اهقرافف هرمأف» :ةياور يفو .ظفللا رابتعا يف حيرص اذهو «ةقيلطت اهقلطو ةقيدحلا

 «ةدحاو ةصقلا نإف قالطلاو ةقرفلا ىور نم ةياور ليلدب ةصقلا ضعب ىلع رصتقا هنإف ةقرفلا ركذي
 ام ذخ :لاقو امهنيب - ٍخَي - يبنلا قرفف :لاق هنأ كلذ ىلع لديو «ةلوبقم ةقثلا نم ةدايزلاو

 رشابي ال لكي يبنلا نأ مولعمو ِةكَك يبنلا ىلإ قيرفتلا بسنو ضوعلا لبق قيرفتلا لعجف . .اهتيطعأ

 ؛ظفللا ركذ نع ضوعلا ركذب ىنغتسا يوارلا لعلو ءهب رمأ لك يبنلا نأ ىلع ٌلدف «قيرفتلا
 .هنم مولعم هنأل

 . 88ص الج «ينغملا» (4841)

 . ه8ص ءالج «ينغملا» (4845)

 . 474ص . 14ج «ةيديزلا هقف يف ريضنلا ضورلا» (484)

 .ه094-ه8ص الج «ينغملا» (485)

 - كال



 : حجارلا لوقلا 17

 زاوجلاب ةيكلاملا لوق امأو .هب اولدتسا امل ةاطاعملاب علخلا ةحص نم نيعناملا لوق حجارلاو

 يغبني ال نكلو عرشلا يف رابتعا هل ناك نإو حيحصلا فرعلا نأ : باوجلاف ,فرعلا هب ىرج اذإ

 نيجوزلا نيب ةنونيبلا عاقيإو ةيجوزلا ةطبارلا عطق هيف نأل ؛ريطخ رمأ علخلا نأل ؛انه هيلع ليوعتلا

 يف ظفللا طارتشاب هعوقو يف طايتحالا يضتقي اذه لكو .لحلا دعب امهنيب ةمرحلا لوصحو

 . حاكنلا ءادتبا يف طرش وه امك هداقعنا

 ىناثلا عرفلا

 ظافلالاب ةغيصلا

 «ةيظفللا علخلا ةغيص» |

 : ةيفنحلا بهذم : الوأ 4

 .اذك ىلع كسفن يقلط « كتقراف «كتأراب « كتنياب (كتعلاخ : ةسمخ علخلا ظافلأ ءاولاق

 عقاولاو :اولاقو .اذك ىلع كقالط وأ كسفن تعبك ءارشلاو عيبلا ظفل :ظافلألا هذه ىلع دازيو
 «لام الب ولو نئاب قالط : ظافلألا هذهب عقاولا «ةأرابملا ظفلب وأ سفنلا عيب ظفلب وأ علخلا ظفلب

 الب ناك اذإ امأ لاح ىلع حيرصلا قالطلا ةغيصب نئاب قالط عقي كلذكو ةّينلا عم قالطلا هب

 "415 يعجر قالط هب عقاولا نإف .لاملا ركذ اذإ لاملا بوجو لطب اذإ وأ .لام

 :2؛ةيعفاشلا بهذم :ًايناث -8

 لوقلا ىلع قالط ظفللا اذهب ةقرفلاو (علخلا) ظفل : يه هغيص وأ علخلا ظافلأ مهدنع

 رركت هنأل ؛ةينل هعم جاتحي الف «قالطلا يف حيرص هنم قتشا امو (علخلا) ظفل نأو .حصألا

 عم ركذي نأ نيب قرف ال نأ هرهاظو .نيجوزلا نيب هب ةقرفلا عاقيإ ةدارال عرشلا ةلمح ناسل ىلع

 ركذ نإ ةادافملاو علخلا نأ .«ةضورلا» يف ءاج امك .حصألا نكلو .ال مأ لام (علخلا) ظفل
 ركذي مل نإف . ةنونيبلاب رعشي لاملا ركذ نأل ؛قالطلا يف ناحيرص امهف لام نيظفللا نيذه عم
 ةحيرصلا ظافلألا نم اهنوك يف (علخلا) ظفلك (ةادافملا) ظفلو .قالطلا يف ناتيانك امهف لاملا

 . 4 47ص «"ج «راتحملا ٌدرو راتخملا ردلا» (4446)

 . ؟958ص 27ج «جاتحملا ينغم» "94/8190 ص 2.5خ «جاتحملا ةياهند» (4845)

 اكمل



 نيظفللا نيذه دحأب علخلا ىرج اذإ ءاذه ىلعو .بهذملا يف حصألا لوقلا ىلع قالطلا يف
 «تلبقف ضوعلا وني ملو .اهلوبق سامتلا ةينب كتيداف وأ كتعلاخ : هتجوزل لاق نأك لام ركذ ريغب

 ةيعفاشلا دنع حصألا لوقلا يف هتجوز ىلع جوزلل لثملا رهم بجوو نئاب قالط عقو يأ «تناب

 ىلإ عوجرلا بجيف ءةحارص ضوعلا ركذي مل اذإف ءضوعب كلذ نايرجب قرفلا دارطاب نيجتحم
 جوزلل اضوع بجوي ال (علخلا) ظفل ركذ درجمف .لوهجمب علخلاك ٌدرملا هيلإ نأل ؛لثملا رهم
 حئارصب عقي علخلا نإف ءاذه ىلعو .اهانركذ يتلا دويقلاب لثملا رهمل هب بجي امنإو علاخملا

 ديل هنأ ىلع هانب ةّيثلا عم قالطلا تايانكب علخلا عقي امك .هيف ةحيرصلا ظافلألاب يأ قالطلا

 : ةيكلاملا بهذم : ثلاث

 امو عمجلا ظفلب قالطلا عاقيإ مهدنع علخلا نمو ؛ًاعلخ لام ىلع قالطلا ةيكلاملا ىمسي
 (علخلا) ىنعم يف يه يتلا ظافلألا هذه نمو .نئاب قالط عقي ثيح ضوع نودب ولو .هانعم يف

 وأ .ةحلاصم تنأ وأ كل حلاصم انأ وأ ,كتحلاص :اهل لاق ول امك ء.ءادتفالاو ءاربالاو حلصلا
 , 689 ةادتفم تنأ وأ كنم دتفم انأ وأ .ةأربم تنأ وأ «كيربم انأ

 امل ةبسنلاب امهنيب اميف قورفلا ضعب دجوت .هانعم يف امو علخلا :ظافلألا هذهو 0١
 ةيدفلاو علخلا مساو» :«دهتجملا ةيادب» يف يكلاملا دشر نبا هيقفلا لاق دقف ققأرملا هلذبت

 مسا نأ الإ .اهقالط ىلع ضوعلا ةأرملا لذب وهو دحاو ىنعم ىلإ لوؤت اهلك ةأرابملاو حلصلاو
 ةنع اهطاقسإب ةأرابملاو .هرثكأب ةياغلاو هضعب حلصلاو . اهاطعأ ام عيمج هل اهلذبب صتخي علخلا
 لك نم علتخت يتلا يه ةعلتخملا» :«هريسفت» يف يبطرقلا مامإلا لاقو .«"؛9«هيلع اهل 28

 .هضعب ذخأتو  اهجوز ىلع اهلام ضعبب يأ  هضعبب هضعبب يدتفت نأ ةيدتفملاو .اهجوز ىلع اهل يذلا
 لوق اذه .يئئرابف كتأربأ دق :لوقتف اهب لخدي نأ لبق نم اهجوز تأراب يتلا يه ةئرابملاو
 ةعلتخملاو . يطعت الو ًائيش ذخأت ال يتلا يه ةئرابملا :كلام نع رانيد نب ىسيع ىورو .كلام
 ديزتو اهاطعأ ام ضعبب يدتفت يتلا يه ةيدتفملاو ءاهلام نم ديزتو اهاطعأ ام يطعت يتلا يه
 لبق نوكي هلك اذهو .هضعب كسمتو اهاطعأ ام ضعبب يدتفت يتلا يه ةيدتفملاو ءاهلام نم
 , 08؛؟ةئرابملا لثم ةحلاصملاو .لوخدلا

 ."ه١ ص 27ج « يقوسدلا ةيشاحو ريدردلل ريبكلا حرشلا» (4857)

 . 55ص .؟ج .دشر نبال «دهتجملا ةيادب» (4844)

 . ١546-١45 ص اج «يبطرقلا ريسفت» (4849)

-1١58- 



 : ةلبانحلا بهذم :ًاعبار - 7

 ؛(كتعلاخ) : يه ظافلأ ةثالث حيرصلاو . ةيانكو ءحيرص ىلإ مسقنت علخلا ظافلأ مهدنع

 امهيَلَع حان الق» : ىلاعتو هناحبس هلوقب نارقلا هب درو هنأل ؛ (ةاداقملا)و «اكرعلا هل تلت

 علخلا 3 ظافلألا هذه دحأب ىتأ اذإف . . هيف ةقيقح هنأل ؛(كحاكن تخسف)و , #هب ْتَدَتْفا اميف

 يعون دحأ علخلا نأل ؛ ةيانك وهف .كتنبأو .كتأراب :لثم ظافلألا هذه ادع امو . ةين ريغ نم

 , 304050قالطلاك ةيانكو حيرص هل ناكف ,.ةقرفلا

 هتيانك وأ علخلا حيرصب جوزلا اهباجأف ضوعلا تلذبو علخلا ةجوزلا تبلط اذإو - 7917

 ةينلا نع ىنغأف هيلإ ةفراص ضوعلا لذبو ةعلاخملا لاؤس نم لاحلا ةلالد نأل ؛ةّين ريغ نم ّحص

 وأ خسن وه انلق ءاوس ةّين ريغ نم عقو علخلا حيرصب ىتأف لاح ةلالد كانه نكي مل نإو . هيف

 عم قالطلا تايانك لثم  نيجوزلا نم يأ - امهنم هب ظفلت نمم ةّينب الإ ةيانكلاب عقي الو .قالط

 , 046 )ةحيرص

 :ةيرفعجلا بهذم :ًاسماخ 2-7

 ىلع كتعلخ :جوزلا لوقي نأ علخلا ةغيصو» :«ةيرفعجلا هقف يف ةيهبلا ةضورلا» يف ءاج

 قالطلاب هعبتي مث ءاذك ىلع ةعلتخم يه وأ «ةنالف تعلخ وأ ءاذك ىلع ةعلتخم تنأ وأ ءاذك

 هعابتإ ريغ نم هدرجمب عقي :ليقو 0 لوقلا يف .قلاط تنأ :كلذ دعب لوقيف روفلا ىلع
 ىلع قلاط ةنالفو ءاذك ىلع قلاط تنأ» :هلوقب علخلا عقي)» :(نيحلاصلا جاهنم» يفو نانا

 مل نإو ءاذك ىلع ةعلتخم ةنالف وأ ءاذك ىلع ةعلتخم تنأ وأ ءاذك ىلع كتعلخ هلوقبو ءاذك

 نيب لياقتلاب قالطلا عقي الو .هب هقاحلإ طوحألا ناك نإو ,قلاط يه وأ قلاط تنأ : هلوقب قحلي

 علخلاك ةأرابملا» : ظفللا اذه نع اولاق دقو «(«ةأرابملا» مهدنع علخلا ظافلأ نمو .24557(نيجوزلا

 الف قالطلاب اهعابتإ موزلبو ءاعيمج  نيجوزلا نم يأ  امهنم اهيف ةهاركلا نأب هنع قرتفتو

 الو .قلاط يه وأ .قلاط تنأ ل ىتح ءاذك ىلع يجوز تأراب وأ «كتأراب : هلوقب ءىزجي

 .,"*59(,سهملا نم رثكأ نوكت نأ اهيف ةيدفلا يف زوجي

 . ها/ص ءالج «ينغملا» (4860)

 . 0ا/ص الج «ينغملا» (8861)

 . 17"1؟ص 37ج «ةيقشمدلا ةعمللا حرش ةيهبلا ةضورلا» (48681)

 . 17ص ءاج ءميكحلا نسحم ديسلل «نيحلاصلا جاهنم» (480)

 . 175ص «.؟ج ءميكحلا نسحم ديسلل «نيحلاصلا جاهنم» (44864)

- ١17١ 



 اذإف . ضوعلا هظفل عم ركذ ولو قالطلا يف ةيانك (ةأرابملا) اذكو ,(علخلا) ظفل مهدنعو

 ىلع قلاط تنأ وأ ,كتقلط :هلوق فالخب قالط ةيانك وهف اذك ىلع كتأراب وأ كتعلاخ :لاق

 , 980*قالطلا يف حيرص ةأرابملاو علخلا ظفل نأ ةيديزلا ضعب دنعو .قالط حيرص هنإف اذك

 :ةيديزلا بهذم :ًاسداس .-و

 :ةيرهاظلا بهذم :ًاعباس

 يضر نإ اهقّلطيو اهجوز نم يدتفت نأ ةجوزللو .ءادتفالا وه علخلا :ةيرهاظلا لاق

 لكف .علخلا ةغيصل ًانيعم ًأظفل نوطرتشي ال ةيرهاظلا نأ لوقلا اذه نم ودبيو .70*28. . .وه
 .ءادتفالا وأ علخلا وأ قالطلا ظفلب تناك ءاوس .ًاعلخ مهدنع ربتعت لام ىلع ةقرف

 : حجارلا لوقلا - 1371

 ضوعب ةقرف لكف .علخلا عاقيإ ةحصل ةنيعم ةغيص الو نيعم ظفل طارتشا مدع .حجارلاو

 (قالطلا) ظفلب :وأ (علخلا) ظفلب تناك ءاوس ,علخلل ةحيحص ةغيص يه نيجوزلا نيب ضارتو
 ىتمف .ضوعب ةقرفلا وه علخلا» :- ىلاعت هللا همحر  ةيميت نبا مالسالا خيش لاق .امهريغب وأ

 دوقعلا يف رابتعالا نأل ؛ناك ظفل يأب اهل علاخ وهو .هب اهسفنل ةيدتفم يهف ضوعب اهقراف
 نبا نعو .- كي  يبنلا نع بابلا اذه يف ةتباثلا راثآلا نأ انيبو انركذ دقو .ظافلألاب ال اهيناعمب
 , 609(. .قالطلا ظفلب ناك نإو علخ هنأ ةنّيب ةلالد لدت هريغو سابع

 عبارلا بلطملا

 (علخلا ضوع) ضوعلا

 : ديهمت

 ؛ءاهقفلا نيب قافتا لحم اذه سيل نكلو .هنودب حصي ال علخلا دقع نأ ينعي اذهو .علخلا دقع
 اميف هنيبنس امك هل انكر هلعجي نأ نع ًالضف علخلا دقع ةحصل ضوعلا طرتشي ال مهضعب نأل

 . 4650ص 17ج «هراهزألا حرش» (9866)

 : 77ه ص ١ و . يرهاظلا مزح نبال «ىلحملا» (ة مهكر

 . 7777 ص اج . يدرك هللا جرف ةعبط «ةيميت نبا ىواتف» (9861/)

- ١/1 



 نم هل ًاذخأو ةأرملا نم ًالذب هتيعورشم ىدم امف ٠ علخلا دقع يف ضوعلا ركذ اذإ مث .- دعب
 هذه نوكت رادقم يأ ىلإف ًاذخأو ًالذب ًاعورشم «علخلا ضوع» ضوعلا ناك اذإو ؟جوزلا لبق

 نم ًايلاخ ًامولعم نوكي نأ هيف طرشلا لهف ؟ةلاهج 0 ا 5 ؟ةيعورشملا
 ةأرملاو ؟ال مأ نيعم عون نم نوكي نأ هتحصل طرتشي لهف «عاونأ ضوعلاو ؟ال وأ ةلاهجلا بئاوش
 .هب اهنم كلذ حصي لهف ءاهلفط قوقحو اهقوقح نع اهلزانت علخلا يف ضوعلا لعجت دق

 :ثحبلا جهنم -49

 لضفألا نم ىرن اننإف ءاهريغو لئاسملا هذه ىلع لمتشي علخلا ضوع عوضوم ناك اذإو

 : يلاتلا وحنلا ىلع عورف ىلإ بلطملا اذه ميسقت
 8 0 - دقع 0 له 0 عرفلا

 .نيوعلا نادت تلقا عرفلا

 . (ضوعلا طورش) ضوعلا يف طرتشي ام: عبارلا عرفلا
 .ضوعلا عون : سماخلا عرفلا

 لوألا عرفلا

 : ةلباتحلا بهذم :ًالوأ

 ريغب علخلا حصي :(امهادحإ) :لبنح نب دمحأ مامالا نع ناتياور ةلبانحلا بهذم يف

 نأ علخلا ةيعورشم يف لصألا نألو ؛قالطلاك ضوع ريغ نم حصف .حاكنلل عطق هنأل ؛ضوع

 نم دوصقملا لصح اهباجأ اذإف ءاهقارف هلأستف هقارف ىلإ ةجاحو اهجوز نع ةبغر ةأرملا نم دجوت
 .ضوعب ناك ول امك حصف ,علخلا

 حصي ال ةياورلا هذه ىلعف .ضوع الب علخ نوكي ال دمحأ مامالا نع :(ةيناثلا ةياورلا)

 ةيانك حلصي هنأل ؛ايعجر اقالط ناك قالطلا ىونو ضوع ريغب هب ظفلت نإف . ضوعب الإ علخلا

 000 نكي مل قالطلا هب وني مل نإو .قالطلا نع

 ريغب علخلا ةحص مدع وه نورخأتملا ةلبانحلا ءاهقف هيلع رقتسا يذلا نكلو ١

 . 50ص ءالج «ينغملا» (44648)

 -؟1١1-



 ضوعلا نأل ؛ضوعب الإ علخلا حصي ب الو» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاّشك» يف ءاج دقف « ضوع

 نأل ؛قالط الو علخ عقي مل ضوع ريغب اهعلاخ نإف .عيبلا يف نمثلاك هكرت حصي ملف ءهيف نكر
 يأ هتين وأ قالط ظفلب نوكي نأ الإ دسافلا عيبلاك هيلع بترتي مل ًاحيحص نكي مل اذإ « ءيشلا

 هنألو ؛هريغك ًايعجر ناكف هيف ضوع ال قالط هنأل ؛ًايعجر ًاقالط عقيف ةيانك هنأل ؛ علخلا ظفلت عم

 , 9*2«ائيش نكي مل اقالط هب وني مل نإف .قالطلا نع ةيانك حلصي

 : ةيعفاشلا بهذم :ًايناث .- 5

 يف حيرص هنإ انلقو (علخلا) ظفلب عقو اذإف .ءضوع نودب علخلا حصي ال مهدنعو

 :هتجوزل لاق نأك  علخلا لدب - ًاضوع ركذي ملو ءبهذملا يف رهظألا لوقلا وهو .قالطلا
 حصألا يف اهلثم رهم جوزلل بجوو تناب تلبقف ءاهلوبق سامتلا ىونو .كتيداف وأ .كتعلاخ
 علخلاك ٌدرملا هيلإ نأل ؛لثملا رهم ىلإ قالطإلا دنع عجرف ,ضوعب كلذ نايرجب فرعلا دارطإل

 لوقلا ىلعو .ًايعجر ًاقالط عقو ءضوع الب كتعلاخ :هتجوزل لاقف ضوعلا ىفن ولو .لوهجمب
 2850 يعجر قالط ةّينلا عم هب عقي هنإف تايانكلا نم علخلا ظفل نأب

 : ةيفنحلا بهذم :ًاثلاث 9

 .يعلتخا :اهل لاق وأ ءفتلاخ اهل لاقول ارلاف دقق ؛ضوعلا ركذ داي علخلا ععدع حسب

 ول نكلو .ةيجوزلاب ةقلعتملا قوقحلل ًاطقسم ًاحيحص علخلا عقو ةجوزلا تلبقف الام ركذي كو
 تايانك نم (كتعلخ) ظفل نأل ؛نئاب قالط عقو قالطلا ايوان لاملا ركذ الب (كتعلخ) :اهل لاق
 وه لب ءايعرش املج: |لها ىمسا ال نكلو «ةجوزلا لوبق ىلع فقوت نود ًانئاب هب عقيف قالطلا

 , 859ةيجوزلاب ةقلعتملا قوقحلل طقسم ريغ نئاب قالط

 :ةيكلاملا بهذم :ًاعبار 4

 عقاولاو «ضوع ريغبو ضوعب حصي علخلاف .علخلا ةحصل ضوعلا ركذ مهدنع طرتشي ال
 قالط وهو ١ زوجي» :ريدردلل «ريغصلا حرشلا» يف ءاج دقف .نئاب قالط 00- يف هب

 .ةعلاخم تنأ وأ «كتعلاخ :اهل لوقي نأك ءيش ريظن يف نكي مل ولو علخلا يأ هظفلب وأ ضوعب
 ,0459نئاب قالط هيعونب - علنا قآ وهو

 . "الص ءالج .«ينغملا .558ص .ا"ج «ةيعفاشلا هقف يف جاتحملا ينغم» (4850)

 541١. ص 2ا"ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» (4851)

 .١44ص 1١ج .ريدردلل «ريغصلا حرشلا» (4815)

 سا 7#"



 : ةيرفعجلا بهذم : ًاسماخ كم6

 رتشي :(«نيحلاصلا 9 يف ءاج دقف , علخلا ةحصل ضروعلا ركذ 0 طرتشي

 1 ا كلمت حضي امها نوكت نأ اهيف ربتعيو - علخلا ضوع يأ - ةيدفلا علخلا

 ظفلب عبتي مل نإ انيشص عقي ال هنودبو عخلخلا يف طرش ضوعلا» : يلحلل «ةيرفعجلا ماكحألا»

 قالط وهف الإو ءًايعجر قالطلا عقو اهب 007 ةأرملا تناك نإف هب عبتأ نإو «.قالطلا
 , 44540( نئأب

 :ةيديزلا بهذم :ًاسداس 5

 :اولاق مث ةهمكح فاو أ لام : ضوع ىلع ًادوقعم علخلا نوكي نأ :اداجلا تورك يفر

 ًايعجر ًاقالط يأ ًايعجر هلتخم ريصي هنإف علخلا يف تربتعا يتلا دويقلا نم ءىش لتخا اذإو»

 ر(تدت6/4 + لام ريغ ضوعب اهقلطي نأ وحن كلذو

 ىناثلا عرفلا

 ًاذخأو الذب ضوعلا ةيعو رشم ىدم

 :ديهمت - 1/

 1 اا الو حلا هلم يارا و ا دع

 هلذبت نضر ايضر نيجيزلا ا ؛ ةلهو لوأل ًابيرغ لاؤسلا 00 دقو هر

 :تاوحتلاو ؟ادعأو ًالذب هتيعورشم نع لاؤسلا هجو امف الو يلع اعلا ءجوزلا هذخأيو ةجوزلا

 يضارتلاو قافتالا درجم نم ًامئاد دافتست ال هتيعورشم وأ ءىشلا لخال ةعيرشلا لوصأ نم نأ

 هتيعورشمب عرشلا مكح نم ءيشلا ةيلح دافتست امنإو «ءيشلا اذهب نأشلا يوذ لبق نم هيلع

 ؟دوقعلا هذه فارطأ اضرب تمت نإو امارحو ةلطاب ربتعت ابرلا دوقع نأ ىري الأ ,هتيلحو

 :هذخأو ضوعلا لذب تالاح 2-4-. 

 اهضعبف ةدحاو تسيل علخلا تالاح نأ انل رهظي علخلا يف ةدراولا صوصنلا ءارقتسا نإ

 . 177١1”ص 03ج .ميكحلا نسحم ديسلل «نيحلاصلا جاهنم» (ةمك؟)

 . الهم ءالاصص .يبلحلا ميركلا دبع خيشلل «ةيصخشلا لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألا» (48734)

 46٠-401. . 47" 4ص .7ج «راهزألا حرش» (4816)

- ١/5 - 



 ميركلا نارقلا يف درو ام ءوض يف تالاحلا هذه ركذ نم ّدب الف .هذخأ جوزلل لحي ال يأ كلذ

 . تالاحلا هذه يف هذخأ وأ ضوعلا لذب نم لحي ال امو لحي ام نايبو ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلاو

 :هتجوز جوزلا لضع : ىلوألا ةلاحلا 2-28

 ٍةَشِحاَفب َنيِأي ْنأ الإ َنُموُمنيَتا ام ضفَب اوُبَهْذَنل نُموُلَضْعَت ًالو» :هلالج لج هللا لاق

 لاوقأ نمو "9 رارضإلاو ةدشلاو عنملاو قييضتلاو سبحلا :لضعلا ىنعمو *74ةنْيبُم
 , + ىلاي ام -نةميركلا ةيآلا هلك يف قيرستملا

 ' اهتقدصأ ام كرتتل ةرشعلا يف نهوراضت ال يأ «نهولضعت الو» :ريثك نبا مامالا لاق (أ)
 رهقلا هجو ىلع كلذ نم ًائيش وأ كيلع اهقوقح نم ًاقح وأ هضعب وأ  رهم نم اهتيطعأ ام يأ -

 .  هراك وهو ةأرملا هل نوكت لجرلا ينعي 4نُموُمَتبتا ام ضْعَبِب اوُبَهْذَتلط .اهب رارضإلاو اهل
 ٠ نيا هراتخاو دحاو ريغو ةداتقو كاحضلا لاق اذكو .هب يدتفتل اهرضيف رهم هيلع اهلو ءاهتبحصل
 : 1 6458 _ ىلاعت هللا همحر  ريرج

 ذخأي نأ لجأل ةراضملا هللا مرح دقو» :ةيآلا هذه ريسفت يف «رانملا ريسفت» يفو :(ب)

 ذخأل ةراضملا نأ هنم ملعف «هريغ وأ قادص نم اهاتا ناك ام ضعب - هتجوز نم يأ  اهنم لجرلا
 , 68300, . . ىلوألاب مارح هنم رثكأ وأ كلذ عيمج

 ًالو» :ةميركلا ةيآلل «رانملا ريسفت» بحاصو ريثك نبا هلاق يذلا ريسفتلا اذهبو :- (ج)

 صاصجلاك نورخآلا نورسفملا ًاضيأ لاق .خلإ 4 . . .َنُهوُمتينآ ام ضب اوُبَهْذَنل قفولَشَعَ

 ىنعم ةميركلا ةيآلا نم دوصقملا ىنعملا نكلو «تارابعلا يف فالتخا عم يرشخمزلاو يزارلاو
 , 047)دحاو

 ؟لضعلا الاخ يل دعألاو لذبلا مرحي له 2

 2« . .. ٌنُهوُمْنيَنا اَم ٍضْعَب اوُيَهْذَتل َنُموُلَضْعَت ًالو» :ةميركلا ةيآلا صن نم دافتسملاو

 .[19 ةيآلا .ءاسنلا ةروس] (4855)

 . 40 4ص 54ج «رانملا ريسفت» « 556 ص ١1ج «ريثك نبا ريسفت» 59١. ص 2. ١ج «يرشخمزلا ريسفتا» (1857)

 . 458 ص ء1ج هريثك نبا ريسفت» (484)

 . 405ص .4ج ءاضر ديشر موحرملل هرانملا ريسفت» (4459)
 )9 )4817١ص .7ج «صاصجلا ريسفت» ٠١. ص «١ج «يرشخمزلا ريسفت»  ». 44١«يزارلا ريسفت». ج٠١ ١.
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 ةيآلا هنع تهن ام بكتري نأ جوزلا ىلع مرحي هنأ ءاهضعب انركذ يتلاو اهيف نيرسفملا لاوقأ نمو

 مرح لضعلا هيلع مرح اذإو .ءادفلا اهنم ذخأي نأ لجأل .هتجوزل جوزلا لضع وهو - ةميركلا

 .اهل جوزلا لضع نم صلختتو هب يدتفتل لام نم هل ةجوزلا هلذبت ام ذخأ هيلع

 ؟جوز نم اهعالتخا ليبس يف - ضوعلا - لاملا لذب ةجوزلا ىلع مرحي له نكلو 0١

 ةهركملا مكح يف اهنأل ؛ةلاحلا هذه يف ةجوزلا ىلع روظحم ريغ لذبلا نأ ءيل رهاظلا

 ةيآلا نألو ؛تاروظحملا حيبت تارورضلاو «ةرورض مكح اهل وأ ةرورض ةلاح اهتلاحو ,ةرطضملاو

 ءاهريغ وأ روهم نم نهل هوطعأ ام نهنم اوذخأيل مهتاجوز لضع عنمب جاوزألا بطاخت ةميركلا
 هلذبو ضوعلا نأشب تاجوزلا ىلإ نيعم هيجوتب ةميركلا ةيآلا ريشت نأ نود ةعلاخملا قيرط نع

 لضعلا ةلاح يف اهجوزل ةجوزلا هلذبت ام نأ ىلع لدي ام ,نهل مهلضع نم صلختلل جاوزألل
 رارطضإلا وأ هاركإلا ةلاح يف ةماعلا ةعيرشلا ماكحأل عضخي لذبلا اذه .هلضع نم صلختلل

 .ةلاحلا هذه يف اهقح يف لذبلا ةحابإ نم هانلق ام وهو

 : لضعلا ةلاح يف ءاهقفلا لاوقأ -

 اهراضو هتجوز لضع نإ امأف  ىلاعت هللا همحر  يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج

 «تلعفف هنم اهسفن يدتفتل كلذ وحنو مّْسَقلاو ةقفنلا نم اهقوقح اهعنم وأ اهيلع قييضتلاو برضلاب

 ,يعخنلاو يبعشلاو دهاجمو ءاطعو سابع نبا نع كلذ يور .دودرم ضوعلاو لطاب علخلاف

 يعفاشلاو ةداتقو يروثلاو كلام لاق هبو «يرهزلاو بيعش نب ورمعو ةورعو دمحم نب مساقلاو
 , 0010+ ضاغ مثا وهو مزال ضوعلاو حيحص دقعلا : ةفينح وبأ لاقو .قاحسإو

 دودرم ضوعلاو لطاب علخلاف ءاهسفن يدتفتل ًاملظ اهلضع نإو :«عانقلا فاشك» يفو

 , 9”*0«اهلاحب ةيجوزلاو

 ُهوُلضْعَت ًالو» :ةميركلا ةيآلا ضوعلاو علخلا نالطب يف روهمجلل ةجحلاو 44
 جاوزألا هقحتسي ملف ءٌّقح ريغب هلذب ىلع نهركأ ضوع هنألو ؛4 . . هوما ام ضْعبب اوُبَمْذَعِل
 رمألا وهو ملعلا لهأ نم كلذ عمسأ لزأ مل :كلام مامإلا لاقو .©6*”هذخأ مهل لحي الف

 اهيلع در اهرضيو هتأرما ىلع قيضي نأب جوزلا لبق نم زوشنلا ناك نإ وهو ءاندنع هيلع عمتجملا
 , 0279 اهنم ذخأ ام

 . 5-00 4ص الج «يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» (941/1)

 .١؟١؟ص 232ج ,ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشكو» (4417/7)

 ." 23ص 5١2ج ؛«عومجملا هحرشو بذهملا» 2566 ص الج «ينغملا» ةةتفس]

 . 4١ص 27ج (يبطرقلا ريسفت» (4474)

 - ١الك



 هل هقاقحتسا لاطبإو ضوعلا جوزلا ذخأ ميرحت يف ديعب ىدم ىلإ ةيكلاملا بهذو 2615

 ةنّيبلا ةماقإ يف اهقح طاقسإ ىلع هنيبو اهنيب علخلا ىرج ولو هل هتعفد ام دادرتسا يف ةجوزلا ّقحو
 ريغصلا حرشلا يف ءاج دقف ءاهب هرارضإو هلضع نم صالخلل الإ ضوعلا هل عفدت مل اهنأ ىلع

 هتعلاخ امنإ اهنأ تعّداو لامب اهجوز تعلاخ ثيح .ةجوزلل يأ اهلو» :ةيكلاملا هقف يف ريدردلل
 ررضلا ىلع اهل دهشت ةنّيب تماقأ نإ اهنم جوزلا هذخأ يذلا لاملا در هب قيلطتلا زوجي هنم ررضل

 نأب اهب مايقلا تطقسأ نإو ءاهراضي هنأ عمسن لزن مل  دوهشلا يأ  ةنيبلا لوقت نأب عامسب ولو
 دعب اهميقت نأ اهلف هتقفاوف ررضلا ةنّيبب مايقلا نم كقح يطقست نأ طرشب كعلاخأ انأ اهل لاق

 الف ًارهق كلذ ىلع اهلمحي ررضلا نأل ؛ حصألا ىلع هل هتعفد يذلا لاملا هنم ذخأتو قالطلا
 ,"47©هنم تنابو .كلذل اهمازتلاب لمعي

 : لضعلا ةلاح يف حجارلا 6

 .هتجوز جوزلا لضع ةلاح يف عقاولا علخلا اذهب عقت ةقرفلا نأ «لضعلا ةلاح يف حجارلاو

 ؛«عانقلا فاشك» يف ءاج امك حاكنلا ءاقب نم ةلبانحلا هلاق امل افالخ «.ةيكلاملا هب حرص ام وهو

 ةجوزلا صلختتو «ةنونيبلاو ةقرفلا عقت نيتلاحلا يفو خسف وأ ؛نئاب قالط اهب عقي ةعلاخملا نأل

 كلذ نع هيهنل جوزلا هقحتسي ال اذهف ؛ةجوزلا هتلذب يذلا ضوعلا امأ .اهب جوزلا رارضإ نم

 ؛(40داسفلا يضتقي يهنلاو 4 . .ةفومتسا ام ٍضْعَب اوُبَهَذتل ٌنُموُلْضْعَت ًالو» : ةميركلا ةيآلاب

 توفن نأ بجيف ءاهيلع دتعم اهل ملاظ لضعلا اذهب وهو .هلضعل الإ لاملا هل لذبت مل اهنألو
 نم اهنكمنو ءاهنم هملست دق ناك نإ ةجوزلا ىلإ هّدرب همزلنو ضوعلا هقاقحتسا لطبنف هضرغ هيلع
 .كلذ يف اهقح طاقسإ اهيلع طرتشا ولو ةيكلاملا لاق امك هلضع ىلع ةنّيبلا ةماقإ

 :هيلع نارقلا ةلالدو .لضعلا ةلاح نم ءانثتسا 57

 رظحلا .اذهل نإف لاهنم ءادفلا ذحأل هتجوز لضعي نأ جرزلا ىلع افرك اعوتملم ناك اذإو

 مامإلا لاق نيم ةشحافي َنيتأَي ْنَأ لإ» : ىلاعت هلوق يهو .ةميركلا ةيآلا هيلإ تراشأ اءانثتسا
 ةعسافلا ةورحاوب نيابع نبا لاق قتلا لذي ينعي هعم نورخآو دوعسم نبا لاق :ريثك نبا 18

 ءاذبو زوشنلاو نايصعلاو ىنزلا :هّلك كلذ معي هنأ ريرج نبا راتخاو .نايصعلاو زوشنلا : ةنّيبملا

 هضعب وأ اهقح نم هئربت ىتح اهترجاضم حبيبي هلك اذه نأ ينعي .كلذ ريغو ناسللا

 يف الإ لاوحألا نم لاح يف نهولضعت ال : ىنعملاو» : «رانملا ريسفت» يفو ,0429(اهقرافيو

 . 440-445 ص ١1ج ريدردلل «ريغصلا حرشلا» (4417)
 . 177 الج «عانقلا فاشك» (481/5)

 . 55ص 3 ١ج هريثك نبا ريسفت» ةتنفف)

 - ا؟ا/ا/ -



 فورعملاب مكتعاط نع تزشن اذإف .ةهبشلاو ةنظلا نود ةنئيبملا ةشحافلاب هيف نيتأي يذلا لاحلا

 اوبهذتل ؛نهولضعت نأ ٍذئنيح مكلف ىنزلل نهباكترا نيبت وأ «كلذل نهترْشع تءاسو عورشملا

 , 040(. .هريغو قادص نم نهومتيتأ اه ضعبب

 هنم اهسفن يدتفتل اهلضعف ةشحافب تتأ نإف» : يلينخلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو 17

 َنيِنأَي ْنأ الإ ٌنُهوُمُآ اَم ٍضغَبي اوُبَهْذَتل ٌنُموُلْضْعَت ًالو» : ىلاعت هلوقل علخلا ّحص تاعفف
 , "47*)(ةحابإ ىهنلا نم ءانثتسالاو 4 ةئيم ةّشحافب

 : هتجوزل جوزلا ةيهارك : ةيئاثلا ةلاحلا
 ا مي عع 7 7 6 ساب مام و *ىمسر "- 5 2 9 5 ٍِ م م

 هْنم اوُدحأَت الف اَراطنق َنُهاَدَحإْمُكْينآَو جور َناَكَم جْوُر لادبتسا متدرَأ ّنِإَوه : ىلاعت لاق

 ذخأ جو زلا عنمت ةيآلا هذه رهاظوو :ةيآلا هذه ريسفت يف صاصجلا مامإلا لاق #2640 . . ًائيَش

 ناَكَم جدد ٌلادبتسا متدرأ نإو» : : ىلاعت هلوق نأل ؛هلبق نم زوشنلا ناك اذإ اهاطعأ امم ءيش

 يف يزارلا مامإلا لاقو .©**«اهنود ةقرفلل ديرملا وه جوزلا نأ ىلع لدي .«... ل

 نيني نأ الإ َنموُمَْتآ ام ٍضْعَبب اوُبَمْذَتل َنُموُلْضْعَت الو : ىلوألا ةيآلا يف ىلاعت هنأ» : اهريسفت

 ميرحت ةيآلا هذه يف نيب «ةشحافب . نيتأ اذإ تاجوزلا ةراضم يف ىلاعت نذأ امل 4ِةنيَبُم ةشحافب

 #.. جوز ناَكَم جد لاَدبتسا متر ْنِإَوِل :ىلاعت لاقف .ةشحافلا لاح ريغ يف 2 ايما

 ءادتفالا ىلإ اهثجلي ىتح ةشحافلاب هتجوز ىمر ىرخأ ةأرماب جوزتلا ىلإ لام اذإ لجرلا نأ يورو

 لادبتسا 9 نإ يأ : «رانملا ريسفت» يفو .«*87«اهديري يتلا ةأرملا ىلإ هفرصيل اهاطعأ امب هنم

 ىلع ربصلا مكتقاط مدعو اهل مكتهاركل ؛اهنع نوبغرت ةقباس جوز ناكم اهيف نوبغرت ةديدج جوز
 الام يأ لاملا نم ًاراطنق نهادحإ متيتأ دقو «,ةنيبم ةشحافب تأت مل هيو .فورعملاب اهترشاعم

 بنذ ريغب مكعتمتو مكاوه لجأل اهب اهريغ نولدبتست امنإ مكنأل ؛ًائيش هنم اوذخأت الف ءًاريثك

 , 0289«. . مكيلإ ةئيسملا مكقارفل ةبلاطملا يه نوكت نأك .هنم ءيش ذخأ مكل حيبي اهنم يعرش

 . 06ص « 54ج «هرانملا ريسفت» (9817/8)

 . 0868 ص ءالج «ينغملا» (441/9)

 7١[. ةيآلا ىاسنلا ةروس] (4880)

 .١١١ص .7ج .صاصجلل «نآرقلا ماكحأ» (4881)

 . 17ص 3٠١. ج «يزارلا ريسفت» (4485)

 . 50588ص . 54ج هرانملا ريسفت» (4887)

- ١7/8 



 : ةيناثلا ةلاحلا نأشب نارقلا نم مهفي ام 8

 ٌنُهادحإ مكيتآو | جمد ناكَم زل لاّدبتسا متدرأ نِإَوِل :ةميركلا ةيآلا نم مهفي يذلاو

 بغري جوزلا ىلإ ريشت اهنأ ءاهيف نيرسفملا لاوقأ نم مهفي امو # . .ًانيَش ُهنم اوُدخأَت الف .اراطنق

 لالحإو اهتقرافم ديري لب ؛ .هل ةجوز اهءاقب ديري ال يتلا هتجوز نع بغريو ىرخأ ةأرماب جاوزلا يف

 اهلام نم ًائيش هل لذبت نأب علخلا قيرط نع هتقرافم ىلع اهلمحي نأ ديري وهو لهناكم اهريغ
 . كلذ يف بغارلا وه امنإو هتقرافم يف ةبغار الو ةزشان الو هل ةهراك ريغ يهف ءاهقلطي نأ ءاقل

 نم اهقح اهيفوي ال نأك اهعم هتافرصت يف رهظت اهتقرافم يف هتبغرو اهل هتهارك نأ حضاولا نمو

 اهلمحي اذهو ءاهل هراكو اهنع بغار اهجوز نأب سحت اهلعجي امم اهترشاعم نسحي ال وأ ءءطولا

 نم هرذحت ةميركلا ةيآلاف .جوزلا هديري اموه اذهو اهل هلذبت لام ىلع هعم ةعلاخملا بلط ىلع

 نم امهنيب لصح امل يفانملا بولسألا اذهب اهلام نم ءيش ذخأ هيلع مرحتو «هنم هعنمتو كلذ

 . يعرشلا حاكنلا ببسب ةيجوز ةايحو ةطلاخم

 :ىلوألا ةلاحلاو ةلاحلا هذه نيب قرفلا هجو ٠

 لضع اهيف يتلا ىلوألا ةلاحلا نيبو ةلاحلا هذه نيب قرفلا نع ضعبلا لأسي نأ نكمي انهو

 امك «باوجلاو # . . َنُهوُمَتْيَنآ اَم ٍضْعَبب اوُبَهْذَتل ٌنُموُلْضْعَت ًالوط : ىلاعت هلوقب هتجوزل جوزلا

 ةجرد ىلإ جوزلا اهيف لصي ال ةجوزلاب رارضإلا نم ةلاح ىلإ | ريشت ةميركلا ةيآلا هذه نأ ودبي

 يف اهيف جوزلا نوكي امنإو 4 ةةيلمتت الو ةميركلا ةيآلا اهيلإ تراشأ يتلا «لضعلا»

 اهجوز نم ةلاحلا هذه اهيذؤت ةجوزلا نإف اذه عمو «لضعلا» ةجرد نم ىندأ يه ةلاح يف وأ ةجرد

 اهنم لذبلا نوكيف ءاهنم صالخلل لاملا لذب ىلع اهلمحي امم اهب ررضو اهل ىذأ نم اهيف امل

 .اهل جوزلا لضع ةلاح يف امك ًاروظحم جوزلا نم ذخألا نوكيف «ًازئاج

 :ةلاحلا هذه يف لوذبملا لاملا جوزلا ذخأ يف ةيفنحلا لوق ١

 - اهعلخ نع ًاضوع ةجوزلا نم لوذبملا لاملا ذخأ جوزلل زوجي ةيفنحلا لاقو

 00 ذ ءاج دقف «ةنايد ًامارح ذخألا ناك نإو ايندلا ماكحأ يف زاوجلا اذهو .- اهقالط

 ًاضوع اهنم ذخأي نأ هل هركي جيزلا لبق نم يأ - هلبق نم زوشنلا ناك نإود : ةيفنحلا هقف يف

 اوُدحْأَ الق ًاراطنق ٌنَهاَدَحِإ ُمتْيناَو جسر ْناَكَم جز ٌلاَدْبَتْسا مدر ْنِإَو : ىلاتعت ع

 لامكلا لاقو .489©2(لاملا ذخأب اهتشحو يف ديزي الف لادبتسالاب اهشحوأ هنألو ؟4 . .ًائْيَش ُهنم

 .١7”ص «ا"ج «ةيادهلا» (4845)

 84/ا1١-



 لام ذخأ ةمرح ىلع عامجإلا نإف» :«ةيادهلا» لوق ىلع «ريدقلا حتف» بحاص مامهلا نب

 اهصالخ ةلباقم يف اهلام عطتقيل ًاقييضتو ًارارضإ لب «ةبغرل ال اهكاسمإ يفو .ٌّقح ريغب ملسملا
 ًارارض ٌنُموُكَسْمَت ًالو» :ىلاعت لاقو ءّقح ريغب اهلامل دخأ .هعم اهيف يه يتلا ةدشلا نم

 كلذك اهلام ذخأ ةمرح ىلع يعطق ليلد اذهف .4ُهَسْفَن َمَلَظ ْدَقَف كلذ لَعفَي ْنَمَو ءاوُدتعتل
 ةحصب مكحي يأ مكحلا يف زاج ذخأ ول هنأ الإ ءًامارح نوكيف  ةعلاخملا قيرط نع يأ -
 , 0280( ثيبخ ببس ناك نإو كلمتلا

 ءاهاضرب ناك نإو اهزوشن مدع ةلاح يف مارح ذخألاف» ا «ريدقلا حتف» بحاص لاقو

 ببسب كلمي ثيح ةعمجلا ةالصل ءادنلا تقو عيبلا يف امك كلمتلل اببس هذخأ ناك لعف ولو

 , 01400( عونمم

 : ةيفنحلا لوق ىلع بيقعت --7

 : ىلاعت هلوقل ؛اضرع هدم ذعتأي نأ هله هركي جوزلا لبق نم زوشنلا ناك نإو» :«ةيادهلا» لوقو

 مارح ةلاحلا هذه يف ذخألا نأ .«ةيادهلا» لوق ىلع دري ةيآلا # . . : جف َلاَدْيَتْسا منذر ْنِإَول

 لامكلا هب حرص اموه ذخألا ميرحتو . مارحلا نم ىندأ وه يذلا  هوركمب سيلو جوزلا ّقح يف
 ىلإ فيضأو .هب جتحا املو «ةيادهلا» لوق ىلع هبيقعت يف «ريدقلا حتف» بحاص مامهلا نبا

 رايق لا يرد ىلع لذ اهب د جوز ناكم جوز لادبتسا ةيآ - ةميركلا ةيآلا نأ هجاجتحا
 هنم اوُدحَإ لف ًاًراطنق ٌنُمادحإ ميتا مذ ناكَم جد َلاَدْيَتْسا مد نِإَو :اهصن ةيآلا
 ْمُكنم َندَخأَو ٍضعب + ىلإ مكضعب ىضفأ دقو ُةنوُذُحأت تنكو اني امئإو ًاناتهب ُهَتوُدَحأتأ . ًائيش:

 اهقالط نع ًاضوع اهل ءاطعأ مم ًائيش جوزلا ذخأ ميرحت يف ةحيرص ةيآلاف , 00” ياظيلَغ ًاقائيم

 راكنإ ماهفتسا «أنيبُم امْنإَو انته ةنوذخأتأ» : : ىلاعت هلوق يفو .اهنع هتبغرو اهل هتهارك ةلاح يف

 ىلإ ْمُكْضْعَب ىَضْقَ دقو ُهنوُذُحأت فيكو# : لاعت هلوق يفو . ةجوزلا نم لاملا ذخأ ىلع خيبوتو

 هذخأب جوزلا لعف نم ريفنتلل لوألا راكنإلا هب دكأ ةجوزلا لام نم ءيش ذخأل رخا راكنإ 4 ضب

 ,««ه0اهنم لاملا ذخأ جوزلل حيبي اهنم ردص يعرش بنذ ريغب هتجوز نم لاملا

 ١7”ص 27ج .مامهلا نب لامكلل «ريدقلا حتف» (4885)

 . ١73”ص «,ج .مامهلا نب لامكلل ةريدقلا حتف» (4885)

 7١ , 73١[. ناتيآلا ,ىاسنلا ةروس] (948817/)

 . 1458-455ص « 14ج «رانملا ريسفت» (98484)

-1١896- 



 ٠ - ةيفنحلا لوق ىلع ًاضيأ بيقعت :

 لام نم هذخأ ام جوزلا كلمت ةحصب «ريدقلا حتف» بحاصو «ةيادهلا» بحاص لوق مث
 ءادنلا تقو عيبلاب كلمتلا ببسب كلذ «ريدقلا حتف» بحاص هيبشتو «ةنايدلا ماكحأ يف ةجوزلا

 يتأي ام كلذ ىلع دري ةعمجلا ةالصل :

 لاملاب ةقصالو ةتباث ىقبت ةمرحلا هذهف .ًامارح ةجوزلا لام نم يزل ذخأ ناك اذإ : ًالوأ
 اهنأب تبثت نأ ةجوزلل نكمأ اذإ ةجوزلا ىلإ لاملا دريو اهب مكحي نأ يضاقلا ىلعو .ذوخأملا
 اذإ كلذ ةيكلاملا لاق امك ءاهب هرارضإ نم صلختلل ؛اهجوزل لاملا لذب ىلع ةهركم تناك
 ام جوزلا كلمت تابثإلا نع تزجع اذإف .اهل جوزلا لضع نم صلختلل لاملا ةجوزلا تعفد

 عرشلا يف اهارع هكلمت ىقبي نكلو .اهنم هذخأ .

 ءميلسو حيحص هتاذب عيبلا نأ هيلع دري .ةعمجلا ةالصل ءادنلا تقو عيبلاب هيبشتلا :ًايناث
 روشلا ةلاح يف ةوراا لانتغا يهنلا اظنيب هتاذو :عيبلا ةقيتح ةح نع جراخ رمأل هنع يهنلا نأو

 .ّقح هجو ريغب ملسملا لامل ًاذخأ هنوكل هتاذ ذخألا ميرحتل يهن وه .جوزلا نم

 ٠5 هللا دودح ةماقإ مدع : ةثلاثلا ةلاحلا :

 هللا دودج اَميِقي الأ اًفاَحَي نأ الإ ًائْيَش ٌنهومتيتآ امم اوُدُحأَت نأ ْمكل لحي الو) : ىلاعت لاق
 ءاَهوُدَتعَت الف هللا ُدوُدَح كلت .هب تدق اميف اًمِهِلَع حت الق هللا ود امتي لا مف نإ

 نإ» :ةميركلا ةيآلا هذه ريسفت ين ءاج دقو , هممت َنوُملاَظلا مُه َكتَلوُأف هللا دودح ٌدَعتَي نمو
 صخ امنإو ءاهريغو روهم نم نهوتا آامم ًائيش مهئاسن نم اوذخأي نأ جاوزألا ىهن ىلاعت هللا
 هتجوز عم قاقشلا دنع لجرلا بلطي نأ سانلا نيب فرعلا نأل ؛ مهءاسن جاوزألا ىطعأ ام ركذلاب
 نم ءيش ذخأ ميرحت نأ الإ .ركذلاب صخ كلذلف كلذ وحنو زاهجو رهم نم اهاطعأ ام
 هللا دودح اوميقي ال نأ اوفاخ اذإ مهئاسن نم علخلا يف جاوزألا ٠ هذخأي ام هنم ىنثتسا تاجوزلا

 ادوات َدوُدُح اَميِقُي لأ اًفاَحَي ْنأ الإ» :ىلاعت لاقف

 : هللا َدوُدَح اَميقْي لأ اَناَحَي نأ الإ» :ريسفت 6

 هتجوز نم معلخلا يف جوزلا هذخأي ام هنم ىنثتساو مارح ةجورلا كي مدا ناك اذإو

 ؟هللا دودح ةماقإ مدع نم فوخلا ىنعم امف ,هللا َدوُدَح اَميِقْي لأ اًفاَحَي نأ لإج

 .[7179 ةيآلا .ةرقبلا ةروس] (48489)

 .719/-5١ص .ج «نآرقلا ماكحأ ,يبطرقلا ريسفت» (48940)

-181١- 



 ٌّقح ميقي الأ هسفنب امهنم دحاو لك نظي نأ» :ةيآلا هذه ريسفت يف يبطرقلا مامإلا لاق : أ

 , "419 (اهدقتعي ةهاركل هيف هيلع بجي ام بسح هبحاصل حاكنلا

 بجاوم نم امهمزلي اميف هللا دودح ةماقإ كرت ناجوزلا فاخي نأ الإ» : يرشخمزلا لاقو : ب

 .©"419«اهقلخ ءوسو ةأرملا زوشن نم ثدحي امل ةيجوزلا

 افاخي نأ الإ» :«هريسفت» يف صاّصجلا مامإلا هنع هلقني امك - سوواط مامإلا لاقو : ج

 .©815(ةبحصلاو ةرشعلا يف امهنم دحاو لك ىلع هللا هضرتفا امب اموقي ال نأ

 :ةيآلا يف نيرسفملا لاوقأ ةصالخ
 و تعا هد هر هو 2 95 8

 اميقي الا افاخُي نأ الإ» :ةيآلا هذه ىنعم ىف نيرسفملا لاوقأ نم ةدافتسملا ةصالخلاو

 قوقح نم امهنم لك ىلع ىلاعت هللا هبجوأ امب امهمايق مدع نم نيجوزلا فوخ هللا َدوُدَُح

 نوكي دقو . مائولاو ةرشعلا نسح نم الدب قاقشلاو ةرشعلا ءوس ىلإ يدؤي امم ؛رخآلا وحن ةيجوزلا

 دقو .اهجوز ٌقح يف ريصقتلا ىلع اهلمحي امم اهقلخ ءوس وأ اهجوزل ةجوزلا ضغب كلذ ثعبم

 يف ريصقتلا ىلع امهنم لك لمحي امم هقلخ ءوس وأ رخآلل امهنم لك ضغب كلذ ثعبم نوكي

 ."9*4صاصجلا مامإلا اذه ىلإ راشأ دقو .رخآلا ّقح

 :ةلاحلا هذه ىف ذخألاو لذبلا لح 7

 هلذبت امب اهجوز نم اهسفن يدتفت نأ ةأرملل زاج هللا دودح اميقي ال نأ ناجوزلا فاح اذإف
 5 ءاس م#و#ب داو يضعام ه م 8 3 5

 الف هللا دودح اميقي الا متفخ نإفو : ىلاعت هلوقل ؛لوذبملا لاملا اذه لحخأ جوزلل زاجو لام نم

 .نورسفملا لاق اذهبو .* . .هب تدتفا اًميف امهيلَع حانُج

 :ذخألاو لذبلا لح ىف نيرسفملا لاوقأ نم

 هتضغب أو لجرلا قوقحب ةأرملا مقت مت ملو ناجوزلا ققاشت اذإ امأو» : ريثك نبا مامإلا لاق : الوأ

 جرخ و هل اهلذب يف اهيلع جرح الو ءاهاطعأ امب هنم يدتفت نأ اهلف .هترشاعم ىلع ردقت ملو

 4 . .ًائيش َنُهوُمتيتا امم اوُخات نأ ْمُكَل لحي ًالو» : ىلاعت لاق اذهلو ؛اهنم كلذ لوبق يف هيلع

 , 929 0)يآلا

 . 1"ا/-5١ص .ج «نارقلا ماكحأ ,يبطرقلا ريسفت» (4441)

 . 775 ص ١2ج «يرشخمنلا ريسفت») (48847)

 ."١4ص ,١ج .صاصجلل «نارقلا ماكحأ» (484)

 ."97ص «.١ج «صاصجلل «نارقلا ماكحأ» (4494)

 . 37ص .1ج «هريثك نبا ريسفت» (4846)
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 ةماقإ كرت امهفوخ دنع ذخألا ةيآلا هذه يف ىلاعت ع :صاّصجلا مامإلا لاقو :ًايناث
 حابيف امهنم كلذ ناك وأ .اهقلخ ءوسو اهجوزل ة ةأرملا ضغب +ب نم انمدق ام ىلع كلذو هللا دودح

 ام ذخأ هل حابيف امهنم كلذ ناك وأ ءاهقلخ ءوسو اهجوزل ةأرملا ضغب نم انمدق ام ىلع

 , 39430«اهاطعأ

 :اهدحو ةجوزلا نم ببسل ذخألاو لذبلا لح -48

 لاملا اذهل جوزلا ذخأ لحو ءاهجوزل لاملا ةأرملا لذب ّلح يف ريثك نبا مامإلا لوق انركذ
 ةعلاخملا يف ةبغارلا يه تناك اذإو ,ةعلاخملا قيرط نع قالطلاب ةيجوزلا ةطبارلا لح نع افرع

 انلقت دقو صاصبجلا مامإلا اذه ىلإ راشأ دقو . هدلع ماقملا اهضغبو جوزلا قوقحبا !اهمايق مدعل

 .؟نيبناجلا نم ّلحلا اذه ىلع ةلدألا يه امف .هلوق

 :اهدحو ةجوزلا نم ببسب ذخألاو لذبلا لح ىلع ةلدألا

 | : ميركلا نآرقلا نم :ًالوأ
 لاق . هيي ةَشِحاَفب َنيِتأي ْنأ الإ ٌنُهوُمينا اَم ٍضقني اوُبهْذتِل ْنُموُلْضعَت ًالو» : ىلاعت لاق

 ءوسو ةجوزلا زوشن يه ةشحافلا «ةئيبم ة ةشحافب نا ْنأ لإ يلع هلوق يف نورسفملا

 زوشنلا نأل ؛+_ ضوعلا وهو علخلا لدب يأ - ةيدفلا اهنم ذخأي نأ جوزلل لح تزشن اذإف .اهترشع
 , 0057 اهتهج نم

 ١ ةيوبنلا ةئسلا نم :ًايناث :

 ىلإ سيق نب تباث ةأرما تءاج :لاق سابع نبا نع هحيحص يف يراخبلا مامإلا جرخأ

 .هقيطأ ال نكلو قّلُح الو نيد يف تباث ىلع بتعأ ال ينإ هللا لوسر اي :تلاقف ٍْلكَب هللا لوسر
 :اهيف ءاج يراخبلل ىرخأ ةياور يفو «معن :تلاق ؟هتقيدح هيلع نيدرتف : ِكَي هللا لوسر لاقف
 يف رفكلا هرك ,ركأ نكلو .نيد الو قلخ يف هيلع بتعأ ام سيق نب تباث : هللا لوسر اي تلاقف)

 :تباثل يأ لي هللا لوسر لاق . معن :تلاق ؟هتقيدح هيلع نيدرتأ : كك هللا لوسر لاقف . مالسإلا
 ,0858(ةقيلطت اهقلطو ةقيدحلا بقا

 . "87ص .١ج .صاصجلل «نآرقلا ماكحأ» (4895)

 «يبطرقلا ريسفت» ,.9١٠ص «؟ج «صاصجلل «نآرقلا ماكحأ» ,. 440 ص .١ج .يرشخمزلا ريسفت» (4849)

 . 4608-455 ص .4ج .رانملا ريسفت ء١١1ص ١٠ج «يزارلا ريسفت» ,.4هص ؛؛ج

 .888ص :,9ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (4844)
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 يفو» : سيق نب تباث ةأرما ثيدحل هحرش ىف ينالقسعلا رجح نبا مامإلا لاقو 6١7

 ضوع  ةيدفلاو علخلا زاج طقف ةأرملا لبق نم لصح اذإ قاقشلا نأ دئاوفلا نم ثيدحلا اذه

 لجرلا ةرشع ةأرملا: تهرك اذإ عرشي كلذ نأو : اهي امهنم هدوجوب كلذ ديفتي الو 455 ملخلا

 ء«سيق نب تباث رسفتسي مل ِةلَي يبنلا نأل ؛اهقارف يضتقي ام اهنم ري ملو اههركي مل ولو هتبحصو

 'اديضنلاحا مأ كتهرك امك اههراك تنأ له

 : ءاهقفلا عامجإ :ًاثلاث م١

 هفعض وأ هربك وأ هنيد وأ هقّلَخ وأ هقّلُحل اهجوز ةأرملا تهرك اذإ» : ىلبنحلا ةمادق نبا لاق

 اهسفن هب يدتفت ضوعب هعلاخت نأ اهل زاج هتعاط يف هللا ّقح يدؤت ال نأ تيشخو «كلذ وحن وأ

 ثيدحلو # . .هب ْتَدَتْفا ايف اَمِهيلَع َحاَنُج الف هللا َدوُدُح اَميِقُي لأ ْمُتفح نِإَفط : ىلاعت هلوقل ؛هنم

 , 2" (ةءباحصلا نم فلاخم لوقلا اذهل فرعي الو ,ءاهقفلا عيمج لاق اذهبو . سيق نب تباث .

 :ةيآلا رهاظ نع لاؤس - ٠6

 زاوجل طرشلا نأ 4هللا َدوُدُح اَميِقُّي لأ اًفاَحَي ْنأ ًآلإ» :ةميركلا ةيآلا رهاظ نإ :لاقي دقو

 فيكف هللا دودح اميقي ال نأ ًاعيمج امهنم فوخلاو قاقشلا لوصح ضوعلا ذخأ ٌّلحو علخلا

 ةكراشم نود .هعم اهقاقشو هل اهتهاركب طقف ةجوزلا نم ببسب ضوعلا ذخأ ّلحو علخلا زاج

 :هوجو نم باوجلاو ؟كلذ يف اهل جوزلا

 :يربطلا باوج : ًالوأ :لاؤسلا باوج 66

 ةجوزلا قاقشب لصحي ةيآلا هذه نم دارملا نأب ةميركلا ةيآلا رهاظ نع هريغو يربطلا باجأ

 اهضغبل امإ اهب عرشلا اهرمأ يتلا جوزلا قوقحب مقت مل اذإ ةجوزلا نأ كلذو ءاهجوزل اهضغبو

 اذه ىلعو اهل هضغبل ايضتقمو ابلاغ اهنع جوزلل ارفنم اهنم كلذ ناك .هعم اهقلخ ءوسل وأ هل

 ,65:2ببسلا كلذل امهيلإ ةفاخملا تبسن

 :يزارلا باوج :ًايناث 5

 نم هلوأ ناك نإو ةميركلا ةيآلا يف فوخلا اذه ببس نإ انلق» : هلوقب يزارلا مامإلا باجأو

 ىلع فاخت ةأرملا نأل ؛جوزلا لبق نم لصاحلا فوخلا هيلع بترتي دق هنأ الإ «ةجوزلا ةهج

 .675-ه١ص الج يلبنحل | ةمادق نبال « ينغمل 2 490

 ٠:. ١ص 25ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرشا» )849٠15(
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 امبرو اهمتشيو اهبرضي هنإف .هعطت مل اذإ اهنأ فاخي وهو جوزلا رمأ يف هللا ةيصعم نم اهسفن
 ,9:*6ياعيمج امهل الصاح فوخلا ناكف ,بجاولا ردق ىلع داز

 :يزارلاو يربطلا باوج ىلإ فاضي ام :ًاثلاث ٠

 زاج اذإ :لاقي نأب - ىلاعت هللا امهمحر  يزارلاو يربطلا باوج ىلإ فيضن نأ نكميو

 نيجوزلا نم قاقشلا لوصح دنع جوزلا لبق نم هذخأ زاجو «ةأرملا لبق نم ضوعلا لذبو علخلا

 ريصقتلا ناك اذإ كلذ زاوج ىلوألا نمف .ةيجوزلا قوقحلاب مايقلا يف ريصقتلا نم امهفوخو

 .طقف اهنم نوكي ريصقتلا نأل ؛طقف ةجوزلا نم ةيهاركلاو قاقشلاو

 :نيجوزلا نيب قافولا ةلاح :ةعبارلا ةلاحلا 4

 نورا نق اميه يهاجر مالو و فاول .ةديج نيجوزلا نيب ةلاحلا تناك اذإو

 لذب زاجو .علخلا مص تلعف ول نكلو ءاهجوز نم ةعلاخملا ةجوزلا بلطت نأ ةلبانحلا دنع
 يعازوألاو كلامو يروثلاو ةفينح وبأ مهنم ملعلا لهأ رثكأ لوق يف اذهو .هذخأو ضوعلا

 ."5"©ةهارك الب ةلاحلا هذه يف هتحصو علخلا زاوجب ةيعفاشلا حرصو 45:5 ىعفاشلاو

 نبا لاق دقف .نيجورلا نيب قافولاو :مائولا ةلاح ىف ةعلاخملا ميرحتب مهضعب لاقو 8

 مالك لمتحيو» :نيجوزلا نيب قافولا ةلاح يف علخلا نع ملكتي وهو (ينغملا» يف يلبنحلا ةمادق

 يراخبلا جرخأ يتلا - سيق نب تباث ةجوز  ةلهس ثيدح لثم علخلا :لاق هنإف هميرحت دمحأ

 ال هنأ ىلع لدي اذهف :ةمادق نبا لاق .علخلا اذهف ,رهملا هيطعتف اهجوز هركت لاهعلخ ةصق

 ىنعم يورو :رذنملا نبا لاقو .رذنملا نبا لوق اذهو «لاحلا هذه يف.الإ ًاحيحص علخلا نوكي

 0 *(ملعلا لهأ نم ريثكو سابع نبا نع.كلذ

 :ةلاحلا هذه يف ةيرهاظلا لوق ٠0

 وأ هّقح هيفوت ال نأ تفاخف اهجوز ةأرملا تهرك اذإ ءادتفالا وهو علخلاو» : يرهاظلا دنعو

 وه ربجي مل الإو ءوه يضر نإ اهقلطيو هنم يدتفت نأ اهلف ءاهقح اهيفوي الف اهضغبي نأ تفاخ
 وأ نيروكذملا نيهجولا دحأب الإ ءادتفالا لحي الو .امهيضارتب زوجي امنإ يه تريبجأ الو

 لطبيو .تناك امك هتأرما يهو اهنم ذخأ ام اهيلع دريو لطاب وهف امهريغب عقو نإف .امهعامتجاب

 . . ١٠ص ,5ج «يزارلا ريسفت» (٠44؟)
 )64 )44٠ص ءالج «ينغملا» .

 "5 ."ص .15١ج «عومجملا هحرشو بذهملا» (4405)

 . 64ص الج «ينغملا» )44٠5(
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 بترتي الو .ةلطاب. نيجوزلا نيب قافولا لاح يف ةعلاخملاف .«"7”"1(طقف اهملظ نم عنميو هقالط

 .ضوعلا كلمت وأ قوقحلا طوقس وأ ةقرفلا نم ءيش اهيلع

 :ةيديزلا لوق 0١

 علخلا تقو ةجوزلا نوكت نأ : يناثلا طرشلا . .ةعبرأ طورشب علخلا حصي امنإ ةيديزلا لاقو

 نيجوزلا نيب قافولا ةلاح يف هنأ كلذ ىنعمو .25:5(كرت وأ لعف نم هل اهمزلي امم ءيش نع ةزشان

 .ةيديزلا دنع علخلا زوجي ال .هيلع يتلا رخآلا قوقحب امهنم لك مايقو

 :ةيرفعجلا لوق -57

 .هركت ملو ةمئتلم قالخألاو اهعلاخ ولف .هل اهتهارك عم الإ علخلا حصي ال :ةيرفعجلا لاقو
 لاملا ذخأ جوزلل ّلحي مل لطب اذإ لذبلا نأ حضاولا نمو .؟*ًايعجر قالطلا عقوو لذبلا لطب
 .هل لوذبملا

 الو علخلا حصي مل ةمئتلم قالخألاو اهعلاخ ول» :ةيرفعجلا هقف يف «مالسإلا عئارش» يفو

 .6؟:*ءلخلا ضوع يأ ةيدفلا .ءجوزلا يأ .كلمي

 :نيجوزلا نيب قافولا ةلاح يف , علخلا زاوج يف روهمجلا ةحح م1١

 نبط نقط : ىلاعت هلوقب «نيجوزلا نيب قافولا ةلاح يف ملخلا زاوجب مهلوقل روهمجلا جنحا
 ع اذإ هنأ ةميركلا ةيآلا هذهب لالدتسالا هجو 66 ير ائينَه ُهوُلُكُف ًاسفن هن هنم ٍءيش ْنَع ْمكَل

 يف اهلام لذب زاوج ناك ىهتلذب ام ءازإب انش اههقل رم نأ ريح نم اهرهم نمت نأ ةجررلل

 نأ ْمُكَل ّلحَي آل) : ئباعت هلوق امأو . ىلوأ ةيجوزلا ديق نم صلختتو اهنرخ كلعير ؛علخلا
 ةيآلا هذه يف ةدراولا 4 ةملك نإف هللا ٌدوُدُح اَميِقُي لأ اَفاَََي نأ َِ ائيَش ٌنُهومتيتآ امم اوذخأت

 «أَطخ الإ انمْوُم لَ ْن ٍنمْوُمل ناك اًمو» : ىلاعت ةلوق ناك مطعما ءانثتسالا ىلع ةلومحم

 َنْبَط ْنِإَف© : ةيآلا هذه نأب اوجتحا امك 0110ج هلْهَأ ىلإ ملت ٌةيدف» ًاطخ ناك نإ نكل يأ

 . ؟"*هص .١٠ج «ىلحملا» (4405)

 .1""ص . ؟ج هراهزألا حرش» (44070)

 . ١156 ص 17ج «ةيرفعجلا هقف يف ةيقشمدلا ةعمللا حرش بةيهبلا ةضورلا» (4404)

 . ه8 ص .*ج (ةيرفعجلا هقف يف مالسإلا عئارش» (494:9)

 ) )441١ةيآلا ءءاسنلا ةروس] 4.[
 .7١٠/ص 53ج «يزارلا ريسفت» (4411)
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 اهجوز عم اهنم قاقشلا دوجو طرش وأ ديق نود هتبهو اهلام لذب ةجوزلل تحابأ 4 . .ٍءيَش ْنَع ْمُكَل

 .هل اهتهارك وأ

 : نيجو لا نيب ب قافولا ةلاح يف علخخلا زجي مل نم ةجح خ65

 حصي ال يلاتلابو ءامهنيب ةيهاركلاو قاقشلا مدعو نيجوزلا قافو لاح يف علخلا زجي مل نمو
 : يتأي امب لوقلا اذهب لاق نم جتحا .ذخألا الو لذبلا

 ذخألا مهل حابأو , مهءاسن اوطعأ اهم اعيش اوذخاي ن أ جاوزألا ىلع مرح ىلاعت هللا نإ ! :ًالوأ

 اَمِهْيَلَع َحاَج الف هللا َدوُدَح اَميقُي الأ ْمتْفح ْنِإَفه : ىلاعت هلوق يف ةدراولا يع طن ةيجار ةلاخإوو

 ذخأو علخلا ةحابإ ةلاح يف ةلخاد نيجوزلا نيب قافولاو مائولا ةلاح سبيلو كدب تَرَْفا اميف

 , 0631 5هنع ضوعلا

 «ًائيرَم ًائينَه ُهوُلُكَف اسْفَن هنم ِءْيَش ْنَع ْمُكَل َنْبَط ْنإَف© :ةميركلا ةيآلاب جاجتحالا :ًايناث
 هذه نآل ؛ ميلس ريغ جاجتحا جوزلا نم الو ةجوزلا نم زوشن الب لاملا لذبو علخلا زاوج ىلع

 نيجوزلا نيب ةلاحلاو ةمئاق ةيجوزلا ةطبارلاو اهجوز ىلإ هضعب وأ اهرهم ةجوزلا ةبهب قلعتت ةيآلا
 ,(6913قارفلاو ةعلاخملا لاح ىلع ةيآلا هذه قبطنت الف .ةديج

 نيب قافولا ةلاح يف ع زاوج را لاق ص ةجح انّيبم يلبنحلا ةمادق نبا لاقو : : ًاثلاث

 ْنأ لإ اعيش ٌنُهومَتيتآ امم اوُدُحَأَت 9 مك لحب الو :لاق قلعت هللا نأل ؛كلذو» : نيجوزلا

 ٌلدف 4هب ْتَدَْلا امي امهيلَع حان الف هللا دوُدَح اَميقُي لأ مف نق هللا َدوُدُح اميقُي لأ اًفاْخَي

 :لاقف ديعولاب كلذ ظلغ مث ور نك حادا اذإ امهب قحال عسا نأ ىلع هموهفمب

 «لاق نابوت ىورو 4 َنوُملاظلا مه كتئلوأف هللا دودخ ٌدعتي نمو ءاًهوُدتعت لف هللا دودح كلت»

 ٌةحئار اهيلع ٌمارحف ء سأب ام ريغ نم قالطلا اهجوز تلأس ةأرما اميأ» : هلع هللا لوسر لاق

 حلاصمل ةلازإو اهجوزبو اهب رارضإ هنألو ؛ ةجاح ريغل ةعلاخملا ميرحت ىلع لدي اذهو ىةنجلا

 جاجتحالا اذه نم حضاوو , 3639 يرارض الو ررض الو : هلع هلوقل مرحيف .ةجاح ريغ نم حاكنلا

 مادقإلا زوجي ال روظحم لذب قافولاو مائولا ةلاح ةعلاخملا يف لذبلا نأ ةمادق نبا هقاس يذلا

 .علخلا وهو هببس ىلع الو .هيلع

 . 79ص . 85ج «ةيديزلا هقف يف ريضنلا ضورلا» (4419)
 ."44ص .١ج .صاصجلل «نارقلا ماكحأ» (441)

 . 84ص ءالج «ينغملا» (4414)
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 حجارلا لوقلا 6

 لذب زاوج مدع يلاتلابو .نيجوزلا نيب قافولاو مائولا ةلاح يف علخلا زاوج مدع .حجارلاو
 نبا هحجر ام وهو .نوعناملا هب جتحا امل لوذبملا لاملا اذه جوزلا ذخأ زاوج مدعو .هيف لاملا

 صوصخو - نيجوزلا نيب قافولاو مائولا ةلاح يف علخلا يأ - ةقرحت نم عبق ةجحلاو» : هلوقب ةمادق

 ةارعتلا هنا مومع ىلع هميدقت بجي «ةيآلا . .«مكَل لح الو ةيآ يهو) ميرحتلا يف ةيآلا

 ."91”«رابخألا نم اهدضع ام عم كير نينه ُهوُلُكَف اَسْفَن هم ٍءْيَش هب ْنَع ْمُكَل َنْبط نقل : يهو

 ثلاثلا عرفلا

 ضوعلا رادقم

 :ضروعلا رادقم ىف ءاهقفلا فالتخا -5

 فلتخا دقف .هانلصف يذلا وحنلا ىلع هذخأ زاجو علخلا يف ضوعلا لذب زاج ثيحو

 :ةيلاتلا لاوقألا ىلإ مهفالتخا ٌدر نكميو .هذخأو هلذب زئاجلا ضوعلا رادقم يف ءاهقفلا

 : هيلع ايضارت امب ضوعلا رادقم ددحتي :لوألا لوقلا 7

 : مهلاوقأ نمو .روهمجلا لوق اذهو ءهريغ وأ رهم نم جوزلا اهاطعأ

 لجرلل زوجي له هنأ يف - ىلاعت هللا مهمحر  ةمئألا فلتخا» :«ريثك نبا ريسفت» يف : أ

 سابع نباو رمع نبا 0 هبو «كلذ زاوج ىلإ رويدجللا بهذف ؟اهاطعأ امم رثكأب اهيدافي نأ

 ,0119(يهريغو حلاض نب نسحلاو بيؤذ نب ةصييبقو ,يعخنلا مي ميهاربإو ةمركعو دهاجمو

 ةأرملا علتخت نأ زئاج :اولاق ةعامجو ىعفاشلاو ًاكلام نإف» :«دهتجملا ةيادب» ىفو : ب

 .©6517مهنم لقأبو هلثمبو ءاهلبق نم زوشنلا ناك اذإ اهقادص يف جوزلا نم اهل ريصي امم رثكأب
 , 6؟5(اهلام عيمجب يدتفت نأ اهلو» : مزح نبال «ىلحملا» يفو : اج

 ًانيع وأ انيد ًاريثك وأ ٌاليلق  علخلا ضوع يأ - هضوع حصيو» «جاتحملا ينغم» يفو : د

 . 04ص ءا/ج «ينغملا» (4416)

 .. 17-7170 4ص ١1ج ريثك نبا ريسفت» (49415)

 . 55ص 17ج .دشر نبال «دهتجملا ةيادب» (4417)

 . 778 ص ,١٠ج «ىلحملا» (4414)
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  علخلا يأ ع حصير : ًاضيأ ةيعفاشلا هقف يف «بذهملا حرش عومجملا» يفو , 30119 (ةعفنمو

 ,01)ريثكلاو ليلقلاب

 رثكأبو قادصلاب روجت علخلا ضوع - ةيدفلا نأ عمسأ لزأ مله :كلام مامإلا لاقو : ه

 مراكم نم قلعت هنكلو «كلذ علمي هب ىدتقي نمم ادحأ َرَأ مل» :اضيأ كلام مامإلا لاقو هيا

 ,36679(قالخألا

 لقأو .رهملا نم رثكأ علخلا يف ةيدفلا نوكت نأ زوجيو» : «نيحلاصلا جاهنم» يفو : و

 , 3679 يهل ةيواسمو ؟ةنم

 :اهاطعأ ام رادقمب ضوعلا ددحتي : يناثلا لوقلا 64

 رادقملا اذهف ءاهاطعأ ام رادقمب ددحتي ضوعلا رادقم نأ ىلإ نوبهذي لوقلا اذه باحصأو

 : يتأي اميف لوقلا اذه مهنع يور دقو .علخلا يف زئاجلا ضوعلا رادقم وه

 نب ديعس لوق اذهو ءاهاطعأ امم رثكأ ذخأي نأ زوجي الو» : «ريثك نبا ريسفت» يف ءاج : أ

 ناميلس يبأ نب دامحو يبعشلاو نسحلاو سوواطو .يرهزلاو بيعش نب ورمعو ءاطعو بيسملا
 .اهاطعأ ام قوف ةعلتخملا نم ذخأي ال لوقي يلع ناك :مكاحلاو رمعم لاقو . سنأ نب عيبرلاو

 . "9"9«اهيلإ قاس امم رثكأ اهنم جوزلا ذخأي نأ نوزيجي ال ةاضقلا : يعازوألا لاقو

 نم ركب نين لوق وهو ..(2"91(ريثك نبا ريسفت» يف ءاج ام لثم «يبطرقلا ريسفت» يفو : ب

 .©""""اهيلإ ةدايزلا دري لاقو ةلبانحلا

 :جاوزلا دقعب ةأرملل مزل امب ضوعلا ددحتي :ثلاثلا لوقلا 89

 دقعلاب مزل امم رثكأ ,ةجوزلا نم لذبلا يأ اهنم لحي الو» :اولاق دقف «ةيديزلا لوق اذهو

 . 5356ص 27ج «جاتحملا ينغم» (4419)

 .8ص 15ج «ةيعفاشلا هقف يف بذهملا حرش عومجملا» (4470)

 ) )447١"ص «(9ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرشم 4١ .

 . ١4 ١ص «.ج «يبطرقلا ريسفت» ,797ص .9ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» (4477)

 . 31١”ص .؟ج «.ةيرفعجلا هقف يف ميكحلا نسحم ديسلل «نيحلاصلا جاهنم» (4477)

 . 73ه ص . ١1ج هريثك نبا ريسفت» (4475)

 . ١4١ص ."ج «يبطرقلا ريسفت» (4476)

 . ه"ص ءالج «ينغملا» (4475)
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 . مهتقفنو راغصلا دالوألا ةيبرت ةرجأو .اهتدع ةقفنو اهتقفنو اهرهم وه كلذو ,راغص هنم دالوألو اهل

 ش , 0359(نامث

 :اهاطعأ امم رثكأ ضوعلا نوكي نأ بحتسي ال : عبارلا لوقلا

 ةمادق نبا لاقو «اهاطعأ امم رثكأ ذخأي نأ هل بحتسي ال» : يلبنحلا يقرخلا مامإلا لاق

 ايضارت اذإ امهنأو قادصلا نم رثكأب علخلا ةحص ىلع لدي لوقلا اذه» :لوقلا اذه ىلع ابيقعت

 , """80(ملعلا لهأ رثكأ لوق اذهو ءحص ءيشب علخلا ىلع

 :جوزلا وأ ةجوزلا روشن ىلع ءانب ليصفتلا 5 سماخلا لوقلا - م١١

 تيضملا قه ناك اذإ انيق ةتعوو خه لخأب نأ جوزلل لحي ال مهدنعف «ةيفنحلا لوق اذهو

 ةعلاخملا ءارجإل ةببستملا يه ةأرملا تناك اذإو .اهقوقح ةجوزلا ءافيإ مدعل ؛ةعلاخملا ءارجإ يف

 ءاج دقف .رثكأ ال اهاطعأ ام ردقب اهنم ذخأي نأ جوزلل زوجيف .جوزلا قحب اهمايق مدعو اهزوشنل
 ناك نإو .ًاضوع اهنم ذخأي نأ هل هركي هلبق نم زوشنلا ناك نإو» :ةيفنحلا هقف يف ةيادهلا يف
 كلذكو .ءاضقلا ىف زاج ةدايزلا ذخأ ولو ءاهاطعأ امم رثكأ اهنم ذخأي نأ هل انهرك اهنم زوشنلا

 , 6؟؟هنم زوشنلاو ةدايزلا ذخأ اذإ

 :لوألا لوقلا ةلدأ :لاوقألا ةلدأ 0 ؟

 امب لوقلا اذه باحصأ لدتساو .ناجوزلا هيلع قفتي امب ضوعلا ددحتي :لوألا لوقلا

 ءاوس هب تدتفا ام لمشي مومع اذهف ب هب تدتفا اًميف امهيلَع َحانُج الف : ىلاعت هلوق : ًالوأ

 ."؟5:1لقأ وأ هنم رثكأ وأ جوزلا اهاطعأ ام ردقب هرادقم ناك ءاوسو .ًاريثك وأ ًاليلق ناك

 زاجأ  هنع هللا يضر نافع نب نامثع نأ «هحيحص» يف يراخبلا مامإلا جرخأ :ًايناث
 اذه ىلع اقيلعت ينالقسعلا رجح نبا لاقو .اهسأر صاقع نود ام لمش ضوعب ةأرما ةعلاخم

 . 4 47ص .7ج «ةيديزلا هقف يف راهزألا حرشد (4470/

 .ه 98ص الج «ينغملا» (4951؟0)

 .7١7-١14"ص ءا"ج «ةيادهلا»د (44؟9)

 276 ١ص .ه5ج «راطوألا لين» ء١14١ ص ."ج «يبطرقلا ريسفت» 378 ص .١ج «ريثك نبا ريسفت» (440)

 . "١8ص ."ج «جاتحملا اقف

١90 



 هتحوز نم علاخملا جوزلا ذخأي نأ زاجأ هنأ نامثع نع ربخلا اذه ىنعمو :لاقف نامثع نع ربخلا

 2131ج

 كرتي الو ,ريثك وأ ليلق نم كلمت ام لك علخلا يف هتجوز نم ذخأي نأ جوزلل نأ اذه ىنعمو
 .ةأرملا هب ىتفأ اميف نامثع ىلع ةباحصلا نم دحأ ركني ملو , 0؟؟9اهرعش ضاق قوس اهل

 .650كلذ زاوج ىلع ًاعامجإ نوكيف

 :يناثلا لوقلا ةلدأ - +٠

 لدتسا دقو .هيلع ةدايزلا زوجي الف ءاهاطعأ ام رادقمب ددحتي ضوعلا نإ : يناثلا لوقلاو
 ٠ : يتأي امب لوقلا اذه باحصأ

 :تلاقو كي يبنلا تتأ سيق نب تباث ةأرما ةليمج نأ سابع نبا نع هجام نبا جرخأ 5 أ

 لاقف . افي هعطاأل «مالسإلا يف رفكلا هركأ ينكلو قّلخ الو نيد يف تباث ىلع بتعأ ام هللاو

 , 4؟*دادزي الو هتقيدح اهنم ذخأي نأ هك هرمأف . معن :تلاق ؟هتقيدح هيلع نيدرتأ : هي يبنلا اهل

 .هنم رثكأ ال اهاطعأ ام ردقب ناك ضوعلا رادقم نأ يف حيرص ثيدحلا اذهف

 ةليمج هتجوز قدصأ دق ناك سيق نب تباث نأ ريبزلا يبأ نع ينطقرادلا ىورو : ب
 : لك يبنلا لاقف .ةدايزو معن :تلاق ؟كاطعأ ىتلا هتقيدح هيلع نيدرتأ : لَك يبنلا لاقف .ةقيدح
 سيق نب تباث غلب املف .اهليبس ىّلخو هل اهذخأف .معن :تلاق .هتقيدح نكلو ءالف ةدايزلا امأ
 13 هللا لوسر ءاضق تلبق دق :لاق

 .6*”ةناهاطعأ امم رثكأ ةعلتخملا نم ذخأي نأ هرك هنأ ٍخلَي ىبنلا نأ ءاطع ىورو : ج

 :ثلاثلا لوقلا ةلدأ :“٠0

 نوجتحي مهو . جاوزلا دقعب ةجوزلل مزل امب ضوعلا رادقم ددحتي مهدنعو «ةيديزلا لوق وهو

 ."4 4ص 94ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» (441)

 ."947ص 29ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» (445)
 . 0"ص الج ينغملا (4470)

 . 57ص .1ج «هجام نبا نئنس» (445)

 . 74ص .5ج .يناكوشلل «راطوألا لين» (1945)
 . 07ص ءالج «ينغملا» (445)

-1١51١- 



 هتقيدح ذخأي نأ ِةِلَك يبنلا هرمأف» :هيفو .سيق نب تباث ةأرما ةصق يف هجام نبا ثيدحب مهلوقل

 نؤوزرسفيؤوأ 055 ' ةدايزلا امأو هيفو هانركذ يذلا يطقرادلا تيدحب نوجتحي كلذكو «دادزي الو

 ْنِإَف هللا َدوُدَح اَميقْي أ اًفاخَي ْنأ ّإ اعيش ٌنُهوُمَينأ امم اوذحأَت 9 ْمُكَل َلَخَي الو» : ىلاعت 0

 يذلا نم هب تدتفا اميف : ا ُمتْفَخ

 هاطعأ يذلا لاملا نم هل همدقت يذلا لاملا وه اهنم هذخأ جوزلل لحي يذلا نأ يأ . اهاطعأ

 , "97*هنم رثكأ سيلو اهل هاطعأ يذلا لاملا نم لقأ الإ جوزلل هلذبت يذلا ضوعلا نوكي الف ءاهل

 رادقمب ضوعلا نوددحي مهنأل ؛ مهلوق دانسإل حضاو ريغ ةيآلا هذهب ةيديزلا لالدتسا نأ ظحاليو

 جاوزلا دقعب اهل مزل ام ذإ ءاهل رهملا نم رثكأ وه اهل مزل امو ,جاوزلا دقع بجومب ةأرملل مزل ام
 نأ ىلع لذي سيف نب تنباث تيدح اهنيب «راغتضلا اهدالوأ ةيبرت ةقفنو اهتدع ةقفنو اهتقفن لمشي

 فيرشلا ثيدحلا قرطتي ملو اهل هاطعأ يذلا رهملا نم رثكأ ةعلتخملا هتجوز نم قحتسي ال جوزلا

 لوقل ةجح حلصي ال ثيدحلا اذهف ءاذه ىلعو .اهل اهاطعأ يتلا (ةقيدحلا) وهو رهملا ريغ ىلإ

 .هنم لقأ وأ هردقب ضوعلا نوكي نأب رهملاب قلعتي اميف الإ ةيديزلا
 : عبارلا لوقلا ةلدأ 6٠ه

 .. نوبحتسي ال نكلو جوزلا اهاطعأ امم رثكأ نوكي نأ ضوعلا يف نوزيجي ذإ ةلبانحلا لوق وهو

 يتأي ام كلذ يف مهتجحو «.ةدايزلا هذه

 نإو ةيآلا هذهب جاججحالا هجوو دنس تدنفا اًميف اًمِهيلَع َحاَنُج الفقه : ىلاعت هلوق : أ

 ردقب ءًاريثك وأ ًاليلق ناك ء ءاوس لام نم هب يدتفت اميف ةماع ةميركلا ةيآلا هذه نأ .هب اوحرصي مل

 .هنم لقأ وأ هنم رثكأ وأ اهاطعأ ام

 وبأ هاور .اهاطعأ امم رثكأ ةعلتخملا نم جوزلا ذخأي نأ هرك هلي يبنلا نأ ءاطع ىور : ب

 عمجنف» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق .اهاطعأ ام رثكأ ذخأ ةهارك يف حيرص وهو .هدانسإب صفح

 أ ضوعلا نوكي نأ زاوج يأ زاوجلا ىلع ةلاد ةيآلا :لوقنف ربخلا اذهو ةيآلا نيب

 . 26؟؟(ةهاركلل اهاطعأ ام ىلع ةدايزلا نع يهنلاو - اهاطعأ

 . 4؟؟ص ء« 85ج «ريضنلا ضورلا» (48477/)

 . 1 4-59 579ص «4ج «ريضنلا ضورلا» (49128)

 . 554 اهمقرو ةرقبلا ةروس يف ةيآلاو , 58ص ءالج «ينغملا» (449)

 . ه؟ص «الج «ينغملا» 0494 -

 -؟1١97-



 :سماخلا لوقلا ةلدأ م5٠

 زوشنلا ناك اذإ ةأرملا نم ضوع يأ ذخأ جوزلل هركي انلق امك مهدنعو .ةيفنحلا لوق اذهو
 هل هركي نكلو .اهنم زوشنلا ناك اذإ اهنم ذخأي نأ جوزلل هركي الو .اهقوقح اهئافيإ مدع يأ هنم
 ءاوسو .هنم وأ اهنم زوشنلا ناك ءاوس .ذخألا زوجي ءاضقلا يفو .اهاطعأ امم رثكأ اهنم ذخأي نأ
 8 الف# :ةميركلا ةيآلاب مهلوقل اولدتساو .هنم رثكأ وأ اهاطعأ ام رادقمب ملخلا ضروع ناك
 هنم زوشنلا نيب الو .هيلع ةدايزلا ن نيبو اهاطعأ ام نيب لصفت ال يهف .«هب تدتفا اَميِف امهيلع

 ةهاركلاو .هنم زوشنلا ناك اذإ ةجوزلا نم اعيش جوزلا ذخأ يف ةنايد ةهاركلا هجو امأو .اهنم وأ

 يف يور ام ىلإ عجرت ةهاركلا هذهف ءاهنم زوشنلا ناك اذإ اهاطعأ امم رثكأ جوزلا ذخأ اذإ ةنايد

 زوشنلا ناكو «الف ةدايزلا امأو : هلك يبنلا لوق ةياورلا هذه يف ءاج دقو .هنم تباث ةجوز عالتخا

 ذخأ نوكيف اهاطعأ ام ىلع داز ام ذخأ ةحابإل ًايفن يي هللا لوسر نم لوقلا اذه ناكف ءاهنم
 نم زوشنلا ناك اذإ ةدايزلا»و ضوعلا ذخأ ةهارك ىلع اضيأ لدي وهو اهوركم هيلع ةدايزلا
 , 4340و

 ش حجارلا لوقلا ٠07

 ثيداحألل ؛رهم نم اهل جوزلا هاطعأ ام زواجتي ال نأ بجي علخلا يف ضوعلا نأ حجارلاو

 نم تباث ةجوزل هلي يبنلا يهن اهيفو ءهنم تباث ةجوز عالتخا ةصق نأشب تدرو يتلا 2
 يبنلا ىهن ىرخأ ةياور يفو .اهل ًارهم تباث اهيل اهاطعأ يتلا يهو (ةقيدحلا) ىلع ةدايزلا مي

 جاجتحالاو . ا ا و اجا . اهنم رثكأ ذخأي نأ اهجوز هلك

 ديقم ريغ قلطم هنأ وأ ءريثكلاو ليلقلا ضوعلا لمشي مومع « هب ٌتدتْفا اميفإ» : ىلاعت هلوق نأب

 0 ضوعلا نوكي نأ زوجيف .هقالطإ ىلع يرجيف ءاهل هاطعأ ام رادقمب

 نإ لاقي نأك رخآ ًاريسفت ةيآلا لمتحت ذإ .يعطق ريغ ريسفتلا اذه ىلع لالدتسالا اذه :لوقأ
 ال :ريسفتلا نوكيف .اهل اهجوز همدق ام ىلع لومحم مهب تدتْفا اًميف» : ىلاعت هلوق نم دارملا

 هضعب ضوعلا نوكيف ءاهل جوزلا هاطعأ يذلا لاملا نم اهعلخ يف ًاضوع همدقت اميف امهيلع حانج

 لالدتسالا نكمي ال لامتحالا اذه عمو ءلمتحم ةميركلا ةيآلل ريسفتلا اذهف .هنم رثكأ الو هلك ال
 وأ ةيآلا مومع ةجحب هنم رثكأ وأ رهملا ردقب ضوعلا نوكي نأ زاوج نم هيلإ اوبهذ ام ىلع ةيآلاب
 .لالدتسالا هب لطب لامتحالا هيلإ قرطت اذإ ليلدلا نأل ؛اهقالطإ

 75١-5 75١ 7”صسص 22ج «ريدقلا حتفو ةيانعلاو ةيادهلا» (49441)
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 :ءاضق زوجي ال ةنايد زوجي الام نأ حجرن

 «ةنايدلا هجو ىلع رهملا ىلع ةدايزلا ذخأ زاوج مدع نيب ةقرفتلا نم ةيفنحلا هيلإ بهذ ام امأ

 ةنايدلا يف روظحم وه ام نوكي نأ يغبنيو «ةقرفتلا هذه ىلإ ليمأ الف ءءاضق اهذخأ زاوجو

 « ةنايدلا ماكحأ قبطي نأ يمالسإلا ءاضقلا يف نأشلا نأل ؛ءاضقلا ماكحأ يف اضيأ اروظحم

 ةنايد لحي ام تابثإ رذعت اذإو .هب مكحي الو مارح وه ام لطبيو «هب مكحيو لالح وه ام ررقيف
 بجومب يضاقلا يضقيف ءاضقلا ماكحأل ًاعضاخ هئاقبإ نم عنمي ال اذهف «ةنايد لحي الام وأ

 لك يفو هيعّدي ام تابثإ نع يعّدملا زجع دنع ركنملا ىلإ «نيميلا هيجوت اهنمو تابثإلا لئاسو
 ءوض يف يضاقلا مكح ىلإ علخلا يف ضوعلا نم ّلحي الامو لحي ام عاضخإ يغبني لاوحألا
 مكحي الو (ءةدئست يتلا تابثإلا لئالد بسح رهاظلاب مكحي وهف , عئاقولا نم همامأ تبثي ام

 .هيلع ليلد ال يذلا نطابلا بجومب

 عبارلا عرفلا

 «علخلا لدب» ضوعلا طورش
 ل اح ا لل ع م.

 علخلا باب نأل سل ” افرع حدي ملخلا ىف فرع ميال لق ب ' علخلا

 ْ , "9*4(حاكنلا اهلمحتي ال ةلاهج لمحتي وه ذإ , عسوأ

 :ضوعلل ةيلامجإلا طورشلا 0

 يسملا وعلا نإف « ملحلا يف امرع حلصي اميف يناساكلا اهركذ يتلا ةدعاقلا ىلع ءانبو

 تقو 00 مر الامر :نوكي .نأ يهو هطورش ترفاوت اذإ جورلل بجي علجلا دقع يف

 _ ,4149(ةشحافتم نكت مل اذإ ةريثك وأ ةليلق ةلاهج الري وأ 0 .علخلا

 :ًاموقتم الام ضوعلا نوكي نأ :لوألا طرشلا 01

 روهمج دنع ًالاومأ ربتعت عفانملاو .داتعم هجو ىلع هب عافتناالو هتزايح نكمي ام لك لاملاو
 الإ لاملل موقتلا تبثي الو .هيلع هئادتعا دنع هفلتم اهنمضي ةميق هل ناك ام «موقتملا»و . ءاهقفلا

 . 59١/ص «7*ج «يناساكلل «عئادبلا» (4447)

 5 ١ 57ص جا « يناساكلل «عئادبلا» 49145

-1١45- 



 ةعسلا لاح. يف ًاعرش هب عافتنالا زاوج :(يناثلا)لو .هزارحإ (لوألا) :نيئيش ققحتب
 049445 رايتخالاو

 :ًاضوع نوكت نأ حلصت عفانملا ٠5

 اذإ علخلا يف ًاضوع نوكت نأ حلصت تاراقعلاو ةلوقنملا لاومألا نأ هانلق ام ىلع بترتيو
 علخلا يف ًاضوع نوكت نأ حلصت لاملاب لباقت يتلا ةحابملا عفانملا كلذكو .ةموقتم ًالاومأ تناك
 .كلذ وحنو لفط عاضرإو ريغص ةناضحو «رادلا ىنكسك

 :ًاموقتم الام ضوعلا نكي مل اذإ - 8١4

 الصأ لامب سيل ام ىلع اهعلاخ اذإ هنأ ءضوعلا يف موقتلاو ةيلاملا طارتشا ىلع بترتيو
 نيب ةقرفلا نإف «ريزنخلاو رمخلاك نيملسملا ٌقح يف موقتم لامب سيل ام ىلع وأ .مدلاو ةتيملاك
 كلملا طاقسإ جوزلا بناج نم علخلا نأل ؛ةأرملا ىلع جوزلل ءيش الو ةنئاب ةقرف عقت نيجوزلا

 الام ركذ اذإف «ضوع ريغب نوكي دقو ضوعب نوعي دق كلملا طاقسإو ء( عاكتلا كلم طاقسإ)

 ريغب طاقسإلاب جوزلا يضر دقف «نيملسملا ٌقح يف ًاضوع حلصي الام وأ الصأ ًاضوع حلصي

 ٌقحب موقتم ريغ هنوكل ىمسملا ضوعلا باجيإل هجو ال هنألو ايف: هيلع :قحتسي لف « ضوع

 جورخلا دنع .2*؛*عضبلا عفانم نألو ؛هب ةجوزلا مازتلا مدعل ؛هريغ باجيإ ىلإ الو نيملسملا

 ةموقتم تلعج اهنأ الإ ةموقتم ًالاومأ تسيل لصألا يف عفانملا نأل ؛ةموقتم ريغ جوزلا كلم نع
 ضوعلا لعجب انلاثم يف امك  موقتم لامب سيل امب اهتلباقم دنعف «موقتملا لاملاب ةلباقملا دنع

 يف موقتلا مكح تذخأ عضبلا عفانم نألو . ةموقتم ريغ يأ لصألا ىلع ىقبت - ير

 ,2؟؛ةهلوصحل ًاببس اهنوكل يمدآلل ًاميظعتو اهل ًامارتحا جوزلا كلم يف اهلوخد دنع حاكنلا باب
 ال كلملا يف لوخدلا دنع ةنايصلا ىلإ ةجاحلاو «لاذتبالا نع اهل ةنايص ًاعرش ةموقتم تلعجف
 اهلصأ ىلع تيقبف موقتلا ىلإ ةجاح الف .لاذتبالا لوزي جورخلاب نأل ؛كلملا نع جورخلا دنع

 .41؛ةيفنحلا دنع اذهو «ةموقتم ريغ

 . 4 "«ص .فيفخلا يلع انذاتسأل «ةيعرشلا تالماعملا ماكحأ رصتخم» (4444)

 عفانمو 2177 ص ١1ج هريثألا نبال ةياهنلا» ,جرفلا ىلعو .ًاعم عامجلاو حاكنلا دقغ ىلع قلطي عضْبلا (4446)

 .اهؤطو ةعتملا نمو حاكنلا دقع بجومب ةعتملا جوزلا كلم : عضُملا

 لوصحل ببس وه يذلا اهؤطو ةعتملا نمو .حاكنلا دقع بجومب ةعتملا ةجوزلا كلم عضبلا عفانم الق (4445)

 .دلولا

 .6١73ص 27ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» « ١ 57ص 37ج «عئادبلا» 24559

 ه١96



 :ةيعفاشلا بهذم - 4 6٠١

 رمخلاك نيملسملا ٌّقح يف موقتم ريغ الام علخلا يف ضوعلا ناك اذإ .ةيعفاشلا دنعو

 وه هنأل ؛لثملا رهم ةجوزلا ىلع جوزلل بجوو علخلا دقع بجومب ةنونيبلا تعقو ءريزنخلاو
 لوهجمب علاخ ول» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاج دقف .ضوعلا داسف دنع دارملا

 داسف دنع دارملا هنأل ؛لثم رهمب تناب كلمي ال امم ةمولعم رمخ وأ «نيدبعلا نيذه دحأك

 , 03549»(ضروعلا

 «ناملسم امهو ةمولعم رمخ وأ لوهجمب علاخ ولو» : ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ةياهن» يفو

 ىعضُب ةعفنم ىلع دقع هنأل ؛لثملا رهمب تناب ءاهعم علخلاو دصقي دساف لك نم. كلذ ريغ وأ

 .6؟؛(حاكنلا يف امك هلباقم ىلإ عجرو هضوع داسفب دسفي ملف
 ٠606 ةلبانحلا بهذم :

 جوزلا قحتسي مل ريزنخلاو رمخلاك مرحم ضوع ىلع هتجوز جوزلا علاخ اذإ «ةلبانحلا دنعو'

 هميرحت ناملعي مرحم ىلع اهعلاخ نإو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج دقف .ائيش

 . كلام لاق هبو ءًائيش علاخملا جوزلا قحتسي ال ضوع ريغب علخلاك وهف «ةتيملاو ريزنخلاو رمخلاك

 امرحم ضوعلا ناك اذإف عضْبلاب ةضواعم هنأل ؛لثملا رهم اهيلع هل يعفاشلا لاقو .ةفينح وبأو

 ."5"*:(حاكنلا يف امك لثملا رهم بجو اعرش

 ضوع ريغب يضر اذإف .موقتم ريغ جوزلا كلم نم عضْبلا جورخ نأب هلوقل ةمادق نبا جتحاو

 جوزلا كلم يف عضْبلا لوخد نإف حاكنلا قرافو .ضوعلا ميرحت ملعي هنأل ؛ءيش هل نكي مل
 , 33010 موقتم

 نع الخ هنأل ؛ يعجر قالط وهف قالطلا ظفلب علخلا ناك نإف :رظنيف ةقرفلا امأو - 6١45

 ؛كلذكف قالطلا هب ىونو علخلا تايانكو علخلا ظفلب ناك نإو .مودعملاك وهف حيحص ضوع

 :وهو لصأ ىلع ىنبنا «قالطلا وني ملو علخلا ظفلب ناك نإو . حيرصلاك ةينلا عم تايانكلا نأل

 مل ءحصي ال :انلق نإو ءانه حمص .حصي :انلق نإف :ناتياور هيف ؟ضوع ريغب علخلا حصي له

 . 3626ص 27ج «جاتحملا ينغم» (4444)

 . "97ص (25ج «جاتحملا ةياهن» (4444)

 . 77ص الج «ينغملا» (4460)

 94ص ءالج «ينغملا» (4467) . 07-7 ص الج «ينغملا» (4401)

-١955- 



 :ضوعلا موقت مدعب لهجلا 8٠ 5ا/

 ل ىلع اهعلاخي ناك موقتم ريغ رهظف اقم الام هتظي ضرع ىلع هتأرما لجزلا علاخ اذ

 دسفي الف عضْبلاب ةضواعم علخلا نأل ؛ ملعلا لهأ رثكأ لوق يف حيحص علخلا نإف ارم رواخف

 1 لخلا نآل يأ لاثمألا تاوذ نم لخلا نأل ؛ الخ هلثمب اهيلع عجريو ,حاكنلاك ضوعلا داسفب 1

 فلتف الخ ناكول امك هلثم هل ناكف ّلخ نّيعملا اذه نأ ىلع ةعلاخملا يف لخد دقو  يلثم لام
 , 3605 لغثملا رهمب عجري ىعفاشلا لاقو . هضيف لبق

 : ةيفنحلا يأر 4

 ضوع يف يأ ًالالح تمس ولو» :ةيفنحلا هقف يف «راتحملا درو راتخملا رّدلا» يفو
 ءهنع طقس الإو هتذخأ دق ةجوزلا تناك نإ رهملاب جوزلا عجر رمخ وه اذإف «لخلا اذهك  علخلا

 .""9(لاملا ةيمستب اهتهج نم

 :ضوعلاب ملعلا : يناثلا طرشلا 4

 : ةيفنحلاو ةلبانحلا 0 :

 نأ دب الف ا لا ءابنز نه 21 000

 تتر يبأ مامإلا لوق اذهو .لوهجملاب حصي الف ةضواعم علخلا نأل + هول نوكي

 : ةيعفاشلا يأر 1 تك ل

 تنابو ةقرفلا تعقو .فصو الو نييعت ريغ نم بوثك لوهجمب اهعلاخ اذإ .ةيعفاشلا دنعو

 داسفب دسفي ملف عضب ةعفنم ىلع دقع علخلا نأب نيجتحم .لثملا رهم اهيلع اهجوزلو ةجوزلا

 .657هاكنلا يف امك هلباقم ىلإ عجريف .هضوع

 يأ) عضبلا عفانم يف جوزلا ٌقحل طاقسإ علخلا نأب هيلإ اوبهذ امل ةلبانحلا جتحاو 0١

 1 , ا7”ص الج «ينغملا» 49565

 . 44ص 37ج « «راتحملا درو راتخملا رّدلا» (44654)

 .١1ش8 7ص 237ج «عئادبلا» 0 72"17ص اج «عانقلا فاشكو .تكاص الج «ينغملا» ة9656)

 .”973ص «5ج «جاتحملا ةياهند (ة4ةةهك)

 - اوال



 زاج كلذلو ,ةحماسملا هلخدت طاقسإلاو ءيش كيلمت هيف سيلو .(ءطولا يف جوزلا قحل طاقسإ

 الو هلذبت مل ةجوزلا نأل ؛لثملا رهم بجي الف علخلا حص اذإو .حاكنلا فالخب ضوع ريغ نم

 ليلدب موقتم ريغ جوزلا كلم نم (عضبلا عفانم يأ) عضْبْلا جورخ نإف .هبجوي ام جوزلا ىلع تتوف

 اهبلعل بجي مل اهحاكو هي جبتي نمل ا هعاضرب را اهندرب اهياوز كلل, نم ةجوزلا ةتجرخا ولاد

 موقتي امنإو . اهعضُب عفانم نع ضوع جوزلل بجي مل يبنجأ اهلتق وأ ًادمع ًاسفن تلتق ولو ,ءيش
 اهتجاحل ضوع نم هلذبت امب اهسفن ءادتفا عرشلا اهل حابأو .ةصاخ حاكنلا يف جوزلا ىلع عضببلا

 هجو الف هب ضرت مل ءيش باجيإ امأف .هلذبب تيضر ام اهيلع بجاولا نوكيف ,كلذ ىلإ
 (ةةه7 ل

 :2151لوهجم ضوع ىلع علخلا ماسقأ 5

 : يلي اميف اهركذن .همكح مسق لكلو ,ماسقأ ةدع ىلإ مسقني لوهجم ضوع ىلع علخلاو

 :لوألا مسقلا - ٠١

 ام ىلع اهعلاخ ول امك مهاردلاو ريناندلاك فلتخم ريغ ءيش نم لوهجم ددع ىلع اهعلاخي

 هلف ءيش اهدي يف نكي مل نإف .مهارد نم اهدي يف ام هلو علخلا حمص .مهاردلا نم اهدي يف

 هقحتساف كلذ ىلع لدي اهظفلو ةقيقح مهاردلا مسا هيلع عقي ام لقأ هنأل ؛ مهارد ةثالث اهيلع

 ريغ هل نوكي ال نأ لمتحا مهارد ثالث نم لقأ اهدي يف ناك نإو . مهاردب هل ىصوأ ول امك

 . مهارد ةثالث هل نوكي نأ لمتحاو اهدي يف ام

 0 : ىناثلا مسقلا --4

 دبع ىلع اهعلخي نأ. لثم هفالتخا مظعي ال فلتخم ءيش نم لوهجملا ضوعلا نوكي نأ

 ديبع ىلع اهعلاخ ولو .دبعلا مسا هيلع قدصي ام جوزلا قحتسيو حيحص علخلا نإف .قلطم
 .ديبعلا مسا هيلع عقي ام لقأ هنأل ؛ديبع ةثالث قحتسا

 :ثلاثلا مسقلا 6

 . بوث وأ ةرقب وأ ريعب وأ ةباد ىلع اهعلاخي نأك هيف ةلاهجلا مظعت ضوع ىلع اهعلاخي نأ

 .كلذ نم مسالا هيلع عقي ام وه علخلا اذه يف بجاولا ضوعلاف

 اليلق هل وهف عاتم هيف ناك نإف ءعاتملا نم اهتيب يف ام ىلع اهعلاخ ول ًاضيأ مسقلا اذه نمو

 .5؟١5ص الج «ينغملا» (446197) ٠

 1١-1١49. غمص 3””ثج «عئادبلا» كالت الج . يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» 6 كيل
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 يفو .عاتملا مسا هيلع عقي ام لقأ هلف عاتم هيف نكي مل نإو .ًالوهجم وأ ًامولعم ًاريثك وأ ناك
 .ةيفنحلا لوق وهو رهملا يف ىمسملا اهيلع :ةلبانحلا نم يضاقلا لوق

 عبارلا مسقلا 05

 جرخ نإف ,علخلا حص اهلمح ىلع وأ اهعورض وأ اهمنغ نوطب يف ام ىلع اهعلاخي نأ
 هل :ةلبانحلا ضعب لاقف ءيش جرخي مل نإو .هل وهف نبل اهعورض يف ناك وأ اميلس لمحلا

 اهلخن رمثي ام ىلع اهعلاخ نإو .ىمسملا رهملا هل :ةلبانحلا نم باطخلا وبأ لاقو .لثملا رهم

 مل نإف ءزاج نيتنس اهلخن ةرمث ىلع هتأرما علاخ اذإ لبنح نب دمحأ مامإلا لاق .علخلا مص

 .ءيشب هيضرت اهلخن لمحي

 سماخلا عرفلا

 ضوسعلا عاونأ
 :ديهمت - /٠61

 ديرتو- لاملاب لباقت ةقام عفوا اوف لاح ةركو نأ نبك علخلا يف ضوعلا نإ انلق

 .علخلا يف ًاضاوعأ نوكت نأ حلصت يتلا عفانملاو لاومألا نم ًاعاونأ نّيبن نأ عرفلا اذه يف

 : لجؤملا رهملا :ًالوأ

 لام نيدلاو .جوزلا ةمذ يف نيد هنأل ؛ ؛ علخلا يف ًاضوع نوكي نأ حلصي لجؤملا رهملا

 الام هنوكب دوصقملاو .(65؟)(ةمادنلا يف يمكح لام نيدلا» : يناساكلا مامألا لاق «ييحح

 مسا نيدلا» :ةيفنحلا هقف يف مامهلا نب لامكلل «ريدقلا حتف» يفو .لاملا مكج هل نأ يك

 ةعفنم وأ .هعيب دقع عيب وأ ءهضرتقا ضرق وأ .هفلتأ لام نع الدب نوكي ةّمذلا يف بجاو لامل

 ."53(نيع راجئتسا وأ رهملا وهو ,ةأرما عضُب نم اهيلع دقع

 انيد ًاريثكو اليلق علخلا ضوع يأ  هضوع حصيو» : ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ةياهن» يفو

 , 0110ه ٌتَدَتفا اميف اَمهيِلَع حاج الف ىلاعت هلوق مومعل  رهملا - قادصلاك ةعفنمو ًانيعو

 سيلو لوخدلا دعب ناك نإف  امهتعلاخم يف يأ رهملا ايمس نإو» :ريدقلا حتف يفو

 . 7" ص هج «عئادبلاد (4969)

 : ١”17 ص .هج «ريدقلا حتف» (495)

 "١8ص ."5ج «جاتحملا ةياهن») (4451)
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 ,9+6هلك هنع طقس :ًاضوبقم
 ًالوخخدم ةأرملا تناك نإف ءاهرهم ىلع اهعلاخ نإ» :ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يفو

 ,555(جوزلا نع طقس ًاضوبقم نكي مل نإو ءاهرهمب اهيلع جوزلا عجري اهرهم تضبق دقو اهب

 :اهدلو ةقفنو ةعلتخملا ةقفن :ًايئاث ٠8

 وأ ءاضقلاب اهجوز ةمذ يف ةجوزلل تبجو ةيضام ةقفن علخلا يف ضوعلا نوكي نأ حصيو

 حرص هّلك اذهبو .ةدعلا يف ةعلتخملا ةجوزلا ةقفن ضؤعلا نوكي نأ حصي امك .يضارتلاب
 : ءاهقفلا

 : علخلا يف ًاضوع ةعلتخملا ةقفن لعج يف ءاهقفلا لاوقأ

 ىلع لماح نمو ةيضام ةقفن ىلع علخلا حصيو» : ةلبانحلا هقف يف «ىهتنملا ةياغ» يف :أ

 ءىرن يأ - هماطف ىلإ ءىرب اهلمح ةقفن نم هتأربأف اهتعلاخم بلط ولو .«ناطقسيو اهلمح ةقفن

 ,(36552(هماطف ىلإ هتقفن نم
ْ 5 

 نم هتأربأف الماح علاخ ولو» : ةلبانحلا هقف يف «ريبكلا حرشلاو فاصنإلا رصتخم» يفو : ب
 , 3155( ةمطفت ىتح دلولل الو اهل ةقفن الف ءاهلمح ةقفن

 نأ ىلعو اهتدع ةقفنو اهرهم ىلع اهجوز عم تعلتخا ةأرما» : «ةيدنهلا ىواتفلا» يفو : ج

 ,ككت0(كلذ ىلع ربجتو علخلا حص ءاهتقفنب نيئس رشع وأ نينس ثاللث هنم اهدلو كسمت

 , 0179( حص ةدعلا ةقفن ىلع اهعلخ ولو» : ىناساكلل «عئادبلا» يفو 0

 اهتقفنب يأ - لمح ةقفنب علخلا زاجو» : ةيكلاملا هقف يف ريدردلل «ريغصلا حرشلا» يفو : ه

 ام وأ هنم اهدلو ىلع قافنإلابو  هدوجو ريدقت ىلع يأ - لمح ناك نإ - اهلمح ةدم اهسفن ىلع

 ةقفن لمحلا نم هدلت ام ةقفن ىلع اهعلخب طقست الو .رثكأ وأ نيماع عاضرلا ةدم لمحلا نم هدلت

 لاق : مساقلا نبا لوق وهو .-انلق امك لمحلا ةدم اهسفن ىلع اهتقفن يأ - حصألا ىلع لمحلا

 .5١7ص 7ج «ةيفنحلا هقف يف ريدقلا حتف» (4457)

 . 588 صضص 1١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (44<)

 ١٠١. هص 237ج (ةلبانحلا هقف يف ىهتنملا ةياغ» (4454)

 . 4: ©ض ه«ريبكلا حرشلاو فاضنالا رضتخم» (4476) ش
 . ١445ص 1١ج «ةيفنحلا هقف يف ةيدنهلا ىواتفلا» (4477)

 . 167"ص اج «عئادبلا» (4457)
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 .2558,رخآلا يقبف علخلا ريظن يف هنع امهدحأ تطقسأ ناقح امهنأل ؛لمحلا ةقفن اهل

 :ةعلتخملل نكسلا ّقح :ًاثلاث 0١

 يف ةعلتخملل ىنكسلا ٌّقح نوكي نأ زوجي لهف ءاهل ةقفنلا ٌّقح ةلمج نم ةجوزلل نكسلاو
 همحر يناساكلا مامإلا لاق هللا ّقح هنأل. ؛ال : باوجلاو ؟اهجوز عم اهتعلاخم يف ًاضوع اهتدع

 ًاقح بجت ىنكسلا نأل ؛ كسلا ىاع لكلا عميد . ٌحص ةدعلا ةقفن ىلع اهعلخ ولو» :- هللا

 الف .4ةنيبُم ةشحافب َنيتاي ْنأ الإ نجرخَي آلو َنهتويُب نم ٌنهوجرخت آلإل : ىلاعت هلوقل ىلاعت هلل
 اهنأل ؛ ىنكسلا الإ ةقفنلا طقستف» «راتحملا ٌدرو راتخملا رّدلا» يفو .257(هطاقسإ دبعلا كلمي

 يف ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يفو , 03"”(ةيصعم قالطلا تيب ريغ يف اهانكس نألو ؛ عرشلا ٌّقح

 ةجوزلا درت نأب ُدرُي هنإف .هيف اهقلط يذلا اهنكسم نم اهجورخ ىلع اهتعلاخمكو» : ةيكلاملا هقف
 اهيلع ءيش الو هنم تنابو .هطاقسإ دحأل زوجي ال هللا قح هنأل ؛ اهنكسم ىلإ يأ-

 1307 وول

 : ىنكسلا ةنوؤم ىلع ةعلاخملا 7

 درو راتخملا رّدلا» يف ءاج دقف .علخلا ّحص ىنكسلا ةنوؤم ىلع ةجوزلا تعلاخ ول نكلو

 ةنوؤم نع هتأربأ اذإ الإ عرشلا ٌقح اهنأل ؛ ىنكسلا ال ةقفنلا طقستف» :ةيفنحلا هقف يف «راتحملا

 اهمازتلا حصيف اهلام نم ةرجألا يطعت وأ اهسفن تيب يف ةنكاس تناك نأب علخلا حصيف .ىنكسلا

 ىلع ةعلاخملا زاوج مدع ركذ نأ دعب ةيكلاملا هقف يف ريدر دلل «ريبكلا حرشلا» يفو 379 (كلذ

 الإ» :لاق هطاقسإ دحأل زوجي ال هللا ّقح هنأب كلذ اللعم هيف اهقّلط يذلا اهنكسم نم اهجورخ

 . ""9(علخلا زوجيف ءاهلام نم ةدعلا نمز نكسملا ةرجأ لمحتت اهنأ ديري نأ

 .557؟”ص « ١1ج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» (4954)

 . ١ اهمقرو قالطلا ةروس يف ةيآلاو 6١ص .7*ج يناساكلل «عئادبلا» (4459)

 . 45-506 غص 237ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» )4417١(

 ترا هص 23ج «ريدردلل «(ريبكلا حرشلا» ةطلفت)

 . 54600 ص .”ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» 249171١

 ."ه٠١ص 22ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» 291
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 : عاضرإلا :ًاعبار 5

 :ةيفنحلا بهذم : أ

 امم ةعاضرلا نأل ؛ ؛ علاخملا دلو ةعلتخملا عاضرإ جلختلا دقع يف ضوعلا نوكي نأ حصي

 لعجي نأ حصيف 4 نهررخا ٌنهوتاق مك َنعضْرَأ نفط ىلاعت لاق .اهيلع 0 عححصي

 , 9"23(علخلا يف ايفو عاضرإلا

 : عاضرإلا ةلم 5

 مدع امهنم حجارلا «نيلوق كانه نأ ودبي ؟ةعلاخملا دقع يف عاضرإلا ةدم نييعت طرتشي لهو
 رّدلا» يف ءاج دقف ,ةداتعملا اضل ةدم امه ذإ نيلوحلا ىلإ ةدملا قرفتو نييعتلا طارتشا

 : هريغو ىقتنملا نعو .ال لاو مرو حص ة ةَنَسك َنَقَو نإ .دلولا ةقفن نس ةئاربلا طرش» : (راتخملا

 . "2"1(ميطفلا فاللخيب نيلوح هعضرتو اتقؤي مل نإو حص د دلولا ناك ول

 ةدملا نييعت نأشب ةيفنحل ا 00 يف نيتياورلا ٌكلعم «راتحملا درا يف نيدباع نبا لاقو 1

 ىلإ يضفي عيضر وهو هكاسمإ وأ هتقفن ىلع عقو اذإ علخلا نأ ىلوألا ةياورلا هجو ٌلعلو» :هلوقب

 هنوك نأ ةيناثلا ةياورلا هجوو .رثكأ لوقي جوزلاو ًارهش هتقفن تدرأ لوقت ةأرملا نأل ؛ ةعزانملا

 «ةيناخلا ىواتفلا» يف ةياورلا هذهب مزج دقو . عاضرلا ةدم ةدارإ ىلع .ةنيرق اندر

 , 3573(ةيزازبلا»و

 :ةدملا يضم 5 عاضرإإلا لبق عيضرلا توم 6

 عاضرلا ةميقب اهيلع عجر « هعضرت نأ لبق هعاضرإ ىلع علخلا ىرج يذلا دلولا تام اذإو

 ىلإ هميلست لبق اهدي يف علخلا ضوع كالهك عاضرلا لبق دلولا كاله نأل ؛اهيلع قفتملا ةدملل

 أم ةميقب اهيلع عجر .اهيلع قفتملا ةدملا ضعب يف دلولا تام نإو .هتميق ىلإ عجريف . جوزلا

 اهتكرت ىلغ علاخملا عجوزا عج ل , ةعاضرلا ةذم لامكإ لبق يه تتام اذإو , ةة7ةدملا نم يقب

 ”, 0170اهيلع قفتملا ةدملا نم نم يقب ام ةميقب

 . (5) اهمقرو قالطلا ةروس يف ةيآلاو ١44 ص «"ج «عئادبلا» (4941/4)

 : . 4086 ص .ا"ج هراتخملا ردلا» (49ا/ه)

 . 40868ص الج «راتحملا در» (491ا/5)

 . ١44 ص ءا"ج «عئادبلا» (417)

 .١44ص ١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (491/8)
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 : عاضرإلا يف ةلبانحلا بهذم : بن -65

 علخلا مص ةمولعم ةدم اهريغ نم وأ اهنم نيعملا هدلو عاضرإ ىلع جوزلا اهعلاخ اذإ اولاق

 ةرجأب علاخملا عجر ءاهنبل فج وأ ..ةعلتخملا ةعضرملا تتام وأ دلولا تام نإف . ضوعلاو

 لمحت ةدملاف «ةدمب هديقي ملف ةدملا قلطأو هدلو عاضرإ ىلع اهعلاخ نإو .ةدملا يقابل لثملا
 علخلا ناك نإ نيتنسلا ةيقب وأ هلبق وأ - لمحلا عضو  عضولا بقع علخلا ناك نإ نيتنس ىلع

 لاق «ناتنس ةعاضرلا ةدم نأ وهو ءعرغلا يف ذ دوهعملا ىلع قلطملا همالكل لامح امهئانثأ يف

 دعب عاضر ال» :ِِللَي لاقو «نْيلماك نيِلوَح ٌنُهدالوأ َنْعض ري تادلاولاو» : ىلاعت

 ,6572(نيلوحلا

 : عاضرإلا يف ةيكلاملا بهذم : ج 801

 اهنطب يفوه يذلا ةعلتخملا هدلت ام عاضر ةرجأ هيف ضوعلا نوكي نأ ىلع علخلا زوجي اولاق
 ةرجأ طاقسإ ىلع علخلل ًاعبت ًالماح اهرابتعاب اهتدع ةقفن طقست ةلاحلا هذه يفو .هعاضر نم
 َن نأ جوزلل سيلو ع يقب ام همأ نع طقس عاضرلا ةدم مامت لبق دلولا تام اذإو . هتدم يف عاضرلا

 نإو 00 0 0

 , 0382 هنيلوحلا ةيقب يف هعاضر نم يقب ام ردقب اهتوم لاح يف اهتكرت

 : عاضرإلا ىف ةيعفاشلا بهذم - د --64

 اهدلو عضرت نأ ىلع هتجوز علاخ اذإ اولاق دقف .علخلا يف ًاضوع عاضرالا حصي مهدنعو
 وهف ةعلتخملا تتام اذإف . حصي هنإف ماعطلا ردقو عاضرلا ةّدم نيبو عاضرلا دعب هلفكتو هنضحتو

 :نالوق هيفف دلولا تام نإو . ضبقلا لبق تكله اذإ نيعلاك

 عاضرلا ةرجأ ىلإو ,ديدجلا يعفاشلا لوق يف لثملا رهم ىلإ عجريو عاضرلا طقسي :لوألا

 . ميدقلا هلوق يف

 دلوب تأي مل نإف «ةيقاب ةعفنملا نأل ؛هعضرتل رخآ دلوب اهيتأي لب عاضرلا طقسي ال :يناثلا

 رخآلا لوقلا يفو .بهذملا يف نيلوقلا دحأ يف ءيشب اهيلع عجري الف ةّدملا تضم ىتح رخآ

 .9*54هيدقلا هلوق يف عاضرلا روجأبو .ديدجلا هلوق يف لثملا رهمب اهيلع عجري

 . ١1ص ,ج «ةلبانحلا هقف يف عانقلا فاشك» (4419)

 .7همل7هالرص اج «يقوسدلا ةيشاحو» ريدردلل «ريبكلا حرشلا» 498١

 .754-730ص .5١١ج .«عومجملا هحرشو بذهملا» (4481)
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 :هكاسمإو هتناضحو ريغصلا ةقفن :ًاسماخ 8

 هكاسمإو هتناضحو ريغصلا ةقفن ةعلتخملا ةجوزلا لمحت ةعلاخملا يف ضوعلا نوكي نأ زوجي

 ءيش عم ًاديفم اليصفت اهضعب يف نإ ثيح ءاهقفلا لاوقأ يلي اميف ركذنو .ةمولعم ةَّذم اهدنع

 .فالتخالا نم

 : ةيفنحلا بهذم - أ - م006٠

 هتناضح اذكو ,ةمولعم ةدمل ريغصلا ةقفن علخلا دقع يف ضوعلا نوكي نأ ةيفنحلا زيجي'

 .هقحب ساسملا الو ريغصلاب رارضالا مدع طرشب ديقم زاوجلا اذه نكلو .ةمولعم ةدمل هكاسمإو

 لطب هقحب ساسمو ريغصلاب ررض اهجوز نم اهعالتخا يف اضوع ةجوزلا هتلعج اميف ناك نإف

 ةيفنحلا هلاق ام هانلق ام ىلع لديو . علخلا حصو .علخلا يف اضوع لعج ام لطب يأ طرشلا

 .ةلأسملا هذه يف

 :ضوعلا نم عونلا اذه يف ةيفنحلا لاوقأ نم ١

 نينس ثالث هنم اهدلو كسمت نأ ىلعو اهتدع ةقفنو اهرهم ىلع اهجوز عم ةعلتخا ةأرما أ

 اهجوز ىلع هتكرت نإف .ًالوهجم ناك نإو كلذ ىلع ربجتو علخلا مص اهتقفنب نينس رشع وأ

 ,("؟85ياهنم ةقفنلا ةميق ذخأي نأ جوزللف تبرهو علاخملا

 دلولا ناك اذإ اذهو ,علخلا مص غولبلا تقو ىلإ دلولا كسمت نأ ىلع تعلتخا ولو ب

 لاط اذإف ,مهقالخأب قلختلاو لاجرلا بادأ ةفرعم ىلإ جاتحي هنأل ؛ حصي الف نبالا يف امأ .ىثنأ

 باأللف مألا تجوزت نإف . ىفخي الام داسفلا نم كلذ يفو .ءاسنلا قالخأب قلخت مألا عم هثكم

 دلولا كاسمإ لثم رجأ ىلإ رظنيو .دلولا قح اذه نأل ؛هدنع كرتي ال اقفتا نإو اهنم دلولا ذخأي نأ

 . ©5*1كلذب اهيلع جوزلا عجريو ةدملا كلت يف

 ةمولعم نينس بألا دنع ريغصلا دلولا نوكي نأ ىلع ريغص دلو امهنيبو هتأرما علخ لجر  ج '
 . "؟*امهلاطباب لطبي الف دلولا قح مألا دنع ريغصلا دلولا نوك نأل ؛طرشلا لطبيو علخلا مص

 جوزلا دنع اهدلو .كرتت نأ ىلع اهجوز نم ةأرملا تعلتخا اذإو» :طوسبملا يف ءاجو د

 عفنأ اهدنع دلولا نوك نإف دلولا قحل دلولاب قحأ نوكت امنإ مألا نأل ؛لطاب طرشلاو زئاج علخلاف

 . 440ص ١1ج «ةيفنحلا هقف يف ةيدنهلا ىواتفلا» (4485)

 .٠١44ص ١1ج «ةيفنحلا هقف يف ةيدنهلا ىواتفلا» (448)

 .١49ص ١1ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (4445)
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 نم اذه نأ تبث اذإو ءاهجوز ةمدخب ةلوغشم اهنأل ةناضحلاب قحأ نكت مل تجوزت ول اذهلو هل
 , «؟*©طرشلاب هلطبت نأ اهل سيلف دلولا قح

  - 6٠037ةيكلاملا بهذم - ب :

 وأ عاضرلا ةّدم اهدلو ىلع قافنالاب ةعلتخملا دهعت علخلا يف ضوعلا نوكي نأ زوجي اولاق
 اهلمح ةّدم اهسفن ىلع اهتقفنب علخلا زاجو» :ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يف ءاج دقف .رثكأ

 ,«؟ةلرثكأ وأ نيماع عاضرلا ةدم لمحلا نم هدلت ام وأ هنم اهدلو ىلع قافنالابو

 :ةيكلاملا دنع مألا ةناضح طاقسإ ىلع ةعلاخملا - ٠7

 اهجوز نم اهدلول مألا ةناضح طاقسإ علخلا يف ضوعلا نوكي نأ زوجي ةيكلاملا دنعو

 تلقتنا الإو نوضحملا دلولاب ررض لاقتنالا اذه يف نكي مل نإ هل ةناضحلا لقتنتو علاخملا
 علخلا زاجو» :ريدردلل «ريغصلا حرشلا» يف ءاج دقف .ةناضحلا قحب مألا يلي نم ىلإ هتناضح

 .روهشملا وه هذهو . هلبق هريغ اهقحتسي نم كانه ناك ولو هل قحلا لقتنيو هدلول اهتتناضح طاقسإب

 , 585 (ةبترلا ىف اهيلي نمل  ةناضحلا يأ اهلاقتنا ىوتفلا هبو لمعلا هب ىرج يذلا نكلو

 اذهو . «علاخملا جوزلل يأ . .هل قحلا اذه لقتنيو» : هلوق ىلع هقيلعت يف يواصلا لاقو

 .نيصح ريغ بألا ناكم نوكل وأ همأب هبلق قولعل امإ ءررض نوضحملا ىلع ىشخي ال نأب ديقم
 - هل نوكتل يأ  ةناضحلا طاقسإ ىلع هتعلاخ اذإو .قالطلا عقيو ًاقافتا ةناضحلا طقست الف الإو
 ؟54اهقح اهطاقسإل اهدعب نمل لقتنت وأ .رهاظلا وهو مألل ةناضحلا دوعت لهف بألا تامو

 : ةيعفاشلا بهذم احا مال

 رشع هدلو لفكت نأ ىلع اهعلاخ اذإو» :«ةيعفاشلا هقف يف بذهملا» يف يزاريشلا مامإلا لاق

 نإو .94**(حصي  علخلا يأ هنأ صوصنملاف اهتفصو ةقفنلا ردقو عاضرلا ةّدم و بنس
 دق هنأل ؛ضوعلا لطبي مل عاضرلا يلت يتلا ةقفنلا ةّذم نود عاضرلا هلامكتسا دعب ريغصلا تام
 كلذ اهيلع لحي لهو .ةقفنلا نم هردق ام ذخأيف ةقفنلا ذخأ بألل نكميو .عاضرلا ىفوتسا
 :ناهجو هيف ؟ةيمويلا هطاسقأ ىلع يأ .هموجن ىلع الإ هذخأ بألا قحتسي ال مأ ريغصلا تومب

 .59١ص كج .ةيفنحلا هقف يف يسخرسلل «طوسبملا» (4986)
 ."688ه10/ص .7ج .ةيكلاملا هقف يف ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (4985)
 . 54-447 475ص ١1ج .ريدردلل «ريغصلا حرشلا» (44417)

 .5447ص .١1ج «ريدردلل ةريغصلا حرشلا ىلع يواصلا ةيشاح» (4484)
 . 77ص .5١1ج .يزاريشلل «بذهملا» (4488)
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 قحتسي ال (يناثلا)و . دلولا قحل ناك امنإ هليجأت نأل ؛بألا هب اهبلاطيف كلذ قحتسي (امهدحأ)

 , ©2917 يفوتسملا تام امنإو ءاذكه اهيلع بجو هنأل ؛ حصألا وهو هموجن ىلع آلإ هذخأ

 : ًالوح عضر نأ دعب ريغصلا تام اذإ

 يف ةراجإلا خسفنت لهف «نيلوحةعاضرلا ةّدم تناكو ًالوح عضر نأ دعب ريغصلا تام نإو

 ؟هعضرتل رخآ يبصب اهيتأي لب «خسفنت ال وأ يناثلا لوحلا

 موقت رخآ ريغصب اهيتأيف ةراجإلا خسفنت ال :(لوألا) :ةلأسملا هذه يف نالوق ةيعفاشلل

 , 11؟!!ةراجإلا خسفنت لب هريغب اهيتأي نأ هل سيل :(يناثلا)و .هيلع قافنالاو هعاضرإب

 ةدم نم يقب ام ةعلتخملا هعضرت رخآ ريغصب يتأي نأ علاخملا جوزلل رسيتي مل اذإ نكلو

 بيجن ذاتسألا عومجملل ةيناثلا ةلمكتلا بحاص باجأ ؟ةلاحلا هذه يف مكحلا امف لوألا عاضر

 لوحلا يف دقعلا خسفنا هماقم هميقي نمب تأي ملو لوألاب انلق وأ ءاذهب انلق اذإف» : هلوقب ىعيطملا

 1 1 يدك ىناثلا

 لب ةعلاخملا دقع لطبي مل عاضرلا دعب تتام نإف :انرظن ةعلتخملا تتام اذإو - م

 اميف دقعلا عطقنا وأ هئانثأ يف وأ عاضرلا دعب تتام نإو .اهلام نم ةقفنلا علاخملا جوزلا يفوتسي

 دقع لطبي لهو .دقعلا لطبف كلذ رذعت دقو اهعاضرا هيلع دوقعملا نأل ؛ عاضرلا ةّدم نم يقب

 .©9"2"1تام اذإ ريغصلا يف نيلوقلا ىلع ءانب ناهجو هيف ؟لطبي ال وأ ةعلاخملا

 : ةلباتنحلا بهذم د ما

 رشعك ةنيعم ةّدم هتقفن ىلع هتعلاخ وأ ةنيعم ةّدم امهدلو ةناضح ىلع ةجوزلا هتعلاخ ول اولاق

 ردق الو هسنجو ماعطلا ردق ركذ طرتشي الف .ةقفنلا فصي مل ولو علخلا دقع حمص اهوحنو نينس

 :لوقي نأب ةقفنلا ةفص ركذي نأو ةّدملا كلت نم عاضرلا ةّدم ركذي نأ ىلوألاو .هسنجو مدألا

 وأ ماعط نم دلولا هتاتقي ام ركذيو هيلع ناقفت ام بسح لقأ وأ نيلوح نينس رشعلا نم هعيضرت

 . مدأ

يف هتقفن وأ اهيف هتناضح ىلع اهعلاخ يتلا ةّدملا نم عاضرلا ةّدم ركذي مل نإو
 رشعلاك اه

 . 73ص .١1ج .بذهملا حرش «عومجملا» (4440)

 .75-71ص .15ج .بذهملا حرشل (ةيناثلا ةلمكتلا) «عومجملا» (4491)

 . 39ص .15ج .بذهملا حرشل (ةيناثلا ةلمكتلا) «عومجملا» (44945)

 . 57-58ص .15ج .بذهملا حرشل (ةيناثلا ةلمكتلا) «عومجملا» (444)
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 ىلإ عاضرلا ةّدمف «ةداعلاو فرعلا ىل عجريو علخلا مص مدألاو ماعطلا ردق ركذ الو «نينس

 قم ام ةلخملا نم يأ اهم اين عسا دلل .هلثم هلمعتسي ام ةقفنلاو ؛«نيلوح

 ؛هريغ دلولا ىلع قفنأو هسفنل هذخأ بحأ نإو هنيعب هقفنأ بحأ نإف .هيلإ جاتحي امو ةنؤم نم دلولا

 -دلولا ىلع يأ هيلع قافنإلاب نذأ نإو . هريغبو هسفنب هيفوتسي نأ هلف اهتمذ يف هل تبث لدب هنأل

 2 هزاجح 4444

 :ريغصلا تام اذإ ةلبانحلا دنع ادا 8074

 ل 00

 نع الدب هلفكتو هعضرت رخآ لفطب اهيتأي نأ هنم يه تدارأ وأ ,كلذ تضفرف هلفكتو هعضرتل

 نوعضري ام ردق يف لافطألا فالتخال لوبقلا ىلع امهدحأ ربجي مل ضفرف تام يذلا لفطلا
 : , ةة"؟«اهنوجاتحي ىتلا ةناضحلا عون يفو

 ىلإ رظنن نأ ,هكاسمإو هتناضحو ريغصلا ةقفن ىلع ةعلاخملا ةلأسم يف لاوقألا نم حجارلاو

 : يتأي ام حجرتي كلذ ءوض يفو .هتحلصم ىلإ رظنلا هقح نم نإف ريغصلا ةحلصم

 قافنإلا ةعلتخملا لمحت علخلا ضوع نوكي يأ ريغصلا ةقفن ىلع ةعلاخملا زوجت :ًالوأ
 .ةنيعم ةّدم علاخملا نم اهدلو ىلع

 ىثنا ناك نإف ءهبسانت يتلا ةّدملا همأ دنع هئاقبإو ريغصلا ةقفن ىلع ةعلاخملا زوجت :ًايناث
 يف ىقبت نأ ىثنألا ةجاح نأل ؛ عبس ىلإ ركذلاو ىثنألا غلبت نأ نكمي ثيح نينس عست ىلإف

 هنوكف اهزواجت نإف ,نسلا هذه ىلإ دلولاو .ءاسنلا تاداع ملعتتل نسلا هذه ىلإ اهمأ ةناضح

 اهل ظفحأ اهيبأ دنع اهنوك ةعساتلا نس دعبف ىثنألا امأو ,لاجرلا تاداع ملعتيل هل عفنأ هيبأ دنع

 . نوصأو

 .اهرادقم ديدحتو اهنييعت نم سأب الو ءاهرادقمو ةقفنلا نييعت يف فرعلا ىلإ عجري :ًاثلاث

 ريغصلا اهدلو ةناضح يف اهقح ةعلتخملا ةجوزلا طاقسإ ىلع ةعلاخملا زوجي ال :ًاعبار
 اهدنع هنوك نأل ؛دلولا قحل دلولاب قحأ نوكت امنإ مألا نأل ؛ علاخملا جوزلا هيبأل هنع لزانتلاب

 .١"١ص ءا"ج «عانقلا فاشكو .560-55ص الج «ينغملا» (4995)

 : 7١7١1”ص 27ج «عانقلا فاشك» "55ص 34 «ينغملا» (49195ه)

 -/ا7١-



 . علخلا يف ًاضوع هلعجت نأب هلطبت نأ اهل سيلف دلولا قح نم اذه نأ تبث اذإف هل عفنأ

 بألل ريغصلا ةناضح كرت علخلا ضوع لعج ةرهاظلا ةيعرشلا ةحلصملل زوجي :ًاسماخ
 اذه نأل ؛هانركذ يذلا لصألا نم ًادانتسا ةدح ىلع ةيضق لك فورظل كلذ كرتيو .علاخملا
 . يضاقلا ىلإ كلذ ريدقت عجريو «ريغصلا ةحلصمل ءانثتسالا

 م



 سافل ىمث)

 عسلخل ا ىف ةلاكولا

 : علخلا يف ةلاكولا حصت -

 نأ ٌحِص نم لك : يحب علخلا يف ةلاكولا نيف ةدعاقلاو:علخلا يف :نيحوزلا نم ليدرتلا حي

 نأل ؛ًارفاك وأ ٠ 00 ء ىثنأ وأ ًاركذ ًادبع وأ ناك ار هتلاكوو هليكوت زاج هسفنل ملخلاب ف فرصتي

 حصي اذه ىلعو .هيف ًالكومو ًاليكو نوكي نأ حصيف حصيف علخلا بجوي نأ زوجي ءالؤه نم دحاو لك
 لاق .اذه يف فالخ الو ,رخآلا نود امهدحأ نمو نيجوزلا نم دحاو لك نم علخلا يف ليكوتلا

 هيف ملعأ الو يأرلا باحصأو يعفاشلا بهذم اذهو» : ىلاعت هللا همحر يلبنحلا ةمادق نبا

 علاخي نأل ؛الهأ ناك اذإ ةجوزلا نم وأ جوزلا نم حصي علخلا نأ حضاولا نمو . لل لح

 .لبق نم هانّيب يذلا وحنلا ىلع هيف ةبولطملا 0 رفاوتل هسفنل هسفنب

 :هنع علاخي نم جوزلا ليكوت 0١-

 هل قلطي دقو هب علاخي يذلا ضوعلا هليكول ددحي دقف هنع علاخيل هريغ جوزلا لكو اذإ

 : يلي اميف هنيبن ام اذهو ءاهماكحأ ةلاح لكلو «نيعم ضوعب هديقي الف ةلاكولا

 :ضوعلا هليكول ددحي جوزلا : ىلوألا ةلاحلا -7

 ضوعلا مزلو علخلا ّحص هيلع داز امب وأ هب علاخف ضوعلا هليكول جوزلا ددح وأ ردق اذإ

 :ناهجو ةلبانحلا دنع هيفف هنم لقأب علاخ نإو . هلكوم هب هرمأ امل عف هنأل ؛ ىمسملا

 هنأل ؛ يعفاشلا بهذم وهو ةلبانحلا نم دماح نبا رايتخا اذهو علخلا حصي ال :لوألا هجولا

 يف هل نذأي مل هنألو «ىرخأ علاخف ةأرما علخ يف هلكو ول امك هفرصت حصي ملف هلكوم فلاخ

 يبنجألاك هنم حصي ملف ضوعلا اذهب علخلا

 هليكوت ةحص حصألاو :757ص .*ج «ةيعفاشلا هقف يف جاتحملا ينغم» ء941-5 ١ص ءالج «ينغملا» (4495)

 .اعطق حيحص اهعلخ يف ةأرمأ ةجوزلا ليكوتو 5 .اهقالط وأ هتجوز علخب ةأرما

 -؟529-



 نأل .ةلبانحلا نم ركب يبا لوق اذهو .صقنلاب ليكولا ىلع عجريو حصي : يناثلا هجولا

 , 3159قالطالا ةلاحك علخلا لطبت ال ضوعلا ردق يف ةفلاخملا

 ضوعلا هليكول ددحي ال جوزلا : ةيناثلا ةلاحلا م08

 ٌّحص ضوع ديدحت الو ريدقت ريغ نم يأ ةقلطم ةلاكو ًاصخش هتأرما علخ يف جوزلا لكو اذإو
 اهعلاخ نإف . ليكولا ىلع لهسأو درفلا نم ملسأ هنأل ؛ ليكولل ضوعلا ريدقت بحتسملاو . ليكوتلا

 نم ليكولا صقن نإو .اريخ داز هنأل ىمسملا ضوعلا مزلو علخلا حص رثكأ وأ اهرهمب ليكولا

 علاخ ولو .عيبلا هبشأ ةضواعم دقع هنأل علخلا ٌحصو صقتنلاب ليكولا ىلع لكوملا عجر رهملا

 الإ علخلا حصي د الو علخلا يف لب قالطلا ةّينب علاخ ولو ًاوغل علخلا ناك لام الب ليكولا
 | 80335 فوغ

 :اهنع علاخي نم ةجوزلا ليكوت - 4

 هل نيعت مل نإ هنود امف اهرهمب اهليكو علاخم اهجوز نم اهتعلاخم يف ةجوزلا تلكو نم نإ

 داز تإو .هلحم يف هلهأ نم هرودصل علخلا حمص هنود امف هل هتنيع امب علاخ وأ هب علاخي ام

 ؛ةدايزلا ليكولا تمزلو علخلا ّحص هب علاخي ام هل نيعت مل اذإ اهرهم نع وأ هتنيع امع اهليكو

 نوذأملا ردقلاب 8 عقي امك قالطالا دنع هب علخلا عقي يذلا ضوعلا عفدب تيضر ةجورلا نأل

 يف هلذب ًاضوع ربتعت د اهنأل ؛اهلمحتي وه ليكولل 5 ةدايزلاو .ضوعلا ريدقت ا ريدقللا عم هيف

 .©1؟*ةلبانحلا دنع اذهو ءاليكو نكي مل ول امك همزلو هنم َّمصف علخلا

 امب علاخ اذإ لثملا رهم ىلع ةدايزلا ليكولا لمحتي ضوعلا ةيمست مدع دنع «ةيكلاملا دنعو

 علاخ ول امأ .هيلع ديزي امب علاخ اذإ ضوع نم هل هتنيع ام ىلع ةدايزلا لمحتي امك هيلع ديزي

 "هيلع ءيش الف اضوع هل نيعت مل نإ اهلثم رهم نم لقأب وأ هل هتنيع امم لقأب
 ,2000:9هوهنع هانركذ اميف ةيكلاملا بهذمك ةيعفاشلا بهذمو

 :هوحنو ضوعلا سنجل ليكولا ةفلاخم - 6

 علاخف دقن ىلع علاخي نأ لكو نأب ضوعلا سنج ةجوزلا ليكو وأ جوزسلا ليكو فلاخ نإو

 .١19ص ءالج «ينغملا» (4497)

 . 1"ا/ص ,ج «عانقلا فاشك» (4444)

 . 1707ص اج «ةلبانحلا هقف يف عانقلا فاشك» (44494)

 ."ه 8ص «؟ج .ريدردلل «ريبكلا حرشلا» 47596 ص .١ج .ريدردلل «ريغصلا حرشلا» )٠٠٠٠١(

 . 07"7ص اج «جاتحملا ينغم» ,*84ص 25ج «جاتحملا ةياهن» )٠٠٠١1(
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 هلعجب ةلاكولا تناك امنيب الجؤم ضوعلا هلعجب فلاخ وأ ,سكعلاب وأ الثم بايثك ضرع ىلع
 ىلع علاخف دلبلا دقن نم رانيد فلأ ىلع علاخي نأب لكو نأك دقنلا عون يف فلاخ وأ اع
 ةفلاخم ةلاح يف الإ ةفلاخملل تالاحلا هذه يف علخلا حصي مل ءدلبلا دقن ريغ نم رانيد فلأ
 جوزلا ليكو ةفلاخم ةلاح يف الإو لاح هلعجب هتلاكو نأ عم ًالجؤم ضوعلا لعجب ةجوزلا ليكو

 عفنت نيتلاحلا يف ةفلاخملا هذه نأل .الجؤم ضوعلا لعجب هتلاكو نأ عم الاخ. نيقوعلا' ةلطجع يف

 .9”00هرضت الو لكوملا

 :نيجوزلا نع ليكولا 7
 هذهب امهنع علخلا دقع ىلوتيو .ةعلاخملا يف نيجوزلا نع ًاليكو صخشلا نوكي نأ حصي

 نأ هلف ادحاو ةجوزلاو جوزلا ليكو ناك ولو» :ةلبانحلا هقف يف عانقلا فاشك يف ءاج دقف ةفصلا

 نع ةلاكولا دحاو صخش ىلوتي نأ حصي ال ةيعفاشلا دنعو , 0 59«حاكنلاك دقعلا يفرط ىلوتي

 0 واس ل اور يح بلا لا

 ,علخلا دقع نم ءاش فرط يأ ىلوت يأ .هنم ًافرط ىلوت علخلا يف الجر ًاعم ناجوزلا لكو ولو»
 دقع يفرط امهليكو ىلوتي ال يأ - نيفرطلا ىلوتي الو .هليكو وأ نيجوزلا دحأ هالوتي رخآلا فرطلاو
 .©::9وريغو عيبلا يف امك  علخلا

 . ١ 707ص جا «عانقلا فاشكد 9 ٠6٠٠١(

 . 1787/ص الج «عانقلا فاشكو ٠٠٠١9(

 . ؟7561-58/ص 20ج «جاتحملا ينغما )٠١٠٠١5(

 -١١؟-



 نسواش) ىرعملا

 علخلا يف يضاقلا نذإ

 ؟علخلا زاوجل يضاقلا نذإ طرتشي له - 1

 نيجوزلا نيب يضارتلاب اهتطبار عطقو ةيجوزلا ةقالعلا ءاهنإل نيجوزلا نيب دقع ةعلاخملا

 امك «هنمضو هزاوجل يضاقلا نذال ةجاح الف اذه ىلعو .رخآلا نم لوبقو امهدحأ نم باجيإبو

 نوطرتشي الف روهمجلا لوق وه اذهو .امهوحنو عيبلاو حاكتلاك ىرخألا دوقعلا زاوجل ةجاح ال

 .هزاوجل يضاقلا نذإ طارتشا ىلإ ءاهقفلا ضعب بهذو .ىضاقلا نذإ هتحص وأ علخلا زاوجل

 .نيفرطلا لاوقأ يلي اميف ركذنو

 :يضاقلا نذإ الب علخلا زاوج يف روهمجلا لاوقأ 4

 علخلا زوجي :لاقف ءدمحأ هيلع صن مكاح ىلإ علخلا رقتفي الود :«ينغملا» يف ءاج أ

 يرهزلاو حيرش لاق هبو ءامهنع هللا يضر نامثعو رمع نع كلذ يراخبلا ىورو .ناطلسلا نود

 2002(. . يأرلا لهأو قاحسإو ىعفاشلاو كلامو

 ناطلسلا دنع زئاج علخلاو» :ةيفنحلا هقف يف يسخرسلل «طوسبملا» يف ءاجو - ب

 ,00030(هريغو

 زاج يأ «مكاح البو ضوعب قالطلا وهو علخلا زاج» :ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يفو  ج

 .9"””20«عمكاح الب وأ مكاحب هنوك ةلاح علخلا

 : يضاقلا نذإ نيطرتشملا لاوقأ 8

 دنع الإ  علخلا يأ - زوجي ال نيريس نباو نسحلا نعو» «ينغملا» يف ءاج أ

 ,8*230(ناطلسلا

 .ه 7ص الج «ينغملا» )6٠١٠٠١8(

 .177"ص .5ج «يسخرسلل «طوسبملا» )1٠٠١5(

 .7847ص «؟7ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» ٠٠٠١7(

 . 07ص الج «ينغملا» (١٠٠٠0م)

 -؟75١17-



 .ناطلسلا نود علخلا يف فلسلا فلتخا دقو» : صاصجلل «نارقلا ماكحأو» يفو - ب

 ال :ريبج نب ديعس لاقو .ناطلسلا دنع الإ زوجي ال علخلا نأ نيريس نباو نسحلا نع يورف

 اعفترا الإو تظعتا نإف اهبرض الإو تظعتا نإف اهرجه الإو تظعتا نإف اهظعي ىتح علخلا نوكي

 ىأر نإف «ناطلسلا ىلإ ناعمسي ام نايوريف اهلهأ نم ًامكحو هلهأ نم ًامكح ثعبيف ناطلسلا ىلإ
 «ىلحملا» يف مزح نبا ركذ اذه لثمو ."''7(عمج عمجي نأ ىأر نإو قرف قرفي نأ كلذ دعب

 .2"*(ناطلسلا دنع الإ علخلا زوجي ال نولوقي اوناك» :هلوق نيريس نب دمحم نع ركذو

 يرصبلا نسحلا لوق «يراخبلا حيحصل هحرش» يف ينالقسعلا رجح نبا ركذو  ج
 .312:*2لوقلا اذه راتخا ديبع ابأ نإو «ناطلسلا نود علخلا زوجي ال» :نيريس نب دمحمو

 : علخلا زاوجل يضاقلا نذإ طرتشا نم ةجح -

 علخلا زاوجل يضاقلا نذإ هطارتشا يف ديبع وبأ لدتسا» : ينالقسعلا رجح نبا لاق :ًالوأ
 اوُنعباف اَمِهْيَب قاقش متفخ نإو» : ىلاعت لوقيو 4هللا دودح اميقي ال نأ متفخ نإفإ» : ىلاخت هلوقب

 نإف لقي ملو .نيجوزلا ريغل فوخلا لعجف لاق .©'' *19ي .اهلهأ نم ًاَمكَحو هلُهأ ْنِم امكَح

 , 320" ؟9ةالولا دارملاو ءافاخ

 ناطلسلا يأ مامإلا نذإ نم دب ال لاق .نم و امأو» : «ريدقلا حتف» بحاص لاقو :ًايناث

 اهيل ماب الف هلا ةودح انجيل نأ نق ىلاعت هلوق نأ رهظيو . هر أ ملف .يضاقلا وأ

 هلوقب نوبطاخملا مه ذإ ماكحلاو ةمئألا فوخل طووك ير ىلاعت هنإف 6 ٌتَدَفا اميف

 ا ''؟(مهيلإ عف هادا عرف ءاذهو هللا د دودح اَميِقِي ال ْنأ متفخ نِإف» : ىلاعت

 : يضاقلا نذإ الب علخلا زاوجل روهمجلا ةجح 205

 اميف اهركذن ةلدأ ةلمجب يضاقلا هبئان وأ ناطلسلا نذإ نود علخلل نوزيجملا روهمجلا جتحا

 7 : يلي

 ."96ص ء١ج .صاصجلل «نآرقلا ماكحأ» )٠٠٠١9(

 )٠٠٠١١( 0"3ص .١٠ج .مزح نبال «ىلحملا» .

 .907”7ص .9جا «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا رجح نبا حرش» )٠0١١١(

 .ا"ه ةيآلا [ءاسنلا ةروس] )٠٠١١1(

  06١15”ةا/ص .4ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا رجح نبا حرش» .

 )15  6٠٠١كج ,ةيفنحلا هقف يف ةيادهلا حرش «ريدقلا حتف» ص7١

 -*3١؟7-



 امب روهمجلا مهيلع در .علخلا زاوجل يضاقلا نذإ نوطرتشملا هب جتحا امل ةبسنلاب :ًالوأ

 : يتأي

 .0:19"2معلخلا كلذكف هنذإ ىلإ ةجاح نودب يأ مكاحلا نود زئاج قالظلا نإ أ

 .ههب تدتفا اًميِف اًمهيلَع حانُج الق هللا دودُح اَميِقُي آل نأ ْمُتْفَح ْنِإَقِ : : ةميركلا ةيآلا

 بجاوملاب مايقلا مدع امهيلع اوفاخ اذإ علخلا نم مهنيكمت نم ةمئألا نذإ :ةيآلا هذه نم 07

 . مهنيب اميف علخلا ةزاجال مهنم نذإلا ذخأل مهيلإ عف ةارتلا بوجو دارملا سيلو . مهيلإ اوعفترا اميف

 دنع علخلا نم مهنوعنمي ماكحلاو ةمئألا نإف «ةميركلا ةيآلا نم دارملا وه اذه نأ رابتعا ىلعو

 , 20019 مازتلالاو مكحلاب سيلو ىوتفلاو لوقلاب فوخلا اذه مدع

 حانج الَق» : ىلاعت هلوق وهو .علخلا زاوج بجوي هللا باتك» : صاصجلا مامإلا لاق :ًايناث

ألا نبت 0 تذدتفا اميف ا
 , 0035 ناطلس ريغ نم امهيضارتب - ةجوزلا نم اهنم ذح

 نود 0 دان هنع هللا يضر داع نأ يقهيبلا 00 0 :1تاطلسلا نود علخلا

 0 '١؟١ناطلسلا

 دقع عطق هنألو حاكنلاو عيبلاك ناطلسلا ىلإ رقتفي ملف ةضواعم دقع علخلا نإ :ًاعبار

 , 202 ةلاقإلا هبشأ يضارتلاب

 حجارلا لوقلا

 هبئان وأ ناطلسلا نذإ ىلإ ةجاح نود نيجوزلا يضارتب علخلا زوجيف روهمجلا لوق حجارلاو

 امك مهل ةجح ال لب . يضاقلا نذإ نيطرتشملا ةجح فعضلو روهمجلا هب لدتسا امل يضاقلا

 )٠٠١16( ”ةا/ص قج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا رجح نبا حرش» .

 )٠٠١15( 7ص ءا"ج ؛يريدقلا حتف» 7١.

 .785868ص .١ج .صاصجلل «نارقلا ماكحأو ٠١١10(

 .5954ص 29ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا رجح نبا حرش» )٠٠١14(

 رمع نب هللادبع ىلإ اهمعو يه تءاج ذوعم تنب عيبر نإ :"6١ص ءالج .يقهيبلل «ىربكلا ننسلا» )٠٠١19(

 .هركني ملف نامثع كلذ غلبف نامثع نمز يف اهجوز نم تعلتخا اهنأ هتربخأو

 )٠٠١١( 55ص .الج «ينغملا» .
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 نذإ طارتشا ىلع يأ ل١٠٠ 51)(هحبحصت ىلع ةجح ال هلك اذهو» : مهلوق يف مرح نبا لاق

 . علخلا زاوجل يضاقلا

 .؟"ا/ص .١٠ج «ىّلحملا» )٠٠١1(
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 مال كىمنل
 علخلا راثآ

 :لديهمت 6084

 .نيجوزلا نيب ةقرفلا عوقو :(لوألا) :راثآلا نم نيعونب علخلا راثآ لمجن نأ نكمي

 طرتشي امو طوقسلا اذه ىدم يف ءاهقفلا نيب فالتخا ىلع ,ةيجوزلا قوقحلا طوقس : (يناثلاو)

 ناقفتي دقو ءرخآلا هركنيو امهدحأ هيعديف علخلا عوقو نأشب نيجوزلا نيب فالتخا عقي دقو .هل

 ؟تافالتخالا هذه ىف مكحلا امف ء«ضوعلا رادقم يف نافلتخيو هيلع

 :ثحبلا جهنم -15

 .(علخلاب ةقرفلا عوقو) نيعلتخملا نيجوزلا نيب ةقرفلا عوقو :لوألا بلطملا

 .ةيجوزلا قوقحلا يف علخلا رثأ : يناثلا بلطملا

 .هتاقلعتمو علخلا يف تافالتخالا :ثلاثلا بلطملا

 لوألا بلطملا

 علخلاب ةقرفلا عوقو
 : علخلاب ةقرفلا عون 6

 هذه نإ لاق نم مهنمف .علخلا ببسب نيجوزلا نيب ةعقاولا ةقرفلا عون يف ءاهقفلا فلتخا

 0 هذه نإ لاق نم مهنمو . يعجر قالط اهنإ لاق نم مهنمو .نئاب قالط ةقرفلا

 اهقف لاوقأ يلي اميف ركذنو . خسف ةقرفلا نإ لاق نم مهنمو . طورشب ًايعجر ريصيو نئاب قالط يه

 .هيلإ اوبهذ اميف مهتلدأ نايبو علخلاب ةعقاولا ةقرفلل مهفييكتو ةفلتخملا بهاذملا

 : ةيفنحلا بهذم :الوأ 5

 ركذي ملو (كتعلاخ) هتجوزل لاق ول امك ضوع ريغب ناك نإ علخلا نأ ,مهبهذم ةصالخو
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 ناك ًاثالث ىون نإو «قالطلا تايانك نم هنأل ءالف الإو ًاقالط ناك قالطلا هب ىون نإف ءًاضوع
 :لاق ول امك ضوعب علخلا ناك اذإو .نئاب تنأ هلوق ةلزنمب ةدحاو يهف نيتنثا ىون نإو اثالث
 : ىسخرسلل «طوسبملا» يفو .9""'2نئاب قالطب ةقرف هب عقاولا نإف (رانيد ةئام ىلع كتعلاخ)
 20 ”9«اندنع ةنئاب ةقيلطت علخلاو»

 :9١٠0ةيفنحلا ةلدأ -01/

 هاون اذإ انئاب قالطلا اهب عقي يأ نئاوب اهنإو تايانكلا ظافلأ نم اهوحنو كتعلاخ ظفل نإ

0 

 ل ل

 نئابلا قالطلاب الإ اهسفن كلمت الو ,ةضواعملل ًافيقحت

. 000 
 ريغب لام نف هتلذب ام باهذ عم اهجوز نم صلختت الف يعجرلا قالطلا يف اهعجاري جوزلا نأل

 .زوجي ال اذهو ءءيش .

 .عزنلا وهو غلخلا نم ذوخأم هنأل ؛ خسفلا ىلع ال قالطلا ىلع لدي (علخلا) ظفل نإ - د

 ,«ّلغ ْنِم ْمهرودُص يف اَم اَنْعَرتَو : 07 لاق «ةغللا يف ءيشلا نم ءيشلا جارخإ عزنلاو
 جوزلا لوق ىنعم ناكف .هبيج نم اهجرخأ ي أ 4هَذَي َعَرنو» : ىلاعتو هناخبس لاقو .انجرخأ يأ

 ينعي حاكنلا خسفو .نئابلا قالطلا ىنعم اذهو .حاكتلا كلم نم كتجرخأ يأ (كتعلاخ) هتجوزل

 ظفللا مكح تابثإو . جارخإلا ىنعم هيف ققحتي الو ًاسأر نكي مل نآك هلعجو لصألا نم هعفر

 .ىلوأ ةغل ةظفللا هيلع لدي هجو ىلع

 امنيب «عيبلا باب يف ةلاقإلاك دقعلا هيلع عقو يذلا ضوعلاب الإ نوكي ال دقعلا خسف  ه
 سيل علخلا نأ ىلع لدي اذهو ؛هريغ ىلعو رهم نم حاكنلا هيلع عقو ام ىلع علخلا عاقيإ .

 هلوق ىلإ « . .ِناَنَرَم ٌقالطلا» :ةميركلا ةيآلاب نوجتحي خسف ةقرفلا نأب نولئاقلا - و
 ناترم قالطلا نأ ركذ ىلاغت هللا نأ جاجتحالا هجوو دعب نم ُهْل لحت الف اَهَقَّلَط ّنإف» : ىلاعت
 : لجو ّرع هلوقب ًاضيأ قالطلا ركذ مث ,4هب ْتَدَنفا اًميف اًمهيلع حان الف» :هلوقب علخلا ركذ مث

 ٠٠١55 5ص . ,”ج «عئادبلا» ١4.

 25 06١١55ج «طوسبملا» ض01١"١.

 )٠٠٠١57 85 5ص 20ج «عئادبلا» ١5- 231146ضص كج (طوشيملا» ١١-١077 .
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 .زوجي ال اذهو ثالث نم رثكأ قالطلا ددع راصل ًاقالط علخلا انلعج ولف 4 . . .اهقّلط ْنإف»

 حانجج الق» : ىلاعت هلوق يف علخلا ركذ نأب : مهلوقب جاجتحالا اذه ىلع نوبيجي ةيفنحلاو
 «نيزوكذملا نيقالطلا ىلإ عجري ةيآلا هذه هيلإ ريشت يذلا علخلا اذه هب ٌتَدَتْفا اميف امهيلع

 ْنِإفطظ : ىلاعت هلوقب ةثلاثلا ىلاعتو هناحبس ركذ مثضوعب امهركذ مث ضوع ريغب امهركذ هنأ الإ

 .« . .اهقّلط

 . «ةنئاب ةقيلطت

 :ةيكلاملا بهذم :ًايناث

 روهمجف علخلا عون امأو» دهتجملا ةيادب يف ءاج دقف نئاب قالط علخلاب ةقرفلا مهدنعو

 .©0"©(كلام لاق هبو نئاب قالط هنأ ىلع ءاملعلا

 .©0:5(ةنئاب ةقلط كلذب عقتف . . .روهمجلا دنع زئاج علخلا» يكلاملا يزج نبا لاقو

 : 20٠ 59ةليانحلا بهذم :ًاثلاث 484

 ركب يبآ لوق اذهو خسف هنآ هنع نيتياورلا ىدحإ يفف علخلا يف دمحأ نع ةياورلا تفلتخا

 . يعفاشلا يلوق دحأو روث يبأو قاحسإو ةمركعو سوواطو سابع نبا لوق وهو «ةلبانحلا نم

 حيرشو ةصيبقو ءاطعو نسحلاو بيسملا نب ديعس نع كلذ يور .ةنئاب ةقلط هنأ (ةيناثلا ةياورلاو)
 «يعازوألاو ,كلامو «حيجن يبأ نبا» .لوحكمو .يرهزلاو .يبعشلاو , يعخنلاو ,دهاجمو
 . يأرلا باحصأو « يروثلاو

 ثيدحلا دمحأ مامإلا فعض نكلو ءدوعسم نياو 0 «نامثع نع لوقلا اذه يور دقو

 جن كت لح ذعب نم ل ليف قف قلع ننج : ىلاعت لاق مث 4+ ثنفا ان انه

 ةقرف اهنألو .ًاعبرا ناكل ًاقالط علخلا ناك ولف .اهدعب ةقيلطتو علخلاو نيتقيلطت ركذف هر

 .هالص .7ج .دشر نبال «دهتجملا ةيادب» (١٠٠؟6)

 )٠٠١175( 7ةالص . يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا ن نيناوق» .

 797 ٠٠١( هال -ه5ص الج «ينغملا» .
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 . خوسفلا رئاسك اخنف تناكف هتينو قالطلا حيرص نع تلخ

 اهعاقيإ جوزلا كلمي يتلا ةقرفلاو ةقرفلل ضوعلا تلذب ةجوزلا نأ : ةيناثلا ةياورلا (هجوو)

 قالطلا ةيانكب ىتأ علاخملا نألو .ًاقالط علخلاب ةقرفلا نوكت نأ بجوف خسفلا نود قالطلا يه

 .علخلا ريغك ًاقالط ناكف اهقارف ًادصاق

 ةلئاقلا دمحأ نع ةيناثلا ةياورلا ىلع اورقتسا نيرخآتملا ةلبانحلا ءاهقف نأ ودبيو -

 قالط علخلاو» :ةلبانحلا هقف يف 2 فاّشكو يف ءاج دقف .نئاب قالط علخلاب ةق ةقرغلا نأ

 قالطلا هب يوني الو ةادافملا وأ خسفلا وأ علخلا ظفلب عقي نأ» : كلذ نم ىنثتسيو «5٠20نئاب

 .©"*9هيف ةحيرص اهنأل علخلا ظافلألا هذهب وني مل ولو قالطلا ددع هب صقني ال ًاخسف نوكيف

 تلذبو اهجوز نم علخلا ظافلألا هذهب عقيو .كتنبأ .كتأربأ .كتيراب : يه علخلا تايانكو

 لاحلا ةلالد نأل ؛ةين ريغ نم عقي علخلا نإف ٠ ,علخلا تايانك نم ًاظفل اهبلط يف ةلمعتسم ضوعلا
 .2”"2نئاب قالط وأ خسف علخلا نإ انلق ءاوس اذهو .2"*"هيف ةّينلا نع ينغت

 :2039ةيعفاشلا بهذم :ًاعبار 86٠6١

 ل ل اولاق

 8-0 .هب َتَدَْلا اميف امهيلع حاج القل : : ىلاعت لاق مث 4 . . ناّترم ٌقالطلا» : ىلاعت هلوق يف

 ىلع كلذ ٌلدف «4 . .هريغ ًاجوز حكنت ىّنح ُدعب ْنم ُهل ّلجت الف اهقّلط نفل : ىلاعت لاق مث

 بيب حفلا األ :نيكلا ريغ نلخ راج احل مق كلا نارا ألو ءاحهب نحلم ملل لإ

 عاجرتسا بجوت عيبلا يف ةلاقإلا نأ امك ,رهملا حاكنلا خسف يف .لدبلا يأ وهو .لدبلا عاجرتسا

 .نمثلا

 جحا دلع ديدجت رودي اذهلو قالطلا ددع صقني ال غ خسف علخلا نأ ةيعفاشلا دنع لوق يفو

 ينزل اطول رس كرس اا ل ا

 . ىلاعت هللا همحر يعفاشلل ميدقلا بهذملا ىلإ

 .178ص .#*ج «عانقلا فاشكح» )٠٠١18(

 18١ص .الج «عانقلا فاشك» )٠٠١9(

 .179١ص ءا"ج «عانقلا فاشك» )٠٠١0(

 . ها/ص .الج «ينغملا» )1*٠٠١(

 .758ص .ا"ج «جاتحملا ينغم» )٠٠١7(

 -51١9؟-



 ٠ (علخلا) ظفلك (ةادافملا) ظفل :

 يف ةيتآلا هتحارص يف (علخك) اهمكح ءاذكب كتيداف هتجوزل جوزلا لوقل (ةادافملا) ظفلو
 ٠ اذه ىلعو «ةّنل هعم جاتحي الف قالطلا يف حيرص (علخلا) ظفلو .بهذملا يف حصألا لوقلا

 وأ كتعلاخ :اهل لاق نأك ضوعلا فني ملو اهلوبق سامتلا ةينب هتجوز عم لام ركذ ريغب ىرج ول

 لوقلا يف لثم رهم اهل بجوو نئاب قالط عفد يأ تناب تلبقف اهلوبق سامتلا ىونو .كتيداف

 يف عقاولاف . ضوع الب كتعلاخ :لاقف هتعلاخم يف ضوعلا ىفن ول نكلو .بهذملا يف حصألا
 تلبق نإو «قلطت مل لبقت مل نإف ءاهلوبق سامتلا ىونو تلبق نإ يعجر قالط ةعلاخملا هذه
 . جوزلل لام الو ًايعجر قالطلا عقو قالطلا ىونو اهلوبق سامتلا وني ملو

 :ةيرهاظلا بهذم :ًاسماخ ٠

 وأ نئاب قالط علخلا له امأو» :هلوقب يرهاظلا مزح نبا مامإلا هنّيب امك ةيرهاظلا بهذمو
 ديعس نع انيور امكف يعجر قالط علخلا نإ لاق نم امأو .ةنئاب ةقلط وه ةفئاط تلاقف , يعجر

 دهشيلو ةّدعلا يف اهنم ذخأ ام اهيلع ددريلف اهعجاري نأ ءاش نإ : ةعلتخملا يف لاق هنأ بيسملا نبا

 هلوسر نع الو ىلاعت هللا دنع مالسإلا نيد يف طق اندجو امو :مزح نبا لاق مث .اهتعجر ىلع

 ادع ام امأو .ديزم الو اهأطي مل يتلا وأ ةقرفم وأ ةعومجم ثالثلا الإ هيف ةعجر ال ًانئاب ًاقالط
 متي مل اذإف .هتمصع يف نوكت الئثل هذخأ امنإف اهنم ذخأ ام هدر امأو .اهيف ةجح ال ءاراف كلذ

 ,7”200(اهيلع دودرم كلذل الإ هطعت مل يذلا اهلامف اهدارم اهل

 قالط علخلاب عقاولا نأل ةدعلا يف ةعلتخملا هتجوز عجاري نأ علاخملا جوزلل نأ كلذ ىنعمو

 ةقلطب هنم نيبتف ةّدعلا يف اهعجاري مل ءاش نإو ,علخلا ضوع اهيلع دري نأ هيلع نكلو , يعجر
 00 .هل علخلا ضوع ىقبيو ةنئاب

 ٠4 ةيديزلا بهذم :ًاسداس :

 راهزألا حرش يف ءاج دقف ,يعجر قالطف الإو هطورشب عقو نإ نئاب قالط علخلا مهدنعو
 ةمدقتملا هدويق نم ءيش لتخي ْملو دقع وأ طرشب عقو ثيح  علخلا يأ  وهو» ةيديزلا هقف يف

 اقالط ريصي هنإف علخلا يف تربتعا يتلا دويقلا نم ءيش لتخا اذإو .ةعجرلا عنمي نئاب قالط وهف

 , 00059(. .لام ريغ ضوعب اهقلطي نأ وحن كلذو اع

 )٠٠١0( ص ١٠ج مزح نبال «ىّلحملا» 4"540-5.
 )5*٠٠١( .4080-101ص (2؟ج «راهزألا حرش»

/ 
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 :ةيرفعجلا بهذم - ًاعباس

 هتلذب يذلا ضوعلا يف ةعلتخملا تعجر نإ ًايعجر ريصيو نئاب قالط علخلاب ةقرفلا مهدنعو

 يف طرتشي امك ةّدعلا يف ةعلتخملا عوجر يف طرتشيو .اهتعجارم قح اهجوزل نوكيف .ءاهجوزل

 ةعجر ال» :عفانلا رصتخملا بحاص لوق نم مهفي ام اذهو .ةّدعلا يف نوكت نأ جوزلا ةعجارم

 مث ةّدعلا يف اهعوجر طرتشيو ءءاش نإ - جوزلا يأ  عجر لذبلا يف تعجر ول معن . علاخلل

 .2"؟”اهدعب عوجر ال

 حجارلا لوقلا -5

 ةيميت نبا مالسإلا خيش نإ لب ,فيعض لوق .يعجر.قالط علخلا َّنِإ لاق نم لوق :ًالوأ
 الإ لصحي ال ءادتفالا دوصقم نإف ءأطخ اذهو» :لوقلا اذه نع ىلاعت هللا همحر لاقف :هأطخ
 نيب فالخ هيف فرعي مل امم علخلاب ةنونيبلا لوصح ناكاذهلو .ةنونيبلا عم

 نأ 8 لدي 4 تدتفا ا 0 هلوق :٠ يلبنحلا ةمادق نبا 0 0 ماس

 نم دصقلا نألو .ةعجرلا قح جوزلل نوكي نأ نود ةنونيبلا تعقو اذإ الإ هناطلس نع جرخت الو

 كلمتل لاملا تلذب امنإ ةأرملا نألو ررضلا داعل اهعاجترا زاج ولف ةأرملا نع ررضلا ةلازإ علخلا

 ةعيبط ضقاني يعجر قالط علخلاب ةقرفلا نأب لوقلاف .هتدارإب اهعاجرإ جوزلا كلمي الف اهسفن
 2” هعيرشت ةمكحو علخلا

 له لاؤسلا يقب يعجر قالط علخلا ةقرف نأب لوقلا أطخ وأ فعض نيبت ذإو :ًايناث 7

 عقاولا نأب لوقلا ةيميت نبا مالسإلا خيش حجر ؟خسف ةقرف مأ نئاب قالط ةقرف علخلاب ةق

 سابع نبا نع تباث» هنأب لوقلا اذه نع هللا همحر لاق دقف ءنئاب ًاقالط سيلو خسف علخلاب

 وهو يعفاشلا يلوق دحأ وهو ةمركعو سوواطك هباحصأ لوق وهو «؛ثيدحلاب ةفرعملا لهأ قافتاب

 . ةميزخ نباو هيوهار نب قاحسإو .ثيدحلا ءاهقف نم هريغو لبنح نب دمحأ بهذم رهاظ

 اهقّلط نإف» : ىلاعت لاق مث نيتقلط دعب علخلا ركذ ىلاعت هللا نأب كلذ ىلع سابع نبا لدتساو

 قالطلا ناكل ًاقالط علخلا ناك ولف « ,«هريغ ًاجوز حكنت ىثح ُدعب ْنِم ُهل ّلجت الق
 , .(١:2 .ًاعبرأ

 . 78٠ ص «ةيرفعجلا هقف يف عفانلا رصتخملا» (١٠٠*ه)

 .79ص اج .يدرك هللا جرف ةعبط «ةيميت نبا ىواتف» )٠٠١#5(

 )٠١٠١#7( ص الج .يلبنحجلا ةمادق نبال .«ينغملا» 3١٠ .

 )م*٠٠١( ."7ص .#ج «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف»

 -2١؟:5-



 خسف علخلاف «ةيميت نبا مالسإلا خيش هحجر ام وه هحيجرت ىلإ ليمأ يذلاو :ًاثلاث 4

 امك سابع نبا نع تباثلا لوقلا وه هنألو ؛لوقلا اذه باحصأ هب لدتسا امل ًانئاب ًاقالط سيلو

 هريغ نع وأ سابع نبا نع لوقلا اذه فالخ يور ام لك نإو «ةيميت نبا مالسإلا خيش ركذ

 رذنملا . نباو ةميزخ نباو لبنح نب دمحأ فعض لب مهنم دحاو نع تبثي تبثي مل» ةباحصلا نم

 .20:2(ةباحصلا نع كلذ يف يور ام عيمج مهريغو

 : علخلا يف ةعجرلا طارتشا -8

 : ةيعفاشلا بهذم :ًالوأ

 لهف .خسف وأ نئاب قالط علخلاب ةقرفلا نأ رابتعاب علاخملا جوزلل ةعجرلا تبثت مل اذإو

 ةّدعلا يف يهو ةعلتخملا هتجوز ةعجارم هل قحيف علخلا دقع يف اهطارتشاب جوزلل ةعجرلا تبثت

 كيلع يل نأ ىلع رانيد ةئام ىلع كتعلاخ لاق ول امك .ةّدعلا يف اهتعجارم طارتشا ىلع ءانب

 يف اهطارتشا ىلع ءانب ةعجرلا جوزلل تبثت ةيعفاشلا لاق ؟كلذ تلبقف «ةّدعلا يف ةعجرلا قح

 ىنغم يف ءاج دقف .ًايعجر ًاقالط هكا ةروريصو علخلا لدب طوقس ساسأ ىلعو علخلا دقع
 اهطرش نإف ءاهيلع هل ةعجر الف ضوعب هتجوز قلط وأ علاخ اذإو» :ةيعفاشلا هقف يف جاتحملا

 يف عقي يعجر قالطف ةعجرلا كيلع يل نأ ىلع رانيدب كتقلط وأ كتعلاخ :هلوقك اهيلع
 درجم ىقبيو ناطقسيف نايفانتم  علخلا ضوع- لاملاو ةعجرلا طرش نأل ؛نيتلأسملا

 , 30040(. .قالطلا

 :ةيفنحلاو ةلباتحلا بهذم :ًايناث م

 دماح نبا لاقف ؛ةعجرلا هل نأ علخلا ى طرش نإف» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو

 نع نيتياورلا ىدحإو .ةفينح يبأ لوق وهو علخلا حصيو طرشلا لطبي - ةلبانحلا ءاهقف نم
 نأ لمتحيو .حاكتنلاك دسافلا طرشلاب دسفي الف ءادساف هضوع نوكب دسفي ال علخلا نأل كلام

 اذإف نايفانتم ةعجرلاو ضوعلا طرش نأل يعفاشلا صوصنم وهو ةعجرلا تبئتو علخلا لطسي

 ام دقعلا يف طرش هنألو ءطرشلاب ال لصألاب ةعجرلا تبثتف قالطلا درجم يقبو اطقس ايما

 .4"'2(عيبملا يف فرصتي ال نأ طرش ول امك هلطبأف هاضتقم يفاني

 . 32ص . 37ج (ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف» (١٠٠مور

 .؟7الا ص .”7”ج «جاتحملا ينغم» )٠٠١40(

 .١5ص الج «ينغملا» )٠٠١51(

- 732:22 



 :ةيديزلا بهذم :ًاثلاث ١

 دقع حصيو وغلي طرشلاف ةعجرلا هل نأ علخلا دقع يف علاخملا جوزلا طرش اذإ ةيديزلا دنعو
 . مهقفاو نمو ةلبانحلا بهذمك ةيديزلا بهذمف . 20:49 علخلا

 :ًاقالط وأ ًاخسف علخلا رابتعا ىلع بترتي ام 5
 ,علخلا هنم رركت نإو ديدج حاكن دقعب اهديعي نأ علاخملل نإف خسف علخلا انربتعا ثيحو

 هيلإ دوعت ىهف اذه ىلعو .هتجوز ىلع جوزلا هكلمي يذلا قالطلا ددع نم صقني ال خسفلا نأل
 . علخلا لبق اهيلع هكلمي ناك امب ديدجلا حاكنلا دقعب

 ناك نإف ءاهيلع اهكلمي ىتلا تاقالطلا ددع نم صقتني هنإف ًانئاب ًاقالط علخلا انربتعا اذإ امأ
 اهيلع كلمي وهو هيلإ دوعت اهنإف اهيلع ديدج حاكمن دقع مث اهعلاخ مث ؛ةدحاو ةقلط اهقّلط دق
 ديدج حاكن دقعب هيلإ اهداعأ مث اهعلخ مث علخلا لبق اهقْلط دق نكي مل نإو .طقف ةدحاو ةقلط
 تصقنأ .ةنئاب ةقيلطت تربتعا دقو اهعم هتعلاخم نأل نيتقلظط اهيلع كلمي وهو هيلإ دوعت اهنإف
 اهيلع كلمي وهو هيلإ دوعتف ناتقلط اهيلع هل تيقبف اهكلمي ناك يتلا ثالثلا تاقلطلا ةدحاو
 اني ثنا هقلط

 ىناثلا بلطملا

 ةيجوزلا قوقحلا يف علخلا رثأ

 :كفلا جهنمو ديهمت - 1١

 ىلإ هميلستب ةجوزلا مزتلتو جوزلا هكلميف علخلا ضوع ىلع علخلا رثأ رصتقي مأ رخآلا ىلع نيجوزلا نم لكل يتلا ةيجوزلا قوقحلا يف كلذ رؤي لهف نيجوزلا نيب علخلا دقع مت اذإو
 ىلإ بلطملا اذه مسقن هيلعو .روهمجلاو ةيفنحلا نيب فالتخا ؟هتملس دق نكت مل نإ جوزلا
 : يلاتلا وحنلا ىلع نيعرف

 .ةيفنحلا بهذم :لوألا عرفلا
 .روهمجلا بهذم : يناثلا عرفلا

 . 4 50ص .1؟ج «راهزألا حرش» (4١٠٠؟)

 .١16١ص .ج «عئادبلا» )*٠٠١4(
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 لوألا عرفلا

 ةيجوزلا قوقحلا يف علخلا رثأ يف

 :هغيص فالتخاب علخلا رثأ فالتخا -85

 نوكي دقو .علخلا ظفلب نوكي دقو .لام ىلع قالطلا ظفلب نوكي دق نيجوزلا نيب علخلا

 مهنيب اميف فالتخا عم ةيفنحلا دنع ةنيعم راثآ غيصلا هذه نم ةدحاو لكلو .ةأرابملا ظفلب

 ش : ةيلاتلا تارقفلا يف هنيبن ام اذهو ءاهنأشب

 :لام ىلع قالطلا ةغيصب علخلا راثآ :ًالوأ 6

 نيب فالخ الو .ًانيعم ًائيش هيطعت نأ ىلع اهقلطي نأ هنم تبلط ول امك لام ىلع قالطلا

 هتجوزل تبجو يتلا ةيجوزلا قوقحلارئاس نم جوزلا هب أربي ال لام ىلع قالطلا نأ يف ةيفنحلا

 ال اهجوز ىلع ةجوزلل تبجو يتلا نويدلا نأ يف اضيأ مهنيب فالحخ الو .رهملاك حاكنلا لقعبي

 لام ىلع قالطلا عقو اذإ طقست ال نويدلا هذه نأ .حاكنلا دقع ببسب

 :ةأرابملا وأ علخلا ظفلب علخلا راثآ :ًايناث 5

 امهالك علخلاك ةأرابملا : ةفينح يبأ دنعف (ةأرابملا) ظفلب وأ (علخلا) ظفلب علخلا عقو اذإ

 انه ظحالي نكلو . "”'؟؟حاكتلاب قلعتي امم رخآلا ىلع نيجوزلا نم دحاو لكل قح لك ناطقسي

 وه امنإو هقالطإ وأ همومع ىلع سيل (نيجوزلا نم دحاو لكل قح قح ىلك) طوقسب مهلوق نأ

 ةّدعلا يف ىنكسلاو ةّدعلا ةقفن فالخب ةضورفم تناك اذإ ةجوزلل ةيضاملا ةقفنلاو رهملاب قلعتي

 تعلتخا اذإ الإ ىنكسلاو ةقفنلا ةعلتخمللو ؛ةيجوزلا قوقحلا نم اناك نإو امهنم ةءاربلا عقت الف

 . عرشلا قح اهنأل ىنكسلا نود طقستف ةّدعلا ةقفن ىلع

 (ةأرابملا) ظفلب وأ (علخلا) ظفلب علخلا ىرج اذإ ةفينح يبأ بحاص دمخم مامإلا لاقو

 عم فسوي وبأ مامإلاو .هايمسي ملام نود طقف هيلع اقفتاو ناجوزلا هامس ام قوقحلا نم طقس

 يبأ عم - فسوي وبأ يأ - وهو . (علخلا) ظفلب ةعلاخملا تعقو اذإ هيلإ بهذ اميف دمحم مافإلا

 . (ةأرابملا) ظفلب ةعلاخملا تعقو اذإ ةفينح

 اهرهم نم مهرد ةئام ىلع لوخدلا لبق هنم تعلتخاف مهرد فلأ اهرهم ناك ول اذه ىلعو

 عجرت فسوي يبأو دمحم لوق يفو . ةفينح يبأ لوق يف ءيشب جوزلا ىلع عجرت نأ اهل سيلف

 .7١7”صض 37ج «ةيادهلا» 450 : ٠(

 -755؟5 -



 تعفد ولو . مهرد ةئامعبرأب هيلع عجرت يأ هنم مهرد ةئام ةصيقن عم ىمسملا اهرهم فصنب هيلع

 يف اذه انلاثم يف ءيشب هيلع عجرت نأ ةجوزلل سيلف مهرد ةئام ىلع (ةأرابملا) ظفلب ةعلاخملا ش

 ةلاحلا يف امك مهرد ةئامعبرأب هيلع عجرت اهنإف دمحم لوق يف امأ .فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق

 , 00١40 ىلوألا

 :رهملا طوقس يف ليصفتلا 7

 يذلا فالخلا ىلع (ةأرابملا) ظفلب وأ (علخلا) ظفلب ةعلاخملا ترج اذإ رهملا طوقسو

 ركني ال دقف هقالطإ ىلع وه سيل ذإ ليصفتلا نم ءيش هيف ؛هيبحاصو ةفينح يبأ نع هانركذ

 رخآ "لاو أ رهعلا ضعب ناركذي وأ اهيف ًايقوع رهملا ناركذي وأ ءامهتعلاخم يف اضوع ناجوزلا

 0 '؟')اهمكح تاالاحلا هذه نم ةلاح لكلو .اهيف ًاضوع

 :ةعلاخملا يف ضوعلا ركذ مدع : ىلوألا ةلاحلا 4

 لوقتف .كتعلاخ :هتجوزل جوزلا لوقي نأك امهتعلاخم يف ًاضوع ناجوزلا مسي مل اذإ

 :بهذملا يف لاوقأ ةثالث يه ةيفنحلا بهذم يف تاياور ثالث ةلاحلا هذه ىفف . تلبق : ةجوزلا

 مل نإ هب هبلاطت نأ ةجوزللو ءرهملا نم جوزلا أربي ال :لوألا لوقلا وأ ىلوألا ةياورلا - أ
 .ةعلاخملا لبق هتضبق دق نكت

 نيد لك نم أربي امك رهملا نم نيجوزلا نم لك أربي : يناثلا لوقلا وأ ةيناثلا ةياورلا -

 . حاكنلا 0

 هب بلاطي الف ريغ ال رهملا نم نيجوزلا نم لك أربي :ثلاثلا لوقلا وأ ةئلاثلا ةياورلا - ج

 ل ا ا وهو هرخآلا امهدحأ

 0 ١ يف ع ًاروكذم ربتعي لاملا نأل 57 0 لبق ىرج : نجلا فلك

 . حاكنلا نم يأ هنم عالخنالا وه دارملا نأ ةنيرقب حاكنلا قوقح نم وه ام مزل هب حرصي

 :ةعلاخملا ىف روكذم ضوعلا : ةيناثلا ةلاحلا -8

 : يلي امك ةلاحلا هذه يف مكحلاف ,ةعلاخملا يف ًاضوع رهملا ناجوزلا ىمس اذإ

 3١. 6ص جا «ةيادهلا ىلع ةيانعلا حرش» (١٠٠:غه)

 .١75"؟-١5ة6ص جا «ةيادهلا حرش ريدقلا حتف» )6٠٠١545(
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 ناك نإو .رهملا لك جوزلا نع طقس ضوبقم ريغ رهملاو لوخدلا دعب علخلا ناك نإ - أ
 .ةعلاخملا يف ًاضوع هركذب يأ طرشلاب ,هعيمجب اهيلع عجر ًاضوبقم

 ناك نإف ءانلق امك ًاضوع هيف رهملا ركذ دقو .لوخدلا لبق ىرج دق علخلا ناك نإو - ب
 طرشلا بجومب هفصن درت : جوزلا ىلإ هّلك هّدر ةجوزلا ىلع - نانا تقر اضويقم رهعلا

 قحتست اهنأ عم رهملا لك تضبق اهنأل ؛لوخدلا لبق علخلا عوقول رخآلا فصنلا درتو علخلا يف

 ءيشب جوزلا اهيلع عجري الف رهملا تضبق دق نكت مل نإو .لوخدلا لبق ةقرفلا تعقو اذإ هفصن

 .ءيشب هيلع يه عجرت الو
 رانيد ةئام ىلع اهعلاخ نأك اهيف ًاضوع ةعلاخملا يف رهملا ضعب ناجوزلا ىمس نإو  ج

 ةئامب اهيلع جوزلا عجر ضوبقم هّلك رهملاو لوخدلا دعب ناك نإف «رانيد فلأ ىمسملا رهملاو
 يأ اهل يقابلا مّلسو (رانيد ةئام ضوعلا هيف لعج يذلا علخلا دقع بجومب يأ) طرشلاب رانيد
 يقابلاو طرشلاب ةئاملا :هّلك هنع طقس ضوبقم ريغ رهملا ناك نإو -اهنم هدرتسي ملو اهل هكرت
 نم ةجوزلا أربتو طرشلاب ةئاملاب اهيلع عجر ضوبقم هّلكو لوخدلا لبق ناك نإو .علخلا مكحب
 لبق ةقرفلا عوقول انلاثم يف رانيد ةئامسمخ يأ رهملا فصن وهو هقحتست يذلا رهملا نم يقابلا
 ةئاملا :ًاناسحتسا هلك طقس اضوبقم رهملا نكي مل نإو ناسحتسالا هجو ىلع اذهو .لوخدلا

 .علخلا مكحب يقابلاو لوخدلا لبق قالطلاب فصنلاو «علخلا لدب
 ىمسملا هلف ضوبقم رهملاو لوخدلا دعب ناك نإف ؛ ,رهملا ريغ علخلا يف ًالامايمس نإو“ د |
 مكحب رهملا هنع طقسو علخلا يف ىمسملا هلف ًاضوبقم رهملا نكي يب مل نإو .ريغ سيل علخلا يف

 اهيلع بجي الف هتضبق ام اهل مّلسو ىمسملا هلف ضوبقم رهملاو لوخدلا لبق ناك نإو . علخلا

 مكحب رهملا هنع طقسو طرشلاب ىمسملا جوزللف ًاضوبقم رهملا نكي مل نإو .هنم ءيش در
 . علخلا

 هامس ام وه علخلا دقعب بجي يذلا نأ نم هيلإ بهذ اميف دمحم مامإلا ةجحو م

 علخلا لدب يف الإ رهظي ال علخلا رثأ ن أ يأ .هاوس ام نود علخلا دقع يف ًاضوع ه هالعجو ناجوزلا
 اذه يف دمحم ةجحو .علخلا دقع بجومب هقحتسي يذلا جوزلا ىلإ هئادأب ةجوزلا مزتلت يذلا

 امك راصو ؛هريغ طاقسإ يف ال ىمسملا بوجو يف الإ سيل ةضواعملا رثأو ةضواعم ةعلاخملا نأ

 راثآ نم تناك نإو ةّدعلا ةقفن الو رخآ نيد طقسي ال اذلو لام ىلع قالطلا ظفلب علخلا عقو اذإ
 .2""؟رهملا نم فعضأ ةقفنلا نأ عم حاكنلا

 .؟5١ص اج «ريدقلا حتف» 590 ٠٠١(

 -؟155-



 ظفلب ةعلاخملا تناك اذإ هيأر يف ةفينح يبأ عم هنوك يف فسوي يبأ ةجحو ١

 بهذ اميف فسوي يبأ ةجح .(علخلا) ظفلب ةعلاخملا تناك اذإ هيأر يف دمحم عم هنأو (ةأرابملا)

 هانديق اّنأ الإ نيد لك يف قلطم هنأو نيبناجلا نم ةءاربلا يضتقتف ةءاربلا نم (ةأرابملا) نأ هيلإ
 ةءاربلا ديقتتف حاكنلاب ةئشانلا ةعزانملا عطق وه ضرغلاو ,ضرغلا ةلالدل حاكنلاب بجاولاب

 . حاكنلا ةبجاولا قوقحلاب

 حاكنلا قح يف ققحتت هتقيقحو .ًاعالخناو الصف يضتقي امنإف (علخلا) ظفلب ةعلاخملا امأ

 ,00:؛هرهملا طوقس ىلع ةفقوتم ريغ

 ةعزانملا عطقل ًاعرش عضو حلص علخلا نأ هيلإ بهذ اميف ةفينح يبأل ةجحلاو م7
 ةدوصقم ققحت مامتف .حاكنلا ببسب امهنيب ةمئاقلا ةلصولا ببسب نئاكلا زوشنلا ببسب ةنئاكلا

 نألو ؛ضقنلاب هعوضوم ىلع ةداعإلاو رهملا طقسيف ةلصولا كلت ببسب بجو امل اطقم ةلبخب

 علخلا ظفلو .فسوي وبأ لاق امك ةأرابملا يف :كلذ امهقالطا ديفي (ةأرابملا) ظفلو (علخلا) ظفل

 متي امنإ ةيفيكلا هذهب هتوبثو .هجو لك نم لامكلا هجو ىلع رخآلا نع امهنم لك عالخنا ديفي

 هيف سيل هنإف قالطلا ظفل فالخب .حاكنلا ببسب هل بجو امب رخآلل امهنم لك ةبلاطم طوقسب
 .20:؛؟*حاكنلاب ةبجاولا قوقحلا طوقس ىلع لدي ام

 يناثلا عرفلا

 روهمجلا بهذم

 ةيجوزلا قوقحلا يف علخلا رثأ يف
  - 8١7علخلا دقع يف يمس اميف الإ علخلل رثأ ال :

 ال علخلا نأ ىلإ يعازوألاو ءاطعو ةيرهاظلاو يعفاشلاو ةلبانحلا مهنمو روهمجلا بهذو
 يف علخلا لدب نم يمس ام ىلع رصتقي علخلا رثأ نأل ؛نيجوزلا قوقح طوقس هيلع بترتي

 اذه ريغ ىلإ هرثأو علخلا مكح دتمي نأ زوجي الف ناجوزلا هيلع قفتا يذلا وه اذهِف .ةعلاخملا
 امهنإف ضوعب اهأراب وأ هتجوز علاخ اذإ» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج دقف : ينعلا

 هلك هتضبق تناك نإو .رهملا فصن اهلف لوخدلا لبق ناك نإف .قوقحلا نم امهنيب امب ناعجارتي
 . ىعفاشلاو يرهزلاو ءاطع لوق اذهو «ةعتملا اهلف ةضوفم تناك نإو ءهفصن تدر

 )54:٠٠١( ءا"ج «ةيادهلا ىلع اةيانعلا»و 2؟١5؟ص جا «ريدقلا حتف» ص؟١؟.

 )٠٠١59( اج «ريدقلا حتف» ص5١5-/ا7١؟.
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 قالطلا ظفلب ناك اذإ علخلاب طقسي ال ةجوزلل قح رهملا نأب رهملا طوقس مدعل اوجتحاو
 .2"**(نويدلا رئاسك ةأرابملاو علخلا ظفلب طقسي الف

 دقعلا اذه يف بجي نأ زوجي الف ةضواعم دقع علخلا نأل .روهمجلا لوق حجارلاو 4- 

 ءعلخلا ضوع وأ علخلا لدب وهو امهعلخ دقع يف هايمسو ناعلتخملا ناجوزلا هيلع ىضارت ام الإ

 .اهتقفنو ةأرملا رهمك كلذ ريغ ىلإ علخلا رثأ ىدعتي الف

 اذه متي الو جاوزلا ةلص نم امهينعي ام ببسب نيجوزلا نيب عازنلا عطقل عرش جاجتحالا امأو
 هلاق يذلا جاجتحالا اذه لوقأ ,حاكنلا ةلصو ببسب بجو امل اطقسم علخلا لعجب الإ دوصقملا

 ودبي امك جاجتحالا اذهو «ةفينح ابأ هيلع قفاو اميف فسوي يبأو ةفينح يبأ لوقل ةيفنحلا ءاهقف
 رهملاك حاكنلا دقع ببسب ةئشانلا ةيلاملا قوقحلا نأشب نكي مل نيجوزلا نيب عازنلا نأل عنقم ريغ

 يأ جوزلا زوشن وأ ةأرملا زوشن هببس عازنلا امنإو . يضارتلاب وأ ءاضق ةضورفملا ةيضاملا ةقفنلاو

 .ةجوزلا قوقح جوزلا ءافيإ مدعل وأ جوزلا قوقح ةجوزلا ءافيإ مدعب

 نأب اهيلع حيرصلا صنلاب الإ علخلاب طقست ال حاكنلا قوقح نم يهو ةّدعلا ةقفن نإ مث

 7 ا و مرا او طم رح
 اضيأ قوقحلا هذه تطقسل عازنلا عطقل ةيضاملا ةقفنلاو رهملا  قوقحلا طوقس ناك ولف ,هللا

 ةيفنحلا هقف يف ريدقلا حتف يف ءاج ءرهملا قح نم فعضأ اهنأ عم طقست ال امنيب  ةّدعلا ةقفن -

 : هريدقلا حتف» بحاص لاق «قح لك ناطقسي امهالك علخلاك ةأرابملاو» :ةيادهلا لوق ىلع ًاقيلعت
 ال ةّدعلا يف ىنكسلاو ةّدعلا ةقفن فالخب ةضورفم تناك اذإ ةيضاملا ةقفنلاو رهملاب ديقم اذه»

 تعلتخا نإ الإ ,ىنكسلاو ةقفنلا ةعلتخملل لب ,حاكنلا قوقح نم اناك نإو امهنم ةءاربلا عقت

 طقست ال ةّدعلا ةقفن تناك اذإف ,2"'*«عرشلا قح اهنأل ؛ ىنكسلا نود طقستف ةّدعلا ةقفن ىلع

 ةضورفملا ةقفنللو رهملل ةبسنلاب كلذك مكحلا نوكي نأ يغبنيف اهيلع ةجوزلا تعلتخا اذإ الإ
 . ةقباسلا

 )5 )6٠١6٠ص .١٠ج «ىلحملا» ؟ةهىكص الج «ينغملا» 714 .

 )٠٠١61( .*ج «ريدقلا حتفد ص7١6.
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 ثلاثلا بلطملا

 هتاقلعتمو علخلا ىف تافالتخالا

 :تافالتخالا عاونأ -6

 نوكي دقو .رخآلا هركنيو نيجوزلا دحأ هيعذي .علخلا عوقو يف ناجوزلا فلتخي دق

 هذه يف مكحلا امف خلا 5 . هليجأت وأ يصر 0 هج نم ندا ًاقلعتم فالتخالا

 : علخلا عوقو يف فاللتخالا 5

 3 يأ «تناب ةجوزلا هتركنأو جوزلا هاعداف علخلا عوقو يف ناجوزلا فلتخا اذإ : الوأ
 ,9*200تهيميلا اهيلعو .ةركنم اهنأل ًاضوع اهيلع قحتسي ملو جوزلا رارقإب ءامهنيب ةنونيبلا

 .تابثإلا يف ةدعاقلا وه امك هئاعدا ىلع جوزلل ة ةنيب دجوت مل اذإ

 قحتسي الو هلوق لوقلاف جوزلا هركنأو اهجوز نيبو اهنيب علخلا عوقو ةجوزلا تعذا نإو : : ًايناث
 ىف ءاج دقف «ةنيبلاب اهئاعدا تابثإ نع ةجورلا تزجع اذإ اذهو 7١٠٠223هيعدي هنأل ًاضوع اهيلع

 نيب ال أ ةنيب الو جوزلا ه هركنأف ًاعلخ ةجوزلا تعّدا اذإ» :ةيعفاشلا هقف يف عاملا ينغم»

 هلا علخلا ةجوزلا تتبثأ اذإو .علخلا مدعو حاكنلا ءاقب لصألا ذإ «هنيميب ٌقّدَص  ةجوزلل

 قحتسيف علخلاب فرتعيو دوعي نأ الإ علخلا عوقو ركن هنأل ؛علخلا لدبب جوزلل ةبلاطم الف

 , 00 59عهضوع

 هتفص وأ ضوعلا رادقم يف فالتخالا 77

 .ة؟ص الج «ينغملا» مل تف

 .ة#*ص الج «ينغملا» ١0م5

 , 737ل/ص *جا «جاتحملا ينغم» )٠٠١64(

 -؟؟4-



 كلام لوق رهو دمحل نع اضن“ ةلباتسلا نم ركب وبا اكدت ءأرجلا لوق لؤقلاف ةففتمت لأ ةليجاتاوأ
 ناكف هتفص وأ ضوعلا ردق يف ةدايزلل ةركنم ةأرملا نأب لوقلا اذهل ةمادق نبا جتحاو . ةفينح يبأو

 هنأل نافلاحتي يعفاشلا لوق امأو «هيلع يعدملا ىلع نيميلا» : هيل يبنلا لوقل اهلوق لوقلا

 . دري جاجتحالا اذهف «نمثلا يف افلتخا اذإ نيعيابتملاك هيف نافلاحتيف دقعلا ضوع يف فالتخا

 خسف هسفن يف علخلاو دقعلا خسفل هيلإ جاتحي عيبلا يف فلاحتلا نأب يلبنحلا اا
 000 .هم) يب الق

 :هتمذب لام ىلع جوزلا علاخ اهريغ نأ تعّدا نإ -4

 يأ) تناب هتمذ يف فلأب يريغ كعلاخ امنإ :تلاقف ,فلأب كتعلاخ : هتجوزل جوزلا لاق نإو

 ينتعلاخ معن تلاق نإو .هل ةركنم اهنأل ؛ 0 ا م ا
 ال نامضلاو اهرارقال علخلا لدب فلأ اهمزل هتمذ يف هريغ وأ يب بأ كل اهنمض نكلو .فلأ ىلع

 ا **؟)|اهتمذ ءىربي

 : غلبملا تركنأو غلبم ىلع كتقلط جوزلا لاق نإ -4

 هلوقب تناب ينقلطت ملوأ ًاناجم ينتقلط لب :تلاقو رانيد فلأك اذكب كتقلط جوزلا لاق نإو

 نألف ضوعلا مدع امأو «هرارقإلف ةنونيبلا عوقو امأ .هيفن ىلع فلح نإ جوزلل اهيلع ضوع الو

 تفرتعاو تداع وأ «نيتأرماو اجر وأ ,نيلجر : ةنيب ضوعلاب جوزلا ماقأ نإف .اهتمذ ةءارب لصألا

 ,7::200رضوعلا اهمزل هاعّدا امب اهنيمي دعب

 : مهاردلاب يه تلاقو ريناندلاب .ةعلاخملا نأ جوزلا ىعّدا نإ -

 ةركنم اهنأل ءاهلوق لوقلاف «مهارد يه لب تلاقو ريناند اهنأ ىعّداف فلأ ىلع اهعلاخ نإو

 امك نافلاحتي ةيعفاشلا دنعو .2**نيميلا فلح اهيلع هل ناك زجع نإف .تابثإلا هيلعو ةدايزلل

 يف افلتخا نإو ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاج دقف ,نمثلا يف عيبلا يف افلتخا اذإ

 دحاول ةنّيب الو ةئامسمخب لب يه تلاقف فلأك هردق يف وأ ريناند وأ مهاردأ علخلا ضوع سنج

 امهدحإ نم وأ امهنم ضوعلا خسفب اهتنونيبل لثم رهم اهل بجوو «عيبلا يف امك افلاحت ءامهنم
 اتطقس اخيرات ايوتساو ةنّيب امهنم لكل ناك نإو ءاهب لمع ةنّيب امهدحأل ناك نإف .مكاحلا نم وأ

 ,2*)ةقباسلا ةنيبلا تمدق امهخيرات فلتخا نإو

 .؟9"ص ءالج «ينغملا» (١٠٠٠هك) .57"”ص ءالج «ينغملا» (١١٠١٠ه)

 .؟ 4ص الج «ينغملا» (١٠٠هم) . 737 7/ص .7ج «جاتحملا ىنغم» )٠٠١81(

 . 7/7-3748/سص اج «جاتحملا ينغم» )٠٠١89(

 5 فرخ



 مزرر سنار
 هلك بريل

 :ثحبلا جهنمو ديهمت م١11١

 هفيرعت نايب نم دب الف ءامهنيب ةيجوزلا ةقالعلا ءاهناو نيجوزلا نيب ةقرفلا بابسأ نم ءاليإلا
 هيلعو .همكح يأ هراثآ نايب ًاريخخأو هناكرأ نايب مث هتيعورشم ىدم نايبو هتقيقح هب رهظت يذلا

 :ةيلاتلا ثحابملا ىلإ لصفلا اذه مسقن

 . هتيعورشم نايبو هفيرعت :لوألا ثحبملا

 . هناكرأ : ىناثلا ثحبملا

 (همكح) هراثآ :ثلاثلا ثحبملا
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 كروذلل ىرمل

 هتيعو رشم نايبو ءاليإلا فيرعت

 7"2:ةغللا يف ءاليإلا فيرعت 7

 : عمجلاو ,ةّيلألا هنم مسالاو . ٌءاليإ يلؤي ىلا : هلم لعفلاو .نيميلاو فلحلا ينعي ءاليإلا

 :رعاشلا لاق ايالأ

 ترب ةّيلألا هنم تقبس نإو هنيميل ظفاح ايالألا ليلق

 .فلحلا ينعي ءالتئالاو .ًءالتثا يلتأي ,ىلتأو .ًايلأت ىلأتي «ىلأت :لاقيو

 :ءاهقفلا حالطصا يف ءاليإلا م١1

 ."::")ءطولا كرت ىلع فلحلا وهف عرشلا يف ءاليإلا امأف» :ةمادق نبال «ينغملا» يف - أ

 نعنتميل هقالط حصي جوز فلح وه ءاليإلا» : ةيعفاشلا هقف يف «جاهنملا ىهتنم» يفو - ب

 ,00:75م,رهشأ ةعبرأ قوف وأ اقل اهئطو نم

 طئارشب عامجلا كرت ىلع نيميلا نع ةرابع ءاليإلا» يناساكلل «عئادبلا» يفو -ج

 ,200379(ةصوصخم

 نيميلا وه عرشلا يف ءاليإلا» :ةيفنحلا هقف يف مامهلا نب لامكلل «ريدقلا حتف» يفو د

 .279«نابرقلا ىلع هقشتسي ام قيلعتب وأ هللاب ًادعاصف رهشأ ةعبرأ ةجوزلا نابرق كرت ىلع

 ءطو كرت ىلع فلحلا وه ًاعرش ءاليإلا» :ةيرفعجلا هقف يف «ةيهبلا ةضورلا» يف و -اه

 )٠٠١( 47-48ص 18ج .روظنم نبال «برعلا ناسل» .
 )٠٠١51( .798ص الج «ينغملا»

 .717ص جا «جاتحملا ينغم هحرش عم جاهنملا ىهتنم» )٠0١55(

 .١15ص . اج «عئادبلا» ل5١٠

 .187ص ."ج هريدقلا حتف» )٠٠١55(
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 رارضالل رهشأ ةعبرأ ىلع ةدايزب وأ نامزب دييقت ريغ نم ًاقلطم وأ ًادبأ اهب لوخدملا ةمئادلا ةجوزلا
 ,(06"(ماهب

 ؟لاوحألا عيمج يف ربتعم ءاليإلا له -4

 : ةيرهاظلاو ةيفنحلا يأر 5

 ,عاضرلا يف لفطلا حالصا ةدارإ دصقب وأ .ةجوزلاب رارضإلا دصقب هعاقيإ هرابتعا يف ظحالي

 همكح فلتخي الف نيمي ءاليإلا نألو «لاحو لاح نيب لصفي ال ءاليإلا يف ةميركلا ةيآلا صن نأل
 بهذم ًاضيأ اذهو .(29١0ناميألا رئاسك رارضالا وأ حالصالا ةدارإب الو بضغلاو اضرلاب
 ,200:55ةيرهاظلا

 :ىعفاشلاو ةلبانحلا يأر ماه

 رارضإلا دصق الو بضغلا ءاليإلا يف طرتشي الو : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو
 . ةجوزلاب

 ءاليإلا امنإ سابع نبا نعو .ءاليإ حالصا يف سيل :هلوق هنع هللا يضر يلع نع يورو
 . ةداتقو ىعخنلاو نسحلا نع كلذ وحنو بضغلا يف

 ءاليإ نوكي ال هدلو مطفت ىتح هتجوز أطي ال فلح نم» :ديبع وبأو يعازوألاو كلام لاقو
 ,20:58عهدلول حالصالا دارأ اذإ

 : ةيكلاملا يأر 5

 ىتح وأ عضرت تماد ام هتجوز أطي ال فلح اذإف» : ةيكلاملا هقف يف «يقوسدلا ةيشاح» يفو
 : ىمخللا لاق .ًايلوم نوكي غبصا لاقو .كلام دنع هيلع ءاليإ الف .عاضرلا ةدم وأ اهدلو مطفت

 )٠١٠١9( «ةيرفعجلا هقف يف ةيقشمدلا ةعمللا حرش ةيهبلا ةضورلا» ج١7 ص١79.

 )٠٠١55( اج «عئادبلا» ص١77.

 )٠١٠١517( 45ص .١٠ج .مزح نبال «ىلحملا» .

 ) )06١١5ص الج «ينغملا» ١54-16" .
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 امب ديقم وهو لاق ءًايلوم نوكي ال هنأ نم كلام لوق دمتعملا نكل «سايقلاب قفوأ غبصا لوقو

 , 200 ةفاعش دصقي مل وأ دلولا حال ص ءطولا كرت ىلع هفلحب دصق اذإ

 : ةيرفعجلا بهذم - م8617

 رارضإ يف يأ  رارضإ يف الإ ءاليإلا عقي الو» :اولاق دقف ةيرفعجلا بهذم ًاضيأ اذهو

 . 2"””)ءاليإلا مكح نكي مل ضرم يف ريبدتل وأ نبللا حالصل فلح ولف  ةجوزلا

 : حجارلا لوقلا -8

 اضرلا لاح يف هعاقيإ نيب هتحصو هرابتعاو ءاليإلا عوقو يف قرف الف روهمجلا لوق حجارلاو

 ديقم ريغ قلطمو ماع ءاليإلا يف صنلا نأل «حالصإلا دصقب وأ رارضإلا دصقب الو .بضغلا وأ

 جوزلا نألو ؛ةيآلا « . .رهشأ ةعبرأ صبرت مهئاسن ْنِم َنولؤُي َنيذلل» : ىلاعت لاق لاح نود لاحب

و دصقي مل وأ رارضإلا دصق ءاوس تبثي نأ بجيف ةجوزلا قحل تبث ءاليإلا مكح نإ مث
 ءاوس

 اضرلاو بضغلا ةلاح يف ءاوس ناميألا رئاسو راهظلاو قالطلا نألو ؛دري مل وأ دلولا حالصا دارأ

 , 3”"ا)ءاليالا كلذكف
 و

 :رظحلا ءاليإلا يف لصألا 4

 اهنيب ةقرفلا عوقوو اهقالط ىلإ كلذ لوؤي دقو ءهتجوز ءطو كرت ىلع جوزلا فلح ءاليإلا

دعب اميف هلصفنس يذلا وحنلا ىلع هنيمي يف ثنحي ملو ءاليإلا ةدم تهتنا اذإ اهجوز نيبو
 وهف .

 ىلإ لوؤي دق هنأ امك .اهب رارضإو ءاذيإ اذهو ءءطولا يف اهقح ءافيتسا نم ةجوزلا عنمي نذإ

 نوكي هلك اذهلو .قالطلا نع انثحب يف انيب امك رظحلا قالطلا يف لصألاو ءانلق امك قالطلا

 فاّشك» يف ءاج دقف «ملعلا لهأ حّرص اذهبو «ةحابإلا وه ءانثتسالاو ءرظحلا ءاليإلا يف لصألا

 كرت ىلع نيعي هنأل مهمالك رهاظ يف مرحم  ءاليإلا يأ وهو» :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا

 مارح ءاليإلا يأ وهو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يفو .797١2«بجاولا

 , 23095 ءانيالل
8 

 )٠٠١9( 45ص 27ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاح» .

 .41-84ص .ا"ج «ةيرفعجلا هقف يف يبلحلل «مالسإلا عئارش» )٠٠١١(

 )1/٠٠١( ءالج «ينغملا» ص5١960.

 .”147"”ص جا «جاتحملا ينغم) (١٠١٠ا/#) .؟١الص اج «ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاّشكو 2066و
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 :رارضإلا دصقمل روظحملا ءاليإلا 815٠

 جيزلا ءاليإ ناك اذإ دكأتي رظحلا اذه نإف .هانلق امل رظحلا ءاليإلا يف لصألا ناك اذإو
 0 دصقب ءاليزلا ميرحت دكأت ىلع ليلدلاو كلذ زيجي ٍيعرشإ ببس نود ةجوزلاب رارضإلا دصقب

 ٌروُفَغ هللا ْنإَف اوؤاف نإف رهشأ ةعبرأ صبرت مهئاسن م نوُلؤُي نينللو : ىلاعت ةلوق رارفإلا
 ١ #9 ميلع عيمس هللا نإ قالطلا اوُمْرَع نإو . . ميحر

 «ميحر ٌروفغ هللا نإف اوؤاف نإفط» : ىلاعت هلوق ريسفت يف يكلاملا يبرعلا نبا مامإلا لاق
 ريثك نبا مامإلا لاقو .©٠"*«ءطولا نم عنملا يف ةأرملاب رارضإلا وهو بنذ مدقت دق هنأ يضتقي

 نم فلس امل ميحر روفغ هللا نإف هيلع اوناك ام ىلإ  اوعجر نإف يأ  اوؤاف نإف» :اهريسفت يف

 ,009«(نيميلا ببس نهقح يف ريصقتلا

 ىسع ام نيلوملل رفغي «ميحر ٌروفغ هللا ْنِإف اوؤاف ْنِإفظ :اهريسفت يف يرشخمزلا لاقو
 ,0679بلاغلا وهو ءاليإلاب ءاسنلا رارض بلط نم هيلع نومدقي

 هرارضإ نم بات اذإ جوزلل «ميحر روفغ هللا نإفط : ىلاعت هلوق يف يزارلا ريسفت» يفو

 .9""2(نيبئاتلا لكب ميحر روفغ هنأ امك هتأرماب

 :روظحملا ريغ ءاليإلا 0١

 يغبني ام ىلع اهتيبرتو هتجوز جوزلا بيدأت هنم دصقلا ناك اذإ روظحم ريغ ءاليإلا نوكيو

 : «رانملا ريسفت» يف ىلاعت هللا همحر اضر ديشر لاق ىنعملا اذه يفو ءاهجوز وحن هيلع نوكت نأ

 نإو .مهباقع ىلوتي وه ىلاعت هللاف نهتراضمو ءاسنلا ءاذيا  ءاليإلاب يأ هب نوديري اوناك نإف»

 وأ ىلاعت هللا دودح ةماقإ لجأل ءاسنلا ةيبرت ءاليإلا ىلع ثعابلا ناك نأب يعرش رذع مهل ناك

 وهف فورعملاب ةرشاعملا ناكمإ نم سأيلا  قالطلا ىلع ثعابلا ناك نأب يأ قالطلا ىلع

 .9":20,مهل رفغي ىلاعت

 .7؟1/ 29175 ناتيآلا [ةرقبلا ةروس] )٠٠١1/5(

 . #18 ص 1١ج .يبرعلا نبال «نآرقلا ماكحأ» )٠٠١8(

 .؟5588ص «.١1ج «ريثك نبا ريسفت» (١٠٠ا/5)

 .759ص .١ج «يرشخمزلا ريسفت» )٠١٠١0(

 .8ا/ص .5ج «يزارلا ريسفت» )٠٠١1/8(

 ."58ص 27ج هرانملا ريسفت» )٠٠١1/9(
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 ةّدم لوطت ال نأب طورشم ةجوزلا حالصإ دصقب ءاليإلا نم حابملا نأب اذه نم حضاوو

 بحاص هيلإ بهذ ام ديؤيو .ةّدملا هذه نم لقأ نوكت امنإو ءرهشأ ةعبرأ زواجتت نأب ءاليإلا

 ًابيدأت ًارهش هجاوزأ نم ىلآ ل يبنلا نأ ةجوزلا بيدأت دصقب ءاليإلا زاوج نم «رانملا ريسفت»

 ًابيدأت ًارهش هجاوزأ نم هلي يبنلا ىلآ دقو» :يبطرقلل «نآرقلا ماكحأ» يف ءاج دقف .نهل

 , 200ه

 نهلك نهرجهف ًارهش هئاسن نم ىلآ كي هللا لوسر نأ ّحص دقو» : يرهاظلا مزح نبا لاقو

 بحاص حّرص اذهبو ءاعطق روظحملا ءاليإلا نم لي يبنلا ءاليإ سيلف ,7*000«نهعجار مث ًارهش
 ةعساتلا ةنسلا يف َِِي هؤاليإ هنم سيلو ءاذيإلل مارح  ءاليإلا يأ  وهو» : لاقف «جاتحملا ينغم»

 ينغم» بحاص هب حرص امب ءاهقفلا نم دحأ حرصي ملول ىتحو .2"”ارهش هئاسن نم

 ريغ حابملا ءاليإلا نم ناك يك يبنلا ءاليإ نأ ءملسم لك دقتعي امك انيقي دقتعن اننإف (جاتحملا

 . ىلاعت هللا همحر يبطرقلا لاق امك بيدأتلا ناك هنم دصقلا نأل ؛روظحملا

 زاوج ءرهشأ ةعبرأ نم لقأ ءاليإلا ةّدم نوكت نأ ىلع ةجوزلا بيدأتل ءاليإلا ةحابإ ديؤي اممو

 د :لاقف يبطرقلا اذه ىلإ راشأ دقو ءاهئطو مدعو عجاضملا يف اهرجهب هتجوز جوزلا بيدأت

 يف نهورجهاو» : ىلاعت هلوقل رجهلاب ةأرملا بيدأت يف رهشأ ةعبرأ ةّدم جوزلل لعجو

 اهتطو نم هعانتما ّدكأ اذإف اهل ابيدأت اهيرقي الو هتجوز رجهي نأ هل جوزلاف ,#9*::2 عجاضملا

يش الف ءاهيف ثنحي ملو هنيميب ربو رهشأ ةعبرأ نم لقأ ةدمل اهبيدأت دصقل نيميلاب
 ناكو هيلع ء

 . ًاحابم هؤاليإ

 )٠٠١40( «ا"ج «نآرقلا ريسفت» «يبطرقلل «نآرقلا ماكحأ» ص٠١8.

 )٠٠١81( ؛9"ص .١٠ج «ىلحملا» .
 . )85م٠٠١( "47ص .ا"ج (جاتحملا ينغم» .

 .8١٠ص ؛”ج «يبطرقلل «نارقلا ماكحأ» (١٠١٠م0)

- 75 



 فاض) كمل

 ءاليإلا ناكرأ

 ؟رثكأ وأ دحاو نكر ءاليإلل له -1

 :ةيفنحلا دنع : ًالوأ

 نع سفنلا عنم ىلع لادلا ظفللا وهف  ءاليإلا يأ  هنكر امأ» : يناساكلا نيدلا ءالع لاق
 , 00:28 (عازجلاو طرشلاب نيميلاب وأ هتافصب وأ ىلاعت هللاب نيميلاب ًادكؤم جرفلا يف عامجلا

 : ةيعفاشلا دنع : ًايناث - “4 8١

 «ةدمو .فلاح :ةعبرأ  ءاليإلا يأ هناكرأو» ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يفو

 00١40. ةجوزو ةغيصو :راونألا يف داز .هيلع فولحمو .هب فولحمو

 :نيلوقلا ىنب قيفوتلا 5١15

 ًايلوق ًافرصت هرابتعاب ءاليإلا نإف .ناكرأ ةتس وأ ةعبرأ وأ ًادحاو انكر ءاليإلل نإ انلق ءاوسو
 ةيعفاشلا اهربتعا' يتلا ةتسلا رصانعلا هذه دوجو مزلتسي هدوجو نإف ةنيعم ةيعرش راثآ هيلع بترتت

 عقاولاو .ءاليإلا نكر وهو (ةغيصلا) ظفللا وهو طقف اهنم ًازيلاو يناساكلا ربتعاو .ءاليإلل ًاناكرأ

 .ةدمو ةجوزو هيلع فولحمو هب فولحمو فلاح دوجو مزلتست (ةغيصلا) نأ

 :ثحبلا جهنم 06

 ءاليإلل ةنوكملا رصانعلا نع ملكتنس اننإف ءاليإلا ناكرأ ددع يف فالخلا رمأ نم نكي امهمو
 اهربتعا يتلا يه رصضانعلا هذهو . ,ةنيعم ةيعرش راثا هيلع بترتت ًايعرش ًايلوق ًافرصت هرابتعاب

 :ةيلاتلا بلاطملا ىلإ ثحبملا اذه مسقن هيلعو .اهئامسأب اهومسو ًاناكرأ ةيعفاشلا

 .(فلاحلا) جوزلا :لوألا بلطملا

 ) )1١١85.,”ج «عئادبلا» ص١15١.

 )86م٠١١4( .717”ص .”ج «جاتحملا ينغماا
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 .(اهيلع فولحملا) ةجوزلا : يناثلا بلطملا

 .هب فولحملا :ثلاثلا بلطملا

 . هيلع فولحملا : عبارلا بلطملا

 .ةذملا : سماخلا بلطملا

 . هتغيصو ءاليإلا ظافلأ :سداسلا بلطملا

 (فلاحلا) جوزلا

 :(فلاحلا) يلوملا وه جوزلا 5

 (ءاليإلا) يلوقلا فرصتلا اذه هنع ردصي يذلا وهف جوزلا وه ءاليإلا يف (فلاحلا) يلوملا

 بجاولا طورشلا هذه يه امف هيف ةئيعم طورش نود ًاجوز نوكي نأ يلوملا يف يفكي ال هنأ الإ

 ؟ءاليإلا هنم حصيل هيف اهققحت

 (فلاحلا) يلوملا جوزلا طورش -17

 : القاع ًاغلاب نوكي نأ :ًالوأ

 ةيلهأب ءاليإلا ع نأل القاع ًاغلاب نوكي نأ هؤاليإ حصيل فلاحلا جوزلا يف ط

 حصي الف «قالطلا عاقيإ لهأ نم اسيل نونجملاو يبصلاو «هؤاليإ ّحص هقالط ّحص نمف دق

 لها نم انما اميدأل نوتخملاو يبصلا ءاليإ حلصي الد : يناساكلا مامإلا لاق «ءاليإلا امهنم

 , 00559 (فالطلا

 نونجملاو يبصلا امأ» :هلوقب نونجملاو يبصلا ءاليإ ةحص مدع يلبنحلا ةمادق نبا للعيو

 ملف قح وأ ةرافك هتفلاخمب بجت لوق ءاليإلا نألو ؛امهنع عوفرم ملقلا نأل امهؤاليإ حصي الف

 . "::*8ءاهقفلا لاق هؤاليإ حصيل  هلقعو جوزلا غولب  طرشلا اذهبو .©٠2*7«رذنلاك امهنم دقعني

 :جوزلا مالسإ :ًايناث 4

 طورش نمف معن :ةيكلاملا لاق ؟ًاملسم نوكي نأ (فلاحلا) يلوملا جوزلا يف طرت

 .١71١ص ءا"ج «عئادبلا» )٠٠١45(

 )٠٠١80( ؟98ص الج «ينغملا» .

 حرشلا» 07113 اج «جاتحملا ينغم» .171ص اج «عئادبلا» .598ص .الج «ينغملا» )٠٠١44(

 . 5الى ص كج ءريدردلل «ريغصلا
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 .©8؟!عرفاكلا ال ملسملا جوزلا فلح ءاليإلا» :اولاق دقف ءًاملسم نوكي نأ اليإ حصيل جوزلا
 حصير» : يلبنحلا ةمادق نبال (ينغملا» يف ءاج .ملسملا ريغ ءاليإ حصي ءاهقفلا روهمج لاقو

 لاقو .روث وبأو يعفاشلاو ةفينح وبأ لاق اذهبو ءانيلإ اوعفارت اذإ ملسملا مزلي ام همزليو يمذلا ءاليإ
 ثنحي ال هنأل ؛ًايلوم هللاب هفلحب نكي مل يمذلا فلح نإ : ةفينح يبأ ابحاص دمحمو فسوي وبأ

 هقتع حصي هنأل ؛ يلوم وهف قاتع وأ قالطب هنيمي تناك نإو فلكم ريغ هنوكل هتجوز عماج اذإ

 .2:؟9هلسملا ريغ ءاليإ ةحصب ةيرفعجلا لاق كلذكو ,2"؟:>(هقالطو

 : ةيكلاملا ةجحو روهمجلا ةجح 468

 َنيذلل» : ىلاعت هلوق نم دافتسملا مومعلا ملسملا ريغ ءاليإ ةحص يف روهمجلل ةجحلاو
 ءطو نم فلحلاب هسفن عنم ملسملا ريغ نألو ؛4 . .رهشأ ةعبرأ صبرت مهئاسن نم نولؤي

 .2:؟9ملسملاك هؤاليإ مص هقالط مص نم نألو ,ملسملاك ًايلوم ناكف .هتجوز

 هلوق نم دافتسملا مومعلا نأ رفاكلا جوزلا نم ءاليإلا ةحص مدعب مهلوقل ةيكلاملا جتحاو

 رفاكلا يلوملا مومعلا اذه لمشي ال 4. .رهشأ ةعبرأ صبرت مهئاسن نم َنولؤي يذلا : ىلاغت

 سيل رفاكلا نإف «ميحر روفغ هللا نإ اوواف نِإف» : : ىلاعت هلوق وهو ةيآلا رخآ ىف ف ءاج ام ليلدب

 , 3 :؟5ةمحرلاو ةرفغملا لهأ نم

 :جوزلا مالسإ طرش يف حجارلا لوقلا

 ةجح نم هانركذ امل ًاملسم نوكي نأ يلوملا جوزلا يف طرتشي الف روهمجلا لوق حجارلاو

 لهأ نم سيل ملسملا ريغ نأ نم هوركذ امو ,روهمجلا ةجح ىلع ةيكلاملا در امأ .روهمجلل

 هيلع در ىلع فقأ مل ينإف «مهئاسن نم نولؤي َنيذلا» مومع لمشي الف ةمحرلاو ةرفغملا

 نإ .«ميحر روفغ هللا نإف اوؤاف نإف» : ىلاعت هلوق نأب هذه مهتجح ىلع ٌدرُي نأ نكمي نكلو
 .ةرخآلا ماكحأ نم هنأل ؛طقف نوملسملا مهو ةمحرلاو ةرفغملا لهأ لمشي مومعلا اذه

 مومعلا اذهف 4 . .رهشأ ةعبرأ صبرت مهئاسن نم نولؤي َنيذلل# : ىلاعت هلوق يف مومعلا امأ
 ماكحأ يف ملسملاك رفاكلاو ءايندلا ماكحأب قلعتي هنأل ؛نيرفاكلاو نيملسملا جاوزألا لمشي

 )٠٠١89( 78ص «.١ج «ةيكلاملا هقف يف ريدردلل «ريغصلا حرشلا» .

 )٠٠١90( ءالج «ينغملا» ص١4".

 )٠٠١91( .؟7ج «ةيقشمدلا ةعمللا حرش ةيهبلا ةضورلا» صلا؟١.

 )٠٠١95( ءالج «ينغملا» ص١4".

 )٠٠١9( 48ص «١ج «.ةيكلاملا هقف يف ريدردلل هريغصلا حرشلا ىلع يواصلا ةيشاح» .
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 .انتلأسم يف ءانثتسالا ىلع ليلد الو ليلدلا هانثتسا ام الإ ايندلا

 :ءطولا ىلع جوزلا ةردق :ًاثلاث 0١

 ؟هنع زجاعلا ءاليإ حصي الف ءطولا ىلع ةردقلا (فلاحلا) يلوملا جوزلا يف طرتشي لهو

 مات ًاقلطم ًازجع ًازجاع جوزلا نوكي دقف .ءاهقفلا نيب فالتخاو ليصفت طرشلا اذه يف
 : يتآلا يف هزجون ءاهيف ءاهقفلا لاوقأو اهمكح ةلاح لكلو ءاتقؤم هزجع نوكي دقو

 :ءطولا نع قلطملا زجعلا :ىلوألا ةلاحلا 7

 وأ ًابوبجم ناك ول امك «لاوزلا وجرم ريغ ءطولا نع ًامات ًاقلطم ًازجع ًازجاع جوزلا ناك اذإ|
 : يلي اميف مهلاوقأ ركذنو .ءاليإلا اذه ةحصو هئاليإ عوقو يف ءاهقفلا فلتخا دقف ءانينع

 : ةلباتحلا بهذم 5 م16

 هل اولثمو لاوزلا وجرم ريغ ببسب ءطولا نع هزجع ناك نم ءاليإ حصي ال ةلبانحلا دنع

 ليحتسم كرت ىلع نيمي ةلاحلا هذه يف .ءاليإلا نأب كلذ اوللعو ءامهوحنو نينعلاو بوبجملاب

 نيمي ءاليإلا نألو ًايهذ هيكل فس ل نأ تلج ول اك دعا هذه دقعنت ملف  ءطولا وهو

 مهنم ليحتسم هنأل ءطولا نم مهعنمت ال ةزجعلا ءالؤه نم نيميلا هذهو .ءطولا نم اهبحاص ع

 ,20:59.هفلح نم ررضتت ال ةأرملاو .مهفلح مكحب ال مهزجع مكحب هنم نيعنتممو الصأ

 : ةيعفاشلا بهذم - بن -14

 ىهتنم» يف ءاج دقف ءًاقلطم ًازجع هنع زجاعلا نم ءاليإلا ةحص مدع يف ةلبانحلاك ةيعفاشلاو

 رم امل بهذملا ىلع  هؤاليإ يأ - حصي مل بوبجم ىلا وأ» :«جاتحملا ينغم هحرشو جاهنملا
 .©١؟*«هسفن يف رمألا عانتمال ةجوزلاب رارضالاو ءاذيإلا دصق هنم ققحتي مل هنأل يأ

 ًازجع ءطولا نع زجاعلا ءاليإ يف نيلوقلا ركذ ةيعفاشلا هقف يف يزاريشلل «بذهملا» يفو

 يف حصألا لوقلا وه يذلا يناثلا لوقلا يف لاقو .لشألاو نينعلاو بوبجملاك هلاوز ىجري ال
 ال  مألا هباتك يف يعفاشلا هلاق فا مألا يف هلاق» : هللا همحر لاقف «ليلعتلا عم .بهذملا

 ىلإ دعصي ال فلح ول امك حصي ملف لاحب هيلع ردقي الام كرت ىلع نيمي هنأل .هؤاليإ حصي
 ردقي ال نمم حصي ال كلذو نيميلاب عامجلا نم هسفن عنمي نأ ءاليإلاب دصقلا نألو ؛ءامسلا

 ١". 4ص 2ا/ج «ينغمل ا)(95١١٠06)

 .35 4ص كج «جاتحملا ينغم حرشو جاهنملا ىهتنم» )6٠١١96(
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 ,20:137(نيمي ريغ نم عونمم هنأل ؛ هيلع

 : ةيكلاملا بهذم -  ج - م66

 خيشلاو يصخلاو بوبجملا ..) : ةيكلاملا هقف يف ريدردلل «ريغصلا حرشلا» يف ءاج دقف «هؤافش

 ”0١١5 ئحلبإ مهل دقعني الف ىنافلا

 : ةيفنحلا بهذم - د 5

 مهؤيف نوكيو ءاقلطم ازجع ءطولا نع زجاعلا هوحنو بوبجملا نم ءاليإلا حصي مهدنعو

 نم ىلع «ريدقلا حتف» بحاص در دقو .2''؟*هنع نوزجاع مهنأل ءطولاب ال لوقلاب يأ ناسللاب

 ءهتجوز ملظ نم هئاليإ ءافتنا يلاتلابو ًاقلطم ًازجع ءطولا نع هزجع ةجحب بوبجملا ءاليإ عنم
 بجي ال هنأل ؛ بوبجملا ءاليإ عنم نم سانلا نمو» : هللا همحر هلوقب هتجحو لوقلا اذه ىلع در

 مكح لاطبإ هيف ليلعت اذه نألو ؛ةيعجرلا ةقلطملا يف هانلق ام هباوجو .ملظ الف عامجلا هيلع

 , 230035 (لطاب كلذو صنلا

 :ةيرفعجلا بهذم -اه - م8617

 هقف يف «مالسإلا عئارش» يف ءاج دقف .فالتخا هوحنو بوبجملا ءاليإ ةحص يف مهدنعو

 هتئيف نوكتو زاوجلا هبشأ ءددرت بوبجملا نم  ءاليإلا ةحص يف يأ  هتحص يفو» .: ةيرفعجلا

 اقيلعتو .«بوبجملاو يصخلا نم ءاليإلا حصيو)» : «ةيقشمللا ةعمللا» يفو ,3١20)(نجاعلا ةئيفك

 مومعل ةعامجو فنصملا دنع يأرلا اذه «ةيهبلا ةضورلا» بحاص حراشلا لاق لوقلا اذه ىلع

 مدع يأ - عوقولا مدع ىوقألاو :«ةيهبلا ةضورلا» بحاص لاق مث .تاياورلا قالطإو تايآلا

 رارضإلا هطرش نألو ؛ءامسلا ىلإ دعصي ال نأ فلح ول امك عنتمم نيميلا قلعتم نأل ءاليإلا عوقو

 , 003 مانه روصتم ريغ وهو اهب

 .؟588ص .15١ج «عومجملا هحرشو بذهملا» )٠٠١95(

 )٠٠١919( 4556-479ص .؟ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يف هلثمو « 78ص ء١ج .ريدردلل «ريغصلا حرشلا .

 )٠٠١9( ص .١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» .190١ص .ج «عئادبلا» 888 .

 )٠٠١99( .ا"ج «ةيادهلا حرش ريدقلا حتف» ص١98.

 .85ص ءالج «مالسإلا عئارش» )٠١٠٠١(

 )٠١١1( 17ج (ةيهبلا ةضورلا اهحرشو ةيقشمدلا ةعمللا» ص١98.
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 حجارلا لوقلا -4

 نم نولْوُي نيذلل» : ةميركلا ةيآلا مومعل هوحنو بوبجملا ءاليإ حصيف ةيفنحلا لوق حجارلاو
 ميظعلا هللاب فلحلاو ءاليإلا هنم ردص دق هنأ يفني ال ءطولا هنم روصتي ال هنوكو 4 . .مهئاسن

 وحنو يتجوز ىلإ تكف لوقي نأك ناسللاب نوكت هتئيفو .قالطلا وأ ةئيفلا وهو ءاليإلا مكح همزليف
 روصتي ال نمم ءاليإلا ةرشابمب ثبعلا انعنمو نيميلا ةمرح ةنايص ىلع انلمع دق نوكن اذهبو .كلذ

 ثيعلا نم ًاعنم همكحب همزللف هل ىنعم ال ءطولا نع هرجعب ملاع وهو هءاليإ نأل .عاطولا هنم

 :ءطولا نع تقوملا زجعلا :ةيناثلا ةلاحلا -4

 ءطولا نم هعنمي ًاضرم ًاضيرم ناك ول امك تقوم ًازجع ءطولا نع يلوملا جوزلا زجع ناك اذإو

 ًاضراع ًاضرم هنوكل هضرم هتحص نم عنمي الو .هنم حصي ءاليإلا نإف .هلاوز ىرجي هضرم نكلو

 لاوقأ ضعب يلي اميف ركذنو . سبحلاك هلاوز ىجري ضراع لك ضرملا اذه لثمو .لاوزلا وجرم
 : ءاهقفلا

: 5 

 :ءطولا نع تقوملا زجعلا يف ءاهقفلا لاوقأ -

 ضرملاك هلاوز وجرم ضراعل ناك نإف .ءطولا نع زجاعلا امأو» :«ينغملا» يف ءاج : ًالوأ

 , 0036 9عهنم عانتمالا هنم حصف ,ءطولا ىلع ردقي هنأل هؤاليإ حص سبحلاو

 وأ عامجلا ىلع ردقي ال ًاضيرم يلوملا ناك نإو» :«ةيفنحلا هقف يف ةيادهلا» يفو :ًايناث

 تئف هناسلب لوقي نأ هؤيفف ءاليإلا ةّدم يف اهيلإ لصي نأ ردقي ال ةفاسم امهنيب تناك

 . ًاتقوم ًازجع هزجع ناك نم ءاليإ ةحص اذه ىنعمو .(٠١5 .اهيلإ

 لاق امك بهذملا نإف» : ضيرملا ءاليإ يف ةيكلاملا هقف يف «يقوسدلا ةيشاح» يفو : : ًاثلاث

 نأ ملعاو .ًالام نكمي ًالاح هنم ءطولا نكمي 1 نإ هنأل ؛ًاقلطم حيحصلاك هنأ مالسلادبع نبا
 ضرملا ناك ءاوس هيلع ءاليإ الف هضرم ةّدمب هذّيق اذإ امأو ,قلطأ اذإ ضيرملل ءاليإلا قوحل لحب

 دصق لجأل ًالاح هيلع قلطيف ررضلا دصقي نأ الإ ضرملا لاط ولو ال ؤأ ءظولا نم اغنام

 , 303" ©ررضلا

 51١. 4ص ءالج «يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» )5 ٠١1١
 .196ص ءا"ج هريدقلا حتفو ةيادهلا» )*٠١1١(
 .5 52ص 225ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاح» )٠١١١5(
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 يناثلا بلطملا

 (اهيلع فولحملا) ةجوزلا

 :اهيلع فولحملا ةجوزلا طورش 61

 ةلمج اهيف ترفاوت اذإ الإ اهنم ءاليإلا حصي الو ءاهئطو مدعب يأ هتجوزب قلعتي جوزلا ءاليإ
 :طورشلا هذه يف ءاهقفلا لاوقأو «يلي اميف اهركذن طورش

 : حيحص حاكنب ةجوز نوكت نأ :ًالوأ م

 «رهشأ ةعبرأ صبرت مهئاسن ْنِم َنولْؤُي .نيذلل» : ىلاعت هلوق نم موهفم طرشلا اذهو

 تطبترا يتلا يه (ةجوز) مسا اهيلع قدصي يتلاو .مهتاجوز نم يأ «مهئاسن نمإ» دوصقملاو

 نم ةجوزب تسيل اهنأل ةيبنجألا نم ءاليإلا حصي ال اذه ىلعو . حيحص حاكن دقعب اهجوزب
 اهل قح ال هنأل هتمأ نم ء اليإلا حصي ال كلذكو .هنع ةيبنجأ يهو اهؤطو هل لحي الو  ىلوملا

 .2"*ةيبنجألاك اهنم ًايلوم نوكي الف هئطو يف
 :ًايعجر ةقلطملا نم ءاليإلا - ١8

 دقعب هل ةجوز (فلاحلا) يلوملا لبق نم اهيلع فولحملا ةأرملا نوكت نأ طرشلا ناك اذإو

 نم ةدتعم تناك اذإ اهنم اهجوز ءاليإ حصي الف ًاللعف ةيجوزلا مايق طرتشي لهف حيحص حاكن
 ؟قالط

 كلم مايقل اهتّدع يف يهو اهنم زاليإ حمص يعجر قالط نم ةدتعم تناك نإ : باوجلاو
 .ةّدعلا يف يهو امهدحأ تام اذإ نائراوتيو .هراهظو هقالط ّحص اذهلو ,هجو لك نم حاكنلا

 اذهيو ءامهنيب ةيجوزلا ةطبارلا لاوزل اهنم هؤاليإ حصي مل نئاب قالط نم ةّدتعم تناك نإو
 ,200ةفلتخملا بهاذملا نم ءاهقفلا لاق

 :اهحاكن ىلع ًاقلعم ةيبنجألا نم ءاليإلا 8

 جاوز نع ًاقلعم ءاليإلا عاقيإ زوجي لهف حيحص الو عقاو ريغ ةيبنجألا نم ءاليإلا ناك اذإو
 هنأل ءاليإلا حصي ةيفنحلا لاق ؟كبرقأ ال هللاوف كجوزت نإ :ةأرمأل لجرلا لوقي نأك اهب ىلوملا

 .١71١ص اج «عئادبلا» ,”١؟ص ءالج «ينغملا» (١٠١٠ه)

 حرشلا» 07” ص اج «جاتحملا ينغم» ء1الا1 ص .ا"ج «عئادبلا» نضال «ينغملا» )١37١5(

 . 5 ؟ 7ص 23ج «ريذردلل «ريغصلا
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 .20"اهجوزت دعب فلح ول ام هبشأف ةيجوزلا مايق لاح ىلإ هفاضأ
 هلوقل ءاهب جوزتلا يأ اهحاكن ىلع ًاقلعم ةيبنجألا نم ءاليإلا حصي ال ةلبانحلا دنعو -6

 نآلو هئاسن نم تسيل ةيبنجألا هذهو «رهشأ ةعبرأ صبرت مهئاسن نم نولؤي نيذلل» : ىلاعت

 هدصقل جوزلل برضت ةدملا نألو قالطلاك همدقتي نأ زوجي الف حاكنلا ماكحأ نم مكح ءاليإلا

 ريغب عنتمملا هبشأف «رارضإلل ًادصاق نكي مل حاكتلا لبق نيميلا تناك اذام «هنيميب اهب رارضإلا
 ل

 . نيمي

 ثبعلا نم اذه نأل اهب جاوزلا ىلع ًاقلعم ةيبنجأل ١ نم ءاليإلا عوقو مدع حجارلاو 5

 امإ .هتجوز نم ءاليإلا ىلع جوزلا لمحي ثعابل ةماع ردصي امنإ ءاليإلا نأل ؛هل ىنعم ال يذلا

 هذه نم ثعاب دجوي الو ءاهلفطل ةعفنملا ةدارإل امأو ءاهب رارضإلا دصقل امإو ءاهبيدأت دصقل

 مدعب هثبع هيلع دريف ثبعلا ىلع هئاليإ لمح الإ ّقبي ملف ةيبنجألا نم لجرلا ءاليإ يف ثعاوبلا

 :ةيمذلا ةجوزلا نم ءاليإلا 7

 حصيو» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق (ةملسملا ريغ) ةيمذلا هتجوز نم ملسملا جوزلا ءاليإ حصي

 َنولْؤُي نيذلل» : ىلاعت هلوق مومعل ,ةمأوأ تناك ةرح ,ةيمذ وأ تناك ةملسم ةجوز لك نم ءاليإلا

 5 0 7 5 : هكا ٠ 0 2 ع( .

 ةرحلاك اهنم ءاليإلا حصف ةجوز اهنم ةدحاو لك نألو ؛«رهشأ ةعبرأ صبرت مهئاسن نم
 ,(١3١3؟ةملسملا

 : هدعبو لوخدلا لبق ةجوزلا نم ءاليإلا م8154

 كلامو يعخنلاو ةلبانحلا لاق اذهبو ءاهب لوخدلا دعب وأ لبق ةجوزلا نم ءاليإلا حصيو

 جتحا .لوحخدلا دعب ءاليإلا حصي امنإ :يروثلاو يرهزلاو ءاطع لاقو . يعفاشلاو يعازوألاو

 ءطو نم عنتمم يلوملا جوزلا نألو ؛4 . . مهئاسن نم نولؤي نيذلل# :ءاليإلا ةيا مومعب روهمجلا
 ؛ ءاليإلا ةيبأ مومع هناحجر ليلدو , حجارلا وه اذهو ,230370لوحخدلا دعب ام هبشأف هنيميب هتجوز

 )٠١١7( .ءا"ج «عئادبلا» ص١7١ .

 )م7 )0١3١4ص الج «ينغملا» ١".

 )٠١١9( .81ص ءالج «ينغملا»

 )٠١١١( الج «ينغملا» ص"١".
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 .هدعب هتجوز يه امك لوخدلا لبق هتجوز اهنألو

 :ءطولل ةحلاص نوكت نأ :ًايناث . 8

 امأف» : ىلبنحلا ةمادق نبال «ىنغملا» ىف ءاج دقف ,ةيعفاشلاو ةلبانحلا هب لاق طرش اذهو

 امك هكرت ىلع نيميلا دقعنت ملف ًامئاد رذعتم ءطولا نأل امهنم ءاليإلا حصي الف ءانرقلاو ءاقترلا

 ,0031نءامسلا ىلإ دعصي ال فلح ول

 .2019(هسفن يف رمألا عانتمال رارضالا وأ ءاذيإلا دصق هنم ققحتي ال هنأل بهذملا

 ؛ ةئيفلاب جوزلا بلاطُي ال هنأ الإ امهنم ءاليإلا حصيف ةريغصلاو ةنونجملا ةجوزلا امأو -
 .©"15هنيمي نع جوزلا عوجرب ةبلاطملا لهأ نم اسيل امهنأل

 ريغ نك نإو ءانرقلاو ءاقترلاو ةريغصلا هتجوز نم جوزلا ءاليإ حصي ةيفنحلا دنعو 6١

 ًاضيرم (فلاحلا) يلوملا ناك نإو» :ةيفنحلا هقف يف «ةيادهلا» يف ءاج دقف .ءطولل تاحلاص

 - لوقي نأ هؤيفف عّماجُت ال ةريغص وأ ١"9ءاقتر وأ ةضيرم ةجوزلا تناك وأ عامجلا ىلع ردقي ال
 ,2031يءافيالا ةّدم ىف اهيلإ تئف هناسلب

 : حجارلا لوقلا

 ءطولل ةحلاص ريغ وأ .ءطولل ةحلاص تناك ءاوس هتجوز نم جوزلا ءاليإ ةحص حجارلاو

 )٠١1١1١( ءالج «ينغملا» ص١".

 .""ص ءالج «جاتحملا ةياهن» يف هلثمو .5”7 ص كج «جاتحملا ينغم» )٠١١١9(

 هل حلصتو ءطولا قيطت يهف ةغلاب تناك نإ ةنونجملا نأ انه ظحاليو .717ص ءالج «ينغملا» )*٠١١1(

 «ةئيفلاب ةبلاطملا لهأ تسيل ةنونجملا نأ نوكو ,.ةلقاعلا ةغلابلا نم ءاليإلاك اهنم ءاليإلا نوكيف يلاتلابو

 مزلي يتلا ةنايدلا ماكحأ نم ةئيفلا نأل ؛هئاليإب ملعي نم وأ اهيلو لبق نم اهب بلاطي نأ نم عنمي ال
 ررضب الإ اهؤطو هعم نكمي ال عضو يف ةنونجملا تناك اذإ امأ .ةبلاطملا نكمأ املك اهب بلاطيو اهب

 .ةريغصلاك ةلاحلا هذه يف نوكت اهنإف ءاهجوز ىلع وأ اهيلع

 .ءطولا عنمي جرفلا يف مظع (نرقلاو) .ءاقتر ىمست هب ةأرملاو .ءطولا عنمي جرفلا يف تبني محل قترلا )٠١١1١5(

 ةمادق نبال «ينغملا» :هيف تبني محل وه امنإ .مظع جرفلا يف نوكي ال :هريغ لاقو . يعفاشلا هلاق
 .١50ص .5ج .يلبنحلا

 .190ص اج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» )٠١116(

-7556 



 هجوو .ءاليإلا ةّدم يف لوقلاب يلوملا جوزلا ةئيف نوكتو .نرقلا وأ قترلاب اهتباصال وأ اهرغصل

 ماكحأب ثبعلا نم ءيش برستي الئلو هللاب فلحلا ةمرحل ةنايصو «ءاليإلا ةيأ مومع حيجرتلا اذه

 لمحم ىلع هلمح نكمي ال ءطولل حلصت ال اهنأ ملعي وهو هتجوز نم جوزلا ءاليإ نأل ؛ عرشلا

 ثلاثلا بلطملا

 هب فولحملا

 :ناعون هب فولحملا م6117

 نع ةرابع ةغللا يف ءاليإلاو « . .رهشأ ةعبرأ صبرت مهئاسن ْنِم َنولؤُي َنيِذللإط : ىلاعت لاق

 ققحتل ءازجلاو طرشلاب نيميلا ىلع عقيو «ىلاعت هللاب نيميلا ىلع عقي نيميلا مساو .نيميلا

 هللاب نيميلا (لوألا عونلا)» :ناعون هب فولحملاف اذه ىلعو .©7'"2(ةوقلا وهو نيميلا ىنعم

 . ءازجلاو طرشلاب نيميلا (يناثلا عونلا) . ىلاعت
 : (هللاب فلحلا) ىلاعت هللاب نيميلا 6

 جوزلا لوق لثم هب فولحملا نم لوألا عونلا وه هتافص نم ةفصب وأ ىلاعت هللاب فلحلا

 نأ» ءاليإ هنأ يف فالخ ال هنإو هب فولحملا اذه نع ةمادق نبا لاق .كبرقأ ال هللاو :هتجوزل

 , 2011 نعءاليإ كلذب فلحلا نأ يف ملعلا لهأ نيب فالخ الو .هتافص نم ةفصب وأ هللاب فلحي

 :ءاليإلا هب دقعني ال هللا ريغب فلحلا ٠

 وأ .هتجوز أطي ال نأ ةبعكلا وأ ةكئالملا وأ يبنلاب فلح ول امك ىلاعت هللا ريغب فلح ول

 دقعني ال هللا ريغب فلحب هنم ردص ام نأل ؛ لومب سيل اذهف ءاهأطو نإ ينارصن وأ يدوهي وه لاق

 .©":!"9هريغو كلام لاق اذهبو .ايلوم هريصي الو يعرش ءاليإب سيل هنأل ءاليإلا هب

 : ءازجلاو طرشلاب فلحلا -

 جوزلا لوق لثم ءازجلاو طرشلاب نيميلا وأ فلحلا وهو فلحلا نم يناثلا عونلا وه اذهو

 .157١؟-١5١1نص .”ج (عئادبلا» ٠١115(

 «ريدقلا حتف» 254 ص الج «جاتحملا ةياهن» . 45ص ١٠٠ج «ىلحملا» .؟9؟8ص ءالج «ينغملا» ٠١1١1١0(

 0 كج

 .١79ص ءككج «بذهملا» ا/*“ .١٠ج «ىلحملا» 2٠١ ص اج «يبطرقلل «نارقلا ماكحأو )٠١3١14(

 .7١1١”<ص 37ج «عئادبلا»
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 لهف .قلاط ىرخألا يتجوز نإف وأ رح يدبعف وأ ,ةجح َّيلعف كتبرق نإ وأ كتعماج نإ هتجوزل
 : يتآلاب هيف لوقلا زجون ءاهقفلا نيب فالتخا ؟هب فولحملا نم عونلا اذهب ءاليإلا حصي .

 : ةيفنحلا بهذم : ًالوأ 7

 « ىلاعت هللاب نيميلا ىنعم هيف نأل ؛ ءازجلاو طرشلا ةغيصب فلحلاب ءاليإلا حصي مهدنعو

 يتجوزف كتبرق نإ : هلوق وحنف ءازجلاو طرشلاب نيميلا امأو» : هلوقب كلذ يناساكلا مامإلا حضويو

 ىوقتي فلاحلاو «ةوقلا نع ةرابع ةغللا يف نيميلاو «نيمي ءاليإلا نأل ؛ٌرح يدبعو أ قلاط ىرحألا

 هتجوز قالط  امهنم دحاو لك نأل ؛ ءاليإلا ةذم يف هتجوز نابرق نم عانتمالا ىلع ءايشألا هذهب

 عبطلا ىلع لقثي هنأل - ءاليإلا ةدم  ةّدملا يف نابرقلا نم ًاعنام حلصي  هدبع قتع وأ ىرخألا

 ىلع يوتا وهو نيميلا هل عضو ام لوصحل ورع هب نيمبلا ىنعم يف ذاكف « .هيلع قشيو

 فرعلا يف ءطولا نم ايام 0 اذه ٌلعي اذكو .ةجوزلا ءطو يأ , طرشلا ةرشابم نم عانتمالا

 ,201313(ءايشألا هذهب فلحلا اوفراعت سانلا ْنِإف . .ةداعلاو

 : ةيعفاشلا 0 0

 وأ 00 : لاق وأ ًافتع وأ ًاقالط ءطولا 08 0 ,هتافصو
 مازتلا وأ قتعلا وأ قالطلا عوقو نم هب هقّلع امب ءطولا نم هسفن عنمي هنأل ؛ًايلوم ناك قتع وأ جح

 نيذلل» :ةميركلا ةيآلا هتلمشف ةغللا يف ًانيمي هنوكلو « ىلاعت هلا[ فا لاب هسفت عدي امك ةيزقلا

 رمل #7 . مهئاسن نم َنولؤُي

 : ةيكلاملا بهذم :ًاثلاث 4

 قالط وأ ةالص وأ موص وأ ةقدص وأ قتع وحن مازتلا و أ هتافص نم ةفصب وأ هللاب فلحلا لمشي
 يشملا ّيلعف وأ ةقدص رانيد ٌيلعف وأ نالف يدبع قتع ّيلعف كتأطو نإ : هتجوزل جوزلا لوقي نأك

 , 001712 قلاط تنأف وأ ةعكر ةئام ةالص وأ ءرهش موص ٌيلعف وأ ا ىلإ

 : ةلباتحلا بهذم :ًاعبار

 يف ناتياور ءازجلاو طرشلاب نيميلاب ءاليإلا عوقو يف «ينغملا» يف ءاج امك مهدنعو

 .5١<ص ءالج «عئادبلا» )١1١119(

 ."5 5ص جا «جاتحملا ينغما) "50ص الج .يلمرلل «جاتحملا ةياهن» )٠١١٠١(

 .5"13ص 37ج «يقوسدلا ةيشاحدو ريدردلل «ريبكلا حرشلا» )٠١١11(
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 :لاق هنأ سابع نبا نع يور دقو .ًءاليإ نوكي : (ةيناثلاو) .ًءاليإ نوكي ال (ىلوألا) :بهذملا

 لهأو كلامو يعخنلاو يبعشلا لاق كلذبو ءاليإ يهف  ةجوزلا ءطو يأ  اهعامج تعنم نيمي لك

 فلحلاك ًءاليإ تناكف ؛ةجوزلا عامج تعنم نيمي اهنأل ؛ مهريغو ةفينح وبأو يروثلاو زاجحلا

 تفلح ىتم :لاق ول هنأ ليلدب فلح اهئطو ىلع امهوحنو قتعلاو قالطلا قيلعت نألو .هللاب

 ةمادق نبا لاق نكلو .لاحلا يف تقلط قلاط تنأف كتأطو نإ :لاق مث قلاط تنأف كقالطب

 يه ىلوألا ةياورلاو : ةيناثلا ةياورلا ةجحو «بهذملاو» يف نيتياورلا ركذ نأ دعب يلبنحلا

 اذهلو (فلحب سيل يأ) مسقب سيل طرشب قيلعتلاو ءمسقلا وه قلطملا ءاليإلا نأل ؛ةروهشملا

 الف .مسقلا باب يف ةيبرعلا ةغللا لهأ رك الر هلاك تاج لو نقل "ترحب نس

 وهو مسقلا يف روهشملا ىنعملا يف مسقلا هتكراشمل ًازوجت ًافلح ىمسي امنإو «ًءاليإ نوكي

 لديو «هتقيقح هب داري هقالطا دنع مالكلا نكلو ءربخلا ديكوت وأ «هنم عنملا وأ لعفلا ىلع ثحلا

 نيميلا يف نارفغلا لخدي امنإو .«ميحر ٌروفغ هللا نإ اوؤاف نفط : ىلاعت هللا لوق كلذ ىلع

 . هللاب

 نأ مكاهني هللا نإ» :لي هلوقو .«كرشأ دقف هللا ريغب فلح نم» :لكي يبنلا لوقف ءًاضيأو

 طرشلاب سيلو هللاب نوكي فلحلا وأ نيميلا نأ وهو هانلق ام ىلع لدي ,«مكئابآب اوفلحت

 , "2" '"9ءازجلاو

 ءاليإلا عوفول طرتشي ءاهانركذ يتلاو ةلبانحلا بهذم يف ةيناثلا ةياورلا ىلعو 0١-

 تنأف وأ“ ءرح يدبعف كتأطو نإ : هلوقك قح هيف ثنحلاب همزلي امب كلذ نوكي نأ ءازجلاو طرشلاب

 هعنمي قح اهئطوب همزلي هنأل ؛ًءاليإ نوكي اذهف .ةقدص وأ .جح وأ .موص يلع هللف وأ .قلاط

 اذهلو .اهأطو نأب هنيمي يف ثنح اذإ هيلع قحلا اذه بوجو نم يأ ءهبوجو نم هفوخ اهئطو نم
 .قح همزلي مل هيضم دعب اهأطو ول هنأل ؛ًايلوم نكي مل رهشلا اذه موص يلعف كتأطو نإ :لاق ول

 .١2'"9هيضم دعب روصتي ال رهشلا اذه موص نإف

 :نورخأتملا ةلبانحلا هيلع رقتسا ام -5

 اورقتسا دق مهنأكو مهبهذم يف ىلوألا ةياورلاب اوذخأ نيرخأتملا ةلبانحلا ءاهقف نأ ودبيو

 طرشلا ةغيصب ءاج اذإ امأ ,هللاب فلحلاب الإ ءاليإلا مهدنع حصي الف «ةيناثلا نود اهرايتخا ىلع

 ءاهقف نم هبحاصو  ةليانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج دقف .ءاليإ ربتعي الف ءازجلاو

 رذنب ال هتافص نم ةفصب وأ ىلاعت هللاب عامجلا هنكمي جوز فلح ءاليإلا»  نيرخأتملا ةلبانحلا

 .؟99ص ءالج «ينغملا» )٠١١79( . 7598-599ص الج «ينغملا» )٠١١7(
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 203159(. .اهعامج نكمملا هتأرما ءطو كرت ىلع هوحنو قالط الو

 :ةيرهاظلا بهذم :ًاسماخ - 18

 ا بدألا هيلعف ىلاعت هللا ريغب فلح نم نأو ؛ىلاعت هللاب فلحلاب الإ ءاليإلا حصي ال مهدنعو

 مزح نبا مامإلا لاق هلك !ذه يفو « ىلاعت هللا ريغب فلحلا نع عرشلا يهنل هو اليإ حصي الو

 كلذ ريغ وأ ةقدص وأ قتع وأ قالطب - هتجوز ءطو كرت يف يأ - كلذ يف فلح نمو» : يرهاظلا

 : لجو َّزع هللا لوق كلذ ناهرب هب فلحلا زوجي ال امب فلح هنأل ؛بدألا ةيلعو ايلوع نييلف

 قالطلا اومزع نإو . ميحر ٌروفغ هللا نَِف اوؤاف نإف ,رهشأ ةعبرأ صئرت مهئاسن ْنم َنولْؤُي نيذللو

 نع حص دقو «نيميلا يه «ةيلألا» نأل ؛هانلق ام لك يضتقت ةيآلا هذهف « .«ميلع عيمس هللا ّنِإف

 فلحي ملف ىلاعت هللا ريغب فلح نم نأ ّمصف «هللاب الإ فلحي الف ًافلاح ناك نم» : لكَ هللا لوسر

 وهف انرمأ هيلع سيل ًالمع لمع نم» : هللا لوسر لاق ءًافلاح سيلف هب ىلاعت هللا هرمأ امب
 ا

 :ةيرفعجلا بهذم :ًاسداس -64

 هريغب ال بلاغلا وأ هب صتخملا ىلاغت هللا مساب الإ  نيميلا قلطمك  ءاليإلا دقعني ال :اولاق

 هللاب فلحيلف ًافلاح ناك نم» : لي لاق دقو .صاخ فلح هنأل ؛ةمظعم تناك نإو ءامسألا نم
 ,20039(تمصيل وأ ىلاعت

 حجارلا لوقلا -6

 امل هتافص نم ةفصب وأ ىلاعت هللاب فلحلاب الإ حصي ال ءاليإلا نإ لاق نم لوق حجارلاو

 ىنعم هيف ءازجلاو طرشلاب نيميلا وأ فلحلا نأب جاجتحالا امأ .لوقلا اذه باحصأ هب جتحا

 هيلع دريف ءطولا نم هعانتما ىلع كلذب ىوقتي فلاحلا نإ ثيح نم هب فلحلاو ىلاعت هللاب نيميلا

 امأ . هللا ريغب فلحلا نع ىهن عرشلا نألو ؛هب فولحملا ميظعت نم اهيف امل ةدابع نيميلا نأ

 ةوق نم هيف امل .هللاب فلحلا ىنعم هيف .ءازجلاو طرشلا ةغيصب فلحلاك هللا ريغب نيميلا نوك

 انذحأ ول اننأل .هولاق ام زاوجل ةجح حلصي ال لوقلا اذهف هيلع فلح ام ةفلاخم نم فلاحلا عنم

 لوبقم ريغ اذهو هفلحو هنيمي يف ثنحلا نم فلاحلل ةعنام ةوق نم مهب فلحلا يف امل مهريغب

 . عرشلا يهن دنع فقن نأ بجيف .ىلاعت هللا ريغب فلحلا نع عرشلا يهنل

 .؟١ا78 ؟5١ص 07ج «عانقلا فاشكو (١١٠؟5)

 . 1”-4؟ص ١3ج . يرهاظلا مزح نبال «ىلحملا» 0١1١ 1؟ه)

 . ١-١757 6©ص 2ت2كج «ةيقشمدلا ةعمللا حرش ةيهبلا ةضورلا» 1١5 ٠(
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 عسبارلا بلطملا

 هيلع فولحملا

 :ءطولا وه هيلع فولحملا 5

 .203هتجوز ءطو كرت ىلع فلحي جوزلا نأ يأ .ءطولا وه هيلع فولحملاب دارملا
 .©9"01اهربد يف سيلو ةجوزلا لبُق يف يأ «جرفلا يف ءطولا :ءطولاب دوصقملاو

 .جرفلا يف عامجلا ىلع فلحلاب الإ ًايلوم نوكي ال» :ةيفنحلا هقف يف ةيدنهلا ىواتفلا يفو
 ,200319(جرفلا يف عامجلا كرت ىلع يأ

 :جرفلا ريغ يف ءطولا 7

 يف ال اهلبق يف يأ ةجوزلا جرف يف ءطولا كرت وه ءاليإلا يف هيلع فولحملاب دارملا ناك املو

 ينغم» يف ءاج ًايلوم نكي مل جرفلا نود اميف وأ ربدلا يف اهأطي ال نأ ىلع فلح اذإف ءاهربد

 يف وأ ضيحلا يف وأ ربدلا يف اهئطو نم عانتمالا ىلع فلح ولف» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا

 اميف ءطولا يف عمطت الو كلذب ررضتت ال نسحم وه لب .ًايلوم نكي مل جرفلا نود اميف وأ سافنلا
 .2030(فلحلاب هنم عونمملا دكأف ًاعرش ةأرملا جرف ريغ يف ءطولا نم عونمم هنألو ؛ركذ

 نإف .جرفلا يف ءطولا كرت ىلع الإ ءاليإلا حصي الو» :ًاضيأ ةيعفاشلا هقف يف «بذهملا» يفو

 .عامجلا نم هسفن اهب عنمي يتلا نيميلا وه ءاليإلا نآل ًايلوم نكي مل ربدلا يف كتأطو ال هللاو :لاق
 كرتب رارضالا اهب دصقي يتلا نيميلا وه ءاليإلا نألو ؛ نيمي ريغ نم هنم عونمم ربدلا يف ءطولاو

 .2052(جرفلا يف ءطولا وه هكرتب ررضلا قحلي يذلا ءطولاو ءءطولا

 سماخلا بلطملا
 ءاليإلا ةّدم

 :ءاليإلا ةّدم يف لاوقألا -4

 كرت ىلع فلح يتلا ةّدملا يأ .ًايلوم جوزلا اهيف نوكي يتلا ةّدملا ريدقت يف ءاهقفلا فلتخا
 .اهيف مهلاوقأ يلي اميف ركذنو  ةدملا هذه ءانثأ يأ  اهيف هتجوز ءطو

 )٠١17( ء ص ءالج «ينغملا» ٠“, .4ا8ص ١1ج .ريدردلل هريغصلا حرشلا» .

 .184ص اج «ىهتنملاو عانقالا نيب عمجلا يف ىهتنملا ةياغ» )٠١114(

 .* 47ص .ج «جاتحملا ىنغم» )٠١١0( . ؟الا/ص ١1ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (١١٠1؟9)

 .؟94ص .5١ج .«عومجملا هحرشو بذهملا» )٠١11(

 ل 769٠



 :رهشأ ةعبرأ نم رثكأ ةّدملا : ًالوأ -4

 لاقو «ةلبانحلا بهذم اذهو رهشأ ةعبرأ نم رثكأ ءطولا كرت ىلع فلح اذإ ًايلوم جوزلا نوكي
 ىعفاشلاو ىعازوألاو كلامو ريبج نب ديعسو سوواطو سابع نبا لوق» : هنأ ىلبنحلا ةمادق نبا هنع
 , 00197 ديبع يبأو روث يبأو

3 2 

 ركذي ملو هفلح يف قلطأ وأ (ادبأ) لاق امنإو .ةّدم ركذي مل اذإ يلوم خوزلا نوكي كلذكو

 كرت ىلع . .جوز فلح ءاليإلا يأ وهو» : ةلبانحلا هقف يف «عانفلا فاشكو يف ءاج دقف ًائيش

 ميرا نهرا اهاطينأل فلحب وأ اهاطي آل فلخ ىف قلطي وأ ًادْبأ اهعامج نكمملا :هتأرما ءطو

 ,230359ةيرفعجلاو ةيكلاملاو ةيعفاشلا اشيا هب حّرص ام اذهو .2039(. .رهشأ

 :ًادعاصف رهشأ ةعبرأ يه ةّدملا :ًايناث
 دقف .ةيفنحلا بهذم اذهو .ًادعاصف رهشأ ةعبرأ ءطولا كرت ىلع فلح اذإ ًايلوم جوزلا نوكي

 رهشأ ةعبرأ ىلع  ءطولا كرت ىلع  فلحي نأ يهو ةّدملا» : يناساكلا 0 «عئادبلا» يف ءاج

 ًايلوم نكي مل رهشأ ةعبرأ نم لقأ ىلع فلحول ىتح ًادبؤم وأ ًاقلطم فلحي وأ ةّرحلا يف ًادعاصف
 , 00102قالطلا قح يف

 هطرشو ءروكذملا فلحلا وهف  ءاليإلا يأ  هنكر امأو» : ةيفنحلا هقف يف «ريدقلا حتف» يفو

 بهذم ًاضيأ اذهو .©5«رهشأ ةعبرأ نع صقنلا مدعو فلاحلا ةيلهأو ةأرملا ةيلحم

 ,2007ةيديزلا

 :ةّدملا لقأل ريدقت ال :ًاثلاث 0١

 .همكح هيلع بترتيو حيحص ءاليإلاف رثكأف ةعاس ةّدملا تناكولف .ءاليإلا ةّدم لقأل ريدقت ال

 وأ لجو ّزع هللاب فلح نمو» : يرهاظلا مزح نبال «ىّلحملا» يف ءاج دقف ةيرهاظلا بهذم اذهو

 «تقوي مل وأ هرمع عيمج ىلإ رثكأف ةعاس تقو ءاوسف «هتأرما أطي ال نأ ىلاعت هئامسأ نم مساب
 «قاحساو ىليل سَ نباو دامحو ةداتقو يعخنلا بهذم اذهو .23«. . .دحاو كلذ يف مكحلا

 الج «جاتحملا ةياهن» .١٠7ص ١1ج «عومجملا هحرش عم بذهملا» ,.١٠٠ص ءالج «ينغملا» )5*٠١١(

 .؛؟58ص 215ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» "ت4 ص

 .515-7119ص ءا“ج «عانقلا فاشك» )٠١10(

 )5*٠١١( ص «مالسإلا عئارش» « 48ص 31ج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» .54ص الج «جاتحملا ةياهن» 286

 .5ج

 .187ص ءا"ج ريدقلا حتف» )*٠١1( .١7١ص اج «عئادبلا» )*٠١١(

 )٠١17( ؟ج (ريبكلا هقفلا عومجم حرش ريضنلا ضورلا» « ص5:54-560١.

 )٠١14( 47ص .١٠ج «ىّلحملا» .
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 لوم وهف رهشأ ةعبرأ اهكرتو ريثك وأ تاقوألا نم ليلق يف ءطولا كرت ىلع فلح نم :ءالؤه دنعف

 وه ءاليإلا نإف لوم اذهو .«رهشأ ةعبرأ صئرت مهئاسن ْنم َنولؤُي َنيذلل# : ىلاعت هللا لوقل
 ,200159فلاح اذهو .ءفلحلا

 :لوألا لوقلا :لاوقألا ةلدأ 57

 : يتأي امب نولدتسيو رهشأ ةعبرأ نم رثكأ ةّدملا نأ نوري لوقلا اذه 0

 ةيآلا هذهب جاجتحالا هحوو «رهشأ ةعبرأ صئرت مهئاسن نم َنولؤي نيذلل# : ىلاعت هلوق

 ءاهيف هيلع هتجوزل ضارتعا ال اهلامكب هل يهف رهشأ ةعبرأ يلوملل لعج ىلاعت هللا نأ .ةيعل

 .201لجألا مامت دعب الإ هب ةبلاطملا هبحاص قحتسي ال لجؤملا نيدلا نأ

 رهشأ ةعبرأ ىلع فلح اذإف .رهشأ ةعبرأ صبرت يلوملل تلعج ةميركلا ةيآلا نإ مث - ب

 ريدقت ًاضيأو .اهئاضقنا عم وأ كلذ لبق يضقنت ءاليإلا ةّدم نأل ؛صبرتلل ىنعم الف اهنود ام وأ
 دعب نوكت امنإ ءيفلاب ةبلاطملا نألو .ءاليإلا اهلوانت ٍةَدم يف هنرك يضتقي رهشأ ةعبرأب صبرتلا
 ًاضيأو .ءاليإ ريغ نم ةبلاطملا حصت مل نود امف رهشأ ةعبرأب ةّدملا تضقنا اذإف ,رهشأ ةعبرأ
 لأس هللا يضر رمع نأ كلذ ىلع لديو .رهشأ ةعبرأ نود اميف ءطولا كرتب ققحتي ال ررضلا نإف

 ءارمأ ىلإ رمع بتكف .رهشأ ةعبرأ نع كلذ ديزي ال نلقف ءاهجوز نع ةأرملا ربصت مك ءاسنلا
 .0014!)هلهأ ىلإ هوعجرا يأ رهشأ ةعبرأ نم رثكأ هتأرما نع لجرلا اوسبحت ال نأ دانجألا

 : يناثلا لوقلا ةلدأ - 8191

 : يتأي امب نولدتسيو ًادعاصف رهشأ ةعبرأ ءاليإلا ةّدم نولعجي لوقلا اذه باحصأو

 ًاصبرت ةّدملا هذه لعج «رهشأ ةعبرأ صبرت مهئاسن ْنِم َنولْؤُي َنيذللط : ىلاعت هلوق : ًالوأ
 هبسكأ ةّدملا هذه نيميلاب هتأرما ءطو نم عنتما نمف .اهنم رثكأ صبرتلا هل لعجي ملو اهيف ءىيفلل

 سيل ذإ ءاهنم رثكأ ىلعو رهشأ ةعبرالا ىلع فلحلا نيب قرف الو قالطلا وهو ءاليإلا مكح كلذ

 , 0١3 5وّزملا هذه 0 م هل

 هنود ام ىلع فئحلا 500 57 000 6-0 يف ءاليإلل ركذ .«رهشأ ةعيرأ نير

 طرشب ًاقلعم ًاقالط لعج امنإو ةقيقح قالطب سيل ءاليإلا نأل اذهو .مكحلا اذه ٌىح يف ًءاليإ

 ٠١. ؛ص اج «يبطرقلا ريسفت» )٠١١40( ."0١0٠ص الج «ينغملا» )1١19(

  6١1١41ص الج «ينغملا»  0٠٠١ص قكج .«عومجملاو بذهملا» ٠١".

 )٠١١57( ."هالص .١ج .ءصاصجلل ؛«نآرقلا ماكحأ»
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 الف ًادعاصف رهشأ ةعبرأ عامجلا نم ًاعنام هنوك فصوب ًاعرش  هفلح ىضتقمب ءافولا يأ  ّربلا
 يضم دعبو «ثنحلا موزل نم ًافوخ عامجلا عنمت يتلا نيميلا وه ءاليإلا نألو .هنودب ًاقالط لعجي
 "ل ١45 ءاللبإ اذه نوكي الف همزلي ثنح ريغ نم اهأطي نأ هنكمي رهش وأ موي

 لعج نويفوكلا لاق» :لاقف هريسفت يف يبطرقلا مامإلا اهركذ لوقلا اذهل ىرخأ ةجحو :ًاثلاث
 .اهدعب صبرت الف ءًارشعو رهشأ ةعبرأ ةافولا ةّدع لعج امك رهشأ ةعبرأ ءاليإلا يف صبرتلا هللا

 قالطلاو .ةّدملا لخاد يف عامجلا وهو ءيفلاب الإ طقسي الو .ءاليإلا طوقس ةّدملا دعب بجيف

 ,(3149"0رهشألا ةعبرألا ءاضقنا دعب

 :ثلاثلا لوقلا ةلدأ 415

 ءاليإلا ةّدم لقأل نوري الف رهشأ ةعبرأ نم لقأب ءاليإلا ةحص نوري لوقلا اذه باحصأو

 ترقي ال نهشأ ةفيزأ نما زتكأ ىلع تلح نم. ىلع ماسلا لوقلا اذهل ةححتلا قم: الوأ
 يف دوجوم ىنعملا اذهو .هتجوز نم هئاليإب يأ نيميلاب رارضإلا دصق هنأل ًايلوم نوكي هنإف هتجوز
 ,3"0©ةريصقلا ةّدملا

 ,«رهشأ ةعبرأ صئرت مهئاسن ْنِم َنولُْي َنيذلل» : ىلاعت هلوق يف ةروكذملا ةّدملا نإ :ًايناث

 ةّدملا هذه تسبلو يدع قل لإو اهدعب ءاف نإف « يلوملل - ددذحت برضت يتلا يه ةّدملا هذه

 00 '؟”اهنودب ءاليإلا حصي ال يتلا ةّدملل انايب

 «مهئاسن ْنِم َنولْؤُي َنيذللإ : ىلاعت هلوق يف دراولا قالطالا :لوقلا اذهل ةجحلا نمو :ًاثلاث

 .©*1؟”اهنم رثكأب الو رهشأ ةعبرأب ال ةّدمب ءاليإلا اذهل ديبقت نود
 حجارلا لوقلا 6

 دييقت نود اهريثكو ةّدملا ليلقب ءاليإلا ةحص وهو مهقفاو نمو ةيرهاظلا لوق يدنع حجارلاو

 مهئاسن نم نولؤي ننيذلل» : ىلاعت هلوق نأ حيجرتلا اذه هجوو ,رثكأ وأ رهشأ ةعبرأب ديدحت الو

 ) )1١١4«,*ج «يناساكلل «عئادبلا» ص١١ .

 )1١14( 5ص .*ج «يبطرقلل نآرقلا ماكحأ» ٠١. )٠١140( .”*ج «يبطرقلل نآرقلا ماكحأ» صه٠١.
 )٠١145( 30ص .5ج .يناكوشلل «راطوألا لين» .477/ص 25ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» .

 )/٠١١١41( .34ص "١37ج «دهتجملا ةيادب»
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 لمشتف ةّدملا ةيحان نم ًاقلطمو نيلوملا عيمجل ًاماع ءاج ةيآلا يف ءاليإلا «رهشأ ةعبرأ صرت
 .هئاليإ ةّدم تناك امهم لوم لك ةميركلا ةيآلا

 هئاليإ مكح طقس دقف اهئانثأ يف ءاف نإف . هراظتنا يأ هصبرت ةّدم يهف رهشألا ةعبرألا امأو

 . امك قالطلا همزل اهيضم دعب هتجوز ىلإ ةئيفلا ىبأ نإو .ءىفي مل اذإ قالطلا عوقو ةهج نم

 أطي ال نأ فلح نإ :قاحسإ لاقو» : «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» يف ءاج دقو .هنيبنس

 نيعباتلا ضعب نع ءاجو ءًءاليإ ناك رهشأ ةعبرأ تضم ىتح أطي مل مث ادعاصف موي ىلع هتجوز

 قاحسإ ةقفاوم يضتقي ءاليإلا باب يف سنأ ثيدح لاخدإ يف يذمرتلا مث يراخبلا عينصو . هلثم

 .كلذ يف

 ءاف نإف «يلوملل برضت يتلا ةّدملا ىلع «رهشأ ةعبرأ صئيرت# : ىلاعت هلوق ءالؤه لمحو

 ةعبرأ اهكرتف ةليللا كبرقأ ال هللاو جوزلا لاق اذإ : يرصبلا نسحلا نعو .قالطلاب مزلأ آلإو اهدعب
 رهاظو ءحلاصلا فلسلا نم فلس هل هانحجر امف .148١2(ءاليإ وهف كلت هنيمي لجأ نم رهشأ

 .هدضعيو هيلع لدي لب «هيفاني ال ةميركلا ةيآلا

 :ءاليإلا رهشأ باستحا ةيفيك 5

 فيكف .مهقفاو نمو ةيفنحلا دنع ءاليإلل ةّدم لقأ يهو رهشأ ةعبرأ هتجوز نم جوزلا ىلا اذإ
 ةّدملا نإف رهشلا ةّرغ يف عقو اذإ ءاليإلا نأ ةيفنحلا دنع فالخ ال ؟رهشألا ةعبرألا هذه بسّتحُت
 يبأ نعو .ةلأسملا هذه يف ةفينح يبأ نع ةياور الف رهشلا ضعب يف عقو اذإ امأ .ةلهألاب ربتعت

 ربتعي هنأ رفز مامإلا نع يورو .ًاموي نورشعو ةئام كلذو .مايألاب رهشألا ةعبرألا ربتعت فسوي

 مايألاب لوألا رهشلا مايأ لمكتو ةلهألاب عبارلاو ثلاثلاو يناثلا رهشلاو .مايألاب لوألا رهشلا ةيقب
 , 2014© رسماخلا رهشلا لوأ نم

 ةعبرألا ةّدم باستحا ةيفيك يف هانركذ يذلا ةيفنحلا لوقب ذخألا نم عنام الو 17

 نإو ءاليإلا ةحصب نيلئاقلا دنع صبرتلا ةّدم يه يتلا رهشألا ةعبرألا باستحا يفو .رهشألا

 ةرغ يف هؤاليإ عقو نإف .هئاليإ تقو نم اهباستحا ءادتبا نوكيو .رهشأ ةعبرأ نم لقأ ةّدم تناك

 ضعب يف ءاليإلا عقو اذإو .ةلهألاب نوكي .رهشأ ةعبرأ يهو صبرتلا ةّدم باستحا نإف رهشلا

 .رهشألا ةعبرألا باستحا يف رفز لوقب وأ فسوي يبأ لوقب انذخأ رهشلا

 .5؟ 5ص 20ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» .17١"”ص الج «عئادبلا» )49:٠١1١(
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 هتغيصو ءاليإلا ظافلأ

 :ثحبلا جهنو ديهمت -4

 اهيف لهو .ظافلألا هذه يه امف , يلوملا نع اهب ردصي ةغيصو هيلع لدت ظافلأ ءاليإلل

 ةفاضملاو ةقلعملاو ةزجنملا اهيف لهو هتغيص يه امو ؟قالطلا ظافلأ يف امك ةيانكلاو حيرصلا

 ىلإ همسقن هيلعو .بلطملا اذه ىف هنايب ديرن ام اذه ؟قالطلا غيص يف امك لبقتسملا ىلإ

 . ءاليإلا ظافلأ :لوألا عرفلا

 . ءاليإلا ةغيص : يناثلا عرفلا

 لوألا عرفلا

 ءاليإلا ظافلأ

 :ءاليإلا ظافلأب دوصقملا -86

 حيرص وه ام اهنم ظافلألا هذهو .ءاليإلا عاقيإ ةدارإ ىلع لدي ظفل لك ءاليإلا ظافلأب ديرن

 ةّينلا ىلإ رقتفيف ءاليإلا ىلع هتلالد يف حيرص ريغ ةيانك وه ام اهنمو .ءاليإلا ىلع هتلالد يف
 .ءاليإلا ظافلأ يف ةفلتخملا بهاذملا يف ءاهقفلا لاوقأ يلي اميف ركذنو .هب ءاليإلا عوقول

 ٠ بهذم :ًالوأ الحنفية203١3:

 يذلا نأو ءاهعماجي ال نأ فلحي نأب «ةعماجملا» ظفل ءاليإلا ظافلأ نم حيرصلا مهدنع
 فلحي نأب ءركبلا يف ضاضتفالاو ةعضابملا ظفلو ءطولاو نابرقلا ظفل وه حيرصلا ىرجم يرجي

 .ركب يهو اهضتفي ال وأ اهعضابي ال وأ اهأطي ال وأ اهبرقي ال نأ

 : يتأي ام وه تايانكلا ظافلأ نم حيرصلا ىقىرجم يرجي ام ليلعتو -

 الو» :ىلاعت لاق فرعلا يف عامجلا هب داري ةأرملا ىلإ فاضملا «نابرقلا» ظفل نإ - أ

 001076 رهطي ىَح ٌنهوبرقت

 4اا/ص .١ج «ةيفنحلا هقف يف ةيدنهلا ىواتفلا» .157ص «."ج «عئادبلا» .
)٠١160( 

 )٠١1١61١( .7؟7؟ .ةيآلا نم .[ةرقبلا ةروس]
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 ايابس يف ِهَك يبنلا لاق ,عامجلا يف هلامعتسا بلغ ةأرملا ىلإ فاضملا ؛ءطولا» ظفل - ب

 .ةضيحب نأربتسي ىتح - ىلابحلا ريغ ىلايحلا الو نعضي ىتح ىلابحلا أّطوَت ال : ساطوأ

 . جرفلا وأ عامجلا وهو عضبلا نم ةلعافم ,ةعضابملا ظفلو - ج

 ,ركابلا ىثنألا يف ةرذعلا رسك وهو ركبلا عامج نع ةرابع فرعلا يف ضاضتفالا ظفلو - د

 .رسكلا وهو ضفلا نم ذوخأم

 اهنم لاستغالا نأل ؛ اهنم لستغي ال فلح اذإ ةيفنحلا دنع حيرصلا ىرجم يرجي اذكو  ه

 .عامجلاب الإ نوكي ال

 ال فلحي نأب (ةباصالا) وأ (نايتالا) ةظفل وحنف ءاليإلا ظافلأ نم تايانكلا امأو 7

 ال نكلو ,عامجلا تايانك نم (ةباصالاو نايتالا) امهنأل .عامجلا ديري اهنم بيصي ال وأ اهيتأي

 ءاهاشغي ال نأ فلحي نأب (نايشغلا) ظفل كلذكو .امهب ءاليإلا عوقول  ءاليإلا ةينب - ةّينلا نم دب

 نم دب الف ءاهعماج يأ 4اهاّشغت اًملَفظ :ىلاعت هللا لاق ,عامجلا يف لمعتسي نايشغلا نأل
 .ةظفللا هذهب ءاليإلا عاقيإ ةين .ةينلا

 .اهدلج هدلج سمي ال نأ فلح ول امك (سملا) ءاليإلا يف ةيانكلا ظافلأ نمو ١

 ال نأ فلح ول امك (اهشارف نابرقو ةعجاضملا) ًاضيأ تايانكلا نمو .اهسمي الأ فلح وأ

 ءاليإلا يف تايانكلا نمو .ءاليإلا عقو عامجلا كلذب دصق نإف ءاهشارف برقي ال وأ اهعجاضي

 . عامجلا كرت لاق امب دصق اذإ ًايلوم

 :ءاليإلا عوقول تايانكلا ظافلأ يف ةّيتلا نم دب ال - ٠١

 ام :لاق اذإ ءاضق قّدصُيو «ءاليإلا عوقول تايانكلا ظافلأ يف ةّينلا نم دب الف ةصالخلاو

 . (هتدرأو هتدصق يأ) هتينع لاق وأ ءاليإلا تينع

 :هب ءاليإلا عوقول ةّينلا ىلإ رقتفي ال حيرصلا

 اذهو «ءاليإلا عوقول هب ءاليإلا عاقيإ ةّين  ةينلا ىلإ جاتحي ال ءاليإلا يف حيرصلا ظفللاو
 هيف حيرص ظفللا نأل ,ظفللا اذهب ءاليإلا ةدارإ مدع هئاعداب قَّدصُي ال هنأ ىنعمب ءاضقلا يف

 . ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف قّدصُي نكلو

 -1؟هكد



 :00359ةيعفاشلا بهذم : ًايناث 4

 . ةيانكو حيرص هيلع لادلا ءاليإلا ظفل :اولاق

 ركب ضاضتفاو . عامجو ءطوو . جرف يف ركذ وأ ةفشح بييغت : ءاليإلا ظافلأ حيرص نمف

 مال ا للا اد

 .نايشغلاو .نايتالاو ةرشابملاو .ةعضابملاو .ةسمالملا :ءاليإلا يف ةيانكلا. نمو 7

 ءاليإلا تايانك نم ظافلألا هذه تناك امنإو . لوخدو سمو ضاضتفاك اهوحنو .نابرقلاو

 ىنعمب نآرقلا يف رركت نإو ٌسملا ىّتح هيف اهراهتشا مدع عم ًاضيأ ءطولا ريغ يف اهلامعتسال
 راهتشا ءاليإلا يف رهتشت ملو تايانك اهنأل ءطولا ةين يأ ةينلا ىلإ رقتفت ظافلألا هذهو .ءطولا

 .هيف ةقباسلا ظافلألا

 (157١ةليانحلا بهذم :ًاثلاث

 : ماسقأ ةئالث ًايلوم جوزلا اهب نوكي يتلا ءاليإلا ظافلأ مهدنعو

 فلاحلا نم لبقي الو ءاضق هب ذخؤيف ءاليإلا ىلع هتلالد يف حيرص وه ام :لوألا مسقلا

 : يه مسقلا اذه ظافلأو 0 يم اذهب دري مل هنأ وأ اليوأت هب

 ركبلل - كتضضتفا ال) وأ (كجرف يف يركذ جلوأ ال وأ بيغا ال وأ لخدأ ال) وأ .(كيكنأ ال)

 .(- ةصاخ

 . هاون اميف ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف نيديو .ءاضقلا مكح يف حيرص : يناثلا مسقلا 4

 ال)و (كتبرق ال)و (كتسسم ال)و (كترشاب ال)و (كتبصأ الدو (كتأطو ال) : يه ظافلألا هذهو

 ؛مكحلا يف ةحيرص ظافلألا هذهف .(كنم تلستغا ال)و (كتلعاب ال)و (كتعضاب ال)و (كتيتأ

 الو» : ىلاعتو هناحبس لاقف اهضعبب ميركلا نارقلا درو دقو .ءطولا يف فرعلا يف لمعتست اهنأل

 الو» :ىلاعت لاقو .©'"هللا ٌمكرمأ ٌثيح نم نهوتأف نرّهطت اذإف ,نرهطي ىتح ٌنهوبرقت

 هحرشو بذهملا» .55-5457 ص ,*ج «جاتحملا ينغم» .57-58/ص ءالج «جاتحملا ةياهن» (6١١٠؟)

 .796-798ص :.15١ج «عومجملا

 ١68 ٠١( ءالج «ينغملا» ص١6»١5-7".

 .[775؟ ةيآلا نم .ةرقبلا ةروس] )٠١١654(

 - هال ل



 سمع م

 . "010 ْنُموُسمَت نأ لبق ْنِمط : ىلاعت لاقو .©"1*ِدِجاَسَملا يف َنوُمكاع مّتنأو ٌنهو رشابت

 ريغ امهب تدرأ لاق ولف ,لامعتسالا يف ظافلألا رهشأ امهف ءطولا ظفلو عامجلا ظفل امأو

 هنأل ؛ايندلا ماكحأ يف ءاعدالا اذه هنم لبقي ملو ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف َنيِد جرفلا يف ءطولا

 .مكحلاو رهاظلا فالخ

 نيمسقلا يف ةروكذملا ظافلألا ادع ام وهو ةينلاب الإ ءاليإ نوكي الام : ثلاثلا مسقلا

 (ءيش كسأرو يسأر عمجي ال هللاو) :هتجوزل جوزلا لوقك هريغو عامجلا لمتحي امم نيقباسلا

 (كدلج يدلج سم ال)و (كنع يتبيغ لوطتل) وأ (كنظيغأل هللاو) هلوقو (كنءوسأل هللاو) هلوقو
 عامجلا اهب دارأ نإ ظافلألا هذهف .(كعم تمن ال)و (كعم تيوأ ال)و (كشارف تبرق الإو

 اهلبق يتلا . روهظك عامجلا يف ةرهاظ تسيل ظافلألا هذه نأل الف الإو يلوم ناك كلذب فرتعاو

 هلوق يهو 59 ةّدملاو عامجلا ة ةين ىلإ رقتفي ام ظافلألا هذه نمو. هيف اهلامعتساب صنلا دري ملو

 يوني ىتح ةثالثلا ظافلألا هذهب ًايلوم نوكي الو (كنع يتبيغ لوطتل)و (كنظيغألاو (كنءوسأل)

 .طقف عامجلا ةّينب ًايلوم نوكي اهريغ يفو .رهشأ ةعبرأ ىلع دي ديزت ةّدم يف عامجلا كرت

 ١5 ةيرفعجلا بهذم :ًاعبار :019(:

 يلوملا جوزلا يتأي وأ «كجرف يف يجرف تلخدأ ال هللاو» ءاليإلا يف حيرصلا ظفللا مهدنعو

 وأ (كتعماج ال) هلوقك لمتحملا ظفللاو .ًاحيرص اهيلع لدي ام وأ لعفلا اذهب ةصتخملا ةظفللاب

 يسأر عمجأ ال) :لاق ول امأ .ةّينلا نع هدرجت عم عقي الو ءحص ءاليإلا دصق نإف (كتأطو ال)

 لاقو .ءاليإ هب عقي ال :فالخلا يف خيشلا لاق دقف .(كتفقاس ال) وأ (ةّدخم وأ تيب يف كسأرو

 .نسح وهو .ءدصقلا عم عقي طوسبملا يف 1

 حجارلا لوقلا

 هتجوز جوزلا ءطو نع عانتمالا ىلع هسفنب لد ظفل لك : :لاقي نأ ءاليإلا ظافلأ يف حجارلاو

 يف هلامعتسا عويشل وأ ظفللا تاذل ار نهذلا ىلإ ةردابتملا يه ةلالدلا هذه تناكو اهجرف يف

 ربتعي ظفللا نإف «ةأرملا جرف يف ءطولا وه هنم دارملا نأب سانلا فرع نايرجل وأ ىتعملا اذه

 يذلا دحلا اذه ىلإ ءاليإلا ىلع هتلالد يف لصي ال ظفل لكو .ءاليإلا ىلع هتلالد يف ًاحيرص

 قّدصُيو هب ءاليإلا عوقول ةينلا ىلإ رقتفي ةيانك وه امنإو .ءاليإلا يف ايو نوكي ال هانركذ

 .[141/ ةيآلا ءقرقبلا ةروس] (6١١1ه)

 .[44 ةيآلا «بازحألا ةروس] )٠١١65(

 ./87ص .ا"ج .ةيرفعجلا هقف يف يبلحلل «مالسإلا عئارش» )٠١١619(

 -؟64



 يف ءاليإلا هب دارأ ام هنأ حيرصلا ظفللا يف قدصي الو .ايندلا ماكحأ يف هنم هدارأ اميف جوزلا

 .ايندلا ماكحأ

 : ةغل ةيأب حصي ءاليإلا 7

 ال نممو ةيبرعلا نسحي د نمم «ةيبرع ريغ وأ ةيبرع تناك ءاوس ةغل ةيأب ءاليإلا حصيو

 . ةرافكلا اهيف بجتو ةيبرعلا ريغب دقعنت نيميلاو 2. نيمي ءاليإلا نأل ؛اهتسحي

 ( هنيميب كلذ نم عنتمملا هتحور ءطو كرت ىلع هللاب فلاحلا جوزلا وه يلوملا نإف ايقنأو

 فرعي يلوملا ماد ام ءاليإلا اهب عقي ةغل ةيأب هقي 90 هقيقحت نكمي ًايلوم جوزلا هب ريصي يذلا ىنعملا اذهو

 . ءاليإلا عاقيإ وه هترابعو هظفل نم د دوصقملا نأ

 يناثلا عرفلا

 :ءاليإلا ةغيصل تالاح ثالث .-.4

 .(ةنس ةّدم كعماجأ ال هللاو) هتجوزل جوزلا لوقي نأك ةزجنم ءاليإلا ةغيص نوكت نأ زوجي

 هللاو) :هتجوزل جوزلا لوقي نأك طرشب ةقلعم ةغيصلا نوكت نأ زوجيو . ةزجنملا ةغيصلا يه هذهو

 نوكت نأ روجيو . ةقلعملا ةغيصلا يه هذهو (تيبلا نم مويلا تجرخ نإ ة ةلس ةّدم كعماجأ ال

 لوأ نم ءادتبا ةنس ةّدم كعماجأ ال هللاو هتجوزل جوزلا لوقي نأك لبقتسملا ىلإ ةفاضم ةغيصلا

 ءاليإلا ةغيص تالاح وأ عاونأ يه هذهو .لبقتسملا ىلإ ةفاضملا ةغيصلا يه هذهو . مداقلا رهشلا

 .©0©روهمجلا لاق اذهبو «ربتعاو حص ءاليإلا عقو اهيأبف
 نوكت نأ هتحصل ءاليإلا ةغيص يف طرشي مهدنعف «ةيرفعجلا كلذ يف فلاخو -.6

 يف ءاج دقف .مهبهذم يف رهظألا لوقلا ىلع لبقتسملا ىلإ ةفاضإلاو طرشلا نع ةدرجم ةزجنم

 :نالوق هيف ؟طرشلا نع ءاليإلا ديرجت طرتشي لهو» :ةيرفعجلا هقف يف «مالسإلا عئارش»

 .©"9ًايغال ناك عقوتم نامز وأ طرشب هقّلع ولف ,هطارتشا امهرهظأ

 ريدردلل «ريبكلا حرشلا» كفم- ١9 5ص لح «ريدقلا حتفا» .اهدعب امو الد ١ص الج «ينغملا» )٠١1١648(

 : . 4757/ص .'؟ج «يقوسدلا ةيشاحدو

 47ص لج «مالسإلا عئارش» )٠١١69(
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 :ءاليإلا ةغيص قيلعت تالاح 5

 : ليحتسم طرش ىلع قيلعتلا : ًالوأ

 نأل ؛ ٌحصو ءاليإلا عقوو طرشلا اغل «ليحتسم طرش ىلع ةقلعم ءاليإلا ةغيص تناك اذإ

 ليحتسم طرشب ءاليإلا هقيلعت امو ,كلذ ىلع هفلحو هتجوز ءطو جوزلا كرت قيلعتلا اذه ىنعم

ت ىلع همزعو هرارصإ نايبل الإ
عي هدوجو مدع ديكأت داري ام نأل ؟ هتجوز ءطو كر

 ىلع قل

 مس يف لمجلا جلي ىّتح ةّنجلا نولخدي الود رافكلا نأشب ىلاعت لاق «تاليحتسملا

 ىتح كتعماج ال هللاو هتجوزل لاق اذإ اذه ىلعو .ًادبأ ةّنجلا نولخدي ال هانعمو 0 لطايففلا

 .©ةًايلوم لوقلا اذه يف ناك «بارغلا بيشي ىتح وأ ًابهذ رجحلا ىبلقت

 :ليحتسم ريغ طرش ىلع قيلعتلا :ًايناث 7

 , 75"31"3ةليانحلا
: 

 :لوألا هجولا 4

 لبق دجوي ال طرشلا اذه نأ ملعي ام
ملا ءاليإلا رودص تقو نم رهشأ ةعبرأ

 مايقك قلع

 موكحملا ىنالفلا نيجسلا عوجر وأ .ةمايقلا
 ةلاحلا هذه يفو . هلهأ ىلإ تاونس سمخ نجسلاب

 : يناثلا هجولا 8

 كبرقأ ال هللاو» جوزلا لوقي نأك ءرهشأ ةعبرأ يف دجوي ال هنأ طرشلا اذه يف بلاغلا ناك اذإ

كيو عقي ءاليإلا نإف ءرهشأ ةعبرأ يف مدقي ال هنأ ةداعلاو ةكم نم ديز مدقي ىتح
 .ًايلوم جوزلا نو

 :ثلاثلا هجولا

 اوان االامتحا دوجولا مدع لمتحيو رهشأ ةعبرأ يف دوجولا لمتحم طرشلا نوكي نأ

 .ايلوم هب جوزلا نوكي الو ءاليإب سيل اذهف .بيرق رفس نم ديز مودقك

 ." ١١ص ءالج «ينغملا» هل جر
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 : عبارلا هجولا -01

 ؛ًايلوم نوكي ال اذهف .يلوملا جوزلا ملع بسح رهشأ ةعبرأ نم لقأ يف طرشلا دجوي نأ
 كرتب هتجوزب رارضالا دصقي مل هنألو ؛رهشأ ةعبرأ نم رثكأ نوكي نأ ءاليإلا لَه يف طرشلا نأل

 . (ًارهش كتأطو ال) هللاو لاق ولام هبشأف رهشأ ةعبرأ نم رثكأ اهئطو

 :سماخلا هجولا -7

 يلخدت ىتح كعماجأ ال هللاو) :اهل لاق ول امك هيف ةقشم ال ًاحابم العف طرشلا نوكي نأ
 هقلع اذإو .هيف اهيلع ررض ريغب دوجولا نكمم هنأل ؛ ءاليإب سيل اذهف . بوثلا اذه يسبلت وأ رادلا

 1 .اسح عنتمملا هبشأف اعرش عنتمم طرشب

 يطقست ىتح كعماجأ ال هللاو) :لوقي نأك هلعاف ىلع ةّرضم هلعف يف طرشب هقّلع اذإو

 ىلع ءاليإلا قيلعت ىرجم ىرجف زوجي ال اهاضر ريغ نم اهلامل هذخأ نأل ؛ءاليإ اذهف (كرهم
 .رمخلا برش

  - 8١7ليحتسم ريغ طرش ىلع قيلعتلا ىلع ظحالي ام :

 يتلا ةّدملا ةهج نم ةلبانحلا هررق ام ىلع ليحتسم ريغ طرش ىلع قيلعتلا هجوأ نم هانركذ ام

 ءاليإلا ةحصل اوطرتشا نيذلا ءاهقفلل ةبسنلاب وه امنإ .طرشلا اهيف ققحتي نأ نكمي ال وأ نكمي

 .رهشأ ةعبرأ نم رثكأ هتّدم نوكت نأ

 هجولا مهّمح يف يرسي ءالؤهف ءرثكأف رهشأ ةعبرأ ءاليإلا ةّدم نوكت نأ اوطرتشا نيذلا امأ
 عقو ةّدم يأب ءاليإلا مهدنع حصي ءالؤهف ءاليإلا ةّدم لقأل ًارادقم اوطرتشي مل نيذلا امأو . يناثلا

 يف ةلبانحلا اهركذ يتلا ةعبرألا هجوألا يف ءاليإلا مهدنع حصي يلاتلابو ءانلق امك .ءاليإلا اهب

 .طرشلا اهيف عقي نأ نكمي ال وأ نكمي يتلا ةدملل ةبسنلاب ليحتسم ريغ طرش ىلع قيلعتلا

 : ةئيشملا ىلع ءاليإلا قيلعت -1465

 لاق اذهبو .نالف ءاشي ىتح يلوم رصي مل (نالف ءاش نإ كتأطو ال هللاو) جوزلا لاق اذإ

 «نالف ءاشي ىتح ءطولا نم ًاهتنمم ريضي أل هنأل ؛ يأرلا باحصأو روت  وبأو يعفاشلاو ةلبانحلا

 .00155ءاشي ىتح ًايلوم نوكي الف

 ) )1١15ءالج «ينغملا» ص١7-04.
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 تكتلاثل) تمل
 (ءاليإلا راثا) ءاليإلا مكح

 :ديهمت 2 6

 مهئاسن ْنم َنولؤُي َنيذلِلط : ىلاعت هللا لوقل رهشأ ةعبرأ ةّدم حنمي (فلاحلا) يلوملا جوزلا
 هنيمي لحناو «ءاليإلا ىهتنا هتجوز ىلإ عجرو ةّدملا هذه لالخ ءاف نإف . «رهشأ ةعبرأ صئرت

 ضعب يأر ىلع ةدحاو ةقيلطت تعقو ةئيف نود ةّدملا هله تضم اذإو «ةربتعم هتئيف تناك اذإ

 يضاقلا هرمأ ىبأ نإف ءهتجوز ىلإ ةئيفلا هنم بلطيو فقوي رخآلا ضعبلا دنعو .ءاهقفلا

 .ةنئاب ةقيلطت هيلع يضاقلا قّلط ىبأ نإف «قيلطتلاب

 :ثسحبلا جهنم 15

 لاوقأ ركذب .ليصفتلاو نايبلا نم ءيش ىلإ جاتحي هانركذ يذلا ديدشلا لامجالا اذهو

 وحنلا ىلع بلاطم ىلإ ثحبلا اذه مسقن هيلعو هيف اوفلتخا امو هيلع اوقفتا امو .هيف ءاهقفلا

 : يلاتلا

 لوألا بلطملا

 يلوملل صبرتلا ةّدم

 :رهشأ ةعبرأ يلوملا لاهما ما

 اذهو .«رهشأ ةعبرأ صُيرت مهئاسن ْنم َنولْوُي َنيذلل» : ىلاعت هلوقل رهشأ ةعبرأ يلوملا.لهمي
 ىلوملا بلاطي مل نإو ةميركلا ةيآلا رهاظل بوجولا هجو ىلع - يلوملا لاهمإ يأ - صبردعلإ .

 :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ةياهن» يف ءاج دقف .ءاهقفلا حّرص اذهبو .لاهمإلاب (فلاحلا)
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 رهشألا ةعبرألا هذهو .١2"(ةيآللو هب ًاقفر رهشأ ةعبرأ ةبلاطم ريغ نم يلوملا ًابوجو لهمي»
 .هل صبرتلا ةّدم يه يلوملا لاهمإل

 :دبعو ٌرح نيب صبرتلا ةّذم يف فالتخا ال.

 ةجوزلا ةظحالم اهانبم نأل ؛دبعو رح نيب فلتخت ال رهشأ ةعبرأ يهو يلوملل صبرتلا ةّدم
 دقف .ملعلا لهأ حرص اذهبو ءاهئطو نم هعانتماو اهنع اهجوز داعتبا نع اهرابطصا ىدم ةهج نم
 ةدفاع ةّدملا نإ» : ءاليإلا يف دبعلاو رحلا نيب ةذملا ةدحو للعم يعفاشلا يلمرلا هيقفلا لاق

 ةّدمك ةيرحو قرب فلتخي ملف  اهجوز نع ةجوزلا يأ  اهربص ةلقوه يلبج رمأل تعرش - ءاليإلا
 0 3 7 نع

 صبرتلا ةّذم عيرشت ةمكح -89

 نم ةحسف يلوملا ءاطعإ يه - صبرتلا ةّدم  ةّدملا هذه يلوملا جوزلا لاهمإ يف ةمكحلاو
 نوكي نأ ىسع دق ام كرادتيل هتجوز نم ءاليإ نم هيلع مدقأ اميف رظنلاو لمأتلل ةيفاك ةصرفو تقولا

 هتجوز نيبو هنيب ةقرفلا لجعتت ال اذهلو ءرظن الو ةيور نود هيلع مدقأ اميف أطخأف :هيف لجعت دق
 هوحن ذختت يتلاك ءاليإلا ةَّدم لالخ ةنيعم تاءارجإ هوحن ذختت ال امك «هنم ءاليإلا رودص روف
 نكلو ءاهيلإ ةئيفلاو هتجوز ىلإ عوجرلاب هتبلاطم نم عنمي ال اذه ناك نإو .ةّدملا هذه يضم دعب

 .نيعم مكح ةدملا يضم لبق ةئيفلا نع هعانتما ىلع بترتي نأ نود

 :صبرتلا ةّدم ءادتبا تقو

 نيميلا رودص تقو نم يأ ءاليإلا تقو نم صبرتلا ةّدم ءادتبا تقوف ًازجنم ءاليإلا ناك نإ
 ةّدم ءادتبا تقوف .لبقتسم تقو ىلإ ًافاضم ءاليإلا ناك نإو .هتجوز نابرق مدعب جوزلا نم :

 نم هئادتبا تقوف طرش ىلع ًاقلعم ءاليإلا ناك نإو . هيلإ فاضملا تقولا لولح تقو نم ءاليإلا

 .طرشلا ققحت تقو

 :ءاليإلا ةّدم توبثل يضاقلا مكحل ةجاح ال - ١

 ةدم توبثل كلذو ٠ ضاق نم مكح ىلإ ةجاح الب اهئادتبا تقوو ءاليإلا ةّدم تبثتو

 .كلذ ىلع عامجإللو ةميركلا ةيآلا صنب صبرتلا

 نيح نم رهشأ ةعبرأ «ةبلاطم ريغ نم يلوملا ًابوجو لهمي» :«جاتحملا ةياهن» يف ءاج
 .ال7ص ءالج «جاتحملا ةياهن» )٠١١55(

 .ا7/7” ص ولج «جاتحملا ةياهن» )16"١1١1١(
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 ةّدم وحن تقراف هب عامجالاو صنلاب اهتوبثل ضاق الب ولو ٍذئتقو نم (فلاح) لوم هنأل ؛ ءاليإلا

 ,005عةنعل

 برض ىلإ رقتفي الو نيميلا نيح نم ةّدملا ءادتباو» : يلبنحلا ةمادق نبال يا يفو

 : ةيكلاملا هقف يف ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يفو مكتكللا .عامجالاو صنلاب تتبث :ث اهنأل ةّدم

 ١(ءطولا كرت ىلع نيميلا موي نم ٌرحلل رهشأ ةعيرأ لجألاوز
4 

 :ةيرفعجلا بهذم 7*8

 ءاليإلا نيح نم ليقو . .راهظلاك روهشملا يف عفارتلا نيح نم ءاليإلا ةّدم» : ةيرفعجلا لاق

 .2017:«رابخالا اذكو «ةعفارملل ضرعت ريغ نم هيلع صبرتلا بتر ثيح ةيآلا رهاظب لامع

 حجارلا لوقلا 477+

 ببس وه هنأل .ءاليإلا عوقو تقو ريغ نم - صبرتلا ةّدم  ةّدملا ءادتبا تقو نأ حجارلاو

 جوزلا ةبلاطم اهب داريف ةعفارملا امأ «ةميركلا ةيآلا ىف ةدراولا صبرتلا ةّدم جوزلا لاهمإ بوجو

 .هنيبنس امك قيلطتلا وأ ءيفلاب

 :ًايعجر ةقلطملل صيرتلا ةّدم ءادتبا 4

 هنم ءاليإلا رودص تقو نم ًايعجر ةقلطملا هتجوز نم جوزلا ءاليإ ! يف صبرتلا ةّدم أدبتو

 - اهتّدع يف يهو ايهخز ةقلطملا نم يأ اهنم ىلا اذإو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج

 وهو  ةلبانحلا ءاهقف نم  دماح نبا هركذ ءةدعلا يف تناك نإو ىلا نيح نم ةّدملا تبستحا

 نم الإ ةّدملا هيلع بستحي ال نأ يلبنحلا يقرخلا مامإلا لوق ىلع ءيجيو :ةمادق نبا لاق

 عطق أرط اذإ قالطلا نألو ؛نئابلا تهبشأف هنم ةدتعم اهنأل ؛ ىعفاشلا بهذم اذهو ءاهعجار نيح

 .ةّدعلا يف ةّدملا فنأتسي ال نأ ىلوأف ءاهتعجر لبق ةّدملا نم ءيشب هيلع بستحي ال مث «ةّدملا

 هيلع بستحا هؤاليإ حص نم نأ .ءاليإلا تقو نم ةّدملا باستح ا وهو .لوألا لوقلا هجوو

 هيلع بستحاف هل لحت يأ  ةحابم اهنألو ؛ًايعجر ةقلطم نكت مل ول امك هئاليإ نيح نم ٌةدملاب

 .الا"ا/ ص الج «جاتحملا ةياهند» )٠١١55(

 ) )1١15ءالج «ينغملا» ص7١9.

 )٠١1>4( 95"47ص «.؟ج ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» .

 )٠١159( «5؟ج «ةيقشمدلا ةعمللا حرش ةيهبلا ةضورلا» ص١8 .
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 .20”اهقلطي مل ول امك هئاليإ نيح نم ةّدملاب

 هتقلطم جوزلا ةعجارم تقو نم يأ ,ةعجرلا تقو نم ةّدملا بستحت ةيعفاشلا دنعو

 يف - ءاليإلا ةدم يأ  اهؤادتباو» «جاتحملا ينغم» يف ءاج دقف .ءاليإلا تقو نم ال - ًايعجر
 ةّدملا نأل ؛ءاليإلا نيح نم ال ةعجرلا نيح نم اهنم ىلآ ؛ًايعجر ًاقالط ةقلطم يف يأ  ةيعجر
 .203"عءطولا هل لحي ال ةّدعلا يفو .ءطولا هل لحي تقو يف ةلهملل تعرش

 يف ريدردلل ريبكلا حرشلا ىلع « يقوسدلا ةيشاحو يف ءاج دقف ةيكلاملا بهذم امأ 5

 برضيو ا نوكي هنإف كتعجرأ ال هللاو :ايفنر ًاقالط ةقلطملا هتجوزل لاق اذإ» :ةيكلاملا هقف

 اذهو «ىرخأ ةقلط هيلع قّلط اهدعب في مل نإف .فلحلا موي نم رهشأ ةعبرأ ءاليإلا لجأ هل

 ."09«هيلع ءيش الف الإو .لجألا غارف لبق لوألا قالطلا نم ةّدعلا ضقنت مل اذإ

 :اهعطقي وأ ةّدملا ءادتبا رخؤي ام - 870

 تقو ةجوزلا يف وأ جوزلا يف ةمئاق هذه نوكت دقو .ءطولا ناكمإ نم عنمت عناوم كانه

 نايرس ءادتبا (راذعألا) عناوملا هذه رخؤت لهف «ءاليإلا ةّدم ءانثأ ةئراط نوكتوأ .ءاليإلا رودص

 تأرط اذإ ةّدملا نايرسل ةفقومو ةعطاق نوكتو .ءاليإلا رودص تقو ةمئاق تناك اذإ صبرتلا ةَّدم

 : يلي اميف هنّيبن ام اذه ؟ءاليإلا ةّدم لالخ

 :جوزلا ةهج نم ءطولا نم عناملا رذعلا :ًالوأ - ما

 ناك ءاوس ةطولا نم هعنمي رذع ءاليإلا تقو جوزلا يف "0و هتجوز نم جوزلا ىلأ اذإ

 وأ جحب همارحاك ًايعرش اعنآه ناك وأ ءهسبح وأ ةيضردك ارح اعنا ءطولا نم عناملا رذعلا اذه

 دجو دقو هتهج نم يتأتم ءطولا نم عناملا نأل ؛هئاليإ تقو نم هيلع بسحت ةّدملا نإف ,ةرمع

 ءاليإلا دعب ءطولا نم عناملا رذعلا اذه أرط نإو .اهيلع يذلا وه اذهو ,ةجوزلا ةهج نم نيكمتلا

 ءطولا نم عناملا نأ وهو هانركذ يذلا ىنعملل اهنايرس فقي ملو ةّدملا عطقنت مل ةّدملا ءانثأ يف

 ةلبانحلا لاق اذهبو ءاهيلع يذلا وه اذهو ةجوزلا ةهج نم نيكمتلا دجو دقو هتهج نم ءاج

 راذعأب ةّدملا عطقنت الو» :اولاق دقف ةيرفعجلا بهذم ًاضيأ اذهو .©177"2ةيفنحلاو ةيعفاشلاو

 )٠١11( الج «ينغملا» ص"71١.

 .744ص .ا"ج «جاتحملا يغمد )1١101(

 .1478ص 27ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاحو 11/7 ١٠١(

 .ريدقلا حتفو ةيادهلا» .7١7ص 215ج .«عومجملا هحرشو بذهملا» ,.١771ص الج («ينغملا» )٠١17(

 .1968ص اج
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 .©9"1«ئءاهتنا ةعفارملا نم عنمت الو ًاضارتعا الو ًءادتبا لجرلا

 :ةجوزلا ةهج نم ءطولا نم عناملا رذعلا 88

 ءادتبا تقو وه تقولا اذهو «ءاليإلا تقو نم ةّدملا تبسح ًاضيح رذعلا اذه ناك اذإ أ
 كفنت ال داتعم رذع ضيحلا نأل ؛ةّدملا عطقي مل ةّدملا نايرس ءانثأ يف ضيحلا أرط نإو .ةّدملا

 :ناهجو هيفف سافنلا اهئطو نم عناملا ناك اذإ امأ .ةأرملا هنم

 ؛اهلالخ أرط اذإ اهعطقي الو ءاليإلا تقو نم ةّدملا ءادتبا عنمي الف ضيحلاك هنإ :لوألا

 ردان هنأل ؛اهتهج نم يتلا - ضيحلا ريغ  راذعألا رئاسك سافنلا نأ يناثلا هجولاو : يناثلا

 اذإو .هلاوز نيح ىلإ ءاليإلا ةّدم باستحا رخؤيف - ضيحلا ريغ  راذعألا رئاس هبشأف داتعم ريغ

 ةيعفاشلاو ةلبانحلا بهذم اذهو .ىرخألا راذعألا رئاسك اهعطق ةدملا ءانثأ يف ةرط

 ,000117ةي لاو

 اهرغصك اهأطو عنمت نأ اهنأش نم يتلاو اهتهج نم يتلا راذعألا رئاس امأو - ب -

 ءيش دجو اذإف ءاهتبيغو ءاهزوشنو .ضرف نع اهمايصو .ةرمع وأ جحب اهمارحإو اهسبحو اهضرمو

 رودص تقو نم ةّدملا باسح ءىدتبي ال يأ ةّدملا بسحت مل ءاليإلا تقو راذعألا هذه نم

 ةدملا نأ كلذ ليلعتو .ءطولا نم عناملا رذعلا لاوز تقو نم ةّدملا باسح أدبي امنإو «ءاليإلا

 نم انهاه عنملاو ءاهئطو نم هعانتمال هئاليإ تقو نم اهنايرس أدبيو يلوملا جوزلل برضت امنإ

 .اهئطو نم ًاعنتمم جوزلا ربتعي الف اهتهج
 نم اهفانئتسا مزلو ةّدملا تعطقنا ةّدملا نايرس ءانثأ يف راذعألا هذه نم ءيش أرط اذإو

 اذإف ةيلاتتم نوكت نأ ةّدملا هذه يف نأشلا نأل ؛ةّدملا نم ىضم ام ىلع ىنبت ال يأ ,ديدج

 راذعألا هذه نم نإ ليف نإف .ةرافكلا مايص يف نيعباتتملا نيرهشلا موصك اهفانئتسا مزل تعطقنا

 يف ىنعمل ناك اذإ عنملا نأ :باوجلاف «ضيحلاك ةّدملا عطقي نأ يغبني الف هيف اهل عنص الام

 راذعألا هذه نأل ؛ ضيحلا ىلع هسايق نكمي الو ءاهريغ لعفب وأ اهلعفب هنوك نيب قرف الف ةجوزلا

 .20319ةيفنحلاو ةلبانحلاو ةيعفاشلا بهذم اذهو .همكح ذخأت الف ةداتعم ريغ

 .487ص «.ج «ةيرفعجلا هقف يف مالسإلا عئارش» )٠١1174(

 )215 )1١1176ج «عومجملا هحرشو بذهملا» "١7ص ءالج ؛«ينغملا» ص١7". .

 «جاتحملا ينغم» 219-"17ص 5١1ج «عومجملا هحرشو بذهملا» ,777ص ءالج «ينغملا» )٠١115(

 ."”44ص اج

 ه-اككك-



 يناثلا بلطملا

  85١ةئيفلاب دوصقملا 0١3177 :

 ناك اذإ اذهو .اهنم ىلأ يتلا هتجوز ىلوملا جوزلا أطي نأ يأ ,ةئيفلاب دوصقملا وه عامجلا

 ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجأ :رذنملا نبا لاق ءاذه يف فالخ الو عامجلا 00

 هنأل ؛ةئيف يلوملا جوزلا نم عامجلا يمسف عوجرلا ءيفلا لصأو .عامجلا وه ءيفلا نأ ىلع

 . .هكرت ام لعف ىلإ عجر

 : ةئيفلا دوصقم هب ققحتي ام 5

 ىلعو .هتجوز جرف يف جوزلا ةفشح بييغت وه ةئيفلا دوصقم هب ققحتي يذلا ءطولا ىندأو
 ؛ ةئيف هنم كلذ نكي مل اهربد يف اهأطو اذإ كلذكو . ةئيف هنم كلذ نكي مل جرفلا نود أطو اذإ اذه
 اهئطو كرتب اهررضت نأل ؛اذه هلعفب ةجوزلا نع ررضلا لوزي ال هنألو ؛ مارح ربدلا يف ءطولا نأل
 .ربدلا يف ال لبقلا يف يأ جرفلا يف

 : ةيفنحلا دنع ةئيفلا تقو - 8755*

 ىلإ يلوملا جوزلا نم ءاليإلا رودص تقو نم يهو .ءاليإلا ةّدم ةيفنحلا دنع ةئيفلا تقو

 نم َنولُؤُي نيذلل# : ىلاعت هلوق يف ةدراولا صبرتلا ةّدم يه هذهو «رهشأ ةعبرأ يهو ةّدملا ةياهن

 نم همكح ىهتناو .هؤاليإ طقس ةّدملا هذه لالخ جوزلا ءاف اذإف .«رهشأ ةقيرآ انضنرت مهئاسن
 , 0370 ءاليإلا ةّدم لالخ هتجوز ىلإ ءاف هنأل ؟ ؛ عقي ال قالطلا نأ يأ قالطلا عوقو ةهج

 : ةيفنحلا ريغ دنع ةئيفلا تقو -415

 رهشأ ةعبرأ يهو صبرتلا ةّدم يضم دعب اهتقو .ءاليإلا يهنت يتلا ةئيفلا .ةيفنحلا ريغ دنعو
 اهب طقسيو ةربتعم هتئيف نإف صبرتلا ةّدم لالخ جوزلا ءاف اذإ نكلو .ءاليإلا رودص تقو نم
 - صبرتلا ةّدم يف يأ - 1 اهيف ءطولاب بلاطي الود : يلبنحلا ةمادق نبا لاق ىنعملا اذه يفو ىهؤاليإ

 . لجألا لبق هعفد نيد هيلع نمك ءاليإلا نم جرخو هلحم لبق اهقح اهلعج دقف اهيف اهأطو نإف

 ال ردلا ىلع ر اتحملا در) 3” ص ءالج ا جاتحملا ينغما) 5"7"2.7ص الج «ينغملا» 6ةدادفف)

 .976١صضص الج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاحو "7 5ص

 . ١ك ص .؟ج «عئادبلا» 0١ ١1ا/8
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 .0"نءاليإلا نم جرخ اهدعب وأ ةبلاطملا لبق ةّدملا دعب اهأطو نإ اذكهو

 : عامجلا ريغب ةئيفلا 6

 ركذنو .كيلإ تف :هتجوزل لوقي نأك لوقلاب هتكيف تناك هتجوز أطو جوزلا ىلع رذعت اذإو
 ش .لوقلاب يأ عامجلا ريغب ةئيفلا يف ءاهقفلا لاوقأ

 :001:0ةيفنحلا بهذم :ًالوأ 5

 : يه طورش ةثالثب لوقلاب ةئيفلا حصت مهدنعو

 :عامجلا نع زجعلا :لوألا طرشلا أ

 ءىبفلا وه لصألا نأل ؛ عامجلا ىلع ةردقلا عم لوقلاب ةئيفلا حصت الف عامجلا نع زجعلا

 امأ .عامجلاب ةقيقح ةجوزلا نع ملظلا اذه عفدنيف «هيلع فلحلاو هكرتب ملظلا نأل , عامجلاب

 . ءوضولا عم مميتلاك لصألا ىلع ةردقلا عم فلخلاب ة ةربع الو ءطولا نع فلخ وهف لوقلاب ءىيفلا

 : عامجلا نع زجعلا عاونأ 1

 نيجوزلا دحأ ركود نينا . يمكحو يقيقح ا هي

 جوزلا نوكي وأ .ءاقتر وأ اهلثم عماجي ال ةريغص ةأرملا تناكو أ عامجلا هعم رذعتي ًاضرم ًاضيرم

 يف ةيفتخم ةزشان نوكت وأ «ءاليإلا ةّدم يف اهعطق ىلع ردقي ال ةفاسم امهنيب نوكي وأ ًابوبجم

 .لوقلاب هتثيف نوكت لاوحألا هذه يفف .هيلإ اهلخدي نأ ردقي ال ًاسوبحم نوكي وأ هفرعي ال ناكم

 تقو ةرمع وأ جح مارحإب ةمرحم هتجوز يه وأ 02 00 نأك يمكحلا زجعلاو

 نأل ؛ لا .رهشأ ةعبرأ ةرمعلا وأ 00 ءادأ نيبو هتييو .ءاليإلا

 ةفيح وبأ لاق 51ش 98 لن نيم شا قس دلك ١

 لاقو . هلعفب ايضاغ ناك نإو عامجلاب الإ الإ هئيف نوكي الو حصي ال «دمحمو فسوي وبأ هابحاصو

 امكن عملا نأ رفز مامإلا لوق (هجو) لوقلاب ةئيف حصي - فسوي يبأ نع ةياور وهو - رفز مامإلا

 يعرشلا عناملاو يقيقحلا عناملا اهيف يوتسي ةولخلا يف امك ةعيرشلا لوصأ يف ةقيقح زجعلاك

 ' .اذه اذك ةولخلا ةحص نم عنملا يف

 ."9١ص «ا/لج «ينغملا» ١1/9١ ٠١(

 درو راتخملا ردلا» ,.18-184*ص «ا"ج هريدقلا حتفو ةيادهلا» #17-2117/4ص .با#*ج «عئادبلا» ( ٠١١80

 . 488-485 ص ١2ج «ةيفنحلا هقف يف ةيدنهلا ىواتفلا» . 47-45*ص ,ج «راتحملا

- 558- 



 الو ءهنم عانتمالاب ًاملاظ ريصيف ةقيقح عامجلا ىلع رداق هنأ هيبحاصو ةفينح يبأ لوق (هجو)

 يف ىلاعت هللا قح لجأل طقسي ال دبعلا قحو .عامجلاب اهقح اهئافيإب الإ اهنع ملظلا عفدني
 مدع دنع قالطلا نم همزلي اميف ببست دق هئاليإب هنألو ؛دبعلا ةجاحو لجو زع هللا ىنغل ةلمجلا

 .لوقلاب ءىيفلاب فيفختلا قحتسي الف  ءاليإلا وهو  روظحملا قيرطلا هكولسبو .عامجلاب ةئيفلا

 . ًايصاع ناك نإو ًائيف كلذ ناك ضئاح يهو اهأطوو ًاضئاح ةجوزلا تناك ول ءاذه ىلعو

 :زجعلا ماود يناثلا طرشلا 4

 عامجلا ىلع ردق ول ىتح .ءاليإلا ةّدم يضمت نأ ىلإ ءطولا نع زجعلا ماود يناثلا طرشلاو

 اهعماجي ملو اهكرتول ىتح عامجلاب ءيفلا ىلإ لقتناو لوقلاب ءيفلا لطب ءاليإلا ةّدم ءانثأ يف

 نمو « عامجلاب ءيفلا نع لدب لوقلاب ءيفلا نأل ؛امهنيب ةقرفلا تعقو ,تضم ىتح ةّدملا يف

 يف ءاملا ىلع ردق اذإ مميتملاك لدبلا مكح لطب لدبلاب دوصقملا لوصح لبق لصألا ىلع ردق

 عامجلا هيف نكمي ام هتحص ةّدم ردق ناك اذإف .ءضرم مث حيحص وهو ىلا اذإ اذكو .ةالصلا تقو

 هيلع ةردقلا عم اهعماجي مل اذإف .ةحصلا ةّدم يف عامجلا ىلع ًارداق ناك هنأل ؛عامجلاب هتثيفف

 . ثداحلا ضرملاب رذعي الف اهقح ءافيإ يف طرف دقف
 : حاكتلا كلم مايق :ثلاثلا طرشلا 48

 يف وأ - العف ةيجوزلا مايق لاح يأ  لوقلاب ءيفلا تقو حاكنلا كلم مايق ثلاثلا طرشلاو
 الو كلملا ليزي ال يعجرلا قالطلا نأل ؛ يعجر قالط نم اهتدع يف يأ ًامكح اهمايق لاح

 ' .ّلحلا

 :00180ةليانحلا بهذم :ًايناث

 نم ءطولا عنمي رذع يلوملا جوزلا يفو «رهشأ ةعبرأ يهو صبرتلا ةّدم تضم اذإ . مهدنعو

 عامجلا ىلع تردق ىتم :لوقيف هناسلب ءيفي نأ همزل كلذ وحنو قح ريغب سبح وأ ضرم

 دقو هئاليإ نع هعوجر رهظي نأ ضرغلا نأل ,تمدن :لوقي نأ جاتحي الو .اذه وحنو اهتعماج

 . هيلع همزع روهظب كلذ لصح

 ةئيفلا : يلبنحلا ةمادق نبا لاق .كيلإ تئف :لوقي نأ روذعملا ةئيف نإ ةلبانحلا ضعب لاقو

 ةمادق نبا للعيو (كيلإ ٌتف) لوقلا نم نسحأ اذهو (اهتعماج تردق ىتم) :لوقي نأ لوقلاب
 نم عون هيفو ءرارضإلا دصق كرت ىلع ليلد هيلع ةردقلا دنع لعفلاب هدعو نأل :هلوقب كلذ

 ."78ص الج «ينغملا» )٠١1481(
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 .اذه نم ءيش (كيلإ تئف) :هلوقب لصحي الو .هناكمإ دنع ررضلل هتلازإب رابخاو راذتعالا

 . (اهتعماجل تردق ول) :لوقي نأ هئيفف للش وأ ٌبجل زجاعلا امأو

 ؟ةلباتحلا دنع ضرملاك جحلاب مارحإلا له 0١+

 يف ةمادق نبا لاق نكلو . يلبنحلا يقرخلا مامإلا لوق رهاظ يف ضرملاك جحلاب م ارحالاو

 رذع لك نأ د نم 0 «قالطلاب رمؤيو لوح ال 00 نأ انياحصأ ا 0

 نأ وهو - لوألا لوقلا (هجو) .قالطلاب رمؤي نكلو ل مرحم هنأل طرا رمؤي الا اذه ىلعف

 .«ضرملا هبشأف هنم جورخلا هنكمي ال رمأب ءطولا نع زجاع مرحملا نأ - ضرملاك مارحإلا

:0015ةيعفاشلا بهذم :اثلثا م6٠
 

 يف سبحلا وأ ضرملاك ةجوزلا يف ىنعمل ءطولا عنمي رذع كانهو صبرتلا ةّدم تضقنا اذإ

 ؛ ةئيفلاب جوزلا ٌبلاطي مل سافنلا وأ ضيحلا وأ بجاولا موصلا وأ مارحالا وأ هيلإ لصي ال عضوم
 عناملا رذعلا ناك نإو .لاوحألا هذه يف ءطولا قحتست ال يهو قاقحتسالا عم نوكت ةبلاطملا نأل

 وحنب ولو ءطولا هعم رضي وأ ءطولا نم عنمي ضرمك يعيبط عنام هيف ناك نأب هيف ىنعمل ءطولا نم

 هناسلب روذعملا ةئيف ءيفي نأ بلوط ءهيلإ لوصولا عنمي اسبح قح ريغب سبح وأ «ءافشو ءرب ءطب

 عفدني لوقلا اذهب هنأل ؛ (تلعف تردق اذإف ,تلعفل تردقولو ءطولا ىلع ردقأ تسل) :لوقي نأب

 بهذملاف مارحإك يعرش عنام جوزلا يف ناك نإو .اهأطي ال نأب هناسلب فلحلاب اهل هؤاذيإ هب

 تثئف نإ :هل لاقي نكلو هصوصخب قالطلاب بلاطي الو ,هنكمي يذلا وه هنأل ؛قالطب بلاطي هنأ

 ءطوب ىصع نإف .كيلع انقلط قلطت مل نإو كتجوز تبهذ تقلط نإو كتدابع ٌتدسفأو ٌتيصع
 ضيحلاك اهنم عناملا ناك نإ اهنم هنيكمتب ةجوزلا تمثأو نيميلا تلحناو ةئيفلاب ةبلاطملا تطقس

 .ةيصعم ىلع ةناعإ هنأل ؛هب اصاخ عناملا ناك اذإ اذكو

 :ةيكلاملا بهذم ا

 0 ىنعمب ل الاخ 006 ةئيفلاب اهل ةيلاطم الف ضرم وأ اهيف قترل 10 ةانجلا ناك

 ©2015 عناملا لاز اذإ عامجلاب دعولا يأ هب

 «جاتحملا ينغم» الهال ص ءالج «جاتحملا ةياهن» ١##. ص « ١١ج «عومجملا هحرشو بذهملا» )٠١185(

 36١. ص 57ج

 . 136 ص كج « يقوسدلا ةيشاحو» ريدردلل «ريبكلا حرشلا» 0١185
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 :لوقلاب ةئيفلل نوضراعملا 4

 مل ءاهقفلا نم ةلق نإف ءءطولا نع زجاعلل لوقلاب ةئيفلا نوزيجي ءاملعلا روهمج ناك اذإو
 نيعباتلا ءاهقف نم وهو ريبج نب ديعس بهذ دقف ,رذعلا دوجو ةلاح يف ىتح لوقلاب ةئيفلا اوزيجي

 يلوملا ردقي مل اذإ :روثوبأ مامإلا لاقو .هريغو رذعلا لاح يف عامجلاب الإ نوكت ال ةئيفلا نأ ىلإ
 لصي ىتح رظتني ابئاغ ناك اذإو .حصي ىتح رظتني امنإو ةئيفلل فقوي مل عامجلاب ةئيفلا ىلع
 اذه ىلع در دقو .لوقلاب لوزي ال ءطولا كرتب ررضلا نأل ؛لوقلاب يأ هناسلب ةئيفلا همزلت الو
 ىتأ امب رارضإلا دصق كرت دقو .ةجوزلاب رارضإلا نم هدصق ام كرت ةئيفلا نم دصقلا نأ لوقلا
 بلط ىلع عيفشلا داهشإ نأ لوقن اذهلو ءرداقلا لعف ماقم موقي رذعلا عم لوقلاو ,راذعألا نم هب
 .20189ةعفشلا ءانثأ يف روضحلا لاح يف بلطلا ماقم موقي ةبيغلا لاح يف ةعفشلا

 :5*20031ةئيفلا ىلع بترتي ام -6

 ثنحلا ةرافك امأ . ءاليإلا طوقس كلذ ىلع بترتيف «هنيميب ثنح هؤيفف , يلوملا جوزلا ءاف اذإ
 ةرافك هتمزل ىلاعت هللاب هفلح يأ هؤاليإ ناك نإف ءهب فولحملا فالتخاب فلتخي اذهف «نيميلاب
 نيريس نبا لاق هبو سابع نباو ديز نع كلذ يور . ملعلا لهأ رثكأ لوق يف ناميألا رئاسك نيمي

 بهذم يف رهظألا لوقلا وهو «ةيفنحلاو ديبع وبأو ةنيدملا لهأو كلامو ةداتقو يروثلاو يعخنلاو
 . ةيعفاشلا

 ادهل ةجحلاو .نسحلا لوق وهو «ةرافكلا همزلت ال ةيعفاشلا بهذم يف يناثلا لوقلا يفو

 فلاح يلوملا نأب لوقلا اذه ىلع ٌدَر دقو . «ميحر روفغ هللا نإف اوؤاف نإفط : ىلاعت هلوق لوقلا
 ةيآلا يف ةرفغملاو .اهلعف مث ةضيرف كرت ىلع فلح ول امك ةرافكلا همزلتف هنيميب ثناح هللاب
 لك يف اهبوتتو:رتسملا ةرافكلا يفانت الف ءاليإلا نم هب ىصع امل يهف ةرافكلا يفانت ال ةميركلا

 : .نيكاسم ةرشع ُماَعطا هتراّمكف ناميألا متدقع امب مكذخاؤي نكلوإ : ىلاعت هلوق نإ مث .ثنح
 امك فلاح هنأل ؛ ىلوملا جوزلا لمشي اذهو «متفلح اذإ مكناميأ ةرافك كلذ : ىلاعت هلوق ىلإ
 .انلق

 : ءازحلاو طرشلاب ناك اذإ ءاليإلا مكح مك

 .قلاط تنأف وأ يح يدبعف كتبرق نإ :هلوقك ءازجلاو طرشلاب  هفلح  هؤاليإ ناك نإو

 )٠١١85( «عومجملا هحرشو بذهملا» ,78#-*977ص ءالج «ينغملا» ج١5: ص7١”".

 )٠١١186( «ةيدنهلا ىواتفلا» , 5537-474 ص «7"ج «هراتحملا درو راتخملا ردلا» ,874-76#ص الج «ينغملا»

 .الهص 34 «جاتحملا ةياهن . 4!/"ص 03ج
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 هئاليإ يف ءازجلا ناك اذإ قاتعلا و وأ قالطلا عوقو وه .هتجوز ىلإ ءاف اذإ يأ .ثنحلا دنع مكحلاف

 وأ .ةقدص وأ ةالص وأ 57 ناك ول امك قالطلاو قتعلا ريغب ءاليإلا ناك نإو .امهدحأ عوقو

 ةرافك نيبو «هءاليإ هب قلع امب ءافولا نيب ريخم وهف تاحابملا وأ ,تاعاطلا نم كلذ ريغ وأ ًاجح

 ةيعفاشلاو ةلبانحلا لاق اذهبو همكح وه اذهو بضغلاو جاجللا رذن مكحب هنأل ؛نيمي

 ,3001450ةيئ لاو

 ثلاثلا بلطملا

 ةئيف نودب صبرتلا ةّدم يضم

 ؟ةئيف نودب ةّدملا ىضمب بجي اذام 6١17

 عامجلاب هتجوز ىلإ يلوملا جوزلا ءىيفي نأ نود رهشأ ةعبرأ يهو صبرتلا ةّدم تضم اذإ

 (لوألا لوقلا) : ءاهقفلل نالوق ؟ةلاحلا هذه ىف بجي اذامف اتي يذلا ليصفتلا ىلع لوقلاب وأ

 . قلطي وأ ةئيفلاب رمؤيو يلوملا فقوي (يناثلا لوقلا)و ةدحاو ةقلط عقت

 :ةدحاو ةقلط عقت :لوألا لوقلا 4

 يلوملا جوزلا نم ةئيف لصحت ملو ءاليإلا تقو نم رهشأ ةعبرأ يهو صبرتلا ةّدم تضم اذإ

 امهنع هللا يضر دوعسم نباو سابع نبا لوق اذهو . ةئئاب ةدحاو ةقلط تعقو صبرتلا ةّدم لالخ

 يليل يبأ نباو يعازوألاو يعخنلاو ةصيبقو قورسمو نسحلاو ءاطعو ديز نب رباجو ةمركعو

 . ةيفنحلاو

 هللا يضر رمع نباو تباث نب ديزو بلاط ىب أ نب يلعو نافع نب نامثع نع كلذ يورو

 صبرتلا ةّدم يضمب عقاولا نأ يرهزلاو لس نمحرلا دبع نب ركب نق نع يورو .مهنع

 .(149١0ةدحاو ةيعجر ةقيلطت ةئيف نودب

 ,00140لوألا لوقلا ةلدأ
 صبرتلا ةدم يف عامجلا يف هتجوز قح ءافيإ نم هسفن عنم نع مزع «ءاليإلاب جوزلا نإ : أ

 الالة-ال" 8ص 7 ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» ,#” ٠ ص ””ج «عئادبلا» ,” 4 هص ءالج «ينغملا» )٠١185(

 .ال"ص ءالج «جاتحملا ةياهن»

 ) )1١187ص ءا“ج «عئادبلا» "15ص ءالج «ينغملا» هلا١-"19 .

 .184-185ص ءالج هريدقلا حتفو ةيادهلا» ء117ا/-76١ص ءا“ج «عئادبلا» )١٠١١84(
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 مزعلا ققح دقف ءيفلا ىلع ةردقلا عم اهيلإ ءىفي ملو ةّدملا تضم اذإف «نيميلاب مزعلا دكأو

 امهنيب ةنونيبلا عقتف اهقح يف ملظلا دكأتيف عامجلا نع هعانتماب يأ ,.لعفلاب نيميلاب دكؤملا

 يتلا ةيجوزلا ديق نم اهصيلختب اهل ًارظنو .اهب ةمحرو اهل هملظ ءازج هيلع ةبوقع ةنئاب ةقيلطتب

 .رخآ جوز يف اهظح برجت نأ اهنكمي ىتح اهقوقح يلوملا جوزلا اذه ىعري ال

 ءيفيل اهيضم دعب يلوملا جوزلا لاهمإف .رهشأ ةعبرأ صبرتلا ةدم لعج ىلاعت هللا نإ : ب

 ةدم يهو ةميركلا ةيآلا يف اهيلع صوصنملا ةدملا ىلع ةدايز بجوي لاهمإلا اذه ؟قلطي وأ

 اهيلع ليلد الو ليلدب الإ ةدايزلا زوجت الف .قالطلا وأ ءيفلا رايتخا

 ًالو» : ىلاعت لاق . لصألا يف مارح اهضقنو «نيميلا ضقن ينعي هتقيقح يف ءيفلا نإ :
 يف اهضقن زاوج تبث هنأ الإ .© 9 ًاليفك مُكيَلَع هلل متلعَج ْذقَو اًمديكوت دعب ا 5

 يف هزاوجو ءيفلا عوقوب لوقلا مزلف عضوملا اذه ءارو اميف ًامارح نيميلا ضقن يقبف ءاليإلا ةدم
 ًاتقو هلاهمإو يلوملا فاقيإ سيلو قالطلا وه اهدعب عقي ام نإو ءاهدعب ال .طقف صبرتلا ةّدم

 .+يفيا ىتح

 لجؤملا قالطلاو الجؤم ًاقالط عرشلا هلعجف ةيلهاجلا يف لجعم ًاقالط ناك ءاليإلا نإ : د

 .رهشلا سأر قلاط تنأ اهل لاق اذإ امك هدعب دحأ عاقيإ ريغ نم لجألا ءاضقنا سفنب عقي

 0 رتلا ةدم دعب ءيفلا ركذ ىلاعت هللا نأب  ءاليإلا ةيأ  ةميركلا ةيآلاب جاجتحالا : ه

 أ ءاهيضم دعب ءىيفلا نوكي نأ زيجي الو بجري ال هوركذ ام نأب هيلع باجي جاجتحالا اذه

 0 هللا ركذ 01031500 . فورعمب لوكا ٌنَهلَجأ َنْغْلَب اًذإفه :ىلاعت هلوق نأ ىرت

 ةّدعلا وه يذلا لجألا يضم دعب كاسمإلا بجوي ال هنأو لجألا غولب دعب فورعمب كاسمإلا

 .انه اذك اهئاضقنا دعب ةنونيبلا عقتو .ةّدعلا يف ةعجرلا وه كاسمإلا بجوي يذلا لب

 مزعلا نإو .«ميلع ع ْعيِمَس هللا نِإف قالطلا اوُمّرَع نِإَقط : ىلاعت هلوقب جاجتحالا امأو :

 نوكيل يلوملا جوزلا نم ًالوبقم نوكي نأ بجي قالطلا نأو .صبرتلا 1 ا

 نأ جاجتحالا اذه ىلع باوجلاف .ةّدملا يضم سفنب قالطلا عوقوب اذه ىتأتي الو اعود

 «هئاليإب عيمس يأ .4 ٌعيِمَس هللا ْنِإَفِط : ىلاعت هلوق نم دارملا نأ ليوأتلا لهأ نم موق لاق :لاقُي

 همزعب ميلع يأ «مزعلا ىلإ فرصيف 4 ميِلَع : ىلاعت هلوقو .ًاعومسم نوكيف هب هب قطني امم ءاليإلاو

 .ءىيفلا هكرت وهو قالطلا ىلع

 )٠١144( ةيآلا ءلحنلا ةروس] 4١[.

 )٠١186( .[؟ ةيآلا نم ءقالطلا ةروس]
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 :(10١0ةيعجر ال ةئئاب ةقلطلا عوقول ةجحلا

 نم مهنمف .ةدملا يضمب ةعقاولا ةقلطلا هذه ةفص يف اوفلتخا لوألا لوقلا باحصأ نإ مث

 . ةيعجر ةقلط اهنأب لاق نم مهنمو لوألا لوقلا باحصأ رثكأ مه ءالؤهو ءقةنث ةنئاب ةقيلطت اهنأب لاق

 : يتأي ام ةنئ ل ل

 هللا يضر  تباث نب ديزو سابع نب هللا دبعو دوعسم نب هللا دبعو نامثع نع يور : ًالوأ
 .ةقيلطت ىهف رهشأ ةعبرأ تضم اذإ :اولاق مهنأ - مهنع

 ثيح «نئابلاب الإ اهنع ملظلا عفدني الف ملظلل ًاعفد ةّدملا يضم دنع عقي قالطلا نإ : ًايناث
 .رخآ صخش نم جاوزلا كلذ دعب عيطتستو .ةيجوزلا ديق نم صلختت هب

 هتدارإ ضحمب اهعجري نأ جوزلا عيطتسي هنأل ثبعلا ىلإ يدؤي يعجرلا قالطلا عوقو : : ًاثلاث

 هلاهمإ دعب الإ نوكي ال اهيلع قالطلا عاقيإ ناك اذإ ىتحو .اهل هملظ دوعيف ةيناث ةرم اهنم يلوي مث

 هنإف «قيلطتلا هضفرل مجاعلا دلع مطل هنالدعملا ىلإ | ًاضيأ يدؤي كلذ ذنإف ,قيلطتلا هئابإو

 :2037قلطي وأ ةئيفلاب رمؤي :يناثلا لوقلا 0

 يضم سفنب هتجوز قلطت مل يلوملا جوزلا ءىفي ملو (رهشأ ةعبرأ) صبرتلا ةّدم تضم اذإ

 هتجوز هتعفار اذإ ةئيفلاب رمؤيو يلوملا فقوي امنإو .لوقلا باحصأ هيلإ بهذ امل ًافالخ .ةدملا

 : دمحأ مامإلا لاق دقف .ةلبانحلا بهذم اذهو «قالطلاب يضاقلا هرمأ ىب أ نإف . يضاقلا ىلإ

 هلي دمحم باحصأ نم الجر رشع ةعست ناك :راسي نب ناميلس لاقو «.ءادردلا يبأو ,ةشئاعو

 نب ديعس لاق اذهبو .قّلط الإو ءاف نإف .فقويف رهشأ ةعبرأ يضمي ىتح ءيش هيلع سيل :نولوقي
 .رذنملا نباو روث وبأو ديبع وبأو قاحسإو يغفاشلاو كلامو سوواطو دهاجمو ةورعو بيسملا

 : 0١1440 يناثلا لوقلا ةلدأ -7

 . مهئامسأ ضعب ركذ دقو ةباحصلا نم ريثك لوق وه :ًالوأ

 .7١/ص ءت”ج «عئادبلا» )٠١185(

 )٠١1١88( ص «الج «ينغملا» ١8”-1١9".

 )٠١1484( ءا"ج «عئادبلا» ل5١ ص ءالج «ينغملا» . ص١95. .
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 فَ هلل نق وؤاف نإف ءرُهْشأ ةَمبرأ صيت مهِئاَسن ْنِم نوُلؤي َنيِذَللم : ىلاعت هللا لوق :ًايناث
 ةيضتقملا (ءافلاب) ةّدملا دعب ةئيفلا ركذل رهشأ ةعبرأ دعب نوكت ةئيفلا نأ كلذ رهاظف .4ميحر

 يضمب قالطلا عقو ولو ,4ميلَع ٌعيمَس هللا َنَِف قالطلا اوُمّرَع َنإو» : ىلاعت لاق مث .بيقعتلل
 دعب قالطلاو ةئيفلا نيب يلوملا رييخت ىلع تلد ةيآلاف اذه ىلعو .هيلع مزع ىلإ جتحي مل ةّدملا
 .ةّدملا يضم

 مالكلا نوكي الو عومسم قالطلا نأ يضتقي .4 ميِلَع م ٌعيمَس هللا ناقه : ىلاعت هلوق :ًاثلاث

 .ًامالك الإ عومسملا

 ةئيفلاب ةبلاطملا ةجوزلا قحتست ملف ًاليجأت يلوملل برض (رهشأ ةعبرأ) صبرتلا نإ :ًاعبار
 . هيضم درجمب قالطلا عقي الف «لاجآلا رئاسك اهيف

 ىلع لدي الو طقف هيلع لدي ظفللا نأل ؛رهشأ ةعبرأ عامجلا نم عنمي نيمي ءاليإلا :ًاسماخ

 .زوجي ال اذهو .عاقيإ ريغ نم عوقولاب لوق ةدملا يضمب قالطلا عوقوب لوقلاف .قالطلا

 :نيلوقلا ةلدأ ةوقو ةلأسملا ةقد - 4١

 دقو «ةيوق نيفلتخملا ججحو ءاهيف ءاهقفلا فالتخا يف ةبارغ الو ةقيقد ةلأسملا نأ كش ال

 نب ركب وبأ مامإلا لاق اذهلو ءاهتبوعصو ةلأسملا ةّقد ىلع لدي امم ماركلا ةباحصلا اهيف فلتخا
 ةباحصلا فلتخا» :- هللا همحر لاق ءاهيف ءاهقفلا يلوق انركذ يتلا ةلأسملا هذه يف يبرعلا

 برعلا نم ءاغلبلا «نسللا ءاخضعلا ةودقلا مهو اذه (ةّدملا يضمب قالطلا عوقو يف نوعباتلاو

 مث ؟ةلتعملا ةغللاو ةفلتخملا ماهفألاب انم هل حضتي يذلا اذ نمف مهيلع تلكشأ اذإف ءبرَعلا

 نم نوُلؤَي َنيِذَلل9 : :اندنع ءاليإلا ةيا  ةيآلا ريدقت نأ رمألا قيقحتو - ىلاعت هللا مع لاق

 قالطلا اوُمَرَع ْنِإو  ميحر ٌروفُغ هللا َّنِإَف  اهئاضقنا دعب  اوؤاف ْنِإَف ءرهْشُأ ةعَبزأ صبرت مهئاسن

 .«ميلَع ع عيمس هللا ْنِإف

 - اهيف  اوؤاف نإف ءرهشأ ةعبرأ صبرت مهئاسن نم نولؤي نيذلل» :نيرخآلا دنع ةيآلا ريرقتو

 لامتحا اذهو «ميلع عيمس هللا نإف  اهيف ةئيفلا كرتب - قالطلا اومزع نإو «ميحر روفغ هللا نإف

 .©"1*وريغ نم ةلأسملا رابتعا هذه ةلاحلاو بجوف هيف ةباحصلا فقوت هيواست لجألو واستم

 حجارلا لوقلا -164

 وأ حجارلا نايب نم عنمي ال اذهف ءاهيف نيفلتخملا ةلدأ ةوقو ةلأسملا ةقد نم نكي امهمو

 )٠١184( .يكلاملا يبرعلا نبال «نآرقلا ماكحأ» ج 1١ص181-18١0.

 - ؟ا/6



 لوق وه نيلوقلا نم حجارلا نأ يل نيبتي نيلوقلا ةلدأ يف لمأتلا دنعو .نيلوقلا نم ىلوألا

 يضم درجمب عقت ال ةنئاب ةدحاو ةقيلطتب ةقرفلاف «ةلأسملا هذه يف يناثلا لوقلا وهو ,روهمجلا

 .قالطلاب وأ ةئيفلاب هتبلاطمو جوزلا لاهمإ وه اهيضمب بجي يذلا امنإو ءاهيف ةئيف نود ةّدملا

 : يتأي ام حيجرتلا هجوأو

 .كلذ انركذ دقو يناثلا لوقلا باحصأ هب لدتسا ام :لوألا هجولا ظ

 مزع ام وه مزعلاو 4 ميِلَع عيِمَس 4 هللا نِإَف قاللطلا اوُمَرَع ْنِإو» : ىلاعت هلوق : يناثلا هجولا
 نوكي الو .«هلَجأ باتكلا غلب ىتَح حاكنلا ةَدَقْع اوُمْرْعَت ًآلو» :ىلاعت هلوقك هلعف ىلع مزاعلا

 باحصأو . ةكرتوأ ةيلع موزغملا لعفل ةمزاج ةدارإ وه مزعلا نأل ؛قالطلا ىلع ًامزع ةكيفلا كرت

 ىلع الو ءطو ىلع ال مزع هنم نكي مل نإو قّدملا يضم درجمب قالطلا نوعقوي لوألا لوقلا

 .215”هيلع مزعي مل نإو ةّدملا يضمب قالطلا عقو عماجي ملو «ةئيفلا ىلع مزع ول لب .هكرت

 ةعبرأ صبرت : مهل يذلاف .نيئيش مهيلعو ًائيش نيلوملل تتبثأ ءاليإلا ةيآ نإ :ثلاثلا هجولا

 نيلوملا ىلع سيل :لوألا لوقلا باحصأ دنعو .قالطلا امإو ةئيفلا امإ :مهيلع يذلاو ,رهشأ
 ءةّدملا ءاضقنا دنع هناحبس هيلإ وه امنإو .مهيلإ الو مهيلع سيلف قالطلا امأو .طقف ةئيفلا الإ

 ,20159صنلا رهاظ فالخ وهو هيلع الو يلوملا ىلإ سيل اذهو «ىبأ مأ ءاش اهقالطب مكحيف

 : ةئيفلاب اهجوز ةجوزلا ةبلاطم 6

 ةئيف الب صبرتلا ةلم يضم درجمب قالطلا عوقو مدع وهو هانحجر يذلا روهمجلا لوق ىلعو

 هتبلاطم قح اهل يتلا يه ةجوزلاو .ةئيفلاب هتبلاطم اهيضم دعب بجي يذلا امنإو ءاهئانثأ يف
 هتبلاط نإف .هب ةررضتملا يهو ءاهب قلعتي ءاليإلاو .ءاليإلا يف قحلا ةبحاص يه اهنأل ؛ ةئيفلاب

 هل نكي مل نإ «ةئيفلاب هرمأيو هفقوي يضاقلا نإف .يضاقلا ىلإ اهتيضق عفر قيرط نع ةئيفلاب
 هل رذع ال هيلع هجوت قح هنأل ؛لهمي مل رذع هل نكي مل نإف :رظني .لاهمإلا بلط اذإف .رذع

 اهيلع ةدايزلا زوجت الف ءرهشأ ةعبرأ ةّدملا لعج ىلاعت هللا نألو ؛لاحلا نيدلاك هب لهمي ملف هيف

 سلجم يف ءطولا همزلي ال هنإف .ةداعلا مكح يف عامجلا نم نكمتي ام ردق رخؤي امنإو ,رذع ريغب

 نأل ؛ةئيفلاب ةبلاطملا اهل نكي مل اهئطو نم عنمي رذع اهل ناك نإو .لاهمإب كلذ سيلو .ءاضقلا

 ةبلاطملا نألو « 116 رع الا احلا ديس ف اهي ام ايلا وك ران اواي تسفللا

 امنإ هنأل ؛قالطلاب ةبلاطملا اهل سيلو .لاوحألا هذه يف ءطولا قحتست د ال يهو .قاقحتسالا عم

 5١. ص «4ج «ميقلا نبال «داعملا داز»(9١1١٠)

 9١. ص « 4ج «ميقلا نبال «داعملا داز» )٠١١191(
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 نيح ىلإ ةيلاطملا رخأتت نكلو «ءىش هيلع بجي ملو «ةبجاولا ةئيفلا نم هعانتما دنع قحتسي

 , 0031559 رذعلا لاوز

 : ةئيفلاب بلاطت ال ةجوزلا -

 ةبلاطملا اهل سيلو اهقح طقسي ةلبانحلا ضعب لاقف ءاهبوجو دعب ةبلاطملا نع تفع نإف
 ةقرفلا ىف اهقح طاقسإب تيضر اهنأل ؛بهذملا سايق اذه يلبنحلا يضاقلا لاقو .كلذ دعب
 ليك يلبنحلا همادق نبا لاقو . هتنعب تيضر اذإ نينعلا ة أرماك .هنم اهقح طقسف ءطولا مدعل

 عفرل تبثت تمبثث ةبلاطملا نأل ؛ يعفاشلا بهذم اذهو .تءاش ىتم ةيلاطملا اهلو يقع طقسي ال نأ

 القمل نعت كمل ةقشلاب عطا زل اك عوجولا اهل ناكف لاوحألا عم ددجتي ام كرتب ررضلا

 تبغي اهقح نأل ؛كلذ اهلف توكس دعب تبلاط مث ةبلاطملا نع تتكس نإو .تبلاط مث خسفلاب
 .20155ةقفنلا قاقحتساك ةبلاطملا ريخأتب طقسي ملف يخارتلا ىلع

 :قالطلاب بلوط عنتماف ةئيفلاب بلوط اذإ 77

 قيلطتب يضافقلا هرمأي نأب قالطلاب بلوط اهنم عنتماف ةكيفلاب يلولا جوزلا بلوط اذإ

 ىلع هرابجإ يضاقلل سميلو «رثكأ وأ ةدحاو هعقوأ يذلا هقالط عقو ,قلطو باجتسا نإف ,هتجوز

 نم صلختلاو ةنونيبلا ىلإ يضفت اهنأل اهب لصحي د دوصقملا نأل ؛ةدحاو ةقلط نم رثكأ عاقيإ
 ,003"وررض

 :هيلع يضاقلا قّلط قالطلا نم عنتما اذإ -4

 بلوط نأ دعب هتجوز قيلطت نم عنتماو .اهب هتبلاطم دعب ةئيفلا نم يلوملا جوزلا عنتما اذإو

 قيرفتلاب مكحلاو .هتجوز ىلع قالطلا عاقيإب همكح ردصي يأ هيلع يضاقلا قل , قالطلاب

 نأ يضاقلل سيل :ىرخأ ةياور دمحأ مامإلا نعو .كلام لاق هبو ةلبانحلا بهذم اذهو ءامهنيب

 هسبحي اذه ىلعف .هيف هماقم يضاقلا مقي مل نيرمأ نيب هيف جوزلا ريحت ام نآل ؛هيلع قّلطي
 ام نإ ةلبانحلا بهذمل ةجحلاو «نيتياورلاك نالوق يعفاشللو .قلظيوأ ء يفي ىتح هيلع قيضيو

 .نيدلا ء ءاضقك هيف هماقم يضاقلا ماق هئادأ نم هيلع وه نم عنتماو هقحتسم نيعتو ةباينلا هتلخد

 ,2©0015بهذملا ىف حصأ اذهو :ةمادق نبا لاق

 1١945 ٠( ص ءالج «ينغملا» 7117١

 )٠١١19( ص ءالج «ينغملا» ”317".

 ةينرك ءالج «ينغملا» )1١1945(

 ) )1١196ص ءالج «ينغملا» ١*. ص ءالج «جاتحملا ةياهن» 76.
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 :ةجوزلا نم بلطب قالطلاب يضاقلا مكح -8

 بلطت نأ الإ هيلع قلطي الو قالطلاب يلوملا جوزلا رمأي ال يضاقلا نأ ركذلاب ريدجلا نمو

 دعب الإ ءافيتسالا نوكي الو .قحلا اهل يفوتسي يضاقلاو ءاهل قح هنأل ؛كلذ ةجوزلا

 ,0035ةة|يبلط

 : ءاليإلاب عقاولا قالطلا ةفص

 هيلع يضاقلا قّلط وأ هسفنب هعقوأ ءاوس يعجر قالط هعاقيإ يلوملا ىلع بجاولا قالطلاو

 نوكي يمانرإ باكا ا ةياور دمحأ 00 نعو يضاعلا لاق هبو ةلبانحلا بهذم 0

 هنأل ؟ نقلا عفدني ملة ةيعجر تناك ول اهنألو ؛ةئعلا ةقرفك انئاب نوكي نأ بجيف ءررضلا 0

 حجارلا وه لوقلا اذهو .ررضلا ىقبيف اهعجتري نأ عيطتسي

 هب العزب فداص قالط 00 ب يعجر قالط يضاقلا وأ يلوملا قالط لاق نم (هجو) امأ

 اهقيأو «ءاليإلا ريغ يف قالطلاك اعجب ًاقالط ناكف .تاقلطلا ددع ءافيتسا الو « ضوع ريغ نم

 اهنأل ءةنعلا ةقرف قرافيو .اهب رارضإلا نع هعالقاو اهيف هتبغر ىلع لايلد نوكت دق هتعجر نإف

 ؛ انتلأسم فالخيب ررضلا اهنع عفدني مل اهعاجترا نينعلل حيبأ ول هنألو ؛ ةقلط هذهو «بيغل خسف

 .1"2*"انلق امك اهيف هتبغر ىلع ًاليلد نوكت دق يلوملا ةعجر نأل

 ١- ةئيفلا عوقو يف فالتخالا :

قنا نأ دعب هتجوز ىلإ ءيفيل يلوملا جوزلا يضاقلا لهمأ ولو
 هنأ ىعداف « صبرتلا ةدم تض

 نأل ؟ هئيميب جوزلا لوق لوقلاف 0 تناك نإف .ةجوزلا هتبذكف اهعماج لق ثيح .اهيلإ ءاف لق :

 ناكف «هيقبيو لصألا قفاوي ام يعدي وهو «هعفر هب همزلي ام يعدت ةأرملاو حاكنلا ءاقب لصألا

 يف ةأرملا لوق لوبقك هلوق هيف لبقيف هتهج نم الإ ملعي الو يفخ رمألا اذه نألو ؛ هلوق لوقلا

 .حجوزلا نيميب هيفث بجوف لمتحم اهئطو مدع نم ةأرملا هيعدت ام نأل ؛ نيميلا همزلتو ءاهضيح

 ندهش نإف ءاهنيريل تاقثلا ءاسنلا ىلع اهضرع مكحلاف .ءطولا يف افلتخاو ًاركب تناك نإ امأف

 نيمي الو ءاهتراكب تلازل اهأطو ول هنأل ءاهلوق لوقلاف اهتراكبب ندهش نإو «هلوق لوقلاف اهتبويثب
 ,("31ةهاهل دهشت تاقثلا ءاسنلا ةداهش نأل ؛اهيلع

 .اله ص «ا/ج «جاتحملا ةياهن» ةضف ص الج «ينغملا» 20 1945)

 .الهص الج ؛جاتحملا ةياهن» ١#" ص «ا/ج «ينغملا» 6١19450(

 . "4*9 ص ءالج «ينغملا» )٠١194(
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 :صبرتلا ةدم يضم يف فالتخالا

 جوزلا لوق لوقلا ناك .رهشأ ةعبرأ يهو .صبرتلا ةّدم يضم يف ناجوزلا فلتخا اذإو

 ةّدملا يضم يف فالتخالا نأل ؛انركذ امك مكحلا ناك امنإو . ضمت مل ةدملا نأ يف هنيميب
 ةدملا تبسحل «ءاليإلا تقو ىلع اقفتا ول امهنأل ؛ (ءاليإلا) هنيمي تقو يف فالخلا ىلع ينبني

 ءاليإلا تقو يف افلتخا اذإ امأ .فالخلا لازو ال مأ ةدملا تضقنا له ملعف .تقولا كلذ نم

 لوقلاف «نابعش ةّرغ يف تفلح لب تلاقو ,ناضمر ةّرغ يف (يجوز نم تيلا يأ) تفلح لاقف
 لصأ يف افلتخا ول امك .هيف هلوق لوقلا ناكف .هب ملعأ وهو هتهج نم ءاليإلا ردص هنأل ؛هلوق

 بجي لهو .لصألل ًاقفاوم هيفن يف هلوق ناكف ,نابعش ةّرغ يف فلحلا مدع لصألا نألو ؛ءاليإلا
 نم ركب وبأ لاقو . يعفاشلا بهذم وهو .معن :يلبنحلا يقرخلا مامإلا لاق ؟نيميلا هلوق عم

 .حاكنلا ماكحأ يف فالتخا هنأل ؛ حصأ اذهو «يلبنحلا يضاقلا لاق .هيلع نيمي ال : ةلبانحلا

 يقرخلا مامإلا لوق هجوو .هتركنأف .هتجوز يه ةنالف نأ ىعذا ول امك ؛نيمي هيف عرشت ملف

 فلحتسيف هل هلذب زوجي يمدآل قح هنألو ؛«هيلع ىعّدملا ىلع نيميلا» : لكي يبنلا لوق يلبنحلا

 .نويدلاك هيف

 - ؟074-





 0م نسل
 رار

 :ليهمت - 87

 ماد ام نيجوزلا نيب ةنئابلا ةقرفلاب توفي ام هب توفي نكلو .حاكنلا قرف نم سيل راهظلا
 هتجوز ءطو رهاظملا جوزلا ىلع مرحي ذإ ءطولا لح وه راهظلاب تئافلا نأل ؛ًامئاق راهظلا مكح
 اذهبو .ًانئاب ًاقالط هتقلطم ءطو قّلطملا ىلع مرحي امك .لطبي مل ًامئاق راهظلا مكح ماد ام
 اذهو .حاكنلا عطقب ميرحت  علخلا يأ وه ذإ» : مامهلا نب لامكلا لاق هنم بيرق وأ ىنعملا

 ثحب ديفملاو بسانملا نم تيأر كلذ لجأ نمو .©2"*«حاكنلا ءاقب عم ميرحت  راهظلا يأ
 .جاوزلا قرف ثحب عم راهظلا

 :ثحبلا جهنم م 4

 مكح نايبو هيف ةدراولا ةيعرشلا صوصنلا ركذو هفيرعت نايب لوانتي راهظلا ىلع مالكلا
 ثحابم ىلع لصفلا اذه مسقن اذه ىلعو .هب يهتني امو هيلع بترتي امو .هناكرأ نايب مث ,هلعف

 : يلاتلا وحنلا ىلع

 .هلعف مكحو هيف صوصنلا ركذو راهظلا فيرعت :لوألا ثحبملا
 .راهظلا ناكرأ : يناثلا ثحبملا

 . راهظلا مكح) راهظلا راثآ :ثلاثلا ثحبملا

 ..راهظلا مكح ءاهتنا :عبارلا ثحبملا

 )27 )6١199ج مامهلا نب لامكلل «ريدقلا حتف» ص5؟7١؟.
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 و
 كرذلل ىرعلد

 ع

 راهظلا

 هلعف مكحو .هيف صوصنلاو .هفيرعت

 :ةغللا ىف هفيرعت 6

 روهظو رهظأ عمجلاو «نطبلا فالخ ءيش لك نم رهظلا :روظنم نبال برعلا ناسل يف ءاج

 يلع يه :لاق اذإ اراهظو ةرهاظم اهترهاظو .هتأرما لجرلا رهاظو .ءاسنلا نم راهظلاو .نارهظو
 لجرلا لوقي نأ وهو .«مهئاسن ْنم نوُرِهاظُي َنيذلاو» :لجو رع هلوقو .محر تاذ رهظك
 .2307يمأ رهظك ّيلع تنأ : هتأرمال

 :يعرشلا حالطصالا يف هفيرعت -

 هيبشت -راهظلا يأ  ةيعرشلا هتقيقحو» :ةيعفاشلا هقف ىف «جاتحملا ينغم» يف ءاج : أ

 .10"20ًالالح نكت مل ىثنأب نئابلا ريغ ةجوزلا

 نم هل لحت نم ملسملا هيبشت راهظلا» : ةيكلاملا هقف :يف ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يفو 5 ب

 , 20059 (هئزج وأ ةلاصأ مرحب رهظب اهءزج وأ ةمأ وأ ةجوز

 نمب أهتم اوضح وأ هتأرما هبشي نأ وه راهظلا» : ةلبانحلا هقف يف «ىهتنملا ةياغ» يفو : ج

 نايبلو هلومشو هحوضول هحجرن ام فيرعتلا اذهو .2""””«اهنم وضعب وأ دمأ ىلإ ولو هيلع مرحت
 .راهظلا ةقيقح

 )٠١٠١( 19؟ص 25ج .روظنم نبال «برعلا ناسلو» 56٠١

 )٠١١٠١1( .؟7؟9ص 27ج «جاتحملا ينغم»

 )٠١٠١9( ص 22ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» "371-١ 11.

 *٠١7١( «7”ج « ىهتنملاو عانقالا نيب عمجملا يف ىهتنملا ةياغد ص١9١
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 :راهظلا يف ةدراولا ةيعرشلا صوصنلا - 877

 : ميركلا نآرقلا نم :ًالوأ

 يئاللا َّإ مهم ْنِإ مهتم شه ام , مهئاسن نس مُكنم نو ٌرهاظُي َنيذْلاَولا : يلاعت لاق

 نم َنورِهاظُي َنيِذّلاو .روُقَع وفعل هلل نإ اورو ٍلوقلا َنِم ” ًاركنُم نولوُفَيَل منَ مهنْدَلو

 يا ل ل ل ل

 0 "0 يأ ُباَذَع َنيرفاَكْللو هللا 10 كلت 56 هللاب اكو كلذ .ًانيكسم

 :راهظلا ةيآ ريسفت -4

 اكو يم أ رهظك يلع تنأ : اهل اهل لاق هتأرما نم مهدحأ رهاظ اذإ ةيلهاجلا يف برعلا ناك

 راك انك ءاقالط هلعجي ملو ةرافك هيف لعجو ةمألا هذهل ىلاعت هللا صخرأف ءاقالط مهدنع راهظلا

 تّقوف ةيلهاجلا قالط نم راهظلاو ءاليإلا ناك :ريبج نيب ديعس لاقو . مهتيلهاج يف هنودمتعي

 الإ مهُناَهمأ ْنِإ 0 ام© : ىلاعت هلوقو . ةرافكلا راهظلا ىف 00 ةعبرأ ءاليإلا هللا

 . يمأ رهظك وأ يمأ لثم وأ يمأك ّيلع تنأ لجرلا لوك ةأرملا ريصت ال يأ .4مُهَنْذلو يئاللا
 نولوقيل مهنإو» ىلاعت لاق اذهلو .هتدلو يتلا همأ امنإ .كلذب همأ ريصت ال .كلذ هبشأ امو

 مكنم ناك امع يأ « «روفغ ٌوْفَعْل هللا ّنإو» ءالطايو ًاشحاف ًامالك يأ .«ًاروزو لوقلا نم ًاركنم

 ايد هتجوزل لوقي نأك ملكتملا هيلإ دصقي ملو ناسللا قبس نم جرخ امعو .ةيلهاجلا لاح يف

 .209لوقلا اذهب هيلع اهميرحت دصقي نأ نود هنم ناسل قبسل «يتخأ

 :ةيوبنلا ةئنسلا نم صوصنلا : ًايناث + 8

 ناكف ممل هب الجر ناك تماصلا نب سوأ نأ : ةشئاع نع هيبأ نع ةورع نب ماشه نع : أ ٠
 ءانه .ممللا ىنعمو ,7”""2«راهظلا ةرافك لجو رع هللا لزنأف ءهتأرما نم رهاظ هممل هب دتشا اذإ

 .29يباطخلا لاق امك نهيلإ ناقوتلا»و صرحلا ةّدشو ءاسنلاب ماملإلا ةّدش

 )٠١١84( نم تايآلا «ةلداجملا ةروس] 4-7[.

 )©٠١7١( ل” ص « 14ج «(«ريثك نبا ريسفت» ١؟”3.

 )١05( هص ىتج «دواد يبأ نئس»  20٠١نئنسلا» ١ ص الج  يقهيبلل «ىربكل 3875.

 6 2١١0ص تج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» 75١
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 :- اهنع هللا يضر  ةشئاع تلاق :لاق ريبزلا نب ةورع نع يقهيبلاو هجام نبا جرخأو : ب

 يهو .هضعب يلع يفخيو «ةبلعث تنب ةلوخ مالك عمسأل ينإ «ءيش لك هعمس عسو يذلا كرابت

 ىتح ينطب هل ترثنو يبابش لكأ : هللا لوسر اي :لوقت يهو ِهلَي هللا لوسر ىلإ اهجوز يكتشت
 هللا يضر - ةشئاع تلاق . كيلإ وكشأ ينإ مهللا . ينم رهاظ يدلو عطقناو ينس تربك اذإ

 يف كلداجُت يتلا َلْوَق هللا ٌعمَس م دق# : تايآلا ءالؤهب ليربج لزن ىتح تحرب امف , :- اهنع

 َنيرفاكللو هللا دودخ كلتو : ىلاعت هلوق ىلإ . مكر واحت عمسي هللاو هللا ىلإ يكتشتو اهجور

 204 ميلأ ٌباَذَع

 :هلعف ةهج نم راهظلا مكح

 حابي الف ؛ةمرحلاو لحلا ةهج نم همكح وه اذهو .هتجوز نم رهاظي نأ ملسملا ىلع مرحي

 رجح نبا مامإلا لاق ءروزو لوقلا نم ركنم هنأب راهظلا فصو كلذ ىلع لد: ليقوب هلع اهل
 لؤقلا ّنم م ًاركنُم نلوم مُهنإو» : ىلاعت هلوقب ٌلدتسا دقو» :- ىلاعت هللا همحر ينالفبتلا

 ءارخ ناهظلا نإ» : ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا مامإلا لاقو .©"'*«مارح راهظلا نأ ىلع «ًاروُرو

 نيب قرفلاو ء مارح اهالكب «روزو لوقلا نم ركنم هنع هللا ربخأ امك هنأل ؛هيلع مادقإلا زوجي ال

 «كلذب اهنع ًارابخا نمضتي .يمأ رهظك يلع تنأ :هلوق نأ ءًاروز هنوك ةهجو ًاركنم هنوك ةهج

 .©"2"'7(ركنم ءاشنإو روز ربخ وهف ءًاءاشنإو ًارابخإ نمضتي وهف اهميرحت ءاشنإو

 ميرحتلا ةروس يف تايآلاو "87ص «ا/ج . يقهيبلل ؛ىربكلا 0 71535 ص ٠ ١ج «هجام نبا ننسو )٠١١8(

 . ١-5 ةيآلا نم

 )٠5١9 ١( ص 24ج («ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» 6# :

 )١١؟٠١( 24ج «داعملا داز» ص8١.
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 فانل) كم
 راهظلا ناكرأ ش

 ؟ناكرأ وأ دحاو نكر راهظلل له 0١-

 هيف لصألاو .راهظلا ىلع لاّدلا ظفللا وهف راهظلا نكر امأ» : يناساكلل «عئادبلا» يف ءاج
 , 300510( يمأ رهظك يلع تنأ : هتأرمأل لجرلا لوقك

 ءرهاظم :ةعبرأ ناكرأ  راهظلل يأ  هلو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاجو

 ,00719مهب هبشمو .ةغيصو ءاهنم رهاظمو

 :ثحبلا جهنم -

 نكر نأ يف يفنحلا يناساكلا لوق هنمضتي .راهظلل ًاناكرأ هولعجو ةيعفاشلا هلاق ام نأ عقاولا
 رهاظملا وهو هل ًالئاق مزلتسيو ةغيصلا نّوكي ظفللا اذه نأل ؛راهظلا ىلع لاّدلا ظفللا وه راهظلا

 هيلإ بهذ ام راتخن نحنو - هب هبشملا يأ هب ًارهاظمو - ةجوزلا يأ  اهنم ًارهاظمو - جوزلا يأ

 امل ًاقيقحت سيلو .ثحبلل ًاحيضوتو ًاليهست اهوركذ يتلا ةعبرألا راهظلا ناكرأ لعج نم ةيعفاشلا
 : ةيلاتلا بلاطملا ىلإ ثحبملا اذه مسقن اذه ىلعو . هولاق

 . «جوزلا» رهاظملا : لوألا بلطملا

 .«ةجوزلا» اهنم رهاظملا : يناثلا بلطملا

 .«هب هبشملاو هب رهاظملا :ثلاثلا بلطملا

 .774ص ,ج .يناساكلل «عئادبلا» )٠١711(

 ."017 ص ,ا"ج «جاتحملا ينغمد )٠١717(
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 «جوزلا» رهاظملا

 : ةجوزلا ال جوزلا وه رهاظملا م8

 هيلإ تراشأ ام وهو .ةجوزلا ال جوزلا وه هعاقيإ كلميو راهظلا هنع ردصي يذلا رهاظملا

 ال هكلمي وهف «ةجوزلا ال جوزلا هعقوي راهظلاف «مهئاّسن ْنِم َنورِهاَظُي َنيِذّلا» :ةميركلا ةيآلا

 لاق» : يكلاملا يبرعلا نبال «نارقلا ماكحأو يف ءاج دقف .ملعلا لهأ عامجإ اذه ىلعو 2( يه

 .# مهئاّسن ْن نم مُكَنُم نو رهاظُي َنيذْلا» : ىلاعت هللا لاق امنإ ,رهاظت ءاسنلا ىلع سيلو :كلام

 يبرعلا نبا لاق مث ٠ .لاجرلا ىلع راهظلا امنإ .نهجاوزأ نم نكنم نرهاظي يئاللاو : لقي ملو

 ميرحتلاو ليلحتلاو دقعلاو ّلحلا نأل ؛ ىنعم حيحص وهو» :كلام لوق نم هلقن ام ىلع ًابيقعت

 5 "19(عامجإ اذهو .ءىش هنم ةأرملا ديب سيل .لجرلا ديب حاكنلا يف

 ؟اهجوز نم ةجوزلا ترهاظ اذإ مكحلا ام -64
 : ةيفنحلا دنع : ًالوأ

 اذإ اذه ىلعو .هعاقيإ قح هتجوزل سيل ذإ ءجوزلا نم الإ هعاقيإ حصي ال راهظلا نإ انلق

 ىوغل هنم اهراهظو» :اولاق دقف ءةيفنحلا حرص اذهبو .ءيش هيلع بت رو ال ارغلاناك انه ووع

 سل يوححلا دال( رجب روق داتا روت كيلا را. يأ زيتطك هلع ا اهجير ةققان يا

 .9'""2(ىتفي هبو اهيلع نيمي الو ءراهظ ةرافك الو ءاهسفن نم هتنكم اذإ اهيلع ةمرح الف ءاهيلإ

 لقنلا نوكي دقف ءاذه فالخ «ةيفنحلا ةمئأ نم دايز نب نسحلا نعو فسوي يبأ نع لقن امو

 - ماكحأ» هباتك يف ءاج دقف .صاصجلا مامإلا هّدر دقف لاح لك ىلعو «قيقد ريغ امهنع

 يمأ رهظك يلع تنأ اهجوزل تلاق اذإ اهنأ دايز نب نسحلا نعو» :اهجوز نم ةأرملا راهظ يف

 0 ةرافك اهيلع ميرحت وه :فسوي وبأ لاقو .اهجوز نم ةرهاظم تناك 00

 رْفَكَو ةبقر قتعت حلاص نب نسحلا لاقو ءاهرفكت نيمي يه : يعازوألا لاقو .مارح يلع تن
 هللا همحر - صاصحلا لاق مث .اهيزجي نأ انوجر ًانيمي تَرفكو لعفت مل نإف .راهظلا 00

 كلذب همزلت ال لجرلا نأل ؛نيمي ةرافك اهيلع نوكت نأ زوجي ال :لاوقألا هذه ىلع ًابيقعت - ىلاعت

 اهنم حصي الو .ءيش هب اهمزلي ال اهراهظ كلذك ؟كلذ اهمزلي فيكف لصألا وهو «نيمي ةرافك

 . 4"177ص «4ج يبرعلا نبال «نارقلا ماكحا» )٠١71(

 هقف يف ريضنلا ضورلا» رظنا .ةيديزلا بهذم ًاضيأ اذهو , 477ص .7ج هراتحملا درو راتخملا ردلا» )0١714

 . 445 ص .4ج «ةيديزلا
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 كلمت الل امك كلذ كلمت الل يهو .لوقلاب اهميرحت بجوي راهظلا نأل ؛لوقلا اذهب راهظ

 هل ”١(لوقلاب عقي ميرحتل اعوضوم ناك اذإ قالطلا

 : ةيكلاملا دنع : ًايناث 6

 مل اهجوز نم ةأرما ترهاظت نإ ةنودملا يفف» :ةيكلاملا هقف يف «يقوسدلا ةيشاح» يف ءاج

 يمأ رهظك كيلع انأ «تلاقف اهديب اهرمأ لعج ولو . نيمي ةرافك الو راهظ ةرافك ال عيش اهمزلي

 20533(. .مزع الب ءاقبلا وأ قارفلا اهل لعج امنإ هنأل ؛راهظ همزلي مل

 : ةلباتحلا دنع :ًاثلاث

 يف ءاج دقف .راهظ ةرافك اهيلع هب بجت نكلو راهظب سيل اهجوز نم ةأرملا راهظ مهدنع
 تجوزت نإ :تلاق وأ . يمأ رهظك يلع تنأ اهجوزل تلاق نإو» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك»

 جوزلا كلمي .ةجوزلا مي درحت بجوي لوق هنألو ؛ةيآلل راهظب سيلف .يبأ رهظك ّيلع وهف ًانالف

 رئاسك هتلازا كلمت الف هل قح اهجوزل ةجوزلا يف لحلا نألو ؛قالطلاك لجرلا هب صتخاف .هعفر
 بعصم تجوزت نإ :تلاق ةحلط تنب ةشئاع نأل ؛-_راهظلا ةرافك يأ  هترافك اهيلعو .هقوقح

 هاور .هجوزتتو ةبقر قتعت نأ اهوتفأف ْهِكَي يبا 1 «يبأ رهظك يلع وهف ريبزلا نب

 نيمي راهظلا نألو ؛رخآلاك روزلاو لوقلا نم ركنملاب ىتأ جوز اهنألو ؛ ينطقرادلاو مرثألاو ديعس
 .ةعواطم اهأطي ىتح اهيلع ةرافكلا بجت الو .دمحأ هلاق .لجرلاو ةأرملا اهيف ىوتساف ةرفكم

 اهنيميب طقسي الو اهيلع اهقح كلذ نآل «ةراقكلا حارخإ لبق يأ .ءاهلبف'هثيكمت اهيلغع بجو
 , 0039 يهللاب نيميلاك

 :هريغو ىعفاشلا لوق :ًاعبار - 17

 حصي ال - ىلاعت هللا مهمحر كلامو ةفينح وبأو يعفاشلا لاق» :«يزارلا ريسفت» يف ءاج

 وه يعازوألا لاقو . يمأ رهظك يلع َتنأ :اهجوزل ةأرملا لوقت نأ وهو ءاهجوز نم ةأرملا راهظ
 ؟كلذ مزلي فيكف .لصألا وهو نيمي ةرافك كاذب همزلي ال لجرلا نأل ؛أطخ اذهو .اهرفكت نيمي

 ,20518(قالطلا كلمت ال اهنأ ليلدب كلذ كلمت ال ةأرملاو .لوقلاب اميرحت بجوي راهظلا نألو

 )٠١716( 74ص .7ج .صاصجلل «نارقلا ماكحأ» .

 .؛"4 ص 37ج «هيلع يقوسدلا ةيشاحو» ريدردلل «ريبكلا حرشلا» 06١11

 . 774 ص .*ج «عانقلا فاشك» )٠١710(

 . 307 ص . 79ج «يزارلا ريسفت» (١٠؟14)
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 :اهجوز نم ةأرملا راهظ يف حجارلا لوقلا -4

 الو .راهظ هرامك .اهيلع تحت واف ءاهجوز نم ترهاظ اذإ ةأرملا ىلع ءيش ال نأ حجارلا و

 اهجوز نم ةأرملا راهظ :اولاق ًاعيمج مهنألو ؛ يزارلاو صاصجلا اهركذ يتلا ةلدألل نيمي ةرافك

 ةلبانحلا لوق امأو ؟هتجوز نم رهاظ اذإ لجرلا راهظ ىلع هبترن ام هيلع بترن فيكف ءراهظب سيل
 هيلع دريف روزو لوقلا نم ركنم اهلوق نأل ؛اهجوز نم اهراهظ يف ةجوزلا ىلع ةرافكلا باجيا نأب

 لحتل ةرافكلا باجيا هيلع بترو ,رهاظملا جوزلا لوق ىلع ميركلا نآرقلا هقلطأ فصولا اذه نأب

 نم ركنم هنأ هيلع قدصي هنم اهراهظ ناك اذإف ةأرملا امأ ءهراهظ هيلع اهمرح نأ دعب هتجوز هل

 .اهنم هراهظ ىلع هنم اهراهظ قرتفاف ءاهجوز ىلع اهمرحي ال اذه اهراهظ نأ الإ ,روزو لوقلا

 .اهيلع بجت الو جوزلا ىلع بجت ثيح ةرافكلا يف اقرتفاف

 :رهاظملا طورش 8

 حصي لهف .هراثآ هيلع بترتتو راهظلا هنم حصي يذلا وهف جوزلا وه رهاظملا نأ انيب ذإو

 هذهلو .طورش كانه باوجلاو ؟جوزلا نم راهظلا ةحصل طورش كانه مأ «جوز لك نم راهظلا

 .اهيلإ عجرت ةدعاق طورشلا

 :رهاظملا طورش يف ةدعاقلا ٠

 هقالط حضي ال نمو 0 رهاظملا طورش يف ةدعاقلا

 ًاغلاب 0 نأ رهاظملا جوزلا يف طرتشي ةدعاقلا هذه ساسأ ىلعو .2'"2(هراهظ خحصي ال

 طرتشي 0 .هقالط يف فالخلاك ناركسلا راهظ يف فالخلا يرجيو . القاع

 يف طرتشي الو . ةيفنحلل ًافالخ روهمجلا لوق وهو .ًاهركم ال ًاراتخم نوكي نأ رهاظملا يف ًاضيأ
 ., "اجلا راهظ حصي امك .لزاهلا راهظ حصيف .هراهظ يف دجلا 0

 . 209 ماعطالاب وأ ةبقر ريرحتب كلذ عطتسي مل نإو .موصلاب هراهظ نع رفكي نأ 8

 )٠١718( ص الج . «يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» 778-7188.
 273ج «؛جاتحملا ينغم» 71-77 ص .35ج «مئادبلاو 8-9 ص ءالج «ينغملاو )٠0١70(

 حرش» 2 77ص ١2ج «مالسإلا عئارش» . 48ص ١2ج «ريدردلل هريغصلا حرشلا» ," ها" #*ه؟ص

 45٠-551. ص « ؟ج «راهزألا

 )٠١971( 48ص ١٠ج «ىلحملا» 77: ص اج «عئادبلا» 8# ص ءالج «ينغملا» .
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 :ًاملسم نوكي نأ رهاظملا يف طرتشي له 0١-

 نمو .رفاكلا راهظ مهدنع حصي الف .ءطرشلا اذه ىلإ ةيديزلاو ةيفنحلاو ةيكلاملا بهذ : أ

 ريرحت يهو «ةرافكلاب لوزت ةتقؤم ةمرح اهجوز ىلع ةجوزلا ميرحت راهظلا مكح نأ : مهل ةجحلا
 الف ميرحتلا ةعفارلا يهو ءهنم حصت ال اهنأل ؛ ةرافكلا لهأ نم سيل رفاكلاو , موصلا هفلخي ةبقر

 ىلإ رقتفت ةدابع اهنأ .ةرافكلا هنم حصت ال هنأ ليلدلاو .راهظلا قيرط نع ميرحتلا اذه هنم حصي
 اهلوأ نأل ؛هريغ نود ملسملاب قلعتت اهنإف ءراهظلا ةيآ امأ .تادابعلا رئاسك هنم حصت الف ةّينلا
 نع ةيانك يأ مكنم» ىلاعت هلوقف 4مم نورها نيل : ىلاعت هلوق وهو نيملسملاب صاخ

 .ةرفغملا زئاج ريغ رفاكلاو «ميحَر روفغل روفغل هللا نإو# : ىلاعت هلوق كلذ ىلع لديو «نيملسملا

 ةصاخ يهو اهلبق يتلا ةيآلا ىلع ينبم اذهف ؛ .« مهئاّسن نم َنورهاظُي َنيذّلاو» : ىلاعت هلوق امأ
 0 ؟؟؟انلق امك ٠ 55 لاب

 نأ مهل ةجحلا نمو .رفاكلا راهظ ةحص ىلإ ةيرفعجلاو ةيعفاشلاو ةلبانحلا بهذو : ب
 ةرافكلا هنم - مل اذإف «عاونأ ةثالث اهنإف راهظلا ةرافك امأ .هراهظ حصيف هقالط حصي رفاكلا
 ,ةرافكلا عاونأ ضعب عانتماب راهظلا ة هححص عنتمت الف , ماعطإلا وأ قتلا ريفكتلا هلم حص مايصلاب

 لمشي .4مهئاَسن ْنِم َنورِهاظُي َنيِذّلاول : ىلاعت هلوق يف مومعلا نإف ًاضيأو .دبعلا قح يف امك

 ةملك اهيف درو لق اهلبق يتلا ةيآلا نأ نوك ةمومع نع مومعلا اذه جرخي الو .رفاكلاو ملسملا

 اذه نم رفاكلا جارخإ يف ةجح سيل وهو باطخلا ليلدب جاجتحا اذه نأل ؛«مكنم»
 .("""9مومعلا

 ىناثلا بلطملا

 «ةجوزلا» اهنم رهاظملا

 :اهنم رهاظملا طورش

 هب تطبترا اهنأ يأ ءرهاظملل ًاعرش ةجوز نوكت نأ اهيف طرتشيف اهنم رهاظملا يه ةجوزلا

 د هي 2 او ل

 ص 25ج «ناهزألا حرش» ل١٠٠ ص جا : نرد «ريغصللا حرشلا» 077١ ص 20ج «عئادبلا» 6 فففز

 .؟١752-5

 ."؟”ص ءا"ج «مالسإلا عئارش» "8 "ص 2” ج «جاتحملا ينغم)» ا ف ص ءالج «ينغملا» ( ٠١715
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اهطابترا نأل 4 ؛هل لالح ريغ هيلع ةمرحم يهو
حاكنلا يف راهظ الو «دساف وأ لطاب دقعب هب 

 دسافلا 

 ةجوز نوكت الف .هيلع ةمرحم ىقبتف هل اهّلح ديفي ال هنأل ؛ ؛ يكلاملا يبرعلا نبا لاق امك لاحب

 .ةيبنجألا نم حلصي ال امك راهظلا حلصي الف هل ةيعرش

 حصي ال اذه ىلعو .هجو لك نم نيجوزلا نيب ةمئاق ةيجورلا نوكت نأ طرتشيو - 174

 ,علخلا ا ا ا تاس حو «ةعلتخملا نم الو .ًاثالث ةقلطملا نم راهظلا

 ميرحتو ,علخلا وأ نئابلا قالطلاب نهل ةمرحلا تتبث تتبث دقو «ميرحت راهظلا نأل ؛ةّدعلا يف نك نإو

 ةأرملا ةمرح وهو ةنابإلا وأ علخلا هدافأ ام الإ ديفي ال نهل ةبسنلاب راهظلا نألو ؛لاحم مرحملا

 نأل م ؟"؟اهتدع يف 508 ةقلطملا نم راهظلا حصي نكلو .اًثنع اثبع راهظلا نوكيف اهجوز ىلع

 .ةمئاق ةّدعلا تمادام 0 امهئيب ةمئاق ربتعت ةيجوزلا

 :ةجوز لك نم راهظلا حصي 2-4

 امك نكمي ال وأ اهؤطو نكمي «ةيمذ وأ ةملسم «ةريغص وأ ةريبك ةجوز لك نم راهظلا حصي

 لاق هبو «ةلبانحلا بهذم اذهو .ءانرق وأ .ءاقتر تناك وأ ءاهعامج عنمي ار ا

 نأل ؛اهْؤطو نكمي ال يتلا ةجوزلا نم راهظلا حصي ال روث وبأ لاقو .ةيرفعجلاو كلامو يعفاشلا

 لوق ىلع َدُر نكلو . اثبعو ًاوغل اهنم راهظلا نوكيف اهؤطو نكمي ال يهو ءاهئطو ميرحتل راهظلا

 .""""”اهريغك اهنم راهظلا حصيف اهقالط حصي ةجوز اهنألو ؛راهظلا ةيأآ مومعب روث يبأ

 ا : ةيبنجألا نم راهظلا 6

 نأو .ًاعرش حيحص حاكن دقعب رهاظملل ةجوز نوكت نأ اهنم رهاظملا طورش نم نإ انلق

 «ةيبنجألا ةأرملا نم حصي ال راهظلا نأ كلذ ىنعمو .هجو لك نم امهنيب ةمئاق ةيجوزلا نوكت

 يف ءاج دقف «ةيبنجألا نم راهظلا زاوج ىلإ مهضعب بهذو .ءاهقفلا نم قيرف هيلإ بهذ ام اذهو

 لاق وأ اهنيعب ةأرمال كلذ لاق ءاوس « حصي ةيبنجألا نم راهظلا نأ يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا»

 اهجوزتأ ةأرما لك :لاقف جيوزتلا ىلع هقّلع وأ اقلط هعقوأ كارو .يمأ رهظك يلع ءاسنلا لك

 بهذم اذهو ,راهظلا ةرافك مدقي ىتح اهأطي مل اهنم رهاظ يتلا جوزت ىتمو , يمأ رهظك ىلع يهف

 يملا نإ كسلا رد هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع نع اذه وحن ىوريو ,ةليانحلا

 تبثي ال نأ لمتحيو» : يلبنحلا ةمادق نبا لاقو .١2"97قاحسإو كلامو نسحلاو ءاطعو ةورعو

 ماكحأ» ءالالص ءالج «جاتحملا ةياهن» .* ها" ص 23ج «جاتحملا ينغم» 2 7"71ص ءا”ج «عئادبلا» (7١٠؟؟5)

 . 8"17ص « 54ج «يبرعلا نب ركب يبأل «نآرقلا

 )٠١77( 54ص ءا"ج «مالسإلا عئارش» ا" ه "ص .”ج «جاتحملا ينغم» 74 ص ءالج «ينغملا» .

 . "84ص الج «ينغملا» (7١٠؟5)
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 سابع نبا نع كلذ ىوريو يعفاشلاو ةفينح يبأو يروثلا لوق وهو «جيوزتلا لبق راهظلا مكح
 نيمي راهظلا نألو ؛هئاسن نم تسيل ةيبنجألاو# مهئاَسن ْن نم نو رهاظُي َنيِذَلاو» ىلاعت هللا لوقل
 :لاق ىلاعت هللا نإف .ءاليإلاك ةيبنجألا يف اهمكح تبثي ملف هئاسنب ًاديقم اهمكحب يلا درو

 ةجوزب تسيل اهنألو ؛4مهئاَسن ْنم َنوُلوي َنيِذّلِلِط :لاق امك ,4مهئاَسن ْنِم َنورهاظي َنيِذّلاو»
 بهذمل ةجحلاو ,2"(قالطلاك حاكنلا مدقتي ملف ميرحت عون هنألو ؛اهنم راهظلا حصي ملف
 نب رمع نع هدانسإب دمحأ مامإلا هاور ام ةيبنجألا نم راهظلا عوقو نم هيلإ اوبهذ اميف ةلبانحلا
 :رمع لاقف ءاهجوزتف يمأ رهظك يلع يهف ةنالف تجوزت نإ :لاق لجر يف لاق هنأ ,باطخلا
 ةيآلا امأ .ىلاعت هللاب نيميلاك حاكنلا لبق اهداقعنا حصف ة ةرفكم نيمي اهنألو ؛راهظلا ةرافك هيلع
 ْنم َنورهاظُي َنيِذّلاو» : ىلاعت هلوقب تاجوزلاب اهيف دراولا صيصختلا نإف راهظلا - ةيآ -

 بجوي الف .هتجوز نم رهاظي امنإ ناسنإلا نأ بلاغلا نإف ,؛بلاغلا جرخم جرخ هنإف .# مهئاسن
 نود اهب رارضإلا دصقي هنأل ؛ ةجوزلاب همكح صتخا امنإف ءاليإلا امأو .نهب مكحلا صيصخت

 كلذ صتخي الو روزلاو ركنملا لوقل - ةيبنجألا نم راهظلا يف يأ  انهاه تبجو ةرافكلاو .اهريغ
 ,90"007هتجوزب

 :ةيبنجألا نم راهظلا يف حجارلا -5

 لدتسا ام فعضلو .لوقلا اذهل ةجح نم ركذ امل ةيبنجألا نم راهظلا ةحص مدع حجارلاو
 اهجوزتي مل ةيبنجا ةأرما نم راهظلا زيوجت موهفملا ريغ نم هنألو ؛ةيبنجألا نم راهظلا عوقول هب
 ةماقإو ةلئاعلا نيوكتو رارقتسالاو نكسلل داري جاوزلاو ءاهب جاوزلا ىلع اهنم راهظلا قلع وأ ءدعب
 نم راهظلاو .ةعورشملا هضارغأو حاكنلا دصاقم قيقحتو .قافولاو مائولا ىلع ةيجوزلا ةطبارلا
 ةرهاظلا هطورش نمو .هعوقو طورش يف ددشتي نأ يغبنيف ءاقلطم كلذ يفاني اهحاكن لبق ةأرملا
 رهاظ هيلع لدي يذلا وه اذه نأل ؟هيجوز هتف رهاظملا نوكت نأ طرش اهب ذخأن نأ يغبني يتلا
 ةحصل هطارتشاو رهاظلا اذهب ذخألاف «مهئاسن ْنم َنورهاظُي َنيِذّلاو» : ىلاعت هلوقب راهظلا ةيآ
 نم راهظلا ةحص مدعل يرهاظلا مزح نبا جتحا اذهبو ناحجرلا نيبلا حجارلا وه راهظلا عوقو
 .لاق امل داع مث ؟ هتأرما نم رهاظ مث * ةيبنجأ نم رهاظ نمو» :- ىلاعت هللا همحر لاقف «ءةيبنجألا
 اهنم رهاظ. وهف اهجوزت اذإ هنإف ليق نإف . هتأرما ريغ نم رهاظ نم ىلع كلذ ىلاعت لعجي ملو
 لوقلل مكحلا مزلي ال نأ لطابلا نمو .كلذ دعب ال هب قطنلا نيح راهظلا امنإ (انلق) هتأرما يهو
 ,9"2(لاقي ال نيح مزلي مث لاقي نيح -_راهظلا لوق

 . "00ص الج («ينغملا» (١٠؟18)

 . هال. ه"ص .١٠ج .مزح نبال «ىلحملا» (7١٠؟794)
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 ثلاثلا بلطملا

 (هب هبشملا) هب رهاظملا

 : هب رهاظملاب دوصقملا 17

 يلع تنأ : هتجوزل جوزلا لاق اذإف ءهتجوز جوزلا هب هبشي نم يأ هب هبشملا وه هب رهاظملا .-

 اذهب رهاظملا جوزلا دصقيو . . يم أ رهظك : هلوق وه هب هبشملا وأ هب رهاظملا ناك , يمأ رهظك

 .هيلع مرحم هب هبشملا نأ امك هيلع اهميرحتب يأ ةمرحلاب هب هّبشملاب هتجوز هيبشت هيبشتلا

 : هب رهاظملا طورش - 4

 : ءاسنلا سنج نم نوكي نأ :لوألا طرشلا

 نوكي نأ يأت ءءاسنلا سنج نم نوكي نأ هب رهاظملا يف ط
 امنإ راهظلا نأل 4 ةأرما

 اذإ اذه ىلعو . ةأرما هب رهاظملا ناك اذإ اميف هب درو امنإ ] عرشلاو «هراثآل ا ا يف فرع

ظلا حصي مل ينبا وأ يبأ رهظك يلع تنأ :هتجوزل جوزلا لاق
 هب حرص ام اذهو .راه

 ولو 0 : «جاتحملا ينغم هحرشو جاهنملا نكم» يف ءاج دقف «ةيعفاشلا بهذم وهو . 0 )ةيفنحلا

 سيل مالغلاو نبالاك لاجرلا نم هريغ وأ بألا نأل ؛ هيبشتلا اذه وغلف رهاظملل ب بأو . . ةيبنجأب هبش

 هقف يف مالسإلا عئارش» يف ءاج دقف «ةيرفعجلا بهذم وهو ,. 6" اراهظلا يف هيبشتلل لاحم

يش نكي مل يمع وأ يحخأ وأ يبأ رهظك تنأ - هتجورزل يآ لاق ولو» :«ةيرفعجلا
 ل0 "اع

دقف .ركذلاب اههيبشت يف ناتياور « ينغمل أ يف ءاج امك ةلبانحلا دنعو
 اههبش نإو» :هيف ءاج 

 مدلاو ةتيملاك يلع تنأ وأ ةميهبلا رهظك ٌّيلع تنأ لاق وأ لاجرلا نم هريغ رهظب وأ هيبأ رهظب

 0 "9 ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو راهظب سيل (ةيناثلاو) .راهظ هنأ (امهدحأ) ناتياور هلك كلذ يفف

 هقف يف «عانقلا فاّشكو يف ءاج دقف «ىلوألا ةياورلاب اوذخأ نيرخأتملا ةلبانحلا نأ ودبيو

 براقألا وأ بناجألا لاجرلا نم هريغ رهظك وأ « يبأ رهظك يلع تنأ هتأرمأل هلوقو» : ةلبانحلا

 اا 0

 , 579 ء”ج عئادبلا» 7١0م.
 )٠١71( "94ص 7 ج «جاتحملا ينغم هحرشو جاهنملا ىهتنم» .

 )٠١7( ءا"ج «مالسإلا عئارش» ص5١ .

 .١741ص ءالج «ينغملاو ٠١( ممر

 . 758ض 37ج «عانقلا فاشكد (١1*"ع)
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 :رهاظملا ىلع ةمرحم هب رهاظملا : يناثلا طرشلا 48

 له نكلو .رهاظملا ىلع ةمّرحم ةأرما هب هّبْشَملا يأ ءهب رهاظملا نوكي نأ يناثلا طرشلاو

 ىلع ةمرحلا اهيف طرشلا ناك اذإو ال مأ .ةدبؤم ةمرح رهاظملا ىلع ةمرحم نوكت نأ طرت

 هزجون ءاهقفلا نيب فالتخا ؟راهظلا يف اهب هيبشتلاب عقي يتلا ديبأتلا ىلع ةمرحملا عون امف ديبأتلا
 0 ف

 :اهعاونأو ديبأتلا ىلع ةمرحملا : أ - م٠

 : ةثالث عاونأ نم ةدحاو يهف .رهاظملا ىلع ديبأتلا ىلع ةمرحم اهل هبشملا ةأرملا تناك اذإو

 اذهف . يمأ رهظك ّيلع تنأ :هتجوزل جوزلا لاق ول امك رهاظملا مأ نوكت نأ :لوألا عونلا

 ّيلع تنأ لوقي نأ راهظلا حيرص نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ :رذنملا نبا لاق ءاعامج] ناهلق
 كلذ ركذف . ىم أ رهظك يلع تنأ» : :اهل لاق هنأ تماصلا . نب سوأ ة ةأرما ثيدح يفو . يمأ رهظك

 . مألا ل هب هبشملا ناك اذإ راهظلا عوقو يف فالخ الف «ةرافكلاب هرمأف ِهك هللا لوسرل

 . هتدجك همحر يوذ نم هيلع مرحت نم رهظب هتجوز رهاظملا جوزلا هبشي نأ :يناثلا عونلا
 رباجو ءاطعو نسحلا مهنم ملعلا لهأ رثكأ لوق يف راهظلا هب عقي هيبشت اذهف . هتخأو هتلاخو هتمعو

 روث وبأو ديبع وبأو قاحسإو كلامو يعازوألاو يروشلاو يرهزلاو يعخنلاو يبعشلاو ديز نب
 . يعفاشلا يلوق ديدج وهو .ةلبانحلا بهذم وهو .يأرلا باحصأو

 «مألاب آلإ نوكي ال راهظلا نأ ىلإ ةيرهاظلا بهذم وهو .ميدقلا هلوق يف يعفاشلا بهذو
 الإ راهظلا حصي الف .مألاب صتخم نآرقلا هب درو يذلا ظفللا نأل ؛ًاضيأ مأ اهنأل ؛ةّدجلاب وأ
 اضيأ اذهو .ةّدجلاو مألا ريغب راهظلا حصي الف ءاضيأ صنلا اهلمشي مأ ةّدجلاو ءاهب هيبشتلاب

 مألا رهظب ةجوزلا هيبشتب يأ .طقف مألاب راهظلاب راهظلا ةحص اورصق مهنأ الإ ؛ةيديزلا بهذم
 راصتقالا بجيف اهريغ نود طقف مألاب راهظلا درو ميركلا نآرقلا نأ مهتجحو .ةّدجلا نود طقف

 . صنلا هيف درو ام ىلع

 نم ةديؤم ةمرح رهاظملا ىلع مرحت نم رهظب ةجوزلا هيبشتب هتحصو راهظلا عوقوب نولئاقلاو
 امأو مألا نهبشاف ,ديبأتلا هجو ىلع ةبارقلاب تامرحم نهنأب اوجتحا هتحأو هتمعك همحر تاوذ

 ْ حرشلا» 27 ه4 ص 23ج «جاتحملا ينغم» 0377” ؟ ص ا"ج «عئادبلا» 5١٠*-41١"0 ص الج «ينغملا» 2( 7*ه)

 الج «مالسإلا عئارش» 25٠0 ص .١٠ج مزح 0 «ىلحملا» 25 578-5٠0 ص 27ج «ريدردلل «ريبكلا

 : 45١. ص 25ج ,«راهزألا حرش» ىاص

 2 وي



 يف دوجوم اذهو ««اروُدَو لوقلا نم م ًاركْنُم َنوُلوُقيَل مُهنإو» :اهيف ءاج دقف  راهظلا ةيأ  ةيآلا

 .اهلثم ناك اذإ اهريغ يف مكحلا توبث عنمي ال مألاب مكحلا قيلعتو .هارجم ىرجف انتلأسم

 تامرحملا يأ .براقألا ىوس ديبأتلا ىلع هيلع مرحت نم رهظب اههبشي نأ :ثلاثلا عونلا

 لئالحو ةعاضرلا نم تاوخألاو ةعاضرلا نم تاهمألاك «ةبارقلا ةهج ريغ نم ديبأتلا ىلع هيلع
 هب عقي هيبشت اذهف ,نهماب لخد يتاللا بئابرلاو .ءاسنلا تاهمأو .ءانبألاو ءابآلا - كاهن رع

 يف ديزيو مدقت ام نيلوقلا هجوو , يناثلا عونلا يف فالخلاك هيف فالخلاو ءاحيحص راهظلا

 اهانعم يف نهرئاسو صنلا يف ةلخاد نوكتف تاهمألا مومع يف اهلوخد تاقرحلا تاهمألا

 :ةتقؤم ةمرح ةمرحملا : ب 3١

 : ةلياتحلا بهذم : : الوأ

 نعف «ةيبنجألا وأ اهتمع وأ. هت هتأرقأ تحاك 1 رب اسلام

 باحصأ لوقو .يقرخلا مامإلا رايتخا وهو راهظ هنأ (امهدحأ) :ناتياور لبنح نب دمحأ مامإلا

 نوكي الف «ديبأتلا ىلع ةمرحم ريغ اهنأل ؛ يعفاشلا بهذم وهو راهظب سيل (ةيناثلا)و .كلام

 اههبش واف هبنشاف هيلع ةطرحتب اههبلثم هنأ ىلوألا ةياورلا (ةجوو) . ضئاحلاك ًاراهظ اهب: هييشتلا
 فالخب يهف ّدح اهئطو يف سيلو «جرفلا ريغ يف اهب عاتمتسالا حابيف ضئاحلا امأف «مألاب

 00 ””اانتلأسم
 هيبشتلاب راهظلا ةحص يأ 3 ةياورلا وه نورخأتملا ةلبانحلا ءاهقف هراتخا يذلاو

 ةيبنجأ رهظك يلع تنأ لاق وأ » :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاّشك» يف ءاج دقف - ًاتقؤم ةمرحملاب

 هبشأ هيلع مرحت نم رهظب اههبش هنأل ؛راهظ .هوحنو اهتلاخ وأ اهتمع وأ يتجوز تخأ رهظك وأ
 , 0050, . . .مألا رهظ

 :روهمجلا بهذم - ًايناث

 ىلع مرحم ريغ هب ِهّبْسُملا ناك اذإ راهظلا مهدنع حصي الف «ةيرفعجلاو ةيعفاشلاو ةيفنحلا امأ

 «ةّدجلاو مألاب هيبشتلا ىلع حيحصلا راهظلا اورصق مهنأل ؛ًاضيأ ةيرهاظلا بهذم وهو .ديبأتلا
 .2:؟؟8ديبأتلا ىلع ناتمرحم امهو

 )٠١75( “الج «ينغملا» ص8١؟3.

 77 ٠١( 778ص «ا"ج «عانقلا فاشك» .

 عئارش» 26٠١٠ ص « ١٠ج «ىلحملا» 2784 ص 27ج «جاتحملا ينغم» 037177” ص 7”ج «عئادبلا» (١٠؟*4)
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 هيلإ رظنلا هل لحي ال ًاوضع هب هبشملا نوكي نأ :ثلاثلا طرشلا - م٠

 :ةيفنحلا بهذم :ًالوأ

 .هانركذ يذلا ليصفتلا ىلع هيلع ةمرحم يأ هل لحت ال ةأرما نم ًاوضع هب رهاظملا ناك اذإو

 ول ىتح «جرفلاو ذخفلاو نطبلاو رهظلاك هيلإ رظنلا رهاظملل لحي ال نأ وضعلا اذه يف طرشلاف
 همأ نم ءاضعألا هذه نأل ؛ًارهاظم ريصي ال اهلجر وأ اهديب وأ اههجوب اههبش وأ همأ سأرب اههبش

 لا جيم اذه: هيلا 'نظنلا هل لحي

 : ةلباتحلا بهذم :ًايناث 5 8٠

 مرحت نمم وضعب اهنم ًاوضع هبشي وأ هتأرما جوزلا هبشي نأ  راهظلا يأ - وهو» : ةلبانحلا لاقو

 «يخأ ديك وأ يمأ رهظك يلع كجرف وأ كدلجوأ كسأر وأ كدي :لوقي وأ ,يمأ سأرك يلع تنأ
 سيل اهنأل ؛راهظب سيلف اهرفظك وأ يمأ رعشك يلع كدي وأ تنأ :لاق نإو .راهظ كلذ لكف
 عقي هيلع مرحت نمم وضع يأب هيبشتلا نأ ةلباتحلا بهذم لصاحو .204' >(ةتباثلا ءاضعألا نم

 .رعشلاو رفظلاك هل تابث ال وضعلا ناك اذإ الإ .راهظلا هب

 : ةيعفاشلا بهذم :ًاعلاث - مه

 وضعلا ركذ ناك نإو . ديلاب هيبشتلا يف امك حصي هب راهظلاف هب ذذلتلا مرحيو ةداع ةماركلل ركذي

 دارأ نإو راهظ وهف راهظلا هب دارأ نإف .رهاظملا ةين هيلع لوعملاف ,مألا نيعك ةماركلل لمتحي

 , 00؟؛راهظ الف ,ةماركلا هب

 : ةيكلاملا بهذم :ًاعبار 5

 اقر ًارعش ءزجلا اذه ناك ولو هيلع مرحت نمم ءزج يأب راهظلا حصي ,ةيكلاملا بهذمو

 وأ ةجوز نم ةلاصألاب هل لحت نم ملسملا هيبشت راهظلا» :ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يف ءاج دقف
 يلع تنأ وأ ,يتلاخ وأ يمأ ديك يلع ٍتنأك هئزج وأ مرحم رهظب قيرلاو رعشلاك اهأزج وأ ةمأ

 . ١5ص اج «مالسإلا -

 . 77" ص اج «عئادبلا» )٠١79(

 . 750/ص الج «عانقلا فاّشكد )٠١740(

 .الا/لص «/ج «جاتحملا ةياهن) )٠١741(
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 ا "490 يمأ ديك كدي وأ يمأ سأرك وأ يمأك

 : ةيرفعجلا بهذم : ًاسماخ - 7

 ةفيعض ةياور يف الإ ,رهظلا ريغ هيلع مرحت نمم وضعب هيبشتلاب راهظلا عقي ال ةيرفعجلا دنعو
 عقي مل اهدي وأ يمأ رعشك :لاق ولو» :«عفانلا رصتخملا» يف ءاج دقف ءرهظلا ريغب راهظلا عقي

 7 ظفل ريغب رابتعا الو» : «ةيهبلا ةضورلا» يفو . (792١٠(فعض اهيف ةياورب عقي ليقو 0

 ًادانتسا كلذ عيمجب عقي دقو : . اهجرف وأ اهدي وأ ىمأ نطبك يلع تينا هلوقك ندبلا ءازجأ نم

 .00؟9عةفيعض ةياور ىلإ
 :ةيرهاظلا بهذم :ًاسداس -

 ال «ىلحملا» يف ءاج دقف مألا رهظب ةجوزلا هيبشتب الإ راهظلا عقي ال ,ةيرهاظلا بهذمو

 الو مألا جرف ركذب بجي الو .مألا رهظ ركذب الإ انركذ امم ءيش بجي الو» : يرهاظلا مزح

 الإ راهظلا يف ركذي مل ىلاعت هللا نأل ؛ مألا ريغ نم هريغ وأ رهظلا ركذب الو «رهظلا ريغ وضعب

 11 ألا نم رهظلا

 عبارلا بلطملا

 راهظلا ةغيص

 :راهظلا ةغيصب دوصقملا 848

 .هيلع هتجوز ميرحت هب ديري ةصاخ ظافلأب هدحو جوزلا ةدارإب عقي يدارفنا فرصت راهظلا

 ,ةدارإلا كلت ىلع ةلادلا رهاظملا جوزلا اهلوقي يتلا ظافلألا يه ةدارإلا هذهل يجراخلا رهظملاو
 ةرابعلا هذهف (يمأ رهظك يلع تنأ) هتجوزل جوزلا لوقك .راهظلا ةغيصل ةنوكملا يه ظافلألا هذهو

 نم هيلع بترتي امو ءراهظلا :يدارفنالا فرصتلا اذه اهب عقي يتلا راهظلا ةغيص يه اهظافلأب

 .راثآلا

 :ةغيصلا عاونأ ٠

 .ةيانكلاب نوكت دقو ءحيرصلا ظفللاب نوكت دق اهظافلأ ةهج نم يهف : عاونأ راهظلا ةغيص

 1-11١. ص 22ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (١٠؟4؟)

 . ؟؟8ص «عفانلا رصتخملا» )*٠١74(

 ١., ١7ص « ؟ج «ةيهبلا ةضورلا» ( ٠١745

 .٠6ص ١٠2ج «مزح نبال «ىلحملا» (١٠؟46)
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 نمز ىلإ ةفاضالا وأ قيلعتلا وأ زيجنتلا ةغيصب نوكت دق اهزيجنت مدعو اهزيجنت ةهج نم يهو

 .زاجيإب عاونألا هذه نع يلي اميف ملكتنو .ةقلطم ال ةتقؤم ةغيصلا نوكت دق امك .لبقتسم

 ١ حيرصلا ظفللاب ةغيصلا :

 مهفلا ىلإ ردابتي ال ثيحب راهظلا عاقيإ ةدارإ ىلع لاّدلا ظفللا وه راهظلا يف حيرصلا ظفللا

 حيرصلاو . يمأ رهظك ّيلع تنأ :هتجوزل لاق ول امك ءراهظلا وهو دارملا اذه ريغ عماسلا ىدل
 نإ ىتح عامسلا دنع ىنعملا فوشكم دارملا رهاظ هنأل ؛هب راهظلا عاقيإل ةّينلا ىلإ رقتفي ال
 حيرص هنأل ؛مكحلا يف راهظلا الإ هب عقو امل ,راهظلا ريغ حيرصلا ظفللا اذهب ىون ول رهاظملا

 ىلإ هل عضو امع راهظلا يف حيرصلا ظفللا فرص دارأ دقف ىنعملا اذه ريغ هب ىون اذإف .هيف

 قالطلا وأ قاثولا نع قالطلا هب ىونو قلاط تنأ :هتجوزل لاق اذإ امك هيلإ فرصني الف .هريغ

 هنم لبقي الف قالطلا يف ًاحيرص ظفللا اذه نوكل قالطلا عقيو هيلإ فرصني ال هنأ ,لمعلا نع
 . """؛راهظلا يف حيرصلا ظفللا يف مكحلا كلذكف ,ىنعملا اذه فالخ ءاضقلا ماكحأ يف

 : حيرصلا ظفللاب راهظلا عقي

 يف قدصي ال ًابذك ىضم امع رابخألا راهظلا يف حيرصلا ظفللا اذهب تدرأ لاق ولو
 راهظلل ًءاشنا عرشلا يف لعج راهظلا يف حيرصلا ظفللا اذه نأل ؛رهاظلا فالخ هنأل ؛ءاضقلا

 يضاقلل عسي ال امك هيعدي اميف هقدصت نأ ةأرملل عسي الو راهظلا نع رابخألا دارأ هنأ قّدصي الف

 , 3'"؛9 هاظلا فالح جوزلا هيعدي ام نأل ؛هقدصي نأ

 : حيرصلا ظفللاب راهظلا غيص نم 81

 فالخ الو حيرصلا ظفللاب راهظ اذهف (يمأ رهظك ّيلع تنأ) :هتجوزل لاق اذإ : أ
 ١ , 00 ؟44)هيف

 وأ يمأ نطبك ّيلع تنأ :لاق ول اذكو (كترهاظ وأ رهاظم كنم انأ) :هتجوزل لاق اذإ : ب

 ىرجم يرجي هنأل (يمأ رهظك ّيلع تنأ) :هلوقك حيرص هلك اذهف . يمأ جرفك وأ يمأ ذخفك

 0 ,©:5*ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيفنحلا حّرص اذهبو حيرصلا

 . 781 ص اج «عئادبلا» (١٠؟45)
 . 781ص «ا"ج «عئادبلا» )٠١7437(
 .”١٠1ص الج «ينغملا» )٠١744(

 . "84ص اج «جاتحملا ينغم» 245 ص الج «ينغملا» . ١7ص 237ج «عئادبلا» (١١1؟49)

 - ؟9ا/-



 ظفللاب ًاراهظ كلذ ناك ,يمأ رهظك يعم وأ ينم وأ يدنع تنأ :هتجوزل لاقول : ج 0

 ةيعفاشلا حرص اذهبو .راهظلا يف حيرص وهو , يمأ رهظك ّيلع تنأ هلوق ةلزنمب اهنأل ؛ حيرصلا

 .00*”)ةيرفعجلاو ةلبانحلاو
 حيرص كلذ لكف .اهمسج وأ يمأ ندبك كسفن وأ كدي وأ كمسج :هتجوزل لاقول : د

 .9*00ةيعفاشلا دنع راهظلا ىف

 نم رهاظم وهف «(مارح يلع هللا لحأ ام» :لاق وأ (مارح يلع ٌلحلا» : جورلا لاق ول امه

 ودبيو 22"١"*9همومعب ةجوزلا لوانتيف مومعلا ىضنتقي هظفل نأل ؛دمحأ مامإلا هيلع صن . هتجوز

 عوقول ةينلا اوطرتشي مل مهنأل ؛ حيرصلا ظفللاب راهظلا غيص نم ةغيصلا هذه نوربتعي ةلبانحلا نأ

 .ةغيصلا هذهب قالطلا

 : (ةيانكلا) حيرصلا ظفللا ريغب ةغيصلا 5

 لمتحت ةيانكلا نأل ؛ةينلا ىلإ رقتفي نكلو  ةيانكلاب يأ - حيرصلا ظفللا ريغب راهظلا عقيو

 تايانكلا ظافلأ يف نأشلا وه امك ءاهنم دوصقملا ىنعملا نييعتل ةّينلا ىلإ ترقتفاف .هريغو راهظلا

 راهظلا غيصب اهقحلي مهضعبف ةيانكلاب راهظلا غيص ضعب يف نوفلتخي ءاهقفلاو .قالطلا يف
 . كلذ ىلإ ريشنس امك «ةينلا اهل طرتشي مل كلذلو .حيرصلا ظفللاب

 : ةيانكلا ظافلأب راهظلا غيص نم ما"

 يف راهظ وهف ءراهظلا هب ىونو .«يمأ لثم وأ يمأك يلع تنأ» :هتجوزل جوزلا لوق : أ
 . ةلباتنحلا بهذم وهو يعفاشلاو .دمحمو فسوي وبأ هابحاصو ةفينح وبأ مهنم ءاملعلا ةماع لوق

 هلوق لوقلاو ,راهظب سيلف ءربكلا يف همأ لثم هتجوز نأ هب ىون وأ ءريقوتلاو ةماركلا هب ىون نإو

 حيرص وه ةلبانحلا نم ركب وبأ لاق دقف .لاق اميف ةّين هل نكت ملو لوقلا قلطأ نإو .هتين يف
 ىسوم يبأ نبا لاقو .ةفينح يبأ بحاص نسحلا نب دمحمو كلام مامإلا لوق وهو .راهظلا يف

 لوق اذهو .هيوني ىتح راهظب سيل هنأ (امهرهظأ) ناتياور ىلبنحلا بهذملا ىف :ةلبانحلا نم

 يف لمعتسي امم رثكأ ريقوتلاو ميركتلا يف لمعتسي ظفللا اذه نآل يح ناو نيناشلا

 هبش هنأ ,راهظلا يف حيرص هنأ وهو لوألا لوقلا (هجوو) . ةينلا ريغب هيلإ فرصني الف .ميرحتلا

 ظفللاب اراهظ كلذ نوكيف اهتلمج نم اهرهظ نأل ءاهرهظب اهل اهبشم ناكف همأ ةلمجب هتجوز

 .154١ص « 7ج «ةيهبلا ةضورلا» 2017ه ص 237ج «جاتحملا ينغم» 21147 ص الج« رنغملاو (١٠؟60)

 . ”07”ص 27”ج «جاتحملا ينغم» )٠١761١(

 . 7” 5ص الج «ينغمل اد(١0؟690

- 15948 



 نأ لثم راهظلا ىلع لدت ةئيرق تدجو نإف «ةنيرقلا رابتعا يلبنحلا ةمادق نبا حجرو . حيرصلا

 بضغلا لاح هلوقي وأ «يمأ لثم يلع تنأف اذك تلعف نإ :لوقي نأك فلحلا جرخم هجرخي

 . هحجرت ام اذهو 0١58 .اهظب كلذ سيلف كلذ نم ءيش دجوي مل نإو .راهظ وهف ةموصخلاو

 :يمأك مارح يلع تنأ :هلوق مكح - 5

 ميرحتلا ركذ هنأل ؟ هتيل بسح هانعم لمح ( يمأك مارح يلع تنأ) : هتجوزل لاق ولو : ب

 هدصق يذلا ميرحتلاو «ميرحتلا دصق هنأ نيعتف ريقوتلاو ةماركلا ىنعم لمتحي ملف .هيبشتلا عم

 نإف .هدوصقم فرعنل هتين ىلإ عجرنف ءاليإلاو ,قالطلا ميرحت لمتحيو ءراهظلا ميرحت لمتحي

 .هيلع لمحي ميرحتلا قلطمف راهظلاب صتخي هيبشتلا فرح نأل ؛ًاراهظ هلوق ناك ةّين هل نكت مل
 نإو .راهظ وهف الصأ ةين هل نكت مل وأ راهظلا ىون نإف «(يمأ رهظك مارح يلع تنأ) :لاق ولو
 اذهو اقالط نوكي دمحمو فسوي يبأ دنعو «ةفينح ف لوق يف اراهظ الإ نكي مل قالطلا ىون

 ,8*00ةيفنحلا بهذم ىف هلك

 .200*©قالط وهف قالطلا ىون اذإ : يناثلا لوقلاو ,.يعفاشلا يلوق دحأ

 قالطلا ديكأت (يمأ رهظك) هلوقب ىون اذإ (يمأ رهظك قلاط تنأ) :لاق نإ : ج - 88117

 وهف ًانئاب قالطلا ناكو .راهظلا هب ىون نإو .ًاقالط هلوق عقيف يأ .قلطأ ول امك ًاراهظ نكي مل

 احيحص اراهظ ناك ايعجر قالطلا ناك نإو «قالطلاب اهتنونيب دعب ىتأ هنأل ؛ةيبنجألا نم راهظلاك
 ,3*00ىلبنحلا ىضاقلا هركذ

 :مارح يلع تنأ :هلوق مكح

 ؛ًاقالط نكي ملو ًاراهظ ناك أعم راهظلاو قالطلا ىونو «(مارح يلع تنأ) :لاق نإو : د
 .2؟*"هيلإ فرصنيف ظفللا اذهب ىلوأ راهظلاو ءًاراهظو ًاقالط نوكي ال دحاولا ظفللا نأل

 : يمأ رهظك مارح يلع تنأ :هلوق مكح - 48

 ,راهظ وهف ًلصأ هل ةّين ال وأ راهظلا ىون نإف (يمأ_رهظك مارح يلع تنأ) :لاق نإو : ه

 .؟3"١ص «عئادبلا» 27 15ص الج «ينغملا» )٠١761(

 )٠١784( اج «عئادبلا» ص١"37؟ .

 )66؟٠١( 4ص ءالج «ينغملا» 54”".

 )٠١765( ص ءالج «ينغملا» 140" .

 )/7>81 ١٠١( ص الج «ينغملاو 7460 .
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 .20*ًاقالط نوكي دمحمو فسوي يبأ دنعو .ةفينح يبأ دنع ًاراهظ الإ نكي مل قالطلا ىون نإو

 :اهوحنو ةتيملاك يلع تنأ :هلوق مكح - 8

 ىلإ عوجرلا بجو (ريزنخلا عخيلك وأ رخلاك وأ مدلاك وأ ةتيملاك يلع تنأ) : :لاق دإو :و

 الرع ويعلو ًانيمَي نوكي هل ة ةَين ال وأ ميرحتلا ىون نإو ءاقالط ناك قالطلا ىون نإف هتين

 بهذم اذهو .ءاضقلا ىف نيميلا يفن يف قدصي الو ءائيش نكي مل .بذكلا هب تينع لاق نإو
 , 000 ةيفنحلا

 يفف :(مدلاو ةتيملاك يلع نأ وأ ةميهبلا رهظك يلع ٍتنأ) :هتجوزل لاق ول ةلبانحلا دنعو
 رثكأ لوق وهو راهظب سيل : (ةيناثلا)و .راهظ هنم : (ىلوألا) ةلبانحلا بهذم يف ناتياور هلك كلذ
 ريغ هنأل ؛هيف ةّينلا طرتشي ءراهظ هنإ لوقت يتلا ىلوألا ةياورلا ىلع هنأ ودبيو .(١'')ءاملعلا

 .ةينلا ىلإ رقتفيف راهظلا يف حيرص

 :ةزحنملا ةغيصلا 8١

 لبقتسم نمز ىلإ هتفاضإ الو .طرش ىلع راهظلا قيلعت مدع .ةزجنملا راهظلا ةفيضب ةازيو
 ءاج دقو .هعاقيإ يف لصألا وه لب ةزجنملا هتغيصب راهظلا عوقو يف فالخ الو .اتقؤم هلعج الو

 زيجنت مكح قبس ام نأ ملعاو» :راهظلا يف ماكحأ ةلمج ركذ نأ دعب «جاتحملا ينغم» يف

 . (يمأ رهظك يلع تنأ) : هتجوزل جوزلا لوق راهظلل ةزجنملا ةغيصلا ةلثمأ نمو ,.7'2«راهظلا

 : ةقلعملا ةغيصلا 5"

 تنأف رادلا تلخد نإ) :هتجوزل لاق ول امك قيلعتلا ةغيصب طرش ىلع راهظلا قيلعت حصيو

 ءاج دقف .رادلا ةجوزلا لوخد ءانلاثم يف وهو .طرشلا قيقحت دنع راهظلا عقيف (يمأ رهظك َّيلع

 ميرحتلا هب .قلعتي هنأل راهظلا يأ  هقيلعت حصيو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يف

 سمشلا تعلط اذإ وأ ءديز ءاج اذإ :هلوقك راهظلا قيلعتو .هقيلعت زوجي امهنم لكو .قالطلاك
 ًاضيأ لاق اذهبو .7""2”هيلع قلعملا دوجول ًارهاظم راص طرشلا دجو اذإف ,يمأ رهظك ّىلع تنأف

 . . طورشلاب راهظلا قيلعت حصيو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج دقف «ةلبانحلا

 .7"7؟ص 3” ج «عئادبلا» (١١٠؟ه4)

 . 7387ص .ج «عئادبلا» )٠١764(

 . "١4ص ءالج «ينغملا» )٠١70(

 .7ه 4ص ءالج «جاتحملا ينغم» )٠١751(

 . "04ص 7 ج «جاتحملا ينغم» (١٠؟5؟)
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 راهظلا لصأ نألو ؛ءاليإلاك طرش ىلع هقيلعت زاجف نيمي هنأل ؛ يأرلا باحصأو ٍيعفاشلا لاق

 ٌحصف ةجوزلا هب مرحت لوق هنألو ؛راهظلا كلذكف طرشلاب هقيلعت حصي قالطلاو ءًاقالط ناك هنأ

 ,0039قالطلاك طرش ىلع هقيلعت

 : هللا ةئيشم ىلع قيلعتلا م7

 :لاق نإف» :«ينغملا» يف ءاج دقف .هراهظ عقي مل ىلاعت هللا ةئيشم ىلع راهظلا قّلع اذإو

 هتأرمال لاق اذإ :لاقف دمحأ هيلع صن هراهظ دقعني مل ىلاعت هللا ءاش نإ يمأ رهظك يلع تنأ

 نإ مارح يلع هللا لحأ ام :لاق اذإو .نيمي يه ءيش هيلع سيلف هللا ءاش نإ همأ رهظك هيلع
 يأرلا .باحصأو روث وبأو يعفاشلا لاق اذهبو ,ءيش هيلع سيل نيمي يه .ةجوز هلو هللا ءاش

 ىلاعت هللاب نيميلاك اهيف ءانثتسالا حصف ةرفكم نيمي اهنأل كلذو .مهفالخ مهريغ نع ملعن الو

 هاور «هيلع ثنح الف هللا ءاش نإ :لاقف نيمي ىلع فلح نم» : لي لاق دقو .هلام ميرحتك وأ

 هلكف « هللا ءاش نأ ىلإ وأ هللا ءاش ام آلإ وأ هللا ءاش اذإ مارح يلع تنأ :لاق نإو .يذمرتلا

 .20"ةراهظلا مكح عفري ءانثتسا

 ريغ ًازجنم الإ -راهظلا يأ  عقي الود : ةيهبلا ةضورلا يف ءاج امك ةيرفعجلا دنعو - 4

 ل . ًاعامجإ ًاقلعم قالطلا عقي ال امك سمشلا عولطو .ديز مودقك ةفص الو طرش ىلع قلعم

 ةفصلا ىلع ال ءرادلا لوخدك همدعو .لاحلا يف هعوقو زوجي ام وهو ,طرشلا ىلع هقيلعت حصي

 .92'0(يوق وهو ءرهشلا ءاضقناك لبقتسملا يف لب ٠ علف لاحلا يف عقي الام يهو

 :راهظلا تيقوت ةغيص 6

 ؛ناضمر رهش يضقني ىتحوأ ًارهش يمأ رهظك يلع تنأ :لوقي نأ لثم ًاتقوم راهظلا حصيو

 هب حرص ام اذهو «ةرافك الب اهجوز ىلع ةأرملا تا راهظلا لاز تقولا ىضم اذإف

 رهظك ٍتنأك هتيقوت حصيو» :«جاتحملا ةياهن» يف ءاج دقف «ةيعفاشلا بهذم وهو .١22""”)ةلبانحلا

 لاق نأب ًاتقوم ناك نإو» :«عئادبلا» يف ءاج دقف «ةيفنحلا بهم وهو ٠١779 ةنس وأ اف يمأ

 ةماع دنع ةرافكلا نودب تقولا ءاهتناب يهتنيو تيقوتلا مص ًارهش وأ ًاموي يمأ رهظك يلع تنأ اهل
 , 2" يءاملعلا

 ."ه ١ص ءالج «ينغملا» ة فن

 .الها-#*ه ١ ص 0 (١0؟585)

 )٠١76( ص 17ج «ةيهبلا ةضورلا اهحرشو ةيقشمدلا ةعمللا» 17١ .
 م م ءالج «ينغملا» 015١

 . ؟0"3 ص 3" ج «عئادبلا» 01754 .ا/8ص الج «جاتحملا ةياهند ٠١( ؟<517/)
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 :راهظلا تيقوت يف ةيكلاملا بهذم 5

 ءاج دقف .راهظلا دبأتو تيقوتلا طقس ًاتقوم ءاج اذإف راهظلا تيقوت حصي ال ةيكلاملا دنعو

 لحني الف .راهظلا دبأت رهشلا اذه يمأك يلع تنأك تقوب هدّيِق نإو» :ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يف

 ام ىمأ رهظك تنأ اهل لاق اذإ .ةرمع وأ جحب مرحملا كلذ نم ىنلئثتسيو , 5١0"©يةرافكلاب الإ

 يأ .00:فكتعملاو مئاصلا هلثمو .همارحإ لاز ام اذإ راهظلا مكح همزلي ال هنإف ؛ًامرحتم تسد
 . هفاكتعا وأ همايص ةَّدم اهنم رهاظ اذإ

 :راهظلا تيقوت زاوج حجارلا - 7

 رهش خلسني ىتح هتجوز نم رهاظ ثيح رخص نب ةملس ثيدحل راهظلا تيقوت زاوج حجارلاو

 هجوو , 00997 (ةرافكلاب دلع هرمأف كلذب دك يبنلا ربخأف «ناضمر ةياهن لبق اهأطو مث ءناضمر

 زوجي ال ثيح قالطلا قرافو ءراهظلا تيقوت هيلع ركني مل خلك يبنلا نأ ثيدحلا اذهب ةلالدلا

 بجوي هنإف ؛راهظلا فالخب ةرافكلا هعفرت ال ًاميرحت بجويو حاكنلا كلم ليزي هنأل ؛هتيقوت
 ,9”20ءاليالاك هتيقوت زاجف «ةرافكلا هعفرت 56

 :لبقتسم نمز ىلإ ةفاضملا ةغيصلا 754

 وحن ققحمب نإف» :اولاق مهنأل «لبقتسم نمز ىلإ فاضملا راهظلا حصي ال ةيكلاملا دنع

 ىتح  هتجوز نم يأ- اهنم عنُمو نآلا نم زجنت يمأ رهظك يلع تنأف ناضمر ءاج نإ
 فاضملل ًالثم حلصي هسفن وه ققحم ىلع قّلع امل الثم هوبرض ام نأ حضاولا نمو .77"2«رفكي
 «لاحلا يف زجني امنإو لبقتسملا ىلإ فاضملا راهظلا . مهذنع نذإ حصي "لف لبقتسم نمز ىلإ

 . لبقتسملا نمزلا ىلإ ةفاضإلا ىغلتو

 :لبقتسملا ىلإ هتفاضإب راهظلا قيلعت ةقالع - 4

 نأل ؛لبقتسم نمز ىلإ هتفاضإ زيجي هنإف .هتيقوت زاجأ وأ طرش ىلع راهظلا قيلعت زاجأ نمو

 نمو .عوقولا ققحم رمأ ىلع قيلعت وه ذإ «قيلعتلا بورض نم برض ةقيقحلا يف ةفاضإلا هذه

 .١51ص 2؟ج .ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (١٠؟59)

 . 45٠ ص «.'؟ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاح» ٠١( ؟7)

 ."86ص « 54ج «يذمرتلا عماجو (١1؟1/1)

 . 3"ه ص اج «عئادبلا) "49ص ءالج «ينغملا» 7177 ٠١(

 . 444 ص ء١ج ةيكلاملا هقف يف ريدردلل ةريغصلا حرشلا» )٠١77(

 هد"



 . عوقولا ققحم ريغ رمأ ىلع هقيلعت نيبو عوقولا ققحم رمأ ىلع قيلعت نيب قرفي مل قيلعتلا زاجأ
 رهظك يلع تنأف ناضمر ءاج نإ :هلوقو .يمأ رهظك يلع تنأف رادلا تلخد نإ :جوزلا لوقف

 نمز ىلإ فاضم يناثلا راهظلاو .طرش ىلع ةقلعم ةغيص نيراهظلا الك يف ةغيصلاف . يمأ

 .طرشب ةقلعم ةغيصب ءاج نإو .لبقتسم

 د



 كلائل) تعد

 (راهظلا راثآ) راهظلا مكح

 :ةرافكلا لبق ءطولا ةمرح :ًالوأ م٠

 مكحلا اذه يف سيلو ٍراهظلا ةرافك جرخي نأ لبق هتجوز أطي نأ رهاظملا ىلع مرحي

 َنيذلاو» : ىلاعت هلوقل اممص وأ اقتع رهاظملا ىلع ةبجاولا ةرافكلا تناك اذإ ءاهقفلا نيب فالتخا

 ْمايِصَق ْدِجَي ْمَل ْنَمَف ءاَسامتَي نأ لبق نم بكر ٌريرختف اوُاَقامِل َنوُدوُعي مث مهئاَسن ْنِم َنورهاظُي

 ماعطالاب تناك اذإ ةرافكلا نأ ىلع ملعلا لهأ رثكأو «اًسامتي نأ لبق ْنم نيعباشتُم نيرهش

 يرهزلاو ءاطع :لوقلا اذهب نيلئاقلا نمو .ماعطالاب ةرافكلا جارخإ لبق اهئطو ةمرح ًاضيأ مكحلاف

 . ةلبانحلاو ةيفنحلاو يعفاشلاو

 ام دمحأ مامإلا نعو .ماعطالاب ةرافكلا جارخإ لبق ءطولا ةحابإ ىلإ روث وبأ مامإلا بهذو

 قتعلا لبق هعنم امك ماعطالاب ريفكتلا لبق سيسملا عنمي مل ىلاعت هللا نأل ؛كلذ يضتقي

 الو» : يرهاظلا مزح نبال «ىلحملا» يف ءاج دقف ةيرهاظلا لاق روث يبأ لوقبو .©١""9مايصلاو

 كلذ طرتشي ملو سامتلا لبق مايصلاو قتعلا يف لجو ّزع هللا طرشو ماعطالا لبق اهؤطو هيلع مرحي
 .2072(ماعطالاب ةرافكلا يف

  - 8١حجارلا لوقلا :

 ةرافك جرخي نأ لبق اهنم رهاظ يتلا هتجوز أطي نأ زوجي ال وهو ,روهمجلا لوق حجارلاو
 نأ سابع نبا نع يذمرتلا مامإلا هجرخأ ام حيجرتلا ىلع ليلدلاو .ماعطإلاب تناك ولو ,راهظلا

 يتأرما نم ترهاظ ينإ هللا لوسر اي :لاقف اهيلع عقوف .هتأرما نم رهاظ دق قي يبنلا ىتأ الجر
 كلذ ىلع كلمح ام : 6 لاقف  راهظلا ةرافك جرخأ نأ لبق يأ  ٌرفكأ نأ لبق اهيلع تعقوف

 . 374 ص .ا"ج «عئادبلا» ا" 4/ص ءالج «ينغملا» ٠١( ؟7/5)

 .0٠6ص .١٠ج «ىّلحملا» (١٠؟178)
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 كرمأ ام لعفت ىتح اهبرقت الف :لك لاق ,رمقلا ءوض يف اهلاخلخ تيأر :لاق ؟هللا كمحري
 .«هللا كرمأ ام لعفت ىتح اهبرقت الف» : لك هلوق فيرشلا ثيدحلا اذهب ةلالدلا هجو .0""'2هللا
 نأ رهاظملل زوجي الف ماعطإلاب وأ موصلاب وأ قتعلاب تناك ءاوس ةرافكلا ءادأ وه هب هللا هرمأ امو

 ملعف .ةرافكلا عاونأ نم انيعم اعون ِةكي هلوقب صخي ملو ءراهظلا ةرافك جرخي نأ لبق هتجوز أطي

 اذهل ادييأت لاقي نأ نكمي اضيأو .ماعطإلا اهيف امب ةرافكلا عاونأ عيمج لمشي مكحلا اذه نأ
 ىلع اهسايق عنمي ال .سيسملا لبق  ماعطإلاب ةرافكلا ىلع يأ  اهيلع صنلا كرت نإ» حيجرتلا
 , 0'ياهانعم ىف يذلا صوصنملا

 ,203ءطولا نود امب عاتمتسالا : ًايناث 37

 ةرشابملاو سمللاو ةلبقلا نم ءطولا نود امب اهنم رهاظملا هتجوزب رهاظملا جوزلا عاتمتسا امإ

 : ةلبانحلا بهذم يف ناتياور هيفف .جرفلا نود اميف

 لوق وهو «ةلبانحلا نم ركب يبأ رايتخا وهو ءرهاظملا جوزلا ىلع كلذ مرحي : ىلوألا ةياورلا

 . ةيفنحلاو يعازوألاو كلامو يرهزلا

 لوق وهو . سأب هب نوكي دل نأ وجرأ : دمحأ لاق .كلذ نم ءيش مرحي ال : ةيناثلا ةياورلا

 . يعفاشلا يلوق دحأ وهو كلام نع يكحو .قاحسإو يروثلا

 : حجارلا لوقلا - 87“

 يف لجو رع هلوقل ةرافكلا رهاظملا جرخي نأ لبق ءطولا نود امب عاتمتسالا ميرحت حجارلاو

 .ديلاب سمللا وه سملا م هيلع عقي ام فخأو .كاَسامَتَي ْنَأ لبق نم : مايصلاو قتعلا ةرافك
 نألو ؛امهيف ديلاب سملا ىنعم دوجول ديلاب سمللاو ءاظولل ةقيقحت ىأ ءاعيمح اميل ةقيقح وه ذإ

 هذه نألو ؛هيلإ يعادلا مّرح .عامجلا مّرح اذإف .عامجلا ىلإ عاد عامجلا نود امب عاتمتسالا
 ءةرافكلا ءادأب راهظلا ءاهتنا لبق ةجوزلا ةمرح تناكف .همأب هتجوز هيبشتب تلصح امنإ ةمرحلا
 هذه اذكف - مألاب يأ - معلا نم عنمت - مألا ةمرح أَ ةمرحلا كلتو عاوس مألا ةمرحو

 , 770”"0اهنم رهاظملا ةجوزلا ةمرح يأ

 )٠١1719/5( 4ج (يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» ٠ ص 8٠".

 ) )1١7177.748ص ءالج «ينغملا»
 )٠١714( ؟3؟4ص 27ج «عئادبلا» "48ص ءالج «ينغملا» .

 ؟ا/9) ٠١ ( 354ص 17ج «عئادبلا» .
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 : انحيجرت ىلع بترتي ام 5

 يغبني الف .ءطولا نود امب وأ ءطولاب هتجوز نم رهاظملا جوزلا نابرق ةمرح انحجر دق ذإو

 يدؤي نأ لبق ءطولا نود امب وأ ,ءطولاب اهنم نابرقلا نم اهنم رهاظملا اهجوز نكمت نأ ةجوزلل

 201١ 2**5سيسملا لبق هيلع ةبجاولا راهظلا ةرافك

 : ةرافكلا لبق ءطولا لوصح مه

 يذلا فالتخالاو ليصفتلا ىلع ةرافكلا يدؤي نأ لبق رهاظلا ىلع مارح ءطولا نإ انلق

 هيلع نأ باوجلاو ؟مكحلا امف رهاظملا ىلع ةبجاولا ةرافكلا ءادأ لبق ءطولا لصح اذإف .هانركذ

 لبق هتجوز نابرق نم هنم ردص امل هللا رفغتسيو رْفكي ىتح اهبرقي ال نأ هيلع نأو .ةدحاو ةرافك

 نع يضايبلا رخص نب ةملس نع هعماج يف يذمرتلا ثيدح هانلق ام ىلع لديو «ةرافكلا هئادأ

 : يذمرتلا لاق «ةدحاو ةرافك» هيلع نإ «ةرافكلا جرخي نأ لبق هتجوز عماجي رهاظملا يف لكي يبنلا

 كلامو يروثلا نايفس لوق وهو .ملعلا لهأ رثكأ دنع اذه ىلع لمعلاو ,بيرغ نسح ثيدح اذه

 .0*؟401قاحتسإو دمخأو يعفاشلاو
 هيلع ءيش الو هللا رفغتسا رفكي نأ لبق اهأطو نإ هنأ 55 : «ةاقرملا» يف يراقلا يلع لاق

 لاق : كلام مامإلل أطوملا ىف يفو رفكي ىتح - ءطولا ىلإ يأ  دوعي ال نكلو « ىلوألا ةرافكلا ريغ

 اهنع فكيو «ةدحاو ةرافك الإ هيلع سيل رّفكي نأ لبق اهّسم مث هتأرما نم رهاظت نمود : كلام

 .9*"2:تعمس ام نسحأ كلذو «هللا رفغتسيو رّفكي ىتح

 :ةلأسملا هذه يف يبطرقلا لوق - م05

 ءطولا رهاظملل زوجي الف «اًسامتُي ْنأ لبق نم : ىلاعت هلوق رسفي وهو يبطرقلا مامإلا لاقو

 .- ةرافكلا ءادأ يأ  ريفكتلا هنع طقسي الو ,ىصعو مثأ ريفكتلا لبق اهعماج نإف ءريفكتلا لبق

 ةرافكلا نأ هريغ نعو .ىرخأ ةرافك هتمزل ريفكتلا يف عرشي نأ لبق أطو اذإ هنأ دهاجم نع يكحو

 «سيسملا لبق ةرافكلا بجوأ ىلاعت هللا نأل ؛لصأ ءيش همزلي الو .هنع طقس ناهلظلاب ةبجاولا

 هئطوب هنأل ؛ةرافكلا توبث يبطرقلا لاق امك - حيحصلاو .اهتقو تاف دقف سم ىتح اهرخأ اذإف

 .©5*0ةرافكلل ًاطقسم كلذ نكي ملف ًامثإ بكترا

 )4٠0< )0١ص 20ج «عئادبلا» :"737 .

 . ”4ص .4ج «يذمرتلا عماج» (١٠؟81)

 )٠١78( .4ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» ص4/ا78٠0-8.

 )88؟٠١( 787ص 1١ج «يبطرقلل «نآرقلا ماكحأ» .
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 2 ؟*؛9اهجو زت مث اهقّلطو هتجوَر نم رهاظ اذإ - مل

 ءاوس .راهظلا ةرافك يدؤي ىتح اهأطي نأ هل لحي مل اهجوزت مث اهقّلطو هتجوز نم رهاظ اذإ

  دمحأ هيلع صن .هلبق وأ رخآ جوز نم اهجاوز دعب هيلإ تداع ء ءاوسو ءهنم لقأ وأ ًاثالث قالطلا ناك

 تناب اذإ» :ةداتق لاقو .ةيفنحلاو ديبع يبأو كلامو يعخنلاو يرهزلاو نسحلاو ءاطع لوق وهو
 .هيلع ةرافك الف اهجوزتو جوزلا داع اذإف ءراهظلا طقس اهنم رهاظملا ةجوزلا

 امل َنوُدوْعَي 4 مهئاسن ْنم نو رهاظُي َنيذَلاَول : ىلاعت هلوق مومعل روهمجلا لوق تا

 . ةرافكلا يدؤي نأ لبق اهسمي الف هتجور نم رهاظم اذهو ةيآلا #

 :2©02امهدحأ تامو اهنم رهاظ اذإ - مم

 ةرافك الف «ةرافكلا جرخي نأ لبقو اهأطي نأ لبق امهدحأ تامو هتجوز نم جوزلا رهاظ اذإو

 .تيملا امهنم يحلا ثريف ءامهنيب ثراوتلا يرجيو «هيلع

 . 77١0 ص جت ئادبلا» .#”ه الص الج «ينغملا» (5١٠؟485)

 . 70ص اج «عانقلا فاشك» «#"ه7ص ءالج «ينغملا» )٠١146(

 د ”91/-



 عبالل ىعلل
 راهظلا مكح ءاهتنا

 :ثحبلا جهنمو ديهمت -

 اذه مسقن اذه ىلعو .توملاب وأ ةدملا يضمب امإو «.ةرافكلاب امإ راهظلا مكح يهتني

 :نيبلطم ىلإ ثحبملا
 . (ةدملا يضمب وأ توملاب) ةرافكلا ريغب راهظلا ءاهتنا : لوألا بلطملا

 . ةرافكلاب راهظلا ءاهتنا : يناثلا بلطملا

 توملاب وأ ةّدملا يضمب راهظلا ءاهتنا

 :ةدملا يضم :ًالوأ م٠

 ري ا ماطر ا تقوم ناك اذإ راهظلا ةّدم يضمب همكح لطبيو راهظلا يهتني

 نود امب اهب عتمتسي ملو اهعقاوي مل نأب رهشلا اذه لالخ هنيميب ثنحي نأ نود رهشلا ىضمو

 حرص اذهبو 0 يف رهش يهو ,راهظلا ةدم يضمب همكح لطبيو لوزي راهظلا نإف ,عامجلا

 نأ لثم ًاتقؤم راهظلا حصيو» : :(«ينغملا» يف ءاج دقف ,راهظلا تيفقوت زاوجب نولئاقلا 00

 رولا او كجرلا ييسماادرا دافي رول كاع يصرأ روق يما ريلظ ع لوقي

 .00:80,ةرافك الب اهجوزل 0 تاع
7 

 ًارهش وأ مي ىمأ رهظك يلع تنأ اهل لاق نأب ًاتقؤم ناك نإو» : يناساكلل «عئادبلا» يفو

 .©087,. .ءاملعلا ةماع دنع ةرافكلا نودب تقولا ءاهتناب يهتنيو تيقوتلا ٌّحص ةنس وأ

 ."44ص ءالج «ينغملا» (١٠؟85)

 5 7١7ه ص 27ج «عئادبلا» 587 20٠١

 -"*048خ-



 رفكي ىتح هتامدقمو ءطولا  راهظلاب يأ هب مرحيو» :ةيديزلا هقف يف «ريضنلا ضورلا» يفو
 .©2(2028تقؤملا راهظلا تقو يضقني وأ

 :توملاب راهظلا ءاهتنا : ًايناث -

 نالطبل كلذو .هتجوز جوزلا أطي نأ لبق نيجوزلا دحأ تومب همكح لطبيو راهظلا يهتني
 الف «ةلاحلا هذه يف ةرافك الو .©**هلحم ريغ يف ءيشلا ءاقب روصتي الو ءراهظلا 0
 ا هتمرخالا ناد زخ تاناثإ هلام يف بجت ال امك .هتجوز تتام اذإ رهاظملا جوزلا ىلع بجت
 لاقو . ةلبانحلاو ةيفنحلاو ديبع يبأو كلامو يروثلاو نسحلاو يعازوألاو يعخنلاو ءاطع لوق اذهو
 ؛دجو دقو ةرافكلا ببس هنأل ؛راهظلا درجمب ةرافكلا هيلع ,يرهزلاو يبعشلاو دهاجمو سوواط
 200. .راهظلا درجمب لصحي انهو روزلاو ركنملا لوقل تبجو ةرافكلا نألو

 حجارلا لوقلا -

 هطو لصخي نأ لبق نيحوزلا' دحأ تومب همكح نالطبو راهظلا ءاهتناب لاق نم لوق حجارلاو

 ٌريرختف اوُلاَق امل َنوُدوْعَي مث مهئاسن نم نو رهاظُي َنيِذّئاو» :ىلاعت هلوقل توملا لبق
 ١ "1 عامجلا وه دوعلاو ,دوعلاو راهظلا : نيرمأب ةرافكلا بجهوأف 4 ةبقر

 يناثلا بلطملا

 ةرافكلاب راهظلا ءاهتنا

 :ةرافكلا يف نآرقلا صن - 41“

 اوُناَق امل َنوُدوُعَي 4 مهئاسن نم نو رهاظُي َنيِذْلاول يللاتعت لاق

 ْدِجَي ْمَل ْنَمَف ريب َنولَمْعَت امي هللو .هب َنوُظَعوُن ْمُكلُذ ءاسامتَي ْنأ لبق ْنم ٍةبقَر ٌريرختُف

 .ًاديكشم نيتس ٌماَعَطِإف عطتسي ْمَل نمف ءاسامقي نأ لبق ْنِم نيعِباَُم نيَرهش مايصف

 4 "174 ميلأ ٌتاَذَع َنيرفاكللو هللا دودخ َكْلتو . هلوُسَرَو هل هللاب اونمؤتل كلذ

 )٠١784( ص الج «ريضنلا ضورلا» 445-446 .

 . 38ه ص ,ج «عئادبلا» (١٠؟89)
 حرشلا»و . 77ه ص ,”ج «عئادبلا» ,”85ص .”ج «جاتحملا ينغم» "١0ص ءالج «ينغملا» )1٠١190(

 . 487/ص ء3كج «ريدردلل «ريغصلا

 )٠١791( ص ءالج «ينغملا» ١ه*”-67”.

 )٠١7847( .ا ناتيآلا .ةلداجملا ةروس] 5 .[
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 : ءايشأ ةثالث دحأ ةرافكلا م 5غ

 . هرثأ يهتنيو هبجوم عفتري راهظلا نأ ىلع «ةقباسلا ةرقفلا يف اهانركذ يتلا ةميركلا ةيآلا تّلد

 نيرهش مايص وأ ةمأ وأ دبع قاتعا يأ ةبقر ريرحت : : يه .ءايشأ ةثالث نم دحاو يهو .ةرافكلاب

 هذهو . مايصلاب وأ قاتعإلاب ةرافكلا ءادأ رهاظملا عطتسي مل اذإ ًانيكسم نيتس ماعطإ وأ « نيعباتتم

 وأ ةرافكلا يف بجاولا نأ ىنعمب ةميركلا ةيآلا يف روكذملا بيترتلاب بجت ةرافكلا نم عاونألا

هعاطتسا نإ مايصلا ىلإ لوحت كلذ نماظملا عطش مل نإن «ةبقر ريرحت
 ملو هنع زجع نإف ,

 ةرافكلا نم ةثالثلا عاونألا هذه نع دعب اميف ملكتنسو انكم نيتس ماعطإ ىلإ لوحت هعطتسي

 . ىلاعت هللا ءاش نإ

 :راهظلا لوق درجمب ةرافكلا بجت له
 يعازوألاو يعخنلاو ءاطع لوق اذهو .دوعلابو هب امنإو ,راهظلا لوق درجمب ةرافكلا بجت الو

 يبعشلاو دهاجمو سوواط لاقو .مهريغو ةيعفاشلاو ةلبانحلاو ةيفنحلاو كلامو يروثلاو نسحلاو

 تبجو ببسلا دجو اذإف «ةرافكلل ببس هنأل ؛راهظلا لوق درجمب ةرافكلا بجت ةداتفو يرهزلاو

 , 0"؟؟5تةرافكلا

 :دوعلاو راهظلا لوقب الإ ةرافكلا بجت ال 45

 دوعلاو «راهظلا لوق :امه نيئيش نيئيش عومجمب االإ ةرافكلا بجت الف ,روهمجلا لوق حيحضلاو

 نأ لْبَق نم ِةبقَر ريرخَتَ 0 َنيذناو» :ىلاعت هلوقل

 مزلت ال راهظلا ةرافك نأ ىلع لدي اذهو» :ةيآلا هذه ريسفت يف يبطرقلا مامإلا لاق . اسامي

 بجوأف» :ةيآلا هذه يف يلبنحلا ةمادق نبا مامإلا لاقو .2"*'؟؛«دوعلا اهيلإ مضني ىتح لوقلاب '

 نيمي ةرافك راهظلا يف ةرافكلا نألو ؛امهدحأب تبثت الف ءدوَعو راهظ :نيرمأب ةرافكلا ىلاعت هللا

 . 2" «دوعلا وه اهيف ثنحلاو .ناميألا رئاسك ثنحلا ريغب ثنحي الف

 : دوعلاب دوصقملا - 8417

 امو .دوعلا ىنعم امف دوعلابو هب لب .راهظلا لوق درجمب بجت ال راهظلا ةرامك تناك اذإو

 :لاوقأ ىلع هنم دوصقملاو دوعلا ىنعم ىف ءاملعلا فلتخا ؟هب دوصقملا

 . ”ةاث ص «الج «ينغملا» (١٠؟9)

 . 78١ ص ءالج «يبطرقلل «نآرقلا ماكحأ» (١٠؟944)

 . 30 17-4 ه1ص ءالج «ينغملا» (١٠؟96)

"٠٠١ 



 يذلا راهظلا لوق رهاظملا رركي نأ دوعلاب دوصقملا :ةيرهاظلا لاق :لوألا لوقلا 4

 ريغ ةغللا يف لقعي الو «هريركتب الإ نوكي ال رهاظملا هلاق يذلا لوقلل دوعلا ْنأل ؛ ًالوأ هلاق

 000 ؟ة50|نه

 - هتجوز كسمي يأ - اهكسمي نأ وه دوعلاو» : ةيعفاشلا بهذم وهو : يناثلا لوقلا - 5

 مألاب ةجوزلا هيبشت نأ هانركذ ام وه دوعلا نأ ىلع ليلدلاو .لعفي ملف اهقلطي نأ هنكمي ًانامز
 ,(59١0لاق اميف داع دقف اهكسمأ اذإف ءاهكسمي ال نأ يضتقي

 ىلع مزعلا وه دوعلا» :«عئاذبلاو يف ءاج دقف .ةيفنحلا لوق وهو :ثلاثلا لوقلا 20 ا

 كلذو ءاولاق اميف نوعجري مث /اوُلاَق امل َنوُدوُعَي مج ىلاعت هلوق ىنعم ناكف ًادكؤم ًامزع اهئطو

 ةحابتسا هخسفو هضقنل دوعلا ناكف ءطولا ميرحت وه رهاظملا هلاق ام نأل ؛ءطولا ىلع مزعلاب
 . لجل ؟؟عءعطولا

 دقف .اهئطو ىلع مزعلا ينعي مهدنع (دوعلاو) ,ةيكلاملا لوق وهو ١ عبارلا لوقلا ل م١6

 لوقل ريسفت اذهو ءاهثطو ىلع مزعلا وهو .دوعلاب اهب بلطلا هجوتي يأ ؛ةرافكلا بجت» :اولاق
 , 3005؟*ععطولاب هيلع ةرافكلا ررقتتو . ءطولا ةدارإ وه مساقلا نبا

 .ءطولا ةدارإ ينعي دوعلا مهدنعو .ةيرفعجلاو ةيديزلا لوق وهو : سماخلا لوقلا 6

 "ل 5 :د«ءطولا ةدارإ وه ةرافكلل بجوملا دوعلاو» : ةيديزلا هّقف يف «راهزألا حرش» يف ءاج دّقف

 ةدارإ وهو دوعلاب بجت امنإو .ظفلتلاب ةرافكلا بجت ال ةيرفعجلا هقف يف «مالسإلا عئارش» يفو
 , ن3 )ءطولا

 هتمزل أطو نمف .ءطولا وه دوعلا» مهدنعو «ةلبانحلا لوق وهو : سداسلا لوقلا - 861
  ءطولا دارأ نم يأ  هدارإ نم اهب رمؤيف ءطولا لحل طرش اهنأ الإ ,.كلذ لبق بجت الو ةرافكلا
 دوعلا :هباحصأو يلبنحلا يضاقلا لاقو .ةأرملا لح دارأ نم حاكنلا دقعب رمؤي امك اهب هلحتسيل
 را . ءطولا ىلع مزعلا وه

 )٠١1945( 60ص .١٠ج ,ةيرهاظلا هقف يف مزح نبال «ىّلحملا» .

 ٠١7417 ( "61ص 7١ج «عومجملا هحرشو «بذهملا» .

 . 5”"5ص اج «عئادبلا» 5-5 ٠(

 . 487ص .١ج .ريدردلل «ريغصلا حرشلا» (١٠؟99)

 )٠١٠0( 447ص 17ج «ةيديزلا هقف يف راهزألا حرش» .

 .7617ص ءالج «ينغملا» )٠١0( .50ص «ج «مالسإلا عئارش» )٠1"٠١(

"١١ 



 :دوعلا ىنعم يف لاوقألا ةشقانم - "65

 راهظلا لوق نإ :هيلع دري ءراهظلا لوق راركت وه راهظلا يف دوعلا نأ ةيرهاظلا لوق :ًالوأ
 مرحملا لوقلا اذه تدعأ اذإ رهاظملل لاقي فيكف ءروزو لوقلا نم ركنم هنأب : ىلاعت هللا هفصو

 , 29 ؟ةرافكلا كيلع تبجو روظحملا ببسلاو

 له لي هلأسي مل ءراهظلا ةرافكب هتجوز نم رهاظ يذلا اسوأ رمأ امدنع كي يبنلا نإف ًاضيأو
 0٠١٠١ رو يبنلا هلأسل ةرافكلا بوجول ًاطرش كلذ ناك ولو ءال مأ راهظلا ررك

 نأ نكمي ءًانامز اهنم رهاظملا ةجوزلا كاسمإ دوعلا ىنعم نإ :ةيعفاشلا لوق : ًايناث "هه

 : ينأي ام هيلع دري لوقلا اذه .لعفي الو هيف اهقلطي
 .ةغللا يف 0 م ال 9 0 :

 دوعلا لعج نمف ء يعارتلل ( 75 ةملكو .4اوُلاَ اَمِل َنوُدوُعَي ْمُثِظ :لاق 0 هللا نإ :
 الب لوقلا بيقع ًادئاع هلعج دقف اهقيلطت مدعو .ةجوزلا كاسمإب حاكنلا ء ءاقبتسا نع 95

 /,205©صنلا فالخ اذهو .يخارتم ريغ كاسمإلا نأل ؛ يخارت

 مدقم ةميركلا ةيآلا يف دوعلا نإ هيلع دري ءءطولا وه دوعلا : ةلبانحلا لوق : :ًاثلاث مهو
 اوُلاَق امل َنوُدوْعَي م 5 مهئاَسن نم َنورهاظُي َنيذّلاو» : ىلاعت لاق .هنع رجخأتم هطرلاو ؟ةرافكلا ىلع

 ةمادق نبا مامإلا باجأ دقو ؟ءطولا وه دوعلا نوكي فيكف ,ه«اسامتَي ْنأ لب نم ةبقر ٌريرختف

 القز هنع 0 ٍرطولاو 2 مد وغلا نإ مهلوقو» : هلوقب ضا ا اذه نع ٍيلبنحلا

 وه نقل ءطولا ةدارإ : دوعلا نم دارملا نأ تارتملا اذ اذه لصحمو 0 د *”«كلذ قرأ اذإ يأ

 رهاظملا هلاق ام ىلإ عجار ةميركلا ةيآلا يف دوعلا نأل ؛ امان عنقم ريغ باوجلا ذه نكلو .ءطولا

 باوج هيجوت نكمي نكلو .راهظلا ىلع ٌلداموه هولاق يذلاو 4اوُلاَق امل َنوُدوُعَي من: ىلاعت هلوقل

 .هراهظ هنم هعنم امل رهاظملا دوع (دوعلا) نم دارملا لاقي نأب  ىلاعت هللا همحر  ةمادق نبا

 .ءطولا وهو راهظلا هنم هعنم ام هتدارإ رهاظملا دوع ىنعم ناكف .عطولا وه هراهظ هنم هعئم يذلاو

 . ١1741ص :4ج ,يكلاملا يبرعلا نبال «نآرقلا ماكحأ» (١٠*.م)

 . 395ص ,"ج «عئادبلا» ,”ه 4ص ءالج «ينغلا» )4 :٠١

 . "68 ؛ ص «ا/لج «ينغملا» 2775 ص «ا"ج «عئادبلا» (١٠*١ه)

 . "87ص «الج «ينغملا» )5:٠١(

- "١72 



 .ءطولا رهاظملا ةدارإ وه (دوعلا) نم ريخألا ىنعملا نوكيف

 : (دوعلا) ب دوصقملا يف حجارلا لوقلا - م ها/

 نبا هلاق ام ىلع ؛ءطولا ةدارإ» وه «راهظلا ىف ةرافكلا بوجول طرشك (دوعلا) ب دارملا َّنِإ
 قايس هيلع لدي يذلا وه دارملا اذه نألو باركت هتركذ يذلا هيجوتلا بسحو يلبنحلا ةمادق

 َنيِذّلاو» : ىلاعت لاق . . سمي نأ لبق دئاعلا رهاظملا ىلع ةرافكلا تبجوأ ثيح ةميركلا ةيآلا

 نأ ىلع كلذ ٌلدف هاًسامتَي ْنأ لبق ْنِم ٍبَقَر ريرختف اوُناَف اَمِل َنوُدوُعَي مث مهئاّسن ْنِم َنورهاَظُي

 ةثيدمح لاف اياز .راهظلا لوق راركت الو ءالعف ءطولا وه سيلو ءطولا ةدارإ وه دوعلا نم دارملا

 رهاظ هنوكل ءراهظلا ةرافكب هرمأ لكي يبنلا نأ هيفو ,ةيرهاظلا لوق ىلع انّدر يف هانركذ يذلا سوأ

 ناك ام ىلإ دوعلا دارأ ًاسوأ نأ ًاضيأ مهفي هنمو ءال مأ راهظلا ررك هلأسي مل كي هنأو .هتجوز نم

 .العف أطي نأ لبق ةرافكلاب لك يبنلا هرمأف هنم (دوعلا) وه اذه

 :راهظلا ةرافك - "هم

 مزتلي نأ بجي نيعم بيترتبو ,عاونأ ةثالثب ميركلا نآرقلا يف تدرو انلق امك راهظلا ةرافك

 لوحت هعطتسي مل نإف «ةرافكلا نم لوألا عونلاب هراهظ نع رفكي نأ يأ «بيترتلا اذهب رهاظملا

 يتلا ةميزكلا الا ركذ قيقيو,ءكلاثلا عرنلا :ىلإ ءلوحتت هفطتسيب مل نإف ةنهنم يناثلا عوتلا ىلإ

 ةبقر ٌريرحتف اوُلاَ امل َنوُدوْعَي ُ مهئاسن نم َنورِهاَظُي َنيِذّلاو) يلاعت“ لاق .«بيترتلا اذه تدافأ

 و دا يول هدي ةيطشوا خللا .انامك نأ أ يل نب

 . ةرافكلا نم ةثالثلا عاونألا هذ هذه نم 09 لك

 : ةبقر ريرحت : الوأ - مهو

 ةبسنلاب اذهو «راهظلا ةرافك يف بجاولا وه اذهف «ةمأ وأ دبع قاتعإ ةبقر ريرحتب دوصقملاو

 رهاظملا ةرافك نإ» :«ينغملا» يف ءاج .ملعلا لهأ نيب اذه يف فالخ الو .قتعلا ىلع رداقلل

 لصألاو . ملعلا لهأ نيب هانملع فالخ ريغب كلذ ريغ هيزجي ال ةبقر قتع قاتعإلا ىلع رداقلا

 لبق ْنِم ٍةبقر ٌريرختُف اوُناَق اَمل َنوُدوُعَي ّمُث مهئاّسن ْنِم َنورِهاَظُي َنيِذّلاول : ىلاعت هلوق كلذ يف

 .٠١26( .ةبقر قتعي نأ هتجوز نم رهاظ نيح تماصلا نب سوأل كي يبنلا لوقو« . . .اًسامتَي نأ
 نع ًاللضاف اهنمث هدنع ناك وأ ءاهنع ينغتسي - ةمأ وأ دبع ةبقر هدنع تناك نمف اذه ىلعو

 .؟"هةؤ ص ءالج «ينغملا» ةليضحف)

-”١*- 



 يتلا ةبقرلا قاتعا يأ قاتعالا الإ هئزجي مل .هدنع يذلا نمثلاب اهيرتشي يتلا ةبقرلا دجوو هتاجاح
 2005" ©ودنع 0 اهنمثب اهيرتشي يتلا وأ هذنع

 ةبقرلا يف ماب طرش :أ

 اذهو .راهظلا ةرافك يف اهقتع دارملا ةبقرلا يف طرش مالسإلاف .ةنمؤم ةبقر قتع الإ هئزجي الو

 ةياور دمحأ نعو «.ةلبانحلا بهذم رهاظ وهو ءديبع يبأو قاحسإو يعفاشلاو كلامو نسحلا لوق

 يروثلاو يعخنلاو ءاطع لوق وهو (ةملسم ريغ يأ) ة ةيمذ ةبقر قتع راهظلا ةرافك يف هئزجت : ىرخأ

 يرجي قلطملاو ,راهظلا ةرافك يف ةبق ةبقرلا قلطأ هلالج لج هللا نأل ؛ ةيرهاظلاو ةيفنحلاو روث يبأو

 لدي نارقلا رهاظ نأل ءهحجرن ام وه اذهو ,2"'*ةرفاكلاو ةملسملا ةبقرلا لمشيف هقالطا ىلع

 امو»» :ىلاعت هللا هركذل ءراهظلا ةرافك يف اهقتع دارملا ةبقرلا يف 1 مالسإلا ناك راو كاع

 . «اّيسن كر ناك

 :بويعلا نم ةمالسلا 0

 دبعلا كيلمت دوصقملا ّنأل ؛ًانيب ًاررض لمعلاب ةّرضملا بويعلا نم اهتمالس ةبقرلا يف طرتشيو
 بهذم اذهو أنّي ًاررض لمعلاب رضي ام عم اذه لصحي الو هسفنل فرصتلا نم هنيكمتو «هعفانم
 ةملاسلا ةبقرلا هئزجت ةيرهاظلا دنعو .©""ةيفنحلاو روث وبأو يعفاشلاو كلام لاق هبو «ةلبانحلا
 ,0511!ةيبعملاو

 : نيعباتتم نيرهش مايص :ًايناث -

 نيعباتتم نيرهش مايص هترافك نوكتف .مايصلا ىلإ لوحت اهقتعل ةبقر رهاظملا دجي مل اذإف
 ىلع ملعلا لهأ عمجأ» :ةمادق نبا لاق .ملعلا لهأ عمجأ هيلعو .ميركلا نارقلا يف ءاج امك

 ْذِحَي ْمَل ْنَمَفلا : ىلاعت هلوقل كلذو نيعباتتم نيرهش مايص هضرف نأ ةبقر دجي مل اذإ رهاظملا نأ

 25304 . .اًسامتي ْنأ لْبَق ْنِم نّيعباتتم نيَرْهَش ُماَيِصْق

 .44-60ص .١٠ج مزح نبال «ىلحملا» ,"ه9 ص «ا/لج «ينغملا» )٠١04(

 «نآرقلا ماكحأ» 455 ص ,7ج .صاصجلل «نآرقلا ماكحأ» ,«ىّلحملا» ,"ه4ص ءالج «ينغملا» )1١09(
 . 787ص :.1ا/ج ««يبطرقلل

 )٠١١( ص ءالج «ينغملا» 50"

 .750ص ءالج «ينغملا» )1١*٠١(

 )11"٠١( مزح نبال «ىلحملاو .

 - غ١" -



 :موصلا ىلإ لاقتنالا يف طرشلا م

 نع ةلضاف اهقتعي ةبقر رهاظملا دجي ال نأ «نيعباتتم نيرهش مايص ىلإ لاقتنالا يف طرشلاو
 بهذم اذهو .ةداعلا يف هسفن مدخي ال نمم ناك وأ هضرم وأ هربكل ًارظن ًالثم هتمدخك هجئاوح

 همزل ةبقر رهاظملا دجو ىتم يعازوألاو كلامو ةفينح وبأ لاقو .يعفاشلا لاق هبو «ةلبانحلا
 طرش ىلاعت هللا نألو ؛نكي مل وأ اهيلإ ًاجاتحم ناك ءاوس موصلا ىلإ لاقتنالا هل زجي ملو ءاهقاتعا
 همزليف بجاو اذهو (ّذِجَي مل ْنَمْفظ :ىلاعت هلوقب ةبقر دجي ال نأ مايصلا ىلإ لاقتنالا يف

 .©5"2هايصلا ىلإ لاقتنالا هعسي الو .قاتعالا

 :اهؤارش همزلي له ةبقرلا نمث دجو نم 615

 وبأ لاق هبو «ةلبانحلا بهذم اذهو اهؤارش همزلي مل هيلإ جاتحم وهو ةبقرلا نمث دجو نإو

 مامإلا لوق ىلع دري نكلو .اهنادجوك اهنمث نادجو نأل ؛ةبقرلا ءارش همزلي كلام لاقو .ةفينح
 دجو نمك .لدبلا ىلإ لاقتنالا زارج يف مودعملاك وهف .ناسنإلا ةجاح هتقرغتسا ام نأب كلام

 هتجاحل ءاملل ًادجاو ناك ولو مميتلا ىلإ لاقتنالا هل زوجي هشطعل هبرشل هيلإ جاتحي ٌءام
 1 , 353 )ويلإ

 :اهدجي ملو ةبقرلا نمث دجو نم - م86

 ءاملا نمث دجو ول امك مايصلا ىلإ لاقتنالا هلف اهيرتشي ةبقر دجي ملو ةبقرلا نمث دجو نإو

 2" مميتلا ىلإ لقتني هنإف هيرتشيل ءاملا دجي ملو ءهب اضوتيل

 : نيرهشلا مايص يف عباتتلا بوجو 805

 ًاضيأ اوغمجأو  .راهظلا ةرافك يف نيرهشلا مايص يف عباتتلا بوجو ىلع ملعلا لهأ عمجأو

 امنإو «نيرهشلا فانئتسا هيلع نأ رطفأو .رذع ريغل هعطق مث ءرهشلا ضعب ماص نم نأ ىلع

 ةالاوملا عباتتلا ىنعمو «عباتتلا طرشب نيرهشلا مايصب ةنسلاو باتكلا ظفل دورول كلذك رمألا ناك

 عورشم رذعل رطفأ نإو ,©""5ةرافكلا ريغ نع موصي الو اهيف رطفي الف امهمايأ مايص نيب
 لوق يف عباتتلا عطقي هنإف رطفلا حيبي ناك اذإ رفسلا امأ «عباتتلا عطقني مل فوخملا ضرملاك

 .7517ص ءالج «ينغملا» )٠١1(

 . 4596ص ءا"ج .صاصجلل «نآرقلا ماكحأو 517” ص ءالج «ينغملا» )1١15(

 .""554ص ءالج «ينغملا» )16"٠١(

 . ”56 ص ءالج «ينغملا» )ع ”لكك)
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 لاقو .هعاطقنا مدعو عباتتلا عاطقنا : نيهجولا لمتحي دمحأ مامإلا مالكو . ةيفنحلاو كلام مامإلا

 . "1 عباتتلا عطقي ال هنأ امهرهظأو ,يلبنحلا ةمادق نبا

 : موصلا يلايل يف ذ عامجلا مكح م

 مايص فانكتسا همزلو .همايص نم ىضم ام دسفأ موصلا يلايل يف هتجوز عماج اذإو

 ؛دمحم هبحاصو ةفينح وبأو ديبع وبأو يروثلاو كلام لاق هبو «ةلبانحلا بهذم اذهو «نيرهشلا
 نيعباتتم نيرهش مايصب رمأف ,هاًسامتَي ْنأ لْبَق نم نيعباتتُم نيرهش ُمايِصقظ :لاق ىلاعت هللا نأل
 مايصلا فانكتسا بجوو .همايص هئرجي ملف .رومأملا قفو ىلع امهب تأي ملو .عطو نع نييلاخ

 راهنلاو ليللا هيف ىوتساف .راهنلاب صتخي ال راهظلاب ءطولا ميرحت نألو ؛اراهن أطو ول امك

 بهذم وهو ٠ ىضم ام ىلع ىنبيو اذهب عطقني ال عباتتلا نأ دمحأ نع مرثألا ىورو .فاكتعالاك

 ًاعامجإ عباتتلا عطقناو رطفأ ًادماع نيرهشلا راهن يف اهأطو نإو .رذنملا نباو روث يبأو يعفاشلا

 ةفينح يبأ لوق وهو دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ يف ًايسان ًاراهن عماج اذإ اذكو ,روذعم ريغ ناك اذإ
 , "0١ هو

 : ًائيكسم نيتس ماعطا :ًاثلاث - م54

 نيرهش مايص عطتسي ملو اهقتعيل ةبقر دجي مل اذإ رهاظملا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ

 ءاج ام ىلعو هباتك يف ىلاعت هللا رمأ ام ىلع ًانيكسم نيتس ماعطإ هقحب هقحب راهظلا ةرافك نأ نيعباتتم

 «هيف ةدايزلا وأ هئرب ؤطابت موصلاب فاخي ضرم وأ ربكل مايصلا نع زجع ءاوس لكي هيبن ةنس يف
 نأل ؛رفسلا لجأل ماعطالا ىلإ لقتني نأ زوجي الو . عامجلا نع هيف ربصي ال قبش هيف ناك وأ

 ,0001ةيرابتحخاالا هلاعفأ نم وهو اهيلإ ىهتني ةياهن هلو مايصلا نع هرجعي ال رفسلا

 : ًائيكسم نيتس ماعطاب دوصقملا 6

 نأل ؛هأزجأ ءاموي نيتس يف ًادحاو ًائيكسم معطأ ول ةفينح وبأ لاقو «ةيرهاظلاو يعفاشلا لاق هبو
 عفدلاك يلاتلا مويلا يف هيلإ عفدلاف «موي لك يف ددجتت ةجاحلاو ,جاتحملا ةجاح ّدس دوصقملا

 «يلبنحلا ةمادق نبا هلاق امب  ىلاعت هللا همحر  ةفينح يبأ لوق ىلع دري نكلو .©"2هريغ ىلإ

 , "56ص الج «ينغملا» ( ٠١17

 . ؟؟84ص 25ج «هريدقلا حتفو ةيادهلا» ,”517-58/ص 2ا/ج «ينغملا» )06١14(

 .758ص ءالج «ينغملا» )٠١19(

 . 60ص .١٠ج ؛ىّلحملا» ,4854 ص ءالج :ينغملا» 74ص «5ج «ةيفنحلا هقف يف ةيادهلا» )٠١70(
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 ؛رمألا لثتمي ملف ءًادحاو ًانيكسم الإ معطي مل اذهو «ًنيكسم َنيتس ُماَمْطَِفط :لاق ىلاعت هللا نأب
 .©20مايألا ددعب ال نيكاسملا ددعب رمأ ىلاعت هللا نأل

 :ماعطالا يف بجاولا رادقم - م٠0

 اذهو ءريعش وأ رمت نم عاص وأ رب نم عاص فصن نيكسم لكل ماعطإلا يف بجاولا رادقمو

 .ريعش وأ رمت نم عاص فصن وأ رب نم دم نيكسم لكل ةلبانحلا دنعو ,9١2ةيفنحلا بهذم

 عيمج نم ناّدم نيكسم لكل كلام لاقو .ناك عاونألا يأ نم ّدم نيكسم لكل يعفاشلا لاقو
 , 309 عاونألا

 مزح نبال «ىّلحملا» يف ءاج دقف :ماعط نيبعت نود ًانيكسم نيتس عابشإ ةيرهاظلا دنعو
 الو ءانيكسم نيتس اوسيل مهنأل ؛ انيكسم نيتس نم لقأ ىلع راركتلا ءىزجي الو» : يرهاظلا

 , 09 (ماعط نود ًاماعط ىلاعت طرتشي ملو , عابشإلا يف فاللخ

 : ماعطالا ةيفيك - م١

 ردقلا نيكسم لك كيلمت بجاولا نأ لبنح نب دمحأ بهذم رهاظف .ماعطالا ةيفيك امأ

 ردقلاب كلذ لعف ءاوس هئزجي مل مهاشع وأ نيكاسملا ىّدغ هنأ ول ىتح «ةرافكلا نم هل بجاولا
 اذإ هثزجي هنأ «ىرخأ ةياور دمحأ نعو 00 ىعفاشلا بهذم اذهو رثكأ وأ لقأ وأ بجاولا

 نيكسم لك ءاطعا روجي ةيفنحلا دنعو , 3" ىعخنلا لوق وهو مهل بجاولا ردقلا مهمعطأ

 ؛ًاريثك وأ اولكأ ام ناك اليلق ,زاج مهاشعو مهادغ نإف «هتميق وأ ةرافكلا نم هل بجاولا ردقلا
 رئاس يف ٌرْب زبخ ناك نإ (ءيش هعم سيل يأ) مودأم ريغ زبخب ناتعبشم ناتلكأ ربتعملا نأل

 ,2:؟79نيئاشع وأ نيئادغ وأ ًءاشعو ًءادغ ناتلكألا تناك ءاوسو .راهظلا ةرافك لثم تارافكلا

 . ماعطالاب ةرافكلا جارخإ يف رسيأو قفرأ ةيفنحلا بهذمو

 ."54ص الج «ينغملا» ةلييضفل

 .56"7ص ءالج «ينغملا» ,747ص «,ا"ج «ةيادهلا» )977"٠١(

 . "ا/:-”54ص ءالج «ينغملا» )377"٠١(

 .60ص .١٠ج ,مزح نبال «ىلحملاو )٠١74(

 )©7"٠١( الج «ينغملا» ص1/1-77/7١” .

 .747ص ,7ج هريدقلا حتفو ةيادهلا» ( ٠١75
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 نو ل) سنار

 :ثحبلا جهنمو ديهمت - م1

 هتيعورشم لئالدو هتيهام نايبو هفيرعت نم دب الف ,نيجوزلا نيب ةقرفلا عوقو لبس نم ناعللا
 ةمكحلاو «هئارجإ بلط مكح وأ ,هلعف مكح نايب نم دب ال امك «ةقرفلا عوقو قرط نم قيرطك

 ًاريخأو «هئارجإ ةيفيك نايب مث حصيو زوجي وأ ناعللا اهيف بجي يتلا هطورش نايبو «هعيرشت ن
 . هيلع ةبترتملا ناعللا راثآ نايب

 : يلاتلا وحنلا ىلع ثحابم ىلإ لصفلا اذه مسقن مدقت ام ىلع ءانبو

 .هتمكحو همكحو هتيعورشمو هفيرعت :لوألا ثحبملا

 .ناعللا طورش : ىناثلا ثحبملا

 .ناعللا ءارجإ :ثلاثلا ثحبملا

 .ناعللا راثا : عبارلا ثحبملا
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 كرذلل يرعلد

 هتمكحو همكحو هتيعو رشم نايبو .ناعللا فيرعت

 : 05غ يف هفي رعت مل

 يأ .هنعلي هنعلو «.تانعلو ناعل عمجلاو مسالا : ةنعللاو «ريخلا نم درطلاو داعبالا :نعللا

 .ًاضعب مهضعب نعل :موقلا نعالتو .ًادعاصف نينثا نيب نعللا : ةنعالملاو ناعللاو .هدعبأو هدرط
 هنأ .لجرب اهامر وأ هتأرما لجرلا فذق اذإ نيجوزلا نيب ةنعالملاو .ًاناعل امهنيب يضاقلا نعالو
 ءانعالو ءانعالت دق :كلذ العف اذإ نيجوزلل لاقي نأ زئاجو .امهنيب نعالي مكاحلاف اهب ىنز

 . جوزلا نعتلي ملو يه تنعتلا دقو .ةجوزلا نعتلت ملو .نعتلا دق جوزلل لاقي نأ زئاجو .انعتلاو

 : يعرشلا حالطصالا يف هفيرعت - 4

 هتداهشو ةنورقم ناميألاب تادكؤم تاداهش ًاعرش ناعللا» :هفيرعت يف ةيفنحلا لاق :ًالوأ
 ٌدح ماقم هتداهش ةمئاق «بضغلاب - ةجوزلا ةداهش يأ - اهتداهشو .نعللاب - جوزلا ةداهش أع

 .2اهّمح يف ىنزلا ّدح ماقم اهتداهشو .هقح يف فذقلا

 تاداهشلا نم نيجوزلا نيب يرجي امل مسأ ناعللا» :ةيفنحلا هقف يف «ريدقلا حتفا) يفو

 ,(9١0يةفورعملا ظافلألاب

 هشارف خطل نم فذقل رطضملل ةجح تلعج تاملك ًاعرش ناعللا» ةيعفاشلا دنعو :ًايناث
 ,00هنع دلو ىفنل وأ راعلا هب قحلأو

 .هنم اهلمح يفن وأ هتجوز ىنز ىلع فلكم ملسم جوز فلح ناعللا» : ةيكلاملا دنعو : ًاثلاث

 79*٠١ ( 19/9-50/4”ص 10/ج .روظنم نبال «برعلا ناسل» .

 )54*٠١( 4475ص 78ج هراتخملا رّدلا» .

 .714/ص 7 ج «ريدقلا حتف» )٠١19(

 )7*٠١( /ص الج «جاتحملا ةياهن» .
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 دهشي مكاح مكحب هللاب دهشأ ةغيصب امهنم لك نم ًاعبرأ «هبيذكت ىلع  ةجوزلا يأ  اهفلحو
 لو ممل

 - نيجوزلا يأ  نيبناجلا نم ناميأب تادكؤم تاداهش ًاعرش ناعللا» : ةلبانحلا دنعو :ًاعبار
 مل نإ ريزعت وأ ةصحم تناك نإ فذق ّدح ماقم ةمئاق ةجوز نم بضغو جوز نم نعلت ةنورقم

 , 059 اهبناج نم سبح ماقم ةمئاقو .هبناج ىف «كلذك نكت

 دلو ىفن وأ ّدح ةلازإ ىف نيجوزلا نيب ةلهابملا وه ًاعرش ناعللا» :ةيرفعجلا دنعو :ًاسماخ
 : . 57"2«مكاحلا دنع صوصخم ظفلب

 :راتخملا فيرعتلا - ماله

 نم ةصوصخم ظافلأب فلح هنأب» :هفرعن نأ نكمي .ناعلل فيراعت نم ليق ام ءوض يفو

 .هب اهفذق اميف هبيذكت ىلع اهفلحو .هنم اهدلو يفن وأ هتجوز ىنز ىلع جوزلا لبق

 «ناعللاب» هتيمست ببس - م5

 : ةلبانحلا دنع :ًالوأ

 هذه تيمسو خلا . .نيبناجلا نم ناميأب تادكؤم تاداهش وه ًاعرش ناعللا نإ انلق
 ةنعللا نوكتف .ًابذاك امهدحأ نوكي نأ نم ناكفند ال نيجوزلا نأل ؛«ناعللا» مساب تاداهشلا

 . ""”ةداعبإلاو درطلا يهو هيلع

 : ةيفنحلا دنع : ًايناث

 عم «بضغلا» مساب مسي ملو . جوزلا ةداهش يف (نعللا) ظفل دورو ةيمستلا هذه يف ببسلا

 هتداهش ىف ؛نعللا» ظفل دورو ناكف فلحلاب أدبي يذلا وه جوزلا نأل ؛ ةجوزلا ةداهش يف درو هنأ

 . 009 حيجرتلا بابسأ نم قبسلاو .ةجوزلا ةداهش يف «بضغلا» ظفل دورو نم أ

 : ةيعفاشلا دنع : ًاثلاث

 دعيل كلذب يمسو «ةدعابملا ةغل ناعللا» : ةيمستلا هذه ليلعت يف «جاتحملا ينغم) يفو

 . 5:53ص جا «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» 4 سسضل]

 )0*”٠١( .."ج «يلبنحلا يتوهيلل «ىهتنملا حرش» ص١١" .
 )**٠١( .'؟ج «ةيقشمدلا ةعمللا حرش ةيهبلا ةضورلا» ص١8١.

 الج «ينغملا» م ةسج ص4١"

 . 747 ص اج «ريدقلا حتف» (١٠”ه)
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 تاملكلا هذه تيمسو . .ةمولعم (تاملك) ًاعرشو .ًادبأ ناعمتجي الف رخآلا نع امهنم لك

 زاجم نم ةأرملا بناج يف هقالطاو .نيبذاكلا نم ناك نإ هللا ةنعل هيلع :جوزلا لوقل (ًاناعل)
 يف ةمدقتم ةنعللا نوكل ناعللا يف نيدوجوم اناك نإو (بضغلا) ظفل نود هظفل ريتخاو «بيلغتلا

 ١ ."07سكعني الو اهناعل نع كفني دق جوزلا ناعل نألو عقاولا يفو .ةميركلا ةيآلا

 :زيزعلا باتكلا نم  ناعللا ةيعورشم ليلد - ملال

 هلوق زيزعلا باتكلا نم .ةرهطملا ةيوبنلا ةسلاو ميركلا ٍنآرقلا ناعللا ة ةيعورشم يف ٍلصألاو

 تاَداَهش ٌعَبرَأ ٍمهِدَحَ ةداَهَشَف مهن الإ ًءادَهُش ْمُهَل نكي لَو مهجاوُرأ َنوُمْرَي َنيذْلاو» : . ىلاعت

 تاذعلا اهنع 58 .َنيِذاكلا نم ناك نإ هّْيَلَع هللا ةَئْعَل نأ ٌةسماَخلاَو .نيقداصلا َنِمَل ُهْنِإ هللاب

 نم ناك ْنِ اًهِيْلَع هللا ّبضغ 9 ةسماحخلاو .نيبذاكلا نمل هنإ هللاب تاداهش برأ دهشت نأ

 0 #77 نيقداٌصلا

 : ةيوبنلا ةنسلا نم هتيعورشم ليلد -4

 :لوألا ثيدحلا : أ

 نأ يدعاسلا دعس نب لهس نع امهيحيحص يف ملسمو يراخبلا ناليلجلا نامامإلا جرخأ

 عم دجو اجر تيأرأ مصاع اي :هل لاقف يراصنألا يدع نب مصاع ىلإ ءاج ينالجعلا رميوع

 مصاع لأسف كب هللا لوسر كلذ نع مصاع اي يل لس ؟لعفي فيك مأ هنولتقتف هلتقيأ الجر هتأرما

 نم عمس ام مصاع ىلع ربك ىتح اهباعو لئاسملا كك هللا لوسر هركف ,كلذ نع لي هللا لوسر
 هللا لوسر كل لاق اذام مصاع اي :لاقف رميوع هءاج هلهأ ىلإ مصاع عجر املف هلك هللا لوسر

 لاقف .اهنع هتلأس يتلا ةلأسملا يي هللا لوسر هرك دق ءريخب ينتأت مل :رميوعل مصاع لاقف ؟كي

 :لاقف سانلا طسو لي هللا لوسر ءاج ىتح رميوع لبقأف .اهنع هلأسأ ىتح ىهتنا ال هللاو :رميوع

 هللا لوسر لاقف ؟لعفي فيك مأ «هنولتقتف هلتقيأ ءالجر هتأرما عم دجو الجر تيأرأ هللا لوسر اي
 دنع سانلا عم انإو انعالتف :لهس لاق .اهب تأف بهذاف كتبحاص يفو كيف هللا لزنأ دق كي

 اهقلطف اهتكسمأ نإ هللا لوسر اي اهيلع تبذك :رميوع لاق امهنعالت نم اغرف املف لكي هللا لوسر

 .2079نينعالتملا ةنس تناكف .باهش نبا لاق .ك هللا لوسر هرمأي نأ لبق ًاثالث

 )5" )1١”"17/ص ."ج «جاتحملا ينغم» .

 )97*١٠١( نم تايآلا ءرونلا ةروس] 4-5[.

 )4*”٠١( «ملسم حيحصو ؛. 4 45ص 24ج «يراخبلا حيحص» ج٠١ ص525-1١9 .
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 : يناثلا ثيدحلا : ب - م8

 نانعالتملا» :رمع نب هللا دبعل لاق هنأ ريبج ح نب ديعس نع هحيحص يف ملسم مامإلا جرخأو

 هللا لوسر اي :لاق .نالف نب نالف كلذ نع لأس نم لوأ نإ «هللا ناحبس لاق ؟امهنيب قرفيأ

 تكس نإو ميظع رمأب ملكت ملكت نإ ؟عنصي فيك ةشحاف ىلع هتأرما اندحأ دجو ول نأ تيأرأ

 يذلا نإ :لاقف هاتأ كلذ دعب ناك املف . هبجي ملف و يبنلا تكسف لاق كلر لفك

 َنوُمَرَي َنيِذّلاوِل : رونلا ةروس يف تايآلا ءالؤه لجو رع هللا لزنأف هب تيلتبا لق هنع كتلأس

 .2009(تايآلا رخآ ىلإ « . . مُهَجاَوْرَأ

 :هببس ةرشابمب هبلط ةهج نم ناعللا مكح هلك

 ما ايف .هنم اهدلو وأ 00 هتجوز جوزلا فذق هببس نيجوزلا نيب ناعللا

 ًابلط هتجوز فذق هل زوجي وأ جوزلا ىلع بجي له ىنعمب ؟هببسم ةرشابمب هبلط ةهج نم ناعللا

 نكلو ءاهفذق اذإ هعم ةنعالملا بلط يف قحلا ةجوزلل نإ م كد هررخب ١ مااوو عوامل

 : ةيلاتلا تارقفلا ى هئيبن ام اذه ؟كلذ اهيلع بجي له

 :بجاولا ناعللا 4١"

 هيلع بجيف .هنم سيل هشارف ىلع هب تءاج يذلا اهدلو وأ هتجوز لمح نأ جوزلا نقيت اذإ

 هب حرص ام اذهو «- هئم امهبسن يفني يأ «هنم لمحلا كلذ وأ دلولا اذه يفنب اهفذقي نأ

 .ةيكلاملاو ةلبانحلاو ةيعفاشلا
 :بجاولا ناعللا يف ةلبانحلا لاوقأ نم 7

 هتأرما ىري نأ وهو بجاو برضأ ةثالث ىلع فذقلا» :«ينغملا» يف يلبنحلا ةمادق نبا لاق

 رهشأ ةتسل دلوب تتأ اذإف ءاهتّدع يضقنت ىتح اهلازتعا همزلي هنإف ءهيف اهأطي مل رهط يف ينزت

 نأ يف نيقيلا ىرجم يرجي كلذ نأل ءاهدلو يفنو اهفذق همزل هنع هيفن هنكمأو «ىنزلا نيح نم

 .زئاجب كلذ سيلو «هنم اوثروو هبراقأ ثروو هثروو دلولا هقحل هفني مل اذإف .ينازلا نم دلولا

 .2*”)(ينزت اهآر ول امك وهف اهقدص هبلق يف عقوو ىنزلاب ترقأ ولو . كلذ ةلازإل هيفن بجيف

 :بجاولا ناعللا يف ةيعفاشلا لاوقأ نم م88

 مكحب رهاظلا يف هقحلي دلوب هتأرما تتأ نإو» :ةيعفاشلا هقف يف يزاريشلل «بذهملا» يفو

 )١٠١984( «ملسم حيحصو ج 2٠١ص1١١9-؟؟١7.

 )٠١40( الج «ينغملا» ص57١.
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 ةريره وبأ ىور امل ناعللاب هيفن هيلع بجو  اهأطي مل يأ  اهبصي مل هنأ ملعي وهو ناكمإلا
 هللا نم تسيلف مهنم سيل نم موق ىلع تلخدأ ةأرما اميأ :لاق دلك يبنلا نأ  هنع هللا يضر -
 نم موق ىلع لخدت نأ ةأرملا ىلع لَك يبنلا مرح املف «هتنج ىلاعت هللا اهلخدي نلو ءيش يف

 هقالزالو هل امرحفو هل اننانع يبنجألا لعج هفني مل اذإ هنألو ؛اهلثم لجرلا نأ ىلع لد مهنم نميل
 يا ؟؛)«زوجي هي اذهو  مهقوقح يف مهل اينارف

 ًابظ نظ وأ ملعو هنم هنوك نكمي دلوب تتأ ولو» : ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يفو
 . مارح هنم سيل نم قاحلتساو .هقاحلتسا نمضتي يفنلا كرت نأل ؛هيفن همزل ءهنم سيل هنأ ادكؤم

 رهشأ ةتس نم لقأل هتدلو نكلو ءاهأطو وأ ًالصأ هتجوز أطي مل اذإ هنم سيل دلولا نأ ملعي امنإو
 0 ؟”؛"ءطولا نم

 :بجاولا ناعللا يف ةيكلاملا لاوقأ نم -65

 اهتيؤرل وأ بسن يفنل امنإ ناعللا نوكيو» :ةيكلاملا هقف يف ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يف ءاج

 .©"”:59,هكرت يغبني يناثلاو .بجاو لوألاو . ينزت

 :زئاجلا ناعللا 6

 :نيطرشب ًازئاج اهعم ناعللا ءارجإل ًاديهمت هتجوزل جوزلا نم فذقلا نوكيو

 3 ينزت هتجوز نأب سانلا نيب ةعاشإلاب وأ ةقثلا 0 ةنياعملاب اهانبز ا : تالا

 . ينزت اهنأ هنظ ةبلغب وأ

 نبا جتحاو ,©"*9ةيكلاملاو ةيعفاشلاو ةلبانحلا حرص اذهبو «ىنزلاب اهفذقي ال نأ هل زوجيو
 لاقف لكَ يبنلا ىت أ الجر نأ يور امب لوقلا اذهل «بذهملا» يف يزاريشلاو .«ينغملا» يف ةمادق

 هومتلتق لتق وأ هومتدلج ملكت نإف ءالجر هتأرما عم دجو الجر تيأرأ» :ِلك هللا لوسرل لجرلا
 .«ظيغ ىلع تكس تكس وأ

 هفذق ٍلكك يبنلا هيلع ركني ملو تكسي وأ ملكتي هنأ ركذ لجرلا نأ ثيدحلا اذهب ةلالدلا هجوو

  ) 1٠١51«عومجملا هحرش بذهملا» ج١١5 « ص١ 5١.

 . 7/7" ص اج «جاتحملا ينغم» (١٠*4؟)

 )4*٠١( 407ص 7١ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلاو .

 .7ها/ص ."7ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» ,"86 ص 215ج «بذهملا» «١47ص ءالج «ينغملا» )45*٠١(
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 ملو اهفذقي مل يأ - تكس نإو :- هللا همحر  يلبنحلا ةمادق نبا لاق مث . ىأر امع هتوكس وأ
 دلو مث سيلو هسفن رتسو اهرتس هيف نوكيو اهقالطب اهقارف هنكمي هنأل ؛ نسحأ وهو زاج  اهنعالي

 اهقلطيو اهيلع رتسي نأ ىلوألاو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يفو .2'*هيفن ىلإ جاتحي
 .©؛3(ةرثعلا ةلاقإو ءاهيلع رتسلا نم هيف امل اههرك نإ

 :ةمادق نبا لوق ىلع بيقعت 85

 نآل ؛اهانزل اهتقرافم بجي :لاقي نأ هنم نسحألاو ,نسح يلبنحلا ةمادق نبا مامإلا هلاق امو
 ال َةيِناّرلاو  ةكرشُم وأ ةيناَز الإ حكني آل يناَرلا» : ىلاعت لاق هللا ىلع مارح ةينازلا 3
 ال ةينازلا حاكن ًءادتبا ناك اذإو ,084**2َنيِئمْؤُملا ىلَع كلذ ْمرُحو كرشُم وأ ٍناز الإ اهُحكْني
 زوجي كلذ عمو .اهحاكن ةمادتسا عنم ةجوزلل ببسلا اذه أرط اذإف « ىنزلا ببسب , ملسملل زوجي

 حجرتو ءًاحوصن ةبوت تبات اهنإو ءاهل عادخو اهب ريرغت ةجيتن اهانز ناك اذإ اهقلطي ال نأ جوزلل
 دق اهنإو ءاهب مهرييعتو اهنم هدالوأ عايض ىلإ اهب يدؤيس اهقالط نأو اهتبوت قدص اهجوز ىدل
 يفف .اهقالط ىلع اهنم لعف دركو «قاسفلاو ناطيشلا نم نييزتب اهقالط ةجيتن ةشحافلا ىلإ دوعت
 مل جوصنلا ةبوتلا اهتبوتب نأل ؛اهقيلطت مدعو اهيلع رتسلا نسحألاو لضفألا نوكي دق ةلاحلا هذه
 ًاروتسم ةجوز اهئاقب يف ةيعرشلا ةحلصملا نألو ؛ (ةينازلا) فصو وأ مسا اهيلع قدصي دعي

 ا يناعم ةيوقت ىلع لمعي نأ اهجوزل يغبنيو .انركذ امل اهقيلطت يف ةدسفملا نإو ءاهيلع

 نم اهتياقو ىلع رجؤي اذهبو .اهتماقتسا نم نقيتي ىتح دعب نع اهتبقارم ماود عم اهسفن يف
 . ملعأ هللاو «ةماقتسالاو ةفعلا ىلع اهل هتناعإبو ءاهقلل اذإ ةشحافلاو ةيواهلا ىلإ قالزنالا

 :مرحملا ناعللا - 17

 ال ةدساف نونظو كوكش ىلع ءانب هتجوز فذقب جوزلا هيلإ لصوت اذإ م ناعللا نوكيو
 لاق ءرئابكلا نم فذقلا نأل ؛ ىنزلا نم هب اهفذقي ام ىلع ة ةريثعم ةنلرق و ًايعرش اليلد حلصت
 ُباَذَع مو ةرخآلاو ايئّدلا يف اونُعُل تانمؤملا تالفاغلا تانّصْخُملا نوُمرَي َنيِذْلا نِإ» ىلاعت

 ةنرقا طرا صحشيانأ هتجوز فذق يف عرستي ال نأ جوزلا ىلع بجي اذهلو .404""2 ميظع
 يلبنحلا ةمادق نبا مامإلا هّبن دقو «رابتعالا اذهل حلصت ال ةقيقحلا يف يهو اهانز ىلع ةحجار

 )46"٠١( ص ءالج «ينغملا» 78١ .

 )٠١45( ةيييرلا ل ءا"ج «جاتحملا ينغم»

 )47"٠١( ةيآلا «رونلا ةروس] 4[.

 )٠١44( ةيآلا ءرونلا ةروس] 737[.

 -7”7؟6 ل



 «كلذك تسيل يهو هتجوز ىنز ىلع ةنيرق اهربتعي كوكشو نونظ نم جوزلا هيف عقي دق ام ىلإ

 ىلع نومأم ريغ هنأل ؛هربخب قثوي ال نم ربخب اهفذق زوجي الو» :- ىلاعت هللا همحر لاق دقف
 نوكي نأ زوجي هنأل ؛اهانز ضيفتسي نأ ريغ نم اهدنع نم ًاجراخ الجر هتيؤرب الو اهيلع بذكلا
 كلذ ةضافتسال اهفذق زوجي ال امك .هنكمي ملف دساف ضرغل وأ ةجاحل وأ ًابراه وأ ًاقراس لخد

 كلذ اوعاشأ اهؤادعأ نوكي نأ لامتحال مهقدص ىلع لدت ةنيرق ريغ نم سانلا يف  اهانز يأ
 ,0:ة2(اهنع

 ام ضعب ىأر اذإ | لجعتسي الو ثيرتي نأ جوزلا ىلع نأ ةمادق نبا لوق نم دافتسي يذلاو

 لاعفتا نودي ًايعوضوم ًاضخق ةاريو هعمسي ام ضحتفي نآو هتجوز كولسم لوخ نونظلاو كوكتكلا ري

 لرد اهتلالذإوم دفاع عجزنا يقم اهتز اهمز نئارقلا كح نم سلكت تح كيقع الإ

 عاشي امم اهتمذ ةءاربو ةهازنلاو ةفعلا ةملسملا ةجوزلا يف لصألا نأ هنهذ يف ًارضحتسم هتجوز

 . ةربتعم ةنيرق الو ليلد نود هتجوز ةفع لوح كوكشلا ريثي ام درجمب كلذ ءاقلإ زوجي الف ءاهنع

 :ناعللا بلطو بسنلا يفنل ةحلاص ريغ نئارق 8

 نم ودبي دق ام كلذ ىلع ءانب ناعللا بلطو دلولا بسن يفنل حلصت ال يتلا نئارقلا نمو

 يراخبلا نامامإلا هاور يذلا ثيدحلا يف ءاج دقف ءهيبأ نول نيبو دولوملا نول نيب فالتخا

 يبنلا ىلإ ةرازف ينب نم لجر ءاج «ةريره يبأ نع» : ملسم هجرخأ امك هظفلو ءامهريغو ملسمو

 لاق .معن :لاق ؟لبإ نم كل له :ِلكك يبنلا لاقف .دوسأ امالغ تدلو يتأرما نإ :لاقف ِدك

 ىسع لاق ؟اهاتأ ىنأف :لاق ءاقرول اهيف نإ :لاق ؟قروأ نم اهيف له :لاق .ٌرمح لاق ؟اهناولأ امف

 .«قرع هعزن نوكي نأ ىسع اذهو :ِلكَي لاق .قرع هعزن نوكي نأ

 فلاخ نإو جوزلا قحلي دلولا نأ اذه يفو» :ثيدحلا اذهل هحرش يف يروثلا مامإلا لاق

 درجمب هيفن هل لحي الو .هقحل هسكع وأ دوسأ دلولاو ضيبأ بألا ناك ول ىتح «هنول دلولا نول

 ةعزن هنأ لامتحال هسكع وأ دوسأ دلولا ءاجف نيضيبأ ناجوزلا ناك ول اذكو «نوللا ىف ةفلاخملا

 رابتعا مدع يف ديعب ىدم ىلإ نورخأتملا ةيعفاشلا ءاهقف بهذ دقو ,1:*0هفالسأ نم قرع

 «جاتحملا ينغم» يف ءاج دقف .همأ هب مهتت نم هبشأ ولو ىتح .هيبأ نول عم دولوملا نول فالتخا

 ولو هيفن كلذب هيبأل حبي مل هسكع وأ نادوسأ هاوبأو ضيبأ دلوب ةأرما تنأ ول» :ةيعفاشلا هيفي ف

 : كي يبنلل لاق الجر نأ» : نيحيحصلا ربخل ىنزلا ةنيرق كلذ ىلإ مضنا وأ همأ هب مهن نم هبشأ

 .188ص «15ج «عومجملا هحرشو بذهملا» يف ءاج هلثمو « 475١ ص ءالج ««ينغملا» )٠١44(
 : 76١ه-١1* 5ص ١٠2ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصا)» (١6*ه٠:0)

 ل ”05-



 ,2*90عخلا . . .دوسأ ًامالغ تدلو ىتأرما نإ

 : لمحلا يفنل ةنيرق حلصي ال عامجلا دنع لزعلا - هنلاخ

 امرت بسنلا يفن دوكي يلاتلابو «ناعللا بلطو بسنلا يفنل حلصت ال يتلأ نئارقلا نمو

 م ابل 0 : ةيعفاشلا هلاق ام .يغلا ىلع ينبملا ناعللا 00

 00 يي

 :ةيعفاشلا لوق ىلع هسايق نكمي ام م٠

 وأ لمحلا عنم بوبح ىطاعتت يتلا ةأرملا نإ ةيعفاشلا هلاق ام ىلع ًاسايق لاقي نأ نكميو

ف ىلإ ينملا ذوفن عنمل هتجوز ءطو يف ةيطاطملا سايكألا وه لمعتسي
 تدلو اذإ ]! .ةجوزلا جر

م بوبح ةجوزلا لامعتسا نآل ؛هنم هبسن يفني نأ جوزلل زوجي ال ,هتجوز
 لامعتسا وأ لمحلا عن

0 .هتجوز جرف لخاد ىلإ هينم ذوفن نم عنمي ام جوزلا
 

 . ىفنلا اذه ىلع ءانب ناعللا بلط مرحيو هيفن مرحي يلاتلابو

 :ًابذك دلولا يتفن ىلع ينبملا ناعللا مرحي - 0

كش ىلع ءانب دلولا يفن مرح اذإو
يرق الو اليلد حلصت ال نونظو كو

 نمف نمف ؛هيفن ىلع ةربتعم ةن

مرحي يلاتلابو .هدلو هنأ بألا ملع عم دلولا يفن ميرحت ىلوأ باب
 يفنلا اذه ىلع ينبملا ناعللا 

 رظني وهو هدلو دحج لجر اميأو . . » :هنئس يف دواد وبأ هجرخأ ثيدح يف ءاج دقف «لطابلا

 لجر اميأ :هحرش يف ءاجو . 0 نيلوألا سوؤر ىلع هحضفو هنم ىلاعت هللا بجتحا هيلإ

 نم هدعبأ يأ هنم هللا بجتحا .هدلو هنأب ملعلا نع ةيانك وهو (هيلإ رظني) وهو هافنو هدلو ركنأ

 راما . هتمحر

 اهأطوو هل دلوي نمم وهو يهو ةأرما جوزت اذإ» :ةيعفاشلا هقف يف يزاريشلل «بذهملا» يفو

 لحي الو هبسن هقحل ًادعاصف رهشأ ةتسل دلوب تنأو اهريغ الو ةهبشب اهئطو يف دحأ هكراشي ملو

 اميأ» :ةنعالملا ةيأ تلزن نيح لاق ِلك هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره وبأ ىور امل «هيفن هل

 نيلوألا سوؤر ىلع هللا هحضفو هنع هللا بجتحا هيلإ رظني وهو هدلو دححج لجر

 , 9*0:نيرخآلاو

 . "74ص بالج «جاتحملا ينغم» )61١"٠١(

 .١٠ا/ص الج «جاتحملا ةياهن» .5/”7ص 27ج «جاتحملا ينغم» (0*ه5

 .7-17017"ه١ص ."5ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» )١١01(

 4١. ١ص ك5ج . عومجملا هحرشو يزاريشلل «بذهملا» )٠١614(
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 : لضفأ هكرتو ناعللا بلط ةأرملل زوجي 5

 اهدلو وأ اهلمح يفنب وأ ىنزلاب اهفذق يذلا اهجوز عم ناعللا بلطت نأ ةجوزلل زوجيو

 نم اعنمو اهل ارتس اهل لضفأ اهجوز عم ةنعالملا بلط كرت نكلو .هب اهفذق امم اهتءارب راهظإل
 ةبلاطملاو ةموصخلا كرت نأ ةأرملل لضفألاو» : يناساكلا نيدلا ءالع مامإلا لاق .ةشحافلا ةعاشإ

 لضفلا باب نم اهكرت 0 . ةشحافلا 6 نم اهيف امل  اهجوز عم ناعللا ةبلاطم يأذ

 00 ىلإ هتمصاخو كرتت نإف 4 مكن ٌلْضْفلا اوت الو» : ىلاعت هللا لاق دقو . ماركالاو

 نأ ةجوزلل زئاجلا نم نأ ملعي اذه نمو . 00. . كرتلا ىلإ امهوعدي نأ يضاقلل نسحتسي

 .اهل لضفأ كلذ كرتو .دلولا يفنب وأ ىنزلاب اهفذق اذإ اهجوز عم ةنعالملا بلطت
 :ناعللا عيرشت نم ةمكحلا 4

 مدقي مل اذإ فذقلا دخ ثيوجو ةهج نم دتسوز ريغ لخراا فذق لثم هتجوز جوزلا فذق ناك

 ءادهش ٍةعئرأب اوت مل مث تانّصخملا َنوُمرَي : َنيذّلاو» : ىلاعت لاق .هتجوزل هفذق ىلع ةنيبلا جيزلا

 لمشي ًاماع ةميركلا ةيآلا هذه يف درو يذلا مكحلا اذه ناكو .74*"2ةدلج َنينامُت مُهودلجاف

 مكحلا اذه مومع ديؤيو . مهتاجوز ريغ اوفذق اذإ نيرخآلا لمشي امك مهتاجوز اوفذق اذإ جاوزألا

 الإو ,:نودهشي ءادهش ةعبرأب ىنتئا :ءامحس نب كيرشب هتأرما فذق نيح ةيمأ نب لالهل لكي هلوق
 0 ناعللا راصف ةيهتاجوز اوفذق اذإ جاوزألا قح يف خسن مكحلا اذهو .كرهظ يف ٌلحف

 ونتئا :ناعللا ةيأ تلزن نيح ةيمأ نب لالهل لاق كي يبنلا نأل ؛دوهش ةعبرأب ةنيبلا ماقم موقي مهل
 00 فذقب ةصضاخلا ناعللا ةياو . امهنيب نعالو ءأنارق اهيفوا كيف هللا لُرنأ دقف كتأرمأب

 « . . . مُهْمُفْلا الإ ءادّهُش مُهَل ْنُكَي ْمَل ٌمُت مهجاَوَْأ َنوُمرَي َنيِذّلاوط : ىلاغت هلوق يه مهتاجوزل
 يبطرقلاو يزارلا هيلإ راشأ ام وهو ,©"*7يكلاملا يبرعلا نبا»و صاصجلا لاق اذهبو .تايآلا
 راصف : مهلوق نأ ركذلاب ريدجلا نمو اذه .0*"2ةنعالملا ةيا لوزن ببس نع ناملكتي امهو

 فذقلا ّدح عفد يف اذه .دوهش ةعبرأب ةنيبلا ماقم موقي مهتاجوز اوفذق اذإ جاوزألل ةبسنلاب ناعللا

 ءاج امك تنعال اذإ .ةفوذقملا ةجوزلا ىلع انزلا ٌدح بجوتست ال ةنيبلا هذه نأ امك .مهنع

 َنِمَل ُهنِإ هللاب تاَداَهَش برأ َدَهْشَت نأ َتاَذَعلا اَهْنَع أرْدَيَول : ىلاعت هلوق يف ناعللا ةيآ يف احيرص
 .ىلاعت هللا ءاش نإ دعب اميف هنّيبنس امك .خلا . .4َنيِبذاكلا

 . 717"ص اج «عئادبلا» (١٠"هد)

 )65*٠١( ةيآلا 3 رونلا ةروس] 5[.

 "ه0  2١كج « يبرعلا نبال «نارقلا ماكحأو 27586 ص لج «صاصجلل «نآرقلا ماكحأ» صضص6؟”١7.

 )١٠١16548( «يبطرقلا ريسفت» 20156-54١ص 277ج «يزارلا ريسفتا) ج١7 ص”1854-1١1687.
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 :ناعللا عيرشت نم ةمكحلا حيضوت -4

 وأ ىنزلاب مهتاجوز اوفذق اذإ جاوزألاب صاخ مكح هنأو .ناعللا ةيأ لوزن ببس نيبت دق ذإو

 ماهتا ىلع مدقي ال جوزلا نأ بلاغلاو ةداعلا نألو ؛دوهش ةعبرأ يهو ةنيبلاب هتابثإ عيطتسي الو

 قاحلإك اهلعف واثآ نم صلختيل ىنزلاب اهيمر ىلإ هرطضتو اهانز ىلع لدت نئارقل الإ ىنزلاب هتجوز
 جرخمو جرف عيرشتلا اذه يف ناكو .ناعللا عرش هلك اذه لجأ نمو ءهب ىنزلا نم اهدلو بسن

 هللا لوسر لوق يف ءاج ام اذهو . مهتاجوز ىنز ببسب ررض نم جاوزألاب لزني نأ ىسع دق امل

 اجرف كل هللا لعج دق  هتجوز فذق يذلا لجرلا لاله اي رشبأ» ناعللا تايأ تلزن امل ب
 ان 07

 : هباوجو لاؤس 6

 امب يلتبا اذإ جوزلل جرخمو ةيافك قالطلا ماظن يف نكي ملأ :لوقي وأ ضعبلا لأسي دقو

 ؟اهناعلو اهفذق ىلإ ةجاح نود حيرتسيو اهقلطيف هتجوز فذق ىلإ هوعدي

 نأ : ةيناثلاو .ةدحاو هذه .ناعللا ىلاعت هللا عرش امل الإو ,ديكأت لكب ل «باوجلاو

 نأ :ةثلاثلاو .ناعللا وه هيفني يذلا امنإو «هيفن جوزلا دارأ اذإ دلولا ىفن هب لضحي ال قالطلا

 ضعب يأر ىلع ناعللاب ةقرفلا تعقو اذإ همزلت ال دقو .قلطملا مزلت ةيلام فيلاكت قالطلا يف

 .ءاهقفلا '

 .44"7ص 57ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» )٠١64(
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 فاذل) كمر
 ناعللا طورش

 :ثحبلا جهنمو ديهمت -65

 طورش تناك اذهلو ءاهدلوو اهلمح يفنب وأ ىنزلاب هتجوز جوزلا فذقب الإ نوكي ال ناعللا
 (اهنمو) .ةصاخ فذاقلا ىلإ عجري ام (اهنم) طورشلا هذهو ,«فذقلاب ةقلعتملا طورشلا يه ناعللا

 فوذقملا ىلإ عجري ام (اهنمو) ءاعيمج امهيلإ عجري ام (اهنمو) ,ةصاخ فوذقملا ىلإ عجري ام
 , طورشل ميسقتلا اذهو .فذقلا سفن ىلإ عجري ام (اهنمو) .هب فوذقملا ىلإ عجري ام (اهنمو) هيف
 . ىلإ ثحبلا اذه مسقن هيلعو .هب ذخأن نحنو .هعئادب يف يناساكلا مامإلا هركذ ام وه ناعللا

 :ةيلاتلا بلاطملا

 .فذاقلا طورش : لوألا بلطملا

 .فوذقملا طورش : ىناثلا بلطملا

 .فوذقملاو فذاقلا طورش :ثلاثلا بلطملا

 . هيف فوذقملا طورش : عبارلا بلطملا

 .هب فوذقملا طورش :سماخلا بلطملا
 فذقلا سفن طورش : سداسلا بلطملا

 لوألا بلطملا

 فذاقلا طعرش

 : ةئيبلا ةماقإ مدع فذاقلا يف طرتشي - 847

 زوجي ىتح ىنزلا نم هتجوز هب ىمر ام ىلع ةنيبلا ةتماق] مدع ةضاخ ةقذاقلا جوزلا يف طرتشي

 لَو مهجاَوُرَأ نومري َنيذّلاو» : لجو ّرع هلوقب ناعللا ةيأ يف كلذ طرش ىلاعت هللا نأل ؛ناعللا

 اذهلو #2 . َنيقداصلا نمل هنإ هللاب تاَداَهش عَبرأ مهدحأ ٌةداَهشَف مُهسْفْنأ الإ ءادهش 7 نكي

 هنأل ؛اهيلع ىنزلا ّدح ةماقإ بجولو .ناعللا زاج امل ىنزلاب ةأرملا ىلع دوهشلا نم ةعبرأ ماقأ ول

 ل00



 ,(005")دوهشلا ةداهشب اهانز تبث دق

 ؟نعالي نأ هل له ةئيبلا ىلع ردق اذإ 4

 مدقي الو ناعللا بلطي نأ هل لهف .هتجوز هب ىمر ام ىلع ةنّيبلا ةماقإ ىلع جوزلا ردق اذإو

 اذهبو .ناعللا بلطي نأ هل امك «ةنّيبلاب ىنزلا تبثي نأ هلف .كلذ هل .معن :ةيعفاشلا لاق ؟ةنيبلا

 - دوهشلا ميدقت يأ  ةنيبلا نأل ؛هانلق ام فذاقلا جوزلل ناك امنإو :ةكفالقلا د دنع اخبر كاجو

 .ىرخألا ىلع ةردقلا عم امهنم ةدحاو لك ةماقإ زاجف .جوزلل قح تابثإ يف ناتنيب ,ناعللاو
 . مدقي نأ لاملا يف قحلا بحاص عيطتسي .لاملا ىلع ةداهشلا يف نيتأرماو لجرلاو «نيلجرلاك

 ,0ةوّيح تابثال ءاش امهيأ

 :ةنيبلا ةماقإ عم ناعللا زوجي ىتم -86

 ىنز ىلع ةنيبلا ميقي ال نأ هبلط ىلع ءانب ناعللا ءارجإل فذاقلا جوزلا يف طرشلا نإ انلق

 هب حرص ام ىلع معن باوجلاو ؟ةجوزلا ىنز ىلع ةنّيبلا ةماقإ عم ناعللا زوجي لهف .هتجوز
 ؛ناعللاب يفتني امنإو «ةنيبلاب يفتني ال بسنلا نأل ؛هنم اهدلو بسن يفنل ناعللا ناك اذإ ةيعفاشلا

 ىنزلا تبثي نأ جوزلا دارأ نإو .هنم سيل دلولا اذه نأب ملعلا ىلإ مهل ليبس ال دوهشلا نأل

 .©559*2كلذ هل زاج ءدلولا يفنل نعالي مث «ةنّيبلاب

 يناثلا بلطملا

 فوذقملا طورش

 :هدحو فوذقملا طورش ٠+

 :ناطرش اهدحو اهب ةقلعتملا اهطورشو .ةجوزلا وه  ناعللا ثحب  انثحب يف فوذقملا

 . ىنزلا نع اهتفع (يناثلا) .اهنم ىنزلا لوصح اهراكنإ (لوألا)

 :ىنزلا اهراكنإ :لوألا طرشلا ١

 ناعللا بجي ال .كلذب ترقأ ول ىتح ءاهنم ىنزلا عوقو اهراكنإ ةفوذقملا ةجوزلا يف طرتشي

 ةنصحم تناك نإ مجرلاو ,.ةنصحم ريغ تناك نإ ةدلج ةئام دلجلا وهو  ىنزلا ّدح  ّدحلا اهمزليو

 6١. 7ص ,*ج «راهزألا حرش» 271١ ص 27"ج «عئادبلا» ( ك0

 .؟788ص 5١2ج «عومجملا هحرشو بذهملا» )51"٠١(

 ."مةص ٠ ١١ج «عومجملا هحرشو بذهملا» ةلتضتفا
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 , 055 اهرارقإب اهانز روهظل

 :ىنزلاب اهرارقإ رابتعا طورش -7

 ؛ّدحلا اهيلع بجي مل ًاثالث وأ نيترم وأ ةّرم ىنزلاب ترقأو هتقّدصو هتجوز فذق اذإ نكلو
 ؛امهنيب ناعل الف هناعل لبق هل اهقيدصت ناك نإ مث .تارم عبرأ رارقإلاب الإ تبثي ال ىنزلا ْنأل
 ال اهنأل ؛ يه نعالت مل هناعل دعب اهقيدصت ناك نإو .راكنإلا عم ماقي امنإ ةنيبلاك ناعللا نأل

 .تارم عبرأ ىنزلاب ترقأ اذإ الإ ءىنزلا ٌدح دحتت ال اهنأل ؛اهيلع ّدح الو رارقإلا عم فلحت

 . ةفينح وبأو ةلبانحلا لاق اذهبو

 نوكي نأ الإ نعالي نأ هل سيلو  ىنزلا ّدح  ّدحلا اهيلعف هناعل لبق هتقدص نإ يعفاشلا لاقو

 ىفتنا دقف هناعل دعب اهقيدصت ناك نإو . هناعل درجمب بسنلا يفتنيو هدحو نعاليف هيفني بسن مث

 اهيلع بجيو «.ةقرفلا عقتو .هناعل درجمب يفتني بسنلا نأ ىلع ءانب ّدحلا اهيلع بجوو بسنلا

 2059 يىنزلاب اهرارقإو اهجوزل اهقيدصتب ىنزلا ٌدح

 * 81٠0ىنزلا نع ةفعلا : يناثلا طرشلا :

 مل ةفيفع نكت مل نإف «ىنزلا نع اهتفع اهعم ناعللا ءارجإل ةفوذقملا ةجوزلا يف طرتشيو

 مل اذإ هنأل ؛ةفيفع نكت مل اذإ ةيبنجألا فذقب فذقلا ّدح بجي ال امك ءاهفذقب ناعللا بجي

 ,2"اهلوقب هتقدص ول امك راصف اهلعفب هتقدص دقف ةفيفع نكت

 ثلاثلا بلطملا

 اعيمج فوذقملاو فذاقلا طورش

 :ثحبلا جهنمو ديهمت -14

 فذاقلا ىلإ عجرت يتلا طورشلا امأ :- ىلاعت هللا همحر  يناساكلا نيدلا ءالع مامإلا لاق

 نيدودحم ريغ نيقطان نيملسم نيغلاب نيلقاع نيّرح نيجوز انوكي نأو : يهف اعيمج فوذقملاو

 بلطملا اذه مسقن اذه ىلعو .ءاهقفلا نيب فالتخا طورشلا هذه ضعب يفو .©"76فذقلا يف

 :نيعرف ىلإ

 . 45ص ءالج ؛ينغملا» 54١ . )٠١555( ص .ا"ج «عئادبلا» )#"٠١(

 يهو .فذقلا ةميرج نع مالكلا دنع فوذقملا يف ةفعلا طرش نع انملكت دقو .١541ص .؟ج «عئادبلاو )56"٠١(

 .60815و 608١ نيترقفلا رظنا : ةجوزلا يف ةفعلا طرش يف اهسفن

 .؟١1ص ا"ج «عئادبلا» ةيدسسلا
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 .ةيجوزلا مايق طرش :لوألا عرفلا

 .نيجوزلا نيب ةكرتشملا ىرخألا طورشلا : يناثلا عرفلا

 لوألا عرفلا

 ةيجوزلا مايق طرش

 :طرشلا اذه ىلع ليلدلا 6

 : ىلاعت هللا لوق وه ةفوذقملا ةجوزلاو فذاقلا جوزلا نيب ةيجوزلا مايق طرش ىلع ليلدلاو

 نإ هلاب ٍتاَداَهَ ٌعْبْرأ مهدحأ ُمداَهََف مهنا الإ ادهش ْمُهَل نكي ْمَلَو مهجاؤزأ َنوُمري َنيِلاو
 جاوزألا ٌصخ ىلاعت هللا نإ اولاق ذإ ريسفتلا لهأ حّرص اذهبو .تايآلا 20774 . .َنيقداٌصلا ّنمَل

 .ءاهقفلا حرص كلذكو ,9"07هتجوز هب فذق ام ىلع ةنيبلا ماقم موقي مهناعل لعجو مكحلا اذهب

 ناعللا ٌصخ ىلاعتو كرابت هللا نألف ةيجوزلا رابتعا امأ» : ىناساكلل «عئادبلا» يف ءاج دقف

 .2:594 . . مُهَجاَوْرأ َنوُمْرَي َنيِذّلاوط : ىلاعت هلوقب جاوزألاب

 : ةيجو لا مايقب دوصقملا 8505

 باوجلاو ؟طرشلا اذهب دوصقملا امف .فوذقملاو فذاقلا نيب ةيجوزلا مايق طرشلا ناك اذإو

 .ءاهقفلا هركذ ام ءوض يف طرشلا اذه اهيف ققحتي لهو ةيلاتلا تالاحلا ركذب نيبتي

 : حيحص حاكن يف ةيجوزلا :ىلوألا ةلاحلا -7

 ةروصب ةمئاق ربتعت ةيجوزلا نأ ءاهجوز عم حيحص حاكن يف تناك اذإ ةأرملا نأ يف فالخ ال

 : ىلاعت هلوقل امهنيب ناعللا حصيو ءامهيلع يرسي ناعللا ةيأ مكح نإف ءاهفذق اذإ هنإو «.ةحيحص

 : . خلا . .«مُهِجاَوْزأ َنوُمْرَي َنيِذّلاو»
 :اهب لوخدملا ريغو اهب لوخدملا نيب قرف ال 4

 اهب ًالوخدم ةجوزلا نوك نيب قرف الف ,حيحص حاكن ساسأ ىلع ةمئاق ةيجوزلا تناك اذإو
 :رذنملا نبا لاق هب بلطلا عقو اذإ امهنيب ناعللا ًابجوتسم فذقلا عوقو يف اهب لوخدم ريغ وأ

 يعخنلاو يبعشلاو نسحلاو ءاطع مهنمو .راصمألا ءاملع نم هنع ظفحن نم لك اذه ىلع عمجأ

 .[5-4 تايآلا ءرونلا ةروس] 1*7 ٠١(

 . 145-1417ص 7١ج «يبطرقلا ريسفت» 2155ص 37ج «يزارلا ريسفت» )4"٠١(

 .؟١34ص 27ج «عئادبلا» 4 ضخ

 ا



 كلذو «ةلبانحلاو يعفاشلاو قارعلا ءاهقفو يروثلاو ةنيدملا ءاهقفو كلامو ةداتقو رانيد نب ورمعو
 لوخدم ةجوز نيب ةيآلا صن قرفي ملف .ةيآلا # . . مُهِجاَوَْأ َنوُمْرَي َنيِذْلاَو : ىلاعت هلوق رهاظل

 ,0050)اهب لوخدم ريغ ةجوزو اهب

 :دساف حاكن يف ةجوزلا :ةيناثلا ةلاحلا 49

 كلذ نوللعيو «ةيفنحلا دنع اهنعالي مل اهجوز اهفذقو دساف حاكن يف ةجوز ةأرملا تناك اذإو

 ةيعفاشلاو ةلبانحلا لاقو .©""«(ةقيقح حاكنب سيل دسافلا حاكنلا ذإ «ةيجوزلا مدعل» : مهلوقب

 ّدح الف هيفن ديري دلو نكي مل نإو .هنم اهدلو بسن يفنل يأ ءاهدلو يفنل نعالي :ةيكلاملاو
 .امهنيب ناعل الو هفذق يف

 ناكف ءًادساف ناك نإو حاكنلا دقع مكحب ءهنم هبسن هقحلي اهدلو نأب كلذ ةلبانحلا للعيو
 اهنم دلو كانه نكي مل اذإ امأ .ًاحيحص حاكتلا ناك ول امك «هيفن لجأ نم ةنعالملاو هيفن جوزلل
 اهلعجي ال دسافلا حاكنلا دقع نأل ؛هنع ةيبنجأ اهنأل ؛ ىنزلاب اهفذقي نأ ىلإ ةجاح الف هيفن ديري

 ناعل امهنيب يرجي الو .هب اهفذق ام تبثي مل نإ فذقلا ّدح هيلع بجي يلاتلابو ءهل ةيعرش ةجوز
 بسن يفن  دلولا يفنل اهفذق يف ةدوجوم نذإ ةجاحلاف .امهنيب ةحيحصلا ةيجوزلا مايق مدعل
 ّدحلا طقسأف عورشم ناعل هنأل ؛هنع ّدحلا طقس نعال اذإو ءامهنيب ناعللا ءارجإب  هنم اهدلو

 .9"2هنم اهدلو بسن ناعللا اذهب يفتنيو ءحيحصلا حاكنلا يف ناعللاك

 : ةلباتحلا ىلع ةيفنحلا در -

 نأب  مهتجح يف ةلبانحلا نوقفاوي ةيعفاشلاو  ةلبانحلا ةجح ىلع مهدر يف ةيفنحلا لوقيو
 ناعللا حصي الو .ناعللا هتليسو نأل ؛ يفنلا اذه ىلإ يدؤي ال هنم ةفوذقملا دلو بسن يفنب فذقلا

 بسنلا عطق نإ» : يفنحلا يناساكلا مامإلا لوقي ىنعملا اذه يفو .دساف امهحاكن نأل ؛امهنيب

 ةيجوزلا وهو هطرش مدعل بوجو الو ءهبوجو دعب الإ ناعل الو .ناعللا نم غاَرفلا دعب نوكي

 , (055(ةحيحصلا

 ناك اذإ دسافلا حاكنلا يف ناعللا حصيف .مهقفاو نمو ةلبانحلا لوق حجارلاو 0١

 يف تبثي بسنلا نأل - فذاقلا جوزلا نم ةفوذقملا ةجوزلا دلو  دلولا بسن يفن هنم ضرغلا

 ."79417-415ص الج «ينغملا» ( ٠١70

 . . ؟١84ص .7ج «عئادبلا» (١٠*ا/1)

 ) )1١07/7ص الج «ينغملا» 4٠٠0
 237ج «عئادبلا» 6 ضفر] ص4١؟.
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 - نم ناعللا هيف يرجيف حيحصلا حاكتلا لثم ةهجلا هذه نم حاكتلا اذه ناكف ,دسافلا حاكتلا
 .ساسألا اذه ىلع ةهجلا هذه

 :يعجرلا قالطلا ةدع يف ةجوزلا :ةثلاثلا ةلاحلا ه7

 . قالطلا نأل ؛ناعللا بجي اهفذق مث ًايعجر ًاقالط اهقّلط ولو» : يفنحلا يناساكلا مامإلا لاق

 يهو ا ةقلطملا ىلع قدصي لوقلا اذه نأ مولعملا نمو ل 7/9 (ةيجوزلا لطبي ال يعجرلا

 وهو ,ةلبانحلا بهذم اذهو . ةّدعلا يف تماد ام ةيجوزلا لطبي ال يعجرلا قالطلا نأل ؛ ةَّدعلا يف

 :رمع نبا لوق ًاللعم دمحأ مامإلا لاقو . ةّدعلا يف تماد ام نعالي :لاق ذإ رمع نبا نع يورم

 ةداتقو يرهزلاو يعخنلاو ديز نب رباج لاق اذهبو .«نعالي وهف هئرتو اهثري وهو هتجوز اهنأب»

 .©"")روث وبأو ديبع وبأو قاحسإو يعفاشلاو

 :ًانئاب ًاقالط ةقلطم ةجوزلا : ةعبارلا ةلاحلا - 841

 ناك نإ :رظني .ةيجوزلا مايق لاح ىلإ ةفاضإ ىنزب اهفذق مث ءًانئاب ًاقالط هتجوز قّلُط اذإو

 : كانه نكي مل نإو . هيلع ّدح الو ناعللاب هيفني نأ هلف «# هنم هبسن يفن يأ - هيفن ديري دلو امهنيب

 اذهو .اهنيبو هنيب ناعل الو .فذقلا ّدح هيلع ميقأ - هنم هبسن يفني يأ - هيفني نأ ديري اهنم دلو

 حاكنلا نالطبل امهنيب ناعل ال ةيفنحلا دلعو . ىلا "7 يعفاشلاو كلام لاق هبو ,ةلبانحلا بهذم

 اهفذق مث * امالث وأ ًانئاب هتأرما قلط ولو» :«عئادبلا» يف ءاج دقف  نئابلا قالطلاب يأ  ةنابإلاب

 0 577 (ثالغلاو ةنابإلاب اهنالطبل ةيجوزلا مدعل ناعللا بجي ال « ىنزلاب

 ش : ةلباتحلا ليلعت -45

 ناك اذإ هنأب مهوقفاومو ةلبانحلا هيلإ بهذ ام  ىلاعت هللا همحر  ىلبنحلا ةمادق نبا للعو

 اهفذق ول امك امهنيب ناعللا زاجف ,فذاقلا نم هبسن يفنل ناعللا ىلإ ةمئاق ةجاحلاف دلو امهنيب

 مايق لاح ىلإ هفضي مل ولام هبشأف ةيبنجأ يهو اهفذق هنأل ؛فذقلا اذهب ناعل يرجي

 حجارلا وه ةلبانحلا لوقو .2'"”«ةيجوزلا

 )٠١7/4( .”ج ,يناساكلل «عئادبلا» ص4١؟ .

 هر ٠١( “الج «ينغملا» ص5١75-5٠١١.

 )05*٠١( ءالج «ينغملا» ص4٠٠.

 . 74١ ص ءا"ج «عئادبلا» (١٠الال)

 )374*٠١( ءالج «ينغملا» ص١ 5١ .
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 :ةتيملا ةجوزلا فذق :ةسماخلا ةلاحلا 565

 عيئاساكلا ةنع لقني امك - يتفانغلا لاقو“. ةيفحتلا لتخ نساولب مل اهتم لعبا هتارمأ فاق وإو

 عبَرأ مهدحأ ةداهشف» :ناعللا ةيآ يف لجو ّزع هلوق رهاظب ًاجتحم اهربق ىلع نعالي د .يفنحلا

 مما لاقو .توملاو ةايحلا لاح نيب لصف ريغ نم 5 .َنيقداَصلا َنِمَل هنا هللاب ٌتاَداَهَش

 َنيذلاو» : لجو ّرزع هلوق ءانلو» : يعفاشلا لوق ىلع درو ةيفنحلا بهذمل ًاديدحم ياداحلا

 ةيجوزلا تلاز دقو « جاوزألاب ناعللا ىلاعتو هناحبس هللا ضخ . . تايآلا # . مُهَجاَوُرَأ ّن نوُمَرَي

 تحت لخدت مل ةتيملا ةجوزلا نأ نيبت هبو .ناعللا بجي الف « ةجوزلا فذق دجوي ملف توملاب

 «ناعللاو ةداهشلا هذه بجوأ ىلاعت هللا نأل ؛ 40 . مُهَجاَوْرَأ ن نومري َنيذّلاو» : ةميركلا ةيآلا

 , "هل ةجوز قبت مل توملا دعبو .جاوزألا فذقب

 : اهنابأ مث هتجوز فذق اذإ :ةسداسلا ةلاحلا 5

 مامإلا هيلع صن ءاهنعالي نأ هلف ًانئاب ًاقالط اهقّلط مث ,ىنزلاب اهمهتا نأب هتجوز فذق اذإو
 نب مساقلاو نسحلا لاق هبو سابع نبا نع كلذ يورو نكي مل وأ دلو هل ناك ءاوس محا

 ناميلس يبأ نب دامح لاقو .فذقلا ٌدح هيلع ماقي : مكحلاو ةداتقو ديز نب رباج لاقو

 ؛ّدحي الو ,نيجوزب ناذه سيلو نيجوزلا نيب نوكي امنإ ناعللا نأل ؛ناعل الو ٌّدح ال ةيفنحلاو

 .©""*:”اهتنابإ لبق هتجوز فذق امنإو «ةيبنجأ فذقي مل هنأل

 َنوُمْرَي َنيِذلاو» :ىلاعت هلوقل مهريغو ةلبانحلا نم روهمجلا لوق حجارلاو 47
 يأ ءدلولا يفنب كلذ ديق نكلو «ةيآلا مومع يف لخديف هتجوز ىمر دق اذهو # .. . مُهَجاَوُرَأ

 اهنعال اذإ هنألو ؛ فذقلا اذه ىف ةرهاظ هتجاح نإ ذإ .هنم اهدلو ىفن ضرغل هتجوزل هفذق ناك اذإ

 لزنيف «هيفن دارملا دلولا ببسب ةيجوزلا ةهج نم اهب قّلعت كانه نوكي دلولا يفنل اهتنابإ دعب
 ءارجإل هجو الف هيفن داري دلو نكي مل اذإ امأ . نيجوزلا نيب ةنعالملا ةلزنم ةلاحلا هذه يف امهناعل

 .هيفن داري دلو امهنيب دجوي الو نيجوزب اسيل امهنأل ؛ناعللا

 :اهجوزت مث ةيبنجأ فذق اذإ :ةعباسلا ةلاحلا -4

 هفذقب بجو ٌلحلا ّنأل نعالي الو  فذقلا ةبوقع  ّدحلا هيلعف اهجوزت مث ةيبنجأ فذق اذإو

 .؟١78ص .”ج «عئادبلا» (46١٠ا/١١

 5١. ؟ص الج «ينغملا» )8*٠١(
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 , (80"3ةلبانحلا حرص اذهبو ءاهجوزتي ملول امك هلجأ نم ناعللا كلمي ملف .ةيبنجأ يهو اهايإ
 ال هتحور جوزلا فذقب نيجوزلا نيب يرجي ناعللا نأل ؛ ةلبانحلا لوقك مهريغ لوق نأ ودبيو

 .ناعللا مكح هلمشي الف هتجوز تسيل ةيبنجأ يهو اهفذق دق اذهو , ةيبنجألا فذقب

 :جاوزلا لبق ىنزب اهفذق مث اهجوزت اذإ : ةنماثلا ةلاحلا 68

 ملو .فذقلا ّدحب بقوع ءاهب هجاوز لبق ام ىلإ اهيل اهيلإ هفاضأ ىنزب هتجوز جوزلا فذق اذإو

 نع كلذ يورو .روث يبأو كلامو ةلبانحلا لوق اذهو نكي مل وأ دلو امهنيب ناك ءاوس نعالي

 مومع يف لخديف هتأرما فذق هنأل ؛ نعالي نأ هل «ةيفنحلاو ىفوأ يبأ ن ني ةرارذو نسحلا لاقو

 ام ىلإ هفضي ملو اهفذق ولام هبشأف هتأرما فذق هنألو 0 نوُمَرَي َنيِذّلاو» : ىلاعت هلوق
 هيفف دلو امهنيب ناك نإو ,نعالي مل دلو مث نكي مل نإ : يعفاشلا مامإلا لاقو . حاكنلا لبق

 , 789١0ناهجو

 هفذق ناكف اهب هجاوز لبق ام ىلإ ةفاضإ ىنزب اهفذق هنأل ؛ ةلبانحلا لوق حجارلاو

 ٌّقح الو .ناعللا مكح هيلع يرجي الف ,هتجوز ًافذاق نوكي الف «جاوزلا لبق اهل فذق نع ًارابخإ

 . هتبثي مل نإ فذقلا ّدح هيلع ماقيف ةيبنجأب قلعتم وهو .هنع ربخأ يذلا هفذق ىقبيف .هبلطب هل

 :تام مث اهفذق اذإ  ةعساتلا ةلاحلا ١

 بسن هقحلو ناعللا طقس «هناعل مامتإ لبق وأ نعالي نأ لبق تام مث هتجوز لجرلا فذق اذإو
 لمكأ نأ دعب تام نإو .همكح تبثي ملف ,دجوي مل ناعللا نأل ؛عيمجلا لوق يف هتثروو ءاهدلو
 ةقرفلا عقت يأ - نيبت : يعفاشلا لاقو «ةلبانحلا دنع مكحلا كلذكف ,هتجوز نعالت نأ لبقو هناعل
 .نعتلت نأ الإ  ىنزلا ّدح  ّدحلا اهمزليو دلولا يفتنيو امهنيب ثراوتلا طقسيو هناعلب  امهنيب

 ام هبشأ ناعللا لامكإ لبق تام هنأ (انلو) :لاقف . يعفاشلا ىلع يلبنحلا ةمادق نبا در دقو
 ىلع  ناعللا ماكحأ  ماكحألا هذه بتر امنإ عرشلا نآل كلذو ؛هناعتلا لامكإ لبق تام ول
 ,©22هببس لامكإ لبق تبثي ال مكحلاو ,ماتلا ناعللا

 )٠١85( ؟ص ءالج «ينغملا»د 1١.

 )85"٠١( 40"-407ص ءالج «ينغملا» .

 )89*٠١( ص ءالجا ٍنغملا» 105.
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 :ناعللا لبق ةجوزلا تتام اذإ :ةرشاعلا ةلاحلا

 لوق:يف اهجوز اهثريو «ةيجوزلا ىلع تتام دقف «ناعللا لبق تتامو هتجوز جوزلا فذق اذإو

 نع يور كلذ وحنو ءاهجوز اهئثري مل نعتلا نإ :هلوق سابع نبا نع يورو .ملعلا لهأ ةماع

 يف نعتلا ول امك ثراوتلا عنميف ءاهب نيبت ةقرف بجوي ناعللا نأب نيجتحم ةمركعو يبعشلا

 , (0")اهتايح

 .هنم اهتنونيب تبثت مل - ةجوز يهو يأ  ةيجوزلا ىلع تتام اهنأل ؛روهمجلا لوق حجارلاو

 ؛نعتلي مل ول امك هلبق تتام اذإ اهثريف هل ةجوز اهرابتعاب اهجوز ٌّقحو اهّمح يف ماكحألا تتبثف

 .اهتوم دعب همكح تبثي ملف ةقرفلا ببس ناعللا نألو

 يناثلا 43 رفلا

 نيجوزلا نيب ةكرتشملا ىرخألا طورشلا

 :ةيفنحلا بهذم :ًالوأ - 17م

  غولبلاو «لقعلاو ءةيرحلا :ةفوذقملا ةجوزلاو فذاقلا جوزلا يف طرتشي «مهدنعو

 ىلع ال ًاحيحص نيجوزلا نيب ناعللا يرجي الف .فذقلا يف ّدحلا مدعو .قطنلاو «مالسإلاو

 , """؟)مهيلك نيجوزلا يف طورشلا هذه ترفاوت اذإ الإ زاوجلا هجو ىلع الو بوجولا هجو

 : ةيفنحلا بهذم ليلعت -4

 وأ بوجولا هجو ىلع ناعللا ةحصل طورش نم هوطرتشا اميف ةيفنحلا هدمتعا يذلا لصألاو

قت نم طورش يه هذهو ناميألاب ةدكؤم ةداهش ناعللا نأ وه ءزاوجلا
 مامإلا لاق «هنيميو هتداهش لب

 ناعللا ءارجإل نيجورزلا يف طورش نم هوطرتشا اميف ةيفنحلا بهذم اللعم يفنحلا يناساكلا

 يف مالكلا عرف ناعللا بوجول ًاطرش  نيجوزلا يف طورشلا يأ  فاصوألا هذه رابتعا» :امهنيب

 هنأو ,بضغلاو نعللاب ةنورقم ناميألاب ةدكؤم ةداهش ناعللا نإ :انباحصأ لاق دقف «ناعللا ىنعم

 . """9«ىنزلا ّدح ماقم مئاق اهبناج يفو فذقلا ّدح ماقم مئاق جوزلا بناج يف

 ).٠١94( ص ءالج «ينغملا» 5*٠ .

 رلة*٠١( «ل”"ج «عئادبلا» ص7175-42١.

 35ج «عئادبلاو ةلييضلف)] ص321١-5172؟7.
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 : مهبهذم ليلعت يف ةيفنحلا لوصأ نم -6

 فذق لك» :وه لصألا اذهو .هيلإ اهوعجرأو مهطورش هب اولّذع ةيفنحلا هركذ رخآ لصأ كانهو
 بوم ناعللا نأل ؛ًاجوز فذاقلا ناك اذإ ناعللا بجوي ال ًايبنجأ فذاقلا ناك ول ّدحلا بجوي ال
 ال طورشلا هذهو ,59"2(يبنجألا ٌقح يف فذقلا بّجوم ّدحلا نأ امك جوزلا ٌّقح يف فذقلا

 يف اهرفاوت بجي كلذكف .ّدحلا بوجول «ةيبنجأ فذق اذإ يبنجألا فذاقلا يف اهرفاوت نم ّنب

 .هتجوز جوزلا فذق اذإ امهنيب ناعللا ءارجإل نيجوزلا

 9"0ههطو رشل ةيفنحلا ليلعت ةلدأ 5- 

 ءزاوجلا وأ بوجولا هجو ىلع ناعللا ءارجإل طورش نم هوطرتشا ام اولّلع ةيفنحلا نإ :انلق

 اولدتسا .هنيميو هتداهش لبقت نم طورش يه طورشلا هذه نأو «ناميألاب ةدكؤم ةداهش ناعللا نأب

 : 0 امب اذه 1 ىلع

 نومري ا 9 هللا نأ ةيآلا هذهب لالدتسالاو 8 قاب ِتاَداَهَش عب 5 مدح

 « ْمُهْسْفْن لإ ٌءاَدَهش 8 نكي ملو» : ىلاعت هلوقب ءادهشلا نم مهانثتسا هنأل ؛(ءادهش) مهجاوزأ

 : ىلاعت هلوقب ًاصن ةداهش ناعللا ىّمس ىلاعت هللا نإف ًاضيأو .هنم ىنثتسملا سنج نم ىنثتسملاو

 : ةماعلا ةداهتلا يأ - 4ُةَسماَخلاو . َنيِقداّصلا ّنمَل هن هللاب تاَداَهَش ُعَبْرأ ْمهِدَحَ ٌةداَهَشَفل

 َعَبْرأ 4 هللاب َدَهشَت ْنأ َتاَذَعلا اَهَْنَع ار ىلاعت لاق .ةجوزلا تاع يفو .«ةيآلا رخآ ىلإ

 ةداهشلل اديكأت (هللاب ةداهش) :ناعللا ىمس ىلاعت هللاو قيآلا رخآ ىلإ . . «هللاب تاناجل

 نأ  ةيفنحلا يأ  انبهذم اذهو .ًائيمي نوكي (هللاب) : هلوقو .ةداهش نوكي 0 هلوقف «نيميلاب

 .ناميألاب ةدكؤم تاداهش ناعللا

 ناعللا نأ ىلع ًاضيأ ليلد اذهو ,ةداهشلا ظفل ناعللا يف طرش عرشلا نإف ًاضيأو :ًايناث

 . تاداهش

 : "© ههطورشل ةيفنحلا ليلعت حيضوت 17

 . ؟4"ص ءاثج «عئادبلا» (١٠"و»)
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 : مهلوقب .«طورشلا هذهل ليلعتلا اذه نيحضوم

 ةداهشلا لهأ نم اسيل نونجملاو يبصلا ْنألف ؛نيجوزلا يف غولبلاو لقعلا رابتعا امأ : أ

 . عامجإلاب ناعللا لهأ نم نانوكي الف «نيميلاو

 .ناعللا لهأ نم نوكي الف «ةداهشلا لهأ نم سيل قيقرلا نألف ؛ةيرحلا رابتعا امأو

 ناك نإو ملسملا ىلع ةداهشلا لهأ نم سيل رفاكلا نألف .مالسإلا طارتشا امأو : ج

 .ةرفاكلا هتجوزو ملسم جوز نيب ناعللا حصي ال كلذلو ؛رفاكلا ىلع ةداهشلا لهأ نم ملسملا

 نيميلا لهأ نم سيل هنأ الإ رفاكلا ىلع ةداهشلا لهأ نم ناك نإو رفاكلاف .«نيرفاك اناك اذإو

 ناميألاب ةدكؤم تاداهش اندنع ناعللاو «نيميلا ةرافك وهو اهمكح لهأ نم سيل هنأل ؛ ىلاعت هللاب

 .ناعللا لهأ نم نوكي ال نيميلاو ةداهشلا لهأ نم نوكي ال نمف

 نألو ؛(دهشأ) ظفل هنم ىتأتي ال هنأل هل ةداهش ال سرخألا نألف ؛قطنلا طارتشا امأو : د

 بجوي ال هنأو «ةباتكلاب فذقلا ىنعم يف نوكي ةراشإلاب فذقلاو ةراشإلاب الإ نوكي ال هنم فذقلا

 .ٌدحلا بجوي ال امك ناعللا

 ةودختملا نااف + تدقلا تحن اود اهدا را ناو زلا نوكي ال نأ طارتشا امأو : ه

 .ديبأتلا ىلع هتداهش در ىلاعت هللا نأل ؛هل ةداهش ال فذقلاب

 :ةيفنحلا ريغ بهذم :ًايناث -4

 نيجوزلا يف اهوطرتشا يتلا طورشلا يف مهنوفلاخي ناعللا ىنعم يف ةيفنحلل نوفلاخملاو

 ةيعفاشلا لاق اذهبو ةداهشلا ظفلب ناميأ :ةيفنحلا ريغ دنع ناعللاف ءامهنيب ناعللا ءارجإ ةحصل

 مهلاوقأ نمف نمف .259ةيرفعجلاو ةيرهاظلاو ةلبانحلا بهذم وهو .مهبهذم يف حصألا لوقلا ىف

 لك نم حصي هنأ يورف - نيجوزلا يف يأ - امهيف ةياورلا تفلتخا دقو» :«ينغملا» يف يف 500

 فذق يف نيدودحم وأ «نيقساف وأ نيلدع وأ «نيرفاك و أ نيملسم اناك ءاوس «نيفلكم نيجوز

 كلامو ةعيبرو نسحلاو راسي نب ناميلسو بيسملا نب كديعس لاق هبو «كلذك امهدحأ ناك وأ

 ةرحلا نم ٌرحلا : نونعتلي جاوزألا عيمج :روصنم نبا ةياور يف ذمجنأ مامإلا لاقو .قاحسإو

 ال :ىرخأ ةياور دمحأ نعو .ةينارصنلاو ةيدوهيلا نم ملسملا كلذكو .ةجوز تناك اذإ ةَمالاو

 نع اذه يورو .فذق يف نيدودحم ريغ نيرح نيلدع نيملسم نيجوز نم الإ ناعللا حصي

 «عانقلا فاشك» ء5١ 4ص .١٠ج «ىلحملا» لثؤ7ص الج «ينغملا» اص «الج «جاتحملا ةياهن» (١٠"ة5)

 .8١؟ص . ؟ج (ةيهبلا ةضورلا» 2514 5ص كج
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 ةلبانحلا هيلع ٌرقتسا يذلا نكلو .250يأرلا باحصأو دامحو يعازوألاو يروثلاو يرهزلا
 امل  نيلقاع نيغلاب يأ  نيفّلكم نيجوز لك نيب ناعللا ةحص وه هريغ اوركذي ملو نورخاتملا
 ناميأ ناعللا نأب ةمادق نبا اهل جتحاو 180"2«ينغملا» بحاص اهركذ يتلا روصنم نبا ةياور يف
 مومع (انلو) :- هللا همحر  ةمادق نبا لاق دقف «تاجوزلاو جاوزألا عيمج لمشت هيف ةيآلا نأو

 يأ  هوطرش ام ىلإ رقتفي الف نيمي ناعللا نألو ؛ةيآلا «ْمُهَجاَوْنَ َنوُمَرَي َنيِذْلاَو» : ىلاعت هلوق
 .5"2*كلذ ىلإ ناميألا رئاس رقتفي ال امك . مهريغ هيف اوفلاخو ةيفنحلا هطرش ام

 الول» :اهجوز عم تنع ال يتلل هك يبنلا لوق نيمي ناعللا نأ ىلع ةلدآلا نمو +48
 نعالملا فلحي ذإ ىلاعت هللا مسا ىلإ رقتفي -  ناعللا يأ  هنألو ؛«نأش اهلو يل ناكل ٌناميألا
 «هللاب دهشأ» :هنيمي يف نعالملا لوقلف .ةداهش هتيمست امأو . ىثنألاو ركذلا هيف يوتسيو هللاب
 كْنِإ ٌدَهْشَت اولاَق َنوَقفاَنُملا َكَءاَج اَذِإ» : ىلاعت هللا لاق امك ًائيمي ناك نإو ةداهش كلذ ينس
 عرشف ءهنم اهدلو بسن يفن يأ  دلولا بسن يفن ىلإ 0 جوزلا نألو .""“' هي هللا لوسر
 طرشك قيرطلا اذه دسي ام طورشلا نم نيجوزلا يف ط ,رتشي الف .ناعللاب هيفن ىلإ ًاقيرط عرشلا هل

 روصنم نبا ةياور نع هللا همحر  ةمادق نبا لاق مث .نيلدع وأ نيملسم وأ نيرح نيجوزلا نوك
 يمه ةياورلا هذهو :لاق ءاهنم ةيفنحلا طورش نود نيجوز يأ نيب ناعللا زيجت يتلاو دمحأ نع
 .©"0*4لقنلا يف ذاش اهفلاخي امو ةعامجلا ةياور يف دمحأ نع ةصوصنملا

 :طو رشلا ضعب يف فاللخلا ببس -2

 : ناعللا ظافلأ نأ .ناعللا امهنم حصيل نيجوزلا طورش ضعب يف فالخلا ببس
 ثيح 5276 : 23 هللا لوسر هامسو (ةداهش» ىلا هللا هامس دقف ,ةداهشلاو نيميلا : نيفصو
 ناعللا حصي :لاق .ناميألا ىنعم هيلع َبَّلغ نمف «نأش اهلو يل ناكل ٌناميألا الول» : لكك لاق
 هتيلهأ هناعل حصي نميف طرتشا ةداهشلا ىنعم هيلع بَل نمو .هنيمي حصي نم لك نم
 , 004: 9ةداهشلل

 .7/237ص ءالج «ينغملا» ( ٠١997

 .7344ص اج «عانقلا فاشك» )٠١94(

 . "87ص ءالج «ينغملا» )49*٠١(

 )٠١4٠0( ةيآلا :نوقفانملا ةروس] 1[.

 )٠١401( ص ءالج «ينغملا» 8917.

 .94ص .14ج ءميقلا نبال «داعملا داز» )٠١4٠5(
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 ١ حجارلا لوقلا :

 - ىلاعت هللا همحر  ةمادق نبا هب جتحا امل ةداهش تسيلو ناميأ ناعللا ظافلأ نأ , حجارلاو

 يف ميقلا نبا هلاق امو .ةمادق نبا هب جتحا ام لثمب هل ٌلدتساو ميقلا نبا مامإلا هحّجر ام وهو

 ىلإ ةداهشلا هنم حصت ال يذلا جوزلا ةجاح نآلو» :ةداهش سيلو نيمي ناعللا نأ ىلع هلالدتسا

 هل لعجتو «نيعونلا دحأ ررض عفدت ال ةعيرشلاو .هتداهش حصت نم ةجاحك دلولا يفنو ناعللا

 ال لالغألاو راصآلا يف  هتداهش لبقت ال نم وهو  رخآلا عونلا عدتو هب لزن امم ًاجرخمو ًاجرف

 ,0(59١2*1؛ةحمسلا ةيفينحلا ةعساولا ةعيرشلا هابأت اذهو هب لزن امم هل جرف

 : ةيفنحلا ريغ دنع قطنلا طرش

 نم ناعللا حصي الف نيقطان انوكي نأ نيجوزلا نيب ناعللا ةحصل اوطرتشا ةيفنحلا نإ :انلق

 ؟ناعللا امهنم حصيل نيجوزلا يف قطنلا طرش يف ةيفنحلا ريغ لوق امف .سرخألا

 : ةلباتحلا بهذم : الوأ - معمم

 اهب هناعل ٌحص «هتباتك وأ  نيجوزلا يأ  امهنم سرخألا ةراشإ تمهف اذإ «ةلبانحلا دنع

 مل نإو «ذاعللا ءارجإل هتباتك وأ سرخألا ةراشإ لوبق ىلإ ةجاحلل يأ ,ةجاحلا ءاعدلو قالطلاك

 سأيلا لصحو هناسل لقتعا نمم ناعللا حصيو . هناعل حصي الف . ةهتباتك الو سرخألا ةراشإ مهفت

 ءابطأ نم نيلدع لوقب هقطن دوع يجر نإف ىلصألا سرخألاك ةموهفم تناك نإ هتراشإب هقطن نم

 ,204:©كلذ هب رظتنا نيملسملا

 :ةيرفعجلا بهذم :ًايناث 4غ

 .هرارقإو هقالط حصي امك ةموهفم ةراشإ هل ناك اذإ سرخألا ناعل حصي» :ةيرفعجلا لاقو

 دقف .ةنعالملا ةجوزلا امأ ,7*'*"2«ةلوقعملا ةراشإلا مدعو قطنلا مدع عم ناعللا حصي الو

 .49"2سرخلاو ممصلا نم ةمالسلا» :اهيف اوطرتشا

 :ةيعفاشلا بهذم :ًاثلاث 48ه

 امهنأل «هتباتكب وأ ةموهفملا هتراشإب ةقلخ سرخألا نم ناعللاو فذقلا حصي ةيعفاشلا دنعو

 ١505 (5 2ص «5ج «ميقلا نبال «داعملا دازو 46-4

 )ه١؛٠١( 37ص ءا"ج «عانقلا فاشك» 758 .

 )٠١5٠05( .15ص ءاثج «مالسإلا عئارش»

 407 ٠١( 57ص اج «مالسإلا عئارش» .
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 نإف . سرخلا ضرع اذإو .اهنود اهيلإ هترورضل هنم ةداهشلاك سيلو قطانلا نم قطنلاك هقح يف

 مايأ ةثالث نم رثكأ يف يجُر وأ هقطن جري مل نإف .اهيف هقطنل رظتنا مايأ ةثالث ةدم يف هقطن يجر

 ش , 004:98 ىقْلَحلا سرخلاك وهف

 :ءاسرخلاو سرخألا ناعل يف حجارلا - 5

 نانسحيو ةموهفم امهتراشإ تناك اذإ ءاسرخلا ناعلو سرحألا ناعلو فذق ٍلوبق ٍء حجارلاو

 نلإ جوزلا وعدت دق ةجاحلا نأل ؛ةباتكلا نانسحي اناك نإ امهتباتكب اذكو ءًاناعلو ًافذق اهب ريبعتلا
 نإف افيأو .هقالط يف امك هنم كلذ لوبق يغبنيف ,هتباتك وأ هتراشإب الإ هيلإ ليبس الو ناعللا

 . ةنيبتسملا اهتباتك وأ ةموهفملا اهتراشإ
 هفذق يف هتباتك وأ سرخألا ةراشإ رابتعا «هحيحص» يف يراخبلا مامإلا حجر دقو -7

 هتأرما سرخألا فذق اذإف» :«هحيحص» نم ناعللا باب يف ىلاعت هللا همحر لاق دقف .هناعل يفو
 «ضنارفلا يف : ةراشإلا زاجأ دق قط يبنلا نأل ؛ملعتملاك وهف .فورعم ءاميإ وأ ةراشإ وأ ةباتكب
 0 مل نع اوُناَق هْيَلِإ ُتَراَشاَقه : : ىلاعت هللا لاق ملعلا لهأو زاجحلا لمأ ضعب لوق وهو
 : ميهارب اربإ لاقو . نعالي مصألا كلذكو . ةراشإ 4أَرُمَ الإ» كاحضلا لاقو «اَييَص دهملا يف ناك

 .©"4:ةازاج هسأرب لاق نإ مصألا وأ سرخألا :دامح لاقو .همزل هديب قالطلا بتك اذإ سرحخألا

 :امهناعل ةحصل نيجوزلا طورش يف ةصالخلا -

 ناك نمف هيلعو .ةداهش سيلو نيمي هنأ ناعلل يعرشلا فييكتلا نأ روهمجلا لوق انحجر
 وأ نيّرح نيلقاع نيغلاب نيجوز لك نم ناعللا حصيف اذه ىلعو «ناعلل ًالهأ ناك نيميلل الهأ

 وأ اناك نيلدع ,ةملسم ريغ ةجوزلاو ًاملسم جوزلا ناك وأ ,نيملسم ريغ وأ نيملسم «نيرح ريغ
 / اناك نيسرخأ .40١0نيريصب ريغ وأ نيريصب نيدودحم ريغ وأ فذقب نيدودحم «.نيقساف
 .ةباتكلا نانسحي ناسرخألا ناك وأ ةموهفم امهتراشإ تناك اذإ «نيقطان

 )٠١5١4( ”/5"ص 2" ج «جاتحملا ينغم» .

 )9: )6١:١ص 24ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» 195-1738 .

 )٠١41١( «ىلحملا» ج٠١. ص"١47.
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 عبارلا بلطملا

 هيف فوذقملا طورش

 مأ مالسإلا راد يف وه له فذقلا ةميرج عوقو ناكم يأ .فذقلا ناكم فوذقملاب ديرن

 اذهلو «برحلا راد يف تعقو اذإ فذقلا ةبوقع بوجو يف نوفلتخي ءاهقفلا نأل ؛برحلا راد يف

 .هزاوج وأ ناعللا بوجو يف هرثأ فالتخالا

 :ةيفنحلا بهذم :ًالوأ

 وهو ,.هيف فوذقملا ىلإ عجري يذلا امأو» : (هعئادب» يف يفنحلا يناساكلا مامإلا لاق

 راد يف وأ برحلا راد يف ناك نإف  مالسإلا راد  لدعلا راد يف فذقلا نوكي نأ وهف .ناكملا

 راد ىلع لدعلا لهأ مامإل ةيالو الو .ةمئألا مه دودحلل ميقملا نأل ؛ّدحلا بجوي الف يغبلا

 دحلل انين دع ال امهيف فذقلاف ءامهيف ةماقإلا ىلع ردقي الف .يغبلا راد ىلع الو برحلا

 ا 7١41بجاولل ءافيتسالا نأل ؛كلذ لعب ءافيتسالا لمتحي الف «.هدوجو نيح

 : ةيفنحلا لوق ىلع بترتي ام 1

 هدحو لخد وأ «,هتجوز عم برحلا راد لخد اذإ ملسملا نأ ةيفنحلا لوق ىلع ينبنيو
 جوزتو

 نأل ؛ناعل الو هيلع باقع الف «مالسإلا راد ىلإ برع مس 5 برحلا راد يف اهفذقو ةملسم كانه

 .ناعللا ءارجإ هتجوز جوزلا فذق مكح نألو ؛دحلل اعنف عقي ال برحلا راد يف ملسملا فذق

 ناعللا نأل ؛ناعللا بجوتسي الف (باقعلا) ّدحلا بجوتسي ال برحلا راد يف فذقلا نإ ثيحو

 ٌدح ماقم مئاق جوزلا بناج يف» :هنأب ناعللا نع يناساكلا مامإلا لاق .فذقلا ٌدح ماقم مئاق

 0 ؛5١(ىنزلا د لح ماقم مث داق ةجوزلا بناج اهبناج يفو «فذقلا

 :0045روهمجلا بهذم : ًايناث

 «يعفاشلا لاق اذهبو ؛مالسإلا راد ريغ يف فذاقلا ىلع ّدحلا بجيو» :« (ينغملا» يف ءاج

 هيلع ميقأ برحلا راد يف ملسملا ىنز اذإ :اولاق دقف «ةيفنحلا ةيرظنب نوذخأي ال ًاضيأ ةيكلاملاو

 )٠١411( 460-55ص الج «عئادبلا» .

 .747ص ءالج «عئادبلا» )٠١415(

 ىربكلا ةنودملا» «4١1ص ؛4ج «ينغملا» . 04ص ءهج «مهريغو ةيديزلا هقف يف راخزلا رحبلا» )٠١41(

 . "84ص 14ج «كلام مامإلل
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 يتلا همئارجب ملسملا ذخاؤي مهدنعف «ةيديزلا كلذكو ةنيبلا هيلع تماق اذإ مالسإلا راد يف ّدحلا

 . مالسإلا راد ىلإ داع اذإ فذقلا اهنمو برحلا راد يف اهبكترا

 :روهمجلا يأر ىلع بترتي ام - 44

 راد ىلإ اجرخو برحلا راد يف هتجوز ملسملا فذق اذإ ,روهمجلا يأر ىلع كلذ ىنعمو

 بترت يف رثؤي ال فذقلا ةميرج باكترا ناكم نأل ؛امهدحأ هدارأ اذإ امهنيب ناعللا حص مالسإلا

 .هتجوز جوزلا فذق ىلع ناعللا قيبطت نيجوزلل ةبسنلاب راثآلا هذه نمو ءاهراثآ

 حجارلا لوقلا -15

 مالسإلا راد ىلإ داع اذإف «برحلا راد يف همئارجب ذخاؤم ملسملاف .روهمجلا لوق حجارلاو

 ميقأ هتجوز فذق دق ناك نإو ,فذقلا دحب اهيلع بقوع فذقلا ةميرج هباكترا ىلع ةنّيبلا تماقو

 ؛برحلا راد ينف عقو دق فذقلا وهو ناعللا وأ ّدحلا ببس ناك نإو نعال اذإ الإ ّدحلا هيلع

 , 00 3را | نم هيلع بترتي اميف نافلتخت الف لعفلا ميرحت يف نارادلا فلتخت ال هنأل

 سسماخلا بلطملا

 هنب فوذقملا طورش
 :هب فوذقملاب دوصقملا -6

 جوزلا فذق (لوألا) :نيئيش دحأ وه .ناعللا هببسب يرجي يذلا هب فوذقملاب دوصقملا

 اهلمح وأ اهدلو بسن يفن ا دلولا يفنب اهفذق :(يناثلا) .دلولا يفن ريغب ىنزلاب هتجوز
 , 000434 هنم

 الف طقف ىنزلاب اهفذق امأ ءاضيأ ىنزلاب اهفذق نمضتي دلولا يفنب اهفذق نأ حضاولا نمو

 علا مدا ها

 ىلإ بلطملا اذه سفن بنانا يورك ول ءانركذ امك نيعون هب فوذقملا ناك اذإو

 : يلاتلا وحنلا ىلع نيعرف

 ) )1١414(طقف نتملا) دمحم ىفطصم ةعبطم « 58ص 27ج «يزاريشلل «بذهملا» ٠

 )٠١416( 38ص اج «عئادبلا» .

- "56 - 



 .(لمحلا وأ دلولا يفن ريغب) ىنز هب فوذقملا :لوألا عرفلا

 .لمحلا وأ دلولا يفن هب فوذقملا : يناثلا عرفلا

 لوألا عرفلا

 طقف ىنز هب فوذقملا

 :هب فوذقملا نم عونلا اذه طورش -1

 - هنم امهبسن يفن ريغب يأ لمحلا وأ دلولا يفن ريغب يأ  طقف ىنز هب فوذقملا ناك اذإ

 ىلع لدي ظفلب نوكي نأو «(ىنز) هنأ ًاعرش ربتعي ًالعف نوكي نأ هب فوذقملا اذه يف طرشلاف

 . ىنز لعفلا اهب ربتعي يتلاو .هب فوذقملا لعفلاب قلعتت طورش (يناثلا» . ظفللاب

 :هب فوذقملا ظفلب قلعتي ام : ًالوأ -4

 لوقك ىنزلا ىلع هتلالد يف حيرص ظفلب فذقلا نوكي نأ بجيف «(ىنزلا) وه هب فوذقملا
 يف ةحيرصلا ظافلألا نم كلذ وحنو « نينزت كتيأر وأ تينز تنأ وأ .ةيناز اي : هتجوزل جوزلا

 ةدارإ لمتحي امم ,ةئيبخ ايوأ .ةقساف اي :اهل هلوقك ةيانكلا ظافلأب اهفذق اذإف . ىنزلا ىلع اهتلالد

 .ناعللا ءارجإ الو ىنزلا ّدح بجوتسي ال يلاتلابو «ىنزلاب ًافذق لوقلا اذه ربتعي الف «هريغو ىنزلا

 يف ًاحيرص سيل ضيرعتلا نأل ؛ ىنزلاب اهل ًافذق ةجوزلا ىنزلا (ضيرعتلا) ربتعي ال كلذكو
 ةلالدلا يف ةبتر ةيانكلا نم لقأ نكي مل نإ ةيانكلا ظافلأك ةيحانلا هذه نم وهف ,ىنزلا ىلع هتلالد
 , 00419 ىنئزلا ىلع

 ىلع هفذق جوزلا ينبي نأ ىنزلاب فذقلا يف حيرصلا ظفللا عم ةيكلاملا طرتشاو -4
 حرشلا» يف ءاج دقف . هتجوز جرف يف ةلخاد ينازلا ةلآ ىري نأب :ىنزلا لعفل ةينيعلا ةيؤرلا
 دورملا يأر هآر نأب هنقيت ءهحاكن دسف نإو جوز نعالي امنإ» : ةيكلاملا هقف يف ريدردلل «ريبكلا

 دمتعي الف ,«_ ةلحكملا يف ليملا لوخد هتأرما جرف يف ةلخاد ينازلا ةلآ ىأر يأ  ةلحكملا يف
 , 0045(. .كش وأ نظ ىلع

 «جاتحملا ةياهن» ."هص « 4ج «عانقلا فاشك»و 737١. ص 24ج «ينغملا» .17”ص الج «عئادبلا» 06٠١615

 :اهل هلوق وأ .هتجوز ينزت ال جوز لك طبغأ انأ :هتجوزل جوزلا لوق (ضيرعتلا) نمو ٠٠١. 48ص الج

 . هتجوز ينزت ال نم ديعسلا نإ

 .56-50/8/ص 23ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» ةليدخحف]
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 هقف يف «مالسإلا عئارش» يف ءاج دقف .ةيكلاملا بهذمك ةيرفعجلا بهذمو -

 اهب لوخدملا ةنصحملا ةجوزلا يمر ىلع الإ  فذقلاب يأ هب ناعللا بترتي الود : ةيرفعجلا ٍْ

 اذكو .ناعل الو ّدحلا نيعت ةيبنجألا ىمر ولو «ةنيبلا مدعو ةدهاشملا ىوعد عم ًاربُد وأ البق ىنزلاب

 .2:"2,ةدهاشملا عّدي ملو ةجوزلا فذق ول

 حجارلا لوقلا ١

 نأل ؛ ىنزلا لعف ةيؤر طارتشا نود ىنزلا يف حيرصلا ظفللا طرشب ءافتكالا حجارلاو

 نئارقلا ءيشلاب ملعلا لبس نمف «ةينيعلا ةيؤرلا ىلع ةروصقم ريغ ءيشلاب ملعلا لبس
 هعرش امنإ ناعللا نإ مث .كلذ ريغو هراهتشاو رمألا عويشو .تاقثلا رابخإو «ةربتعملا

 اذإف .ةشحافلا لعف هتجوز باكتراب يلتبا يذلا جوزلل اجرخمو اجرف نوكيل 0 هللا

 0000 7 كلذ ناك «ىنزلا لعفل ةينيعلا ةيؤرلا ىلع هءانتبا هفذق رابتعا ضرغل انط انط

 امنإو ءطرشلا اذه ط رتبشتا ول ناعللا ةيآ نإف ًاضيأو .اذهل ناعللا عرش امو .هيلع 0

 يذلا ساسألا نع لاؤسلا وأ يرحتلل ظارع رثسا تود:ةيجورل عورلا فذق ىلع داعللا تجر

 لإ ُءاَدَهُش ْمُهَل نكي ْمَلَو مجاز َنوُمَرَي َنيِذْلاَو : ىلاعت لاق .هفذق هيلع جوزلا م

 جوزلا ناك اذإو ةيآلا 4# . . َنيقداّصلا َنمَل هْنِإ هللاب ِتاَداَهَش ُعَب ا مهدَحَ ٌةَداَهشَق ْمُهَسْفنا

 هسفنل هاعد يذلا نعللا هبيصيس هبيصيسو ىلاعت هللا مامأ كلذ نع لوؤسملا وهف ءهفذق يف ًابذاك

 ! . ًابذاك ناك نإ هناعل يف

 ٠ ْش :هب فوذقملا لعفلا يف طرتشي ام : ًايناث

 بسح (ىنز) نوكي نأ هب فوذقملا لعفلا يف .نذإ .طرتشيف «ىنزلا» وه هب فوذقملا

 ءاعرتق تر هنا لعفلا فصوي مل اذإف «ىنزلا ّدح بجوتسي يذلا وهو ىنزلل يعرشلا موهفملا
 هيف بجي ال يلاتلابو نارا ٠6 رطيلالا هي كذبا نإف ,ىنزلل يعرشلا ّدحلا بجوتسي ملوأ

 .ناعللا هب يرجي الو .فذقلا ٌدخ

 : هب فوذقملا يف طرتشي اميف ةدعاقلا - 461

 ىهلعفب ىنزلا ٌّدح بجي ام لك : يه هب فوذقملا يف طورشلا اهيلإ عجرت يتلا ةدعاقلاو
 فذقلاب فذقلا ّدح بجي ال «هلعفب ىنزلا ّدح بجي الام لكو .هب فذقلاب فذقلا ٌدح بجي

 و)ة١؟ 05١(

 .57"”ص 27ج «مالسإلا عئارش» )٠١51١4(

 737٠١. ص ءالج « ينغملا 242”«ص ,”ج «عئادبلا» )٠١#419(
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 :هب فوذقملا طورش يف ءاهقفلا لاوقأ -

 ةدعاقلا يف جردنت اهلك هب فوذقملا طورش يف اهيف فلتخملاو اهيلع قفتملا ءاهقفلا لاوقأو

 اطرش هرابتعا يف مهفالتخا ىلإ عجري هب فوذقملا طورش نم طرش يف مهفالتخاف .اهانركذ يتلا

 موق لمعب اهفذق ولو» : «هعئادب» يف يناساكلا لوق كلذ نم . ىنز ربتعي يذلا لعفلا طورش نم

 نأ ىلع ءانب .ناعللا بجي دمحمو فسوي يبأ دنعو ,ةفينح يبأ لوق يف ّدح الو ناعل الف طول

 ول كلذكو 0'4'20(ىنز وه امهدنعو .هدنع انزلاب فذقلا دجوي ملف هدنع ىنزب سيل لعفلا اذه

 الف ,فذقلا ٌدح 52 ًافذق اذه ربتعي الف (ةأرملا ةأرملا نايتإ وهو) قاحسلاب اهجوز اهفذق

 كلذكو .4"2؟ىنزلا ٌدح ًابجوتسم ىنز ربتعي ال (قاحسلا) لعفلا اذه نأل ؛ناعللا هيف يرجي

 ىنز نأل ؛ناعللا هيف يرجي الف فذقلا ّدح ابجوتسم افذق هفذق نكي مل ةهركم ىنزلاب اهفذق ول

 كلذ ربتعي الف اهئطو نم ًاناويح ُتنكم اهنأب اهفذق ول كلذكو 2"؟'”اهيلع هيف ّدح ال هاركإب ةأرملا
 هتاذب ربتعي ال  اهئطو نم ناويحلا نيكمت  لعفلا اذه نأل ؛ناعللا هيف يرجي الف ىنزلاب افذق
 05439 را 0 هيف بجي ىنز

 لمحلا وأ دلولا يفن هب فوذقملا

 : يفنلا اذهب دوصقملا 65

 يف ءاج .فذاقلا جوزلا نم امهبسن يفن يأ هنم اهلمح وأ اهدلو يفن يفنلا اذهب دوصقملاو

 : (امهدحأ) :ناعون هنأو ىنزلاب فذقلاف ناعللا بوجو ببس امأو» : يناساكلا مامإلل «عئادبلا»

 دلولا اذه هتأرمال لوقي نأ وهف .دلولا يفنب يذلا امأو .دلولا يفنب :(يناثلاو) .دلولا يفن ريغب

 (بسنلا يفن) ةرابع .ءاهقفلا لمعتسي دقو .©'9'4(ينم سيل دلولا اذه :لوقي وأ . ىنزلا نم

 جوزلا ىلإ امهباستنا يفن يأ  اهلمح وأ ةجوزلا دلو بسن يفن ةرابعلا هذهب نوديريو ناعللا يف
 يفنل امإ ناعللا نوكيو» : ةيكلاملا هقف يف ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يف ءاج دقف «- فذاقلا

 )٠١470( 45ص ."ج «عئادبلا» .

 )٠١471( 48ج «ينغملا» ص١184.

 )٠١477( ص :؛4ج «جاتحملا ينغم» .477ص ءالج «ينغملا» .ه8ص .؛4ج «عانقلا فاشكد ١40 .

 )٠١47( 47"ص 1١ج نيدردلل ةريغصلا حرشلا» «1544١ص .4ج «ينغملا» ءها/ص .4ج «عانقلا فاشك» .

 )474  0٠١ص ا" ج «عئادبلا» 4"78 .
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 يفنل يأ :«بسنلا يفنل امإ» ريدردلا لوق ىلع ًاقيلعت يقوسدلا لاقو (ينزت اهتيؤرل وأ .بسنلا
 , :0١ ؟©دلو وأ لمح

 :دلولا يفنب فذقلا ةغيص -5

 ةلالدلا هذه نوكت نأو ءهيلع ةلادلا ةغيصلاب نوكي نأ بسنلا يفنب فذقلا يف طرتشي
 دلولا اذه :هنع لوقي وأ .ىنزلا نم دلولا اذه :اهدلو ىلإ ًاريشم هتجوزل لاق ول امك «ةحيرص
 , 000452 ينم سيل

 :دلولا يفنب ضيرعتلا

 كلذ ىلع ليلدلاو .هنم اهدلو يفنب هتجوزل ًافذق ربتعي ال هنم هدلو بسن يفنب ضيرعتلا
 ءاج»و :لاق  هنع هللا يضر - ةريره ىبأ نع ملسمو يراخبلا هجرخأ يذلا حيحصلا ثيدحلا

 كل له لي يبنلا لاقف .دوسأ ًامالغ تدلو يتأرما نإ :لاقف كي يبنلا ىلإ ةرازف ينب نم لجر
 .اقرول اهيف نإ لاق ؟قروأ نم اهيف له :لاق .رمح لاق ؟اهناولأ ام لاق .معن :لاق ؟لبإ نم
 هعزن دق نوكي نأ ىسع اذهو :لاق .ٌقرع ُهَعّرَن نوكي نأ ىسع لاق ؟كلذ اهاتأ ىنأف لاق
 ,00192قرع

 : دلولا يفنب ضيرعتلا ثيدح حرش -

 .فاصب سيل داوس هيف يذلا وه (قروألا) : يتأي ام فيرشلا ثيدحلا اذه حرش يف ءاجو
 ءاج امنإ هنول نأ ىنعملاو . بذجلا عزنلا لصأو .بسنلا نم لصألا انه اه قرعلا (قرع هعزن)و
 نوكي نأ ىسع يأ .دوسألا دلولا يأ «قرع هعزن دق اذهو» : هلوقو .ةديعبلا هلوصأ يف دوجوم هنأل

 هيلع هنول رهظأو هيلإ هبذتجاو ههبشأف داوس هنول يف نوكي نم كتأرما لوصأ يف وأ كلوصأ يف
 .©"4دوسألا نوللا اذهب رهظف هدلو ىلع داوسلا وهو ديعبلا لصألا اذه نول رهظ يأ

 نأو ءًأيفن سيل دلولا يفنب ضيرعتلا نأ ثيدحلا اذه يفو : يوونلا مامإلا لاقو -4

 )٠١476( 07ص .7ج «يقوسدلا ةيشاحو ريبكلا حرشلا» .

 )٠١575( ص .ج «عئادبلا» 978-74١ .

 . 07ص ٠١. ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصو «447ص 94ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصو ( )419 ٠١
 . "6.7" 44ص 25ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع )٠١470(
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 دقف 0 وق وه لب 00 ا 0 ءافذق 6 فذقلاب كرا

 :ةرويمجلا لاق هيو

 ةعقاو تبثت نأ ةجوزلل نكميو «ناعللا بجوتسي الو بسنلل ًايفن ربتعي ال ةدالولا راكنإو

 ةدالولا د دعب دلولا جورلا ىفن اذإ نكلو .اهجوز نم دلولا بسن تبثيف ,ةلباقلا ةداهشب ةدالولا

 بجوتسي ًافذق ةلاحلا هذه يف دلولل هين ناك «ةدالولا ىلع ةلباقلا ةداهش دعب وأ اهب هرارقإو

 بجي مل هيدلت مل : اهل لاقف دلوب هتجوز تءاج ولو» : : يناساكلل «عئادبلا» يف ءاج دقف . ناعللا

 تدهش وأ ةدالولاب ٌرقأ نإف .ًافذق نوكي ال ةدالولا راكنإو «ةدالولا ركنأ هنأل ؛فذقلا مدعل ناعللا

 , 001:59فذقلا دوجول ناعللا بجو «ىنباب سبيل» :كلذ لعب لاق مث «ةدالولا ىلع ةلباقلا

 :لمحلا يفن يف ءاهقفلا لاوقأ -0

 يرجي لهو .هنم اهلمح بسن يفنب يأ اهلمح يفنب هتجوز جوزلا فذق يف ءاهقفلا فلتخا

 مهلاوقأ ركذنو .«فذقلا اذه يف يرجي ناك نإ ناعللا ءارجإ تقوو ؟ال مأ فذقلا اذهب ناعللا

 : يلي اميف
 :ةيفنحلا بهذم :ًالوأ

 يبأ لوق يف ناعللا بجي مل «ينم لمحلا اذه سيل» :لماح يهو هتجوزل لاق ول :اولاق

 بجي مل رهشأ ةتس نم رثكأل هب تءاج نإو . عضولا دعب ناعللا بجو فذقلا تقو نم
 .ناعللا

 اهنطب يف هدوجوب انقيت دقف ,فذقلا تقو نم رهشأ ةتس نم لقأل هتدلو اذإ هنأ ءامهلوق (هجو)

 دعب هثودح لامتحال فذقلا دنع هدوجوب نقيتن مل رهشأ ةتس نم رثكأل هتدلو اذإو .فذقلا تقو

 يبأ لوق (هجو) . هفداصي ملام ال اهنطب يف لمحلا دوجو فداص ام وه ربتعملا فذقلاو .فذقلا

 ال .لاملا رابتعاب وأ لاحلا رابتعاب حصي نأ امإ .حص ول لمحلا يفنب فذقلا نأ «رفزو ةفينح

 . لمح ال حير هنأ زاوجل لاحلل هدوجو ملعي ال هنأل ؛لوألل هحو
 يأ لآملا رابتعا لإ ليج ألو

 «ةيناز تنأف الماح تنك نإ :لاق هنأك طرشلاب قيلعتلا ىنعم يف ريصي هنأل ؛ًالبقتسم المح هرابتعا

 )٠١481( ج «ملسم حيحصل يوونلا حرش» ٠ ا ص4*"١1.

 )4" 0 ٠١( ص *ج «عئادبلا» 741-786 .
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 ,©"5طرشلاب قيلعتلا لمتحي ال فذقلاو

 : ةلباتحلا بهذم : ًايناث -855*

 «ربتعم ريغ هتجوز لمح جوزلا يفن نأ ىلإ ةلبانحلا نم عمجو يلبنحلا يقرخلا مامإلا بهذ

 دنع يفتنيف .عضولا دعب اهنعالي نأ دعب هيفنب يفتني امنإو . عضولا لبق هيفنب اهلمح يفتتني الف
 نع ةأرملا نطب خافتنا نوكي دقف .فذقلا تقو دوجولا نقيتسم ريغ لمحلا نأ مهتجحو .كلذ
 ناعللاو فذقلا قيلعت زوجي الو .هدوجوب طورشم يفن هنأك هل جوزلا يفن ريصيف «ءلمح نعال حير
 فذاقلا جوزلا نع يفتنيو «لمحلا يفن ةحصب لوقلا ىلإ يلبنحلا ةمادق نبا بهذو '!"9طرشب
 رهاوظ هتقفاومل حيحصلا وه لوقلا اذهو» :ةمادق نبا لاقو .لمح وهو .ناعللابو يفنلا اذهب

 ,001*©«ناك ام ًانئاك هب أبَعُي ال ثيدحلا فلاخ امو ,ثيداحألا

 :ةيعفاشلا بهذم :ًاثلاث -65

 نعال ثيح ةيمأ نب لاله ثيدحل عضولا لبق لمح وهو هيفنل نعاليو لمجلا يفن حصي
 عضت نأ ىلإ ناعللاو فذقلا رخؤي نأ جوزلل زوجيو . دلع يبنلا هنع هافنف .هتجوز لمح يفن ىلع

 نعالي ىتح هل هيفن رخؤيف «لمح نعال حير نع اهنطب خافتنا نوكي نأ لامتحال ءاهلمح ةجوزلا
 ,00150هيقي نع

 :(159١3ةيكلاملا بهذم :ًاعبار : 6

 هذه ىدحإ ىلع هناعلو هيفن ىف جوزلا دمتعا اذإ هببسب ناعللا ءارجإو لمحلا يفن حصي

 هنع ّدحلا طوقس ةلاحلا هذه ىف هتدئافو .ةجوزلا تتام وأ لمحلا تام ول ىتح «تالاحلا

 . ىه تاللاحلا هذهو «فذقلاب

 دلولا قحتلي ال ةدمل ءطولا لعب هتدلوو اهأطو وأ .حاكتلا دقع لعب كصأ اها مل اذإ : أ

 ءاهئطو تقو نم لقأ وأ رهشأ ةسمخ دعب دلوب تءاجو اهأطو ول امك .ةدملا رصقل جاوزلاب اهيف

 ءا"ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» «44-40ص ءالج .يسخرسلل «طوسبملا» 54٠., ص .#ج «عئادبلا» )“"4 ٠١(
 . 764 ص

 )٠١475( ؟ 37ص ءالج «ينغملا» .

 . 4739ص ءالج «ينغملا» ٠١( 4 ه)

 .98١4ص :.5١ج «عومجملا هحرشو يزاريشلل بذهملا» )45 ٠١(
 . :57-59؟ص «.١ج «يواصلا ةيشاحو ريدردلل ريغصلا حرشلا» 6 ف

 “ها



 هذه نأ حضاولا نمو .نعاليو هيفنيف هنم سيل لمحلا نأ نقيتيو «ةلاحلا هذه ىلع جوزلا دمتعيف

 .هلبق سميلو عضولا دعب ىرجي ناعللا نكلو يفنلا ةحص ينعت ةلاحلا

 دمتعيو هب قحلي الف ءطولا موي نم تاونس سمخ دعب تدلوو اهأطو دق نوكي نأ : ب

 ش . هنع هيفنل نعاليو ةلاحلا هذه ىلع جوزلا

 ةتس دعب تدلوو .«لمحلا عضو وأ ءطولا دعب ةضيحب اهأربتساو اهأطو دق نوكي وأ : ج

 سيل وه ذإ هيفنل نعاليو كلذ ىلع جوزلا دمتعيف .عضولاب وأ ةضيحلاب ءاربتسالا موي نم رهشأ
 .ناعللا ريغب لمحلا يفتني الو ءاعطق هنم

 ريغ هيفن ناك ءاهانركذ يذلا تالاحلا ىدحإ ىلع دامتعا ريغ نم هيفنل نعال نإف : د

 . هنم فتني ملو ءالاطاب هناعلو .ربتعم

 :ةيديزلا بهذم :ًاسماخ -15

 ىندأ نودل لمحلا كلذ تعضو نإ لمحلا لاح هتجوز لمح يفن جوزلا نم حصي « مهدنعو

 رثكأل تعضو نإو «يفنلا كلذ ةحص فشكنا يفنلا موي نم رهشأ ةتس نودل تدلو اذإف ءهتدم

 نودل هتدلو اذإ يفنلا حص نإو ءعضولا لبق حصي ال ناعللا نأ ىلع . يفنلا لطب رهشأ ةتس نم

 لقأل هب يأت نأب ًاطورشم لمحلا لاح ناعللاو لمحلا يفن حصي : ةيديزلا ضعب لاقو رهشأ ةتس

 نإ لمحلا يفن نم هب كتيمر اميف قداصل ينإ هللاو :هناعل يف لوقي نأ هتروصو ءرهشأ ةتس نم

 يهو هتجوز عم نعال ثيح لاله ثيدح رهاظ لوقلا اذه ةجحو .رهشأ ةتس نودل هب تيتأ
 , 1١458 لماح

 : ةيرفعجلا بهذم :ًاسداس 17

 ةتسل هعضت ىتح دلولا راكنإب ناعللا تبغي الود : ةيرفعجلا هقف يف «مالسإلا عئارش» يف ءاج

 دقعلاب ةءوطوم نوكتو «لمحلا ةدم ىصقأ اهلمح زواجتي مل ام اهئطو نيح نم ادعاصف رهشأ

 نع كسمأ ولو .ناعل ريغب هنع ىفتناو هب قحلي مل رهشأ ةتس نم لقأل امات هتدلو ولو . مئادلا

 . ١ ؟5)(عضولا دعب هيفن هل زاج .تعضو ىتح لمحلا ىفن

 حجارلا لوقلا -4

 يهو اهعم هناعل حصي امك ءاهلمح لاح اهلمح يفنب هتجوز جوزلا فذق حصي «.حجارلاو

 537١-0171. ص ءالج هراعزألا حرش» )474 ٠١(

 .46 23 ص ءالج «مالسإلا عئارش» )99 ٠١(

 لة 637١"



 مامإلا هجرخأ يذلا ثيدحلا كلذ ىلع ليلدلاو - هنم اهلمح بسن يفنل يأ - اهلمح يفنل لماح

 ينالجعلا رميوع َّنأ ءيراصنألا دعس نب لهس نع ىبحي نب ةلمرح نع ؛هحيحص» يف ملسم

 هلتقيأ ءالجر هتأرما عم دجو الجر تيأرأ هللا لوسر اي :لاقف سانلا طسو كي هللا لوسر ىتأ

 - بهذاف  كتجوز يأ كتبحاص يفو كيف لزن دق : كي هللا لوسر لاقف ؟لعفي فيك مأ هنولتقتف

 - ناعللا نم يأ اغرف املف كك هللا لوسر دنع سانلا عم انأو ءانعالتف :لهس لاق .اهب تأف

 ناكو .ِلك هللا لوسر هرمأي نأ لبق ًاثالث قلطف اهتكسمأ نإ هللا لوسر اي اهيلع تبذك رميوع لاق
 ءالماح  اهنعال يتلا رميوع ةجوز يأ  تناكو :لهس لاق «نينعالتملا يف نس دعب اهايإ هقارف
 .©"4؛”)(اهل هللا ضرف ام هنم ثرتو اهثري هنأ ةنسلا ترج مث .همأ ىلإ ىعدي اهنبا ناكو

 ءارجإو لمحلا يفنب فذقلا زاوج يف حيرص «الماح تناكو» ثيدحلا يوار لهس لوقو
 هللا همحر لاق ثيح .«ثيدحلا اذه حرشي وهو يوونلا مامإلا حرص اذهبو «لماح ةجوزلاو ناعللا

 تبثي هنأو ءهنع ىفتنا لمحلا بسن هنع ىفنو اهنعال اذإ هنأو «لماحلا ناعل زاوج هيف» : ىلاعت

 0 ؟؟)(مألل هللا ضرف ام هنم ثرتو اهثريو مآل نم ةيبسن

 : لمحلا يفن يف دواد يبأ ثيداحأ 84

 تاياور يف لماح يهو هتجوز عم هتنعالمو ينالجعلا رميوع ثيدح دواد وبأ ىورو

 يهو هتجوز عم ةيمأ نب لاله ةنعالم ةصق «هنئس» يف دواد وبأ مامإلا ىور امك (4١1؛!9ةددعتم

 ا م لا 0 ءسابع نبا نع لماح

 كعب يذلاو : كر . كرهظ يف ٌّدح وأ ةّيبلا :لوقي 8 ينل لمجف ؟نيلا سما تر

 َنيِذّلاَوِل :تلزنف ءّدحلا نم يرهظ هب ءىربي ام يرمأ يف هللا ٌنلزنيلو قداصل ىن | يبن قحلاب

 دهشف ةيمأ نب لاله ماقف ءاءاجف امهيلإ لسرأف للف يبنلا فرصناف .تايآلا # . . ْمُهَجاَوْرَأ ْنوُمِرَي

 تمول إل نع انحش يق «بذاك امكدحأ نأ ملعي هللا :لوقي 8ك يبنلاو - نعال يأ

 « َنيِقداّصلا نم ناك ْنِ اًهْيِلَع هللا ٌبضُغ ّنأِ> ةسماخلا دنع تناك املف - تنعال قاد تدهشف

 تاكلتف :سابع نبا لاق  ةبذاك تناك نإ اهيلع هللا بضغل ةبجوم يأ - ةبجوم اهنإ :اهل اولاقو

 تءاج يأ - تضمف «مويلا رئاس يموق حضفأ ال :تلاقف .عجرتس اهنأ اننظ ىتح تصكنو

 )١١540( «يوونلا حرشب ملسم حيحص» ج٠١. ص؟2؟١177-1١.

 )٠١54541( «يوونلا حرشب ملسم حيحص» ج٠١. ص”1١7.

 )٠١4417( 75ص 25ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» 704

 - "هاك



 جلدخ نيتيلألا غباس نينيعلا لحكأ هب تءاج نإف اهورصبأ : كك يبنلا لاقف  ةسماخلا ةذاهشلاب

 ,9::200,نأش اهلو ىل ناكل

 . لماح ةجوزلاو لمحلا يفنل ناعللا ءارجإ يف حيرص ثيدحلا اذهو

 : هتدالو دعب دلولا يفن يف ءاهقفلا لاوقأ

 ؟هيفن حصي لهف - هنع هبسن يفني يأ - هيفني نأ جوزلا دارأو .همأ نع لمحلا لصفنا اذإف

 اذه دعب ناعللا الو يفنلا زوجي ال ؟دودحم تقو يفنلا اذهل لهو ؟هيفن ةحصل طورشلا يه امو

 .ةلأسملا هذه ىف ءاهقفلا لاوقأ ركذب ةيلاتلا تارقفلا ىف هنيب ام اذه ؟تقولا

 :0:4؛9ةيفنحلا بهذم :ًالوأ م1

 يفنلا حصيل طورش ةلمج .فذاقلا جوزلا نم هبسن يفنل يأ ءدلولا يفنل طرتشي :اولاق
 : يه طورشلا هذهو ,ناعللاب بسنلا عطقنيو ٠

 :هتقو يف يفنلا عوقو .: لوألا طرشلا -

 :ًارضاح جوزلا ناك اذإ : أ

 ةذم نم كلذ وحن وأ نيموي وأ مويب اهدعب وأ هتدالو ةرضحب دلولا يفنب فذقلا نوكي نأ

 الا ىنعمب ( يفتني ال كلذ دعب هاقن نإف . ةداع ةدالولا تالا ءارش وأ دولوملاب ةئنهتلا اهيف ثدحت

 هللا همحر ةفينح وبأ تقوي ملو . يفنلا اذه ةحص مدعل هيفن ببسب ناعللا يرجي الو هيفن حصي

 سافنلا ةدم رثكأب هاتقو دمحمو فسوي وبأو . مايأ ةعبس هل تّقو هنأ هنع يورو ءأتقو كلذل  ىلاعت

 ,5ج «دوبعملا نوع» يف هحرش يف ءاجو .41"١4ص .”ج ةدوأاذ يبأ نئس حرش عملا نوبع» ْ 40 ٠(

 ئوارلا لوقو .ةعبارلا ةداهشلا دعب تتكس اهنأ ىنعملاو . ترخأتو تعجر يأ (تاكلتف) :#3-4 5-222

 يف يأ (مويلا رئاس) اهلوقو .هب اهامر امع ةءاربلا ىوعدو «جوزلا بيذكت يف اهلاقم نع يأ (عجرتس اهنأ)

 هلوق .عيمجلل ًاضيأ قلطت يقابلل قلطت امك (رئاس) ةملكو ,سنجلا :انه .مويلاب ديرأو .مايألا عيمج
 .اهدلو نم يتأت اميف اولمأتو اورظنا يأ (اهورضبأ)

 . لاحتكا ريغ نم لحكلا لثم داوس هينيع نوفج ولعي يذلا يأ (نينيعلا لحكأ)

 (هللا باتك نم ىضم ام الول) هلوقو ءامهنيمس يأ (نيقاسلا جلدخ) .امهميظع يأ (نيتيلالا غباس)
 .اهناعلب ةأرملا نع ّدحلا ءردي همكح نم قبس لم الول يأ

 ء"ج هريدقلا حتفو ةيادهلا» .4ا/-45ص ءالج «طوسبملا» .71417/-945نص ءا"ج «عئاذبلا»-(544١0)

 950-751 لص ا 0 ل

 د”"*6ه5



 .ةدالولا رثأ ماد ام دلولا يفن حصيف «ةدالولا رثأ سافنلا نأ ءامهلوق (هجو) .ًاموي نوعبرأ وهو

 فلتخي هنأو .لمأتلا نامز نم هل دب الف «لمأتلا ىلإ جاتحي رمأ اذه نأ «ةفينح نس لوق (هجو)

 تاالآ عايتباو ةنئهتلا لوبق نم ةداعلا هيف مكحُيف هيف تيقوتلا رذعتو ,لاوحألاو صاخشألا فالتخاب

 - .كلذ دعب هيفن حصي الف ةداع كلذ اهيف لعفي ةدم يضم وأ ةدالولا

 :ًابئاغ جوزلا ناك اذإ : ب  ؛ملال#

 هلف «بئاغ وهو ةدالولا ربخ هغلب وأ مدق ىتح هتجوز ةدالوب ملعي ملو ًابئاغ جوزلا ناك اذإو

 فسوي يبأ دنعو .ةدالولا تالآ عايتبا وأ دولوملاب هتئنهت ةدم رادقم يف هيفني نأ - ةفينح يبأ دنع

 ملعلا دعب الإ مزلي ال بسنلا نأل ؛ةدالولا ربخ هغولب وأ همودق دعب سافنلا ةدم رادقم يف دمحمو

 مدق نإو موي نيعبرأ ىلإ هيفني نأ هلف .ماطفلا ةدم يضمت نأ لبق مدق نإ فسوي يبأ نعو .هب
 نأ دعب زاجل كلذ زاج ول هنأل ؛الصأ هيفني نأ هل سيلف  ماطفلا ةدم تضم نأ دعب يأ  اهدعب

 . حيبق وهو اخيش راص

 :دلولا بسنب جوزلا رارقإ مدع : يناثلا طرشلا -4

 قبس نإف «ةلالد الو ًاصن ال دلولا بسنب هنم ًارارقإ نوكي ام جوزلا نم يفنلا قبسي ال نأ

 يفنلا لمتحي ال هب رارقإلا دعب بسنلا نأل ؛هرارقإل قحاللا هيفنب بسنلا عطقي ال هيفن رارقإلا اذه
 . . يفنلاب هنع عوجرلا كلمي الف ءدلولا ٌقح بسنلاو ءهبسن تبث دقف هب ٌرقأ امل هنأل .هجوب

 نأ لثم ةلالد رارقإلاو . ينم دلولا اذه وأ يدلو اذه :لوقي نأ لثم ًاصن دلولا بسنب رارقإلاو
 سيل دلوب ةئنهتلا دنع تكسي ال لقاعلا ْنأل ؛ءىنهملا ىلع دري الو هتدالوب سانلا هأته اذإ تكسي
 .فارتعالا دعب هيفن كلمي الف هنم دلولا بسنب ًافارتعا هذه ةلاحلاو هتوكس ناكف ءةداع هنم

 :امهدحأب ّرقأو نيدلو ةجو لا تدلو اذإ 6

 ىفنو لوألاب ٌرقأ نإف :رظني ,رخآلا ىفنو امهدحأب ٌرقأف نطب يف نيدلوب ةجوزلا تءاج نإف
 ليلعتو .هنم امهبسن تبثو ًاعيمج نادلولا همزل ةجوزلا ناعلب ةنعالملا تمت نإف نعال يناثلا
 بسن ضعب توبث روصتي الف دحاو لمح لمحلا نأل ؛ يناثلاب رارقإ لوألاب هرارقإ نأ :كلذ

 دقف يناثلا ىفن اذإف .ضعب نود هضعب بسن توبث روصتي ال هنأ دحاولاك ,ضعب نود لمحلا

 دلولا بسن عطقي ال هناعل ناك نإو «نعالي هافن مث دلو بسنب رقأ نم نأل ؛جوزلا نعالي امنإو
 الأ هنع لصفني نأ نكمي لب .هنع كفنت ال يتلا ناعللا مزاول نم سيل بسنلا عطق نأل ؛هنمأ

 دقف لوألاب ٌرقأ امل هنأل ؟بجو ناعللا نإف اضيأو .دلو ريغب ةفوذقملا يف ناعللا عرش هنأ ىرت

 - ”ه6ه



 .ةفيفع تنأ :هتأرمال لاق نمو «ىنزلاب اهفصو دقف ىناثلا دلولا ىفن املو .ةفعلاب هتأرما فصو

 ١ .نعالي هنإف ةيناز تنأ :اهل لاق مث

 تبثو هتجوز نيبو هنيب ناعل الو .فذقلا ّدح هيلع بجو يناثلاب ٌرقأو لوألا دلولا ىفن نإو
 نأ الإ يناثلا يفن نمضت نإو لوألا يفن نألف ؛نيدلولا بسن توبث امأ .هنم نيدلولا بسن

 هسفن بذكأ اذإ ناعللا هيلع بجو نمو هسفن ًابذكم ريصيف «لوألاب رارقإلا نمضتي يناثلاب رارقإلا
 لوألا ىفن امل هنألو ؛ناعمتجي ال ناعللاو ّدحلا نأل ؛نعالي ال د اذإو ,فذقلا ّدح هيلع بجي

 تنأ اهل لاق مث ةيناز تنأ هتجوزل لاق نمو «ةفعلاب اهفصو دقف ينناثلاب رقأ املف ىنزلاب اهفذق دقف

 .نعالي الو فذقلا ّدح ٌّدحُي هنإف ,ةفيفع

 :ةيفنحلا دنع ثلاثلا طرشلا -

 ءامهناعل نم غارفلا دعب نيجوزلا نيب قيرفتلا تقو وهو بسنلا عطق تقو ًاّيح دلولا نوكي نأ
 الف توملاب ررقتي بسنلا نأل ؛نعالملا فذاقلا جوزلا نم بسنلا عطقي ال اًيح نكي مل نإف

 تبثي يأ دلولا همزلي نكلو «نعالي هنإف جوزلا هافن مث تامف دلوب تءاج ولو .عاطقنالا لمحتي

 نأ فذاقلا جوزلل ناك امنإو .عاطقنالا لمتحي الف انلق امك توملاب ررقتي بسنلا نأل ؛هنم هبسن

 . ةيمتحلا ناعللا مزاول نم سيل بسنلا عاطقناو .دلولا يفنب فذقلا دوجول هنع ّدحلا ءردل نعالي

 همزليو نعالي جوزلا نإف «ناعللا لبق دلولا تام مث جوزلا هافنف دلوب ةجوزلا تءاج اذإ كلذكو

 .هنم هبسن تبثي يأ دلولا

 : دلولا يفن يف اهجوز ةجوزلا قيدصت 817

 جوزلا) هيبأ نع دلولا بسن عطقني ال يفنلا اذهب هتجوز هتقدصف دلولا بسن جوزلا ىفن اذإو

 اهجوز نأ اهناعل يف دهشت اهنأ ضقانتلا هجوو . ضقانتلا نم هيف امل ناعللا رذعتل كلذو ؛(فذاقلا

 دلولا نوكيو همكح هنأل ؛بسنلا عطق رذعت ناعللا رذعت اذإو .قداص هنإ تلاق دقو .نيبذاكلا نم

 الإ عطقني ال حاكنلاب تباثلا بسنلاو .تبث دق بسنلا نأل ؛هيفن ىلع ناقدصي الو ءامهدلو

 امهقداصت يفو دلولل ًاَقح تبثي بسنلا نأل ؛يفنلا ىلع امهقداصت ربتعي الو بجوي ملو ناعللاب
 .زوجي ال اذهو .دلولا ٌّقح لاطبإ يفنلا ىلع

 . 2"؛؛©ةيعفاشلا بهذم :ًايئاث 4

 «عومجملا هحرشو بذهملا) ء"78-0٠81 ص 27ج «جاتحملا ينغم» ١١21ص الج ؛جاتحملا ةياهن» )٠١546(
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 ام ىه ىفنلا اذه اسس ناعللا ءارجإو دلولا ىفن ةحصل ةيعفاشلا دنع ةربتعملا طورشلاو

1 

 :ةيعفاشلا دنع لوألا طرشلا

 ترو ةلاطلا ملح ىل يلا نحب , ينال دار رك ناكمإ هيفن دارملا دلولا يف طرتشي

 تءاج 1 امك ناعل هيلع بت دال يلاتلابو هيفنل رابتعا الف كلذ لاحتسا اذإ امأ .ناعللا هيلع

 . حاكتلا دقع تقو نم رهشأ ةتس نم لقأل دلوب ةجوزلا

 : يناثلا طرشلا -

 هيفن رخؤيف اليل ةدالولا ربخ هغلبي نأك لوبقم رذعل ريخأتلا يف رذعيو .روفلا ىلع ناكف .ققحم

 . كلذ لجأل ناعللا ءارجإ بلطيو .دلولا بسن هيفنب هملعيو يضاقلا ىلإ بهذيل حبصي ىتح
 ناك نأك ةداع لهجلا كلذ نكمأ ذإ هنيميب قّدُص هتجوز ةدالوب هلهج ًايعّدم يفنلا رخأ نمو

 .ىرخألا اهراد يف ىرخألا هتجوز تدلوو هيتجوز ىدحإ عم ميقي ناكو ًارضاح وأ ءابئاغ

 :ثلاثلا طرشلا 0١-

 نأ كلذ نمو «ةلالد الو ةحارص ال هتجوز هتدلو يذلا دلولاب فارتعا جوزلا نم ردصي ال نأ

 ًابيجم جوزلا لوقيف ًاحلاص ًأدلو كل هللا هلعج وأ ,كدلوب هللا كعتم :ةثنهتلا هجو ىلع هل لاقي
 .هب هفارتعاو دلولاب هاضر نمضتي باوجلا اذهف .نيمآ

 :نيمأوت نيدلو ةجوزلا تدلو اذإ -

 ريغ نم هيفن كرت وأ رخآلاب رقأو امهدحأ نع جوزلا ىفتن ناو نيمأوت نيدلو ةجوزلا تدلو اذإو

 امأ .رخآلا نود امهدحأ هقحلي نأ زوجي الف دحاو لمح امهنأل ؛امهالك نادلولا هقحل .رذع
 ًاعبات هب ٌرقُمْلا لعجن ملو .نانثالا هقحل يلاتلابو .هب ّرقُملا دلولل ًاعبات يفنملا دلولا انلعج اذامل
 اذهلو ءهيفنل طاتحي الو هتابثإل طاتحي بسنلا نآل :باوجلاف ؟هنع نانثالا يفتني ىتح يفنملل

 هفنن ملو هتابثإل ًاطايتحا هب هانقحلا .هنم نوكي ال نأ نكميو هنم نوكي نأ نكمي دلو تدلو اذإ

 . هيفنل ًاطايتحا

 : ايح نوكي نأ دلولا يفنل طرتشي ال - 148

 ًادلو ةجوزلا تدلو اذإف ءاتيم هيفن زوجيف يح نوكي نأ دلولا يفن ةحص طورش نم سيلو
 تام :لاقي اذهلو «توملاب عطقني ال هفني مل اذإ هنم هبسن نأل ؛هيفن جوزللف ءهتدالو دعب تامو

 د "هال -



 نع هزيهجت ةنوؤم طاقسإ هتدئاف :ةيعفاشلا باجأ ؟هتوم دعب هيفن ةدئاف ام ليق اذإو .نالف دلو

 1 . جوزلا

 :جوزلا نعال اذإ دلولا.يفنل ةجوزلا ناعل طرتشي ال -4

 بسن ىفتنا ةجوزلا نعالت ملو جوزلا نعال ولف .دلولا يفنل ةجوزلا نعالت نأ طرتشي الو

 مل وأ ةجوزلا تنعال ءاوس نعال اذإ جوزلا نع هبسن يفتني دلولا نأل ؛نعالملا حوزلا نم دلولا

 . نعالت

 :0:1؟ةليانحلا بهذم :ًاثلاث 6

 : يتأي ام يه ناعللا ءارجإ دعب هافن يذلا جوزلا نع هبسن ءافتنال دلولا يفن طورشو

 :لوألا طرشلا -5

 دلولا اذه نوكي نأ ناكمإ ,يفنلا اذه ىلع ناعللا ءارجإ بترتو دلولا يفن ةحصل طرتشي

 اذه ىلع ءانب ناعللا تبثي ملو يفنلا حصي مل كلذ روصت نكمي مل نإف «يفانلا جوزلا نم

 ول امك ءناعل ىلإ ةجاح نودو هيفن ىلإ ةجاح نود جوزلاب هبسن قحلي ال دلولا اذه نأل ؛ يفنلا

 يلبنحلا ةمادق نبا لاق ىنعملا اذه يفو .حاكنلا دقع خيرات نم رهشأ ةتس نم لقأ هب تءاج

 اهنأ انملع اننأل ملعلا لهأ نم هلوق انملع نم لك لوق يف هب قحلي الف» :- ىلاعت هللا همحر

 لقأو «حاكنلا دقع خيرات نم رهشأ ةتس نم لقأل هتدلو اهنأل "'؟؛”«اهجوزتي نأ لبق هب تقلع

 . مولعم وه امك رهشأ ةتس لمحلا ةدم

 ش : يناثلا طرشلا 17

 ريخأت نأل ؛ريخأتلا يف رذع هل نكي مل اذإ ريخأت ريغ نم هتدالوب هملع لاح جوزلا هيفني نأ

 ترج ام ىلع وه لب «نيموي وأ مايأ ةثالثك ددحم تقوب ريخأتلا ردقتي الو هب هرارقإ ليلد هيفن
 ىتحف ًاعئاج ناك نإو .سانلا رشتنيو حبصي ىتحف ءاليل ةدالولاب ملع يأ ًاليل ناك نإف .ةداعلا هب

 ترضح نإ يلصيو هتباد جرسيو هبايث سبليو .ظقيتسيو ماني ىتحف ًاسعان ناك نإو «لكأي
 لدي ال انركذ امب همايق نأل ؛هلاغشأ نم اذه هابشأو زرحم ريغ هلام ناك نإ هلام زرحيو ءةالصلا

 رخأ نإف .هيفن نالعإ ىلع رومألا هذه ميدقت ىلع ةداعلا نايرجل هيفن نالعإ نع هضارعإ ىلع

 ريخأت نأل ؛هيفن ربتعي مل هافن نإو «هيفن هل نكي مل ةداعلا هب ترج يذلا ريخأتلا اذه دعب هيفن

 )٠١44( ص ءا"ج «عانقلا فاشك» «418-475ص ءالج «ينغملا» 3901-1861 .
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 يفن طرش نمو «.دلولاب هفارتعاو هرارقإ ىلع ليلد اذهو يفنلا نع هضارعإ ىلع ليلد هيفن نالعإ
 .دلولاب رارقإ هنم دجوي ال نأ دلولا

 :ثلاثلا طرشلا -4

 ريخأت نم هانركذ ام ةلالد رارقإلا نمو .ةلالد الو ةحارص ال دلولاب رارقإ جوزلا نم ردصي ال نأ

 دلولاب رارقإلا نمو .ريخأتلا اذه نع رذع الب «سانلا ةداع هب ترج يذلا ريخأتلا دعب يفنلا نالعإ

 ءاعد ىلع  نيمآ هلوق  هنيمأت وأ ديدجلا هدولوم ةدالوب ةئنهتلا ىلع هتوكس ةحارص ال ةلالد

 .نيمآ :مهل لوقيف كيلع هللا كراب وأ .ًاحلاص دلو كل هللا هلعج :هل اولوقي نأك هل نيئنهملا

 ٠ توكببلاو .ةحارص رارقإلاك ةلالد رارقإلا نأل ؛هيفن هيلع عنتميو هب هبسن قحلي ةلاحلا هذه يفف

 . هيلع ةلالدو اضرلا ىلع ةنيرق

 : يفنلا ريخأت نع راذعألا ءاعّدا -8

 :اهريغو ةدالولاب ملعلا مدع : أ

 ام ناك نإف :رظني «ةدالولاب هملع مدع يعدي نأك :هيفن نالعإ ريخأت نع رذعلا ىعذا اذإ

 ميقي ال نكلو ًارضاخ وأ .ًابئاغ هنوك لثم ةدالولاب هملع مدع ىلع ةنيرق نوكي نأ حلصب هاعّدا
 اةيروف موزلب ملعلا مدع ىعٌدا اذإو .هنيميب قدصو هاعّدا هنم لبق ءدلولا تدلو يتلا 0
 لبقو حموس لهجلا اذه هنم نكميو ماوعلا نم ناك نإف ءهيفن ٌقح هل نأب ملعلا مدع وأ يفنلا

 .هلوق لبقي مل مكحلا اذه لهجي ال هلثم وأ ًاهيقف ناك نإو . هنيميب هلوق

 :هوحنو ضرملا رذع : ب -

 طقسي مل .هعايض فاخي لام ظفحب هلاغتشا وأ هسبح وأ هضرم ريخأتلا يف هرذع ناك نإو

 اذإ نكلو . يفنلا نع هضارعإ ىلع ريخأتلا اذه يف ليلد الو لوبقم هرذع نأل ؛ ؛ يفنلا يف هقح

 لعفي نأ هيلعف هيلعف .هتجوز دلول فان هنأ هسفن ىلع دهشي نأ هنكمأو ةليوط ضراوعلا هذه ةدم تناك

 ماق رذعل ناعللا ءارجإو يفنلا ىلع ردقي مل اذإ هنأل ؛ يفنلا يف هقح لطب لعفي مل نإف .كلذ

 كلذ ناك لعفي مل نإف ,ناعللا بلطو يفنلا نالعإ ىلع ردقيو رذعلا لوزي ىتح هماقم داهشإلا

 يف هتدمو رذعلا ريدقت نأ «يل ودبيو .هيفن يف هّقح طقسيف هب فارتعالاو دولوملاب اضرلا ةنيرق
 بسح ةدح ىلع ةلأسم لك يف تبيو عوضوملا يضاق اهيف رظني ةيعوضوم ةلأسم يفنلا ريخأت
 .هب رارقإلا مدع وأ دلولاب رارقإلا ىلع اهتلالد ىدمو جوزلا اهضرعي يتلا ةلاحلا فورظ

 :نيمأوت ةجوزلا تدلو اذإ 0١-
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 ؛- هنم امهبسن تبث يأ هب نانثالا قحل رخآلا ىفنو امهدحأب ٌرقأق نيمأوت ةجوزلا تدلو نإو
 هنم امهدحأ بسن تبث اذإف ءهريغ نم هضعبو هنم هضعب نوكي نأ زوجي ال دحاولا لمحلا نأل

 ؛هافن امل ًاعبات هب ٌرقأ ام لعجن ملو .هب ٌرقأ امل ًاعبات هافن ام انلعجف «ةرورضلاب رخآلا بسن تبث
 نوكي نأ نكميو هنم هنوك نكمي دلوب هتأرما تتأ ول اذهلو ؛هيفنل ال هتابثإل طاتحي بسنلا نأل

 . هيفنل ًاطايتحا هلم ةبسن عطقن ملو ءًاطايتحا هب هانقحلأ هريغ نم

 يأ ءامهبسن يفنل نعالي نأ جوزلل يأ هلف .هعم اتام وأ نيمأوتلا دحأ تام اذإو -7

 نبا لاق .هنع امهبسن يفنل اهعم ناعللا ءارجإ بلطي نأو ءاهدلو يفنب هتجوز فذق هنم حصي

 نعالي الو ءامهنم ّيحلا بسن همزلي ةفينح وبأ لاقو ,يعفاشلا لاق ًاضيأ اذهبو : يلبنحلا ةمادق
 ىلإ ةجاح ال ,هتومب عطقنا دق هبسن نأل ؛ناعللاب هيفن حصي ال تيملا نأل ؛هنع ّدحلا يفنل الإ

 دق  حاكنلا يأ  هنوكل حاكنتلا عطقل اهتوم دعب نعالي ال هنإف هتجوز تتام ول امك ناعللاب هيفن

 .دحاو لمح امهنأل ّيحلا بفتتني مل - هبسن فتني مل يأ  تيملا فتتي مل اذإو .توملاب عطقنا

 :لاقيف هيلإ بسني تيملا نأ (انلو) :هبهذمل فلاخملا ىلع ًادرو هبهذمل ًاديبأت ةمادق نبا لاق

 , ١3؟؛8 يحلاك هتنوؤم طاقسإو هبسسن ىفن هل ناكف .هئيفكتو هزيهجت همزليو «نالف نبا

 : ةلياتحلا دنع دلولا يفنل عبارلا طرشلا - 49

 . ًاعيمج امهنم ناعللا دجوي نأ فذاقلا جوزلا نع هبسن ءافتنا يأ دلولا يفنل ةلبانحلا طرتشيو
 ناجوزلا يتأي نأو ءطقف هدحو جوزلا ناعلب دلولا يفتني الف . هتجوز نمو فذاقلا جوزلا نم يأ

 مكاحلا قرفي نأو .هناعل يف دلولا يفن ركذي نأو «ناعللاب جوزلا أدبي نأو ءاهظافلأو ناعللا ةغيصب

 ع نم دلولا بسن يفنب م امهنيب

 ىلع ءانب ناعللا ءارجإ يلاتلابو دولا يفت ةحص طورش يف ةيكلاملا ذم صيخلت نكمي

 :نيقي نع دلولا يفن :لوألا طرشلا 6

 سيل يفنملا دلولا اذه نأب نيقي ىلع ءائب الإ ناعللا يرجي الو دلولا يفن حصي ال ءمهدنع

 يفنب اهفذق اذإو :اولاق دقف هئع ةبسن عطقيل نعاليو هيفني ةلاحلا هذه يفف « يفانلا جوزلا نم

 ال ةدمل ءطولا دعب هتدلوو اهأطو وأ .دقعلا دعب ًالصأ اهأطي مل نإ نعالي نأ هلف دلو وأ لمح

 ةسمخ وأ نيرهش وأ رهشب ءطولا دعب هب تنأو اهأطو ول امك ةدملا ةلقل ؛جوزلاب اهيف دلولا قحتلي
 . 4١9 ص ءالج «ينغملا» )٠١444(
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 .٠1 يتاتوأ .هنع هبسن عطقيل نعاليو هيفتيف هنم سيل هنأ ملعيو كلذ ىلع دمتعيف ءءطولا موي نم
 العب ةضيحب اهأربت اربتساو اهأطو وأ .هنع هبسن عطقيل نعاليو هيفنيف لمحلا ةدم ىصقأ نم رثكأل هب

 عضوب : را -ةضيحلاب ءاربتسالا موي نم رهشأ ةتس دعب هب تتأو لمحلا عضوب اهأربتسا وأ .ءطولا

 04 ؛؛؟ًانيقيو ًاعطق هنم سيل وه ذإ هنع هبسن عطقيل نعاليو كلذ ىلع دمتعيف «لمحلا

 دقف ءهنم سيل دلولا اذه نأب ًابلاغ ًانظ ناك ولو ىتح نظ نع دلولا يفن حصي الو 445
 امهتيؤر نظلا نمو . مدقت امك نيقيلا نم ّدب ال لب ,.نظ ىلع ناعللا يف يأ هيف دمتعي الود :اولاق

 نيب اهؤطو وأ اهئطو مدع نكمي ذإ ءدحاو فاحل يف نيدرجتم  ينازلاو ةجوزلا ةيؤر قا

 جراخ ينمي نأب اهنم لزع ىلع هيلع ءانب ناعللا ءارجإو هيفن يف يأ هيف دمتعي الو .اهيذخف

 ينبملا ناعللاو يفنلا يف يأ هيف دمتعي الو .ًارهق هقبس دق ينملا نأل ؛هتجوز ءطو دنع جرفلا
 نيب لزنأ نإو جرفلا نود نيذخفلا نيب ءطو ىلع الو هريغل دلولا يف ةهباشم ىلع - هيلع

 يأ - لبي ملو اهثطو لبق لزنأ ناك نإ اهثطو لاح هنم ,لازنإ مدع ىلع هيف دمتعي الو .نيذخفلا

 لاح اهمحر يف ٌبصناف ينم ةيقب هركذ لصأ يف نوكي نأ لامتحال اهئطو لبق هدعب - لوبتي مل

 اياقب جرخي لوبلا نأل ؛اهتنعالم هلف لزني ملو اهئثطو لبق لاب ول ام فالخب ءاهعامج
 .104*) ينملا

 :دلولا يفن هب حصي يذلا نيقيلا نم 7

 نأ نكمي دلوب تءاج اذإ يئرملا ىنزلاب اهفذق ءدلولا يفن هيلع ءانب حصي يذلا نيقيلا نمو

 ةتسل الماك دلو يذلا دلولا ءاهريغو ةيؤرب نقيتلا ناعلب ىفتناو» :اولاق دقف ءينازلا نم نوكي

 ةتس نودل الماك هتدلو نإو .ناعللا كلذب هنع يفتني دلولا كلذ نإف ءةيؤرلا موي نم رثكأف رهشأ

 يفنل ال ةيؤرلل ناك امنإ ناعللاو «ةيؤرلا تقو اهمحر يف هدوجوب مزجلل هب قحل ةيؤرلا نم رهشأ
 0١0*4(هب قحلي مل هدعب اهبرقي ملو ةضيحب اهأربتسا نإف «ىنزلا ةيؤر لبق اهأربتسا اذإ الإ لمحلا

 موي نم رهشأ ةتسل ناعللا دعب هتدلو ام ءافتنا ٌلحمو» :لوقلا اذه ىلع ًاقيلعت يقوسدلا لاقو
 هتدلو ام لثم هب اقحال ناك الإو ءاهانز ةيؤر يأ «ةيؤرلا تقو لمحلا ةرهاظ نكت مل اذإ «ةيؤرلا

 .0"'؟*9ماهمكح يف امو رهشأ ةتس نودل

 )٠١١549( :97"-557ص (.١1ج «يواصلا ةيشاحو ريدردلل ريغصلا حرشلا» .

 )٠١400( 44ص اج (يقوسدلا ةيشاحو ريدردلل ريغصلا حرشلا» .

 )٠١451( 4588ص .؟ج .ريدردلل «ريبكلا حرشلا» .

 .4088ص ."7ج «.ريدردلل «ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاح» (481١٠؟)
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 : ناعللاو يفنلاب ليجعتلا : يناثلا طرشلا -4

 وأ ةدالو وأ هريغ نم لبحب هملع دعب اهأطو نإف «ينزت اهل هتيؤر دعب وأ اذه هملع دعب اهأطي ال

 هناعل عنتمأ ةدالولاب وأ لمحلاب هملع دعب رذع الب ادحاو اموي ولو اهناعل رخأ وأ « ينزت اهل ةيؤر

 طقف ءطولا  ينزت يهو اهل هتيؤر يف يأ  ةيؤرلا يف هناعل لوبق نم عناملاف .هنم نكمُي الو اهل

 نم عناملاف ةيؤرلا ريغ يف امأ .ناعللاو يفنلا ريخأت سيلو .- ينزت اهآر نأ دعب اهأطي نأب يأ - '

 , ©0459 يخأتلا وأ ءطولا هناعلو هيفن لوبق '

 : هتدالو دعب هتوم وأ ًاتيم هتدالو 6-١

 تامو ًايح هتدلو وأ تيم اهدلو ةجوزلا تدلو اذإ ناعللا ءارجإو دلولا يفن حصي «مهدنعو

 ددعت نإو دحاو ناعل يفكيو .هنع فذقلا ّدح طوقس ةلاحلا هذه يف ناعللا ةدئافو «هتدالو .دعب

 , 00459 :يمأوتي ًادحاو ا ناك وأ عضولا

 : ةيديزلا بهذم :ًاسماخ

 عم هتدالوب هملع نيح توكسلا دعب وأ .هب رارقإلا دعب دلولا يفن جوزلا نم حصي ال :اولاق

 ملعي جوزلا ماد ام روفلا ىلع نوكي نأ دلولا يفن ةحص يف طرشلا نأل .يفنلا ٌقح هل نأ هملع

 يف ةيروفلا همزلت ال هنإف .دلولا يفن ٌقح هل نأ ملعي مل نإف .هتدالوب ملع دقو يفنلا ّقح هل نأ

 .4"20*©ىفنلا ّقح هل نأب هملع دعب الإ ىفنلا

 :ةيرفعجلا بهذم :ًاسداساا

 هل نكي مل .راذعألا عافترا عم دلولا ركني ملو ةدالولا تقو ًارضاح جوزلا ناك اذإ :اولاق
 ملام هراكنإ هل :ليق ولو .مكاحلا ىلإ يعسلاك هب ةداعلا ترج امب هرخؤي نأ الإ كلذ دعب هراكنإ

 رشبي نأ لثم كلذ دعب هراكنإ هل نكي مل :اةلالذاوأ ًانييرص دلزلاب ّرقأ ىتمو . ًانسح ناك هب فرتعي

 يف كل هللا كراب :هل لاقي نأك اضرلا نمضتي امب بيجيف .ديدجلا 00 اي .هتدالوب

 ا .0*4"2نيما :لوقيف .كدولوم

 . 444ص .١ج «ريدردلل هريغصلا حرشلا» ٠١( 4ه#)

 . 584ص «'؟ج ريدردلل «ريبكلا حرشلا» )٠١554(

 .618ص 17ج هراهزألا حرش» ٠١( غهه)

 .468ص ,ا"ج «مالسإلا عئارش» )٠١455(

 د”



 سداسلا بلطملا

 : طرشلا اذه ليلعتو ًازجنم فذقلا نوكي نأ

 نأل ؛لبقتسم تقو ىلإ ًافاضم الو طرشب ًاقّلعم ال ًازجنم نوكي نأ فذقلا سفن ىف طرتشي
 فذقلا ٌّزجن هنأك لعجي تقولا وأ طرشلا دوجو دنعو ؛لاحلل ًافذق هعوقو عنمي تقولا وأ طرشلا ركذ
 ّدحلا بجي الف «ةقيقح فذقلا مادعنا عم ًاريدقت ًافذاق ناكف «تافاضإلاو تاقيلعتلا رئاس يف امك
 ناعللا بجوي ال ًايبنجأ فذاقلا ناك ول ّدحلا بجوي ال فذق لك نأ» لصألاو 2؛*”7فذقلا ّدح يأ
 ("؛*,فذقلا ّدح ماقم مئاق جوزلا بناج يف ناعللا نألو 0*4"2«هتجوزل ًاجوز فذاقلا ناك اذإ
 مل لبقتسم تقو ىلإ هتفاضإ وأ طرشب هقيلعتل زجنم ريغ فذقلا نوكل بجي ملو ّدحلا عنتما اذإف

 تارا عبو 7 0 ل ا و ملا ا

 .رجنم ريغ هنأل «ناعللا بجوتسي ًافذق هلوق ربتعي مل دغلا نم ةين ةيناز تن تنأ وأ «ةيناز

 . 5ص الج «عئادبلا» ٠١( ةهال)

 . ؟273ص ,"ج «عئادبلا» ٠١( همر

 .717؟ص ,”ج «عئادبلا» ٠١( :هؤر

 ا



 كلائلل تعلن
 نامللا ءارجإ

 :ديهمت 660*

 ءاهنم هدلو هنأ ركنأ نأب هنع اهدلو ىفن وأ ىنزلاب هتجوز فذق نأب ناعللا ببس جوزلا رشاب اذإ

 ْنُكَي ملَو ْمُهجاوزأ َنوُمرَي َنيذَلاَول : ىلاعت هلوقل نيجوزلا نيب ناعللا ءارجإ ره كلذ عبتي ! ام نإف

 «تايآلا 5 .نقراصلا َنمَل هن هللاب را ُعبرأ مهدحأ ٌةداهشف هش الإ ! هاَدهَش /

 وأ هبوجو دعب ناعللا نأ الإ 0 امك جوزلل قحلا اذه نوكي دقو ا اذهو .هئارجإ

 اذإف . هئارجإ يف يضملا عانتما ىلاتلابو هنالطيو هطوقس بجوتسي ام هضرتعي دق هئارجإ بلط دعب

 لبق نم ناعللا ذيفنت كلذ الت .هطوقس بجوتسي امم ملسو هئارجإ | بلط دجوو ناعللا ببس دجو

 اهلمعتسي نأ بجي حي يتلا ظافلألاو ناعللا اهيف يرجي يتلا ةغللا فرعت نأ بجي انهو «نيجوزلا

 .هنم اهدلو ىفنيو هب ناك وأ ءهدحو ىنزلاب فذقلا ناعللا بببس ناك اذإ امهناعل ىف ناجوزلا

 طورشلا هذه نمو «ًاعرش ةررقملا هراثآ هيلع بترتت ىتح ناعللا ءارجإ ةحصل ةنيعم طورش كانه مث
 نايتإلاو اهتاعارم بحتسي ءايشأ كانه نأ امك .(يضاقلا) هبئان وأ مامإلا مامأ ناعللا يرجي نأ

 .ناعللا نامزو ناكمل ةبسنلاب وأ نينعالتملا نيجوزلل ةبستلاب وأ ىضاقلل ةبسنلاب ءاوس ءاهب

 :ثحبلا جهنم -4

 بلاطملا ىلإ إ! ثحبملا اذه مسقن «ناعللا ءارجإ» : عوضوم هنمضتي امو  مدقت ام ىلع ءانبو

 : ةيلاتلا

 .ناعللا ءارجإ بلط : لوألا بلطملا

 .ناعللا نع عانتمالا : يناثلا بلطملا .
 . هظافلأو ناعللا ةيفيك :ثلاثلا بلطملا

 . هتابحتسمو ناعللا ةحص طورش : عبارلا بلطملا

 د55”7-



 لوألا بلطملا

 ناعللا ءارجإ بلط

 :ناعللا ءارجإ بلط ٌّقح هل نم 6

 ةجوزلا امإ :نينثا نم دحاو وه ناعللا ءارجإ بلط ٌّقح هل يذلا نأ ديهمتلا يف انرشأ

 .فذقلا عوضوم يف نأشلا ابحاص امه امهنأل ؛جوزلا نمامإو .لصألا وه اذهو .ةفوذقملا

 ؟نيجوزلا دحأ نم هبلط ناعللا ءارجإل طرتشي له -5

 لهف .ةفوذقملا ةجوزلا وأ فذاقلا جوزلا وه ناعللا ءارجإ بلط يف قحلا هل يذلا ناك اذإو

 اذه نودب ناعللا يرجي ال ثيحب نيجوزلا دحأ بلط ناعللا ءارجإل طرشلا نأ اذه ينعي

 فذق وهو هببس عوقوب ملع اذإ هءارجإ يضاقلا عيطتسيف .هئارجإل طرشب سيل اذه ْنأ وأ ؟بلطلا
 اميف ركذنو .روهمجلا لوق :(يناثلاو) .ةيرهاظلا لوق :(لوألا) :ءاهقفلل نالوق ؟هتجوز جوزلا

 .امهتلدأو نيلوقلا يلي

 :ةيرهاظلا لوق :لوألا لوقلا

 «هببس عوقوب ملع اذإ نيجوزلا نيب ناعللا ءارجإب رمأي نأ يضاقلا بجاو نم نأ ,مهدنعو

 :- ىلاعت هللا همحر  يرهاظلا مزح نبا مامإلا لاق دقف .هبلطي مل وأ نيجوزلا دحأ هنم كلذ بلط

 مل وأ كلذب يه تبلط هسلجم يف امهعمجي نأ مكاحلا ىلع بجاوف ىنزلاب هتأرما فذق نم»

 .4"2,كلذ يف امهل يأر ال .هبلطي مل وأ كلذ وه بلط .هبلطت

 :روهمجلا لوق :يناثلا لوقلا -6

 :ناعللا بلط ةجوزلل : أ

 اذهو .هئارجإ بلطب يضاقلا ىلإ مدقتت يتلا يهف ةجوزلا نم هبلط مزلتسي ناعللا ءارجإ نإ

 اهقح هنأل ؛هنم ناعللا بلطب الو هيلع ّدحلا ةماقإب جوزلل ضرعتي مل هبلطتت مل نإف .لصألا وه

 يأ هل ضرعتي الو» يلبنحلا ةمادق نبا مامإلا لوقي اذه يفو .قوقحلا رئاسك اهبلط نم ّدب الف

 ٌّقح كلذ نإف .كلذب هتجوز هبلاطت ىتح هنم ناعللا بلط الو هيلع ّدحلا ةماقإب  فذاقلا جوزلل

 .©"'؟')اهقوقح رئاسك اهبلط ريغ نم ماقي الف ءاهل

 )٠١4>0( ,مزح نبال «ىلحملا» ج٠١ ص١47 . )٠١551( (الج «ينغملا» ص1٠6.

 -1"؟6



 00459(ةجوزلا , ٠ :

 ؛ ناعللا ءارجإ بلط يأ  اهبلط طرتشيو» : يفنحلا مامهلا نب لامكلل «ريدقلا حتف» يفو

 عفدل هنأل ؛اهقح ناعللا نأل ,ةثالثلا ةمئألا تلاق هبو .قوقحلا رئاسك اهبلط نم ّدب الو اهّقح هنأل

 ,004:55«اهبلط طرتشيف اهنغ راعلا

 :ناعللا بلطي نأ جوزلل له : ب -4

 ديري بسن كانه نكي مل نإ : باوجلاو ؟هبلطي نأ جوزلل لهف .ناعللا ةجوزلا بلطت مل اذإو

 هللا همحر  ةمادق نبا نإ لب .ملعلا لهأ رثكأ لوق اذهو .ناعللا .بلطي نأ هل نكي مل هيفن

 «شارفلا ةلازإل ةنعالملا» :هل اولاق يعفاشلا باحصأ ضعب الإ ًافلاخم هيف ملعن ال :لاق - ىلاعت
 كانه ناك نإ نكلو .ناعللاب جوزلل ةجاح الف «قالطلاب ةنكمم شارفلا ةلازإ نأ مهدنع حيحصلاو

 ؛ يعفاشلا بهذم اذهو «هيفنل نعالي نأ هل : يلبنحلا يضاقلا لاق دقف ءهيفن جوزلا ديري دلو

 ملو ءامهنيب نعالف اهيلإ لسرأ هربخأو ِةكَي يبنلا ىلإ ءاجو .هتجوز فذق امل ةيمأ نب لاله نأل
 يفن نألو ؛هتبلاط ول امك هيلإ قيرط هل عرشف هيفن ىلإ جاتحم هنألو ؛ناعللاب هتبلاط دق نكت

 2 "؟"9دلولاب تيضرو ناعللاب تبلاط ول امك هب اهاضرب طقسي الف .هل ٌّقح هنع لطابلا بسنلا

 . دلولا يفن يأ  يفنب فوذقملا ناك اذإف» :«ريدقلا حتف» يف ءاج دقف ةيفنحلا بهذم اذهو

 ©23١5 «عهنع هدلو سيل نم يفن ىلإ هجايتحال هبلط  ناعللا ءارجإ طرش يأ  طرشلا نإف

 ملو ريزعتلا وأ ّدحلا نع ةجوزلا تفع نإو» :ةيعفاشلا هقف يف يزاريشلل «بذهملا» يفو

 بهذملاو ,شارفلا عطقل نعالي نأ هل لاق نم انباحصأ نمو .نعالي مل هيفن ديري بسن نكي .
 ررضلا نم هقحلي امل بسنلا يفن وأ .فذقلاب ةبجاولا ةبوقعلا ءرد ناعللاب دوصقملا نأل ؛لوألا

 .("'؟"9«امهنم دحاو انه اه سيلو امهنم دحاو لكب .

 .787ص .هج .يعفاشلل «مألا» )٠١457(

 . 76١ ص ءا“ج «ريدقلا حتفد )45 ٠١(

 )٠١455( 5ص الج «ينغملا» 4٠ .

 )٠١456( ص «7ج هريدقلا حتفد 756١0 .

 ."87ص 5١ج «عومجملا هحرشو بذهملا» )٠١55(

 ا



 يناثلا بلطملا

 ناعللا نع عانتمالا

 :ناعللا نم جوزلا عانتما 6٠

 . هلوكن نأل ؛فذقلا ّدح َّدحُي روهمجلا لاقف «هئارجإ بلط دعب ناعللا نع جوزلا عنتما اذإ
 ضعب ىلي اميف ركذنو . نعالي ىتح سّبحُي ةيفنحلا لاقو .هفذق بذكب هفارتعا ةلزنمب ناعللا نع

 .نيقيرفلا لاوقأ

 :روهمجلا لوق :ًالوأ م١

 روهمجلا لاقف ناعللا نع جوزلا لكن اذإ امأف» :دشر نبال «دهتجملا ةيادب» يف ءاج : |

 .2”0045(سبحيو ّدحي ال هنأ :ةفينح وبأ لاقو .ٌدحي هنإ

 اهقراف ىتح ّدحلا بلطت ملف هتجوز لجرلا فذق اذإو» : يعفاشلل «مألا» باتك يفو : ب

 ,2009(نعتلي نأ ىبأ نإ ٌدح وأ نعتلا «هتبلط مث هفعت ملو اهقرافي مل وأ

 هقسفب مكحو دحلا هيلع بجو ةنصحملا هتجوز فذق اذإ» :ةمادق نبال «ينغملا» يفو : حج

 كلذ همزل ناعللا نم عنتما وأ ءادهش ةعبرأب تأي مل نإف ,نعالي وأ ةنيبب يتأي نأ الإ هتداهش درو
 .2004559(ىعفاشلاو كلام لاق اذهبو .هلك

 ,20040فذقلا َّدَح ٌَدُح جوزلا نعتلي مل نإف» : يرهاظلا مزح نبال «ىلحملا» يففو : د

 «لكن وأ ناعللا ءانثأ يف هسفن بذكأ ولو» :ةيرفعجلا هقف يف «مالسإلا عئارش» يفو : ه
 ش , 00:72(نحلا هيلع ثيل

 : ةيفنحلا لوق :ًايناث

 هسبح «ناعللا نم جوزلا عنتما يأ ءهنم عنتما نإف» :ةيفنحلا هقف يف «ةيادهلا» يف ءاج

 ,(00:99(هسفن بذكي وأ نعالي ىتح مكاحلا

 .99ص .؟ج «دهتجملا ةيادب» 4519 ٠١(

 . 59؟ص «هج ,يعفاشلل «مألا» )٠١574(

 )٠١459( 4ص الج «ينغملا» 5١ . ) )1١417«ىلحملا» ج٠١ ص"١41 .

 )٠١41/1( اج «مالسإلا عئارش» ص٠٠١. 417 ٠١( 5900ص اج «ةيادهلا» .

 د كال



 :ناعللا نم ةجوزلا عانتما 66

 ةيفنحلا لاقو «ىنزلا ّدح اهيلع بجو ناعللا نع تعنتما اذإ ةجوزلا نأ ىلإ روهمجلا بهذ

 قدصت يأ هقدصت وأ نعالت ىتح اهسبحي مكاحلا نإف ,ناعللا نم ةجوزلا تعنتما اذإ : ةلبانحلاو

 . مهريغ لاوقأو روهمجلا لاوقأ يلي اميف ركذنو .هب اهفذق اميف اهجوز

 :روهمجلا لاوقأ نم :ًالوأ -4

 تبأ نإف . دلت نأ اهيلعف جوزلا نعتلا ىتمو» :«مألا» هباتك يف يعفاشلا مامإلا لاق : أ

 , 2000 ىنزلا ّدح تدح يأ- تّدخ

 لاقف .ناعللا نع تلكن اذإ اهيلع بجاولا ىف اوفلتخا» : «دهتجملا ةيادب» يف ءاجو هان

 طئارش اهيف تدجوو اهب لخد ناك نإ مجرلا اهّدحو ّدحت اهنأ روهمجلاو دمحأو كلامو يعفاشلا
 , 19'0دلجلاف اهب لخد نكي مل نإو .ناصحإلا

 تمجر ترقأ وأ ناعللا نع يه تلكن ول» :ةيرفعجلا هقف يف «مالسإلا عئارش» يفو : ج

 , 09 (ميرحتلا تبكي الو شارفلا لزي ملو .- جوزلا نع - هنع دحلا طقسو

 : ةلبانحلاو ةيفنحلا لاوقأ نم :ًايناث .-6

 مكاحلا اهسبح «.ناعللا نع ةجوزلا تعنتما نإو» :ةيفنحلا هقف يف «ةيادهلا» يف ءاج : أ

 ,000(هقدصت وأ نعالت ىتح

 .اهيلع ّدح الف ةنعالملا نم تعنتماو اهنعال اذإف» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف : ب

 : يناثلا ةياورلاو .اعبرأ رقت وأ نعتلت ىتح سبحت اهنأ يورف ءاهب عنصي اميف ةياورلا تفلتخاو

 نم نورخأتملا ءاهقفلا هيلع يذلاو .©"79"4« ةلبانحلا نم ركب يبأ لوق وهو ءاهليبس ىلخي
 يف «ىهتنملاو عانقإلا نيب عمجلا يف ىهتنملا ةياغ» يف ءاج دقف .ىلوألا ةياورلاب ذخألا ةلبانحلا

 . ؟97؟ص .هج يعفاشلل «مألا باتك» )477 ٠١(

 امك اهيلع ّدحلا مدع هبهذم نأل ؛ حيحص ريغ دمحأ مامإلا نع هلقن امو .44ص 17ج «دهتجملا ةيادبو )417/4 ٠١(

 .«ينغملا» يف ءاج

 . ٠٠١ ص ءا"ج «مالسإلا عئارش» )51/6 ٠١(

 . 301ص ,ا"ج «ةيادهلا» (4١٠ا/5)

 . 455 014454 ص ءالج «ينغملا» ٠١( 5ا//)

-3”58- 



 ملام ٌّدحتف ىنزلاب ًاعبرأ ٌرقت وأ نعالت ىتح تسبح .تلكنو نعال نإو» :ةلبانحلا هقف
 , 010470 عجرت

 : مهيفلاخمو روهمجلا لاوقأ ةصالخ -5

 بهذمو .ناعللا نم نيجوزلا نم عنتمملا ىلع ّدحلا باجيإ ىلإ روهمجلا ءاهقف بهذي
 نعالت ىتحو .هسفن بذكي وأ جوزلا نعالي ىتح ناعللا نم نيجوزلا نم عنتمملا سبح ةيفنحلا

 ناعللا نع جوزلا لوكن يف روهمجلا غم ةلبانحلا نأو .اهل هفذق يف اهجوز قدصت وأ ةجوزلا

 مهيفلاخم ةلدأ مث روهمجلا ةلدأ يلي اميف ركذنو .ناعللا نع ةجوزلا نوكن يف ةيفنحلا عم مهو

 .ةلبانحلا ةلدأ مث ةيفنحلا

 :روهمجلا ةلدأ -0

 ةعَبْرَب اوُنأَي ملم 5 تاَنَصْخُملا َنوُمْرَي َنيِذْلاَوِل : ىلاعت هلوق مومع : :لوألا ليلدلا

 مه َكَكَلوُأَو ًادبأ ٌةَداَهَش ْمُهَل اوافق الَو ةدلَح ٌنينامَث ْمُهوُدِلَجاَف َءاَدَهش

 ناعتلالا لعج دقو «جوزلا وأ يبنجألا فذاقلا يف ماع مكح اذهو 42“ ؛/:2َنوُقِساَملا

 الإ ءاَدَهَش ْمُهَّل ْنُكَي ْمَلَو ْمُهَجاوْرَأ َنوُمْرَي َنيَِّلاَوظ : ىلاعت هلوق يف دوهشلا ماقم جوزلل
 بجوف .200280ةيآلا * . . .َنيِقداٌصلا ّنمَل ُهنإ هللاب ِتاَداَهَش ٌعَبَرا مهدحا ةداهشف مهسفنا

 ريسفت» يفو ©" 01)لحي يأ دوهش هل نكي ملو فذق نم ةلزنمب نوكي نأ جوزلا لكن اذإ

 تأي مل نإف « يبنجألل دوهشلاك ةءارب هل ناعللا نأل ؛ٌدح جوزلا نعتلي مل نإ» : «يبطرقلا

 .95*2001(نعتلي مل اذإ جوزلا كلذكو د ءادهش ةعبرأب يبنجألا

 ةنّيبلاب تأي مل اذإ همزليف ,هسفن بذكأ ول ّدحلا همزلي فذاق هنألو :يناثلا ليلدلا 4

 . 00449 يبنجألاك ةعورشملا

 «ىنزلا ّدح وه اهجوز نعال اذإ ةأرملا ىلع بجاولا نإ :ثلاثلا ليلدلا -86

 )٠١478( «7ج :ىهتنملاو عانقالا نيب عمجلا يف ىهتنملا ةياغ» ص7١7.

 .[4 ةيآلا «رونلا ةروس] ٠١( 5ا/94)

 )١١480( ةيآلا رونلا ةروس] 5[.

 .59ص 7١2ج «دهتجملا ةيادب» «.786-785ص .هج .يعفاشلل «مألا» 0٠١ ؟41)

 .١14١ص .7١ج «يبطرقلل «نآرقلا ماكحأ» )٠١587(

 )*٠١58( ؛ص ءالج «ينغملا» 1١ .
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 َعَبْرَأ َدَهْشَت ْنأ َباَذَعلا اَهْنَع ًارذيو» : قلاع لاف تاعللاب هنن هنن صّلخت نأ اهل نكلو

 نم َناَك ْنِإ اهيلع هللا ّبْضَع َّنأ ةّسماخلاو َنييذاَكلا َنِمَل ُهْنِإ هللاب ِتاَداَهَش

 يف روكذملا ىنزلا ّدح وه ناعللاب اهسفن نع ةاردت يذلا باذعلاو “2٠ ؛80 وي َنيِقداّصلا

 مل ناعللا نم تعنتما اذإف #0*204نينمؤملا ّنم ةَفئاَط اَمُهَباَذَع ْدَهْشيْلَو» : ىلاعت هلوق

 . "”:*9اهيلع بجيف ّدحلا وهو .جوزلا ناعلب اهيلع بجو امل عفادلا دجوي

 جاجتحالا اذه هجوو ةيوبنلا ةنسلاب روهمجلل جتحُي نأ نكميو : عبارلا ليلدلا -

 :امهو دواد وبأ امهاور نيثيدحب

 لاقف .ءءامحس نب ب كيرشب كك يبنلا دنع هتجوز فذق ةيمأ نب لاله نأ : لوألا ثيدحلا : أ

 راض ناعللا تايا تلزن املف .فذاقلا مكح وه اذهو .(١0*8كرهظ يف در ةنيبلا : هيك يبنلا

 . فذقلا ٌدح هيلع بجو ناعللاب الو دوهشلاب تأي مل اذإف .- دوهشلا - ةنّيبلا ماقم موقي جوزلا ناعل

 .هتأرماو ةيمأ نب لاله كك هللا لوسر نعال ,ناعللا تايآ تلزن امل : يناثلا ثيدحلا : ب

 باذع نم دشأ ةرخآلا باذع نأ امهربخأو ءامهركذ» : لي يبنلا نأ امهناعل ثيدح يف ءاجو

 اونعال :هكَي هللا لوسر“لاقف . بذك دق :تلاقف ءاهيلع تقدص دقل هللاو :لاله لاقف .ايندلا

 .ةسماخلا تناك املف . نيقالصلا نمل هنأ هللاب تاداهش عبرأ دهشف .دهشا :لالهل ليقف ءامهنين

 دهشا :ةأرملل ليق مث . .ةبخآلا باذع نم نوهأ ايندلا باذع نإف هللا قتا لاله اي هل ليق

 0 ا باذع نم نوهأ ايثاللا باذع نإف هللا ىقتا :اهل ليق ء,ةسماخلا تناك املف

 لمحتيو «هتنعالم يف بذكلا هسفن نم ملع نم نعالي ال نأب نيجوزلا مدا اذهب دوصقملاو

 ٌلدف .ناعللا نع اعنتما اذإ ةأرملل ةبسنلاب ىنزلا ّدحو .جوزلل ةبسنلاب فذقلا ٌدح وهو ايندلا باذع

 . عنتمملا ىلع ّدحلا ةماقإ ناعللا نم عانتمالا دنع بجاولا نأ ىلع كلذ

 :2:١0ةيفنحلا ةلدأ 0

 سيلو ناعللا وه ناعللا نم عنتمملا ىلع بجاولا نإ : مهلوقل ةيفنحلا جتحا :ًالوأ : أ
 0 تا تل

 .[4 24 ةيآلا «رونلا ةروس] )٠١5484(

 ١1[. ةيآلا نم «رونلا ةروس] )٠١486(

 .55-5590 ص ءالج «ينغملا» (١٠ع4ك)

 ."”١41ص .5ج «دواد يبأ ننس» 547 ٠١(

 . "490 ص «"ج «دوبعملا نوع هحرشو دواد يبأ نئس» )٠١484(

 . 79 76:0-1ص «ج هريدقلا حتفو ةيادهلا» ,788-788ص ءا"ج «عئادبلا» )٠١484(
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 ْنكَي ْملَو ْمُهجاوزأ َنوُمَي َنيِذْلاَو9 : نئلاعت هلوقي «ةحوزلا يأ خوزلا وه عيصلا ناك ءاوس ءّدحلا
 يأ .ةيآلا * .. . َنيِقداَصلا ّنمَل ُهْنِإ هللاب تاداهش عب رأ ُمهدحأ ٌةداهشق ْمُهَسُفنَأ لإ ٌكادهش ْمُهَل

 «تاجوزلا فذق بجوم وه ناعللا ىلاعتو هناحبس لعجف . .هللاب تاداهش عبرأ امهدحأ دهشيلف

 يف هبذك روهظل بجي امنإ ٌّدحلا نألو .ّصنلا فلاخ دقف امهنم عنتمملا ىلع ّدحلا بجوأ نمف

 رهظي نيميلا وأ ةداهشلا نم عنتما نم لك سيل ذإ هبذك رهظي ال ناعللا نم عانتمالابو .فذقلا

 ,ةهبشلا عم بجي ال ّدحلاو ,بضغلاو نعللا نع هسفنل ًانوص هنم عنتما هنأ لمتحي لب «هيف هبذك
 لذبلا ينعي ناعللا يف نيميلا نم عانتمالا يف لامتحالا اذه مث ؟لامتحالا عم بجي فيكف

 زوجي ال ٌدحلا هيلع ميقي نأ مكاحلل حابأ نم نإف .دودحلا يف يرجت ال ةحابإلاو .ةحابإلاو

 .هيلع هميقي نأ مكاحلل

 ىلع ّدحلا باجيإل هيف ةجح الف «َباَّذَعلا اَهْنَع ادي : ىلاعت هلوق امأو :ًايناث -7

 ال ًاعفر نوكي ٍظئنيح هنأل ؛هبوجو ال باذعلا هجوت يضتقي باذعلا عفد نأل ؛ناعللا نم عنتمملا
 لاق : اباذع: عسي نييحلا ذإ :«نتبحلا وه: باذعلا نم دارملا نوكي نأ لمتحي هنأ ىلع .ًاعفد

 ءانبهذم وه اذهو .هتسبحأل :هريسفت يف ليق «ًاَديدَش اباذَع ُهئبَدعال» :دهدهلا ةصق يف ىلاعت

 وهو باذعلا اهنع أرديف ىنزلاب رقت وأ نعالت ىتح سبحت ناعللا نم تعنتما اذإ ةجوزلا نأ
 :نسيعلا

 ىلع رداق وهو ةجوزلا هتبلط نأ دعب جوزلا ىلع قحتسم ٌّقح ناعللا نإ مث :ًاثلاث 67

 .هسفن بّذكي وأ هيلع وه امب يتأي ىتح هب سبحيف هئافيإ

 :(1"0؟:)ةليانحلا ةلدأ -4

 الو سبحت يأ ناعللا نم ةجوزلا عانتمال ةبسنلاب مهلوق يف روهمجلا عم ةلبانحلا نإ اي

 جورلا عانتمال ةبسنلاب هولاق اميف يأ هيلع مهوقفاو اميف روهمجلا ةلدأ يه ةلبانحلا ةلدأو .دحت

 بجي الف .ةجوزلا ىنز ققحتي مل هنأ : يهف ةجوزلا عانتمال ةبسنلاب ةلبانحلا ةلدأ امأ .ناعللا نم

 ناعلب نركب انآ امإ ولكي ال اهانز قفحت : نأ كلذ ىلع ليلدلاو .ناعللا نع اهعانتماب ّدحلا اهيلع

 ؛هدحو جوزلا ناعلب اهانز ققحتي نأ زوجي ال : انف امهن وأ ناعللا نع اهلوكنب وأ هدحو جوزلا

 ةداهش امإو نيمي امإ ناعللا نألو .اهفذاق ىلع ّدحلا بجو الو اهناعل عمس امل هب اهانز تبثول هنأل

 هنإف «لوكنلاب تبثي ال ٌدحلا نأل ؛اهلوكنب تبثي نأ زوجي الو .اهيلع ّقحلا هل تبثي ال امهالكو

 ةلقعل وأ اهئايحو اهرفخ ةدشل نوكي نأ لمتحي لوكنلا نأل كلذو ؛اهب تبثي الف تاهبشلاب أردي

 )٠١١540( ص «ءالج «ينغملا» 4560 .

 "ع1



 طرتشاف هتابثإ يف عراشلا ددش يذلا ىنزلا يف ّدحلا تابثإ زوجي الف .كلذ ريغ وأ اهناسل ىلع

 ناعللا نع عانتمالاب هتابثإ زوجي الف .هنع تاهبشلا يفن يف ةغلابم ىنزلا لعفل مهفصو عم ةعبرأ ش

 اهيلع بجي مل تعجر مث ءاهناسلب ترقأ ول اهنألو ؛تالامتحا نم عانتمالا اذه هلمحي ام عم

 ناعلب يأ امهب ىنزلا تابثإ زوجي الو . ىلوأ ناعللا نيمي نم اهعانتما درجمب بجي ال نئلف ءّدحلا

 لوكنلا عم نيميلاب هيف ىضقي ال ةدرفملا نيميلاب هيف ىضقي الام نأل ؛ناعللا نع اهلوكنو جوزلا

 ىلإ امهدحأ مضب يفتني ال ةهبشلا نم اهلوكنو ةجوزلا ناعل نم لك يف ام نألو ؛قوقحلا رئاسك

 وأ سبحلا هب دوصقملا نوكي نأ زوجي ناعللاب اهسفن نع ةجوزلا هأردت يذلا باذعلاو .رخآلا

 رمع لاقو .لامتحالاب ٌدحلا تبثي الف ,دارملا وه نوكي نأ لمتحا نإو ّدحلا يف نيعتي الف «هريغ

 وأ لمحلا ناك وأ (دوهش) ةنّيب تناك اذإ نصحأ دقو ىنز نم ىلع ّدحلا نإ : هنع هللا يضر -

 لوكن وأ ناعللا اهعم ركذي ملو ىنزلا ّدح تابجوم  هنع هللا يضر  رمع انديس ركذف .فارتعالا

 يأ  تعجر اذإ اهمجرأ مل اهناسلب ترقأ ول اهنإ» :هلوق دمحأ مامإلا نع يور دقو .هنع ةجوزلا

 .©"450؟ناعللا نع تعنتما اذإ اهمجرأ فيكف « اهرارقإ نع

 : هسفن جوزلا باذكإ 81ه

 .هسفن بذكي وأ نعالي ىتح سبحي هنإ :ناعللا نم عنتمي جوزلا يف اولاق ةيفنحلا نإ :انلق

 هب اهامر اميف قداص ريغ هنأو نزت مل اهنأ ىلع هتجوز قفاو هنأ كلذ ىنعمف ,هسفن بذكأ اذإف

 ,(0":؟9فذقلا ّدح لخِبيَو «كلذ دعب ناعل امهنيب يرجي الف « ىنزلا نم

 :هب اهفذق اميف اهجوز ةجوزلا قيدصت -5

 عفدنا تنعال اذإف ,هقدصت وأ سبحُت اهنأ ناعللا نم عنتمت ةجوزلا يف اولاق ةيفنحلا نإ :انلق
 قيدصتلا نأل ؛اهيلع ّدحلا هب بجي ال نكلو .ناعللا اهقيدصتب عفدنا هتقّدص نإو .ّدحلا اهنع

 بوجو يف ربتعي الف .تارم عبرأ قيدصتلاب ّدحلا بجي ال اذهلو ؛تاذلاب ًادصق رارقإب سيل

 .©""؟؟5ّحلا هب بجي الو ناعللا هب عفدنيف .هئرد يف لب ءّدحلا

 .؟4؛ 5ص ءالج «ينغملا» )٠١4941(

 . 486 ص «ا"ج «راتخملا ردلا» 75٠. ص ءا"ج «ةيادهلا ىلع ةيانعلا حرشو ريدقلا حتفو ةيادهلا» )٠١595(

 7 46-585 ص 237ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» 560١ ص 27ج «ريدقلا حتف» 26١59495

 لالالا



 نأل ؛امهدلو وهو ناعل الو قيدصتلا اذهب اهيلع ّدح الف ءدلولا ىفن ةن يف هتقدص ولو مه

 ريا ؛3592هلاطبإ ىف ناقدصي الف ىدلولا ٌّقح وهو .دجوي ملو ناعلل ًامكح عفدني امنإ بسنلا

 ثلاثلا بلطملا

 هظافلأو ناعللا ةيفيك

 : ميركلا نآرقلا يف هظافلأو ناعللا ةيفيك -

 َنوُمرَي َنيِذْلاَوِ» : ىلاعت درع ميركلا نارقلا يف ٍهظافلأو تانعللا ةيفيك تدرو

 َنِمَل هن هللاب تاداهش حيد مهدحأ ٌةداهشف ْمُهُفنأ لإ ءادهش مهل نكي ملو مُهجاوزأ

 َدهشت ْنأ تاذعلا اهنَع ارديو . نيبداكلا نم ناك نإ هيِلَع هللا ةنعَل نأ ةسماخلاو َنيِقداَّصلا

 ّنم ناك ّْنِإ اهيلَع هللا َّبْضَغ َّنأ ةسماخلاو َنيِبْذاَكلا َنمَل هْنِإ هللاب تادهش عبد
 0 ؛10)ي َنيِقداّصلا

 : هظافلأو ناعللا ةيفيك يف ءاهقفلا لاوقأ 64

 نايبو ناعللا ءارجإ ةيفيك نأشب ةميركلا ةيوبنلا ةنسلا يف درو امو ناعللا تايأ ءوض يفو

 ىتلاو هيف ةدمتعملا هظافلأ نايبو .هتيفيك ىف يأ .ناعللا ةفص ىف ءاهقفلا لاوقأ تءاج .هظافلأ

 ضعب وأ ناعللا غيص ضعب يلي اميف ركذنو .ةبراقتم وأ ةلئامتم اهتلمجب يهو .ناعللا اهب حصي
 . ءاهقفلا اهركذ ىتلا هظافلأو هتايفيك

 :0014؟3)ةيفنحلا بهذم :ًالوأ

 ىنزلاب ناك نإف .دلولا يفنب وأ ىنزلاب نوكي نأ ولخي ال فذقلاف .ناعللا ةيفيك امأ :اولاق

 نمل ينإ هللاب دهشأ :تارم عبرأ لوقي نأ ًالوأ جوزلا رمأيف هيدي نيب امهميقي نأ يضاقلل يغبنيف
 اميف نيبذاكلا نم ناك نإ هيلع هللا ةنعل : ةسماخلا ىف لوقيو .ىنزلا نم هب اهتيمر اميف نيقداصلا

 ينامر اميف نيبذاكلا نمل هنإ هللاب دهشأ :تارم عبرأ لوقت نأ ةأرملا رمأي مث ,«ىنزلا نم هب اهتيمر
 نم هب ينامر اميف نيقداصلا نم ناك نإ اهيلع هللا بضغ نإ :ةسماخلا يف لوقتو ءىنزلا نم هب

 ولا

 يفن يف اهجوزل ةجوزلا قيدصت رابتعا مدعل ةيفنحلا ليلعت يف هانلق ام رظناو 2568١ ص .7”ج (ريدقلا حتف» )45: 0 ١(

 . (8610ا/) ةرقفلا «جوزلا نم دلولا بسن يفنل ًارربم اهدلو

 )٠١546( تايآلا ,رونلا ةروس] 4-5[.

 ر)كة:٠١( ؟907ص اج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» .ا؟”ا/ ص 37ج «عئادبلا» .

 ااا



 :دلولا يفنب ناعللا ناك اذإ ١

 نمل ينإ هللاب دهشأ : ةرم لك يف هناعل يف لوقي جيوزلا نإف ءدلولا يفنب ناعللا ناك نإو

 جوزلا نم فذقلا ناك نإ : يفنحلا يرودقلا لاقو .هدلو يفنو ىنزلا نم هب اهتيمر اميف نيقداصلا

 الإ اهفذق ام هنأل ؛دلولا يفن نم هب كتيمر اميف :هناعل يف لوقي نأ جوزلا يفتكي ءدلولا يفنب

 امهب اهفذق هنأل ؛نيرمألا ركذي نأ دب الف .دلولا يفنو ىنزلاب فذقلا ناك نإو «دلولا يفنب

 .اعيمج

 :جوزلا ناعلب أدبي م67

 ىرجأ امدنع كك يبنلا نألو «زيزعلا نآرقلا يف اذكه ركذ هنأل ؛ًالوأ جوزلا ناعلب أدبي امنإو
 ناعل نإف ًاضيأو .هدعب ناعتلالاب ةجوزلا رمأ مث .ناعتلالاب هرمأو جوزلاب أدب نيجوزلا نيب ناعللا
 امنإ ناعللاب هايإ اهتبلاطمب يهف .فذقلاب راعلا اهب قحلأ جوزلا نأل ؛ةجوزلل ًاّقح بجو جوزلا

 ّقحلا هيلع نم بلاط اذإ ٌّقحلا بحاصو ءاهقح وه اهسفن نع راعلا عفدو ءاهسفن نع راعلا عفدت
 .نيدلا هيلع نمك ريخأتلا هل زوجي ال هّقح ءافيإب

 نأل ؛ةأرملا ىلع ناعللا ديعي نأ يغبني جوزلاب مث ةجوزلاب أدبف يضاقلا أطخأ نإف مهلا“

 دعي مل نإف .هتداهش دوجو لبق حصت الف .جوزلا ةداهش يف حدقت اهتداهشب ةأرملاو ةداهش ناعللا

 ءيضاقلا قيرفت يأ .هقيرفت نأل ؛امهنيب ةقرفلا تذفن نيجوزلا نيب قرف ىتح اهناعل ىضاقلا

 ىدحإ ميدقت زوجيو «نيمي وه لب «ةداهشب سيل ناعللا نأ معزي هنأل ؛داهتجالا لحم ناش

 .ىرخألا ىلع نينيميلا

 :(4١3؟9ةيعفاشلا بهذم :ًايناث - م67 ع

 يأ - هذه هب تيمر اميف نيقداصلا نمل ينإ هللاب دهشأ :تارم عبرأ جوزلا لوقي ,مهدنعو
 اهزيمي امب اهبسن عفرو اهامس ناعللا سلجم نع ةبئاغ تناك نإف «ىنزلا نم  ةرضاحلا هتجوز

 اهامر اميف نيبذاكلا نم ناك نإ هيلع هللا ةنعل نإ ةسماخلا يف لوقي مث .هابتشالل ًاعفد اهريغ نع

 امك ةبئاغ تناك نإ اهبسن عفرو اهتيمستب اهزيميو ءاهروضح ةلاح يف اهيلإ ريشيو . ىنزلا نم هب

 .انركذ

 : هنع هيفني يذلا دلولا هناعل يف جوزلا ركذي 26

 نم لك يف هركذي نأ نعالملا جوزلا ىلع بجو .هنع هيفني نأ جوزلا ديري دلو ناك نإو

 , 71/681 4 ص 2" ج «جاتحملا ينغم)» 755١-2551 ص 20ج يعفاشلل «مألاد ةليحجتف)
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 ناك نإ هيلع هللا ةنعل نأ : يهو ةسماخلا هتملك يفو «عبرألا هتاداهش يف يأ .سمخلا هتاملك
 سيل «ىنز نم «دلولا اذه :لوقي وأ .هتدلو يذلا دلولا نأو :هناعل يف لوقيف «نيبذاكلا نم

 .هيفنل ناعللا ةداعإ همزل سمخلا هتاملك ضعب يف دلولا ركذ لفغأ ولو « ينم

 :جوزلا ناعل دعب ةجوزلا نعالت مدع

 نيبذاكلا نمل هنإ هللاب دهشأ : تارم عبرأ لوقت نأب ةجوزلا تنعال .هناعل نم جوزلا غرف اذإف

 نم ناك نإ اهيلع هللا بضغ نإ :لوقت نأ يه ةسماخلا ةملكلاو . ىنزلا نم هب ينامر اميف

 دلولا يفنب اهفذق دق جوزلا ناك اذإ اهناعل يف دلولا ركذ ىلإ ةجوزلا جاتحت الو - مه

 نإ نكلو ءاهناعل يف هركذ اهمزلي ملف .مكح اهناعل يف هركذب قلعتي ال هنأل ؛كلذ ىلع اهنعالو

 .رضي مل هتركذ

 | :0458ةليانحلا بهذم :ًاثلاث 608

 نمل ينأ هللاب دهشأ .تارم عبرأ :لق .هل لوقيو هميقيف جوزلاب يضاقلا أدبي : ةلبانحلا لاق

 عم جاتحي الو .ةرضاح تناك نإ اهيلإ ريشيو - ىنزلا نم هذه يتجوز هب تيمر اميف نيقداصلا

 اهبسن يف عفرو اهبسن ركذو اهامسأ ةبئاغ تناك نإو «- اهبسن ركذو اهتيمست ىلإ ةراشإلاو روضحلا

 فلحلا نم هفوخو يضاقلا هفقو تارم عبرأ دهشأ اذإف ءاهريغ نيبو اهنيب ةكراشملا يفني ىتح

 نم تنك نإ يلع هللا ةنعل نإو :لق .هل لاق هناعل يف يضملا ىلع مزعلا هنم ىأر اذإف ءابذاك

 . ىنزلا نم هذه يتجوز هب تيمر اميف نيبذاكلا

 نمل اذه يجوز نأ هللاب دهشأ :يلوق ءاهل لوقيو مايقلاب ةأرملا يضاقلا رمأي مث 588
 هتيسو"دهمتما تنزكذ يأ تمس اتاغ ناك نإو...هيلإ نيشتو ىقرلا نهي نئامز اميف نييذاكلا
 .ًابذك فلحلا نم اهفوخو اهظعوو يضاقلا اهفقو .تارم عبرأ كلذ تررك اذإف  هبسن تركذ يأ
 اذه يجوز ناك نإ ّيلع هللا بضغ نإو : يلوق اهل لاق ناعللاب يضملا ىلع مزعلا اهنم ىأر اذإف

 .ىنزلا نم هب ينامر اميف نيقداصلا نم

 :امهناعل يف ركذ دلولا يفنل ناعللا ناك اذإ ٠-

 «تنز دقل هللاب دهشأ :جوزلا لوقيف امهناعل يف هركذ نم دب الف دلو يفنل ناعللا ناك اذإو
 دلولا ركذي مل نإف .هدلو دلولا اذهو .بذك دقل هللاب دهشأ : يه لوقتو .يدلو دلولا اذه امو

 ةفرخا 3 17" ص الج «ينغملا» )غ١ ل 454)
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 .هيف دلولا يفن ركذيو ناعللا داعأ هيفن دارأ نإو .هنع فتني مل ناعللا يف

  -0١بهذم :ًاعبار المالكيةة؟؟؛3١(2:

 . ىنزلا نم هب اهتيمر اميف نيقداصلا نمل ينأو .ينزت اهتيأر هللاب دهشأ :لوقي

 هللا ةنعل نأو :ةسماخلا يف لوقيو .ينم لمحلا اذه ام هللاب دهشأ :لوقي لمحلا يفن يفو

 .نيبذاكلا نم ناك نإ هيلع

 يف لوقت وأ .ينزأ يناآر ام وأ .تينز ام هللاب دهشأ :هناعل دعب ةجوزلا لوقت مث -5
 اذه ام :هلوقو .ينزت اهتيأر :هلوق يف يأ ءامهيف يلع بذك دقل هللاب دهشأ :عبرألا اهناميأ

 .نيقداصلا نم اهجوز ناك نإ اهيلع هللا بضغ :ةسماخلا يف لوقتو .ينم لمحلا

 . هذعب اهناعل تداعأ ل تنعالف ةجوزلا تأدب نإف .ناعللاب جوزلا ءدذب طرتشيو 65:

 .ةجوزلاو جوزلا تاداهش يف دهشأ ظفلب ناعللا نوكي نأ طرتشي امك

 :0::)ةيرفعجلا بهذم :ًاسماخ -

 مث .هب اهامر اميف نيقداصلا نمل هنأ تارم عبرأ هللاب لجرلا دهشي نأ ناعللا ةروص :اولاق

 نمل هنأ  تارم عبرأ  هللاب ةجوزلا دهشت مث .نيبذاكلا نم ناك نإ هللا ةنعل هيلع نإ» :لوقي
 . نيقداصلا نم ناك نإ اهيلع هللا بضعغ نإ : لوقت مث هب. اهامر اميف نيبذاكلا

 نانوكي : ليقو «ةأرملا اذكو ناعللا ظافلأب ظفلتلا دنع ًامئاق لجرلا نوكي نأ بجيو -46

 يف كشلاو لامتحالا ليزي امب هتجوز نيعي نأ جوزلا ىلعو . يضاقلا يدي نيب نيمئاق ًاعيمج
 .اهريغ نع اهل ةزيمملا اهتافص وأ اهيبأ مساو اهمسا ركذيف .ناعللاب ةدوصقملا يه اهنأ

 : هظافلأو ناعللا تاداهش ددعب ديقتلا 15

 ثيح ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا ىفو زيزعلا نارقلا ىف تدرو .هيف تاداهشلا ددعو ناعللا ظافلأ

 ناعللا ةيفيك ءاهقفلا ركذ كلذ ءوض يفو .هتجوز نيبو ةيمأ نب لاله نيب ناعللا ِةيكَي يبنلا ىرجأ

 صيقنت زوجي لهو ؟هظافلأبو ناعللا تاداهش ددعب ديقتلا موزل ىدم نع انه لاؤسلاو . هظافلأو

 : ىلي اميف هركذن ام اذه ؟اهريغب ناعللا ظافلأ لادبإو تاداهشلا ددع

 .145 5ص لج «ءريدردلل «ريغصلا حرشلا» 55-214560 5ص جا «ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» (59١٠ة9)
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 :ناعللا تاداهش ددعب ديقتلا : ًالوأ 86 1/

 .نينعالتملا نيجوزلا نم لك ٌقح يف تاداهش عبرأ يهو ناعللا تاداهش ددعب ديقتلا بجي

 نم جوزلا ناك نإ ةجوزلا ىلع (بضغلاو) ءابذاك ناك نإ جوزلا ىلع (نعللا) ةسماخلاو
 دورول ًاصقن وأ ةدايز اهب لالخألا زوجي ال (ةسماخلا) عم عبرألا تاداهشلا هذهف . نيقداصلا

 يف طرش ةسمخلا ظافلألا هذه ددعو» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق .ميركلا نآرقلا يف اهب صنلا

 .0:*20حصي مل اهنم ةدحاوب ّلخأ نإف .ناعللا

 :ناعللا ظافلأ ليدبت :ًايناث .- 

 : :(دهشأ) ظفل ليدبت : أ

 .9”*2ءاهقفلا حرص اذهبو ,.(فلحأ) وأ (مسقأ) لثم اهريغب (دهشأ) ةظفل ليدبت زوجي ال

 :(هللا) ةلالجلا ظفل ليدبت :بت -48

 حرص اذهبو « ىلاعت هئامسأ نماووحنو (نمحرلا) ظفلب (هللا) ةلالجلا ظفل ليدبت زوجي ال

 .9:*20ةيرفعجلاو ةيعفاشلا
 :!بضغلا) ظفلو .(نعللا) ظفل ليدبت : دج 0

 ظفل هناعل يف جوزلا ركذي نأب :سكهلابو (بضغلا) ظفلب (نعللا) ظفل ليدبت زوجي ال
 ظفل نع الدب (نعللا) ظفل اهناعل يف ةبجوزلا ركذتو «(نعللا) ظفل نع الدب (بضعغلا)
 (بضغلا) ظفلبو .جوزلا ناعل يف (نعللا) ظفلب درو ميظعلا نارقلا يف صنلا نأل ؛(بضغلا)

 .©"*"9ةيرفعجلاو ةيكلاملاو ةيعفاشلا حرص اذهبو .كلذ رييغت زوجي الف ةجوزلا ناعل يف

 :(نيبذاكلا نمل هنإ) و (نيقداصلا نمل“حينإ) جوزلا لوق ليدبت ١-

 ينإ) هلوقب لجرلا ناعل يف (نيقداصلا نمل ينإ) ةرابع ليدبتب ناعللا”حصي ال ةيرفعجلا دنع

 )٠١6١1١( .56"84ص ءالج «ينغملا» ٠

 «454ص 17ج «ريدردلل هريبكلا حرشلا» 98# ص ,ج «جاتحملا ينغم» , 45ص .ا/ج «ينغملا» )٠١607(

 .8494ص ,”ج «مالسإلا عئارش» 2015ص ء ١ج (ةيدنهلا ىواتفلا»

 )*٠١6١( ءا"ج «ةيرفعجلا هقف يف ةيهبلا ةضورلا» ,"ا/ه ص ,ج «جاتحملا ينغم» ص١86.

 ."ج «ةيهبلا ةضورلا» «454ص ء7١ج «ريدردلل هريبكلا حرشلا» ,”اله ص .ج «جاتحملا ينغم» )٠١6١4(

 . 186 ص

 لا



 : هلوق لدبي نأ زوجي هنأ يقرخلا مالك رهاظف» : يلبنحلا ةمادق نبال ينغملا يفو ."*””(قداصل

 (نيبذاكلا نمل هنإ) لادبإ اهل زوجيو .دحاو امهانعم نأل ؛«تنز دقل» هلوقب «نيقداصلا نمل يفنإ»

 . صنلا ظفل عابتاو : يقرخلا مامإلا لوق ىلع ًابقعم يلبنحلا ةمادق نبا لاق .بذك دقل :اهلوقب
 ْ تبذك يأ «اهتبذك تنك نإ» : هناعل يف لوقي نأ حصي .ةيكلاملا دلعو .١ )1١603( ىحأو ىلوأ

 ,59*"0(نييذاكلا نم ناك نإ) لدب . اهيلع

 :ناعللا ظافلأب ديقتلا وه حجارلا -

 ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نارقلا يف ةدراولا ناعللا ظافلأب ديقتلا موزل ,يدنع حجارلاو

 اهب ظعي يتلا ةظعوملا امأ ..بسن يفن وأ ىنز نم اهجوز هب اهامر ام ىلع لدي ام اهنيمضت عم
 بحتسي امنإو «ةيوبنلا ةنسلا يف ةدراولا اهظافلأب ديقتلا مزلي الف «نينعالتملا نيجوزلا يضاقلا

 .دعب اميف هنيبنس امك كلذ

 :ناعللا ةغل مهمه“

 :ةلباتحلا بهذم : أ

 نارقلا يف درو ناعللا نأل ؛اهريغب انعتلي نأ زجي مل «ةيبرعلا ةغللا نافرعي ناجوزلا ناك اذإ

 عضومل امهتغلب ناعتلالا امهل زاج ةيبرعلا ةغللا نانسحي ال اناك نإو .ةيبرعلا ظفلب ميركلا

 ,200:8ىلبنحلا ةمادق نبا هركذ ام اذهو .ةجاحلا

 : ةيعفاشلا بهذم : با 5

 ناعللا نأل ؛ةيبرعلا ناقرعي نانعالتملا ناك نإو «ةيبرعلا ريغب ناعللا حصي «ةيعفاشلا دنعو

 ةمجرت يعاري نأ ةيبرعلا ريغب نعالي نم ىلع نكلو .ءاوس تاغللا رئاسب امهو ةداهش وأ نيمي

 يف نكلو .ةيبرعلا ةغللاب ناعللا يناعم سفن يدؤي ىتح ؛هناعل يف بضغلاو نعللاو ةداهشلا

 ىف اهب درو ناعللا نأل ؛اهريغب هناعل حصي ال هنأ ةيبرعلا ةغللا فرعي نميف لوق ةيعفاشلا بهذم

 , 23١ تاهبلع ةردقلا عم اهنع لودعلا هل سيلف .نارقلا

 : 86١ص ,7ج «ةيهبلا ةضورلا» (١٠٠ه١٠ه)

 . 2717/-475 ص «/ج «ينغملا» (١٠6هدك)

 .؛"4 ص 20ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» )٠١6١7(

 . 4788ص ءالج «ينغملا» ( )8 ٠١5١

 , 77ص 2” ج «جاتحملا ينغمد )٠١6١9(
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 :ةيرفعجلا بهذم : ج  مههه

 ءىزتجيف «رذعتلا عم الإ حيحصلا يبرعلا ظفللاب) ناعللا ءارجإ طرتشي ةيرفعجلا دعو
 را ””(حيجرت ريغ نم تاغللا نم اهريغ أزجأ الص أ ةيبرعلاب امهظفلت رذعت نإف .هنم امهرودقمب

 :دحاولا يزجي لهو مجرتملا روضح -5

 : نينعالتملا ةغل يضاقلا لهج دنع مجرتملا طارتش

 كلذ أزجأ نينعالتملا ةغل نسحي ىضاقلا ناك نإف ,ةيبرعلا ةغللا ريغب ناعللا زاج ثيحو

 نونسحي ةعبرأ هعم رضحي نأ - ( ونغمل ا) بحاص لاق امك - بحتسي نكلو . مجرتملا طرتشي ملو

 لوق وهو نيلدع نينثا نم لقأ ةمجرتلا يف ءىزجي الو : يلبنحلا يضاقلا لاقو . نامجرت نم

 ىرخأ ةياور ةلبانحلا نم باطخلا وبأ ركذو .يلبنحلا يقرخلا مامإلا لوق رهاظ وهو .يعفاشلا

 .©"'*19ةفينح يبأ لوق وهو دحاو لدع مجرتم ءىزجي هنأ ةلبانحلا بهذم يف

 7 ذ ةيرفعجلا بهذم - 66هها/

 ءاقإلا شاب انها تردي يضاقلا ناك اك إو ٠ ةغللا نم هاني امب ناعللا ةن ةغيص 5 نايقلي

 1 0 *17١نامجرت ىلإ جتحي ملو . هسفنب

 | : ءاسرخلاو سرخألا ناعل 86ه

 : ةيكلاملا دنع :ًالوأ

 ةراشإلا نارركيو .ناعللا ىلع ةلادلا امهيتراشإب ءاسرخلاو سرخألا ناعل ةيكلاملا دنع زوجي

 نانسحي ءاسرخلا وأ سرخألا ناك نإ ةباتكلاب مهدنع ناعللا زوجي امك .ظفللاب ناعللا يف امك

 حرشلا يف ءاج دقف .ظفللا يف امك رركيو هناعل ىلع لدي امب امهنم سرخألا بتكيف ةباتكلا

 بتك وأ ,كلذ ىلع لدي امب ىثنأ وأ ناك اركذ سرخألا راشأو» : ةيكلاملا هقف يف ريدردلل ريبكلا

 رركيو يأ» :لوقلا اذه ىلع ًاقيلعت يقوسدلا هيقفلا لاقو «ةباتكلا نسحي ناك نإ هيلع لدي ام

 .19*20«ظفللاك ةباتكلا وأ ةراشإلا

 ٠١6٠١١ ( ؟ج «ةيهبلا ةضورلا» « ص١1686.

 )٠١611( 186ص « ؟ج (ةيهبلا ةضورلا» (١6١٠؟) . 47-579 8ص ءالج «ينغملا» .

 ٠6195 "4ص «؟ج «يقوسدلا ةيشاحو ريدردلل ريبكلا حرشلا» )ع 38
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 0019ةيعفاشلا دنع :ًايناث 4

 قطانلا نم قطنلاك هقح يف امهنأل ؛ةباتك وأ ةمهفم ةراشإب سرخأ نعالي :ةيعفاشلا لاقو
 ىيع ةاغللا يف بلغملا نألو ؛اهب ناموقي نيقطانلا نأل ؛اهنود هيلإ هترورضل هنم ةداهشلاك سيلو

 فوقولا :رذعتل هتافرصت نم ءيش الو هناعل الو هفذق حصي مل اهنم دحاو هل نكي مل نإف .نيميلا

 نإف ءاهيف هقطن رظتنا مايأ ةثالث ةدم يف هقطن َيِجُر نإف سرخلا هل ضرع اذإ امأ .هديري ام ىلع

 ةملك بتك ةباتكلاب نعال نإو «يقْلَخلا سرخلاك وهف مايأ ةثالث نم رثكأ يف َيِجّر وأ هقطن حري مل .
 الو .زاج اعبرأ اهيلإ راشأو ةرم ةداهشلا ةملك بتك ول نكلو .نعللا ةملك مث تارم عبرأ ةداهشلا

 لجرلا هب نعالي امب نعالت ءاسرخلاف .ءاسرخلا ةأرملاو سرخألا لجرلا نيب هانركذ اميف قرف

 . سرخألا

 :(5١03ةلبانحلا دنع : ًاثلاث - م

 ,ناعل امهنم روصتي الف ةباتكلا نافرعي الو ةراشإلا يفورعم ريغ ءاسرخلاو سرخألا ناك اذإ

 ةراشإلا يفورعم اناك نإو .ناعللا ءارجإب ةبلاطم ةجوزلا نم الو .فذق جوزلا نم ملعي الو

 ءارجإب اهتبلاطم ملعن ال هنأل ؛نعالت مل ءاسرخ ةأرملا تناك اذإ :دمحأ لاق دقف .ةباتكلاو

 ملف .ةداهشلا ىلإ رقتفي ظفل ناعللا نأل كلذو .سرخألا يف نوكي نأ يغبني كلذك و .ناعللا

 تسيل ةراشإلاب ةداهشلاو «تاهبشلاب أردي ّدحلا نألو ةيقيقحلا ةداهشلاك سرخألا نم حصي

 يبنجأ ىلع بجي ال امك اهب ّدحلا بجي الف .ددرتو لامتحا نم ولخت الف قطنلاك ةحيرص
 ْ . هتداهشب

 هنإ ؛هناعلو هفذق يف قطانلاك - سرخألا يأ وه :ةلبانحلا نم باطخلا وبأو يضاقلا لاقو

 ملف هريغ نم اهلوصح نكمي هنأل ؛ةداهشلا قرافيو .قطانلاك هناعلو هفذق حصيف .هقالط حصي

 .قالطلاك هنم هلوبق ىلإ ةجاحلا تعدف هنم الإ لصحي ال ناعللا يفو .سرخألا ىلإ ةجاحلا عدت

 .نسحأ  سرخألا ناعل ةحص مدع يأ  لوألاو : يلبنحلا ةمادق نبا لاق

 :ءاسرخلاو سرخألا ناعل يف حجارلا لوقلا ١-

 امهتباتكب وأ ناعللا ىلع ةّلاَّدلا ةمهفملا امهيتراشإب ءاسرخلاو سرخألا ناعل ةحص حجارلاو
 سرخألا نيب ةجاحلا هذه ىف قرف ال ذإ ناجوزلا نعالي نأ وعدت ةجاحلا نأل ؛ناعللا ىلع ةّلاّدلا

 . 3707 <ص .37”ج «جاتحملا ينغم») )٠١١١5(

 . 587/ص ءالج «ينغملا» )٠١616(

"8٠: 



 ءاسرخلاو سرخألا نم ناعللا لوبق ىلإ ةجاحلا تعد اذإو .ةقطانلاو ءاسرخلا نيب الو قطانلاو
 ةقطانلاو قطانلا نم ظفللاو قطنلا ماقم ناموقت امهنم ةحضاولا ةباتكلا وأ امهنم ةمهفملا ةراشإلاف
 تارم عبرأ ةداهشلا ةباتك ءاسرخلاو سرخألا رركي نأ ىلع .قالطلا يف تماق امك قرف الو
 .بضغلاب ةجوزلا سّمختو .نعللاب جوزلا سمخيو

 عبارلا بلطملا

 هتابحتسمو ناعللا ةحص طورش

 :ثحبلا جهنمو ديهمت -5
 تابحتسم هلو . هرثأ ًاجتنم اديحم ناعللا نوكيل اهتاعارم بجي طورش ناعللا ةحصل

 : يلاتلا وحنلا ىلع نيعرف ىلإ بلطملا اذه مسقن اذه ىلعو .اهتاعارم بحتسي

 .ناعللا ةحص طورش : لوألا عرفلا

 .ناعللا تابحتسم : يناثلا عرفلا

 لوألا عرفلا

 ناعللا ةحص طورش

 :هرمأو يضاقلا ةرضحب هؤارجإ :لوألا طرشلا - 167

 : ةلباتحلا بهذم :ًالوأ

 هلك يبنلا نأل ؛هماقم موقي نم وأ هرمأ و يضاقلا ةرضحب الإ ناعللا حصي ال : ةلبانحلا لاق

 ناك امهيأف ,ةداهش امإو نيمي امإ هنألو ؛«امهنيب نعالو هيلإ هتجوز يعدتسي نأ ةيمأ نب لاله رمأ
 نإو .هترضحب الإ نايدؤت ال ةداهشلاو نيميلا نأل ؛ يضاقلا مامأ نوكي يأ يضاقلا هطورش نمف
 ديكأتلاو ظيلغتلا ىلع ينبم ناعللا نأل ؛كلذ حصي مل امهنيب نعالي مكاحلا ريغب ناجوزلا ىضارت
 .1*20دودحلا ةماقإك يضاقلا ريغب زجي ملف

 : ءاضقلا سلجم جراخ ناعللا ءارجإ -61

 نإ ًالودع ًالاجر هعم ثعبو هبئان يضاقلا ثعب ءاهجئاوحل زربت ال ةرفخ ةجوزلا تناك نإو
 .21'2"امهنيب نعاليل اودجو

 )٠١615( ص ءالج «ينغملا» 474 . )٠١610( ص الج «ينغملا» 474 .
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 : ةيعفاشلا بهذم :ًايناث  مهجه

 يضاقلا مامأ هؤارجإ ناعللا ةحصل مهدنع طرشلاف «ةلبانحلا بهذمك ةيعفاشلا بهذمو

 رئاس يف نيميلاك هبئان وأ هب يضاقلا رمأ  ناعللا يف يأ هيف طرتشيو» :اولاق دقف «هرمأيو

 ىدؤت ال يهف ةداهشلا .ىنعم هيف َبْلْع نإو «نيميلا مكح ناعللا ىلع بلغملا نأل ؛تاموصخلا

 , 001 ودنع الإ

 .اذكو اذك لق :جوزلل لوقيف «نينعالتملا نيجوزلل ناعللا :تاملك يضاقلا نقليو :اولاق

 .2("'*'ة0اذكو اذك يلوق :ةجوزلل لوقيو

 : مُكَحُملا لبق نم ناعللا ءارجإ 65

 زاوجلا اذهو «هنايضتري يذلا مُكَحُملا» نيجوزلا نيب ناعللا يرجي نأ ةيعفاشلا دنع زوجيو

 حصي الف .ناعللاب هيفن جوزلا ديري دلو كانه ناك نإف «ناعللاب هيفن داري دلو كانه نكي مل اذإ

 يف امهاضر رثؤي الف بسنلا يف ًاّقح دلولل نآل ؛هب ناجوزلا يضر نإو «مكحملا» مامأ ناعللا

 .«"'*"”2هرمأو يضاقلا مامأ ناعللاب الإ هيفن حصي الف ءهّقح

 :ةيرفعجلا بهذم :ًاثلاث 07

 هّبصن دنع وأ هترضحب الإ حصي الف «مكاحلا دنع ناعللا ءارجإ بجي» :ةيرفعجلا لاقو

 رضح اذإف .دهتجملا ملاعلل نيجوزلا نم هيف ميكحتلا زوجيو .هصوصخب ناعللا وأ مكحلل

 امب ًاظفلتم ةداهشلا هل مكاحلا نيقلت دعب ناعللاب لاجرلا أدب مكاحلا يدي نيب ناجوزلا
 000010(. . ىمر

1 

 :ناعللاب جوزلا أدبي نأ : يناثلا طرشلا -4

 ناعللاب ةجوزلا تأدب نإف .نعالتف ةجوزلا هيلت مث هب جوزلا أدبي نأ ناعللا ةحصل طرتشيو

 نمف .ءاهقفلا حرص اذهبو «هناعل نم جوزلا غرفي نأ دعب ناعللا ديعت نأ اهيلعو ءاهناعلب دتعي مل

 : مهلاوقأ

 .9"*2مهب دّتعُي مل لجرلا ناعل ىلع اهناعل ةأرملا تمّدق وأ» :« ونغملا» يف : أ

 . 37/١ ص 237"ج «جاتحملا ينغم» )5 ٠ه14)

 .77ص 2"ج «جاتحملا ينغمو )1١6١( . 37/5 ص 237ج «جاتحملا ينغم) )٠١6169(

 . 48ص «3"ج «مالسإلا عئارش» 1854-2186 ص « ؟ج «ةيهبلا ةضورلا» (١٠6هك١1

 . 458ص ءالج «ينغملا» ( ٠١67
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 اهناعل رخأتي نأو « يضاقلا رمأ  ناعللا يف يأ هيف طرتشيو» :«جاتحملا ينغم» يفو : ب

 اهناعل ىلإ ةجاح الف «.هناعلب ّدحلا اهيلع بجي امنإو ّدحلا طاقسال اهناعل نأل ؛هناعل نع
 ,(6١3؟9هلبق

 نإ اهجوز فلح دعب يأ هدعب اهنيمي ةجوزلا تداعأو» :ريدردلل «ريغصلا حرشلا» يفو :.ج

 دمتعملاو  يفكي : مساقلا نبا لاقو . حجارلا وهو بهشأ هلاق ..هلبق نيميلاب تأدتبا

 , 0 059علوألا

 نومرت َنيِذّلاَو» : ىلاعتو هناحبس هلرعل ناعللاب لجرلا أ دي امنإو» :عئادبلا» يفو : د

 خلا # . هللاب ِتاَداَهَش ُعَبْرَأ ممدحأ ٌةَداَهَشَف ٠ ْمُهْْمْن لإ ٌءاَدِهُش مهل نكي مل ْمُهَجاوُرَأ

 اذكو . ناقل دب ازعل ناعل عقيف فذقلا بيقع جوزلا ناعل نوكي نأ يضتقيف «بيقعتلل (ءافلاو)

 ناعلب أدب نيجوزلا كنيذ ىلع ناعللا يرجي نأ ِهئك هللا لوسر دارأو ناعللا ةيآ تلزن امل يور

 ىلع ناعللا ديعي نأ هل يغبني لجرلا مث ةأرملاب أدبف مكاحلا أطخأ نإف . .انتودق كك وهو «لجرلا
 دوجو لبق  سيج الف .لجرلا ةداهش يف حدقت اهتداهشب ةأرملاو .ةداهش ناعللا نأل ؛ةأرملا

 داهتجالا لحم فداص هقيرفت نأل ؛ةقرفلا تذفن امهنيب قرف ىتح اهناعل دعي مل نإف .هتداهش

 ىلع نينيميلا دحأ ميدقت رزوجيو «نيمي وه لب .ةداهشب سيل ناعللا نأ معزي هنأل

 , 00: .ىرخألا

 :ناعللا ةحصل ىرخأ طورش -84

 نمف «- هراثآ اجتنم ًاحيحص هعوقول وأ هئارجإ ةحصل يأ  ناعللا ةحصل ىرخأ طورش كانهو

 ةحص طورش نم يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج ام ءاهانركذ يتلا ريغ طورشلا هذه

 , 5١" "؟؟9ناعللا

 يأ .هيلع هئاقلإ دعب ناعللاب - نيجوزلا نم يأ  امهنم دحاو لك يتأي نأ :ثلاثلا طرشلا

 هرمأيو هيلع مكاحلا هيقلي نأ لبق هب رداب نإف .هلوقيل هايإ هنقلي نأب مكاحلا هيلع هيقلي نأ دعب

 .7/"(ص 237ج «جاتحملا ينغم» )*٠١679(

 . :46©ص ١231ج «ريدردلل ريغصلا حرشلا» )٠١674(

 . 7178 717/ ص 27ج «عئادبلا» )٠٠١616(

 . :"8ص 2/ج « ينغمل ام(١٠ هكك)

- ”87* 



 يهو .سمخلا ناعللا تاظفل لامكتسا ناعللا ةحصل عبارلا طرشلاو يأ : عبارلا طرشلا

 .ناعللا حصي مل ةظفل اهنم صقن نإف .بضغلا وأ ةنعللا :ةسماخلاو .تاداهش عبرأ

 يف ام ةظحالم عم  اهانركذ يتلا هظافلأو هتغيصب يأ  هتروصب يتأي نأ :سماخلا طرشلا

 .هزاوج مدع وأ كلذ زاوج يف فالتخا نم اهريغب اهظافلأ ضعب ليدبت

 يأ  ةعبرألا ظافلألا نم ءيش ىلع ةنعللا ةظفل مدق نإف «بيترتلا :سداسلا طرشلا

 .هناعلب دتعي مل  ةعبرألا تاداهشلا

 هبسنو هتيمستو ًارضاح ناك نإ هبحاص ىلإ نيجوزلا نم دحاو لك نم ةراشإلا : عباسلا طرشلا
 نعال ولف ,ناعللا سلجم يف ًاعم امهروضح طرتشي الو .هب هبتشي الو هريغ نع زيمتي ًابئاغ ناك نإ
 . كلذ زاج اهلوخد ناكمإ مدعل هباب ىلع ةأرملا تنعالو دجسملا لخاد لجرلا

 : ةيكلاملا طورش نم - مهاز/ و

 «ريبكلا حرشلا» يف ءاج دقف .دلبلا عضاوم فرشأ يف ناعللا عاقيإ بجي «ةيكلاملا دنعو

 امهاضر لبقي الف .عماجلاك دلبلا عضاوم فرشأب  ناعللا يأ هعاقيإ بجوو» :ريدردلل
 بجاو كلملا عضاوم فرشأب هعوقو نأل» :لوقلا اذه ىلع ًاظيلغت يقوسدلا هيقفلا لاقو .«هريغب

 لخدم عضومللو .نعالملا ىلع فيوختلاو ظيلغتلا ناعللا نم دوصقملا نأل كلذو .ءطرشو

 ,9*30«فلاحلل رظنلاب فرشألاب .دارملاو .كلذ يف

 :ًاضيأ ةيكلاملا طورش نمو - مهالا

 لاجرلا نم ةعبرأ اهلقأ ةعامج ةرضحب ناعللا يرجي نأ بجي .ًاضيأ ةيكلاملا دنعو
 رافكلا نأل ؛هلاصخ نم ةلصخو مالسإلا رئاعش نم ةريعش ناعللا نأب كلذ نيلّلعم لودعلا

 .2'*؟9ةعبرأ ةريعشلا كلت هب رهظت ام لقأو .مهنيب ناعل ال

 ناعللا تابحتسم

 :اهتاقلعتم ةهج نم تابحتسملا دادعت 2-7

 ةبترم يف ءاهقفلا ضعب اهلعجي اهضعب .ءايشأ ةلمج هئارجإ دنع ناعللا يف بحتسي

 . 454ص .7ج «يقوسدلا ةيشاحو ريدردلل ريبكلا حرشلا» ( ٠١6717

 5 ة" 54 ص «7ج «ريدردلل ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاحو 6 6٠١ه؟8)
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 ةيكلاملا دنع وهف ,نيملسملا نم ةعامج روضحي ناعللا ءارجإ يف امك بدنلا ال بوجولا

 نمب قلعتي ام (اهنم) تابحتسملا هذهو .هركذنس امك مهريغ دنع بحتسمو ءانركذ امك بجاو
 وأ ناعللا ناكمب قلعتي ام :(اهنمو) «نينعالتملا ةئيهب قلعتي ام :(اهنمو) :ناعللا رضحي
 اميف كلذ لك ركذنو «نينعالتملل هظعوو هحصن ةهج نم يضاقلاب قلعتي ام :(اهنمو) .هنامز

 : يلي
 :ةعامج رضحمب ناعللا : ًالوأ  مها/#

 نبال «ينغملا» يف ءاج دقف «نيملسملا نم ةعامج نيجوزلا ناعل دهشي نأ بحتسي

 سابع نبا نأل ؛نيملسملا نم ةعامج رضحمب ناعللا نوكي نأ بحتسيو» :يلبنحلا ةمادق

 ؛ريثك عمج هرضح هنأ ىلع كلذ ٌلدف مهنانسأ ةثادح عم هورضح دعس نب لهسو رمع نباو

 يف ةغلابم ظيلغتلا ىلع يِنُب ناعللا نألو .لاجرلل ًاعبت سلاجملا نورضحي امنإ نايبصلا نأل
 نأل ؛ةعبرأ نع اوصقني ال نأ بحتسيو .كلذ يف غلبأ ةعامجلا يف هلعفو ءرجازلاو هب عدرلا

 .9*'2«ةعبرأ هب يمرلا لجأ نم ناعللا عرش يذلا ىنزلا نيب

 نيملسملا نم ةعامج رضحمب ناعللا ءارجإ مهدنعف ,ةيعفاشلا بهذم ًاضيأ اذهو -4

 عمج روضحب  ناعللا ءارجإ يأ  ظلغيو» :«جاتحملا ينغم» يف ءاج دقف ءًاضرف سيلو ةنس
 . «َنيِئمْؤُملا ّنم ةفئاط امُهِباذَع ْدِهْشيْلَوظ : ىلاعت هلوقل هئاحلصو ناعللا دلب نايعأ لودع نم
 يف ددعلا كلذ رضحي نأ بحتساف مهب ىنزلا توبثل ةعبرأ هلقأو ,بذكلا نع ًاعدر هيف نألو
 , 0**ناعللا

 :هنامزو ناعللا ناكمب قلعتي ام :ًايناث - مهالو

 : ةيعفاشلا بهذم : ٌأ

 ةالص دعب وهف نامزلا امأ ,ناكمو نامزب ملسم ناعل ظيلغت بجي الو نسي ةيعفاشلا دنع

 تءاج ام ىلع هيف ةباجإلا ةعاس نأل ؛ ىلوأ ةعمجلا موي رصع ةالص دعبو .موي لك رصع

 يف نأل ؛ناعللا دلب عضاوم فرشأب هعاقيإب ناعللا ظيلغت ٌنسيف «ناكملا امأ .ثيداحألا هب

 نكرلا نيب نوكت ةكم يف ناكملا ةيفرشأو .ةبذاكلا ةرجافلا نيميلا نع رجزلا يف ًاريثأت كلذ

 يوبنلا دجسملا يف فيرشلا ربنملا دنع ةرونملا ةنيدملا يفو - هللا اهفّرش  ةبعكلا نم ماقملاو
 دنع نوكي ناعللاف ,دجاسملا هذه ريغ يف امأو .ةرخصلا دنع سدقملا تيب يفو .فيرشلا

 )٠١6179( "4ص الج «ينغملا» .

 .6 ٠٠١( ص 27ج «جاتحملا ينغم)» 7/8 .
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 نعاليف ,عماجلا دجسملا بابب نعالت ءاسفنلاو ضئاحلا ةأرملاو . .ناعللا دلب يف عماجلا ربنم

 وأ مكاحلا جرخ غرف اذإف دجسملا يف جوزلا نعاليف .عماجلا دجسملا يف جوزلا
 , 00اهيلإ

 : ملسملا ريغ ناعل ناكم -5

 : هناعل يف يدوهيلا لوقيو «ةسينك وأ ةعيب نم هدبعم يف ةيعفاشلا دنع يباتكلا نعاليو

 ليجنإلا لزنأ يذلا هللاب دهشأ :ينارصنلا لوقيو . ىسوم ىلع ةاروتلا لزنأ يذلا هللاب دهشأ

 دمحمب ملسملا فلحي ال امك سعب يتارستلا الو رعت يدوهيلا فلحي الو . ىسيع ىلع
 ,209روظحم كلذ لب ء.لإيي

 :ةيكلاملا بهذم : ب  مهالال

 .رصعلا دعبو سيمخلا نم ةالص رثإ  ناعللا عاقيإ يأ  هنوك بدنو» :ةيكلاملا لاق

 ةكئالمو راهنلا ةكئالم هيف عمتجت تقو كلذ نأل ؛ةئس رصعلا دعب هنوك نإ :نونحس لاقو
 , 0" *97(ليللا

 :ةيرفعحلا بهذم : ج 66/4

 لثم فيرش عضوم يف امهتيب: يصاقلا نعالي نأب ناكملاب ناعللا ظيلغت بحتسي . مهدنعو

 كك يبنلا ربق ة نيب ام يهو ةضورلا يف ةنيدملا يفو ,ةمركملا ةكمب اناك نإ ماقملاو نكرلا نيب

 ظيلغتو .نيملسملا راصمأ يف دجاسملا يفو ىصقألا دجسملا يف ة ةرخصلا تحتو لا

 .©"'”رصعلا دعب وأ ةعمجلا مويك فيرش تقو يف هعاقيا نامزلاب ناعللا

 : ةليانحلا بهذم : د -048

 ناعللا يف ظيلغتلا بحتسي الو يضاقلا لاق :يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج

 الو نامزب هديقي ملو كلذب رمألا قلطأ ىلاعت هللا نأل ؛ةفينح وبأ لاق اذهبو .نامز الو ناكمب

 هصخي ملو هتجوز راضحإب لجرلا رمأ - دنع يبنلا نألو ؛ليلدب الإ هدييقت زوجي الف «ناكم

 نامزألا يف انعالتي نأ بحتسي :باطخلا وبأ لاقو .لمهي ملو انيلإ لقنل كلذب هصخ ولو 2 نمزب

 مدع يأ لوألا حيحصلاو :- هللا همحر  يلبنحلا ةمادق نبا لاق .مظعت يتلا نكامألاو

 ةضفكسشلا ل جا «جاتحملا ينغم» 1١*١6

 . 454ص .'؟ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» ٠١( 575) .7الا/ص اج «جاتحملا ينغم» )٠١69(

 .14ص اج «مالسإلا عئارش» «185ص ء ؟ج «ةيهبلا ةضورلا» )٠١674(

 "مك



 هللا 0 م ا ع ؛ناعللا ءارجإل ناكم وأ نامز بابحتسا
 نيب ناعللا يف مكحلاك هيف مكحلاف نيرفاك نيب ناعللا ناك نإف :ةمادق نبا لاق مث د ع

 يف - يلبنحلا يقرخلا مامإلا لوق يأ - هلوقل ءناكملا يف مهيلع ظلغي نأ لمتحيو 0

 اذه ىلعو ءاهيف اوفلح نيبذاك اهيف اوفلحي نأ نوقوتيو اهنومظعي عضاوم مهل تناك نإو : ناميألا

 يسوجملاو ةعيبلا يف يدوهيلاو ةسينكلا يف ينارصنلا :اهنومظعي يتلا مهعضاوم يف امهنيب نعالي
 .2©هسلجم يف مكاحلا مهفلح اهنومظعي نكامأ مهل نكت مل نإو «رانلا تيب يف

 : نينعالتملاب قلعتي ام :ًاثلاث - م6

 غرف اذإف .ةسلاج ةأرملاو .مئاق وهو نعتليف جوزلا أدبيف ًامايق ناجوزلا نعالتي نأ بحتسي
 نب لالهل لاق هنأ هلك يبنلا نع يور امل ؛ةمئاق يهو تنعتلاف ةأرملا تماقو دعق هناعل نم

 بحتساف هترهش يف غلبأ ناكف سانلا هدهاش ماق اذإ هنألو ؛«تاداهش عبرأ دهشاف مق» : ةيمأ
 ملعأ الو : يلبنحلا ةمادق نبا لاقو , يعفاشلاو ةفينح وبأو ةلبانحلا لاق هلك اذهبو . عمجلا ةرثك
 "ل ه1 ل هيف

 :نينعالتملل يضاقلا حصن :ًاعبار 1١

 نأ يور دقف .ىلاعت هللا باذع نم امهفيوختو نينعالتملا حصنو ظعو يضاقلل بحتسي
 ايندلا باذعنإف هللا قتا :هتجوز عم ةنعالملا دارأ يذلا ةيمأ نب لالهل لاق ِدكك هللا لوسر
 امكباسح» :نينعالتملل كلي هللا لوسر لاق :امهل يضاقلا لوقيو .ةرخآلا باذع نم نوهأ
 عبرألا تاملكلا نم غارفلا دعبو :«؟بئات نم امكنم لهف بذاك امكدحأ نأ ملعي هللا .هللا ىلع
 لبق امهناعل نم ةسماخلا دنع ًابدن امهظعو يف يضاقلا غلابي .عبرألا تاداهشلا نم يأ
 اهنإف (نيبذاكلا نم تنك نإ هللا ةنعل ٌيلع) : كلوق يف هللا قتا : جوزلل لوقيف .اهيف امهعورش

 يلع هللا بضغ» :كلوق يف هللا ٍيقتا : ةجوزلل يضاقلا لوقو . ًابذاك تنك نإ نعلل ةبجوم

 هظعو يف اذه لوقي يضاقلاو . ةبذاك تنك نإ بضغلل ةبجوم اهنإف ؛نيفداصلا نم ناك نإ

 امهلاح ىلع امهكرت ناعللا ماعتإ الإ ايبأ نإف .امهناعل ناكرتيو نارجزني انيلعل امهل هحصنو

 نم ناك ْنِإ هيلع هللا ةنعل نأ :لوقي نأ لجرلل ةبسنلاب يهو .اهالوقيل ةسماخلا امهنقلو

 ١ 17” ه ص الج «ينغملا» ٠١ ١) ه*ه)
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 اذهبو 4َنيِقداّصلا َنِم ناك ْنِإ اًهيلَع هللا ّبْضَغ َّنأ» :لوقت نأ ةجوزلل ةبسنلاب يهو 4 َنيِبْذاَكلا

 1 .20*ةيعفاشلا لاق هلك

 نينعالتملا حصنو ظعوب يضاقلا مايق بابحتساب ةيرفعجلاو ةيكلاملاو ةلبانحلا ًاضيأ لاقو

 :07”ةايذاك امهدحا نعال اذإ: هللا :تاذع نم اماهنيوتيت

 . "78ص ءا"ج «جاتحملا ينغم» (61١١"ا/)

 23ج «ةيهبلا ةضورلا» 5455-2458 ص جا «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» « ؟؟"8ص الج «ينغملا» 206١64

 .ا١مكص
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 عبان)ل ىملل
 ناعللا راثآ

 :ثحبلا جهنمو .ديهمت

 ةمرحلا عوقوو ءامهنع ّدحلا ءافتناو نينعالتملا نيجوزلا نيب ةقرفلا عوقو ناعللا ىلع بترتي

 ىلعو نعالملا جوزلا نع دلولا بسن يفن ىلع ناعللا ناك نإ دلولا بسن ءافتناو ءامهنيب ةدبؤملا

 .ّدحلا طوقس :لوألا بلطملا

 .نينعالتملا نيب ةقرفلا عوقو : يناثلا بلطملا

 .امهنيب ةدبؤملا ةمرحلا عوقو :ثلاثلا بلطملا

 .ناعللاب جوزلا نع دلولا بسن ءافتنا : عبارلا بلطملا

 لوألا بلطملا

 ناعللاب ّدحلا طوقس

 :هليلدو ناعللاب طقاسلا ّدحلاب دارملا - 8687

 :ناعللاب طقاسلا دحلاب دارملا : أ

 ةجوزلل ةبسنلاب ىنزلا ٌّدحو .فذاقلا جوزلل ةبسنلاب فذقلا ٌّدح وه ناعللاب طقسي يذلا دحلا

 ءاوس .ءفذقلا ةميرج اوبكترا اذإ جاوزألاو بناجألا لمشي ناك فذقلا ّدح نأ كلذو «ةفوذقملا

 يهو ةيعرشلا ةنيبلاب مهفذق اوتبثي مل اذإ ,مهنع تايبنجأ نك وأ نيفذاقلل تاجوز تافوذقملا تناك

 .ءادهش ةعبرأب اوتأي مل اذإ مهتاجوز جاوزألا فذقل ةبسنلاب مكحلا اذه خسن مث ءءادهش ةعبرأ
 . ًاعنام اهناعل عرشلا لعج تنعتلا اذإ اهنأل ؛ءادهش ةعبرأ ةلزنمب مهّمح يف ناعللا عرشلا لعج ذإ
 .لبق نم هانلّصف يذلا وحنلا ىلع اهنع ىنزلا ٌّدحل اطقسم وأ اهيلع ىنزلا ّدح باجيإ نم
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 :ناعللاب ّدحلا طوقس ىلع لادلا صْنلا : ب

 َنيذْلاَول : ىلاعت هلوق وه نيعالتملا ,نيجوزلا نع ناعللاب ّدحلا طوقس ىلع لادلا ا

 نمل هل هللاب تاداهش : عيد مهدحأ ٌةداهشُ مهن ّإ ٌءادهش مهل نكي و ْمُهَجاوزَأ نومرت

 َدهْشَت نأ تاذعلا اهْنَع ارذيو , نيبفاكلا ن نم ناك ْنِإ هيلع هللا ةنعّل 9 ةسماخلاو . َنيِقداَصلا

 نم ناك ْنِإ اَهيلع هللا ٌبضُغ 93 ةسماخلاو .َنيبذاكلا نمل ُهْنِإ هللاب تاداهش ٌعبرأ 4 هللاب

 فذاقلا جوزلا نع فذقلا ٌدح طوقس ىلع اهتلالد ىف ةحيرص تايآلا هذهف ١'©. *؟؟)4 َنيِقداَصلا

 .0'*؛ريسفتلا لهأ لاق اذهبو اهجوز تنعال اذإ ةأرملا نع عفدني ىنزلا ٌدح نأو .ناعللاب ماق اذإ

 :ناعللاب ّدحلا طوقس يف ءاهقفلا لاوقأ -4

 «نينعتلملا نيجوزلا نع ناعللاب ٌدحلا طوقس ىلع اهانركذ ىتلا تايآلا ةلالد ىلع ءانبو

 ةأرملا نع ىنزلا ّدح طوقسو .نعال اذإ فذاقلا جوزلا نع فذقلا ّدح طوقسب ءاهقفلا حرص

 -:مهلاوقأ نمف «تنعال اذإ ةفوذقملا

 .- ةنعالملا فذق ٌدح يأ  هنع ّدحلا طوقسو ةقرف هناعلب قلعتيو» :ةيعفاشلا لاق : أ
 2 0١4

 .ةيآلا « . . ٌباذَعلا اَهْنَع اًرديو# : ىلاعت هلوقل نعالت مل نإ اهانز ٌدح بوجو اضيأ هناعلب قلعتيو

 .(0'*؛9(هناعلب اهيلع هبوجو ىلع ٌلدف

 هتداهش درو هقسفب مكحو ّدحلا هيلع بجو ةنصحملا هتجوز فذق اذإ» : ةلبانحلا لاقو : ب

 , 00049( نعالي وأ ةئيبب ىتأي نأ الإ

 فذقلا دح نيدحلا طوقس . .ةعبرأ ماكحأ ًاعم امهناعلب قلعتيو» :ةيرفعجلا لاقو : ج

 ,20"*؛9مامهنع  ىنزلا دحو

 : هسفن فذاقلا جوزلا باذكإ 6

 ءاذه يف فالخ الو فذقلا ّدح لحي هنإف ,هتجوز فذق يف هسفن فذاقلا جوزلا بذكأ اذإو

 يف ءاج دقف .هدعب وأ هناعل لبق ءاوسو «هناعل دعب وأ نعالي نأ لبق هسفن باذكإ ناك ءاوسو

 )٠١619( تايآلا .رونلا ةروس] 9-5[.

 )٠١640( 77ج «يزارلا ريسفت» , ص56؟1١-/!ا١5.

 )٠١641( .ا"ج «جاتحملا ينغمد ص8١0".

 )٠١6545( ص ءالج «ينغملا» 5٠ .

 )٠١64( 17ج «ةيرفعجلا هقف يف ةيهبلا ةضورلا» ص١85.
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 :ّدحلا هيلع اهلف .هسفن بذكأ مث هتأرما فذق اذإ لجرلا نإ» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا»

 مهل ملعن الو « يأرلا باحصأو رو يبأو يعفاشلا لوق اذهو دعب وأ اهناعل لبق اهبذكأ ءاوس

 نأ رهظ هسفن بذكأ اذإف .جوزلا ّقح يف  ءادهش ةعبرأ - ةنيبلا ماقم ميقأ ناعللا نأل ؛ ًافلاخم

 فذقلاب انا ناك يذلا ّدحلا بجي نأ نم لقأ الف « اهفذقل راركتو اهكته ىف ةدايزو بذك هناعل

 :("*؟9«درجملا

 :فذقلا ىف اهجوز ةجوزلا قيدصت - 65

 فّلحُت ال اهنأل ؛ يه نعالت مل هناعل دعب ىنزلا نم هب اهفذق اميف اهجوز ةجوزلا تقّدص اذإو
 دوجول اهيلع ّدح ال يأ 2"*؛*رارقإ ريغ نم ناعللا نم تعنتما ولام مكح اهمكحو .رارقإلا عم

 عبرأ تّرقأو ىنزلا نم هب اهفذق اميف اهجوز تقّدص ول نكلو .تاهبشلاب أردت دودحلاو .ةهبشلا
 , 0١040 ىنرلا ٌدح اهيلع بجو هيف عجرت ملو ءاهانزب تارم

 يناثلا بلطملا

 ؟ناعللاب ةقرفلا عقت له 1

 نع يكحو .ناعللا «ببسب نينعالتملا نيجوزلا نيب ةقرفلا عوقو ىلإ ءاهقفلا ةماع بهذ

 هذفنأف ًاثالث اهقلط هتأرما نعال امل ينالجعلا نأ يور امل ةقرف ناعللاب قلعتي ال هنأ يتبلا نامثع
 يتبلا نامثع لوق ىلع يلبنحلا ةمادق نبا در دقو .هقالط ذفنأ امل ةقرغلا تعقو ولو ِِك هللا لوسر

 ملسم مامإلا هجرخأو دعس نب لهسو رمع نب هللا دبع هاور «نينعالتملا نيب قرف» ِةِكَك يبنلا نأ

 «نينعالتملا نيب قرفي نأ امهدعب ناك نمل ةئس تناكف :دعس نب لهس لاقو . .«هحيحص» يف

 .9:*20ًادبأ ناعمتجي ال مث ءامهنيب قرفي نانعالتملا» :- هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع لاقو

 ؟هدحو جوزلا ناعلب ةقرفلا عقت له - 866484

 لاق ؟هدحو جوزلا ناعلب ةقرفلا هذه عقت لهف .نيجوزلا نيب ةقرف هبقعت ناعللا ناك اذإو

 ينغم١» يف ءاج دقف .ةجوزلا نعالت مل نإو هدحو جوزلا ناعلب ةقرفلا عقت عقت معن : ةيعفاشلا

 )٠١644( 4ص ءالج «ينغملا» 416-41 .

 )٠١١645( 5ص ءالج «ينغملا» 44 .

 )٠١١45( ص الج «ينغملاد 445-440 .

 )٠١647( ءالج «ينغملا ص4١١.
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 نعالت مل نإو ةقرف  جوزلا ناعلب يأ هناعلب قلعتيو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا

 هدحو جوزلا لوقب لصحتف لوقلاب ةلصاح ةقرف اهنأل» : مهلوقب كلذ نوللعيو .49١2«ةجوزلا

 عرشلا نأل ؛كلذ حصي ال : هلوقب كلذ ىلع يلبنحلا ةمادق نبا مامإلا در دقو .2(9:*'20قالطلاك

 يبنلا قرف امنإو ءطقف امهدحأ ناعلب نينعالتم نانوكي الو «نينعالتملا نيب قيرفتلاب درو امنإ

 ةيوبنلا ةنسلا لولدم فلاخي مكحت هلبق ةقرفلا عوقوب لوقلاف ءامهنم ناعللا مامت دعب امهنيب ل
 .كلذب ةداهش وأ اهانز ىلع ناميأ امإ :هنإف ةقرف يضتقي ال ناعللا ظفل نألو ؛ِةكَك يبنلا لعفو

 زوجي الف امهناعل دعب هب عرشلا درو امنإو «قيرفتلا لصحي مل امهنيب قيرفتلاب عرشلا دورو الولو

 فلاحتل خسفلاك امهدحأ نيميب تبثي ملف «نيفلتخم ناميأب تبث خسف هنألو .هضعب ىلع هقيلعت

 ,0000(فالتخالا دنع نيعيابتملا

 اهقاس يتلا ةلدألل هدحو جوزلا ناعلب عقت الف ,نيجوزلا ناعلب ةقرفلا عوقو حجارلاو 4

 . ىلاعت هللا همحر ةمادق نبا

 ؟طقف نيجوزلا ناعلب ةقرفلا عقت له

 «نيجوزلا ناعل نم دب ال لب .هدحو جوزلا ناعلب لصحت ال ناعللا ببسب ةقرفلا تناك اذإو

 ال مأ ءامهنيب ةقرفلا هعاقيإب يضاقلا لخدت ىلإ ةجاح نود ةقرفلا لوصحل امهناعل يفكي لهف

 : يتآلا يف هزجون ءاهقفلا نيب فالتخا ؟نينعالتملا نيب ةقرفلا عوقول يضاقلا قيرفت نم ّدب

 :نيجوزلا ناعل درجمب ةقرفلا عقت :لوألا لوقلا 0١-

  يضاقلا نم قيرفت ىلإ ةجاح نود امهناعل نم نيجوزلا غارف دعب عقت نيجوزلا نيب ةقرفلا

 هللا يضر  رمع نع يور ام لوقلا اذهل ةجحلاو «ةلبانحلا بهذم يف نيتياورلا ىدحإ يف اذهو

 ديؤملا ميرحتلا يضتقي ىنعم هنألو ؛«أدبأ ناعمتجي الو امهنيب قرفي نانعالتملا» :لاق هنأ  هنع
 كرت غاسل مكاحلا قيرفتب الإ لصحت ملول ةقرفلا نألو ؛ عاضرلاك مكاحلا مكح ىلع فقي ملف

 ىقبي نأ امهنيب قرفي مل اذإ مكاحلا نأ بجولو ,راسعإلاو بيعلل قيرفتلاك هاهرك' اذإ قيرفتلا

 ىلع لدي ءاهيلع كل ليبس ال» نعالملا جوزلل كك يبنلا لوقو .زوجي ال اذهو ًارمتسم حاكتلا

 نكلو . ةقرفلا لوصحب امهل همالعإ ىنعمب وه امنإ امهناعل دعب نينعالتملا نيب لي هقيرفتو .اذه

 )٠١644( ص ءا“ج «جاتحملا ينغم» 38٠ .

 )٠١١659( الج «ينغملا» ص١ 1١.

 )0مه٠١( ءالج «ينغملا» ص14١١.
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 ةيرهاظلاو ةيكلاملا بهذم اذهو .0"2)مهنيب ناعللا مامت لبق لصحت ال ةقرفلا

 .2**”ةيرفعجلاو
 : يضاقلا قيرفتو ناعللاب ةقرفلا عقت : يناثلا لوقلا -65

 ةقرفلا نأ يأ يضاقلا قيرفتبو هب لب .نيجوزلا ناعل درجمب عقت ال ةقرفلا نإ : يناثلا لوقلاو

 نيجوزلا نيب قيرفتلاب يضاقلا مكح نم دب ال لب ءامهناعل نيجوزلا مامتإ دعب ًالاح عقت ال
 يقرخلا مامإلا لوق رهاظ وهو «ةلبانحلا بهذم يف ةيناثلا ةياورلا وه لوقلا اذهو .نينعتلملا

 : هثيدح يف سابع نبا لوقل «ًادبأ اعمتجي مل امهنيب مكاحلا قرفو انعالت نمف» :لاق ذإ يلبنحلا

 جوزلا لاق هرميوع ثيدح يفو .هلبق عقت مل ةقرفلا نأ يضتقي اذهو .امهنيب لك هللا لوسر قرفف

 اذهو وكي هللا لوسر هرمأي نأ لبق ًاثالث اهقلطف ءاهتكسمأ نإ هللا لوسر اي اهيلع تبذك :نعالملا

 املو هقالط عقو امل .كلذ لبق تعقو ةقرفلا تناك ولو .هقالط عقو هنأو اهكاسمإ ناكمإ يضتقي

 مكحب الإ عقت ال هب ةقلعتملا ةقرفلاف .مكاحلا ىلع فقي ةقرفلا هذه ببس نألو ؛اهكاسمإ هنكمأ

 ."*”9ةنعلا ةقرفك مكاحلا

 : يناثلا لوقلا باحصأ نم ةيفنحلا - 84

 ناعللا درجمب نيجوزلا نيب ةقرفلا لصحت ال مهدنعف « يناثلا لوقلا باحصأ نم ةيفنحلاو

 لاق» :«هعئادب» يف يناساكلا مامإلا لاق دقف ءامهناعل دعب يضاقلا قيرفت نم دب ال لب ءامهنيب

 ناعللا لاح ىلع اماد ام قيرفتلا بوجو وه  دمحمو فسوي وبأو ةفينح وبأ :ةثالثلا انباحصأ

 هؤاليإو هراهظو جوزلا قالط زوجي ىتح .مكاحلا قيرفت ريغ نم ناعللا سفنب ةقرفلا عوقو ال
 يتلا ةيوبنلا ثيداحألاب لوقلا اذهل يناساكلا جتحاو .©9**2(قيرفتلا لبق امهنيب ثراوتلا يرجيو

 لاق مث ءانعالت نأ دعب نينعالتملا نيب قّرف لكك يبنلا نأ اهيفو «نينعالتملاو ناعللا يف تدرو

 تعقو ول ذإ ءامهناعلب الو هدحو جوزلا ناعلب عقت ال ةقرفلا نأ ىلع ثيداحألا تلدف» : يناساكلا

 يأ  هبقع تباثلاف ناعللا سفنب امهنيب ةقرفلا عوقو دعب لكي هللا لوسر نم قيرفتلا لمتحا امل
 اذإف .قيرفتلا يف يضاقلا هنع بان الإو هسفنب جوزلا قرف نإف .قيرفتلا بوجو  ناعللا بقع

 .(6552(ةقرفلا تعقو ناعللا مامت دعب قرف

 )٠١661( الج «ينغملا» ص4٠١-5١١.

. 
 )؟هه٠١١( 4ص ءقم١ج 6« ولحملا»  2١5حرشلا» ١ 1856ص «(ةيهبلا ةضورلا» 2145 5ص 21ج «ريدردلل هريغصل

 .١٠١5ص «الج «ينغملا» ١٠١( هم»“)

 . 7595-7417 ص لج «عئادبلا» ٠١( ههو) .؟14 4ص «3”ج «عئادبلا» (١٠هه4)
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 ؟ناعللا مامت لبق قيرفتلا يضاقلل زوجي له -4

 ؟امهناعل نيجوزلا

 : ةيفنحلا بهذم :الوأ - م66

 لك ناك نإ :رظني .ناعللا مامت لبق نيجوزلا نيب قرفف يضاقلا أطخأ نإ :ةيفنحلا لاق

 نعتلي مل امهدحأ ناك وأ ناعللا رثكأ انعتلي مل نإو «قيرفتلا ذفن ناعللا رثكأ نعتلا دق امهنم دحاو

 رثكألا نأ رابتعاب غئاسلا داهتجالا ةرئاد يف عقي همكح نأ مهتجحو ,2**”«ذفني مل ناعللا رثكأ

 يف لكلا ماقم موقي رثكألا نأ ىلإ هداهتجا ىضتقاف ماكحألا نم ريثك يف لكلا ماقم موقي
 , (655١0«(ناعللا

 :ةلباتحلا بهذم :ًايناث 5

 دقف «نيجوزلا نم ناعللا مامت لبق يضاقلا هعقوأ اذإ قيرفتلا نالطب ىلإ'ةلبانحلا بهذو

 امهناعل مامت دعب الإ امهنيب قرفي نأ يضاقلل زوجي ال' : يلبنحلا ةمادق نبال («ينغملا» يف ءاج

 درو عرشلا نأ لوقلا اذهل ةجحلاو .كلام لاق اذهبو ءالطاب هقيرفت ناك كلذ لبق قّرف نإف

 ةأرماو لجر ةداهشب ذخؤي ال اذهلو «بابسألا رئاسك هلبق زجي ملف .ببسلا لامك دعب قيرفتلاب
 , (5528١3باصنلا رثكأب ةداهش اهنأ ةجحب

 : حجارلا لوقلا 7

 ددعو ةحيحصلا هتيفيك يفو لوبقملا ناعللا يف حيرص صنلا نأل ؛ةلبانحلا لوق حجارلاو

 . لكلا مكح هل رثكألا نأ ةجحب كلذ زواجت ىلإ ليبس الف .نانعالتملا اهلوقي يتلا تاداهشلا

 ةجح نوكي ال يلاتلابو «,تالاحلا عيمج لمشي ال زاوجلا اذهف لكلا مكح رثكألل نأ زاج اذإو

 .انتلأسم يف هب ذحخألل

 : ناذئتسا الب قرفي يضاقلا 44

 ؛امهدحأ نم وأ امهنم ناذئتسا الب امهنيب قرفي يضاقلا نإف «نيجوزلا نيب ناعللا مت اذإو

 . 340 ص .؟ج «عئادبلا» (١٠هدكر

 . 5460 ص ءا"ج «عئادبلا» ( ٠١ همال)

 .١4؟١١4ص «الج «ينغملا» (١٠ههمج
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 در 0 يع تحوم عفان نع كلام ىورو .امهنذأتسي ملو نينعالتملا نيب قرف ٍِكَك يبنلا نأل

 دلولا قحلأف امهنيب دك هللا لوسر قرفف اهدلو نم ىفتناو بِكَ هللا لوسر نمز يف هتأرما نعال

 ل «ه؟)ةأرملاب

 : يضاقلا 0 ىتح قاب حاكنلا 8

 ىتح ًايقاب ربتعي امهنيب حاكنلا نإف . يضاقلا قيرفتب الإ نيجوزلا نيب ب عقت ال ةقرفلا تناك اذإو

 0000 ')نعالي مل ولام هبشأف «ءابجوي مل حاكنلا لطبي ام نأل ؛ ؛ امهنيب يضاقلا قرفي

 لبق امهنيب ثراوتلا يرجيو هؤاليإو هراهظو جوزلا قالط زوجي ةيفنحلا لاق اذهلو
 ناثراوتيو .مكاحلا هخسفي مل ام قاب مهدنع حاكتلاف «ةيديزلا لاق اضيأ اذهبو .9"”*220قيرفتلا

 , 079*200 خسفلا لبق

 ؟قالط مأ خسف .ناعللا ةقرف -

 اجمف ةقرفلا هذه ربتعت لهف . يضاقلا قيرفتو ناعللا مامتب نيجوزلا نيب نيب ةقرفلا تعفو اذإو

 .قالط ةقرف اهنإ : دمحم هبحاصو ةفينح وبأ لاقو خسف ناعللا ةقرف نإ روهمجلا دنع ؟ًاقالط مأ

 : مهلاوقأ ضعب يلي اميف ركذنو

 :روهمجلا لوق :ًالوأ

 ةقرفك ًاخسف تناكف ءًادبؤم ًاميرحت بجوت ةقرف اهنأل ؛ خسف ناعللا ةقرف : ةلبانحلا لاق : أ
 ًاقالط نكي ملف «قالطلا نعالملا هب ىون الو قالطلا يف حيرصب سيل ناعللا نألو ؛ عاضرلا

 .©©5ةجوزلا ناعل نود جوزلا ناعلب عقول ًاقالط ناك ول هنألو ؛حاكنلا هب خسفني ام رئاسك

 اره مستو طق كول يقر عخلا عاضرلاك خسف ةقرف اهنإ» :ةيعفاشلا لاقو : ب

 0٠659 (ًانطابو

 :«يواصلا ةيشاح»و ريدردلل «ريغصلا حرشلا» ىف ءاج دقف :ةيكلاملا لاق كلذكو : ج

 . 4١١ ص ءالج «ينغملا» (١٠ه69)

 . 4١١ ص ءالج «ينغملا» )٠١60(

 . 544 ص ,#*ج «عئادبلا» (١٠ه11)

 .6١0©ص .7ج «راهزألا حرشد (65١٠؟)

 . 417-418ص ءالج «ينغملا» )٠١63(

 . 8٠" ص «ا"ج «جاتحملا ينغم» )٠١655(
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 ."*72«اهنع ّدحلا عفرو حاكنلا خسفو . .هيلع ةبترتملا هترمث يأ ناعللا يف همكحو»

 نم تئرب  ناعللا يأ - كلذ تلاق اذإف» : مزح نبا لاق دقف .ةيرهاظلا لاق كلذكو : د

 0م[ ربأ هيلع تمرحو هنم اهحاكن خسفناو .دحلا

 لامك دعب مثال : ةيديزلا هقف يف «راهزألا حرش يف ءاح دقف .ةيديزلا لاق كلذكو : ه

 :هلوق يفكي لب .خسفلا ظفل نيعتي ال هنأ برقألاو .امهنيب مكاحلا خسفي  ناعللا - فيلحتلا

 , 0057 مادنأ ناعمتجت ال

 :000580ناعللا ةقرف ىف ةيفئحلا بهذم :ًايناث

 ءدمحم مامإلا هبحاصو ةفينح يبأ مامإلا دنعف ,ناعللا ةقرف فييكت يف فالتخا .مهدنع

 ىلع اماد ام جوزتلاو ةرهاصملا ةمرح تبثتو .حاكتلا كلم لوزيف ةنئاب ةقيلطتب ةقرف ناعللاب ةقرفلا

 زاج .هتقدص نأب اهسفن ةجوزلا تبذكأ وأ ّدحلا هيلع ميقأف هسفن جوزلا بذكأ نإف .ناعللا ةلاح

 خسف ةقرف ناعللا ةقرف نإ :دايز نب نسحلاو رفزو فسوي وبأ لاقو «هيلع ناعمتجيو امهنيب حاكتلا

 يبنلا لوقب اوجتحاو «ةرهاصملاو عاضرلا ةكرحك ةدبؤم ةمرح بجوت اهنإو «قالط ةقرف تسيلو
 قلط ينالجعلا رميوع نأ دمحمو ةفينح يبأل ةجحلاو .«ًادبأ ناعمتجي ال نانعالتملا» :يي
 ىلع بجيف .هقالط ْهلكَك يبنلا ذفنأف ءامهنيب ناعللا كك هللا لوسر ىرجأ نأ دعب اثالث هتجوز

 يف هبانم يضاقلا بان هنم عنتماو كلذ لعفي مل اذإف ءاهنعال يتلا هتجوز قلطي نأ نعالم لك

 «قيرفتلا هدعبو ناعل نم هبجوتسا امو جوزلا فذق ةقرفلا هذه ببس نألو .ًاقالط نوكيف قيرفتلا
 نوكت اهببس جوزلا لعف نوكي وأ جوزلا نم نوكت ةقرف لكو «جوزلا نم ببسب ةقرفلا هذه تناكف

 لبق نم تعقو ةقرف لك) :فلسلا لوق وهو .«كلذ وحنو ءاليإلاو علخلاو نينعلا يف امك ءاقالط
 . مهريغو ةداتقو ريبج نب ديعسو نسحلاو ميهاربإ فلسلا ءالؤه نمو (قالط يهف جوزلا

 : "0*0: ناعللاب ةقرفلا عوقو ليلعت 0

 ةيجوزلا ةايحلا فانئتسا اهعم بعصي نينعالتملا نيجوزلا نيب ةديدش ةرفن ببسي ناعللا

 ناك نإ جوزلاف ,ةغلاب ةءاسإ رخآلل نيجوزلا نم لك ءاسأ دقف ,ةلدابتم ةقثو ةرشاعم نسحو ءدوعي

 ققحو .يزخ ماقم اهماقأو داهشألا سوؤر ىلع اهحضفو ءاهتشحاف عاشأ دقف هناعل يف اقداص

 ىلإ فاضأ دقف هناعل ىف ابذاك ناك نإ و .هنع اهدلو بسن عطقو .ىلاعت هللا نم بضغلا اهيلع

 .44 "ص . 1١ج «يواصلا ةيشاحو ريدردلل ريغصلا حرشلا» 06١( ه5

 .ه 9١ص .؟ج «راهزألا حرش» )٠١6597( .54١ص .١٠ج . يرهاظلا مزح نبال ؛ىلحملا» )٠١١555(

 . 4 1١؟ص ءالج «ينغملا» ٠١( هال . 7460-715 ص .ا"ج «عئادبلا» )٠١554(
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 سوؤر ىلع اهجوز تبذكأ دقف ةقداص تناك نإ ةجوزلاو .ةميظعلا ةيرفلا هذهب اهفذقو اهتهب كلذ

 ىف هنناجو هشارف ةدتنقا دقق اهناعل نك ةيذاك تناك نإو: هللا ةظمل هيل تيحتات .داهشألا

 :ةقوزلا ةايحلا رارمتسا اهعم رذعتي ةيحفولا نيب ةلاحلا هذهف ةحيضفلاو راعلا هتمزلأو ءاهسفن

 ىلع طْلسُي نأ يغبني الف ًابذاك ناك نإ هنأل ؛ ؛ انك اميقنب”ةفرقلا عوقو عراشلا ةمكح تضتقاف

 .اهلاحب هملع عم اهكسمي نأ يغبني الف ًاقداص ناك نإو ءاهيلإ حيبقلا نم عنص ام عم اهكاسمإ

 ثلاثلا بلطملا

 ناعللاب ةدبؤملا ةمرحلا عوقو

 :ةديؤملا ةمرحلا عوقو يف فالخ ال 64

 دققف .ناعللا بيش نيعالتلا نيجوزلا نيب ةدبؤملا ةمرحلا لوصح يف ع ءاهقفلا فلتخي ال

 الو ءهل ّلحت الف ًاديؤم ًاميرحت ناعللاب هيلع مرحت اهنإ» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج

 0٠١9 ءاهقفلا حرص اذهبو ى'' "7 (هل ّلحت ال هسفن بذكي مل اذإ هنأ يف ملعلا لهأ نيب فالخ

 :ناعللاب ةدبؤملا ةمرحلا عوقول ةححلا 6

 ةيوبنلا ةنسلا يف ءاج ام نينعالتملا نيجوزلا نيب ب ناعللاب ةديؤملا ةمرحلا عوقول ةجحلاو

 :كلذ نمف ناعللا ببسب تلصح اهنأو .ةمرحلا هذه نأشب ةفيرشلا

 :لوألا ثيدحلا : أ

 :هيف ءاجو .ناعللا باب يف (هننس» يف دواد وبأ هجرخأ يذلا دعس نب لهس ثيدح يف

 :هحرش يف ءاجو . «أدبأ ناعمتجي ال مث امهنيب قرفي نأ نينعالتملا يف دعب ةنسلا تضمف دلل

 ال» :هلوق يناكوشلا هيقفلا لاقو .©١؟"9ةقرفلا ديبأت ىلع ليلد هيف «أدبأ ناعمتجي ال مث» : هلوقو

 ديؤملا ميرحتلاب ةيضاق ةحيرصلا ةحيحصلا ةلدألاو « ميرحتلا ديكأت ىلع ليلد هيف اذن ناعمتجي

 هبضغو هللا ةنعل نإف .هاوس يضتقي الو ناعللا مكح هيضتقي يذلا وهو .ةباحصلا لاوقأ كلذكو

 لصح يذلا دعب ةيجوزلا ةايحلا فانئتسال ناحلصي الف يأ 22079ةلاحم ال امهدحأب تلح دق

 .هيلع بوضغم وأ نوعلم امهدحأ نأو ءامهنيب

 . 4١ 4ص ءالج «ينغملا» )٠١011(

 «١ج «ريدردلل هريغصلا حرشلا» ٠١0*« ص .ج «جاتحملا ينغم» ء144١ص :١٠ج «ىلحملا» )٠١07(

 . ”3"ه ص «عفانلا رصتخملا» «215"ص

 .77/8 ءا"الا/ص 57ج «دواد يبأ نئس حرش دوبعملا نوع» ٠١( هالا“)

 )٠١01/4( 37ص .5ج «يناكوشلل «راطوألا لين» .



 : يناثلا ثيدحلا :ب -5

 هللا يضر يلع نعو .«أدبأ اعمتجي ال نأ نانعالتملا» :لاق كي يبنلا نأ سابع نبا نعو
 ,2"*"©يادبأ ناعمتجي ال نينعالتملا ىف ةنسلا تضم» :لاق  هنع

 :هل ةجوزلا قيدصت وأ هسفن فذاقلا جوزلا باذكإ -7

 تعقوو امهنيب مكاحلا قرفو «تنعالف ةفوذقملا ةجوزلا هتعبتو فذاقلا جوزلا نعال اذإو
 تبذكأ اذإ وأ هسفن فذاقلا جوزلا بذكأ اذإ ةمرحلا هذه عفترت لهف ءامهنيب ةدبؤملا ةمرحلا

 قيدصت وأ هسفن جوزلا بيذكت ناك اذإ وأ «ىنزلا نم هب اهامر اميف هتقدص نأب اهسفن ةجوزلا

 ام اذه ؟هيلع بترتي اذامو هلك كلذ رثأ امف ءىضاقلا قيرفت لبقو هدعب وأ ناعللا لبق هل ةجوزلا

 : ةيلاتلا تارقفلا ىف هنيبن

 :ةيفنحلا بهذم :ًالوأ -4

 : هسفن جوزلا بذكأ اذإ : ُأ

 يبأ دنع طقست ملو دمحمو ةفينح يبأ دنع ةدبؤملا ةمرحلا تطقس هسفن جوزلا بذكأ اذإ

 ىتح عفترت الف ةمرحلا ديبأت ىلع صن اذهو .«أدبأ ناعمتجي ال نانعالتملا» : لك هلوقل ؛فسوي
 باذكأ نإ ءدمحمو ةفينح يبأل ةجحلاو .- فذقلا ّدح  ّدحلا هيلع ميقأو هسفن جوزلا بذكأ ولو

 ال امهو ءاهل مكح ال اهنع عوجرلا دعب ةداهشلاو .ةداهشلا نع عوجر هسفن فذاقلا جوزلا

 اعمتجي نأ زوجيف انلق امل باذكإلا دعب همكح الو نعالتلا قبي ملو «نينعالتم اماد ام ناعمتجي

 .92”0ةديؤملا ةمرحلا لاوزل

 :فذاقلا اهجوز ةجوزلا تقّدص اذإ : ب -8

 دعب اهسفن ةجوزلا تبذكأ اذإ «مهنيب اميف فالخلا اذه ىلع «ةيفنحلا دنع مكحلا كلذكو

 بذكأ نإف» : يناساكلا مامإلل «عئادبلا» يف ءاج دقف .هب اهفذق اميف اهجوز تقّدص نأب فذقلا

 .ناعمتجيو امهنيب حاكنلا زاج .هتقدص نأب اهسفن ةأرملا تبذكأ وأ ءّدحلا دلجف هسفن جوزلا

 ةمرحك ةدبؤم ةمرح بجوت اهنإو «قالط ريغب ةقرف يه :دايز نب نسحلاو رفزو فسوي وبأ لاقو
 قيدصتب اهسفن ةجوزلا باذكإب وأ هسفن جوزلا باذكإب طقست الف يأ ةرهاصملاو عاضرلا

 .20*ًادبأ ناعمتجي ال نانعالتملا : لكي هلوقب اوجتحاو  اهجوز

 .١737ص كج « يناكوشلل «راطوألا ليند» : ينطقرادلا امهاور :امهنع لاقو يناكوشلا امهركذ ( ٠١ هاله)

 .71560ص 2," ج «عئادبلا» ١٠١( هالال) . 7١600 ص ء3”"ج «عئادبلا» ٠١( هالك)
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 دقع ديدجت ريغ نم هل تّلح قيرفتلا لبق ناعللا دعب هسفن جوزلا بذكأ ولو - مك
 ,فذقلا ّدح هيلع ميقأ باذكإلا لبق اهقّلطي مل نإف : انرظن ناعللا لبق هسفن بذكأ ولو عددا

 ىتأتي ال وهو امهنيب قيرفتلا هرثأ ناعللا نأل ؛ناعل الو هيلع ّدح الف هسفن ٍبّذك مث اهقّلط نإو

 ءارجتا :ايخوف عقو هفذق نأل ؛فذقلا ّدح هيلع بجي الو .تلصح ةقرفلا نأل ؛قالطلاب ةنويبلا دعب
 فذقلل ٍذئنيح هدح نأل ؛ناعللا دعب هسفن باذكإ فالخب « ّدحلا ةماقإ 1ظ013 10 الف ناعللا
 , 00572هيلع ناعللا بيترت وهو همكح ذخأ هنأل ؛لوألا فذقلا سيلو ناعللا تاملك هنمضت يذلا

 : ةيعفاشلا بهذم : ًايناث 0

 ديبأت عفر الو حاكنلا دوع كلذ هديفي الف هسفن بذكأ نإو .ةدبؤم ةمرح ناعللاب عقي :اولاق
 امهنإف ءبسنلا قوحلو ّدحلا فالخب امهدوع نم نكمتي الف ءالطب دقو هل ّقح امهنأل ؛ةمرحلا
 2010 07هبلع ٌّقح امهنأل نادوعي

 : ةلباتحلا بهذم :ًاثلاث 5

 هاور يذلاف .هسفن فذاقلا جوزلا بذكأ مث ءامهنيب مكاحلا قرفو نيجوزلا نيب ناعللا متاذإ
 ىهل ّلحت ال ةأرملا ىقبتو عفترت ال امهنيب ةدبؤملا ةمرحلا نأ لبنح نب دمحأ مامإلا نع ةعامجلا
 ىعخنلاو ديز نب رباجو ءاطعو نسحلا لاق هبو : ىلبنحلا ةمادق نبا لاق .هسفن بذكي مل ول امك

 لوقلا اذهل ةمادق نبا جتحاو .روث وبأو ديبع وبأو يعفاشلاو يعازوألاو يروثلاو كلامو , يرهزلاو
 قرفي نأ نينعالتملا يف ةئسلا تضم» :ناعللا ثيدح يف لاق هنأ دعس نب لهس نع يور امب

 ,(00540ةيرهاظلا بهذم ًاضيأ اذهو .“ >«أدبأ ناعمتجي ال مث امهنيب

 وأ هن هتجوز نعالي نأ لبق هسفن بذكأ ءاوس «تاقلا ّدح هيلعف هسفن بذكأ لف م51

 هناعل نأ 0 اذ لا ماقم 0 ناعللا نأل كلذو 0
 , 005825فذقلا ٌدح هيلع بجي نأ نم لقأ الف .هتجوز كته ىف ةدايزو «بذك

 05:١0ةيرفعجلا بهذم :ًاعبار -4

 . 7١06 ص 237ج «ريدقلا حتفد (١٠ها/8)

 . 4١ ؛ص ءالج «ينغملا» 8٠0". )٠١9480( ص اج ؛جاتحمل | ينغم» (١٠ها/9)

 4١-5١6. 4ص الج «ينغملا» (١6ه85) ١4. 5ص «١؟ج «ىلحملا» (١٠6ه4ل)ر

 .ا86١كص .7ج «ةيقشمدلا ةعمللا حرش ةيهبلا ةضورلا» ١ ه8م95
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 يف هسفن جوزلا بذكأ ول ءاذه ىلعو .اههناخل صعب لإ عجل ماكل خم تبثت الو :اولاق

 ةمرحلاو ةقرفلا عوقوك ىرخألا ماكحألا نم ءيش تبثي ملو فذقلا ّدح هيلع بجو ناعللا ءانثأ

 ول نالوقلا اذكو «نالوق هيلع ّدحلا بوجو يفف اهناعل لبقو هناعل دعب هسفن بذكأ ولو .ةدبؤملا

 يأ  هعوجر ناك ول نكلو  امهيف ّدحلا توبث يأ  هتوبث ىوقألاو ءامهناعل دعب هسفن بذكأ

 .امهنيب ديؤملا ميرحتلا ىقبي يأ ءّلحلا دوعي ال  امهناعل دعب هسفن باذكإ

 عبارلا بلطملا

 ناعللاب دلولا بسن ءافتنا

 :ناعللاب جوزلا نع دلولا بسن عطق يف صوصنلا 6

 ةنعالملاب دلولا قحلي «باب :«هحيحص» يف  ىلاعت هللا همحر  يراخبلا مامإلا لاق :ًالوأ
 ءاهدلو نم ىفتناف هتأرماو لجر نيب نعال هلك يبنلا نأ» :هيفو رمع نبا ثيدح يراخبلا ىور مث

 .«ةأرملاب دلولا قحلأو امهنيب قرفف
 وأ عضولا لبق هنم جوزلا ىفتنا اذإ يأ «ةنعالملاب دلولا قحلي باب هلوق :هحرش يف ءاجو

 ثيدحلا اذه جرخأو , 2"3دلولا يفنل ناعللا ةيعورشم ىلع ثيدحلا اذهب لدتساو .ةدذعب

 0004 دلولا قحلأو امهنيب يلع هللا لوسر قرفف : هيفو دواد وبأو ملسم مامإلا

 لكي هللا لوسر دنع نينعالتم يف ًاثيدح دعس نب لهس نع يقهيبلاو دواد وبأ جرخأو : : ًايناث

 20 40(اهبلإ ىعدي اهنبا ناكو .اهلمح ركنأف كاماح نعالملا ة هجوز اح تناكف» : هيف ءاجو

 :ناعللاب بسنلا ءافتنا يف ءاهقفلا لاوقأ 5

 جوزلا نع اهدلو وأ اهلمح بسن يفنب نوكي دق هتجوز جوزلا فذق نأ قبس اميف انركذ

 ةيوبنلا ةنسلا يف درو ام ىلع ءانب هنع هبسن ىفتنا بسنلا يفنل ناعللا ىرج اذإف ,ءفذاقلا

 ضعب يلي اميف ركذنو .ةقباسلا ةرقفلا يف ةلأسملا هذه يف اهيف ءاج ام ضعب انركذ دقو .ةفيرشلا

 . ءاهقفلا لاوقأ

 )١1١685( .9ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ص٠١"5.

 )ع4ه77 )6١ص .١٠ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص»  21١.؟: 86ص كج «دواد يبأ نئس

 )٠١685( ”ص ءالج .يقهيبلل «ىربكلا ننسلا» ."9 ص ."5ج «دواد يبأ نئسو 5٠ .
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 :ةيفنحلا بهذم :ًالوأ 17

 ىنزلاب اهفذق ولو . همأب هقحلأو جوزلا نع هبسن يضاقلا يفن .دلولا يفنب فذقلا ناكول :اولاق

 5 هقحليو دلولا يضاقلا يفني مث  دلولا يفنو ىنزلا يأ نيرمألا ناعللا يف ركذ .دلولا يفنو

 ناعللا اذه نم دوصقملا نألو .اهب هقحلأو ةيمأ نب لاله ةأرما دلو ىفن د يبنلا نأ يور امل

 ,(549١0هدوصقم هيلع رفويف ىدلولا ىفن

 :ةيعفاشلا بهذم :ًايناث .-

 الجر نأ  امهنع هللا يضر  رمع نبا ىور امل هنع ىفتنا دلو بسن ناعللاب ىفن نإو :اولاق
 دلولا قحلأو امهنيب كي هللا لوسر قرفف ءاهدلو نع ىفتناو ْدكَي يبنلا نامز يف هتأرما نعال
 رمع نبا ثيدحب اولدتساو .ناعللا داعأ هناعل يف دلولا بسن يفن جوزلا ركذي مل نإف .ةأرملاب

 اهأربتسا هنأب حيرصتلا الو ىنز نم هتدلو اهنأب حيرصتلا دلولا يفن يف طرتشي ال هنأ روكذملا

 .©248ةجوزلا نعالت مل نإو هناعلب هنع هبسن يفتني دلولا نأب ًاضيأ اولاقو .ةضيحب
 :ةيكلاملا بهذم :ًاثلاث 8

 ناعل ىلع ةبترتم اهنم ةثالث .ةتس  ناعللا يأ  همكحو» :ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يف ءاج

 يفو .0***20(رهظيس وأ رهاظ لمح نم هبسن عطق : (يناثلا)و . .ٌدحلا عفر :(لوألا) :جوزلا

 اهدلوب بسنلا عطقو .جوزلا نع ّدحلا عفر  ناعللا يأ - همكحو» :ريدردلل «ريغصلا حرشلا»

 , 00050(هنع

 : ةيرهاظلا بهذم :ًاعبار

 «لمحلا هنع يفتني ًاعيمج امهنم ناعتلالا مامتبف ًالماح ةنعالملا ةجوزلا تناك نإ :اولاق
 يف هيلع ّدح الو .هبسن هقحليف هب رقي نأ الإ هركذي مل وأ لمحلا يفن هناعل يف جوزلا ركذ ءاوس

 اهنعالي نأ هلف « ءاهلمتجح تعصو تح اهنعالي مل نإف نعتلا اذإ هنم اهلمح نأب هرارقإ عم اهل هفذق

 .الصأ دعب هنع ىفتني الف «تدلو ام امأو .هسفن نع ّدحلا .ءردل

 . 3 01ص .الج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» ٠١( همهلا/)

 )٠١58( ص 215ج «عومجملا هحرشو بذهملا» 2.544  .468٠الج «جاتحملا ينغم» ص78٠١.

 )٠١589( 4ص .؟7ج .ريدردلل «ريبكلا حرشلا» ١ه.

 )٠١640( .7ج .ريدردلل «ريبكلا حرشلا» ص0١4.
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 :ةيديزلا بهذم :ًاسماخ 60١-

 .2*")دلولا يفنو خسفلاب مكاحلا مكح ىتم امهنع ّدحلا طقسيف ءدلو مث ناك

 :ةيرفعجلا بهذم :ًاسداس -65

 طوقس :ةعبرأ ماكحأ توبث امهناعل عمو» :ةيرفعجلا هقف يف «مالسإلا عئارش» يف ءاج

 «ةأرملا نود لجرلا نع دلولا ءافتناو  ةجوزلا نع ىنزلا ّدحو «جوزلا نع فذقلا ّدح  نيّدحلا
 :«ةيهبلا ةضورلا» يفو .2'؟9«دبؤملا ميرحتلاو  ةقرفلا عوقوو حاكنلا عاطقنا - شارفلا لاوزو

 .59*"©2«هيفنل ناعللا ناك نإ ةأرملا نع ال لجرلا نع دلولا يفنو . .اعم امهناعلب قلعتيو»

 ٠ : ةلباتحلا بهذم :ًاعباس - 57

 هركذ اذإ هنع يفن «مكاحلا قيرفتب امهنيب ناعللا متو اهدلو نم ىفتناو هتجوز فذق نإ :اولاق

 ملعلا لهأ ةماع لوق اذهو «جوزلا نع دلولا بسن يفنل امهنم ناعللا دجوي نأ دب الف .ناعللا يف

 نعالملا جوزلا نع دلولا ىفن ٍلكك يبنلا نأب لوقلا اذهل ةجحلاو .يلبنحلا ةمادق نبا لاق امك

 .©19"2يعفاشلا كلذ ىلإ بهذ امك هدحو جوزلا ناعلب يفنلا زوجي الف ءامهنعالت دعب

 تأدب نإف «هتجوز لبق ًالوأ ناعللاب جوزلا أدبي نأ دلولا يفنل ةلبانحلا طرتشاو -4
 نعالت مث «جوزلل ناعللاب ةءادبلا نوكت نأ دب الف ءاهناعلب دتعي مل اهجوز لبق ًالوأ ناعللاب ةجوزلا

 .رذنملا نباو روث وبأ لاق اذهبو : يلبنحلا ةمادق نبا لاق .هدعب ةجوزلا

 ةنسلا أطخأ  ًالوأ ةجوزلا ناعلب ئضاقلا أدب اذإ يأ  لعف نإ : يأرلا باحصأو كلام لاقو
 واولاب هناعل ىلع اهناعل فطع ميركلا نآرقلا يف ىلاعت هللا نأل ؛هنع دلولا يفتنيو «ةزئاج ةقرفلاو
 دنعو .ًابترم ناعللا ىرج ول ام هبشأف ًاعيمج امهنم دجو دق ناعللا نألو ؛اهبيترت يضتقت ال يهو
 كلذو ءدلولا يفنل هدحو لجرلا ناعل هدنع يفكي هنأ الإ بيترتلاب الإ ناعللا متي ال يعفاشلا

 ىلع ةمادق نبا در دقو .©*؟*ةأرملا نم ناعللا ظافلأ لامك مدعو بيترتلاب هلالخإ عم لصاح

 )٠١691( 37ج «راهزألا حرش» ص015-01١6.

 )٠١6941( اج «مالسإلا عئارش» ص٠١١.

 )٠١97( «؟ج «ةيقشمدلا ةعمللا حرش ةيهبلا ةضورلا» ص١85.

 )٠١6945( الج «ينغملا» ص41١17-41١5.

 )٠١696( ءلالج «ينغملا» ص١7 1.
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 ءةنسلاو نارقلا هب درو ام ريغ ىلع ناعللاب ىتأ هنأ (انلو) :هلوقب ناعللاب جوزلا ةءارب طرتشي مل نم

 ةنيب لجرلا ناعل نألو ؛ ةدحاو ةداهش ىلع يأ ةدحاو ةظفل ىلع رصتقا ول امك حصي ملف

 ؛ناميألا ىلع دوهشلا ميدقتك تابثإلا ةنّيب تمدقف راكنإلل ةأرملا ناعلو ءاهدلو يفنو اهانز تابثإل

 اهناعل تمدق اذإف .لجرلا ناعلب الإ كلذ اهيلع هجوتي الو اهنع باذعلا ءردل ةأرملا ناعل نألو

 ,0""2فذقلا ىلع هتمدق ول امك حصي ملف هتقو ىلع هتمدق دقف هناعل ىلع

 مل كلذ ركذي مل اذإف .هناعل يف دلولا يفن جوزلا ركذي نأ ًاضيأ ةلبانحلا طرتشاو -6
 «يلبنحلا يقرخلا مامإلا مالك رهاظ اذهو .هيف هيفن ركذيو ناعللا ديعي نأ الإ هنع دلولا فتني

 ركذ ىلإ جاتحي ال ةلبانحلا نم ركب وبأ لاقو . يعفاشلا بهذم وهو يلبنحلا يضاقلا رايتخا وهو
 ثيدح نألو ؛نيجوزلا نيب ةقرفلا عوقوب يأ - شارفلا لاوزب يفتني هنأل ؛هناعل يف هيفنو دلولا

 يف لهس لاقو .دلولا يفن نعالملا جوزلا هيف ركذي مل ناعللا هيف فصو يذلا دعس نب لهس

 ال يأ  ىمري الو .بأل اهدلو ىعدُي ال نأ ىضقو ءامهنيب كي هللا لوسر قرفف :ثيدحلا اذه

 هتأرما نعال الجر نأ رمع نب هللا دبع نع ملسم هاور ثيدح يفو ,دواد وبأ هاور .اهدلو  فذقي

 نادحلا ةيادق نبا جرن . هّمأب دلولا قحلأو امهنيب يبنلا قّرفف لك هللا لوسر دهع ىلع
 ناعللا يف ام ةياغ نأب ًاجتحم هنع دلولا يفتني هناعل يف دلولا يفن جوزلا ركذي نأ طارتشاب لوقلا

 :هيف يور دقف دعس نب لهس ثيدح امأو .هركذ نودب دلولا يفن بجوي ال كلذو ءاهانز تبثي نأ

 نمز يف هتأرما نعال الجر نأ رمع نبا ىورو يراخبلا ةياور نم (اهلمح ركنأف ًالماح تناكو)
 نم ةدايزلاو .ةأرملاب دلولا قحلأو امهنيب ِةلكَي هللا لوسر قرفف ءاهدلو نم ىفتناو كو هللا ا كوس

 تاداهش نم ةداهش لك يف يأ  ةظفل لك يف دلولا يفن ركذ نم دب ال اذه ىلعف .ةلوبقم ةقثلا

 .2*؟9ناعللا تاظفل نم اهنأل ؛ةسماخلا يف نعللا عمو 0

 :ناعللاب دلولا ءافتنا طورش يف حجارلا لوقلا 5-5

 نبا هحجر امو ةلبانحلا هيلإ بهذ ام ناعللاب جوزلا نع دلولا بسن ءافتنا يف حجارلا لوقلاو

 عمجتسملا ناعللاب الإ جوزلا نع ةجوزلا دلو بسن يفتني الف .ةلأسملا هذه يف مهلاوقأ نم ةمادق

 : يهو هيف اهوطرتشا يتلا هطورشل

 .امهنيب ناعللا متي نأ : أ

 .ناعللاب ءىدابلا وه جوزلا نوكي نأو : ب

 )٠١595( 7,ص الج «ينغملا» 5١ .

  2) 695970الج «ينغملا» ص/١ا5١8-51١.
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 .ةررقملا ناعللا ةغيصو ظافلأب ناعللا ناجوزلا ىتأي نأو : ج

 هذهل انركذ ءانثأ هانركذ ام حيجرتلا اذهل ةجحلاو .دلولا يفن هناعل يف جوزلا رك نأو : د

 .اهل نيطرتشملا اهب نيلئاقلا دنع طورشلا

 :دلولا يفن يف هسفن جوزلا باذكإ 17

 هبسن تبث يأ  ًاّيح ناك نإ دلولا هقحل هسفن بذكأ مث اهدلو ىفنو هتجوز جوزلا نعال اذإ

 يف ًاضيأ هبسن هقحل ًاتيم ناك نإو . ملعلا لهأ نيب فالخ ريغب : "0007 2
 بذكأ اذإف هل هيفن هنع هيفن ببس نأب كلذ لّلعيو ءًاضيأ ةمادق نبا لاق امك ملعلا له رثكأ لوق

 هبسن قوحلل بجوملا حاكنلا مكحب هبسن هقحلي نأ بجوف هود دعا
 حاكنلا دوع كلذ هديفي الف هسفن بذكأ نإو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يفو ,2*؟8)هب

 . "*؟؟«هيلع ٌّقح امهنأل نادوعي امهنإف ,بسنلا قوحلو ّدحلا فالخب . .ةمرحلا ديبأت عفر الو

 :دلولا يفن يف اهجوز ةجوزلا قيدصت -

 نعالت نأ لبقو نعال نأ دعب وأ نعالي نأ لبق اهدلو يفن يف اهجوز ةجوزلا تقّدص ولو

 اهنأل ؛ضقانتلا نم هيف امل ناعللا رذعتل فذاقلا جوزلا هيبأ نع عمم دارا بجبادإل 2. يه

 هنأل بسنلا عطق رذعت ناعللا رذعت اذإو ,قداص هنإ :تلاق دقو نيبذاكلا نم هنأ دهشت اهناعل 7

 حاكتلاب تباثلا بسنلاو ,حاكنلاب تبث دق بسنلا نأل ؛هيفنب ناقدصي الو امهدلو نوكيو .همكح

 .دلولل اقح تبثي بسنلا نأل ؛ يفنلا ىلع امهقداصت ربتعي الو .دجوي ملو ناعللاب الإ عطقني ال

 .©""زوجي ال اذهو «دلولا ٌّقح لاطبإ يفنلا ىلع امهقداصت يفو

 :دلولا بسن ءافتنا ىلع بترتي ام 048

 الف الف «جوزلا نع دلولا بسن ءافتنابو قيرفتلاب مكاحلا مكحو نيجوزلا نيب ناعللا مت اذإو

 ربتعي نكلو..ةقفنلا امهنيب يرجح ]ل امك «نعالملا جوزلا نيبو:يفنعلا دلولا نيب: ثراوتلا يرجي
 مدعو  حاكنلاو «صاصتقلاو .ةاكزلاو ,ةداهشلا : يهو ةيلاتلا ماكحألا َّ قح يف امهنيب ًامئاق بسنلا

 ةاكز فرص الو ,رخآلل امهدحأ ةداهش زوجت ال ءاذه ىلعو  هيلإ هباستنا مدع يأ - ريغلاب هقوحل

 جوزللو نبا يفنملا دلولل ناك ولو , يفنملا دلولا هلتقب نعالملا نم صاصقلا بجي الو .هيلإ هلام
 اذه بسن ناسنإ ىعّدا ولو .تنبلا كلتب جوزتي نأ نبالل زوجي ال ىرخأ ةأرما نم تنب نعالملا

 .١52-5١5ص الج «ينغملا» (694١٠م)

 . 7380 ص .”ج «جاتحملا ينغم» )١١699(

 .9648 ةرقفلاو .,5ه١ص اج «ريدقلا حتف» )٠١5٠0(
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 اولّلعو «ةيفنحلا هلاق ام اذهو .كلذب دلولا هقّدص ولو هب هقاحلإ حصي ال  ةنعالملا دلو  دلولا
 هنظو فذاقلا جوزلا معز ىلع ءانب لصألا فالخب ًاعرش تبث ناعللاب يفنلا نأل :مهلوقب كلذ
 ناعللا رثأ رهظي ال ءاذه ىلعو .«شارفلل دلولا» : لكي يبنلا لاق دقو .هشارف ىلع ًاذولوم هنوك عم
 هذه ىلإ ةبسنلاب امهنيب ًامئاق ربتعي بسنلا نإ :اولاقو ءاهوركذ يتلا ماكحألا هذه يف
 , 05:2 ماكحألا

 .ه#9ص 2ا"ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» 0 (1١
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 مب ندنأر
 هنا _شاور__ف)

 :ثحبلا جهنمو .ديهمت - 66

 امف , عاطقنالا ىلإ ةيجوزلا ةطبارلا ضرعي تيقم ءيش وهو نيجوزلا نيب قاقشلا ثدحي دق

 جالعلا ىلع قاقشلا ىصعتسا اذإف ًاريخأو ؟ةيمالسإلا ةعيرشلا اهتررق يتلا هجالع لئاسو وأ
 هجلاعن ام اذه ؛ نيجوزلا نيب قيرفتلل اببس قاقشلا حلصي لهف .نيجوزلا نيب يضرملا لحلاو 1

 : يلاتلا وحنلا ىلع نيثحبم ىلإ همسقن «ءهيلعو .لصفلا اذه يف هثحبنو

 . ةيبسب قيرفتلاو .هجالعو .قاقشلا فيرعت : لوألا ثحبملا

 .قاقشلا يف ميكحتلا : يناثلا ثحبملا

 ه5 ١ا/-



 كرذلل ىرعلد و
 قاقشلا

 هببسب قيرفتلاو هجالعو .هفيرعت

 :ةغللا يف قاقشل داقشلا - م١5

 : قاَقشلاو .ةفلاخم هفلاخ يأ ًاقاّقشو ةّقاَمُم هَئاَش :لاقي فالخلاو ةادعلا هل فافعل

 ا 000 ا

 0اس لع نقب 0

 : يعرشلا حالطصالا يف قاقشلا

 مهو يوغللا هانعم هوئنمض مهنكلو يعرشلا جولطيمالا يف «قاقشلا» ءاهقفلا فّرعي مل

 يوغللا هانعمب اوفتكا مهنأكف «نيجوزلا نيب قيرفتلل ًاببس هرابتعاب عرشلا يف ف هانعم نع نوملكتي

 .:ةيرغلل انس هراععاب دارملا وه هنأو « حضاولا

 َقاَقش متْفَح ْنِإَو : ىلاعت هلوق يف قاقشلا نم دارملا اوركذ  نيرسفملا نكلو د "نفض
 اَمِهنيَب

 قاقشلل» :- هللا همحر  يزارلا مامإلا لاقف 4. . .اًهِلْهَأ ْنم ًاَمُكَحَو هلمَأ ْنم ًامكَح اولا

 :هيحابض ىلع قشي ام :لعفي انهن ذعار: لك ذآ :امهدحأ

 يف «رانملا ريسفت» يفو 2١ 9«ةنيابملاو ةوادعلاب قش يف راص امهنم دحاو لك نأ : يناثلاو

 . 75 4ص «.ىناهفصألل «نآرقلا بيرغ تادرفم» .68608 ص .1؟ج .روظنم نبال «برعلا ناسل»)(507١٠)

 .47١ص ء7ج «يبطرقلل «نارقلا ماكحأ» )٠١03(

 .ة؟ص .١٠ج «يزارلا ريسفت» )0١5085(
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 يف يأ - قش يف نيفلتخملا نم لك هب نوكي يذلا فالخلا وه قاقشلاو :ةيآلا هذه ريسفت
 , 0072( بناج

 :نيجوزلا نيب قاقشلا يف يعرشلا صنلا -84

 ادري نإ اَهلْمَأ ْنِم ًاَمَكَحَو هلهأ ْنِم ًامَكَح اوَُعبَف اهب َقاَفِش ْمُتْفَح ْنِإَو : ىلاعت لاق
 205:0 اريبخ ًاَمِيلَع َّناَك هللا نإ اَمُهنْيَب هللا قفوُي ًاحالضإ

 :نيجوزلا نيب قاقشلا ةعيرشلا تحلاع فيك

 ةرسألا مئاعد ضوقي هنأل ؛اعرش هيف بوغرم ريغو هيركو تيقم ءيش نيجوزلا نيب قاقشلا

 ةيمالسإلا ةعيرشلا تجلاع فيكف ,ءاهتنالاو رطخلل ةيجوزلا ةايحلا ضرعيو اهرارقتسا عزعزيو

 نيمكحلا ثعب نم ةميركلا ةيآلا هذه يف هتعرش امب تفتكا لهو «نيجوزلا نيب قاقشلا عوضوم

 قاقشلا جالع يف تبهذ ةيمالسإلا ةعيرشلا نأ مأ ءلاحلا حالصإ ةلواحمو قاقشلا بابسأ يصقتل

 قاقشلا تجلاع «ةيمالسإلا ةعيرشلا نأ :باوجلاو ؟دعبألا ىدملا اذه وه امو .دعبأ ىدم ىلإ

 قوقح ىلع نيجوزلا نم لك زواجت هبابسأ نمف ءاهيلع ءاضقلاو هبابسأ ةجلاعمب هعوقو لبق

 ةاعارم نود جوزلا نم اهقوقح لماك ءافيتسا يف ةأرملا ددشت وأ رخآلل امهدحأ ةهارك وأ «رخآلا

 .تاريغت نم هسفن ىلع أرطي دق ام

 :قاقشلل ةعيرشلا جالع يف ةصالخلا - 5

 :نيتليسوب نيجوزلا نيب قاقشلا تجلاع ةيمالسإلا ةعيرشلا نإ .لوقلا ةصالخو

 .قاقشلا بابسأ ىلع ءاضقلاب ةيئاقولا ةليسولاب : ىلوألا

 _ ةيئاقولا ةليسولا نع ملكتنو . هعوقو نم فيخ وأ قاقشلا عقو اذإ ميكحتلا ةليسوب : ةيناثلاو

 . مداق ثحبم يف ميكحتلا نعو . يلي اميف

 :قاقشلا نم ةياقولا لبس - 17

 :امهقوقحب نيجوزلا فيرعت :الوأ

 قوقح يعاري نأ فرط لك ىلعو «ةلباقتم نيجوزلا نيب قوقحلا نأ ةيمالسإلا ةعيرشلا تنَيب

 ْنِهْيَلَع لاَجَرْللَو فوُرَْملاب ْنِهْيَلَع يذلا ُلْثُم ٌنُهَلَو» :ىلاعت لاق .رخآلا فرطلا

 .الا/ص 26ج لاضر ديشر دمحم موحرملل «رانملا ريسفت» )٠١506(

 .[6 ةيآلا ىءاسنلا ةروس] 0505
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 ريغ ةلماك هل اهئافيإب رخآلا ةبلاطمو طقف هقوقح ىلع ديكأتلا امهنم لكل زوجي الف .7”"2ةَجَرَد

 نأ كش الو .اهب موقي الو اهب متهي الو هبحاص قوقح لمهي هنكلو ءاهب طيرفتلا مدعو ةصوقنم
 نم هل ام نيجوزلا نم لك ةفرعمف ءامهنيب قاقشلا رذب ىلع دعاسي نيجوزلا نم عينصلا اذه

 ىلإ اهؤافيإو اهتياعر همزلي قوقح نم هيلع امو ءاهؤافيإو اهتياعر رخآلا فرطلا مزلي .قوقح
 هذهب لهجلا نم يتأت دق يتلا نيجوزلا نيب قاقشلا بابسأ ةلازإ ىلع دعاسي امم ؛رخآلا فرطلا

 .اهتفرعم دعب اهيف نواهتلا نم وأ قوقحلا

 :فورعملاب ةرشاعملاب رمألا :ًايناث

 هكرتت امو «نيجوزلا نيب نيب ةرشعلا ءوس «قاقشلل روذبلاك يه يتلا قاقشلا تاببسم نمو

 لاق «فورعملاب مهتاجوز ةرشاعمب جاوزألا ىلاعت هللا رمأ اذهلو ؛ةأرملا سفن يف ةئيسلا ة :رشاعملا

 ملسملا سفن يف هرثأ هل ةرشاعملا نسحب حيرصلا رمألا اذهو «ٍِفوُرغَملاب ْنُهوٌَرشاَعَول : : ىلاعت

 قاقشلا لوصح رمألا اذه ذيفنتو قفتي امم سيل ذإ .هبابسأ نع داعتبالاو قاقشلا ذبن ىلع هلمحيو

 ,©7'ورارمتساب اضرلا وأ ,هلوصح يف ءببستلاو نيجوزلا نيب

 :اهيلع جوزلا قوقح ميظعب ةأرملا ريكذت :ًاثلاث 6

 ةملسملا ةجوزلاب نأشلا نأو «هتجوز ىلع قوقحلا ميظع نم جوزلل ام تنّيب ةعيرشلا نأ امك
 كلذ انّيب دقو ءاهسفن نم بيطب اهجوز ىلإ اهيد دؤتو اهيف طرفت الو قوقحلا هذه ىعرت نأ ةحلاصلا

 اهلمحي امم ؛ةملسملا ةجوزلا سفن يف هرثأ هل نايبلا اذه نأ كش الو . 2005090 قبس اميف ًاليصفت

 .اهجوزل ةقاشملا ةلاح نع داعتبالا ىلع اهدعاسي وأ

 :ةهاركلا تايضتقمل ةباجتسالا مدع :ًاعبار -

 اهتوفج ىلإو اهقوقح ةأرملا ءافيإ مدع ىلإ يدؤت دق ةهاركلا هذهو .هتجوز جوزلا هركي دق
 ءامهنيب اميف قاقشلاو فالخلا ببسيو ةأرملا يذؤي كلذ لكو اهتلماعمو اهترشاعم ءوس ىلإو

 دق اههركي يتلا ةجوزلا هذه نأ هرابخإب .هتجوز ةهاركب هساسحإ يأ رمألا اذه ةعيرشلا تجلاعف

 بيجتسي لب ,ةهاركلا تايضتقمل بيجتسي ال نأ هل يغبنيف «ريثكلا ريخلا اهنم هل يتأي

 هللا َلَعْجَيَو ائْيَش اوُهَرْكَت نأ ىَسعَف ُموُمَتْهرَك نِإَفه : : ىلاعت لاق ءاهنم وجرملا ريخلا تايضتقمل

 ذأ لكلا لأ قلحلا يف بيعل نهومتهرك نإف» :اهريسفت يف ءاج دقو .20 ”#اًريثك ًاَريَخ هيف

 )١4."١١( ا/لهؤ8ه نم تارقفلا رظنا - 29/5178

 )٠١09( لالا“ ا/ا/اا/ نم تارقفلا رظنا . )٠١51١( ةيآلا ,ءاسنلا ةروس] 19[.
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 نهريغ ىلإ مكنم ليملا وأ «هنوؤشب مايقلاو تيبلا ةمدخ يف نهيلع بجاولا لمعلا يف ريصقتلا
 58 :اريك اريك ديو لا لعجيو ائيش اوهركت نأ ىسعف ملا نهتقرافمب اولجعتت الو اوربصاف

 هنيع ةبارقت نم اهنم هئيجي ١ 0 ةأرما ٌبَرف «ءابجنلا دالوألا ريثكلا ريخلا نمو

 تراشأ امو يناعملا هذه جوزلا كاردإ نأ كش الو .0١7306 .هدنع اهردق ولعيف ءابجنلا دالوألا نم

 «هتجوزل ةهارك نم جوزلا هننحي ام ةلازإ ىلع ًاريثك دعاسيس هيلع تلد وأ ةميركلا ةيآلا هذه هيلإ
 . قاقش نم اهنع دلوتي امو ةرشاعملا ءوس لثم ةهاركلا تايضتقم ذبن ىلع كلذ هدعاسي يلاتلابو

 :جوزلا زوشن دنع هلعف ةجوزلل يغبني | ام :ًاسماخ -0

 006 هنم تثأر اذإ اهجوز نم اهقوقح لماكب ةبلاطملا يف ددشتت ل نآ ةجوزلا ىلعو

 تفاح ارا ْنِإَو» :ىلاعت لاق «قاقشلا تاببسمل اعقنو ةيجوزلا ةطبارللا ءاقبإ ٍ؛ًاضارعإ وأ -

 ريح ُحلصلاو .ًاحْلُص اَمَُي اًحِلْضُي نأ اًمهِيلع حاج ا ,ًاضاَرْعِإ وأ ًازوشن اهلْغَب ْنِم
 دقو .1'“ 517 ريبَح َنوُلَمعَت امب ناك هللا ُنِإَف اوقتتو اولسحت ْنِإو . حشلا ُسْفْنلا ت رِضخأو

 امو ربكلاو عفرتلا وهو - ًازوشن اهجوز نم تفاخ نإو :ةميركلا ةيآلا هذه ريسفت يف ءاج
 حانج الف ,هتارامأ تأر نأب اهنع ضارعإلا هنم تفاخ وأ  ةلماعملا ءوس نم.امهيلع بترتي

 هيلع اهقوقح ضعب نع لزانتت نأك امهنيب هيلع ناقفتي يذلا حلصلا يف هيلع الو اهيلع
 ضعب لاق دقو .ةمركم هتمصع يف ىقبت ىتح اهيلع ةقفنلا صاقنإ يف وأ اهدنع تيبملاك

 وأ اهنع ضرعي وأ اههركي ةأرملا هدنع نوكت لجرلا يف تلزن ةيآلا نإ فلسلا يرسفم

 نيبو قالطلا نيب اهريخيو اهفشاكيف اهيلع جوزتلا ديريو ءاهتمامد وأ اهربكل اهيلإ ليمي ال

 لثمو ايل يبا امل ل فلا يل يس دم يس نأ طر اقل

 ربكل ىرخألا نع ضرعيو اهلامجو اهرغصل امهادحإ ىلإ ليميو ناتجوز هدنع يذلا لجرلا
 ضعب يف وأ تيبملا يف اهقح طاقسإ ىلع هتحلاص اذإ الإ اهتقرافم ديريو ءاهتمامد وأ اهنس
 ؛اهل ريخ حلصلاف حلصلا اذه لثم ىلع ةجوزلا تيضر اذإف «ةقفنلا لك نع هزجعل ؟ ةقفنلا

 ,""7اهعاطقنا نم ريخ  اهقوقح ضعب نع اهلزانت عم - امهنيب ةيجوزلا ةطبارلا ءاقب نأل
 هيلع بترتي امو جوزلا زوشن نأ ءاهل ريسفتلا اذه نمو ةميركلا ةيآلا ةلالد نم حضاولا نمو

 جالعو .قالطلا ىلإ مث نيجوزلا نيب قاقشلا ىلإ ًابلاغ يدؤي ةلماعملاو ةرشعلا ءوس نم

 .[45ا/ص «4ج انملا ريسفت](١51١٠)

 :[1١؟4 ةيآلا .ءاسنلا ةروس] (51١٠؟)

 . 455- 440ص هج «رانملا ريسفت» )١١519(
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 جالعلاف .خلا . .اهتمامد وأ اهربكل اهنع جوزلا فوزع يهو اهتاببسم جالعب ةلاحلا هذه

 يف اهركذ ءاج يتلا اهقوقح ضعب نع ةجوزلا لزانت وه عقاولا ىلع ينبملا اهل مساحلا

 ءوس نم كلذ ىلع بترتي امو اهنع هضارعإو جوزلا زوشن بابسأ لوزت يلاتلابو «ريسفتلا

 ِح .قالطلا مث قاقشلا مث ةرشعلا

 يغبنيف ءاهنع جوزلا ضارعإ دنع اهضعب وأ اهقوقح نع لزانتلا ةجوزلا تبأ نإف -5
 رثاو ءاهتيون يف اهدنع تيبملاك هيف بغري مل وأ ءافيإلا نع زجع نإف ءاهقوقح اهيفوي نأ جوزلل
 يلايل نع ًاضوع اهل هلذبي لامب اهضوعي نأ هيلع حانجُج الف ءالثم ىرخألا هتجوز دنع تيبملا
 ةطبارلا ءاقبل ىضارتلا وه دصقملا نأل ؛ةقفنلا ىف اهّقح نع لزانتلاب تيضر اذإ اهدنع تيبملا

 ليزت هنودب وأ ضوعب اهقوقح نع لزانتلاب ةحلاصملا هذه نأ حضاولا نمو .9!25ةيجوزلا
 كلذ نودبو ءاهعاطقنا نم ريخ اذهو .ةيجوزلا ةطبارلا ىقبتو .قاقشلاو فالخلا تاببسم

 .قالطلا مث قاقشلاو فالخلا لصحيس

 :هتجوز زوشن دنع جوزلا هلعفي ام :ًاسداس - 74

 «قاقشلاو فالخلا ىلإ يدؤي امم هقوقح دؤت ملو هتعاط نع تجرخ نأب ةجوزلا تزشن اذإو

 هيف تعقو يذلا اذه نم اهصيلختو .هتجوز لاح حالصإ يف ةبغرو دجب ىعسي نأ جوزلا ىلعف

 أدبيف .هقوقح هئافيإ مدعو اهجوز ةعاط نع اهجورخو اهزوشنب ىلاعت هلل اهتيصعمب هيلإ يه تلآو

 ءاهقاقشو اهزوشت يف ترمتسا نإ اهيلع هللا طخيس نم اهفيوختبو: ةنسحلا ةظعوملاب اهعم جوزلا
 حّربم ريغ ًابرض اهبرض اهعم كلذ عفني مل نإف ٠ ءعجضملا يف اهرجه اهعم كلذ عفني مل نإف

 هتجوز بيدأت يف جوزلا َّن ٌّقح لبق نم انّيب دقو .قاقشلاو زوشنلا نم اهعنمو ءاهحالصإ ًادصاق

 دصقب زشانلا هتجوزل جورلا نم بيدأتلا اذه نأ كش الو (5١2هدودحو بيدأتلا اذه لئاسوو

 .قاقشلاو فالخلا بابسأ ىلع يضقيس هنإف «ةجوزلا حالصإب هترمث ىتآ اذإ ءاهحالصإ

 :قاقشلا ببسب قيرفتلا -4

 لهف .عقو اذإ هتلازإ نم وأ قاقشلا عوقو نم اهيلإ انرشأ يتلا ةيئاقولا لئاسولا عنمت مل اذإو

 :ءاهقفلل نالوق ؟نيجوزلا نيب قيرفتلل ًاببس قاقشلا حلصي

 .ةيفنحلا يفزع وهو نيش زلا قب نفل انسأق ةاقشلا حلصي ال :لوألا لوقلا -6

 .؛4؛"ص .هج «رانملا ريسفت» )٠١515(

 ./845 -/858 نم تارقفلا )٠١51(
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 ٌرقأ ول جوزلا نأ فالخ ال» :هلوقب هل ًاجتحمو لوقلا اذه ًاحضوم صاصجلا مامإلا لاق دقف
 .نيمكحلا ميكحت لبق اهقالط ىلع مكاحلا هربجي ملو .امهنيب مكاحلا قرفي مل اهيلإ ةءاسإلاب

 كلذك ناك اذإف .اهرهم ّدر ىلع الو علخ ىلع مكاحلا اهربجي مل زوشنلاب ةأرملا تّرقأ ول كلذكو

 ريغ نم امهتهج نم قالطلا عاقيإ زوجي ال امهثعب دعب كلذكف .نيمكحلا ثعب لبق امهمكح
 اذهو .(١6١0«اهاضر ريغ نم  ةعلاخملاب  اهكلم نع رهملا جارخإ الو .هليكوتو جوزلا اضر

 بهذمو «ةيعفاشلا بهذم يف رهظألا لوقلا وهو .هنع نيتياورلا ىدحإ يف لبنح نب دمحأ بهذم
 ,05319ةيرفعجلاو ةيرهاظلا

 ررض قاقشلا ءاقب نأل ؛نيجوزلا نيب قيرفتلل ًاببس قاقشلا حلصي :يناثلا لوقلا 5

 مامإلا نع ةيناثلا ةياورلا يف اذهو .قيرفتلا عاقيإب ةجوزلا نع هتلازإو .لازي ررضلاو ءنيجوزلاب
 ءاهقف لوق وهو 7379١00ةيعفاشملا بهذم يف يناثلا لوقلاو كلام لوق وهو لبح نب دمحأ

 .هحجرن ام وه لوقلا اذهو .2"''2ةنيدملا

 : قيرفتلا قبسي ميكحتلا 41

 ميكحت قيرفتلا قبسي نأ دب ال .قيرفتلل ًاببس حلصي قاقشلا نأ وهو يناثلا لوقلا ىلعو
 ؟قيرفتلا عاقيإ يف هرثأ امو ؟قاقشلا يف ميكحتلا وه امف .قاقشلا رمأ يف نارظني نيذلا نيمكحلا
 : ىلاتلا ثحبملا ىف هئيبن ام اذه

 ) )0٠١515.7ج .صاصجلل «نارقلا ماكحأ» ص191١.

 ) )1١511يرهاظلا مزح نبال «ىلحملا» .١3551ص .”ج «جاتحملا ينغم» . 44ص ءالج «ينغملا» ج٠١.

 ص .7١ج «ةيرفعجلا هقف يف ةيهبلا ةضورلا» 88ص 4*1 .

 ."7”ص .4ج .ميقلا نبال «داعملا داز» .757ص ”ج «جاتحملا ينغم» . 44ص ءالج «ينغملا» )1١514(

 .”ص .4ج .ميقلا نبال هداعملا داز» )٠١519(
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 فاه كفل
 قاقشلا يف ميكحتلا

 :ديهمت ١-١

 ...نإف .هلوصح لعب هغفر وأ نيجوزلا نيب قاقبثلا لوصح ةيئاقولا لئاسولا عنمت مل اذإ >

 اهديعنو اهانركذ يتلاوأ «ةميركلا ةيآلا هيلإ تراشأ ام وه هلعف يغبني يذلا قحاللا ءارجإلا

 اَهلْمَأ ْنِم ًامكَحو هلأ ْنِم اَمَكَح اوُنعلاَف امه َقاَقِش مُتْفخ ْنَِود ا يهو لانه

 . «ًاريبخ ًاميلع ناك هللا نإ ءامهتيب هللا َقفوُي ًاحالضإ اَديرُي ْنِإ

 :ثحبلا جهنم -4

 ىلع زكتري نيجوزلا نيب قاقشلا فوخ دنع ةميركلا ةيآلا هيلإ تراشأ يذلا ميكحتلا ماظن نإ

 0 ميكحتلا جئاتن تزرب رصانعلا هذه تدجو اذإف .ميكحتلا ماظن رصانع يه تازكترم ةلمج

 : يهو :رصانعلا هذه نايب ميلا «نيجوزلا نيب هل

 .نيمكحلا طورش :ثلاثلاو

 .نيمكحلا لمع وأ ةمهم : عبارلاو

 :ةيلاتلا بلاطملا ىلإ ثحبملا اذه مسقن ءاذه ىلعو

 .قاقشلا نم فوخلا : لوألا بلطملا

 .نيمكحلا ثعب : يناثلا بلطملا
 .نيمكحلا طورش :ثلاثلا بلطملا
 .نيمكحلا لمع وأ ةمهم : عبارلا بلطملا
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 نيجوزلا قاقش نم فوخلا

 :قاقشلا نم فوخلا نم دوصقملا

 :ةيآلا هله يف 4ْمَتْفَحط ىنعم يف ءاج دقف 4 . .اًمهنيَب َقاَفِش ْمتْفِخ ْنِإَوو :نلاعت لاك

 يأ (متفخ) سابع نبا لاق :«يزارلا ريسفت» يفو©"' 5 )وتندُظ يأ :نورخآ لاقو . متعب يأ
 يف (فوخلا) ىنعم فالخب اذهو :لاق . متملع يأ (فوخلا) ىنعم فالخب اذهو :لاق .متملع

 .00550ٌنظلا ىلع لومحم انه فوخلا نإف 4نْهروُشُن َنوُفاَحَت يتالّلاَو : ىلاعت هلوق

  "56١قاقشلا نم د دوصقملا :

 .هبحاص ىلع قشي دي ام لعفي نيجوزلا نم دحاو لك نأ : ةيآلا هذه يف قاقشلا نم دوصقملاو

 (قاقشلل) نيينعملا نأ ودبيو .©'""ةنيابملاو ةوادعلاب قش يف راص امهنم دحاو لك نأ وأ
 يف امهنم دحاو لك ريصي نأ هبحاص ىلع قشي ام نيجوزلا نم لك لعف ةجيتن نإف .نامزالتم

 . ةئيابملاو ةوادعلا ردق يف فالتخا ىلع ةنيابملاو ةوادعلاب قش
 يناثلا بلطملا

 ؟تبودنم وأ بجاو نيمكحلا ثعب له -

 ثعب لهف هاَهلْهَأ ْنِم امَكَحَو هلأ نم اَمَكَ اوُنعِاَ امه َقاَقِش مُتْفح نوه : ىلاعت لاق

 يف لصألاو ءرمأ ة ةعيص هرابتعاب «اوتَعباَفِل ىلاعت هلوق رهاظ هيلع لدي امك بجاو نيمكحلا

 امو ةيآلا هذه يف «رانملا ريسفت» يف ءاج كلذ يف ع ءاهقفلا فلتخا ؟بوجولل اهنأ رمألا ةغيص

 لاقف ءهيف اوفلتخا مهنكلو بجاو ميكحتلا اذه نأ رمألا رهاظو :«اوشعبافإ» ظفل هيلع لدي

 اذإ» : يكلاملا يبرعلا نبال «نآرقلا ماكحأ» يفو 7١2«بودنم هنإ مهضعبو ,«بجاو هنإ مهضعب
 نأ كلذ ىنعمو .2059«. .نيمكح امهيلإ ثعبي نأ همزل قاقشلا نيجوزلا لاح نم مامإلا ملع

 . ١798 .175ص .هج .يبطرقلل (نآرقلا ريسفت) «نآرقلا ماكحأو 5170 ٠(

 .97؟ص .١٠ج «يزارلا ريسفت» )٠١571(

 . ١/9 ص «,8ج هرانملا ريسفت» )1١57( .47ص 3٠١.( ج «يزارلا ريسفت» (575١٠؟)

 )٠١574( 57507ص .١ج .يكلاملا يبرعلا نبال «نآرقلا ماكحأ» .
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 هححص امك بجاو  نيمكحلا ثعب يأ  ثعبلاو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يفو

 «مألا» باتك يأ «مألا» صن رهاظ يعرذألا لاقو . يدرواملا هب مزجو «ةضورلا ةدايز يف

 , 2"07(بوجولا - ىعفاشلل

 وأ بجاو  نيمكحلا ثعب يأ  امهثعب لهو» :ةيرفعجلا هقف يف «ةيهبلا ةضورلا» يفو

 .©0790,ةيآلا يف رمألا رهاظب المع بوجولا امههجوأ .ناهجو ؟بحتسم

 : حجارلا لوقلا - م86

 4اوُنَمباَقط : ىلاعت هلوق َّنأل بجاو نيجوزلا قاقش يف رظنلل نيمكحلا ثعب نأ , حجارلاو

 انه ةنيرق الو «هريغ ىلإ بوجولا نع هفرصت ةنيرقل الإ بوجولل هنأ رمألا يف لصألاو .رمأ ةغيص

 ؛- نيمكحلا ثعب بوجو  بوجولا ةدارإ ىلع ديكأتلا انه ةنيرقلا لب ,بوجولا ريغ ىلإ هفرصت

 .ةيجوزلا ةطبارلا ةمادإو نيجوزلا نيب قافولا ىلع ةيمالسإلا ةعيرشلا صرح نم مولعم وه امل

 هلوق عم «ةنيرقلا هذهف «قافولاو ةدوملا ىلع موقت يتلا ةديعسلا ةئداهلا ةيجوزلا ةايحلا رارمتساو

 ؟نيمكحلا ثعبب فّلكملا نم - 4

 فلكملا نمف ءًابودنم سيلو ًابجاو امهقاقش يف رظنلل نيجوزلا ىلإ نيمكحلا ثعب ناك اذإو

 ام اهنم ركذن ريسفتلا لهأ اهركذ ءاملعلل لاوقأ ؟ نيمكحلا ثعب بجاو  بجاولا اذهب مايقلاب

 م6

 ريبج نب ديعس هلاق , يضاقلا هبئان وأ ناطلسلا وه نيمكحلا ثعبب فّلكملا :لوألا لوقلا

 كانيلاو
 . يّدسلا هلاق .ناجوزلا كلذب فّلكملا :ىناثلا لوقلا

 .كلام مامإلا هلاق .نيروجحم اناك اذإ نيجوزلا ىلع نايلولا وأ ناطلسلا :ثلاثلا لوقلا

 )٠١576( اج «جاتحملا ينغم» ص35١ .
 )٠١575( 177"ص (.؟ج «ةيقشمدلا ةعمللا حرش ةيهبلا ةضورلا» .

 ريسفت» 47ص .١ج .يبرعلا نبال «نارقلا ماكحأو ١15١2ص «.؟ج .«صاصجلل «نآرقلا ماكحأ» 07

 ريسفت» 275ص .هج «يسولآلا ريسفت» «448ص ء١ج هريثك نبا ريسفت» .458ص .١٠ج «يزارلا

 .9/4-/8ص 82ج «رانملا
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 4 متْفَح ْنَِفَط :لاق ىلاعت هللا نأل كلذو .نيملسملا يحلاص نم دحاو لك : عبارلا لوقلا
 .رخآلا ضعبلا ىلع هلمح نم ىلوأ ضعبلا ىلع هلمح سيلو «نيملسملا عيمجل باطخ اذهو

 نيملسملا داحآل ًارمأ اذه نوكي نأ بجوف 4اوُنَعِبافظ : ىلاعت لاق مث . عيمجلا ىلع هلمح بجوف
 ًاضيأو .دجوي مل وأ مامإلا دجو ءاؤس نيمكحلا اوثعبي نأ مهعيمجل نأ اذهب تبثف «ىنعملا اذهل
 .هب موقي نأ نيملسملا نم دحاو لكلو ءررضلا عفد ىرجم يرجي اذه نإف

 نمم لمعلا اذهب مايقلا هنكمي نم ىلإ هجوم نيمكحلا ثعبب باطخلا :سماخلا لوقلا

 . ماكحلا مهو نيملسملا لثمي

 هب ماق نإف ءامهبراقأو ناجوزلا هيف لخديف ماع نيمكحلا ثعبب باطخلا :سداسلا لوقلا

 نأ نيملسملا نم امهرمأ هغلب نم ىلع بجو الإو كاذف ناريجلا وأ ىبرقلا ووذ وأ ناجوزلا

 .امهنيب تاذ حالصإ يف ىعسي

 حجارلا لوقلا 6

 هلْمأ نم ًاَمَكَح اتمام :ةميركلا ةيآلا يف باطخلا نإ لاقي نأ .لاوقألا نم حجرا

 فلكي نأ ىتاتي ال نكلو «نيملسملا عيمجل ًاهجوم باطخلا اذه ناك نإو «اًهلْمها نم اَمكَحَو

 نم هب فلكيو بجاولا اذهب بطاخي امنإو - نيمكحلا ثعب «بجلاولا اذهب مهنم دحاو لك

 ةعامج لثمي يذلا ناطلسلل ًاباون مهرابتعاب ماكحلا مهو ,مهنع بونيو نيملسملا لثمي

 مايقلا ىلع مهتردقل نيجوزلا لهأ ًاضيأ بجاولا اذهب فلكملا نوكي نأ نكمي امك .نيملسملا

 نألو ؛قاقشلا اذه هيلإ لوؤي امو امهنيب قاقشلا رمأ مهمهيو نيجوزلل الهأ مهرابتعاب بجاولا اذهب
 .الصأ باطخلا مهيلإ هجوت نيذلا نيملسملا ةلمج نم نيجوزلا لهأ

 : نيمكحلا ثعب تقو -5

 وأ «نيملسملا ةعامج لثمي هرابتعاب ناطلسلا وه نيمكحلا ثعبب فلكملا نأ انحجر

 مهلو نيملسملا ةلمج نم مهرابتعاب نيجوزلا لهأ وأ ناطلسلا نع ًابئان هرابتعالاب يضاقلا

 نيجوزلا براقأ وأ هبئان وأ ناطلسلا لخدتي فيك انه انلاؤسو .فرصتلا اذه يف ةدكؤم ةحلصم

 : يتأي ام وه باوجلاو ؟قاقشلا اذه يف رظنلل نيمكح اوثعبيف امهقاقش عوضوم يف

 : هبئان وأ ناطلسلا لبق نم نيمكحلا ثعب تقو : الوأ 85 ا/

 نيب قاقشلا رمأ يف رظنلل نيمكحلا ثعبب موقي يذلا وه « يضاقلا يأ .ناطلسلا بئان

 نم هيلإ قاقشلا رمأ عفر دعب امهثعبي له ىنعمب ؟نيمكحلا ثعبي فيكو ىتم نكلو «نيجوزلا

 نيجوزلا ىلإ نيمكح لاسرإب وه موقيف ءامهنيب قاقشلا عوقوب هملع يفكي مأ ؟نيجوزلا دحأ لبق
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 : يتآلا يف امهزجون ءاملعلل نالوق ؟امهنيب قاقشلا عوضوم يف رظنيل

 :لوألا لوقلا -4

 دحأ هيلإ عفر اذإ نيجوزلا نيب قاقشلا رمأ يف رظنلل نيمكحلا ثعبيو يضاقلا لخدتي

 يأ - ىعذاو افلتخا اذإف» صاّصجلل «نارقلا ماكحأ» يف ءاج ءامهنيب قاقشلا عوضوم نيجوزلا

 مكاحلا ثعب ٍذئنيح ءاهقوقح يف هريصقتو هملظ هيلع  ةجوزلا - يه تعّداو ءزوشنلا - جوزلا
 نم هيلع نافقي ام مكاحلا ىلإ ادريو امهنيب اميف رظنلا ايلوتيل اهلهأ نم امكحو هلهأ نم امكح

 نيب قاقشلا عوضوم يف لخدتي يضاقلا نأ صاصجلا مامإلا مالك نم حضاوو ,0759امهرمأ

 .قاقشلا عوضوم امهالك وأ نيجوزلا دحأ هيلإ عفري نأ دعب هيف رظنلل نيمكحلا ثعبيو نيجوزلا

 : يناثلا لوقلا 48

 نيجوزلا لاح نم مامإلا ملع اذإ» : يكلاملا يبرعلا نبا مامإلا لاق «قاقشلا اذه لوصحب

 ىلاعت هللا قوقح نم عيضي ام نأل ؛هيلإ امهعافترا رظتني الو نيمكح امهيلإ ثعبي نأ همزل قاقشلا
 عوضوم يف لخدتي يضاقلا نأ يف حيرص اذهو .7"2"عهل ربج ال هيلإ امهعفر راظتنا ءانثأ

 عفر ىلإ راظتنا نود امهنيب قاقشلا عوقوب هملع ىلع ءانب نيجوزلا ىلإ نيمكح ثعبيو قاقشلا.

 .امهدحأ لبق نم وأ امهلبق نم هيلإ قاقشلا رمأ

 : نيجوزلا لهأ لبق نم نيمكحلا ثعب تقو

 .مهنم ًامكح اوثعبيف جوزلا لهأ مدقتي نأب امهنيب قاقشلا عوضوم يف نيجوزلا لهأ لخدت
 «حالصإلل نايعسيو قاقشلا عوضوم يف نامكحلا رظني .مهنم امكح اوثعبيف ةجوزلا لهأ مدقتيو

 ةحلصم نيجوزلا لهأل نألو نواعتلاو حصانتلا ليبس ىلع وه نيجوزلا لهأ نم لخدتلا اذه

 ؛هنارّرقي اميف مازلإلا ةيالو نيذهل سيل نكلو «نيجوزلا نيب عازنلاو قاقشلا اذه عفر يف ةدكؤم

 هنيبنس امك  نيجوزلا قاقش يف رظنلل يضاقلا امهثعبي نيذلا نيمكحلا نع نافلتخي اذهل امهف

 مهنم نيمكحلا ثعبب نيجوزلا لهأ مايق نم يعرش عنام كانه سيلف ءلاح لك ىلعو دعب اميف

 نم نذإلا ذخأ ىلإ نيجوزلا لهأ جاتحي الو .هئاهنإو همسحل يعسلاو قاقشلا رمأ يف رظنلل

 .قاقشلا رمأ يف رظنلل امهثعبو نيمكحلا رايتخاب اموقيل يضاقلا

 ١5174 ص كج . صاصجلل «نارقلا ماكحأو  .19٠ص "37ج «عئادبلا» رظناو 374 .

 )٠١5179( 477ص .١ج .يكلاملا يبرعلا نبال «نآرقلا ماكحأ» .
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 ثلاثلا بلطملا

 نيمكحلا طورش

 : نيجوزلا لهأ نم انوكي نأ : الوأ 1

 نا «ايلخا نس متع هلهأ نم اَمَكَح ا امني ٌقاقش متْفَخ ذإو» : ىلاعت لاق

 ريغ نم 5220008 حصي الف .بوجولل طرش وه ةجوزلا / لمار جوزلا 0 يدك نوك
 . ءاهقفلل نالوق ؟امهلهأ ريغ نمو نيجوزلا لهأ نم نامكحلا نوكي نأ حصي مأ «نيجوزلا لهأ

 :لوألا لوقلا 5

 ريغ نم اناك نإف «ةميركلا ةيآلا يف ءاج امك «نيجوزلا لهأ نم نامكحلا نوكي نأ ىلوألا

 ,2005*!)ءاملعلا روهمج لوق اذهو ءزاج نيجوزلا لهأ

 : يناثلا لوقلا

 لهأ نم رخآلاو .جوزلا لهأ نم امهدحأ «نيجوزلا لهأ نم نامكحلا نوكي نأ بجي

 نأ ةيآلا رهاظ نأل» :ةيكلاملا هقف يف يقوسدلا ةيشاح يفو .«لهألا نم انوكي نأ نيمكحلا

 حوجرم لوق اذهو .277«بجاو طرش نادجولا عم  نيجوزلا لهأ نم يأ  امهلهأ نم امهنوك
 وأ نيجوزلا لهأ نم نيمكحلا مكاحلا ثعبيف» :«ةيهبلا ةضورلا» يف ءاج دقف .ةيرفعجلا دنع

 مزح نبال «ىّلحملا» يفو 7”'"2«ةيآلا رهاظب ٌدامع امهلهأ نم امهنوك نيعتي ليقو ءامهريغ نم
 نوك نأ لوقلا اذه رهاظو 9””"2«اهلهأ نم ًامكحو هلهأ نم ًامكح مكاحلا ثعب . .» :يرهاظلا

 .[ا"ه ةيآلا ءءاسنلا ةروس] )٠١770(

 ينغم» 6١. ص الج «ينغملا» .55ص .هج «يسولآلا ريسفت» 97ص ١٠2ج ««يزارلا ريسفت» )٠١51(
 . #17 ص ,؟ج «ةيهبلا ةضورلا» 2735١ ص الج «جاتحملا

 )٠١7( "ص ١1ج «يبرعلا نبال «نآرقلا ماكحأ» 47 .

 )١1١75( ص 17ج «ةيهبلا ةضورلا» ”174-177 .

 .87/ص .١٠ج .مزح نبال «ىلحملاو )5*٠1١(

-51١9- 



 :نيلوقلا نم حجارلا 64

 ةيآلا رهاظ لدف ةميركلا ةيآلا يف هدورول نيجوزلا لهأ نم نامكحلا نوكي نأ . حجارلاو

 عازنلا ةلازإ ىلإ لصوتلا ناكمإ نيمكحلا لاسرإ نم ضرغلا نأ هديؤيو .«كلذ بوجو ىلع

 ةلازإ ىلإ امهلصوت لامتحا ناك نيجوزلا لهأ نم اناك اذإ نامكحلاو «نيجوزلا نيب قاقشلاو

 قاقشلا ةلازإ امهتحلصم نم نآلو ؛حالصإلا ىلع ديدشلا امهصرحلا ًاريبك ًالامتحا قاقشلا
 الام امهل ناحوبي نيجوزلا نأل ؛قاقشلا بابسأ مهفت ىلع امهريغ نم ردقأ امهنألو ؛امهنيب

 .بناجألا نم امهريغل هناحوبي

 :نيجوزلا لهأ ريغ نم نيمكحلا رايتخا زوجي ىتم -6
 دّيقم بوجولا اذه نإف ءًابجاو نيجوزلا لهأ نمو جوزلا لهأ نم نيمكحلا رايتخا ناك اذإو

 مدعل الصأ كلذ نكي مل نإف .ًامكح نوكي نأ حلصي نم نيجوزلا لهأ يف دجوي نأب هناكمإب
 ةلاحلا هذه يفو «نيجوزلا لهأ ريغ نم نيمكحلا رايتخا زاج ءامكح نوكيل حلاصلا دوجو

 رايتخا نكمأ اذإو .هريغ نم هراج لاحب ىردأ راجلا نأل ؛نيجوزلا ناريج نم انوكي نأ بحتسي
 .0077*بناجألا نم رخآلا مكحلا راتخيو مكحلا اذه ريتخا نيجوزلا دحأ لهأ نم نيمكحلا دحأ

 :نيلقاع نيغلاب انوكي نأ :ًايناث 5- 

 - نيديشر انوكي نأ اوطرتشاف ةيكلاملا دازو «  نيلقاع نيغلاب انوكي نأ نيمكحلا يف ط

 نيب عمجلا نم امهتمهمب مايقلا نم امهنكمي ام هقفلا نم مهدنع نوكيو 0

 امبرو ءامهنم بولطملا ىلإ اودتهي مل كلذب نيلهاج اناك اذإف ءامهنيب اميف قيرفتلا وأ نيجوزلا

 .2"”اوحلصي ملو اوءاسأ

 ا ذ ةيرحلا طرتشت له -7

 ةمادق نبا لاق ,يعفاشلا بهذم وهو «نيّرح نيمكحلا نوك طرتشي ةلبانحلا ضعب لاق

 : ١1ج ءريدردلل «ريغصلا حرشلا» 21473 صض 17ج «يبرعلا نبا ريسفت» 2 ١1ا7/هص .هج « يبطرقلا ريسفت» 6 .؟*ه)

9 . 

 18ص .1ج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» 55١. ص ء”ج «جاتحملا ينغم» . 49 ص ءالج «ينغملا» )٠١55(

 . 174 ص .7ج «ةيهبلا ةضورلا»

5205 - 



 ريعلا ليكرت نأل [اذهرفا رسل طرتقت مل نيليكر نادكحلا ناك نإ :لاقي نأ ىلوألاو : يلبنحلا
 نوكي نأ زوجي ال مكاحلا نأل ؛اهيف ةيرحلا تطرتشا نيمكاح ةلزنمب نيمكح اناك نإو .زئاج
 )ع دع

 امكح ةأرملا نوكت نأ زوجي له -4

 رقتفي هنأل ؛نيركذ نانوكيو» :نيمكحلا طورش يف يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج
 يف ةروكذلا طرتشت ال ةيعفاشلا دنعو . ."*ةيكلاملا لوق وهو "'”*”«رظنلاو يأرسلا ىلإ
 - نيمكحلا يأ  امهيف طرتشي الور» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاج دقف ,نيمكحلا

 ,23207*)ةروكذلا

 : ةروكذلا طارتشا مدع حجارلا 48

 نم حلاصلا ؤفكلا مكحلا دوجو رَّذعت اذإ نيمكحلا ىف ةروكذلا مرا مدع حجارلاو
 نيعماج نيلجر دي ىلع كلذ رسبت نإف «٠ :نييكسلا سحب نم نرد ندمت : دوصقملا 3 ؛لاجرلا
 رايتخا زاج كلذ مدع اذإو .نيتأرما رايتخاو امهزواجت زوجي الف ,نيمكحلا يف ةبولطملا طورشلل
 نيجوزلا لهأ نم امهرايتخا رذعت نإف ,نيجوزلا لهأ نم انوكت نأ طرشب نيمكح انوكتل نيتأرما
 .امهلهأ ريغ نم امهرايتخا زاج

 :دحاو مكحب ءافتكالا زوجي له - م

 ناك نإ مكاحلا ىلإ امهاوعد عفر ريغ نم هنايضري دحاو مكح ةماقإ نيجورلل :ةيكلاملا لاق
 نوكي نأ طرشب نكلو امهنم ًايبنجأ ناك وأ ءامهنم لكل ًامع نوكي نأك ةبارقلا يوتسم امهنم ًابيرق
 هيلإ عفر اذإ مكاحلا فالخب اذهو .ًاملاع ًالدع ًاديشر القاع ًاغلاب هنوك نم طورشلل اعيد

 ةيآلاو ؛هلهأ نم بيرق نيجوزلا نم لكل ناك اذإ نيمكحلا ثعب نم هل دب الف امهاوعد ناجوزلا
 ايضر اذإ امهنأو «مكاحلا ىلإ عفرلا دنع كلذ نأ ديفي اَوَُعْباَفط : ىلاعت هلوق نآل كلذ ديفت
 , 000540 ىفك عفر الب دحاو مكح ةماقإب

 )٠١51*0( ص .الج «ينغملا» 5٠0 .

 )٠١54( ؛ة4ص ءالج «ينغملا» .

 ) )1٠١79ص .١ج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» #4 .

 ص55١.
 .1ج .ريدردلل «ريغصلا حرشلا» (م550١1) .؟"١ص .”ج «جاتحملا ينغم»

)1١550( 
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 :نيمكحلا يف طورشلا هذه طارتشا ةمكح 10١-

 ؛ هطارتشا ةمكح ةموهفم طرشلا اذه ,نيجوزلا لهأ نم نيمكحلا نوك طورشل ةبسنلاب : أ

 نيجوزلا نإ مث «نيجوزلل نيبيرق امهنوكل حالصإلا اذه يف ةدكؤم ةحلصم امهل نألو ؛ نيجوزلا

 جالعو ثحب ىلع دعاسي اذهو «هبيرق وه يذلا مكحلا ىلإ لك امهرارسأ رشن نم اجرح نايري ال
 . هتاببسمو قاقشلا لصأ

 طارتشاف ةّيلج ةحضاو ًاضيأ اهطارتشا يف ةمكحلاف «ىرخألا طورشلل ةبسنلاب امأو : ب

 «مهفو ةيارد ىلإ جاتحت يتلا ةمهملا هذهل ناحلصي ال نونجملاو رصاقلا نأل ؛لقعلاو غولبلا

 مالسإلا مكاحلا يف طرشلاو ,مكاحلا ةفص امهل نأل ؛نيمكحلا يف ةلادعلاو مالسإلا طارتشاو

 ؛نيجوزلا نيب قيرفتلاو عمجلابو «ميكحتلا عوضومب ملعلا طارتشاو .مكَحلا كلذكف ةلادعلاو

 اهب مكحي نأ زوجي الف ؛نيجوزلاب قلعتي اميف ةعيرشلا ماكحأ نم وه مكحلا هب يضقي ام نأل

 - ثحبلا ىلع لجرلا ةردق هّدرمف مكحلا يف ةروكذلا طارستشا امأو .ةيارد مدعو لهج نع

 ىلع ة ةيعوضوم ةجلاعم قاقشلل تاببسملا هذه ةجلاعمل اذيهمت قاقشلا تاببسم يف ءاصقتساللاو

 . ةيلصألا قاقشلا بابسأب ةفرعملا نم ساسأ

 عيبارلا بلطملا

 نيمكحلا لمع

 :ثحبلا جهنمو .ديهمت 1

 .اهجالعو قاقشلا تاببسم ءاصقتساب نيجو 0 ب نيبلا تاذ حالصإ :لوألا

 .هيلع اردقي ملف ,نيمكحلا ىلع حالصإلا رمأ ىصعتسا اذإ نيجوزلا نيب قيرفتلا : يناثلا

 :نيعرف ىلإ بلطملا اذه مسقن ءاذه ىلعو

 .نيجوزلا نيب نيبلا تاذ حالصإ : لوألا عرفلا

 .نيجوزلا نيب قيرفتلا : يناثلا عرفلا
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 لوألا عرفلا

 نيجوزلا نيب ب نيبلا تاذ حالصإ

 :قاقشلا بابسأ ثحب - 817*

 ةحلاخمز «قاقشلا بابسأ ثحب ثحب مزلتسي نيجورزلا نيب قاقشلا ةلازإو نيبلا تاذ حالصإ نإ

 اييدعسو اهياس نيجوزلا نوب ام حالصإلا يتأي ىتح اهيلع يضقت ةمساح ةجلاعم بابسألا هذه

 نيب قاقشلا بابسأ «بانسألا هذه ثحب متي فيكف ,ءضرملا بابسأ لاوز دعب ةيفاعلا يتأت امك
 ؟نامكحلا اهجلاعي فيكو «نيجوزلا

 :نيجوزلا نيب قاقشلا بابسأ ىلع فرعتلا -

 ضغب «ببس ريغ نم يتأي الو غارف نم رهظي ال نيجوزلا نيب قاقشلا نأ هيف كش ال امم

 نإ .قاقشلا داجيإب ًاريدج ناك وأ قاقشلا لوصح رربي ال ًاهفات هنوكو ببسلا اذه ةميق نع رظنلا
 ىلإ لوصولل ىلوألا ةوطخلاو ّلحلا حاتفم يهو ءأدج ةمهم نيجوزلا نيب قاقشلا بابسأ ةفرعم

 مكحلا ولخي نأ :باوجلاو ؟قاقشلا بابسأ ةفرعم ىلإ | نامكحلا لصوتي فيكف فيكف .حالصإلا

 راظنأ نع ًاديعب جوزلاب جوزلا لهأ نم راتخملا مكحلا ولخيو .ةجوزلاب ةجوزلا زم نم راتخملا
 صرحلاو ٌدولا نم وجب (ةجوزلا وأ جوزلا) هبحاص عم تائداحملاب امهنم لك طيحي نأو «نيرخآلا
 قاقشلا بابسأل نيوهتو نيلو فطلو قفرب قاقشلا بابسأ هعم ثحبي نأو .هتحلصم ىلع ديدشلا

 يف ةيقيقحلا هتحلصم نأو .هل ريخلا ديري هنأب ةجوز وأ جوز نم هبطاخي نم مكح لك راعشإو

 امهلعج ةمحرو ةدوم نم نيجوزلا نيب ام نأو اهعاطقنا مث اهفقو يف ال ةيجوزلا ةايحلا رارمتسا
 فالخلل تاببسملا تاردكملاو تاصغنملا امهنم لانت نأ نم مظعأل نيجوزلا نيب ام هللا
 0 0 اهيف 0 اصلا ةقيقح اديري نأ نصرا نم بواطملا نأو «ءقاقشلاو

 0 ىتح لا نيب هللا قفوي ًاحالصإ نيون نإ 0 يف ءاج دقف ةف امه
 .007؟9«نيجوزلا نيب هللا قفويو «حالصلاب

 :ةجوزلاب مكحلا ةولخ - 86

 ةولخلا هذه ةرورضو لب «- ةجوزلاو جوزلا - هبحاصب مكح لك ةولخ ةدئاف عسمو اذه

 2 ؟ا/ص هج (يتسولآلا ريسفت»-<4 4ص 7 -ع «يزارلا ريسفت)(5541)

 - ري



 عم لوقأ «ةيجوزلا ةطبارلا ءاقب يف صرحلاو ةبغرلا ىدمو «ةيقيقحلا قاقشلا بابسأ فاشكتسال

 مراحم نم مكحلا ناك اذإ ىنعمب ءاعرش حابملا دودح يف نوكت نأ بجي .ةولخلا هذه ةدئاف

 زجي مل « ءاهمع نباك اهنم ًامرحم نكي مل نإو .اهب ولخي نأ هل زاج ءاهدج وأ اهمع لثم ةجوزلا

 «ًاعرش ةعونمملا ة ةولخلا ققحتت ال ىتح زيمملا اهوخأ وأ همأ هعم رضحي نأ هيلعو ءاهب ةولخلا هل

 .اهنم يبنجألاو ةأرملا نيب ًاعرش ةعونمملا ةولخلا ثحب يف كلذ انّيِب امك

 :امهدحو نيمكحلا عامتجا 15

 امهنم لك هفرعو هعمس ام ءوض يف قاقشلا بابسأ ناثحبيو امهدحو نامكحلا عمتجي مث

 هل ببسملاو ا ا يم و

 قاقشلا لوصح يف هتيلوؤسم ىدم هل نيبيل هبحاص ىلإ مكح لك دوعي مث .هتجلاعم ليبسو امهنم

 نم جاوزلا ةلارل اظقحو «نيولاعلا بر هللا ةعاط قاقشلا اذه ةلازإو عفرل ًاعرش هيلع بجي امو

 عرش باوتعلا وه انو العفت نامكحلا عمتجي مث .عاطقنالا

 :ثحبلا يف ةديج ةقيرط - 81/

 قاقشلا ةلازإل ًاديهمت قاقشلا بابسأ نع يرحتلاو ثحبلا بولسأ ىف ةديج ةقيرط 4 -

 يف ءاج دقف «نامكحلا ةقيرطلا هذه كلسي نأ نسحتسيو يود نيب قافولاو مائولا ةداعإو

 اهاوهتأ كسفن يف امب ينربخأ : :هل لوقيو هب ولخي جوزلا لهأ نم مكحلا نإ» : 00

 قرفو تعطتسا ام اهنم يل ذخ ءاهيف يل ةجاح ال :جوزلا لاق نإف 0 ؟ال مأ

 اهاوهأ ينإ :لاق نإو .زوشنلا هلبق نم نأ  باوجلا اذه نم مكحلا يأ  فرعيف اهي

 ولخيو .زشانب سيل هنأ - مكحلا يأ  ملعيف ءاهنيبو ينيب قرفت الو تئش ؛ش امب يلام نم اهضرأف

 هطعأو هنيبو ينيب قرف :تلاق نإف ؟ال مأ اهجوز ىوهتأ :اهل لوقيو «ةجوزلاب اهتهج نم مكحلا

 نكلو اننيب قرفت ال :تلاق نإو , .اهلبق نم زوشنلا نأ مكحلا يأ ملعيف ءدارأ ام يلام نم

 نم سيل زوشنلا نأ  مكحلا يأ  ملع َيلإ نسحيو يتقفن يف ديزي نأ ىلع  هلمحا يأ هّنح

 , "'"؟5«ماهلبق

 .مكحلا ةنطف ىلإ كورتم قاقشلا بابسأ نع ثحبلا يف رمألا نإف ءلاح لك ىلعو -4

 هلوقي امل ماتلا ءاغصإلاو ةلئسألا يف قفرلاو ينأتلا ةهج نم ةجوزلا وأ جوزلا عم هفرصت نسحو

 اصب ماسالا نإ انهت لك درب مق ييجي رجالا يحلل نجح لك لقي 0 كاع

 ةلازإو فالخلا لحل تاحارتقالاو رخآلا جوزلا لاوقأ نم هفرع ام ءوض يف هيعّدي ام ةشقانمل

 )٠١547( ص .هج «يبطرقلا ريسفت» 110-1١6 .
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 قاقشلا بابسأ نافرعيو نيمكحلل رمألا فشكتني هلك اذهبو ,عرشلا ماكحأ ءوض يف قاقشلا

 ةلحرم يهو ةيلاتلا ةلحرملاب ناموقي كلذ دنعو ءامهالك وأ امهدحأ اهل ببسملا نأو ةيقيقحلا
 . حالصإلا

 : حالصإلل يعسلا 1048

 نامكحلا عمتجي .«نيجوزلا نم لك ريدقتو رظن يف قاقشلا بابسأ نامكحلا فرع نأ دعب
 بابسألا هذه ةميق نامكحلا ردقي .نيجوزلا نم لك هيعّدي امو بابسألا هذه ناسرادتيو

 ريسفت يف ءاج ام اهنمو ءاهبابسأ ةلازإو قاقشلا عفر قرطو .قاقشلل ببسملاو ,تاءاعدالاو
 رجزلاو ةظعلاب هيلع نالبقي .هلبق نم زوشنلا ناك يذلا  نيمكحلل يأ  امهل رهظ اذإف» : يبطرقلا
 قاقشلا ببس امم رخآلا فرطلا قوقحب نيجوزلا دحأ مايق مدع زوشنلاب دارملاو .9*7'"2«يهنلاو

 : حالصإلل ةعفانلا لبسلا نم -

 ةراثإ - ىلاعت هللا همحر  يبطرقلا هركذ ام عم حالصإلل - ىلاعت هللا ءاش نإ - ًاعفان هارأ يذلاو 5

 نع عفرتي نأب جوزلا سفن يف ةلوجرلاو ةماهشلا يناعم ةراثإو «نيجوزلا سوفن يف ناميإلا يناعم
 .ةعاجشلا الو ةماهشلا الو ةءورملا نم سيلف .هعم قاقشلا ىلع اهلمحي امم اهقوقح ةأرملا طمغ
 ركذي نأو «قاقشلاو فالخلا ىلع اهلمحي امم ةجوزلا ملظ ناميإلا يناعم هيضتقي امم الو
 مكريخ مكريخا :ةجوزلاب ةيصولاب هلك هلوقبو .ءاسنلاب هك هللا لوسر ةيصوب جوزلا نامكحلا

 لدعلاب ال لضفلاب هتجوز لماعي نأ جوزلا نم لومأملاو وجرملا نأو «يلهأل مكريخ انأو هلهإل
 مهل ببسي الو اهدعسيس هنأ نم هب اوقثوو اهيلع هونمتئاو هدنع اهوعدوتسا اهلهأ نأل ؛هدحو

 يف هوبأ هب عفتني امم حلاصلا دلولاو .البقتسم كلذك نوكتس وأ هدالوأ م اهنأو ءاهببسب بعاتملا
 نم الو مالسإلا نم سيلو اهجوز ديب ةريسألاك ةجوزلا نأو «تامملا دعب هل ءاعدلابو ةايحلا
 ؟هتجوز ةريسألا تناك اذإ فيكف .هريسأ وأ هتريسأ ىلإ ملسملا ءيسي نأ ةعاجشلا نم الو ةءورملا
 ىلع هتطلس لامعتسا يف فسعتي الو ةلئاعلا يف هزكرم لغتسي ال يذلا وه ميركلا جوزلا نأو
 اهمدق اذإ يناعملا هذهف .قاقشلاو فالخلا ىلع اهلمحيف ءررضلا اهب قحلي وحن ىلع هتجوز
 امع علقيسو جوزلا سفن يف رثؤتس اهنأ بلاغلاف ءنّيل لوقو فيطل بولسأب جوزلا ىلإ نامكحلا
 .قاقشلا ىلإ ىدأ

 )٠١555( 7ص . هج «يبطرقلا ريسفتا) ١.
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 اهركذيو مالسإلا يناعمب ةجوزلا ملكي نأ ةجوزلا لهأ نم مكحلل يغبني كلذكو .-1

 نم نأو ءاهيلع جوزلا ٌقح ميظعب اهركذي نأو ءاهجوزب اهتقالع يف ةجوزلاب ةقلعتملا هماكحأب
 هبجوأ اميف هتعاط ىلإ عراست نأو ةنيللا ةبيطلا ةملكلا هعمست نأ فورعملاب هل اهترشاعم نسج

 اهتابلطب هيلع لقثت ال نأو اهاوهي يتلا تاحابملا نم جوزلا هب رمأي اميفو هتعاط نم اهيلع عرشلا

 اهلابقإب هدودصو اهتماستباب هسوبع لباقت نأو ءهتءاسإو .هدودصو هسوبع لمحتت نأو «ةريثكلا

 هسوبع هنع لوزي ام ناعرسف اهنم كلذ ىأر اذإ جوزلا نإف .هل اهتمدخو هيلإ اهناسحإب هتءاسإو «هيلع

 تسحأ اذإو .هنم اهقوقح لك ءافيتسا نم يصقتست ال نأ اهيلعو .هتءاسا نع ٌفكيو هدودصو

 ريثكلا ريخلا ههركت اميف اهل هللا لعجي دق هنأب اهسفن ركذتلو ساسحإلا اذه درطتلف ءهل اهتهاركب

 يغبني امك .اهجوزل ةهارك نم هّسحت ام اهبلق نع لوزيو ءاهنيع هب رقت أدلو هنم هللا اهقزريف
 اهضيرعت يغبني الف .هللا ةملك ىلع تماق ةريطخ ةطبار ةيجوزلا ةطبارلا نأب اهركذي نأ مكحلل

 ءيش عم ةجوز اهءاقب نأب ملعت نأ ةجوزلا ىلع نأو .قاقشلاك عاطقنالل اهضرعيو اهنهوي ام ىلإ

 هبابسأ نم يذلا قالطلاب اهنع  ةجوزلا فصو  فصولا اذه باهذ نم اهل ريخ اهقوقح طمغ نم
 هريصقت عم ولو اهيلع هللا ضرف يتلا جوزلا قوقح اهئافيإب مازتلالاو اهربصب نأ ملعتلو .قاقشلا

 نيقتملل ةنسحلا ةبقاعلا نأل ؛اهل ةبقاعلا نسحو زوفلا نوكيس اذه اهفقومب نإ لوقأ ءاهقوقحب وه

 نم هاري امل قاقشلاو فالخلا ىلإ يدؤي ام لعف نع عجريس جوزلا نأو «ةرخآلاو ايندلا يف ًامئاد

 .اهجوز نم ميركلا ةجوزلا فقوم

 :قيرفتلا زاج حالصإلا رسيتي مل اذإ - 654

 فالخلا لاوز لمؤي .«نيجوزلل نيمكحلا ةبطاخم يف بولسألاو مالكلا نم جهنلا اذهبف

 «ةيجوزلا ةطبارلا ءاهنإو قارفلا ىلع امهرارصإ نامكحلا ىأرو كلذ عفني مل اذإ امأ ,قاقشلاو

 .قيرفتلا ىلإ نامكحلا لقتني ةلاحلا هذه يفف «نيجوزلا دحأ نم قيرفتلا ىلع رارصإلا ناك وأ

 : يلاتلا عرفلا يف هنّيبن ام اذهو

 يناثلا عرفلا

 قاقشلل نيجوزلا نيب قيرفتلا
 : نيجوزلا نيب قيرفتلا نامكحلا كلمي له - م58

 نأ وأ ءامهنيب قاقشلا ةلازإو نيجوزلا نيب حالصإلا ققحتل ريكذتلاو ظعولا عفني مل اذإ

 ليبسلا نأ هعم ودبي امم ةلازإل وأ لحلا ىلع يصعتست نيمكحلل تفشكت يتلا قاقشلا بابسأ
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 :نيلوق ىلع ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا فلتخا ؟ال مأ قاقشل

 :لوألا لوقلا -145

 دنع رهظألا لوقلاو .ءءاطع بهذم اذهو .ةجوزلا نم علخلا ضوع لذب عم ةعلاخملاب ةجوزلا
 وهو «لبنح نب دمحأ مامإلا نع نيتياورلا ىدحإو .ةيرهاظلاو ةيفنحلا بهذم وهو ةيعفاشلا
 ,(7١0؟9ةيرفعجلا بهذم

 :لوألا لوقلا ساسأ -6

 نع رخآلاو ,جوزلا نع اذه «نيجوزلا نع نيليكو نيمكحلا رابتعا لوقلا اذه ساسأو

 ىلع حالصإإلا رذعت اذإ كلذ ىلع ءانبو . لكوملا هب هل نذأي ام ردقب ليكولا فرصتو ,ةجوزلا

 نيجوزلا لاح نم هاملع امب هاربخيو مكاحلا ىلإ رمألا ادري نأ امهيلعف ,هيلإ اقفوي ملو نيمكحلا

 حرص هبو 2« سابع نبا نع اذه يور دقو «.هداهتجا بسحب كلذ ءوض يف وه فرصتيل
 , 00074 ةيف ||

 : يناثلا لوقلا .-7

 اذه يور .امهنم ةقفاومو نذإ ىلإ ةجاح نود نيجوزلا نيب قيرفتلا ةطلس نامكحلا كلمي

 بهذم وهو «ريبج نب ديعسو يعخنلاو يبعشلاو نمحرلا دبع نب ةملس ي ىبأو سابع ن نباو يلع نع

 رخآلا لوقلاو «لبنح نب دمحأ نع ةيناثلا ةياورلا وهو رذنملا نباو قاحسإو يعازوألاو كلام
 ,007:9ةيعفاشلا دنع حوجرملا

 : يناثلا لوقلا ساسأ - 17

 لاصحتسا ىلإ همكح يف جاتحي ال مكاحلاو ,نيمكاح نيمكحلا رابتعا لوقلا اذه ساسأو
 .نيمكحلل ةبسنلاب لاحلا اذكف .هيلع موكحملا نم وأ هل موكحملا نم ةقفاوملاو نذإلا

 :لوألا لوقلا ةلدأ -4

 ببسب نيجوزلا نيب قيرفتلا ةطلس ناكلمي ال نيمكحلا نأب نولئاقلا لوألا لوقلا باحصأ

 «م4ا/ص .١٠ج «ىلحملا» ,.44ص ءالج «ينغملا» .١19١ص .7ج .ءصاصجلل «نارقلا ماكحأ» )٠١545(

 . 8*1“ «ج «ةيهبلا ةضورلا» «١75ص ءا"ج «جاتحملا ينغم»

 )٠١546( ص .؟ج .صاصجلل «نآرقلا ماكحأ  ,.15١0ص .١ج يبرعلا نبال «نآرقلا ماكحأ» 456 .

 )٠١545( «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» «5531ص ءا"ج «جاتحملا ينغم» « 44 ص ءالج «ينغملا» ج١. ص44٠ .
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 : يتأي امب اولدتسا «ةعلاخملاب ةجوزلا نم نذإو «قالطلاب جوزلا نم نذإب الإ قاقشلا

 :لوألا ليلدلا -8

 فالخ ال هنأل كلذو ؛جوزلا ىضري نأ الإ اقرفي نأ نيمكحلل سيل» :صاّصجلا مامإلا لاق

 | ميكحت لبق اهقالط ىلع مكاحلا هربجي ملو امهنيب قرفُي مل اهيلإ ةءاسإلاب ٌرقأ ول جوزلا نأ

 اذإف « ءاهرهم در ىلع الو علخ ىلع مكاحلا اهربجي مل زوشنلاب ةأرملا ترقأ ول كلذكو .نيمكحلا

 امهتهج نم قالطلا عاقيإ زوجي ال امهثعب دعب كلذكف «نيمكحلا ثعب لبق امهمكح كلذك ناك

 يأ  انباحصأ لاق كلذلف « 1 ل ا اضر ريغ نم

 نآل ؛ ؛ علخلا قيرط نع قيرفتلا ناك نإ نيجوزلا اضرب الإ اقرفي نأ نيمكحلل سيل  ةيفنحلا

 ليكو امهدحأ :امهل ناليكو نامكحلا امنإو «نامكحلا هكلمي فيكف كلذ كلمي ال مكاحلا

 نإ - ةجوزلا نم ,لذب ريغب يأ  لعج ريغب قيرفتلا يف وأ علخلا يف جوزلا ليكو رخآلاو ,ةأرملا

 . 203990كلذ هليكول لعج دق جوزلا ناك

 : يناثلا ليلدلا -

 ب ل ب ل ل اعقوي نأ نيمكحلل زوجي فيك

 اَميقُي لأ اَقاَنَي ّْنأ الإ ًائْيَش ٌنُهوُمكين تآ امم اوُدحأَت ْنأ ْمُكَل ُلحَي الود :لوقي ىلاعت هللاو ءاهاضر

 لل ةكملاهج . . هللا د دوّدَح

 :ثلاثلا ليلدلا -0

 امنإو .ةقرف اديري نإ : ىلاعت انبر لقي ملو 4اَمُهََْي هللا قُفَوُي ًاحالْصِإ اَديِرُي ْنِإظ : ىلاعت لاق

 ىلعوه ذخأيل كلذب مكاحلا مالعإو هملظ هيلع اركنيو نيجوزلا نم ملاظلا اظعيل نامكحلا لسري

 علخدتل اهيذؤت نأ كل للحي ال هل الاقو هملظ هيلع نامكحلا ركنأ ملاظلا وه جوزلا ناك نإف هدي

 يف جوزلا ناكو . علخلا لدب  ةيدفلا كل تّلح دق :اهل الاق «ةملاظلا يه تناك نإو كنم

 يف حلا هتهج نم يذلا مكحلا ىلإ نيجوزلا نم دحاو لك لعج اذإف ءارولعم اهم اهذخأ

 امك «نيجوزلا رمأ نم هايأر ام يضاقلا مامأ ادهشيل نيدهاشلا ةفص امهل تناك .علخلاو قيرفتلا

 نع نييهانلاو فورعملاب نيرمآلا ةفصو حالصإلا ىلإ امهيعس لاح يف نيحلصملا ةفص امهل

 )٠١5417( .؟ج .صاصجلل ؛نارقلا ماكحأ» ص19١.

 )١554( .19؟ص 2ت3كج «صاصجلل «نآرقلا ماكحأو
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 امهيلإ اضوف اذإ نيجوزلا نع نيليكو نانوكيو .هنع امهنايهنيو نيجوزلا هب نارمأي امل ركنملا

 .©0*5قيرفتلاو عمجلا
 عبارلا ليلدلا -5

 حاكنلا ةمادإ :يأ هقح عضبلا» :دمح . أ نع ةياور وهو لوألا لوقلل ًاجتحم «ينغملا» يفو

 زوجي الف «ناديشر امهو  ةجوزلا ٌقح يأ تاينس لاغلاز .- ءطولاك جوزلل قوقح نم هعبتي امو

 .00*«امهيلع ةيالو وأ امهنم ةلاكوب الإ هيف فرصتلا امهريغل

 :سماخلا ليلدلا 59*

 اَمَكَح اوُعَعباَف اَمهنيَب َقاَقش متْفَخ ْنِإَوظ ةيآلا يف سيل» : يرهاظلا مزح نبال «ىلحملا» يفو
 ا حلا ءيش يف الو 4 .اًهلْمأ نم ًاَمَكَحَو هلْهأ ْنم

 دحأ قلطي نأ زوجي ال هنأ ٌحصف ٠ ,هاَهْيَلَع لإ سفن لك ٌبِسعَن آلو» : لجو زع لاقو .مكاحلل

 0 1017 (طقف حاكنلا خسف بوجوب صنلا ءاج ثيح الإ هتأرماو لجر نيب قرفي نأ الو «دحأ ىلع

 ْ :سداسلا ليلدلا .-4

 احلصيل نامكحلا ّتَعُب امنإ :ةيآلا « . .اَمِهنَْب ٌقاَقش ْمُتْفَ ْنِإَوط : ىلاعت هلوق يف ةداتق لاق
 ناكلمي الو 0 امهيديأب سيلو هملظب ملاظلا ىلع ادهش كلذ امهايعأ نإف «نيجوزلا نيب

 هل 2

 : يناثلا لوقلا ةلدأ 6

 نود نيجوزلا نيب قيرفتلا ةطلس نيمكحلل نإ :نولوقي ءانركذ امك .لوقلا اذه باحصأ

 : يتآلا يف اهزجون ةلدأ ةلمجب اولدتسا دقو ءامهنم ةقفاوم وأ نذإ ىلإ ةجاح

 :لوألا ليلدلا -5

 اماد امو . نيجوزلا نع نيليكوب امه سيلف ءامهتفص يه هذهو «نيمكاح ناربتعي نامكحلا

 ةطلس مهل امك « ءامهنيب اميف حالصإلاب نيجوزلا نيب ب, عمجلا ةطلس امهلف «نيمكاح ناربتعي

 هلوقل قيرفتلا اذه عاقيإب جوزلا نم ليكوت ىلإ ةجاح نودو ضوع ريغب وأ ضوعب امهنيب قيرفتلا

 .9١"”ص 03ج .«.صاصجلل «نارقلا ماكحأو )6١5159(

 . 56ص ءالج «ينغملا» )٠١560(

 ) )1١81١.388ص .١٠ج .مزح نبال «ىلحملا» .

 )؟٠١56( .488ص ١٠ج . مزح نبال «ىلحملا»
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 ربتعي ملو «نيمكح ىلاعت هللا امهامسف اهله ْنِم اَمَكَحَو هلأ ْنِم ًاَمَكَح اوُتَعْباَِط :ىلاعت
 , 009 امهاضر

 : يناثلا ليلدلا 17

 امكيلع : نيجوزلا لهأ امهراتخا نيذلا نيمكحلل لاق هنأ  هنع هللا يضر - يلع نع يور
 ملو .كلذب ةأرملا تضر ءامتقرف اقرفت نأ امتيأر نإو .امتعمج اعمجت نأ امتيأر نإ ٌّقحلا نم

 ىلع لدي اذهو هت انسب امب ىضرت نوع تبذك 7: يلع هل لاقف , ةقرفلا عاقيإب لجرلا ضري

 ,00709كلذ ىلع هربجأ هنأ

 :ثلاثلا ليلدلا -4

 قالطب امهيلع ةقرفلا ناعقويف نيديشرلا نيجوزلا ىلع نيمكحلل ةيالولا تبثت نأ عنتمي ال
 ىضقُي امك ؛هيلع يذلا ّقحلا ءادأ نم عنتما اذإ ةزئاج ديشرلا ىلع ةيالولا توبث نأل ؛ةعلاخم وأ
 نع عنتما اذإ ءاليإلا يف يلوملا ىلع قّلطي مكاحلاو .هئافيإ نم عنتما اذإ هلام نم هنع نيدلاب
 ,©"0*5كلذ ايأر اذإ نيجوزلا ىلع ةقرفلا عاقيإ نيمكحلل زوجي كلذكف .هيلع هبوجو دعب قالطلا

 عبارلا ليلدلا 8

 ْنم كو هلْمَأ ْنم ًاَمَكَح اوثعباف» : ىلاعت هلوق ةلالدب نيليكو اسيلو نامكاح نامكحلا

 مسا ةيمالسإلا ةعيرشلا يف مكحللو ,ىنعمو مسا ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ليكوللو © . . اًهلُهأ

 .2*00نيجوزلا لاح نم امهل نيبتي امم امهداهتجا بسح قيرفتلاو عمجلا امهلف .نامكاح

 8 : يناثلا لوقلا حجري مّيقلا نبا مامإلا
 يف فلخلاو فلسلا فلتخا» : هلوقب يناثلا لوقلا  ىلاعت هللا همحر  مّيقلا نبا مامإلا حجر

 امهنأ (يناثلاو) .ناليكو امهنأ (امهدحأ) :نيلوق ىلع .ناليكو وأ نامكاح امه له نيمكحلا

 هللاو .نامكاح ال ناليكو امه لوقي نمم بجعلا لك بجعلاو . حيحصلا وه اذهو .نامكاح

 انوكي نأب اصتخي مل نيليكو اناكولو «نيجوزلا ريغ ىلإ امهبصن لعجو «نيمكح امهبَّصن دق ىلاعت

 ٠١56 ( 49ص ءالج «ينغملا» .

 )٠١564( ؛ةص .الج «ينغملا» .

 ) )1١68؛9ص الج (ينغملا» .

 )٠١565( 474ص ء١ج .يبرعلا نبال «نارقلا ماكحأ» .
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 نإ) : ىلاعت لاقف امهيلإ مكحلا لعج دق عرشلا نإف ًاضيأو «- نيجوزلا لهأ نم يأ - لهألا نم

 نان افنان امهيلكوم ةدارإب نافرصتي امنإ امهل ةدارإ ال ناليكولاو «اًمُهْنيب هللا َقفَوُي ًاحالضإ اديري

 «صاخلا الو ماعلا فرعلا يف الو عرشلا ناسل يف الو .نارقلا ةغل يف هك ىمسي ال ليكولا

 ةأرملاو لجرلا نع لكوي نأ حصي فيكو «نيجوزلا ريغ كلذب بطاخ ىلاعتو هناحبس هنإف ًاضيأو

 يبأ نب ليقع نيب نيمكح ةيواعمو سابع نبا  هنع هللا يضر نافع نب نامثع ثعبو .؟امهريغ

 يلع نع ٌّحص .امتقرف اقرفت نأ امتيأر نإ :امهل ليقف «ةعيبر نب ةبتع تنب ةمطاف هتأرماو بلاط
 اقرفت نأ امتيأر نإ امكيلع :نيجوزلا نيب نيمكحلل لاق هنأ  هنع هللا يضر بلاط يبأ نبا

 نيب مكحلا اولعج ةيواعمو سابع نباو يلعو نامثع اذهف ءامتعمج اعمجت نأ امتيأر نإو ءامتقرف
 نيعباتلا نيب فالخلا فرعي امنإو ,فلاخم ةباحصلا نم مهل فرعي الو نيمكحلا ىلإ نيجوزلا
 ,200757(مهدعب نمف

 حجارلا لوقلا ١

 تليق يتلا ةلدألل نيليكو ال نيمكاح ناربتعي نيمكحلا نأ يأ يناثلا لوقلا وه .حجارلاو

 لوقلا وه هنع هلاقو هحجر يذلا لوقلا اذهل ميقلا نبا اهقاس يتلا ةلدألا اميس ال ؛لوقلا اذهل

 » :هنع لاقو  ىلاعت هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش ًاضيأ هحجر ام وه اذهو . حيحصلا

 .8"23«هنع نيتياورلا ىدحإ يف دمحأ مامإلا هيلع ٌصنو .باوصلا

 : هعفدو ضارتعا ماء ؟

 فرطلا قوقح ءادأب هرمأو هنم مولظملا ٌّقح ذخأو ملاظلا رجزب ىفتكي ال اذاملف .هقح هئافيإ مدعو
 اذه وأ ضارتعالا اذه ىلع باجأ دقو ؟امهنيب قيرفتلا نم نيمكحلا عنمو حاكنلا ءاقبإو ءرخآلا

 دوقع يف امأف .لاومألا دوقع يف روّصتي رصاق رظن اذه» :هلوقب يكلاملا يبرعلا نبا مامإلا لاؤسلا

 .هجو دقعلا ءاقبل نكي مل كلذ دقف اذإف رشاعتلا نسحو فلاتلاو قافتالاب الإ متي الف نادبألا

 وأ جوزلا نم ءيش ذخأ وأ ةكراتملا نم اهايأر هجو يأبو .ةقرفلا يف ةحلصملا تناكف

 , 00709(ةجوزلا

 .71-”"*صسص .٠ جا «ميقلا نبا مامالل «دابعلا ريخ يده يف داعملا داز» )/١١589(

 . 756١ ص (ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف نم ةيهقفلا تارايتخالا» (5١٠ه4) ش

 1 70ص 3 جا , يكلاملا يبرعلا نبال «نارقلا ماكحأو ) :569)
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 : نامكحلا هب مكحي يذلا قيرفتلا ةيفيك م١٠

 هيلع صن ام اذهو ءامهنيب حالصإلا رذعت اذإ نيجوزلا نيب قيرفتلا عاقيإ نامكحلا كلمي

 ناجوزلا ضري مل نإو انطابو ارهاظ امهمكح ذفنيو .قالطلاب نامكحيف .ةيكلاملا ءاهقف

 هناذخأي لام الب يأ علخ الب ةنئاب ةدحاو ةقلط نامكحلا َقّلطُيو .هب مكاحلا ضري مل وأ امهمكحب

 قاقشلاو ةءاسإلا تناك اذإو .- جوزلا نم يأ  هنم قاقشلاو ةءاسإلا تناك نإ جوزلل ةجوزلا نم

 اهيلع هانمتأي وأ .جوزلا ىلإ ةجوزلا هعفدت لامب علخلا قيرط نع نوكي قيرفتلاف ءةجوزلا نم

 ررضلاب اهتلماعم مدعو اهقاقشو  ةجوزلا ةءاسإ يأ  اهتءاسإ ىلع ربصلاب هارمأي نأب قالط الب
 امهيلك نيجوزلا نم قاقشلا ناك نإو .مكحلا اذه يف ةحلصملا ناّمكحلا ىأر اذإ ءاهنم عقاولا

 ةلاحلا هذه يفف «ةقاشملا هذهب هرضيو هبحاص قاشي امهنم لك ناكو هبحاصل امهنم لك ءاسأ نأب

 ضرت مل اذإ ةيكلاملا رثكأ دنع اهجوز ىلإ ةجوزلا هعفدت لام الب يأ .علخ الب قالطلا نيعتي
 قيرفتلا زوجي ةيكلاملا ضعب دنعو .هيلع ترصأو قارفلا يف تبغرو ءاهجوز عم ماقملاب ةجوزلا
 ,25502مجوزلا ىلإ ةأرملا هعفدت ريسي لامب ةعلاخملا قيرط نع ةلاحلا هذه 0ك

 :امهقافتاب ردص اذإ ذفان نيمكحلا مكح -4

 لاق ءامهنم دحاو يأرب ذخؤي مل هيف افلتخا نإف ءامهقافتاب ردص اذإ ذفان نيمكحلا مكحو

 الإ ءيش كلذ نم مزلي ملو امهلوق ذفني مل نامكحلا فلتخا نإف» «هريسفت» يف يبطرقلا مامإلا

 يأ  لامب امهدحأ مكح وأ .رخآلا اهب مكحي ملو ةقرفلاب امههدحأ مكح نإف ءهيلع اعمتجا ام

 .(١"1«اقفتي ىتح ءيشب سيلف ءرخآلا ىبأو لام ىلع علخب

 :نامكحلا فلتخا اذإ هلعف نكمي ام م٠

 رظنلل امهريغ راتخي يضاقلاف افلتخا نإف ءامهقافتاب ردص اذإ ذفني نيمكحلا مكح نإ :انلق

 ءهاهرك مأ هايضر نيجوزلا ىلع ًاذفان نوكيل قافتالاب امهمكح ناردصيو نيجوزلا نيب قاقشلا ىف
 نايضمي امهنإف ,نامكاح نيمكحلا نإ :انلق نإو» : ىلبنحلا ةمادق نبال «ىنغملا» "ىف ءاج دقف
 نيمكح راتخي مكاحلا نأ رهاظلاف.ءدحاو يأر ىلع امهقافتا رذعت اذإو «علخو قالط نم هنايري ام
 هايضر امهيلع كلذ ذفنيف .قافتالاب امهمكح ناردصيو نيجوزلا نيب قاقشلا يف نارظني امهريغ

 ,00579يايبأ وأ

 .3”:ه ص 2"2كج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» ء١545 ص كج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» كك

 .١؟7/ص مج . يبطرقلل «نارقلا ماكحأو (ل15ك١1

 . ٠5ص الج «ينغملا» )٠١75(
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 :تاقلطلا ددع يف نيمكحلا فالتخا م5

 زاوملا نبا هيقفلا لاق دقف ءاهلقأب مكح نم لوق ذفن تاقلطلا ددع يف نامكحلا فلتخا نإو

 نبا ىكحو .ةدحاو يهف .تاقلط ثالثب رخآلاو ةدحاو ةقلطب امهدحأ مكح نإ» :يكلاملا

 نيمكحلا قافتا ةرورضب كسمت غبصأ نأ ودبيو ,70"""2ءيشب سيل كلذ نأ غبصأ نع بيبح
 «ةدحاو ةقلط عوقو ةدارإ وهو ًانيقي هيلع قفتملا ردقلاب ذخأ وغلا نبا نأو ءامهمكح ذفني ىتح
 هرابتعاب اهيلع داز ام ذبنو ,ةدحاو ةقلط وهو هيلع قفتملا عقيف ءاهيلع داز اميف فالتخالا نأو

 ةقلطب نوكي نأ قالطلا عاقيإ يف لصألا نألو ؛هحجرن ام وه زاوملا نبا لوقو .هيف ًافلتخم
 .قالطلا ثاحبأ يف كلذي انيب امك .ةدحاو

 :نيمكحلا مكح ذفني نأ مكاحلا ىلع

 هيلع بيقعتلا هل زوجي الو ءامهقافتاب ردص يذلا نيمكحلا مكح ذفني نأ مكاحلا ىلعو
 اذهو .نامكحلا هب مكح امب هسفن مكاحلا نم مكحب نوكي هذيفنتو .هضقنب وأ ناصقنلاو ةدايزلاب

 نامكحلا هب مكح ام سفنب هسفن مكاحلا نم مكح رودص نأ كش الو ةيكلاملا هب حرص ام
 «ريغصلا حرشلا» يف ءاج ,نامكحلا هب مكح ام ذيفنت موزل يف فالخ وأ فالتخا يأ عطقي
 دعب  مكاحلا ىلإ نامكحلا ىتأ يأ  مكاحلا ايتأو» : ةيكلاملا هقف يف «يواصلا ةيشاحو» ريدردلل
 هب امتمكح امب تمكح لوقي نأب :امهمكح ذفن يأ هذفنو هاربخأف .رظنلا هاضنقا امي امهمكح

 مدعو ةملكلا عمج هتدئافو .ءهبهذم فلاخ نإو هضقن الو هبقعت هل زوجي الو ايووعف

 , 010559 فالتخالا

 : نئاب قالط قاقشلا ببسب ةعقاولا ةقرفلا - 64

 ةقرف يه «نيجوزلا نيب , نيمكحلا قيرفتب عقت يتلا ةقرفلا يأ .قاقشلا ببسب ةعقاولا ةقرفلاو

 نبا هيقفلا لّلعيو ,ةجوزلا ىلع ةنئاب ةدحاو ةقلط ناعقوي نيمكحلا نأ يأ , يعجر ال نئاب قالط
 :رخآلاو . يلك :امهدحأ :نيهجول نئاب هنإف قارفلاب امكح اذإ» :هلوقب كلذ يكلاملا يبرعلا
 عقو هلجأل يذلا ىنعملا نأ : يناثلاو .نئاب هنإف مكاحلا هذفني قالط لكف .يلكلا امأ . يونعم
 ديفي 555 هعاقيإ نكي ملف .ناك امك قاقشلا داعل ةعجرلا هيف تعرش ولو «قاقشلا وه قالطلا

 ,0005752كلذ لجأ نم 55 هعوقو عنتماف ًائيش

 . ١ لا/لص هج « يبطرقلل «نارقلا ماكحأ» ل55١1

 .١45ص ٠ ١ج .يواصلا ةيشاحو ريدردلل «ريغصلا حرشلا» )٠١555(

 3 72ص 3 جا , يكلاملا يبرعلا نبال «نارقلا ماكحأو» )ع ه558)
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 ؟رثكأ وأ ةقلطب عقي نئابلا قالطلا له -4

 ةدحاو ةقلطب عقي نئابلا قالطلا اذه له نكلو ,نئاب قالط وه نيمكحلا قيرفت نإ :انلق

 ام وه اذه نأل ؛هاعقوأ امك وهف «ةنئاب ةدحاو ةقلطب قيرفتلا اعقوأ اذإ : باوجلاو ؟رثكأب وأ ةنئاب

 ذفني يأ -امهمكح ذفني غبصأو مساقلا نبا دنعف ,ةدحاو نم رثكأب هاعقوأ نإو «نامكحلا هب مكح

 دقو .ةنئاب ةدحاو ةقلط الإ نوكي ال نوشجاملا نباو فرطم لاقو .تاقلطلا ددع نم هاعقوأ ام

 هجو» :لاقف  ةيكلاملا نم ًاعيمج امهباحصأو  نيلوقلا دنتسم يكلاملا يبرعلا نبا مامإلا َنّيب
 (هجوو) .هب امكح ام ذفنيف امكح امهنأ وه .ةدحاو نم رثكأ ناك ولو هاعقوأ ام ذفني هنأب لوقلا

 نم رثكأ قلطي ال مكاحلاو ,مكاحلا مكح قوف نوكي ال امهمكح نأ , ةدحاو عقي يأ يناثلا

 ,00553نامكحلا كلذك .ةدحاو

 .نوشجاملا نباو فرطم لوق وه نورخأتملا ةيكلاملا ءاهقف هيلع رقتسا يذلا نكلو

 داز ام جوزلا مزلي الو» :ريدردلل «ريغصلا حرشلا» يف ءاج دقف .ةدحاو ةقلط الإ جوزلا مزلي الف

 ال هنأ هلصاح» :لوقلا اذه ىلع ًاقيلعت يواصلا لاقو .20777«تاقلطلا نم يأ  ةدحاولا ىلع

 الإ هنم دقعني الف .هاعقوأ اذإف ..ةدحاو ةقلط نبم رثكأ عاقيإ ءادتبا - نيمكحلل يأ  امهل زوجي

 .038(حالصإلا ىنعم نع جراخ دئازلا نأل ؛ةدحاو ةقلط

  -0١ميكحتلا ماظن لامهإ زوجي ال :

 «نيجوزلا نيب قاقشلا ثودح ةلاح يف ةيمالسإلا ةعيرشلا هب تءاج يذلا ميكحتلا ماظن

 قاقش نم لكاشملا هذه هببست امو نيجوزلا نيب عقت دق ةريثك لكاشم لحيو ديفمو مهم ماظن وه
 ةاضقلا نمال يفاكلا مامتهالا طْعَي مل ماظنلا اذه نأ رهاظلا نكلو .قالطلا ىلإ يدؤي دق امهنيب

 نورق لبق ًادوجوم ناك لب افيد نكي مل ميكحتلاب مامتهالا مدع نأ ودبيو نيجوزلا لهأ نم الو

 كلذل هفسأ نلعأو .ميكحتلا ماظنب ةاضقلا مامتها مدع يكلاملا يبرعلا نبا مامإلا ركذ دقف

 هل بجتسي ملف «نيجوزلا نيب قاقشلا ثودح دنع ميكحتلا قيبطت ىلإ ةاضقلا اعد هنإ :لاقو

 ميكحتلا ماظن قيبطت ىلإ يأ كلذ ىلإ تبدن دقو» : ىلاعت هللا همحر لاق دقف ءدحاو ضاق الإ

 .27"؟«دحاو ضاق الإ قاقشلا دنع نيمكحلا ثعب ىلإ ينباجأ امف  نيجوزلا قاقش دنع

 ) )1٠١77"ص ء١ج .يكلاملا يبرعلا نبال «نآرقلا ماكحأ» 47 .

 )٠١55( «.ريدردلل «ريغصلا حرشلا» ج 2١ص١ 415.

 )٠١74( ص .١ج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا ىلع يواصلا ةيشاح» 44٠ .
 )١1١779( ,يبرعلا نبال «نارقلا ماكحأ» ج١ء ص١ 45 .
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 : ميكحتلا قيبطت ىلع ةاضقلا لمح ىلع دعاسي ام 57

 تاءارجإلا ذاختا .هقيبطت ىلع ةاضقلا لمحو ميكحتلا ماظنب ذخألا ىلع دعاسي اممو
 : ةيلاتلا

 ّقحلا مهل نأو نيجوزلا نيب قاقشلا ىواعدب نأشلا يوذ نم نيجوزلا لهأ رابتعا :٠ ًالوأ

 عوضوم يف رظنلل نيمكح لاسرإب هلخدت بلطو نيجوزلا نيب لصاحلا قاقشلاب يضاقلا مالعإب
 ءانب ميكحتلل ةمزاللا تاءارجإلاب ذخألا ةرورضو كلذب ةاضقلا مالعإ رمألا ّيلو ىلعو .قاقشلا
 قاقشلا نأشب يضاقلا ىلإ اهرمأ عفرب ةجوزلا ّقح ىلإ ةفاضإلاب اذهو .نيجوزلا لهأ بلط ىلع

 .اهجوز نيبو اهنيب لصاحلا

 الإ ؛قاقشلل وأ ررضلل قيرفتلاب مكحلا يضاقلل زوجي ال هنأ نلعي نأ رمألا ّيلو ىلع :ًايناث

 . يضاقلا ىلإ هنأشب امهتيصوت عفرو .قاقشلا عوضوم يف رظنلل نيجوزلا ىلإ نيمكح لاسرإ دعب

 وحن وأ ةجوزلا زوشن وأ ةقفتلا نأشب عازن يأب يضاقلا يضقي ال نأ نسحتسملا نم :ًاثلاث

 بابسأ يرحتل نيجوزلا ىلإ نيمكح لاسرإ دعب الإ نيجوزلا نيب ثدحت يتلا تاعزانملا نم كلذ
 نيبي مل نإو .نيجوزلا نيب قاقشو فالخ ةجيتن الإ ًابلاغ ثدحت ال ىواعدلا هذه نأل ؛ عازنلا
 اهبلط وأ ةأرملا زوشن ىلإ تدأ يتلا عازنلا بابسأ ةلازإ نامكحلا عيطتسي دقو .كلذ ناجوزلا
 .ةماقملا ىوعدلا كرت ىلإ يلاتلابو ةقفنلا
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 هين

 :ةغللا يف ررضلا ىنعم - م01

 نم ناك ام لكو . عفنلا دض م دا حا رضلاو ٌرّضلا «برعلا ناسل» يف ءاج

 .9"005قيضلا ًاضيأ ينعي ورمل او ه وهف ندب يف ةدشو رقفو لاح ءوس

 : يعرشلا حالطصالا يف ررضلا ىنعم - 14

 اذه نأو يوغللا هانعمل هوكرت مهنأكو , يعرشلا عرطمالا ٍيف ررضلا ء ءاهقفلا فرعي مل

 2000 يل يت ا ل .ًاعرشاورتفلا نم دارملا وه 0

 يعرش بجوم الب اهرجبك ًاعرشزو زوجي الام وهو يرغب جوزلا ىلخ قيلطتلا -ِ ةجوزل 7 اهلو»
 , 00579, . .اهيبأ بسو اهبسو كلذك اهبرضو

 :ررضلل راتخملا فيرعتلا 81/16

 : هنأب هببسب قيرفتلا بلط اهل حيبيو اهجوز نم ةجوزلا قحلي يذلا ررضلا فرعن نأ نكميو
 ,0055(كالهلل اهضرعي وأ اهسفن وأ ةجوزلا ندبب ملألا وأ ىذألا قحلي ام لك»

 :لصفلا اذه يف هيلع ملكتن يذلا ررضلا 5

 نيب قيرفتلا بابسأ نم ًاببس هرابتعاب لصفلا اذه يف هنع ملكتنو هثحبن يذلا ررضلاو

 نع ردصيو 00 كرت وأ لعف وأ لوق نم جوزلا نع ردصي ام وه «نيجوزلا
 .رارضإلا اذهل يعرش بجوم نودب يأ ٌقح هجو نودبو لدمعتو دصقب جوزلا

 ) )1٠١170ص .5ج ءروظنم نبال «برعلا ناسل» ”١867-1914 .

 )٠١51/1( 64ص .١ج «طيسولا مجعملا» .

 )٠١615( ص .؟7ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» 7486.

 ٠١5137 تاعمتجملاو ءاسنلا فالتخاب هتدشو هرثأ فلتخي ملألا وأ ىذألاو .
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 :لصفلا اذه عوضوم نع جرخي يذلا ررضلا 7

 جوزلا ةبيغ ببسب ةجوزلاب قحلي يذلا ررضلا لصفلا اذه يف انثحب عوضوم يف لخدي الف
 امنإو .هتجوزب رارضإلا جوزلا دصق مدع تالاحلا هذه يف بلاغلا نأل ؛هراسعإ وأ هدقف وأ

 ةصاخ ثحابم تالاحلا هذهل درفنسو اهرارضإب هنم دصق نود تالاحلا هذه ىف ررضلا اهقحلي
 ناك نإو هنأل ؛«نيجوزلا نيب قاقشلا» انثحب عوضوم يف لخدي ال كلذكو  ىلاعت هللا ءاش نإ -
 مزلتسي قاقشلا نإ مث .هعوقو يف نيجوزلا نم لك ببست هيف بلاغلا نكلو ةجوزلاب اررض قلخي
 وأ شيعلا اذه مزلتسي ال دق ةجوزلاب هعاقيإو ررضلا امنيب دحاو ناكم يف نيجوزلا دوجو ًابلاغ

 رضي هدحو تيبلا جراخ شيعيو ًالثم هتجوز رجهي يذلا جوزلاف .نيجوزلا نيب كرتشملا دوجولا
 يف نيجوزلا نيب قاقشلا نع انملكت دقف هلك اذهلو ءاهمصاخي الو اهعم نكسي مل نإو هتجوزب
 .ةدح ىلع قباس لصف

 : نيجوزلا نيب قيرفتلل رربملا ررضلا عاونأ -6

 ىلإ هتجوز دض جوزلا نم ردصي يذلاو «نيجوزلا نيب قيرفتلل رربملا ررضلا ميسقت نكمي

 : نيعون وأ نيمسق

 .يدام ررض :لوألا

 . يسفن وأ يونعم ررض :يناثلاو
 :يداملا ررضلا 8

 اهندب يف حرج ثادحإبو «ةلاب وأ ديلاب اهبرض هنمو «ةأرملا ندبب ىذألا قحلي ام لك وهو
 حرجلاو برضلا ريغب ةأرملا ندبب ىذألا قاحلإ يداملا ررضلا نمو .كلذ وحنو رسك وأ ةمدك وأ

 . ةارهلا نديبيعذألا قكليو عرش لعق وجمالا امم قلل رجتو  اهيلغ راسلا اجلا كاقلإك

 :يونعملا ررضلا -

 مالكلا اهعامسإ هنمو .ةجوزلا سفن يف ملألا قحلي ام لك وه يسفنلا وأ يونعملا ررضلاو

 رامحلا وأ بلكلاب اههيبشت لثم اهل ًامتش ربتعي امب اههيبشت وأ ءاهيدلاولو اهل متشو بس نم حيبقلا
 اهشارف يف تيبملا كرت وأ اهعم مالكلا كرت اضيأ يونعملا ررضلا نمو .كلذب اهيدلاو هيبشت وأ
 نمو .هضرم لثم يعرش رربم نود اهئطو كرت ًاضيأ هنمو .رجهلاب ىمسي ام وهو ٌّقح هجو نود

 اهتهجاوم يف نيبجاحلا بيطقتو اهل سوبعلا راهظإ لثم جوزلا رهظمب نوكي ام يونعملا رّرضلا
 ملكتت اهكرتي وأ ام ءيشب اهنع لغاشتي نأك هعم اهثيدحل ءاغصإلا مدعو ءاهيلع توصلا عفرو

 . يضميو
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 : قيرفتلا ةجو لا بلط ررضلا ررس له مال"

 زاوجب ةيكلاملا حرص :باوجلاو ؟ال مأ قيرفتلا بلط ةجوزلل رربي له هيعونب ررضلاو
 مهلاوقأ يلي اميف ركذنو ,ررضلا عاونأ ضعبل قيرفتلا بلط زاوج مهريغ ركذ امك .ررضلل قيرفتلا
 .ررضلل قيرفتلاب اذخأ ءاهقفلا رثكأ ةيكلاملا نأب املع

 :ررضلل قيرفتلا يف ةيكلاملا لاوقأ -7

 وهو ءررضلاب جوزلا ىلع قيلطتلا ةجوزلل يأ اهلو» :ريدردلل هريبكلا حرشلا» يف ءاج :ًالوأ
 تنب اي :وحن اهيبأ ّبسو اهّبسو كلذك اهبرضو .يعرش بجوم الب اهرجهك اعرش زوجي الام
 كلذ ىلع بدؤيو .سانلا عاعر نم اريثك عقي امك .نوعلملا تنب اي «رفاكلا تنب اي «بلكلا
 .779"2«اهربد يف اهتطوكو .قيلطتلا ىلع ةدايز

 ليوحتو ءاهنع همالك عطق ررضلا نم :نوحرف نبا لاق .ررضلاب قيلطتلا اهلو» :اولاقو :ًايناث
 ,205*ياملؤم ًابرض اهبرضو ءاهيلع ةأرما راثيإو ءاهنع شارفلا يف ههجو

 :قيرفتلا اهبلط رربي ةجوزلاب ررض ءطولا كرت -

 ءاج دقف .ةيكلاملا حرص اذهبو ءاهجوز نم قيرفتلا اهبلط رربي ةجوزلاب ررض ءطولا كرتو
 ريغل عامجلا كرت وأ ةدابعلا ديري نم :كلام لاق» :ةيكلاملا هقف ىف قاوملل «ليلكإلاو جاتلا» يف
 ,003770(تقلط وأ تئطو امأ :هل ليق .ةلع الو ررض

 ولو ىتح لاح لك يف حاكنلا خسفل ًارربم ءطولا كرت لعجي مالسإلا خيش نإ لب م7

 كرتب ةجوزلل ررضلا لوصحو » :- ىلاعت هللا همحر لاق دقف ء.هتجوزب رارضإلا جوزلا دصقي مل
 هزجعو هتردق عم ولو ءدصق ريغب وأ جوزلا نم دصقب ناك ءاوس .لاح لكب خسفلل يضتقم ءاطولا
 , 000779 ىلوأو ةقفتلاك

 : قيرفتلا بلطل ررضلا راركت طرتشي ال

 لب «قيرفتلا بلطل هراركت تابثإ طرتشي الف «ةربتعملا ةنّيبلاب هتجوزب جوزلا رارضإ تبث اذإو
 يأ - اهلو» :ريدردلل (هحرشو ليلخ رصتخم» يف ءاج دقف .ةدحاو ةرم هلوصح تابثإ ىفكي

 "40ص .؟7ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» )٠١174(

 . 77ص .4ج .باطحلل «ليلخ رصتخم حرش ليلجلا بهاوم» )1١71(
 . ١١ص .؛4ج .قاوملل «ليلكإلاو جاتلا» )٠١51/5(

 )٠١1( ص «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف نم ةيهقفلا تارايتخالا» 7417 .
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 يف يقوسدلا لاقو .«هرركتب  دوهشلا  ةنّيبلا دهشت مل ولو ررضلاب جوزلا ىلع قيلطتلا  ةجوزلل

هنأب تدهش لب «هرركتب ةنيبلا دهشت مل ولو : هلوق» :لوقلا اذه ىلع اقيلعت (هتيشاحو
 اهل لصح 

 .2'""!«روهشملا ىلع اهب قيلطتلا اهلف ةدحاو ةرم

 : ةلئئاب ةقلط ررضلل قيرفتلاب عقاولا -5

 «ريبكلا حرشلا» ىلع يقوسدلا «ةيشاح» يف ءاج دقف «ةنثاب ةقلط ررضلل قيرفتلاب عقاولاو

 كلذو .270(ةنئاب نوكتو ةدحاو ةقلط قيلطتلا اهل يأ ,ررضلاب قيلطتلا اهلو : هلوق» :ريدردلل

 .28:0يضاقلا هيلع قّلط عنتما نإف ءاهقالطب اهجوز مكاحلا رمأي نأب

 :ررضلا تابثإ نع ةجوزلا تزجع اذإ مال”

 تكتشا اذإ» :ةيكلاملا ءاهقف نم يطيتملا لاق دقف ,ررضلا تابثإ نع ةجوزلا تزجع اذإو

 .ىوعدلا تابثإ نع تزجعو ىوكشلا ترركتو اهرمأ مكاحلا ىلإ تعفرو اهب اهجوز رارضإ ةأرملا

 ءاهررض مالعتساو امهربخ دقفت مهفّلكيو «نيحلاص موق نيب اهناكسإب اهجوز رمأي مكاحلا نإف
هريغ ىلإ اهلقن همزلي مل موقلا ءالؤه لثم يف هعم ةنكاس تناك نإف

 مكاحلا ىلع يمع اذإف . م

ظني نأ هعنمي مل امهنم ملاظلا نم هل نيبتي ملو اهرركت هيلع لاطو امهربخ
 يأ لاق . امهرمأ يف ر

 امهنم راضلا ةفرعم ىلإ لصي مل نإ :(ةنودملا» يف - كلام
 , 010540 مكحلا لسرأ

 :اهب هرارضإ عم اهجوز عم ميقت نأ ةجوزلل -4

 اهنع هررض فكي نأ مكاحلا نم بلطتو اهب هرارضإ نم مغرلاب اهجوز عم ميقت نأ ةجوزللو

 - ةجوزلل يأ  اهلود :باطحلل «هحرشو ليلخ رصتخم» يف ءاج دقف «هنم قيرفتلا بلطت نأ نود

 :ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يفو 0149 (هتجوزب هرارضإ نع مكاحلا هرجزيو اهجوز عم ميقت نأ

 .029(هعم ءاقبلا تراتخا اذإ اميف مكاحلا هرجز - هتجوز ىلع يأ - هيدعتبو»

 )٠١514( ص .7ج (يقوسدلا ةيشاحو ريدردلل ريبكلا حرشلا» 571486 .

 )٠١10/4( ص «. ؟ج «يقوسدلا ةيشاحو ريدردلل ريبكلا حرشلا» 5746.
 )٠١5480( ص ؛؟ج «يقوسدلا ةيشاحو ريدردلل ريبكلا حرشلا» 749 .

  0١5941«54ج .قاوملل «ليلخ رصتخمل ليلكإلاو جاتلا» ص"١ .

 ينف] ١( «4ج «باطحلل «ليلخ رصتخم حرش ليلجلا بهاوم» ص١١ .
 )*٠١584( ."46ص ء؟ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا»
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 حاس لمار
 ينفر) مدزال رر لشرب رل)

 :ثحبلا جهنمو ديهمت 048

 لك سيل نكلو .هتجوز نع بئاغ جوز وه دوقفملا جوزلاف .هتبيغ ىلع لدي جوزلا نادقف
 نيب ماكحألا يف قرف كانهف اذهلو .ءاهقفلا حالطصا يف دوقفم جوز وه هتجوز نع بئاغ جوز
 ءاذه ىلعو .جوزلا ةبيغل قيرفتلا بلط نيبو «- ادوقفم هنوكل يأ - جاوزلا نادقفل قيرفتلا بلط

 .جوزلا نادقفل قيرفتلا :لوألا ثحبملا

 .جوزلا ةبيغل قيرفتلا : يناثلا ثحبملا

 كرذلل ىرعل

 مناطؤلر تاايزل)
 :ثحبلا جهنمو «ديهمت ماا“

 هتبلط اذإ يضاقلا هب مكحي نأ نكمي قيرفتلل ًاببس جوزلا نادقف رابتعا يف ءاهقفلا فلتخي
 ديرن ام اذهو ؟دوقفملا جوزلا داع اذإ قيرفتلا اذه مكح امف .هببسب قيرفتلا عقو اذإو .ةجوزلا

 اذه ىدمو اهجوز نادقفل قيرفتلا يف ةجوزلا ٌّقح يف ءاهقفلا لاوقأ نيبنف .ثحبملا اذه يف هنايب
 .ٌّقحلا اذه لاوز وأ هل ةجوز اهئاقب ىف هقح ةهج نم دوقفملا اهجوز داع اذإ همكحو ءّنحلا

 : يلاتلا وحنلا ىلع نيبلطم ىلإ ثحبملا اذه مسقن .هيلعو

 .اهجوز نادقفل قيرفتلا يف ةجوزلا ٌّقح ىدم :لوألا بلطملا

 . قيرفتلاب مكحلا دعب دوقفملا جوزلا ةدوع : ىناثلا بلطملا

 ١غ5-



 لوألا بلطملا

 اهجوز نادقفل قيرفتلا يف ةجوزلا ٌّقح ىدم
 :دوقفملاو نادقفلا فيرعت - م١

 :00589ةغللا يف فيرعتلا : ًالوأ

 :لوعفملاو .دقاف يف اهجوز ةأرملا تدقفو .هنم عاض :انادقفو اَدَقَف هدَقفَي ءيشلا َدَقَف

 ال َيِلاَم :لاقف َريطلا َدَقَفَتو» : ميركلا نارقلا يف ينو . هتبيغ دنع هتبلط يأ هلق .ديقفو دوُقفم

 نم «هدجأ مل يأ «دلتَع هللا لوسر تدَقَتفاو !اهنغ هللا يضر ةشئ ةشئاع ثيدح يفو . «دهْدهلا قر

 .كنع باغ اذإ هدقفأ ءىشلا تدقف

 :ءاهقفلا حالطصا يف دوقفملا فيرعت :ًايناث

 ةملكل يحالطصالا ىنعملا يف ظحالم دوقفملا ةملكو .نادقفلا ةملكل يوغللا ىنعملاو

 :دوقفملل ءاهقفلا فيراعت نمف . يوغللا ىنعملا اذه ىلع ةدايز عم .ءاهقفلا دنع دوقفملا

 له هربخ فرعي الو هدلب نع باغ صخشل مسا دوقفملا» : «عئانصلا عئادب» يف ءاج : أ

 لات تم مأ ّيح وه

 الو .ودعلا هرسأ وأ هدلب وأ هلهأ نع باغ يذلا وه دوقفملا» «ةيدنهلا ىواتفلا» ىفو : ب

 اا .549«نامز كلذ ىلع ىضمو ءناكم هل ملعي الو ءتّيم وأ ّيح وهأ ىَّردُي

 توم الو ةايح هل ملعت ال نم دوقفملا» : ةلباتحلا هقف يف «عانقلا فاشكو يفو ؛؟: اج

 , 000340 عاطقنال

 ؟قيرفتلا بلط دوقفملا ةجوزل ٌقحي له م٠

 هجوزل ببست ةبيغلا هذه «ًادوقفم» اهيف ربتعي وحن ىلع هتجوز نع جوزلا ةبيغ نأ حضاولا نم
 ىلإ ردابتملا نم ناك كلذلو «جاوزلا ضارغأ ةجوزلا ىلع توفي جوزلا نادقف نأل ؛ًادكؤم ًاررض

 «ةياهنلا» .517ص .١ج .يرهوجلل م«حاحصلا» .77 174-6 ص .4ج ءروظنم نبال ةبرعلا ناسل» ١( معا

 7١7-7١4 ص 37ج «طيسولا مجعملا» «457ص ءالج .نيثألا نبال

 .195ص ."5ج .يناساكلل «عئادبلا» )٠١586(

 .744ص .7ج (ةيدنهلا ىواتفلا» )٠١545(

 )٠١817( ص 37ج «عانقلا فاشك» 0910.
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 اذهب لقي مل نكلو ءاهنع ررضلل اعفد اهجوز نادقفل ؛ قيرفتلا بلط ّقح ةجوزلل نوكي نأ نهذلا

 لاوقأ نم كلذ نّيبتي امك هبناوجو هتايئزج ضعب يف اوفلتخا هزاوجب نيلئاقلا نأ امك .ءاهقفلا عيمج
 : ىتأي اميف ءاهقفلا

 : ةيفئحلا بهذم :ًالوأ - م/م

 بترتيو .هريغ ٌّقح يف ًاتّيمو هسفن ّقح يف ًاّيح هنوربتعي مهنأ دوقفملا يف ةيفنحلا دنع ةدعاقلا
 هتأرما نيبت الو هلام ثروي الف .هل ناك اميف ءايحألا ماكحأ هيلع يرجت هنأ» مهدنع كلذ ىلع
 0280( د يح هنأك

 دوقفملا ةجوزل ٌّقحي الف .نادقفلل قيرفتلا زاوج مدع يف ةدعاقلا هذه ىلع ةيفنحلا دلتسيو

 - دوقفملا قاع هلاح نإ» : هلوقب ةدعاقلا هذه يناساكلا 5 حضويو ءاهجوز دقفل :] قيرفتلا بلط

 هنيب قيرفتلا ئأد ' ةنونيبلاو ثراوتلا عنمي د اذهو «تّيم هنأ لمتحيو ّيح هنأ لمتحي «مولعم ريغ

 هبراقأ ثري ال ًاتيم ناك نإو 0 ا ؟- هتجوز نيبو

 كشلاب تبثي الف .هتوبث يف كشلا عقوف «نيقيب اتباث نكي مل رمأ نيبناجلا نم ثرإلاو «هنوئريو

 دوهعملا لصألا ىلع ءامهنيب يضاقلا قيرفتب نيجوزلا نيب ةقرفلا يأ ةنونيبلا كلذكو .لامتحالاو

 , 3522'0كشلاب تبغي ال نيقيب تباثلا ريغو .كشلاب لوزي ال نيقيب تباثلا ىف

 ال هسفن ٌّقح يف ّيح هنأ دوقفملا مكحو :ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يفو - 5

 «ةيادهلا» يفو .©7**)(هتبيغ لاح تام نم ثري ال هريغ ّقح يف تيم وهو . . .- هتأرما جوزتت

 , 00361)(هتأرما نيبو هنيب قرفي الو» :ًاضيأ ةيفنحلا هقف يف

 : ةيفنحلا دنع قيرفتلا زوجي ىتم ملال" ه

 عقت ال ةقرفلا نأ كلذ ىنعمف .جوزلا نادقف ببسب ةيفنحلا دنع ًاعونمم قيرفتلا ناك اذإو
 3 لظو ؛هتافو تبثت ملو .دوقفملا دعي مل اذإ | نكلو . هتافو توبث وأ داع اذإ هقالطب الإ امهنيب

 ديو ةزيتعت نمز قمري لق «نمزلا نم ةياهن الام ىلإ ًايح هرابتعا نكمي ال ذإ تيم ربتعي ىتمف
 اولاق ؟خيراتلا اذه وه امف ايم هرابتعا خيرات نم هتجوز نيبو هنيب ةقرفلا عقت يلاتلابو «تيم هنأ
 ربتعا هنارقأ تام اذإ : ةيفنحلا بهذم يف ةياورلا رهاظ يفو . ًاتيم ربتعا هرمع نم نيعستلا غلب اذإ

 .195١ص .5ج «عئادبلا» )1١5484(

 .195١ص .5ج .يناساكلل «عئادبلا» )٠١589(

 .؟5989ص .7ج «ةيدنهلا ىواتفلا» )٠١59(

 . 498 .4ج «ةيادهلا» )٠١591(
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 هتومب مكحيو . هتأرما نيبو  دوقفملا يأ - هنيب قرفي الو» : «ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج دقف «ًاتيم

 دحأ قبي مل اذإف هنارقأ تومب تيم ربتعي ةياورلا رهاظ ىفو .ىوتفلا هيلعو ةئس نيعست ىضمب

 .20319مهدلب لهأ يف هنارقأ توم ربتعيو .هتومب مكح ًايح هنارقأ نم

 كلذ نم ةافولا ةدع دتعتف ءهتومب مكاحلا مكح خيرات نم أدبت دوقفملا ةجوز ةدعو - 5

 هله ليبس الف تجوزت نإو ءاهب ّقحأ وهف ةدعلا ىضم دعب اهجوز داع نإف .5*27تقولا
 ,0055اهيلع

 : ةيفنحلا ةلدأ - مال“

 ةأرما يف لكي هللا لوسر نع ينطقرادلا هاور يذلا ثيدحلاب مهبهذم ىلع ةيفنحلا لدتسا

 هللا يضر ًايلع نأب ًاضيأ اولدتساو «نايبلا اهيتأي ىتح هتأرما اهنإ» :ثيدحلا اذه يفو دوقفملا
 حاكنلا نألو .قالط وأ توم نيبتسي ىتح ربصتلف تيلتبا ةأرما يه :دوقفملا ةأرما نع لاق  هنع

 .7"2**كشلاب حاكنلا لازي الف «لامتحالا زيح يف توملاو «ةقرفلا بجوت ال ةبيغلاو «هتوبث فرع

 :ةيعفاشلا بهذم :ًايناث - م17

 ةجوز اهنأل ؛قيرفتلا يه تبلط نإو دوقفملا اهجوزو ةأرملا نيب قيرفتلا زوجي ال ,مهدنعو

 تسيلو «ةافو وأ قالط نم ةقرفلا بجوي امب الإ اهجوز نيبو اهنيب ةقرفلا عقت الف .تاجوزلا يقابك
 هللا همحر  يعفاشلا مامإلا لاق اذه يفو ,نيجوزلا نيب ةقرفلا بابسأ نم هنادقف وأ جوزلا ةبيغ

 عوقوو ءاليإلاو راهظلاو ناعللا اهنم .ًاماكحأ نيجوزلا نيب لجو ٌرع- هللا مكحو»  ىلاعت

 : يعفاشلا لاق .قالط وأ ةافو نم الإ ةجوز ىلع ةدع ال نأ يف نوملسملا فلتخي ملف «قالطلا

 ملعي مل وأ امهبيغم ملع ءًارحب وأ أرب امهدحأ وأ اباغول ةأرملا وأ لجرلا نأ يف ًافلاخم ملعأ ملف
 ءامهنع ربخ ال ثيح ىلإ امهوريصف ودعلا امهرسأ وأ «ربخب امهل عمسي ملف امهدحأ وأ اتامف

 يأ بئاغلا ةأرما يدنع كلذكف .هبحاص لبق هتافو نيقيب الإ هبحاص نم امهنم ادحاو ثرون مل

 . .1١530 خلا . . هنكسم يفخ مث جوزلا جورخب وأ ءودع راسأب فصأ ملوأ تفصو امم تناك ةبيغ

 )٠١59( 11ج «ةيدنهلا ىواتفلا» .4 4-40 44ص .4ج «ةيادهلا» ص٠١"7.

 )٠١59( 37ج «ةيدنهلا ىواتفلا» «.4 55ص ,4ج «ةيادهلا» ص7٠0.

 ) )1١595.7ج (ةيدنهلا ىواتفلا» ص٠١".

 )٠١598( ينطقرادلا هجرخأ هنع اولاقو هب اولدتسا يذلا ثيدحلاو « 44 4-4 47"ص .4ج هريدقلا حتفو ةيادهلا» ,

 447"ص «15ج «ريدقلا حتف» رظنا .فيعض ثيدح هنإ» :ريدقلا حتف بحاص هنع لاق .

 . 9"7ص .هج .يعفاشلا مامإلل «مألا» باتك (م79١٠)
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 هلوق يفو ءهيف هتجحو ميدقلا هلوق يف امأ ,.هبهذم نم ديدجلا يف يعفاشلا لوق عقاولا يف اذهو
 : نالوق,هيفف هربخ اهنع عطقناو اهجوز ةأرملا تدقف اذإ» : هلوقب يزاريشلا هيقفلا هنّيب دقف ديدجلا

 زاج اذإ هنأل ؛ ؛ حاكنلا خسفت نأ اهل نأ ميدقلا يف يعفاشلا لوق قا لوقو قو: :امهدحأ

 0 8 رذعت دقو انه اه زوجي نألف .راسعإلاب ةقفنلا رذعتو ةئعلاب ءطولا رذعتل 0

 را ا و

 تبث كانه نأل ؛ةقفنلاب راسعإلاو «(ةئعلاب) نينعتلا ةقرف فلاخيو «هتوم ملعي ىتح ربصت» لع

 "0 1159(توملا وهو ةقرفلا ببس تشي مل انه اهو «نينعتلاب ةقرفلا ببس

 :دوقفملا تومب اهدعب مكحي يتلا ةدملا -9

 ىلع ةنّيبلا تماق اذإ الإ دوقفملا اهجوزو ةأرملا نيب قيرفتلا نوزيجي ال ةيعفاشلا ناك اذإو

 ىضم امهم تومت نأ ىلإ وأ ةياهن الام ىلإ ةيجوزلا طابر يف ةأرملا ءاقب كلذ ىنعم سيلف هت

 شيعي ال هنأ نظلا ىلع بلغي وأ ملعي ةدم تضم اذإ :اولاق اذهلو «جوزلا دقف ىلع نمز نم

 ةافو ببسب هتجوز 00 عفت يلاتلابو هتومب مكحي هنإف . يضاقلا داهتجتا كنس اهنوت

 عطقناو دقف وأ رْسأ نمو» :«جاتحملا ينغم» يف ءاج دقف ,هتومب مكحلا خيرات نم ًامكح اهجوز

 ماقم موقي ام وأ .هتوم ىلع ةنئبلا موقت ىتح مسقي الو هلام فقو .هنم ثرإلا ديرأو لام هلو هربخ

 تضم اذإو ءاهقوف شيعي ال  دوقفملا يأ هنأ نظلا ىلع بلغي وأ ملعي ةدم يضمت نأب ةنيبلا

 الإ ثروُي الف ةايحلا ءاقب لصألا نأل .هتومب مكحيو ٍذئنيح يضاقلا دهتجيف ةروكذملا ةدملا

 هذهو .ةنّيبلا مايق ةلزنم هليزنتلف مكحلا عم ةدملا يضم دنع امأو ,رهاظف ةنّيبلا دنع امأ .نيقيب
 ليقو « نيعستب ليقو «نينامثب ليقو .ةنس نيعبس ةردقم ليقو . حيحصلا وهو .ردقت ال ةدملا

 مكح ريغ نم ةدملا يضم يفكي الف .مكاحلا مكح رابتعا نم ّدب ال هنأو .نيرشعو ةئامب
 , 5"00؟9يعهتومب

 : ةلباتحلا بهذم :ًاثلاث

 هدقف : (ةيناثلا ةلاحلا) . كالهلا اهرهاظ ةلاح يف هدقف : (ىلوألا ةلاحلا) :نيتلاح نيب قرفيو

 : يتأي امك اهمكح ةلاح لكلو .ةمالسلا اهرهاظ ةلاح يف

 )٠0١595( .؛عومجملا هحرش» عم يزاريشلل «بذهملا» ج١١5. ص5١١.

 ٠١594590( "87ص 21ا/- 35ص 27ج «جاتحملا ينغم)» .
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 : ىلوألا ةلاحلا 0

 هلهأ نيب نم دقفي يذلاك .كالهلا اهرهاظ وأ كالهلا اهيف بلغي ةلاح يف هدقف نوكي نأ

 هتجاح يضقيل بيرق ناكم ىلإ يضمي وأ عجري الف ةالصلل دجسملا ىلإ جرخي وأ ًاراهن وأ اليل

 ل ةكلهم ةزافم يف دقفي وأ ءربخ هل رهظي الو عجري الف عجريو

 عبرأ أ دوقفملا ةجوز صبرتت اهلاثمأو تالاحلا هذه يفف «نيبناجلا نم موق لتقو .لاتقلا بشن دقو

 هما تناك نإ ةدلملا بفضنو «ةرح تناك اذإ مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأ ةافولا ةدع دتعت مث نينس

 .00540كلذب ىضق - هنع هللا يضر  رمع نأ لوقلا اذهل ةّبحلاو
 : ةيناثلا ةلاحلا -1

 ةأرملاف «ةحايسلاو ملعلا بلطو ةراجتلا رفس لثم ةمالسلا اهرهاظ ةلاح يف هدقف ناك نإ

 دقف دلو موي نم ةنس نيعست مامتب كلذ ردقو ءاهيضم دعب هتوم نظلا ىلع بلغي ةدم صبرتت

 رفسك ةمالسلا اهرهاظ ةبيغل هربخ عطقنا نم امأو» :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج

 لتق يأ - لتقلا هتداع سيل نم دنع رسألاو ةحايسلاو ملعلا بلطل رفسلاو ةكلهم ريغ يف رجاتلا
 رهاظلا نأل ؛دلو موي نم ةنس نيعست مامت صبرتت دوقفملا ةأرما نإف هوحنو ةجرفلا رفسو  ريسألا

 لحت مث «ةافولا ةدع دتعت مث ,مكاحلا دهتجا نيعست نبا دقف نإف ءاهنم رثكأ شيعي ال هنأ

 , 2 58(جاوزألل

 : ةقرفلا عوقوو ةجوزلا صبرتل مكاحلا مكح طرتشي له م4

 يذلا ليصفتلا ىلع يهو اهل ةررقملا ةدملا ةجوزلا صبرتل طرتشي ال «ةلبانحلا دنع

 اذهو .مكاح مكح ىلإ اهدعب ةقرفلا عوقوو اهتدعل طرت رتشي ال كلذكو ,مكاح مكح ىلإ  هانركذ

 مكحيل مكاح ىلإ ! رمألا رقتفي الو» : : ةلبانحلا هقف يف (عانقلا فاّشك» يف ءاج دقف هب اوحرص ام

 تضم ولف .اهدادتعا دعب اهجوز ّيلو قالط ىلإ رمألا رقتفي الو ,ةقرفلاو ةافولا ةدعو ةدملا برضب

 هقف يف «تادارإلا ىهتنم حرش» يفو .20:”(مكاح الو ّيلو قالط ريغ نم تجوزت ةدعلاو ةدملا

 دف دنع نتن خيراو «ةماالسسلا يرش نهالظ ةاك نإ دلو طم ةنشب نيعست مامن صير : ةلباتحلا

 مكح ىلإ صبرتلا كلذ يف رقتفت الو «ةافولل نيتلاحلا يف دتعت مث ,كالهلا هتبيغ رهاظ ناك نإ

 .73"؟©ص .7”ج «عانقلا فاشكال ٠ 184 ص ءالج «ينغملا» )٠١594(

 .7"7ص اج «عانقلا فاشك» )٠١599(

 .؟7؟"؟"ص الج «عانقلا فاشكو ٠١( الج
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 ةنّيبلا مايقك كلذ ىلع فقوتت الف «ةافولا ةدع اهبقعت ةقرف اهنأل ؛ةافولا ةدعو ةدملا برضيل مكاح
 )هتومب ٠١7١( .

 :صيرتلا ةدم ءادتبا 4

 رارق نيح نم (تاونس عبرأ) صبرتلا ةدم أدبت «ةلبانحلا بهذم يف نيتياورلا ىدحإ يف
 يف ه "هلا ةياورلا يفو .مكاحلا اهب مكحي نأ ىلإ ترقتفاف اهيف فلتخم ةدم اهنأل ؛اهب مكاحلا
 ناكف هتوم يف رهاظ عاطقنالا اذه نأل ؛دوقفملا جوزلا ربخ عاطقنا نيح نم ةدملا أدبت ,بهذملا
 ىف ءاج دقف «ةيناثلا ةياورلا هذهب اوذخأ نيرخأتملا ةلبانحلا نأ ودبيو .(١'9هنم ةدملا ءادتبا
 ةافولا ةدعو ةدملا برضب مكحيل مكاح ىلإ رمألا رقتفي الو» :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشكد
 ردت ملو اهضيح عفترا نم ةدمك مكاحلا ىلإ رقتفت ملف .حاكنلا ةحابإل ربتعت ةدم اهنأل ؛ ةقرفلاو
 ,205«هربخ عطقنا نيح نم ةدملا ءادتبا نوكيف «هعفر ام

 ةدم ءادتبا وهو «يلبنحلا بهذملا يف ىلوألا ةياورلاب ذخألا «يدنع حجارلاو -6
 ةدم نألو ؛اهيف فلتخم ةدم اهنألو ؛ ماكحألاو رومألا طبضل مكاحلا رارق نيح نم صبرتلا
 هذهف .ةمالسلا اهيف بلغت وأ كالهلا اهيف بلغي اهنوك نادقفلا ةلاح فالتخاب فلتخت صبرتلا
 ةدم ءاضقنا ةجحب اهجاوزك ةريطخ رومأ نم كلذ ىلع بترتي امل ةأرملل اهريدقت حصي ال رومألا
 .كلذ فالخ عقاولاو ءاهتدع ءاضقناو صبرتلا

 ؟قالط وأ خسف ةقرفلا له ح57

 مل مهنأل ؛قالط ةقرف تسيلو حاكنلا دقعل خسف ةقرف يه ةلبانحلا دنع جوزلا دقفل ةقرفلاو
 لبق مهنع انركذ امك اهدادتعا دعب دوقفملا جوزلا ّيلو قيلطت الو مكاحلا مكح اهعوقول اوطرتشي
 .قالط ةقرف ال خسف ةقرف يه ةعقاولا ةقرفلا نأ ينعي اذهو «ليلق

 :دوقفملا ةجوز ةقفن - 8717

 ؛ةدعلا ةدمو صبرتلا ةدم يف ةقفنلا اهلف .ةدم اهل برضف اهرمأ دوقفملا ةجوز تعفر نإ

 ام هبشأف ةيجوزلا مكحب هيلع ةسوبحم يهف اهجوز نم اهتنونيبب اهيف مكحي مل صبرتلا ةدم نأل
 ةدعلا دعب امو .نقيتم هتوم نإف «ةافولا ةدع فالخب ةنقيتم ريغ اهنإف ةدعلا ةدم امأو .ةدملا لبق

 .77"ص ,*ج «تادارإلا ىهتنم حرش» ١و1

 .755ص .7"ج «عانقلا فاّشك» .445ص ءالج «ينغملا» )1١707(
 .؟""ص .7ج «عانقلا فاشكو» 0و5
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 نإو .هحاكن مكح نع اهجورخب اهتطقسأ اهنأل ؛اهتقفن تطقس امهنيب مكاحلا قرف وأ تجوزت نإ

 ."'”هحاكن نم دعب جرخت مل اهنأل ؛ةيقاب اهتقفنف امهنيب مكاحلا قرف الو جوزتت مل

 :ةيكلاملا بهذم :ًاعبار

 نيبو هنيب ةقرفلا عوقول ةبسنلاب همكح عون لكلو .عاونأ ةسمخ ىلع دوقفملا .مهدنع

 : سل عاونألا هذهو .هتجوز

 .ءابولا نمز ريغ يف مالسإلا دالب يف دوقفم :ًالوأ

 .ءابولا نمز يف مالسإلا دالب يف دوقفم :ًايناث

 . (مالسإلا دالب ريغ يف) كرشلا دالب يف دوقفم :ًاثلاث

 . مالسإلا راد لهأ نيب لاتق يف دوقفم :ًاعبار

 .رافكلاو نيملسملا نيب لاتق يف دوقفم :اسماخ

 :©"0"ةءابولا نامز ريغ يف مالسإلا دالب يف دوقفملا :ًالوأ -4

 هنيبو اهنيب اميف ةيجوزلا ةطبارلل ءاقبإ ؛اهجوز عم ماقملاب ىضرت نأ دوقفملا اذه ةجوزل : أ

 .هتوم وأ هتايح ةهج نم اهجوز لاح نيبتي ىتح

 يأ - نيملسملا ةعامجل همدع دنعو ء يعرشلا مكاحلا ىلإ اهرمأ عفرت نأ هتجوزلو : ب

 .اهدلب لهأ يحلاص نم الإو اودجو نإ اهناريج نم  نيملسملا يحلاص

 باتكب لوسر لاسرإب ولو دوقفملا اهجوز نع يرحتلل وه مكاحلا ىلإ اهرمأ عفر ةدئافو : ج

 نأ نظي يتلا نادلبلا وأ دلبلا مكاح ىلإ هلسري ءهتفرحو هبسنو دوقفملا لجرلا ةفص هيف نّيي

 نم هيلإ لسرملا باتكلا ءوض يف هنع يرحتلاب نادلبلا كلت مكاح موقيل اهيلإ بهذي دوقفملا

 لام تيب نمف الإو .لام اهل ناك نإ ةجوزلا ىلع لوسرلا ةرجأو .دوقفملا جوزلا دلب مكاح

 .نيملسملا

هناكم نع وأ .دوقفملا جوزلا نع ربخ ىلع لوصحلا نع مكاحلا زجع اذإ د
 برض 

 تناك ءاوسو ءادبع ناك نإ اهفصنو ءاّرح ناك نإ (تاونس عبرأ) هرادقم الجأ دوقفملل مكاحلا

 ىلع لوصحلا نع مكاحلا زجع خيرات نم ةدملا هذه أدبتو .ال مأ اهب اهلوخدم  هتجوز  ةجوزلا

 . هربخ
 "يقل

 ش . 4845 ص ءالج «ينغملا» )1٠١705(

 6١. ص «١ج «يواصلا ةيشاحوو ريدردلل «ريغصلا حرشلا» ١١ 1١(

 .١58-54/4ص «. ؟ج «يقوسدلا ةيشاحو» ريدردلل «ريبكلا حرشلا» 26٠١6 ص اج « قباسلا عجرملا ١م
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 نأ اهل زوجي الف .دوقفملل يضاقلا اهبرض يتلا ةدملا هذه رظتنت نأ ةجوزلا ىلعو : ه

 .ةافولا ةدع يف ةجوزلا تلخد ةدملا هله تضقنا اذإف .اهلالخ جوزتت

 مكاحلا نم نذإ ىلإ - تاونس عبرأ - بورضملا لجألا ىضقنا اذإ ةجوزلا جاتحت الو :

 دق ربتعي مكاحلا نم نذإلا اذه نأل ؛ةدعلا هذه ءاضقنا دعب جورتتل وأ ةافولا ةذع يف 6

 . الوأ لجألا هبرضب ًانمض اهل لصح

 اهعورش لبق ةيجوزلا ةطبارلا يف ءاقبلاو اهجوزب كسمتلاو ةدعلا يف لوخدلا مدع اهلو : ز
 نأل .دوقفملا اهجوز حاكن يف ءاقبلا الو اهنع عوجرلا ّقح اهل نكي مل اهب تعرش اذإف .ةدعلاب

 اهنم لبقي الف .هحاكن نم للحتلا ديرت اهنأو ءاهجوز توم دقتعت اهنأ ىلع لد ةدعلاب اهعورش
 تماد ام كلذ اهل ةيكلاملا ضعب لاقو .اهئاضقنا دعب ةقرفلا عوقوو ةدعلاب يضملا نع عوجرلا

 .ةيكلاملا نيب فالخ الب اهنع اهل عوجر الف ةدعلا تضقنا اذإف .هتنت مل ةدعلا

 قحتست ال ةأرملاو .هتومب اهتعانق ىلع لدي اهيف اهعورش نأل ؛اهتدع يف اهل ةقفن ال : ح

 . ةافولا ةدع يف ةقفن

 :ءابولا نمز يف مالسإلا دالب يف دوقفملا : ًايناث ماله

 ةافولا ةدع دتعت نأ ةجوزللف ًالثم نوعاطلاك ءابولا نامز يف مالسإلا دالب يف جوزلا دقف اذإ
 ةجوز يأ ءدتعتو» :ريدردلل «ريغصلا حرشلا» يف ءاج دقف .هتومب نظلا ةبلغل ءابولا لاوز دعب

 ©" نهتومب نظلا ةبلغل هلام ثروو .هباهذ دعب نوعاطلا نمز دوقفملا يف .دوقفملا

 : 0 !مالسألا لهأ نيب لاتق يف دوقفملا :ًاثلاث  ماله١

 جوزلا هيف كرتشا نيملسملا نيب يأ مالسإلا لهأ نيب لاتق ببسب جوزلا دقف ناك اذإو
 نع مهضعب نيلتاقتملا لاصفنا دعب ةافولا ةدع هتجوز دتعت ةلاحلا هذه يف اولاق دقف . دوقفملا
 نع يورملا وهو .بهذملا يف دمتعملا نكلو ءلاتقلا رخآ هتوم لمتحي ذإ طوحألا هنأل ؛ ضعب

 دهش اذإ هلك اذهو .لاتقلل نيشيجلا ءاقتلا موي نم ةافولا ةدع دتعت اهنأ مساقلا نباو كلام مامإلا

 طقف شيجلا عم جرخ هنأب اودهش اذإ امأ .لاتقلا فص رضح دق دوقفملا اوأر مهنأ لودعلا دوهشلا

 يف دوقفملا ةجوزك ربتعت هتجوز نإف .لاتقلا فص رضح دق هودهاشي مل وأ .لتاقي هودهاشي ملو
 .ءايولا نامز ريغ يف مالسإلا دالب

 .هءالص٠ ١ج «يواصلا ةيشاحو»و ريدردلل «ريغصلا حرشلا» 2( و0

 . 5487-4817 ص .7ج «يقوسدلا ةيشاحدو ريدردلل «ريبكلا حرشلاو )٠١708(
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 نع نيشيجلا لاصفنا دعب هتجوز اهدعب دتعت  ةدم لهمي يأ - هل مولتُي لهو 1

 ةجوزلا دتعت لب .ةدم لهمي ال وأ «ةدملا هذه ريدقت يف مكاحلا دهتجي ةلاحلا هذه يفو .لاتقلا

 ببسب ةيكلاملا بهذم يف نالوق ؟الصأ  لاهمإ - مولت ريغ نم لاتقلا نع نيشيجلا لاصفنا دعب

 ةرابعلا هذه ىقبأ ةيكلاملا ضعبف ««نيفصلا ءاقتلا موي نم دتعت» :كلام مامإلا لوقل مهريسفت

 برضي : غبصأ هيقفلا هلاق ام ىلع كلام لوق مهضعب لمحو .لاهمإلا مدعب لاقف اهرهاظ ىلع

 .هربخو هرمأ يصقتسي ام ردقب الجأ دوقفملا ةجوزل مكاحلا

 :9**0كرشلا ضرأ يف دوقفملا :ًاعبار م0

 ملسملا ريسألاو مالسإلا دالب ريغ يف دوقفملاو ,مالسإلا دالب ريغ كرشلا ضرأب دوصقملاو
 هؤاقب نظُْي يتلا ةدملا ىلإ يأ ريمعتلل هحاكن ىلع ريسألا وأ دوقفملا اذه ةجوز ىقبت «رافكلا دنع

 يه :مهضعب لاقو .نونامث يه : مهضعب لاقو ءدلو موي نم ةنس نوعبس ريمعتلا ةدمو ءاهيف

 مهضعب لاقف «ةنس نوعبس هرمعو دقف اذإو .لوألا مهدنع حجارلا نكلو .ةنس نوعبسو سمخ

 ظحاليو . تاونس رشع دازي لاق رمعلا اذه يف وهو دقفو نينامث رمعي لاق نمو . تاونس رشع دازي

 .رافكلا دالب يف دوقفملا ةلماعم رافكلا دنع ماتسملا ريسألا ةجوز نولماعي ةيكلاملا نأ انه .

 ظ مهتداهش زوجتو .طظوحأ هنأل ؛ لقألا ةداهشب قف هنض يف دوهشلا فلتخا اذإو "65

 .ةرورضلل نيمختلا ىلع

 ةقفنلا ماود ةلاح يف وه امنإ كرشلا دالب يف دوقفملاو ريسألا ةجوز يف هانلق امو - م6

 تيشخ وأ ةقفن اهل نكي مل نإف ءاهنع اهجوز دعبل ىنزلا يف اهعوقو نم فوخلا مدعو .ةجوزلل

 ةيشاحو ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يف ءاج دقف «قيلطتلا بلط اهلف ىنّزلا يف عوقولا اهسفن ىلع

 تماد نإ ريمعتلل كرشلا ضرأ .يف دوقفملا يف ة دوقفملا ةجوزو ريسألا ةجوز تيقبو» : يقوسدلا

 انهتفت تنك وو قيلطتلا امه نإف زل انيشخ ول امك «قيلطتلا امهل نإف الإو امهتقفن
 ,(0090+ ةمئاد

 :رافكلاو نيملسملا نيب لاتق يف دوقفملا :ًاسماخ 65

 ةنس دعب ةافولا ةدع دتعت هتجوز نإف ءرافكلاو نيملسمل ا نيب لاتق يف جوزلا دقف اذإ .:اولاق

 شتفيو ىرحتي .رمألا يلو وأ ,مكاحلا نأ ىنعمب ءهنع يرحتلاو هدقف رمأ يف مكاحلا رظن نم

 .58؟ص 237ج «يقوسدلا ةيشاحوو ريدردلل «ريبكلا حرشلا» ١0ه

 . 587؟ص « 7”ج «يقوسدلا ةيشاحوو ريدردلل «ريبكلا حرشلا» 4/6٠١١ 0٠١(
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 ةنسلا هذه دعبو .ةئس ةدم هلجؤي هنإف هيلع روثعلا نم سئي اذإف ءاليبس كلذ ىلإ عاطتسا ام هنع
 "ا ؟١١ةافولا ةدع هتجوز دذتعت

 : ةيكلاملا بهذم ةصالخ - ما/ هال

 .قيرفتلا يف اهقح ىدمو دوقفملا ةجوز يف ةيكلاملا بهذم يقوسدلا هيقفلا صخل دقو

 ةّدعب هنذال الو دوقفملا تومب مكاحلا مكح ىلإ ةجاحلا مدع نم هرهظتسا ام عم ًاديج ًاصيخلت
 دعب نينس عبرأ لجؤي هنأ همكحو مالسإلا دالب يف دوقفملا» : ىلاعت هللا همحر لاقف .ةجوزلا
 ىقبت نأ امهمكحو ريسألاك كرشلا ضرأب دوقفملاو . هتجوز دتعت مث هربخ نع زجعلاو هنع ثحبلا

 دتعت نأ همكحو نيملسملا نيب نتفلا يف دوقفملاو . هتجوز دتعت مث ريمعتلا ةّدم ءاهتنال امهتجوز

 دعب ةنس لجؤي نأ همكحو رافكلاو نيملسملا نيب نتفلا يف دوقفملاو .نيفصلا لاصقنا دعب هتجوز

 هتومب مكحلل جاتحي ال هنأ هرهاظو . مدقت ام لصاح اذه ههيحرر دندن يق هلع فقكلاو رطنلا

 ,0001097192يعّلعلا يف ةجوزلل يضاقلا نذإل الو اهلك ماسقألا يف

 : ةيرهاظلا بهذم 4

 جيزلا نادقف نم مغرلاب ةيجوزلا ةطبارلا ءاقبب اولاقو «جوزلا دقفل قيرفتلاب ةيرهاظلا ذخأي مل
 لوقي اذه يفو . جوزلا نم هوحنو قالط رودص وأ نيجورلا دحأ توم نم اهعطقي ام دجوي ىتح

 نيأ يردي ال هنأل ؛ جوزلا دقفب الو . . هتحص دعب حاكنلا خسفني ال» : هللا همحر مزح نبا مامإلا

 وأ هعضوم فرعف دقف نمو» :ًاضيأ لاقو «اناك امك ةيجوزلا ىلع نايقاب كلذ لك يف امهو .وه

 يهو ًأدبأ هتأرما حاكن كلذب خسفي مل ةجوز هلو ءبرح ريغ يف وأ دقف برح يف .فرعي مل
 , (00107110تومت وأ هتوم حصي ىتح هتأرما

 :00719ةيرفعجلا بهذم 48-١

 اذهو ءاهماقم موقي ام وأ هتافو تبثت وأ اهجوز رضحي نأ ىلإ رظتنت نأ ةجوزلا ىلع ءاولاق
 نإف ءاهيلع قافنإلاب حرت الو اهيلع قرب نلون اهل نكي مل نإ ءاهيلع قفني نم اهل ناك اذإ
 هنع ثحب مكاحلا ىلإ اهرمأ تعفر نإو ءاهيلع ضارتعا الو اهل اذهف هرمأ نيبتي ىتح تربص

 مكاحلا نإف ناكم هل فرع الو ربخ هل رهظي مل نإف «هيلإ اهرمأ عفر نيح نم نينس عبرأ ةدم رظتناو

 . 4895ص .7ج .ريدردلل «ريبكلا حرشلا» )1١711(

 . 488 ص 7١ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاح» (١م11١1)

 .35١-79١”صسص ١ ٠ ٠١٠ج مزح نبال «ىلحملاا» ("ما١ .ءاللكا١

 .١هقل هملص 27ج (ةيقشمدلا ةعمللا حرش ةيهبلا ةضورلا» ١) هاا فز
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 اهل زوجيو «ةافو ةدع مهدنع روهشملا ىلع ةدعلاو .هدعب دتعتو هب يلولا رمأي وأ هسفنب اهقلطي
 .جوزتت نأ ةافولا دعب

 اهجوز ةبيغ ةدم لاملا تيب نم دوقفملا ةجوز ىلع قفني نأ مامإلا ىلعو :اولاقو

 قيرفتلا دارأو ربصت مل اذإ امأ .هرمأ نيبتي نأ ىلإ راظتنالا تدارأو .هدقف ىلع تربص نإ دوقفملا

 تيب نم اهيلع قافنالا عطقني مث .هنع يرحتلاو ثحبلا ةدم ةليط رمتسي اهيلع قافنالا نإف
 اهيلع هنم قافنإلاب رمأي مكاحلا نإف «لام هل ناك نإف .لام دوقفملل نكي مل اذإ هلك اذهو .لاملا

 .لاملا تيب ىلع ًامدقم

 :دوقفملا ةجوز يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لوق 4١-

 رمع بهذم دوقفملا ةأرما يف باوصلاو»  ىلاعت هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 .ةافولل دتعت مث نينس عبرأ صبرتت اهنأ وهو ةباحصلا نم هريغو  هنع هللا يضر  باطخلا نبا

 .مكاحلا ربتعي ال حصألا ىلعو «ءانطابو ارهاظ يناثلا ةجوز يهو كلذ دعب جوزتت نأ اهل زوجيو

 ,25يعمكاح الب تجوزت ةدعلاو ةدملا تضم ولف

 : حجارلا لوقلا 7

 : يش

 ؟ال مأ جوزلا دقفل قيرفتلا أادبمب ذخألا حجارلا له :ًالوأ

 بلطل يضاقلا ةعجارم مزلي لهف «قيرفتلا أدبمب ذخألا وه حجارلا نإ :انلق اذإو :ًايناث
 ؟يضاقلا ةعجارم نود ةجوزلا هذفنت مأ قيرفتلا

 هبرضي يذلا لجألا وه امف « يضاقلا ةعجارم بجوتسي جوزلا دقفل قيرفتلا ناك اذإو :ًاثلاث
 ؟ةأرملا راظتنال

 :قيرفتلا أدبمب ذخألا حجارلا :ًالوأ م1

 لاح نيبتي ىتح قيرفتلا بلطت الو رظتنتو ربصت نأ دوقفملا ةجوز ّقح نم نأ يف فالخ ال

 ءاهجوز دقفل قيرفتلا بلط يف اهقح يف فالخلا امنإو .هتوم وأ هتايح ةهج نم دوقفملا اهجوز
 بابسألل جوزلا دقفل قيرفتلا أدبمب ذخألا اهنم حجارلاو .ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا لاوقأ انركذ دقو

 : ةيلاتلا

 . ١38ص ةةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف نم ةيهقفلا تارايتخالا» )١٠١71(

 -561؟-



 :لوألا ببسلا 0/15

 ُلاَسْمِإَف م لاق .ءناسحإب اهحيرست وأ فورعمب ةجوزلا كاسمإ جوزلا نم بولطملا ٠

 حيرستلا نيعتيف هدقفو جوزلا ةبيغب فورعمب كاسمإلا تاف دقو «ناَسْحِإب ٌعبِرْسَت أ ٍفوَرْعَمِب

 حيرستلا باطخ هيلإ هجوتي الف دوقفم جوزلا نإ لاقي دقو ءايتح هنأل ةجوزلا هتبلط اذإ ناسحإب

 بئاغلل مكحلا زوجي :باوجلاو ,هتجح فرعت ال بئاغ وهو قيرفتلاب هيلع مكحي الف ,ناسحإب
 بحاص يفنحلا مامهلا نب لامكلا لاق .كلذ يف ةعورشملا ةحلصملا مكاحلا ىأر اذإ هيلعو
 هنأل ؛ذفني هنإف مكحف هيلعو بئاغلل مكحلا يف ةحلصملا يضاقلا ىأر اذإ» :«ريدقلا حتف»
 , (007149عهيف دهتجم

 : يناثلا بيسلا -6

 اهجوز ةأرملا نيب قيرفتلاب ىضق هنأ - هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع انديس نع تبث

 لوقي امك - انيلإ لقني ملو ريبزلا نبا ىضق هبو «سابع ن نباو رمع نباو يلع لوق وهو .دوقفملا

 ,00”“ًعامجإ ناكف .كلذ يف فالخ  ةمادق نبا

 :ثلاثلا ببسلا 5

 لجأ نمو .عقو اذإ هغفرو .عوقولا نم ررضلا عنم ةيعطقلا ةيمالسإلا ةعيرشلا ءىدابم نم

 .ةجوزلا نع ررضلل ًاعفد جوزلا ةّئعل قيرفتلاو (قاقشلل) قيرفتلاو (ءاليإلا) ماظن عيرشت ءاج كلذ
 نع ررضلا عفدل قيرفت وه جوزلا دقفل قيرفتلاف .ةجوزلا ىلع قافنإلا مدعل قيرفتلا اذكو
 عفدل تعرش يتلاو اهيلإ ترشأ يتلا ىرخألا قيرفتلا ةمظنأب ذخأ امك هب ذخألا يغبنيف ,ةجوزلا

 ترشأ يتلا قيرفتلا ةمظنأ نم زاوجلاو ذخألاب ىلوأ جوزلا دقفل قيرفتلا لب «ةجوزلا نع ررضلا
 .اهيلإ

 : عبارلا ببسلا - م17

 اهنأ» هيفو كك يبنلا ىلإ بوسنم دوقفملا ةجوز نع ثيدحب قيرفتلا نم نيعناملا جاجتحا

 بحاصو «ينغملا» بحاص كلذ ىلإ راشأ امك حصي ال ثيدحلا اذه «نايبلا اهيتأي ىتح هتأرما

 ,0303هب جاجتحالا حلصي ال يلاتلابو .«ريدقلا حتف»

 )٠١71١4( 14ج .مامهلا نب لامكلل «ريدقلا حتفد ص55١.

 )16/٠١( ص ءالج «ينغملا» 485 .

 )15/٠١( .؟43"ص .4ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» ١2:5ص الج «ينغملا»
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 : سماخلا بيسلا

 :دوقفملا ةأرما يف ذ لاق هنأ هنع هللا يضر يلع نع يور امب قيرفتلا نم نيعناملا جاجتحا

 دامحو مكحلا و 2 اذه ل ”1«قالط وأ توم نيبتسي ىتح ربصتلف تيلتبا هتأرما يللا

 رمع لوقل قفاوملا وه ًادنسم ءاجو - هنع هللا يضر يلع نع يورملا نكلو «يلع نع السرم

 لسرملا ربخلا ىلع مدقم دنسملا ربخلاو ١'©. "'*جوزلا نادقفل قيرفتلا وهو  هنع هللا يضر -

 : سداسلا ببسلا - 484

 ةذعلا بوجو مدعو ءءاليإلا ماكحأو ةقفنلا بوجو لثم حاكنلا ماكحأ تايمومعب جاجتحالا

 لمشت  نولوقي امك  ماكحألا هذه نأو ءاهيلع هقالط عاقيإ وأ اهجوز تومب الإ ةجوزلا ىلع

 هتجوزو دوقفملا نيب قيرفتلا زاوجب لوقلا نكمي الف « نيدوقفملاو نيبئاغلاو نيرضاحلا جاوزألا

 يف ةيعطق تسيل تايمومعلا هذه نأب هيلع دري جاجتحالا اذه .هقالط نقيت وأ هتافو نقيت نود

 ةيعطق ال ةينظ مومعلا ىلع ماعلا ةلالد نأ لوصألا ,ءاملع دنع حجارلا نإ لب .مومعلا ىلع اهتلالد

 رومأب العف ةصوصخم تايمومعلا هذه نإ مث .صخالا ماع ماب :لوقلا مهدنع عاش ىتح

 ؟جوزلا دقفب قيرفتلاب ًاضيأ ةصوصخم اهنإ :لاقي ال ملف «ةنعلابو ءاليإلاب قيرفتلا اهنم « اهنم ةريثك

 قيرفتلاب مكاحلا ةعجارم موزل حجارلا : ًايناث  مالال٠

 اهصبرت يفكي الو ءهيف تبغر اذإ قيرفتلا بلطل مكاحلا ىلإ اهرمأ ةجوزلا عفر موزل حجرأ
 ةلبانحلا كلذ ىلإ بهذ امك لجألا اذه هريدقتو مكاحلا ةعجارم نود اهسفن ءاقلت نم لجألا ةدم

 , 0015(. .ةافولا ةدعو ةدملا برضل مكاح مكح ىلإ صبرتلا كلذ يف رقتفت الو» :اولاق ذإ

 هيف اوفلتخا امو .ءاهقفلا دنع هزاوج يف فلتُحُم جوزلا دقفل قيرفتلا نأ حيجرتلا اذه هجوو

 مكح نأل ؛مكاحلا مكحب الإ هيف ةقالعلاو نأشلا يوذل ةبسنلاب مزلم يأر ىلع رقتسيو عفتري ال

 نادقفلل قيرفتلا نإ مث . .فورعم وه امك نأشلا يوذل ةبسنلاب هيف مكح اميف فالخلا عفري مكاحلا

 موقي شيتفتلا وأ يزحتلا اذهو ء.صبرتلاب ةجوزلا أدبت نأ لبق دوقفملا نع شيتفتو يرحت هقبسي

 .اهيلإ رفاسي وأ اهيلع ددرتي دوقفملا نأ نظي ىتلا نادلبلا ماكح ةلسارمب وأ هسفنب ةداع مكاحلا هب

 تكسمت تءاش نإو اهب تذخأ تءاش نإ ةجوزلل ةصخر جوزلا نادقفل قيرفتلا بلط نإ مث

 )٠١0/17( ص . ؟ج «ةيادهلا» 4 4 .

 الاك4)  20١ءالج «ينغمل اد( صض4١:.

 )55 )2٠١7/14ص .ج «عانقلا فاشك» .
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 وأ اهجوز عم ءاقبلا يف اهتبغر وأ اهتين فرعن ال نحنو ءهرمأ نيبتسي نأ :ىلإ تربصو اهجوزب
 حاكن يف ءاقبلا وأ قيرفتلا نم اهفقومو اهلاح ة ةنيبم يضاقلا ىلإ رمألا تعفر اذإ الإ هنم قارتفالاب
 رمع نع تباثلا وه اذه نأ مث . كلذ ةفرعم اننكمي ال يضاقلا ىلإ اهرمأ م .لاهجوز

 . ىلإ اهرمأ عفر نيح نم 29 عبرأ صبرتت نأ اهجوز دقف نم ةجوز رمأ ذإ  هنع هللا يضر -

 | . مامإلا
 انركذ .نادقفلا تالاح عيمج يف تاونس عبرأ اهلعج .لجألا ةدم يف حجارلاو - م١

 فالتخاب فلتخت ةدملا هذه نأو .دوقفملل بورضملا لجألا ةدم يف ةيكلاملاو ةلبانحلا لاوقأ
 اهلعج  هنع هللا ىضر  رمع انديس نأبو .ةمالسلا وأ كالهلا اهيف بلغي اهنوك نم دقفلا ةلاح
 امك كالهلا اهيف بلغي ةلاح يف دوقفمل تناك ةدملا هذه نأب ةلبانحلا دنع اهليلعتو .«.تاونس عبرأ
 اولاقو ,200«كالهلا هتبيغ رهاظ نميف درو  هنع هللا يضر رمع رّيخو» :«ينغملا» يف ءاج
 يضر  رمع نأو .لمحلا ةدم ىصقأ يه ةدملا هذه نأب تاونس عبرأب لجألا ريدقت ليلعت يف
 دوقفملا ةأرمال برض رمع نآلو» :- هللا همحر  يلبنحلا ةمادق نبا لاق دقف ءاهظحال دق  هنع هللا
 ةدم يف تاليصفت ةيكلاملل نأ امك .١2"7«لمحلا ةياغ هنأل الإ كلذ نكي ملو .تاونس عبرأ

 .انه اهراركتل ةجاح الو اهانركذ هدقف تالاح فالتخاب فلتخت دوقفملل لجألا

 ةدم يهو .دوقفملل لجألا ةدم ديدحت يف ةيكلاملاو ةلبانحلا لاوقأ نأ ظحاليو - ملالال؟
 ةدملا :(يناثلا)»و .دوقفملا دقف تالاح :(لوألا) :نيساسأ ىلع تماق ءهتجوز راظتنال لجألا
 ةدم ىصقأ اهيف ظحول ةدملا هذه نأو .ءتاونس عبرأ يهو د دوقفملل رمع انديس اهبرض يتلا

 .كالهلا اهيف بلغي ةلاح تناكو دقفلا ةلاح اهيف ظحول امك .لمحلا

 ءاذه ىلع دريف ءراظتنالا ةدم ددحتت اهثوض يفو دوقفملا دقف تالاح ةظحالم امأ  ملالالا“
 بلغي ةلاح يف دقف هنأ لهو .دوقفملا اهجوز رمأ هيلإ تعفر يتلا ةأرملا لأسي مل رمع انديس نأ
 لمتحت امك ةمالسلا لمتحتو الإ صخشلا اهيف دقفي ةلاح نم ام مث .ةمالسلا وأ كالهلا اهيف
 قحلي رايعملا اذه .لجألا ةدم ديدختل كالهلا وأ ةمالسلا ةبلغ رايعم ةظحالم نإف ًاضيأو .كالهلا
 ررضلا عفد ظحالي نأ يغبنيف .ةمالسلا اهيف بلغي هدقف لاح ربتعا اذإ اميس ال ةجوزلاب ررضلا

 ةدملا اهراظتنا ةدم لعج ةجوزلا نع ررضلا عفد نم سيل ذإ لجألا ةدم ديدحت دنع ةجوزلا نع

 نوكتف هتدالو موي نم ةئس نينامثلا وأ نيعبسلا هغولب رظنت ىقبتف ابلاغ دوقفملا اهدعب شيعي ال يتلا
 .جوزلا نم ةيلخ الو ءًالعف جوز تاذ يه ال ةقلعم ةدملا هذه لالخ

 . 5484 ص ءالج «ينغملا» )1١70(

 . 48ص ءالج «ينغملا» )٠١771(
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 نأ نوكل نكي مل نإ  هنع هللا يضر  رمع انديس لبق نم لجألا ةذم برض نإ مالا

 لمحلا ةدم ىصقأ نألو ؛رمع انديس كلذب حرصي مل هنأل ؛تاونس عبرأ يه لمحلا ةدم ىصقأ

 ةلبانحلاك مهريغو «نيتنس ةيفنحلاو ءرهشأ ةعست اهنولعجي ةيرهاظلاف .ءاهقفلا نيب هيف فلتخم

 ثالث اهلعج نم يأ كلذ يف مهدنتسمو «تاونس عبرأ وأ ثالث اهنولعجي ةيكلاملاو ةيعفاشلاو

 ةيوذكم رابخأ هذه لكو» : هلوقب مزح نبا مهيلع در دقو ءاهوقدصو مهتغلب عئاقو  تاونس عبرأ وأ

 هيلعو .ءاذه لثمب ىلاعت هللا نيد يف مكحلا زوجي الو وه نم فرعي الو قّدِصُي ال نم ىلإ ةعجار

 عبرأ دوقفملا ةأرما صبرت ةدم  هنع هللا يضر  رمع لعجل لوبقملاو لوقعملا ليلعتلا نإف

 راظتنالو دوقفملا نع شيتفتلاو يرحتلل ةيرورض ةدملا هذه ىأر هللا يضر هنأ وه «تاونس

 اذإ هكاله حيجرتل وأ دوقفملا لاح نم دكأتلل ةلوبقم طايتحا ةلهم ىطعت اهنأ امك ,هلاح فاشكنا

 يتلا دوقفملا ةجوز راظتنا ةدم نوكت نأ حجرأ ,مدقت ام لك ىلع ءانبو «هيلعو  ملالاله

 اهنأو ءاهجوز نادقف رمأ ةعفار هل اهتعجارم خيرات نم تاونس عبرأ ةدم يه يضاقلا اهل اهددحي

 هذهل يحيجرت ببسو .ةافولا ةدع دتعت ةجوزلا نإف «هتايح نقيتت مل اذإ .ةدملا هذه يضم دعب

 يف ةدملا هذهب لوقأ ينأل ؛ةمالسلا وأ كالهلا ةبلغ رايعم ىلإ دنتسي ال «تاونس عبرأ .ةدملا

 .دقفلا تالاح عيمج يف ددحم طباض هنأ ىلإ يحيجرت دنتسي امنإو «نادقفلا تالاح عيمج

 نع ًالضف اذهو ,مهتاجوز راظتنا ةدم ةهج نم نيدوقفملا عيمجل ةبسنلاب ءاضقلا ماكحأ رقتستف

 ءادتبا لعج يحيجرت ببس امأو .دوقفملا ةأرما صبرتل ةدملا هذهب هنع هللا يضر رمع انديس ءاضق

 « شيتفتلاو يرحتلا تايلمع ءاهتنا خيرات نم سيلو يضاقلل ةجوزلا ةعجارم خيرات نم لجألا ةدم

 نايرس ءدب انلعج اذإ امأ .فالتخالاو داهتجالل هيف لاجم الو ددحمو تباث ةعجارملا خيرات نأ وهف

 ثعبم نوكي خيراتلا اذه نإف .شيتفتلاو يرحتلا لامعأ نم ءاهتنالا خيرات نم لجألا ةدم

 ريدقتل هعوضخلو خيراتلا اذه طابضنا مدعل ءاوهألا لخدتو ماصخ ثعبم امبرو فالتخا

 عمو .ددحمو طوبضم خيرات وه .دوقفملا ةأرما لبق نم يضاقلا ةعجارم خيرات امنيب . يضاقلا

 ىلع فوقولا ناكمإ ىلع لئالد وأ تامالع ترهظ اذإ ةدملا هذه ددحي نأ يضاقلل زوجيف اذه

 .ًاتيم وأ ًايح هنوكو هناكم ةفرعم ةهج نم دوقفملا رمأ

 -غهك



 يناثلا بلطملا

 قيرفتلاب مكحلا دعب دوقفملا جوزلا ةدوع
 : ديهمت - مالا“

 قيرفتلا نأل ؛هتجوز اهنإف ءاهتدع يضم لبق وأ ةجوزلا صبرت ةدم يضم لبق جوزلا داع اذإ
 ةدم ضعب يضمو هيضم وأ هضعب وأ لجألا يضم نم هتامدقم ضعب وه عقو يذلا امنإو عقي مل
 اذإ هراثآ لاوزو هنالطب وأ .هراثآ لماك بترتو هئاقب ةهج نم قيرفتلا اذه مكح ام نكلو .ةدعلا
 مكحلا فلتخي دق :باوجلاو ؟ةدعلا ةدم تهتناو لجألا ةدم تهتنا دقو دوقفملا جوزلا داع

 جوزلا اهب لحخدي ملو تجوزت وأ دعب جوزتت مل هتجوزو دوقفملا دوعي دقف «لاوحألا فاللتخاب

 ةهج نم اهمكح تاالاحلا هذه نم ةلاح لكلو يناثلا جوزلا اهب لخد دقو تجوزت وأ , يناثلا

 : يلي اميف هحضون امك «,هنالطب مدع وأ قيرفتلا مكح نالطب

 : جوزتت مل هتجوزو دوقفملا ةدوع : ىلوألا ةلاحلا  ما/ا/ا/

 هتجوز يهف هنيبو اهنيب قيرفتلاب مكحلا نم مغرلاب جوزتت مل هتجوزو ءايح دوقفملا داع اذإو
 نمف .ءاهقفلا حرص اذهبو .هعم حاكنلا دقع ديدجت ىلإ جاتحت ال يأ .هعم لوألا اهحاكنب
 : مهلاوقأ

 -دوقفملا تومب يأ هتومب مكح اذإو» :ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج : أ
 ٌّقحأ وهف  ةدعلا ةدم  ةدملا يضم دعب اهجوز داع نإف .تقولا كلذ نم ةافولا ةدع هتأرما تدتعا

 , 0" ياهيلع هل ليبس الف تجوزت نإو ء.اهب

 دوقفملا ءاج اذإ» :ةيكلاملا هقف ىف «ىقوسدلا ةيشاحو» ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يفو :ب

 يناثلا جوزتت نأ لبق يأ يناثلا دقع لبقو اهدعب وأ ةدعلا يف هتجوز يأ  يهو هتايح نّيبت وأ
 , 0000719 هتجوزب قحأ وهف

 يهف جوزتت نأ لبق لوألا اهجوز مدق اذإ» :«بذهملا حرش عومجملا» يف ءاجو : ج
 كلذ مرخنا ايح ناب اذإف  اهجوز توم يأ - هتوم رهاظلا نأل ؛جاوزلا اهل انحبأ امنإ اننأل ؟هتأرما
 007ميح رهظ مث هتومب ةنيبلا دهش ول امك هلاحب حاكنلا ناكو ,رهاظلا

 )٠١077( .؟ج «ةيدنهلا ىواتفلا» 1

 75و 0١ض . "ج «يقوسدلا ةيشاحو»و ريدردلل «ريبكلا حرشلا» 58١ .

 «ةيعفاشلا هّقف ىف بزهملا حرش عومجملا» 4 ةفئف] ج١١ .(ص"١".

 -؟غةال -



 نأ لبق -درقمملا لوألا اهجوز مدق نإف» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاجو : د

مرخنا ًايح ناب اذإف هوم رهاظفلا نأل ؛ جيوزتلا اهل انحبا امنإ اننأل ؛هتأرما ىهف و يهف «2جوزتت
 كلذ 

 "4 7 يح ناب مث هثومب ةنيبلا تدهش ول امك هلاحب حاكنلا ناكو رهاظلا

 :اهب لوخدلا لبقو هتجوز تجوزت نأ دعب دوقفملا ةدوع : ةيناثلا ةلاحلا ماا

 ةجوز يهف اهب يناثلا لوخد لبق هتدوع تناك نإف ,تجوزت نأ دعب دوقفملا جوزلا داع نإو

 . هتأرما يهف لوخدلا لبق امأ :دمحأ مامإلا لاق . . جوزتت ملول امك لوألا اهحاكنب هيلإ درت دوقفملا

 امنإ حاكتنلا نأل ؛قاحسإو كلامو ةداتقو يعخنلاو ءاطعو نسحلا لوق وهو «ةلبانحلا بهذم -

 حاكن  حاكنلا نأ انيبت دوقفملا مدق اذإف نطابلا نود رهاظلا يف - دوقفملا ةأرما | حاكن قا ّحص

 سيلو .هتومب ةنيب تدهش ول امك ءالطاب ناكف جوز تاذ ةأرما فداص هنأل ؛ الطاب ناك  هتأرما

 , 079لوخد هب لصتي مل دساف هنأل ؛رهم يناثلا ىلع يأ هيلع

 امأف . .لوألا اهجوز مدق اذإ» :ةيعفاشلا هقف يف «بذهملا حرش عومجملا» يفو - م89

 درت  دوقفملا يأ لوألا ةجوز وهف يناثلاب لوخدلا لبق ناك نإف :انرظن تجوزت نأ دعب مدق نإ

 هل 7)«هيلإ

 ءاج نإف» :ةيكلاملا هقف يف «يقوسدلا ةيشاحو» ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يفو 9 ٠

 ءاهدعب وأ ةدعلا يف هتايح نيبت وأ ءاج اذإ اميف دوقفملل ةأرملا نوكتف يح هنأ نيبت وأ دوقفملا

 5 افدنلا .لوحدلا لبقو هذعب وأ يناثلا دّقع لبقو

 :اهب لوخدلاو هتجوز جاوز دعب دوقفملا ةدوع : ةثلاثلا ةلاحلا -0

 اهجوز ريخي نأ 0 اهب يناثلا جرزلا 0 هتجوز 0 دعب 00 جوزلا مدن 0

00 نع رمعم ىور دقف . هيلع ةباحصلا عامجإل ةلبانحلا بهذم 1 يناثلل ة هجوز 0
 

 يذلا قادصلاو ةأرملا نيب رّيخ * لوألا اهجوز ءاج نإ» :الاق نامثعو رمع نأ بيسملا نب ديعس نع

 مهرصع يف فلاخم مهل فرعي ملو .ريبزلا نبا هب ىضقو مرثألاو يناجزوجلا هاور وه قاس

 , 007 ًاعامجإ ناكف

 )٠١17/75( :4؟نص ءالج «ينغملا» . )٠١3777( 543ص ءالج «ينغملا» .

 ) )1١774«بذهملا حرش ةلمكت عومجملا» ج١5ء ص51١5.
 )٠١1788( ص «؟ج «يقوسدلا ةيشاحوو ريدردلل «ريبكلا حرشلا» 484١ .

 . 44-4919 7ص الج «ينغملا» ع9.
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 دقعلاب هتجوز يهف .داع يذلا .دوقفملا .لوألا اهجوز اهكسمأ نإف ءاذه ىلعو -5
 يف ًالطاب ناك هحاكن نأل ؛قالط ىلإ يناثلا جاتحي ال هنأ دمحأ مامإلا نع صوصنملاو «لوألا

 .©272 يناثلا نم اهتدع يضقت ىتح اهلازتعا (دوقفملا) لوألا اهجوز ىلع بجيو .نطابلا

 اهعم فنأتسي نأ هيلع بجيو .يناثلل نوكت اهنإف داع يذلا دوقفملا اهرتخي مل نإو - 81*

 ةجوز نألو ءاّيح دوقفملا اهجوز ءيجمب اهيلع هحاكن دقع نالطب انّيبت اننأل ؛ديدج حاكن دقع

 , ©0759 1اهل هكرت درجمب هريغل ةجوز ريصت ال ناسنإلا

 اهقادصب يناثلا ىلع عجري هنإف اهكرت داع يذلا دوقفملا لوألا اهجوز راتخا نإو -415

 نع فلتخاو .اهب هلوخدو اهيلع هدقعب اهنيبو هنيب لاح هنألو ؛كلذب ةباحصلا مكحل  اهرهمب -
 يبأ رايتخا وهو وه اهقدصأ يذلا قادصلاب عجري هنأ هنع يورف ءهب عجري اميف دمحأ مامإلا
 هنأب نامثعو يلع ءاضقل ,ينيدملا نيب يلعو ةداتقو يرهزلاو نسحلا لوق وهو ةلبانحلا نم ركب
 عجري مل قادصلا اهيلإ عفدي مل ناك نإ اذه ىلعف .وه قاس يذلا قادصلا نيبو اهنيب رّيخُي
 رهملاب هيلع عجري هنأ :ىرخأ ةياور دمحأ نعو .عفد امب عجر هضعب عفد دق ناك نإو «ءيشب
 :ناتياور هيف ؟هنم ذخأ امب ةجوزلا ىلع يناثلا جوزلا عجري لهو . يناشلا اهقدصأ يذلا

 205 عوجرلاب اوضقي مل ةباحصلا نأل ؛رهظأ وهو هب عجري ال : (يناثلاو) .هب عجري (امهادحإ)

 .597”ص الج «ينغملا» )٠١9771(

 .597”ص الج «ينغملا» )٠١75(

 . 1917-141ص الج «ينغملا» )٠١079(
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 فائن) كم

 جوزلا ةبيغل قيرفتلا
 : 007غ يف ةبيغلا - مالو

 اذإ اهريغو سمشلا تباغ لاقيو «بيغ وهف نيعلا نع باغ ام لكو .ةداهشلا فالخ بيغلا

 يفو .ةبيغُمو بيِغُم يهف اهجوز باغ اذإ ةأرملا تبيغأو «ةأرملا تّياغأو .نيعلا نع ترجتسا
 باغ يتلا يه ةبيغملا .«ًةبيِغُملا ٌدِحَتْسَتَو ُةَتّْشلا طِشَتْمَت ىتح اوُلهْمأ» :فيرشلا يوبنلا ثيدحلا ٠

 .اهجوز اهنع

 : يهقفلا حالطصالا يف ةبيغلا

 هذهل يوغللا ىنعملا اهب نوديريو هتجوز نع جوزلا ةبيغ يف (ةبيغلا) ةملك ءاهقفلا لمعتسي

جوز نع جوزلا باغ اذإ قيرفتلا بلط ناكمإ اهنمو ةيهقفلا ماكحألا اهيلع نوبتري مث .ةملكلا
 . هت

 مسا اهيلع قدصي ال يتلا جوزلا ةبيغ لمشتو (جوزلا نادقف) لمشت هتجوز نع جوزلا ةبيغو

 نوديريو «ةعطقنم ريغ وأ ةعطقنم اهنوكب (ةبيغلا) نوديقي ابلاغ «مهارن كلذلو (جوزلا نادقف)

 هيراوت يأ  هتجوز نع جوزلا ةبيغ (ةعطقنملا ريغ ةبيغلاب)و «جوزلا نادقف ةلاح (ةعطقنملا ةبيغلاب)

 هب لاصتالا نكميو فورعم هناكم نكلو - اهنع هذعبو

 :جوزلا ةبيغ نم دارملا ديدحت - 41

 ناكمإو هناكم ةفرعم عم هتجوز نع هدعبو هيراوت ءانثحب يف (جوزلا ةبيغ) نم هديرن يذلاو ا

 .هب لاصتالا

 ؟جوزلا ةبيغل قيرفتلا بلط ةجوزلل قحي له - 14

 :ةلباتحلا بهذم :ًالوأ

 هتأرما نع لجرلا باغ اذإ :- ىلاعت هللا همحر  يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج : أ

 . "17/5517" 31ج «طيسولا مجعملا» 1-2158 547ص « 13ج .روظنم نبال «برعلا ناسلو ةيفيشح)
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 سيل اذهف «هباتك يتأيو هربخ فرعي ,ةعطقنم ريغ ةبيغ نوكت نأ (امهدحأ) :نيلاح نم ّلخي مل
 بلطت نأ اهلف «هلام نم اهيلع قافنإلا رذعتي نأ الإ نيعمجأ ملعلا لهأ لوق يف جوزتت نأ هتأرمال
 عاقيإ وأ حاكنلا خسف ناكمإب قلعتي انمالك نأ عقاولاو .©""*«هحاكن خسفيف .حاكنلا خسف

 ةقفنلا رذعت اهيلإ مضني نأ نود  جوزلا ةبيغ ببسب يأ  طقف جوزلا ةبيغل نيجوزلا نيب قيرفتلا
 -اهجوز نم قيرفتلا بلطت نأ ةأرملل سيل نأ ىلع عامجإلا لقني ةمادق نبا مامإلاو .ةجوزلا ىلع
 .نكمم هلام نم اهيلع قافنإلاو .هباتك يتأي يذلاو ناكملا فورعملا بئاغلا

 نأو .رذعب هتجوز نع بئاغلا ىلع لومحم - هللا همحر  ةمادق نبا مالك نأ «يل ودبيو

 ةمادق نبا نأ كلذ ديؤيو .ءضقُت مل وأ هتنت مل هتجوز نع باغو اهلجأ نم رفاس يتلا هتجاح
 .هرفس لاط نإو .ءطولاو مسقلا نم اهقح طقس ةجاحو رذعل هتأرما نع رفاس نإو» :لاق هسفن

 مك هل ليق هنإف ,رهشأ ةتسب هتيقوت ىلإ بهذ دمحأ نإف عوجرلا نم عنام رذع هل نكي مل نإو
 «ءامهنيب مكاحلا قرف عجري نأ ىبأ نإف هيلإ بتكي ءرهشأ ةتس :لاق ؟هتجوز نع لجرلا بيغي
 يضر  باطخلا نب رمع نع هدانسإب صفح وبأ هاور يذلا ثيدحلا اذهب هريدقت ىلإ راص امنإو
 ناحبس :تلاقف ؟اهجوز نع ةأرملا ربصت مك ةينب اي :اهل لاقف ةصفح هتنبا لأس هنأ  هنع هللا

 :تلاقف .كتلأس ام نيملسملل رظنلا ديرأ ينأ الول :لاقف ؟اذه نع يلثم لأسي كلثم هللا

 ةعبرأ نوميقيو ًارهش نوريسي :رهشأ ةتس مهيزاغم يف سانلل توف .رهشأ ةتس رهشأ ةسمخ
 ::دعحاز ارهش ةوريسو

 رثكأ لجرلا بيغي دقو «رهشأ ةتس ىَورُي لاقف ؟هلهأ نع بيغي نأ لجرلل مك دمحأ لئّسو
 «مكاحلا هلساري انباحصأ ضعب لاقف .رذع ريغل كلذ نم رثكأ باغ نإف «هل دب ال رمأل كلذ نم
 فلتخم هنأل ؛مكاح مكحب الإ هاري نم دنع خسفلا زوجي الو .هحاكن خسف مدقي نأ ىبأ نإف
 ادكسنلالا

 اهقح طقس ةجاحو رذعل اهنع جوزلا رفاس ولو» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يفو : ب
 رذع رفاسملل نكي مل نإو .رذعلل هرفس لاط نإو ءطولاو  اهدنع تيبملا يف يأ مسقلا يف

 مل نإ همودق موزل ٌلحمو .كلذ همزل همودق بلطف رهشأ ةتس نم رثكأ باغو عوجرلا نم عنام
 جاتحي قزر بلط يف وأ نيبجاو جح وأ وزغ يف ناك وأ ,ملع بلطك هرفس يف رذع هل نكي
 نإف ,مدقيل مكاحلا هيلإ بتكيف .هرذع لجأ نم رذعي رذعلا بحاص نأل ؛ مودقلا همزلي الف هيلإ

 . 5:88ص الج «ينغملا» (١1و/*ه)

 ."١ضص الج «ينغملا» 6 ةفضن

 هكا -



 هيلع ًاقح كرت هنأل ؛ًاّضن هحاكن مكاحلا خسف هيلإ مكاحلا ةلسارم دعب رذع ريغ نم مدقي نأ ىبأ

 ظ ,200«ءاليإلا يف يلوملا هبشأ هب ةجوزلا ررضتت
 قحلا هتجوزلف رهشأ ةتس نم رثكأ باغ اذإ جوزلا نأ «ةلبانحلا بهذم ةصالخو - 8

 جوزلا هيف ميقي يذلا دلبلا مكاح ةطساوب هيلإ بتكيف اهجوز مادقإ هنم بلطتو مكاحلا عجارت نأ

 مدقي مل نإو .هنم مكاحلا اهلبق ةعورشم ةرذعم مدقو مدقي مل نإو اهبف مدق نإف  مودقلل هيعدتسي

 خسفب مكحو اهبلط ىلإ مكاحلا اهباجأ «قيرفتلا ةجورلا تبلطو هعوجر مدعل ًالوبقم ًاعورشم ًارذع

 . هنم اهحاكن

 :ةيكلاملا بهذم :ًايناث

 :ةسمخ مهجاوزأ نع نيبئاغلا نأ ملعا» :اولاق

 اهسفن قّلطت - بيغملا يف طرش هيلع هتجوزل الو الام فّلخ الو ةقفن كرتي مل بئاغ :لوألا
 اهرمأ عفرت يأ  قافنإلا مدعب ناطلسلا دنع موقت اهنإف قارفلا هتجوز تبحأ نإف , اهنع باغ اذإ

 .اهيلع قافنإلا مدعل قيرفتلا ةبلاط ناطلسلا ىلإ

 موقت نأ يف ةريخم هتجوزف .«بيغملا يف طرش هيلع هتجوزلو ,ةقفن كرتي مل بئاغ : يناثلاو

 برضي ال هنأل ؛اهيلع رسيأ وهو  اهطرش بجومب قيرفتلا بلطت يأ  اهطرشب وأ قافنإلا مدعب
 . لجأ كلذ يف هل

 الإ موقت نأ اهل سيل هذهف «بيغملا يف طرش هيلع هتجوزلو ةقفن فّلخ بئاغ :ثلاشلاو
 .ناكملا مولعم ريغ وأ ناكملا مولعم هجوألا ةثالثلا هذه يف بئاغلا ناك ءاوسو .ةصاخ طرشلاب

 .كلذ نم نكمت نإ هيلإ رذعي ناكملا مولعم نأ الإ

 «ناكملا مولعم كلذ عم وهو «بيغملا يف هيلع هتأرمال طرش الو ةقفن فلخ بئاغ : عبارلاو

 .هيلع قلط الإو اهقرافي وأ هيلإ هتأرما لمحي وأ مدقي نأ امإ :ناطلسلا هيلإ بتكي اذهف

 «ناكملا مولعم ريغ كلذ عم وهو «بيغملا يف هيلع هتأرمال طرش الو ةنفن تلخ : سماخلاو

 , ©"'""دوقفملا وه اذهف

 قفنت ام هتأرمال كرت دقو هتجوز نع بئاغلا وهو .مهتاجوز نع نيبئاغلا نم عبارلا مسقلاو
 هذه يفف .ناكملا مولعم وهو .اهنع هتبيغ لاح يف اهسفن قلطت نأب هيلع هتجوزل طرش الو هلم

 ) )1١377ص اج «عانقلا فاشك» 1١8-1١8 .

 )4*7و٠١( ةهص 25ج .باطحلل «ليلخ رصتخم حرش ليلجلا بهاوم» ١-١658 3
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 لمحي نأ امإو ,مدقي نأ امإ» :هيلإ بتكي هنإف «قيرفتلا ةبلاط يضاقلا هتجوز تعجار اذإ ةلاحلا
 ., 05 (هيلع يضاقلا قّلط آلإو اهقرافي وأ هيلإ هتأرما

 :جوزلا ةبيغل قيرفتلا طورش 0١-

 بنسب قيرفتلا يضاقلا نم بلطت نأ اهنكمي ىتح هتجوز نع جوزلا ةبيغ ةدم لوطت مك نكلو
 :باوجلا ؟ىرخأ طورش نم ّدب ال مأ قيرفتلا بلطل ةبيغلا ةدم طرش يفكي لهو «ةبيغلا هذه
 .رثكأف ةنس :هتبيغ لوط نم دب ال بئاغلا نكل» :ةيكلاملا هقف يف ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يف ءاج
 داهتجالاب هل مولت عنتما نإف .قلطي وأ هيلإ هتأرما لحرت وأ رضحي نأ امإ :هيلإ ةباتكلا نم دب الو
 دب الو .هيلإ لوصولا نكمأو هلحم ملع نإ هيلإ ةباتك ريغب هيلع قيلطتلا زوجي الو ةةيلغ قلطو

 اهتوهش درجمب ال  اهتهج نم ىنزلا نم فوخلا يأ - كلذ ملعيو ؛ىنزلا اهسفن ىلع اهفوخ نم
 كرت نم ىلع قلطي ال هنأ يأ» :ريدردلل لوقلا اذه ىلع اقيلعت يقوسدلا هيقفلا لاقو .«عامجلل
 يف يأ  دمتعملا وهو نسحلا يبأ دنع رثكأف ةنسك كلذو «ةبيغلا ةدم تلاط اذإ الإ هتبيغل ءطولا
 ةدايزلا نم دب ال لب ,لوطب تسيل ةثالثلاو ناتنسلا :ةفرع نباو ينابرغلا 7 ةيكلاملا بهذم

 تلاط ثيح اهاومتد يف قدصتو اهنم كلذ ملعيو ءاهسفن ىلع ىنزلا ىشخت ةج نأ ذب الو اهيل
 اثلاث أطرش نيطرشلا نيذه ىلع ادازو ءاهقالط بجوي الف عامجلل اهتوهش درجم امأو «ةبيغلا ةدم
 اذإ هّلك اذهو ءطرشلا اذه ربتعي الف الإو هيلإ لوصولا نكمأو هّلحم ملع نإ ءهيلإ لاسرإلا وهو
 .,©""؟3(ةقفنلا مدعل الاح هيلع قلط الإو «ةمئاد اهتقفن تناك

 :ةيكلاملا بهذم ةصالخ -7

 . مهلاوقأ نم هانركذ ام ءوض يف جوزلا.ةييغ ببسي ىيرفتلا يف ةيكلاملا بهذم ةصالخو

 : يه طورشب نكلو .ةجوزلا كلذ تبيلط اذإ قيرضلل اسم نوكت نأ حلصت جوزلا ةبيغ نأ

 .رثكأف ةنس جوزلا ةبيغ ةدم نوكت نأ :ًالوأ

 ةنس ةبيغلا ةدم تلاط اذإ اهتيشخ يف قّدصتو ءاهسفن ىلع ىنزلا ةجوزلا ىشخت نأو : ًايناث
 .رثكأف

 هتجوز مضي وأ رضحي نأب هيلإ لوصولا نكمأو هناكم ملع نإ بن بئاغلا جوزلا ىلإ ةباتكلا : : ًالاث
 يضاقلا هيلع قّلط آلإو .ةمئاد اهتقفن تناك اذإ هلك اذهو . يضاقلا هيلع قّلط لاو قلطي وأ هيلإ

 . ةقفنلا مدعل ًالاح

 ) )1١1/*4.قباسلا عجرملا ص١66.

 )٠١740( 17ج «يقوسدلا ةيشاحوو ريدردلل «ريبكلا حرشلا» . ص47١ .

 "ا



 : ةيعفاشلا بهذم :ًاثلاث م98

 يعفاشلا مامإلا لاق ةجوزلا هتبلط نإو قيرفتلل اببس جوزلا ةبيغ حلصت ال «ةيعفاشلا دنعو

 وأ تفصو امم تناك هتبيغ يأ «بئاغلا ةأرما يدنع كلذكو 0 : «مألا» هباتك يف - هللا ةمححر

 تنقيتسا موي نم دتعت مث «هتافو نيقي اهيتأي ىتح ًادبأ حكنت الو .هتأرما دتعت ال فصأ مل

 04 ؟١4>«هتافو

 :ةيفنحلا بهذم :ًاعبار 4

 جوزلا ةبيغ لاح يف زاوجلا اذه نوكي ال نأ ىلوأف ءجوزلا دقفل قيرفتلا زوجي ال ,مهدنعو

 نيبتي ىتح هتجوز ىقبت اهنأو .دوقفملا ةجوز يف مهلاوقأ انركذ دقو .هناكم مولعملا ةعطقنملا ريغ

 . """*9هدلب لهأ نم هنارقأ تومي ىتح وأ «ةداع هنم رثكأ شيعي ال يذلا رمعلا غلبي وأ هرمأ

 :ةيرهاظلا بهذم :ًاسماخ م6

 اهيلع قدصي ةبيغلا هذه تناك ءاوس .جوزلا ةبيغل قيرفتلا زاوج مدع يف حيرص مهبهذمو

 مزح نبا لاق دقف ال مأ هناكم فرع ء ءاوسو ال مأ هانيب يذلا ىنعملاب (جوزلا نادقف) مسا

 هلو ملس يف وأ دقف برح يف فرعي مل وأ هعضوم نيأ فرعف َدقُف نمود :- ىلاعت هللا همحر

 لاا . يه تومت وأ هتوم حصي ىتح هتأرمأ يهو ادبأ هتأرما حاكن كلذب خسفي مل «ةجوز

 حصي مل نمم ةدع باجيإ الو هبيغمب دحأ حاكن خسف زوجي الف» : هللا همحر مزح نبا لاقو

 ,0300744)(وريغ نع دحأ قلطي نأ الو «هتوم

 :ةيرفعجلا بهذم : ًاسداس -5

 م جوزلا باغ اذإ» :اهنم )١5٠( ةداملا يف ةيرفعجلا هقف يف ؛ةيعرشلا رفا يف ءاج

 ًاراذنإ مكاحلا هيلإ لسرأ هناكم فرع نإف ءهنع قافنإلاب عربتم الو ةجوزلا هنم قفنت لام هل نكي

 بسانتي الجأ هل برضيو ءًاراتخم اهقّلطي وأ ؛هيلإ اهبلطي وأ اهيلإ رضحي وأ «ةقفنلا اهيلإ لسري نأب

 ةبيغلا نأ اذه نم حضاوو ,6*4"2. . مكاحلا اهقلظ هلك كلذ نع دّرمت نإف «لاحلا ىضتقم عم

 لاسرإ : ءايشأ ةعبرأ نم دحاو ذيفنتب رذني بئاغلا جوزلا نأ ليلدب ةيرفلل ايه حلصت ال اهدحو

 )٠١1741( ؟4"59ص .هج ,يعفاشلل «مألا» باتك .

 .4981-94854 نم تارقفلا 74 ٠١(

 ) )1١174ءمزح نبال «ىلحملا» ج٠١. ص*134-1١7 .

 ) )0٠١17/44«مزح نبال «ىلحملا» ج٠١. ص١547.

 . 57ص 1١4٠ ةداملا «ةينغم داوج دمحم فيلأت «ةيعرشلا لوصفلا» (74١٠ه)
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 دعي مل ةقفنلا لاسرإ راتخا اذإف .ًاراتخم اهقّلطي وأ .هيلإ اهبلطب وأ ءاهيلإ روضحلا وأ «ةقفنلا

 .اهجوز ةبيغل قيرفتلا بلط يف ّقح ةجوزلل

 : حجارلا لوقلا - 6/1

 ًاببس نوكت نأ حلصت يتلا عورشم رذع نودب جوزلا ةبيغ ةدم ددحتتف «ةلبانحلا لوق حجارلا

 قيرفتلا ةجوزلا تبلطو ةدملا هذه باغ اذإف ,رثكأف رهشأ ةتس يهو هولاق امب قيرفتلل ًالوبقم
 خسف لعفي مل نإف «هيلإ اهلقن وأ ,هتجوز ىلإ عوجرلاب هيف هرمأي هيلإ هلسري باتكب يضاقلا هرذنأ
 نكلو .هحاكن خسفي ملو مكاحلا هلهمأ «هتبيغ يف عورشم رذع جوزلل ناك نإو .هحاكن مكاحلا

 لاهمإلا ةدم ةلبانحلا ددحي مل ؟عورشم رذعل هتبيغ تناك اذإ بئاغلا جوزلا لاهمإ ةدم يه مك

 فاّشك» يف ءاج دقف «ةبيغلل رذعلا لوبقب لوقلا اوقلطأ دقف .عورشم رذع هل ناك اذإ هتبيغ يف

 ملع بلطك هرفس يف رذع هل نكي مل نإ  بئاغلا جوزلا مودق  همودق موزل لحمو . .» :«عانقلا
 بحاص نأل ؛مودقلا همزلي الف «هيلإ جاتحي قزر بلط يف وأ نيبجاو جحو وزغ يف ناك وأ

 ,2007:,. .هرذع لجأ نم رذعي رذعلا

 نع عورشملا رذعلا بحاص بئاغلا لاهمإ ةدم لوطت ال نأ ,يدنع حجرتي يذلاو -6

 دنع قيرفتلل ًارربم جوزلا ةبيغ لعج يف هيلإ روظنملا نأل .لاوحألا عيمج يف تاونس عبرأ

 جوزلا ةبيغ تناك نإو ةجوزلاب لصاح ررضلا اذهو «ةبيغلا هذه نم ةجوزلا ررضت وه هب نيلئاقلا
 ؛تاونس عبرأ ىلع ديزي ال امب هدييقت بجي جوزلا ةبيغل حيبملا بجاولا رذعلا هل اولثم امو رذعل
 ةدوع اهراظتنال يأ  :ةأرملا صبرتل  هنع هللا يضر  رمع انديس اهددح ىتلا يه ةدملا هذه نأل

 مث مهجاوزأ نع اهيف نوبيغي ةازغلل رهشأ ةتس ةدم كوز مع انديَس أ اع ورقتملا اهجوز

 رمع يأ  تّقوف» : هللا همحر لاق دقف انه هديعنو ةمادق نبا لوق انركذ دقف ءوزغلا ىلإ نوعجري
 نوريسيو ءرهشأ ةعبرأ نوميقيو ءارهش نوريسي رهشأ ةتس مهيزاغم يف سانلل  هنع هللا يضر
 لعج يغبني الف ,رذعلا بحاص بئاغلل رهشأ ةتس ةدمب ذخأن مل اذإف .2"؟9 . .نيعجار ارهش

 .هرذعل بئاغلا جوزلا ةحلصم ةاعارم تناك اذإ هنأل ؛بئاغلل رذع دوجو ةجحب ةقلطم ةدملا

 اهنيكمتب هتلازإو «لازي ررضلاو  اهنع جوزلا ةبيغ ررض  اهنع ررضلا عفدب ةجوزلا ةاعارم بجيف
 لقأ الف ءرهشأ ةتس يهو ةبيغلاب هل رذع ال نم ةدم نكت مل نإ ةلوقعم ةدمب قيرفتلا بلط نم

 بئاغلا دنع حجرت اذإف ًاضيأو .دوقفملا ةجوزل راظتنالا ةدم لثم تاونس عبرأ ةدملا هذه لعج نم

 ) )1١745,ج «عانقلا فاشك» ص١١4-118.

 الج «ينغملا» مة ةقحف) صض١".
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 حيرستلا هيلع نيعتيف ,فورعمب هتجوز كاسمإ هتوفي هنأ كلذ ىنعمف هرذعل هتجوز نع هبايغ
 .حاكنلا دقع خسفب موقي وأ «قيلطتلاب هماقم يضاقلا ماق كلذ لعفي مل نإف .ناسحإب

 موزل ينعي ال تاونس عبرأ روذعملا بئاغلا لاهمإ ةدم لعجب يحيجرت نإو اذه 8

 ٠ ديدحت ىقبيو لاوحألا عيمج يف اهزواجت مدع ينعي امنإو ةدملا هذه رذعل بئاغ لك لاهمإ

 ىأر اذإف ءةدح ىلع ةيضق لك يف مكاحلا داهتجا بسح روذعملا بئاغلا جوزلل لاهمإلا ةدم

 . تاونسلا عبرألا يهو اهتحجر يتلا لاهمإلا ةدم ىصقأ

 ٠ :سوبحملا ريسألا ةجوز

 انملكت يذلا بث ا لا ةجوزل قحي له

 . ؟ةقباسلا تارقفلا يف هيلع

 :ةيكلاملا بهذم

 ةدملا ىلإ يأ «ريمعتلل كرشلا ضرأ يف دوقفم ةجوزو ريسألا ةجوز ىقبتو» : ةيكلاملا لاق

 اذهو «نينامث وأ ةنس نيعبسب تردقو ابلاغ اهنم رثكأ شيعي الو جوزلا اهشيعي نأ نكمي يتلا

 امهتقفن تناك ولو قيلطتلا امهل نإف ىنزلا اتيشخ ول امك قيلطتلا اهلف الإو اهتقفن تماد نإ هلك

 ضرأ يف دوقفملا مكح همكح .ءادعألا دي يف ملسملا ريسألا نأ كلذ ىنعمو .74١2«ةمئاد

 َرُدَقو ءابلاخ هنم رثكأ ناشيعب ال يذلا رمعلا امهيجوز غولب امهنم لك ةجوز رظتنت ثيح .كرشلا

 قيلطتلا بلطت نأ اهلف ىنزلا اهسفن ىلع ةجوزلا تيشخ > اذإ الإ .ةنس نينامث وأ نيعبس غولبب

 نوكي نأ ىلع .هنم رثكأ شيعي ال يذلا رمعلا 5 غولب راظتنا نود يأ «ريمعتلل راظتنا نود

 يضم اوطرتشا ثيح جوزلا ةبيغل قيرفتلا بلط يف اولاق امك ةنس ةدمب هرسأ دعب قيرفتلا اهبلط

 . جوزلا ةبيغ ىلع رثكأف ةنس
 : ةيميت نبا مالسإلا خيش لوق -7

 ةجوزلل ررضلا لوصحو» : سوبحملاو ريسألا ة هجوز يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 هتردق عم ولو ءدصق ريغب وأ جوزلا نم دصقب ناك ء ءاوس «لاح لكب خسفلل ضتقم ءطولا كرتب

 ريسألا ةأرما يف لوقلاف ءاذه ىلعو .اعانجإ ءاليإلا يف هرذعتب خسفلل ىلوأو ةقفنلاك هزجعو

 دوقفملا ةأرما يف لوقلاك «هتقرف تبلط اذإ هب ةنأرمأ عافتنا رذعت نمم امهوحنو سوبحملاو

 . 587؟ص . ؟ج ةيقوسدلا ةيشاحوو ريدردلل «ريبكلا حرشلا» 6 دخل

 -ة"55-2-



 وه ةيميت نبا دنع دوقفملا ةأرما يف باوصلاو .©"4'”(يسدقملا دمحم وبأ هلاق امك عامجإلاب

 صبرتت اهنأ وهو ةباحصلا نم هريغو باطخلا نب رمع بهذم دوقفملا ةأرما يف باوصلاو» :هلاق ام
 وأ ريسألا ةجوز نإف اذه ىلعو .0*27(كلذ دعب جوزتت نأ زوجيو ةافولل دتعت مث «تاونس عنرأ

 يناقلا قرف ,سوبحملا جرخي ملو ريسألا رضحي ملو تضم اذإف «نينس عبرأ صبرتت سوبحملا
 خيش هيلإ بهذ امو .خسف دوقفملا ةجوز ةقرف نأ امك خسف ةقرف يهو .امهيجوز نيبو امهنيب
 . ةلبانحلا بهذم يف هب ذوخأمو ربتعم هلوق نأل ؛ ةلبانحلل ًابهذم هرابتعا نكمي مالسإلا

 حجارلا لوقلا

 هتبيغ وأ جوزلا دقفل قيرفتلا ىنبم نأل ؛ةيميت نبا مالسإلا خيش هيلإ بهذو هررق ام حجارلاو

 بلط نم اهنيكمتب اهنع ررضلا اذه عفد نأو ءاهنع هتبيغ وأ اهجوز دقفب ةجوزلا ررضت وه

 دوقفملا ةجوز يف ققحتم وه امك .سوبحملا وأ ريسألا ةجوز يف ققحتم ىنعملا اذهو «قيرفتلا
 سوبحملاو ريسألا ةلاح يف امك ةجوزلا نع داعتبالا يف رايتخالاو دصقلا مادعنا نوكو ؛بئاغلا وأ

 ررضلا لوصح يف هل رثأ ال قرفلا اذهف «بئاغلل ةبسنلاب رايتخالاو دصقلا اذه دوجوو .دوقفملاو
 هدصق نع رظنلا ضغب. اهنع هتبيغو جوزلا داعتباب ررضتت ةجوزلا نإف «ةجوزلاب هلوصح مدع وأ

 عضاوملاو عئاقولا يف ةلعلا يواست عمو .هدري مل وأ هدارأ ءاوس يأ .بايغلاو داعتبالا اذه هتدارإو

 ةجوز مكح لثم سوبحملاو ريسألا ةجوز مكح نوكيف .ًاعيمج امهيف مكحلا ي يواست بجي

 .قيرفتلا بلط يف اهقح ةهج نم بئاغلاو دوقفملا
 هذه ءاهلالخ امهتدوع راظتناب ةجوزلا رمؤتو سوبحملاو ريسألا اهيف لهمي يتلا ةدملا امأ

 امأ .هتجوز صبرتو دوقفملا لاهمإ ةدم يهو ءريسألا يف تاونس عبرأ نوكت نأ حجرأ ةدملا

 عبرأ سبحلا نم هجورخ راظتناو ءهتجوز صبرت ةدم ,ةدملا نوكت نأ حجرأف سوبحملل ةبسنلاب

 «تاونس عبرأ ةدملا لعج ةدئاف ام لاقي الو ءاهيضم لبق قيرفتلا بلط زوجي الو ءًاضيأ تاونس

 لبق قيرفتلا نم ةجوزلا نكمت ال اذاملف ءرثكأ وأ تاونس رشع سبحلاب جوزلا ىلع مكحي دقو
 يف هظحالن امك تاونس عبرألا يضم لبق هنع وفعلا ردصي دق باوجلاو ؟تاونس عبرألا يضم

 . مهسبح ةدم نم ىقبت امع نينوجسملا نع وفعلا ةلودلا سيئر ردصي ثيح اننامز

 )74 )1١1749ا7/ص «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف نم ةيهقفلا تارايتخالا» .

 )٠١760( «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف نم ةيهقفلا تارايتخالا ص781١.

 - ةكا/ل-



 ؟ةبيغلاك قيرفتلا رربي ءطولا كرت له -

 : ةيكلاملا دنع : ًالوأ

 هفلح يف جوزلا ىلع قّلطو مكاحلا دهتجاو» : ةيكلاملا هقف يف «ليلخ رصتخم» يف ءاج

 هيلع قلطيف» :لوقلا اذه ىلع ًاقيلعت ريدردلا لاقو .«أبئاغ نإو ًاروض ءطولا كرت وأ ءاهنع نلزعأل

 نم يه تررضت اذإ لب .(ًاررض) هلوقل موهفم الو .ًابئاغ ناك نإو لب ءًارضاح ناك نإ داهتجالاب

 يف ليلخ لوق يأ :هلوق هيلع لدي ءررضلا دصقي مل ولو داهتجالاب هيلع قّلط ءطولا كرت
 نأ امإ هل لاقيف ء يضاقلا ىلإ هتجوز هتعفرو  ةدابعلا مواد يأ  ةدابعلا يف دمرس وأ - هرصتخم

 .0*2(حصألا ىلع لجأ برض الب كيلع قلطُي وأ اهقّلطت وأ أطت

 انمز اهأطو كرت وأ اهررض هب لصحي ًائمز هتجوز نع نلزعيل فلح اذإ لصاحلاو

 .هتجوز أطو كرت رارمتسالا اذه عم كرت هجو ىلع ةدابعلا يف رمتسا وأ ةجوزلا هب تررضت

 دهتجي نأ هل يأ .اهقالط رمأ يف دهتجي نأ هعسي مكاحلا نإف «قالطلا تدارأو كلذب تررضتف

 ردقب هلعجب لجألا اذه ردق يف دهتجيو ءالجأ هل برضي وأ لجأ نودب ًاروف هيلع قلطي نأ ىف
 ىلع هرارصإو هددل يضاقلا ملع نإف ءهنم رثكأ وأ هردقب هلعج وأ رهشأ ةعبرأ يأ ءاليإلا لجأ
 . هيلع وه امع عجري هلعل هداهتجا بسح ةدم هلهمأ الإو ارو يضاقلا هيلع قّلط هتجوزب رارضإلا

 يضاقلا قلط تو ءطو كرت نم هيلع وه امع عجري ملو  لاهمإلا يأ مُوللا لجأ ىضقنا اذإف

 ةماقإلاب تيضر اذإ امأو ءاهجوز نم صالخلاو قالطلا ىلع ةجوزلا ترصأ اذإ اذه لكو .هيلع

 . 9*""2هيلع قلطت الف ءطو الب هعم

 : ةلباتحلا بهذم :ًايناث - 8

 ةعبرأ لك يف هتجوز أطي نأ جوزلا ىلع بجيو» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج

 امهنيب قّرُق -رهشأ ةعبرألا ءاضقنا دعب ءطولا قَد كلذ ىبأ نإف ,رذع نكي مل نإ نإ ةرم رهشأ

 ,"9”0(هلبق نم اهيلع ترذعتو هقفنلا عنم ول امكو يلوملاك اهبلطب

 :ةيميت نبا مالسإلا خيش لوق :ًاعلاث م

 ءطولا كرتب ةجوزلل ررضلا لوصحو» - ىلاعت هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 ةقفنلاك هزجع وأ هتردق عم ولو دصق ريغب وأ جوزلا نم دصقب ناك ءاوس «لاح لكب خسفلل ضتقم

 . "١ص .؟ج «ليلخ رصتخم ىلع ريدردلل ةريبكلا حرشلا» ٠١( اهل

 737١ ص 20ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاح» (1765١٠؟)

 .4١١ص ءالج «عانقلا فاّشك» )٠١1/6(

 -غ548-



 ىف ءطولا رذعتب خسفلل كلذو .اهنع هزجعل ةقفنلا رذعتل خسفلا نم ىلوأ يأ « ىلوأو

 , 00702 مععاليألا

 ا رربم 0 00

 ل اذه ىريشمتا نبا د ءاهنع ررضلل ًاعفد اهجوز

 اذهو ةجوزلا نع ررضلا عفد وه هيلإ روظنملا نأل ؛هنع جوزلا زجع ببسب ءطولا كرت ناك نإو

 ءاوسو (هدصقي مل وأ كرتلا اذهب اهرارضإ دصق ءاوس .ءاطولا ٍجرزلا كرت يف اهب عقاوو لصاح

 ذخألا ىرأو .. حجارلا وه مالسإلا خيش * هيلإ بهذ امو هلع ارجاع وأ ءطولا ىلع ًارداق ناك

 مهنع هانركذو ٠ هولاق يذلا ليصفتلابو ةيكلاملا يأرب هرادقمو لاهمالاب

 ؟قالط مأ خسف ءطولا كرتل وأ ةبيغلل ةقرفلا -

 كرتل ةقرفلاو ,23"*©ةلبانحلا دنع خسف ةقرف يه .يضاقلا اهعقوأ اذإ جوزلا ةبيغل ةقرفلاو
 ال قالط ةقرف ءطولا كرتل وأ ةبيغلل ةقرفلا ةيكلاملا دنعو .©١*”ةيميت نبا لاق امك خسف ءطولا
 , 2000379 خسف

 )٠١1764( ص ؛ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف نم ةيهقفلا تارايتخالا» 787 .

 )٠١700( ,ج «عانقلا فاشك» ص١١4.

 ) )1١765ص «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف نم ةيهقفلا تارايتخالا» 747 .

 )٠١761( ص 17ج «يقوسدلا ةيشاحدو ريدردلل «ريبكلا حرشلا» 49١ .
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 راب لمفل)
 انانإلل ب بمادزمال

 :ديهمت 48

 .رضاح وهو اهيلع قافنإلا نع جوزلا عنتمي دقو .اهيلع هقافنإ اهجوز ىلع ةجوزلا قوقح نم

 ؟قالط مأ خسف ةقرف يه له «ةلاحلا هذه يف عقت يتلا ةقرفلا عون امو ؟اهيلع قافنإلا مدع ببسب اهجوز نيبو اهنيب قيرفتلا عاقيإ طورش يه امف ٌّقحلا اذه ةجوزلل ناك اذإو ؟قيرفتلا

 :ثحبلا جهنم 8٠

 .قافنإلا مدعل قيرفتلا يف ءاهقفلا لاوقأ :لوألا ثحبملا

 . جوزلا ةبيغل قافنإلا مدع :ثلاكلا ثحبملا

 . قافنإلا مدعل قيرفتلا طورش : عبارلا ثحبملا

 .قافنإلا مدعل ةقرفلا عون :سماخلا ثحبملا

 -١ل/ا؟ 



 كروذلل جرم

 قافنإلا مدعل قيرفتلا يف ءاهقفلا لاوقأ

  0١قافنإلا مدعل قيرفتلا زوجي له :

 ثيح نم اهل زوجي لهف ءاهطورشو ةقفنلا ببس رفاوت عم هتجوز ىلع جوزلا قفني مل اذإ
 هذه يف ءاهقفلا لاوقأ امو ؟كلذ اهل زوجي ال مأ اهيلع جوزلا قافنإ مدعل قيرفتلا بلط  أدبملا

 «لّصف نم مهنمو «هزاجأ نم مهنمو .قافنإلا مدعل قيرفتلا عنم نم مهنم : باوجلاو ؟ةلأسملا

 ىلع قفنت نأ ةينغلا ةجوزلا ىلع بجوأ امنإو .قافنإلا مدعل قيرفتلا عنمب بفتكي مل نم مهنمو

 اولدتسا ام ضعبو مهلاوقأ يلي اميف ركذنو .هسفن ىلع وأ اهيلع قافنإلا نع زجع اذإ ريقفلا اهجوز

 :ةيفنحلا بهذم :ًالوأ

 :ةيفنحلا هقف يف «ةيادهلا» يف ءاج ,قافنإلا مدعل قيرفتلا زاوج مدع ىلإ ةيفنحلا بهذ

 «ةيدنهلا ىواتفلا» يفو ,0**""2هيلع ينيدتسا اهل لاقيو ءامهنيب قرفي مل هتأرما ةقفنب رسعأ نمو»

 , 0017” ؟)عيبلع ةنادتسالاب رمؤتو ةقفنلا نع هرجعب قرفي الو» : ةيفنحل | هّققف يف

 :ةيفنحلا ةلدأ 41

 : يتأي ام اهنم ةلدأب .مهلوقل مهريغ لدتسا وأ ةيفنحلا لدتسا دقو

 :لوألا ليلدلا 4

 ةماع اهنإ» : اهريسفت يف ليق دقو . احا 4ةَرَسيَم ىلإ ةَرظنَف ِةَرْشُع ود َناَك نإ : ىلاعت هلوق

 نوكت اهنأ ةجوزلا ةقفن يف لاقي ام ةياغ نأبو 2“ "0 ردا «سانلا عيمج يف

 . "76ص اج «ةيادهلا» (١٠الهح)

 .هه ٠ص ١2ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (١٠ا/59)

 . 787/5ص 27ج «يبطرقلا ريسفت» 78٠[. )1٠١751( ةيآلا ,قرقبلا ةروس] (١٠ا/50)
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 هذه صن بجومب راظتتنالاب ةرومأم ةجوزلا نوكتف .جوزلا اهب اهب رسعأ دقو «ةمذلا يف 56

 ل 77 يعةيآلا

 : يناثلا ليلدلا 6

 ,ةيلكلاب ةيجوزلا قحل لاطبإ حاكنلا لاطبإ يفو «حاكنلل لاطبإ قافنإلا مدعل قيرفتلا يف
 هيلع بترتي ال اهتقفن ةنادتسا قيرط نع اهيلإ اهّقح لوصو عم ربصلاو راظتثالاب ةجوزلا مازلإ يفو
 ريخأت نيبو ةيلكلاب جوزلا ّقح لاطبإ نيب رمألا راد اذإو «هنم ةقفنلا يف اهقح ءافيتسا ريخأت ىوس
 , 20595 ىلوأ ريخأتلا ناك اهقح ءافيتسا

 :ثلاثلا ليلدلا -5

 ديدست نع زجعلاك ةقرفلا بجوي ال (ةجوزلا) هقحتسمل لاملا ديدست نع زجعلاو لام ةقفنلا

 وه حاكتلاب دوصقملا نأل اذهو ؛جوزلا ةمذ يف ةتباثلا ةقباسلا ةعمجتملا تاقفنلا ديدستو رهملا

 دوصقمل عبتلا مكحب هليصحت وأ لاملا ناكف لاملا ليصعت هدوصقم سبيلو .هضارغأ ليصحت

 0 "42 لصألا عفرل اه نوكي ال عبتلا نع زجعلاو .حاكنلا

 : عبارلا ليلدلا -881/

 نأل كلذو . حصي الف قرافلا عم سايق جوزلا ةنعل قيرفتلا ىلع قافنإلا مدعل قيرفتلا سايق

 نع زجعلاو ءانلق امك حاكنلا باب 0 نع ًازجع نوكي امنإ ةقفنلا نع زجعلا

 زجعلاب ةقرفلا زاوج دوصقملا نع 0 ةقرفلا 0 د يلا ا لسانتلاو دلاوتلا

 ن0 الكمر ل عباتلا نع

 : سماخلا ليلدلا 6

 لكي ال .هللا ةانآ امم قفنيلُف قر هيلَع َرِدُق ْنَمو ,هتعَس ْنِم ٍةعَس ود فنيل : : ىلاعت لاق

 نكمل 0 4 ٍرسُع َلعَب هللا ٌلعجيَس .اهاتآ ام لإ ًاسْفن هلل

 77١0. ص ءا“ج هريدقلا حتفد (55/١٠؟)

 )٠١75( ص .7ج ؛ريدقلا حتف» 77٠ .

 )٠١9/55( .هج .يسخرسلل «(طوسبملا» صض١9١.

 )٠١7/56( ص 23ج «ةيادهلا ىلع ةيانعلا حرش» ١ اا

 )٠١7/55( .[ا/ ةيآلا «قالطلا ةروس]
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 هفلكي مل ةقفنلا ىلع جوزلا ردقي مل اذإ ..» :ةيآلا هذه ريسفت يف صاصجلا مامإلا لاق

 هنيب قيرفتلا زجي مل لاحلا هذه يف ا 5 مل اذإو .لاحلا هذه يف قافنإلا ىلاعت هللا

 ةقفن نع زجاعلا نيب قرف نم لوق نالطب ىلع ليلد كلذ يفو ءاهتقفن نع هزجعل هتجوز نيبو
 ةميركلا ةيآلاب َنْيِب دق :هل ليق . قلطي نأ هيلعف «قالطلا ىلاعت هللا هاتآ دق ليق نإف ءاهنيبو هتجوز

 باجيإ هيف نأل ؛اهلجأ نم قالطلا ىلع هرابجإ زوجي الف .لاحلا هذه يف ةقفنلا هفلكي مل هنأ

 قالطلاو «هاتآ ام الإ قافنإلا نم هفّلكي مل هنأ ربخأ ىلاعت هللا نإف ًاضيأو .بجي مل ءيشب قيرفتلا

 هفلكي هنأ دري ملو قيطي الام هفّلكي ال هنأ دارأ امنإ ًاضيأو . ظفللا يف لخدي ملف قافنإلا نم سيل

 «َرْسُي رْسُع َدعَب هللا ُلَعْجَيَس9 : ىلاعت هلوقو .ةيآلا باطخ نم موهفم كلذ نأل ؛قيطي ام لك

 ,١23"رسيلا هل ىجري رسعلا نأل ؛ةقفنلا نع هزجع لجأ نم امهنيب قرفي ال هنأ ىلع لدي

 «لاحلا هذه يف ةقفنلا ىلاعت هللا هفلكي مل اذإد :لاقي نأ ةيآلا هذهب لالدتسالا ةصالخو

 .«80هتجوز نيبو هنيب قيرفتلل ًاببس نوكي الف ءهكرتب مثأي ملو هيلع بجي ال ام كرت دقف

 :سداسلا ليلدلا -8

 ْمِهنْغُي ءارقُق اوُنوُكَي ْنِإ . مكئامإو ْمُكدابع نم َنيحلاَصلاو ْمُكَنم ىمايألا اوُحكنأَو : ىلاعت هلوق

 ىلع 8 هذهب مهضعب جتحاو» : : يسولألا ريسفت يف ءاج ٠'( "#12 ِميِلَع عسا هلو هلضف ْن نم هللا

 ةريثك نبا ريسفت» يفو ١'( اديغف «ىنغلاب اهيف دعوا هناحبس هنأل ؛ ةقفنلا نع زجعلاب خسفي ال حاكنلا نأ

 يبأ نب يلع لاق «هلضف ْنم هللا ْمِهنْغُي اقف اونوكي ْنِإ» : ىلاعت هلوق» :لاق ةيآلا هذه دددايصب

 .ىنغلا هيلع مهدعوو ديبعلاو رارحألا هب َرَمأو .جيوزتلا يف هللا مهبغر :سابع نبا نع ةحلط "

 هيلع دجي مل يذلا لجرلا كلذ ِدِكَك يبنلا جوز دقو «هلضف نم هللا مهنغي ءارقف اونوكي نإ :لاقف

 نأ هيلع اهقادص لعجو ةأرملا كلتب هجّوزف اذه عمو .ديدح نم متاخ ىلع ردقي ملو هرازإ الإ
 , 00777(نآرقلا نم هعم ام اهملعي

 : عباسلا ليلدلا 86

 لوسر نكم امف «مهيرسوم فاعضأ مهورسعم ناكو رسوملاو رسعملا ةباحصلا يف لزي مل

 )١٠١1717( 4577-454ص ."ج «صاصجلل «نارقلا ماكحأ» .

 )14 )1١754ج .ميقلا نبال «داعملا داز» . ص١954.

 ) )2١7/59ةيآلا ءرونلا ةروس] 8 "[.

 ) )1١77.18ج «يسولآلا ريسفت» ص16١ .

 ) )1١71/1ص ءا"ج «ريثك نبا ريسفت» 7817-78 .
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 279 اهل ٌّقح خسفلا نأ اهملعأ الو اهجوز راسعإب  حاكنلا خسف - خسفلا نم طق ةأرما ِِيَي هللا

 :ةيرفعجلا بهذم :ًايناث 0١-

 يرخأتم ضعب لاق نكلو .قافنإلا مدعب قيرفتلا زاوج مدع ةيرفعجلا بهذم يف روهشملا
 ىلع ةردقلا نأ رهشألا» : «نيحلاصلا جاهنم» د ءاج دقف .كلذ زوجي نأ دعبي ال مهئاهقف
 مل دقعلا دعب زجعلا أرط وأ ءزجاعلا ةأرملا تجفوزت اذإف .حاكنلا ةحص يف ًاطرش تسيل ةقفنلا

 نكلو .قالطلاب ةبلاطملا اهل سيل لب .مكاحلا ةطساوب الو اهسفنب ال خسفلا يف رايخلا اهل نكي
 اهقّلط عنتما نإف .قالطلاب اهجوز رمأيف يعرشلا مكاحلا ىلإ اهرمأ عفرت نأ اهل زوجي نأ دعبي ال
 2075« يعرشلا مكاحلا

 : ةيرهاظلا بهذم :ًاثلث

 لقي مل صاخ يأرب اودرفنا مهنكلو .قافنإلا مدعل قيرفتلا نوزيجي ال ةيفنحلاك ةيرهاظلا

 ىلع الو اهيلع قافنإلا هنكمي ال رسعم ريقف اهجوزو ةينغ تناك اذإ ةجوزلا نأ وهو ءمهريغ هب
 ناقفني دلاو الو دلو هل نكي مل اذإ اذهو .هيلع هتقفنأ امب هيلع عجرت نأ نود قافنإلا اهيلع نأ هسفن
 ةينغ هتأرماو هسفن ةقفن نع جوزلا زجع نإف» : يرهاظلا مزح نبال «ىلحملا» يف ءاج دقف هيلع
 هدّيس ىلع هتقفنف ًادبع نوكي نأ الإ رسيأ نإ كلذ نم ءيشب هيلع عجرت الو «هيلع ةقفنلا تفلك
 . نيريقف انوكي نأ الإ هدلاو وأ هدلو ىلع هتقفنف دلاو وأ دلو رحلل ناك نإ كلذكو «.هتأرما ىلع ال
 الإ سفن تلك ال . ٍفورعملاب ٌنهتوسكو نهقزر هل دولوملا ىلعَو» : يلا هلوق كلذ ناهرب

 اهيلعف ةثراو ةجوزلاو كلذ ُلْثم ثراولا ىلع . هدلوب َُل دوُلوَم الو اًهدلوب ٌةدلاَو ٌراضُن آل .اهعسو
 ن0 7/«نارقلا صنب ةتففت

 : ميقلا نبا مامإلا لوق :ًاعبار - 8377

 نأ ةلأسملا هذه يف اهدعاوقو ةعي درشلا لوصأ هيضتقت يذلاو :ميقلا نبا مامإلا هيقفلا لاق
 لام اذ ناك وأ هل ءيش ال ًامدغم رهظف .كلذ ىلع هتجوزتف لام وذ هنأب ةاركلاو رغ اذإ لجرلا

 . خسفلا اهل نأ مكاحلاب الو اهسفنب هلام نم اهتيافك ذخأ ىلع ردقت ملو .هتأرما ىلع قافنإلا كرتو
 .كلذ يف اهل خسف الف هلام تحاجأ ةحئاج هتباصأ مث ًارسوم ناك وأ هترسعب ةملاع هتجوزت نإو

 . ١95 ص ؛4ج .ميقلا نبال «داعملا داز» ( ١١ ا//7)

 .١؟ك١ص 23ج «ميكحلا نسحم ديسلل «ةيرفعجلا هّقف يف نيحلاصلا ةياهن» ( 7/95/١١

 . #78 اهمقرو ةرقبلا ةروس يف ةيآلاو .47ص .١٠ج «ىلحملا» 9/4 ١(

 - ؟ا/6 -



 مهنيب قرفيل مكاحلا ىلإ مهجاوزأ مهعفرت ملو راسيلا دعب ةقافلا مهبيصت سانلا لزت ملو

 01072 نهنيبو

 :روهمجلا بهذم : ًاسماخخ -4

 كلذ ناك نإو هتجوز ىلع جوزلا قافنإ مدعل قيرفتلا زاوج ىلإ مهروهمجو ءاهقفلا رثكأ بهذ
 . مهتلدأ ركذن مث .ءاهقفلا ءالؤه لاوقأ ضعب يلي اميف ركذنو .قافنإلا نع هزجعل

 :روهمجلا لاوقأ ضعب -606

 ةقلطب خسفلا  ةجوزلل يأ - اهلو» :ةيكلاملا هقف يف ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يف ءاج : أ

 لاقو . قلب 7/؟هتمذ يف ًانيد ةيضاملا ة ةهروريصب ةيضام ال ةرضاح ة ةقفن نع اهجوز رجع نإ ة هيعجر

 عقوت نأ ال مكاحلا ىلإ هعفر يأ هب مايقلاو خسفلا بلط اهل» :لوقلا اذه ىلع ًاقيلعت يقوسدلا

 ,9"*20عقيلطت هنأل ؛نآلا خسفلا

 تربص نإف .هعجوز ةقفنب جوزلا رسعأ اذإو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يفو : ب

 .©رهظألا ىلع خسفلا اهلف ربصت مل نأب الإو يضاقلا اهضرفي مل نإو هيلع ًائيد تراص

 هبو ةريره يبأو يلعو رمع نع كلذ وحن يورو .هقارف نيبو هيلع ربصلا نيب ةريخم ةأرملاف هقفني

 ناطقلا ىيحيو كلامو دامحو ةعيبرو زيزعلا دبع نب رمعو نسحلاو بيسملا نب ديعس لاق

 هلا دي وبأو ديبع وبأو قاحسإو يعفاشلاو يدهم نب نمحرلادبعو

 :روهمجلا ةلدأ -5

 ركذن .ةلدأ ةلمجب هتجوز ىلع جوزلا قافنا مدعل قيرفتلا زاوجب مهلوق ىلع روهمجلا لدتسا

 : يتأي ام اهنم

 :لوألا ليلدلا - 831

 اهيلع قافنإلا كرت عم ةجوزلا كاسمإو «ناسحإب حيرْسَت وأ فورعمب َكاَسْمِإفط : ىلاعت لاق

 .656١"ص 2ج «ميقلا نبال «داعملا داز» ١( دفكف]

 . 6 !مكص 23ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (١1ا/الك)

 .هاّمصص 237ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا ىلغ يقوسدلا ةيشاحو 6 ةفففأ

 . 455ص .ا"ج «جاتحملا ينغم» )1١1018(

 : مالا ص ءالج ؛ينغملا» (1م١ . ا/الال)

 - عالك -



 , ©0099 حييرستلا نيعتيف فورعمب ًاكاسمإ سيل

 : يناثلا ليلدلا -

 ةقدصلا لضفأ» : لك يبنلا لاق .لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع يراخبلا مامإلا جرخأ

 ينمعطت نأ امإ :ةأرملا لوقت «لوعت نمب أدباو ىلفسلا ديلا نم ريخ ايلعلا ديلاو « ىنغ كرت ام

 , "0070 (خلا . . ينقلطت نأ امإو

 نأ امإو ينمعطت نأ امإ» :هلوقب لدتساو» : ثيدحلا اذهل «ينالقسعلا حرش» يف ءاجو
 لوق وهو «.هقارف ةجوزلا تراتخاو ةقفنلاب رسعأ اذإ هتأرماو لجرلا نيب قرفي لاق نم (ينقلطت
 2050 اوُدَتَْتل اراَرض َّنُه ب 5 ص الوؤ : ىلاعت هلوقب (فراروهتلا لدتساو .ءاملعلا روهمج

 :ثلاثلا ليلدلا - 4

 ءاهب عتمتسي نأ هقح نمو اناا وما فون هاك لاو » :يعفاشلا مامإلا لاق

 يهف هقارف تراتخا نإف ير اا ا اب دب ا لا
 اة *قالط الب ةقرف

 : عبارلا ليلدلا

 يف دانجألا ءارمأ ىلإ بتك  امهنع هللا يضر  باطخلا نب رمع نأ رمع نب هللا دبع نع

 ام ةقفنب اوثعب اوقّلط نإف ءاوقلطي وأ اوقفني نأ مهوربخي نأ مهرمأي مهئاسن نع اوباغ لاجر
 ,(00141)(أ وسبح

 :سماخلا ليلدلا ١*8

 :لاق .هتأرما ىلع قفني ام دجي ال لجرلا نع بيسملا نب ديعس تلأس :لاق دانزلا يبأ نع
 يعفاشلا مامإلا لاق . ةنس :بيسملا / نب ديعس لاق ؟ةئس ب 000 وبأ لاق 0007

 . 5179 اهمقرو ةرقبلا ةروس يف ةيآلاو هال” ص الج «ينغملا» (؟م١1 1/1/1

 ه٠٠ص 94ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (”م١٠1ا/ا/ا/)

 .١650ص .9ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» )٠١119(

 )٠١7/8٠( .هج .يعفاشلل «مألا» ص9١.

 )559 )1١781ص الج .يقهيبلل «ىربكلا نئسلا» .

 )٠١17/87( 59ص .الج .يقهيبلل «ىربكلا ننسلا» .
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 : سداسلا ليلدلا -

 يتلا ةقفنلا نع زجعلاب خسفلا تبثي نألف ءاهنودب ندبلا ىقبيو «ةوهشو ةذل دقف وه امنإ ءطولا
 ' تيس اهب الإ ندبلا موقي ال

 حجارلا لوقلا - 8888

 :ةعيرشلا لوصأ ءوض يف ثحبت ثحبت ةيداهتجا ةلأسملا : :الوأ

 قافنإ مدعل قيرفتلا بلط يف ةجوزلا ٌّقح ىدم ةلأسم يف ءاهقفلا لاوقأ ضرع نم انل ودبي

 تناك اذإو .هب ذخألاو هيلإ نوكرلا بجي يعطق صن اهيف سيل ةيداهتجا ةلأسم اهنأ ءاهيلع جوزلا
 اهدعاوقو ةعيرشلا لوصأ ءوض يف اهيف ليق اميف حجارلا سملت بجو داهتجالا لئاسم نم ةلأسملا

 دصاقم نأ امك .رارض الو ررض ال ذإ رورضملا نع ررضلا عفد ةعيرشلا لوصأ نمو .اهدصاقمو

 سيل رقفلا نإ مث . كلذ نكمأ ام ةيجوزلا ةطبارلا ءاقبإو لسنلا ريثكتل حاكنلا يف بيغرتلا ةعيرشلا

 صئاصخ نم نإ مث «مالسإلا نازيم يف ناسنإلا ةناكم يف حدقي امم الو ةمذملل ةاعدم هتاذب

 يف ءاوس اوسيل مهنأو «هيلع اولبج امو سانلا عقاو نع لفغت ال ةيعقاو اهنأ ةيمالسإلا ةعيرشلا
 دصاقملاو لوصألا هذه ءوض يفو ,«باجيإو مازلإ نود ةعيرشلا هنسحتست امب ذخألل مهدادعتسا

 :ءاهقفلا لاوقأ نم حجارلاو « يتأي ام نّيبن نأ اننكمي ةيمالسإلا ةعيرشلل صئاصخلاو

 :ةعيرشلا لوصأ ءوض يف ةلأسملا ثحب جئاتن 4- 

 فالح الو هيلع قفتم اذهو ءاهيلع ًابجاو سيلو ةجوزلل ةصخر قافنإلا مدعل قيرفتلا نإ : ًالوأ

 هبناجب فقتو «جوزلا راسعإ ىلع ةجوزلا ربصت نأ ًاعرش هيف بوغرملاو نسحتسملا نم :ًايناث
 يف - ىلاعت هللا همحر  يرصبلا نسحلا نع يور .ًاليبس كلذ ىلإ تعاطتسا ام هنواعتو هيساوتو
 مامإلا نعو . عاطتسا ام اهيلع قفنيو ربصتو هللا يقتتو هيساوت :لاق «هتأرما ةقفن نع زجعي لجرلا

 : ىلاعت هلوق أرقو ءامهنيب قرفي الو هب ينأتست :لاق .هتأرما ىلع قفني ام دجي ال لجر يف يرهزلا

 , 0000 رسُ 4 رع َدعَب هللا ُلَعِحيَس ءاماتآ اَم لإ ًاسْفن هللا ٌفّلكُي ال)

 ريغ اهلعجي ببس يأل اهيلع قافنإلا نع هزجعو جوزلا لاح ىلع ربصلا عطتست مل اذإ : ًاثلاث

 ٠١78 ( ها/؛ص الج «ينغملا» .

 )٠١1785( .167ص . عج «داعملا داز»
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 جوزلا اهقلطي اهقلطي مل اذإ اهنيبو هنيب قيرفتلل يضاقلا ىلإ اهرمأ عف ذرت نأ اهلف ءربصلا ىلع ةعيطتسم

 .امهنيب قافتاب ةيعاوط

 اهررضت ىلعو ربصلا ىلع اهتردق مدع ىلع ليلد قيرفتلل يضاقلا ىلإ اهرمأ عفر نإ :ًاعبار
 لمحت ىلع ربصلا ةأرملا نم بلطن نأ زوجي الو «لازي ررضلاو ءاهيلع قافنإلا نع جوزلا زجعب
 ربصلا نم دحاو ىوتسم يف نسل ءاسنلاو ةدحاو تسيل سوفنلا نأل ؛مازلإلا هجو ىلع ررضلا
 . مهيلع قافنإلا نع زجعلا ٌدح ىلإ مهزوعو مهرقف :ذ ةلاح يف مهجاوزأل ةاساوملاو لمحتلاو

 اهقاس يتلا ةلدألا يف يعرشلا هدنس دجي قيرفتلا بلط يف ةجوزلا ٌّقحو :ًاسماخ
 ىوقأو .هيلإ اوبهذ ام ىلإ ةحجار ةجح ضهنت الف نيعناملا ةلدأ امأ .مهلوق ىلع روهمجلا

 ْنِم ٍةَعَس وُد ْقفنُيل9ِ : ىلاعت هلوقل هب فلكي ال قافنإلا نع زجاعلا نأ ران يح 0

 هذه نكلو # . .اهاتآ ام لإ اسف هللا ٌفّلكُي ال هللا هانآ اًمم قفنيلف ُهقزر هْيلَع ء َردُق ْنَمو . هتعَس

 هراسعإ لاح قافنإلاب هفيلكتب نولوقي ال قيرفتلاب نيلئاقلا نأب اهيلع درلا نك هنن خجلا
 اذهو .ةجوزلا نع ررضلا عفد وه دوصقملا نأب مهنع لاقي وأ نولوقي امنإو قافنإلا نع هزجعو
 روهمجلا ىعسمو . قيرفتلا بلط نم ةجوزلا نيكمتب الإ ةقفنلا نع جوزلا زجع لاح يف متي ال

 ًاقافتا وأ ًارايتخا اهقيلطت جوزلا ضفر اذإ يمازلإلا قيرفتلا قيرط نع ةجوزلا نع ررضلا عفر يف
 حجارلا وه ةلأسملا هذه يف روهمجلا لوق نوكي يلاتلابو .ًاعرش غئاسو ديمح ىعسم وه :اهعم

 : طورشب روهمجلا لوقب ذخألا

 وه قافنإلا مدعل قيرفتلا زاوج وهو هانحجر يذلا روهمجلا لوق نأ ركذلاب ريدجلا نمو اذه
 ببسب نيجوزلا نيب قيرفتلا عاقيإ ناكمإل ةنيعم طورش مزلتسي هقيبطت نكلو .أدبملا اذه حيجرت
 . ةيلاتلا ثحابملا ىف اهنيبن طورشلا هذهو .قافنإلا مدع
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 فانن) حمو

 جوزلا روضح عم قافنإلا مدع

 :ثحبلا جهنمو .ديهمت - 15

 عنتمي دقو .هراسعإو هرقفل ًارظن قافنإلا نع ه هزجعل هتجوز ىلع قفني ال دق رضاحلا جوزلا

 مكحلا قفتي دقو .قافنإلا ىلع هتردق نم مغرلاب ةجوزلاب نازتفإو ًاتنعتو هنم ةلطامم قافنإلا نع

 ىلعو .- ىرنس امك - قافنإلا مدعل قيرفتلا أدبمب نيلئاقلا ءارآ فالتخاب فلتخي دقو نيتلاحلا يف

 : يلاتلا وحنلا ىلع نيبلطم ىلإ ثحبملا اذه مسقن اذه

 .رضاحلا جوزلا زجعل قافنإلا مدع :لوألا بلطملا

 .رضاحلا جوزلا تنعتل قافنإلا مدع : يناثلا بلطملا

 لوألا بلطملا

 رضاحلا جوزلا زجعل قافنإلا مدع

 : ةجوزلا ةقفث نع رضاحلا جوزلا رحع - 1“

 ببس ققحت دقف «ةيعرشلا ةنيبلاب هزجع تبثو هتجوز ةقفن نع رضاحلا جوزلا زجع اذإ

 له نكلو .دعب اميف اهركذنس يتلا هطورش تققحت اذإ هبلط ةجوزلل زاجو ,نيجوزلا نيب قيرفتلا

 اذه ؟نيجوزلا نيب قيرفتلا عقوي نأ لبق يضاقلا تاءارجإ يه ام مث ؟ال مأ اروف قيرفتلا بجي

 .ةفلتخملا بهاذملا لاوقأ ءوض يف هنيبن ام

 :ةيكلاملا بهذم : ًالوأ - 88

 ةجوزلا تبلطو رارقإلا ريغب ةيعرشلا ةنيبلاب وأ هرارقإب قافنإلا نع جوزلا زجع تبث اذإ :اولاق

 قافنإلا ىلإ داع نإف .هداهتجاو هيأر بسح ةبسانم ةدم  هلهمأ قاد يضاقلا هل مولت «قيرفتلا

 ةذم تضمو هلع ه ةرجمل نان لا نع امنجم ل نإ «تمعنو اهبف لاهمألا ةدم لالخ هتجوز ىلع

 هل لاق ةربتعملا ةيعرشلا ةنّيبلاب زجعلا تبثي مل اذإو .ةيعجر ةقلط يضاقلا هيلع قلط لاهمإلا
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 «ةبسانم ةدم لهمي ليقف .قافنإلاو قالطلا نم عنتما نإف ءاهيلع قفنأ وأ كتجوز قلط : يضاقلا

 اذهو ًاروف هيلع يضاقلا قلطي لب «لهمي ال ليقو .هعانتما ىلع لظ نإ يضاقلا هيلع قلطي مث

 نبي ملف .قافنإلا مدع ةجوزلا تعا اذإ جوزلا تكس نإو .ةيكلاملا بهذم يف دمتعملا وه

 .27لاهمإ الب ًالاح هيلع قلطي ىضاقلا ّنإف هيلع هتردق الو هنع هزجع

 :ةيعفاشلا بهذم :ًايناث 89

 راتخاو اهيلع قافنإلا نع هزجعو جوزلا راسعإب حاكنلا خسف ّقح ةجوزلل تبث اذإ ,مهدنعو

 رسعملا اهجوز ىلع ةجوزلل بجي ام اهجوز ةمذ يف اهل تبث حاكنلا خسف بلطت ملو هعم ماقملا

 نع زجع هيلع ةبجاو قوقح اهنأل ؛اهب بلوط رسيأ اذإف .مداخلا ةقفنو ةوسكلاو مدألاو ماعطلا نم
 راسعإلا دعب ماقملا ةجوزلا تراتخا نإو .نويدلا رئاسك اهب بلوط اهئادأ ىلع ردق اذإف .اهئادأ

 نيكمتلا نأل ؛بسكتلل هلزنم نم جرخت نأ اهلو ءاهسفن نم هنيكمت اهمزلي مل قيرفتلا بلطت ملو
 هقافنإ ةلباقم يف اهيلع جوزلا قوقح نم وه كلذ وحنو ةيجوزلا تيب نم جورخلا مدعو اهسفن نم

 .«بسكتلل جورخلا مدع الو تيبلا موزل الو نيكمتلا اهمزلي الف هراسعإب ةقفنلا تتاف دقو ءاهيلع
 .باستكالاو لمعلا تقو سيلو ءاويإلا تقو هنأل ؛اليل تيبلا ىلإ عوجرلا اهيلعف تجرخ اذإ نكلو
 ؛ كلذ اهل زاج ,حاكنلا خسفو قيرفتلا بلطت نأ تأر مث راسعإلا ىلع هعم ماقملا تراتخا اذإو

 يضاقلا نإف قيرفتلا تراتخا نإو . خسفلا ٌّقح اهل ددجتيف موي لك يف اهبوجو ددجتي ةقفنلا نأل

 ؛لاهمإلا جوزلا بلطي مل نإو ةيعفاشلا بهذم يف رهظألا لوقلا ىلع مايأ ةثالث اهجوز لهمي

 اهلالخ ةجوزلل نكمي ةريصق ةلهم لاح لك ىلع يهو .لوزي مث ضراعل ةقفنلا نع زجعي دق هنأل
 يضم دعب يأ عبارلا مويلا ةحيبص حاكنلا خسف لاهمإلا دعب اهلو .اهوحنو ةنادتساب اهتقفن ليصحت

 .202قافنإلا ىلإ داعو عبارلا مويلا ةقفن اهل ملس اذإ الإ ةرشابم لاهمإلا ةدم

 :007/”ةليانحلا بهذم :ًاثلاث

 ام ال رسعملا ةقفن نع زجعلا وه ةجوزلل خسفلا ّقح تبثي يذلا ةقفنلا نع زجعلا ءاولاق

 ةقفن اهنع زجع وأ اهب رسعأ يتلا ةقفنلا تناك ءاوسو .هراسعإب طقسي اهيلع داز ام نأل ؛اهيلع داز

 يخارتلا ىلع ثري «حاكنلا خسفب قيرفتلا ٌّقح ةجوزلل تبث اذإو .نكسم ةرجأ وأ ةوسك وأ ماعط

 .518-019ص 7١ج (يقوسدلا ةيشاحودو ريدردلل «ريبكلا حرشلا» )1١1786(

 570١-27١5 ص ءالج «جاتحملا ةياهنا» ١21-5١١ص :١ا/ج «عومجملا ةلمكتب هحرشو بذهملا» )٠١785(

 .75147:5-7486ص 237ج («جاتحملا ىنغم»

 1١-311. ص ءا"ج «عانقلا فاشك» 017/6574 ص ءالج .يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» )1١7417(
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 اهلف هعم ماقملا تراتخا اذإف .حاكنلا ىلع هعم ماقملا نيبو جوزلل لاهمإ ريغ نم خسفلا نيب

 ملام هتمذ يف نيد نكسمو ةوسكو ماعط ةقفن اهف امب ريقف ةقفن ةقفلا اهل نوكتو اهسفن نم هنيكمت

 . ريخأتب تيضر اذإف .جوزلا ىلع بجاوو اهل ّقح ةقفنلا نأل ؛اهب عاتمتسالا نم اهجوز عنمت

 ىلع اهجوز عم ماقملا اهلو .اهرهم ءافيتسا ريخأتب تيضر ول امك هتمذ يف وهف اهقح ءافيتسا
 ا ا و م ل ا ا

 خسفو قيرفتلا تراتخا ١ هعم ماقملا تراتخا نإف .ةرسوم تناك ولو بستكتل جرخت اهعدي
 قيرفتلا بلط ةجوزلل تبثيو .كلذ اهلف خسفلا تراتخا مث هترسعب تيضر وأ كلذ اهلف .حاكتلا

 ريغ يه وأ هرم هني ةلاخ ينو يجوز ارسل افلم قانا لع را جي ب حاكتلا خسفو

 ا حاكنلا خسفو قيرفتلا بلط ٌّقح اهل ىقبيو .اهتقفنب رسعأف ًارسوم هتجوزت وأ .هرسعب ةملاع
 ؛كلذ اهلف خسفلا بلط اهل ادب مث «ةلبقتسملا ةقفنلا يه تطقسأ وأ اهيلع قفني ال نأ طرش

 الو ءاهيلع قافنإلا مدعب حاكنلا خسف بلط ٌّقح اهل ددجتيف موي لك اهبوجو ددجتي ةقفنلا نأل

 رهملا تطقسأ ول امكو «عيبلا لبق هتعفش طقسي عيفشلاك اهل بجي ال اميف اهتقفن طاقسإ حصي

 .حاكنلا لبق ةقفنلا وأ

 :ةيديزلا بهذم :ًاعبار 0١

 ىلع ردقي مل وأ لعفي ملو ىناوت نإف «٠ .بسكتلاب رمؤي هتجوز ةقفنب جوزلا رسع أ اذإ . مهدنعو

 هزجعب اهنع ررضلل ًاعفد ةجوزلا هتبلط اذإ قيرفتلا زاوج ىلإ ةيديزلا رثكأ بهذ دقف .باستكالا

 ,048.ههدنع راتخملا وه اذهو ءاهتقفن نع

 يناثلا بلطملا

 رضاحلا جوزلا تنعتل قافنإلا مدع

 :هروضحو جوزلا راسي عم قافنإلا مدع -.-1

 ًارارضإو ًالطمو ًاتنعت هتجوز ىلع قافنإلا نع عنتميو رسوم وهو ًارضاح جوزلا نوكي دقو
 ةطساوب هنم اهتقفن ليصحت اهيلع وأ قيرفتلا بلط ةلاحلا هذه يف ةجوزلل زوجي لهف . ةجوزلاب

 .ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا بهاذم نايبب ةيلاتلا تارقفلا ىف هنّيبن ام اذه ؟ىضاقلا

 :ةيكلاملا بهذم. : ًالوأ - 4

 ىلإ اهرمأ ةجوزلا تعفرو هروضحو هراسي نم مغرلاب هتجوز ىلع جوزلا قفني مل اذإ ءاولاق

 .617"-ه147؟ص .؟ج «راهزألا حرش» )1١788(
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 قلط قفني ملو سبح اذإو « سبحي : ليقو .قالطلا هيلع يضاقلا لجعي :ليقف .يضاقلا

 ىنعمو .(' !84)هئم ةقفنلا ليصحت نكمي رهاظ لام هل نكي مل اذإ هلك اذهو : اولاق . هيلع يضاقلا

 قيرفتلا يف اهبلط بيجي اال يضاقلا نإف .هنم ةقفنلا ليصحت نكمي رهاظ لام هل ناك اذإ كلذ

 .رهاظلا هلام نم ةقفنلا لاصحتساب رمأي امنإو

 : ةيعفاشلا بهذم :ًايناث .45

 حاكنلا خسف ٌقح ةجوزلل تبثي مل قافنإلا نم عنتماو ًارسوم رضاحلا جوزلا ناك اذإ .مهدنعو

 بلط ٌنح ةجوزلل تيثملا جوزلا راسعإ ءافتناب كلذ نيللعم بغذملا يف حصألا لوقلا ىلع

 نم ذخأت نأب تعاطتسا نإ اهسفنب اهتقفن ليصحت اهنكمي ةجوزلا نأبو .حاكنلا خسفب قيرفتلا

 نم اهتقفن اهل لّصحيل يضاقلا ىلإ اهرمأ تعفر عطتست مل نإو ءاهتقفنل اهيفكي ام اهجوز لام
 بهذم يف حوجرملا يناثلا لوقلا ىلعو .قافنإلا| ىلع هلمحل سبحلاب هيلع قيضي نأب اهجوز
 هتردق عم قافنإلا نم هعانتماب اهل ررضلا لوصحل حاكنلا خسفو قيرفتلا قح اهل ةيعفاشلا
 ,00975")ويلع

 :0075ةليانحلا بهذم :ًاثلث - 6

 هتعفارو قافنإلا ىلع هتردقو هراسي عم هتجوز ىلع قافنإلا نع رضاحلا جوزلا عنتما اذإ :اولاق

 ىلع ربص نإف .مكاحلا هسبح ضفر نإف ؛هيلع هربجيو قافنإلاب هرمأي هنإف .مكاحلا ىلإ هتجوز
 نم ةقفنلا ذخأل اهعاب ًاراقع وأ ًاضورع الإ هل دجي مل نإف «هلام نم ةقفنلا مكاحلا ذخأ سبحلا
 .اهنامثأ

 ةقفنلا ذخأ عيطتسي ًارهاظ ًالام هل مكاحلا دجي ملو .سبحلا ىلع ربصو هلاومأ بّيغ نإو
 رايتخا وهو يقرخلا مامإلا لوق رهاظ يف حاكنلا خسف بلطب قيرفتلا يف ٌّقحلا ةجوزللف .هنم

 ملو جوزلا راسعإ ببسب خسفلا نأل ؛حاكنلا خسف ّقح كلمت ال رخآ ضعب لاقو «ةلبانحلا ضعب
 قافنإلا نع عنتما اذإف هلام نم ذخألا ناكمإ ةظم يف رسوملا نألو ؛رسوم جوزلا نأل ءانه دجوي
 .دغلا يف عنتمي ال امبرف موي يف

 .هاكص . ”ج «يقوسدلا ةيشاحو ريبكلا حرشلا» 0٠١( و45

 21ا/ج «عومجملا هحرشو بذهملا» 0 "< ص الج «جاتحملا ةياهن» 214147” ص .”ج «جاتحملا ينغم» ١( ءالهم)

 ش .١1؟ص
 .١3؟ص اج «عانقلا فاشك» ,ةالك_-هالو ص ءالج «ينغملا» 1 ٠١(
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 : يلبنحلا ةمادق نبا حيضوت -5

 نم اهيلع قافنإلا نأب ًاجبتحم خسفلا يف اهّقحب لوقلا يلبنحلا ةمادق نبا مامإلا حجر دقو

 اذإ هنإف خسفلاب ىلوأ اذه لب .جوزلا راسعإ لاح يف امك رايخلا اهل ناكف .رذعتم جوزلا لام

 مازلإ يف نألو «ىلوأ عنتمملا رسوملا ىلعف .روذعم وهو قافنإلا نع زجاعلا ىلع خسفلا زاج

 خسفلا زوج راسعإلا نألو ؛هب هتلازإ تبجوف خسفلاب هتلازإ نكمي اهيلع ًاررض ربصلاب ةجوزلا
 زاوجب لوقلا بجيف «عنتمملا رسوملا يف لصاح  قافنإلا رذعت - ىنعملا اذهو .قافنإلا رذعتل

 كلذكو :هيلع دري دعب اميف قفني نأ لمتحي رسوملا نأب ضعبلا لوقو .ًاضيأ هقح يف خسفلا

 ايوتسي نأ يغبنيف لامتحالا اذه يف ايوتساف «قفنيف ضرتقي وأ ىلاعت هللا هينغي نأ لمتحي رسعملا

 .قافنإلا مدعل خسفلا زاوج وهو مكحلا يف

 : حجارلا لوقلا 1

 رسوملا جوزلا سبحب اولاقف «قيرفتلا اولجعتي مل مهنأل ؛ةلبانحلا هيلإ بهذ ام . حجارلاو
 هنم يضاقلا عاب رهاظ لام هل ناكو ىبأ نإف ,قافنإلا ىلع هلمحي كلذ لعل ةقفنلا نع عنتمملا

 هللا همحر  ةمادق نبا هحجر ام حجارلاف ,رهاظ لام هل دجوي مل نإف «ةجوزلا ةقفنل يفكي ام

 لاق امك  ةقفنلا نع زجاعلا نم هيلع خسفلاب ىلوأ وه لب .حاكنلا خسفب قيرفتلا عاقيإب  ىلاعت
 .- ةمادق نبا
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 كلانل) ىعبل)

 جوزلا ةبيغل قافنإلا مدع

 :ديهمت

 ٌّقحي لهف «ةقفنلاب اهل ثعبي الو هنم قفنت الام الو ةقفن هتجوزل كرتي الو جوزلا بيغي دق

 ام اذه ؟اهجوز مدقي ىتح رظتنت وأ ؟اهجوز ةبيغ نم مغرلاب قافنإلا مدعل قيرفتلا بلط ةجوزلل
 .قافنإلا مدعل قيرفتلا أدبمب نيلئاقلا ءاهقفلا لاوقأ ءوض يف ثحبملا اذه يف هنيبن

 :0055ةيكلاملا بهذم : ًالوأ -4

 نإف . .هنم ةقفنلا ذخأ نكمي لام هل دجوي مل نأب ةقفنلاب بئاغلا جوزلا رسع تبث اذإ :اولاق
 لخد دق ناك ءاوس اذهو .ةجوزلا بلط ىلع ءانب هيلع قلطي نأ لبق ةبسانم ةدم هلهمي مكاحلا
 مكاحلا ملعي مل اذإ بئاغلا لهمي امنإو .ال مأ اهب لوخدلا ىلإ يعد ءاوسو «لخدي مل وأ هتجوزب

 . مايأ ةرشع ةريسم دعب ىلع ناكو هناكم ملع وأ هناكم

 كتجوز ىلع قفنت نأ امإ :هيلإ لسري نأب هيلإ رذعي مكاحلا نإف «ًابيرق هناكم ناك اذإ امأ
 رضحي مل نإو «ةيقاب ةيجوزلاف ؛ةقفنلا لسرأ وأ «قفنأو رضح نإف .كيلع مكاحلا قلطي الإو
 .ةجوزلا بلط ىلع ءانب هيلع قلطي مكاحلاف ةقفنلا لسري ملو

 : ةيعفاشلا بهذم :ًايناث

 ٌّقح اهل تبثي مل ةجوزلا ىلع هنم قفني هل لام الو هربخ عطقناو جوزلا باغ اذإ , مهدنعو
 .هلاح نّيبت مدعو هتبيغل جوزلا راسعإ تبثي ملو ةقفنلاب راسعإلاب تبثي امنإ خسفلا نأل .خسفلا
 اهرذعتك ةلاحلا هذه يف ةقفنلا رذعتل ةجوزلل تبثي خسفلا ّقح نإ :رخآ لوق بهذملا يفو
 عاب ١ )ع ١الث9 ءاسعالاب

 .ه١ؤص 232ج .ريدردلل « يقوسدلا ةيشاحو ريبكلا حرشلا» 2( و45

 .21١١*"١١1؟ص «٠ 7١ج «عومجملا هحرشو بذهملا» 2( ١15

- 586 - 



  6١ةلباتحلا بهذم :ًاثلاث :

 الو لام ىلع هل رثعي ملو ع و ل

 ملع نإف «ليكو هل ناك نإ جوزلا ليكو نم اهتقفن ذخأ نكمأ الو ءاهتقفنل ةنادتسالا ةجوزلا نكمأ

 بتكو هناكم ملع وأ هناكم ملعي مل نإو .اهتقفن لسري وأ قفنيو رضحيل يضاقلا هل بتك هناكم

 .©":"9ةجوزلا نم بلطب حاكنلا خسفي يضاقلا نإف ءبجي ملو يضاقلا هل

 :نيميلا ةجوزلا فيلحت

 قحتست اهنأب نيميلا ةجوزلا فّلحي هنإف حاكنلا خسفيو قيرفتلاب يضاقلا مكحي نأ لبقو

اقأ الو ءاهيلإ اهب لسرأ الو ةقفن اهل كرتي مل هنأو ءبث بئاغلا اهجوز ىلع ةقفنلا
 الو ءاهب اليكو م

 ةحص نم دكأتلل مهريغل ًالوق نوكي نأ يغبنيو ١ "©ةيكلاملا هب حرص ام اذهو .هنع اهتطقسأ

 . ةجوزلا ءاعدا

 ::حاكتلا خسف دعب بئاغلل لام روهظ - مىه»

 .بئاغلا جوزلل لام ىلع روثعلا مدعل بئاغلا اهجوزو ةأرملا نيب قيرفتلاب يضاقلا مكح ولو

 مكح ذافن ةلباتحلا بهذم نم رهاظلاف ألام هل نأ نّيبت مث اهسفن ىلع هنم قفنت و قفنت ام اهل هكرت مدعو

ام نم هيلإ لوصولا نكمي امب قلعتت امنإ اهتقفن نأل ؛هضقن مدعو قيرفتلاب يضاقلا
 ملعلا دعب هل

 فلكت الف «هناكمب لهجلل وأ ًالصأ هب ملعلا مدعل هيلإ لوصولا نكمي ال امم كلذ ادع ام امأو هب

 . 2"00وروهظ ءاجر ىلع راظتنالاو ربصلاب ةجوزلا

 :قيرفتلا دعب بئاغلا جوزلا دوع 4

 اهل كرت هنأ تن تبثأو جوزلا داع مث «بئاغلا اهجوزو ةأرملا نيب قيرفتلاب يضاقلا مكح 0

 مكح نأ نيبت هنأل ؛هيلإ اهتداعإ ! يف ّقحلا اهجوزلف جوزتت مل تناك نإف .ةقفن اهل لسرأ وأ

 قيرفتلا يضاقلا عقوأ نأ دعب بئاغلا جوزلا داع اذإ امأ اي جب ا ةلس رف ل ل

 يضاقلا مج داهل ؛لوألا اهجوزل دوعت الو يناثلل ة ةجوز ىقبت اهنإف .جوزلا اهب لخدو تجوزتو

 . "”"5هضقن لوألا اهجوز كلمي الو .«قيرفتلاب

 .7175ص ءا“ج «عانقلا فاشك» .ه"< ص ءالج «ينغملا» )٠١1794(

 .99١ص .4ج .باطحلل «ليلجلا بهاوم» 9١25ص «؟ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (1١٠/ة6)

 ."7١ص ءا”ج .«عانقلا فاّشك» )٠١1/945(
 )٠١1791( ؟9ا/ص هللا همحر فيفخلا يلع خيشلا انذاتسأل جاوزلا قرف .
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 قافنإلا مدعل قيرفتلا طورش
 :ديهمت 1-06

 رفاوت نم ّدب ال لب «قيرفتلا عاقيإل يفكي ال هتجوز ىلع جوزلا قافنإ مدع وهو قيرفتلا ببس
 ؟طورشلا هذه يه امف .قيرفتلاب مكحي نأ يضاقلل نكمي ىتح قيرفتلا ببس عم ةنيعم طورش
 :ةيلاتلا تارقفلا يف هنيبن ام اذه

 : ةقفنلا قاقحتسا عم حيحص حاكن :لوألا طرشلا - 855

 نوكت نأو حيحص حاكنب ةجوز قيرفتلاب ةبلاطملا ةأرملا نوكت نأ قيرفتلا ٌقح توبثل طرتشي
 , حاكنب ةجوز نكت مل نإ ةأرملا نأ هيقشب 2 هيقشب طرشلا اذه ليلعتو .اهجوز ىلع ةقفنلل ةقحتسم

 ةجو'الف .ءاقبلا ال خسفلا بجاو نوكي حاكنلا اذه نإف ءدساف حاكنب تناك نأك « حيحص

 ًاحيحص حاكتلا نوكي دقو . عرشلا مكحب هخسف بجي حاكن يف قافنإلا مدعل قيرفتلاب اهتبلاطمل

 عمو ءأزشان نوكت نأك ةقفنلا قاقحتسا مدع بابسأ نم ببسل ةقفنلا قحتست ال ةجوزلا نكلو

 عاقيإل ب اهيلع قافنإلا مدع نوكي الف ءاهيلع قافنإلاب ًامزلم جوزلا نوكي ال قاقحتسالا مدع

 .ةجوزلا قوقح نم اهرابتعاب ةجوزلا ة ةقفن انثحب يف هيقشب يفسب هيقشب طرشلا اذه نع انملكت دقو .قيرفتلا

 : قيرفتلا ٌّقحل طقسملا دوجو مدع : يناثلا طرشلا - 8861/

 _ ,قافنإلا مدعل قيرفتلا يف اهرايخل وأ ةجوزلا ٌّقحل طقسملا دوجو مدع يناثلا طرشلاو

 تسيل قيرفتلا يف ةجوزلا ٌّقحل تاطقسملاو هببس دوجو مدعل قيرفتلا نكمي الف .طقسملا دجو

 .تاطقسملا هذه يلي اميف ركذنو .ءاهقفلا نيب قافتا لحم اهلك

 :دقعلا دنع جوزلا رقفب ملعلا :لوألا طقسملا 6

 000 «حاكنلا دقع دنع اهجوز رقف ةأرملا تملع اذإ : ةيكلاملا لاق : أ

 نيذلا نم هنأ دقعلا دنع تملع اذإ كلذكو .عطقناو ءاطعلاب ارو جوزلا اذه ناك اذإ الإ

 - غ41/ -



 بلط اهل سيلف ؛ةقدصلا مهنولأسيو مهنوطعتسي مهتويب يف مهيلع نوفوطيو سانلا نولأسي

 بلط اهلف «سانلا باوبأ ىلع فاوطلاو ءادجتسالا اهجوز كرت اذإ الإ قافنإلا مدعل قيرفتلا

 , 1059 قافنإلا مدعل كرتلا اذه دعب قيرفتلا

 يف اهّقحل أطقسم دقعلا دنع اهجوز رقفب ةجوزلا ملع ربتعي ال ةلبانحلا دنعو : ب -4

 نكلو .اهيلع قفني ال نأ دقعلا يف اهيلع جوزلا طرش ولو ٌّقحلا اذه اهل ىقبيو لب «قيرفتلا بلط
 تيضر اهنأل ؛قيرفتلا بلط ةلاحلا هذه يف اهل سيل دمحأ مالك رهاظ :لاق يلبنحلا يضاقلا

 دقع خسفب قيرفتلا ّقح كلمت ملف .ةقفنلا نع هزجعو هرسعب ةملاع دقعلا يف تلخدو هرقفب

 ةمادق نبا در دقو . انينع هب تيضر دق دقعلا دعب تلاق وأ هتتعب ًاملاع ًانينع تجؤوزت ول امك «حاكنلا

 قيرفتلا يف ةجوزلا قح ءاقب وهو «ةلبانحلا بهذم نم فورعملل ًارصتنم لوقلا اذه ىلع يلبنحلا

 موي لك يف ددجتي ةقفنلا بوجو نأ ءانلو» :هللا همحر لاقف ءهب تيضرو جوزلا رقفب تملع نإو

 بجي مل اميف اهقح طاقسإ حصي الو  قافنإلا مدعل حاكنلا خسف ّقح يأ  خسفلا اهل ددجتيف

 وأ ءاهتطقسأ ولو طقست مل ةلبقتسملا ةقفنلا تطقسا ول كلذلو «عيبلا لبق اهتعفش طاقسإك اهل

 طقسي مل ةقفنلا بوجو يأ  اهبوجو طقسي مل اذإو .طقسي مل حاكنلا لبق رهملا تطقسأ
 2308( ةجوزلل يأ هب تباثلا  حاكنلا خسف  خسفلا

 : ةيعفاشلا بهذم : ج -

 اهلف .هراسعإب ةملاع هتحكن وأ ضراعلا اهجوز راسعإب ةجوزلا تيضر اذإ «ةيعفاشلا دنعو

 :اهلوقل رثأ الو هقافنإ مدعب موي لك ددجتي ررضلا نأل ؛اهيلع قافنإلا مدعب هدعب حاكنلا خسف

 هحكنت نأ لبق هراسعإب اهملع كلذكو .هب ءافولا مزلي ال دعو لوقلا اذه نأل ؛ًادبأ هراسعإب ٌتيضر
 اذه نأل ؛اهيلع هقافنإ مدعل حاكنلا خسف يف اهقح يف اذه اهملع رثؤي ال اهحاكن دقع دنع وأ

 مدعل حاكنلا خسف يف اهقح طقسي ال وهو .هراسعإب اهاضر اهنالعإ نم ىوقأ نوكي ال ملعلا
 .©"؟2حاكنلا لبق هراسعإب اهملع هطقسي ال نأ ىلوأف .قافنإلا

 ١ ةقفنلاب عربتملا دوجو :يناثلا طقسملا :

 :0:8"”ةيعفاشلا بهذم :الوأ

 .518-019ص «'؟ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (م1919١٠1)

 ..1"١1١3-9"١١ص .7”ج «عانقلا فاشك» .هالا/ص الج «ينغملا» (١٠ضا94)

 . 4406 ص الج (جاتحملا ينغم» )٠١1949(

 )٠١8٠0( 5ص ا/ج ؛جاتحملا ةياهن» . 5 4"ص اج «جاتحملا ينغم» 707-7١ .
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 ٌّقح اهل ىقبيو عربتلا لوبق اهمزلي مل .رسعملا اهجوز نع ةأرملل ةقفنلاب دحأ عربت ول :اولاق
 همزلي مل هئاضقب هريغ عربتف ناسنإ ىلع نيد اهل ناك ول امك اذهو مواكلا خسفو قيرفتلا بلط

 اهقح لوصول ةلاحلا هذه يف اهل رايخ ال هنأ ةيعفاشلا ضعب ىكحو .ةئملا نم هيف امل لوبقلا

 ناعما نآل ؛ ىلاعت هللا همحر يلازغلا مامإلا ىتفأ هبو عربتلا قيرط نع ناك نإو ةقفنلا يف

 .اهيلع ال جوزلا

 طوقسل حاكنلا خسفي ةي مل هتجوز ىلإ جوزلا اهملس مث جوزلل ةقفنلا عربتملا مّلس ول نكلو
 ءعربتلا لوبق اهيلع بجو هتيالو تحت جوزلاو ادعوا انأ عربتملا ناك ولو .خسفلا يف اهّقح
 ناك اذإ ةقفنلاب هدلو عربتو بألا رسعأ اذإ هيف كش الو :لاقو جوزلا دلو هب يعرذألا قحلأو

 .- ةجوز هدنع نوكت نأب يأ  هفافعإو هيبأ ةقفن همزلت دلولا

 : ةلبانحلا بهذم :ًايناث

 لثم ةقفنلاب اهل عربتملا دوجو دنع حاكنلا خسف يف ةجوزلا ّقح طوقس يف ةلبانحلا بهذمو

 ةقفنب يأ - اهتقفنب رسعأ نإو» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج دقف .ةيعفاشلا بهذم

 اهكلم نإ الإ «ةئملا نم اهقحلي امل هريغ نم اهلوبق ىلع ةجوزلا ربجت مل .هريغ اهلذبف  ةجوزلا
 ىلع نذإ ةئملا نأل ؛هنم لوبقلا ىلع ربجت اهنإف .هليكو اهيلإ اهعفد وأ ءاهل جوزلا اهعفد مث جوزلا
 ف اهبلع رمال م ىهل هّكلم نأب اهيلع هقفني امب ناسنإ ! هل عربت نإو . خسف الف اهنود جيزلا

 .2004:«اهيلع ال هيلع ةئملا نأل ؛ خسف

 : ةيكلاملا بهذم : ًاثلاث م85

 -- يف ءاج دقف .قافنإلا مدعل قيرفتلا يف ةجوزلا ّقح طقسي ةقفنلاب عربتملا دوجو نإ
 يأ خسفي مل ةقفنلا ءادأب لجر عوطت ولو» :باطحلل «ليلخ رصتخم حرشل ليلجلا
 بتاكلا نبا عم نمحرلا دبع نب ركب وبأ اهيف فلتخا ةلأسم يفو» : :ًاضيأ هيفو 0“ ”«حاكنلا
 اهجوز اهل كرتي مل هنأ تعذاو ةأرملا تماقف هتجوز نع باغ لجر نع لئس : يه ةلأسملا هذهو

 نمالسب نإ مث .ةقفن اهجوز اهل كرتي مل اذإ قارفلاا تدارأو ناطلسلا ىلإ اهرمأ تعفرو ءًائيش
 نبا لاقف .هقارف ىلإ كل ليبس الو ةقفنلا هنع يدؤأ انأ :اهل لاق هنع ًايبنجأ وأ جوزلا براقأ

 مدع نأل اهل لاقم ال :نمحرلا دبع نبا لاقو .اهل بجو دق قارفلا نأل قرافت نأ اهل :بتاكلا
 مايق : هلصاح ام لاقف اذه ىلإ فصانملا نبا راشأ دقو . ىفتنا دق مايقلا اهل بجوأ يذلا ةقفنلا

 )٠١801( ."ج «عانقلا فاشك» ص81١.

 )؟٠١8١( «4ج «باطحلل «ليلخ رصتخم حرش ليلجلا بهاوم) ص1١99-5٠١١.
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 قلطتل :(يناثلا هجولا) .هيلع قفنت امب عجرتل :(امهدحأ) :نيهجول اهجوز ةبيغ يف ةجوزلا
 دحأ هنع ةقفنلاب عوطتي ملو ايش اهل كرتي ملو بيغملاو ةيجوزلا تبثأ اذإف .قافنإلا مدعل اهسفن

 يذلا وهو نمحرلا دبع نبا لوقك اهلاقم طقسي ةقفنلا ءارجإب عوطتلا نأ هرهاظف قالطلا ىلإ تعدو
 رك . حاكنلا يف «ةنودملا» هيضتقت

 : ةيكلاملا بهذم نم مهفي ام 4 ش

 قيلطتلا بلط يف ةجوزلا ٌّقح طقسي ةقفنلاب عربتلا نأ 00 نأ .هّلك اذه نم مهفيو

 . هتجوز ىلإ جوزلا اهملسيو جرزلا ىلإ اهملس وأ ةرشابمو ًاسأر ةجوزلل ةقفنلا عربتملا ملس ءاوس

 دنع هب دخْؤي ال ءاهيلع (ةئملل) ًاعفد ةقفنلاب عربتملا عربت لوبقب ةجوزلا مازلإ مدع نأ ,.يل ودبيو

 جوزلا لام نم كلذ ناك ءاوس «ةجوزلل ةقفنلا لوصو وه مهدنع بولطملاو مهملا نأل ؛ةيكلاملا

 .هنع عربتم نم وأ

 حجارلا لوقلا 6

 هجوو «قيرفتلا عاقي ا ا و رع دوجو نأ حجارلاو

 مدع امأ 0 مدعو اهئاقبإ ىلع عرشلا صرحي يتلا ةيجوزلا ةطبارلا عطق عنمي هنأ حيجرتلا

 بلط ّقح اهل ىقبي يلاتلابو ءاهيلع (ةّملل) ًاعفد اهب عربتملا نم اهتقفن لوبقب ةجوزلا مازلإ
 ؛هيف ةحلصم ةداع هل جوزلا نع ةقفنلاب عربتملا نأل ؛ديدس ريغو عنقم ريغ ليلعتلا اذه ,«قيرفتلا

 نيتلاحلا يف وهف « عربتملا براقأ نم ةجوزلا نوكت وأ عربتملا براقأ نم جوزلا نوكي نأ امإ هنأل

 جوزلا نوكي دقو .ةجوزلل ةقفنلا لاصيإ كلذ ليسو ةيجوزلا الا ءاقب ةعورشملا هتحلصم نم

 «ناسحإب هناسحإ ىلع ٌدرلا عربتملا ديريف ويعلا اناسحإو ًاريخ لمع نأو قبس عربتملل ًاقيديف

 وهو ريخلا لعف ىلع نواعت عربا نإ مث «ُناَسْحإلا الإ ناسحإلا ُءاَرَج له» ىلاعت لاق دقو

 ةطبارلا ءاقبإل ةليسوو .«ىَوَقَتلاَو ربلا ىلَع اوُنَواَعَتو» : : ىلاعت لاق بولطمو مالسإلا يف عورشم

 ةجحب هنم ةجوزلا عنتمت نأ يغبني الف «هيلإ بودنمو مالسإلا يف ًاعطق هيف بوغرم وهف كورلا

 ام ةجوزلا نإ مث الا حل ير يغبني ةعيرشلا هيف بغرت ام نأل ةئملا عفد

 نسحلا نظلا ىضتقمو «بلاغلا وه اذهو ,ةقفنلا ىلإ اهتجاحل الإ قيرفتلا بلط ىلع تمدقأ

 ال لالح قيرط وهو عربتلا قيرطب ةقفنلا اهل ترسيت اذإف «ةحلاصلا ةجوزلا يف نأشلاو ةجوزلاب

 اذإف اني «ةيجوزلا ةطبارلا ءاقبا عب هب اهتجاخ عافدنال هنم عنتمت الو هلبقت نأ بجيف «هيف ةهبش

 .اهيلع ال جوزلا ىلع ةّئملا هذهف .ةقفنلاب عربتلا اذه يف ةّنم كانه تناك

 )*٠١١8٠0( ص 24ج «باطحلل «ليلجلا بهاومد ٠٠١
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 قيرفتلاب ىوعدلا عفر :ثلاثلا طرشلا 55

 عاقيإب ةجوزلا لبق نم يضاقلا ىلإ ىوعد عفر جوزلا قافنإ مدعل قيرفتلا عاقيإل طرتشي
 .طرشلا اذه يف ءاهقفلا لولا يلي اميف ركذنو اهجوز نيبو اهنيب ير

 : ةيعفاشلا بهذم : الوأ 8ممىمكا/

 ٍضاق دنع تبثي تبثي ىتح خسف الود ا ب يا

 خسف الو» : لوقلا اذه ىلع ًاقيلعت «جاتحملا ينغم» يف ءاجو «هيف اهل نذأي وأ ء.هخسفيف هراسعإ

 وأ ةنيبب هراسعإ مُكحُم دنع وأ ءعفرلا دعب . ضاق دنع تبثي ىتح ركذ امم ءيشب جوز راسعإب

 هنأل ؛(جوزلا نعل قيرفتلا بلط يف امك يلو ةّنعلا يف امك يضاقلا ىلإ عفرلا نم ّدب الف .هرارقإ
 دعب هبئان وأ هسفنب هخسفيف ٍذئنيحو .هملعب مكحي انلق اذإ يضاقلا ملع يفكيو .داهتجا لحم

 با لا ولا» قافنإلا نع اهجوز زجع  زجعلاب اهملع عم اهل سيلو .هيف اهل نذأي وأ توبنلا

 ,(068(هنم نذإلا لبق هدعب الو يضاقلا ىلإ

 :ةلبانحلا بهذم :ًايناث 4

 زجي مل ةقفنلا لجأل خسفلا اهل تبث عضوم لكو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج

 مكاحلل زوجي الو .ةئعلاب خسفلاك مكاحلا ىلإ رقتفاف هيف فلتخم خسف هنأل ؛ مكاحلا مكحب الإ
 .20*©عةئعلل خسفلاك اهبلط ريغ نم زجي ملف اهقحل هنأل ؛كلذ ةجوزلا بلطت نأ الإ قيرفتلا

 ْ :ةيكلاملا بهذم :ًاثلث - 46

 ٠ بجوي مل نإف .مكاحلا ىلإ اهيلع اهجوز قافنإ مدعل قيرفتلا بلط ةجوزلا عفرت ءمهدنعو
 عفرت اهنإف مكاح نكي مل اذإف» :باطحلل «ليلجلا بهاوم» يف ءاج «نيملسملا نم لودعلا ىلإف
 ماقم نوموقي لودعلا نيملسملا ةعامج نأ ملعا» :«يقوسدلا ةيشاح» يفو .©١:*:”7«لودعلل
 .208”,لدع ريغ هنوكل وأ مكاحلا ىلإ هيف لوصولا رذعتي رمأ لك يفو .كلذ يف مكاحلا

 )٠١805( ؛ص اج «جاتحملا ينغم هحرشو جاهنملا نتمد 44 .

 )٠١806( هالال_هال-” ص ءالج «ينغملا» .

 .144ص .4ج .باطحلل «ليلخ رصتخم حرش ليلجلا بهاوم» )٠١8١(
 .4١6ص 7١ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاح» )٠١807(
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 سافل ىملل
 قافنإلا مدعل ةقرفلا عون

 : ةقرفلا عون يف ءاهقفلا فالتخا - 41

 له .هتجوز ىلع جوزلا قافنإ | مدع بيسي نيجوزلا نيب ةقرفلا فييكت يف ءاهقفلا فلتخا

 «قالط ةقرف اهنإ :لاق نم مهنمو . خسف ةقرف اهنإ : :لاق نم مهنمف ؟قالط ةقرف مأ خسف ةقرف يه

 .ًاقالط وأ ًاخسف قافنإلا مدع ببسب قيرفتلا رابتعا ىلع بترتي امو مهلاوقأ يلي اميف ركذنو

 :خسف ةقرف اهنإ :لوألا لوقلا - م11

 تسيل» :قافنإلا مدعل ةعقاولا ةقرفلا نع ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاج : أ

 .("04:2عخسف لب .قالط ةقرف ةقرفلا هذه

 ا ا ا ا ا ا ا ل

 يتلا ةقفنلا نع زجعلاب خسفلا تبثي تبثي نئلف ,هنودب ندبلا موقي ةوهشو ةذل دقف وه امنإ هنأل ؛لقأ

 , 2308050( ىلوأ اهب الإ ندبلا موقي ال

 : خسف ةقرف اهرابتعا ىلع بترتي ام 2 681/1

 اهب صقني ال ةقرفلا هذه نأ قالط ال خسف ةقرف يه قافنإلا مدعل ةقرفلا رابتعا ىلع بترتيو

 مث .قافنإلا مدعل حاكنلا خسف اذإ اذإ اذه ىلعو . هتجوز ىلع جوزلا اهكلمي يتلأ تاقلطلا ددع

 خسف لبق تاقلطلا .ددع نم اهيلع هكلمي ناك امب هيلإ دوعت اهنإف .ديدج حاكن دقعب جوزلا اهداعأ

 ةقلط اهقّلط دق ناك اذإ امأ .هحاكن خسف لبق اهقلط دق نكي مل نإ تاقلط ثالث يهو .حاكتلا

 اهيلع كلمي يأ نيتقلطب هيلإ دوعت اهنإف ديدج حاكن دقعب هيلإ اهداعأ مث هحاكن خسف لبق ةدحاو
 خسف لبق ةدحاو ةقلط قلط هنأل ؛حاكنلا خسف لبق اهيلع هكلمي ناك اموه اذه نأل ؛طقف نيتقلط

 .قافنإلا مدعل حاكتلا

 .45؟ص 27”ج («جاتحملا ينغم» )٠١808(

 . هالكص الج «يتغملا» )٠١809(
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 :قالط ةقرف اهرابتعا : يناثلا لوقلا  مما/“*

 ةيشاح» يف ءاج .ةيعجر ةدحاو ةقلطب قالط ةقرف مهدنع يهف .ةيكلاملا لاق اذهبو
 وهف ةقفنلاب رسعملاو يلوملا قالط الإ نئاب وهف .مكاحلا هعقوأ قالط لكو» :«يقوسدلا

 , 21041( ىعجر

 :204107يعجر قالط ةقرف اهرابتعا ىلع بترتي ام 4

 تماد ام هتدارإب اهعاجرإب جوزلا ٌقح توبث ينعي ًايعجر ًاقالط قافنإلا مدعل قيرفتلا رابتعا

 مدعل ةقرفلا نأب نولئاقلا مهو ةيكلاملا نكلو .يعجرلا قالطلا مكح وه اذه نأل ؛ةدعلا يف

 وحن ىلع هراسي ققحت هتجوز عاجرإ يف جوزلا ٌّقحل نوطرتشي ,يعجر قالط ةقرف يه قافنإلا
 . موي ليقو .رهش فصن ليقو ,نوشجاملا نباو مساقلا نبا يأر ىلع رهش ةدم هتجوز ةقفنب موقي

 ىلع جوزلا ردقي نأ نونظملا ناك اذإ ام ىلع لاوقألا هذه لوؤت نأ يغبنيو : مالسلا دبع نبا لاق

 ةداع اهلثمل بجي ام ردقب اولاق دقف ءهراسي اهب موقي يتلا ةقفنلا رادقم امأ . كلذ دعب ةقفنلا ةمادإ

 .هتعجر حصت مل اهلثمل بجي ام ردقب اهيلع قافنإلا هب نكمي ال اراسي جوزلا دجو اذإف .هنود ال
 نأل ؛هتعجر حصت ليق دقف «ةيكلاملا دنع فالخ ؟هتعجر حصت لهف كلذب يه تيضر اذإ نكلو

 لزانتلاب ىضرت يه امنإف «ةقفنلا نم اهل بجي امم لقأب تيضر اذإف ءاهل  ةقفنلا ٌّقح  ّقحلا
 نولّلعيو «ةيكلاملا دنع دمتعملا وه اذهو ,ةعجرلا حصت ال :ليقو .زوجي اذهو ءاهقح ضعب نع
 «هتجوز ةقفنب هراسعإو هرقف ررض لجأل ناك امنإ مكاحلا هعقوأ يذلا يعجرلا قالطلا نأب كلذ

 .راسعإلا وهو قالطلا بجوم لازأ اذإ الإ ةعجرلا نم نكمي الف

 هب كلمي ًاراسي دجو اذإ ةدعلا يف ةقفنلا قافنإلا مدعل ةقّلطملا ةجوزلل نإو اذه 6
 ام وهو ةيكلاملا بهذم يف روهشملا ىلع اذهو ءًامكح ةجوزلاك اهنأل ؛ عجتري مل نإو ةعجرلا
 ىتح اهل ةقفن ال هنأ نوشجاملا نب فرطم نع بيبح نبا هاور ام هلباقمو .«ةنودملا» يف ءاج

 ,0419اهجوز اهعجري

 ) )1١١8٠١"32ج نيدردلل «ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاحر ص١9ه.

 )22 )1٠١811ج نيدردلل « يقوسدلا ةيشاحو ريبكلا حرشلا» ص5١59.

 411 ١( .؟ج «يقوسدلا ةيشاحو ريبكلا حرشلا» ص١9؛.
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 رئاؤؤال رن
 م رز رأ ة

 :ثحبلا جهنمو .ديهمت - 81/5

 يف جوزلا رسعي دقو - اهلثم رهم نع صقن يأ - اهرهم يف نبغ ىثنألا جاوز يف نوكي دق
 اذه ؟ال مأ هيف راسعإلا وأ رهملا يف نيغلا ةّلعب نيجوزلا نيب قيرفتلا زوجي لهف «هتجوز رهم
 :نيثحبم ىلإ همّسقن ءاذه ىلعو .لصفلا اذه عوضوم وه

 .رهملا يف نبغلل قيرفتلا :لوألا ثحبملا

 .رهملاب راسعإلل قيرفتلا : يناثلا ثحبملا

596 - 



 كرذل تكمل

 رهملا يف نبغلل قيرفتلا
 :قيرفتلل رربملا نبغلا - 6/0

 نكمي يذلا رهملا يف نبغلاو .©""”هصقن يأ عيبلا يف هنبغ لاقي ءصقنلا ينعي نبغلا

 لثملا رهم نع صققنلا هب دوصقملاو شحافلا نبغلا :وه نيجوزلا نيب قيرفتلل ًارربم نوكي نأ
 نيغلا نعمل ًانايبو ًريسفت «راتحملا در» يف ءاج .سانلا حماست هيف يرجي ال هجو ىلع ةجوزلل

 ام وهو ريسيلا نبغلا نع ًازارتحا هيف نبغلا نولمحتي ال يأ هيف سانلا نياغتي الام وه» :شحافلا

 رهملا فصن نود ام سانلا هيف نباغتي يذلاو :«ةرهوجلا» ىف لاق .هنولمحتي يأ هيف نونباغتي

 فصنلا وه شحافلا نيغلا لوألا لوقلا ىلعف .رشعلا نود ام ليقو .نيدلا قفوم انخيش لاق اذك
 تحت لخدي الام شحافلا نبغلا نإ :ليقو .*19هقوف امف رشعلا يناثلا لوقلا ىلعو .هقوف امف

 رهم نع صقنلاب ةريغصلا ةجوزلا بناج يف روصتي شحافلا نبغلاو .('*نيموقملا ميوقت

 .2"'*!«اهجوزتي نم لثم رهم ىلع ةدايزلاب ريغصلا بناج يفو ءاهلثم

 رهملا يف نبغلل قيرفتلا يف ءاهقفلا لاوقأ -

 :ةيفنحلا بهذم :ًالوأ

 : ىلوألا ةلاحلا : أ

 اهجوز وأ ةنونجملا امهدحأ جوز وأ «ةريغصلا وأ ريغصلا بألا وبأ  ّدجلا وأ بألا جوز اذإ

 حاكنلا حص انهو ةناكم رايتخالا ءوسب  نبالاو دجلاو بألا  ءايلوألا ءالؤه فرعي ملو ءاهنبا

 وبأ هابحاص لاقو  ىلاعت هللا همحر  ةفينح يبأ دنع اذهو .رهملا يف شحاف نبغب ناك ولو مزلو

 ٠١83 ص .7ج «طيسولا مجعملا» 6٠0

 .ة؟ "ص .”7ج «راتخملا ردلا» ىلع نيدباع نبال «راتحملا در» )٠١815(

 .ل؟"ص .١ج .ينايبألل «ةيعرشلا ماكحألا حرش» )٠١815(

 .؟ "ص ."ج «راتحملا درا(81١٠)
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 . لطاب كرب رهعلا ىف : شحاف نبغب ءالؤه لبق نم حاكتلا ىرج اذإف 1 هد نيالا

 هقف ىف (ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج امك . يفنحلا بهذملا يف حيحصلا وه ةفينح نق لوقو

 هذه يف حاكتلا نإف شحاف نبغب رهملا ناكو رايتخالا ءوسب ءايلوألا ءالؤه فرع اذإ نكلو «ةيفنحلا
 , 21641 "؟هيمحاصو ةفينح نأ نيب قافتاب حصي ال ةلاحلا

 دي ا ل از ىلع وش اع ال حاكنلا نأ نم هانلق ام ىلع بترتيو

 نالطبل نيجوزلا نيب قيرفتلاو هخسف بجي حاكتلا اذه نإف .هيبحاصو ةفينح يبأ :ًاعيمج '
 .قالط ال خسف ةقرف انه ةقرفلاو .حاكنلا

 : ةيناثلا ةلاحلا : ب -4189

 معلا وأ خألا ةريغصلا وأ ريغصلل جوزملا ناكول امك نبالاو دجلاو بألا ريغ يلولا ناك اذإو

 ءفك ريغب ناك نإو . مزلو حاكنلا حص لثملا رهمبو ءفكب ب جاوزلا ناك نإ ! :رظني ةلاحلا هذه يفف

 كلذ :ىضنقيو "ول 4177 حصي ال حاكتلاف ًاشحاف ًانبغ ةصيقنلا تناكو لثملا رهم نم صقنأب وأ

 : ةثلاثلا ةلاحلا : ج - مل

 يف قحلا اهيلولف ءاهرهم يف شحاف نبغب نكلو ءفك نم اهسفن ةلقاعلا ةغلابلا تجوز نإ

 ليصفت ةلاحلا هذه يفو .اهلثم رهم رادقمب ريصيل اهرهم جوزلا لمكي مل اذإ حاكنلا خسف

 تجوزت ولو» :ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج دقف .هيبحاصو ةفينح يبأ نيب فالتخاو

 اهقراف اذإو .اهقرافي 1 د ب يلوللف اهلثم رهم نم تصقنو ةأرملا

 0 اذإ اذكو «ىمسملا اهلف اهلف دعب ةراف نإو اهل رهم الف لوخدلا لبق

 الإ ةقرفلا هذه نوكت الو . ضارتعالا اهّيلول سيل :دمحمو فسوي وبأ لاقو . ةفينح أ دنع اذهو

 ثاريملاو ءاليالاو راهظلاو قالطلا مكحف ءامهنيب ةقرفلاب يضاقلا صضفقي مل امو . يضاقلا دنع

 , (414١0)قالط هيأ خسف ةقرف انه ةقرفلاو , 3004152قاب

 :ةيكلاملا بهذم :ًايناث 0١-

 .56-58ص .7"ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» ,.759 4ص ١1ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (م815١1)

 ."؟85ا/ص 23*ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» . 758 ص 21ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (مادللك)

 ) )0١8190ص 3 ١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» ”7114-7043 5

 )١١814( 8ص .؟ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» ١ 5.
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 تناك ولو - ةريبك تناك ولو ركبلا هتنبا جيوزت يف رابجإ ةيالو ديشرلا بألل نإ انلق نأو قبس

 اولاق لب «لثملا رهم نم لقأب ناك ولو جيوزتلا اذه حصيو - نس نعم معلا نم قلب اسناغ

 ال هتنبا بألا جيوزت نأ كلذ ىنعمو .('' 41ةزراطنق اهلثم رهم ناكو رانيد عبرب بألا اهجوز ولو

 رابجإ ةيالو ةيكلاملا دنع بألا يصو  يصوللو .رهملا يف نبغلل حاكنلا خسف زاوج هيف يرجي

 َريج ال لإو لثملا رهمب يصوملا ةنبال هجيوزت نوكي نأ طرشب نكلو ,«يصوملا ةنبا ىلع

 اهيلع رابجإ ةيالو ال ذإ حاكنلا خسف زاج اهلثم رهم نود يصولا اهجؤز اذإ ءاذه ىلعو .4"2':)هل

 . لثملا رهم نم لقأب
 :ةيعفاشلا بهذم :ًاثلاث -5

 ىلع فقوت نودو ةريبك وأ تناك ةريغص ركبلا هتنبا جيوزت ىلع ةيالو بألل نأ قبس اميف انركذ

 بألا مادقإ زاوجل طرشلا اذهو ءاهلثم رهمب نوكي نأ اهنم ءًاطورش اهل بألا جيوزتل نأو .اهنذإ
 اهجيوزت زاوج مدع كلذ ىنعمو .2052همدع دنع بألاك بألا وبأ ٌدجلاو .اهجيوزت ىلع

 .9”204حاكنلا خسف زاج الإو لثملا رهم نم لقأب

 نأ كلذ ىنعمو ءاهتقفاومو اهنذإ نودب اهجيوزت هريغل الو بألل زوجي الف «ةريبكلا بّيثلا امأ
 خسف هيف يرجي الف ءهب تنذأو تيضر اهنأل ؛لثملا رهم نم لقأب ناك ولو حيحص حاكتلا
 لقأب ناك نإو .ذفنو حاكنلا زاج اهنذإب ربجملا ريغ يلولا اهجوز اذإ ةغلابلا ركبلا كلذكو .حاكنلا

 .هب اهنذإو اهاضرل لثملا رهم نم

 : ةلباتحلا بهذم :ًاعبار - 488*

 نيغب رهملا ناك نإو مزالو ذفانو حيحص حاكتلاف بألا وه جوزملا ّيلولا ناك نإ :اولاق

 ةريبكلا جّوزو بألا ريغ يلولا ناك نإو .ةريبك وأ ةريغص بيث وأ اركب تنبلا تناك ءاوس «شحاف
 نإو هب تيضر دقو اهقح رهملا نأل ؛ مزلو حاكنلا حمص كلذب يه تيضرو لثملا رهم نم لقأب

 نبغب اهلثم رهم نم لقأب اهجوزف ءاهرهم يف اهنذأتسي نأ ريغب اهجوز نإو .اهلثم رهم نم لقأ ناك
 ٌّقح نم هب كلم امب حاكنلا اذهب عفتنملا وه هنأل ؛عوزلا هلمكيو لثملا زهم:اهل بجو نئحاف

 اهرهم يف طرف ّيلولا نأل ؛رهملا ةلمكت نم جوزلا مزل امل ًانماض ّيلولا نوكيو ءاهب عاتمتسالا

 )١١819( ةرقفلا رظنا 51/8/4 .

 )٠١80( ةرقفلا رظنا 51/8٠ .

 )٠١871١( نم تارقفلا ١ه/ا51675.

 )٠١815( ةرقفلا رظنا يف فالخ ال اذهو .144ص اج «جاتحملا ينغم» ©5416.
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 , 00859 هلثم نمث نم لقأب اهلام عاب ول امك ناكف

 :ةيديزلا بهذم :ًاسماخ -4

 جوزملا ناك نإف .اهلثم رهم نم لقأب اهيبأ ريغ اهجوز نإ اهلثم رهم ةريغصلا قحتست :اولاق
 اهل ىمسو ةريبك تناك اذإ ًاضيأ اولاقو .شحاف نبغب ناك نإو رهملاو حاكنلا ّمص اهوبأ وه اهل

 اهيلول تنذأ ولو .لثملا رهم قحتست اهنإف اهنذإو اهاضر نودب اهلثم رهم نم لقأ اهحاكن ّيلو
 ءايلوألا ةيقبل نكي ملو « ىمسملا رهملاب اهحاكن زاج شحاف نبغب ولو اهلثم رهم نم لقأب اهجيوزتب
 ,20458هب تيضر دقو اهقح رهملا نأل ؛حاكنلا اذه ىلع ضارتعالا

 ناك نإ هنأل ؛ةيديزلا دنع رمألا يف شحافلا نبغلل حاكنلل خسف ال نأ «يل ودبي ءاذه نمو

 ناك امهم مزال ىمسملا رهملاو مزالو ذفان حيحص حاكنلاف «ةريغص ةجوزلاو بألا وه جْوْرُملا

 ةجوزلاو حيحص حاكنلاف بألا ريغ جوزملا ناك نإو .اهلثم رهم نع شحاف نبغب ولو هرادقم
 تناك نإو .لثملا رهم ىلإ ىمسملا رهملا غالبإب جوزلا هب بلاطيو لثملا رهم قحتست ةريغضلا

 تيضر دق يهف «هب اهجوزي نأب اهيلول تنذأ دق تناكو .لثملا رهم نم لقأ رهملاو «ةريبك ةجوزلا
 اهجوّزف اهجاوز يف (بألا ريغ) يلولا اهنذأتسي مل نإو . هيلع ضارتعالل ليبس الف اهّقح وهو هب
 ىمسملا رهملا ةيمست اهمزلت الو اهلثم رهمب بلاطت نأ اهلف ,شحاف نبغبو لثملا رهم نم لقأب

 حاكنلا خسف ٌقح اهل سيل نكلو «ّيلولا وأ جوزلا هبلاطت نم ناك ءاوس ءاهلثم رهم نع صقانلا
 رهملا غالبإب ةبلاطملا وه ةلاحلا هذه يف اهل يذلا امنإو .لثملا رهم نع هيف اهرهم ناصقنل

 .طقف لثملا رهم ىلإ ىمسملا

 : ةيرفعجلا بهذم :ًاسداس -6

 ريغ نم امهب قحلي نمو ةريغصلاو ريغصلا حاكن هسفنب ٌّدجلا وأ بألا يلو اذإ :اولاق
 دعب امهل رايخ الب حاكنلا مزل اقسفو ةناجم رايتخالا ءوسب دقعلا لبق فورعم ريغ ناكو «نيفلكملا
 رهم نع صقن وأ ريغصلا حاكن يف رهملا يف ةدايزك شحاف نبغب حاكنلا ناك ول نكلو . غولبلا

 رارقتسا فقوتيو مزال دقعلاف ,كلذ يضتقت امهل ةحلصم كانه نكي ملو «ةريغصلا رهم يف لثملا

 اروهشم ّدجلا وأ بألا ناك ولو «لثملا رهم تبث هازيجي مل نإف .غولبلا دعب امهتزاجإ ىلع رهملا

 ريغب وأ رهملا يف شحاف نبغب ةريغص وأ ًاريغص جقزو ًاقسفو ةناجم رايتخالا ءوسب دقعلا لبق

 )58 )1١87ص .*ج «عانقلا فاشك» 5417 .444ص .5ج «ينغملا» 41.

 )٠١855( .اهدعب امو ؟ا/ا/ ص باج «راهزألا حرش»
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 , 001١ 85يهلنم ةيالو توبث مدعل غولبلا دعب امهتزاجإ ىلع ًافوقوم حاكنلا نوكي عافك

 :ةيرفعجلا بهذم نم مهفي ام 5

 :نيتلاح نيب نوقرفي ةيرفعجلا نأ نيبتي لاوقألا هذه نمو

 دجلا وأ بألا نكي ملو «شحاف نبغب دجلا وأ بألا ةريغصلا وأ ريغصلا جوز اذإ :ىلوألا

 ىلع هرارقتسا فقويف رهملا امأ ,حيحص دقعلاف اقسفو ةناجم رايتخالا ءوسب دقعلا لبق ًافورعم

 خسف يف امهل قح الو .لثملا رهم امهل بجو الإو رقتسا هازاجأ نإف غولبلا دعب هل امهتزاجا

 . حاكتلا

 ريغصلل هارشاب يذلا حاكنلا دقع لبق رايتخالا ءوسب نيفورعم جوزلا وأ بألا ناك اذإ : ةيناثلا

 هتزاجإ ىلع ًافوقوم هذافن نوكي هلك دقعلا نإف ,رهملا يف شحاف نبغب رهملا ناكو «ةريغصلا وأ

 .رهملا يف شحاف نبغ نم هيف ام لطب هازيجي مل نإو ذفن هازاجأ نإف امهغولب دعب

 . 48 ةداملا «يبلحلا ميركلا دبع خيشلل «ةيصخشلا لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألا» (١م874١1)

 69٠0٠ه



 نازل ىلع

 رهملاب راسعإلل قيرفتلا

 :ديهمت - 1841/

 بلط ةجوزلل زوجي لهف .هتجوز ىلإ رهم نم هؤادا هيلع بجو ام ءادأ نع جوزلا زجع اذإ

 طقف هتمذ يف رهم نم اهل امب هبلاطت نأ اهل امنإو ,كلذ اهل زوجي ال مأ ؟رهملاب هراسعإل قيرفتلا
 : يلي اميف هنيبن ام اذه ؟ببسلا اذهل حاكنلا خسف يف قح اهل نوكي نأ نود

 : ءاهقفلا لاوقأ -4

 : ةيكلاملا بهذم : ًالوأ

 رهاظ لام هل ناك نإ :رظني .لاحلا اهرهمب لوخدلا لبق اهجوز ةجوزلا تبلاط اذإ ,مهدنع

 نم هيلع بجو ام دؤي ملو ىنغلاو ةءالملا رهاظ هنكلو رهاظ لام هل نكي مل نإو .هنم اهرهم ذخأ

 يتأي وأ ءهتجوزل رهم نم هيلع بجو ام عفدي نأب يدؤي نأ ىلإ مكاحلا هسبح هتجوز ىلإ رهم
 هسبحو مكاحلا ىلإ عفارتلا ةّدم لوطب ررض ةجوزلل لصحي نأ الإ هرسعب دهشت (دوهش) ةنيبب
 ةبسانم ةّدم هرقف تابثال مكاحلا هلهما رقفلا ىعّدا نإو .ًالجاع قيلطتلا بلط اهلف ةنيبلا راضحاو
 نأو ءراسعإلا هاوعد يف ةجوزلا هقدصت ال نأ :ةسمخ طورشب هيلع قلطي مث .هداهتجا بسح

 يرجي نأو هراسعإ نظلا ىلع بلغي ال نأو ءرهاظ لام هل نوكي ال نأو ,هقدص ىلع ةنئيبلا ميقي ال
 مولتي هنإف رسعلاب ةنّيب ماقأ وأ راسعإلا هاوعد يف هتقدص نإف .لوخدلل هئاعد موي نم اهيلع ةقفنلا

 لوخدلل هئاعد موي نم اهيلع ةقفنلا رجي مل نإو هرسع تابثال لجؤي الو رظنلاب رمألا لوأ نم هل
 ةجوزلل سيلف لوخدلا دعب امأو .049©2حجارلا ىلع قادصلا مدع عم ةقفنلا مدعل خسفلا اهلف

 امك هتمذ يف رهم نم اهل امب اهجوز ةبلاطم ٌّقح اهل امنإو ءاهرهمب راسعإلل قيرفتلا بلط قح
 .©42نويدلا رئاسب بلاطي

 .7"١٠-596صسص ؟ج «يقوسدلا ةيشاح» و (ريبكلا حرشلا» (م855١1)

 . 7559ص ؛"7ج «يقوسدلا ةيشاحو» ريدردلل «ريبكلا حرشلا» )٠١875(
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 :ةيعفاشلا بهذم :ًايناث 8

 يف ةجوزلل رايخلا توبثب لوقلا :اهرهظأ .لاوقأ رهملاب جوزلا راسعإ يف ةيعفاشلا دنع

 الف ءلوخدلا دعب راسعإلا ناك نإف ءاهب لوخدلا لبق راسعإلا ناك نإ حاكنلا خسفب قيرفتلا

 , 0459 خسفلا ٌّقح اهل تبثي

 راسعإلا هدنع تبثي نأ دعب مكاحلا مكحب نوكي نأ ّدب الف , خسفلا زاج ثيحو -

 ؛كلذ بلطي مل نإو مايأ ةثالث رسعملا جوزلا لهمي مكاحلا نأ رهظألاو «ةنيبلاب امإو رارقإلاب امإ

 قيرط نع ولو رهم نم هيلع بجو ام ةئيهت نم اهلالخ جوزلا نكمتي نأ ىسع ةبيرق ةدم اهنأل

 انه ةقرفلاو ,9"*:2حاكنلا مكاحلا خسف رهم نم همزل ام جوزلا دؤي مل نإ كلذ دعبو «ضارتقالا

 .قالط ال خسف ةقرف

 :ةلبانحلا بهذم :ًاثلاث 0

 راسعإلاب خسفلا اهل تبثي ال :ءاهقفلا روهمج لاقو» : يلبنحلا ميقلا نبا مامإلا لاق

 نم حيحصلا وهو «- ىلاعت هللا مهمحر  هباحصأو ةفينح يبأ لوق اذهو .رهملا - قادّصلاب

 همحر  يعفاشلا باحصأ نم ريثك لوق وهو «هباحصأ ةماع هراتخا هللا همحر - دمحأ بهذم

 0ك هللا

 :ةيفنحلا بهذم :ًاعبار 1

 اوري ال نأ ىلوأف ةقفنلاب راسعإلاب نيجوزلا نيب قيرفتلاو حاكنلا خسف نوري ال ةيفنحلا

 اهجوزل اهسفن ميلست نم عانتمالا يف ّقحلا ةأرملل نأب اوحرص اذهلو ءرهملاب راسعإلاب قيرفتلا

 يف ءاج دقف «قيرفتلا يف اهّقحب اولوقي ملو .هيلع اهل بجو يذلا رهملا اهل ملسي مل اذإ
 ناكف .ٌّقحب عنم هنأل ؛ةقفنلا اهلف اهرهم اهيطعي ىتح اهسفن ميلست نم تعنتما نإو» :«ةيادهلا»

 نإو» :«ةيادهلا ىلع ةيانعلا» يفو .١2*'9(تئاف ريغ هنأك لعجيف هلبق نم ىنعمل سابتحالا توف

 نإف .ال وأ لجعملا رهملا بلطت نأ لثم ٌّقحب عانتمالا نوكي نأ امإف ءاهسفن ميلست نم تعنتما

 )٠١815( 5ص 17ج «جاتحملا ينغم» ء6ه1" 4-ه# ص « ١١ج «بذهملا حرش عومجملا» 44 .

 ) 2)08790,2*ج «جاتحملا ىنغم» ,5 ١0ه الج «حجاتحملا ةياهن» ,ها"*ص .6١ج (عومجملا»
  "6ه4 ف يدع ص ع5 يعج ج

 .؛؛ 5ص

 )١8154( جا «ميقلا نبال «داعملا داز» ٠ص" ه١.

 )٠١8159( ص الج «ةيادهلا» 5 ”737 .
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 طقسي ال امه دحأ ةبلاطمف اهقوقح نم ٌّقح ةقفنلاو رهملا نم دحاو لك نأل ؛ةقفنلا اهلف لوألا ناك

 ا نييسالاجلا

 : حجارلا لوقلا -

 سيل  رهملا  لاملا نأل ؛ةجوزلا هب تبلاط اذإ رهملاب جوزلا راسعإب قيرفتلا مدع حجارلاو
 لسنلا داجيإ نم هضارغأ قيقحت هيف يلصألا دوصقملا امنإو .حاكنلا يف يلصألا دوصقملا وه

 عاقيإب يلصألا دوصقملا تيوفت يغبني الف «ىنزلا نم اهتنايصو سفنلا فافعإو ةوهشلا ءاضقو

 .ًالبقتسم هليصحت لامتحا عمو . يعبت دوصقم وه ام تاوفل ةقرفلا

 . 7375 ص ,”ج (ةيادهلا ىلع ةيانعلا» ١( كنك

 5 ل ري





 رع قزز) لضفا)
 مراب) ابنك وتل

 :ديهمت 145-١

 1 «(ةنونجملا وأ نونجملا) امهب قحلي نمو ةريغصلا وأ ريغصلا يعرشلا يلولا جوز اذإ
 يا 0 ا ا ا ل ومال اذه دقعني

 اذه يف هنيبن ام اذه هو ولبلا ا مهل نوكي مأ ْ 00 0 ةقافإ دنع

 : ةيفنحلا بهذم 0

 نم ةقافإلا دنع وأ غولبلا رايخب نيجوزلا نيب قيرفتلا يف ةيفنحلا لاوقأ صيخلت نكميو
 :تالاحلا نم يتآلاب .نونجلا

 :ىلوألا ةلاحلا -57

 نونجملاك امهب قحلي نمو ةريغصلا وأ ريغصلا جاوز دقع بألا وبأ  دجلا وأ بألا يلو اذإ
 ةهج نم ًايتأتم رايتخالا ءوس ناك ءاوس يأ .ًاقسفو ةناجم رايتخالا ءوس امهل فرعي ملو «ةنونجملاو
 امهحاكن دقع نإف هل لاقي امب الو عنصي امب يلابي ال نم وه نجاملاو .قسفلا وأ ةناجملا
 ٌّقح (ةنونجملاو نونجملا) امهب قحلي نم الو .ةريغصلا الو ريغصلل تبثي الو مزالو ذفانو حيحص
 نم لقأ وأ ءفك ريغب جاوزلا ناك ولو ,نونجلا نم ةقافإلا وأ غولبلا دنع حاكنلا خسف يف رايخلا

 ةقفش روفوب كلذ ةيفنحلا لّلعيو .ريغصلل ةبسنلاب لثملا رهم نم رثكأبو ةريغصلل ةبسنلاب لثملا رهم
 ةبسنلاب هنم رثكأبو «ةريغصلل لثملا رهم نم لقأب وأ ءفكلا ريغب ايضر ام امهنأبو دجلاو بألا

 فيطل قالخألا نسح جوزلا نوكي نأك «جاوزلا اذهب امهل ةحلصملا نم هايأر امل الإ ريغصلل
 41 مك . .ةرشعلا

 . "56-5 ص .7ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» . 5٠ 7/ص ١ج.«ةيادهلا» ( م١981

 هس٠6+8 ب



 : ةيناثلا ةلاحلا 17

 ةريغصلا وأ ريغصلا امهدحأ جّوزو ءاقسف وأ ةناجم رايتخالا ءوسب دجلا وأ بألا فرع نإو
 امل ةحلصملا هجو ىلع هلمح نكمي ال هنأل ؛ حصي مل الإو جيوزتلا حمص لثملا رهمبو ءفكب

 هخسف بوجو ةلاحلا هذه يف جاوزلا ةحص مدع ىضتقمو .2*””رايتخالا ءوس نم امهنع فرع

 قيرفتلا اذه نأ كلذ ىنعمو .دساف حاكن ىلع امهرارقإ زوجي ال هنأل ؛نيجوزلا نيب قيرفتلاو

 .غولبلا رايخ ٌقح ساسأ ىلع سيلو عرشلا ٌّقح ساسأ ىلعو امهغولب لبق نوكي
 : ةثلاثلا ةلاحلا 4

 ناكو ءامهب قحلي نمو ةريغصلا وأ ريغصلا جيوزت ءايلوألا رئاس نم ّدجلاو بألا ريغ يلو نإ
 نإف ءريغصلل ةبسنلاب هنم رثكأبو و يل ف و وا

 ريغ هنكلو ذفان حيحص حاكنلاف ,لثملا رهمبو ءفكب جاوزلا ناك نإو . الصأ حصي ال جاوزلا

 بألا ريغ ةقفش روصق كلذ ليلعتو .امهغ امهغولب دنع حاكنلا خسف ة رايخ ةريغصلاو ريغصللو «مزال

 ىلإ ةجاحب انوكي ملف .ةريغصلاو ريغصلا ىلع ةقفشلا اروفوم امهنإ ذإ ٌدجلاو بألا فالخب ّدجلاو
 امك دقعلا خسف يف امهل رايخ ال فسوي وبأ لاقو .دمحمو ةفينح يبأ دنع اذهو ,غولبلا رايخ

 .459"2:لثملا رهمبو ءفكلا فداص دق جاوزلا مادام دجلا وأ بألا امهجوز اذإ امهل رايخ ال

 : يضاقلا امهجوز اذإ غولبلا رايخ ةريغصلاو ريغصلل -84

 جيوزت يلو اذإ يضاقلا ىلع ًاضيأ لاقي .ءايلوألا نم ّدجلاو بألا ريغ جيوزت يف هانلق امو

 .ةياورلا رهاظ يف وه اذهو راغصلا جيوزت يف ءايلوألا نم يضاقلا نأل ؛ ةريغصلا وأ ريغصلا

 نأ ,كلذ (هجوو) .لثملا رهمبو ءفكلا نم يضاقلا امهجوز اذإ غولبلا رايخ ةريغصلاو ريغصللف

 . معلا وأ خألا امهجوز اذإ نيريغصلل رايخلا تبث اذإف معلاو خألا ةيالو نع ةرخأتم يضاقلا ةيالو

 اهيرايدعب ةريغصلل رايخ ال نأ ةفينح يبأ نع يورو . ىلوأ يضاقلا جيوزت يف رايخلا اذه توبثف

 1 سفنلاو لاملا يف ةمات يضاقلا ةيالو نأ .ةياورلا هذه (هجوو) «يضاقلا اهجوز اذإ

 ,(859١3بألا ةيالوك ةوقلا ىف هتيالو نوكتف

 "الكت ص جا «راتحملا درو راتخملا ردلا» 6 ةنضفز

 ردلا» .5 ٠١ /ص 232ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» ل” ١ ص 235ج «عئادبلا» 2 7ا/60 ص 25ج «طوسبملا» ( . “1١8

 ."58-594ص .ا"*ج «راتحملا درو راتخملا

 )٠١8*5( 64ج «طوسبملا» « ص©5١6؟.

 ه105-د



 : هلطبي امو رايخلا تقو 4

 امهملع دعب وأ ءامهغولب لبق حاكنلاب املع اذإ امهغولب دنع ةريغصلا وأ ريغصلل رايخلا تقوو
 يف تتكسو حاكنلاب تملع اذإف .©**غولبلا دعب الإ هب املعي مل اذإ امهغولب دعب حاكنلاب
 لخد جوزلا نأ الإ ًاركب تناك وأ لصألا يف ًابيث تناك نإو .اهرايخ لطب ركب يهو اهملع سلجم
 امنإو .حاكتلاب اهملع سلجم نم اهمايقب الو توكسلاب اهرايخ لطبي ال .جوزلا دنع تغلب مث اهب
 نم اهجوز نيكمتك اهاضر ىلع هب لدتسي اهنم لعفب وأ ًاحيرص حاكنلاب تيضر اذإ اهرايخ لطبي
 توبث تلهج نكل اهغولب ةعاس حاكتلاب تملع اذإو . كلذ هبشأ امو هنم ةقفنلا اهبلطب وأ اهعامج
 .تملع اذإ رايخلا اهل ناك اهغولب ةعاس حاكنلاب ملعت مل اذإ امإ .اهرايخ لطب تتكسف اهل رايخلا
 رايخ لطبي الو ءاذه . غولبلا رايخ لطب ىمسملا رهملا نعوأ جيزلا مسا نع تلأسو تغلب اذإو
 20450 يضر هنأ هب فرعي ام هنم ءيجي وأ .تيضر هغولب دنع لقي مل ام ريغصلل غولبلا

  - 4١حاكنلا خسفل غولبلا رايخب ىوعدلا نم دب ال :

 عفر يأ  يضاقلا ىلإ عفارتلا غولبلا رايخب نيجوزلا نيب قيرفتلاو حاكنلا خسفل طرتشيو
 يضاقلا ردصيف «غولبلا رايخب قيرفتلاب مكحلاو حاكنلا خسف بلطب - يضاقلا ىلإ ىوعدلا
 نأل ؛ يضاقلا مكح حاكنلا خسفل طرتشا امنإو .ةنيبلا عامتسا دعب نيجوزلا نيب قيرفتلاب همكح
 يذلا ّيلولا ةقفش روصق ببسب ررضتملا هيعّدي يفخ ررض عفدل انه اه غولبلا رايخ ببسب خسفلا
 فلتخم غولبلا رايخ ببسب خسفلا نإ مث .ّدجلا وأ بألا ريغ ّيلولا ناك اذإ «جاوزلا دقع أشنأ
 مكح نأل ("*0قيرفتلل ببسلا اذهب ذخألل يضاقلا مكح نم دب ال ناكف .ءاهقفلا نيب هيف
 .ةيداهتجالا لئاسملا يف فالخلا عفري يضاقلا

 ."58-59ص ء7ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» .”5١ص ,7ج «عئادبلا» 6 يندم

 .7؟5856ص « ١ج (ةيدنهلا ىواتفلا» «.4 5١٠5-١٠١ ص "جا «ريدقلا حتفو ةيادهلا» (١٠م5*8)

 . 8١ص 37ج «ةيانعلا حرشو ةيادهلا» .5١7ص 84ج «طوسبملا» ( 1١83

 -لامهة 



 : ةلباتحلا بهذم :ًايناث

 «نيغلاب نيناجملا ناك ولو نيناجملا هينبو راغصلا هينب جيوزت ةصاخ بألل» : ةلبانحلا لاق

ه ىلعو ١2*(اولقعو اوغلب اذإ رايخ  نيناجملاو راغصلا نينبلا يأ مهل سميلو
 مهدنع سيلف اذ

 . غولبلا رايخب نيجوزلا نيب قيرفت

 :ةيعفاشلا بهذم :ًاثلاث مو .م

 ةريغصلل ًارايخ اوركذي ملو .©"9*0«اهنذإ ريغب ةريبك وأ ةريغص ركبلا جيوزت ةيالو بألل :اولاق

 ءامهيجوز يف ةحلصم ترهظ نإ دج وأ بأ ةنونجملا جوزيو» : ةنونجملا يف اولاقو . غولبلا دنع

 تقافأ اذإف «هدعب وأ غولبلا لبق تنج ءركبو بيث «ةريبكو ةريغص جيوزتلا زاوج يف ءاوسو

 دنع  اهّدج وأ اهوبأ اهجّوز اذإ ةريغصلا نأ ,يل ودبيو 2*؛:«اهل رايخ ال اهجيوزت دعب ةنونجملا

 تقافأو اهوبأ اهجوز اذإ ةنونجملا يف هولاق ام ىلع اسايق غولبلا دنع اهل رايخ الف بألا دوجو مدع

 . غولبلا دعب

 :ةيكلاملا بهذم :ًاعبار 4٠ ع

 «ريغصلا لفطلا :اوضر وأ اوطخس ,مهريغ مهيلع هدقع اذإ حاكنلا مهمزلي ةسمخ» :اولاق

 اهلثم رهمب ةريبك وأ تناك ةريغص ركبلا هتنبا جيوزت بألل اولاقو 2447. .امهوبأ امهجوزي ركبلاو

 سيلف ءاذه ىلعو 2*؛”ًاقبطم ًانونج ةنونجملا جوزي اذكو ءرابجإ ةيالو اهيلع هل نأل ؛لقأب وأ

 . كلذ دعب تقافأو اهوبأ اهجوز اذإ ةنونجملل رايخ ال اذكو ءاهوبأ اهجّوز اذإ ةريغصلل غولب رايخ انه

 : ةيرفعجلا بهذم :ًاسماخ م6

 الو . .ةريغصلا ىلع ةتباث ٌدجلاو بألا ةيالوو» :ةيفنحلا هقف يف «عفانلا رصتخملا» يف ءاج

 جاهنم» يفو ""*؛9«كلذك هنأ امهرهظأ :نالوق يبصلا يفو .غولبلا عم ةيبصلل رايخ

 نينونجملاو «نيريغصلا ىلع بآلاف .مكاحلاو هيصوو الع نإو بألل ةيالولا امنإ» :«نيحلاصلا

 ."'*49(نيفصولا لاوز دعب امهل رايخ الو ؛كلذك اغلب اذإ

 . 38ص ,ج «عانقلا فاشك» 8١٠0م
 )٠١889( ص .؟7ج «جاتحملا ينغم» ١59 . )٠١850( 1؟9ص .اج «جاتحملا ينغم» .

 )١٠١841( 7377ص .يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» .

 .7؟2ص « ؟ج (يقوسدلا ةيشاحدو ريدردلل «ريبكلا حرشلا» ١855(

 )٠١84( 198ص «عفانلا رصتخملا» .
 )5 )0٠١844ص ؛؟ج «ميكحلا نسحم ديسلل ؛نيحلاصلا جاهنم» ١4 .

 -6ه048-



 تباذلل) كاوتك
 هرثأ ثيح نم قالطلا عاونأ : سماخلا ثحبملا

 :نيبلطم ىلإ ثحبملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت 0

 يعجرلا قالطلا :لوألا بلطملا

 :عورف ةثالث ىلإ بلطملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت 20١-

 همكحو هتيعو رشم نايبو يعجرلا قالظلا فيرعت :لوألا عرفلا

 نأ ىلع ةلدألا 4 - ًايعجر نوكي نأ قالطلا ىف لصألا 1761  هفيرعت -

 176117 - يناثلا ليلدلا 7915 - لوألا ليلدلا -7/91 - ًايعجر نوكي نأ قالطلا يف لصألا
 1/67١ - اهانركذ يتلا ةلدآلا نم دافتسي ام 1/619 - عبارلا ليلدلا -7614  ثلاثلا ليلدلا

 ؟همكح امو يعجرلا قالطلا عقي ىتم : يناثلا عرفلا

 ًالوخدم ةجوزلا نوكت نأ :لوألا طرشلا 17677 - يعجرلا قالطلا عوقو طورش -0
 نرقي ال نأ : يناثلا طرشلا 7674  ؟لوخدلا ماقم ةحيحصلا ةولخلا موقت له 7677 - اهب
 طرشلا 17675  ثالثلل للمكم قالطلا نوكي ال نأ :ثلاثلا طرشلا -7676 - ضوعب قالطلا
 - ةحيرصلا يعجرلا قالطلا ظافلأ 763717 - يعجرلا قالطلا ظافلأب قالطلا عقي نأ :عبارلا

 قالطلا ظفل يف ةلبانحلا بهذم 1678 - هب عقي امم فوصوملا حيرصلا قالطلا ظفل -4
 بهذم -1681 - ًايعجر قالطلا اهب عقي يتلا ةيانكلا ظافلأ :ًايناث 670  فوصوملا حيرصلا
 #16 - يعجرلا قالطلا ظافلأ يف حجارلا لوقلا 7677  قالطلا تايانك ظافلأ يف ةلبانحلا

 قح :ًايناث 764  جوزلا اهكلمي يتلا تاقلطلا ددع صقني :ًالوأ - يعجرلا قالطلا مكح
 دنع لحلاو كلملا ىلع بترتي ام 7/675 - لحلاو كلملا ءاقب :اثلاث 767ه  جوزلل ةعجرلا

 يف ةلبانحلا بهذم 8*6 - لحلاو حاكنلا كلم ءاقب يف ةيعفاشلا بهذم  الهالال ةيفنحلا

 بهذم 1/64٠  ةيرهاظلا بهذم 1/678 كلذ ىلع بترتي امو لحلاو حاكنلا كلم ءاقب

 . ةيرفعجلا
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 ةعجرلا :ثلاثلا عرفلا

 ةعجرلا ةيعورشم ةلدأ 1/847  ةعجرلل يعرشلا فييكتلا 7647  ةعجرلا فيرعت -01

 لوقعملاو عامجإلا : : ًاثلاث ا/ه#84ه - ةيوبنلا ةنسلا نم : : ًايناث - ٠7645 - ميركلا نارقلا نم : ًالوأ

 # . . .نهدرب قحأ نهتلوعبو# :ةيأ يف نيرسفملا لاوقأ - 7041  ةعجرلا قح جوزلل - 7645

 ال نأ جوزلل 768٠  طاقسإلاب طقسي ال ةعجرلا قح 1/849 - ىرخأ ةيآ ريسفت 7644 -

 يف ةبجاولا ةعجرلا 7687 ؟جوزلا ىلع ةبجاو ةعجرلا ريصت له 1/08١ - هتقلطم عجاري

 ةعجرلا ناكرأ 50#  رهطلا يف عقاولا قالطلا يف ةبجاولا ةعجرلا 7687 - ضئاحلا قالط

 ةيعفاشلا دنع : ًالوأ : لوألا طرشلا - عجترملا طورش - 7٠ه ه5 - عجترملا : لوألا نكرلا الهوه

 طرش ةلبانحلا ركذي مل  ا!/هه9 - ةلبانحلا دنع :ًاثلاث  /هه/ - ةيكلاملا دنع :ًايناث  /ههال

 ًأطخلاو لزهلاو هاركإلاب ةيفنحلا دنع ةعجرلا حصت 17/67١ - ةيفنحلا دنع :ًاعبار 767٠  غولبلا

 1/054 - حالصإلا دصق : يناثلا طرشلا 76517  ةعجرلا يف ةلاكولا 78577 - ّدجلا مدعو

 لاوقأ 7675 - يناثلا ليلدلا - 78 لوألا ليلدلا - حالصإلا دصق طرش ىلع ةلدألا

 ةعجرلا يف ءاهقفلا لاوقأ - 7678 - نيرسفملا لاوقأ ةصالخ - 651/  ةعجرلا ةيا يف نيرسفملا

 - ؟رارضإلا مدعو حالصإلا دصق طرش ءاهقفلا مظعم ركذي مل اذامل -17654  رارضإلا دصقب

 - ةعجرلاب ةجوزلا مالعإ 17171  رارضإلا مدعو حالصإلا دصق طرش يف ةصالخلا

 مالعإ بحتسي : يناثلا لوقلا -761/4  ةعجرلاب ةعجترملا مالعإ بجي :لوألا لوقلا - 7617

 اهمالعإ بابحتسا يف يناساكلا ليلعت - 61/5 يناثلا لوقلا ةلدأ 71/0 - ةعجرلاب ةعجترملا

 1/614 - ةعجرلا ىلع داهشإلا - 17/6174 - ةعجترملا مالعإ بوجو حجارلا -11/ا/  ةعجرلاب
 داهشإلا يف نيرسفملا لاوقأ ةصالخ 1/648٠ #«مكنم لدع يوذ اودهشأو# : ىلاعت هلوق ريسفت

 - 1/087  ةيفنحلا بهذم : ًالوأ ةعجرلا ىلع داهشإلا يف ءاهقفلا لاوقأ - 7641١ - ةعجرلا ىلع

 - ةيكلاملا بهذم : اعلاث ا/ه854 - ةيعفاشلا بهذم : ًايناث - ا/هرما# داهشإإلا بابحتسا هجو

 -1/641/ - ةيميت نبا مالسإلا خيش لوق :ًاسماخ 7/645 - ةلبانحلا بهذم :ًاعبار 6

 يف حجارلا لوقلا 76489  ةيرهاظلا بهذم :اعباس 1/688  ةيرفعجلا بهذم :ًاسداس

 1/6457 - ةعجترملا : يناثلا نكرلا 704١ - حيجرتلا بابسأ 7/64٠  ةعجرلا ىلع داهشإلا

 1/698 - ثلاثلا طرشلا 17894 - يناثلا طرشلا 76897 لوألا طرشلا :ةعجترملا طورش

  ةعجرلا ةغيص  ثلاثلا نكرلا - 78917  ةعجترملا اضر طرتشي ال مهو عبارلا طرشلا

 ب ظ/١٠5 - ةيفنحلا بهذم أ - حيرصلا لوقلاب ةعجرلا - 78494 - لوقلاب ةعجرلا 4

 ه ا!  ةيكلاملا بهذم د 1/٠057  ةيعفاشلا بهذم  ج 501١ - ةلبانحلا بهذم

 ةين الب حيرصلا ظفللاب ةعجرلا عقت ©75٠0  ةيرفعجلا بهذم و 1/5٠6 4  ةيرهاظلا بهذم
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 بهذم 1508 - ةعجرلا يف جاوزلاو حاكنلا ظفل 77٠1  ةيانكلا ظافلأب ةعجرلا - 7505 -

 اهتفاضإو ةعجرلا قيلعت 751١١  ةيفنحلا بهذم 1/5٠١  ةيعفاشلا بهذم 09  ةلبانحلا

 بهذم :ًاثلاث 751  ةلبانحلا بهذم :ًايناث 7/517 - ةيفنحلا بهذم :ًالوأ  لبقتسملا ىلإ
 بهذم : الوأ 7515 - لاعفألاب ةعجرلا 7/516  ةيكلاملا بهذم :ًاعبار - /515 - ةيعفاشلا

 :ًاعبار 7519 - ةلبانتحلا بهذم :ًاثلاث 714 - ةيعفاشلا بهذم :ًايناث -/511/ - ةيفنحلا
 - ةيرهاظلا بهذم :ًاسداس 1/511 - ةيرفعجلا بهذم :ًاسماخ 177١  ةيكلاملا بهذم
 عازتلا :ًالوأ - 7574  ةعجرلا يف عازنلا 7578 لاعفألاب ةعجرلا يف حجارلا لوقلا -
 يف عازنلا : :ًاثلاث 75175  ةعجارملا عوقو يف عازنلا : : ًايناث - 75176 - ةعجرلا توبث لصأ يف
 ةيرهاظلا يأر ىلع : :ًالوأ - فتيل - تجوزت اذإ ةقلطملا عم عازنلا :ًاعبار 71117/ - ةدعلا ا

 .روهمجلا يأر ىلع : :ًايناث الك؟94

 نئابلا قالطلا :يناثلا بلطملا

 :نيعرف ىلإ بلطملا ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت ١-5

 ىرغص ةنونيب نئابلا قالطلا :لوألا عرفلا

 قالطلا : ًالوأ #7 ؟ىرغص ةنونيب انئاب قالطلا عقي ىتم 177837 - هفيرعت 1١-
  (علخلا) لام ىلع قالطلا : ًايناث - 96:2 ةولختلا دعي قالطلا 9/554 - لوخدلا لبق

 ظفللاب انئاب عقي ام : ًاعبار - 7177 - جاوزلا قرف ضعب يف ًانئاب قالطلا عوقو : :ًاثلاث 785
 ؟ًانئاب عقي له فوصوملا حيرصلا ظفللاب قالطلا 1 778 - ةقباسلا تالاحلا ريغ يف حيرصلا
 15141١ - ةيفنحلا دنع انئاب عقي ةوقلاب فوصوملا قالطلا 7514٠ - ةلبانحلا بهذم 1776 -
 لعفأب فوصوملا ةظفلب قالطلا - ب 17/5417 - ةيعجر ةدحاو عقي فوصوملا قالطلا نأ حجارلا
 تنأ) :هلوقب عقي ام 1/544 ةيعفاشلا كوقاد 5857  ةيفنحلا لوق - ؟ًانئاب عقي له ليضفتلا
 ددعلاب قالطلا حيرص هيبشت - ج - ٠5145 - ةيعفاشلا لوق حجارلا 7514ه  (قالطلا حبقأ قلاط
 - (لبجلا لثم قلاط تنأ) :اهل لاقول - 7548 - هل ددع ال اميف ددعلاب هّبش نإو - ىف وي
 1/561١  ةيعفاشلاو ةيفنحلا بهذم أ 1/56٠-  تايانكلاب نئابلا قالطلا :ًاسماخن -4
 ا ا وعلا دول رم يال وااو

 - ةيفخلا ةيانكلاب عقي ام - 7568 - ةنئاب ةدحاو قلاط تنأ :اهل لاق ول 7664 خلا ..

 يزج نبا لوق - 7/564 - ةيكلاملا بهذم  ج -1/561/  ةلبانحلا لاوقأ نم مهفي ام 5
 تايانكب عقي اميف حجارلا لوقلا 1755٠١ - ةيكلاملا بهذم نم رهاظلا 17564 يكلاملا

 - ثلاثلا ليلدلا 7577 - يناثلا ليلدلا 767 - لوألا ليلدلا 7551  هتلدأو قالطلا

 هاا



 ىرغص ةنونيب نئابلا قالطلا مكح 177 سماخلا ليلدلا 7556 - عبارلا ليلدلا 8

 : اثلاث 554/  - ةعجرلا قح قلطملا كلمي ال :ًايناث 7551 لحلا ال كلملا ليزي : ًالوأ -

 ثراوت الو ناعل الو ءاليإ الو راهظ قلطملا نم نم عقي ال :ًاعبار - 7559 لجؤملا رهملا لولح

 لوألا لوقلا 751/7  مدهلا ةلأسم 7517/1١ - تاقلطلا ددع صاقنإ - 751٠١  هتقلطم نيبو هنيب

 .لاوقألا هذه ةجح _ال5ا/ه يناثلا لوقلا 75174 - لوألا لوقلا ةجح ا751/“

 ىربك ةنونيب نئابلا قالطلا : يناثلا عرفلا

 ظفلب ثالثلا قالطلا عقي له - 1417/8 - ؟قالطلا اذُه عقي ىتم 171/7  هفيرعت 7715
 نبا لوق - 758٠١ - يواحطلا مامإلا لوق  ثالثلا ظفلب قالطلا نم عقي ام 175174  ثالثلا

 روهمجلا لوق - 7541 - ميقلا نبا لوق - 7547 - ةيميت نبا مالسإلا خيش لوق 75481 - دشر

 ليلدلا - 786  روهمجلا لوق لوألا لوقلا ةلدأ - 7584  دحاو ظفلب ثالثلا قالطلا عوقو

 - 1589 - عبارلا ليلدلا 75848 - ثلاثلا ليلدلا -7541/ يناثلا ليلدلا 7585 - لوألا

 نماثلا ليلدلا - 75957 - عباسلا ليلدلا - 7641 - سداسلا ليلدلا 7694٠- - سماخلا ليلدلا

 ليلدلا - 7595 - لوألا ليلدلا -742 - يناثلا لوقلا ةلدأ - 75944 - عساتلا ليلدلا - 75917

 -1/ا/١٠  سماخلا ليلدلا -7599 - عبارلا ليلدلا - 7594 - ثلاثلا ليلدلا 75917 - يناثلا

 - لوألا ليلدلا 71/01 اهب لوخدملا ريغ يف ةدحاو ثالثلا عوقو وهو ثلاثلا لوقلا ةلدأ

 لوقلا ةلدأ 117٠4  ثلاثلا لوقلا باحصأ نيب فالتخا 7/0 يناثلا ليلدلا 67

 -ا/ا/7٠ - يناثلا داريإلا - 77/١5 - لوألا داريإلا لوألا لوقلا ةلدأ ةشقانم ©717١ عبارلا

  سداسلا داريإلا 77٠١١  سماخلا داريإلا 7709 - عبارلا داريإلا 77/٠8 - ثلاثلا داريإلا

 داريإلا 71715 - عساتلا داريإلا 771  نماثلا داريإلا 71/1١7 - عباسلا داريإلا 0١

 اذه ىلع در - 11/11 - لوألا ضارتعالا 79/15 يناثلا لوقلا ةلدأ ةشقانم - ال6١ - رشاعلا

 لوخدملا ريغب قلعتي سابع نبا ثيدح :ًالوأ -89 - يناثلا ضارتعالا 17171١8 - ضارتعالا

 ىلع درلا 71777  خسانلاب سابع نبا ملع ءاعدا :ًايناث 77/71 در ىلع در 1717/7١ اهب
 مدقي الف هتحص يف فلتخم سابع نبا ثيدح :ائلاث 7/1/7 خسانلاب سابع نبا ملع ءاعدا

 فقوتلا بجوي هاور امب سابع نبا دارفنا : :ًاعبار 17/18 - در ىلع در -1/7/74 - عامجإلا ىلع

 - ةصاخ ةروص ىلع روصقم سابع نبا ثيدح : اهنا الال7/ در ىلع در -ا/ا/7“ هيف

 - سانلا تاداع ريغت ىلع سابع نبا ثيدح لمح :ًاسداس -1/7/78 - در ىلع در 33

 - در ىلع در 77/7 هيلع فوقوم سابع نبا ثيدح :ًاعباس 1771 در ىلع در 8٠

 سيل :ًاعسات 717/80 در ىلع در 1774  ىور ام فالخب ىتفأ سابع نبا :ًانماث 7/0
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 ءاعدالا :ًارشاع 71/1 در ىلع در 77  هنومضمل كي ىبنلا رارقإ سابع نبا ثيدح يف
 ثلاثلا لوقلا ةلدأ ةشقانم 7/1779 در ىلع در 7/778 - ذاشو 50 سابع نبا ثيدح نأب

 انيأر 71/47 - در ىلع در - 7/1/4 7 - عبارلا لوقلا ةلدأ ةشقانم  /ا/١4 - در ىلع در 17/4٠

 ثالث قالطلا نأشب نآرقلا نم دافتسي ام :ًالوأ 71744  دحاو ظفلب ثالثلا قالطلا ةلأسم ىف
 نبا ريسفت /1/41   ةثلاثلا ةيآلا ريسفت 171/45 - ةيناثلا ةيآلا - ب  ا/ا/4© - ىلوألا ةيآلا .-

 : ثلاث 71749  ثالثلا قالطلا نأشب ةيوبنلا ةنسلا نم دافتسي ام :ًايناث 71/48  ةيآلا هذهل ريثك
 نأشب سايقلا نم دافتسي ام :ًاعبار 7176٠  ثالثلا قالطلا نأشب عامجإلا ىوعد نم دافتسي ام
 ام ا - ةدحاو عقي ثالثلا قالطلا نأب نيلئاقلا عم ةلدألا 7176١ - ثالثلا قالطلا

 ا :الوأ الاله 4 ثالثلا قالطلا يف انيأر نايب ىلإ دوع 7/07  هنع هللا يضر رمع هلعف

 عوقوب يأ ر روهمجلا لوقب ذحخألا م غوسي : : ًايناث - ا/ا/هه  ةيفالخلا داهتجالا لئاسم نم ةلأسملا هذه

 لوقب ًاضيأ غوسيو : ايناث  //ه5 دحاو سلجم يف ةقرفتم ظافلأب وأ دحاو ظفلب ثالثلا قالطلا

 -ا/ا/ها/  ةدحاو ةقلط عقي دحاو سلجم يف ةرركتم ظافلأب وأ ثالثلا ظفلب قالطلا :لاق نم

 هب ذخألا ىلإ ليمأ يذلا لوقلا 17/08  ثالثلا ظفلب قالطلا لاصأ عقي ال :لاق نم فعض

 ليلحتلا هب لصحي يذلا حاكنلا طور الا/ل0٠5 - ىربك ةنونيب ننال قالطلا مكح اللهو

 حاكنلا نوكي نأ : : ًايناث 7/517 ًاحيحص يناثلا حاكنلا نوكي نأ :ًالوأ - لال1 - لوألا اهجوزل

 حاكنلا يف لصحي نأ : : ًاثلاث 7758  ليلحتلا هب دصقي ال يأ ًانطابو ًارهاظ ًاحيحص يناثلا

 يناثلا جاوزلا 7756 يناثلا جوزلا ءطو يف ضعبلا هطرتشا ام 17/54 - ةجوزلاب لوخد يناثلا

 ش .ثالثلا تاقلطلا مدهي

 هعاقيإ ةيفيك ةهج نم قالطلا عاونأ : سداسلا ثحبملا

 :نيبلطم ىلإ ثحبملا ميسقت :ثحبلا جهنم 11/517 - ديهمت -25

 (ىنسلا قالطلا) ةنسلا قالط :لوألا بلطملا

 ثيح نم ينسلا قالطلا 7/7١ - ةنسلا قالطب هتيمست ببس -74//1 - هفيرعت --

 ميركلا نآرقلا نم : : ًالوأ :تقولا ثيح نم ينسلا قالطلا يف صوصنلا 8ع - ددعلاو تقولا

 -ا/ا/ا/4 - تقولا ةهج نم ينسلا قالطلا طورش -1/ا/ا/# - ةيوبنلا ةنسلا نم : : ايناث - ١/ا/7/7

 طرشلا ققحتي فيك -1//ا/ا/  ثلاثلا طرشلا 177/75 - ىناثلا طرشلا  ا/ا/ا/ه لوألا طرشلا

 - ةلأسملا يف ينالقسعلا رجح نبا لوق 17778 - ؟ضئاح يهو اهقلط دق ناك اذإ ثلاشلا

 هجو 11/٠١ - ضئاح يهو اهقلط دق ناك اذإ ثلاثلا طرشلا ققحت ةيفيك يف حجارلا 4

 *١اهة-



 لوألا ليلدلا ا اذه لئالد 71/87 - عبارلا طرشلا - 17/4١ - حيجرتلا اذه يف ةمكحلا

 طورش نهقالطل طرتشي ال نم 1/80  ثلاثلا ليلدلا - الا/85 - يناثلا ليلدلا الالى“

 ىلع ةلدألا - 77/84 - لماحلا :ًايناث 77/41 اهب لوخدملا ريغ : ًالوأ - 7785 - ينسلا قالطلا

 نعضي نأ نهلجأ لامحألا تالوأو# : ىلاعت هلوق أ - 71789 - تقو يأ يف لماحلا قيلطت زاوج

 ثيدح د 11/41  دواد يبأ ثيدح  ج 87/4٠  ملسم مامإلا ثيدح ب  «نهلمح

 1/454 - يناساكلا ليلعت -و 17/1/87  يلبنحلا ةمادق نبا ليلعت - ه 17/437 - ينطقرادلا

 قالطلا 71747 - امهعامج دعب ةسيآلا وأ ةريغصلا قالط -117/4ه  ةسيآلاو ةريغصلا :ًاشلاث

 قالط 117917 - ضيحلا تاوذ نم يهو اهب لوخدملل ةبسنلاب :ًالوأ  ددعلا ثيح نم ينسلا

 -1/1/48 - اهتدع يضقنت ىتح اهكرتيو هيف اهسسمي مل رهط يف ةدحاو ةقلط اهقلطي نأ اهل ةنسلا

 - ةيديزلا دنع ةنسلا قالط 17/8٠١ - ةيفنحلا دنع ةنسلا قالط -1/1/49  لوقلا اذهل ةجحلا

 حجارلا لوقلا *78٠١- - ةيرهاظلا دنع ةنسلا قالط - 78٠17 ةيعفاشلا دنع ةنسلا قالط -8

 - ثلاثلا ليلدلا 7805 - يناثلا ليلدلا 78٠6 - لوألا ليلدلا - حيجرتلا ةلدأ 7805

 ليلدلا - 011 نسدابلا ليلدلا - 78٠١094 - سماخلا ليلدلا - 7808 - ا ليلدلا 607

 ةنسلا قالط :ًاثلاث 781 اهي.كوخدملا ريغل ةيفنلاب ةنسلا قالط :ًايناث - 1/81١ - عباسلا

 .لماحلل ةبسنلاب ةنسلا قالط :ًاعبار 7/81 - ضيحت ال نمل ةبسنلاب

 ةعدبلا قالط : يناثلا بلطملا

 ينغملا بحاص لوق 17817 ةعدبلا قالط عاونأ 7/81  ةعدبلا قالط فيرعت -4

 هربتعي قالط 1/814  ةعدبلا قالط عاونأ ضعب يف فالخلا 78117 - ةعدبلا قالط يف

 مامإلاو ةيفنحلا نيب فالخلا ىلإ ريشي دشر نبا 7/4819 - ًايعدب كلام مامإلا هربتعي ًاينس ةيفنحلا

 ؟يعدبلا قالطلا عقي له 1/87١  ةعدبلا قالط عاونأ ضعب ىلع قافتالا 787١- كلام

 علخلا :ثلاثلا لصفلا

 :ثحابم ةعبس ىلإ لصفلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم -1/41717 - ديهمت -17

 هتيعورشم نايبو علخلا فيرعت :لوألا ثحبملا

 علخلا فيرعت 17877 - ريثألا نبال ةياهنلا يف هفيرعت 7/876 - ةغللا يف هفيرعت -4

 ةلدأ - 7/8379 - راتخملا فيرعتلا - 78378 - فيراعتلا ةصالخ 78717  ءاهقفلا حالطصا يف

 : اعلاث ا/4"١ - ةيوبنلا ةنسلا نم : : ًايناث ا/41*٠  ميركلا نارقلا نم : ًالوأ علخلا ةيعورشم

 . عامجإلا
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 هعيرشت ةمكحو علخلا مكح :يناثلا ثحبملا

 نأشب ةيوبنلا ةنسلا يف درو ام 7/877  رظحلا مأ ةحابإلا علخلا يف لصألا له -7
 ةجاحلل هزاوجو رظحلا وه علخلا يف لصألا 787ه  علخلا يف ءاهقفلا لاوقأ 78174 - علخلا
 دنع :الوأ - ةجوزلا لبق نم علخلا بلط ةحابإ 0 علخلا بلط مكح 1/8756 -
 دنع : ًاعبار - 7/84٠9 - ةيعفاشلا دنع : ثلاث 78889 ةيرهاظلا دنع : :اناثاع //م178 - ةلبانحلا

 نوهركي ال ةيعفاشلا 17/847  ةجوزلا لبق نم علخلا بلط ةهارك - ب -1 - ةيفنحلا

 بلط بابحتسا اه ١65 - ةجوزلا لبق نم علخلا بلط بوجو د -6-8 - ةجوزلا لبق

 علخلا بلط ةحابإ 7/848 - جوزلا لبق نم علخلا بلط مكح -178417/ - ةجوزلا لبق نم علخلا

 ةعلاخملا ميرحت 786٠  ةجوزلا ىلع قييضتلاب ةعلاخملا بلط ةحابإ 7849 - جوزلا لبق نم

 عيرشت ةمكح 1/861  ةعلاخملا ىلع ةقفاوملا جوزلا بابحتسا ليصفتو حيضوت -5 5

 . علخلا

 علخلل يعرشلا فييكتلا :ثلاثلا ثحبملا

 ةيفنحلا فييكت ىلع بترتي ام - 7/865 - ةيفنحلا بهذم : الوأ - 7/868  ديهمت 514

 نم باجيإلا حصي : 0 ٠/م8681ل - هنع هعوجرب هباجيإ لطبي الف علخلاب جوزلا أدتبا اذإ : ًالوأ -
 لبقتسملا ىلإ | هتفاضإ [ وأ طرش ىلع علخلا قيلعت جوزلل زوجي : : اعلاث المهر اهتبيغ يف جوزلا

 ةجوزلل :اسماخ - 787٠ - هسفنل رايخلا هباجيإ يف طرتشي نأ جوزلل زوجي ال :ًاعبار - 1/869 -
 رولا انسب يلم ًاسداس - 851 - هلوبق لبق علخلا يف اهباجيإ نع عجرت نأ
 اضرلاو عربتلا ةيلهأ ةجوزلا يف ط :ًاعباس 17/8537 - لبقتسملا ىلإ ًافاضم وأ طرش ىلع
 . علخلاب

 ةيعفاشلا بهذم :ًايناث

 بترتي ام 7/8514 - ةضواعم ةغيصب هفييكت - [ جوزلل ةبسنلاب علخلا فييكت :ًالوأ - ا
 هيلع بترتي امو قيلعت ةغيصب علخلا فييكت - باد المكه ةضواعم ةغيصب علخلا فييكت ىلع

 ام 7/854 - ةجوزلل ةبسنلاب علخلا فييكت : :ًايناث - المكال علخلا قيلعت غيص نم - دب المكك

 . فييكتلا اذه ىلع بت بت

6١6 



 ةلباتحلا بهذم :ًاثلاث

 ةبسنلاب علخلا فييكت 1/417١- هيلع بترتي امو ةجوزلل ةبسنلاب علخلا فييكت 2-8848

 ءاج امم مهفي ام - 17417  ىهتنملا ةياغ يف ءاج امم مهفي ام 7/41/١- هيلع بترتي امو جوزلل

 يف علخلا فييكت يف نيلوق مهبهذم يف نأ ةلبانحلا لاوقأ نم رهاظلا 178177  فاصنإلا يف

 .جوزلا قح

 ةيكلاملا بهذم :ًاعبار

 . ةضواعم علخلا فييكت ىلع بترتي ام -1/81/5 - ةضواعم علخلا - 2

 علخلا ناكرأ : عبارلا ثحبملا

 :بلاطم ةعبرأ ىلإ ثحبملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم - 1/41/ا/  ديهمت 5

 «جوزلا» علاخملا :لوألا بلطملا

 ءاهقفلا لاوقأ - 784٠ - هعلخ زاج هقالط زاج نم - 14179 علاخلا وأ علاخملا 4

 : ًالوأ - 7م توملا ضرم ضيرملا علخ الممل - هيفسلا علخ 78/01 - علاخلا طورش يف

 - 885 - ةيكلاملا بهذم :ًاثلاث ملحد ةيعفاشلا بهذم ا 8845 - ةيفنحلا بهذم

 نونجملاو ريغصلا علخ 7/8484. - ةلبانحلا لوق ىلع بيقعت - /841/  ةلبانحلا بهذم :ًاعبار

 هقف نم :ًاثلاث /441 - ةيعفاشلا هقف نم : ًايناث - 789٠ ةيفنحلا هقف نم : ًالوأ - 7849 -

 00 يالا : ًاسماخ - 7/897 ةلبانحلا هقف نم :ًاعبار - 897  ةيكلاملا

 .لاوقألا نم :حجارلا

 «ةعلتخملا» ةجوزلا : يناثلا بلطملا

 : عورف ةعبرأ ىلإ بلطملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم 1845 - ديهمت -86

 اهسفن نع اهسفنب علاخت ةجوزلا :لوألا عرفلا

 0 كر 0-_ نأ 0 ةعلتخملا ةجوزلا يف طرتشي ام 0

 تدي نس نقلا ي 0 000 0 : ًايناث 407 0

 ارتشا :لوألا لوقلا ٠74٠8  علخلا يف ةعدبلاو ةنسلا دوجو يف ءاهقفلا فالتخا 179٠04

 -ةهاك



 - /74٠1   لوقلا اذه باحصأ نم ةيديزلا 7/405 - هيف اهسسمي مل رهط يف علخلا عاقيإ
 علخلا ةحصل رهطلا طارتشا مدع : يناثلا لوقلا 1408 - لوألا لوقلا باحصأ نم ةيرفعجلا
 . حجارلا لوقلا 741١ - يناثلا لوقلا اذه باحصأ لاوقأ نم 1/9409 -

 ةجوزلا نع يبنجألا ةعلاخم : يناثلا عرفلا

 ١ يبنجألا وه نم المخالع؟   1741١5؟ةجوزلا نع يبنجألا علخ .عقي له -
  1يبنجألا علخ ةحص مدع .: يناثلا لوقلا 7414 - يبنجألا علخ ةحص :لوألا لوقلا

 -  1/416يبنجألا علخ ةحص مدع : يناثلا لوقلا ةلدأ 915 - لوألا لوقلا ةلدأ - 1/417

 بيقعت 1419 - يبنجألا علخ يف ةحلصملا طرش 177418 - يبنجألا علخ يف حجارلا لوقلا

 طرش يف ةيكلاملا لوق ىلع المصلحة   747١علخلا لدبب علاخملا يبنجألا مازتلا - 17471١
 يف ليصفت ةيفنحلا دنع 1/477 - ةلبانحلا دنع - علخلا لدبب همازتلاب يبنجألا حرصي مل نإ

 المسألة   1/4717.ًاضيأ ةيفنحلا لاوقأ نمو 7/474 - ةلأسملا يف ةيفنحلا لاوقأ نم

 ةهيفسلا وأ ةنونجملا وأ ةريغصلا ةجوزلا علخ :ثلاثلا عرفلا

 .ديهمت 56

 ةنونجملا وأ ةريغصلا علخ :ًالوأ

 بهذم  ج 1/478 - ةيعفاشلا بهذم ب -1/9571/ - ةيفنحلا بهذم أ55لل575
 . ةيرفعجلا بهذم د 1/479 - ةلبانحلا

 ةنونجملاو ةريغصلا نع يلولا علاخي له :ايناث

 نأ يلولل زوجيو 178177 - ةلبادحلا بهذم :ًايناث 979  ةيفنحلا بهذم :ًالوأ
 . ةيعفاشلا بهذم :ًاعبار - 7476  ةيكلاملا بهذم :ًاثلاث 1/47 هلام نم ءيشب اهنع علاخي

 ش ةهيفسلا علخ :ًاثلاث
 بهذم :ًاثلاث -788/  ةيكلاملا بهذم :ًايناث 7/416 - ةيعفاشلا بهذم : الوأ 6

 .ةيرفعجلا بهذم :ًاسماخ 1418 - ةلبانحلا بهذم :ًاعبار - 1/478 - ةيفنحلا

 ؟ةهيفسلا نع يلولا علاخي له :ًاعبار
 ةيكلاملا بهذم  ج 18447  ةيفنحلا بهذم ب 1/44١  ةلبانحلا بهذم -أ 3

 -/ا١ا6 



 عربتلا هجو ىلع اهريغ نم لامب اهنع علاخي نأ يلولل 1/4484  ةيعفاشلا بهذم د 7و غم

 حجارلا لوقلا 7954ه اهل

 توملا ضرم يف ةجوزلا علخ : عبارلا عرفلا

 علخ 1/9454 - ةيرهاظلا دنع توملا ضرم ةضيرملا علخ - 1/4417  ديهمت -5

 دنع ةحيحصلاو ةضيرملا علخ نيب قافتالا هجو -ا/9449 - روهمجلا دنع توملا ضرم ةضيرملا

 : الوأ 940١ - روهمجلا دنع ةحيحصلاو ةضيرملا علخ نيب فالتخالا هجو 7956٠  روهمجلا

 -ا/4685  ةيكلاملا بهذم : اثلاث 7و ها“ ةلبانحلا بهذم : ًايناث ال67 - ةيفنحلا بهذم

 .ةيعفاشلا بهذم : ًاعبار

 علخلا ةغيص :ثلاثلا بلطملا

 : نيعرف ىلإ بلطملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم - /465  علخلا ةغيصب دارملا

 «ةاطاعملاب» لاعفألاب علخلا ةغيص :لوألا عرفلا

 دقع دقعني :لوألا لوقلا ١ ةاطاعملاب علخلا ةغيص يف ع ءاهقفلا فالتخا ,/4ها/

 ًاضيأ ةيكلاملا لاوقأ نم :ًايناث 7457٠  ةيكلاملا لاوقأ نم : ًالوأ 7469  ةاطاعملاب علخلا

 عوقو دعب ةلبانحلا ضعب لاوقأ نم :ًاعبار 1/457  ًاضيأ ةيكلاملا لاوقأ نمو :ًاثلاث 7951

 دقع زوجي ال : يناثلا لوقلا - 74584  ةيديزلا لاوقأ نم :ًاسماخ 197 ةاطاعملاب علخلا

 لوقلا -174517 - يناثلا لوقلا ةلدأ 79435 - لوألا لوقلا ةلدأ 7956 ةاطاعملاب علخلا

 حجارلا

 «ةيظفللا علخلا ةغيص» ظافلألاب ةغيصلا : ىناثلا عرفلا

 بهذم :ًاثلاث 17917١  ةيعفاشلا بهذم :ًايناث 749  ةيفنحلا بهذم :ًالوأ -4

 علخلا لدبل ةبسنلاب هانعم يف امو علخلا ظافلأ نيب اميف قورفلا ضعب دجوت 1/1/١ - ةيكلاملا

  ةعلاخملا ةجوزلا بلط جوزلا ةباجإب لكلا عوقو  اله1/ا* - ةلبانحلا بهذم : : اعبار 1741/1-

 بهذم :ًاعباس 1915  ةيديزلا بهذم :ًاسداس 1816 - ةيرفعجلا بهذم :ًاسماخ 4

 حجارلا لوقلا -1/417/  ةيرهاظلا

 «علخلا ضوع» ضوعلا : عبارلا بلطملا

 :عورف ةسمخ ىلإ بلطملا ميسقت :ثحبلا جهنم -ا/941/4 - ديهمت -4

 - هام



 ضروع الب علخلا دقع حصي له :لوألا عرفلا

 :ًايناث 17887 - ضوع نودب علخلا ةحص مدع 1/44١ - ةلبانحلا بهذم : الوأ
 1/946  ةيكلاملا بهذم :ًاعبار 1/484 - ةيفنحلا بهذم : ًاثلاث 79817  ةيعفاشلا بهذم
 .ةيديزلا بهذم :ًاسداس 1/485 - ةيرفعجلا بهذم : امهات

 ًاذخأو الذب ضوعلا ةيعورشم ىدم :يناثلا عرفلا
 لضع : ىلوألا ةلاحلا - 7484 - هذخأو ضوعلا لذب تالاح 1/488 - ديهمت -41/

 ضوعلا ذخأ جوزلا ىلع رظحي ؟لضعلا ةلاح يف ذخألاو لذبلا مرحي له 144٠١ - هتجوز جوزلا
 ةلاح يف ءاهقفلا لاوقأ 1447  ؟اهلضع ةلاح يف ضوعلا لذب جوزلا ىلع مرحي له 1411 -
 لوق 17444  روهمجلا ةجح 1441  دودرم ضوعلاو لطاب علخلا :روهمجلا لوق - لضعلا
 - لضعلا ةلاح يف حجارلا 7/446 لاح لك يف دودرم ضوعلاو «عقاو علخلا :ةيكلاملا
 اذه يف ينغملا بحاص لوق -1/951 - هيلع نآرقلا ةلالدو لضعلا ةلاح نم ءانثتسا -57
 مهفي ام 1/449  اهيلع نآرقلا ةلالدو .هتجوزل جوزلا ةيهارك : ةيناثلا ةلاحلا 7/494 - ءانثتسالا
 - 0١١ - ىلوألا ةلاحلاو ةلاحلا هذه نيب قرفلا هجو - 8٠٠١ - ةيناثلا ةلاحلا نأشب نارقلا نم
  ةيفتحلا لوق ىلع بيقعت 8٠١7 - ةلاحلا هذه يف لوذبملا لاملا ذخأ يف ةيفنحلا لوق

 - م06٠0 هللا دودح ةماقإ مدع  ةثلاثلا ةلاحلا 8٠١ 5 - ةيفنحلا لوق ىلع ًاضيأ بيقعت - 4٠
 يف نيرسفملا لاوقأ ةصالخ 8٠٠١5 - هللا دودح اميقي الأ افاخي نأ الإ : ىلاعت هلوق ريسفت
 لذبلا ّلح يف نيرسفملا لاوقأ نم - 8٠١8 - ةلاحلا هذه يف ذخألاو لذبلا لح /8٠٠1  - ةيآلا
 لذبلا لح ىلع ةلدألا - 0٠١  اهدحو ةجوزلا نم ببسب ذخألاو لذبلا لح - 8٠٠١4  ذخألاو
 ينالقسعلا حرش 6٠17  ةيوبنلا ةنسلا نم :ًايناث - 601١ -  اهدحو ةجوزلا نم ببسب ذخألاو
 م68١١  ةيآلا رهاظ نع لاؤس 8١١84  ءاهقفلا عامجإ :ًاثلاث 6١17  يراخبلا ثيدحل
 فاضي ام :ًائلاث 8١117 - يزارلا باوج :ًايناث - 8١15 - يربطلا باوج : ًالوأ  لاؤسلا باوج
 ةعلاخملا زاوج  نيجوزلا نيب قافولا لاح :ةعبارلا ةلاحلا 6١18 - يزارلاو يربطلا باوج ىلإ
 ةيرهاظلا لوق - 4٠7١  ةلاحلا هذه يف ةعلاخملا ميرحتب مهضعب لاق - 8014 - روهمجلا دنع
 يف روهمجلا ةجح 4٠١5 - ةيرفعجلا لوق 6٠١77 - ةيديزلا لوق - 807١ - ةلاحلا هذه يف
 قافولا ةلاح يف علخلا زجي مل نم ةجح - 8074 - نيجوزلا نيب قافولا ةلاح يف علخلا زاوج
 . حجارلا لوقلا 8١76 - نيجوزلا نيب

6168 - 



 ضوعلا رادقم :ثلاثلا عرفلا

 أمب ضوعلا رادقم ددحتي :لوألا لوقلا - 8٠١517 - ضوعلا رادقم يف فالتخا 5

 :ثلاثلا لوقلا - 8١79  اهاطعأ ام رادقمب ضوعلا ددحتي : يناثلا لوقلا - 8١78 - هيلع ايضارت

 ضوعلا نوكي نأ بحتسي ال :عبارلا لوقلا - 80٠  جاوزلا دقعب ةأرملل مزل امب ضوعلا ددحتي

 - 417 - جوزلا وأ ةجوزلا زوشن ىلع ءانب ليصفتلا :سماخلا لوقلا - 8071 - اهاطعأ امم رثكأ

 - ثلاثلا لوقلا ةلدأ - م0٠ ع يناثلا لوقلا ةلدأ  م٠# لوألا لوقلا ةلدأ  لاوقألا ةلدأ

 -/0178 - حجارلا لوقلا - 37*80 - سماخلا لوقلا ةلدأ - 8075 - عبارلا لوقلا ةلدأ مه

 .ءاضق زوجي ال ةنايد زوجي ال ام نأ حجرن

 «علخلا لدب» ضوعلا طورش : عبارلا عرفلا

 ةيلامجإلا طورشلا - 8١4٠ - علخلا يف ًاضوع حلصي حاكنلا يف ًارهم حلصي ام 84

 نأ حلصت عفانملا - 8047 - ًاموقتم الام ضوعلا نوكي نأ :لوألا طرشلا - 8041١ - ضوعلل

 ةيعفاشلا بهذم 8٠ 44 - ةيفنحلا دنع  ًاموقتم الام ضوعلا نكي مل اذإ - 4١ 48  ًاضوع نوكت

 ليصفت ةقرفلا عوقو يفو - 6١45 - ائيش علاخملا جوزلا قحتسي ال :ةلبانحلا بهذم م46١٠ _

 يأر - ب - 8١ 44 - ةيعفاشلاو ةلبانحلا يأر - ضوعلا موقت مدعب لهجلا - 8١ 41/ - ةلبانحلا دنع

 -ب 406٠ - ةيفنحلاو ةلبانحلا يأر أ - ضوعلاب ملعلا : يناثلا طرشلا - 8١49 - ةيفنحلا

 - 461  لوهجم ضوع ىلع علخلا ماسقأ - 6١61  ةلبانحلا ةجح 4٠١61١ - ةيعفاشلا يأر

 . عبارلا مسقلا - 808١65 - ثلاغلا مسقلا - 8١68 يناثلا مسقلا - 004 - لوألا مسقلا

 ضوعلا عاونأ :سماخلا عرفلا

 اهدلو ةقفنو ةعلتخملا ةقفن :ًايناث 8١69 - لجؤملا رهملا : ًالوأ - 8١088 - ديهمت - ١69

 كسلا قع :ًاثلاث 407١ - علخلا يف ًاضوع ةعلتخملا ةقفن لعج يف ءاهقفلا لاوقأ - 80

 ةيفنحلا بهذم - عاضرإلا :ًاعبار 805  نكسلا ةنؤم ىلع ةعلاخملا 407  ةعلتخملل

 -4055 - ةدملا يضم لبق وأ عاضرإلا لبق عيضرلا توم 8056  عاضرإلا ةدم - 8054

 -/4559 - ةيعفاشلا بهذم د 8054 - ةيكلاملا بهذم  ج - /4٠051  ةلبانحلا بهذم - ب

 ةقفن ىلع ةعلاخملا زاوج ةيفنحلا بهذم 1 م0176  هكاسمإو هتناضحو ريغصلا ةقفن :ًاسماخ

 ضوعلا نم عونلا اذه يف ةيفنحلا لاوقأ نم م١ - هب رارضإلا مدع طرشب هتناضحو ريغصلا

 - ةيكلاملا دنع مألا ةناضح طاقسإ ىلع ةعلاخملا م. ةيكلاملا بهذم - ب - م19٠

ضرلا ةدم اهيف امب نينس رشع ريغصلا اهتلافك ضوعلا ناك اذإ  ةيعفاشلا بهذم ج4
 عا

 دعب ريغصلا تام نإ ةيعفاشلا يأر - 8076  عاضرلا ةدم دعب تام اذإ مكحلاو ءضوعلا ّحص

 ةلبانحلا بهذم د 809/7 - ليصفت ةيعفاشلا دنعف ةعلتخملا تنام اذإ - 407+  ًالوح عضر نأ

 -61756 د



 اذإ ةلبانحلا دنع مكحلا 017  ةنيعم ةدم هيلع قافنإلاو ريغصلا عاضرإ ىلع اهتعلاخم زاوج
 حجارلا لوقلا - 80174 - ريغصلا تام

 علخلا يف ةلاكولا : سماخلا ثحبملا

 ةلاحلا - 80817 - هنع علاخي نم جوزلا ليكوت - 8١8١ - علخلا يف ةلاكولا حصت
 - ضوعلا هليكول ددحي ال جوزلا : ةيناثلا ةلاحلا *8١817/- - ضوعلا هليكول ددحي جوزلا : ىلوألا

 - 85085 - هوحنو ضوعلا سنجل ليكولا ةفلاخم 6١86  اهنع علاخي نم ةجوزلا ليكوت - 15

 ا . نيجوزلا نع ليكولا

 علخلا يف يضاقلا نذإ : سداسلا ثحبملا

 علخلا . 0 يف روهمجلا لاوقأ - 5088 - ؟علخلا يف يضاقلا نذإ طرتشي له -1/

 نذإ طرتشا نم ةجح 8٠094٠ - يضاقلا نذإ نيطرتشملا لاوقأ ٠ 6 نذإ الب
 لوقلا - 047 - يضاقلا نذإ الب علخلا زاوجل روهمجلا ةجح 8٠١91١ - علخلا زاوجل يضاقلا

 حجارلا

 علخلا راثآ :عباسلا ثحبملا

 :بلاطم ةثالث ىلإ ثحبملا اذه ميسقت :ثحبملا جهنم - 40944  ديهمت 08

 علخلاب ةقرفلا عوقو :لوألا بلطملا

  ةيفنحلا ةلدأ - 80417  ةيفنحلا بهذم :ًالوأ - 6045  علخلاب ةقرفلا عون 6
 ءاهقف هيلع ام 8٠١٠١١-  ةلبانحلا بهذم :اشثلاث - 8١0949  ةيكلاملا بهذم :ايناث 4

 (ملجلاو طفلك (ةادافملا و ظفل م7١١4  ةيعفاشلا بهذم : :ًاعبار ١ ٠ - نورخأتملا ةلبانحلا

 : عياض 41٠١١86  ةيديزلا بهذم :ًاسداس ٠54 ٠  ةيرهاظلا بهذم : :ًاسماخ - 81١7

 - يعجر قالط علخلا نأب لوقلا فعض : الوأ حجارلا لوقلا 8٠١١5-  ةيرفعجلا بهذم

 هراتخا ام حجرأ - .81١ - ةيميت نبا رايتخا وه خسف علخلاب عقاولا نأب لوقلا : :ًايناث - 8١
 تهدم انااا 114 ى ةيففاتقلا يهدم: ةةلرأع علخلا يف ةعجرلا طارتشا - 4١١4 - ةيميت نبا

 ًاخسف علخلا رابتعا ىلع بترتي ام - 8117  ةيديزلا بهذم :ًاثلاث - 8١١١  ةيفنحلاو ةلبانحلا

 .ًاقالط وأ
 ةيجوزلا قوقحلا يف علخلا رثأ :يناثلا بلطملا

 :نيعرف ىلإ بلطملا اذه ميسقت :ثحبملا جهنمو ديهمت *١١-

 هنا



 ةيجوزلا قوقحلا يف علخلا رثأ ىف ةيفنحلا بهذم :لوألا عرفلا

 ىلع قالطلا ةغيصب علخلا راثآ : ًالوأ - 81١1  هغيص فالتخاب علخلا رثأ فالتخا -4
 رهملا طوقس يف ليصفتلا - 81117 - ةأرابملا وأ علخلا ظفلب علخلا راثآ :ًايناث - 8115 - لام
 ضوعلا :ةيناثلا ةلاحلا - 8114  ةعلاخملا يف ضوعلا ركذ مدع : ىلوألا ةلاحلا - 8114 -

 ةجحلا - 81177 - فسوي يبأ ةجح 481١17١ - دمحم مامإلا ةجح 8١١ - ةعلاخملا يف روكذم

 ةيجوزلا قوقحلا يف علخلا رثأ يف روهمجلا بهذم :يناثلا عرفلا

 ١ علخلا دقع يف يمس اميف الإ علخلل رثأ ال -  - 8١75حجارلا لوقلا .

 هتاقلعتمو علخلا يف فالتخالا :ثلاثلا بلطملا

 -/1١41؟17- علخلا عوقو يف فالتخالا - 8175  تافالتخالا عاونأ - 81#

 ىلع جوزلا علاخ اهريغ نأ تعدا نإ - 8178  هتفص وأ ضوعلا رادقم يف فالتخالا

 ىعدا نإ - 8170  غلبملا تركنأو غلبم ىلع كتقلط جوزلا لاق نإ - 8١78 - هتمذب لام

 ءاليإلا : عبارلا لصفلا

 :ثحابم ةثالث ىلإ لصفلا ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت ١

 هتيعورشم نايبو ءاليإلا فيرعت :لوألا ثحبملا

 - 8174  ءاهقفلا حالطصا يف ءاليإلا - “81١  ةغللا يف ءاليإلا فيرعت 7

 - ةلأسملا يف ةيعفاشلاو ةلبانحلا يأر - 8١8  ؟لاوحألا عيمج يف ربتعم ءاليإلا له

 - 8178 - حجارلا لوقلا - 811/8 - ةيرفعجلا بهذم - 817/  ةيكلاملا يأر -85

 ءاليإلا - 81١41١  رارضإلا دصقل روظحملا ءاليإلا - 8١4٠ - رظحلا ءاليإلا يف لصألا

 .روظحملا ريغ

 ءاليإلا ناكرأ : يناثلا ثحبملا

 دنع :ًايناث - 8187 - ةيفنحلا دنع :ًالوأ  ؟رثكأ وأ دحاو نكر ءاليإلل له -5

 ثحبملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم - 81١46 - نيلوقلا نيب قيفوتلا - 8١485 - ةيعفاشلا

 :بلاطم ةتس ىلإ
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 «فلاحلا» جوزلا :لوألا بلطملا

 :الوأ «فلاحلا» يلوملا جوزلا طورش - 4١17 «تلاجبلاو نيلوملا وه عوزلا 1

 ةجحو روهمجلا ةجح - 8149 - جوزلا مالسإ :ايناث - 8١44 - القاع اغلاب نوكي نأ

 جوزلا ةردق :ًاثلاث - 4١6١ - جوزلا مالسإ طرش يف حجارلا لوقلا - 8١16٠١  ةيكلاملا
 بهذم أ - م8187  ءطولا نع قلطملا زجعلا : ىلوألا ةلاحلا - 81١67  ءطولا ىلع

 د - 8165  ةيكلاملا بهذم  ج 481١٠88  ةيعفاشلا بهذم ب 8١65  ةلبانحلا

 8169 حجارلا لوقلا - 8168 - ةيرفعجلا بهذم - اه -1©816ال/ - ةيفنحلا بهذم

 نع تقؤملا زجعلا يف ءاهقفلا لاوقأ - 81١  ءطولا نع تقؤملا زجعلا - ةيناثلا ةلاحلا

 . ءطولا

 «اهيلع فولحملا» ةجوزلا : يناثلا بلطملا

 حاكنب ةجوز نوكت نأ :ًالوأ - 8177 - اهيلع فولحملا ةجوزلا طورش -1

 نم ءاليإلا عوقو مدع حجارلا - 8175 - ةلبانحلا دنع ةلأسملا مكح 8156  :اهحاكن

 لوخدلا لبق ةجوزلا نم ءاليإلا - 81١14  ةيمذلا ةجوزلا نم ءاليإلا - 81517 - ةيبنجألا

 ةنونجملا ةجوزلا نم ءاليإلا - 817١  ءطولل ةحلاص نوكت نأ :ايناث - 8159 - هدعبو

 لوقلا - 81177 - ةيفنحلا دنع اهوحنو ةريغصلا ةجوزلا نم ءاليإلا - 817١ - ةريغصلاو

 .اهوحنو ةريغصلا ةجوزلا نم ءاليإلا ةحص حجارلا

 هب فولحملا :ثلاثلا بلطملا

 ١077 - فلحلا) ىلاعت هللاب نيميلا - 811775  ناعون هب فولحملا بالله(  4811/8 -

 الوأ - 3١8ا/  ءازجلاو طرشلاب فلحلا - 81175  ءاليإلا هب دقعني ال هللا ريغب فلحلا :

 بهذم الحنفية   - 81١18بهذم :ائلاث - 811/84  ةيعفاشلا بهذم :ايناث المالكية 

 ةلبانحلا بهذم :ًاعبار م -  - 4141١مهبهذم يف ةيناثلا ةياورلا ىلع ةلبانحلا لوق
 -  - 48187ةيرهاظلا بهذم :ًاسماخ 6187 - نورخأتملا ةلبانحلا هيلع رقتسا ام -

  -64حجارلا لوقلا - 8186 - ةيرفعجلا بهذم :ًاسداس .

 هيلع فولحملا :عبارلا بلطملا

 .جرفلا ريغ يف ءطولا - 81417  ءطولا وه هيلع فولحملا -5

 دمع



 ءاليإلا ةدم : سماخلا بلطملا

 - رهشأ ةعبرأ نم رثكأ ةدملا :ًالوأ - 8189 - ءاليإلا ةدم يف لاوقألا 4

 - ةدملا لقأل ريدقت ال :ًاثلاث - 814١ - ًادعاصف رهشأ ةعبرأ يه ةدملا :ًايناث -

 لوقلا ةلدأ - 8145 يناثلا لوقلا ةلدأ - 81947 لوألا لوقلا :لاوقألا ةلدأ 75

 ال /8191  - ءاليإلا رهشأ باستحا ةيفيك - 8145 - حجارلا لوقلا - 8196 - ثلاثلا

 .ةدملا باستحا ةيفيك يف ةيفنحلا لوقب ذخألا نم عنام

 هتغيصو ءاليإلا ظافلأ :سداسلا بلطملا

 :نيعرف ىلإ بلطملا ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت 64

 ءاليإلا ظافلأ :لوألا عرفلا

 ليلعت 870١  ةيفنحلا بهذم :ًالوأ 87٠١  ءاليإلا ظافلأب دوصقملا 8

 ظافلأ نم تايانكلا - 87١7 - تايانكلا ظافلأ نم حيرصلا ىرجم يرجي اسيف مهلوق

 - تايانكلا ظافلأ يف ةينلا - 87١5 .ءاليإلا يف ةيانكلا ظافلأ نم 87١7  ءاليإلا

 - ةيعفاشلا بهذم :ًايناث - 4705 - ءاليإلا عوقول ةينلا ىلإ رقتفي ال حيرصلا

 لوألا مسقلا - ةلبانحلا بهذم :ًاثلاث - 8708 - ءاليإلا يف ةيانكلا ظافلأ نم
 نم ثلاثلا مسقلا - 87١  ءاليإلا ظافلأ نم يناثلا مسقلا - 8709 - ءاليإلا ظافلأ نم

 - 87١7  حجارلا لوقلا - 8717  ةيرفعجلا بهذم :اعبار - 871١ - ءاليإلا ظافلأ

 .ةغل ةيأب حصي ءاليإلا

 ءاليإلا ةغيص :يناثلا عرفلا

 -47١5/- ةيرفعجلا بهذم 4751٠  روهمجلا دنع ءاليإلا ةغيصل تالاح ثالث 4

 ىلع قيلعتلا :ًايناث - 89117 - ليحتسم طرش ىلع قيلعتلا : ًالوأ  ءاليإلا ةغيص قيلعت تالاح
 - ثلاثلا هجولا - 8778 - يناثلا هجولا - 8851١4 - لوألا هجولا - 8718 - ليحتسم ريغ طرش

 طرش ىلع قيلعتلا ىلع ظحالي ام 8777 - سماخلا هجولا - 8777 - عبارلا هجولا ١
 . ةئيشملا ىلع ءاليإلا قيلعت - 8775 - ليحتسم ريغ

 «ءاليإلا راثآ» ءاليإلا مكح :ثلاثلا ثحبملا

 :بلاطم ةثالث ىلإ ثحبملا ميسقت - 8775 - ديهمت -606
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 يلوملل صبرتلا ةذم :لوألا بلطملا

 - دبعو رح نيب صبرتلا ةدم يف فالتخا ال 8778  رهشأ ةعبرأ يلوملا لاهمإ 17

 ةدم توبث - 4771١ - صبرتلا ةدم ءادتبا تقو - 8770 - صبرتلا ةدم عيرشت ةمكح -64

 حجارلا لوقلا 4777“  ةلأسملا هذه يف ةيرفعجلا بهذم 877 - يضاقلا مكح الب صبرتلا

 بهذم - 8775  ةيعفاشلا بهذم 877ه  ايعجر ةقلطملل صبرتلا ةدم ءادتبا - 8775

 نم ءطولا نم عناملا رذعلا :ًالوأ - 8778  اهعطقي وأ ةدملا ءادتبا رخؤي ام /8778  - ةيكلاملا
 نم ىرخألا راذعألا - 874٠ - ةجوزلا ةهج نم ءطولا نم عناملا رذعلا - 8778  جوزلا ةهج

 اهدعبو صبرتلا ةدم يف ةئيفلا : يناثلا بلطملا

 دنع ةئيفلا تقو - 8787”  ةئيفلا دوصقم هب ققحتي ام 878457  ةئيفلاب دوصقملا 0١

 : ًالوأ - 8745 - عامجلا ريغب ةئيفلا - 8748 - ةيفنحلا ريغ دنع ةئيفلا تقو - 8744 - ةيفنحلا
 عاونأ - 87841 - عامجلا نع زجعلا :لوألا طرشلا :طورش ةثالثب ةئيفلا حصت : ةيفنحلا بهذم

 كلم مايق :ثلاثلا طرشلا - 8749  زجعلا ماود : يناثلا طرشلا - 8748 - عامجلا نع زجعلا

 ةئيفلل نوضراعملا - 81765  ةيكلاملا بهذم :اعبار - 8787  ةيعفاشلا بهذم :اثلاث 87167

 . ءازجلاو طرشلاب ناك اذإ ءاليإلا مكح - 8765 - ةئيفلا ىلع بترتي ام 476 - لوقلاب

 ةئيف نودب صبرتلا ةدم يضم :ثلاثلا بلطملا

 - ةدحاو ةقلط عقت :لوألا لوقلا - 8568 - ؟ةئيف نودب ةدملا يضمب بجي اذام - 61

 لوقلا - 8751١ - ةيعجر ال ةئئاب ةقلطلا عوقول ةجحلا - 8760 - لوألا لوقلا ةلدأ 48

 نيفرطلا ةلدأ ةوقو ةلأسملا ةقد 8777 يناثلا لوقلا ةلدأ - 8557  قلطي وأ ةئيفلاب رمؤي : يناثلا

 بلاطت ال ةجوزلا - 816 - ةئيفلاب اهجوز ةجوزلا ةبلاطم 8756 - حجارلا لوقلا - 8555 -

 قالطلا نم عنتما اذإ - 8758 - قالطلاب بلوط عنتماف ةئيفلاب جوزلا بلوط اذإ - 8717 - ةئيفلاب

 قالطلا ةفص 4717١  ةجوزلا نم بلطب قالطلاب يضاقلا مكح 8759 - يضاقلا هيلع قلط

 ةدم يضم يف فالتخالا 8717 - ةئيفلا عوقو يف فالتخالا 47/١ - ءاليإلاب عقاولا

 .صبرتلا

 راهظلا : سماخلا لصفلا

 .ثحابم ةعبرأ ىلإ لصفلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم 8717/4 - ديهمت - 87177
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 هلعف مكحو هيف صوصنلاو هفيرعت راهظلا :لوألا ثحبملا

 صوصنلا - 871/ا/ - يعرشلا حالطصالا يف هفيرعت - 8775 - ةغللا يف هفيرعت

 : ًايناث /8571ا/4 _ راهظلا ةبآ ريسفت - 8778 - ميركلا نارقلا نم : : الوأ -راهظلا ىف و ةدراولا ةيعرشلا

 .هلعف ةهج نم راهظلا مكح - ةيوبنلا ةنسلا نم صوصنلا

 راهظلا ناكرأ : يناثلا ثحبملا

 ثحبملا اذه ميسقت : :ثحبلا جهنم 8587 ؟ناكرأو أ دحاو نكر رولا له 8

 «جوزلا» رهاظملا :لوألا بلطملا

 اهجوز نم ةجوزلا ترهاظ اذإ مكحلا ام 85/5 ةجتورلا ال جوزلا وه رعاظملا - 88

 -8741/  ةلبانحلا دنع :ًاثلاث - 8985 - ةيكلاملا دنع :ًايناث - 878ه - ةيفنحلا دنع : الوأ

 طورش - 8784 - اهجوز نم ةأرملا راهظ يف حجارلا لوقلا - 8784 - هريغو يعفاشلا لوق :ًاعبار

 نوكي نأ رهاظملا يف طرتشي له - 87941  رهاظملا طورش يف ةدعاقلا - 874٠  رهاظملا

 ؟املسم

 «ةجوزلا» اهنم رهاظملا : يانا بلطملا

 9 داما يف أ 8595 ةيبنجألا تف اهلا د 6854©

 «هب هبشملا» هب رهاظملا : ثلاثلا بلطملا

 نم نوكي نأ :لوألا طرشلا هب رهاظملا طورش - 879/4 - هب رهاظملاب دوصقملا 1

 ةمرحملا -أ 81٠١  رهاظملا ىلع ةمرحم هب رهاظملا : يناثلا طرشلا - 87498 - ءاسنلا سنج

 - 8107 - ةلبانحلا بهذم :ًالوأ  ةتقؤم ةمرح ةمرحملا - ب 801١  اهعاونأو ديبأتلا ىلع

 هيلإ رظنلا لحي ال ًاوضع هب هبشملا نوكي نأ :ثلاثلا طرشلا 870  روهمجلا بهذم :ًايناث

 - ةيعفاشلا بهذم :ًاثلاث 80ه  ةلبانحلا بهذم :ًايناث 8٠6  ةيفنحلا بهذم :ًالوأ

 بهذم :ًاسداس 808 ةيرفعجلا بهذم :ًاسماخ /01   ةيكلاملا بهذم :ًاعبار 5

 . ةيرهاظلا
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 راهظلا ةغيص : عبارلا بلطملا

 حيرصلا ظفللاب ةغيصلا 471١ - ةغيصلا عاونأ 67٠١  راهظلا ةغيصب دوصقملا 4
 - 471١4 - حيرصلا ظفللاب راهظلا غيص نم 871  حيرصلا ظفللاب راهظلا عقي - 417 -
 مكح 4115 ةيانكلا ظافلأب راهظلا غيص نم 47316  «ةيانكلاب» حيرصلا ظفللا ريغب ةغيصلا
 : هلوق مكح - 8718 - يمأ رهظك قلاط تنأ : هلوق مكح - 41711 - يمأك مارح ّيلع تنأ :هلوق
 تنأ :هلوق مكح 477١ - يمأ رهظك مارح يلع تنأ :هلوق مكح 8714 - مارح يلع تنأ
 قيلعتلا 67577  ةقلعملا ةغيصلا 6777  ةزجنملا ةغيصلا 877١ - اهوحنو ةتيملاك يلع
 راهظلا تيقوت ةغيص 477٠  ةقلعملا ةغيصلا يف ةيرفعجلا بهذم 41774 - هللا ةئيشم ىلع
 - 778 - راهظلا تيقوت زاوج حجارلا - 87 ا/  راهظلا تيقوت يف ةيكلاملا بهذم - م75 -
 .لبقتسملا ىلإ هتفاضإب راهظلا تيقوت ةقالع 8778 - لبقتسم نمز ىلإ ةفاضملا ةغيصلا

 ٠ «راهظلا راثآ» راهظلا مكح :ثلاثلا ثحبملا

 عاتمتسالا :ًايناث - 8877  حجارلا لوقلا 887١ - ةرافكلا لبق ءطولا ةمرح : ًالوأ - ٠ ش
 ىلع بترتي ام  ملم"##ث5 حجارلا لوقلا مالا هزاوج يف ءاهقفلا فالتخاو ءطولا نودب

 - ةلأسملا هذه يف يبطرقلا لوق 4775  ةرافكلا لبق ءطولا لوصح - 418 - انحيجرت
 .امهدحأ تامو اهنم رهاظ اذإ 4*8  اهجوزت مث اهقلطو هتجوز نم رهاظ اذإ ما

 راهظلا مكح ءاهتنا : عبارلا ثحبملا

 :نيبلطم ىلإ ثحبملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت -4

 توملاب وأ ةدملا ىضمب راهظلا ءاهتنا :لوألا بلطملا

 .لوقلا - 847 - توملاب راهظلا ءاهتنا :ًايناث - 84١ - ةدملا يضم :ًالوأ ٠
 . حجارلا

 ةرافكلاب راهظلا ءاهتنا : يناثلا بلطملا

 بجت له - 874 - ءايشأ ةثالث دحأ ةرافكلا 8744  ةرافكلا يف نآرقلا ٌصن 8141
 0 - دوعلاو راهظلا لوقب الإ ةرافكلا بجت ال 5*8 5 ؟راهظلا لوق درجمب ةرافكلا

 - ثلاثلا لوقلا 868٠ - يناثلا لوقلا 8594 لوألا لوقلا - 8854 - دوعلاب دوصقملا
 ةشقانم 4784  سداسلا لوقلا 68#  سماخلا لوقلا 487 - عبارلا لوقلا ١"

 - ه7 -



 :ًاثلاث 805  ةيعفاشلا لوق :ًايناث هه  ةيرهاظلا لوق :ًالوأ  دوعلا ىنعم يف لاوقألا

 4764 - راهظلا ةرافك - 804  دوعلاب دوصقملا يف حجارلا لوقلا 8 هال  ةلبانحلا لوق

 - 8751 - ةبقرلا يف مالسإلا طرش أ  اهقتع دارملا ةبقرلا طورش - 885٠ - ةبقر ريرحت ًالوأ

 لاقتنالا يف طرشلا 8757  نيعباتتم نيرهش مايص :ًايناث 87517 - بويعلا نم ةمالسلا
 ملو ةبقرلا نمث دجو نم - 8750  ؟اهؤارش همزلي له ةبقرلا نمث دجو نم 4754  موصلا ىلإ

 موصلا يلايل يف عامجلا مكح 851 - نيرهشلا مايص يف عباتتلا بوجو - 8755  اهدجي

 رادقم 477٠  انيكسم نيتس ماعطإب دوصقملا 8759 ًائيكسم نيتس ماعطإ : : ًاثلاث م4

 . ماعطإلا ةيفيك - 87/١ - ماعطإلا يف بجاولا

 ناعللا : سداسلا لصفلا

 :ثحابم ةعبرأ ىلإ لصفلا ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت مالا"

 هتمكحو همكحو هتيعو رشم نايبو ناعللا فيرعت :لوألا ثحبملا

 فيرعتلا 877/8  يعرشلا حالطصالا يف هفيرعت - 8737/4  ةغللا يف هفيرعت - ما“

 زيزعلا باتكلا نم ناعللا ةيعورشم ليلد 47 ”الا/  «ناعللاب» هتيمست ببس - 47/5 - راتخملا

 يناثلا ثيدحلا - ب 47/9 لوألا ثيدحلا أ - ةيوبنلا ةنسلا نم هتيعورشم ليلد - 87/4

 نم - 4787 - بجاولا ناعللا - 8881 - هببس ةرشابمب هبلط ةهج نم ناعللا مكح م٠848

 - 8784 - بجاولا ناعللا يف ةيعفاشلا لاوقأ نم 8787 - بجاولا ناعللا يف ةلبانحلا لاوقأ

 نبا لوق ىلع بيقعت - 845 - زئاجلا ناعللا 878  بجاولا ناعللا يف ةيكلاملا لاوقأ نم
 - ناعللا بلطو بسنلا يفنل ةحلاص ريغ نئارق - 3884 - مرحملا ناعللا  م674ا/  ةمادق

 لوق ىلع هسايق نكمي ام 878٠  لمحلا يفنل ةنيرق حلصي ال عامجلا دنع لزعلا 8

 ناعللا بلط ةأرملل زوجي 4797 - ًابذك دلولا ( يفن ىلع ينبملا ناعللا مرحي 48781١  ةيعفاشلا

 ناعللا عيرشت نم ةمكحلا حيضوت 4784 - ناعللآ | عيرشت نم ةمكحلا - 4797 - لضفأ هكرتو

 . هباوجو لاؤس م86

 ناعللا طورش : يناثلا ثحبملا

 :بلاطم ةتس ىلإ ثحبملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت -5

 فذاقلا طورش :لوألا بلطملا

 ؟نعالي نأ هل له ةنيبلا ىلع ردق اذإ - 8794 - ةنيبلا ةماقإ مدع فذاقلا يف طرتشي 17

 هام



 ؟ةنيبلا ةماقإ عم ناعللا زوجي ىتم 2/6948

 فوذقملا طورش :ىناثلا بلطملا

 طورش 84٠17 - ىنزلا اهراكنإ :لوألا طرشلا - 8401  هدحو فوذقملا طورش -

 . ىنزلا نع ةفعلا : يناثلا طرشلا 84٠7  ىنزلاب اهرارقإ رابتعا

 ًاعيمج فوذقملاو فذاقلا طورش :ثلاثلا بلطملا

 :نيعرف ىلإ بلطملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت -4

 ةيجوزلا مايق طرش :لوألا عرفلا

 ةلاحلا - /84٠1  ةيجوزلا مايقب ددصقملا - 84٠05  طرشلا اذه ىلع ليلدلا 6
 اهب لوخدملا ريغو اهب لوخدملا نيب قرف ال - 8508 - حيحص حاكن يف ةجوزلا : ىلوألا
 - 8411١ - ةلبانحلا ىلع ةيفنحلا در - 841١  دساف حاكن يف ةجوزلا :ةيناثلا ةلاحلا 4
 ةلاحلا 8417 يعجرلا قالطلا ةدع يف ةجوزلا : ةثلاثلا ةلاحلا - 8517 - ةلبانحلا لوق حجارلا
 ةلاحلا 84168  ةلاحلا هذهل ةلبانحلا بهذم ليلعت - 8415 - ًانئاب ًاقالط ةقلطم ةجوزلا : ةعبارلا
 -8541١07- اهنابأ مث * هتجوز فذق اذإ : ةسداسلا ةلاحلا - 8515 - ةتيملا ةجوزلا فذق : : ةسماخلا

 ةلاحلا 1 ةيبنجأ فذق اذإ :ةعباسلا ةلاحلا - 8518 - روهمجلا لوق حجارلا
 ةلاحلا - 847١  ةلبانحلا لوق حجارلا - 857١ - جاوزلا لبق ىنزب اهفذق مث اهجوزت اذإ : ةنماثلا
 .ناعللا لبق ةجوزلا تتام اذإ :ةرشاعلا ةلاحلا - 8477 - تام مث اهفذق اذإ : ةعساتلا
 نيجوزلا نيب ةكرتشملا ىرخألا طورشلا :يناثلا عرفلا

 لوصأ نم 84768 - ةيفنحلا بهذم ليلعت - 8474 - ةيفنحلا بهذم : ًالوأ - 84388
 ليلعت حيضوت - 8477 - مهطورشل ةيفنحلا ليلعت ةلدأ - - 8475 - مهبهذم ليلعت يف ةيفنحلا
 نيمي ناعللا نأ ىلع ةلدألا نم 8478 - ةيفنحلا ريغ بهذم : ايناث 85378 - مهطورشل ةيفنحلا

 ريغ دنع قطنلا طرش - 137 حجارلا لوقلا طورشلا ضعب يف فالخلا ببس - م43
 :ًاقلاث - 847ه - ةيرفعجلا بهذم :ًايناث 8474  ةلبانحلا بهذم : ًالوأ 8437  ةيفنحلا
 ناعل يف يراخبلا يأر 847 ا/  ءاسرخلاو سرخألا ناعل يف حجارلا 85475 - ةيعفاشلا بهذم
 .امهناعل ةحصل نيجوزلا طورش يف ةصالخلا - 8478 - سرخألا

 فوذقملا طورش : عبارلا بلطملا

 ىلع بترتي ام - 8441١ > ةيفنحلا بهذم : الوأ - 8414٠ - هيف فوذقملاب دوصقملا -9
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 - 84454 - روهمجلا يأر ىلع بترتي ام - 84 47  روهمجلا بهذم :ًايناث - 6447  ةيفنحلا لوق

 حجارلا لوقلا

 هب فوذقملا طورش : سماخلا بلطملا

 ىلإ بلطملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم - 8545 هب فوذقملاب دوصقملا 6

 : نيعرف

 طقف ىنز هب فوذقملا :لوألا عرفلا

 - هب فوذقملا ظفلب قلعتي ام :ًالوأ - 8444 - هب فوذقملا نم عونلا اذه طورش - 441

 - 84607 - حجارلا لوقلا - 848١  ةيرفعجلا هطرتشا ام 846٠  ةيكلاملا هطرتشا ام 4

 - 4404 - هب فوذقملا يف طرتشي اميف ةدعاقلا - 8407 هب فوذقملا لعفلا ىف طرتشي ام :ًايناث

 .هب فوذقملا طورش يف ءاهقفلا لاوقأ

 لمحلا وأ دلولا يفن هب فوذقملا :يناثلا عرفلا

 يفنب ضيرعتلا - 8561/  دلولا يفنب فذقلا ةغيص 8465 - يفنلا اذهب دوصقملا

  ثيدحلا اذه يف يوونلا لوق - 8469 - دلولا يفنب ضيرعتلا ثيدح حرش - 8464 - دلولا

 : ًالوأ - 4457 - لمحلا يفن يف ءاهقفلا لاوقأ 0١- - دلولا يفنو ةدالولا راكنإ -

 4556 - ةيعفاشلا بهذم : اعلاث 85515 - ةلبانحلا بهذم : ًايناث - 8451 - ةيفنحلا بهذم

 ةيرفعجلا بهذم :ًاسداس - 8451/  ةيديزلا بهذم :ًاسماخ 8435 - ةيكلاملا بهذم :ًاعبار

 ءاهقفلا لاوقأ - 847١ - لمحلا يفن يف دواد يبأ ثيداحأ - 49 - حجارلا لوقلا - 8474 -

 يفنلا عوقو :لوألا طرشلا - 4541/7  ةيفنحلا بهذم :ًالوأ 6411 - هتدالو دعب دلولا يفن يف

 : يناثلا طرشلا - 887/5 ًابئاغ جوزلا ناك اذإ - ب 441/8 - ًارضاح جوزلا ناك اذإ أ - هتقو يف

 طرشلا - 841/4  امهدحأب ٌرقأو نيدلو ةجوزلا تدلو اذإ 841/0  دلولا بسنب جوزلا رارقإ مدع

 بهذم : ًايناث 851/84 - دلولا يفن يف اهجوزل ةجوزلا قيدصت - 8841/ا/ - ةيفنحلا دنع ثلاثلا

 ثلاثلا طرشلا - 8441 - يناثلا 0 85/٠ - ةيعفاشلا دنع لوألا طرشلا 8851/4  ةيعفاشلا

 تان نوكيا دلولا يفنل ط رتشي ال - 84417 - نيمأوت نيدلو ةجوزلا تدلو اذإ - 8487

 - ةلباتحلا بهذم :ًاثلاث 6 - جوزلا نعال اذإ دلولا يفنل ةجوزلا ناعل طرتشي ال -4

 راذعألا ءاعدا - 8489 - ثلاثلا طرشلا - 8584 - يناثلا طرشلا - 8541/ - لوألا طرشلا -65

 41441١ - هوحنو ضرملا رذع ب 849٠ - اهريغو ةدالولاب ملعلا مدع أ يفنلا ريخأت نع

 م5٠: لد



 دلولا يفنل عبارلا طرشلا - 84917 - نيمأوتلا دحأ تام اذإ - 8447 - نيمأوت ةجوزلا تدلو اذإ
 نيقي نع دلولا يفن :لوألا طرشلا - 84468 - ةيكلاملا بهذم :ًاعبار - 8444 - ةلبانحلا دنع
 -41:958- دلولا يفن هب حصي يذلا نيقيلا نم -8591/- نظ نع دلولا يفن حصي ال - 85955
 - 46٠٠ - ةدالولا دعب هتوم دعب وأ ًاتيم هتدالو - 8449 - ناعللاو يفنلاب ليجعتلا : يناثلا طرشلا
 .ةيرفعجلا بهذم : انفاق 86٠١1١  ةيديزلا بهذم : 10

 فذقلا سفن طورش : سداسلا بلطملا

 . طرشلا اذُه ليلعتو ًازجنم فذقلا نوكي نأ 7

 ناعللا ءارجإ :ثلاثلا ثحبملا

 :بلاطم ةعبرأ ىلإ ثحبملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم - 88084  ديهمت 61

 ناعللا ءارجإ بلط :لوألا بلطملا

 دحأ نم هبلط ناعللا ءارجإل طرتشي له 8605  ناعللا ءارجإ بلط قح هل نم -6
 -أ :روهمجلا لوق : يناثلا لوقلا - 86804 - ةيرهاظلا لوق :لوألا لوقلا - 860177 - ؟نيجوزلا

 ناعللا نع عانتمالا : يناثلا بلطملا

 لوق :ًايناث - 8017  روهمجلا لوق :ًالوأ - 861١  ناعللا نع جوزلا عانتما -
 :ًايناث - 86١٠6  روهمجلا لاوقأ نم : الوأ 5  ناعللا نم .ةجوزلا عانتما.. 86819- ةيفنحلا

 ةلدأ - 8611 - مهيفلاخمو روهمجلا لاوقأ ةصالخ 8615 - ةلبانحلاو ةيفنحلا لاوقأ نم
 ليلدلا - 867١  ثلاثلا ليادلا+ م01 - يناثلا ليلدلا - 86148 لوألا ليلدلا - روهمجلا
 ةلبانحلا ةلدأ - 8674 - :ًاثلاث م67 - ًايناث 8679 - ًالوأ  ةيفنحلا ةلدأ - 8617١ - عبارلا
 اذإ /8651  هب اهفذق اميف اهجوز ةجورلا قيدصت 86370 - هسفن جوزلا باذكإ - 8656© -

 هظافلأو ناعللا ةيفيك :ثلاثلا بلطملا

 هظافلأو ناعللا ةيفيك يف ءاهقفلا لاوقأ - 8679 - نارقلا يف هظافلأو ناعللا ةيفيك -
 جوزلا ناعلب أدبي - م61"  دلولا يفنب ناعللا ناك اذإ - م١661 ةيفنحلا بهذم : الوأ موال د

 ةيعفاشلا بهذم : : ًايناث 867 4  هدعب اهناعل ديعأ جوزلا لبق ناعللاب ةجوزلا تأدب نإ - 8667#

  هى"ا د



 جوزلا ناعل دعب ةجوزلا نعلن م6875 - هنع هيفني يذلا دلولا هناعل يف جوزلا ركذي  م6ه

 - 94"481  ةلبانحلا بهذم : اعلاث مهم - اهناعل يف دلولا ركذ يف ةجوزلل ةجاح ال مها

 بهذم :ًاعبار 8641١  امهناعل يف ركذ .دلولا يفنل ناعللا ناك اذإ - 8614٠  ةجوزلا نعالت مث

 اهجوز ناعل دعب هتداعأ ناعللاب ةجوزلا تأدب نإ - 8647  ةجوزلا نعالت مث - 86547 - ةيكلاملا

 - 8641 - هظافلأو ناعللا تاداهش ددعب ديقتلا - 884ه - ةيرفعجلا بهذم :ًاسماخ 6644

 - 88049  دهشأ ظفل ليدبت أ ناعللا ظافلأ ليدبت - 80144 - ناعللا تاداهش ددعب ديقتلا : ًالوأ

 ليدبت -د - 886861١ - (بضغلا) ظفلو (نعللا) ظفل ليدبت - ج 466٠ هللا ظفل لدبت - ب

 ناعللا ظافلأب ديقتلا وه حجارلا - 86657  «نيبذاكلا نمل هنإ»و «نيقداصلا نمل ينإ» جوزلا لوق

 -ج 8608ه  ةيعفاشلا بهذم - ب 86884  ةلباتحلا بهذم أ  ناعللا ةغل مهو _

 يف ةيرفعجلا بهذم  مهها/ ؟دحاولا ءىزجي لهو مجرتملا روضح /6865  ةيرفعجلا بهذم

 ةيعفاشلا دنع :ًايناث 8669 ةيكلاملا دنع : الوأ ءاسرخلاو سرخألا ناعل م6664 مجرتملا

 . ءاسرخلاو سرخألا ناعل يف حجارلا لوقلا - 88651 - ةلبانحلا دنع :ًالاث مهد

 :نيعرف ىلإ بلطملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت -1

 ناعللا ةحص طورش :لوألا عرفلا

 - ةلبانحلا بهذم :ًالوأ :هرمأو يضاقلا ةرضحب ناعللا ءارجإ :لوألا طرشلا م6

 ءارجإ 8655 - ةيعفاشلا بهذم :ايناك /8ه56  ءاضقلا سلجم جراخ ناعللا ءارجإ 64- 
 ع

 أدبي نأ : يناثلا طرشلا - 8854 - ةيرفعجلا بهذم :ًاثلاث مهد مكحملا لبق نم ناعللا

 - 861/١  ةيكلاملا طورش نم 861١  ناعللا ةحصل ىرخأ طورش 8659  ناعللاب جوزلا

 .ًاضيأ ةيكلاملا طورش نم

 ناعللا تابحتسم : يناثلا عرفلا

 - ةعامج رضحمب ناعللا : الوأ /هالا*  اهتاقلعتم ةهج نم تابحتسملا دادعت - م66

 ناكمب قلعتي ام :ًايناث  مهاله ةيعفاشلا بهذم ًاضيأ اذهو  مهال4 ةلبانحلا دنع اذهو

 بهذم - ب - مهالال ملسملا ريغ ناعل ناكم 861/5  ةيعفاشلا بهذم أ هنامزو ناعللا

 ام :ًاثلاث  مهم١ ةلباتحلا بهذم د  مهالو ةيرفعجلا بهذم - ج 4861/4 - ةيكلاملا

 .نينعالتملل يضاقلا حصن :ًاعبار -01 - نينعالتملاب قلعتي

 نفوس



 ناعللا راثآ :عبارلا ثحبملا

 :بلاطم ةعبرأ ىلإ ثحبملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت 87

 ناعللاب ّدحلا طوقس :لوألا بلطملا

 ٌّدحلا طوقس يف ءاهقفلا لاوقأ - 8686 - هليلدو ناعللاب طقاسلا ٌدحلاب دارملا - 668*
 .فذقلا ىف اهجوز ةجوزلا قيدصت - 8685 - هسفن فذاقلا جوزلا باذكإ م6486  ناعللاب

 ناعللاب ةقرفلا عوقو :يناثلا بلطملا

 556 - ؟هدحو جوزلا ناعلب ةقرفلا عقت له -8688- ؟ناعللاب ةقرفلا عقت له -مهما/
 لاوقأ ؟يضاقلا مكح نم دب ال مأ طقف نيجوزلا ناعلب ةقرفلا عقت له 809٠ - حجارلا لوقلا
 عقت : يناثلا لوقلا 8697 - نيجوزلا ناعل درجمب ةقرفلا عت : لوألا لوقلا 0١ - ءاهقفلل
 زوجي له 8695 - يناثلا لوقلا باحصأ نم ةيفنحلا 8697  يضاقلا قيرفتو ناعللاب ةقرفلا
 بهذم :ًايناث - 8847 - ةيفنحلا بهذم :ًالوأ - 8698  ؟ناعللا مامت لبق قيرفتلا يضاقلل
 امهنم ناذئتسا الب نينعالتملا نيب قرفي يضاقلا -86ه88- حجارلا لوقلا - م6691 - ةلبانحلا
 مأ خسف :ناعللا ةقرف 8 - يضاقلا قرفي ىتح قاب نينعالتملا نيب حاكللا 86484
 ةقرف يف ةيفنحلا بهذم :ايناث - 8501 - خسف ةقرف اهنا  روهمجلا لوق :الوأ - 850١ ؟قالط
 .ناعللاب ةقرفلا عوقو ليلعت - 8507  ناعللا

 ناعللاب ةدبؤملا ةمرحلا عوقو :ثلاثلا بلطملا

 ةدبؤملا ةمرحلا عوقول ةجحلا 8٠0 - ةدبؤملا ةمرحلا عوقو يف فالخ ال 4
 فذاقلا جوزلا باذكإ - 85017 - يناثلا ثيدحلا ب - 8506 - لوألا ثيدحلا أ :ناعللاب
 85٠09  هسفن جوزلا بذكأ اذإ -أ  ةيفنحلا بهذم :ًالوأ - 8508 - هل ةجوزلا قيدصت وأ هسفن
 قيرفتلا لبقو ناعللا دعب هسفن جوزلا بذكأ اذإ - 853١  فذاقلا اهجوز ةجوزلا تقدص اذإ - ب

 عفري ال هسفن جوزلا باذكإ :ةلبانحلا بهذم :ًاثلاث م5117  ةيعفاشلا بهذم :ًايناث - - 851١
 بمهذم :ًاعبار -8114 - هيلع فذقلا ّدح بجوي هسفن جوزلا باذكإ - 8517 - ةمرحلا
 . ةيرفعجلا

 ناعللاب دلولا بسن ءافتنا : عبارلا بلطملا

 ءافتنا يف ءاهقفلا لاوقأ - 8515  ناعللاب جوزلا نع دلولا بسن عطق يف صوصنلا 06
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 -4519 - ةيعفاشلا بهذم :ًايناث - 8514 - ةيفنحلا بهذم :ًالوأ - 85131/ - ناعللاب بسنلا

 - ةيديزلا بهذم :ًاسماخ -69 - ةيرهاظلا بهذم :ًاعبار - ةيكلاملا بهذم : املاث

 طورش نم - 8574 - ةلبانحلا بهذم :ًاعباس 8577  ةيرفعجلا بهذم :ًاسداس 5

 هركذ دلولا يفن يف ًاضيأ ةلبانحلا طورش نمو - 8578  ناعللاب جوزلا أدبي نأ دلولا يفنل ةلبانحلا

 هسفن جوزلا باذكإ 85171 - ناعللاب دلولا ءافتنا طورش يف حجارلا لوقلا - 8575  ناعللا يف

 ءافتنا ىلع بترتي ام - 8579 - دلولا ىفن يف اهجوز ةجوزلا قيدصت - 85374 - دلولا ىفن يف

 000 فلولا تف

 قاقشلل قيرفتلا : عباسلا لصفلا

 :نيثحبم ىلإ لصفلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت ٠

 هببسب قيرفتلاو هجالعو هفيرعت قاقشلا :لوألا ثحبملا

 لاوقأ - 857“ - يعرشلا حالطصالا يف قاقشلا - 85177  ةغللا يف قاقشلا 9١

 فيك - 85176 - نيجوزلا نيب قاقشلا يف يعرشلا صنلا 65174  قاقشلاب دارملا يف نيرسفملا

 ةياقولاب :قاقشلل ةعيرشلا جالع يف ةصالخلا 4575  ؟نيجوزلا نيب قاقشلا ةعيرشلا تجلاع

 :ًايناث - 4518 - امهقوقحب نيجوزلا فيرعت : ًالوأ : قاقشلا نم ةياقولا لبس - 851/  ميكحتلاو

 +4514٠- - اهيلع جوزلا قوقح ميظعب ةأرملا ريكذت :ًاثلاث 6588 - فورعملاب ةرشاعملاب رمألا

 زوشن دنع هلعف ةجوزلل ىغبني ام :ًاسماخ -41 - ةهاركلا تايضتقمل ةباجتسالا مدع : ًاعبار

 هلعفي ام :ًاسداس - 8547  اهضعب وأ اهقوقح نع لزانتلا ةجوزلا تضفر اذإ - 8147 - جوزلا

 - ببسلا اذه يف ءاهقفلا لاوقأو قاقشلا ببسب قيرفتلا - 8544 - هتجوز زوشن دنع جوزلا

 حلصي قاقشلا : يناثلا لوقلا - 8145 - قيرفتلل ًاببس قاقشلا حلصي ال :لوألا لوقلا

 . قيرفتلا قبسي ميكحتلا - 8541 - قيرفتلل ًاببس

 .قاقشلا يف ميكحتلا : يناثلا ثحبملا

 :بلاطم ةعبرأ ىلإ ثحبملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم - 85149 - ديهمت -4

 نيجوزلا قاقش نم فوخلا :لوألا بلطملا

 .قاقشلا نم دوصقملا - 8561١  قاقشلا نم فوخلا نم دوصقملا 0

 نيمكحلا ثعب :ىناثلا بلطملا

أ بجاو نيمكحلا ثعب له 85613"
 نم - 865685غ حجارلا لوقلا ملكها“ ؟بودنم و

 ظ20000 ٠



 - 45601 - نيمكحلا ثعب تقو 65657 - حجارلا لوقلا 8360  ؟نيمكحلا ثعبب فّلكُملا
 لوقلا - 8569 لوألا لوقلا - 8564 - هبئان وأ ناطلسلا لبق نم نيمكحلا ثعب تقو : ًالوأ
 .نيجوزلا لهأ لبق نم نيمكحلا ثعب تقو - 855١ - يناثلا

 نيمكحلا طورش :ثلاثلا بلطملا

 يناثلا لوقلا - 8557 لوألا لوقلا - نيجوزلا لهأ نم انوكي نأ : ًالوأ -/مكك١

 - نيجوزلا لهأ ريغ نم نيمكحلا رايتخا روجي ىتم 66 95 نيلوقلا نم حجارلا 38555

 - 8534 - نيمكحلا يف ةيرحلا طرتشت له - 87517 - نيلقاع نيغلاب انوكي نأ : اناث 5
 - 8517٠0  مكحلا يف ةروكذلا طارتشا مدع حجارلا - 8534 - ؟ًامكح ةأرملا نوكت نأ زوجي له
 .نيمكحلا يف طورشلا هذه طارتشا ةمكح 8171 - ؟دحاو مكحب ءافتكالا زوجي له

 نيمكحلا لمع : عبارلا بلطملا

 :نيعرف ىلإ بلطملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت 1

 نيجوزلا نيب نيبلا تاذ حالصإ :لوألا عرفلا
 - نيجوزلا نيب قاقشلا بابسأ ىلع فرعتلا - 8574  قاقشلا بابسأ ثحب - 377

 يف ةديج ةقيرط - 871//  امهدحو نيمكحلا عامتجا - 85175 - ةجوزلاب مكحلا ةولخ -6
 يعسلا - 85174 - نيمكحلل كورتم قاقشلا بابسأ ةفرعم يف ثحبلا بولسأ - 4851/8 - ثحبلا
 نأ ةجوزلا لهأ نم مكحلا ىلع - 8581 - حالصإلل ةعفانلا لبسلا نم 878٠ - حالصإلل
 .قيرفتلا زاج حالصإلا رسيتي مل اذإ - 8587 - اهيلع جوزلا قوقحب اهركذيو اهظعي

 قاقشلل نيجوزلا نيب قيرفتلا :يناثلا عرفلا
 - 8546 - لوألا لوقلا - 8584 - ؟نيجوزلا نيب قيرفتلا نامكحلا كلمي له 87

 لوقلا ةلدأ - 8584 - يناثلا لوقلا ساسأ 85417 - يناثلا لوقلا - 8585 - لوألا لوقلا ساسأ
 م5957  ثلاثلا ليلدلا - 8141 - يناثلا ليلدلا - 54٠ - لوألا ليلدلا - 4144 - لوألا
 يناثلا لوقلا ةلدأ - 81946  سداسلا ليلدلا - 8595 - سماخلا ليلدلا - 8597”  عبارلا ليلدلا
 ليلدلا - 8348 - ثلاثلا ليلدلا - 8598 - يناثلا ليلدلا 859177 - لوألا ليلدلا - 85945 -
 - 417٠07 - حجارلا لوقلا - 417١١ - يناثلا لوقلا حجري ميقلا نبا مامإلا - 417٠١ - عبارلا
 ذفان نيمكحلا مكح 41١ 4  نامكحلا هب مكحي يذلا قيرفتلا ةيفيك - 817٠١  هعفدو ضارتعا
 نيمكحلا فالتخا م5١17  نامكحلا فلتخا اذإ هلعف نكمي ام 817٠١8  امهقافتاب ردص اذإ

 ل ه"ة



 ببسب ةقرفلا - 8708 - نيمكحلا مكح ذفني نأ مكاحلا ىلع 4707 تاقلطلا ددع ىف

 41/٠١  ؟ةيكلاملا دنع رثكأب وأ ةقلطب عقي نئابلا قالطلا له 417١9  نئاب قالط قاقشلا

 - 81/17 - ميكحتلا ماظن لامهإ زوجي ال 411١ - ةدحاو ةقلطب هعوقو ةيكلاملا هيلع رقتسا ام

 .مكحلا قيبطت ىلع ةاضقلا لمح ىلع دعاسي ام

 ررضلل قيرفتلا : نماثلا لصفلا

 -/41/18 - يعرشلا حالصإلا يف ررضلا ىنعم - 417/١15 - ةغللا يف ررضلا ىنعم مال

 ررضلا - 817/١1 - لصفلا اذه يف هيلع ملكتن يذلا ررضلا - 81/١5  ررضلل راتخملا فيرعتلا

 - نيجوزلا نيب قيرفتلل رّربُملا ررضلا عاونأ - 81718  لصفلا اذه عوضوم نع جرخي يذلا

 ةجوزلا بلط ررضلا رربي له 0١- - يونعملا ررضلا - 417/٠١  يداملا ررضلا 4

 رربي ةجوزلاب ررض ءطولا كرت - 41777  ررضلل قيرفتلا يف ةيكلاملا لاوقأ 4777 - ؟قيرفتلل

 بلطل ررضلا راركت طرتشي ال 4778 - ةيميت نبا دنع ءطولا كرت -4 - قيرفثلا اهبلط

 تابثإ نع ةجوزلا تزجع اذإ  م1/اا/  ةنئاب ةقلط ررضلل قيرفتلاب عقاولا - 8777 - قيرفتلا

 .اهب هرارضإ عم اهجوز عم ميقت نأ ةجوزلل - 8778  ررضلا

 هتبيغل وأ جوزلا نادقفل قيرفتلا : عساتلا لصفلا

 : نيثحبم ىلإ لصفلا ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت 6

 جوزلا نادقفل قيرفتلا :لوألا ثحبملا

 :نيبلطم ىلإ ثحبملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت ٠-2

 جوزلا نادقفل قيرفتلا يف ةجوزلا قح ىدم :لوألا بلطملا

 - ؟قيرفتلا بلط دوقفملا ةجوزل قحي له - ما“ ؟ - دوقفملاو نادقفلا فيرعت - م١

 زوجي ىتم - 4770  ةيدنهلا ىواتفلا يف ءاج ام 4174  ةيفنحلا بهذم : ًالوأ _ مايمم

 تومب مكحلا خيرات نم أدبت دوقفملا ةجوز ةدع 41/5 - ؟ةيفنحلا دنع جوزلا نادقفل قيرفتلا

 اهدعب مكحي يتلا ةدملا 4178  ةيعفاشلا ىدم :ًايناث 47/74 - ةيفنحلا ةلدأ 60  اهجوز

 ةلاحلا 817/41 - نيتلاح نيب مهدنع قرفيو :ةلبانحلا بهذم :اثلاث - 47/4٠ - دوقفملا تومب

 ةقرفلا عوقوو ةجوزلا صبرتل مكاحلا مكح طرتشي له - 41/47  ةيناثلا ةلاحلا 41747  ىلوألا

 ؟قالط وأ خسف ةقرفلا له - 41745 حجارلا لوقلا - 8740  صبيرتلا .ةدم ءادتبا 417/44

 ةسمخ ىلع دوقفملا مهدنعو :ةيكلاملا بهذم :اعبار - 817/54 - دوقفملا ةجوز ةقفن - م4ال5ا/
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 دوقفملا :ًايناث 416٠  ءابولا نامز ريغ يف مالسإلا دالب يف دوقفملا :ًالوأ 41748 - عاونأ
 - 41781 - مالسإلا لهأ نيب لاتق يف دوقفملا :ًاثلاث 4170١ - ءابولا نمز يف مالسإلا دالب يف
 كرشلا ضرأ يف دوقفملا :ًاعبار 6787 - ؟ال مأ يضاقلا ريدقت بسح ةدم دوقفملا لهمي له
 ريدقت يف طوحألاب ذخؤي 810 4  اهيف هؤاقب نظي يتلا ةدملا ىلإ رظتني مالسإلا دالب ريغ يف يأ

 اهسفن ىلع تيشخ اذإ لاهمإلا ةدم ضمت مل ولو قيرفتلا بلط ةجوزلل - 8780  هدقف دنع هنس

 بهذم ةصالخ - مالهال  رافكلاو نيملسملا نيب لاتق يف دوقفملا :اسماخ  ما/ه5  ىنزلا

 ةيرفعجلا لاوقأ نمو 4817/5٠  ةيرفعجلا بهذم 41/89  ةيرهاظلا بهذم 41/04 - ةيكلاملا

 حجارلا : ًالوأ - 8758 - حجارلا لوقلا - 87517  دوقفملا ةجوز يف ةيميت نبا لوق - 8751 -
 - 417/55 - يناثلا ببسلا 47/58 لوألا ببسلا - 417514 - ةريثك بابسأل قيرفتلا أدبمب ذخألا

 سداسلا ببسلا 41754  سماخلا ببسلا 41758 - عبارلا ببسلا 47/517 - ثلاثلا ببسلا

 اهلعج لجألا ةدم يف حجارلا 41 الا/١  قيرفتلل مكاحلا ةعجارم موزل حجارلا :ايناث - ٠/877

 ةدم ديدحت يف ةيكلاملاو ةلبانحلا بهذم ساسأ 41/7  نادقفلا ةلاح عيمج يف تاونس عبرأ

 - راظتنالا ةذم ديدحت دنع جوزلا نادقف تالاح مهرابتعا ىلع دري ام  ملالالا# دوقفملا راظتنا

 حجرأ - 417/0  لمحلا ةدم ىصقأ اهيف رظني مل رمع لبق نم راظتنالا ةدم برض نإ -4

 . تاوئس عبرأ دوقفملا ةدوع راظتنا ةدم لعج

 قيرفتلاب مكحلا دعب دوقفملا جوزلا ةدوع :يناثلا بلطملا

 ةدوع : ىلوألا ةلاحلا  مالالال  ةلاح لك مكحو دوقفملا ةدوع تالاح :ديهمت م5

 لبقو هتجوز تجوزت نأ دعب دوقفملا ةدوع :ةيناثلا ةلاحلا - 87/ا/8 - جوزتت مل هتجوزو دوقفملا

 - ةيكلاملا لوق - 878٠  ةلاحلا هذه يف ةيعفاشلا لوق  م1الال4  ةلبانحلا لوق اهب لوخدلا

 - 481/807  ةلبانحلا بهذم اهب لوخدلاو هتجوز جاوز دعب دوقفملا ةدوع : ةثلاثلا ةلاحلا -1

 رتخي مل نإو - 87817 - لوألا دقعلاب لوألا اهجوزل دوعتو اهقيلطت ىلإ يناثلا جوزلا جاتحي ال
 عجر يناثلل اهكرت لوألا راتخا اذإ 81784  ديدج دقعب نكلو يناثلل تيقب اهكاسمإ لوألا اهجوز

 .اهرهمب هيلع

 جوزلا ةبيغل قيرفتلا : يناثلا ثحبملا
 دارملا ديدحت - 41/81/  يهقفلا حالطصالا يف ةبيغلا 41785 - ةغللا يف ةبيغلا -6

 ةلبانحلا بهذم :ًالوأ - ؟جوزلا ةبيغل قيرفتلا بلط ةجوزلل قحي له - 41788 - جوزلا ةبيغ نم
 قيرفتلا طورش 41/41١  ةيكلاملا بهذم :ايناث 41/4٠ - ةلبانحلا بهذم ةصالخ -.81/84

 - 41/44 - ةيعفاشلا بهذم :ًاثلاث 41848  ةيكلاملا بهذم ةصالخ - 41747 - جوزلا ةبيغل

 هلال



 ةيرفعجلا بهذم :ًاسداس - 41/45  ةيرهاظلا بهذم :ًاسماخ - 417/46  ةيفنحلا تهذَعب :اعياز

 تاونس عبرأ ىلع بئاغلا ةدوع راظتنا ةدم ديزت ال نأ يغبني 41744 - حجارلا لوقلا - /4141 

 مكح اهل له سوبحملاو ريسألا ةجوز - يضاقلا اهددحي بئاغلا راظتنا ةدم 41/49

 - 84٠١1 - ةيميت نبا مالسإلا خيش لوق - 88٠51  ةيكلاملا بهذم - 880١ - ؟بئاغلا ةجوز

 - 84٠6 - ةيكلاملا دنع : :ًالوأ - ؟ةبيغلاك قيرفتلا رربي ءطولا كرت له 8/٠0 4 - حجارلا لوقلا

 نبا مالسإلا خيش لوق : اعلاث م0107 ةلبانحلا بهذم : ًايناث - 8805 - مهبهذم يف ام لصاح

 مأ خسف ءطولا كرتل وأ ةبيغلل ةقرفلا له - 8804 - قيرفتلل رربم ءطولا كرت /84٠01-  ةيميت

 ؟قالط

 قافنإلا مدعل قيرفتلا :رشاعلا لصفلا

 :ثحابم ةسمخ ىلإ لصفلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم - 88٠١  ديهمت -48

 قافنإلا مدعل قيرفتلا يف ءاهقفلا لاوقأ :لوألا ثحبملا

 ةلدأ - 8811  ةيفنحلا بهذم :ًالوأ 48١7  ؟قافنإلا مدعل قيرفتلا زوجي له ١-

 - 84011  ثلاثلا ليلدلا - 8815 - يناثلا ليلدلا - 8816 - لوألا ليلدلا - 88154 - ةيفنحلا

 عباسلا ليلدللع 885١ - سداسلا ليلدلا - 88194 - سماخلا ليلدلا - 1 ا عبارلا ليلدلا

 مامإلا لوق : اهنازو 8/4575 - ةيرهاظلا بهذم : ًاعلاث م07 ةيرفعجلا تهذم : ًايناث 84851١

 ةلدأ - 8877  روهمجلا لاوقأ ضعب - 8878  روهمجلا بهذم :ًاسماخ - 8874 ميقلا نبا

 - 44817١٠  ثلاثلا ليلدلا - 8879 - يناثلا ليلدلا - 8878 - لوألا ليلدلا - 8871  روهمجلا

 حجارلا لوقلا - 887 - سداسلا ليلدلا - 887  سماخلا ليلدلا - 61 عبارلا ليلدلا

 ءوض يف ةلأسملا ثحب جئاتن - 887 4  ةعيرشلا لوصأ ءوض يف ثحبت ةيداهتجا ةلأسملا : : ًالوأ

 .طورشب روهمجلا لوقب ذخألا 887ه  ةعيرشلا لوصأ

 جوزلا روضح عم قافنإلا مدع : يناثلا ثحبملا

 :نيبلطم ىلإ ثحبملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت -

 رضاحلا جوزلا زجعل قافنإلا مدع :لوألا بلطملا

 - 48178 - ةيكلاملا بهذم :ًالوأ - 8872 - ةجوزلا ةقفن نع رضاحلا جوزلا زجع - 8717

 :ةيَدْيَدلا بهذم : ًاعبار 8454١ - ةلبانحلا بهذم :ًاثلاث م40 ةيعفاشلا بهذم :ًايناث

- 65758- 



 رضاحلا جوزلا تتعتل قافنإلا مدع : يناثلا بلطملا

 - 444  ةيكلاملا بهذم : ًالوأ - 8847  هروضحو جوزلا راسي عم قافنإلا مدع - 5
 ىلبنحلا ةمادق نبا حيجرت - 8845 - ةلبانحلا بهذم :ًاثلاث - 884ه - ةيعفاشلا بهذم : ًايناث
 . حجارلا لوقلا - 88417 -

 جوزلا ةبيغل قافنإلا مدع :ثلاثلا ثحبملا

  ةيعفاشلا بهذم :ًايناث - 886٠  ةيكلاملا بهذم : الوأ - 8844 - ديهمت -4
 بئاغلل لام روهظ 8807 - نيميلا ةجوزلا فيلحت - 8867 - ةلبانحلا بهذم :ًاثلاث 6
 .قيرفتلا دعب بئاغلا جوزلا ةدوع - 8885 - حاكنلا خسف دعب

 قافنإلا مدعل قيرفتلا طورش : عبارلا ثحبملا

 -8861ا/  ةقفنلا قاقحتسا عم حيحص حاكن .:لوألا طرشلا - 8885 - ديهمت -0
 ملعلا :لوألا طقسملا 886ه قيرفتلا يف ةجوزلا قحل طقسملا دوجو مدع : يناثلا طرشلا

 - ج م9٠45 - ةلبانحلا بهذم - ب 8809 - ةيكلاملا بهذم أ  رقفلا دنع جوزلا رقفب
  ةيعفاشلا بهذم :ًالوأ  ةقفنلاب عربتملا دوجو - يناثلا طقسملا - 885١ - ةيعفاشلا بهذم
 بهذم نم مهفي ام - 88584 - ةيكلاملا بهذم : ثلاث م8518  ةلبانحلا بهذم :ًايناث 5
 ىوعدلا عفر :ثلاثلا طرشلا - 8855 - حجارلا لوقلا - 8856 - ةلأسملا هذه يف ةيكلاملا
 :ًاغلاث م58 - ةلبانحلا بهذم :ًايناث - 8854 - ةيعفاشلا بهذم :ًالوأ - 8857 - قيرفتلاب
 .ةيكلاملا بهذم

 قافنإلا مدعل ةقرفلا عون : سماخلا ثحبملا

 - 841/7 - خسف ةقرف اهنا :لوألا لوقلا 1١  ةقرفلا عون يف ءاهقفلا فالتخا - 7
 ام 881/4 - قالط ةقرف اهرابتعا : يناثلا لوقلا - 8481/“ خسف ةقرف اهرابتعا ىلع بترتي ام
 .قافنإلا مدعل ةقلطملل ةدعلا ةقفن - 88176 - يعجر قالط ةقرف اهرابتعا ىلع بترتي

 هب راسعإلل وأ رهملا يف نبغلل قيرفتلا :رشع يداحلا لصفلا

 :نيثحبم ىلإ لصفلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت - 81/5

 رهملا يف نبغلل قيرفتلا :لوألا ثحبملا

 :الوأ  رهملا يف نبغلل قيرفتلا يف ءاهقفلا لاوقأ - 8817 - قيرفتلل رربملا نبغلا - 17
 - هالو



 ةثلاثلا ةلاحلا - ج - 884٠ - ةيناثلا ةلاحلا - ب 8417/4 - ىلوألا ةلاحلا -أ  ةيفنحلا بهذم

 بهذم :ًاعبار - 88417  ةيعفاشلا بهذم : الاخ كانك ةيكلاملا بهذم :ًايناث - م١4

 ام - 8885  ةيرفعجلا بهذم :ًاسداس 484 - ةيديزلا بهذم :ًاسماخ - 8886 - ةلبانحلا

 . ةيرفعجلا بهذم نم مهفي
 رهملاب راسعإلل قيرفتلا : يناثلا ثحبملا

 بهذم :ًايناث - 88488 - ةيكلاملا بهذم :ًالوأ  ءاهقفلا لاوقأ - 81884 - ديهمت - م10

 - 84917 - ةلبانحلا بهذم :ًاثلاث ل مكحب خسفلا نوكي - 889٠ - ةيعفاشلا

 حجارلا لوقلا - 848917  ةيفنحلا بهذم :ًاعبار

 غولبلا رايخب قيرفتلا :رشع يناثلا لصفلا

 ةلاحلا - 88917 - ىلوألا ةلاحلا - 8895  ةيفنحلا بهذم : ًالوأ - 88948 - ديهمت 14

 يضاقلا امهجوز اذإ غولبلا رايخ ةريغصلا وأ ريغصلل - 84899 - ةثلاثلا ةلاحلا - 889 - ةيناثلا

 - حاكنلا خسفل غولبلا رايخب ىوعدلا نم دب ال 494٠ 1 ..ةلطتي انويرابخلا تقوم 89.6٠

 بهذم :ًاعبار 6 - ةيعفاشلا بهذم :ًاكلاث م7٠49  ةلبانحلا بهذم :ًايناث - م ."

 . ةيرفعجلا بهذم :ًاسماخ - 894٠06  ةيكلاملا
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 زجل
 ديلا م#ل يزال

 راب 5

 : دقع موزل طورش نم اهنأو - هتجوزل جوزلا ةءافك  ةءافكلا ىنعم قبس اميف انركذ
 ًاقيرف نأو .ًادساف اهتاوفب حاكنلا دقع ريصي حاكنلا ةحص طورش نم اهلعج ءاهقفلا ضعب نأو
 ةلدأ انّيبو .هموزلل الو حاكنلا دقع ةحصل ال ٌلاصأ ةءافكلا رابتعا مدع ىلإ بهذ ءاهقفلا نم
 مدعل نيجوزلا نيب قيرفتلا يف ءاهقفلا لاوقأ لصفلا اذه يف نيبن نأ ديرنو .اهنم حجارلاو لاوقألا
 طرتشي ام نايب عم .هموزل طورش نم وأ حاكنلا دقع ةحص طورش نم اهنإ انلق ءاوس .ةءافكلا
 . ةءافكلا طرش تاوف ابيل ةقرفلا عاقيإل

 :ةيفنحلا بهذم :ًالوأ

 اهجاوز ىلع ضارتعالا ّقح اهّيلول زج ءءسفك ريغ نم اهسفن ةلقاعلا ةغلابلا تجوز اذإ
 ٌيلولا ٌّقح طقسي مل ةءافكلا يف اهّقح تطقسأ اذإف ءاهّيلولو اهل ٌّقح ةءافكلا نأل ؛هخسف بلطو

 نأو حاكنلا ةحص طورش نم ةءافكلا نأ كلذ ىنعمو .اهحاكن زوجيال هنأ - ىلاعت هللا امهمحر
 لوقلا اذه ةيانعلا بحاص لّلعيو ,هخسف بجي دسافلا حاكنلاو ءًادساف حاكنلا لعجي اهتاوف

 ضاق لك الو .يضاقلا ىلإ ةعفارملا نسحي ّيلو لك سيلف .طايتحالا ىلإ برقأ - فسوي
 ,(0:842(لدعي

 :ءفك ريغ نم اهسفن ةلقاعلا ةغلابلا جيوزت

 يضر اذإف ءانلق امك ةءافكلا يف اهّقح طقس ءفك ريغ نم اهسفن ةلقاعلا ةغلابلا تجوز اذإ

 هلام ريو ال كل ل كك
 .87”7”ص ١1ج (ةيدنهلا ىواتفلا» ,894-*-*١ص ء7ج «ةيادهلا ىلع ةيانعلاو ,ةيادهلا» )1١856(

 ه6 -



 .طقسي ال فسوي يبأ دنعو .دمحمو ةفينح يبأ لوق يف ضارتعالا يف نيقابلا ٌّقح طقس

 مهدحأ هب يضر اذإف لكلا نيب ًاكرتشم تبث ةءافكلا يف مهّقح نأ « فسوي يبأ لوق (هجو)

ي ال مهدحأ اضر نألو ؛نيقابلا ّقح طقسي الف هسفن ٌّقح طقسأ دقف ءمهضعب وأ
 نم رثكأ نوك

 طقسي ال نئلف « ءاهاضرب مهقح طقسي مل ءايلوألا اضر ريغ نم ؤفكلا ريغب تيضر ول يهو ءاهاضر

 . ىلوأ مهدحأ اضرب

ارقلا وهو أزجتي ال ببسب تبث أزجتي ال دحاو ٌّقح اذه نأ .دمحمو ةفينح يبأ لوق (هجو)
 «ةب

 يف هقح مهنم دحاو طقسأ اذإف هل ضعب ال هنأل ؛هلكل طاقسإ أزجتي الام ضعب طاقسإو

 مهدحأ افعف ةعامجل بجو اذإ صاصقلاك «نيقابلل ةبسنلاب ٌّقحلا اذه ءاقب روصتي الف «.ةءافكلا

 .ررضلا عفدل لب «هنيعل تبث ام ةءافكلا يف مهقح نإف ًاضيأو . اذه اذك نيقابلا ّقح طقسي هنأ هنع

 رهاظلاف «ةءافكلا مدع ررض وهو رهاظلا ثيح نم ءايلوألاب ًارارضإ عقو ءفك ريغ نم جيوزتلاو

 وه اهملع ةءافكلا ةحلصم نم مظعأ يه ةيقيقح ةيقيقح ةحلصمب هملع دعب الإ مهدحأ هب ىضري ال ةنأ

 امأ . خسفلا ريدقت ىلع ىنزلا يف عوقولا ررض عفد يهو يضر امل اهالولو ,نوقابلا اهنع لفغو

 «نيرخآلا ّقح يقب هقح مهدحأ طقسأ اذإف ءايلوألا نيب اك اكرتشم تبث ضارتعالا ٌّقح نأب لوقلا

ا ّقح مهنم دحاو لكل تبث هنأ حيحصلاو حيحص ريغ اذه نأب هيلع دريف
 هجو ىلع ضارتعال

 فالخب نامألاو صاصقلا ٌّقحك ةكرشلا هيف روصتي ال أزجتي الام نأل ؛دحأ هعم سيل نأك لامكلا

 ءفك ريغ نم اهسفن تجوز اذإ ام فالخببو مكرخلا هيف روصتتف أزجتي هنإف .ةمذلا يف نيدلا

 يفو اهسفن يف اهقح نأل ؛ مهقح سنج فالخ اهّقحف ددعتم حلا كانه نأل ؛ءايلوألا اضر ريغب

 نع نيشلا عفد يف مهقح امنإو دقعلا سفن يف الو اهسفن يف مهل ٌّنح الو ءدقعلا سفن

 , 04:0 ىنآلا طوقس بجوتسي ال مهدحأ طوقسف ٌّقحلا سنج فلتخا اذإو . مهسفنأ

 :ءفك ريغ نم اهاضرب ءايلوألا دحأ اهجّوِر اذإ 8

 ؛نوقابلا ءايلوألا ضري مل نإو مزلو حاكنلا مص ءفك ريغ نم اهاضرب ءايلوألا دحأ اهجّيز ولو

 «لامكلا  ىع د قح -- دحاو لكل نأو ,ةلقتسم 00 ةيالو 5 دحاو لك ذل

 00 84؟)ءانركذ

 ."8١ص ؛7ج «عئادبلا» ١0مع5)

 .8١7ص .؟ج «عئادبلا» )/0٠١8419(



 :ءفك ريغ نم راغصلا جيوزت 4٠

 ريغصلا وأ ةريغصلا ّدجلا وأ بألا جوز اذإ :ةيفنحلا لاق ةريغصلاو ريغصلا جيوزت يفو
 امهنأو ,ةقفشلا اروفوم ّدجلاو بألا نأب كلذ نوللعيو .ءفك ريغ نم ولو مزالو حيحص جيوزتلاف
 اهلاصخو ةءافكلا ءارو نأل ؛جاوزلا اذه يف ةيقيقح ةحلصم نم هايأر امل الإ ءفكلا ريغب ايضر ام
 كلذ نم . ةرهاظلا ةءافكلا يناعم ىلع اهنالضفيو ٌدجلاو بألا اهيلع صرحي ةنيعم يناعم ةرهاظلا
 هملح اهعسيو ةأرملاب قفرتي ردصلا عساو ًاحمس ًاميرك رشعملا فيطل قالخألا نسح جيزلا نوك
 ةناجم رايتخالا ءوسب ّدجلا وأ بألا فرعي مل اذإ هلك اذهو .جوزلا جعزي ام اهنم رهظ اذإ هقلخو
 ,©:448),فكلا ريغ نم امهجيوزت حصي الف ًاقسفو ةناجم رايتخالا ءوسب افرع نإف ءاقسفو

 :دجلاو بألا ريغ لبق نم راغصلا جيوزت 05١-

 ريغ نم للصأ حاكنلا حصي الف .ءايلوألا نم ّدجلاو بألا ريغ ريغصلاو ةريغصلا جي اذإو
 رايخ يأ .غولبلا رايخ امهلو مزال ريغ هنكلو حيحص حاكتلاف ءاؤفك جوزلا ناك اذإ امأ ,ءفكلا
 املعي مل اذإ امهغولب دعب حاكنلاب امهملع دعب وأ غولبلا لبق هب املع اذإ امهغولب دنع حاكنلا خسف
 ّدجلاو بالا ةقفش يواست ال ّدجلاو بألا ريغ ةقفش نأب كلذ ةيفنحلا لّلعيو . غولبلا دعب الإ هب
 بألا لثم دجلاو بألا ريغ فسوي وبأ لاقو .دمحمو ةفينح يبأ دنع اذهو ءريغصلاو ةريغصلا ىلع
 دنع نيريغصلل هيف غولبلا رايخ مدعو .حاكنلا موزل ثيح نم ةريغصلاو ريغصلا جيوزت يف ّدجلاو
 , 0١ 8؛امهغولب

 .2”0040ةيعفاشلا بهذم :ًايناث -

 يف نيوتسملا ءايلوألا دحأ اهجوز وأ ءاهاضرب ءفك ريغ نم ةأرملا ّيلولا جوز اذإ مهدنعو
 ولو .مهيلع ضارتعا الف مهّقح طاقسإب اوضر نإف .ءايلوألا ٌّقحو اهّقح ةءافكلا نأل ؛ جيوزتلا مص ءفك ريغ نم هتجرد يف نمم نيقابلا اضرو اهاضرب مامعأ وأ ةوخإك اهنم برقلا ةجرد
 يف نآلا هل ّقح ال ذإ ضارتعا دعبألا ّيلولل سيلف ءاهاضرب ءفك ريغ نم برقألا ّيلولا اهجوز
 اضر نود اهاضرب ءفك ريغب اهنم برقلا ةجرد يف نيوتسملا ءايلوألا دحأ اهجوز ولو «جيوزتلا
 . ةءافكلا يف اقح مهل نأل ؛ جيوزتلا حصي مل اهنم برقلا ةجرد يف هعم نيوتسملا ءايلوألا يقاب

 )٠١854( ص اثج «راتحملا درو راتخملا ردلا» 1-56" .

 «ناتحملا درو راتخملا ردلا» 5٠١7-24١8 ص 17ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» 2 "1760 ص 14ج «طوسبملا» )٠١859(

 ."56-"68ص كج

 ) )1١860.ا"ج «جاتحملا ينغم» ص156-1١54.



اكنلا خسف قح مهلو حاكتلا حصي ةيعفاشلا بهذم يف لوق يفو «ةأرملا اضرك مهاضر ربتعاف
 . ح

 : ةيعفاشلا بهذمل حيضوت ةدايز 41

طعإ عم هتحص وأ جاوزلا ةحص مدع يأ - نالوقلا يرجيو
 ىلع ءايلوألا ةيقبل خسفلا رايخ ءا

 .ةغلابلا اضر ريغب ءفك ريغ ةغلاب وأ ةريغص ًاركب ّدجلاو بألا جيوزت يف - هانركذ يذلا ليصفتلا

الخ ىلع هنأل ؛ حصي ال حاكنلا نأ بهذملا يف رهظألا لوقلا يفف
 لوقلا يفو .ةأرملا ةحلصم ف

 نم تبلط ولو .تغلب اذإ رايخلا ًاضيأ ةريغصللو «لاحلا يف رايخلا ةغلابللو حاكنلا حصي رخآلا

 :ةلبانحلا بهذم :ًاثلاث م1

 . ضري مل نملف ءفك ريغب ةأرملا تجْوُر ولف» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج

ارتو ًاروف مهعيمج ءايلوألاو ةأرملا نم « خسفلا حاكتلاب
 اضر عم ءايلوألا نم دعبألا هكلميو ءايخ

 ءفك ريغب هتنبا بألا جز ولف .راعلا قوحل نم هقحلي امل ًاعفد ةجوزلا اضر عمو مهنم برقألا

 2146 1)(يعمجأ مهيلع ءفكب سيل نم جيوزت يف راعلا نأل ؛ اضن خسفلا ةوخاللف ءاهاضرب

 :ةيكلاملا بهذم :ًاعبار 6

 ضري ملو ءفك ريغ نم جاوزلاب ةأرملا تيضر اذإف اهّيلولو ةأرملل ّىح ةءافكلا نإ :اولاق

لا دقع خسف ءايلوألا نم هريغلو هلف « لولا
 . خسف الف اهب لخد نإف اهب جوزلا لخدي مل ام حاكن

 اذإف ,ةءافكلا يف امهل ّقحلا نأل ؛ مزال حيحص حاكنلاف ءفك ريغب اهاضرب ّيلولا اهجوز نإو

 اهجوز يذلا يلولا اذه ريغ ءايلوأ كانه ناك اذإ يل ودبيو , 1409 مزلو حاكنلا حص امهقح اطقسأ

 .حاكنلا خسف ٌّقح مهل نأ كلذب اوضري ملو ءفك ريغب
 :حاكنلا خسفل يضاقلا ىلإ عفارتلا 5

يجوزلا نيب ةقرفلا عاقيإو حاكنلا خسفل يضاقلا ىلإ عفارتلا نم دب الو
 يذلاو ةءافكلا مدعل ن

 .ةجوزلا مع نبال ةموصخلا تبثت ىتح مراحملا ريغو مراحملا مهضعب
 «ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج

يضاقلا دنع الإ ةءافكلا مدعل قيرفتلا نوكي الو» : ةيفنحلا هقف يف
 الف يضاقلا خسف نودب امأ ء

 . "8ص اج «عانقلا فاّشك» (4١٠هو)

 حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاحو )٠١865(
 14ص 21ج «ريدردلل «ريبكلا

: 

 تان



 دنعو , خياشملا ضعب دنع مراحملا .يضاقلا ىلإ ةعفارملا يلي يذلاو .امهنيب حاكنلا خسفي

 - ىوعدلا عفر  ةعفارملا ةيالو تبثت ىتح ءاوسلا ىلع كلذ يف مراحملا ريغو مراحملا مهضعب

 يوذل  يضاقلا ىلإ ةعفارملا ةيالو  ةيالولا هذه تبثت الو . حيحصلا وهو  ههبشأ نمو معلا نبال

 ,0:5552نايصعلل تبثت امنإو ماحرألا

 :قالط ال خسف ةءافكلا مدعل قيرفتلا 17

 : «ريدقلا حتف» يف ءاج ءًاقالط ربتعي الو حاكنلا دقعل انس شفي ةءافكلا مدعل قيرفتلاو

 , 018040( خسف ةءافكلا مدعل ةقرفلاو»

 .797؟ص ١21ج (ةيدنهلا ىواتفلا» (١٠مه)

 . 5 ١ص 27ج «ريدقلا حتف» )1١8654(





 رسوب رث) لساعأل

 ريا 1

 «بجلاو ةئعلاك هتجوز ىلإ لوصولا نم هعنمت ةلع وأ .ماذجلاك ضرم جوزلا يف نوكي دق
 ءاقتر تناك ول امك اهيلإ لوصولا نم جوزلا عنمت ةّلع اهيف وأ ماذجلاك ضرم ةجوزلا يف دجوي دقو
 ؟حاكنلا خسفو قيرفتلا بلط رخآلل زيجت نيجوزلا دحأ يف للعلاو ضارمألا هذه لهف .ءانرق وأ

 نود طقف ةجوزلا ىلع روصقم قح وه مأ نيجوزلا نم لكل كلذ زوجي لهف .باجيإلاب انلق اذإو
 اهيمسي يتلاو للعلاو ضارمألا هذه يه امف .طقف ةجوزلل وأ امهيلك نيجوزلل زاج اذإو ؟اهجوز

 ؟بيعلل قيرفتلا تاءارجإو طورش يه ام مث ؟اهببسب قيرفتلا بلط زيجت يتلا (بويعلا) ءاهقفلا
 ؟نيجوزلل ةبسنلاب ةبترتملا راثآلا يه امو ؟هب عقت يتلا ةقرفلا عون امو

 :ثحبلا جهنم 6

 ثحابملا ىلإ لصفلا اذه مسقن .لصفلا اذه عوضومب قلعتت رومأ نم هتركذ ام ءوض يفو
 : ةيلاتلا

 .بيعلل قيرفتلا ةيعورشم ىدم :لوألا ثحبملا

 .بيعلل قيرفتلا كلمي نم : يناثلا ثحبملا
 .اهيف ءاهقفلا لاوقأو .قيرفتلا زيجت يتلا بويعلا :ثلاثلا ثحبملا
 .بيعلل قيرفتلا تاءارجإو طورش : عبارلا ثحبملا

 .بيعلل قيرفتلا راثآ :سماخلا ثحبملا

 -١1١ا-



 كدشلل رعد

 بيعلل قيرفتلا ةيعو رشم ىدم

 :بيعلا ففيرعت 2-2

 هلعج وأ بيعلا ىلإ هببسن : هباعو هتبعو .تبويعو بايعأ عمجلاو ةمصولا ةغللا يف بيعلا

 ,2*202سببع تاذ اهلعجأ يأ «اهبيعأ ْنأ تدر : ميركلا نارقلا يفو .بيع اذ

 ةايحلا هعم ميقتست الام وه هل ًاببس نوكيو قيرفتلا بجوتسي يذلا ءاهقفلا دنع بيعلاو

 جوزلا لوصو عنمي وأ «ماذجلاك نيجوزلا نيب نيب  ةرفن وأ قاطي ال ًاررض ببسي وأ «نونجلاك ةيجوزلا

 قترلاك ةجوزلا نم عناملا اذه ناك وأ ,ةئعلاك جوزلا نم عناملا اذه ناك ءاوس .هتجوز ىلإ

 عنمت يتلا يه خسفلا رايخ اهيف تبثي تبثي يتلا بويعلا : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو .نرقلاو

 ىودعلا اهنم فاخي وأ ءرخآلا نم امهدحأ نابرق عنمت ةرفن بجوت وأ «ةّئعلاو ٌبجلاك ءطولا

 .""9*2نونجلاك ةيانجلا اهنم فاخي وأ ءماذجلاك

 ؟بيعلل قيرفتلا زوجي له -

 :نيلوق ىلع «بيعلل نيجوزلا نيب قيرفتلا زاوج يف ءاهقفلا فلتخا

 بيعلل قيرفتلا زوجي ال :لوألا لوقلا

 بيعلل قيرفتلا زوجي : يناثلا لوقلا

 بيعلل قيرفتلا زوجي ال :لوألا لوقلا - 47

 : ىلاعت هللا 500 « يرهاظلا ا «ىلحملا» يف ءاج امك ةيرهاظلا لوق اذهو

 . ١-1926 58ص 37ج «برعلا ناسل» (4١٠هه)

 .١15601-56:0ص ."ج «ينغملا» ٠١( مهكر
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 اهب دجي نأب الو كلذك نونجب الو كلذك صربب الو ثداح ماذجب هتحص دعب حاكتلا خسفي الد

 نم ءيشب الو جرف ءادب الو ةنائعب الو كلذك يه هدذجت نأب الو «بويعلا هذه نم اعيش

 هل 457 (بويعلا

 .8*202«زيزعلا دبع نب رمع لوق وهو ,كاسمإلاو درلا رايخ
 .بيعلل قيرفتلاب نيلئاقلا ةلدأ فعض ةجحب - ىلاعت هللا همحر  يناكوشلا هيقفلا لوق اذهو

 حاكنلا خسف خسفلا ىلع هب لالدتسالل حلصي ام بابلا يف دجي مل رظنلا نعمأ نمو» :لاق دقف
 .2*0040ءاهقفلا دنع روكذملا ىنعملاب بيعلل

 :لوألا لوقلا ةلدأ -1

 :ةيوبنلا ةنسلا نم :ًالوأ

 هدعب عب تجوزتف 7 قلط « هنأ : هيفو «يظرقلا فاق ثيدحب هبهذمل مزح نبا 0

 لثم الإ ةعبنام ىلا او هنإو و ير ا ل ا لس

 نأ نيديرت كلعل لاقو اكعاض هلك هللا لوسر مسبتف .اهبابلج نم ةيبدهب تذحأو ,ةبدهلا هذه

 اذه ركذ نأ لعب مزح نبا لاق «كتليسع قوذيو هتليسع يقوذت ىتح ال .ةعافر ىلإ يعجرت

 ال ةبدهلاك هليلحإ نأو ءاهاطي مل اهجوز نأ ركذت  ةعافر ةجوز يأ هذهف :فيرشلا ثيدحلا
 قرف الو ًائيش اهل ّلجأ الو اهكْشُي ملف .هتقرافم ديرتو لي هللا لوسر ىلإ كلذ وكشتو ءاهيلإ رشنني
 ,(087:)«امهنيب

 :ةباحصلا راثآ نم :ًايناث -6

 عنمي ام اهيف نيعباتلاو ةباحصلا نم فلسلا نع ةيورملا راثآلا نأب ًاضيأ مزح نبا جتحاو
 نبا لاق مث وي م لول 2 اوكا قرار هارت 0

 .9١٠؟ص ١3ج« ولحملا» )/١١86(

 )١١4868( «دهتجملا ةيادب» ج٠ 1١ص؟؛.

 )٠١469( .5ج .يناكوشلل «راطوألا لين» صلا١6 .

 ) )1١850."؟ص ١٠2ج «ىلحملا»
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 , 000460 هدنع فقويف حيرص صن

 :ثيدحلاب هلالدتسا يف مزح نبا ىلع ٌدرلا -5

 ثيدحلا ددصب ينالقسعلا رجح نبا هركذ امب هللا همحر مزح نبا ىلع دري نأ نكميو .

 يقوذت ىتح» : هك هلوق يفو» :- هللا همحر رجح نبا لاق دقف .مزح نبا هب جتحا يذلا

 رذعت يف رهاظ «ةبدهلا هذه لثم الإ هعم سيل» :اهلوق نكل .كلذ ناكمإب راعشإ «. .هتليسع

 ةقرلاو ةقدلاب هيبشتلا (ةبدهلاب) اهدارم نأب : ينامركلا مامإلا باجأف «ليلحتلل طرتشملا عامجلا

 يطعي ربخلا قايسو «(ينامركلا يأ) لاق ام دعبتساو :رجح نبا لاق .ةكرحلا مدعو ةواخرلاب ال

 ناكمإلا ىلع هقّلع هنأل «يقوذت ىتح» : ل هلوق كلذ نم عنمي الو «راشتنالا مدع هنم تكش اهنأب
 , (0455«كلذ هنم ىتأتي ىتح يربصا : لاق هنأكف  عوقولا زئاج وهو

 :ةيرهاظلا دنع طرشلاب بيعلل خسفلا 7

 ةمالس حاكنلا دقع يف جوزلا طرتشا اذإ ةيرهاظلا دنع زئاج بيعلل حاكنلا دقع خسف نكلو

 «حاكتلا دقع يف ةمالسلا طرتشا نإف» : مزح نبال «ىلحملا» يف ءاج دقف «بويعلا نم ةجوزلا

 الو هيف قادص الو هتزاجإ يف هل رايخ ال دودرم خوسفم حاكن وهف ناك بيع يأ ابيع دجوف

 ةملاسلا نألو جوزت يتلا ريغ هيلع تلخدا يذلا نأل ؛لخدي مل وأ اهب لخد «ةقفن الو ثاريم

 .©:*”«امهنيب ةيجوز الف اهجوزتي مل اذإف ءكش الب ةبيعملا ريغ
 :جوزلا ىلع خسفلا قح د هرصق يف مزح نبا ىلع دّرلا 48

 رهاظلا وه امك ةجوزلا نود جوزلا ىلع طرشلاب خسفلا ٌّقح هرصق يف مزح نبا لوق ىلع دريو 20
 .هكلمي وهو قالطلا ٌقح كلمت ال اهنأل ؛طرشلا اذهب هنم ىلوأ ةجوزلا نأ عم . مزح نبا لوق نم

 اذإ جيزلا ىلع ًابجاو طرشلاب خسفلا لعج هنأ ىلاعت هللا همحر مزح نبا لوق ىلع دري كلذكو

 يف امي هاطعأ طرشلاف « بوجولا اذهل اجو ىرن الو . هطرتشا امل ًافالخ ة هبيعم ةجورلا ترهظ

 جوزلا مازلإل هجو الف هكرت وأ هلامعتسا يف رايخلا قحلا بحاصلو «بجاولا ريغ غ حلاو خسفلا

 رربم ال ةالاغم هذهف .طرشلا دجوي مل اذإ ًايغلم حاكتلا رابتعا الو .طرشلا فلخت دنع خسفلاب

 .اهل

 )٠١851( 4ص .١٠ج «ىلحملا» ١١-1١6.

 )٠١855( 57ص .9ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حبحص» .

 ٠١455 ( «ىلحملا» ح٠١« ص©١١60.
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 :بيعلل قيرفتلا زوجي : يناثلا لوقلا 68

 يف نيجوزلا دحأ هدذجي بيعلا ببس حاكنلا دقع خسف زوجي مهدنعف روهمجلا لوق اذهو

 اوفلتخا نإو .©79*"2ةيرفعجلاو ةيديزلاو ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةيفنحلا لوق اذهو ءرخآلا
 نم ملعلا لهأ روهمج بهذ دقو :يناكوشلا لاق دقف ,.خسفلا اهيف يرجي يتلا بويعلا يف
 خسفي يتلا بويعلا نييعت يف اوفلتخا نإو بويعلاب حاكنلا خسفي هنأ ىلإ مهدعب نمو ةباحصلا
 . 00825 اكتلا اهب

 : يناثلا لوقلا ةلدأ -

 :اهنم ةلدأ ةلمجب مهل لدتسا وأ - بويعلاب خسفلا زاوج  لوقلا اذه باحصأ لدتسا دقو

 :لوألا ليلدلا ١

 : ىلاعت هلوقب ناسحإلاب حيرستلا وأ فو رعملاب كاسمإلا جو رك ىلع ىلاعت هللا بجوأ
 نم ظحلا نم اهنامرح فوزحم كاسمإلا نم سيلو «ٍناسخإب حيرست وأ ٍفورعمب كاسمإفِه

 «قالطلا هيلع نيعتيف ءالثم هماذجل هنم اهترفن عم وأ اهيلإ لوصولا نم هتردق مدعل وأ هتنعل اهجوز

 ,(0:470[مهنيب يضاقلا قرف ىبأ نإف

 : يناثلا ليلدلا 5 تسض

 يضر  رمع نع يور هنإف جوزلا ةنعل قيرفتلا ىلع  مهنع هللا يضر  ةباحصلا عامجإ
 رهملا هنم تذخأ الإو هتجوز ىلإ لصو نإف ءةنس لجفؤي هنأ نينعلا جوزلا يف ىضق هنأ  هنع هللا
 ىضق ام لثم  امهنع هللا يضر  يلعو دوعسم نبا نع يورو .ةدعلا اهيلعو امهنيب قرفو ءالماك
 ركنأ هنأ لقني ملو .- مهنع هللا يضر ةباحصلا نم رضحم يف اذهب مهؤاضق ناكو ,رمع هب

 هللا يضر  رمع نعو» : يعفاشلل رممألا» باتك يفو .©'' 7”عامجإ نوكيف مهنم دحأ مهيلع
 قّرف الإو عماج نإف ,كلذ يف ًافالخ هتيقل نمع ظفحأ الو .ةنس نينعلا لجأ هنأ  هنع
 ,(0045عامهنيب

 «جاتحملا ينغم» 506١., ص ."ج «ينغملا» .475ص 27ج «دهتجملا ةيادب» ."73؟ص .؟ج «عئادبلا» )1١855(

 .66١©ص 27ج «نيحلاصلا جاهنم» ءاهدعب امو .755"ص .7ج «راهزألا حرش» 25١ 5ص اجا

 )٠١١86( .5ج «يناكوشلل «راطوألا لين» ص/ا١16 .

 ةضفرلا ل ل ؟ج «عئادبلا» (١مكك)

 ١١837 ( 27ص 17ج «عئادبلا» 7. )٠١854( .48ج .يعفاشلل «مألا» ص١178.
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 : ثلاثلا ليلدلا م7

 «صرب وأ ماذج وأ نونج اهب «لجر اهب ٌرُغ ةأرما اميأ :لاق هنأ  هنع هللا يضر  رمع نعو

 «أطوملا» يف كلام هاور .هرغ نم ىلع لجرلا  رهملا - قادصو اهنم باصأ امم اهرهم اهلف

 امهنيب قرف ءاهب لخد اذإ ةنونجملاو ءامذجلاو ءاصربلا يف رمع ىضق :ظفل يفو . ينطقرادلاو

 دروأ نأ دعب يناكوشلا لاق , "459 ينطقرادلا هاور اهيلو ىلع هل وهو اهايإ هسيسمب اهل قادّصلاو

 بويع ماذجلاو نونجلاو صربلا نأ ىلع نيثيدحلا نيذهب لدتسا دقو :هلبق يذلاو ثيدحلا اذه

 .0*204حاكتلا اهب خسفي

 : عيارلا ليلدلا - 4

 نم ٌرفو» :ِلك هللا لوسر لاق :لاق  هنع هللا يضر  ةريره يبأ نع فيرشلا ثيدحلا يفو

 موذجملا جوزلا نم رارفلا نأ ثيدحلا اذهب لالدتسالا هجوو (47١0)؛ديسألا نم رفت امك موذجملا

 خسفب لوقلل «جاتحملا ينغم» بحاص اضيأ ثيدحلا اذهب جتحا دقو 9”207هحاكن خسفب تبثي

 .209مهوذجملا حاكن

 : سماخلا ليلدلا

 توفت .نونجلاو ماذجلاك حاكنلا خسف حيبت يتلاو ةجوزلا يف وأ جوزلا يف للعلا دوجو نإ
 هذه ببسب نيجوزلا نيب نوكت يتلا ةرفنلل ةيرذلا باجنإو سفنلا فافعإ نم حاكنلا دصاقم

 عنام  ماذجلا يأ وهو يعفاشلا لاقو . .» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاج ,للعلا

 ,1812(2عهلسن

 :ءطولا عنمت يتلا بويعلا - 45

 ؛رهاظ اهررضف جوزلا يف ةنعلاو بجلاو ةجوزلا يف نرقلاك ءطولا عنمت يتلا بويعلا امأ

 )٠١89( 5"ص .5ج .يناكوشلل «راطوألا لين» ١9 .

 )٠١8100( .5ج .,يناكوشلل «راطوألا لين» صلا١9 .

 .1988ص ١٠1ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» )1١81/1(

 . 777ص اج «ريدقلا حتف» (١٠م410/)

 ) )1١8139.ا"ج «جاتحملا ينغم» ص”7١ .

 )٠١4174( 27ج «جاتحملا ينغم» ص”7١7 .

 هاك



 لوصأو قفتي اهببسب خسفلا ناكف .لسنلا داجيإو سفنلا فافعإ نم حاكنلا دصاقم توفت اهنأل
 .ررضلا عفر يف ةعيرشلا

 : حجارلا لوقلا - 37

 «بيعلل قيرفتلا يف ةباحصلا نع ةحيحص راثآ دوجولو رخآلا فرطلا نع ررضلل اعفد ةجوزلا يف وأ جوزلا يف بيعلا ببسب حاكنلا خسف أدبملا ثيح نم زوجيف ,روهمجلا لوق حجارلاو
 . حجارلا وه هب ذخألا ناكف

 -/ا١ -
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 بيعلل قيرفتلا كلمي نم

 : ءاهقفلا نيب فالتخا - 44

 ؟وه نمو .طقف امهدحأ مأ ناجوزلا هكلميأ ءهكلمي نميف بيعلل قيرفتلاب نولئاقلا فلتخا

 : ءاهقفلل نالوق

 .اهدحو ةجوزلا هكلمت :لوألا

 نس مث ءامهباحصأ هب لدتسا امو «نيلوقلا نيذه يلي اميف ركذنو .ناجوزلا هكلمي : يناثلاو

 .امهنم حجارلا

 :اهدحو ةجوزلل بيعلاب قيرفتلا ٌّقح :لوألا لوقلا 8

 خسف ٌقح كلمت اهدحو ةجوزلا اولاقف «يروثلاو يعخنلاو ةيفنحلا مه لوقلا اذه باحصأو

 : مهلاوقآ ضعب يلي اميف ركذنو ,خسفلا زيجي اهجوز يف بيعل حاكنلا

 موزلل طرشب سيل بيعلا نع اهولخف «ةجوزلا بناج يف امأو» :«عئادبلا» يف ءاج : أ

 . "2”04«اهيف ةدوجوملا بويعلا نم ءيشب حاكتلا خسفي ال ىتح ءانباحصأ نيب فالخ الب حاكنلا

 ءاندنع شحف نإو اهب بيع نع هتأرما لجرلا دري الود يسخرسلل «طوسبملا» يفو : ب

 تيفي ايوجم وأ اددع اهجوز تدجو اذإ ةأرملاو .اهكسمأ ءاش نإو اهقّلط ءاش نإ رايخلاب هنكلو

 , 58”004عنايخلا اهل

 يف جوزلل رايخ الف ءبيع يأ ةجوزلاب ناك اذإو» :«ةيانعلا» اهحرشو «ةيادهلا» يفو : ج

 , 240 حاكنلا خسف

 .27”3ص 77ج «عئادبلا» ( ١٠١ ما/ه)

 .15 9468«2ص .هج «يسخرسلل «طوسبملا» )٠١48375(
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 ولخ اهنمو» :- ىلاعت هللا همحر  يفنحلا يناساكلا مامإلا لاق حاكنلا موزل طورش يفو : د
 ةأرملا تناك نإف بوبجملا امأو . .امهب ةجوزلا نم اضرلا مدع دنع ةئعلاو ّبجلا بيع نع جيزلا
 لاحلل ريخت اهنإف هب ةملاع نكت مل نإو .كلذب اهاضرل اهل رايخ الف «حاكنلا تقو كلذب ةملاع
 .0:0/0, . . لجؤي الو

 :لوألا لوقلل ةجحلا

 ىلع نعو .«بيع نع ةّرحلا درت ال» :- هنع هللا يضر  دوعسم نبا لوقب اوجتحا : ًالوأ
 .قّلط ءاش نإ هل مزال حاكنلاف بويعلا هذه نم ًائيش هتأرماب دجو اذإ :لاق  هنع هللا يضر -
 اذإ جوزلل رايخلا تبثأ هنأ  هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع نع يور ام امأ .كسمأ ءاش نإو

 ,2089قالطلا رايخ دارملاف «هتجوز يف ًابيع دجو
 لدي ال «دسألا نم ٌرفت امك موذجملا نم ٌرف» :فيرشلا ثيدحلا :جاجتحالا : ًايناث 0

 وهو قالطلاب اهنم رارفلا عيطتسي هنأل ؛هتجوز يف بيعل حاكنلا خسف يف جيزلا ٌّقح. ىلع
 , 0044)هكلمي

 دقع بجومب لخت ال اهببسب حاكنلا خسف داري يتلا ةجوزلا يف بويعلا نإ مث : ثلاث 1
 ةجوزلا ىمع يف رايخلا اذه هل تبثي ال امك .خسفلا رايخ جوزلل تبثي الف ,لحلا وهو حاكنلا
 .000اهللشو

 جهزتيو اهقّلطي نأ هنكمي امك ةبيعملا هتجوز ىلع جوزتي نأ هنكمي جوزلا :ًاعبار - 448
 ةجوزلا امأ .لسنلا داجيإو ةوهشلا ءاضق نم حاكتلا دوصقم ىلع لصحي نأ هنكمي اذهبو ءاهريغ
 يف بيعل خسفلا رايخ اهل تبثي مل نإف «حاكنلا دوصقم يفاني بيعب ًابيعم اهجوز تدجو اذإ
 جاوزلا عيطتست ةّيلخ يه الو «حاكنلا دوصقم هب لصحي جوز تاذ يه ال :ةقلعم تيقبل اهجوز
 ّقح يف دجوي ال اذهو ,ةقلعملاك اهلعج ملظ ةلازإل ؛حاكنلا خسف رايخ اهل انتبئأف «هريغ نم
 اهقّلطي الو اهيلع جوزتي وأ ءاهريغ جوزتيو اهقّلطي نأ هنكمي هنأ هانلق امل ًابيع اهيف دجو اذإ جوزلا
 .©0ه80اكنلا دصاقم ىلع لصحيو

 )٠١8178( 77ص اج ,يناساكلل «عئادبلا» #017

 )١1١819( اج «مالسلا لبسا» ص١18١.

 .95ص هج «طوسبملا» )1١880(

 .95ص هج «طوسبملا» )1١8481(

 .9ا/لص .هج «طوسبملا» )٠١885(

 هءاقم



 بيعلل قيرفتلا نيجوزلا نم لكل : يناثلا لوقلا 145

 ةلباتحلا مهنم ,روهمجلا بهذم وهو سابع نباو باطخلا نب رمع نع لوقلا اذه يور

 .445"2ةيديزلاو ةيرفعجلاو ةيكلاملاو ةيعفاشلاو

 : يناثلا لوقلا ةلدأ 6

 دقو ءأدبملا ثيح نم بيعلاب قيرفتلا زاوج ىلع اهب لالدتسالل اهوقاس يتلا ةلدألا :ًالوأ

 ١(. انه اهديعن الف اهانركذ

 : ةباحصلا نع راثآلا :ًايناث 5

 بيعلل قيرفتلا زاوج يف ةباحصلا نع زراثآلا نم ةلمج ىربكلا نئسلا يف يقهيبلا جرخأ

 , )1١449( اراثآلا هذه نمو هتجوز يف جوزلا هذجي

 ماذج وأ نونج اهبو ةأرملا لجرلا جؤزت اذإ :لاق - هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع نع : أ

 . يلولا ىلع هل وهو ءاهايإ هّسمب قادّصلا اهلف اهب لخد ناك نإف «نرق وأ صرب وأ

لاو ةموذجملاو ةنونجملا : حاكن الو عيب يف زوجت ال عبرأ :لاق ديز نب رباج نع : ب
 ءاصرب

 .نيعمجأ  امهنع هللا يضر سابع نباو يلع نع يور اذه لثمو .ءالفعلاو

 : بيعلاب خسفلا ّقح قح يف ةجو لاب جوزلا ةاواسم بوجو : ثلاث 5 1/

 انعم ناك اذإ جيزلا نأب نوجتحي اهجوز نود طقف ةجوزلل بيعلاب حفلا يي دوالاثلا

 وهف «(ًاعرش) امأو .ةوهشلا ءاضقف (ًاعبط) امأ : : ًاعرشو ًاعبط حاكتلا دصاقم هعم ققحتي ال ًانينع وأ

 دوصقم اهيلع توفي امم ماذجلاك هنم ةجوزلا رفني ام جوزلا يف ناك اذإ كلذكو .لسنلا ليصحت

 ملظلا عفر باب نم ةجوزلل خسفلا ّقح تابثإ يف ناكف .لسنلا داجيإو ةوهشلا ءاضق نم جاوزلا
 يف هولاق ام اذه .©40جاوزلا دصاقم هعم لصحت نمب جاوزلاو قارفلا نم اهنيكمتلو ءاهنع

 جيزلا ٌقح يف هلثم اولوقي نأ يغبنيف ءاهجوز يف بيعب حاكنلا خسف يف ةجوزلا ٌّقحل مهتجح

 ؛ "ج «دهتجملا ةيادب» 47١-475 ص .6١ج «بذهملا حرش عومجملا» 5600 ص «5ج «ينغملا» )*٠١48(

 «؟ج «ميكحلا نسحم ديسلل «نيحلاصلا جاهنم» .17ا/7/ص «؟ج هريدردلل هريبكل ١ حرشلا» .5 ؟ص

 .66١©ص

 )٠١884( تارقفلا 48475-484171.

 )٠١846( الج .يقهيبلل «ىربكلا ننسلا» ص5١9؟ .

 )75517 )1١445-7184ص اج ةيادهلا» .
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 كلذ حضوي . لسنلا ليصحتو ةوهشلا ءاضق يف حاكتلا دوصقم هيلع توفي ًابيع هتجوز يف ىأر اذإ
 ءاسح امأ ءاعبطو اسح ءطولا يف هقح جفزلا ءافيتسا عنمت قئرلاو ماذجلاك ةجوزلا يف بويعلا نأ
 هلثمو قترلا ةلعل جرفلا يف لوخدلا قيرط دادسنال اهيلإ جوزلا لوصو نكمي ال ثيح قترلا يفف
 يرسي امبرو ءاهعامج نم رفنت ةميلسلا عابطلا نأل ؛هوحنو ماذجلا يفف اعبط هعانتما امأو .نرقلا
 .هلسن ىلإ اهؤاد

 جوزلا ىلع ةيانجلا لامتحا هيف نإف ءاهثطو نم ًارفنم هنوك عم وهف «ةجوزلا يف نونجلا امأو
 ,004”اهنابرق نم ًاضيأ ارفنم هلعجي امم

 :حاكنلا دقع يف نافرط ناجوزلا :ًاعبار -4

 امكف «بيعلل خسفلا ٌّقح يف ايواستي نأ بجيف ,حاكنلا دقع يف نافرط امهيلك نيجوزلا نإ
 خسفلا ٌّقح جوزلل نوكي نأ بجي كلذكف ءاهجوز يف بيعل حاكنلا دقع خسف ةجوزلل زوجي
 , 0١ دهط يحوز يف بيعب

 :خسفلا يف هقح يفني ال قالطلا يف جوزلا ّقح :ًاسماخ - 6

 ال هتجوز يف بيعل هل خسفلا ٌّقح تابثإ نع هينغي اذه نإو .قالطلا كلمي جوزلا نوكو
 رهملا هنع طقسي نأ هنأش نم هل خسفلا ٌّقح تابثإ يف نأل ؛هنع خسفلا ٌقح بلسل ةجح حلصي
 صخشلا نوك :وه رخآ در ءدرلا اذه ىلإ فيضن نأ نكميو ,2:440لوخدلا لبق كلذ ناك اذإ

 نم عنمي ال اذهو .ربخلا يف ءاج امك (قاسلاب ذخأ نمل قالطلا نأ) رابتعاب عراشلا نم كيلمتب
 .هتجوز يف بيع دوجو وه رخآ رابتعا وأ رخآ ببسب خسفلا ّقح هكلمت

 ٠١8417 ( .ج «ةيانعلاو ةيادهلا» 557 .

 رححم٠١( ص ."ج «ينغملا»  256٠١.87ص ,”ج «تادارإلا ىهتنم حرش»

 )٠1١849( ص .”ج «ينغملا» 6٠١".
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 «(تلايا) ىمشو

 اهيف ءاهقفلا لاوقأو قيرفتلا زيجت يتلا بويعلا

 :ديهمت

 زيجت يتلا بويعلا هذه نييعت يف نوفلتخي بيعلل نيجوزلا نيب قيرفتلا زاوجب نولئاقلا

 .نيجوزلا نم لكل بيعلل قيرفتلا ٌّقحب نيلئاقلا ةيفنحلا ريغ نيب مئاق فالتخالا اذه نأ امك

 ءاهقفلا اهركذ يتلا بويعلا هذه له :وه بيعلل قيرفتلاب نيلئاقلا نيب رخخآ فالتخا كانهو

 قيرط نع اهيلع ةدايزلا زوجي الف ءرصحلا ليبس ىلع اهوركذ له .خسفلا زيجت اهرابتعاب

 , ؟هوركذ ام ىلع سايقلاب ىرخأ بويع ركذ زوجيف «ليثمتلا ليبس ىلع اهوركذ مهنأ مأ «سايقلا

 ام :(اهنمو) ءطقف لاجرلا صخي ام :(اهنم) :قيرفتلا زيجت يتلا بويعلاف ءلاح لك ىلعو

 :ثحبلا جهنم 05

 .لاجرلاب ةصاخلا بويعلا :لوألا بلطملا

 .ءاسنلاب ةصاخلا بويعلا : يناثلا بلطملا

 .نيفنصلا نيب ةكرتشملا بويعلا :ثلاثلا بلطملا

 لوألا بلطملا

 لاجرلاب ةصاخلا بويعلا

 ةئعلا : ًالوأ 7

 :ةغّللا يف اهفيرعت : أ
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 ليقو 01044: نينعو نينَع وهف ,عامجلا ىلع ردقي الف لجرلا بيصي زجع : : ةغللا يف ةنعلا
 0 مكا)وهنيلل ةبادلا نانع نم ذوخأم ,هفاطعناو هركذ نيلل ًانيئع يمس

 : ءاهقفلا حالطصا يف نيئعلاو ةنعلا : ب - 467

 : يتأي ام اهنم ةريثك فيراعتب نينعلاو ةئعلا ءاهقفلا /

 نع زجاعلا وه نينعلاو .«"'4*ةأرملا نايتإ ىلع ردقي ال يذلا وهو نينعلا ةفص ةئعلا :
0 0 

 وه نينعلا مهضعب لاقو .هلاوز ىجري ال ضرم وأ ربكل ولو ءطو هنكمي ال نم نينعلا : "
 .ةلآلا فعضل ركبلا ال بيثلا ىلإ لصي ناك ولو .ةلآلا مايق عم ءاسنلا نايتإ ىلع ردقي ال نم

 اهيلإ لصي ال نم ىلإ ةبسنلاب نينع وهف .نس ربكل وأ رحسل وأ «ضعب نود ءاسنلا ضعب ىلإ وأ

 الف 4؟؛اهّقح يف حاكنلا دوصقم تاوفل

 اتمتع رحس وأ نس ربكك هنم عنامل هتجوز جرف عامج ىلع ردقي ال نم ًاعرش نينعلا : *

 مدع امأ عاجلا هب ىتأتي ال ثيحب ركذلا رغص (ةئعلا) ب دوصقملا ةيكلاملا لاقو -14
 ىنعمو .«ضرتعم» وهو «ضارتعالا» هنومسيف «- هركذ هتلآ راشتنا مدعل عامجلا ىلع هتردق
 ا مككا ضرم وأ فوح وأ رحسك ضراعل هب ءاطولا عنام مايق ضارتعالاب هفاصتا

 :0041ًانينع هب ريصيو ةئعلا هب ققحتت ام 6

 ًانع جوزلا هب ريصيو ةنعلا هب ققحتت ام نأ نينعلاو ةنعلل ء ءاهقفلا فيراعت نم انل صلخيو

7 0 

 ) )1١890ص .؟ج «طيسولا مجعملا» 588-588 .

 )٠١841( .7ج «جاتحملا ينغم» ص75١7 .

. 
 47ص .يفسنلا صفح نب نيدلا مجن خيشلل «ةيهقفلا تاحالطصالا يف ةبلطلا ةبلط»

)٠١845( 

 )٠١895( 5ص ء”ج «جاتحملا ينغم»  .75١ءا"ج «عانقلا فاشك» ص51١.

 .677ص .١1ج «ةيدنهلا ىواتفلا» «.87-84ص ."ج «تاذارإلا ىهتنم حرشد» )8454: ١(

 ) )1١845ص اج راتخملا ردلا» 444 .

. 478 
 ص .ريدردلل «ريغصلا حرشلا ىلع يواصلا ةيشاح»و .؟778ص «؟ج ريدردلل «ريبكلا حرشلا»

)1١895( 

 )٠١١847( ص باج «راتحملا درو راتخملا ردلا» 444 .
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 نع رظنلا ضغب ءطولا نع هزجع ًائينع هرابتعال هيلإ روظنملاف .كلذ ريغ وأ نس ربكل وأ ضرمل

ةأرملا لبق يف ءطولا نع زجعلا ءطولا نع زجعلا يف طرتشيو تي
 .اهربد يف ال 

صولا عاطتسا نإو اهيلإ لصي ال نم ٌّقح يف ًانينع نينعلا ربتعيو :ج
 ىلعو .اهريغ ىلإ لو

 ريغو ىلوألل ةبسنلاب نينع وهف ىرخألا ءطو ىلع ردقو «هيتجوز ىدحإ ءطو نع زجع نمف اذه

 . ةيناثلل ةبسنلاب نينع

 الف ءهتأرما جرف يف هركذ ةفشح جوزلا جاليإب ناك ام وه ةنعلا هب يفتنت يذلا ءطولاو : د

 .هنع ةنعلا ءافتنال هركذ عيمج جاليإ طرتشي

 :ةئعلل قيرفتلا 4465

 دصاقم هب توفت جوزلا يف بيع اهنأل ؛ةنعلل قيرفتلاب نولوقي بيعلل قيرفتلاب نولئاقلا

 هب قيرفتلا بلطت نأ ةجوزلل ناك مث نمو ,قيرفتلا بجوتسي امم ةأرملاب ررضلا قحليو جاوزلا

 .دعب اميف اهركذنس يتلا هطورشب

 : ةيفنحلا دنع ةنعلل قيرفتلا 2 4617

 مدع كلذل نوطرتشي مهنكلو «جوزلا ةّنع ببسب قيرفتلا يف ةجوزلا ٌّقحب نولوقي ةيفنحلا

 لاق «جوزلا ةنعل قيرفتلا بلط ىف اهقح لطب ةدحاو ةرم اهيلإ لصوولف ءالصأ اهيلإ جوزلا لوصو

 (اهنمف) :رايخلا طئارش امأو : جوزلا ةنعل قيرفتلا يف ةأرملا رايخ نع ملكتي وهو يناساكلا مامإلا

 ةدحاو ةرم اهيلإ لصو ول ىتح .حاكنلا اذه يف اسأرو الصأ ةأرملا هذه ىلإ لوصولا مدع

 دنع اهتشقانمو هيلإ اوبهذ اميف مهتجح ركذنسو .204140دجوي ملو قحتسملا ٌّقحلا تيوفتل رايخلاو

 - ىلاعت هللا ءاش نإ مداقلا ثحبلا يف قيرفتلا طورش ىلع مالكلا

 :هب قيرفتلاو .ّبجلا :ًايناث 4

 يفو (12*"'2(عطقلا :ٌبجلاو .ركذلا عوطقملا :بوبجملا» :ةيهقفلا تاحالطصالا يف ءاج

الإ هنم قبي مل وأ ًاعوطقم هركذ عيمج نوكي نأ وهف ّبجلا امأو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا»
 

ل وأ ركذلا عيمج عوطقم وه بوبجملا «جاتحملا ينغم» يفو .6« . .هب عامجلا نكمي الام
 قبي م

 .5"3"(ةفشحلا ردق هنم

 . ؟7ص (ةيهقفلا تاحالطصالا يف ةبلطلا ةبلط» )٠١88989( . .7370هص 21ج «عئادبلا» (١٠ىدهم)

 .7١3”ص «3ج «جاتحملا ينغما» 256 7ص 25ج («ينغمل اد(١9:0١٠
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 بلط بوبجملا ةجوزلف ءٌبجلاب تبثي قيرفتلا نأ ,بيعلل قيرفتلاب نيلئاقلا نيب فالخ الو

 ولخ ءاهنمو» : حاكنلا دقع موزل طورش يف يناساكلل «عئادبلا» يف ءاج .«ببسلا اذهب قيرفتلا

 .9"2'!)(ءاملعلا ةماع دنع امهب ةجوزلا نم اضرلا مدع دنع ةنعلاو ّبجلا بيع نع جوزلا

 : يصخلاو ءاصخلا :ًاثلث 4

 : ةينثتلاو . ىصخلا ةدحاو لسانتلا ءاضعأ نم ةيصخلاو ءامهعزنو نيتيصخلا لس : ءاصخلا

 يف هانعمب وه ءاهقفلا دنع يصخلاو , 05 9ءةاتيصخخ تلس يأ ٠ يصخمو يصخ وهو « ناتيصخ

 : يصخلا» :ةلبانحلا هقف يف «تادارإلا ىهتنم حرش» يفو .2"؟'9هاتيصخ تلس نم وهو «ةغللا

 0305 9داتضيب َتَّلَس وأ هاتضيب تضر وأ ,هاتيصخ تعطق نم

 :ءاصخلاب قيرفتلا زوجي له -

 :ةيفنحلا بهذم : ًالوأ

 ءاج .مكحلا يف نينعلاك يصخلا نأل ؛ اشف اهجوز تدجو اذإ قيرفتلا بلط ةأرملل زوجي

 يف ةلآلا دوجول نينعلا لثم انفصو ام عيمج يف يصخلاو ذخؤملاو» : يناساكلل «عئادبلا» يف

 ,205نينعلاك ناكف ءامهقح

 هأطو نأل ؛نينعلا لجؤي امك لجؤي يصخلاو» :ًاضيأ ةيفنحلا هقف يف «ةيادهلا» يفو

 قرف .هتجوز ىلإ جوزلا لوصو اهلالخ لصحي مل اذإف ,قيرفتلا ةمدقم ليجأتلاو 1"2"””وجرم

 .نينعلا نم مكحلا وه امك ةجوزلا نم بلطب امهنيب

 :ةيعفاشلا بهذم :ًايناث 0١

 : نالوق هيفف ًايصخ اهجوز ةأرملا تدجو نإو» :ةيعفاشلا هقف يف بذهملا يف يزاريشلا لاق
 عاتمتسالا ىلع ردقت اهنأل ؛اهل رايخ ال :(يناثلا» .هفاعت سفنلا نأل ؛رايخلا اهل (لوألا)

 )٠١901( 23ج .يناساكلل «عئادبلا» ص77١”.

 )٠١905( «طيسولا مجعملا» ء,”7ه١ص «8ج «برعلا ناسل» ج1١ 5398 .

 )57 )1١940ص «ةيهقفلا تاحالطصالا يف ةبلطلا ةبلط» .

 )٠١904( 87ص اج «تادارإلا ىهتنم حرش» .

 ."1707ص .؟7ج «عئادبلا» ):٠١9(

 ) )1١905,”ج «ةيادهلا» ص7١6.
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 ال نأ «ةضورلا» يف ءاج امع القن ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاج نكلو .20040)هب
 راتخا «ةضورلا» بحاص نأ ودبيو ,200؟:)دوزلا ءاصخ ببسب حاكنلا خسف يف ةجوزلل رايخ

 نأ نم ةضورلا نع هلقن ام ىلع جاتحملا ينغم بحاص بقعي ملو ,بهذملا يف يناثلا لوقلا

 . هقفاوي هنأ ىلع لدي امم «قيرفتلا زيجي ال ءاصخلا

 : ةلبانحلا بهذم :ًاثلاث

 بلطت نأ اهل زاج ًايصخ هتدجو اذإف ءاهجوز ءاصخ ببسب قيرفتلا رايخ ةجوزلل مهدنع تبثي
 تبثي يتلا بويعلا يف «تادارإلا ىهتنم حرش» يف ءاج دقف ءاهجوز نيبو اهنيب قيرفتلا يضاقلا نم

 ؛هاتضيب تلس وأ هاتضيب تضر وأ هاتيصخ عطق وأ» :هلوق قيرفتلا يف رايخلا ٌّقح ةجوزلل اهب

 دعس نبا نأ راسي نب ناميلس نع هدانسإب ديبع وبأ ىورو «هفعضي وأ ءطولا عنمي ًاصقن هيف نآل
 مث اهملعأ :لاق .ال :لاق ؟اهتملعأ :- هنع هللا يضر  رمع هل لاقف « يصخ وهو ةأرما جيزت

 , 05ه

 :ةيكلاملا بهذم :ًاعبار 4

 .هئاصخب رايخلا  ةجوزلل يأ اهلو» :ةيكلاملا هقف يف ريدردلل «ريغصلا حرشلا» يف ءاج
 اذإ الإ هب در الف ركذلا نود  نيتيصخلا يأ - نييثنألا عطق امأو .نييثنألا نود ركذلا عطق يأ

 . "110 مجرألا ىلع ةفشحلا عطق ركذلا عطق لثمو .ينمي ال ناك

 : ةيديزلا بهذم :ًاسماخ 65

 هللا يضر يلع نعد :اولاق دقف .ًايصخ اهجوز تدجو اذإ قيرفتلا ةجوزلل تبثي  مهدنعو
 :اولاق ءامهنيب قرفف ,هتهركف تملع مث  هئاصخب يأ  ملعت ال يهو ةأرما جوزت ًايصخ نأ  هنع

 اهب خسفيو قيرفتلا بلط ةجوزلل زيجت يتلا بويعلا نم ءاصخلا نأ ىلع ليلد ربخلا اذهو

 20119 يصخلا جوزلا ةرشع فاعت ةجوزلا نأ هليلعتو .حاكتلا

 )٠١9401( 477ص .6١ج «عومجملا هحرشو بذهملا» .

 ) )1١904.”"ج «جاتحملا ينغم» ص”7١7.

 )٠١404( 47ص 17ج «تادارإلا ىهتنم حرش» .

 )٠١41( 574-4750ص ١1ج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» .

 )٠١111( 397ص «4ج «ريبكلا هقفلا عومجم حرش ريضنلا ضورلا» .

 هداك



 :ةيرفعجلا بهذم :ًاسداس -6

 :اولاق دقف .ءاصخلا ببسي حاكنلا خسفو قيرفتلا بلط ٌّقح ةجوزلل تشي «ءمهدنعو

 نإو نييثنألا لس وهو .ءاصخلاو .«نونجلا :ةسمخ جوزلا يف حاكنلا خسفل ةزوجملا بويعلا»
 ماتت . ءطولا نكمأ

 يناثلا بلطملا

 :ةلباتحلا بهذم : ًالوأ 5

 خسف اهجوزل زيجت يتلا ةأرملا يف بويعلا ددع يف يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج

 يضاقلا لعجو .لفعلاو نرقلاو قتفلا : يهو ةأرملاب صتخت ةثالثو» : هلل همحر لاقف .حاكتلا

 قترلا :باطخلا وبأ لاقو .جرفلا يف تبني محل كلذو ءاضيأ قترلا وهو ادحاو ائيش لفعلاو نرقلا

 تبني محل (لفعلاو نرقلاو) .هيف ركذلا لخدي ال ًاقصتلم نوكي نأ ينعي ًادودسم جرفلا نوكي نأ
 ىرجم نيب ام قارخنا وهف (قتفلا) امأو .رخآ عون امهنأ الإ قترلا ىنعم يف امهف هدسيف جرفلا يف

 .2"؟'9ريدلاو لبقلا نيب ام ليقو « ينملا ىرجمو لوبلا

 وهو ةأرملاب صتخي بويعلا نم مسقو» :ةلبانحلا هقف يف «تادارإلا ىهتنم حرش» يف ءاجو
 محالت قترلاف .(ءاقتر) يهف ةقلخلا لصأب كلذ ناك نإف ءركذ هكلسي ال ًادودسم اهجرف نوك
 بويعلا يف لفعلاو نرقلاف (ءالفع وأ ءانرق) يهف ةقّلخلا لصأب كلذ نكي مل نإو «ةقلخ نيترفشلا

 (ءاقتف) اهنوك وأ (ةلايس حورق) جرفلاب وأ ءءطولا دنع روثي نتن يأ (رخب) جرفلاب وأ ءدحاو ءيش

 جوزلل تبثيف (ةضاحتسم) اهنوك وأ « ينمو لوب جرخم نيب ام قارخناب وأ ءاهيليبس نيب ام قارخناب
 ,00519(بويعلا هذه نم لكب رايخلا

 :ةيعفاشلا بهذم :ًايناث 8457

 ٌدسنا يتلا يهو ءاقتر وأ . .هتأرما لجرلا دجو اذإ» :ةيعفاشلا هقف يف «بذهملا» يف ءاج

 جاهنم» «؟١؟ص «عفانلا رصتخملا» ء1754ص «با١ج «ةيقشمدلا ةعمللا حرش ةيهبلا ةضورلا» (41١0٠؟)

 .66١©ص 22ج «بنيحلاصلا

 ٠١931 ( ."ج «ينغملا» صض56١.

 ) )1١914.87/485ص الج «تادارإلا ىهتنم حرشد
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 .2"؟!"نرايخلا هل تبث عامجلا عنمي محل اهجرف يف يتلا يهو ءانرق وأ ءاهجرف

 (ءانرق) اهدجو وأ .محلب عامجلا لحم دسنا نأب (ءاقتر) اهدجو وأ» : : ؟جاتحملا ينغم» يفو

 .©؟19دحاو نرقلاو قترلاف هيلعو .محلب ليقو حصألا يف مظعب عامجلا ّلحم ّدسنا نأب
 .20119مخلا . .ةنامزلاو ىمعلاو ةلايسلا حورقلاو ةضاحتسالاو نانصلاو (رخبلا) ب رايخ الو

 :ةيكلاملا بهذم :ًاثلاث 4

 (اهنرقب) اهحاكن خسفب ةجوزلا ُر يأ ب اهدر جوزللو» :ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يف ءاج

 نوكي ةراتو .هجالع نكميف ابلاغ محل نم نوكي ةاشلا نرق هبشي ةأرملا جرف يف زربي ءيش وهو

 عامجلا هعم نكمي ال ثيحب ركذلا كلسم دادسنا وهو (اهقترو) :ةداع هجالع نكمي الف ًامظع

 .رفنم هنأل ؛اهجرف نتن يأ (اهرخبو) .ةداع نكي مل مظعبو «هجالع نكمأ محلب ّدسنا اذإ هنأ الإ

 دنع ثدحت جرفلا يف ةوغر هنإ ليقو ء حشر نم ابلاغ ملسي الو اهلبق يف زربي محل وهو (اهلفعو)
 ركذلا يكلسم طالتخا هنم ىلوأو «لوبلاو ركذلا يكلسم طالتخا وهو (اهئاضفإو) .عامجلا
 | , 0:558عطئاخلاو

 :ةيرفعجلا بهذم :ًاعبار -8

 صربلاو ماذجلاو نونجلا :ةعست ةأرملا بويعو» : ةيرفعجلا هقف يف «ةيهبلا ةضورلا» يف ءاج

 ولف .ءطولا عنمي جرفلا يف نوكي نسلاك هيريسفت دحأ يف مظع وهو (نرقلا)و ءاعقإلاو ىمعلاو

 نم جرخي ءيش وهو (لفعلا)و (ءاضفإلاو) .ًاضيأ نرقلا هيلع قلطي دقو .(لفعلا) وهف ًامحل ناك

 ىلع ظحاليو .2؟'0«ركذلل لخدم هيف سيل ًامحتلم جرفلا نوكي نأ وهو (قترلاو) .ءاسنلا لبق
 نونجلا لثم ءاسنلاب صتخي ال اهنم رخآلا ضعبلاو ءاسنلاب صتخي اهضعب نأ بويعلا هذه
 . خلا . .صربلاو ماذجلاو

 :ةيديزلا بهذم :ًاسماخ -

 قترلاو نرقلا ةجوزلاب صتخت يتلا بويعلا» :ةيديزلا هقف يف «راهزألا حرش» يف ءاج

 )٠١916( .16ج ؛عومجملا هحرشو بذهملا» ص١؟4.

 )٠١417( ؟ص .7ج «جاتحملا ينغم» 7١ .

 )50 )1١911ص 77ج «جاتحملا ينغم» .

 )٠١914( 5-774ا871/ص .؟7ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» .

 )٠١919( «ةيقشمدلا ةعمللا حرش ةيهبلا ةضورلا» ج .1١ص١55.
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 اهعامج عاطتسي ال يتلا يهف (قترلا) امأو .ةأرملا جرف يف نوكي مظع وهف (نرقلا) امأ .لفعلاو

 .©0؟"”ءاسنلا لبق نم جرخي ءيش وهف (لفعلا) امأو ءماثتلالا وهو قترلا نم ذوخأم
 : بويعلا هذهب قيرفتلا -/م64ا/١

 خسف يف رايخلا جوزلل زيجت ةفلتخملا بهاذملا يف ةجوزلا يف انركذ يتلا بويعلا هذهو

 انركذ دقو .ةجوزلا يف بيعل حاكنلا خسف نوزيجي ال مهنع انركذ امك ةيفنحلا نأ الإ . حاكنلا

 . مهيفلاخم ةلدأو مهتلدأ

 ثلاثلا بلطملا

 ءاسنلاو لاجرلا نيب ةكرتشملا بويعلا

 : ةكرتشملا بويعلاب دوصقملا 7

 (ةأرملاو لجرلا نم لك اهب باصي نأ نكمي يتلا يه ءاسنلاو لاجرلا نيب ةكرتشملا بويعلا

 رايخلا نيجوزلا نم دحاو لكل نوكيو . ماذجلاو نونجلاك «بويعلا هذهب امهدحأل صاصتخا الف

 .هئاقبإ وأ حاكنلا خسف يف

 نّيبتي امك .فالخ اهضعب يفف ءاهقفلا نيب قافتا ّلحم اهلك تسيل ةكرتشملا بويعلا هذهو

 .ةفلتخملا بهاذملا ءاهقف لاوقأ نم

 :ةلباتحلا بهذم :ًالوأ مو

 «(لوب) قالطتساو .هنتن يأ مف رخبو صربلاو ماذجلاو نونجلا» : مهدنع ةكرتشملا بويعلا
 حير هلو سأر عرقو - دعقملا يف ناءاد امهو  روصانو روسابو .طئاغ يأ ىجن) قالطتساو

 ىثنخلا نأل ؛ لكشم ريغ ىثنخ امهدحأ نوكو .هب خسف الف كلذك حير هل نكي مل نإف «ةركنم

 هاذأ يدعت فوخ وأ صقنلا وأ ةرفنلا نم هيف امل كلذ نم لكب خسفيف .هحاكن حصي ال لكشملا

 , (0035717(هعساجن يدعت وأ

 دي عطقو جرعو روعك بويعلا نم ركذ ام ريغ يف نيجوزلا دحأل رايخ تبثي الو -4

 ؛ادج نيمسك هوحنو افيحن يأ اوضن وأ اميقع امهدحأ نوكو شرطو « سزخو ىمعو لجر عطقو

 .145-5917ص .؟ج هراهزألا حرشم )٠١930(

 حضتت مل نم وه لكشملاو . ىثنألاو ركذلا ةلآ هل نم ىثنخلا .41ص اج «تادارإلا ىهتنم حرش» )٠١411(

 . هتثونأ وأ هتروكذ تحضت ذتا نم زكشمل ا ريغو . هتئونأ وأ هتروكذ
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 , 00579هيدعت ىشخي الو عاتمتسالا عنمي ال هلك كلذ نأل

 :(0"؟؟5ةيكلاملا بهذم :ًايناث 6

 :نونجلا نع اولاقو ةطيّذعلاو صربلاو ماذجلاو نونجلا :ةعبرأ ةكرتشملا بويعلا «مهدنع

 ولو ىتح لب ءاهبلاغ وأ تاقوألا لك هنونج قرغتسا ءاوس نيجوزلا نم لكل رايخلا هب تبثي هنإ
 يذلا امأ ءءيش داسفإ وأ برض نم رارضإ ثودحلا اذه يف ناك اذإ ةرم رهش لك يف ثدح

 .هب در الف رارضإ ريغ نم قيفيو ضرألا يف حرطي يذلاك هيف رارضإ ال

 ءاريسي ولو ققحملا يأ ءنّيبلا ماذجلاب حاكنلا خسف جوزلا نود طقف ةجوزللو 5

 دقعلا لبق ناك نإ  حاكنلا خسف يأ هب ذرلا هلف لجرلا امأو .هدعب وأ دقعلا لبق ثدح ءاوسو

 .ًاقلطم دقعلا دعب ًاثداح ناك نإ هب در الو ,رثك وأ ّلق

 ءًقافتا ةأرملا يف ةًاريسي وأ امهيف ًاريثك ناك نإ هب ّدر دقعلا لبق ناك نإف صربلا امأو - 8417

 ناك نإف «ًاريسي ناك نإ امهنم دحاول ّدر الف دقعلا دعب ناك نإو .نالوق لجرلا يف ريسيلا يفو
 .سكعلا سيلو لجرلا هب ةأرملا ٌدرتف ًاريثك

 رايخلا اهيف تبثيف .عامجلا دنع لوبلا هلثمو عامجلا دنع طوغتلا يهف ةطيّذعلا امأو -4

 . حصألا ىلع شارفلا يف لوبلاب الو ءًادحاو ًالوق حيرلا جورخ يف امهل رايخ الو .نيجوزلل
 : ةيعفاشلا بهذم : اعلاث 9

 خسف يف رايخلا هل تبث ًاصرب وأ ًاماذج وأ ًانونج رخآلا يف نيجوزلا دحأ دجو اذإ :اولاق
 هب تبثيف (ماذجلا) امأ .جالعلل الباق وأ ًاعطقتم ناك ولو رايخلا هب تبثي (ن ونجلاو) .حاكتلا

 وضع لك يف كلذ روصتيو «رئانتيو عطقتي مث دوسي مث وضعلا اهنم رمحي ةلع وهو «ّلق نإو رايخلا
 0 - .هتيومد بهذيو دلجلا عقبي ديدش ضايب وهو (صربلا) امأو .بلغأ وضعلا يف هنكل

 تبثي الف صربلاو ماذجلا لئاوأ نم امهريغ فالخب نيمكحتسم ماذجلاو صبلا نم لك ناك.

 .20؟"9امهماكحتسا ةفرعمل ةفرعملا لهأ مكحُيو .رايخلا

 )٠١9370( 88ص 27ج «تادارإلا ىهتنم حرش) .

 )٠١947( «ريدردلل هريغصلا حرشلادو .771-77/4/ص .؟7ج «يقوسدلا ةيشاحدو ريدردلل ةريبكلا حرشلا» ج2١

 .5؟5ص

 «جاتحملا ينغم» 7١7-٠17" ص 57ج ؛جاتحملا ةياهن» «١47ص .8١ج «عومجملا هحرشو بذهملا» )٠١9475(

 . 7١ 7ص الج



 : ىثتخلا يف ةيعفاشلا لوق -

 ةثونأ وأ ةروكذب حاكنلا دقع لبق هلاكشإ لاز نأب ًاحضاو ىثنخ رخآلا نيجوزلا دحأ دجو ولو
 .هنع عبطلا ةرفنل كلذب رايخلا هل بهذملا يف يناثلا لوقلا يفو .رهظألا يف رخآلل رايخ الف

 ,5"2لطاب هحاكنف لكشملا ىثنخلا امأ

 :005؟)ةيفنحلا بهذم :ًاعبار 41١--

 صتخت يتلا بويعلا نم بيعلا ناك ءاوس .جوزلل رايخ الف بيع ةجوزلا يف ناك اذإ : أ

 . ةيفنحلا دنع فالخ الب ءاسنلاو لاجرلا نيب ةكرتشملا بويعلا نم ناك وأ ءاسنلاب

 فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع ةجوزلل رايخ الف ,ماذج وأ صرب وأ نونج جوزلاب ناك اذإ : ب
 لوصولا اهيلع رذعت هنأل ؛اهنع ررضلل ًاعفد رايخلا اهل دمحم مامإلا لاقو  ىلاعت هللا امهمحر

 رايخلا اهل تبثيف «ةنعلاو ٌّبجلا ةلزنمب تناكف «ةرفنم بويعلا هذه نأل ؛هيف ىنعمل اهقح ىلإ

 بويعلا هذه اهيف ىأر ول اميف جوزلا بناج فالخب هاوس اهل ليبس ال ثيخ اهنع ررضلل اعفد
 .قالطلاب هسفن نع ررضلا عفد نم نكمتم هنأل ؛اهريغو

 ًايصخ وأ ًانينع وأ ًابوبجم جوزلا ناك اذإ ةأرملل رايخلا نأ فسوي يبأو ةفينح يبأل ةجحلاو
 هذهب تفي مل ّقحلا اذهو ءءطولا وهو دقعلاب قحتسملا اهقح تاوف ررض عفدل اهل تبثي امنإ

 لصألا نإف ًاضيأو .رايخلا اهل تبثي الف ,بويعلا هذه عم جوزلا نم نكمم طولا نأل ؛بويعلا
 ٍّبجلا يف رايخلا اهل تبثي امنإو اهب عاتمتسالا يف جوزلا ٌقح لاطبإ نم هيف امل اهل رايخلا مدع
 الف دوصقملا اذهب ةّلخم ريغ بويعلا هذهو .حاكنلا هل عورشملا دوصقملاب نالخي امهنأل ؛ةنعلاو
 .ةئعلاو ٌّبجلا ىلع ساقت

 يصخلاو» :«عئادبلا» يف ءاج دقف . ىثنخ جوزلا نوك يأ جوزلا يف نوكت ةثونخلا امأ : ج

 , 0303197 ىثنخل ا كلذكو نينعلا لثم انفصو ام عيمج يف

 : ةيرفعجلا بهذم :ًاسماخ -1

 رابتعا ىلإ مهرثكأ بهذ نكلو ؛نونجلا حاكنلا خسفل ةزيجملا ةكرتشملا بويعلا نم اوربتعا

 بويع نم امهولعجي ملو ,حاكنلا خسف جوزلل زيجت يتلا طقف ةأرملا بويع نم صربلاو ماذجلا

 )٠١976( ؟ص 7”ج «جاتحملا ينغسم 7١.

 )55ة٠١( .8"7ص 37ج «ةيانعلا حرشو ةيادهلا» . ”/ص .؟ج «عئادبلا»

 ) )1١97.77”7/ص 27ج «عئادبلا»

 "ا



 لوقلا «ةيقشمدلا ةعمللا» بحاص راتخا نكلو ءاهلجأ نم حاكنلا خسف ةجوزلل زيجت يتلا جوزلا

 ءاطعإ يف امل ءاهببسب خسفلا بلط ةجوزلل زيجت يتلا بويعلا نم جوزلا يف صربلاو ماذجلا نأب

 عيطتسي جوزلا نأل ؛رايخلا اذهب جوزلا نم ىلوأ اهنألو اهنع ررضلا عفد نم خسفلا رايخ ةجوزلا

 .""؟"9صربلا وأ ماذجلاب ةباصم اهآر اذإ قالطلاب هتجوز نم صلختلا

 :ةثونخلا بيع يف ةيرفعجلا لوق 48

 اذكو خسفلا اهلف اهلف « ىثنخ جوزلا ناب ول ليقو» :«ةيهبلا ةصورلا» يف ءاج ل ةبسنلابو

 ًامزكدم ناك نإو . خسف ىلإ هعفر جاتحي الف لطاب حاكتلاف اللكشم ناك نإ هنأب فعضيو «سكعلا

 اذكو .لجرلا يف وضع ةدايزك هنأل ؛ نيل هجو الف اهل ةبجوملا تامالعلا ىدحإب هتيروكذب

 "ا ؟"؟(ةأرملا يف ذ ةدايزلاك ٍذئنيح هنأل ؛اهتثونأب مكحو ةجوزلا وه ناك ول

 : ةيديزلا بهذم :ًاسداس -4

 نم ًابيع هبحاص يف ىأر اذإ هخسف وأ حاكنلا ءاقب يف رايخلا امهنم لكل تبغي مهدنعو

 ىلع ةيلكلاب لقعلا لاوز وهف (نونجلا) امأ . صربلاو ,ماذجلاو ,نونجلا : يهو ةكرتشملا بويعلا

 نأ راتخملا .: «راصتنالا» يف لاقف عرصلاك تقو نود تقو يف ضرعي ناك نإف «رارمتسالا هجو

 - حاكنلا خسف رايخ هب تبثي يأ  حاكنلا هب دري اذكو .ريفنتلاو ةشحولا نم هيف امل حاكتلا هب دري

 امهنم لك نوكيف «(صبربلاو ماذجلا) امأو . باطخلا لقعي ال ناك اذإ ةيلكلاب هلقع لزي مل نإو

 .©"؟؟3شحفي مل نإو ةرشعلا هعم فاعي ام وأ ًاشحاف ناك اذإ ًابيع

 :رايخلل ةبجوملا بويعلا يف ميقلا نبا يأر :ًاعباس -6

 ةأرملا در ىلإ يعفاشلا باحصأ ضعب بهذو» :- ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا مامإلا لاق

 ةتس وأ نيبيع ىلع راصتقالا امأ «سايقلا وه لوقلا اذهو . . عيبلا يف ةيراجلا هب ٌدرت بيع لكب

 اهنوكو شرطلاو سرخلاو ىمعلاف هل هجو الف اهل واسم وأ اهنم ىلوأ وه ام نود ةينامث وأ ةعبس وأ

 توكسلاو «تارفنملا مظعأ نم كلذك لجرلا نرك ذأ ءامهدحأ وأ نيلجرلا وأ نيديلا ةعوطقم

 وهف ةمالسلا ىلإ فرصني امنإ قالطإلاو ,نيدلل بفانم وهو شغلاو سيلدتلا ٍحبقأ نم هنع

 وهو ةأرما جوزت نمل  هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ لاق دقو «ًافرع طورشملاك

 لصحي الو هنم رخآلا جوزلا رفني بيع لك نأ سايقلاو .اهرّيخو ميقع كنأ اهربخأ .هل دلوي ال

 : ١7-١7١7 4ص . ؟ج «ةيقشمدلا ةعمللا حرش ةيهبلا ةضورلا» ل :517)

 . 7596-595 ص 37ج «راهزألا حرش» ):1١94(
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 ةطورشملا طورتشلا نأ امك « , عيبلا نم ىلوأ وهو رايخلا بجوي ةدوملاو ةمحرلا نم حاكنلا دوصقم هب

 ًانوبغم الو .طق ًارورغم للك هلوسرو ىلاعت هللا مزلأ امو «عيبلا طورش نم ءافولاب ىلوأ خلكنلا يف
 هيلع لمتشا امو هتمكحو هلدعو هدراومو هرداصم يف عرشلا دصاقم ربدت نمو .هب نبغو هب رغ امب

 "ا 1؟7ةعيرشلا دعاوق نم هبرقو لوقلا اذه ناحجر هيلع فخَي مل« . حلاصملا نم

 عبارلا بلطملا

 ءاهقفلا هركذ امب ةروصحم بويعلا له
 : قيرفتلل ةزيجملا بويعلا رصح يف ءاهقفلا فالتخا -5

 هدجي بيعل حاكنلا خسف يف نيجوزلل رايخلل ةزيجملا بويعلا ةقباسلا بلاطملا يف اني
 ةكرتشملا بويعلا نم وأ امهدحأب ةصاخلا بويعلا نم بيعلا اذه ناك ءاوسو .رخآلا يف امهدحأ

 زوجي الف ءرصحلا ليبس ىلع اهوركذ .ءاهقفلا اهركذ يتلا بويعلا هذه له :انه لأسنو .امهنيب

 ' نيب فالتخا باوجلاو ؟اهيلع سايقلا زوجيف ليثمتلا ليبس ىلع اهوركذ مهنأ وأ ءاهيلع سايقلا
 :لاق نم مهنمو .اهريغ اهيلع ساقي الف رصحلا ليبس ىلع تدرو اهنإ :لاق نم مهنمف «ءاهقفلا
 لاق نمو نيلوقلا نيذه يلي اميف ركذنو .اهيلع اهريغ سايق زوجيف ليثمتلا ليبس ىلع تدرو اهنإ
 .امهنم حجارلا نيبت مث ءامهب

 :رصحلا ليبس ىلع تءاج بويعلا :لوألا لوقلا 17

 امك .ةيديزلا رثكأو ةيرفعجلاو ةيعفاشلاو ةيكلاملاو ةلبانحلا :مهنمو ءروهمجلا لوق اذهو
 بويع يف - ىلاعت هللا امهمحر  فسوي ابأو ةفينح ابأ لوقلا اذه باحصأ نم لعجن نأ نكمي

 07 جوزلا ناك اذإ رايخلا اهل ازاجأ امهنأ ثيح . خسفلا رايخ اهيف ةجوزلل زوجي يتلا جوزلا

 ءاهقفلا لاوقأ يلي اميف ركذنو .ىرخألا جوزلا بويع يف رايخلا اهل ازيجي ملو ءًايصخ وأ ًانينع وأ
 .حاكنلا خسفب قيرفتلا رايخل ةزيجملا بويعلا رصحب نيلئاقلا

 :لوألا لوقلا باحصأ لاوقأ نم 4

 - حاكتلا خسف يأ - ٌدرلا نأ ىلع يعفاشلاو كلام قفتا» :«دهتجملا ةيادب» يف ءاج : أ

 .©059عجرفلا ءادو صربلاو ماذجلاو نونجلا» بويع ةعبرأ نم نوكي

 )٠١91( ص .4ج .ميقلا نبال «داعملا داز» ٠0”1-7”7.

 )٠١6*7( ؟ص .؟ج «دهتجملا ةيادب» 5 .
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 نوكي نأ عبرأ نم الإ اندنع حاكنلا يف رايخ الود : يعفاشلا مامإلل «مألا» باتك يف : ب

 وأ ءاصرب وأ ءامذنج نوكت وأ ...لاحب اهعامج ىلإ لصوي ال ًامظع اهجرف قلح
 رات . ةنونجم

 ام ريغب نيجوزلا دحأل رايخ تبي شي الود : : ةلبانحلا هقف يف «تادارآلا ىهتنم حرش» يف :ءاج

 .هل حير ال عرقو شرطو سرخو ,ىمعو لجر عطقو دي عطقو جرعو روعك :بويعلا نم انركذ
 عنمي ال هلك كلذ نأل ؛ ؛ حيسكو ًادج نيمسك هوحنو ًادج ًافيحن يأ ًاوضن وأ ًاميقع امهدحأ نوكو

 ,0032؟9عهيدعت ىشخي الو عاتمتسالا

 تويعلا ريغت يأ اهريغب تباث رايخلاو» :ةيكلاملا هقف يف ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يفو : د

 ل لا ل ل
 0 1 «رايحخ الف ةمالسلا ط رتشي مل نإف « بويعلا لك نم وأ

 ىلع  يوونلا مامإلا يأ  فنصملا راصتقاو» : ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يفو : ه

 عطق يذلا حيحصلا وهو .ةضورلا ىف لاق .اهادع اميف رايخ ال هنأ يضتقي بويعلا نم ركذ ام

 للا .ر روهمجلا هب

 لجرلا ىف يف حاكنلا خسفل ةرسبلا بويعلا» :ةيرفعجلا هقف يف «ةيهبلا ةضورلا» يفو :

 , 0": عةعست ةأرملا بويعو ..ةسمخ

 . حاكتلا بويع نأ ةمآلا نم روهمجلا هيلع يذلاو» :ةيديزلا هقف يف «راهزألا حرش» يف

 . ةرصحنم

 : ليثمتلا ليبس ىلع ءاهقفلا اهركذ بويعلا :يناثلا لوقلا -8

 نأو «نيعم ددعب ةرصحنم ريغ حاكنلا خسف زيجت يتلا بويعلا نأ نوري لوقلا اذه باحصأو

 اميف ركذنو .اهيلع سايقلا زوجي اذه ىلعو «ليثمتلا ليبس ىلع هوركذ أمنإ اهنم ءاهقفلا هركذ ام

 : مهلاوقأ مهضعب يلي

 .84ص 26ج .يعفاشلل ؛مألا» )٠١9(

 .818ص 2”ج «تادارإلا ىهتنم حرشا )1١985(

 ) )1١97*5ص (."7ج .ريدردلل «ريبكلا حرشلا» 58١ .

 )٠١95( «,؟ج «جاتحملا ينغم» ص"٠١

 )/٠١9( 217؟4ص 17ج «ةيقشمدلا ةعمللا حرش ةيهبلا ةضورلا» ١75 .
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 : يناثلا لوقلا باحصأ لاوقأ ضعب -

 نم  خسفي يأ  حاكنلا ٌدري» :لاق هنأ  ىلاعت هللا همحر  يرهزلا مامإلا نع يور : أ
 , (35١0؟98؛لاضع ءاد لك

 - ةفينح يبأ بحاص دمحم لوق ىلعو» : ةيفنحلا هقف يف يسخرسلل طوسبملا يفو : ب
 ىنعمل اهقح ىلإ لوصولا اهيلع رذعت هنأل ؛هعم ماقملا قيطت ال لاح ىلع ناك اذإ رايخلا اهل
 خسفب ةجوزلا ٌّقح ديقي مل دمحم مامإلاف , 0'؟؟!«انينع وأ ابوبجم هتدجو ول ام ةلزنمب ناكف .هيف

 اذإ رايخلا اهل» :لاق ذإ بويعلا نم ريثكل عستي ديقب هديق امنإو .بويعلا نم نيعم ددعب حاكنلا
 .«. .هعم ماقملا قيطت ال لاح ىلع ناك

 - جوزلا يأ  هولخ» :دمحم لاقو حاكنلا موزل طورش يف يناساكلل «عئادبلا» يف ءاجو : ج

 ىتح حاكنلا موزل طرش .صربلاو ماذجلاو نونجلاك ررضب الإ هعم ماقملا اهنكمي ال بيع لك نم

 .©"؟؛”(حاكنلا هب خسفي

 حاكنلا بويع نأ ةمألا روهمج هيلع يذلاو» :ةيديزلا هقف يف «راهزألا حرش» يف ءاجو : د

 ةوهشلا رسكو سفنلا ناقوت نم عنم ام لب «ةرصحنم ريغ اهنأ نيسح يضاقلا بهذو .ةرصحنم
 ,©""؟؛عماكتلا هب دري هنإف

 نع رفني بيع لكب ةأرملا ٌدرْبو» :- ىلاعت هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو : ه
 .00149ععاتمتسالا لامك

 هب لصحي الو هنم رخآلا جوزلا رفني بيع لك نأ .سايقلاو» :ميقلا نبا مامإلا لاقو : و
 ربدت نمو» :- هللا همحر  ميقلا نبا لاق مث . . . ,رايخلا بجوي ةدوملاو ةمحرلا نم حاكنلا دوصقم
 هيلع َفْحَي مل ,حلاصملا نم هيلع لمتشا امو هتمكحو هلدعو هدراومو هرداصم يف عرشلا دصاقم

 .0"؟؛5«ةعيرشلا دعاوق نم هبرقو لوقلا اذه ناحجر

 . "١ص «.84ج «داعملا داز» ء.79١1١ص .١٠3ج ءمزح نبال «ىلحملا» 2( 4*9

 . 49ص «4ج « يسخرسلل «طوسبملا» )1١91(

 .737ص ء؟7ج «عئادبلا» )٠١940(
 )٠0١441( 4ص 17ج هراهزألا حرش» 7546-14 .

 )٠١447( 777ص «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف نم ةيهقفلا تارايتخالا» .

 )*٠١94( ,4ج «ميقلا نبال «داعملا داز» ص١".
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 : حجارلا لوقلا 05

 عونب وأ نيعم ددعب ةروصحم ريغ حاكنلا خسف زيجت يتلا بويعلاف . يناثلا لوقلا حجارلاو
 هيلع دري اهريغ نود خسفلا زيجت بويع نم ءاهقفلا هركذ امو ,بويعلا نم ةنيعم عاونأب وأ نيعم

 زاوجب مكحلا ةّلع يف بويعلا نم هيلع صوصنملا يواست اهيلع اوّصني مل بويع دجوت دق هنأ
 نأ كلذ حضوي .-اهب خسفلا زاوجب يأ اضيأ مكحلا يف اهيواست نأ يغبنيف ءاهب خسفلا

 مدعب وأ ,ررضلا عفد ةّلعب زاوجلا اذه اولّلع اهيلع اوصن يتلا بويعلاب قيرفتلا زاوجب نيلئاقلا
 ليصحتو ةوهشلا ءاضق نم جاوزلا دوصقم توفي امم ًارفنم بيعلا نوكي وأ ,عامجلا ناكمإ
 ىف امك رخألا فرطلا ىلع بيعلاب باصملا نم ةيانجلا ةيشخب وأ .ىودعلا ةلعب وأ .لسنلا

 - ةدقفتملا :اهروتصب - اهرركت يتلا قيرفتلا ةّلع هيف تققحت بيع لك نأ كلذ ىنعمو «نونجلا

 يتلا بويعلاب خسفلا ليلعت يف مهلاوقأ ضعب يلي اميف ركذنو ..بيعلا اذهب قيرفتلا زاوج يغبني
 .اهوركذ

 :اهوركذ يتلا بويعلاب خسفلا ليلعت يف مهلاوقأ -

 .اهوحنو نونجلاو صربلاو ماذجلا . .» :ةلبانحلا هقف يف «تادارإلا ىهتنم حرش» يف : أ

 نونجملاو .هلسنو هسفن ىلإ ىودعلا هنم فاخيو ءاهب باصملا نابرق نم عنمت ةرفن بجوت اهنإف

 ,9'23؟©«ةيانجلا هنم فاخي

 بيعب حاكنلا خسفو قيرفتلا ليلعت يف ةيكلاملا هقف يف ريدردلل ؛ريبكلا حرشلا» يف :ب

 ,54"2©(عرفنم هنأل ؛اهجرف نتن يأ اهرخبو» :رخبلا

 هنإف ءصربلا وأ ماذجلا امأو : يعفاشلا لاق» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يفو : ج

 , ""؟؛9عدلولا يدعيو جوزلا يدعي

 عنمت اهنأل ؛بويعلا هذهب خسفلا صتخا امنإو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو : د

 ىشخيو هنابرق عنمت سفنلا يف ةرفن ناريثي صربلاو ماذجلا نإف .حاكنلاب دوصقملا عاتمتسالا
 قترلاو بجلاو .هررض ىشخيو ةرفن ريثي نونجلاو .عاتمتسالا عنميف لسنلاو سفنلا ىلإ هيدعت
 , 0:5؟:5عخلإ . .ءطولا هعم رذعتي

 )٠١945( 7ص ا”ج «تادارإلا ىهتنم حرش» .

 ) )6١958؟78ص 37ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» .

 )٠١445( .7ج «جاتحملا ينغم» ص7١ .
 )٠١947( «"ج «ينغملا» ص60١".
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 اهلجأ نم يتلا ةّلعلا يف كلام باحصأ فلتخاو» :دشر نبال «دهتجملا ةيادب» يفو : ه
 كلذ نأل ؛ليقف (جرفلا ءادو ,صربلاو .ماذجلاو ,نونجلا) :ةعبرألا بويعلا هذه ىلع درلا رصق

 . عرقلاو داوسلاب  حاكتلا يأ دري ليلعتلا اذه ىلعو .ءانبألا ىلإ اهتيارس فاخي اهنأل ؛ليقو
 .20؟؛0عجوزلا ىلع يفخ امم هنأ ملع اذإ بيع لكب دري لوألا ىلعو

 جوزلاب ناك اذإو» :هليلعتو بويعلاب خسفلا يف دمحم بهذم نايب يف «ةيادهلا» يفو : و
 لاقو  ىلاعت هللا امهمحر  فسوي يبأو ةفينح يبأ دنع اهل رايخ الف  ماذج وأ صرب وأ لونج

 هنأل ؛هبناج فالخب ةّنعلاو ٌّبجلا ىف امك اهنع ررضلل ًاعفد رايخلا اهل :- هللا همحر دمحم
 , 005:9«(قالطلاب ررضلا عفد نم ٠١ كمت

 دنع حاكنلا خسفل ةرربملا بويعلا نم (ماذجلا) رابتعا ليلعت يف .«ةيهبلا ةضورلا» يفو : ز
 قافتاب ةيدعملا ضارمألا نم هنإف .يفنملا ررضلا ىلإ هئادآألو» :ةيرفعجلا نم هب نيلئاقلا
 , 05**)ععابطألا

 ىلع سايقلا زوجي هنأ ءاهوركذ يتلا بويعلاب خسفلل ءاهقفلا ليلعت نم دافتسيو 41
 دشر نبا لوق انركذ دقو «بويعلا هذه يف اهوركذ يتلا ةلعلا سفن هيف بيع لك بويعلا هذه

 ام ىلع سايقلاب ةيكلاملا اهركذي مل يتلا بويعلاب حاكنلا خسف يف ؛دهتجملا ةيادب» بحاص
 . خسفلا ةلع يف امهيواسل ةوركذ

 :سايقلاب ذخألا طباوض -4

 ظحالن نأ اهوركذ يتلا ىلع ءاهقفلا اهركذي مل يتلا بويعلا يف سايقلاب ذخألا دنعو

 :ًاميلس سايقلا نوكي ىتح ةيلاتلا طباوضلا

 ' :هيلع صوصنملا بيعلا يف ةّلعلا ققحت نم دكأتلا :ًالوأ -6

 خسف هب نوزيجي ابيع ءاهقفلا ركذي دق نكلو .بيعلاب حاكنلا خسفل ءاهقفلا ليلعت ركذ
 ةلبانحلا لعج كلذ لاثمو ءاهولاق مه يتلا خسفلا ةّلع هيف نوكت ال هيف لمأتلا دنع نكلو «حاكنلا

 .روصانو روساب :هومس ام بيع كلذكو .حاكنلا خسفل ةزيجملا بويعلا نم هنت يأ (مفلا رخب)

 )٠١5548( "ص 27ج «دهتجملا ةيادب» .

 )٠١949( 78ص ,ىثج «ةيادهلا» .

 ) )1١100..174ص 17ج «ةيرفعجلا هقف يف ةيقشمدلا ةعمللا حرش ةيهبلا ةضورلا»
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 ققحتت له بويعلا هذه يف رظنيف . خسفلل ةزيجملا بويعلا نم امهولعج .دعقملا يف ناءاد امهو

 . خلإ . .ةيدعم وأ رخآلا جوزلاب ةرضم وأ .ءطولا نم ةعنام وأ «ةرفنم اهنوك نم خسفلا ةّلع هيف

 .خسفلل ةزيجملا بويعلا نم نوكت نأ حلصت ال يلاتلابو , خسفلا ةلع اهيف ىرن ال لمأتلا دنعو
 .اذكهو اهيلع سايقلا زوجي الف

 :يدعملا ضرملا ةفرعمل ءابطألا ىلإ عوجرلا :ًايناث -5

 كش الو ماذجلاك ٍدعم ضرمب ًاباصم نيجوزلا دحأ نوك خسفلل ةرربملا بويعلا فاصوأ نم

 نم ةفرعملا لهأ ىلإ عوجرلاب رضاحلا تقولا يف ةروسيم اهتفرعمو ةريثك ةيدعملا ضارمألا نأ
 ىودعلا ةروطخ غلبم ةفرعمو «ةيعاعشلا روصلاو ةيضرملا ليلاحتلاب ةناعتسالا ةرورض عم ءابطألا

 لهو «هنم ةياقولا ذخأو هتجلاعم نكمي لهو .هلجأ نم حاكنلا خسف دارملا ضرملا اذه نم

 مكحلا يضاقلا وأ دهتجملا نيبي نأ نكمي كلذ ءوض يفو ال مأ ةيبسبي حاكنلا خسف بجوتسي

 . هخسف مدع وأ حاكنلا خسف يف يعرشلا

 :بويعلا نم ةمالسلا طرش دنع فرعلا ىلإ عوجرلا : اثلاث 4917

 هطرش رابتعاب فرعلا ىضق اذإ هطرش ربتعيف «ةنيعم بويع نم هتجوز ةمالس جوزلا طرتشا اذإ

 فرع ىلإ عجرملاف «بويعلا نم ةمالسلا هطارتشا يف قلطأ نإو اهنيع يتلا بويعلا هذهل ةبسنلاب
 ةيكلاملا ءاهقف اذه ىلإ راشأ دقو .اهنم اهتمالس نم دكأتلل بويعلا نم هنوربتعي اميف سانلا
 ةرثكو عطقو للشو جرعو ءروعو ىمعو عرقو داوس نم ةمدقتملا بويغلا ريغب تباث رايخلاو» :اولاقف
 هطرش ام نّيع ءاوس «هنم رخآلا يف ةمالسلا نيجوزلا دحأ طرش نإ افرع ابيع دعي ام لك نم لكأ

 الف ةمالسلا طرتشي مل نإف ,«بويعلا نم وأ ينالفلا بيعلا نم اهتمالس طرشب لاق نأب

 نم ةمالسلا بجت رخآلا يف نيجوزلا دحأ طرتشي ,بويعلا نم ةمالسلا طرشبف .١2؟*1>«رايخ

 ةمالسلا دجوت مل اذإو «بويع اهنأ سانلا فرع اهب يضقي يتلاو ,ءاهقفلا اهب حرص يتلا بويعلا

 .حاكنلا خسفي نأ طرتشملل زاج ءاعيمج بويعلا هذه نم

 ؟قيرفتلل ةزيجملا بويعلا نم مقعلا له -4

 دحأ مقع رربي لهف «-لسنلل هتيلباق مدع يأ  مقعلاب ًاباصم نيجوزلا دحأ نوكي دق
 لاق ؟ًابيع هانيمس اذإ بيعلا اذهل وأ ةّلعلا هذهل حاكنلا خسفو قيرفتلا بلط رخآلل نيجوزلا

 رايخ تبثي الو» : «تادارإلا ىهتنم حرش» يف ءاج «حاكنلا خسفل ار مقعلا ربتعي ال : ةلبانحلا

 . 758٠١ ص « ؟ج «يقوسدلا ةيشاحوو ريدردلل «ريبكلا حرشلا» ل١ ةهأ)
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 هقف يفو ل16 7ميقع امهدحأ نوكو . . جرعو روعك بويعلا نم ركذ ام ريغب نيجوزلا دحأل

 لسنلا مدع رضي الو يأ هب در الف» :اولاق دقف .مقعلاب حاكنلا خسفي ال «ةيكلاملا
 , 9"035«مقعلاك

 :لاقو هرمأ نييبت دمحأ بحأو» :«ينغملا» يفو 01 ةميقع رخآلا دجو اذإ : نسحلا لاقو

 ولو هب تبثي الف .خسفلا امأف حاكنلا ءادتبا يف اذهو :ةمادق نبا لاق .دلولا ديرت هتأرما ىسع

 دلوي مث «باش وهو مهدحأل دلوي ال الاجر نإف ملعي ال كلذ نألو ؛ةيألا يف تبثل كلذب تبث

 .,2"؟**«امهنم كلذ ققحتي الف خيش وهو هل

 : ميقعلا لجرلا يف باطخلا نب رمع نع ربخ -4

 لاقف ميقعلا لجرلا يف  هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع نع ًاربخ مّيقلا نبا ركذ دقو
 ةأرما جوزت نمل  هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ لاق دقو» :- ىلاعت هللا همحر

 ناك اذإ خسفلا ٌّقح يف حيرص ربخلا اذهف .2"<*«اهرّيخو .ميقع كنأ اهربخأ .هل دلوي ال وهو

 حاكتلا دقع لبق اهملعي مل هنأل ؛اهرّيخ :هل لاق  هنع هللا يضر رمع انديس نآل ؛ًاميقع اهجوز
 . ميقع هنأ

 :هيلإ ليمأ يذلا لوقلا ٠

 اذه نأل ؛حاكنلا خسف يف اهجوز نود طقف ةجوزلل رايخلا توبثب لوقلا| هيلإ ليمأ يذلاو

 ةجوز نوكت نأ ىلإ علطتت ةأرملا نأل ؛يداملا ررضلا نع لقي ال ًايوئعم ار رتم اهب يحلي مقعلا

 ارو لم ارو يسب يذلا بيعلاو .ملأو قيض اهباصأ لومأملا اذه اهتاف اذإف + امأ وكت مث

 مقعل ةجوزلل رايخلا ّقح توبثل هارأ يذلاف اذه عمو .حاكنلا خسفو قيرفتلا بلطب رورضملل

 : يه دويق ةلمجب ديقي نأ اهجوز

 :جوزلا مقعل حاكنلا خسف يف ةجوزلا ٌقح دويق ١-

 دقف ءدلو اهل ناك اذإ هنأل ؛ًاميقع ريصي نأ لبق هنم وأ هريغ نم دلو اهل نوكي ال نأ : : ًالوأ

 ال يلاتلابو ءامإ نيصت نأ يهو ةأرما لك هلمأتو هلمأت تناك ام تققح دق يلاتلابو 0 تحبصأ

 )٠١467( 88ص 27ج «تادارإلا ىهتنم حرش» .

 ./8ص «؟7ج هريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاح» )٠١46(

 ."61ص ."5ج «ينغملا» )٠١984(

 .507ص 25ج «ينغملا» )٠١966(

 ."١ص «84ج «ميقلا نبال «داعملا داز» (9١٠ه5)
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 ررض قوحل مدعل حاكتلا خسفو قيرفتلل ًارربم همقع نوكي الف ءاهجوز نم دلت مل اذإ ًاريثك ملأت

 .قيرفتلا رربي يذلا ردقلاب اهب

 .مقعلا اذه لاوز لامتحا مدعو همقع ةيبطلا تاليلحتلاو يبطلا صحفلاب تبثي نأ :ًاينا
 ليبس ال اميف نيقيلا ماقم موقت نظلا ةبلغ نأل ؛نيقيلا رسيتي مل اذإ كلذ نظلا ىلع بلغي وأ

 . هيلع فوقولل

 ةرتف يهو «تاونس عبرأ نع لقي الام لوخدلا ناكمإو حاكنلا دقع ىلع يضمي نأ :ًاثلاث

 .هيلع اهرارصإو قيرفتلاب ةجوزلا ةبغر نمو همقع نم تبثتلل ةيفاك

 :قيرفتلاو خسفلا رربي ال ةجوزلا مقع --7

 جاوزلا هنكمي هنأل ؛حاكنلا خسفو قيرفتلا جوزلا بلطل ًارربم هارأ الف «ةجوزلا مقع امأ

 حاكتلا يف لصألا نألو ؛هتجوز مقع هل نيبت اذإ جوزلل خسفلا رايخ تابثإل ةجاح الف «ىرخأب

 ةجوزلا مقع سيلو لوبقم رربمب الإ ءانكتسالا ىلإ ريصن الو ءانثتسالا وه خسفلاو هخححسف مدع

 .-انلق امك  ىرخأب جاوزلا هنكمي هنأل ؛ الوبقم 00

 ه5قأا



 عبال) ىعلر
 بيعلل قيرفتلا تاءارجإو طورش

 :ديهمت 400”

 ةنيعم طورش رفوت نم ّدب ال لب ءامهنيب ةقرفلا عوقول نيجوزلا دحأ يف بيعلا دوجو يفكي ال
 اهعاقيإ ديري نمل ةصخر اهنأل ؛امتح ةقرفلا عقت الف طورشلا هذه تققحت اذإ مث .ةقرفلا عوقول

 بيعلل قيرفتلا ةصخر رايتخاو .اهبحاص اهراتخا اذإ الإ اهرثأ رهظي ال ةصخرلاو ,بيعلا ببسب
 قيرفتلا ةصخر راتخا اذإو .ةصخرلا تتاف تاف اذإ هنأل ؛هل ررقملا تقولا يف نوكي نأ يغبني
 ىوعدلا عفرف .حاكنلا خسفب مكحلا هنم ًابلاط يضاقلا مامأ هرايتخا نلعي نأ هيلعف اهكلمي نم
 3 07 بلطب يضاقلا شط ىوعدلا عفرف . 0 خسفب 00 هنم ًابلاط يضاقلا 0

 . قيرفتلا تان هيمسن نأ

 :ثحبلا جهنم 4

 : يلاتلا وحنلا ىلع نيبلطم ىلإ ثحبملا اذه مسقن مدقت ام ىلع ءانبو

 بيعلل قيرفتلا طورش :لوألا بلطملا

 .بيعلل قيرفتلا تاءارجإ : يناثلا بلطملا

 لوألا بلطملا

 بيعلل قيرفتلا طورش
 :بيعلا ثودح نمزب قلعتي ام :لوألا طرشلا 6

 اذإو .هدعب وأ حاكنلا دقع لبق ثدحي دق حاكتلا خسفل زيجملا نيجوزلا دحأ يف بيعلا

 بيعلاب قيرفتلل طرتشي لهف ءاهب لوخدلا دعب وأ ةجوزلاب لوخدلا لبق ثدحي دق هدعب ثدح
 لبق نكلو هدعب وأ .حاكتلا دقع لبق هثودح طرتشي نأك ؟تاقوألا هذه نم نيعم تقو يف هثودح
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 نيبتي ءاهقفلا نيب فالتخا ؟هببسب قيرفتلا ناكمإ ةهج نم بيعلا ثودح نمز مهي ال مأ «لوخدلا

 .ةفلتخملا بهاذملا ءاهقف لاوقأ ضرعب

 : ةيفنحلا بهذم :ًالوأ 5

 دقف «بيعلا ثودح نمز سيلو بيعلاب ملعلا تقو وه ةيفنحلا دنع هيلإ روظنملا نأ ودبي
 ىلإ لصي ال نينع هنأ حاكنلا تقو ةأرملا تملع نإ» :ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج

 قح اهل ناك كلذ دعب تملعو حاكتلا تقو ملعت مل نإو ,ةموصخلا ّقح اهل نوكي ال ءاسنلا

 تقو ربتعي ملو بيعلاب ملعلا تقو ربتعا هنأ .لوقلا اذهب لالدتسالا (هجو) .١2؟7*6«ةموصخلا

 اهل تبثي دقعلا دعب الإ ةأرملا هب ملعت ملو هدنع وأ حاكنلا لبق بيعلا 0 تاكو ,هثودح

 .حاكنلا خسف ف يف ةموصخلا ٌّقح

  4٠7ةيعفاشلا بهذم : ًايناث :

 لبق ,هذعب وأ دقعلا لبق ثدح ءاوسف « بيعلا ثودح تقول رابتعا ال» :ةيعفاشلا دنع

 هب حاكنلا دقع خسفو قيرفتلا زيجي هثودح نمز نع رظنلا ضغب بيعلا اذهف «هدعب وأ لوخدلا

 - ةجوزلا قد تريخت هركذ بج نأك بيع دقعلا دعب - جوزلاب قاد هب ثدح ولو» :اولاق دقف

 الإ اهل صالخ ال هنأ عم نراقملاك هب ررضلا لوصحل حصألا ىلع هدعبو ًامزج لوخدلا لبق

 لوخدلا لبق جوزلا ريخت بيع اهب ثدح وأ» :ًاضيأ اولاقو .01"2*«لجرلا فالخب .خسفلاب
 , "0١5 ؟2(دقعلا لعب هب ثدح ول امك ,ديدجلا يعفاشلا بهذم يف هدعبو

 .رايخلا هب تبث بيع دقعلا دعب ثدح نإو» :ةيعفاشلا هقف يف يزاريشلل «بذهملا» يفو

 رارخنلا هي تان دقعلا لا ادودتوم" نا اذإ راخنلا كن اه نك :٠ ؛رايخلا اهل تبث جوزلاب ناك نإف

 :نالوق هيفف ةجوزلاب ناك نإو .ةقفنلاو رهملاب راسعإلاك دقعلا دعب ثدح اذإ

 تبث ام نأل ؛ حيحصلا وهو ؛ديدجلا يف يعفاشلا مامإلا لوق وهو «رايخلا هب تبثي :امهدحأ

 . جوزلا يف بيعلاك هدعب ثدح اذإ رايخلا هب تبث دقعلا ءاذتبا يف رايخلا هب

 .":5”«اهقلطي نأ كلمي هنأل ؛هل رايخ ال هنأ ميدقلا يف يعفاشلا لوق وهو : يناثلا لوقلاو

 يف اهقح طقس ةدحاو ةّرم اهأطو نأ دعب جوزلل ةنعلا تلصح ول نكلو ,.هش7 54ص 1١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» 197 ٠١9(

 .دعب اميف هتجحو مهلوق ركذنسو , خسفلا رايخ

 ) )1١964.7”ج «جاتحملا ينغم» ص”7١.

 ) )1١969ج «جاتحملا ينغم» ” 23ص*"7١.

 )٠١450( 659ص 8١ج ؛عومجملا هحرشو بذهملا» .
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 ولو» :هيف ءاج دقف ليصفتلا نم ءيش ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ةياهن» يفو -4 4

 اهررضتل هذعبو لوحخدلا لبق تريخت ردد ناك ايوا دّقعلا دعب جوزلاب تدجو

 تلصوو ءطولا ىلع هتردق تفرع اهنأل ؛اهل ريختت دي ال اهنإف لوخدلا دعب تئدح ةنع .إ نراقملاك هب

 لوخدلا لبق ةجوزلاب بيع ثدح وأ .ٌّبجلا  ةئعلا يأ - تقراف هبو ءاهلاوز ءاجر عم هنم اهقحل
 3 151)(هذعب بيعلا 1 تبسو امك ديدجلا يعفاشلا لوق يف جوزلا رّيخت هذعب وأ

 0 17؟ةليانحلا بهذم : ًاعلاث ناديا

 ءاج دقف لوخدلا دعب ولو هدعب وأ دقعلا لبق ثدح ءاوس بيعلاب خسفلا ٌّقح تبثي . مهدنعو

 وأ ةرفنلا نم هيف امل  بويعلا نم يق كلذ نم لكب خسفيف» : (تادارإلا ىهتنم» حرش يف

 تت يف بيع هنأل ؛لوخد دعب كلذ ثدح ولو هتساجن يدعت وأ هاذأ يدعت فوخ وأ .صقنلا

 تبثي اهب بيعلا ثودحف هعفنم ىلع دقع هنألو ؛راسعإلاك ًائراط هتبثأف ًانراقم رايخلا هب تبثي
 ا ؛ ةجوزلل رايخ الف ءةدحاو ةرم ولو ءطولا دعب تثدح اذإ ةئعلا يف الإ «ةراجإلاك رايخلا

 .ءطولاب هتنع تلازو ءطولا ىلع هتردق

 :ةيكلاملا بهذم :ًاعبار

 : يلي امك ءزاجيإب ولو هنايب بجوتسي ليصفت مهدنعو

 لجرلاب ناك اذإف «ضارتعالاو ةّنعلاو ٌٍبجلاو ءاصخلا يهو .جوزلاب ةصاخلا بويعلا يف
 ةطبارلا يف ىقبت يأ - ميقت نأ اهلف «ةأرملا ملعت ملو دقعلا نيح ةعبرألا بويعلا هذه نم دحاو
 دعب الإ بيعلاب ملعت مل اذإ اهنأ كلذ ىنعمو 0١1797(. قيرفتلا راتخت يأ - قرافت وأ «- ةيجوزلا
 .هبلطت مل تءاش نإو « قيرفتلا تبلط تءاش نإ رايخلا اهلف دقعلا

 ,00559قيرفتلاب رايخلا ةجوزللف .طولا لبق دقعلا دعب تثدح نإو : ب

 ةرم ولو ءطولا دعب دقعلا دعب ءاهانركذ يتلاو جوزلاب ةصاخلا بويعلا هذه تثدح ولو : ج
 , 055*اهب تلزن ةبيصم يهو .ةجوزلل رايخ الف ةدحاو

 رايخلا نإف ءرخبلاو ءاضفإلاو لفعلاو نرقلاو قترلا يهو ةأرملاب ةصاخلا بويعلا يفو : د

 )٠١911( 68ص ."ج «جاتحملا ةياهن» 0.

 . "5ص ا"ج «عانقلا فاشك» ,8841/ص 237ج «تادارإلا ىهتنم حرش» (95١٠؟)

 . 4468 ص «"ج «ليلخ رصتخم» ىلع قاوملل «ليلكإلاو جاتلا» )٠١947(

 . 77/8ص ."؟ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» )٠١955(

 )4598 )1١956ص ١1ج .ريدردلل «ريغصلا حرشلا» .

 ه5"



 دعب ةجوزلاب ةثداحلا امأ .دقعلا نيح وأ دقعلا لبق تدجو نإ هل تبثي بويعلا هذه يف جوزلل

 , 00559هل رايخ ال ذإ لجرلاب تلزن ةبيصمف دقعلا

 هيقفلا لاق دقف «.ةطيذعلاو صربلاو ماذجلاو نونجلا يهو ةكرتشملا بويعلا يف : ه

 در نيجوزلا نم لكل ناك .دقعلا لبق تناك نإ ةكرتشملا بويعلا نإ» :«(هتيشاحو يف  يقوسدلا

 جوزلا امأ .جوزلا هب درت نأ ةجورلل ناك دقعلا دعب تدجو نإو .- حاكنلا خسفب يأ - هب هبحاص

 فالخب هديب قالطلا نأل ؛ررضت نإ قالطلاب اهتقرافم ىلع رداق هنأل ؛ ةجورلا هب دري نأ هل سيلف

 . ©"؟"مرايخلا اهل تبث اذلف «ةأرملا

 :ةيرفعجلا بهذم :ًاسماخ 5

 :جوزلا بويعل ةبسنلاب : أ

 مل وأ اهب لخد ءاوسو .هدعب وأ دقعلا لبق ثدح ءاوس «جوزلا نونجب حاكنلا خسف ةجوزلل

 . خسفلل ًارربم تربتعا ٍدقعلا لبق تدجو نإف جوزلا اهب باصي دق يتلا بويعلا ةيقب امأ . لخدي

م همكحل ًاباحصتساو دقعلا موزل ةلاصأب ًاكسمت خسف الف ءدقعلا دعب تن تثدح نإو
 ليلد مدع ع

 اذهو ءايويع اهنوكب رابخألا قالطإ ىلإ ًارظن ًاقلطم اهب خسفي ليقو . خسفلا توبث ىلع حلاص

 يف هلبق ةثداحلا بويعلل دقعلا دعب ةئداحلا بويعلا ةكراشملو .«بويعلا هذه لمشي قالطإلا

 . "05" خسفلاب هعفرو هيفن بجاولا ررضلا

 :ةجوزلا بويعل ةبسنلاب :ب -.5

 ةحيبم دقعلا لبق ةأرملل ةثداحلا بويعلا» :ةيرفعجلا دنعف ,.ةجوزلا بويعل ةبسنلاب امأ

 ددرت لوخدلا لبقو دقعلا دعب ددجتلا ىفو «هب خسفي ال ءطولاو دقعلا دعب ددجتي امو . خسفلل

 .2019«ضراعم نع ميلسلا دقعلا ىضتقمب اكس خسفلا حيبي ال هنأ هرهظأ

 :ةيديزلا بهذم :ًاسداس - 401

 ثدح اذإ رخآلا جوزلل نيجوزلا دحأ يف بيعلاب تبي قيرفتلا بلط قح نأ .مهدنعو

 . 778 ص 31ج ءريدرذلل «ريبكلا حرشلا» (ل١ة55)

 ٠١9451 ( 7378ص .37ج «.ريدردلل «ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاح» .

 )٠١954( 17ج «ةيهبلا ةضورلا» ص١74-١75.

 )٠١959( 37ج «مالسإلا حرش» ص١18"-70".
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 هذه ىلع بترتي هنإف « صربلاو ماذجلاو نونجلا ادعام .لوخدلا لبق هدعب وأ دقعلا لبق بيعلا

 .3*205لوخدلا دعب تثدح ولو قيرفتلا يف رايخلا ٌّقح بويعلا

 :ةدحاو ةرم ءطولا دعب ةئعلا ثودح -45

 ءاوس ءرخآلا جوزلا يف بيعل حاكنلا خسف يف نيجوزلا دحأ رايخ يف ءاهقفلا لاوقأ انركذ
 دقو دتعلا همي ثدخ اذإ ىزلا يب ة ةئعلا بيعل ةبسنلابو .هدعب وأ دقعلا لبق بيعلا اذه ثدح

 ةلبانحلاو ةيكلاملا كلذب حّرص امك حاكنلا خسف يف ةجوزلل رايخ الف .ةدحاو ةرم ولو ءطولا

 . مهيلع انّدر ركذن مث مهتجح يلي اميف ركذنو .©"١""7مهريغو ةيعفاشلاو

 :ءطولا دعب ةئعلل ةجوزلا رايخ طوقسل ةجحلا 6

 :9”005ةليانحلاو ةيعفاشلا ةجح :ًالوأ

 ةنعل حاكتلا خسف يف ةجوزلا رايخ طوقس ليلعت يف ةيفاشلا هقف يف «جاتحملا ةياهن» يف ءاج

 ءطولا ىلع هتردق تفرع اهنأل ؛اهب ريختت ال اهنإف لوخدلا دعب تئدح ةنع لإ» : ءطولا دعب اهجوز

 تفرتعا نإف» : : ةلباتحلا هّقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاجو .«اهلاوز ءاجر عم هلم اهقحل تلصوو

 يفو , ءطولا هيف اهرضي كرب يف ءطولا ناك ولو لبقلا ىف ' ىف ةرم اهئطو - اهجوز يأ - هنأ ةأرملا

 . «ءطولاب هتّنع لاوزل ًانينع هنوك لطب .ةرهاطو ةمئاص يهو وأ مارحإ يف وأ سافنك هوحنو ضيح

 : مهتجحو ةيفنحلا لوق :ًاثلاث 5

 نأ .دعب جوزلا ةّئنعل يأ  ةئعلل ةأرملا رايخ طوقس نأشب هيلإ انرشأ يذلا ةيفنحلا لوق ركذن
 ٌداصأ ةأرملا هذه ىلإ لوصولا مدع (اهنمف) :رايخلا طئارش امأ» : يناساكلا لاق دقف  اهئطو
 ءطولاب اهقح اهيلإ لصو هنأل ؟ ؛اهل رايخ الف ,ةدحاو ة ةرم اهيلإ لصو ول ىتح حاكنلا اذه يف ضار

 ١" 17”( بجوي ملو قحتسملا قحلا تيوفتل رايخلاو ؛ةدحاو ة ةرم

 ةدحاو ةرم ءطولا نألو» :لاقف هيلإ اوبهذ اميف ةيفنحلا ةجح يناساكلا لصف مث -017

 دنع  ًامزال هلعج يف يأ  دقعلا مازلإ يفو «حاكنلا دقعب يأ .دقعلاب ةأرملل جوزلا ىلع قحتسم

 انذاتسأل «جاوزلا قرف» .79-546ص «.ج هراهزألا حرش» .٠٠7-587ص « 54ج هريضنلا ضورلا» )1١970(

 . ١737ص .فيفخلا يلع خيشلا

 .١١4035-4-١م تارقفلا (9١٠ا/١1)

 )٠١91/7( هص .7ج «جاتحملا ةياهن» 5 7٠ص .ا"ج «عانقلا فاشك» .

 .76ص .7ج «عئادبلا» (١٠١ة1/)
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 دقعلاب قحتسملا تيوكت .ءطولاب هتجوز ىلإ جوزلا لوصو نع يأ .لوصولا نع زجعلا ررقت

 يبنلا لاقو ,هاذحأ َكْبَر ْملظي الو» ىلاعت هللا لاق دقو اهقح يف ملظو اهب ررض اذهو اهيلع

 ىلإ - ءطولا نع زجعلا ررقت دنع ًامزال دقعلا رابتعا يأ كلذ يدؤيف ««رارض الو ررض ال» : لك

 حيرستلا وأ فورعملاب كاسمإلا جوزلا ىلع بجوأ ىلاعت هللا نألو .لاحم كلذو ضقانتلا

 ءاقبتسا نأ مولعمو «ٍناَسْحِإب ٌحيرسَت ْوأ ٍفورْعَمب ُكاسْمِإفِط :ّلجو رع ىلاعت هلوقب ناسحإلاب
 نيعتف «ءيش يف فورعملاب كاسمإلا نم سيل جوزلا نم ظحلا ةمورحم اهنوك عم اهيلع حاكتلا

 اذه: ىف ؟"9عحيرستلا يف هبانم يضاقلا بان الإو هسفنب حرس نإف .ناسحإلاب حيرستلا هيلع

 ءًائينع راص مث طقف ةدحاو ةرم اهيلإ لصو اذإ امأ ءالصأ هتجوز ىلإ جوزلا لصي مل اذإ ليلعتلا

 .ًالوأ هركذ يذلا ليلعتلل اهل رايخ الف

 : ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيفنحلا ةجح ىلع درلا 4

 اهنم ًاريسي ًاءزج ركذو - ىلاعت هللا همحر يناساكلا ناسل ىلع ةيفنحلا اهقاس يتلا ةجحلا
 وهو هيلإ اوبهذ يذلا لوقلل حلصت ال ءةجحلا هذه ,(هتنع لاوز ءاجر) اهيلإ اوفاضأو «ةيعفاشلا

 حلصت لب «ةدحاو ةرم اهثطو دعب هتنع تئدح اذإ ًائينع اهجوز نوكل قيرفتلا يف ةأرملا ٌّقح طوقس
 : يتأي ام كلذ نايبو .ةدحاو ةرم اهئطو دعب هتنع تثدح ولو , خسفلا يف اهّنح .ءاقنب لوقلل

 لوط ةدحاولا ةرملا دنع فقي ال حاكنلا دقعب اهل قحتسملا ءطولا يف ةأرملا ٌّقح نإ :ًالوأ

 امك ديكأتلاب ةرم نم رثكأ وه يذلا ةيافكلا ءطو حاكنلا دقعب اهل قحتسملا امنإو ,ةيجوزلا اهتايح
 .ةجوزلا قوقح نمو ةيجوزلا قوقح اهنمو «جاوزلا دقع راثآ نع مالكلا دنع هاني

 ال دصاقملا :هذهو «لسنلا داجيإو جوزلا فافعإو ةجوزلا فافعإ جاوزلا دصاقم نإ :ًايناث

 ققحتل ةجوزلا هتدارأ نإ قيرفتلا بجو جوزلا وه ببسلا ناك اذإف .ةدحاو ةرم ءطولاب لصحت

 .رخآ نم اهجاوزب جاوزلا دصاقم
 كاسمإلا» ققحتب لوقلل يفكي ال ةيجوزلا ةايحلا ةدم ةدحاو ةرم ءطولاب ءافتكالا نإ :ًاثلاث

 هم اهرمج لوط اهأطي ال نأ فورعمب هتجوز جوزلا كاسمإ نم سيلف جاو وه امك فورعمب

 االإو ءهسفنب حرس نإف .ناسحإب حيرستلا نيعت فورعمب كاسمإلا دجوي مل اذإو .ةدحاو ة ةرم الإ

 .قالطلاب وأ حاكنلا خسفب هيلع مكحي نأب حيرستلا يف هماقم يضاقلا ماق

 اهب رارضا ةدحاو ةرم ادع ءطو الب اهكاسمإو ,«ًارارض ٌنُهوُكسْمُت ًالو» : ىلاعت لاق :ًاعبار

 .ةجوزلل حاكنلا خسف ّقحب هتلازإو «لازي ررضلاو «مالسإلا يف رارض الو ررض الو .ًاعطق

 .777ص ,7ج «عئادبلا» )٠١9104(
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 لوقلا اذه حلصي ال ؛هتنع لاوز يأ اهلاوز ءاجر عم» : مهليلعت يف ةيعفاشلا لوقو :ًاسماخ
 ءاهلاوز لمأ ىلع اهجوز ةنع ىلع ةجوزلا اهيف ربصت يتلا ةدملا اوني مل هنأل ؛ مهلوقل ةجح
 عيطتست يتلا ةدملا ردقت يتلا يهو اهل ةصخر وهو خسفلا ٌّقح اهل تبثي نأ لوبقملاو لوقعملاف
 .حاكنلا خسفل يضاقلا ىلإ اهرمأ عفرتو اهربص دفني اهدعبو ءاهيف ربصت نأ

 درطت دق ةّنعلا نأ هيلع دري هأنينع هنوك لطب ةدحاو ة ةرم اهثطو نإ» :ةلبانحلا لوقو :ًاسداس

 .ءطو دعب وأ ةمالس دعب ةئعلا هبيصت دقو .هردق دعب زجعيف ميلسلا ىلع

 :ءطولا دعب ءاصخلاو ٌبجلا ثودح -848

 يهو «ةرم ولو .اهئطو دعب هل لصح نإ هئاصخو هضارتعاو هّبجب ةجوزل در الد :ةيكلاملا لاق

 اذه ىلع دريو , "١؟"©«عمحاكنلا خسفو اهقحب مايقلا اهلف ءطو لصحي مل نإف ءاهب تلزن ةبيصم

 مهلوق ىنعم نإو ءاذه .حاكنلا خسف ّنح اهئاطعإب اهعفر نكمي اهب تلزن يتلا ةبيصملا نأ لوقلا

 لوق  مهلوق نوكيف «ةيكلاملا ريغ دنع «ةنعلا» ىنعم يف وهف هتلآ راشتنا مدع «:هضارتعاو»
 طوقس امأ .ءطولا دعب تثدح اذإ ةنعلل ةجوزلل خسفلا رايخ طوقس يف مهريغ لوقك - ةيكلاملا
 انلقن امك  اوحّرص دقف .ةيعفاشلا هب لوقي ال اذهف ءءطولا دعب ثدح اذإ (ٌبجلاب) خسفلا رايخ
 ىلع دريو .ءطولا دعب ٌبجلا لصح اذإ خسفلا رايخ يف ةجوزلا قحب  ةقباسلا تارقفلا يف مهلوق
 يف ةجوزلا رايخ طوقسب مهلوق يف مهريغو ةيعفاشلا ةجح ىلع انّدر يف هانركذ ام ةيكلاملا لوق

 . ءطولا لعب ةثداحلا جوزلا ةئعل حاكنلا خسف

 :بيعلاب اضرلاو ملعلا مدع : يناثلا طرشلا

 ىضري الو رخآلا جوزلا هب ملعي ال نأ نيجوزلا دحأ يف بيعلل قيرفتلا رايخ توبثل طرتشيو

 يف ةفلتخملا بهاذملا لاوقأ يلي اميف ركذنو ءرايخلا يف هقح طقس هب يضرو هملع نإف «هب

 :طرشلا اذه

 :ةيفنحلا بهذم :ًالوأ م١

 يأ ةملاع نوكت ال نأ :(اهنمو) . . .رايخلا طئارش امأ» : يناساكلل «عئادبلا» يف ءاج
 تناك اذإ اهنأل ؛اهل رايخ الف نينع هنأ ملعت يهو تجوزت ول ىتح حاكنلا تقو بيعلاب  ةجوزلا

 «عيبلا دنع بيعلاب املاع ناك اذإ يرتشملاك «بيعلاب تيضر دقف جوزلا ىدل بيعلاب ةملاع

 )١١916( 4؟98ص «.١ج.ريدردلل هريغصلا حرشلا» .
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 تل . هريغو عيبلا ىف امك ٌدرلا عنمي بيعلاب اضرلاو

 :ةيعفاشلا بهذم :ًايناث 5

 :هب اضرلاب وأ بيعلاب ملعلاب رايخلا طوقس : أ
 .هلجأل خسفلا هل نكي ملف هب يضر بيع هنأل ؛هل رايخ الف دقعلا لاح بيعلاب ملع اذإ

 طقس هب يضرف ًابيع رخآلا يف نيجوزلا دحأ دجو نإف «هبيعب ملعلا عم ًابيعم ًائيش ىرتشا ول امك
 ضري مل هنأل ؛هلجأل خسفلا هل تبث كلذ دعب هريغ ابيع دجو نإو .هلجأل خسفلا يف هقح
0 

 :رايخلا طوقس نم ةئعلاب ملعلا ءانئتسا

 ملعلا كلذ نم اونثتسا مهنأ الإ «ةيعفاشلا دنع رايخلا قحل أطقسم بيعلاب ملعلا ناك اذإو
 ملع ول» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاج دقف ءرايخلا قحل طقسم ريغ هنإف ةئعلاب

 اهلف .دقعلا لبق هتنعب تملع ولف «ةنعلا يف الإ هل رايخ ال دقعلا لبق هبحاص بيعب امهدحأ

 . حاكن نود حاكن يفو ىرخأ نود ةأرما ٌّقح يف لصحت ةئعلا نأل ؛بهذملا ىلع هدعب رايخلا

 ,00579اهريغ عامج ىلع ًارداق ناك نإو ةنعلاب ةجوزلل رايخلا تبثيو

 :ةيكلاملا بهذم :ًاثلاث 407

 ةيشاح» يف ءاج دقف ءهب ضري مل نإ رخآلا يف بيعل نيجوزلا نم لكل رايخلا تبثي :اولاق

 اقباس بيعلاب ميلسلا جوزلا نم ملعلا نكي مل نإ» :تبثي هنأب بيعلاب رايخلا توبث يف «يقوسدلا
 «- بيعملا جوزلاب ذذلتي يأ  ذذلتي ملو دقعلا دعب هب ملع نم بيعلاب ضري ملو .دقعلا ىلع

 بيعلاب ملعلا عم هدقع نأل ؛كلذ دعب هل رايخ الف دقعلا لبق بيعملا بيعب ميلسلا ملع نإف

 دعبو يأ هب ملعلا دعب ذذلت وأ هيلع عالطالا دعب هب يضر اذإ كلذكو .بيعلاب هاضر ىلع ليلد

 رادملا ةقيقحلا يفف ءهاضر ىلع ليلد هب ملعلا دعب هذذلت نأل ؛كلذ دعب هل رايخ الف  دقعلا

 .2©"؟"9هيلع لئالد ذذلتلاو ملعلا نم هعم ركذ امو اضرلا ىلع رايخلا طوقس يف

 )٠١91/5( 73"ه ص ."؟7ج «عئادبلا» .

 . 4586ص .١١1ج «بذهملا حرش عومجملا» ةاددفف)

 )٠١941/8( 37ج «جاتحملا ينغم» ص”3١7 .

 )٠١1/4( ”3ا/لص ,؟ج .ريدردلل «ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاح» .

 -4غ8-



 : ةلباتحلا بهذم :ًاعبار 4

 ًاملاع نوكي ال نأ  اهوركذ يتلا  بويعلا هذهب نيجوزلا دحأل رايخلا توبث طورش نم :اولاق

 .هل رايخ الف يضرف هدعب وأ دقعلا دنع هب ملع نإف .دقعلا دعب هب يضر الو دقعلا تقو بيعلاب

 .©054:)هب يضر هنأل ءافالخ هيف ملعن ال :يلبنحلا ةمادق نبا لاق

 نم ليلق يف صربلا نأ نظ نمك هل رايخ الف ءًأريثك رهظف ًاريسي بيعلا نظ نإو 6
 دعب دازف بيعب يضر نإو .رايخلا هلف هريغ هب رهظف بيعب يضر نإو . هنم ريثك يف رهظف هدسج

 ثدحي امب اضر هب هاضر نأل .هل رايخ الف هدلج يف طسبناف صربلا نم ليلق هب ناك نأك دقعلا
 ,(ةختلومم

 :ةيرفعجلا بهذم :ًاسماخ -5

 ددجت وأ دقعلا نيح بيعلا دوجوب يلاَغ لجرلا ناك اذإو» : ةيعرشلا لوصفلا باتك يف ءاج

 خسفي ملو بيعلاب ملع نإف ءًاروف ملعلا دنع خسفي ًالهاج ناك اذإو ؛  خسفلا عنتما دّقعلا دعب

 , 629, .ًامزال دقعلا ناك

 لبقلا يف) اهنايتإ ىلع ردقي ال ًانينع اهجوز ةأرملا تدجو اذإ «ةيرفعجلا ماكحألا» باتك يفو

 ضرت مل اذإ هنيبو اهنيب قيرفتلا بلطت نأ اهلف حاكنلا تقو هلاحب ةملاع نكت ملو .(ربدلا يف الو

 ليلد حاكنلا دقعب يضملاو هنع توكسلا مث دقعلا لبق بيعلاب ملعلا نأ حضاولا نمو 2945هب

 .اضرلا ىلع اهتوكس ّلد تتكسو دقعلا دعب هتملع اذإ كلذكو «بيعلاب اضرلا ىلع

 :ةيديزلا بهذم : ًاسداس 407

 عمو «بيعلاب ملعلا مدع هيف طرتشي رايخلا توبثشب لوقلا ىلعو» :ريضنلا ضورلا يف ءاج

 ملعلا عم هيلع دوقعملا يف فرصت هنأل كلذو» :ديز يضاقلا لاق .اعامجإ هل رايخ ال ملعلا

 .49::"0«بيعلاب ملعلا عم عيبملا ملست اذإ يرتشملاك .هرايخ لطبي وهو بيعلاب

 «هرايخ لطبي مل هنيح خسفي ملو بيعلاب ملعولف» :ًاضيأ ةيديزلا هقف يف «راهزألا حرش» يفو

 )٠١98٠0( 54ص 25ج «ينغملا» 56.

 .565عص ,5ج «ينغملا» )٠١941(

 )٠١9487( ص «:/م «ةينغم داوج دمحم فيلأت «(ةيرفعجلا) ةيمامإلا بهذم ىلع ةيعرشلا لوصفلا» ١”7.
 )٠١44( .ا/8ص 1794م «يبلحلا ميركلا دبع فيلأت «ةيصخشلا لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألا»

 )٠١48( 75595ص «5ج «ةيديزلا هقف يف ريضنلا ضورلا» .
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 .0054**:بيعلا كلذب اضر ةنيرق هنم ثدحت ملام ءاش ىتم خسفي نأ هل لب

 : ةلالد اضرلاو حيرصلا اضرلا 8

 :ةيكلاملا دنع : أ

 : ميلسلا جوزلا لوقي نأك لوقلاب ًاحيرص نوكي دق رايخلا قحل طقسملا بيعلاب اضرلاو
 «ةيكلاملا حّرص اذهبو ءاضرلا ىلع لدي لعفب ةلالدو ًانمض اضرلا نوكي دقو .بيعلاب تيضر
 اضرلا نوكي دقو .تيضر :لوقي نأك لوقلاب اضرلا ناك نأب ًاحيرص اضرلا نوكي دق مهدنعف
 نوكي وأ .بيعملل هسفن نم ميلسلا جوزلا نيكمت لثم  اضرلا لوصح مزلتسي لعفب يأ - امازتلا

 .5423"2بيعلا ىلع هعالطا دعب هبحاصب ذذلت نأب انمض اضرلا

 : ةلبانحلا دنع :ب -848

 : هلوقك لوقلاب ًاحيرص اضرلا اذه نوكي دق ةلبانحلا دنع بيعلاب رايخلا ٌّقحل طقسملا اضرلا
 ءطولا لثم هنمضتيو اضرلا ىلع لدي لعفب اضرلا نوكي دقو .بيعلاب تيضر وأ خسفلا تطقسأ

 «- هتجوزب يأ  اهيف بيعلا نم مغرلاب اهب هاضرو اهيف هتبغر ىلع لدي هنأل ؛جوزلل رايخلا ناك اذإ
 ليلد هنأل ؛اهل رايخلا ناك نإ اهئطو نم اهجوز ةجوزلا نيكمت :اضرلا ىلع لادلا لعفلا نمو

 .بيعلاب ملعلاب طورشم رايخلا ٌّقحل طقسملا ينمضلاو حيرصلا هيعونب اضرلا اذهو .هيف اهتبغر

 خسفلا يف يقح تطقسأ نينعلا ةأرما لوق ريغب طقسي ال ةنعلا يف خسفلا رايخ نأ انه ظحاليو

 تلازأ ملعتل اهئطو نم هنيكمت نأل ؛هب اضر ءطولا نم اهجوزل اهنيكمت ربتعي الو انينع هب تيضر وأ
 ا ةتومجلا مأ هتلع

 نأ ىنعمب ؟طرشب اذه سيل مأ ,«بيعلا نم هتمالس بيعلاب قيرفتلا بلاط يف طرتشي لهو
 ؟بيعلاب ًاباصم  قيرفتلا بلاط وه ناك نإو رخآلا يف بيعب قيرفتلا بلط نيجوزلا نم لكل
 .ةلأسملا هذه يف ةفلتخملا بهاذملا دنع ام نايبب هزجون ءاهقفلا دنع ليصفت طرشلا اذه يف

 )٠١946( 4ص 17ج «راهزألا حرشم 79 .

 قفكي) ٠١ 5ص ) ١1ج .ريدردلل «ريغصلا حرشلا» .7ا/ا/ص 23ج ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» )ع 7 .٠

 )٠١9417( ص .7ج «تادارإلا ىهتنم حرش» «560ص ."ج «عانقلا فاشك» 444/8 .



 :ةلباتحلا بهذم : ًالوأ . 0١

 :نيجوزلا يف نيبيعلا فالتخا :ىلوألا ةلاحلا

 صربألاك هبحاص بيع سنج ريغ نم بيع هب وه ناكو ابيع رخآلا يف نيجوزلا دحأ دجو اذإ
 .هببس دوجول حاكنلا خسف يف رايخلا نيجوزلا نم دحاو لكلف ,ةموذجم وأ ةنونجم ةجوزلا دجي
 لك بيع نأل ؛رايخلا امهل تبثي الف ءاقتر هتجوز بوبجملا دجي نأ ةدعاقلا هذه نم ىنثكتسيو

 ,(0'؟442يسفن بيع وه عناملا امنإو عاتمتسالا نم رخآلل عناملا وه سبيل امهنم

 :نيجوزلا يف نيبيعلا لئامت : ةيناثلا ةلاحلا - 40

 :ناهجو هيفف هيف وه يذلا بيعلا لثم ًابيع رخآلا يف نيجوزلا دحأ دجي نأ

 اهبشأف رخآلا ىلع امهدحأل ةيزم الو «نيبيعم امهنوكب نايواستم امهنأل امهل رايخ ال :لوألا

 .نيحيحصلا

 .2""؟*؟!امهنم لك يف ناك نإو بيعلا وهو «رايخلا ببس دوجول رايخلا امهنم لكل : يناثلا

 # 4١ةيكلاملا بهذم :ًايناث :

 خسف رايخ تبثي ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يفف ,بهذملا ءاهقف نيب ليصفتو فالتخا مهدنعو

 بلط نم هعنمي ال هبيعف ءاضيأ ًابيعم وه ناك ولو ًابيع هبحاصب دجو اذإ نيجوزلا نم لكل حاكنلا
 بلاط بيع هبيع ناك ءاوس» :هلوقب ةلأسملا هذه يقوسدلا هيقفلا حضويو .2؟؟*”خسفلا

 نبا قالطا رهاظ وهو يجارجرلا هب حرص امك ؛هسنج ريغ نم وأ هبحاص بيع سنج نم  خسفلا

 فلاخم هبحاص يف بيع ىلع نيجوزلا نم دحاو لك علطا نإو :هصنو ليصفت يمخللو . ةفرع

 هقحب مايقلا امهنم دحاو لكل ناك «جرف ءاد وأ صرب وأ ماذج اهبو انونج هب نأ نيبت نأب هبيعل

 هل نإف ءعرص نونج وأ صرب وأ ماذجك دحاو سنج نم اناك نإ امأو .بيعلل خسفلا رايخ نم

 كلذ نم لقأ اهرهم نوكي نمم اهدجوف ةملاس ةجوزل ًارهم لذب هنأل ؛اهنود رايخلا نم هّقحب مايقلا

 .205؟'ررضلا وه كردملا نأل رهظأ لوألاو :انخيش لاق يقوسدلا لاق .اهيف يذلا بيعلل

 ."067"ص ,5ج «ينغملا» )٠١944(

 ."56"ص 25ج «ينغملا» )6٠١949(

 )7 )1١9940الا/ص 27ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» .

 )73 )1١4941الا/ص 27ج «ريدردلل ةريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاحو .

6١ 



 :ةيعفاشلا بهذم :ًاثلاث - ١

 بويعلا نم ركذ اميف رايخلا توبث يف قرف الو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغما يف ءاج

 ماذجلا نم هبيع لثم دجو نإ ليقو .ال وأ بيعلا نم هب ام لثم رخآلاب نيجوزلا دحأ دجي نأ نيب
 هريغ نم فاعي ناسنإلا نأب اذه نع باجي نكلو .امهيواستل هل رايخ الف ءًأشحفو ًاردق صربلا وأ
 يف نابيعلا فلتخا وأ .شحفأ وأ رثكأ امهدحأ يف بيعلا ناك اذإ امأ .هسفن نم فاعي الام

 .2":؟5ًاعطق امهنم لكل تبثي رايخلا نإف «سنجلا
 وهو صربأ هدجو نأب هلثم هبو ًابيع رخآلاب امهدحأ دجو نإو» :يزاريشلل «بذهملا» يفو

 .هلثم اهب ناك نإو اهريغ بيع فاعت سفنلا نأل ؛رايخلا هل :(امهدحأ) :ناهجو هيفف صربأ

 .2'؟؟9رايخلا امهل تبثي ملف .صقنلا يف نايواستم امهنأل هل رايخ ال (يناثلا)

 . نيرخأتملا مهئاهقف نم وهو «جاتحملا

 :ةيديزلا بهذم :ًاعبار 00

 ءاوس . خسفلا زيجي ًابيع هبحاص يف دجو اذإ نيجوزلا نم لكل بيعلاب رايخلا تبثي مهدنعو
 بيعلا امهمع نإو» :ةيديزلا هقف يف «راهزألا حرشد» يف ءاج دقف نكي ملوأ هلثمب ًابيعم وه ناك

 عنمي ال كلذ نإف نينونجم وأ نيصربأ وأ نيموذجم انوكي نأك رايخلا اهنم لكلف ءًافلتخم وأ ًاقفتم

 . ©3059 خسفلا نم

 “ :قيرفتلا بلط يف ةيروفلا : عبارلا طرشلا - 05

 طرتشي لهف - خسفلا رايخ يأ  بيعلل قيرفتلا بلط ٌّقح امهيلك وأ نيجوزلا دحأل ناك اذإو

 زوجي امك يخارتلا ىلع زوجيف ؟طرش اذهب سيل وأ قيرفتلا عقي ىتح قيرفتلا بلط يف ةيروفلا
 نم مهنمو «ةيروفلا طرتشا نم مهنمف «ةفلتخملا بهاذملا يف ءاهقفلا نيب فالتخا ؟روفلا ىلع

 : يلي اميف مهلاوقأ نيبنو ءاهطرتشي مل

 :ةيروفلا طارتشا :لوألا لوقلا ٠07

 قيرفتلا يف ٌّقحلا طقس الإو بيعلل قيرفتلا بلط يف ةيروفلا نوطرتشي لوقلا اذه باحصأو

 .١7"”ص 27ج «جاتحملا ينغم»ب ٠١١995(

 .؟65ص 7١ج ناهزألا حرش» )1١445(



 : مهلاوقأ ضعب يلي اميف ركذنو ةيرفعجلاو ةيعفاشلا لوقلا اذهب نيلئاقلا نمو .بيعلل

 :ةيروفلا طرش يف ةيعفاشلا لاوقأ -

 ؛روفلا ىلع نوكي تبث اذإ بويعلا هذهب خسفلا يف رايخلاو» : «جاتحملا ينغم)» يف ءاج :

 عفرلاو ةبلاطملا نأ روفلا ىلع هنوكب ىنعملاو .عيبلا يف امك روفلا ىلع ناكف «بيع رايخ هنأل

 امنإو .ققحتت ٍذتيح اهنإف ةئعلا يف ةدملا برض كلذ يفاني الو روفلا ىلع نانوكي مكاحلا ىلإ

 درلا يف مدقت ام سايقف «ةيروفلا لهج ىعّدا ولو .بيعلا ققحت دعب خسفلا ىلإ ةردابملاب رمؤي

 تلهجو يبحاص بيعب تملع :امهدحأ لاق ولو .سانلا نم ريثك ىلع هئافخل لبقي هنأ بيعلاب

 .©00؟5الف الإو نكمأ نإ هنيميب هلوق لبق رايخلا

 يف وهو هققحت دعب رع اع بعي . خسفلل يضتقملا رايخلاو» : «جاتحملا ةياهن» يفو : ب

 بيع رايخ هنأ عماجب عيبلا يف امك روفلا ىلع .مكاحلا دنع هتوبثب اهريغ يفو «ةنس يضمب ةنعلا
 , 159"2(مكاحلل عفرلاب ردابيف

 تبث رايخ هنأل ؛روفلا ىلع بويعلا هذه يف رايخلاو» : يزاريشلل «بذهملا» يفو : ج

 , 200559(بيعلا ىف بيعلا رايخك روفلا ىلع ناكف «بيعلاب

 :ةيروفلا طرش يف ةيرفعجلا لاوقأ 0

 اميف ًاراصتقا اندنع روفلا ىلع بيعلا رايخو» :ةيرفعجلا هقف يف «ةيهبلا ةضورلا» يف ءاج

 .هرايخ لطبي اهب هملع عم اراتخم خسفلا هيلإ نم رخأ ولف «ةرورضلا عضوم ىلع لصألا فلاخ

 روفلا ىلع ملعلا دعب راتخيف رذع هنأ ىوقألاف ةيروفلا وأ رايخلا لهج ولو .ةأرملا وأ لجرلا ءاوس

 تكن 5 زول اذكو

 :ةيروفلا طرتشت ال : يناثلا لوقلا

 قيرفتلا بلط زوجيف «بيعلل قيرفتلا بلط يف ةيروفلا نوطرتشي ال لوقلا اذه باحصأو

 ,ةيديزلاو ةيفنحلاو ةيكلاملاو ةلبانحلا لوقلا اذهب نيلئاقلا نمو . يخارتلا ىلع زوجي امك ًاروف
 . مهلاوقأ ضعب يلي اميف ركذنو

 )٠١4946( "ص 7 ج «جاتحملا ينغم» 7١ .

 ) )0٠١495.5ج «جاتحملا ةياهن» ص3١5 .

 )٠١991(.»المهذب 478ص .6١ج «عومجملا هحرشو .

 )٠١١994( «؟ج «ةيهبلا ةضورلا» ص76؟١3 .
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 : ةلباتحلا لاوقأ نم 0

 هل تبث نمم دجوي ملام طقسي ال يخارتلا ىلع تباث بيعلا رايخ نإ :«ينغملا» يف ءاج
 يضاقلا ركذو .ةأرملا نم نيكمتلا وأ جوزلا نم ٍاتمتسالا وأ لوقلا نم هب اضرلا ىلع لدي ام
 لطب .هبلط ناكمإو بيعلاب ملعلا 3 خسفلا رخآ ىتمف .روفلا ىلع بيعلا رايخ نأ يلبنحلا
 در 0 ةمادق نبا نك 0 0 ىلع ناكف «بيعلاب درلا رايخ هنأل ؛هرايخ

 , (١0؟؟؟صاصقلا

 : ةيكلاملا لاوقأ نم 07

 الإ طقسي الو يخارتلا ىلع هبحاصل تبثي بيعلل .حاكنلا خسف . خسفلا رايخ نأ ء مهدنعو

 (١٠١٠25)ةلالد وأ ةحارص لعف وأ لوق نم بيعلاب اضرلا ىلع لدي امب

  4٠47ةيفنحلا لاوقأ نم :

 لصي ال نينع هنأ حاكنلا تقو ةأرملا تملع نإ» :ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج
 ٌّقح اهل ناك كلذ دعب تملعو حاكنلا تقو ملعت مل نإو ,ةموصخلا ٌقح ٌّقح اهل نوكي ال ءاسنلا ىلإ

 ىواتف» يف اذك .كلذب ضرت ملام نامزلا .لاط نإو ةموصخلا كرتب اهقح لطبي الو .,ةموصخلا

 اللاب '«ناخيضاق

 :ةيديزلا لاوقأ نم 414

 ملع ولف .روفلا ىلع ال يخارتلا ىلع  نيجوزلا يأ  امهرايخو» :«راهزألا حرش» يف ءاج

 اضر ةنيرق هنم ثدحت ملام ءاش ىتم خسفي نأ هل لب .هرايخ لطبي مل هنيح نم خسفي ملو بيعلاب
 .9١٠05:بيعلا كلذب

 : حجارلا لوقلا 6

 لصألا نألو ؛عيبلا ريغ حاكنلا نأل ؛ديدس ريغ عيبلا يف بيعلا رايخ ىلع هسايقو .هيف ةيروفلا

 ."04ص ."ج «ينغملا» )٠١999(

 )5377 )15٠٠١ص .فيفخلا يلع خيشلا انذاتسأل «جاوزلا قرفد .

 )١1٠٠١1١( .67؟4ص ١1ج «ةيدنهلا ىواتفلا»

 ) )1٠١ص ,؟ج ناهزألا حرشت "7414-5947 .
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 خسفلا ٌقح نألو ؛عاطقنالاو خسفلا ال رارمتسالاو ءاقبلا هيف عرشلا ةبغرو ءموزللا حاكنلا يف

 لمأتلا ىلإ ةجوزلا اميس ال ةصخرلا هذه قحتسم جاتحي دقو «نيجوزلا نم هقحتسمل ةصخر
 نم هتحلصمب فرعأ وهو خسفلا ٌّقح بحاص اهاري ةحلصمل تقولا ضعب ىلإ راظتنالاو ربصلاو

 .ررض يخارتلا ىلع بترتي الو .هريغ

 يناثلا بلطملا

 بيعلل قيرفتلا تاءارجإ

 :ثحبلا جهنمو ءليهمت 05

 ىوعدب يضاقلا نم كلذ بلطي نأ هيلعف «نيجوزلا نم حاكنلا خسف ٌّقح هل نم راتخا اذإ

 همكح ردصي ىتح ةنيعم تاءارجإ قفو اهرظنيو ىوعدلا هذه يف ريسي يضاقلا نإ مث . هيلإ اهعفري

 : يلاتلا وحنلا ىلع نيعرف ىلإ بلطملا اذه مسقن ءاذه ىلعو

 .قيرفتلا ىوعد عفر :لوألا عرفلا
 . قيرفتلا ىوعد يف يضاقلا تاءارجإ : يناثلا عرفلا

 لوألا عرفلا

 قيرفتلاب ىوعد عفر

 : يضاقلا ىلإ قيرفتلاب ىوعد عفر مزلي له 7

 ىوعد عفري نأ همزلي لهف «نيجوزلا نم بيعلل حاكنلا خسف رايخ هل نم قيرفتلا راتخا اذإ
 عيطتسيو كلذ همزلي ال وأ «نيجوزلا نيب قيرفتلاو حاكنلا خسفب همكح ردصيل يضاقلا ىلإ كلذب

 ىلإ ءاهقفلا روهمج بهذ ؟رخآلا جوزلا عم هقافتاب وأ هتدارإب حاكنلا خسفي نأ خسفلا ٌّقح هل نم

 بهذو ءهنم مكحب نيجوزلا نيب ةقرفلا عقت ىتح يضاقلا ىلإ قيرفتلا بلطب ىوعد عفر ةرورض
 عفرلا طرتشا مهضعبو «يضاقلا ىلإ قيرفتلاب ىوعد عفر ىلإ ةجاحلا مدع ىلإ ءاهقفلا ضعب

 لاوقأ ضرع نم نيبتي اذه لكو .حاكنلا خسف ىلع نيجوزلا نيب يخارتلا مدع دنع يضاقلا ىلإ
 . ةفلتخملا بهاذملا

 : مكاحلا مكحب قيرفتلا :لوألا لوقلا 4

 ىلإ خسفلا اذه جاتحي نيجوزلا دحأ يف بيعل حاكنلا خسف نأ نوري لوقلا اذه باحصأو



 نأل ؛مكاحلا مكح نم ّدب الف .هنم دهتجمو هيف فلتخم بيعلل خسفلا نأل ؛مكاحلا نم مكح

 حاكتلا خسف يف همكح ردصي امنإ مكاحلاو .ةيداهتجالا لئاسملا يف فالخلا عفري مكاحلا مكح

 دب ال ًءارجإ مكاحلا ىلإ بيعلل قيرفتلا ىوعد عفر ناكف . خسفلا بلطب ىوعد هيلإ تعفر اذإ
 مهنمو .ءاهقفلا روهمج مه لوقلا اذه باحصأو . نيجوزلا نيب قيرفتلاو حاكنلا خسف عوقول هنم

 : يلي اميف مهلاوقأ ضعب ركذنو «ةيفنحلاو ةيكلاملاو ةيعفاشلاو ةلبانحلا

 : ةلباتحلا لاوقأ نم : أ _-48

 .59١١21(ةقفنلاب راسعإلل خسفلاو ةئنعلا خسفك وهف .هيف دهتجم هنأل ؛ مكاح

 مكح الب رايخلا هل نم خسف حصي الود :ًاضيأ ةلبانحلا هقف يف «تادارإلا ىهتنم» حرش يفو
 رايخلا هل نم ىلإ هدري وأ ,رايخلا هل نم بلطب مكاحلا هخسفيف هيف دهتجم خسف هنأل ؛ مكاح

 لاو .٠ ةيف

 :ةيعفاشلا لاوقأ نم : ب

 : «جاتحملا ينغم» يفو . 2 ””«مكاحلا دنع الإ خسفلا روجي الود :(«بذهملا» يف ءاج

 توبث يأ  اهتوبث دعب يتأيس ام لعفيل امزج مكاح ىلإ عفر ةنعلا بيعب خسفلا يف طرتشيو»
 يف مكاحلا ىلإ عفرلا اهنم لكب خسفلا يف طرتشي ةقباسلا بويعلا يقاب يأ -رئاس اذكو « ةنعلا

 .©١5راسعإلاب خسفلا هبشأف هيف دهتجم هنأل ؛ حصألا

  46١ةيكلاملا لاوقأ نع ج :

 ضارتعالاب فصتا نموهو (ءارلا حتفب) ضرتعملا ا :ريدردلل «ريغصلا حرشلا» يف ءاج

 مدقتي دق هنأل ؛_ مكاحلا ىلإ يأ  عفرلا موي نم ال مكحلا موي نم ةنس .ركذلا راشتنا مدع يأ
 , 0 عمكحلا موي ىلع

 : ةيفنحلا لاوقأ نم : د 0

 ىبأ نإف ةنئاب ةقلط اهقّلطي نأ يضاقلا رمأ ةقرفلا تراتخا نإ» :«ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج

 .504ص .5ج «ينغملا» )١1١٠١(

 .86ص ا”ج «تادارإلا ىهتنم حرشا» )٠5٠١5(

 . 58ص 6١2ج «عومجملا هحرشو بذهملا» )١١٠١١6(

 .؟6١3©ص الج «جاتحملا ينغمو )١1١٠١5(

 .17؟5"ص 231ج .ريدردلل «ريغصلا حرشلا» )٠1٠١(

 هك



 نأ حضاولا نمو .0٠2«لاحلل يضاقلا اهرّيخ ًابوبجم اهجوز ةأرملا تدجو ولو . .امهنيب قرف
 بيعلل حاكنلا خسف ىوعد يف كلذ لعفي امنإ «ةأرملا ريخي وأ قيلطتلاب رمأي امنإ يضاقلا

 . هيلإ ةعوفرملا
 : مكاحلا مكح ىلإ حاكنلا خسف جاتحي ال :يناثلا لوقلا 400

 هيف طرتشي الو روفلل بيعلا رايخو» :«ةيهبلا ةضورلا» يف ءاج دقف .ةيرفعجلا لوق اذهو
 كلذ ىنعمو .©٠"9«دينجلا نبال ًافالخ قوقحلا رئاسك هيلع فقوتي الف تبث ٍّنح هنأل ؛ مكاحلا
 نيب قيرفتلاب مكحلاو حاكنلا خسف عاقيإل مكاحلا ىلإ قيرفتلاب ىوعد عفر ىلإ ةجاح ال
 جيزلا يف بيعب حاكنلا خسفيو ةقرفلا عقوي وه ميلسلا جوزلا نأ ًاضيأ كلذ ىنعمو ,نيجوزلا
 عاقيإل سيلو لجألا برضل مكاحلا طرتشي ًانينع جوزلا نوكل حاكنلا خسف يف نكلو .رخآلا
 مكاحلا نذإ نود خسفلا لجرلل زوجي» :ةيرفعجلا هقف يف «مالسإلا عئارش» يف ءاج دقف .ةقرفلا

 خسفلاب درفتلا اهلو «ءلجألا برضل مكاحلا ىلإ رقتفي «ةئعلا» ننعلا توبث عم معن .ةأرملا اذكو

 ,١١205)ءطولا رذعتو هئاضقنا دنع

 : مكاحلا مكحبف الإو يضارتلاب خسفلا :ثلاثلا لوقلا

 رذعت نإف «نيجوزلا نيب يضارتلاب بيعلل حاكنلا خسف حصي مهدنعف ,ةيديزلا بهذم اذهو
 خسف - ٌدرلا حصيو» :راهزألا حرش يف ءاج دقف مكاحلا ىلإ هب ىوعدلا عفر نم دب الف كلذ

 مكح ىلإ جاتحي الف . خسفلا ىلع  ناجوزلا يأ  ايضارتي نأب يأ يضارتلاب بيعلاب  حاكنلا

 الإ خسفلا حصي ال يأ مكاحلابف ارجاشت لب .خسفلاب ضارت نيجوزلا نيب عقي مل نإو ءذئنيح
 مساقلل دئاوزلا يف يكحو .©١2بهذملل نولصحملا ركذ اذكهو .مكاحلا هب مكحي نأب

 مل وأ خسفلا ىلع ايضارت ءاوس يأ ءاقلطم مكاح مكح ىلإ جاتحي ال هنأ رصانلاو يداهلاو
 .09مكاحلا مكح نم ّدب الف ,.فالخ اهيف ةلأسملا نأب لوقلا اذه ىلع در دقو ءايضارتي

 :ىوعدلا عفر طرش يف حجارلا 6

 : ةجوزلل ةبسنلاب :ًالوأ

 .078 .ه؟4ص ١2ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (١٠١٠١م)

 . ١175ص « 17ج «ةيرفعجلا هقف يف ةيهبلا ةضورلا» )1١١٠١9(

 ."390ص اج «مالسإلا عئارش» )١1١١٠١(

 )4 )1١١11ص 07ج «راهزألا حرشت 39 .

 .744ص 17ج ناهزألا حرش» )١١١1١7(
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 الف «هترورضو طرشلا اذه موزل بيعلل حاكنلا خسفب ىوعدلا عفر طرش يف حجارلا لوقلاو
 اذهو ىوعدلا درب وأ خسفلاب هنم مكح رودصو يضاقلا ىلإ ىوعدلا عفر نودب حاكنلا خسف حصي

 ؛ةقرفلا عاقيإ كلمت ال لصألا يف ةجوزلا نأل ؛ةجوزلا وه خسفلا يف ّقحلا بحاص ناك اذإ
 .فالخلا عفري مكاحلا مكحو ءاهقفلا نيب هيف فلتخم بيعلاب خسفلا نألو

 :جوزلل ةبسنلاب :ًايناث 7

 الف , خسف ال قالط رايخلا اذهب عقاولا نإ انلقو .بيعلل قيرفتلا يف جوزلل رايخلا ناك اذإو

 اذإف ءًءادتبا قالطلا عاقيإ كلمي جوزلا نأل ؛هب ىوعدلا عفر ىلإ الو .مكاحلا مكح ىلإ جاتحي
 لمحي اذه هلوق نإف .خسفلا ىلع لدي امب وأ «خسفلا» ظفلب ةجوزلا يف بيعل حاكنلا خسف
 عقي قالطلاو .قالطلا نبع ةيانك وه هوحنو خسفلا ظفل نم هب ظفلت ام نإو قالطلا ىلع
 عقاولا نأ يأ «حاكنلا خسف ينعي بيعلل ةقرفلا عاقيإ يف جوزلا رايخ نأب انلق اذإ امأ .تايانكلاب

 خسفب مكح رادصإل يضاقلا ىلإ ئوعدلا عفر نم دب ال ةلاحلا هذه يفف .قالط ال خسف هب

 دحأ بيعب خسفلا عوقو يف فالخلا عفري مكاحلا مكح نألو ؛؟نيجوزلا نيب قيرفتلاو حاكنلا

 . نيجوزلا

 يناثلا عرفلا

 قيرفتلا ىوعد يف يضاقلا تاءارجإ

 ةيفنحلا بهذم :ًالوأ 07

 : 011جم جوزلا ناك اذإ : ُأ

 تبلطو نيئع اهجوز نأ يضاقلا ىدل تعّداو ءاهجوز ةنعل ةنعل قيرفتلا ىوعد ةجوزلا تعفر اذإ
 لصي مل هنأ رقأ نإف ؟لصي مل وأ اهيلإ لصو له جوزلا لأسي يضاقلا نإف ,ببسلا اذهل قيرفتلا

 اهيلإ لوصولا ىعّداو نينع هنأ جوزلا ركنأ نإو ايوا ًاركب ةجوزلا تناك ءاوس .ةنس ا اهيلإ

 ىلإ لوصولا ليلد ةبايثلا نأل اهيلإ لصو هنأ هنيمي عم هلوق لوقلاف بيث ةجوزلا تناك نإف :رظني
 «بيعلا نع ةمالسلا وه لصألا نأل ؛ضراع هتهج نم لوصولا نم عناملاو ,ةلمجلا يف ةجوزلا

 اهتئارإب يضاقلا رمأ ركب انأ تلاق نإو .ةمهتلل ًاعفد فلحتسي هنأ الإ هل ًادهاش رهاظلا ناكف

 نإف .ىوقأ ةدحاو نم رثكأ ربخب نظلا ةبلغ نأل ؛قثوأ ناتأرماو يفكي ةدحاو ةأرما رظنو .ءاسنلل
 نإو اهيلإ جوزلا لوصو ليلد ةبايثلا نإ :انلق امل هنيمي عم جوزلا لوق لوقلاف «بيث يه :نلق

 مةيدنهلا ىواتفلا» «757-756ص ءا“ج هريدقلا حتفو ةيانعلاو ةيادهلا» ال6177 ص 17ج «عئادبلا» )١11١1(
 .0 77ص ء1ج
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 ةداهشب نهتداهش توقت دقو «لصأ اهيف ةراكبلا نأل ؛نيمي ريغ نم اهلوق لوقلاف ركب يه نلق
 . لصألا

 :ةنس ةدمل ليجأتلا

 «هتنع تتبث هنأل ةنس يضاقلا هلجأ ةراكبلا روهظب امإو هرارقإب امإ اهيلإ لصي مل هنأ تبث اذإو

 لمتحيو ةضرتعم ةّلعل اهيلإ هلوصو مدع نألو ؛كلذ ىلع ةباحصلا عامجإل ةنس لجؤي نينعلاو
 ةنسب ةدملا هذه تردقو «هلاح انل نّيبتيل نينعلا اهيف لجؤي ةدم نم ّدب الف «ةيلصأ ةّلعل نوكي نأ

 اهأطي ملو ةنسلا تضم اذإف « عيبرلاو فيرخلاو فيصلاو ءاتشلا :ةعبرألا لوصفلا ىلع اهلامتشال

 نيتلاحلا يف ةنسلا نإف ,؛ةضرتعم ةلعل هزجع نإ :انلق اذإ ىتحو «ةيلصأ ةّلعل هزجع نأ انل نيبت

 ةلعب اهنوكل وأ هيف ةيلصأ اهنوكل هتّنع لاوز مدعب نظلا ةبلغل امإ طونم ةئنعلل قيرفتلا نأل يفكت
 ةّئعلل قيرفتلا ناك اذإ امأو . .هذه نظلا ةبلغل بجوم اهيلإ هلوصو مدع عم ةنس يضمو «ةميدق
 ةدم ىصقأ تلعج يأ  ةياغ تلعج ةنسلاف ناك ببس يأل ءطولاب اهقح جوزلا ءافيإ مدعب طونم

 اضيرم جوزلا ناك اذإ نكلو .ًاعرش ةربتعم نوكتف ةلاهمإل ةيفاك ةدم يهف - هتنع ىلع ةجوزلا ربصل

 .ضرملا لاط نإو حصي ملام لجؤي الف ءطولا ىلع ردقي ال

 : ليجأتلا ديدمت -48

 باجيال ىرخأ ةلهم هلاهمإو ةدملا ديدمت جوزلا بلطو اهيلإ لصي ملو ةنسلا تضم اذإو
 ةجوزلا تيضر اذإو .هلاهمإو هراذعإل ةياغ تلعج ةنسلا نأل ؛كلذب ةجوزلا تيضر اذإ الإ هبلط

 . عوجرلا اهل زاج كلذ نع تعجر مث «ىرخأ ةلهم هئاطعإب

 : ليجأتلا ةنس ءادتبا تقو -

 ةنسلاب ليجأتلا نوكيو ىوعدلا عفر تقو نم يأ ةموصخلا تقو نم ليجأتلا ةنس أدبتو

 ضوعي الو ةجوزلا ضيح مايأو .ناضمر رهش مايأ ليجأتلا ةنس يف لخديو .ةيرمقلا ال ةيسمشلا

 . اهنع

 :ليجأتلا ةنس لالخ ضراوعلا 5

 :ضرملا: |

 «ىرخأ ةنسب ضوعي ءاهلك ةنسلا مايأ ضرملا بعوتساو جوزلا ضرم وأ ةجوزلا تضرم اذإ
 الو «ةنسلا ةدم نم ربتعي ضرملا ةدم ليلق نأ ةدعاقلاف ءاهلك ةنسلا ضرملا بعوتسب مل نإو

 رهشلا يه ةريثكلاو ءرهشلا نود ام دمحم دنع ةليلقلا ةدملاو «ةريثكلا ةدملا فالخب اهنع ضوعي

 .ريثك رهشلا فصن نم رثكألاو ليلق هنود امو رهشلا فصن فسوي يبأ دنعو .هقوف امو

609 - 



 :جحلا : ب 7

 ال هنأل .جحلا ةدم جوزلا ىلع بستحي مل ليجأتلا دعب مالسإلا ةبح ةجوزلا تّبح اذإ

 جحلا ةدم يف اهئطو نم نكمتي الف ءاعرش  ةضيرفلا يأ  مالسإلا ةجبح نم اهعنم ىلع ردقي
 .اعرش

 نأل ؛ جحلا رخؤي وأ هسفن عم اهجرخي نأ ردقي هنأل ؛ هيلع ةدملا تبستحا جوزلا جح نإو

 مارخإ نم لالحإلا ذعي ةتس لؤي مرحم وهو هتمصاخ نإ :دمحم مامإلا لاقو . هتقو رمعلا عيمج

 اعرش هيف ءطولا هنكمي تقو نم ةدملا أدبتف .مارحإلا عم اعرش ءطولا نم نكمتي ال هنأل ؛ جحلا

 :تالاحلا ضعب يف ليجأت ال

 عناملا دوجول ءطولا يف ةجوزلل ّقح ال هنأل ؛لجؤي ال ءانرق وأ ءاقتر نينعلا ةجوز تناك اذإ
 تبلطو ملعت ملو ةريبك ةأرملاو هلثم عماجي ال اريغص جوزلا ناك نإو .ليجأتلل ىنعم الف ءاهيف هنم

 انونجم وأ اريبك جوزلا ناك نإو .ةنس لجؤي ٍذئدنعو غولبلا نس ىلإ رظني لب .لجؤي ال ليجأتلا

 مدع دنع قيرفتلل ليجأتلا نأل ؛ يفنحلا يخركلا مامإلا ركذ اذكو .لجؤي ال :اولاق «نينع وهو

 يناساكلا مامإلا ديأ دقو .قالطلا كلمي ال نونجملاو قالط نينعلا ةقرفو .ةجوزلا ىلإ لوصولا

 .انركذ امل الصأ لجؤي ال هنأ يخركلا هركذ ام حيحصلاو :لاقو .يخركلا مامإلا لوق

 :ليجأتلا ةنس يضم دعب تاءارجإلا 4

 :ءطولا يف فالتخالا وأ قافتالا :ىلوألا ةلاحلا

 هتجوز يهف ءاهيلإ لصو دق هنأ ىلع ناجوزلا قفتا نإف ءةنس يهو ليجأتلا ةدم تضم اذإ

 .اهيلإ لوصولا جوزلا ىعذاو اهيلإ لصي مل هنأ ةجوزلا تعذاو افلتخا نإو .كلذ دعب اهل رايخ الو

 :رظني

 ءءاسنلا اهيلإ رظن ًاركب تناك نإو .ًاقباس انلق امل هنيمي عم هلوق لوقلاف ًابيث ةجوزلا تناك نإف

 .انركذ امل هلوق لوقلاف بيث يه نلق نإو ءاهلوق لوقلاف ركب يه نلق نإف
 :اهأطي مل اذإ  ةيناثلا ةلاحلا 6

 ةباحصلا نإف اهريخي يضاقلا نإف «ةراكبلا روهظب امإو هفارتعاب امإ اهأطي مل هنأ تبث اذإو

 نإو «ةقرفلا تراتخا تءاش نإف .ةنسح ةودق مهيف انلو نينعلا ةأرما اوريخ - مهنع هللا يضر -

 دكر



 :همكحو ةجوزلل رايخلا توبث 5

 همدعو قيرفتلا يف اهريخي يضاقلا نإف اهيلإ لصي ملو نينعلل ليجأتلا ةنس تضم اذإ انلق

 .جوزلاب اضرلا وأ قيرفتلا عاقيإ بلط رايخلا اذهب اهل تبثي يأ اهل رايخلا توبث مكح وه اذهو
 حاكنلا اذه يف ةموصخ اهل قبي ملو قيرفتلا بلط يف اهقح لطب جوزلا عم ماقملا تراتخا نإف
 يضاقلا قرف ةقرفلا تراتخا نإو .قيرفتلا يف اهرايخ طقسف بيعلاب تيضر اهنأل ةهجلا هذه نم

 ةياورلا رهاظ يفو . يضاقلا قيرفت نم ٌدِب ال لب «ةقرفلا اهرايتخا سفنب ةقرفلا عقت ال ذإ امهنيب

 «يضاقلا قيرفت ىلإ ةجاح الب قيرفتلا ةجوزلا رايتخا سفنب عقت ةقرفلا نأ ةيفنحلا بهذم يف
 لقي ملام ةقرفلا عقت ال هنأ ةفينح يبأ نع نسحلا ىورو .ةرّيخُملا رايخو ةقتعُملا رايخ يف امك

 الب قالطب ةقرف ةقرفلا هذه نأ .ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور (هجو) .امكنيب تقرف : يضاقلا
 ماقم موقي يضاقلا نأ الإ جوزلا هكلمي امنإو .قالطلا كلمت ال ةأرملاو ةيفنحلا نيب فالخ

 نم الإ نوكي ال ليجأتلا نأل ليجأتلا وهو يضاقلا اهببسب صتخي ةقرفلا هذه نألو ؛جوزلا

 رايتخا سفنب عقت ةقرفلا نأ «ةياورلا رهاظ (هجو) .ناعللا ةقرفك هب ةقلعتملا ةقرفلا اذكف . يضاقلا

 ضيوفت وه يضاقلا لبق نم ةجوزلا رييخت نأ وه يضاقلا قيرفت ىلإ ةجاح الب ةقرفلا ةجوزلا
 يضاقلاو ءاهنم سيلو ىنعملا ثيح نم يضاقلا نم اقيرفت ةقرفلا اهرايتخا ناكف ءاهيلإ قالطلا

 .جوزلا ماقم همايقل كلذ كلمي

 : ةيفنحلا دنع ىثنخ وأ ًايصخ جوزلا ناك اذإ :ب 17

 يف ةلآلا دوجول نينعلا لثم انفصو ام عيمج يف يصخلاو ذخؤملا و» :«عئادبلا» يف ءاج

 يصخلاو» :اضيأ ةيفنحلا هقف ىف «ةيادهلا» ىفو ,9١٠20«ىثنخلا كلذكو «نينعلاك اناكف امهقح

 .١21يوجرم هأطو نأل ؛نينعلا لجؤي امك لجؤي

 : ةيفنحلا دنع ايوبجم جوزلا ناك اذإ :جا 4 1_٠

 هلاحب ةملاع ةأرملا تناك نإف ءرازإلا قوف سملاب وأ هرارقإب امإ بوبجم هنأ جوزلا فرع اذإو

 ,لجفي الو «لاحلل رّيخُت اهنإف هلاحب ةملاع نكت مل نإو .كلذب اهاضرل اهل رايخ الف .حاكنلا تقو

 لوصولا هنم ىجري ال بوبجملاو .ةجوزلا ىلإ لوصولا ءاجرل ليجأتلا نأل ؛نينعلا لجؤي امك ةنس
 ةجوزلا بلط اذإ لاحلا يف امهنيب يضاقلا قرفيو لجؤي الف .هقح يف ًاديقم ليجأتلا نكي ملف
 , 013 كلذ

 . 556ص «,؟ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» )١1١١1١6( . 77ص 07ج «عئادبلا» )١11١١5(

 . 67360 ص ٠ ١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» ,. 75 6ص ء"ج «ريدقلا حتفو ةيادهلاو ا” ”/ص « ؟ج «عئادبلا» ل١1 15ك)

 دكا



 امهنيب قرفي يضاقلاف «قيرفتلا تبلطو ًابوبجم ريغصلا اهجوز تدجو اذإو 8
 الو يلو هل نكي مل نإف « هيصو وأ هوبأ هنع مصخلا نوكيو .هغولب رظتني الو لاحلا يف اهترضحب
 ٌّقح اهب لطبي ةئّيبب ءاج نإف ءًامصخ هنع بصني يضاقلاف نكي مل نإف ,هيف مصخ دجلاف يصو
 قرفي مل حاكنلا دقع تقو هلاحب ةملاع تناك اهنأ وأ «هلاحب اهاضر لثم قيرفتلا يف ةأرملا

 .امهنيب قرف تفلح نإف يضاقلا اهفّلح نيميلا اهفيلحت ريغصلا يلو بلط نإو .امهنيب يضاقلا

 غلبت ىتح بألا ةموصخب امهنيب قرفي ال بوبجم هنأ نّيبتف اهوبأ اهجوز ةريغص ةجوزلا تناك ولو
 .9١01قيرفتلا بلطتف .ةجوزلا

 :صربأ وأ ًاموذجم وأ ًانونجم جوزلا ناك اذإ : د

 دمحم مامإلا يأر ىلع ةجوزلا هتبلط اذإ قيرفتلل ةزيجملا بويعلا نم حورلا :يف للعلا هذه
 نونجل قيرفتلا ىوعد ةجوزلا تعفر اذإف .فسوي يبأو ةفينح يبأل افالخ ةفينح يبأ بحاص

 ودبي ؟نينعلا لجؤي امك هلجؤي مأ ًآلاح قيرفتلاب يضاقلا مكحي لهف .هصربل وأ هماذجل وأ جيزلا
 «نينعلا ىلع ًاسايق «ةنس ةدم يضاقلا هلجؤي نأ يغبنيف للعلا هذه نم هزافش يجر اذإ «يل
 يضاقلا قرف «قيرفتلا ةجوزلا تبلطو فشي مل نإو هلاح ىلع حاكنلاف ةنسلا لالخ يفش نإف

 :ةيعفاشلا بهذم :ًايناث 0

 يف رايخلا نيجوزلا نم بيعلا دجاول تبثي» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاج
 دنع بيعلا توبث نأ حضاولا نمو .16١26يضاقلا دنع بيعلا توبث دعب نكل .حاكنلا خسف

 ّقحلا هل نم بلطو بيعلا تبث اذإف .ةداهشلاو رارقإلا اهنمو ةيعرشلا تابثإلا قرطب نوكي يضاقلا
 يف ليصفت ةيغفاشلل نكلو _ خسفلاب هردضي مكحبي حاكتلا يضاقلا خنق «نيسورلا نم خسفلاب
 : يلي اميف هركذن ةنعلل حاكنلا خسف

 01١19: : نينعلا ةنع توبث ةيفيك -

 يهو ًافلكم جوزلا نوكي نأ ءاهجوز ةئعل قيرفتلاب ةجوزلا ىوعد عامس يف طرشلا :اولاق
 « يضاقلا مامأ اهب جوزلا رارقإب تبثت ةنعلاف هذه قيرفتلا ىوعد تعمس اذإف . ءانرق الو ءاقتر ريغ

 تبثت كلذكو .كلذ ىلع دوهشلل عالطا ال ذإ ةئعلا ىلع ال ةنعلاب هرارقإ ىلع دوهشلا ةداهشب وأ

 .60769ص «١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» ( ١١١1١70

 .7١73؟ص 37ج «جاتحملا ينغم» )١11١14(

 ١٠م ص «5ج «جاتحملا ةياهن» )١١١194(
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 يناثلا لوقلاو . حصألا يف هراكنإب قوبسملا نيميلا نع اهجوز لوكن دعب ةجوزلا نيميب ةئعلا
 .هلوكنب هيلع ىضقُيو «نيميلا اهيلع درت ال :بهذملا يف حصألا لوقلل لباقملا

 :ةنس نينعلا لاهمإ - 4017

 اذه يف يكحو ,كلذب  هنع هللا يضر  رمع ءاضقل ةنس يضاقلا هلهمأ جوزلا ةنُع تتبث اذإ

 ربتعتو . ةقلخ زجع هزجع نأ انملع هتجوز ىلإ لصي ملو ةنسلا تضم اذإف . هيلع عامجإلا ليجأتلا
 لهمي مل تتكس نإف ءاهل قحلا نأل ؛ةجوزلا نم بلطب ةنس لهمي امنإو .ةيسمش ال ةيرمق ةنسلا
 تضرم اذإو .ةئعلا توبث تقو نم سيلو ليجأتلاب يضاقلا رارق نم ةئسلا ءادتبا نوكيو جوزلا
 .١203)ىرخأ ةنس هل فنأتستو «جوزلا ىلع ةنسلا هذه بسحت مل اهلك ةنسلا تسبح وأ ةجوزلا

 :١01؟0:لاهمإلا ةنس يضم دعب تاءارجإلا 4

 ملو لاهمإلا وأ ليجأتلا ةنس تضقنا اذإف ءانلق امك ةنس يضاقلا هلهمأ جوزلا ةنع تتبث اذإ
 نأ اهيلعو . خسفلاب اهلالقتسا عانتمال ةيناث ةرم يضاقلا ىلإ هتعفر ءاهيف هلزتعت ملو جوزلا اهأطي

 يتجوز تأطو دق يضاقلل جوزلا لاق اذإف .ًاروف لاهمإلا ةنس يضم دعب يضاقلا ىلإ اهرمأ عفرت
 هنيمي ةجوزلا تبلط نإ يضاقلا هفّلح ًابيث تناكو ةنسلا يضم دعب اهتأطو لاق وأ لاهمإلا ةدم يف
 ةماقإ نأل ؛ءطولا مدع لصألا نأ عم هنيميب قدصي امنإو «هنيميب قَّدَُص فلح نإف ءاهثطو ىلع
 تفلح نيميلا نع لكن اذإو .حاكنلا ماودو ةمالسلا لصألاو ءريسع رمأ عامجلا ىلع ةنئئيبلا
 امنإ نكلو .خسفلاب يه تلقتسا كلذب وهّرقأ وأ كلذ ىلع تفلح اذإف ءاهأطي مل هنأ ةجوزلا

 لوقلا ىلع اذهو .يراتخاف خسفلا ٌّقح كل تبث وأ ةئعلا تتبث :اهل يضاقلا لوق دعب خسفت
 نم خسفلا عاقيإ جاتحي حصألا لوقلل لباقملا بهذملا يف يناثلا لوقلاو .بهذملا يف حصألا

 هيف نذأي وأ هسفنب يضاقلا هلعفيف داهتجاو رظن لحم هنأل ؛ خسفلاب اهل يضاقلا نذإ ىلإ اهلبق
 . اهيلإ

 :ركب اهنأ تعّدا اذإ - ٠

 دهش نإف ءاسنلا ىلع اهضرعب رمأي يضاقلا نإف اهأطي مل جوزلا نأل ءًأركب لازت ال تلاق اذإو
 تدكأتو ءاهل دهشي رهاظلا نأل ؛اهب لخدي مل جوزلا نأب اهلوق لوقلاف ءركب اهنأ ىلع ةوسن عبرأ
 :ةعفرلا نبا لاقو .ناهجو هيف ؟ال مأ كلذ عم ةجوزلا فلحت لهو .رهاظلا اذهب ةوسنلا ةداهش

 تلكن نإو .خسفلا ٌّقح اهل تبثو هتنع تتبث تفلح اذإف .اهنيمي جوزلا بلطي نأ الإ فلحت ال

 )١١١7( .ا"ج «جاتحملا ينغم» .8١7ص 25ج «جاتحملا ةياهن» ص7١5-/7١1.

 )١؟١1١٠١7(»نهاية ص :5ج «جاتحملا  2094-3٠١8ص 37ج «جاتحملا ينغم» 307-7١5 ,
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 عقوأو ءاهاوعد تتبث لكن نإو اهاوعد تّدر فلح نإف ءاهبلطب جوزلا ىلع نيميلا تّدر نيميلا نع

 .اهبلطب خسفلا يضاقلا

 :00١9: خسفلا رايخ طوقس - 5

 لطب ةيجوزلا طابرب جوزلا عم ماقملاب ليجأتلا وأ لاهمإلا ةدم ءاضقنا دعب ةجوزلا تيضر ولو
 رهشك ةدم يضاقلا لبق نم هل ةبورضملا ةدملا دعب هتلَجأ ول اهّقح لطبي اذكو  خسفلا يف اهّقح

 لوقلاو .هل توفم ليجأتلاو روفلا ىلع خسفلا رايخ نأل ؛بهذملا يف حيحصلا لوقلا ىلع
 يضاقلا ليجأت دعب ليجأتلاب خسفلا رايخ لطبي ال :بهذملا يف حيحصلا لوقلل لباقملا يناثلا

 . خسفلا بلط اهلف ليجأتلا اذه اهمزلي ال نكلو ءاهليجأتب ةنسحم يه ةجوزلا نأل ؛ ةنس ةدم هل

 : ءاقترلاو ءانرقلا حاكن خسف 6 1/ا/

 ءوض يف لوقلا نكمي نكلو «ةجوزلا قتر وأ نرقل حاكنلا خسف ةيفيك ةيعفاشلا ركذي مل
 تذخأ «ءاقتر وأ ءانرق اهنأب ترقأ اذإ اهنإ : يضاقلا مامأ يضاقتلا تاءارجإ يف ةماعلا دعاوقلا

 وأ ءانرق اهنأ تركنأ اذإو .اهرارقإ ىلع دوهشلا دهش ول كلذكو .اهحاكن يضاقلا خسفو اهرارقإب

 :قترلاو نرقلا ةلازإ ىلع ةجوزلا ربجت ال س4

 نكلو ءاهأطي نأ هنكمي ىتح اهجرف قش ىلع ءاقترلا هتجوز رابجإ جوزلل سيل ةيعفاشلا لاق
 لوقلا نكمي هولاق ام ىلع ًاسايقو 2٠١7 خسفلا يف جوزلل رايخ الف ءطولا نكمأف العف هتقش ول

 ال انك ءاهجزف نف/ (نرقلاو ةلازإلا طارح .ةيلطع ءارجإ ىلع تجوز زاجإ كلمي ال وزلا نأ
 .اهجرف قش ىلع اهرابجإ كلمي

 : ةلباتحلا بهذم :ًاثلاث 8

 :نينعلل ةبسنلاب : أ

 امإف .يضاقلا ىلإ كلذب اهاوعد تعفرو .ًانيْنع اهجوز نوكل اهحاكن خسف ةجوزلا تدارأ اذإ

 )١١١29( 3"ج «جاتحملا ينغم» ص7١7.

 )١1١75( ”ص ا"ج «جاتحملا ينغم» 7١.

 ه-كش-



 اهماكحأو اهتاءارجإ اهتوبث وأ ةنعلا جوزلا راكنإ :نيتلاحلا نيتاه نم لكلو «ةنيبلاب كلذ تبثي وأ

 : يتأي اميف هنيبن يذلا وحنلا ىلع اهب ةصاخلا

 :اهتوبث مدعو ةنعلا جوزلا راكنإ :ىلوألا ةلاحلا

 امإف «ةيعّدملا هتجوز أطو دق هنأ ىعداو ءانينع هنوك ىلع هنيب الو نينع هنأ جوزلا ركنأ اذإ

 همكح اهراكنإو اهقيدصت نم لكلو كلذ ركنت نأ امإو اهأطو دق هنأب ةجوزلا هقّدصت نأ

 : يلاتلا وحنلا ىلع هب صاخلا

 :اهئطو دق هنأب اهجوز ةجوزلا قيدصت 0١-

 نع زجع مث ةدحاو ةرم اهأطو هنأب تعّدا نكلو ءاهأطو دق هنأب اهجوز ةجوزلا قّدص اذإ

 فارتعاب ءطولا ىلع هتردق توبثل .لوبقم ريغ اهنم عفدلا اذهف ءًانينع راصو كلذ دعب ءطولا
 :«ةدمعلا حرش ةدعلا» يف ءاج دقف .ةلبانحلا حرص اذهبو ءاهاوعد ٌدرتف ءًانينع نوكي الف ةجوزلا

 عمست ملو هزجع تعّدا مث ةرم هتأرما ءىطو ىتم نولوقي مهرثكأف ءانينع نكي مل ةرم اهباصأ نإو»
 .9"2«عحاكنلا اذه يف أطولا ىلع هتردق تققحت دق هنأل ؛اهاوعد

 ناك ولو لبقلا يف اهأطو هنأ ةأرملا تفرتعا نإف» :ًاضيأ ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يفو
 .ةمئاص يهو وأ . مارحإ يف وأ سافنك هوحنو ضيح يف وأ ءأطولا هيف اهرضي ضرم يف أطولا

 , 03 *©عأطولاب هتنع لاوزل ًانينع هنوك لطب

 :ركب يهو أطولا ةجوزلا راكنإ

 ىلع اهضرعب رمأي يضاقلا نإف ءركب يهو ءاهأطو دق هنأب اهجوز ءاعّدا ةجوزلا تركنأ اذإو
 ءاقب ىلع ةوسنلا تدهش نإف ءاهتراكب ءاقب نم دكأتلل .طوحأ ةدحاو نم رثكأ ىلعو .ةقث ةأرما

 مدع ىلع لدي ًاركب اهءاقب نأل ؛اهلاوز نم وأ هتنع نم دكأتلل ةنس ةدم يضاقلا هلهمأ ءاهتراكب

 ءاج دقف ءاطولاب لوزت ةراكبلا نأل ؛جوزلا لوق لوقلاف تلاز اهتراكب نأ ىلع ندهش نإو .أطولا

 يأ  تيروأ ءارذع تناك نإف  ةجوزلا يأ  هتركنأف أطولا ىعذا نإو» :«ةدمعلا حرش ةدعلا» يف

 نأل ؛ةنس ّلجأ ءارذع اهنأ تدهش نإف ,نهلوق ىلإ عجرو  تاقثلا ءاسنلا ىلع يلع تضرع

 تلاز اهترذُع نأ ندهش نإو ءءطولا مدع ىلع لدي اهدوجوف  اهتراكب يأ  اهترذُع ليزي أطولا
 دهشف ركب ءطو جوز ىعّدا تإو» «عانقلا فاشكو يفو ,١035؟عئطولاب لوزت اهنأل هلوق لوقلاف

 86-794 ص «ةلبانحلا هقف يف ةدمعلا حرش ةدعلا» (١1١1١؟5)
 .5؟ص .ا"ج «عانقلا فاشكد (١١1١؟6)

 ."894 ص «ةدمعلا حرش ةّدعلا» ( 1١٠١ ؟5)



 21١9 (نيتقث نيتأرما ةداهش طوحألاو .ةنس يضاقلا هلأ ةقث ةأرما  اهتراكب يأ  اهترذعب

 :أطولاب اهلاوز دعب تداع ةراكبلا نأ جوزلا ءاعّدا 3081

 ىلعف ءاهأطو نأ دعب تداع هتجوز ةراكب نكلو هئطوب هتجوز ةراكب لازأ هنأ جوزلا ىعدا اذإو

 دهشي مل نإو» :«عانقلا فاشك» يف ءاج ءاهجوز قدص لامتحال اهأطي مل هنأب نيميلا ةجوزلا

 نيميلا  ةجوزلا يأ  اهيلعو .ةمالسلا لصألا نأل  جوزلا لوق يأ  هلوق لوقلاف دحأ ةراكبلاب

 كلذلف ,رهاظلا فالخ هنكل هقدص لامتحال ,«تداع اهنكلو  ةراكبلا يأ  اهتلزأ دق جوزلا لاق نإ

 .2"'؟2«اهنيميب اهلوق لوقلا ناك

 :بيث يهو ءطولا ةجوزلا راكنإ -4

 يف ءاج «هنيمي عم جوزلا لوق لوقلاف .بيث يهو اهأطو اهجوز نأ ةجوزلا تركنأ اذإو
 نأل ؛هنيمي عم هلوق لوقلاف ابيث تناك نإف . .هتركنأف ءطولا ىعدا نإو» :«ةدمعلا حرش ةدعلا»

 ؛هتحصو دقعلا ةمالس هاوعد نإف ىوقأ جوزلا بناج يأ  هبناجو هيلع ةنّيبلا ةماقإ رذعتي امم اذه

 لمتحم هلوق نأل ؛لاق ام ةحص ىلع فّلحُيو ؛بويعلا مدعو ةمالسلا لاجرلا يف لصألا نألو
 .٠2'9(ىواعدلا رئاس يف امك هنيميب هلوق انحجرف بذكلل

 :ءطولا ريغب اهتراكب لاوز ةجوزلا ءاعّدا 6

 ةجوزلا نكلو .هئطوب اهتراكب لازأو ركب يهو هتجوزب لخد هنأو نينع هنأ جوزلا ركنأ اذإو

 لامتحال هنيميب جوزلا لوق لوقلاف « هئطو ريغب تلاز اهتراكب نأو اهب لحخدي مل هنأب ةتعذا

 دعب  ةجوزلا ةراكب لاوز يأ  اهلاوزب ةقث ةأرما تدهش نإو» :«عانقلا فاشك» يف ءاج ءاهقدص

 .اهتراكب لاوز توبثب اهبذك نايبل ةنس هليجأت يف نينعلا مكح هل تبثي مل ءاهثطو جوزلا ىوعد

 لامتحال هئطو ريغب ةراكبلا تلاز ةجوزلا تلاق نإ نيميلا  اهجوز ىلع يأ- هيلعو

 ,01)«اهقدص

 )57 )11١77ص اج «عانقلا فاشك» .

 ) )11١78.57-51ص ,ا"ج «عانقلا فاشك»

 )١1١79( «ةدمعلا حرش ةّدعلا» ص84٠0".

 ):* )11١.537-518ص ,#"ج :عانقلا فاشكو

 كك



 :جوزلا ةئع توبث :ةيناثلا ةلاحلا 5

 :ةئس نينعلا ليجأت : أ

 فرتعي مل وأ .اهيلإ لصي مل هنأ فرتعاف اهيلإ لصي ال نينع اهجوز نأ ةجوزلا تعّدا نإ
 هلهمي يضاقلا نإف ,ءطولا نع هرجعبو هتلعب رقأ لق نأب دوهشلا دهش نكلو يضاقلا مامأ كلذب

 نألو ؛ليجأتلا اذهب ةباحصلا لوقل ةنس ةدم يضاقلا هلجؤيو هلهمي امنإو .هلاحو هرمأ نيبتيل ةئس
 .9١25)هلاح نيبتو روهظل ةيفاك هلاهمإل ةدمو .هضرمل نوكي دقو هتنعل نوكي دق ءطولا نع زجعلا

 :اهنم بستحي الامو .بستحي امو «ليجأتلا ةنس ءادتبا -041/

 ليجأتلا ةنس نم بستحي الو .يضاقلا ىلإ هعفارت تقو نم أدبت ةيرمق ةنس ليجأتلا ةنسو
 هرفسب وأ هتدارإب اهنع وه هلازتعا ةدم نكلو .اهنم عناملا نأل ؛هريغب وأ زوشنلاب هل ةجوزلا هتلزتعا ام
 هلبق نم تءاج اهنأل ؛ليجأتلا ةنس ةدم نم ةدملا هذه هيلع بستحت ةجاح ريغل وأ ةجاحل
 3 ,(9١١01هلعفو

 : ليجأتلا ةجيتن ام 4

 :٠0ءطولا لوصح : أ

 هتّئع لاوزل ًانيئع هنوك لطب ةجوزلا هتقّدصو ليجأتلا ةدم لالخ هتجوز ءطو جوزلا ىعّدا اذإ
 وأ جوزلا ركذ ةفشح بييغت ءطولاب ةئعلا لاوز يف يفكيو ءاهّدرب ةجوزلا ىوعد تهتناو .ءطولاب
 . هراشتنا عم ةفشحلا عوطقم نم اهردق

 :ةدحاو ةرم ءطولا : ب -8

 ةرم لصح هنأ تعّدا ةجوزلا نكلو ليجأتلا ةدم لالخ ءطولا لوصح جوزلا ىعدا اذإو
 ىوعد دريو اذه اهبلط دري يضاقلاف « قيرفتلاب مكحلا ديرت يلاتلابو ءطولا نع رجع مل ,ةدحاو

 ّقبي ملف هتنع هب تلازو ءطولا ىلع هتردق تتبث دقف ,ةدحاو ةرم ولو هئطوب جوزلا نأل ؛ قيرفتلا

 ش . حاكنلا خسفو قيرفتلاب اهاوعدل هجو

 : ةيعدملا ةجوزلا ريغ ءطو : ج

 هذه هتقّدصو ىرحألا هتجوز ءطو دق نوكي نأك ةيعدملا ةجوزلا ريغ ءطو هنأ جوزلا ىعّذا ولو

 . 57ص ءا"ج «عانقلا فاشكد )11١1(

 )57 )11١7ص اج «عانقلا فاشك» .
 )##11١(دكشاف 57ص الج ؛عانقلا .

 كال



 عفدي ال ءطولا اذه نإف «ةيعّدملا هتجوز ءطي مل هنأب رقأو .ةيعّدملا ةجوزلا هتقدص وأ .ةجوزلا
 فاشك» يف ءاجو ءاهريغ ءطوب ةيعدملا ٌّقح يف لوزت ال هتنع نأل ,قيرفتلاب ةجوزلا ىوعد هنع

 مكح نألو ؛أرطت دق اهنأل ؛ةئعلا لزت مل اهريغ ءىطو وأ قباس حاكن يف اهئطو نإف» :«عانقلا
 ءطوب لوزي ال وهو اهثطو نع هزجعب لصاحلا ررضلا لاوزل خيفلاو ءاهسفنب ربت:ي ةأرما لك
 , 0119 ءاهريغ

 :ةراكبلا ةجوزلا ءاعّداو ءطولا ءاحّدا 05

 لازت ال اهنأ تعّداو كلذ ةجوزلا تركنأو ليجأتلا ةدم لالخ هتجوز ءطو هنأ جوزلا ىعّدا اديو

 ةلاح يهو نينعلا يتلاح نم ىلوألا ةلاحلا يف هانركذ يذلا ليصفتلا ىلع وه مكحلاف اركب

 .0”اهتوبث مدعو .ةئعلا هراكنإ

 :بيث يهو ةجوزلا راكنإو ءطولا ءاعّدا 7

 تناك نإو ءطولا ةجوزلا تركنأو بيث يهو ليجأتلا ةدم لالخ اهأطو هنأ جوزلا ىعّدا اذإو

 يعدو ةنس يضاقلا هلجأو هتنعب رقأ نإ «عانقلا فاّشك» يف ءاج دقف ءاهلوق لوقلاف بيث يه

 ًابيث تناك نإو ءرهاظلاب المع اهتراكب ءاقبب تدهشو اركب تناك نإ اهلوقف .ةةدملا يف اهأطو

 دوجو هيلإ مضنا دقو ءطولا مدع لصألا نأل ؛اهلوق لوقلاف هتركنأو هتنع توبث دعب اهأطو ىعّداو
 .ةنس ةدمل يضاقلا هلجأ كلذلو .©١٠ةئعلا توبث وهو خسفلا يضتقي ام

 :ًانونجم ناك اذإ نيئعلا لجؤي 404

 ام اذهو ,ةنس يضاقلا هلجأ ءاهيلإ لصي ال نينع هنأ هتجوز تعّداو ًانونجم جوزلا ناك اذإو

 نأ لوقلا اذهل ةجحلاو .«فاصنإلا» يف هّبوصو - ىلاعت هللا همحر يلبنحلا ليقع نبا هب حرص

 نونجملا هيف يوتسي كلذو .ءطولا نع زجعلاب لصاحلا ررضلا عفدل خسفلا كلم ةيعورشم

 ءاج ام اذهو هتنع توبث ةلاح يف وه امنإ نينعلا | جوزلا ليجأت يف مكحلا اذهو .©١٠لقاعلاو

 خسفلا ةيعورشم نأل ؛ةدملا برض يف لقاعك هتنع تتبث نونجمو» : هيفف «(هحرشو ىهتنملا» يف

 مل هتنع تبثت تبثت مل نإف ءهريغو نونجملا هيف يوتسيو .ءطولا نع زجعلاب لصاحلا ررضلا عفدل

 5 ؟عةدم هل برضت

 )57 )11١4ص 97ج «عانقلا فاّشكد .
 . 57ص اج «عانقلا فاشكو )11١( . 1037 31701 تارقفلا (١1١ه)

 .85ص .7”ج «تادارإلا ىهتنم حرش» )4**«1١١( . "73ص .7ج «عانقلا فاّشكو 01١90

 دك



 :نونجملا أطي ملو ليجأتلا ةنس تضم اذإ 4

 مدع ةجوزلا تعّداو ةنسلا تضمو هتنع تتبث يذلا نونجملا جوزلا يضاقلا لجأ اذإو

 ل "هل مكح ال نونجملا لوق نأل ؛ايث تناك ولو اهلوق لوقلاف . ءطولا نع ه هزجعل اهيلإ هلوصو

 :لوزي ضراعمل ءطولا نع جوزلا رجع كلا

 نأل ؛يضاقلا هلجؤي مل لاوزلا وجرم وأ لوزي ضراعل ءطولا نع جوزلا زجع ناك اذإو
 نع جوزلا زجع نأ ملع نإو» : «عانقلا فاّشكو يف ءاج دقف 2« نينعب سبيل اذهو نينعل ليجأتلا

 نينعب سيل هنأل ؛ةدم يضاقلا هل برضي مل لاوزلا وجرم ضرم وأ رغص نم ضراعل ءطولا
 .١26؟”ضرملا يف امك لاوزلا وجرم وأ رغصلا يف امك لوزي هضراعو

 :لوزي ال ضراعل ءطولا نع زجعلا 657

 ةلزنم هلّزنو يضاقلا هلجأ «هلاوز ىجري ال وأ لوزي ال ضراعل ءطولا نع جووزلا نجع ناك اذإو

 ضرم وأ ربكل ءطولا نع هزجع ناك نإو» : «عانقلا فاشكو» يف ءاج ,ةقلخلا لصأ يف نينعلا

 نأل ؛ يقلخلا زجعلاك يأ  يقلخلاك  ةنس يضاقلا هلجأ يأ  ةدملا هل تبرض هلاوز ىجري ال

 ,١201؛9عهلاوز ىجري ال هضراع

 : ةلياتحلا دنع بوبجملل ةبسنلاب : ب 017

 وأ هّلك ركذلا عوطقم يأ - ًابوبجم اهجوز ةأرملا تدجو اذإ» :«عانقلا فاشكو يف ءاج

 نكمأو هركذ ضعب ّبُج نإف . .«لاحلا يف خسفلا اهلف .هب أطي ام هنم قبي مل ثيحب  هضعب

 ؛اهنيميب اهلوق لبق ةجوزلا هتركنأو هركذ نم يقابلاب هئتطو ناكمإ ىعّذدا يأ  هاعذاف يقابلاب هؤطو
 20١ ؟9عءطولا مدع لصألاو .عطقلاب فعضي هنأل

 بييغت هنم ءطولا هب ىفحتي تي يذلاف ءركذلا ةفشح ةفشح دح جوزلا ركذ نم عوطقملا ناك اذإو 548

 )8*57 )11١ص الج «عانقلا فاشك» .

 . "7ص ا"ج «عانقلا فاشكد(540١١1١)

 ."”*ص ء7”ج «عانقلا فاشكد )١1١١51(

 هلك ركذلا عطق لاخ يف «لاحلا يف خسفلا اهلف» : مهلوق نأ انه ظحاليو ,١5ص ءج «عانقلا فاشكذ )11١47(

 عوجرلا ىلإ ةجاح نود اهسفنب حاكنلا خسفت ةجوزلا نأ اذه ينعي ال «هب أطي ام قبي مل ثيحب هضعب وأ
 مكح ىلإ جاتحي بيعلل خسفلا نأب ةلبانحلا لوق انركذ دقف .حاكنلا خسفب ىوعد عفرو يضاقلا ىلإ
 اذإف ىوعدلا عفرب يأ «لاحلا يف خسفلا اهل» : مهلوقب دوصقملاف اذه ىلعو 2١774 ةرقفلا رظنا «مكاح

 . ليجأتلا نم ةدئاف ال ذإ .نينعلا لجؤي امك يضاقلا هلجؤي مل اهؤاعدا تبث

 - ك9



 ,01:5ةجوزلا جرف يف ةفش ]| ردق

 : ةلباتحلا دنع يصخلل ةبسنلاب -. 84

 خسفب ىوعّدلا هتجوز تعفر اذإ هقحب ذختُت يتلا تاءارجإلا ثيح نم يصخلا مكحو
 فعضي وأ ءطولا نع زجعي يصخلا نأل ؛كلذ ةلبانحلا ركذي مل نإو نينعلا مكح لثم ٍ.حاكتلا

 وأ» :لجرلاب نصحت يتلا بويعلا يف «تادارإلا ىهتنم رشد يف ءاج «نيئعلاك وهف ًادج هنع

 - هاتيصخ تعطق يذلا لجرلا يف يأ - هيف نأل ! افقي تلسوأ اكشن تضووأ » ءاتيصخ عطق

 ,١١01؟9عهفعضي وأ ءطولا عنمي ًاصقن

 ٠٠ ةلبانحلا دنع ىرخألا بويعلل ةبسنلاب : د :

 هب ىعّدملا بيعلا تابثإ نإف «ةلبانحلا دنع ىرخألا بويعلل ةبسنلاب خسفلا تاءارجإ امأ

 ماذجلاك بيعلا ةدهاشم نمو هب بيعلا بحاص رارقإ نم ةماعلا تابثإلا دعاوقل هتابثإ يف عضخي

 صرب وأ ماذج هنأب ةربخلا لهأ ةداهشو «صربلاو

 :("1'؟©بيعلا دوجو يف فالتخالا ١

 هيلع ىعدملا دسج يف ضايب يف افلتخا ول امك بيعلا دوجو يف  ناجوزلا  افلتخا اذإو
 نم وه له نيبجاحلا رعش باهذ لثم ماذجلا تامالع يف افلتخا وأ .ءصرب وأ قهب وه له

 رخآلا جوزلا يف بيع نم هيعّدي ام ىلع ةربخلا لهأ نم ةنئيب يعدملل ناك نإف ءال مأ ماذجلا

 ىلع ةنيب يعّدملل نكت مل نإو «بيعلا دوجوب ءاعّدالا تبث «هيعّدي امب هل نودهشي هيلع ىعّدملا
 :فيرشلا يوبنلا ثيدحلل ركنملا فيلحت بجو  رخآلا جوزلا  هبحاص يف بيع نم هيعدي ام

 ةنّيب ال ثيح هنيميب ركنملا لوق يأ هلوق لوقلاو . هركنأ نم ىلع نيميلاو يعّدملا ىلع ةنيبلا»

 .هبيع ىلع
 اهيلع ىعّدملا ةجوزلا يضاقلا ضرع بايثلا تحت ءاسنلا بويع يف افلتخا اذإو -

 ةربخ تاذ ةدحاو ةقث ةأرما لوق لبقيو .قترلاو نرقلاك بيعلا ص دكأتلل تاقثلا ءاسنلا ىلع

 لمع بيعلا دوجوب تدهش نإف .نيتنثا ةداهش طوحألاو ةجاح لحم هنأل ؛اهتداهشب ىفتكيف

 .هنم ةمالسلا لصألا نأل ؛بيعلا دوجو مدع يف ةجوزلا لوق لوقلاف الإو ءاهتداهشب

 .57ص «7ج «عانقلا فاشكو )47 11١(

 )87 )11١44ص ءا"ج «تادارإلا ىهتنم حرش» .

 )ه١11١4( 57ص «7ج «عانقلا فاشك» .

 الث



 :بيعلا نأشب فالتخالا يف ةلبانحلا لوق ىلع بيقعت -

 ةربخلا لهأب ةناعتسالا يعدملا هيعدي يذلا بيعلا دوجو يف نيجوزلا فاالتخا يف حجارلاو

 نيبو نهنيب ةكرتشملا وأ ءاسنلاب ةصاخلا بويعلا صخي اميف تابيبطلاك تاقثلا ءاسنلابو ءابطألاك

 خسف داري يتلا للعلا هذه نأل ؛ مهتربخب يعدي يذلا يعدملا دوهشب يفتكي ال نأو .لاجرلا

 بجيف ءابطألا نم ةربخلا لهأ قيرط نع اهدوجو نم دكأتلاو اهتفرعم نكمي اهببسب حاكنلا

 رثكأ وأ نيبيبط ىلع بيعلا بحاص ضرعب يضاقلا نم رارقب كلذ نوكي نأ ىرأو . مهب ةناعتسالا

 نم بيعلا لوح مهتداهشب ذحألا عم . ءاسنلا بويع ىلع رثكأ وأ "ريتبيبطو «لاجرلا بويع يف

 يضاقلا هلجأ ةنسلا زواجتت ال ةريصق ةدمب هلاوز يجر نإف .ءاجرلا اذه مدع وأ هلاوز ءاجر ةهج

 .نينعلا ليجأت ىلع ًاسايق

 :بيعلا توبث دعب يضاقلا هلعفي ام

 «بيعلا يقبو لاهمإلا ةدذم تضمو ةئلاك لاهمإلا بجوتسا يذلا ءاوس بيعلا تبث اذإف

 . ءطولا هنم ىتأتي ال ثيحب - بوبجملا هركذ عوطقملاك لاهمإلا بجوتسي ل يذلا بيعلا وأ

 ريخُي يضاقلا نإف ءاهلاوز يف ءاجر ال نأ تاقثلا ةربخلا لهأ ررقي يتلا ىرخألا بويعلا كلذكو

 قرف هقارف تراتخا نإف ,حاكنلا خسفب اهجوز قارف وأ ةيجوزلا ةطبارلا يف ءاقبلا يف ةجوزلا
 صبربأ وأ انونجم رخآلا نيجوزلا دحأ دجو ىتمو» :«ةدمعلا حرش ةدعلا» يف ءاج ءامهنيب مكاحلا

 كلذ ملع نكي مل نإ حاكنلا خسف هلف ءايويحتم هتدجو وأ ءاقتر ةأرملا لجرلا دجو وأ ءافودجماوأ

 اهيلإ لصي ال نينع اهجوز نأ ةأرملا تعّدا نإو .مكاح مكحب الإ خسفلا زوجي الو .دقعلا لبق

 ماقملا يف  مكاحلا اهرّيخ يأ  ترّيخ اهبصي مل نإف .هعفارت ذنم ةنس لجأ اهبصي مل هنأ فرتعاف

 مكحب الإ زوجي ال قيرفتلا نأل ؛امهنيب مكاحلا قرف هقارف تراتخا نإف .هقارف وأ هعم
 ,01؟0(مكاح

 مكحب الإ طرشلا رايخو بيعلا رايخ يف خسف حصي الو» :«عانقلا فاشك» يفو
 .9'01عمكاح

 : خسفلا طقسي يضاقلا قيرفت لبق بيعلا لاوز -6

 رخآلا جوزلا ٌّقح طقس «بيعلل حاكنلا خسفب يضاقلا مكح رودص لبق بيعلا لاز ىتمو

 بيعلا لاز ىتمو» :«عانقلا فاّشك» يف ءاج هب يضاقلا مكح نارتقا لبق هببس لاوزل خسفلا يف

 ."988-84صض «ةدمعلا حرش ةّدعلا» )1١١55(

 .55ص 27ج «عانقلا فاشك» 47 17١(
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 ."'؛2هبيع لوزي عيبملاك هببس لاوزل خسف الف .خسفلا لبق

 :ةيكلاملا بهذم :ًاعبار 5

 :اهعفدو يضاقلا ىلإ ىوعدلا عفر

 هيلع ىعدملا عفدف «حاكنلا خسف زيجي ًابيع هيف نأ رخآلا ىلع نيجوزلا دحأ ىعّدا اذإ
 ملعلا يعّدملا ركنأو هب هملع دعب هب يضر هنأ وأ «بيعلاب املاع ناك يعدملا نأب ىوعدلا

 .هملع دعب هب هاضرو بيعلاب هملع مدع ىلع يعدملا فيلحت هيلع يعدملل يأ  هلف ءاضرلاو

 ىعدملا ىلع نيميلا يضاقلا در فلحلا نع لكن نإو , خسفلا رايخ هل تبث يعّدملا فلح نإف

 ,١01؟9خسفلا رايخ يعدملل تبث نيميلا نع لكن نإو .ىوعدلا تّدر فلح نإف «هيلع

 :بيعلا ىلع فوقولا لئاسو -

 ءاسنلا ىلإ اهتءارإ مكاحلا ررق كلذ تركنأو ءاهجرف يف هتجوز يف ًابيع لجرلا ىعّدا نإ

 ىعَّدملا بيعلا ندجي مل نإ هدوجو مدعب ندهشيل وأ «قترلاك بيعلا ندجو نإ هدوجوب ندهشيل

 ركذلا عوطقملا وهو بوبجملا امأف .لاجرلا هب درفني امم اهجوز يف ابيع ةجوزلا تعّدا نإو «هب
 وهو روصحلا كلذكو «. بوثلا ىلع سجلاب نافرعيف امهدحأ عوطقملا وهو يصخلاو «نييثنألاو

 وهف ركنأ نإف ضرتعملا وأ نينعلا امأو .هجاليإ ىتأتي ال دج ريغص ركذب وأ ركذ ريغب قولخملا
 .030قّدِصُم

 ,2017بيعملل لجألا برضي يضاقلا -

 لاجرلا نيب ةكرتشملا بويعلا نم هبيع ناكو «هبيع تبث اذإ بيعملل لجألا يضاقلا برضيو
 ليجأتلا نم ةدئاف الف الإو ءاهؤرب يجر اذإ لاجرلاب ةصتخملا بويعلا نم ناك وأ ءءاسنلاو

 .اهجوز ىلع ةقفنلا لجألا ةدم ةجوزللو

 :جوزلل لجألا ةلم 84

 مل نإف .ىوعدلا عفر موي نم ال اهب يضاقلا رارق موي نم ةيرمق ةنس جوزلل لجألا ةدمو

 )56 )1١1١44ص اج «عانقلا فاّشك» .

 .474ص «١ج «يواصلا ةيشاحو ريدردلل ريغصلا حرشلا» )١١١49(

 )78 )1١١6١ص « يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» .

 «؟ج «.ريدردلل «ريبكلا حرشلادو «4755-477ص ١1ج «يواصلا ةيشاحدو ريدردلل «ريغصلا حرشلا» )١1١١61(

 .75/81؟-١758 ص

 -ال؟



 مامإلا دنعف «ليجأتلا رارق دعب جوزلا ضرم اذإو . يضارتلا موي نمف ليجأتلا ىلع ايضارتو اعفارتي

 . هضرم مايأ نع ضوعي مل ةنسلا ضعب ضرم نإو هل تفن ؤتسا ةنسلا ضرملا مع نإ . غبصا

 هضرم مايأ ردقب ليجأتلا ةدم ىلع دازيو ءهضرم مايأ نع ضوعي : : يكلاملا دشر نبا هيقفلا لاقو

 , 05 09ديدش هضرم ناك نإ

 :٠0©نيئعلا جوزلا لاهمإ دعب يضاقلا هلعفي ام

 ي«ليجأتلا ةدم يف ءطولا ىعاف ًانيعم الجأ هل برض نأب نيّنعلا جوزلا يضاقلا لهمأ اذإو
 يضاقلا قرفو ءاهأطي مل هنأ ةجوزلا تفلح نيميلا نع لكن نإف «هنيميب هقّدصي يضاقلا نإف

 لكن امك فلحلا نع ةجوزلا تلكن نإو . كلذ ةجوزلا تدارأ اذإ ليجأتلا ةنس ءاضقنا لبق امهنيب

 تبلطو ةنسلا مامت دعب ءطولا عدي مل نإف ؛ةنسلا مامت ىلإ يأ لجألا مامت ىلإ ةدملا تيقب وه

 نأ روهشملاف اهقالط نع عنتماو اهقّلطي مل نإو ءاهبف قّلط نإف اهقيلطتب مكاحلا هرمأ «قارفلا
 يف رخخآ لوق يفو .كلذ وحن وأ .كنم قلاط يه وأ ,كيلع اهتقّلط :لوقي نأب اهقّلطي مكاحلا

 .كلذ وحن وأ ءهنم يسفن تقلط :لوقت نأب قالطلا عاقيإب اهرمأي مكاحلا نأ بهذملا

 ١ ةنس يضم دعب ةجوزلل رايخلا التأجيل0٠١١9:

 ةيجوزلا ةطبارلا ىف ءاقبلا يف رايخلا ةجوزللف «جوزلا اهأطي نأ نود ليجأتلا ةنس تضم اذإو

 ددحي نأ ىلإ ةجاح نوذو ًاقلطم وأ ةنيعم ةدم اهرمأ يف رظنلاو لمأتلاو يورتلل اهجوز عم ماقملاو

 .قيرفتلا يضاقلا نم بلطتو هعم ءاقبلاب اهاضر نع عجرت نأ اهلو «ةنيعم ةدم اهل يضاقلا

 : ليجأتلا ةدم يضم دعب موذجملا ةجوز رايخ -7

 لجألا ءاضقنا دعبو .هئافش لمأ ىلع يضاقلا هلجأف ,هقارف تبلط اذإ موذجملا ةجوز امأ

 نع عوجرلا تدارأ اذإف .كلذ اهلف هعم ماقملاب ةجوزلا تيضرو «هئافش نود يضاقلا هنيع يذلا

 يفف «ةنيعم ةدم هعم اهماقم تدّيق دق تناك نإف :رظنيف .هنم قيرفتلا بلط ىلإ ةدوعلاو اهاضر

 مل نإو . يضاقلا لبق نم جوزلل ٍناث لجأ ىلإ ةجاح نود قارفلا بلط اهل نوكي ةلاحلا هذه

 : مساقلا نبا لاق دقف «قارفلا تدارأ مث أذبأ هعم ماقملاب تيضر لب «ةنيعم ةدمب اهعم هماقم دّيقت

 نكميو ”كل *”ماذجلا دزي مل نإو كلذ اهل :بهشأ لاقو  ماذجلا ديزي نأ الإ كلذ اهل سيل

 .78-0١781ص 37ج «ريدردلل هريبكلا حرشلا» (6١11؟)

  01١65«يواصلا ةيشاحوو ءريدردلل «ريغصلا حرشلا» ج١ . ص١"؟ 5 .

 )١1١64( ؛ "5ص ء١ج «يواصلا ةيشاحوو ءريدردلل «ريغصلا حرشلا» .

 )١١١6( 455ص ١1ج «ريدردلل ةريغصلا حرشلا ىلع يواصلا ةيشاح» .
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 . موذجملا ةجوزل ةبسنلاب ماذجلا يف هولاق ام ىلع هوحنو صربلا ساقي نأ“

 :ةبيعملا ةجوزلل لاهمإلا 411

 بيع يأ يف اهلهمي يضاقلا نإف «بيعلل قيرفتلا دارأو هتجوز يف بيعب جوزلا ىعذدا اذإو

 يأ لجألا يضاقلا رّدقيو .جالعلاب اهبيع لاوز يجر ثيح قترلاك ءاسنلاب ةصتخملا بويعلا نم

 ةجوولا جت ال نكلو .بطلاب ةفرعملا لهأو ةربخلا لهأ هب ريشي ام ءوض يف هداهتجاب لاهمإلا ةدم

 اذإ امأو .ةقلخ اهيف يذلا قترلا ناك نإ ةجوزلا هتضفرو جوزلا هدارأ اذإ جالعلاو يوادتلا ىلع

 اهيف يذلا قترلا ناك نإ ةجوزلا هتضفرو جوزلا هدارأ اذإ جالعلاو يوادتلل ليجأتلا ةجوزلا تبلط

 «كلذ جوزلا ىبأو ةقلخ اهيف قترلا ناكو جالعلاو يوادتلل ليجأتلا ةجوزلا تبلط اذإ امأو .ةقلخ

 ناك نإف ءاهيف بيع جالعلاو يوادتلا اذهب لصحي ال ماد ام اهلجؤيو اهبلط بيجي يضاقلا نإف

 , 2035١ جوزلا اضر نم دب الف

 :9٠0ةيديزلا بهذم :ًاسماخ -64

 مث ةدحاو ةرم اهثطو ولف «ةدحاو ةرم ولو جوزلا اهأطي مل اذإ ةئعلاب خسفلا تبثي :اولاق : أ

 .حاكنلا خسف هيلع قحتست مل اهئطو نع ازجاع راص

 يف اوفلتخا دقو .هلاح نيبتي ىتح ةدم هلجؤي مكاحلا نإف طق ءطو هنم لصحي مل نإف : ب

 .ةنس نم لقأ اهنإ :نورخآ لاقو .ةيرمق ال ةيسمش ةنس يه :مهضعب لاقف «ليجأتلا ةدم ريدقت

 نع ضوع ةداع ءطولا نم عنمي ام لصح اذإو ء يضاقلا داهتجال اهريدقت كورتم مهريغ لاقو

 لبق نم حاكبلا خسف يفكي لهف ءجوزلا اهأطي ملو لاهمإلا مايأ تضقنا اذإف -6

 :نورخآ لاقو ءمكاحلا ىلإ ةجاحلا مدع ىلإ مهضعب بهذف ؟مكاح خسف ذ نم دب ال وأ .ةجوزلا

 ةلأسملا نأل ؛ىلوألاو برقألا وهو اهسفنب اهخسف يفكي الو .خسفلاب مكاح مكح نم ّلب ال

 ٠ .ةيفالخ

 :ةيرفعجلا بهذم :ًاسداس 5

 : ةئعلل 0 أ

 . 5 77”ص 31ج .ريدردلل «ريغصلا حرشلا» ١١٠١( هكر

 .7-711"0٠٠ص 17ج «راهزألا حرش» (١١١ها/)
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 نع زجعلا ققحت عمو .نينعب سيلف اهريغ ءىط وأ ةرم ولو حاكتلا كلذ يف اهئطو نإف ,اهريغ

 نم ةنس هل مكاحلا لاهمإو مكاحلا ىلإ اهرمأ عفر دعب حاكنلا ةجوزلا خسفت امنإف عمجأ كلذ

 نم كلذ بلطت مل ولو ٍذئنيح خسفلا اهل زاج اهأطي ملو ةنسلا تضم اذإف «هيلإ عفارتلا نيح
 مكح طرتشي الو «نينعلل لجألا برضل طرتشي امنإ مكاحلا مكح نأل ؛حاكنلا خسفيل مكاحلا
 , 01١40 لجألا ةذم ىضم دعب حاكنلا خسفل مكاحلا

 :8«07ماذجلل خسفلا : ب ه١

 نيلدع ةداهشب وأ ندبلا ىلع هروهظب هققحت ماذجلاب خسفلا طرشو .ماذجلل خسفلا يف اولاقو

 ققحت هيلع لوعملاف لاح لك ىلعو هتارامأ روهظ درجم يفكي الو هيلع نيجوزلا قداصت وأ

 , 01١ 9هلوصحو ماذجلا

 : ءانرقلاو ءاقترلا حاكن خسف 4

 ءاقترلا هتحوز حاكن خسف يف جوزلل رايخ ال : اولاق ءانرقلاو ءاكيرلا ةجورزلا حاكن خسف يفو

 عم نأ الإ 0 نم عناملا و تيل قتفب هجالع لعب ًانكمم اهؤطو ناك اذإ 2 ل

 7 هل قلعت الو وادتو جالع 0 ؛ هنم اهعنم اهجوزل نكي 0 جالعلا

 :0157بيعلل خسفلا يف تانيبلا دعاوق ضعب -65

 : يلي اميف اهركذن «بيعلل حاكنلا خسف يف تانيبلا دعاوق ضعب ةيرفعجلا دنعو

 «بيعلا مدع لصألا نأل يأ .همدع ةلاصأل ةنيبلا مدع عم بيعلا ركنم لوق مدقي : أ

 .نيميلا هركنم ىلعو ةئيبلا ميدقت بيعلا يعّذم ىلع نوكيف
 عم نيدهاشلا يف طرتشا «صربلاو ماذجلاك ةربخلا هتفرعمل جاتحي امم بيعلا ناك اذإ : ب

 .بيعلا دوجوب ناعطقي ثيحب هيف نادهشي اميف ةربخلا امهتلادع

 قيرطف «ةّئعلاك هلبق نم الإ هيلع علطُي الو هبحاص الإ ًابلاغ هملعي ال بيعلا ناك نإو : ج

 )١١64( 17ج «ةيرفعجلا هقف يف ةيهبلا ةضورلا» ص6؟١7 .

 )17 )1١69ج «ةيرفعجلا هقف يف ةيهبلا ةضورلا» ص١76.

 )37 )1١١6١ج «ةيرفعجلا هقف يف ةيهبلا ةضورلا» ص١75 .

 )١11١61( 75ص ءا/ج «ةيرفعجلا هقف يف ةيهبلا ةضورلا» ١-9ا17 .
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 ركنملا لوكن عم مكاحلا نم وأ ركنملا نم ةدودرملا نيميلا وأ «هرارقإ ىلع ةنيبلا وأ هرارقإ هتوبث

 .نيميلا نع

 ال ذإ نيلدعلا نيدهاشلا ةداهش امهتوبثل يفكي ءاصخلاو بجلاك ةرهاظلا بويعلا يف : د

 .ةئيعم ةربخ امهب ملعلا وأ امهتفرعم مرلتسي

 .ةوسن عبرأ ةداهشب وأ نهرارقإب تبثت ءءاسنلل ةنطابلا بويعلا يفو : ه

 لاك



 نال ىرعث)

 :ثحبلا جهنمو .ديهمت

 يه لهو .قيرفتلا اذهب عقت يتلا 575 عون نايب يضتقي بيعلل قيرفتلا راثآ يف مالكلا
 ءاذه ىلعو .قيرفتلا اذه يف رهم نم ةجوزلل بجي ام نايب يضتقي امك ؟خسف ةقرف وأ قالط ةقرف

 :نيبلطم ىلإ ثحبملا اذه مسقن

 بيعلل قيرفتلاب ةعقاولا ةقرفلا عون :لوألا بلطملا

 بيعلل قيرفتلا يف رهم نم بجي ام : يناثلا بلطمل أ

 بيعلل قيرفتلاب ةعقاولا ةقرفلا عون
 ١- ءاهقفلا نيب فالتخا :

 «قالط ةقرف اهنإ :لاق نم مهنمف بيعلل قيرفتلاب ةعقاولا ةقرفلا عون يف ءاهقفلا فلتخا

 .لوق لك ةلدأو امهب لاق نمو «نيلوقلا نيذه يلي اميف ركذنو . خسف ةقرف اهنإ :لاق نم مهنمو

 :قالط ةقرف اهنإ :لوألا لوقلا -

 . مهلاوقأ ضعب يلي اميف ركذنو «ةيكلاملاو ةيفنحلا لوقلا اذهب لاق نممو

  - 41١7ةيفنحلا لاوقأ ضعب :

 لصو نإف .ةنس مكاحلا هلجأ ًائيئع انينع جوزلا ناك اذإو» :ةيفنحلا هقف يف «ةيادهلا» يف ءاج

 كاسمإلا تاف اهيلإ لصي 0 د تضم اذإف . .كلذ ةأرملا تبلط اذإ امهنيب قّرف الإو اهيلإ

 قرفف هبانم يضاقلا بان عنتما اذإف ,«- قالطلا وهو  ناسحإلاب حيرستلا هيلع بجوو .فورعملاب
 اهقلط هنأكف جوزلا ىلإ فيضأ يضاقلا لعف نأل ؛ةنئاب ةقيلطت ةقرفلا كلتو ءامهنيب

 - الآل -



 اهصيلخت قيرفتلا اذه نم ضرغلا نأل» :ةيعجر ال ةئئاب ةقيلطتلا هذه عقت امنإو ,79١20(هسفنب

 هنأل ؛٠ ا ع و يا را
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 : ةيكلاملا لاوقأ ضعب -4

 نإو يأ ةنسلا ,دعب هعدي مل نإو» : يقوسدلا ةيشاحو ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يف ءاج دقف

 .همدع الو طو عدي ملو تكس وأ .اهيف همدع ىلع اهقفاو لب «ةنسلا مامت دعب ءطولا عدي مل

 قلطي لهف «ىبأ نأب اهقلطي الإو حضاوف اهقّلط نإف ءهب مكاحلا هرمأي نأب ةجوزلا تءاش نإ اهقلط

 قلاط انأك هانعم يف كنم يسفن تقلطك قالطلا عاقيإب ةجوزلا رمأي يأ .هب اهرمأي وأ مكاحلا هيلع

 عفريل مكاحلا هب مكحي مث «ءانبلا لبق هنوكل ًانئاب اهقالطو مكاحلا قالط نم لك نوكيو .كنم

 نإو اذهو 26١59. ةيكلاملا ءاهقفل يأ  نالوق ؟الصأ عقي ال ةأرملا قالط نأ ىري نم فالخ

 ءالثم ماذجلاك ىرخألا بويعلل قيرفتلا لمشي ىرأ ام ىلع نكلو «ةئعلل قيرفتلا يف هوركذ

 .قالط ةقرف هب ةقرفلا نوكتف

 : خسف ةقرف اهنإ :يناثلا لوقلا 76

 نيلئاقلا نمو «قالط ةقرف ال خسف ةقرف بيعلل قيرفتلاب عقاولا نأب نوري لوقلا اذه باحصأو

 . مهلاوقأ ضعب يلي اميف ركذنو «ةيديزلاو ةيرفعجلاو ةلبانحلاو ةيعفاشلا لوقلا اذهب

 :ةيعفاشلا لاوقأ نم 417

 خسف ةقرفلاو ءاهحاكن خسف هتقرف تءاش نإو» :نينعلا ةجوز يف يعفاشلا مامإلا لاق : أ

 .2"”*يهنود اهيلإ دقعلا خسف لعجي هنأل ؛قالط الب

 . .ًاماذج وأ ًانونج رخآلاب نيجوزلا دحأ دجيو» : ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يفو : ب
 , ""'"0حاكنلا خسف يف رايخلا تبث

 . 751-7514"ص 2”ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» 52 ١١(

 . "26ص «؟ج «عئادبلا» )١١١56(

 )١1١١54( ص «"؟7ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» 5817-9815 .
 )ه١١١( «.0ج «يعفاشلل «مألا باتك» ص4٠ .

 )١١1١5( ءا'ج «جاتحملا ينغم» ص3١ .
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 : ةلباتحلا لاوقأ نم 77

 مكحب الإ بيعلا رايخ خسف ٌمصي الو» :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج
 خسف ول هن أ كلذ ىنعمو . 2( 5175(قالطب سيل هنذل قالطلا ددع سصقني ال خسفلاو 2 . مكاح

 خسف ىلوألا ةقرفلا نأل ؛تاقيلطت ثالث اهيلع كلمي هنإف ءاهجوزت مث اهيف وأ هيف بيعل اهحاكن

 .قالط ال

 :ةيرفعجلا لاوقأ نم -

 ,0158(قالطب سيل بيعلاب خسفلاو» :(مالسإلا عئارش» يف : |

 هيف ربتعي الف .قالطب خسفلا سيلو روفلا ىلع بيعلا رايخو» : «ةيهبلا ةضورلا» يف هاب

 .5922١01ثالثلا يف َّدعُي الو قالطلا يف ربتعي ام

 : ةيديزلا لاوقأ نم -48

 نوكي امهرايخو . . حاكنلا اهب خسفلي يتلا بويعلا» : ةيديزلا هقف يف «راهزألا حرشا» يف ءاج

 خسفي نأ هل لب .هرايخ لطبي مل هنيح نم خسفي ملو بيعلاب ملع ولف .روفلا ىلع ال يخارتلا ىلع
 ,00*ا

 ىتم

 يناثلا بلطملا

 بيعلل قيرفتلا يف رهم نم بجي ام
 : ةيفنحلا بهذم :ًالوأ

 ةدعلا اهيلعو الماك رهملا اهلو» جوزلا يف ةنعلا بيعل قيرفتلا يف «عئادبلا» يف ءاج : أ
 رهملا فصن اهلو ءاهيلع ةدع الف اهب ٌلخي مل ناك نإو ءاهب الخ دق جوزلا ناك نإ عامجإلاب
 ,(792١01(ىمسم نكي مل نإ ةعتملاو «ىمسم ناك نإ

 نينعلا ةولخ نآل اهب الخ ناك نإ اهرهم لامك اهلو» : «ريدقلا حتفو ةيادهلا» يف ءاجو : ب

 مكحلا ٌراَدُيَف ءاتنعت ًارايتخا ءطولا نم عنتمي نأ زاوجل ؛ةئعلا ةقيقح فوقو ال ذإ ةحيحص

 )١1١17( 55ص ءا"ج «عانقلا فاّشك» .
 )١1١١4( «"7ج «مالسإلا عئارش» ص2١" . )١١١59( (2"؟ج «ةيهبلا ةضورلا» ص2١؟١ .

 ) )1١١07١«؟ج «عئادبلا» ١1و١1 . 7547-7545” ص  ج «راهزألا حرش» ص١"؟37؟.
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 لو دقو( لذنلا هيلع بجيف اهجوز ىلإ اهسفن تملس دق ةأرملا نألو .9١١2(ةلآلا ةمالس ىلع

 زجعلا ناك اذإ ّنهبنذ ام :لاق ثيح  امهنع هللا يضر - يلعو باطخلا نب رمع ءاضق اذه ىلع
 03١79 كلش نم

 ١ ةيفنحلا لاوقأ نم انل صلخي ام :

 اهيف بجيو ةحيحص هتولخف ةجوزلاب الخ اذإ هوحنو نينعلا نأ لوقنلا هذه نم انل صلخيو

 يسم رهن كويل اذإو « سسملا روحلا#فصب هلع اهل يدق اهب لكيت حل ةزود كانا رهغلا
 !تالعب اميف ارح اك - هعكلا اهلف: ناهي لحب هلو

 :ةيكلاملا بهذم :ًايناث - 4 7

 ةقرفلا رايتخا يأ  رايتخالا عقو نإ» :«يقوسدلا ةيشاحدو ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يف ءاج

 يهف اهب بيعلا ناك نإ هنأل .هريغ وأ قالطلا ظفلب عقو ءاوس .ءاهل قادص الف  ءانبلا لبق ٌدرلا عم

 ببسب درلا عمف اهب لوخدلا  ءانبلا دعب دّرلا عقو نإو .هقارفل ةراتخم يهف هب ناك نإو ,ةسّلدم

 روصتي ناك اذإ اذهو .هسيلدتل ىمسملا رهملا اهل بجي ًاضيأ ةبيعم يه تناك ولو جوزلا بيع

 عوطقمو يصخلاو نينعلاو بوبجملاك هؤطو روصتي ال ناك نإف .صربأو موذجمو نونجمك هؤطو
 .١201"9(ةفرع نبا لاق امك ركذ نم ىلع رهم ال هنإف ءركذلا

 بجو يذلا رهملاب عجر يأ  جوزلا هب عجر اهبيعل اهب ءانبلا دعب جوزلا اهّدر نإو 4180
 اهيخأو اهيبأك اهل اطلاخم هنوكل ؛اهلاح هيلع فخي ملو دقعلا ىلوت يذلا اهّيلو ىلع  ةجوزلل هيلع
 ىلع اهافخأو اهبويعب ًاملاعو اهل ًاطلاخم ناك امل هنأل ؛اهبيع نامتكب جوزلا ىلع هسيلدتل اهنباو
 ةبئاغ ةجوزلا تناك نإ اذهو .هدحو هيلع ةمارغلا تناك كلذلف ؛ هيلع ًاسّلدمو هل ًاراغ راص جوزلا
 الف «جوزلا نم هتذخأ يذلا رهملا نم ةلاحلا هذه يف اهيلع ءيش ال ذإ حاكنلا دقع سلجم نع

 يلولا ىلع ةجوزلل رهم نم هعفد امب عوجرلا ٌقح جوزلل نكلو .اهيلع جوزلل الو يلولل عوجر
 جوزلا ىلع ةسلدم ةلاحلا هذه يف ربتعت اهنأل ؛حاكنلا دقع سلجم ترضح نإ اهيلع وأ روكذملا

 بيعلا يف وه هانلق امو .هنم جوزلا هذخأ نإ رهملاب اهيلع يلولا عجري مث ؛هيلع اهبويع اهنامتكب
 «قترلاك ءطولاب وأ - لوخدلا  ءانبلا دعب الإ رهظي الام امأو .صربلاو ماذجلاك ةجوزلا يف رهاظلا

 رهم نم ةجوزلل همرغ امب جوزلا عجريو «هيلع عوجرلا مدع يف يأ ديعبلاك هيف بيرقلا ٌيلولاف

 : 7116 ص 237ج «ةيادهلا ىلع ةيانعلا حرش» )غ١ ليفسش]

 . 786-785 ص «'7؟ج «يقوسدلا ةيشاحدو ريدردلل «ريبكلا حرشلا» )11١174(
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 مع نباك اهلاح هيلع ىفخي نأ هنأش ديعب يلو اهحاكن دقع ىلوت يذلا ناك اذإ طقف اهيلع اهبيعل

 رانيد عبر الإ طقف ةجوزلا ىلع هعوجر امنإو هيلع جوزلا عجري الف ءاهل طلاخم ريغ هنوكل اهل

 ,1"2رهم نم اهحاكن ولخي الثل ؛اهل اهكرتي

 :0(79١٠2ةليانحلا بهذم : اعلاث 41غ

 وأ جوزلا نم خسفلا ناك ءاوس «ةعتم الو اهل رهم الف «لوخدلا لبق حاكنلا خسف اذإ : أ

 هتسّلد اهب بيعل خسف امنإف هنم ناك نإو ءاهتهج نم ةقرفلاف اهنم ناك نإ خسفلا نأل ؛ةجوزلا نم

 .اهنم هنأك خسفلا راصف ء.ءافخإلاب

 نأل .«ةجوزلا هقحتست ام وه ىمسملا رهملاف «ةولخ دعب وأ لوخدلا دعب خسف نإو : ب
 ةولخلاب وأ لوخدلاب ىمسملا رهملا بوجو اهنمو .ةحصلا راثآ هيلع بترتتف حيحص اهحاكن
 ثداحب طقسي الف ؛ةحيحصلا ةولخلاب وأ لوخدلاب رقتسيو دقعلاب بجي رهملا نأل ؛ةحيحصلا

 ررغلاب درفنا مهيأف «ليكو وأ يلو وأ ةلقاع ةأرما نم هرغ نم ىلع رهملاب جوزلا عجريو .هدعب
 ناك نإ غولبلا ةجوزلا يف مهضعب طرتشاو .نامضلل بجوملا ببسلاب هدارفنال رهملا هدحو نمض

 ةلفطلا امأو ءاهبيعب ملعت تناك اذإ ةراغ ةجوزلا نوكت امنإ :ليقع نبا لاقو .اهنم ريرغتلا

 .سيلدت وأ ريرغت اهنم ربتعي الف «ةنونجملاو

 :01:9ةيعفاشلا بهذم :ًاعبار

 طقسي «لوخدلا لبق ثداح وأ دقعلل نراقم هيف وأ اهيف بيعل ةجوزلا نم وأ جوزلا نم خسفلا

 بيعلا ناك نإو ءاهل ءىش الف ةخسافلا ىهف هب بيعلا ناك نإ هنأل ؛ًاضيأ اهل ةعتم الو رهملا

 , ْ :ةكيافلا نع ابناكت»< اهيددحر رعت خبقلا ثيناعب

 :لوخدلا دعب خسفلا -

 خسف نإ لثملا رهم بجي هنأ حصألاف .هدعب الإ بيعلاب ملعي مل نأب لوخدلا دعب خسفلاو
 نإ ءىطاولا هلهج ءطولاو دقعلا نيب ثداح بيعب حاكتلا خسف وأ .دقعلل نراقم بيعب حاكتلا

 امنإ وهو «ةبيعم ةجوزب عتمتسا دق هنأل ؛ءىطاولاب ناك نإ يه هتلهجو (ةجوزلا) ةءطوملاب ناك

 الب ىرج دقعلا نأكف كلذ هل لصحي ملو «بيعلا نم اهتمالس ّنَظ ىلع ىمسملا رهملا لذب

 هلدب ىلإ وأ هقح نيع ىلإ نيجوزلا نم لك عوجر خسفلا نألو ؛لثملا رهم بجيف رهملل ةيمست

 . 5-5178 77ص ٠ ١ج «يواصلا ةيشاحوو ريدردلل «ريغصلا حرشلا» 11١ ها/ه)

 ١ 55ص ء7ج «عانقلا فاّشك» )11١15(

 . 7١-760 4ص ءا"ج «جاتحملا ينغم» .7:1/-8:05ص ."ج «جاتحملا ةياهن» )١1١17(

 داما



 لثملا رهم وهو اهّقح لدب ىلإ ةجوزلاو ,.ىمسملا رهملا وهو هّقح نيع ىلإ جوزلا عجريف .فلت نإ

 .رّيغُي الف «رايخلا ببس دوجو لبق ءطولاب رقتسا رهملا نأل ؛هدعب

 :لثملا رهم بجي ىتم 9

 نمل ةبسنلاب وه امنإ لوخدلاب خسفلا عقو اذإ لثملا رهم بوجوب مهدوصقم نأ «يل ودبيو
 لصحي يذلاف ,«بوبجملاك لوخدلا هنم روصتي الام امأ ,موذجملاو نونجملاك ءطولا هنم روصتي

 روصتي الف «ءانرقلا وأ ءاقترلا ةجوزلل ةبسنلاب لوقلا كلذكو .طقف ةحيحصلا ةولخلا وه هنم

 ؟ءانرق وأ ءاقتر اهنوكل وأ ءًابوبجم هنوكل خسفلا لصح اذإ لثملا رهم ةجوزلل بجي لهف ءاهؤطو

 بيغتب أطوب رهملا رقتسيو» :اولاق مهنأل ةيعفاشلا بهذم ىضتقم ىلع بوجولا مدع . يل ودبي
 ْنِإَو9 : ىلاعت هلوق موهفمل ديدجلا يف ةولخب ال امهدحأ تومب وأ ءاهدقاف نم اهردق وأ ةفشح
 لوق يف يأ ميدقلا يفو .عامجلا وه ٌسملاو ةيآلا . .4َنُهوُسَمَت ْنأ لبق ْنِم ّنُمومُنقْلَط
 يعرش الو قترك يّسح عنام ال ثيح حيحصلا حاكتلا يف ةولخلاب رهملا رقتسي - ميدقلا يعفاشلا

 ,0578ععطولل ةنظم ٍذئنيح هنأل ؛ ضيحك

 :017)ةيرفعجلا بهذم :ًاسماخ -

 :لوخدلا لبق خسفلا : أ

 عيمج يف لوخدلا لبق خسفلا ناك نإ ةجوزلل رهم الف ,خسفلا لصحو بيعلا تبث اذإ
 ةئعلا تينثتسا امنإو «نيلوقلا حصأ ىلع رهملا فصن اهيف بجي ثيح ةّنعلا يف الإ بويعلا

 ىلع مرحي امو هتجوز ىلع هعالطاو جوزلا فارشإ نم ةمكحلل كلذ ةقفاومل مكحلا اذهب تدرفناو
 رهملا عيمج بجي مل امنإو .ضوع نم ولخي ال نأ كلذ بسانف ءاهنم هيلع عالطالا هريغ
 ليقو .لوخدلا ءافتنال .هتجوز وحن جوزلا نم هانركذ ام لوصح عم ةنعلل قيرفتلاب . ىمسملا
 .لوخد نينعلا نم لصحي مل نإو رهملا عيمج بجي

 :لوخدلا دعب خسفلا : ب 08

 جوزلا عجريو لوخدلاب هرارقتسال ىمسملا رهملا وه بجاولاف ,لوخدلا دعب خسفلا ناك نإو
 اهيلع عجر ةسلدملا يه تناك نإو .عوجر الف الإو ناك نإ سلدملا ىلع هعفد يذلا رهملاب

5 

 .73660 ص ,"ج «جاتحملا ةياهن» )١1١١8(

 .3"؟١ص 37ج «مالسإلا عئارش» 2031 177ص 27ج «ةيهبلا ةضورلا» ( )1/4 ١1١١
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 بيعلا نع توكسلا سيلدتلاب دارملاو .روهشملا ىلع هب لومتي ام لقأ وهو .ًارهم نوكي ام لقأب
 .ةقيقحلا يف اهمدع عم لامك ةفص ىوعد وأ هب ملعلا عم ةقلخلا نع جراخلا

 ١0”0ةيديزلا بهذم :ًاسداس -

 :لوخدلا دعب خسفلا : أ

 ثداح بيعل لوخدلا دعب اهلبق نم خسفلا ناك نإ ىمسملا رهملا ةأرملا قحتست : مهدنعو

 ةجوزلا قحتست مهنم رخآلا ضعبلا يأر ىلعو ,مهضعب يأر ىلع اذهو .لوخدلا لبق جوزلا يف

 نوكيف .نكي مل نأك دقعلا راص حاكنلا دقع تخسف اذإ اهنأل ؛لثملا رهم ةلاحلا هذه 7

 .لثملا رهم هب قاقحتسالا يف ةهبشلا ءطوك لوخدلا

 :رهم نم هعفد امب جوزلا عوجر : ب 41١

 نع مح الوراق ىلع ايتو اع شمل هقضووا ةقلطب ىلا وحلا جوزلا عجري

 ةبيعم ريغ اهنأب قطني نأ وه سيلدتلاو . سد اذإ يبنجألا ىلع الو ,ٌتسّلد ولو اهل عفد امب ةجوزلا

 يلولا ملع يف يلولاو جوزلا فلتخا نإف .سيلدت بيعلاب رابخإلا مدع :ليقو .تكسيف لأسُي وأ

 «ةيديزلا بتك نم .«راصتنالا» يفو . بويعلا نم اهيلع علطُي اميف هملع رهاظلا :ليقف «بيعلاب

 . ملع اذإ الإ اهيلإ رظنلا زوجي ال نم ىلع جوزلا عجري الو هملع مدع

 .798-7494ص .؟7ج هناهزألا حرش» )11١8(

 م
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 ركوب لسانفل)
 نر ملول

 :قتعلا رايخب دوصقملا 65

 اهجوزو 1 قيقرلا ص ةجوزلا تناك اذإ يأ .قتعلا رايخب قيرفتلا لصفلا اذه عوضوم

 ةجوز ىقبت نأ اهلف .ًاقيقر اهجوز يقبو «ةرح تراصف ةجوزلا تقتعا مث «دبع» قيقرلا نم ًاضيأ

 وأ رايخل قيرفتلاب ىمسي ام اذهو اهقتع ببسب حاكنلا دقع خسفت نأ اهل امك «قيقرلا اهجوزل

 . قتعلا رايخب

 :قتعلا رايخ يف صوصنلا - 41١

 :يراخبلا ثيدح : أ

 م و ياخ اذا هجر يراغيلا ودلدملا مامإ جرخأ

 :ي ينل لاقف . اية وفل نمر كي يق ل د يع لآ سام ا

 يل ةجاح ال :تلاق . عفشأ انأ امنإ : لاق ؟ ينرمأت هللا لوسر اي :تلاق . هتعجار ول «ةريربل يأ

 فه()1٠١1(

 : ملسم ثيدح : ب -4

 لَك يبنلا رييختو اهقتعو ةريرب ةصق «هحيحصو» يف - ىلاعت هللا همحر  ملسم مامإلا جرخأو

 :تلاق ةشئاع نع ملسم ثيدح يف ءاج دقف «ةقارف يف وأ ثيغم اهجوز حاكن يف ءاقبلا يف اهل

 للك يبنلل كلذ تركذف .اهءالو اوطرتشيو اهوعيبي نأ اهلهأ دارأ ,تايضق ثالث ةريرب 7 ناك

 يو هللا لوسر اهريخف «ةريرب يأ .تقتعو :تلاق . قتعأ نمل ءالولا نإف اهيقتعأو اهيرتش

 ًادبع اهجوز ناكو» ريرج نع ةريرب ةصق يف ًاضيأ «ملسم حيحص» يفو «. .اهسفن 0

 )١1081( .9ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ص١8 .
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 ,7*01(اهريخي مل ع ناك ولو .اهسفن تراتخاف .اهقتع دعب يأ دك هللا لوسر اهريخف

 :دواد يبأ ثيدح : ج 6

 ةشئاع تلاق «ةريرب ةصق يف  اهنع هللا يضر  ةشئاع ٍنع ةهننس» يف دواد وبأ مامإلا جرخأ
 مل ع ناك ولو ءاهسفن تراتخاف كك يبنلا اهريخف ًادبع اهجوز ناك» :_ اهنع هللا يضر -
 لوسر اي : :لاقف ًادبع ناك  ةريرب جوز - ًاثيغم نأ سابع نبا نع ًاضيأ دواد وبأ جرخأو . (اهريخي
 اي تلاقف .كدلو وبأو كجوز هنإف هللا يقتا ةريرب اي :ِكب هللا لوسر لاقف ءاهيلإ يل عفشا هللا
 ليست - اهجوز ثيغم عومد  هعومد ناكف . عفاش انأ امنإ ءال :لاق ؟كلذب ينرمأتأ هللا لوسر
 .©5١5ومايإ اهضغبو ةريرب ثيغم ٌبح نم بجعت الأ» : سابعلل كي هللا لوسر لاقف .هدخ ىلع

 :يذمرتلا ثيدح : د5

 نبا نع ةريرب ةصقل هتاياور ىدحإ يف ءاجو .«هعماج» يف يذمرتلا مامإلا ةريرب ةصق جرخأو
 قرط يف هب ىنأكل هللاو .ةريرب تقتعا موي ةريغملا ينبل دوسأ ًادبع ناك ةريرب جوز نإ» : سابع

 3 44! (لعفت ملف هراتختل اهاضرتي .هتيحل ىلع ليستل هعومد نإو ءاهيحاونو ةنيدملا

   -7قتعلا رايخ ىلع ثيداحألا ةلالد :
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 اهل رايخلاف «ًادبع اهجوز ناكو تقتعأ اذإ ةّمآلا ةجوزلا نأ ىلع ةيوبنلا ثيداحألا هذه تلد
 حيحصل» يدرخا 8 يف ءاج دقف .حاكنلا تخسف تءاش نإو هحاكن يف تيقب تءاش نإ

 ةمألل رايخلا تبثي» :لاق .اهل لَك يبنلا رييختو اهقتعو ةريرب ةصق ثيداحأ ىلع ًاقيلعت «ملسم
 ؛اهايإ هبح ةدشل 5 جوزلا ررضت نإو اهقتعب خسفلا اهل» نأو .(420١١0(دبع تحت تقتع اذإ
 , 2014006 يكبي  ةريرب جوز أب ناك هنأل

 : قتعلا رايخ ىلع ءاملعلا عامجإ -4

 قتع ةصق يف درو امل هحرشو هقيلعت يف .«يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» يف أ

 ثيداحأ حارش نم وهو لاطب نبا لاقو « ينالقسعلا رجح نبا لاق .اهل هِي يبنلا رييختو ةريرب

 )١1١89( 4ص ١٠2ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» ١.

 .717-7184ص ,5ج «دواد يبأ ننس» )١1١8(

 هجام نباو , 175-176 ص ."ج «هنئس» يف يئاسنلا ةريرب ةصق ىورو .7”4١ص . :ج «يذمرتلا عماج» )12١85(

 .154١ص 217ج «هئئسو يف يمرادلاو .5ا/67-١1 ص ء١ج «هننس» يف

 )١1١1١86( «يوونلا حرشب ملسم حيحصو ج٠١. ص١47.

 )١12١85( «يوونلا حرشب ملسم حيحصو ج 2٠١ص"١47.

 ملك -



 نأل ؛رهاظ هيف ىنعملاو ءرايخلا اهل نإف دبع تحت تقتُع اذإ ةّملا نأ ءاملعلا عمجأ» : يراخبلا

 هتمصع يف ءاقبلا نيب رايخلا اهل تبث تقتع اذإف ءماكحألا رثكأ يف ف ةّرحلل ءىفاكم ريغ دبعلا

 , ((559١01«رايتخالا لهأ نم نكت مل اهيلع دقعلا تقو يف اهنأل ؛ ةقرافملا وأ

 يف رايخلا اهلف «دبع اهجوزو ةمألا تقتعا اذإو» : ىلينحلا ةمادق نبال (ينغملا» يفو : ب

 لصألاو . امهريغو ربلا دبع نياو رذنملا نبا هركذ اذه ىلع ملعلا لهأ عمجأ .حاكنلا خسف

 اهجوز يف هك هللا لوسر اهقتع دعب يأ اهريخف ةريرب تبتاك» : ةشئاع تلاق .ةريرب ربخ هيف

 ٠ اهل ناكف ءدبعلا تحت ةّرح اهنوك يف ًاررض اهيلع نألو ا . .اهسفن تراتخاف ادبع ناكو

 .©8,ًادبع رهظف ٌرح هنأ ىلع ةّرح جّوزت ول امك رايخلا

 اهل نأ دبع تحت تقتع اذإ ةَمآلا نأ ىلع اوقفتاو» : دشر نبال «دهتجملا ةيادب» يفو : اج

 , 0152 يرابخلا

 ةصخرلا هذهب تذخأ تءاش نإف .ًادبع اهجوز ناكو تقتعا اذإ ةمألل ةصخر قتعلا رايخو

 اذإف .دبعلا اهجوزل ةجوز ءاقبلا تراتخاو ةصخرلا هذه تضفر تءاش نإو حاكنلا خسف تراتخاف

 اهقح تطقسأ اهنأل ؛كلذ دعب هحاكن خسفو هقارف رايتخا اهل نكي مل هحاكن يف ءاقبلا تراتخا

 ات ىلاعت هللا دمحب هيف فالخ ال امم اذهو»

 :دبعلل ال ةمألل قتعلا رايخ .-

 يتلا ثيداحألا كلذ ىلع تلد امك دبع ةجوز يهو تقتعا اذإ ةَمللل تبثي قتعلا رايخو

 وأ هر ةرح هتجوز تناك ءاوس .قتعا اذإ دبعلل قتعلا رايخ تبثي الف «ةريرب قتع ةصق يف ها

 نإ» :ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج دقف «ةيفنحلا ءاهقف كلذ ىلإ راشأ دقو 5

 "ا ؟اذنكذلا نود ىثنألل تبثي قتعلا رايخ

 )١١١87( 24ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» ص/1٠١.

 )ىى١1١١( .5094ص «5ج «ينغملا»

 )١١١89( 4ص 207ج «دهتجملا ةيادب» .

 ."5609ص .5ج «ينغملا» )١١١90(

 ) )1١١91ه ص ١21ج «ةيدنهلا ىواتفلا» "73 .
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 :ىخارتلا ىلع قتعلا رايخ له ١

 ال نأ اهلف يخارتلا ىلع اهل تبثي لهف ءاهقتع ببسب ةقتعملل تبثي قتعلا رايخ ناك اذإو

 : ةيفنحلا لاق ؟ريخأت نود ًاروف هتوبث لاح رايخلا يف اهقح لامعتسا اهيلع مأ ,رايخلا يف عرستت

 تبثيف .رايتخالا ةيلهأ اهل نوكت نأبو ءرايخلابو قتعلاب اهملع تقو ةقتعملل رايخلا توبث تقو

 ملو تقتعا ول ىتح .رايتخالا لهأ نم يهو رايخلا اهل نأبو اهقتعب اهملع سلجم يف رايخلا اهل

 اهلو رايخلا يف اهقح لطبي مل رتخت ملف هرايخلا اهل نأب ملعت ملو قتعلاب تملع وأ اهقتعب ملعت
 لطبيو «رايتخالل الهأ تناك اذإ رايخلا اهل نأبو قتعلاب تملع اذإ ملعلا سلجم يف رايتخالا

 كلذ ىنعمو .١١2؟9رايخلا نع ضارعإلا ليلد اهمايق نأل ؛اهملع سلجم نم تماق اذإ اهرايخ

 يف اهئاقب ةدم نم رثكأ هلامعتسا نع رخأتي نأ زوجي الف ءاهملع سلجمب ددجتي رايخلا نأ

 هخسفتف حاكتلا خسف راتخت نأ ةّماللف ءروفلا ىلع قتعلا رايخ «ةيرفعجلا دنعو -
 , 36١ ة؟روفلا ىلع نكلو

 قتع :نيرمألا نيذه دحأ دجوي ملام يخارتلا ىلع قتعلا رايخ «ةلبانحلا دنعو 416

 كلام مامإلا يخارتلا ىلع قتعلا رايخ نوكب ةلبانحلا لوقب لاق نممو .©"؟؛اهل هئطو وأ اهجفوز

 ةثالث يعفاشللو  امهنع هللا يضر  ةصفح هتخأو رمع نب هللا دبع نع كلذ يورو «يعازوألاو

 ىلإ هنأ :ثلاثلاو .ةعفشلا رايخك روفلا ىلع هنأ : ىناثلاو ,« ىخارتلا ىلع هنأ :اهرهظأ :لاوقأ
 , 30190 مايأ ةثالغ

7 ٍِ 

 : يخارتلا ىلع رايخلا نأ لاق نم ةجح -4

 نوثدحتي ا يلا ةيمأ نب ورمع نب نسحلا نع (هدنسم» يف دمحأ مامإلا ىورو

 اهئطو نإو «هتقراف تءاش نإ ءاهأطي ملام رايخلاب يهف ةمألا تقتع اذإ :لاق هنأ لَك يبنلا نع

 لاق . مهرصع يف مهل فلاخم الو ةباحصلا نم انيمس نم لوق هنألو « مرثألا هاور .اهل رايخ الف

 ىلإ ةيعاد ةجاحلا نألو ؛ةباحصلا نم افلاخم ةصفحو ورمع نب هللا دبعل ملعأ ال :ربلا دبع نبا

 ,37١2صاصقلا رايخك ىخارتلا ىلع قتعلا رايخ تبثيف .كلذ

 ياض ضلال كج ئادبلا» )١1١١947(

 )١1١9( 17ج «ةيهبلا ةضورلا» ص1١١". ) )11١95.5ج («ينغملا» ص5٠١١.

 )١1١1١96( 77ص « 17ج «يقوسدلا ةيشاحوو ريدردلل «ريبكلا حرشلا» ,.550 ص 2."ج «ينغملا» .

 )١1١١95( ص «5ج «ينغملا» ٠١"".
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 :قارفلا ةقيتعلا هتجوز راتخت نأ لبق دبعلا قتع اذإ -0

 قّرلاب ررضلا عفدل رايخلا نأل ؛اهرايخ لطب ةقتعملا هتجوز راتخت نأ لبق دبعلا قتع اذإو

 وهو «ةلبانحلا لوقا اذهو «هبيع لاز اذإ عيبملاك اهرايخ طقسف هقتعب لاز دقو ءاهجوز يف مئاقلا

 تبث تقتعو ءادتبا رج اهجوز ناك ول هنأل ؛رايخلا اهل «ةيفنحلا دنعو 25١59 يعفاشلا يلوق دحأ

 عئادبلا يف ءاج دقف ءاهرايخ لبق هقتع ناك نإو «قتعو ًادبع ناك اذإ اهل تبثي نأ ىلوأف رايخلا اهل

 00ه ربع نأ ارح اهحئز ناك ءاوس اهل رايغلا تيقيرق : يناساكلل

 ؟رح تحت ةقتعملل رايخلا تبثي له -5

 نيب فالخ ؟قتعلا رايخ اهل تبثي لهف ءّرح اهجوزو يأ ٌرح تحت ةمألا تقتع اذإ

 ءاوس ءاهل رايخلا تبثيو» :«عئادبلا» يف ءاج دقف «رايخلا اهل تبغي ةيفنحلا لاق ©٠**:ءاهقفلا
 نب دامحو يعخنلاو ,دهاجمو نيريس نباو سوواط لاق لوقلا اذهبو .«ًادبع وأ ًاّرح اهجوز ناك

 ْ ,2012ةيرهاظلا بهذم وهو ,١١21يروثلاو ناميلس يبأ

 سابع ن نباو رمع نبا لوق اذهو اهل رايخ الف رح تحت تقتع نإ .ةلبانحلا دنعو 41١ ها/

 كلامو ىليل يبأ نباو .ةبالق يبأو راسي نب ناميلسو ءاطعو نسحلاو «بيسملا نب ديعسو
 فل

 يعفاشلاو يعازوألاو

 ةيّرحلاب اهجوز تافاك اهقتع دعب ةّمآلا نأب اهل رايخلا مدعب لوقلل ةمادق نبا 0
 تقتع يتلا ةريرب جوز نأب لوقلاو . ملسم تحت ةيباتكلا تملسأ ول امك «رايخلا اهل تبثي

 ذخألا يغبنيف «ًادبع ناك ةريرب جوز نأ اهيف يتلا ةياورلا ةوقب تسيل ةياورلا هذه 0

 .دبع هنإ : ةريرب جوز يف الاق ة ةشئاعو سابع نبا اذه :دمحأ مامإلا لاق دقو كلتب ال ةياورلا هذهب

 حصأ وهف هب اولمعو ًاثيدح ةنيدملا لهأ ىور اذإو .مهلمعو ةنيدملا ءاملع ةياور هذهو

 لل

 )١١١990( 25ج «ينغملا» ص١كت 551١.

 . 54ص «؟ج ءدشر نبال «دهتجملا ةيادب» )١١١99( ."؟8ص «؟ج «عئادبلا» (9١١1١م)

 . ٠4ص .١٠ج مزح نبال «ىّلحملا» )١111١1( .504ص .5ج «ينغملا» )117٠١(

 .5069-550ص ."5ج «ينغملا» )١1١١1١5( ."5909ص ,"5ج «ينغملا»(9١١١١)
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 : ةنوئجملاو ةريغصلا قتع -848

 لقع ال هنأل ؛لاحلا يف امهل رايخ الف «دبع تحت امهو ةنونجملا وأ ةريغصلا تقتع اذإو

 ةقتعملا ةبغر يأ  ةوهشلا هقيرط اذه نأل ؛امهنع رايتخالا امهّيلو كلمي الو امهلوق ربتعي الو امهل

 تغلب اذإف .صاصتقالاك ةيالولا تحت لخدي الف .هيف اهتبغر مدع وأ  دبعلا اهجوز حاكن يف
 01 ذعيح رايخلا امهلف ةنونجملا تلقعو ةريغصلا

 :قتعلا رايخ تالطبم -8

 يأ ءراتخت نأ لبق  ةقتعملا ةّمآلا جوز دبعلا يأ  قتعا نإف» : يلبنحلا يقرخلا مامإلا لاق
 .2"''*«ملعت مل وأ اهل رايخلا نأ تملع اهرايتخا لطب ءاهئطو وأ هلبق تقتع يتلا هتجوز
 لبق اهجوز اهأطي نأ :(يناثلاو) .راتخت نأ لبق اهجوز قتعي نأ :نيئيش دحأ اهرايخل لطبملاف

 اهملع دعب اهئطو نإف ملعت ملام اهجوز اهئطو نإو رايخلا اهل يلبنحلا يضاقلا لاقو .راتخت نأ
 اذإ اهنأل .قاحسإو يعفاشلاو يعازوألاو يروثلاو دامحو مكحلاو ءاطع لوق اذهو ءاهل رايخ الف

 ةجوز اهئاقبب اهاضر ىلع لدي ام اهنم دجوي مل اهل رايخلا نأب اهملع لبق اهئطو نم اهجوز تنكم
 هاور امب يلبنحلا يقرخلا مامإلا لوقل ةمادق نبا جتحاو .١١2”ءطولا اذهب اهرايخ لطبي الف .هل

 :26 يتلا نع نوددحت الاجر تعبت لاق ةيمأ نيورمع نوح سيسلا نع ضاتسإب دمع مامإلا

 . «اهل رايخ الف اهئطو نإو «هتقراف تءاش نإ ءاهأطي ملام رايخلاب يهف ةمألا تقتع اذإ» :لاق هنأ

 نبا لاق امك ةباحصلا نم امهل فلاخم الو  امهنع هللا يضر  ةصفح هتخأو رمع نبا لوق وهو

 . ١0011ريلا دبع
 اضرلا ىلع لدي لعف وأ لوق نم ةلالدو ًاصن لاطبإلاب رايخلا لطبي :ةيفنحلا لاقو 0١-

 نأل ؛رايخلا اهل نأبو .قتعلاب اهملع سلجم نع اهمايقب لطبيو .دبعلا اهجوز حاكن يف ءاقبلاب

 رخآ ىلإ دتمي لب اهتوكسب لطبي ال نكلو . خسفلا نع ضارعإلا ليلد سلجملا نع اهمايق

 هعم ماقملاب اهاضرل نوكي نأ لمتحي توكسلا نأل ضارعإلا ليلد اهنم دجوي مل اذإ سلجملا

 ,219سلجملا رخآ ىلإ لمأتلا ردقف .لمأتلل نوكي نأ لمتحيو

 .557؟ص ."ج «ينغملا» )١1١١١4(

 .555-551«ص «5ج «ينغملا» )١111١5( .١55ص «."ج «ينغملا» )١1١١6(

 . 737١ ص «؟ج «عئادبلا» )١١١١4( .١55ص 25ج «ينغملا» )١١١١7(

 فل



 ؟قالط مأ قتعلا رايخب ةقرفلا له 1

 «قالطلا ددع اهب صقني ال خسف - قتعلا رايخ يأ  رايخلا ةقرفو» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق

 قالطلا نأل :لاق ؟ًاقالط نوكي ال ام :دمحأ مامإلل ليقو .ًافالخ هيف ملعأ الو ,دمحأ هيلع صن
 قارف اهرايتخا له هيف اوفلتخا اممو» : مزح نبال ىلحملا يفو .2190. .لجرلا هب ملكت ام

 نب رمع نع هانيورو - ةنئاب ةقلط يأ  ةنئاب ةدحاو اهنأ ةداتق نع حصف ؟قالط وأ خسف اهجوز

 يبأ نب دامح نع قالط ال خسف هنأ ٌحصو .امهباحصأو كلامو ةفينح يبأ لوق وهو ءزيزعلا دبع

 نب قاحسإو لبنح نب دمحأو يعفاشلا لوق وهو سوواط نع هانيورو « يعخنلا ميهاربإو ناميلس
 دنعف ٠ حيحص ريغ ةفينح يبأ نع مزح نبا هركذ امو . 306٠© !«مهباحصأو ناميلس يبأو .هيوهار

 ,01111قالط ال خسف قتعلا رايخ ةيفنحلا

 : ةقتعملا رايخ يف رهملا مكح 47

 خسف تراتخا وأ هدعب وأ لوخدلا لبق هحاكن يف ءاقبلاو اهجوز عم ماقملا تراتخا نإ ةقتعملا

 نأل ؛اهقتع لبق ةّمآلا كلام ديسلل وهو دقعلاب بجو ؛بجاو رهملاف لوخدلا دعب حاكتلا

 ناك ءاوس «نيلاحلا يف ىمسملا رهملا وه بجاولاو ةَمالا يأ هكلم يف دقعلاب بجو رهملا

 201119 1اهل رهم الف لوخدلا لبق هقارف تراتخا نإو .هدعب وأ قتعلا لبق لوخدلا

 )١١١١9( ."5ج «ينغملا» ص55١".

 ) )1١11١«مزح نبال «ىّلحملا» ج٠١. ص١108.

 )١1١1111( قتعلا رايخو غولبلا رايخ  نيرايخلا يف ةقرفلاو .: 5*7 ص «؟ج .يناساكلل «عئادبلا» يف ءاج دقف -

 .ًاخسف نوكت لب قالط ريغب ةقرف نوكت ًاعيمج
 .557-571”ص «,"ج «ينغملا» )١١١١9(
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 رشرو رز سضل)
 لاس داب تسير

 :ديهمت 15

 اهحاكن ءادتبا زوجي نمم ةجوزلا تناك اذإ امهحاكن ىلع امهف نارفاكلا ناجوزلا ملسأ اذإ

 .21215لبق نم هائيب يذلا وحنلا ىلع ءامهدقع ةيفيكل رابتعا نود لاحلا يف

 روجي ةجورلا تناك اذإ هلاحب قاب حاكتلاف 2 يه ملست ملو هدحو ةيباتكلا جور ملسأ اذإو

 باتكلا لهأ ءاسن ملسملا حاكن زاوجب نيلئاقلا نيب اذه يف فالخ الو .لاحلا يف اهحاكن ءادتبا
 , 01119 لبق نم هانيب امك

 :لصفلا اذه عوضوم -6

 اذإ وأ ءاهجوز ملسي ملو اهدحو ةجوزلا تملسأ اذإ :وه لصفلا اذه يف ثحبلا عوضومو

 لجعتت لهف ءملست نأ تبأو ملسملل ّلحت ال ةيباتك ريغ ةرفاك هتجوز تناكو هدحو جوزلا ملسأ
 يقب رخآلا فرطلا ملسأ نإف ةجوزلا ةدع اهتدع ءاضقنا رظتنُي مأ ؟لاحلا يف عقتف امهنيب ةقرفلا

 اذه يف ثحبلا عوضوم وه اذه ؟امهنيب ةقرفلا تعقو ملسي نأ ىبأ نإو .هلاح ىلع حاكنلا

 .- ىلاعت هللا ءاش نإ  اهنم حجارلا نّيبن مث ةفلتخملا بهاذملا لاوقأ يلي اميف ركذنو . لصفلا

 :ةيرهاظلا بهذم : ًالوأ -5

 تملسأ ةأرما اميأو» :- ىلاعت هللا همحر  هنامز يف ةيرهاظلا ءاهقف خيش مزح نبا مامإلا لاق

 ةيباتك ريغ تناك نإو .ملست مل وأ يه تملسأ امهحاكن ىلع ايقب ةيباتك تناك نإف ءاهلبق وه

 ءادتباب الإ اهيلع هل ليبس ال رثكأف نيع ةفرطب هدعب تملسأ هنم اهحاكن خسفنا دق همالسإ ةعاسف

 .اهلعبامو ,848 تارقفلا رظنا )١1١١١19(

 .اهدعب امو 53 كرم ةرقفلا نم تارقفلا اهلبق رظناو 3 تل تارقفلا رظنا )1١1١1١5(
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 نب ديعسو ةبتع نب مكاحلاو ديز نب دامح لوقي هيو  مهنع هللا يضر سابع نباو هللا دبع نب

 .011يمهريغو يبعشلاو ةداتقو يرصبلا نسحلاو زيزعلا دبع نب رمعو ءريبج

 : ةيرهاظلا بهذمل مزح نبا ةجح 117

 تا ارِجاَهُم ثانم هوما مُكءاَج اذ اوُنَمآ َنيِذَّلا اهي ايو : :ىلاعت هلوقب مزح نبا ع

 لح َّنُه آل افَكلا ىلإ ُنُهوعج رت الق ِتاَنمْوُم ٌنُهومَتْمِلع نإف . ْنهناَميِإب ملغ هللا ؛نُمونحتماَف

 ٌنهومتيتا اذإ ٌنُموحكتَت ْنأ ْمكيلَع حان الو .اوُقَقن اَم مهو . نه َنوُلحي مه آلَو مهل

 هللا ُمكح مُكلذ . اوقفنأ اَم اوُلأسَيلو مقفل ام اولأساو رفاوكلا مصعب :اوكسمت الو .ٌنُمروجأ
 0000 ٌميلَع هللاو مك مُكْحَي

 ىلع كلذ ٌلدف «ًارفاك اهجوز يقبو تملسأ نم حاكن نيملسملل تحابأ ةميركلا ةيآلا هذهف
 ةمصعب كسمي ال نأب رومأم ملسي يذلا نأ ىلع ةيآلا هذه تّلد امك ءاهمالسإب حاكنلا لاوز

 حاكتلل عطاق انركذ نمم نيجوزلا دحأ مالسإ نأ كلذب ّحصصف اهقرافي نأ هيلع لب «ةرفاك
000 

 : مزح نبال ةجحلا نم -4

 هدحو جوزلا وأ ءاهدختو ةأرملا . نيجوزلا دحأ مالسإ نأ : مرح نبا لوقل جاجتحالا نمو : أ

 نود الاح ببسلا اذه دوجوب ةقرفلا عقت نأ بجيف ءامهنيب ةقرفلا بابسأ نم ةيباتك ريغ ةجوزلاو
 علخلاو قالطلاك ىرخألا حاكنلا قرف بابسأ يف مكحلا وه امك رخآ ءيش ىلع فقوت
 , 01110 عاضرلاو

 لوقل ةديؤملا ةباحصلا ضعب نع ةيورملا راثآلا ًاضيأ مزح نبا لوقل جاجتحالا نمو : ب
 نم هانلقن اميف اهانركذو .مزح نبا اهاور يتلاو سابع نباو باطخلا نب رمع لوقك .مزح نبا

 . هلوق

 :(١١١ةيرفعحلاو ةلبانحلاو ةيعفاشلا بهذم : ًايناث - 484

 ٠[. ةيآلا «ةنحتمملا ةروس](15١١١) .3"١؟ص قي مزح نبال «ىلحملا» (11116)

 .154ص 35ج .يناكوشلل «راطوألا لين» )١1١1114( "15ص ءالج «ىّلحملا» )١11117(

 ينغم» 2416نص 16ج .عومجملا هحرشو بذهملا 244 :51-"9 ص ,5هج « يعفاشلل «مألا» )1١1١119(

 ت 27ج «تادارإلا ىهتنم حرش» ل56٠ ص ."ج «عانقلا فاشك» ١2156ص ء”ج ياتحملا
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 تفقو هدعب مالسإلا ناك نإو .لاحلا يف ةقرفلا تعقو لوخدلا لبق ملسأ نم مالسإ ناك اذإ

 جوزلل زوجي ناك نإ امهحاكن ىلع ايقب اهئاضقنا لبق رخآلا ملسأ نإف .ةدعلا ءاضقنا ىلع ةقرفلا

 ةقرفلا تعقو ةدعلا تضقنا ىتح رخآلا ملسي مل نإو ءامهمالسإ عمتجا ةعاس اهحاكن ءادتبا

 :ةلدألا

 :لوخدلا لبق ةقرفلا لجعتل ةبسنلاب :ًالوأ

 تلجعت لوخدلا لبق دجو اذإف .حاكنلا ىلع رارقإلا عنمي نيدلا فالتخا :ل وألا ليلدلا

 اذإ هنألو .امهنم ملسأ نم مالسإ درجمب عطقنيف .لوخدلاب دكأتم ريغ حاكنلا كلم نأل ؛ةقرفلا

 ًآلو» :ىلاعت هلوقل باتكلا لهأ نم تسيل ةرفاك كاسمإ هل سيلف «جوزلا وه ملسأ يذلا ناك
 حاكن ىلع اهؤاقب زوجي الف ؛تملسأ يتلا يه ةجوزلا تناك نإو 4رفاَوَكلا مّصعِب اوكسمت
 , 011 فاكلا

 دحأ مالسإ كلذكف .لاحلا يف حاكنلا عطقي لوخدلا لبق قالطلا نإ : يناثلا ليلدلا

 ىلع أرط اذإف ةقرفلا بابسأ نم حاكنلا ىلع ءىراطلا نيدلا فالتخا نأل ؛لوخدلا لبق نيجوزلا

 ,0112قالطلا يف امك ةقرفلا تلجعت لوخدلاب هدكأت لبق حاكنلا

 :لوخدلا دعب ةقرفلل ةبسنلاب :ًايناث ١-

 دقف ءرخآلا فرطلا مالسإ نود ةدعلا ءاضقنا ىلع ةقرفلا فقوت ىلع مهتلدأل ةبسنلابو

 ملسي كك هللا لوسر دهع ىلع سانلا ناك :لاق هنأ ةمربش نبا نع يور :لوألا ليلدلا

 نإو هتجوز يهف «ةأرملا ةدع ءاضقنا لبق ملسأ امهيأف «لجرلا لبق ةأرملاو ةأرملا لبق لجرلا

 .(19امهنيب حاكن الف ةدعلا دعب ملسأ

 تناك ةريغملا نب ديلولا تنب نأ هغلب هنأ باهش نبا نع كلام مامإلا ىور : يناثلا ليلدلا

 هيلإ ثعبف ءملسي ملو ةيمأ نب ناوفص اهجوز برهو حتفلا موي تملسأف ةيمأ نب ناوفص تحت

 اذإ لاحلا يف ةقرفلا عوقوب هاور لبنح نب دمحأ مامإلا نعو .44ص ,؟ج «ةيهبلا ةضورلا» «.947/-5"ص هع

 .5١5ص «."ج «ينغملا» :لوخدلا دعب مالسإلا ناك

 .965"ص 27ج «تادارإلا ىهتنم حرش» "24ص اج «عانقلا فاشك» تكا ص «"ج «ينغملا» )11١1١8(

 , ”ا"ا/ ص «؟ج «عئادبلا» (17١1١1؟١1)

 . 9ص 2”ج «تادارإلا ىهتنم حرش» ىاكص 5".2ج «ينغملا» (1١1١01؟9؟
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 امهنيب قرفي ملو ,ةملسم هتأرماو رفاك وهو فئاطلاو نينح ةكرعم دهشو عجرف ءًانامأ كي هللا لوسر
 نيبو ناوفص مالسإ نيب ناكو باهش نبا لاق .حاكنلا كلذب هتأرما هدنع ترقتساو ملسأ ىتح

 هلوسرو هللا ىلإ ترجاه ةأرما نأ انغلبي ملو :باهش نبا لاقو .١2رهش وحن هتجوز مالسإ

 ارجاهم اهجوز مدقي نأ الإ اهجوز نيبو اهنيب اهترجه تقرف الإ .رفكلا راد يف ميقم رفاك اهجوزو
 ,(011"اهتدع ٍذ 00 نأ لبق

 تناك ماشه نب ثراحلا تنب ميكح مأ نأ باهش نبا نع كلام مامإلا ىور :ثلاثلا ليلدلا

 .نميلا ىلإ هجوتو ملسي الثل ةمركع اهجوز برهو حتفلا موي تملسأف لهج يبأ نب ةمركع تحت

 ,"119كلذ امهحاكن ىلع ايقبو .هعيابو حتفلا ماع

 :ةيكلاملا بهذم :ًاثلاث ه8

 :ةجوزلا تملسأ اذإ : أ

 «لوخدلا دعب تملسأ اذإو ءالاح امهنيب ةقرفلا تعقو ءلوخدلا لبق ةجوزلا تملسأ اذإ
 لحي نمم تناك نإ امهحاكن ىلع امهف اهلالخ يف ملسأ نإف :ةدعلا يف همالسإ ىلع رمألا فقوت

 جوزلا ىلع ضرغي الو ١١01؟امهنيب ةقرفلا تسعقو ةدعلا تضقنا ىتح ملسي مل نإو .اهحاكت هل

 «مالسإلا هيلع ضرعي نأ نودب يأ هسفن ءاقلت نم ملسأ اذإ نكلو .هتجوز تملسأ اذإ مالسإلا

 .1"2"”امهنيب ةقرفلا تعقو الإو امهحاكن ىلع امهو هتجوز يهف

 )*١117( 25ج «ينغملا» .58ص .4١ج «يبطرقلل «نآرقلا ماكحأ» 2.157ص 5"2ج ناطوألا لين» ص251١

 455ص «6١ج «عومجملا هحرشو بذهملا» .

 بذهملا» «157١2ص ,"7ج «راطوألا لين» ١-/161« 66ص «”ج «يناقرزلل هحرشو كلام مامإلل أطوملا» (11174)

 . 407 ص 6١ج «عومجملا هحرشو

 )25 )11١116ج «ينغملا» .1988ص «,#*ج .يناقرزلل هأطوملا حرش» ص2١١6.

 «قاوملل «ليلكإلاو جاتلا» «.؟؟58ص 27ج «يشرخلا حرش» 2167 .48١1ص «14ج «ىربكلا ةنودملا» )١١175(

 . 478-57/8ص اج

 تيأرأ» :تلق : 16ص «4ج «نونحسلا مامإلا ةياورب سنأ نب كلام مامإلل «ىربكلا ةنودملا» يف ءاج )١11177(

 هيلع ضرعي ال لاق ؟ال مأ كلام لوق يف مالسإلا اهجوز ىلع ضرعيأ ءرفاك اهجوزو ةأرملا تملسأ نإ

 نإو ءاهب قحأ وهف اهتّدع يف ملسأ نإ هنكلو (كلام مامإلا بحاص مساقلا نبا يأر) يبأر يف مالسإلا

 . 478ص «ج .قاوملل «ليلكإلاو جاتلا» .«اهيلع هل ليبس الف اهتّدع تضقنا

 -ةك-



 :جوزلا ملسأ اذإ :ب ولا“

 اذإو .©"9١١لاحلا يف ةقرفلا تعقو يأ امهنيب ةقرفلا تلجعت .لوخدلا لبق جوزلا ملسأ اذإ

 ىلع امهف تملسأ نإف مالسإلا اهيلع ضرع ةيباتك ريغ ةرفاك هتجوز تناكو لوخدلا دعب ملسأ

 لواطت ىتح اهيلع مالسإلا ضرع نع لفغ اذإو .امهنيب ةقرفلا تعقو ملست مل نإو ءامهحاكن

 هدعب عقت يذلا نمزلا لواطت اوردقو .©9١١كلذ دعب تملسأ ولو ىتح امهنيب ةقرفلا تعقو نمزلا

 ,010نيرهش ةدمب ملست مل اذإ ةقرفلا

 : ةيكلاملا ةلدأ 1-4

 اولدتسا .ةدعلا يف جوزلا مالسإ ىلع رمألا فقوت لوخدلا دعب ةجوزلا مالسإ ةلاح يف : أ

 ,3112ليلق لبق امهانركذ دقو . ميكح مأ ثيدحو ناوفص ثيدحب ةلاحلا هذه يف هيلإ اوبهذ امل

 : ىلاعت هلوقب هيلإ اوبهذ ام ىلع اولدتسا ,لوخدلا لبق جوزلا وأ ةجوزلا مدا ةلاح يف ب

 مالسإب الاح امهنيب حاكنلا عطقتنيف اهيلع ةدع ال ةجوزلا نآَبَو «رفاوكلا مصعب ب اوكسْمُت الو»

 0 لبق امهدحأ
ٍ 

 : ىلاعت هلوقب هيلإ اوبهذ ام ىلع اولدتسا مهنإف .لوخدلا دعب جوزلا مالسإ ةلاح يف امأ 0

 .225ه«رفاَوكلا مصعب اوكسْمت ًالو»
 و

 :011©ةيفنحلا بهذم :ًاعبار 0

 )١1١174( «ينغملا» «51/-15ص 4١ج «يبطرقلل «نآرقلا ماكحأ» ج١ء« ص”4٠.

 ةقرغلا تعقو هيام لبق لجرلا ملسأ اذإو :كلام لاق : 14-199 ص ءا"ج «يناقرزلل «أطوملا حرش» )١11179(

 مصعب اوُكِسْمُت ًآلو» :هباتك يف لوقي ىلاعت هللا نأل ؛ مّلست ملف «مالسإلا اهيلع ضرع اذإ امهنيب

 00 امهو ةأرملا لبق جوزلا ملسأ اذإ :كلام لاق : ١ 48ص « 4ج «ىربكلا ةنودملا» يفو . < رفاوكلا

 كلذ لاط اذإ ىرأو : مساقلا نبا لاق . ملست ملف مالسإلا اهيلع ضرع اذإ كلذو ءامهنيب ةقرفلا تعقو

 :لاق ؟كلذ لعجي مك :تلق . كلذ لواطت اذإ امهنيب اميف ةمصعلا عطقنتو «تملسأ نإو هتأرما نوكت الف

 . هريثكب سيلو ًاليلق كلذ نم رثكأو رهشلا ىرأو ًادح هيف دحأ ال :لاق ؟نيرهشلا تلق . يردأ ال
 )١١170( "ص «.١ج «يواصلا ةيشاحودو ريدردلل ريغصلا حرشلاو 4٠ .

 .411/؟ ةرقفلا )١111(

 .514ص «5ج «ينغملا» «507/ص 18١ج «يبطرقلل «نآرقلا ماكحأ» )١١١9(

 )١١1( اج ,يناقرزلل ءأطوملا حرشف ص١684-1684.

 درو راتخملا رّدلا» «.505-508ص ء"ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» 775-278ص ء؟ج «عئادبلا» )١١١4(

 .74١ص 23ج . يعليزلل «هزنكلا حرش» 188-2184ص الج « راتحملا
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 لهو ءامهنيب ةقرفلا عوقو يف كلذ رثأو نيجوزلا دحأ مالسإ ةلأسم يف ليصفت مهدنعو

 نايب يف لوقلا زجون نحنو «مالسإلا راد يف وأ برحلا راد يف كلذ لصح اذإ مكحلا فلتخي

 .ةددعتملا اهروص يف ةلأسملا هذه يف ةيفنحلا بهذم

 :مالسإلا راد يف ةجوزلا تملسأ اذإ : أ _-5

 ءاهجوز ىلع مالسإلا ضرع ءاهجوز ناك نيد يأ ىلع مالسإلا راد يف ةجوزلا تملسأ اذإ

 يضاقلا قّرف ملسي نأ ىبأ نإو هلاح ىلع حاكنلا يقب هل لحت نمم ةجوزلا تناكو ملسأ نإف
 ملسي نأ لبق جوزلا تامول ىتح امهنيب امئاق ربتعي حاكنلاف امهنيب يضاقلا قّرفي ملامو امه
 .توملاب ررقتي رهملاو امئاق ربتعي حاكنلا نأل ؛اهب لخد دق نكي مل نإو .رهملا اهل بجو

 :مالسإلا راد يف جوزلا ملسأ اذإ : ب  ةو1الا/

 زوجي ملسملا نأل ؛هلاحب حاكنلا يقب مالسإلا راد يف امهو ةيباتك هتجوزو جوزلا ملسأ اذإو

 ةيباتك ريغ ةرفاك هتجوز تناك اذإو .ءاقب اذكف ًءادتبا هحاكنل لحم يه ذإو ةيباتكلا حاكن ءادتبا هل

 يضاقلا قرف ملست نأ تبأ اذإو ءامهحاكن ىلع امهف تملسأ نإف .مالسإلا اهيلع ضرع

 .امهنيب ًامئاق ربتعي حاكنلاف امهنيب يصاقلا قّرفي ملامو ءامهنيب

 :نيجوزلا نم ملسي مل نم ىلع مالسإلا ضرع طورش -4
 جوزلا نإو .هتجوز يهف ملسأ نإف اهجوز ىلع مالسإلا ضرع تملسأ اذإ ةأرملا نإ :انلق

 .امهحاكن ىلع امهف تملسأ نإف «ةيباتكلا ريغ ةرفاكلا هتجوز ىلع مالسإلا ضرع ملسأ اذإ

 وأ ًازيمم ًايبص وأ القاع ًاغلاب ناك اذإ نيجوزلا نم ملسي مل نم ىلع مالسإلا ضرع نوكي امنإو
 نإو .ةمولعم ةياغ هل نأل ؛امهزييمت انرظتنا نيزيمم ريغ اناك نإف .نايدألا نالقعي ةزيمم ةيبص

 ضرعي اذهلو ةمولعم ةياغ هل سيل هنأل ؛هلقع رظتنُي مل ًانونجم نيجوزلا نم ملسي مل نم ناك
 املسي نأ ايبأ اذإو «حاكنلا ىقبيو همالسإ يف نونجملا هعبتي ملسي امهيأف .هيوبأ ىلع مالسإلا

 هيلع يضقيل ايصو يضاقلا هيلع بًصن «مأ الو بأ نونجملل نكي مل نإو .امهنيب يضاقلا قرف

 . ةقرفلاب
 :برحلا راد يف نيجوزلا دحأ ملسأ اذإ : ج -49

 هانلق امل امهنيب حاكنلا يقب ةيباتك هتجوزو جوزلا ملسأو برحلا راد يف ناجوزلا ناك اذإو
 ناك نيد يأ ىلع ةجوزلا تملسأ اذإ امأ .ءاقب اذكف ءٌءادتبا ةيباتكلا ملسملا حاكن زاوج نم

 ملسأ اذإ نيتلاحلا نيتاه يفف ءملست مل ةيباتك ريغ ةرفاك هتجوزو جوزلا ملسأ اذإ وأ ءاهجوز

 ةبسنلاب رهشأ ةثالثو ءضيحت نمل ةبسنلاب ضيح ثالث يهو ةدعلا لالخ ةجوزلا تملسأ وأ جوزلا
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 ل ا ا ا ءامهنيب قاب حاكنلاف ضيحت ال نمل

 نم ملسي مل نمم مالسإلا ءابإب عقت ةقرفلا نأب ءاذه مهيأر ةيفنحلا لّلعيو .امهنيب ةقرغلا تعقو

 برحلا راد يف هنأل ؛هيلع 8 رذعت دقو .هيلع مالسإلا ضرعب الإ ءابإلا فرعي الو نيجوزلا

 نيب قيرفتلا ىلإ ةجاحلا تّسم دقو ءاهيف نم ىلعو برحلا راد ىلع مالسإلا رادل ةيالو الو

 رقي ال مالسإلا نأل ؛ةيباتك ريغ هتجوزو هدحو جوزلا مالسإ وأ اهدحو ةجوزلا مالسإل نيجوزلا

 ثالث يضم وهو يعجرلا قالطلا يف ةنونيبلا طرش ماقيف .رخآلا فرطلا ملسأ اذإ الإ امهحاكن

 قيرفت ةلزنمب ةدعلا ةدم يضم نوكيو ةقرفلا ببس ماقم طرشلا اذه ماقي ءرهشأ ةثالث وأ ضيح

 قرف الو .امهحاكن ىلع امهف ملسأ اذإ امأ .ةدملا هذه لالخ رخآلا جوزلا ملسي مل اذإ يضاقلا

 .اهب لوخدملا ريغو اهب لوخدملا نيب هانلق اميف

 اا : ةيفنحلا ةلدأ -

 طل نم 0 مالسإ ببسلا سميلو ا ببس وه مالسإلا ءابإ نأ 0 يضاقلا

 ما ام كلذ ىلع ةلدألاو

 :لوألا ليلدلا 9-0

 مالسإلا هيلع  هنع هللا يضر  رمع ضرعف هتجوز تملسأ بلغت ينب نم الجر نأ يور
 ولو .اعامجإ نوكيف - مهنع هللا يضر - ةباحصلا نم رضحمب كلذ ناكو امهنيب قرفف ' عنتماف

 . 1١" مامإلا لبق نم قيرفتلا ىلإ ةجاحلا تعقو امل نيجوزلا نم ملسأ نم مالسإب ةقرفلا تعقو

 : يناثلا ليلدلا -5

 حلصي ال نيجوزلا نم ملسأ نم مالسإو «ببس ىلإ فاضت نأ بجي نيجورلا نيب ةقرفلا نإ

 ةمعن تيوفتل ًاببس نوكت ال ةعاطلاو ,.ةعاط مالسإلا نأل ؛ ةقرفلا عوقوو حاكنلا عفرل 57 نوكي نأ

 لطبم نوكي الف ءاهل ادكؤم كالمألل ًامصاع فرع مالسإلا نأ امك .حاكنلا عاطقناو ةيجوزلا

 ناك رفكلا نأل ؛ حاكنلل ًاعطاق نوكي ال مالسإلل ضفارلا هرفك ىلع رصملا رفك كلذكو . .اهل

 «داعملا داز» هباتك يف ميقلا نبا هركذ  هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع نع ةيفنحلا هب جتحا يذلا ربخلا )0*١1١11(

 لاقف هتأرما تملسأ ًاينارصن نأ  هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع نعو :هصن اذهو 1-15 68ص ءالج

 يضر - رمع لاق كلذكو .امهنيب قرفف ملسي ملف ءامهنيب قرف ملسي مل نإو .هتأرما يهف ملسأ نإ :رمع
 يأ  اهعزنف ىبأف .كنم اهتعزن الإو ملست نأ امإ : هتأرما تملسأ دقو « يبلغتلا نامعنلا نب ةدابعل  هنع هللا

 . «هنم - هتجوز عزن
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 .لهسأ ءاقبلاو .هءاقب عنمي ال نئلف ؛حاكنلا ءادتبا عنمي ملو  نيجوزلا نيب  امهنيب ًادوجوم
 ملسم جوزت ول امك ءادتبا هعنمي ال هنأل ؛حاكنلا عطقل اببس نوكي ال نيدلا فالتخا كلذكو . ىلوأ

 نأل حاكنلا دصاقم لصحت ال امهنيب حاكتلا انيقبأ ول نكلو .ًاضيأ ًءاقب هل ًاعنام نوكي الف «ةيباتك
 .ةملسملا شارفتسا نم هنيكمت زوجي ال رفاكلاو  ءطولا يأ - شارفتسالاب الإ لصحت ال ةدصاقم

 جوزلا ىلع هاركإ ريغ نم مالسإلا ضرعيف «ةيباتكلا ريغ ةرفاكلا شارفتسا هل لحي ال ملسملاو

 مدعل امهنيب يضاقلا قرف ملسي نأ ىبأ نإو ءامهحاكن ىلع امهف ملسأ نإف .ملسي مل يذلا

 نأل ؛ ةقرفلل احلاص ايبس نيجوزلا دحأ نم مالسإلا ءابإ نوكيف .حاكنلا ءاقب نم كاذ دنع ةدئافلا

 :011ةيديزلا بهذم :ًاسماخ - 418

 نإف .لوخدلا دعب امهدحأ ملسأو برحلا راد ةعبت نم نييبرح نيرفاك ناجوزلا ناك اذإ : أ

 .رخآلا جوزلا مالسإ نود ةجوزلا ةدع يضم دعب عقت ةقرفلا

 .لاحلا يف عقت ةقرفلاف لوخدلا لبق نييبرحلا نيرفاكلا نيجوزلا دحأ ملسأ اذإ : ب

 نإف ءاهنود اهجوز ملسأ وأ يه تملسأو مالسإلا راد ةعبت نم ةيمذ ةجوزلا تناك اذإ : ج

 :نيرمأ دحأب امهنيب عقت ةقرفلا

 وأ اهب ًالوخدم ةجوزلا تناك ءاوس ءرخآلا جوزلا ملسي نأ نود ةدعلا ةدم يضمب :لوألا
 .اهب لوخدم ريغ

 ةقرفلا تعقو مالسإلا نم عنتما اذإف ءامهنم ملسي مل نم ىلع مالسإلا ضرع :يناشلا

 .ةدعلا ضمت مل ولو مالسإلا نع هعانتماب

 هغولب رظتني لب «هغولب لبق ةدعلا يضمب ةقرفلا عقت مل ًاريغص ةيمذلا جوز ناك نإو : د

 عوقوب مكحلا يفو «ةلوبقم ريغ هترابع نأل حيحص ريغ هرغص لاح يف هيلع مالسإلا ضرع نأل ؛
 ةدعلا يف كلذ هنكمي الو همالسإب هتجوز ءاقبتسا وهو هقحل طاقسإ هغولب لبق ةدعلا يضمب ةقرفلا

 ىقبتف ملسيف ءهغولب رظنني نأب هقح نم نكمتي ىتح ةقرفلا عوقوب مكحي ال نأ بجوف .هرغصل
 .ةقرفلا عقتف عنتمي وأ .هل هتجوز

 :اهتلدأو ةفلتخملا لاوقألا ةشقانم -65

 8174-7176 ص اج هراهزألا حرش» (1115)

 هأ5لوعو لة



 ةقرفلا تعقو ةيباتك ريغ هتجوزو جوزلا ملسأ وأ .ةجوزلا تملسأ اذإ .هوقفاومو مزح نبا لوق
 : يتأي ام لوقلا اذه ىلع دريو .امهنم ملسأ نم 0 لاح

 سانلا ناك دقو . طق رخآلا لبق امهدحأ ملسأ نيجوز حاكن ددج كي يبنلا نأ فرعي مل :

 ' ةّئبلا مهنم دحأ نع فرعي ملو «سكعلابو هتأرما لبق مهنم لجرلا ملسي ِد هللا 00 5

 مالسإ رخأت ببسب امهنيب ةقرفلا تناك امف اذه عمو ,فرحب ًافرح هتأرماو وه همالسإب ظفلت هنأ

 , 011رخآلا نع امهدحأ

 دحأ مالسإ درجمب ةقرفلا عوقوب هريغو باطخلاب نب رمع نع يور امب جاجتحالا : ب
 ةقرفلا ليجعت مدعب ةحارص هنع يور امب ضراعتو «ةقرفلا ليجعت يف ةحيرص تسيل نيجوزلا
 , 01150 نيجوزلا دحأ مالسإب

 . .«ٍتارجاَهُم ٌتاَنمْؤُملا مُكَءاَج اذِإ اونمآ َنيِذّلا اهّيأ اي :ةميركلا ةيآلاب جاجتحالا : ج
 عم رخآلا نود امهدحأ ملسأ اذإ نيجوزلا نيب ةقرفلا عوقو ىلع اهب لدتسي ةيآلا هذه .ةيآلا

 ىلع اهب لدتسي ةيآلا هذه تناك اذإف ًاضيأو . ةيفنحلا كلذ ىلإ بهذ امك ءامهنيب رادلا فالتخا
 لالدتسالا اذه نإف  ىلاعت هللا همحر مزح نبا لوقي امك نيجوزلا دحأ مالسإب ًالاح ةقرفلا عوقو
 دق ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا نإ :لاق ذإ ةيآلا هذه يف هللا همحر  يعفاشلا مامإلا لوقب ضراعُي
 يف امهنم يقابلا ملسي نأ الإ ضعبل مهضعب لحي ال هنأ اذه هلوق نم هللا دارم) نأ تنّيب
 : هيلع لزنأ يذلا نإ» : ميقلا نبا لوقب ةيآلاب مزح نبا لالدتسا ىلع ضرتعي امك ,0110(ةعلا

 مكحي مل ّنُهَ َنوُلحَي ْمُه الو ْمُهَل لج َّنُه آل» : ىلاعت هلوقو 4رِفاَوَكلا مصعب اوُكِسمُت ًالو»
 م ا ليجعتب

 فقوت نود ًالاح ةقرفلا عقت : نأ بجيف ةقرفلا بابسأ نم نيجوزلا دحأ مالسإ نأب لوقلا : د

 .ًالاح ةقرفلا عوقو مدعب: ةربتعم راثآو صوصن درت مل ول لوبقمو حيحص لوق ءرخآ ءيش ىلع

 : مهفقاومو ةلبانحلاو ةيعفاشلا ةشقانم :ًايناث 6

 ءالؤه لوق ىلع دريو ءرخآلا جوزلا ملسي ملو ةدعلا تضم اذإ ةقرفلا عوقو نوري ءالؤهو

 : يتآلاب

 )/١١١( «84ج «ميقلا نبال «داعملا داز» ص؛١6 .

 ) )1١14.4ج «ميقلا نبال «داعملا داز» ص١6-15.

 )١118( .5/ص 8١2ج .يبطرقلل «نآرقلا ماكحأ»

 )١1١1١40( «5ج «ميقلا نبال «داعملا داز» ص©١16.
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 جوزلا ملسي نأ نود اهيضم دعب ةقرفلا عوقول ةدعلا ةاعارم ِلكي هللا لوسر نع فرعي مل : أ
 لوسر نأ ملعن الف .ةدعلا ةاعارم وأ ةقرفلا زيجنت امأو» : هللا همحر  ميقلا نبا مامإلا لاق ءرخآلا
 دحأ مالسإ برقو نهجاوزأو لاجرلا نم هدهع يف ملسأ نم ةرثك عم امهنم ةدحاوب ىضق ْهي هللا
 .01149مهنم هدعبو رخآلا نم نيجوزلا

 هللا لوسر دهع“يف نيجوزلا دحأ مالسإ دنع ةدعلا ةاعارم يف ةمربش نبا نع يور ام : ب
 رابخأ ة ةمربش نبا نع ةيورملا رابخألا هذه .رخآلا جوزلا مالسإ نود اهئاضقناب عقت 5 ةقرفلا نأو ع

 ,(011491هب جاجتحالا حصي الف ةعطقنم

 «نالسرم ناثيدح ةمركعو ناوفص مالسإ ةصق يف باهش نبا نع كلام مامإلا هاورام : ج

 ةاعارمب لوقلل ةجح نيلسرملا نيذه يف سيلف .لسرملاب جاجتحالا زاوجب انلق اذإو (65٠06دهب
 نيبو ناوفص مالسإ نيب ةدملل نايب امهدحأ يف امنإو .ةدعلل ركذ امهيف سيل هنأل ؛ةدعلا ةدم
 هذه دعب ملسأ ول ناوفص نأ ىلع ةلالد نايبلا اذه يف سيلو :رهش وجت هو هحوز مالسإ

 نيب ةدملا ركذ الو ةدعلا ركذ هيف دري مل ةمركع مالسإ ةصق لسرمو .هحاكن ىلعرفا امل .ةدملا

 . هتجوز مالسإو همالسإ

 : ةيفنحلا ةشقانم : الاث 5

 ملسي مل يذلا جوزلا ىلع مالسإلا ضرع نم - هنع هللا يضر - رمع نع يور ام : أ

 يهو ملست : ةينارصنلاو ةيدوهيلا يف لاق هنأ  امهنع هللا يضر - سابع نبا نع يور امب ضراعي

 «جيزلا ىلع مالسإلا ضرع سابع نبا ركذي ملو .٠21**امهنيب قرفي « ينارصن وأ يدوهي تحت
 - هنع هللا يضر  رمع لعف ىلع اهيف عامجإ الو ةيفالخو ةيداهتجا ةلأسملا نأ ىلع لدي اذهو

 . ةيفنحلا لاق امك

 نأ امهنم دحاو حلصي ال رخآلا| جوزلا رفك وأ نيجوزلا دحأ مالسإ نإ :ةيفنحلا لوق : ب

 عم حاكنلا زوجي هنأل ؛ قيرفتلل ًاببس نيدلا فالتخا نوكي نأ حلصي ال امك يوصل اهس نركب

 هيف رثؤي الف ,حاكنلا ىلع نيدلا فالتخا أرط اذإف «ةيباتك ملسملا حاكن يف امك ءءادتبا هدوجو

 .160١ص . ؛ج داعملا داز»(41١١١)

 . 8١ص «4ج هداعملا داز» (11145)
 .ه0ا7/ص .يناكوشلل «لوحفلا داشرا» ء7ص «7ج ءمزح نبال «ماكحألا لوصأ يف ماكحألا» )١١145(

 1١. 4ص ءالج .مزح نبال «ىّلحملا» )١1١146(
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 ءادتبا حاكنلا عنمي دق نيدلا فالتخا نأب لوقلا اذه ىلع دريو .ءادتبالا نم لهسأ ءاقبلا نأل

 ةمادتسا نم اعنام نيدلا فالتخا نوكي نأ زوجيف اذه ىلعو .ةكرشم ملسملا حاكن يف امك
 نإ ثيحو .نيدلا فالتخا ىلإ يأ هيلإ ةقرفلا فاضت نأ حصيف ءًءادتبا هعنم امك هئاقبو حاكنلا
 نأ نكميف .رفكلا ىلع هئاقبو مالسإلا رخآلا ءابإو نيجوزلا دحأ مالسإ نم ىتأت فالتخالا اذه
 حاكنلا ةمادتسا نم عناملا نيدلا فالتخا ققحت همالسإب نأل ؛ ملسأ نم مالسإ ىلإ ةقرفلا فاضت

 . هئاقبو

 حجارلا لوقلا 07

 حجرتي تاضارتعاو تاداريإ نم اهيلع دري امو اهتشقانمو اهتلدأو ةفلتخملا لاوقألا ضرع نمو
 ال امك ؛نيجوزلا دحأ مالسإب ةقرفلا ليجعت لَك يبنلا نع تبثي مل هنأل ؛ةيفنحلا لوق يدنع
 ملف .ةقرفلا عقت اهئاضقنا لبق رخآلا جوزلا ملسي مل اذإ ثيحب ةدعلا ةدم ةاعارم لكي هنع تبئي

 قرف ىبأ نإو قاب حاكنلاف ملسأ نإف «نيجوزلا نم ملسي مل نم ىلع مالسإلا ضرع الإ قبي

 مل يذلا جوزلا ىلع مالسإلا ضرع نأ رهاظلاو .هيلع مالسإلا ضرع دعب رخآلا جوزلا مالسإ
 دحأ مالسإ دعب حاكنلا عوضوم يف هرظن دنع هيلع مكاحلا هضرعي امنإو ةددحم ةدم هل سيل ملسي

 هيلع امهرارقإ فقوتي نأ امإو هيلع اًرقُي نأ امإف :امهحاكن رمأ يف تبلا بجي ثيح نيجوزلا
 ىلع مكاحلا امهّرقأ ملسأ نإف .مالسإلا هيلع مكاحلا ضرعيف .ءرخآلا جوزلا مالسإ ىلع
 حاكنلا ربتعي امهنيب مكاحلا قرفي مل امو امهنيب قيرفتلاب مكاحلا مكح ملسي نأ ىبأ نإو امهحاكن

 جوزلا مالسإل ةدم ددحي مل - هنع هللا يضر رمع انديس نأ هانلقو هانرهظتسا ام ديؤي اممو .امئاق

 هتجوز تملسأ يذلا ينارصنلا يبلغتلا ةيضق هيلإ تعفر نأ دعب مالسإلا هيلع ضرع امنإو رخآلا
 اذه عم نكلو . اهنيبو كنيب انقرف يأ - كتجوز كنم انعزن نأ امإو ملست نأ امإ :رمع هل لاقف
 أذهو .رخآلا جوزلا ىلع مالسإلا ضرع نيبو نيجوزلا دحأ مالسإ نيب ه ةدملا لوطت ال نأ يغبنيف

 نم اهيف امل ةبسحلا ىواعد نم ىوعدلا هذه نأو اميس ال ارو مكاحلا ىلإ رمألا عفر يضتقي
 0 ملامو .ةكرشم ملسملا حاكن روجي الو ةملسم رفاكلا حاكن زوجي ال هنأل ؛ ةمرحو لح

 هؤابإ وأ همالسإ نيبتيل هيلع مالسإلا ضرعب متي اذهو ءامهنيب قيرفتلا بجي ملسي مل يذلا جوزلا

 زوجي ةبسحلا ىواعدو .تلق امك ةبسحلا ىواعد نم اهنأل ؛امهريغ لبق نم وأ ملسأ يذلا جوزلا

 . يضاقلا ىلإ اهعفريو اهيف لخدتي نأ ملسم لكل

 : مالسإلا ءابإ اسيعسل ةقرفلا عون 5184
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 عون يف ءاملعلا فلتخا دقف هانلصف يذلا وحنلا ىلع مالسإلا ءابإب ببسب ةقرفلا تعقو اذإو

 . خسف ةقرف اهنأ ىلع فسوي يبأو دمحأو يعفاشلاو كلام مامإلا مهنمو روهمجلاف «ةقرفلا هذه

 ,20110مالسإلا جوزلا ىبأو ةجوزلا تملسأ اذإ قالط

   -68مهيفلاخمو روهمجلا ةلدأ :

 :روهمجلا ةلدأ : أ

 مكحب تعقو امنإو «قالطلا ظفلب عقت مل اهنأب خسف ةقرف اهنإ مهلوقل روهمجلا جتحا

 هذه نأب فسوي وبأ جتحاو .9١١2عاضرلا ببسب ةقرفلاك قالط ةقرف ال خسف ةقرف نوكتف ,عرشلا

 هئابإ ببسب نوكت اذكف « خسف اهببسب ةقرفلاو مالسإلا ءابإ وهو ناجوزلا اهببس يف كرتشي ةقرفلا
 ,148١201مالسإلا

 :دمحمو ةفينح يبأ ةجح : ب

 حيرستلا نيعتيف .«فورعملاب كاسمإلا تاف دقف مالسإلا جوزلا ىبأو تملسأ اذإ ةأرملا نإ

 ةلاح يف امك خسف ال قالط ةقرف ةقرفلا نوكتف .قالطلا وه هيلإ يذلاو ءهب قيرفتلا هيلإ اميف هنع

 ءملست نأ تبأ ةجوزلاو ملسأ يذلا وه جوزلا ناك ول ام فالخب اذهو .ةّئعلاو ٌبجلاب قيرفتلا

 وه اهل هزاوج دنع هب قيرشلا ةأرملل يذلاو ب قيرفتلا اهل اميف اهبائم بوني يضاقلا نإف

 ,0112هيف اهنع بئان هنأل ؛ًاخسف ةلاحلا هذه يف يضاقلا قيرفت نوكيف قالطلا ال خسفلا

 : نيلوقلا ىلع بترتيام

 نوكي نأ نكمي ال ذإ يعجر ال نئاب قالط هنأ ,قالط ةقرف ةقرفلا نإ :انلوق ىلع بترتي : أ

 ىلع مرحيو ءرفاك ةجوز ةملسملا نوكت نأ مرحي ذإ ,عرشلا مكحب قيرفتلا لصح دقو ًايعجر
 يتلا تاقلطلا ددع نم صقني قالطلا هذه نأ امك .ةيباتك ريغ ةرفاك هتجوز نوكت نأ ملسملا

 «عومجملا هحرشو بذهملا» «774ص 27ج «يشرخلا حرش» ,.1868١ص «,4ج «ىربكلا ةنودملا» )١1١1١145(

 20ج .هراتحملا درو راتخملا رّدلاو ل06 ص اج «عانقلا فاشك» .4هاسص « 16ج

 .14884-144ص
 )١1١١147( 16ج ؛«عومجملا هحرشو بذهملا» .4١5ص 25ج «ينغملا» ص١9 .

 .7787/ص .7ج «عئادبلا» (11144)
 )١1١١59( ص 17ج «يبلشلا ةيشاحدو يعليزلل «زنكلا حرش» ءالالا/لص 207ج «عئادبلا» ١74-198 .
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 .رخآلا فرطلا ملسي ينأ دعب ديدج دقعب لبقتسملا يف امهحاكن زاجول اميف اهيلع جوزلا اهكلمي

 اهكلمي يتلا تاقلطلا ددع ناصقن مدع .قالط ال خسف ةقرف اهنأب انلوق ىلع بترتيو : ب
 ضفر يذلا فرطلا ملسي نأ دعب ديدج دقعب حاكنلا ىلإ اداع ول اميف ةأرملا هذه ىلع جوزلا
 . مالسإلا

 ؟قيرفتلا عم رهملا بجي له 05١

 يذلا وحنلا ىلع نيجوزلا دحأ نم مالسإلا ءابإ ببسب نيجوزلا نيب ةقرفلا تعقو اذإو

 ناك نإ هفصن وأ لوخدلا دعب قيرفتلا ناك نإ رهملا لك اهجوز ىلع ةجوزلل بجي لهف .هانلصف

 : يتآلاب هزجون ءاهقفلا نيب ليصفت ؟لوخدلا لبق قيرفتلا

 :ةيفنحلا بهذم :ًالوأ -1

 نإو .هلك رهملا اهلف ءلوخدلا دعب هلبق نم وأ اهلبق نم مالسإلا نع ءابإلاب قيرفتلا ناك اذإ
 ءابإب ناك نإو ءرهملا فصن اهلف جوزلا نم ءابإلا ناك نإف .لوخدلا لبق مالسإلا نع ءابإلا ناك

 لخد ناك نإ رهملا اهلف ءاهئابإب امهنيب قّرف اذإ مث» :«ةيادهلا» يف ءاج دقف .اهل رهم الف ةجوزلا
 دكأتي مل رهملاو اهلبق نم ةقرفلا نآل ؛اهل رهم الف اهب لخد نكي مل نإو .لوخدلاب هدكأتل اهب
 لبق رهملا فصن اهلف .جوزلا ىبأو تملسأ ول امأ» :«راتحملا ٌدر» يفو .2©"٠”0«ةدرلا هبشأف

 ناك نإف ءءابإلاب امهنيب ةقرفلا تعقو اذإ مث» :«ةيدنهلا ىواتفلا» يفو .7*26«هدعب هلكو لوخدلا

 ناك نإو ءرهملا فصن اهلف هئابإب ناك نإف ,لوخدلا لبق ناك نإو .هلك رهملا اهلف لوخدلا دعب

 2119 «اهل رهم الف اهئابإب

 :015ةيعفاشلا بهذم :ًايناث - 4141

 مدعو اهمالسإ ببسب وأ اهمالسإ مدعو همالسإ ببسب لوخدلا دعب ةقرفلا تعقو اذإ : ُأ

 نإو .لوحخدلاب هدكأتو هرارقتسال ةحيحص هتيمست تناك نإ هلك ىمسملا رهملا اهلف .ءهمالسإ

 .لثملا رهم اهلف ءًاريزنخ وأ ًارمخ رهملا ناك ول امك ةدساف هتيمست تناك

 ةقرفلا نأل ؛رهملا نم اهل ءيش الف .اهمالسإ ببسب لوخدلا لبق ةقرفلا تعقو نإو : ب

 .6 8١ص .؟ج نيدقلا حتفو ةيادهلا» )١1١1160(

 .؟١4١5ص . 37ج «راتخملا ردلا» ىلع نيدباع نبال «راتخملا در» )١1١1١61١(

 . 77” ص .١ج «ةيفنحلا هقف يف ةيدنهلا ىواتفلا» (6١1١1١؟)

 .144-190ص .ج ةجاتحملا ينغم» :744ص 57ج «جاتحملا ةياهن» )١1١16(
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 ؛رهملا فصن اهل رخآلا لوقلا ىلعو ,بهذملا يف روهشملا لوقلا ىلع اذهو ءاهلبق نم تءاج

 .اهمالسإب تنسحأ اهنأل

 رهم فصن اهلف رمخلاك ًارهم نوكي نأ حلصي ال ًادساف ناك نإف .ًارهم نوكي نأ حاصي ىمسملا'
 .لثملا

 :0119ةلبانحلا بهذم :ًاثلاث 64

 :لوخدلا لبق ةقرفلا : أ

 ةيمستلا تناك نإ ىمسملا فصن اهلف جوزلا مالسإب لوخدلا لبق ةقرفلا تلصح اذإ اولاق

 رهمفضت اهلف ءاريزنخوأ ارمخت اهزهم لعجي نأ لكم ةدساق ةيطيستلا هةناك نإو :فحيسم

 ءاهل ءيش الف ةجوزلا مالسإب ةقرفلا تلصح نإو .همالسإب يأ هلعفب تلصح ةقرفلا نأل ؛اهلثم

 يرهزلاو كلامو نسحلا لاق اذهبو .اهمالسإ وهو اهنم ببسبو لوخدلا لبق تلصح ةقرفلا نأل
 .«تملسأ يتلا يه تناك اذإ رهملا فصن اهل نأ ىرخأ ةياور دمحأ نعو . ةمربش نباو يعازوألاو

 اهل ناكف اهيلع هللا ضرف ام تلعف اهنأل ؛يروثلاو ةداتق لاق هبو ةلبانحلا نم ركب وبأ اهراتخاو

 :لوخدلا دعب ةقرفلا : ب

 دكأتو رقتسا هنأل ؛ًالماك رهملا اهلف ءلوخدلا دعب امهدحأ مالسإب ةقرفلا تلصح اذإو

 وهو هضبقت مل نإو .مهماكحأ نم ىضم امل ضرعتن ال اننأل ؛هريغ اهل سيلف .رفكلا لاح يف

 :ًاملشم ملسملا ريغ ريصي مب -96

 رخآلا جوزلا ضفر اذإ هلاوز وأ حاكنلا ءاقب يف هرثأو نيرفاكلا نيجوزلا دحأ مالسإ انركذ

 قطن اذإ :باوجلاو ؟ًاملسم ملسملا ريغ ريصي مب انه لأسنو ءهيلع هضرع دعب مالسإلا

 ريصي هنإف هللا لوسر ًادمحم نأ دهشأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ :لوقي وأ لاق نأب نيتداهشلاب
 مالسإلا ماكحأ ةلمج نمو رهاظلا ثيح نم ًاملسم راص هنأل ؛ مالسإلا ماكحأ هيلع قبطنو ًاملسم
 يذلا وحنلا ىلع هخاسفنا وأ هحاكن ءاقب ةهج نم هانركذ ام همالسإ ببسب هيلع اهقبطن ىتلا

 .516-518ص :5ج «ينغملا» )١١184(
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 يضافقلا مامأ همالسإ نالعإ امأ . ةجوزلا وأ جوزلا نيتداهشلاب هقطنب ملسأ يذلا ءاوس هانتلصف

 ةحصل سميلو مالسإلا نيد ىلإ هلاقتنا تابثإل داري اذهف همالسإ ةجحب هديوزتو ةمكحملا يف

 ًاملسم هرابتعال يفكي .مالسإلا يف لوخدلا ةدارإو ناميإلا هجو ىلع نيتداهشلاب قطنلاف «همالسإ
 ؛قّدصم ريغ وأ هناسلب قطن امب ًاقّدصم هبلق يف ناك ءاوس ءايندلا ماكحأ يفو رهاظلا ثيح نم
 :- ىلاعت هللا همحر  ىلازغلا مامإلا لوقي اذه يفو «ءرئارسلا ىلوتي هللاو رهاظلاب مكحن اننأل

 الف «هبلقب قدصي مل نكلو (هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال) هناسلب لوقي نأ .ةسداسلا ةجردلا»

 نم ايندلا مكح يف هنأ كش الو .رانلا يف دّلخم هنأو رافكلا نم ةرخآلا مكح يف هنأ يف كش
 يف هيلع وطنم وهو الإ هناسلب هلاق ام هنأ هب نظن نأ انيلعو هيلع علطن ال هبلق نأل ؛نيملسملا
 , 011 (هبلق

 : نيجوزلا نم ملسأ نم مالسإ در يضاقلل زوجي ال 5

 «نيتداهشلاب قطنو همامأ همالسإ نلعأ اذإ نيجوزلا نم ملسأ نم مالسإ در يضاقلل زوجي الو
 ديرت ةأرملا نأ وأ 0 هتجوز قيلطت همالسإب ديري هنأو همالسإب قداص ريغ هنأ ةجحب

 57 مالسإ دريف يف اهبلإ دنتسي نأ اقلطم يضاقللا زوجي الو «ةلوبقم ريغو ةلطاب 2 هذه

 7-0 0 مالا ةتيكيورم ادلع هركمر اوم تاع لطلالا يل

 متيَرَض اذإ اونمآ َنيذْلا اهي اج: 7 لوقوع يلازغلا ما هلاق ام . ىلع رخآ ا وأ ا

 ددصب ءاج دقو وبلا . ًانمْؤُم ٌتَسَل َمالّسلا ْمُكَلإ ىقلأ ْنَمل ْنَمل اولوُقَ د لَو اوني هللا ليبس يف

 هذهو» :- ىلاعت هللا همحر لاق دقف (هريسفت) يف يبطرقلا مامإلا هركذ ام اهلوزن ببسو ةيآلا هذه

 ىلع ملسف ءاهعيبي ةمينغو لمج هعم لجرب مهرفس يف اورم نيملسملا نم موق يف تلزن ةيآلا
 يبنلل كلذ ركذ املف .هلتقف مهدحأ هيلع لمحف .هللا لوسر دمحم هللا الإ هلإ ال :لاقو موقلا

 هللا لوسر ثعب :لاق نيصح نب نارمع نع «هجام نبا نئس» يفو .ةيآلا تلزنو هيلع ٌّقش د
 اوٌرف يأ  مهفاتكأ مهوحنمف اديدش الاتق مهولتاقف نيكرشملا ىلإ نيملسملا نم اشيج هِي

 نأ دهشأ :لاق هيشغ املف حمرلاب نيكرشملا نم لجر ىلع نيملسملا نم لجر لمحف - نيبراه
 «ٌتكله هللا لوسر اي :لاقف لكي هللا لوسر ىلإ ىتأف .هلتقف هنعطف ملسم ينإ هللا الإ هلإ ال

 تققش الهف : لَك هللا لوسر هل لاقف . عنص يذلاب هربخأف +نيترم وأ ةرم ؟تعنص يذلا اهو :لاق

 ) )1١1١1١66«نيدلا مولع ءايحإو ج 2١ص©٠١8.

 )١1١165( ةيآلا نم .ءاسنلا ةروس] 45[.
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 :لاق ؟هبلق يف ام ملعأ ٌتنكأ هنطب تففك ول هللا لوسْرااَ :لاقف .هبلق يف ام تملعف هنطب نع

 ا .هبلق يف ام ملعت تنأ الو هب ملكت ام تلبق تنأ الف ءال

 نم مالسإ لوبق  ةيآلا هذه هيلع تلد امك  بجاولا ناك اذإو .«230١١9. . . تام نع اريست الإ

 صلختلا همالسإ نالعإب ديري هنأ ةجحب همالسإ ضفر زاوج مدعو نيتداهشلاب هقطنب برحلاب ملسي
 زوجي ال ناك اذإ لوقأ «يلعف لاتقو برح ةلاح ةلاحلا نأل ؛لامتحالا اذه دوجو عم لتقلا نم

 ةلاح ريغ يف همالسإ نلعي نم مالسإ در زوجي ال نأ ىلوألا نمف لاتقلا يف ملسي نم مالسإ در

 .همامأ همالسإ نلعيل يضاقلا ىلإ هئيجمبو هرايتخابو مالسإلا راد يف نيجوزلا دحأ مالسإك لاتقلا

 .78ا/-"5ص .هج «نآرقلا ماكحأ , يبطرقلا ريسفت» )١١161(

- ١١48- 



 رثكم ل) لسنل)
 نيوزار)_ وركب رل)

 :ديهمت 1

 ءاوس مالسإلا نع عجارلا وه ٌدترملاو .مالسإلا نع عوجرلا يعرشلا حالطصالا يف ةذرلا

 ةميرج اهرابتعاب ةّدرلا ىلع انملكت دقو .هقنتعا رخآ نيد ىلإ وأ نيد ريغ ىلإ مالسإلا نم جرخ
 وأ دترملا جاوز نالطب انيب امك ,155ةرترملاو دترملا ةبوقعو ًادترم صخشلا هب ريصي امو

 .2ةامهل ةّلم ال ةّدترملا وأ ٌدترملاو ةلملا دمتعي جاوزلا نأل ؛ةدترملا

 : لصفلا عوضوم

 نيجوزلا دحأ ةّدر ىلع بترتي لهو «حاكنلا ءاقب يف ةدرلا رثأب قلعتي لصفلا اذه يف انمالكو

 لهو ؟اهعوقوب انلق نإ ةّدرلا ببسب ةعقاولا ةقرفلا عون امو ؟ال مأ امهنيب قيرفتلا بوجو امهيلك وأ
 لاوقأ ركذب لصفلا اذه ىف هنايب ديرن ام اذه ؟ةّدرلا ببسب ةقرفلا تعقو اذإ هضعب وأ رهملا بجي

 .ةفلتخملا بهاذملا

 0115:ةيفنحلا بهذم : ًالوأ -4

 :نيجوزلا دحأ ةّدرب لاحلا يف ةقرفلا عوقو : أ

 يف امهنيب ةقرفلا تعقو ةيباتكلا جوز ملسملا ٌدترا وأ «نيملسملا نيجوزلا دحأ ٌدترا اذإ

 نوكي ال تيملاو ءهيلإ يضفي ببس اهنأل توملا ةلزنمب ةدرلا نأل ؛هدعبو لوخدلا لبق لاحلا

 .ةمصعلا لاوز عم ىقبي ال حاكنلا كلمو ةدرلا عم ةمصع ال هنألو

 .اهدعب امو 877١, نم تارقفلا )١١١64(

 )١1١1١69( ةرقفلا /514٠1.

 ١1ج «ةيفنحلا هقف ىف ةيدنهلا ىواتفلا» .7-78"7*/ص كج «عئادبلا» 49ص 80ج «طوسبملا» (0ل115)

 .؟١58ص

 ١ه



 :نيجوزلا دحأ ةّدر سفنب تبثت ةقرفلا : ب -8

 اذإ خسف ةقرف يأ - قالط ريغب ةقرف ربتعتو .ةّدرلا سفنب تبثت نيجوزلا دحأ ةّدرب ةقرفلاو

 جوزلا ةّدر ببسب تناك اذإ خسف ةقرف اضيأ ربتعتو ةيفنحلا نيب فالخ ريغب ةجوزلا ةّدر ببسب تناك

 .قالط ةقرف ربتعت دمحم دنعو ,.فسوي يبأو ةفينح يبأ لوق يف

 ؟ةقرفلا عقت له ًاعم ناجوزلا دترا اذإ : ج +

 .امهحاكن ىلع امهف ًاعم املسأ ول ىتح ًاناسحتسا امهنيب ةقرفلا عقت ال ًاعم ناجوزلا دترا اذإو

 .رفز مامإلا لوق وهو ءأعم امهتّدرب ةقرفلا عوقو سايقلاو
 نأل ؛ًاعم اًدترا اذإ اذكف «ةقرفلا تعقول امهدحأ دترا ول هنأ ءسايقلا وهو ءرفز لوق (هجو)

 .ةدايزو امهدحأ ةّدر امهتّدر يف

 يبأ نمز يف تّدترا امل برعلا نإف  مهنع هللا يضر  ةباحصلا عامجإ ,ناسحتسالا (هجو)

 . مهئاسن نيبو مهنيب قرفي مل اوملسأ مث  هنع هللا يضر  قيدصلا ركب

 :مالسإلا ىلإ امهدحأ داعو ادترا اذإ : د م١

 حاكن زوجي ال هنأل ؛امهنيب ةقرفلا تعقو مالسإلا ىلإ امهدحأ داعو ًاعم ناجوزلا دترا اذإ

 .ةجوزلا وأ جوزلا فرطلا اذه ناك ءاوس .ٌدترم هيفرط دحأو

 :تسّحمت اذإ ةيباتكلا ملسملا ةجوز : ه7

 ريغ نأل ؛امهنيب ةقرفلا تعقو ةينثو تراص وأ تسّجمت مث ةيباتك ملسملا ةجوز تناك اذإ

 .ًءاقب اذكف ًءادتبا ملسمل ةجوز نوكت نأ حلصت ال ةيباتكلا

 :ترّصنتف ةيدوهي ملسملا ةجوز : و 0

 ضرتعي ملو ةقرفلا عقت مل تدوهتف ةينارصن تناك وأ ترّصنتف ةيدوهي ملسملا ةجوز تناك اذإ

 ىلع ربجلاو «لطاب ىلإ لطاب نم تلقتنا اهنأل ؛قباسلا اهنيد ىلإ ةدوعلا ىلع ربجت الو ءاهيلع
 .نيدلا يف هاركإ ال هنأل ؛ مالسإلا ىلع ربجت ال اذكو .لطاب لطابلا

 :ةدرلا دعب رهملا مكح -

 اهلف دترملا وه جوزلا ناك نإ :ةيفنحلا لاق دقف .ةقرفلا عوقوو ةّدرلا دعب رهملا مكح امأو

 يه ةجوزلا تناك نإو .اهب لخد دق نكي مل نإ هفصن اهلو ءاهب لخد دق ناك نإ رهملا لك

 .اهب لخدي مل نإ اهل رهم الو ءاهب لخد دق ناك نإ رهملا لك اهلف .ةّدترملا

-١١١ 



 ؟مالسإلا ىلع ربجت له تدترا اذإ ةملسملا ةجوزلا 6

 ىلع رفكلا ةملك  ةملسملا ةجوزلا يأ - ترجأ ول» :«ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج ؟مالسإلا ىلإ

 «فنأتسم حاكنب هيلع رهملا باجيتسال وأ هتلابح نع اهسفنل ًاجارخإ وأ اهجوزل ةظياغم اهناسل
 نأ اهل سيلو «تيضر وأ تطخس رانيدب ولو حاكنلا ددجي نأ يضاق لكلو .مالسإلا ىلع ربجت
 ,011«اهجوزب الإ جوزتت

 :01179ةيعفاشلا بهذم :ًايناث 5

 :امهدحأ وأ ناجوزلا ٌدترا اذإ : أ

 ناك نإو .حاكتلا خاسفناب ةقرفلا تعقو لوخدلا لبق ناك نإف ءامهدحأ وأ ناجوزلا دترا اذإ
 ىلإ امهنم دترملا عجر نإف .ةدعلا ءاضقنا ىلع ةقرفلا تفقو لوخدلا دعب امهدحأ وأ امهدادترا
 ةدعلا تضقنا ىتح د ىلع اعمتجي مل نإو ءامهحاكن ىلع امهف ةدعلا ءاضقنا لبق مالسإلا

 . ةقرفلا تعقوو حاكتلا خسفنا

 :سكعلابو ةينارصنلا ىلإ ةيدوهيلا نم لاقتنالا - 7

 دنع رهظألا لوقلا ىلع نيد نم هيلإ لقتنا ام ىلع رقي مل هسكع وأ ينارصن دوهت ولو
 اهنأل ؛ملسمل ّلحت مل ترّصنتف ةيدوهي وأ تدؤهتف ةينارصن ةأرما ةلقتنملا تناك نإف « ةيعفاشلا
 مالسإلا نع ةملسم ةدركف ملسم ةجوز ةلقتنملا تناك نإو .ةّدترملاك هيلإ تلقتنا ام ىلع رقت 1

 . ةدعلا ءاضقنا لبق ملست مل نإ هذدعب اذكو «لوخدلا لبق امهنيب ةقرفلا زجنتف

 :015ةلبانحلا بهذم :ًاثلث -

 :لوخدلا لبق ةّدرلا : أ

 ةماع لوق اذهو يلبنحلا ةمادق نبا لاق ,حاكتلا شا لوخدلا لبق نيجوزلا دحأ دترا اذإ
 . (رفاوكلا مصعب ءب اوكِسْمُت اآلو» :ىلاعت هلوقل .ملعلا لهأ

 )١١1١151( «ةيدنهلا ىواتفلا» ج 2١ص8١؟.

 ص 216ج «عومجملا» ةلددسجدف] 47١-51/1١ ١ كج «جاتحملا ينغما» 2 ؟588ص ىع «جاتحملا ةياهن»

 ص١4١0.

 25ج «ينغملا» ل1155 ص8؟7"-51١0.

 -اكاأا



 :لوخدلا دعب ةّدرلا : ب - 48

 :ناتياور دمحأ نعف لوخدلا دعب نيجوزلا دحأ ٌدترا اذإو

 هدعبو لوخدلا لبق ام هيف ىوتسا حاكنلا خسف بجوأ ام نأل ؛ةقرفلا لجعتت :ىلوألا

 . عاضرلاك

 ىلع امهف اهئاضقنا لبق ٌدترملا ملسأ نإف «ةّدعلا ءاضقنا ىلع ةقرفلا فقت :ةيناثلا ةياورلاو

 - ةدرلا يأ  هنأل «نانيدلا فلتخا نيح نم هنم تناب ةّدعلا تضقنا ىتح ملسي مل نإو ءامهحاكت

 قالطلاك ةّدعلا ءاضقنا ىلع ةقرفلا فقت نأ زاج لوخدلا دعب دجو اذإف .ةقرفلا هب عقت ظفل

 . برحلا راد يف يبرحلا تحت ةيبرحلا ةرفاكلا مالسإك لاحلا يف هخسف بجوي الف ١ يعجرلا

 :ًاعم ناجوزلا ٌدترا اذإ : ج -

 تلجعت لوخدلا لبق ناك نإ :امهدحأ دترا ول ام مكح امهمكحف ًاعم ناجوزلا ٌدترا نإ
 يف نيتياور ىلع ؟ةّدعلا ءاضقنا ىلع فقت وأ ةقرفلا لجعتت لهف .هدعب ناك نإو .ةقرفلا

 .بهذملا

 :لوخدلا لبق نيجوزلا دحأ ةدرب رهملا مكح : ده م١6

 دترملا وه جوزلا ناك نإو ءاهلبق نم خسفلا نأل ؛اهل رهم الف لوخدلا لبق ةجوزلا تدترا نإ

 ةيمستلا تناك نإو .قّلط ول ام هبشأف هتهج نم خسفلا نأل ؛رهملا فصن هيلعف لوخدلا لبق

 .لثملا رهم فصن اهيلعف .ةدساف  رهملا ةيمست -

 :لوخدلا دعب نيجوزلا دحأ ةّدر :ه- 71

 نأل ؛ هب اوحرصي مل نإو ودبي امك  رهملا لك اهلف ,لوخدلا دعب امهدحأ ةّدر تناك نإو

 نأ لوخدلا دعب امهدحأ مالسإب ةقرفلا تعقو اذإ اميف هولاق ام ىلع ًاسايقو لوخدلاب دكأتي رهملا

 ش .لوخدلاب هرارقتسال رهملا لك اهل

 :ءطولا عنمت نيجوزلا دحأ ةّدر : و

 يف اهئطو نإف اهؤطو زوجي ال يأ ءاهئطو نم كلذ عنم أعم ادترا وأ نيجوزلا دحأ ٌدترا اذإو

 ءاضقنا ىلع ةفوقوم ةقرفلا نإ انلق نإو .اهلثم رهم هيلع نوكيف ةيبنجأ أطو هنأل ؛حاكنلا دقعب
 هيلع اهل رهم الف ءامهنم ةّدرلا تناكو اهتدع يف ًاعيمج املسأ وأ امهنم دترملا ملسأ نإف ةّدعلا

 -1١7ا-



  امهتّدر ىلع اتبث نإو .هتجوز يهو اهئثطو هنأل ؛ًامئاق لزي مل حاكنلا نأ انّيبت انأل ؛ءطولا اذهل
 ءطو هنأل ؛ءطولا اذهل لثملا رهم هيلع اهلف ءاهتدع تضقنا ىتح هتدر ىلع امهنم ٌدترملا تبث وأ

 .حاكن ريغ يف

 :01159ةيرفعجلا بهذم :ًاعبار 4

 ةأرملا تناك نإ رهملا طقسو لاحلا يف حاكنلا خسفنا لوخدلا لبق نيجوزلا دحأ ّدترا اذإ

 دعب امهدحأ نم ةدرلا تعفو ولو .ٌدترملا وه جورلا ناك نإ رهملا فصن طقسو «ةدترملا يه

 امهحاكن ىلع امهنم مالسإلا ىلإ ٌدترا نم داع نإف «ةّدعلا ءاضقنا ىلع خسفلا فقو لوخدلا

 .لوحدلاب هرارقتسال رهملا نم ءيش طقسي الو حاكنلا خسف الإو

 :(92١١0ةيكلاملا بهذم :ًاسماخ +6

 :نيجوزلا دحأ ةّدرب ةقرفلا عون : أ

 ةدرلاب عقتف .بهذملا يف روهشملا ىلع قالطب ةقرف يهو .نيجوزلا دحأ ةّدرب ةقرفلا عقت

 يف بات نإ اهتعجر مدع فالخلا ةرمثو .ةيعجر ةقلط عقت مهضعب لاقو .ةيعجر ال ةنئاب ةقلط

 .ٌدترملا ملسي نأ دعب اهعاجرإ دارأ نإ ديدج دقع نم ّدب ال لب .ةنئاب ةقلط عقت انلق نإ ةّدعلا

 ةقرفلا نإ ليقو .امهنم ٌدترا نم ملسأ اذإ ةّدعلا لالخ اهعجري نأ هل ,ةيعجر ةقلط اهنإ لوقلا ىلعو

 بات اذإ لوقلا اذه ىلعو « سيوأ يبأ نباو نوشجاملا نبا لوق وهو «قالط ال خسف ةقرف ةّدرلاب

 ام اهيلع كلمي وهو هيلإ عجرت اهنإف حاكنلا دقع جوزلا ددجو مالسإلا ىلإ عجرو امهنم ٌدترملا
 كلمي وهو هيلإ دوعت روهشملا لوقلا ىلعو «ةّدرلا ةقرف لبق تاقلطلا ددع نم اهيلع هكلمي ناك

 .انلق امك بهذملا يف روهشملا ىلع نئاب قالطب ةقرف ةّدرلاب ةقرفلا نأل ؛نيتقلط اهيلع

 امأ ءلوخدلا دعب ةقرفلا تعقو اذإ اذه , يعجر قالطب ةقرفلا نإ : مهنم لاق نم نأ ودبيو
 ال لوخدلا لبق قالطلا نأل ؛ةنئاب ةقلطب نوكت نأ دب الف .لوخدلا لبق ةّدرلاب ةقرفلا تعقو اذإ

 .هيف ةّدع

 :حاكنلا خسف دصقب ةجوزلا ةثر : ب 5

 الف ءاهدصق ضيقنب تلموع ءاهجوز نم ًاصلخت اهحاكن خسف دصقب ةجوزلا تدترا اذإو
 اذإ» :هلوق كلام نع دايز نب يلع هاور ام ىلع ادامتعا ةيكلاملا نم قيرف دنع اهحاكن خسفي

 .7594ص .7ج «مالسإلا عئارش» )١١154(

 . ١737ص . ؟ج «يقوسدلا ةيشاحوو ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» )١1١1١568(
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 دصق اذإ امأ هتمصع ىلع ىقبتو ءًاقالط كلذ نوكي ال حاكنلا خسف كلذب ديرت ةأرملا تّدترا
 عقتف هديب ةمصعلا نأل ؛هدصق رابتعا يف ةيكلاملا نيب فاللخ الف .حاكتلا خسف هتدرب جوزلا

 .هتدرب اهدصق يتلا ةقرفلا

 :نيجوزلا دحأ ةّدرب رهملا مكح : ج -17

 .قالط ةدرلاب ةقرفلا نأب لوقلا ىلع اذهو ,رهملا فصن اهلف لوخدلا لبق دادترالا عقو نإ

 ةذرب ةقرفلا وقو نيب هولاق اميف اوقرفي مل مهنأ ظحاليو . اهل ءيبش الف: خسف اهنأب لوقلا :ىليغاماو

 هدكأتل رهملا لك قحتست  اهنأ رهاظلاف «لوخدلا لعب ةقرفلا تعقو اذإ امأ . جيزلا ١ ةدرب وأ 0

 :0112ةيديزلا بهذم :ًاسداس -4

 «جاوزلا دقع دنع ةدحاو امهتّلم نوكت نأ (لوألا) :ةعبرأ رومأ دحأب حاكنلا عفتري :اولاق
 دتريف نيملسم اناك ول امك «نيتلملا فالتخا ددجتب امهنيب عفتري هنإف .فالححا اهيلع ارط مث
 .اهب لوخدم ريغ مأ اهب ًالوخدم تناك ءاوسو «لاحلا يف ةقرفلا عقتو حاكنلا خسفني ئي هنإف امهدحأ

 اهب الودغدت تناك نإو «لاحلا يف ةقرفلا تعقو ءاهب لوخدم ريغ تناك نإ : هللاب ديؤملا لاقو

 .امهنم ٌدترا نم ملسي نأ نود ةّدعلا ءاضقنا دعب الإ ةقرفلا عقت مل

 : ةيرهاظلا بهذم :ًاعباس -8

 هتحص دعب حاكتلا خسف هب عقي ام» :- ىلاعت هللا همحر  يرهاظلا مزح نبا هيقفلا لاق

 . .رومأ

 .اهنود  جوزلا كف 3 هنأ :(اهثلاثو)

 . هنود  ةجوزلا يأ - يه ٌدترت نأ :(اهعبارو)

 وأ مالسإلا عجار ءاوس ءامهحاكت خسفني هوجولا هذه لك يفف .ًاعم اكتر نأ : (اهسماخو)

 -رهم  قادصبو امهاضرب الإ كلذ لك يف ةّتبلا هيلإ عجرت ال ءأعم هاعجار وأ مالسإلا تعجار

 ,201139عمالسإ ضرع الو ةدع نم ءيش يف ىعاري نأ بجي د الو «داهشأو ّيلوو

 .777-7177ص ءا؟ج «راهزألا حرش» )١١١55(

 . 47١"ص .١٠ج مزح نبال «ىّلحملا» )١11537(
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 رسال لسن
 ايرثثا,وةراد سلول 7 . .

 :ديهمت 4

 زوجي امو .اهزاوج يف ءاهقفلا لاوقأو حاكنلا دقعب ةنرتقملا طورشلا نع قبس اميف انملكت

 نيبن نأ لصفلا اذه يف ديرنو .لاوقألا هذه نم حجارلا انّيبو ءزوجي الامو طورشلا نم هطارتشا

 ٌّقح كلمت لهو «حاكنلا دقع يف اهسفنل هتطرتشا امب ءافولا مدع ىلع بترتي اميف ءاهقفلا لاوقأ

 ؟ال مأ طورش نم هيلع هتطرتشا امب اهجوز ءافو مدعل اهسفن قيلطت وأ حاكنلا خسف

 :طرشلاب اهجوز ءافو مدعل حاكنلا خسف ّقح ةأرملل 0١-

 ًاماسقأ مسقنت حاكنلا يف طورشلا» :- ىلاعت هللا همحر  يلبنحلا ةمادق نبا مامإلا لاق
 ال نأ جوزلا اهل طرتشي نأ لثم هتدئافو ةعفن اهيلإ دوعي ام وهو .هب ءافولا مزلي (امهدحأ) :ةثالث

 مل نإف .هب اهل ءافولا همزلي اذهف ءاهيلع جوزتي ال وأ اهب رفاسي ال وأ اهدلب وأ اهراد نم اهجرخي
 ورمعو ةيواعمو صاقو يبأ نب دعسو باطخلا نب رمع نع اذه ىوري . حاكتلا خسف اهلف لعفي

 سوواطو ديز نب رباجو زيزعلا دبع نب رمعو حيرش لاق هبو . مهنع هللا يضر  صاعلا نبا
 ,01159فقاحسإو يعازوألاو

 ةداتقو يرهزلا ءالؤه نمو .طورشلا هذه نالطبب اولاقف نورخأ ءاهقف اذه يف فلاخ دقو

 درلاو ءالؤه ةلدأ انّيب دقو .©79١6يأرلا باحصأو رذنملا نباو يعفاشلاو يروثلاو .ثيللاو كلامو
 هانركذ ام انه ديعن الف «حاكنلا دقع يف طورشلا هذه ربتعا نم لوق حجارلا نأ انّيبو ءاهيلع
 ,01137كاع

 :يخارتلا ىلع خسفلا يف ةجوزلا قح -7

 تبثي قحلا اذه ,طورش نم اهل هطرتشا امب جوزلا ففي مل اذإ حاكنلا خسف يف ةجوزلا ٌقحو

 .048ص ."ج «ينغملا» )١1١14(

 69484٠-6441. تارقفلا رظنا )١1١1١17١( .5-644 44ص ."ج «ينغملاد )١1١154(

 ها © ةء



 ىلع ناكف ءاهنع ررضلا عفدل تبث رايخ هنأل ؛ًاروف هب لمعلا اهمزلي الف « يخارتلا ىلع ةجوزلل
 لمأتلاو ينأتلا وأ خسفلا يف ةيروفلا نم اهعفني امب فرعأو اهتحلصمب ىردأ اهنأل «يخارتلا

 , (01111)هيف يخارتلاو

 :خسفلا يف ةجوزلا ٌّقح طقسي ام - 477

 اضرب الإ رايخلا اذه طقسي ال .طرشلاب جوزلا ءافو مدعل حاكنلا خسف يف ةجوزلا رايخو

 اهسفن نم هنكمت نأب لعفلاب وأ لوقلاب اهنم اضرلا اذه ناك ءاوس .طرشلاب جوزلا ءافو مدعب ةجوزلا

 طقسي مل اهثطو نم هتنكمو طرشلاب هئافو مدعب ملعت مل نإف . طرشلاب هئافو مدعب اهملع عم ءطولاب
 , 01179 اهرايخ

 :طرشلا هيف درو يذلا حاكنلاب صاخ خسفلا رايخ -4

 جوزلا اهقّلط اذإف طرشلا هيف درو يذلا حاكنلا دقعب صتخي طرشلاب ءافولا مدعل خسفلا رايخو

 فلاخ اذإ خسفلا رايخ اهل تبثي مل «ميدقلا طرشلا هيف سيل ديدج حاكن دقع اهيلع دقع مث

 «عانقلا فاشك» يف ءاج دقف ,ديدجلا حاكنلا دقع يف دري مل هنأل ؛ميدقلا طرشلا نومضم جوزلا
 يأ - تناب نإف «هيف تطرش يذلا حاكنلا يف الإ طورشلا هذه مزلت "الو» :ةلبانحلا هقف يف

 طبترم وه امل لاوز دقعلا لاوز نأل ؛طورشلا دعت مل ءايناث اهجوزت مث هنم ةطرتشملا  ةجوزلا
 , 011م

 : حاكتلا خسفب ىوعدلا عفر 6

 تدارأو طرشلاب في ملف حاكنلا دقع يف اهجوز اهل طرش وأ اهسفنل ةجوزلا تطرش اذإو

 يضاقلا ىلإ خسفلاب ىوعدلا عفر اهيلع بجي لهف .طرشلاب هئافو مدعل حاكنلا خسف ةجوزلا
 خسفلا ىوعد عفرو يضاقلا ةعجارم ىلإ ةجاح نود اهتدارإب حاكنلا خسف كلمت مأ «صتخملا

 :نيببسل ىوعدلا عفر نم دب.ال ءرهاظلا ؟هيلإ

 اميفو ,حاكنلا يف طورشلا زاوج ةهج نم هيف فلتخم طرشلاب ءافولا مدعل قيرفتلا نإ :لوألا

 يضاقلا مكحو ءافولا مدع دنع قيرفتلا عاقيإ يفو «طارتشالا زاوجب انلق اذإ طورشلا نم زوجي

 .نأشلا يوذل امزلم اهيف همكح نوكيو «ةيفالخلا ةيداهتجالا رومألا يف فالخلا عفري يذلا وه

 . 08ص .7ج «عانقلا فاّشك» (11191)

 . 07ص ,ج «عانقلا فاّشكو (1111075)

 . 08ص ء"ج «عانقلا فاّشك» (111070)

 -١1١5ا-



 ةجوزلا نوكت نأ زوجي الو ,طرشلاب جوزلا ءافو مدع تابثإ دعب الإ عقي ال قيرفتلا نإ : يناثلا
 امنإو .قيرفتلاب اهمكح ردصتو ءافولا مدع توبث ررقت نأب ةلأسملا هذه يف مكاحلاو مصخلا يه

 طرشلاب جوزلا ءافو مدع ىلع ةيعرشلا ةنيبلا مدقت نأو يضاقلا ىلإ خسفلاب اهاوعد عفرت نأ اهيلع

 خسفب يأ - قيرفتلاب يضاقلا مكح كلذ تبث اذإف «يعّدملا ىلع ةنيبلا» : ةيعرشلا ةدعاقلا بسح

 .- حاكتلا

 :قالطلا يف جوزلا قح طقسي ال خسفلاب ةجوزلا ّقح -5
 طقسي ال حاكنلا دقع يف هتجوزل هطرتشا امب جوزلا ءافو مدعل حاكنلا خسف يف ةجوزلا ٌّقحو

 بلطت نأ لبقو طرشلاب في مل اذإ نكلو .هتدارإ ضحمب اهقيلطت يف يأ  قالطلا يف جوزلا قح
 طرش اذإو» :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق ؟هقالط عقي لهف اهقيلطت ىلإ رداب حاكنلا خسف ةجوزلا

 حص اهيلع جوزتي ال وأ اهدلب وأ اهراد نم اهجرخي ال نأ هلبق اقفتا وأ ءدقعلا يف ةجوزلل جوزلا

 اهنأ بهذملا سايقف .قّلط خسفت نأ لبق مث كلذ لعف اذإو .دمحأ مامإلا بهذم وهو ء«طرشلا

 اهاوعد عفرت نأ لبق اهقيلطت كلمي جوزلا نأ «يل ودبي امك .حجارلاو .١١0؛خسفلا كلمت ال

 تبث نإف ,ىوعدلا ةجيتن راظتنا موزلب لوقلا يغبنيف ,.ىوعدلا تعفر اذإف .يضاقلا ىلإ خسفلاب

 ءاهقيلطت جوزلا كلمي مل قيرفتلاب همكح يضاقلا ردصأو طرشلاب هئافو مدع نم ةجوزلا هيعدت ام

 .اهقّلطي نأ هل ناك «ةجوزلا ىوعد تدر نإو

 ) )1١1174؛«ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف نم ةيهقفلا تارايتخالا» ص١8؟ .
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 عاام ع 7

 ةرمأل
 :ثحبلا جهنمو ,ديهمت .

 قباسلا بابلا يف اهانركذ يتلا جاوزلا قرف بابسأ نم ببسب نيجوزلا نيب ةقرفلا تعقو اذإ

 ضعبب اهيف مزتلت ةنيعم ةدم رظتنت نأ ةجوزلا ىلع بجو .جوزلا ةافو ببسب ةقرفلا تئدح وأ
 حالطصالا يف فرعت يتلا ةدملا هذه ءاضقنا لبق اهجوزت زاوج مدع لثم :ةيعرشلا تامازتلالا

 .اهتيعورشم ليلد نايبو .ءاهقفلا حالطصا يف (ةّدعلا) فيرعت نم ّدب الف .(ةّدعلا) ب يعرشلا

 اهئادتبا تقوو «.عاونألا هذه بجت نم ىلعو .عون لك رادقمو اهعاونأو اهعيرشت نم ةمكحلاو
 بترتي ام نايب اريخأو ءريدقت ىلإ ريدقت نم اهلوحت لاوحأو .ءاضقنالا اذه فرعي ّمبو ءاهئاضقناو

 ماكحألا هذه ةيمست نكمي امم اهريغب وأ اهسفن ةأرملاب اهنم قلعت ام ءاوس ماكحأ نم ةّدعلا ىلع

 : ةيلاتلا لوصفلا ىلإ بابلا اذه مسقأ ,ةّدعلا ثاحبأ نم هتركذام ءوض يفو .(ةّدعلا ماكحأ) ب

 .اهعيرشت ةمكحو .اهتيعورشم نايبو ةّدعلا فيرعت : لوألا لصفلا

 .اهتبجوتسا يتلا ةقرفلا عون ثيح نم ةّدعلا عاونأ : يناثلا لصفلا

 .اهتدم عون ثيح نم ةّدعلا عاونأ :ثلاثلا لصفلا

 .اهباستحا ةيفيكو ءاهؤاضقناو .ةّدعلا ءادتبا : عبارلا لصفلا

 .اهددعتو اهلخادتو .ةَّدعلا لوحت : سماخلا لصفلا

 .ةّدعلا ماكحأ :سداسلا لصفلا

-١1١94- 
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 يزن ؛ اهيتدر ساير ,ةردل) نير
 :ةغللا يف ةّدعلا فيرعت -

 ةدعو .ًءاصحإ هتيصحأ يأ .ةدع ءيشلا تددع :لاقي ,ءيشلا ءاصحإ ةغللا يف ةّدعلا

 ,011ابتدع تضقناو «ةأرملا تدتعا :لاقيو .اهئارقأ مايأ نم هّدعت ام ةأرملا

 : ءاهقفلا حالطصا يف ةّدعلا فيرعت -64

 : يتأي ام اهنم ركذن ةددعتم فيراعتب يعرشلا حالطصالا يف ةّدعلا ءاهقفلا فرع

 . "119حاكنلا راثآ نم يقب ام ءاضقنال برض لجأل مسا عرشلا فرع يف ةدعلا» : أ

 موقي ام وأ «لوخدلاب دكأتملا حاكنلا لاوز دنع ةأرملا مزلي صبرت عرشلا يف ةدعلا» : ب

 ,019ةّدعلا ءاضقنا راظتنا يأ ,راظتنالا صبرتلاب دارملاو .(١"9«توملا وأ ةولخلا نم هماقم

 وأ دبعتلل وأ .اهمحر ةءارب ةفرعمل ةأرملا اهب صبرتت ةدمل مسا عرشلا يف ةّدعلا : ج

 ,011ياهجوز ىلع اه : نأ

 :ةّدعلل راتخملا فيرعتلا -6

 راتخنو ءاهفرعن نأ نكمي ءعرشلا حالطصا يف ةَّدعلا فيرعت يف ءاهقفلا هلاق ام ءوض يفو

 اهماكحأ ةاعارم ةأرملا مزلت عرشلا مكحب ةرّدقم ةدم حالطصالا يف ةّدعلا :لوقنف فيرعتلا اذه

 .اهجوز نيبو اهنيب ةقرفلا عوقو دنع

 .60"”ص ١2ج «يرهوجلل ؛حاحصلا» , 778 ,777ص . 4ج «برعلا ناسلد )١11١11(

 .140ص ,"ج « يناساكلل «عئادبلا» ةللنتهل)

 ١١110( 554ص .؟ج «ريدقلا حتفد .

 )١١1١74( 556ص اج هريدقلا حتفد .

 .584ص ءا"ج ؛جاتحملا ينغم» )١1111(

-١ 7١ 



 هيفف .باتكلا امأ .214عامجإلاو ةّئسلاو باتكلا اهبوجو ىلع ّلد دقو ءًاعرش ةبجاو ةّدعلا
 ةئاَ ٌنِهِسفْأب َنصْئرَعي تاقلطملاو» : ىلاعت هلوق :(اهنم) اهبوجو يف تدرو ةريثك تايآ
 ةثالق ّنهدِعف مترا نإ مكئاَسن ْن ْنِم ضيحملا ّنِم نسعي اللاوو ىلاعت هلوقو وُ رك
 : ىلاعت هلوقو , 211494 ْنْهَلِمَح ن َنعضي ن ْنأ ٌنُهْلَجأ ٍلامخالا تلو . َنْضِحَي مل يناللاز رهْشأ

 , 0110 ارشَعَو رّهشأ ةعبرأ نِهسْفنأِب ّن ٌنصيرتُي ًاجاورأ َنوُرْدَيَو مكنم نوفوتي َنيِذْلاَوِ

 تنب ةمطافل لك هلوق :(اهنم) ةّدعلا بوجو يف ةريثك ثيداحأ ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا يفو

 .219ةلمجلا يف اهبوجو ىلع ةمآلا تعمجأو «موتكم مأ نبا تيب يف يّدتعا» : سيق
 : لجرلا ىلع ةّدعلا بجت له -

 وأ قالطب اهجوز اهقراف اذإ ةأرملا صخت ةَّدعلا نأ انفرع نأ دعب ًابيرغ لاؤسلا اذه نوكي دق

 ًاعرش ةّدعلا نأب ةيفنحلا هقف يف «راتخملا ردلا» يف اهفيرعت يف ءاج نذإ فيكف .هتافوب وأ خسف

 اذهب نوديري ةيفنحلا نأ :باوجلاو .©2*«هببس دوجو دنع لجرلا وأ ةأرملا مزلي صبرت
 اذإ ةأرما ةيأب اهءانثأ جوزتي الف ةَّدعلا ةدم راظتنالا همزلي ةّدتعملا جوز يأ لجرلا نأ ,.فيرعتلا

 جوزتت نأ اهل زوجي ال امك ءاهحاكن خسف وأ اهقّلط يتلا ةعبارلا هتجوز يه ةّدتعملا هذه تناك
 لبق زوجي الف «ةّدعلا ةدم راظتنالا لجرلا مزلي كلذكو .ةّدعلا هذه ءانثأ رخخآ جوز يأب يه

 يف اهجوزو ةّدتعملا ةأرملا نيب هباشتلا اذه عم نكلو .ةّدتعملا هتجوز تخأ جوزتي نأ اهئاضقنا

 رشح انرظن يف رربي ال هباشتلا اذه .هتركذ يذلا ليصفتلاب جاوزلا مدع يف ةدعلا ةدم راظتنالا

 ًاروصقمو ةأرملاب ًاصاخ ةّدعلا فيرعت ىقبي نأ لضفنو ءةّدعلا فيرعت يف ةأرملا عم لجرلا مسا

 :ةّدعلا عيرشت ةمكح - 4

 مدع نم دكأتلا اهعيرشت ةمكحو «نيجوزلا نيب ةقرفلا عوقو وهو اهببس دوجو دنع بجت ةّدعلا

 ءاهقراف يذلا اهجوز نم اهلمح لامتحا عم ةّدعلا بجت ملولف ءاهقراف يذلا اهجوز نم اهلمح

 ريصيف لوألا اهجوز نم لماح يهو ديدجلا اهجوز اهؤطيف اهلمح عضت نأ لبق جوزتت دق اهنإف

 )١1١1180( 448ص ءالج «ينغملا» . ) )1١141ةيآلا نم «قرقبلا ةروس] 774[.

 )١1١187( ةيآلا «قالطلا ةروس] 4[. )*١1١18( ةيآلا ,قرقبلا ةروس] 774 [.

 )١11184( 8ص ءالج «ينغملا» . )١111484( 7ص الج «راتخملا ردلا» ٠ه

 2؟؟١ا-



 مويلاو هللاب نمؤي ناك نم» :َي لاق دقف «كلذ نع لك هللا لوسر ىهن دقو «هريغ عرز هءام ًايقاس

 دوجول عيضي دلولا بسن نإف ةلاحلا هذه يف دلوب تءاج اذإو .«هريغ عرز هؤام ْنيقسي الف ءرخآلا

 « يبرملا مدعل دلولا عيضيف « يناثلا جوزلا ىلإ وأ لوألا جوزلا ىلإ هبسن يف هابتشالاو كشلا

 .40!1"2ةميخولا بقاوعلا هذه عقت الف «لمحلاب اهلغش مدعو محرلا غارف اهب ملعيل ةّدعلا تبجوف

 :ةّدعلا يف ىرخأ ةمكح 1

 قالطلا يف لصألا نأ ذإ «قالطلا ةّدع يف رهظت «ةّدعلا عيرشت يف ىرخأ ةمكح كانهو

 ةّدعلا عيرشت يف ناكف ءاهتدع يف تماد ام هتجوز ةعجارم جوزلا هيف كلمي ًايعجر نوكي نأ

 يف هتلجعو هعرست هل نيبت اذإ ةّدعلا ةدم لالخ هيلإ اهعاجرإ ًايعجر ًاقالط قلطملا جوزلل نيكمت

 نم اهيف جوزلا نكمتل تبجو قالطلا ةّدع» :ميقلا نبا مامإلا لاق ىنعملا اذه يفو ءاهقيلطت

 ةّتمملا تبغر اذإ يناثلا جوزلل يأ يناثلا حكانلل ّقحو ءدلولل نحو «جوزلل َّنح اهيفف «ةعجرلا

 بوجول هللا ٌّقحو .ةّدعلا يف ةعجرلا نم نكمتيل جوزلا َّن قحف  اهتدع ءاضقنا دعب جاوزلا يف

 يأل ىرُذُي الو هبسن عيضي الثل دلولا ٌقحو .ىلاعتو هناحبس هيلع صن امك لزنملا اهتمزالم

 ثرت  يعجرلا قالطلا يف اذهو  ةجوز اهنوكل ةّدعلا نمز ةقفنلا نماحل امل ةأرملا ٌقحو 000

 . . ثروتو

 00114 ١ ىرخأ ةمكح ةافولا ةدع يف 5 فر

 دوجو نم وأ محرلا ةءارب نم دكأتلا نم هانركذ ام ىلإ ةفاضإ «ىرخأ ةمكح ةافولا ةدع يفو

 اهجوزل ءافولا بورض نم برض اذهو .اهجوز ةافو ىلع نزحلا راهظإ يه ةمكحلا هذهو ,لمحلا

 ؛ هللا هعرش يذلا جاوزلا ةمعن نم هتافوب اهتاف امب اهسسحتل ًاراهظإ اهنزح يف نأ امك ,هتافو دعب

 ؛شيعلا ة ةنوؤمو ةقفنلا اهئافيإو اهفافعو اهتنايص ببس جوزلا نأل ؛اهقح يف ةمعن ناك جاوزلا نأل

 نزحلل ًاراهظإ ةّدعلا اهيلع تبجوف « . . ىثنأ لك هيلإ علطتت ام وهو أمأ اهتروريصو ةيرذلا باجنإو

 . "1440 ىلاعت هللا همحر  يناساكلا مامإلا لوقي امك اهردقب ًافيرعتو ةمعنلا توفب

 : ةيباتك تناك ولو ملسملا ةجوز ىلع بجت ةّدعلا

 اهبوجو ببس دجو اذإ (ةينارصن وأ ةيدوهي) ةيباتك تناك ولو ملسملا ةجوز ىلع ةّدعلا بجتو

 : ىلاعت لاق «جوزلا ّقحبو هللا ٌّقحب بجت ةّدعلا نأل ؛اهجوز ةافول وأ «ةافولا لبق هوحنو قالط نم

 . 47٠١ ص «"ج «ةيادهلا» ءل1وؤاص «7”"ج «عئادبلا» (لكا14١ك)

 .7١7-8١9ص «.5ج «ميقلا نبال «داعملا داز» )١١18137(

 .١19١ص ء”"”ج «عئادبلا» )١١١44(
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 ربجتو .ةّدعلا اهيلع بجتف .دابعلا قوقحب ةبطاخم ةيباتكلاو 4اهنوذتعت ٍةذع نم نهيلَع مكل امف» ُِ . 5 2 ا كةءدييس#ر ه " ا ا
 .011دابعلا قوقح لهأ نم اهنأل ؛دلولا قحو جوزلا ٌّقح لجأل اهيلع

 )١1١1488( 7؟ص كج ئادبلا» ١59  3؟؛ ءم/ص دءالج «ينغملا» .
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 ناهز لس

 يكسو نزلو عز تبان ةر) عرق
 جر الل

 نكلو .بلاغلا وه اذهو 2 حيحص حاكن دقع امهعمجي نيجوزلا نيب ةقرف دعب نوكت ةّدعلا

 اذه يف لصح نأ دعب امهنيب قيرفتلا بجوتسي امم دساف حاكن دقع ةأرماو لجر نيب عمجي دق
 تفز ول امك ةهبشب ءطو لصحي دقو ؟ةأرملا ىلع ةدع ةقرفلا هذه يف بجت لهف .لوخد حاكنلا
 بجي لهف .قيرفتلا بجوتسي امم هتجوز تسيل يه اذإف هتجوز اهبسحي اهئطيف لجر ىلإ ةأرما
 ةأرملا هذه ىلع بجي لهف ةأرماب لجر ينزي دقو ؟ال مأ ةدع ةهبشب هؤطوملا ةأرملا هذه ىلع

 بوجو بابسأ نيبتي نايبلا اذهبو «لصفلا اذه يف هنايب ديرن ام هلك اذه ؟ال مأ ةدع اهب ينزملا
 .ةّدعلا

 :ثحبلا جهنم -

 : يلاتلا وحنلا ىلع ثحابم ىلإ لصفلا اذه مسقن

 . حيحصلا حاكنلا يف ةقرفلا ةّدع :لوألا ثحبملا
 .دسافلا حاكنلا يف ةقرفلا ةّدع : يناثلا ثحبملا
 .ةهبشب ةؤطوملا ةّدع :ثلاثلا ثحبملا
 .اهب ينزملا ةّدع : عبارلا ثحبملا

1١756 



 كردذلل حرمت
 حيحصلا حاكنلا يف ةقرفلا ةدع

 :ثحبلا جهنمو ءديهمت -604

 يف ةقرفلا بابسأ نم هريغ وأ قالطب نيجوزلا ةايح يف نوكت دق حيحصلا حاكنلا يف ةقرفلا

 ىلع ةدعلا بجت ثيح لجرلا ةافو انه اهب ينعنو ةافولا ببسب ةقرفلا نوكت دقو .نيجوزلا ةآيح

 :نيبلطم ىلإ ثحبملا اذه مسقن اذه ىلعو .هتجوز

 .نيجوزلا ةايح يف ةقرفلا ةّدع :لوألا بلطملا

 .ةافولا ةّدع : يناثلا بلطملا

 لوألا بلطملا

 نيجوزلا ةايح يف ةقرفلا ةّدع

 :لوخدلا لبق ةقرفلاب ةّدع ال٠

 ْنأ لْبَق نم ٌنُمومَثَقْلَط ْمُث تانمؤُملا متُحَكَن اذإ اونَمآ َنيذْلا اهُيأ ايه : ىلاعت هللا لاق
 نع ةّدعلا ءافتنا يف ةحيرص ةيآلا هذهو '0٠6( »4 اهَنوُدَتعَت ٍةَدِع ْنم ْنهيَلَع مُكَل امف ٌنهوسمت

 .ءاملعلا عامجإ اذه ىلعو .-اهب لوخدلا لبق يأ اهسمي نأ لبق اهجوز اهقّلط اذإ ةجوزلا

 .لوخدلا لوصح مدعل انه اه كلذ انقيت دقو ةجوزلا لمح مدع نم دكأتلل بجت ةّدعلا نإف ًاضيأو

 وأ عاضرلا ببسب وأ علخلاب ةقرفلاك .سيسملا لبق نيجوزلا نيب ةايحلا يف ةقرف لك اذكهو

 ,01159هيدلا فالتخا

 :ةّدعلا بجوت لوخدلا دعب ةقرفلا 0١

 يف اهانركذ يتلا ةميركلا ةيآلا موهفمل ةّدعلا بجوت نيجوزلا ةايح يف لوخدلا دعب ةقرفلاو

 يف طرشلا نأ ملعف ,سيسملا لبق ةقرفلا دنع ةّدعلا ءافتنا ىلع تصن يتلاو «ةقباسلا ةرقفلا

 . 4 48ص ءالج «ينغملا» )١11141( .[44 ةيآلا «بازحألا ةروس](140١1١)
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 ٌُنهِسْفنأِب َنْصْيرَتَي ُتاقْلَظُملاَوط : ىلاعت هلوق نإف ًاضيأو "157لوخدلا دعب ةقرفلا عوقو .اهبوجو
 هنم جرخ ماع «تاقلطملاو» ظفل نأل ؛لوخدلا دعب ةقرفلاب ةّدعلا بوجو ديفي «ءو رق ةئالَن

 نإف ًاضيأو ,0115عنهب لوخدملاب ًاصاخ  ةّدعلا بوجو  مكحلا يقبف «لوخدلا لبق تاقلطملا

 لمحلا نم اهولخ نم دكأتلل ةجاحلل محرلا ءاربتسا قيرطب تبجو نيجوزلا ةايح يف ةقرفلاب ةّدعلا

 ,01159هلبق ال لوخدلا دعب تبثت ةجاحلا هذهو

 ؟لجرلا ءام لمحتب ةّدعلا بجت له -

 تلمحت اذإف ءامهتايح يف نيجوزلا نيب ةقرفلا تعقو اذإ ةّدعلا بوجول طرش لوخدلا نإ انلق

 ةقرفلا تعقو اذإ ةّدعلا اهيلع بجت يلاتلابو .لوخدلا ماقم كلذ موقي لهف ءاهجوز ءام ةجوزلا

 :«جاتحملا ينغم» يف ءاج دقف «باجيإلاب ةيعفاشلا لاق ؟هءام تلمحت نأ دعب اهجوز نيبو اهنيب

 , 2115© مسوزلا ينم يأ هينم لاخدتسا دعب ةقرفلا وأ . .أطو دعب ةّدعلا بجتو»

 مدع ودبي ام ىلع «عانقلا فاشك» بحاص هراتخا يذلا نكلو فالتخا ةلبانحلا دنعو

 نادمح نبا لاقو  هينم يأ  لجرلا ءام اهلمحتب ةّدعلا بجت الو» :هيف ءاج دقف .ةّدعلا بوجو

 ءام وأ ًامارح ناك نإف .ناهجو رهملاو ةدعلا يفو ءهنم هتدلو نم بسن هقحل اهجوز ءام ناك نإ

 هب تبثيو «ىهتنملا» باتك يف لاقو . حصألا يف ةَّدع الو رهم الو بسن الف ءاهجوز هلل نم
 , 0115006 يبنجأ نم ولو ةرهاصمو ةّدعو 20

 :ةّدعلا بجوت ةولخلا دعب ةقرفلا له 7-١

 لهف .ةحيحصلا ةولخلا دعب نكلو لوخدلا لبق امهتايح يف نيجوزلا نيب ةقرفلا تعقو اذإو

 اهلمجن نأ نكمي ءاهقفلل لاوقأ ؟ةجوزلا ىلع ةّدعلا بوجو يف لوخدلا ماقم ةولخلا هذه موقت

 : يلاتلا وحنلا ىلع نيلوق يف
 :ةّدعلا بجت :لوألا لوقلا 415

 ةلبانحلاو ةيفنحلا لوق اذهو ,ةحيحصلا ةولخلا دعب نكلو ,لوخدلا لبق ةقرفلاب بجت ةّدعلاف

 : يتأي ام مهلاوقأ نمف «ةيديزلاو

 : ةيفنحلا لاوقأ نم -6

 )١11457( ص ءالج «عئادبلا» 19١ . )١1١145( (.ج «يبطرقلا ريسفت» ص١١7

 .884ص .*ج «جاتحملا ينغم» )١11145( . 141 ص ءا"ج «عئادبلا»,(11144)

 . 37-764 هم ص ءا"ج «عانقلا فاشكو )١1١1945(
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 حاكنلا يف ةحيحصلا ةولخلا نأ الد : يناساكلا مامإلل ةيفنحلا هقف يف «عئادبلا» يف ءاج

 طاتحي ىلاعت هللا قحو ىلاعت هللا قح اهيف نآل ؛ةّدعلا بوجو يف لوخدلا ماقم تميقأ حيحصل ١

 بجت امك ةدعلا بجتف ؛ةحيجصلا ةولخلاب لصح دق حاكنلاب بجاولا ميلستلا نألو ؛هباجيإ ىف

 ,011157لوخدلاب

 : ةلباتحلا لاوقأ نم -5

 اهّسمي ملولو ةعواطم يهو اهب جوزلا الخ نإو» :ةلبانحلا هفف يف «عانقلا فاّشك» يف ءاج
 ءطولا نم عنام امهدحأب ناك وأ عنام نيجوزلا يأ امهب ناك ء ءاوس .ةّدعلا اهيلعف اهب هملع عم

 ءاليإو ءراهظو قترو «ةنعو ٌبجو «ءضرمو سافنو ضيحو .مايصو مارحإك : يعرش وأ يسح
 نودشارلا ءافلخلا ىضق :لاق ىفوأ نب ب ةرارز نع مرثألاو دمحأ ىور امل نكي مل وأ فاكتعاو

 ركنت ملو ت هرهتشا ةيضق هذهو .ةذدعلا تبجوو رهملا بجو دقف ءارتس ىخرأ وأ ًباب قلغأ نم نأ

 ىلع دقع  حاكتلا دقع يأ  هنألو ؛هفالخ يور ام دمحأ مامإلا فعضو .عامجإلاك ناكف

 يتلا ةولخلا ىلع قلعم مكحلاو « ماكحألا يف ءافيتسالا ىقرجم يرجي هنم نيكمتلاف :عقاتملا

 لوبق لبق لوخدلا يف افلتخاو اهب الخ ولو . ةباصإلا ةقيقح نود (لوخدلا) ةباصإلا ةنظم يه

 ,01152عةولخلا لاح ىلإ برقأ هنألو ؛ًاطايتحا ءطولا يعدي نم

 :ةيديزلا لاوقأ نم 1

 لوخد دعب الإ بجت الف «قالط نع امإ يه ةّدعلا» :ةيديزلا هقف يف «راهزألا حرش» يف ءاج

 ٌبجلاو قترلاك :ءطولا هعم نكمي ال امم امهوحن وأ ضرم وأ ةلوفط نم يلقع عنام الب ةولخ وأ
 بجتف ءطولا هعم نكمي ال امم امهوحنو ةنعلاو ّلسلاو «نونجلاو صربلاو ماذجلاك ال لصألا نم
 «ىلاعت هللا نيبو اهنيب ةّدعلا اهيلع بجت مل اهثطي مل هنأ تنقيت اذإ اهب ولخملا ةأرملاو . .ةّدعلا
 ,011"؟عمكحلا رهاظ يف بجي امنإو

 :ةّدعلا بجت ال :يناثلا لوقلا 4

 لبق ةقرفلا تعقو اذإ اذه ىلعو .ةّدعلا بوجو يف لوخدلا ماقم ةحيحصلا ةولخلا موقت ال

 ةيرهاظلاو ةيعفاشلا بهذم اذهو .ةجوزلا ىلع ةّدعلا بجت مل ةحيحصلا ةولخلا دعبو لوخدلا

 : مهلاوقأ ضعب ب يلي اميف ركذنو .ةيرفعجلا بهذم يف رهشألا لوقلاو ةيكلاملاو

 .١19ص ا"ج «عئادبلا» 111590

 . 708ص «ا"ج «عانقلا فاشكو )01١1954(

 . 451؟-451؟ص .؟ج هناهزألا حرش» )١111949(
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 ةيعفاشلا لاوقأ نم -4

 يف أطو نع ةدرجم ةولخب ةّدعلا بجت الو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاج

 اي» : ىلاعت هلوق يهو . لالا ةيآلا موهفمل -ريخآلا يعفاشلا ماما“ بهذم يف 0 ديداجتلا

 ّنِم نِهيلَع ْمُكَل امف  نهوتسمت نأ لبق ْنِم َنُمومُتقْلط مث تائمؤملا ْمْتْحكَن اذإ اونمآ َنيذْلا اَهُيأ
 ,010اَهَنوُدتْعَت ٍةَّدِع

 : ةيرهاظلا لاوقأ نم -
 لاهجوز اهئطي مل يتلاو خسفلا هوجو رئاس امأو» : يرهاظلا مرح نبال «ىلحملا» يف ءاج

 ,001(نهنم ةدحاو ىلع ةّدع الف

 : ةيكلاملا لاوقأ نم -

 يف ءطولل ةقيطم  ةجوزلا يأ - يهو ,بوبجم ريغ ةيعرشلا عناوملا نم كلذ وحنو اهضيح لاح
 اهطقسي الف هلل ٌّقح ةّدعلا يأ اهنأل .ءاطولا يفن ىلع اقداصت نإو .ةداع ءطولا اهيف نكمي ةولخ

 ,059ناهيلع ةّدع الف ركذ امم طرش لتخا نإف .ءطولا ىفن ىلع امهقداصت

 : ةيرفعجلا لاوقأ نم 17
 ىلع ءطولا نع ةدرفنم ةولخلاب ةّدعلا بجي الو» : ةيرفعجلا هقف يف «مالسإلا عئارش» يف ءاج

 .©9"5«هنيمي عم هلوق لوقلاف  ءطولا يف  ةباصإلا يف افلتخا مث الخ ولو .رهشألا

 يناثلا بلطملا

 ةافولا ةّدع

 :ةافولا ةّدع يف زيزعلا نآرقلا صن - 6

 ٍرُهْشَأ ا نِهِسْفْنأِب ّنَصْيرتي ًاجاوُرأ َنوُرْذَيو مكنم َنوفوتُي َنيذْلاَوِل : ىلاعت لاق
 اللف 9يًارشَعو

 .784ص ؛ج «جاتحملا ينغم» )117٠(

 .؟65ص ١٠ج «ىّلحملاد )١1١10(
 . 44ص ء١ج هريغصلا حرشلا» (١1١1١؟)

 ."14ص ء"ج «مالسإلا عئارش» 1١١5

 .[774 ةيآلا ,ةرقبلا ةروس] )١١٠١5(

-١15942- 



 :ةافولا ةّدع ةيآ يف نيرسفملا لاوقأ -4

 يتلاو «ةريبكلاو ةريغصلاو ةّمألاو ةّرحلا مزلت ةافولا ةدع» : يبطرقلل «نآرقلا ماكحأ» يف 1

 اهب لخد (ةينارصنلاو ةيدوهيلا) ةيباتكلاو ء.ضيحملا نم ةسئايلاو تضاح يتلاو ضيحلا غلبت مل
 , 0315 مةيآلا مومعل اهب لخدي مل وأ

 «ةضاحتسملاو ءارقألا تاذو «ةيباتكلاو ةملسملا ةيآلا تلمشو» : : «يسولألا ريسفت» يف : ب

 01 :ةمالاو ةرحلاو «ةريغصلاو ةسيآلاو

 ةريغصلا همومعب لمشي ة ةافولا ةّدعل ديدحتلا اذه نأ ةيآلا رهاظو» : : «رانملا ريسفت» يفو اج

 ,١0ةسئايلاو ضيحلا تاذو َقَمألاَو ةرحلاو ةريبكلاو

 :ةافولا ةّدع بوجو يف فالخ ال 66

 تناك ءاوس اهجوز اهنع ىفوتملا ةجوزلا ىلع ةافولا ةّدع بوجو يف ءاملعلا نيب فالخ ال

 .ملسم تحت ةيباتك وأ تناك ةملسم ةسيأ ريغ وأ ةسيآ «ضيحت ال وأ ضيحت «ةريبك وأ ةريغص

 لاوقأ ضعب ركذو ءاهانركذ يتلا ةيآلا مومع كلذ يف مهتجحو . بوبجم وأ ريبك وأ ريغص اهجوز

 .اهيف نيرسفملا

 :ةافولا ةّدع يف ءاهقفلا لاوقأ 5- 

 ريغ ةملسملا ةرحلا ةّدع نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف : أ

 ةريبك تناك ءاوس ءاهب لوخدم ريغ وأ اهب ًالوخدم ًارشعو رهشأ ةعبرأ اهجوز اقو نم لمحلا تاذ

 004 . . . مككنم َنوُفوَتُي َنيِذْلاَو» :ىلاعت هللا لوقل كلذو غلبت مل ةريغص وأ ةغلاب
 ولو اهجوز اهنع ىفوتملا تادتعملا نم ةيناثلا» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاّشك» يف : ب

 هنم ًالماح نكت مل نإ دتعتف «ةولخلاو لوخدلا لبق ولو اهلثمل دلوي ال ةلفط تناك وأ ًلفط ناك

 , 031 تناك نإ مايأ ة ةرشعب ,لايل رشعو رهشأ ةعبرأ

 مل نإو ةافول - لماح ريغ لئاح ة ةرح ةّدع» : : ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يفو دج

 يبص ةجوز وأ ة ةريغص تناك وأ الو
 71 للا )«(خوسمم وأ
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 )١١170( ص اج «يبطرقلل «ناآرقلا ماكحأ» 187 .

 )١1١7١5( 23ج «(يناعملا حود» «يسولآلا ريسفت) ص١49.

 )١١170( ص « ؟ج «رانملا ريسفت» 135١ . )١1١1704( ءالج «ينغملا» ص47١ .
 )١094( 37ج «عانقلا فاّشكو ص7552١. )١1١1١( ص 23” ج «جاتحملا ينغم») 46" .

 - ليرك -



 تناك ءاوس .لاهجوز اهنع ىفوتملا ىلع ةّدعلا هذه بجتف) : يناساكلل «عئادبلا» يفو د

 رع هلوق مومعل ؛؟ضيحت ال نمم وأ ضيحت نمم تناك ءاوسو ءاهب لوخدم ريغ وأ اهب ًالوخدم

 ,0190خلا « . .. مُكنم َنوُفوتُي َنيِذّلاَوط :ٌلجو

 يف تناك ولو ةريغصلا مزلي اهيف دادحألاو ةافولا ةدعو» : مزح نبال «ىّلحملا» يف : له
 ,0155يعدهملا

 ةقلطم تناك نإو اهجوز ىفوت نملو» :ةيكلاملا هقف يف ريدردلل هريغصلا حرشلا» يفو

 ريغ جوزلا ناك «ةرح تناك نإ ًارشعو رهشأ ةعبرأ اهتدع ءاهب لوخدم ريغ تناكوأ ًايعجر الط

 اع . ةريبك وأ ة ةريغص يه تناك دبع وأ رح 0

 فيك رشعو رهشأ ةعبرأبف ءةافو نع ةّدعلا امأو» :ةيديزلا هقف يف «راهزألا حرش» يف :
 , 0114(. . .ةلوخدم ريغ مأ ةلوخدم تناك امهدحأ وأ نيلفط اناك ولو يأ - د ناك

 ةعبرأ حيحصلا دقعلاب ةحوكنملا ةرحلا دتعت» : ةيرفعجلا هقف يف «مالسإلا عئارش» يفو : ح

 مل وأ اهجوز ًاغلاب « ةريبك وأ تناك ة ةريغص «الئاح تناك ة ةريغص ءالئاح تناك اذإ ًارشعو رهشأ

 , 0151 لخخدي مل وأ اهب لخد نكي

 :ًايعجر ةقلطملل ةافولا ةّدع - 667

 ؛هعوقو نيح نم ةافولا ةّدع اهتمزل اهتّدع يف يهو اهجبوز تام اذإ ًايعجر ًاقالط ةقلطملا
 .ءاهقفلا حّرص اذهيو ءاهتّدع يف ةقّلطملا تماد ام ّلحلا الو كلملا ليزي ال يعجرلا قالطلا نال
 ةّدع تفنأتسا اهتّدع يف ةيعجرلا جوز تام نإو» : : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاّشك» يف ءاج دقف

 نوُرُدَيَو مُكنم َنوَفوتُي َنيذْلاَوِل : ىلاعت هلوق مومع يف لخدتف ةجوز اهنأل ؛هتوم نيح نم ةافو

 يأ - ةيعجر ولو اهجوز ىفوت نملو» :ريدردلل «ريغصلا حرشلا» يفو , 0153ةيآلا 4 .ًاجاوذأ

 , 0199 رشعو رهشأ ةعبرأ اهب لوخدم ريغ تناك وأ - ًانئاب ال 558 ًاقالط ةقلطم

 :ًايعجر ةقلطملا ىلع ةافولا ةّدع يف فالخ ال

 يف يهو اهجوز تام اذإ ًايعجر ةقلطملا ىلع ةافولا ةّدع بوجو يف ءاملعلا نيب فالخ الو

 )١11911( ص ءالج «عئادبلا» 1917 .

 . 78١ص ١٠ج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» )١171( .178 ص .١٠ج «ىّلحملا» (11517)

 . "8ص 37ج «مالسإلا عئارش» (7١11؟6١1) 7564-717١ ص , ؟ج ناهزألا حرش» (7١01؟5١)

 «٠ 6٠9 ص «١ج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» (1١1١؟19) .؟"؟١ص 37ج «عانقلا فاشكو )١11715(

ٍْ 
-١"١ 



 ءاملعلا عمجأ» :اهانركذ يتلا ةافولا ةدع ةيآ ريسفت ددصب ««يبطرقلا ريسفت» يف ءاج دقف «ةّدعلا

ةّدع اهيلع نأ ءاهتّدع ءاضقنا لبق يفوت مث اهتعجر كلمي ًاقالط هتجوز قّلط نم نأ ىلع
 

 ةقلطملا يأ  ةيعجرلا جوز تام اذإو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو .26"»«ةافولا

 ظفحن نم لك عمجأ :رذنملا نبا لاق .فالخ الب ًارشعو رهشأ ةعبرأ ةافولا ةّدع تفنأتسا - ًايعجر

 تدتعاف هثاريم اهلانيو هقالط اهقحلي ةجوز ةيعجرلا نأل كلذو كلذ ىلع ملعلا لهأ نم هنع

 .©05:,ةقّلطملا ريغك ةافولل

 :©25ًانئاب ةقّلطملا ىلع ةافو ةّدع ال 4

 ؛قالطلا ةّدع اهتّدع يف رمتست د لب ؛هتافول دتعت مل اهتّدع يف ًنئاب ةقّلطملا جوز تام اذإو

 .©"'""”اهيلع ةافولا ةّدع باجيإ رذعتيف نئابلا قالطلاب تلاز ةيجوزلا نأل

 .187ص «ج ,(نآرقلا ماكحأ) «يبطرقلا ريسفت» )١١1714(

 . 491١-401 ص ءالج «ينغملا» (1١؟19)

 ترش «٠ ص .«؟ج «عئادبلا» 2« 57/؟ص الج «ينغملا» ةلئتففم]

 دا”



 فاشل تعطل
 دسافلا حاكنلا يف ةقرفلا ةّدع

 :ةّدعلا بجوت ال لوخدلا لبق ةقرفلا د

 امهنيب ةيجوزلا ةرشاعملا رارمتسا ز روجي ال هنأل ؛؟دسافلا حاكنلا يف ةبجاو نيجوزلا نيب ةقرعلا

 نم قارتفالاب يأ  ةكراتملاب امإو . يضاقلا قيرفتب امإ ةقرفلا نوكتو .دساف حاكن ىلإ ًادانتسا
 ىلع ةّدع الف «لوخدلا لبق ةكراتملا وأ قيرفتلا لصح اذإف )0 يضاقلا لحخدت نود امهلبق

 دسافلا حاكنلا يفف .ةّدعلا بجوت ال حيحصلا حاكنلا يف لوخدلا لبق ةقرفلا نأل ؛(236""ةأرملا
 ١ . ىلوأ

  -0١بجوت لوخدلا دعب ةقرفلا العدّة:١

 دسافلا حاكنلا نأل ."١"9دساف حاكنلا نأ ولو ةّدعلا تبجو لوخدلا دعب ةقرفلا تلصح اذإو
 ءامل ةنايص ةّدعلا بوجول ايي هرابتعا ىلإ ة ةجاحلا تشم دقو ةجاحلا دنع افي ربتعي

 لوحخدلا لعب ةّدعلا بوجو يف يوتسيو (ةنم الماح ةأرملا تناك نإ ةنم دلولا بسن توبشب لجرلا

 .اهلمح مدع وأ ةأرملا لمح نم دكأتلل دسافلا حاكنلا يف ةقرفلاب ةّدعلا بوجو نأل ؛ نيجوزلا
 , 03559لوحدلا دعب نوكي اذهو

 ؟ةولخلا دعب ةق ةقرفلاب ةّدعلا بحت له - 14

 ؟ال 2 ةّدعلا بجت لهف .ةولخلا دعبو لوخدلا لبق دسافلا حاكنلا يف قيرفتلا مت اذإو

 : يتأي 06

 .907صض « ١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (7١١؟17؟١)

 .785ص ؟جعلحمل ينغما» 01ص 5 ١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (7١١؟؟؟)

 : او ,؟"ج «عئادبلا» )١١779(

 2 ير



 :لوألا لوقلا - 477

 ًاضيأ نولوقي «حيحصلا حاكنلا يف ةولخلا دعبو لوخدلا لبق ةّدعلا بوجو مدعب نولئاقلا

 :ةيفنحلا لوق : يناثلا لوقلا -4

 حاكتلا يف لوخدلا ماقم تميقأ ةحيحصلا ةولخلا نأل ؛ةولخلا دعب ةقرفلاب ةّدعلا بجت ال

 تميقأف «لوخدلا ىلإ ايضفم اببس اهنوكل ةقيقح لوخدب تسيل اهنأ عم ةّدعلا بوجو يف حيحصلا

 يضفت ال دسافلا حاكنلا يف ةولخلاو هيف طاتحي اميف بّبسُملا ماقم ببسلل ةماقإ ًاطايتحا هماقم

 ال اهنأل ؛؟ ةيقيقحلا ةولخلا دجوت ملف «ءطولا ة ةمرحو حاكنلا داسف وهو عناملا دوجول لوخدلا 2

 بجاولا ميلستلا كلذكو . حاكنلا داسف وهو انلق امك مئاق عناملاو « عناوملا ءافتنا دعب الإ ققحتت

 .©""6"ةّدعلا بجت الف ,ميلستلا بجوي ال دسافلا حاكنلا نأل ؛دجوي مل دقعلاب

 : ةلبانحلا لوق :ثلاثلا لوقلا 6

 ةولخلا تناك ولو اهب هملع عم اهّسمي مل ولو هل ةعواطم يهو هتجوزب لجرلا الخ اذإ مهدنعو

 بجت الو . .ءطولا نم عنام امهدحأب ناك وأ عنام امهب ناك ءاوس ةّدعلا اهيلعف «دساف حاكن يف

 تاعوأ انخااهقز افا ءاوس ةّدتعملاو ,ةسماخلاك هنالطب ىلع عمجم حاكن يف أظو الب ةولخلاب ةّدعلا

راف وأ تام مث هنالطب ىلع عمجملا حاكنلا يف اهئطو نإو .اهنع
 , 33"©هعطول تّدتعا اهق

 امأ «,هداسف يف فلتخملا دسافلا حاكنلا يف ةحيحصلا ةولخلاب ةّدعلا بوجو ,ةلبانحلا بهذمف

رجمب ةّدعلا هيف بجت الف « ,ةلبانحلا ربعي امك هنالطب وأ هداسف ىلع عمجملا
 بجت امنإو «ةولخلا د

 .ةّدع الف أطو دجوي مل اذإف ءءطولاب ةّدعلا

 :دسافلا حاكنلا يف ةافولا ةّدع بجت له -

 بجت لهف «لخدي ملوأ اهب لخد ءاوس .اهجوز اهنع ىفوتملا ةجوزلا ىلع بجت د ةافولا ةّدع

 دوجو اهبوجو ين طرشلا نأل ؟ بجت ال : باوجلاو ؟دسافلا حاكنلا يف ةأرملا ىلع ةّدعلا هذه

 حاكتلاب الإ ةيقيقح ةجوز ةأرملا ريصت الو «ةجوزلا ىلع اهبجوأ ىلاعت هللا نأل ؛ ؛ حيحصلا حاكنلا

 ىلع هر راهظإ ره 00 ءاربتسا ريغ رخأ ىنعمل حب 0 ةَّدع 1 ا حبلا

 . 191١ ص ,#"ج «عئادبلا» (11778)

 . 358ص .,ا"ج «عانقلا فاّشكد (11776)

-1١*5- 



 ام ىلع نزحلل ًاراهظإ ّةَدعلا
 ا ,01759تاف

 ةّدعلا اهيلع تبجو ءاهثطو دعب تامو دشافلا حاكنلا يف اهجوز اهثطو ول نكلو -7
 ًارشعو رهشأ ةعبرأ دتعت الف ةافولا بجومب ال ءطولا اذه تجومب اهتّدع نوكتو هتافول ال هئطول

 , 237ضيحت نكت مل نإ رهشألابو .ضيحت تناك نإ ءوزقلاب دتعت امنإو «- ةافولا ةّدع يهو

: 

 .197ص اج «عئادبلا» )١11775(

 .768ص الج «عانقلا فاشك» (117713)

 ١ 6*#7ه ب



 كتلائل) ىعف
 ةهبشب ةؤطوملا ةّدع

 ةهبشب ءطولاب ةّدعلا بجت -

 :ةيفئحلا بهذم : أ

 «بجاو امهنيب قيرفتلاف .هتأرما اهنظي اهئطوف هتأرما ريغ هيلإ تفز ول امك ةهبشب ةؤطوملا
 نم ةّدعلا باجيإو طايتحالا عضوم يف ةقيقحلا ماقم ماقت ةهبشلا نأل ؛ةأرملا ىلع ةبجاو ةّدعلاو

 ,9١01ةيفنحلا بهذم اذهو «طايتحالا باب

 :ةيعفاشلاو ةلباتحلا بهذم : ب -848

 : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج دقف ,ةيعفاشلاو ةلبانحلا بهذم ًاضيأ اذهو
 يف دسافلا 00 0 ل نأل 0 لاق اذهبو ,ةقلطملا ةّدع لتعت ة ا

 ينغم» يفو . ةهبشب ءطولاب 5 ةّدعلاب نوكي اذهو « محرلا لغش نم ةءاربلا يأ .©١"7(ةءاربلا

 حاكن يف ءطو دعب ةروكذملا ةقرفلا تلصح اذإ ةّدعلا بجت امنإو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا
 ,0170ةهبش وأ دساف وأ حيحص

 : ةهبشب تئطو اذإ ةجوزتملا

 ؛اهتّدع ءاضقنا لبق اهؤطو اهجوزل لحي مل «ةهبشب تئطوف جوز تاذ ةأرملا تناك اذإو
 جرفلا نود امب مهن عاتمتسالا اهجوزلو . باسنألا و هايملا طالتخا ىلإ كلذ يضفي ال يكل

 عاتمتسالا حيبأف جرفلاب صتخم ضراعل اهّوطو مر مرح ةجوز اهنأل ؛ ةلباتحلا دنع نيلوقلا دحأ يف

 , 01570 ضئاحلاك هنود امب اهنم

 . 400 ص ءالج ينغملا» (11779) . 1437ص ءا"ج «عئادبلا» (11774)

 . 408١0 ص الج «ينغملا» )١1١771( .784ص 37ج «جاتحملا ينغم» )1١70(

 ك"١7 -



 ١ :اهئطو نم تام اذإ ةهبشب ةؤطوملا ْ

 اهنأل ؛اهجوز اهنع ىفوتملا ةّدع ال ةهبشب ءطولا ةّدع دتعت اهثطو نم تام اذإ ةهبشب ةؤطوملاو
 امإو ءءارقألاب امإ ةّدعلا هذهو .اهئطاو ةافو ببسب ال ءطولا ببسب دتعتف اهئطاول ةجوز تسيل

 .دعب اميف هنيبنس امك لمحلا عضوب امإو رهشألاب

- ١ 717/- 
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 عبالا) ىملر
 اهب ينزملا ةّدع

 :اهب ينزملا ةّدع 1-7

 : ةلباتنحلا بهذم :ًالوأ

 . يعخنلاو نسحلا لاق هبو ةلبانحلا بهذم اذهو «ةّدعلا يف ةهبشب ةؤطوملاك اهب ينزملا

 نع يورو «كلام لوق اذهو ىسوم يبأ نبا اهركذ ةضيحب أربتست ةست اهنأ ىرخأ ةياور دمحأ نعو

 ةّدعلا نأل ؛ يأرلا باحصأو يروثلا لوق وهو .اهيلع ةّدعال :- امهنع هللا يضر - رمعو ركب يبأ

 ىلع لدي ام  هنع هللا يضر يلع نع يور دقو ,ءبسن ىننزلاب ينازلا قحلي الو ,ءبسنلا ظفحل
 ,95"017كلذ

 : ةيفنحلا بهذم :ًايناث 470

 يبأ لوق اذهو «ةينازلا ىلع ةّدعلا بجت ال» :ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج

 ىلع ةّدع الو :نيدباع نبال «راتحملا ٌدرد يفو 21١90 ىلاعت هللا امهمحر  دمحمو ةفينح

 ىلع لبحلا ةّدع بجت الود : يناساكلا نيدلا ءالع مامإلا لاقو ” كليب ىنزلا نم لماحلا

 زاج ىنزلا نم لماح يهو ةأرما جوزت اذإ هنأ الإ ,ةّدعلا بجوي ال ىنزلا .نأل ؛ ىنزلاب لماحلا

 عرز هؤام ايقاس ريصي الثل ؛عضت ىتح اهأطي نأ هل زوجي الو ءدمحمو ةفينح يبأ دنع حاكتلا

 , 0171 (هريغ

 : ةيعفاشلا بهذم - 4

حاكتلاب جرخو» : ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ةياهن» يف ءاج
 ,010«ًاقافتا هيف ةّدع الف ىنزلا 

 )١177*9( ص الج «ينغملا» 468١ .

 )١١7( 76ص «١1ج «ةيدنهلا ىواتفلا» 6 . )١١74( 23ج «نيدباع نبال «راتحملا در» صض١١ه.

 . 9١١ص الج «جاتحملا ةياهن» (١1١؟"5) . 1973ص ءالج «عئادبلا» (77١١ه)

- ١*8 



 : ةيرهاظلا بهذم -6

 نم ًالماح ةقّلطملا تناك نإف» : يرهاظلا مزح نبال «ىّلحملا» يف ءاج امك ةيرهاظلا دنعو

 .231«لقأ وأ ةعاسب اهجوز قالط رثإ ولو اهلمح عضو اهتدعف .هاركإب وأ ىنز نموأ اهقلط يذلا

 :اهب ينزملا ىلع ةّدعلا بوجو حجارلا - 1ك

 ةّدعلا تبجوف .محرلا لغش يضتقي ءطو ىنزلا نأل ؛اهب ينزملا ىلع ةّدعلا بوجو حجارلاو

 ةلماك ةدعب اهؤاربتسا بجوف ةرح اهنأل ؛ةدحاو ةضيحب ال ضيح ثالثب بجتو . ةهبشلا ءطوك هنم
 بوجو نأ هيلع دري ,بسنلا ظفحل تبجو ةّدعلا نإ .ةّدعلا بوجو نيفانلا لوقو .ةهبشب ةءوطوملاك
 ىلع ةّدعلا تبجو امل  نولوقي امك هب تصتخا ول اهنأل ؛بسنلا ظفحب صتخي ال ةّدعلا

 , (9١01ةريغصلا ىلع الو «ضيحملا نم ةسيآلا ىلع الو ءاهدلو يفنملا ةنعالملا

 . 75ص .١٠ج «ىّلحملا» (117737)
 . 450 ص الج «ينغملا» )1١1١1778(
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 تان)سسنار
 ِ م

 اهكر عت وينربلا رق
 ربح - هب

 نوكت دقو ءرهشألاب نوكت دقو ءءورقلاب اهتّدم نوكت دقف ءاهببس دوجول ةّدعلا تبجو اذإ
 «ءورقلاب بسحت ةّدع : عاونأ ةثالث اهتدم ثيح نم ةّدعلاف .لمحلا عضو اهقرغتسي ىتلا ةدملاب

 عضوب نوكت ةّدعو .رهشألاب ةدعلا يه هذهو رهشألاب بسحت ةّدعو . ءورقلاب ةّدعلا يه هذهو

 . لمحلا عضوب ةّدعلا يه هذهو لمحلا

 :ثحبلا جهنم -

 . ءورقلاب ةّدعلا :لوألا ثحبملا

 .رهشألاب ةّدعلا : يناثلا ثحبملا

 .- لمحلا عضوب ةّدعلا - لبحلا ةّدع :ثلاثلا ثحبملا
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8 
 كروذلل ىرم)

 ءورقلاب ةدعلا

 : ءورقلاب تادتعملا -6

 تاقلطملاب دوصقملاو .04٠ءوُرُق ةثالَن ٌنهسْفنَأب َنضصَبرَتَي ٌتاقّلَطُملاَوط : لجو رع هللا لاق
 ؛تنوتم ضيحلا نكي نمم يأ نضل تاوذ نم لماوحلا ريغ نهب لوخدملا ةيآلا هذه يف
 مث * تانمؤملا متحك اَذِإ اوُنَمآ َنيذْلا اهي اي» : ىلاعت هلوقل اهيلع ةّدع ال اهب لوخدملا ريغ نأل

 هذه لمشت ال امك . 200 4اَهتوُدتعَت ةَدِع نم ٌنِهيلَع ْمُكل امف ,ٌنهوسمت نأ لبق ْنِم نُهومْتْلَط

 ال امك .01:0هَنَهَلْمَح َنْعضَي ْنأ ٌنَهلَجَأ . لامخألا تالوأو» : ىلاعت هلوقب لماوحلا ةيآلا
 : ىلاعتا هلوقل نهريعضل نضحي 0 يئاللاو .ضيحملا 3 نسشي يئاللا ةيآلا هذه ليح

 ل يئئاللاو ٍرُهْشأ مدل ٌنُهئدِعَف مت َْ ترا نإ ْمُكِئاَسَن ْنم ٍضيحملا نم ٌنسْتَي يتاللاو»
 ادا . نضحَي

 : ءورقلاب تادتعملا ىلع ةيآلا ةلالد -

 لوخدملا تاقلطملا صخت م«ءوُرُف َةثالَن ٌنهسْفنَأب َنْصْبرَتَي ٌتاَقْلَطُملاَوط :ةميركلا ةيآلاف
 «نيملسم جاوزأ تحت تايباتك وأ تاملسم نك ءاوس .«١٠؟7لماوحلا ريغ ضيحلا تاوذ نم نهب
 خسفلا وأ 2 اسايق هريغب وأ قالطلاب ةايحلا يف نهجاوزأ نيبو نهنيب ةقرفلا تلصح اذإ

 . ىنزلاب ةؤطوملاو ةهبشب 8 ةهبسب ةؤطوملاك (42١حا اكن ريغب ةؤطوملا ءورقلاب دتعت كلذكو ؛ (١11؟؛؟9سيعلل

  0١ءورقلاب دوصقملا :

 اهنإ :لاق نم مهنمف ةّدتعملا اهب دتعت يتلا (ءورقلا) ب دوصقملاب ءاهقفلا فلتخا دقو

 )١١79( ةيآلا «بازحألا ةروس] (١1؟40) .[8374 ةيآلا «ةرقبلا ةروس] 44[.

 )١11741( ةيآلا نم .قالطلا ةروس] (1١1١؟54؟) .[4 ةيآلا نم ,قالطلا ةروس] 4[.
 )495؟١١( ص «5ج «يزارلا ريسفتا) 23 2.4١ج « يبطرقلا ريسفتوو صض؟١١.

 )١11744( 444ص ءالج «ينغملا» (11746) . 55ص ,#ج «عانقلا فاشكد .
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 ىلع عقي ةيبرعلا ةغللا يف (ءْرَملا) نأ عقاولاو .(ضيحلا) :اهنإ :لاق نم مهنمو .ناهطألا)
 : ىلاعت هلوقب دارملا يف ءاملعلا فلتخا اذهلو .«ةكرتشملا ءامسألا نم وهف اعيمج ضيحلاو رهطلا

 9 8 5 95 7 ى4 جيرو م ## هاه هر

 ةقلطملا دتعتف (راهطألا) ةيآلا هذه يف (ءورقلاب) دوصقملا له .«ِءوّرق ةثالث نهسفناب نصيرتي»

 :نيلوق ىلع ؟ضيح ثالث ةقلطملا دتعتف (ضيحلا) :(ءورقلاب) دوصقملا مأ «راهطأ ةثالث

 :راهطألا يه ءورقلا :لوألا لوقلا

 نممو .رهطلا وه ءرقلاو (راهطإلا) ةّدعلا يف ءورقلاب دارملا نإ نولوقي لوقلا اذه باحصأو

 نم امأو .روث وبأو ةنيدملا لهأ روهمجو يعفاشلاو كلام راصمألا ءاهقف نم لوقلا اذهب لاق

 اذهو .١20؛9نينمؤملا مأ ةشئاعو تباث نب ديزو رمع نباف - مهنع هللا يضر - ماركلا ةباحصلا

 ,01؟4؛8ةيرفعجلا دنع نيتياورلا رهشأو ,01؟45ةيرهاظلا بهذم

 : ضيحلا يه ءورقلا : يناثلا لوقلا -58*

 بهذم وهو « ىليل يبأ نباو يعازوألاو يروثلاو ةفينح وبأ راصمألا ءاهقف نم لوقلا اذهب لاقو
 . يرعشألا ىسوم وبأو دوعسم نباو رمعو يلع ماركلا ةباحصلا نم هب لاقو «ةيديزلاو ةلبانحلا

 - ءورقلا يأ  ءارقألا نولوقي ِكَي هللا لوسر باحصأ نم رباكألا :لاق هنأ دمحأ نع مرثألا ىكحو

 ,015؛؟ضيحلا ىه

 :راهطألا يه ءورقلا :لوألا لوقلا ةلدأ -4

 :لوألا ليلدلا :ًالوأ

 ىلإ قالطلاب نذإلا فرصنيف «مّرحم ضيحلا يف قالطلاو 4 ٌنِهِتّدعل ْنُهوقْلْطَفط : ىلاعت هلوق
 , 03 يطلا نمز

 : يناثلا ليلدلا :ًايناث

 لاق مث .«راهطألا :ءارقألا ؟ءارقألا نوردت له» :اهلوق  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع يور

 ,9*"3ءاسنلا هب ىلتبي امنإ اذه نأل .ملعأ اذهب ءاسنلاو :ةشئاع لوق ىلع ابقعم ىعفاشلا

 . ١ا/لا#ص 2 ؟ج «دهتجمل ١ ةيادب» (١١؟55)

 ."86 ص اج «جاتحملا ينغم» «7617ص .ج «ىّلحملا» )١11747(
 ."”؟4ص 3”ج ؛مالسإلا عئارش» (1١١؟54)

 72"25؟ص كج . «عانقلا فاشكو 46-2056175 2؟ص الج «ينغملا» ال5 ص كج «دهتجملا ةيادب» (١١؟59)

 .؛"4ص 2 ؟ج نراهزألا حرش»

 .94ص 25ج «يزارلا ريسفت» (١١؟#ه١1) .786ص ,7ج «جاتحملا ينغم» )١١1260(
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 :ثلاثلا ليلدلا :ًاثلاث

 لدف «ةضيحلا سيلو ركذملا وه رهطلاو ءًاركذم دودعملا ناك اذإ اذهو (ةثالثإ ةيآلا يف درو

 فورعم وه امك هنأل ؛(ةثالث) ظفل ةلالدب ضيحلا سيلو .راهطألا ءورقلاب دارملا نأ ىلع كلذ

 , 01 9ةوسن ثالثو لاجر ةثالث لاقي ةغللاب

 :ضيحلا يه ءورقلا :يناثلا لوقلا ةلدأ -6

 :لوألا ليلدلا : ًالوأ

 ٍرْهْشَأ ةَدلَم ٌنُهتدعَف م ُمتبَترا نإ ْمُكئاَسن ّْن نم ٍضيحملا ْن نم نسي ر يئاللاو» : ىلاعت 0

 مدع دنع رهشألاب نوكي دادتعالا نأ ةميركلا ةيآلا هذهب ةلالدلا هجو 2 ّنْضحَي مل يئاللاو

 همدع طرتشي يذلا وه لدبملاو ضيحملا نم سأيلا دنع ءورقلا نع لدب رهشألا نأل ؛ضيحلا

 , """*9ءرقلا نم دارملا وه ناكف ءضيحلا وه لدبُملا نأ ىلع ٌلدف ,هماقم لدبلا ةماقإ زاوجل

 : يناثلا ليلدلا :ايناث

 ةالصلا عدت» : كك هللا لوسر لاق ضيحلا ىنعمب ءرقلا لامعتسا عرشلا ناسل يف دوهعملا

 ءيلصت الف كؤرق ىتأ اذإف يرظنا» :شيبح يبأ تنب ةمطافل : لكي لاقو دواد وبأ هاور «اهئارقأ مايأ

 عرشلا ناسل يف دهعي ملو .يئاسنلا هاور «ءرقلا ىلإ ءرقلا نيب ب ام يلص مث يرهطتف كؤرق رم اذإو

 , 01"©هئاسل يف دوهعملا ىلع همالك لمحي نأ بجوف « عوضوم يف رهطلا ىنعمب د ءرقلا لامعتسا

 :ثلاثلا ليلدلا :ًاثلاث

 ءرقلا نأ يف صن اذهو «ناتضيح اهؤرقو ناتقلط ملا قالط» :لاق هنأ كي يبنلا نع يورو
 "الم 1 | وه

 عبارلا ليلدلا :ًاعبار

 لعج نمو «.ةلماك ةثالث صبرتلا بوجو ور ةمالت ٌنِهِسمْنأب ٌنصيرتي# : : ىلاعت هلوق رهاظ

 سيل وهو اهتّدع نم نم هربتعي هنإف اهرهط يف اهقّلط اذإ هنأل ؛ ةثالث بجوي مل راهطألا ىن ىنعمب ءورقلا

 رهاظ فالخ اذهو «هيف اهقّلط يذلا رهطلا ضعبو «نيلماك نيرهط اهتّدع نوكتف .لماك رهطب

 )451 )1١1785/ص ء١ج «ريدردلل هريغصلا حرشلا ىلع يواصلا ةيشاح» غ144 ص .ج «عئادبلا» .
 )237 )11١1765ج «عئادبلا» 2.407 ص الج «ينغملا» ص١195.

 . 776١ص (."5ج «يئاسنلا نئس» . :ه7"ص الج «ينغملا» (١1١؟64)

 . 99١؟ص 17ج «عئادبلا» «.4 54ص الج «ينغملا» (١1١؟6)
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 ولو .هنود ام ىلع عقي ال ددعل عوضوملا مسالاو ءصوصخم ددعل مسا (ةثالثلا) نأل ؛صنلا
 رهاظب المع نوكيف . لماوك ضيح ثالثب دادتعالا نوكي ةضيحلا ىنعم ىلع (ءرقلا) انلمح

 ,9"017ضيحلا يأ ءرقلا ىنعم يف ىلوألا وه نوكيف «صنلا

 :سماخلا ليلدلا :ًاسماخ

 نكمي ال ذإ نهتدعل تالبقتسم :دارأ هنأ لمتحيف 4ٌنهتّدعِل نُموُقّلَطَقط : ىلاعت هلوق امأ
 ىلع مدقتي ببسلاو .اهيبس هنآل ةدعلا قبسي قالطلا نأ ة ةرورض ةّدعلا يف قالطلا ىلع هلمح

 (ءورقلا) انلمح اذإ ةدعلا لبق قيلطت رهطلا يف قالطلاو .هلبق دجوي الف ضيحلا وهو ببَّسملا
 ,0010”(ض 1 لا( ىنعم ىلع

 :سداسلا ليلدلا :ًاسداس

 ةئالت نسف ٌنصيرَتي ب ٌتاَقّلْطُملاَوِل :ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا «ةثالث» ظفلب جاجتحالا امأ
 رهطلاو .ركذم دودعملا نأ ىلع لدي اذه نأو «ثينأتلا ة ةعيصب ءاج «ةثالث»و ظفل نأ رابتعاب 4 ور

 ءورقلا نم دارعلا نأ ىلع لدي ال جاجتحالا اذه . راهطألا (ءورقلا) ب دارملا نوكيف .ركذملا وه

 .ةطنحلاو ٌريلاك ثينأتلاو ريكذتلا. مسايا دحاو ءيش ةيمست نم عنمت ال ةغللا نأل ؛راهطألا وه
 مدلل مسا ةضيحلاو ءرقلا اذكف ادا ًائيش ةطنحلاو ربل ناك نإو « ةطنحلا هذهو ربا اذه :لاقيف

 وهو ثنؤم رخآلا مسالاو .ءورق ةثالث لاقيف (ءرقلا) وهو ركذم نيمسالا دحأو .داتعملا
 ,0"01ضيح ثالث لاقيف ءةضيحلاو

 : عباسلا ليلدلا :اعباس

 لصحي ةرات دوصقملا اذهو «ةأرملا لمح مدع يأ .محرلا ةءارب ىلع فرعتلل تبجو ةّدعلا
 .هعم لمحلا دوجو روصتي ال يذلا ضيحلا وهو ,.لمحلا يفاني امب لصحي ةراتو «لمحلا عضوب
 ءرقلا لمح بجيف .رهطلاب ال ضيحلاب نوكي ةأرملا لمح مدعو محرلا ةءاربب ملعلاف ءاذه ىلعو
 , 7"01ضيحلا ىنعم ىلع ءورقلاو

 )١١765( 4ص ءالج «ينغملا» ,.15 5ص 2"؟ج «عئادبلا» 48 ..

 )١1١7637( 4ص ءالج «ينغملا» 45 .

 )648؟4 )1١ص اج «عئادبلا» 19 .

 )اه؟4 )1١١1ص 3”ج «عئادبلا» 5 2١9ص الج «ينغملا» 58 .
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 : حجارلا لوقلا -5

 ىنعملا اذه ة ةقفاومل راهطألا ىلع ال ضيحلا ىلع «ءارقألا» وأ «ءورقلا» ىنعم لمح حجارلاو

 ضرغلا عم هحجرن ام ةمئالم عم «ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا نم اهدضعي ام عم ةيآلا رهاظل

 لاق .راهطألاب ال ضيحلاب لصحي اذه نأل ؛محرلا ةءارب ىلع فرعتلا وهو ةَّدعلا نم دوصقملا

 نم رهظأ ضيحلا ىنعت ءورقلا مهلوق يف ةيفنحلا بهذمو» : «دهتجملا ةيادب» يف دشر نبا هيقفلا

 هاا ا نم بيرق وأ ةيواستم عومسملا ثيح نم مهتجحو , ىنعملا ةهج

 :ةّدعلا رادقم - 817

 :اهرادقم يف فالتخا ال يتلا ةّدعلا : ًالوأ

 تاوذ نما. يهو ةرع تناك اذإ اهب لوغدملا ةقلطملا ةّدع نأ ملعلا لهأ نيب فالخ ال

 210ه ءوُرُق ةنالث ٌنهسمنأب نْضْبرَتي ُتاقّلَطُملاَوط : ىلاعت هلوقل ءورق ةئالث اهتّدع نأ ضيحلا

 لاق « ضيحلا ىه يه ءورقلا نإ :لاق نمو .راهطأ ةنالث يه لاق ءراهطألا ىه يه ءورقلا نإ :لاق نمف

 . ضيح ثالث يه

 :ةَملا ةّدع :ًايناث 4

 نب ديعسو يلعو رمع نع كلذ يور ناءرق (ةمألا) ةّدع نأ ىلإ ءاهقفلا روهمج بهذ

 يعفاشلاو يروثلاو كلامو «ةداتقو يرهزلاو ملسأ نب ديزو ملاسو مساقلاو ءاطعو .بيسملا

 :لاق هنأ لك هللا لوسر نع يور امب اوجتحاو .ةيفنحلاو لبنح نب دمحأو روث يبأو قاحسإو

 ملو علك هللا لوسر ةباحص نم انيمس نم لوق هنأبو ,.«ناتضيح اهتدعو .ناتقيلطت ملا قالطد

 .205ًاعامجإ ناكف ةباحصلا يف فلاخم مهل فرعي

 :ىلاعت هلوق مومعل ةرحلا ةّدع لثم ءورق ةئالث ةمألا ةّدع نأ ىلإ ةيرهاظلا بهذو
 مث” د ا ةءاو #؟ راسه مرا # اهم اهنا

 حيحص ريغ روهمجلا هب جتحا يذلا ثيدحلا نأو .عءورق ةثالث نهسفناب ّنَصِيرتَي تاقلطملاو»

 هيف مهل ةجح ال «ةباحصلا نم انيمس نم لوق اذهو : مهلوق نأو ,يرهاظلا مزح نبا لوقي امك

 باتك يف سيلو ءامهريغ لوق يف اال هلوسر لوقو هللا لوق يف ةجحلا نأل ؛- مزح نبا لوقي امك

 ,015ناتضيح ةأرملا ةّدع نأ ِة هلوسر ةنس ىف الو هللا

 . 157 ص «ا/ج «دهتجملا ةيادب» ).1١1756(

 . 507؟ضص ءالج «ينغملا» )١11751(

 . 1-١١18 17١1/ص 7 ج «يبطرقلا ريسفت» .١4ص ."ج «يزارلا ريسفت» , 407ص ءالج «ينغملا» )١11777(

 .8:09-:01ص ١٠ج «ىّلحملا» )١11755(
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 : ةنعالملا ةّدع يف فالتخالا :اثلاث 4

 كلذكو «ءورق ةئالث اهتّدع ضيحلا تاوذ نم يه يتلا اهب لوخدملا ةّرحلا ةقّلطملا نإ انلق
 وأ ناعل وأ علخب ةقرفلا تعقو ول امك ,قالطلا ريغب نيجوزلا ةايح يف ةقرفلا تعقو اذإ اهتّدع

 سابع نبا نع يور نكلو «هريغ وأ نيد فاالتخا وأ قاتعإ وأ راسعإب وأ اييعب خسف وأ عاضر

 ةّدع اهتّدع :اولاقو ءاذه هلوق يف ملعلا لهأ رئاس هعباتي ملو رهشأ ةعست ةنعالملا ةَّدع نأ

 ,0159ةقّلطملا تهبشأف «ةايحلا ىف اهجوز ةقرافم اهنأل ؛قالطلا

 :ةعلتخملا ةّدع :ًاعبار .-

 نب ملاسو بيسملا نب ديعس : مهنم ةقلطملا ةّدع ةعلتخملا ةّدع نولوقي ملعلا لهأ رثكأو

 ,يرهزلاو يعخنلاو يبعشلاو نسحلاو ءزيزعلا دبع نب رمعو راسي نب ناميلسو ةورعو .هللا دبع
 نباو نافع نب نامثع نع يورو . يعفاشلاو يعازوألاو ثيللاو كلامو ورمع نب سالخو ةداتقو

 ىور امل ؛ةدحاو ةضيح ةعلتخملا ةّدع نأ رذنملا نب قاحسإو نامثع نب نابأو .سابع نباو رمع

 يئاسنلا هاور .«ةضيح اهتّدع كي يبنلا لعجف هنم تعلتخا سيق نب تباث ةأرما نأ» : سابع نبا

 نباو يئاسنلا هاور ءهب ىضق  هنع هللا يضر  نامثع نأو ,«كلذ لثم ذوعم تنب عيبر نعو
 ,(7١0"؟©)هجلام

 :ةدحاو ةضيح ةعلتخملا ةّدع لاق نم ىلع ٌدرلا 205١-

 : ىلاعت هلوقب ةدحاو ة هضيح ةعلتخملا ةّدع ْنِإ لاق نم ىلع يللا 0 نبا در دقو

 يذلا ثيدحلاو .ةيآلا مكح هلمشيف قالط علخلاو «4ءور رق نال نسف َنْضّبرَتَي ٌتاقْلْطُملاَو»
 رمع لوق هفلاخ دق سابع ن نباو نامثع لوقو . فيعض لسرم وهو «ًاللسرم ةمركع هيوري هب اوجتحا

 نع كلام ىور دقف رمع نبا امأو . ىلوأ امهلوقو ضيح ثالث ةعلتخملا ةّدع الاق امهنإف ١ يلعو

 .018رمع نبا نع حصألا وهو «ةقلطم ةّدع ةعلتخملا ةّدع لاق هنأ رمع نبا نع عفان

 : ميقلا نباو ةيميت نبا رايتخا -5

 .ةدحاو ةضيحب دادتعالا اهيفكي ةعلتخملا» نأ هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش راتخاو

 ايفا ميَقلا نبا رايتخا وهو .57١١2«هريغو نافع نب نامثع بهذمو دمحأ نع ةياور وه :لاقو

 .؛؛ة4ص ءالج «ينغملاد (11755)

 . ؛ 44ص ءالج «ينغملا» )١1١756(

 . 0١46ص ءالج «ينغملا» )١1١1755(

 .787ص «ةيميت نبا ىواتف نم ةيهقفلا تارايتخالا» ١١17730(

-١548- 



 .هتجوز عم سيق نب تباث ةعلاخم اهنمو كلذ ىلع لدت ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا نأب هل جتحاو

 قفاوم ةدحاو ةضيحب ةعلتخملا دادتعا نأو .ةدحاو ةضيحب دتعت نأب اهرمأ لي هللا لوسر نأو

 ةضيح هيف يفكتف .محرلا ةءاربب ملعلا درجمل ءاربتسا هنإف ؛ سايقلا ىضتقم وهو «ةباحصلا لاوقأل
! 

5 

 , 018 كنت نأ تدارأ اذإ ةينازلاو ءةرجاهملا ةرحلاو «ةارتشملا ةّمالاك ةدحاو

 ؟هورقلاب ةضاحتسملا دتعت ىتم -

 تضيحتسا لاقي «ةداتعملا اهضيح مايأ دعب مدلا جورخ ةأرملاب رمتسي نأ يه ةضاحتسالا

 ,(01775ةضاحتج ىهف

 الو اهركذت اهضيحل ةفورعم ةداع اهل ناك نإف ءاهلاوحأ فالتخاب فلتخت ةضاحتسملا ةَّدعو

 اهزييمت وأ اهتداع ىلإ عجرت ةلاحلا هذه يفف ,ةضاحتسالا مدو ضيحلا مد نيب زيمت اهنأ وأ اهاسنت

 نإ انلق نإ - ضيح ثالث قَد ءورق ةثالث دتعتف ءاهزييمت بجومب وأ اهتداع ساسأ ىلع دمتعتو

 نمو ,.ءاهقفلا لاق اذهبو ءراهطألا ينعت ءورقلا نإ انلق نإ راهطأ ةثالث وأ ضيحلا ينعت ءورقلا

 ش : مهلاوقأ

 مدلا اهب رمتسا اذإ  ةضاحتسملا يأ  امأو» :ةيفنحلا هقف يف هراتحملا در» يف ءاج : أ

 , "2”1«اهتداع ىلإ درت اهنإف ءاهتداع ملعت تناكو

 نم اهيلإ ةدودرملا اهئارقأب ةضاحتسم ةدعو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يفو - ب

 نيب زييمتلا عيطتست وأ اهضيح يف ةداع اهل يتلا ةضاحتسملا ةدع نأ يأ .©2772«زييمتلاو ةداعلا

 . كلذ ىلع ءانب دتعتو زييمتلا ىلإ وأ اهتداع ىلإ درت اهنإف .ةضاحتسالا مدو ضيحلا مد

 تناك نإو» :ةيكلاملا هقف يف يكلاملا يزج نبال ةيعرشلا ماكحألا نيناوق يفو :ج

 .ةزيمملا ريغك اهنأ (امهادحإ) :ناتياور اهيفف ةضاحتسالاو ضيحلا مد نيب ةزيمم  ةضاحتسملا -

 , "١" ءارقألاب دتعتف زييمتلا ىلع لمعت نأ :(ىرخألاو)

 اهل نوكي نأ امإ ولخت ال :ةضاحتسملا ةدع يف» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو : د

 ءورق ةثالث اهل ترم اذإ ةضاحتسملا ريغ مكح هيف اهمكحف . .زييمت وأ ةداعب هب موكحم ضيح

 .؟4١ص «4ج «ميقلا نبال «داعملا داز» (١١؟54)

 )١١759( 59ص 21ج «ريثألا نبال «ةياهنلا» .

 )١١717١( ص الج «نيدباع نبال «راتحملا در» 609 .

 .86"7ص 2ء”ج ««جاتحملا ينغمد )١١711(

 )١١717( «يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» ص55١.
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 هفرعت ام ىلع ءانب - ضيح ثالث  ءورق ثالث دتعت اهنأ كلذ ىنعمو .(9١20«اهتدع تضقنا دقف
 .ةضاحتسالا مد نم ضيحلا مد اهزييمت ىلع ءانب وأ ءاهضيح يف اهتداع نم

 مايأ فرعتو ةضاحتسم ةقّلطملا تناك اذإو» :ةيرفعجلا هقف يف يسوطلل «ةياهنلا» يفو : ه
 نيب زيمت تناك نإ يأ  مدلا ةفص تربتعا اهضيح مايأ فرعت مل نإو .ءارقألاب دتعتلف اهضيح
 , 01579 معءارقألاب اهنا تدتعاو  اهزييمت ىلع ني ,ةضاحتسالا مد نيبو ضيحلا مد

 . 47ص ءالج « ينغمل ا)(775١11

 . ه1” ص . يسوطلل «ةياهنلا» )١١717/4(
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 نرسل كعمل
 رهشألاب ةّدعلا

 :ثحبلا جهنمو ,ءديهمت 584145

 بجت مل اهسفنب الصأ نوكت نأ امإو «ضيحلاب ةدعلا نع ًالدب نوكت نأ امإ ,رهشألاب ةّدعلا

 :نيبلطم ىلإ ثحبملا اذه مسقن لذه ىلعو .اهريغ نع الدب

 .ضيحلا نع الدب رهشألاب ةّدعلا :لوألا بلطملا

 .اهسفنب ًالصأ تبجو رهشألاب ةّدعلا : يناثلا بلطملا

 لوألا بلطملا

 ضيحلا نع ًالدب رهشألاب ةّدعلا
 :ضيحلا نع ًالدب رهشألاب تادتعملا 6

 يئأللاو رُهْشَأ ةَمالَث ٌنُهَئدعَف مبا نإ ْمُكَئاَسن ْنِم ٍضيحملا َنِم َنْسِئَي يئآللاو» : ىلاعت لاق

 كلذكو «رهشأ ةثالث امهتدعف اهرغصل ضحت مل يتلا وأ ضيجحملا نم ةسيآلاف 011704 نْضحَي مل

 نومضم يف لخدت ةلاحلا هذه يف اهنأل ؛رهشأ ةثالث اهتّدعف ضحت ملو ضيحلا نس تغلب يتلا

 نع الدب رهشألاب ةّدعلا اهيف نوكت ىرخأ ةلاح كانهو 207 َنْضحَي مل يئاللاو» : ىلاعت هلوق

 .ةضاحتسملا صخت ةلاحلا هذهو .ضيحلا

 :ثحبلا جهنم -5

 اذه ىلعو ,فانصأ ةعبرأ ضيحلا نع ًالدب رهشألاب تادتعملا نأ هانركذ امم اندنع لّصحتو
 : يلاتلا وحنلا ىلع عورف ةعبرأ ىلإ بلطملا اذه .ءمسقن

 )١١7176( ةيآلا نم «قالطلا ةروس] 4[.

 .١45ص ءالج .ةمادق نبال «ينغملا» ةلنتفهلا]

-١61١ 



 .ضيحملا نم ةسئايلا :لوألا عرفلا

 .الصأ ضحت مل يتلا ةغلابلا : يناثلا عرفلا
 .تالاحلا ضعب يف ةضاحتسملا : عبا ارلا عرفلا

 .اهضيح عفترا نم :سماخلا عرفلا

 لوألا عرفلا

 ؟ضيحملا نم ةسئايلا يه نم م1

 .ةداع هيف ضيحت ال انس اهرمع نم تغلب يتلا يه ضيحملا نم ةسئايلا

 : ةيفنحلا دنع سأيلا نس 2-64

 سمخ وأ ,نوسمخ اهنإ :ليقف .لاوقأ ةأرملل سأيلا نس ديدحت يف ةيفنحلا دنعو

 سمح سأيلا نس : ةيفنحلا هقف يف «راتخملا رذلا» يفو .رثكأ وأ «ءنوتس وأ ءنوسمخو

 القن «راتخملا رّدلا ىلع راتحملا ٌدر» يفو .نيسمخ ىلع ىوتفلا ليقو .ىوتفلا هيلعو .نوسمخو

 كلذو «هيف اهلثم ضحي الام نسلا نم غلبت نأ لب هيف ريدقت ال ةياورلا رهاظ يفو :«رحبلا» نع
 ,١01"9لازهلاو نمسلاو ندبلا بيكرت يف ةلثامملاو داهتجالاب فرعي

 : ةيعفاشلاو ةلبانحلا دنع سأيلا نس -6848

 ةنس نوسمخ هنأ هنع يور دقف «ضيحملا نم سأيلا نس يف دمحأ نع ةياورلا تفلتخا

 هنأ نقيتي يذلا نسلا ربتعي :(لوألا) :نالوق يعفاشللو .ةعيبط ىوقأ نهنأل ةنس نوتسف برعلا
 هيف سئيي يذلا نسلا ربتعي :(يناثلاو) .ةنس نوتسو نانثا وه مهضعب لاقو . ضحت مل هتغلب اذإ

 ,0179  نهعبطك اهعبطو نهتأشنك اهتأشن نأ رهاظلا نأل ؛اهتريشع ءاسن

 : ةيكلاملا دنع سأيلا نس ه٠

 ءاسنلا لأسيف «نيعبسلاو نيسمخلا نس نيب ام ضيحملا نم سأيلا نوكي نأ نكمي مهدنعو

 نإو .رهشألاب تدتعا ضيحب سيل نلق نإف قأرملا نم لزانلا مدلا يف نينسلا نيذه نيب اميف

 .25*ةًاقافتا اهيلع ةّدع الف نيسمخلا دعب اهضيح عطقنا

 . 15١ ص «الج «ينغملا» (١1؟04) ١916 ص ءا”ج هراتحملا درو راتخملا رّدلا» )1١1774(
 . 55/ص 1١ج «يواصلا ةيشاحو» ريدردلل «ريغصلا حرشلا» )١11780(

١67 



 حجارلا لوقلا ١

 ةأرملا تغلب اذإ هدنعف «- ىلاعت هللا همحر يلبنحلا ةمادق نبا مامإلا هحجر ام حجارلاو

 ضيحلا دوجو نأل ؛ةسيآ تراص دقف «ببس ريغب تارم اهتداع نع اهضيح عطقناف ةنس نيسمخ

 نع هعاطقنا اذه ىلإ مضنا اذإف ,هدوجو ةلقو ةشئاع لوق ليلدب ردان نيسمخلا تغلب نم ّقح يف

 - ضيحلا مد  مدلا تأر نإو .رهشألاب دتعت نأ ٍذئنيح اهلف «هدوجو نم سأيلا لصح تارم ةداعلا

 ضيحلا ليلد نأل ؛ حيحصلا يف ضيح وهف ءاهيف هارت تناك يتلا ةداعلا ىلع نيسمخلا دعب

 دعب هتأر نإو . ًاردان ناك نإو هيف ضيحلا دوجو نكمي نيسمخلا نسو .ناكمإلا نمز يف دوجولا

 دتعتو هب دتعت ال كلذ دنعف نيتسلا لبق كلذ دجوي مل هنأل ؛نفيحي نيل هنأ نقيا دقك نعم

 .©1"*امد ىرت ال يتلاك رهشألاب

 يناثلا عرفلا

 ضحت مل يتلا ةريغصلا

 :ضحت مل يتلا ةريغصلا يه نم 7

 اهنس رغصل ضحت مل يتلا ىثنألا يه رهشأ ةثالث اهتّدع نوكتف ضحت مل يتلا ةريغصلاو
 يتلا ةيآلا ,جيربصل رهشأ ةثالث دتعتف ةداع ىثنألا هيف ضيحت نأ نكمي نس لقأ اهغولب مدعل يأ -

 يئاللاو ٍرُهْشَأ الف هتَدعَف مترا نإ ْمُكَئاَسن ْنِم ٍضيِحَملا نم َنْسَِي يئاللاو» : يهو اهانركذ

 .#َنْضِحَي مَ

 : ىثنألا هيف ضيحت نس لقأ . 0

 : ةلباتحلا دنع : ًالوأ

 نأل ؛نينس عست ةأرملا هيف ضيحت نس لقأ نأ يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج

 نسلا هذه لبق امد تأر نإف . تاونس عست اهرمعو ضيحت نم دجو دقو دوجولا ىلإ هيف عجرملا
 لاح يف تارم ثالث رركت ام كلذ نم ربتعملاو ءًرركتم اهلثم دجوي مل هنأل ؛؟ ضيحب سيلف

 , 203549 وب دتعي الف كلذ دجوي ملو .ةحصلا

 : ةيفنحلا دنع :ًايناث 47٠ ع

 :اهضيح مدعل رهشأ ةثالث اهتّدع يتلا ةريغصلا نس يف ةيفنحلا هقف يف «راتخملا رّدلا» يفو

 . ١5ص ءالج «ينغملا» (1١١؟87) . ١5ص ءالج «ينغملا» (117؟41)
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 ضيحت نس لقأ نأ اذه ىنعمو .©5*'2ةأعست غلبت مل نأب رغصل ضحت مل نم ٌّقح يف ةّدعلاو»
 .نينس عست اهغولب وه ىئنألا هيف

 ثلاثلا عرفلا

 الصأ ضحت مل يتلا ةغلابلا
 :ضحت مل يتلا ةغلابلا يه نم 6

 ملف ءًبلاغ ءاسنلا هيف ضيحت ًانس تغلب يتلا يه ًالصأ ضحت مل يتلا ةغلابلاب دوصقملا
 ةفينح يبأ بهذم وهو «ةلبانحلا بهذم اذهو ,رهشأ ةثالث اهتّدعف ةنس ةرشع سمخك ضحت
 يتلا ةريغصلا ةلماعم لماعت اهنأ كلذ ىنعمو .©649يلبنحلا ةمادق نبا ركذ امك يعفاشلاو كلامو
 .رهشأ ةئالث اهتّدع نوكتف .ةداع هيف ضيحت يذلا نسلا غلبت مل

 :ضحت مل يتلا ةغلابلل رهشألاب ةّدعلا لعجل ةجحلا -1

 يأ رهشألاب دتعت اهنإف ءضحت ملف ًابلاغ ءاسنلا هيف ضيحت يتلا نسلا تغلب نم نإ انلق
 ةهج نم ة ةريغصلا مكح يف اهنكلو نسلا ثيح نم ةريغص نكت مل نإو رهشأ ةئالث اهتّدع نوكت

 ءالصأ دعب ضحت مل وأ ضيحت اهنوك وهو اهلاحب رابتعالا نأل ؟ ؛اهمكح ذخأتف اهضيح مدع

 نضحي مل نم نأ هيف يذلا صنلا نألو ؛اهنس سفن يف نهو نضحي اهريغ نوكب رابتعالا سيلو

 اهنأ اهيلع قدصي هنأل ؛ًالصأ ضحت مل يتلا ةغلابلا لمشي صنلا اذه ,رهشأ ةثالث نهتّذع نإف
 ضحت مل يتلا ةغلابلا يف هبهذمل أجتحم يلبنحلا ةمادق نبا مامإلا لوقي اذه يفو «ضحت مل
 يئاللاو» : ىلاعت هللا لوق : انلو) :- ىلاعت هللا مك لاق ءرهشأ ةئالث نوكت اهتّدع نأب ٌالصأ
 نم هذهو ,«َنْضَحَي ْمَل يئآللاو ره ُةَمالَك ٌنُهَتدَعَف متبترا نإ ْمُكَئاَسِن ْنم ضيحملا نم ّنَسْيَي

 نس غولب لبق تضاح ول اذهلو ؛اهريغ لاحب ال ةدتعملا لاحب رابتعالا نألو ؛ ضحي مل يتاللا
 ,017*«ضيحلاب تدتعا نينس رشع اهلو ضيحت نأ لثم بلاغلا يف ءاسنلا هلثم يف ضيحي

 5-- الج «راتخملا ردلا» 1185

 . ١5ص ءالج «ينغملاد )١1١184(

 . "ص الج «ينغملا» (1١١1؟86)
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 عبارلا عرفلا

 ةضاحتسملا

 :رهشألاب ةضاحتسملا دتعنا ىتم - 7

 نوكت ىتم انّيِبو .داتعملا اهضيح مايأ دعب مدلا لوزن اهب رمتسي يتلا يه ةضاحتسملا نإ انلق

 .رهشألاب ةضاحتسملا ةّدع نوكت ىتم عرفلا اذه يف نّيبن نأ ديرنو .©1*”ءورقلاب اهتّدع

 : ةضاحتسملل رهشألاب ةّدعلا تالاح 04

 كلذب ةداع اهل ناك وأ «(ضيحلا مد) مدلا لوزنل ةفورعم ةداع ةضاحتسملل نكي مل اذإ

 نوكت تالالاحلا هذه يفف ,ةضاحتسالا مد نيبو ضيحلا مد نيب زييمتلا عيطتست ال وأ .اهتيسنو

 هذه يف رهشألاب اهدادتعا بوجوب نيلئاقلا ءاهقفلا ءارآ بسح يتآلا ليصفتلا ىلع رهشألاب اهتّدع

 : تالاحلا

 :اهرادقمو رهشألاب ةضاحتسملا ةّدع يف ءاهقفلا لاوقأ

 اهب دارملاو «ةضاحتسملا وأ رهطلا ةدتمم امأ» :ةيفنحلا هقف يف «راتحملا ٌدر» يف ءاج : أ

 اهنم اولعج مهنأل ؛"1*”رهشأ ةعبسب اهتّدع يضقنت اهنأ اهب ىتفملاف اهتداع تيسن يتلا «ةريحتملا

 ةّدع يه هذهو .218رهشأ ةعبس اهعومجمف ضيح ثالث نع ًارهشو ءراهطألل رهشأ ةئس
 .اهتيسنو ةداع اهل ناك وأ ءاهضيحل ةداع اهل تسيل يتلا ةضاحتسملا

 ردق ظفحت مل ةريحتم ةضاحتسم ةّدعو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يفو : ب

 ؛لاحلا يف رهشأ ةثالثب ءاهريغ وأ تناك ةأدتبم «ضيحلا يف اهنم ةداع فرعت ال يأ  اهرود

 .©2189(سأيلا نس ىلإ راظتنالا ةقشم مظعلو ؛ًابلاغ ضيحو رهط ىلع رهش لك لامتشال

 زيمت ملو ةقلطم تضاحتسا نإو» :ةيكلاملا هقف يف ريدردلل «ريغصلا حرشلا» يفو : ج

 , 0175ةلماك ةنس تصبرت «هريغ نم ضيحلا

 .16178 ءك1هالال ,نآترقفلا» (11745)
 )١١7418( 6:04ص «7"ج نراتخملا ردلا ىلع راتحملا در» .

 )44؟١1١( .609ص 27ج هراتخملا رّدلا»

 .58868ص 77ج «جاتحملا ينغم» )١١44(

 ).١1174( 58ص ١1ج «ءريدردلل «ريغصلا حرشلا» .
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 بحاص اهركذ يتلا ةنسلا هذهل ليصفت يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» يفو

 .ةضاحتسالاو ضيحلا مد نيب ةزيمم ريغ تناك نإف ةضاحتسملا امأو» :اهيفف «ريغصلا حرشلا»

 .015نةَّدع ةثالثو لمحلا نم اهمحرل ءاربتسا رهشأ ةعست ميقت ةباترملاك يهف

 زييمت ال ةأدتبم  ةضاحتسملا يأ تناك نإو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو :د

 :ناتياور دمحأ نعف ءًزييمت الو ًاتقو  اهتضيحل يأ اهل فرعت ال ةيسان وأ اهل

 ةنمح رمأ كي يبنلا نأل ؛ديبع يبأو ةداتقو ةمركع لوق وهو رهشأ ةثالث اهتّدع نأ : ىلوألا

 اهيف كرتت رهش لك يف ةضيح اهل لعجف «,مايأ ةعبس وأ ةتس رهش لك يف سلجت نأ شحج تنب

 .ضيحلا ماكحأ رئاس اهيف تبثيو مايصلاو ةالصلا

 اذإ :دمحأ لاق .اهعفر ام يردت ال اهتضيح تعفر نم ةلزنمب ةنس دتعت : ةيناثلا ةياورلاو

 لمحلا نّيبت هب هنأل ؛رمع ثيدحل ةنس تدتعا هرابدإو مدلا لابقإ ملعت ملو تطلتخا دق تناك

 01359, . .كلامو قاحسإ لوق وهو

 مدي ضيحلا مد اهيلع هبتشا نإفد» :ةيرفعجلا هقف يف يسوطلل «ةياهنلا» يفو : ه

 ىلع دتعتف .ضيحلا يف اهئاسن ةداع تربتعا امهنيب قرفلا ىلإ ليبس اهل نكي ملو ةضاحتسالا

 ,0175يعرهشأ ةثالثب تدتعا ةداعلا تافلتخم نك وأ ءاسن اهل نكت مل نإف .ءارقألا يف نهتداع

 ٠ ةضاحتسملا ةّدع يف ةصالخلا بالأشهر:  7

 ةداع اهل نوكت ال امدنع رهشألاب ةضاحتسملا ةّدع يف ءاهقفلا لاوقأ نم هانركذ ام ةصالخو

 ةأدتبم تناك وأ ,ةضاحتسالا مد نيبو ضيحلا مد نيب اهل زييمت الو اهتيسنو نوكت وأ ءاهضيحل

 :اهوركذ يتلا طورشلا بسحو «يلاتلا وحنلا ىلع رهشألاب اهتدعف

 .رهشأ ةعبس «ةيفنحلا دنع : أ

 .رهشأ ةثالث دمحأ نع نيتياورلا ىدحإو .ةيعفاشلا دنع : ب

 .ارهش رشع انثا دمحأ نع نيتياورلا ىدحإو ةيكلاملا دنع : ج

 .رهشأ ةثالث اهتّدعف الإو اهئاسن ةداع ىلع ةيرفعجلا دنع : د

 )١1١7841( «يزج نبال «ماكحألا نيناوق» ص73١١ .

 )؟99؟١1١( ؟597ص ءالج «ينغملا» .

 )*9؟١١( ص . يسوطلل «ةياهنلا» ”07 .
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 سماخلا عرفلا

 اهضيح عفترا نم ةّدع
 :اهضيح عفترا نمب فيرعتلا ١

 اهنكلو ,.نضحي يتاللا نم يأ ءارقألا تاوذ نم ةأرملا ءاهضيح عفترا يتلا ةأرملاب دارملا

 .سأيلا نس اهغولبل الو لمحل ال ضيحت دعت مل يأ اهضيح عفترا تضاح نأ دعب

 :اهتّدع يف ءاهقفلا فالتخا

 وأ ضيحت نأ ىلإ رظتنت :لاق نم مهنمف ءاهضيح عفترا نم ةّدع يف ءاهقفلا فلتخا دقو
 لاق نم مهنمو .ةئس ةدم دتعت لاق نم مهنمو .رهشأ ةثالث دتعتف ضيحلا نم سايإلا نس غلبت

 نإو .ءورقلاب تدتعاو ببسلا لاوز ترظتنا ضيحلا عافترا ببس ةأرملا تفرع نإف « ليصفتلاب

 : مهلاوقأ يلي اميف ركذنو ءرهشألاب تدتعا ببس هعافترال نكي مل

 :ةيفنحلا بهذم :ًالوأ - 41

 دتعتف اهرهط دتما مث تضاح نأب رهطلا ةدتمملا ةباشلا» :«راتخملا ردلا» يف ءاج : أ

 نإف هب دتعتف «ضيحلا ةدوع رظتنت اهنأ ,كلذ ىنعمو .(266946سايإلا نس غلبت نأ ىلإ ضيحلاب

 .رهشأ ةئالثب دتعتف سأيلا نس غلبت ىتح ترظتنا ضيحلا اهيلإ عجري مل
 عفترا مث ضيحت تناك ةأرما يهو اهرهط دتمملا ةأرملا امأو» : يناساكلل «عئادبلا» يفو : ب

 اهنأل ؛ضيحلاب قرفلا هوجو رئاسو قالطلا يف اهتدع ءاضقناف «سأي الو لمح ريغ نم اهضيح

 وأ ضيح ثالث ضيحت ىتح اهتدع يضقنت الف «ضراعل اهضيح عفترا هنأ الإ ءارقألا تاوذ نم

 ,01يعروهش ةثالث ةسيآلا ةذع فنأتستف «سايإلا ٌدح يف لخدت ىتح

 ملو نسلاب تغلب وأ ربك وأ رغصل ضحت مل نمل ةّدعلاو» :«ةيدنهلا ىواتفلا» يفو : ج

 وهو  رهشأ ةئالثب يأ  روهشلاب اهتدعف رت مل مث اموي امد تأر ول اذكو ,رهشأ ةثالث ضحت
 نأ ىلإ لاط نإو ضيحلاب اهتدعف عطقنا مث امد - مايأ ةثالث يأ  ةئالث تأر ولو .حيحصلا
 رهشأ ةثالثب يأ روهشلاب اهتدعف طقف ًادحاو ًاموي مدلا تأر يتلاف ليصفت اذهو 220٠17 «سأيت

 )١1١7585( 237ج «راتخملا ردلا» ص١8 6.

 )86؟١1١1( 37ج «عئادبلا» ص١968 .:

 )١١755(»الفتاوى .670/-575ص ؛ ١ج «ةيدنهلا
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 مدلا تار اذإ امأ .ًاضيح دعي ال ًادحاو ًاموي مدلا لوزن نأل ؛ضحت ملو نسلاب تغلب اهنأ رابتعاب

 .رهشألاب دتعتف سأيلا نس لخدت وأ .ضيح ثالثب دتعت نأ اهيلعف ضيح مد اذهف «مايأ ةثالث

 :ةيعفاشلا بهذم :ًايناث - 415

 «ضيحت ىتح ربصت نأ اهيلعف ضرمو عاضرك فرعت ةلعل اهضيح مد عطقنا نم مهدنعو

 .رهشألاب ذئنيح دتعتف ةنس نوتسو نانثا هاصقأو سأيلا نس ىلإ لصت يأ سأيت وأ ءارقألاب دتعتف

 ضيحت ىتح ربصت نأ اهيلعف «ةفورعم ةّلع ريغ نم ضيحلا مد عطقنا اذإ مكحلا كلذكو
 ىلاعتو هناحبس هللا نأل ؛ديدجلا يعفاشلا بهذم يف امك ءرهشألاب دتعتف سأيت وأ .ءارقألاب دتعتف
 وجرت اهنأل ؛امهنم ةدحاو تسيل هذهو .ةسيآلاو ضحت مل يتلل الإ رهشألاب دادتعالا لعجي مل

 .219فورعم ضراعل اهمد عطقنا نم تهبشأف .مدلا دوع

 : ةيكلاملا بهذم :ًاثلاث وم

 ركذنو .الصأ ببس الوأ هريغب وأ عاضرلا ببسب مدلا عاطقنا ناك اذإ «ليصفت ةيكلاملا دنعو
 : يلي اميف مهلاوقأ

 ببسب وأ ًالصأ ببس الب ةقلطملا ضيح رخأت وأ» :ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يف ءاج : أ
 ؛ةبيرلا لاوزل ًءاربتسا رهشألا نم ةعست تصبرت ءاهضيح عطقناف هدعب وأ قالطلا لبق تضرم اهنأ

 اهضيح عفترا نم كلذ نم ىنثتسي نكلو , 01" #عرهشأ ةثالثب تدتعا مث * ابلاغ لمحلا ةذم اهنأل

 اهنع رخأت نمو» : هيف ءاج دقف ريغصلا حرشلا يف ريدردلا هركذ ءانخسالا اذهو مقرا ببسي

 , (017552(ةلماك ةنس يف“ ريغ ةّلعل وأ ةلعل ال ضيحلا

 نو .اهنف نهيحلا تأر نإو ايت وتلا ١ ملا نب 3 نإف 0 ل

 تفتكاو «ةرح تناك نإ اهيف مد ال ءاضيب ةئس مامت وأ ةثلاثلا ةضيحلا ترظتنا ءاهنم موي رخآ يف يف

 , 03 *اَومُأ تناك نإ ةيناثلا ةنسلاب

 دادتعالا ىلإ اهنع لقتنت الو ءارقألاب دتعت اهنإف ,عاضرلاببسب اهضيح عطقنا نمو :ج
 نإف ءارقألاب تدتعا عاضرلا عطقنا نإف عاضرلا ةدم رصق وأ لاط « عضرت تماد ام ةنس يضمب

 ١1١1750( 23ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (١١؟9م) . 38ا1/ص 27ج «جاتحملا ينغم» ص١/!5.

 )١1١17849( الا ص 37ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» 01.10 .498ص 31ج «ريدردلل ةريغصلا حرشلا» .
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 .21:2جاوزألل تّلحو اهتّدع تهتنا عاضرلا تعطق ة موي نم ةنس اهيلع ىضم ىتح ضحت ة مل

 : ةلباتحلا بهذم :ًاعبار

 ثالث يف هلعجنو يتآلا يف هزجون ءاهضيح عفترا يتلا ةأرملا ةّدع يف ليصفت ةلبانحلا دنعو

 .تالاح

 :(01:5ىلوألا ةلاحلا 7

 يأ  ءارقألا تاوذ نم يهو  ةّدعلا بجوي امب امهتايح يف قالطلا ريغب اهقراف وأ  اهقّلط اذإ

 اهنإف هعفر ام فرعت ملو ءاهتداع يف ضيحلا رت ملف اهضيح عفتراو - ضيحلاب اهتّدع نوكت نمم
 بلاغ يه ةدملا هذه نأل ؛ لمحلا نم اهمحر ةءارب ملعتل اهيف صبرتت اهنم رهشأ ةعست : ةنس دتعت

 . لمحلا ةدم

 .رهشأ ةثالث تاسيآلا ةّدع كلذ دعب دتعتف ءًارهاظ اهمحر ةءارب انملع لمح اهيف رهظي مل اذإف

 . هانملع ركنم مهنم هركني مل راصنألاو نيرجاهملا نيب هؤاضقو  هنع هللا يضر  رمع لوق اذهو

 رمع ءاضق ىلع ةباحصلا نم يتوكسلا عامجإلا «ةلاحلا هذه يف .لوقلا اذهل ةجحلاو

 ةءارب اهب لصحت ةّدملا هذهو «محرلا ةءارب ةفرعم ةّدعلا نم ضرغلا نألو ؛ هنع هللا يضر

 :سابع نبا لاق دقو ءاهتّدع ليوطتب ةأرملاب ررضلا قحلي ةدملا هذه نم رثكأب لوقلاو ءاهمحر

 .«رهشأ ةعست اهافك ةقشلا اهيلع اولوطت الو

 :01ةيناثلا ةلاحلا 4

 وأ ضرم نم ضراعب اهضيح عافترا نأ ةأرملا تفرع ول امك ءضيحلا عفر ام فرع نإو
 دتعتو ءامهراظتنا لاط نإو (ضيحلا مد) مدلا دوعو ضراعلا لاوز رظتنت اهنإف .عاضر وأ سافن

 .تاسيآلا ةدع دتعت كلذ دنعف «سأيلا نس يف ريصت نأ الإ ءورقلاب

 :03: ؟ةعلاثلا ةلاحلا . 49

 عاطقنا دعب ةنس تصبرت هعفر ام يردت ال اهضيح عفترا مث « نيتضيح وأ ةضيح ١ تضاح نإو

 هنأ  هنع هللا يضر  رمع نع يور امل كلذو ؛ةنسلا هذه يضم دعب جاوزألل لحتو ءاهضيح

 نبا لاق .هعفر ام يردت ال اهضيح عفتراف نيتضيح وأ ةضيح تضاحف هتأرما قَّلط لجر يف لاق

 .الا ص 25ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» ٠1*1١

 . 53ص الج « يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» ةناتنضشيف)

 . 55ص ءالج «ينغملا» )١1104( . ؛560ص ءالج «ينغملا» ( ١١05
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 هل فرعن الو «ةنس كلذف رهشأ ةثالث دتعتف لمح اهب رهظي مل اذإف ,رهشأ ةعست سلجت : سابع

 هركني ملو راصنألاو نيرجاهملا نيب  هنع هللا يضر  رمع هب ىضق :رذنملا نبا لاق .افلاخم

 .ركنم
 :01©ةيرهاظلا بهذم :ًاسماخ

 مل مث ةضيح تضاح نإف : هلوقب يرهاظلا مزح نبا هيقفلا هنيبي امك ةيرهاظلا بهذمو

 تناك نأ دعب اهتأت ملف ىلوألا ةضيحلا ترظتنا وأ «ضحت مل مث نيتضيح تضاح وأ .ءضحت

 ثالث مامت نضحي ىتح ادبأ صبرتلا نم ءالؤهل دب الف ءاهلبق وأ اهجوز ةمصع يف تضاح دق

 هيف نرص اذإف «ضيحملا نم سأيلا ّدح يف نرصي ىتح وأ - لجو رع - هللا رمأ امك ضيح
 نضحي مل يتاوللا ىلع الإ رهشأ ةئالث ةّدعلا لعجي مل ىلاعت هللا نأل دب الو رهشأ ةثالث نفنأتسا
 ذئنيحف .تاسئايلا نم تراص اذإف ,نهنم ةدحاو تسيل هذهو «ضيحملا نم تاسئايلا ىلعو

 .رهشأ ةئثالثب ةّدعلاب اهل ىلاعت هللا رمأ يف تلخد

 :01ةيديزلا بهذم :ًاسداس - 0

 اهنإف ءعاضرلاو ضرملاك وه ام ضراعلا فرع نإف ,ضراعل هتوبث دعب ضيحلا عطقنا اذإ

 سايإلا ةدم ىلإ رظتنت اهنإف .,فورعم ريغ ضراعلا ناك اذإ امأو «ءارقألاب دتعت مث لوزي ىتح رظتنت

 اهيلعف ءرمعلا اذه اهغولبب اهيلإ ضيحلا عوجر نع تسيأ اذإف ةنس نيتس اهرمع غلبي نأ كلذو

 ةثالث دتعتف تضاح دق تناك نإ ضيحلا نم ىضم ام ىلع ينبت الو رهشألاب ةّدعلا فنأتست نأ

 .ةسيآلا ةّدع رهشأ

 :ةيرفعجلا بهذم :ًاعباس -

 «ضيحت نم نس يف يهو داتعملا ضيحلا اهل لصحي ال يتلا يهو روهشلا تاذو» :اولاق

 عاضرو لمحو ضرم نم ضراعل ضيحلا اهنع عطقنا مأ «ريثك هب ربع امك ةبارتسم تناك ءاوس
 ىلإ عطقنا مث نيترم وأ ةرم رهشألا هذه لالخ مدلا تأر نإف ,رهشأ ةثالثب دتعت اهنإف ءاهريغو

 لبق ءارقألا تمت نإف ءابلاغ لمحلاب تبارتسا دق اهنأل ؛ءارقألا مامت ترظتنا رهشألا تضقنا نأ
 نإف .لوق ىلع ةنس وأ نيلوقلا رهشأ ىلع رهشأ ةعست تربص الإو اهتّدع تضقنا لمحلا ىصقأ

 لصحي مل نإو «ةّدعلا ءاضقنا يف بولطملا وه كاذف «ةئالثلا ءارقألا تعمتجا وأ ءأدلو تعضو
 اهلبق ءارقألا متي نأ ىلإ رهشأ ةثالثب ةنسلا وأ رهشأ ةعستلا دعب يأ ءاهدعب تدتعا نيرمألا دحأ

 )559 )1١108ص .١٠ج «ىّلحملا» .
 )454 )1١105-450ص 37ج هراهزألا حرش» .
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 .21:9ماهب يفتكتف

 حجارلا لوقلا 37

 ققحي هنأ حيجرتلا اذه ٌدرمو ,هوركذ يذلا ليصفتلا ىلع ةيكلاملا لوق ودبي امك - حجارلاو

 اذهب يفي ةيكلاملا هلاق امو «ءلمحلا دوجو وأ محرلا ةءارب نم دكأتلا وهو ,ةّدعلا نم ضرغلا

 ىلإ راظتنالاب اهمازلإب اهتّدع ليوطتب ةأرملا نع ررضلا عفد حيجرتلل : (يناثلا ببسلاو) . ضرغلا
 ببسلاو) .نينسلا تارشع راظتنالا مودي دقو لب .ةليوط نينس كلذ لوطي دقو سأيلا ٌدح

 : (عبارلا ببسلاو) . ةلبانحلا اهركذ يتلا ىلوألا ةلاحلا ةيكلاملا ليصفت يف نأ حيجرتلل ,(ثلاثلا
 .(ىنعملا ةلوقعم ريغ) ءاهقفلا اهنع لوقي يلا ةدابعلا رؤمأ نم سيل ةّدعلا عيرشت نأ حيجرتلل

 ةدابعلا عيرشت يفو .لماح تناك نإ دلولا ّقحو ةجوزلا ٌّقحو جْوزلا ٌّقحل ةدابعلا خيرشت ءاج امنإو

 ةيكلاملا ليصفت نأل ؛ةيكلاملا بهذمب ذخألاب صقتنت الو ملثت اإل قوقحلا هذهو ءاضيأ هللا ٌّنح

 .-رهاظ وه امك  اهباحصأ ىلع اهظفحو قوقحلا هذه ةنايصب يفي

 ؟رهشألاب ةّدعلا بجوي له نيتضيحلا نيب دعابتلا 4

 ىتح اهتّدع ضقتنت مل اهيتضيح نيب ام دعابتي نأ ةأرملا ةداع تناك نإف» :«ينغملا» يف ءاج
 تاوذ نم يهف اهتداع نع رخأتت ملو اهضيح عفتري مل هذه نأل ؛تلاط نإو ضيح ثالث ضيحت

 يفو 29«ًافلاخم اذه يف ملعن الو .اهضيح دعابتي مل نم تهبشأف اهتداع ىلع ةيقاب «ءورقلا
 تدتعا ء.رهشأ ةسمخ وأ رهشأ ةتس يف الإ ضيحت ال تناك ولو» :«مالسإلا عئارش» ٠

 ؟«رهشألاب (0

 يناثلا بلطملا

 اهسفنب الصأ تبجو يتلا رهشألاب ةّدعلا
 :ةّدعلا هذهب فيرعتلا "6

 .ةافولا ةدع يه «ضيحلا ىلإ اهريغ نع الدب سيلو اهسفنب ًالصأ تبجو يتلا رهشألاب ةّدعلا

 :رهشألاب ةافولا ةدع ليلد - 5

 ْمُكنِم َنْوُفوتُي َنيِذّلاَول : ىلاعت هلوق ءزيزعلا هللا باتك يف ءاج .رهشألاب نوكت ةافولا ةدع

 .181-656١ص 17ج «ةيرفعجلا هقف يف ةيقشمدلا ةعمللا حرش ةيهبلا ةضورلا» )١١700(

 .؛""ص الج «ينغملا» (١٠١١1م)

 ."”5ص 27ج «ةيرفعجلا هقف يف مالسإلا عئارشد )١١09(

 ١51١ا-



 نآرقلاب تتبث  ةافلا ةّدعف .#21 . .ًارْشَعَو رُهْشَأ َةَعَبْرأ ٌنهسُفئاب َنْصْيرَتَي ًاجاَوْرأ َنوُرْذَيو ب م*و د م. هم و م6 < تاه 227 رع

 . مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأ وهو هيف ددحم اهرادقمو ميركلا

 :ةافولا ةدع تادتعملا - 417

 ْمُكَنِم َنوُفوتي َنيِذْلاَوِل :ةميركلا ةيآلا صن نهلمشي يتاللا نه ةافولا ةدع تادتعملاو

 تناك ءاوس ءاهجوز تام ةجوز لك ةافولا ةّدع دتعت ءاذه ىلعو .خلا# . . : اضاَورأ َنوُرْذَيو

 تحت ةيباتك وأ ةملسم تناك ءاوسو «ةريغص وأ ةريبك تناك ءاوسو ءاهب لوخدم ريغ وأ اهب ليخدم

 مكن َنْوَفوَتي َنيذلاو» : : ىلاعت هلوق مومعل كلذ لكو ءاريكض وأ اريتك جوزلا ناك ءاوسو ءملسم

 راي . ًاجاَوْرَأ نوُرذَيو

 :ةافولا ةّدعل طرشلا

 هلوق نم دافتسم طرشلا اذهو « حيحص هك هحوز ةدتعملا نوكت نأ ةافولا ةّدعل طرشلاو

 لخديو 2« حيحص د تل نوكي ال ًاقلطم «ةجوزلا» مسا نأل «ًاجاَورَأ َنوُرذيو» : : ىلاعت

 حاكنب مسالا اذه نبستكا دق نمد ام تاجوزلا نم انركذ نم رئاس «ةجوزلا» مسالا اذه موهفم يف

 يضمو .رمعلل دقعي هنأل ؛؟ يهتني توملاب حاكنلاو  حاكنلا قوقح نم ٌّقح ةّدعلا نألو ؛ حيحص

 , ©0135 هقوقح نم ًاّمح  ةافولا ةّدع ةّدعلا بجتف ءهيهني رمعلا ةدم

 :ةافولا ةّدع ةّدم - 48

 نكلوارْشَعَو ٍرُهْشأ ةَمَبْرأ :زيزعلا هللا باتك يف ءاج امك ةافولا ةّدع نأ يف فالخ ال
 يلايللا نينثالا عمجت يه مأ مايأ ةرشع مأ لايل رشع يه له .(رشعلاب) دوصقملا ىف فالخلا

 تقولل وه ليللاو «207سمشلا بورغ ىلإ رجفلا عولط نم تقولل مسا مويلا نأب ًاملع ؟مايألاو

 .رجفلا عولط ىلإ سمشلا بورغ نم

 ةعبرألا يلي يذلا سماخلا رهشلا نم لايل رشعو مايأ ةرشع ءرشعلاب دوصقملا «ةيفنحلا دنع

 يف بجاولا لاقف يعازوألا مامإلا هيف فلاخو .روهمجلا لوق اذهو ,9'26ةافولا ةدع نم رهشألا
 ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج .مايأ ةعستو لايل رشع :رهشأ ةعبرألا ىلإ ةفاضإلاب ةافولا ةّدع

 مايأ ةرشع بجتف ءاهمايأب لايل رشع يه ةّدعلا يف ةربتعملا رشعلاو» :فالخلا اذه ًائيبم يلبنحلا

 .[ 715 ةيآلا نم ةرقبلا ةروس] )١١08(

 .٠١0٠68ص «ريدردلل ؛ريغصلا حرشلا» ء157ص «3"ج «عئادبلا» 47١. ص ءالج «ينغملا» )١1١1811(

 ) )1١1ص ."ج «طوسبملا» ١”7.

 ) )111ص .3ج «طوسبملا» (1114) . 77ص ا" ج «طوسبملا» 7١.
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 : يعازوألا لاقو . يأرلا باحصأو رذنملا نباو ديبع وبأو يعفاشلاو كلام لاق اذهبو «يلايللا عم

 يتاللا مايألا تلخد امثإو مايألا نود يلايللا يف لمعتست رشعلا نأل , مايأ ة ةعستو ,لايل رشع بجي

 مسا بلغت برعلا» :هلوقب يعازوألا ةجح ىلع ةمادق نبا ّدر دقو :©""'*ًعبت يلايللا ءانثأ يف
 ىلاعت لاق امك اهمايأب يلايللا ديرتو يلايللا ظفل قلطتف ءركذملا ىلع ةصاخ ددعلا يف ثينأتلا

 عضوم يف لاق ىلاعت هنأ ليلدب اهمايأب ديري هايس لاّيَل ثالث ماثلا ملكت أل الأ كيو :ايركزل
 رخاوألا رشعلا فكتعملا رذن ولو .اهيلايلب ديري رم لإ ماي ةثالث سانلا ملك أ 550 :رخآ

 ؛اهدعب يذلا مويلا عبتت ةليل لك نأ لصألا نإف ًايقيأو .23(مايألاو يلايللا همزل ناضمر نم

 ةليل لوأ يف كلذ نولعفي الو ,ناضمر نم ةليل لوأ يف حيوارتلا ةالص نوملسملا يلصي اذهلو

 مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأ «ًارْشَعَو ِرُهْشَأ ةعَبرأ» ب دوصقملا نأ ىلع اذه لدف .١2لاوش نم

 .لايل رشعو مايأ ةرشع يأ اهيلايلب

  - 4٠ةّمالل ةافولا ةّدع :

 يف امأ هيف فالخ ال ةرحلا ٌّقح يف انهو ها رْشَعَو ِرْهْشَأ ةَعَبرأ» :ةافولا ةدع نإ : : انلق

 ىفوتملا ةَمآلا امأو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاخ دقق ءاهعرز اهنغ ىفوتملا ةَمآلا ةدع

 ءاطعو بيسملا نب ديعس مهنم : ملعلا لهأ ةماع لوق يف مايأ ةسمخو نارهش اهتّدعف اهجوز اهنع

 يأرلا باحصأو روث وبأو قاحسإو « يعفاشلاو يروثلاو كلامو ةداتقو:يرهزلاو ءراسي نب ناميلسو
 يف تضم دق نوكت نأ الإ ةرحلا ةّدعك الإ ةَمآلا ةّدع ىرأ ام لاق هنإف نيريس نبا الإ ٍمهريغو

 لوقل همادق نبا جتحاو .210همومعو صنلا رهاظب ذخأو « عبتت نأ قحأ ةئسلا نإف ةئس كلذ

 ةمآلا ةّذع نأ ىلع  مهنع هللا يضر  ةباحصلا قافتا انلو» :هلوقب ءاملعلا ةماعو روهمجلا

 .25:«ةافولا ةّدع كلذكف «ةّرحلا ةّدع نم فصنلا ىلع ةقّلطملا

 :ةّمآلل ةافولا ةّدع ىف ةيرهاظلا بهذم ١

 قالطلا نم ةجوزتملا ةمألا ةّدع نأ ىلإ مزح نبال «ىّلحملا» يف ءاج امك ةيرهاظلا بهذو

 نأ يأ .مايألا نود يلايللا يف لمعتست رشعلا نأل : هلوقب يعازوألا جاجتحاو . 47/١ ص ءالج «ينغملا» )١1١16(

 يف ءاج املف . مايأ ةرشعو ,لايل رشع لاقيف .ركذملا عمج عم ثنؤيو ثنؤملا عمج عم ركذي ءرشعلا ظفل

 . مايأ ةعستو ,لايل رشع يأ (ارشعو) هب دارملا نأ ىلع لد (ًارشعو رهشأ ةعبرأ) صتلا
 .؟الا ص «الج «ينغملا» )١11815(

 ٠*-71. ص .7ج «يسخرسلل «طوسبملا» (1117)

 )١114( الا ض الج «ينغملا» . )١1١119( ص ءالج «ينغملا» 497١ .
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 كلذ يف ةَمأ الو ة ةّرح نيب قرفي ملو .ءاسنلا ددغعب انملعأ ىلاعت هللا نأل ؛ ةرحلا ةّدعك ةافولاو

 مومع اذهو ءارشعو زهشأ ةعبرأ اهجوز اهنع ىفوتملا ةّدع نأ هب انملعأ دي ان كير ناك امو

 ,01؟:ذدّمألاو ةّرحلا هيف لحدت

 :اهجوز اهنع ىفوتملا لماحلا ةّدع

 عضو اهلجأ ًالماح تناك اذإ اهجوز اهنع ىفوتملا نأ ىلع اوعمجأو» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق

 يأ .20«نيلجألا دعبأب دتعت اهنأ عطقنم هجو نم يلع نع يورو .سابع نبا الإ اهلمح
 - ىلاعت هللا ءاش نإ  نّيبنسو .دعبأ امهيأ ءرشعو رهشأ ةعبرأ ةافولا ةّدع يضمب وأ لمحلا عضوب

 .لبحلا ةّدع نع انمالك دنع نيلوقلا ةلدأ

 :ٌرافلا ةقلطمل ةافولا ةّدع 4#

 رارضإلا ًادصاق ربتعي هنإف .أنئاب ًاقالط اهاضر نودب هتجوز توملا ضرم ضيرملا قّلط اذإ

 اهل هقالط يمسو .اهثاريم نم اراف يمس .ساسألا اذه ىلعو .هنم ثاريملا نم اهنامرحب اهب

 امك ءيسلا هدصقل ادر ءاهقفلا نم ريثك دنع هتثرو اهتّدع يف يهو تام اذإف ,(نافلا قالط) ب

 نع يأ  اهتّدع نع انه انمالكو . ثاريملا نع انمالك دنع  ىلاعت هللا ءاش نإ دعب اميف هنيبنس

 ؟قالطلا ةّدع يف يضمت مأ «ةافولا ةّدع دتعت له اهتّدع يف يهو تام اذإ  رافلا ةقلطم ةّدع

 : ةلباتحلا بهذم 5_2

 ةّدع نم نيلجألا لوطأ تدتعا ةّدعلا يف تامو هتوم ضرم يف نئابلا قالطلا ناك اذإ :اولاق
 دتعت نأ اهيلع بجيف ةقلطمو .ةافولل ةّدع دتعت نأ اهيلع بجيف ةثراو اهنأل ؛ةافو ةدعو قالط

 اقالط هتوم ضرم يف اهقّلط ول نكلو «كلذب الإ ًانيقي ةّدعلا نع جرخت ال اهنأ ةرورض امهلوطأب

 عضرت نأ لثم هنم اهحاكن خسفي ام تلعف وأ ءاهقّلطف اهقّلطي نأ يه هتلأس ول امك اهنم ببسب ًانئاب

 لاح يف ًانئاب ةقلطملا تهبشأ ةئراو تسيل اهنأل ؛طقف قالطلل دتعت اهنإف ءىرغصلا هتجوز
 , 0017759 هتحص

 : ةيفنحلا بهذم 5 فوت

 دعبأ اهتدعف - توملا ضرم يف يأ - ضرملا يف ةقلطملا تئرو اذإو» :«ةيادهلا» يف ءاج

 يأ «نيلجألا دعبأ اهتدعف» :«ةيادهلا» لوق ىلع ًاقيلعت «ريدقلا حتف» بحاص لاقو .«نيلجألا

 ."5١ص .١٠ج «ىّلحملا» (1187)

 .١75ص ,#”ج «عانقلا فاشك»د )05"1١1( . 4!لا"ص الج «ينغملا» (1191)
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 ا ل ل .ضيح ثالثو .رشعو رهشأ ةعبرأ نم دعبألا

 ضحت ملو رشعو رهشأ ةعبرأ تضم نإو ءاهلمكتست ىتح اهتدع ضقنت مل ءًأرشعو رهشأ ةعبرأ
 ثالث اهل يضمت ىتح يأ - ضحت ىتح اهتّدع ضقنت مل ءاهرهط دتما نأب ضيح ثالث

 ةفينح يبأ لوق اذهو .25"«رهشألاب دتعتف سايإلا نس لخدت ملام نينس تثكم نإو - ضيح

 .فسوي يبأ لوق (هجو) .اهتّدع يه هذهف .ضيح ثالث الإ اهيلع سيل فسوي وبأ لاقو .دمحمو
 انيقبأ اَنأ الإ نئابلا قالطلاب ةيجوزلا تلطب دقو .تاجوزلا ىلع ةافولا ةّدع بجوأ امنإ عرشلا نأ

 هيلعف ةافولا ةّدع بوجو ٌّقح يف اهءاقب ىعّدا نمف .رارفلا ةمهتل ةصاخ ثرإلا ٌّقح يف ةيجوزلا
 ٌقح يف ىقبي نئلف «ثرإلا ّقح يف يقب امل حاكنلا نأ ,دمحمو ةفينح يبأ لوق (هجو) .ليلدلا
 ةّدعلا بوجول ًايفاك هجو نم حاكنلا مايق ناكف ءاهباجيإ يف طاتحي ةّدعلا نأل ؛ ىلوأ ةّدعلا بوجو

 الإو .ضيح ثالث اهيف نوكي نأ طرشب نكلو ءًارشعو رهشأ ةعبرأ دادتعالا اهيلع بجيف «ًاطايتحا

 .©"3"رشعو رهشأ ةعبرألا يضم دعب اهتلمكأ

 )١17( ص 25ج (ريدقلا حتفو ةيادهلا» 71/60 .

 )١1174( 6817ص 78ج هراتخملا رّدلا» ء7١٠1-١٠1ص 37ج «عئاذبلا» «47-45"ص «."ج «طوسبملا» .
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 (تلايل) ىو

 لبحلا ةّدع

 (لمحلا عضوب ةّدعلا)

 : لمحلا عضوب دتعت لماحلا 47

 : ىلاعت هلوق حيرص كلذ ىلع لد دقو «لماحلا ةأرملا يه لكحلا عضوب دتعت يتلاو

 هذه ددصب صاصجلا مامإلا لاق دقو ,200704 َنُهَلْمَح َنْعْضَي نأ ّنُهلَجا لاَمحألا ٌتالَواَول

 عضت نأ لماحلا ةقلطملا ةّدع نأ مهدعب فلخلاو فلسلا فلتخي مل» :ةميركلا ةيآلا

01 , 

 ةقلطملا نأ ىلع راصمألا عيمج يف ملعلا لهأ عمجأ» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو

 , 0159 (ةايحلا ق - اهجوزل يأ - ةقرافم لك كلذكو ءاهلمح عضوب اهتذع يضقنت لماحلا

 :اهجوز اهنع ىفوتملا لماحلا ةّدع 48#

 عضوب يضقنت ةدعلا هذه نأو لمحلا ةّدم يه لماحلا ةّدع نأ ىلع ًادقعنم عامجإلا ناك اذإو

 ىفوتي يتلا لماحلا ةّدع يف فالتخالا ضعب كانه نإف ءاهانركذ يتلا ةيآلا حيرص وه امك لمحلا

 ةدم يهو «لبح ةّدع مأ ؟رشعو رهشأ ةعبرأ :ةافو ةّدع اهتّدع له .لماح يهو اهجوز اهنع

 ؟اهلمح عضت نأ ىلإ يأ ءلمحلا

 : ةلأسملا يف نالوق - 9#

 عضوب اهتّدع يضقنتف لمحلا ةدم اهجوز اهنع ىفوتملا لماحلا ةّدع نأ ىلع ءاملعلا روهمج

 اوعمجأو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج «نيلجألا دعبأ اهتّدع يناثلا لوقلاو «لمحلا

 يلع نع يورو «سابع نبا الإ اهلمح عضو اهلجأ ًالماح تناك اذإ اهجوز اهنع ىفوتملا نأ ىلع

 .[7 ةيآلا نم «قالطلا ةروس] )705*١1١1(

 . ؛088ص ."ج «صاصجلل «نآرقلا ماكحأ» (1175)

 . "ص ءالج «ينغملا» ( ١1١1797

-١ 55 



 نيلجألا دعبأ دتعت ةيرفعجلا دنعو .2009(نيلجألا  دعبأب - ىصقأب دتعت اهنأ عطقنم هجو نم
 دعبأ تدتعا ًلماح تناك ولو» :ةيرفعجلا هقف يف «مالسإلا عئارش» يف ءاج دقف
 ١ (119(نيلجألا

 0 0 دتعت لاق نم ةجح 49

 بجوي اذهو 4ع نق 5 2 لاَمْحألا ٌتالَوأَو) : ىلاعت هلوقب جتحا ءرشعو ب رهشأ
 ْمُكَنِم َنوُفوتُي َنيذلاو» : : ىلاعت هلوقو .لمحلا كيكو ةّدعلا اهجوز اه ىفوتملا لماحلا ىلع

 رشعو رهشأ ةعبرأب دادتعالا اهيلع بجوي 4اَرْشَعَو ٍرْهْأ ةعَبْرأ َنِهِْفِْب نضيع اجاوذأ َنوُرَْيَو

 ,2017:0طايتحالا ىلع ينبم ةّدعلا رمأ نأل ؛ًاطايتحا امهنيب عمجيف

 ٠- لمحلا ةدم اهتّدع :لاق نم ةجح :

 :زيزعلا باتكلا نم مهتجح : : الوأ

 يضقنت اهنأو 75 ةّدم يه اهجوز اهنع ٍىفوتملا لماحلا ةّدع نإ مهلوق يف روهمجلاو
 4َنُهلْمَح َنْعَضَي 3 نلجأ لاَمَحألا ُتالراَد : ةميركلا ةيآلا نأب نوجتحي . «لمحلا عضوب
 ِرهْشأ ة قر ُنهِسْفنأِب َنصْيرتَي جاور نو رْذَيَو ْمُكنم َنوْفوَتُي َنيِذْلاَو» :٠ :ةيا نع اهلوزن رخأتم

 لمعلا ةذم اهتّدع اهجوز اهنع ىفوتملا لماحلا نأ ىنعمب اهل ةصصخيم نوكتف 2هاَرشَعَو

 لاق اذهلو ءرشعو رهشأ ةعبرأ ةدمب دتعت اهجوز اهنع ىفوتملا لماحلا ريغ نأو ,هعضوب يضقنتو

 . خلا 0# ٍلاَمْخَألا ٌتآلوأو» قالطلا ة ةروس يف ةيآلا نإ هنع هللا يضر - دوعسم نب هللا دبع

 يه قالطلا ة ةروس ةيآ نأ ينعي ةيآلا # . . كم َنوفوَتُي َنيِذْلاَو» : ةرقبلا ةروس يف يتلا دعب تلزن

 اهب صخيو لوزنلا يف اهيلع ةمدقتملا ةيآلا مومع نم اهفلاخ ام ىلع مدقتف ةريخألا
 ,(01)اهمومع

 :ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا نم مهتجح : ًايناث - 91١

 ىفوتملا لماحلا ةّدع نأ يف ةحيرص كي يبنلا نع ةتباثلا ةحيحصلا ثيداحألا نأب اوجتحاو

 ثيداحألا هذه نمف .لمحلا ةدم اهتّدع نأ ىلع كلذ لدف «لمحلا عضوب يضقنت اهجوز اهنع
 ملسأ نم ةأرما نإ» :تلاق َِك يبنلا جوز  اهنع هللا يضر  ةملس مأ نع يراخبلا مامإلا ثيدح

 ."8ص اج «مالسإلا عئارش» )١١59( ' .4/"ص ءالج «ينغملا» )1١158(

 . 4/5 ص «الج «ينغملا» )١١01( ."١ضص .5ج «طوسبملا» ):١1١1(

 -/ا1١5 



 تبأف ككعب نب لبانسلا وبأ اهبطخف ىلبح يهو اهنع ىفوت ءاهجوز تحت تناك ةعيبس اهل لاقي
 رشع نم ًابيرق تثكمف «نيلجألا رخآ يدتعت ىتح هيحكنت نأ حلصي ام هللاو :لاقف ءهحكنت نأ

 ةعيبس نأ .ىرخأ ةياور يفو . «يحكنا :لاقف حكنت نأ هتنذأتساف يي يبنلا تفاح مث لايل

 اهل نذأف حكنت نأ هتنذأتساف هك يبنلا تءاجف لايلب اهجوز ةافو دعب تسفن ةيملسألا

 يهو اهجوز اهنع يفوت اهنأ ةيملسألا ةعيبس نأشب ثيداحألا نم درو ام ةصالخو ,209«تحكنف

 «نيلجألا دعبأ يضمب الإ يضقنت ال اهتدع نأب ليانسلا وبأ اهربخأف مايأب هتافو دعب تدلوف .لماح

 اهل نأو ءاهلمح عضوب تضقنا اهتّدع نأ اهربخأف هتلأسو لك يبنلا ىلإ ةيملسألا ةعيبس تءاجف

 ,0155تءاش نإ جوزتنت نأ

 :ةّدعلا عيرشت ةمكح نم مهتجح :ًاثلاث 5

 ءايشألا لدأ لمحلا عضوو .لمحلا نم ةأرملا ولخ ةفرعمل تعرش امنإ ةّدعلا نأب اوجتحاو

 ."19هعضوب ةّدعلا يضقنت نأ بجوف «لمحلا نم محرلا ةءارب ىلع

 : حجارلا لوقلا - 44

 اهجوز اهنع يزرع لماحلا نأب ةحيحصلا ثيداحألا ةحارصل روهمجلا لوق وه حجارلاو

 «نهَلْمَح ّن َنْعْضَي 9 نلجأ لامخألا ٌٍتالواَر) : ةيآ نألو لمعلا عضوب اهتّدع يضقنت

 ٍرهشأ ةَعَيرَأ ٌنهِسُفْأب َنْصْيَرَتَي ًاَجاوْأ َنوُرذَيَو ْمُكْنِم َنْوُفوَتي َنيِذْلاَوِ) :ةيآ دعب تلرن
 :ةيا نإف ا 011500 ين يراخبلا هجرخأو دوعسم نبا لاق امك اهل ةصصخم نوكتف 4ًاَرْشَعَو

 ةّدع يف رابتعالا نأ ىلع تّلد اهتغيصو اهظافلأب 4 نَهلْمَح َنْضَي ْنأ َهّلَجَأ لامْألا ٌتالَوَوَ

 همحر  ميقلا نبا نيب دقو ءاهجوز يع ىفوتم وأ ةقّلطم تناك ءاوس ءاهلمح عضو وه لماحلا

 : تاهج ثالث رم مومع اهيف :هلوقب ةيآلا هذهب ةلالدلا هجو ىلاعت هللا

 . نهعيمج لوانتي هنإف (لامحألا تالوأ) وهو «هنع ربخملا مومع :اهدحأ

 لعجف «.معي ةفرعملا ىلإ عمجلا مسا ةفاضإو «نهيلإ هفاضأ هنإف .لجألا مومع : يناثلا

 .نهلجأ عيمج نكي مل هريغ لجأ نهضعبل ناك ولف ,نهلجأ عيمج لمحلا عضو

 . 1554-517١ ص 29ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (0*11)

21ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» 4 سس
 .59/5- 17١ ص 

بلا حيحصل ينالقسعلا حرشا» 2 1174 ص ءالج «ينغملا» (5*17)
 . 54ص 23ج «يراخ

 . 7807/ص كج «راطوألا ليند» (١11*ه)

-١ 548 



 ْنَأ : ىلاعت هلوق وهو ربخلا امأو ءرهاظف أدتبملا امأ .ناتفرعم ربخلاو أدبتملا نإ :ثلاثلا
 ربخلا وأ ادتبملاو . نهلمح عضو نهلجأ : يأ فاضم ردصم ليوأت يف وهف ٠ 24 َنِهلَمَح َنْعضَي

 ُءاَرَعْفلا مثنأ ٌساْنلا اهّيأ ايه 7 ىلاعت هلوقك لوألا يف يناثلا رصح كلذ ىضتقا نيتفرعم اناك اذإ

 .272(ُديِمَحلا غلا ّوُه ُهَللاو هللا ىلإ

 :ةدعلا يضقنت هعضوب يذلا لمحلا ةفص - 4

 : ىلوألا ةلاحلا : ًالوأ

 ديلاو سأرلا نم يمدآلا قلخ نم ءيش هيف نّيبتي ام وه ةّدعلا يضقنت هعضوب يذلا لمحلاو

 :رذنملا نبا لاق .ءاملعلا نيب فالخ الب هعضوب ةّدعلا يضقنت يذلا لمحلا وه اذهف .لجرلاو

 هنأ ملع اذإ (طقسلا) ب اهتّدع يضقنت ةأرملا نأ ىلع ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجأ
 , 03 كذدلنو

 : ةيناثلا ةلاحلا :ًايناث 9" ؛ه

 ةيفخ ةروص اهيف نأ لباوقلا نم تاقث دهشف .ةقلخلا اهيف رهظت مل (ةغضم) ةأرملا تقلأ اذإو

 01 ىلوألا ةلاحلاك ةّدعلا هب يضقنت اذهف .يمدا ةقلخ اهنأ اهب نيبتي

 :ةّدعلا هعضوب يضقنت المح ربتعي الام 5

 ال اذهف ءال وأ ىمدآلا هنم قلخي ام وه له يردت ال (ًامد) وأ (ةفطن) ةأرملا تقلأ اذإ امأ
 ملو ءاهيف ةروص ال ةغضم تعضو اذإ كلذكو ةّدع هب يضقنت الو ماكحألا نم ءيش هب قلعتي

 , 015ةّدع هب ىضقنت ال هيأ اذيف ,ىمدا قلخ أدتبم اهنأب لباوقلا دهشت

 :هعضوب ةّدعلا يضقنت يذلا لمحلا ةدم لقأ -

 لقأو .ناسنإلا ةقلخ نم ءيش هيف نّيبتي يذلا وه هعضوب ةّدعلا يضقنت يذلا لمحلا نإ انلق

 َقْلَخ نإ» :لاق لكك يبنلا نأل ءاهؤطو هنكمأ ذنم ًاموي نينامث دعب هعضت نأ كلذ لوصحل ةّدم
 ةغضم نوكي مث «كلذ لثم ةقلع نوكي مث موي نيعبرأ ةفطن نوكيف همأ نطب يف عمجيل مكدحأ

 .1892-1817ص «4ج «داعملا داز» )5"١١1(

 «راتحملا در» ء"84 ص 237ج «جاتحملا ينغم» 2187ص , ؟ج «داعملا داز» « 4068 ص الج «ينغملا» ةانفضف)

 61١. ١ص ء”ج

 .884”7 ص 27ج «جاتحملا ينغم» « 41/0-417/5 ص الج «ينغملا» (١1*م١)

 )١١789( «؟ج «راتحملا در» 88"2ص «7ج «جاتحملا ينغم» « 417/5776 ص ءالج «ينغملا» ص0١١.
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 نينامثلا دعب نوكي نأ بجوف ةغضملا نود امب ةّدعلا يضقنت الو .«حورلا هيف خفني مث كلذ لثم

 0ك »١لاكشإ هيف هيف سيلف رهشأ ةعبرألا دعب امأف امو

 نبال «راتخملا رذدلا» يف ءاج دقف افون نورشعو ةئام كئلذل ةّدم لقأ ةيفنحلا دنعو

 نبتسي مل نإف .هّلك وأ هقلخ ضعب نابتسا يذلا لمحلا هب دارملاو» :- ىلاعت هللا همحر  نيدباع
 نأ :ىبتجملا نعو .اموي نيرشعو ةئام يف الإ نيبتسي الو .ةّدعلا هعضوب ضقنت مل هضعب

 .©"6"؛«رهشأ ةعبرأ هيف ربتعي هقلخ ضعب نيبتسملا

 :ةقلخلا مات دلوي نمل لمحلا ةدم لقأ 4

 نوال ُهَلاَصِفو ُهَُلْمَحَو» : ىلاعت هلوقل رهشأ ة يق ةقلخلا مات دلوي نمل لمحلا ةّدم لقأو
 متي نأ َداَرأ ْنَمل نيلماك نْيلوَح ٌنهَدآلْوأ َنْعْضْرُي ٌتاَدلاَولاَوط :ىلاعت هلوقو .«ًارْهَش
 مهنم ءاملعلا ةماع بهذم اذهو ءارهش نوثالث امهعومجم رهشأ ة ةتسو نالوحف .4«ًةَعاضّرلا

 .©2"؛9ههريغو ةيفنحلاو كلامو يعفاشلاو ةلبانحلا

 ؟لمحلا عيمج عضو ةّدعلا ءاضقنال طرتشي له 4

 ؟ادحاو لمحلا ناك اذإ :ًالوأ

 :ةيعفاشلاو ةلباتحلا دنع : أ

 يف يهف هضعب رهظ نإو .هعيمج هلاصفناو هعضوب ةّدعلا تضقنا ًادحاو لمحلا ناك اذإ

 حّرص ام اذهو هلك لصفنيو جرخي ملام اهلمحل ةعضاو نوكت ال اهنأل ؛هيقاب لصفني ىتح اهتّدع
 .©1؟؛5ةيعفاشلاو ةلبانحلا هب

 : ةيفنحلا دنع : ب

 جاوزألل اهّلح يف الإ ماكحألا عيمج يف هعيمج جورخك لمحلا رثكأ جورخ مهدنعو

 هّلك جورخ طرتشي الو «لمحلا رثكأ جورخب يضقنت اهتّدع نأ اذه ىنعمو . , 0174 9[طايتحا

 41/4 ص ءالج «ينغملا» (11840)
 )١1151( اج هناتحملا درد ص9١١.

 )59*١1١( ءالج ناتحملا در» « 5الا/ص «الج «ينغملا» ص6١١.

 )*١15( .7588ص 27ج «جاتحملا ينغم» 47/4 ص ءالج «ينغملا»

 ) )1١44ءالج هراتخملا رّدلا» ص؟6١7.

 هاا



 : حجارلا لوقلا -"

 يأ هلك ٍلمحلا عضوب الإ لماحلا ةّدع يضقنت الف «ةيعفاشلاو ةلبانحلا لوق حجارلاو

 َنْعْضَي 9 ٌنُهْلَجا . لاَمْحألا ُتالَواَول : ىلاعت هلوق رهاظ وه اذه نأل ؛همأ نع انك هلاصفناب
 , #0151 ْنَيَلْمَح

 :ًاددعتم لمحلا ناك اذإ :ًايناث .

 نأل ؛اهلمح عيمج عضوب الإ اهتّدع ضقنت مل  رثكأف نينثا  ًاددعتم لمحلا ناك اذإو
 :الاق امهنإف ةمركعو ةبالق ابأ الإ ملعلا لهأ ةعامج لوق اذهو ءاهنطب يف ام عيمج وه (لمحلا)

 ةبالق يبأ لوق نع ةمادق نبا لاق .©"؛رخآلا عضت ىتح جوزتن الو لوألا عضوب اهتّدع يضقنت

 نم محرلا ةءارب ةفرعمل تعرش ةّدعلا نأل ؛ ةعامجلا لوق وه حيحصلاو .ذاش لوق اذهو : ةمركعو

 نم م ةءارب ءافتنا انّقيت م ةّدعلل بجوملا دوجو انقيت دقف .لمحلا دوجو ملغ اذإف .لمحلا

 9 نهَلَجا لاّمخألا ٌتالَواَول : ىلاعت هلوق حيرصب لمحلا عضو لماحلا ةّدع نألو . لمحلا

 ىقبت وأ ةّدعلا بجتف ءاذه ىلعو «نطبلا يف ام عيمج لوانتي لمحلا مساو 4 ُنُهَلْمَح َنْعْضَي

 .01549لمحلا عيمج عضو وهو ءاهبجوم لوزي ىتح ةّدعلا

 : يناث لمح دوجو يف كشلا 6

 «ةبيرلا لوزت ىتح اهتدع ضقنت مل ٍناث دوجو يف تكشو اهنطب يف امم ًادحاو تعضو اذإو
 , 21؛كشلاب لوزي الف قّدعلا ءاقب لصألا نأل ؛لمح اهنطب يف قبب مل هنأ عقشو

 :ًاتيم لمحلا عضوب ةّدعلا ءاضقنا - 0*4

 ُنُهْلَجَأ ٍلاَمْحَألا ٌتالَوَوط :ةيآلا قالطإل اهتّدع تضقنا ًاتيم اهلمح لماحلا تعضو اذإو

 .20*ةةايح هنوكب لمحلا عضو ةيآلا ديقت ملف ,4نُهَلْمَح َنْعْضَي نأ

 )46*١1١( ةيآلا نم «قالطلا ةروس] 4[.

 23ج «راتحملا درو راتخملا رّدلا» "88ص ,”ج «جاتحملا ينغم» ,«4/!4ص ءالج «ينغملا» )١١145(

 .ه١؟ص

 )١1١507( ص «ءالج («ينغملا» 416-474

 )١1١1*54( ص الج «ينغملا» 476

 )١١49( 017؟ص «؟ج دوراتخملا رّدلا» «*88ص اج «جاتحملا ينغمد .
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 اهرب مباشر ش) هلل 00 2 2 8 ١
 ربحت

 .لمحلا ةدمب نوكت دقو .رهشألاب نوكت دقو .ءورقلاب نوكت دق ةَّدعلا نأ قبس اميف انيب
 ءاوس ءاهئاضقنا تقوو ءاهتّدم باستحا ةيفيكو ةّدعلا ءادتبا تقو لصفلا اذه يف نيبن نأ ديرنو
 . لمحلا عضوب وأ رهشألاب وأ ةورقلاب ةّدعلا تناك

 :ثحبلا جهنم -06

 : يلاتلا وحنلا ىلع ثحابم ةثالث ىلإ لصفلا اذه مسقن

 .اهؤاضقناو اهباستحاو اهؤادتبا :ءورقلاب ةّدعلا :ل وألا ثحبملا
 .اهزاضقناو اهباستحاو اهؤادتبا :رهشألاب ةّدعلا : يناثلا ثحبملا
 .اهؤاضقناو اهباستحاو اهؤادتبا : لبحلا ةدع :ثلاثلا ثحبملا
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 و

 كردذل جره

 ءورقلاب ةّدعلا

 (اهؤاضقناو اهباستحاو اهؤادتبا)

 ١5 ءورقلا ةّدع ءادتبا تقو :

 اهل بجوملا ببسلا دوجو تقو نم  هانحجر ام ىلع ضيحلا  ءورقلاب ةّدعلا أدبت له

 ةجوزلا ملع تقو نم ةّدعلا ءادتبا تقو نوكيف هب ورا معاش لوصح عم طرتشي كي مأ

 .ةيلاتلا تارقفلا يف هنيبن ام اذه ؟اهل بجوملا ببسلا عرقوب

 :اهببس دوجو تقو نم ةّدعلا أدبت :لوألا لوقلا هال

 مل وأ ةّدعلا ببس لوصحب 0 تثملع ء ءاوس لاهيبس دوجو تقو وه ةدعلا ءاذتبا تقو

 ةجوزلا ملع اهنايرسو اهئدبل ط رتشي الف ًاعرش ةردقم ةنيعم ةّدم نع ةرابع ةّدعلا نأل ؛ ؛ ملعت
 اهب

 بوجول ببس الثم قالطلاف :نسملا عقو ببسلا عقو اذإف ءهببس عبتي تبسملا نألو ؛اهبيسب وأ

 م ةّدعلا تأدب هتجوز لجرلا قّلط اذإ اذه ىلعو .ةّدعلا بوجو هعبت قالطلا عقو اذإف ةّدعلا

 ًادساف حاكنلا ناك اذإو هان تقو نم هتجوز ةّدع تأدب جوزلا ىف ىفوت اذإو «قالطلا عوقو تقو

 يف ءاج دقف «ةيفنحلا حرص اذهبو ,« يضاقلا لبق نم قيرفتلا وأ ةكراتملا تقو نم ةّدعلا تأدب

 ةافولاو قالطلا نم بوجولا ببس دوجو تقو نم بجت - ةدعلا يأس اهنإ» 59 : يناساكلل «عئادبلا»

 ةماع دنع تام وأ قّلط موي نم ةّدعلا اهيلعف هتوم وأ اهجوز قالط ةأرملا غلب ول ىتح كلذ ريغو

 لاا مهنع هللا يضر ةباحصلا ةماعو ءاملعلا

 ةافولا يفو قالطلا بيقع قالطلا يف ةّدعلا ءادتبا» : ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يفو

 تكش نإو ءاهتّدع تضقنا دقف «ةّدعلا تضم ىتح ةافولا وأ قالطلاب ملعت مل نإف «ةافولا بيقع

 مزع وأ قيرفتلا بيقع دسافلا حاكنلا يف ةّدعلاو . هتومب نقيتست نيح نم دتعتف هتوم تقو يف

 1 ١١ص 23ج «عئادبلا» (١١*ه١٠)
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 011509 نبا ركذ امك يعفاشلاو كلام لوق وهو ,25«اهئطو كرت ىلع ءىطاولا

 «نيعباتلاو ةباحصلا ضعب لوق ا أوه اهببس دوجو تقو نم ةّدعلا ءادتباو 96مم

 وأ تام موي نم دتعت اهنأ سابع ن نباو رمع نبا نع ٌحصو» : مزح نبال «ىلحملا» يف ءاج دقف

 ءاطعو يبعشلاو يعخنلاو بيسملا نب .ديعس نع ايا حصو («دوعسم نبا نع هانيؤرو قل

 نيريس نب دمحمو ةبالق يبأو راسي نب ناميلسو يرهزلاو ريبج نب ديعسو دهاجمو «سوواطو
 ,019(قورسمو ةمركع و

 :اهببسب ملعلا تقو نم ةّدعلا أدبت : يناثلا لوقلا 9

 وأ قالط نم اهبوجو ببسب ةجوزلا ملع تقو نم أدبت مهدنع ةّدعلاف «ةيرهاظلا لوق اذهو

 .لماحلا ريغ ةقلطملا دتعتو» : يرهاظلا مزح نبال «ىلحملا» يف ءاج دقف امهوحن وأ ةافو

 اهنع ىفوتملا لماحلا دتعتو «ةافولا ربخو قالطلا ربخ اهيتأي نيح نم اهجوز اهنع ىفوتملا لماحلاو

 , (019(طقف هتوم نيح نم اهجوز

 ,ربخلا اهيتأي موي نم اهتّدع :لاق اهنع ىفوتملا يف بلاط يبأ نب يلع نعو» : مزح نبا لاقو
 ,05©يعريخلا اهجوز نم اهيتأي موي نم دتعت توملاو قالطلا يف نسحلا نعو

 :ةّدعلا ءادتبا تقو يف ليصفتلا :ثلاثلا لوقلا

 52520000 هنأ جوزلا ٌرقأ اذإو» :- ىلاعت هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 ةّدعلا ءاضقنا يف هلوق لبقي مل ؛لاحلا لوهجم وأ ًاقساف ٌرقملا ناك نإف «ةيعرشلا ةّدعلا ىلع ديزت
 ل ًابئاغ نوكي نأ لثم مهتم ريغ ًالدع ناك نإو «ىلاعت هللا قح اهيف يتلا

 نيح نم وأ ةنّيب كلذب مقت مل اذإ ربخلا اهغلب نيح أدبت ةّدعلا لهف ءاذكو اذك ةدم نم اهقّلط

 و .دمحأ نع روهشم فالخ هيف ؟ةنّيب هب تماق ول امك قالطلا

 ,010232قالطلا نيح

 )١١61( ه7" ص .١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» .

 ) )1١167ءمزح نبال «ىّلحملا» ج٠١. ص١١".
 ."١١ص .١٠ج ءمزح نبال «ىّلحملا» (11167)

 )١١164( مزح نبال «ىلحملا» ج .1٠١ص١١".

 ) )1١0.مزح نبال «ىّلحملا» ج٠١ ص1١١".

 )55*١1١( «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف نم ةيهقفلا تارايتخالا» ص758١ .
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 أدبت ةّدعلاف .ةّدعلا ببس عوقو تقو ىلع ةنيبلا تماق اذإ هنأ ليصفتلا اذه نم لصحتملاو

 ةدعلاف ًآالدع جوزلا ناكو ةنيب دجوت مل نإو .ملعت مل وأ ةجوزلا كلذب تملع اهببس عوقو تقو نم
 عوقوب هلوق لبقي مل الوهجم وأ اقساف ناك نإو .جوزلا هب ربخي يذلا ببسلا دوجو تقو نم أدبت

 .هرابخإ تقو يف ةيضقنم ةّدعلا لعجي نأ هنأش نم قباس تقو يف ةّدعلا دوجو ببس

 :ةّدعلا ببس عوقو تقو يف عازنلا  ةك١

 ناك يضاقلا مامأ ةنيبلاب هتقو تبث اذإف «قالطلاك ةّدعلا ببس عوقو تقو يف عازن عقو اذإو

 ىواتفلا» يف ءاج دقف .قيرفتلاب مكحلا رودص تقو نم سيلو «قالطلا عوقو تقو نم ةّدعلا ءدب

 ىضقو ةنيبلا هيلع تميقأف قالطلا ركنأ مث هتأرما قّلط اذإ لجرلا» :ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا

 اذإ ءاذه ىلعو . 29«قيرفتلا تقو نم ال قالطلا تقو نم ةَّدعلا نإف «قيرفتلاب يضاقلا

 نإف «ةّدعلا ةدم ةقرغتسم مكحلا رودص تقو ىلإ ةنيبلاب تباثلا قالطلا تقو نم ةدملا تناك

 .اهتدم لمكت ىتح اهتّدع ىف تيقب ةّدعلل ةقرغتسم ريغ ةدملا تناك نإو «ةيضقنم ربتعت ةّدعلا

 :ةّدعلا ببس عوقو تقوب جوزلا رارقإ -5

 راتخملا وه اذهو ءهيعدي يذلا تقولا نم ال رارقإلا تقو نم أدبت ةّدعلاف .قالطلا عقو تقو يأ

 قيدصت ةلاح يف هنأ دمحم مامإلا نع يورملا ناك نإو «ةيفنحلا ءاهقف نم نيرخأتملا دنع

 تقو نم ةلاحلا هذه يف أدبت ةّدعلا نأ قباس تقو يف اهقيلطت نم هيعدي اميف اهجوز ةجوزلا
 اهتخأب جوزتلا هل لحي ال ىتح رارقإلا تقو نم ةّدعلا بوجو اوراتخا نيرخأتملا نأ الإ .قالطلا

 .©20؟*ةاهقالط متك ثيح هل ًارجز اهاوس عبرأب الو
 :ءورقلاب ةّدعلا ةدم باستحا ةيفيك - 451

 :ضيحلا ىنعت ءورقلا انربتعا اذإ :ًالوأ

 ملع طارتشا نود هوحنو قالط نم ةَّدعلا ببس لوصح تقو وه ةّدعلا ءادتبا تقو نإ انلق

 ةّدعلا تناك اذإ نكلو .ليلق لبق انّيب امك .ءاملعلا روهمج دنع ةّدعلا ببس لوصحب ةجوزلا

 باوجلاو ؟تاضيحلاب ةّدعلا بسحن فيكف ءانحجر امك ضيحلا ينعت ءورقلا انربتعاو .ءورقلاب

 : يتآلا ليصفتلا ىلع قالطلا عوقو تالاح فالتخاب فلتخي

 . 0ص . ١ج (ةيدنهلا ىواتفلا» (١1١1هال)

 . 61" 7ص « ١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (١١هم)

 كلا١ا-



 : ىلوألا ةلاحلا 64

 نأل ؛ةّدعلا نم بستحت فبستحت ال قالطلا اهيف عقو يتلا اهتضيح نإف ضئاح يهو قالطلا عقو اذإ

 يف سيلو ءقالطلا 1 عقو يتلا ةم ةضيحلا 3 يتلا ةم ةضيحلا نم نوكي اهباستحا 1 ةّدعلا ءادتبا

 00 داهم

 قلل اف يا ةضيحلا تبستحا اذ ةلماك هورق الث ينعي 4و نهب نضر

 ” نمل وجي الف صنلا فاللخ اذهو ,ةلماك ءورق ةث ةثالث نيتيلاتلا نيتضيحلا عم نكي مل ًاءرق

 : ةيناثلا ةلاحلا +6

 ةضيح لوأ نم ءادتبا نوكي تاضيح ثالث يهو اهتّدع باستحا نإف اهرهط يف اهقّلط اذإو
 .""77قالطلا هيف عقو يذلا اهرهط يلت

 :راهطألا ينعت 0 ءورقلا انربتعا اذإ ةّدعلا باستحا :ًايناث - ءكرطألا

 رابتعاب ن وكي اهتّدع باستحا نإف .راهطأ ةثالث اهتّدع نو راهطألا ينعت ءورقلا انربتعا اذإو

 ول لب - الماك رهطلا اذه نكي مل نإو ءاهتّدع نم لوألا رهطلا وه قالطلا هيف عقو يذلا رهطلا

 .هيف اهقّلط يذلا رهطلا اذه دعب نيرخآ نيرهط يضمب اهتّدع يضقنتو - تامزلا نم ةعابم ناك

 دعب تضم اذإف .اهيف اهقّلط يتلا اهتضيح يلي رهط لوأ نم أدبت اهتّدعف ضئاح يهو اهقّلط ْنإو

 ةضيحلا يف اهلوخدو ءاهتّدع تضقنا «ةعبارلا ةضيحلا يف تلخدو راهطأ ةثالث ةضيحلا هذه

 ,210ثلاثلا اهرهط مامت نم دكأتلل «نامزلا نم ةظحل ولو ةعبارلا

 : ءورقلا ةّدع ءاضقنا 17

 ثالث يضمب اهتّدع يضقنت ءورقلاب ةّدعلا ةّذم باستحا ةيفيك يف هانركذ ام ءوض يفو

 ىلع ءاهضيح عفترا يتلاو ةضاحتسملا ةدع باستحا ةيفيك ةظحالم عم .راهطأ ةثالثب وأ .ءضيح

 ,2579لبق نم هانْلّصف يذلا وحنلا

 ؟ةّدعلا لامكإل ضيحلا نم لسغلا مزلي له -4

 : ةلباتحلا دنع :ًالوأ

 ٌنصيرتَي تاقلطملاو» : ىلاعت هلوقل ءورق ةئالث ٌيضمب يضقنت ءورقلاب ةّدعلا ْنِإ :انلق

 )١1١59( ص الج «ينغملا» ةلاتسلل] . 56860 ص ءالج «ينغملا» 4060 .

 )١151( ؛44ص «١ج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» «"88 ص .*ج «جاتحملا ينغم» . 09ص ءا/ج «ينغملا» .

 )١١1"9( تارقفلا ؟1664-1١64.

 لا/ا١ -



 ةيضقنم اهتّدع ربتعت د لهف «ةّدتعملا لستغت ملو ثالثلا تاضيحلا تْمت اذإف «ءورق ةثالث َنهسُفْنأب

 ةلبانحلا بهذم يف ؟اهتّذع يضقنت ىتح اهلاستغا نم دب ال مأ «ثالثلا تاضيحلا يضمب

 , 0559ناتياور

 ناك نإ لستغت نأ لبق اهعجري نأ اهجوزلو «لستغت ىتح اهتَّدع ىضقنت ال : ىلوألا ةياورلا

 تلستغا اذإف :ةّدعلا يف لاق هنإف ,يلبنحلا يقرخلا مامإلا مالك رهاظ اذهو يقر ًاقالط اهقلط

 نباو يلعو رمع نع كلذ يورو «ةلبانحلا نم ريثك لوق اذهو جاوزألل تحيبأ ةثلاثلا ةضيحلا نم

 . ءادردلا يبأو قيدصلا ركب يبأ نع هوحن يورو «ديبع يبأو يروثلاو بيسملا نب ديعسو دوعسم

 له نيرهع نايسعتا ملقا أ د لخلاف كطرف نإو ةعحرلإ ل :لاق هنأ كيرش نع يورو

 اهرهطب اهتّدع يضقنت : يأ «لسغلا لبق رهطلا درجمب يضقنت ةّدعلا نأ :ةيناثلا ةياورلاو

 امنإو ءاهتّدع ءاضقنال طرشب سيل لسغلا نأل ؛ لستغت نأ لبق اهمد عاطقناو .ةثلاثلا ةضيحلا نم

 . رايتخاو .«يعازوألاو «زيبج نب ديعسو «سوواط لوق اذهو «لماوك ضيح ثالث ءاضقنا طرشلا

 ءرقلاو .4ءورق ثالث نهسُفنأب َّنصّبرَتَي تاقّلطملاو» : ىلاعت هلوقل ؛ةلبانحلا نم باطخلا يبأ

 نم اهتذونيب :هب قلعتت ةّدعلا ءاضقنا نألو ؛ةّدعلا يضقنتو صئرتلا لوزيف تلاز دقو .ءضيحلا وه

 اهقّلط ول اميف - ةّدعلا مكح قبي مل هنألو .اهنم يرايتخا لعفب كلذ قلعتي الف «هريغل اهلحو اهجوز

 ًارايتخا لسغلا تكرتول اهنألو ؛اهيضم دعب هقالط عقي الو اهجوز تام ول ثرت الف - ًايعجر ًاقالط

 نيرشع تيقب ولو ةّدتعم ىقبت اهنإ : كيرش لوقب لاقي نأ امإ ةلاحلا هذه يفف هوحنل وأ نونجل وأ

 رثكأ ع اهنأل ؛ ؛ «ءورق ةثالث ٌنهسُفنِب ٌنصيرتي» : ىلاعت هللا لوق فالخ كلذو ءةنس

 اهتّدع يضقنت ْ ةنت ال مهلوق نع ًاعوجر نوكيف «لسغلا لبق اهتّدع يضقنت ةنت لاقي وأ .ءرق يتئام نم

 . لستغت د ىتح

 اهب لوقلا ىلإ ليمي ةيناثلا  ةياورلا هليلعت يف - هللا همحر  ةمادق نبا نأ ودبيو 4

 ةيآلل ةرهاظ ة ةفلاخم ىلإ يضفي هب ةذعلا ءاضقنال لسغلا طارتش هليم حيجرتل هب جتحي ا ب ام مظعأو

 مدعب الإ ةفلاخملا هذه نم صالخ الو«ءورق ةثالث 3 ٌنصيرتي تاقّلطملاو» : ةميركلا

 .ةّدعلا ءاضقنال لسغلا طارتشا

 :ةيرهاظلا دنع :ًايناث 4٠

 لوقلا اذه ىلإ بهذ نم نإ لاقو ةّدعلا ءاضقنال لسغلا طارتشا مدع ىلإ مرح نبا بهذو

 0155 هيلع دمتعا رثأ نع ال هنم ًاداهتحا ناك

 .؟١٠ص .١٠ج «ىلحملا» (11) . 405 78٠-21781 ص ءالج «ينغملا» (115)
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 :01)ةيفنحللا بهذم :ًاثلاث ١/4

 بسح «.يتآلا يف هزجون ليصفت تاضيح ثالث صئرتلا دعب لسغلا طرش يف ةيفنحلا دنعو

 ٠/ 4ىلوألا ةلاحلا :

 نيقيب تضقنا دقو «ةثلاثلا ةضيحلا ءاضقناب اهتّدع يضقنت «مايأ ةرشع اهتضيح مايأ تناك نإ

 . مايأ ةرشع ىلع ضيحلل ديزم ال ذإ ؛نيقيب ضيحلا مد عاطقنال

 : ةيناثلا ةلاحلا _ 4”

 تمُميت الو لستغت ملو ًءام دجت تناك نإف «مايأ ةرشع نم لقأ اهتضيح مايأ تناك نإو

 «ةيضقنم ةّدعلا ربتعت الف ءاهيلإ تاولصلا ىندأ تاقوأ نم لماك تقو اهيلع ىضم الو هب تلصو

 نع يور لسغلا طارتشا نأب اوجتحاو «جوزتت نأ اهل لحي الو اهتعجارم اهجوزل لحي كلذلو

 نقيتست مل مايأ م نم لقأ تناك اذإ اهتضيح مايأ نألو .نودشارلا ءافلخلا مهنمو ةباحصلا

 ردي ١ هنكلو ءادحاو ًارد ٌردي ال مدلا نأل ؛ ضيحلا مايأ يف ةدواعملا لامتحال ضيحلا مد 0

 ىلإ يأ  مايأ ة ةرشع ىلإ ضيح مد نوكي دئاعلاو ءًامئاق دوعلا لامتحا ناكف ,ىرخأ عطقنيو ةّر ةرم

 ؛ ةّدعلا ىقبتف نيقيب رهطلا تبثي الف «نيقيب ضيحلا مد عاطقنا دجوي ملف  ةضيحلا ةدم ىصقأ

 ةرشع اهتضيح مايأ تناك اذإ ام فالخب «كشلاب لوزي ال نيقيب تباثلاو « نيقيب ةتباث تناك اهنأل

 نيقيلا لصحيف . ةضيحلا ةدم رثكأ اهنأل ةدملا هذه دعب اهيلإ ضيحلا مد دوع لمتحي ال ذإ ؛ مايأ

 . نيقيب ةّدعلا يضقنتو رهطلا تبثيف ةئلاثلا ةضيحلا ءاضقنا لصحيو « ضيحلا مد عاطقناب

 : ةيناثلا ةلاحلل ليصفتلا نم ءيش و5

 نم اهل ةيناثلا ةلاحلا يهو «مايأ ةرشع نم لقأ اهتدم ىتلا ةثلاثلا اهتضيح دعب تلستغا اذإو

 «ةالصلا ءادأ ةحابإ وهو تارهاطلا ماكحأ نم مكح لسغلا اذهب اهل تبث دقف ءاهتضيح ةدم ةهج

 اذإ كلذكو .ةّدعلا يضقنتف .مدلا عاطقنا ىلع ةنيرق اهلاستغا ناكف ,ضئاحلل اهؤادأ حابي ال ذإ

 تقو اهيلع ىضم امل هنأل ؛ ةيضقنم ربتعت : اهتّدع نإف ة ةالصلا تقو اهيلع ىضم نكل « «لستغت مل

 اهتّدع ءاضقنا ىلع ةنيرق اهتمذ يف ًانيد ةالصلا ةروريصف ءاهيلع ًائيد ةالصلا تراص «ةالصلا

 .ثالثلا اهتاضيح ءاضقناب

 .6؟868ص ٠ ١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» « 187١1-85*ص 237ج «عئادبلاد )55"1 ١(
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 :2155لسغلا طرش يف ميقلا نبا يأر  ة"/ه

 ءاضق وأ لوق هنأب جتحا ةّدعلا ءاضقنال ةثلاثلا ةضيحلا نم لسغلا طرتشا ْنَم ,ميقلا نبا لاق

 .هجو نم تارهاطلا مكح يف تراص اهضيح عطقنا اذإ ةأرملا نألو .كلذب نيدشارلا ءافلخلا

 يف يه يتلا هوجولا نم رثكأ ضيحلا مكح يف يه يتلا هوجولاو .هجو نم ضئاحلا مكح يفو
 مكح يف يهو .ةالصلا بوجوو مايعلا ةحص يف تاركإللاا مكح يف اهنإف «تارهاطلا مكح

 تيبلاب فاوطلاو .دجسملا يف ثبللاو «ضئاحلا ىلع ُةَمِرَح نم دنع نارقلا ةءارق يف ضيحلا

 ءافلخلا طاتحا كلذ لجأ ن نمو «نيلوقلا دحأ يف قالطلا ميرحتو .ءطولا ميرحتو « قيتعلا

 ال نيقيب الإ هتوبث دعب - ضيحلا نم هنم ةأرملا اوجرخي ملو .حاكنلل ةباحصلا رباكأو نودشارلا

 اهلاستغاب كلذو «هلثم نيقيب نيقيلل ةلازإ هجو لك نم اهقح يف تارهاطلا مكح توبث وهو هب بير
 قح يف ًاضئاح اهلعج نم ىلوأب ماكحألا كلت يف ًاضئاح اهلعج سيل ذإ «ةثلاثلا ةضيحلا دعب
 اهجوز قحو اهتَّدع ءاقب يلاتلابو  يعجر قالط نم ةّدعلا تناك اذإ اذهو  ةيجوزلا ءاقب
 .ًاذخام هفطلأو هقفلا قدأ نم اذهو :ميقلا نبا لاق مث .اهتعجارمب

 :ءورقلاب ةّدعلا ءاضقنال ةدم لقأ 5

 ءاهيف اهؤاضقنا نكمي ةّدم يف كلذ نوكي نأ طرشب اهتَّدع ءاضقنا اهئاعداب ةقّدصم ةأرملا
 كلذ ىلع باوجلاو ؟اهل رادقم لقأ يف ةّدملا هذه يه ام ىرخأ ةملكبو ؟ةّدملا هذه يه امف
 دوصقملا يفو .ةضيحلل ةّدم لقأ يفو «نيتضيحلا نيب رهطلل ةّدم لقأ يف فالخلا ىلع ينبني
 ءاهقفلا لاوقأ يلي اميف ركذنو .باوجلا نوكي كلذ ءوض يفو «ضيحلا مأ رهطلا وه له ءرقلاب
 قبس دقف ةضيحلا وأ رهطلا وه لهو ءرقلاب دوصقملا امأ ,ةضيحلا ةدم لقأو رهطلا ةدم لقأ يف
 . ضيحلا هنأ انحجرو هانيب نأو

 : ةلباتحلا بهذم : ًالوأ  ة4الا/

 :ةّدعلا ءاضقنال ةدم لقأ : أ

 ًاموي نورشعو عست يه - ضيحلاب يأ ءورقلاب ةرحلا ةّدع اهيف يضقنت نأ نكمي ةّدم لقأ

 كلذو ءًاموي رشع ةثالث نيتضيحلا نيب رهطلا لقأو «ةليلو موي ضيجلا لقأ نأ ىلع ءانب .ةظحلو
 م ا ا اا ايسوسال ٠ اهقلطي نأب

 )١١51( ؛؛ج « ميقلا نبال «داعملا داز» ص١99.
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 لسغلا ربتعا نمو اذه . ضيحلا عاطقنا ةفرعمل اهنم دب ال نكلو اهتّدع نم ةظحللا هذه نكت مل

 عاطقنا دعب لسغلا نم هيف اهنكمي تقو رورم نم دب الف ةّدعلا لامكإل تاضيح ةث 3 د مامتا عم

 , 01758 رضيحلا

 :رهش نم رثكأ يف اهئاضقنا ءاعّدا : ب 44

 تقَّدصو اهؤاعّدا لبق رهش قم رتكأ يف ضيحلاب اهتّدع ءاضقنا ةّرحلا تعّدا اذإ اذه ماياعر
 , 015ةهتدع اهيف يضقنت :: نأ نكمي ةّدم نم هتركذ ام نألو ءاهجرف ىلع ةنمتؤم اهنأل ؛ هيف

 :رهش يف اهئاضقنا ءاعذا : ج _ والو

 نيبو ةلاحلا هذه نيب قرفلا (هجوو) .ةنّيب ريغب اهلوق لبقي الف رهش يف اهءاضقنا تعّدا نإو

 ردني تاضيح ثالث رهشلا يف اهضيح نأ - رهش نم رثكأ يف اهءاضقنا اهؤاعّدا يهو - اهلبق يتلا

 ىلع دز اميف تاضيح ثالث ثودح ردني 1 حجرتيو لبقي ةنيبلاب نكلو الع هثودح

 نإف اضيأو .قرفلا هجو وه اذهو «ةنّيب ريغ نم ُهَنَعُدا اذإ اهلوق لبقيف .هيف هثودح ةردنك رهشلا

 ىلع لودعلا ءانسلا نم هني تءاحو رهتش ىف: نضيح الث تضاح اهنأ َتَعّدا اذإ» :لاق ًاحيرش

 اذه ىلع  هنع هللا ىضر ىلع هّرقأ قرب اندم تضقناو هيف تقدصو اهؤاعّدا َلِبُق هيعّذت ام

 ْ ْ , 310 ىلاعت هللا همحر  لبنح نب دمحأ ذخأ 5  يأرلا

 :رهش نم لقأ يف اهئاضقنا ءاعّدا : د ٠

 عمست مل ةظحلو ًاموي نيرشعو عست نم لقأ يف تاضيح ثالئب اهتّدع ءاضقنا تعّدا نإو
 لقأ يف لماوك تاضيح ثالث ضيحت نأ لقعي ال ذإ ءاهبذك ملعن اننأل ؛اهتنّيب لبقت الف اهاوعد

 ' ةلففلا
 رهش نم

 ًاموي رشع ةسمخ وهف ضيحلا ةدم رثكأ امأو . 71ص .*ج «عانقلا فاّشك» ,785ص ءا/لج «ينغملا» )1١14(

 هذه رثكأ ىلع ينبم رهطلا لقأ ةلبانحلا نم ركب وبأ لاقو .ًاموي رشع ةثالث نيتضيحلا نيب رهطلا لقأو
 ةعبس ضيحلا رثكأ انلق نإو موي رشع ةسمخ رهطلا لقأ نإف .ًاموي رشع ةسمخ هرثكأ انلق نإف .ضيحلا

 بةسمخ رهطلا لقأ :ةفينح وأبو يعفاشلاو يروثلاو كلام لاقو .ًاموي رشع ةثالث رهطلا لقأف ءًاموي رشع

 .804-:08ص ١1ج «ينغملا» .ًاموي رشع

 )١١159( 387ص ءالج «ينغملا» .

 )717 )1١27ص اج «عانقلا فاشك» ء787ص ءالج «ينغملا» .

 ) )1١1/1.7ج «عانقلا فاشك» .787ص ءالج «ينغملا» ص3١ .
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 ١ - ةيفنحلا بهذم : ًايناث 20159 :

 اهتّدع ءاضقنا اهئاعّدا يف ةرحلا هيف قدصت ام لقأ : - ىلاعت هللا همحر  ةفينح وبأ لاق : أ

 ضيحلاب م اب راما يك رولا ادي طم هور ىف كوكا زاد رت انوي نو نه

 اموي رشع ةسمخ رهطلاب مث , مايأ ةسمخ ضيحلاب مث 000 مث «مايأ ةسمخ

 أدبي هنأ نسحلا هر ىلع ةنيلح أ لوت جيرختو . .ًاموي نوتس كلتف «مايأ ةسمخ ضيحلاب مث

 رشع ةسمخ رهطلاب مث مايأ ةرشع ضيحلاب مث اهي ودع ةددخ ريطلاب مث مابا راعي ضيحلاب

 .مكحلا قافتا عم جيرختلا فلتخاف .ًاموي نوتس كلذف .مايأ ةرشع ضيحلاب مث اه

 ةعست وه اهتّدع ءاضقنا اهثاعّذا يف ةرحلا هيف قدصت ام لقأ :دمحمو فسوي وبأ لاقو : ب

 ةثالث ضيحلاب مث .ًاموي رشع ةسمخ رهطلاب مث مايأ ةثالث ضيحلاب أدبت نأب كلذو .ًاموي نوثالثو
 .ًاموي نوثالثو ةعست كلذف .مايأ ةثالث ضيحلاب مث .ًاموي رشع ةسمخ رهطلاب مث مايأ

 ام قدصي نيمألاو «بابلا اذه يف ةنيمأ ةأرملا نأ :دمحمو فسوي يبأ لوق (هجو) :

 ربتعيف ضيحلا نم ةّدعلاب أدبتف رهطلا رخآ يف : قالطلب مكحي ذب اناه اهتيدصت نكمأو ءنكم

 لقأ مث مايأ ةثالث ضيحلا لقأ مث امو نع ةماعلا وهو نوطلا لقأ مث ماي ةثالث كلذو هلقأ

 او نوثالثو ةعست كلذف  مايأ ةثالث ضيحلا لقأ مث : اغرب نقع ةسمخ رهطلا

 ءاضقنا يف ةنيمأ تناك نإو  ةأرملا نأ دمحم ةياور جيرخت ىلع ةفينح يبأ لوق (هجو) : د

 دمحمو فسوي وبأ هلاق امو ,رهاظلا هفلاخي ال اميف قّدصُي امنإ نيمألا نكلو - ضيحلاب اهتّدع

 ةثالث ضيح كلذكو .رهطلا لوأ يف هعقوي امنإف «قالطلا ديري نم نأ رهاظلا نأل ؛رهاظلا فالخ

 بجوي جيرختلا اذه رابتعاو ,.ةسمخ وهو طسولا ذخؤيف ءًاضيأ ردان مايأ ةرشع ضيحو ردان مايأ

 010 را ىلع ص يل ارت انوا ًاموي نوتس وه اهتّدع ءاضقنا هيف هب قدصت ام لقأ نأ

 . مايأ ةرشع ضيحلا ةّدم ربتعيو رهطلا رخآ يف قالطلاب مكحي نأ وهف ,نسحلا

 : ءاسفن تناك اذإ ةدتعملا 7

 تضقنا :تلاق مث «ةدالولا بيقع اهجوز اهقلطو تدلو نأب ءاسفن تناك اذإ ةدتعملا امأو

 اميف زجونو هيف قدصتو اهتّدع هب يضقنت 2 ةنت ام لقأ يف هيبحاص عم ةفينح وبأ فلتخا دقف . يتّدع

 : 0177 مهلاوقأ ل

 5 ١-1١19 98ص 3 "جو عئادبلا» 6 ةضفف

 .198١ص 20ج «148١21ص . ؟ج «عئادبلا» 4 ضف
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 ًاموي نينامثو ةسمخ نم لقأ يف ةّرح قدصت ال :ةعومجم ةياور يف ةفينح وبأ لاق 4888
 تبثي نأ ىلإ جاتحال كلذ نم لقأ تبثول هنأل ءأموي نيرشعو ةسمخ تبثي سافنلا نأ هلوق (هجو)
 نيمدلا نأ ةفينح يبأ م ءرهطلا لطبيف مدلاب مكحي مث ءًارهط ًاموي رشع ةسمخ هدعب

 ةعاس سافنلا لوأ يف تأر يل ىتج ءرثك نإو: رهط امهنيي لصني ال ءاسفلل ةيضلاب نيعبرألا يف
 تيكر قت موي نيرخعو ةنيح ئاقنلا لتجف ,هدنع ًاسافن لكلا ناك ًامد ةعاس هرخآ يفو امد

 و ا ككل تما «نيعبرألا دعب مدلا عقيف ًاموي رشع ةسمخ رهط هدعب

 ةسمخ كلذف « ًاضيح ةسمخو ًارهط رشع ةسمخو ًاضيح ةسمخو ًارهط رشع ةسمخو ًاضيح مايأ

 .ًاموي نونامثو

 دحأ تبشي هنأل موي نيتسو ةسمخ نم لقأ يف ءاسفنلا قدصت ال فسوي وبأ لاقو 4

 موي رشع ةسمخخ تبني تبثي مث ضيحلا رثكأ ىلع ديزي سافنلا لقأ نأ ةداعلا نآل ؛ًاسافن ًاموي رشع

 ةداثو رهط امرت رخع نحو افيح هايآ ةثالثو ًارهط اموي رشع ةسمخو ًاضيح مايأ ةث ةثالثو ًارهط

 .ًاموي نوتسو ةسمخ كلذف ًاضيح مايأ

 سافنلا لقأ نأل امري نيممحو ةعبرأ نم لقأ يف قدصت اال دمحم مامإلا لاقق -6

 ةسمخو ًاضيح مايأ ةثالثو ًارهط ًاموي ًارشع ةسمخ هدعبو :ةعاس سافنب مكحيف مدلا نم دجو ام

 نوسمخو ةعبرأ كلذف ءًاضيح مايأ ةثالثو رهط ًاموي رشع ةسمخو ًاضيح مايأ ةثالثو ًارهط ًاموي رشع

 و

 :0157اهتّدع ءاضقنا ةدتعملا ءاعّدا - 484

 ةدتعملا ةّدع هب يضقنت ام لقأ يف هيبحاصو ةفينح يبأ لاوقأ نم مدقت ام عيمج ىلع ءانبو

 ناكو .«جوزلا اهبذكو يتّدع تضقنا تلاق اذإ اهنأ ءءاسفن ريغ وأ ءاسفن تناك ءاوس ضيحلاب

 ةّذم لقأ ىف اهءاضقنا تعّدا 97 امك اهيف اهتّدع ءاضقنا لمتحي ةّدم ىف اهتّدع ءاضقنا 0

 اذإ امأ .ريصقت 0 هنم ّدَعَت 000 ةعيدولا كاله ق عدوملا هبّذك اذإ عيدولاك ؛ فلحتف «بذكلاب

 الصأ اهلوق لبقي الف اهيف اهءاضقنا لمتحت ال ةّدم يف اهتدع ءاضقنا تعّدا

 : (012ةيكلاملا بهذم : ثلاث 4مل

 الف «لقأف ةعاس ناك نإف ءةعاس ىلع داز نأب لاب هل موي ضعب وأ موي ةضيحلا ةّدم لقأ

 . 9588-784ص اج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» )١١17/4(

 )١11/0( («يواصلا ةيشاحدو ريدردلل «ريغصلا حرشلا» ج١. ص60٠0-449.
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 نم ٍذئنيح اهتّدعو .ةالصلا طقسيو موصلا لطبيو لسغلا بجوي نكلو هنع لأسَن الو ًاعطق هب دتعي
 .اموي رشع ةسمخ هلقأف رهطلا امأو .اهل ةداع ردقلا اذه ناك ثيح رهشأ ةثالثب قالطلا تقو

 019 : ةيعفاشلا بهذم :ًاعبار

 كلذ زجون ةّدتعملا تالاح بسح ةّدعلا اهيف يضقنت هيد كي سول يروح م

 :ىلوألا ةلاحلا 8

 نأ نكمي ةدم لقأف  اهضيح يف ةداع اهل يأ  ةداتعم يهو رهط يف تقلطو ةّرح تناك نإ

 يقب دقو اهرهط يف قلطت نأ :كلذ ليصفتو ناتظحلو اموي نوثالثو نانثا يه اهتّدع اهيف يضقنت

 لقأ نأ رابتعاب ةليلو ًاموي ضيحت مث اهتدع نم اهراهطأ لوأ وه رهطلا اذه ربتعيف ,ةظحل هنم
 ءًاموي رشع ةسمخ وه رهطلا لقأ ن أ رابتعاب ًاموي رشع ةسمخ رهطت مث ءرادقملا اذه وه ضيحلا

 «ثلاثلا اهرهط وه اذهو موي رشع ةسمخ رهطت مث ةليلو اموي ضيحت مث يناثلا رهطلا وه اذهو

 نم قاثيتسالل اهيف لوخدلا امنإو ةّدعلا نم تسيل ةضيحلا هذهو «ةثلاثلا ةضيحلا يف لخدت مث

 .نيتظحلو ًاموي نيثالثو نينثا كلذ عومجم نوكيف ءاهتّدع ءاضقنا

 : ةيناثلا ةلاحلا

 ضيحلاب ةأدتبم وأ اهضيح يف ةداع اهل يأ ةداتعم يهو ضيح يف تقّلطو ةّرح تناك نإ

 نم ءزج رخآب اهقالط قّلعي نأك كلذو ةظحلو ًاموي نوعبرأو ةعبس اهتّذع اهيف ىضقنت ةّدم لقأف

 مس نك وير دل يس مل

 .اهتّذع ب نم قاثيتسالل امنإو قّنعلا

 :ةيرفعجلا بهذم :ًاسماخ 0١-

 ًاموي نورشعو ةتس ةّدعلا هب يضقنت نامز لقأو» :(ةيرفعجلا هقف يف مالسإلا عئارش» يف ءاج

 0 فل .اهلم ع ىلع ةلالد يل امئإو ةّدعلا نم تبسبل ةريخألا نكلو .ناتظحلو

 نورشعو ةتس اهتّدع هب ىضقنت يضقنت ةنت ام لقأو» اضيأ ةيرفعجلا هقف يف «عفانلا رصتخملا» يفو

 ,203153اهنم 0 ةلالد لب ةَدعلا نم ةريخألا تنببلو ناتظحلو هب

 ةضالا 27ج «جاتحملا ينغمب )١١16(

 . ؟؟4ص «عفانلا رصتخملا» )١١/8( .4”7ص اج «مالسإلا عئارش» )/١١(

-1١85- 



 : ةيرهاظلا بهذم : ًاسداس - 7

 اهميقت ةئيبلل كورتم وه امنإو .ءورقلاب ةّدتعملا ةّدع هب يضقنت نمز لقأل ٌّدح ال مهدنعو

 مزح نبال «ىلحملا» يف ءاج دقف ءاهئاضقنا ءاعّدا جوزلا ركنأ اذإ اهتّدع ءاضقنا ىلع ةدتعملا

 ةأرملا قدصت ال هنأ الإ .كلذ يف ّدح ال اهدعابت وأ ءارقألا براقت انركذ اميف ء ءاوسو» : هللا همحر

 تضاح اهنأ ندهشي تاملاع ءاسنلا نم لودع عبرأ ةداهشب الإ اهلوق جوزلا ركنأ اذإ كلذ يف

 رع هللا نأل اهنيمي عم كلذك ن نيتآرما ةداهش وأ .ءارقأ ةثالث اذكه .هنم ترهط مث دوسأ ًاضيح

 نوكي نأ نقيتملا لطابلا نمو .كًًبسَت كّير ناك اًموإط ل هلوسر الو ًادج كلذ يف ّدحي مل ّلجو

 ملع انفلكيل كلذ نع تكسي مث هنم لقأ نوكي ال رادقم ءارقألل نوكي نأ دارأ هلالج ّلج هللا

 جوزلا ركنأ اذإ كلذ يف قدصت ال اهنأ امأو .ةبذاكلا نونظلا ىلإ انلكي وأ انع هبجح يذلا بيغلا

 اهتعجر يف اهجوزل تباث قح نالطب ةيعدم يهو ىعّدا نم ىلع ةنيبلاب مكح لكك هللا لوسر نألف

 ,015لدع ةنيبب الإ قدصت الف - ًايعجر قالطلا ناك نإ

 .؟ا7ل9؟ص ١ ١٠ج « مزح نبال «ىلحملا» ةلتسفلا

- 1488 



 فاشل كعب
 رهشألاب ةّدعلا

 (اهؤاضقناو اهباستحاو اهؤادتبا)

 :رهشألاب ةّدعلا ءادتبا تقو - 497

 روهمج دنع ةّدعلا بوجو ببس عوقو تقو نم أدبت اهنإ ءورقلاب ةّدعلا ىلع مالكلا دنع :انلق
 ءادتبا نع كانه هانلق ام لهف .ةيرهاظلا دنع ةّدعلا ببس عوقوب ةأرملا ملع تقو نمو ؛ءاملعلا
 بوجو ببس لوصح تقو نم ةّدعلا هذه أدبتف ,رهشألاب ةّدعلا ءادتبا نع انه هلوقن ءورقلاب ةّدعلا

 ءاهقفلا لاوقأ نأل ؛ معن : باوجلاو ؟ةيرهاظلا دنع ببسلاب ملعلا تقو نمو روهمجلا دنع ةّدعلا
 رهشألاب ةّدعلا لمشت اهنأ ينعي اذهو ءءورقلا ةدعب ةصاخ تسيلو ةماع تءاج ةّدعلا ءادتبا يف

 ءادتبا نأب ءاهقفلا ضعب حرص دقف اذه عمو ءاهئادتبا تقو ثيح نم ءورقلاب ةّدعلا لمشت امك

 :لاوقألا هذه نمف .ةّدعلا بوجو ببس عوقو تقو نم نوكي رهشألاب ةّدعلا

 :رهشألاب ةّدعلا ءادتبا يف ءاهقفلا لاوقأ نم 4

 قالطلا نم بوجولا ببس دوجو تقو نم بجت  ةّدعلا يأ  اهنأ» :«عئادبلا» يف ءاج : أ

 موي نم ةّدعلا اهيلعف هتوم وأ اهجوز قالط ةأرملا غلب ول ىتح اهريغو  رهشألاب ةافولا ةدع - ةافولاو
 ,2:*011مهنع هللا يضر ةباحصلا ةماعو ءاملعلا ةماع دنع تام وأ قلط

 هعوقو ناك ءاوس قالطلا عقو نيح نم ةّدعلا ءادتبا يأ ءادتبالاو» : «عانقلا فاشك» يفو : ب
 ربتعا رهشلا لوأ يف قالطلا ناك نإف .هلثم ىلإ تقولا كلذ نم امهئانثأ يف وأ راهنلا وأ ليللا ىف
 , 01010 مةلهألاب رهشأ ةثالش

 ملو .ةقلخ و أ ربك وأ رغصل ضيحت ال ةقّلطملا تناك نإف» : مزح نبال «ئلحملا» يفو : ج

 تناك نإ اهلهأ ىلإ وأ اهيلإ قالطلا غولب نيح نم رهشأ ةثالث اهتّدعف اهثطو دق ناكو الماح نكت

 , 1159 د

 . 75ص ء"ج «عانقلا فاشك» (11781) .190ص .ج «عئادبلا» (1180)
 .756ص ١٠2ج «ىلحملا» )1١785(

 -ا18ك-



 :ةّدعلا رهشأ باستحا ةيفيك - 6

 «ضيحملا نم ةسئايلل ةبسنلاب 7 ةثالث اهتدم ضيحلا نع لدب يه يتلا ل ةّدعلا

 اه ةافولا ةّدع يه رخآ ءيش 38 نع 35 تنسيلو اهسفنب لصأ يه يتلا ةدعلاو . , ةداع ءاسنلا

 يه يتلاو «ضيحلا نع لدب يه يتلا يأ اهيعونب ةّدعلا هذه رهشأ باستحاو .رشعو رهشأ ةعبرأ

 بهاذملا يف ىتآلا ليصفتلا ىلع نوكي باستحالا اذه ,ضيحلا نع ًالدب تسيل اهسفنب لصأ

 : ةفلتخملا

 :015ةيفنحلا بهذم :ًالوأ - 35

 :رهشلا لوأ يف ةّدعلا ببس عقو اذإ : أ

 ,رهشلا ةّرغ يف قفتا اذإ كلذ وحنو قالطلاو ةافولا نم رهشألاب ةّدعلا بوجو ببس نإ :اولاق

 زع هلوقب ةّدعلا نم عونلا اذه يف رهشألاب ةدعلاب رمأ ىلاعت هللا نآل ؛ ةّلهألاب ةّدعلا ٍرهشأ تربتعا

 مزلف هاَرْشَعَو ٍرهْشأ ةَعَبرأل :ةافولا ةّدع يف لجو ّزع هلوقو «4ٍر هش هلال ْنُهتَدِعَفط : لجو
 اموت نيرشعو ةعست نوكي دقو قون نيثالث نوكي دق رهشلاو «رهشألا رابتعا

 :رهشلا ضعب يف ةّدعلا ببس عقو اذإ : ب 417

 وبأ لاق دقف رهلوأ يف سيلو هلالخ يف يأ رهشلا ضعب يف ةّدعلا بوجو ببس عقو اذإو

 ةافولا نمو اموت نيعست هتاوخاو قالطلا نيح نم دتعتف  مايألاب ةّدعلا ريتعت : هللا همحر ةقينح

 دازل مايألاب اهانربتعا ولف ءطايتحالا اهيف ىعاري ةّدعلا نأ ةفينح يبأ ةجحو : انوي قيتالاكوةلاه

 ىلوأ ةدايزلا باجيإ ناكف ءمايألا نع صقنل ةلهألاب اهانربتعا ولو ءروهشلا ىلع اهرادقم

 . ًاطايتحا

 لوألا رهشلا لمكيو ةلهألاب روهشلا يقابو مايألاب لوألا رهشلا ةيقب دتعت دمحم مامإلا لاقو

 وهو دمحم لوق لثم ةياور يفو «ةفينح يبأ لوق لثم ةياور يف «ناتياور فسوي يبأ نعو
 .ةلهألا مسا رهشألاو رهشألاب دادتعالا وه هب رومأملا نأ فسوي يبأو دمحم ةجحو .ريخألا هلوق

 اهباستحا ىلإ 0 امنإو .ةلهألاب ةّدعلا باستحا 0# ,ةلهألا ره دادتعالا يف را ناكف

 )١١1"4( ص اج «عئادبلا» 145-1١96 .
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 . ةلهألاب اهرابتعا مزلف رهشألا ةيقب يف اهيلإ لدعن الو

 : ةلباتحلا بهذم :ًايناث

 رهشأ ةثالث ربتعا رهشلا لوأ يف قالطلا ناك نإ» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج

 وأ اناك نيلماك ةلهألاب نيرهشو هتيقب تدتعا رهشلا ءانثأ يف ناك نإو ءصنلا رهاظل ةلهألاب
 , 03589 (2لوألا رهشلا نم هتدتعا ام ةلمكت ًافوي نيثالث مامت ثلاثلا رهشلا نمو « نيصقان

 : ةيكلاملا بهذم :ًاثلاث 48

 نإو ءاهتدع يه ةصقان وأ ةلماك تناك ءاوس رهشألا ةثالثلاف رهشلا لوأ ةَّدعلا أدبم ناك نإ
 ًاعست امهنم لك نوك يأ) صقن نم هيلع امهام ىلع هدعب نارهشلاف رهشلا لوأ سيل اهزدبم ناك
 رهشلا لمكتو ةّدعلا يف بستحي ال قالطلا موي ىغليو 2 نيثالث يأ) لامك وأ ا نيرشعو

 20189 عبارلا رهشلا نم ًاموي نيثالث هايإ ةربتعم لوألا

 :(7١011ةيعفاشلا بهذم :ًاعبار 5

 ءانثأ يف ةّدعلا ببس عقو نإو .ةلهألاب نوكت ةّدعلاف رهشلا لوأ يف ةّدعلا ببس عقو نإ
 عبارلا رهشلا نم (اموي نيثالث هايإ ةربتعم) لوألا رهشلا لمكتو ةلهألاب نيرهش هدعب دتعتف .رهشلا

 :ةيرهاظلا بهذم :ًاسماخ 0١- 

 سمشلا بورغ مامت عم رهشلا نم ةليل لوأ لابقتسا يف اهقلط نإف» : يرهاظلا مزح نبا لاق

 هدعب وأ كلذ لبق اهقّلط نإف ءاهتّدع نم تلح رهظ اذإف « عبارلا رهشلا لاله رهظي ىتح تدتعا

 عست رهشلا» : كك هللا لوسر لوقل تّلح كلذ تمتأ اذإف «ةليل نينامثو اعيش دعمت نأ اهمزل
 , 07 مًاموب نورشعو

 :ةيرفعجلا بهذم :ًاسداس -

 تدتعا هئانثأ ىف تقّلط اذإو ؛ةلهألاب رهشأ ةثالثب تدتعا رهشلا لوأ يف تقّلط نم :اولاق
 وهو ا نيثالث لمكت ليقو لوألا رهشلا نم تئافلا ردقب ثلاثلا نم تدذحتأو نيلالهب

 )ع ليي

 . 757ص اج «عانقلا فاشك» (1184)

 .386ص .7*جا «جاتحملا ينغم) )85"١١( . 917 ص « ١1ج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» )11١186(

 ."5ص 77ج «مالسإلا عئارش» )١١84( . 57ص .١٠ج «ىلحملا» (1187)
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 :ةافولا ةّدع باستحا -0

 لاوقألا هذه نيبتو رهشأ ةثالث يهو هتاوخاو قالطلا ةّدعب حرصت ءاهقفلا لاوقأ نم هانركذ ام

 . هئانثأ ىف وأ رهشلا لوأ ىف هوحنو قالطلا عقو اذإ -رهشأ ةثالث  ةدملا هذه باستحا ةيفيك

 تعقو اذإ ةافولا ةّدع باستحا ةيفيك يف اهسفن يه قالطلا ةّدع باستحا ةيفيك يف هذه مهلاوقأو

 ءرشعو رهشأ ةعبرأ ةافولا يف يه ذإ ةّدعلا رادقم يف وه قرفلا لكو .هئانثأ يف وأ رهشلا لوأ يف

 .رهشألاب ةّدعلا تناك اذإ رهشأ ةثالث هريغ ىفو

 :ةّدعلا ءاضقنا 1-05

 «نيجوزلا ةايح يف هوحنو قالطلا يف رهشأ ةثالث يهو اهتم ءاضقناب رهشألاب ةّدعلا يضقنتو

 ةقرفلا ةلاح يف يأ «نيتلاحلا يف ًالماح ةجوزلا نكت مل اذإ ةافولا ةدع يف رشعو رهشأ ةعبرأب وأ
 ىتم فرعيل ةّدعلا رهشأ باستحا ةيفيك ظحالي نأ ىلع .جوزلا ةافو ةلاح يف وأ امهتايح 7

 .اهماكحأ ىهتنتو ةّدعلا ىضقنت

-188- 



 (كتلاثل) ىتع)

 لبحلا ةّدع

 اهؤاضقناو اهباستحاو اهؤادتبا

 :اهئادتبا تقو .- 6

 نم اهبوجو ببس دوجو تقو نم أدبت يهو .لماحلا يأ ىلبحلا ةأرملاب قلعتت ةّدعلا هذه
 ةكراتملا تقو نم وأ .حيحصلا حاكنلا يف اذهو جوزلا ةافوب وأ نيجوزلا ةايح يف هوحنو قالط

 ةهبشب ءطولا يف وأ دسافلا حاكنلا يف امهنيب يضاقلا قيرفت وأ نيجوزلا لبق نم

 :اهتدم باستحا -

 لبحلا ةدم ةيقب اهرادقمف لبحلا ةّدع امأو» :- ىلاعت هللا همحر  يناساكلا نيدلا ءالع لاق

 ةّدعف (259«ةّدعلا هب تضقنا رثكأ وأ لقأ وأ مويب ةّدعلا بوجو دعب تدلو ول ىتح ترثك وأ ْثْلَق

 تقو ىلإ اهيلع ةّدعلا بوجو تقو نم ةأرملا نطب يف لمحلا ءاقب ةدمب اهرادقم ددحتي لبحلا

 . لمحلا عضو

 :اهؤاضقنا - 7

 َنْعَضَي نأ نُهّلَجَأ لامخألا ٌتآلوأَو» :ىلاعت هلوقل لمحلا عضوب لبحلا ةّدع يضقنت
 1 ةدتعم تناك اذإ لمحلا عضوب لبحلا ةّدع ءاضقناو» : يناساكلا مامإلا لاق « لهل 108

 نأ ٌنُهَلَجأ . لامخألا ٌتاآلوأو» : ىلاعت هلوق مومعل فالخ الب ةقرفلا بابسأ نم هريغ وأ قالط
5 

 الملل 5 لَم ا

 .لمحلا عضوب اهتّدع ءاضقنا يف فالتخا اهجوز اهنع ىفوتملا لماحلا ةّدع يف نكلو

 حيحصلا وه روهمجلا لوقو .نيلجألا دعبأ دتعت لاق مهضعبو لمحلا عضوب يضقنت روهمجلاف
 , 0159لبق نم انْيب امك

 )١١88( .195ص ءالج 6 ئادبلا» )١١40( ةيآلا نم «قالطلا ةروس] 5[.

 )1191( .195ص اج «عئادبلا» )١147( نم تارقفلا 47474881 .

-١940- 



 :لبحلا ةّدع ءاضقنا طءرش -

 نيبتسم ةأرملا هعضت يذلا لمحلا نوكي نأ لمحلا عضوب لبحلا ةّدع ءاضقنال ط

 وأ قل شيز هقلخ نيبتسيل لمحلا ىلع ىضمت ةدم لقأ انيِب دقو .ةقلخلا ضعب أ ةقلخلا

 ؛هضعب ال هلك همآ نع لضفني نأ ةّدعلا هعلضوي يضقنت اميف طرتشي ب امك 0
 يف هريغ ىقبيو اهلمح نم ًادحاو عضت نأ يفكي الف عيمجلا عضت نأ طرتشي ًاددعتم ناك نإو
 14 اني انك اهنطب

 عضو طرش ققحت اذإ اهتّدع ءاضقنال اهسافن نم اهلسغ وأ اهرهط طرتشي الو - 8

 لمحلا لك عضوب الإ اهتّدع يضقنت الو» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج .لمحلا

 .©05©عضولاب محرلا ةءاربب ملعللو ءاهسافن نم لستغتو رهطت مل ولو

 ٠ لمحلا عضوب ةّدعلا اهيف يضقنت هت ال تالاح :

 متي تالاحلا ضعب يف هنأ الإ يل ا ل ل

 هتجوز نع هلثمل دلوي ال يذلا ريغصلا تام اذإ كلذ نمو .هب ةّدعلا ىضقنت خقنت الو لمحلا عضو

 كلام لاق هبو ةلبانحلا بهذم اذهو .هعضوب ةّدعلا 50007 تتأف

 اهب لمحلا رهظ نإو .عضولاب هنع تدتعا رهاظ لمح اهبو تام نإ : ةفينح وبأ لاقو . يعفاشلاو

 رس ا وب كاك داما 10 0

 .4 ٌُهلْمَح َنْمْضَي نأ 57 لاَمألا ٌتآلوأو» ل هلوقب

 هعضوب دتعت الف ًائيقي هنع ىفنم لمحلا اذه نأب ةجحلا هذه ىلع ىلبنحلا ةمادق نبا ّدر دقو
 ,0155تاقلطملا ف ةدراو. ةميزكلا ةيآلاو. ءهتوم دعب لمج اهب .نهظ ول امك

 نم لمحلا عضوب يضقنت ال ةيعفاشلاو ةلبانحلا دنع اهتّدع نإف مدقت ام ىلع ءانبو ١

 دساف دقع نم نوكي نأك ريغصلا ريغب ًاقحلم لمحلا اذه ناك ءاوس .هنم هب تقلع يذلا ءطولا
 تدتعا هتعضو اذإف ءءطو لك نم بجت ةّدعلا نأل ؛دحأب قحلي ال ىنز نم ناك وأ ة ةهبشب ءطو وأ

 )١١98( نم تارقفلا 54"4758-947.

 )١1١84( نم تارقفلا 68 1١589-1١6/8.

 )١19( 54ص ,#ج «عانقلا فاشكد .

 ."”88ص الج «جاتحملا ينغم» 2779 ص ءالج «ينغملا» )١١945(
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 نيتدعلا نأل ؛رشعو رهشأ ةعبرأ يهو ةافو ةّدع اهتّدعو ءاهنع تام يذلا اهجوز وهو يبصلا نم
 ةعبرأ اهتّدعو .اهجوز ريغ لبق نم اهئطوب قلعتت لمحلا عضو ةّدعف ,نالخادتت الف نيلجر نم
 لخد ريبك ةجوزك لوخدلا دعب ةايحلا يف ةقرفلا تناك نإو .اهجوز ةافول اهتّدع يه رشعو رهشأ
 ل ءاهجوزت ذنم رهشأ ةتس نم لقأل دلوب تنأو اهقّلط مث اهب
 يضقتت ال اهتّدع نإف هبسن هقحلي مل دلوب تنآف اهنع تام وأ هوز توححلا قلطالو] كلذكو
 يذلا وحنلا ىلع ةافولا ةّدع وأ قالطلا ةّدع فنأتست مث ءطولا ةّدع هب يضقنت امنإو هعضوب
 ا ةلبانحلا دنع اذهو «هانركذ

 . ؟"8ةثص اج «جاتحملا ينغم» « 18ص 27ج «ينغملا» ةلاتنسنف)
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 مؤ نسنل)

 اهو رشا ريو ةل للرك
 رايح

 بجوي ءىراط أرطي دق نكلو .لمحلا عضوب وأ رهشألاب وأ ءورقلاب نوكت دق ةّدعلا نإ :انلق

 .ةّدعلا عاونأ نم نيعم عون قفو تأدب ةّدعلا نأ نم مغرلاب رخآ عون ىلإ عون نم ةّدعلا لوحت
 هب ديرتف.ةّدعلا لخادت امأ .(ةّدعلا لوحت) ب هدصقن ام وه ىرخأ ىلإ ةّدع نم لاقتنالا اذهو

 نم بستحت وحن ىلع ىرخألا يف امهادحإ لخدتف امهنم لكل ببس دوجول نيتدع عامتجا
 : نيثحبم ىلإ لصفلا اذه مسقن اذه ىلعو ءاهنمض

 .ةّدعلا لوحت :لوألا ثحبملا

 .امهلخادتو نيتّدعلا عامتجا : يناثلا ثحبملا

-1١94*- 



 و

 كروذلل ىرعل)
 ةدعلا لوحت

 :رهشألا ىلإ ضيحلا نم ةّدعلا لوحت - 44

 لقتنت اهنإف ءتسيأ مث نيتضيح وأ ةضيح تضاحو ضيحلا تاوذ نم تناك اذإ ةدتعملا

 تراص نميحلا را امل اهنؤأل رهشأ ةثالثب ةّدعلا فنأتستف رهشألا ىلإ ضيحلا نم اهتّدع

 ةثالث نهتدعف متبت ير نإ مُكئاسن ّْن نم ضيحملا نم نسمي يئاللاو» : ىلاعت هلوقل رهشألاب اهتّدع

 يتلا نيب الو رهشألاب ةّدعلا فنأتست امنإو «ضيخحلا نع لدب رهشألاو ,01هيرهشأ

 لامكإ نإ لاقي وأ ,رهشألاو ضيجحلا 7 يي نم. قفلت ال ةذعلا نأل ؛اهاتضيح وأ انيدها

 اذهو ًالدبو الصأ ضيحلا وهو دحاولا ءيشلا ريصي هنأل نكمم ريغ لدبلاب - ضيحلا وهو  لصألا
 اكمل رحل

 :ضيحلا ىلإ رهشألا نم ةّدعلا لوحت -4

 - دبتف نضحت مل يتلا ةغلابلا وأ .رهشألاب اهتّدع أدبت يتلا ةريغصلل ثدحي دق لوحتلا اذهو

 اهمزليف ءاهتّدع ءاهتنا لبق ضيحتف سأيلا نس ىلإ تلصو اهنأ تنظ يتلا وأ ءرهشألاب اهتّدع

 «بيسملا نب ديعس مهنم راصمألا ءاملع ةماع لوق اذهو «.ضيحلاب يأ ءارقألاب اهتّدع فانئتسا

 وبأو «قاحسإو «,كلامو . يروثلاو . يرهزلاو  يعخنلاو  يبعشلاو .ةداتقو .دهاجمو «نسحلاو

 . ةلبانتحلاو ةيفنحلا بهذم وهو «ديبع

 .رهطلا ةدتمم تناك امنإو ةسيآ نكت مل اهنأ نيبت تضاح امل ةسيآلا نأ لوحتلا اذه ليلدو

 دادتعالا ىلع ةرداق اهنأ نّيبت تضاح امل اهنإف .ضحت مل يتلا ةغلابلا وأ ةريغصلا يف امأو

 رابتعا عنمت لصألا ىلع ةردقلاو ءرهشألاب يأ لدبلاب دوصقملا لوصح لبق .ضيحلا وهو لصألاب

 )١1١944( ةيآلا ,قالطلا ةروس] 14[.

 )99* )1١1١ص ."ج «طوسبملا» 2. 86":1ص «ا/ج «ينغملا»  23717١ص .”ج «عئادبلا» «٠  0الج «جاحملا ةياهند

 ص١9؟١.
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 عم اهتّدع نم اهتضق يتلا روهشلا عمج نكمي ال هنأ امك ءءاملا عم مميتلاك هب ءافتكالاو لدبلا

 ضيحتف ضيحلاب ةّدعلا فانئتسا الإ قبي ملف هدول نم نيرا نه قفلت هل هذيلا نأل ؛اهضيح

 7” قللت ”اهتّدع متت ىتح ضيح ثالث

 :راهطألا ىلإ رهشألا نم ةّدعلا لوحت - 6

 ربتعت لهف ,راهطألا ىنعمب ءورقلا ىلإ رهشألا نم اهتّدع تلوحتو رهطلا وه ءرقلا نإ انلق اذإو
 لاق ؟اهتّدع متت ىتح نارهط اهيلع ىقبيو ًادحاو ًارهط هربتعتف ضيحلا لبق رهطلا نم ىضم ام

 «ضيح ىلإ هنم تلقتنا رهط هنأل ؛ًادحاو ًارهط هربتعت دعت (امهدحأ) ناهجو هيف : يلبنحلا ةمادق نبا

 نيب نوكي يذلا وه رهطلا ىنعمب ءرقلا نأل ؛هربتعت ال (يناثلاو) . نيتضيحلا نيب رهطلا هبشأف

 , 014: اهتّدع نم ربتعي ًارهط نكي ملف ضيح همدقتي مل رهطلا اذهو «نيتضيح

 ةلعل وأ اهرغصل ضحت مل ةرح ةدعو» :«جاتحملا ةياهن» يف ءاج دقف ةيعفاشلا بهذم اذهو

 ءانثأ يف يأ اهيف تضاح نإف .ةلهألاب رهشأ ةثالثب ءتسئي وأ الصأ مدلا ةيؤر اهتعنم ةلبح وأ

 يأ ًاءرق ىضم ام بسحي الو لدبلا متي ملو لصألا اهنأل  راهطألا يأ - ءارقألا تبجو رهشألا

 014: 5رهط

 :رهشألاب اهتذع ءاضقنا دعب تضاح اذإ -57

 الو ضيحلاب ةّدعلا اهمزلت مل ةظحلب ولو اهدعب تضاح مث رهشألاب اهتدع تضقنا اذإ امأ

 , 00149اهيف رثؤي الف ةّدعلا ءاضقنا لعب ثدح ىنعم هنأل ؟ هريغب

 :ةافولا ةّدع ىلإ قالطلا ةّدع لوحت -7

 يف وأ هتحص لاح يف اهقّلط ءاوس ءاهتّدع ءاضقنا لبق تامو ًايعجر ًاقالط هتجوز قّلط اذإ

 تماد ام هتجوز لازت ال هنأل ؛ةافولا ةذع فناتست نأ اهيلعو قالطلا ةدع تمدهنا ءهضرم لاح

 دتعت نأ اهمزليف ءهتجوز يهو تام اهتّدع يف يهو تام اذإف « ٍضقنت مل يعجرلا قالطلا ةّدع

 , 034: 9اهقّلطي نأ لبق تام ول امك ارشعو رهشأ ةعبرأ ةافو ةّدع

 «جاتحملا ينغم» , 3٠١ ص ءا"ج «عئادبلا» 77ص ."ج «طوسبملا» « 5517-58/ص ءالج «ينغملا» )١1١1500(

 .74ك ص ءالج

 )١١501( "85ص «2ا"ج «جاتحملا ينغم» « 58ص ءالج «ينغملا» .

 ١١51١0 57(»نهاية الج «جاتحملا ص:1١١-6؟١.

 )*١١40( .58"7ص ءالج «ينغملا» )١١505( ءالج «عئادبلا» ص73١١.
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 :نئاب قالط ةّدع يف يهو تام اذإ -4

 ؛ةافو ةّدع ىلإ لوحتت الو قالطلا ةّدع يف رمتست اهنإف نئاب قالط ةّدع يف يهو تام ول امأ

 يهو تام هنإف ةذعلا ٍضقنت مل ولو كلذ دعب تام اذإف .ةيجوزلا ةطبار عطق نئابلا قالطلا نأل

 9 دعبأ اهمزلتف رافلا قالط ًانئاب اهقلط دق ناك اذإ الإ «ةافو ةّدع اهمزلت الف «.هتجوز تسيل

 , 0142 هيتدعلا

 :لمحلا عضو ةّدع ىلإ ةّدعلا لوحت -64

 ىضم ام مكح طقس ء.رهشألاب وأ ضيحلاب اهتّدع ءانثأ يف اهجوز نم لمح ةدتعملاب رهظ اذإ
 نأ نيبت لماح اهنأ رهظ امل هنأل ؛ لمحلا غضوب دتعت نأ اهمزلو رهشألاب وأ ضيحلاب اهتّدع نم

 ىلع هتلالدب ىوقأ لمحلا عضو نألو ,ضيحت ال لماحلا نأل ؛ًاضيح نكي مل مدلا نم هتأر ام

 1 لارا اول ل سارح تل تاخر .رهشألا نم وأ ضيحلا نم محرلا ةءارب
 اهنأل ءضيح مدب سيل اهنم لزن يذلا مدلا نأ ينعي اذهف .ةثلاثلا ةضيحلا تعطقنا ذنم رهشأ

 لمح اهب رهظ مث ضيح ثالث تضاح ولو و
 قحلي مل اهتّدع نم تغرف ذنم رهشأ ةتسل هب يتأت نأب .ةّدعلا ءاضقنا دعب اثداح نوكي نأ نكمي

 جوزلاب قحل ٠ اهتّدع ءاضقنا نم رهشأ ةتس نودل هب تتأ نإو  اهدادتعا ةحيصب انهحعو عوزلاب

 ةلبانحلا دنع اذهو . لمحلا ةّدم يف هدوجو نكمي هنأل ؛ضيح مد نكي مل مدلا نأ انيبت اننأل

 را *ةيعفاشلاو

 مث رهشألاب وأ ءورقلاب اهتّدعو اهقّلط نإو» :يرهاظلا مزح نبال «ىّلحملا» يفو -
 يضقنتف لبحلا ةّدع ىلإ اهتّدع لقتنت اهنإف .هاركإب وأ ىنزب هريغ نم وأ هنم ةّدعلا مامت لبق تلمح

 ىنز نم هتافو نم اهتّدع يف تلمحف تامول كلذكو اهتّدع تمت دقف هتعضو اذإف « «لمحلا عضوب

 مومع يف لخاد كلذ لك نأل ؛لمحلا عضوب يضقنتف لماحلا ةّذع ىلإ لوحتت دن اهتّدع نإف هاركإ وأ
 014ه“ َنُهَلَْمَح نْعْضَي ن نأ َنُهّلَجَأ . لاَمْحألا ُتآلوأو : ىلاعت هلوق

 )١١4١8( نم تارقفلا 1١6594-1لا١6.

 الج «جاتحملا ةياهن) . 58ص الج «ينغملا» (ل146) ص؟9؟١.

 )١١4097( .؟554ص .١٠خ «ىلخملا»
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 فانل) كمل
 امهلخادتو نيتّدعلا عامتجا

 :نيتّدعلا عامتجاب دوصقملا 0١

 بقاعت يضتقي وحن ىلع ةنيعم ةأرمال ةبسنلاب نيتدعل نيببس دوجو نيتّدعلا عامتجاب ينعن

 .امهلخادت مدعو نيتّدعلا نيتاه

 نيتّدعلا عامتجال لاثم

 يف تماد ام حاكتلا نم و اهنأل ؛ لطاب اهحاكف ءاهتذع ءانثأ يف ةدتعم تجوزت اذإ

 نم ةمكحلاو .2364' ه4 ُهَلَجَأ ثباتكلا ْعْلْبَي ىتح .حاكتلا ةّدقع اوُمرْعت الو» :ىلاعت هلوقل ةّدعل

 جازتماو هايملا طالتخا ىلإ ةّدعلا يف يهو اهحاكن يضفي العلو ,محرلا ةءارب ةفرعمل وه عنملا اذه

 مث نمو ءهئام ةنايص يف لوألا ايحور نحل طفح ةذنلا يف جاوزلا نم اهعنم يف ناكف باسنألا

 تجهوزت اذإف هيلعو .هخاكن يف يهو تجوزت ول امك ءانلق امك لطاب ةّدعلا يف يهو اهجاوز ناك

 جاوزلا دقعب عطقنت الو اهلاحب ةّدعلاف اهب لخدي مل تإف مهني قيرضلا بجو ةّدعلا يف يهو
 اهيلع دقاعلا اذه اهئطو ول نكلو ءاهيلع دقع نمل اشارف ةأرملا هب ريصت ال لطاب هنأل ؛ يناثلا

 لمكت يأ لوألا اهجوز ةّدع لمكت نأ اهمزلو هلهج وأ اهحاكن ميرحت ملع ءاوس ةّدعلا تعطقنا

 تبجو ةّدعلاو قبسأ هقح نأل ؛هريغو قالطب اهقراف يذلا اهجوزل اقح تبجو يتلا ىلوألا اهتّدع
 الو «يناثلا نم دتعت نأ اهيلع بجو .لوألا ةّدع تلمكأ اذإف . حيحص حاكن يف هئطو نع

 ةفينح وبأ لاقو .ةيكلاملاو يعفاشلاو ةلبانحلا بهذم اذهو .نيلجر نم امهنأل ناتّدعلا لخادتت

 ةّدعو لوألا ةّدع ةيقب ءورقلا اذه نوكتو .هل ىناثلا ةقرافم دعب ءورق ةئثالثب دتعتف ؛ناتدعلا لخادتت

 محرلا ةءارب يأ دوصقملا اذهب لصحي نيتّدعلا لخادتيو محرلا ةءارب ةفرعم دصقلا نأل .يناثلا

 :بقاعتلا هجو ىلع نيتّدعلا عامتجال ةجحلا - 447

 )١1١408( ةيآلا نم «قالطلا ةروس] 4[.

 ) )01١4:9ص الج «ينغملا»  2481-58١0ص ءالج « جاتحملا ينغم»  078١يزه نبال «ةيعرشلا ماكحألا ن نيناوق»

 يكلاملا « ص؟١"73.
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 امب لخادتلا هجو ىلع ال بقاعتلا هجو ىلع نيتدعلا عامتجأ يف هبهذمل ةمادق نبا جتحاو

 تحت تناك ةحيلط نأ راسي نب ناميلسو بيسملا نب ديعس نع باهش نبا نع كلام مامإلا هاور

 تابرض اهجوز برضو باطخلا نب رمع اهبرضف اهتّدع يف هريغ اهحكنو اهقلطف يفقثلا ديشر
 قرف اهب لخدي مل اهجوزت يذلا اهجوز ناك نإف اهتّدع يف تحكت ةأرما اميأ :لاقو ءامهنيب قّرفو
 تّدتعا مث امهنيب قرف ءاهب لخد دق ناك نإو .لوألا اهجوز نم اهتّدع ةيقب تّدتعا مث امهنيب

 يضر يلع نع يور كلذكو .ًادبأ اهحكني الو رخآلا نم تّدتعا مث .لوألا نم اهتّدع ةيقب
 فرعي ملو . ىلوألا اهتّدع لمكت نأ دعب اهيلع دقع يذلا رخآلا نم ىرخأ ةَّدع دتعت اهنأ  هنع هللا

 ملف نيصخشل نادوصقم ناّقح نيتّدعلا نإف ًاضيأو «ةباحصلا نم فلاخم امهلوق يف ىلعو رمعل
 , 014350 يئيدلاك الخخادتي

 :نيتّدعلا لخادت - 84

 نوكيو .ىرخألا يف امهادحإ / لحش» ةأرما ىلع نيتّدع بوجو نيتّدعلا لخادتب داريو

 الهاج اهتّدع يف يهو اهئطوف ًانئاب اقالط هتجوز لجر قّلُط ول امك «نيتدعلل ءاضقنا اهؤاضقنا

 لخادتت ةلاحلا هذه يفف .ىرخألا هتجوز اهْنظ وأ اهقالط يسن ول امك ًانئاب قالطلا ناك اذإ اميف

 اميف نوكي لخادتلا اذهو ءاهل هئطو ببسب ةيناثلا اهتّدعو .هقالط ببسب ىلوألا اهتّدع .ناتّدعلا

 وأ ءورقلا ةّدع ةأرملا أدبتف ءدحاو سنج نم نانوكت يأ .رهشألاب وأ ءورقلاب ناتدعلا تناك اذإ

 قالطلا ةّدع دوصقم نأل ؛قالطلا ةّدع ةيقب ةّدعلا هذه يف لخديو ءءطولا ءاهتنا تقو نم رهشألا
 امهادحإ تناك نأب ( نيسنج نم اتناك نأب «ناتّدعلا قفتت مل نإف .ددعتلل ىنعم الف دخاو ءطولاو

 (ارهطوا افيخ يأ) [ورق ىرخألا ةّدعلا تناكو ' كذعب ءطوب هدعب وأ قالطلا لبق دجو ءًالبح

 اهتّدع يف اهئطو مث «لماح ريغ «لئاح يهو اهقّلط وأ عضولا لبق اهئطو مث لماح يهو اهقّلط نأب
 ؛ةيعفاشلا بهذم يف حصألا لوقلا يف ةلاحلا هذه يف اضيأ ناتّدعلا تلخادت ءاهلبحأف ءورقلاب

 عضوب يأ هعضوب نايضقنتف نيتسناجتملاك اتناكف ءدحاو صخشل  ناتّدعلا ناتاه يأ  امهنأل

 ,014319لمحلا

 نأل ؛ءطولل ةّدعلا تفنأتسا ةهبشب اهتّدع يف تئطوو ًانئاب اهقّلط اذإ ةلبانحلا دنعو 6
 .لمحلا نم محرلا ةءاربب ملعلا ىلإ ةجاحلل دادتعالل بجوم ءطولاو .ىلوألا ةّدعلا عطق ءطولا

 تلخدف بسنلا هب قحلي ةهبشب ءطولا نأل ؛ ىلوألا ةّدعلا ةيقب ةفنأتسملا ةّدعلا هذه ىف تلخدو

 , 14١9© ةيناثلا يف ىلوألا ةّدعلا ةيقب

 ) )114١ص ءالج «ينغملا» 441-481 .

 )١١411( ص ءا"ج «جاتحملا ينغم»د 47-91" )١١419( .؟54ص ء.#ج «عانقلا فاشكد
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 و دز نسن))

 ملاذ
 يا 60

 ءاهيلع تابجاو اهبجومب ررقتت امك «ةّدتعملل قوقح اهبجومب ررقتت ماكحأ ةّدعلا ىلع بترتي
 قح اهل ةّدتعملا قوقح ةهج نمف «ةنيعم طورشب اهئانثأ يف دلوي نم بسن ةّدعلا يف تبثي امك
 ال نأ اهيلع تابجاولا ةهج نمو .طورشب ةّدعلا يف تماد ام ةقفنلا قح اهلو .طورشب ثرإلا
 .دادحإلا مزلت نأو ٌةدعلا تيب نم جرخت ال نأو ةّدعلا يف تماد ام بطخت الو جوزتت

 :ثحبلا جهنم - 44777

 : ىلاتلا وحنلا ىلع ثحابم ىلإ لصفلا اذه مسقن مدقت ام ىلع ءانبو

 .ةبطخلاو جاوزلا نع عانتمالا :لوألا ثحبملا
 .ةّدعلا يف ثرإلاو بسنلا : يناثلا ثحبملا
 .ةذعلا 5 ةّدتعملا ةمزالم :ثلاثلا ثحبملا
 .ةّدعلا يف دادحإلا : عبارلا ثحبملا
 .ةّدعلا ةقفن : سماخلا ثحبملا

-١99- 



 كرشل ىرعد

 ةبطخلاو جاوزلا نع عانتمالا

 : ةّدتعملا جاوز زوجي ال س-

 ُباتكلا لبي ىَتَح حاكتلا ًةدقع اوُمرْعَت ًالوط : ىلاعت هلوقل ةدتعملا حاكن يبنجألل زوجي ال

 حاكتلا نآلو ؛ةّدعلا نم اهيلع هللا بتك ام يضقني ىتح حاكتلا ةدقع اودقعت ال يأ .2147(هَلَج

 ةدعلا مايق لاح هجو نم مئاق نئابلاو ثالثلا قالطلا دعبو ءهجو لك نم مئاق يعجرلا قالطلا دعب

 نكلو .اطايتحا تامرحلا باب يف هجو لك نم تباثلاك هجو نم تباثلاو ,حاكنلا راثآ ضعب مايقل

 يهنلا نأل ؛ةّدعلا يف يهو اهجوزتي نأ هوحنو قالطب اهقراف يذلا اهجوز يأ ةّدعلا بحاصل زوجي

 اهتمزل امنإ قالطلا ةّدع نأل «جوزلا قح يف ال بناجألا قح يف وه امنإ ةّدعلا يف جوزتلا نع

 ,201419ليصفتلاب كلذ اَنّيِب دقو .(014192هقح ىف ال بناجألا

 :ةّدتعملا ةبطخ زوحي ال +4

اهتّدع يف يهو ةّدتعملا ةبطخ زوجي ال كلذكو
 ةبسنلاب زوجيو .ةدعاقلاو لصألا وه اذهو ء

انه هديعن الف «لبق نم هانلصف يذلا وحنلا ىلع ًاحيرصت ال ًاحيملت تادتعملا ضعبل
 ليحن لب 

 ,(0"0143وبلع

 .[؟1ه ةيآلا نم «ةرقبلا ةروس] )١١14109(

 . 5١ ؟ص ءالج «عئادبلا» (11418)

 . 51/4 ةرقفلا )١١414(

 ها"



 ءالاسلا ©9ل]
 ةّدعلا يف ثرإلاو بسنلا

 :ةّدعلا يف دلوي نم بسن -

 - ىلاعت هللا ءاش نإ  اهيلع ملكتنس ةنيعم طورشب اهتّدع ىف ةّدتعملا هدلت نم بسن تبثيو

 . مهيست توبث اهنمو . مهقوقحو دالوألا ماكحأ نع مالكلا دنع ليصفتب

 :ةّدعلا يف نيجوزلا نيب ثراوتلا توبث 17١

 : يعجرلا قالطلا ةّدع يف : ًالوأ

 ءانثأ يف تام نيجوزلا نم دحاو يأف , يعجرلا قالطلا ةّدع يف نيجوزلا نيب ثراوتلا تبثيو
 ةجوزلا ةّدع تماد ام لحلا عفري الو كلملا ليزي ال يعجرلا قالطلا نأل ؛رخآلا هثرو ةّدعلا

 امهنم يحلا ثرو ةّدعلا يف يه تتام وأ اهجوز تام اذإف .ةّدعلا يف تماد ام هتجوز يهف .ةمئاق

 .هجو لك نم امهنيب ةيجوزلا ءاقبل ؛تيملا

 :نئابلا قالطلا ةّدع يف :ًايناث 7

 ليزي قالطلا اذه نأل .نئابلا قالطلا ةّدع ىف امهدحأ تام اذإ نيجوزلا نيب ثراوت ال

 يهو تام اذإ هثرت اهنإف ءاهاضر نودب ًانئاب توملا ضرم يف اهقلط اذإ الإ .لحلا عفريو كلملا
 . هيلإ انرشأ امك رافلا قالط اهقالط نأل ؛اهتّدع يف
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 كتلائلل ىمل
 ةّدعلا تيب ةّدتعملا ةمزالم

 : ميركلا نارقلا صن 4م

 اوقئاو ةذعلا اوضح نهتّدعل ٌنُموَقَّلَطف ءاسنلا مقلط اَذِإ يبنلا 3 ايو : لجو ّزع هللا لاق

 م01 يل ٍةشحافب َنينأي نأ الإ َنْجُرْشَي الو نهتويب ْنم ٌنُهوُجرْخُت ال مكبر هللا

 :تيبلا نم ةّدتعملا جارخإ وأ جورخ مدع -

 ةدتعملا جارخإ وأ جورخ ةمرح # . . َنِجُرخَي آلَ نهيب نم نْهوَجِرُ آلإ» : ىلاعت هلوق دافأ

 ددصب يبطرقلل «نارقلا ماكحأ» يف ءاج .ةّدعلا عطقنت الو تمثأ تجرخ نإف .ةّدعلا تيب نم

 اهل زوجي الو ,ةّدعلا يف تماد ام حاكنلا نكسم نم اهجرخي نأ جورلل سبيل يأ» :ةيآلا هذه

 .214192 . .ةرهاظ ةرورضل الإ جوزلا قحل ًاضيأ جورخلا

 متنك يتلا نكاسملا نم تادتعملا اوجرخت الو :ةيآلا هذه ددصب «يزارلا ريسفت» يفو

 ةرورضل الإ ىلاعت هلل ًاقح نجرخي ال نأ هنأ 000 ىلعو . .قالطلا لبق اهيف ّنهنكاست

 عطقي الو ًامارج جورخلا كلذ ناك اراهن وأ اليل - ةرورض ريغل يأ - تجرخ نإف 0

 :تلق ؟نهجورخو نهجارخإ نيب عمجلا ىنعم ام تلق نإف» د ريسفت» يفو

 ىلإ مهل ةجاحل وأ «نهتنكاسمل ةهاركو نهيلع ابيع نهجاوزأ نهجرحي آل نأ جارخإلا ىنعم

 عفر يف هل رثأ ال مهنذإ نأب ًاناذيإ «كلذ نبلط اذإ جورخلا يف نهل اونذأي ال نأو ,نكاسملا

 , . 21459كلذ ندرأ نإ نهسفنأب نجرخي الو .رظحلا

 )١١518( ةيآلا «قالطلا ةروس] 1١[.

 )١1419( .يبطرقلل «نارقلا ريسفت  نآرقلا ماكحأ» ج١8« ص؛1١4 .

 )١1١570( "9ص ءا"١ج «يزارلا ريسفت» .

 )١11471( ه6 4ص « ؟4ج «يرشخمزلا ريسفت» .
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 جارخإ نع يهنلا اهيفو اهانركذ يتلا ةميركلا ةيآلا ددصب نيرسفملا لاوقأ نم تركذ اميفو

 ةدتعملا ةمزالم بوجو ىلع ليلد مهلاوقأ يف :لوقأ .نهجورخ نع يهنلاو نهتويب نم تادتعملا
 . .هنم جورخلا مدعو يضقنت ىتح ةّدعلا تيب

 :ةّدعلا تيب ةمزالم اهمزلي نم -ه

 دقو .اهجوز ةافول وأ نئاب قالطب وأ يعجر قالطب حيحص حاكن نم ةّدتعم نوكت دق ةدتعملا

 «ةنونجم وأ ةريغص ةّدتعملا نوكت دقف ًاضيأو ,ةهبشل ءطول وأ دساف حاكن نم ةقرفل ةدتعم نوكت
 الف ةَّدعلا تيب ةمزالم: مكحلا اذه تادتعملا عيمج ا حيحص حاكن يف ةيباتك وأ ةملسم

 : يلي اميف هنيبن ام اذه ؟نهجارخإ مهريغ وأ نهجاوزأل زوجي الو جورخلا نهل زوجي
 : يعجر قالط نم ةّدتعملا : الوأ - 445

 وأ اهجورخ مدعو ةّدعلا تيب ةمزالم اهمزلي يعجر قالط نم ةّدتعملا نأ يف فالخ ال

 نإ لب .21494 . .نجّرخَي الو ٌنهتوُيب ْنِم ٌنُموجرخت ال . .» : ىلاعت هلوقل كلذو هنم اهجارخإ
 نم ةدتعملاب ناقلعتي ةّدعلا تيب نم جارخإلاو جورخلا مدع نأ ىلع لدي ةميركلا ةيآلا قايس

 هجو لك نم حاكنلا كلم مايقل اهقلطمل ةجوز لازت ال ايعجر ةقلطملا نألو .2147يعجر قالط
 نإو ءجورخلا اهل حابي ال يعجرلا قالطلا دعب نأ الإ ,قالطلا لبق امك جورخلا اهل حابي الف
 .ةّدعلا ناكمل قالطلا دعب جورخلا ةمرح نأل ؛قالطلا لبق ام فالخب جورخلاب اهجوز اهل نذأ
 «قالطلا لبق ام فالخب جورخلاب اهل نذإلاب هلاطبإ جوزلا كلمي الف ىلاعت هللا قح ةّدعلا يفو
 جوزلا نإف ًاضيأو «جورخلاب اهل نذإلاب هسفن قح لاطبإ كلميف ةصاخ جوزلا قحل ةمث ةمرحلا نأل
 هنأ جوزلا بيري جورخلا نأل ؛ءاملل نيصحتلا قيرط .جورخلا نم عنملاو .هئام نيصحتل جاتحي
 ,01459تّلح اذإ بسنلا هبتشيف هريغ اهئطو

 ةّدعلا يف يعجر قالط نم ةّدتعملا ةيعجرلا مكحو» :ةلبانحلا هقق يف «عانقلا فاشك» يفو

 ْنم ٌنُموُجرخُت آل» : ىلاعت هلوقل - ةّدعلا تيب  لزنملا موزل يف اهجوز اهنع ىفوتملا مكح
 ةّدعلا قوقح نم كلذ نأل ؛نذأي مل وأ جورخلا يف جوزلا اهل نذأ ءاوسو .«نجرْخَي لَو َنهتوُيب
 .214!*«اهقوقح نم ءيش طاقسإ جوزلا كلمي الف .ىلاعت هللا قح يهو

 )١١477( 6ص اج «عئادبلا» 7١.

 «عانقلا فاّشكد «787ص .١٠ج «ىلحملا» ,.1818 .18117ص «.4ج «يبرعلا نبال «نآرقلا ماكحأ» )١١147(

 .777/ص اج

 )١١1474( ص ا" «عئادبلا» 7١6 . )١11476( 79ا/ص اج «عانقلا فاّشكو .
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 :نئابلا وأ ثالثلا قالطلا نم ةّدتعملا :ًايناث 4 47

 هريغو جوزلا مذاب امك هذعلا تيب نم ورخلا مدعوما وأ ثلاثلا قالطلا نم ةدتعملا

 رابتعاب « . .نجّرخُي الو ْنِهتوُيِب ْنِم ُنُهوُجرخُ اله : 7 7 ةّدعلا تيب نم اهجارخإ مدع
 ناك ولو و لا ا هذه مكح نأ
 مكحلا اذه نأ وأ .©49١20(يبطرقلا ريسفت» يف ءاج امك ىرغص ةنونيب ًانثاب وأ ًاثالث قالطلا

 9 هونك : : ىلاعت هلوق ةلالدب ًانئاب وأ ًاثالث ةقلطملا لمشي -ةّدعلا تيب ةّدتعملا ةمزالم -

 .21450:يبرعلا نبا ريسفت» يف ءاج امك ,4«مُكِدْجُو ْنِم مُئُنَكس ٌثيح

 نم َنُموُجرخُ آل» :اهانركذ يتلا ةيآلا نم دافتسملا جارخإلاو جورخلا نم يههنلا مومعل وأ
 امك جورخلا نم اهعنم قيرط نع لجرلا ءام نيصحت ىلإ ةجاحلا سيسملو 4نجُرخَي لَو َنِهتوُيِ
 ,0114؟انركذ

 :ةافولا ةّدع ةّدتعملا :ًاثلاث 444

 ءاج امل اهجوز يفوت موي هنكست تناك يذلا اهتيب يف دادتعالا اهيلعف ةافولا ةّدع ةّدتعملا امأ

 : لَك لاقف اهلهأ تيب يف دتعت نأ ِِلكَي هللا لوسر تلأسف اهجوز دهشتسا يذلا ةعيرف ثيدح يف

 ةعبرأ تددتعاف :تلاق «هلجأ باتكلا غلبي ىتح كجوز ىعن هيف كاتأ يذلا كتيب يف ىثكما»

 نع .اهجوز ةافو موي هنكست تناك يذلا اهتيب يف دتعت اهنأ يأ «كلذ يورو 01471 (ًارشعو رهشأ

 ةفينح وبأو  يعازوألاو يروثلاو كلام لاق هبو .دوعسم نباو «رمع نباو «نامثعو .ءرمع

 جرخت نأ اهل سيلو ,راصمألا ءاهقف ةعامج لوقي هبو :ٌربلا دبع نبا لاقو .قاحسإو « يعفاشلاو

 .©""2”4ةّدعلا يف يه تماد ام هريغ ىلإ وأ جحلا ىلإ

 : ةريغص ةّدتعملا تناك اذإ : ًاعبار - 4 8

 ءاهيف ةعجر ال ةقرف نم اهتّدع تناك اذإ اهلزنم نم جرخت نأ اهلف ةريغص ةّدتعملا تناك اذإو

 ىلاعت هللا ّقحل ةدتعملا ىلع ةّدعلا تيب ىف رارقلا بوجو نأل ؛نذأي مل وأ اهل جوزلا نذأ ءاوس

 )١١1455( «يبطرقلا ريسفت» ج١14.« ص١64.

 )١1١477( ؛4ج «يبرعلا نبال «نآرقلا ريسفت  نارقلا ماكحأ» ص18١9. /18371.

 )١1١4174( ء”ج ( ئادبلا» ص73١7 .

 .ةسمخلا هاور :ثيدحلا نع يناكوشلا لاقو «.798ص 57ج هراطوألا لين» )١١1414(

 فاشك» .40"ص .*ج «جاتحملا ينغم» 7١« 8ص .؟ج «عئادبلا» ءه١ ءه١17ص ءالج «ينغملا» (114:)

 . 7654 ص «ءيزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق 077/7 ص ا"ج «عانقلا
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 بسن ظفحو هئام ةنايص يف جوزلا قحو .ةريغصلا ىلع بجي ال ىلاعت هللا قحو .جوزلا قحو

 الف اهرغصل اهئطو ناكمإ مدعل اهنم كلذ لمتحي الو ءاهلبح ىلإ يدؤي دق ام عنمب كلذو هدلو

 ءاهتعجر جوزلا اهيف كلمي ةقرف نم ةّدعلا تناك نإو . ىنعملا اذهل جورخلا نم اهعنم قح هل تبثي

 .©21450جورخلاب اهل نذأي نأ هلو هتجوز اهنأل ؛اهجوز نذإ ريغب جورخلا اهل زوجي الف
 : ةنونجم ةّدتعملا تناك اذإ :ًاسماخ -

 «ةريغصل اك هللا قوقحب ةبطاخم ريغ اهنأل ؛اهتيب نم جرخت نأ اهلف ةنونجم ةدتعملا تناك اذإو

 لامتحال هئام ةنايصل ةنونجملا قح يف عنملا نأل ؛جورخلا نم اهعنمي نأ اهجوزل نأ الإ
 ,(01459ليحلا

  -0١ةيباتك ةّدتعملا تناك اذإ :ًاسداس :

 نأل ؛جرخت نأ اهلف .ةّدعلا اهتمزلو - ةينارصن وأ ةيدوهي  ةيباتك ملسملا ةجوز تناك اذإو

 يه عئارشب ةبطاخم ريغ ةيباتكلاو هجولا اذه نم ةدابع نوكتف هجو نم هللا قحل ةّدعلا يف نكسلا

 نم اهعنم وه ةّدعلا يف اقح هل نأل ؛هئام نيصحتل جورخلا نم جوزلا اهعنم اذإ الإ تادابع

 ةيفنحلا دنع اذهو ,طالتخالا نع هئام نيصحتل جورخلا .

 .تايآلا مومعل ملسم ةجوز تناك اذإ ةيباتكلا ىلع ةّدعلا بجت :ةلبانحلاك ةيفنحلا ريغ لاقو

 ةّدعلا تيب نم جرخت ال اهنأ كلذ ىنعمو .©١؟”"راصمألا ءاهقف لوق يف ةملسملا ةّدعك اهتّدعو

 .اهقح ىف .هانركذ يذلا ليصفتلا ىلعو ةملسملاك

 :دسافلا حاكنلا يف ةدتعملا :ًاعباس - 1

 ماكحأ ىلع ةبترم ةّدعلا ماكحأ نأل ؛اهتيب نم جرخت نأ اهل دسافلا حاكنلا يف ةدتعملا

 دسافلا حاكتلاو «ةافولاو قالطلا دعب تيقب ةقيقحلا يف قباسلا حاكنلا ماكحأ يه لب .حاكنلا

 تيبلا نم جورخلا نم جوزلا اهعنم اذإ الإ هيف ةّدعلا اذكف ءجورخلا نم ةجوزلا عنم ديفي ال

 ,01459كلذ هلف هئام نيصحتل

 : ةذعلا تيبي دوصقملا 452 *

 اذه وه امف ءاَنيِب امك اهتّدع ءاضقل هقرافت الو ةّدتعملا هيف ميقت يذلا نكسملا وه ةّدعلا تيب

 . ١3ص الج «عئادبلا» (4١١؟) . 8١73ص اج «عئادبلا» )١١41(

 ) )01١45؟ 68ص «ا/ج «ينغملا» ١27ةص اج «عئادبلا» .

 )١١4*5( ؛7ج «جاتحملا ينغم» 7١27ص 2" ج (عئادبلا» ص”1٠١.
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 ُنهتوُيِب ْنِم ُنُهوُجرخَت آلا» : ىلاعت لاق ,باوجلاو ؟اهل ًاكرلمم نوكي نأ طرتشي لهو نكسعلا
 اهنكسي يتلا نهنكاسم نم يأ 4ُنِهِتويُب ْنِمط :ىلاعت هلوق :يرشخمزلا لاق « . .نجرْخَي لو
 لاقو .©"1١*«نكسلا ثيح نم ْنِهِب اهصاصتخال ْنهيلإ تفيضأو «جاوزألا تويب يهو ةّدعلا لبق

 ناكسإ ةفاضإ يه نهيلإ تويبلا ةفاضإ « ْنهتويب نمط : ىلاعت هلوق يف يكلاملا يبرعلا نبا

 نهوجرخت ال يأ» :ةيآلا هذه ريسفت يف «يسولآلا ريسفت» يفو ..("١2؟9:كيلمت ةفاضإ تسيلو

 نهجاوزأ تويب يهو نهيلإ تويبلا فاضأو .نهتّدع يضقنت نأ ىلإ قالطلا دنع نهنكاسم نم
 يف  ةّدعلا تيبب دوصقملاف .150١2(نهكالمأ اهنأك اهانكسل نهقاقحتسا لامك نايبب يهنلا ديكأتل

 جارخإ زوجي الف «ةقرفلا عوقو تقو هنكست تناك يذلا تيبلا  اهانركذ يتلا نيرسفملا لاوقأ ءوض

 نأ طرشلا امنإو ءاهل اكولمم نوكي نأ نكسملا اذه يف طرتشي الو .هنم اهجورخ الو ةّدتعملا

 .ةقرفلا تقو اهانكس ناكم نوكي

 :ةّدعلا تبي يف ءاهقفلا لاوقأ - 4

 عم هنكست تناك يذلا وهو ءاهتّدع ةدتعملا هيف ىضقت يذلا تيبلا وه ةّدعلا تيب ناك اذإو

 «نيرسفملا لاوقأ نم هانمهف امك ءاهل اكلم نوكي نأ طرتشي الو «ةقرفلا عوقو تقو ةداع اهجوز

 ةّدتعملا هيف يضقت يذلا ةّدعلا تيبب دوصقملا وه اذه نأ نينّيبم ًاضيأ اذهب اوحّرص ءاهقفلا نإف

 :اهقدَع

 6-١ مهقفاو نمو ةيفنحلا لوق :

 وه دادتعالل هيف ىنكسلاب رمؤت يذلا اهلزنمو» :ةيفنحلا هقف يف «عئادبلا» يف ءاج دقف

 نكي مل وأ هيف ًانكاس جوزلا ناك ء ار ةتوم لبقو اهجوز ةقرافم لبق هنكست تناك يذلا عضوملا
 فاضملا تيبلاو 4 ْنهتويب ْن نم ُنِهوجرخت : الج : لجو ّرع هلوقب اهيلإ تيبلا فاضأ ىلاعت هللا نأل

 دوعت نأ اهيلع ناك اهجوز اهقّلطف اهلهأ تراز اذإ اهنأ انباحصأ لاق اذهلو .هنكست يذلا وه اهيلإ

 - تناك نإو اهيلإ فاضي يذلا عضوملا وه كلذ نأل ةمث دتعتف هيف نكست تناك يذلا اهلزنم ىلإ

 ةدتعملل ةبسنلاب ةيرهاظلا لوق وه كلذكو ةيكلاملاو ةيعفاشلالاق-اذهبو 2231480. .هريغ يف يه
0 ١*9 

 يعجر ٌقالط نم

 .004ص « 14ج «يرشخمزلا ريسفت» )١١46(

 .7١181ص «4ج «نآرقلا ماكحأ» يبرعلا نبا ريسفت )١١4(

 )/١١257( 758ج «يسولالا ريسفتا» « ص””١. )١1١5*4( ا" ج «عئادبلاد ص73١909.

 )١١5379( ”"ص 23ج «جاتحملا يتغم» 203 21١٠ج «ىلحملا» «1485ص 22ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا»

 .758؟ص م
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 : ةلياتحلا لوق -5

 لب ءال مأ ىنكسلا اهل ناك ء ءاوس اهتّدع ءانثأ لا ل ا

 بحتسملاو .اهلثم نكسم ىلإ اهلقن نيبو هيف اهقلط يذلا عمرك يف اهرارقإ نيب جوزلا ريختي

 نألو .4ةنّيبُم ةشحافب َنيِتأي ْنأ لإ نجرُخَي الو ٌنهتويب نم ٌنهوجرخت آلا ىلاعت هلوقل اهرارقإ

 بوجو نوري نئابلا قالطلا يف ولو ىنكسلا اهل نإ نولوقي نيذلا نإف فالخلا نم ًاجوزرخا هيف

 عم كلذ نم عنتما وأ هتبيغ وأ هترسعل اهناكسإ نع جوزلا زجع نإو ءاهلزنم يف اهيلع دادتعالا
 اهمزلت امنإ هنأل ؛هتثرو اهنكسي مل اذإ اهجوز اهنع ىفوتملا كلذكو «,تءاش ثيح تنكس هتردق

 ةّدعلا تيب ناك نإو .2"'؟؛'0كلذ اهمزلي مل اولعفي مل اذإف .هئام نيصحتل هلزنم يف ىنكسلا

 فاشك» يف ءاج دقف اهجوز تام موي هنكست تناك يذلا لزنملا وه اهجوز اهنع ىفوتملل ةبسنلاب

 ةنكاس يهو اهجوز تام يذلا لزنملا وهو هيف تبجو يذلا لزنملا يف ةافولا ةّدع بجتو» «عانقلا

 ةعبرأ تدتعاف هلجأ باتكلا غلبي ىتح كتيب يف ينكسا : ةعيرفل مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل هيف مح

01441 
 . .ًارشعو رهشأ

 : ةجاحلل وأ ةرورضلل ةّدعلا تيب رييغت - 7

 عوقو دنع هنكست تناك يذلا تيبلا وه اهتّدع ةّدتعملا هيف يضقت يذلا ةّدعلا تيب ناك اذإو

 اهتّدع هيف يضقت رخآ لزنم ىلإ هنم لقنتف هنع لوحتت نأ ةدتعملل زوجي لهف . ءانلق امك ةقرفلا

 . ؟اهتّدع ةيقب وأ

 نمف ءاهقفلا حرص اذهبو «ءكلذ ىلإ ةجاحلا وأ ةرورضلا تدجو اذإ .معن :باوجلاو

 : يتأي ام ةجاحلا وأ ةرورضلل رييغتلا زاوج يف مهلاوقأ

 : ةيفنحلا لاوقأ نم -4

 طوقس تفاخ نأب اهتيب نم جورخلا ىلإ ترطضا نإف» :ةيفنحلا هقف يفو «عئادبلا» يف ءاج
 ىنكسلا نأل كلذك تناك امنإو . .لقتنت نأ كلذ دنع سأب الف . .اهعاتم ىلع تفاخ وأ اهلزنم

 نأ يور دقو .راذعألاب طقست تادابعلاو اهيلع ىلاعت هلل ًاقح ةدابعلا قيرطب ةدتعملا ىلع تبجو
 0 9 هنع هللا يضر - يلع لقن لتق امل - هنع هللا يضر  رمع انديس

 تنب موثلك مأ اهتخأ تلقن  اهنع هللا يضر - ةشئاع نأ ًاضيأ يورو .ةراجإلا راد يف تناك اهنأل

 )١1440( ص ءالج «ينغملا» 01-5٠١ .

 )١١1441( 77ص اج «عانقلا فاّشك» .

 دو



 لاقتنالا زاوج ىلع كلذ ٌلدف  هنع هللا يضر  ةحلط لتق امل  اهنع هللا يضر  قيدصلا ركب يبأ
 . ,01445(ذعلل

 : ةيعفاشلا لاوقأ نم -6

 نم فوخل  ةّدعلا تيب - نكسملا نم لقتنتو» : ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ةياهن» يف ءاجو

 لَك صخرأ دقف .اهراوجب ٍقاَّسُق نم اهسفن ىلع وأ «لق نإو اهلام وأ اهسفن ىلع قرغ وأ مده

 ناريجلاب تّدأت وأ :فواحوبأ ءازو امك فيكم ناكم يف تناك بيعي لاقتنالا يف سيق تنب ةمطافل

 وأ تلقن ثيحو «لاقتنالل يأ كلذ ىلإ ةجاحلل «ةداع لمتحي ال ًاديدش ٌىذأ اهب مه اوذأت وأ

 جوزلا نإ :«مألا» يف صوصنملا يشكرزلا لاقو .لوألا ىلإ نكامألا برقأ يف تنكس تلقتنا

 ,2014450 تءاش ثيح ال يضر ثيح  اهنكسي يأ  اهنصحي

 : ةلبانحلا لاوقأ نم

 هتبيغ وأ هترسعل  ةّدتعملا ناكسإ  اهناكسإ نع جوزلا زجع نإو» :«ينغملا» يف ءاج : أ

 اهنكسي مل اذإ اهجوز اهنع ىفوتملا كلذكو تءاش ثيح تنكس هتردق عم كلذ نم عنتما وأ
 00144 . هتثرو

 وهو هيف ةّدعلا تبجو يذلا لزنملا يف ةافولا ةّدع بجتو» :«عانقلا فاشكو يفو : ب

 ةّيراع وأ ةراجإب ناك وأ اهجوزل لزنملا ناك ءاوس هيف ةنكاس يهو اهجوز هيف تام يذلا لزنملا
 اهب اهتّدع يضقتل هيلإ دوعلا اهمزل هريغ ىلإ ةّدتعملا تلقتنا نإو .هيف اهناكسإب ةثرولا عوطت اذإ

 اهسفن ىلع ىشخت وأ ىةئم لزنملا كلام اهلوحي نأب (ةئم اهجورخ ىلإ ةرورضلا وعدت نأ الإ

 ,014 40 .رذع ةلاح اهنأل لقتنتف هب يرتكت ام دجت ال وأ كلذ ريغ وأ ودع وأ قرغ وأ مده نم

 : ةيكلاملا 0

 ريغ نم تجرخ نإف ةرورض نم الإ جرخت الو اهتيب يف ةافو وأ قالط نم ةّدتعملا ميقت :اولاق
 نإف ءاهئارك ءالغ وأ رادلا مدهل وأ صوصل نم رذعل جورخلا ةدتعمللو .ناطلسلا اهُدَر رذع

 لحم نم لاقتنالا اهلو» :ريدردلل «ريغصلا حرشلا» يفو .©4١؛7تلقتنا ثيح ماقملا اهمزل تلقتنا

 تلقتنا اذإو .ءوس راج وأ ّصل فوخ وأ همادهنا يأ هطوقسك هيف ماقملا نكمي ال رذعل اهتّدع

 01١54545( ا"ج «عئادبلا» ص5١6-515؟,. )١١545( الج «جاتحملا ةياهن» ص/١58-1١597.

 )11444( ءالج «يتغملا» صض87١. | )١1١1446( 77ص ا" «عانقلا فاشكد .

 )١١447( ؟54ص .يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» .
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 .©25؛رذعل الإ هل تلقتنا ام تمزل .

 :ميدقلا مكح ذخأي ديدجلا ةّدعلا تيب .

 اهمزل ءمانْلّصف يذلا وحنلا ىلع ةجاحلل وأ ةرورضلل هريغ ىلإ ةّدعلا تيب نم تلقتنا اذإو

 لزنملا راصف ءرذعل ناك اهلاقتنا نأل ؛ ميدقلا ةّدعلا تيب يف همزلي ناك ام ديدجلا ةّدعلا تيب يف

 .214؛9اهتّدع يضقنت ىتح هيف ماقملا اهمزليف ءلصألا نم اهلزنم هنأك هيلإ تلقتنا يذلا

 :اهتيب جراخ ةأرملاو ةّدعلا تبجو اذإ - 440

 وأ اهقلطو اهلهأ ةرايز يف تناك ول امك ءاهتيب جراخ ةأرملاو ةجوزلا ىلع ةّدعلا تبجو اذإو

 الاح اهتيب ىلإ دوعلا اهيلعف «تيبلا جراخ ينهو تام وأ اهقّلطو هنذإب اهتيب نم تجرخ وأ .تام
 , 0144ة)هيف اهتّدع وأ

 :ةّدعلا تيب ىلإ ةرفاسملا ةدوع -414

 ةّدعلا هيف يضقتل ًالاح هيلإ دوعلا اهمزل اهتيب جراخ يهو ةجوزلا ىلع ةّدعلا تبجو اذإ :انلق

 : يتأي اميف هزجون ليصفتلا نم ءيش ةرفاسم يهو ةّدعلا اهيلع تبجو اذإ اهتيب ىلإ اهدوع يف نكلو

 :ةيفنحلا بهذم :ًالوأ 66ه

 اهدلب نيبو اهنيب ناك نإف ءاهنع تام وأ قيرطلا ضعب يف اهقّلطف ًارفاسم هتأرما عم جرخ اذإ
 مايأ ةثالث ةريسم اهدصقت يتلا ةهجلا نيبو اهنيبو ءمايأ ةثالث ةريسم نم لقأ هنم تجرخ يذلا

 رفس ءاشنإ اهنم كلذ ناكل اهتدصق يتلا اهتهج ىلإ تضمول اهنأل ؛اهدلب ىلإ تعجر .ًادعاصف
 عوجرلا ناكف .ءكلذ ىلإ تجاتحا امل اهدلب ىلإ تعجر ولو ( ةذدتعم يهو ةالصلا هيف رصقت ديدج

 اهنيب ناك نإو .انه اذكف ءاهتيب ىلإ دوعت اهْنإف ءاهتيب جراخ اهدلب يف اهجوز اهقّلط ول امك ىلوأ
 , مايأ ةثالث ةريسم نم لقأ اهدصقت يتلا ةهجلا نيبو اهنيبو «مايأ ةئالث ةريسم نم رثكأ اهدلب نيبو
 اهعوجر يفو «هنم ةعونمم يه رفس ءاشنإ اهرفس يف اهيضم يف سيل هنأل ؛اهرفس يف يضمت اهنإف

 .هنم ةعونمم يه رفس ءاشنإ اهدلب ىلإ

 ةثالث ةريسم اهدصقت يتلا ةهجلا نيبو اهنيبو  مايأ ةثالث ةريسم اهدلب نيبو اهئيب ناك نإو

 .ه07"ص ١1ج .ريدردلل هريغصلا حرشلا» )١١549(

 )١١454( «.قباسلا ردصملا «يزج نبا ,7١7ص .؟"ج «عئادبلا» ص7١4 .

 حرشلا» #37 ص ,#*ج «عانقلا فاّشك» , 5١٠ ص .ج «جاتحملا ينغم» 7١. 6ص اج «عئادبلا» )١1١449(

 ه 7٠ص .7ج «ريدردلل «ريغصلا
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 تفاخ نأب ةماقإلل حاصي ال عضوم يف وأ ةزافملا يف توملا وأ قالطلا ناك نإف ءًادعاصف مايأ
 هنأل ؛اهدلب ىلإ تعجر تءاش نإو تضم تءاش نإ رايخلاب يهف ءاهعاتم ىلع وأ اهسفن ىلع

 وأ رصملا يف قالطلا ناك نإو .نكي مل مأ مرحم اهعم ناك ءاوس رخآلا نم ىلوأ امهدحأ سيل

 ءاضقنا دعب جرخت الو ءاهتّدع يضقنت ىتح هيف ميقت ةفينح يبأ دنعف ةماقإلل حلصي عضوم يف
 .21*”ةاهرفس ىلع تضم مرحم اهعم ناك نإ :دمحمو فسوي وبأ لاقو . مرحم عم الإ اهتّدع

 : ةيعفاشلا بهذم :ًايناث 465

 تبجو مث اهل ةجاح ءاضقل وأ ةراجت وأ ةرمع وأ جح رفس يف هتجوزل جوزلا نذأ ول :اولاق

 نع اهعطق يف نأل ءاهرفس يف يضملا وأ اهتيب ىلإ عوجرلا اهلف .قيرطلا ءانثأ يف ةّدعلا اهيلع
 اهعوجر لضفألا نكلو «ةقفرلا نع عاطقنالا تفاخو دلبلا نع تدعب اذإ اميس ال .ةقشم رفسلا

 دلبلا نارمع قرافت مل اذإ اذكو «لزنملا نم جورخلا لبق ةّدعلا اهيلع تبجو اذإ نكلو .اهلزنم ىلإ

 0 ,5319ةيعفاشلا بهذم يف حصألا لوقلا يف اهلزنم ىلإ عوجرلا اهيلعف
 : ةلبانحلا بهذم :ًاثلاث 4 ؛ها/

 اهدلب نم ًابيرق قيرطلا يف ةتبلا اهقّلط وأ تامف ةلقنلا ريغل هتجوزب جوزلا رفاس نإ :اولاق
 بيسملا نب ديعس هاور ام كلذ ديؤيو ةماقإلا مكح يف اهنأل ؛دوعلا اهمزل رصقلا ةفاسم نود يهو

 ةفيلحلا يذ نم  هنع هللا يضر رمع نهّدرف تارمتعم وأ تاّجباح نهؤاسن جاوزأ يفوت» :لاق
 . عوجرلا اهمزلف اهرفس دعبي نأ لبق اهلزنم يف دادتعالا اهنكمأ هنألو «نهتويب يف نددتعي ىتح

 عوجرلا نيب تريح هدصقت يذلا دلبلل ةبسنلابو اهدلبل ةبسنلاب رصقلا ةفاسم قوف اهدعب ناك نإو
 هتدصق يذلا دلبلا يف ةماقإلا اهلف اهرفس يف تضم اذإو .اهرفس يف يضملا نيبو اهنكس ىلإ

 .اهريغو ةراجت نم هيلإ تجرخ ام يضقت ىتح

 لبق ةّدم اهل ددح دق اهجوز ناك نإف ءاهجوز اهعم نكي ملو ةرايزلل وأ ةهزنلل تجرخ نإو
 تضقنا نإف ءاهيلايلب مايأ ةثالث تماقأ ةّدم اهل ردقي مل نإو .ةدملا هذه تماقأ .هقالط وأ هتوم

 ال نكل عوجرلا اهنكمأ نإو .رذعلل اهناكم يف ةّدعلا تمَنَأ هريغ وأ فوخل عوجرلا اهنكمي ملو

 ةماقإلا اهتمزل ءاهنم يقب ام بعوتسي رفسلا نأل ؛اهتدع يضقنت ىتح اهلزنم ىلإ عوجرلا اهنكمي
 دوعلا اهمزل ,ءيش اهتّدع نم ىقبيو اهلزنم ىلإ لصت تناك نإو ءاهتّدع يضقنت ىتح اهناكم يف
 214 *9اهلزنم يف اهتّدع نم يقب ام دتعتل ؛اهلزنم ىلإ

 )١1١460( /ص ء”ج «عئادبلا» 7١ . )١١461( ؛ص .ا"ج «جاتحملا ينغم» 4١ .

 )١1467( 4ص ,7ج «عانقلا فاشك» ه7 هلا ص ءالج «ينغلا» 7170-77 .

 ٠١"؟-



 :ةّدعلا اهتمزل اذإ جحلل ةرفاسملا ةدوع -4

 مث .جحلاب تمرحأف مالسإلا ةجح اهتّبح تناك وأ ءاهجوز نذإب جحلل ةجوزلا ترفاس اذإ

 تبجو يتلا ةّدعلا نأل ؛اهرفس يف تضم .تدعق نإ جحلا تاوف تيشخف اهقلط وأ اهجوز تام

 امك امهنم قبسألا ميدقت بجوف تقولا قيضو بوجولا يف اتوتسا ناتدابع هتون يذلا جحلاو اهيلع
 .هميدقت بجوف مظعت هتيوفتب ةقشملاو مالسإلا ناكرأ دحأ هنأل ءدكا جحلا نألو ةّدعلا تقبس ول

 ةّدعلا يضقتل تماقأ هيلإ دوعلا اهنكميو هنم ةبيرق وأ اهدلب يف يهو جحلا تاوف شخت مل نإو

 . عوجرلاب ررض ريغ نم جحلا لاعفأ ةرشابمو ةّدعلا :نيبجاولا نيب عمجلا اهنكمأ اهنأل اهلزنم يف

 فتنم وهو ةقشمو اررض اهيلع عوجرلا يف نأل اهرفس يف تضم اهلزنم ىلإ دوعلا اهنكمي
 , 011 *”عرش

 :ةشحافب تتأ اذإ ةّدعلا تيب نم ةدتعملا جارخإ - 48
 6ك 0 2 7 50 اا ا . .

 ةيآلاف 4ةنّيبُم ةشحافب َنيِتاي ْنأ الإ َنْجَرْخَي الو نهتويب ْنم ٌنُموجرخت ال» :ىلاعت لاق
 ناكم يف اهتّدع يضقتل ةشحافب تتأ اذإ ةّدعلا تيب نم ةدتعملا جارخإ زاوج يف ةحيرص ةميركلا

 ؟اهجارخإ زاج اهتتأ اذإ ىتلا ةشحافلاب دوصقملا ام نكلو .رخآ

 :ةنيبملا ةشحافلاب دوصقملا

 : / ١ 1 . هريغو دوعسم نبا هلاق امك ىنزلا لمشت ةنيبملا ةشحافلاو» : «ريثك نبا ريسفتا) ىف ءاج
 يبا هلاق امك لاعفلاو مالكلا يف مهتذاو لجرلا لهأ ىلع تذب وأ ةأرملا تزشن اذإ ام لمشتو

 .9*014(بهريغو ةمركعو « سابع نباو «ءابعك نب

 تيب نم ةدتعملا جارخإ زيجت يتلا ةنيبملا ةشحافلا يناعم يف ليق ام صاصجلا ركب وبأ ركذو

 نم انركذ امو» :- ىلاعت هللا همحر لاق ءهلهأ ىلع وأ جوزلا ىلع ةءاذبلاو ىنزلا لثم ءةّدعلا
 اهل حابأ دق ىلاعت هنأل ؛رذعلل اهلاقتنا زاوج ىلع لدي - ةنيبملا ةشحافلل يأ  دارملا ليوأتلا

 .014**«انفصو يتلا راذعألل جورخلا

 «نسحلاو ,ةداتق نع يور ام ىلع «. ىنزلا : ةشحافلاو» : يسولآلل «يناعملا ريسفت) يفو

 )١1١469( ص ,7"ج «عانقلا فاشك» ,67ص ءالج «ينغملا» 37/6 .

 .717/8ص 15ج «ريثك نبا ريسفت» )١١564(

 . 165 ص جا «صاصجلل «نآرقلا ماكحأ» )1١١5:66(
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 نينزي نأ الإ نهوجرخت ال : ىنعملاو .فسوي وبأ لخأ هبو مهريغو ءملسأ نب د لديزو « يبعشلاو

 عجار ءانثتسالاو , جوزلا ىلع وأ ءامحألا ىلع ءاذبلا : ةشحافلاو .ٌنهيلع ٌدحلا ةماقإل نهوجرخأف

 ىلع حيبقلا شحافلا مالكلاب نملكتو نهتنسلأ تلاط اذإ الإ « ٌنُهوجرخت الو يأ لوألا ىلإ
 ,30*014(نهئامحأ وأ نهجاوزأ

 :عورشملا رذعلل ةدتعملا جورخ 0١-

 هيف يضقتل رخآ تيب ىلإ هنم لاقتنالا هجو ىلع امإ ةّدعلا تيب نم ةدتعملا جرخت نأ زوجيو
 يتأي اميف ركذنو .ةّدعلا تيب ىلإ دوعت مث اهجئاوح ءاضقك عورشم رذعل امإو ,اهتيقب وأ ةّدعلا
 .هريغ ىلإ هنم لاقتنالا هجو ىلع امإ ةّدعلا تيب نم جورخلا راذعأ نم ةيوبنلا ةنسلا يف ءاج ام

 .رذعل هيلإ عوجرلا مث جورخلا هجو ىلع امإو
 ىلإ ةّدعلا تيب نم لاقتنالا وأ جورخلا راذعأ نم ةيوبنلا ةنسلا يف ءاج ام :ًالوأ 5

 : هريغ

 :ةّدعلا تيب نم لاقتنالا يف ملسم حيحص نم : أ

 هللا لوسر تءاج» اهنأ ءسيق تنب ةمطاف قالط ةصق يف (هحيحص» يف ملسم مامإلا جرخأ

 ةياور يفو .؛ . . ىمعألا موتكم مأ نبا ىلإ لقتنت نأ اهرمأف ءاهتيب نم اهجورخ يف هيتفتست هلك

 :ثيدحلا اذه ىلع هقيلعت يف يوونلا مامإلا لاق .«اهل نذأف «لاقتنالا يف هتنذأتساف» ىرخأ
 محتقي نأ اهفوخ وأ ءاهئامحأ ىلع ةءاذبلا وهو ,رذعل لاقتنالا يف اهل نذأ هنأ ىلع لومحم اذه»

 هللا لاق ءاهلقن زوجي الو لاقتنالاو جورخلا اهل زوجي الف زل امأو كلذ وحن وأ اهيلع

 شحو ناكم يف تناك اهنأ حيحصلاو .04”21َنجرخَي الو ٌنهتويب نم ٌنهوجرخُت آلا» : ىلاعت
 .ةباحصلا ءاسن تايلضف نم تناك دقف ؛اهئامحأ ىلع اهتءاذبل سيلو ةلقنلاب اهل نذأف

 يراخبلا حيحص نم : ب 4415

 ىور .هريغ ىلإ ةّدعلا تيب نم اهلاقتناو سيق تنب ةمطاف ةصق يف يراخبلا حيحص يفو
 شحو ناكم يف تناك ةمطاف نإ» :تلاق  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع هللا همحر  يراخبلا

 اهتيب نم لاقتنالاب اهل صخخرأ : يأ 0*2 يبنلا اهل صخرأ كلذلف ءاهتيحان ىلع فيخف
 ءاج امك  ىمعأ ناكو موتكم مأ نبا تيب وه اهتّدع ءاضقل هيلإ ةلقتنملا تيبلا ناكو .هريغ ىلإ

 . 177-174”ص . 78ج «يسولآلا ريسفت» )١١565(

 .١1"١١٠١ص ١٠2ج .«يوونلا حرشب ملسم حيحص» )١١589(

 . ؟ا/لا/ص 24ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصا» (5١١1ه4)

 -؟5١-



 . ةقباسلا ةرقفلا يف ف هانركذ يذلا ملسم مامإلا ثيدح يف اذه

 : ةجاحلل ةّدتعملا لا جورخ يف ملس حيحص نم : ج 5+

 يّذجف 0 :لاقف لك يبلا تتأف 2« جرخت نأ ل اهين ايلخ جلا ا « يتلاخ

 اذه ىلع هقيلعتو هحرش يف يوونلا مامإلا لاق فو رعم يلعفت وأ يقدصت نأ ىسع كنإف كلخن

 ثيللاو يروثلاو كلام بهذمو .ةجاحلل نئابلا ةدتعملا جورخل ليلد ثيدحلا اذه» :ثيدحلا

 جورخلا اهل زوجي ءالؤه دنع كلذكو «ةجاحلل راهنلا يف اهجورخ زاوج نيرخآو دمحأو يعفاشلاو
 , ©3١45 (ةافولا ةّدع ىف

 : ةجاحلل ةدتعملا جورخ يف يقهيبلا ننس نم : د م6

 ىدحأ موي لاجر دهشتسا» :لاق دهاجم نع «ىربكلا ننسلا» يف يقهيبلا مامإلا جرخأ

 شحوتسن انإ هللا لوسر اي :نلقف لكي يبنلا نئجف ف راد يف تارواجتم نكو مهؤاسن تماقف

 نكادحإ دنع نثدحت : لَك يبنلا لاقف ؟انتويب ىلإ 5 انحبصأ اذإف ءانادحإ دنع تيبنفأ ليللاب

 ثيدحلا اذه نم مهفيو .2"؟”«اهتيب ىلإ نكنم ةأرما لك بؤتلف مونلا نتدرأ اذإف َّنكل ادب ام

 ,ةيداملا جئاوحلا ءاضق لثم ةيداملا راذعألا ىلع روصقم ريغ اهتيب نم ةدتعملا جورخل رذعلا نأ

 .اهتّدع تيب يف ةديحو ةدتعملا تناك اذإ | ةدحولا نم شاحيتسالاك ةيسفنلا راذعألا لمشي امنإو

 تا ا ا ودبيو . يي ا

 :عورشملا رذعلل ةدتعملا جورخ يف نيرسفملا لاوقأ نم :ًايناث 57

 لاق .4َنِجرخُي الو َنهتويب ْنِم ٌنهوجرخُت آل» : ىلاعت هلوق ريسفت ددصب يزارلا مامإلا لاق
 نع الإ تيضر نإو اهجارخإ الو «جوزلا يضر نإو جورخلا اهل نكي ملف» :- ىلاعت هللا همحر

 ءاهتراجإ تضقنا دق ءاركب راد نم ةلقن وأ ءاهايإ بصاغ جارخإو «لزنملا مادهنا لثم «ةرورض
 تجرخ ام ىضقنا اذإف «سفنلا ىلع فوخلا قرط نم كلذ ريغ وأ قيرح وأ ليس وأ ةئتف فوخ وأ
 .01ناك يح اهعضوم ىلإ تعجر هل

 )١١569( «يوونلا حرشب ملسم حيحص» ج 2٠١ص١٠١8.

 )١١470( 175ص ءالج «يقهيبلل «ىربكلا ننسلا» .

 )١1431( 7ص 270ج «يزارلا ريسفت» 27 0
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 : اهلاقتنا وأ ةدتعملا جورخ راذعأ يف ءاهقفلا لاوقأ نم :ًاثلاث -

 :«مالسلا لبس» نم : ٌأ

 يأ  جورخلا زوجي :اولاقو ءاملعلا نم ةفئاط اذه ىلإ بهذ دقو» : «مالسلا لبس» يف ءاج

 زوجيو . .لزنملا مادهنا ةيشخو .فوخلاك اراهنو اليل رذعلاو ةجاحلل  نئاب قالط نم ةدتعملل
 , ©0149, .ًاديدش ىذأ اهب اوُدأت وأ ناريجلاب تّدأت اذإ اهجارخإ

 : ةيفنحلا لاوقأ نم 4

 تفاخ نأب اهتيب نم جورخلا ىلإ ترطضا نإف ةرورضلا ةلاح يف امأو» :«عئادبلا» يف ءاج

 ةافولا ةّدع يف هترجأ يف هيدؤت ام دجت الو ةرجأب لزنملا ناك وأ اهعاتم ىلع تفاخ وأ اهلزنم طوقس

 .ةرورضلل هريغ ىلإ ةّدعلا تيب نم اهلاقتنا يف ودبي امك اذهو .2479(لقتنت نأ ٍفئدنع سأب الف

 زوجي الو» :اهلوق «ةيادهلا» يف هنأشب ءاج دقف ءاهتيب ىلإ اهعوجر مث اهجئاوح ءاضقل اهجورخ امأ

 ًاراهن جرخت اهجوز اهنع ىفوتملاو ءًاراهن الو اليل اهتيب نم جورخلا ةتوتبملاو ةيعجرلا ةقلطملل
 :.قئاعت هلوقلل - جورخلا نم اهعنم ليلد يأ  ةقلطملا امأ . اهلزنم ريغ يف تيبت الو ليللا ضعبو
 اهل ةقفن ال هنألف اهجوز اهنع ّيفوتملا امأو 4 . .َنْجُرْخَي آلو ْنهتويب ْنِم ُنُموجرخُ آل»
 ؛ةقلطملا كلذك سيلو «ليللا مجهي نأ ىلإ دتمي دقو شاعملا بلطل ًاراهن جورخلا ىلإ جاتحتف

 ءًراهن جرخت اهنإ :ليق «٠ اهتّدع ةقفن ىلع تعلتخا ول ىتح اهجوز لام نم اهيلع ٌةَراد ةقفنلا نأل

 ىفوتملا امأو» :«عئادبلا» يفو .©4١”؟«اهيلع قح هب لطبي الف اهقح تطقسأ اهنأل جرخت ال ليقو

 راهنلاب جورخلا ىلإ جاتحت اهنأل ؛اهجئاوح يف ًاراهن جرخت نأب سأب الو اليل جرخت الف اهجوز اهنع
 ليللاب جرخت الو ءاهيلع اهتقفن لب «ىفوتملا جوزلا لام نم اهل ةقفن ال اهنأل ءاهتقفنل باستكالل
 ىلإ جاتحت الف اهجوز ىلع اهتقفن نإف ةقلطملا فالخب «ليللاب جورخلا ىلإ ةجاحلا مدعل
 ,01452(جورخلا

 :ةيعفاشلا لاوقأ نم : ج -8

 خوسفم نئاب اذكو «ةافو ةّدع يف جورخلا اهلو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ةياهن» يف ءاج

 راهنلا يف جورخلا اهل ءاهتجاح يضقي نم تدقفو اهتقفن بجت مل ةدتعم لك :هطباضو .اهحاكن

 . 3717/7-374ص اج «مارملا خولب حرش مالسلا لبسو (555١١؟)

 .6١7©ص 237ج «عئادبلا» )١1١555(

 .6١7ص «اثج «عئادبلا» (١١ة56) . 791/-545ص .7”ج «ةيادهلاد )١١555(
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 تقلط» :لاق رباج نع ملسم مامإلا هاور امل ؛كلذل اهتجاحل هوحنو لزغ ءارسو عع ماعط ءارشل

 ءيَّذِج :لاقف كي يبنلا تتأف «جرخت نأ لجر اهرجزف اهلخن عطقت - ٌدجتت نأ تدارأف يتلاخ

 ذاذجلاو « مهلزانم نم بيرق راصنألا ليخنو : يعفاشلا لاقو ةءانووعم يلعفت وأ يقدصت نأ ىسع

 نئابلل ناكولو .اهجوز اهنع ىفوتملا اهب ساقيوًانئاب ةقلطملا يف كلذ درو دقو ءاراه الإ نوكي ال

 اهنكمي ملو هيل | تجاتحا نمل اليل جورخلا زوجيو ةرورضل الإ جرخت مل اهجئاوح يضقي نم

 ا «سنأتلل امهوحنو ثيدحو لزغل ةراج راد ىلإ اليل جورخلا اهل اذكو .أ اراهن

 .اهنمأ :ًاقلطم جورخلا ًطرشو ءاهتيب يف

 ىلعوأ ءّلق نإو اهلام ىلع قرغوأ مده نم فوخل  ةّدعلا تيب يأ - نكسملا نم لقتنتو

 يف تناك ثيح لاقتنالا يف سيق تنب ةمطافل ِكَو يبنلا صخرأ دقف ءاهراوجل ٍقاّسُق نم اهسفن

 ىلإ ةجاحلل لمتحي ال ًاديدش ىذأ اهب مه تأت وأ ناريجلاب تأت وأ .فيخم ناكم

 ,0140كلذ

 : ةلباتحلا لاوقأ نم

 هيف تبجو نكسم نم ةافولا ةّدع ةدتعملا جرخت الود : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يفو

 ٌنكو - نكادحإ دنع نثدحتو :لاق لَك يننلا نأ دهاجم ىور امل ؛ةجاحل ولو اليل .ةّدعلا

 .داسفلا ةنظم ليللا نألو .«اهتيب ىلإ ةدحاو لك تأتلف مونلا ٌنتدرَأ اذإ ىتح  ةافو ةّدع تادتعم

 ءامهوحنو ءارشو عيب نم اهجئاوحل ًاراهن جورخلا اهلو .لزنملا مادهناك ةرورضلل اليل جرخت لب

 اهل سيلو ءاهريغ جئاوحل ال اهل اهيضقي نم تدجو ولو اهتجاحل جرختو .ةجاح ريغل جرخت الف

 .41١0يهانركذ يذلا دهاجم ربخل اهتيب ريغ يف تيبملا

 الإ تيبت تيبت الو نومأم ناكم يف اهدلب نم تءاش ثيح دتعت :نئاب قالطل ةدتعملا نع اولاقو

 ءاضقل راهن جرخت نأ اهل ْنأ كلذ ىنعمو .2''؟'9هتراتخا يذلا نومأملا ناكملا يأ ءاهلزنم يف

 .ةافولا ةدتعمل ةبسنلاب نأشلا وه امك اهجئاوح

 : ةيكلاملا دنع :ه  ةعا/١

 .امهوحنو ءام وأ توق ليصحتك ةيرورضلا اهجئاوح يف اراهن جورخلا ةدتعملل : مهدنعو

 )١1١555( 5ا/ص «ا/لج «جاتحملا ةياهنو 581 ١.

 )١1١55590( ةرقفلا يف ف هانركذ دهاجم ربخخو «7ا1/5 71/7 ص ا”ج «عانقلا فاّشكو ١"ال/ا١.

 )١١554( 7لص ءا"ج «عانقلا فاّشكو 73 .

 5١6؟-



 .©ة)اهتيب يف الإ تيبت الو ةيزعت الو ةئنهت الو ةراجت الو ةرايزل جرخت ال نكلو

 : ةيرفعجلا دنع - 4

 ا لعفت نأ يهو ةشحافب ينأت نأ الإ هتيب نم اهجرخي نأ ًايعجر هتجوز قّلُط نمل زوجي ال : اولاق
 . هلهأ يذؤت نأ هل جرخت ام ىندأو .اهيلع هتماقال جرختف ّدحلا هب بجي ام

 ليللا فصتنم دعب تجرخ جورخلا ىلإ ترطضا ولو ءرطضت مل ام جورخلا اهيلع مرحيو
 ,0147تءاش نيأ ةنئابلا ةّدعلا يف جرختو .رجفلا لبق تداعو

 : حجارلا لوقلا - 4 7

 رذعو ةرورضل الإ ةّدعلا تيب نم جرخت ال اهنأ ةدتعملا يف ةدعاقلا نإ :لاقي نأ وه حجارلاو

 ةرورضل اهجورخ ناك ولو ءاهضرعو اهسفن ىلع ةمالسو نمأب اهجورخ نوكي نأ طرشبو .عورشم
 تقو ملسأ يف جورخلا اذه نوكي نأو ءاهل اهيضقي نم دجوي مل اذإ اهتجاح ءاضق وأ باستكالا
 يذلا تقولل مهرايتخا يف ةيرفعجلا لاق امك رجفلا لبق دوعتو ليللا فصتنم دعب جرخت الف اهل
 .اهوحنو اهجئاوح ءاضق تقوب سيل هنأل ؛هيف جرخت

 : ةفظوم تناك اذإ ةّدتعملا ه5

 ؟اهتفيظول اهتيب نم جورخلا اهل زوجي لهف «ةلودلا رئاود يف ةفظوم ةدتعملا تناك اذإو

 يف ءاهقفلا لاوقأ انركذ دقف «جورخلا اهل زاج اهجوز ةافول ةدتعم تناك اذإ اهنأ : باوجلاو

 اهلف نئاب قالطل ةدتعم تناك اذإ امأ .اهيلع اهتقفن نأل اهتشيعم بسكل ًاراهن اهجورخ زاوج
 جورخ زيوجت يف ةيعفاشلا لوق انركذ دقو ءاهباستكاو اهقزر ةليسو اهتفيظو نأ رابتعاب جورخلا
 .نئاب قالط نم ةدتعملا

 نأ -جوزللو_.ةجوزلا مكحب يهف اهتّدع يف تماد ام يهف .2يعجر قالط نم ةدتعملا امأو

 زاوجلا اهيطعي ال جورخلاب اهل جوزلا ُندإف ةدعلا يف اهنوك نكلو .باستكالل جورخلاب هتجوزل نذأي
 لطبي الف .ةّدعلا يف هقح جوزلا لطبأ اذإو .جوزلا قحو هللا قح ةّدعلا يف نأل ؛جورخلا يف
 اهترئاد نم ةزاجإ لصحتست نأ ةّدتعملا هذه ىلع اذهلو .ةّدعلا تيب يف اهرارق يف هللا قح كلذب

 اهتفيظو لامعأ رشابت مل اذإ اهنأ تنقيتو .كلذ اهيلع رذعت نإف .بتار نودب ولو اهتّدع ةّدم
 نوكت ةلاحلا هذه يفف ءرخآ قزر دروم اهل نكي ملو اهتفيظو نم اهترئاد اهلصفتس اهنع تبيغتو

 )١١579( 4ص «,يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» ,07٠65”ص «.١ج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» 7١ .

  )1١1١5 1١١.5"”ص ء"ج «مالسإلا عئارش»
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 .تاروظحملا حيبت ةرورضلاو «ةرورض ةلاح يف

 :ليل اهلمع ناك اذإ ةدتعملا 6

 وأ ةلماع تناك ول امك «ءكلذ يضتقت اهلمع ةعيبط نأل ءليل لغتشت ةّدتعملا تناك اذإو

 زوجي لهف «اليل هلهأ دنع الفط ةعضرم تناك وأ ءاليل اهيف اهتبونو ءافتاوهلا ةرئاد .يف ةفظوم

 مل نإ لمعلل اليل ًانئاب ةقلطملا جورخ زاوجب ةيعفاشلا حّرص :باوجلاو ؟ًليل لمعلل جورخلا اهل
 , 0*0314ًاراهن كلذ اهنك :

 ةلماعب انْلُنم امك «ليللا يف نوكي اهلمع ناك نإ اليل لغتشت نأ اهل زوجي لوقلا اذه ىلعو
 ىلإ جاتحتف اهيلع اهتقفن نأل كلذ ؛اهل زوجيف ةافو ةّدع ةدتعملا امأ .ةعضرملاو فتاوهلا

 قالط نم ةدتعملا ةفظوملا نع هانلق امف « يعجر قالط نم ةّدتعملا امأو .بسكتلل لاغتشالا

 .اهلمع ةعيبط كلذ ىضتقا اذإ اليل اهلاغتشال ةبسنلاب انه هلوقن اهتفيظوب اهلاغتشا ةهج نم يعجر

 :يعرش رذع نودب جورخلاب ةّدتعملل جوزلا نذإ

 نكي مل .جورخلا اهل حيبملا يعرشلا رذعلا دوجو نود جورخلاب ةدتعملل جوزلا نذأ اذإو

 ةّدعلا تيب يف رقت نأ ىلاعت هقحو «هللا قح ةّدعلا يف نأل ؛اهل جورخلا ةحابإ يف رثأ نذإلا اذهل

 هللا قح طاقسإ امهاضرو امهقافتاب نانثالا كلمي الو ,ةدتعملا الو جوزلا كلمي الف ةّدعلا ةّدم

 : مهلاوقآ ضعب ركذنو .ءاهقفلا حرص اذهبو .جورخلاب يه اهاضرو جورخلاب اهل جوزلا نذإب
 : ةيفنحلا لاوقأ نم 4 4/

 اهقلطم يأ اهجوز اهل نذأ نإو جورخلا  ةدتعملا يأ اهل حابي ال» :«عئادبلا» يف ءاجا

 قح ةّدعلا يفو .ةّدعلا ناكمل قالطلا دعب جورخلا ةمرح نأل ؛قالطلا لبق ام فالخب « جورخلاب

 ,201459ينهلاطبإ كلمي الف  ةّدعلا تيب نم اهجورخ مدع وهو  ىلاعت هللا

 : ةيعفاشلا لاوقأ نم -

 هب يضر إو هنم جورخلا اهل الو اهجارخإ هريغو جوزلل سيلوال : ؛جاتحملا ينغما) يف ءاج

 يضارتلاب طقسي ال ىلاعت هلل يذلا قحلاو ىلاعت هللا ىح ةّدعلا يف نأل ؛رذعل الإ جوزلا

 , 0115 امهنيب

 )١١8510/1( ةرقفلا 8؟ل/ا١.

 )؟١١40( اج «عئادبلا» ص©5١9 .

 )١١497( ”ص .7ج «جاتحملا ينغم» 4٠ .
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 : ةلباتحلا لاوقأ نم -4

 وح انه نكسلا نآل ز ةز ىلع ةأرملاو ثراولا قفتا ولو» :«عا : ظ ةأرملاو ثراولا قفتا ولو» : «عانقلا فاشك» يف ءاج
 قح انه نأل زجي مل اهلقن ىلع .218"©محاكنلا نكس فالخب ىلاعت هللا

 ''ه 9

 . 37ص اج «عانقلا فاشكد )1١147/4(

-751١8- 



 عبال) ىملر
 ةّدعلا ىف دادحإلا

 :ثحبلا جهنمو ديهمت 2-2

 ةمكحلاو هبوجو ليلدو هانعم نايب نم دب الف (دادحإلا) ب فرعي ام اهتّدع يف ةّدتعملا مزلي
 اذه مسقن هيلعو .دادحإلا ققحتي اذامبو «تادتعملا عيمج بجاولا اذه مزلي لهو .هعيرشت نم

 : ىلاتلا وحنلا ىلع بلاطم ىلإ ثحبملا

 .هتمكحو همكح نايبو دادحإلا فيرعت :لوألا بلطملا

 .دادحإلا هب ققحتي ام :ثلاثلا بلطملا

 .دادحإلا ةذم : عبارلا بلطملا

-51١94- 



 هتمكحو همكح نايبو دادحإلا في رعت

 :ةغللا يف هفيرعت 0١-

 كرتت ىتلا : ىه ٌدحُملاو ءاسنلا نم داحلاو .بيطلاو ةنيزلا ةأرملا ُكْرَت :دادحلا وأ دادحإلا
 دحت ةأرملا تدحأو .ًادادحو ًادح دحت ةأرملا تّدح :لاقيو .ةّدعلل اهجوز دعب بيطلاو ةنيزلا
 0 ؛«)دادحإ

 : يعرشلا حالطصالا يف دادحإلا -

 اهوحنو ةنيزلا كرت ًاعرش  دادحإلا يأ -وهو» :ةيفنحلا هقف يف «راتخملا رّدلا» يف ءاج : أ

 ,0147توم وأ نئاب ةدتعمل

 .20149يعةنيزلاو بيطلا كرت وهف عرشلا يف دادحإلا امأو» : يوونلا مامإلا لاقو : ب

 أيهنت تناك امم اهسفن ةأرملا عنمت نأ دادحإلا» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يفو : ج

 ,2190«نييزتو بيطت نم اهجوزل
 :دادحالل يحالطصالاو يوغللا ىنعملا نيب ةقالعلا 4م

 حالطصالاو .ةغللا يف دحاو هانعم نأ حالطصالا يفو ةغللا يف دادحإلا فيرعت نايب نمو

 ةّدعلا يف ناك نإف .دادحإلاب ةغللا يف ىمسي اقلطم كرتلا اذهو .بيطلاو ةنيزلا ةأرملا كرت وهو

 يف دادحإلا وه اذه ناك ,ةّدعلا تابجاو نم اهيلع بجاوك عرشلا مكحب ةّدتعملا هب موقت

 .ةّدعلا ماكحأ نم كرتلا اذه نأ رابتعاب ةنيزلاو بيطلا ةدتعملا كرت نذإ وهف . يعرشلا حالطصالا

 )١1١41/6( ص « 5ج «برعلا ناسل» 1١11١9.

 )5/ة37 )1١١ج «راتخملا ردلا» ص67١.

 . 391ص ءا"ج «عانقلا فاشك» (11414)
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 :دادحإلا مكح -4

 «هكرتو هلعف نيب رييختلا وأ هكرت وأ هداجيإ ةهج نم هل عرشلا بلط ىدم دادحإلا مكحب ديرن

 ةئسلاب هبوجو تبث دقو «ةدتعملا ىلع بجاو .دادحإلا يأ وهف .بوجولا ىنعملا اذهب همكحف
 . عامجإلاو

 :دادحإلا بوجو ليلد -6

 :ةيوبنلا ةنسلا نم :ًالوأ

 كي هللا لوسر ىلإ تءاج ةأرما نأ» :ةملس مأ نع هحيحص يف يراخبلا مامإلا جرخأ : أ
 هللا لوسر لاقف ؟اهلحكتنفأ اهنيع تكتشا دقو اهجوز اهنع يفوت يتنبا نإ هللا لوسر اي :تلاقف

 رهشأ ةعبرأ يه امئثإ» 7 هللا لوسر لاق مث ال :لوقي كلذ لك ءاثالث وأ نيترم ال : خدع

 دشر نبا لاق ,01:9(لوحلا سأر ىلع ةرعبلاب يمرت ةيلهاجلا يف نكادحإ تناك دقو ءرشعو

 .,0144:وادحإلا باجيإب لوقلا ىلع ليوعتلا بجي ثيدحلا اذه ىلعف

 جوز ةبيبح مأ نع» :«امهيحيحص» يف ملسمو يراخبلا ناليلجلا نامامإلا جرخأ : ب

 نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لحت ال :لوقي ِجك هللا لوسر تعمس :تلاق هك هللا لوسر
 , 01440[ رشعو رهشأ ةعبرأ جوز ىلع الإ .لايل ثالث قوف تيم ىلع دحت

 ةافو نم ةدتعملا ىلع دادحإلا بوجو ىلع ليلد هيف :ثيدحلا اذه يف يوونلا مامإلا لاق

 ,01429هليصفت يف اوفلتخا نإو ةلمجلا يف هيلع عمجم وهو اهجوز

 ةدملا دادحإلا بوجو ىلع هب لدتسا :ثيدحلا اذهل هحرش يف ينالقسعلا مامإلا لاقو

 1 , 21445 وزلا ىلع ةروكذملا

 : عامجإلا : ًايناث

 لقي مل نسحلا الإ ةدتعملا ىلع ةّدعلا يف دادحإلا بوجو ىلع ملعلا لهأ عمجأ دقو

 تمر اهنأ ىلإ ةراشإ وه ليق «ةرعبلا يمر) هلوقو . 4864 ص .4ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» )1١1404(
 . 4ص .4ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» :اذه ريغ اهانعم يف ليقو «ةرعبلا يمر ةّدعلاب

 ) )1١44اج «دهتجملا ةيادب» ص١7 .

 )١1١5481( (ملسم حيحص» ؛ 5484 ص .4ج «يراخبلا حيحص» ج٠١. ص1١١-؟1١17.

 )١١148( «ملسم حيحصل يوونلا حرش» ج٠١. ص1١91.

 )١١585( 4808ص ..4ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» .

 ف



 هللا همحر  يلبنحلا ةمادق نبا لاق امك هلوق ىلع جرعي الف ةنّسلا هلوقب فلاخو .بوجولاب
 , 01١5840 ىلاعت

 :دادحإلا عيرشت ةمكح -65

 :ةافولا ةدع يف دادحإلا : ًالوأ

 دادحإلاف «هوحنو قالط نم اهتّدع نوكت نأ امإو ءاهجوز ةافول اهتّدع نوكت نأ امإ ةدتعملا

 ةمعن ىلع اهنزحل ًاراهظإو .هتدقف يذلا تيملا اهجوزل ءافولا رهاظم نم رهظم «ةافولا ةّدع يف
 هيلع تنزح اذإ اهجوز ىلع ةأرملا تدحأ :لاقي «ريثألا نبا لاق ءاهجوز ةافوب اهتتاف يتلا جاوزلا

 جاوزلاو ءاهيف ناك ةمعن تاوف ىلع ناسنإلا نزحي امنإو .ةنيزلا تكرتو نزحلا بايث تسبلو
 مث ةجوز نوكت نأل علطتت ةأرما لكو .ةيرذلا باجنإ ببس وهو ةأرملا نيصحت هيف نأل «ةمعن .

 .امأ

 :نئابلا قالطلا ةّدع يف دادحإلا : ًايناث - 4 م1

 راهظإ يف ًاضيأ هتمكحف «ةيفنحلاك ضعبلا هيلإ بهذ ام ىلع نئابلا قالطلا يف دادحإلا امأو
 اهنم ببسب  هوحنو قالطلا  تاوفلا ببس ناك ءاوسو «جاوزلا ةمعن نم اهتاف ام ببسب نزحلا
 .جاوزلا ةمعن ةمادإل ديدجلا اهجوز عم ةرشعلا نسحت اهلعج امبير اهنم ببسلا ناك نإو . هنم وأ

 دادحإلاو» : مهلوقب ءاهقفلا ضعب هيلإ راشأ ام نئابلا قالطلا يف ة ةدتعملا دادحإ ةمكح نم ًاضيأو

 امك  اهعامج ىلإ وعدي ام مهلوقو .©14**«اهيلإ رظنلا يف بُغريو اهعامج ىلإ وعدي ام بانتجا
 تقّلُط يذلا اهتيب يف دتعت اهنأل ؛اهيلع دادحإلا بوجوب انلق اذإ «٠ ءاهل اهقّلطم عامج «يل ودبي

 ناكف ءامهنيب ةرتس كانه ناك نإو ,ةدحاو راد يف اهعم شيعي دق ًانئاب اهقّلط يذلا اهجوزو «هيف

 .اهنم اهقلطم لامتحا دعبي ام نيزتلا نم اهعنمو اهدادحإ يف

 :بسنلا ظفحل ةليسو دادحإلا :ًاثلاث .

 طايتحا ةدايز ليلقتلا اذه يفو ءاهيف ةبغرلا للقي امم بيطلاو ةنيزلا نم ةأرملا عنمي دادحإلا

 همحر  يولهدلا مامإلا ىنعملا اذه ىلإ راشأ دقو «هايملا طالتخا عنمو اهلمح بسن ظفح يف

 حكنت الو دتعت يأ صئرتت نأ - اهجوز اهنع ىفوتملا يأ  اهيلع بجو امل» :هلوقب - ىلاعت هللا

 ةمكح يف كلذ ىضتقا ءاهنع ىفوتملا بسنل ًاظفح ؛ةّدعلا ةدم يأ «ةدملا هذه يف بطخت الو

 )١١585( .؟ج .«دهتجملا ةيادب» ,.7١0/ص الج «ينغملا» ص٠١١.

 )١١1486( 7377ص 7ج «عانقلا فاشك» «018ص ءالج «ينغملا» .
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 اهناجيهو  لاجرلاو ءاسنلا  نيبناجلا نم ةوهشلا جيهت ةنيزلا نأل ؛ةنيزلا كرتب رمؤت نأ ةسايسلا

 ىفوتملا دادحإل ةبسنلاب ناك دإو يولهدلا مالكو ,449١0(ةميظع ةدسفم ةلاحلا هذه لثم يف

 نيلئاقلا دنع نئاب قالط نم ةدتعملا دادحإل ةبسنلاب اضيأ لوبقم هليلعت نأ الإ ءاهجوز اهنع

 ٠ .دادحإلا اذه بوجوب

 يناثلا بلطملا

 دادحإلا بجي نم ىلع
 :ةافولا ةّدع يف دادحإلا بجي :ًالوأ 6

 تاملسملا رئارحلا ءاسنلا ىلع بجاو دادحإلا نأ ىلع نوملسملا عمجأوا :دشر نبا لاق

 ةّدع ىوس اميفو تاجوزلا نم كلذ ىوس اميف اوفلتحخاو هدحو نسحلا لإ .ةافولا ةّدع يف

 1 حيحص حاكنب ةحوكنم اهجوز اهنع ىفوتملا تناك اذإ اذهو , 30١447 (ةافولا

 :ًادساف ًاحاكن ةحوكنملا ىلع دادحإ ال :ًايناث

 اهيلع دادحإ الف «ةكراتملا وأ قيرفتلا امهنيب ىرج وأ .ًادساف ًاحاكن ةحوكنملا جوز تام اذإو
 يف ةمعنب سيل دسافلا حاكنلا نألو ,ةقيقحلا ىلع ةجوزب تسيل اهنأل ؛ةّدعلا اهيلع تبجو اذإ

 تاوف ىلع  دادحإلا قيرط نع ةبيصملاو نزحلا راهظإ باجيإ لاحملا نمو ةيصعم هنأل نيدلا
 , ©01١2 دسافلا حاكنلا : ةيصعملا هذه تاوف ىلع حرفلاو رورسلا راهظإ بجاولا لب ,ةيصعملا

 :يعجرلا قالطلا ةّدع يف دادحإ ال :ًاثلاث - 0١

 ىلع نزحلا راهظإل دادحإلا نأل ؛ يعجرلا قالطلا ةّدع يف ةدتعملا ىلع دادحإلا بجي الو

 وه لب تئاف ريغ يعجرلا قالطلا يف جاوزلاو «جاوزلا ةمعن تاوفب ةأرملاب تلح يتلا ةبيصملا

 ال اذه ىلعو ءاهتّدع يف ةجوزلا تماد ام لحلا الو كلملا ليزي ال يعجرلا قالطلا نأل ؛مئاق
 دق امم اهجوز نيع يف نسحتل نيزتت نأ اهل بحتسي لب «ةّدعلا هذه يف دادحإلا اهيلع بجي

 , 28*١4" حاكنلا ىقبيف اهتعجارم ىلع هلمحي

 )١١445( 77ص .؟ج .يولهدلل «ةغلابلا هللا ةجح» .

 )١١417( .؟ج «دهتجملا ةيادب» ص٠١١.

 )١١444( 4ص الج «عئادبلا» 777 .7١ص اج «عانقلا فاشك» ,518ص ءالج «ينغملا» .

 )١١15489( ءا"ج «عئادبلا» .ه١ 8ص “الج «ينغملا» ص73١9 .
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 :نئابلا قالطلا ةّدع يف دادحإلا :ًاعبار 5

 دادحإلا اهيلع بجي لهف ًاثالث لوخدلا دعب اهقّلط نأك نئابلا قالطلا يف ةّدعلا تبجو اذإو
 : 014100 يلي اميف امهركذن ةلأسملا هذه يف ءاهقفلل نالوق ؟ال مأ اهتّدع يف

 :دادحإلا اهيلع بجي ال :لوألا لوقلا

 .رذنملا نباو كلامو ةعيبرو عاطع لوق اذهو نئابلا قالطلا ةدتعم ىلع دادحإلا بجي الف

 اهدمتعا يتلا يهو لبنح نب دمحأ نع نيتياورلا ىدحإو .ةيرفعجلاو .ةيرهاظلاو .ةيعفاشلاو

 .نئاب قالط نم ةّدتعملا ىلع دادحإلا بجي الو .حابي :اولاقف .نورخأتملا ةلبانحلا ءاهقف

 :دادحإلا اهيلع بجي :يناثلا لوقلا -4

 يبأو .ديبع يبأو «بيسملا نب ديعس لوق اذهو «نئابلا قالطلا ةدتعم ىلع دادحإلا بجي

 . يعفاشلا مامإلل ميدق لوق وهو دمحأ مامإلا نع ةيناثلا ةياورلاو رو

 :لوألا لوقلا ةلدأ +

 :اهنم ةلدأ هلمجب نئابلا قالطلا ةدتعم ىلع دادحإلا بوجو مدعب نولئاقلا لدتسا

 نم اهتاف ام ىلع ًافّسأت جوزلا قحل ةافولا ةّدع يف ةّدتعملا ىلع بجو دادحإلا نإ :ًالوأ
 نأل .ًانئاب ةقلطملا ىف دجوي ال ىنعملا اذهو .ءتوملا تقو ىلإ ةبحصلا ةمادإو ةرشعلا نسح
 الو هيلع فسأتلا اهمزلي الف ءاهنع تمي ملو هرايتخاب حاكنلا ةلص عطقو ةقرفلاب اهشحوأ جوزلا
 , 0115 هيلع نزحلا اهفيلكتل ىنعم

 .هيفني نم هل سيلو ىفوتملا جوزلاب قحلي هنإف دلوب تتأ ول اهجوز اهنع ىفوتملا نإ :ايناث

 فالخب اذهو .هنم سيل نم تيملاب قحلي الثل اهيلع دادحإلا باجيإ لوقعملا طايتحالا نم ناكف
 نم ناك اذإ اهدلو يفنيو هسفنب اهيلع طاتحي وهف «ةايحلا ديق ىلع قاب اهجوز نإف ًانئاب ةقلطملا
 ,(14١01ة؟وريغ

 .”ج «جاتحملا ينغم» ,1؟771-17/7ص الج «عانقلا فاشك» ,577-578ص الج «ينغملا» )١١540(

 ماكحألا نيناوق» 278٠ ء؟”1هص .١٠ج «ىلحملا» .4١7ص ءا"ج «عئادبلا» ,748-744ص
 «مالسإلا عئارش» .ق١0٠ص 31ج ءريدردلل «ريغصلا حرشلا» , 77ص . يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا

 .78ص 27ج

 ."”48ص «ا"ج «جاتحملا ينغم» ,678ص الج «ينغملا» « 7١9 ص ,”ج «عئادبلا» )١1١591(

 . 8"97ص الج «ينغملا» (5:545١1١؟
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 ثيداحألا نإ لاقي نأب لوقلا اذه باحصأل جاجتحالا نكمملا نم نأ يل ودبيو :ًاثلاث
 نأ باطخلا ليلدب اذهو «ةافولا ةّدع تادتعملا يف تدرو اهلك دادحإلا يف ةدراولا ةفيرشلا
 . تادتعملا نم اهريغ ىلع بجي الو ةافو ةّدع ةدتعملا ىلع ىلإ بجي ال دادحإلا

 : يناثلا لوقلا ةلدأ 4445

 : يتأي ام اهنم ةلدأ ةلمجب نئابلا قالطلا ةدتعم ىلع دادحإلا بوجوب نولئاقلا لدتسا

 يف ةمعن وه يذلا حاكنلا تاوفل ؛اهجوز ةافول ةّدتعملا ىلع بجو امنإ دادحإلا نإ : ًالوأ
 نع اهسفن ةتايضو : ماربخلا نعابستو .اهتوهش ءاضق نم هيف امل ؛اهقح يف ة ةصاخ ايندلا

 ًاراهظإ دادحإلا اهمزلو توملاب هلك كلذ عطقنا دقو ءاهجوز ىلع اهل ةقفنلا باجيإب ,كالهلا

 ,2014315دادحالا اهمزليف «نئابلاو ًاندلث ةقلطملا يف ىنعملا اذه دجو دقو «نزحلاو ةبيصملل 1

 .214ة؛دادحإلا اهعنمي يتلا ةنيزلا يهو هيعاود مرحتف ةدتعملا حاكن مّرحت ةّدعلا نإ :ًايناث

 اذهو ,لاجرلا ىلإ يه علطتت الو لاجرلا ةّدتعملا ىلإ علطتي ال نأ دادحإلا دصاقم نم :ًاثلا
 ةعيرذل 8 ؛ ةافولا ةّدع يف يعور امك «نئابلا قالطلا ةدتعم يف ىعاري نأ بجي دوصقملا

 ,0145©باسنألل ًالففحو داسفلا

 ىلع داز امل جوزلا قحل ناكول هنأل ؛ ميقتسي ال جوزلا قحل بجو دادحإلا نأب لوقلا : اعنا

 ,01459بألا توم يف امك مايأ ةثالث

 : حجارلا لوقلا 161

 تدرو دادحإلاب ةفيرشلا ثيداحألا نأل ؛طقف ةافولا ةدتعم ىلع بجي دادحإلا نأ ججا ارلاو

 يف ةافولل تادتعملاب نئابلا قالطلل تادتعملا قاحلإل هجو الف نهجاوزأ تافول تادتعملا قحب

 اهتاف امل دادحإلا نئاب قالطل ةدتعملا قح يف ىلوألا نإ لاقي نأ نكمي نكلو ءدادحإلا توجو

 اذإ اميف اهقالط ىلإ ىدأ امع داعتبالا ىلع اهلمحي دق دادحإلا اذه نألو « حاكتلا ةمعن نم

 . ىرخأ ةّرم تجوزت

 :دادحإلا بوجو طورش 11

 اذهو . حيحصلا حاكنلا يف اهجوز ةافول ةدتعملا ىلع بجي دادحالا نأ مدقت امم انل نيبت
 ا

 )18 )1١44ص ءالج «ينغملا» (11445) . ١7ص قج «عئادبلا» .
 أ

 .؟9١ص ءا"ج «عئادبلا» )١1١1445( .١٠"ص :.؟7ج «دهتجملا ةيادب» (114946)

 ا
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 دنع اهيلع بجيو .روهمجلا دنع دادحإلا اهمزلي ال نئابلا قالطلا ةدتعم نأو ءهيف فالخ ال

 نوفلتخي «ةيفنحلا وأ روهمجلا مهنم ءاوس دادحإلا بوجوب نيلئاقلا نأ آلإ . مهقفاو نمو ةيفنحلا
 لوقلا زجونو ءاهيلع دادحإلا بوجول قالط وأ ةافول ةدتعملا يف طورش نم طرتشي ام ضعب يف

 : يتآلاب كلذ يف

 : ةيفنحلا بهذم : ًالوأ 89

 بجي الف «ةملسم ةلقاع ةغلاب ةدتعملا نوكت نأ :دادحإلا بوجو طئارش يف فانحألا لاق

 ىلع بجت الف ةيندب ةدابع دادحإلا نأل ؛ةملسملا ريغو ةريبكلا ةنونجملاو ةريغصلا ىلع دادحإلا

 ءالؤه ىلع بجت ال يتلا تادابعلا رئاسك «ةرفاكلاو ةنونجملاو ةريغصلاك فيلكتلل ًالهأ سيل نم
 نيبطاخم ريغ رافكلا نأل ةرفاكلا نعو «لقعلا مدعل ةنونجملاو ةريغصلا نع «مهنع فيلكتلا عفرل

 نامزلا ىنعمل مسا ةّدعلا نأل .ءالؤه ىلع بجت اهنإف ةّدعلا فالخب اذهو «تادابعلاك عورفلاب

 .©1459لقعلاو نونجلاو ربكلاو رغصلاو رفكلاو مالسإلا فالتخاب فلتخي ال اذهو

 دلل مح لا بهذم :ًايناث - 7 4٠

 ةيفنحلا هطرتشا ام طارتشا نود اهجوز ىفوتملا ىلع دادحإلا بوجو ىلإ روهمجلا بهذو

 ءاوس ءاهجوز اهنع ىفوتملا ةجوزلا ىلع روهمجلا دنع دادتحالا بجيف اذه ىلعو .طورش نم
 : يتأي امب اولدتساو «ةرفاك وأ ةملسم «ةنونجم وأ ةلقاع ةريبك وأ ةريغص تناك

 :روهمجلا ةلدأ

 ةملسملا نيب الو «ةمألاو ةرحلا نيب قرفت ال يهف .دادحإلا بجوت يتلا ثيداحألا مومع أ

 بانتجا يف ةفلكملا يواست ةريغصلاك ةفلكملا ريغ نألو .«ةريغصلاو ةريبكلا نيب الو .ةرفاكلاو

 ريغ قوقح نألو .دادحإلا يف كلذكف مثإلا يف ناقرتفي امنإو «ىنزلاو رمخلاك تامرحملا
 .2"؛؟ةاهيلع اميف كلذكف .ةملسملا قوقحك حاكنلا يف (ةيمذلا) ةملسملا

 لأ امي مُهَنيَ محا ْنو» :ىلاعت هلوقب ةيمذلا ىلع دادحإلا بوجو يف مزح نبا جتحاو

 )١١59590( ج «عئادبلا» ” 2صن3١9. |

 نيناوق» .*48ص «ج «جاتحملا ينغم» الاله ص .١٠ج «ىلحملا» ,517ص الج «ينغملا» )١١594(

 . "38ص 17ج «مالسإلا عئارش» , 77ص «,يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا

 ش .6117ص ءالج «ينغملا» )1١1444(
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 ىلع دادحإلا بوجو مالسإلا مكح نمو ,0*'2مالسإلا مكحب مهيلع مكحن نأ بجاوف هللا

 .اهجوز اهنع ىفوتملا

 ام اهيلو اهيتجي - ةنونجملاو ةريغصلا  ةفلكملا ريغ ْنأ روهمجلا ةلدأ نمو : ب 48.9
 اهعنمب ًاعرش بطاخملا وه ةنونجملا وأ ةريغصلا يلو نأ يأ .هبنجت ةفلكملا ةدتعملا ىلع بجي

 .201اهدادحإ يف ةدتعملا هنم عنتمت امم ش

 ىلع بجي دادحإلاو ,ةغلابلا ىلع بجت امك ةريغصلا ىلع بجت ةّدعلا : جا 6“

 .©"69اهتّدع يف ةريغصلا ىلع دادحإلا بجي كلذكف ةغلابلا ةدتعملا

 لوسر اي :تلاق ةأرما نأ» : هيفو يراخبلا هجرخأ يذلا ةملس مأ ثيدح يفو : د -5

 ةالصلا هيلع صخي ملف :فيرشلا ثيدحلا اذهب ًاجتحم مزح نبا لاق هرشعو رهشأ ةعبرأ يه

 مومع اذهف ءاهيف اهريغ بطاخ لب اهبطاخ الو «ةنونجم نم ةلقاع الو ةريغص نم ةريبك مالسلاو

 .©315ينآرقلا يف ام ىلع دئاز

 قوف ّدحت نأ رخآلا مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لحي ال» :فيرشلا ثيدحلا يفو : هه

 (نخآلا مويلاو هللاب ناميإلا) بو (ةأرملا) ب دييقتلاف أرشعو رهشأ ةعبرأ اهجوز ىلع الإ لايل ثالث
 امهيلع تبجو اذإ دادحإلا بوجو نم (ةرفاكلا) الو (ةريغصلا) جرخي ال فيرشلا ثيدحلا اذه يف

 ىرج «ةأرملا ناميإب) دييقتلا كلذكو .«بلاغلا جرخم جرخ (ةأرملا) ب حيرصتلا نأل ؛ةافولا ةّدع

 .©6'©دادحإلا اهمزلي ةرفاكلا ةيمذلا يهو نامأ اهل نمم اهريغ نأل ,بلاغلا ىلع

 حجارلا لوقلا 6

 وأ ةلقاع «ةريبك وأ ةريغص تناك ءاوس اهتّدع ءانثأ ةدتعملا ىلع دادحإلا بوجو حجارلاو

 عنم وه ًالوقعم ىنعم دادحإلا بوجو يف نألو .روهمجلا هب لدتسا امل ؛ ةرفاك وأ ةملسم « ةنونجم

 هيف يوتست ىنعملا اذهو «لاجرلا ىلإ فوشتلا نم ةدتعملا عنمو ةدتعملا ىلإ لاجرلا فوشت

. 

 )١١6٠( 3الا/ص .١٠ج «ىلحملا» .

 ."48ص ءا"ج «جاتحملا ينغم» ,777ص ءا"ج «عانقلا فاّشك» )١1١601(

 )١١6١9( ص 94ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرشا| 4860 .

 )*١١60( 30ه ص .١٠ج «ىلحملا» .

 ."548ص ءا'ج «جاتحملا ينغم» «485ص 94ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» )١١1604(
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 باجيإ بجوي مهيلإ اهفوشت نود ةدتعملا ىلإ لاجرلا فوشت ةاعارم كلذكو . ةرفاكلاو ةملسملا

 .25*©ةريغصلا ىلع دادحإلا

 ثلاثلا بلطملا

 دادحإلا هب ققحتي ام

 :ثحبلا جهنمو ديهمت - 7

 سبلو بيطلا بنتجت نأ  دادحإلا يأ  وهود» :- ىلاعت هللا همحر  يناساكلا مامإلا لاق

 الو ءطشتمت الو .بضتخت الو «لحكلاو .نهدلا بلتجتو .رفعزملاو .رفصعملاو .بيطملا

 «يناساكلا مامإلا هلاق ام ءوض يف دادحإلا هب ققحتي ام عمجن نأ نكميو .7”*26«ةيلح سبلت

 .هب قلعتي امو بيطلا بانتجا :لوألا

 : يلاتلا وحنلا ىلع نيعرف ىلإ بلطملا اذه مسقن هيلعو «ةنيزلا بانتجا : يناثلا

 :بيطلا بانتجا : لوألا عرفلا

 . ةنيزلا بانتجا : يناثلا عرفلا

 لوألا عرفلا

 :دادحإلا يف همي رحت ليلدو بيطلا ىلنعم --4

 ةدم ةداحلا ىلع مرحملا بيطلا طباضو .١21هوحنو رطع نم هب بيطتي ام لك بيطلا
 هب بيطتلاو هلامعتسا ةداحلا ىلع مرحي بيط نم جحلا يف مرحملا ىلع مرح ام لك : اهدادحإ

 ش ,018ةيعفاشلا هلاق ام اذهو

 ةيوبنلا ةنسلا دورول هل اهبانتجا ةرورضو ةداحلا ىلع هميرحت يف فالخ الو 8

 يبأ ةنب بنيز نع يراخبلا هجرخأ يذلا حيحصلا ثيدحلا يف ءاج دقف .©٠'9كلذب ةفيرشلا
 تعدف (برح نب نايفس وبأ) اهوبأ يفوت نيح ِهلكَك يبنلا جوز ةبيبح مأ ىلع تلخد» :تلاق ةملس

 . 7١٠ص «2"ج هدهتجملا ةيادب» (٠6١١ه)

 . 68/4 ص .؟ج «طيسولا مجعملاو )١1609( .8١7ص 23" ج «عئادبلا» )١١605(

 . 0 ؛مشمص ءالج «ينغملا» )١١1609( .١٠5ص 237ج «جاتحملا ينغم» )١1١6١4(
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 هللاو : :تلاق مث اهيضراعب تسم مث ةيراج هنم تنهدف - هريغ وأ قولخ - ةرفص هيف بيطب بيبح مأ
 مويلاو هللاب نمؤت ةأرمال لحي ال :لوقي لي هللا لوسر تعمس ينأ ريغ ةجاح نم بيطلاب يلام

 ش 0163( رشعو رهشأ ةعبرأ جوز ىلع الإ لايل ثالث قوف تيم ىلع ٌدََت نأ رخآلا

 ٠ ميرحتلا يف بيطلا مكح ذخأي ام :

 ,0161رافظأ تسك نم ةذبن يف اهضيحم نم انادحإ تلستغا اذإ رهطلا دنع انل صخر دقو

 :روظحم بيطلاب طاشتمالا ١

 نع يئاسنلاو دواد وبأو دمحأ مامإلا هجرخأ ثيدح يففف ٠ .بيطلاب طاشتمالا ةداحلل لحي الو

 ,201619(بيطلاب يطشتمت الود : ةدِكَع يبنلا لوق هيفو ةملس مأ

 :همكح ذخأي امو روظحملا بيطلا يف ءاهقفلا لاوقأ 7

 نيمسايلاو جسفنبلاو درولا نهدك ةبيطملا ناهدألا لامعتسا زوجي الو : ةلبانحلا لاق : ًالوأ

 الف نمسلاو جريشلاو تيزلاك بيطلا ريغب ناهّدالا امأف .بيطلل لامعتسا هنأل ؛ ههببشأ امو نابلاو
 ,01615«بيطب سيل هنأل هب سأب

 ,01614)اهب قلعتي هلمعب هنأل ؛هلمعو بيطلا لامعتسا ةّداحلل زوجي ال :ةيكلاملا لاقو : ًايناث

 طباضو :اولاقو . ماعط يفو بوثو ندب يف بيط لامعتسا اهيلع مرحي : ةيعفاشلا لاقو :ًاعلاث
 , 2319 جحلا يف مرحملا ىلع مرح ام لك وه اهيلع مّرحملا بيطلا

 دخلا ةحفصو هجولا بناج : ضراعلا (ضراع)و . 485 ص 54ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» )١1151١(

 .١50ص .؟ج .طيسولا مجعملا :نتفلا ةحفص ضراعلاو . ناضراع امهو
 اسيلو روخبلا نم نافورعم ناعون :رافظأ تسك نم .١44ص .9ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» )١1911(
 .بيبطتلل ال مدلا هب عبتت :ةهيركلا ةحئارلا ةلازال ضيحلا نم ةلستغملل هيف صخر نكلو بيطلا دوصنقم نم
 . . 43ص :.9ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش»

 .795ص .5ج .يناكوشلل هراطوألا لين» (151١١؟)

 )١١615( ءالج «ينغملا» ص0١8.

 )١١1515( .«ريدردلل «ريغصلا حرشلا» ج 2١ص6٠07. )١1616( ءا"ج «جاتحملا ينغمد ص1٠١.

7554 - 



 وأ طسق نم ًائيش اشاح هبرقت الف ءهّلك بيطلا ًاضرف ةّداحلا بنتجت ةيرهاظلا لاق :ًاعبار
 20113 طقف اهرهط دنع رافظأ

 بلتجتو 0 رفصعملاو بيطملا سبلو بيطلا بنتجت 5 نأ : : ةيفنحلا لاقو :ًاسماخ

 بضتخت نأ ةدتعملا ىهن ٍةكَي يبنلا نأ اهنع هللا يضر -5 ةملس مأ تور املف بيطلا امأ .نهدلا

 فاعلا قوف بيطلا نألو «بيطلا بانتجا بوجو ىلع لديف «بيط انحلا» : ِةِلَك لاقو ءانحلاب

 رفصعلاب غوبصملاو بيطملا بوثلا سبل اذكو .ةلالد بيطلا نع ًايهن نوكي ءانحلا نع يهنلاف
 .01619بيطلاك ناكف ةبيط ةحئار هل نارفعزلاو

 :روظحملا بيطلا ىنعم يف لخدي الام _ هه

 ىلإ بودنملا رعشلا قلحو .طبإلا فتنو ,رفاظألا ميلقتب فيظنتلا نم ةداحلا عنمت الو

 جرخأ دقو .©91٠بيطلل ال فيظنتلل داري هنأل ءهب طاشتمالاو ءردسلاب لاستغالا نم الو .هقلح

 هنإف ءءانحلاب الو بيطلاب يطشتمت الو ...» :ةملس مأل لاق هي يبنلا نأ هننس يف يئاسنلا
 ,01015«كسأر هب نيفلغت ردسلاب :لاق ؟هللا لوسر اي طشتمأ ءيش يأب :تلق . باضخ

 يناثلا عرفلا

 ةئيزلا بانتجا

 :دادحإلا يف بجاو ةنيزلا بانتجا -4

 : يلبنحلا ةمادق نبا لاق دادحإلا ةّدم يف تماد ام ةّداحلا ىلع بجاو ةنيزلا بانتجا

 .016؟0(. .ملعلا لهأ ةماع لوق يف بجاو كلذو «ةنيزلا بانتجا»

 : ةئيزلا ماسقأ - وهام

 ةنئيزو .اهسفن يف ةنيزلا ادا لل منازع ىف كدب ايلا اهفيرحت يدم وت ةنيزلاو

 : ماسقألا هذه نم مسق لك نع يلي اميف ملكتنو . يلحلا ةنيزو .بايثلا

 )١11915( 776ص ,١٠ج «ىلحملا» .

 )١1617( 7ج «عئادبلا» ص7١8.
 )١1١1614( ص الج «ينغملا»  2570-5١14.يدردلل هريغصلا حرشلا» «5 ١١ص 237ج «؛جاتحملا ينغم» ج١«

 ص؟6١.

 .618ص ءالج «ينغملا» (1160) . ١7٠0 ص .5ج «يئاسنلا ننس» )١11619(
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 :ةنيزلا نم لوألا مسقلا -5

 يتلا ناهدألاو غابصألاب اههجو ضْيْبُت نأ وأ اههجو رمحت نأو بضتخت نأ ةّداحلا ىلع مرحي

 دق ام ليزتف اههجو ففحت نأ وأ ءاهيديو اههجو شقنت نأ وأ ,نههوجو يف ءاسنلا اهب نيزتت

 كلذو «ةرورض ريغ نم دمثإلاب لاحتكالا اهيلع رظحيو اهنسحي امم ههبشأ امو رعش نم هيف نوكي
 الو بايثلا نم رفصعملا سبلت ال اهجوز اهنع ىفوتملا» :لاق كك يبنلا نأ ةملس .مأ تور امل
 مل مأ نع :«يراخبلا حيحص» يفو .011)(لحتكت الو بضتخت الو يلحلا الو قوشمملا

 تكتشا دقو اهجوز اهنع يفوت يتنبا نإ هللا لوسر اي :تلاقف كي يبنلا ىلإ ةأرما تءاجو :تلاق

 لوسر لاق مث ءال :لوقي كلذ لك ثالث وأ نيترم ءال :هلي هللا لوسر لاقف ؟اهّلُحَكَتْفَأ اهنيع
 .239,خلا . .رشعو رهشأ ةعبرأ يه امنإ :ّلَي هللا

 :زوحي ةرورضلل لاحتكالا 0

 هحسمتو اليل لحتكت نأ اهل زوجيف «يوادتلل دمثإلاب لحكلا ىلإ ةداحلا ترطضا نإو
 تنب ميكح مأ تور امل «فانحألاو .كلامو ,يعخنلاو .ءاطع ةرورضلل هيف صخر دقو :اراهت
 مأ ىلإ اهل ةالوم تلسرأف .ءالجلاب لحتكتف اهنيع يكتشت تناكو يفوت اهجوز نأ اهمأ نع دسأ

 نيلحتكتف كيلع دتشي هنم دب ال امل الإ يلحتكت ال» :تلاقف .ءالجلا لحك نع اهلأست ةملس

 هجرخأ يذلا يراخبلا ثيدحو ثيدحلا اذه نيب عمجلا هجوو .26«راهنلاب هيحسمتو ليللاب
 رجح نبا لاق امك جالعلل ولو لاحتكالا نم عنملا هيفو ةقباسلا ةرقفلا يف هانركذو ةملس مأ نع

 تجاتحا اذإو لحي ال  لاحتكالا ىلإ يأ  هيلإ جتحت مل اذإ اهنأ عمجلا هجوو» : ينالقسعلا

 .03؟«راهنلاب هتحسم هتلعف نإف .هكرت ىلوألا نأ عم ليللاب زوجيو راهنلاب زجي مل

 :ةرورضلل ولو ةداحلل لاحتكالا عنمي مزح نبا

 هلك لحكلا بنتجت نأ ةافولا نم ةّدتعملا ىلع ضرفو» :- ىلاعت هللا همحر مزح نبا لاقو

 .2567*«ًاراهن الو اليل ال اهانيع تبهذ ولو «ةرورض ريغل وأ ةرورضل

 00000 .218ص ءالج ينغملا» 01691
 . 484 ص «4ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» (517١11١؟)

 ريغصلا حرشلا» « 5٠٠ ص ."ج جاتحملا ينغم» «8١75ص ءالج «عئادبلا» .0515 ص ءالج «ينغملا )١11877(

 58ج «هنلس يف يئاسنلاو 4١« 4ص :"”ج ءهننس يف دوادوبأ هجرخأ ثيدحلاو . 507”ص ١1ج ؛ريدردللا

 .١7١ص

 .488ص :4ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» )1١674(
 . 575 ص :١٠ج :ىلحملا» (115١؟)
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 :مزح نبا ىلع درلا 8

 هجرخأو هانركذ يذلا ةملس مأ ثيدح هيلع دريو .«فيعض - ىلاعت هللا همحر مزح نبا لوقو

 ىلع لخد 2 2 لوسر نأ» را يف كلام 0 جرحت دقف ًاضيأو , يئاسنلاو ذاق وبأ

 00 دال هيحسماو ليللا يف 5 لاق .هللا 0 0 امنإ د تلاتف ؟ةملس مأ

 .«تاروظحملا حيبت تارورضلا» هلمشي يوادتلا نإف ًاضيأو

 :بايثلا ةنيز : يناثلا مسقلا 7

 رفعزملاو رفصعملاك نيسحتلل ةعنصملا بايثلا اهيلع مرحتف بايثلا ةنيز وه مسقلا اذهو

 زوجي الف رفصألاو يفاصلا رضخألاو يفاصلا قرزألاك نيسحتلل نولملا رئاسو ءرمحألا رئاسو

 الو بايثلا نم رفصعملا سبلت الد : : كل هلوقو «اغوبصم ًابوث اوسبلت الو : لَك يبنلا لوقل ؛هسبل

 سيل هنأل هنم عنمت الف عبشملا رضخألاو دوسألاو يلحكلاك هنسح ةغبصب دصقي الام امأف «قشمملا

 ةداحلل هلك يبنلا صخ صخر بايثلا هب غبصت نميلا يف تبن بصعلاو بصعلاب غوبصملاو . ةئيزب

 .ةغوبصملا ريغ بايثلا ناسح نم عنمت الو . نيسحتلا ريغل غبص ام ١ ىنعم يف هنأل ؛ هسبل يف

 «هرييغت مزلي الف هتقلخ لصأ نم هنسح نأل ,مسيربا وأ ناتك وأ نطق نم ناك ءاوس ًاقيقر ناك نإو

 .19"2اهسفن هوشتو اهنول ريغت نأ اهمزلي ال ةقلخلا ةنسح تناك اذإ ةأرملا نأ امك

 :بايثلا ةئيز يف ةيكلاملا بهذم -0

 نم هيف امل ؛اهدادحإ ةّدم ةّدتعملا هنع عنتمتف ًاقلطم غوبصملا بوثلا كرتي ةيكلاملا لاقو

 ٌنيزتي نهنإف «تالربو ةرهافلا يفرصم دامت دنع امك مق ده هير نكي مل امورتالا الإ ] نيزتلا

 , 01 ؟©دوسألا ريرحلاب ْن نهجورخ يف

 :بايثلا ةئيز يف ةيعفاشلا بهذم -7

 «اهدادحإ هلم يف ة ةدتعملل ةغوبصملا بايثلا نم هسبل زوجي امل ةدعاق ةيعفاشلا عضوو

 غبص امو 2 :رحي ةئيزل غبص ام نأ كلذ لصاحو .دوسألاك ةنيزل دصقي ال غوبصم حابيو» :اولاقف

 )١11615( ءأطوملا» ج١. ص560١.

 25ج ءهننس يف دواد وبأ هاور .خلإ ..رفصعملا سبلت ال ثيدحو 2.07١ ص «ءالج «ينغملا» )١161797(

 .رمحألا نيطلا وهو قشملاب غوبصملا قشمملاو ءرفصعللاب غوبصملا وه رفصعملاو . 517١4-4ص

 .607ص ءاج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» )١1١15174(

 5 ير



 اقارب ناك نإف قرزألاو رضخألاك اهريغو ةنيزلا نيب , ددرت نإف .هنع ةئيزلا ءافتنال ؛ ؛ مرحي ال ةنيزل ال

 نم عبشملا نأل ؛ مرحي الف ًاعبشم وأ ًاردك ناك نإو هب نيزتي نسحتسم هنأل ؛ مرح نوللا يفاص

 , 30169 يلحكلا براقي قرزألا نم عبشملاو .دوسألا براقي قرزألاو رضخألا

 :رئاتسلاو طسبلاو شرفلاب نيزتلا - 4077

 نأل ؛ىرخألا تيبلا ثاثأو رئاتسلاو طسبلاو شرفلاب اهتيب نيزت اهدادحإ يف ةدتعملل زوجيو
 صوصنم ريغ هنألو ؛هثاثأو تيبلا شرف يف سيلو ةأرملا ندب يف نوكي امنإ ةنيزلا كرتب دادحإلا
 ,016")ونم اهعنمب عرشلا يف هيلع

 :ةانثتسم ةرورضلا تالاح .-.-4

 ريغ اهدنع نكي مل امك هسبل نع ةيهنم يه ام سبل ىلإ اهدادحإ يف ةأرملا ترطضا اذإو

 ىلإ راشأ دقو .رظحلا نم ة ةانشسم ةرورضلا عضاوم نأل ؟ هسبل اهل زاج  غوبصملا بوثلا اذه

 .هسبلت نأ سأب الف غوبصم بوث الإ  ةداحلا 3 اهل نكي مل وأ» :هلوقب يناساكلا مامإلا كلذ
 ,(0117ةاننتسم ةرورضلا عضاوم نأل ؛ ةنيزلا هب دصقت ال نكل

 : يلحلا : ةئيؤلا نم ثلاثلا مسقلا -6

 ةماع لوق يف متاخلا ىتح هلك يلحلا سبل اهيلع مرحيف «يّلحلا ةنيزلا نم ثلاثلا مسقلاو
 لاق «بهذلا نود ةضفلا يلح اهل حابي : ءاطع لاقو .«يلحلا الو» : لِ يبنلا لوقل ملعلا لهأ

 ديزي يلحلا نألو ماع يهنلا نأل حيحصب سيل :ءاطع لوق ىلع هدر يف يلبنحلا ةمادق نبا
 1 1 , 00و

 : ةداحلل يلحلا يف ةيعفاشلا ليصفت -5

 بهذ يلح اهيلع مرحي : اولاق دقف «يلحلا نم ةداحلل مرحبب امون حابب اعف ليصفت ةيعفاشلاو

 يئاسنلاو دواد وبأ ىور امل ؛طرقلاو متاخلاك ًاريغص وأ راوسلاو لاخلخلاك ًاريبك ناك ءاوس ةضفو

 ««بضتخت الو لحتكت الو يلحلا سبلت ال اهجوز اهنع ىفوتملا» :لاق ِكَك يبنلا نأ نسح ٍدانسإب

 ."44ص اج «جاتحملا ينغم» (116١؟9)

 ):١16( 77ص ,”ج «عانقلا فاشكد . )١١61( .؟ج «عئادبلا» ص١8 .

 25ج (هنلس» يف دواد وبأ هجرخأ ثيدح يف ءاج «يلحلا الود ِخَي هلوقو 208٠١ ص ءالج «ينغملا» (6١١؟)

 قشمملا الو بايثلا نم رفصعملا سبلت ال اهجوز اهنع ىفوتملا :لاق لَك يبنلا نع ةملس مأ نع : 47ص
 ْ . قشملاب غوبصملا وه قشمملاو «لحتكت الو بضتخت الو يلحلا الو

 5ك ف ريرخ



 هسبل امأو .ةجاح ريغ نم ةهاركبو .ةهارك الب هل زارحإلاك ةجاحل يلحلا سبل اهل زوجي اولاقو

 .©7”*1ةرورضلل زوجيف - هسبل قيرط نع هظفح يأ  هزارحإل ًاقيرط نّيعت نإ الإ ءمارحف ءًاراهن

 نإ الإ صاصرلاو ساحنلاك ةضفلاو بهذلا ريغب يلحتلا ةيعفاشلا دنع ًاضيأ زوجيو - 7

 وأ لمأتلاب الإ نافرعي ال ثيحب ةضفلاو بهذلا اهبشأ وأ امهب يلحتلا  ةّداحلا موق  اهموق دوعت

 ةنيزلا نأل ةيعفاشلا دنع حصألا لوقلا يف ؤلؤللاب نيزتلا اهيلع مرحيو .نامرحي امهنإف امهب اهون

 ."9هًؤلؤلو بَهَذ ْنِم َرواَسأ ْنِم اَهيف َنْوّلَحُيط : ىلاعت لاق ةرهاظ هيف
 :ةداحلل ىّلحلا ةئيز يف ةيرهاظلا بهذم -4

 كلذ مرحي ام عرشلا يف دري مل هنأ ةجحب يّلحلا سبلت نأ ةّداحلل زوجي ةيرهاظلا دنعو

 نأ ةافولا نم ةدتعملا ىلع ضرفو» :- ىلاعت هللا همحر  يرهاظلا مزح نبا لاق دقف ءاهيلع

 رهوجلاو ةضفلاو بهذلاك يلحلاو بهذلاب جوسنملا سبلت نأ اهل حابيو . .لحكلا بنتجت

 نب ميهاربإ قيرط نع ربخلاو :- هللا همحر مزح نبا لاق مث .كلذ ريغو درمزلاو توقايلاو

 بايثلا نم رفصعملا سبلت ال اهجوز اهنع ىفوتملا» :لاق هلك يبنلا نع ةملس مأ نع :نامهط

 نب ميهاربإ نأل , حصي الو ( (يلحلا) ركذ ربخلا اذه يف : مزح نبا لاق «يلحلا الو ةقشمملا الو

 , 0300هب انلقل ٌّحص ولو فيعض نامهط

 :مزح نبا ىلع درلا 48

 دعا مامإلا هيدر فيدل اذه نأب اذه هلوق 0 دري - ل قل 1 نبا 0 يلاتلابو

 ,010تفيعضتلاب هيلع بقعي ملو يناكوشلل «راطوألا لين» يف ءاج امك يئاسنلاو دواد وبأو

 ةضفلاو بهذلا سبل يف نأب. لاق نم لوق ىلإ راشأ نأ دعب ينالقسعلا رجح نبا مامإلا لاقو

 يف ىنعملا ةهج نم رظن هيفو» :- هللا همحر رجح نبا لاق .هزاوج امهحصأ نيهجو ؤلؤللاو

 . "0177 «0عنملا حجرتي اهلمأت دنع هنإف .دادحالاب دوصقملابو هسبلب دوصقملا

 . "44ص «ا"ج ؛جاتحملا ينغم» (16١م)

 )١1164( ص ءا"ج «جاتحملا ينغم» 4٠٠ .

 . ؟3ا/ا/-507/6ص .١٠3ج مزح نبال «ىلحملا» (0١1١ه)

 .7595ص «25ج ,يناكوشلل هراطوألا لين» (١١ه"5)

 )/١1١689( ؛9ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» ص4١ .
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 :ةداحلل يلحلا يف حجارلا لوقلا

 لوق وهو يلحلا سبل نم ةّداحلا عنمب لوقلا وه هيلإ ريصملا بجي يذلا لب حجرتي يذلاو

 جتحاو فيرشلا ثيدحلا هب درو يلحلا سبل نم عنملا نألو .ةمادق نبا لاق امك ءاملعلا ةماع

 نم عوفرملاو» : مزح نبا فيعضت يف يناكوشلا لاق لب .هفيعضتل اهجو ركذي ملو يناكوشلا هب

 ىلإ تفتلي الو .مزح نبا هفعض دقو .نيحيحصلا لاجر نم ةقث وهو نامهط نب ميهاربإ ةياور
 هنإ ليق دقو .ءاجرإلا ليبق نم وه امنإ هفعض نم فييعضت نأب مزج دق ينطقرادلا نإف .كلذ

 0000ه نع عجر - مزح نبا يأ

 .دادحإلا تايضتقمو دادحإلا نم دوصقملاو قفتي يلحلا سبل نم عنملا نإف ًاضيأو

 ١ - ةداحلل باقنلا :

 . .ةنيزلاو بيطلا اهجوز اهنع ىفوتملا ةجوزلا بنتجتو» :يلبنحلا يقرخلا مامإلا لاق
 ةداحلا هبنتجت امم» : ىقرخلا مالكل هحرشو هبيقعت يف ةمادق نبا مامإلا لاقو ل3165 2باقنلاو

 وأ جحلا مارحإب يأ  ةمرحملاب ةهبشم ةدتعملا نأل .هوحنو عقربلا لثم هانعم يف امو باقنلا

 لعفت امك هيلع تلدسأ اههجو رتس ىلإ تجاتحا اذإو .كلذ نم عنمت ةمرحملاو  ةرمعلا
 , 0154 ”(ةمرحملا

 نباو يقرخلا قفاوي مل نيرخأتملا ةلبانحلا ءاهقف نم «عانقلا فاشك» بحاص نكلو - 7
 باقن ةّداحلا ىلع يأ  اهيلع مرحي الو» :لاق دقف .ةّداحلل باقنلا نأشب هيلإ ابهذ ام ىلع ةمادق

 نأب دودرم ةمرحملاب ةدتعملا سايقو هيلع صوصنملا ىنعم يف سيل هنأل ؛يقرخلل ًافالخ
 ,(016:)«ةدتعملا كلذك الو بايثلا رئاس اهل حابيو نيزافقلا سبل اهيلع مرحي ةمرحملا

 :ةداحلل باقنلا ةلأسم يف حجارلا 40#

 لب .باقنلا اهدادحإ يف ةّدتعملا ىلع مرحي الف «عانقلا فاشك» بحاص هلاق ام حجارلاو
 .هنم ضرغلاو قفتي امو دادحإلا تايضتقم نم هتيلضفأب وأ هزاوجب لوقلا نوكي دق

 )١١68( 7595ص .5ج هراطوألا لين» .

 )١١64( .017ص ءالج «ينغملا»

 ) )11040.617ص ءالج «ينغملا»

 )١1841( 77ص اج «عانقلا فاشكد .
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 سافل ىعلل
 ةذعلا ةقفن

 ريم 4

 ماعطلا ةقفن نم اهعاونأب ةقفنلا نم اهتّدع ةّدم ءانثأ ةّدتعملا هقحتست ام ةّدعلا ةقفنب ديرن
 00 ها يام م . نكسلاو  ةوسكلاو - سابللاو

 مدع وأ ةقرفلا هيف ثعقو يذلا حاكنلا ة هحصو ةقرفلا عون بس ادغو .اهعاونأ ضعب اهل بجت

 اهئافيتسا ةيفيك نايب نم دب الف ةدتعملل تبجو اذإ مث . لماح ريغ وأ الماح ةدتعملا .نوكو «هتحص

 اهبوجو عنمي وأ اهبوجو دعب اهطقسي ام دجوي دق ةقفنلا نإف ًاريخأو .اهتقحتسا يتلا ةقفنلا هذهل
 . ءادتبا

 :ثسحبلا جهنم ©

 ىلع بلاطم ىلإ ثحبملا اذه مسقن هحيضوتو ثحبلل ًاليهستو ,مدقت ام عيمج ءوض يفو 0

 : يلاتلا وحنلا

 . حيحص حاكن نم ةقرفلا ىف ذ ةّدعلا ةقفن :لوألا بلطملا

 .دساف حاكن نم ةقرفلا يف ةّدعلا ةقفن : يناثلا بلطملا

 . ةقفنلا ءافيتسا :ثلاثلا بلطملا

 .ةقفنلا تاطقسم : عبارلا بلطملا

 لوألا بلطملا

 حيحص حاكن نم ةقرفلا يف ةّدعلا ةقفن
 :ديهمت - 465

 ًايعجر ثوكي دق قالطلاو «هريغ وأ قالطب نيجوزلا ةايح يف نوكت دق حيحص حاكن نم ةقرفلا
 ريغب ةقرفلا نوكت دقو .(لماح ريغ) الئاح وأ الماح نوكت دق نئابلا يف ةجوزلاو ءانئاب نوكي دقو

 - 5ك



 نإف ًاريخأو .اهلبق نم نوكت دقو جوزلا لبق نم ةقرفلا هذه نوكت دقو نيجوزلا ةايح يف قالط
 قحتست دق اهانركذ يتلا قرفلا هذه يف ةّدعلاب اهمازتلا يف ةجوزلاو .جوزلا ةافوب نوكت ةقرفلا

 .كلذ نايب نم دب الف اهضعب وأ اهّلك ةقفنلا

 :ثحبلا جهنم /461 

 : يلاتلا وحنلا ىلع عورف ىلإ بلطملا اذه مسقن مّدقت ام ءوض يفو

 . يعجر قالط نع ةّدعلا ةقفن :لوألا عرفلا
 .لماح ةّدتعملاو نئاب قالط نع ةّدعلا ةقفن : يناثلا عرفلا
 .لئاح ةّدتعملاو نئاب قالط نع ةّدعلا ةقفن :ثلاثلا عرفلا

 .قالط ريغ نع ةّدعلا ةقفن : عبارلا عرفلا

 .ةافولا ةّدع ةقفن :سماخلا عرفلا

 لوألا عرفلا

 يعجر قالط نع ةدعلا ةقفن

 :ةّدعلا هذه يف ةقفنلا بوجو .-

 يعجرلا قالطلا نأل .ءاهقفلا نيب فالخ الب يعجرلا قالطلا ةّدع يف ةدتعملل ةقفنلا بجت

 يئاللا تاجوزلا نم اهريغل ام اهلو ةجوزلا مكحب ةّدعلا ةّدم ىقبتف .لحلا ليزي الو حاكنلا عفري ال

 هيلع عمجأو ةيوبنلا ةنسلا هب تءاجو ,ميركلا نآرقلا راشأ اذهلو ,6'2؛9قالط يأ نهيلع عقي مل
 : يلي اميف كلذ ركذنو .نوملسملا

 :زيزعلا باتكلا نم :لوألا ليلدلا 4

 هلوقل ةجوزلاك اهنكسو اهتوسكو ةيعجرلا ةقلطملا ةقفن هيلع بجيو» :«عانقلا فاّشك» يف ءاج
 لبق ام هبشأ هراهظو هقالط اهقحلي ةجوز اهنألو ؛4ٌنِهْدَرِب ٌقحأ ٌنهتلوعيو» :ىلاعت
 , 010:52قالطلا

 :ةيوبنلا ةنسلا نم يناثلا ليلدلا -

 «قالطب ّىلإ لسرأ ًانالف يجوز نإ :تلقف لي يبنلا تيتأ :تلاق سيق تنب ةمطاف نع»

 )١١1845( ؟ ص .ا"ج «عئادبلا» ٠١ . )١1641( 1ص اج «عانقلا فاشكد 0.
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 ثالثب اهيلإ لسرأ هنإ .هللا لوسر اي :اولاق . يلع اوبأف ىنكسلاو ةقفنلا هلهأ تلأس ينإو

 اهيلع اهجوزل ناك اذإ ةأرملل نكسلاو ةقفنلا امنإو : َِي هللا لوسر لاقف .«تلاق .تاقيلطت

 هل تناك ام اهجوز ىلع ةأرملل نكسلاو ةقفنلا امنإ» :ظفل يفو .يئاسنلاو دمحأ هاور .«ةعجرلا

 .دمحأ هاور .«نكس الو ةقفن الف ةعجر اهيلع نكت مل اذإف .ةعجر اهيلع

 هقوطنمب لدي ثيدحلاو» : «راطوألا لين» يف هدروأ نأ دعب ثيدحلا اذه يف يناكوشلا لاقو

 .2"؟©(هيلع عمجم وهو ينحر ةتلطتلل جوزلا ىلع نكسلاو «ةقفنلا بوجو ىلع

  0١عامجإلا نم :ثلاثلا ليلدلا :

 .هيف فالخ الو هيلع عمجم , يعجر قالط نع ةّدتعملل ةقفنلا بوجو نأ ءاهقفلا حرص دقو

 .25*؛©ءاملعلا نم هريغ حرص كلذكو ؛هيلع عمجم اهتقفن بوجو نأب يناكوشلا لوق انركذ دقو

 يناثلا عرفلا

 لماح ةّدتعملاو نئاب قالط نع ةّدعلا ةقفن

 :ةّدعلا هذه يف ةقفنلا بوجو -.-

 نإو» : ىلاعت هلوقل عامجإلاب نئاب قالط نع اهتّدع يف لماحلل اهعاونأ عيمجب ةقفنلا بجت

 قافنإلا همزليف هدلو لمحلا نألو 014ه نلمح ّن ٌنْعِضي ىتح ْنهيلع اوقفنأف لمح تالوأ نك

 وهف « ةيعفاشلا لوقي امك  هئامب ةلوغشم اهنألو ؛©9'*1اهيلع قافنالاب الإ كلذ هنكمي الو هيلع
 ءطولا نأ امك حاكنلاب ددصقم لسنلا ذإ ةيجوزلا لاح يف اهب عتمت اك راصف اهمحرب عتمتسم

 , (0364ه)و دوصقم

 )١11545( ص .5ج ,يناكوشلل راطوألا لين» 7١8.

 2ءقالج اا «9١5ص ءالج «عئادبلا» ءقاص ١٠2ج «ملسم حيحصل يوونلا حرش» )١1١656(

 « ؟ج «ةيهبلا ةضورلا» «54 ١5ص «١ج «جاتحملا ينغم» ء"٠ ١ص ءالج «عانقلا فاّشكو 3كاا/ص

 .١15١ص

 )١1١1645( ةيآلا .قالطلا ةروس] 1[.

 «ةيهبلا ةضورلا» ءك7١1ص . 17ج «عومجملا» .505ص ءالج «ينغملا» , 7١9 ص ءاثج «عئادبلا» )١١1657(

 .١151ص ءاج

 )١1١١54( ص 27ج «جاتحملا ينغما) 51١.



 ؟(45١١1) لماحلل مأ لمحلل ةقفنلا له 404

 ءاهلمح عضت ىتح اهتّدع ةدم ةقفنلا قحتست : اهنإف لماح يهو ًانئاب ًاقالط ةقلطملا نإ :انلق

 هدوجوب بجت اهنأل ؛ لمحلل بجت ةقفنلا نأ ( ىلوألا) : ةلبانحلا بهذم يف ناتياور هيف

 بجت (ةيناثلاو) . ةيرفعجلا دنع نيلوقلا رهشأ اذهو .هل اهنأ ىلع كلذ ٌلدف هلاصفنا دنع طقستو
 اهل تناكف .راسعإلاو راسيلا عم ةقفنلا هذه بجت اهنأل ءاهلمح لجأ نم يأ هلجأ نم لماحلل

 يف يزاريشلا هلاق امك .ةيعفاشلا دنع حيحصلا لوقلا وه اذهو .ةقرفلا عوقو لبق ةجوزلا ةقفنك

 .«بزذهملا»

 : لماحلل وأ لمحلل ةقفنلا نإ لوقلا ىلع بترتي ام -4

 اهنم جئاتن ةلمج هلجأ نم اهل بجت اهنإ وأ لمحلل بجت لماحلا ةقفن نإ انلوق ىلع بترتيو
 :01600) ىئأي ام

 جوزلا ىلعف .لمحلل ةقفنلا نإ انلقو ,ةهبشب ءطو وأ دساف حاكن نم ًالماح تناك نإ : أ
 نإ انلق نإو .هعضو دعب امك هتقفن همزلتف هدلو لمحلا نأل ءاهلمح عضت ىتح ةقفنلا ءىطاولاو

 .اهيلع قافنإلا بجي ىتح هتجوز تسيل اهنأل ؛هيلع اهل ةقفن الف اهلمح لجأ نم لماحلل ةقفنلا

 نأل ءاهكلام ىلع اهتقفن نإف لمحلل ةقفنلا نإ انلقو ّةَمَأ لماحلا ةقلطملا تناك اذإ : ب
 اهتقفنف لماحلل ةقفنلا نإ انلق نإو .هكولمم ىلع قافنإلاب فلكملا وه كلاملاو ,هكلم لمحلا
 .اهقلطم ىلع نئابلا اهقالط ةّدع يف لماحلا ةجوزلا ةقفنو هتجوز اهنأل ؛هيلع

 نأل ءاهزوشن ةَّدع ةقفن قحتست الف اهل ةقفنلا نإ انلق نإف ءلماح زشان يهو اهقّلط ول : ج

 عضوب اهتّدع ءاضقنا ىتحو ًانئاب اهقالط تقو نم ةقفنلا قحتستف .ةقفن قحتست ال زشانلا ةجوزلا
 زوشنب طقست ال هدلو ةقفن نأل اهزوشن تقو اهتقفن طقست مل لمحلل ةقفنلا نإ انلق نإو .لمحلا
 عضوب اهتّدع ءاضقنا نيح ىلإ اهزوشن تقو نم اهلمح نع ةقفنلا قحتستف اذه ىلعو همأ

 . لمحلا

 «عومجملا هحرشو بذهملا» .١15ص 23ج «ةيهبلا ةضورلا» .508-5594ص ءالج «ينغملا» )١١6549(

 .١١//117ج

 )١١660( 37ج «ةيهبلا ةضورلا» 504 ص ءالج «ينغملا» ص١15١.
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 ثلاثلا عرفلا

 لئاح ةّدتعملاو نئاب قالط نع ةّدعلا ةقفن

 : ةقفنلا هذه يف ءاهقفلا فالتخا 6

 مأ ةّدعلا ةقفن قحتست لهف .لماح ريغ يأ لئاح يهو نئاب قالط نع ةّدتعملا تناك اذإو

 .ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا دنع لاوقأ ةثالث ؟ال

 :نكسلاو ةقفنلا اهل :لوألا لوقلا ه5

 ,يروثلاو «ةمربش نباو «ةيفنحلا لوق اذهو .نكسلاو ةوسكلاو ماعطلا ةقفن اهل يأ

 ,2**21دوعسم نباو رمع نع كلذ يورو «يتبلاو «حلاص نب نسحلاو

 :نكس الو اهل ةقفن ال :يناثلا لوقلا 17

 وهو .مهبهذم رهاظ يف ةلبانحلا لوق اذهو «نكس الو ةوسك ةقفن الو اهل ماعط ةقفن ال يأ

 .نارهم نب نوميمو .ةمركعو .نسحلاو .سوواطو .ءاطعو ءرباجو «سابع نباو يلع لوق

 ."9*3يرهاظلا دوادو ءروث يبأو «ىليل يبأ نباو ,قاحسإو

 اهل ةقفن الو نكسلا اهل :ثلاثلا لوقلا -4

 «كلام لوق اذهو . ةوسكلا ةقفن الو ماعطلا ةقفن قحتست ال نكلو ىطقف نكسلا اهل

 ,"9”31اهنع هللا يضر ةشئاع نع ىوريو .دمحأ نع نيتياورلا ىدحإو .يعفاشلاو

 :نكسلاو ةقفنلا اهل :لوألا لوقلا ةلدأ -4

 بأ لاق .2300094 . .ٌنهتّدعل ٌنُموُقلطف ءاسنلا مقلط اًذِإ ّيبنلا اهي ايد: ىلاعت لاق : ًالوأ

 ًايعجر ةقلطملا لمشي « نهد ٌنُموُقلَطَقط : ىلاعت هلوق ةيآلا هذهب ًالدتسم صاصجلا ركب
 بجيف 4 مُكدْجُو ْنِم مكنكس ٌثيح ْنِم ٌنهونكسا» :ةيآلا هذه دعب ىلاعت لاق مث . ًانئاب ةقلطملاو

 50ص ءا/ج «ينغملا» «454ص ءا“ج .ءصاصجلل «نآرقلا ماكحأ» «4١5ص ءا"ج «عئادبلا» )١1681(

 . 587ص ١٠ج «ىلحملا» «.454ص ء”ج ,صاصجلل ةنارقلا ماكحأ» , 50ص ءالج «ينغملا» (1601١1١؟)

 )١1667( 27ج «جاتحملا ينغم» ,.277ص ١1ج «ريدردلل ريغصلا حرشلا» .05٠5ص ءالج «ينغملا» ص١ 4١ «

46 

 )١١585( ةيآلا «قالطلا ةروس] ١[
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 .©3***:ءأنئاب وأ ًايعجر تاقلطملا ىلإ ًاضيأ (ناكسإلاب رمألا) عجري نأ

 ةسوبحم تناك اذإ اهنأل ءًاضيأ نهيلع قافنإلاب رمأ وه تادتعملل ناكسإلاب رمألا نإ :ًايناث
 نم نس «ةقفنلا باستكا ىلع ردقت ال جيورخلا نع ةعونمم

 .2316*زوجي ال اذهو .رسعو اهيلع رمألا قاضل وأ .تكلهل

 دقو «جوزلا ٌقحل زوربلاو جورخلا نع ةسوبحم اهنوكل قالطلا لبق تبجو ةقفنلا نإ : ًاثلاث
 لبق سبحلا نأل ؛هيلإ عرشلا قح مامضناب ديأتو ةّدعلا ةلاح يف قالطلا دعب سابتحالا كلذ يقب

 اهل حابي ال هنإ ىتح .عرشلا قح هب قلعت قالطلا دعبو ,صولخلا ىلع جوزلل ًاقح ناك قالطلا
 بجت نآلف  قالطلا لبق  .دكأتلا لبق ةقفنلا تبجو املف ءجورخلاب جوزلا اهل نذأ نإو جورخلا

 ,23يىلوأ «قالطلا دعب يأ .دكأتلا دعب

 «ْنُهَلِمح َنْعَضَي ىتح ٌنهيلع اوُقفنأف لمح تالوأ ّنك نإو» :ةميركلا ةيآلا امأ :ًاعبار
 مل امك لماحلا ريغ ىلع قافنإلا بوجو فنت مل نكلو :لماحلا ىلع قافنإلاب ترمأ ةيآلا هذهف

 ىلع ليلدلا ماق دقو .كلذ ىلع ليلدلا موقي ىتح هنع ًاتوكسم اهيلع قافنإلا نوكيف ءهبجوت

 ."'**هب لوقلا بجيف هانركذ امل لماح ريغ ىلع قافنإلا بوجو

 للك ىبنلا نأو تاقيلطت ثالث رخآ اهجوز اهقّلط ىتلا سيق تنب ةمطاف ثيدح امأو :ًاسماخ
 رمغ نأل ةاشوأ فيعض ثيدحلا اذه نإ :ةقلحلا لاق دقف .ىنكس الو اهل ةقفن ال نأ اهربخأ

 تقدصأ يردن ال ةأرما لوقل خي انيبن ةنس الو انبر باتك عدن ال» :هلوقب هّدر  هنع هللا يضر

 ةمطاف ىلع تركنأ اهنأ - اهنع هللا يضر - - ةشئاع نع يورو .تيسن اهلعل ةياور يفو ٠ «تبذك مأ

 ًانعط بجوي نأ ثيدحلا يوار ىلع ةباحصلا راكنإ لاوحأ لقأو .ثيدحلا اذهب اهثيدحت
, 001١662 

 نئاب قالط نم ةدتعم لكل ىنكسلاو ةقفنلا بوجو :

 ءاوس نئاب قالط نع ة ةّدتعملل تبثي مهقفاو نمو ةيفنحلا دنع ىنكسلاو ةقفنلا بوجو نإو اذه

 ىلع ةّلادلا لئالدلا نأب مومعلا وأ لومشلا اذه نولّلعيو ةيباتك وأ ةملسم « ةريغص وأ ةريبك تناك

 )١١666( ص ,ج «عئادبلا» ء”١1ص ءا”ج .صاصجلل «نآرقلا ماكحأ» 9504-71١١ .

 )5ه١١9( ,ا”"ج «عئادبلا» ص75١١.

 ) )1١16670ص 237ج هريدقلا حتفو ةيادهلا» ء2”١٠ ص 237ج «عئادبلا» 4*7 .

 )4ه١١6( ج «عئادبلاد ” 3ص5١١؟.

 )9ه١١6( ص «7ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» ء١١7 ص 237ج «عئادبلاد 7141-9994 .
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 نم تاروكذملا ءالؤه نيب قيرفتلاو لصفلا بجوت ال نئاب قالط نم ةّدتعملل ةقفنلا بوجو
 , 0305 تاقلطملا

 :ىنكس الو اهل ةقفن ال :يناثلا لوقلا ةلدأ

 26 يبنلا نع سيق تنب ةمطاف نع يبعشلا نع «هحيحص» يف ملسم مامإلا | جرخأ : ًالوأ

 ,201652ةقفن الو م اهل 8 :لاق ثالث ةقلطملا يف

 ةقفن 0 مر ما ل « ىنكس الو

 كلفت 14 الو

 ملو هنم ةيبنجألا مكح يف يهف ءهل ةجوز دعت مل ًانئاب ةقلطملاو ,ةجوزلل نوكت ةقفنلا :ًايناث
 , ,46655ةهبشب ةءوطوملاك ةقفن هيلع اهل بجوي ال اذهو .هنم اهدادتعا درجم الإ قبي

 53000000 «عاتمتسالا نم نكمتلا ةلباقم يف بجت ةقفنلا :ًاشلاث

 اهنع يفوتملل تبجول اهتّدع لجأل هيلع اهل تبجو ول ةقفنلا نألو . هيلع ةقفن قحتست الف اهتنونيب
 ,2015هنم ةّدتعم يهو هنع تناب دق امهنم ةدحاو لك نإف «ةتبلا امهنيب قرف ال ذإ .هلام نم اهجوز

 هلوقي امك .ًاضيأ ةقفنلا اهل تبجول - ضعبلا لوقي امك  طقف ىنكسلا اهل تبجو ولو :ًاعبار
 ,0125©يعفدي سايقلاو صنلاف ةقفنلا نود ىنكسلا اهل بجي نأ امأف .ةقفنلا بجوي نم

 ةقفن الو ىنكسلا اهل :ثلاثلا لوقلا ةلدأ

 اهل بجت الف ءاهجوز اهنع ىفوتملا تهبشأف تعطقنا نئابلا قالطلاب ةيجوزلا :ًالوأ
01050 , 

 لد 4ٌنُهَلِمح نعضي ىتح نهيلع اوقفناف لْمَح تالوأ نك نإو» :ىلاعت هلوق :ًايناث
 قايسو «ةدئاف ركذلاب لماحلا صيصختل نكي مل الإو اهل ةقفن ال لماحلا ريغ نأ ىلع هموهفمب

 ءاوس جوزلا ىلع ةبجاو ةيعجرلا ةقفن نأل يعجر قالط نم ةدتعملا ريغ يف اهنأ هنم مهفي ةيآلا

 ٠١ هص ١٠2ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» )١11651( ل ص ,”ج «عئادبلا» (( (

 5-٠١6٠ ص ١٠2ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصو )١16055(

 .١هم8ص 24ج «داعملا داز»(654١١) .68١ص «4ج «ميقلا نبال «داعملا داز» )١١55(

 )١١556( :4ج «هداعملا داز» ص١98 . )١١55( 27ج «جاتحملا ينغم» ص4٠ .
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 ,0107ةائاح وأ لماح تناك

 نم متتكس ُثيح ْنِم ٌنهونكْساط :ىلاعت هلوق ىنكسلا اهقاقحتسا ىلع ليلدلاو :ًاثلاث
 , 010 مكدْجُو

 0 يا ا م لاقو عبار

 كلذ طسبو كلام مامإلا لوق ركذ ها دعب ل نبا لاق مث .ةئم تا اهنأل ؛ ةوسك الو اهل

 اهدّيق ةقفنلا ركذ املف .ةقلطم لكل اهقلطأ ىنكسلا ركذ امل ىلاعتو هناحبس هللا نأ هقيقحتو

 .25ةاهل ةقفن ال نئابلا ةقلطملا نأ ىلع ٌلدف لمحلاب

 : حجارلا لوقلا - خ06

 ثيدح ةحصل نكس الو اهل ةقفن ال لئاح يهو نئاب قالط نم ةدتعملا نأ ميقلا نبا حجر

 , (0190هيقلا نب ةجح سفنب لوقلا اذه يناكوشلا حجر كلذكو « سيق تنب ةمطاف

 همحر لاق مث « سيق تنب ةمطاف ثيدح ةحصل يلبنحلا ةمادق نبا لوقلا اذه حجر كلذكو

 نمو دوعسم نباو يلع هفلاخ دقف , ىنكسلاو ةقفنلا اهل نأ هقفاو نمو رمع لوق امأو» : ىلاعت هللا

 و هللا لوسر لوقل فلاخملا هلوق لبق امل مهنم دحأ هفلاخي مل ولو .مهعم ةجحلاو امهقفاو

 , 00369(. .هريغ ىلعو رمع ىلع ةجح لي هللا لوسر لوق نإف

 وهو 2«سيق تنب ةمطاف ثيدحل ةمادق نبا هحجر ام «مالسلا لبس» بحاص حجر كلذكو

 درل حلصت ال ةفيعض هيف تليق يتلا نعاطملا نأو «ةلالدلا حضاو حيحص ثيدح

 ,(05679ثيدحلا

 الو اهل ةقفن ال نئاب قالط نع ةدتعملا نأب لوقلا وه هحيجرت ىلإ ليمأ يذلاو 4

 ًاصصخمم ربتعي هنأو هتلالد يف حيرص حيحص ثيدح وه ذإ سيق تنب ةمظطاف ثيدخل' ؛ ىنكش '

 ماعل ةصصخم ةيوبنلا ةنسلا نوكت نأ برغتسمب سيلو «تادتعملل نكسلاو قافنإلا تايآ مومعل

 .هقفلا لوصأ يف فورعم وه امك هقلطمل ةديقم وأ نآرقلا

 )١١6597( ص «4ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش»  2.48٠١”*ص «"ج هراطوألا لين» 7١

 )١١6554( ص «4ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرشو 44 48١٠ص «14ج «جاتحملا ةياهن» ١ .

 )١١659( 1877/ص «4ج «يبرعلا نبال «نآرقلا ماكحأ» .
 )١١610( 7”ص .5ج هراطوألا لين» 21517/-١5١1ص :4ج هداعملا داز» 47٠ 17١. ١

 )١١61/1( .5901ا/-5905ص الج «ينغملا» )١1١61/7( .754ص «7”ج «مالسلا لبس»

 تك



 هلوقو سيق تنب ةمطاف ثيدحب هذخأ مدع يف  هنع هللا يضر  رمع انديس لوق امأو 6

 نم لوقلا اذهف «تيسن مأ تظفحأ يردن ال ةأرما لوقل انيبن ةنسو انبر باتك كرتن الد :كلذ يف

 «ةأرما اهنأل هدر نكي ملو .ثيدحلا ةيوار ةمطاف ظفح يف هنم ددرت - هنع هللا يضر  رمع انديس
 يف هددرت نإف اذه ىلعو .ةّدع رابخأ ةصفحو ةشئاع نع  هنع هللا يضر  رمع انديس لبق دقف
 ةجبح  هنع هللا يضر  هكش نوكي الو هيورت يذلا اهثيدحب لمعلا مدع يف هل ًارذع ربتعي اهظفح
 الر :لاق هنأ رمع نع يور ام ركنأ لبنح نب دمحأ مامإلا نأب ملعلا عم اذه .219”هريغ ىلع
 لوق اننيد يف لبقن ال :رمع لاق امنإ :دمحأ لاقو «ةأرما لوقل انيبن ةنسو انبر باتك عدن
 «سيق تنب ةمطاف ظفح يف  هنع هللا يضر  هنم كشلا ىلع هلمح بجي ؛ذهو 0115079 عقأرما
 نم اهريغو ةشئاع اهتور ةريثك ًارابخأ لبق هنإ انلق دقف ةأرما اهنوكل اهثيدح لوبق مدع يف سيلو
 . ةباحصلا ءاسن

 عبارلا عرفلا

 قالط ريغ نع ةّدعلا ةقفن

 :قالط ريغ نع ةقرفلا عاونأ -

 نم يهف .ةجوزلا لبق نم نوكت نأ امإو جوزلا لبق نم نوكت نأ امإ قالط ريغ نع ةقرفلا
 .ةجوزلا لبق نم ةقرفلا (يناثلا»و «جوزلا لبق نم ةقرفلا (لوألا) :ناعون ةهجلا هذه

 :جوزلا لبق نم ةقرف نع ةّدعلا ةقفن - 617

 ىنكسلاو ةقفنلا اهلف «جوزلا نم ببسب تءاج قالط ريغب ةقرف نع ةّدتعم ةجوزلا تناك اذإ
 هثابإ لوألا نمف ,ةيصعم ريغ وأ ةيصعم وه هنم ببسب ءاوس يأ .ةقرفلا تناك ام فيك اهتّدع ةدم
 ,236”©غولبلا رايخ يناثلا نمو .هتدر لثمو هتجوز تملسأ نأ دعب مالسإلا

 :ةجوزلا نم ببسب ةقرف نع ةّدعلا ةقفن -6

 ةيصعمب سيل اهنم ببسب تناك نإف :رظني .ةجوزلا نم ببسب ةقرف نع ةّدعلا تناك نإو
 نإو .ىنكسلاو ةقفنلا اهلف «ةقرفلا تراتخا اذإ نينعلا ةأرماو ءاهسفن تراتخاف تقنع اذإ ةّمالاك
 ىنكسلا اهل نكلو اهل ةقفن الف « مالسإلا نع اهتدر لثم ةيصعم وه ةجوزلا نم ببسب ةقرفلا تناك

 1 5١ص 2"”ج «يناعنصلل «مارملا غولب حرش مالسلا لبس» )ع :ففض)

 .١5الص الج «ينغملا» )11١61/5(

 ."”147ص ,؟"ج «ةيادهلا» ١١37ص ,""ج «عئادبلا» (١١1هاله)
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 ؛اهنع طقستف ةقفنلا امأو , ىلاعت هللا قوقحب ةبطاخم ةملسم يهو ىلاعت هللا .قح اهيف ىنكسلا نأل

 تعقو ةلاحلا هذه ىف ةقرفلا نأل ؛ةقرفلا اتراتخأ اذإ نينعلا ةجوزو ةقتعملا فالخب ,ةقفنلا يف

 ,29*”)ةقفنلا طقست الف عورشم قحب نكلو ءاهنم ببسب
 سماخلا عرفلا

 ةافولا ةّدع ةقفن

 : ةيفنحلا بهذم : ًالوأ  ةةم4

 اهجوز لام يف ىنكس الو اهل ةقفن ال .ءاهجوز ةافو نع ةدتعملا ةقفن يف اولاق
 ءاوس  ىفوتملا

 ىنكسلاو ةقفنلا لقتنت نأ زوجي الف ةثرولا ىلإ لقتنت هتومب جوزلا لاومأ نأل ؛الماح وأ الئاح تناك

 . "9 ةيباتكلاو ةملسملاو ةريغصلاو ةريبكلا ةجوزلا مكحلا اذه يف ءاوسو .ةئثرولا لام يف

 : ةيكلاملا بهذم : ًايناث 2

 امأو .ءطولل ةقيطم يهو اهب لخد نأ ىنكسلا اهل نكلو اهل ةقفن ال ةافو نم ةّدتعملا :اولاق

 طرشبو ءال وأ اهب لخد ىنكسلا اهلف توملا لبق اهنكسأ اذإ الإ اهل ىنكس الف ,ةقيطملا ريغ

 هعفد دق نكي مل نإو «هءارك عفد دقو ًارجأتسم ناك وأ هل ًاكلم هيف تام يذلا نكسملا نوكي نأ

 .257اهجارخإ رادلا ٌبّرلَ

 : ةيعفاشلا بهذم :ًاثلاث 1

 ةقفنلا امأ .بهذملا يف رهظألا لوقلا ىلع ةّدعلا ةّدم اهجوز ةافو نع ةدتعملل ىنكسلا بجت

 فيرشلا يوبنلا ثيدحلا اهل ىنكسلا بوجول ةجحلاو .اهل بجت الف  ةوسكلاو ماعطلا ةقفن يأ

 امل يردخلا ديعس يبأ تخأ كلام تنب ةعيرف رمأ ِلكَب يبنلا نأ هيفو ءهريغو يذمرتلا هاور يذلا

 ةعبرأ تدتعاف  اهتّدع يضقنت ىتح يأ  هلجأ باتكلا غلبي ىتح اهتيب يف ثكمت نأ اهجوز لتق

 .ةافولا دعب دوجوم ىنعملا اذهو .هئام ةنايصل ةافولا لبق ةّدتعملل ىنكسلا نإف ًاضيأو .ًارشعو رهشأ

 اهل ةقفنلا بوجو مدعل ةجحلاو .١2""2جوزلا ةافوب طقسي الف ىلاعت هللا قح ىنكسلا يف نإ مث

 .347ص اج «ةيادهلا» ء١1ص ,ج «عئادبلا» )١١61/5(

 .١٠5ص اج «راتحملا درو راتخملا ردلا» .١١5ص 237"ج «عئادبلا» (١١هالال)

 يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوقو 6٠-6٠7 "ص ٠١ج «يواصلا ةيشاحدو ريدردلل ريغصلا حرشلا )1١61/4(

 . 764ص «.يكلاملا

 )١161/4( 1؟4ص :11/ج «عومجملا هحرشو بذهملا» « 40 7”صض .ج «جاتحملا ينغم» .
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 ةقفنلا اهل بجت وأ .«توملاب اذه لاز دقو .عاتمتسالا نم نكمتلا لباقم بجت امنإ ةقفنلا نأ

 ,0154”لمحلا لجأل ىقح هيلع قحتسي الل تيملاو .لمحلا ببسب

 :ةيرهاظلا بهذم :ًاعبار 1

 اهجوز اهنع ىفوتملا دتعتو» : يرهاظلا مزح نبا لاق دقف ةافولا ةدتعمل ىنكس الو ةقفن ال

 ىلع الو ,قّلطملا ىلع ال نهل ىنكس الو نببحأ ثيح اهجوز قارف راتخت ةقتعملاو ًاثالث ةقلطملاو
 ,210١01(نهل ةقفن الو .تيملا ةثرو

 :ةلباتحلا بهذم :ًاسماخ 467

 حاكتلا نأل ؛ًالئاح تناك نإ ةافولا ةّدع يف ةقفن الو اهل ىنكس ال اهجوز اهنع ىفوتملا نإ
 :ناتياور اهيفف الماح تناك اذإ امأو .توملاب لاز دق

 ىنكسلاو ةقفنلا اهل نوكتف .ىفوتملا اهجوز نم لماح اهنأل ؛ ىنكسلاو ةقفنلا اهل : ىلوألا

 .لماح يهو اهجوز اهقلط ول امك

 اهانكسو لماحلا ةقفنو «ةثرولل لقتنا ىفوتملا لام نأل ؛ ىنكس الو اهل ةقفن ال :ةيناثلا

 لمحلا ةقفنف هنع ثروي لام تيملل ناك نإ هنأل ؛ةثرولا كلذ مزلي الو هلجأ نم اهل وأ لمحلل

 ىلع قافنإلا تيملا ثراو مزلي مل هنع ثروي لام تيملل نكي مل نإو «ثاريملا نم هبيصن نم
 .2589حصأ ةياورلا هذه :يلبنحلا يضاقلا لاق .ةدالولا دعب امك هتأرما لمح

 : حجارلا لوقلا -64

 لاز دق حاكنلا نأل ؛ًالئاح تناك نإ ةافولا ةدتعمل ةقفن ال نأ حجارلا ,ةقفنلل ةبسنلاب : أ

 اذإ امأ .مهلاومأ يف اهل ةقفنلا باجيإل ليبس الف ةثرولا ىلإ تلقتنا هتومب جوزلا لاومأو توملاب
 ليبس الو ةثرولا ىلإ تلقتنا هلاومأ نأل ؛ ىفوتملا اهجوز ةكرت يف ًاضيأ اهل ةقفن الف ءًالماح تناك
 هثاريم يف هبيصن نم لمحلا ةقفن نوكت نكلو «هلاومأ نم مهيلإ لآ اميف مهيلع ةقفنلا باجيإ ىلإ

 .ةثرولا لاومأ يف ةقفنلا باجيإ نكمي ال هنأل لمحلل ةقفن الف الام ىفوتملا كرتي مل اذإ امأ .هنم

 تناك يذلا اهتيب يف اهل ىنكسلا بوجو حجارلاف «ةافو نم ةّدتعملا ىنكسل ةبسنلاب امأ : ب

 هجرخأ يذلا ةعيرفلا ثيدحل ؛ ىفوتملا اهجوزل اكلم تيبلا اذه ناك اذإ ءاهجوز ةافو موي هنكست

 ةعيرفلا نأ» :أطوملا يف كلام ةياور يف ثيدحلا اذه يف ءاج دقو امهريغو يذمرتلاو كلام مامإلا

 )١15480( ؛عومجملاو بذهملا ج/ .1١ص4؟١ .

 )١16541( .7؟87ص .١٠ج ,مزح نبال «ىلحملا» )١١654895( ءالج «ينغملا» ص١4".
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 عجرت نأ هلأست لكي هللا لوسر ىلإ تءاج يردخلا كديعس يبأ تخأ يهو «نائس نب كلام تنب

رطب اوناك اذإ ىتح «- اوبره اوقبأ هل دبعأ بلط يف جرخ اهجوز نإف اهلهأ ىلإ
 عضوم - مودقلا ف

 عجرأ نأ ِكي هللا لوسر تلأسف .ةعيرفلا يأ تلاق . هولتقف مهقحل - ةرونملا ةنيدملا نم بيرق

 . معن : لَك هللا لوسر لاقف .تلاق . ةقفن الو هكلمي نكسم يف ينكرتي مل يجوز نإف يلهأ ىلإ

 :لاقف هل تيدونف يب رمأ وأ كي هللا لوسر ينادان ة ةرجحلا يف تنك اذإ ىتح تفرصناف :تلاق

 ىتح كتيب يف يثكما : لَك لاقف . يجوز نأش نم هل تركذ يتلا ةصقلا هيلع تددرف ؟تلق فيك

 ءًارشعو رهشأ ةعبرأ هيف تددتعاف تلاق ةضورفملا ةّدعلا يضقنت وى ا هلجأ باتكلا غلبي

 , 0145(هب ىضقو هعبتاف هتربخأف كلذ نع ينلأسف ّيلإ لسرأ نافع نب نامثع ناك املف :تلاق

 ثيدح اذه» :هنع لاقو «هعماج» يف يذمرتلا مامإلا ةعيرفلا ثيدح جرخأ دقو .-6

 د نر تلا نو ىلا احم حم مج ع

 : يذمرتلا لاق 0 ا دوش فا

 , 01949 مص لوألا لوقلاو

 اذإ اهجوز ةافو موي هنكست تناك يذلا اهتيب يف :يأ ,ىنكسلا اهل نأ يحيجرتو - 65

 تيبلا كلامف هل يو 8 3 هنأل .ةيكلاملا بهذم 05 «ناواملا 7 ًاكلم ناك

 0 وسل ا ب م

 يناثلا بلطملا

 دساف حاكن نم ةقرفلا يف ذ ةّدعلا ةقفن ةقفن

 :الئاح تناك اذإ دساف حاكن نم ةّدتعُمل ةقفن ال 0 /

 ةماعلا لاحب ربتعم ةّدعلا لاح نأل ؛ ؛ ىنكس الو ةقفن دساف حاكن نم ةّدتعملا قحتست ال

 ريغ يأ لئاح ةأرملا تناك اذإ اذهو 2 هنم ةّدعلا يف اذكف .دسافلا حاكنلا يف ةقفن الو ىنكس الو

 , 310800 لماح

 .09 1ص ء؟ج ,كلام مامإلل ءأطوملا (١١ه48)

 .741-747ص ءا7ج «يذمرتلا عماج» )١١544(

 ١"7. 2ص ,3ج «عانقلا فاّشكد 3ىا١٠ص الج «ينغملا» (١١ه4ه)
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 :لاماح تناك نإ ةقفنلا اهل -4

 بسن نأل ءادساف حاكنلا ناك نإو ةقفنلا اهلف :لماح لساف حاكن نم ة ةّدتعملا تناك نإف

 يتلا يه ةأرملا تناك نإو لمحلل يه ةقيقحلا يف ةقفتلاو - ءىطاولاب يأ هب قح ال لمحلا
 (دللسلا# ا

 نم ةّدتْعُم لك ةّدعلا يف اهتقفن ةهج نم دساف حاكن يف ةءوطوملاك ةهبشب ةءوطوملا 6
 تناك ول اهلمح بسن ء ىطاولا قحلي ناك نإ ةهبشب ةءوطوملاك حبحص حاكن ريغ يف ديرما

 ىنكسلاو ةقفنلا بوجو مدع وأ بوجو نم هانركذ 8 دسافلا حاكنلا يف ةءوطوملاك يهف «ًلماح
 , 0168اهتّدع ردم اهل

 ثلاثلا بلطملا

 ةّدعلا ةقفن ءافيتسا

 :ديهمت 2

 ىلع ىنكسلاو ةوسكلاو ماعطلا ةقفن لمشت يهو ءاهتّدع ةدم ةجوزلا ةقفن يه ةّدعلا ةقفن

 .اهريداقمو ةقفنلا هذه عاونأو «ةجوزلا ةقفن نع انمالك دنع هانلصف يذلا وحنلا

 ا مسا نوقلطي لق ءاهقفلا نأ الإ ,ةئالثلا ل هذه لمشت تناك نإو ةّدعلا ةقفنو

 ّىعجرلا ةقاطمل يحنوت : ةيفنحلا هقف يف «راتخملا رّدلا» يف طقف ماعطلا ةقفن اهب نوديريو

 ىلع يأ هيلع بجيو» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يفو , 05ه ,ةوّسكلاو ىنكسلاو ةقفنلا
 , 036649 ةجوزلاك اهنكَسو اهتوسكو ةيعجرلا ةقلطملا ةقفن - جوزلا

  - 0١ةّدعلا ةقفن ءافيتسا ةيفيك يف ةدعاقلا :

 ةيفيكو اهريداقمو ةقفنلا عاونأ ثيح نم ةجوزلا ةقفن يه «ةّدتْعَملل تبجو اذإ ةَّدعلا ةقفن
 . ةّدعلا ةدم لالخ اهيلع لوصحلا

 )١1685( 7ص ءا"ج «عانقلا فاّشك» .١51ص ءالج ؛ينغملا» 0.

 قحتست ال ىنزلاب ةءوطوملا نأ انه ظحاليو «7٠ص اج «عانقلا فاشك» .١11ص ءالج «ينغملا» )١16817(
 51١١. ص ءالج «ينغملا» : ينازلاب قحلي ال لمحلا اذه نأل ىنزلا نم تلمح اذإ اهلمح نع ةقفن

 .5096ص 27ج هراتخملا ردلا» )١1١6484(

 01ص ءالج «عانقلا فاشك» )١11584(
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 ام اهيف ربتعيف «حاكتلا ةقفن ريظن (ةّدعلا ةقفن ةقفن) ةقفنلا هذه نأل» :«ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج

 0 ”(حاكنلا ةقفن يف ربتعي

 ةجوزلا ء ءافيتسا ةيفيك يف اهسفن يه ةّدعلا يف اهتقفن ةَّدتْعملا ء ءافيتسا ةيفيك يف ةدعاقلاف

 ماكحأ اهتضتقا يتلا قورفلا ضعب ماي انملكت نأو قبس يتلاو «ةيجوزلا مايق لاح اهتقفن

 .هحضونس امك ةَدَتْعُملل ىنكسلاب قلعتي اميف اميس ال ةَّدَتْعُملا لاح ةعيبطو ةّدعلا

 :هوحنو قالط نع ةّدتعملا ىنكُس :ًالوأ

 :ةيعفاشلا بهذم : أ

 يو ًاثالث وأ ايعجر اهقّلط نأك ءاهجوز ةايح يف اهتقرُق لاح يف ة ةّدتعملل ىنكسلا تبجو اذإ

 ُثيح نم نونكسا) : ىلاعت 0 ةقرُلا َتقو هلكست تناك يذلا تيبلا يف اهانُكُس نإف لما

 :قالطلا] 4 . . َنْجْرْحَي آلو ٌنهتوُيِب ْنِم نُموجرخت الط «[1 : قالطلا] «مكدُجو ْنِم مئنَكَس

 هيف اهتمادتسا نّيعت .هلثم يف اهلثم نكسي نأب ءاهب قيليو جوزلل اكلم نكسملا ناك اذإف ١

 جرخت نأ هل روجي الو لب «هئم اهجارخإ دحأل سيلو ءاهتّدع ةّدَم ىنكسلا يف ايقح يفوتستل

 تيقب نإ اهسفن ىلع اهفوخ وأ .هقرغ وأ همادهنا نم فوخلاك عورشم رذعل الإ اهرايتخخاب يه

 يتلا الا 0 نم كلذ وحنو ًاديدش 0 ارق 7 .فيخم ناكم يف 0 « هيف

 هنع لوحتلاب نُكشملا اذه ريغ يف - 0 قحلا اذه يفوتست 50 «ىلاعت هلل

 اهلقْني اهقلطُم نإف «نكسملا اذه نع اهلوحتل ٌيعرشلا رّْذُعلا دجو اذإف .تلق امك يعرش رذُعل الإ

 , "174! ورايتخا بسح نكسملا اذهل عضاوملا برقأ ىلإ

 : ةيفنحلا بهذم : ب  ة4هالا“

 ٌنكَسملا وه هنأل ةقزُفلا وق تقو هنكست يذلا لزنملا يف ٌدتْعَت نأ ةّدتعملا ىلع :اولاق

 آلو ْنهتويب ْنم نهوجرخت ال» : ىلاعت هلوق يف هنم اهجورخو اهجارخإ عونمملاو اهيلإ فاضملا

 ىلإ هنم ٌتلَوَحت اذإو .هنكست يذلا تيبلا وه اهيلإ فاضملا تيبلاو . ١[ :قالطلا] « . . نجرخي

 رذعل الإ هنم جرخت الف «لوألا اهنكسُم مكح يف ديدجلا ا يأ يناثلا راص رْذُعلل هريغ

 ,01659جوزلا ىلإ هنييعت دوعي هوحنو قالطلا ةّدع يف هيلإ لقتنت يذلا نكسملاو

 88 0١06٠ص .١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» .

 )١١695( ؟ص 27ج «جاتحملا ينغمو  » 5٠6-4٠١ص «ا/ج «جاتحملا ةياهن» ١44. 2ص١152031١45.

 ١١55 ١) 8ص 27” ج «ريدقلا حتفو ةيادهلاو 1191-34 5
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 رَجأتْسُم لزنم يف اهجوز عم ةجوزلا تناك اذإو» :ةيفنحلا هقف يف «طوسبملا» يف ءاجو

 ةنؤَم ًءاركلاو .هيلع ىنكُسلا نأل ءاهتّدع يضقنت ىتح اهجوز ىلع (ةّرْجألا) ءاركلاف هيف اهقلطف
 نم.ةَمْس يف نهف لودعلا لقا اهجرخأ نإن 8 مايق لاح يف امك هيلع نوكتف «٠ ةىنكسلا
 , 0355«لوحتلا

 اذه نييعتو اهتّدع هيف يضقتل ًانكسم اهل رجأتسي نأ ةلاحلا هذه يف جوزلل نأ يل ودبيو

 .هنكست تناكو هكلمي يذلا نكسملا مادهنا ةلاح يف امك ءاهجوزل نوكي رجأتسملا نكسملا

 .هراتخي يذلا هريغ ىلإ اهلقنيف

 : ةلباتحلا بهذم : ج 5

 حلصي امم هريغ يف وأ هلزنم يف اهنكسُي نأ دارأو «ًانئاب هتجوز لجرلا قّلَط اذإ : : ةلبانحلا لاقو
 جوزلا يأ - نيبملا دارأ نإو» : «عانقلا فاشكو» يف ءاج دقف كلذ اهمزل هشارفل ًانيصحت اهانكّسل

 الو هشارفل اينمحت اهل حلصي امم هريغ وأ هلزنم يف نئابلا ناكسإ - ًانئاب ًاقالط هتجوز قّلطُملا

 , 03" 92فوقحلا رئاسك هرايتخا ىلإ ناكف هيلع هررضو هيف هل ٌّقحلا نأل كلذ اهمزل هيف روذحم

 :ةيكلاملا بهذم : د  ةهاله

 تناك يذلا لحملا يف ىنكسلا جوزلا ىلع ًايوجو ّيعجر وأ ٍنئاب يقالط نم ةّدتْعمللو : اولاق

 ناك ءاوس اذهو ١[ :قالطلا] 4 . .َنجرْخَي الو نهتويب ْنِم ْنُهوُجرْحُت ال» : ىلاعت هلوقل .هيف
 ترجل وأ هءارك دقن ءال وأ هل نكسملا

 0 7 8 د او 1 1

 .اهقلط يذلا اهجوز ىلع نوكت اهتّدع هيف يضقت يذلا نكسملا ةرجا نأ كلذ ىنعمو

 :ةّدعلا نكْسَم يف هتقّلطُم عم جوزلا ئنكُس - 4615

 وهو .اهقالط تقو هنكست تناك يذلا نكسملا يف اهانُكّسب هيفوتست : ةّدَمْعُمْلل ىنكسلا نإ انلق

 باوجلا ؟ةّدعلا دم لالخ اهعم نكسي نأ زوجي لهف هجم حادا تقع يللا تيبلا

 امأ .لحلا ليزي الو هي عفري ال يعجرلا قالطلاو .هتجوز اهنأل اين قالطلا ناك اذإ معن

 اهنيم ةانكتسي. قفحيي الو: ةعساو: راذلا تناك :اذإ اهعم نكس نأ ًاضيأ هلف ًانثاب قالطلا ناك اذإ

 هُقفاَرَم امهنم لكلو ءرخآلا نع لصفنم رادلا نم بناج يف نكسي امهنم لك نوكل وُلَخ

 )١١69( ص ."ج «يسخرسلل «طوسيملا» 7#

 )١١1644( 71/7/-57/5ص *ج «عانقلا فاشك» .

 )5 )11١6896ص ؛ ١ج «يواصلا ةيشاحوو ريدردلل «ريغصلا حرشلا» 6١.
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 قباطلا يف جوزلا نكسو .لفسو وُلُع رادلل ناك ول كلذكو .هب صاخلا ُهّلَخْدَمو هب ةصاخلا

 . ىلعألا قباطلا يف ةجوزلا تنكسو .لفسألا

 نم دب الف ءأعرش هب حومسملا وحنلا ىلع ِةَيوَس امهل عسّتي ملو امهب نَكْسَملا قاض اذإو

 هانكسو ءاهيلع بجاو اهانكس تيب يف ة ةّدتعملا ىنكس نأل « ىلوأ جيزلا لاقتناو ءامهدحأ لاقتنا

 .اهلاقتنال رّذُم كانه ناك اذإ الإ حاّبُملا ىلع ةمَّدَقُم بجاولا ةياعرو حابم هيف وه

 مهضعبلو .هيلع ةهبنم وأ هيلإ ةريشم وأ هب ةحرصم ءاهقفلا لاوقأ تءاج هتركذ يذلا اذه يفو

 : مهلاوقآ ضعب يلي اميف ركذن «طورشو ليصفت
 : ةيفنحلا لاوقأ نم : أ  ةهالال

 ةرتس نم دب ال ثالث وأ ٍنئاب قالطب ةقرفلا تعقو نإ مث» :«ريدقلا حتفو ةيادهلا » يف ءاج

 نوكي نأ الإ ل ا د ؟اهندع يف فاطر عم نكنلاب يأ هب سأب ال مث ءامهنيب

 جرخي نأ ىلوألاو . «هيلإ تلقتنا اًمع جرخت الو ذم هنآل جرخت ٍذئنيحف .هنم اهيلع نفاخ عجاف

 .20ةجورخ ىلوألاو ءجرختلف لزنملا اهيلع قاض نإو ءاهكرتيو وه

 : ةلباتحلا لاوقأ نم : با 4

 عضوم يف نكّسلا اهنكمأو امهل ةعسّتم قلطملا راد تتناك ولفو : «عانقلا فاشك» يف ءاج

 هيف روذحم ال هنأل زاج + ينابلاب عوزلا نكسمو 57 .رادلا ولغو ةرجحلاك درفنم

 0 ءاهقّلطُم اهاري ال ثيحب هيف رتتست عضوُم اهلو َقلْغُم باب امهنيب نكي مل نإو

 اهعم نكسُي نأ ْرُجِي مل يأ زُجَي مل ٌمرحم اهعم نكي مل نإف ءًاضيأ راج هب ٌظفحتت

 , 0365؟اهقلطُم

 : ةيعفاشلا لاوقأ نم : ج  ةهالو

 هنأل ؛اهيف ٌدتعت يتلا رادلا يف اهَتّلَخادُم الو اهُننكاَسُم هل سيلو» :«جاتحملا ينغم» يف ءاج

 ًالوط :ىلاعت لاق دقو ءاهب رارضإ كلذ يف نألو هيلع ٌةَمّرَحُم يهو ءاهب ةوُلَحلا ىلإ يدؤي
 يتلا ةعساولا رادلا يف ناك نإف ,نكسلا يف يأ .[ :قالطلا] 4َنهيلع اوُقَّيضتل ُنهوراضُت
 , ىثنأ وأ ركذ ءهنم ىحتسي زّيمم .ةرهاصُم وأ عاضرب ولو اهل ٌمرحم ءاهلثم نكسم ىلع تداز
 ىثنأ وأ ركذ زيمم هل ٌمّرحم رادلا يف ناك وأ « ةقث تناك اذإ كلذك ءاهتمع وأ اهتلاخ وأ اهتخاك

 نكل ءروذحملا ءافتنال  اهانكس راد يف اهل قّلطُملا ةنكاسم قاع ركذ ام زاج ىرخأ ةجوز وأ

 )-١١59( .؟44ص #ج هريدقلا حتفو ةيادهلا» .2 )١١647( 76ص ءا"ج «عانقلا فاشكو .
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 ناك ولو .ًاريصُب اهاتكُّس راد يف نوكي يذلا مرحملا يف طرتشيو .رظنلا لامتحال .ةهاركلا عم
 قلأطملا يأ- امهّدحأ اهنكسف ,ةقبطك اهوحن وأ - 8 0 00 يهو  ةرجح رادلا يف
 ًارذح مرحملا طرتشا قفارملا تدحتا نإف ,رادلا نم ىرخألا ةرجحلا ٌرخآلا نكسو - ةّدتعُملاو
 ريصت اهنأل .هنودب اهتتكاسم هل زوجيو .مرحملا ط هرتشي الف قفارملا دحتت مل نإو .ةولخلا نم

 ىتح ولغعلا اهنكسي نأ ىلوألاو رك اميف ةرجحو رادك ولعو لفسو . نيترواجتملا نيرادلاك ذئنيح
 .8*20,اهيلع عالطالا هنكمي ال

 :ىتكسلا يف هذ اهّقح ءافيتسا نم ةّدتعملا نيكمتل يضاقلا لخدت 946م١

 : ةلباتحلا بهذم : ًالوأ

 نم اهعنم وأ :لماح يهو ًانئاب ًاقالط هتقلطمل ىنكسلا هتمزل نم باغ ولو : ةلبانحلا لاق
 ضرتقا وأ الام هل دجو نإ - - جوزلا لام نم يأ هلام نم يضاقلا هارتكا هيلع ةبجاولا ىنكسلا
 بئاغلا ىلع بجو ام ةرجا يأ «هترجأ يضاقلا ضرف وأ آلام هل ْدِجَي مل نإ هب نكست ام هيلع
 نعوم كذاب انكيش نيكسلا اهل تبحر نت تكا نإو .رضح اذإ هنم هذخأتل نكسملا نم

 امهدحأ نذإ لاصحتسا نع اهزجعل امهنذإ نودب هترتكا وأ . يضاقلا نذإب وأ ءاهل ىنكسلا هيلع
 .01هترجأتسا يذلا اهنكسُمل ةرجأ نم هتعفد امب هيلع تعجر

  4 4١ةيعفاشلا بهذم :ًايناث :

 هل َنَكْسَم ال قّلَطُم لام نم مكاحلا يرتْكي» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاج
 نأ مكاحلا اهل نذأ نإف ءمكاحلا هيلع ضرتقا لام هل نكي مل نإف .هيف ٌلتْعَل هّذَتْعُمِل ًاكسم

 يأ- اهجوز ىلع هب عجرتو ءزاج اهلام نم نكسملا يرتكت وأ ءاهجوز ىلع ضرتفَت
 لت اهقلطُم

 :اهكلُم يف اهانُكُس نع ةرجأ ةّدتْعُملا ذخأ -7
 ذخأتو هنكست نأ تدارأو هكلمت َنَكْسَم اهجوز ىلع ىنكسلا ٌقح اهل يتلا ة ةّدتعملل ناك ولو

 ةئيهت نم هعانتما لاح يف وأ «جيوزلا ةبيغ لاح يف كلذ اهل زاج ٠ ؛اهقلطُت نم كلذ نع ةرجا
 تبجو نم ةبيغ عم اهكلم تنكس ولو» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاّشك» يف ءاج دقف اهل نكسم

 )١1١694( ج «جاتحملا ينغم» ” 2صضص5٠١7.

 ) )01699.؟5/!1صض اج «عانقلا فاشك»

 )١1100( نص ءالج «ينغملا»  251١."07ص اج «عانقلا فاشك»
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 , 015017 هترجأ هيلع تبجوف ءاهناكسإ هيلع بجي هنأل هترجأ اهلف ءهعانتما وأ ئنكسلا هيلع

 :ةافولا ةّدتعمل ىنكُسلا :ًايناث 458

 :ةيعفاشلا بهذم : أ

 .©"'9«رهظألا ىلع ٍةافو ةّدتعملو نئاب ولو قالط ةّدتعمل ىنكس بجت» :اولاق

 ةلسرملا نويدلا ىلع مّدقَتو .ةكرت تدجو ثيح ةافو ةّدتعمل نكس بجتو» :ًاضيأ اولاقو

 ,015:5بهمزلا 2

 اهيف اهتّدع يضقت اهنإف ةجوزلا اهنكست تناك ًاراد كرت اذإ ىفوتملا جوزلا نأ اذه نم ٍمهفيو

 ىرتكي هنإف ةلوقنم ًالاومأ كرت امنإو ًاراد كرتي مل نإو هيف نكسلاب ىنكسلا يف اهقح يفوتستل

 . ىرخألا هنويد ىلع كلذ مدقيو اهل ًانكس اهنم ءزجب

 اهتمزل ىنكسلاب ُثراو عربت نإف ءاهئاكسإ بعباول تنملل ةكرت ال ثيحو» :ًاضيأ اولاقو
 هعربت يف 8-5 ثراولاك ثراولا ريغ ريغو . هوم ءام نوص يف ًاضرغ ثراولل هل نأل ةباجإلا

 تيب نم اهناكسإ ةكرت ال ثيح مامإلل نس عربتم دجوي مل اذإف هل اهتباجإ بوجوو «ىنكسلا
 ,219(تءاش ثيح تنكس دحأ اهنكسي مل نإو .لاملا

 كرتي مل اذإ اهتّدِع هب يضقتل ًانكسم اهل رجأتست نأب اهناكسإب موقت ةلودلا نأ كلذ ىنعمو

 .ناكسإلاب اهل دحأ عربتي ملو ءًائيش ىفوتملا

 : ةلباتحلا بهذم : ب -4

 «ىفوتملا اهجوز ةكرت يف الو «ةثرولا ىلع ال ,ةافولا ةّدتعمل ىنكسلا بجت ال ةلبانحلا دنع

 .هعم هيف نكست يه تناكو ءاهجوز هيف تام يذلا نكسملا يف اهناكسإب ةثرولا عربت ول نكلو

 نأ بجي يذلا اهل ةّدعلا تيب وه هنأل ؛ ؛نكسملا اذه يف ىنكسلاو عربتلا لوبق اهيلع بجو

 اكلم هرابتعاب هيف ىنكسلاب اهل ةثرولا عربتب كلذ اهنكمأ دقو ,كلذ اهنكمأ املك هيف اهتّدع يضقت

 اكلُم نكي مل اذإ هلع هترجأب نوعربتي مهو وأ  ىفوتُملا اهجوز مهثروم نم مهيلإ لآ .مهل

  ةلودلا  ناطلسلا عربت وأ نكسملا كلام كلذب اهل عربت اذإ هيف ىنكسلا اهمزلُي كلذكو ٠ .مهل

 تضق اذإ الإ هيف اهتّذع يضقتل هيلإ عوجرلا اهيلع بجو هنم تثجرخ اذإو ءاهنع ةترجاب هريغ وأ

 وأ هيف ىنكسلاب اهل عربتملا دوجو مدع ةلاح يف امك هريغ ىلإ لاقتنالاو هنم جورخلاب ةرورضلا

 , 1١١-١75 ص 27ج «جاتحملا ينغما . 15١5 . ؟0/"ص 27ج .«عانقلا فاّشكو ل1١15

 . 5١ ؟ص ءا"ج (جاتحملا ينغم» ١40 . )١1١504( ص ءالج «جاتحملا ةياهن» )*١10(
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 بجاولا نأل .ءاشت ثيح هريغ ىلإ لاقتنالا اهل زوجيف «نكسملا اذه هب يرتكت ام دجت ال اهنوكل

 اهيلع رذعت دقو ءاهجوز عم هيف شيعت تناك يذلا اهنكْسم وهو «ةّدعلا تيب يف رارقلا اهيلع
 بجاول ٌءادأ هيف رْفَتف هراتخت رخآ نكسم يف رارقلا اهل زاجف .بجاولا اذه اهنع طقسف كلذ
 يذلا نكسملا اهقح يف راص ةّدعلا تيبو «هنم جورخلا مدعو قّدعلا تيب يف ءاقبلا وهو قّدعلا

 , 0137 وبلإ «لقتنا

 : ةيفنحلا بهذم : ج -46

 تناك ولو ًاقلطم ةافو ةّدتعمل اهعاونأب ةقفنلا بجت ال .لبق نم مهنع انركذ امك .ةيفنحلا دنع

 هنم لقتنت الو ءاهجور تنوي لبق هلكت تناك يذلا نكمل يف ٌّدتعت نأ اهيلع نأ الإ .الماح

 .. هترجأ يف هيدؤت ام دجت الو ةرجأب نكسملا ناك نأك «ةرورضل الإ

 «لزنملا اذه نم اهئاريم نم اهبيصن يف نكست نأ اهلف ىفوتملا اهجوزل لزنملا ناك اذإو
 اهيفكي ال لزنملا اذه نم اهئاريم نم اهبيصن ناك نإو ءاهل مراحمب اوسيل نمم ةثرولا نع رتتستو
 ىلإ هنم لقتنت نأ سأب الف ,مهنم اهعاتم ىلع تفاخ وأ .مهبيصن نم ةثرولا اهجرخأو ءاهانكسل

 توم لبق هنكست تناك يذلا تيبلا يف ةّدعلا يف ىنكسلا نأل ءانركذ امك رمألا ناك امنإو .هريغ

 طقست تادابعلاو ءاهيلع ىلاعت هلل اقع ةداععلا قيرطب اهيلع تبجو ىنكسلا هذه ءاهجوز

 عفدت نأ اهيلع ذإ .هنم لاقتنالا زوجي ال لزنملا ةرجأ عفد ىلع ردقت تناك اذإ اذهلو ,راذعألاب

 ديدجلا اهنكسم نييعت ناك رْذُعلل اذه اهلزنم نم تلقتنا اذإو «هيف ةّدعلا يضقنتل هكلامل هترجا

 ,0175)هراتختو هنّيعت يتلا يهف ءاهريغل ال اهل

 :ةوسكلا و ماعطلا ةقفن : ًايناث وهم

 يهو ًانثاب ةقلطم وأ ًايعجر ةقلطم تناك ول امك ةّدتعُملل ةوسكلاو ماعطلا ةقفن تبجو اذإ
 دنع هانيب يتلا ةّيفيكلابو ردقلاب اهتقفن يفوتست اهنإف «ةيفنحلا دنع ًالئاح تناك اذإ كلذكو ,لماح

 ةّديقم ةّدعلا ةقفن نأ ىوس «نيتلاحلا نيب قرف ال ذإ .حاكنلا مايق نيح ةجوزلا ةقفن نع انمالك

 ماد ام اهل بجت ذإ ,ةدّدحم ةدمب ةدّيقم ريغ حاكنلا مايق لاح ةجوزلا ةقفن امنيب ,ةّدعلا ةّدمب

 ةقفنو» :لاق ذإ «جاتحملا ينغم» بحاص نيتقفنلا نيب هباشتلا اذه ىلإ راشأ دقو ءًامئاق حاكنلا

 ,01509ع. .هعباوت نم اهنأل .صقن الو ةدايز ريغ نم حاكنلا نمز ةقفنك ةرّدقم ةّدعلا

 )١106( #77ص 77ج «عانقلا فاشكو .

 اك ك) ١( سص ,7”ج «عئادبلا»  206-5١6.؟759-5948/ص 237ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» 377” ص 25ج «طوسبملا»

  015090«ا"ج «جاتحملا ينغما» ص١ 5:5.
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 ىنكسلاو نئابلاو يعجرلا ةقلطمل ةقفنلا يأ - بجتو» :وهو راتخملا ردلا» يف ءاج ام امأو

 : هلوقو» :لاقف هللا همحر نيدباع نبا لوقلا اذه ىلع قلع دقف ىقُدُملا تلاط نإ ةوسكلاو

 ةوسكلا ركذي مل ثيح - ةفينح أ بحاص دمحم نع ناذتعالا ىلإ راشأ «ةَّدملا تلاط نإ

 رهظلا ةّدتممك ةّدملا لوطل اهيلإ تجاتحا ول ىتح اهنع ىنلغتسيف ءًابلاغ لوطت ال ةّدعلا نأل كلذو

 ”دلللا 8«ةوسكلا اهل بجي

 ؟اهتقفن ًانئاب ةقلطملا لماحلا يفوتست ز فيك - 4 1/

 امك لمحلا عضو يهو .اهتّدع ةّذم اهقّلطُم ىلع اهل ةبجاو لماح يهو ًانئاب ةقلطملا ةقفن

 ؟اهتقفن ىفوتست فيك نكلو «لبق نم كلذ انركذ

 انلعجأ ءاوّس «لمحلا روهظ لبق لماحلل ةقفنلا عفد جوزلا ىلع بجي ال» :ةيعفاشلا لاق

 فارتعا وأ «ةئيبب اهلمح رهظ اذإف «ةقفنلا بوجو ببس ققحتن مل اننأل ؛ .لمحلل وأ اهل ةقفنلا

 ََك نِإو> : ىلاعت هلوقل موي لك يأ ' مويب فض اهل ةقفنلا قد بجو لاهل هقيدصت وأ .جوزلا

 عضولا ىلإ ترخأت ول اهنألو «ع+ :قالطلا] « ٌنِهلمَح ّن ٌنعضِي ىّنح نهيلع اوقفنأف لمح تآلؤأ

 . تررضتل

 لصألا نأل .ةدحاو ةلمج اهل عفدتف اهلمح عضت ىتح لب .كلذك اهعفد بجي ال ليقو

 ملعي لمحلا نأ ىلع ينبم فالخلاو - لمحلا يأ  ببسلا نقيتي ىتح ةقفنلا بوجو نم ةءاربلا

 ,015:)(ملعُي هنأ رهظألاو ؟ال مأ

 ةقفن عفد همزلي امك ءًامويف و اهيلإ ةقلطملا لماحلا ةقفن 3 جوزلا مزلي : : ةلبانحلا لاقو

 01230(. .هماكحأ تبثتف .تارامألاب تبثي لمحلا نأل ,ةيعجّرلا ةقلطُملا

 .لمحلا روهظ ةّدتعملا ءاعدا

 : ةئيبلاب هتابثإ : أ
 تاداهش اهيف يفكتو هيلا اهيلعف جوزلا هركنأف لمحلا روهظ ًانئاب ةقلطملا تعدا اذإ

 ندهشي نأ ْنَهِلو ,ءلودع ةوسن عبرأ نم نوكت نأ ةداهشلا هذه لوبقل ةيعفاشلا طرتشاو .ءاسنلا
 ,01512كلذ نفرع اذإ رهشأ ةتس نودل ناك نإو .«لمحلاب

 ."559ص اج هراتحملا درو راتخملا ردلا» )١1١1508(

 .؛١5ص 23"ج «جاتحملا ينغم» : )١1١1509(

 .؛5غ١ ص 27” ج «جاتحملا ينغم» )١11511١( .5094ص ءالجا ون لاد )01151١(
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 ىلع ٌةداهش اهنأل ؛ةلادعلاو ةربخلا لهأ نم تناك اذإ ٍةدحاو ٍةأرما ةداهش لبقث : ةلبانحلا لاقو
 .2111ةدحاو ةأرما ةداهش هيف لبقتف «لاجّرلا هيلع علظي الام

 :لمحلاب اهل جوزلا قيدصت : ب -8

 دقف ًاقح لماح اهنأ رهظ نإف ءاهتقفن اهيلإ عفدو قّلطملا جوزلا اهقّدصف لبحلا تعّدا اذإو
 ناك نإ .هقحتست ام ىلع أدئاز هعفد امب اهيلع عجر لماح ريغ اهنأ نّيبت نإو ءاهقح تفوتسا

 اهقالط ناك نإ هعفد ام لكبو «نئابلا قالطلا يف ةقفنلا اهل نأ لوقي نم دنع ًانئاب وأ ًايعجر اهقالط

 ام ناك ءاوس اذهو .ةيعفاشلاو ةلبانحلاك ,ةقفنلا ًانئاب ةقلطملا قاقحتسا مدعب نيلئاقلا دنع ًانئاب

 سيل هنأ نيبت اذإف .بجاو هنأ ىلع هعفد هنأل ,مكاحلا مكح ريغب وأ مكاحلا مكحب اهيلإ هعفد

 .2153نيد هيلع نكي مل هنأ نيبتف ءانيد اهاضق ول امك هعجرتسا بجاوب

 عبارلا بلطملا

 ةّدعلا ةقفن تاطقسُم

 :ةجوزلا ةقفن هب طقست امب طقست :ًالوأ

 طقسي الو ءامهريغو ةوسكو ةقفن نمؤملا - ةيعجر ةقلطمل يأ - ةيعجرل بجتو» : ةيعفاشلا لاق

 .9١01عةجوزلل بجي ام هب طقسي امب الإ اهل بجو ام

 :زوشتلاب ىنكسلا ٌّقح طقسي :ًايناث ه0

 اهزوشنب ةّدتعملا هدقفت قحلا اذهو لبق نم انركذ امك ةّدعلا ةقفن ةقفن ةلمج نم ىنكسلا قح

 ةّرشان الإ نئاب ولو يقالط ةدتعمل لكس نحو : ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاج دقف

 نإف ةّدعلا يف اهل ىنكس ال اهنإف ءةّدعلا ءانثأ يف مأ اهقالط لبق اهزوشن يأ كلذ ناك ءاوس

 مدع يف رهظي ةّدتعملا روشن : نأ يل ودبيو ,(اا .اهل ٍينكسلا قح داع ةعاطلا ىلإ ! تداع

 .ةّدعلا ماكحأ هب يضقت ام فالخ ءعورشم رذع الب هنم جرختف ةّلعلا تيب اهتمزالم

 : علَخلا يف ًاضرع تناك اذإ ةقفنلا طقست :ًاثلاث 5

 ةّدعلا تيب ةمزالم بجاو اهيلع ىقبي نكلو , علخلا يف ًاضوع تناك اذإ ةّدعلا ةقفن 3 ةفن طقستو

 )١1519( ص ءالج «ينغملا» 51١١".

 1515( ص 27ج «جاتحملا ينغم) ل الج « ينغملا» 514١-55١.

 )١1١51385( ص 2" ج «جاتحملا ينغم» 54٠١. ) )1١1١516«7ج «جاتحملا ينغم» ص١ 3١4-5١
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 راهنلاب جورخلا اهل حابي :اولاق انخياشم ضعبف ءاهتّدع ةقفنب تعلتخا ول» :«عئادبلا» يف ءاج دقف

 يه اهنأل ,جورخلا اهل حابي ال :لاق مهضعبو .«ءاهجوز اهنع ىفوتملا ىنعمب اهنأل ,باستكالل

 جورخلا مدعو تيبلا موزل امأف .هلاطبإ ىلع ردقتف اهل قح ةقفنلاو ءاهرايتخاب ةقفنلا تلطبأ يتلا
 ,01523,هلاطبإ كلمت الف ءاهيلع قحف هنم

 : علخلاب ىنكسلا طوقس :ًاعبار 4041

 ىلع تعلتخا ولو :ةيفنحلا لاق دقف علخلا يف ًاضوع ناك اذإ ةّدتعملل ىنكسلا قح طقسيو
 لحي الو «جوزلا تيب يرتكت نأ اهمزليو جوزلا نع طقست ىنكسلا ةنوؤم نإف ءاهل ىنكس ال نأ

 .2151ةَّدعلا تيب نم جورخلا اهل

 : عْلَخلاب ىنكسلاو ةقفتلا طوُقُس ىلع ماَمُهلا نبا بيقعت -4
 علخلا يف ةقفنلاو ىنكسلا قح طوقس نم ةيفنحلا هلاق ام ىلع ًابيقعت مامُهلا نبآ”مامإلا لاق

 صوصخ يف رظني نأ يتفُملا ىلع نأ قحلاو» :لاق ,ةعلاخملا يف ًاضّوع ةجوزلا امهتلعج نأب
 نإو ءٌلحلاب اهاتفأ .جرخت مل نإ ةشيعملا نع ةعلتخملا هذه زجع ةعقاو يف ملع نإف  عئاقولا

 ,0171ةّدعلا تيب نم جورخلا ةمرحب يأ «ةمرحلاب اهاتفأ اهتردق ملع

 : علخلاب لمحلا ةقفن طوقس :ًاسماخ -06

 اهلمح ةقفن نم هتأربأو اهجوز ةأرملا تعلاخ اذإو : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج

 .©0951ذومطُفَت ىتح دلولل الو ةقفن اهل نكي مل .هتلافكو

 :ةّدعلا ةّدم يضمب ةقفنلا طوقس :ًاسداس -5

 الو يضاقلا لبق نم اهب ًايضقم نكت ملو ءاهضبقت مل اذإ ةّدعلا يضمب ةقفنلا طقستو

 اهيلع ضارت لصح وأ اهب ًايضقم ناك اذإ امأو .اهقْلطُمو ةّدتعملا لبق نم اهيلع يضارتلاب
 .ةقفنلا طقست الف ءَقّلُطُملا رمأب وأ يضاقلا رمأب ةنادتسمو

 .طقست :لاق نم مهنمف .كلذ يف فانحألا فلتخا دقف امهدحأ رمأب ةنادتسم نكت مل اذإو

 دنع هّلك اذهو ,يضارتلاب وأ يضاقلا مكحب ةمذلاب ًانيد تراص اهنأل .طقست ال :لاق نم مهنمو
 ,000177ةضشحلا

 . ؟997ص اج هريدقلا حتفو ةيادهلا» )١1١1517( .6١73ص اج «عئادبلا» )1١1151(

 ."١١5ص ءالج «ينغملا» )١11519( .؟9ا/ص ء"ج نيدقلا حتفد )١1١15148(

 .6ه8ص ١1ج «ةيدنهلا ىواتفلا» 5١١. ص «7”ج ناتحملا درو راتخملا ردلا»(1570١١)

 - "هال ب



 اهضبقت مل اذإ هب طقست امو ,ةجوزلا ةقفن يف مهلوق لثم  ةّدعلا ةقفن  ةقفنلا هذه يف مهلوقو

 . ةجوزلا

 نيد ىقبت لب ةدملا قضم: ظفس ال ةكوزلا ةقفن نأ نوري نيذلا ةيفنحلا ريغ نأ يل ودبيو

 وأ جوزلا نم ءادألاب الإ طقست الف «ةّدعلا ةقفن يف لوقلا اذه نولوقي «ةيعفاشلاك جوزلا ةمذ يف

 .ةجوزلا ةقفن لثم ةَّدعلا ةقفن نأل .ةّدملا يضمب طقست الف ةّدتعملا نم وأ ةجوزلا نم ءاربإلاب

 ريغ ةجوزلا ةقفن امنيب ,ةّدعلا نمز وه ددحم تقوب ةدودحم ةّدذعلا ةقفن نأ يف نافلتخي امنإو

 . حاكنلا ءاقبب ىقبت امنإو ددحم نمزب ةددحم

 :ةّدعلا ءاضقناب ةقفنلا طوقس :ًاعباس - 17

 ةقفنلا بوجو ببس مدعنا ةّدعلا تضقنا اذإف «ةّدتعملل ةقفنلا بوجو ببس يه ةّدعلا
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 كل 0
 ميطشمورلرشلمطلذ . و 4

 رحت 4

 ناك امو. . ثانإلاو روكذلا نم دالوألا يأ .لسنلا داجيإ اع رش ةدوضقملا جاوزلا تارح نم

 ءاهتابحتسم نم نوكي نأ ةعيرشلا هيف بغرت ام تاجرد ل ءاعرش هيف ًايوغرم ناك ًاعرش ًادوصقم

 .ةعيرشلا تابحتسم نم ديكأتلاب وه دالوألا نم لسنلا داجيا اذكهو

 نأ هرسيف ؛ةعيرشلا هيف بغرت اميف بغريو «ةعيرشلا هبحت ام بحي نأ ملسملا يف نأشلاو
 . ىثنأ وأ ناك ًاركذ هايإ هللا هقزر يذلا دولوملا اذهب رشي نأ هرسيو ءدلو هتجوز هل دلت

 رايتخاو 0 يف ناذألاك «مالسإلا ٌةعرش اهب تءاج رومأ ةلمج هل عضي ديدجلا دولوملاو

 مهيلع تبثت امك ةناضحلاو ةعاضئلاك مهي ىلع درا تح مل د - 00 ذنم دال

 ل هو يي دج اع الا ءالؤه 0
 نمو .تاوخألاو ةوخألا ةبارق لبق ةّيمرحملا ةبارقلا ىلوألا نمف .ةنيعم تابارق مهيدلاو براقأ

 تابارقلا هذه ءوشن ىلع بترتيو . ةلوؤخحلاو ةمومُعلا ءانبأ ةبارق لثم ةّيمرحملا ريغ ةبارقلا ةيناثلا
 . تابارقلا هذه فارطأ نيب ٌتابجاوو ٌقوقح اهعاونأ فالتخا ىلع

 نيزجاع نوقُبَيو نوغلبي دقو .قوقخ نم مهل اميف فرصتلا نوعيطتسي ال راغص مهو دالوألاو
 مهتحلصمل مهيلع ةّيالولاو رجلا ماظن ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ناك اذهلف ءمهقوقحب فرصتلا نع

 . مهنع رارضألا ءردو

 :ثحبلا جهنم .-48

 ىلع لوصف ىلإ بابلا اذه مسقن ءهعيضاومل ًاميظنتو .ثحبلل اليهستو .مدقت ام ىلع انبو
 : يلاتلا وحنلا
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 .دولوملاب ةراشُبلا - لوألا لصفلا

 .دولوملل عنصي ام يناثلا لصفلا

 .بسنلا توبث  ثلاثلا لصفلا

 .دالوألا نيد - عبارلا لصفلا
 . ةعاضّرلا - سماخلا لصفلا
 .ةناضحلا - سداسلا لصفلا
 .(سفنلا ىلع ةيآلولا مهل نم ىلإ مهمض) دالوألا ةلاَمَك - عباسلا لصفلا
 . مهتلماَعم ةيفيكو دالوألا ةيبرت  نماثلا لصفلا

 . براقألا رئاسو نيدلاولاو دالوألا نيب ةقفنلا : عساتلا لصفلا

 .نيدلاولا رب :رشاعلا لصفلا

 . محّرلا ُةَلَص  رشع يداحلا لصفلا
 . ةيالولاو رجحلا  رشع يناثلا لصفلا
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 لرزرر لسمل)

 ورآرلابةراشسإل
 ش : ةراشبلا ىلعم

 .ريخلاب الإ نوكت ال ٌةقلَطُملا ةراشبلاو .هب ترشب ام ةراشبلا :هللا همحر روظنم نبا لاق
 .هتحرفأ اذإ هرشبأ لجرلا ترشيو

 .00770كحرْفيو كّرُسي : يأ كرشبي ىنعم :جاَجّيلا لاقو يع ل مع 2 .٠

 .215؟8رورسلا رهظُي يذلا ربخلا يه ةراّشبلا :هريسفت يف يزارلا لاقو

 فرعي فيراعتلا هذه نمو .©70١2رسي امب رابخألا ةراشبلا لصأو :هريسفت ىف ىسولآلا لاقو

 روسو حرفي امب رابخإلا ينعت ةراشبلا نأ

 : دولوملاب ةراشبلا ىنعم

 هتجوز نأب دلاولا ٌرابخإ ينعت دولوملاب ةراشبلا نأب لوقلا نكمي ةراشبلا ىنعم ساسأ ىلعو

 رابخإ دلولاب ةراشبلا موهفم يف ُلْحْدَي كلذكو «ةحرفُيو هّرُّسي كلذب هرابخإ نأ رابتعاب ًادولوم تدلو

 .اهحرفيو اهرسي رابخإلا اذه نأ رابتعاب ًادولوم تَدَلَو اهنأب ةأرملا

 :هب ةراشبلا نيبو اهنيب قّرَفلاو دولوملاب ةئنهتلا

 تتاف اذإف «جوزلا اهب رشبيو .ةجوزلا ةدالو دنع ةداع نوكتو «هانركذ ام ينعت دولوملاب ةراشبلا

 انثحب يفو ءهُّرُسي امب دبعلا مالعإ (ةراشبلا) نأ امهنيب قّرَفلاو .(ةثنهتلا» تبحتسا اهناوأ تاوفل
 .هتجوز ةّدالو :وهو هرسي امب دلاولا مالعإ

 ءاعد وأ لاك" هتدحالوب ملع نأ دعب دولوملا اذهبو ريخلاب دلاولل ٌءاعد يهف (ةشهتلا) امأ

 . 151-55١ص هج ءروظنم نبال «برعلا ناسله (1171)

 . 158ص 14١ج «يسولآلا ريسفت» )١177( . 3202١"ص ,؟ج «يزارلا ريسفت» (11575)

 . 5١-7١"ص «ةيطع نيدلا لامج راصتخا .ميقلا نبال «دولوملا ماكحأب دودولا ةفحت» )١115784(

 تضل



 كلذ لوقي وأ ءاحلاص هلعجو دلو نم هللا كقزر امب كل هللا كراب :هل لوقي هنأك «كلذب هتدلاول

 . هتدلاول

 : ماعلا اهانعمب ةراشبلا ةيعو رشم ىدذم 0

 ساسأ ىلع ةراشبلا ةيعورشم ىدم امف «حرفيو ٌرسي امب رابخإلا ماعلا اهانعمب ةراشبلا نإ انلق
 هب قلعتت ام فالتخاب يأ ءاهعاونأ فالتخاب فلتخي كلذ ىلع باوجلاو ؟اذه اهانعم لصأ

 . ةبحتسملا ةراشبلاو .ةروظحملا ةراشبلاو .ةحابملا ةراشبلا كانهف .ةراشبلا

 :ةحابملا ةراشبلا : ًالوأ 4٠ ع

 لوصوب وأ ءهدلو حاجنب بألا ةراشب لثم «ةحابم رومأب تقلعت اذإ ةحابم ة :راشبلا نوكتو

 هذهف «كلذ وحنو ءهرفس نم هبيرق لوصوب وأ .هضيرم ءافشب وأ «هتراجت حبرب وأ .ةملاس هتعاضب

 رابخإ اهنأل ءًاضيأ حابم اهب رابخإلاف حابم اهب رورسلاو ةحابم رومأب قلعتت اهنأل «ةحابم ةراشب

 .حابُم اهب رورسلاو ةحابُم ثادحأو عئاقوب

 :ةروظحملا ةراشبلا :ًايناث .

 ةهاركلا هجو ىلع رظحلا اذه ناك ءاوس ءًاعرش ةروظحم ثادحأو عئاقوب ناسنإلا حرفي دق

 لهأ ةميزهب هرورسب وأ هرامقلاب هقيدص حبرب وأ هحبرب هرورسو صخشلا حرفك «ميرحتلا وأ

 ثادحألاو عئاقولا هذهب رورسلا نأ كش الو ,رافكلا مامأ نيملسملا ةميزهب وأ' اعمل مامأ لّذَعلا

 ىلع ةناعإ اهنأل زوجت ال ةروظحم ةراشب يه ءاهب حرفي نمل عئاقولا هذهب ةراشبلاف ًاعرش روظحم
 ههركي امم ثدحو عقو ام هرسي ةراشبلا هذه لماح نأ ىلع لدت اهنألو ءاهب روظحملا رورسلا

 لصح نإ حرفي الو رامقلا يف حبرلاك مارحلا لكأي ال نأ ملسملاب نأشلا نآل هّبحُي الو مالسإلا

 نيملسملا ةميزهل حرفي الو نزحي نأ ملسملاب نأشلا نأ امك :مّرحملا حبرلا اذه لثم هريغل وأ هل

 عوقولا ىلع راع «مارحلاب هل عاقيإ لصح امب هل ةراشبلاف «كلذ هر هرسي ناك اذإف ءرافكلا مامأ

 .ةروظحم هب ةراشبلا نوكتف «مارحلاب

 | : ةبحتسملا ةراشبلا :ًاثلاث

 .ملسملا اهب حرفيو «باوثلا اهب قلعتيو عرشلا اهبحي يتلا نيدلا رومأب قلعتت يتلا يهو

 تناك ءاوَس «نيدلا رومأ نم عرشلا هبحي ام ثودحو عوقو هحرفُيو هرسي هنأ ملسملاب نأشلا نأل

 هيخأل ملسملا اهاري ةحلاصلا ايؤرلاك «نيملسملا مومعب قلعتت تناك وأ ءهدحو ملسملاب ةصاخ

 هبحي امم نآرقلا ظفح نأل ؛ميركلا نارقلا هدلو ظفحب بألا ةراشب لثمو ءاهب هرشبيو ملسملا

 هدلو ظفح هرسي نأ ملسملا بألاب نأشلاف .مالسإلا هبحي ام هرسي ملسملاو «هيف 2 مالسإلا
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 ثدحلا اذه نإف .رافكلا ىلع نيملسملا راصتنا لثمو «ةبحتسم ةراشب كلذب هل ةراشبلاف «نآرقلا

 . ةبحتسم ةراشب يه سانلا مومعل وأ ءرمألا يلول هب ةراشبلاب ملسملا مايقف «ملسم لك ٌرسي ميظعلا

 :ةبحتسملا ةميدقلا تاراشبلا نم 7

 ةعاّس يف هوعبتا َنيذْلا راصنألاو َنيرجاهُملاو يلا ئلع هللا ٍباَن ثقلإ» : ىلاعت هللا لاق

 ىلعو ءميحر فّؤر مهب هنإ ءمهيلع بات مث .مهنم قيرف ُبولُق غيزي داك ام دعب ْنِم ةرْسُعلا
 اونظو , مهسفنأ مهيلع ثتقاضو ْتَبُْحَر امب ضرألا مهيلع تقاض اذإ ىتح اوفّلخ َنيذلا ةئالثلا

 : 22ه« ميحرلا باوتلا وه هللا نإ اوبوتيل مهيلع بات مث .هيلإ الإ هللا نم اَبْلَم ال نأ

 : مهيلع هللا ةبوتب اوُفَّلُخ نيذلا ةثالثلا ةراشب -

 نم هعم نمو هلك يبنلا نأ كلذو .كوبت ةوزغ يف ةيآلا هذه تلزن .هريغو دهاجم لاق

 ةلقو ديدش ٌرَحو ةّيدجم ةنس يف رمألا نم ةّدِش يف كوبت ةوزغ ىلإ اوجرخ راصنألاو نيرجاهملا

 ةثالث اهنع فّلخت دقو «نيقفانملا نم ةنلختت نم ةزؤعلا هذه نع فلخت دقو .عاملاو داّرلا نم

 م نب ُلالهو «عيبرلا ن نب ةرارمو «كلام نب ٌبعك : مهو «نيملسملا رايخ نم

 لك هللا لوسرل نورذتعي ةوزغلا نع نوفلختملا ءاج كوبت ةوزغ نم لكي هللا لوسر عجر املف

 . ىلاعت هللا ىلإ مهرئارس لكيو «مهل رفغتسيو مهتينالع لبقيف

 لاقف ءكنع يفلخت يف رّذُع نم يل ناك ام هللا لوسر اي هللاو :لاقف كلام نب بعك ءاجو

 «بعك لاق ام لثم ع هللا لوسرل الاقو هيما ُلالهو عيبرلا نب ةرارم «نارخآلا ءاجو

 .هل لاق ام لثم لكك هللا لوسر امهل لاقو

 لاحلا هذه ىلع ةليل نيسمخ يضم دعبو «ْنُهوُبرقي الف مهتاجوز ةئالثلا ءالؤه لزتعي نأب لي هللا
 , 9"01جرفلا ءاج

 انيبف ءانتويب نم تيب رهظ ىلع ةليل نيسمخ َحابص حبصلا ةالص تيَّلص مث» :بعك لاق
 امب ضرألا يلع تقاضو .يسفن يلع تقاض دق ءانب ىلاعت هللا ركذ يتلا لاحلا ىلع سلاج انأ

 تفرعو لل ادجاس ثررختف . كلام ّنب ٌبعك ايرشبأ : هتوص ىلغأي لوقي اخراص ثعمس «تبحر

 )١11١576( .ك3111/ ناتيآلا «ةبوتلا ةروس] ١١8[. )١١1577( ص (07"ج «ريثك نبا ريسفت» 7644-1797 .

 ته درم



 ىّلص نيح انيلع هللا ةبوتب لي هللا لوسر نذأف ؛انيلع ةبوتلاب لجو رع هللا نم عرفلا ءاج دق نأ

 : نو ّيبحاص لبق بهذو ءافتورشل سانلا بهذف ,رجفلا

 كلمأ ام او : هتراشيب هب امُهتْوسكف ّيبوث هل تن ينم تعمس ل ا 3

 كَ 1 ليتل اذإف ءدجسملا ثلخد 3 ,كيلع هللا 0 كنهيلا : دولي هللا ة 00 ينو

 ص راع

 :اوفّلُخ نيذلا ةثالثلا ةصقب ةلالدلا هجو .-4

 نيملسملا نأ «مهيلع هللا ةبوتو مهل ىرج امو وفل نيذلا ةثالثلا ةصقب ةلالدلا هجوو
 ةراشبلاف «نيملسملا مهناوخإ ٌرسيو مهرسي امم مهيلع هللا ةبوت نآل ؛يواعلا هبوتب مهورشب

 ىدارف , هِي هللا لوسر 0 نم نوبيطلا كئلوأ اهلعف اذهلو خف ةدومحم ةراشب اهب

 ا .نيملسملاو ملسملا رست يتلا نيدلا رومأب ةراشبلا بابحتسا ىلع لدي امم .ٍتاعامجو

 :نيرفاكلا ىلع نيملسملا رصنب ةراشبلا

 امم رصنلا اذهف «نيرفاكلا ىلع نيملسملا رصنب ةراشبلا ةبحتسملا ةميدقلا تاراشبلا نمو

 . هيلع ثحيو هبحيو

 نب رمع نينمؤملا ريمأل صاقو يبأ نب دعس ةراشب نيملسملا رصنب تاراشبلا هذه نمو
 هذه رابخأ يف ريثك نبا مامإلا لاق دقف .ةيسداقلا ةكرعم يف نيملسمللو هل هللا رصنب باطخلا

 « حتفلاب هربخي  هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع ىلإ صاقو يبأ نب دعس تحكوو :ةراشبلا

 .ٌّيرازفلا دعس عم باتكلاب ثعبو «نيملسملا نم لتق نم ددعبو «نيكرشملا نم اولتُق نم ددعبو

 نالفو ؛ديبع نب دعس نيملسملا نم بيصأو :رمع ىلإ دعس باتك يف ءاج ام ةلمج نم ناكو

 ّنج اذإ نارقلاب نووُذَي اوناك ملاع مهب هنإف فلل الإ مهملعي ال نيملسملا نم لاجرو «نالفو

 مهنم ىضم نم لضفي ملو ءدوسألا مهبشت ال راهنلا يف داسأ مهو ,لخنلا ّيوّدك ليللا مهيلع

 قوف سانلا ىلع ةّراشبلا هذه أرق رمع نإ مث . .مهل بتكت مل اذإ ةداهشلا لضفب الإ يقب نم
 , 0114( مهنع هللا ىضر - ربنملا

 .١؟ص ءا"ج «داعملا داز» 88”2ص 37ج (ريثك نبا ريسفت» )١١5770(

 .4"ص ءالج ءريثك نبال «ةياهنلاو ةيادبلا» (51١1١1؟4)
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 : ةبحتسم دولوملاب ةراشبلا 5

 ضعب انركذو «ةبحتسملا اهنمو ةروظحملا اهنمو ةحاّبملا اهنم تاراشبلا نأ انفرع دق ذإو

 نإ :نينثمطم لوقن اننإف «نيملسملاو مالسإلا خيرات يف ةبحتسملا ةميدقلا تاراشبلا نم ةلثمألا

 هذهو «نيملسملا ددعل ريثكت دولوملا ةدالو يف نأ اهبابحتسا هجوو ءًاعرش ةبحتسم دلوملاب ةراشبلا

 لدي ام يلي اميف ركذنو «ةبحتْسُم ةراشبلا نوكتف لك هللا لوسر هيلإ اعدو مالسإلا هبحي ءيش
 .ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا نم دولوملاب ةراشبلا بابحتسا ىلع

 :دولوملاب ةراشبلا بابحتسا ةلدأ -7

 : ميركلا نارقلا نم : ًالوأ

 نأ ثبل امف مالس لاق .ًامالس اولاق ىرشبلاب ميهاربإ انلسُر ٌثءاج دقلو» : ىلاعت لاق - أ
 فخت ال اولاق ةفيخ مهنم سجوأو مهّركن هيلإ لصت ال مهيديأ ىأر املف املف .ذينح لجعب ءاج

 قاحسإ ءارو نمو قاحسإب اهانرشيف تكحضف ةمئاق هتأرماو . طول موق ىلإ ًاثلسرأ انإ

 .[19-9/1 :دوه] #0١١9( بوقعي

 هورشبو ميهاربإب اورم طول موق ىلإ ىلاعت هللا مهلسرأ نيذلا ةكئالملا نإ :اهريسفت يف ءاجو

 اهنس ربكل كلذ نم تسئي دق تناكو «نبا اهل نوكي نأ تنمت (ةراس) ميهاربإ ةجوز نإو «.دلولاب

 . بوقعي وهو قاحسإ نيإبو قاحسإ وه دلوب ترشبف

 ,017*«اهدلو َدّلوو اهدلو ىرت نأ اهل ةراشب اذه ناكف

 ميهاربإ فيض ٌثيدح كاتأ ُلَه> :دلولاب مالسلا هيلع ميهاربإ ةراشب يف ىلاعت لاقو : ب
 نيمس لجعب ءاجف هلهأ ىلإ عارف نوركتُم موق مالس لاق امالس اولاقف هيلع اولخد ذإ «نيمّرْكُملا

 #0170 ميلع مالغب هورشبو فخت ال اولاق ةفيخ مهنم سجوأف .نولكأت الأ لاق « .مهيلإ هبّرقف

 .[75-78 :تايراذلا]

 (ةراس) نم هل دلوي دلوب هورشب يأ «ميلع مالغب هوُرْشَبَقظ : ىلاعت هلوق ريسفت يف ءاجو
 )ع 1777هتجوز

 .[9ا54-1 نم تايآلا دوه ةروس] )١١584(

 ):*١177( 5ص 24ج «يبطرقلا ريسفت» 54.

 )١1571( نم تايآلا «تايراذلا ةروس] 98-754[.

 )١1155( ص « 07١ج «يبطرقلا ريسفت» "1 5
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 0177ج اًيمَس لبق نم هل لعجن مل ىبحي همسا مالغب كرش انإ ايركز ايإ» : ىلاعت لاقو  ج
 .[ا/ :ميرم]

 :دلوملاب ةراشبلا ىلع تايآلا هذه ةلالد 1١

 ايركزلو . مالتتلا هيلع ميهاربإ هللا لوسرل ةراشبلا عوقوب حيرصت اهيف ةميركلا تايآلا هذهف

 نآل كلذب اوزشب امنإو ءدالوأ نا ىلاعت هللا مهقز ريس امب (ةراس) ميهاربإ ةجوزأوأ  مالسلا هيلع

 ةرابشبلا هذه نإ لاقي الو ( ةبحتسم دولوملاب ةراشبلا نأ ىلع لدفا . مهُحجرفَتو مهرس ةراشبلا هذه

 للعف عقاولاو وه هعوقوب هللا ربخي ام نأل اذه لاقي ال .دولوملا لوصحخ لبقو ةدالولا لبق تناك

 . ءاوس

 . ةبحتسم دولوملاب نذإ ةراشبلاف

 :ةرّهطملا ةيوبنلا ةنسلا نم :ًايناث . 5

 ينإ :لاقف لكك يبنلا ىلإ لجر ءاج» :لاق راسي نب لقعُم نع هننُس يف دواد وبأ جرخأ : أ

 هاتأ مث .هاهنف ةيناثلا هاتأ مث ءال :لاق ,اهجورتافأ دلت ال اهنإو .,بسحو لامج تاذ ةأرما تبصأ

 .©05”عممألا مكب رثاكم ينإف دولولا دودولا اوجوزت 2 لاقف ةئلاشلا

 قيقحت يف صرحيو .لسنلا يف بغري مالسإلا نأ فيرشلا ثيدحلا اذهب ةلالدلا هجوو
 .نيملسملا ددع ريثكتل ةيرذلا داجيإ وهو جاوزلا نم مهملا ضرغلا

 اميف بغري نأ ملسملا يف نأشلاو ءاعرشا بوبحمو ًاعرش هيف بوغرم ءيش دولوملا ةدالوف
 وهو .بوبحملا اذه لصحي نأ هخرفيو هو هبحت ام بحيو .ةيمالسإلا ةعيرشلا هيف بغرت

 .هب رْشبُمْلا هبحيو عرشلا هبحي امب اهقلعتل ةبحتسم هب ةراشبلاف .دولوملا ةدالو

 تام اذإ» :لاق كي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع :«ملسم حيحص» يفو : ب

 وعدي حلاص دلو وأ هب عفتني ملع وأ ,ةيراج ةقّدَص نم الإ :ةثالث نم الإ هلمع عطقنا ناسنإلا

 ملسملا جوزلا هدوجو ىلع صرحي ام حلاصلا دلولا نأ ثيدحلا اذهب ةلالدلا هجوو .7١22*عهل

 وجرملا عفنلا اذه مزاول نم وه هتدالوو « ىثنألاو ركذلا لمشي دلولاو هتوم دعب هئاعدب عفتنيل

 ةراشبلا نوكتف «هئاعدو هحالص نم هناوجري امل امُهحرفيو هيدلاو ّرسي ثَدَح دلولا ةدالوف «هيدلاول

 . ةبحتسم نوكتف ءاعرش هيف بوغرم رمأب ةراشب هب

 ١١1599( ةيالا ءميرم ةروس] /3[. )١1154( 57ص ؛"5ج (ةواذ ي يبأ نئسد» .

 )ه١11( 74ص 37ج «ينابلألا نيدلا رصان دمحم قيقحت ,يرِذْنُملل ,ملسم حيحص رصتخم» .
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 :نيدلاولا َّرَسَت ةحلاصلا ةيرذلا :ًاثلاث 6

 لثم ىلإ مالسإلا دشرأو اهليصحت ىلإ ملسملا وعدي امم يهو نيدلاولا رست ةحلاصلا ةيرذلاو
 هيف ًابوغرم ًارمأ دولوملا لوصحب ةراشبلا نوكتف ًاعرش هيف ًابوغرم ًائيش اهدوجو نوكيف .ءاعدلا اذه
 مهقزريل ةنوعذي نيدلا هللا حدم اذهلو ءدولوملا ةدالو ةحلاصلا ةيرذلا مزاول نم هنأل اك

 انلعجاو نيعأ ةّر ةّرق انتايرذو انجاوزأ ن ْنم اَنَل ّبَه اَنْبَ نونو َنيِذّلاو» : ىلاعت لاق ةحلاصلا ةيرذلا
 .[74 :ناقرفلا] 20ه ًامامإ َنيقتملل

 نيعأ ةرق اونوكي نأ وه دارملا نأ يف ةهبش ال هنإ :ةيآلا هذه ريسفت يف يزارلا مامإلا لاق
 كسمتلا يف مهنوكراشي ايندلا يف ةيرذو ًاجاوزأ اولأس مهف «ةيويندلا رومألا يف ال نيدلا يف مهل
 اذهب ايندلا يف مهرورس لماكتيف ةنجلا يف مهعم اونوكي نأ يف مهعمط ىوقيف «ىلاعت هللا ةعاطب
 .015(باوثلا لوصح دنع ةرخآلا يفو .عمطلا

 : ىثنألاو ركذلا لمشت دلوملاب ةراشبلا .-5

 نأل ءملسملا رسي امم امهيلك ةدالو نإف « ىثنألاو ركذلا ليش درارملاب ةبحتسملا ةراشبلاو
 0 لاق .ثانإلا ءاشي نمل ٌبهيو روكُألا ءاشي نمل بهي هتردُقو هتمكحو هملعب ىلاعت هللا
 وأ .روكذلا ءاشي نمل ٌبْهَيو ًاثانإ ءاشَي ْنَمل بِه .ءاشي ام قلخي ضرألاو تاومسلا كْلُم هلل»
 .[44 :ىروشلا] 60« ريدق ميلع هنإ ًاميقَع ءاشي نم لعجيو ءًائانإو ًاناركذ مهجوزي

 ءطقف تانبلا هيطعي نم مهنمف : ماسقأ ةعبرأ سانلا لعج ىلاعت هللا نأ ةميركلا ةيآلا ىنعمو
 1 ا ب ًاثانإو ًاروكذ نيعونلا نم هيطعُي نم مهنمو ءطقف نينبلا هيطعُي نم مهنمو

 مسق لك قحتسي د نمب ميلع ىلاعت هللا نإ ّيأ (ميلع) هنإ دلو الو هل لسن ال ًاميقع هلعجيف ءاذهو
 ,0179كلذ يف سانلا توافت نم ءاشي ام ىلع (ريدق) ماسقألا هذه نم

 «نيفنصلا نيب هل عمجي وأ ثانإ وأ روكذ نم ىلاعت هللا هقزري امب ىضري نأ ملسملا ىلعف
 ركذلاك ىثنألا نإ مث ,ثانإلا يف مأ روكذلا يفأ ءريخلا هل نوكي نيأ يردي ال ناسنإلا نإف
 .امهتوم دعب اهئاعدب ناعفتتيف اهيدلاول وعدتف ,تاحلاصلا نم نوكت نأ نكمي

 : ىثنأ دولوملا ناك اذإ نزحي ال ملسملا 07
 تافص نم ثدحلا اذهل نزخلا نإف « ىثنأ هتجوز تدلو اذإ نزحي ال نأ ملسملا يف نأشلاو

 )١115*5( .[ا/4 ةيآلا .ناقرفلا ةروس] )/١17( .75ج «يزارلا ريسفت» ص2١١5.

 )١1١15*48( ةيآلا .ىروشلا ةروس] 4. 6٠[. )١179( «5ج ءريثك نبا ريسفت» ص١؟١7.
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 اَدوْسُم هّهجو َلَظ ىثنالاب مهدحأ رّشُب اذإو» :ىلاعت لاق ءاهيلع هللا مهمذ يتلا ةيلهاجلا لهأ
 .[08 :لحنلا] 210 ميظك وهو

 ىثنأ تدلو هتجوز نأب مهدحأ ربخأ اذإ مالسإلا لبق ةيلهاجلا لهأ ناك» :اهريسفت يف ءاجو
 لكل لوقت برعلاو «تنبلا ةدالوب هُم نع ةيانك اذهو (رّيغتُم م يأ «ميظك وهو ًادوسم ةهجو ّلظ

 .©16؛!مفلا نم ءىلتمم يأ (ميظك وهو) ًانزحو ًامغ ههجو دوسأ دق ًاهوركم يقل نم

 ىثنأ تدلو ثيح ةأرملا ىلع ظيغلا كلذ نأ رهاظلاو» ةيآلا هذه ددصب يسولآلا ريسفت يفو

 .اهجوز اهرجهف ًاتنب تدلو ةأرمأ نأ : : يعمصألا ىور ام هديؤيو ءاركذ ُدِلَت ملو

 نم ملسملا رذحيلف ,01540, ىننآلا تدلو اهنأل هتجوز قّلط نم تيأر دق : يسولآلا لاق

 هتجوز ىلع هظيغ بلقني وأ ىثنأ هتجوز تدلو اذإ هردص قيضيو نزحيف ةيلهاجلا قالخأب قلختلا

 يعمصألا نمز يفو . يسولآلا نمز يف لصح امك ىثنأ تدلو اهنأل اهرجهي وأ اهقلطيف ةنيكسملا

 : ثانإلا ةهارك ةروطخ -

 توا نعل الم , ىثنأ تدلو اذإ هتجوزل جوزلا هركو اهتدالول نزحلاو ىثنألا ةهارك نإ انلق

 عنصيو , مهقالخأ نم حيبقلاب قلختي نأ مالسإلاب هي هيلع هللا معنأ دقو ملسلاب قيلي الو ,ةيلهاجلا

 . ىثنا هتحوز تدلو اذإ مهعينص

 ةهارك ىلإ كلذ هر هرجي لق نهتذالو ةهاركو ثانإلا ةهاركك ىلع هرارصإب هنأ ملسملا ملعيلو 2

 ُ مث .رادقألا ىلع طخستلا ىلإ ًايغبأ كلذ ه؟ هرجي دقو , هتبكترا بنذ نود اهقيلطت ىلإ مث ,هتجوز

 يا ني رولا ل ل ل تل «ىلاعت هللا ةمكح يف نعطلا ىلإ

 هللاب ذايعلاو ناميإلا نع خلسنيف مالسإلا نع ةدرلاو رفكلا يناعم نم هل هنيزيو هبلق يف ناطيشلا
 .روكذ وأ ثانإ نم هقزري ام ىلع هللا ركشي نأو .رذحلا لك كلذ ملسملا رذحيلف « ىلاعت

 : ىثنالا ةدالوب هنزح مدع ىلع ملسملا دعاسي ام 8

 ىلإ كلذ هرجي امو « ىثنألا ةدالول هنزح مدع ىلع - ىلاعت هللا ءاش نإ ملسملا نيعي اممو

 : يتأي ام هبلق يف ملسملا رضحتسي نأ «هانركذ ام

 يهو اهظفحي مل اذإ هبلق يف اهانعم رضحتسي وأ ةميركلا ةيآلا ولتيو ركذتي : ٌالوأ -

 )١11540( ةيآلا ,لحنلا ةروس] 04[.

 )١1151( «يبطرقلا ريسفت» ج١٠١ ص١١5. )١1١1547( «يسولآلا ريسفت» ج١4. ص١154.

- 1548 



 ءاشي نمل ٌبهيو ًاثانإ ءاشي ْنَمِل بهي ,ءاشي ام ٌقلخي «ضرألاو تاومسلا كلم هلل» : ىلاعت هلوق

 .[44 :ىروشلا] 2274ًاميقع ٌءاشي نم لعجيو .ًئانإو ًاناركذ مهجوزي وأ ءروكذلا

 ام ىلع طخستي نأ زوجي الف .نكي مل أشي مل امو .ناك هللا ءاش امف هللا ديب هلك رمألاف

 ةديقعلاو ناميإلا لوصأ نم اذهو .ًاميقع هلعجي وأ ثانإ وأ ركذ نم هل هؤاشي امو ىلاعت هللا هقزري
 . ةيمالسإلا

 :كلذ نمف هيلإ دشرت امو اهتلالدو لك هللا لوسر ثيداحأ ملسملا ركذتيل :ًايناث 0١

 :لوألا ثيدحلا ه5

 يدنع دجت ملف ينتلأسف ءاهل ناتئبا اهعمو ةأرما ينتءاج» :تلاق ْهْلك ّيبنلا جوز ةشئاع نع

 تماق مث ءائيش اهنم لكأت ملو ءاهيتنبا نيب اهتمسقف اهتذخأف ءاهايإ اهتيطعأف ةدحاو ةرمت ريغ ًائيش
 نم يلتبا نُم» :هلك يبنلا لاقف ءاهثيدح ُهتثّدحف لكك ّيبنلا ّىَلَع لخدف ءاهاتنباو تجرخف

 . هحيحص يف ملسم مامإلا هاور «رانلا نم ًارتس هل نك 78 .نهيلإ نسحأف ء يشب تانبلا

 ؛ ًءالتبا لكي هاَمَس امنإ «ءيشب تانبلا نم يلتبا نم» : كك هلوق ىنعم يف يوونلا مامإلا لاق

 نم صالخلل ةروسيم ةليسو تانبلا ىلإ ناسحإلاف .6١2؛؛«ةداعلا يف تانبلا نوهركي سانلا نأل

 هيلعو نهيلع هعفن دئاعلا ناسحالا اذه عمو «هتانب ىلإ لجرلا ناسحإ لاح لك ىلع وهو ءرانلا

 نهعفنو ّنهتكرب مظعأ امف ءاهلخدي الف رانلا نم هل ارتس ْنكَي نهنأ وه ميظع عفن ايندلا يف

 . نهئابآل

 : يناثلا ثيدحلا 7

 ىتح نيتيراج ٌلاع نم» : لكك هللا لوسر لاق :لاق كلام نب سنأ نع ملسم مامإلا جرخأ

 .«هعباصأ ْمِضو وهو انأ ةمايقلا موي ءاج  غولُبلا ٌنِس الصو يأ اغلب

 ةيبرتلاو ةنوؤُملاب امهيلع ماق :امُهَلاَع ىنعمو :ثيدحلا اذهل هحرش يف يوونلا لاقو
 ,(015؟*امهوحنو

 لوسر لاق :لاق كلام نب ٍسنأ نع هعماج يف يذمرتلا مامإلا ًاضيأ ثيدحلا اذه جرخأو

 هيعبصإب راشأ يأ «هيعبصإب راشأو «نيتاهك ةنجلا وهو انأ ثتلخد نيتيراج َلاَع نم» : هلي هللا

 )*١١54( «؟49 ناتيآلا ءىروشلا ةروس] 6٠[.

 )١١545( «يوونلا حرشب ملسم حيحص» ج 2١5ص١8 .

 )١1١1146( 215ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» ص١8١.
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 ,01549ثيدحلا اذه حرش يف ءاج امك . ىطسولاو ةبابسلا

 لوسر عم ةنجلا لوخد كلذ باوث نإو .ثانإلا ةيبرت يف ديدش بيغرت هيف ثيدحلا اذهف

 هل نيتتب ةيبرت نسح اهيلإ لصوي اممو ةنجلاب رفظلا ىلع صرحي نأ ملسملا يف نأشلاو يَ هلل

 ثانإلا نم هل هتجوز دلت نأ همزاول نمو ءهب رسيو ملسملا هل حرفي ةنجلا لوخدل طيسب نمث وهف

 هتجوز دلت نأ ًاريثك هرسيو ًاريثك حرفي هلعجي اذهو «ةنجلاب زوفيو امهتيبرت نسحيل نيتنثا لقألا يف

 . ثانالا

 :امهل ريخلا نوكي نيأ ناملعي ال امهنأ امهيبلق يف نادلاولا رضحتسيو :ًاثلاث -4

 هللاو ,روكذلاب نايقشيو تانبلاب نادعسي دقف ,ثانإلا امهدالوأ يف مأ ,روكذلا امهدالوا يفأ

 .ميكحلا ميلعلا وهو .ملعن ال نحنو ملعي

 هحرف رثكي ال نأوو :ةدالولا بادآ نع ملكتي وهو  ىلاعت هللا همحر  يلازغلا مامإلا لاق دقو

 نوكي ال نأ ىنمتي ةي نبا بحاص نم مكف امهُيأ يف هل ةريخلا يردي ال هنإف «ىثنالاب هنزُو ركذلاب

 .01799,لزجأ نهيف باوثلاو ,رثكأ نهيف ةمالسلا لب ءأتنب نوكي نأ ىنمتي وأ .هل

 )١1١15545( ص (."ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» "44-47 .

 )١١551( 59ص كج , يلازغلا مامإلل «نيدلا مولع ءايحإو .
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 ورار#ا جذع

 رايح 6
 عنصُي مث .هتدالو نيح هنذأ يف ندي د نأ بحتسا ىثنأ وأ ناك ًاركذ ادولوم ةأرملا تدلو اذإ

 كب دقو هل بسانملا مسالا راتخيو هب رمألا. وأ .هعنص بابحتساب ةنسلا تءاج ام هندب ف هل

 :ثحبلا جهنم  ة6اك

 . هتدالو نيحو هندي يف دولوملل عنصي ام : لوألا ثحبملا

 .دولوملا ةيمست : يناثلا ثحبملا

 . ينكتلاو ةينكلا :ثلاثلا ثحبملا
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 كردشل رعد
 هتدالو نيحو هنَدَب يف دولوملل عنصي ام

 :ثحبلا جهنمو ديهمت - 4 /

 0 ل - 2.

 ىثنالا نذأ بقث حابيو .هقلحو هكينحت نسي امك .هتدالو نيحو دولوملا نذأ يف ناذألا نسي

 .دولوملا ناتخ نسيو امك

 : يلاتلا وحنلا ىلع بلاطم ىلإ بلطملا اذه مسقن اذه ىلعو

 .هتدالو نيح دولوملا نذأ يف ناذألا :لوألا بلطملا

 .نذألا بَقَّيو قلحلا : يناثلا بلطملا

 .كينحتلا :ثلاثلا بلطملا

 هتدالو نيح دولوملا نذأ يف ناذألا

 : عوضوملا يف ةيوبنلا ثيداحألا “4

 ,(0©0154رمحأ مامإلا هاور «ةالصلاب

 يف نْذأ دلك ّيبنلا نأ يذمرتلاو دواد وبأ ىور» : ىناعنصلل «مالّسلا لبس» ىف ءاجو : ب
0 . 3 .2 3 

 .ادلو نيح نيسحلاو نسحلا نذا

 ,01154ة)ه ىنميلا نذألا دارملاو» : مكاحلا ىورو

 )١١1548( 6"1ص هج ,يناكوشلل «راطوألا لين» .

 )١1544( 84ج «يناعنصلل «مارملا غولب حرشب مالسلا لبس» ص١6 .
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 ل دع ّيبنلا تيأر :لاق عفار يبأ نع دواد وبأ ركذو» : مُيقلا نبال «داعملا داز» يفو

 00 >«ةالصلاب ةمطاف همأ هتدلو نيح يلع نب نسحلا نذأ يف

 :دولوملا نذأ يف ناذألا بابحتسا -4

 نذؤيف .هتدالو نيح دولوملا نذأ يف نيذأتلا ًاعرش بحتسملاو ةئسلا نمف .مدقت ام ءوض يفو
 ناذألا اذهو .مكاحلا ةياور يف ءاج امك ىنميلا دولوملا نذأ يف امهريغ وأ هّدج وأ دولوملا وبأ

 الصلل ٌدوهعملا ناذألا وه

 : ةئّسلا نم هنأو دلوملا نذأ يف نيذأتلاب لمعلا 4

 هللا لوسر ٌتيأر» :لاق هيبأ نع عفار يبأ نب هللا دبع نع :هعماج يف يذمرتلا مامإلا جرخأ

 ثيدح اذه : يذمرتلا لاق «ةالصلل ةمطاف همأ هتدلو نيح يلع ص نسحلا نذأ يف نذأ ع

 ,0156هبلع لمعلاو ١ حيحص

 ناذألا :ناذألاب دوصقملاو .دولوملا نذأ يف ناذألا ةينس ىلع ليلد هيفو» :هحرش يف ءاجو

 ,(01505ةالصلل

 :دولوملا نذأ يف ناذألا يف ةمكحلا

 برلا ءايربكل ةمظتنملا ناذألا تاملك ناسنإلا ٌعمس عرقي ام لوأ نوكي نأ كلذ يف ةمكحلا

 مالسإلا راعشب هل نيقلتلاك كلذ ناكف «مالسإلا يف هب لخدي ام لوأ يه يتلا ةداهشلاو .هتمظعو

 .اهنم هجورخ دنع ديحوتلا ةملك نقلُي امك ءايندلا ىلإ هلوخد دنع

 هنراقيف دلوي ىتح هُدّصْري ناطيشلا ناك دقو «ناذألا تاملك نم برهي ناطيشلا نإف ًاضيأو
 اذه ءدولوملل نيرقلا ناطيشلا اذه عمسيف .هءاشو هللا هردق يذلا هدبعل ىلاعت هللا نم ًاناحتمإ
 ,0155هل هتنراقمو هب هقلعت تاقوأ لوأ هظيغي يذلا ناذألا

 )١156٠0( غص «"؟ج «ميقلا نبال هداعملا داز» .

 )١1١561( .هج «يذمرتلا عماج» ص/٠١8-1٠١9.

 )١11101( .هج «يذمرتلا عماج حرش يذوحألا ةفحتو ص٠١ .

 .ال59ص «ء؟ج .يولهدلل «ةغلابلا هللا ةجح» 1١-١6. 4ص «دودولا ةفحت رصتخم» )١1568(
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 يتلا ٠ بلطملا

 نذألا بقثو قلحلا

 :ةضف هنزوب قّدصتيو دولوملا سأر قلحُي

 كلذ يف ةحيرصلا ثيداحألا نمف .ةضف هرعش نزوب قدصتلاو دولوملا سأر قلح ةنسلا نم

 :قدصتلاو قلحلا يف ثيداحألا 47780

 07 ثيدحلا : أ

 هتنزوف ةضف هرعش ا قلع 591 يقلحا ةمطاف اي ا قاشب نينا نع 5 هللأ لوسر

 201 9(.يهرد ضعب وأ ًامهرد هنزو ناكف

 : يناثلا ثيدحلا : ب

 اهنع هللا يضر ةمطاف همأ تدارأ دلو امل امهنع هللا يضر يلع نب نسح نأ عفار يبأ نع

 يقدصتف .هسأر رعش يقلحا نكلو «هنع يقعت ال : كك هللا لوسر لاقف «نيشبكب هنع ٌّقعت نأ

 مامإلا هاور .«كلذ لثم تعنصف هنع هللا يضر نيسح دلو مث - ةضفلا يأ - قرولا نم هنزو

 , 0156م

 ام هل دهشيو .يقهيبلا ًاضيأ هجرخأ :ثيدحلا اذه ىلع هقيلعت يف يناكوشلا هيقفلا لاق
 هيبأ نع يقهيبلا داز ءدمحم نب رفعج ثيدح نم يقهيبلاو ليسارملا يف دواد وبأو كلام هجرخأ

 نيسحلاو نسحلا رعش تنزو اهنع هللا يضر ةمطاف نأ : هَّذَج نع دمحم نب رفعج يبأ نع يأ -

 .«ةضف هنزوب تقّدصتف مهنع هللا يضر موثلك مأو بئيزو

 ٌّقع» : لاق هنعمل يضر يلع نع «قاحسإ نب دمحم ثيدح نم يذمرتلاو مكاحلا هجرخأو

 هاتزوف ءةضف هرعش ةنزب يقدصتو هسأر يقلحا ةمطاف اي لاقو .««ةاش نسحلا نع كَ هللا لوسر

 , 2011 9(مهرد ضعب وأ ًامهزد هنزو ناكف

 ) )1١1١564.هج «يذمرتلا عماجو ص١86ا..

 )١١566( "5؟ص هج « يناكوشلل ةراطوألا لين»د ١ .

 )١١1505( 17/-15ص هج .يناكوشلل هراطوألا لين» .
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 :ىثنألاو ركذلا لمشي سأرلا قلح -4
 ةياور قف هاج ام«: ينالاو ركذلا لمتشي :ةيوبتلا ةنبلا نموهو: ةةيلوملا نار :قلخو

 .ةقباسلا ةرقفلا يف هنع اهانلقنو يناكوشلا اهركذ يتلا يقهيبلا

 نع «كلام نع : هيف ءاج دقف ,«كلام مامإلا أطوم» يف ىئنألا سأر قلح يف ءاج كلذكو

 نسح رعش كي هللا لوسر تنب اهنع هللا يضر ةمطاف تنزو» :لاق هنأ هيبأ نع دمحم نب رفعج

 ,7*015عةضف كلذ ةنزب تقّدصتف موثلك مأو بئنيزو نزيسحو

 : ةقالحلا تقو 5

 هتدالو نم عباسلا مويلا يف وهو .ةقيقعلا حبذ تقو وه دولوملا سأر قلَح تقو نأ ودبي
 ةنيهر مالُع لك» :لاق لَك هللا لوسر نأ «بدنُج نب َةَرِمَس نع ءهنئس يف دواد وبأ جرخأ دقف

 قة وعو قلحيو ةقباتت موي هنع حبذت هتقيقعل

 :نارفعزلاب هقلح دعب سأرلا خيطلت 5

 يف انك» :لوقي ةديرب يبأ تعمس 59 :لاق «ةديرب نب هللا ٍدبع نع هننس يف دواد وبأ جرخأ

 ةاش حبذن انك مالسإلاب هللا ءاج املف ءاهمدب هسأر خطّلو ةاش حبذ مالغ اندحأل دلو اذإ ةيلهاجلا

 . «نارفعرلاب هخطلتو هسأر قلحنو

 هريغ وأ نارفعزلاب قّلَحلا دعب ّيبصلا سأر خيطلت بابحتسا ىلع ليلد هيف :هحرش يف ءاجو
 ,0150(قولحلا نم

 ؟هقْلَح دعب ىثنإلا سأر خطلُي له 470

 هقْلَح دعب ركذلا دولوملا سأر خطلُي امك نارفعزلاب هقْلَح دعب ىثنألا سأر خطلي لهو
 .. , اهتنبا سأر تقلح اهنأ ةمطاف نع أطوملا يف كلام مامإلا ثيدح يفف معن :باوجلا ؟نارفعزلاب

 . يقهيبلا هاور كلذكو .موثلك مأو بنيز

 امك «نارفعزلاب هقّلح دعب اهسأر ْخطلُي نأ يغبنيف وكي هللا لوسر ملعب ناك كلذ نأ دب الو

 .ركذلا دولوملاب كلذ لعُفُي
 :دولوملا نذأ بقث -

 .؟8ص لج دواد يبأ ننسو )١1١564( .١680ضص 27ج «كلام مامإلا اطوم» )١15697(

 . 46-5ص 48ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» )١1164(

 - اأآ/ش6



 نبا مامإلا كلذ ركذ امك ءدمحأ مامإلا هيلع صن «ىثنأ ناك اذإ دولوملا نذأ بقث زوجي
 , 30167 ئبصلا ٌّقح يف هتهارك ىلع - دمحأ مامإلا قاد صنو :لاقو «ميقلا

 ىثنألا نأ .ركذلا قح يف هركيو ىثنألا نذأ بقث زوجي ثيح ركذلاو ىثنألا نيب قّرَفلا هجحوو

 عضاوم نمو .«كلذب عرشلا اهل نذأ دقو ءاهتعيبطب هيف بغرتو هيلإ جارحتو «نيرتلا انت يف حابب

 ةليسو نذألا يف بقثلا ناكف ءاهل بسانملا يلَحْلاو طرقلا اهب قلعي ثيح نذألا نيزتلاو ةئيزلا

 .هنذأ بقثل ةجاح الف «كلذ ىلإ جاتحي ال ّيبصلاو ءاهب اهقيلعتب اهيف ةيلحلا عضول

 ثلاثلا بلطملا

 كل لح هلا

 :دولوملا كينحت يف ملسمو يراخبلا ثيدح -4

 6 يبنلا هب تيتأف مالغ يل دلو :لاق هنع هللا يضر ىسوم يبأ نع ملسمو يراخبلا جرخأ

 , (6)01511 ىسوم يببأ دلو ربكأ ناكو  ّيلإ هعفدو .ةكربلاب هل اعدو ةرمتب هكنحو ميهاربإ هامسف

 : ثيدحلا حرش 4

 :ينالقسعلا حرش : أ

 غضم كينحتلاو : 8 .هانركذ يذلا كينحتلا ثيدحل هحرش يف ينالقسعلا رجح نبا مامإلا لاق

 ىوقيو لكألا ىلع نرمتيل يبصلاب كلذ عنصي .هب هكنح كّلّدو يبصلا مف يف هعضوو ءيشلا

 رسيتي مل نإف رمتلا هالؤأو .هفوج ىلإ لزني ىتح دولوملا مف حتفي نأ كينحتلا دنع يغبنيو . هيلع

 ,203157وريغ نم ىلوأ لحنلا لسعو .ولح ء يشف الإو بطرف رمت

 :يوونلا حرش : ب

 كينحت تايعبلا ع ءاملعلا قفتا : كينحتلا ثيدحل ع يف يوونلا مامإلا لاقو

 ةرمتلا كّنحملا ْعَضميف غضميف ف ىلحلا نم هنم بيرقو هانعم يف امف رّذعت نإف .رمتب داو اع ةراوعلا

 .هفوج اهنم ءيش لخديل هيف اهعضيو دولوملا مف حتْفَي مث «علتبت ثيحب ةعئام ريصت ىتح
 , 01279 عامجإلاب ل كينحتلاف

 )١11551( «يوونلا حرشب ملسم حيحص»و 20817 ص 29ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ج١5 ص60؟١7 .

 ) )11575.6417ص «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص»

 )*١١155( «ملسم حيحصل يوونلا حرش» ج١4.« ص4؟١.



  -0١هب موقي نمو كينحتلا تقو :

 هركذ ام وهو «دولوملا ةدالو موي نوكي كينحتلا نأ ىلع هانركذ يذلا فيرشلا ثيدحلا لد

 نم ةأرما وأ لجر كينحتلاب موقي نأ بحتسيو .ثيدحلا اذهل هحرش يف يوونلا مامإلا

 .نيحلاصلا

 نم حلاص هكنحي نأ (اهنمو) :هنم دافتسي امو كينحتلا ثيدحل هحرش يف يوونلا مامإلا لاق
 , 01559 قأرما وأ لجر

 ىجرت نمم ريخلا لهأ نم كئحملا نوكي نأ يغبنيو» : يناعنصلل «مالسلا لبس» يفو
 )ع 1330ه

 عبارلا بلطملا

 ناتخلا

 :ثانإلاو روكذلا قح يف عورشم ناتخلا -

 روكذلا قح يف عورشم هنأ انيبو «ةرطفلا ننس نم هرابتعاب ناتخلا نع قبس اميف انملكت

 ,21553هلعلا لهأ رثكأ دنع ثانإلا قح يف ةمركمو .روكذلا قح يف بجاو هنأو .ثانإلاو

 :دولوملا ناتخ تقو 4

 يف وأ هتدالو موي دولوملا نتتْحُي لهف ءركذلا قح يف بجاو هنأو ًاعورشم ناتخلا ناك اذإو
 .تيقوت اذه يف سيل :باوجلاو ؟دولوملا لهأ هراتخي تقو يأ يف كلذ دعب مأ .هعباس موي

 موي يبصلا نتتخي نأ هركي نسحلا ناك :لوقي لبنح نب دمحأ تعمس : ينوميملا لاق

 . هعباس

 هرك امنإو «ءسأب الف عباسلا موي نتخ نإو :لاق  دمحأ يأ هللا دبع ابأ نإ :لبنح لاقو

 .20عيش اذه يف سيلو .دوهيلاب هّبشتي الثل هعباس موي يبصلا ناتتخا نسحلا

 .ةنس ةرشع يتنثا ىلإ نينس عبس هغولب نم بحتسملا هتقو ءادتبا :ةيفنحلا دنعو

 . .1؟4ص 4١ج «ملسم حيحصل يوونلا حرش» )١1555(

 . 15ص .4ج يناعنصلل «مالسلا لبَس» )١1176(

 . .الا ةرقفلا )١١555(

 )١١11555( ص ء"ج «داعملا داز» .

 - ؟ا/ا/



 ,01759هتدالو نم مايأ ةعبس دعب زوجي :مهضعب لاقو

 : عسستم ناتخلا تقو -.64

 .دولوملا ةدالو نم عباسلا مويلا يف ناتخلا زوجيف .عستم ناتخلا تقوف لاح لك ىلعو

 . ّيبصلا غولب لبق متي نأ يغبني نكلو .تقولا اذه دعب زوجيو

 غلبي ثيحب غولبلا لبق ّيبصلا نتي نأ يلولا ىلع بجي» :مّيقلا نبا مامإلا لاق
 عباسلا مويلاك هتدالو نم ىلوألا مايألا يف هثارجإو ناتخلاب ليجعتلا نوكي دقو , 01570 مًانوتخم

 .ةحصلاو ةفاظنلاو ريهطتلا يناعمل عرش ناتخلا نألو ؛ لفطلا حرج لامدنا ةعرسل هريخأت نم ىلوأ

 .ركبم تقو يف دصاقملا هذه ققحي هب ليجعتلاف

 : ناتخلا ةميلو -6

 براقألاو ءاقدصألا اهيلإ اوعدو .مهدلو ناتخ ةبسانمل ماعط ةميلو دولوملا لهأ ماقأ اذإو
 . ؟ةميلولا هذه ىلإ مهتوعد ةباجإ بجت لهو ؟مهنم كلذ بحتسي لهف «ناريجلاو

 : يلبنحلا يقرخلا لوق -5

 لاق .ةوعدلا هذهل ةباجإلا مكحو اهيلإ ةوعدلاو ناتخلا ةميلو يف يلبنحلا يقرخلا مامإلا لاق

 تدرو امنإو بيجي نأ اهيلإ يعد نم ىلع الو .نومدقتملا اهفرعي ل ناتخلا ةوعدو» : هللا همحر

 21550( جيوزت ةميلو ىلإ يعد نم ةباجإ يف ةنسلا

 :يلبنحلا ةمادق نبا لوق - 17

 مهب ىدتقي نيذلا :كي هللا لوسر باحصأ نيمدقتملاب ينعي : يقرخلا لوق ىلع ًابقعم لاق
 «بيجي نأ ىبأف  ناتخ ةميلو يأ  ناتخ ىلإ يعُد صاعلا يبأ نب نامثع نأ يور امل كلذو
 هاور «هيلإ ىعذن الو لك هللا لوسر دهع ىلع ناتخلا يتأن ال انك انإ :لاقف ؟اذامل :هل ليقف
 .هدانسإب دمحأ مامإلا

 «جاوزلا يف سْرُعلا ةميلو ريغ تاوعدلا رئاسو ناتخلا ةميلول ةوعدلا مكح :ةمادُق نبا لاق مث
 ةفينح يبأو يعفاشلاو كلام لوق اذهو .ماعطلا ماعطإ نم اهيف امل ةبجاو ريغ ةبحتسم اهنأ

 . هباحصأو
 . 7" هالص هج «ةيدنهلا ىواتفلا» )١1١1554(

 . ؛ص اج «داعملا داز» )١1119(

 . ١١ص ءالج «ينغملا» )١117170(
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 ةباجإب رمألا مومعل ناتخلا ةميلو ىلإ ةوعدلا اهنمو ,ةوعد لك ةباجإ بجت يربنعلا لاقو
 ةباجإ يف ٌدرو .ةوعدلا ةباجإ بوجو :لاق ةمادق نبا نكلو  جاوزلا ةميلول صيصخت نود ةوعدلا

 يف نأل ؛اهيلإ ةباجإلا بحتستف ءاهادع امو ةصاخ سرعلا يف ماعطلا يهو ةميلولا ىلإ ةوعدلا

 .لكأو باجأف ناتخ ةميلو ىلإ دمحأ يعد دقو .هبلق بييطتو يعادلا بلق ربج ةباجإلا

 ماعطإو هيلع هللا ةمعن ركش اهلعاف دصق اذإف «ثداح ببس ريغل ةوعدلا ةلزنمب يه نكلو اهب

 , 001579 ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ رجأ هلف .هماعط لذبو هناوخإ

 : ناتخلا ةميلو يف حجارلا 51548

 يغبني نكلو « يلبنحلا ةمادق نبا لاق امك ةّينلاو دصقلاب اهبحاص رجؤيو  حابم اهلعف نإ

 ةاهابملاو رخفلا هجو ىلع اهلعفي ال نأو ءاهيلع قافنإلا نم عيطتسي الام اهلعاف فلكتي ال نأ

 براقألا نيوعدملا لوأ نم نوكي نأو «مهريغ وعدي امك ءارقفلا اهيلإ وعدي نأو ؛ةعْمّسلا بلطو

 بحتسي اهيلإ ىعُدُي نمو «مهريغ نمو ءالؤه نم ءارقفلا ىلإ ةفاضإلاب .ءاقدصألا مث ناريجلاو
 . ةباجإلا نم هعنمي رذعل الإ ةباجإلا هل

 .١؟١١ص الج «ينغملا» ةلحنفم]
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 فائل) كمر

 :دولوملا ةيمست يف ثيداحألا ضعب -4

 مالغ يل دلو» :لاق هنع هللا يضر ىسوم يبأ نع هللا همحر يراخبلا مامإلا جرخأ 8 أ

 .©19يّيلإ هعفدو ةكربلاب هل اعدو ءةرمتب هكئحف ءميهاربإ هاّمسف لك ّيبنلا هب ُثيتأف

 -اهجوز ةحلط وبأ يل لاقف :تلاق ءًامالغ تدلو ميلس مأ نأ كلام نب سنأ نعو : ب

 هآمسو هكنحو . . .لكي يبنلا هذخأف تارمتب هعم تلسرأو ءذك ّيبنلا هب يتأت ىتح هظفحا
 , 01575( هللا دبع

 :دولوملا ةيمست تقو

 :هتدالو نيح هتيمست ثيداحأ : أ

 «هتدالو نم عباسلا موي ىلإ هتيمست ريخأت نود هتدالو نيح دولوملا ةيمست اهيف ثيداحأ تدرو

 مويلا يف ةيمستلا يف ثيداحأ تدرو امك .ةقباسلا ةرقفلا ىف نيروكذملا نيثيدحلا ىف امك

 . عباسلا

 : هعباس موي يف هتيمست ثيداحأ :ب

 موي دولوملا ةيمستب رمأ لكك يبنلا نأ هّدج نع «هيبأ نع «بيعش نب ورمع نع : ًالوأ

 , 0179 يذمرتلا هاور «ّقعلاو هنع ىذألا عضوو «ةهعباس

 حبذت , هتقيقعب نهترم مالغ لك» :لاق 2ع هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةرمس نعو : ًايناث

 ,00177(ىمسيو قلحيو ةعباس موي هلع

 )١116177( «يوونلا حرشب ملسم حيحص» ,0417ص «94ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ج1١4ء ص96؟١ .

 )١1617( 214ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» ,047ص «4ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ص60؟١ .

 )١1714( .4ج «يذمرتلا عماج» ص١؟١.

 )١171( 5"7ص «دمحأ هاور هنع لاقو «ينالقسعلا رجح نبال «ماكحألا ةلدأ نم مارملا غولب» .
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 :دولوملا ةيمست تقو يف ثيداحألا نم دافتسي ام

 : عباسلا مويلا يف ةيمستلا :الوأ

 اذهلو هتدالو نم عباسلا مويلا يف نوكت دولوملا ةيمست نأ بيعش نب ورمع ثيدح نم دافتسي

 موي دولوملا ةيمست ةينس ىلع ليلد هيف» :ثيدحلا اذهل هحرش يف يذمرتلا عماج حراش لاق ش
 ةفالنفلاا . هعباس

 مويلا يف ةيمستلا ةيعورشم هيف» :بيعش نب ورمع ثيدح يف ًاضيأ يناكوشلا لاقو
 , 019(عباسلا

 : هتدالو موي ةيمستلا : ًايناث

 رجح نبا مامإلا لاق دقف .يوونلاو ينالقسعلا رجح نبا اذه ىلإ راشأ دقو .هتدالو موي

 ةيمست ليجعت هيفف» : ملسمو يراخبلا هجرخأ يذلا ىسوم يبأ ثيدحل هحرش يف ينالقسعلا

 مدقت ام عباسلاب صتخت ال ةيمستلا نأ ىلع لديو :لاق مث «عباسلا ىلإ اهب رظني الو .دولوملا
1 

 لاقو .26«رذنملا هامسف هدلو نيح هنباب لكك يبنلا ىتأ هنأ ديسا يبأ ثيدح نم حاكنلا يف

 موي هتيمست زاوج (اهنم) دئاوف ثيدحلا اذه يفو» :سنأ ثيدحل هحرش يف يوونلا مامإلا
 , 31770هتدالو

 : ةيمستلا تقو يراخبلا رايتخخا - 3617

 هتيمست رخؤت الو هتدالو تقو يأ .دلوي ةادغ دولوملا ةيمست نوكت : يراخبلا مامإلا لاق

 مامإلا رايتخا اذهو .عباسلا مويلا ىلإ هتيمست 3 رخؤتف  ةقيقع هنع حبذت نمل ةيسنل : لاب امأ

 ديؤيو «(هنع قعي مل نمل دلوي ةادغ دولوملا ةيمست بابو : هحيحص يف لاق ثيح «.يراخبلا

 يأ نب ميهاربإ : مهو عباسلا مويلا ىلإ رخؤت ملو .هتدالو ةادغ هتيمست تلقن نم نأ هرايتخا

 هنأ لقني مل ريبزلا نب هللادبعو لكك يبنلا نبا ميهاربإ كلذكو .ةحلط يبأ نب هللا دبعو , ىسوم

 )١١7105( ,4ج «ينذوحألا ةفحت هحرشو يذمرتلا عماج» ص١؟١.

 )١1613/9( ص .هج « يناكوشلل «راطوألا لين» "١1 .

 .584ص «,9ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» (11718)

 .١؟4ص 4١ج «ملسم حيحصل يوونلا حرش» )١110(
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 نبا مامإلا لاق .هنع قع نم قح يف اذهف .عباسلا مويلا يف تناك هتيمست نأ لقن نم امأ

 :لاق .رايتخالا اذه ديؤي امو «ةيمستلا تقو يف يراخبلا رايتخا ركذ نأ دعب ينالقسعلا رجح

 , "0114”(يراخبلا ريغل هرأ مل فيطل عمج وهو»

 :دولوملا ةيمست تقو يف ءاهقفلا لاوقأ 4

 عباسلا مويلا ىلإ هتيمست ترخأ نإف «هتدالو موي دولوملا ىمسيو» : مزح نبا هيقفلا لاق : ًالوأ
 / , تحلل. 3

 ىمسيو عباسلا موي يبصلا سأر قلحي نأ بحتسيو» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق :ًايناث
 مساب هتيمسف مالغ ةليللا يل دلو :لاق ِلكك يبنلا نأل ءزاج عباسلا لبق هامس نإو .ةرمّس ثيدحل

 , 0175(هشادبع هامسو هكتحف كلام نب سنأ هب ءاج يذلا مالغلا بِ ىمسو « ميهاربإ يبأ

 هنأل ؛ىمسملا ءيشلا فيرعت اهتقيقح تناك امل ةيمستلاو» : ميقلا نبا مامإلا لاقو :ًاثلاث

 ريخأت زاجو .هدوجو موي هفيرعت زاجف هب هفيرعت عقي ام هل نكي مل مسالا لوهجم وهو دجو اذإ
 كلذ لبق زوجيو - هتدالو نم عباسلا موي يأ  ةقيقعلا موي ىلإ زاجو مايأ ةثالث ىلإ فيرعتلا
 ,(01525عيدعبو

 : ةيمستلا تقو يف حجارلا لوقلا 6

 نم عباسلا مويلا ىلإ ةيمستلا ريخأت يف بابحتسا الو .هتدالو موي دولوملا ةيمست زوجت :ًالوأ
 .نيتقولا نيذه يف هتيمست يف ثيداحألا دورول ءهتدالو

 ثيداحأ نأل ءدولوملا ةدالو موي اهعاقيإو ةيمستلا ليجعت ىلوألاف زاوجلا اذه عمو :ًايناث
 هتدالو مي ةيمستلا ليجعتب لوقلا نوكيو ,ذخألاب ىلوألا يه نوكتف . حصأ هتدالو نيح ةيمستلا

 يف تومي دقو .دولوملاب فيرعتلا اهب داري ةيمستلا نأ حيجرتلا اذه ديؤي اممو . حجارلا لوقلا وه

 نوكتف .هنم وأ هل ثرإلاك قوقح هيلع وأ هل تتبث دق نوكت دقو « عباسلا لبق هدعب وأ هتدالو موي

 .اهريخأت نم ىلوأ هب فيرعتلل هتوم لبق هتيمست

 )١11180( ص «.9ج ؛ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» 688-5417 .

 )١15481( ه7”ص ءالج «ىلحملا» .

 )١11587( .545-3149ص مج «ينغملا» )*١118( ©ص «دودولا ةفحت رصتخم» .
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 :دولوملا مسا راتخي نم 15

 هتدلاو ةرواشم هل بحتسي دقو . لصألا وه اذهو .هدولوم يمسي يذلا وه هوبأ يأ دولوملا دلاو

 ةيمستلا رايتخا رمأ ضوفي نأ بحتسيو .اهدلو دولوملا نألو ؛اهرطاخل ًابييطت مسالا رايتخا يف

 ىتأف ءًامالغ تدلو ميلّس مأ نأ سنأ ثيدحل «ةأرما وأ ناك الجر «حالصلا لهأ نم دحاو ىلإ
 :ثيدحلا اذه ىلع هقيلعت يف يوونلا مامإلا لاق (هللادبع هامسو هكنحف لكك يبنلا ىلإ هوبأ هب

 ًامسا هل راتخيف «حلاص ىلإ هتيمست ضيوفت بابحتساو .هللا دبعب ةيمستلا بابحتسا هيفود
 ,0159هيضتري

 , 017800(حالصلا لهأ ىلإ ةيمستلا ضيوفت

 :دولوملا ةيمست يف ىعاري ام - 1

 ةيمستلا حابملا وأ ًاعرش بحتسملا مسالاو «.نسحلا مسالا رايتخا دولوملا ةيمست يف ىعاريو

 ةيكزت نم اهيف امل ءاهب ةيمستلا ا يتلا وأ ءاهنع يهنملا وأ ةحيبقلا ءامسألا كرتو «لقألا يف هب

 .اهب ةيمستلا ةهارك ىلإ ةيعادلا بابسألا نم كلذ ريغل وأ .سفنلل

 ,ةئسحلا ءامسألا نايب نم ةيلاتلا تارقفلا ىف هركذن ام ةيمستلا ىف طباوضلا هذه ىلع لديو

 .اهنم مساب هدولوم دلاولا ىمسي ال ىتح اهنع ىهن يتلا وأ ءاهحبقل لك هللا لوسر اهريغ يتلا وأ

 : نسحلا مسالا رايتخا 564"25

 ةمايقلا موي نوعدت مكنإ» : لك هللا لوسر لاق :لاق ءادردلا يبأ نع هننس يف دواد وبأ ىور

 تخت مكءامسأ اونسحأف مكئابآ ءامسأو مكئامسأب

 رايتخالا اذه يف ةفلك ال هنألو .دولوملل نسحلا مسالا رايتخا يف ةحضاو ثيدحلا ةلالدو

 .ًانسح ًامسا هل راتخي نأ هدلاو ىلع دلولا قح نم نألو .دلاولا ىلع

 : ىلاعت هللا ىلإ ءامسألا بحأ -.4

 ثيدح ىلاعت هللا ىلإ ءامسألا بحأ يف درو دقو ءًاعرش ةبحتسملا ءامسألا نم دلاولا ريختيو
 هللا ىلإ مكئامسأ بحأ نإ» :ِلكك هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع هجرخأ يذلا ملسم مامإلا

 .١؟4ص ,5١ج «ملسم حيحصل يوونلا حرش» )١11584(

 )١15486( 11-778/ص هج .يناكوشلل ؛راطوألا لين» .

 )١11١5485( جا «دواد يبأ ننسو ص١ 04
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 , 01547«نمحرلا ٌدبعو هللاّدبع

 نيمسالا نيذهب ةيمستلا هيف» :فيرشلا ثيدحلا اذه ىلع هقيلعت يف يوونلا مامإلا لاق

 ,©01588(هب ىمسي ام رئاس ىلع امهليضفتو

 كلملادبعو ميحرلا دبعك امهلثم ناك ام نيمسالا نيذهب قحتليد» : يبطرقلا مامإلا لاقو

 وه امو « ىلاعت هلل بجاو فصو وه ام تنمضت اهنأل هللا ىلإ بحأ تناك امنإو «دمصلادبعو

 دارفأ تقدصف ةيقيقح ةفاضإ برلا ىلإ دبعلا فيضأ مث «ةيدوبعلا وهو هل بجاوو ناسنإلل فصو
 .ةليضفلا هذه اهل تلصحف .«بيكرتلا اذهب تفّرشو .ءامسألا هذه

 دبع ةفاضإ نآرقلا يف عقي مل هنأ نيمسالا نيذه ىلع راصتقالا يف ةمكحلا :نورخآ لاقو

 ١9[. :نجلا]«هوعدي هللادبع ماق امل هنإو» : ىلاعت لاق ءامهريغ ىلاعت هللا ءامسأ نم مسا ىلإ

 01288: :ناقرفلا] 4نمحرلا دابعوط ىرخأ ةيآ يف لاقو
 ىلإ ءامسألا بحأ» :ثيدحلا اذه ىلع هقيلعت يف هللا همحر يولهّدلا مامإلا لاقو -

 .«نمحرلادبعو هللادبع ىلاعت هللا

 مهتاقافترا فيعاضت يف هللا ركذ لخدي نأ ةيعرشلا دصاقملا مظعأ نأ ملعا» : هللا همحر لاق

 .ديحوتلاب راعشإ كلذب دولوملا ةيمست يفو .قحلا ىلإ وعدت ةنسلأ كلذ لك نوكيل ةيرورضلا

 ءامسأ نم مسا ىلإ دبعلا هيف فاضي ام رئاس نم هللا ىلإ ٌبحأ نامسالا ناذه ناك امنإو

 ,2175”امهريغ فالخب ىلاعت هريغ ىلع ناقلطُي الو .ءامسألا رهشأ امهنأل ىلاعت هللا

 مس :لجرل لاق فك هللا لوسر نأ ءرباج نع هحيحص يف يراخبلل ثيدح يفو ١-

 ىلإ ءامسألا بحأ بابب هامس باب ثيدحلا اذه يف يراخبلا مامإلا ركذ دقو «نمحرلادبع كنبا
 , 211561 لجو 7 هللأ

 : نيحلاصلاو ءايبنألا ءامسأب ةيمستلا “5
 هللا لوسر لاق :لاق «يراصنألا هللا دبع نب رباج نع : هحيحص يف يراخبلا مامإلا ىور

 يذمرتلاو ,.547ص 17ج هننس يف دوادوبأ هجرخأو «117*ص 54١1ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» )١1١1587(

 .1-52١177ص 4ج

 )١1١158( «يوونلا حرشب ملسم حيحص» ج١54. ص"١١7.

 )١١15449( الص ١٠ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» .

 )١15940( ./؟9ص .؟ج يولهدلل «ةغلابلا هللا ةجح»

 )١15941( «؛ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ج 2٠١ص١/اه.
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 .01399:يتينكب اونتكت الو يمساب اومس» : ل

 - نارجن تمدق امل :لاق «ةبعش نب ةريغملا نع :هحيحص يف ملسم مامإلا ىورو +

 ىلع ٌتمدق املف ءاذكو اذكب ىسيع لبق ىسومو 4نوراه تخأ ايإ» :نوأرقت مكنإ اولاقف ينولأس
 مامإلا لاق «مهلبق نيحلاصلاو مهئايبنأب نومسي اوناك مهنإ :لاقف كلذ نع هتلأس ِهك هللا لوسر

 مهيلع ءايبنألا ءامسأب ةيمستلا زاوج ىلع ةعامج هب لدتسا» :ثيدحلا اذهل هحرش يف يوونلا

 قئالخ هباحصأ يف ناكو .«ميهاربإ هنبا لكك ّيبنلا ىمس دقو .ءاملعلا هيلع عمجأو ,مالسلا
 , 211555 يءايبنألا ءامسأب نومسم نايل ل

 : 2 هللا لوسر لاق :لاق ّيمشحلا بهو يبأ نع : هلئس يف دواد وبأ مامإلا ىورو 55:5

 ءمامهو ثراح اهقدصأو «نمحرلادبعو هللادبع هللا ىلإ ءامسألا بحأو ءءايبنألا ءامسأب اومس»

 ,"1519,ةرمو برح اهحبقأ و
 : ةمّرَحملاو ةحيبقلا ءامسألا 6

 .«ةّرمو برخ اهحبقأو» :هيفو ةريره يبأ ثيدح انركذ :ًالوأ

 (ةَرم) نمو هراكملاو ةعاشبلا نم (برح) يف امل :نيمسالا نيذه حبق ببس نايب يف ءاجو
 ,215592نسحلا مسالاو نسحلا لأفلا بحي خي ناكو «ةراَرَملا نم

 ىنخأ» : نك هللا لوسر لاق :لاق هنع هللا يضر ةريره يبأ نع : يراخبلا حيحص يفو : ًايناث

 يف يذمرتلا هاورو «كالمألا كلم ىّمست لجر هللا دنع مسا عنخأ نإ» :هظفلو ملسم هاورو
 , 1155 ة)هعماج

 نم قحب ديدشلا ديعولا دورول مسالا اذهب يمستلا ميرحت ىلع ثيدحلا اذهب لدتسا دقو
 يمستلا هب قحلي امك «ءارمألا ريمأو نيطالسلا ناطلس لثم هانعم ىف ام هب قحليو .هب ىمست

 . هالا/ص ١٠23ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» )١1١1599(

 )١١159495( 15ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصا» ص١١5-!ا١١.

 .799/ص 17ج «دواد يبأ ننسو )١15954(

 )١1746( 584"ص 27ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعد .

 .4ج «يذمرتلا عماج» ء171؟-١17ص 215ج «ملسم حيحص»و 2588ص .١٠ج «يراخبلا حيحص» )١11545(

 .١؟960ص
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 ,015؟اهوحنو ع رهملاو سودقلاو نمحرلاك هب ةصتخملا ىلاعت هللا ءامسأب

 :هيزنت ةهارك ةهوركملا ءامسألا 5

 كنالع نيسألا ..0 :اق دامي ينل رسم نع علم امإلا هجرخأ ثيدح يف

 .ال :لوقيف .نوكي الف ؟وه من لوقت كنإف .حلفا الو احيجن الو ًاحاير الو ًاراَسَي

 نأ .ك يبنلا دارأ :لوقي هللادبع نب رباج عمس هنأ .ريبزلا يبأ نع ملسم مامإلا ىورو

 تكس هتيأر مث «كلذ وحنو (عفان) و (راسي) و (حلفأ) و (ةكرب) و (ىلعي) ب ىممسي نأ نع ىهني
 تالا نع دا كلذ نع هني ملف وللي هللا لوسر ضبق مث ءائيش لقي ملف اهنع دعب

 | .«هكرت مث ,كلذ نع ىهني نأ

 هذهل ةيمستلا هركب انباحصأ لاق» :نيفيرشلا نيثيدحلا نيذهل هحرش يف ّيوونلا مامإلا لاقو
 هيزنت ةهارك يهو لاهدحو اهب ةهاركلا صتخت الو .اهانعم يف امو ثيدحلا يف ةروكذملا ءامسألا

 .ال :لوقيف وه مثأ :لوقت كنإف : هلوق يف لكي ّيبنلا هّنيَب ام ةهاركلا يف ةّلعلا و .ميرحت ال

 .ةريطلا نم ءيش يف سانلا ضعب عقوأ امبرو « باوجلا ةعاشبل هركف

 ميرحت يمن اهنع ىهني نأ دارأ هانعمف ءامسألا هذه نع ىهني نأ لكي دارأ : يوارلا لوق امأو

 ,(0155©ةيقابلا ثيداحألا يف هنع يهن دقف .هيزنتلا ةهاركل وه يذلا يهنلا امأو هني ملف

 :هريغ ىلإ هيف بوغرملا ريغ مسالا رييغت 1

 مسالا ريغي ناك خلك ّيبنلا نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع :يذمرتلا عماج يف ءاج
 , 001559 حيبقلا

 :ءامسألا رييغت يف درو ام ضعب يلي اميف ركذنو

 :ءامسألا رييغت يف يراخبلا حيحص يف ءاج ام : الوأ 4

 بابلا اذه يف يراخبلا ركذ مث .هنم نسحأ ىلإ مسالا ليوحت باب :يراخبلا مامإلا لاق

 : نيثيدح

 215ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص»و 2090ص ١٠2ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ١15990(

 .#17ص

 )١11594( «يوونلا حرشب ملسم حيحص» ج 21١5ص1194-1١١97.

 .1؟17-6؟4ص مج «يذمرتلا عماج» )١١1599(

 -1آمخك



 كلك يبنلا ىلإ دلو نيب هدلوب ىتأ هنأ هيف ءاج دقو دْيَسَأ يبأ نع :لوألا ثيدحلا -84
 :هِمْسأ نكلو :هلك يبنلا لاقف ءنالف :ديسأ وبأ لاقف .دلولا مسا نع هلأس 2 يبنلا نأو
 .«رذنملا ذئموي هامسف امسف رْذنُمْلا

 هركذ يذلا بابلا ناونع ىلع هقيلعتو «ثيدحلا اذهل هحرش يف رجح نبا مامإلا لاق

 يبأ نبا هجرخأ امم هذخأ  هناونع وأ بابلا مسا يأ  ةمجرتلا هذه» :رجح نبا لاق ,يراخبلا

 . «هنم نسحأ وه ام ىلإ هّلوح .حيبقلا مسالا عمس اذإ لك يبنلا ناك» :ةورع لسرم نم ةبيش

 هامس ناك هنأكف (نالف :هوبأ لاقف ؟همسا ام) :دلولا نع هك يبنلا لوقو :رجح نبا لاق مث

 ضعب هبسنو هاَمَس وأ «نالف :لوقلاب ىفتكاو هركذي ملف ةةيييعت نع تكف انس نمل مسا

 همسا وه هب تيّمس يذلا مسالا اذه سيل يأ «رذنملا هِمْسَأ نكلو» :5 يبنلا لوقو «ةاورلا
 .رذنملا وه لب .هب قيلي يذلا

 .21'")هب رذني ملع هل نوكي نأ ًالؤافت رْذنُملا هامس :يدواّدلا لاق

 ةريره يبأ نع (ًاضيأ ملسم هجرخأو) يراخبلا جرخأ :يراخبلل يناثلا ثيدحلا 5006

 كي هللا لوسر اهاَمَسف .اهسفن يكزت :ليقف (ةّرب) اهمسا ناك (بنيز) نأ ءهنع هللا يضر
 ,0172(بنيز)

 :ءامسألا رييغت يف ملسم حيحص يف ءاج ام -

 ةرقفلا يف هانركذو ةريره يبأ نع ًاضيأ يراخبلا هجرخأ يذلا ثيدحلا :لوألا ثيدحلا

 .هديعن الف ةقباسلا

 اهمسا ةيريوج تناك :لاق «سابع نبا نع ملسم مامإلا جرخأ :يناثلا ثيدحلا 7

 .(ةرب) دنع نم جرخ :لاقي نأ هّرْكَي ناكو .«ةيريوج اهمسا لكي هللا لوسر لّوحف (ةّرب)
 ىنعم) : ىرخأ ثيداحأ نم هانعم يف امو ثيدحلا اذه ىلع هقيلعت يف يوونلا مامإلا لاق

 للك هرييغتب ثيداحأ تتبث دقو ,.نسح مسا ىلإ هوركملا وأ حيبقلا مسالا رييغت ثيداحألا هذه

 ةيكزتلا يهو امام ياو نيعرلا يف ةّلعلا كي نيب دقو ,ةباحصلا نم نيريثك ةعامج ءامسأ

 7 ”ّيطتلا وأ - سفنلا ةيكزت يأ -

 . 0174-976 ص ١٠2ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (117)

 .١٠١ص 4١2ج «ملسم حيحص» هالو ص ١٠2ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» )١11701(

 .١؟١-9١١1ص 35ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» )117٠05(

 - 38ا/-_



 :ءامسألا رييغت يف دواد يبأ ننس يف ءاج ام 41

 :ةيلاتلا ثيداحألا هيف ركذو «حيبقلا مسالا رييغت يف باب :هننس يف دواد وبأ لاق

 :لوألا ثيدحلا

 مل هلعلو ,207(ةليمج) تنأ :لاقو (ةيصاع) مسا ريغ لك هللا لوسر نأ رمع نبا نع
 23: 9ةيكرتلا ةفاخم ةيصاعلا دض اهنأ عم (ةعيطُم) اهَمَسُي

 : يناثلا ثيدحلا 6

 لاقف هون يذلا رّفثلا يف ذ ناك الجر لأس لكي يبنلا نأ هيف ءاج دواد وبأ هجرخأ ثيدح يفو

 .23*(ةعْرُر) تنأ لب :ِلكك لاقف «(مرصأ) لجرلا
 (ةعرز) ىنعمو . عطقلا ىنعمب مرصلا نم ذوخأم (مرصأ) ىنعم :ثيدحلا حرش يف ءاجو هل 35 ./ 000 5 ءله 2٠ م

 هلدابف ةكربلاو ريخلا عاطقنا نع ءىبنم هنأل مرصأ فالخب نسحتسم وهو عرزلا نم ذوخأم

:037 , 

 :ثلاثلا ثيدحلا 5

 .بارغ .ميكحلا «ناطيش «ةلتع ءزيزع ,.صاعلا ؛ءامسأ ِلك ّيبنلا رّيغو :دواد وبأ لاق

 .باهش .بابح

 039 يتأي ام اهرييغت ليلعتو .تاملكلا هذه يناعم نايب يف ءاجو

 ةظّغلا هانعم نأل (ةلتع)و ,ىلاعت هللا ءامسأ نم هنأل (زيزع)و .نايصعلا نم هنأل (صاعلا)

 رويطلا ثيخأ هنأل : ليقو .دعبلا هانعم نأل (بارغ)و ميكحلا وه هللا نأل (ميكحلا) قَّدْشْلاَو

 وأ ةّيحلا ىلع عقيو .ناطيشلا مسا هنأل (باّبحإو ,«تاساجنلا نع هثحبو فيجلا ىلع هعوقول

 .ةطقاس ران ةلعش هنأل (باهش)و ءاهنم عون

 : حيبقلا رييغتو نسحلا مسالا رايتخا يف ةمكحلا 117

 ؟حيبقلا ربيغتو نسحلا مسالا رايتخا يف ةمكحلا هجو ام لاقي دقو

 .177/ص مج هعماج يف يذمرتلا هجرخأو ,.؟44 ص «دواد يبأ نئس» )١١70(

 . 744ص 17ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» )١11705(

 .؟46ص ءاق7ج «دواد يبأ نسو )١١1١6(

 .748ص .1"ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» )١1١170(

 .؟98ص 17ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعد )١١173(



 ىهني مالسإلاو «(ةرب) مسا لثم سفنلا ةيكزت ىنعم لمحت ءامسألا ضعب نأ :باوجلاو
 . [؟7 :مجنلا] «ىدتها نمب ملعأ وه مكسفنأ اوكرت الف : ىلاعت لاق .هسفن يكزُي نأ ملسملا

 اوكرت ال» :ككي هلوق (بنيز) مسا ىلإ (ةرب) مسا كلي يبنلا هيف ريغ يذلا ثيدحلا يف ءاج اذهلو
 هذهو .ءامسألا ضعبل لَك يبنلا رييغت بابسأ انّيب امك .«مكنم ّربلا لهأب ملعأ هللا « مكَسْفنأ

 .انه اهديعن الف اهرييغت يف ةمكحلا هجو نيبت بابسألا

 ءامسألا رايتخا باب وهو  هتمكحو بابلا اذه هقف يف ديج مالك مُيقلا نبا ماماللو -4

 رمأ دقو :0'27ىلاعت هللا همحر لاق دقف لوط ىلع يىتأي ام هنم ركذن «ةحيبقلا رييغتو ةنسحلا

 ملعأ هللاو اذه يفو ءاهب ةمايقلا موي نْوَعْدُي مهنأ ربخأو .مهئامسأ نيسحتب هتمأ لك هللا لوسر

 مسالاب داهشألا سوؤر ىلع ةوعدلا نوكتل ءامسألا نيسحتل ةبسانملا لاعفألا نيسحت ىلإ هيبنت

 .هل بسانملا فصولاو نسحلا

 بحأ ىضتقا ام هللا ىلإ ءامسألا ٌبحأ ناك هيف ًارثؤمو هامسمل ًايضتقم مسالا ناك املو

 دنع هعضوأو مسا عنخأ ناك هاوس ةقيقحلا ىلع كلم الو .هدحو هلل قحلا كلملا ناك املو

 هللا ريغ دحأل سبيل كلذ نإف «نيطالسلا ناطلسو كولملا كلم يأ (هاش نا هاش) هل هبضغأو هللا

 .لطابلا بحي ال هللاو ,.لطابلا لطبأ نم اذهب هريغ ةيمستف

 سيلو (لكلا ديس) و (سانلا ديس) ب ةيمستلا ٍبِذَكلاو حْبُقلاو ةهاركلا يف مسالا اذه يليو
 .رخف الو مدآ دلو ديس انأ :ِِلكك لاق امك ,.ةصاخ لي هللا لوسرل الإ كلذ

 ابرح) ءامسألا حبقأ ناك اهحبقأو سوفنلل ءيش هركأ (ةّرُملالو (برح) ىمسم ناك املو
 «لامعألا فرشأ مهلامعأو ,قالخألا فرشأ مهقالخأو .مدآ ينب تاداس ءايبنألا ناك املو «(ةّرُمو

 كلذ يف نكي ملولو ,مهئامسأب يمستلا ىلإ هتمأ لكي يبنلا بدنف «ءامسألا فرشأ مهؤامسأ ناك

 يف ام عم ,ةحلصم هب ىفكل «هانعمب قلعتلا يضتقيو .هامسمب ركذي مسالا نأ الإ حلاصملا نم

 . مهلاوحأو مهفاصوأب ريكذتلاو اهنايسن مدعو مهئامسأ ظفح نم كلذ

 هيا ل ا را بن وأ حلفأ وأ راسي) ب مالُعلا ةيمست نع يهنلا امأو

 0 0 ربطت بجوت ءانآلا 0 ال :لاقيف ؟وه ة ةمثأ لوقت كنإف» :وهو ثيدحلا

 ا 0 ل هتمأب فوؤرلا عراشلا ةمكح

 . 68-0 ص 17ج ميقلا نبال «داعملا داز» )١١7١4(

- 7584 - 



 قحتسي ال نم ةيمست نم كلذ ىلإ فاضي ام عم .ةدسفم ريغ نم ىرخأ ءامسأ ىلإ ءامسألا هذه
 مث . .سانلا رسعأ نم وهو ًاراسي ىُمَسُي نأك .ءامسألا هذه يناعم دضب هفاصتال ءامسألا هذه
 هذه هيلع لدت امك هنأب داقتعالاو نظلا ىلع اهبحاص لمحي ام ءامسألا هذهب ةيمستلا هذه يف نإ

 هلْجَأ نمو ؛كلذ نع ىهني عرشلاو «هريغ ىلع اهُمُقَرَيو اهميظعتو هسفن ةيكزت يف عقيف .ءامسألا
 يقتلاب ةيمستلا هركت مدقت ام ىلع سايقلابو .(بنيز) مسا ىلإ (ةّرب) مسا كي هللا لوسر ريغ
 . كلذ وحنو .ديدسلاو ديشرلاو بينملاو صلخملاو نسحملاو يضارلاو عئاطلاو عيطملاو يقتملاو

584٠ 



 (كلائل) ىمو

 ينكتلاو ةيئكلا

 : ينكتلاو ةينكلاب فيرعتلا -8

 هيلع هب لدتسا ام ريغب هتركذ اذإ اذكب رمألا نع سى :لوقت ةيانكلا نم ةذوخأم ةّينكلا

 دقو .نالف مأب ةأرملا تينكو «نالف يبأب لجرلا تينك وأ اذكب نالف ىنتكا لاقيو .ًاحيرص
 اهباحصأ راص ىتحو ءامسألا ىلع تبلغ امبر ىتح برعلا دنع  ةينكلا اهدحاو  ىنككلا ترهتش
 بقللاو ةينكلاو مسالا ظافلأو .بهل يبأو بلاط يبأ لثم «ةيقيقحلا مهئامسأب ال اهب نوفرعي
 «مذ وأ حدمب رعشأ ام (بقللا) نأب رياغتتو اهنيب اميف فلتختو .نيتحتفب (ملعلا) ظفل اهعمجي

 .0"01(مسا) وهف كلذ ادع امو .ديز مأو ديز يبأ لثم .مأ وأ بأب تردص ام (ةينكلا)و

 :ةأرملاو لجرلل دولوملا مساب ينكتلا ةيعورشم -

 عورشم زئاجإ امهالكف ءاهدلو مساب ةأرملا ىنكتو .هدلو مساب لجرلا ىنكي نأ اهو ةركو

 كك يبنلا ىثكو .نسحلا يبأب ىنكي هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع ناك دقف بهنع .قهنم ريغ

 0 وأ دوجوملا هدلو مساب هتينكف دلو هل نكي مل هنأ عم « ىيحي يبأب يوم

 يبنلل تلاق اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع .هجام نبا جرخأ دقف « هتاجوز يبنلا ا

 , 01715 هللا دبع م تنأف :قَك لاق «يريغ هتينك كجاوزأ لك» : هلي

 :دلو اهل نكي مل نإو ةأرملا ىنكت 0١-

 اهنع هللا يضر ةشئاع نع دواد وبأ جرخأ دقف دلو اهل نكي مل نإو ةأرملا ىنكت نأ زوجيو

 ينتكاف للك لاق «ىنك نهل - لَك لوسرلا تاجوز يأ يبحاوص لك هللا لوسر اي» :تلاق اهنأ

 )١17١( 8ص ٠7ج روظنم نبال «برعلا ناسلو ,550ص 25ج «ينالقسعلل يراخبلا حيحص حرش» 44-4

 78ا77/ص .5ج يرهوجلل «حاحصلا» .

 )١1١71١( .؟ج «هجام نبا نئس» ءالص ,؟ج «داعملا داز» ص79١؟١ .

 .1771ص 17ج «هجام نبا نئس» (11171)

 91١؟-



 نبا هجرخأو .(2011هللادبع مأب ىنكت تناكف -ريبزلا نب هللادبع اهتخأ نباب ينعي  هللادبع كنباب

 .ةقباسلا ةرقفلا يف هظفل انركذو .هجام

 :هل دلوي نأ لبق لجرلل ةينكلا 1

 هللا لوسر ىنانك :لاق ؟دلو كل سيلو ىيحي ىبأب ىنتكت كلام :بيهّصل لاق باطخلا نبأ
 ١ ١ ' كفانا

 دلوي نأ لبق دوعسم نب هللادبع يِناَنَك :لاق ,ةمقلع نع هدرْفُملا بدألا يف يراخبلا جرخأو

 . يل
 . مهل دّلوُي نأ لبق نونتكي ةباحصلا نم لاجر ناك :لاق يرهزلا نع «ةبيش يبأ نبا جرخأو

 دلوي نأ لبق نمحرلادبع ابأ هانَك , لكي ّيبنلا نأ دوعسم نبا نع .ةمقلع نع « يناربطلا جرخأو

01111 , 

 دعب دلو هل دلّت ملو ةجوز هل نم لمشي دلو ىئكملل دّلوُي نأ لبق ينكتلا زاوج نأ رهاظلاو
 .دعب دلو هل دلوي مل هنأ امهيلك ىلع قدصي ذإ ءّالّضأ هل ةجوز ال نم لمشي امك

 : ّيبصلل ةينكلا - 48

 «ًأباب ةينككلا هذهل يراخبلا مامإلا درفأ دقو .هلثمل دلوي ال ريغص وهو يبصلل ةينكلا زوجتو
 ناك : لاق ا ل اذه يف ركذو (لجرلل دلوي نأ ل صلال بكل باب :لاقف

 ىلع يلعن ارش ينالقسعلا :ركتح نبا لاق 22 ل ل

 .هب دلوي ىتح شيعيس هنأب ًالئافت ّىبصلا نونكي اوناك :ءاملعلا لاق» :ثيدحلا اذه

 : نب سنأ وخأ وهو «ريغص خأ يل ناك :هلوق سنأ نع دمحأ مامإلل ةياور يفو :رجح نبا لاق 1

 هحزامي ميلس مأل ءاج اذإ يك يبنلا ناكو :ثيدحلا اذهل دمحأ مامإلل ةياور يفو .هّمأ نم كلام“

 نزحف تام دق ريطلا اذه ناكو -ريغْنلا لعف ام ريمع ابأ اي :هلوقب -ريغصلا حزامُي يئأ -
 لع

 .717ص 217ج «دواد يبأ ننس» )١171(

 )١1115( 17ج «هجام نبأ نئس» ص1١"١7 .

 .087ص ١٠3ج «ينالقسعلل يراخبلا حيحص حرش» )١1١715(

 .87467ص ١٠ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» )١11115(

-15972- 



 ريغُتلا» : يوونلا ماماإلل هةحرش ىف هاجو .هحيحص يف ملسم مامإلا ثيدحلا اذه ىورو

 دئاوف ثيدحلا اذه يفو ار هعمج ريغص رئاط وهو «نيغلا 0 00 مضب - درذلا نيقصت

 اميف حازملا زاوجو ءأبذك سيل هنأو «لفطلا ةينكتو هل دلوي مل نم ةينكت زاوج : (اهنم) :ةريثك
 هايإ يلولا نيكمتو ءروفٌصُعلاب ّيبصلا بعل زاوجو «تايمسملا ضعب ريغصت زاوجو .ًامثإ سيل

 2011(. . مهسينأتو نايبصلا ةفطالم زاوجو .كلذ نم

 لوسر ناك :لاق كلام نب سنأ نع» : هظفلو هنئس يف ٍدواد وبأ اهنا ثيدحلا اذه ىورو

 هيلع لخدف .تامف هب بعلي َرْعُن هل ناكو ريم ابأ ىثكُي ريغص خأ يلو ءانيلع لخدي لكك هللا

 لَمَف ام ريمع ابأ اي :كي لاقف .ُرعُن تام اولاقف ؟هنأش ام :لاقف ًانيزح هآرف موي تاذ لكي يبنلا
 . كعم ا ا : هلوق هحرش يف ءاجو ؟ريغُلا

 , 0170بذك سيل هنأو .«لفطلا ةينكتو ءدلو هل سيل نم ةينكت زاوج ثيدحلا يفو

 : ةيبصلل ةينكلا 8

 ةيعرشلا ماكحألا يف لصألا نأل ةيبصلل ةينكلا زوجت ّيبصلل ةينكلا زاوج ىلع ًاسايقو

 . ةينكلا يف صاصتخالا اذه ىلع ليلد الو .مكحلاب

 :«ينبا ايد هنبا ريغل لجرلا لوق -ه

 ىهنم ًابذك كلذ نوكي الو ةقيقح هنبا نكي مل نإو «ينبا اي ريغصلل لوقي نأ لجرلل زوجي

 .«ّينب ايد : لَو هللا لوسر يل لاق : :لاق كلام نب سنأ نع هحيحص يف ملسم مامإلا جرخأ دقف

 ريغل ناسنإلا لوق زاوج ثيدحلا اذه يفو» :ثيدحلا اذهل هحرش يف يوونلا مامإلا لاقو

 ةلزنمب يدنع كنإو .فطلت هانعمو «يدلو ايو يتب ايو ينبا اي :هنم انس رغصأ وه نمم هنبا

ملا نس لثم يف وه نمل هل لاقي اذكو ةقْفَشلا يف يدلو
 ؛هانركذ يذلا ىنعملل .يخأ اي ملكت

 0111 كر يبنلا هلعف امك اضم ناك فطلتلا دصق اذإو

 :«يتنب اي» هتنبا ريغل لجرلا لوق -5

 نأ زوجي «هانركذ يذلا ىنعملل ءّينُب ايو ,ينبا اي :هنبا ريغل لجرلا لوق زاوج ىلع ًاسايقو

 .118-1194ص 14١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (11717)

 )١11714( «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» ج١71 ص١١".

 )١119/19( 214ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» ص؟9؟١.

 - ؟99*-



 .هنم انس رغصأ يه نمم ينيب ايو «يتنب اي :هتتبا ريغل لجرلا لوقي

 :يدلو اي :اهدلو ريغل ةأرملا لوق - 817
 ةأرملا لوقت نأ زاوجب لوقلا نكمي يتب ابو «ينبا اي :هنبا ريغل لجرلا لوق زاوج ىلع ًاسايقو

 انس رغصأ يه نمم اهتنبا ريغل لوقت نأو «ّينب اي وأ ينبا اي :اهنم انس رغصأ وه نمم اهنبا ريغل
 . يتيلبو «يتنب اي اهنم

 : هئانبأ ربكأب لجرلا ىنكي --4

 ًاعرش بحتسملا وه اذهف «هئانبأ ربكأب ىتكُي نأ ةئسلاف دحاو نبا نم رثكأ لجرلل ناك اذإو
 « حيرش نع «هننس يف دواد وبأ هجرخأ ثيدح يف ءاج دقف «كلذب ةفيرتشلا ةيوبنلا ةنسلا دورول

 ملسمو حيٌرُش يل :لاق ؟دلولا نم كلامف :- ءىناه هيبأل يأ هل لاق لي هللا لوسر نأ .هيبأ نع
 هتينكت ليلعت ءاجو «حيرش وبأ تنأف لي لاق . حيّرُش :تلق لاق ؟مهربكأ نمف :لاق .هللادبعو
 ,21؟"3عهئانبأ ربكأب لجرلا ىنكُي نأ ىلوألا نأ هيفو .انس ربكألل ةياعر» ناك كلذ نأب هئانبأ ربكأب

 ؟هدالوأ ربكأ تناك اذإ هتنباب لجرلا ىنكُي له -8

 وأ رثأ ىلع فقأ مل ؟هدالوأ ربكأ تناك اذإ هتنباب ىنكُي لهف ثانإو روكذ لجرلل ناك اذإو
 هتنباب لجرلا ةينكت زاوج يل ودبيو «ةلأسملا هذه يف ملعلا لهأل لوق ىلع الو .كلذ يف ربخ

 ةعيرشلا يف ةمّركُم تنبلا نآل .هدالوأ ربكأ ناك اذإ «هنباب هتينكت ىلع ًاسايق «هدالوأ ربكأ تناك اذإ
 تاداع لطبأو «ةأرملا نأش مالسإلا عفر نأ دعب اهب ىنكُي نأ ملسملا ىلع ريض ال نأو «نبالاك
 عنمي ال اهمساب مهتفرعمو أاتنب ةينكلا بحاصل نأب سانلا ةفرعمو ءاهئاردزاو اهريقحت يف ةيلهاجلا
 .ريغلا تانب ءامسأ سانلا فرعي نأ ًاعرش روظحملا نم سيل هنأل ءاهب ينكتلا زاوج نم كلذ

 نإو «هدالوأ ربكأب لجرلا ةينكت اهنمو «ةينكتلا لوصأو دعاوق يف رَكّذلاب ىثنألا ةيوست نإ مث
 يف اهتاواسمو ةأرملا ىلإ اهترظنو ةعيرشلا جهنو قفتت ةيوستلا هذه نإ لوقأ .ىثنأ ربكألا ناك

 يف ءانثتسالا اذه ىلع ليلد الو يعرش ليلدب ىنثتسا ام الإ .بجاولاو قوقحلا يفو ماكحألا

 .اهيلع ملكتن يتلا ةينكتلا ةلأسم

 :اهدالوأ ربكأب ةأرملا ىَنَكن -

 تدرو ةنسلا نأل ؛اهئانبأ ربكأب ةأرملا ىْنَكُت .هئانبأ ربكأب لجرلا ةينكت يف هانلق ام ىلع ًاسايقو

 ًاسايقو «ءانبألا ربكأب ةينكتلا اهنمو ؛ةينكتلا يف سيل امو بحتسي ام اهتينكت يف ظحاليف ءاهتينكتب

 .795-7917ص 11ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع )١1770(

-7585- 



 .اهدالوأ ربكأ يه تناك نإ تنبلاب ىنكت ءانبألا ربكأب ةينكتلا ىلع

 :اهنع يهنملا ىّنكلا ١-

 ضعب نع يهنلا ةيوبنلا ةنسلا يف ءاج دقف ءاهب ىنكُي ال ءاهنع يهنملا  ةينك عمج  ىتكلاو
 امك :مساقلا يبأ» ب ينكتلا نع يهنلا كلذ نمف .ملسملا اهب ينتكي ال نأ بجيف «ىنكلا

 : ىلي اميف اهركذنو «ةيوبنلا ثيداحألا كلذب تءاج

 : هيف ةدراولا ثيداحألاو (مساقلا يبأ) ب ينكتلا ه5

 مالغ انم لجرل دلو» :لاق هنع هللا يضر رباج نع هحيحص يف يراخبلا مامإلا ىور : ًالوأ

 اونكَت الو يمساب اوُمَس : 6 لاقف لكك يبنلا لأسن ىتح هينكن ال . اولاقلا و تاحلاو ءامجا

 . «يتينكب

 ال :انلقف .مساقلا هاَمَسَف مالُع انم لجرل دلو :لاق ًاضيأ رباج نع يراخبلل ةياور يفو
 .219[نمحرلادبع كنبا مس :لاقف هلل ّيبنلا ربخأف .ةمارك الو مساقلا ابأ كيك

 الجر كاجر ىدان :لاق هنع هللا يضر سنأ نع 2 هحيحص يف ملسم مامإلا فىورو : : ًايناث

 َكنْعَأ مل ينإ هللا لوسر اي : لجرلا لاقف لكي هللا لوسر هيلإ تفتلاف , مساقلا ابأ اي : عيقبلاب

 , 001779, يتينكب اوُنَكَت الو يمساب اوُمَسَتا» دلك هللا لوسر لاقف ًانالف توعد امنإ

 : كي هللا لوسر لاق :لاق هللادبع نب رباج نع .ملسم مامإلل ىرخأ ةياور يفو

 , 30179 مكتنيب مسقأ .مساقلا وبأ انأ ينإف يكب اونكُت الو يمساب

 011 لي اميف اهركذن (مساقلا يبأب) ينكتلا يف ثيداحأ ةلمج دواد وبأ جرخأو : ًاثلاث

 اونُكَت الو يمساب ارعسلا : ةذِئكَع هلل لوسر لاق :لاق  هنع هللا يضر ةريره يبأ نع - ٌأ

 يتيثكب ىنتكا نمو «يتيْنكب ىنُكُي الف يمساب ىمست نم» :لاق كي يبنلا نأ رباج نع ب

 523771 1 10 :لاق هنع هللا ا

 .هالا-ها/١ص ١٠ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص»و (111771)

 .7١1؟ص 14ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (11775)

 .4١١ص :14ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (1177)

 ١"7-71١. ص 11ج هدواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» )١11774(

1596 



 .«معن :لاق ؟كتينكب هينكاو كمساب

 هللا لوسر اي :تلاقف كك يبنلا ىلإ ةأرما تءاجو :تلاق ءاهنع هللا يضر ةشئاع نع د

 ام : لَك لاقف «كلذ هركت كنأ يل ٌركُذف مساقلا ابأ هتينكو ءًأدمحم هتيمسف ًامالغ تدلو دق ينإ

 ؟ يمسأ لحأو 0 مرح يذلا ام وأ ؟ يتينك مرَحو يمسا لحأ يذلا

 :(مساقلا يبأ) ب ينكتلا ىلع ثيداحألا هذه ةلالد 41

 دق ءاملعلا نإ :(مساقلا يبأ) ب ينكتلا يف ملسم ثيدحل هحرش يف يوونلا مامإلا لاق

 اهتلالد يف ,ثيداحألا هذه نم هومهف ام ءوض يف ةريثك بهاذم ىلع ةلأسملا هذه يف اوفلتخا

 هذه يف لاوقألا ءاملعلا ضعب عمج دقو .(مساقلا يبأ) ب ينكتلا زاوج مدع وأ زاوج ىلع

 : يتأي ام يهو ةلأسملا

 :01*(مساقلا يبأ) ب ينكتلا يف ءاملعلا لاوقأ 4

 . ملسم ثيدح رهاظل نكي مل مأ دمحأ وأ ًادمحم همسا ناك ءاوس الصأ دحأ يأل (مساقلا

 لوأ يف ناك (مساقلا يبأ) ب ينكتلا نع يهنلا نإف .خوسنم يهنلا اذه نأ :يناثلا لوقلا

 كلذ دعب خسن مث «مهنيب مسقي مساق وكي هنأ وهو ءثيدحلا يف روكذملا ىنعملا اذهل ءرمألا

 اذهو نكي ملوأ «دمحأ وأ دمحم همسأ نم ءاوس دحأ لكل (مساقلا يبأ) ب ينكتلا مويلا حابيف

 . كلام مامإلا بهذم

 نإ :لاقو ,ءاملعلا روهمجو راصمألا ءاهقفو فلسلا روهمج لاق هبو : ضايع يضاقلا لاق

 كلذ لعاف ةرثك عم مويلا ىلإ كلذ دعب اميفو .لوألا رصعلا يف (مساقلا يبأ) ب اونكت ةعامج

 .راكنإلا مدعو

 .خوسنم ريغ (مساقلا يبأ) ب ينكتلا نع يهنلا نأ ءريرج نبا بهذم وهو :ثلاثلا لوقلا

 ميرحتلل ال بدألاو هيزنتلل هنع يهنلا ناك امنإو

 ,دمحأو دمحم همسا نمب صتخم (مساقلا يبأ) ب يكبلا قع يهنلا نأ : : عبارلا لوقلا

 ءاجو .فلسلا نم ةعامج لوق اذهو «نيمسالا نم دحاوب ىمسي وال نمل اهدحو ةّينكلاب سأب الو

 .رباج نع عوفرم ثيدح هيف

 )١1١1776( ءا15ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصو ص1١١3؟"١١1.
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 ب ةيمستلا نع ىهنيو .ًاقلطم (مساقلا يبأ) ب ينكتلا نع ىهني هنأ : :سماخلا لوقا

 نيح كلملا دبع هنبا مسا مكحلا نب ناورم رّيغ دقو .(مساقلا يبأ) ب هوبأ ىنكُي الثل (مساقلا)

 الوأ هاّمس دق ناكو .كلملا دبع هامسف ءركذلا قباسلا ملسم ثيدح  ثيدحلا اذه هغلب

 .راصنألا ضعب هلّعفو «مساقلا»

 :ينالقسعلا رجح نبا لوق -6

 لقن نأ دعب .هانركذ يذلا رباج نع يراخبلا ثيدحل هحرش يف ينالقسعلا رجح نبا لاقو

 يفو» : ىلاعت هللا همحر ينالقسعلا لاق .ةلأسملا هذه يف ءاملعلا لاوقأ نم يوونلا هركذ ام

 يف ًاضوصخيم ناك يهنلا نأ وهو - هتبارغ عم نيا يكحملا لصفملا بهاذملا لدعأ ةلمجلا

 حيجرت ىلإ راشأ نأ دعب ةرمج يبأ نب دمحم وبأ خيشلا لاقو :رجح نبا لاق مث - 8ك يبنلا ةايح

 نم ًاقلطم عنملاب يأ لوألا بهذملاب ذخألا ىلوألا نكل ءزاوجلا ثيح نم ثلاثلا بهذملا

 هللاو ةمرحلل مظعأو «ةمذلل أربأ هنإف ءال وأ ًادمحم همسا ناك ءاوس (مساقلا يبأ) ب ينكتلا

 ,0179ملعأ

 : ميلا نبا مامإلا لوق -5

 ءاملعلا لاوقأ ركذ امك (مساقلا يبأ) ب ينكتلا يف ثيداحأ نم درو ام ميقلا نبا مامإلا ركذ

 عونمم هتينكب ينكتلاو ءزئاج ِلَك همساب يمستلا نأ باوصلاو» : ىلاعت هللا همحر لاق مث ءاهيف

 دواد وبأ هجرخأ يذلا ةشئاع ثيدحو «هنم عونمم امهنيب عمجلاو .دشأ هتايح يف 3 هنم

 ثيدحلا هلثمب ضراعُي ال بيرغ ثيدح وه «هتينكب ينكتلاو كك همساب ةيمستلا زاوج هيفو

 ,رظن هتحص يف هنع هللا يضر يلع ثيدحو كي هتينكب ينكتلا نع يهنلا يف حيرصلا حيحصلا
 لدي اذهو هل ةصخر اهنإ :هنع هللا يضر يلع لاق دقو « حيحصتلا يف لهاست عون هيف يذمرتللو

 .©"9"3«هاوس نمل عنملا ءاقب ىلع

 حجارلا لوقلا -7

 لَك يبنلا مساب ةيمستلا زاوج نم ميقلا نبا مامإلا هيلإ بهذ ام ةلأسملا هذه يف حجارلاو

 .عنملا اذه يف ةدراولا ةحيحصلا ثيداحألل (مساقلا يبأ) ب يأ هلك هتينكب ينكتلا نم عنملاو

 عنملا اذه نإ لاقي نأ نكمي نكلو .ِلكي هتايح يف هدييقت مدعو قالطإلا عنملا اذه يف لصألاو

 مامإلا هركذ ام ىلع ريرج نبا كلذ ىلإ بهذ امك .ميرحتلل ال بدألاو هيزنتلل وه امنإ يهنلا وأ

 .ةهالك_هالا'"ص ١. حج ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرش» )75/1١1١(

 . مال ص 23ج  ميقلا نبال «داعملا دازو» 6ةلتقففف)

 - ؟ةا1/-



 . ملعأ هللاو ءمّيقلا نبا هيلإ بهذ ام حجارلا ىقبي نكلو .هانركذو يوونلا

 : ةينكلا رييغت -

 نم هانّيَب يذلا وحنلا ىلع رييغتلا ىلإ وعدي ام هيف ناك اذإ ريغي هريغو دولوملا مسا نإ انلق
 فيرشلا ثيدحلا كلذ ىلع لدو «ربيغتلا اذه ىلإ وعدي ام اهيف ناك اذإ ةينكلا رييغت كلذكو .لوق

 عم كي هللا لوسر ىلإ دفو امل هنأ» :ءىناه هيبأ نع حيرش نع هننس يف دواد وبأ هجرخأ يذلا

 .مكحلا هيلإو مكَحلا وه هللا نإ» : :لاقف ٍةِلكي هللا لوسر هاعدف (مكحلا يبأب) هنونكُي مهعمس هموق

 الك يضرف مهنيب تمكحف يِونَأ ءيش يف اوفلتخا اذإ يموق نإ | :لاقف ؟مكَحلا ابأ ىثكُت ملف

 ملسمو حيرش يل :لاق ؟دلولا نم كل امف ءاذه نسحأ ام : يك هللا لوسر لاقف .نيقيرفلا

 اذه حرش يف ءاجو .«حيرش وبأ تنأف :لاق . حيرش :تلق .لاق ؟مهربكأ نمف :لاق هللادبعو
 هذهو .همكح ُدَرِي ال مكح اذإ يذلا مكاحلا وه - نيتحتفب - مكحلا «مكحلا يبأب» هلوق : ثيدحلا

 . مكحلا :ىلاعت هئامسأ نمو «ىلاعت هللا ريغل قيلت ال ةفصلا

 ناسنإلا نيب ةفصلا هذه يف كارتش الا مهوب ام ناسنإ ىلع مُكَحلا يبأ قالطإ يف ناك املو

 ,017"هدالوأ ربكأب. انك ةبسائي ام ىلإ 1 هتينك ليوحت هل دارأ .ىلاعت هللا نيبو

 .545-7910ص 217ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» )1١1778(

 - ؟ة448-



 : ةقيقعلا فيرعت 8

 حبذت يتلا ةحيبذلل ليقو .عطَقلاو ُقَّشلا : ُنَعلا لصأو . دولوملا نع بذي 8 مسا ةقيقعلا

 .©27:اهقْلَح قي اهنأل ةقيقَع دولوملا نع
 :دولوملل ةقيقعلا 50 514

 يف اذهو ًاضرف تسيلو (ةنس) اهنأ اهتيعرش ةجردو ةعورشم هانركذ يذلا ىنعملاب ةقيقعلا

 الإ .راصمألا ةمئثأو نيعباتلا ءاهقفو ةشئاعو رمع نباو سابع نبا مهنم ملعلا لهأ ةماع لوق

 نكلو ,©""2ةيلهاجلا رمأ نم اهنإ اولاق لب «(ةّئس) اهُوَرَي ملف  ةيفنحلا يأ يأرلا باحصأ
 .دعب اميف اهركذنس يتلا ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألاب عوفدم اذه مهلوق

 » : ىلاعت هللا همحر يرهاظلا مزح نبا ماما لاق دقف «بجاو اهنإ : ةيرهاظلا لاقو

 م دولوم لك نع حبذي نأ وهو ءاهراَدقم توقلا نع لضف اذإ اهيلع ربجي بجاو صضرف

 ثيداحألاب مزح نبا جتحاو .21776. .ةيراج مسا وأ مالغ مسا هيلع عقي نوكي نأ دعب ًاتيم

 هنع اوقيرهأف .ةقيقع مالغلا يف كي هلوق لثم ,بوجولا ىلع لدي اهرهاظ يتلا ةفيرشلا ةيوبنلا

 , 019 يخلا : مذ

 : ةقيقعلا ةيعو رشم نع كشلاو مهوتلا عفد ا

 لئّس دقو .ةقيقعلا نع ِلي هلوقب دولوملا نع ةقيقعلا ةيعورشم يف كشي وأ ضعبلا مهوتي دقو

 اهل طاقسإ الو ةقيقعلا رمأل نيهوت لوقلا اذه يف سيلف «قوقعلا بحي ال ىلاعت هللا نإ» :اهنع

 ىلع ًايرج ةحيبذلاو ةكيسنلاك اهنم نسحأب ىّمَسُت نأ بحأو  ةقيقعلا مسا مسالا لكي هرك امنإو

 .09856ص 24ج ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرش» 277 ص 72ج «ريثألا نبال ةياهنلا» ١( نفهم

 .9888ص «9ج ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرش» .514ص .48ج «ينغملا» )١1077:0(

 . 0707ص ءالج «ئلحملا» )١١0/8898( 2.85 47”ص ءالج مزح نبال «ئلحملا» (11781)

-75944 



 .©37تورييغت ىلإ وعدي ام هيف ناك اذإ .هنم نسحأ ىلإ مسالا رييغت يف ِعِكَي هتداع

 «قوتعلا بحي ال هللا نإ» : لكي يبا لوق هيف درو يذلا ثيدحلا سفن كلذ ىلع لديو

 : «هئئس) يف دواد وبأ جرخأ دقف 0 اهنأ نيبيو ءاهتيعورشم ررقيو اهتبثي ام هرخآ يف درو دقف

 بحيال :لاقف ةقيقعلا نع لكك هللا لوسر لئس :لاق هَّدَج نع هيبأ نع نيف نب قووع نع

 نع :كسنيلف هلع كسني نأ بحأف دلو هل دلو نم : خلك لاقو مسالا هرك هنأك ,قوقعلا هللا

 , 00179 ةأش ةيراجلا نعو ناتيفاكم ناتاش مالغلا

 ةراشإلل .ةقيقعلا نع هلاؤس دعب .قوقعلا بحي ال هللا نإ : هلل هلوقف» : هحرش يف ءاجو

 .(3(عطقلا وهو .دحاو لصأ ىلإ ناعجري قوقعلاو يه تناك امل ةقيقعلا مسا ةهارك ىلإ

 لاقف ,ثيدحلا اذهب ًاجتحم اهتيعورشم مدعب لاق نم ىلع أدر ينالقُسَعلا رجح نبا لاقو

 ذخؤي نأ هتياغ امنإو ءاهتبثي ثيدحلا رخآ لب .ةقيقعلا ةيعورشم يفنل هيف ةجح الو» : هلا همحر

 , 0179 (ةقيقشع ىمست | نأو .ةحيبذ وأ ةكيسن ىمست نأ ىلؤألا نأ هنم

 : ةقيقعلا يف ةدراولا ثيداحألا

 تعمس :لاق «يبضلا رماع نب ناميلس نع :«هحيحص» يف يراخبلا مامإلا جرخأ أ

 .0317,ىذألا هنع اوطيمأو امد هنع اوقيرهأف . ةقيقع مالغلا عم :لوقي ِلك هللا لوسر

 نعو «ناتتفاكم ناتاش مالغلا نع» :لوقي لك هللا لوسر تعمس :تلاق ْزْرُك رمأ نعو ب
 , 017هجام نياو دواد وبأ جرخأ «ةاش ةيراجلا

 هللا لوسر انرَمأ :تلاق ةشئاع نع « نمحرلا دبع تنب ةصفح نع : هجام نبا جرخأو دج

 , 01")عةاش ةيراجلا نعو نيتاش مالغلا نع قعن ر نأ دلع

 : ةقيقعلا ةيعورشم ةّمككح - 4

 :اهنم هوجو نم ةقيقعلا ةيعورشم ةمكح ودبت

 )١1١70( 7377ص .7“ج زيثألا نبال «ةياهنلا» .

 . 47-44ص :4ج «دواد يبأ ننس (11770) . 47-45ص 48ج «دواد يبأ نئس» (11785)

 .088ص .9ج («يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» (11175)

 )١١7797( 24ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» ص١0ه.

 )١11778( ء7ج «هجام نبا نئسو 6”#2ص مج «دواد يبأ نئنسو ص١٠١66.

 )١١1/94( ص كج «هجام نبا نئسو ١٠١66
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 ىلع ةعسوت نم ةقيقعلا هذهب لمعيو .هنع قعيف دولوم نم معنأ امب ىلاعت هلل ركشلا راهظإ
 . ءارقفلاو ناريجلا ىلع هنم عيزوتو ءاهمحلب لهألا

 هبحي الام هيف لاقي الثل هبسن ةعاشإ نسحتسي هنأل ؛دلولا بسن ةعاشإ ىلإ ةليسو اهنأ :اهنمو

 لهألا هيلإ ىعدي دق  هنيبنس امك  ةقيقعلا محل نأ ءبسنلا ةعاشإ يف ةليسولا هذه هجوو .هلهأ

 .دولوملا ةّدآلو وهو عيزوتلا اذه ببس نوملعيف «ناريجلا ىلع عزوي دقو «براقألاو ءاقدصألاو

 رفصأ ءامب هوغبص دلو مهل دلو اذإ ناك ىراصنلا نإ» :يولهدلا مامإلا هلاق ام :اهنمو

 لعف نيملسملل نوكي نأ بحتساف ءًينارصن هب دلولا ريصي :نولوقي اوناكو «ةيِدوُمْعَملا هِنوّمسُي
 رهشأو «ليعامسإو ميهاربإ ةلمل ًاعبات نيملسملا نم ًايفينح دلولا نوكب رعشي كلذ مهلْعف ءازإب
 هنبا حبذ ىلع همْزَع نم مالسلا هيلع ميهاربإل عقو ام امهتيرُد يف ةثراوتملا امهب ةصتخملا لاعفألا

 .ميظع حبذب هادف نأب هيلع هللا ةمعن مث هر رمأل ًاذيفنت ليعامسإ

 اذه يف امهب هبشتلا ناكف حبّذلاو قّلَحلا هيف يذلا جحلا ليعامسإو ميهاربإ عئارش رهشأو
 .©217:(خلا . .ةّلملا هذه لامعأ نم نوكي ام هب َلعُف دق دلولا نإو «ةيفينحلا ةلملاب ًاهيونت

 :هنع قعلا مدع نم هيدلاوو دلولا توفي ام 6 4

 ةنيهر مالغ لك» : يلي هللا لوسر لاق :لاق «ةرمس نع «هننس» يف دواد وبأ مامإلا جرخأ

 .ةغلابملل ءاتلاو ,ةنوهرم يأ .2174>(هتقيقعب

 دمحأ هيلإ بهذ ام اهيف ليق ام دوجأو «ةرابعلا هذه ىنعم يف سانلا فلتخا : يباطخلا لاقو

 الفط تامف هنع عي مل اذإ هنأ ؛اذه هلوقب مامإلا ديري ,ةعافشلا يف اذه :لاق ثيح «لبنح نبا

 مدعو اهموزل يف دولوملا هبشف ءاهنم دب ال ةمزال ةقيقعلا نأ :هانعم ليقو . .هيوبأ يف عْفْسُي مل

 .20"؛9نهترملا دي يف نهرلاب اهنم هكاكفنا

 نبا لاق مث .هيوبأ يف ةعافشلا نع سوبحم هنأ هانعم :دمحأ مامإلا لاق : ميقلا نبا لاقو

 .[18 :رثدملا] #ةنيهر تبسك اَمب سفن لك#» : ىلاعت لاق ءسبحلا ةغللا يف نهرلاو : ميقلا

 نأ كلذ نم مزلي الو هب داري ريخ نع سوبحم عونمم هسفن يف ةنيهر هنأ ثيدحلا رهاظو

 توفي دقو .هاوبأ هنع ٌّقع نم هلاني امع ةقيقعلا هيوبأ كرتب سبح نإو «ةرخآلا يف كلذ ىلع بقاعي

 ./78-/77/ص ءت2كج يولهدلل «ةغلابلا هللا ةجحو 1١١7١(

 . 37ص مج «دواد يبأ ننسو )١١41(

 ."/ص 248ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعد )١1749(
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 هوبأ ىّمس اذإ عامجلا دنع هنأ ول امك .هبسك نم نكي مل نإو «نيوبألا طيرفت ببسب ريخ دلولا
 ,(0175عظفحلا اذه دلولل لصحي مل ةيمستلا كرت اذإو ىهدلو ناطيشلا رضي مل

 ةقدصلا نم لضفأ ةقيقعلا 6

 دي ةعيرذ اهنألو ةذمحتا هيلع ضن ءاهتفيقب هنع ةقدصلا نم لضفأ دولوملا نع ةقيقعلاو
 .22:هةّيحضالاك ةَقَدَّصلا نم ىلوأ تناكف .اهب لَك يبنلا

 :ةأش ةيراجلا ةقيقعو ناتاش مالغلا ةقيقع -57

 ةيعورشمب نيلئاقلا نم ملعلا لهأ رثكأ لوق اذهو «ةاش ةيراجلا ةقيقعو ناتاش مالغلا ةقيقع ةقيقع

 روث يبأو قاحسإو يعفاشلاو ةلبانحلا بهذم وهو .ةشئاعو « سابع نبا لاق هبو .ةقيقعلا

 . ةيرهاظلاو

 رجح نبا اهنع لاقف «ليلق لبق اهانركذ يتلا هلي هللا لوسر ثيداحأ لوقلا اذه دنسو
 , 01: «)امهنم لكل َّن ٌقعي اميف ةيراجلاو مالغلا نيب ةقرفتلا يف روهمجلل ة ةبح يهو ينالقسعلا

 : ةقيقعلا يف كلام دنع ءاوس ةيراجلاو مالغلا

 امهنم لك نع قعيف ء ءاوع ةكعلا يف ةيراجلاو مالغلا : ىلاعتا هللا همحر كلام مامإلا نعغو

 ,21؛ة)دواد وبأ هجرخأ «أشبك ًأشبك نيسحلاو نسحلا نع نع كلي يبنلا نأ» هل ةَبُحلاو ا

 ةاش هدلو نع ّقعي ناك رمع نب هللادبع نأ عفان نع أطوملا يف جرخأ ًاكلام مامإلا نأ امك

 . ثانإلاو روكذلا نع ةاش

 ةاشب ثانإلاو روكذلا هينب 1 ٌّقعي ناك ريبزلا نب ب ةورع نأ أطوملا يف كلام مامإلا جرخأ امك

 ةاشب هدلو نع ٌّقعي امنإف قع نم نأ ةقيقعلا ىف اندنع رمألا :ًاضيأ كلام مامإلا لاقو ,237*”ةاش
 , 01749 ثانإلاو روكذلا * ةأاش

 :روهمجلا لوق حجارلا

 )١174( "ص «"؟ج ميقلا نبال «داعملا داز» .

 ."146ص 48ج «ينغملا» )١١745(

 .007ص «9ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» )١1١1746(

 )١11747( ء4ج «دواد يبأ نئس»و «09ص «9ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» ص4١.

 )١1749( .'؟ج «كلام مامإلل أطوملا» ص60١.

 .607ص ء؟7ج «كلام مامإلل أطوملا» )١1744(

 5 كلب



 هب لدتسا املو .ةدحاو ةاش ةيراجلا نعو .ناتاش مالغلا نع قعيف روهمجلا لوق حجارلاو
 جتحا وأ كلام مامإلا هب جتحا ام نأو .هولاق ام ىلع لدت ةحيرصو ةحيحص ثيداحأ نم روهمجلا

 : يتأي امل «هيلإ بهذ امل ةجح حلصي ال هب

  نسحلا نع ّنع هل ّيبنلا نأ» :دواد يبأ ثيدحب كلام مامإلا لوقل جاجتحالا :ًالوأ
 نع رخآ هجو نم يور هنأل كلام لوقل هيف ةجح ال :رججح نبا هيف لاق «ًأشبك ًاشبك نيسحلاو
 هيبأ نع تعش نب ورفع نع امنا قوزو . «نيشبك . نيشبك : ظفلب سابع نبا نع , ةمركع

 .هلثم هَّدَج نع

 صيصنتلا ىف ةدراولا ثيداحألا هب دري ام ثيدحلا يف سيلف دواد يبأ ةياور توبث ريدقت ىلعو

 وهو «ةدحاولا ىلع راصتقالا زاوج ىلع ٌّلُدَي نأ هتياغ لب «ةيراجلل ةدحاولاو مالغلل ةينثتلا ىلع

 ,017492بحتسم لب ًاطرش سيل ددعلا نإف كلذك

 ةقيقعو ناتاش مالغلا ةقيقع نأ يف ةحيرصلا ثيداحألا :روهمجلا ةجح ميقلا نبا لاق :ًايناث

 هانركذ امو ءزاوجلا ىلع لدي كلذف نيسحلاو نسحلا نع ّقَع هلك يبنلا نأ امأو .ةاش ةيراجلا

 عم هانركذ دقو) 3 مأ ثيدح نأ امك «بابحتسالا يف حيرص ثيداحألا نم مالغلا ةقيقع يف

 0 زرك رمأ عامس نإف .ناتاش اهنأو مالغلا ةقيقعل نايب هيفو .(ةقيقعلا يف ةدراولا ثيداحألا

 ىلوأ وهو «نيسحلاو نسحلا ةقيقع نع رخأتم وهف «ةيبيدحلا ماع ناك ْهكَك يبنلا نم ثيدحلا
 . 010 عابتالاو ذخألاب

 ينعي مهلمع نأ هيلع دري كلام مامإلا أطوم يف درو امك ةنيدملا لهأ لمعب جاجتحالا :ًاثلاث

 ةينثتلا نإ ًاضيأ نولوقي امنإو «كلذب نولوقي روهمجلاو «ةيراجلاو مالغلا نع ةدحاولا ةاشلا ءازجإ

 ةحيحصلا ثيداحألا نإ مث .ءازجإلل ال بابحتسالل وه امنإ مالغلا ةقيقع يف - نيتاشلا يأ -

 .امهنيب ضراعتلا دنع ةنيدملا لهأ لمع ىلع مدقت ةحيرصلا

 :مالغلا ةقيقع ةع يف نيتاشلا نيب قفاكتلا 4

 يف ءاج دقو «ةاش ةيراجلا ةقيقع نأو .ناتاش مالُعلا ةقيقع ةقيقع نأ ىلإ اوبهذ روهمجلا نإ انلق

 صن انركذ دقو «ناتئفاكتم امهنأب مالغلل نيتاشلا نع لكي يبنلا نع :فيرشلا يوبنلا ثيدحلا

 ؤفاكتلا ىنعم يف ءاملعلا لاوقأ يلي اميف ركذن ؟نيتئفاكتم امهنوك ىنعم امف «ليلق لبق ثيدحلا

 . مالغلا ةقيقع يف نيتاشلا نيب

 .545ص .4حج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» (1114)
 .570©ص 3ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعد )١11١1/6٠0(
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 :نيتاشلا نيب قفاكتلا ىنعم يف ءاملعلا لاوقأ -

 , (17*017ناتيراقتم

 010 9ةيحضألا ١ يف م نم نانوكي 539 ةليم

 حبذ رخئي ال يأ ميو نابل ناتهباشتم يأ :ناتئفاكتم :لاق ملسأ نب د ليز نعو  ج

 ,20175ىرخألا نع امهادحإ

 يفو ةاكزلا يف ءىزجي امل ناتلداعتم امهنإ يأ :نيتتفاكتم ىنعم :يرشخمزلا لاقو د
 2( زألا

 همحر لاق ءاهانركذ يتلا ءاملعلا لاوقأ ضعب ركذ نأ دعب ينالقّسَعلا رجح نبا لاقو - ه
 راشأ امو .«نالثم ناتاش» :اهيف ءاج ءثيدحلا اذهل ةياور يف عقو ام هلك كلذ نم ىلوأو : هللا
 ىلع لمحلا لمتحيو .نسح لوق وه «ىرخألا بقع امهادحإ دب هيلإ

 00 أ

 نيتاشلاب دوصقملا نأ مهفي «نيتاشلا نيب ؤفاكتلاب دارملا يف اهانركذ يتلا ءاملعلا لاوقأ نمو
 نم ةمالّسلاو نّسلاك ةلئامملا هيف عقت اميف امهنيب اميف ةلثامملا : مالغلا ةقيقع يف نيتتفاكتملا

 0 وو ا ل را

 :اهيف طرتشي امو ةقيقعلا ةفص 9371١

 يف طرتشي ال هنأ ىلع ةقيقعلا ثيداحأ ىف نيتاشلاو ةاشلا ظفل قالطإب ضعبلا لدتسا

 رجح نبأ لاق .ةيعفاشلل ناهجو هيفو «ةلبانحلا هب حرص ام وهو « ةيحضألا يف طرتشي ام ةقيقعلا

 ,0170عرسخلاب هل سايقلاب طارت ارتشالا نيهجولا نيذه حصأ : ينالقسعلا

 ."هص 48ج «دواد يبأ ننس» )1١1701(

 ."4ص 48ج «دواد يبأ نئس حرش دوبعملا نوعو (1176١؟)

 .5697ص «.9ج «(يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» )١1769(

 .097ص .9ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» )1١764(

 .097ص .9ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» )١111765(

 .547-0947ص 29ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» )١111767(

 ساث05



 دك او يوما

 نم اهيف عنمي هنأو ةيحضألا يف طرتشي ام ةقيقعلا يف طرتشي ةيعفاشلا دنع نيلوقلا حص

 اهيف زوجيو .ةيحضألا يف بحتسي ام فاصوألا نم اهيف بحتسيو 0

 لكي ىًحضو اشبك اشبك نيسحلاو نسحلا نع ّقَع يبنلا نأل ؛ لضفأ ركّذلاو « ىثنألاو ركذلا

 نوكت نأ بحتسيو ضايبلا اهنول يف لضفألاو . ةيحضألا ىرجم يرجت ةقيقعلاو . نينرقأ نيشبكب

 اهيف ءىزجي الو هِْعَملا نم يلو ءناغلا نم حدجلا نع لقا ةقئفنلا يف ةىرحو الز . ةئيمتس

 محش جا يتلا ءامجَعلاو ان نّيِبلا ةضيرجلاو ءاهجَرَع نّيِملا ءاجرعلاو ءاهّروع َنْيِمْلا ءاروغعلا

 يف هركت يتلا بويعلا اهيف هركذو :اهنزك نأ اهلذا كدضن. نم ركأ تحف يتلا ءابضعلاو ءاهيف

 ,03اهيلع ساقتف اههبشت اهنأل ؛ةيحضألا

 امم ناك وأ ,. يحاضألا يف زوجي امم ناك ءاوس بيعمل | ةقيقعلا يف ءىزجي : مزح نبا لاقو

 , "*8هلاسلا وه لضفألاو .اهيف زوجي ال

 ؟منغلا ريغ ةقيقعلا يف ءىزجي له 4171

 :لوألا لوقلا أ

 الف ةقيقعلل منغلا نيعتي هنأ كلذ ىنعم لهف .شبكلاو ةاشلا اهيف ركذ ةقيقعلا يف ثيداحألا

 ؟منْغلا ريغ اهيف ءىزجي
 يف يعفاشلل صن ال : ينالقسعل | رَجبَح نبا هنع لقن ام ىلع ةيعفاشلا نم يجنيدنبلا لاق

 تنب ةصفح نع «كلذ رذنملا نبا نع ءرجح نبا لقن امك «اهريغ ءىزجي ال هنأ يدنعو ,.كلذ

 1017ه ىبأ نب نمحرلادبع

 مسا هيلع عقي ام الإ ةقيقعلا يف ءىزجي الو» : يرهاظلا مزح نبا لومي امك ةيرهاظلا دنعو

 «لبإلا نم ال ءركذ ام ريغ نم ءيش كلذ يف ءىزجي الو .طقف زعاملا نم امإو نأضلا نم امإ ةاش

 .231«كلذ ريغ نم الو ةيسنإلا رقبلا نم الو

 :روهمجلا لوق :يناثلا لوقلا

 «منغلا يف زوجت امك امهيف زوجتف .ةقيقعلا يف ًاضيأ رقبلاو لبإلا ءازجإ ىلإ روهمجلا بهذو

 . 0 59ص الج «مزح نبال ئلحملا» )١١7648( .558 .540-545ص «.48ج «ينغملا» )١١769(

 .6097ص قع «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرشا» (١١1ا/هو)

 .057؟ص 29ج «مزح نبال ئلحملا» )1١١976(

 - "خ56 ل



 259 عمنغلاو رقبلاو لبإلا نم هنع قعي» :هيفو سنأ نع «يناربطلا دنع ثيدح اذه يفو

 :روهمجلا لوق حجارلا 65

 هيف يناربطلا ثيدح دورول منغلاو رقبلاو لبإلا ةقيقعلا يف ءىزجيف روهمجلا لوق حجارلاو

 مكح ةقيقعلا مكح نإ مث .فيعضتلاب هيلع بيقعت نود هركذ يذلاو ءرجح نبا نع هانلقن يذلا

 رقبلاو لبإلاب زوجت ةيحضألاو .ةيحضألا يف ءىزْجُي ام اهيف ءىزجُيف ءاهيلع ًاسايق ةيحضألا
 . منغلاو

 .219ةقيقعلا محلب عْنَصَُي ام 5

 نأ زوجيف .ةيحضألاك اهنم قّدّصتلاو ءادهإلا يف كلذكو ءاهنم راخّدالاو لكألا يف ةقيقعلا

 . ةيحضألا يف امك اهنم قدصتيو يدهيو اهنم رخديو دولوملا نع اهحبذ يذلا اهبحاص اهنم لكأي

 اذه .قدصتيو ىدهيو اهنم لكؤُيو : مزح نبا لاقو .نسحف اهولكأف هناوخإ اعدو اهنم خبط نإو

 تش فيك اهمحلب عنصأ : : نيريس نبا لاقو  حابم هلك

 اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع يوُر امل اهماظع رسكُت الو ءاهؤاضعأ لصفت نأ بحتسيو

 لكأيو «مظع رسكي الو ًالوُدُجب خبطت ةاش ةيراجلا نعو «مالغلا نع ناتتفاكم ناتاش ةنشُلا» : :تلاق

 . «عباسلا مويلا يف كلذو قدصتيو معطبو

 امنإو .لدجلا وهو وضع ًاوضع عطقت امنإو ءمظع اهل رسكي ال يأ : ًالودج خبطي ىنعمو
 ,ةمالّسلاب ًالؤافت كلذ اهيف ٌبحتْساف «دولوملا نع تحبذ ةحيبذ لوأ اهنأل «ةقيقعلاب كلذ لعفي

 . يعفاشلا لاق هبو « جيرج نباو ءاطع نع ًاضيأ كلذ يورو ءاهنع هللا يضر ةشئاع تلاق كلذك

 : هنمثي قّدصتلاو اهدلج عيب زوجي 7

 تقرافو هلك كلذ نمثب قّدصتيو ءاهطقسو اهسأرو ةقيقعلا دلج عابي دمحأ مامإلا لاقو

 , يدَهلاك ءيش اهنم عابي الف هلل ةحيبذ ةيحضالا نأ ,هانركذ ام عيب زاوج ٍف ةيحضألا ةقيقعلا

 نألو ؛ةميلولا يف ةحيبذلا تهبشاف ,ةمعن ددجتو ثداح رورس دنع تَعِرش اهنإف ةقيقعلا امأ

 نمثب ةقّدَصلاو «هريغو عيب نم ءاش ام اهيف لعفي نأ هل ناكف « .هكلم نع جرخت مل انه اه ةحييبذلا

 : يأ كلذ لعفي نأ هل ناكف هب عفنلا لوصحو اهباوثو اهلضف يف هب ةقّدّصلا ةلزنمب اهنم َعيِب ام

 .617ص «.9ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرشد )١١751(

 . 579ص .9ج ؛«ئلحملا» ,.540-544ص مج «ينغملا» )١١777(

 هوك



 , 01775وانركذ ام عيبي

 : ةقيقعلا حبذ تقو 44

 : لاق كَ هللا لوسر نأ يد نب را نع هننس يف دواد وبأ جرخأ : هيف دراولا ثيدحلا

 مامآلا تينا اذه جرخأو . "1111 ىمسيو َقلحُيو هعباس موي هنع حبذت هتقيقعب ةنيهر مالغ لك»

 قلحيو ىعسيو عباسلا م موي هنع حبذت هتقيقعب نهترم مالغ لك» : هظفلو هعماج يف يذمرتلا

 1 (11755)(هسأر

 نأ نوبحتسُي «ملعلا لهأ دنع اذه ىلع لمعلاو ءحيحص نسح ثيدح اذه : يذمرتلا لاق
 ََئَع ءأيهتي مل نإف رشع عبارلا مويف عباسلا موي أيهتُي مل نإف « عباسلا موي ةقيقعلا مالغلا نع حبذُي

 , 3017350 (نيرشعو ىدحإ موي ةنع

 : حبذلا تفقو يف ةلباتحلا لوق .-8

 نإف ءرشع عبارلا مويلا يفف تاف نإف .عباسلا موي ةقيقعلا حبْذَت نأ ةنّسلا :ةلبانحلا لوقو

 .نيرشعلاو يداحلا مويلا يفف تاف

 بابحتسا ىف ةقيقعلا ةيعورشمب نيلئاقلا نيب افالخ  ملعت الو :يلبنحلا ةماَدُق نبا لاقو

 هتقيقعب ةنيهر مالغ لكد :لاق هنأ لكك يبنلا نع نع ةرمس ينج هيل لطصألاو عباسلا موي يح

 . (هسأر قلخيو هيف نم « هعباس موي هنع حبْذت

 مويلا يفو .عباسلا مويلا يف حبذلا أيهتَي مل نإ رشع عبارلا مويلا يف اهحبذ بابحتسا امأو

 هللا يضر ةشئاع لوق هيف ةجحلاف ءرشع عبارلا ويلا يف جبذلا أيهتي مل نإ نيرشعلاو يداحلا

 ؛هأزجأ هدعب وبأ كلذ لبق حبذ اذإ هلك اذه عمو «ًافيقوت الإ هلقتمل اهنأ رهاظلاو ءريدقت اذهو ءاهنع

 ٌبحتسُي نأ لمتحا «نيرشعلاو يداحلا مويلا زواجت نإو «ةقيقعلا حبذ وهو لصحي دوصقملا نآل

 مويلا يف مث «نيرشعلاو نماثلا عويلا يف حبذتف «نيرشعلاو يداحلا دعب موي عباس لك يف
 ءاضق اذه نأل تقو لك يف زوجي نأ لمتحاو .هلبق ام ىلع اسايق اذكهو «نيئالثلاو سماخلا

 ."49؟ص 24ج «ينغملا» )١١75(

 ."8ص مج «دواد يبأ نئس» (11155)

 .6١١©ص «.هج «يذمرتلا عماج» )١1١755( .7١١"ص هج «يذمرتلا عماج» )١1١7(

-7017/- 



 .2157نيعم موي ىلع فقوتي ملف ءتن
 : حبذلا تقو يف ةيرهاظلا لوق -

 عباسلا مويلا لبق ءىزَجي الو «ةدالولا نم عباسلا مويلا يف يف حبذي» : يرهاظلا مزح نبا لاق
 ,01نكمأ ىتم كلذ دعب حبذ عباسلا مويلا يف حبذي مل نإف ءالصأ

 : ةيكلاملا لوق - ١

 «عباسلا موي هنع حبذُي» :لك هللا لوسر ثيدح ىلع قلعي وهو ينالقسعلا رجح نبا لاق
 عقوملا عقي مل هلبق حبذ نم نإو .عباسلا مويلاب ةتقؤم ةقيقعلا نإ لاق نم ثيدحلا اذهب كسمت

 .ةقيقعلا تطقس عباسلا مويلا لبق تام نإ :ًاضيأ لاقو .كلام لوق وهو .هدعب توفت اهنإو

 لوألا عباسلا يف هنع نعي مل نم نإ : كلام نع كلام باحصأ نم وهو - بهو نبا ةياور يفو

 ,©0559ثلاثلا عباسلا يف هنع نَعُي نأ سأب الو :بهو نبا لاق .يناثلا عباسلا يف هنع قع

 : حجارلا لوقلا -5

 حبذول نكلو ,كلذب تدرو ةئسلا نأل ؛ عباسلا مويلا يف ةقيقعلا حبذ بحتسملا نإ حجارلاو
 نبا لاق امك حبذ تقو يأ يف هحبذب لصحي د دوصقملا نأل ؛ هأزجأ هذعب وأ خيراتلا اذه لبق

 . بابحتساللا هتوفي نكلو ماد

 ؟ةعبسلا مايألا نم ةدالولا موي ٌدعُي له - 4177

 الإ هنم ىقبي مل ولو ,ةدالولا موي انركذ ىتلا ةعبسلا مايألا يف ٌلعيو» : مرح نبا مامإلا لاق

 1 اديب 00

 ,ةدالولا موي نم يأ «عباسلا عتيل هنع حبذُي» : لَ هلوق حرشي وهو ينالقسعلا رجح نبا لاقو

 يلي يذلا مويلا وه ةعبسلا لوأ َّنأ ىلع كلام صن :ٌربلا دبع نبا لاق ؟ةدالولا موي بسحي لهو

 5١. 5ص 28ج «ينغملا» ةلتدهتف)

 .ه77"ص الج مزح نبال «ئلحملا» )١117548(

 .04 5ص جا «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرشا» ةلتهجل)]

 .ه "9ص الج «ئلحملا» ةلتفُح]

35048 - 



 نم يعفارلا لقنو ,«يعفاشلا نع يطيوبلا هلقن اذكو .رجفلا عولط لبق دلو اذإ الإ «ةدالولا موي

 , 03710ةدالولا موي ناَبسَح حجرو نيهجو ةيعفاشلا

 : عياسلا مويلا يف ةقيقعلا حبذ يف ةمكحلا 01 1

 امأو» : ىلاعت هللا همحر يِوُلْمَّدلا مامإلا لاقو «عباسلا موي هنع حبذُي» :فيرشلا ثيدحلا يف

 حالصإب نولوغشم هلهأ نإف ةفيقعلاو ةدالولا نيب لصف نم لب ال هنألف عباسلا مويلا صيصخت

 كلمي ال ناسنإ برف أَو مهّلْغُش فعاضُي امب ٍذئيح نوُفّلُكُي الف نمألا لوأ يف دلولاو ةدلاولا

 ةّدم مايأ ةعبسلاو . مهيلع رمألا قاضل ةدالولا موي لوأ يف ةقيقعلا نوك نس ولف «يعسب الإ ةاش

 20379 دتعملا لصفلل ةحلاص

 ؟ةقيقعلا لمحتي نم -6

 : ةيعفاشلاو ةلبانحلا دنع أ

 . حباذلا نيعتي ال هنإ : هيفو .لوهجملل ينبملا ىلع مضلاب

 وأ تومب رّذَعَت نإ الإ ءبألا نيعتي ةلبانحلا دنعو «ءهتقفن همزلت نم نيعتي ةيعفاشلا دنعو

 .295ةيعفاشلا هعنمو .هلام نم ميتيلا نع ْقَعُي هنأ ىلع كلام ٌصنو « عانتما

 : ةيرهاظلا دتع -  ب -5

 بأ هل نكي مل نأب مألا وأ بألا لام يف  ةقيقعلا يأ - يهو» : يرهاظلا مزح نبا لاق

 انركذ امك هنع قع عباسلا لبق تام نإو .هلام يف يهف لام هل ناك نإف لام دولوملل نكي مل
 1 0007 الو

 ؟غولبلا دعب ةقيقعلا ن دن له دفغُي

 .6468ص (.9ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» )1١1/1/1(

 ."78ص يولهدلل «ةغلابلا هللا ةجحد (1119/9)

 .68456ص .9ج (يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» )1١1/0(

 . 8-6714 37ص الج مزخ نبال «ئلحملا» (1111/4)
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 ُقَعُي نأ ديري ناك نمع تطقس غولبلا نع ةقيقعلا ترحأ نإ :ةيعفاشلا نم يعفارلا لاق
 .لعف هسفن هنع ِّقْعَي نأ دارأ نإ نكل هلع

 لافقلا هراتخاو «يسفن نع ٌتققعل ينع ِّقعُي مل ينأ ملعأ ول :لاق نيريس نب دمحم نعو
 , (772١0ةيعفاشلا ءاهقف نم

 .هريغ قح يف ةقيقحلا يف ةنسلا نأل .غلب اذإ هسفن نع ُقُعَي ال ينعي ءدلولا ىلع كلذ لاق .هنع ّْنْعَي مو غلب اذإ يأ «ةلأسملا هذه نع دمحأ مامإلا لِثّسو

 عرسي نأ يغبنيف اهب نهترُم هنألو ؟هنع ةعورشم اهنأل هسفن نع قعي :نسحلاو ءاطع لاقو
 يف ةعورشم اهنأ ءانلو» :لاقف دمحأ مامإلا بهذم ىلبنحلا ةمادق نبا حجرو .هسفن كاكف هل
 ,20:0طفلا ةقدصك هريغ اهلعفب فّلكُي الف ءدلاولا قح

 :رابكلاو راغصلل داليملا ديع

 مهضعب هلعفي ام .ندملا لهأ نيب اميس ال «نيملسملا نيب رشتنت تذخأ يتلا رومألا نم
 ؛(داليملا ديع) مويلا كلذ نوّمسيو ,ىثنأ وأ ناك ًاركذ ةنس لك يف مهدلو داليم موي لولح دنع
 .هسفن دلولا هرضحيو . مهبراقأو ةلئاعلا دارفأ هرضحي الافتحا هل نوميقيف .مهدلو داليم ديع يأ
 نم ةعونصملا ىولحلا نم ةريبك ةعطق اهيلعيو «ةريبك ةلواط نوُفّصي وأ اريبك اناويص نوبصنيو
 قباوط اهولعج وأ اهوعنص امبرو .«داليملا ةكعكو اهنومسيو زوجلاو نهدلاو ركسلاو نيحطلا
 هل لافتحالا نوميقي يذلا مهدلو رمع تاونس ددعب اهنودقوي عومشب اهوطاحأو .لكشلا ةيرئاد
 ىداليملا ةكعك» نم ةعطق ذخأيف ًادج ًاريغص دلولا ناك نإ هيوبأ دحأ وأ هسفن دلولا عطقي مث

 :ةركنم ةعدب داليملا ديع -689

 بجاولا ةركْذُملا عّدبلا نم وه .هانفصو يذلاو (داليملا ديع) هنومسي يذلا اذه نأ كش الو
 مهديلقتب مهضعب وأ نوملسملا ذخأ يتلا نيملسملا ريغ لاعفأ نم وهو .اهيلع راكنإلاو اهكرت

 ,0177(مهنم وهف موقب هبشت نم» :فيرشلا ثيدحلا يف ءاج دقف .اعرش روظحم رمأ اذهو ءاهيف

 .5-016 5ص قىج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» ةلندفيلا]

 .5"5 "ص 28ج «ينغملا» (11الالك)

 .8097 ثيدحلا مقرو .١٠0ص «.'؟ج يطويسلل ؛ريغصلا عماجلا» يف ءاج امك دواد وبأ هجرخأ )١171(

 كلا



 هقلخت يفو .مهلعفب هفرصت يفو .مهيزب هرهاظ يف ايزت يأ موقب هبشت نم :هحرش يف ءاجو

 . مهلاعفأ ضعبو مهسَبْلَم يف مهيدهو مهتريسب راسو «مهقُلُحِب
 لاوقأ نم ةيجراخ رومأو تادارإو تاداقتعا نم ةيبلق رومأ يف هبشتلا عقي دق : مهضعب لاقو

 عامتجاو حاكنو نكسمو سابلو ماعط وحن يف «تاداع نوكت دقو «تادابع نوكت دق «لاعفأو

 هللا ثعب دقو «ةبسانمو طابترا نطابلاو رهاظلا ن نيبو ءاهريغو بوكرو ةماقإو رفسو قارتفاو

 .مهيلع بوضغملا ليبس فلاخي ام لاعفألاو لاوقألا نم هل هللا هعرش امم ناكف لكك ىفطصملا

 يتلا ةيرهاظلا رومألا يف مهتفلاخمب رمأف ءرافكلا نم مهريغو  ىراصنلاو دوهيلا يأ  نيلاضلاو

 مهقالخأ يف مهتهباشمو مهتقفاوم ىلإ رجت دق ةيرهاظلا رومألا يف ةكراشملا نأل ؛اهنولعفي

 سابل سبلي نم الثمف «ةرهاظلا رومألا يف نيهباشتملا نيب عقي سوسحم رمأ اذهو «مهلاعفأو
 اذه ي ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو .مهيلإ مامضنا عون هسفن يف دجي رجلا وأ ءاملعلا

 لهب هّبَشَتلا ميرحت يضتقي هنأ ثيدحلا اذه لاوحأ لقأ نإ «مهنم وهف موقب هَّبَشَت نم» :ثيدحلا

 هنإف مككنم مهّلوتي ْنَمَوِل : ىلاعت هلوق يف امك مهب هبشتلا رفك يضتقي هرهاظ ناك نإو «باتكلا

 مههباش يذلا كرتشملا رْدقلا يف مهنم ريصي يأ (مهنم) ظفل لمحي دقو 0 : ةدئاملا] « مهنم

 ,0129كلذك همكح ناك ًازاعت وأ ةيصعم وأ ًارفك ناك نإف «هيف

 :دولوملل مالسإلا هعرش امب ءافتكالا نيملسملا ىلع -

 اهنع عالقالا مزلي ةركنم ةعدب «داليملا ديع» ةداع نأ انل نيبتي هانمدق يذلا ضرعلا نمو

 هل ةميلو لمعو ءهعباس موي يف ةقيقع نم دولوملل مالسإلا هعرش امب ءافتكالا نيملسملا ىلعو

 اوفرعي مل ناسحإب مهل نيعباتلاو ةباحصلا دهع يف نيملسملا نإف ًاضيأو ءهيلع ديزي الو ءانّيِب امك
 دحأ كلذ لعف الو ميدالب موي يف ةنس لك يف نولفتحي اونوكي ملو هناا «داليملا ديع»

 . ةنسح ولك مهيف انلو  مهنم

 )١111/4( 4ص تج يوانملا ةمالعلل «ريغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيف» ٠١.
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 ترسم
 9 وب

 كتىشل) تلو
 2 5 فرغ

 لعجت مل اهنأ آلإ ءايندلا ةايحلا يف يناسنإلا عونلا ءاقب ةيمالسإلا ةعيرشلا دصاقم نم
 ةبسنلاب لاحلا وه امك عويشلا هجو ىلع هئانإب ناسنإلا ينب ناركذ لاصتا ةحابإ كلذ ةليسو

 تاقولخم نيب ةزاتمملا هتناكمو هل هللا ميركتو .ناسنإلاب قيلي ال بولسألا اذه نأل ؛تاناويحلل

 َربلا يف مُهاَْلَمَحو َمدآ يب امرك دلو :زيزعلا هباتك يف هلالج لج انبر لاق .ىلاعت هللا

 ديحولا ليبسلا وه يعرشلا جاوزلا ىلاعت هللا عرش اذهلو 67١[. :ءارسإلا] 24 . .رحبلاو
 يه ليبسلا هذه نألو ؛ةمئاق ايندلا ةايحلا تماد ام ضرألا يف ناسنإلا عون ءاقبو لسنلا داجيإل

 .ناسنإلاب ةقئاللا

 نم هللا هقلخ يذلا دلولا نإف .دالوألا يأ ءلسنلا داجيإ ةليسو وه يعرشلا جاوزلا ناك اذإو

 بسانم لوبقم هجو ىلع امهتيبرتو امهتياعرب رفظي بسنلا اذهب هنأل ؛امهيلإ بسني نيجوزلا ءام
 تبثي ةنيعم طباوضو دعاوق قفو نوكي هيوبأل جاوزلا قيرط نع دلولا بسن نكلو .ناسنإلا ةماركل
 .هل ةررقملا ةيعرشلا ماكحألا هيلع بترتت يلاتلابو .«بسنلا اذه اهب

 :ثحبلا جهنم 7

 اذه ميسقت ترثآ ,حضاو هجو ىلع هضرعو .هب قلعتي امو عوضوملا تاّنش عمج ضرغلو

 : يلاتلا وحنلا ىلع ثحابم ىلإ لصفلا

 .هدعاوق ةعيبط نايبو بّسنلاب فيرعتلا :لوألا ثحبملا
 . حيحصلا حاكنلا مايق لاح دولوملا بَسَن : يناثلا ثحبملا

 .ةهبشب ٍءطو وأ دساف حاكن نم دولوملا بسن :ثلاثلا ثحبملا

 .اهجوز اهنع ىفوتملاو ةقلطملا دلو بَسَن : عبارلا ثحبملا

 1١[. ةيآلا ءارسألا ةروس] (11١1ا/الو)
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 .ةهبشب ٍءطو وأ دساف حاكن نم ةدتْعُملا دلو بَسن :سماخلا ثحبملا
 .دولوملا ةيصخش نييعتو ةدالولا تابثإ : سداسلا ثحبملا

 . ىنزلا دلو بسن : عباسلا ثحبملا
 . يعانصلا حيقلتلابو عامج ريغب دولوملا بسن :نماثلا ثحبملا
 .ةنيبلابو رارقإلاب بسَنلا َتوُبُت : عساتلا ثحبملا
 . ةفاقلاب بَسنلا تو :رشاعلا ثحبملا

 .طيقللا بسن :رشع يداحلا ثحبملا
 .هب بسنلا توبث مدعو ينبتلا :رشع يناثلا ثحبملا

- "١5 



 كرذل ىمملد

 هدعاوق ةعيبط نايبو بسنلاب فيرعتلا
 : ةغللا يف بسلا فيرعت - 41/8

 ءابآلا يف وه ليقو .ةبارقلا :بَسْنلاو ,باسنألا دحاو وهو تابارقلا بَسن :ةغللا يف بسنلا

 . ةصاخ

 لجرلل لاقيو ا | نوكيو ءابالاب هركب نيسنلا ا

 0 دربكألا هَ هّدَج . ىلإ هنشن يف ٌتعفر اذإ

 : يهقفلا حالطصالا يف بسنلا -5

 هريغب صخشلا ةلص وهو . يوغللا هائعم ساسأ ىلع موقي يهقفلا حالطصالا يف بسنلاو

 . مدلا ةلص ىلع ةمئاقلا ةبارقلا ساسأ ىلع

 : هيبأ ىلإ بسني ناسنإلا

 ماظن ىلاعت هللا لطبأ امل اذهلو هيبأ بأ ىلإ ناسنإلا ٍبَسْنُي نأ بَسْنلا لامعتسا يف بلاغلاو
 مهئابآل مه وعذا#» : ىلاعت لاق ةيقيقحل ' اسلا ىلإ ينبتلاب دالوألا بسن عاجرإب ان ذرمأو ينبتلا

 ىلإ اذه هلوقب ىلاعت دشرأف :ةيآلا هذه يف يبطرقلا لاق .[0 :بازحألا] «هللا دنع ًطسقأ وه

 ,©9*"23هيبأ ىلإ لجرلا بسني نأ لدعألاو ىلوألا نأ

 : هيبأل دلولا بسن نأب ءاهقفلا حب رصت - -

 ناسنإلا بسن قالطإ يف بلاغلا نأ ىلع لدي امم هيبأل دلولا بسن نأب ءاهقفلا حرص كلذكو

 . هيبأل هبسن وه

 .707ص .7ج «برعلا ناسلد )١117,8٠0(

 .ه اهمقرو بازحألا ةروس يف ةيآلاو ء9١١1ص ء5١ج «يبطرقلا ريسفت» )١1781(

"١6 



 هل اهتدالوب ةيضرم ةأرما تدهش اذإ» :ةلبانحلا هقف يف «تادارإلا ىهتنم حرش» يف ءاج

 :بازحألا] «مهئابآل مٌّهوعدا» : ىلاعت هلوقل ًاعامجإ بألل بسن ةيعبتو .دلولا بسن هقحل
 ريغ هنأ ينعي ال اذه نكلو ,5*2«بألل لصألا يف بسنلا نإ» : ميقلا نبا لوقيو <,

 نأ دوصقملا نإو ءاهنم هلاصفنال ًاغطق تباث اهيلإ هبسن نأل اهيلإ بسني ال وأ همأ ىلإ بوسنم
 .ةداع هيبأ ىلإ بسني ناسنإلا

 : طقف همأب هقحلي هيبأ نع دلولا بسن عاطقنا  ةا/الا/

 نبا لاق ءطقف مألل نوكي دلولا بسن نإف ءناعّللا يف امك هيبأ نع دلولا بسن عطقنا اذإو
 ةهج نم دلولا بَسَن عاطقنا :سداسلا مكحلا» :نيجوزلا نيب ناعّللا ماكحأ نع ملكتي وهو مّيَقلا
 همأب دلولا قاحلإ :عباسلا مكحلا . .بأل اهدلو ىعُدُي ال نأ ىضق ِخكَك هللا لوسر نأل ؛بألا

 , 017449: . هيبأ ةهج نم هبسن عاطقنا دنع

 : هيبأ ىلإ هبسنب فرعُي ناسنإلا

 ال هيبأ ىلإ هبسن ركذ هفيرعت ديرأ اذإو ءهيبأ ىلإ هبسنب فرعي ناسنإلا نأ فرعي مدقت اممو

 .اذه ىلإ انرشأ امك .همأ نم ًاتباث هبسن ناك نإو ءهمأ ىلإ

 :دبعلا قحو هللا قح بسنلا يف - 4

 هيبأ نم هبسن تبثي نأ دلولا قح نمف «ىلاعت هللا قحو دلاولا قحو دلولا قح بسنلا يف

 بسن يفن دلاولا كلمي ال اذهلو هل عرشلا اهررق يتلا قوقحلا هل نوكتل .هئام نم هللا هقلخ يذلا

 .هتوبث لعب هدلو

 يعرش حاكنب هئام نم هللا هقلخ يذلا دلولا هيلإ بسني نأ هقح نمف .دلاولا قح بسنلا يفو

 نأل ؛ هللا قح بسنلا يفو .هدلو ىلع دلاولل قوقح نم بسنلا اذه ىلع بترتي امو « حيحص

 ءام نم هقلحو دلولا داجيإ يهو .ةيداملا ةطبارلا هذه ىلع مئاقلا بسنلا اذهب رمأ ىلاعت هللا

 .بسنلا ريوزت لبق نم هنأل « ينبتلا ىلاعت هللا لطبأ اذهلو .بألا

 :بسنلا دعاوق ةعيبط -+-

 .هتوبث دعب دلولا بسن يفن دحأ كلمي ال مث نمو .دلولا قحو هللا قح بسنلا يف نإ انلق

 .720ص جا «تادارإلا ئهتنم حرشو (117,8)

 )*١1178( «ء4ج ميقلا نبال «داعملا داز» ص1١١١.

 )١1١784( ء4ج ميقلا نبال «داعملا داز» ص٠١9.
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 نم هيلإ ناسنإلا بسني نأ ًاعرش زوجي الف «ينبتلا ىلاعت هللا لطبأ اذهلو ءهبحاص ريغل هتابثإ وأ
 هنع دولوم بسن يفني نأ دحأ كلمي ال كلذكو ةيلهاجلا لهأ لعفي ناك امك .ةقيقح هدلو سيل

 ىلعو «ىلاعت هللا ءاش نإ دعب اميف اهنّيبنسو ناعّللا ثحب يف ءاهقفلا اهثحب ةنيعم طورش قفو الإ
 الو اهيلع جورخلا زوجي ال اهنأ دلولا بسن اهبجومب تبثي يتلا بسنلا دعاوق ةعيبط نإف اذه
 ماظنلا دعاوق هبشت يهف .دلولا قحو هللا قح اهيف نأل ءاهنع لزانتلا الو .ءاهفلاخي ام ىلع قافنالا

 :بسنلا دعاوق ةعيبط ةيمهأ 0١-

 لزانتلا الو اهيلع جورخلا زوجي ال .دلولا قحو هللا قح اهيف نأل .بسنلا دعاوق نإ انلق

 ةيمهأ هدعاوقو بسنلل ةعيبطلا هذه يفو .اهتعيبط يه هذهو ءاهفلاخي ام ىلع قافتالا الو ءاهنع

 نم اهتنايصو ءاهب بعالتلا وأ اهطالتخا مدعو باسنألا توبثو ةلئاعلا رارقتسا يف ًادج ةريبك
 يف يعرشلا هزكرم ىلع ةظفاحملاو دلولا بسن توبثل ةيوق ةنامض اهيف نأ امك «تاوزنلاو ءاوهألا

 ينبتلا قيرط نع ءابرغلا داعبإو .هيلع وأ هل قوقح نم زكرملا اذه ىلع بترتي امو «عمتجملا

 امم عهب تصتخاو «ةيمالسإلا ةعيرشلا هب تدرفنا امم هلك اذهو ,يقيقحلا هبسن يف هتكراشم نم

 يف كلذ حضتيسو .ةثيدحلاو ةميدقلا ةيعضولا نيناوقلاو ةميدقلا عئارشلا يف اليثم هل دجن ال

 هللا نوعب ,لاوحألاو تالاحلا فلتخم يف بسنلا توبث دعاوق اهيف نيبن يتلا ةمداقلا ثحابملا
 .-ع ٠

 . ةتليسمو
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 نائل كمل
 حيحصلا حاكنلا مايق لاح دولوملا بسن

 :شارفلل دلولا -

 شارفلل دلولا» :لاق لك يبنلا نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع حيحصلا ثيدحلا يف ءاج
 , 301*©هتحص ىلع قفتم ثيدح وهف امهريغو ملسمو يراخبلا نامامإلا هاور ,.«رجحلا رهاعللو

 : ةغللا يف «سشارفلل دلولا» ىنعم 4741

 كلامل دلولا .:هانعم «شارفلل دلولا» : ىلاعت هللا همحر روظنم نبال «برعلا ناسل» يف ءاج

 نأل ءًاشارف ىمست ةأرملاو .ةيرقلا لهأ يأ .[8؟ :فسوي] «ةيرقلا لأساو» : ىلاعت هلوقك
 ,(01730اهشرتفي لجرلا

 : ءاهقفلا دنع «شارفلل دلولا» ىنعم - 645

 ةجوز لجرلل ناك اذإ هنأ هانعمف «شارفلل دلولا» : لكي هلوق امأو : يوونلا مامإلا لاق :ًالوأ
 هل دلو راص يأ .دلولا هقحل هنم هنوك ناكمإ ةدمل دلوب تنأ اذإف .هل ًاشارف تراص ةكولمم وأ
 .88"23خلا . . ماكحألا نم هريغو ثراوتلا امهنيب يرجي

 (شارفلا بحاصل) يأ «شارفلل دلولا : لي هلوقو» : يناساكلا نيدلا ءالع مامإلا لاقو :ًايناث
 [87 :فسوي] «ةيرقلا لأساو» :ىلاعت هلوق يف امك ءًاراصتخا هيف فاضملا رمضأ هنأ الإ

 امل .ًاشارف ةأرملا تيمسو (لجرلا شارف) ىمست اهنإف ةأرملا وه (شارفلا) نم دارملاو .هوحنو

 «4ج «يذمرتلا عماجو لا/ ص ١٠2ج «ملسم حيحص» 22118ص «١؟ج «يراخبلا حيحص» )١117/86(

 .51497ص ١1ج «هجام نبا نئس» ١. 58ص «5ج «يئاسنلا نئسو 7١" ص

 . 7358ص 48ج روظنم نبال «برعلا ناسل» (11785)

 ."28/ص ١٠ج «ملسم حيحصل يوونلا حرش» (117788)
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 .021852(ةداع ءطولاب طسبتو شَرْفُت اهنأ

 ىلع عقي دلولا «شارفلل دلولا» : فيرشلا ثيدحلل هحرش يف يوانملا ةمالعلا لاقو : : ثلاث

 . عمجلاو درفملاو ىثنالاو ركذملا

 ناك 5 سشارفلا بحاصل يأ شارفلل هب موكحم وأ شارفلل عبات دلولا يأ (شارفلل) لوقو

 نوك لحمو 5 وأ 55 ةرح ةشرتفملا تناك ءاوس .قاقحتسالاب ةأرملا ناشرَتفي امهنأل ؛ةَمآل ادد وأ

 , 195:6 . . ناعّللاك هيفنل عرش امب هفني مل اذإ شارفلا بحاصل ًاعبات دلولا

 دلولا» : كك هلوق يف ًاعرش شارفلاب دارملا :ةيفنحلا ءاهقف نم يعَليُرلا هيقفلا لاقو :ًاعبار
 ,1"21دحاو صخشل ةدالولل ةأرملا نيعت وه «شارفلل

 :«شارفلل دلولا» ىنعم يف ةصالخلا -6

 ءاج امك (شارفلا بحاصل) دلولا نأ «شارفلل دلولا» : ىنعم نأ فرعُي مدقت ام ءوض يفو
 ةيانك شارفلاو «جوزلا وه شارفلا بحاصو .©219”ثيدحلا اذهل يراخبلل ةياور يف ظفللا اذهب
 دلولا) ثيدحلا ىنعم نوكيف حاكنلا دقع بجومب ًاعرش اهشارتفا هل قحي جوزلا نأل ؛ةجوزلا نع
 هدلو هرابتعاب اهجوز ىلإ بسني حيحصلا حاكنلا مايق لاح ةجوزلا هلمحت ام نأ (شارفلل

 .اهركذنس يتلا بسنلا توبث طورش ترفاوت اذإ هلك اذهو 2” اهنم

 :«شارفلل دلولا» أدبم ةيمهأ -65

 دلولا نأ انركذ امك هانعمو ؛هيلع قفتمو ةحصلا ةياغ يف حيحص ثيدح (شارفلل دلولا)

 حاكتلا مايق لاح هب تلمح دقو .هُدلَت يذلا دولوملا نأ يأ .جوزلا يأ .شارفلا بحاصل

 ةجوزلا تراص حيحصلا حاكنلا دّقعب هنأل .جوزلا وهو « شارفلا بحاص ىلإ بسني خيحصلا

 ةجوزلا هدلت ام هيلإ بسني يذلا شارفلا بحاص وه ناكف «هريغ نود هل ةدالولل تنيعتو هل ًاشارف

 . حيحصلا حاكنلا مايق لاح هب تلمح دلو نم

 .؟12ص كح «يناساكلل عئادبلا» )1١1١17489(

 .7ا/ل/ص ."ج يوانملا ةمالعلل «ريغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيف» )١11740(

 ئسوم فسوي دمحم روتكدلل .هراثآو «بسنلا» باتك نع القن .47”ص ءا"ج يعليزلل هزنكلا حرش» )١11741(

 . ؟ص

 . 70/4ص 57ج نراطوألا لين» (117945)

 نم هبسن تبثي اهنم هدلو هرابتعاب جوزلا نم هبسن تبث اذإ ةجوزلا هتدلو يذلا دلولا نأ مولعملا نمو )١174(

 .همأ يهو جوزلا نم يأ هنم اهدلو هرابتعاب ةجوزلا
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 دلولا بسنل ةنايصو ةيامح ىطعي عك هللا لوسر ثيدح هب ءاج يذلا ميظعلا أدبملا اذهو

 شارف ىلع دلو نم ةأرملا هدلت امف ءاهيلع ءارتفالاو ثّبَعلا نم اهضرعو ةجوزلا فرشل ةيامحو
 ةنيرق ةيجوزلا شارف ىلع هتدالو نأل .هب فارتعا ىلإ ةجاح نود ؛جوزلا هيبأ ىلإ بسني ةيجوزلا

 .هدلو هرابتعاب هيلإ بسني وهف كلذلو .هئثام نم قلخ هنأو .جوزلا نم هنوكل ةيفاك

 ثيدحلا نم دافتسملا أدبملا اذهب ذخألا ىف ًادج ديعب ىدم ىلإ اوبهذ ةيفنحلا نإ لب

 نأ دعب دلو نم ةجوزلا هدلت ام بسن توبث ىلع ةلوبقم ةنيرق هوربتعاف «شارفلل دلولا» فيرشلا
 دقع خيرات نم لمحلا ةّدم لقأل دلولاب تءاج اذإ حاكنلا دقع بجومب اهجوزل ًاشارف تراص
 دلولا» فيرشلا ثيدحلا مومعب مهنم ًاقلعت امهيقالت وأ نيجوزلا عامتجا تبثي مل نإو «حاكتلا
 توبث يف هقحو دلولا ةحلصمل اظفحو ثبعلا نم اهضرعو ةأرملا ةمارك ىلع اصرحو «شارفلل

 :«شارفلل دلولا» أدبمل ىرخأ ةيمهأ -1

 يوبنلا ثيالجلا هب ءاج يذلا «شارفلل دلولا» ميظعلا أدبملا اذهل ىرخأ ةيمهأ رهظتو

 نم هنوكو .دولوملا بسن يف ةهبشلا لوصح دنع هيلإ روظنملاو هيلع لوعملا وه هنوكب فيرشلا
 تءاجول امك ,ةجوزلاو جوزلا نول نع هنول فلتخي دلول ةجوزلا تءاج ول امك .شارفلا بحاص

 عيطاقت عم ًايلك ًافالتخا فلتخت وحن ىلع ههجو عيطاقتب هب تءاج وأ ,ناضيبأ امهو دوسأ ًادلو هب
 ةجوزلا عمو هعم وأ جوزلا عم دلولا فالتخا نم ةيتأتملا ةهبشلا هذهل رابتعا الف «ةجوزلاو جوزلا

 ةثارولا نيناوق اهدرم نوكي دق تافالتخالا هذه نأل ؛هوحنو هجولا تامسو عيطاقت وأ .نوللا يف

 اذه دادجأ دحأ نأل «ضيبأ نيجوزلا نول نأ عم دوسأ هنول ًالثم نوكيف ءدولوملا اهل عضخي يتلا
 . .ديعبلا هدج نولك - دولوملا اذه  ديفحلا اذه نول ءاجف نوللا دوسأ ناك دولوملا

 .هنم ةئيرب يه امب اهيمرو ناهتمالا نم اهتماركو اهضرعو ةأرملا فرشل ةميظع ةنايص اذه يفو

 :هانلق ام ليلد -4

 ملسمو يراخبلا ناليلجلا نامامإلا هجرخأ يذلا ل هللا لوسر ثيدح هانلق ام ىلع لد دقو

 ءدوسأ مالغ يل َدِلَو .هللا لوسر اي :لاقف كك يبنلا ىتأ الجر نأ هنع هللا يضر ةريره يبأ نع
 ؟قروأ نم اهيف له لاق .رمح :لاق ؟اهناولأ ام :لاق .معن :لاق ؟لبإ نم كل له : لكك لاقف

 هعزن اذه كنبا ٌلعلف :لاق .قرع هعزن هّلعل :لاق ؟كلذ اهاتأ ىنأف :لاق .ًاقرول اهيف نإ :لاق
 , 01759(قرع

 )١١1945( «يوونلا حرشب ملسم حيحصال .١47ص 24ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ج3١ 5
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 نم لصألا انه قرعلاب دارملاو 2" ريثألا نبال ةياهنلا يف ءاج امك رمسألا وه قروألا
 هيلإ هبذج هنأكف بذجلا عزنلا لصأو . هيلع هنول رهظأو هيلإ هبذتجاو ههبشأ ةعزن ىنعمو .بسنلا
 . هيبأ ىلإو هيبأل دلولا عزن :لاقي .ههبشل

 جوزلا نول هنول فلاخ نإو هيلإ بسني يأ جوزلاب قحلي دلولا نأ فيرشلا ثيدحلا اذه يفو
 يأ هل لحي الو هيلإ بسنو هقحل هسكع وأ دوسأ دلولاو ضيبأ  جوزلا يأ بألا ناك ول ىتح

 هسكعو دوسأ دلولا ءاجف نيضيبأ ناجوزلا ناك ول اذكو .نوللا يف ةفلاخملا درجمب هيفن  جوزلل
 .هفالسأ نم قرع هعزن هنأ لامتحال

 نيب هبشلا ةفلاخم هب رعشي ام ىلع شارفلا مكح ميدقت موزل ىلع ليلد ًاضيأ ثيدحلا يفو
 عم اهئاقبإو باسنألل طايتحالاب ذخألا ىلع ةلالد ًاضيأ ثيدحلا يفو .جيزلا نيبو دولوملا
 , (0155ناكمالا

 :بسنلا توبث طورش -4

 اهنيب حيحصلا حاكنلا مايق لاح دلو نم ةجوزلا هلمحت ام نأ «شارفلل دلولا» : ىنعم نإ انلق ش
 كلذ ققحتي ال نكلو .اهنم هدلو هرابتعاب جوزلا ىلإ هتدالو دعب زمحلا اذه بسني اهجوز نيبو

 : يه ةنيعم طورش ققحتب الإ

 ب جوزلا نم يأ - ىهنم دلولا نوك ناكمإ : ًالوأ

 .لمحلا ةّدم ىندأ نع لقت ال ةدمل ةجوزلا هدلت نأ :ًيناث
 .هنم دولوملا اذه بسن جوزلا يفني ال نأ :ًاثلا

 :جوزلا نم دلولا نوك ناكمإ :لوألا طرشلا

 ءطولا ىلع هتردقل هتجوز لابحإو ءطولا هنم روصتُي لاح يف جوزلا نوكي نأ طرشلا ىنعمو
 يأ عامجلا ةلآ  ةلآلا ميلس اغلاب جوزلا ناك اذإ ةداع ققحتي اذهو - ينملا لازنأ يأ  لازنإلاو
 , 0131 يف فالخ الو - هركذ

 غولبلا نس زواجت ولو لازنإلاو ءطولا نع ًازجاع ناك وأ «غولبلا نس نود جوزلا ناك اذإف

 .4"1-١"#صا اح

 )١١1794( 76ص ءهج ريثألا نبال «ةياهنلا» 1 .

 «9ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصو»و ..4"17-١”ص . ١٠ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» )١1145(

 . 4177-417178ص
 .1758-27594ص ءالج »ينغملا» )١11797(
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 ؟ال مأ جوزلا نم هبسن تبثي لهف ءأدلو هتجوز تدلوو

 ىلع هتردق ةهج نمو ءهنس ةهج نم جوزلا تالاح بسح ليصفتلا نم ءيش ةلأسملا يف

 : يلي اميف تاللاحلا هذه رجونو «لازنإلاو ءطولا

 :دولوملا بسن هب قحلي ال ريغصلا جوزلا :ىلوألا ةلاحلا 0١

 للعو «هنم هبسن تبثي الو دلولا اذه هقحلي مل دلو هتجوز تدلوو ريغ جوزلا ناك اذإ

 اذهبو .قولعلا هنم روصتي الف .عامجلا هنم ىتاتي الو هل - ينم  ءام ال ريغصلا نأب كلذ ءاهقفلا

 ,14"2!ةيرفعجلاو ةلبانحلاو ةيكلاملاو ةيعفاشلاو ةيفنحلا حرص

 :دولوملا بسن هقحل ريغصلا ملتحا اذإ :ةيناثلا ةلاحلا 7

 ىتأتي الو «ءعامجلا ىلع هل ةردق ال هنوكل ريغصلا جوزلاب دولوملا قاحلإ مدع لصألا ناك اذإو

 راص هنأ كلذ ىنعمف مانم وأ ةظقي يف ريغصلا ملتحا اذإف ءهل (ينم) ءام ال هنأل لازنإلا هنم

 مل ًاريغص ناك نإو - لا ازنإلاب يأ  «ةمالعلاب ًاغلاب راص هنأل ؛ ؛لابحإلاو لازنإلاو ءطولا ىلع | ًارداق

 يأ يف نكلو .جيزلاب دلولا بسن قحل هتجوز تدلو اذإف «نينسلاب هرمع ىلإ رظنلاب دعب غلبي
 نيب فالتحا ؟هب هتجوز هدلت ام بسن قاحلإ نكمي يلاتلابو ءاهيف ملتحي نأ ريغصلل نكمي نس

 : ىتأي امك هزجون ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا

 : مالغلل مالتحالا نس ىندأ ا

 : ةيفنحلا دنع : ًالوأ

 مامإلل «طوسبملا» يف ءاج .ةنس ةرشع يتنثا هغولب مالغلل مالتحالا نس ىندأ ةيفنحلا دنع

 ةرشع اتنثا كلذ يف ةّدملا لقأو لابحإلا وأ مالتحالاب مالغلاف : ةمالعلاب غولبلا امأف» : يسخرسلا
 1 لت

 تءاج نإو «هنم هبسن تبثي مل مالتحالا نس نود اهجوزو دلوب ةجورلا تءاج اذإ اذه ىلعو

 نينس رشع نبا يبص» «راغصلا ماكحأ» يف ءاج .هنم هبسن تبث ةنس ةرشع اتنثا اهجوز رمعو هب

 ينغم» ,18ص اج ينشورسألل هراغصلا ماكحأ» ء181-17417ص .*ج «ريدقلا حتفدو «ةياهنلا» )١10794(
 ةيشاحوو ريدردلل «ريغصلا حرشلا» ,.6١1©ص ا/ج «جاتحملا ةياهن» ء”45 "١٠ص اج «جاتحملا

 نبال «ينغملا» .450ص 17ج «يقوسدلا ةيشاحدو ريدردلل هريبكلا حرشلا» « 44ص ١ج «يواصلا

 .44ص ءا"ج «مالسإلا عئارش» «478-479ص ءالج يلبنحلا مادق

 )95 )1١11749ج .يسخرسلل «طوسبملا» ص١84.
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  لابحإلا وأ مالتحالاب غولبلا يأ  غولبلا ىندأ نأل ؛بسنلا تبثي ال دلوب تءاجو ةأرما جوزت
 ,2014)(ةنس ةرشع اتنثا

 : ةيرفعجلا دنع :ًايناث 1

 هتجوز تدلو اذإ يلاتلابو .لازنإلاو عامجلا داز امف نينس رشع نبال نكمي ةيرفعجلا دنعو

 الو» :ةيرفعجلا هقف يف «مالسإلا عئارش» يف ءاج دقف .دلولا هيلإ بسني نأ .نسلا هذه يف وهو
 عست نودل يبصلاب لخد ولف .ارداق جوزلاو انكمم ءطولا نوكي ىتح - جوزلاب يأ - دلولا قحلي

 ولو هقح يف غولبلا ناكمال هب قحل داز امف نينس رشع هل ناك ولو .هب قحلي مل تدلوف نينس

 014: 2(اردان ناك

 014:9 ةليانحلا دنع :ًاثلاث

 هتجوز تدلو اذإف .ءطولا هنكمي ال اذهف «نينس رشع نم لقأ هرمع ًاريغص جوزلا ناك نإ أ

 .دولوملا هب قحلي مل رمعلا اذه يف وهو

 مهوب رضاو : كلَ هلوقل اهدلو هقحل هتأرما تلبحف رمعلا نم نينس رشع هل جوزلا ناك نإ - ب
 . عجاضملا يف مهنيب اوقرفو رشعل ةالصلا ىلع

 (لمحلا ةّدم) ماع فصنو ماوعأ ةعستل هتدلو اذإ هب قحلي : ةلبانحلا نم يضاقلا لاقو - ج
 كلذكف .تاونس عست اهرمعو اهل دلوي ةيراجلا نأل فصنو ماوعأ ةعست جوزلا رمعو هتدلو اذإ يأ

 ءاملا نم نوكي امنإ دلولا نأل ؛جوزلا غلبي ىتح هقحلي ال ةلبانحلا نم ركب وبأ لاق .مالغلا
 . غلبي ىتح لازنإ هدنع لصحي الو  ينملا -

 هقحل هتأرما تلمحو نينس رشع هل ناك نإ جوزلا نأب لوقلا يلبنحلا ةمادق نبا حجر د
 هقحليف «مالتحالاب غولبلا يأ  غولبلا اهيف نكمي نسلا هذه نأب اذه هحيجرتل. جتحاو .اهدلو

 وه يذلا ءطولا ناكمإ ىلع ليلد .مهنيب قيرفتلاب لكك يبنلا رمأو .هغولب نقيتملا غلابلاك دلولا
 .دلولا ببس

 عست اهرمعو اهب عاتمتسالا نكمي ةيراجلا نإف . حيحص ريغف ةيراجلا ىلع مالغلا سايق امأو
 تاونس عستل ضيحت لق ىثنألاو «تاونس عست هرمعو عاتمتسالا هنكمي ال مالغلاو ,ةداع تاونس

 ) )01148٠0"5ص 35ج ينشورسألل «راغصلا ماكحأ عماج» ١1.

 5 )18٠1١ص ”ج «مالسإلا عئارش» 8.

 )١1805( .740ص الج «عانقلا فاشك» ,.1758-459ص ءالج «يتغملا» 767 .



 . هرمع نم تاونس عستل - مالتحالاب أح مالغ غولب اندهع امو .اهرمع نم

 :ًافلكم هلعجي ال تاونس رشع هرمع نمب دولوملا قوحل 5

 ماكحألاب ًافلكم - جوزلا يأ  هلعجي ال .تاونس رشع هرمع يذلا جوزلاب دولوملا قوحلو

 مكحلا نأل ؛انيقي اغلاب ةلغجي آل مالتحالاب هغولبو ءانيقي غولبلا فيلكتلا طرش نأل ؛ ةيعرشلا

 "لف «نقيتملا عرلبلاب بجت يتلا هيلع ةيعرشلا فيلاكتلاو 0 بيرت يعدتسي ًانيقي هغولبب

 "نا ؟ًاطايتحا بسنلا ظفحل هب دلولا قاحلإبو هغولب يف كشلا عم اهب هيلع مكحي

 :دولوملا بسن هب قحلي ال بوبجملا جوزلا :ةثلاثلا ةلاحلا ه7

 :ةيعفاشلا دنع أ

 قولع ناكمإ مدعل هنم هبسن تبثي الو هقحلي مل ًادلو هتجوز تدلوو ًابوبجم جوزلا ناك اذإو

 . بوبجم وهو هنم هتجوز

 دلو بسن يفن ىلإ نعالملا جاتحي امنإو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاج

 ةجاح الف .هنم دلولا نوك ةلاحتسال دلولا هقحلي مل هنم دلولا نوك رذعت نإف .هنم هنوك نكمم

 , 014: 5«بهذملا ىلع انويعم وأ رغم جوزلا ناكول ام رذعتلا روص نمو .ناعللاب هئافتنا ىلإ

 : ةيكلاملا دنع - ب - 4م

 ةلاحتسال بوبجم اهجوزو ةجوزلا هب تلمح اذإ جوزلا نم بلولا بسن تبثي ال ةيكلاملا دنعو

 يبص جوزلا يأ وهو - دلولاب يتأت يأ - هب يتأت وأ» :ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يف ءاج دقف

 .«لئنيح هنم اهلمح ةلاحتسال ناعل ريغب دلولا هنع يفتنيف بوبجم وأ لمحلا نيح

 ةداع يأ (ٍذئنيح امهنم اهلمح ةلاحتسال) :هلوق :لوقلا اذه ىلع ًاقيلعت يقوسدلا هيقفلا لاقو

 ريغب امهنع دلولا يفتنيف يأ «بوبجم وأ ريغص - جوزلا يأ وه وأ» : حيضوتلا صنو .القع ال

 :"':2(رهاظ وهو ,ةداعلا يف امهنم لمحلا ناكمإ مدعل ناعل

 )١180( ,ج ةلبانحلا هقف يف «تادارإلا ئهتنم حرش» ص71١7.

 مدع اوللعو هييثناو هركذ لك عوطقملا وه ةيعفاشلا دنع حوسمملاو 078٠0 ص 27ج «جاتحملا ينغم» )١11804(

 ."45ص اج «جاتحملا ينغم» :لزني ال هنأب هب دلولا قوحل

 )١18٠8( «'؟ج «يقوسدلا ةيشاحدو ريدردلل «ريبكلا حرشلا» ص«45١.
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 : مهريغو ةلبانحلا دنع .-64

 قحلي مل نييثنالاو ركذلا عوطقم نم ةأرما تدلو نإو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو
 ,214:3جاليالاو لازنإلا هنم ليحتسي هنأل ؛ ملعلا لهأ ةماع لوق يف هب هبسن

 :رثكأف لمحلا ةّدم ىندأل هدلت نأ :يناثلا طرشلا

 ةّدم لقأل ةجوزلا هدلت نأ ححصلا حاكنلا مايق لاح 0 بسنلا توبثل يناثلا طرشلاو
 تقو يأ نم (يناثلاو) . لمحلا ةّدم لقأ (ل وألا) نيثيش * نايب بلطتي طرشلا اذهو .رثكأف لمحلا
 : ةيلاتلا تارقفلا يف هنيبنس 5 هئيبنس ام اذهو ,لمحلا ةّدم لقأ ءادتبا نوكي

 :لمحلا ةّدم لقأ 0١-

 هجو .هنع ىلاعت هللا يضر بلاط يبأ نب يلع لوق اذهو ,رهشأ ةتس لمحلا ةّدم لقأ

 نوثالث ةلاصفو هلمحو# :(ىلوألا) زيزعلا هللا باتك يف نيتميركلا نيتيآلا نم طابنتسالا

 .«ةعاضرلا متي نأ دارأ نمل نيلماك َنيلوح ٌنهدالوأ َنعضري تادلاولاو» (ةيناثلاو) .«ًارهش
 مام ارهشأ ةتس لمحلاو ًارهش نورشعو ةعبرأ عاضرلاف

 ديجتحم بهاذملا فلتخم نم ءاهقفلا لاق هبو 01613 ىلع لوق لثم سابع نبا نع يورو

 .24:)هنع هللا يضر سابع نبا هدعبو هنع هللا يضر يلع اهب جتحا يتلا نيتميركلا نيتيآلاب

 :لمحلا ةّدم لقأ ىلع بترتي ام 5

 تبث «ةّدملا هذه باستحا تقو نم رثكأف رهشأ ةتسل دلوب ةجوزلا تءاج اذإف اذه ىلعو

 تقو نم رهشأ ةتس نم لقأل هب تءاج نإو . حيحصلا حاكنلا ماب جلا نم دولوملا بسن

 حاكنلا مايق لبق ةجوزلاب قولعلا لصح دق هنأل «جوزلا نم هبسن تبثي تبثي مل لمحلا ةّدم باسح

 هنأب حرصي ملو هنبا هنأب جوزلا فرتعا اذإ نكلو .هنم هبسن تابثإ نكي الف «نيقيلا هجو ىلع
 ناك ءاوس ءرخآ شارف يف جوزلا اذه نم لصح دق لمحلا لعجب هنم تبثي هبسن نإف «ىنزلا نم

 )١11805( 4759ص ءالج «ينغملا» .

 ننسلا» ةرقبلا يف ةيناثلاو ١5 اهمقرو فاقحألا يف ئلوألا ةيآلا .19" ص 215ج «يبطرقلا ريسفت» (118010)

 . 457ص الج يقهيبلل «ىربكلا

 )١180( 45ص الج يقهيبلل «ئربكلا نئسلا» .

 ينغم» 15"23ص .١٠ج «ئلحملا» .941/ص 25ج «دهتجملا ةياهن» .4 4ص 35ج «طوسبملا» )١11409(

 .378ص 27ج «جاتحملا
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 توبثب دلولا ةحلصمل ةاعارم ةهبشب اهل ءطوب وأ ةيلاحلا هتجوز عم ًاقباس حيحص حاكن دقعب كلذ

 0143و

 :لمحلا ةّدم ءادتبا تقو 47

 تقو يف اوفلتخا مهنأ الإ ,ءاهقفلا نيب قافتا لحم وهو رهشأ ةتس لمحلا ةّدم لقأ ناك اذإو

 در نكميو .لمحلا ةّدم لقأ يضم فرعن ىتح ةيرورض تقولا اذه ةفرعمو ءلمحلا ةّدم ءادتبا

 :لاوقأ ةثالث ىلإ ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا فالتخا

 .حاكنلا دقع تقو نم :لوألا لوقلا

 .ةجوزلاب يقيقحلا لوخدلا تقو نم :يناثلا لوقلا

 .ةجوزلاب لوخدلا ناكمإ تقو نم :ثلاثلا لوقلا

 :دقعلا تقو نم ةدملا ءادتبا :لوألا لوقلا -61

 حاكنلا دقع تقو نم لمحلا ةّدم ءادتبا نأ نوري ةيفنحلا مهو لوقلا اذه باحصأو

 اميف ركذنو . مهريغ مهنع هركذو هب اولدتسا ام عم مهبتك يف ةيفنحلا هركذ ام اذهو . حيحصلا

 .هب اولدتسا امو مهلاوقأ ضعب يلي

 :لوألا لوقلا باحصأ ةيفنحلا لاوقأ ضعب -6

 ناك نإو عقلا توبث (اهنم) ماكحأ هلف حيحصلا حاكنلا امأ» : «عئادبلا» يف ءاج : الوأ

 دقع ماقيف ًانطاب ًارمأ لوخدلا نوكل حاكنلا دقع وه رهاظلا هببس نكل ,ةقيقح لوخدلا مكح كلذ

 ول اذكو ,هرجحلا رهاعللو شارفلل دلولا» : كي يبنلا لاق اذهلو ,بسنلا تابثإ يف هماقم حاكتلا

 وهو هببس دوجول ةقيقح لوخدلا دجوي مل نإو بسنلا تبثي دلوب تءاجف ةيبرغمب يقرشملا جوزت
 , 01417(حاكنلا

 نم ًادعاصف رهشأ ةتسل دلوب تءاجف ةأرما لجرلا جوزت اذإو» :«طوسبملا» يف ءاجو :ًايناث

 تقو نم مات لبح ةدمل هشارف ىلع هتدلو اهنأل ؛جوزلا نم هبسن تبثي حاكنلا تقو

 0 41 5«حجاكنلا

 جهزت يف امك هماقم مئاق حاكنلا لب لوخدلا ناكمإ ربتعي الو» :«ريدقلا حتف» يف ءاجو :ًاثااث

. 
 5الا/ص «ا/ج «ينغملا» 15ص 273ج «مالسإلا عئارش» « 5 ؟"ص «ةدمعلا حرش ةدعلا»

)١١1481١( 

 )1411١اكل( ص 27ج «عئادبلا» 7717١ )١1١815( 40ص كج « يسخرسلل 6«طوسبملا» .
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 ,01415يةيبرغمب ىقرشملا

 رهشأ ةتس نم لقأل دلولاب تءاجف ةأرما لجرلا جوزت اذإو» : «ةيدنهلا ىواتفلا» يفو :ًاعبار
 «هنم هبسن تبثي  اهجوزت ذنم يأ  !دعاصف رهشأ ةتسل هب تءاج نإو .هبسن تبثي مل اهجوزت ذنم
 , 0141: تكس وأ جوزلا هب فرتعا

 :اذه مهلوق ىلع ةيفنحلا هبتر ام 5

 تقو نم وه لمحلا ةّدم باسح ءادتبا نأ وهو هانركذ يذلا مهلوق ىلع ةيفنحلا بتر دقو
 تءاج مث دقعلا سلجم يف امهو ةرشابم دقعلا دعب اهقلط مث ةأرملا جوزت ول لجرلا نأ دقعلا
 تبثو ةيبرغمب يقرشم جوزت ول كلذكو . هنم هبسن تبثو دلولا هقحل دقعلا تقو نم رهشأ ةتسل دلوب

 ,0141دلولا بسن هقحل دقعلا تقو نم رهشأ ةتسل دلوب ءاج مث ءامهيقالت مدع

 تقو نم رهشأ ةتسل دلو تدلوف اهجوزتف قلاط يهف هنالف تجوزت نإ لاق نم» :اولاقو
 ,00141عمدلو وهف اهجوزت

 :ةيفنحلا لوق يف دشر نبا لوق - 47

 يأ  دقعلا تقو نم لاقف ةفينح وبأ ّذشو» : لمحلا ةّدم لقأ ءادتبا تقو يف دشر نبا لاقو
 ىصقألا برغملاب لجر هدنع جوزت ول هنإ ىتح نكمم ريغ لوخدلا نأ ملع نإو  حاكنلا دقع
 نأ الإ هب قحلي هنأ حاكنلا دقع تقو نم رهشأ ةتس سأرل دلوب تءاجف ىصقألا قرشملاب ةأرما
 هلوق مومع كلذ يف دمتعا امنإ هنأل « ضحم يرهاظ ةلأسملا هذه يف ةفينح وبأو .ناعلب هيفني

 نأ ىأر هنأكف ءدقعلاب هل ًاشارف تراص دق ةأرملا هذهو «شارفلل دلولا» :مالسلاو ةالصلا هيلع
 ,01419(ةللعم ريغ ةدابع هذه

 :لوخدلا تقو نم لمحلا ةّدم ءادتبا :يناثلا لوقلا 6

 الإ ًاشارف ةأرملا ريصت الو» : ىلاعت هللا همحر لاق دقف «ةيميت نبا مالسإلا خيش رايتخا اذهو
 .0141(برح ةياور يف دمحأ مالك نم ذوخأم اذهو .لوخدلاب

 ١". ١ص .ا"ج «ريدقلا حتف» )١1815(

 , ه5*7ص الاج «ةيدنهلا يواتفلا» (ك1815)

 .60؟4ص الج «ينغملا» )1١1816(

 مر ٠ص جا «ريدقلا حتف»و «ةيادهلا» (لامكك)

 .47-448/ص اج دشر نبال «دهتجملا ةيادب» )١18117(

 . 776ص «ةيميت نبا مالسإلا. خيش يواتف نم ةيهقفلا تارابتخالا» )١1814(
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 ةثالث ىلع ًاشارف ةجوزلا هب ريصت اميف ءاهقفلا فلتخاو» :ميقلا نبال «داعملا داز» يفو

 :لاوقأ

 «سلجملا يف هبيقع اهقّلط ولو لب ءاهب عمتجي مل هنأ ملع نإو دقعلا سفنب هنأ :اهادحإ

 .هللا همحر ةفينح يبأ بهذم اذهو

 .دمحأو يعفاشلا بهذم اذهو .ءطولا ناكمإ عم حاكتلا دقع هنأ : : يناثلا

 مالسإلا خيش 2 رايتخا اذهو ءهيف كوكشملا هناكمإ ال ,.ققحملا ودل عم دقعلا هنأ :ثلاثلا

 هتياور يف صن هنإف برح ةياور يف هيلإ راشأ دمحأ مامإلا نأ - ةيميت ةيميت نبا يأ  لاقو «ةيميت نبا

 ,0115ناعل ريغب هنع ىفني هنأ هركنأف دلوب هتجوز تا هتجوزب لوخدلا لبق قلط نميف

 وه اذهو» :لاقف ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا هخيش لوق وهو يناثلا لوقلل ميقلا نبا جتح او.

 درجمل اهب نبي ملو .جوزلا اهب لخدي ملو ًاشارف ةأرملا ريصت فيكف الإو هب موزجملا يدنا

 فيكو - اهب لوخدلا لبق يأ - اهب ءانبلا لبق ًاشارف ةأرملا ةغللاو فرعلا لهأ دعي لهو .ديعب ناكمإ

 ؟كلذ ناكمإ درجمب اهب عمتجا الو اهب لخد الو هتأرماب نبي مل نم بسن قاحلإب ةعيرشلا يتأت

 .0147:32ققحم لوخدب الإ ًاشارف ةأرملا ريصت الف ةداع هئافتناب عطقي دق ناكمإلا اذهو

 :يناثلا لوقلا باحصأ نم ةيرفعجلا .-84

 نم اال 00 تقو نم لمحلا ةّدم أدبت مهدنعف « يناثلا لوقلا باحصأ نم ةيرفعجلاو

 دلولا راكنإب ناعللا تش ثي الو» : ةيرفعجلا هّقف يف مالسإلا عئ ”اربشا يف ءاج دقف حاكتلا دقع تقو

  دالوألا قت مهو» :اقيأ هيفو 061( .اهئثطو نيح نم ادعاصف رهشأ ةتسل هعضت ىتح

 ,01659معئطولا نيح نم رهشأ ة ةهتس يضمو «لوخدلا : ةثالث طورشب جوزلاب نوقحلي

 ةتس يضمو .ةجوزلاب :لوخدلاب هحاكن مئادلا جوزلاب دلولا قحليو» : ةيهبلا ةضورلا يفو

 , 0145ععطولا نيح نم ةيلاله رهشأ

 :لوخدلا ناكمإ تقو نم لمحلا ةّدم أدبت :ثلاثلا لوقلا

 ناكمإ وأ دوخدتلا ناكمإ تقو نم لمحلا ةّدم ءادتبا نولعجي لوقلا اذه باحصأو

 «دقعلاب ًالالح ًاشارف هل تراص اهنأل ءاهئطو ناكمإ هعم نكمي هجو ىلع امهيقالت وأ امهعامتجا

 )١1419( «؛84ج ميقلا نبال «داعملا داز» ص١١69.

 )1189( «.4ج ميقلا نبال «داعملا داز» ص١١5. )١١47١( .14ص «.'"ج «مالسإلا عئارشد

 . 4"1ص 31ج «ةيهبلا ةضورلا» 74٠0. )"١١89( ص 37ج «مالسإلا عئارش» (114877)
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 .21؟9ههريغو ةيكلاملاو ةلبانحلاو ةيعفاشلا لوق اذهو .لوخدلا ناكمإ ىلإ طقف رظنيف

 :ثلاثلا لوقلل ةجحلا - ةا/ا/١

 الو ءاهل يقيقحلا ءطولاب ةجوزلاو لجرلا ءام نم نّوكت امنإ دلولا نأ لوقلا اذهل ةجحلاو
 انمقأ دقف ,يقيقحلا ءطولا ىلع فوقولا انيلع رذعتي ناك امل نكلو ,ءطولا ناكمإ درجمب نوكتي
 طانت يتلا ماكحألا يف نأشلا وه امك لوخدلا ناكمإ وهو ءهيلإ يضفي وأ هيلع لدي ام هماقم

 طانم وه يذلا نطابلا رمألا كلذ دوجو ةّنظم وه رهاظ ءيشب مكحلا عراشلا طبري .ةنطابلا رومألاب
 ةظم امهنأل ءدقعلا داقعنا يف عراشلا اهربتعا لوبقلاو باجيإلا يف امك «ةقيقحلا يف مكحلا
 نم هب اضرلاو دقعلا ءاشنإ ىلع نيتدارإلا قفاوت ناك امل نكلو .دقعلا ءاشنإ ىلع نيتدارإلا قفارت

 امهدوجو لدي نارهاظ نائيش امهو «لوبقلاو باجيإلاب دقعلا ءوشن عراشلا طبر «ةنطابلا رومألا
 ليلد» ةيهقفلا ةدعاقلا تءاج اذهلو .هب اضرلاو دقعلا ءاشنإ ىلع نيتدارالا قفاوت دوجو ىلع
 :لاقف ةزجوم ةرابعب يلبنحلا ةمادق نبا مامإلا كلذ نيب دقو «اهماقم موقي ةنطابلا رومألا يف ءيشلا

 .214*,حاكنلا يف هناكمإ ىلع مكحلا انقلعف ءطولا ةقيقح ةفرعم ىلإ انل ليبس الود

 :لوألا لوقلا ةشقانم -

 نأ هيلع دري لمحلا ةّدم ءادتبا تقو وه حاكنلا دقع تقو رابتعا وهو لوألا لوقلل ةبسنلاب

 نأب ةقيقح ًاشارف هل نوكت نأ نكمأ اذإ اذه نأب «شارفلل دلولا» :ثيدحلا مومعب مهجاجتحا
 دقع بيقع اهقّلط ول امك كلذ لاحتسا اذإ امأ ءاهؤطو هنكمي هجو ىلع اهب عامتجالا هنكمي
 لعجن فيكف .دقعلا تقو نم رهشأ ةتسل دلوب تءاج مث .دقعلا سلجم قرافي نأ لبقو حاكتلا

 ؟ءطولا ناكمإ الو ًانيقي ءطو لصحي ملو ؟لمحلا ةّدم نايرس أدبم دقعلا تقو

 .دقعلا دوجوب اوفتكي ملو بسنلا توبثل ءطولا ناكمإ روصت اوربتعا مهسفنأ فانحألا نإ مث

 يبص» :«راغصلا ماكحأ عماج» يف ءاج دقف ءريغصلا جوزلا نع دلولا بسن يفنب اولاق كلذلو
 ,2189عةنس ةرشع اتنثا غولبلا ىندأ نأل .بسنلا تبثي ال دلوب تءاجف ةأرما جوزت نينس رشع نبا

 باسح دنع كلذ رابتعاو لوخدلا ناكمإ روصت ةرورضب يفنحلا مامهلا نب لامكلا حرص دقو

 ءالاغىص *ج «جاتحملا ينغم» 69١21ص :؛ 54ج «داعملا داز» ,.9/ص .؟ج «دهتجملا ةيادب» )١11874(

 . ؟ "ص «ةدمعلا حرش ةدعلا» « 4ص « ١ج ريدردلل «هريغصلا حرشلا»

 )١11876( ص الج «ينغملا» 4759 .

 )١11875( «ء؟ج هراغصلا ماكحأ عماج» ص١١ .
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 ءطرش لوخدلا ناكمإ روصت يأ  روصتلا نأ قحلاو» : ىلاعت هللا همحر لاق دقف .لمحلا ةّدم

 اذه نإ مامهلا نب لامكلا لاق نكلو ,0145(هبسن تبثي ب ال دلوب يبصلا ةأرما تءاج ول اذهلو

 لبق امهيقالت ناكمإ مدع عم ةيبرغملاب يقرشملا جاوز يف م تباث - لوخدلا ناكمإ روصت  روصتلا
 : ىلاعت هللا همحر لاق دقف تاماركلا ليبس ىلع نكمم اذه نأ امعاز ,ءلمحلا ةّدم ىندأ يضم

 تامارك توبثل يقرشم اهجوزت اذإ ةيبرغملا يف تباث لوخدلا ناكمإ روصت يأ روصتلاو»
 , 014"يءايلوألا

 ةيهلإلا ننسلا مهمكحت نيذلا مومعلل عرشت ةيعرشلا ماكحألا نأ مالكلا اذه ىلع دريو

 .اهل اوعضخي نأ عيمجلا ىلعف .تاماركلا باحصأل عرشت الو «ةيداعلا

 جوزلاب قحلي امنإ دلولا نإ» :مهلوق وهو مهنع ةمادق نبا هلقن امك «ةيفنحلا جاجتحا امأو

 نامز ىضم اذإ :نولوقي لوخدلا ناكمإ طرشب نيلئاقلا نأ ىري الأ لمحلا ةّدم يضمو ءدقعلاب

 ةمادق نبا در دقف ,©"14*«عءطو هنم لصحي مل جوزلا نأ ملع نإو ءجوزلاب دلولا قحل ناكمإلا

 .دلولا هب قحلي ملف دقعلا اذهب ءطولا ناكمإ لصحي مل هنإ» :هلوقب ةجحلا هذه ىلع يلبنحلا

 اذإ ءطولا ناكمإ نأل ؛هيلع هوساق ام قرافو ءرهشأ ةتس نودل هتدلو ول امك وأ ءةنس نبا ةجوزك

 انل ليبس الو ملعن ال ثيح نم اهثطو دق نوكي نأ زاوجل ًاعطق هنم سيل دلولا نأ ملعي مل دجو
 نع ناكمإلا فذح زجي ملو حاكنلا يف هناكمإ ىلع مكحلا انقلعف ءءطولا ةقيقح ةفرعم ىلإ

 نيقي عم هب هقاحلإ زجي ملف .هنع هئافتناب نيقيلا لصح لوخدلا ناكمإ ىفتنا اذإ هنأل «رابتعالا
 , 118ه سبيل هنوك

 : يناثلا لوقلا ةشقانم 110

 ليق اذإو . . يقيقحلا ءطولا 5 علطيل صخش رضحي نأ داتعملا نم سيلو ءىطولا ةقيقح ةح ىلع

 باوجلاف .كلذ وحن وأ امهدحو ة ةفرغ يف هتجوزب جوزلا ةولخو روتسلا ءاحرا ىلع عالطالا يفكي

 ةولخلا لصحت دق ذإ ,يقيقحلا لوخدلا هب ققحتي الو (لوخدلا ناكمإ) هب ققحتي هلك اذه نأ

 رمأ لمحلا ةّدم نايرس ءادتبا وه لوخدلا تقو رابتعاف اذه ىلعو .ءطولا لصحي الو ةيقيقحلا

 ال ةّلعلا ةنظمب طانت ماكحألا نأ عرشلا يف ذ ةدعاقلاو .ةداع ايحتسم نكي مل نإ ءادج ريسع

 باجيإلاب دقعلا داقعنا طبر اذهلو ءاهيلع عالطالا ىلإ ليبس ال ةيفخ تناك اذإ ةّلعلا ةقيقحب

 .١١3ضص 27ج هريدقلا حتف» )1١1١8174( .؟١١ضص جا «ريدقلا حتف» ةلاوفف)

 . 59ص ءالج «ينغملا» ):*١118( . 5 55ص ءالج «ينغملا» )١1١1479(

 تر



 .امهئافخل نيتدارالا قفاوتب ال لوبقلاو

 يبلقلا دصقلاب ال .هيف ةلمعتسملا ةلآلاب دمعلا لتقلا يف صاصقلا يأ .دوقلا طبرو

 .لوخدلا ةقيقحب ةقشف د سيلو ةنظم هنأل .لوخدلا ناكمإب بسنلا توبث طبر يغبني انه كلذكف ,هئافخل

 : حجارلا لوقلا -745

 ناكمإ تقو رابتعا وهو «ثلاثلا لوقلا يدنع حجرتي يناثلاو لوألا نيلوقلا ةشقانم نمو

 ىلع اهاندروأ يتلا تاضارتعالا هيلع درت ال لوقلا اذه نأل «لمحلا ةّدم نايرس ءادتبال لوخدلا

 . ةلوبقمو ةميلس ةجح هل اهانركذ يتلا هتجح نألو ,يناثلاو لوألا نيلوقلا

 ؟لوخدلا ناكمإ ققحتي فيك الالب

 «لمحلا ةّدم نايرس ءادتبا تقو وه لوخدلا ناكمإ رابتعا وهو ثلاثلا لوقلا ميل دق ذإو ١

 ةحيحصلا ةولخلا ققحتب ققحتي ناكمإلا اذه نأ يل رهاظلاو ؟ناكمإلا اذه ققحتي فيكف

 . ةحيحصلا ةولخلا طورش نع قبس اميف انملكت دقو ءًاعرش ةربتعملا

 «جوزلا نم دلولا بسن تبث ةحيحصلا ةولخلا تقو نم رهشأ ةتسل دلول ةجوزلا تءاج اذإف
 ةدمل دلوب تتأف اهب  جوزلا يأ الخ ول اذهلو» :هلوقب يلبنحلا ةمادق نبا هب حرص ام اذهو
 , 018*أطي مل نإو هبسن هقحل لمحلا

 :فافزلا ةلفح نودب لوخدلا ناكمإ ققحتي له - 7

 جوزلا نأ وأ لوخدلا ةليل يف فافز ةلفح ةماقإ ىلع رضاحلا تقولا يف سانلا فرع ىرج

 ةلفحب ًابلاغ ءًاضيأ ًاقوبسم هرفس نوكيو هرفس يف دوصقملا دلبلا يف اهب ءانبلا ضرغل هتجوزب رفاسي

 فافزلا ةلفح - لثم نيجوزلا نيب ةحيحصلا ةولخلا تعقو اذإ دلولا بسن تبثي انه لاؤسلاو

 ؟امهدلب جراخ اهب ءانبلل ةجوزلاب رفسلا لبقو

 ءاضقل اهب رفسلا لبقو فافزلا ةلفح لبق نيجوزلا نيب ةحيحصلا ةولخلا ققحت نأ يل رهاظلا

 ربتعيو لوخدلا ناكمإ اهب ققحتي ةولخلا هذه ْنِإ لوقأ هنم مايأ ءاضقل وأ لسعلا رهش هنومسي ام

 هبسن تبث ةولخلا هذه تقو نم رهشأ ةتسل دلوب ةجوزلا تءاج اذإف ,ةّدعلا ةّدم ءادتبا تقو اهتقو

 . جوزلا نم

 )١18*1( ؛075ص ءالج «ينغملا» .
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 رفس دعب وأ فافزلا ةلفح ةليل يف الإ يرجي ال لوخدلا نأ مهفرع وأ سانلا دايتعاو

 رفسلا لبق وأ ةلفحلا هذه لبق اهئتطوو هتجورب ةولخلا نم جوزلا عنمي ال فرعلا اذه « نيجوزلا

 هنم دلولا بسنب جوزلا كش اذإو ءهل طاتحي بسنلا نألو ؛هل اشارف تراصو هتجوز اهنأل ءاهب

 .ناعللا طورش ترفاوت اذإ نعالي نأ عيطتسيف

 نيح ىلإ ةحيحص ةولخ اهب يلتخي ال ثيحب هتجوز نع جوزلا دعتبي نأ ديفملا نم نوكي دقو
 فافزلا ةليل يف نوكي لوخدلا نأب سانلا فرعل ارظن طايتحالا ليبس ىلع رفسلا وأ فافزلا ةلفح

 .هتركذ ام وه مكحلاف ةولخلا تلصحو لعفي مل ول نكلو .هلبق ال

 :هنم دولوملا بسن جوزلا يفني ال نأ :ثلاثلا طرشلا  ةا/ا/ا/

 هجو ىلع هتجوز هتدلو يذلا هنم دلولا بسن جوزلا يفني ال نأ دلولا بسن توبثشل طرتشيو

 ناعللا طورش نع انملكت نأ قبس دقو «هتجوز نيبو هنيب ناعللا ءارجإ يفنلا اذه بجوتسي

 ”ةككينشفا ءلا

 :بسنلا يفن راثآ -

 هبسن ىفن هنكلو «دولوملا اذه تدلو اهنأو هتجوز ةدالوب ٌرقأ اذإ جوزلا نأ ملعي مدقت اممو
 مكح هتجوزو وه يضاقلا مامأ نعالو ,ناعللا بجوتست يتلا يفنلا طورش هيفن يف ترفاوتو «هنم

 ءطقف همأ ىلإ بستنيو هنع ًايبنجأ ريصي لب ءهدلو ربتعي الف «هنع دولوملا بسن يفنب يضاقلا
 امل طايتحالا هجو ىلع كلذو بسنلا تباث دلولا اذه ناك ول امك زاثآلا ضعب بترتت اذه عمو

 ىلع طايتحالا بجوتست ىرخأ ناعم نم اهيف امل وأ ةرهاصملا ةمرحك ,ىلاعت هللا قح نم اهيف
 ,015لبق نم هانلصف يذلا وحنلا

 81/4٠. ٠ 91 /اا/ تارقفلاو ءاهدعب امو 460/7 تارقفلاو ءاهدعب امو 4508 تارقفلا عجار (18١*؟)

 .19/41 ةرقفلا (118*)

 تريرفرسا



 (كتلائل) ىمب)
 ةهبشب ءطو وأ دساف حاكن نم دولوملا بسن

 :ثحبلا جهنمو ديهمت -4

 (يناثلاو) .دساف حاكن يف دولوملا بسن نع مالكلل (لوألا) نيبلطم ىلإ ثحبملا اذه مسقن

 ةهبشب هوبا دولوملا نق

 لوألا بلطملا

 دساف حاكن نم دولوملا بسن

 :دسافلا حاكنلاب دوصقملا 1

 . حاكنلا دقعل ةحصلا طورش نع مالكلا قبس دقو .دوهش الب جاوزلاك .ةحصلا

 :دسافلا حاكنلا ىلإ ءاهقفلا ةرظن 0١-

 يناساكلا نيدلا ءالع هيقفلا حرص اذهبو .ةقيقح حاكنب سيل ءاهقفلا دنع دسافلا حاكنلا

 , ©1859, . . ةقيقح حاكنب سيل دسافلا حاكنلا نأ هيف لصألاو» :لاقف ,ىلاعت هللا همحر

 اهنع عالقإلا بجي .ةيصعم هدوجو رارمتسا نإف ةقيقح حاكنب سيل دسافلا حاكنلا ناك اذإو

 يف «راتخملا ردلا» يف ءاج دقف ء يضاقلا نم قيرفتب وأ امهدحأ نم خسفب وأ جوزلا نم ةكراتمب
 نع رضحم ريغب ولو هخسف  دسافلا حاكنلا يف يأ  امهنم دحاو لكل تبشيو» :ةيفنحلا هقف

 قيرفتلا يضاقلا ىلع بجي لب .ةيصعملا نع ًاجورخ حصألا يف ال وأ اهب لخد هبحاص
 ١ ,014©اامهنيب

 )١185( 137-7388ص (,7ج هراتخملا ردلا» (18١*ه) .""ه ص ,'7ج «عئادبلا» .

 دع



 ؟دسافلا حاكنلا يف بسنلا تبثي له

 اذهو .دساف حاكن نم ءاج هنوكل رابتعا يأ هل نوكي الو دولوملا اذه ردهي لهف .دولوم دسافلا

 باوجلاو ؟دساف حاكن نم ءاج نإو ةصاخ ةرظنو ًاصاخ 52 هل نأ مأ ةقيقح حاكنب سيل حاكنلا

 حاكن نم دولوملا اذه ءاج نإو .دولوملا ةدالو .ةعقاولا هذه وأ ثدحلا اذه نوردهي ال ءاهقفلا نأ

 بسنلا توبث أدبمب ءاهقفلا ذخأ كلذ لجأ نمو « ىنزلا دلوكو مودعملاك هرابتعا زوجي الف .دولوملا

 نع هئام ةنايصو هسفن نع ّدحلا ءرد ىلإ حكانلا ةجاحل» : مهلوقب كلذ نيللعم دسافلا حاكنلا يف

 ؟دساف حاكن لك يف بسنلا تشي له نكلو لد*0ةلعلا بوجوو بسنلا تابشب عايضلا

 :بسنلا يف تبثي يذلا دسافلا حاكنلا - ةالمثا“

 لك يف هب نوذخأي لهف .دسافلا حاكنلا يف بسنلا توبث أدبمب نوذخأي ءاهقفلا ناك اذإو

 .ةلأسملا هذه ىف مهلاوقأ ضرعب نيبتي باوجلاو ؟ال مأ دساف حاكن

 :ةيرهاظلا بهذم : ًالوأ -64

 هداسفب لهاجلا دسافلا دقعلاو حيحصلا حاكنلا ىف قحلي دلولا» : يرهاظلا مزح نبا لاق

 لهجلاب طورشم دسافلا حاكنلا يف بسنلا توبث نأ كلذ ىنعمو ,260«هداسفب ملاعلا قحلي الو

 ًادولوم هتجوز تدلوو كلذ ًالهاج ةحصلا طورش لمكتسم ريغ ًاجاوز لجرلا جوزت اذإف .هداسفب

 .هنم هبسن تبثي ملو دولوملا هب قحلي مل حاكنلا داسفب ًاملاع ناك نإو ءهنم هبسن تبثو هب قحل
 هداسف ىلع قفتملا عونلا نم وه له حاكنلا دقع يف داسفلا اذه ةعيبط مزح نبا لصفي مل نكلو

 .دوهش الب حاكنلاك هيف فلتخملا وأ ؟مراحملا حاكنك

 : ةلباتحلا بهذم :ًايناث .-6

 نإف اذه تبث اذإف هتمرح وأ هّلح دقتعا ءاوس دسافلا حاكنلا ءطو يف ٌّدح الو» : يلبنحلا ةمادق

 هتمرح دقتعا نمو .اهيف فلتخملا عورفلا لئاسم نم هنأل بدأ الو مثإ هيلع سيل هّلح دقتعا نم
 ,01479«نيلاحلا يف هبسن هقحل هنم دلوب تتأ نإو ٌبّداو مثأ

 .7"؟7ص (.١٠1ج مزح نبال «ئلحملا» )/١١8( .”"هص ء'”ج «عئادبلا» )١185(

 )١1878( ص ."”ج «ينغملا» 405-4068 .
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 الو «ةلطابلا ةحكنألا» مسا مهيلع نوقلطيو ةدسافلا ةحكنألا ضعب نودرفي ةلبانحلا نكلو

 امأف» :ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج دقف .اهنالطب نادقاعلا ملع اذإ دولوملا بسن اهيف نوتبثي
 نايناز امهف ميرحتلاو ّلحلا املع اذإف .ههبش وأ ةدتعملا وأ ةجوزملا ةأرملا حاكنك ةلطابلا ةحكنألا
 هداسف ىلع ًاعمجم ناك اذإ دسافلا حاكنلا نأ ودبيو ,©"*هيف بسنلا قحلي الو دحلا امهيلعو
 يف ًافلتخم ناك نأب كلذك نكي مل نإو «ةلبانحلا دنع لطابلا حاكنلا وهف ةجوزملا ةأرملا حاكنك
 .دسافلا حاكنلا وهف هتحص

 :ةيكلاملا بهذم :ًاثلاث -5

 ١ 0 بلا اهين قحلي ّدحلا اهيف ردي 0 ةدسافلا ةحكنألا ذأ ةيكلاملا دنع علعاقلا

 الو ءىطاولاب 0 ال يأ تنقلب دلولا نحلل ال ٌّدحلا بجو ثيحو رولا قحالا دلولاف
 اا هيلإ تيسنُي

 مامإلا دنع  ةدسافلا ةحكنألا يأ - اهرثكأو» : يكلاملا دشر نبال «دهتجملا ةيادب» يفو

 كلذ هبشأ امو مألا لثم ةبارقلاب ميرحتلا بجاو صخش ىلع اهيف دقعنا ام الإ ّدحلا أردت كلام
 , 01443« لهجلاب هيف رذعي ال امم

 يلاتلابو ةدسافلا ةحكنألا نم ّدحلا بجوي امل ًاسايقم عضي يكلاملا يزج نبا هيقفلا نكلو
 يأ كلذ لعفي ال نأ» يترلا دع طورت يروا نتاع ا دعو لاقل هحيعلا اهيف كيف
 هحاكن نوكي نأ وأ .هتجوز يه ةأرما نأ نظي نأ لثم ّدحلا طقس ةهبشب هب ناك نإف هفهبشتا نزلا

 عمجلاك عيمجلا قافتاب ًادساف ناك نإف .دوهش ريغب وأ يلو نود حاكنلاك هيف ًافلتخم ًادساف ًاحاكن
 هبش وأ ةّدعلا يف جورن 2 وأ انفرلا وأ بسنلا نم مراحملا تاوذ حاكنو ةسماخ حاكنو نيتخألا نيب

 , 014؛9:نالوق هيفف هلك كلذ ميرحتب لهجلا يعدي نأ الإ هلك كلذ يف ٌدحيف كلذ

 : ةيفنحلا بهذم :ًاعبار 1

 هيف بسنلا توبثل نوطرتشي الو .,دسافلا حاكنلا يف بسنلا توبث يف لوقلا نوقلطي ةيفنحلا

 نيدقاعلا نوك وأ ءاهداسف ىلع عمجملا وأ اهداسف يف فلتخملا ةدسافلا ةحكنألا نم هنوك

 .4655ص كج «ينغملا» )١1189(

 )١١1840( 74ص يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» .

 )١11١841( .75017”ص 37ج «دهتجملا ةيادب»

 .787ص يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» )١١1847(

 لو



 ْ َ مكح الف دسافلا حاكتلا امأو» : يناساكلل «عئادبلا» يفف اهداسف ناملعي وأ اهداسف نالهجي

 ,01449«. .بسنلا توبث اهنم ماكحأ هب قلعتيف لوخدلا دعب امأو .لوخدلا لبق

 :ةيعفاشلا بهذم :ًاسماخ -

 مهدنعف نع ا ا

 بسنلا توبثل نوطرتشي ب ال امك (هداسف ىلع ًاعمجم ناك ولو كدسافلا حاكنلا يف بسنلا تبثي

 نأك ًادساف تحكن ولو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاج دقف .هداسفب نيدقاعلا 8

 نأب يناثلا نود لوألا اهجوز نم يأ لوألا نم ناكمالل كلذ دعب تدلوف ةّدعلا يف تحكن

 ,214؛©(لوألا جوزلاب دلولا قحل يناثلا ءطولا نم رهشأ ةتس نودل هتدلو

 : حجارلا لوقلا -48

 دولوملا بسن هيف تبثي هداسف يف فلتخملا دسافلا حاكنلا نأ .لاوقألا هذه نم حجارلاو

 اذإ هيف تبث بسنلاف هداسف ىلع قفتملا دسافلا حاكنلا امأو .هالهج وأ هداسف نادقاعلا ملع ءاوس

 اهجوزتو يداوبلا يف ناشيعي ناك ول امك امهقدص ححجرتو لهجلا ايعدا وأ هداسف نادقاعلا لهج

 لاح لك ىلعو ,ةّدعلا دوجوب امهملع عم ,ةّدعلا يف حاكنلا ميرحتب لهجلا ايعداو ةّدعلا يف

 ءاعدا قدص مدع وأ قدص نم هدنع حجرتي امو يضاقلا ريدقتل عضخت عئاقو ةلأسم ةلأسملاف

 . حاكنلا داسفب لهجلا

 ببسب لجرلا ىلع ةمرحم ةأرملا تناك ول امك حاكنلا دقعل دسفملا دوجوب نيدقاعلا لهج امأ

 حاكنلل دسفم هنأ الهجو امهنيب عاضرلا دوجوب املع ول امأ .قيرفتلا بجوتسا نإو دسافلا حاكتلا

 هدنع حجرت نإف يضاقلا ريدقتل عضخت تلق امك عئاقو ةلأسم هذهف ءامهنيب حاكنلا مرحي هنأو

 دسفملا دوجو املع نإو . قيرفتلا بجوتسا نإو حاكنلا اذه يف تبي بسنلاف ءاعدالا قدص

 يف بسنلا تبثي الف «بسنلا نم وأ عاضرلا نم تخألا حاكتك ًادسفم هنوك ىلع قفتملا حاكنلل

 . هعم زوجي بال حاعتلا نأو حاكنلل ادسفم هوكي نيذقافلا ملعو هداسف ىلع قفتملا حاكنلا اذه

 :دسافلا معلا 4 بسنلا توبث طورش -

 : يتأي امم نيبتي باوجلا

 )١184( 1ص الج «جاتحملا ينغم» (11844) . اه ص #ج ةعئادبلا» 9".
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 :ءطولا ىلع ًارداق جوزلا نوكي نأ :لوألا طرشلا 0١

 هانطرتشا يذلا وحنلا ىلع لازنإلاو ءطولا ىلع ًارداق نوكي يأ هلثمل دلوي جوزلا نوكي نأ
 . ىلوأ دسافلا حاكنلا يف هطارتشاف حيحصلا حاكنلا يف

 :لمحلا ةّدم لقأل هدلت نأ : يناثلا طرشلا 1

 يف بسنلا توبثل طرش اذهف ءرثكأف رهشأ ةتسل يأ رثكأف لمحلا ةّدم لقأل ةجوزلا هدلت نأ

 تقو نم رهشأ ةتس نم لقأل هتدلو اذإف . ىلوأ دسافلا حاكنلا .يف هطارتشاف , حيحصلا حاكتلا

 حرصي ملو جوزلا هاعّدا اذإ الإ تبثي ال بسنلا نإف دعب اميف اهنيبنس يتلا  ةّدملا هذه ءادتبا

 ءطو وأ قباس دقعب هنم تلمح ةأرملا نأ ىلع لمحيو ةوعدلا هذهب هبسن تبئيف « ىنزلا نم هنأب

 , 0144 ©ةهيبشب

 :لمحلا ةّدم ءادتبا تقو 2-4

 لوخدلا تقو نم وأ دقعلا تقو نم رثكأف رهشأ ةتس يهو لمحلا ةّدم ءادتبا ربتعي له نكلو

 ًاضيأ انه يرجي حيحصلا حاكنلا يف ةلأسملا هذه يف فالخلا لهو ؟لوخدلا ناكمإ تقو نم وأ
 (لوألا) :لاوقأ ةثالث لمحلا ةّدم ءادتبا تقو يف نوكيف .معن :باوجلاو ؟دسافلا حاكنلا يف

 .لوخدلا تقو نم (ثلاثلاو) .لوخدلا ناكمإ تقو نم (يناثلاو) .دقعلا تقو نم

 :دقعلا تقو نم لمحلا ةّدم ءادتبا :لوألا لوقلا 1

 وبأو ةفينح وبأ يأ  الاقو» : «راتخملا ردلا» يف ءاج دقف ءفسوي يبأو ةفينح يبأ لوق اذهو

 هنأب رهنلا يف هحجرو . حيحصلاك دقعلا تقو نم  لمحلا ةّدم يأ  ةّدملا ءادتبا - فسوي

 يف ءاج امك بسنلا مكح يف حيحصلاب قحلي دسافلا حاكنلا نألو ؛(014؛7عطوحأ

 . لمحلا ةذم ءادتبا تقو وه دقعلا تقو نأ بسنلا ماكحأ نمو 011:5(طوسبملا»

 :لوخدلا تقو نم ةّدملا ءادتبا :يناثلا لوقلا 6

 لوخدلا نأ كلذ ىنعمو .لوخدلا تقو نم لمحلا ةّدم ءادتبا نولعجي لوقلا اذه باحصأو

 تبثي اهئرض يفو لمحلا ةّدم ءادتبا تقو نيعتي هب نأل ؛بسنلا توبثل هنم دب ال طرش مهدنع

 رثكأ وأ رهشأ ةتس يأ لمحلا ةَّدم لقأل هب تءاج نإف ,حاكنلا اذه يف تبثي ال وأ دولوملا بسن

 تبثي مل لوخدلا تقو نم رهشأ ةتس نم لقأل هب تءاج نإو .دلولا بسن تبث لوخدلا تقو نم

 .بسنلا

 .١؛ص «"؟ج ينايبألل «ةيصخشلا لاوحألا يف ةيعرشلا ماكحألا» )١1846(

 .5١"1؟ص ءاا/لج ؛«طوسملا» (11847) . 174ص ءا"ج ناتخملا ردلا» )١11845(

 5 ير



 : مهلاوقأو يناثلا لوقلا باحصأ نم - 45

 قحال دلولاف ّدحلا هيف أردُي حاكن لك» :يكلاملا يزج نبا لاق دقف «ةيكلاملا :ًالوأ
 بسنلا توبثل ةربتعملا لمحلا ةّدم ءادتبا تقو وه ءطولا تقو نأ كلذ ىنعمو .448١22)ءىطاولاب

 لمحلا ةّدم لقأ نأل ؛ حيحصلا حاكنلا يف لمحلا ةّدم يف مكحلا وه امك رثكأف رهشأ ةتس يهو

 قحال دلولاف) هلوقف ءاهئادتبا تقو يف فالخلا امنإو ءاهيف فالخ الو اهيلع قفتم رهشأ ةتس يهو

 . ءطولا تقو نم لمحلا ةدم ءادتبا هئم مهفي (ءىطاولاب

 ردلا» يف ءاج دقف ةفينح يبأ بحاص ينابيشلا نسحلا نب دمحم مامإلا لوق اذهو :ًايناث

 هتّدم ربتعتو ةوعد الب ًاطايتحا  دسافلا حاكنلا يف يأ - بسنلا تبثيو» :ةيفنحلا هقف يف «راتخملا
 تبثي رثكأف رهشأ ةتس ينعي لمحلا ةّدم لقأ عضولا ىلإ هنم تناك نإف ءطولا نم رهشأ ةتس يهو

 , 01444)( ىتفي هبو

 وأ قيرفتلا وأ ةكراتملا لبق ًادساف ًاحاكن ةحوكنملا تدلو اذإ» :اولاق دقف ةيرفعجلا :ًاثلاث
 ىلع رهشأ ةعست يه يتلا لمحلا ةّدم ىصقأ ىلإ رثكأف رهشأ ةتس مامت اهتدالو تناكو امهدعب

 , 0146 )ويبأ نم دلولا بسن تبث .دقعلا نيح نم ال اهعاقو نيح نم روهشمل ١

 اهل نولثميو ةلطابلا ةحكنألا» اهنومسي يتلا ةدسافلا ةحكنألا ضعب يف ةيديزلا :ًاعبار
 لطاب حاكن امهنيب عقو وأ» :بسنلا توبث يف «راهزألا حرش» يف ءاج دقف «ريغلا ةّدع يف حاكنلاب

 ىلع عقو نوكي نأ (لوألا) : نيطرشب بسنلا تبثي هنإف هميرحتل الهج ةّدعلا يف اهجوزتي نأ وحن
 ءطولا لوصح ىلع اقداصت دق انوكي نأ (يناثلاو) . هميرحتب ابلاغ نيلهاج انوكي نآب كلذو ههجو

 , (01461)هيف

 دقف «لمحلا ةّدم ءادتبا تقو وه لوخدلا تقو رابتعا مهبهذم نأ ودبيو «ةيعفاشلا :ًاسماخ
 نم يأ لوألا نم ناكمإلل كلذ دعب تدلوف ةّدعلا يف تحكن نأك ًادساف تحكن ولو» :اولاق
 جوزلا ءطو نم يأ - يناثلا ءطولا نم رهشأ ةتس نودل هتدلو نأب يناثلا نود - لوألا اهجوز

 .21409,لوألا جوزلاب دلولا قحل يناثلا

 )١11844( ؟4"5ص يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوقد .

 )١1١849( .راتخملا ردلاو» ص”١١.

 .48ص يلحملا ميركلادبع خيشلل «:ةيصخشلا لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألا» )١1860(

 ."١9ص كج «جاتحملا ينغمد (11865١؟) . 3/١" ص 22ج «ناهزألا حرش» ل1461
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 «لمحلا ةّدم تقو ءادتبا وه هتقو نوكيل حيحصلا حاكنلا يف لوخدلا طرتشا نمو :ًاسداس
 . ىلوأ دسافلا حاكنلا يف انه هطارتشاف

 :ةّدملا ءادتبا تقو وه لوخدلا ناكمإ تقو :ثلاثلا لوقلا .717

 الف «لمحلا ةّدم ءادتبا تقو وه لوخدلا ناكمإ تقو نوربتعي لوقلا اذه باحصأو

 لوقلا اذهب لاق نممو .بسنلا توبث يلاتلابو «لمحلا ةّدم ءادتبا تقو ةفرعمل لوخدلا نوطرتشي

 . ةيديزلاو «ةلبانحلا

 : ةلباتحلا لاوقأ نم -4

 هيف دساف حاكن لك يف  دولوملا يأ  قحليو» ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج
 ةتسل هب تتأ ثيح بسنلا قوحل يف حيحص حاكنك نوكيف هتحص يف فلتخملا حاكنلاك ةهبش

 ,0157«ءامهعامتجا نكمأ ذنم رهشأ

 :ةيديزلا لاوقأ نم 68

 طورشب ةجوزلل تبثي امنإف ةجوزلا شارف امأ» :ةيديزلا هقف يف هراهزألا حرش» يف ءاج

 تبث ءطولا نكمأو دساف وأ حيحص دقعب اهجوزت اذإف ءدسافلا يفو حيحصلا يف يأ امهيف

 .رم امك (شارفلل دلولا) نأل .جوزلا وهو شارفلا بحاصب دلولا قحلو يأ .©9*"2«شارفلا
 ٠ : حجارلا لوقلا

 رهشأ ةتسل هب تءاج نإف «لمحلا ةّدم ءادتبا تقو وه لوخدلا ناكمإ تقو رابتعا حجارلاو

 لوصح هعم نكمي وحن ىلع امهيقالتو امهعامتجا نكمأ نأب لوخدلا ناكمإ تقو نم رثكأف

 ءاهقفلا هب حرصي ام وهو بسنلا صوصخب ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ماعلا جهنلاو قفتيو
 يف لوخدلا ناكمإب ءافتكالا نأ كش الو (دلولا عيضي الئل هتابثإ يف طاتحي بسنلاو) : مهلوقب

 .دوصقملا اذه ققحي حيحصلا يف امك دسافلا حاكنلا

 يف لوخدلا طارتشا يف هلوقل نيهجوملا وأ ,دمحم مامإلا لوقل نيرصانملا ةيفنحلا لوقو

 امنإو .«حيحصلا حاكنلا يف لوخدلا نوطرتشي ال امنيب .لمحلا ةّدم ءادتبال دسافلا حاكنلا

 )١11867( 307ص اج «عانقلا فاشك» . )١11865( 17ج «هراهزألا حرش» ص737١ .
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 ىلإ عادب سيل دسافلا حاكنلا نأل :مهلوقب .دقعلا تقو نم هيف لمحلا ةّدم ءادتبا نولعجي

 .©21©حيحصلا حاكنلا يف امك هماقم دقعلا ماقي الف ءءطولا

 كلذلو هزاوج دقتعي هبحاص نأل ؛ءطولا ىلإ عاد حيحصلا لثم دسافلا حاكنلا نأب هيلع دري

 وه حاكنلا دقع تقو رابتعاب نيلئاقلا نيب طسو وه هيلإ بهذا يذلا حيجرتلا نإ مث .هيلع مدقأ

 .طسولا رومألا ريخو «لمحلا ةّدم ءادتبا وه لوخدلا تقو نأ نيلئاقلا نيبو «لمحلا ةّدم ءادتبا

 :تام اهجوز نظت تجوزت نم دالوأ ١.8

 يكلم ًاجاوز كلذ دعب تجورتو ةافولا ةّدع تدتعاف هتوم اهغلبف نينس هتجوز نع باغ ولو

 «لوألا ىلإ تدرو «يناثلا حاكن خسف «لوألا جوزلا مدق مث ًادالوأ اهدلوأو اهب لخدو رهاظلا يف

 . هشارف ىلع اودلو مهنإ .هئم دالوألا بسن تبثيو ءاهلثم رهم هيلع اهلو يناثلا نم دتعتو

 كلامو ىليل يبأ نباو «قارعلا ءاهقفو يروثلا لوق وهو .هنع هللا يضر يلع نع كلذ يور

 ةفينح ابأ الإ .ملعلا لهأ نم مهريغو ةيديزلاو فّسوي يبأو قاحسإو يعفاشلاو زاجحلا لهأو
 «شارفلا بحاص هنأل ؛هنم مهبسن تبثي يأ هب نوقحلي يأ .لوألا جوزلل دالوألا وأ دلولا :لاق

 . يبنجألا هبشأف تباث ريغ يناثلا حاكنو «تباث حيحص هحاكن نأل

 قحلي حاكن يف اهئطوب درفنا يناثلا نأب هللا همحر ةفينح يبأ لوق ىلع ةمادق نبا در دقو

 نود هقحلي اهجوز نم ةمألا دلوك .هريغ نود هنم دلولا بسن ناكف ءىطاولاب هلثم يف بسنلا

 .©010*دّواصأ حاكن هل سيل هنإف يبنجألا قرافو .اهديس

 يناثلا جوزلاب قحلي دلولا نإ :لاقو هلوق نع عجر هنأ هللا همحر ةفينح يبأ نع يور نكلو
 رخآب تجوزتف هتأرما نع باغ» :ةيفنحلا هقف يف «راتخملا ردلا» يف ءاج دقف ءهنم هبسن تبثيو

 يذلا بهذملا ىلع - ةهنم مهبسن تبثي يأ يناثلل دالوألاف لوألا جوزلا ءاج مث ًادالوأ تدلوو

 يفاكلاو ةرهوجلاو ةيناخلا ىواتفلا يف امك .ىوتفلا هيلعو ةفينح وبأ مامإلا هيلإ عجر
 , 017امهريغو

 )23 )1١1١866ج 0ناتحملا درو راتخملا ردلا» ص7١ 6١.

 .387/4ص 17ج «راهزألا حرش» .١47ص ءالج «ينغملا» )١11865(

 .0862ص 27ج «راتخملا ردلا» )/١١461(

 5٠"ه



 يناثلا بلطملا

 ةهبشب ءطو نم دولوملا بسن
 : ةهبشلاب دوصقملا خ٠

 , 01808 ألا سفن يف تباثب سميلو تياثلا ءيشلا هبشي ام ةهبشلا

 :018*؟ةيفنحلا دنع ةهبشب ءطولا ماسقأ - 8

 اذهو ,ةهبشلا عون بسح ًاماسقأ وأ ًاعاونأ ًاضيأ نوكي ةهبشب عقاولا ءطولاف .عاونأ ةهبشلا

 : ىلي اميف ةئييت اه

 :لحملا ةهبش لوألا مسقلا 4

 لحلل بجوم ليلد نع تأشن ةهبشلا هذهو «كلم ةهبشو ةيمكح ةهبش ىمستو لحملا ةهبش
 دوجول ٌّدحلا هنع عفترا هنبا ةيراج بألا ءىطو اذإف «كيبأل كلامو تنأ» : لكك هلوقا لحملا يف

 تبث ءىطاولا هاعداو ءطولا اذهب دلوب ةيراجلا هذه تءاج اذإو .هانركذ يذلا ثيدحلل دحلا ةهبش

 دافأ امنإو «بألل ةبسنلاب نبالا ةيراج سفن ىف ةهبشلا دافأ فيرشلا ثيدحلا نأل ؛هنم هبسن

 .كلملا ةقيقح ةدارإ مدع ىلع عامجالل كلملا دفي ملو ةهبشلا فيرشلا ثيدحلا

 : دقعلا ةهبش 5-5 يناثلا مسقلا - 86

 وأ ريغلا ةدتعم ىلع لجر دقع اذإ امك .ةقيقح ال ةروص دقعلا دوجو نم تأشن يتلا يهو

 فرعي ال ناك نأب ّدحلا دقتعي ناك نإف ؛ةرهاصملا وأ بسنلا وأ  عاضرلا ببسب هيلع ةمرحم ىلع

 يذلا دلولا بسن تبثو رّزَعو .ّدحلا هنع طقس اهميرحتب يعرشلا مكحلا لهج وأ هيلع: اهميرحت
 .دقعلا كلذ دعب لصاحلا ءطولا نم ةأرملا هب تءاج

 بسن حاكتلا اذهب تبثي الو ّدحلا هنع طقسي مل انركذ نم حاكن يف ةمرحلا دقتعي ناك نإو

 طقسي ةفينح وبأ لاقو .دمحمو فسوي يبأ دنع اذهو ءىطاولا هاعدا نإو حاكنلا اذه يف دولوملا

 . ءىطاولا هاعدا نإ هنم دلولا بسن تبثيو ّدحلا هنع

 :لعفلا ةهبش  ثلاثلا مسقلا 5

 هبتشا نم قح يف ةهبش يهو هابتشا ةهبش ىمستو .ءطولا وه يذلا لعفلا نم ةهبشلا يأ

 ) )1١1١4864ص « 4ج هريدقلا حتف» 6١ص 22ج «راتخملا ردلا» 81١1٠١

 )١11١869( 20ج «ريدقلا حتف»و «ةيادهلا» ء7*-8١ص 24ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» ص١5٠١-١575.
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 هتجوز ةيراج نأ ّنظ ول امك ًاليلد ليلدلا ريغ ّنظ لب .ّدحلا ديفي ليلد الو ةمرحلاو ّلحلا هيلع
 وحن ىلع ٌلحلاب نظلا نم دب الف .لالح اهمادختساو مادختسالا نم عون اهأطو نأ هنظل هل لحت
 ةأرملا تءاج اذإ بسنلا تبثي ال نكلو ,ةهبشلا هذه ىف ّدحلا طقسيو . ًالصأ ةهبش الف الإو ءام
 .هاعّدا نإو ءطولا اذهب دلوب

 :هتجوز ريغ هيلإ ةفوفزملا 7

 اهئطو اذإف ءهتجوز ريغ هيلإ تفز نم ءطو لعفلا ةهبشب ءطولا هيلع قدصي يذلا ءطولا نمو

 .ءطولا اذهب هنم دولوملا بسن تبثيو .هيلع ّدح الف هتجوز اهنظي

 ىرت الأ ةهبش فافزلا نأل» :ةلاحلا هذه يف بسنلا توبث ًاللعم «راتحملا در» يف ءاج دقف
 ,0145:)هنم هبسن تبث دلوب تءاج اذإ اهنأ

 اذإ ,دقعلا يف وأ لحملا يف ةهبشب ةءوطوملا» :ةيفنحلا هقف يف «ناريحلا دشرم» يفو

 ىلإ تفز يتلا لعفلا ةهبشب ةءوطوملا كلذكو .هاعدا نإ ءىطاولا نم هبسن تبث دلوب تءاج

 ,21459:كلذك نكت ملو كتجوز يه هل ليقو ءىطاولا

 بسنلا توبث يف ةهبشب ءطولا رابتعا ىدم

 : ةيفنحلا دنع : ًالوأ

 ةهبشلا عاونأ نع انمالك دنع بسنلا توبث يف ةهبشب ءطولا رابتعا يف ةيفنحلا هدم اي
 ةهبشب ءطولاو لحملا ةهبشب ءطولا اوربتعا مهنأ هتصالخو .مهبهذم يف ةهبشب ءطولا ماسقأو
 تءاج اذإ بسن هب تبثي الف «لعفلا ةهبشب ءطولا اوربتعي ملو .هانركذ يذلا ليصفتلا ىلع دقعلا
 اهئطو اذإ هتجوز ريغ هيلإ ةفوفزملا كلذ نم اونثتساو .ءىطاولا هاعّدا نإو .ءطولا اذهب دلوب ةأرملا
 .لعفلا ةهبشب ةءوطوم تناك نإو (.ىةنم ةبسن تبث دلوب ءاجو

 : ةلباتحلا بهذم :ًايناث_ 4

 ءطوب - ءىطاولاب يأ  دلولا قحليو» :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج أ
 ,(01455ةهبشلا

 دلوب تتأف ةهبشب اهل جوز ال ةأرما ءىطو نإو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو - ب

 .36ص « ؟ج هراتخملا ردلا ئلع راتحملا در» (لامك)

 .ةفينح يبأ بهذم ئلع اشاب يردق موحرملل «ناريحلادشرم» نم 47# ةداملا )١18561(

 . 760ا/ص جا «عانقلا فاشكد )١11867(

"55 - 



 لح ء ىطاولا دّقتعا ءطو هنألو .دلولا هب تقحلأ حلا هلع تأرد نم : دمحأ لاق . ةيسن هقحل

 , 014558هيف ّدحلا دمتعي ال هنإف  ىنزلا ءطو قرافو «دسافلا حاكنلا يف ءطولاك بسنلا هب قحلف

 جهزت ول» : هللا همحر ةمادق نبا لاق .هتجوز ريغ هيلإ ةفوفزملا نأشب ًاضيأ «ينغملا» يفو - ج
 تلمحو اهئثطوف ىرخألا جوز ىلإ اههنم ةدنغاو لك تفرف ,لوخدلا دنع امهب طلغف نيتخا نالجر

 , (014259دساف حاكن يف ءطولاك بسنلا هب قحلف 71 دقتعي ءطو هنأل ؛ ءىطاولاب دلولا قحل هنئم

 ةهبشلا تأرد اذإ ةهبشب ءطولا نوربتعي مهنأ ةلبانحلا هقف نم هلا هذه نم مهفيو ٠

 قدصيو ءءطولا ّلح دقتعا اذإ ,ءىطاولا نم دولوملا بسن هيف تبثيو ءطولا اذه يف ّدحلا هنع
 .ةيفنحلا دنع دقعلا اذه لح دقتعا اذإ دقعلا ةهبشب ءطولا ىلعو لحملا ةهبشب ءطولا ىلع اذه
 ّدحلا أردت ةهبش هتجوز ريغ هيلإ ةفوفزملا يهو ةجوزلا ةيصخش يف أطخلا ةلبانحلا ربتعا كلذكو

 : ءىطاولا نم دلولا بسن ةهبشلا هذهب ءطولا يف تبثيو

 :ةيرفعجلا بهذم :ًاثلث ١

 يف وأ لحملا ةهبشب ةءوطوملا» :«ةيصخشلا لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألا» باتك يف ءاج
 ثيحب رثكأ وأ رهشأ ةتسل دلوب تءاج اذإ هب ملعلا عم ةهبش ال ذإ  ميرحتلاب لهجلا عم دقعلا

 كلذكو .ءطولاب هفارتعا دعب ءىطاولا نم هبسن تبثي ءطولا نيح نم رهشأ ةعست نع ديزي ال

 , 01450 كلذك نكت ملو ,كتجوز يه هل ليقو .ءىطولا ىلإ تفز يتلا لعفلا ةهبشب ةءوطوملا

 هتجوز اهنظف ةيبنجا هيلع تهبتشا ولف «بسنلا هب قحلي ةهبشب ءطولا «مالسإلا عئ ئارش# يفو

 ,0145:,دلولا هب قحلأ اهثطوف

 :ةيعفاشلا بهذم :ًاعبار

 لوق اذهو هبسن هقحل دلوب تنأف ةهبشب اهل جيوز ال ةأرما لجر ءىطو نإ» :«ينغملا» يف ءاج
 ,014559ةفينح ىبأو ىعفاشلا

 : ةهبشب ءطولاب بسنلا توبث طورش - 8

 ءىطاولل دلوي نأ ناكمإ يأ ءدلو هلثمل دلوي نأ ناكمإ ةهبشب ءطولاب بسنلا توبثل طرتشيو

 )١1187( ءالج «ينغملا» ص477-47١ . )١1875( 79"4ص الج ينغملا» .

 ) )11856ةداملا .488ص يلحملا ميركلادبع خيشلل «ةيصخشلا لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألا» 47".

 )١11١8( ."”479ص .؟ج «يمالسإلا عئارش» )1729 )1١18597ص ءالج «ينغملا» .

 ترا ريك



 امك .©108لبق نم هانركذ يذلا ليصفتلا ىلع لابحإلاو ءطولا هنم روصتي نس يف نوكي نأب دلو

 دلوب تءاج نإف .ءطولا اذه تقو نم رهشأ ةتسل يأ .لمحلا ةّدم ىندأل دولوملا دلوي نأ طرتشي

 .ءىطاولا نم هبسن تبثي مل رهشأ ةتس نم لقأل
 : ةهبشب ءطولا نم تالاح -

 : ىلوألا ةلاحلا : ًالوأ

 تتأ ىتح اهلزتعاف اهجوز هيف اهسسمي مل رهط يف ةهبشب رخآ لجر ةجوز لجر ءىطو اذإ

 .ناعل ريغب جوزلا نع ىفتناو هنم دلولا بسن تبثو ءىمطاولا قحل .غءطولا نيح نم رهشأ ةتسل دلوب

 ةفينح يبأو (ةلبانحلا نم) ركب يبأ لوق ىلعو :لاق مث «يلبنحلا ةمادق نبا هركذ ام اذه

 ءطولا نيح نم رهشأ ةتس نودل دلولاب تتأ نإو ,2014559شارفلل دلولا نأل  جوزلاب دلولا قحلي

 .©2:”14ءىطاولا نم سيل هنأ ًائيقي ملعن اننأل .لاح لكب جوزلاب دلولا قحل ةهبشب

 نكمي ال هنأل «جوزلاب دلولا بسن قحليو «نيمي ريغب هلوق لوقلاف ءطولا ءىطاولا ركنأ نإو
 ,21دلولا بسن عطق يف جوزلا ةوعد لبقت الو ركنملاب هقاحلإ

 : ةيناثلا ةلاحلا 6

 نأ نكمي دلوب تتأ مث اهجوز هيف اهثطو يذلا رهطلا يف ةهبشب رخآ ةأرما لجر ءىطو اذإ

 يعفاشلاو يعازوألاو ءاطعو ةلبانحلا لوق اذهو «.ةفاقلا ىلع نوضرعي دلولاو امهنإف ءامهنم نوكي

 ءاوس اذهو ءرخآلاب قحل امهدحإ نع هتفن نإو .هب قحل امهدحإب ةفاقلا هتقحلأ نإف روث يبأو

 , 014279 آلا هركنأو امهدحأ هاعدا وأ هايعدي مل وأ هايعدا

 )١١8548( نم تارقفلا 1١995-7٠١١١.

 )١1859( 477؟ص ءالج «ينغملا» .

 )77 )11437١ص ءالج ؛ينغملا» .

 )١١41/1( 477ص الج «ينغملا» .

 ) )114375ص ءالج «ينغملا» 4-747 74.
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 اهجوز اهنع ىفوتملاو ةقلطملا دلو بسن

 :ثحبلا جهنمو ديهمت -5

 حيحصلا حاكنلا يف اهجوز اهنع ىفوتملاو ةقلطملا دلو بسن نع ثحبملا اذه يف ملكتن

 اهجوز اهنع ىفوتملا هدلت وأ ءاهتّدع يف اذهو .ةافولا وأ قالطلا نم اهتّدع يف ةقلطملا هتدلو اذإ

 .اهتّدع يف

 : يلاتلا وحنلا ىلع بلاطم ةثالث ىلإ ثحبملا اذه مسقن اذه ىلعو

 .لمحلا ةدم رثكأ :لوألا بلطملا

 . ةقلطملا دلو بسن : يناثلا بلطملا

 .اهجوز اهنع ىفوتملا دلو بسن :ثلاثلا بلطملا

 لوألا بلطملا

 لمحلا ةّدم رثكأ

 :لمحلا ةّدم رثكأ يف ءاهقفلا فالتخا -7

 رثكأ يف اوفلتخا مهنكلو ءرهشأ ةتس لمحلا ةّدم لقأ نأ ىلع ءاهقفلا قافتا قبس اميف انيب
 مهنمو .ةنس ىلع ديزت ال لاق نم مهنمو .رهشأ ةعست ىلع ديزت ال :لاق نم مهنم .لمحلا ةّدم

 ىلع ديزت ال لاق نم مهنمو «عبرأ ىلع ديزت ال لاق نم مهنمو «نيتنس ىلع ديزت ال لاق نم

 ةدهاشملا ىلع ينب هنأ وأ داهتجالا ىلع ينبم وه وأ يعرش ليلد نم فالخلا اذهل لهف . سمخ

 .اهتشقانمو اهتلدأو ةفلتخملا لاوقألا ضرع نم نيبتيس ام اذه ؟العف عوقولاو

 :رهشأ ةعست لمحلا ةّدم رثكأ :لوألا لوقلا 4

 نم رثكأ لمح نوكي نأ زوجي الو» : يرهاظلا مزح نبا لاق دقف .ةيرهاظلا بهذم اذهو

 دمحم لوق وهو .«باطخلا نب رمع انلوق لثم هنع يور نممو : مزح نبا لاق مث «رهشأ ةعست
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 07 انباحصأو ناميلس يبأو مكحلا نب هللادبع نبا

 :ةنس لمحلا ةّدم رثكأ يناثلا لوقلا 648

 ًافالخ (2147/9عدهتجملا ةيادب» يف دشر نبا هركذ امك مكحلا نب هللادبع نب دمحم لوق اذهو
 :اولاق دقف «ةيرفعجلا بهذم اذهو .رهشأ ةعست لمحلا ةّدم رثكأ نإ لاق هنأ نم مزح نبا هركذ امل

 ليق ام ةياغو ةرشع ليقو ءرهشأ ةعست ليقف «لمحلا ىصقأ ديدحت يف باحصألا فلتخا دقو»

 تاداع فالتخا ىلع تاياورلا لمح نكميو «تاياورلا موهفم لكلا دنتسمو .ةنس اندنع هيف

 قفتاو .ةنس غولب ًاردان قفتي دقو ءرهشأ ةرشعل نهضعبو ءرهشأ ةعستل دلت نهضعب نإف .ءاسنلا
 .20147©«ةنسلا نع ديزي ال هنأ ىلع باحصألا

 :ناتنس لمحلا ةّدم رثكأ :ثلاثلا لوقلا ٠

 ناتنسف اندنع  لمحلا ةدم يأ  اهرثكأ امأو» : يناساكلا مامإلا لاق .ةيفنحلا لوق اذهو

 ةكلفب ولو نيتنس نم رثكأ همأ محر يف دلولا ىقبي ال» :تلاق اهنأ اهنع هللا يضر ةشئاع ثيدحل

 داهتجالاو يأرلاب كردي ال باب اذه نأل ؛لي هللا لوسر نم ًاعامس كلذ تلاق اهنأ رهاظلاو «لزغم
 دنع اذه يف فالخ الو ,©":عامسلا نيعتف ًانيمختو ًافازج كلذ تلاق اهنأ اهب نظُي الو

 .210مهنيب اميف فالخ هيف ركذي ملو مهبتك يف هب اوحرص دقف «ةيفنحلا
 «ينغملا» يفف .ةيفنحلا لوق لثم دمحأ مامإلا نع يورو .يروثلا لاق ةيفنحلا لوقبو

 , 0147«ناتنس  لمحلا ةّدم قع هتّدم ىصقأ :دمحأ نع يورو»

 :تاونس ثالث لمحلا ةّدم رثكأ : عبارلا لوقلا 0

 تلمح دقف «تاونس ثالث لمحلا ةّدم ىصقأ لاق دقف ىلاعت هللا همحر ثيللا لوق اذهو

 ,0*0147(نينس ثالث زيزعلا دبع نب رمعل ةالوم

 :تاونس عبرأ لمحلا ةّدم رثكأ :سماخلا لوقلا 5

 ."117"5١ص وج مزح نبال «ئلحملا» (١1ذ١مم/9ذ

 ."١17ص 17ج «دهتجملا ةيادب» )١١817/5(

 .174ص 71ج «ةيهبلا ةضورلا» )١١41070(

 )١18175( 45"ص ءالج «ىئربكلا ننسلا» يف يقهيبلا هاور ةشئاع ثيدحو ١2231ص .ج «عئادبلا» .

 )١1١81/9( .640ص 17ج هراتخملا ردلا» .45ص ."ج «طوسبملا»

 . 51/7/ص الج «ينغملا» (١1١1م1/4م)

 ."”1١/ص .١٠ج ؛ئلحملاو .4ا/ا/ص ءالج «ينغملا» )١181/9(

 -؟”15-



 لقأو» : «عانقلا فاشكو يف ءاج دقف .نورخأتملا مهؤاهقف هركذ يذلا ةلباتحلا بهذم اذهو
 ىلإ هيف عجري هيف صن الام نأل «تاونس عبرأ اهرثكأو رهشأ ةعست اهبلاغو .رهشأ ةتس لمحلا ةّدم

 نب كلامل تلق ملسم نب ديلولا نع ينطقرادلا ىورف «نينس عبرأل لمحلا دجو دقو .دوجولا

 لوقي نم هللا ناحبس لاقف .نيتنس ىلع اهلمح يف ةأرملا ديزت ال» :تلاق ةشئاع ثيدح نع سنأ
 ىف نطبأ ةثالث تلمح قدص لجر اهجوز قدص ةأرما نالجع نب دمحم ةأرما انتراج هذه ؟اذه
 :دمحأ لاقو «نينس عبرأ همأ نطب يف نالجع نب دمحم يقب يعفاشلا لاقو «ةنس ةرشع يتنث
 .0144:3(نينس عبرأ لمحت نالجع ينب ءاسن

 : ةيكلاملا لوق - 87*

 «لمحلا ةّدم رثكأ يف يأ هيف فلتخا دقو» :«دهتجملا ةيادب» يفف ةيكلاملا لاق ًاضيأ اذهبو
 ,(114410تاونس سمخ ليقو «نينس عبرأ - كلام بهذم يأ بهذملا يف ليقف

 ليقو .روهشملا يف تاونئس سمخو» : اهنأ لمحلا ةّدم رثكأ يف يكلاملا يزج نبا ٍلاقو

 , 014459 يعفاشلل ًانافو' ةقعزأ

 .لمحلا ةّدم ىصقأ لمحلاب تباترا نإ ةدتعملا تصبرتو» :ريدردلل هريبكلا حرشلا» يفو
 لوق ىلع ًاقيلعت يقوسدلا ةيشاح يفو فالح ؟ةعبرأ وأ نينسلا نم ايم طيرك لهو

 لوقلا ىه يضاقلا اهلعجو 2« نينس عبرأ لمحلا لَه ىصقأ نأ راتخا ةفرع نبا نإ» :ريدردلا

 يف بهذملا يف روهشملا نأ نم يزج نبا هركذ ام فالخ اذهو .(425١201«بهذملا يف روهشملا

 لمحلا ةّدم رثكأ نأ كلام بهذم يف روهشملا نأ رهاظلاو . تاونس سمخ هنأ لمحلا ةّدم رثكأ

 .ةيلع بقعي ملو يقوسدلا هنع هركذو ةفرع نبا هراتخا ام وهو تاوئس عبرأ

 : ةيعفاشلا لوق -4615

 عبرأ» :هنأب لمحلا ةّدم رثكأ يف «جاتحملا ينغم» يف ءاج دقف .ةيعفاشلا بهذم وهو

 ةثكلث تلمح نالجع نب دمحم ةأرما انتراج :لاق هنأ كلام نع يكحو . ءارقتسالا هليلد « نينس

 ةأرملا ريغ نع اذه يور دقو «نينس عبرأ نطب لك لمحت «ةنس ةرشع يتنثا يف نطبأ
 ,014(ةروكذملا

 .؟ "ص الج «قربكلا ننسلا» يف ءاج ينطقرادلا نع هركذ امو 75٠١ ص '.”ج «عانقلا فاشكد )١11880(

 .الال ص 207ج «دهتجملا ةيادب» )١11881(

 )١11887( يكلاملا يزج نبال ؛ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» ص73١١ .

 . 574 ص .7ج «يقوسدلا ةيشاحوو ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» لاحدعحم

 ."040ص اجا «جاتحملا ينغم» )١11885(
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 : ةيديزلا لوق -6

 كلذ نأب اوجتحاو «اندنع نينس عبرأ لمحلا ةّدم رثكأ نإ» :اولاق دقف ةيديزلا بهذم اذهو

 .©"1440«نينس عبرأ همأ نطب يف ثبل ةيكزلا سفنلا هللادبع نب دمحم نأ يور دقف , عقو

 : تاونس سمخ لمحلا ةّدم رثكأ : سداسلا لوقلا

 سمخ لمحلا ةّدم رثكأ نأ يأ ًاضيأ كلام نع اذه يورو , ماوعلا نب دابع لوق اذهو

 نإ لب .يكلاملا بهذملا يف ليق تاونس سمخ لمحلا ةّدم رثكأ نأب لوقلاو .(7”*268تاونس

 بهذم نّيبن نحنو ليلق لبق هانركذ امك بهذملا يف روهشملا وه :لاق يكلاملا يزج نبا

 .ةلأسملا هذه يف ةيكلاملا

 :لاوقألا ةشقانم - 7

 يضر ةشئاع ثيدحف .لمحلا ةّدم ىصقأ يف حيرص صن عرشلا يف دري مل هنأ حضاولا نم

 نم يردي ال ةلوهجم ةأرما هذهو (دعس تنب ةليمج) هتاور يف «ةيفنحلا هب جتحا يذلا اهنع هللا

 . مزح نبا لاق امك 2 يه

 تس تبثت مل نينس عبرأل ندلي نالجع ينب ءاسن نأ اهيفو كلام نع تلقن يتلا تاياورلاو

 ا :تاياورلا هذه نع لاق مزح نبا هيقفلا نإ لب « ١ حيحص

 , 01445 يعاذه لثمب هللا نيد يف مكحلا روجي الو وه نم فرعي الو قدصي ال

 :تادالولا عئاقو ىلإ عوجرلا 4

 الف «لمحلا ةّدم رثكأب لوقلل هيلإ نوكرلا نكمي حيرصو حيحص يعرش صن دجوي مل اذإو
 عبرألاو ثاللثلاو نيتنسلاك اهوركذ يتلا ددملل لمح دجو لهف .دوجولا ىلإ عوجرلا نم دب ٠

 ؟سمخلاو

 ريثك وأ اهمظعم وأ اهلك تادالولا ءارقتساو ءءارقتسالاب الإ هب عطقلا نكمي ال اذه نأ عقاولا

 ةلوقنم عئاقو نم انيلإ لقن امو ادع ربع رأ نادلبلا فلتخم يفو ءرضاحلاو يضاملا نم اهنم

 لاق لب « تشن تبثت ال اهنإ : : مزح نبا اهنع لاق تاونس عبرأ ةدمل لمح لوصح اهيف هريغو كلام نع

 .انرشأ امك ةبوذكم امهنإ اهنع

 .”اله ص «.؟ج «راهزألا حرش» )١11445(

 ."5١ص ءالج مزح نبال «ئلحملا» )١148485(

 . "7١ص ءالج مزح نبال «ئلحملا» ١4487 ١(
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 :هل رابتعا ال ردانلا 89

 هيلع لوعي الف «ةردنلا ةياغ يف وهف عقو اذإ «نيتنس نم رثكأ همأ نطب يف لمحلا ءاقب نإ مث

 يف لمحلا ءاقب وج نم ىلع در يسخرسلا مامإلا لاق اذه يفو هيلع مكحلا ءانب زوجي الو

 ةياغ يف نيتنس نم رثكأ همأ نطب يف دلولا ءاقبو» : هللا همحر لاقف «نيتنس نم رثكأ همأ نطب

 , (113440( هيلع مكحلا ءانب زوجي الف ةردنلا

  6٠ةيفنحلا ىلع درلا :

 ال هب اولدتسا يذلا ةشئاع ثيدح نأب .ناتنس لمحلا ةّدم رثكأ نأب ةيفنحلا لوق ىلع دريو

 نيزوجملا ىلع هدر يف يسخرسلا مامإلا ةجح سفنب ةيفنحلا لوق ىلع دري امك ءانركذ امل حصي

 نيتنس نم رثكأ همأ نطب يف دلولا ءاقبو» :لاق ثيح نيتنس نم رثكأ همأ نطب يف لمحلا ءاقب

 . «هيلع مكحلا ءانب روجي الف .ةردنلا ةياغ يف

 ١- عوقولا بلاغلاو داتعملا ىلإ عوجرلا بجي :

 وه ام ىلإ عوجرلا يغبنيف «رثكأ وأ ناتنس لمحلا ةّدم ىصقأ نأب لاوقألا فعض نيبت اذإو

 ىلع ىنبت ماكحألا نأ يأ ردانلل ال عئاشلا بلاغلل ةربعلا نأل ءاسنلا تادالو يف بلاغلاو داتعملا

 تادالو يف داتعملاو بلاغلا اذه وه امف «سانلا نيب داتعملاو عوقولا عئاشلاو عوقولا بلاغلا

 ؟ءاسنلا

 «تاونس سمخ وأ عبرأ لمحلا ةّدم ىصقأ لاق نم لاوقأ ركذ نأ دعب هللا همحر دشر نبا لاق

 دواد لاقو «ةنس مكحلادبع نب دمحم لاقو .ناتنس لمحلا ةّدم ىصقأ :نويفوكلا لاقو» :لاق

 مكحلا دبع نبا لوقو . ةبرجتلاو ةداعلا ىلإ اهيف عوجرم ةلأسملا هذهو .رهشأ ةعست يرهاظلا

 , 0144)(ردانلاب ال داتعملاب نوكي نأ بجي امنإ مكحلاو ءداتعملا ىلإ برقأ وه ةيرهاظلاو

 : حجارلا لوقلا - 7

 تناك نإو ةّدملا هذهو .ةنس لمحلا ةّدم رثكأ نأ لاق نم لوق حجرتي هيلع ءانبو مدقت اممو

 اهب لوقن نكلو ,رهشأ ةعست وه لمحلا ةّدم يف داتعملا بلاغلا نأل «ةداتعملا الو ةبلاغلا تسيل

 «ةليلق يهف ةردان تسيل اهنكلو «لمحلا ةّدم يف ةبلاغلا تسيل تناك نإو ةنسلا نأ :لوألا

 .بسنلا توبث يف طايتحالا هجو ىلع اهب ذحخألا نايعدتسي اهتردن مدعو اهتلقو

 ."٠٠ص ."؟ج «دهتجملا ةيادب» )١1849( . ؛068نص ."ج «طوسبملا» (لادحمح)
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 نوكت يلاتلابو .رثكأ ال ةنس ةّدم همأ نطب يف لمحلا ءاقب زوجي ثيدحلا بطلا نأ :يناثلا

  لدعلا  ةيناقحلا ةرازو تأجل دقف» :ملعلاو ةربخلا لهأ لوق ىلإ ةدنتسم لمحلا ةّدم ىصقأ
 مهثوحب ىلع ءانب اوررقف .ةلأسملا هذه يف ركذلا لهأ مهو  نييعرشلا ءابطألا ىلإ رصم يف

 (*ه) اهمايأ ةلماك ةنس وه همأ نطب يف لمحلا اهثكمي نأ نكمي ةّدم ىصقأ نأ مهتاءارقتساو
 1 ,0144:ًاموي

 يناثلا بلطملا

 ةقلطملا دلو بسن

 :ثحبلا جهنمو ديهمت 4م“

 تدلو مث .2*'هوحنو قالطلاب اهجوز ةايح يف اهجوزو ةأرملا نيب ةقرفلا تلصح اذإ
 طورش امف باجيإلاب باوجلا ناك اذإو ؟ال مأ قلطملا جوزلاب هبسن قحلي لهف ادلو ةقلطملا

 - ضيحت اهنأ يأ - «ءورقلا تاوذ نم ةريبك نوكت دقف .ةقلطملل تالاح كانه نأ باوجلاو ؟كلذ

 نايبو تالاحلا هذه نايب نم دب الف «ضيحت ال ةريغص نوكت دقو ضيحملا نم ةسيآ نوكت دقو

 ةماعلا لوصألا نيبن نأ دعب .قلطملا جوزلا نم هبسن توبث ةهج نم ةلاح لك يف دلولا مكح

 .تالاحلا هذه يف دلولا بسن ىلع فرعتلل اهيلإ عوجرلا نكمي يتلا

 .اهب لوخدملا ءورقلا تاوذ نم ةريبكلا ةقلطملا دلو بسن : يناثلا عرفلا

 .اهب لوخدملا «ضيحملا نم ةسيألا ةريبكلا ةقلطملا دلو بسن :كلاثلا عرفلا

 .اهب لوخدملا ةريغصلا دلو بسن : عبارلا عرفلا

 )١١1890( هللا همحر ئسوم فسوي دمحم روتكدلل «هاراثو بسنلا» ص٠١.

 بسنل ةبسنلاب ًاضيأ لاقي ةفلتخملا اهتالاح يف ةقلطملا دلو بسن يف هركذنس ام نأ ركذلاب ريدجلا نمو )١١181(

 علخلاف هتايح يف ىئرخألا ةقرفلا بابسأب يأ قالطلا ريغب هتايح يف اهجوز قرافت يتلا ةجوزلا دلو
 لاقف يناساكلا نبيدلا ءالع مامإلا كلذ ئلإ راشأ دق .اهريغو قتعلا رايخو غولبلا رايخو ءاليإلاو راهظلاو

 بسن توبث ةهج نم يأ  قالط نع ةدتعملا مكح وه انركذ يذلا اذهو» :4١7ص «#ج هعئادب نع

 ةدتعملا يف باوجلا وهف قالط نم ةدتعملا يف هتفرع باوج لكو  قالطلا دعب هب تءاج يذلا اهدلو

 .«ةقرفلا بابسأ نم قالط ريغ نم

 -”هث.ىة



 لوألا عرفلا

 ةقلطملا دلو بسن يف ةماعلا لوصألا

 :ديهمت 5

 «قالطلا دعب هدلت يذلا اهدلو بسنب قلعتي ةقلطملا دلو بسن يف انثحب نأ حضاولا نم

 يذلا اهلمحو .لمحلا عضوب يهتنت اهتّدع نإو .ةّدعلا اهمزلت لماحلا ةقلطملا نأ مولعملا نمو
 «قالطلا لبق قلطملا اهجوز نم هب تلمح اهنأ يأ قالطلا لبق هؤادتبا نوكي دق قالطلا دعب هدلت

 بسني نأ زوجي الف اهجوز ريغ نم قالطلا دعب هب تلمح دق نوكي دقو .هيلإ بسني نأ يغبنيف
 .جوزلا نم هنأ قالطلا دعب دولوملا دلولا اذه ىلع مكحن فيكف ء.هئام نم دجوي مل هنأل .هيلإ

 ؟هيلإ بسني الف هريغ نم هنأ وأ .هيلإ هبسن نوكيف

 امهب داشرتسالا نكمي نيريبك نيلصأ يناساكلا نيدلا ءالع مامإلا عضو دقل «باوجلا

 ؟نالصألا ناذه امه امف ءامهيلإ ةقلطملا دلو بسن توبث لئاسم عاجرإو

 :لوألا لصألا 6

 الإ جوزلا نم تبثي ال اهدلو بسنف .اهب ًالوخدم نكت مل نأب ةّدعلا اهمزلت مل ةقّلطم لكد
 , 01455ربشأ ةتس نم لقأل هب ءيجت نأ وهو هنم هنأ انيقي ملع اذإ

 :لصألا اذه ليلعت -5

 ناكف .هقئالع عيمجب حاكنلا عاطقنا بجوي لوخدلا لبق قالطلا نأ ٍلصألا اذه ليلعتو
 لقأل دلوب تءاج اذإف .هلثم نيقيب الإ تبثي ال نيقيب لاز امو .نيقيب الئاز هجو لك نم حاكنلا

 مايق لاح يف يأ شارفلا لاح يف دجو قولعلا نأ انقيت دقف .قالطلا موي نم رهشأ ةتس نم
 نأ لمتحي ال ذإ هنم لماح نذإ يهف .هحاكن يف يهو اهئطو اهجوز نأو ,ةحيحصلا ةيجوزلا
 ءطو نم ناك هنأ دب الف ءرهشأ ةتس نم لقأل دلت ال ةأرملا نأل ؛قالطلا دعب ءطوب اهلمح نوكي

 ,01455تجوز يهو هثطوب لصح هنأل ؟هنم دلولا بسن

 دنع اذهو 01146 هاكنلا دقع خيرات نم رثكأ وأ رهشأ ةتسل اهتدالو نوكت ال نأ طرشب نكلو

 .؟١١ص اج يناساكلل «عئادبلا» (1889١1١؟)

 .١7”ص جا يناساكلل «عئادبلا» )١1١48684( .؟١”ص جا يناساكلل «عئادبلا» (1 1855

 -”هز



 وأ ءطولا خيرات نم سيلو حاكنلا دقع خيرات نم لمحلا ةّدم لقأ ءادتبا نوربتعي ذإ ةيفنحلا

 ,01440 لبق نم اذه انيب امك ,هناكمإ

 :هعفدو ليلعتلا ىلع ضارتعا - 817

 دق ةجوزلا نأ لمتحي الأ :لاقي نأب لوألا لصألل هانركذ يذلا ليلعتلا ىلع ضرتعي دقو
 ؟لامتحالا اذه ىلإ رظني مل اذاملف ؟ءطولا اذه نم تلمحو اهقلطي نأ لبق اهجوز ريغ اهئطو

 «هريغب طالتخالا نم اهجوز ءام ةنايصو حالصلا ىلع ةجوزلا لاح لمحن نأ لصألا نأ باوجلاو

 يذلا حيحصلا حاكنلا مايق - حالصلا ىلع ةجوزلا لاح لمح  لصألا اذه ىلع ةرهاظلا ةنيرقلاو

 .هريغ نود هل شارفلا توبثلو هريغ نود اهجوز نم ةدالولل هب ةأرملا نيعتت

 ال اهجوز نم ناك اهلمحب ةأرملا قولع نأب لوقلا هيلع بترتيو بجاو لصألا اذهب ذخألاف
 مث اهب لخي ملو اهب لحدي ملو هتأرما قلط ولو» : (هطوسبم» يف يسخرسلا مامإلا لاق «هريغ نم

 «قالطلا لبق ناك هب قولعلا نأ انقيت انأل  هنم هبسن تبث يأ  همزل رهشأ ةتس نم لقأل دلوب تءاج
 دعب اهقّلط هنأ انل نيبتيو جوزلا نم قولعلا اذه لعجيف نكمأ ام بجاو ةحصلا ىلع اهرمأ لمحو
 ,01465لوخدلا

 :هعفدو رخآ ضارتعا

 دلت فيك ذإ خلا . .اهب لوخدملا ريغ ةقلطملا تدلو اذإ :اولوقي نأ ضقانتلا نم لاقي دقو

 لوخدم ريغ اهنإ اذه مهلوق نم ءاهقفلا دوصقم نأ باوجلاو ؟اهب لوخدلا لبق تقّلُط دقو ةقلطملا

 ةمئان تناك ول امك كلذب سحت الو اهجوز اهؤطي دق ةجوزلاف . عقاولاو ةقيقحلا يف ال اهنظ يف اهب
 اطلغ وأ هنم انايسن اهب لوخدلا لبق اهقّلط هنأ يعديف هركذي اهجوز نكلو « هفرعتو ءطولاب سحت وأ

 نيبتو يسخرسلا مامإلا لاق امك ,لوخدلا دعب اهقلط هنأ انل نيبت تدلو اذإف ,راكنإلل هنم ادمعت وأ

 .لوخدلا لبق عقو قالطلا نأب ءاعدالا بذك وأ طلغ انل

 : لصألا اذه ىلع بترتي ام -84

 يذلا هيجوتلا ىلع) اهب لوخدلا لبق هتجوز قّلُط اذإ لجرلا نأ لصألا اذه ىلع بترتي اممو
 رهشأ ةتسلو قالطلا تقو رهشأ ةتس نم لقأل ًادلو تدلوف (يناثلا ضارتعالا ىلع اندر يف هانركذ

 مايق لاح جوزلا نم هقولعب انئقيتل قلطملا جوزلا نم هبسن تبثي دلولا نإف .حاكنلا دقع خيرات نم

 0 ورك <
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 نيقيب ًالئاز ناك شارفلاو .قالطلا دعب ءطوب قولعلا نوكي نأ لامتحال حاكنلا مايق لاح جوزلا
 لبق قالطلاب .حاكتلا نأل» لاقي وأ ,214*جوزلا نم دلولا بسن تبثي الف ,كشلا عم تبثي الف
 قالطلا دعب  رهشأ ةتس يهو مات لبح ةدمل دلوب تءاج دق يهو ةّدع ىلإ ال عفترا لوخدلا
 , 0345ة:(جوزلا نم هبسن تنشب الف

 ؟لصألا اذه مكح يرسي نم ىلع ٠

 لصألا اذه «هتوبث مدع وأ دلولا بسن توبث مكح نم هيلع ىنبي امو هانيب يذلا لصألا اذهو
 نوكت يتاللا يأ رهشألا تاوذ ىلعو نضحي يتاللا يأ ءارقألا تاوذ تاقلطملا ىلع يرسي
 60 'رهشألاب نهتدع

 : يناثلا لصألا 0

 نأ وهو هنم سيل هنأ ًانيقي ملع اذإ الإ جوزلا نم تبثي اهدلو ٌبسنف ةّدعلا اهيلع ةقلطم لكد
 .2019:7(نيتنس نم رثكأل هب ءيجت

 : لصألا اذه ليلعت -5

 لصح امنإو هنم سيل هنأ ًانيقي انملع قالطلا تقو نم نيتنس نم رثكأل دلوب تءاج اذإ هنأل

 نم رثكأل هب تءاج نإو» : يسخرسلا مامإلل «طوسبملا» يف ءاج دقف .(مهل ليلعتلاو ةيفنحلا
 ,0155«قالطلا دعب ناك قولعلا نأ انقيت انأل جوزلا نم بسنلا تبثي ال نيتنس

 :لصألا اذه ىلع بترتي ام -8*

 بسنف حاكنلا دقع تقو نم رثكأف رهشأ ةتسلو قالطلا تقو نم لقأف نيتنسل هب تءاج اذإ

 نوكي دق لمحلا نأ :كلذ نايبو .هنم سيل هنأ ًانيقي ملعن ال اننأل قلطملا جوزلا نم تبثي دلولا
 الماح تناكو . حاكتلا مايق لاح يف دجو ءطو نم نوكي نأ لمتحيو «قالطلا دعب ثدح ءطو نم

 رهاظلا نأل نيلامتحالا رهظأ اذهو «نيتئس ىلإ همأ نطب يف ىقبي دق دلولا نأل ؛قالطلا تقو
 بجاو دادسلاو حالصلا ىلع نيملسملا رومأ لمحو «ةّدعلا يف جوزتت ال اهنأ ةملسملا لاح نم

 )١1894( ءا"ج «عئادبلا» ص717-513١.
 )١1١1486465( ص ,"ج «طوسبملا»  )119 220.68١.؟"ج «عئادبلا» ص؟73١7.

 )١١901( «,؟ج «عئادبلا» ص3١١؟. )١١1505( 45ص «.5ج «طوسبملا» .
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 ءهراثآ مايقب ًامئاق ربتعي حاكنلا نإ :لاقي وأ .جوزلا نم دلولا بسن تبثيف هيلع لمحيف نكمأ ام
 حاكنلا نأ رابتعاب جوزلا شارف ىلع ًادولوم ربتعي ةّدعلا ةّدم لالخ ةجوزلا هدلت امف «ةّدعلا اهنمو

 .20119قلطملا جوزلا ىلإ بسنيف مئاق

 رهشأ ةتسلو قالطلا خيرات نم لقأف نيتنسل ًأدلو اهب لوخدملا ةقلطملا تدلو اذإ اذه ىلعو
 ةقلطملاف «ةيفنحلا دنع ناتنس لمحلا ةدم ىصقأ نإ ؛هنم هبسن تبث حاكنلا دقع تقو نم رثكأف

 .جوزلا نم هبسن تبثيف ًاعرش ةربتعملا لمحلا ةّدم لالخ هتدلو دق نوكت

 .لمحلا ةّدم ىصقأ يف فالتخالا عم نيلصألا قيبطت -4

 .لمحلا ةّدم ىصقأ يف ءاهقفلا فالتخا عم امهقيبطت نكمي امهتركذ ناذللا نالصألاو ءاذه

 فالخ ال لمحلا ةّدم لقأو .لمحلا ةّدم لقأ ىلع ءانب بسنلا توبثب قلعتي لوألا لصألا نأل
 لمحلا ةَّدم ىصقأ ظحاليف «لمحلا ةّدم رثكأ ىلع ءانب بسنلا توبثب قلعتي يناثلا لصألاو . هيف

 ىصقأ ركذ عم ةيفنحلا هركذ يذلا ليلعتلا هسفن وهو ليلعتلا ركذ دنع ةفلتخملا لاوقألا بسح

 . .ليلعتلا يف لمحلا ةّدم

 يناثلا عرفلا

 اهب لوخدملا ءورقلا تاوذ نم ةقلطملا دلو بسن

 | :ديهمت -86

 ًايعجر اهقالط نوكي دق ,ضيحت اهنأ يأ ءورقلا تاوذ نم تناك اذإ اهب لوخدملا ةقلطملا
 دلولا مكح امف ءاهئاضقناب رقت ال دقو ءاهتّدع ءاضقناب رقت دق نيتلاحلا يف يهو ءانئاب نوكي دقو
 اذه يف هنايب ديرن ام اذه ؟تالاحلا هذه نم ةلاح يف ةقلطملا هب تءاج اذإ هبسن توبثل ةبسنلاب

 . عرفلا

 :ًايعجر قالطلا ناك اذإ :ًالوأ 5
 نيتاه يف دلوب تءاج اذإف ءرقت مل امإو اهتّدع ءاضقناب رقت نأ امإف ءًايعجر قالطلا ناك اذإ

 اذه ؟جوزلا نم دلولا بسن تبثي لهف اهئاضقناب اهرارقإ مدعو ءاهتّدع ءاضقناب رارقإلا : نيتلاحلا

 :اهتّدع ءاضقناب رقت مل اذإ :ىلوألا ةلاحلا -17

 :نيتتس نم لقأل هتدلو أ

 نيتنس نم لقأل قالطلا دعب تدلوو اهتّدع ءاضقناب ًايعجر ةقلطملا رقت مل اذإ :ةيفنحلا لاق

 .؟7١7”<ص 23ج «عئادبلا» 201905
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 ؛قالطلا لبق هب تلمح ةقلطملا نأ ىلع لمحيو .جوزلا نم دولوملا بسن تبث قالطلا تقو نم
 ,9*015ناتنس يه يتلا لمحلا ةَّدم ىصقأ نم رثكأ هيلع ضمي مل هنأل

 دعبأ ىلإ قولعلا دنسن اننأل .لمحلا عضوب اهتّدع ءاضقناب مكحي لب «٠ هايل اجا منال
 تبشتال ةعجرلاو اهل اك راص تاقوألا برقأ ىلإ هاندنسأ ول اًنإف ءقالطلا لبق ام وهو تاقوألا
 ولما ©*كشلاب

 :رثكأف نيتنسل هتدلو اذإ :ب -

 قالطلا تقو نم رثكأ وأ نيتنس مامتل اهتّدع ءاضقناب رقت مل يتلا ًايعجر ةقلطملا هتدلو اذإو
 كلملا ليزي ال يعجرلا قالطلا نأل ؛ةّدعلا ءانثأ هنم اهلمح لامتحال جوزلا نم ًاضيأ هبسن تبث
 رثكأ وأ نيتنسل هب تءاج اذإ ةيعجرلا ةقلطملا دلو بسن تبثيو» :«ةيادهلا» يف ءاج .ّلحلا الو
 ةدتمم نوكت نأ زاوجل ةّدعلا ةلاح يف - ةتنمايقرلع يأ - قولعلا لامتحال اهتّدع ءاضقناب رقت ملام
 دلل 8عرهطلا

 جوزلا مزل نيتنس نم رثكأل - دلولاب يأ هب تءاج نإو» :ةلاحلا هذه نايب يف «عئادبلا» يفو

 ىلع هلمح نكميو قالطلا دعب ءطو نم لصح قولعلا نآأل كلذك ناك امنإو .اهل اعجارع اضف
 _ رقت مل ام اهثطو كلميف ءطولا مرحي ال يعجرلا قالطلا نأل ؛جوزلا ءطو وهو لالحلا ءطولا
 لاط نإو بسنلا تبثيف ءطولاب ًاعجارم راص هيلع لمح ىتمو هيلع هلمح بجوف ءاهتّدع ءاضقنإب
 "بروف ”ًاعجارم راصف هب تقلعف رهطلا رخآ يف اهأطوف رهطلا ةدتمم نوكت نأ زاوجل نمزلا

 تبث اهتّدع ءاضقناب رقت ملو نيتنس نم رثكأل هب تءاج نإو» : يسخرسلل «طوسبملا» يفو
 نأك انلعج ولف ,نكمأ ام بجاو حالصلا ىلع اهرمأ لمح نأل ءاهل ًاغجارم ريضيو ةتم بسلا
 ناك اهئطو هريغ نأك انلعج ولو «حالصلا ىلع اهرمأ لمح هيف ناك تلبحف ةّدعلا يف اهثطو جوزلا

 .01؟'8(عداسفلا ىلع اهرمأ لمح هيف

 :اهتّدع ءاضقناب ترقأ اذإ :ةيئاثلا ةلاحلا 64

 :ةيفنحلا بهذم أ

 رارقإلاو قالطلا نيب ةّدملا تناكو اهتّدع ءاضقناب ًايعجر ةقلطملا ترقأ اذإ ةيفنحلا دنع
 نيثالثو ةعستو ةفينح يبا مامإلا ٌلوق ىلع امو نيتس تناك نأب قدصلا لمتحت اهتذع ءاضقناب

 ترق مون نمره" هن نم لئالاب تاج «دلوب تءاج مث دمحنو فسوي يبأ يأر ىلع ًاموي

 تبثي مل رارقإلا تقو نم رثكأف رهشأ ةتسل هب تءاج نإو «جوزلا نم هبسن تبث : اهتّدع ءاضقناب

 )١11١904( 7”ص 237ج «ريدقلا حتف» 7١

 )١1906( 408ص «."ج «طوسبملا» . )١1905( ,ا"ج «ةيادهلا» ص٠07".

 )١١907( .؟ج «عئادبلا» ص7١7. )١١1904( 40-15ص «,"ج «طوسبملا» .
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 ءاضقنا نع رابخإلا يف ةقدصم ةدتعملا نأ لصألا نأل كلذك مكحلا ناك امنإو .جوزلا نم هبسن

 «نيقيب اهبذك وأ اهطلغ رهظي مل ام كلذ يف قدصتف كلذ ىلع اهنمتئا دق عرشلا نأل ؛اهتّدع

 اهطلغ ىلع ًاليلد كلذ ناك اهتّدع ءاضقناب اهرارقإ تقو نم رهشأ ةتس نم لقأل دلوب تءاج اذإف
 لقأل دلت ال ةأرملا نأل اهنطب يف لمحلا دوجوب رارقإلا تقو ةدتعم تناك اهنأ نيبت هنأل ؛اهبذك وأ

 قحليف ًابذك وأ ًاطلغ ًارارقإ نوكي لمحلاب ةدتعم يهو اهتّدع ءاضقناب اهرارقإف ,رهشأ ةتس نم

 . مدعلاب اهرارقإ

 ةلاحلا هذه يف اهنإف اهتّدع ءاضقناب اهرارقإ تقو نم رثكأ وأ رهشأ ةتسل هب تءاج اذإ امأ

 دلو نوكي الف .دلوب تءاجف اهتّدع ءاضقناب اهرارقإ دعب تجوزت اهنأ لامتحال اهبذك رهظي ال

 لصألا نأل ءاهتّدع ءاضقناب اهرابخإب اهقيدصت مزلف ,فورعم بست هل نوكي ال نكلو «ىنز
 نم دلولا بسن تبثي الف اهنم كلذ رهظي ملو اهبذك وأ اهطلغ رهظ اذإ الإ ,كلذ يف اهقيدصت
 ”فلللحلا هلط | اهجوز

 : يعفاشلا بهذم بن -6

 اهتّدع ءاضقناب ترقأ اذإ  هعئادب يف يناساكلا مامإلا هركذ ام ىلع  يعفاشلا مامإلا لاقو

 بسنلا نأل ,هبسن توبث يف يبصلا قح لاطبإ نمضت اهتّدع ءاضقناب اهرارقإ نأ هلوق (هجوإ

 .اهرارقإ لبقي الف هبسن عييضت اذه اهرارقإ يفو ,يبصلل اقح تبث .

 هنأل اهتّدع ءاضقناب رابخإلا ىلع اهنمتثأ عرشلا نإ : يعفاشلا لوق ىلع ًادر يناساكلا لاقو
 .لوبقلاب رمأ هنإو راهظإلاب رمأ نامتكلا نع يهنلاو ءاهمحر يف ام نامتك نع اهاهن

 لاطبإ نإف عونمم .بسنلا يف يبصلا قح لاطبإ نمضتي اهرارقا نإ - يعفاشلا يأ - هلوقو

 , 163)انركذ امل تباث ريغ انه بسنلاو «هتوبث دعب نوكي قحلا

 : ًانئاب قالطلا ناك اذإ :ًايناث 5

 اذإ دلولا بسن مكح امف ءاهئاضقناب رقت نأ امأو اهتّدع ءاضقناب رقت ال نأ امإ ًانئاب ةقلطملا

 )١19١94( ؟ص .ا"ج «ريدقلا حتف» ,.7١75"*ص جا «عئادبلاو 7017١.

 )15365١ك( الج «عئادبلا» ص؟5١7؟ .
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 :اهتّدع ءاضقناب رقت مل اذإ :ىلوألا ةلاحلا 5

 : ىتآلا يف هزجون ةلاحلا هذه ىف ليصفت ةيفنحلا دنعو

 :نيتنس نم لقأل هب تءاج اذإ أ 86

 لامتحال جوزلا نم هبسن تبث قالطلا تقو نم نيتنس نم لقأل دلوب ًانئاب ةقلطملا تءاج اذإ
 لوصحو قولعلا لبق ةيجوزلا شارف لاوزب نقيتن الف قالطلا تقو همأ محر يف ادوجوم هنوك

 ىلع ةأرملا رمأ لمح نم هيف ام عم ًاطايتحا تبثي بسنلاف لامتحالا اذه ماد امو .لمحلا

 , (01510الصلا

 :نيتنس مامتل هب تءاج اذإ :ب -4

 : «ةيادهلا» يف ءاج «دلولا بسن تبئي مل قالطلا تقو نم نيتلس مامتل هب تءاج اذإو

 مامتل هب تءاج نإف «نيتنس نم لقأل هب تءاج اذإ اهدلو بسن تبثي  ًانئاب ةقلطملا - ةتوتبملاو»
 اهأطو نأل ,هنم نوكي الف قالطلا دعب ثداح لمحلا نأل ؛هبسن تبثي مل ةقرفلا تقو نم نيتنس
 01519 عمارح

 نم نيتنسل هب تءاج اذإ ًانئاب ةقلطملا دلو بسن توبث ىلع لدي ام «عئادبلا» يف ءاج نكلو
 دنع نيتنس ىلإ هب تءاج نف» :يناساكلا مامإلا «عئادبلا» بحاص لاق دقف .قالطلا تقو

 نم نوكي نأ لمتحيو قالطلا دعب ثداح ءطو نم قولعلا نوكي نأ لمتحي هنأل ؛همزل قالطلا

 نيتنس ىلإ نطبلا يف ىقبي دلولا نأل ؛قالطلا تقو ًالماح تناكو حاكنلا مايق لاح يف دجو ءطو
 جوزتت ال نأ ةملسملا لاح نم رهاظلا ذإ «نيلامتحالا رهظأ اذهو  ةيفنحلا نيب يأ  قافتالاب

 وأ .هيلع لمحيف .نكمأ ام بجاو دادسلاو حالصلا ىلع نيملسملا رومأ لمحو .ةّدعلا يف

 لاوزو ةّدعلا ءاضقناب نقيتسن مل ًامئاق شارفلا ىلع قولعلا لامتحا ناك اذإف .هلثم نيقيب الإ
 .21115كشلاب لاوزلاب مكحن الف شارفلا لاوزب نقيتسن ملف ءهجو لك نم حاكنلا

 : ةوعدلاب دلولا بسن توبث -6

 نيتنس مامتل ًانئاب ةقلطملا هب تءاج اذإ دلولا بسن توبث مدع نم «ةيادهلا» يف ءاج ام ىلعو
 هنإ لقي ملو .هدلو هنأ يعدي يأ .هيعدي نأب ةوعدلاب جوزلا نم تبثي هبسن نإف قالطلا تقو نم

 .707ص الج «ةيادهلا» «45ص .5ج «طوسبملا» (11411)

 .١73؟ص «ا”ج «عئادبلا» ل1515 7١ ”صسص 2ا"ثج «ةيادهلا» 151١50
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 ةأرملا قيدصت طرتشي له , 0153 زعلا يف ةهبشب اهئطو هنأ وهو هجو هل هءاعدا نأل , ىنزلا نم

 001530١ صضراعم الو هاعدا دقو - جوزلا نم يأ - هنم نوكي نأ نكمم دلولا نأل ؟هل

 :نيتتس نم رثكأل هب تءاج نإو  ج -

 دعب ناك قولعلا نأ انقيت انأل هبسن تبثي ال قالطلا تقو نم نيتنس نم رثكأل هب تءاج نإو
 ىنزلا نم هنإ لقي ملو جوزلا هاعّدا اذإ نكلو ,01615وزلاب يأ هب دلولا قاحلإ نكمي الف قالطلا

 .ةقباسلا ةرقفلا يف هانركذ يذلا وحنلا ىلع هنم هبسن تبث

 :اهتّدع ءاضقناب تّرقأ اذإ  ةيناثلا ةلاحلا

 :نيتنسل تدلو اذإ

 ىلع ًاموي نوتس يهو «ةّدعلا اهلثم يف يضقنت ةّدم يف اهتّدع ءاضقناب ًانئاب ةقلطملا ترقأ اذإ

 اهتّدع ءاضقناب ترقأ موي نم رهشأ ةتس نم لقأل هب تءاج نإف :رظني .قالطلا تقو نم نيتنس

 ءاضقنا نع اهرابخإ يف اهطلغ وأ اهبذك روهظل  قلطملا جوزلا نم يأ - هنم دلولا ةبسن تبث

 ءرهشأ ةتس نم لقأل دلت ال ةأرملا نأل ؛رارقإلا تقو لمحلاب ةدتعم تناك اهنأ تنيبت اهنأل ؛اهتّدع

 اهنم رارقالا اذه قحليف اهنم ًابذك وأ ًاطلغ نوكي لمحلاب ةدتعم يهو ةّدعلا ءاضقناب اهرارقإف
 , 01519 مدعلاب

 اذه يف اهبذك رهظي مل اهتّدع ءاضقناب اهرارقإ تقو نم رثكأ وأ رهشأ ةتسل هب تءاج نإو
 تبثي الو اهجوز نم دلولا نوكي الف ءاهتدع ءاضقناب اهرابخإ يف ةقدصم اهنأ لصألاو هرارقإلا

 : . هنم هبسن

 نيتنسل هتدلو اهنوك نيب هانلق اميف قرف الو .فورعم بسن هل سيل لب « ىنز دلو نوكي الف .دلوب

 امك اهتّدع ءاضقناب اهرارقإ يف اهبذك ىلع لدي ام دوجو مدعل اهقالط تقو نم رثكأ وأ لقأ وأ
01511 , 

 ."١"ص .ج «ةيادهلا» (119415)

 . 5ص كج «طوسبملا» )١1١191( .707”ص جا «ريدقلا حتف» (119416)

 )١14371( .7ج «عئادبلا» (11918) . ؟7١"ص اج «عئادبلا» ص5١ .
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 :نيتتس نم رثكأل تدلو اذإ - ب -4

 ءاضقناب اهرابخإ تقو نم رهشأ ةتس نم لقألو «قالطلا تقو نم نيتنس نم رثكأل تدلو نإو

 للا لع لكلا هلك يول نو ت16 يفحلا عورتا نيروإلا تح تبثي الف ءاهتّدع

 تبثي «ىنزلا نم هنأب حرصي ملو جوزلا هاعدا ول نكلو .قالطلا دعب ًانيقي ًاثداح لمحلا نوكيف

 ,0111!ةهبشب اهئطو دعب وأ دقع لوصح دعب دجو هنأ ىلع لمحيو «هنم هبسن

 ثلاثلا عرفلا

 اهب لوخدملا ةسيآلا ةريبكلا ةقلطملا دلو بسن

 :ةسيآلاب دوصقملا 4

 ندع هتايح يف اهجوز نيبو اهنيب ةقرفلا تعقو اذإف ءاهربكل ضيحت ال يتلا يه ةسيآلا

 متبترا نإ مكئاسن نم ضيحملا ّن نم نسي د يئاللاو» : ىلاعت هلوقل رهشأ ةثالث اهتّدعف ووحنو

 0194 ٌنِضحَي ْمْل يئاللاو رهشأ ٌةثالث ٌنهتّدعف

 نم سأيلا نس نس يف فلتخاو .نهربكل نضحي ول يتاللا نه ضيحملا نم تاسئايلاو

 . لبق نم كلذ انيب امك ضيحملا

 :ةسيآلا دلو بسن مكحت يتلا دعاوقلا

 مولعم وه امك اهتّدعو ضيحملا نم ةسيآ هوحنو قالط نع ةّدتعملا تناك اذإ ةيفنحلا لاق

 , "015719 يلاتلا ليصفتلا ىلع نوكي هبسن توبث ىلإ ةبسنلاب مكحلاف دلوب تءاج نإف .رهشأ ةئثالث

 :اهتّدع ءاضقناب رقت مل نإ - آ-ةمكأ

 ناك ءاوس «لبق نم هانلصف يذلا وحنلا ىلع ةلاحلا هذه يف ءورقلا تاوذ مكح اهمكحو

 اهنأل ؛؟ جوزلا نم هبسن تبث «قالطلا تقو نم نيتنس ىلإ دلوب تءاج اذإف ءانئاب وأ افي قالطلا

 .(ضيحلا) ءارقألا تاوذ نم لب ةسياب تسيل اهنأ انملع تدلو امل

 :رهشأ ةثالثب ًارسفم اهتّدع ءاضقناب ترقأ نإ - ب -1

 امل هنأل ؛جوزلا نم تبثي دلولا بسنف رهشأ ةثالثب ًارسفم اهتّدع ءاضقناب ترقأ تناك نإف

 )١11414( 27ج ينايبألل «ةيعرشلا ماكحألا حرش» ص7١ .

 )١١1470( ةيآلا قالطلا ةروس] 4[.

 ) )119471«,؟ج «عئادبلا» 6 8«0ص .5ج «طوسبملا» ص"١؟ .
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 رهشألاب اهتّدع ءاضقناب اهرارقإ حصي ملف رهشألاب نكن مل اهتّدع نأ نيبت ةسيآ نكت مل اهنأ نيبت
 اميف تطلغ اهنأ نيبت تدلو امل اهنأ لاقي وأ .الصأ رقت مل اهنأك تربتعاو مدعلاب اهرارقإ قحتلاف

 .ةسيآ تسيلو رهطلا ةدتمم تناك نذإ يهف دلت ال ةسيآلا نأل ؛تلاق

 :ًاقلطم اهتّدع ءاضقناب ترقإ  ج 44

 لقأل تدلو نإف :رظني ءورق ةثالثل حلصت ةّدم يف اهتّدع ءاضقناب ًاقلطم تّرقأ دق تناك نإف
 ريغ اهنأ نيبت امل هنأل ؛تبثي مل الإو جوزلا نم دلولا بسن تبث اهرارقإ تقو نم رهشأ ةتس نم
 ةملسملا مالكل المح ءورقلاب اهتّدع ءاضقناب رارقإلا ىلع اهتّدع ءاضقناب اهرارقإ لمح ةسيآ

 .ناكمإلا دنع ةحصلا ىلع ةلقاعلا

 عبارلا عرفلا

 اهب لوخدملا ةريغصلا ةقلطملا دلو بسن

 : ةريغصلاب دوصقملا 615

 تبراق يتلا يهو ةقهارملا وأ ءاهلثم أطوُي يتلا ةريغصلا ءانه ةريغصلا ةقلطملاب دوصقملا

 عماجي ةريغص -ًانئاب ةقلطملا يأ  ةدتعملا تناك نإف» :«ةيادهلا» يف ءاج دقف , غرلبلا
 ,كللتككا .اهلثم

 . عرفلا اذه يف انثحب يف هدصقن ام وهو ءاهلثم عماجي يتلا يه لوقلا اذه يف ةريغصلاف

 .نينسلاب وأ ضيحلاب غولبلا ّدح ىلإ لصت مل نإو

 ءاهب لوخدملا ةقهارملا .ًايعجر ولو ةقلطملا دلو بسن تبثيو» «راتخملا ردلا» يف ءاجو

 يتأت نأ نكمي يتلا ةريغصلاب دوصقملا نيبي صنلا اذهف ,2057خلإ . .ةلوخدملا ريغ اذكو

 ضيحت نأب هيف غلبت نأ نكمي انس تغلب نم يهو غولبلل ةبراقملا يهو .ةقهارملا اهنأب ءدلوب
 , 9"015لبحلا اهنم نكمي الف كلذ نود امأ «تاونس عست وهو لبحتو

 :ةريغصلا ةقلطملا دلو بسن مكحت يتلا دعاوقلا 6

 ثالث نم دحاو نم ولخي ال رمألاف دلوب اهلثم عماجي يتلا ةريغصلا تءاج اذإ ةيفنحلا دنع

 :تاللاح

 .*0 4ص ا"ج «ةيادهلا» (11477)
 .617؟ص 2"ج «راتحملا در» )١1١954171( .657؟ص 27ج ةراتخملا ردلا» )١15595(

 تارا ل 7



 .رهشأ ةثالث ىضمب اهتّدع ءاضقناب ترقأ : ىلوألا
 ىهو يأ .ةّدعلا ةّدم يف لماح اهنأب ترقأ امنإو ,رهشألاب اهتّدع ءاضقناب رقت مل : ةيناثلا

 .رهشأ ةثالثلا

 .اهئاضقناب ترقأ الو ءاهتّدع ءاضقناب رقث ملف تتكس :ةثلاثلا

 يف وأ ,يعجرلا قالطلا ةلاح يف نوكت نأ امإف .نيهجو ىلع تالاحلا هذه نم ةلاح لكو
 نئابلا قالطلا ةلاح

 :اهتّدع ءاضقناب تّرقأ  ىلوألا ةلاحلا ه5

 .بسنلا تبث اهتّدع ءاضقناب اهرارقإ تقو نم رهشأ ةتس
 رارقإ نأل .بسنلا تبثي ال اهتّدع ءاضقناب اهرارقإ تقو نم رثكأ وأ رهشأ ةتسل هب تءاج نإو

 غولبلاب ترقأ ول اذهلو ءاهريغ نم اهتدعب فرعأ اهنأل .رهاظلا يف لوبقم اهتّدع ءاضقناب ةريغصلا
 يف اهبذك رهظ دقف رارقإلا تقو نم رهشأ ةتس نم لقأل هب تءاج امل اهنأ ريغ .اهرارقإ لبقي
 نأ انقيت اننأل .مدعلاب اهرارقإ | قحلأف لمحلاب رارقإلا تقو ةّدتعم تناك اهنأ نيبت اهنأل ؛اهرارقإ
 نكمأ ام بجاو ةحصلا ىلع ةجوزلا نم لمحو .قالطلا لبق ناك هب لمحلاب يأ دلولاب قولعلا
 ال لوخدلا دعب اهقّلط دق دق ناك اهقّلط امل هنأ نيبتيو ءجوزلا نم قولعلا اذه لعجيف كلذ
 , 015" هلبق

 يف ابذك رهظي مل هنأل بسنلا تبثي ال اهرارقإ تقو نم رثكأ وأ رهشأ ةتسل هب تءاج نإو

 هذه يف نئابلاو يعجرلا قالطلاو .هنم دلولا اذهو اهتّدع ءاضقنا دعب تجوزت اهنأ زاوجل اهرارقإ
 ,(015؟9ءاوس ةلاحلا

 :0157لمحلاب ترقأ - ةيناثلا ةلاحلا 817

 :نئابلا قالطلا يف أ

 ةثالثلا ةّدم يأ ةّدعلا ةّدم يف لماح اهنأب تّرقأ اهنكلو .رهشألاب اهتّدع ءاضقناب رقت مل نإو

 .60ص ,5ج «طوسبملا» ,١73*ص ءالج «عئادبلا» )١11476(

 )١1975( 4ص اج «عئادبلا» 25 273١ج «طوسبملا» ص١ه.

 ردلا» ٠*7 هص «ا"ج «ريدقلا حتفدو «ةيادهلا» ه١ ص 25ج «طوسبملا» ,؟١ 4ص ءا"ج «عئادبلا» )١1477(

 847-047 ص 27ج ناتحملا درو راتخملا
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 تبث ًايعجر ناك نإو .قالطلا تقو نم نيتنس ىلإ بسنلا تبث ًانئاب قالطلا ناك نإف ءرهشأ
 دقف ةّدعلا ةّدم يف لمحلاب تّرقأ امل اهنأل ؛قالطلا تقو نم ًارهش نيرشعو ةعبس ىلإ بسنلا

 تقو نم نيتنس ىلإ بسنلا تبث دلوب تءاج اذإف ,ةغلابلا مكح اهمكح راصف اهغولبب انمكح
 ةّدتعملل ةبسنلاب ا «قالطلا لبق قولعلاب مكحن اننأل ًانئاب قالطلا ناك نإو «قالطلا
 لمحي هنأل ؛بسنلا تبثي ال نيتنس نم رثكأل تءاج اذإف .ًانئاب تقلط اذإ ضيحت يتلا ةريبكلا

 .ءطولا دعب ثداح قولع ىلع

 يعجرلا قالطلا يف -ب -4

 رهظ هنأل ؛قالطلا تقو نم رهشأ ةئالثو نيتنس ىلإ بسنلا تبثي ًايعجر قالطلا ناك نإو
 مث ءرهشأ ةئالثلا رخآ يف يأ اهتّدع رخآ يف اهل ًاعجارم جوزلا ريصي ةّدعلا يف ناك قولعلا نأ
 ناو ووو حسا فلولا تءاج اذإ تبثي بسنلا نأ حصف .ناتنس لمحلا ةّدم رثكأ نإ

 . يعجرلا قالطلا تقو

 هنأل ؛بسنلا تبثي ال ًارهش نيرشعو ةعبس نم رثكأل يعجر قالط نم ةدتعملا هب تءاج نإو
 نطب يف ىقبي ال دلولا نألو ؛رهشأ ةثالثلا يضم دعب ناك  لمحلا وأ لبحلا  قولعلا نأ نيبت

 «ناتنس لمحلا ةّدم رثكأ نإ مث رهشأ ةثالثلا رخآ يف اهل ًاعجارم ريصي الف نيتنس نم رثكأ همأ
 . يعجرلا قالطلا تقو نم ًارهش نيرشعو ةعبسل دلولاب تءاج اذإ تبثي تبثي بسنلا نأ حصف

 هنآل «بسنلا تبثي .ثي ال ًارهش نيرشعو ةعبس نم رثكأل يعجر قالط نم ةدتعملا هب تءاج نإو

 نطب يف ىقبي ال دلولا نآلو ؛رهشأ ةثالثلا يضم دعب ناك  لمحلا وأ لبحلا  قولعلا نأ نيبت

 .ةّدعلا يف اهل ًاعجارم ريصي الف نيتنس نم رثكأ همأ

 :159"2ءيشب رقت مل نإ : ةثلاثلا ةلاحلا 8

 دقف ءيشب رقت ملف تتكس امنإو ءاهئاضقناب ترقأ الو اهتّدع ءاضقناب رقت ملف تتكس نإو

 اذإف ءاهتّدع ءاضقناب اهرارقإك اهتوكس :دمحمو ةفينح وبأ لاقف .ةلاحلا هذه يف ةيفنحلا فلتخا

 رثكأ وأ رهشأ ةتسل هب تءاج نإو .بسنلا تبثي قالطلا تقو نم رهشأ ةتس نم لقأل هب تءاج

 .ًايعجر وأ ًانئاب قالطلا ناك ءاوس .دلولا بسن تبغي ال قالطلا تقو نم

 تبغي ًانئاب قالطلا ناك نإف «لمحلا ىوعد وأ لمحلاب اهرارقإك اهتركس :فسوي وبأ لاقو

 7”5٠ص (,*ج «ريدقلا حتفدو «ةيادهلا» .ه١ ص 3ع «طوسبملا» « 7١ 5ص 23ج «مئادبلا» (1917١؟4)

 , 6 17"-ه 3ص 22ج «راتحملا درو راتخملاردلا»
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 نيرشعو ةعبس ىلإ بسنلا تبثي ًايعجر قالطلا ناك نإو «قالطلا تقو نم نيتنس ىلإ بسنلا
 .قالطلا تقو نم ًارهش

 اهنأ لامتحال لمحلا عضوب اهتّدع نوكت نأ لمتحي ةقهارملا نأ فسوي يبأ لوق (هجو)

 .اهجوز اهنع ىفوتملاك ءاضقنالاب مكحي ال اهتّدع ءاضقناب رقت مل امف .كلذب ملعت ملو تلبح

 لصألا ذإ «لصألا رابتعا ىلع رهشأ ةثالث ةريغصلا ةّدع نأ دمحمو ةفينح يبأ لوق : (هجو)

 تزقأ ول يهو .اهتّدع ءاضقناب اهرارقإك رهشأ ةثالث ءاضقناب اهتّدع ءاضقنا ناكف '.غولبلا مدع اهيف

 مكحي ال هنأ ءاهجوز اهنع ىفوتملا فالخب اذهو .اذه اذك انركذ ام باوجلا ناك اهتّدع ءاضقناب

 نأ لمتحيو .روهشلاب نوكت نأ لمتحي :نيتهج تاذ اهتّدع نأل .روهشلا يضمب اهتّدع ءاضقناب

 تاذ ةريغصلا ةّدع امنيب ,نيرمألا دحأب مكحي ال اهتّدع ءاضقناب رقت مل امف ,ءلمحلا عضوب نوكت

 .انركذ امك لصألا رابتعاب رهشألاب ٌةّدعلا يهو .ةدحاو ةهج

 اهب لوخدملا ريغ ةقلطملا دلو بسن

 :بسنلا اذه يف لصألا

 هانركذ يذلا لصألا وه ,.لوخدلا لبق ةقلطملا دلو بسن ةفرعمل هيلإ عجري يذلا لصألاو

 :وهو انه هذيعنو لبق نم

 اذإ الإ جوزلا نم تبثي ال اهدلو بسنف اهب ًالوخدم نكت مل نأب ةّدعلا اهمزلت مل ةقلطم لك»
 ,0151رهشأ ةتس نم لقأل هب ءىجت نأ وهو هنم هنأ ًانيقي ملع

 : هيلع ضرتعا ام عفدو لصألا اذه ليلعت -0

 «تاضارتعا نم هيلع ضرتعا ام عفدو هيف درو ام ليلعتو لصألا اذه نم دوصقملا اًنيب دقو
 ,(5١03>كانه هانلق ام انه ديعن الف

 :لصألا اذه ىلع بترتي ام 7

 ءاعدا وأ اهْئظ بسح) اهب لوخدملا ريغ ةقلطملا دلو بسن نإف لصألا اذه ىلع ءانبو
 دقع خيرات نم رهشأ ةتسلو «قالطلا تقو نم رهشأ ةتس نم لقأل هب تءاج اذإ تبثي (اهجوز

 .؟١١ص 37"ج «عئادبلا» )١1١9179(

 .5"5/1-48178 نم تارقفلا )١1١970(
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 , 0159قالطلا خيرات نم رثكأ وأ رهشأ ةتسل هب تءاج نإ تبثي الو «حاكتلا

 :لصألا اذه مكح مهيلع يرسي يتاللا تاقلطملا 4417

 ءاوس «لوخدلا لبق ةقلطم لك ىلع يرسي مكح نم هنمضت امو هانركذ يذلا لصألا اذهو

 ّنهو ءرهشألاب ّنهتدع نوكت يئاللا نم تناك وأ .نضحي يتاللا نم يأ ءورقلا تاوذ نم تناك

 .0119دعب نضحي مل يتاللا تاريغصلا وأ .ضيحملا نم نسئي يتاللا تاريبكلا

 ثلاثلا بلطملا

 اهجوز اهنع ىفوتملا دلو بسن

 :تالاح ثالث 81

 وأ ءضيحلا نم ةسيا وأ (ضيحلا) ءارقألا تاوذ نم ةريبك نوكت دق اهجوز اهنع ىفوتملا

 اهجوز ةافو دعب هب تءاج اذإ دلولا مكح امف اهب لوخدم ريغ وأ اهب الوخدم ءاهلثم عماجي ةريغص

 ؟ىفوتملا اهجوز نم هبسن ةهج نم

 .اهئاضقناب رقت ال وأ اهتّدع ءاضقناب رقت نأ امإ ىهف ء«تالاحلا فالتخاب فلتخي باوجلاو

 وحنلا ىلع .تالاحلا هذه نم ةلاح لك ىف هب ىتأت يذلا دلولا بسن توبث ةهج نم اهمكح

 : يلي اميف هنيبن يذلا

 : "15 اهتّدع ءاضقناب رقت مل اذإ :ىلوألا ةلاحلا 6

 :ةافولا تقو نم نيتتسل دلوب تءاج اذإ أ

 مث (مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأ) ةافولا ةّدع يهو اهتّدع ءاضقناب اهجوز اهنع ىفوتملا رقت مل اذإ

 فسوي يبأ هيبحاصو ةفينح يبأ دنع جوزلا نم هبسن تبث ةافولا خيرات نم نيتنس ىلإ دلوب تءاج
 .دمحمو

 تبثي ال مايأ ةرشعو رهشأ ةرشعل هب تءاج مث ةّدعلا ةّدم يف لمحلا عّدت مل اذإ : مامإلا لاقو

 )١١191( ةرقفلا يف كلذ ليلعت رظنأ 94179. ) ١1١9 «*ج «عئادبلا» ص73١7.

  0155كج «ةيدنهلا ىواتفلا» 284 5ص 22ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» 2”؟١ 5ص 22ج «عئادبلا»

 7/ص .
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 لصألاو .«لمحلا مدع دنع رهشألاب يه اهجوز اهنع ىفوتملا ةّدع نأ رفز مامإلا لوق (هجو)

 ترقأ اهناك رصف اهتّدع ءاضقناب مكحي مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأ تضم اذإف . لمحلا مدع وه

 .كلذ دعب دلوب تءاج مث اهتّدع ءاضقناب

 تقو نم رهشأ ةتس نم لقأل دلوب تءاجول اهتّدع ءاضقناب اهرارقإ ةلاح يف اهنأ مولعملا نمو
 .انه اذكف .ءبسنلا تبثي ال ادعاصف رهشأ ةتسل هب تءاج ولو بسنلا تبثي رارقإلا

 نوكت نأ زاوجل نيتهج تاذ اهجوز اهنع ىفوتملا ةّدع نأ هيبحاصو ةفينح يبأ لوق :(هجو)
 رقت مل امف ,رهشألاب اهتّدع يضقنتف ًالماح نوكت ال دقو ءلمحلا عضوب اهتّدع يضقنتف ًالماح
 ةرشعو رهشأ ةعبرأ يضم درجمب اهتّدع ءاضقناب مكحن الف .لماح ريغ اهنأ ملعن ال اهتّدع ءاضقناب

 . مايأ

 :ةافولا تقو نم نيتنس نم رثكأل دلوب تءاج اذإ :ب -5

 اهنأ لامتحال هبسن تبثي ال ةافولا تقو نم نيتنس نم رثكأل دلوب ةافولا ةّدتعم تءاج نإو

 تبثي اهدلو بسن نإف .ةّدعلا اهيلع تبجو ةأرما لك نأ لصألا نألو ؛ ةافولا دعب هب تلمح

 قالط وأ تومب ةقرفلا تقو نم نيتنس نم رثكأل هدلت نأ وهو هنم سيل هنأ ًانيقي انملع اذإ الإ جوزلا
 .ةقرفلا بابسأ نم امهريغ وأ

 لامتحال ةافولا لبق لمحلا لوصح نقيتن ال ةافولا تقو نم نيتنس نم رثكأل هب تءاج اذإف

 .بسنلا تبثي الف ,ةافولا دعب هب اهلمح

 :01اهتّدع ءاضقناب تّرقأ اذإ  ةيناثلا ةلاحلا - 4 8ا/ا/

 ,دلوب تتأ مث مايأ ةرشعو رهشأ ةعبرأ يضمب اهتّدع ءاضقناب اهجوز اهنع ىفوتملا ترقأ نإو
 رثكأف رهشأ ةتسل هب تءاج نإو .دلولا بسن تبث اهرارقإ تقو نم رهشأ ةتس نم لقأل هب تنأ نإف

 .هريغ نم اهقولع لامتحال هبسن تبثي مل

 :ءيشب رقت الف تكست نأ : ةثلاثلا ةلاحلا

 هيأ ةرشعو روش رتل هنا تداجب نإ دمخيمو ةفيخخ لأ لق ناسف اهلثم عباجي ةريغبص :تناق لإ

 نيتنس نم لقأل هب تءاج اذإ ءفسوي يبأ لوق ىلعو ءهنم بسنلا تبثي مل تام ذنم ًادعاصف

 .حاكنلا مايق لاح اهجوز نم اهلمح نوكي نأ مه درتي ةدمل هب تءاج اهنأل ؛هنم ًاتباث بسنلا ناك

 )4 )1١1١5*5ص جا «عئادبلا» 3١.
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 رقت مل اذإف ءاهتهج نم الإ فرعي ال اهغولب (ةقهارملا) اهلثم عماجي يتلا ةريغصلا نأل اذهو
 طرشلا اذهو ًالماح نوكت ال نأ روهشلاب اهتّدع ءاضقنا نأل .ءاوس ةريبكلاو يهف «ةّدعلا ءاضقناب
 .اهلبق نم الإ ملعي ال

 ىتح هب كسمتلا بجو هتوبث فرع امو ةريغص اهانفرع انأ :دمحمو ةفينح يبأ لوق (هجو)
 .رشعو رهشأ ةعبرأ ةافولا يف صنلاب ةريغصلا ةّدعو .هلاوز ىلع ليلدلا موقي

 هنم بسنلا تبثي مل اهتّدع ءاضقنا روهظ دعب (رهشأ ةتس) مات لبح ةّدمل دلولاب تءاج اذإف
 ءاضقناب رقت ملف تتكسو اهجوز اهنع تام اذإ ةريبكلا ةأرملا امأف .ةّدعلا ءاضقناب تّرقأ ول امك

 .رشعو رهشأ ةعبرأ يضم دنع اهئاضقنا مدعب الو اهتّدع

 .هيبحاصو ةفينح يبأ دنع هنم هبسن تبث اهجوز ةافو تقو نم نيتنس نم لقأل دلوب تءاج اذإف
 تام ذنم ًادعاصف مايأ ةرشعو رهشأ ةرشعل هب تءاج اذإ هنم بسنلا تبثي ال :رفز مامإلا لاقو

 .رهاظ لبح اهب نكي مل اذإ صنلاب اهتّدع ءاضقناب انمكح .رشعو رهشأ ةعبرأ يضمب هنأل ؛جوزلا
 نم اهقولع لامتحال هنم بسنلا تبثي مل كلذ دعب (رهشأ ةتس) مات لبح ةّدمل دلوب تءاج اذإف

 . هريغ

 تناك ءاوس اهلمح عضوب الإ اهتّدع يضقنت ال لماحلا نأ هيبحاصو ةفينح يبأ لوق (هجو)

 ءاضقناب رقت مل امف اهلبق نم الإ فرعي ال لماح ريغ وأ ًالماح اهنوكو ءاهريغ وأ ةافو ةّدع ةّدتعم

 نإف «ةريغصلا فالخب اذهو .رشعو رهشأ ةعبرأ يضم درجمب ةّدعلا ةيضقنم لعجت ال اهتّدع

 تعّدا اذإ الإ هب مكحلا بجي ًاقلطم ةّدملا يضمب اهتّدع ءاضقناف لبحلا يفاني رغصلا
 ان 0 , 0152 لبحلا

 .1-6١١155ص .1الج «طوسبملا» 1 9*ه)
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 نسال ىعثز
 ةهبشب ءطو وأ دساف حاكن نم ةّدتعملا دلو بسن

 :دسافلا حاكنلا نم ةّدعلا بوجو -4

 بجوتسا .لوخد هيف لصح اذإ هنأ الإ .هتيعورشم مدعل قيرفتلا بجوتسي دسافلا حاكنلا

 دنع ًاحيحص وأ ًادقعنم ربتعي دسافلا نآل ؛ًادساف ناك نإو «قيرفتلا دعب ةأرملا ىلع ةّدعلا
 , عايضلا نع لجرلا ءامل ةنايص ةّدعلا بوجول ًاحيحص هرابتعا ىلإ ةجاحلا تسم دقو ةجاحلا
 لوخدلا دعب ةّدعلا بوجو يف يوتسيو .هنم ًالماح ةجوزلا تناك نإ هنم دلولا بسن توبثب كلذو
 (قيرفتلاب) وأ اقرتفي نأب نيجوزلا لبق نم (ةكراتملاب) وأ جوزلا ةافوب ةقرفلا لوصح حاكنلا اذه يف

 .محرلا ءاربتسال دسافلا حاكنلا يف ةقرفلا يف ةّدعلا بوجو نأل ,.يضاقلا لبق نم امهنيب اميف

 يف ةقرف نيب لصفلا بجوي ال ىنعملا اذه «لماح ريغ وأ الماح ةأرملا نوك نم دكأتلل يأ
 . حاكنلا اذه يف لوخد لصح دق ماد ام - جوزلا توم توملاب ةقرفو .قةايحلا

 :ةهبشب ءطولا نم ةّدعلا بوجو

 نأل ؛امهنيب اميف قيرفتلا دعب ةهبشب ةءوطوملا ىلع ةّدعلا موزل ةهبشب ءطولا بجوتسي كلذكو
 ١ هامل ةنايص طايتحالا باب نم انه ةّدعلا باجياو .طايتحالا عضوم يف ةقيقحلا ماقم موقت ةهبشلا

 .ةّدعلا بوجوب الإ كلذ فرعي الو .ءطولا اذه نم ةأرملا تلمح اذإ اميف عايضلا نم ءىطاولا

 ًالماح تناك نإ هب هلاغشنا وأ «لمحلاب هلاغشنا نم ةأرملا محر ةءارب نم دكأتلا لصحي اهب ذإ
 .العف

 :هطورشو دساف حاكن نم ةّدتعملا دلو بسن توبث 64١

 حاكنلا دسافو» :بسنلا توبث باب يف ةيفنحلا هّقف يف «راتحملا درو راتخملا ردلا» يف ءاج

 نيتنس نم لقأل هب تنأ اذإ هيف بسنلا توبث لحم نإ مث .هحيحصك  بسنلا توبث يأ - كلذ يف

 توبث يف تالاحو ىرخأ ًاطورش كانه نأ حضاولا نمو .©"1؟9«امهنم رثكأل ال ةقرافملا تقو نم

 )2 )1١1915”"ج «هراتحملا درو راتخملا ردلاو» ص54١ه.
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 ماد ام دسافلا حاكنلا ةّدع يف بسنلا توبث يف ىعارت نأ بجي حيحصلا حاكتلا ةّدع يف بسنلا

 .بسنلا توبث يف هحيحصك حاكنلا دساف نأ

 ةربتعملا لمحلا ةّدم ةهج نم حيحص حاكن نم دلولا بسن توبث يف هانلق امف اذه ىلعو

 :قيرفتلا وأ ةكراتملا تقو نم نوكي ةدملا هذه ءادتبا نأ الإ ءانه لاقي . ىصقألاو ىندألا اهدح يف

 ةّدع ةدتعم تناك ءاوس حيحص حاكن نم ةدتعملا دلو بسن توب يف هانلق ام كلذكو . ةافولا وأ

 نم ةدتعملل ةبسنلاب ًاضيأ انه لاقي اهئاضقنا مدع وأ اهتّدع ءاضقناب اهرارقإ ةلاح يف ةافو وأ قالط

 :دسافلا حاكنلا ةّدع يف هتظحالم بجي ام

 نأ بجي هنأ الإ «ةيفنحلا لاق امك بسنلا توبث يف هحيحصك ناك نإو دسافلا حاكنو

 :بسنلا توبثب هقلعتل ىتأي ام ظحالي .

 نوك ةظحالم ةهج نم يعجرلا قالطلا ةدتعم دلو بسن توبثل ةبسنلاب هانلق ام نأ :ًالوأ

 .اهل اعجارم اهئطوب ناكف اهتّدع رخآ يف اهئطو هنأ

 اهتّدع يف ةعجرلا قح كلمي ال اهجوز نأل ؛دسافلا حاكنلا ةدتعم ىلع يرسي ال مكحلا اذه

 :نيدباع نبال «راتحملا در» يف ءاج .ةعجر اهل اهؤطو ربتعي الف اهتّدع يف اهؤطو هل زوجي الف
 .215(عةعجرلا بجوي ال دسافلا حاكنلا دقع يف ءطولا نأل»

 لبق وأ ةكراتملا لبق جوزلا تام اذإ ةأرملا ىلع ةافولا ةّدع بجوي ال دسافلا حاكنلا نإ :ًايناث
 ةجوزلا ىلع اهبجوأ ىلاعت هللا نآأل .دسافلا ال حيحصلا حاكنلا يف بجت ةافولا ةّدع نأل .قيرفتلا

 ءطولا دعب اهنع تامو هتوم لبق اهثطو ول نكلو « حيحصلا حاكنلاب الإ ةقيقح ةجوز نوكت ال ةأرملاو
 بجومبو ءطولا اذه ىلع ءانب اهتّدع نوكتو ىهتومل ال هئطول ةّدعلا اهيلع تبجو قيرفتلا لبقو

 . هماكحأ بجومبو .جوزلا توم ىلع ءانب سيلو هةماكحأ

 :هطو رشو ةهبشب ءطوب ةّدتعملا دلو بسن توبث -88*

 ةدتعملا دلو توبث طورش سفنبو «ءىطاولا ءامل ةنايص ةهبشب ءطوب ةّدتعملا دلو بسن تبثيو

 نم نوكي اهءادتبا نأ الإ ءاهرثكأو لمحلا ةّدم ىندأ هنم ربتعتف ءاهانركذ يتلا دساف حاكن نم

 نإ دلولا بسن توبث يف ظحالي مث .ةهبشب ةءوطوملاو ءىطاولا نيب قيرفتلا وأ .ةكراتملا تقو

 .5©١6ص 27ج «راتخملا ردلا ىلع راتحملا در» (1585)
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 ةّدع دتعت ال اهنأو .اهئاضقنا مدع وأ اهتّدع ءاضقناب اهرارقإ ةلاح يف ةهبشب ةءوطوملا هب تءاج

 عضوب وأ رهشألاب وأ ءورقلاب دتعتف .هئطو ببسب دتعت امنإو .قيرفتلا لبق اهؤطاو تام اذإ ةافو
 .لمحلا

 : دساف حاكن نم ةدتعملا دلو بسن تالاح ضعب -64

 «دساف اهحاكنف اهتّدع ءاضقنا لبق حيحص حاكن يف ةافو وأ قالط نم ةدتعملا تجوزت اذإ

 يتآلا ليصفتلا ىلع نوكي دلولا بسنل ةبسنلاب مكحلاف .دسافلا اهحاكن دعب دلوب تءاج اذإف

 ,(0159ةفلتخمملا تالالاحلا بسح

 : ىلوألا ةلاحلا 6

 اهجوزت ذنم رهشأ ةتس نم لقألو .تام وأ لوألا اهقّلط ذنم نيتنس نم لقأل هب تءاج نإ
 نوكي نأ لمتحي ال هنأل ؛لوألا اهجوز نم دلولا بسن توبث ةلاحلا هذه يف مكحلاف . يناثلا

 دق دلولا نأل .لوألا نم نوكي نأ لمتحيو ء.رهشأ ةتس نم لقأل دلت ال ةأرملا نأل , يناثلا نم

 ىلع ةأرملا رمأ لمح نمضتي هنأل « ىلوأ لامتحالا اذهب ذحألاو « نيتنس ىلإ همأ نطب يف ىقبي

 : ةيناثلا ةلاحلا -5

 رهاظلا ذإ لوألا نم نوكي نأ لمتحي ال هنأل , يناثلا نم تبثي دلولا بسنف .يناثلا اهجوزت نيح

 ىلع ًادولوم دلولا نوكيف يناثلا حاكن حصيف ةّدعلا يف يهو جوزتت ال نأ ةلقاعلا ةملسملا لاح نم

 .هنم هبسن تبثيف حيحص شارف

 : ةئلاثلا ةلاحلا 2-17

 نكمأ امهمو .ةّدعلا يف هعوقول دساف يناثلا حاكنلا نأل .لوألا نم تبثي دلولا بسن نإف « يناثلا

 هحاكن نأل .لوألل حيحصلا شارفلا انهو «ىلوأ ناك حيحصلا شارفلا ىلإ دولوملا بسن ةلاحإ

 . حايحص

 ) )11١9*4,*ج «عئادبلا» ص3١68.
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 :ةعبارلا ةلاحلا 4

 اهجوزت ذم رهشأ ةتس نم لقألو اهنع تام وأ لوألا اهقّلط ذم نيتنس نم رثكأل هب تءاج نإو

 نم رثكأ همأ نطب يف ىقبي ال دلولا نأل ؛ يناثلا نم الو لوألا نم دلولا بسن تبثي ال يناثلا
 .امهدحأب دلولا بسن قاحلإ نكمي الف ءرهشأ ةتس نم لقأل دلت ال ةأرملاو «نيتنس
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 تال رمل

 دولوملا ةيصخش نييعتو ةدالولا تابثإ

 رايت

 ءهنم دلولا بسن جوزلا يفني دقو . اهتّدع لاح وأ حاكنلا مايق لاح ًادلو ةجوزلا دلت دق
 ركني نكلو ءاهتدالوب فرتعي وأ ءاللصأ ةدالولا جوزلا ركني دقو ءهنم دلولا بسن يفتتيف نعاليف
 نوركني وأ اهجوز ةافول ةدتعملا ةدالو ةثرولا ركني دقو .هتجوز هتدلو يذلا وه دولوملا اذه نأ

 تالاحلا هذه يف مكحلا امف نوقابلا ركنيو دولوملاو ةدالولاب مهضعب فرتعي وأ دولوملا ةيصخش

 ةيصخشو ةأرملا ةدالو نم ةثرولا وأ جوزلا هركني ام تابثإ نكمي لهو ؟دلولا بسنت توب ةهج نم

 اذه يف هنايب ذديرن ام اذه ؟دوهشلا تافص امو ؟ةداهشلا هذه باصن امو ؟دوهشلا ةداهشب دولوملا

 ش .ثحبملا

 : ةداهشلاب دولوملا نييعتو ةدالولا تابثإ 1

 . ةثرولا وأ جوزلا لبق نم اهراكنإ دنع ةداهشلاب اهتابثإ نكمي ةدالولا نأ ءاهقفلا نيب فالخ ال

 ةداهشلا باصن يف فالخلا امنإو .هراكنإ دنع ةداهشلاب دولوملا صخش تابثإ نكمي كلذكو

 : ةيلاتلا تارقفلا يف هليبن ام اذهو ةثونألاو ةروكذلا ةهج نم دوهشلا تافصو

 :ةلوبقم ءاسنلا ةداهش -0

 تضم» :يرهزلا مامإلا لاق .دولوملا صخش نييعتو ةدالولا تابثإ يف ءاسنلا ةداهش لبقت

 : يلبنحلا يقرخلا مامإلا لاقو ,2*215«نهريغ هيلع علطي ال اميف ءاسنلا ةداهش زوجت نأ ةئسلا

 ةأرما ةداهش اههبشأ امو ةّدعلا»و ضيحلاو ةدالولاو عاضرلا لثم لاجرلا هيلع علطي ال اميف لبقيو»
 .«لدع

 لوبق يف ًافالخ ملعلا لهأ نيب ملعن ال» : يقرخلا لوق ىلع ًاقيلعت يلبنحلا ةمادق نبا لاقو

 )١11١19489( "84ص 34ج «ئلحملا» .
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 .215؛:«ةلمجلا يف تادرفنملا ءاسنلا تاداهش

 : ءاسنلا ةداهش باصن -

 حجارلا نيبن مث مهتلدأ مث مهلاوقأ يلي اميف ركذنو .ءاسنلا ةداهش باصن يف ءاهقفلا فلتخا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ اهنم

 :ةدحاولا ةأرملا ةداهش يفكت :لوألا لوقلا - 484

 : مهلاوقأ ضعب يلي اميف ركذنو «ةيديزلاو ةيفنحلاو ةلبانحلا لوق اذهو

 هيلإ فيضنو ةقباسلا ةرقفلا يف يلبنحلا يقرخلا مامإلا لوق انركذ :ةلبانحلا لاوقأ نم
 نمو  تادرفنملا ءاسنلا فايع هيف لقت الق يسرع لكي اة إو : يلبنحلا ةمادق 9 لوق

 , 031547)«ةدحاولا ةأرملا ةداهش هيف ف لبقت اهنإف - ةدالولا عضاوملا هذه

 ءاوس  ةدالولا اهئاعدا يف  جوزلا اهبذك نإو» :«عئادبلا» يف ءاج :ةيفنحلا لاوقأ نم - ب
 , 01549يانياحصأ دنع ةقث ةدحاو 0 0 اهتدالو تبثت هتدتعم وأ هتحوكنم تناك

 الام وحن ءاسنلا تاروعب قلعتي اميفو» : «راهزألا حرش» يف ءاج : ةيديزلا لاوقأ نم -

 .©1945عةلدع ةأرما هيف لبقي هنإف ءةدالولاو جورفلا ضارمأك ءاسنلا نم هيلع لاجرلا علطي

 :ناتأرما ةداهشلا باصن :يناثلا لوقلا 414

 اميف كلذو «ءلجر نود نيتأرما ةداهش» : يكلاملا يزج نبا لاق دقف .ةيكلاملا لوق اذهو
 اذهو .©2"*؛©ي«ءاسنلا بويعو ةراكبلا لاوزو لالهتسالاو ةدالولاو لمحلاك لاجرلا هيلع علطي ال

 .©19؛2يروثلاو ةمربش نباو ىليل يبأ نباو يرهزلا لوق
 :ةوسن ثالث ةداهشلا باصن :ثلاثلا لوقلا 65

 21943 لقأ ال ةوسن ثالث الإ ء.تادرفنم ءاسنلا هيف لبقي اميف لبقي ال : يتبل نامثع لاقو

 :ةوسن عبرأ ةداهشلا باصن :عبارلا لوقلا 157

 )١١1940( ص .ةج «ينغملا» ه١65 . )١11441( :94ج «ينغملا» ص١66.

 ؟ 00 )1١55.ا1م86ص « 4ج ناهزألا 9 اة ةف 00 22ج

 ) )1١1١456قةج «ينغملا» 0 218 نبال نا ص"١66.

 )١١455( «4ج «ينغملا» 44 ص 234ج مزح نبال «ئلحملا» ص١656.
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 : مهلاوقأ ضعب يلي اميف ركذنو «ةيرفعجلاو ةيعفاشلاو ةيرهاظلا لوق اذهو

 هاري ال وأ ءاسنلا هتفرعمب صتخي امو» :«جاتحملا ينغم» يف ءاج :ةيعفاشلا لاوقأ نم أ

 - نيلجرب يأ - قبس امب تبثي «بايثلا تحت بويعو عاضرو ضيحو ةدالوو ةراكبك ًابلاغ لاجرلا
 ,01549عةوسن عبرأبو

 اهلك قوقحلا رئاس يف لبقت الو» :يرهاظلا مزح نبا لاق دقف :ةيرهاظلا لاوقأ نم ب

 نالدع ناملسم نالجر الإ لاومألاو ةعجرلاو قالطلاو حاكنلاو صاصقلا هيف امو ءامدلاو دودحلا نم

 001644 . كلذك ةوسن عبرأ وأ كلذك ناتأرماو لجر وأ

 تبثت جوزلا اهدحجو ةدالولا ةحوكنملا ةجوزلا تعدا اذإ» :ةيرفعجلا لاوقأ نمو  ج

 ركنأ ول امك «نيلجر وأ «نيتأرماو لجر ةداهشب وأ ةوسن عبرأ ةداهشب وأ ءاسنلا نم عبرأ ةداهشب

 , 011: ركذ نم ةداهشب هنييعت تبثي هنإف .دلولا نييعت

 لالهتسالاو ةدالولا :تامضنمو تادرفنم ءاسنلاو لاجرلاب تبثي ام» :ًاضيأ مهلاوقأ نمو

 , 31500( عبرأ نم لقأب تشي الل ءاسنلا ةداهش هيف لبقت عضوم لكو 3 . ةنطابلا ءاسنلا بويعو

 :لوألا لوقلا :لاوقألا ةلدأ 17

 نييعتو ةدالولا تابثال ةدحاو ةأرمأ ةداهش ةيافكب نيلئاقلا نم مهو مهبهذمل ةيفنحلا لدتسا

 ىلع ةلباقلا ةداهش زاجأ لكك يبنلا نأ :هيفو ءهنع هللا يضر ةفيذح ثيدحب اولدتسا «دولوملا

 . ةدالولا

 عيطتسي ال اميف ةزئاج ءاسنلا ةداهش لَك يبنلا لوق هيف ءاج ةيفنحلا هب لدتسا رخآ ثيدح يفو

 .هيلإ رظنلا لاجرلا

 .اهيلع داز امو ةدحاولا لوانتي سنج مسا (ءاسنلا) ظفل نأ ثيدحلا اذهب لالدتسالا (هجو)

 الف «ةروكذلا ةفص هيف ربتعي الف ءربخ ةقيقحلا يف ,ةدالولا ىلع ةأرملا ةداهش نأ هيف ىنعملاو

 ققحت دنع الإ لحي الف «مارح جرفلا ىلإ رظنلا نأل اذهو ,رابخألا ةياورك ددعلا هيف ربتعي

 ةروكذلا ةفص تطقس املو «روكذلا رظن نم نوهأ (ثانإلا) سنجلا رظن ةرورضلا دنعو «ةرورضلا

 , 2159ةعامجلا رظن نم وهأ ةدحاولا رظن نأل ؛ددعلا رابتعا اضيأ طقس ىنعملا اذهل

 ."هكص «35ج «ئلحملا» )١١4544( . 57ص « ؟ج «جاتحملا ينغم» ١١1947(

 .١1ص يلحملا ميركلادبع خيشلل «ةيصخشلا لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألا» )١1444(

 .٠١6ص ."5ج «طوسبملا» )١19461١( . 1"/ص ء4ج «مالسإلا عئارش» )١١960(
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 وهو ةدالولا ةرورض نم وه امو ةدالولا ةدحاولا ةأرملا ةداهشب تبثي امنإف .هانلق ام تبث اذإ مث

 طرتشي ال هنأ نهدارفناب ءاسنلا لوق هيف لبقي اميف لصألا نأب ةيفنحلا جتحا كلذكو .دلولا نيع

 طرتشي امنإف نهنم ددعلا امأ .رابخألا ةياور يف امك عرشلا لوصأ اذه ىلعو .نهنم ددعلا هيف

 ,01509 ”هدارفناب ءاسنلا لوق هيف لبقي ال اميف

 :يناثلا لوقلا ةلدأ -4

 علطي ال اميف رذعتلل ةروكذلا ةفص رابتعا طقس دقو .ةروكذلاو ددعلا ةداهشلا يف ربتعملا نإ

 «ةدحاولا ةأرملا ةداهش لبقت الف .هرهاظ ىلع ةداهشلا يف ددعلا طارتشا ىقبيف ءاسنلا الإ هيلع

 .©7*1نيتأرما نم دب ال لب
 نوكي نأ يغبني كلذكف ءنانثا الإ مهنم لبقي ال ةداهشلا يف مهدارفنا دنع لاجرلا نإف ًاضيأو

 .9*215ناتنثا الإ نهتداهش يف لبقي الف نهدارفنا دنع ءاسنلا ةداهش يف مكحلا

 :ثلاثلا لوقلا ةلدأ -48

 ءاسنلا هيف لبق عضوم لك نأل ؛ةوسن ثالث يفكي : يتبلا نامثع لاقو» :«ينغملا» يف ءاج
 ,20160(لجر ّنهغم ناك ول امك ..ةثالث ددعلا ناك

 لجرلا عم نيتأرما نم دب ال نوك وه «نيتداهش لوقب ةوسن ثالث هطارتشاب لوقلا اذه ليلدف
 هناكم ناك امنإو «نيتأرملا عم لجر نكي مل اذإ ددعلا نوكي نأ يغبني كلذكف ,ةداهشلا لوبقل
 نيتأرما ةداهش لبقت ىتح نيتأرما ةداهش عم لجر ةداهش نم دب ال ناك اذإ لوقي هنأكو .ةأرما
 . ىلوأ نيتداهش لوبقل نيتأرملا عم ةثلاث ةأرما طارتشاف

 ٠٠ عبارلا لوقلا ةلدأ :

 لجر ماقم ناموقت ناتأرملاو «نيلجر ةداهشب الإ اهب متت ال ةجحلا نأ ةداهشلا يف لصألا نإ
 رابتعا رذعت دقو «نيتأرماو لجر ةداهشب الإ تبثي ال لاملا نأ ىتح .صنلاب ةداهشلا باب يف دحاو

 طرتشيف .لصألا ىلع هاوس ام يقبو «ةرورضلل طقسف لاجرلا هيلع علطي ال اميف ةروكذلا ةفص
 .نيلجر ةداهش ىنعم يف كلذ نوكيل عبرألا ةداهش

 طارتشا .ةداهش وه ةدالولا نأش نم ءاسنلا هب ربخت ام نوك ليلد يأ .ةداهش هنوك ليلدو

 . 44ص ."ج «طوسبملا» )١11465( .؟5١ص .ج «عئادبلا» (96١1١؟)

 .65١"ص قج «ينغملا» (١١ة6ه) .6١"ص 3ةج «ينغملا» )11١565(
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 ثيدحب اوجتحا امك ,١221”ةدالولا ىلع ةداهش وه نذإف «رابخالا اذه يف ةداهشلا ظفلو ةيرحلا

 .9*1"0«عدحاو لجر ةداهشب نيتأرما ةداهش» :وهو كك هللا لوسر ىلإ هنوبسني

 ١ حجارلا لوقلا :

 .ةيفنحلا هب جتحا امل دولوملا نييعتو ةدالولا تابثإ ىلع ةدحاولا ةأرملا ةداهش لوبق حجارلاو

 توبث يف ةدحاو ةأرما ةداهشب ذخأ هنأ ِلكك هللا لوسر نع تباثلا نأ هب اوجتحا ام ىلإ فيضنو

 اهيلع علطي نأ نكمي امم ةعاضرلاو «ةدحاو ةأرما ةداهشب ةعاضرلا تتبث اذإو .©*ةعاضرلا

 ةأرما ةداهشب ةداع ءاسنلا ريغ اهيلع علطي ال امم يهو ةدالولا توبثف «ةلمجلا ثيح نم لاجرلا

 : ىلوأ ةدحاو

 هيلع دري اذهف «دحاو لجر ةداهشب نيتأرما ةداهش» هيف يذلا يوبنلا ثيدحلاب جاجتحالا امأ

 .©"9*16لجرلا عم ةأرملا هيف دهشت يذلا عضوملا يف اذه نأ

 :ةدحاو ةأرما ةداهشب دولوملا نيع توبث - 7

 '' تبثت اهتداهشب هنإف ًابلاغو «ةداع ةلباقلا يهو ةدحاو ةأرما ةداهشب ةدالولا توبث انحجر ردق ذإو

 ةداهشب ةدالولا تتبث اذإو» : يسخرسلل «طوسبملا» يف ءاج دقف - هنيع يأ  دولوملا ةيصخش ًاضيأ

 دولوملا تاذ يأ- دلولا نيع يهو ةدالولا ةرورض نم وه ام تبثي ةدحاولا ةأرملا
 , اتت هصخشو

 يذلا نييعتو ةدالولا  ةلباقلا ةداهش يأ  اهتداهشب تباثلا امنإو» : يناساكلا مامإلا لاقو

 , 015717عهئدلو

 :ةدالولا ىلع دحاو لجر ةداهش _-- 0

 دولوملا نيعت وهو اهترورض وه ام تابثإو ةدالولا تابثإل يفكت ةدحاو ةأرما ةداهش تناك اذإو

 وبأو ةلبانحلا نم باطخلا وبأ لاق ؟دحاو لجر ةداهشب كلذ تبثي لهف ءانحجرو انركذ ام ىلع

 : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفف «دحاو لجر ةداهشب كلذ تبثي ةيفنحلا نم دمحمو فسوي

 وبأ لاقف  ةدالولاك ةدحاولا ةأرملا ةداهش هيف لبقت يذلا عضوملا يف يأ كلذب لجرلا دهش نإف»

 ؛ ىلوأ هب ىفتكي نألف اهدحو اهب يفتكا اذإف «ةأرملا نم لمكأ هنأل هدحو هتداهش لبقت : باطخلا

 . 160ص «.9ج «ينغملا» )١19467( .59١؟ص «.5ج «طوسبملا» )١19465(

 .51؟95 ةرقفلا رظنا «لبق نم اذه انركذ دقو» )١١191648(

 )١1169( «,9ج «ينغملا» ص/١16.

 )١11950( «3”ج «عئادبلا» (ا19551؟) .60ص كج «طوسبملا» ص"١؟.

 - "اله د



 .21459«ةياورلاك لجرلا لوق هيف لبق ةدحاولا ةأرملا لوق هيف َلبُق ام نألو

 يبأ دنع يأ  امهدنع دحاو لجر ةداهش لبقي لهو» :ةيفنحلا هقف يف «ريدقلا حتف» يفو
 ,(0155596نسفي الو معن :ليق ؟_- دمحمو فسوي

 :ةدالولا ىلع دلوملا بيبطلا ةداهش -5

 رذعتو تدجو وأ ةدلوم ةأرما الو ةبيبط دوجو مدعل ةرورضلل ةأرملا ديلوتب بيبطلا ماق اذإو
 امك ,ةدالولا اهب تبثتف ع ةلوبقم دولوملا نيعو ةدالولا ىلع بيبطلا اذه ةداهش نإف ,اهديلوت اهيلع

 نم دمحمو فسوي يأ لوقو «ةلباتحلا نم باطخلا يبأ لوق ىلع ءانب ,دولوملا نيع اهب تبثشي

 . ةيفنحلا

 : حاكنلا مايق لاح ةدالولا ةجوزلا ءاعدا 6

 :تكس وأ جوزلا اهقّدص اذإ أ

 راكنإ وأ اهل قيدصت نود تكس وأ جوزلا اهقّدصف دلولا اذه تدلو اهنأ ةجوزلا تعّدا اذإ

 مئاق ةيجوزلا شارفو «شارفلاب تبثي هنم بسنلا نإ ؛جوزلا نم دلولا بسن تبثو اهتدالو تتبث
 , 0139و هللا لوسر ثيدح ىف ءاج امك شارفلل دلولاو .حاكنلا مايقب

 :جوزلا اهيّذك اذإ :ب -5

 دلولا اذهل اهتدالو نإف ءهتدالو يعدت يذلا دلولا نيعتب وأ ةدالولا اهئاعّداب جوزلا اهبذك نإو
 نأل ؛ نعالي نأ هيلع بجو هافن ول ىتح هنم دلولا بسن تبثيو ةقث ةدحاو ةأرما ةداهشب . تبثت

 نيعتو ةدالولا وه ةلباقلا ةداهشب تباثلا نأل ةلباقلا ةداهشب ال , مئاقلا حاكنلاب تشي دلولا بسن

 01 ورلا نم هبسن توبث اهتداهشب تباثلا سيلو هتدلو يذلا دولوملا

 :دولوملا ركنأو ةدالولاب جوزلا فرتعا نإ - ج -7

 ول امك «هتدالو يعدت يذلا دولوملا وه اذه نوكي نأ ركنأو هتجوز ةدالوب جوزلا فرتعا ناو
 ركذلا دلولا وه سيل نكلو ًاركذ تدلو اهنأ وأ ركذ هتدالو يعدت يذلا اذهو ىثنأ تدلو اهنإ لاق

 يتلا ةلباقلاك ةقث ةأرما ةداهشب تبثي ةجوزلا هتدلو يذلا دولوملا نيعت نإف .هتدالو يعدت يذلا

 .6١ا/ص 24ج «ينغملا» 4 دجتف]

 )١١959( ء9ج «ريدقلا حتف» ص٠١".

 )١1١555( كج «عئادبلا» 27” 8١ص 27ج «ةيادهلا» 2.49 ص كج «طوسبملا» ص3١60؟.

 )١١956( اج «عئادبلا» ص©١6؟.
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 ,21573ةلبانحلاو ةيفنحلا حّرص اذهبو .ةجوزلا تدّلو

 :2179اهتّدع يف ةدالولا ةقلطملا ءاعدا -

 : جوزلا راكنإ ةلاح يف : الوأ

 دنع ةقث ةدحاو ةأرما ةداهشب اهتّدع ىف هتدلو يذلا اهدولوم نيعتيو قالطلا ةدتعم ةدالو تبثت

 ام : هتقلطم ديب وأ هتحوز 5 دلو نع لاق نمو» : اولاق دقف ةلبائحلا حرص اذهبو  جوزلا راكنإ

 هقحل هل اهتدالوب ةيضرم ةأرما تدهش نإف ءهيترعتسا وأ هيتطقتلا لب ءهيتدلو الو .يدلو اذه
015350 

 قالطلا ةدتعم تدلو اذإ :اولاق دقف ,2179ةلأسملا هذه ىف فالتخا ةيفنحلا دنعو - 8

 لجر وأ نالجر اهتدالوب دهشي نأ الإ «ةفينح يبأ دنع هبسن تبثي مل ةدالولا جوزلا دحجو ءأدلو
 يف هنإف «لبحلاب جوزلا نم فارتعا وأ ءدحأ لك هفرعي ءرهاظ لبح كانه نوكي نأ الإ .ناتأرماو

 لاقو .تدلو اهنأ اهلوقب تبثي يأ ,ةداهش ريغ نم اهدلو بسن تبثيو اهتدالو تبثت ةلاحلا هذه

 .ةدحاو ةأرما ةداهشب كلذ عيمج قف تبي :دمحمو فسوي وبأ

 شارف  شارفلا ربتعيف ءةّدعلا مايقب ًامئاق ربتعي قالطلا دعب حاكتنلا نأ امهلوق (هجو)

 مايق لاح مكحلا وه امك هبسن هب تبثي ام ىلإ ةجاح الف دلولا بسن قح يف ًامئاق - ةيجوزلا
 اذهو «كلذ جوزلا راكنإ دنع دولوملا نيعتو ةدالولا تابثإ ىلإ ةجاحل امنإو .قالطلا لبق حاكنلا

 .حاكنلا مايق لاح يف امك ةلباقلاك ةدحاولا ةأرملا ةداهشب تبثي

 هقئالع عيمجب حاكنلا عاطقنال ةدالولا دعب ىقبي ال ةيجوزلا شارف نأ (ةفينح يبأ لوق هجو)

 شارفلاو «ةيلكلاب شارفلا لاوزل «ةيبنجأ ريصتف اهبرقتو اهيعدت يتلا اهتدالوب ةّدعلا ءاضقناب
 ةجاحلا تناكف ,ةدحاولا ةأرملا ةداهش يهو «ةفيعضلا ةجحلل ةديؤم ةجح حلصي ال يضقنملا

 دلو بسن تابثإو ءانلق امك ةدالولا دعب ةيبنجأ ةأرملا ةروريصل ءادتبا بسنلا تابثإ ىلإ ةسام

 .نيتأرماو لجر وأ نيلجر ةداهشب نوكي امنإو «ةدحاولا ةأرملا ةداهشب نوكي ال ةيبنجألا

 )١1١1455( ص 23ج 6تادارإلا ئهتنم حرش» 20468 ص 20ج «راتخملا در» ١4-92١"

 رايخو ءاليإلا ةقرف لثم نيجوزلا ةايح يف حيحصلا حاكنلا قرف نم ةقرف ةيأب ةدتعملا قالطلا ةدتعم لثمو )١١1419(

 قيرفتب وأ ةكراتملاب ةدتعملا « حيحصلا حاكنلا يف هوحنو قالطلا ةقرفب ةدتعملاب قحليو .اهريغو قتعلا

 .ةهبشب ءىطولا نم ةدتعملا كلذكو .دسافلا حاكنلا يف يضاقلا

 )١1174( ص الج «تادارإلا ئهتنم حرشد» ١9-7020

 )١١199( 45ص 7 ج «راتحملا ٌدرو راتخملا ردلاو ,#1٠/-705ص اج «ريدقلا حتف»و «ةيادهلا» 48-8 6 .

 - لال



 تابثإ يف اهلوق لوقلاف ءًأرهاظ اهلبح ناك اذإ وأ هتدتعم لبحب جوزلا رارقإ ةلاح يف نكلو
 بسن نإف ارهاظ لبحلا نوكل وأ «لبحلاب جوزلا رارقإب هنأل «ةلباقلا كلذب دهشت مل نإو «ةدالولا

 هتابثإ ىلإ جاتحن الف .ةّدعلا مايقب امئاق هرابتعال وأ .حاكنلا مايقل ةدالولا لبق أتباث نوكي دلولا

 ,(157”ةلباقلاك ةدحاو ةأرما ةداهشب تبثي كلذو ءهتدلو يذلا دلولا نييعت ىلإ ةجاحلا امنإو

 : دولوملا هراكنإو ةدالولاب جوزلا فارتعا ةلاح يف :ًايناث

 .- هتدلو يذلا دلولا وه هنأ ركنأ يأ  دولوملا نييعت ركنأو هتدتعم ةدالوب جوزلا فرتعا اذإو

 .011”ًاعامجا ةداهشلا هذه نودب هنيعت تبغي الو ةلباقلاك ةدحاو ةأرما ةداهشب نيعتي دولوملا نإف

 :ةدالولا ةافولا ةدتعم ءاعدا 5

 اوركنأ وأ مهضعب وأ ةثرولا اهقّدصف دولوملا اذه تدلو اهنأو ةدالولا ةافولا ةدتعم تعّدا اذإ

 نيعتو اهتدالو تبثت نأ ةأرملل نكمي لهو .دلولا بسنل ةبسنلاب كلذ مكح امف .كلذ ًاعيمج
 ؟ةلباقلاك ةدحاو ةأرما ةداهشب اهدولوم

 : يلي اميف هنّيبن ام اذهو ءاهمكح ةلاح لكلو ,تالاح ةلأسملا هذه يف باوجلاو

 :ةثرولا اهركنأو ةدالولا تعّدا :ىلوألا ةلاحلا 7

 ةثرولا ركنأو ءاهجوز ةافو تقو نم ةربتعملا لمحلا ةّدم لالخ ًادلو ةافولا ةّدتعم تدلو اذإ

 الف .ًارهاظ لبحلا ناك الو .لبحلاب هتافو لبق رقأ دق جوزلا نكي مل نإف يه اهتعداو ءاهتدالو

 هللا همحر ةفينح تا لوق يف ةدالولا ىلع نيتأرماو لجر وأ نيلجر ةداهشب الإ دولوملا بسن تبشي

 . ىلاعت

 . ةلباقلا ةداهشب تبثي دمحمو فسوي ىبأ دنعو

 لمشي .قالط نم ةدتعملا ةدالو نأشب هبحاصو ةفينح يأ نيب فالتخا نم هانركذ ام نأ انه ظحاليو )١194170(

 لوق قالطإ هيلع لدي امل ًارظن ريدقلا حتف بحاص كلذ ئلإ راشأ امك نئايو يعجر قلط نم ةدتعملا

 توبث ىلع نوقفتم مهنأ اذه ئنعمو , يعجرلا ال نئابلا قالطلا ةدتعم ةدالو يف وه ءاج نكلو . ةيادهلا

 ةدتعمل ةبسنلاب ةدالولا توبث ئلع نوقفتم .مهنأ اذه ئنعمو ,يعجرلا ال نئابلا ةدتعمل ةبسنلاب ةدالولا

 هتأرما قلط الجر نأ ولو» : يسخرسلل «طوسبملا» يف ءاج دقف ةدحاولا ةأرملا ةداهشب يعجرلا قالطلا
 ركني جوزلاو ةدالولا ئلع ةأرما تدهشو لقأ وأ نيتنسب قالطلا دعب دلوب تءاج مث ةنئاب ةقيلطت وأ ًاثالث

 «ناتأرماو لجر وأ نالجر دهشي مل ام ئلاعت هللا همحر ةفينح يبأ لوق يف بسنلا همزلي مل لبحلاو ةدالولا

 .08١408ص «"ج يسخرسلل «طوسبملاو :«ةدحاو ةأرما ةداهشب امهلوق يف بسنلا همزليو
 )١/١191( ص .7"ج ناتحملا درو 6550 .
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 تبثي ام ىلإ ةجاح الف «ةافولا ةّدع مايقب ةافولا دعب ًامئاق ربتعي حاكنلا نأ :(امهلوق هجو)
 .دولوملا نييعتو ةدالولا تابثا ىلإ ةجاحلا امنإو .حاكنلا مايق لاح يف لاحلا وه امك بسنلا

 .حاكنلا مايق لاح يف امك ةلباقلا ةداهشب تبثي كلذو

 عيمجب حاكنلا عاطقنال ةدالولا دعب ًامئاق هرابتعا نكمي ال حاكنلا نإ :(ةفينح يبأ لوق هجو)
 كلذ نأل ؛ةلباقلا ةداهشب ةدالولا تابثإ زوجي الف .ةيبنجأ ريصتف «ةدالولاب ةّدعلا ءاضقناب هقئالع

 نم هتوبل لب الف زوجي أل اذهو قدجتاو ةأرما ةداهشي ةيسجألا دلول لسدلا توش ًامكخ ردع

 .9*015نيتأرماو لجر وأ نيلجر ةداهش
 :هتافو لبق لبحلاب جوزلا ٌرقأ اذإ :ةيناثلا ةلاحلا 41

 هتافو لبق جوزلا ناكو ءاهئاعداب ةثرولا نم دحأ اهقدصي ملو ةدالولا ةافولا ةدتعم تعّدا اذإو

 نود .تدلو اهلوق درجمب تبثت ةدالولا نإف ءًارهاظ لبحلا ناك وأ  هتجوز لبح- لبحلاب ٌرقأ دق
 تبثت ال دمحمو فسوي وبأ لاقو .ةفينح يبأ دنع اذهو .اهريغ وأ .ةلباقلا ةداهش ىلإ ةجاح

 ,01579ةقث ةأرما وأ ةلباقلا ةداهش ريغ نم ةدالولا

 :ةثرولا اهقّدصو ةدالولا تعّدا : ةثلاثلا ةلاحلا 14

 نإف دولوملا اذه تدلو اهنأو ةدالولا اهئاعداب ةثرولا اهقّدصو ةدالولا ةافولا ةدتعم تعذا اذإ

 دنعو .مهضعب دنع ةداهشلا ليبق نم وه مهقيدصتب هبسن توبثو .مهقيدصتب تبثي دلولا بسن
 ةداهشلا ظفل هيف طرتشا ةداهشلا ليبق نم مهقيدصت ربتعا نمف .رارقإلا ليبق نم رخآلا ضعبلا

 نيتأرماو الجر وأ نيلجر ةدتعملل نوقدصملا ةثرولا نوكي نأ وهو ةداهشلا باصنو مكحلا سلجمو

 لجر وأ نالجر اهقّدص نإف .رخآلا ضعبلا اهبذكو ةثرولا ضعب اهقّدص اذإ اذه ىلعو .لقألا يف

 ةقلطم ةجح ةداهشلا نأل ؛مهريغ قح يفو «ةثرولا عيمج قح يف دلولا بسن تبث ناتأرماو

 .لكلا ىلع ةجح تناكف

 طرتشي الو ةثرولا عيمج - اهقّدص اذإ هبسن تبثي لاق ,رارقإلا ليبق نم ةثرولا قيدصت ربتعا نمو

 ضعب اهقّدص اذإف 0 الو ةثرولا ةروكذ الو مكحلا سلجم الو ةداهشلا ظفل مهقيدصت يف

 نم مهبيصن يف دلولا مهكراشو نيقدصملا قح يف هبسن تبث اهوقدصي ملو نوقابلا دحجو ةثرولا

 .211"مهريغ قح يف ال مهقح يف ةجح مهرارقإ نأل ,مهريغ قح يف هبسن تبثي ملو .ثاريملا

  )1١1١915ص 27ج «عئادبلا» 4 271١75١5١غ 8ص ل يسخرسلل «طوسبملا» .

 20 )11975ج «عئادبلا» ص١7؟.

 )١191/4( يف تبثي مل نإو دلولا بسن نأ يل ودبيو 48ص :.1ج «طوسبملا» «27117/-15١5نص «؟"ج «عئادبلا»
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 :دولوملا اوركنأو ةدالولاب ةثرولا اهقّدص :ةعبارلا ةلاحلا 6

 اهنأ اوركنأ يأ ءدولوملا نييعت اوركنأ مهنكلو .ةدالولا اهئاعداب ةافولا ةدتعم ةثرولا قّدص اذإو
 ًاعامجإ ةلباقلا ةداهشب هنيعت تبثي ةلاحلا هذه يفف .هتدالو يه يعدت يذلا دولوملا اذه تدلو

 ,015©ديبحاصو ةفينح يبأ نيب فالخ الب ةيفنحلا دنع

 مكحلا اذه نإف ءاهقندص نم قح يف بسنلا تبثب امنإو اهتدالوب ةدتعملا اوقدصي مل نيذلا ةثرولا قح
 ةدتعملا ءاعدالو مهضعب قيدصتل ةثرولا ريغ قح يف تبثي دلولا بسن نأ ئرأف هيلعو «ثاريملل ةبسنلاب

 .دلولل ةياعر هتوبث يف طاتحي بسنلا نألو ةدالولاب

 )08 )11١91/6ص "جا «راتحملا درو راتخملا ردلا» .
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 ىنزلا دلو بسن
 :رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا -.57

 دلولا» :لاق لك هللا لوسر نأ ملسم مامإلا هجرخأ يذلا فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يف ءاج

 هل يأ «هرجحلا رهاعللو» ىنعمو «ينازلا وه رهاعلا : يوونلا مامإلا لاقو هرجحلا رهاعللو شارفلل

 الإ هل سيل كلذب نوديري ءرجحلا هل :لوقت نأ برعلا ةداعو .دلولا يف هل ٌّقح الو ةبيخلا
 ,01572ةبيخدلا

 1 :ىنؤلا نم دلولا بسن تبثي ال 7

 توبث مدعب ءاهقفلا لاق «رجحلا رهاعللو شارفلل دلولاو :فيرشلا يوبنلا ثيدحلا ىلع ءانبو

 لاق كلذبو هب قحلي الو .ينازلا ءىطاولا نم هبسن تبثي ال يأ ءىنزلا نم دلولا بسن
 , 0159ءاهقفلا

 :ىنزلا نم دلولا بسن مدع يف ءاهقفلا لاوقأ نم -4

 مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقب ةلمج ىنزلا دالوأ كك ىفن» :يرهاظلا مزح نبا لاق :ًالوأ
 اذإ ةأرملاب قحلي دلولاو .دلولا هب قلحي الف ّدحلا هيلع  ينازلا يأ  رهاعلاف «رجحلا رهاعللو»

 يف ةأرملاب دلولا قحلأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل هئرتو همأ ثريو . لجرلاب قحلي الو هب تتأ

 , 031378«لجرلا نع هافثو ناعللا

 ,215؟©:,دلولا هب قحلي ال اذلو ءدساف ىنازلا ءام نإو :ةيكلاملا هقف نمو :ًايناث

 .”ا/ص ١٠2ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (1191/5)

 ,37”*ج «جاتحملا ينغم» ءال٠5 ص ,”ج «تادارإلا ئهتنم حرشو 2.405 27556ص 25ج «ينغملا» )/١191(

 27ج «مالسإلا عئارش») ,145-741ص ءا١1جو "77ص ١٠2ج ريدردلل «ريغصلا حرشلا» ,88"7ص

 .198١ص 27ج ؛نيحلاصلا جاهنم» .7١١ص «عفانلا رصتخملا» ."١41و ١78ص

 .”ا/8ص «١1ج ريدردلل «ريغصلا حرشلا» )١1919( ."77ص .١٠ج «ئلحملا» (119194)

 هاما



 ةأرملا هتقدصو ىنزلا نم هنبا دلولا اذه نأو ةّرح ةأرماب ىنز هنأ ٌرقأ» ةيفنحلا هقف نم :ًاثلاث

 «رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل امهنم دحاو نم تبثي ال بسنلا نإف
 رهاعلل ظح ال هنأ انه دارملاو ءطقف رجحلا ىنازلا ظح كي هللا لوسر لعج دقو ,ىنازلل شارف الو
 1 مرفت .بسنلا نم

 : ةينازلا ةأرملاب قحلي ىنزلا نم دلولا 8

 هتدلو يتلا ةينازلا ةأرملاب قحلي نكلو ءانركذ امك ينازلا لجرلاب قحلي ال ىنزلا نم دلولاو
 دلولا اذه نإو ةّرح ةأرماب ىنز هنأ ٌرقأ» : يسخرسلل «طوسبملا» يف ءاج دقف هل اهتدالو تبث اذإ

 شارفلل دلولا» :ِكو هلوقل امهنم دحاو نم تبثي ال بسنلا نإف ةأرملا هتقدصو ىنزلا نم هنبا

 نأل ؛ةلباقلا ةداهشب رهظي كلذو ةدالولاب اهنم بسنلا توبث نأل .لجرلا نود ةأرملا نم دلولا
 ,01540اهنم بسنلا تبث اذهلف نياعم اهنع.دلولا لاصفنا

 :دلولا بسن يف هرثأو هتينزمب ينازلا جاوز -

 «تدلوف اهجوزت مث تلمحف ةأرماب ىنز ولو» :ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج

 هبسن تبثي مل رهشأ ةتس نم لقأل هب تءاج نإو .هنم هبسن تبث ادعاصف رهشأ ةتسل هب تءاج نإ

 ىنزلا نم ينم هنإ لاق نإ امأ . ىنزلا نم هنأ لقي ملو  هنبا دلولا اذه نأ يعدي يأ  هيعدي نأ الإ
 20154559 هنم ثري الو هبسن تبثي الف

 :ىنزلا نم هدلو ينازلا قاحلتسا -0

 دلوو .هقحلتسا اذإ نعالملا قحلي ةنعالملا دلو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج

 لاقو .روهمجلا لوق يف  هقحلتسا اذإ ىنزلا دلو ينازلا قحلي ال يأ - ينازلا قحلي ال ىنزلا

 دلج اذإ هقحلي :ميهاربإ لاقو .هئريو ّدحلا هيلع ميقأ اذإ ءىطاولا قحلي نيريس نباو نسحلا

 . ةءوطوملا كلم وأ ّدحلا

 نع مصاع نب يلع ىورو .هوحنو راسي نب ناميلسو ةورع نع ركذو .هقحلي :قاحسا لاقو
 رتسيو اهلمح عم اهجوزتي نأ هنم تلمحف ةأرملاب لجرلا ىنز اذإ اسأب ىرأ ال :لاق هنأ ةفينح يبأ

 امنإو .هقحلي ال هنأ رخآ هاعداف لجر شارف ىلع دلو اذإ هنأ ىلع اوعمجأو .هل دلو دلولاو ءاهيلع

 )١11980( ءالج «طوسبملا» ص١54.

 )١11481( .165ص ءالج «طوسيملا» )١١9875( .6850ص اج «ةيدنهلا ىواتفلا»
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 .شارف ريغ ىلع دلو اذإ اميف فالخلا

 هنألو ؛هرجحلا رهاعللو شارفلل دلولا» :ِك يبنلا لوق (انلو) : هللا همحر ةمادق نبا لاق مث
 ّدحلا دلجي ملول امك وأ ءًاشارف ةمأ تناكول امك لاحب هب قحلي ملف هقحلتسي مل اذإ هب قحلي ال
 ,01545ئربتعا نم دنع

 :ةيميت نبا مالسإلا خيش لوق -5

 بهذم وهو . هقحل « شارف الو ىنزلا نم هدلو قحلتسا نإو» : ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 ,0015429فاحسإو يعخنلاو نيريس نباو نسحلا

 :ةيميت نباو ةمادق نبا لوق ىلع بيقعت - 47

 جيزلا نأ هللا همحر ةفينح يبأ دارم نأ ىلع لمحي ةفينح يبأ نع ةمادق نبا هركذ ام : الوأ
 قفتي اذهبو «ىنزلا نم هنإ لوقي الو اهجوزتي نأ لبق ىنزلا نم ةأرملا هب تلمح يذلا .دلولا يعّدي

 اهجوزت مث تلمحف ةأرماب ىنز ولو» :اهيف ءاج ثيح ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج امو
 مل رهشأ ةتس نم لقأل هب تءاج نإو .هنم هبسن تبث ًادعاصف رهشأ ةتسل هب تءاج نإ «تدلوف
 نم ينم هنإ لاق نإ امأ «ىنزلا نم هنإ لقي ملو - هدلو هنأ يعدي يأ  هيعدي نأ الإ هبسن تبثي
 ,0192*عهنم ثري الو هبسن تبثي الف «ىنزلا

 حّرصي مل اذإ هزاجأ امنإ قاحلتسالاب ينازلاب ىنزلا دلو بسن توبث زاجأ نم نأ رهاظلا : ًايناث
 هبسن توبثو ىنزلا دلو قاحلتسا نيزيجملا لوق قفتي هيجوتلا اذهبو . ىنزلا نم هنم دلولا اذه نأب
 تبثي ىنزلا دلو بسن نأ وهو «ةيدنهلا ىواتفلا» نم مهنع هانلقن يذلا ةيفنحلا لوق عم ينازلا نم
 . ىنرلا نم هدلو هنأب حرصي نأ نود هيعدي نأب ينازلا نم

 .دلولا بسن هب تبثي الو قاحلتسالا اذهل ةميق الف ىنزلا نم هنإ لاق اذإ امأ

 نبا هيلإ راشأ ام اذهو ءهل شارف هنأل هقحلي مل ىنزلا نم هدلو ينازلا قحلتسي مل اذإ :ًاثلاث
 هنألو» :لاق ذإ ىنزلا دلو قاحلتسا زاجأ نم ىلع هدر يف لاق ثيح هلوق نم رهاظلا وهو .ةمادق

 ,01542«لاحب هب قحلي ملف هقحلتسي مل اذإ هب قحلي ال

 .؟556ص .5ج «ينغملا» )١١985(

 .778ص ةيميت نبا «مالسإلا خيش ىواتف نم ةيهقفلا تارايتخالا» )١19485(
 01١. ص ١1ج «ةيدنهلا ىواتفلا» )١1١986(

 ش .؟55ص .5ج «ينغملا» )١11943(

 - "م



 : حجارلا لوقلا -64

 دلوب تءاجف لماح يهو هتينزمب جوزت ءاوس ينازلا نم هبسن تبثي ال ىنزلا دلو نأ حجارلاو

 نأب هقحلتسا اذإ نكلو .دلوب تءاجو ءاهجوزتي مل وأ ,حاكنلا دقع تقو نم رهش ةتس نم لقأل

 هتينزمب جوزت ول كلذكو ءايندلا ماكحأ يف هنم هبسن تبثي هنإف « ىنزلا نم هدلو هنإ لقي ملو هاعّدا

 هنإ لقي ملو هاعدا وأ تكسو لمحلا ةّدم ىندأ نم لقأل دلوب تءاجف ىنزلا نم هنم لماح يهو

 .ايندلا ماكحأ يف تبثي هبسن نإف .ىنزلا نم
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 نابل تعفن
 يعانصلا حيقلتلابو عامج ريغب دولوملا بسن

 :ثحبلا جهنمو ديهمت 6-60

 اذه بسن امف اهلمح عضت مث «لجرلا لبق نم ءطو الب يأ عامج ريغب ةأرملا لمحت دق

 امف دلو  هداجيإو هللا قلخب  امهنم أشنيف ةأرملا ءامو لجرلا ءام عمج لصحي دقو ؟هتعضو يذلا

 ب مه نومسيو «يعانصلا حيقلتلا» ةامسملا ةقيرطلا هذهب اودجو نيذلا هلاثمأو دلولا اذه بسن

 نيبلطم ىلإ همسقن اذه ىلعو ؛ثحبملا اذه يف هنايب ديرن ام اذه ؟«بيبانألا دالوأ وأ لافطأ»

 : يلاتلا وحنلا ىلع

 . يعانصلا حيقلتلاب نيدولوملا بسن - يناثلا بلطملا

 لوألا بلطملا

 عامج ريغب دولوملا بسن

 :نينجلا نيوكتل ةليسولا وه عامجلا -5

 هتجوز محر يف هءام لجرلا فذق نم كلذ ىلع بترتي امو هتجوز لجرلا ءطو يأ .عامجلا
 اذه ىقبيو . هتردقو هللا ةئيشمب همأ نطب يف هقلخو نينجلا نيوكتل ةليسولا وه ءاهئامب هطالتخاو

 ءاش امك ىثنأ وأ ًاركذ ًايوس دلو هعضت مث ىلاعت هللا اهردق يتلا لمحلا ةّدم همأ نطب يف نينجلا
 .ةريثك تايآأ يف ميركلا نآرقلا لد اذه ىلعو ءردقو ىلاعت هللا

 :نينجلا نيوكت يف نارقلا تايآ ضعب -7

 بلصلا نيب ْنِم ُجرخي قفاد ٍءاَم ْنِم َقِلْخ .ّقلُخ مم ُناسنإلا رظنيلف» : : ىلاعت لاق -

 محر يف بوبصم يأ «قفاد ِءام ْنِمظ :تايآلا هذه ريسفت يف ءاجو 04 6
 .ةأرملا

 1١547 ١( نم تايآلا .قراطلا ةروس] 6-[.
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 قولخم ناسنإلا نأل ؛ةأرملا ءامو لجرلا ءام :نيئام عم هب داريو .ينملا :ءاملاب دوصقملاو
 رهظلا يأ بلصلا نيب نم جرخي ءاملا اذهو . .امهجازتمال ًادحلاو ءام انيلفجت كلو امنت

 .©1؟40ةأرملا بئارت بئارتلاو «لجرلا بلص انه بلصلاو ءردصلا يأ بئارتلاو
 مدآ نبا انقلخ يأ .©280هيََتبَت جاشمأ ٍةفطث ْنِم ّناسنإلا انقلَخ اَنإط : ىلاعت لاقو - ب

 : طالخأ يأ «جاشمأ» .ةفطن وهف ءاعو يف ليلق ءام لكو «ينملا وهو ءءام نم يأ ؛ةفطن نم
 رمت ثيح «.نيكملا رارقلا وهو ةأرملا محر يف ةفطنلا هذه رقتستو ."03' )ةأرملا ءامو لجرلا ءام

 لاق ىهتدالوو هعضو نيح ىلإ ةأرملا هلمحت يذلا نينجلا نيوكتل هللا اهردق يتلا قلخلا راوطأب
 انقلخ مث نيكم رارق يف ةفطن ةانلعج مث .نيط ْنِم ٍةلالس ْنِم َناسنإلا انقلخ دقلوإ» : ىلاعت

 رخآ تلح هناشأ م امل مالا نوسكم ماظن ةخضملا الخ ةنضم ةلعلا اخف قلعة
 , 011510 نيقلاخلا ّنسحأ هللا َكرابتف

 : عامج ريغ نم لمح لصحي دق -6

 ركذ دقو «هتجوز لجرلا ءطو ريغ نم يأ . عامج ريغ نم ةأرملا دنع لمح لصحي دقو اذه

 قيرطلا ريغ نم لمحلا لوصح ةيفيك اونّيِب امك ,ماكحأ نم هيلع بترتي ام اونّيبو .كلذ ءاهقفلا
 . مهلاوقأ ضعب يلي اميف ركذنو .عامجلا قيرط :فولأملا

 : عامج ريغب ةأرملا لمح يف ءاهقفلا لاوقأ نم -69

 ةقرفلا تلصح اذإ ةّدعلا بجت امنإو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاج :الوأ

 درجم نم قولعلا ىلإ برقأ هنأل ؛ جوزلا ينم يأ ( ةينم لاخدتسا دعب ةقرفلا وأ . . ءطو دعب

 نع يدرواملا ىكح دقف .لاخدإلا لاحو .لازنإلا لاح امردحيم ّينملا نوكي نأ لب الو .جاليإلا

 لاح يف ًاعم لاخدتسالاو لا ازنإلا دجوي نأ لاخدتسالاب ةّدعلا بوجو طرش نأ باحصألا
 , 01559 وزلا

 يف ؟دتعت له ءاهجرف يف هينم تلخدأو : :ةيفنحلا هقف يف «راتخملا ردلا» يف ءاج :ًايناث

 .«محرلا ةءارب فرعتل اهجايتحال معن  اتيفلحلا بتك نم - «رحبلا»

 يف اهجوز ينم تلخدأ يأ «اهجرف يف هينم تلخدأ» :ةرابع ىلع ًاقيلعت نيدباع نبا لاق

 .ه-4(ص 27ج «يبطرقلا ريسفت» )١1١19848(

 .١٠7١ص .19١ج «يبطرقلا ريسفت» )١١1990( .[؟:ةيآلا رهدلا ةروس] )١119489(
 ."84ص اج «جاتحملا ينغمد )١19473( .[ع17١1-4 نم تايآلا ,نونمؤملا ةروس] )١١91(

 - 8ك -



 .لوخد الو ةولخ ريغ نم اهجرف

 جاليإ ريغ نم اهقّلط مث اهجرف يف هّينم تلخدأ اذإ ام مكح َرأ ملو :«رحبلا» بحاص لاق

 هب بهذملا لهأ ىلع مكحي نأ ّدب الو  ةّدعلا بوجو يأ  اهبوجو ةيعفاشلا ريرحت يفو

 . جاليإلا درجم نم رثكأ محرلا ةءارب فرعت ىلإ جاتحي ينملا لاخدإ نأل  ةيفنحلا بهذم يأ

 اميف هتيراج لجرلا جلاع اذإ :هّصن ام  ًاضيأ ةيفنحلا بتك نم  «طيحملا نع رحبلا» نعو
 تقلعف كلذ ناثدح يف اهجرف هتلخدتساف ءيش يف هءام ةيراجلا تذخأف لزنأف جرفلا نود

 , 01555عهنم دلو مأ ةيراجلاو هنم دلولاف تدلوو ةيراجلا

 ينم هتنظ اهجرف ًاينم تلخدأ اذإ : ةيعفاشلا بتك يف امو» : اقيأ «راتحملا در» يفو :ًاعلاث

 ؛هابأت ال دعاوقلاو انباحصأل هرأ ملو «رحبلا» يف لاق .ةهبشب ةؤطوملاك ةّدعلا اهيلعف ديس وأ جوز
 ,201"؟9نعمجحرلا ةءارب فرعتل اهبوجو نأل

 :اهجرف يف اهجوز ءام ةأرملا لاخدا مكح

 نأ رابتعاب لاخدإلا اذهب مثأت لهف اهجرف يف  ّىنملا يأ  اهجوز ءام ةجوزلا تلخدأ اذإو

 تلخدأ اذإ ةجوزلا ىلع جرح الو مثإ ال باوجلاو ؟حابم اهلعف نأ رابتعاب مثأت ال مأ ؟مرحم اهلعف

 رثكأ لعفت مل يهف ءاهجرف يف هئام فذقو اهؤطو هل لحيو هشارف اهنأل ءاهجرف يف اهجوز ينم
 نوكي نأ مهلوق انلقن نيذلا ةيعفاشلا طرتشا اذهلو ءاهجرف يف هلاخدإ اهل حابم ءام لاخدإ نم

 ىنعمو «ةيجوزلا مايق لاح يف اهجوز ينم يأ ًامرتحم ًاينم اهجرف يف ةأرملا هلخدت يذلا ّينملا
 .اهجرف يف اهنع يبنجألا ينم ةأرملا لاخدا ةمرح كلذ

 :اهجرف يف هينم لاخدا يف اهجوز ةجوزلا ناذئتسا -

 هنذأتست نأ اهجرف يف اهجوز ينم اهلاخدإ ببسب ةجوزلا نع مثإلا عفرل طرتشي له نكلو
 يل رهاظلاو ءرمألا اذه يف ءاهقفلل الوق َرأ مل ؟اهنع مثإلا عفرل طرشب اذه سيل مأ .كلذ يف

 ةمهتلا عفرل كلذ يف اهجوز نذأتست نأ اهل ىلوألا نكلو ءاهنع مثإلا عفرل طرشب سيل اذه نأ

 .اهلمح روهظ ىتح اهأطي مل هنأ قفتاو هتلمحت يذلا اهجوز ءام نم تلمح اذإ اميف اهنع

 .ه 58ص الج «نيدباع نبال «راتحملا درو راتخملا ردلا» )*١١1194(

 .017ص الج نيدباع نبال «راتحملا در» )١١199485(

 - 78ا/



 :اهجرف يف اهجوز ينم ةأرملا لاخدإ ىلع بترتي اذام 7

 : ةدعلا بوجو : ًالوأ

 يف اهجوز ّينم تلخدأ ةجوزلا ٌنكلو ءلوخد لصحي ملو نيجوزلا نيب نيب ةقرفلا تعقو اذإ

 ناك نإ : نادمح نبا لاق» : : ةلبانحلا هقف يفف «عانقلا فاشكو يف ءاج دقف . بجت ةدعلاف ءاهجرف

 , 01440 تّدتعا - هتلمحت يذلا يأ اهجوز ءام

 . .ءطو دعب ةقرفلا تلصح اذإ ةّدعلا بجت امنإو» :ةيعفاشلا اهقف يف «جاتحملا ينغم» يفو
 لا . جوزلا ينم يأ هينم لاخدتسا دعب ةقرفلا وأ

 نم  «رحبلا» يف ؟دتعت له ءاهجرف يف هّينم تلخدأ» :ةيفنحلا هقف يف «راتخملا رّدلا» يفو

 ,01657عمحرلا ةءارب فرعتل اهجايتحال معن - ةيفنحلا بتك

 :بسنلا توبث :ًايناث - 4488

 هبسن تبي يا ةندالو داعب لمحلا اذه نإف اهجرف هتلخدأ يذلا جوزلا ءاه نم ةعوزلا تلمخلاذإو

 هقف يف «عانقلا فاشكو يف ءاج «هب قحليف هتجوز محر يف هئام نم نوكت هنأل ؛جوزلا نم

 نم بسن هقحل اهجوز ءام تلمحت اذإ :بسنلا نم قحلي اميف «عدبملا» يف لاقو» : ةلبانحلا
 , 0155 هنم هتدلو

 :هصن ام «طيحملا» نعو «رحبلا» نعو» :ةيفنحلا هقف يف نيدباع نبال «راتحملا ٌدر» يفو

 هتلخدتساف ءيش يف هءام ةيراجلا تذخأف .تلزنأف جرفلا نود اميف هتيراج لجرلا جلاع اذإ

 ةيفنحلا نأ كلذ ىنعمو ,0366تكعه دلو مأ ةيراجلاو ةنم دلولاف «تدلوو ةيراجلا تقلعف لاهجرف

 .اهجرف ةجوزلا هتلخدأ يذلا جوزلا ءام نم دلوتملا دلولا بسن توبث نوري

 :اهجرف يف اهجوز ريغ ءام ةأرملا لاخدإ مكح -4

 : مارح لاخدإلا اذه : ًالوأ

 ءام تلمحت اذإ» : «عانقلا فاّشك» يف ءاج ءاهنع ىبنجأ ىنم هنأل ؛ مارح لاخدإلا اذه

 )١11١19946( 708-7094ص الج «عانقلا فاشكو .

 )١1495( ."84ص الج «جاتحملا ينغم»

 .678ص 27ج «هراتخملا ردلا» )١1١19499(

 .؟7-5609ه8ص "جا «عانقلا فاشك» )١1١1994(

 . 78ص الج «راتخملا ردلا ئلع راتحملا در» )١١449(
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 الف «يبنجألا ءامك هتلمحت يذلا ءاملا يأ  ًامارح ناك نإف «هنم هتدلو نم بسن هقحل اهجوز
010 1 

 :بسشنلا توبث مدع : ًايناث

 نم لمحلا اذه بسن تبثي الف ءاهجرف هتلخدأ يذلا يبنجألا ءام نم ةأرملا تلمح اذإو .

 «عدبملا» يف لاقو » : ةلباثحلا هقف يف «عانقلا فاّشكو يف ءاج .«هعضو دعب هب قحلي الو جوزلا

 هتدلو نم بسن هقحل اهجوز ءام تلمحت اذإ :بسنلا نم قحلي اميف  ةلبانحلا هقف بتك نم

 الف ءاهجوز ءام هتنظ ءام وأ - يبنجألا ءامك هتلمحت يذلا ءاملا يأ - فاز ناك نإف .هنم

 ,07009«سحس

 نم وأ اهجوز ءام نم ةجوزلا هلخدت ام مكح يف ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يفو

 لاح يف اعم لاخدتسالاو لازنإلا دجوي نأ لاخدتسالاب ةّدعلا بورجو طرش» :اهنع يبنجأ

 قلط ول هنأ يأ .9"2«دلولا هقحلي ملو ةّدعلا بجت مل مث ءهتلخدتساو اهنابأ مث . .ةيجوزلا
 ءءاملا اذه نم تلمح مث ءاهقّلط يذلا اهجوز ءام ًانئاب ةقلطملا هذه تلخدأ من ًانئاب هتجوز
 ءام نم نوكت دلولا نأل ؛قلطملا اهجوز نم هبسن تبثي ال يأ هب قحلي ال هعضت يذلا دلولاف

 .اهنم ًايبنجأ راص ًانئاب اهقّلط نأ دعب هنأل ؛ةأرملا نع ىبنجأ

 يناثلا بلطملا

 يعانصلا حيقلتلاب دولوملا بسن

 : يعانصلا حيقلتلاب دوصقملا -5

 هانيب يذلا داتعملا يعيبطلا قيرطلا ريغب دالوألا باجنإ انثحب يف يعانصلا حيقلتلاب دوصقملا

 نآلا فرعي امب دالوألا باجنإ نوكي امنإو  عامجلاب يأ  نيجوزلا نيب يسنجلا لاصتالا وهو

 «بيبانألا لافطأ» ب نومسي وأ نوفرعي قيرطلا اذهب نودلوي نيذلا دالوألاو ««يعانصلا حيقلتلا» ب

 قرط وأ روص يعانصلا حيقلتللو ..بيبانألا لخاد متي لجرلا ينمب ىثنألا ةضيوب حيقلت نأ رابتعاب

 .اهمكح نّيبن مث يلي اميف اهركذن ةددعتم

 )١1٠٠١( ؟768-09ص ,ج «عانقلا فاشك» .

 )١1٠١1( 7509-:6ه8ص .,ا"ج «عانقلا فاشك» .

 )؟١1٠١( ."84ص .ج ةجاتحملا ينغم»

- "88 



 :(5دالوألا داجيإل يعانصلا حيقلتلا قرط  ةة/

 عرزت مث هتجوز تسيل ةأرما نم ةذوخأم ةضييبو جوز نم ةذوخأم ةفطن نيب حيقلت يرجي : الوأ

 .هتجوز محر يف ةحيقللا

 ةحيقللا كلت عرزت مث ةجوزلا ةضييبو جوزلا ريغ لجر ةفطن نيب حيقلتلا يرجي نأ :ًايناث

 . ةجوزلا محر يف
 عررت مث «ةجوزلا نم ةذوخأم ةضييبو جوزلا نم ينم نيب يجراخ حيقلت يرجي نأ : اثلاث

 .اهلمحب ةعوطتم ةأرما محر يف ةحيقللا

 ةحيقللا عرزتو ةيبنجأ ةأرما ةضيبو يبنجأ لجر نم ةفطن نيب يجراخ حيقلت يرجي نأ :اعبار

 .ةجوزلا محر يف

 ةحيقللا عرزت مث «ةجوزلا نم ةضييبو جوزلا ةفطن نيب يجراخ حيقلت يرجي نأ :ًاسماخ

 .نيتجوز هل نأل .جوزلا اذهل ىرخألا ةجوزلا محر يف

 ةحيقللا عرزت مث ءايجراخ حيقلتلا متيو هتجوز نم ةضييبو جوزلا نم ةفطن ذخؤت نأ :ًاسداس

 .ةجوزلا محر يف

 حقلتل اهمحر وأ هتجوز لبهم نم بسانملا عضوملا يف نقحتو جوزلا ةفطن ذحؤت نأ :ًاعباس

 .ايلخاد احيقلت

 :يعانصلا حيقلتلا قرط يف عرشلا مكح

 ةئنس رفص ١74 نم نامع يف ثلاثلا هرمتؤم ةرود يف دقعنملا يمالسإلا هقفلا سلجم رّرق

 : يتأي ام - يعانصلا حيقلتلا قرط  قرطلا هذه نأشب «ه 7

 نم اهيلع بترتي امل وأ اهتاذل تاب ًاعنم ةعونممو ًاعرش ةمّرحم اهّلك ىلوألا ةسمخلا قرطلا نإ
14 

 .ةيعرشلا ريذاحملا نم كلذ ريغو ةمومالا عايضو باسنألا طالتخا

 دنع امهيلإ ءوجللا نم جرح ال هنأ عمجملا سلجم ىأر دقف «عباسلاو سداسلا ناقيرطلا امأ

 . 2 9«عملعأ هللاو ةمزاللا تاطايتحالا لك ذخأ ةرورض ىلع ديكأتلا عم ةجاحلا

 )*١٠٠١( ةنس نامع يف ةدقعنملا يمالسإلا هقفلا عمجم سلجمل ةثلاثلا ةرودلا تايصوتو تارارق /114٠01اه-

 .ماقحك

 )١5٠١5( .7”-7؟ص قباسلا عجرملا

- "86 



 :يعانصلا حيقلتلا يف رهزألا خيش ىوتف -6

 :لاق يعانصلا حيقلتلا نأشب هللا همحر توتلش دومحم رهزألا عماجلا خيشل ىوتف يفو

 دقع امهنيب طبري ال ةأرملا نع يبنجأ لجر ءامب حيقلتلا ناك اذإ  يعانصلا حيقلتلا يأ  هنإ»

 يقتلي ًاميظع ًامثإو ةركنم ةميرج ةيمالسإلا ةعيرشلا رظن يف نوكي ةلاحلا هذه يف وهف «جاوز

 يف ًادصق يبنجأ لجر ءام عضو يهو ةدحاو امهتجيتنو دحاو امهرهوج .دحاو راطإ يف ىنزلا عم
 ناكل ةميرجلا ةروص يف روصق الولو . ةيع 0

 0 "© ىنزلا مكح وه ةلاحلا كلت يف حيقلتلا مكح

 :يعانصلا حيقلتلا يف انيأر -

 نامع يف ة ةدقعنملا ةثلاثلا هترود يف يمالسإإلا هقفلا عمجم سلجم تارارق يف ءاج ام ديؤن

 .ٌلحي امو قرطلا هذه نم مرحي امو يعانصلا حيقلتلا قرط نأشب ةقباسلا ةرقفلا يف انركذ يتلاو

 نوكيو « يعانصلا حيقلتلا قرط نم لحي وأ مرحي اميف رهزألا خيش ىوتف يف ءاج ام ديؤن امك

 خيش ىوتف يف ءاج امو ,يمالسإلا هقفلا عمجم سلجم هيلإ بهذ ام وه عوضوملا اذه يف انيأر
 .رهزألا

 :يعانصلا حيقلتلاب دولوملا بسن 0١-

 لاهمحر يف هريغ ءام وأ اهجوز ءام ةأرملا لاخدإ نأشب اهانركذ يتلا ءاهقفلا لاوقأ ءوض يفو

 «يعانصلا حيقلتلا نأشب رهزألا خيش ىوتفو يمالسإلا هقفلا عمجم سلجم تارارق ءوض يفو

 وأ بسنلا اذه توبث ةهج نم يعانصلا حيقلتلا قيرطب دولوملا بسن مكح نوكي ءاهانديأ يتلاو

 : يتآلا ليصفتلا بسح هتوبت مدع

 007 يتطلب بسنلا اهيف تبثي تارا قرطلا

 ل عوز نم ةضيبو حيز م ةفخ طل ا ةقيرطلا

 .ةجوزلا محر يف ةحيقللا

 وأ هتجوز لبهم نم بسانملا عضوملا يف نقحتو جوزلا ةفطن ذخؤت نأ :ةيناثلا ةقيرطلا

 .ايلخاد احيقلت حقلتل اهمحر

 امأ .ةيناثلا ةقيرطلا اميس ال اهجرف يف اهجوز ءام ةجوزلا لاخدإ ناهبشت ناتقيرطلا ناتاهف

 )١1٠٠١( 77/ص توتلش دومحم خيشلل «ىواتفلا» 9378-1 .

- "41١ 



 يف اهجوز ءامب ةأرملا ةضييب حيقلت متي ذإ جوزلا ءام لاخدإ ىلع ةدايز اهيفف . ىلوألا ةقيرطلا
 اذإف اذه ىلعو .ةجوزلا محر يف ةجوزلا ةضييبو جوزلا ءام يهو ةحيقللا لاخدإ مث ,جراخلا

 .اهنمو اهجوز نم هبسن تبثي هعضت يذلا دلولاف نيتقيرطلا نيتاه ىدحإب ةأرملا تلمح

 :يعانصلا حيقلتلاب بسنلا اهيف تبثي ال يتلا قرطلا 441“

 ءام نم نّوكت هنأل ؛هبسن اهب تبثي الف , يعانصلا حيقلتلل ىرخألا قرطلاب دولوملا امأ

 بسنلا ةهج نم همكح نوكيف .هب هبسن قحلي الف ,هتجوز ءامو جوزلا ءامب نوكتي ملو , يبنجأ
 . ىنزلا دلو مكح
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 مل اتف) معو

 ةنيبلاب وأ رارقإلاب بسنلا توبث
 , مك - 14

 هن قا «العف مئاقلا حيحصلا حاكنلاب بسنلا توبث ىلع قبس اميف انملكت
 يف بسنلا توب 5 طورشو « ةهبشب ءطولاب وأ دسافلا حاكنلاب بسنلا توبث ىلع انملكت امك ,ةّدعلا

 هيد تاالاحلا هذه

 ريغ وأ هنم ةّدع وأ حيحص حاكن نم هببس نايب نود هدذحو درجملا رارقإلاب بسنلا تشي لف

 رارقإلاب بسنلا توبث ىمسيو .ءطولاب وأ هسفن حاكنلاب ةقلعتملا بسنلا توبث بابسأ نم كلذ
 . ةداهشلا يهو ةنيبلاب امنإو رارقإلا ريغب بسنلا ًاضيأ تبثي دقو 05 9«ةوعّدلا» ب هدحو درجملا

 : ةئّيبلابو بسنلاب رارقإلاب دوصقملا ه6

 هب فرتعا يأ هلو قحلاب ّرقأو .تبثهاذإ ءيشلا ٌرقأ :لاقي .تابثإلا ينعي ةغللا يف رارقإلا

 هجو نم رابخإ هنأ الإ .ريغلل -رقملا ىلع يأ هيلع ّقحب رابخإ وه ًاعرش رارقإلاو .«"٠””هتبثأو
 , 0" "8هجو نم ءاشنإو

 نيبو هنيب ايمف ةنيعم ةبارق دوجوب -رقملا  ناسنإلا رابخإ ينعي بسنلاب رارقإلاف ءاذه ىلعو
 اذإف .بسنلاب هل ٌرقملا وه هنع ربخُملاو بسنلاب ٌرقملا وه ربخملاف هل رقُملا يأ  رخآ صخش
 هل ٌرقملا وه نالف ناكو ءبسنلاب ٌرقملا وه صخشلا اذه ناك «هنبا وه ًانالف نأب صخش ٌرقأ
 ةبارق :انلاثم يف يه ءامهنيب ةنيعم ةبارق دوجو نع رابخإلا ًانمضتم رارقإلا اذه ناكو .بسنلاب

 .هل ٌرقملل ّرقملا اهب ْرقأ يتلا ةونبلا

 اميف هنيبنس امك  ًاعرش ةربتعملا ةداهشلاب بسنلا تبثي دقف .ةداهشلا :ةنيبلاب دوصقملاو
 .- دلعب

 )١٠٠١( 477؟ص - هللا همحر  ةرهز يبأ خيشلا انذاتسأل «ةيصخشلا لاوحألا» .

 ص .؟ج «طيسولا مجعملا» 2( دف] ١ 0988ص هج «راتخملا ردلا» 2( كيل الا" .
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 :ثحبلا جهنم 5

 :ناعون بسنلاب رارقإلا

 دق نع بسلا دست ىف -رقملا سفن ىلع يأ - سفنلا ىلع بسنلاب رارقإ : لوألا 0

 .رقملا

 فلا ةنيبلا نإ م 0 يل و رع : يناثلا

 .سفنلا 00 رارقإلا : لوألا 50

 . ةئيبلاب بسنلا توبث : ثلاثلا بلطملا

 سفنلا ىلع بسندلاب رارقإلا

 :سفنلا ىلع بسنلاب رارقإلاب دوصقملا 7

 امنإو ءرقملا ريغ ىلع بسنلا ليمحت هيف هيف نبأ يذلا رارفإلا وع نسشنلا ىلع سنلاب رارثإلا

صخش ّرقأ ول امك ةأرما وأ رقملا ناك اجر ةرشابمو ءادتبا رقملا سفن ةن ىلع بسنلا ليمحت هيف
 

 اذهبو ءرقملا سفن ىلع (هنبا) هنوك وهو هل ٌرقملا بسن ليمحت رارقإلا اذه يفف .هنبا ًانالف نأب

 دلولا بسن لمح بألا نأل ؛هسفن ىلع رقي امنإف ٍنباب ٌرقأ اذإ» : يسخرسلا مامإلا لاق ىنعملا

 ىلإ هادعتي مث وأ رقملا نم ةيسن تبثي رارقإلا نم عونلا اذه يف بسنلاف . 00 '؟)(هسفن ىلع

 .دالوأ رقملل ناك نإ َرَقملا دالوأل ًاخأ نوكيف هريغ

 :سفنلا ىلع بسنلاب رارقإلا عاونأ -4

 هدلو ًانالف نأب ةأرما وأ لجر ّرقي نأك (ةونبلاب) ًارارقإ نوكي دق سفنلا ىلع بسنلاب رارقإلا

 (ةمومألاب) ًارارقإ نوكي دقو .هوبأ ًانالف نأب صخش ّرقي نأك (ةوبألاب) ًارارقإ نوكي دقو .اهدلو وأ

 تبثي'ةنيعم طورشو تارارقإ هذه نم لكلو مآ ةنالف نأب صخش ّرقي نأك
 ءهلازقملا تشتت اهب

 :ةيلاتلا تارقفلا يف هنيبن ام اذهو

 .؟9ص ١237ج «طوسبملا» (١؟9١١)
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 :ةوئبلاب رارقإلا ةحص طورش :ًالوأ -4

 تبثي الو حمصي ال رارقإلا اذه نإف .ىئنأ وأ ًاركذ ناك ءاوس .هدلو ًانالف نأب صخش رقأ اذإ
 : يه «ةنيعم طورش رفاوتب الإ ٌرقملا نم دلولا بسن هب

 .رقملا لثمل هلثم دلوي نأ ناكمإ أ

 .بسنلا لوهجم هل ٌّرقملا نوكي نأو - ب

 . ىنزلا نم هدلو وه هل ٌرقملا نإ رقملا لوقي ال نأو - ج

 .هرارقإ يف هل ٌرقملا هقّدصي نأو د

 : يلي اميف طورشلا هذه نم طرش لك نع ملكتنو .رارقإلا اذه يف دحأ هعزاني ال نأو  ه

 : هلثمل هلثم دلوي نأ ناكمإ :لوألا طرشلا

 . ًالوبقمو ًالوقعم رارقإلا نوكي ىتح ٌرقملا لثمل هل ٌرقُملا دلولا لثم دلوي نأ نكمملا نم يأ
 ول امك :لبقي ال رارقإلا نإف ءٌرقملا لثمل هل ٌرقملا لثم دلوي نأ روصتي الو نكمي ال ناك اذإ امأ

 قرافلا اذه عم ىتأتي ال ثيحب ليلقب هنم لقأ وأ هلثم وأ ٌرقملا رمع نم ربكأ هل ٌرقملا رمع ناك

 عبرأ ٌرقملا رمعو تاونس رشع هل ٌرقملا رمع نوكي نأك ءّرقملا لثمل هل ٌرقملا لثم دلوي نأ ليلقلا

 ليحتسي ذإ .هضفري لقعلاو هبذكي عقاولا نأل ؛رارقإلا لبقي ال تالاحلا هذه يفف .ةنس ةرشع

 , 0503١ ءاهقفلا حرص طرشلا اذهبو ,5١١2)هانفصو امك امهرمعو ّرقملل ًادلو هل ٌرقملا نوكي نأ

 ؟نئارقلاب ناكمإلا طرش يفتني له 86١

 نكمي لهف ءّرقملا لثمل هل ٌرقملا لثم دلوي نأب حمسي هل رقملاو رقملا نم لك رمع ناك اذإ

 اذإ .؛كلذ ناكمإب حمسي امهرمع ناك ولو .(هلثمل هلثم دلوي نأ ناكمإ طرش) طرشلا اذه يفن

 :ةلأسملا هذه يف ةلبانحلا بهذم -

 هب َرقأف لفط اهعمو مورلا دلب نم ةأرما تمدق ولو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج

 يه تلخد وأ مهضرأ لخد دق نوكي نأ لمتحي هنأل ؛ عزانملا مدعو ناكمإلا دوجول هقحل لجر

 دعب اهنع بئاغ وهو لجر ةأرما تدلو ول اذهلو «هتابثإل طاتحي بسنلاو ءاهئطوو مالسإلا راد

 .ا!له ه ص 22ج «يواصلا ةيشاحوو ريدردلل «ريغصلا حرشلا» 2 8١71ص الج «عئادبلا» ١١ 7١6(

 «ةيادهلا» . 5 7١ص 27ج «يقوسدلا ةيشاحوو ريدردلل «ريبكلا حرشلا» 2185ص 26ج «ينغملا» 5١11١١

 .65١ص كج «مالسإلا عئارش» 2709 ص 23ج «جاتحملا ينغم)» 2ا7١1؟ص الج «ريدقلا حتفاو

 ه46ة8* 



 . 25079 «اهدلب نم جورخ اهل فرع الو ءاهيلإ مودق هل فرعي مل نإو هقحل هتبيغ نم ةنس نيرشع

 لثمل دلولا اذه لثم دلوي نأ ناكمإ مدع ةحجرملا نئارقلل ةربع ال نأ لوقلا اذه نم مهفيف

 مل بئاغلا نأو «مالسإلا راد يه تلخد الو مورلا دالب لخدي مل لجرلا نأ حجارلا ذإ .ّرقملا

 «هتفرعم نكمأل كلذ نم ءيش لصح ول هنأل ؛اهدلب نم جرخت مل اهنأو .هتجوز ىلإ مدقي
 مل نكلو .هققحتب فيعض لامتحا كانه ناك نإو ناكمإلا طرش ققحت مدع حجارلا لامتحالاف

 .ناكمإلا طرش يفتني يلاتلابو «هل ةحجرملا ةنيرقلا وأ حجارلا لامتحالا اذهب ةمادق نبا ذخأي

 نأل ؛هلثمل هلثم دلوي نأ ناكمإب حمسي هل رقملاو رقملا رمع ماد ام حوجرملا لامتحالاب ذخأ لب

 طرش ققحتب لوقلا هرظن يف يعدتسي طايتحالا اذهو « ةمادق نبا لاق امك  هتابثإل طاتحي بسنلا

 .هاوس ام ىلإ رظن نود هل ٌرقملاو ٌرقملا رمع ىلإ ًارظن ناكمإلا

 : ةيكلاملا بهذم 446

 بسنلا لوهجم أدلو بألا قحلتسي امنإ» :ةيكلاملا هقف يف ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يف ءاج
 هنأ ملع ديعب دلبي دلو نم هقاحلتساك .ةداعلا وأ - بألا رغص يأ  هرغصل لقعلا هبذكي مل نإ

 نأ ناكمإ طرش ءافتنا ةحجرملا ةنيرقلاب نوذخأي ةيكلاملا نأ اذه نم مهفيو .©""7«هلخدي مل

 رقملا نم لك رمع هب حمسي نأ ناكمإلا طرش طرشلا اذه ققحتل نوفتكي ال مهف ,هلثمل هلثم دلوي

 ىلع ةحجارلا ةنيرقلا وأ حجارلا لامتحالاب ناكمإلا اذه يفتني ال نأ بجي امنإو .هل ٌرقملاو

 نأ هوبرض يذلا مهلاثم يف وهو «ةداعلا) هرارقإ بذكت ال نأب ةيكلاملا اهنع رّبع يتلاو .هئافتنا

 دلولا اذه نوكي ال نأ داتعملا وأ ةداعلا ذإ .هلخدي مل هنأ ملع ديعب دلب يف َدِلُو دلو قحلتسي

 .اهثطوو همأب ىقتلا هنإ لاقي نأ نكمي الف هيف دلو يذلا دلبلا هلوخد مدع َملع يذلا هيعّدم نم

 :ةلأسملا هذه يف حجارلا 4

 ققحتب حمسي هل رقملاو ٌرقملا رمع نوك ناكمإلا طرش ققحت يف هيلع لوعملا نأ , حجارلاو
 ناك نإو «طرشلا اذه ققحت مدع لامتحا ىلإ رظنلا نود هلثمل هلثم دلوي نأ وهو «طرشلا اذه

 امأ «هرارقإ يف رقملل عزانم دجوي ال ماد ام ناحجرلا اذه ىلع لدت ةنيرقل ًاحجار لامتحالا اذه

 نم ىلإ هبسن يف عزانتملا دلولا قاحلإ يف حيجرتلا نوكي ةلاحلا هذه يفف .هل عزانملا دجو اذإ

 .ةنيبلاب هنم هبسن تبثي ٠
 بسنلا لئاسم يف هاجتالا وه اذهو .هتابثإل طاتحي امم بسنلا نأ هانحجر امل حيجرتلا هجوو

 .١19ص .6ج «ينغمل اد (0؟١١؟

 .١5؟ص جا «يقوسدلا ةيشاحوو ريدردلل «ريبكلا حرشلا» 17١15(

1 



 هانحجر امب ذخألا طايتحالا اذهو هاجتالا اذهو قفتي امم نأ كش الو .ةيمالسإلا ةعيرشلا يف

 . يلبنحلا ةمادق نبا مالك نم دافتسملا وهو

 :بسنلا لوهجم هل رقملا نوكي نأ :يناثلا طرشلا 6

 لاق ءّرقملا نم هبسن توبث عنمي بسنلا فورعم هل رقملا نوك نأ طرشلا اذه طارتشا هجوو
 ؛هريغ نم هتوبث عنمي ًافورعم هبسن نوك نأل» : طرشلا اذه طارتشا ليلعت يف «ريدقلا حتف» بحاص
 .©"19وهتوبث دعب خسفلا لبقي ال بسنلا نأل

 بسنلا فورعم بسنلاب هل رقملا ناك نإف» : طرشلا اذه طارت ارتشا ليلعت يف «ينغملا» يفو

 هيبأ ريغ ىلإ بستنا نم لك يبنلا نعل دقو «هريغ نم تباثلا هبسن عطقي هنأل ؛رارقإلا حصي مل

 .25:3بهاذملا فلتخم نم ءاهقفلا طرشلا اذه طارتشاب حرص دقو .2؟'7«هيلاوم ريغ ىلوت وأ

 : ىنزلا نم هدلو هنأ ٌرقملا لوقي ال نأ :ثلاثلا طرشلا 75

 توبث نأل ؛ ىنزلا نم هدلو وه ٌرقملا نأ هرارقإ يف هل رقملا لوقي ال نأ رارقإلا ةحصل طرتشيو
 ةميرج نم ىتأتت ال ةمعنلا هذهو .هدابع ىلع اهب نتما يتلا ىلاعت هللا معن نم ةيعرشلا ةونبلا
 هلوق هيلع لدي ام اذهو ,هدابعل ىلاعت هللا هعرش يذلا خيحبصلا حا اكنلاب لصحت امنإو «ىنزلا

 اىدلف يي ةَدَفَحو َّن َنيِنب  مكجاوُرَأ ْن نم ْمُكل لَعَجو ًاجاوزأ مكسفنأ ّْن نم مكل ٌلَعَج هللاو» : ىلاعت
 حاكنلا يف مهتاجوزل جاوزألا ءطو قيرط نع نودجوي امنإ هدابع ىلع هللا معن نم مهو نونبلاو

 . ىنزلا وهو مارحلا ءطولا قيرط نع سيلو  حيحصلا يعرشلا :

 يف ءاج دقف «ينازلا نم ىنزلا دلو بسن ءافتنا يف حيرص ِةِقَك هللا لوسر ثيدح نإ مث

 نإف «ةأرملا هتقدصو «ىنزلا نم دلولا اذه نأو ةّرم ةأرماب ىنز هنأ ٌرقأ» يلا «طوسبملا»
 «ينازلل شارف الو «رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا» :ِلك هلوقل امهنم دحاو نم تبثي ال بسنلا
 نم رهاعلل ظح ال هنأ انه دارملاو .طقف رجحلا ينازلا ظح ِلَك هللا لرخعت لت هلل
 نأ» :رارقإلاب دلولا بسن توبث طورش يف ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يفو .0*"2«بسنلا

 )١١١١5( ءالج «ريدقلا حتف» ص١932-14.

 )١11١١6( «.هج «ينغملا» ص١184.

 ينغم» 2,4 7١ص ء"ج ريدردلل «ريبكلا حرشلا» ء.184 ص 20ج «ينغملا» .778ص ءالج «عئادبلا» )١11١15(
 .65١ص 237ج «مالسإلا عئارش» ."69ص ؛؟ج «جاتحملا

 .[/؟ ةيآلا «لمنلا ةروس] )١15١١0(

 )١17١14( ءلالج يسخرسلل «طوسبملا» ص١65.

 _ ”ةا/-



 ,205:31«ىنزلا نم نوكي ال

 ؟ىنزلا نم هدلو هنإ لوقي ال نأ يفكي مأ «هرارقإ دنتسم رقملا نيبي نأ طرتشي لهو 1

 نم هدلو هنأ هرارقإ يف ٌرقملا لوقي ال نأب نوفتكي مهنأ مهريغو ةيفنحلا لاوقأ نم رهاظلا
 نأ اوطرتشا ةيكلاملا ءاهقف ضعب نكلو .هرارقإ ببس وأ هرارقإ دنتسم نّيبي نأ همزلي الو «ىنزلا

 ينبني اذهو» :باطحلل «ليلجلا بهاوم» يف ءاج دقف هنم دلولا بسشب هرارقإ دئتسم َر

 نأ وهو ل مأ- دلولا ةونبب رارقإلا يف يأ - قاحلتسالا ا

 ؟ٌرقملا اذهل اهحاكن وأ دلولا اذه ا

 ال كلذ نأ :روهشملاو .مساقلا نبال لوق وهو «مالسلا دبع نبا لاقو ءربتعي نونحس لاق

 ناكمإلا بابلا اذه يف اوربتعا مهنأل ؛رظنلا يف رهظألا وهو .«ةنودملا» يف ام رهاظ وهو ربتعي

 باطحلا لاق مث .رقملا بذك ىلع ليلد مقي ملام رقملاب دلولا بسن قوحل ناكمإ يأ  هدحو

 . 202 0هب قحلي مل ًادبأ حاكن هنم عقي مل هنأ ملع هنأ

 نأ ينعي اذهو .هل ٌرقملا ّمَأ نم ٌرقملا حاكن مدقتب ملعلا طرتشي ًانونحس َّنأ كلذ ةصالخو
 شارف ىلع هل هتدلو يذلا دلولا اذه مال هحاكن قبس وهو هببسو هرارقإ دنتسم نّيبي نأ هيلع

 . هدئتسم وأ هرارقإ

 نأ طقف طرشلا امنإو «هرارقإ دنتسم ٌرقملا نّيبي نأ طارتشا مدع ,يدنع حجارلاو 4- 

 .داسفلا ىلع ال حالصلاو ةحصلا ىلع ةملسملا تافرصتل المح .ىنزلا نم هدلو هنإ لوقي ال

 ضارتعا عفدي ىتح هببسو هرارقإ دنتسم نْيبي نأ ٌرقملا ىلعف هرارقإ يف ٌرقملا عزانم عزان ول نكلو

 يىلعف هرارقإ ةحص يف كشلا ىلإ وعدت ةنيرك اتبماق اذإ كلذكو .هنم دلولا بسن رهظيو عزانملا

 ايو رقملا ناك ول امك «ةنيرقلا هذهب هيلع ًاجتحم عزانم هعزان اذإ هرارقإ دنتسم نيبي نأ ٌرقملا

 ناك هنأب هيلع ًاجتحم رارقإلا اذه يف عزانم هعزانف تاونس ثالث هرمع لفط ةونبب ُرقأ هجورخ دنعو

 الو حاكنب ال اهئطو دق نوكي نأ اهعم ىتأتي ال ةديدع نينسب لفطلا دلوي نأ لبق نم ًاسوبحم

 حجرتي امب يضقيو .هيف يضاقلا رظني ىتح هببسو هرارقإ دنتسم نّيبي نأ ٌرقملا ىلعف ,.ةهبشب

 .هيف هل عزانملا همصخ هيعّذي امب ذخأيو هرارقإ دري نأ امإو هرارقإب ذخأي نأ امإف هدنع

 .7؟709ص «7ج «جاتحملا ينغم» )7١19(

 . 7" ص هج باطحلل «ليلخ رصتخم حرش ليلجلا بهاوم» )١1١٠١7١(
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 :هل رقملا هقّدصي نأ : عبارلا طرشلا -4

 الهأ هل ٌرقملا ناك اذإ اذهو ءهرارقإ يف هل ٌرقملا هقّدصي نأ ٌرقملا رارقإ ةحصل طرتشيو
 «ةيعفاشلاو ةلبانحلا هب حّرص ام اذهو «لقاعلا غلابلا لوق وه كلذو ءأربتعم هلوق ناك نأب قيدصتلل
 .هقيدصتو هلوق رابتعال ًازيمم هل ٌرقملا نوكي نأ يفكي ةيفنحلا دنعو

 نم ّدب الف «هريغ نم هبسنب فرعأ وهو بسنلاب ًاقح هل ٌرقملل نأل ؛طرشلا اذه طرتشا امنإو
 رقملل امازلإ ٌرقملا نم هل ٌرقملا بسن توبث يف نألو ؛رقملا قدص فرعيل هرارقإ يف رقملل هقيدصت
 .كلذ وحنو امدعم ٌرقملاو ارسوم ناك نإ هيلع ةقفنلا موزلو .ثرإلا توبث لثم بسنلا قوقحب هل

 ىتح هرارقإب رقملل هقيدصتب اهب همازتلا نم دب الف .هل ٌرقملا ىلع ةقشم قوقحلا هذه ضعب يفو

 .07:"!هنع ًامغر اهب رررضتي ال

 ظ ظ :ًاريغص هل ٌرقملا ناك اذِإ

 دنع غلاب ريغ وأ «ةيفنحلا دنع زيمم ريغ ناك نأب هسفن نع ربعي ال ًاريغص هل ٌرقملا ناك اذإو
 ؛هل ةدكؤم ةعفنم ٌرقملا نم هبسن توبث يف نأل ؛ٌرقملل هقيدصت طرتشي الف «ةيعفاشلاو ةلبانحلا

 نأ ىسع دق ام ىلع وبرت ةعفنملا هذهو .هبسن عاطقنا ةرضم هسفن نع عفدي توبثلا اذهب هنأل

 الو هنم كلذ عمسي مل هرارقإ يف ٌرقملا بّذكو ًاغلاب وأ ًازيمم راص نأب هل ٌرقملا ربك اذإو
 دلولا بسنب هرارقإ ٌرقملا دحج اذإ كلذكو . خسفلا لبقي ال هتوبث دعب بسنلا نأل ؛ هبس ضقتني

 لبقي مل تبث اذإ بسنلا نأ نم هانلق امل ؛ دوحجلا كاذ وأ عوجرلا اذه هنم لبقي مل هنع عجر وأ
 . 05:79 خسفلا

  90١عزانم هرارقإ يف هعزاني ال نأ :سماخلا طرشلا :

 ءاضراعت هريغ هيف هعزان اذإ هنأل ؛ عزانم هرارقإ يف هعزاني ال نأ ّرقملا رارقإ ةحصل طرتشيو

 ,07:؟رخآلا نود امهدحأ

 )١11١71( ص هج «ينغملا» ١180 75ج «جاتحملا ينغم» ء١ 4ص ءالج «ريدقلا حتف»و «ةيانعلا»و «ةيادهلا» «

 167ص اج «مالسإلا عئارش» ,.؟504ص .

 .ةقباسلا عجارملا )1١7(
 ١55 ء”ج «مالسإلا عئارش» «186ص هج «ينغملا» ص"١65.
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 :رقملا ةحص رارقإلا ةحص طورش نم سيل -1

 :«ةيادهلا» يف ءاج دقف « ضيرم ريغ ًاحيحص هنوك ةونبلاب ٌرقملا رارقإ ةحص طورش نم سيلو
 .هنم .هبسن تبث مالغلا هقّذصو هنبا هنأ «فورعم بسن هل سيلو هلثمل هلثم دلوي مالغب رقأ نمو»

 بسنلا نأل ؛ضرملاب عنتمي الو «هب هرارقإ حصيف ؛ةصاخ همزلي امم بسنلا نأل ؛ًاضيرم ناك نإو
 . (ةيلصألا جئاوحلا نم

 امم بسنلا نأل ؛ًاضيرم ّرقملا ناك نإو» :«ةيادهلا» لوق ىلع ًاقيلعت «ريدقلا حتف» يف ءاجو
 لمح هيف سيلو ؛ةصاخ رقملا مزلي امم ةروكذملا ةروصلا يف بسنلا نأ ينعي ,.ةصاخ همزلي

 هيف اميف حصي ال امنإ ضيرملا رارقإ نأل ؛ًاضيرم ناك نإو هب هرارقإ حصيف ءريغلا ىلع بسنلا
 .(35؟9«انهاه ةمهت الو ءريغلا قحل ةمهتلا

 » : ىلاعت هللا همحر لوقيف «بسنلاب ضيرملا رارقإ ةحص ليلعت يناساكلا مامإلا حضويو

 00 ؛ًاعيمج ضيرملاو حيحصلا نم حصي ىتح بسنلاب هرارقإ ةحصل ٌرقملا ةحص طرتشي

 قع قلعت امأ  مدعنم كلذ لكو .ةمهتلا وأ ريغلا ٌقح قلعتل لب .هنيعل رارقإلا 0

 ثرإلا نأل ؛ ةمهتلا ىنعم كلذكو «بسنلا لوهجمب قلعتلا فرعي الل هنأل ؛ مدعلا رهاظف ريغلا

 ضيرملا وه اذه انثحب يف ضرملاو ضيرملاب دوصقملا نأو اذه .©2"2١(بسنلا مزاول نم سيل
 .هانركذ يذلا ليلعتلل ةوئبلاب هرارقإ ةحص انل نّْيبت دقو .توملا ضرم

 :ةوئبلاب ةأرملا رارقإ طورش 44

 :جوز تاذ نكت مل نإ

 ءاده ىلعو .هنم دلو ةونبب لجرلا رارقإ يف طرتشي ام دلو ةونبب ةأرملا رارقإ ! ةحصل ط

 ا يع نخل ةريجح دوك تار هل طالما در نس هدلا نرجس دك

 نإ اهرارقإ يف اهقّدصي نأو . ىنزلا نم اهدلو هنأ اهرارقإ يف ركذت ال نأو . هل فرعي ال 0

 ةيعفاشلاك مهريغ يأر ىلع ًالقاع ًاغلابو «ةيفنحلا يأر ىلع ًازيمم ناك نأب قيدصتلل ًالهأ ناك
 .هتونبب ةأرملا رارقإ ةحصل هقيدصت طرتشي مل قيدصتلل الهأ نكي مل نإف «ةلبانحلاو

 دتعم وأ جوز تاذ تناك نإ دان 11045

 «جوز تاذ تسيل يتلا ةأرملل ةبسنلاب وه دلولا ةونبب ةأرملا رارقإ ةحص طورش نم هانلق امو

 .5١-١؟ص واج «ريدقلا حتتفو «ةيادهلا» (١7؟5)

 .؟؟86ص الج «عئادبلا» (١٠١١1؟0)

 س56



 نأل ؛اهل جوزلا قيدصت اهرارقإ ةحصل طرشلاف .هنم اهدلو دلولا نأب ترقأو جوز تاذ تناك نإف

 ةأرما دهشت وأ جوزلا اهقّدصض اذإ الإ اهرارقإ لبقي الف «جوزلا ىلع اهدلو بسن ليمحت اهرارقإ يف

 , 207" ؟؟9هنمو اهنم دلولا بسن تبثيف .دلولا اذه اهتدالو ىلع ةيضرم

 |و» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج دقف «ناتياور ةلأسملا هذه يف ةلبانحلا دنعو

 راعلل ًاقاحلإ وأ هب ٌرقي ملو ءاهجوز ىلع دلولا بسنل المح هيف نآل ؛لبقي ال : ىلوألا ةياورلا

 .هريغ نم هتأرما ةدالوب هب

 اهرارقإ لبقيف هنم نوكي نأ لمتحي دلوب ٌرقأ صخش نأل ؛اهرارقإ لبقي :يناثلا ةياورلا
 , 9*05لجرلاك

 :ةوبألاب رارقإلا ةحص طورش :ًايناث -6

 نالفو ءٌرقملا وه انهاه دلولاف هوبأ ًانالف نأب  ىثنأ وأ ناك ًاركذ  دلولا رارقإ وه ةوبألاب رارقإلا
 .ةوبألاب هل رقملا وه

 ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج «ةونبلاب رارقإلا ةحصل طرتشي ام رارقإلا اذه ةحصل طرت

 ,9""""2مهنبا هنأب هفارتعاك وهف .هوبأ اذه نأب ناسنإ فرتعا نإو» : يلبنحلا

 هانز نم هوبأ هنأ هرارقإ يف لوقي ال نأو هل ٌرقملا لثمل ٌرقملا لثم دلوي نأ طرتشي ءاذه ىلعو

 يف دحأ هعزاني ال نأو ,بسنلا لوهجم دلولا نوكي نأو «هرارقإب هل ٌرقملا هقّدصي نأو .همأب

 ةرابعلا لوبقم رقملا دلولا نوكي نأ مزلسي ةوبألاب ام صخشل دلولا رارقإ نأ ملعملا نمو . هرارقإ

 هولاق ام ىلع ًاسايق ةيفنحلا يأر ىلع ازيمم وأ  ةلبانحلاو ةيعفاشلا يأر ىلع ًاغلاب نوكي نأب

 .هل ٌرقملا يف هوطرتشاو
 وعل رارقإلا ةحص طورش :ًاثلاث .ه.5

 ةحصل ط رتشينام رارقألا اذه ةحصل طرتشيو . ع هذه :دلولا لوقي نأ رارقإلا اذه ةروصو

 ال نأو .ةفورعم م دلولل نوكي ال نأو «هرارقإب هقّدصت نأو .اهلثمل هلثم دلوي نأب : ةوبألاب رارقإلا

 . """9هرارقإ يف عزانم هعزاني ال نأو «ىنزلا نم همأ اهنإ هرارقإ يف لوقي

 .7؟94ص الج «عئادبلا»و : 767 ص 25ج «عئادبلا» 01 175)

 .190ص ءهج «ينغملا» )1١٠١74( .0١19١ص ءهج «ينغملا» (17870)

 ش . 474 ص - هللا همحر  ةرهز يبأ انذاتسأل :ةيصخشلا لوحألا» )11١74(
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 ةيفنحلا يأر ىلع ًازيمم وأ ةلبانحلاو ةيعفاشلا يأر ىلع ًاغلاب ٌرقملا نوكي نأ طرتشي ثيو اذه

 .هل ٌرقملا يف هولاق ام ىلع ًاسايق

 :رشابملا بسنلا ىوعد 17

 نأب صخشلا ءاعداك ريغلا ىلع بسنلا ليمحت اهيف سيل يتلا يه رشابملا بسنلا ىوعد

 اذإ ةلاحلا هذه ىفف ءهسفن ىلع هبسن لمحي وهف هنبا ًانالف نأب هسفن ىلع ٌرقي وهف «هنبا ًانالف
 نم ةدرجم هيلع ىوعدلا ميقي نأ هل ٌرقملا ةونب يعّدي يذلا رقمللف بسدلاب هل رقملا هقّدصي مل

 نإف .ًالثم ةقفنلا بلطك رخآ ٌقح ىوعد نمض نكت مل ولو اهعمسي نأ يضاقلا ىلعو «لاملا
 «ثاريملا بلطك رخآ ٌّقح ىوعد نمض نوكت نأ ىوعدلا ةحصل طرتشيف ءاتيم هيلع ىعّدملا ناك

 نئاد وأ هل ىصوم وأ ١ يصو وأ «ثراو نم :هدي تحت ةكرتلا نوكت نم اهيف مصخلا نوكيو

 ٌّقح نمض ةلاحلا هذه يف بسنلا ىوعد نوكت نأ طرتشا امنإو .هتكرت ىلع هدي عضو تيملل

 نيا ارضاحلل ٌّقح نمض يف الإ تيم ىلع ىوعدلا عمست الو تيم ىلع ىوعد اهنأل ؛رخآ

 يناثلا بلطملا

 ريغلا ىلع بسنلا ليمحت هيف يذلا رارقإلا

 :رارقإلا اذهب دوصقملا -4

 ريغ ىلع بسنلا ليمحت هيف نوكي يذلا وه «ريغلا ىلع بسنلا ليمحت هيف يذلا رارقإلا

 ليمحت هيف رارقإلا اذهف .هوخأ هنأب رخآل صخش رقأ ولف .رقملا سفن ىلإ ىدعتي مث ًءادتبا رقملا

 .رقملا يبأل هتونب تبثت رت نأ دعب الإ ٌرقملل هتوخأ تبثت الف ٌرقملا يبأ ىلع هل ٌرقُملا بسن

 :رارقإلا اذهب بسنلا توبث طورش .-48

 . هنبا هنأب هفارتعاك وهف ءهوبأ اذه نأب فرتعا نإو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج

 , .(05١0 .ةعبرألا طورشلا هيف ربتعا .خأب هرارقإك هريغ ىلعو هيلع ًارارقإ ناك نإ امأف

 بسنلا ىدعتي نمم هريغب بسنلا قحلأ اذإ امأو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يفو

 ةقباسلا طورشلاب هب قحلملا نم هبسن تبثيف ىمع اذه وأ « ىمأو ىبأ نبا ىخأ اذهك هسفن ىلإ هنم

 ,0؟9هسفنب هقحلأ اذإ اميف

 )١11١0( 75ص «ةرهز يبأل «ةيصخشلا لاوحآلا»و ,””ص 7١ج ينايبألل ؛«ةيعرشلا ماكحألا حرش» .

 )1*١1١( .هج «ينغملا» ص١84. )5*١١( :؛؟ج «جاتحملا ينغم» ص3١١؟.
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 لمح نم قدصي نأ رارقإلا نم عونلا اذه يف بسنلا توبثل طورشلاف ءاذه ىلعو -

 «بسنلا هيلع لمح يذلا صخشلا نم هل ٌرقملا بسن تبثي ثي نأو «هرارقإ يف ٌرقملا هيلع بسنلا

 يف رقملا رقملا وبأ قّدصي نأ رارقإلا اذهب بسنلا توبغل طورشلاف ءىووخأ ًانالف نأب ناسنإ َرقأ ولف

 رفاوتب رقملا يبأ نم هل رقملا ةونب تبثت نأ يأ ءٌرقملا يبأ نم هل ٌرقملا بسن تبثي نأو «هرارقإ

 نم اهنع انملكت يتلا ةونبلا :توبث طورش يهو :«رقملا يبأ ن هر ل

 ءرقملا ىلإ ىدعتي بسنلا اذه نإف « «هل ًانبا راص نأب ٌرقملا يبأ نم هل ٌرقملا بسن تبث اذإف .لبق

 فلا نبأ ءانال اخإ ريمي ابك رقنلل اغا هل عملا يعق

 :بسنلا اذه يف ىوعدلا 0

 تبثي الف «رشابم ريغ بسنب رارقإ وه «ريغلا ىلع بسنلا ليمحت هيف يذلا بسنلاب رارقإلا

 هئاعذا يف رقملا بسنلا هيلع لومحملا قدصي مل اذإف .بسنلا هيلع لومحملل تبث اذإ الإ رقملل

 ءاوس «رخآ ٌّقح ىوعد نمض نوكت نأ طرشب ءاضقلا مامأ ىوعدلا ميقي نأ ٌرقمللف . ءبسنلا اذه

 يهتني يذلا صخشلا وهو .ريغلا ىلع بسنلا ليمحت نم هيف امل تيم وأ ًايح هيلع ىعّدملا ناك

 نم وهو «بئاغ ىلع ىوعد ةلزنمب نوكت ةلاحلا هذه يف ىوعَّدلاف ًاتيم ناك اذإ هنألو ؛بسنشلا

 ةوخالا ىوعد كلذ نمو رضاحل اح تنمضت اذإ الإ بئاغ ىلع ىوغد الو .«بسنلا هيلع لمح

 . "5 0اذكهو ثاريملا ىوعد نمض عفرت ةمومعلا ىوعد وأ «ةقفنلا ىوعد نمض ىف عفرت

 :رارقإلا اذهب بسنلا توبث مدع ىلع بترتي ام

 ةيعرشلا راثآلا ضعب نإف «ةنيبلاب تبثي مل امك رارقإلا نم عونلا اذهب بسنلا تبثي مل اذإو

 ةرصاق ةجح رارقإلا نأ رابتعاب هل ٌرقملا عم هتقالع يف طقف رقملل ةبسنلاب رارقإلا اذه ىلع بترتت

 : ىتأي ام ئه راثآلا هذهو ءّرقملا ىلع

 :ٌرقملا ىلع هل ٌرقملل ةقفنلا بوجو : الوأ

 ةبارقلا ىلع ءانب ٌرقملا ىلع هل ٌرقملل ةقفنلا تبجو .ًارسوم ّرقملاو ًامدعم هل ٌرقملا ناك اذإ

 اميف اهنع ملكتنس يتلاو براقألا نيب ةقفنلا بوجو طورش رفاوت دعب اذهو ءرقملا اهب فرتعا ىتلا

 : ثاريملل ةبسنلاب :ًايناث

 .هل ٌرقملل هلك نوكي ثاريملا نإف «هل ّرقملا ريغ هئري ًادحأ فلخي ملو ٌرقملا تام اذإ

 )١٠١( 6"5ص ةرهز يبأل «ةيصخشلا لاوحألا» #7 ص 22ج يناببألل «ةيعرشلا ماكحألا حرش» 54 .
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 هيلع ةمدقم ثاريملا يف مهتبترم نأل ؛هنود مهل ثاريملا نإف هل ٌرقملا عم ةثرو كانه ناك نإو
 .059ثيراوملا ثحب يف كلذ حضونس امك

 رقم امهدحأ نينبا نع صخش تام ولف «ثاريملا نم هبيصن يف رقملا هل رقملا كراشي - ب
 ّرقملا ةصح فصن ذخأي هل ّرقملا نإف ىوخأ الو هتوم لبق هوبأ هرارقإ يف هقّدصي ملو رخآ ةوخأب
 بيصن نأ رايتعاب ثاريملا نم ٌرقملا ةصح ثلث ذخأت اهنإف «ىثنأ هل ٌرقملا ناك نإو ثاريملا نم
 دعب اميف ثيراوملا نع انمالك دنع هل ٌرقملا ثاريم نع ملكتنسو 0 ؟*نييثنألا ظح لثم ركذلا

 . ىلاعت هللا ءاش نإ

 ثلاثلا بلطملا

 ةئيبلاب بسنلا توبث
 : ةئّيبلاب دوصقملا - 49137

 بسنلا تابثإ اهب دوصقملا ناك ءاوس .ةداهشلا بسنلا تابثإ يف ةيعرشلا ةنيبلاب دوصقملا
 باصنو ةوخألاب ءاعدالاك رشابملا ريغ بسنلا تابثإ اهب دوصقملا ناك وأ «ةونبلاب ءاعدالاك رشابملا
 . ناتأرماو لجر وأ «نالجر بسنلا تابثإ يف ةداهشلا

 :رارقإلا در دنع ةنيبلاب ذخألا -4

 هاعّدا ام ةنّيبلاب تبثي نأ ٌرقملل زاج ءهب توبثلا طورش تاوفل رارقإلاب بسنلا تبثي مل اذإ
 تابثإ طورش مهلا ققحت مدعل كلذ تبثي تبثي ملو هنبا نالف نأب صخش ىعّدا ول امك «هرارقإ يف بسن نم

 -بسنلا تابثإ يف ةربتعملا ةداهشلاب يأ  ةيعرشلا ةنيبلاب هاوعد تابثإ ٌرقملل نإف «هرارقإب بسنلا
 .ءاضقلا مامأ

 :ةوعّدلاب بسنلا توبث ضقن ةنيبلاب زوجي 6

 هضقن زاج «كلذب يضاقلا - ردصو ىعّدملا ءاعّدا درجمب يأ ةوعدلاب بسنلا تبث ,ث اذإ

 : لجر طيقللا ىععّدا اذإ» : عئادبلا» يف ءاج دقف .هبسن يعدم هتنيب ىلع ءانب 5 رادصإب

 بسنلا نأل ؛هل ىضقي ا ا ماقورخأ لجر هاعّدا مث , يعّدملا نم هبسن تبثو هريغ وأ طقتلملا
 رم ؟2(ةنّيبلاب نالطبلا لمتحاف دكؤم ريغ هنكل ةوعّدلا سفنب رهظ نإو

 ثرو ضرف وذ ثراو هعم ناك نإو لاملا عيمج ثري هل ٌرقملاف ثراو ٌرقملل نكي مل اذإ ,ةيكلاملا دنعو )١11١4(
 .1-55١1917ص .؟ج «يواصلا ةيشاحدو ريدردلل «ريغصلا حرشلا» : يقابلا هل ٌرقملا

 .؟59604ص 2كج# ئادبلا» 795١ )١7٠١5( ص ءالج «عئادبلا» (١١١1*ه)

 - 5١5ه



 م

 :فئاقلاو ةفايقلا فيرعت

 .بسنلا ىلع هريغل ناسنإلا هبشب لالدتسالا يه ةفايقلا

 .ةعابو عئابك ةفاق عمجلاو راثآلا عبتتي يذلا وه :ةغل قفاقلاو

 ملع نم هب ىلاعت هللا هصخ امب هابتشالا دنع هريغب بسنلا قحلي نم :ًاعرش فئاقلاو
 ,05559كلذ

 : ةفايقلاب بسنلا توبث ةيعورشم ىلع ليلدلا 77

 ىلاعت هللا يضر ةشئاع نع ىلاعت هللا امهمحر ملسمو يراخبلا :ناليلجلا نامامإلا جرخأ

 ًارّرَجُم نأ يرت ملأ ةشئاع اي :لاقف ,رورسم وهو موي تاذ دو هللا لوسر يلع لخد» :تلاق اهنع

 :لاقو امهمادقأ تدبو ءامهسوؤر ايطغ دق ةفيطق امهيلعو ًاديزو ةماسأ ىأرف يلع لخد يجلدملا
 , 07502(ضعب نم اهضعب مادقألا هذه نإ

 ءدسأ ينب يفو عد ينب يف ةروهشم ةفايقلا تناك ءاملعلا لاق :ثيدحلا حرش يف ءاجو
 داوسلا ديدش دوسأ هنوكل ةماسأ بسن يف حدقت ةيلهاجلا تناكو .كلذ يف مهل فرتعت برعلاو

 فالتخا عم ديزب ةماسأ بسن قاحلإ يأ - هبسن قاحلإب فئاقلا اذه ىضق املف «ضيبأ ديز ناكو

 017 ا

 نأ اهب بسنلا تابثإو ةفايقلاب لمعلا ةيعورشم ىلع فيرشلا ثيدحلا اذهب ةلالدلا هجوو
1 

 مل ةلطاب ةفايقلا تناك ولو ءاههابتشا دنع اهباسنأ زيمي نم هتمأ يف.دجو هنوكل حرف هلك يبنلا

 . 488ص :.4ج «جاتحملا ينغم» )17١0(
 )4* )17١«يوونلا حرشب ملسم حيحص» .85ص ١١2ج «يراخبلا حيحصا» ج 2٠١ص4١ .

 )١7١89( «يووتلا حرشب ملسم حيحصو» ج٠١. ص١؛.

 -506 لة



 ىلع مالسلاو ةالصلا هيلع هرارقإ نألو ؛لطابلاب رسي ال ِهلك هنأل ؛2""*”رورسلا كلذب لصحي
 رمع ىف دقو . 2 ؛!ذًاعورشم مح نوكيف هلوق ىلع روج رفا دقو .ةلدألا ةلمج نم ء ءيشلا

 ”نف ؛”ًاعامجإ ناكف ركنم هركني ملف ,ةباحصلا ةرضحب ةفاقلا لوقب هنع هللا ىضر باطخلا نب

 :ةفايقلا يف ءاهقفلا فالتخا -4

 مامإلا لاق دقف .بسنلا تابثإ يف فئاقلا لوقب ذخألاو ةفايقلا دامتعا يف ءاهقفلا فلتخا
 .«قاحسإو يروثلاو هباحصأو ةفينح وبأ هافنف فئاقلا لوقب لمعلا يف ءاملعلا فلتخا» : يوونلا
 يفو ءرئارحلا يف هيفنو ءامإلا يف هتابثإ كلام نع روهشملاو .ءاملعلا ريهامجو يعفاشلا هتبثأو
 ةيعفاشلاو ةلبانحلا بسنلا تابثإ يف فئاقلا لوقب ذخألاب حرص دقو .""'؟'”«امهيف هتابثإ هنع ةياور

 ."""؟9ةيرهاظلاو ةيكلاملاو

 : ةفايقلاب ذخألا نم نيعناملا ةجح -4

 ل ا اي : لاقف 9 اجر نأ لك يلا نع يور اذهلو ,براقألا نيب يفتني دقو بناجألا
 .رمح :لاق ؟اهناولأ امف لاق .معن لاق ؟لبإ نم كل له :لاقف دوسأ ًامالغ تدلو يتأرما نإ
 ناك ولف اأو «عزن ًاقرع ّلعل :لاق ؟كلذ اهاتأ ىنأ :لاق .معن :لاق ؟قروأ نم اهيف لهف لاق
 00 ؟*ناعللا عرشي ملو هبجومب مكحلا ىرجلو ةنعالملا دلو يف هب ىفتكال ًايفاك هبشلا

 مدع دنع ًاضيأ ةربتعم نوكت الف  ةيجوزلا شارف مايق عم ةفايقلل مكح ال هنإ :ًاضيأ اولاقو

 . عئانصلاو مولعلا رئاسك هباستكا نكمأل ًاملع تناك ول ةفايقلا نآألو ؛ شارفلا

 : نيعناملا ةجح ىلع ٌدرلا 6

 ةيعورشم ىلع هتلالد يف حيرص ملسمو يراخبلا هاور يذلا يجلدملا رزجم ثيدح : الوأ

 .فئاقلا لوقب ذخألاو ةفايقلا

 فصو ىلع  اهدلوب يأ هب تءاج نإف اهورظنا» :ةنعالملا دلو يف لك يبنلا لوق :ًايناث

 )١11١50( 24ج «داعملا داز» «: ١ص ١٠2ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» ص١١ ١.

 .5917ص الج «ينغملا» )١11١57( .١٠١٠ص «.14ج «ينارقلل قورفلا» )١15١41(

 ) )17١4«يوونلا حرشب ملسم حيحص» ج٠١. ص4١ . ٠

 «قورفلا» « 88ص «4ج («جاتحملا ينغم» ءا58١ص ١٠2ج «ئلحملا» .597/ص هج «ينغملا» )١7٠١545(

 .8١٠ص 37ج يكلاملا نوحرف نبال «ماكحلا ةرصبت» .599ص :14ج يفارقلل

 .597/ص هج «ينغملا» )١٠١45(

 -؟05-



 اذكو اذك ةفص ىلع هب تءاج نإو  اهفذق يف اهجوز يأ  اهيلع بذك دق الإ هارأ الف ءاذكو اذك

 ناعللا ناميأ  ناميألا الول كك يبنلا لاقف «هوركملا تعنلا ىلع هب تتأف .هب تيمر يذلا وهف

 ناكل ناميألا الول» : لكك هلوقو .امهنم ههبشأ يذلل ِكك دلولاب مكح دقف .«نأش اهلو يل ناكل

 ىفتنا اذإف  ناعللا ناميأ  ناميألا الإ هبشلاب لمعلا نم هعنمي مل هنأ ىلع لدي «نأش اهلو يل

 .(0"'؟9«هيضتقم دوجول هبشلاب لمعلا بجو عناملا

 لدي هوركملا فصولا ىلع دلوب تتأ يتلا ةنعالملا ىلع ّدحلا ةماقإ مدع نإ ليق نإو :ًاثلاث
 تبثي ال ىنزلا نأ :باوجلاو ؟ةفايقلا رابتعا مدع ىلع ليلد اذه يفو .هبشلاب لمعلا مدع ىلع

 ةدحاو ةأرما ةداهشب تبثي هنإف ءبسنلا كلذك سيلو ,دوهش ةعبرأ ةداهش يهو تانّيبلا ىوقأب الإ

 فعض نإف اذه ىلعو .فئاقلا لوقو ةفايقلاب كلذك تبثيف «ةوعّدلا درجمب تبثيو ةدالولا ىلع

 قرفلل بسنلا تابثإ يف هب جاجتحالا يف هفعض بجوي ال ىنزلا ّدح ةماقإ يف هبشلاب جاجتحالا
 .©"""9انلق امك امهنم لك هب تبثي اميف

 ءاهيف ةربخلا لهأ نم وه نمم حجار يأرو «بلاغ نظب مكح ةفايقلاب مكحلا نإ :ًاعبار

 .("""؟9نيموقملاو ءاربخلا لوقب انذخأك مهلوقب ذخألا زاجف

 نإ :ي هللا لوسرل لاق لجرلا نأ هيفو ةفايقلا يفن ىلع هب اوجتحا يذلا ثيدحلا :ًاسماخ

 ىلع همزعو «هنول ةفلاخمل هدلو لجرلا راكنإ نأل ؛ مهاعدم ىلع لدي ال دوسأ ًامالغ تدلو يتأرما

 كلذ نأو .هراكنإ سانلا عابط يف نأو ءهفالخ ةداعلا نأ ىلع لدي ببسلا اذهل هنم هبسن يفن

 يفن يف هبشلا ةجح فعض نألو ؛ةيجوزلا شارف دوجول هب لك يبنلا هقحلأ امنإو ءاردان دجوي
 ."""؟؟!ليلد ىندأب تبثيو هتابثإل طاتحي بسنلا نأل ؛بسنلا تابثإ نع هفعض هنم مزلي ال بسنلا

 نم ىوقأ ليلد حاكنلا مايق نألف .ةجوزلا شارف مايق عم ةفايقلاب لمعلا مدع امأ :ًاسداس

 سفنلا ىوقو «سفنلا يف ةوق ةفايقلا نأ : باوجلاف ,هملعت نكمأل ًاملع ناك ول هنأ امأو .ةفايقلا

 .2'*”نيعلاب ةباصإلاك اهباستكا نكمي ال اهصاوخو

 : حجارلا لوقلا -0

 ذخألاب حيرص هيلع قفتملا فيرشلا يوبنلا ثيدحلا نأل ؛ةفايقلاب نيلئاقلا لوق حجارلاو

 .59485940/ص هج «ينغملا» 2( 5١

 .598ص «هج «ينغملا» )١1٠١448( .598ص .2هج «ينغملا» 519 ١7١(

 .١٠؟ص «5ج يفارقلل «قورفلا» ١٠١6١١( .598-599ص هج «ينغملا» )١11١549(

 -/ا5١-



 ناضراعتم ناليلد دجوي وأ بسنلا تابثإل ليلد دجوي ال ثيح نوكي ةفايقلاب ذخألا نإ مث . ةفايقلاب

 هب لحخألا مدع نم ىلوأ ةلاحلا هذه يف ةفايقلاب لحألا نأ كش الو «بسنلا تابثإ لوح

 :00ةفايقلاب ذخألا تالاح نم -

 ىلع امهدحأل ةنّيب الو ىثنأ وأ ناك ًاركذ بسنلا لوهجم ًاريغص ًادلو ناصخش ىعدا اذإ : ًالوأ
 .ةفاقلا هل تمكح نمف .ةفاقلا ىلع امهعم دلولا ضرع ناتضراعتم ناتتّيب امهل تناك وأ «هئاعذا
 .هب قحلأ

 يأ  هاعزانتو امهنم لك نم نوكي نأ نكمي ًادلو تدلوف ةأرما ءطو يف نانثا كرتشا اذإ :ًايناث
 كارتشالاو .هب قحل هتقحلأ امهيأبف ةفاقلا ىلع امهعم ضرعي هنإف ءامهدحأ وأ امهنم لك هاعذا

 :تالاح يف نوكي ءطولاب

 وأ ةهبشب رخآ اهؤطيف اهقلطيو هتجوز أطي نأ :(اهنمو) .ةهبشب ةأرما نانثالا أطي نأ :(اهنم)
 .دساف حاكنب

 : ةوعّدلاب بسنلا ضقني ةفاقلا لوق - 448

 هب هبسن قحلأف ءناسنإ طيقل بسن ىعذا ولو» : يلبنحل ا ةمادق نبال «ينغمل و يف ءاج

 يف ةنيب اهنأل ؛لوألا نع هب عطقناو هب قحل ةفاقلا هب هتقحل أ نإف ءرخآ ءاج مث «ةوعّدلاب هدارفنال
 , 0": *”ةوعّدلا درجمب تباثلا مكحلا اهب لوزيو بسنلا قاحلإ

 :فئاقلا طورش - 64

 بهذم يف حصألاو .ًابرجم ًالدع ًاملسم نوكي نأ فئاقلا يف طرشلا :ةيعفاشلا لاق
 . يضاقلا يف طرشلا وه امك ًاركذ ارح هنوك طارتشا ةيعفاشلا

 ًادبع نوكي نأ زوجي لب ءًاركذ ًارح نوكي نأ فئاقلا يف طرتشي ال مهدنع يناثلا لوقلاو
 , 05 9(ىنغملاك ىثنأ وأ

 . 48ص :.:جو 2:78ص 27ج «جاتحملا ينغم» .559-598ص .0ج «ينغملا» (1؟١61١

 هنم هبسن يضاقلا مكح يذلا لوألا عزاني ءاج يذلا رخآلا نأ يل ودبيو 2ث ١ص 25ج «ينغملا» ١65١

 يضاقللو ءاعدالا اذه تبثو هب طيقللا تقحلأ دق ةفاقلا نأب رخآلا اذه يعّدي نأ يغبني هئاعّدا ىلع ءانب

 يف وأ هئاعّذا يف كش وأ هب ةحقلأ ةفاقلا نإ يعّدملا اذه تبثي مل اذإ ةفاقلا ىلع طيقللا ضرعب نإ

 1 . هتابثإ دوهش

 .7588-784ص 14ج «جاتحملا ينغم» )11١07(

-448- 



 هركذ درو يذلا يجلدملا ززجم ةليبق مهو ,جلدم ينب نم نوكي نأ فئاقلا يف طرتشي الو

 هيلإ روظنملا نأل ؛مجعلاو برعلا رئاس نم نوكي نأ زوجي لب .فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يف

 .9*0جلدم ينب ىلع دوصقم ريغ ىنعملا اذهو «ةفايقلاب ًاريبخ هنوك وه

 : هتربخ نم دكأتلل فئاقلا ناحتما -6

 يق اهيف ترج دز: ةفاقلاب هربت انور يأ ًابرجم نوكي نأ فئاقلا طورش نم نإ انلق
 لاق ؟كلذ نم دكأتي فيكف هتربخب نضاقلا كش وأ كلذب انورخ نكي مل اذإف .هتربخ تتبثف

 ةرم مث .ىرخأ ةرم هيلع ضرعي مث هّمَأ نهيف سيل ةوسن يف دلو فئاقلا ىلع ضرعُي : : ةيعفاشلا

 . (فئاق) مسا هيلع قدصيو برجم وهف لكلا يف باصأ نإف هّمأ نهيف ةوسن يف كلذك ىرخأ

 عم بألا نأ ذإ ةيولوألل لب .دبيقتلل سيل ةبرجتلا ناحتما يف ةوسنلا عملا ركذ نإو اذه

 ا . كلذك لاجرلا

 ةوسن يف دلو هيلع ضرعي نأ ةبرجتلا ةيفيك يف ةيعفاشلا هقف بتك نم «ةضورلا» يف ءاجو
4 

 ,205*©فئاق وهف لكلا يف باصأ ةافاتا نهيف ةوسن يف ةعبارلا يفو تارم ثالث هما نهيف سيل

 يبصلا كرتي نأ :ةبرجتلاب فئاقلا ة ةفرعم هب فرعت اميف يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو

 مهنم دحاوب هقحلأ نإف .فئاقلا ىلع ًاعيمج نوضرعيو هيعّدي نم مهيف سيل لاجرلا نم نم ةرشع عم

 انضرع مهنم دحاوب هقحلي مل نإو .هؤطخ نّيِبت هنأل ؛ ةفايقلاب هلهجل ناحتمالا يف لشفو هلوق طقس

 .ةفايقلاب هتربخ انل نّيبت هنأل ؛هقحل هب هقحلأ نإف ,هيعدم مهيف الجر نيرشع عم يبصلا هيلع
 عم بسنلا فورعم يبص ةفايقلاب ةربخلا يعّدم ىلع ضرعُي نأب ناحتمالا نوكي نأ نكميو

 هريغب هقحلأ نإو «ةفايقلل الهأ ربتعاو هتربخ تملع هبيرقب هقحلأ اذإف .هوخأ وأ هوبأ مهيف ةعامج

 فئاقلا ىلع انركذ نم ضرعب ةبرجتلا هذهو : يلبنحلا ةمادق نبا لاق .ًافئاق ربتعي ملو هلوق طقس
 زاج ةريثك تارم يف اهيف ةباصإلاو ةفايقلاب ًاروهشم ناك نإف «ةفايقلل هتيلهأ ةفرعم يف طايتحالل
 , 0"'*”هناحتمال ةجاح الو كلذ ىلع دامتعالا

 ؟دحاو فئاق لوق يفكي له -5

 ؟هب ىعّدملا بسنلا توبثل دحاو فئاق لوق يفكي لهف .برجملا فئاقلا لوق انلبق اذإو

 ؟بسنلا اذه ىلع رثكأ وأ نيفئاق قافتا نم ّدب ال مأ

 )17١65( 4ج «جاتحملا ينغم) ٠ ص 584-588 .

 )١1١86( 444ص .1ج «جاتحملا ينغم» . )١١١65( .594ص «.هج «ينغملا»
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 الوأ - دحاو فئاق يأ  دحاو لوق لبقي لهو» :هباوجو لاؤسلا اذه يف «ينغملا» يف ءاج

 هبشأف بسنلا هب تبثي لوق هنأل ؛نينثا لوق الإ لبقي ال هنأ دمحأ مالك رهاظ ؟نينثا لوق الإ لبقي

 لوق مكحلا يف لبقيو مكح هنأل ؛دحاولا لوق لبقي - ةلبانحلا نم يضاقلا لاقو .ةداهشلا
 , 35١ "دحاو

 بسنلا توبثل دحاو فئاق لوق يفكيف ةفايقلاب تابثإلل ددعتلا طرتشي ال ةيعفاشلا دنعو

 مكحو يضاقلاك ةلأسملا هذه يف فئاقلا نأل ؛فئاقلا هب هقحلي نمب بسنلا لوهجم قاحلإو

 . ةيعفاشلا دنع حصألا لوقلا ىلع اذهو ىدحاو ضاق نم هروذدص هرابتعال يفكي يضاقلا

 قافتا نم ّدب ال لب ءدحاو فئاق لوق يفكي الف .ددعتلا طرتشي مهبهذم يف يناثلا لوقلاو

 .9*:"0هوقملاكو دوهشلل يكزملاك .نولوقي اميف ةفاقلا نم نيئثا

 1-١ مهددعت دنع ةفاقلا فالتخا :

 :رخآ فئاق لاقو . ,هب قحلي نأ يغبنيف اذهل يبصلا اذه :مهدحأ لاقف ةفاقلا فلتخا اذإو

 امهدحأ سيل ذإ امهضراعتل نالوقلا طقسي ةلاحلا هذه ىفف .هب قحلي نأ ىغبنيف كاذل ىبصلا اذه

 نينثالا لوقف .ثلاثلا مهفلاخو ًادحاو ًالوق ةفاقلا نم نانثا لاقف ةئالث اوناك نإف .رخآلا نم ىلوأب
 لوق ضراع نإو .دحاولا لوق نم ىوقأ امهلوقف نادهاش امهنأل ؛ ىلوألا وه هنأل ؛لوبقملا وه

 ةثالث لوق نينثالا لوق ضراع نإو «عيمجلا لوق طقس ةفاقلا نم نيرخآ نينثا لوق مهنم نينثا

 ةنيبلاو «نيدهاش نم نيتنُيبلا ىدحإ تناك ول امك عيمجلا طقسيو ةئالثلا لوق حجري مل رثكأ وأ

 .05"«ةرثكأ وأ دوهش ةثالث نم ىرخألا
 :رخآ فئاق لوقب فئاقلا لوق ضقتني له -4

 ؛لوألاب ًاقحال دلولا ناك رخآب هتقحلاف ىرخأ ةفاق تءاج مث هيعّدمب أدلو ةفاقلا قحلأ نإ '

 ىرجم يرجي فئاقلا لوق نأل ؛ ىلوألا ةفاقلا لوق يهو ةربتعم ةجحب لوألا نم تبث هبسن نأل

 هتقحلأ ول كلذكو .هل هريغ ةفلاخمب همكح ضقتني مل ءيشب مكاحلا مكح ىتمو «مكاحلا مكح

 ةفاقلا لوق ىلع ءانب لوألا نم ًاتباث دلولا بسن ناك رخآب هتقحلاف يه تداع مث .هيعّدمب ةفاقلا
 , 3"""اهلوق نع اهعوجرب نضقتني الف «لوألا

 ؟ةئيبلاب ضقني له ةفايقلا ىلع ينبملا مكحلا -8

 . ؛44ص الج «جاتحملا ينغم» )١١١64( .١٠/7ص «.هج «ينغملا» (١١©ا/)

 .,,١٠ص .هج «ينغملا» )١1١( .١٠7ص هج «ينغملا» )١١١69(
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 زوجي لهف .فئاقلا لوق ىلع ءانب نيعم صخش نم دلو بسن توبثب مكاحلا مكح ردص اذإ

 (دوهش ةداهش) ةنّيِب ىلع ءانب ًالوأ هيلإ بسن نم ريغ ىلإ دلولا بسن تابثإو مكحلا اذه ضقن
 ؟مكاحلا ىلإ مدقت

 مث .دحاوب ةفاقلا هتقحلأ نإ امأف» : ىلاعت هللا همحر يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج

 طقسو هب هل مكح هدلو هنأ ةنّيب رخآلا ماقأ نإف .لوألاب ًاقحال ناك رخآب هتقحلأف ىرخأ ةفاق تءاج

 .©2""'نءاملا عم مميتلاك لصألا دوجوب طقسيف .لدب هنأل ؛فئاقلا لوق

 دلولا ىلوألا ةفاقلا قاحلإ نإ له لصفي نأ نود  ىلاعت هللا همحر  ةفادق نبا هركذ ام اذه

 دلولا قاحلإب مكاحلا مكح ردص مث نمو اهيلع دلولا مكاحلا ضرع ىلع ءانب ناك هب هتقحلأ نمب

 . مكاحلا ىلإ ءوجللا نود ةفاقلا ىلع دلولا اوضرع نيعزانتملا نأ مأ ,ةفاقلا لوق ىلع ءانب هيعّدمب

 نبا لصفي مل ؟هب هقاحلإل ةئيبب مكاحلا ىلإ صخش مدقت مث هب هتقحلأ نمب ةفاقلا هتقحلأف

 لوق ىلع ءانب دلولا بسن توبثب يضاقلا مكح نأب لوقلل عستي هلوق نأ «يل ودبيو كلذ ةمادق

 .هنم دلولا بسن تبثت ةنّيبب مكاحلا ىلإ مهدحأ مدقت اذإ مكحلا اذه ضقتني فئاقلا

 ملو هيعدمب دلولا بسن قاحلإ ةيضق رظني ماد ام يضاقلا نأ ,يدنع حجارلاو -

 دحأب وأ هيعّدمب دلولا قاحلإب فئاقلا لوق ءاجو .فئاقلا ىلع هضرع نإو ءاهيف همكح ردصي
 فئاقلا لوق فلاخ نإو دلولا بسن تابثإ يف ةنيبلا لوقب ذخأي نأ مكاحلا ىلعف .هبسن يعّدم

 .هنم دلولا بسن يعّدي نم اهمدق يتلا ةنيبلا هذه ىلع ءانب همكح ردصيو

 ءاج مث ,ةفاقلا لوق ىلع ءانب هيعّدمب دلولا بسن قاحلإب مكاحلا مكح ردص ول نكلو
 همكح ضقنو هتنيب عامس مكاحلا نم بلطيو ةفاقلا لوقب نعطيو هنم دلولا بسن يعّدي صخش
 مكح نأل ؛ يعّدملا اذه ةنّيب عامس مدع ىرأف «هتنيب ىلع ءانب هنم دلولا بسنب هل مكحلاو لوألا

 مكحلا ضقنل ةنّيبلا عمست الو ,ةيضقلا يف رظنلا ةداعإ زوجي الف «ةربتعم ةجحب ردص مكاحلا

 ٠ هضقنو هعفر زوجي الف «ةربتعم ةجحب تبث اذإ بسنلا نألو ؛اهيف رداصلا

 ؟نينثا نم دلو بسن قاحلإ زوجي له 0١-

 ؟امهنم دلولا بسن تبثيو قاحلإلا اذه ربتعي لهف «نينثا نم دلو بسن ةفاقلا تقحلأ اذإ

 امهنم هبسن قحلي معن :باوجلاو ؟امهب ةفاقلا هتقحلأف بسنلا لوهجم ٌادلو نانثا ىعّدا ول امك

 هناثريو ءامهنم لكل نبا ثاريم امهثريف ثاريملا ةهج نم امهنبا ربتعيو «ةفاقلا لوق ىلع ءانب

 )١15١51١( هج «ينغملا» ص7٠١.
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 يبأو ةلبانحلا لوق وهو ءامهنع هللا يضر يلعو رمع نع ىوري اذهو: .دحاو بأ ثاريم اعيمج

 انقددل 0
00 

 ٍفاشك» يف ءاج .دقف .ةدحاو ْمأ نم رثكأب دلولا قاحلإ زاوج مدعب اوحرص ةلبانحلا نكلو

 نما نم نوكي نأ ليحتسي هنأل ,ةدحاو مأ نم رثكأب دلولا قحلي الود : : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا

 سيل نألو ؟ ةفاقلا أطخ نيبتل امهنم ةدحاوب قحلي ملو ءاهلوق طقس 3 نم رثكأب ةفاقلا هتقحلأ نإف

 ,205:5ىرخألا نم ىلوأب امهادحإ

 طقس نينثاب ةفاقلا هتقحلأ اذإف «نيعّدملا نم دحاو نم رثكأب هقاحلإ زوجي ال «ةيعفاشلا دنعو

 هبسن نييعّدملا دحأ راتخيف غلبي نأ ىإ هرمأ فقوي امنإو ءامهنم بسنلا توبثب مكحي ملو اهلوق
 هللا يضر  باطخلا نب رمع نع يورملا وه اذه نأب مهبهذمل ةيعفاشلا جتحاو :هييوحلل

 طقسف اهبذك انّيبت نينثاب ةفاقلا هتقحلأ اذإف «ناوبأ هل نوكي نأ روصتي ال هنأب اوجتحا امك .- هنع

 امهدلو وه دلولا نأ ىلع يأ كلذ ىلع اقفتا ول نييعدملا نألو ؛نيمأب هتقحلأ ول امك اهلوق

 ةنّيب ماقأو امهنم دحاو لك هاعّدا ول هنأ امك ءامهل ًادلو ريصي الو امهقافتا لبقي مل كارتشالاب

 .امهتنّيب ضراعت دنع وأ امهقافتاب قاحلإلا اذه تبشل امهب قحلي نأ زاج ولو ءامهتنيب تطقس
 اذإ فئاقلا نأ  امهنع هللا يضر  يلعو رمع نع يورملا نأب مهبهذمل ةلبانحلا جتحاو

 . هناثريو امهئثري هاوبأ امهو امهنبا وهو قاحلإلا زاج نينثاب دلولا قحلأ

 حص نإو «يلبنحلا ةمادق نبا لاق امك .هتحص فرعت ال اذهف «هفالخ رمع نع يور ام امأو

 ام هفالتخاو امهلوق نم هل رهظ هنأل امإو امهتقث مدعل امإ رخآ رمأل ةفاقلا لوق كرت هنأ لمتحيف

 .59'207هيف اكرتشا امهنأ يف امهلوق لوبق نم عناملا رصحني الف .هكرت بجوي

 :رمألا اهيلع لكشأ وأ ةفاقلا دجوت مل اذإ -7

 : ةلباتحلا بهذم :ًالوأ

 دحأب هبسن قحلي الف ءاهلاوقأ تضراعت وأ رمألا اهيلع لكشأ وأ ةفاق دجوت مل اذإو

 هتفن نإو» :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاّشكو يف ءاج دقف «ةلبانحلا بهذم اذهو .نييعادتملا

 نكمي ىرخأ ةفاق دجوت ملوأ ٠ مهيلع لكشأ وأ .- هيعّدم نع دلولا بسن تفن قآح مهنع ةفاقلا

 ,07:5©عهبس َعّذُي ملام هيشأ مهدحأل ليلد ال هنأل ؟هبسن عاض اهيلإ باهذلا

 . 8"4ص .؟ج «عانقلا فاشك» (١؟55١) .ل١ ١ص .هج «ينغملا» (1١؟5١٠؟)

 .«عانقلا فاشك» (1١؟5١) .١/9؟-١١07ص هج «ينغملا» )١1١١54(

 -؟4١1-



 بحآ نم ىلإ بستنيف غلبي ىتح دلولا كرتي :ةلبانحلا نم دماح نب هللا دبع وبأ لاقو
 , 05"؟امهنم

 : ةيعفاشلا بهذم :ًايناث 47

 اوعّدا نيذلا دحأ ىلإ باستنالا يف رايخلا هل كرتي مث دلولا غولب رظتنيف ,ةيعفاشلا بهذم امأ

 يأ - امهنم دحاول نكي مل نإف» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاج دقف .مهنم هبسن

 ,فئاقلا ىلع نيعدملا عم ضرع اتضراعتو ةئييب امهنم لكل ناك وأ ةنيب - دلولا بسن نيعّدملا نم

 باستتنالاب رمأو هغولب رظتنا امهب هقحلأ وأ امهنع هافن وأ ريحت نكلو ناك وأ فئاق نكي مل نإف

 ىور امل هب قحل امهنم هيلإ بستنا نمف ءامهنم هيلإ يلبجلا هعبط ليمي نم ىلإ هغولب دعب
 عبتا - هنع هللا يضر  رمع لاقف ىوبأ امهيأ ىردي ال الجر ايعّدا نيلجر نأ حيحص دنسب يقهيبلا

 .©'”9«هريغب دجي ال ام هب دجيو هدلاو ىلإ ليمي دلولا عبط نألو ؛تئش امهيأ

 :دلو بسن نيتأرما ءاعثا 6

 لاق .ةفاقلا ىلع امهعم ضرعي دلولا نإف ءامهادحإل ةنّيب الو دلو بسن ناتأرما تعذا اذإ

 ةملسملا دلو ةيدوهيلا تعداف اتدلو ةملسمو ةيدوهي يف دمحم نب ركب ةياور يف دمحأ مامإلا

 هدوجوك اهنبا نيبو امهنيب دجوي هبشلا نألو .هنسحأ ام لاقف ؟ةفاقلا ىلع ضرعي :ليقف .فقوتف

 .هتيذغتو هلمحب اهصاصتخال رثكأ لب .هنباو لجرلا نيب

 ةفاقلا هتقحلأ نإو . لجرلا يف انلق امك ,ةدحاو ىوعدلا يف ةّمألاو ةرحلاو ةملسملاو ةرفاكلاو

 امهب قحلي يأرلا باحصأ لاقو . ًائيقي اهاطخ ملعن اننأل ؛ةفاقلا لوق لطبو ءامهب قحلي مل نيب

 ىلع ةمادق نبا در دقو «ءابآلاك نينثاب قحلي نأ زاجف .نيوبألا دحأ مالا نأل ؛ةوعدلا درجمب

 ربكأ ناك ول امك هب مكحلا زجي ملف ءًانيقي لاحم امهنم دلولا نوك نإ : هلوقب يأرلا باحضأ لوق

 0“ )6( ةأرملاو لجرلا ةفطن نم قلخي امك دلو ا قاحي نأ 0-52 ةأرما محر

 : ىرخألا دلو امهنم لك ءاعّداب نيتأرما عزانت -06

 اهدلو ركذلا دولوملا نأ امهنم ةدحاو لك تعّداو ىثنأ ىرخأ ةأرما تدلوو ًاركذ ةأرما تدلو نإ

 . "8ص 23ج «عانقلا فاشكرد (1١؟55١٠)

 .44 ١ص جو 1758ص « ؟ج «جاتحملا ينغم» 2١50

 7/١. ؛ص .2ج «ينغملا» )١11١54(
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 امهنم دحاو لك قحليف «ةفاقلا ىلع امهيدلو عم ناتأرملا ضرعت : ةلاحلا هذه يفف ,ىئثنألا نود

 ,ىثنألا نبل فلاخي ركذلا نبل نإف .ةصاخ نبللا ربتعا ةفاق دجوت مل نإف . ةفاقلا هب هتقحلأ نمب

 نبل نم لقثأ ركذلا نبل ليق دقف ءهتنزو هعبط يف ىثنألا ّمأ نبل فلاخي ركذلا ا
 وأ نيركذ نادلولا ناك نإو .ىرخألل ىثنألاو ءاهدلو وهف ركذلا نبل اهنبل ناك نمف , ىثنألا

 نمب قحليف «.ةفاقلا ىلع هيف عزانتملا دلولا ضرع يأ  هضرع نّيعت امهدحأ اتعذاو «نييثنا

 , 05:70ةفاقلا امهب هتقحلأ

 :بسنلا تابثإل مدلا ليلحت ىلع دمتعي له -5

 هتفصو هتعيبط ثيح نم مألا نبل ىلع دامتعالا زاوج نم «عانقلا فاشك» يف ءاج ام انركذ
 هليلحت دعب مدلا ةليصف هباشت ىلع دامتعالا زوجي له :لأسن انهو .دلولا بسن تابثإل هنزوو

 لأ الاجربةنست ةوعدملا قاك ءاوس»ةينقت قيعدملا" نم ,لكو هبسن يف عزانتملا دلولا نم لك يف

 همأو هيبأ مد هبشي دلولا مد نأ ًايبط تباثلا نم ناك اذإ كلذ زاوج .يل ودبي امك باوجلا ؟ًءاسن

 ةأرملاب وأ هابأ هرابتعاب لجلب هقاحلإو اهيلع ءانب دلولا بسن تابثإل ةربتعم ةنيرق هذهف .امهدحأ وأ
 . مدلا هباشت ىلع ءانب همأ اهرابتعاب

 حسن بيجيب ب سسسسللل

 35 2) 59١ج «عانقلا فاشك» ٠ صسص 5794-5738 .
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 م

 رئكوواب) نم

 :ثحبلا جهنمو .ديهمت 617

 هبسن نع مالكلا لبق طيقللاب ةقلعتملا ةماعلا ماكحألا ضعب مدقن نأ ديفملا نم نوكي دق

 هتقالعو هطاقتلا مكحو هب فيرعتلا طيقلل ةماعلا ماكحألا هذه نمو .بسنلا اذه توبث ةيفيكو

 طيقللاب ةلص تاذ ىقبت هتفرعم نإف ( هبسن عوضومب ةرشابم ةقالع هل سيل امو «بسنلا اذه تابثإ

 .رخآ عضوم يف اهركذ نم ىلوأ ثحبملا اذه يف اهركذ نوكيو

 : يلاتلا وحنلا ىلع نيبلطم ىلإ ثحبملا اذه مسقن «مدقت ام ىلع ءانبو

 .ةماعلا هماكحأ ضعببو طيقللاب فيرعتلا : لوألا بلطملا

 لوألا بلطملا

 ةماعلا هماكحأ ضعببو طيقللاب فيرعتلا

 :طيقللا فيرعت -4

 :ةغللا يف هفيرعت أ

 , حيرجو ليتق لثم لوعفم ىنعمب ليعف وهف ضرألا نم عفري يأ طقُلُي ام ةغللا يف طيقللا
 لاقي طقاسلا ءيشلا وأ يبصلا ذحأي يذلاو «برعلا دنع طيقللا وهف ناسنإ هدجي ذوبنملا يبصلاو

 طقتلي هنأ رابتعاب قيرطلا ىلع ىقلملا يأ حورطملا وأ ذوبنملا دلولا هب ّيمس امنإو .طقتْلملا هل
 يف ءاج «ةغللا يف غئاس رمأ هتبقاع مساب ءىشلا ةيمستو « ضرألا نم ةريو ذحي يأ ,ةداع

 # 0 خخ 23072 ا ىو كا عل وع نعل » 1 1
 ىمس 4نوتيم مهنإو تيم كنإ» : ىلاعت هلوقو .«ارمخ رصغأ يِناَرأ ينإ» :زيزعلا هللا باتك
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 .©25”طيقللا مسال ةبسنلا انه كلذكف ءامهل ةبقاعلا مساب ًاتيم يحلاو ًارمخ بنعلا

 : يعرشلا حالطصالا يف طيقللا فيرعت - ب

 وحنب - حورطم وأ  ذيبن لفط ًاعرش طيقللا» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ةياهن» يف ءاج
 . ©2977 عّدم هل فرعُي ال عراش

 دجسم يف وأ عراش يف ذوبنم ريغص طيقللا» :ًاضيأ ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم)» يفو

 .©59عدهعتلا ىلإ هتجاحل ًازيمم ولو مولعم هل لفاك ال كلذ وحن وأ

 يحل مسا ةعيرشلا يف طيقللا» :ةيفنحلا هقف يف يسخرسلا مامالل «طوسبملا» يف ءاجو

 .©59« ىنزلا يأ  «ةبيرلا ةمهت نم ًارارف وأ ةليعلا نم ًافوخ هلهأ هحرط دولوم

 يأ  ذبن «هقر فرعي الو هبسن فرعي ال لفط طيقللا» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يفو

 ليقو «زييمتلا نس ىلإ هتدالو نيب ام قيرطلا لض وأ ءهوحنو دجسم باب وأ عراش يف - حرط

 .29«رثكألا هيلعو .غولبلا ىلإ ًاضيأ طيقل زيمملاو

 ,0507عهقر الو هونأ ملعي مل ىمدأ ريغص

 :طيقللا رمع 68

 ثيدح لفط طيقللا نأ هانركذ يذلا «طوسبملا» يف يسخرسلا مامإلا فيرعت نم مهفي

 هحرط نوكي نأ مزلتسي ىنزلا ةمهت نم ًارارف وأ ةليعلا نم ًافوخ هوذبن وأ هوحرط هلهأ نأل ؛ةدالولا

 .ريخأت تودو هتدالو دعب

 ؛زيمم ريغ وأ ًازيمم ًاريغص نوكي دق هنأ هنم مهفي . . .«ذوبنم ريغص طيقللا» هفيرعت يف ًاضيأ اولاق
 طيقللاب نوديري ةيعفاشلا نأ ديؤيو ءزيمملا ريغو زيمملا ريغصلا ىلع قدصت (ريغص) ةملك نأل

 «هتيبرتب ًامايقو هل ًاظفح هيف نأل ؛زيمملا يبصلا طاقتلا زوجيو» : مهلوق ًازيمم ناك ولو ريغصلا
 , 059 (ظفحلا نع هئانغتسال غلابلا يبصلاب جرخو . هطاقتلا بوجو دعبي مل هعايض فاخ ول لب

 .لص «4ج «ريدقلا حتف» .1941/ص «.5ج «عئادبلا» ,558-75594ص «9ج «برعلا ناسل» )١1١10(

 .8١4ص 17ج «جاتحملا ةياهن» )١17١375( . 444ص 26ج «جاتحملا ةياهن» )١1١071(

 . "١ص ,؟7خ «عانقلا فاشكا )١17١14( ."9١ص .١٠ج «طوسبملا» )/١17١3(

 8456 ص 86ج «جاتخملا ةياهن» )١17١97/5( 55”". ص «؟ج ريدردلل «ريغصلا حرشلا» (١١١/ه)
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 هرمع ناك ام طيقللا يف لصألا نأ «عانقلا فاّشك» يف ءاج امك ةلبانحلا لوق نم مهفيو
 لوقلا اذه نأو غولبلا ىلإ ًازيمم نوكي دق طيقللا نأ مهبهذم يف ليق نكلو ءزييمتلا نس ىلإ
 ْ 1 . مهئاهقف رثكأ هب ذخأ

 :هرمعو طيقللا فيرعت يف حجارلا لوقلا ٠
 نوكي نأ نكمي طيقللاف «ةلبانحلا هيلإ بهذ ام هرمع ديدحتو طيقللا فيرعت يف حجارلاو

 نأ نكمي طيقللا نأ امك . غلبي ملام ًازيمم وأ زيمم ريغ ًاريغص نوكي نأ نكميو ةدالولا ثيدح .

 . قيرط لضي نأب لهأ نم عيضي نأ نكمي امك .ىنزلا ةمهت نم رارفلاك ام ببسل هلهأ هذبني
 الفط وأ ةدالولا ثيدح هنوك طيقللا يف بلاغلا نأ ىلع .هطاقتلاو هذخأ بجوتسيف مهيلإ لوصولا

-. 
 :طيقلل رانخملا قيرغتلا

 فيرعتلا اذه عضن نأ نكمي .هرمع رادقمو طيقلل ةلبانحلا فيرعتل انحيجرت ىلع ءانبو'
 . «مهنم عاض وأ هلهأ هذبن غلبي مل ريغص وأ .هلهأ هذبن ةدالولا ثيدح انلو طيقللا» : لوقنف طيقلل

 .«ىثنأ وأ ًاركذ ناك ءاوسو

 :سكعلا تبثي ىتح ّرح طيقللا 9

 نع يورملا وه اذهو «ءسكعلا تبثي ىثنأ وأ ناك ًاركذ ٌرح وهف «ةّيرحلا طيقللا يف لصألاو

 وه لصألا نالو .ًاًرح طيقللا نوكب امكح امهنأ امهنع يور دقف ءامهنع هللا يضر يلعو رمع
  «نيّرح اناك امهو ءاوحو مالسلا هيلع مدآ ادنيس دالوأ مهلك سانلا نأل ؛ مدآ ينب يف ةيّرحلا

 ةّيرحلا وهو لصألاب لمعلا بجيف «ضراعل قرلا ثدح امنإو ارح نوكي نيّرحلا نم دلوتملاو
 رادو ءمالسإلا راد يه رادلا نإف اضيأو .اقيقر هنوك وأ سكعلا تبثي ىتح ءارح طيقللا :نوكو

 ؛ةبلغلا رابتعاب رح هنأ وأ رهاظلا رابتعاب ملسم رح وهف اهيف ناك نمف مالسإو ةيرجح راد مالسإلا
 .©09بلاغلل مكحلاو .نيملسملا رارحألا مه مالسإلا راد نكسي نميف بلاغلا نأل

 فرع نأ دعب قدصي مل هدبع وه امنإو ارح سيل طيقللا نأ طيقللا طقتلم ىعّدا ول اذهلو
 تبثي ىتح مدأ ينب يف ةيرحلا وه لصألا نألو ؛رهاظلا رابتعاب هتيرحب موكحم هنأل ؛طيقل هنأ

 الف .هظفح دي طقتلملا دي نألو ؛طقتلملا لوق درجمب لصألا اذه لطبي الف ءانلق امك سكعلا

 44ج «ريدقلا حتفدو عةيادهلا» 2027١١١9 سص ١ جا «عطوسبملا# « 1947-1١98 ص تيج ؟ عئادبلاو» ةييدفف)

 . 7317/4 صض ٠ ١ ج «ئلحملا» ت44 ص هج «ينغملا» 21١ ص ,«عانقلا فاشكو «7١4ص

 -/ا١غ-



 ,92"05ةحح ريغ نم هلوق درجمب كلم دي ىلإ هدي لوحي نأ هنكمي

 : طيقللا طاقتلا مكح - ١٠م

 تلغ نإ «ظيقللا ءايخإ قمااةيف'امل هيلإ :توذتمب مآ طيعللا طاقتلا نأ ىلإ فشلا" يفذ
 .29بجاو هطاقتلاف .هطقتلي مل نإ هعايض هنظ ىلع

 ٌريلا ىلَع اونواعَتو» : ىلاعت هلوقل بجاو ظيقللا طاقتلا نأ ىلإ ءاهقفلا روهمج بهذو
 بجوف «مرتحم يمدآ طيقللا نألو ؛ًابجاو ناكف طيقللا سفن ءايحإ هطاقتلا يف نألو ؛#ىوقّتلاو

 نم هطاقتلا وسو نأ 0 هنع كالهلا عفد ةليسو كلذ ناك اذإ قرغلا نم هئاجنإو هماعطإك هظفح :

 اوملع اذإ مهّلك اومثأ عيمجلا هكرت نإف «نيقابلا نع طقس دحاو هب ماق اذإ ةيئافكلا تابجاولا

 بهذم اذهو .هطاقتلا همزل دحاو الإ طيقللاب ملعي مل نإو .هطاقتلا ناكمإ عم هوكرتف طيقللاب

 ."*2ههريغو ةيرهاظلاو ةيكلاملاو ةيعفاشلاو ةلبانحلا نم روهمجلا

 ٠٠ طاقتلالا ىلع داهشإلا :

 يف نيلوقلا دحأ يف ةلبانحلاو ةيكلاملاو ,مهبهذم يف حصألا لوقلا يف ةيعفاشلا بهذ

 نأ نم ًافوخ ةلادعلا رهاظ طقتلملا ناك نإو .طيقللا طاقتلا ىلع داهشإلا بوجو ىلإ مهبهذم

 0 10كابقتسم ةبسن فرعي نأ نكمي ىتحو هقرتسي

 طاقتلا نع نالعإلا ةرورض ىرن لب «ناحجرلا رهاظ حجارلا وه داهشإلا بوجوب لوقلاو

 ,«مهنم عاض دق ناك نإ هلهأ ىلإ هربخ لصي ىتحو «هرمأ عيشي ىتح ةنكمم ةليسو لكب طيقللا

 .هيعّديف هبسنب ةقالع هل نم مدقتي ىتحو

 :هدي يف طيقللا ءاقبل طقتلملا طورش ٠٠

 ملسيو هنم عزني الو هدي يف طيقللا كرتي نأ نكمي ىتح طورش ةلمج طقتلملا يف طرتشي

 : يه طورشلا هذهو ,هتياعرو هظفحب لوقيل هريغ ىلإ

 :ًاملسم طقتلملا نوكي نأ لوألا طرشلا

 .١171-75:04ص .١٠ج يسخرسلل «طوسبملا» (17078)

 . 574 ص 414ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» 4١. ١7ص 24ج «ريدقلا حتفدو «ةيادهلا» (١؟1/94١)

 )١1١١80( 8ص .؟ج «جاتحملا ينغم» .71/8-71/4ص «83ج «ئلحملا» .509ص هج «ينغملا» ١؛4«

 «؟ج ريدردلل «ريغصلا حرشلا» ص١"72".

 ."؟55ص «؟ج ريدردلل «ريغصلا حرشلا» «4١4ص 2 ؟ج «جاتحملا ينغم» «504ص هج «ينغملا» )١11١81(
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 طيقللا ناك اذإ ىثنأ وأ ناك ًاركذ ًاملسم نوكي نأ هدي ىف طيقللا كرتيل طقتلملا ىف طرتشي
 ءرفكلا .هملعيو هنتفي نأ نمؤي ال هنألو ؛ ملسم ىلع رفاكل ةيالو ال هنأل ؛ ىثنأ وأ ناك ًاركذ ًاملسم
 اذإف اذه ىلعو .هدالوأ أشني امك كلذ ىلع أشنيو هتديفعو هنيد ىناعم ىلع هيبري هنأ رهاظلا لب

 .نيمأ ظفاح ملسم ىلإ ملسيو هدي نم عزني هنإف همالسإب موكحم طيقللاو ًارفاك طقتلملا ناك

 اورفك نيذلا نأل ؛هدي ىف طيقللا كرت زاج رفاك هطقتلمو هرفكب ًاممكحم طيقللا ناك اذإ | نكلو ٠
 فل ضعب ءايلوأ

 :القاع ًاغلاب نوكي نأ : يناثلا طرشلا ٠٠7 - 

 طيقللا ظفح نع نازجاع نونجملاو يبصلا نأل ؛ىنعملا لوقعمو موهفم طرشلا اذهو
 .©25:5هتياعرو هظفحل لهأ وه نمل همّلسو هدي نم يضاقلا هعزن امهدحأ هطقتلا اذإف ,هتياعرو

 :ًانيمأ ًالدع نوكي نأ :ثلاثلا طرشلا 4

 . هطقتلم دي يف طيقللا ٌرقأ هنع هللا يضر رمع نأل ؛ًانيمأ ًالدع نوكي نأ طقتلملا يف طرتشيو
 فرعت مل لاحلا روتسم وه نم طيقللا طقتلا اذإف .«حلاص لجر منإ» :هفرعي نم هيف لاق امدنع

 لاملا ةطقل يف نيمألا لدعلا مكح همكح نأل ؛هدي يف طيقللا ل ةنايخلا الو ةلادعلا ةقيقح

 لصألا نألو . هذي ىف طيقللا رارقإ يف اذكف . ماكحألا رثكأ يفو هيف ةداهشلاو حاكنلا يف 0

 مهضعب لودع نوملسملا» :هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لاق كلذلو «ةلادعلا ملسملا يف
 هظفحب موقي نيمأ لدع ىلإ همّلسو هنم يضاقلا هعزتنا قساف هطقتلا نإف .92*2«ضعب ىلع
 , 015١22 ةتياعرو

 : هلعف طقتلملل بحتسي ام 48

 نم هتقفن ليصحتل ةليسو رابخإلا اذه يف نأل ؛هطاقتلاب مامإلا ربخي نأ طقتلملل ٌبحتسيو

 لاق «ةليمج يبأ نينس نع يرهزلا ثيدح يفو» : يككرسلل «طوتسللاو يف اج «لاخلا كيب

 :هنع هللا يضر رمع لاقف دنع هللا يضر باطخلا نب رمع هب تيتاف يباب ىلع ًاذوبنم تدججو

 طقتلملا نأ ليلد ثيدحلا ل يفو» :ربخلا اذه ىلع ًاقيلعت يسخرسلا لاق ءانيلع هتقفنو رح وه

 ,؟378ص «؟ج ريدردلل هريغصلا حرشلا» .8١4ص .؟ج «جاتحملا ينغم» 54٠١. ص ..هج «ينغملا» )١11١81(

 . 73"؟9ص 17ج «ةيهبلا ةضورلا» «584ص «ء7ج «مالسإلا عئارش»

 .584نص .7ج «مالسإلا عئارشد .«588-589ص «,؟ج «جاتحملا ينغم» )١1١١85(

 )١11١85( .؟7ج (جاتحملا ينغم» ."58/8ص .هج «ينغملا» ص4١18 .

 .588-584ص 17ج «جاتحملا ينغم»د )١11١86(
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 نوكي هنأو «لاملا تيب نم هتقفن يطعي نأ مامإلل يغبنيو ,مامإلا ىلإ طيقللاب يتأي نأ هلا يغبني

 ,0587علح وهو انيلع هتقفن» :هنع هللا يضر رمع لاق امك ًاَّرح

 :طيقللا كاسمإب هريغ نم ٌّقحأ طقتلملا

 نم ٌّقحأ طقتلملا اذه .هدي يف طيقللا رارقإل ةبولطملا طورشلا هيف ترفاوت يذلا طقتلملا
 وه هنأل ؛هدي نم هعازتنا يف ٌّقحلا هريغل نوكي الف ءهتياعربو هدي يف هئاقبو طيقللا كاسمإب هريغ

 ٌّقحأ هنأل ؛ هيلإ هدي .تقبس نمل نوكي حابملاو « حابم هنألو ؛ هطاقتلاب هئايحإإل اي راص يذلا

 دحأ هعزات نإف ,2489عهب ٌّقحأ وهف ملسم هيلإ قبسي ملام ىلإ قبس نم» .: لَو هلوقل 21": هب

 هنأ هنيمي عم هلوق لوقلاف امهدحأ دي يف ناكو ءامهدحأل ةنيب الو هلبق هتطقتلا انأ لاقو
 اة هةاهطقتلا

 :0:؟:)هطيقلب طقتلملا لاقتنا 61

 طقتلملا لاقتنا ةلأسم اوثحب مهنأ هتحلصم ىلع مهصرح ةدشو طيقللاب ءاهقفلا ةيانع نم

 اونيِب يلاتلابو «لاقتنالا اذهب طيقللا ةحلصم رثأت ىدمو ءرخآ ّلحم ىلإ هطاقتلا لحم نم طيقللاب
 : يتأي ام ةلأسملا هذه يف هوررق ام ةصالخو”:هطيقلب طقتلملا لاقتنا تالاح يف بجاولا مكحلا

 :لاقتنالا يف ىلوألا ةلاحلا 5

 هذه يفف .هتماقإ لحم ىلإ هدعب دوعي يذلا ءىراطلا رفسلل هطيقلب طقتلملا لاقتنا ناك اذإ

 رفسلا يف هعم طيقللا ذخخأ هل زاج هتلادعو هتنامأ تربتخا ًالدع ًانيمأ طقتلملا ناك نإ :رظني ةلاحلا

 ؛ءىراطلا رفسلا يف هعم طيقللا ذخأ هل نكي مل هتلادعو هتنامأ تربتخا دق نكي مل نإو . ءىراطلا

 ىلعو .هعيبيو (اقيقر هنوك يأ) هقر يعّذي نأ نمؤي الف .هلاح فرع نمع هدعبي رفسلا اذهب هنألو

 .ةلبانحلا دنع نيلوقلا دحأو ةيعفاشلا دنع اذهو .هنم عزتنا رفسلا ىلع ٌرصأ اذإ ءاذه

 يف ٌرقُي امك هرفس يف طقتلملا دي يف ٌرقي طيقللا نإف عهتئامأ ترهظو دقلادع ةقرع نم امأ

 .رخآ دلب يف ةماقإلل هرفس سيلف «هدعب دوعي ءىراط هرفسو هيلع نومأم هنأل ؛هتماقإ يف هدي

 :لاقتنالا يف ةيناثلا ةلاحلا - ٠١1

 )١11١85( ص ..ا"ج «طوسبملا» 5١١ .

 )١1١47( .4ج «ةيادهلا» :.198ص 53ج «عئادبلا» ص1١8.

 .59؟ص .هج (ينغملا» )١1١84( .599؟ص هج «ينغملا» )١١١44(

 . 4١9 - 47١ ص «جاتحملا ينغم» :.188-140ص هج «ينغملا» (15040)
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 : يتأي ام عبتي ةلاحلا هذه يفو هيف ميقي رخآ دلب ىلإ طيقللاب طقتلملا لاقتنا

 ىلإ ةلقنلا دارأو - ىرقلاو ندملا يف يأ  رضحلا يف طيقللا طقتلا دق طقتلملا ناك نإ - أ

 :نيببسل ةيدابلا ىلإ طيقللاب لاقتنالا ةلاحلا هذه يف هل سيلف «ةيدابلا

 رومأ ملعتي نأ طيقللا عيطتسي ثيح هايندو هنيد يف طيقلل حلصأ رضحلا يف هماقم نإ : لوألا

 .ةيدابلا يف شيعلا ةنوشخل ارظن هل هفرأ رضحلا يف ماقملا نأ امك . عئانصلا ضعب ملعتيو «هنيد

 فشكل ىجرأ هيف هؤاقبف .هيف دلو هنأ رهاظلاف ءرضحلا يف طيقللا دجو اذإ هنأ : يناثلا ببسلا

 .هب مهفارتعاو هلهأ روهظو هبسن

 دنع ناهجو هيفف رضحلا نادلب نم رخآ دلب ىلإ طيقللاب ةلقنلا طقتلملا دارأ اذإ -

 : ةلبانحلا

 نأل ؛طاقتلالا دلب يف نيمأ ظفاح ىلإ ملسيو هنم عزني لب .هدي يف طيقللا رقي ال :لوألا
 ىلإ هب بيرك ىلع ادافع لطسلإادو ينازل در ريح كاك ىلا دعا

 . ةيدابلا

 «ةتباث طيقللا ىلع هتيالو نأل ؛هب لاقتنالاب هل حمسيو هدي يف طيقللا رقي : يناثلا هجولاو
 ىلإ دلبلا يبناج دحأ نم لقتنا ول امك ةلقنلا هذه يف وهف ,ةيهافرلا يف لوألاك يناثلا دلبلاو
 . ةيعفاشلا دنع حصألا لوقلا وه هجولا اذهو ءرخآلا بناجلا

 :لاقتنالا يف ةثلاثلا ةلاحلا 4

 نم هل ريخ وه ام ىلإ هلقني هنأل ؛رضحلا ىلإ هلقن هلف «ةيدابلا يف طقتلملا هطقتلا نإو
 .ايندلا عئانصو نيدلا رومأ هملعت ناكمإو ةعدلاو شيعلا يف ةيهافرلا

 طيقللاف «ىعرملل ًابلط ةيدابلا لهأ عم هب لاقتنالا يودبلا دارأو «ةيدابلا نم يودب هطقتلا نإ
 ىجرأ يودبلا هطقتلم دي يف هرارقإو «نييودب نيوبأ نم دلو هنأ رهاظلا نأل ؛هطقتلم دي يف ىقبي

 هطقتلم نم طيقللا ذخأ لمتحيو . ىعرملل ًابلط هتعامج عم هطقتلم هب لقنت نإو ءهبسن فشكل
 . هيلع فحخأو هل هفرأ هنأل ؛ةدلب وأ ةيرق يف شيعي لدع نيمأ ىلإ هميلستو

 ديب هؤاقب :طيقلل حلصألا وه ام ةدح ىلع ةلأسم لك يف ررقيل يضاقلا ىلإ رمألا كرت ىرأو
 ؟ةيرقوأ ةدلب يف نيمأ ىلإ هميلستو هنم هعازتنا مأ , ىعرملل ًابلط هتعامج عم هلقنت يف هطقتلم

 : هلاقتنا دنع هطقتلم نم طيقللا عازتنا يف طرشلا 65
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 هيلإ عفدي نم دوجوب طورشم عازتنالا اذه نإف .هطقتلم نم طيقللا عزني هيف انلق عضوم لكو

 هطقتلمف .هطقتلم لثم الإ دجوي مل نإو .هكالهإ نم ىلوأ هروصق عم هدي يف هرارقإ نأل ؛هطقتلم

 ظفحلا يف هلثم ىلإ هعفدو هدي نم هعرت يف طيقلل ةدئاف ال ذإ «هدنع هئاقبو هكاسمإبو هب ىلوأ

 . ةياعرلاو

 :250طيقللا طاقتلا يف كارتشالا ٠

 ىلع ةلاحلا هذه يف مكحلاف ًادحاو ًالوانت هالوانت نأب طيقللا طاقتلا ىف نانثا كرتشا نإو

 يف رقي ال نمم رخخآلاو ءرحلا لدعلا ملسملاك هدب يف طبقي مم امهدحأ اكاذإ- أ

 هدي يف رقي نم ىلإ طيقللا عل ةلاحلا هذه يفف .همالسإب ازكي طيقللا ناك اذإ رفاكلاك هدي

 يف هكراش اذإف هدي يف رقي مل هدحو هطقتلا ول هنأل .اهمدعك هطاقتلا يف هل رخآلا ةكراشم نوكتو

 .هب قحألا وه ناك هدي يف طيقللا رارقإل لهأ وه نم هطاقتلا

 ىلإ ملسيو امهنم عزني هنإف ءامهنم دحاو دي يف رقي ال نمم ًاعيمج نانثالا نوكي نأ

 ْ .امهريغ

 حيجرتلا يرجي ةلاحلا هذه يفف .هطاقتلاب درفنا ول هدي يف رقي نمم امهنم لك نوكي نأ بج

 ؟تاحجرملا هذه يه امف .طيقلل عفنألا وه ام ساسأ ىلع امهنيب

 :59'27طيقللا ميلست يف حيجرتلا هجوأ ٠44

 حيجرتلا اذه .هكاسمإل الهأ امهالك ناك اذإ هيطقتلم دحأل طيقللا ميلست يف حيجرتلا نإ انلق

 يف حيجرتلا هجوأ و | تملا يلي اميف ركذنو .طيقلل حلصألاو عفنألا وه ام ساسأ ىلع موقي

 :طيقللا ميلست

 حصألا لوقلاو «ةلبانحلا بهذم وه اذهو .ريقفلا ىلع ينغلا طقتلملا حجري :لوألا هجولا

 ا ع 00 ا ا

 ْ ا

 .140-5947ص هج «ينغملا» (11091)

 3 9١ص « ؟ج «جاتحملا ينغم» « 57” 5ص « ؟ج «عانقلا فاشكو» 5940-537 ص 20 ج«ينغملا» (9١١1١؟)
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 .رفاسملا ىلع هدلب يف ميقملا حجري :ثلاثلا هجولا

 ىلع ميلسلاو  ىمعألا ىلع ريصبلاو . يودبلا ىلع يرضحلا حجري : عبارلا هجولا

 . ةيعفاشلا هب حرص اه 1ذهو « صربألاو موذجملا

 ؟حيجرتلا هجوأ نم طقتلملا مالسإ له 848

 مالسإ نوكي لهف .هرفكب ًاممكحم طيقللا ناكو ًارفاك رخآلاو ًاملسم نيطقتلملا دحأ ناك اذإو
 ؟همالسإ ةيحان نم هيلع هل حبجرت ال مأ ,رخآلا نود طيقللا ملست يف هل ًاحجرم امهدحأ

 رفاكلل نأل ؛هرفكب ًاموكحم طيقللا ناك اذإ رفاكلا ىلع ملسملل حيجرت ال :ةيعفاشلا لاق
 «كلذ يف ملسملا ىواسف هطاقتلاب درفنا اذإ هدي يف هرفكب موكحملا طيقللا رقيو رفاكلا ىلع ةيالو

 رفاكلا نم ّقحأ ملسملا» :لاق يلبنحلا ةمادق نبا نكلو «ةلبانحلا نم ريثك لوق ًاضيأ اذهو

 ًاملسم ريصي دق هنأل ؛طيقلل عفنأ ملسملا ىلإ هميلست نأب كلذ لّلعو هيلإ هميلست بجيف .طيقللاب
 ةيزجلا نم صلختيو رانلا نم وجنيو ةرخآلاو ايندلا يف دعسيف هل هتياعرو ملسملا ةلافكب

 اليخب ينغلا طقتلملا نوكي دق ذإ ىنغلاب حيجرتلا نم ىلوأ طقتلملا مالسإب حيجرتلاف «راغصلاو
 ملسملاف «ًاينغ رفاكلا رخآلا طقتلملاو ًاريقف ملسملا طقتلملا ناك اذإو «هانغب دوصقملا لصحي الف
 .رفاكلا راسيب لصاحلا عفنلا نم مظعأ همالسإب هل لصاحلا عفنلا نأل ؛طقللاب ىلوأ

 :(259؟طيقللا كاسمإ يف لجرلا ىلع ةأرملا حجرت له

 عفديف لجرلا ىلع ةأرملا حجرت لهف «ةأرماو الجر طيقللا طاقتلا يف ناكرتشملا ناك اذإو

 ؟هكاسمإو طيقللا ملست قاقحتسا يف ايواست نأ دعب طيقللا اهيلإ

 طيقللا كاسمإ نأب كلذ اولّلعو هيلع مدقت الف ؛ءاوس لجرلاو ةأرملا ةلبانحلاو ةيعفاشلا لاق

 .لجرلا ىلع هتناضح يف ةأرملا مدقت ثيح لفطلا ةناضح يف هيلإ روظنم وه ام ىلع موقي ال

 اهتقفشل ةيضتقملا لفطلا نم اهتبارقل لفطلا ةناضح يف لجرلا ىلع مدقت ةأرملا نأ كلذ حيضوتو

 امك ةيبنجأب هلفكي لجرلا نإ ذإ هيف نايوتسيف طيقللا نع يبنجأ امهالك طيقللا ةلأسم يفو
 . عيضر طيقللاو ةعضرم تناك اذإ لجرلا ىلع ةأرملا اومدق ةيعفاشلا نكلو .هنع ةيبنجأ يه

 اهنكمي ةأرملاو ًاعيضر طيقللا ناك اذإ لجرلا ىلع ةأرملا حيجرت وه هارأ يذلاو - 0

 ١45 235ج «جاتحملا ينغم» 2. 134 ص 23ج «عانقلا فاشكو 947"2؟ص .6جا «ينغملا» ص١9:24

 487ص 60ج «جاتحملا ةياهن» 2.144ص 25ج «عئادبلا» .
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 امك لجرلا نم هتياعرو هتناضح ىلع ردقأ ةأرملا نأل ؛ًاريغص الفط ناك وأ ءاهسفنب هعضرت نأ

 تاالاحلا هذه يفف .لجرلا نم ىلوأ ىثنألل ةأرملا ةيبرت نأل ىلا طيقللا ناك وأ «فورعم وه

 ةأرملاو «طيقلل عفنألا وه ام ساسأ ىلع موقي حيجرتلا نأ ماد ام لجرلا ىلع ةأرملا حيجرت يغبني

 ىلع اهحيجرتو طيقلل ةأرملا كاسمإ نأ ظحالي نأ ىلع . لجرلا نم هل عفنأ عيضاوملا هذه يف

 اهكاسمإ :نأل ؛ جوز تاذ تناك نإ هكاسمإ يف هل اهجوز نذإ هيف طورشم عضاوملا هذه يف لجرلا

 . حاكنلا دقع بجومب اهنم هّقح جوزلا ءافيتسا يف كلذ رؤي دق هتياعرو هتيبرتو طيقلل

 "19: حيجرتلا هجوأ يف نيطقتلملا ءاوتسا 3-0

 يضر نإف ءءاوس هيف امهف حيجرتلا هجوأ يف طيقللا .طاقتلا يف ناكرتشملا ىوتسا نإف

 نإو .«هبراثيإلا نم عنمي الف هل حلا نأل ؛زاج هبحاص ىلإ طيقللا ميلستو هقح طاقسإب امهدحأ

 دروف .4ميِْرَم لفك ْمُهيأ مُهمالثأ َنوقلُي ذِإ ْمهيَدَل تنك مول : ىلاعت هلوقل امهنيب عرقأ احاشت

 ش يف دري مل ثيح انل عرش هنأ ىلع كلذ ٌلدف ,راكنإ نود ميرم ةلافك يف عارتقالا ىلاعت هللا ركذ

 ."9؟2طيقلل قحتسملا هدحو ناك ةعرقلاب امهنم نيعت نمف ءهخسني ام انعرش

 ش :اهمكحت يتلا لوصألاو طيقللا ةقفن - ٠١7

 نمف هيلع قافنالا مدعب كالهلل هضيرعتو هل هلامهإو هكرت زوجي الف «ةفرتحم نيفن طيقلاا

 عوضوم مكحت يتلا ةماعلا لوصألا امو «مازلإلاو بوجولا هجو ىلع هيلع قافنإلا نع لوؤسملا

 1 ا ل ل

  0١طيقللا ةقفن : :

 :لوألا لصألا :

 ةقفنف اب ف ل ل | هلام يف ناسنإ لك ةقفن 0

 صتخا ام صاخلا هلامو ؛ءاطقللا ىلع فقولا ةلغك ماعلا هلامو صاخلا وأ ماعلا هلام يف طيقللا

 لا ريناندو مهارد نم هبيج يف امو «هتحت ةشورفم وأ هيلع .ةفوفلم تايثك هب

 الف كلذ وحنو اهيف 0-0 مدل اهيلع دودشم ةباد وأ

 )١11١98( صض . ؟ج «مالسإلا عئارش» «419ض ,؟ج'«جاتخملا ينغم» .١54ض هج «ينغملا» 784-1410
 صض .؟ج «مالسإلا عئارشا .9١41ص 37ج «جاتحملا ينغم» ."١54ض هج يتغملا» ملكءقم) 584-5830 :

 ) )11095صض ؛؟ج «جاتحملا ينغم» 584 ص ءهج «ينغملا» 171-47١ .
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 ةماع لوق يف هيلع قافنإلاب طقتلملا مزلي الف ماع لام الو صاخ لام طيقلل دجوي مل اذإ

 ّقح يف ةيفتنم ءالولاو كلملاو ةيجوزلاو ةبارقلا نم ةقفنلا بوجو بابسأ نأل كلذو ؛ ملعلا لهأ

 .05:5؟هيلع بجت الف طيقللا وحن طقتلملا

 ءهب صاخ لام طيقلل نكي مل اذإ طيقللا ىلع قافنالا طقتلملا ىلع نوبجوي ةيكلاملا نكلو

 ءطيقللا هطاقتلاب هنأب طقتلملا ىلع مازلإلا كلذ نولّلعيو ,لاملا تيب نم هتقفن ذخأ رسيتي ملو
 اذه رمتسيو «لاملا تيب نم هيلع قافنإلا رسيتي ملو لام هل نكي مل نإ هيلع قافنإلاب مزتلا دقف

 جوزتت نأ ىلإف ىثنأ طيقللا ناك نإو ,بسكلا ىلع ًارداق طيقللا غولب ىلإ طقتلملا ىلع مازلإلا
 هقف يف «هيلع يواصلا ةيشاحو» ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يف ءاج دقف .جوزلا اهب لخديو

 اذه ,بسكلا ىلع ًارداق حبصيو غلبي ىتح هطقتلم ىلع ةبجاو هتناضحو طيقللا ةقفنو» : ةيكلاملا

 طقتلملل يأ .هل عوجر الو ءاهب غلابلا جوزلا لوخد ىلإف ىثنأ ناك نإف ءاركذ طيقللا ناك اذإ

 نم هيفكي ام طيقللا ّطعُي مل اذإ هلك اذهو «كلذب هسفن مزلأ هطاقتلاب هنأل «طيقللا ىلع يأ هيلع

 طيقللا لام يأ هلام ميدقت ملعف .طقتلملا ىلع ةقفنلا بجت مل هنم يطعأ نإف «لاملا تيب

 .©"؟«طقتلملا مث «لاملا تيب مث  هتقفن يف

 ةقفن يف ثلاثلا لصألا  ج

 ىلع ال هريغ الو طقتلملا ال دحأ هيلع قفني ملو .طيقلل صاخ الو ماع لام دجوي مل اذإو

 لام ناكف .طيقللا ثري لاملا تيب نأل ؛لاملا تيب ىلع هتقفنف ,يضاقلا نذإب الو عربتلا هجو

 ,0*5'"2هرغلاب منغلاو هيلإ افىرصم طيقللا

 رح  طيقللا يأ وهف بهذا» :ًاطيقل طقتلا نمل هنع هللا يضر باطخلا نب رمع لاق دقو

 .""29(لاملا تيب نم :ةياور يفو ءهتقفن انيلعو هؤالو كلو

 هل ضرف طيقللاب يتأ اذإ «هنع هللا يضر رمع ناكو» :دعس نبال «ىربكلا تاقبطلا» يفو
 ريغي يأ - ةنس ىلإ ةنس نم هلقني مث ,هحلصي ام رهش لك هّيلو هذخأي ًاقزر هل ضرفو , مهرد ةئام

 ل ءاطقللاب يأ مهب يصوي هنع هللا يضر رمع ناكو . هنس ىلإ ًارظن ةنس ىلإ ةنس نم هءاطع

 , 0537(لاملا تيب نم مهتقفنو مهعاضر لعجيو

 .587ص هج (ينغملا» )١15١997(

 )١1١94( ص 2. ؟ج «يواصلا ةيشاحوو ريداردلل «ريغصلا حرشلا» 71/75"

 )١١١99( «.؟ج «جاتحملا ينغم» «.194ص .5ج «عئادبلا» .587”ص «.هج «ينغملا» ص47١.

 )١15٠١( .587ص «.هج «ينغملا» )١1١١1١١( الج دعس نبال (ىئربكلا تاقبطلا» ص5١4؟.
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 هللا يضر رمع نآل ؛هقفنأ امب طيقللا ىلع هل عوجر ال طيقللا ىلع لاملا تيب هقفني امو
 ,05319لاملا تيب ىف هتقفن نأ ىلع اوعمجأف كلذ ىف ةباحصلا راشتسا هنع

 :طيقللا ةقفن يف عبارلا لصألا :- د

 ال ناكم يف طيقللا ناك وأ هيف لام ال هنوكل لاملا تيب نم طيقللا ىلع قافنإلا رذعت اذإو

 ٌربلا ىلع اوُنواعَتَو» : ىلاعت هللا لوقل هيلع قافنإلا نيملسملا نم هلاح ملع نم ىلعف «هيف مامإ
 ضرف اذهو .قرغلا نم هذاقنإك بجاو هظفحو .هكاله هيلع قافنإلا كرت يف نألو ؛«ىوقتلاو

 .©5"5اومثأ لكلا هكرت نإف «نيقابلا نع طقس ضعبلا هب ماق اذإ ةيافك

 قافنإلا طقتلملا ىلع بجو .لاملا تيب نم طيقللا ىلع قافنإلا رذعت اذإ .ةيكلاملا دنعو

 ,9"2053ليلق لبق كلذ انركذ دقو .هيلع

 ناك وأ هيف ءيش دوجو مدعل لاملا تيب نم طيقللا ىلع قافنإلا رذعت اذإ .ةيعفاشلا دنعو

 ذخألا نود ةملظلا تلاح وأ .كرت ول هررض مظعي رغث دسك :كلذ نم مهأ وه ام كانه نكلو

 ةمذ يف نيملسملا نم مامإلا ضرتقي لاوحألا هذه يفف .طيقللا ىلع قافنإلل لاملا تيب نم

 مهيلع بوجولا هجو ىلع طيقللا ىلع قافنإلاب نوملسملا ماق ضارتقالا رذعت نإف .طيقللا

 مهنم ءاينغألا ىلع مامإلا اهطسقيو هيلع اوقفنأ امب طيقللا ىلع عوجرلا مهل تبثيو هل ةيافكلاو

 الو لام طيقلل رهظي مل نإف .هيلع عوجرلاف هبستكا وأ لام طيقلل رهظ اذإف .مهنم هسفن لعجيو
 اميف ءاوسو .مامإلا هاري ام بسحب نيمراغلا وأ ءارقفلا مهس نم لاملا تيب ىلع عوجرلاف بسك

 ,9"20ةيعفاشلا دنع حصألا ىلع هرفكب وأ همالسإب موكحملا طيقللا انركذ

 :ناطلسلل طيقللا ىلع ةيالولا ٠6

 : هك هللا لوسر ثيدح يف يور امل هبئان وأ ناطلسلل هسفنو هلام يف طيقللا ىلع ةيالولا

 ةضحم ةعفنم هنوكل ظفحلاو ةيبرتلا ّقح الإ هل سيلف .طقتلملا امأ «هل ّيلو ال نم ّيلو ناطلسلا»

 .25"*ةيالولا هل تبثت ال ببسلا اذهبو ءهقح يف

 ٠5 طيقللا ىلع طقتلملا ةيالو مدع ىلع بترتيام- :

 .587ص هج «ينغملا» ١1١١١6( .١47ص 2 ؟ج «جاتحملا ينغم» (١111١؟)

 . ؛١5ص 17ج «جاتحملا ينغم» (1١؟٠١١) .ساد١٠٠ 174 ةرقفلا )١1١١١5(

 .198١ص 25ج «عئادبلا» 7١271”ص ١٠2ج «طوسبملا» (7؟5١1)

 ه2 755-



 : يتأي ام «طقتلملل سيلو ناطلسلل طيقللا ىلع ةيالولا نأ نم هانلق ام ىلع بترتيو

 هنأل ؛هلام يف فرصتلا الو ىثنأ وأ ناك ًاركذ طيقللا جيوزت ةيالو طقتلملا كلمي ال :ًالوأ

 وه رومألا هذه يف ةيالولا كلمي يذلا امنإو اهريغو ةبارق نم اهببس مادعنال هيلع هل ةيالو ال

 . "هلام يف فرصتيو طيقللا جوزي نأ هلف .هبئان وأ ناطلسلا

 يف هل ةيالو ال هنأل ؛ يضاقلا نذإب الإ طيقللا لام نم طيقللا ىلع طقتلملا قفني ال :ًايناث
 مهنأل ؛ فانحألا بهذم ىضتقم وهو 0١2232ةيرفعجلاو ةيعفاشلا هب حرص ام ىلع هلامب فرصتلا

 نأل ؛ يضاقلا نذإ ريغب لام نم هعم دجو امم طيقللا ىلع قافنإلا طقتلملل : ةلبانحلا لاقو

 نم دعبأ هنأل ؛دجو نإ يضاقلا نذإب هيلع طقتلملا قافنإ بحتسملا نكلو هلام ىلع ةيالو هل

 000 ؟2هيتيلا ٌيلوك فورعملاب هيلع قفني نأ يغبنيو «فالخلا نم نم جورخ هيفو ةمهتلا

 :طيقلل هلعف طقتلملا كلمي ام ٠١17

 باب نم سيل كلذ نأل ؛هرجاؤي وأ ةعانص يف هملسيو طيقلل ةبهلا ضبقي نأ طقتلملل زوجي

 هماعطإ هبشأف ررض ريغ نم هيلإ ةضحملا ةعفنملا لاصيإو هلاح حالصإ باب نم لب «هيلع ةيالولا
 ,230511وبايث لسغو

 .«ةفرح يف هعفديو» :طيقللاب طقتلملا ةقالع يف ةيفنحلا هقف يف «راتخملا رّدلا» يف ءاجو

 ميتيلا يصو يف ليق ام لاقي نأ يقب» : ةرابعلا هذه ىلع ًاقيلعت «راتحملا د در» يف نيدباع نبا لاقو

 .25ةفرحل همّلس ةيلباق هيف دجي مل نإف .ًالوأ ملعلا همّلعي هنأ

 ٠04 طيقللا ثاريم :

 ؛ هطقتلمل آل لاملا ثيبل هثاريمف ءةجوز الو بيصعت الو ضرفب هل ثراو الو طيقللا تام اذإ

 لاملا تيب يف هنع ثوروملا هلام عضويف نيملسملا ةعامج هثريف «.نيعم ثراو هل سيل ملسم هنأل

 .199ص (,"ج «عئادبلا» ,١7*ص ١١٠١ج ؛طوسبملا» )١11١1١3(

 .؟ج «مالسإلا عئارش» .١40ص «هج «جاتحملا ةياهن» .١45ص اج «جاتحملا ينغم» )١7١١(

 . 7586-7585 ص

 )١1١١١9( 4"”ص 37ج «عانقلا فاشك» ,.5868-3585ص .هج «ينغملا» .

 8144ص كج «عئادبلا» )١751١(

 )١711١( 74ص «14ج هراتحملا درو راتخملا ردلا» .

 -15؟/-



 05139 ١مل | لام تيب وهف

 اهلو ةافوتم ةطيقل تناك نإو «لاملا تيبل يقابلاو عبرلا اهلف «ةجوز ىفوتملا طيقلل ناك ولو
 , 07115لاملا تيبل يقابلاو دلو اهل نكي مل نإ اهئاريم نم فصنلا هلف «جوز

 يناثلا بلطملا

 : ةوعّدلاب طيقللا بسن توبث 66

 بسنب يعدملا رارقإ ينعت يهف .هنم طيقللا بسن ناسنإ يعدي نأ يه طيقللا بسنب ةوعّدلا
 عمست هاوعد نإف (ةنم دلوي نأ نكمي ناكو هدلو طيقللا اذه نأ صخش ىعذا اذإف . هلم طيقللا

 .هنم طيقللا بسن تبثيو ةنيب ريغ نم ولو 2

 حصت هبسن ناسنإ ىعّدا ول اذهلو بسنلا لوهجم طيقللا» : يناساكلل «عئادبلا» يف ءاج
 ل 077119 هبسن تبثيو هتوعد

 ع هنم هنوك نكميو ىدلو طيعللا نأ يمذ وأ ملم ناسنإ َرقأ نإو ل فاشكد» يفو

 , 0513© منقملاب يأ هب ّقحلا ًاعيه وأ طيقللا ناك اح ةأرما وأ ناك الجر ًاقيقر وأ ٌرقملا ناك

 يعّدملا ناك نإف رظني .هاوعدب درفني دحاو هيعّدي نأ» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو
 ناك نإو .هنم نوكي نأ نكمأ اذإ ملعلا لهأ نيب فالخ ريغب هب هبسن قحل ارح ًاملسم الجر
 , 0711 همالسإب موكحم هنأل ؛هب قحلي ال :روث وبأ لاقو ءهب قحل ًايمذ يعّدملا

 ٠0 . 2ةوعّدلاب طيقللا بسن توبث يف ةيكلاملا فالخ :

 قحلي الور :اولاق دقف ةهتوعد درجمب طيقللا بسن توبث يف روهمجلا ةيكلاملا فلاخ دقو

 ناك ءاوس هب قحل اهماقأ نإف .هدلو هنأب هل ةنّيبب الإ هاعّدا نإ هريغ الو هطقتلمب ًاعرش طيقللا

 هدلو هنأ معزف دلو هل شيعي ال هنأ فرع نمك (هجو) ب وأ 5 .هرفكب وأ همالسإب انكم طيقللا

 ,هقدص ىلع لدي امم ه نو ءالغل هحرط وأ 2« شاع نينجلا حرط اذإ هنأ عمس امل هحرط امنإو

 ةضفما ل .؟ج ريدردلل «ريغصلا حرشلا» تك4ك ص مج «ينغملا» ١27”*ص ١٠2ج «طوسبملا» (١؟١١51؟)

 .(١)شماه ,.785ص .؟ج «مالسإلا عئارش» :

 . 480 ص ا/7ج «عانقلا فاشك» «587ص .هج «ينغملا» )١111١( ش

 .148ص ؛5ج «عئادبلا» )١1511(
 .544ص .هج «ىنغملا» )١51١5( 2. #5ل-5"4ص .؟ج «عانقلا فاشك» )١15١١6(
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 , 07311 مدلو هنأ ىعدملا (هجولا) بحاصب قحليف

 ؟ةوعّدلا درجمب بسنلا تبثي اذامل ١

 ؟ةئْيب الب هئاعّدا درجمب هاعّدا نمم طيقللا بسن تبثي نأ نكمي فيك ضعبلا لأسي دقو

 ,118"0لامب هل ٌرقأ ول امك رارقإلا اذه وأ ءاعّدالا اذه لبقف .هريغ ىلع هيف ةرضم

 تشي ال سايقلا نأ عم ةوعّدلا درجمب طيقللا بسن توبث ليلعت يف يناساكلل «عئادبلا» يفو

 ةوعّدلا سفنب  طيقللا بسن يأ  هبسن تبث» : ىلاعت هللا همحر يناساكلا لاقف «ةنيبلاب الإ هبسن

 دوجولا زئاج ارمأ ىعّدا  ىعّدملا يأ هنأ سايقلا (هجو) .تبثي ال نأ سايقلاو ءاناسحتسا

 . ةؤعدلا حصت ملف دجوي ملو حجرم نم نيبناجلا دحأ حيجرتل لب الف , مدعلاو

 امب ربخأ لقاع لكو .توبثلا لمتحم وه امب ربخأ لقاع يعّدملا نأ ,ناسحتسالا (هجو)

 «ريغلاب ررض هقيدصت يف ناك اذإ الإ لصألا وهو هب ّنظلل ًائيسحت هقيدصت بجي توبثلا لمتحي

 بسنلا فرش ىلإ لوصولاب طيقللا بناج :نيبناجلا نم  ةعفنمو ةحلصم  رظن قيدصتلا يف انهو
 «ةيويندلاو ةينيَّدلا هحلاصم ىلع هب نيعتسي هل دلو لوصحب يعّدملا بناجو ةيبرتلاو ةناضحلاو
 ,110"0بجاو هب هريغ ررضتي الو هب عفتني ام ىوعد يف لقاعلا قيدصتو

 :0517")هريغو طقتلملا نم ةوعّدلاب طيقللا بسن توبث "٠

 .هريغ وأ هسفن طقتلملا يعّدملا ناك ءاوس .هتوعد سفنب تبثي هاعدا نمم طيقللا بسنو

 . .ةنيبب الإ تبثي ال نأ سايقلاو ءناسحتسالا ليبس ىلع وه ةوعدلا سفنب طقتلملا نم هبسن توبثو

 ىعذا امل  طقتلملا يأ  هنأل ؛ ضقانتلا مزلتسي هنم طيقللا بسن هءاعّدا نأ «سايقلا (هجو)

 . ضقانت هنم كلذ ناك هاعّدا املف هدي ىف ًاطيقل نوكي ال هدلو نأل ؛ هبسن ايفان ناك طيقل هنأ

 هبسن توبثب طيقلل ًارهاظ ًاعفن  طقتلملا ءاعّدا  ءاعّدالا اذه ىف نأ ,ناسحتسالا (هجو)
 .دحأ ىلع ررض الب يعّدملا ىلع هتقفن بوجوبو

 )١17117( 57ص .؟7ج «يواصلا ةيشاحدو ريدردلل «ريغصلا حرشلا» 778-7.

 )١111148( 47ص 17ج «عانقلا فاشك» .544ص هج «ينغملا» .

 .3607ض 25ج «عئادبلا» (١؟119)

 «ريدقلا حتف»و «ةبانعلا»و «ةيادهلادو 9١-271١17 ١ص ١٠2ج «طوسبملا» ,.767ص ."5ج «عئادبلا» (1١؟١1١)

 .؛١!9ص ء4ج

-54754- 



 اذإ نعالملاك ةوعدلاب بسنلا توبث عنمي الف «بسنلا ىوعد يف رضي ال هنإف « ضقانتلا امأو

 يف رمألا هيلع هبتشا امبرف «ىفخي امم هببس نأل اذهو ؛هنم تبثي هدلو بسن نإف هسفن بذكأ

 ش .هدلو هنأ هل نيبت مث طيقل هنأ نظف «ءادتيالا

 مل وأ طقتلملا هقدص ءاوسو طقتلملا ريغ ناك نإو هاغّدا نمم طيقللا بسن تبثي كلذكو

 . هقدصي ملو طقتلملا هبّذك اذإ هبسن تبثي ال نأ سايقلاو ,ناسحتسالا ليبس ىلع اذهو ,هقدصي

 ًاعرشو ةقيقح ةتباث هيلع هدي نأل ؛طقتلملا دي لاطبإ نمضت رارقإ اذه نأ .سايقلا (هجو)

 دي لاطبإ نمضت اذإ رارقإلاو «كلذ هل نكي مل هظفحيل ًاربج هدي نم هعزني نأ هريغ دارأ ول ىتح 1

 . حصي هل هقح وأ ريغلا

 هتيبرتو هتناضحب موقي هنأل ؛طقتلملا دي نم يبصلل عفنأ يعّدملا دي نأ ناسحتسالا (هجو)

 ايذوأ امل يعدملا ناك ءاوس اذهو .طقتلملا نم ىلوأ هب يعّدملا ناكف ,بسنلاب فرشتي

 . يمذلا ةوعد حصت ال نأ (سايقلاو) ني

 اذهو « هنيد يف هعابتتسا انمزلل .ةنم دلولا بسن انتبثأو هتوعد انححص ول 5 .سايقلا (هجو)

 . هتوعد حصن الف رضي

 بسنلا امهو :رخآلا نع امهدحأ لصفني نأ نكمي نيرمأ ىعذا هنأ ناسحتسالا (هجو)

 تملسأ ول هنأ ىري الأ «هنيد ىلع نوكي نأ هنم دلولا نوك ةرورض نم سيل ذإ «نيدلا يف ةيعبتلاو

 . ًاملسم نوكيو هّرضي اميف قدصي الو .هعفني اميف قدصيف ًارفاك هوبأ ناك نإو همالسإب مكحي هّمأ

 بهذمك هريغ وأ طقتلملا هيعّدم نم بسنلا توبث ىف ةيعفاشلاو ةلبانحلا بهذمو - #٠١ ش

 .251ًايمذ وأ ًاملسم يعّدملا ناك ءاوسو هانّيب يذلا ةيفنحلا

 نيأ نم :طيقللا بسن يعّدي يذلا طقتلملل لوقي نأ يضاقلل ّنَسُي :اولاق ةيعفاشلا نأ لإ
 امك يغبني لب .بسنلا ديفي طاقتلالا نأ مهوتي دق هنإف ؟ةهبش وأ كتجوز وأ كتّمُأ نم ؟كدلو وه

 ,205179بسنلل ًاطايتحا كلذ لهجي نمم قحلتسملا ناك اذإ هبوجو ىشكرزلا لاق

 ؟ةوعدلاب ةأرملا نم طيقللا بسن تبثي له 4

 بسن قحلي لهف .هنم طيقل بسن صخش يعّدي نأب ةوعّدلاب تبثي طيقللا بسن نإ انلق

 . 1317 .5؟9ص (؟ج «جاتحملا ينغم» .594ص هج «ينغملا» (151١؟1)

 . 4750ص 37ج «جاتحملا ينغم» (7107١؟)

 - رك



 يف هزجون ةلأسملا هذه يف ليصفتو فالتخا ؟ةنّيب الب اهنم هبسن تعّدا اذإ ًاضيأ ةأرملاب طيقللا

 . يتآلا

 :ةيفئحلا بهذم :ًالوأ

 . اهنأ لصألا يف ركذ دقف ءاهدلو هنأ ةأرما طيقللا تعّدا ول : يناساكلل «عئادبلا» يف ءاج

 اذإ تلبق ةدالولا ىلع ةدحاو ةأرما تماقأ نإو هتدلو اهنأ ةنيبلا ميقت ىتح كلذ ىلع قدصت ال

 2 مأ جوز اهل ناك اذإ ام نيب لصفي ملو لصألا يف باوجلا قلطأ اذكهو . .ةلدع ةرح تناك

 ناك جوز اهل ناك اذإ هنأل ؛جوز اهل ناك اذإ ام ىلع باوجلا اذه لمح نم ةيفنحلا خياشم نمف

 امأف ءجوزلا قيدصتب وأ ةنّيبلاب الإ اهتوعد حصت الف «ريغلا ىلع بسنلا لمح اهتوعد حيحصت يف
 .ةنيب ريغ نم اهؤاعّدا حصيف «ريغلا ىلع بسنلا ليمحت ىنعم ققحتي الف «جوز اهل نكي مل اذإ

 تبثي :لاقف ةأرملاو لجرلا نيب قرفو ءاهقالطإ ىلع لصألا ةياور ىرجأ نم خياشملا نمو
 .ةنيبب الإ اهنم هبسن تبثي الو (ةوعدلا) سفنب لجرلا نم طيقللا بسن

 ةدالولاب تبثي ءاسنلا بناج يفو ,شارفلاب تبثي لجرلا بناج يف بسنلا نأ قرفلا هجوو
 .(©055ةلباقلا ةداهش اهيلع لئالدلا ىندأو «ليلدب الإ ةدالولا تبثت الو

 وأ اهجوز اهقّدص نإف ءاهنبا هنأ تعّدا ةأرما» :ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يفو

 اميف اهب ىفتكي امنإ ةلباقلا ةداهشو .الف الإو اهتوعد تحص ةنّيبلا تماقأ وأ ةلباقلا اهل تدهش

 .9""2:نيلجر ةداهش نم ّدب الف جوز اهل نكي مل اذإ امأ .ةدالولا ركنم جوز اهل ناك اذإ

 وه هنأو يفنحلا بهذملا ءاهقف هيلع رقتسا ام وه «ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج ام نأ ودبيو

 . مهدنع هب ىتفملا

 : ةيعفاشلا بهذم :ًايناث

 نإو ةنيبب الإ بهذملا يف لصألا يف اهب قحلي مل ةأرما هتقحلتسا نإو :طيقللا يف اولاق
 قيرط نم ةدالولاب ةنّيبلا ةماقإ اهناكمإل :مهلوقب كلذ اولّلعو .- جوز تاذ ريغ يأ  ةّيلخ تناك

 . لجرلا فالخب ةدهاشملا

 لوبق يف لجرلاك تراصف .نيوبألا دحأ اهنأل ؛هبسن اهقحلي :بهذملا يف يناثلا لوقلاو

 .ةئيب الب هتوبثو اهنم دلولا بسن اهئاعدا

 نركدا م «عئادبلا» 17195

 . 6"78ص 22ج «ةيدنهلا ىواتفلا» )١730775(
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 ,053©ةجوزلا نود ةّيلخلا ةأرملا قحلي :بهذملا ىف ثلاثلا لوقلاو

 :053109ةلبانحلا بهذم :ًاثلاث

 : يلاتلا وحنلا ىلع ءاهنم طيقللا بسن ةأرملا ةوعد يف دمحأ مامإلا نع ةياورلا تفلتخا

 الب اهاوعدب بسنلا تبثيف نيوبألا دحأ اهنأل ؛هبسن اهقحليو لبقت اهتوعد نأ هنع يور -أ
 دواد ةصق يف نألو ؛ لجرلا نم نوكي نأ نكمي امك اهنم نوكي نأ نكمي هنألو ,«بألاك ع

 امهدحأب بئذلا بهذف «نانبا امهل ناك ناتأرما امهيلإ مكاحت نيح مالسلا امهيلع ناميلسو
 مكحف .ىرخألا نبا وه بئذلا هذخأ يذلا نأو اهنبا يقابلا نبالا نأ امهنم ةدحاو لك تعّاف
 .امهنم ىوعدلا درجمب ىرخألل ناميلس هب مكحو ىربكلل دواد هب

 هنأل ؛ جوز تاذ تناك نإ اهجوز نود طيقللا اهب قحلي دمحأ مامإلا نع ةياورلا هذه ىلعف

 .هب رقي مل دلو بسن هقحلي نأ زوجي ال

 هئاضفإل اهاوعدب بسنلا تبثي مل جوز اهل ناك نإ اهنأ :دمحأ مامإلا نع ةيناثلا ةياورلاو - ب
 ,ةهبش وأ ىنزب تئطو ةتأرما نأ ىلإ | هئاضفإ وأ ماضر الو هرارقإ ريغب اهجوزب بسنلا قاحلإ ىلإ

 اهاوعد تلبق جوز اهل نكي مل نإو .هب ررضلا قحلي اميف اهلوق لبقي الف .هيلع ررض كلذ يفو

 ١ .ررضلا اذه مدعل

 نإ :دمحأ مامإلا لاقف دلو تعّدا ةأرما يف دمحأ مامإلا نع تلقن : ةثلاثلا ةياورلاو - ج
 ٌفخت مل فورعم بسنو لهأ اهل ناك اذإ | هنأل ؛ةنّيبب الإ قدصت ال فورعم بسن وأ ةوخإ اهل ناك

 سيلو ءاهجوز ريغ نم اهتدالوب مهرييعت نم هيف امل اهب بسنلا قاحلإب نوررضتيو مهيلع اهتدالو

 .فورعم بسنو لهأ اهل نكي مل اذإ كلذك

 :202319يلبنحلا ةمادق نبا حيجرت د

 نيوبألا دحأ اهنأ ةجحب اهب هقوحلو طيقللا بسن ةأرملا ءاعذا لوبق يلبنحلا ةمادق نبا حجرو

 ةماقإ هنكمي هنإف لجرلاك اهتوعد لوبق علمي ال 0 ىلع ةئيبلا اهتماقإ 00 بألا 0

 : مهنيب اميف حيجرتلاو طيقللا بسن يعدم ددعت ٠*ه

 اميف حيجرتلاو مكحلاف ةثالث وأ نانثا هاعّدا ول امك .ءدحاو نم رثكأ طيقللا بسن ىعدذا اذإ

 . 4730/ص 37ج «جاتحملا ينغم» (1١11١؟6)

 ."545ص .هج (ينغملا» )١151171( .59-595 4ص ..هج «ينغملا» )١5١75(
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 : ةيلاتلا تالاحلا بسح نوكي مهنيب

 ٠٠0  2ىلوألا ةلاحلا :

 عفنو ةوعدلا يف امهئاوتسال ىلوأ طقتلملاف ءاعم (طقتلملا ريغ) جراخلاو طقتلملا هاعّدا اذإ
 ,0719ةيفنحلا دنع اذهو عةهنم هبسنب هل مكحيف طيقللا ىلع هدي عضوب طقتلملا حجرتيف . يبصلا

 ىعدملاو طيقللا ضرعي لب ,جراخلا ىلع (طقتلملا) ديلا وذ حجرتي ال ,ةيعفاشلا دنعو

 عرقي ةيرفعجلا دنعو .©"1"*ةفاقلا هب هقحلت نمب طيقللا قحليف ,ةفاقلا ىلع (جراخلاو طقتلملا)

 08 طيقللا نوكل طقتلملا حجرتي ال ذإ امهنيب

 ٠١٠١٠١7 - ةيناثلا ةلاحلا :

 طيقللا بسن نأل ؛ جراخلا ةوعد عمست اال طيقللا بسنب هل مكحو طقتلملا ةوعد تقبس نإ

 ضراعت ال ةوعدلا نأل ؛ةئُيبلا ميقي نأ الإ كلذ دعب هريغ نم هتوبث روصتي الف .طقتلملا نم تبث
 1 لاجل

 ةنيبب هبسن يعدي نم مدقت اذإ ضقني هيعدم نم طيقللا بسنب رداصلا مكحلا نأ كلذ ىنعمو
 .لوألا همكح ضقنيو اهيلع ءانب ًامكح مكاحلا ردصيف .«كلذب هل دهشت

 ٠٠١ - ةثلاثلا ةلاحلا :

 ملسملاف ًايمذ رخآلاو ًاملسم امهدحأ ناك نإف .طقتلملا مهنم دحاو سيل نانثا هاعّدا ول
 مكحلا ناكف .طيقلل عفنأ ملسملا يعدملاب هقاحلإ ناكف «مالسإلا يف هعبتي طيقللا نأل ؛ ىلوأ

 ,0719ةيفنحلا دنع اذهو حجرألاو ىلوألا وه اذهب

 امهنم دحاو لك نأل ؛همالسإب رخآلا ىلع نيعدملا دحأ حجرتي ال ةيعفاشلاو ةلبانحلا دنعو

 اتطقسو اتضراعتو 18 امهنم لكل تناك وأ ةنيب امهدحأل نكت مل اذإف .هاوعد تحص درفنا ول

 (519"1ةفاقلا هب هقحلت نمب طيقللا قحليف ةفاقلا ىلع نييعدملا نيذه عم طيقللا ضرع

 :ةعبارلا ةلاحلا ١٠١٠١9

 طيقلل عفنأ اهب هقاحلإ ناكف .مالسإلا يف اهعبتي هنأل ؛ ىلوأ ةملسملاف ةيمذو ةملسم هتعذا اذإ

 .؟60؟ص كج «عئادبلا» (١؟1١؟4)

 .؟588ص 37ج «مالسإلا عئارش» (1710) . 58ص .؟ج «جاتحملا ينغم» )١171119(

 . ؟3605-07ص ,5ج «عئادبلا» (١؟١*؟) . ؟90؟ص ,"خ «عئادبلا» ( 1١١1١

 . 478ص 27ج «جاتحملا ينغم» 2391/-145ص هج «ينغملا» (1717)
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 ,051؟9ةيفنحلا دنع اذهو

 ايعذا اذإ يمذلاو ملسملاب اولاق امك ةفاقلا اهب هقحلت نمب قحليف «ةفاقلا ىلع ناتأرملاو طيقللا

 .ةثلاثلا ةلاحلا يف مهتجح انركذ دقو طيقل بسن

 :ةسماخلا ةلاحلا ٠١٠

 ىلوأ وهف .طيقللا ندب ىف ةمالع ركذ امهدحأ نأ الإ امهدحأل ةنّيب الو نانثا طيقللا ىعذا اذإ

 ىف ةمالعلاب حيجرتلاب درو عرشلا نأل ؛ ةمالعلا ركذب هاوعد ناحجرل ةهنم ةبسنب مكحيف .طيقللاب

 هيلع فسويل رصم زيزع ةأرما ةدوارم ةصق يف مالسلا هيلع فسوي صيمق دق يف امك .ةلمجلا

 ةأرما هب هتمهتا امم مالسلا هيلع هتءارب ىلع ربد نم فسوي صيمق ٌدقب لالدتسالاو .مالسلا

 , 051©هتدوار ىتلا ىه اهنأ ىلعو نيزعلا

 ىنعمو .(9"2طيقللا ندب يف ةمالعلا ركذب رخآلا ىلع امهدحأ حجرتي ال «ةلبانحلا دنعو

 .طيقللا هب قحلي ةفاقلا هقحلت امهيأبف «نييعدملا عم ةفاقلا ىلع هضرع نوري مهنأ كلذ

 :ةسداسلا ةلاحلا ٠٠0١

 ناك ءاوس «هل ةنّيب ال يذلا رخآلا ىلع حجريو مدقي هنإف هاوعد ىلع نيب امهدحأل ناك اذإ

 ,051ةنّيبلا ضراعت ال ةوعدلا نأل ؛هريغ وأ طقتلملا ةوعدلا الإ هل سيل يذلا رخآلا اذه

 :ةعباسلا ةلاحلا ٠٠

 دنعف .رخآلا ىلع امهدحأل حجرم الو ةوعدلا الإ امهنم لكل سيلو ةنيب امهدحأل نكي مل اذإ

 ةنْيب الو طيقل ةونب نانثا ىعّدا ولف ,ةوعدلا ىف امهئاوتسال ًاعيمج امهب هبسن قحلي ةيفنحلا
 ًاعيمج هناثريو «نبا ثاريم امهئري امهنبا راصو ءامهنم هتونب تتبث امهدحأل حجرم الو امهدحأل
 , 0719 نلحاو بأ ثاريم

 امهثروو امهنم اتباث هبسن ربتعاو امهب قحل امهب ةفاقلا هتقحلأ نإو .هنم هبسن تبثو طيقللا هقحلو

 )١1515( ؟08ص 25ج «عئادبلا» .

 ./١"ص .هج «ينغملا» (1١؟15) . ؟07"ص كج «عئادبلا» (1١؟1"ه)

 .595ص .8ج «ينغملا» ,7307ص .5ج «عئادبلا» ةنيقتضف)

 .؟6"ص .5ج «عئادبلا» (1١؟4١)
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 ”فاةلسلا
 روث يبأ لوق وهو رمعو يلع نع ىوري اذهو .دحاو بأ ثاريم هناثريو نبا ثاريم

 روهظل ةفاقلا لوق طقس امهب ةفاقلا هتقحلأ نإف ءدحاو نم رثكأب قحلي ال ةيعفاشلا دنعو

 دنعف ءاهلاوقأ تضراعت وأ اهيلع رمألا لكشأ وأ ةفاق دجوت مل اذإو .2"'؟”ةامهئتطخ وأ امهبذك

 .23714!امهنم ٌبحأ نم ىلإ بستنيف غلبي ىتح طيقللا كرتي «ةلبانحلا ضعبو ةيعفاشلا

 : ةنماثلا ةلاحلا “5 ٠٠١

 اذإف «يتنبا يهو ىثنا وه :رخآلا لاقو .ينبا وه :امهدحأ لاقف .ًأطيقل نالجر ىعّدا ولو
 يذلا ريغ قحتسي ةسي ال امهنم دحاو لك نأل ؛اهيعدمل يهف ىثنأ تناك نإو .هيعّدمل وهف ًانبا رهظ

 , 035149 .هاعّدا

 : ةعساتلا ةلاحلا :5 ٠١

 امهنيب ناك حاكنب امهنم نوكي نأ نكمي هنأل ؛امهنيب يفانت الف ةأرماو لجر هبسن ىعدا ولو

 ينس اسارا لك رخل ول امك نفاع رجب املا نوكيو ًاعيمج امهب قحليف «ةهبش ءطوب وأ
 امهنم هبسن تبثيو امهب قحلي نإف .هئاعدا ىلع ةنئيبلا امهنم لك ماقأ ول كلذكو .1"2؟5هئاعداب

 , """1؟؟امهنم هبسن توبث نم يفانتلا مدعل

 :ةرشاعلا ةلاحلا ١٠٠ه

 لمتحا «تنبلا نود اهدلو نبالا نأ امهنم ةدحاو لك تعّاف ًاتنبو أنبا ناتأرما تدلو نإ
 : ةلبانحلا دنع ,نيهجو

 نمب امهنم دحاو لك قحليف «نيدلولا عم ةفاقلا ىلع ناتأرملا ضرعت نأ :لوألا هجولا

 .رخآ دلو امهل نكي مل ول امك ةفاقلا هب هتقحلأ

 ىثنألا نبل فلاخي ركذلا نبل نإف «ةفرعملاو بطلا لهأ ىلع امهنبل ضرعُي نأ : يناثلا هجولا

 .7١7”ص .هج «ينغملا» (١؟9١)

 .1؟58ص ء؟ج'«جاتحملا ينغمد (1١؟140١)

 .178ص "37ج «جاتحملا ينغم» ”01/٠١7 ص .هج «ينغملا» (؟١41١1

 .1؟8ص (2؟ج «جاتحملا ينغم» ,.١72هص .هج «ينغملا» (1١؟145١)

 7١. ١6ص .هج «ينغملا» (1١؟49١5)

 .١7هص .هج «عئادبلا» (١؟45١)
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 تنبلاو اهدلو وهف .نبالا قمل اهنبل ناك نمف .ةفرعملا لهأ دنع هب نافلتخي امو ءامهنزوو

 ,053؛©ةصاخ نبللا انربتعا ةفاق دجوي ول نإف .. ىرخألل

 اهنبا وهف ركذلا مد هباشي اهمد تناك نمف ءهتليصف ةفرعمو مدلا ليلحت ىلع لوعي نأ نكميو

 .ىرخألا ةأرملل نبالاو ءاهتنبا يهف ىئنألا مد اهمد هباش نمو .ىرخآلا ةأرملل نوكت ىثنألاو

 )١17١156( هج «ينغملا» صه٠5ل.
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 رع وحلو
 هب بسنلا توبث مدعو ينبتلا

 . :ينبتلا ىنلعم 5

 امامت يقيقحلا يبلصلا ةدلوك هلعجيو هل دلو هريغ دلو صخشلا ذختي نأ ينبتلاب دوصقملا .

 يتلا قوقحلاب عتمتيو «هنم بسنلا تباثلا يقيقحلا هدلو هيلإ بيتر امك امامت ةيلإ بسيتلني ثيح

 . يقيقحلا دلولا تامازتلاب مزتليو . يقيقحلا دلولا اهب عتمتي

 :مالسإلا روهظ لوأ يفو ةيلهاجلا يف .ينبتلا ماظن - ٠17

 ىلع ةبت ةبترتملا راثآلا هيلع نوبتري اوناكو «مالسإلا لبق ةيلهاجلا يف هب ًالومعم ينبتلا ماظن ناك

 لاقي ناكف «ةوبنلا لبق ةثراح نب : فيو ىنبت دق لك هللا لوسر نإ ىتح .ةيقيقحلا ةيبَسْنلا ةونبلا

 هحخححلست ءاج مث  مالسإلا روهظ لعب نامزلا نم ةهرب ةونبلا ماظن يقب دقو ,(05142زمحم َنِب ديز هل

 ميركلا نارقلا يف

 ٠١44 ينبتلا ماظن خسن د :

 نيبلق ْنِ لجرل هللا لعج اًمو» : .نلاعت لاق «هراثأ عيمج لطبأو ينبتلا 0 مالسإلا .خسن

  مُكءانبأ مكءايعْدأ ٌلعج امو ,مكتاهمأ ٌنهنم َنورهاظُت يئاللا مُكَجاوُرَأ لعج امو .هفوج يف

 .25194ليبّسلا يِدْهَي َوُهو ٌقحلا لوقَي هللاو .مُكهاوفأب ْمُكُلْوق مكلَذ

 : ينبتلا خسن ةيآ ريسفت - 48

 . ًانبا يعدي يذلا وهو يعد عمج مكءايعدأ : «ْمُكءاَبأ ْكءايعذأ َلَعَج امو» : ىلاعت هلوقو

 نأل ؛ ةقيقح مكءانبأ - ينبتلاب مكءانبأ - يأ مكءايعدأ لعجي مل ىلاعت هللا نأ :ةيآلا هذه ىنعمو

 ماكحأ»و .1197ص ,"ج «نآرقلا ماكحأ» يبرعلا نبا ريسفتو 2455 ص 27ج «ريثك نبا ريسفت» (١؟155)

 .15١”ص ءلكاج « يسولألا ريسفت)» .07 6 4 ص .”ج صاصجلل «نارقلا

 .[4 ةيآلا «بازحألا ةروس] (١؟51417)

 ل 70/-



 مكنم لوق درجم وه مكب مكريغ دالوأ قاحلإو ءاعْدا اذهف ءمكريغ ءانبأ مكيئبتب نوكت ال ةونبلا
 نم سيل رخآ لجر ءام نم قولخم ينبتلاب دلولا نأل مكل ةيقيقح ةونب هب تبثت ال ضحم ءاعداو

 مكل ًانبا نوكي نأ نكمي الف .هئام نم هللا هقلخ يذلل الإ ًانبا نوكي نأ نكمي الف «مكدحأ ءام
 امك «ناوبأ هل نوكي نأ نكمي ال نبالا هنألو ؛ ينبا هتلعج دق اذه نإ : مكدحأ لوقب وأ مكلوقب

 .0519ةميركلا ةيآلا هذه لوأ ىف ىلاعت لاق امك نابلق لجرلل نوكي نأ نكمي ال

 :ينبتلا راثآ لاطبإ - ٠

 ينبتملا جاوز ةحابإ اهنمو :هراثآ لطبأ زيزعلا نارقلا صنب ينبتلا ماظن مالسإلا خسن املو

 لج هللا ىضق ينبتلل رثألا اذه لاطبإ تيبثت لجأ نمو .قالط وأ تومب اهقراف اذإ هانبت نم ةجوزب
 اهقلط نأ دعب اهنع هللا يضر بنيز يهو ةثراح نب ديز ةجوز ِةكَي ميركلا لوسرلا جوزتي نأ هلالج

 .انركذ امك ةوبنلا لبق ذللك لوسرلا هانبت دق ناك يذلا ةثراح نب ديز

 نع جرحلا عفرو ىراثا لاطبإو ينبتلا حسن تيبثت بنيزب دلع يبنلا جاوز نم ةمكحلا تناكو

 مهئانبأب اوسيل مهنأ امك «ينبتلاب مهءانبأ اودوعي مل نيذلا مهئايعدا جاوزأ حاكن يف نيملسملا
 عم ميظعلا نآرقلا يف هنع رابخإلابو لَك لوسرلا لمعب لاطبإلا اذه ناكو .عقاولاو ةقيقحلا يف

 نيئمؤُملا ىلع نوكي ال يكل اًهكانجْوَر ارطو اهنم ٌديز ئضق املف» : ىلاعت لاق .هتمكح نايب

 0519.4 ًالوعُفَم هللا ٌرمأ َناَكو ءًأرطو ٌنهنم اوَضَق اَذإ مهئايعدأ ٍجاوُرأ يف ٌحرح

 «كلذ يف ةمكحلا تناكو اهكانجوز بنيز هتجوز ديز قّلط امل :ةيآلا هذه ريسفت يف ءاجو
 ةوبنلا لبق ناك يك هللا لوسر نأ كلذو مهئايعدأ تاقلطم حاكن يف نينمؤملا ىلع جرح ىقبي الئل

 هلوقي هانت نمو يتتلا نيب ةبحلا هله عظقو: ىدنلا لاعب هللا حبت املف .ةقراج نيرلبر يحل

 دع هللا لوسر جيوزت عوقوب اذيكوتو ًانايب كلذ داز مث 4 مكءانبأ ءايعذأ ٌلَعَج امو»# : ىلاعت

 0 رند اهقلط املاح اهنع هللا يضر - شحج تنب بنيزب

  - 0١ينبتلاب بسنلا توبث مدع : 1

 بسن تابثإ نكمي دعي ملو «ينبتلا قيرط نع بسنلا لطب هراثا لاطبإو ينبتلا ماظن خسنبو

 مهوعدي نأ ينبتلا خسن دورو لبق مهريغ ءانبأ اونبت نيذلا نم بولطملا راصو .ينبتلاب دحأ
 اولهج نإف .حيحصلا ّقحلا باستنالا وه اذهف نييقيقحلا مهئابأ ىلإ مهوبسني يأ. مهئابآل .

 .ة”6"5ص 23ج «ريثك نبا ريسفت) 201 45ص ١3ج «يسولآلا ريسفت) (1؟54١1)

 .["ا/ ةيآلا «بازحألا ةروس] (١؟5159)

 .:57؟-:١8ص 23"ج «ريثك نبا ريسفت» (؟60١1)
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 ضوع هيف ةالاوملاو نيدلا يف ةوخألا هذهف .مهيلاومو نيدلا يف مهناوخإ مهف نييقيقحلا مهءابآ

 مهئابأ ىلإ نيقباسلا مهئايعدأ ةبسن يف اوؤاطخأ اذإ مهيلع حانج الو بسنلا نم مهتاف امع

 وه مهئابإل مهوعذا» : ىلاعت هلوق نورسفي معو نورسفملا هيلإ راشأ ام هّلك اذهو «نييقيقحلا

 اميف حانج مُكيلع سيلو مكيلاومو نيا يف مكئاوخإف مهءابأ اوُملعت ل ْنِإف هللا دنع طسفأ

 , 0510 اميحر ًاروفغ هللا ناكو ,مكبولق تدّمعت ام نكلو هب , مُنأطخأ

 :رضاحلا تقولا يف ضعبلا هلعفي ام نالطب

 ببس يأل هلعفي نأ دحأل زوجي الف ءهراثآ لاطبإو هميرحتو ينبتلا ماظن خسن نّيبت دق ذإو

 ةجحب بسنلا يلوهجملا لافطألا وأ ءاطقللا ضعب ينبت نم مويلا سانلا ضعب هلعفي امف ءناك

 وأ ديريف ءاميقع لجرلا نوك وأ ًارقاع ةأرملا نوك ةجحب وأ « مهتيبرتو مهيلع فطعلاو هب ةمحرلا

 هلعجت الو ينبتلا حيبت ال بابسألا هذه لكف .ةمومألاو ةوبألا ةزيرغل ًاعابشإ دلو اذختي نأ يه ديرت

 ًايبنجأ ىقبيو «ةيقيقحلا ةونبلا ماكحأو راثآ يأ ينبتلاب دلولا ىلع بترتي ذو امازخ ىقبي لب الالح

 .روظحملا قيرطلا اذهب اهل دلو هتذختا يتلا ةلئاعلا يف

 ١7ج «يسولآلا ريسفتدو «455ص «"ج «هريثك نبا ريسفت» رظناو .ه اهمقرو بازحألا ةروس يف ةيآلا (1١؟161)

 .١1؟١-9١١ص 17١2ج «يبطرقلا ريسفت»و 2١ 58ص
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 ٠ تروي -

 وللشل هدو 5
 ش ٠ ةاثحبلا جهتنو ديهمت 1٠0

 ليا ولسا قم ىلإ مهتالو لبن راسفلا الرألا لصفلا اذه يف انثحب يف دالوألاب دير

 ريغ ذالوأ اونوكي نأ.امإو .«نيملسملا دالوأ اونوكي نأ اهإ دالوألا ءالؤهو . .نسلا هذه ىلإ اولصي نأ

 ش : يفورعم ريغ دالوأ كانهو . 0 اذكه وأ «بسدنلا وفورعم ًاعيمج ءالؤهو .نيملسملا

 ش . ءاطقللا :مه ءالؤهو :نيملسم ريغ دالوأ مأ نيكل دالوأ مه له. يردن ل يلاتلابو :نسنلا

 ٠ نيذ 0 قدأ ةملكب وأ ( نونيدي نيد .يأ ةفرعم وه ًاعيمج دالوألا ءالؤهلا ةبسنلاب انثحب ب عوضومو 5

 ل0 يدار ىلع ثحابم ىلإ لصفلا اذه: مسقن معا 0 انو

 1 :نيملسهلا: دالوأ نيد. : لوألا ثحدعلا 0 ش

 .نيملسملا ريغ دالوأ نيد : يناثلا ثحبملا :

 ..طيقللا نيد :تلاغلاةخبملا“
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 كرذلل يرعلد)

 نيملسملا دالوأ نيد

 :فالخ الب نوملسم نيملسملا دالوأ 4

 ناك اذإ كلذكو ءءاملعلا نيب فالخ الب ملسم وهف ٠ «نيملسم نيوبأ نم ًادولوم دلولا ناك اذإ
 نيجوزلا نيذهل ءاج اذإف «ةيباتك جوزتي نأ ملسملل زوجي هنأل ؛ ةيباتك مو ملسم بأ نم ًادولوم
 دلولا عبتيف .نايدألا ريخ مالسإلاو . «ًانيد نيوبألا ريخ عبتي رغصلاو :ةدعاقلا نأل ؛ ملسم وهف دلو

 ,(0299ءاهقفلا حرص اذهبو .هنيد يف ملسملا هابأ

 ٠ هيوبأل ةيعبتلاب ريغصلا مالسإ ليلعت :

 مألاو ًاملسم بألا ناك اذإ كلذكو ءامهل ةيعبتلاب ملسم وه نيملسم نيوبأ نم دولوملا نإ انلق

 اذامل نكلو .انلق امك هيبأل ةيعبتلاب ًاملسم ربتعي اذهف ءأدلو تدلوف ةيباتك ملسم جوزت ول امك ةيباتك
 هيوبأ نيدب ريغصلا ىلع مكحن اذامل .معأ ةملكب وأ نيملسملا ديوبأل اهنك اهلسم:ريكصلا رقت
 هنأل ؛رفكلاو مالسإلا يف هيوبأ عبتي يبصلا» : يناساكلا مامإلا لوقي امك باوجلاو ؟امهل 56
 الف هروصقل امإو «هلقع مدعل امإ كلذل مهي "ال يبضلاو .هماكحأ هيلع يرجت نيد نم هل دب ال

 .055«امهنم دّلوت هنأل ؛ ىلوأ نيوبألل انك ةلعخو وربك امنت لمح او

 ؟مالسإلا نع امهتدر يف ذ هيوبأ دلولا عبتي له 7

 يف امهعبتي لهف ءامهمالسإل ًاملسم نوكيف :مالسإلا يف نيملعملا هير ري دلولا نإ انلق
 ال :باوجلاو ؟امهمالسإ يف امهعبت امك ةّدرلا يف امهل ةيعبتلاب مالسإلا نع ادترأ اذإ امهتدر

 ال ىقبيو ةذرلا يف امهعبتي
 :ةدرلاب ةيعبتلا مدع يف ءاهقفلا لاوقأ - ٠٠١ ها/

 ١219ص 0 ينغم» ا /ص «8ج ؛«ينغملا» ةه05ص «"ج هريدقلا حتفدو «ةيادهلا» (١؟61١؟)

 .5١"ص .5جو

 ٠١. ؛«ص ءالج «عئادبلا» )*١11١69(

 -َ 5 ل



 . ةدرلاب 0 دالوألا ة ةيعبنأ : مدع يف ل 000

 لبق اودلو اوناك نإف نيدترملا دالوأ امأف» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج : ًالوأ

 دقو ىوىلعي مالسإلا نأل ؛ةدرلا يف مهنوعبتي الو . مهئابآل 5 مهمالسإب نوموكحم مهنإف .ةدرلا

 056 .رفكلا يف مهنوعبتي الف هيف مهوعبت

 نأ نم ولخي ال دترملا دلوف ءٌدترملا دلو ٍمكح امأو» :ةيفنحلا هقفأ يف «عئادبلا» يفو : ًايناث

زلل دلو نأب مالسإلا يف ًادولوم ناك نإف «ةدرلا يف وأ مالسإلا يف !دولوم نوكي
 امهو دلو نيجو

 رك . مالسإلا راد يف ماد ام هتدرب مكحي ال ادترا مث .ناملسم

 انو ناك لمح وأ دلو هلو ٌدترا نإف» :ةيعفاشلا هقف يف يزاريشلل «بذهملا» يفو : ًاثلاث

 ,235355(همالسإب

 وأ ةدرلا 0 دقعنا نأب دترملا دلوو» :ًاضيأ ةيعفاشلا هقف يف نامل ينخغما) يفو :ًاعبار

 , 065 «ابيلغت ملسملل ةيعبتلاب دلولا كلذ ملسمف .ملسم هيوبأ دحأو اهيف يأ  ةّدرلا دعب دقعنا

 ٠٠ - غولبلا لبق دلولا ةّدر عقت له :

 هتدر عقت لهف ءامهمالسإب املس شب يأ مالسإلا يف نيملسملا هيوبأ عبتي ب دلولا ناك اذإو

 يف هزجون ء داهتفلا ني تالحاو لوصما ارم كاملا ننيصت ا يم رشم اذا ننال

 : ي آلا

 :ةيفنحلا بهذم :ًالوأ ٠٠04

 يبصلا ةّدر عقتف ةّدرلا عوقول طرشب سيل غولبلا : ىلاعت هللا امهمحر دمحمو ةفينح وبأ لاق

 .لقاعلا يبصلا ةّدر عقت الف «ةّدرلا عوقول طرش :غولبلا :هللا همحر فسوي وبأ لاقو .لقاعلا

 .مدعلاب قحلم ةضحملا ةراضلا تافرصتلا يف يبصلا لقع نأ ,فسوي يبأ لوق (هجو)

 اذهو .هنم حصت الو عقت الف هقح يف ضحم ررض ةدرلاو « هتاعربتو هقاتعاو هقالط حصي مل اذهلو

 . ضحم عفن هنأل ؛- مالسإلا يف هلوخد يأ  ناميإلا هنم حصي ثيح ناميإلا فالخب

 )١7165( ءالج «ينغملا» ص/١77 .

 .١7١ص ءالج «عئادبلا» (6١71١1ه)

 )١111١65( «عومجملا هحرشوو «بذهملا» ج 2١8ص7١ .

 )١11167( ,4ج «جاتحملا ينغم» ص147-1١41١.
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 نكلو .هتدر حصتو عقتف همالسإ حصي لقاعلا يبصلا نأ .دلدمحمو ةفينح يبأ لوق (هجو)

 ىلإ ةليسو» هيفكي 0 « سبحيف هلم مالسإلا :ءاجرل هنم اهعوقو حص نإو هتدر ربتعت هي

 2071" مالسإلا

 :ةيغفاشلا بهذم :ًايناث

 هلوقب ءادتعا الو ةربع "لف هفيلكت مدعل ؛ًازيمم ناك ولو يبص ةّدر ربتعت الو حصت ال مهدنعو

 1 ااا مكح هيلع بترتي ال هنأ .يبصلا ة ةحص مدعب دارملاو .هداقتعاو

 : ةلبانتحلا بهذم : ًاقلاث ا١ودكأا

 اع يبصلا ةّدر يأ - هتّدر ًاضيأ حصتو» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج

 هبر هللا نأ ملعي نأ مالسإلا لقعي ىنعمو .هتّدر تحص همالسإ حص نم نأل ؛ مالسإلا لقعي
 00 >(هلوسرو هذبع ليكم نأو هل كيرش ال

 نع ملقلا عفر» : مالسلا هيلع هلوقل هتذر حصت الو همالسإ حصي هنأ دمحأ مامإلا نع يورو

 هتدر تحص ولو «بنذ هيلع بتكي ال نأ يضتقي اذهو «خلا . . غلبي ىتح يبصلا نع .ثالث
 ,051530هتور مثإ هيلع بتكل

 :لاق اهركذ نأ دعب هنإف دمحأ مامإلا نع ةياورلا هذه حجر يلبنحلا ةمادق نبا نأ ودبيو
 همكح تشي ملف .لتقلا بجوي رمأ ةدرلا نألو ؛؟هل بتكي امنإو هيلع بتكي الف مالسإلا امأو»

 تضحمت ةدرلاو هل ةحلصم نضحمت هنأل ؟ هنم حص امثإ مالسإلا نألو ؟ ىنزلاك ّيبصلا ٌّقح يف

 ٌرصأ نإف : غلب اذإف دتري مل نم مكح همكح اذه ىلعف هدنم اهحديع مزراب علف .ةدسفمو ةرضم

 ,05177مًاٌدترم ذئنيح ناك رفكلا ىلع

 :يبصلا ةّدر عوقو لوح ةظحالم 5

 اهقاس لاوقألا هذه .همالسإب موكحملا يبصلا ةدر عوقو يف ع ءاهقفلا لاوقأ نم ميرو ام

 يع اذه نوكي نأك محم يبصلا ولا 6 ءاهقفلا

 - مأ هتدر

 77 #7 ص ءالج «عئادبلا» (0164)

 5 : .15١اص .4ج «عانقلا فاشك» (19170) ١4١-147 ص .4ج «جاتحملا ينغم» (11164)
 . 5١ص .4ج «ينغملا» (1115) . 15ص .4ج «ينغملا» (1711)

 ل 444



 نأ مولعملا نمو .ةقباسلا تارقفلا يف مهنع هانركذ امب لاؤسلا اذه ئلع ءاهقفلا باجأ دق

 اذإ نيملسملا هيوبأل ًاعبت همالسإب مكحي يذلا زيمملا يبصلل ةبسنلاب ًاضيأ قدصت هذه مهلاوقأ

 . هيدلاول ًاعبت دلولا مالسإ نع ثحبأ انأو انه اهتركذ اذهلو ؛ مالسإلا نع ٌدترا

 حجارلا لوقلا 2 ٠٠

 هد ل ع ا 50

 .اهساسأ ىلع لماعيو هتّدر عقتف غلاب وهو دترا هنأك
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 فاشل كعفر
 نيملسملا ريغ دالوأ نيد

 :نيدلا يف نيملسملا ريغ هيوبأ عبتي دلولا 1+4

 ءامهمالسإب ًاملسم ربتعيف مالسإلا امهنيد يف نيملسملا هيوبأ عبتي دلولا نإ : قبس اميف انلق
 : يه ةدعاقلا نأل ؛امهنيد يف امهعبتي وهف نيرفاك نيوبأ نم 0 ةبسنلاب انه مكحلا اذكو
 ؛هرفكب موكحم نيوبألا ةّدر دعب ثداحلا دلولا ربتعي اذهلو .0575«نيدلا يف هيوبأ عبتي دلولا»
 لكك نيرفاك نيوبأ نم 0-5 هزأل

 :هاوبأ ملسأ اذإ دلولا نيد 6

 امهعبت ناوبألا ملسأ اذإف ««نيدلا يف هيوبأ عبتي دي دلولا» :اهانركذ يتلا ةدعاقلا ىلع ءانبو
 نم ملأ نم حتي دولا نال ءاذه يف فالخ الو امهمالسإب ًاملسم ريصيف مالسإلا يف امهدلو
 . ىلوأ امهمالسإب ريصي نئلف ؛هنيبنس امك همالسإب ًاملسم ريصيف هيدلاو

 ٠١55 - نيوبألا دحأ ملسأ اذإ دلولا نيد :

 وأ بألا ملسأ يذلا ناك ءاوس ,همالسإ يف امهدلو هعبت نيرفاكلا نيوبألا دحأ ملسأ اذإ
 يف ايوتسا نيوبألا نألو "7 نيوبألا ريخ عبتي دلولا» : يه ةيهقفلا ةدعاقلا نأل ؟ ؟مألا

 نألو ؛هنيد يف ريغصلا هعبتيف مالسإلاب امهنم ملسملا حجريف ءامهنم امهدلو دلوت وهو ةيعبتلا ةهج
 .ءاهقفلا لاق اذهبو .©""7هيلع ىلعي الو ولعي مالسإلا

 :هيدلاو نم ملسأ نم مالسإل دلولا ةيعبت يف ءاهقفلا لاوقأ نم - ٠07

 راغصلا هدالوأ ناك نيوبألا نم ملسأ نمو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج : الوأ

 ش .9١"1ص مج ؛يتغملا» 1117
 . 4"1ص ءالج «عئادبلا» «.178نص ء4ىج «ينغملا» (1١؟155)

 .؟"4ص ءا١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (1١؟56١91)

 ٠١. ص الج «عئادبلا» (0؟155)
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 .0557«يعفاشلا لاق اذهبو هل ًاعبت

 «هنيد ىلع دلولاف ًاملسم نيجوزلا دحأ ناك نإف» : ةيفنحلا هقف يف «ةيادهلا» يف ءاجو : : ًايناث

 ًارظن هل ًاعبت هلعج يف نأل ؛همالسإب ًاملسم هلل راض ريع دلو هلو امهدحأ ملسأ نإ كلذكو

 تنل

 2 نامثع 0 وهو بألا 0 تيد 3 ا 3 نم 0 ملسم 20

 , "مهلك مهباحصأو يعفاشلاو ة ةفينح يبأو « يبح نب , ٠سحلاو دعس نب ثيللاو يعازوألاو

 : هيدلاو نم ملسأ نمل دلولا ةيعبتل رادلا داحتا ةيفنحلا طارتشا 4

 نيب يأ  امهنيب رادلا داحتا مالسإلا يف هيدلاو نم ملسأ نمل دلولا ةيعبتل ةيفنحلا طرتشاو

 نيوبألا ريخ عبتي دلولا» :ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج  هيدلاو نم ملسأ نمو دلولا

 ىف ريغصلا ناك وأ ةيرحلا راد يف وأ مالسإلا راد يف اناك نأب رادلا فلتخت مل اذإ اذه نيد

 دلولا ناك اذإ امأو .امكح مالسإلا راد لهأ نم هنأل ؛برحلا راد يف هدلاو ملسأو مالسإلا راد

 ,0517”املسم نوكي الو هدلو هعبتي الف ءملسأف مالسإلا راد يف دلاولاو برحلا راد يف

 : ةيفنحلا هطرتشا ام طارتش ارتشا مدع حجارلا 489

 ملسأ نم نيبو دلولا نيب رادلا داحتا ةرورض نم ةيفنحلا هطرتشا ام طارتشا مدع حج -ارلاو

 ىلع ةيعبتلا تقلع «أنيد نيوبألا ريخ عبتي دلولا» : ةدعاقلا نأل ؛همالسإ يف هعبتي ىتح هيدلاو نم

 نأل ؛ نيدلاولا نم ملسأ نمل ةيعبتلا هذه نألو رادلا داحتا ىلع هقلعت ملو نيدلا يف ةيريخلا

 فالتخاب رثأتي ال ولعلاو ةيريخلا  ىنعملا اذهو .هيلع ىلعي الو ولعي هنإو «نايدألا ريخ مالسإلا

 .رادلا

 هاوبأو ةرطفلا ىلع دلوي وهو الإ دلوي دولوم نم امد ”يحبصلا تيرشلا ثينعلا يف هاج أضيأو

 اذهف .«ءاعدج نم اهيف سحت له ءاعمج ةميهب ةميهبلا جتنت نت امك هناسجميو هنارصنيو هنادوهي

 ةفلاخم ىلع دحأ كرتي ال هنأ حصف» : مزح نبا لاق 0 ملسم مامإلا هجرخأ يذلا ثيدحلا

 ملف ءامهدحأ ملسأ اذإف ءطقف هسيجمت وأ هريصنت وأ هديوهت ىلع هاوبأ قفتا نم الإ مالسإلا

 .7179-١"81ص 43ج «ينغملا» (1١؟1537)

 .ه05ص اج هريدقلا حتفدو «ةيادهلا» )١1174(

 .737؟؟ص الج «ئلحملا» 17159 ١(

 . 64*77 ص لج «ةيدنهلا ىواتفلا» 01711١

- 55/- 



 , 053170عمالسإلا نيد نم هيلع دلو ام ىلع قاب وهف هادوه الو هارصن الو هاوبأ هسجمي

 نأ نيدلا يف نيوبألا فالتخا ةلاح' يف يضتقي نيدلا يف هيوبأ عبتي دلولا نوك نإف ًاضيأو
 ءأدلو هل تدلوف ةيباتك جّوزت اذإ ملسملا نإف «ةيباتكلا نم ملسملا دلوك امهنم ملسأ نم دلولا عبتي
 يف دلولا هعبت امهدحأ ملسأ اذإ نيرفاكلا نيجوزلا دلو اذكف .مالسإلا يف هابأ عبتي دلولا اذهف
 : ,(1517؟9همالسإ

 :مالسإلا رادل ةيعبتلاب دلولا مالسإ - ا١أءدا

 عيضاوم نم لاتقلاو لتقلل ةمّرحملا بابسألا نع انثحب دنع ةلأسملا هذه نع انملكت نأو قبس
 : يتأي ام .هذه انتلأسم صخي امك كانه هانلق ام انه ركذنو , (0519ذاهجلا

 : ىلوألا ةلاحلا : أ

 راد ىلإ هرسآ هب جرخيو هيوبأ نع ًادرفنم هدحو نيملسملا رسأ يف ريغصلا دلولا عقي نأ
 لّلعيو .©9"25يلبنحلا ةمادق نبا لاق امك ءاملعلا عامجإب همالسإب مكحي دلولا اذهف ءمالسإلا
 تلقتنا نيدلا يف ةيعبتلا نأل ؛ مالسإلا رادل 5 ًاملسم ربتعي هنإف» :هلوقب كلذ يناساكلا مامإلا

 , (05172عهعم امهدحأ وأ هيوبأ دوحجو مدعل 2 راد ىلإ

 ش : ةيناثلا ةلاحلا

 مالسإلا راد ىلإ ايار 56 يذلا هنيد يف يف رفاكلا هدلاو عبتي مح 0 لاقو

 دلاولاب ةربعلاف ؛ريغصلا دلولا عم امهدحأ وأ نيوبألا دوحو عم اهريغب. الو رادلاب ةربع ال نأ مهتجحو

 دلوي دولوم لك» : لكي هللا لوسر ثيدحب ةلباتحلا جتحاو .رادلل سيلو نيدلا يف دلولا ة هيعبق يف

 نأ 0 0 لالدتسالا هجو . .ةناسجمي وأ هنارصني وأ هنادوهي هاونأق .ةرطفلا ىلع

 نيثيشب قلع ىتم مكحلا نأل ؟ هنيد يف نيوبألا دحأ نيدصلا دلولا عتب ال هنأ هموهفم

 205170|مهذحجأب 1

 عدج الف اهتلماك ءاضعألا ةعمتجم بويعلا نم ةميلس يأ (ءاعمج) ىنعمو مم الج «ىلحملا» 0و

 . يك الو اهيف
 ...5088 - "ال48 نم تارقفلا (1117) . .6١"1نضص ,8ج «يتغملا» (19175)

 1١. 4ص ءالج «عئادبلا» (17300) - .4335ص 48ج «ينغملا» (171074)

 .4١١ض اج «عئاذبلا» 415 ص «8ج «ينغملا» (19115)

 -عةةمدخا



 :امهدلو نيد يف رثؤي ال نيرفاكلا نيدلاولا توم ٠١

 هاوبأ تام اذإ هنع لوزت ال ةيعبتلا هذهو ءامهنيد يف نيرفاكلا هيدلاو عبتي دلولا نإ :انلق

 نأل ؛امهتومب نيدلا يف امهل هتيعبت عطقنت الو .هسفنب ملسي ىتح امهنيد ىلع ىقبيف «نارفاكلا

 . ©" عبتلا يف مكحلا ءاقبل طرشب سيل لصألا ءاقب

 :غولبلا لبق دلولا مالسإ

 امهدلو ملسأ امنإو ءامهدحأ ملسي ملو املسي ملو امهنيد ىلع نارفاكلا نادلاولا يقب اذإو

 ؟نيرفاك هيوبأ ءاقب نم مغرلاب املسم ربتعيو همالسإ حصي لهف «غولبلا نس ىلإ لصي مل يذلا

 : يتآلا يف اهزجون ءاهقفلا دنع لاوقأ

 ٠١6٠١7 ةيفنحلا بهذم :ًالوأ :

 يف مهدنع فالخ الو .2"ًاناسحتسا غلبي مل يذلا لقاعلا يبصلا مالسإ مهدنع حصي

 حصي «لقاعلا يبصلا مالسإ امأو» :ةيفنحلا هقف يف «راغصلا ماكحأل عماجلا» يف ءاج دقف ,كلذ

 لَك هللا لوسر نأ ءانباحصأ لوق هجو .ةرخآلاو ايندلا ماكحأ يف انباحصأ نيب فالخ الي اندنع

 رختفي ناكو «همالسإ نسحفو ملسأف نينئس عبس نبا وهو مالسإلا ىلإ هنع هللا يضر ًايلع اعد

 :ًارغبش لوقيو هرغص يف همالسإب

 يملح ناوأ تغلب ام ًامالغ ًٌارط مالسإلا ىلإ مكتقبس

 .9"1"0هنم حصي نأ بجوف ءهب فرتعاو مالسإلا فرع هنأ هيف ىنعملاو

 : ةلباتحلا بهذم :ًايناث 5

 وهف ملسأف مالسإلا لقعو نينس رشع هل ناك اذإ يبصلاو» : يلبنحلا يقرخلا مامإلا لاق

 ادعم ناو دل كيرش ال هبر ىلاعت هللا نأ ملعي هنأ مالسإلا لقعي هنأ ىنعمو ,20114:0(ملسم

 نكمي نسلا هذه يف هنأل ؟ نيئس عبس نبا مالسإ ةحص يلبنحلا ةمادق نبا حجرو . هلوسرو هدبع

 , 1410"3مالسإلا لقعي نأ

 ٠١. غص الج «عئادبلا» ةيفتفف)

 . ١17 4ص ءالج «عئادبلا» . 57ص هج «طوسبملا» (171078)

 .96-ة7ص 27ج ينشورسألل «راغصلا ماكحأل عماجلا» (17119)

 .189١ص «يلبنحلا يفزحلا مامإلا رصتخم» (1810)

 .4"1-10ص 48ج «ينغملا» )١17181(
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 : ةيعفاشلا بهذم :ًاثلاث ١٠ه

 نع : ةثالث نع ملقلا عفر» : هم يبنلا لوقل ؛ غولبلا لبق يبصلا مالسإ حصي ال مهدنعو

 00 يبصلا نم ع 3 0 هب ت تبثت لوق مالسإلا نألو ؛«خلا : . غلبي ىتح يبصلا

 ,07149(لفطلا

 :زيمملا ريغصلا مالسإ يف حجارلا لوقلا ٠و

 « ةرطفلا ىلع دلوي دولوم لك» : 2 هلوقل مالسإلا لقعي يذلا يبصلا مالسإ ةحص حجارلاو

 نم اهيف ىرت له ةميهبلا جتنت .ةميهبلا لثمك هناسجمي وأ هنارصني وأ هنادوهي هاوبأف

 رجح نبا هنع هيوري ام ىلع يبطرقلا مامإلا لاق امك ثيدحلا ىنعمو 5145 ءاعدج

 مهعامسأو مهنيعأ قلخ امك ّقحلا لوبقل ةلهؤم مدا ينب بولق قلخ ىلاعت هللا نإ» : ينالقسعلا

 تكردأ ةيلهألا كلت ىلعو لوبقلا كلذ ىلع ةيقاب تماد امف .,تاعومسملاو تايئرملل ةلباق

 . «ٌقحلا نيدلا وه مالسإلا نيدو .ٌّقحلا

 ةيقب ىنعملا اذه ىلع لد دقو :يبطرقلا مالك هلقن دعب ينالقسعلا رجح نبا لاق مث
 كلذك كرت ولف .ةقلخلا لماك دلولا دلت ةميهبلا نأ ينعي «ةميهبلا جتنت امك» :لاق ثيح ثيدحلا

 امك مّيقلا نبا لاقو . لصألا نع جرخف الثم هنذأ عطقب هيف اوفرصت مهنكل بيعلا نم ًائيرب ناك
 همأ نطب نم جرخ هنأ (ةرطفلا ىلع دلوي) هلوقب دارملا سيل» : ينالقسعلا رجح نبا هنع هيوري

 نكلو «ًائيش َنوُملعت آل مكتاهمأ نوطُب ْنِم ْمُكجرخأ هللاو» :لوقي ىلاعت هللا نأل ؛نيدلا ملعي
 سيلو ةبحملاو رارقإلا مزلتست ةرطفلا سفنف .هتبحمو مالسإلا نيد ةفرعمل ةيضتقم هترطف نأ دارملا

 امك «هريغ ىلإ كلذ نع لدعي مل ضراعملا مدعو يّلُح ولف . .كلذل ةرطفلا لوبق درجم دارملا
 .25142,فراصلا هنع هفرصي ىتح نبللا عاضترا نم هندب مئالي ام ةبحم ىلع دلوي هنأ

 هيضتقت ام هناسلب برعي امنإف «نيتداهشلاب قطن نأب لقاعلا يبصلا ملسأ اذإف ءاذه ىلعو

 .ميقلا نبا لاق امك ةرطفلا هذه همزلتست امو لب ءاهيلع هللا هرطف يتلا هترطف

 نأ مالسإلا لقعي يذلا يبصلا مالسإ ةحص نم ه هانحجر ام ىلع ٍناث ليلدو ٠ . ا

 هللا نألو ؛ جحلاو ةالصلا هنم حصت امك لقاعلا يبصلا نم نم حصي نأ مزليف ة ةضحم ةدابع مالسإلا

 ""١. ١21”ص «8ج «ينغملا» ةدفيتف]

 ..؟45ص «2ا"ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (1١؟18*)

 .744ص الج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» )١1751485(
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 هتوعد بجي مل نم لعجو «مالسإلا قانتعا اهقيرط لعجو  مالسلا راد ىلإ هدابع اعد ىلاعت

 يلع ملسأ دقف .همالسإ لوبق مدعب هللا ةوعد ةباجإ نم يبصلا عنم زوجي الف رانلا ىلإ هريصم

 ءاسنلا نمو يلع نايبصلا نمو ركب وبأ لاجرلا نم ملسأ نم لوأ لاقي ناك اذهلو « يبص وهو
 . ©5140 يبصلا مالسإ ةحص ىلع ًاعامجإ نوكيف ءدحأ نم راكنإ نود لالب ديبعلا نمو ةجيدخ

 : انحيجرت ضقني ام عفد 6

 مئانلا نعو غلبي ىتح يبصلا نع :ثالث نع ملقلا عفر» :ِِلك يبنلا لوقب جاجتحالا امأو

 لقعي يذلا يبصلا مالسإ ةحص عنم نمل هيف ةجح الف «قيفي ىتح نونجملا نعو ظقيتسي ىتح
 يأ مالسإلاو .هيلع ذخاؤي امم يبصلا ىلع بتكي نأ ىلع لدي ثيدحلا اذه نأل ؛مالسإلا

 ايندلا يف هدعسي اممو .«هيلع ال يبصلل بتكي امم هتديقعب ناميإلاو مالسإلا يف يبصلا لوخد
 تادابعلا نم اهريغ كلذكو «هيلع بجت مل نإو هل بتكتو هلم حصت ةالصلاك وهف «ةرخآلاو

 , (07518257ةضحملا

 : همالسإ حصي يذلا يبصلا رمع - 4

 هبر ىلاعت هللا نأ ملعي نأب مالسإلا لقعي ًايبص نوكي نأ يبصلا مالسإ ةحص يف طرشلا
 اذه ققحتي نأ نكمي يبصلا رمع نم نس يأ يف نكلو .هلوسرو هدبع ًادمحم نأو هل كيرش ال

 : ةيفنحلا بهذم

 اعد» لكك هللا لوسر نأب اوجتحا مهنأ ليلدب نيئس عبس يبصلا غولب يأ زييمتلا نسب ردقي

 نوري ةيفنحلا نأ لالدتسالا اذه نم حضاوو .©27”«همالسإ نسحو:ملسأف هنع هللا يضر ًايلع
 . مالسإلا لقعي يبصلا نوك هب ققحتي نينس عبس يبصلا غولب نأ

 :ةلباتحلا بهذم 0

 نوكي نأ مالسإلا هنم حصيو مالسإلا لقعي يذلا يبصلا يف يلبنحلا يقرخلا مامإلا طرتشا

 لوق ىلع ًاقيلعت لاق ىلاعت هللا همحر يلبنحلا ةمادق نبا نكلو ءانركذ امك نينس رشع نبا

 ملو «كلذ اوطرتشي مل يبصلا مالسإل نيححصملا رثكأ نإف .رشعلا هطارتشا امأو» : يقرخلا

 ال لصح ام ىتم دوصقملا نأل ؛دمحأ مامإلا نع رذنملا نبا هاكحو «نينسلا نم اًدح اوّدحي

 .١"”4ص 34ج «ينغملا» 01845 5 1-1175 8*ص 13ج «ينغملا» (١؟486١)

 .4"ص «ء7ج ينشورسالل هراغصلا ماكحأ عماج» )١1751417(

 ١ه56-



 .هيلع ةدايز ىلإ ةجاح

 :لاق هلي يبنلا نأل كلذو ؛ حيحص مالسإ همالسإف نيئس عبس نبا ناك اذإ دمحأ نع يورو

 ةحصل اًدح نوكيف .«مهتدابع ةحصو ةالصلاب مهرمأل ّدح كلذ نأ ىلع لدف «عبسل مهورم»
 ,07140ههمالسإ

 : همالسإ نع يبصلا عوجر 5

 :لوألا لوقلا :ًالوأ

 لطبي ملو هلوق لبقي مل «تلق ام ردأ مل لاقو عجرف همالسإ ةحصب انمكحو يبصلا ملسأ اذإ

 اذكهو .ءالقعلا لاعفأ لثم يه يتلا هلاعفأب هب هتفرعمو مالسإلل هلقع تبث دق هنأل ؛لوألا همالسإ

 ادترم ناكو هراكنإ لبقي مل لاق امب هتفرعم ركنأ مث هب هسفن نع ربخأ وأ مالسإلاب ظفلت نم لك
 ملسملا هب ريصي امب ءاج وأ همالسإ نع عجر اذإ يبصلا نإف اذه تبث اذإ .دمحأ هيلع صن

 تهدم: نم رهاظلا وهو :ةنيتح بأ "لاق هنو: ةلباحلا يهدم ادعو هدر كفقو ادت
 , (3151845)كلام

 ٠٠08 يناثلا لوقلا :

 .لوبقمو ربتعم نينس عبس نبا مالسإف حجارلا وه اذهو

 عفر» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛ هتدر حصت الو همالسإ حصي هنأ دمحأ مامإلا نع يورو

 ولو بنذ هيلع بتكي ال نأ يضتقي اذهو .(«خلا .. غلبي ىتح يبصلا نع :ثالث نع ملقلا

 بجوي رمأ ةدرلا نأل ؛هل بتكي لب ءهيلع بتكي الف «مالسإلا امأ ,هيلع بتكل هتّدر تحص

 ضحمت هنألو ؛هنم ّحص امنإ مالسإلا نألو ؛ ىنزلاك يبصلا ّقح يف همكح تبثي ملف «لتقلا

 اذه ىلعف .هنم اهتحص مزلت ملف هل ةدسفمو ةرضم تضحمت ةذرلاو هل ةيصولا تهبشأف ةحلصم

 ."""7لئنيح اًدترم ناك رفكلا ىلع ّرصأ نإف .غلب نإف ءٌدتري مل نم مكح همكح

 :ثلاثلا لوقلا 4

 هلاوقأ ربتعت ال .فلكم ريغ هنأل ؛همالسإ حصي ال امك دعب غلبي مل يذلا يبصلا ةّدر حصت ال

 .051ةيعفاشلا بهذم اذهو .ملسملا اهب دتري يتلا

 )١17184( .4ج «ينغملا» ص4*١1-0"1.

 )١171489( 1"هص .5ج «عئادبلا» ,.6*1ص ءمج «ينغملا» .

 )١5١19٠( «.8ج «ينغملا» ص١١

 )١17141( 15ص 17ج «ينغملا» 27937ص ءالج ؛جاتحملا ةياهن» 17ص .4ج «جاتحملا ينغم» .
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 حجارلا لوقلا 6

 اذهل تلبق يتلا ةلدألل ربتعي همالسإ ناك نإو هتدر ربتعت الف .يناثلا لوقلا وهو ,حجارلاو

 .لوقلا

 :همالسإ نع عجر اذإ يبصلاب لعفي امد. 1

 امك لتقلا اهتبوقعو ةّدرلا ةميرج بكترا دق ٌدترملا نوكيف .ةّدر همالسإ نع ملسملا عوجر
 ءاوس «لتقي ال ٌدترا اذإ يبصلا نكلو .«هولتقاف هنيد لدب نم» :فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يف ءاج
 هيلع بجت ال هنأ ليلدب ةبوقع هيلع بجت ال يبصلا نأل ؛اهعوقو مدعب انلق وأ هتدر عوقوب انلق

 مكح تبث هتدر ىلع تبثف غلب اذإف ءًاصاصق لتقي الو .دودحلا رث ئاس الو ةقرسلا الو ىنزلا ةبوقع

 :انلق ءاوس «هتدر ىلع ةبوقع لتق الإو اهيف بات نإف , مايأ ةثالث لهميو باتتسيف «ٍرئنيح هيف ةذرلا

 ملسأف هيوبأل ًاعبت ارفاك ناك وأ ٌدتراف ايلصأ ًاملسم ناك ء ءاوسو «لقن مل وأ هغولب لبق ًادترم ناك هنإ
 , (05159ةلبانحلا بهذم هلك اذهو .ٌدترا مث مالسإلا لقعي يبص وهو

 «هتّدر امأ ؟ مقلع ربعم لئاعلا يبصلا مالسإ نأ انركذ دقف «ةيفنحلا دنع امأ - ٠١47
 ةربتعم تناك نإو يبصلا ةدرو .هتدر عقت ال ءفسوي يبأ دنعو «هتدر عقت دمحمو ةفينح يبأ دنعف

 نع دترا اذإ لقاعلا غلابلا نأ .(امهلوق هجو) هتّدر ىلع لتقي ال نكلو دمحمو ةفينح يبأ دنع

 هلمح امع لئسيو مالسإلا لئالد هل نيبيو مالسإلا ىلإ ةدوعلا ىلإ ىعديو باتتسي مالسإلا هنيد

 نكمي ال دترملل ءارجإلا اذهو «لتق هتدر ىلع رصأ اذإف .هل تفشك ةهبش رهظأ نإف ةّدرلا ىلإ
 ىلإ ةليسو هيفكي سبحلا نأل ؛سبحي نكلو .هلقع روصقل مالسإلا نع عجر اذإ يبصلل هلعف

 «يل ودبي نكلو ءاسوبحم ىقبي ىتم ىلإ اولوقي مل ةيفنحلا نكلو .©"'9هيلإ دوعلاو .مالسإلا
 ءاهتدر ىلع لتقت ال مهدنعف .مالسإلا نع تدترا اذإ ةأرملاب لعفي ام سبحلا يف هب لعفي هنأ

 مالسإلا ىلإ عوجرلا تبأ نإف .مالسإلا اهيلع ضرعيو نجسلا نم موي لك جرختو سبحت نكلو
 اهنكلو لتقت الو تّدترا اذإ اهمد حابي الف .ةأرملا امأف» :«عئادبلا» يف ءاج دقف ,نجسلا ىلإ تدر

 اهيلع ضرعيو باتتستف موي لك يف جرختو سبحت نأ مالسإلا ىلع اهرابجإو «مالسإلا ىلع ربجت
 .159"0تومت وأ ملست نأ ىلإ اذكه ايناث تسبح الإو تملسأ نإف .مالسإلا

 ٠ )6 )0111945"1ص 48ج «ينغملا» .

  05١9#.5ج «عئادبلا» صه"١.

 )1 )17194"هص 35ج «عئادبلا» .
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 كتلائلل تعلو
 طيقللا نيد

 ربحت 04

 نع انملكت دقو «ةئيبلاب وأ ةوعدلاب هبسن تبثيو ,بسنلا لوهجم طيقل وه ثيح نم طيقللا
 ىتح نيد هل تبثي ال هنأ وأ هل نيد ال هنأ ينعت ال طيقللا بسن ةيلوهجم نكلو . ىضم ايمف كلذ

 نيد طيقلل تبثي دق اذهلو ؛رخآلا نع امهدحأ لصفنم بسنلاو نيدلا يعوضوم نأل ؛هبسن تبثي

 نيد ىلع فرعتلل اهتظحالم بجاولا نئارقلاو رومألا هذه يه امف هل تبثي وأ هبسن نيبتي نأ لبق

 :ةيلاتلا تارقفلا يف هنيبن ام اذه ؟نيعم نيدب هيلع مكحلل اهب لالدتسالل وأ طيقللا

 :طيقللا نيد ىلع فرعتلل هتظحالم بجي ام 8

 نأ بجي .طيقللا ىلع هب مكحن يذلا نيدلا ىع فرعتلل وأ طيقللا نيد ىلع فرعتلل

 بسن توبث نأ امك .طيقللا هيف دوجوملا ناكملا ةفصو .طيقللا طقتلم يأ .دجاولا نيد ظحالن

 مكحلاف «ةوعدلاب هبسن توبث ناك اذإ امأ «ةنّيبلا بحاص نيدب ًاممكحم هلعجي ةنئيبلاب طيقللا
 :ةيلاتلا تارقفلا ىف هنّيبنس امك تالاحلاو لاوحألا فالتخاب فلتخي

 :ناكملا ةفصو دجاولا نيد رابتعاب طيقللا نيد :ًالوأ

 نكامأ نم طيقللا هيف دجو يذلا ناكملا نوكي دقو ءًايمذ وأ ًاملسم طيقللا دجاو نوكي دق
 ةبسنلاب مكحلاو رافكلاو نوملسملا اهنكسي يتلا نكامألا نموأ «رافكلا نكامأ نم وأ «نيملسملا

 . ءاهقفلا لاوقأ يلي اميف ركذنو .رومألا هذه فالتخاب فلتخي طيقللا نيدل

 :0511“©ةيفنحلا بهذم ١

 نيملسملا راصمأ نم رصم يف ملسم هدجو اذإ ًاملسم ربتعي طيقللا نأ ىلع ةيفنحلا قفتا : أ
 ةيرق وأ ةسينك وأ ةعيب يف يمذ هدجو اذإ ًايمذ نوكي هنأ ىلع اوقفتا امك .مهارق نم ةيرق يف وأ

 .١573ص «4ج «ريدقلا حتف»و «ةيادهلا» 2.19 6ص 25ج «عئادبلا» 0١2737ص ١٠2ج «طوسبملا» (١؟1846)
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 .هدجو يذلا يمذلا نيد لثم نوكي هنيد نأ ودبيو ,153"23هلسم اهيف سيلو ةمذلا لهأ ىرق نم

 ةمذلا لهأ ىرق نم ةيرق ىف وأ ةسينكلا وأ ةعيبلاك رافكلا ناكم يف ملسم هدجو اذإ : ب

 نيتاه يفف .مهارق نم ةيرق يف وأ مهراصمأ نم رصمك نيملسملا ناكم يف يمذ هدجو وأ

 تاياور عبرأ كانه ذإ .مهبهذم لقن يف ةياورلا فالتخال طيقللا نيد يف ةيفنحلا فلتخا نيتلاحلا

 : يلي اميف اهركذن .نيتلاحلا نيتاه يف

 : ةيفنحلا بهذم ىف ىلوألا ةياورلا 7

 نيملسملا ناكم ناكملا ناك اذإ ًاملسم طيقللا نوكيف «نيتلاحلا نيتاه يف ناكملل ةربعلا
 ناك اذإ ًارفاك طيقللا نوكيو .دجسم يف طيقللا دجو وأ .مهارق نم ةيرق وأ مهراصمأ نم رصمك
 .- طيقللا دجاو  دجاولا نيدب ةربع الو ةّمذلا لهأ ناكم ناكملا

 مدقي ضراعتلا دنعو .دجاولا دي نم قبسأ طيقللا ىلإ ناكملا نأ «ةياورلا هذه (هجوو)
 ةعيبلاك رافكلا ناكم يف مهدالوأ نوعضي ال نيملسملا نإف هيلع لدي رهاظلاو .قباسلا حجرتيو

 نيملسملا نكامأ يف مهدالوأ نوعضي ال (نويمذلا) رافكلا كلذكو .ةداع امهوحنو ةسينكلاو

 اذإو ءملسم مهلثم وهف نيملسم اوناك اذإف ,ناكملا كلذ لهأ نم نوكي دلولا نأ رهاظلاف .ةداع

 . مهلثم يمذ وهف نييمذ اوناك

 ٠١93 - ةيناثلا ةياورلا :

 نيدب ةربعلا نأ ةياورلا هذه ةصالخو .ةفينح يبأ بحاص دمحم مامإلا نع ةعامس نبا ةياور

 رافكلا نكامأ يف وأ نيملسملا نكامأ يف طيقللا دجو ءاوس يأ .طيقللا دوجو ناكم ال دجاولا

 نيد نوكيف هنيد ربتعيف .ىوقأ دجاولا دي نأ ةياورلا هذه (هجو) .هدجاو نيد عبتي طيقللا نإف

 .هلثم طيقللا

 اذإ دلولا نأ ىري الأ «ةربتعم دي دوجو مدع دنع نوكت امنإ ناكملل ةيعبتلا نأ كلذ حيضوتو

 رادل ًاعبت مالسإلاب دلولل مكحي ال .مالسإلا راد ىلإ هيوبأ دحأ عم جرخأو برحلا يف ا
 يف ةيعبتلا يف ىوقأ دلاولا دي ,نأل ؛هعم نيدوجوملا هيوبأ دحأل 5 هرفكب مكحي لب مالسإلا

 ال دجاولا نيد طيقللا عبتي .طيقللا دجاولا ديل ةبسنلاب مكحلا كلذكف مالسإلا راد نم نيدلا

 ءاوس .هدجاو نيد لثم طيقللا نوكيف .ناكملا كلذ لهأ رفك وأ مالسإ ةهج نم ناكملا ةفص

 .نيملسملا ريغل وأ نيملسملا ناكم ناكملا ناك

 .«ةيادهلا» يف الو «طوسبملا» يف دري ملو «عئادبلا» يف يناضاكلا هركذ (ملسم اهيف سيل) ديقلا اذه )١7147(
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 ٠٠ ةثلاثلا ةياورلا :

 دجاولا نيد رابتعاب حجرملا اذه ناك ءاوس ًاملسم طيقللا رابتعا حجري ام وه هيلإ روظنملا نإ

 .ناكملا ةفصو دجاولا نيد فالتخا دنع اذهو ,مهمالسإ وأ هلهأ رفك ةهج نم ناكملا ةفص وأ

 هنإف شاكر ملسم نم دولوملا ىلع ًاسايقو «هيلع ىلعي الو ولعي مالسإلا نأ ةياورلا هذه هجو

 .ًانيد نيوبألا ريخ عبتي ريغصلا نأل ؛- نيوبألا نم يأ - امهنم ملسملل ًاعبت اجلس نورك

 :ةعبارلا ةياورلا 6

 ناك نإو مالسإلاب هيلع مكحي نيملسملا يز لثم هيز ناك نإف .طيقللا يز ىلإ رابتعالا

 .رفكلاب هيلع مكحيف .هوحنو بيلص هقنع يف ناك نأب رافكلا يز لثم هيز

 هلوق هيلع لدي هابتشالا دعرتتم يعرش لصأ ةمالعلاو يرلا رابتعا نأ «ةياورلا هذه (هجو)

 نارقلا هلوح انايبص ملعي ًاخيش اوأرو ادلب نوملسملا حتف ذ اذإ اذهلو ؛؟ ؛ « مهاَميسب مهفرعت) : ىلاعت

 ةلادلا ةمالعلاو يرلا رابتعال هقاقرتسا زوجي الو ,هقيدصت بجي هنإف ملسم هنأ معزو  ميركلا

 . ميركلا نآرقلا هميلعت يه ةمالعلا هذهو همالسإ ىلع

 :ةحجارلا ةياورلا 9 65

 ناكملا رابتعا ساسأ ىلع موقت يتلا ىلوألا ةياورلا «هعئادب» يف يناساكلا مامإلا حجر ردقو

 اذه نكلو ,رهاظلا رابتعا ىلع ءانب حيجرتلا اذهو .دجاولا نيد سيلو - طيقللا دوجو ناكم

 .هنم هبسن تبث نم نيد طيقللا عبتيف «ةنيبلاب طيقللا بسن تبث اذإ ضقتتي رهاظلا

 : ةلباتحلا بهذم 17

 :05159 يتآلا يف هزجون ليصفت ةلبانحلا دنعو

 :مالسإلا راد يف طيقللا دجو اذإ :ًالوأ

 :نامسق رادلا هذهو

 «ةفوكلاو ةرصبلاو دادغبك - اهيف اوماقأو اهونب يأ  نوملسملا اهطتخا راد :لوألا مسقلا

 اهنوكو رادلا رهاظلو ؛ مالبسالل ًايلغت ةمذلا لهأ اهيف ناك نإو همالسإب موكحم رادلا هذه طيقلف

 .هيلع ىلعي الو ولعي مالسإلا نألو ؛مالسإ راد

 مالسإب مكح دحاو ملسم اهيف ناك نإ هذهف ,ماشلاك نوملسملا اهحتف راد : يناثلا مسقلا

 .580-541ص «.هج «ينغملا» (1١؟1919
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 لك لب «ملسم اهيف نكي مل نإو .مالسإلل ًابيلغت ملسملا كلذل نوكي نأ لمتحي هنأل ؛اهطيقل
 الو ءلامتحالا عم نوكي امنإ مالسإلا مكح بيلغت نأل ؟طيقللا رفكب مكح «نويمذ اهلهأ

 .دلبلا اذه يف ملسم دوجو مدع ضرغلا نأل ؛ملسم نم هنوك يف لامتحا

 :رفكلا راد يف طيقللا دجو اذإ :ًايناث - 4

 :ناعون رادلا هذهو

 ملسم هيف ناك نإ :هلبق يذلا مسقلاك اذهف .هيلع رافكلا بلغف نيملسملل ناك دلب :لوألا

 ناك دلب يف طيقللا ناك نإو .رفاك وهف ملسم هيف نكي مل نإو ؛هطيقل مالسإب مكح دحاو

 اذهف .ةمذلا دقعب رافكلا هيف اورقأو نوملسملا هيلع رهظ مث نوكرشملا هيلع بلغ مث نيملسملل

 . مالسإلا راد نم يناثلا مسقلاك

 :الصأ نيملسملل نكت مل راد :ًاثلاث 84 - 

 اهيف ناك نإو .مهنم اهلهأو مهل رادلا نأل ؛رفاك اهطيقلف ملسم اهيف نكي مل نإ رادلا هذهف

 .اهلهأ رثكألو رادلل ابيلغت هرفكب مكحي نأ لمتحاو «مالسإلل ابيلغت طيقللا مالسإب مكحي

 :هولاق امل ًاحيضوت ةلبانحلا لوق -
 تبثي اذهف ءطيقللا مالسإب انمكح يذلا عضاوملا يفو :هولاق امل ًاحيضوت ةلبانحلا لاقو

 ىلع دلو ىدلو هنأ ةئيب رفاك ماقأ ول اذه ىلعو .رفاك دلو نوكي نأ لمتحي ب هنأل ؛ًائيقي ال ًارهاظ

 همالسإ هبف حصي ًاّدح طيقللا غلب اذإو :ًاضيأ ةلبانحلا لاقو ءهنيد يف هعبتو هب هل انمكح هشارف
 .5"0هرفك وأ همالسإب مكح نمم ناك ءاوس ءملسم وهف .مالسإلا فصوف هتّدرو

 :ةيعفاشلا بهذم

 يف هزجون ةلبانحلا بهذم نم بيرق وه طيقللا نيد يف ليصفت ةيعفاشلا دنعو
 ١ ( 1155 ألا

 وأ .,ةمذلا لهأ اهيف ناك نإو نوملسملا اهنكس نأب مالسإلا راد يف طيقل دجو اذإ :ًالوأ

 اهلهأ ديب اهوّرقأو ةونع اهوحتف وأ ًاحلص اهلهأ ديب اهوّرقأو نوملسملا اهحتف راد يف طيقل دجو
 روصلا يف ملسم رادلا هذه يفو ءرافكلا اهنع مهالجأو رادلا نونكسي نوملسملا ناك وأ ؛ةيزجب

 ."١581ص هج «ىنغملا» (1١؟194)

 .1؟29ص «؟ج «جاتحملا ينغما )١1199(
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 وأ ءحارسلا قلطم 0 ملسملا ناك ولو .طيقللا كلذ هل دلوي نأ نكمي اهانركذ يتلا ةعبرألا

 ىلعي الو ولعي مالسإلا نأل ؛ ؛ مالسإلل ًابيلغت طيقللا مالسإب مكح ءميقم ريغ 0 0 ناك

 . هيلع

 ًارهاظ ملسم طيقللاف .فيرشلا مرحلاك اهيف كرشم الو مالسإلا راد يف طيقللا دجو اذإ :ًايناث

 ملسم وهف ةمذ لهأ اهيفو مالسإلا راد يف دجو نإو . يعفاشلا يدرواملا مامإلا لاق امك ًانطابو

 .رهاظلا يف

 ءملسم اهنكسي مل نإ ًارفاك ربتعي هنإف ,«-رفكلا راد  برحلا راد يف طيقللا دجو اذإ : ًاثلاث
 .هب هقاحلإ لمتحي ملسمل دوجو ال ذإ

 عونمم هنكلو .حارسلا قلطم ريسأك ملسم  برح راد يهو  رفكلا راد نكس نإو :ًاعبار
 نيا و لل ا او 000

 :ةيكلاملا بهذم

 .0؟""ةيلاتلا تالاحلا بسح طيقللا نيد نايب يف ليصفت ًاضيأ مهدنعو

 لصألا هنأل ؛نيملسملا ىرق نم ةيرق يف دجو نإ طيقللا مالسإب مكحي :ًالوأ ٠-2
 .رفاك هطقتلا ولو ءرافكلا ىرق نيب تناك نإو .بلاغلاو

 مالسإب مكحيف نيملسملل ةثالث وأ ناتيب وأ تيب الإ ةيرقلا يف نكي مل نإو :ًايناث - 4
 .همالسإب مكحي الف رفاك هطقتلا نإف .مالسإلل ًابيلغت ملسم هطقتلا نإ ءًاضيأ طيقللا

 .رفاك هطقتلا نإو همالسإب مكحيف نيملسملل تويب ةعبرأ اهيف ناك نإ امأو

 تويب نم تيب اهيف سيلو رفكلا لهأ ىرق نم ةيرق يف طيقللا دجو نإو :ًاثلاث - 6
 .رادلل ًابيلغت ملسم هطقتلا نإو هرفكب مكحي طيقللاف «نيملسملا

 :ةيرفعجلا بهذم - ٠١٠١500

 يف ناك اذإ رفكلا لهأ اهيلع ىلوتسا ولو همالسإب مكحي مالسإلا راد يف طوقلملا :اولاق

 مكحل ًابيلغت ًاديعب لامتحالا اذه ناك نإو هنم طيقللا نوكي نأ لامتحالل ًارظن ؛ملسم رادلا

 )22 )117٠١ج «يقوسدلا ةيشاحوو ريدردلل «ريبكلا حرشلا» ص١17١5-1١1١6 5 0
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 رب | ]1 نم كانه

 :ةوعدلاب هبسن تبث اذإ طيقللا نيد :ًايناث 7

 هعزاني ملو ,ىثنأ وأ دلولا ناك ًاركذ هدلو هنأ ىعدا نأب هنم طيقل بسن ملسم ىعدا اذإ أ

 . هنيد ىف هيعدمل اعبت املسم ربتعاو هدلو راصو هنم طيقللا بسن تبث هئاعذا ىف دحأ

 طيقللا بسن تبث هبسن يف دحأ هعزاني ملو طيقل بسن ينارصن وأ يدوهي ىعدا اذإ : ب

 :هلوقب يناساكلا مامإلا كلذ للعيو ءًاملسم طيقللا ربتعي لب «هنيد يف هعبتي ملو يعّدملا نم
 روصتي نيئيش ىعذا هنأل ؛ًاملسم نوكي هنكل هنم هبسن تبثي ىتح هتوعد حصت يمذ هبسن ىعّدا ول»

 امهدحأ يف هقيدصت نكميو ءًرفاك هنوكو دلولا بسن وهو ةلمجلا يف رخآلا نع امهدحأ لاصفنا
 ءًارفاك هنوك وهو هب اروي هتوكلا رخآلا يف هقيدصت نكمي الو ىل ًادلو هنوك وهو طفل اسمر

 سميلو .هرفكب مكحي الف هرضي اميف قّدصي الو «هنم دلولا بسن تبثيف ةعفنم هيف اميف قّدصيف

 بألا ناك نإو 1 مالسإب همالسإب مكحي هنأ قرت الأ ءًارفاك نوكي نأ هنم دلولا نوك ة ةرورض نم

 ”ةلفف ”«ارفاك

 : ةئّيبلاب هبسن تبث اذإ طيقللا نيد :ًاثلاث 4

 «ةئيبلاب هنم هبسن تبث نم نيد عبتي هنإف ةداهشلاب يأ ةنّيبلاب هاعّدا نمم طيقللا بسن تبث اذإ

 يناساكلا مامإلا للعيو «هنيد ىلع نوكي طيقللا نإف ءاينارصن وأ ًايدوهي ًايمذ هاعّدا نم ناك نإف
 رفاكلا نم طيقللا بسن تبثي ثيح اهلبق يتلا ةلاحلا نيبو ةلاحلا هذه نيب قرفلا انيبم مكحلا اذه

 الو هدلو هنأ ىمذلا َرَقأ اذإ اذه» : هللا همحر ىناساكلا لوقيف .هلئيذب هعبتي ال نكلو ىاعذا يذلا

 يأ  رارقإلا فالخب هنيد ىلع نوكيو هنم دلولا بسن تبث كلذ ىلع ةنُيبلا ماقأ نإف هل نيب

 .هرارقإ هنمضتي امب هرارقإ يف مهتم هنأ ةداهشلا نيبو رارقإلا نيب (قرفلا هجوو)  ةوعدلا درجمب
 , ©"59مةداهشلا ىف ةمهت الو هنيد ىلع دلولا نوك وهو

 همالسإب انمكح يذلا عضوملا يفو» :«ينغملا» يف ءاج دقف ,ةلبانحلا بهذم ًاضيأ اذهو
 يف هعبتيف رفاك دلو نوكي نأ لمتحي هنأل ؛ًانيقي ال ًارهاظ كلذ تبثي امنإ  طيقللا مالسإب يأ -
 ءهنيد ىف هعبتو يأ .9'2(هب هل انمكح هشارف ىلع دلو هدلو هنأ 0 ماقأ ولف ,رفكلا
 . هيبأل ةيعبتلا هجو ىلع هيب أ لثم ًارفاك نويكف

  175١1١ىج «عئادبلا» ةنفحتفا . ؟585ص 2ا"ج «مالسإلا عئارش» ص١98.

 .١58ص .هج «ينغملا» )١7705( .94١ص .5ج «عئادبلا» (1١؟70*)
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 : غولبلا لبق طيقللا مالسإ 89

 فصوو «نيتداهشلاب قطن نأب غولبلا لبق ملسأف همالسإب وأ هرفكب ًاموكحم طيقللا ناك اذإو
 حصي ًادح طيقللا غلب اذإو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج ءاملسم نوكي هنإف مالسإلا

 ,2"©(هرفكب وأ همالسإب مكح ناك ءاوس .ملسم وهف .مالسإلا فصوف ءهتدرو همالسإ هيف

 دوبعم الو هل كيرش ال هبر ىلاعت هللا نأ ملعي نأب مالسإلا لقعي نأ يأ مالسإلا فصي نأ ىنعمو

 يهو :نيتداهشلاب قطنيف .هبلقب هلقع ام هناسلب قطني مث .هلوسرو هدبع ًادمحم نأو .هاوس هل
 ْ ليسو هديع دمحم نآو هبانالإ هلإ آل نأ دوتتأ

 مالسإ نع انمالك دنع لبق نم هانُيب دقف همالسإ حص طيقللا هغلب اذإ يذلا نسلا يأ ّدحلا امأ
 يالا علا

 ريغ يبصلا مالسإ يف مهلوق لثم مالسإلا لقع اذإ طيقللا مالسإ لوبق يف ةيفنحلا بهذمو
 همالسإ لوبق يف هريغو طيقللا نيب قرف ال ذإ ,9'""2كلذ نع انملكت دقو مالسإلا لقع اذإ طيقللا
 مالسإلا لقعي يبصلا نوك ةلأسملا هذه يف هيلإ روظنملا ذإ همالسإ اهيف لبقي انس غلب اذإ هتحصو

 .بسنلا لوهجم اطيقل وأ بسنلا تباث هنوك اهيف روظنملا سيلو .هلقعي ال مأ

 ) )111١6.هج «ينغملا» ص581١.

 ) )151١5«ينغملا» جم,:ص4"١1.

 ١0؟١؟ )1١ةرقفلا 81١م١١١.

 )١١4؟١1( ةرقفلا ٠١١8٠.
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 ةىأالسرا)

 ريحت ٠

 اهنع ملكتنو ,حاكنلا يف ةدبؤملا ةمرحلا بابسأ نم اهرابتعاب قبس اميف ةعاضرلا نع انملكت

 ءاذغو اتوق اهرابتعاب هماطف نيح ىلإ هتدالو نيح نم دلولا ماكحأ نم اهرابتعاب لصفلا اذه يف

 اهنأشب درو امو اهفيرعت نايب يضتقي رابتعالاو ىنعملا اذهب اهنع مالكلاو .هل ٌقح يهف يلاتلابو .هل

 عيضرلا نم لك مهو اهيف نأشلا باحصأ يأ اهب ةقالع هل نم نايبو .ميركلا نارقلا يف
 .هل عضرملاو ةعضرملاو

 :ثحبلا جهنم 0

 : يلاتلا وحنلا ىلع ثحابم ةعبرأ ىلإ لصفلا اذه مسقن .هيلعو

 .اهيف صوصنلاو اهيلإ ةجاحلاو ةعاضرلا فيرعت :لوألا ثحبملا
 . عيضرلا : يناثلا ثحبملا

 .ةعضرملا :ثلاثلا ثحبملا
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 كرشل ىرمل

 اهيف صوصنلاو اهيلإ ةجاحلاو ةعاضرلا فيرعت
 5 :(١07؟2ةئذللا يف ةعاضرلا - ١ ١ ٠ ١

 ًاعاضرو ًاعضر (عمسي عمس لثم) عضري عضرو .(برضي برض لثم) عضري ٌّعْضَر لاقي
 . عضر عمجلاو عضار وهف عرضلا وأ يدثلا عضر لاقيو .اهعرض وأ اهيدث صتما يأ : ةعاضرو

 . عضارلا وه عيضرلاو

 . ةعضرم يهف عضري هتلعج :دلولا مألا تعضرأو

 . هعضرت دلو اهل يأ عضر تاذ يأ عضرم ةأرماو

 . عاضرلا نم مسالا (اهرسكو ءارلا حتفب) ةعاضرلاو

 : يعرشلا حالطصالا يف ةعاضرلا 0

 ةأرملا يدث هماقتلاب لفطلا فوج ىلإ ةأرملا نبل لوصو :ءاهقفلا حالطصا يف عاضرلاو

 ,0571)ةنيبعم طورشب هماقم موقي ام وأ (دهنم نبللا هصاصتماو

 :ةعاضرلا ىلإ دلولا ةجاح ٠64-2
2 1 3 

 نيح نم ءاهريغ نبل نم هماقم موقي ام وأ هّمأ نبل ىلإ جاتحي «ىثنأ وأ ناك اركذ ءدلولاو

 ىنغ الف هتايح ماوق هبو هءاذغو هتوق ربتعي هعضتري يذلا نبللا اذه نأل ؛هماطف تقو ىلإ هتدالو

 . هنع هل

 . ؟ج «طيسولا مجعملا» 2155١ ص 237ج «يرثوجلل حاحصلا» 581١-2185 ص 94ج «برعلا ناسل» (١؟09١)

 ."١0ص

 4١. ص .”ج «جاتخملا ينغم» 25١9 ص 2” ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» 551١١
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 ميركلا نارقلا يف ةعاضرلا 6

 لاق حاكنلا يف دبؤملا ميرحتلا بابسأ نم 2 اهرابتعاب ميركلا نآرقلا يف ةعاضرلا تدرو

 253104 . . ةعاضّرلا ّنِم ْمُكَئاوخأو مُكَتْعَضرأ يتآللا مكئانبو مُكناهمأ مُكيلع تمّرُحط : ىلاعت
 .جاوزلا يف كيلا هجو ىلع تامرحملا نع انمالك دنع رابتعالاب اذهب اهنع انملكت دقو

 يف هنع ملكتن ام اذهو ,لفطلل ًءاذغو ًاتوق اهرابتعاب ميركلا نآرقلا يف ةعاضرلا تدرو امك
 :نييتآلا نيصنلا يف ىلاعت هلوق ءاج رابتعالا اذهبو .لصفلا اذه

 :ةعاضرلا يف لوألا صنلا 5

 ىلعو ةعاضرلا متي نأ دارأ ْنمل نيلماك نيِلوَح ْنُهَدالْوأ َ ٌنعض ري « تادلاولاو» : ٍيلاعت لاق
 الو اهدلوب ٌةدلاو ٌراضت اإل اهعسو لإ سفن تلك ل .فورعملاب ٌنهَتوسكو نهم هَل دولوملا

 حانج الف رواشتو امُهنما مارت نع الاصف ادارأ ْنِإف كلذ للثم ثراولا ىلعو تاوبدل ولو

 ف وريفلا مُئينآ ام معمْلس اذإ مككيلع حانُج الف مُكدالوأ اوُعِض رتست 2 نأ مر ْنِإو ءامهيلع

 , 05919 يصب نولَمَعُي امب هللا نأ اوملعاو هللا اوُقَناو

 : ةعاضرلا يف يناثلا صنلا 7

 ْنِإو .يفورعمب مُكَنب اوُرمتأو ,ٌنُمروجأ ُنُمونآف مُكل َنْعَضرَأ ْنِإَف . ١ :.ىلاتعت لاق

 , 0715 ىئرخأ ل عضرتسف مترساعت

 )١771١( ةيآلا نم ءاسنلا ةروس] 77[.

 )١77١9( ةيآلا ءةرقبلا ةروس] 777 [.

 ١177١5( ةيآلا نم قالطلا ةروس] 56[.
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 نائل تعفن
 عيضرلا

 : عيضرلاب دوصقملا 64

 اهعاضرإ قيرط نع هتعضرم نبلب ىذغتي يذلا ىثنأ وأ ناك ًاركذ دلولا انثحب يف عيضرلاب ديرن
 . ةعاضرلا ةدم هل

 : عيضرلل ٌقح ةعاضرلا 84

 هلاصيإ مزلي عرشلا مكحب هل تباث ّقح اهنأ عيضرلا ىلإ ةبسنلاب ةعاضرلل يهقفلا فييكتلا
 : مهلاوقأ نمف ءدلولل ٌّقح ةعاضرلا نأب ءاهقفلا حرص دقو .ٌقحلا اذه هيلع بجو نم لبق نم هيلإ

 , 2739يدلولل ٌّقح عاضرلا نأل»

 هولاق امو .©251*«ريبكلا ٌّقح يف ةقفنلاك ريغصلا ّقح يف عاضرلا نأل» : مهلوقب كلذ اولّلعو
 ٌنهتوسكو ْنهقزر هل دولوملا ىلعو» :ىلاعت لاق دقف .ميركلا نارقلا هيلع لد ٌقح

 هيلإ لصي ءاذغلا نأل ؛هدلو ةعضرم ىلع قافنإلا بألا ىلع ىلاعت هللا بجوأن .«ٍفورعملاب

 ىهتنم حرش» يف ءاج هل ةقفن ةقيقحل ١ يف ةعضرملا ىلع قافنإلاف ,23""9١عاضرلا يف اهتطس اوب

 نأل ؛هتعضرم ةقفن ىثنأ وأ ناك ًاركذ ريغص ةقفن همزلت نم ىلعو» :ةلبانحلا هقف يف «تادارإلا
 ةقفنلا تبجوف .ءاذغلاب لصحي امنإ كلذو نبللا نم ةعضرملا يف دلوتي امب ىذغتي امنإ لفطلا
 , 07537 نهل ةقيقحلا ىف اهنأل ةعضرملل

 :ناتلماك ناتئس ةماتلا ةعاضرلا ةّدم

 ,ًةعاضُرلا متي ْنأ دارأ ْنمِل :نيلماك نيلوح ٌنُمدالْوأ َنعِضْرُي تادلاولاو : ىلاعت هللا لاق

 .164ص 1١ج «بذهملا حرش عومجملا» )١175715(

 .١6١ص الج «عومجملا هحرش»و يزاريشلل «بذهملا» (1١؟؟1)

 . 17ص اج «يبطرقلا نآرقلا ماكحأ» )١15717(

 ."ه9ص .*ج «تادارإلا ئهتنم حرش» )١1717(
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 ىلإ ةبسنلاب ةرطفلل ةاعارم «ناتلماك ناتنس ىه ةماتلا ةعاضرلا ةّدم نأ ةميركلا ةيآلا هذه تدافأ

 لكل قفاوملا ءاذغلا وه ةعضرملا نبل نأ ساسأ ىلعو تائيبلا وأ تويبلا لقأ يف لافطألا فعض
 .2""ةَّدملا هذه يف لفط

 مهوتلا عفرل كلذف .طقف (نيلوح) ركذ ىلع راصتقالا نود (نيلماك نيلوح) ركذ ببس امأ
 تنأو «نيلوح دادغب يف تمقأ لوقت نأ زئاج ذإ ءلوحلا ضعبو ًالوح ينعت دق (نيلوحلا) نأ نم

 نأ ملعو .مهوتلا اذه لثم لاز «نيلماك نيلوح» : ىلاعت لاق املف ,ءلوحلا ضعبو ًالوح دصقت

 .20""مهنم ناصقن نود نيلوح ةدمل ةعاضرلا وه دارملا

 ؟مزلم نيلوحلاب ةعاضرلا ةّدم ديدحت له 0

 ديدحت زوجي ال ةمزلم ةّدملا هذه لهف .ناتلماك ناتنس ىه ةماتلا ةعاضرلا ةّدم تناك اذإو

 نإ :باوجلاو ؟نيتنس ةّدم نم لقأل اهدلو عضرت نأ الل زوجي الو ءاهنم لقأب ةعاضرلا ةّدم

 : يتأي ام هيلع لديو باجيإ ديدحت وه سيلف «مزلم ريغ نيتنسب ةعاضرلا ةّدم ديدحت

 :2"""”مزلم ريغ نيتنسب ةعاضرلا ديدحت نأ ىلع ةلدألا 5

 متي نأ ٌدارأ ْنملظ :نيلماكلا نيلوحلا ركذ دعب اهسفن ةيآلا يف ءاج :لوألا ليلدلا

 .بجاو ريغ مامتإلا اذه نأ تبث انتدارإب مامتإلا اذه قلع املف .«ةعاضّرلا

 حان الف رواشتو امُهنم ٍضارت ْنع الاصف اًدارأ ْنإفط :ةميركلا ةيآلا يفو :يناثلا ليلدلا

 ًاددحم ًاتقو اسيل نيلوحلا نأ ىلع لدت ةميركلا ةيآلا هذهف ,ماطفلا وه لاصفلاو «امهيلع

 نم رواشتلاو يضارتلاو ةدارإلا ىلع عرشلا هقلع امل ةعاضرلل ادلع انفو ناك ول هنأل ؛ ةعاضرلل

 . نيوبألا

 ريغ ة ةركذ (ًالاصف) ةملك درو . خلإ < . . ًالاصف اًدارأ ْنِإَقِط : ىلاعت هلوق :ثلاثلا ليلدلا

 ةفرعم (ًالاصف) ةملك تءاجل مازلإلا هجو ىلع ةعاضرلا ةّدم ديدحت نيلوحلا ركذب ديرأ ولو «ةفرعم

 ظفل هيف ميركلا نارقلا قلطأ املف «هيلإ راشم دوهعم هنأل ؛نيلوحلا ىلإ لاصفلا ركذ عجري ىتح

 ًاتقو اسيل نيلوحلا نأ كلذ ىنعمو «نيلوحلا هب دري مل هنأ ىلع كلذ لد (ًالاصف) لاقف ركل

 . ةعاضرلل [!ددحم

 .١؟١ص 2"ج «يزارلا ريسفت) (١1؟7؟19) 4١٠١. ص ,؟ج «رانملا ريسفتا» (7١؟7؟14)

 يبطرقلل «نآرقلا ماكحأ» 14ص « ١ج «صاصجلل نارقلا ماكحأ» 2175ص :ء"ج «يزارلا ريسفت» )١7770(

 .151-157ض الج
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 ؟نيلماك نيلوحب ةعاضرلا ةّذم تددح اذامل - ١1١7

 نلت ةغاترلا ةّدم ديدحت هب دصقي مل ةميركلا ةيآلا يف «نيلماك نيلوح» ركذ نأ تبث دقذإو
 ؟ديدحتلا اذه نم .ءنذإ ضرغلا امف .هنم لقأ ىلع قافنإلا زوجي ال ثيحب مازلإلا هجو

 جوزلا ىلع بجي الف ءعاضرلا ةّدم يف نيجوزلا نيب عزانتلا عطقل ديدحت هنأ :باوجلاو
 هل نكي مل مألا ضرت ملو ةّدملا هذه لبق مطفلا بألا دارأ نإو .نيلوح نم رثكأل ةرجألا ءاطعإ
 اضر دنعو دولوملاب رارضإلا مدع دنع نوكي امنإ هنم ناصقنلا وأ نيلوحلا ىلع ةدايزلاو .كلذ
 ش ,051؟*هيدلاولا

 ؟نيتنتس نم لقأل ةعاضرلا زوجت له 1684
 ا

 متحلا هجو ىلع ةدملا هذهب اهديدحت ىلع لدي ال ةعاضرلل نيلماك نيلوح ركذ ناك اذإو
 ؟نيتنس نم لقأل ةعاضرلا نوكت نأ زاوج اذه ينعي لهف «مازلإلاو

 نيتنس اهلعجب ةعاضرلا مامتإف 4ةعاضّرلا متي نأ َدارأ ْنمل» : ىلاعت هلوقل ؛ معن :باوجلاو
 نعو .ءابآلا نم عاضرإلا متي نأ دارأ نمل نيلوح نعضري : يزارلا مامإلا لاق .بألا ةدارإب قلعم
 .«ةعاضرلا ّمتُي نأ دارأ نملإ» :لاقف ,فيفختلاو رسيلا لزنأ مث «نيلماك نيلوح هللا لزنأ : ةداتق
 , 055؟9ةيآلاب هذه ركذب نيلوحلا نع ناصقنلا زوج ىلاعت هنأ ىنعملاو

 :نيتتس نع ناصقنلا رادقم 6

 ؟زئاجلا ناصقنلا رادقم امف «نيتنس نع عاضرلا ةّدم صيقنت زاج اذإو

 .ميركلا نآرقلا يف ناصقنلا رادقمل ركذ دري مل ذإ نيدلاولا داهتجال كورتم اذه نأ عقاولا
 ام ىلع راصتقالا زاجأ «ةعاضّرلا متي ْنأ َدارأ ْنمل» : ىلاعت هلوق نأشب «رانملا ريسفت» يف ءاج
 «لفطلا ةحص هيف ىعارت يذلا نيدلاولا داهتجا ىلإ هلكو لب «ةّدملا لقأ ددحي ملو نيلوحلا نود
 ةدعب نيلوحلا مامت لبق فيطللا ماعطلاب نبللا نع ينغتسي يذلا ومنلا عيرسلا لافطألا نمف
 ,0559كلذ نع ىنغتسي ال يذلا ومنلا ءيطبلا ءيمقلا مهنمو رهشأ

 :نيلوحلا نع ةعاضرلا ةّدم صيقنت طورش - ١57

 : نيدلاولا قافتا - لوألا طرشلا

 )١71770( «5ج «يزارلا ريسفت» «1"37١<ص 27ج «يبطرقلا ريسفت» ص7١ ١.

 )١؟١1751717( ؟!/64 ص .١ج «يرشخمزلا ريسفت»و 177١2/ص كج «يزارلا ريسفت» .

 )١9775( 17ج هرانملا ريسفت» ص١١ 4.
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 هلوق كلذ ىلع ليلدلاو ءامهاضرو نيدلاولا قافتا نيلوحلا نع ةعاضرلا ةّدم صيقنتل طرتشي

 هذه ريسفت يف ءاج دقو ,«امهيلع حان الف ٍرواشتو اَمُهنم ضارت ْنع ًالاصف ادارأ نِإف» : ىلاعت

 امهدحأ نم ال نيدلاولا نم ضارت نع نيلوحلا لبق دلولل ًاماطف يأ ًالاصف نادلاولا دارأ نإف :ةيآلا

 ةرجأ عفد نع بألا لخبي وأ .هعاضرإ مألا دمت نأب دلولاب رضي ام ىلع همادقإ لامتحال طقف

 ةعاضرلا يف براجتلا بابرأ نيبو امهنيب اميف نيدلاولا لبق نم رواشت دعو يأ (رواشتو) . عاضرلا
 اضر ربتعا امنإو .كلذ يف امهيلع حانج الف .هلاوحأ صحفت دعب هماطفو دلولا نأشب ماطفلاو

 ةدلاولا نأل ؛لفطلا حالصل ةاعارم ءهرظنب طونم هحالصو .بألا وه دلولا يلو نأ عم ةدلاولا

 نع ةعاضرلا ةّدم صيقنتب ىضرت الف هل ةحلصملا هيف ام ىرت امبر يبصلا ىلع اهتقفش لامكل

 «براجتلا بابرأ عمو امهنيب اميف رواشتلا دعب صيقنتلا اذه يف بألا عم تيضر اذإف 2« نيتئس

 .ماطفلاو ةعاضرلا يف براجتلا باحصأو نادلاولا : عيمجلا ةقفاوم لصحت نأ اج دعب هنإف

 ماطفلا نأ ىلع نيقيلا نم برقي يذلا نظلا بلغأ نوكي لب ءدلولاب رارضإ هيف نوكي ام ىلع
 هتيانع مظعو ريغصلا لفطلا اذهب هللا ناسحإ ىلإ ملسملا رظنيلف .لفطلا رضي ال نيلوحلا لبق

 «نذإ .طرشلاف .هنع راضملل ًاعفد طرشلا اذه «نيلوحلا يضم لبق هماطف زاوجل طرش ذإ هب
 وه اذهو نيلوحلا يضم لبق امهدلو ماطف ىلع امهتقفاومو نيدلاولا اضر عاضرلا ةّدم صيقنتل

 , 9"""0ءاهقفلا لوق وه كلذكو ,059نيرسفملا لوق حيرص

 :نيلوحلا نع عاضرلا ةّدم صيقنتل يناثلا طرشلا 077

 مدع يأ «صيقنتلا اذهب عيضرلاب رارضإلا مدع ناتنس يهو عاضرلا ةّدم صيقنتل طرت

 طرتشا دق ماد ام طرشلا اذهل يعاد ال لاقي دقو .نيتنس نم لقأ هعاضرإ ةّدم لعجب هب رارضإلا

 ررض دوجو مدع ىلع لدي امهاضر نأ رابتعاب نيتنسلا يضم لبق ماطفلاب نيدلاولا اضر عرشلا

 نكلو «كلذب رعشي نيلوحلا يضم لبق ماطفلاب امهاضر نإ معن :باوجلاو .ماطفلا اذهب لفطلاب
 ماطف نأشب هناررقي اميف نادلاولا طاتحي ىتح .طرشلا اذه ءاهقفلا ركذ لفطلل طايتحالا باب نم

 .لفطلل حلصأ وه اميف رظنلاو ينأتلاو رذحلاب اغلابيو دلولا
 :طرشلا اذه يف ءاهقفلاو نيرسفملا لاوقأ نم 04

 لبق همطفب لفطلاب رارضإلا مدع طرش  طرشلا اذه يف ءاهقفلاو نيرسفملا لاوقأ نمو

 لج «فاشكلا رسفت) 27584 ص جا ةريثك نبا ريسفت) ,72١2”"1ص ."5ج«يزارلا ريسفت» )١777705(

 25ج يسولآلل «يناعملا حور» «17-١175ص (,*”ج «يبطرقلا ريسفت» 18١0-2781 ص

 5١. 5ص 22ج اضر ديشر موحرملل «رانملا ريسفت» 1١21-597١58ص

 ."8١ص اج «عانقلا فاشكو ,##هص .١٠ج مزح نبال «ئلحملا» (1؟774)
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 نوكي امنإ ناصقنلا وأ نيلوحلا ىلع ةدايزلاو» :«هريسفت» يف يبطرقلا مامإلا هلاق ام  نيلوحلا
 ,9"235«نيدلاولا اضر دنعو دولوملاب رارضإلا مدع دنع

 الإ زوجيف .هيوبأ نذإب الإ نيلوحلا لبق مطفي الو» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يفو

 ,252(رارض الو ررض ال :ثيدحل ايضر ولو زوجي الف ءريغصلا ررضتي نأ

 لبق هلاصف ًاعيمج  نادلاولا  ادارأ نإف» :ةيرهاظلا هقف يف مزح نبال «ىلحملا» يفو
 ماعطلا لبقي ال هنأل وأ هتينب فعضل وأ هب ضرمل عيضرلا ىلع ررض كلذ يف ناك نإف .نيلوحلا
 , 059 «امهل كلذ زجي مل

 ؟نيتئس نم رثكأل ةعاضرلا زوجت له ١8

 هجو ىلع عاضرلا ةّدم ديدحتل وه سيل ةعاضرلا ةيا يف (نيلماك نيلوح) ركذ نإ انلق

 نم لقأ ةعاضرلا ةّدم لعجب ةّدملا هذه صيقنت زوجي هنإ :ًاضيأ انلقو «كلذ ليلد انّيبو باجيإلا
 . معت : باوجلاو ؟نيتنس نم رثكأ عاضرلا ةدم لعج زوجي له انه لأسنو «نيدلاولا قافثاب نيتنس

 ررض هماطف ريخأت يف نكي ملو نادلاولا يضر اذإ .امهلبق زوجي امك «نيلوحلا دعب ماطفلا زوجي
 : مهلاوقآ نمف «نورسفملا حرص كلذبو ةحلصم هماطف ريخأت يف ناكو .لفطلاب

 : نيتتس نم رثكأ لفطلا عاضرإ يف نيرسفملا لاوقأ نم

 حانُج الف رواشتو امُهْنم ضارت ْنع ًالاصف اًدارأ ْنِإفط : ىلاعت هلوق يف يرشخمزلا لاق : أ
 ديدحتلا دعب ةعسوت هذهو هنم اصقن وأ نيلوحلا ىلع اداز كلذ يف امهيلع حانج الف يأ «امهيلع

 , 205559 نيتنسب ةعاضرلا ديدحت دعب يأ -

 دنع نوكي امنإ ناصقنلا وأ نيلوحلا ىلع ةدايزلاو» : يبطرقلا مامإلا لاقو : ب ١

 , 9""305«:نيدلاولا اضر دنعو دولوملاب رارضإإلا مدع

 اًدارأ ْنإفط : ىلأعت هلوق يف سابع نبا نعو» :صاصجلا مامإلا لاقو : ج 07
 لبق هامطفي نأ ادارأ نإ جرح الف يأ .ه«اًمهيلع حانُج الف رواشتو امُهنم ضارت نع ًالاصف
 ,0777*)(هدعب وأ نيلوحلا

 )١17776( ء”ج (يبطرقلا ريسفت) ص؟1١7.

 ص ١٠23ج مزح نب : ج6 .”"”هص .١٠ج مزح نبال «ل ا) 17770 .”8١ص ا“ج «عانقلا فاشك» (1١؟؟5؟5)

 .157ص اج «يبطرقلا ريسفت» )١17774( .١78ص «,أج «يرشخمزلا ريسفت» )١5118(

 . .4 ١ص ء١ج صاصجلل «نآرقلا ماكحأ» ةنففسشلا]
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 لدت اهنأ ةيآلا © . . ًالاصف اًدارأ ْنإفط :ىلاعت هلوق يف يزارلا مامإلا لاقو : د ٠١18#
 هللا يضر سابع نبا نع يورم اذهو ءزئاج اضيأ هدعبو زئاج نيلوحلا لبق ماطفلا نأ ىلع
 1 , 07؟!«امهنع

 لبق يأ ةّدملا هذه لبق هامطفي نأ نيدلاولل ناك» :«رانملا ريسفت» يفو : ه - ٠١5

 . 2" هيف رواشتلا دعب كلذ ىلع امهيأر قفتا اذإ اهدعب وأ  نيلوحلا

 :نيتنس نم رثكأ لفطلا عاضرإ يف ءاهقفلا لاوقأ نم ١

 نيلوحلا دعب هعاضرإ ىلع يدامتلا 0 يأ  اَداَرأ ْنِإَف» : مزح نبال «ىلحملا» يف ءاج
 ررض كلذ يف ناك نإف 0 0 أو هلاصف 0 دعب امهدحأ ل نإف .كلذ امهلف

 , 059«كلذ هلف 0 مامت دعب هلاصف دارأ نيوبألا يأف «نيلوحلا دعب هلاصف

 : «دولوملا ماكحأ يف دودولا ةفحت» يف ميقلا نبا لاقو : ةلبانحلا هقف يف «جانتلا فاشكو» يفو

 ,9"2يهرثكأ وأ ثلاثلا لوحلا فصن ىلإ نيلوحلا دعب هعاضرإ ىلع مالا رمتست نأ زوجيو

 )١771( .5ج «يزارلا ريسفت» ص١"1.

 )١775( 4ص 17ج هرانملا ريسفت» 4١ .

 ) )1577."7"ه ص .١٠1ج «ئلحملا»

 )١774( 20ج «عانقلا فاشك» ص١86"؟.

-559- 



 (كئلائل) ىلا

 ١1 - ةعضرملا يه ةدلاولا :

 نيلوح ٌنُمدالوأ َنعِضرُي ثادلاولاو» : ىلاعت لاق اهدلو عضرت يتلا يه ةدلاولا نأ لصألاو

 .نيلماك . «
 :اهدلو عضرت يتلا ةدلاولاب دوصقملا - ١١

 َنْعْضَرُي ثدلاولا» :ةميركلا ةيآلا يف (تادلاولا) نم دارملا يف لاوقأ ةثالث نيرسفمللو
 .072يه لاوقألا هذهو « . . ْنَهَدآلْوأ

 : هتلدأو لوألا لوقلا

 وهو امهريغو كاحضلاو يّدسلا لوق اذهو «تاقلطملا تادلاولا (تادلاولا) نم دوصقملا نإ

 ا ام لوقلا اذهل ةجحلاو «رانملا ريسفت» بحاص رايتخا

 «قالطلا ةيأ بيقع 4 . .َنُمَدالُوأ َنعضرُي ثادلاولاو» :ةيآلا هذه ركذ ىلاعت هللا نإ : أ

 هذه تنيبف دلو امهدنعو ناقرتفي دق نيجوزلا نأل ؛تاقلطملا ماكحأل ةمتت ةيآلا هذه تناكف

 ةأرملا لمحي دق كلذو , يداعتلاو ضغابتلا لصح نيجوزلا نيب ةقرفلا تلصح اذإ : ب

 جوزب جورتلا يف تبغر امير انقيأو .قلطملا جوزلا ءاذيإ نمضتي هءاذيإ نأل ؛دلولا ءاذيإ ىلع

 هللا بدن امئاق لامتحالا اذه ناك املف ءاهقلطم نم اهلفط رمأ اهلامهإ ىلإ ىضفي كلذو ءرخآ

 . مهعاضرإ اهنمو نهنوؤشب مامتهالاو نهلافطأ بناج ةياعر ىلإ تاقلطملا تادلاولا ىلاعت

 ؛تاقلطملا تادلاولا نهب دوصقملا نأ ىلع لدي دلاولا ىلع نهتوسكو نهقزر باجيإ : ج

 يسولآلل «يناعملا حور» ١215ص كج « يبطرقلا ريسفت) ١754-2176 ص كج «يزارلا ريسفت» )١776(

 ١:-105. 8ص « ؟ج «رانملا ريسفت) 231 15-56١ص 237ج
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 ؛باجيإلا اذه ىلإ ةجاح كانه ناك امل ةيجوزلا مايق لاح يف تادلاولا دوصقملا ناك ول هنأل

 . عاضرلا ال ةيجوزلا ببسب يه اهجوز ىلع ةجوزلا ةقفن نأل

 ١4 .يناثلا لوقلا وأدلته: 

 ,يدحاولا رايتخا اذهو .ةيجوزلا مايق لاح تادلاولا ةميركلا ةيآلا يف تادلاولاب دوصقملا

 : يتأي ام لوقلا اذهل ةجحلاو ,يبطرقلا مامإلا حيجرت وهو

 نأ ىلع لدي .«ٍفورعملاب ٌنُهَتوسكو َنُهقْرر ُهل دوُنوملا ئلعو» :ىلاعت هلوق :ًالوأ
 قحتست امنإو ةوسكلا قحتست ال ةقلطملا نأل ؛حاكنلا مايق لاح تادلاولا :تادلاولاب دوصقملا

 .ةوسكلاو (قزرلا) ةقفنلا قحتست يتلا يهف ةجوزلا امأ .ةرجألا

 ةوسكلاو ةقفنلا قحتست  ةجوزلا يأ  ةدلاولاف «ةمئاق ةيجوزلا تناك اذإ ليق اذإو :ًاينا

 ؟عاضرإلاب قاقحتسالا اذه قيلعت هجو امف هعضرت مل مأ اهدلو تعضرأ ءاوس «ةيجوزلا ببسب
 اذإف ءاهب عاتمتسالاب جوزلا نيكمت يأ نيكمتلا لباقم يف ةجوزلل ةوسكلاو ةقفنلا نأ باوجلاف

 لامك اهنم هل لصحي مل يلاتلابو اهجوز ةمدخ ىلإ غرفتت مل ,هنم ناك ولو اهدلو عاضرإب تلغتشا

 لوصحل اهجوز نع اهتقفن طوقس يعدتسي كلذ نأ مهوتم مهوتي امبرف ءاهب عاتمتسالاب نيكمتلا
 .اهدلو عاضرإب تلغتشا نإو ءاهل ةوسكلاو قزرلا باجيإب مهولا كلذ هللا عطقف للخلا اذه

 :ثلاثلا لوقلا ٠

 ريغ وأ تاقلطم نك ءاوس تادلاولا عيمج .نهدالوأ نعضري يتاللا تادلاولاب دوصقملا

 هصيصخت ىلع ليلد الو 4تادلاولاو» : ىلاعت هلوق وهو ماع ظفللا نأ هيلع ليلدلاو . تاقلطم
 . ماعلا دارفأ ضعبب ًاصاخ ةوسكلاو قزرلا ركذ نوكيو .همومع ىلع هكرت بجيف

 «ىلوأ مومعلا ىلع لمحلا نأ ىفخي الو :لاقو «هريسفت» يف يسولآلا لوقلا اذه حجر دقو

 - هماكحأ ضعب اهيفو قالطلا ةيأ بيقع ةيآلا هذه دورو نم يأ  بيقعتلا نم ضرغلا توفي الو
 رابتعاب يأ - ضعبلا رابتعاب هنأل ؛صيصختلا يضتقي ال تاعضرملل ةوسكلاو قزرلا باجيإو :

 تادلاولا نم اهقحتسي نمل ةرجألا ركذي مل امنإو . تاقلطملا نهو تادلاولا دارفأ ضعب

 اهئاطعإ ىلع ًاثح ةوسكلاو قزرلا وهو بلاغلا اهفرصمب رّبع امنإو - تاقلطملا نهو  تاعضرملا
 .هلجأل فرصت ام ءاطعإ وأ اهسفن

  0١حجارلا لوقلا :

 مومعلا ىلع ةميركلا ةيآلا يف (تادلاولا) ظفل لمح ىلوألاف «ثلاثلا لوقلا وه حجارلاو
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 المع تاقلطملا تادلاولا ىلعو  ةيجوزلا مايق لاح نهيلع يأ ؛تادلاولا عيمج ىلع يأ
 ىلع انه ليلد الو ,.«صيصختلا ليلد موقي ىتح همومع ىلع ماعلا» :ةيلوصألا ةدعاقلاب

 ؟اهدلو عاضرإ ةدلاولا ىلع بجي له 5*4

 ىنعمب ؟ةدلاولل ةبسنلاب يعرشلا اهفييكت امف .هل ّقح يه دلولا ىلإ ةبسنلاب ةعاضرلا نإ :انلق

 : يتأي امم حضتي باوجلاو ؟اهل ّقح وه مأ ءاهيلع بجاو اهلبق نم اهدلو عاضرإ له

 هذه نإ :ريسفتلا لهأ لاق « . .ٌنُمَدالْوأ َّنعضرُي ٌتادلولاو» : ىلاعت هلوق : ًالوأ - ٠١١4
 .رمأ ىنعملا يف اهنأ الإ نهدالوأ نعضري تادلاولا نأب ربخلا ةغيصب تءاج نإو ةميركلا ةيآلا

 ىنعملا يف هنأ الإ ربخلا ظفلب ناك نإو مالكلا اذه :ةيآلا هذهل «هريسفت» يف يزارلا لاق
 , 005م

 نهنع رابخإلا سيلو نهدالوأ عاضرإب تادلاولا رمأ ةيآلاب دوصقملا ناك اذإ :ًايناث - م١٠ 1 48
 :نيرسفملل نالوق ؟رمألا اذه ةعيبط امف ,كلذب'

 :بدنلل هنإ :لوألا لوقلا 4

 :هوجو نم (١"لوقلا اذهل ةجحلاو .نهدالوأ عاضرإ تادلاولل بدنيف

 0 عع هةموو و 0 5 2

 امل ابجاو اهيلع عاضرإلا ناك ولو «ْنْهروجا نهوتاف مكل َنعضرأ نإف» : ىلاعت هلوق : أ
 . ةرجألا تقحتسا

 نكي ملف ةقلطم نوكت دق ةدلاولاو 4 ٌنُهَتوسكَو ٌنُهَقْرر ُهل دولوملا ىلعو# : ىلاعت هلوق : ب

 .كلذ بجو امل اهيلع ابجاو عاضرإلا ناك ولف .عاضرإلا ببسب الإ دلاولا ىلع اهقرز بوجو

 نم بدنلا ىلع لومحم عاضرإلاب رمألاف .اهيلع بجاو ريغ عاضرإلا نأ تبث اذإو : ج

 متأ هيلع مألا ةقفش نأ ثيح نمو «نابلألا رئاس نم هل حلصأ مألا نبلب لفطلا ةيبرت نأ ثيح

 ريغ هعضري نم دجوي ال نأب رارطضالا ّدح ىلإ لفطلاب لاحلا غلبي مل اذإ اذه .اهريغ ةقفش نم

 ًابجاو مألا لبق نم هعاضرإ نوكي تالاحلا هذه يفف ءاهيدث ريغ لبقي ال لفطلا نأ وأ ءهتدلاو
 .هماعطإ يف رطضملا ةاساوم دحأ لك ىلع بجي امك اهيلع

 )١775( .5ج «يزارلا ريسفت» .40"ص .١ج صاصجلل «نآرقلا ماكحأ» ص0؟١.

 )١7777( يسولآلل «يناعملا حور» .7-78١7/94ص .١ج يرشخمزلا ريسفت» .760١ص كج «يزارلا ريسفتا)

 23ج صه١4.
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 : ةيجوزلا مايق لاح تادلاولل ةبسنلاب بوجولل هنإ : يناثلا لوقلا  -ه

 يف بوجولل رمألا اذهف نمنالرإ عاضرإب تادلاولا رمأ ىلع ةيآلا ةلالد نإ : يناثلا لوقلاو

 سيل «ْنُهَدالْوُأ َنْعضرُي تادلاولاو» : ىلاعت هلوق نأ لوقلا اذهل ةجحلاو «ةيجوزلا مايق لاح

 :لثم حيرصلا بوجولا ديفي ريبعتب دري مل هنأل ؛تادلاولا ىلع عاضرإلا باجيإ يف ًاحيرص
 ةدلاولا عاضرإ نإف بوجولا ةيآلا لامتحالو اذه عم نكلو «نهدالوأ عاضرإ تادلاولا ىلعو»

 مزاللا فرعلا ليبق نم بوجولا اذه نأ رابتعاب ةيجوزلا مايق لاح يف اهيلع ابجاو نوكي اهدلول

 دلولا لبقي مل نإ ةدلاولا ىلع عاضرإلا بجي كلذكو .حاكنلا دقع يف طرشلاك راص دق هنأ ذإ

 , 3059وب اهصاصتخال بألا مدع اذإ اهيلع ًاجاو عاضرإلا نوكي كلذكو ءاهيدث ريغ

 :ًاقلطم تادلاولا ىلع عاضرإلا بوجو :ثلاثلا لوقلا 655

 نك وأ تاقلطم ريغ تاجوز ّنك ءاوس يأ  ًاقلطم نهدالوأ عاضرإ تادلاولا ىلع بجيف

 رمألا ىلع لدي «نيلماك نيَلوَح ٌنهدالوأ َنعِضْرُي تادلاولاو» : ىلاعت هلوق نأل ؛ تاقلطم

 ىلعو ءاقلطم نيوسرلل وه عاضرإلاب رمألا نأ رهاظلاو , عاضرإلا نع وحلا ىلع ال عاضرإلاب

 نم عنام رذع نكي مل نإ نإ هعاطقنا دعبو حاكنلا مايق لاح اهدلو عاضرإ لا ىلع بجيف اذه

 بوجولا اذه نأل ؛ ل نم 9 1 0 ةيانتسا 8 حرا علب 00 .هوحنو ضرم

 لوقلا اذهو . اهتم غنوا 0 ل

 هللا امهمحر هدبع دمحم هحخيشو ةرانملا ريسفتا بحاص اضر ديشر موحرملا رايتخا وه

 , 055519 ىلاعت

 : ةيجوزلا 5 لاح ةدلاولا ىع بجاو عاضرالا حجارلا لوقلا 517 ١ ٠

 يعرش 1 الإ اقلطم هم ىلع بجاو لفطلا عاضرإ ا كرا نم 000

 هل ٌعضرتسف مثرساعَت ْنِإو ل .اورمتأب روحا 0 ْْف 0 نإفإ»

 مدع اهنم مهفيو تاقلطملا ّقح يف قالطلا ةروس يف تدرو ةميركلا ا هلذهف لك"'“' «١ ىرخأ

 «. ةيجورلا مايق لاح يف تادلاولا ىلع اهمكح يرسي الف ةقلطملا مالا ىلع عاضرإلا بوجو

 )١757*4( ؛ص .١ج يبرعلا نبال «نآرقلا ماكحأ»  .5١.ج «يبطرقلا ريسفت» ص1١١ .
 )١١17*9( ؟ج «رانملا ريسفت» « ص5١94 - »54٠١.اهدلو ريغل ةعضرملا يه رئظلاو

 : )0774ةيآلا «قالطلا ةروس] 5[.

 ه الا"



 مايق لاح يف تادلاولا ىلع عاضرإلا بوجو مدعل ةيآلا هذهب جاجتحالل هجو ال ءاذه ىلعو
 ةدلاولا ٌّقح يف هيلإ بودنملا نم ىقبي هنأ الإ .لوألا لوقلا باحصأ كلذ ىلإ بهذ امك ةيجوزلا
 ةيآ بجومب بوجولا نم تينئتسا نإو (تادلاولا) مومع يف اهلوخدل اهدلو عضرت نأ ةقلطملا
 حلصأ اهنبلو اهريغ باع ىلع ىنحأو قفشأ مألا نأ بدنلا هجوو .اهانركذ يتلا قالطلا ةروس
 ناك نإو اهدلو هنإف ,هعاضرإ نم اهعنمي ًاعنام هيبأ نم اهقالط نوكي نأ يغبني الو ءاهدلول نابلألا
 .اهقلظم دلو

 ؟اهل ّقح اهدلو ةدلاولا عاضرإ له 4

 ,ةيجوزلا مايق لاح اهيلع بجاو اهدلو ملا عاضرإ نأ نيرسفملا لاوقأ نم حجارلا نإ :
 ؟اهل ًاّقح هرابتعا - لهف

 ؟تقولا سفن يف اهل ًاقحو هّمأ ىلع ًابجاو دلولا عاضرإ نوكي فيك نكلو .معن :باوجلاو
 اهريغ نم اهدلو عاضرإب ّقحأ مالا نأ يأ اهل ٌّقح عاضرإلا نإ :انلوق نم دوصقملا نأ :باوجلاو
 نأ الولو «لثملا رجأب وأ ناجملاب اهعاضرإ ناك ءاوس .هيلع ةرداقو كلذ يف ةبغار تماد ام
 نم اهعنمي نأ بألل زوجي ال كلذ ىلع ءانبو .اهريغ نم هب ٌّقحأ تناك امل اهل ّقح عاضرإلا
 اذهبو ؛هعاضرإ يف ةبغار يه تماد ام هعضرتل رثظ ىلإ هملسي نأ الو اهنم هعزتني نأ الو هعاضرإ

 : يتأي ام مهلاوقأ نمف ءريسفتلا لهأ لاق

 نيِلوَح ٌنُهَدالْوَأ ّنعضرُي ٌتادلاولاو» : ىلاعت هلوق يف صاّصجلا مامإلا لاق : الوأا 48
 يف اهدلو عاضرب ٌّقحأ مألا نأ :(امهدحأ) :نيينعم ىلع توح دق ةيآلا هذه نإ «نيلماك

 صاّصجلا لاق مث .2؛هعضرت نأب تيضر اذإ اهريغ هل عضرتسي نأ بألل سيل هنأو نيلوحلا
 كلذ ّدكأ مث ل هذه يف دلولا عاضرب ٌّقحأ مألا ٍىلاعت هللا ٍلعجف» : : هللا همحر
 ام لثمب عضرت نأب تيضر اذإ اهنأ «ملعأ هللاو ينعي كارب ٌةَدلاَو ٌراَضَت آل : ىلاعت هلوقب
 : ىرخأ ةيآ يف ىلاعت لاك امك رغو .اهريغ ىلإ هعفديف اهراضي نأ تالق نكي مل اهريغ هب عضرت

 ْمترَساَعَت ٌنِإوط :ىلاعت لاق مث .عاضرلاب ىلوأ اهلعجف «نُمَروجأ نواف مَ نعْضْرأ نإف»
 ا دنع الإ عاضرلا نم اهّقح طقسي ملف « ىرخأ هل عض ُرتسف

 «هدّلوب هَل دوُلَْم الو اهدّلوب ٌةَدلاَو ٌراضن الد ىلاعت 0 يف يبطرقلا مامإلا لاقو - ١ هاهو

 نأ بألل لحي الو .اهلثم رجأ نم رثكأ بلطت وأ هيبأب ًارارضإ هعضرت نأ مآلا تأت ال : ىتعملا

 )١7741( ؛ص ١2ج صاصجلل «نآرقلا ماكحأ» 4٠ .

 )45؟١115( صاصجلل «نآرقلا ماكحأ» ج١. ص٠8 4.
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 ,057؟59(نيرسفملا روهمج لوق اذه . عاضرإلا يف اهتبغر عم كلذ نم مألا عنمي

 ىنعمب كلذ اهل بجي ءاهدلو عاضرإ ملا ىلع بجي امك» : «رانملا ريسفت» يفو - ١١

 , 075449(. .هنم اهعنمي نأ دلاولل سيل هنأ

 :ةقلطم تناك نإو ةدلاولل ٌّقح دلاولا عاضرإ

 ٌنُهوَتاَف ْمُكل َّن َنْعَضْرَأ ْنِإَفه : ىلاعت لاق دقف «ةقلطم تناك نإو اهدلو عاضرإب ٌّقحأ ةدلاولاو

 عضرتسي نأ بألل نكي مل اهلثم رجأب اهدلو عضرت نأب ةقلطملا ملا تيضر اذإ يأ « ٌنُهَروِجَأ

 مت ساعت نإ !و» : ىلاعت لاقو .49"2«تعضرأ اذإ ةرجألا ءاطعإب هايإ ىلاعت هللا رمأل ؛اهريغ

 قوقح نم نإف» :ًاضيأو 01'؟3«رساعتلا دنع الإ عاضرلا نم اهّقح طقسي ملف «ىئرخأ ُهل ٌعضرُتسف

 نهدالوأ عاضرإ نم نهنيكمت بجيف «تادلاو الإ تاقلطملا امو ,نهدالوأ نعضري نأ تادلاولا

 07459«. . عاضرلل ةماتلا ةّدملا

 :ةدلاولل ةبسنلاب عاضرلا فييكت يف ءاهقفلا لاوقأ - ٠١١6

 ديرنو نيرسفملا لاوقأ نم نم مهفي ام بسح ةدلاولل ةبسنلاب عاضرلل يعرشلا فييكتلا انركذ

 يتلا مهلاوقأ نمف «,ةدلاولل ةبسنلاب عاضرإلل يعرشلا فييكتلا يف ءاهقفلا يأر ىلع فرعتلا
 : يلي اميف اهركذن

 :ةيفنحلا دنع :ًالوأ ٠١

 هعضرت نأ همأ ىلع سيلف ءًاعيضر ريغصلا ناك نإو» :«ريدقلا حتفدو «ةيادهلا» يف ءاج : أ
 نأل ؛هيلع يضاقلا اهربجي ال تعنتما اذإ اهنأ ىنعمب «ةمئاق ةيجوزلا تناك نإو تعنتما اذإ ًاربج

 هلوقل ؛ةنايد اهيلع بجاو عاضرإلا نأ الإ عاتمتسالل اهسفن ميلست حاكنلاب اهيلع قحتسملا

 لامتحال هيلع ربجت ال عاضرإلا نأ آلإ ,4نْيلماك نيِلوَح ْنْمدآلْوأ َنْعِضَرُي ُتادلاولا و» : ىلاعت
 يدث وه لبقي ملو دجو وأ دجوي مل اذإف فصرت نم كو اذا نوكي امنإ ربجلا مدعو . هع اهرعبع

 ,055408تربجأ اهريغ

 )*١774( .ج يبطرقلل «نارقلا ريسفت» ص/١157.

 )١75744( 17ج «رانملا ريسفت» ص4٠١.

 . 45”ص «”ج صاصجلل «نآرقلا ماكحأ» (١؟744)

 . 4٠ هص .”ج صاصجلل «نآرقلا ماكحأ» )١7745(

 .١٠١4ص 27ج اضر ديشر موحرملل «رانملا ريسفت» )١7747(

 . "40ص الاثج «ريدقلا حتف»و «ةيادهلا» (15١؟548)
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 ةقلطملا وأ بألا. حاكن يف يتلا هنأ نع سيلرو + هناتسملا درو راتكيملارثلاو يفوض
 يدث ذخأي ال دلولا ناك وأ هعضرت نم بألا دجي مل نأب تنيعت اذإ الإ ةنايد لب .ًءاضق هعاضرإ
 ,055:9(هعاضرإ ىلع مالا ربجت لام دلولل الو بألل نكي مل نإو ءاهريغ

 ةقحتسملا لامعألا نم عاضرلا حاكنلا ءاقب لاح يف نأل» : يسحخرسلل (طوسبملا» يفو : ج
 ءاهنم دلولا ذخأي نأ بألل سيلو 0 دعبو انو اهيلع

 قفوأ اهنبلو رثظلا نم دلولا ىلع قفشأ اهنأل ؛هب ّقحأ يهف .رئظلا رج أ لثمب - هتذخأ نإو
 اهسفن ميلست حاكذلاب اهيلع قحتسملا نآل كلذ ىلع هركت مل اهدلو عضرت نأ تب .هل

 أد م

 .25"*ةدلولا عاضرإ كلذكف ءزبخلاو خبطلاو بايثلا لسغو رادلا سنك وحن .- ءاضقلا مكح يف

 :مألا ربجت ال هللا مهمحر  ةيفنحلا يأ  انباحصأ لاق» :«راغصلا ماكحأ عماج» يفو : د

 ,تاهمألا ىلع ال ءابألا ىلع بجت دالوألا ةقفنو ,ةقفنلا ةلزنمب عاضرإلا نأل ؛اهدلو عاضرإ ىلع
 , 2509 عاضرإلا اذكف

 بجاوب سيلو همأ ىلع ةنايد بجاو لفطلا عاضرإ نأ ةيفنحلا بهذم ةصالخو 66

 هعضرت نم دجوي مل اذإ عاضرإلا اهيلع بجي امنإو .ةعطقنم وأ ةمئاق ةيجوزلا تناك ءاوس .ءاضق
 .لثملا رجأب اهدلو عاضرإ تدارأ اذإ اهريغ نم ٌّقحأ اهنأو .اهريغ يد ذخأي ال وأ

 : ةيعفاشلا بهذم : ًايناث 5

 ال دلولا نأل ؛ةدالولا لوأ لزانلا نبللا وهو (أبللا) اهدلو عضرت نأ مألا ىلع :اول أ
 هعاضرإ اهيلع بجو مألا الإ دجوي مل نإ (أبللا)» عاضرإ دعب مث ةريسي هتّدمو ابلاغ هنودب شيعي
 . هيبأ حاكن يف تناك نإو اهدلو عاضرإ ىلع مألا ربجت : مل هعضرت ةيبنجأ تدجو نإو .دلولل ءاقبإ
 لوقلا يف هعاضرإ نم ةهاركلا عم اهعنم هلف ,هيبأ ةحوكنم يهو اهدلو عاضرإ يف مألا تبغر نإف
 . عاضرلا ىلإ ةفورصملا تاقوألا يف اهب عاتمتسالا قحتسي اهجوز نأل ؛بهذملا يف حصألا
 اهنبلو قفشأ هيلع اهنأل دلولاب ًارارضإ هيف نأل ؛اهريغ دوجو عم اهعنم هل سيل حصألا : يوونلا لاقو
 . 25765 ملصأ هل

 ."86١ص ."ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» (١؟؟549)

 .؟5١5-١94 8ص .هج «طوسبملا» (١؟؟60)

 . "76 ص ؛١ج «راغصلا ماكحأ عماج» )1116١(

 .2١251؟-١١2ص الج («جاتحملا ةياهن» :54-2165١0 ص جا «جاتحملا ينغم» (11؟؟6؟)

 ل ؟الك -



 ؛ربجت مل عاضرإلا نم تعنتماو هتجوز نم دلولا ناك نإف» : يزاريشلل «بذهملا» يفو : ب

 ٌّقح يف عاضرلا نأل ؛ عاضرلا ىلع ربجت مل بألا دوجو عم دلولا ةقفن ىلع ربجت مل اذإ اهنأل

 .ريبكلا ٌقح يف ةقفنلاك ريغصلا

 هنأل ؛كلذ هل ناك هنم اهعنم نإو .هل قفوأ اهنبل نأل ءاهعنم جوزلل هرك هعاضرإ تدارأ نإو
 نإف . عاضرلاب هيلع هتيوفن اهل زوجي زل «ةدابعلا تقو يف الإ تقو لك يف اهب عاتمتسالا قحتسي

 , 259*)وي ٌّقحأ 2 تناك ةرجأ نودب عضري نم بألل نكي ملو عاضرلا ىلع لثملا رجأ تبلط

 نأل اهل اف ةلواةمأ نلت اجاو ىبنل لمطلا عاضزإ نأ ةيعفاشلا بهذم ةصالخو - ١617

 تعربتو اهلبق نم هعاضرإب جوزلا يضر اذإ اهريغ نم عاضرإلاب ٌقحأ نوكتو ءهنم اهعنمي نأ جوزلل

 .هعاضرإب عربتي نم كانه نكي ملو .هعاضرإ ىلع لثملا رجأ تبلط وأ عاضرإلاب

 ٠ - ةيكلاملا بهذم :ًاثلث :

 جوزلا كلذ نم هدلو عاضر اع ةقلطملا وأ عيضرلا يبأب ةجوزتملا مألا ىلع بجي مهدنعو

 لهأ نم يأ .سانلا فارشأ نم تناك نم يأ  ردقلا ةيلاع كلذ نم ىنثتسيو ةئنم ةرجأ الب

 هعاضرإ اهمزلي الف , نهدالوأ مهئاسن عاضرإ مدع مهنأش يذلا بسنلا يوذ نم وأ حالصلاو ملعلا

 لبقي ال دلولا ناك اذإ الإ اهدلو عاضرإ اهمزلي ال انئاب ةقلطملاو .اهريغ يدث لبقي دلولا ناك ثيح

 نم كلذ يف تبغر اذإ لثملا رجأب اهدلو عاضرإب ٌّقحأ عاضرإلا اهمزلي ال يتلا مألاو .اهريغ

 .دلولا مأ هذخأت امم لقأ ةرجأب وأ ًاناجم هعضرت يتلا ةيبنجألا

 ريغ امهنم لك تناك اذإ ةيعجرلاو جوزلا تاذ يهو  عاضرلا اهيلع بجي يتلا مألاو :اولاقو
 هراقتفا يأ بألا دوجو مدع ةلاح يف ءال مأ ردقلا ةيلع تناك ءاوس نئابلا ةقلطملاو  ردقلا ةيلع

 الو اهل وأ نبل . نئابللو , عاضرإلا اهيلع بجي يتلا مألل نكي مل نإ دة دلولل لام الو هتوم وأ

 عضري نم رجأتست نأ تالاحلا هذه يف مألا ىلعف تلمح وأ اهنبل عطقنا وأ تضرم وأ اهيفكي

 "للا ارسيأ اذإ يصولا وأ بألا ىلع ةرجألاب اهل عوجر الو ءاهدلو اهل

 عاضرإلا اذه نأو ءهّمأ ىلع بجاو لفطلا عاضرإ نأ ةيكلاملا بهذم ةصالخو - ٠١48

 .16-١161ص ء1/ج يزاريشلل «بذهملا» (1770)
 «617ص 1١ج ريدردلل هريغصلا حرشلا» ,.578-555ص .؟ج «يقوسدلا ةيشاحدو «ريبكلا حرشلا» (17764)

 رصتخمل «ليلكإلا»و «جاتلادو 7-١2715"ص 54ج باطحلل «ليلخ رصتخم حرشب ليلجلا بهاوم»

 ش .7١7-١5"ص «5ج قاوملل ليلخ

 - عا/ا/



 ىلع لثملا ةرجأ ذخأت يه تناك نإو هعاضرإب عربتت يتلا ةيبنجألا ىلع مدقت اهنإ ىتح اهل ّقح
 . هعاضرإ

 : ةلباتحلا بهذم :ًاعبار

 صلختسن مث . يلي اميف اهركذن ءاهدلو عاضرإب مألا ةقالع يف لاوقأو ليصفت ةلبانحلا دنع
 .مألل ةبسنلاب يعرشلا فيلكتلا 0 نر سم

 تناك ءاوس .هعاضرإ ىلع دلولا مأ رابجإ هل سيلو .هدحو بألا هلمحتي دلولا عاضرإ نإ :
 ىلع اهرابجإ مدع يف ملعن الو ةمادق نبا لاقو . ةقلطم ةجوزلا تناك وأ ةمئاق ةيجوزلا ل
 .ًافالخ (اهوحنو ةقلطم يأ) ةقرافم تناك اذإ كلذ

 ىلع ربجت ال يأ مكحلا كلذكف د ةيجوزلا 3 لاح يف يأ جوزلا عم تناك نإ امأف

 نألو .ارساعت دقف ءافلتخا اذإو ,«ىرخأ ُهل ُعضرُتسف مرساعت ْنإو» : ىلاعت هلوقل اهدلو عاضرإ

 زوجي ال :امهقحل وأ «جوزلا ٌقحل وأ .دلولا ٌّقحل نوكي نأ امإ ولخي ال عاضرلا ىلع رابجإلا
 اميف هتمدخ ىلع الو ءاهريغ نم هدلو عاضرإ ىلع اهرابجإ كلمي ال هنإف جوزلا قحل نوكي نأ
 مزلي امم هنألو .ةقرفلا دعب اهمزلل هل ناك ول كلذ نإف ءدلولا ٌّقحل نوكي نأ زوجي الو .هب صتخي
 يأ  امهل نوكي نأ زوجي الو .ةقرفلا دعب امك وأ ةقفنلاك صوصخلا ىلع بألا مزلف .هدلول دلولا
 تناك ول هنألو ؛ضعب ىلإ هضعب مامضناب مكحلا تبثي ال هيف ةبسانم الام نأل ؛ جوزللو دلولل
 ةلومحم «نيّلماك ِنيَلوَح ٌنُهَداَلوُأ نْعضَرِي ُه تادلاولاو» :ةيآلاو .ةقرفلا دعب هب مكحلا تبثل امهل
 .©5"*رساعتلا مدعو قافنإلا لاح ىلع

 ةعضرم دجوت ال نأب هيلع ىشخي وأ .هّمأ نم عاضترالا ىلإ لفطلا رطضا نإ نكلو : ب
 ظفحو ةرورض لاح هنأل ؛اهيلع بجاو اهلبق نم هعاضرإف .اهريغ نم عاضترالا لبقي ال وأ .اهاوس

 .05ةلاهريغ دحأ هل نكي مل ول امك ةمرتحم سفن

 هعاضرإ مدعب هررضتل هتدالو دنع (أبللا) اهلفط عاضرإ - مألا ىلع يأ  اهيلع بجيو : ج
 ,(0؟9هنودب شيعي ال لاقي لب كلذ

 دجوو اهلثم ةزجأ تبلط نإو كلذ تبلط اذإ هعاضرإ نم عيضرلا ّمَأ بآلا عنمي الو : د

 .5؟/ص ءالج «ينغملا» )١1١108(

 ."9١1ص "جا «عانقلا فاشكر) (1١؟7؟055)

 .8196ص ءا"ج «عانقلا فاشك» (17761)

 - 5ا/8-



 هنداوي نيك وهون يلماك نيْوَح فنا: َنْعِض 3 / ٌتادلاَولاو) : : ىلاعت هلوقل «ةقلطم تناك نب
000 

 قفشأ اهنألو ؛ «ٌنُهروَجأ ٌنُهوناَف ْمُكل َنعضْرَأ نإفه : : ىلاعت هلوقلو .ةدلاو لك يف ماع وهو رمألا

 070مل أرمأ اهنبلو اهريغ نم هيلع

 هتدلاول ٌّقح لفطلا عاضرإ نأ مهلاوقأ نم مهفي امك «ةلبانحلا بهذم ةصالخو 0١

 ءيشلاو ءهعضرت ةعضرم دجوت مل ول امك .طقف ةرورضلل ابجاو ريصي امنإو ءاهيلع ابجاو سيلو

 يف ةيعرشلا هتيفيكو هتفص فرعت امنإو ٠ ةرورضلا ةلاح يف ةيعرشلا هتيفيك الو هتفص فرعت ال

 .رايتخالاو ةعسلا ةلاح

 ةيبنجألا تناك ولو هعاضرإ يف ةيبنجألا ىلع مدقت نأ اهل ًاقح عاضرإلا نوك رهاظم نمو
 .لثملا ةرجأ اهعاضرإ ىلع ذخأت مألاو ةعربتم

 :ةيديزلا بهذم :ًاسماخ -05

 يشخو اهريغ نم عنتما نإف ءاهريغ يدث لبق نإ اهدلو عاضرإ نم عانتمالا مألل زوجي :اولاق

 ىلع ًابجاو سيل لفطلا عاضرإ نأ كلذ ىنعمو «22""*هعاضرإ اهيلع بجو ررضلا وأ فلتلا هيلع

 .اهريغ نم عاضترالا لبقي مل ول امك هعاضرإل تنيعت اذإ الإ همأ

 : ةيرفعجلا :بعذم :ًاسداس - ٠ ه١

 ديقي امبرو «ةدالولا دنع بلجي ام لوأ وهو (ايللا) اهلفط عاضرإ مألا ىلغ بجي :اولاق

 (أبللا) ادع اميف هعاضرإ امأو .70"2هنودب شيعي ال دلولا نأل ؛ كلذ اهيلع بجو امنإو مايأ ةثالثب

 لفطلا عاضرإ نأ كلذ ىنعمو .©"«دلولا عاضرإ مألا ىلع بجي الف عاضرلا امأو» :اولاق دقف

 امب تعنق اذإ ةرجألاب ولو هعاضرإب ىلوأ  مألا يأ - يهود :اولاق مهنكلو .مألا ىلع افنأو نيبل
 (""9«امهيف ىلوأ قيرطب تعربت وأ تصقن وأ ريغلا هب عنقي

 :ةيرهاظلا بهذم :ًاعباس 4

 يف وأ جوز ةمصع يف ةمأ وأ تناك ةّرح ةدلاو لك ىلع بجاولاو» : يرهاظلا مزح نبا لاق

 .578-519ص الج «ينغملادو 218ص ءالج «عانقلا فاشك» (1؟؟هم)

 .ه75ص «2"؟ج «راهزألا حرش» (7١؟69)

 )١770( 17ج «ةيهبلا ةضورلا» ص9"١1 .

 ."”560ص «ء7ج «مالسإلا عئارش» (1١؟71)

 .9"1ص اج «ةيهبلا ةضورلا» (1١؟75)
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 ءاهدلو عضرت نأ قحلي ملوأ «هئام نم دلوت يذلاب اهدلو َقِحَل ءامهنم ًاولخ تناك وأ ديس كلم
 ةقلطم تناك نإف «ةقلطم نوكت نأ الإ كلذ ىلع ربجُتو ةفيلخلا تنب اهنأ ولو تهرك مأ تبحأ

 مأ هوبأ ّبحأ كلذ اهلف .كلذ يه ءاشت نأ الإ اهقلط يذلا نم اهدلو عاضرإ ىلع ربجت مل

 وهو .هعاضرإ ىلع ربجتو ةمئاق ةيجوزلا تماد ام همأ ىلع بجاو لفطلا عاضرإف 055594. .هرك

 .ةقلطم تناك ولو اهل ٌّقح  عاضرإلا يأ -

 :ىليل يبأ نباو ةيميت نبا لوق - 5

 نأ طرشب همأ ىلع بجاو لفطلا عاضراو» : ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق
 ,07579فلسلا نم هريغو ىليل يبأ نبا لوق وهو .جوزلا عم نوكت

 ءاج ام اذهو ,هعاضرإ ىلع ربجت اهنأ كلذ ىنعمف همأ ىلع 0 لفطلا عاضرإ ناك اذإو .

 نب نسحلاو ىليل يبأ نبا لاقو» :هيف ءاج دقف ءهريغو ىليل يبأ نبا نع «ينغملا» يف ًاحيرص
 : ىلاعت هلوقل روث يبأ لوق وهو  هنم اهدلو عاضرإ يأ - هعاضرإ ىلع اهرابجإ هل : : حلاص

 , 0704 ةعاضرلا متي د نأ ٌدارأ ْنمل نيلماك ِنيَلوَح ٌنَهَدالَوَأ َّن ٌنْعض ري ُ, تادلاولاو»

 حجارلا لوقلا 5

 ةمئاق ةيجوزلا تناك اذإ هيلع ربجتو همأ ىلع بجاو دلولا عاضرإ 3 :لاق نم لوق حجارلاو

 ةيجوزلا تناك اذإ انلق امنإو . . . نيلماك ِنيَلوَح ٌنُهَدآلْوَأ َنْعْضْرُي ٌتاَدلاَولاوط : ىلاعت 1

 نُهوتاف ْمُكَل َنعَضْرَأ ْنِإَفِج : ىلاعت هلوق وه صقل اذهو ,باجيإلا نم اهانجنا صنلا نأل ؛ةمث
 عاضرإلا ربتعي كلذكو :«ىرخأ هَل ُعضرئسف ُمُْرساَعَت ْنِإو ,ٍفوّرعمب مكنيب اوًرمتأو و

 يف دحأ اهعزاني مل اهعاضرإ يف تبغرو ةقلطم تناك اذإ اهقحب فيكتلا اذه رهظيو ءمألل ًاقح

 كلذب حرص امك انام هعضري نم بألا دجوو هعاضرإ ىلع لثملا رجأ تبلط ول ىتح هعاضرإ

 .©5"0اذه مهلوقل ةلدأ نم ةلبانحلا هركذ ام حيجرتلا اذه ٌدرمو «ةلبانحلاو ةيكلاملا

 هتجوز عنم يف جوزلا ٌّقح نم حوجرملا وأ حجارلا مهلوق يف ةيعفاشلا هيلإ بهذ ام ىرن الو
 ينعي ال اهب هعاتمتسا نأل ءاهب عاتمتسالا يف هقح هيلع توفت اهنأ ةجحب هنم اهدلو عاضرإ نم

 الو اهدلو وهو اهئزجل ماعطا الإ هل اهعاضرإ امو ءاهماعط لوانت تقو ىتح اهتاقوأ عيمج قارغتسا

 .”*8ص .١٠ج «ئلحملا» (١؟750)

 .؟585ص «ةيميت نبا مالسإلا خيش قواتف نم ةيهقفلا تارابتخالا» )١157515(

 .57ا0/ص ءالج «ينغملا» (11756)

 )55؟؟١( ةرقفلا 1١5٠.

-58 



 ال هعاتمتسا نأل ؛اهب عاتمتسالا يف هقح عم ًاقلطم ضراعتي الو .ًاليوط ًاتقو اهنم قرغتسي

 عنم جوزلا ٌقح مدع ةيعفاشلا بهذم يف حصألا نإ :يوونلا لاق اذهلو ؛تاقوألا لك قرغتسي

 .هنم اهدلو عاضرإ نم هتجوز

 ؟هريغ نم اهدلو عاضرإ نم هتجوز عنمي نأ جوزلل له - ١1

 نأل ؛اهيلإ رطضي نأ الإ «هريغ نم اهدلو عاضر نم هتجوز عنم جوزلل نإ «ةلبانحلا دنع

 تادابعلا تاقوأ ىوس تاقوألا لك يف هتجوزب عاتمتسالا ّقح جاوزلا دقعب كلم جوزلا

 امك كلذ نم اهعنم هل ناكف ,تاقوألا ضعب يف عاتمتسالا هيلع توفي عاضرلاو .«تاولصلاك

 ال وأ ءاهاوس ةعضرم دجوت ال نأب اهنم عاضترالا ىلإ رطضا نإف .هلزنم نم جورخلا نم اهعنمي

 سفنلا ظفحو ةرورض لاح اهنأل ؛هعاضرإ نم اهنيكمت بجو ءاهريغ نم عاضترالا دلولا لبقي
 لثم كلاملاب نكي مل اذإ كلاملا ىلع رطضملا ميدقتك جوزلا ٌّقح ىلع مدقيف ءاهدلو

 ,9""2هترورض

 لاق دقف ءاهريغ نم اهدلو عاضرإ نم هتجوز عنم جوزلا كلمي ال ةيرهاظلا لاقو 4

 يذلا نم اهدلو عاضرإ ىلع ربجت مل ةقلطم تناك نإف» :هللا همحر يرهاظلا مزح نبا ماهإلا

 مأ هدعب اهجوزت يذلا ٌبحأ ءهرك مأ هوبأ بحأ كلذ اهلف .كلذ يه ءاشت نأ الإ اهقلط

 , 0734و

 :انلوق امأو» : هلوقب بهذملا اذهل ًاجتحم ةيرهاظلا بهذم مزح نبا مامإلا للعيو 8

 ا ا ل ,ةقلطم تناك نإف ؛ةقلطم نوكت نأ الإ

 كلذ بحأ 2 ىب أوأ اهقّلط يذلا كلذ بحأ اهل كلذف كلذ يه تءاش نإف ,.كلذ يه ءاشت نأ

 َنعضْرَأ ْنِإَف© : تادتعملا ركذ دعب قالطلا ةروس يف ىلاعت هللا لوقلف ؛ ؛ ىبأ وأ اهل ناك نإ جوز

 صخعي ملف «ىرخأ ُهل ُعضتسف مُترَساعَت ْنِإو .فوٌرعمب مكنيب اوُرمتأو نُمَروجأ ٌنُموتاف ْمُكل

 ىلإ عاضرإلا لعج لب ؛جوزلل الو بألل رايه كلذ يف لعج الو اهريغ نم جوز تاذ ىلاعت هللا

 , 9"""2(تاهمألا

 حجارلا لوقلا 5١٠١16

 امأ مزح نبا هب لدتسا امل «هريغ نم اهدلو عاضرإ نم اهنم 0 اهجوزل سيلف ءاهقلطم نم

 ."57؟0ص الج «ينغملا» ةتيقفضهتف)

 . 378 ص ١٠23ج مزح نيال «ئلحملا»و (١؟1؟59) . "ا" ه ص ١٠2ج مزح نبال «ئلحملا» (1؟1؟54)

 -41١ش1-



 اذه نأ نم هريغ نم اهدلو عاضرإ نم هتجوز عنم يف جوزلا ٌقح هيف ةلباتحلا اهقاس يتلا ةجحلا
 نكميف .عاضرإلا تاقوأ يف يأ تاقوألا ضعب يف عاتمتسالا ٌّقح اهجوز ىلع توفي عاضرإلا

 ؟اذام ناكف . معن :انلق .ءطولل اهجوزت امنإ :اولاق نإف» :لاق ثيح مزح نبا هب در امب هيلع درلا

 هدلو اهعاضرإ هعنمي الو .هتدلو نأ دعب اهجوزت يذلا ٌّقح لبق يبصلا قحف .هعضرتل هتدلو امنإو
 , 05797اهل هئطو نم

 ؟اهدلو ريغ عاضرإ نم هتجوز عنم جوزلل له ١١

 : يلاتلا وحنلا ىلع تالاحلا فالتخاب ةلأسملا هذه يف مكحلا فلتخي

 جوزلا كلمي مل جوزتت نأ لبق عاضرلل اهسفن ترجآ دق ةجوزلا تناك نإ :ىلوألا ةلاحلا
 مث عاضرلل اهسفن ةأرملا ترجآ نإو» :«ينغملا» يف ءاج دقف ,ةزاجإلا ةّدم عاضرإلا نم اهعنم
 ؛ةدملا يضقنت ىتح عاضرلا نم اهعنم الو ةراجإلا خسف جوزلا كلمي ملو حاكنلا حمص «تجوزت
 0 ىلع قباس دقعب تكلم اهعفانم نأل

 ؛دقعلا مزلو زاج اهجوز نذإب اهجاوز دعب عاضرلل اهسفن ةأرملا ترجآ نإو :ةيناثلا ةلاحلا
 .""”امهنع جرخي الو امهل ٌّقحلا نأل

 ةراجإلا دقع حمصي مل اهجوز نذإ ريغب اهريغ دلو عاضرإل اهسفن ترجا نإو : ةثلاثلا ةلاحلا

 نيهجولا دحأو ةلبانحلا بهذم اذهو .اهب عاتمتسالا يف اهجوز ٌّقح تيوفت نم كلذ نمضتي امل

 00 يف جوزلا ٌّقح هب توفي هنأل ؛هخسف جوزلل نكلو حصي رخآلا هجولاو ,.يعفاشلا باحصأل

 ,9"2ٌّقحلا اذه هب لتخي وأ اهب عاتمتسالا

 .8"5ص ١٠2ج مزح نبال «ئلحملا» )١15710(

 ."575ص الج «ينغملا» (77ا/ل1

 .575ص ءالج «ينغملا» (17777)
 .575ص ءالج «ينغملا» )١7775(
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 عباز) ىعلل
 هل عضرملا

 :دلاولا وه هل عضرُملا 1

 ْنِمل نيلماك نيِلوَح ٌنَهَدالَوُأ ٌنْعض ري تادلولاو» : ىلاعت لاق + عيضرلا دلاو وه هل عتضرملا

 يرشخمزلا لاق . 0794 فورغملاب ٌنهَتوسكو ٌنُهقْرر ُهل دولوملا ىئلعو «,ةةعاضّرلا متي د نأ دارأ

 امنإو .دلاولا وهو هل دلوي يذلا ىلعو يأ (هل دولوملا ىلعو) : ىلاعت هلوق :ةيآلا هذه ريسفت يف

 كلذل ءابآلل دالوألا نأل ؛مهل ندلو امنإ تادلاولا نأ ملعيل (دلاولا) لقي ملو (هل دولوملا) ليق

 , 07*مهدالوأ نعضرأ اذإ نهوسكيو نهوقزري نأ مهيلع ناكف «تاهمألا ىلإ ال مهيلإ نوبسني

 ىلع يأ هَل دولوملا ُىلَعوط :ىلاعت هلوق يف نيرسفملا نم هريغو يبطرقلا لاق كلذكو
 دلاولا وه هل عضرملاف 017970 ٌنُهَروِجأ ٌنهوتاف ْمُكل َنعضْرأ نإف» : ىلاعت لاقو ,015170بألا

 . عيضرلا دلاو يأ

 : هدلو عاضرإ ةرجأ وأ ةنوؤم لمحتي دلاولا “٠١117

 هلوق كلذ ىلع لد دقو ءهدلو ٍعاضرإ ةرجأ وأ ةنوؤم لمحتي يذلا وه عيضرلا داو يأ دلاولا

 دولوملا ئلعو ًةعاضرلا متي نأ دارأ ْنَمل نيلماك نيِلوَح ٌنهدالَوُأ نْعضَرُي , تادلولاو)» : ىلاعت

 عضرت يتلا ةدلاولا ةوسكو قزر هيلع  دلاولا يأ هل دولوملاف «4فورغملاب ْنُهَبوسكو ٌنُهّقْر ُهل
 يفاكلا ماعطلا وه ةيآلا هذه يف قزرلاو» :ةيآلا هذه ريسفت يف يبطرقلا مامإلا لاق .هنم اهدلو

 لاق امك عاضرلا يف اهتطساوب عيضرلا دلولا ىلإ لصي ءاذغلا نأل ؛ ةدلاوللا ىلاعت هللا هامسو

 هيلإ لصي ال ءاذغلا نأل ؛«ٌنهلمح ّن ٌنعضي ىتح نهيلع اوقفنأف لمح تالوأ َُك نِإو» : ىلاعت

 ,(078«اهببسب الإ

 )١7174( ةيآلا ءقرقبلا ةروس] 377 [ . )١77176( 779ص «ء١ج «يرشخمزلا ريسفت» .

 )١7715( ص 27ج (يبطرقلا ريسفت» 20 215١ج يسولألل 6يناعملا حور» .177ص ع يزال ريسفت»

 45ص ١« «؟ج هرانملا ريسفت»و ص4١١.

 )١77177( 27ج «يبطرقلا ريسفت» (17717) .[4 ةيآلا نم قالطلا ةروس] ص١5١.
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 دا

 نأ»' ةيآلا هذه ريسفت 2 دقو 4 مروا ٌنُهوتاف ْمكل َنعضرأ ْن نإف» : ىلاعت لاقو

 ,29(نهعاضرإ ةرجأ نهوطعي نأ ءابآلا ىلعف .نهنم مكدالوأ نعضرأ نإ تاقلطملا

 :لفطلا لام يف عاضرلا ةرجأ نوكت له 4

 امنإ روهمجلا لاق ؟هدلاو اهلمحتي مأ هتعاضر ةرجأ وه لمحتي لهف .لام دلولل ناك اذإو

 ةرجأ تناك لام هل ناك نإف ءآلام دلولا كلمي مل اذإ هدلو عاضرإ ةرجأ وأ ةنوؤم دلاولا لمحتي
 «هيبأ ىلع دلولا عاضر ةرجأ وأ ةنوؤم يرهاظلا مزح نبا لاقو . هيبأ لام نم ال هلام نم هعاضرإ

 ش .نكي مل وأ لام دلولل ناك ءاوس

 . مزح نبا لوقو روهمجلا لاوقأ يلي اميف ركذنو

 :روهمجلا لاوقأ نم 1١ه

 ًاركذ ريغصلا ةعضرم يأ رثظ ةقفن بجتو» :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاّشك» يف ءاج :ًالوأ
 همزلت نم ىلعف .لام ريغصلل نكي مل نإف «ريبكلا ةقفنك لام هل ناك نإ هلام يف ىثنأ وأ ناك
 ليسا .هريغ وأ بأ نم هتقفن

 ناك اذإ ريغصلا عاضرإ مث» : ةيفنحلا هقف يف «راغصلا ماكحأ عماج» يفو :ًايناث ٠ ١1و

 نوكت هنإف لام هل ناك اذإ امأ .لام ريغصلل نكي مل اذإ بألا ىلع بجي امنإ هعضري نم دجوي
 , 9*"0ريغصلا لام يف عاضرلا ةنوؤم

 لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجأو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف : ًاثلاث - ٠١١107

 .©29عمهل لام ال نيذلا لافطألا هدالوأ ةقفن ءرملا ىلع نأ ىلع ملعلا

 اهل ناك تعضرأ ولف» :«يقوسدلا ةيشاحو» ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يفو :ًاعبار 4
 ,5"0(بألا ىلعف لام هل نكي مل نإف .يبصلا لام يف رجألا

 : يبطرقلا لوق 048

 ناك ول الجر نأ مهتم دش نما هايم ميج أ دقو» : «يبطرقلا ريسفت» يف ءاج :ًاسماخ

 .158ص .18ج («يبطرقلا ريسفت» )١177319(

 )١17780( .ج'«عانقلا فاشك» ص1١86".

 ."717ص .١1ج هراغصلا ماكحأ عماج» )١15781(

 . 2817 ص الج «ينغملا» (11١؟8)

 .ه790©ص «.7ج «يقوسدلا ةيشاحد»و ريدردلل «ريبكلا حرشلا» )١1578(
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 .2594عاضر الو ةقفن بألا ىلع بجي ال هنأ رسوم بألاو لام دلوللو «لفط دلو هل

 :يرهاظلا مزح نبا لوق -

 ةرجأ نم عاضرلا يف دلاولا ىلع بجي هنأ انركذ ام لكو» : ىلاعت هللا همحر مزح نبا لاق

 .09*(نكي مل وأ لام عيضرلل ناك ءاوس .هيلع بجاو وهف ةوسك وأ قزر وأ

 ؟اهدلو عاضرإ ىلع ةرجأ ةدلاولا قحتست له - 40١

 كلذ لمحتي لهف «ةعضرم هل رجأتسي نأب هدلو عاضرإ ةرجأ وأ ةنوؤم لمحتي دلاولا نإ :انلق

 هدلو عاضرإل اهرجأتسي نأ دلاولل حصي لهو ؟ةقرفلا دعب وأ حاكنلا مايق لاح يف هتدلاو هتعضرأ ذإ

 .بهاذملا فلتخم يف ىيتآلا يف هزجون ءاهقفلا دنع ليصفتو فالتخا ؟اهنم

 :ةيفنحلا بهذم :ًالوأ

 نم ةدتعم تناك اذإ وأ حاكنلا مايق لاح يف اهدلو عاضرإ ىلع ةرجأ مألا قحتست ال مهدنع

 وأ ةرجألاب هعاضرإ ىلع (اهجوز وهو دلولا يبأ عم يأ) بألا عم تقفتا ء ءاوس 2 يعجر قالط

 ةرجأ الو «ةنايد اهيلع بجاو هعاضرإ نأب كلذ اولّلعو «ةرجألاب هتبلاط مث .قافتا نودب هتعضرأ

 .ةنايد بجاو وه امب مايقلا ىلع

 يف حاكنلا ءاقبل اهدلو عاضرإ ىلع ةرجأ قحتست ال كلذكف .نئاب قالط نم ةدتعملا امأ

 تضقنا اذإ امأ .حاكنلا لاوزل عاضرلا ىلع ةرجأ قحتست ىرخألا ةياورلا ىلعو , ماكحألا ضعب

 . حاكتلا لاوزل عاضرلا ةرجأ قحتست اهنإف .ةنئابلا ةقرفلا نم اهتذع

 «ةيلكلاب حاكنلا لاوزل عاضرلا ةرجأ قحتست اهنإف «ةنئابلا ةقرفلا نم اهتّدع تضقنا اذإ امأ

 . مهنع هانلق ام ىلع ةّلاّدلا ةيفنحلا لاوقأ ضعب يلي اميف ركذنو

 يأ - اهدلو عضرتل هنتلتعم وأ هتحور يهو 00 نإو» :«ةيادهلاو يف ءاج ١١ 4م

 ٌنْعض ري ثتادلاولاو» : : ىلاعت لاق ةنايد اهيلع قحتسم عاضرإلا نأل ؛زجي مل -هنم اهدلو

 هيلع تمدقأ اذإف .ءاهزجع لامتحال  عاضرإلا ىلع ربجت ملف ترذع اهنأ الإ # . ٌنهدالوأ

 ةدتعملا يف اذهو .هيلع ةرجألا ذخأ زوجي الف ءاهيلع ًابجاو لعفلا ناكف اهتردق ترهظ رجألاب

 .- انئاب ةقلطملا يأ  ةتوتبملا يف اذكو .مئاق حاكنلا نأل ؛ةدحاو ةياور يعجر قالط نع

 قاب حاكنلا نأ ىلوألا ةياورلا (هجو) .لاز دق حاكنلا نأل ؛اهراجئتسا زاج ىرخأ ةياور يفو

 ١. ١7ص 20ج «يبطرقلا ريسفت) (١؟5285)

 79" ص ١3ج «ئلحملا» (1؟1؟8ه6)
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 لاز دق حاكنلا نأل ؛زاج اهدلو عاضرإل اهرجأتساف اهتّدع تضقنا نإو . ماكحألا ضعب يف
 ,05*ةيلكلاب

 هتدتعم وأ هتجوز يهو اهرجأتسا نإو» :ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يفو 45

 نبا ةياور يف ثالث تاقلط وأ نئاب قالط نع ةدتعملاو .زجي مل اهدلو عضرتل يعجر قالط نع

 اهدلو عاضرإل اهرجأتساف اهتّدع تضم نإو . ىوتفلا هيلعو عاضرلا ةرجأ قحتست دايز

 , 07545 (ناجح

 : ةيكلاملا بهذم :ًايناث 6

 يأ) ةيعجرلا وأ عيضرلا يبأب ةجوزتملا مألا ىلعو» :ريدردلل «ريغصلا حرشلا» يف ءاج

 نأب ردق ولعل الإ «بألا نم هذخأت رجأ الب جوزلا كلذ نم اهدلو عاضرإ (ًايعجر ًاقالط ةقلطملا
 تعضرأ نإف .عاضر اهمزلي الف نهدالوأ مهئاسن عاضرإ مهنأش نيذلا سانلا فارشأ نم تناك

 تعضرأ نإف عاضرإ اهمزلي ال نئابلاك .بألا ىلعف الإو لام هل ناك نإ دلولا لام يف ةرجألا اهلف

 بألا مدعي نأ الإ وأ «ةرجألا اهلو ةرورضلل هعاضر اهمزليف اهريغ دلولا لبقي ال نأ الإ ةرجألا اهلف

 نإ هعضري نم اهلامب ترجأتسا اهمزل اذإو .هعاضرإ اهمزليف «يبصلل لام الو تومي وأ رقتفي نأب

 .©0""رسيأ اذإ دلولا وأ بألا ىلع اهل عوجر الو اهسفنب هعضرت مل

 تالاحلا يف الإ اهدلو عاضرإ ىلع ةرجألا قحتست ال مألا نأ لوقلاب اذه نم مهفيو

 ىلعف ءدلولل لام الو هتوم وأ هرقفل بألا مدعو .دلولا عاضرإ اهيلع بجو اذإ اهنأو .ةروكذملا

 الو اهلام نم هعضري نم هل رجأتست نأ اهيلعف ءهعاضرإ عطتست مل نإف ناجم هعضرت نأ مألا
 . هعاضرإ ةرجأ نم هتعفد امب دلولا ىلع الو بألا ىلع اهل عوجر

 :05*ةةيعفاشلا بهذم :ًاثلاث 5

 مايق لاح يف اهنم هدلو عاضرإل اهرجأتسي نأ اهجوزلو عاضرلا ةرجأ مألا قحتست مهدنع

 : اولاق دقف هذعبو حاكنلا

 نإ ةرجألا ذحخأت نأ اهلو 2 ةدالولا دعب لزانلا نبللا وهو ابللا اهدلو عاضرإ مألا ىلع 5 أ

 . ةرجأ هلثمل ناك

 ."40ص ,ا"ج «ةيادهلا» (1١؟؟85)

 .هكاص ١1ج «ةيدنهلا ىواتفلا» )/١757839(

 .95 77ص «١1ج ريدردلل «ريغصلا حرشلا» (1١؟184)

 . 54-100 44ص 27ج «جاتحملا ينغم» (1١؟5549)

 - عمك -



 بلط اهلو .هعاضرإ اهيلع بجو مألا الإ هعضرت نم دجوي مل نإ أبللا هعاضرإ دعبو : ب
 .هتقفن همزلت نممف اآلإو لام هل ناك نإ هلام نم ةرجألا

 لاح يف اهنم هدلو عاضرإل هتجوز رجأتسي نأ جوزلل زاج .مألا ريغ ةعضرم تدجو اذإ : ج

 .هدعبو حاكنلا مايق

 :ةلبانحلا بهذم :ًاعبار 41/

 اولّلعو .هلاوز دعبو حاكنلا مايق لاح اهنم هدلو عاضرإل هتجوز جوزلا راجئتسا حصي مهدنعو

 ةطايخلل اهسفن ةراجإك جوزلا عم زاجف .هيف نذأ اذإ جوزلا ريغ نم زوجي ةراجإ دقع هنأب كلذ
 عاتمتسالا يف هقح تيوفت نم هيف امل هنذإ ريغب يبنجأل اهسفن ةراجإ تعنتما امنإو .ةمدخلا وأ
 حصف ءاهسفن ةراجإ يف اهل نذأ دقف اهرجأتسا اذإو .هنذإب تزاج اذهلو ؛تاقوألا ضعب يف اهب

 كاكا حلالا نب عطاك
 :ةيديزلا بهذم :ًاسماخ --4

 نوكتو .حاكنلا مايق لاح اهجوز نم اهدلو عاضرإ ىلع ةرجألا بلط ةجوزلل زوجي .مهدنعو
 اهدلو عاضرإ ىلع اهل ةرجأ الو . .بألا لام نمف لام هل نكي مل نإف .دلولا لام نم ةرجألا

 موقي الو لفطلل يرورض (ابللا) نأب كلذ اولّلعو «ةدالولا دعب مايأ ةثالث عاضرلا اذه ةّدمو (أبللا)
 عطق يف نأ امك «بجاولا ءادأ ىلع ةرجأ الو ءاهيلع ًابجاو (ابللا) هعاضرإ نوكيف .هماقم هريغ
 اَمِدلَوب ةدِلاَو ٌراضُت آل» : ىلاعت لاق رارضإلا نم ةعونمم مألاو .لفطلاب ًادكؤم ًارارضإ هنع ابللا

 قحتست تناك اذإ اهنأ حضاولا نمو .26"*':أبللا اهدلو عاضرإ ىلع ةرجألا قحتست : مهضعب لاقو

 . ىلوأ هدعبف حاكنلا مايق لاح اهدلو عاضرإ ىلع ةرجألا

 :07559ةيرفعجلا بهذم :ًاسداس 68

 : يتآلا ليصفتلا كلذ ىلع ةرجألا اهقاقحتساو اهدلو مألا عاضرإ يف مهدنعو

 .هتدالو تقو نم مايأ ةثالث ةدمب مهضعب هديقو (أبللا) اهدلو عاضرإ مألا ىلع بجي أ

 . هيلع ةرجألا ىقحتستو

 .19"7-"18ص اج «عانقلا فاشك» 577-2578/ص ءالج «ينغملا» (177940)

 .5-077ه75ص «ا"ج «راهزألا حرش») )١51941١(

 . ١"ةص 235ج «ةيهبلا ةضورلا» 27١ 5 © ص 22ج «مالسإلا عئارش» ةتففحف]
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 تناك اذإ اهراجئتسا بألل نأ امك .هتعضرأ نإ هعاضرإ ةرجأب ةبلاطملا لفطلا مألو - ب

 . كلذ زاوج هجولاو .حصي ال ليق دقف ةيجوزلا مايق لاح اهراجئتسا امأ .ًانئاب

 .ةرجألا اهلو اهريغب وأ اهسفنب اهلفط عضرت نأ مأللو : ج

 ناك نإ دلاولا ىلعف الإو لام دلولل ناك نإ هلام نم اهدلو عاضرإ ىلع مألل ةرجألاو : د
 هذه يف اهيلع عاضرإلا بوجول اهل ةرجأ الو هعضرت مألا نإف لام امهدجأل نكي مل نإف لام هل

 .ًارسعم بألا ناك ول هيلع قافنإلا اهيلع بجي امك «ةلاحلا

 ٠١ - ةيرهاظلا بهذم :ًاعباس :

 ىلع اهل ةرجأ الو حاكنلا مايق لاح اهجوز نم اهدلو عضرت نأ ةدلاولا ىلع بجي . مهدنعو

 ًاقالط ةقلطم تناك نإو .اهدلو دلت نأ لبق كلذ اهل ناك امك اهتوسكو اهتقفن اهل امنإو هعاضرإ
 , 5"05هعاضرإ ىلع ةرجألا عيضرلا ىلع اهلف ءًانئاب

 ةيميت نبا مالسإلا خيش لوق :ًانماث - 0١

 نأ طرشب مألا ىلع بجاو لفطلا عاضرإ ٠ ؛ ىلاعت هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش دنع

 ؛اهتوسكو اهتنفل ىلع ةدايز لثملا ةرجأ قحتست الو «ةيجوزلا مايق لاح يف يأ جوزلا عم نوكت

 .ةعاضرلا متي د نأ دارأ ْنَمل نيلماك َنيَلوَح ٌنهَداَلَوُأ نعض ري تدلاولاَو) :لاق ىلاعت هللا نأل

 «فورعملاب ةقفتلاو ة ةوسكلا الإ نهل بجوي ملف ,«ٍفورعملاب ٌنُهَتَوْسكو ٌنُهقْرر ُهل دوُلْوَملا ىلعو

 :لماحلا يف ىلاعت لاق ام عضترملل ةصاخ ةدايز نم نوكي نأ هاسع امو ةيجوزلاب بجاولا وهو

 ؛همأ ةقفن يف دلولا ةقفن تلخدف 4 نُهلمَح َنْعْضَي ىتح ٌنهيلَع اوُقفنأف لمح تآلوأ ّنُك ْنِإو»

 بوجولا طع ىتح نيببسب ةبجاو انه ةقفنلا نوكتو . عضترملا كلذكو ءاهب ىذغتي هنأل

 تناك اذإف . ةيجوزلل ال عاضرإلل ةقفنلا اهلف ءاهدلو تعضرأو تزشن ول امك رخآلاب تبث امهدحأب

 ْمُكل نشر نإ :لاق ىلاعت هللا نأل ؛بير الب اهرجأ قحتست اهنإف هدلو هل تعضرأو انئاب

 , ©""؟9ةوسكلاو ةقفنلا وه رجألا اذهو # هروح ٌنهوتاف

 حجارلا لوقلا 75

 «ةيجوزلا مايق لاح هنم اهدلو عاضرإ ىلع اهجوز نم ةرجأ قحتست ال ةدلاولا نأ .حجارلاو

 هعضرت اهنوكل ةقفن ةدايز ىلإ تجاتحا نإ نكلو .ةيجوزلا ببسب اهعاونأب ةقفنلا اهل امنإو

 . ”"هص ٠. ١٠ج مزح نبال «ئلحملا» ةلنيفهتس]

 . 3856ص «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف نم ةيهقفلا تارايتخالا» )١7745(
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 اهدلو ةأرملا تعضرأ نإو» :«ينغملا» يف ءاج دقف .(اهجوز) لفطلا يبأ ىلع كلذ تقحتسا

 : ىلاعت هللا لوقل همزل ةقفن ةدايز ىلإ تجاتحاف - ةيجوزلا مايق لاح ا هدلاو لابح يف يهو

 تداز اذإف ءاهتيافك ردق ىلع قحتست اهنألو ؛4فورعملاب ٌنهتوُسكو نقد ُهل دولؤملا ئلعو)»

 , 05؟؟©2«اهتيافك ةقفن تداز اهتجاح

 :هعفدو .ضارتعا ١٠١141

 ءاوس .ةوسكلاو ةقفنلا قحتست ةجوزلا تناك اذإ لاقي نأب هانحجر ام ىلع ضرتعي دقو

 : ىلاعت هلوقي تعضرأ اذإ سكلاو فررلا اهل اهل ةميركلا ةيآلا تبجوأ اذاملف ءعضرت ملوأ تعضرأ

 ٌنُهقْرر ُهل دوُلْوَملا ئلعو ,ةعاضرلا متي نأ ”دارأ نمل نيلماك َنْيَلوَح َنُمَدالْوأ َنعِضْرُي ثدلاولاَو»
 ةقفنلا اهقاقحتسا ىلع ةدايز عاضرلا ةرجأ اهقاقحتسا ىلع كلذ لدي الأ .«فورعملاب نيو

 ؟ةيجوزلا ببسب

 اذإف ءاهب عاتمتسالا نم اهجوز اهنيكمت لباقم ةوسكلاو ةقفنلا قحتست ةجوزلا نإ : باوجلاو
 ,عاضرإلا ببسب طقست دعا نأ ٍمهوتم مهوتي دقف «نيكمتلا لمكي مل عاضرإلاب تلغتشا

 ىلع يأ 4 ٌنهَتوَسكو َّن نهر ُهل ِدوُلْوَملا ىلعو» :اهيف ءاج اذإ مهوتلا كلذ ةيآلا هذه تلازأف

 .هدلو عيضرلا نأل ؛جوزلا حلاصم يف لاغتشا هنأل ؛عاضرلا لاح يف نهتوسكو نهقزر جوزلا

 .©"""رفسلا اذهب طقست ال اهتقفن نإف هنذإب جوزلا ةجاحل ترفاس ول امك تراصف

 :اهدلو عاضرإ يف اهريغ عم مألا محازت 4

 له يأ ؟ميدقتلا نوكي نملف .هعاضرإ ْ تدارأو هدلول عضرتسي نأ لفطلا دلاو دارأ اذإو

 ليصفتو لاوقأ ؟طورشم ميدقتلا اذه نأ مأ ؟اهدلو عاضرإ يف ًاقلطم ةيبنجألا ىلع مألا مدقت

 : يتآلا يف هزجون ءاهقفلل

 :ةيفنحلا بهذم :ًالوأ 6

 اهدلو عاضرإل اهرجأتساف اهتّدع تضقنا نإو» :ةيفنحلا هقف يف «ةيادهلا» يف ءاج : أ

 اهريغب ءاجو اهرجأتسا ال بألا لاق نإف .ةيبنجألاك تراصو ةيلكلاب لاز دق حاكتلا نأل زاج

 رظن ناكف قفشأ اهنأل ؛قحأ يه تناك رجأ ريغب تيضر وأ «ةيبنجألا رجأ لثمب مألا تيضرف

 .259ياهيلإ عفدلا يف يبصلل

 ."5؟9ص ءالج «ينغملا» (1١؟1796)

 .0١15ص اج يبطرقلل «(نارقلا ريسفت) نارقلا ماكحأ» (17؟95)

 ."377ص ١1ج «راغصلا ماكحأ عماج» يف هلثمو .*4هص اج «ةيادهلا» (١؟؟919)
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 ةمدقمو ةدعلا دعب اهدلو عاضرإب ٌّقحأ مألا» :ةيفنحلا هقف يف «ناريحلا دشرم» يف ءاجو : بن

 ةيبنجألا تيضر نإو .بألا راضي ال ةلاحلا هذه يفف ءاهنم رثكأ ةرجأ بلطت ملام ةيبنجألا ىلع

 عاضرإلاب اهنم ٌّقحأ ةيبنجألاف لثملا ةرجأ بلطت مألاو ,لثملا ةرجأ نودب وأ ًاناجم هعاضزإب
 هيلع لوصحلا نكمأ دقو هعاضرإب عيضرلا ءاذغ دوصقملا نأ كلذ ليلعتو «90"0(اهدنع هعضرتو
 ىلع مألا ميدقت يف نوكيف .مألا هبلطت امم لقأ رجأب وأ ةعربتملا دوجول بألا ىلع ةفلك نودب

 ال نكلو 4هدّلوب ُهَل ٌدوُلوُم الو اًمدّلَوب هَدلاو ٌراَضُت آل» :لوقي ىلاعت هللاو بألاب رارضإ ةيبنجألا
 ْ .همأ تيب يف ةعضرملا هعضرت لب ءاهنم دلولا ذخأب ةدلاولا راضت

 : ةيعفاشلا بهذم ًايناث 5

 ٌنعضرَأ نفل ىلاعت هلوقل اهبلط ىلإ تبيجأ اهدلو عاضرإل لثملا رجأ مألا تبلط اذإ عمدت

 رجأ نم رثكأ مألا تبلط نإو .اهريغ نم هعاضرإب ٌّقحأ يه تناكو 4َنُمَروجأ ْنُهوُنََف ْمُكَل
 ةيبنجأ عضرتسي نأ هلو «لثملا رجأ ىلع ةدايزلاب هررضتل اهبلط ةباجإ بألا ىلع بجي الف «لثملا

 ريسي ءيشب ولو لثملا ةرجأ نم لقأب تيضر وأ هعاضرإب ةيبنجأ تعربت اذإ اذكو .لثملا رجأب هدلول

 يف نأل ؛ةيعفاشلا دنع رهظألا لوقلا يف لثملا رجأ نم رثكأ تبلط نإ مألا بلط ةباجإ همزلي ال

 لاق دقو «هب ًارارضإ ةيبنجألا هب تيضر ام ىلع ةدايزلا عم وأ ةعربتملا دوجو عم ةرجألا هفيلكت

 :بهذملا يف يناثلا لوقلاو .« مُكْيلع َححانُج الق مُكدالْوأ اوعضرِتسَت نأ مدر ْنإو» : ىلاعت

 ةعضرملا دوجو عم هنم رثكأب وأ ةعربتملا دوجو دنع لثملا رجأب ولو اهعاضرإ بلط ىلإ مألا باجت

 .9""20ءيضرلا اهدلو ىلع مألا ةقفش روفول لثملا رجأب

 :ةيكلاملا بهذم :ًاثلاث 7

 ةّدع يف وأ حاكنلا مايق لاح ردقلا ةّيلعو «نئابلا يهو  عاضر اهمزلي ال يتلا مأللو» :اولاق

 : عاضرإلا اهمزلي ال يتلا مألل بألا لاق اذإو .اهدلو تعضرأ اذإ لثملا ةرجأ  يعجرلا قالطلا

 ةرجأ ذخآو هعضرأ انأ :ةروكذملا مألا تلاقو .هنيذخأت امم لقأ ةرجأب وأ ًاناجم هعضرت نم يدنع
 . مألا لوق لوقلاف , يلاثمأ

 يلثم ةرجأ خآو هعضرأ انأ :همأ تلاقو .همأ دنع ًاناجم هعضرت نم يدنع بألا لاق نإ امأو

 . 0"( حجارلا وهو مألا باجت امنإو باجي ال ليقو .بألا باجي ليق :ةلأسملا يف نالوقف

 .ةيفنحلا بهذم ئلع اشاب يردق موحرملا فيلأت «ناريحلا دشرم» نم ("ا/١) ةداملا )١7794(

 .ة 35ص 23ج « يقوسدلا ةيشاحوو ريدردلل «ريبكلا حرشلا» 61 فرخ فز
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 : 075:9 : ةليانحلا بهذم :ًاعبار 2 ا

 قحأ - مألا .يأ  .يهف ءهعاضرب هل عربتي نم 1 دجوو اهلثم ةرجأ تبلط نإو :اولاق
 َنْعضرُي تادلاّولاو» :ىلاعت هلوقل ؛ةقلطم وأ جوزلا لابح يف تناك ءاوس .هعاضرإب
 ْمُكل َنعَضْرَأ نإف» : ىلاعت هلوقل ةدلاو لك يف ماع وهو رمألا هب داري ربخ وهو . 8 # . نهال

 ولو اهلثم ةرجأ نم رثكأ تبلط نإف .أرمأ انبلو ةناضحلاب قحأو قفشأ اهنألو ؛ 4 ٌنُهَروِجأ ٌنُهوُناَف

 عازتنا بألل زوجيف «لثملا رجأب هعضرت نم عم وأ هعاضرإب تعربت نم عم هب ّقحأ نكت مل ريسيب
 اهقح تطقسأ مألا نأل ؛لثملا رجأب هعاضرإب ةيضارلا وأ ةعربتملا ةعضرملل هميلستو اهنم لفطلا

 ُمتْرساَعَت ْنِإو : ىلاعت هلوق مومع يف تلخدف ءلثملا رخآ نم رثكأ اهلطي اهزيغ ىلع مذعلا يف
 ةدايزلاب الإ هعضرت نم دجوت ملو لثملا رجأ نم رثكأ مألا تبلط ول نكلو . «ىرخأ ُهل عض رتَسَ
 ةجوزتم عيضرلا مأ تناك ولو .هعاضرإب اهريغ نم قحأ مألاف مألا اهتبلط يتلا لثملا رجأ ىلع

 هعاضرإب عربتي نم دجوو لثملا رجأب هعاضرإ تبلطو .لوألا اهجوز اهقّلط نأ دعب رخآ جوزب
 نألو ؛4 . . َنُمَدآلْوأ َنْعضْرُي تادلاولاو» :ةيآل كلذب يناثلا جوزلا يضر اذإ هعاضرإب ٌّقحأ مألاف
 .ةجوزتملا ريغ تهبشأف عاضرإلا نم اهعنم يف هّقح طاقسإب يضر دق يناثلا جوزلا

 :ةيرفعجلا بهذم :ًاسماخ 2-8

 ناك ةدايز تبلط ولو .عاضرلل ةرجأ نم اهريغ بلطي ام بلط اذإ هعاضرإب ٌّقحأ مألاو» :اولاق

 قحأ يهف عربتلاب مألا تيضرف هعاضرإب ةيبنجأ تعربت ولو .اهريغ ىلإ هميلستو اهنم هعزن بألل

 ©" 9ةعربتملا ىلإ هميلست بآللف ءضرت مل نإو ءهب

 :ةيرهاظلا بهذم :ًاسداس

 هعاضرإ يف ةرجألا هيبأ ىلع اهلف ًاثالث ةقلطم تناك نإف : يرهاظلا مزح نبا مامإلا لاق
 هلوق ىلإ تفتلي الو ءهرك مأ بحأ كلذ ىلع ربجي بألا نإف ءاهلثم ةرجأب يه تيضر نإف .طقف

 بألا ىبأو اهلثم ةرجأ نم  رثكأب الإ يه ضرت مل نإف .ةرجأ الب وأ لقأب هعضرت ةعضرم دجاو انأ

 ,«ىرخلأ ُهل ٌعضْرُتسف ْمُترِساَعَت نوط :ةميركلا ةيآلا يف دراولا  رساعتلا وه اذهف اهلثم ةرجأ الإ
 اهنبل ةعضرم الإ بألا دجي ال وأ اهيدث ريغ لبقي ال نأ الإ هدلول اهريغ عضرتسي نأ ٍذئنيح بأللو

 ىلع ةدلاولاو يه ربجتو هعاضرإ ىلع ٍذئنيح مألا ربجتف هل لام ال بألا ناك وأ عيضرلاب رضم
 عاضرلا يف دلاولا ىلع بجي هنأ هانركذ ام لكو .هيلع ءيش الف الإو .لام هل ناك نإ اهلثم ةرجأ

 .18-519ص اج «عانقلا فاشك» .778-5794ص ءالج «ينغملا» )١1101(

 ."40ص 37ج «مالسإلا عئارش» )١70(
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 . ""9لام هل نكي مل وأ لام عيضرلل ناك ءاوس . ,هيلع بجاو وهف ةوسك وأ قزر وأ ةرجأ نم

 حجارلا لوقلا ١

 : لثملا رجأ تبلط وأ ةعربتم تناك اذإ : الوأ

 اهلثم رجأ تبلط وأ ةعربتم تناك اذإ اهدلو عاضرإ يف اهريغ ىلع مألا ميدقت يف فالخ ال

 .كلذ نم لقأب لبقت ةعضرم دجوت ملو هنم لقأ وأ

 : لثملا رجأ نم رثكأ تبلط اذإ :ًايناث 5

 نع مألا عجارتت ملو «لثملا رجأب هعضرت نم تدجوو لثملا رجأ نم رثكأ مألا تبلط اذإ

 (رساعتلا) وه اذهف .لثملا رجأ نم رثكأ ايتاطعإلا بألا ضري ملو .لثملا رجأب ىضرتف اهبلط

 عضرتسي نأ بألل زوجيف «ىرخأ ُهل ٌعضْرُمسف ْمَترِساَعَت ْنِإو» :ةميركلا ةيآلا يف هيلإ راشملا

 نِإو» :ةيآلا هذه نورسفي مهو نورسفملا هيلإ راشأ ام اذهو «هعضرت هم ريغ ةعصرم هدلول

 ٍفورعمب ْمُكنيب اوُرمَتأَو» : ةيآلا هذه يف نيرسفملا لاوقأ نمف ؛ ,«ىرخأ ُهل ْعِضْرُمسف ْمُثرِساَعَ

 ام 2094 ىرحأ هل ٌعضْرَتسف ْمُترساَعَت ْنِإو
 : يتأي

 ةرجأ يف ةأرملا تبلطف «ةأرملاو لجرلا فلتخا نإو يأ 4 مُتْرَساعَت نِإو> يركن لاق : أ

 مأ) هتجوز هيلع هقفاوت ملو اليلق ة جوزلا لذب وأ ,كلذ ىلإ جوزلا اهبجي ملو «ًاريثك عاضرلا

 . 07 اهريغ هل عضرتسي نأ جوزللف  (عيضرلا

 ال  ملعأ هللاو - ينعي «ٍفوُرُغمب ْمُكَنبب اوٌرمتأو» : ىلاعت هلوق :صاّصجلا لاقو : ب

 هلوقو . قحتسملا رادقملا نع اهل جوزلا رصقي الو «ةرجألا نم هبلطت اميف اهجوز ىلع ة أرملا طتشت

 تيضرو اهلثم رجأ نم رثكأ ة ةأرملا تبلط اذإ هنإ ليق «ىرحلأ ُهل ُعِضْرُيسف ْمُترساَعَت ْنإو» : ىلاعت

 يف - دلولا عاضرإ يأ - كلذ نوكيو « ةيبنجألا عضرتسي نأ جوزللف ٠ ءاهلثم رجأب هذخأت نأب اهريغ

 . "2 "اهدنع ثوكملاو هكاسمإب ّقحأ اهنأل ؛مألا تيب

 ًاضعب مكضعب رمأيل يأ «ٍبورعمب ْمُكْنيَب اورمَتأَو : ىلاعت هلوق «ىبولالا لاقوة دع

 . ةرساعم ةجوزلا نم الو ةسكامم بألا نم نكي الو ,٠عاضرإلاو هللا يف ليمج يأ فورعمب

 ىلع مكضعب قبض يأ « متقياضت اذإ يأ .«ىرخأ هل عض رتسف ُمَترساَعَت نإو» : ىلاعت هلوقو

 ."8 ص .١1ج «ئلحملا» (178.0#)

 )١1704( ةيآلا نم .قالطلا ةروس] 5[.

 )١7:05( .3487ص .4ج «ريثك نبأ ريسفت»

 )١7:5( 457"ص ."ج صاصجلل «نآرقلا ماكحأ» .
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 ةعضرم زوعت الو دجوتسف يأ ىرخأ هل عضرتسف «ةدايزلا بلط وأ ةرجألا يف ةحاشملاب رخآلا

 اهيضقيس اهلعفي الف ةجاح هيضقتست نمل كلوقك هنأل ؛ مألل ةبقاعم  ليق ام ىلع  هيفو . ىرخأ

 ش , 05:9(. . كريغ

 : عاضرلاب ةعربتملا ةيبنجألا تدجو :ًاثلاث ١٠١1.م

 اذهو .هل عفنأو حلصأ اهلبق نم اهدلو عاضرإ نألو ؛اهلثم رجأ نم رثكأ بلطت مل اهنأل ؛اهبلط

 نأ هلف .كلذك نكي مل نإف .اهل لثملا رجأ لذب ىلع ارداقو لاحلا روسيم جوزلا ناك اذإ هلك

 : .هعضرتل ةعربتملا ىلإ هملسيو همأ نم لفطلا عزتني

 : عاضرإلا ناكم 65

 نيأف ةيبنجأ ةعضرم بألا هل عضرتسا اذإ امأ «يهيدب ءيش اذهو اهتيب يف اهدلو عضرت مألا

 هعضرت اهنأ وأ ءهمأ تيب ىلإ هديعت مث هيف هعضرتو اهتيب ىلإ هلقنتو همأ تيب نم هذخأت له ؟هعضرت

 ؟همأ تيب ىف

 اهنأل ؛ مألا تيب يف كلذ نوكيو ةيبنجألا عضرتسي نأ جوزللف» :صاّصجلا مامإلا لاق : أ
 02*05 نوكلاو هكاسمإب ٌّقحأ

 نم تدجو اذإ اذهو .مألا دنع هعضرت نم بألا رجأتسيو» :«ةيدنهلا ىواتفلا» يفو : ب

 اهيلع طرتشي مل اذإ همأ تيب يف دلولا دنع ثكمت نأ  ةعضرملا يأ  رئثظلا ىلع سيلو ءهعضرت

 يف طرتشي ملو «مألا دنع هعضرت نأ رئظلا تبأ اذإو ,ةعاسلا كلت يف اهنع دلولا ينغتسيو كلذ

 هوجرخأ لوقت وأ ؟هعضرتف اهلزنم ىلإ دلولا لمحت نأ اهل تناك ,مألا دنع عاضرإلا ةراجإلا دققع

 . رثظلا نوكت نأ ةراجإلا دقع يف طرش نإو .مألا ىلع دلولا لخدي مث ءرادلا ءانف يف هعضرأف

 .©""ةاهيلع طرش امب ءافولا اهمزلي مألا دنع

 : عاضرإلا ناكم يف حجارلا 6

 .عاضرإلا ناكم نأشب رثظلا عم قافتالا هيلع يرجي ام عابتا عاضرإلا ناكم يف حجارلاو

 .ًاطرش طورشملاك ًافرع فورعملا نأل ؛ةلاحلا هذه يف فرعلا عابتا بجو ,قافتا دجوي مل نإف

 )١701( 78ج «يسولآلا ريسفت» ص9"١-150.

 )04؟١1( .457ص 7٠ج صاصجلل «نآرقلا ماكحأ»

 ةييرارش رات كج «راغصلا ماكحأ عماج» يف هلثمو هكا-ه١5 ص ءقج «ةيدنهلا ىواتفلا» (؟:9)
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 :اهترجأب دلاولا مزتلي يتلا عاضرإلا ةّدم 3-5

 : ةلباحلا دنع : ًالوأ

 قافتاب نيتنسلا نع ةّدملا صيقنت زوجيو «نيتنس نم رثكأل هدلو عاضر ةرجأ بألا مزلي ول

 «عانقلا فاشك» يف ءاج . .دلولا ٌّقحل ةياعر زوجي الف ءصيقنتلاب دلولا ررضت اذإ الإ نيدلاولا
 َنعضرُي ُتادلاَولاَوظ : ىلاعت هلوقل ؛نيلوحلا قوف امل رثظلا ةقفن همزلي الو» :ةلبانحلا هقف يف
 لإ ,زوجيف .هيوبأ نذإب الإ اهلبق مطفي الو .«ةعاضّرلا متي ْنأ دارأ ْنَمِل نيلماك نيلوح ْنْمَدالْوأ

 , 353 رارض الو ررض ال :ثيدحل ؛ايضر ولو مطفي الف «ريغصلا ررضتي نأ

 /٠١ - ةيفنحلا دنع :ًايناث :

 دنعو «نيتنس نم رثكأ ةرجأب دلاولا مزلي ال :دمحمو فسوي يبأ دنعف «فالتخا ةيفنحلا دنعو

 ةمئألا سمش لاق» :«راغصلا ماكحأ عماج» يف ءاج دقف ءًأرهش نيثالث ىلإ هللا همحر ةفينح يبأ
 يبأ دنعف .ةرجألا تبلطو نيلوحلا دعب تعضرأف هتأرما قلط نم : ىلاعت هللا همحر يناولحلا

 هللا امهمحر دمحمو فسوي يبأ دنعو .ارهش نيثالث مامت ىلإ ةرجألا قحتست هللا همحر ةفينح

 ,20592نيلوحلا ءارو اميف ةرجألا قحتست ال ىلاعت

 :ةرورضلل ةعاضرلا ةّدم ديدمت - 4

 ةراجإلا تددم هتعضرم يدث ريغ لبقي ال لفطلاو اهيلع دقاعتملا ةعاضرلا ةّدم تهتنا اذإو

 - ةفينح يبأ بحاص ىلاعت هللا همحر دمحم نعو» :(«ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج دقف .ةرورضلل

 ىلع ربجت اهريغ نبل ذخأي ال وهو هعاضرإ تبأ ةّدملا تضقنا املف ءًأرهش يبصلل ًارثظ رجاتسا ول

 , 019 عاضترالاب ةراجإلا ءاقبإ

 : عاضرلا ةرجأ يف ذ دلاولا ماقم موقي نم 8 ٠

 هماقم موقي :باوجلاو ؟هترجأ وأ عاضرلا ةنوؤم يف هماقم موقي نمف .دلاولا دجوي مل اذإو

 ْنأ َدارأ ْنمل نيلماك نيلوح ْنُمَدالْوأ نعض ري ؛ تادلاَولاَو» : و هلوق يف روكذملا وهو ترارلا

 ٌراضت ال 00 الإ سنت لك . ٍفورعملاب ٌنُهَتوسكو نقرر هل دولوملا ىلعو ةعاضرلا متي

 دلاولا ماقم موقي يذلاف «""794 . .َكِلَذ ُلْثِم ثراولا ئلعو دوب ُهل ٌدوُلْوَم الو اهب 3
 ."8١ص الج «عانقلا فاشكو ١1775١١(

 ."74-176ص ١21ج هراغصلا ماكحأ عماج» (1111)

 .هكا١ص 32ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (71١؟)

 .[ 777 ةيآلا ةرقبلا ةروس] (١؟7١1)
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 نيرسفملا دنع لاوقأ ؟ثراولا وه نم نكلو .ثراولا وه دلاولا عاضرإ ةرجأ وأ ةنوؤم يف هدقف دنع

 . مهلاوقأ ضعب يلي اميف ركذنو «ثراولا اذه نييعت يف

 :«يرشخمزلا ريسفت» نم :ًالوأ ٠00٠

 ,4ٌنهتوسكو ُنُهقْرر ُهل ِدوُلوملا ىلعو» : ىلاعت هلوق ىلع «ثراولا ئلعو» : ىلاعت هلوق
 ثراو ىلعو : ىنعملا ناكف هيلع فوطعملاو فوطعملا نيب ضرتعم (فورعملل) ريسفت امهنيب امو
 موقي نأ هثري نم مزل .هل دولوملا تام نإ يأ .ةوسكلاو قزرلا نم هيلع بجو ام لثم هل دولوملا
 وه :ليقو .رارضلا بنجتو فورعملا نم تركذ يتلا ةطيرشلاب اهوسكيو اهقزري نأ يف هماقم

 يبأ دنعو .هثرو نم لك ىليل بأ نبا دنعف ءاوفلتخاو هثرو يبصلا تام ول يذلا يبصلا ثراو

 خألا نباو خألاو دجلا لثم هتبصع نم هثرو نم ليقو ءهنم مرحم محر اذ ناك نم ةفينح
 .35399(معلاو

 :05©«يزارلا ريسفت» نم :ًايناث ١

 - :لاوقأ هيفف كلذ ُلْثم ثراولا ئلعو» : ىلاعت هلوق امأو
 ؛كلذو .بألا ثراو دارملا نأ :امهنع هللا يضر سابع نبا نع لوقنم وهو : لوألا لوقلا

 نقد ُهَل دوُلوملا ئلعوإ» : ىلاعت هلوق ىلع فوطعم «َكِلَذ ُلْنم ثراولا ئلَعوط : ىلاعت هلوق نأل
 .فورعملا نايبل ضارتعا امهنيب امم «فورعملاب ٌنهَتوسكو

 ةاتق لوق وهو ثاريملا نم بيصنلا ردق ىلع ءاسنلاو لاجرلا نم يبصلا ثراو : يناثلا لوقلا

 يبأ لوق وهو هريغ نود هنم مرحم محر اذ نوكي نأ طرشب يبصلا ثراو ليقو «ىليل يبأ نباو
 . هباحصأو ةفينح

 نيوبألا نم يقابلا ثراولا نم دارملا :ثلاثلا لوقلا

 لام هل ناك نإ هنإف « ىفوتملا هيبأ ثراو وه يذلا هسفن يبصلا ثراولاب دارملا : عبارلا لوقلا

 ةقفن ىلع ربجي الو هعاضرإ ىلع همأ تربجأ لام هل نكي مل نإو هلام يف ةعاضرلا رجأ بجو

 هلوق امأو : ىلاعت هللا همحر يزارلا لاق مث ,يعفاشلاو كلام لوق وهو نادلاولا الإ يبصلا

 . 2"! ملعلا لهأ رثكأ دنع ها كرتو ةوسكلاو ةقفنلا نم يأ «كلُذ لثم» : ىلاعت

 )١7215( «يرشخمزلا ريسفت) ج١. ص758١.

 )١716( ص ."ج «يزارلا ريسفت) ١"1-1١"١.

 )١715( «.7ج «يسولآلا ريسفت» ص١497.
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 :«يسولآلا ريسفت» نم :ًاثلاث 5

 هل دولوملا ئلعو» : ىلاعت هلوق ىلع فطع «كلذ لثم ثراولا ىلعو» : ىلاعت هلوق
 ةوسكلاو قزرلا نم بألا ىلع بجو ام لثم هيلع بجي هنإف .دلولا ثراو ثراولاب دارملاو

 ءاطعو دهاجمو ةداتقو سابع نباو رمع نع روثأملا ريسفتلا وهو .لام دلاولل نكي مل نإ فورعملاب

 ناك نمب ثراولا اذه ةفينح وبأ مامإلا صخو .ريثك قلخو ةبتع نب هللا دبعو يبعشلاو ميهاربإو
 يعفاشلا لاقو .هديؤي ام هنع هللا يضر رمع نع ىوريو هتبصع : ليقو . يبصلا نم مرحم محر اذ

 دارملا ليقو .بألا تام اذإ هلام نم ىبصلا نؤم يأ .ىبصلا وهو بألا ثراو ثراولاب دارملا

 .نيوبألا نم يقابلا :ثراولاب

 : «رانملا ريسفت نم» :ًاعبار 08

 هل دولوملا ثراو وه له ثراولا يف اوفلتخا دقو كلذ ُلْثِم ثراولا ئلعو» : ىلاعت هلوق
 نأب نولئاقلا فلتخاو ؟هتقفن هيلع بجت هّيِلو هنأل ؛دلولا ثراو وأ ؟هيف مالكلا نأل ؛_ بألا يأ

 نم نوكت هعاضرإ ةقفن نأ يأ ؟هسفن دلولاب وأ هتبصعب صاخ وأ ماع وه له . بألا ثراو دارملا

 نم يبصلا ثراو ثراولاب دارملا نإ :مهضعب لاقو .هتبصع ىلعف الإو لام هل ناك نإ هلام

 ةقفنلاو هعاضرإ نم هيلع بجي ناك ام رخآلا ىلع بجيف .نيدلاولا دحأ تام اذإو يأ .نيدلاولا

 ريبعتلا اذه يف ةمكحلا ّلعلو ا :«رانملا ريسفت» بحاص لاق مث .هيلع

 , 39"2هايإ هلوانت حصي ام لك لوانتي نأ

 :هعاضرإو دلولا ببسب رخآلاب نيوبألا دحأ رارضإ مدع 46

 ىلعو ةعاضرلا 2 د نأ دارأ ِْنَمِل نيلماك نيلوح ْنُهَدالْوأ ّن ٌنعضرُي « تادلاولاو» : : ىلاعت لاق
 دوُلوَم الو اهدّلَوب ٌةدِلاَو ٌراضُت آل اهعسَو آلإ سفن ٌفّلكُت آل ٍفورعملاب ٍنهتوسكو نقرر هل دولوملا

 بيبسي رخآلاب نيدلاولا دحأ رارضإ ةميركلا ةيآلا تعنم « . .كلَذ ُْش ثراولا ئىلعو .هدّلوب ُهل

 هل و الو اهدّلوب ٌةدلاَو ٌراضَت الج ىلاعت 3 يف يبطرقلا مامإلا لاق دقف .هعاضرإو دلولا

 بالل لحي ألو ايلي رجا نمزدكا تلطت زأ ةيباي ارارضإ ةعضرت نأ مألا ىبأت ال ىنعملا .4هدّلَوب

 ."""9نيرسفملا روهمج لوق اذه .عاضرإلا يف اهتبغر عم كلذ نم مألا عنمي نأ

 سيل ام هنم بلطت نأ وهو :اهدلو ببسب اهجوز ةدلاو راضت ال : ىنعملاو» : يرشخمزلا لاقو

 اهفلأ ام دعب لوقت نأو .دلولا نأش يف طيرفتلاب هبلق لغشت نأو .ةوسكلاو قزرلا نم لدعب

 )١7107(. ؟ج «هرانملا ريسفت» .

 )18؟١( .157/ص «ا"ج يبطرقلل «نآرقلا ماكحأ»
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 امم ًائيش اهعنمي نأب :هدلو بسب هتأرمأ هل دولوم راضي الو . كلذ هبشأ امو ًارثظ هل بلطا : يبصلا

 زوجيو :يرشخمزلا لاق مث .هعاضرإ ديرت يهو اهنم هذخأي الو ءاهتوسكو اهقزر نم هيلع بجو

 طرفت الو .هدهعتو هءاذغ ءىست الف ._ اهدلوب ةدلاو رضت ال يأ رضت ىنعمب (راضت) نوكي نأ

 / رصقي وأ ءاهدي نم هعزتني نأب هب دلاولا رضي الو .اهفلأ ام دعب بألا ىلإ هعفدت الو هل يغبني اميف

 0519: .دلولا ٌّقح يف يه رضقتفااهّقح يف
 هماقم موقي نأ هثري نم مزل هل دولوملا تام نإ يأ 4(َكِلَذ ُلْثِم ثراّولا ئلعو» : ىلاعت هلوقو

 . """”رارضلا بنجتو فورعملا نم تركذ يتلا ةطيرشلاب اهوسكيو اهقزري نأ يف

 . 738١ ص .١ج «يرشخمنزلا ريسفتا» (7١1؟*19)

 . 758١ ص .١ج «يرشخمزلا ريسفت) ةلفضقل]
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 تبادل) تكابر
 ةءافكلا مدعل قيرفتلا :رشع ثلاثلا لصفلا

 نم اهسفن ةلقاعلا ةغلابلا جيوزت - 8408 - ةيفنحلا بهذم : ًالوأ - 84017 - ديهمت -5
 راغصلا جيوزت - 841٠١  ءفك ريغ نم اهاضرب ءايلوألا دحأ اهجوز اذإ - 88404  ءفك ريغ

 بهذم :ايناث - 8417  ٌّدجلاو بألا ريغ لبق نم راغصلا جيوزت - 841١  ءفك ريغ نم

 491١٠  ةلبانحلا بهذم :اثلاث - 841١5  ةيعفاشلا بهذمل حيضوت ةداير د81 ةيبفاشلا

 مدعل قيرفتلا - 84117 - حاكنلا خسفل يضاقلا ىلإ عفارتلا - 8415 - ةيكلاملا بهذم :اعبار

 .قالط ال خسف ةءافكلا

 بيعلل قيرفتلا :رشع عبارلا لصفلا

 :ثحابم ةسمخ ىلإ لصفلا ميسقت :ثحبلا جهنم - 8419 - ديهمت -6

 ظ بيعلل قيرفتلا ةيعورشم ىدم :لوألا ثحبملا

 زوجي له 89717 - قيرفتلا بجوتسي يذلا بيعلا - 847١ - بيعلا فيرعت -

 لوألا لوقلا ةلدأ - 88784 - بيعلل قيرفتلا زوجي ال :لوألا لوقلا - 847  ؟بيعلل قيرفتلا

 .يف مزح نبا ىلع درلا - 8475 - ةباحصلا راثآ نم :ًايناث - 8478 - ةيوبنلا ةنسلا نم :ًالوأ -
 مزح نبا ىلع درلا - 8478 - ةيرهاظلا دنع طرشلاب بيعلل خسفلا 893717 - ثيدحلاب هلالدتسا

 - يناثلا لوقلا ةلدأ ٠0*847- - بيعلل قيرفتلا زوجي : يناثلا لوقلا - 8479 - هيلإ بهذ اميف

 عبارلا ليلدلا 8915  ثلاثلا ليلدلا - 8473“ يناثلا ليلدلا - 8477 لوألا ليلدلا ١

 . حجارلا لوقلا 8477  ءطولا عنمت يتلا بويعلا 8975 - سماخلا ليلدلا 891ه

 بيعلل قيرفتلا كلمي نم : يناثلا ثحبملا

 اهدحو ةجوزلل بيعلل قيرفتلا قح :لوألا لوقلا 89379  ءاهقفلا نيب فالتخا

 :ًايناث - 844١ - بلاط يبأ نب يلعو دوعسم نبا لوق :ًالوأ - لوألا لوقلل ةجحلا - - 444٠
 :اثلاث - 8447 - بيعلل خسفلا يف جوزلا قح ىلع لدي ال «. . .مومذجملا نم رف» :ثيدح

 بيعلل حاكنلا خسف قح ءاطعإ :اعبار - 8447 - حاكنلا دقع بجومب لخت ال ةجوزلا بويع
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 نافع 489455 بيعلل قيرفتلا 0 وأ يناثلا لوقا 5 884586 بيلا

 - بيعلاب حبفلا .قنع» يف ةحوزلاب جوزلا ةاواسم بوجو . : اعلاث 845197 هباحصلا نعراكألا

 ال قالطلا يف جوزلا قح : ًاسماخ - مه 49 حاكنلا دقع يف نافرط ناجوزلا :ًاعبار 8

 اهيف ءاهقفلا لاوقأو قيرفتلا زيجت يتلا بويعلا :ثلاثلا ثحبملا

 :بلاطم ةعبرأ ىلإ ثحبملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم - 8461  ديهمت -

 لاجرلاب ةصاخلا بويعلا :لوألا بلطملا

 حالطصا يف نينعلاو ةنعلا - ب 4968  ةغللا يف اهفيرعت أ  ةّنعلا :ًالوأ 7
 هب ريصيو ةنعلا هب ققحتت ام - 840ه  «ةنعلا» ب دوصقملا ىف ةيكلاملا لوق - 84684 - ءاهقفلا

 ّبجلا :ًايناث - 8468 - ةيفنحلا دنع ةنعلل قيرفتلا 694 ا/ ةنعلل قيرفتلا 4463 - ًانينع
 : ًالوأ ؟ءاصخلاب قيرفتلا زوجي له - 4450 - يصخلاو ءاصخلا : :ًاثلاث - 8468 - هب قيرفتلاو
 - 89451  ةلبانحلا بهذم :ًاثلاث 89557 ةيعفاشلا بهذم :ًايناث 05 - ةيفنحلا بهذم

 .ةيرفعجلا بهذم :ًاسداس - 84568  ةيديزلا بهذم :ًاسماخ 8955  ةيكلاملا بهذم :ًاعبار

 بهذم :ًاثلاث 8474  ةيعفاشلا بهذم :ًايناث /88951   ةلبانحلا بهذم :ًالوأ م5
 - 491/1  ةيديزلا بهذم :ًاسماخ 481١  ةيرفعجلا بهذم :ًاعبار - 8438 - ةيكلاملا

 .بويعلا هذهب قيرفتلا

 ءاسنلاو لاجرلا نيب ةكرتشملا بويعلا :ثلاثلا بلطملا

 تبثي الو 891/4  ةلبانحلا بهذم : ًالوأ 8947  ةكرتشملا بويعلاب دوصقملا -
 - 481/5 - ةيكلاملا بهذم :ًايناث 4918 - بويعلا نم ركذ ام ريغ ىف نيجوزلا دحأل رايخ
 - صربلا يف ةيكلاملا لوق 491 ا/  حاكنلا دعب ثداحلا ماذجلاب حاكنلا خسف طقف ةجوزلل

 يف ةيعفاشلا لوق - 844٠ - ةيعفاشلا بهذم :ًاشلاث 49174  ةطيذعلا يف مهلوق -4
 لوق - 4487  ةيرفعجلا بهذم :ًاسماخ 49447 - ةيفنحلا بهذم :ًاعبار - 8441 - ىئنخلا
 نبا مامإلا يأر :ًاعباس 4440  ةيديزلا بهذم :ًاسداس 4484 - ةثونخلا بيع يف ةيرفعجلا

 .رايخلل ةبجوملا بويعلا يف ميقلا
 5 لل



 ؟ءاهقفلا هركذ امب ةروصحم بويعلا له : عبارلا بلطملا

 :لوألا لوقلا - 84417 - قيرفتلل ةزيجملا بويعلا رصح يف ءاهقفلا فالتخا -5

 لوقلا 45489 - لوألا لوقلا باحصأ لاوقأ نم - 8484 - رصحلا ليبس ىلع تءاج بويعلا

 - 4491١ - يناثلا لوقلا باحصأ لاوقأ نم 4494٠ - ليثمتلا ليبس ىلع تدرو بويعلا : يناثلا

 - 4447  اهوركذ يتلا بويعلاب خسفلا ليلعت يف ءاهقفلا لاوقأ - 4447  حجارلا لوقلا
 ذخألا طباوض - 44954 - خسفلا زيجت يتلا بويعلا يف 0 زاوج ء ءاهقفلا لاوقأ نم دافتسملا

 :ًايناث - 8495 - هيلع :ضصوصضتملا بيعلا يف ةلعلا ققحت نم دكأتلا :ًالوأ - 4496 - سايقلاب

 طرش دنع فرعلا ىلإ عوجرلا : ًاثلاث - 49917 - يدعملا 0 ةفرعمل ءابطألا ىلإ عوجرلا

 نب رمع نع ربخ 8449 - قيرفتلل ةزيجملا بويعلا نم مقعلا له 8484/8 - بويعلا نم ةمالسلا

 خسف يف ةجوزلا قح قح دويق 94٠٠1  هيلإ ليمأ يذلا لوقلا - 4رمما ميقعلا لجرلا يف باطخلا

 قيرفتلاو خسفلا رربي ال ةجوزلا مقع 4٠0٠07  جوزلا مقعل حاكنلا

 بيعلل قيرفتلا تاءارجإو طورش : عيارلا ثحبمل ملا

 :نيبلطم ىلإ ثحبملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم -4004  ديهمت - 4008

 بيعلل قيرفتلا طورش :لوألا بلطملا

 - ةيفنحلا بهذم :ًالوأ 40٠03 - بيعلا ثودح نمزب قلعتي ام :لوألا طرشلا

 00 بهذم تاليصفت نم 4008 - ةيعفاشلا بهذم :ًايناث .

  ةيرفعجلا بهذم :ًاسماخ 401١  ةيكلاملا بهذم :ًاعبار - 40٠١  ةلبانحلا بهذم

 هايد هن ةحوولا يريغل ةيلملاب يردجتلا تهل ان انقو ١١  جوزلا بويعل ةبسنلاب

 رايخ طوقسل ةجحلا 4018 - ةدحاو ةرم ءطولا دعب ةّنعلا ثودح 4014  ةيديزلا بهذم

 مهتجحو ةيفنحلا لوق : : ًايناث 9٠00315  ةلبانحلاو ةيعفاشلا ةجح : : لوأ -ء طولا دعب ةنعلاب ةجوزلا

 ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيفنحلا ةجح ىلع درلا - 4٠18 - ةيفنحلا ةجحل ىناساكلا ليصفت - هاال-

 اضرلاو ملعلا مدع : يناثلا طرشلا 4070  ءطولا دعب ءاصخلاو ّبجلا ثودح 4014
 :ًاثلاث ه4 .0م _ ةيعفاشلا بهذم اناث 9٠577١  ةيفنحلا بهذم 1 9٠7١  بيعلاب

 ًاريثك رهظف ًاريسي بيعلا نظ نإ 4076  ةلبانحلا بهذم :ًاعبار - 6074  ةيكلاملا بهذم

 اضرلا -5074  ةيديزلا بهذم :ًاسداس 940717 - ةيرفعجلا بهذم :ًاسماخ 5095

 0 ٠٠0 - ةلبانحلا دنع - ب 40178  ةيكلاملا دنع - !  ةلالد اضرلاو حيرصلا

 ١ :ىلوألا ةلاحلا  ةلبانحلا بهذم :ًالوأ 4071 - بيعلا نم قيرفتلا بلاط ةمالس
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 : ًايناث - 4 #07 نيجوزلا يف نيبيعلا لثامت :ةيناثلا ةلاحلا ”4٠07  نيجوزلا يف نيبيعلا
 95٠75 - ةيديزلا بهذم : :ًاعبار 407ه - ةيعفاشلا بهذم : :ًاثلاث 404  ةيكلاملا بهذم

 لاوقأ - 4078 - ةيروفلا طارتشا :لوقلا - 4٠737 - قيرفتلا بلط يف ةيروفلا : عبارلا طرشلا
 : يناثلا لوقلا 404٠- - ةيروفلا طرش يف ةيرفعجلا لاوقأ - هنا

 لاوقأ نم 94٠ 57  ةيكلاملا لاوقأ نم 4٠ 47 - ةلبانحلا لاوقأ نم 404١  ةيروفلا طرتشت
 حجارلا لوقلا 404ه - ةيديزلا لاوقأ نم - 00

 بيعلل قيرفتلا تاءارجإ :يناثلا بلطملا

 قيرفتلاب ىوعد عقر :لوألا عرفلا
 مكحب قيرفتلا :لوألا لوقلا 4048 ؟يضاقلا ىلإ قيرفتلا ىوعد عفر مزلي له - 47

 لاوقأ نم ب 94٠06٠  ةلبانحلا لاوقأ نم أ 4049 - قيرفتلا ىوعد عفر نم دب الف مكاحلا
 لوقلا 4٠59  ةيفنحلا لاوقأ نم د 4٠0817  ةيكلاملا لاوقأ نم -ج 4٠08١  ةيعفاشلا
 لوقلا 9065 هب ىوعد عفر ىلإ جاتحي الف مكاحلا مكح ىلإ حاكنلا خسف جاتحي ال : يناثلا
 يف حجارلا لوقلا - 4 ههه هب ىوعد عفر دعب مكاحلا مكحبف الإو يضارتلاب خسفلا :ثلاثلا

 .جوزلل ةبسنلاب :ايناث ٠4ه - ةجوزلل ةبسنلاب : الوأ  ىوعدلا عفر طرش

 قيرفتلا ىوعد يف يضاقلا تاءارجإ : يناثلا عرفلا

 - ةنس ةدمل ليجأتلا - 4004 - ًانينع جوزلا ناك اذإ -أ - ةيفنحلا بهذم :الوأ و١ هال
 ةنس لالخ ضراوعلا - 4051١ - ليجأتلا ةنس ءادتبا تقو - 505١ - ليجأتلا ديدمت -4
 تالاحلا ضعب يف ليجأت ال 4077  جحلا - ب 4057 - ضرملا -أ 4057 - ليجأتلا
 ءطولا يف فالتخالا وأ قافتالا : ىلوألا ةلاحلا - ليجأتلا ةنس يضم دعب تاءارجإلا 94054 -

 -ب 9.51 - همكحو ةجوزلل رايخلا توبث - 405  اهأطي مل اذإ :ةيناثلا ةلاحلا 9066 -

 ةيفنحلا دنع ًابوبجم جوزلا ناك اذإ - ج ل ةيفنحلا دنع ىثنخ وأ ًابوبجم جوزلا ناك اذإ
 ًامولخت وأ وتجي جوزلا ناك اذإ -د 7 :انويححم ريقصلا اهجوزا تدجو اذإو 4059
 لاهمإ 4017/7  نينعلا ةّدع توبث ةيفيك - 9017/7 - ةيعفاشلا بهذم : :ًايناث 407/١ - صربأ وأ
 جوزلاو ركب اهنأ تعدا اذإ_-٠ 7٠ه  لاهمإلا ةنس يضم دعب تاءارجإلا ٠/54  ةنس نينعلا

 ربجت ال 4017/8  ءاقترلاو ءانرقلا حاكن خسف 407/17  خسفلا رايخ طوقس 40177 - اهأطي مل
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 9508٠ - نينعلل ةبسنلاب أ  ةلبانحلا بهذم :ًاثلاث 40178 - قترلاو نرقلا ةلازإ ىلع ةجوزلا
 راكنإ - 4087  اهأطو دق هنأب اهجوز ةجوزلا قيدصت 4041  ةنعلا جوزلا راكنإ : ىلوألا ةلاحلا

 - 9٠١088  ءطولاب اهتلازإ دعب تداع ةراكبلا نأ جوزلا ءاعدا 4087 ركب يهو ءطولا ةجوزلا

 ةلاحلا - 4085  ءطولا ريغب اهتراكب لاوز ةجوزلا ءاعدا - 4086 بيث ىهو ءطولا ةجوزلا راكنإ

 اهنم بستحي امو ليجأتلا ةنس ءادتبا - 4041  ةنس نينعلا ليجأت - |  جوزلا ةّنع توبث : ةيناثلا
 ةدحاو ةرم ءطولا ب 40489 - ءطولا لوصح -أ  ليجأتلا ةجيتن - 4088 - بستحي ال امو

 - 950957 - ةراكبلا ةجوزلا ءاعداو ءطولا ءاعدا 4041  ةيعدملا ةجوزلا ريغ ءطو - ج 909٠

 تضم اذإ - 4044 - ًانونجم ناك اذإ نينعلا لجؤي 40847 بيث يهو ةجوزلا راكنإو ءطولا ءاعدا

 زجعلا 1095 - لوزي ضراعل ءطولا نع جوزلا زجع - 4046 - نونجملا أطي ملو ليجأتلا ةنس

 ناك اذإ - 4094 - ةلباتحلا دنع بوبجملل ةبسنلاب ب /4091  - لوزي ال :ضراعل ءطولا نع

 951٠١١ - ةلبانحلا دنع يصخلل ةبسنلاب -ج 940949  ركذلا ةفشح جوزلا ركذ نم عوطقملا

 اذإ - ”41٠١ - بيعلا دوجو ىف فالتخالا 41١١ - ةلبانحلا دنع ىرخألا بويعلل ةبسنلاب د

 - بيعلا نأشب فالتخالا يف ةلبانحلا لوق ىلع بيقعت - *41١  ءاسنلا بويع يف افلتخا

 طقسي يضاقلا قيرفت لبق بيعلا لاوز 41١6  بيعلا توبث دعب يضاقلا هلعفي ام 84

 لئاسو - 41١1  اهعفدو يضاقلا ىلإ ىوعدلا عفر  ةيكلاملا بهذم :ًاعبار 41١5  خسفلا

 - جوزلل لجألا ةدم 41١94 - بيعملا لجألا برضي يضاقلا 41١8- - بيعلا ىلع فوقولا

 ةنس يضم دعب ةجوزلل رايخلا - 41١١  نينعلا جوزلا لاهمإ دعب يضاقلا هلعفيام

 ةجوزلل لاهمإلا 411١ - ليجأتلا ةدم يضم دعب موذجملا ةجوز رايخ 41١7 - ليجأتلا

 -91١15- جوزلا اهأطي ملو لاهمإلا مايأ تضقنا اذإ :ةيديزلا بهذم :ًاسماخ - 4114 - ةبيعملا

 خسف 4114 - ماذجلل خسفلا - ب 41117 - ةّئعلل خسفلا -أ  ةيرفعجلا بهذم :ًاسداس
 .بيعلل خسفلا يف تانيبلا دعاوق ضعب 4١١19 - ءانرقلاو ءاقترلا حاكن

 بيعلل قيرفتلا راثآ : سماخلا ثحبملا

 :نيبلطم ىلإ ثحبملا ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت -

 بيعلل قيرفتلاب ةعقاولا ةقرفلا عون :لوألا بلطملا

 ضعب 41١77 - قالط ةقرف اهنأ :لوألا لوقلا 4177  ءاهقفلا نيب فالتخا -أ15

 -1١9؟5- خسف ةقرف اهنأ : يناثلا لوقلا 41١70  ةيكلاملا لاوقأ ضعب - 41784 - ةيفنحلا لاوقأ

 نم 94179 - ةيرفعجلا لاوقأ نم - 178 - ةلبانحلا لاوقأ نم /4١171   ةيعفاشلا لاوقأ نم

 .ةيديزلا لاوقأ

 ه6 * د



 بيعلل قيرفتلا يف رهم نم بجي ام :يناثلا بلطملا

 : ًايناث 4175  ةيفنحلا لاوقأ نم انل صلخي ام 4171  ةيفنحلا بهذم :ًالوأ
 - ةلبانحلا بهذم :ًاثلاث - 416 اهب ءانبلا دعب جوزلا اهّدر نإو - 41  ةيكلاملا بهذم

 رهم بجي ىتم 417317  لوخدلا دعب خسفلا 415  ةيعفاشلا بهذم :اعبار 8
 خسفلا ب 41784  لوخدلا لبق خسفلا -أ  ةيرفعجلا بهذم :اسماخ 4١8 - ؟لثملا

 عوجر - ب 4141١ لوخدلا دعب خسفلا -أ  ةيديزلا بهذم :اسداس 414٠  لوخدلا دعب

 .رهم نم هعفد امب جوزلا

 قتعلا رايخل قيرفتلا :رشع سماخلا لصفلا

 يراخبلا ثيدح أ  قتعلا رايخ يف صوصنلا 4147  قتعلا رايخب دوصقملا 915

 يذمرتلا ثيدح د 4145  دواد يبأ ثيدح  ج 4146  ملسم ثيدح ب 94144 -

 - قتعلا رايخ ىلع ءاملعلا عامجإ 41548 - قتعلا رايخ ىلع ثيداحألا هذه ةلالد_- - 91١5417

 له 9161١  دبعلل ال ةمألل قتعلا رايخ 91١6٠١  طاقسإلاب طقسي ةصخر قتعلا رايخ 1-64

 ةجح 4١664  ةلبانحلا بهذم 4١617  ةيرفعجلا بهذم 4١07 - يخارتلا ىلع قتعلا رايخ

 - قارفلا ةقيتعلا هتجوز راتخت نأ لبق دبعلا قتع اذإ - 41١60  ىخارتلا ىلع رايخلا نإ لاق نم

 - ةلأسملا هذه. يف ةلبانحلا بهذم 4161 - ّرح تحت ةبقتعملل رايخلا ثبثي له ه5
 - قتعلا رايخ تالطبم 41٠١ - ةنوئنجملاو ةريغصلا قتع 4١69 .- ةلبانحلا ةجح -+-4

  ؟قالط مأ خسف قتعلا رايخب ةقرفلا له 4157 - رايخلا لطبي اميف ةيفنحلا لوق 0١-

 .ةقتعملا رايخ يف رهملا مكح 41

 مالسإلا ءابإ ببسب قيرفتلا :رشع سداسلا لصفلا

 - 41517 - ةيرهاظلا بهذم :ًالوأ - 4155 لصفلا اذه عوضوم - 4156  ديهمت -164
 بهذم :ايناث - 4159 - مزح نبال ةجحلا نم 41548 - ةيرهاظلا بهذمل مزح نبا ةجح

 - لوخدلا لبق ةقرفلا لجعتل ةبسنلاب :ًالوأ  ةلدألا - 417١  ةيرفعجلاو ةلبانحلاو ةيعفاشلا

 تملسأ اذإ أ  ةيكلاملا بهذم :ًاثلاث 41177  لوخدلا دعب ةقرفلل ةبسنلاب :ًايناث - 0
 ةيفنحلا بهذم :ًاعبار - 411/0  ةيكلاملا ةلدأ 4174 - جوزلا ملسأ اذإ - ب *417  - ةجوزلا

 مالسإلا راد يف جوزلا ملسأ اذإ ب -/4117/7  مالسإلا راد يف ةجوزلا تملسأ اذإ - 1-4175

 دحأ ملسأ اذإ -ج 4117/8 - نيجوزلا نم ملسي مل نم ىلع مالسإلا ضرع طورش - 4178 -

 يناثلا ليلدلا - 4187 - لوألا ليلدلا - 41801 - ةيفنحلا ةلدأ - 418٠١  برحلا راد يف نيجوزلا
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 نبا ةشقانم : ًالوأ  اهتلدأو ةفلتخملا لاوقألا ةشقانم - 4184 - ةيديزلا بهذم :ًاسماخ - 418 -
 -9141/  ةيفنحلا ةشقانم - 4185 - مهيقفاومو ةلبانحلاو ةيعفاشلا ةشقانم :ايناث 9188 - مزح

 مهيفلاخمو روهمجلا ةجح - 94149 - مالسإلا ءابإ ببسب ةقرفلا عون - 4188 - حجارلا لوقلا
 بهذم :الوأ 4147 - ؟قيرفتلا عم بجي له 0١ - نلوقلا ىلع بترتي ام 1

 ريصي مب 91968  ةلبانحلا بهذم :اثلاث - 4194  ةيعفاشلا بهذم :ايناث - 9181 - ةيفنحلا

 .نيجوزلا نم ملسأ نم مالسإ ٌدر يضاقلل زوجي ال 9195  املسم ملسملا ريغ

 نيجوزلا دحأ ةّدر ببسب قيرفتلا :رشع عباسلا لصفلا

 دحأ ةدرب لاحلا يف ةقرفلا عوقو -أ  ةيفنحلا بهذم :ًالوأ -41844 - ديهمت -1/
 ناجوزلا دترا اذإ -ج 947٠١  نيجوزلا دحأ ةدر سفنب تبثت ةقرفلا ب 41949 - نيجوزلا

 ةجوز  ه 4707  مالسإلا ىلإ امهدحأ داعو ادترا اذإ - د 470١  ؟ةقرفلا عقت له ًاعم

 رهملا مكح 947١4 - ترصنتف ةيدوهي ملسملا ةجوز و *970  - تسجمت اذإ ةيباتكلا ملسملا
 بهذم :ايناث - 97١5  ؟مالسإلا ىلع ربجت له تدترا اذإ ةملسملا ةجوزلا 47١8 - ةدرلا دعب

 بهذم :اثلا 9708 - سكعلابو ةينارصنلا ىلإ ةيدوهيلا نم لاقتنالا - 470 1/  ةيعفاشلا

 دترا اذإ -ج 947٠١١  لوخدلا دعب ةدرلا _ب 47084  لوخدلا لبق ةدرلا أ  ةلبانحلا

 نيجوزلا دحأ ةدر اه 4717 - نيجوزلا دحأ ةدرب رهملا مكح د 471١  ًاعم ناجوزلا
  ةيرفعجلا بهذم :ًاعبار 4514 - ءطولا عنمت نيجوزلا دحأ ةدر و 471  لوخدلا دعب
 ةجوزلا ةدر ب 4715 - نيجوزلا دحأ ةدرب ةقرفلا عون - أ  ةيكلاملا بهذم :ًاسماخ -6
 بهذم :ًاسداس - 4718 - نيجوزلا دحأ ةدرب رهملا مكح - ج /4717  - حاكنلا خسف دصقب
 .ةيرهاظلا بهذم :ًاعباس - 471 - ةيديزلا

 طرشلاب ءافولا مدعل قيرفتلا :رشع .نماثلا لصفلا

 قح 4777 - طرشلاب اهجوز ءافو مدعل حاكنلا خسف قح ةأرملل - 4771 - ديهمت

 رايخ 4774 - خسفلا يف ةجوزلا قح طقسي ام 477 - يضارتلا ىلع خسفلا يف ةجوزلا

 قح 94775 - حاكنلا خسفب ىوعدلا عفر 4776  طرشلا هيف درو يذلا حاكنلاب صاخ خسفلا

 .قالطلا يف جوزلا قح طقسي ال خسفلا يف ةجوزلا

 ثلاثلا بابلا

 ةذعلا

 :لوصف ةتس ىلإ بابلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت 41

 ه6 به



 اهعيرشت ةمكحو اهتيعورشم نايبو ةدعلا فيرعت :لوألا لصفلا

 41717٠  ءاهقفلا حالطصا يف ةدعلا فيرعت 47179  ةغللا يف ةدعلا فيرعت -4

 - ؟لجرلا ىلع ةدعلا بجت له - 4777 - اهتيعورشم ليلد - 4771  ةدعلل راتخملا فيرعتلا

 ةمكح ةافولا ةدع يف 977/8  ةدعلا يف ىرخأ ةمكح 4774  ةدعلا عيرشت ةمكح - 43

 .ةيباتك تناك ولو ملسملا ةجوز ىلع بجت ةدعلا - 4775 - ىرخأ

 اهتبجوتسا يتلا ةقرفلا عون ثيح نم ةدعلا عاونأ : يناثلا لصفلا

 :ثحابم ةعبرأ ىلإ لصفلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم - 4778 - ديهمت 4 31/

 حيحصلا حاكنلا ىف ةقرفلا ةدع : لوألا ثحبملا

 :نيبلطم ىلإ ثحبملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت -8

 نيجوزلا ةايح يف ةقرفلا ةدع :لوألا بلطملا

  4٠لوخدلا لبق ةقرفلاب ةدع ال -  97841١ةدعلا بجوت لوخدلا دعب ةقرفلا - 97147
 ؟ةدعلا بجوت ةولخلا دعب ةقرفلا له 47847 - ؟لجرلا ءام لمحتب ةدعلا بجت له - 94175544 -

 ةلبانحلا لاوقأ نم 4745  ةيفنحلا لاوقأ نم 4174©  ةدعلا بجوت :لوألا لوقلا -/93741 -

 - ةيعفاشلا لاوقأ نم - 4749  ةدعلا بجت ال : يناثلا لوقلا - 47558  ةيديزلا لاوقأ نم

 .ةيرفعجلا لاوقأ نم 9417617  ةيكلاملا لاوقأ نم 4761 - ةيرهاظلا لاوقأ نم 6

 ةافولا ةدع : يناثلا بلطملا

 - ةافولا ةدع ةيآ يف نيرسفملا لاوقأ - 4764  ةافولا ةدع يف زيزعلا نآرقلا صن - 6
 ةافولا ةذع 9181 يداقولا ةدع يف ء ءاهقفلا لاوقأ - 4765  ةافولا ةدبع يف فالخ ال كان

 ةافو ةدع ال 9769 ًايعجر ةقلطملا ىلع ةافولا ةدع يف فالخ ال 9؟ه48- ًايععر ةقلطملل

 .ةقلطملا ىلع

 دسافلا حاكنلا يف ةقرفلا ةدع : يناثلا ثحبملا

  ةدعلا بجوت لوخدلا دعب ةقرفلا - 47551١  ةدعلا بجوت ال لوخدلا لبق ةقرفلا
 : ىناثلا لوقلا - 97955 لوألا لوقلا - 4557  ةولخلا دعب ةقرفلاب ةدعلا بجت له -5

 حاكنلا يف ةافولا ةدع بجت له 4755  ةلبانحلا لوق :ثلاثلا لوقلا 4756 - ةيفنحلا لوق

 . هتافول هل هئطول ةدعلا اهيلع تبجو اهئطو دعب تام اذإ -97519/- ؟دسافلا

 همك ل



 ةهبشب ةءوطوملا ةدع :ثلاثلا ثحبملا

 ةيعفاشلاو ةلبانحلا بهذم ب 4759 - ةيفنحلا دنع ةهبشب ءطولاب ةدعلا بجت -4
 .اهثطو نم تام اذإ ةهبشب ةءوطوملا 477١ - ةهبشب تئطو اذإ ةجوزتملا - 43737١

 اهب ينزملا ةدع : عبارلا ثحبملا

 - 9471/4 - ةيفنحلا بهذم :ًايناث 4777 - ةلبانحلا بهذم :ًالوأ اهب ينزملا ةدع 5
 .اهب ينزملا ىلع ةدعلا بوجو حجارلا 47177 - ةيرهاظلا بهذم 4571/0  ةيعفاشلا بهذم

 اهتدم ثيح نم ةدعلا عاونأ :ثلاثلا لصفلا

 :ثحابم ةثالث ىلإ لصفلا ميسقت :ثحبلا جهنم 417178 - ديهمت - 47117

 ءورقلاب ةدعلا :لوألا ثحبملا

 941781١  ءورقلاب تادتعملا ىلع ةيآلا ةلالد - 418٠ - ءورقلاب تادتعملا
 - لوألا لوقلا ةلدأ - 57854 - يناثلا لوقلا -912387 - لوألا لوقلا 4787 - ءورقلاب دوصقملا
 يتلا ةدعلا : ًالوأ  ةدعلا رادقم - 47417  حجارلا لوقلا - 9385 - يناثلا لوقلا ةلدأ -6
  اهيف فالخلاو ةنعالملا ةدع :ًاشلاث 944  ةمألا ةدع :ًايناث - 9988  اهيف فالخ ال

 9797  ةدحاو ةضيح ةعلتخملا ةدع :لاق نم ىلع درلا 4591١  ةعلتخملا ةلع
 .ءورقلاب ةضاحتسملا دتعت ىتم 47947 - ميقلا نباو ةيميت نبا رايتخا

 رهشألاب ةدعلا : يناثلا ثحبملا

 :نيبلطم ىلإ ثحبملا ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت -4

 ضيحلا نع ًالدب رهشألاب ةدعلا. :لوألا بلطملا

 بلطملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم_-9595- - ضيحلا نع الدب رهشألاب تادتعملا 464
 : عورف ةسمخ ىلإ

 ضيحملا نم ةسئايلا :لوألا عرفلا

 -941799 - ةيفنحلا 6 00 00 نم ةسئايلا 7 نم 617

 لهثالا



 ضحت مل يتلا ةريغصلا : يناثلا عرفلا

 دنع :ًالوأ ىنالا هيف نضيحت نيس لقأ - 107 - ضحت مل يتلا ة ةريغصلا يه نم لكل

 . ةيفنحلا دنع :ًايناث 47٠4  ةلبانحلا

 الصأ ضحت مل يتلا ةغلابلا :ثلاثلا عرفلا

 يتلا ةغلابلل رهشألاب ةدعلا لعجل ةجحلا 4705 - ضحت مل يتلا ةغلابلا يه نم .

 . ضحت مل

 ةضاحتسملا : عبارلا عرفلا

 - ةضاحتسملل رهشألاب ةدعلا تالاح 947:08 _ رهشألاب ةضاحتسملا دتعت ىتم 0

 ةدع يف ةصالخلا 94٠8  اهرادقمو رهشألاب ةضاحتسملا ةدع يف ءاهقفلا لاوقأ -4

 .رهشألاب ةضاحتسملا

 اهضيح عفترا نم ةدع :سماخلا عرفلا

 4 617117  اهتدع يف ء ءاهقفلا فالتخا 417 اهضيح عفترا نمب فيرعتلا - فضل

 - 41715 - ةيكلاملا بهذم :ًاثلاث 416  ةيعفاشلا بهذم :ًايناث 4814  ةيفنحلا بهذم

 ةثلاثلا ةلاحلا 418  ةيناثلا ةلاحلا 418 - ىلوألا ةلاحلا /410   ةلبانحلا بهذم :ًاعبار

 :ًاعباس 94877  ةيديزلا بهذم :ًاسداس 9881  ةيرهاظلا بهذم :ًاسماخ 9876

 ةدعلا بجوي له نيتضيحلا نيب دعابتلا - 4775  حجارلا لوقلا 9477 - ةيرقعجلا بهذم

 ؟رهشألاب

 اهسفنب الصأ تبجو يتلا رهشألاب ةدعلا :يناثلا بلطملا

 ةدع تادتعملا 4771  رهشألاب ةافولا ةدع ليلد - 4737  ةدعلا هذهب فيرعتلا 6

 - ةمألل ةافولا ةدع 47٠  ةافولا ةدع ةدم 4778  ةافولا ةدعل طرشلا 4778  ةافولا

 - اهجوز اهنع ىفوتملا لماحلا ةدع 477  ةمألل ةافولا ةدع يف ةيرهاظلا بهذم 48م١

 .ةيفنحلا بهذم 9477ه  ةلبانحلا بهذم 9475  رافلا ةقلطمل ةافولا ةدع _ 4مم»

 (لمحلا عضوب ةدعلا) لبحلا ةدع :ثلاثلا ثحبملا

 5 اهجوز اهنع ىفوتملا لماحلا ةدع 4 ”امإا/ل لمحلا عضوب دتعت لماحلا 53 اضرخلا

 ١ه



 نم ةجح 474٠  نيلجألا دعبأ دتعت :لاق نم ةجح 9 - ةلأسملا يف نالوق
 ةنسلا نم مهتجح :ًايناث - 484١  زيزعلا باتكلا نم مهتجح :ًالوأ  لمحلا ةدم اهتدع :لاق
 44 حجارلا لوقلا 4747  ةدعلا عيرشت ةمكح نم مهتجح - 4147 - ةفيرشلا ةيوبنلا
  ةيناثلا ةلاحلا :ًايناث  ة4"7ه ىلوألا ةلاحلا : ًالوأ  ةدعلا يضقنت هعضوب يذلا لمحلا ةفص

 ةدعلا يضقنت 07 لمحلا ةدم لقأ 47 41/  ةدعلا هعضوب يضقنت لامح ربتعي ال ام 5
 ةدعلا ءاضقنال طرتشي له 4749 - ةقلخلا مات دلوي نمل لمحلا ةدم لقأ - 4748 - هعضوب
 دنع ب  ةيعفاشلاو ةلبانحلا دنع - - ًادحاو لمحلا ناك اذإ : الوأ - ؟لمحلا عيمج عضو

 يف كشلا 9707 - ًاددعتم 3 ناك اذإ :ًايناث 980١ حجارلا لوقلا 476٠ - ةيفنحلا
 .ًاتيم لمحلا عضوب ةدعلا ءاضقنا 087*947 - يناث لمح دوجو

 اهؤاضقناو اهباستحاو ةدعلا ءادتبا : عبارلا لصفلا

 :ثحابم ةثالث ىلإ لصفلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم 941788  ديهمت -4

 اهؤاضقناو اهباستحاو اهؤادتبا ءورقلاب ةدعلا :لوألا ثحبملا
 اهيبس دوجو تقو نم ةدعلا أدبت :لوألا لوقلا 47 *هال  ءورقلا ةدع ءادتبا تقو 16

 نم ةدعلا أدبت : يناثلا لوقلا 4889 - نيعباتلاو ةباحصلا ضعب لوق لوقلا اذهو 9 ه4
 يف عازنلا 4751  ةدعلا ءادتبا تقو يف ليصفتلا :ثلاثلا لوقلا 5١*94  اهببسب ملعلا تقو
 باستحا ةيفيك 51*47“  ةدعلا ببس عوقو تقوب 0 رارقإ - 957 - 58-5 ببس عوقو تقو

 - 9756 - ىلوألا ةلاحلا 47514 - ضيحلا ينعت ءورقلا انربتعا اذإ : ًالوأ - ءورقلاب ةدعلا ةدم
 ءاضقنا /4751   راهطإلا ينعت ءورقلا انربتعا اذإ ةدعلا باستحا : : ًايناث 9755 - ةيناثلا ةلاحلا

 985  ةلبانحلا دنع : ًالوأ  ةدعلا لامكإل ضيحلا نم لسغلا مزلي له 4754 - ءورقلا ةدع
 ةيفنحلا بهذم :اثلاث 9419/١  ةيرهاظلا دنع :ايناث 487/١  يلبنحلا ةمادق نبا هيلإ ليمي ام

 - ةيناثلا ةلاحلل ليصفتلا نم ءيش - 98/4  ةيناثلا ةلاحلا ا - ىلوألا ةلاحلا 48 "ا/"”
 - 98ا/ا/  ءورقلاب ةدعلا ءاضقنال ةدم لقأ 477/5 - لسغلا طرش يف ميقلا نبا يأر  ة"/ه
 نم رثكأ ىف اهئاضقنا ءاعدا ب 948/8  ةدعلا ءاضقنال ةدم لقأ -أ - ةلبانحلا بهذم : ًالوأ
 رهش نم لقأ يف اهئاضقنا ءاعدا د 98٠  رهش يف اهئاضقنا ءاعدا - ج 9170/4 -رهش

 ةفينح يبأ لوق - 41/87  ءاسفن تناك اذإ ةدتعملا 91887 - ةيفنحلا بهذم : :ًايناث ه4 -
 - اهتدع ءاضقنا ةدتعملا ءاعدا 4785 دمحم لوق 4788 فسوي يبأ لوق - 4884 -
 - ىلوألا ةلاحلا 94888 - ةيعفاشلا بهذم :ًاعبار 48484 - ةيكلاملا بهذم :ًاثلاث  ؟41/

 بهذم :ًاسداس 47947  ةيرفعجلا بهذم :ًاسماخ 9781١ - ةيناثلا ةلاحلا
 . ةيرهاظلا
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 (اهؤاضقناو اهباستحاو اهؤادتبا) رهشألاب ةدعلا : يناثلا ثحبملا

 - رهشألاب ةدعلا ءادتبا يف ءاهقفلا لاوقأ نم 4844  رهشألاب ةدعلا ءادتبا تقو 49و

 ةدعلا ببس عقو اذإ أ  ةيفنحلا بهذم : : ًالوأ - 445 - ةدعلا رهشأ باستحا ةيفيك 6

 بهذم : ًايناث ترحل 5 رهشلا نقعي يف ةدعلا ببس عقو اذإ باد ؟مةم/ رهشلا لوأ يف

 :انفاعد 8154٠1١  ةيعفاشلا بهذم :ًاعبار - 44٠٠  ةيكلاملا بهذم : : اثلاث 449  ةلبانحلا

 415٠ 5  ةافولا ةلع باستحا 44٠7  ةيرفعجلا بهذم :ًاسداس ٠ ٠ ؟  ةيرهاظلا بهذم

 .ةدعلا ءاضقنا

 (اهؤاضقناو اهباستحاو اهؤادتبا) لبحلا ةدع :ثلاثلا ثحبملا

 طورش /45٠01- انقضاؤها  454٠4  اهتدم باستحا 44٠:5  اهئادتبا تقو - 6

 يضقنت ال تالاح 441٠١  اهسافن نم اهلسغ وأ اهرهط طرتشي ال - 4404  لبحلا ةدع ءاضقنا

 .ةيعفاشلاو ةلبانحلا هررق ام ىلع بترتي ام --451١1١- لمحلا عضوب ةدعلا اهيف

 اهددعتو اهلخادتو ةدعلا لوحت : سماخلا لصفلا

 :نيثحبم ىلإ لصفلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت -5

 ةدعلا لوحت :لوألا ثحبملا

 ىلإ رهشألا نم ةدعلا لوحت 4414  رهشألا ىلإ ضيحلا نم ةدعلا لوحت 441

 اهتدع ءاضقنا دعب تضاح اذإ - 4415  راهطإلا ىلإ رهشألا نم ةدعلا لوحت 44١6 - ضيحلا

 قالط ةدع يف يهو تام اذإ 45414 - ةافولا ةدع ىلإ قالطلا ةدع لوحت 4411  رهشألاب

 ةدعلا لوحت 447١  ةيعفاشلاو ةلبانحلا دنع لمحلا عضو ةدع ىلإ ةدعلا لوحت - 4418 - نئاب

 . ةيرهاظلا دنع لمحلا عضو ةدع ىلإ

 امهلخادتو نيتدعلا عامتجا : يناثلا ثحبملا

 ةجحلا 45477 - نيتدعلا عامتجإل لاثم - 4477 - نيتدعلا عامتجاب دوصقملا 05

 - 941841756  ةيعفاشلا بهذم يف نيتدعلا لخادت - 48478  بقاعتلا هجو ىلع نيتدعلا عامتجال

 .ةلبانحلا بهذم يف نيتدعلا لخادت

 ةدعلا ماكحأ : سداسلا لصفلا

 :ثحابم ةسمخ ىلإ لصفلا ميسقت :ثحبلا جهنم 453717 - ديهمت -5

 ٠١هم-



 ةبطخلاو جاوزلا نع عانتمالا :لوألا ثحبملا

 .ةدتعملا ةبطخ زوجي ال 44784 - ةدتعملا جاوز زوجي ال

 ةدعلا يف ثرالاو بسنلا : يناثلا ثحبملا

 : ًالوأ  ةدعلا يف نيجوزلا نيب ثراوتلا توبث - 4471  ةدعلا يف .دلوي نم بسن - لدض
 .نئابلا قالطلا ةدع يف : :ًاينأث - 6449 يعجرلا قالطلا ةدع يف

 ةدعلا تيب ةدتعملا ةمزالم : ثلاثلا ثحبملا

 - 44176 . تيبلا نم ةدتعملا جارخإ وأ جورخ مدع - 4474 - ميركلا نآرقلا صن 44
 ةدتعملا : ًايناث 4 4/ يعجر قالط نم ةدتعملا : الوأ 4475 - ؟ةدعلا تيب ةمزالم اهمزلي نم
 تناك اذإ :ًاعبار - و48478  ةافولا ةدع ةدتعملا : اثاث 9478 - نئابلا وأ ثالثلا قالطلا نم
 تناك اذإ :ًاسداس 444١ - ةنونجم ةدتعملا تناك اذإ :ًاسماخ 444٠ - ةريغص ةدتعملا
 - ةدعلا تيبب دوصقملا 4447  دسافلا حاكنلا يف ةدتعملا :ًاعباس 4447 - ةيباتك ةدتعملا
 ةلبانحلا لوق 4447 - مهقفاو نمو ةيفنحلا لوق 4440  ةدعلا تيب يف ءاهقفلا لاوقأ -14
 ةدعلا تيب رييغت يف ةيفنحلا لاوقأ نم - 4448 - ةجاحلل وأ ةرورضلل ةدعلا تيب ربيغت - 44417 -
 - ةيكلاملا لاوقأ نم 4146١ - ةيفنحلا لاوقأ نم 446٠  ةيعفاشلا لاوقأ نم - 4444 -
 اهتيب جراخ ةأرملاو ةدعلا تبجو اذإ 45467 ميدقلا مكح ذخأي ديدجلا ةدعلا تيب .-7

 بهذم : نا 41465  ةيفنحلا بهذم : :ةلوأ د 4566 ةدعلا تيب ىلإ رفاسملا ةدوع - 4565

 - ةدعلا اهتمزل اذإ جحلل رفاسملا ةدوع 4464 - ةلبانحلا بهذم :ًاثلاث 44 هال  ةيعفاشلا

  ةنيبملا ةشحافلاب دوصقملا - 445٠  ةشحافب تتأ اذإ ةدعلا تيب نم ةدتعملا جارخإ -4
 جورخلا راذعأ نم ةنسلا يف ءاج ام :الوأ 4457 عورشملا رذعلل ة ةدتعملا جورخ 0١-

 ملسم حيحص نم -ج 94455 - يراخبلا حيحص نم - ب 4457  ملسم حيحص نم -أ -
 رذعلل ةدتعملا جورخ يف نيرسفملا لاوقأ نم : : ًايناث - 4455 - يقهيبلا ننس نم -د-4456-
 ةدعلا تيب نم اهلاقتنا وأ ةدتعملا جورخ راذعأ يف ء ءاهقفلا لاوقأ نم :ًاثلاث  ة 451 - عورشملا
 - ةيعفاشلا لاوقأ نم - ج 4458 - ةيفنحلا لاوقأ نم - ب 4458 - مالسلا لبس نم أ -
 94 41/#  ةيرفعجلا دنع 441/7  ةيكلاملا دنع  ه 441/١  ةلبانحلا لاوقأ نم د -
 ليل اهلمع ناك اذإ ةدتعملا 4476  ةفظوم تناك اذإ ةدتعملا - 4414 - حجارلا لوقلا
 - 484178 - ةيفنحلا لاوقأ نم 441/1 - يعرش رذع نودب جورخلاب ةدتعملل جوزلا نذإ -57
 .ةلبانحلا لاوقأ نم 441/4 - ةيعفاشلا لاوقأ نم

 هاا



 ةدعلا يف دادحإلا : عبارلا ثحبملا

 :بلاطم ةعبرأ ىلإ ثحبملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت -

 ش هتمكحو همكح نايبو دادحإلا فيرعت :لوألا بلطملا

 نيب ةقالعلا 4487 - يعرشلا حالطصالا يف دادحإلا 4487  ةغللا يف هفيرعت - 0١

 دادحإلا بوجو ليلد - 6 - دادحإلا مكح -4  دادحإلل يحالطصالاو يوغللا ىنعملا

 - ةافولا ةدع يف دادحإلا وأ دادحإلا عيرشت ةمكح 4445 - ةيوبنلا ةنسلا نم :ًالوأ

 .بسنلا ظفحل ةليسو دادحإلا : اعلا 9 5/8/ - نئابلا قالطلا ةدع ىف دادحإلا : ًايناث 4 عمال

 ؟دادحإلا بجي نم ىلع :يناثلا بلطملا

 ىلع دادحإ ال : :ًايناث - 49 ٠  ةافولا ةدع يف ةدتعملا ىلع دادحإلا بجي : الوأ - 44

 :ًاعبار - 44947 يعجرلا قالطلا ةدع يف دادحإ ال : :ًاثلاث 4491  ًادساف ًاحاكن ةحوكنملا

 لوقلا 54854 دادحإلا اهيلع بجي ال :لوألا لوقلا كذا ره نئابلا قالطلا ةدع يف دادحإلا

 - 4491 - يناثلا لوقلا ةلدأ 45495 - لوألا لوقلا ةلدأ 14908 - دادحإلا اهيلع بجي : يناثلا

 :ًايناث 46٠٠  ةيفنحلا بهذم : ًالوأ 141 بادخال ترجو ظورخ ع 9159/ - حجارلا لوقلا

 ةلدأ نمو - ب 46017 - ثيداحألا مومع أ  روهمجلا ةلدأ 460١-  روهمجلا بهذم

 اه -ة؟ه0ه- ةملس مأ ثيدح د 46804  روهمجلا ةلدأ نمو - ج 46٠07  روهمجلا

 حجارلا لوقلا 4605 كلذ نم نم عنمي ال ثيدحلاو ةملسملا ريغ ملسملا ةجوز مزلي دادحإلا

 دادحإلا هب ققحتي ام :ثلاثلا بلطملا

 : نيعرف ىلإ بلطملا ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت

 بيطلا بانتجا :لوألا عرفلا

 ىلع هميرحت يف فالخ ال 111  دادحإلا يف هميرحت ليلدو بيطلا ىنعم - 946ه

 - روظحم بيطلاب طاشتمالا 4681١ - ميرحتلا يف بيطلا مكح ذخأي ام 961٠١  ةداحلا

 ىنعم يف لخدي ال ام 401 - همكح ذخأي امو روظحملا بيطلا يف ءاهقفلا لاوقأ -

 .روظحملا .بيطلا

 ةنيزلا بائتجا : يناثلا عرفلا

 لوألا مسقلا - 4615  ةنيزلا ماسقأ 4616  دادحإلا يف بجاو ةنيزلا بانتجا -64
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 ولو ةداحلل لاحتكالا عنمي مزح نبا 46148 زوجي ةرورضلل لاحتكالا 46117 - ةنيزلا نم
 4611١ بايثلا ةنيز  ةنيزلا نم يناثلا مسقلا 4017١ مزح نبا ىلع درلا - 1819  ةرورضلل
 نيزتلا 4077  بايثلا ةنيز يف ةيعفاشلا بهذم 94671 - بايثلا ةنيز يف ةيكلاملا لوق
 ةنيزلا نم ثلاثلا مسقلا - 46076 - ةانثتسم ةرورضلا تالاح 46174 - رئاتسلاو طسبلاو شرفلاب

 يف ةيعفاشلا تاليصفت نم /46571   ةداحلل يلحلا يف ةيعفاشلا ليصفت 4675 - يلحلا
 مزح نبا ىلع ٌدرلا - 4078 - ةداحلل يلحلا ةنيز يف ةيرهاظلا بهذم 40178 - يلحلا ةنيز

 ةمادق نباو يقرخلا لوق  ةداحلل باقنلا ١ - ةداحلل يلحلا يف حجارلا لوقلا - - 461٠
 46177  ةمادق نباو يقرخلا ىلع دري عانقلا فاشك بحاص 4677 - باقنلا يف ةلبانحلا نم
 .ةداحلل باقنلا ةلأسم يف حجارلا

 ةدعلا ةقفن :سماخلا ثحبملا

 :بلاطم ةعبرأ ىلإ ثحبملا ميسقت :ثحبلا جهنم 4078  ديهمت -5
 حيحص حاكن نم ةقرفلا يف ةدعلا ةقفن :لوألا بلطملا

 :عورف ةسمخ ىلإ بلطملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم /407   ديهمت 5

 يعجر قالط نع ةدعلا ةقفن :لوألا عرفلا

 -  زيزعلا باتكلا نم :لوألا ليلدلا 40178  ةدعلا هذه يف ةقفنلا بوجو 964٠

 ةيوبنلا ةنسلا نم يناثلا ليلدلا -  404١.عامجإلا نم  ثلاثلا ليلدلا

 لماح ةدتعملاو نئاب قالط نع ةدعلا ةقفن : يناثلا عرفلا

 - 40414  ؟لماحلل مأ لمحلل ةقفنلا له 4647  ةدعلا هذه يف ةقفنلا بوجو 5
 .لماحلل وأ لمحلل ةقفنلا نأ لوقلا ىلع بترتي ام

 لئاح ةدتعملاو نئاب قالط نع ةدعلا ةقفن :ثلاثلا عرفلا

 - ىنكسلاو ةقفنلا اهل :لوألا لوقلا 4045 - ةقفنلا هذه يف ءاهقفلا فالتخا .-6
 ةقفن الو ىنكسلا اهل :ثلاثلا لوقلا - 3048 - ىنكس الو اهل ةقفن ال : يناثلا لوقلا 17
 ةدتعم لكل ىنكسلاو ةقفنلا بوجو 466٠  ىنكسلاو ةقفنلا اهل :لوأآلا لوقلا ةلدأ - 4044 - اهل
 :ثلاثلا لوقلا ةلدأ 4087  ىنكس الو اهل ةقفن ال : يناثلا لوقلا ةلدأ - 40301 - نئاب قالط نم
 مالسلا لبس بحاصو ةمادق نباو ميقلا نبا دنع حجارلا لوقلا 4087 اهل ةقفن الو ىنكسلا اهل
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 ثيدح يف باطخلا نب رمع لوق هيجوت 466ه هحيجرت ىلإ ليمأ يذلا لوقلا 4685

 قالط ريغ نع ةدعلا ةقفن : عبارلا عرفلا

 - 4606/ - جوزلا لبق نم ةقرف نع ةدعلا ةقفن - 4661/  قالط ريغ نع ةقرفلا عاونأ 5

 .ةجوزلا نم ببسب ةقرف نع ةدعلا ةقفن

 ةافولا ةدع ةقفن : سماخلا عرفلا

 بهذم :ًاثلاث 467١ - ةيكلاملا بهذم :ًايناث 46٠  ةيفنحلا بهذم :ًالوأ 6و

 لوقلا 46515  ةلبانحلا بهذم : ًاسماخ 4677  ةيرهاظلا بهذم :ًاعبار - 46717  ةيعفاشلا

 اهل نأ يحيجرت يف دوصقملا - 4055 حيحص ثيدح ةعيرف ثيدح 94650 - حجارلا

 . ىنكسلا

 دساف حاكن نم ةقرفلا يف ةدعلا ةقفن : يناثلا بلطملا

 ًالماح تناك نإ ةقفنلا اهل - 4074 - ًالئاح تناك اذإ دساف حاكن نم ةدتعمل ةقفن ال - 4010

 .ةدعلا يف اهتقفن ةهج نم دساف حاكن يف ةءوطوملاك ةهبشب ةءوطوملا - 9659

 ةدعلا ةقفن ءافيتسا :ثلاثلا بلطملا

 ىنكس :ًالوأ - 461/7 - ةدعلا ةقفن ءافيتسا ةيفيك ىف ةدعاقلا 94611 - ديهمت - ه٠

 -ج - 461/4 - ةيفنحلا بهذم ب #/41   ةيعفاشلا بهذم -أ  هوحنو قالط نع ةدتعملا

 نكسم يف هتقلطم عم جوزلا نكس 961/5  ةيكلاملا بهذم د 94 ها/ه  ةلبانحلا بهذم

 نم  ج - 461/9 - ةلبانحلا لاوقأ نم - ب 4 هال4  ةيفنحلا لاوقأ نم -أ 4 هالال  ةدعلا

 : ًالوأ ىنكسلا يف اهقح ءافيتسا نم ةدتعملا نيكمتل يضاقلا لخدت 40/٠ - ةيعفاشلا لاوقأ

 يف اهانكس نع ةرجأ ةدتعملا ذخأ 46417  ةيعفاشلا بهذم :ًايناث - 4641 - ةلبانحلا بهذم

 بهذم -ب 46/4 - ةيعفاشلا بهذم ا  ةافولا ةدتعمل ىنكسلا :ًايناث »468   اهكلم

 فيك - 94641 - ةوسكلاو ماعطلا ةقفن :ًايناث 4085  ةيفنحلا بهذم - ج 94046  ةلبانحلا

 ةنيبلاب هتابثإ - ! - لمحلا روهظ ةدتعملا ءاعدا - 4084  ؟اهتقفن ًانئاب ةقلطملا لماحلا ىفوتست

 .لمحلاب اهل جوزلا قيدصت - ب 4 ه4و
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 ةدعلا ةقفن تاطقسم :عبارلا بلطملا

 زوشنلاب ىنكسلا قح طقسي : ايناق 4041 - ةجوزلا ةقفن هب طقست امب طقست :الوأ_ةهو١
 يدا قح طوقس : عبار 4687 علخلا يف ًاضوع تناك اذإ ةقفنلا طقست : :ًاثلاث  ةهو؟
 دقن طقس 4696  علخلاب ىنكسلاو ةقفنلا طوقس ىلع مامهلا نبا بيقعت 4694 - علخلاب
 طوقس : :ًاعباس /4691   ةدعلا ةدم يضمب ةقفنلا طوقس : :ًاسداس 46945 - علخلاب لمحلا
 .ةدعلا ءاضقناب ةقفنلا

 عبارلا بابلا

 مهب قلعتي امو دالوألا ماكحأ

 .اللصف رشع ينثا ىلإ بابلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم 4049 - ديهمت -4

 دولوملاب ةراشبلا :لوألا لصفلا

 قرفلاو «دولوملاب ةئنهتلا - 4507  دولوملاب ةراشبلا ىنعم 45٠١ - ةراشبلا ىنعم
 ةراشبلا : ًالوأ 95٠04 ماعلا اهانعمب ةراشبلا ةيعورشم ىدم - 85637“ هب ةراشبلا نيبو اهئيب
 نم /4501   ةبحتسملا ةراشبلا : ثلاث 4505 - ةروظحملا ةراشبلا :ًايناث 45508 - ةحابملا
 هجو 47٠04 - مهيلع هللا ةبوتب اوفلخ نيذلا ةثالثلا ةراشب - 4508 - ةبحتسملا ةميدقلا تاراشبلا
 4511١ - نيرفاكلا ىلع نيملسملا رصنب ةراشبلا - 953١ - اوفلخ نيذلا ةثالثلا ةصقب ةلالدلا
 - ميركلا نآرقلا نم :ًالوأ - دولوملاب ةراشبلا بابحتسا ةلدأ 4517 - ةبحتسم دولوملاب ةراشبلا
 - ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلا نم : :ًايناث 4515 - دولوملاب ةراشبلا ىلع تايآلا هذه ةلالد 7
 ىثنألاو ركذلا لمشت دولوملاب ةراشبلا 4515 - نيدلاولا رست ةحلاصلا ةيرذلا : :ًاثلاث .-6
 ام 9518  ثانإلا ةهارك ةروطخ 4518 - ىئنأ دولوملا ناك اذإ نزحي ال ملسملا 07
 - هللا باتك يف ةيأ هتوالتو هركذت : الوأ 4517٠١ - ىثنألا ةدالوب هنزح مدع ىلع ملسملا دعاسي
 لاع نم :ثيدح اهنمو 4577 هدا يدم ايسر ا لوسر ثيداحأ ركذتي م١
 زكذلا يف ال ىثنألا يف نوكي دق ريخلا نأ نادلاولا رضحتسي 4577 خلا . .نيتيراج

 ا : يناثلا لصفلا

 :ثحابم ةعبرأ ىلإ لصفلا ميسقت :ثحبلا جهنم 45375  ديهمت -84

 6أه 



 هتدالو نيحو هندب يف دولوملل عنصي ام :لوألا ثحبملا

 :بلاطم ىلإ ثحبملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت -01

 هتدالو نيح دولوملا نذأ يف ناذألا :لوألا بلطملا

 - دولوملا نذأ يف ناذألا بابحتسا - 45784 عوضوملا يف ةيوبنلا ثيداحألا -4

 نذأ يف ناذألا يف ةمكحلا 94771  ةنسلا نم هنأو دولوملا نذأ يف نيذأتلاب لمعلا -

 .دولوملا

 قدصتلاو قلحلا يف ثيداحألا 458  ةضف هنزوب قدصتيو دولوملا سأر قلحي .-؟

 سأرلا خيطلت - 45715 - ةقالحلا تقو - 4518  ىئنألاو ركذلا لمشي سأرلا قلح 454

 .دولوملا نذأ بقث 4718 - ؟هقلح دعب ىثنألا سأر خطلي له /477  - نارفعزلاب هقلح دعب

 كينحتلا :ثلاثلا بلطملا

 حرش -أ - ثيدحلا حرش - 4514٠١ - دولوملا كينحت يف ملسمو يراخبلا ثيدح -88

 .هب موقي نمو كينحتلا تقو 9541١ يوونلا حرش - ب 5 ينالقسعلا

 ناتخلا : عبارلا بلطملا

 - 45144 - دولوملا ناتخ تقو 45417  ثانإلاو روكذلا قح يف عورشم ناتخلا -5

 نبا لوق - 458417 - يلبنحلا يقرخلا لوق - 4545  ناتخلا ةميلو - 45146 - عستم ناتخلا تقو

 .ناتخلا ةميلو يف حجارلا 4544  يلبنحلا ةمادق

 دولوملا ةيمست : يناثلا ثحبملا

 4561١ - دولوملا ةيمست تقو 456٠  دولوملا ةيمست يف ثيداحألا ضعب -48

 4561  هتيمست تقو يف ثيداحألا نم دافتسي ام 4567  هعباس موي يف هتيمست ثيداحأ

 تقولا 4588ه  دولوملا ةيمست تقو يف ءاهقفلا لاوقأ - 5684  ةيمستلا تقو يراخبلا رايتخخا

 ةيمست يف ىعاري ام - 4581/  ؟دولوملا مسا راتخي نم 4585 - ةيمستلا تقو يف حجارلا

 لوق 457١ - ىلاعت هللا ىلإ ءامسألا بحأ 4368  نسحلا مسالا رايتخا 4564  دولوملا .

 ثيدح  نيحلاصلاو ءايبنألا ءامسأب ةيمستلا - 1157 - يف يراخبلل ثيدح 43171  يولهدلا

 -6هأك د



 ةحيبقلا ءامسألا 8477٠8  دواد يبأل ثيدح 45514 ملسم ماماإلل ثيدح 9777  يراخبلل

 ىلإ هيف بوغرملا ريغ مسالا رييغت - 45717/- هيزنت ةهارك ةهوركملا ءامسألا 4575 - ةمرحملاو

 - لوألا ثيدحلا 4579  ءامسألا رييغت يف يراخبلا حيحص يف ءاج ام 9578 - هريغ

 لوألا ثيدحلا  ءامسألا رييغت يف ملسم حيحص يف ءاج ام - 451/1١ - يناثلا ثيدحلا +

 - 451/4  ءامسألا رييغت يف دواد يبأ نئس يف ءاج ام 457177 - يناثلا ثيدحلا 4517/7 -

 يف ةمكحلا /4517/7   ثلاثلا ثيدحلا 945175 يناثلا ثيدحلا 47176 لوألا ثيدحلا

 .ميقلا نبا مامإلا لوق 45178 - حيبقلا رييغتو نسحلا مسالا رايتخا

 ينكتلاو ةينكلا :ثلاثلا ثحبملا

 ةأرملاو لجرلل دولوملا مساب ينكتلا ةيعورشم - 958٠ - ينكتلاو ةينكلاب فيرعتلا -6
 - 945817 هل دلوي نأ لبق لجرلل ةينكلا - 4587 - دلو اهل نكي مل نإو ةأرملا ينكت - - 458١

 لوق 4585 - ينبإ اي :هنبا ريغل لجرلا لوق - 586 - ةيبصلل ةينكلا - 45885 - يبصلل ةينكلا

 لجرلا ىنكي - 4588 - يدلو اي :اهدلو ريغل ةأرملا لوق - 45417 - يتنب اي :هتنبا ريغل لجرلا

 اهدالوأ ربكأب ةأرملا ينكت  ؟هدالوأ ربكأ تناك اذإ هتنباب لجرلا ىنكي له 9588 هئانبأ ربكأب

 45797  ةدراولا ثيداحألاو (مساقلا يبأ) ب ينكتلا 45947 - اهنع يهنملا ىنكلا - 4591١

 ينكتلا يف ءاملعلا لاوقأ 4 + اهلعو ازاوج (مساقلا يبأ) ب ينكتلا ىلع ثيداحألا هذه ةلالد

 لوقلا - 95917 - ميقلا نبا لوق - 9145 - ينالقسعلا رجح نبا لوق - 4546  (مساقلا يبأ) ب

 . ةينكلا رييغت - 4598 - حجارلا

 دولوملل ةقيقعلا :عبارلا ثحبملا

 كشلاو مهوتلا عفد - 917٠١١  دولوملل ةقيقعلا ةيعورشم 917٠١  ةقيقعلا ففيرعت 0648

 ةقيقعلا ةيعورشم ةمكح 9417١ ةقيقعلا يف ةدراولا ثيداحألا 41١7  ةقيقعلا ةيعورشم نع

  ةقدصلا نم لضفأ ةقيقعلا 47١6  هنع قعلا مدع نم هيدلاوو دلولا توفي ام 4705 -

 ةقيقعلا يف ءاوس ةيراجلاو مالغلا 917017  ةاش ةيراجلا ةقيقعو ناتاش مالغلا ةقيقع -

 - مالغلا ةقيقع يف نيتاشلا نيب ؤفاكتلا - 91704  روهمجلا لوق حجارلا - 41708 - كلام دنع

 اهيف طرتشي امو ةقيقعلا ةفص - 41/١١  نيتاشلا نيب ؤفاكتلا ىنعم يف ءاملعلا لاوقأ

 ؟منغلا ريغ ةقيقعلا يف ءىزجي له 941/1١7 ةيحضألا يف طرتشي ام ةقيقعلا يف طرتشي 7

 - روهمجلا لوق حجارلا 9171١6  روهمجلا لوق : يناثلا لوقلا - 41١4 - لوألا لوقلا -أ -

 حبذ تقو - 41/14 - هنمثب قدصتلاو اهدلج عيب زوجي - 91/1177 ةقيقعلا محلب عنصي ام 5
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 ةيرهاظلا لوق 47٠١  حبذلا تقو يف ةلبانحلا لوق - 941/14 - هيف دراولا ثيدحلا :ةقيقعلا

 ةدالولا موي دعي له 9417/77  حجارلا لوقلا 91777 - ةيكلاملا لوق 41/7١  حبذلا تقو يف

 لمحتي نم 91/70  عباسلا مويلا يف ةقيقعلا حبذ يف ةمكحلا - 917/784 ةعبسلا مايألا نم

 غولب دعب ةقيقعلا نست له 41/1717 ةيرهاظلا دنع 941/75  ةيعفاشلاو ةلبانحلا دنع أ  ؟ةقيقعلا

 ىلع 41770  ةركنم ةعدب داليملا ديع 91/794 -رابكلاو راغصلل داليملا ديع 97/78 - ؟دلولا

 : .دولوملل مالسإلا هعرش امب ءافتكالا نيملسملا

 بسنلا توبث :ثلاثلا لصفلا

 .ًاثحبم رشع ينثا ىلإ لصفلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم 417/7  ديهمت ١

 هدعاوق ةعيبط نايبو بسنلاب فيرعتلا :لوألا ثحبملا

 ل هد يهقفل ١ حالطصالا يف بسنلا 41/5  ةغللا يف بسنلا فيرعت 41778

 فرعي ناسنإلا - 93778 - هيبأل دلولا بسن نأب ءاهقفلا حيرصت 497/5 - هيبأ ىلإ بسني ناسنإلا

 - بسنلا دعاوق ةعيبط 41/4٠  دبعلا قحو هللا قح بسنلا يف 917/8 - هيبأ ىلإ هبسنب
 .بسنلا دعاوق ةعيبط ةيمهأ 0١-

 حيحصلا حاكنلا مايق لاح دولوملا بسن : يناثلا ثحبملا

 دلولا» ىنعم 41/44  ةغللا يف «شارفلل دلولا» ىنعم 41/47 - شارفلل دلولا 5

 دلولا» أدبم ةيمهأ 41/45 - «شارفلل دلولا» ىنعم يف ةصالخلا 9174ه  ءاهقفلا دنع «شارفلل
 طورش - 91/49 - هانلق ام ليلد 47/48 - «شارفللدلولا» أدبمل ىرخأ ةيمهأ 917/47  «شارفلل

 - ىلوألا ةلاحلا 9781 - جوزلا نم دلولا نوك .ناكمإ :لوألا طرشلا - 94178٠ - بسنلا توبث

 :ًايناث 941/8 4  ةيفنحلا دنع : ًالوأ  مالغلل مالتحالا نس ىندأ 941/07  ةيناثلا ةلاحلا
 ال تاونس رشع هرمع نمب دلولا قوحل 41/85  ةلبانحلا دنع :اثلاث 41/00  ةيرفعجلا دنع

 9417/09  ةيكلاملا دنع - ب 941/04  ةيعفاشلا دنع أ  ةثلاثلا ةلاحلا /417/81   ًافلكم هلعجي
 لقأ 91751١  رثكأف لمحلا ةدم ىندأل هدلت نأ : يناثلا طرشلا 947٠ - مهريغو ةلبانحلا دنع

 - لمحلا ةدم ءادتبا تقو 91/57 - لمحلا ةدم لقأ ىلع بترتي ام - 9157 - لمحلا ةدم

 باحصأ ةيفنحلا لاوقأ ضعب 41/58  دقعلا تقو نم ةدملا ءادتبا :لوألا لوقلا 64

 ةيفنحلا لوق يف دشر نبا لوق 917/517 اذه مهلوق ىلع ةيفنحلا هبتر ام 41/55 - لوألا لوقلا

 باحصأ نم ةيرفعجلا - 417/594  لوخدلا تقو نم لقأ ةدم ءادتبا يناثلا لوقلا - 9754 -

 -١48ه6



 1/1/١  لوخدلا ناكمإ تقو نم لمحلا ةدم أدبت :ثلاثلا لوقلا 477/٠١ - يناثلا لوقلا
 911/4 - ىناثلا لوقلا ةشقانم 41/77 لوألا لوقلا ةشقانم 91/77  ثلاثلا لوقلل ةجحلا
 نودب لوخدلا ناكمإ ققحتي له 477  لوخدلا ناكمإ ققحتي فيك - 41/1/ - حجارلا لوقلا
 يفن راثآ 497/4 - هنم دولوملا بسن جوزلا يفني ال نأ :ثلاثلا طرشلا 9/0 ؟فافزلا ةلفح
 .بسنلا

 ةهبشب ءطو وأ دساف حاكن نم دولوملا بس :ثلاثلا ثحبملا

 : نيبلطم ىلإ ثحبملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت ش8

 دساف حاكن نم دولوملا بسن :لوألا بلطملا

 له 91/87  دسافلا حاكنلا ىلإ ءاهقفلا ةرظن 9178١  دسافلا حاكتلاب ددصقملا -

 : الوأ - 41/84 - بسنلا هيف تبثي يذلا دسافلا حاكنلا - 41/8  دسافلا حاكنلا يف بسنلا تبثي
 - 947/41  ةيكلاملا بهذم :ًاثلاث 91/85  ةلبانحلا بهذم :ًايناث 91/88 - ةيرهاظلا بهذم
 9184٠0 - حجارلا لوقلا - 9178 - ةيعفاشلا بهذم :ًاسماخ - 41/84 - ةيفنحلا بهذم :ًاعبار
 ءطولا ىلع ًارداق جوزلا نوكي نأ :لوألا طرشلا 417/41  دسافلا حاكنلا يف بسنلا توبث طورش
 - 941/44 - لمحلا ةدم ءادتبا تقو 91/47  لمحلا ةدم لقأل هدلت نأ : يناثلا طرشلا 91/847 -

 تقو نم ةدملا ءادتبا : يناثلا لوقلا 917/46  دقعلا تقو نم لمحلا ةدم ءادتبا :لوألا لوقلا

 ناكمإ تقو :ثلاثلا لوقلا - 91/937 - مهلاوقأو يناثلا لوقلا باحصأ نم - 41/45 - لوخدلا
 - ةيديزلا لاوقأ نم 91/48  ةلبانحلا لاوقأ نم 91/48  ةدملا ءادتبا تقو وه لوخدلا

 .تام دق اهجوز نأ نظت تجورت نم 985 حجارلا لوقلا 48

 ةهبشب ءطو نم د اوملا بسن : يناثلا بلطملا

 : يناثلا مسقلا - 805  لحملا ةهبش :لوألا مسقلا 48٠١ 4  ةهبشلاب دوصقملا - 86 7

 - 48٠8 - هتجوز ريغ هيلإ ةفوفزملا - -/48٠1 لعفلا ةهبش :ثلاثلا مسقلا 98٠05  دقعلا ةهبش

 ةلبانحلا بهذم :ًايناث - 4804 - ةيفنحلا دنع :ًالوأ - بسنلا توبث يف ةهبشب ءطولا رابتعا ىدم

 بهذم :ًاعبار 4817 ةيرفعجلا بهذم :ًاثلاث 4811١  ةلبانحلا لاوقأ نم مهفي ام - - 98٠١
 - ةهبشب ءطولا نم تالاح 44١4 - ةهبشب ءطولاب بسنلا توبث طورش 94817 - ةيعفاشلا

 .ةيناثلا ةلاحلا ©481٠  ىلوألا ةلاحلا
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 اهجوز اهنع ىفوتملاو ةقلطملا دلو بسن : عبارلا ثحبملا

 :بلاطم ةثالث ىلإ ثحبملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت -5

 لمحلا ةدم رثكأ :لوألا بلطملا

 لمحلا ةدم رثكأ :لوألا لوقلا - 818 - لمحلا ةدم رثكأ يف ءاهقفلا فالتخا -7

 ةدم رثكأ :ثلاثلا لوقلا - 4879  ةنس لمحلا ةدم رثكأ : يناثلا لوقلا - 8194 - رهشأ ةعست

 لوقلا 48377 - تاوئس ثالث لمحلا ةدم رثكأ :عبارلا لوقلا 987١ - ناتنس لمحلا

 اضيأ اذهو - 48784 - ةيكلاملا لاق اذهبو - 9878 - تاونس عبرأ لمحلا ةدم رثكأ : سماخلا

 - لمحلا ةدم رثكأ :سداسلا لوقلا - 44875  ةيديزلا بهذم 448708  ةيعفاشلا بهذم

 - هل رابتعا ال ردانلا - 4474 - تادالولا عئاقو ىلإ عوجرلا - 4874 - لاوقألا ةشقانم - 817

 لوقلا 4817 - عوقولا بلاغلاو داتعملا ىلإ عوجرلا بجي 44171  ةيفنحلا ىلع درلا ٠

 . حجارلا

 ةقلطملا دلو بسن :يناثلا بلطملا

 :عورف ةسمخ ىلإ بلطملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت 431“

 ةقلطملا دلو بسن يف ةماعلا لوصألا :لوألا عرفلا

 ضارتعا 4817 /  لصألا اذه ليلعت 485 لوألا لصألا 448170  ديهمت 4*8

 نم ىلع - 484٠  لصألا اذه ىلع بترتي ام 4884  هعفدو رخآ ضارتعا - 98178  هعفدو

 ام - 4847 - لصألا اذه ليلعت 4847 - يناثلا لصألا - 9844١ - ؟لصألا اذه مكح يرسي

 .لمحلا ةدم ىصقأ يف فالتخالا عم نيلصألا قيبطت - 4844  لصألا اذه ىلع بترتي

 اهب لوخدملا ءورقلا تاوذ نم ةقلطملا دلو بسن :يناثلا عرفلا

 مل اذإ : ىلوألا ةلاحلا - 48417 - ًايعجر قالطلا ناك اذإ :ًالوأ - 1445 - ديهمت 6

 - 48149 - رثكأف نيتئسل هتدلو اذإ - ب - 4844 - نيتنس نم لقأل هتدلوو -أ  اهتدع ءاضقناب رقت

 - يعفاشلا بهذم - 986٠ - ةيفنحلا بهذم أ  اهتدع ءاضقناب ترقأ اذإ :ةيناثلا ةلاحلا

 - اهتدع ءاضقناب رقت مل اذإ : ىلوألا ةلاحلا - 4867  ًانئاب قالطلا ناك اذإ :ًايناث ١

 توبث - 14860 - نيتنس مامتل هتدلو اذإ - ب 486884 - نيتنس نم لقأل هتدلو اذإ أ 9467

 ترقأ اذإ :ةيناثلا ةلاحلا 4861  نيتنس نم رثكأل هتدلو اذإ - ج 44865 - ةوعّدلاب دلولا بسن

 .نيتنس نم رثكأل تدلو اذإ - ب - 4864 - نيتنسل تدلو اذإ -أ  اهتدع ءاضقناب
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 اهب لوخدملا ةسيآلا ةريبكلا ةقلطملا دلو بسن :ثلاثلا عرفلا

 9451-1 - ةسيآلا دلو بسن مكحت يتلا دعاوقلا - 985٠  ةسيآلاب ددصقملا 4

 - 948517 - رهشأ ةئالثب ًارسفم اهتدع ءاضقناب ترقأ نإ - ب 4857 - اهتدع ءاضقناب رقت مل نإ
 .ًاقلطم اهتدع ءاضقناب ترقأ نإ - ج

 اهب لوخدملا ةريغصلا ةقلطملا دلو بسن : عبارلا عرفلا

 - ةريغصلا ةقلطملا دلو بسن مكحت يتلا دعاوقلا - 4856 - ةريغصلاب دوصقملا 4

 يف -أ  لمحلاب ترقأ :ةيناثلا ةلاحلا - 98517 - اهتدع ءاضقناب ترقأ : ىلوألا ةلاحلا 57

 .ءيشب رقت مل نإ :ةثلاثلا ةلاحلا - 98454  يعجرلا قالطلا يف - ب 4874 - نئابلا قالطلا

 اهب لوخدملا ريغ ةقلطملا دلو بسن : سماخلا عرفلا

 - هيلع ضرتعا ام عفدو لصألا اذه ليلعت 94471١  بسنلا اذه يف لصألا 8

 اذه مكح نهيلع يرسي يتاللا تاقلطملا 4417#  لصألا اذه ىلع بترتي ام

 . لصألا

 اهجوز اهنع ىفوتملا دلو بسن :ثلاثلا بلطملا

 تءاج اذإ أ  اهتدع ءاضقناب رقت مل اذإ : ىلوألا ةلاحلا 44178  تالاح ثالث _- 4

 5 ةافولا تقو نم نيتنس نم رثكأل دلوب تءاج اذإ - ب  ةملالك - ةافولا تقو نم نيتنسل دلوب

 رقت الف تكست نأ :ةثلاثلا ةلاحلا - 94178  اهتدع ءاضقناب ترقأ اذإ :ةيناثلا ةلاحلا - 811

 .ءيشب

 ةهبشب ءطو وأ دساف حاكن نم ةدتعملا دلو بسن :سماخلا ثحبملا

 - 948481  ةهبشب ءطولا نم ةدعلا بوجو 9448/٠١  دسافلا حاكنلا نم ةدعلا بوجو -4

 حاكتلا ةدذع يف هتظحالم بجي ام_- 848  هطورشو دساف حاكن نم ةدتعملا دلو بسن توبُث

 بسن تالاح ضعب - 5 - هطورشو ةهبشب ءطوب ةدتعملا دلو بسن توبث - 5887 - دسافلا

 ةلاحلا /4841   ةيناثلا ةلاحلا 4885 - ىلوألا ةلاحلا - 4480  دساف حاكن نم ةدتعملا دلو
 .ةعبارلا ةلاحلا - 488/8 - ةثلاثلا

 دولوملا ةيصخش نييعتو ةدالولا تابثإ : سداسلا ثحبملا

 ءاسنلا ةداهش - 4881  ةداهشلاب دولوملا نييعتو ةدالولا تابثإ - 489٠  ديهمت -84
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 - ةدحاولا ةأرملا ةداهش يفكت :لوألا لوقلا - 4847  ءاسنلا ةداهش باصن - 48417 - ةلوبقم

 ثالث ةداهشلا باصن :ثلاثلا لوقلا - 4818 - ناتأرما ةداهشلا باصن : يناثلا لوقلا 14

 لوألا لوقلا  لاوقألا ةلدأ - 18417 - ةوسن عبرأ ةداهشلا باصن :عبارلا لوقلا - 48445 - ةوسن
 - 49٠01١ - عبارلا لوقلا ةلدأ - 44٠٠  ثلاثلا لوقلا ةلدأ - 48494 - يناثلا لوقلا ةلدأ - 94844

 ىلع ةدلوملا بيبطلا ةداهش 44٠ 4  ةدالولا ىلع دحاو لجر ةداهش - 44٠7  حجارلا لوقلا

 - تكس وأ جوزلا اهقدص اذإ أ  حاكتلا مايق لاح ةدالولا ةجوزلا ءاعدا 44٠8  ةدالولا

 - 4408 - دولوملا ركنأو ةدالولاب جوزلا فرتعا نإ  ج 44037 جوزلا اهبّذك اذإ - ب -57
 فالتخا ةيفنحلا دنع - 4404  جوزلا راكنإ ةلاح يف : ًالوأ  اهتدع يف ةدالولا ةقلطملا ءاعدا

 ءاعدا 441١ - دولوملا راكنإو ةدالولاب جوزلا فارتعا ةلاح يف :ًايناث 441١  ةلأسملا هذه يف
 ةلاحلا 48417  ةئثرولا اهتركنأو ةدالولا تعدا : ىلوألا ةلاحلا 9417 - ةدالولا ةافولا ةدتعم

 ةدالولا تعدا :ةثلاثلا ةلاحلا - 4414 - هتافو لبق (هتجوز لبح) لبحلاب جوزلا رقأ اذإ :ةيناثلا

 . ةثرولا اهقدصو

 -14918 - ىنزلا نم دلولا بسن تبثي ال - 4411 - رجحلا رهاعللو شارفلل دلولا 5

 ةينازلا ةأرملاب قحلي ىنزلا نم دلولا - 4414 - ىنزلا نم دلولا بسن مدع يف ءاهقفلا لاوقأ نم

 . ىنزلا نم هدلو ينازلا فاحلتسا - 1471١ - دلولا بسن يف هرثأو هتينزمب ينازلا جاوز - - 447١

 يعانصلا محيقلتلاب وأ عامج ريغب دولوملا بسن :نماثلا ثحبملا

 :نيبلطم ىلإ ثحبملا ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت -6

 عامج ريغب دولوملا بسن :لوألا بلطملا

 نيوكت يف ميركلا نارقلا تايأ ضعب 44717 - نينجلا نيوكتل ةليسولا وه عامجلا -5

 ةأرملا لمح يف ءاهقفلا لاوقأ نم - 1478  عامج ريغ نم لمح لصحي دق - 4478 - نينجلا

 اهجوز ةجوزلا ناذئتسا - 4471  اهجرف يف اهجوز ءام ةأرملا لاخدإ مكح 0*491   عامج ريغب

 : ًالوأ  اهجرف يف اهجوز ينم ةأرملا لاخدإ ىلع بترتي اذام - 4487  اهجرف يف هينم لاخدإ يف
 يف اهجوز ريغ ءام ةأرملا لاخدإ مكح 44854 - بسنلا توبث :ًايناث 44177  ةدعلا بوجو
 .بسنلا توبث مدع :ًايناث 49470 مارح لاخدإلا اذُه : ًالوأ  اهجرف
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 يعانصلا حيقلتلاب دولوملا بسن : يناثلا بلطملا

 :  دالوألا داجيإل يعانصلا حيقلتلا قرط 4477 - يعانصلا حيقلتلاب دوصقملا - 5
 حيقلتلا يف ة رهزألا خيش ىوتف 949174 - يعانصلا حيقلتلا قرط يف عرشلا مكح

 - يعانصلا حيقلتلاب دولوملا بسن 944١ - يعانصلا حيقلتلا يف انيأر - 914٠  يعانصلا
 . يعانصلا حيقلتلاب بسنلا اهيف تبثي ال يتلا قرطلا -

 ةنيبلاب وأ رارقإلاب بسنلا توبث : عساتلا ثحبملا
 ىلإ هميسقت :ثحبلا جهنم 4445 - ةنيبلابو رارقإلاب دوصقملا 4446 - ديهمت -4

 :بلاطم ةثالث

 سفنلا ىلع بسنلاب رارقإلا :لوألا بلطملا

 - سفنلا ىلع بسنلاب رارقإلا عاونأ - 4448 - سفنلا ىلع رارقإلاب دوصقملا 41
 هلثمل هلثم دلوي نأ ناكمإ :لوألا طرشلا 448٠  ةونبلاب رارقإلا ةحص طورش : ًالوأ -8

 بهذم 49687  ةلباتحلا بهذم 4487  ؟نئارقلاب ناكمإلا طرش يفتني له - 49461١
 لوهجم هل رقملا نوكي نأ : يناثلا طرشلا 44ه  ةلأسملا هذه يف حجارلا - 4464  ةيكلاملا
 طرتشي له 4961  ىنزلا نم هدلو هنأ رقملا لوقي ال نأ :ثلاثلا طرشلا 9485 - بسنلا
 4969 - هرارقإ | دنتسم رقملا نايب طارتشا مدع حجارلا 94648 - ؟هرارقإ ل يي نأ
 :سماخلا طرشلا 445١ - ًاريغص هل رقملا ناك اذإ - 447٠  رقملا هقدصي نأ : عبارلا طرشلا
 949517  رقملا ةحص رارقإلا ةحص طورش نم سيل - 4457 - عزانم هرارقإ يف ا ال نأ
 - جوز تاذ تناك نإ - ب 4454 - جوز تاذ نكت مل نإ -أ - ةونبلاب ةأرملا رارقإ طورش

  ةمومألاب رارقإلا ةحص طورش : :اثلاث - 4455  ةوبألاب رارقإلا ةحص طورش : : ًايناث -6
 .رشابملا بسنلا ىوعد 17- 

 ريغلا ىلع بسنلا ليمحت هيف يذلا رارقإلا :يناثلا بلطملا

 طرشلا 4417١ رارقإلا اذهب بسنلا توبث طورش 4479 -رارقإلا اذهب دوصقملا -
 -4919؟- بسلا اذه يف ىوعدلا 4917/١ - هرارقإ يف رقملا هيلع بسنلا لمح نم قدصي نأ

 .رارقإلا اذهب بسنلا توبث مدع ىلع بترتي ام
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 ةنيبلاب زوجي - 4941/8 - رارقإلا ّدر دنع ةنيبلاب ذخألا 491/4 - ةنيبلاب ددصقملا 4917#

 . ةوعدلاب بسنلا توبث ضقن

 ةفاقملاب بسنلا توبث :رشاعلا ثحبملا

 - ةفايقلاب بسنلا توبث ةيعورشم ىلع ليلدلا 4917 /ا/  فئاقلاو ةفايقلا فيرعت -5

 درلا 444٠ - ةفايقلاب ذخألا نم نيعناملا ةجح 491/8  ةفايقلا يف ءاهقفلا فالتخا

 - 49417 - ةفايقلاب ذخألا تالاح نم 94944817 - حجارلا لوقلا - 4481 - نيعناملا ةجح ىلع

 نم دكأتلل فئاقلا ناحتما 4486  فئاقلا طورش 44/84 - ةوعدلاب بسنلا ضقني ةفاقلا لوق

 - 444/8 - مهددعت دنع ةفاقلا فالتخا 4441  ؟دحاو فئاق لوق يفكي له 4485 - هتربخ

 ةنيبلاب ضقني له ةفايقلا ىلع ينبملا مكحلا 4489 -رخآ فئاق لوقب فئاقلا لوق ضقتني له

 494917- ؟نينثا نم دلو بسن قاحلإ زوجي له - 94191١ - ةلأسملا هذه يف حجارلا 449٠

 ةيعفاشلا بهذم : ًايناث 84957  ةلباتحلا بهذم : : الوأ رمألا اهيلع لكشأ وأ ةفاقلا دجوت مل اذإ

 - ىرخألا دلو امهنم لك ءاعداب نيتأرما عزانت - 4496 دلو بسن نيتأرما ءاعدا 44844

 ؟بسنلا تابثإل مدلا ليلحت لمتعي له -5

 طيقللا بسن :رشع يداحلا ثحبملا

 نيبلطم ىلإ ثحبملا ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت 17

 ةماعلا هماكحأ ضعببو طيقللاب فيرعتلا :لوألا بلطملا

 لوقلا ٠٠٠٠١-  طيقللا رمع - 4449  ةغللا يف هفيرعت -أ  طيقللا فيرعت -4

 رح طيقللا - ٠٠٠١7  طيقلل راتخملا فيرعتلا - ٠٠٠١١  هرمعو طيقللا فيرعت يف حجارلا
  طاقتلالا ىلع داهشإلا ٠٠٠١4  طيقللا طاقتلا مكح #٠٠٠١ - سكعلا تبثي ىتح

 طقتلملا نوكي نأ :لوألا طرشلا - ٠٠٠١5 هدي يف طيقللا ءاقبل طقتلملا طورش ٠٠ه

 نوكي نأ :ثلاثلا طرشلا - ٠٠٠١ - القاع ًاغلاب نوكي نأ : يناثلا طرشلا - ٠٠٠١ - ًاملسم

 كاسمإب هريغ نم قحأ طقتلملا - ١٠١٠١١  هلعف طقتلملل بحتسي ام_-9١٠٠٠ _ ًانيمأ ًالدع

 1١١١١  لاقتنالا يف ىلوألا ةلاحلا - ٠٠١١7  ةطيقلب طقتلملا لاقتنا - ٠٠١١١  طيقللا

 يف ةعبارلا ةلاحلا ٠٠١١8  لاقتنالا يف ةثلاثلا ةلاحلا ٠٠١١84  لاقتنالا يف ةيناثلا ةلاحلا

 يف كارتشالا - ٠٠١17  هلاقتنا دنع هطقتلم نم طيقللا عازتنا يف طرشلا ١٠١1  لاقتنالا
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 نم طقتلملا مالسإ له ٠٠١19  طيقللا ميلست يف حيجرتلا هجوأ - ١٠٠١١8 - طيقللا طاقتلا
 ام ٠١٠١7١ - ؟طيقللا كاسمإ يف لجرلا ىلع ةأرملا حجرت له ٠٠١٠١ - ؟حيجرتلا هجوأ
 طيقللا ةقفن ٠٠١77  حيجرتلا هجوأ يف نيطقتلملا ءاوتسا ٠٠١77  ةلأسملا هذه يف هحجرأ
 ىلع ةيالولا - ٠٠١780 - طيقللا ةقفن يف ةماعلا لوضألا ٠٠١74  اهمكحت يتلا لوصألاو
 كلمي ام - ٠٠١717 طيقللا ىلع طقتلملا ةيالو مدع ىلع بترتي ام - ٠٠١75 - ناطلسلل طيقللا
 .طيقللا ثاريم - ٠٠١78  طيقلل هلعف طقتلملا

 طيقللا بسن توبث يف ةيكلاملا فالخ ٠*٠٠١   ةوعدلاب طيقللا بسن توبث ٠6
 ةوعدلاب طيقللا بسن توبث ٠٠١7  ؟ةوعدلا درجمب بسنلا تبثي اذامل - 1٠٠١31 - ةوعدلاب
 هذه يف ةيفنحلا بهذمك ةلبانحلاو ةيعفاشلا بهذم “#٠١١١  ةيفنحلا دنع هريغو طقتلملا نم
 بسن يعدم ددعت ٠٠١78  ةوعدلاب ةأرملا نم طيقللا بسن تبثي ٠١١١4  ةلأسملا
 4*٠١١- - ةيناثلا ةلاحلا #٠١١١ 0/  ىلوألا ةلاحلا - ٠٠١5  مهنيب اميف حيجرتلاو طيقللا
 ةسداسلا ةلاحلا - ٠٠١41  ةسماخلا ةلاحلا - ٠٠١4٠  ةعبارلا ةلاحلا - 9*١٠١  ةثلاثلا ةلاحلا

 8١١1ه  ةعساتلا ةلاحلا ١٠١88  ةنماثلا ةلاحلا - ١٠١87  ةعباسلا ةلاحلا 417 ١٠١-
 .ةرشاعلا ةلاحلا

 هب بسنلا توبث مدعو ينبتلا :رشع يناثلا ثحبملا

 - مالسإلا روهظ لوأ يفو ةيلهاجلا يف ينبتلا ماظن - ٠٠١417 - ينبتلا ىنعم 5
 - ينبتلا راثآ لاطبإ - ٠٠١6٠١ - ينبتلا خسن ةيآ ريسفت - 1٠١49 - ينبتلا ماظن خسن 3-4

 .رضاحلا تقولا يف ضعبلا هلعفي ام نالطب ٠٠١67  ينبتلاب بسنلا توبث مدع ١

 دالوألا نيد : عبارلا لصفلا

 :ثحايم ةئالث ىلإ لصفلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت - ٠١6

 نيملسملا دالوأ نيد :لوألا ثحبملا

 ةيعبتلاب ريغصلا مالسإ ليلعت ١٠١٠0  فالخ الب نوملسم نيملسملا دالوأ ٠٠64

 يف ءاهقفلا لاوقأ ٠٠١ هال  ؟مالسإلا نع امهتدر يف هيوبأ دلولا عبتي له - 1٠٠١85  هيوبأل

 ةيفنحلا بهذم :ًالوأ ٠٠١68  ؟غولبلا لبق دلولا ةدر عقت له ٠٠١84  ةدرلاب ةيعبتلا مدع
 لوح ةظحالم ٠٠١77  ةلبانحلا بهذم :ًاثلاث 1٠٠١1  ةيعفاشلا بهذم :ًايناث - - 10٠١9
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 . حجارلا لوقلا - ٠٠١1 - يبصلا ةدر عوقو

 نيملسملا ريغ دالوأ نيد : يناثلا ثحبملا

 هاوبأ ملسأ اذإ دلولا نيد - ٠٠١50  نيدلا يف نيملسملا ريغ هيوبأ عبتي دلولا 64

 مالسإل دلولا ةيعبت يف ءاهقفلا لاوقأ نم ١٠٠١51 - نيوبألا دحأ ملسأ اذإ دلولا نيد - ٠٠١55

 هيدلاو نم ملسأ نمل دلولا ةيعبتل رادلا داحتا ةيفنحلا طارتشا - ٠٠١548 - هيوبأ نم ملسأ نم

 رادل ةيعبتلاب دلولا مالسإ 1٠١1٠  ةيفنحلا هطرتشا ام طارتشا مدع حجارلا ٠٠١59

 دلولا مالسإ - ٠٠١17  امهدلو نيد يف رِثؤي ال نيرفاكلا نيدلاولا توم 1٠١1/١ - مالسإلا

 - 1٠١1/0  ةلبانحلا بهذم :ًايناث - 1٠١1/4 - ةيفنحلا بهذم :ًالوأ - 1٠١7  غولبلا لبق
 ليلد - ٠٠١1/7  زيمملا ريغصلا مالسإ يف حجارلا لوقلا - ٠٠١75  ةيعفاشلا بهذم :اثلا

 حصي يذلا يبصلا رمع - ٠٠١19 - انحيجرت ضقني ام عفد - ٠٠١178 - هانحجر ام ىلع رخآ

 نع يبصلا عوجر ٠٠١857  ةلبانحلا بهذم - ٠٠١81  ةيفنحلا بهذم 1٠0٠١8٠١  همالسإ

 لوقلا ١٠١86  ثلاثلا لوقلا - ٠٠١84 - يناثلا لوقلا - ٠٠١817 لوألا لوقلا  همالسإ

 بهذم - ٠٠١ 81/  ةلبانحلا بهذم  همالسإ نع عجر اذإ يبصلاب لعفي ام - ٠٠١85 - حجارلا

 . ةيفنحلا

 طيقللا نيد :ثلاثلا ثحبملا

 :ًالوأ - ١١٠١9٠0  طيقللا نيد ىلع فرعتلل هتظحالم بجي ام - 1٠٠١89 - ديهمت 4
 . ةياورلا - ١١١937  ةيفنحلا بهذم - ٠٠١94١  ناكملا ةفصو دحاولا نيد رابتعاب طيقللا نيد

 ١١١968 - ةئلاثلا ةياورلا - ١0٠١954 - ةيناثلا ةياورلا - ١٠٠١97  ةيفنحلا بهذم يف ىلوألا

 اذإ :ًايناث - ١٠١94 - ةلباتحلا بهذم - ٠٠١91  ةحجارلا ةياورلا - ٠٠١95  ةعبارلا ةياورلا

 لوق ١0٠٠١-  ًالصأ نيملسملل نكت مل راد :ًاثلاث ١٠١44  رفكلا راد يف طيقللا دجو
 “١١١١7  ةيفنحلا بهذم - ٠١١١7  ةيعفاشلا بهذم - ٠١٠١١  هولاق امل احيضوت ةلبانحلا

 طيقللا مالسإب مكحي :ًايناث - ١١٠١4  نيملسملا ىرق يف دجو نإ طيقللا مالسإب مكحي :ًالوأ
 - رفكلا لهأ ىرق يف طيقللا دجو نإ :ًاثلاث - ٠١١١ - نيملسملا نم ةلق ةيرقلا يف ناك ولو

 :ًاثلاث - .١١3:8 ةوعدلاب تبث اذإ طيقللا نيد :ًايناث ١١ 9/  ةيرفعجلا بهذم
 . غولبلا لبق طيقللا مالسإ - ١١1١١9 - ةنيبلاب هبسن تبث اذإ طيقللا نيد

 ةعاضرلا :سماخلا لصفلا

 :ثحابم ىلإ لصفلا ميسقت :ثحبلا جهنم ١١١11١- - ديهمت 6
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 اهيف صوصنلاو اهيلإ ةجاحلاو ةعاضرلا فيرعت :لوألا ثحبملا

 - ٠١١١١4  يعرشلا حالطصالا يف ةعاضرلا ١١١١  ةغللا يف ةعاضرلا ٠١١١75

 نيتالرألا يصل دلما د ممرعلا داقلا يل مال عسل ةعاضرلا ىلإ دلولا ةجاح
 . ةعاضرلا يف يناثلا صنلا - 1١١17 - ةعاضرلا

 عيضرلا : يناثلا ثحبملا

 ةعاضرلا ةدم - ٠١١7١  عيضرلل قح ةعاضرلا - ٠١١19 - عيضرلاب دوصقملا 4

 ديدحت - ٠١١77 - ؟مزلم نيلوحلاب ةعاضرلا ةدم ديدحت له ١١171١  ناتلماك ناتنس ةماتلا

 نيلوحب ةعاضرلا ةدم تددح اذامل - ٠١1١77 كلذ ىلع ةلدألاو مزلم ريغ نيتنسب ةعاضرلا

 نيتنس نع ناصقنلا رادقم . ٠١١76 - ؟نيتنس نم لقأل ةعاضرلا زوجت له - ٠١١74  ؟نيلماك
 66 0 و ا ١75

 اذه يف ءاهقفلاو نيرسفملا لاوقأ نم - ٠١١78 - نيلوحلا نع عاضرلا ةدم صيقنتل يناثلا طرشلا
 يف نيرسفملا لاوقأ نم - 0*٠١17 - ؟نيتنس نم رثكأل ةعاضرلا زوجت له - ٠١١79 - طرشلا
 ريسفت - ٠١١737 - يبطرقلا ريسفت - ٠١١71 - يرشخمزلا ريسفت - نيتنس نم رثكأ لفطلا عاضرإ

 يف ءاهقفلا لاوقأ نم ٠١١78 رانملا ريسفت ١١١74  يزارلا ريسفت ”١٠١17 - صاصجلا

 .نيتنس نم رثكأ لفطلا عاضرإ

 ةعضرملا :ثلاثلا ثحبملا

 ٠١ - يه ةدلاولا المرضعة  ٠١1١7 اهدلو عضرت يتلا ةدلاولاب دوصقملا - ٠١18 -

 هتلدأو لوألا لوقلا - ٠١1١74 - هتلدأو يناثلا لوقلا - ١١١4٠ - هتلدأو ثلاثلا لوقلا - 1١١١41١

 ٍحجارلا لوقلا -  - 1١١47يتأي امم حضتي باوجلا  ؟اهدلو عاضرإ ةدلاولا ىلع بجي له -

 ١1١4# - عاضرإلاب رمأ # . . .نهدالوأ نعضري تادلاولاو# : ىلاعت هلوق : ًالوأ - 1١١١44

 كلذ ىلع ةلدألاو بدنلا هجو ىلع عاضرإلاب رمأ :لوألا لوقلا ١٠١١546 هنأ : : يناثلا لوقلا

 كلذ ىلع ةلدألاو بوجولا هجر ىلع عاضرإلاب رمأ -  - 1٠١1١45عاضرإلا بوجو :ثلاثلا لوقلا

 دعبو ةيجوزلا مايق لاح يأ ًاقلطم تادلاولا ىلع انقطاعها  ٠١١417 - عاضرإلا : حجارلا لوقلا

 ةيجوزلا مايق لاح ةدلاولا ىلع بجاو - ٠١١48 - قح اهدلو ةدلاولا عاضرإ له لها؟  ٠١١49 -

 صاصجلا لوق - ٠١٠6١ - يبطرقلا لوق - ٠١١6١ - ريسفت بحاص لوق المنار  ١١189

 ةقلطم تناك نإو ةدلاولل قح دلولا عاضرإ - ٠١1١6 - ةبسنلاب عاضرلا فييكت يف ءاهقفلا لاوقأ

 للوالدة  ١64 ٠ ةيفنحلا لوق ةصالخ 6١١١ه - ةيفنحلا دنع :الوأ_ - 5ه٠١ 1

 -مه؟ا/-



  ةيكلاملا بهذم :ًاثلاث - 1١١84 - ةيعفاشلا بهذم ةصالخ /1١1681-  ةيعفاشلا بهذم
 ةصالخ ١١151  ةلبانحلا بهذم :ًاعبار ١١١5٠0  ةيكلاملا بهذم ةصالخل 48
  ةيرفعجلا بهذم :ًاسداس - 1١158 - ةيديزلا بهذم :ًاسماخ - 1١157 ةلباتحتلا بهذم

 لوقلا - ٠١١57 - ىليل يبأ نباو .ةيميت نبا لوق - ٠١١56  ةيرهاظلا بهذم : : ًاغباس 464

 بهذم ٠ 158 - ؟ةريغ نم اهدلو عاضرإ نم هتجوز عنمي نأ جيزلل له - ١51 - حجارلا

 - 31١1171 - حجارلا لوقلا - 1١17٠0  هتجحو يرهاظلا مزح نبا ليلعت - ٠١١59 - ةيرهاظلا

 ؟اهدلو ريغ عاضرإ نم هتجوز عنم جوزلل له
 هل عضرُملا : عبارلا ثحبملا

 - هدلو عاضرإ ةرجأ وأ ةنوؤم لمحتي دلاولا - ١١17  دلاولا وه هل عضرملا 1

 يف ءاج ام  روهمجلا لاوقأ نم ١١1170  ؟لفطلا لام يف عاضرلا ةرجأ نوكت له - ١4

 هقف نم - ١١١174  ةلبانحلا هقف نمو ١٠١ 11//  ةيفنحلا هقف نمو ٠١١١75  عانقلا فاشك

 - ٠١141 - يرهاظلا مزح نبا لوق - ١١18٠١ - يبطرقلا ريسفت يف ءاج ام ٠١11/9 - ةيكلاملا

 ءاج ام - ٠١1817  ةيفنحلا بهذم ١١١87  ؟اهدلو عاضرإ ىلع ةرجأ ةدلاولا قحتست له

 - ةيكلاملا بهذم :ًايناث - ١١146  ةيدنهلا ىواتفلا يف ءاج ام ١١١484  ةيادهلا يف

 بهذم :ًاسماخ 15184 - ةلباتحلا بهذم 1١1417  ةيعفاشلا بهذم :ًالاث 5
 ١١1١91١  ةيرهاظلا بهذم : افناضع ١1١19٠ ةيرفعجلا بهذم : :ًاسداس - ٠١148 ةيديزلا

 - هعفدو ضارتعا ١١١937  حجارلا لوقلا ١١1١1937 - ةيميت نبا مالسإلا خيش لوق :ًانماث

 - 1١145  ةيفنحلا بهذم :ًالوأ - 1١146 - اهدلو عاضرإ يف اهريغ عم مألا محازت ٠64
 ةلباتحلا بهذم :اعبار - ٠١١944  ةيكلاملا بهذم :اثلاث - ٠١١917  ةيعفاشلا بهذم :ايناث

 لوقلا - 1١701  ةيرهاظلا بهذم :ًاسداس - ٠١٠٠١  ةيرفعجلا بهذم :ًاسماخ - 1١1948
 رجأ نم رثكأ تبلط اذإ :ًايناث - ١١707 - لثملا رجأ تبلط وأ ةعربتم تناك اذإ :ًالوأ  حجارلا
 - ١٠١5١8  عاضرإلا ناكم- ٠١٠١4 عاضرإلاب ةعربتملا ةيبنجألا تدجو اذإ - 7١7 ٠  لثملا

 ديدمت -١١7١08  اهترجأب دلاولا مزتلي يتلا عاضرإلا ةدم - ٠١7١5  عاضرإلا ناكم يف حجارلا

 نم :ًالوأ - ٠١١ ؟عاضرلا ةرجأ يف دلاولا ماقم موقي نم - 5 7 < رورافلا ظاسرا دج
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 كة

 4 3 ماي نول 4 2
 الا رمام احح

 ةيالثإلاةٌضِِلاِف

 كا اببز مراكابع لا

 ًاقباس دادغب ةعماجب قوقحلا ةيلك يف اهمسق سيئرو ةيمالسإلا ةعيرشلا ذاتسأ
 ًاقباس دادغب ةعماجب بادآلا ةيلكب نيدلا مسق سيئرو ةعيرشلا ذاتسأ

 ًاقباس اهديمعو ةيمالسإلا تاساردلا ةيلكب ةعيرشلا ذاتسأ

 دادغي ةعماجب سرمتم ذاتسأ

 رثايلإ زكر

 ةلابدرلا ةسيسؤم



 - والا ّحَحبطلا

 م1393 ما 11

: 56 
 ل اًيبروس عراش - توريس هلاسلا ةسسؤم 50085

 ار سوم: : يهرب 0 بء.ضصم7151.55-10112 تت( عيرولاَو ركشلاو ةعابطلا



 ةي

 زم
١ 





 و ب) لسنا
 قنافنغ)

 :ثحبلا جهنمو ءديهمت - ٠١65

 نايب مث .حالطصالاو ةغللا يف ًالوأ اهب فيرعتلا مزلتسي ةناضحلا عوضوم يف مالكلا
 .ةناضحلل ةماعلا ماكحألاو اهل نيقحتسملا

 : يلاتلا وحنلا ىلع ثحابم ةثالث ىلإ لصفلا اذه مسقن ءاذه ىلعو

 . ةناضحلا فيرعت :لوألا ثحبملا

 .ةناضحلا ٌّقح هل نم : يناثلا ثحبملا

 .ةناضحلل ةماعلا ماكحألا :ثلاثلا ثحبملا



 لوألا ثحبملا

 ةناضحلا فيرعت

 :0"'ةغللا يف ةناضحلا فيرعت 35

 :نضحلاو .(عولضلاو ةرصاخلا نيب ام حشكلاو)  حشكلا ىلإ طبإلا نود ام نضحلا

 .بنجلا

 . هنضح يف هلعج ةناضحو ًانضح هنضحي هنضحو

 ةنضاح يهو ناضحو ةنضخ عمجلاو «نضاح وهف هابرو هاعر : يبصلا لجرلا نضحو

 موقت يتلا ةيادلا :ةنضاحلاو .هنايبريو هناظفحي ىبصلاب نالكوملا امه : ةنضاحلاو نضاحلاو
 .اهتافو دعب دلولا ةيبرت يف مألا ماقم موقت يتلا وأ ريغصلا ةيبرت ىلع

 .اهلعف ينعت (حتفلاب) ةناضحلاو

 .لافطألا راغص اهيف أشني سرادم :ةناضحلا رودو

 :يعرشلا حالطصالا يف ةناضحلا 7

 ,(059(هعضومو همسج فيظنتو هسابلو هماعط ىف يأ .هحلاصمب

 .257(ةناضحلا ٌّقح هل نمم دلولا ةيبرت ًاعرش ةناضحلا» :مهلوقب ةيفنحلا اهفرعو : ب

 ؛ هيذؤي امع هسفن رومأب لقتسي ال نم ظفح ًاعرش ةناضحلا» : مهلوقب ةيعفاشلا اهفرعو : ج

 .الث ص 23جو ءا١16ص ءقكج «طيسولا مجعملادو 7-4١/١١2710/94ص قككج «برعلا ناسلو ةلفضفلا

 .ه55ص 275ج « يقوسدلا ةيشاحوو ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (175775)

 . 0668 ص 17ج «راتخملا ردلا ئلع راتحملا در» (177)

 ا



 هبارشو هماعطب هدهعتب هحلصي امب نوضحملا ةيمئت يأ « هتيبرتو نونجم ريبكو لفطك هزييمت مدعل

 ,09كلذ وحنو

 امع لقعلا لتخملا وهو هوتعمو نونجمو ريغص ظفح ةناضحلا» : مهلوقب ةلبانحلا اهفرعو : د

 هليحكتو هنهدكو .هبايث لسغو هيدي لسغو لفطلا سأر لسغك : مهحلاصم لمعب مهتيبرتو مهرضي

 .©5"”«هحلاصمب قلعتي امم ركذ ام وحنو مانيل هكيرحتو دهملا يف هطبرو
 :راتخملا فيرعتلا 64

 ريغصلا دلولا ةناضح ىلع ةناضخلا موهفم ه هرصقل هحجرن ام وه ةيكلاملاو ةيفنحلا فيرعتو

 لخدي الف (ةناضحلا) ةملك قالطإ نم نهذلا ىلإ ردابتملاوه موهفملا اذه نأل ؛ ىثنأ وأ ناك ًاركذ

 عوضوم ثحبن نحنف ًاضيأو .هوتعملا وأ نونجملا ريبكلا الو ريبكلا خيشلا ةياعر اهموهفم يف
 .انثحبل قفاوملا وه ةيكلاملاو ةيفنحلا فيرعتف ءريغصلا دلولاب قلعتي اميف ةناضحلا

 .18؟ص كج «جاتحملا ينغم» ةلتفضتح]

 .”17550-*7؟ 6 ص 20ج «عانقلا فاشك» (17١؟76)



 فاد) ىرعط

 ةناضحل ١ ّقح هل نم

 رايم 8

 ضهني «ةناضحلا» موهفم يف لخدي ام لكو هحلاصمو هنوؤشب مايقلاو ريغصلا دلولا ةيبرت نإ
 ةناضحلا هذه نم مألا بيصن ثنإو .ةيجوزلا مايق لاح يف نينواعتم نادلاولا هب موقيو .كلذب

 اذإ نكلو .لوبقو هنم اضر نع هنود اهب درفنت داكت اهنإ لقن مل نإ بألا بيصن نم ريثكب مظعأ
 نمل وأ ؟ةناضحلا قح هل نم :لؤاستلا رهظيو ةناضحلا ةلأسم روثت انهف امهنيب ةقرفلا تعقو

 بحاص دجن اذهلو ؟بألل وأ مألل يه لهو ؟ىثنأ وأ ناك ًاركذ ريغصلا دلولا ةناضح هل نوكت

 قرتفا اذإف» :لوقيف نيجوزلا نيب ةقرفلا عوقو تقو نم ةناضحلا يف هثحب أدبي «عانقلا فاشك»

 يف ةيعفاشلا لعف كلذكو , 0770م هتناضحب سانلا ٌّقحأف « ىثنأ وأ ركذ لفط امهلو ناجوزلا

 .نيجوزلا قارتفا تقو نم اذه مهثحب نوأدبي ةناضحلا مهثحب

 ريغص دلو امهل ناك نإف . .ناجوزلا قرتفا اذإ» :ةيعفاشلا هقف يف يزاريشلل «بذهملا» يفف

 ٌّقح هل نم ةفرعمل وأ ريغصلا دلولا ةناضح نوكت نمل ةفرعملو .(7""2«هتناضح تبجو زيمي ال

 ةجردو اهل نيقحتسملا نايبب كلذ عبتن مث ,ةناضحلل يعرشلا فييكتلا فرعن نأ انيضتقي ةناضحلا

 قاقحتسال اهققحت بجاولا طورشلا يه ام مث . مهمحازت دنع مهنم مدقي نمو مهنم لك قاقحتسا

 . ةناضحلا

 :ثحبلا جهنم 0

 .ةناضحلل يعرشلا فييكتلا :لوألا بلطملا

 .قاقحتسالا يف مهبيترتو ةناضحلل نوقحتسملا : يناثلا بلطملا

 .(نضاحلا طورش) ةناضحلل نيقحتسملا طورش :ثلاثلا بلطملا

 ."75ص اج «عانقلا فاشك» (1155)

 .3"؟١ص ءقالج ومجملا هحرش»و «بذهملا» ةليفضفف]
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 لوألا بلطملا

 : ةناضحلل يعرشلا فييكتلا

 :ءاسنلل اهنأ ةناضحلا يف لصألا 0

 ليلعت يف يناساكلا مامإلا لوقيو .ءاسنلل اهنأ ًائانإ وأ اوناك ًاروكذ راغصلا ةناضح يف لصألا

 . ©" «راغصلا ةيبرت ىلإ ىدهأو قفرأو قفشأ نهنأل» : لصألا اذه

 قيلأ ثانإلا نكلو .ةنطلسو ةيالو عون ةناضحلاو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يفو

 .©059«لافطألل ةمزالم دشأو اهب مايقلا ىلع ربصأو ةيبرتلا ىلإ ىدهأو قفشأ نهنأل اهب

 :لاجرلل ةناضحلاف ءاسنلا دجوت مل نإ -7

 . ىلاعت هللا ءاش نإ دعب اميف اهركذنس ةنيعم طورشب لاجرلل ةناضحلاف ءاسنلا دجوت مل نإف

 ىلع ءاسنلا ميدقت لصألاف ؛ةناضحلا قاقحتسا لهأ نم ًاعيمج مهو لاجرلاو ءاسنلا عمتجا نإو
 هللا ءاش نإ دعب اميف هيلإ ريشنس تايئزجلا ضعب يف فالخلا ضعب كانه ناك نإو .لاجرلا

 . ىلاعت

 ؟بجاو مأ ٌّقح ١0٠م

 «نذإ ءوه امف .لاجرلل ةناضحلاف نمدع نإو .ءاسنلل اهنأ ةناضحلا يف لصألا ناك اذإو

 ؟امهيلع بجاو يه مأ ؟نضاحلا وأ ةنضاحلل ّقح ىه له ىنعمب ؟ةناضحلل يعرشلا فييكتلا

 بهاذملا فلتخم يف ءاهقفلا لاوقأ نم هصالختسا نكمي اذه ىلع باوجلل ؟دلولل ٌقح يه مأ

 ةناضحلا يف ءاهقفلا لاوقأ ضعب يلي اميف ركذنو ءاهعيرشت نم ضرغلا نمو «ةناضحلا ةعيبط يف
 . يعرشلا اهفييكتو

 :ةناضحلا فييكت يف ءاهقفلا لاوقأ - 64

 : ةيفنحلا هقف نم : ًالوأ

 وأ ةنضاحلا ّقح يه له ةناضحلا يف فلتخا» :نيدباع نبال «راتحملا در يف ءاج : أ

 يناثلاب ليقو .ىوتفلا هيلعو .دحاو ريغ هحجرو تعنتما اذإ ربجت الف .لوألاب ليقف ؟دلولا ٌقح

 . «حتفلا» يف هديأو ةداز رهاوجخو « يناودنهلاو «ثيللا وبأ : ةثالثلا ءاهقفلا هراتخاو ءربجتف

 يف هديق نكل «ةئثالثلا ءاهقفلا لوقب ءاتفإلا ىلوألاو .فلتخا دق حيجرتلاف «رحبلا» يف لاق

 . 407ص اج «جاتحملا ينغم» (1779) . ١4ص .؛ج «عئادبلا» (78"11)
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 اهطاقسإ حصف مألل ًاّقح تناك ةناضحلا نأل ؛اهيلإ عفد هكاسمإب تيضر ةّدج هل ناكو مألا تعنتما
 يقب اهقح تطقسأ امل اهنأب «طيحملا» يف هلّلعو «ةثالثلا ءاهقفلل ليصفتلا اذه يزعو ءاهقح

 . ىلوأ ةّدجلا نوكتف ةجوزتملا وأ ةتيملاك تراصف دلولا ّقح

 «طيحملا» يف ام نأ كلذو «نيلوقلا نيب قيفوتلا اذه نم ذخؤيو تلق» :نيدباع نبا لاق مث

 يتفملا نع هانمدق ام هلثمو ةناضحلا يف ًاقح نوضحملاو ةنضاحلا نم لكل نأ ىلع لدي
 نمو اهل نيعتت مل اذإ ام ىلع لومحم ربجت الف .ةنضاحلا ٌّقح اهنإ لاق نم لوقف دوعسلا يبأ

 ,(057)(تنيعت اذإ ام ىلع لومحم ربجتف .«نوضحملا قح اهنإ لاق

 ةناضحلا هذه يف نأ امك مألل ًاّمح دلولا ةناضح يف نأ ىلإ صاّصجلا مامإلا بهذو : ب
 عاضرلا نع ىنغتسا نإو ًاريغص ماد ام دلولا كاسمإب قحأ مألا» :هللا همحر لاق دقف ءدلولل ًاّقح
 تناك اذإف .هلبق يهك عاضرلا دعب مألا ىلإ هتجاح نأل ؛ةناضحلا ىلإ جاتحي نمم نوكي امدعب

 هيفو .اهل ًاقح مألا دنع هنوك يف نأ انملع اهريغ ةعضرملا تناك نإو «هب ٌّقحأ عاضرلا لاح يف
 , 20550(. . هيلع ىنحأو هب قفرأ مألا نأ وهو اهي دلولل ّقح  دلولا كاسمإ ىف يأ -

 :ةيعفاشلا هقف نم :ًايناث . ١6

 مأ ًالثم ةدجللف ةناضحلا نم تعنتما وأ مألا تياغ نإو» : «جاتحملا ينغم» يف ءاج : أ

 مل اذإ امب ديقم وه عانتمالا دنع مألا رابجإ مدعو .تنج وأ تتام ول امك حيحصلا ىلع مألا

 لاق امك تربجأ لام الو بأ هل نكي مل نأك تبجو نإف .نوضحملا دلولل اهيلع ةقفنلا بجت

 .""9(بألاك ٍذئنيح يهف ةقفنلا ةلمج نم  ةناضحلا يأ اهنأل ؛ةعفرلا نبا

 لقتنت امنإو ءاهنم تعنتما اذإ اهيلع ربجت ال اهنأل ؛مألل ٌقح ةناضحلا نأ اذه ىنعمو

 . مألا مأ ةّدجلا ىلإ ةناضحلا

 كلذكو ,52"2«دلولا ظحل تلعج امنإ ةناضحلا نألو» : يزاريشلل «بذهملا» يفو : ب

 ٌّقح ةناضحلا نأ اذه ىنعمو .9"2مدلولا ظحل ةناضحلا نإ» : ةيعفاشلا ءاهقف نم ىنارمعلا لاق

 .دلولل

 .١652ص 27ج «راتحملا درا» ةل فضل

 . 4085ص .ج «جاتحملا ينغم» (151) . 5٠ 5ص .١ج صاصجلل «نآرقلا ماكحأ» (١١"م1)

 )١11"*7( 56ص ءالالج «بذهملا حرش عومجملا» (84"11)  .١5١ص .ا١الج يزاريشلل «بذهملا» ١5.
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 ٌّقحو مألا ٌّقح :نيقح ةناضحلا يف نأ اهانركذ يتلا ةيعفاشلا لاوقأ نم مهفيو - 5

 اهيف نأ وأ دلولل ًاّقح اهرابتعابو اهنم تعنتما اذإ اهيلع ربجت ال مألا ٌّقح اهيف نأ رابتعابف .دلولا
 كلذكو .اهنضحي نم دجوي مل وأ هتقفن اهتمزل ول امك ءاهل تنيعت اذإ هتناضح ىلع ربجت هل ًاّمح
 ظحل تلعج امنإ ةناضحلا نألو ؛اهقح ةناضحلا يفوي ال هنأل ؛قسافل ةناضحلا تبثت الد :اولاق
 وأ «دلولا ّقح ةناضحلا نأ يف حيرص اذهو .©"*0«قسافلا ةناضح يف دلولل ظح الو .دلولا

 .دلولل ًاقح اهيف نأ

 ٠١١7 - ةيكلاملا هقف نم :ًاثلاث :

 دعب رذع ريغل اهنم اهقح ةنضاحلا تطقسأ اذإ» :«ريدردلل ريبكلا حرشلا» يف ءاج : أ

 وهو نضاحلل ّقح  ةناضحلا يأ اهنأ ىلع ءانب دوعت الف ءاهل دوعلا تدارأ مث ءاهل اهبوجو

 ,257«نوضحملل ّقح اهنأ ىلع ءانب دوعت ليقو .روهشملا

 اهقّلط ةأرما يف لاق ًاكلام تعمس : مساقلا نبا لاق» :باطحلل «ليلجلا بهاوم» يفو : ب
 .اهل كلذ نكي مل :هتبلط مث هل ًالاقثتسا هيلع هتدرف دلو اهنم هلو اهجوز

 ٌّقح نم ةناضحلا نأب لوقلا ىلع الإ هتناضح يف اهقح تطقسأ دق اهنأل :دشر نبا لاق

 , 07(نبللا اهيلإ داع وأ تحص اذإ هذخأت نأ اهل ناكل

 . مهبهذم يف روهشملا ىلع ةنضاحلل ٌّقح ةيكلاملا دنع ةناضحلا نأ لاوقألا هذه نم مهفيو

 : ةلباتحلا هقف نم :ًاعبار 4

 ةبجاو ريغ اهنأل ؛اهيلع ربجت مل هتناضح نم مألا تعنتما ولو» :«عانقلا فاشك» يف ءاج : أ
 , 05اهيلع

 بجيف «.هكرتب كلهي هنأل ؛ةبجاو هتناضحو لفطلا ةلافك» :ةمادق نبال «ينغملا» يفو : ب

 نأل ؛هتبارقل ّقح اهب قلعتيو .كلاهملا نم هؤاجنإو هيلع قافنإلا بجي امك كالهلا نع هظفح

 .©""*«طيقللا ةلافكك ٌّقحلا اهب قلعتيف «لفطلا ىلع ةيالو اهيف

 .١135ص ءلالج «بذهملا» (17ه)

 .؟9١ص «4ج باطحلل «ليلجلا بهاوم» )١9( .هال”ص «؟ج ريدردلل «ريبكلا حرشلا» )*١17(

 .7١5ص ءالج «ينغملا» (1؟مو) ."75ص ,ا“ج «عانقلا فاشك» (١1م)
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 ةناضحلا يف ًاقح اهل نأ رابتعابف «نوضحملل ًاّقحو مألل ًاَقح ةناضحلا يف نأ .اذه نم مهفيو

 ةناضح تلقتنا مألا تعنتما اذإف نينافح نجت ةرضحملل اًمحاهبق نأ ناتغابو .اهيلع ربجت ال

 كرتلا اذه يف نأل ؛هنضحي نم نود هكرت زوجي ال ذإ ةناضحلا قح يف اهيلي نم ىلإ ريغصلا

 . هكاله

 :ةيرفعجلا هقف نم :ًاسماخ 69

 هيلع بجت له نكلو ءاهريغو مألاك اهقحتسي نمل ًاقح ةناضحلا نوك يف ةهبش ال :اولاق
 ةناضحلا نم مألا تعنتما ول اولاق كلذلو ,كلذ يضتقي لصألا ؟اهيف هّقح طاقسإ هل مأ كلذ عم
 هتناضح نأ الإ .دلولا عيبضت اهكرت مزلتسي ثيح اهبوجو مهضعب نع لقنو .اهب ىلوأ بألا راص
 يف سيلو ءرظن ٌّقحلا يذب بوجولا صاصتخا يفو .نيرطضملا نم هريغك ةيافك بجت ذئنيح
 بجت ال  ةناضحلا يأ اهنأ كلذ نم مهفيف .©"0”4(قاقحتسالا لصأ توبث ىلع لدي ام رابخألا

 نيعم قحتسمب بوجولا اذه صاصتخا نود ةيافكلا بوجو بجت امنإو لاهل قحتسملا ىلع

 .هريغ دجوي مل نأب ةناضحلل نيعت اذإ الإ مهللا

  6٠ميقلا نبا مامإلا لوق :ًاسداس :

  ةنصاحلل يأ اهل ٌّقح ةناضحلا نأ حيحصلاو» : ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا مامإلا لاق

 .2؛«اهريغ دجوي ملو اهيلإ لفطلا جاتحا اذإ اهيلعو

 ١ حجارلا لوقلا :

 دلولا ةحلصم ليصحت ساسأ ىلع ماق ةناضحلا عيرشت نأل ؛دلولا قح ةناضحلا نأ حجارلاو

 يأ اهيلع ردقألا ناك مث نمو «هب ةيانعلاو هتياعر يف ققحتت يتلا ةحلصملا هذه «نوضحملا

 سيلو دلولا ةحلصم ليصحتل وه اهل هتيقحأف ءاهب قحألا وه  دلولل ةحلصملا هذه ليصحت ىلع

 نأ وأ ةنضاحلا ٌّقح ةناضحلا ىف نأب لوقلاف ءاذه ىلعو «ةناضحلل قحتسملا ةحلصم ليصحتل

 ليصحتل دلولا ةناضح يف اهريغ نم ّقحأ اهنأ وهو ىنعملا اذه داري ةنضاحلا ّقح ةناضحلا

 ىلوألا وه ناك ضرغلا اذه قيقحت ىلع ردقأ وه نم لكف .هل ّقح ةناضحلا نأل ؛دلولا ةحلصم

 .دلولا ٌّقحو ةنضاحلا ٌقح ةناضحلا يف نإ :لاق نم لوق لمح بجي ىننعملا اذه ىلعو اهب

 ذإ ىلاعت هللا همحر يسخرسلا مامإلا لوق يف احيرص هب لوقن يذلا ليلعتلا اذه ءاج دقو
 طرشلاو زئاج علخلاف ءجوزلا دنع اهدلو كرتت نأ ىلع اهجوز نم ةأرسملا تعلتخا اذإو» :لاق

 )١75*50( «ء4ج ميقلا نبا مامإلل «داعملاداز» (١؟51) .١4١ضص 31ج «ةيهبلا ةضورلا» ص9؟١.
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 دلولل ةعفنم الف ءاهجوز ةمدخب ةلوغشم اهنأل ؛ةناضحلاب ٌّقحأ نكت مل تجوزت ول اذهلو ؛ لطاب

 ,27؛9«طرشلاب هلطبت نأ اهل سيلف .دلولا ّقح نم اذه نأ تبث اذإو .اهدنع هنوك يف

 ٠١ - هعفدو ضارتعا : '

 :ةنضاحلا ىلع ًابجاو تراصل دلولل ًاقح تناك ول ةناضحلا نأب هانحجر ام ىلع ضرتعي دقو
 ىلع كلذ ٌلدف كلذب لئاق الو اهيلع تربجأل تعنتما ولو «ةناضحلا نم عنتمت نأ اهل زاج املو

 بحاصل زوجي هنأل ؛اهنم عنتمت نأ اهل زاج كلذلو ؛اهيف ّقح اهل وأ ,ةنضاحلل ٌّقح ةناضحلا نأ

 .هنع لزانتي نأ هل امك هقحب عتمتي ال نأ ٌّقحلا

 ىلع لدي اهنع اهلزانت وأ ةناضحلا نم ةنضاحلا عانتما نأ ءضارتعالا اذه ىلع باوجلاو

 ببسل وأ اهنع اهزجعل امإ اهيف اهتبغر مدع لقألا يف وأ ,ةناضحلا تابلطتمب مايقلا نع اهزجع

 اهرفظب نوضحملا ةحلصم ليصحت مدع ىلإ يدؤيس ةناضحلاب اهمازلإ نأ كلذ ىنعمو ءرخآ

 .بولطملا ردقلاب ةنضاحلا ةيانعو ةياعرب

 هتحلصمو هتعفنم ليصحتو .هنع هعفدو ررضلا اذه نم صالخلا ناكف هيلع ررض كلذ يفو

 يف اهقح طاقسإو هتناضح نع اهعانتما لوبقو .هتناضح نع ةنضاحلا يحنت لوبق يف وه

 قاقحتسا يف اهيلي نم ىلإ ةناضحلا لاقتناو .هانحضو يذلا ىنعملاب ٌّقحلا كلذ ىتناضح

 .دلولا ةحلصم لصحت اذهبو ,ةناضحلا

 :ماكحأ نم ةناضحلا فييكت ىلع بترتي ام 77# 1٠١

 دلولل ًاّقح اهنوك نم ةناضحلا فييكت عون ىلع قدأ ةملكب وأ ,ةناضحلا فييكت ىلع بترتيو
 هيقفلا هحجري يذلا ةناضحلل يعرشلا فييكتلا عون اهساسأ ةنيعم ماكحأ نينثالل وأ ةنضاحلل وأ

 . ةناضحلل فييكتلا عون ىلع ةبترتملا ماكحألا هذه ضعب يلي اميف ركذنو . يضاقلا وأ يتفملا وأ

 :دلولل ًاَقح ةناضحلا رابتعاب تينب ماكحأ -- 7

 جوزلا دنع اهدلو كرتت َن نأ ىلع اهجوز نم ةأرملا تعلتخا اذإف» : (طوسبملا» يف ءاج :ًالوأ

 اهدنع دلولا نوك نإف .دلولا ٌّقحل دلولاب ّقحأ نوكت امنإ مألا نأل ؛لطاب طرشلاو ءزئاج علخلاف

 دلولل ةعفنم الف ءاهجوز ةمدخب ةلوغشم اهنأل ؛ةناضحلاب قحأ نكت مل تجوزت ول اذهلو .هل عفنأ
 .©"؛9«طرشلاب هلطبت نأ اهل سيلف .دلولا ٌّقح نم اذه نأ تبث اذإو .اهدنع هنوك يف

 هتجوز قلط لجر يف دوعسلا يب بأ يتفملا نعو» :نيدباع نبال «راتحملا در» يف ءاج : ًايناث

 .54١ص تج يسخرسلل «طوسبملا» (11745) .59١١؟ص 21ج يسخرسلل «طوسبملا» )55*1١7(
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 ذخأب عوجرلا اهل لهف .مكاح كلذب مكحو ةناضحلا نم اهقح تطقسأو هنم ريغص دلو اهلو
 ةجوزلا تطقسأ نئلو ءريغصلل ةناضحلا يف نيقحلا ىوقأ نإف .كلذ اهل .معن :باوجلا ؟دلولا .

 ,©2:9نًادبأ هّقح طاقسإ ىلع ردقت الف اهّقح

 - ةنضاحلا ريغ يأ  اهريغ دجوي مل ولو» :«راتحملا ٌدرو راتخملا رّدلا» يف ءاجو :ًاثلاث
 دجوي نأب ًامكح همدعو ةقيقح دوجولا مدع لمشي دوجولا مدعو .فالخ الب هتناضح ىلع تربجأ
 , "429 «عنتماو اهريغ

 : ةنضاحلل ًاّقح ةناضحلا رابتعا ىلع تينب ماكحأ -

 «فتبلط مث هل ًالاقثتسا هيلع هتدرف دلو اهنم هلو اهجوز اهقّلط ةأرما يف كلام مامإلا لاق : أ
 نأب لوقلا ىلع الإ هتناضح يف اهقح تطقسأ دق اهنأب كلذ دشر نبا لّلعو .كلذ اهل نكي مل
 ,05:3(ةيكلاملا نم نوشجاملا نبا لوق وهو نوضحملا ٌّقح نم ةناضحلا

 يأ  دلولا ذخأ ىلع مألا ربجُت الو» :ةيفنحلا هقف يف «ةيادهلا ىلع ةيانعلا» يف ءاج : ب
 ىلع ربجتف .مألا ىوس مرحم محر وذ دلولل نوكي ال نأ الإ بلطت مل وأ تبأ اذإ  هتناضح

 امأ «ةرورضلل انه اهمازلإو .("؟9«هيلع اهل ةقفش ال ةيبنجألا ذإ دلولا ّقح توفي الثل هتناضح

 مازلإ الف دلولل مرحملا محرلا يوذ نم ةناضحلل قحتسم دجوي ثيح ةيدايتعالا تالاحلا يف

 .رارطضالا لاح ال ةعسلا لاح يف نوكي ءيشلا فييكتو .اهل قحلا نأل ؛اهيلع

 يهف  اهدلو ةناضح تبلط يأ  مألا تبلط اذإ» :ةيفنحلا هقف يف «ريدقلا حتف» يفو : ج

 نع ةياورو يروثلاو دمحأو يعفاشلا لوق وهو .ةناضحلا ىلع ربجت ال تبأ نإو هب قحأ
 , 075:8(. .كلام

 ب بست سل ل سس

 .هه6ص كج «ناتخملا ردلا ىلع نيدباع نبال راتحملا درو 5:*07(2)

 ) )1١555.ا"ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» ص65١0.

 )١11*55( .14ج باطحلل «ليلخ رصتخم حرش ليلجلا بهاوم» ص١9؟7.

 )/١77*51( 5ص 20ج «ةيادهلا ىلع ةيانعلا» ١".

 .81 4ص الج هريدقلا حتف» (114)
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 يناثلا بلطملا

 قاقحتسالا يف مهبيترتو ةناضحلا نوقحتسملا

 :ديهمت 05

 ةناضحلاف نمدع نإف ؛ءاسنلل اهنأ ثانإلاو روكذلا راغصلا ةناضح يف لصألا نإ :انلق

 ثيح نم ءاسنلل حيجرتلاف «قاقحتسالا لهأ نم مهلكو لاجرلاو ءاسنلا عمتجا نإف .«لاجرلل

 ءاسنلا نم اوناك ءاوس .ةناضحلل نيقحتسملا نإ مث «تايئزجلا ضعب يف فاالتخا عم ةلمجلا

 مدقي اذهلو ؛قاقحتسالا ثيح نم ةددعتم بتارم يف مه امنإو .ةدحاو ةبترم يف اوسيل لاجرلا وأ

 .ةناضحلا قاقحتسا يف مهبيترت بسح قحألاف قحألا اهيف

 1 :ثحبلا جهنم - 7

 ةيهقفلا بهاذملا يف قاقحتسالا يف مهبيترتو ةناضحلل نيقحتسملل ةحضاو ةروص ءاطعالو

 نم بهذم لكل عرف صيصختو عورف ىلإ بلطملا اذه ميسقت ديفملا نم تيأر .ةفلتخملا

 يف مهبيترتو ةناضحلل نيقحتسملا يف بهذملا اذه يأر هيف نيبأ ثيح ةيهقفلا بهاذملا

 : ىلاتلا وحنلا ىلع .اهقاقحتسا

 .قاقحتسالا يف مهبيترتو ةناضحلل نيقحتسملا يف ةيفنحلا بهذم :لوألا عرفلا

 .ةيعفاشلا بهذم : يناثلا عرفلا

 .ةيكلاملا بهذم :ثلاثلا عرفلا

 . ةليانحلا بهذم : عبارلا عرفلا

 .ةيرهاظلا بهذم : سماخلا عرفلا

 .ةيرفعجلا بهذم :سداسلا عرفلا

 .ةيديزلا بهذم : عباسلا عرفلا
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 لوألا عرفلا

 (11؟4؛؟)ةيفنحلا بهذم

 (قاقحتسالا يف مهبيترتو ةناضحلل نيقحتسملا يف)

 :مألا :ًالوأ - 4

 اذه ينبا نإ هللا لوسر اي :تلاق ةأرما نأ يور امل دلولا ةناضحب اهريغ نم قحأ مألا :اولاق

 هللا لوسر لاقف . ينم هعزني هنأ هوبأ معزو .ءاقس هل يبدو ءاوح هل يرجحو ءاعو هل ينطب ناك

 0*0 يجوزتت ملام هب قحأ تنأ :ِهك

 نوضحملا ةحلصم ققحتت ةقفشلا هذهب نأل ؛دلولا ىلع ةقفشلا ىلع ةناضحلا ىنبم نألو

 راشأ هيلإو .هل حلصأو هيلإ رظنأ اهيلإ دلولا عفد ناكف ءاهريغ نم ةناضحلا ىلع ردقأو قفشأ مألاو

 قيدصلا ركب وبأ هلاق ءرمع اي كدنع لسعو دهش نم هل ريخ اهقير : هلوقب هنع هللا يضر قيدصلا

 .2502نورفاوتم نورضاح ةباحصلاو هتأرما نيبو رمع نيب ةقرفلا تعقو نيح

 ةيبرتلاب فرعأ ءاسنلا ناك املو» : هريغ ىلعو بألا ىلع مألا ميدقت العم ميقلا نبا لوقيو

 ةناضحلا يف مألا ميدقتف .بألا ىلع اهيف مألا تمدق كلذل ؛اهل غرفأو فأرأو ربصأو اهيلع ردقأو

 ردلا» «4 5١-7 ص «4ج «عئادبلا» لا" ١ خص 33ج «ةيادهلا ىلع ريدقلا حتفو ةيانعلاو ةيادهلا» )١754(

 .4©١6ص كج «ةيدنهلا ىواتفلا» 666-25514ص الج «راتحملا درو راتخملا

 اي :تلاق ةأرما نإ :هظفلو ءهدج نع هيبأ نع بيعش نب ورمع نع هئنس يف دواد وبأ هاور ثيدحلا (1١؟50)

 نأ دارأو ينقلط هابأ نإو ءءاوح هل يرجحو ءاقس هل يبدو ءاعو هل ينطب ناك اذه ينبا نإ هللا لوسر

 هيف :ثيدحلا اذه حرش يف ءاجو .«يجوزتت مل ام هب قحأ تنأ :- كك هللا لوسر لاقف . ينم هعزتني

 : هلوقب ةيقحألل لو هدييقتل حاكنلاك كلذ نم عنام لصحي مل ام بألا نم دلولاب ىلوأ مألا نأ ىلع ليلد

 هيوحي ًاناكم يأ ؛ءاوح هل يرجحو» :اهلوقو .هيلع عامجإلا رذنملا نبا مامإلا ىكحو .يجوزتت مل ام
 دوبعملا نوع : بألا نود فاصوألا هذهب اهصاصتخال هب ٌّقحأ اهنأ كلذب مألا دارمو .هسرحيو هظفحيو

 ."ال1 ص .5ج دواد يبأ نئس حرش

 :لاق ةمركع نع مصاع نع يروثلا نع ركذو» : ١؟7"ص «4ج هداعملا داز» يف ميقلا نبا ةصقلا ىئور (1١؟١6)
 ةناضح يف هتمصاخ يأ  هنع هللا يضر  قيدصلا ركب يبأ ئلإ - هنع هللا يضر -رمع ةأرما تمصاخ
 فطلأو فطعأ مألا» :رمعل  هنع هللا يضر - ركب وبأ لاقف ءاهقلط دق ناكو  مصاع وهو هنم اهدلو

 .«جوزتت مل ام اهدلوب قحأ يهو .فأرأو ريخأو ئنحأو محرأو

 هاك



 ىلع مألا ميدقت يف فالخ الو .©""”:مهل رظنلاو لافطألل طايتحالاو ةعيرشلا نساحم نم
 .اهعاطقنا دعبو ةيجوزلا مايق لاح يف اهدلو ةناضح يف اهريغ

 ١١١9 بألا مأ مث مألا مأ :ًايناث :

 مألا مأ اهقحتست ةنضاحلاف «ةنضاحلا طورش اهيف دجوت ملو تدجو وأ مألا دجوت مل نإف

 .بألا مأ ىلع مدقت مألا مأ نأو بيترتلا اذه ليلعتو .بألا مأ ىلإ قاقحتسالاف دجوت مل نإف

 نإو اهيلإ ةبسنلاب برقألاف برقألا ميدقت «.كلذ ىلع ينبنيو 1 ىلع ةقفش سانلا رفوأ مألا نأ

 ةهج نم هيلإ ًابستنم ناك نمم ةناضحلاب ٌّقحأ نوكي مألا ةهج نم نوضحملا دلولل ًايلدم ناك نم
 اهيف عنامل ةناضحلل ًالهأ نكت مل وأ ةدوجوم مألا نكت مل اذإ» :انلق ساسألا اذه ىلعو .بألا
 اتوتسا نإو نيتدجلا نأل ؛بألا مأ نود مألا مأ اهقحتست ةناضحلاف .بألا مأو مألا مأ تدجوو

 بألا ةهج نم هيلإ يلدت بألا مأ نأو مألا ةهج نم هيلإ يلدت مألا مأ نكل دلولا نم برقلا يف
 مأ نأل ؛بألا مأ نع رخؤت اهنإف مألا يبأ مأ امأو .هتناضحب قحألاو ىلوألا يه مألا مأ نوكتف

 .مألا يبأ لبق نم ناك نم لك اذكو اهمأ ةهج نم مألا ةبارق ةلزنمب نوكت ال مألا يبأ

 :مأل تاوخألا مث تاقيقشلا تاوخألا :ًاثلاث

 ؛تامعلاو تالاخلا نم ىلوأ نهو تاوخألا ىلإ ةناضحلا ّقح لقتنا ةّدج دجوت مل نإف

 نأل ؛ ؛ مأل تخا ىلع ةقيقشلا تخألا مدقتو .تادجلا وأ دجلا تانب كتئلوأو نيوبألا تانب نهنأل

 ةناضحلل لهأ ةقيقش دجوت مل نإف بألا ةبارقب مأل تخألا ىلع حجرتف «نيتبارقب يلدت ةقيقشلا

 يلدت اهنأل ؛بأل تخألا ىلع مأل تخألا حجرت امنإو .مأل تخألا ىلإ ةناضحلا ٌّقح لقتنا

 .بأل تخألا نم ىلوأ تناكف مألا ةبارقب

 :ةلاخلا وأ بأل تخألا :ًاعبار 4١

 يهف ةفينح يبأ نع ةياور يف ةلاخلا ىلإ لقتنت ةتنت ةناضحلاف انركذ نمم ةدحاو دجوت مل اذإو

 .رفزو دمحم لوق اذهو بأل تخألا نم ىلوأ

 (هجو) .ىلوأ اهنأل بأل تخألا ىلإ لقتنت ةناضحلا نأ ةفينح يبأ نع ىرخأ ةياور يفو
 يبأ نب يلع تأر امل ةزمح تنب نأ يور ام بأل تخألا ىلع ةلاخلا ميدقت اهيفو ىلوألا ةياورلا

 هللا يضر ةثراح نب ديزو رفعجو يلع اهيف مصتخاف ءاهذخأف يمع نبا تلاقو هب تكسمت بلاط

 نب ديز لاقو .. يدنع اهتلاخو يمع تنب اهنإ :رفعج لاقو . يمع تنب اهنإ : يلع لاقف .مهنع

 .١؟7”ص «4ج ميقلا نبال «داعملا داز» (١؟6؟)
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 ءاهتلاخل اهب لكك هللا لوسر ىضقف . هللا لوسر اي ةزمح نيبو ينيب تيخأ .« يخأ تنب اهنإ : ةثراح

 . ةناضحلاب قحأو ىلوأ تناكف ءةدلاو ةلاخلا ٍكَي هللا لوسر ىمس دقف .ةدلاو ةلاخلا : ِكي لاقو

 تحخألا تناكف .دجلا تنب ةلاخلاو بألا تلب ىه بأل تخاألا نأ «ةيناثلا ةياورلا (هجو)

 , 31505 ىلوأ ةناضحلاب تناكف «نوضحملا دلولا ىلإ برقأ

 :مأل تخألا تنب مث ةقيقشلا تخألا تنب :ًاسماخل 1

 ؛ةلاخلا ىلع مدقت يهو .ةقيقشلا تخألا تنبل ةناضحلاف انركذ نمم ةدحاو دجوت مل نإف

 ىلع حجرت يهو .مأل تخألا تنب ىلإ ةناضحلا ّقح تبثي اهدعب نمو «نيوبألا دلو نم اهنأل

 .دجلا دلو نم ةلاخلاو مألا دلو نم اهنأل ؛ًاضيأ ةلاخلا

 ؟ةلاخلا مأ ٍبأل تخألا تنب :ًاسداس - 048

 ىلإ ةناضحلا ٌّقح لقتنا نهبيترت انركذ يتاللا ةناضحلل تاقحتسملا نم ةدحاو دجوت مل نإف

 . ىلوأ بأل تحاألا كتنب تناكف ءّدجلا دلو نم ةلاخلاو .بألا دلو نم

 تخألا يهو اهمأ ىلع مدقت اهنأل ؛بأل تخألا تنب ىلع مدقت ةلاخلا ىرخألا ةياورلا ىلعو

 ميدقت «راتخملا رّدلا» بحاص راتخا دقو .ىلوأ اهمأ نم دعبأ يهو اهتنب ىلع مدقتت نألف .بأل

 تنب مث «نيوبأل تخألا تنب مث» : «راتخملا رذدلا» يف ءاج دقف .ةلاخلا ىلع بأل تحألا

 .259(:تالاخلا مث .بأل تخألا تنب مث .مأل تخألا

 مث ..» :لاق دقف ,بأل تخألا تنب ىلع ةلاخلا ميدقت «ناريحلا دشرم» بحاص راتخاو

 تخألا تنبل مث ءريغصلا تالاخل مث .مأل مث «نيوبأل تخألا تنب ميدقتب تاوخألا تانب
 , 215 بأل

 :خألا تنب مث ةلاخلا :ًاعباس -- 4

 ةلاخلاو «ركذلا ةبارقب نوضحملا دلولا ىلإ يلدت خألا تنب نأل ؛خألا تنب نم ىلوأ ةلاخلا

 .بأل ةلاخلا مث .مأل ةلاخلا مث ,ةقيقشلا ةلاخلا مدقتف . ىلوأ ةلاخلا تناكف .مألا ةبارقب يلدت

 : ةبارقلا برقب ًارابتعا نوتملا باحصأ اهيلع يشم يتلا يه ةلاخلا لع بأل تخألا ميدقت ةياورو (1758)
 . 557"ص «1؟ج هراتحملا درو راتخملا ردلا»

 . 57ص اج «راتخملا ردلا» (17١؟6:1)

 .اشاب يردق فيلأت «ناريحلا دشرم» نم 84 ةداملا (7١هه)
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 ناكف .خألا ىلع ةناضحلا يف ةمدقم تخألا نأل ؛خألا تنب ىلع تخألا تنب تمدق امنإو
 .بأل خألا تنب مث .مأل خألا تنب ىلع قيقشلا خألا تنب مدقتو . ىلوأ اهب يلدملا

 :تامعلا :ًانماث 6

 «نيتبارقب يلدت اهنأل ؛ةقيقشلا ةمعلا مدقتف «تامعلل ةناضحلا ّقح نوكي ةوخإلا تانب دعبو
 .بأل ةمعلا مث .مألا ةهجب اهلاصتال مأل ةمعلا مث

 «بألا دلو اهنأل ؛نوضحملا ىلإ برقأ خألا تنب نوكل ؛تامعلا ىلع تامدقم خألا تانبو
 . ىلوأ ةناضحلاب تناكف برقأ خألا تنب تناكف ءّدجلا دلو ةمعلاو

 يلدت ةلاخلا نأل ؛نوضحملا دلولا نم برقلاب ايواست نإو .ةمعلا ىلع ةلاخلا تمدق امنإو

 .بألا ةبارقب يلدت يتلا ةمعلا نم ةناضحلاب ىلوأ تناكف «مألا ةبارقب

 :بألا ةلاخ مث مألا ةلاخ :ًاعسات 3-5

 بأل مألا ةلاخ مدقتف .مألا ةلاخ ىلإ ةناضحلا ٌّقح لقتنا انركذ نمم ةدحاو دجوت مل نإف

 بأل بألا ةلاخ يأ - بيترتلا اذهب بألا ةلاخ مث «.بأل مألا ةلاخ مث مأل مألا ةلاح مث ءمأو

 . بأل بألا ةلاخ مث .مأل بألا ةلاخ مل ءمأو

 :ءابألاو تاهمألا تامع :ًارشاع - ١17

 مث .بأل تاهمألا تامع مث .مأل تاهمألا تامع مث .مأو بأل تاهمألا تامع مدقتف

 . بأل ءابآلا تامع مث مأل ءابآلا تامع مث ءمأو بأل ءابآلا تامع

 :تابصعلا - ٠١4

 لهأ يهو «نهبيترت انركذ يتاللا ءاسنلا همراحم نم ةأرما ريغصلا دلولل نكي مل نإف
 مهالوأف «- ثرألا يف مهبيترت ىلع ريغصلا دلولا تابصعل يأ -  تابصعلل ةناضحلاف .ةناضحلل

 دلولا ةناضح قحب تابصعلا ىلوأف اذه ىلعو «برقألل ةيالولا نأل ؟ ةنم ابعت مهبرقأ هتناضحب

 مث .قيقشلا خألا نبا مث .بأل خألا مث ٠ .قيقشلا خألا مث الع نإو بألا وبأ دجلا مث بألا

 .بأل معلا مث بألا قيقش معلا مث 0 , مهدالوأ نم لفس نم لك اذكو ءبأل خألا نبا

 مث .قيقشلا معلا نباب أدبيف ,هتناضحل مالغلا مهيلإ عفدي هنإف مامعألا ءانبأ امأف - 4
 6 .اهل مراحم ريغ مهنأل ؛ةنتفلل ًاعنم مهيلإ ة ةريغصلا عفدت الو . بألا معلا نباب
 هذه يف ةيالولا نأل ؛ عضاوملا لضفأ يضاقلا اهل راتخا معلا نبا ريغ اهتابصع نم ةريغصلل
 ةملسم ةأرما دنع اهعضيف الإو .هيلإ اهمض هريغ نم حلصأ هآر نإف .حلصألا يعاريف هيلإ ةلاحلا
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 الف ًالثم ةنس تنب تناك ول امك كلذك نكت مل نإف .ةاهتشم ةريغصلا تناك اذإ هّلك اذهو ,ةنيمأ

 .كلذ يف ةنتف ال هنأل ؛معلا نبا ىلإ اهميلست نم عنام

 : ماحرألا وذ م4

 اهوتعم وأ ًاقساف ناك نأك اهل لهأ سيل نم دجو وأ ةناضحلل ةقحتسم ةبصع دجوت مل نإف

 نم ماحرألا يوذب دارملاو .ماحرألا يوذل عفدت لب «ةنوضحملا هيلإ ملست الف «نومأم ريغ وأ

 ءمأل معلا مث مأل خألا نبا مث مأل خألا مث مأل ٌدجلا مدقيف «نوضحملا نم امرحم مهنم ناك

 .مأل لاخلا مث ,بأل لاخلا مث نيوبأل لاخلا مث

 ةناضح مهل امنإو «ثانإلا ةناضح يف ةلاخلاو لاخلاو ةمعلا ينبل ٌّقح الو 66

 ةناضح مهل لب ءروكذلا ةناضح يف لاوخألاو مامعألاو ةلاخلاو ةمعلا تانبل ٌّقح الو .روكذلا

 نوروكذملا ءالؤهف .هتناضحل هيلإ عفدي نم ريغصلا دلولا مراحم نم دجوي مل اذإ اذهو . ثانإلا

 . مهتناضح يف دويقلا ةظحالم عم ريغصلا دلولا ةناضح يف بناجألا نم ىلوأ ةلاحلا هذه يف

 :قاقحتسالا ةجرد يف يواستلا دنع حيجرتلا ك1 ل

 ىلوألاف «ءاقشأ ةوخإك نافحتسالا يف ةدحاو ةجرد يف مهو ةئاضحلا وفحتيسم عمتجا اذإو

 يف اووتسا نإف «ةناضحلاب قحأ انس مهربكأف اوواست نإف ءمهعروأ مث * ًانيد مهحلصأ ةناضحلاب

 . ةناضحلل هراتخي نميف يضاقلل يأرلاف 2هجو لك نم ةناضحلل ةيقحألا

 يناثلا عرفلا

 (37١15ةيعفاشلا بهذم

 (قاقحتسالا يف مهبيترتو ةناضحلل نيقحتسملا يف)

 ؟نهدحو ءاسنلا عامتجا دنع ةناضحلا نمل :ًالوأ

 نيلدي اهل تاهمأ مألا دعب مث .مألا ةناضحلاب ءاسنلا ىلوأف لاجرلا نود ءاسنلا عمتجا اذإ

 . ةقفشلا رول نهبرقأف نهبرقأ نهنم مدقي ,ةدالولاو ثرآلا يف مألا مهتكراشمل تائراو ثانإب

 ثانإب تايلدملا اهتاهمأ مث . ةدالولاو ثرإلا يف مألا مأ اهتكراشمل بألا مأ مألا تاهمأ دعب مدقتو

 اهتاهمأ مث ءّدج يبأ 1 مث .تائراو ثانإب تايلدملا اهتاهمأ مث .بألا يبأ مأ مث تاثراو

 « 4067-4517 ص اج «جاتحملا ينغم»و ١2117-150ص ءا1/ج «عومجملا هحرش»و «بذهملا» (17ه5)

 : 75١-١١1 هص الج «جاتحملا ةياهن»
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 نهل نأل ؛اذكهو تائراو ثانإب تايلدملا اهتاهمأ مث ءّدج يبأ مأ مث .تاثراو ثانإب تايلدملا

 ةهج ةيأ نم تخأ مدقتو . ىبرقلا ةروكذملا تاهمألا نم لك نم مدقتو اهتاهمأو مألاك ةثاروو ةدالو

 مألاب يلدت اهنأل .«تخأ تنبو خأ تنب ىلع ةلاخ مدقتو .اهنم برقأ اهنأل ؛ةلاخ ىلع تناك

 .معلا ىلع ثاريملا يف خألا نبا مدقي امك ,ةمع ىلع تخأ تنبو خأ تنب مدقتو .امهفالخب

 حصألاو .امهدحأ نم تخأ ىلع نيوبأ نم تخأ مدقتو .خألا تنب ىلع تخألا تنب مدقتو

 تالاخلا ىلإ ةناضحلا تلقتنا تاوخألا دجوت مل نإف .مأ نم تخأ ىلع بأ نم تخأ ميدقت

 ةمعلاو مألاب يلدتو ثرإلا مدعو ةجردلا يف ةمعلا يواست ةلاخلا نأل ؛تامعلا ىلع نمدقيو

 ىلع مألاو بألا نم ةلاخلا مدقتو .اهب يلدي نم مدقتف بألا ىلع مدقت مألاو ,بألاب يلدت

 نهنأل تامعلا ىلإ ةناضحلا لقتنت مث .مألا نم ةلاخلا مث بألا نم ةلاخلا مث .بألا نم ةلاخلا

 سايق ىلعو .مألا نم ةمعلا مث بألا نم ةمعلا ىلع مألاو بألا نم ةمعلا مدقتو .بألاب نيلدي

 .بألا نم ةمعلاو ةلاخلا ىلع مألا نم ةمعلاو ةلاخلا مدقت ينزملا مامإلا لوق

 نم يهو ثرت ال ةّدج لكل ةناضحلا ٌّقح طوقس ةيعفاشلا بهذم يف حصألاو 2 *٠0

 .بناجألا نهبشأف ةناضحلا يف هل ٌقح ال نمب تلدأ اهنأل ؛مألا يبأ مأك نييثنا نيب ركذب يلدت
 .مأل معلا تنبو تنبلا نبا تنبك ثري ال ركذب يلدي مرحم لك ةطقاسلا ةّدجلا ىنعم يفو

 ؟مهدحو لاجرلا عامتجا دنع ةناضحلا نمل :ًايناث ٠١65

 بيترت ىلع ثراو مرحم ركذ لكل ةناضحلا تبثتف .ءاسنلا نود مهدحو لاجرلا عمتجا اذإو

 00 مهتبارق ةوقل كلذك معلاو بآل وأ نيؤبأل خ >ألاو الع نإو دجلاو نبالاك .7*"2©2ثرالا

 يق قيقش خأ مث ءالع نإو دج مث بأ مّدقيف عامتجالا دنع ثرإلا بيترت ىلع ةيالولاو ثرإلاو

 0 حيحصلا ىلع ةناضحلا هل نإف ءمع نباك مرحم ريغ ثراو ركذ رذكو . اذكهو بأل

 ةقث ةأرما ىلإ ملست لب «ةمرحملا ةولخلا نم ارتخ ةاهدش ريفا مل ال نكلو «.ةيالولاب

 ءهيلإ نييعتلا ناك امنإو كلذ ىف هل قحلا نأل ؛هلام نم ةرجأب ولو ةقثلا ةأرملا نيعي يذلا وهو

 ْ .هل ةناضحلا نأل

 طقف ثرإلا دقف وأ «ةمع نباو لاخ نباك ًاعم ةيمرحملاو ثرإلا نضاحلا ركذلا يف دقف نإف
 دقف وأ ةيمرحملاو ثرإلا دقفل حصألا يف مهل ةناضح الف ,لاخو مأ ياك ةيمرحملا ءاقب عم

 .امهدحأ

 .560 5ص 27ج «جاتحملا ينغم» : ثري ال هنأل ,ةناضحلا يف عاضرلاب مرحملل ٌقح الف (7١1*هال)
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 ؟ءاسنلاو لاجرلا عامتجا دنع ةناضحلا نمل :ًاثلاث

 ىلع ةمدقم مألاف «ةناضحلا قاقحتسا لهأ نم عيمجلاو ءاسنلاو لاجرلا عمتجا اذإو

 . « يجوزتت ملام  اهدلوب يأ - هب قحأ تنأو : ةأرملل دل هللا لوسر ثيدحل ؛ عيمجلا

 يف نهنأل ؛مألا مأ مأك نولع نإو ثانإب تايلدملا مألا تاهمأل مألا دعب ةناضحلا تبثت مث

 مدقت ليقو .نولع نإو هتاهمأ مث «مألا دعب يتأي نمم قفشأ هنأل ؛بألل ةناضحلا نوكت مث

 .هب اهثالدال بأل تخألا فالخب امهب طقسيف مألاب امهئالدأل مألا نم تخألاو ةلاخلا بألا ىلع

 خالاك ىثنأ وأ ركذ نم يشاوحلا ىلع راملا بيترتلاب الع نإو ىئنألاو ركذلا لصألا مدقيو

 مهنم مدقي هنأ حصألاف « يشاوح كانهو ىثنألاو ركذلا نم لصألا دقف نإف .ل اوصألا ةوقل تخألاو

 نإف برقلا يف اووتسا لب .برقأ مهيف نكي مل نإف , ىثنأ وأ ناك ًاركذ ثرإلاك برقألاف برقألا
 نأل ؛خأ نبا ىلع خأ تنبو «.خأ ىلع تخأك ركذلا ىلع ةمدقم ىئنألاف ىثنأو ركذ مهيف ناك

 نيب عرقي كلذكو ةناضحلاب ىلوأ وهف ,ةعرسقلا هل تجرخ نمف .عازنلل اعطق امهنيب عرقي

 .نيتخأك برقلا يف تايواستملا

 ثلاثلا عرفلا

 (0:"5ةيكلاملا بهذم

 (قاقحتسالا يف مهبيترتو ةناضحلل نيقحتسملا يف)

 : ةناضحلا يف اهريغ ىلع مألا ميدقت 3-6

 تام نم وأ ةقلطملا مألا ّقح يف اذهو ءدلولا ةناضح يف اهريغ ىلع مألا مدقت :اولاق

 .امهل قح ةناضحلاف .ةيجوزلا مايق لاح يف امأو .اهجوز

 :مألا دجوت مل نإ - ١1

 دجوت مل اذإف .دلولا ةّدج يهو مألا مأل يأ اهمأل ةناضحلاف الثم تتام نأب مألا دجوت مل اذإف
 يأ اهتلاخف دجوت مل نإف .تلع نإو اهريغ نم ةناضحلاب ٌقحأ يه ذإ .مألا ةدج يأ اهتدجف

 كج ريدردلل «ريبكلا حرشلا» ,5377-5158ص ١1ج «يواصلا ةيشاحدو ريدردلل «ريغصلا حرشلا» (7١1ه48)

 .057-018ص
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 دلولا ةدج يأ - هيبأل هتّذجف دجوت مل نإف . مألا ةمعف دجوت مل نإف .اهريغ نم ٌّقحأ همأ ةلاخ

 ._دلولا ةمع يأ  هتمعف ,نوضحملا دلولا تخأ يأ هتخأف نوضحملا دلولا وبأ يأ هوبأف - هيبأل

 .كلذك هتخأ تنب مث .بأل وأ مأل وأ ةقيقش خأ تنبف هيبأ ةلاخف هيبأ ةمعف

 ركذ نمم دحأ دجوي مل نإف - 4

 دلولل خالل مث . ىثنألاو ركذلل لماشلا يصولل تبثت ةناضحلاف ركذ نمم دحأ دجوي مل نإف

 .برقألاف برقألا بألا ةهج نم ّدجلل مث :كالدأ مأل ًاقيقش خألا اذه ناك ءاوس ,نوضحملا
 .هنباف معلاف نوضحملا دلولل خألا نباف

 ىلع مألل يذلا مث مألل يذلا ىلع ىثنأ وأ ناك ًاركذ قيقشلا صخشلا مدقيو 484 ٠ ٠

 صخشلل مث اقل تالا ةهجح يف ناك لمع نسلا نركز ألا ةهج نم ناك نضال ؛؟بألل يذلا 1

 . ةمومعلاو ةوخألاك كلذ اهيف ىتأتي يتلا بتارملا عيمج يف بيترتلا اذهو .بألل يذلا

 ةقفش هل نأل ؛ةناضحلا هل مأل دجلا : يمخللا لاقو .لاخلل الو مأل ٌدجلل ةناضح الو

 .ًانانحو

 ٠ قتعملل ةناضحلا :

 دلولا قتعم يأ - هيلاومف ءهمع نباو همعو هّدجو هيخأو 0 قتعملا نياك ا اب هتبصعف

 المحضون  .كلذك هتبصعف

 : ةناضحلا قاقحتسا يف نيواستملا نيب حيجرتلا هجوأ 61

 - امهدحأ ميدقت يف ظحالي «نيتمعو نيتلاخو نيتخاك ةناضحلا قاقحتسا يف نيواستملا يفو
 رخآلا يفو طقف ةنايص نيواستملا دحأ يف ناك نإف هيلع ةقفشلاو نوضحملل ةنايصلا رخآلا ىلع

 وذ يأ - نيصلا مدقيف الإو .ةنايصلا لصأ هدنع ناك اذإ ةقفشلا يذ ميدقت رغاظلاب .طقف ةقفش

 ايواست نإف ءائس ربكألا مّدُق 0 ةنايصلا ف ايواست 7 . نيررضلا فيخأل ًاباكترا - ةنايصلا

 : ىثنأ ايس نضاحلا ناك اذإ “5

 نأ ةناضحلا هقاقحتسا توبث يف طرشلاف « ىثنأ نوضحملاو ًاركذ ةناضحلا قحتسم ناك اذإو

 اهيلع هل ةناضح الف اهل ًامرحم نكي مل نإف «ءطولل ةقيطم ىثنألا هذه تناك اذإ اهل ًامرحم نوكي

 ةقيطمل ركذلا نضاحلا يف طرتشيو» :ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يف ءاج دقف .اهيلع انوفا ناك ولو
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 ةناضح الف الإو ءاهمأب جوزتي نأك ةناضحلا نمز يف ولو اهل ًامرحم نوكي نأ  ءطولل ةقيطم يأ -
 .92*205(كلام دنع لهأ اذ ًانومأم ولو هل

 عبارلا عرفلا

 (2١1ةليانحلا بهذم

 (قاقحتسالا يف مهبيترتو ةناضحلل نيقحتسملا يف)

 :همأ دلولا ةناضحب سانلا قحأ ٠١

 بيعش نب ورمع ىور امل ًافالخ هيف ملعن ال اولاقو ,همأ دلولا ةناضحب سانلا قحأ :اولاق

 : خدع لاقف ' . ءاعو هل ينطب ناك اذه ينبا نإ هللا لوسر اي :تلاق ةأرما نأ هدج نع هيبأ نع

 مألاف .همأل رمع نب مصاعب رمع ىلع هنع هللا يضر ركب يبأ ءاضقلو . يحكنت ملام هب قحأ تنأ

 ريغصلا بأ نألو ؛هانركذ يذلا ثيدحلل بألا ىلع مدقتف انلق امك ءاهدلو ةناضحب سانلا قحأ

 .اهريغ نمو هيبأ ةأرما نم هب ىلوأ همأو اهريغ وأ هتأرما ىلإ هعفدي امنإو ,هسفنب ةناضحلا ىلوتي ال

 :اهتاهمأ ىلإ مألا دعب نمو - 64

 مألا ىنعم يف نهنأل ىبرقلاف ىبرقلا ,اهتاهمأل دلولا ىلع ةناضحلا نوكت مألا دعب نمو

 .دعبألا نم ىلوأ ناكف .دعبألا نم ةقفش لمكأ برقألاو

 :اهتاهمأو مألا دجوت مل نإو - 6

 لثم هريغل سيلو ءهريغ نم برقأ هنأل ؛بألا ىلإ ةناضحلا تبثت اهتاهمأو مألا دعب نمو
 ىلع َنمدقو .قحأ وه نمب نيلدي نهنأل ؛ ىبرقلاف ىبرقلا هتاهمأل ةناضحلا هدعب نم مث . هتقفش

 ثيح بألا عم مألا هليلدو ناحجرلا بجوت ةناضحلل نيقحتسملا يواست عم ةئونألا نأل ؛دجلا

 «ةناضحلاب قحأ وه نمب نيلدي نهنأل ؛دجلا تاهمأ يم هتاهمأ ىلإ هدعب نم مث .هتلزنمب

 «نهنم ًاضعب لفطلا نوكو ةدالولا فيصصو نم نهيف امل بألاب نهئالدإ عم تاوخألا ىلع نمدقيو

 . تاوخألا يف دوقفم كلذو

 .ارج ملهو هتاهمأ 2 ءّدجلا دج مث , هتاهمأ مث بألا دج مث

 .ه7894ص 27ج ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (١؟هؤو)

 711 7#" صسص جا «عانقلا فاشك» 5377-25375؟ص الج «يتغملا» ل١٠75
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 .دلولا بسن يف نكراشي نهنأل تاوخألل ةناضحلاف انركذ نمم دحأ دجوي مل نإف 5 - 

 مألا نأل ؛بأ نم تخأ ىلع مدقت نهنم مأ نم تخأ مث ءاهتبارق ةوقل نيوبأل تخأ نهنم مدقتو

 .بأ نم تخأ مث بألاب يلدي نم ىلع مألاب يلدي نم مدقتف بألا ىلع ةمدقم
 يلدت ةلاخلا نأل ؛ةمعلا ىلع مدقتف .ةلاخلل ةناضحلا نوكت انركذ نم دعب نم مث - 77

 ةناضحلا نوكت ةلاخلا دعبو .بأل ةلاخلا مث .مأل ةلاخلا مث .نيوبأل ةلاخلا مدقتو .مألاب

 كلذك  دلولا مأ  همأ تالاخ مث . بأل ةمعلا مث ءمأل ةمعلا مث «نيوبأل ةمعلا مدقتف «تامعلل

 مدقت يأ «كلذك هيبأ تالاخ مث .بأل همأ ةلاخ مث مأل همأ ةلاخ مث نيوبأل همأ ةلاخ مدقت يأ

 نم ةمعلا مدقت يأ كلذك هيبأ تامع مث .بأل ةلاخلا مث مأل ةلاخلا مث نيوبأ نم ةلاخلا

 .بأل ةمعلا مث مأل ةمعلا مث .نيوبألا

 مدقت يأ  كلذك هتاوخأ تانبو نوضحملا دلولا ةوخإ تانبل ةناضحلا نوكت مث 4

 يأ كلذك هتامع تانبو همامعأ تانب مث . بأل مث مأل مل .- نيوبأل تخألا تنبو خألا تنب

 كلذك هيبأ تامع تانبو هيبأ مامعأ تانب مث .بأل مث مأل مث .- نيوبألا نم تناك نم مدقت

 .بأل مث مأل مث .- نيوبألا نم تناك نم مدقت يأ -

 :ةبصعلا ٠١8

 ةيالو هل نأل ؛برقألاف برقألا ةبصعلا يقابل ةناضحلا نوكتف ءانركذ نمم دحأ دجوي مل نإو

 دجلا مث .بألا ةناضحلا يف تابصعلا نم لاجرلا ىلوأو . بألاك ةناضحلا مهل تبثتف ًابيصعتو

 بيترت ىلع اولفس نإو مهونب مث .بألا نم خألا مث ,نيوبألا نم خألا مث ءالع نإو بألا وبأ
 . مهونب مث .بألا ةمومع مث ,كلذك مهونب مث .ةمومعلا مث .ثاريملا

 ةرهاصمك هوحنو عاضرب ولو اهمراحم نم ةبصعل اهيلع ةناضحلاف ىثنأ نوضحملا ناك نإف

 بألا مع نباك هوحنو معلا نبال ىثنألا ىلع يأ اهيلع ةناضح الف .اهمأب لخد هل ةبيبر نوكت نأب

 «نينس عبس نود ىثنأ تناك ول نكلو .اهمراحم نم سيل هنأل ؛هوحنو عاضرب ًامرحم نكي مل اذإ
 تنبل نكي مل نإف .ةوهشلل الحم يه تسيلو اهتروصل مكح ال هنأل ؛اهيلع ةناضح معلا نبال نإف

 ىلإ وأ اهراتخي ةقث ةأرما ىلإ اهملس اهل ًامرحم سيل نمم هوحنو اهمع نبا ىوس نينس عبس

 :ماحرألا يوذل ةناضحلا

 نأل ؛ مدقت نم ريغ ءاسن وأ اوناك ًالاجر ماحرألا يوذل ةناضحلا نوكت مهانركذ نيذلا دعب مث

 مأ وبأ مدقيف .ةبصعلا نم ديعبلا اوهبشأ مهنم ىلوأ وه نم مدع دنع اهب نوثري ةبارقو ًامحر مهل
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 يف نبألا ىلع مدقي بألاو «ةونبلاب يلدي خألاو .ةوبألاب اهيلإ يلدي مألا ابأ نأل ؛هتاهمأ مث
 مكاح مث «لاخ مث «ضرفلاب ثري هنأل ؛مأ نم خأ مث .ةيالو اهنأل ؛ةناضحلا يف مدقيف «ةيالولا

 .ةقفشو ةيلهأ هيف نمم نيملسملا نم هنضحي نم ىلإ هملسيف

 ١ ةناضحلا يقحتسم نيب حيجرتلا :

 تحأو خأك نوضحملا نم برقلا نم ةدحاو ةجرد يف امهو ةناضحلل ناقحتسم عمتجا اذإو

 اهتجرد يف نم ىلع مدقت ىثنألاف .تخأ تنبو تخأ نبا وأ خأ تنبو خأ نبا وأ ةمعو مع وأ

 بألا ىلع مألا مدقت اذهلو ؛ناحجرلا بجوت ةجردلا يف يواستلا عم ةثونألا نأل ؛روكذلا نم

 نوكي ميدقتلاف ةجردلا يف نيواستملا نيب ىثنأ نكت مل نإف .بألا يبأ ىلع بألا مأ مدقتو

 يأ  ةناضحلا لهأ نم رثكأ وأ ناصخش عمتجا نإو» :«ينغملا» يف ءاج دقف .ةعرقلاب
 , "5" (ةعرقلاب مهنم قحتسملا مدق ةدحاو ةجرد يف  ةناضحلل نيقحتسملا

 ١ - ةناضحلا ّقح طاقسإ :

 يف هيلي نم قاقحتسا يف كلذ رثأ امف الشم مألك ةناضحلا ٌّقح هل نم طقسأ اذإو
 اهقاقحتسا عم ةناضحلا مألا تكرت نإف» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج ؟قاقحتسالا

 ٠ :ناهجو هيفف .اهل

 طقس اهقح تطقسأ اذإف .قاقحتسالا يف اهيلع عرف اهتاهمأ نأل ؛ بألا ىلإ لقتنت : امهدحأ

 ش .اهعورف

 ؛ حصأ وهو :هجولا اذه نع ةمادق نبا لاق .اهمأ ىلإ ةناضحلا لقتنت يناثلا هجولاو : يناثلا

 طوقس بجوي ال اهل ًاعورف نهنوكو .هنم برقأ دوجو عم هيلإ ةناضحلا لقتنت الف دعبأ بألا نأل
 .2559.. .اهجوزتل وأ ةناضحلا لهأ ريغ نم اهنوكل اهّقح طقس ول امك اهقح طوقسب نهقوقح
 ٌّنح نإف اهيف هّمح طقسأ اذإ ةناضحلا ّقح هل نم نإف ىلبنحلا ةمادق نبا هحجر ام ىلع ًاسايقو
 . ةناضحلا قاقحتسا يف ةبترلا يف هيلي نم ىلإ لقتني ةناضحلا

 .57؟4ص “الج « ينغملا» ةلنفضتل

 .57؟4ص ءالج «ينغملا» )1١859(
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 (155ةيرهاظلا بهذم

 (قاقحتسالا يف مهبيترتو ةناضحلل نيقحتسملا يف)

 : ةناضحلاب ٌقحأ مألا - ٠١10

 اهنيد يف ةنومأم مألا نكت مل نإف «ةريغصلا تنبلاو ريغصلا دلولا ةناضحب ّقحأ مألا :اولاق

 يف امهل ةطايحلا تناك ثيحف ءامهايند مث امهنيد يف طوحألاب ةريغصلا وأ ريغصلل رظن ءاهايندو

 . لاخلا وأ معلا وأ ةلاخلا وأ ةمعلا وأ تخألا وأ خألا وأ بألا دنع كلانه تبجو «نيهجولا الك .

 «لاحلا حالص يف اووتسا نإف ءايندلا ىلغ بلغم نيدلاو:. لاس لنك مهريغ نم ىلوأ محرلا ووذو .

 . برقألاف برقألا مث تخألاو خألا مث * ٌدجلاو بألا مث ةّدجلاو مألاف

 ٍضْعَبي ىلؤأ ٌمهضعب ماحْرألا وُلواَو» : ىلاعت هللا لوقب هلاق امل مزح نبا جتحاو 2-4
 اهنطب يف ناك هنأل ءاهدي يف دلولا نأ ةناضحلا يف مألا ةيقح ةيقحأل ةيسنلابو جهلا باتك يف

 نْيلوَح نُهَدالْوأ َنْعِضرُي ثادلاولاو» :ّلجو ّرع هللا لوق صنب عاضرلا ةّدم اهرجح يف راص مث
 صن تأي ملو «ّصن ريغب هيف ىلاعت هللا امهلعج عضوم نع اهلقن وأ هلقن زوجي الف «نيلماك
 . كلذب

 : ةناضحلا يقحتسم نيب حيجرتلا ه6

 مل نإف «مألاك ةدجلا مث بألا نم قحأ يهف كلذك بألاو اهنيد يف ةنومأم مألا تناك نإف

 ةريغصلا وأ ريغصلل ناكو «هنيد يف نومأم ريغ تجوزت وأ اهنيد يف ةّدجلا الو مألا ال ةنومأم نكت

 دعب براقألا يف اذكهو ىلوأ هنيد يف نومأملاف ءاهنيد يف ةنومأم تخأ وأ هنيد يف نومأم خأ

 كلذ يف نيوتسم امهنيد يف نينومأم براقألا وأ تاوخألا وأ ةوخإلا نم نانثا ناك نإف .ةوخإلا

 طظوعلا نخألاو هتيد ىف طوخلا اههدحأ ناك نإف + ىلوا وهف هايثد ىف نيخصلل ظوحأ امهذخا ناكانإف
 ايْندلا ٌةايحلا امّنأ اوُملْعاو : : ىلاعم كلبا :كوقلو. لبق انركذ مل نيدلا يذل ةناضحلاف «هايند يف
 ُهَتاَبن َراَفكلا ٌبجعأ ِثِيَغ ٍلثمك دالؤألاو ٍلاومألا يف ٌرئاكتو مكب ٌرخافتو ة ٌةئياوَو وهو بعل

 دشأ مهدحأ نوكي نأ ايندلا يف ةطايحلا ريسفتو « 05 ًاماطُح ُنوكي مش اًرفَصُم ةأرتف جيهي ّ

 ريغصلا ىلإ ناسحإ هيف اذهف .هماركإو هربو هتمدخو هدقرمو هسبلمو همعطمو هشيع ةيهافر

 .#77-774ص ١٠ج «ئلحملا» (١؟"5*)

 ٠١[. ةيآلا ,ديدحلا ةروس] )١756( .[ا/ه ةيآلا نم لافنألا ةروس] (١؟"54)
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 يذبو ًاناسخإ نيدلاولابو» : ىلاعت هلوقل نيدلا دعب ىعاري نأ بجاوف (ةريغصلاو

 هب ىضقف يبص يف حيرش ىلإ معو لاخ مصتخا :لاق ثراحلا نب ديعس نعو , 0730ه ىَبْرَقلا

 . حيرش هيلإ هعفدف . يلام نم هيلع قفنأ انأ :لاخلا لاقف « .معلل

 (155ةيرفعجلا بهذم

 (قاقحتسالا يف مهبيترتو ةناضحلل نيقحتسملا يف)

 :ناوبألا دجو نإ :ًالوأ - 1

 ,غولبلا ىلإ هلاصف دعب ركذلاب قحأ بألاو .اهرمع نم نينس عبس ىلإ ىئثنألاب قحأ مألا

 .تجّوزت نإو براقألا نم ّقحأ يه امك .عبسلا

 :ناوبألا دجوي مل نإ - ٠١1107

 نم هريغ نم ىلوأ نوكيف ةلمجلا يف بأ هنأل ؛بألا أل ةناضحلاف ناوبألا دجوي مل نإف

 . ةناضحلاب ىلوأ نوكيف لاملاب ىلوأ هنألو ؛براقألا

 روهشملا ىلع برقألاف دلولا ىلإ مهنم برقألا براقألل ةناضحلاف بألا وبأ دجوي مل نإف

 ىلوأ امهنأ امك «ةلاخلاو ةمعلا نم ىلوأ تلع نإو بأل مأ تناك مأل ةّدجلاف «ماحرألا يلوأ ةيآل

 روكذ اذكو نهنم ايلعلا نم ىلوأ ةلاخلاو ةمعلاو ايندلا ةّدجلا اذكو :ةلوؤخلاو ةمومعلا تانب نم

 .ةبترم لك

 يف امل مهنيب عرقأ ددعت نإو هب ةصتخم ةناضحلاف ًادحاو برقألا ناك نإ مث 4
 مألا ميدقت هذخأم لوق ىثنألا ميدقت يفف ىثنأو ركذ عمتجا ولو .دلولاب رارضإلا نم امهكارتشا

 قالطإو . ىثنألاو ريغصلا اميس ال هحلاصمب موقأو دلولا ةيبرتل قفوأ ىثنألا نوكو .بألا ىلع
 . ,هليلقو بيصنلا ريثك نيب ةيوستلا يضتقي امك امهنيب ةيوستلا يضتقي ةيآلا نم دافتسملا ليلدلا

 . ثرإلا يف عيمجلا كارتشال ةصاخ مألابو نيوبألاب تمي نمو

 هةر ظيففرلا و .١٠ج «ئلحملا» لاك ك)

 داوج دمحم فيلأت «ةيعرشلا لوصفلا» ١1١-2141١ ص 27ج «ةيقشمدلا ةعمللا حرش ةيهبلا ةضورلا» ةنفضتف)

 .م84 ةداملا .ةينغم
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 عباسلا عرفلا

 (١1"9ةيديزلا بهذم

 (قاقحتسالا يف مهبيترتو ةناضحلل نيقحتسملا يف)

 :نادلاولا دجو نإ - ٠١4

 ةناضحلاف دجوت مل نإف «ةناضحلل ًالهأ تماد ام ّمألل ةناضحلاف ,نادلاولا دجو نإ

 مألا دجوت مل نإف . نهدوجو عم نهريغل ةناضح الو نهبرقأف نوضحملل نهبرقأل نوكتف ءاهتاهمأل

 وأ ناك اركذ هدلو ةناضحب ىلوأ وهف «بألل ةناضحلا تناك نولع نإو نهتاهمأ نم ةدحاو الو

 . ىثنأ

 :نيدلاولا دعب ةناضحلا 4

 تاالاخلا دعب مث «تاالاخلل ةناضحلاف مألا تاهمأ نم وأ نيدلاولا نم دحأ دجوي مل نإف

 «تاوخألل مث .مألا يبأ تاهمأل بألا تاهمأ دعب مث .نولع نإو بألا تاهمأل ةناضحلا تبثت

 تانبل مث نهتانبل مث «تامعلل مث .ةوخإلا تانبل مث ,تاوخألا تانبل مث «تالاخلا تانبل مث

 .بألا مامعأ تانبل مث .نهتانبل مث .بألا تامعل مث .معلا

 ١4١ ةناضحلل ةقحتسم دجوت مل نإ- :

 ةبصعلا روكذلا نم برقألاف برقألاف «ةناضحلا قحتست ءاسنلا نم ةدحاو دجوت مل نإف

 بال خألا نم ىلوأ بألا وبأ ٌدجلاف «ىثنأ وأ ناك ًاركذ ريغصلا ةناضحب ىلوأ ءالؤهف «مراحملا

 .بأل معلا نم ىلوأ مأو بأل معلاو .بأل خألا نم ىلوأ مأو بأل خألاو .مأو

 :مراحملا ماحرألا يوذلف ةبصع دجوي مل نإ --7

 ركذلا ةناضحب ىلوأ مراحملا محرلا يوذ نم برقألاف برقألاف مرحم ةبصع دجوي مل اذإ مث

 لاخلا نم ىلوأ مأو بأل لاخلاو .لاخلا نم ىلوأو مألا يبأ دجلا نم ىلوأ مأل خألاف ,ىثنألاو

 :ماحرألا يوذ نم دحأ دجوي مل نإ - ٠١8

 .5377-072"ص 217ج هراهزألا حرش» (1؟854)
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 ءاولزن نإو دجلا مامعأ ونب مث ءاولزن نإو بألا مامعأ ونب مث ءاولزن نإو معلا ونب وهو مرحم ريغ
 ىلع نيملسملا رئاسو مه لب .اهيلع بجت مهل ةناضح الف ىثنألا امأو . برقألاف مهنم برقألا

 .اهنضحي نم يضاقلا وأ مامإلا بصنيف ءاهتناضح يف مهقح يف ءاوس

 :نيروكذملا نم دحأ دجوي مل اذإ- ١5

 مراحملا ريغو مراحملا تابصعلا نم دحأ دجوي مل يأ انركذ نمم دحأ دجوي مل اذإ مث
 لاخلا نباك مرحم ريغ محر يوذ نم دجو نم ىلإ ةناضحلا تلقتنا مراحملا ماحرألا يوذ نم الو

 . ىثنألا نود ركذلا ةناضحب ىلوأ ءالؤهو .برقألاف برقألا ةمعلا نباو ةلاخلا نباو

 ثلاثلا بلطملا

 (نضاحلا طورش) ةناضحلل نيقحتسملا طورش

 :ديهمت - ١6

 دلولا عم ةبارق ةلص مهل نم مهو .ةفلتخملا بهاذملا يف ةناضحلل نيقحتسملا انركذ
 ىلعو نوضحملا دلولا نم مهبرق ىلع موقي وهو .قاقحتسالا اذه يف مهبيترت انيب مث نوضحملا
 نم ةناضحلا هل تبثت نميف اهرفاوت بجاولا طورشلا بلطملا اذه يف نيبنو .هنم مهتبارق عون
 اهب حّرص وأ اهب اوحّرص يتلا طورشلا هذهو .دجو نإ اهيف فالخلا ركذ عم اهل نيقحتسملا
 يف ةنامألاو .مالسإلاو . لقعلاو , غولبلاو .ةيرحلا : يه ىهولاق امم اهطابنتسا نكمأ وأ . مهضعب

 ضرملا نم ولخلاو .ةناضحلا ىلع ةردقلاو .نوضحملا ىلع ةنومأم ةنضاحلا نوكو .نيدلا
 ةناضحلا ٌّقح صخشلا دقف اذإو .ىرخأ طورش عم ةجوزتم ةنضاحلا نوكت ال نأو .يدعملا
 .دوقفملا طرشلا هيلإ داع اذإ ةناضحلا قح هيلإ دوعي دقف اهطورش ضعب هدقفل

 :ثحبلا جهنم - ٠١45

 : يلاتلا وحنلا ىلع عورف يف بلطملا اذه لعجأ .مدقت ام ىلع ءانبو

 . لقعلاو غولبلا :لوألا طرشلا :لوألا عرفلا

 .ةيرحلا : يناثلا طرشلا : يناثلا عرفلا

 . مالسإلا :ثلاثلا طرشلا :ثلاثلا عرفلا
 .نيدلا يف ةنامألا :عبارلا طرشلا : عبارلا عرفلا
 .نوضحملا ىلع ةنومأم ةنضاحلا نوكت نأ :سماخلا طرشلا :سماخلا عرفلا
 . ةناضحلا ىلع ةردقلا :سداسلا طرشلا : سداسلا عرفلا

 دالك



 .نوضحملاب رضملا ضرملا نم ولخلا : عباسلا طرشلا : عباسلا عرفلا

 .ةجوزتم ةنضاحلا نوكت ال نأ :نماثلا طرشلا :نماثلا عرفلا

 .ةناضحلا قحتسم يف ىرخأ طورش :عساتلا عرفلا

 .هطوقس دعب ةناضحلا ّقح ةدوع :رشاعلا عرفلا

 لوألا عرفلا

 لقعلاو غولبلا - لوألا طرشلا

 :طرشلا اذه يف فالخ ال 41

 نونجمل ةناضح الف ,موهفم طرش اذهو القاع ًاغلاب نوكي نأ ةناضحلا هل تبثت نميف طرتشي
 نينضاح نونوكي فيكف «مهلفكيو مهنضحي نم ىلإ نوجاتحي ءالؤه نأل ؛ريغص الو هوتعم الو
 نم ًاعنام هنوك يف ًاعطقنم وأ امئاد هنونج نوك مهي ال نونجملل ةبسنلابو ."""79؟مهريغل نيلفاكو
 مويك اعطقتم اريسي نونجلا ناك نإ .معن .هتوبث دعب حلا اذهل اطقسم وأ ةناضحلا ّقح توبث

 , 072هب ةناضحلا ٌّقح طقسي مل نينس وأ ةنس يف

 ؟لقعلا عم دشرلا طرتشي له 4

 يفتكيف طرشب اذه سيل مأ ءًاديشر ةناضحلا قحتسم نوك لقعلاو غولبلا عم طرتشي لهو
 ةناضح الف ءاديشر نوكي نأ  اهرشاعو» :نضاحلا طورش يف ةيعفاشلا لاق ؟طقف لقعلاو غولبلاب

 ءاجو .©577بيطلا وبأ ىضاقلاو يدرواملا :ئنضاقلا هلاق امك ةناضحلل الهأ سيل هنأل ؛هيفسل
 «لاملا نوص هب دارملاو ٌدشرو» :نضاحلا طورش يف ةيكلاملا هقف يف ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يف

 , 5"5"0:نوضحملا لام فلتي الثل ؛رذبم هيفسل ةناضح الف

 الو نونجمل ةناضح الو» :اولاق امنإو ,نضاحلا يف دشرلا طرشب اوحرصي مل ةلبانحلاو

 .لقعلا عم دشرلا اوطرتشي ملو .طقف لقعلاو غولبلا اوطرتشا مهنأكف .©""9«لفطل الو هوتعمل

 ةناضحلا نم ضرغلا نأل ؛ ىثنأ وأ ناك ًاركذ نضاحلا يف (دشرلا) طرتشي الف ءهحجرن ام وهو
 ىلع ةيالولا وأ ةيلاملا هنوؤشب مايقلا سيلو .ةيصخشلا نوضحملا تاجاحو حلاصمب مايقلا

 ءا"ج «راتحملا درو» ."798ص اج «عانقلا فاشك» .1”ص «14ج ميقلا نبال «داعملا داز» (١؟859)

 .666©ص

 . 68 "ص جا «جاتحملا ينغما (١؟7ا١) .18-15814"ص 20ج «جاتحملا ينغما» 6ةلتفضحم]

 .؟؟8ص 20ج «عانقلا فاشك» (17317/5) .ه9١07 ص 2؟ج ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (17ا
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 هذه عمتجت دقو «ريغصلا ىلع ةيلاملا ةيالولا هل نوكت نمل يأ  لاملا يلول نوكت هذهف «هلاومأ

 نع انمالكو .نضاحلا اهكلمي الف ءاهنع قرتفت دقو ,.نضاحلل نوكتف ةناضحلا عم ةيالولا
 لب «ًاديشر نضاحلا نوك ةناضحلا قاقحتسال طرتشي الف .لاملا يلو ىلع سيلو طقف نضاحلا
 .القاع ًاغلاب نوكي نأ يفكي

 : يناثلا عرفلا

 :طرشلا اذه يف ءاهقفلل نالوق - 5

 ركذنو - ىثنأ وأ ًاركذ ناك ءاوس نضاحلا يف هطارتشا يف يأ  طرشلا اذه يف نالوق ءاهقفللو

 .امهنم حجارلا نيبن مث ءامهب لاق نم ةجحو «نيلوقلا نيذهب لاق نم يلي اميف

 :نضاحلا يف ةيرحلا طرتشت :لوألا لوقلا

 دقف «ةيعفاشلا بهذم وهو ,(0559«(قيقرل ةناضح الر : اولاق دقف .ةلبانحلا هب حرص ام اذهو

 سيلو ةيالو اهنأل ؛هديس هل نذأ ولو قيقرل ةناضح الو» : مهلوقب طرشلا اذه نيلّلعم هطارتشاب اولاق
 رمأ شوشيف عجري دق هنأل ؛هنذإ رثوي مل امنإو .هديس ةمدخب لوغشم هنألو ءاهلهأ نم

 , 059ةيرفعجلاو ةيفنحلا بهذم اضيأ اذهو .7"4عدلولا

 :نضاحلا يف ةيرحلا طرتشت ال :يناثلا لوقلا 0١

 ىلع لدي امم ,©277نضاحلا طورش عم ةيرحلا طرش اوركذي ملف .ةيكلاملا بهذم اذهو
 .هلوق كلام مامإلا نع ميقلا نبا لقن دقو .ةناضحلا قاقحتسا طورش نم ًاطرش تسيل ةيرحلا نأ
 وهو .9""2«هب ّقحأ بألا نوكيف «لقنتف ,عابت نأ الإ هب قحأ مألا نأ ءةَمأ نم دلو هل رح يف

 ةنبالا وأ ريغصلا دلولا ةناضحب ّىحأ مألا» : يرهاظلا مزح نبا مامإلا لاق دقف ةيرهاظلا بهذم

 نألف ؛ءاوس ةرحلاو ةمألا نإ انلوق امأو : مزح نبا لاق مث . .ةّرحوأ ةَمأ مألا تناك ءاوس «ةريغصلا

 | .”38ص 97ج «عانقلا فاشك» (17ا/4)
 . 55 ص 17ج «جاتحملا ينغم» (190١ه)

 .١5١ص «.١1ج «ةيهبلا ةضورلا» .ه 58ص كج «ةيدنهلا ىواتفلا» « 4 ص «4ج «عئادبلا» (1؟/5)

 .ه 58ص 37ج «يقوسدلا ةيشاح»و ريدردلل «ريبكلا حرشلا» 1١710/97(

 )١5*387/8( «.14ج ميقلا نبال «داعملا داز» ص”١7.
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 مل عرش هيف صن ال اميف مكحلاف ءامهنيب قيرفتلا يف صن امهدحأ يف تأي مل ةنسلاو نآرقلا

 .,075750(ىلاعت هللا هب نذأي

  75عجارلا لوقلا :٠ ١

 هديأو مزح نبا هركذ امل ةناضحلا قاقحتسال ًاطرش ةيرحلا تسيلف حجارلا وه يناثلا لوقلاو
 دقو «هيلإ بلقلا نكري ليلد هيلع ضهتني الف «ةيرحلا هطارتشا امأو» :لاق ثيح ميقلا نبا مامإلا
 :اولاق دقو .«ةمايقلا موي هتبحأ نيبو هنيب هللا قرف اهدلوو ةدلاولا نيب قرف نم» : كك يبنلا لاق

 مومعو ؟ةناضحلا يف امهنيب نوقرفي فيكف « «ريغصلا اهدلوو مألا نيب عيبلا يف قيرفتلا زوجي ال

 مألا عفانم - اهعفانم نوكب مهلالدتساو ؟عيبلاو ةناضحلا يف ًاقلطم قيرفتلا نم عنمت ثيداحألا

 ةناضحلا قح لب ؛ عمم دارلا ءاضرمل رعب داو تيد ف رو دا راسم ملا

 ,2”ءاوس عيبلا يف امك ديسلا ٌقح ىلع دلولا ةجاح تاقوأ يف مدقم اهل

 ثلاثلا عرفلا

 مالسإلا : ثلاثلا طرشلا

 :ًاملسم نوضحملا ناك اذإ طرشلا اذه طارتشا - ١47

 روثي ةلاحلا هذه يفف ءاملسم نوضحملا نوك ةلاح يييروطب املبص نماحلا نوك طارتشاو
 ريغصلا نوكي دقف ؟ًاملسم نوضحملا ناك اذإ ًاملسم نضاحلا نوكي نأ ط رتشي له : لاؤسلا اذه

 .ءاهقفلا نيب فالتخا ؟ةيباتكلا همأل ةناضحلا نوكت لهف «ةيباتك هم نوكتو «هيبأل ًاعبت املسم

 .ةفلتخملا بهاذملا لاوقأ يلي اميفو :

 : ةيفنحلا بهذم :الوأ 4

 همالسإب موكحملا ريغصلا ةناضحل ةفلتخملا تالاحلا بسح ليصفت طرشلا اذه يف ةيفنحلل

 ٌّقح هل تبث ةقالعلا هذه ساسأ ىلع يتلاو نوضحملاو نضاحلا نيب ةقالعلا عون بسحو

 : يتأي اميف اذه نيبتيو «ةناضحلا

 :ريغصلا ةناضح يف ةملسملاك ةيباتكلا :ىلوألا ةلاحلا 6

 ةناضحلا يف تناك ًاملسم دلولاو ةيباتك ةنضاحلا تناك ول» : يناساكلل «عئادبلا» يف ءاج

 ةضكملا ضفربتا ل 6 «ئلحملا» 79 1١(

 . ١""ص «4ج «هداعملا داز» )١78480(

 ترد



 يف طرشب سيل مالسإلا نأ يهو .ةيفنحلا دنع ةدعاقلا وأ . لصألا وه اذهو ,(0529)(ةملسملاك

 تاللاحلا ركذب نيبتت ةمهم دويق لصألا اذه ىلع دري نكلو ءاملسم نوضحملا ناك اذإ ةنضاحلا

 . ىرخألا

 :رفكلا هيلع فاخي وأ نيدلا لقعي ريغصلا ناك اذإ :ةيناثلا ةلاحلا 65

 .نيدلا لقعي ال ريغصلا ناك اذإ اذهف ,ملسملا ريغصلل ةنضاح نوكت نأ ةيباتكلل زاج اذإو

 دقف ءهمأ تناك ولو هيلع ةيباتكلل ةناضح الف ,رفكلا هيلع ىشخي ناك وأ ,نيدلا لقعي ناك نإف

 يه تبأو اهجوز ملسأ نأب ةيسوجم ولو ةيمذلا ةنضاحلاو» : «راتحملا ّد درو راتخملا رّدلا» يف ءاج

 فاخي نأ ىلإ وأ ل ذئنيح همالسإ ةحصل نينس عبسب ردقو «ًانيد اهدلو لقعي ملام ةملسمك مالسإلا

 , 0589 مًانيد لقعي مل نإو اهنم عزنيف .مهدباعم ىلإ هذخأ وحنب رفكلا فلأي نأ

 :ةدترملل ةناضح ال : ةثلاثلا ةلاحلا ٠١17

 ىتح ءاهتدر مدع ةنضاحلاو هلايفحلا طورش نم يأد اهنمو» : يتاساكلل «عئادبلا» يف ءاج

 تبات ولو . يبصلا ررضتيف سبحت 1 ةلقرلا نأل ؛ةناضحلا يف اهنتح لطب مالسإلا نع تّدترا ول

 . "95"2«عناملا لاوزل اهقح دوعي تملسأو

 .«برضتو سبحت اهنأل ؛ ملست ىتحف ةّدترم نوكت نأ الإ» : «راتحملا ٌدرو راتخملا رّدلا» يفو

 , (0559(ةناضحلل غرفتت الف

 : ةبصعلل ةناضحلا تناك اذإ :ةعبارلا ةلاحلا 4

 .نوضحملاو نضاحلا نيب نيدلا داحتا ةيفنحلا طرتشا دقف «ةبصعلل ةناضحلا تناك اذإو

 لاق ءًاملسم نوكي نأ هتبصع نم نضاحلا يف'طرتشيف ًاملسم نوضحملا ناك اذإ اذه ىلعو

 ىلع نوكي نأ الإ يبصلا يف ةبصعلل ّقح الف ,نيدلا داحتا اهنمو» : يناساكلا نيدلا ءالع مامإلا

 ايلين اههدحلا ناك اذإ نيوخأ يفو .هسايقو ةفينح يبأ لوق اذه لاقو ءدمحم نك اذك .هنيد

 طرتشا امنإو .99"2(ملسملا ال ,ةبصع هنأل ىلوأ يدوهيلا نأ . يدوهي يبصلاو ا رخآلاو

 )45 )1١41ص ء4ج «عئادبلا» .

 . 554-056 ص اج «راتحملا درو راتخملا ردلا» (١؟8*)

 . 45ص .4ج «عئادبلا» )1١80(

 .هه 5ص «4ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» )١784(

 . 45ص («4ج «عئادبلا» (1١؟*ه)
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 ىلع ىنبم تابصعلا ىلإ ةبسنلاب ةناضحلا ٌّقح نأل ؛نوضحملاو نضاحلا نيب نيدلا داحتا انه
 ,0522نيدلا فالتخا عم ثرإ الو ثرإلا قاقحتسا

 :ةيكلاملا بهذم :ًايناث 89

 ىلع فيخ اذإو .ًاملسم نوضحملا ناك نإو نضاحلا يف طرشب مالسإلا سيل مهدنعو
 حرشلا» يف ءاج دقف .اهيلع ءابقر اونوكيل نيملسملا ىلإ تمض ,ةنضاحلا رفك نم نوضحملا
 ةملسملا ريغ ةنضاحلا تمضو ىثنأ وأ ًاركذ نضاحلا يف ًاطرش سيل مالسإلا» :ريدردلل «ريبكلا
 اهيلع ءابقر اونوكيل رمخ وأ ريزنخ محلب هيذغت نأك اجب ايتن زيكملا ص هايس

 ,092كلذ يف فاك دحاولا ملسملا لب .عمجلا طرتشي ثي الو اهنم عرني الو

 :ةيعفاشلا بهذم :ًاثلاث ٠

 مظعأ نم كلذو هنيد نع هنتفي هنأل ؛رفاكلا ةناضح يف ملسملا دلولل ةحلصم الو دلولا ةحلصمل
 , 0728(نوضحملل ةحلصم هيف نأل ؛رفاكلا ىلع ملسملل تبثث ةناضحلا نكلو .ررضلا

 :ةلباتحلا بهذم :ًاعبار ١

 ؛ مظعأ هررض لب «ملسم ىلع رفاكل ةناضح الو» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج

 ررض هلك كلذ يفو هيلع هتيبرتو رفكلا هميلعتب مالسإلا نع هجرخيو هنيد نع هنتفي هنأل
 ١ , 0589(هيلع

 :ةيرفعجلا بهذم ع

 » :«مالسإلا عئارش» يف ءاج دقف ءًاملسم نوضحملا ناك اذإ ةنضاحللا مالسإ اوطرتش
 "ع >ملسملا عم ةرفاكلل الو 0 ةناضح

 :ةيرهاظلا بهذم :ًاسداس - ٠0

 نسلا نم اغلب اذإف ءعاضرلا ةّدم نيريغصلاب ّقحأ ةرفاكلا مألاو» : يرهاظلا مزح نبا لاق

 )١585( 44ص هللا همحر ةرهز يبأ انذاتسأل ؛ةيصخشلا لاوحألا» .

 .0؟98ص 17ج ريدردلل «هريبكلا حرشلا» )١11747(

 .١؟57؟-١5١1ص اج ١ عومجم) 2145ه ص 27”ج «جاتحملا ينغم)» ةفيسيل]

 . 756 ص 235ج «مالسإلا عئارش» ةتنفضل] .7258ص ء*ج «عانقلا فاشكو (1788)

 “خه



 امأو» :هلوقب هلاق ام مزح نبا للعيو . .ةقساف الو ةرفاكلل ةناضح الف .مهفلا غلبمو ءانغتسالاو

 مثلا ىلع اونواعت الو ىوُقَنلاو ٌربلا ىلع اونوامَتول : لجو رع هللا لوقلف ؛نيدلا ميدقت
 مثإلا ٌرهاظ اوُرْذو» : ىلاعت ا .«طسقلاب َنيماوق اونوك» :ىلاعت هلوقو .«ناوّدعلاو

 ةوبن دحج ىلع نانرمتيو رفكلا عامس ىلع نابردي ثيح ةريغصلاو ريغصلا كرت نمف .هئطاَيو

 نواعي ملو ناودعلاو مثإلا ىلع نواع دقف ءرفكلا عئارش امهيلع لهسي ىتح لي هللا لوسر دمحم
 الإ ,""5«ةيصعمو مارح انهو .هنطابو مثإلا رهاظ كرت الو طسقلاب مقي ملو .ىوقتلاو ربلا ىلع

 نوكي امبرو .مهفلاو ءانغتسالا هل لصح هغلب اذإ يذلا نسلا ركذي مل هللا همحر مزح نبا نأ

 عبسل - ةالصلاب يأ  مهورم» :فيرشلا يوبنلا ثيدحلاب ًالالدتسا نينس عبس هغولبب كلذك

 لاقي امو ةالصلا مهفل هلهؤي يذلا مهفلا غلبم لصو دقو الإ ةالصلاب رمؤي الو هرشعل مهوب رضاو

 : حجارلا لوقلا 084

 نوضحملا ناك اذإ ةنضاحلا يف ًاطرش مالسإلا سيلف ةيفنحلا هيلإ بهذ ام ,حجارلاو

 لبق نم هرئاعش ىلع وأ هيلع هديوعتب رفكلا فلأي نأ نم هيلع فيخ وأ نايدألا لقعي ملام ًاملسم

 اهدلو ناك نإو ملسملا ىلع ةدترملا ةناضح مدعب مهلوق حجرن 5-3 .ةرفاكلا ةنضاحلا

 اهسبحو «مهريغ بهذم ىلع لتقلاو «ةيفنحلا بهذم ىلع سبحلا قحتست ةدترملا نأل «ريغصلا

 .ةناضحلل حلصي ال دترملا كلذكو «ةناضحلا تايضتقم عم ضراعتي

 عبارلا عرفلا

 نيدلا يف ةنامألا  عبارلا طرشلا

 :نيدلا يف ةنامألاب دوصقملا .٠

 طرش .ةيعفاشلاو ةلبانحلا لوقي امك قسفلا مدع وأ . ةيكلاملا لوقي امك نيدلا يف ةنامألا

 قسف نأ كلذ ىنعمو .ةرهاظلا ةلادعلا قفحتب طرشلا اذه ققحتيو ,ةناضحلا قاقحتسال

 ةنامألا طرش دقفو «ةنضاح وأ ًانضاح راص اذإو «ىثنأ وأ ناك ًاركذ ةناضحلل هلهؤي ال صخشلا

 ةناضح الف «هنم نوضحملا عزتنيف ةناضحلا ٌّقح هدقفي دقفلا اذه نإف ءًاقساف راص نأب نيدلا يف

 . ءاهقفلا حرص اذهبو . قسافل

 , 315 417” 719” ص 2.1 جا «ىلحملا» (١؟91"١8)
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 :طرشلا اذه يف ءاهقفلا لاوقأ 7

 . . ىثنأ وأ ًاركذ نضاحلا طرشو» : ةيكلاملا هقف يف ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يف ءاج : ًالوأ
 رهتشمو رمخلا بيرشك قسافل ةناضح اللف ,نيدلا يف ءًامأ وأ ًايآ ولو نضاحلا ةنامأ يأ ةنامألاو

 , ""9«مرحم وهلو ىنزب

 ةناضحلا يفوي ال هنأل ؛قسافل ةناضح الود :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يفو :ًايناث
 ,05«اهشح

 نأل ؛ قسافو نونجمو قيقرل ةناضح الود :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغما) يفو :ًاكلاث

 . هتقيرط ىلع اشنُي هنأل ؛هتناضح يف هل ّظح ال نوضحملا نآلو ؛نمتؤي الو يلي ال قسافلا
 ا دوهش يف امك ةرهاظلا ةلادعلا يفكتو

 وأ ةدترم نوكت نأ الإ 0 ةناضحلا تبثت» :ةيفنحلا هقف يف «راتخملا رّدلا» يفد :ًاعبار
 اذه ىلع ًاقيلعت «راتحملا ٌدر» يف ءاجو ا ةفرسو ءانغو ىنزك هب دلولا عيضي عيضي 6-0 ةرجاف

 انه مهمالك يف قسفلاب دارملا نوكي نأ يغبنيو - ةيفنحلا بتك نم «رحبلا» يف لاق» :لوقلا

 كرتب قداصلا قسفلا قلطم ال هوحنو لزنملا نم جورخلاب دلولا نع مألا لاغتشال يضتقملا وه
 .«ىلوأ ةملسملا ةقسافلاو «نايدألا لقعي ملام ملسملا اهدلوب ٌقحأ ةيمذلا نأ يتأيس امل ةالصلا

 عايض هنم مزلي ًاقسف ةقس ةقساف تناك اذإ ةنضاحلا نأ لصاحلاو» :«راتحملا ٌدر» بحاص لاق مث
 , 055 ©لاهنم عزنيف لقعي نأ ىلإ هب ٌّقحأ يهف الإو اهّقح طقس اهدنع دلولا

 :طرشلا اذه يف ميقلا نبا يأر - 7

 مل» :هنأب ًاجتحم نضاحلا ةلادع طارتشا مدع ىلإ ىلاعت هللا همحر ميقلا نبا مامإلا بهذو
 هتناضحو هنبا ةيبرت نم ًاقساف ةباحصلا نم دحأ الو لك يبنلا عنمي ملو سانلا يف قسفلا لزي

 هلقنب ةمألا ءانتعاو رومألا مهأ نم ةمألل اذه نايب ناكل ةناضحلا بولسم قسافلا ناك ولو .هل
 ةناضحلا يفاني قسفلا ناك ولو .هب لمعلا اوثراوتو هولقن امم ريثك ىلع ًامدقم هب لمعلا ثراوتو
 , 00595 3وريغ مهل سمتلاو راغصلا هدالوأ نيبو هئيب َقّرف ةريبك ىتأ نم ناكل

 .184ص 37ج ريدردلل «ريبكلا حرشلا» )١145(

 .9”7؟8ص كج «عانقلا فاشكو )١7849(

 )١159844( 104ص الج «جاتحملا ينغم» .

 .هدوا/ فدكص 79ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» (7١؟94ه)

 . 19ص ء4ج ميقلا نبال «داعملا داز» )١75945(
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 حيجارلا لوقلا 4

 ءافتكالا يأ - نضاحلا وأ ةنضاحلا ةلادع يأ نيدلا يف ةنامألا طرش ىلع ءاقبإلا حجارلاو

 .قسافل ةناضح الف «ةناضحلا عناوم نم قسفلا نوكي اذه ىلعو « ةرهاظلا ةلادعلاب

 :ةناضحلا نم عناملا قسفلاب دوصقملا 4

 وه :باوجلاو ؟ةناضحلا قحب صخشلا عتمت نم عناملا قسفلا نم دوصقملا ام نكلو

 لمحي قسفلا اذه نأل «هتيبرت ءوسو هقالخأ داسف وأ ,نوضحملا عايض هنم مزلي يذلا قسفلا

 ىقبي الف .هتتاضح نم دوصقملا لصحي الف .هقح يف طيرفتلاو نوضحملا لامهإ ىلع هبحاص

 ببسب توفت وأ ةحلصملا هذه تتاف دقو ,نوضحملا ةحلصمل تعرش اهنأل ؛ هتناضح ءاقبل ًارربم

 وه ةناضحلا نم عناملا قسفلا نم دارملا ي ىف هانلق امو .ةناضحلا يف هقح طقسيف «قسفلا اذه

 ءاهّقح ةناضحلا يفوي ال هنأل ؛ سافل ةناضح الود : هلوقب «عانقلا فاشك» بحاص هيلإ راشأ ام

 ررضلا قاحلإو هعايضو نوضحملا لامهإ كلذ ىلع بترتي امم ةناضحلا تابلطتمب موقي ال يأ

 قحب صخشلا عتمت نم عناملا قسفلا نم دوصقملاب حيرصتلا مامت اوحّرص ةيفنحلاو .هب
 هللا همحر نيدباع نبا لوق انه فيضنو ««راتحملا ٌدر» يف ءاج امك مهلوق انلقن دقو ,ةناضحلا

 ةقساف تناك نإ ةنضاحلا نأ لصاحلاو» :لاق دقف .ةناضحلا نم عناملا قسفلاب دوصقملا يف

 لقعي نأ ىلإ هب ّقحأ يهف الإو  ةناضحلا نم يأ  اهقح طقس ءاهدنع دلولا عايض هنم مزلي ًاقسف

 يأ ةيباتكلاك اهنم عزنيف لقعي نأ ىلإ هلوق ىنعمو (57"22(ةيباتكلاك اهنم عزنيف - نوضحملا يأ -

 نم هيلع ىشخي يتلا ةقسافلا ةنضاحلا هذه نم عزنيف نيدلا لقعي نأ ىلإ ةنضاحلا دنع ىقبي

 اهدنع يقب اذإ اهرفك نم هيلع فيخ اذإ ةيباتكلا ةنضاحلا نم نوضحملا عزني امك اهقسفو اهلاعفأ

 .نيدلا لقع نأ دعب

 ٠ ةناضحلا نم عناملا قسفلا ردقي يضاقلا :

 ةحورطملا عئاقولا بسح ةناضحلا نم عناملا قسفلا ردقي يذلا وه يضاقلاف لاح لك ىلعو

 نم ًاعنام ةناضحلاب بلاطي يذلا وأ نضاحلا قسف ناك نإ يضاقلا ررقي اهئوض يفو ءهمامأ

 ام اذهو «ةدح ىلع ةلاح لك يف يضاقلا اهردقي ةيريدقتو ةيداهتجا ةلأسملاف ءال مأ هتناضح

 . هحجرت

 :نضاحلا قسف يضاقلا ريدقت ىلع بترتي ام- 0١

 نوضحملا عزني هنإف «.نضاحلا وأ ةنضاحلا قسف يضاقلل نيبت اذإ ,هانحجر يذلا ءوض يفو

 ..600ص 97ج نيدباع نبال هراتحملا در» (171)
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 امل سنأتسن نأ نكميو «ةرهاظ هتلادع تناك نإ ةناضحلا قح يف امهيلي نم ىلإ هملسيو امهنم

 دقف «هلام ريغصلل ظفحي ًايصو ٍبّضَنُي يضاقلا نإ :ريغصلا لامل رذبملا بآلا نع مهلوقب لوقن
 بألا ناك اذإ مهلام مهل ظفحي انيك راغصلل مهل تا يضاقلا نإف» : نيدباع نبا لاق

 ,055عرذبم

 نوضحملا ىلع ةنومأم ةنضاحلا نوكت نأ - سماخلا طرشلا

 : نمأتسي ال ةنامألا عيضم م١0

 ىلع ةنومأم ريغ ةنضاحلا تناك نإف ةنامألا مكحب ةنضاحلا دنع دلولاو ,ةنامأ ةناضحلا

 دقف «ةيفنحلا حرص اذهبو 0 ا ؛ ةناضحلا يف اهل ٌّقح الف ,نوضحملا
 نأب ةنومأم ريغ وأ ةدترم نوكت نأ الإ . .» :ةناضحلا اهل ت تبثت ال نميف «راتخملا رّدلا» يف ءاج
 . ًاعئاض دلولا كرتتو تقو لك جرخت

 دلولا كرت ىلع رادملا نأل ؛جورخلا ةرثك دارملا :لوقلا اذه ىلع هقيلعت يف نيدباع نبا لاق

 اهجورخ نوكي نأ مزلي الو . نمأتسي ال ةنامألا عيضمو .اهدنع ”ةنامألا مكح يف دلولاو ًاعئاض

 لامكلا لاق كلذلو «كلذ وحن وأ ةلساغ وأ ةلباق تناك ول امك اهريغل نوكي دق هنإف .ةيصعمل

 اهجورخ فطعف خلا . .تقو لك جرخت وأ ةقساف تناك نإ : «ريدقلا حتف» بحاص مامهلا نبا

 , 055 يهانلق ام ديفي .ةقسافلا ىلع تيبلا نم

 يفو (١1'”>«ةعئاض تنبلا كرتتو تقو لك جرحت نمل ةناضح الود :«ةيدنهلا ىواتفلا» يفو

 ؛هحلصي الو هنوصي ال نم ديب ىثنأ وأ ناك ًاركذ لفطلا رقي الود : : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاّشك»

 , 4"0")عهيلي نم ىلإ هنع لقنتف .همدعك هحلصي الو هنوصي ال نم دوجو نأل

 :نوضحملا ىلع ةنومأم ريغ ةنضاحلا لعجي ام-

 تايضتقم يف طيرفتلاو هعايض ىلإ يدؤي نوضحملا ٌّقح يف ةنضاحلا نم لامهإ لكو
 نم اهجورخ ةرثك اهلامهإ رهاظم نمو ,نوضحملا ىلع ةنومأم ريغ ةنضاحلا لعجي ةنضابحلا

 .9056ص الج «راتحملا درو راتخملا ردلا» )١744(

 .6©6)ا/ هوك ص 27ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» (7١؟749)

 772 ص 23ج «عانقلا فاشكو (١؟١٠55) .647؟ص كج «ةيدنهلا ىواتفلا» (١؟٠1)

- 84 - 



 ؛ هنوؤشب مايقلاو هتبقارمو لفطلا ةياعر نع اهدعبي جورخلا اذه نأل «ةحابم رومأ يف ناك ولو تيبلا

 ةيانعلاو نوضحملا ةياعرب مايقلا نع ةنضاحلا لغشي ام لكف .هقالخأ ءوسو هعايض ىلإ يدؤي امم

 لاق «ةدابعلا رومأب هنع اهلاغشنا ناك ولو ىتح ,نوضحملا ىلع اهتنامأل ًاضقانم ربتعي هتبقارمو هب

 ةريثك ةحلاص ةنضاحلا تناك ول اذه ىلعو» :نيدباع نبا هنع لقني امك هللا همحر يلمرلا ريخلا

 عزتنا « هعايض مزلو دلولا نع اهالغش ىتح هفوخو ىلاعت هللا ةبحم اهيلع ىلوتسا دق ةالصلا

 , 054: 9ناهنم

 ةنضاحلا يف مهطارتشا نم ةلبانحلاو ةيفنحلا نع هانلقن امو ةنضاحلا نع هانلق امو #١٠

 امم هنع هلاغشناو نوضحملا لامهإ مدع همزليف نضاحلل ةبسنلاب ًاضيأ لاقي « ةنومأم نوكت نأ
 . هتناضح تطقس االإو هب ةيانعلاو هتياعر يف ريصقتلاو هعايض ىلإ يدؤي

 (ةناضحلا ىلع ةردقلا)

 : ةناضحلا ىلع ةردقلاب دوصقملا 4

 ٌّقح هل نم مايق قيرط نع نوضحملا ةحلصمل تعرش ةّرم نم رثكأ انلق امك ةناضحلا

 «ةناضحلا تابلطتمب ضوهنلاو هتنايصو اهب ةيانعلاو «هتياعرو نوضحملا نوؤشب مايقلاب ةناضحلا

 وأ ًاركذ نضاحلا ناك ءاوس هلك كلذب مايقلا ىلع هتردق نضاحلا يف طرتشي نأ يهيدبلا نمف

 هتباصإ وأ هضرم وأ هنس ربكل هزجع ناك ءاوس هل ةناضح الف .كلذ نع ازجاع ناك نإف « ىثنأ

 نم مهدنع ناك اذإ الإ ,كلذ وحنو ىمعلاو جلافلاك ةناضحلا لامعأ ةرشابم نع هتدعقأ ةهاعب

 .هيأربو هفارشإ تحت ريغصلا ةناضحب موقي

 .هانركذ ام ىلع ةلاّدلا مهلاوقأ ضعب يلي اميف ركذنو .ءاهقفلا حرص اذهبو

 :طرشلا اذه يف ءاهقفلا لاوقأ نم - 6

 | هوحنو ىمعأك اهنع زجاعل ًاضيأ ةناضح الو» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشكو» يف ءاج : ًالوأ

 ,054:57(نمزك

 - ةناضحلا هل نم طورش نم يأ  اهعباسو» : ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يفو : ًايناث

 .7758ص 72ج «عانقلا فاشك» )١71417( . ه5"6ص 237ج نيدباع نبال «راتحملا در» (١؟57٠1)
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 هلغشي ثيحب ناك نأب نوضحملا رظن نع هملات هقاع نإ جلافلاو لسلاك مئاد ضرم هب نوكي ال نأ
 ربدي نم نود هّقح يف طقستف «ةناضحلا رشابي نم ةكرح نع وأ .هرمأ ريبدتو هتلافك نع هملأ
 .©""؛:9«هريغ اهرشابيو هرظنب رومألا

 نوؤشب مايقلا ىلع ةردقلا يأ ةيافكلاو» :ةيكلاملا هقف يف ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يفو :اثلاث
 نع نسلا اهدعقأ ىثنأ وأ ركذ نم ةئسم تاذ يأ ةنسمك كلذ نع زجاعل ةناضح الف 0
 زجعلل ببسملا ّنسلا لثمو .©4"2'”«(نضحت نم اهدنع نوكي نأ الإ نوضحملا نوؤشب مايقلا

 .2"؛'للمعلا نع دعقملا ضرملاو سرخلاو ممصلاو ىمعلا
 :ءاهقفلا لاوقأ لوح تاظحالم 5

 هضرم اوركذ امنإو هسبح لثم نضاحلا ةدارإ نع جراخ ببسب زجعلا ءاهقفلا ركذي مل : ًالوأ

 سبح اذإف .سبحلا ركذ نع هركذ ينغي ال نكلو «هتدارإ نع اجزاخ ناك نإو ضرملاو .طقف

 ىلع امإ اهقاقحتسا بيترت يف هيلي نمل ةناضحلا ةطانإ يغبنيف رثكأف ةنسك ةليوط ةّدم نضاحلا
 .هسبح ةدمل امإو ماودلا هجو

 نأ عم هنع اهطوقس يلاتلابو ةناضحلا هل نم زجع بابسأ نم سرخلا ةيكلاملا ركذ :ًايناث
 .اهنوؤشب مايقلا ىلع نضاحلا ةردق نم عنمي ال ودبي امك هتاذب سرخلا

 ءالعف اهب موقي نم هدنعو هيأرب اهنوؤش ريدي ناك نم ةناضحلا نع زجاعلا نم اونئتسا :ًاثلا
 هرابتعا حجارلا لب ءرظن لحمف ىمعلا امأو ءممصلاو نسلا ربكل ةبسنلاب لوبقم ءانثتسالا اذهو
 يف هحجرن ام ديؤيو «نضاحلا ريغ ًالعف ةناضحلا رشابي نم كانه ناك ولو ةنايفحتلا قم ًاعئام
 نأب يحوي امم نوضحملا هيلإ جاتحي ام لامك نم ًاعنام رصبلا فعض لعج ةيميت نبا نأ ىمعلا
 : ىلاعت هللا همحر ةيميت ةيميت نبا لاق دقف «ةناضحلا نم ًاعنام نوكي نأ حلصي دق رصبلا فعض
 تملا وك 05؛7,حلاصملا نم نوضحملا هيلإ جاتحي ام لامك نم عنمي رصبلا فعضو»
 يف غلاب ًاريثأت ًارثؤم كلذ ناك اذإ الإ اهقحتسمل ةناضحلا قحل ًأطقسم رصبلا فعض رابتعا ىلإ
 .ةدح ىلع هل لك يف اهرظني .يضاقلل ةكورتم ةيريدقت ةلأسم هذهو «ةناضحلا تابلطتم

 حلصيو ء«اولاق امك وهو ,نضاحلا زجع بابسأ نم هرابتعاب (ّلسلا) ةيعفاشلا ركذ :ًاعبار
 . يدعملا ضرملا نم نضاحلا ولخ وهو هركذنس يذلا ةناضحلا نم رخآلا عناملاب ًاضيأ

 . 5685"ص 22ج «جاتحملا ينغم» (١؟505)

 .078ص .؟ج ريدردلل «ريبكلا حرشلا» )١1505( .ه 58ص .؟ج ريدردلل «ريبكلا حرشلا» )١150(

 .7588ص ةيميت نبأ مالسإلا خيش ىواتف نم «ةيهقفلا تارايتخالا» )١1١1107(
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 عباسلا عرفلا

 عباسلا طرشلا

 (نوضحملاب رضملا ضرملا نم ولخلا)

 :نوضحملاب رضملا ضرملاب دوصقملا 7

 دصقيو ,نوضحملاب رضملا ضرملا نم هولخ ةأرما وأ لجر نم ةناضحلا هل نميف طرتشيو

 ةناضحلا دوصقم نوضحملا ىلع اتوفم وأ ءارفنم وأ ايدعم اضرم نوكي نأ هب رضملا ضرملا اذهب

 : يلي ام اهنم ركذن يتلا ءاهقفلا لاوقأ تّلد اذه ىلعو ءاهنم ضرغلاو

 :رضملا ضرملا ىف ءاهقفلا لاوقأ نم 3 4

 ةناضحلا نم اهقح طقس ءماذج وأ صرب مألاب ناك اذإود :«عانقلا فاّشك» يف ءاج :ًالوأ

 ىشخي هنأل :لاقو «هدعاوق» يف يعفاشلا يئالعلا كلذب حّرصو «ةيميت نب دجملا هب ىتفأ امك

 وهو .دحاو ريغ لاقو  ةلبانحلا بتك نم «فاصنإلا» يف لاقو .اهتطلاخمو اهنبل نم دلولا ىلع

 مهعنمف .ءاحصألا ةطلاخم نم نوعونمم ىماذجلاف .هريغ ىلإ هررض دعتم بيع لك يف حضاو

 , 3074"( ىلوأ مهتناضح نم

 رضملا ضرملا وأ ةهاعلا نم امهولخ ةنضاحلا وأ نضاحلا طورش نم ةيكلاملا دنعو :ًايناث

 ىلع ىشخي ةرضم ةهاع لكو «هتيؤر وأ هحير رضم ماذجك» : مهلوقب كلذ اوحضوو «نونجملاب

 ىلع نوضحملا دنع ناك ام ىلع ةدايز لصحت دق مامضنالاب هنأل ؛هلثم دلولاب ناك ولو اهنم دلولا

 , (0543(ةداعلا يرج ليبس

 :رضملا ضرملا يف ءاهقفلا لاوقأ لوح تاظحالم - 484

 يضاقلل نكميو .رصحلا ال ليثمتلا ليبس ىلع وه امنإ رضملا ضرملا ىف هولاق ام نإ : ًالوأ

 ذآ يع هنوك ةهج نم ضرملا ررض ىدم ةفرعمل بطلا يف ةربخلا لهأب ةناعتسالا عازنلا دنع

 كلذ ءوض يفو :ايوتعم وأ ايتام اررض قويضحلاب | ارضم وأ ةناضحلا نضارغأ ليضخت نم اعلاف

 .اهقحتسم نع ةناضحلا طوقس يف ضرملا اذه ريثأت ىدم يضاقلا ررقي

 لفطلا عاديإ يضاقلل زوجيف «ةريسي ةدم يف ءافشلل ًالباق رضملا ضرملا ناك اذإ :ًايناث

 ."8١1ص .7”ج (عانقلا فاشكو (7١؟4:48)

619ص 25ج ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (١؟١51)
-518. 

-53- 



 امأ .هيلإ هعجرأ يفش اذإف .ءضيرملا نضاحلا اذه دعب ةناضحلا قحتسي نم دنع هتقوم ةروصب
 يضتقت نوضحملا ةحلصمف «اليوط اتقو قرغتسي هؤافش وأ «ءافشلا وجرم ريغ ضرملا ناك اذإ
 .نضاحلا اذه دعب نم اهقحتسم ىلإ هميلستو هنع نضاحلا ةناضح طاقسإ

 نماثلا عرفلا

 نماثلا طرشلا

 (يبنجأ نم ةجوزتم ةنضاحلا نوكت ال نأ)

 :طرشلا اذه يف لاوقأ ةثالث

 ةيعفاشلاو ةيفنحلا لاق اذهبو . يبنجأ نم ةجوزتم ةنضاحلا نوكت ال نأ روهمجلا طرتش |

 .©43"0ةيرفعجلاو ةيديزلاو ةلبانحلاو ةيكلاملاو

 ال ةناضحلا ةقحتسم نأ يرصبلا نسحلا نع يكحو «ةيرهاظلا هلاق ةلأسملا يف ٍناث لوقو
 0715 يأ نم جاوزلاب اهتناضح طقست

 «ىثنأ ال ًاركذ نوضحملا ناك اذإ اهتقحتسم نع ةناضحلا طقسي جاوزلا نإ :ثلاث لوقو
 , 07:35 يللا همحر لبنح نب دمحأ نع ةياور اذهو

  0١لوق لوألا لوقلا ةلدأ الجمهور 

 نم ةجوزتم نوكت ال نأ «ةأرما اهقحتسم ناك اذإ ,ةناضحلا قاقحتسال روهمجلا طرتشا
 اهجاوزب طقس اهيف اهّقح نأل ؛ةناضحلا يف اهل ٌّقح الف , يبنجأ نم ةجوزتم تناك نإف , يبنجأ
 . ةيلاتلا ةلدألاب اولدتسا دقو لذه

 كب يبنلا لوق هيفو .بيعش نب ورمع نع دواد وبأ هجرخأ يذلا ثيدحلا :لوألا ليلدلا
 ,05419:يحكنت ملام هب ٌّقحأ تنأ» :اهنبا ةناضح نأشب ةأرملل

 هنبا مأ هنع هللا يضر باطخلا نب رمع قّلط :لاق بيسملا نب ديعس نع :يناثلا ليلدلا

 جا «عانقلا فاشك» « 456 ص 2" ج «جاتحملا ينغم» 15ص اج «ريدقلا حتفدو «ةيادهلا» (1١؟١51)

 عئارش» ه١ 6ص كج «راهزألا حرش» مل ه1 ص .7ج ريدردلل «ريبكلا حرشلا» 728”2ص

 ١8. ١ص «١ج «ةيهبلا ةضورلا» ."”:5ص ءت2كج «مالسإلا

 )١7551١5( 2/ج «ينغمل لإ ةفيضك ١٠2ج ؛ئلحملا» ص١9 ".

 ."17ص ءالج «دواد يبأ نئنس» (١؟415) .519ص ءالج «ينغملاو )١11419(
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 ملام هّمأل ركب وبأ هب ىضقف مصاع هنبا نأشب هنع هللا يضر قيدصلا ركب يبأ ىلإ اعفارتف مصاع

 «جوزتت وأ بشي ىتح هل ريخ اهشارفو ءمألا حير يأ  اهحير نإ :ركب وبأ لاقو «جوزتت وأ بشي

 ,4192"23ههنع هللا. يضر ةباحصلا نم رضحمب كلذو

 ةنضاحلا جاوزبو ىثنأ وأ ناك ًاركذ نوضحملا ةحلصمل تعرش ةناضحلا نإ :ثلاثلا ليلدلا

 قى ارت هيطخي هيف ءاهقفلا لآق امك يبنجألا جوزلا نأل ٠ ؛دوصقملا اذه توفي يبنجأ نم

 , 005430 ضعغبملا رظن يأ - ًارزش هيل ] رظنيو #9 اليلق

 قوقحب مايقلل غرفتت الف «جوزلا قوقحب ةلوغشم ةجوزتملا ةنضاحلا نإ : عبارلا ا
 ,(07419ن |

 قحلي يبنجألا اهجوز تيب يف ةجوزتملا لبق نم نوضحملا ةناضح نإ :سماخلا ليلدلا

 .2540نوضحملا براقأ ىلع ةضاضغ وأ ًاراع

 :ةيرهاظلا لوق يناثلا لوقلا ةلدأ 5

 تجئوزت اغلبي ىتح ةريغصلا ةئبالاو ريغصلا دلولا ةناضحب ّىحأ مألا» : يرهاظلا مزح نبا لاق

 ةناضحلا يف مألا ف قح طقسي ال هنإ ايو امأو» :لاقف مرح نبا جتحاو ل و وأ

 ل صخي ملو ءانركذ يتلا صوصتنللف اوفا اهجوزت يذلا ناكو ,ةنومأم تناك اذإ اهجاوزب

 هللا لوسر مدق :لاق كلام نب سنأ نع يراخبلا قيرط نم انيور املو .اهجاوز ريغ نم اهجاوز

 لوسر اي لاقف هك هللا لوسر ىلإ يب قلطناف يديب ةحلط وبأ ذخأف .مداخ هل سيلو ةنيدملا لك

 ًاقيلعت مزح نبا لاق ريفا نشل يف هتمدخف :سنأ لاق .كمدخيلف سّيك مالغ ًاسنأ نإ هللا

هللا لوسر ملعب ةحلط وبأ وهو جوز اهلو همأ ةناضح يف سنأ اذهف :ربخلا اذه ىلع
 00 اهلك 

 لوسر نأب ًاضيأ لوقلا اذهل جتحاو» :لاق ذإ ميقلا نبا هركذ ام ةيرهاظلا لوقل ةجحلا نمو
 الف :ميقلا نبا لاق مث .هنع هللا يضر رفعج نم ةجوزتم يهو اهتلاخل ةزمح ةنباب ىضق هي هللا
 . ""؟"'9ةناضحلا طقسي ال حاكنلا نأ :(اهدحأ) : ذخأم ةثالث ةزمح ةئبا ةصق يف سانلل نأ بير

 . 5١"ص .84ج «داعملا داز» 47ص «4ج «عئادبلا» (١؟5١41)

 .7"5١ص ءا"ج «ةيادهلا ىلع ةيانعلا» (1١؟415)

 . 18ص جا «عانقلا فاشك» «.9١5ص الج «ينغملا» 216868 ص اج «جاتحملا ينغم» )١11417(

 )١25116( ”7”*صسص .١٠ج مزح نبال «ئلحملا» (١؟519) . 50868 ص جا «جاتحملا ينغم» .

 .1١"١ص .4ج «داعملا داز» (11١؟471) ."؟0ص ١٠ج «ئلحملا» (17470)
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 :ثلاثلا لوقلا ةلدأ - ”٠١

 ارو « ىثنأ ال ًاركذ نوضحملا ناك نإ اهتناضح طقسي ةنضاحلا جاوز نإ لوقلا اذهو
 ريغص اهنباو مألا تجئوزت اذإ : هلوق دمحأ مامإلا نع انهم ىور دقف «لبنح نب دمحأ مامإلا نع

 عبس ىلإ اهعم نوكت ةيراجلا .ال :لاق ؟يبصلا لثم ةيراجلاف : : دمحأ مامإلل ليقف .اهناذجأ
 يشل

 يف اوعزانت تباث نب ديزو ًارفعجو ًايلع نأ يور ام دمحأ مامإلا نع ةياورلا هذه (هجوو)
 اهنإ :رفعج لاقو .اهب ىلوأ انأو . يمع ةنبا اهنإ :هنع هللا يضر يلع لاقف .ةزمح ةنبا ةناضح

 نيبو ينيب ىخأ ِلَي يبنلا نأل ؛ يخأ تنب اهنإ :ديز لاقو . يتجوز يهف يدنع اهتلاخو يمع تنب
 ةناضحلا لك يبنلا لعجف ؛ةزمح ىلإ ةريغصلا مّلسو «مأ ةلاخلا» :ِْلك هللا لوسر لاقف .ةزمح
 ,07149(ةجوزم ىلهو اهل

 : ةلدألا ةشقانم 4

 :ثلاثلا لوقلا ةلدأ ةشقانم :ًالوأ

 ةمادق نبا لاق دقف .هيف ةجح ال ,دمحأ مامإلا نع ةياور وهو .ثلاثلا لوقلل هب جتحا ام
 قاقحتسا لهأ نم اهجوز نأل ؛اهتلاخل اهب ىضق ِةِككَك يبنلا نإف «ةزمح تنب ةصق امأ : يلبنحلا

 هللا يضر رفعج حجرت دقو .هنع هللا يضر ىلع الإ قاقحتسالا يف هبواسي ال هنألو ؛ ةناضحلا

 .9":"2«ىلوأ ناكف .ةناضحلا لهأ نم هتأرما نأب هنع

 يناثلا لوقلا ةشقانم :ًايناث 6

 ةجح ال سنأ ثيدحب ًاقلطم ةناضحلا ٌّقح طقسي ال حاكنلا نأب هلوقل ا اا أ

 وهو هلي يبنلا ىلإ هرمأ عفري ملو اهتتاضح يف همأ عزاني مل سنأ براقأ نم ًادحأ نأل ؛هيف هل
 دن ىبنلاو ؟ هيف تامدقملا هذه تابثإ نود هب جاجتحالا حصي فيكف ,ةجوزم همأو ريغص لفط

 دحأ تأي مل ةحلط ابأ تجوزت املف همأ دنع ناكف «تاونس رشع سنأ رمع ناك ةنيدملا مدق امل
 , 054 "©هبف اهعزاني سنأ براقأ نم

 : هللا همحر ميقلا نبا لاق دقف ءاهيف هل ةجح ال ةزمح ةنبا ةصقب مزح نبال جاجتحالا : ب

 .9١5؟ص الج «ينغملا» (71:7؟9؟)

 .١14ص .4ج «داعملا داز» .9١5ص ءالج «ىنغملا» (١؟179)

 ١. "١ص 22ج «داغملا داز» (17١؟75765) . "9١ص الج «ينغملا» (17؟57؟5)
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 :ذخأآم ةثالث ةزمح ةنبا ةصق يف سانلل نأ بير الو»

 .ةناضحلا طقسي ال حاكتلا نأ :اهدحأ

 . ًاركذ ناك اذإ اهطقسيو اهتناضح طقسي ال اهمأ حاكتف ءأتنب ناك اذإ نوضحملا نأ : يناثلا
 جاجتحالاف .تطقس الإو اهتناضح طقسي مل لفطلا نم ًابيرق ناك اذإ جوزلا نأ :ثلاثلا

 نيلامتحالا لاطبإ دعب الإ متي ال ًاقلطم ةناضحلا طقسي ال حاكتلا نأ ىلع ةصقلاب
 لاطبإ نم ىلوأب سيل نيرخآلا نيلامتحالا نيذه لاطبإ نأ حضاولا نمو .©9"'4"2نيرخآلا

 هب لطب «لامتحالا هيلإ قرطت اذإ ليلدلا نإف ًاضيأو . مزح نبا هيلإ بهذ يذلا لوألا لامتحالا

 .لالدتسالا

 : حجارلا لوقلا 5

 هتلدأو روهمجلا لوق وهو لوألا لوقلا الإ قبي ملف .ثلاثلاو يناثلا نيلوقلا فعض نيبت دق ذإو

 ثيح نمو .«يحكنت ملام هب ٌّقحأ تنأ» : ل هلوق رثألا نمف ءرظنلاو رثألا ثيح نم ةميلسو ةيوق

 اذهو .نوضحملا ةحلصم قيقحت وهو اهل قحتسملا نييعتو ةناضحلا عيرشت ساسأ نأ رظنلا

 ةناضحلا ةطانإ يغبنيف . هقوقح ءادأب اهلاغشنال يبنجأ نم ةنضاحلا جاوزب لتخي وأ توفي دوصقملا

 .نوضحملا ةحلصم ليصحتل اهقاقحتسا يف اهيلي نمل

 : ةناضحلل طقسملا جاوزلاب دوصقملا - 07

 درجم جاوزلا اذهب دوصقملا لهف ءاهتناضح طقسي اهنم يبنجأ جوزب ةنضاحلا جاوز ناك اذإو

 درجم «يحكنت ملام» : كلك هلوق نم دارملا لهف ,.«يحكتت ملام هب ّقحأ تنأ» : لكك هلوق فيرشلا

 :نيهجو لمتحي ؟لوخدلا عم وه وأ حاكنلا دقع

 ؛ ةلبانحلاو ةفينح يبأو يعفاشلا لوق وهو ءاهتناضح لوزت هبو حاكنلا دقع درجم هنأ :لوألا

 .اهدلو ةناضح نم هتجوز عنم كلميو اهب عاتمتسالا عفانم جوزلا كلمي دقعلاب هنأل

 الف «لوخدلا عم حاكنلا دقع وه «يحكنت ملام» :ُهِلكك هلوقب دوصقملا نإ : يناثلا هجولاو

 مامإلا لوق اذهو ىدقعلا عبتي يذلا لوخدلابو هب لب «حاكتلا دفع درجمب ةنضاحلا ةناضح لوزت

 نيهجولا لمتحي فيرشلا ثيدحلاو .ةناضحلا لامعأ نع اهلاغشنا ققحتي لوخدلاب هنأل ؛كلام

 يف تراص دقعلاب اهنأل ؛لوخدلا ىلع فقوت نود حاكنلا دقع درجمب اهتناضح طوقس هبشألاو

 .١"١ضص .4ج «داعملا داز» (1١؟175)
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 , 04: هبابسأب اهذخأو لوخدلل ؤيهتلاو نوضحملا دلولا نع اهلاغشنا ةنظم

 :اهدلول هتجوز ةناضحب يبنجألا جوزلا اضر رثأ 4

 ةجوزلا ٌّقح طوقس اضرلا اذه عنمي لهف ءاهدلول اهجوز ةناضحب يبنجألا جوزلا يضر اذإو

 ( :اولاق دقف .اهتتاضح طوقس نم كلذ عنمي ال ةلبانحلا لاق ؟هريغ نم اهدلو ةناضح يف

 ةناضح يف نوضحملا نوكي الثل ؛جوزلا يضر ولو لفطلا نم يبنجأل ةجوزم ةأرمال ةناضح
 , 054580( ىبنجأ

 :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاج دقف ءرخآ ليلعتب نكلو ةيعفاشلا لاق كلذكو

 , 9":4"0«نوضحملا دلولا ررضتيف هاضر نع عجري دق هنأل ؛ يبنجألا جوزلا اضرل رثأ الود

 :اهتناضحب دلولا يبأو ةجوزلاو جوزلا اضر 684

 امف يبنجألا اذه تجوزت يتلا همأ هنضحت نأب دلولا وبأو ةجوزلاو يبنجألا جوزلا يضر ولو

 دقف ءاهتناضح طوقس نم عنام مهاضر ةلبانحلا لاق ؟اهطوقس وأ اهتناضح ءاقب يف اضرلا اذه رثأ

 يهو اهتناضح يف دلولا نوكي نأ ىلع هّمأو نوضحملا وبأ قفتا ولو» :«عانقلا فاشك» يف ءاج
 دارأ مهيأو مهودعي ال ّقحلا نأل ؛امزال نكي ملو كلذ زاج ءاهجوز يضرو ةجوزم - ْمألا يأ

 ةجوزملا ةأرملا ىلع مرحي ال هنأ بير الو» : ميقلا نبال داعملا داز يفو ,0071>كلذ هلف عوجرلا

 .©2"؛59(كلذ ىلع لفطلا براقأو جوزلاو يه تقفتا اذإ اهنبا ةناضح

 : يبنجأ ريغ نم ةنضاحلا جاوز -

 لوق اذهو اهتناضح تطقس تلعف نإف ,يبنجأب جوزتت ال نأ ةنضاحلا يف طرشلا نإ :انلق
 دقف .ءاهقفلا حرص اذهبو .اهتناضح طقست مل يبنجأ ريغب تجوزت ول اهنأ كلذ ىنعمو .روهمجلا

 سبيل جوزلا ناك نإف «لفطلا نم يبنجأل ة ةجوزم ةأرمال ةناضح الود : «عانقلا فاشك» يف ءاج

 هيلع ةقفشلاو ةبارقلا يف اهكراشي بيرقلا جوزلا نأل ؛ ةناضحلا اهلف هبيرقو نوضحملا معك ًايبنجأ

 نم الإ 0 » : ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يفو , 05459(بألاب ة ةجوزم تناك اذإ مألا هبشأ

 هتحكن نم نأل ؛ حصألا يف ٍذئنيح اهتناضح طقست مل يضرو ةناضحلا يف ٌّقح هل نم تحكن

 نبا وأ نوضحملا مع تحكن ول امك هتياعر ىلع هلمحت هتقفشو ةناضحلا يف قح هل

 ."78ص الج «عانقلا فاشك» )١15574( ."58ص اج «عانقلا فاشك» (١؟4157)

 ."98ص ءالج «عانقلا فاشك» (1١؟470) . 1068 ص اج «جاتحملا ينغم» )١14179(

 ."78ص اج «عانقلا فاشك» (1١؟487) .١"١ص .4ج هداعملا داز» (١؟41)
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 نم بيرقلا جوزلا يف نوطرتشي ال ةيعفاشلاو ةلبانحلا نأ اذه نم حضاوو .70"2همع
 اذه نوطرتشي ةيفنحلا نأ الإ ءهتجوز ةناضح طقست ال ىتح همراحم نم نوكي نأ نوضحملا

 لك كلذكو» :اولاق دقف ,.نوضحملا نم بيرقب تجوزت اذإ ةنضاحلا ةناضح طوقس مدعل طرشلا

 ةبارقلا ىلإ ًارظن ةقفشلا مايقل دلولا مأب جوزت اذإ معلاك دلولا نم مرحم محر وذ وه جوز
 نوكي نأ ةناضحلا هب طقست ال يذلا نوضحملا نم مرحملا جوزلاب دوصقملاو 0001 ةيرملا

 نم ًابيرق يأ - امحر ناك وأ ًاعاضر معلاك عاضرلا نم ًامرحم ناك ولف ءمحرلا ةهج نم هل ًامرحم

 "49 يبنجألاك وهف : عاب همع وهو 6 همع نباك عاضرلا نم ص28 بسنلا

 ةناضحلا قحتسم يف ىرخأ طورش

 ٠0١ ةيعفاشلا طورش نم :

 ىلع هعضرت نأ ةناضحلل ةنضاحلا قاقحتسال طرتشا ًاعيضر نوضحملا ناك نإ :اولاق

 .اهل ةناضح الف ءعاضرإلا نم تعنتما وأ نبل اهل نكي مل نإف .حيحصلا

 دنع هعضرت ةعضرم راجئتسا بألا ىلعو .كلذ طرتشي ال ةيعفاشلا بهذم يف : يناثلا لوقلا

 بألا فيلكت يف نأب .مهدنع حيحصلا لوقلا وهو لوألا لوقلا باحصأ باجأو .ةنضاحلا

 ينيقلبلا هيقفلا لاقو .كلذب فلكي الف .هيلع ًارسع ةنضاحلا نكسم يف هعضرت ةعضرم راجئتسا
 نبل اهل ناك نإو «ةناضحلا اهقاقحتسا يف فالخ الف «نبل اهل نكي مل نإ اهنأ هلصاح يعفاشلا

 , 305؛9اهل ةناضح ال حصألاف تعنتماو

  2٠07ةيكلاملا طورش نم :

 فاخي يتلا ىثنألل ةبسنلاب اذهو .نوضحملا هنكسي يذلا ناكملا زرح ةيكلاملا طرتشا : أ

 , 0؟؛داسفلا هيلع فاخي ركذلا اهلثمو .ءطولا ٌدح تغلب اذإ داسفلا اهيلع

 نضحي نم هدنع نوكي نأ نضاحلا ركذلل ةبسنلاب ًاضيأ ةيكلاملا طرتشاو : ب _ ١ .مم»
 ال ركذلا نإ ؛ةعربتم وأ كلذل ةرجأتسم ةمداخ وأ ةجوز نم هتناضحل حلصي نم يأ - نوضحملا

 . 4068 ص الج «جاتحملا ينغم» (١؟545)

 )١1144( ,#*ج «ةيادهلا ئلع ةيانعلا»و «ةيادهلا» ص81١5.
 .ه01/ص جا «راتخملا ردلا ئلع راتحملا در» (7١؟46)

 .678ص .'؟ج ريدردلل «ريبكلا حرشلا» )1١747317( 2 .46886-405ص اج «جاتحملا ينغم» (١؟5*14)
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 ركذلل نكي مل نإف ءتانضاحلا ءاسنلا يف نأشلا وه امك مهتناضحو لافطألا لاوحأ ىلع هل ربص
 ,9*2074ةناضحلا ىف هل ٌّقح الف كلذ نضاحلا

 رفس مدع اهرارمتساو اهئاقبلو ةناضحلا توبثل ًاضيأ ةيكلاملا طرتشاو : ج 884
 طرش» :«ىقوسدلا ةيشاحو» ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يف ءاج دقف .ةلقن رفس ةنضاحلا وأ نضاحلا
 رفس ٌرح نوضحم نع ٌرح ّيلو رفاسي ال نأ ىثنأ وأ ًاركذ ناك ءاوس «نضاحلل ةناضحلا توبث
 .هتناضح نم نوضحملا ذخأ  نوضحملا ّيلول يأ هل ناك روكذملا رفسلا رفاس نإف ةلقن
 لاقو .بألا وه انه يلولاو .كتناضح تطقس الإو تئش نإ كتنيوضحم يعبتا :اهل لاقيو
 يلولا دلب نع ةنضاحلا ترفاس اذإو .معلاك ةبوصعلا يلوو .يصولاو .بألا لمشي : مهضعب

 .2"**هتناضح ىف اهّقح طقسو ءاهدي نم نوضحملا عزن يلولل زاج ءروكذملا رفسلا

 رشاعلا عرفلا

 هطوقس دعب ةناضحلا قح ةدوع

 : ةناضحلا ٌّقح طوقس 3 0

 عورفلا يف اهيلع انملكت نأ قبس ةنيعم طورش رفاوت مزلتسي ةناضحلا قاقحتسا نإ انلق
 طورش رفاوت ءاقب ًاضيأ مزلتسي كلذ لك ءاهرارمتساو اهتمادتساو ةناضحلا ءاقب نأ امك .ةقباسلا
 يأ  ءادتبا اهضعب وأ طورشلا هذه رفاوتت مل اذإف .هب تطينأو هل تتبثو اهقحتسا نميف ةناضحلا
 طقس .هب تطينأو اهقحتسمل تتبث نأ دعب اهضعب وأ تدقف وأ ,_ اهقحتسمل ةناضحلا دانسإ لبق

 :اهطوقس دعب ةناضحلا ٌّقح دوعي له 6

 دوعي لهف .ًاعيمج طورشلا هذه ترفاوت مث ءاهطورش رفاوت مدعل ةناضحلا ٌّقح طقس اذإو
 ءارأ نايب نم حضتي باوجلاو ؟عونمملا داع عناملا لاز اذإ ساسأ ىلع هبحاصل ةناضحلا ّقح
 : ةيلاتلا تارقفلا ىف ةفلتخملا بهاذملا ءاهقف

 ٠٠0 - ةيفنحلا بهذم :ًالوأ :

 دق عناملا نأل ؛ةيجوزلا تعفترا اذإ دوعي جوزتلاب اهقح طقس نمو» :«ةيادهلا» يف ءاج : أ
 3511:*)(لاز ,

 .6؟86ص .؟ج ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (١1؟1:348)

 ."15١ص الج «ةيادهلا» )١1550( .ه56#ص «؟ج ريدردلل «ريبكلا حرشلا» )١1145(
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 . ""؛؟'«عناملا لاوزك ةنئابلا ةقرفلاب ةناضحلا دوعتو» «راتخملا رّدلا» يفو : ب

 ال مأ برحلا رادب ةّدترملا تقحل ءاوسو» :ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يفو : ج

 ,2"؟؛؟9«ريغصلا اهدلو ةناضحب قحأ يأ هب ٌّقحأ يهف تبات نإف

 :ةيعفاشلا بهذم :ًايناث - ١٠م

 :ةصقان تلمك نأك ءدجو مث ةناضحلا ىضتقم دقف نإف» : «جاتحملا ينغم» يف ءاج : أ

 ًانئاب ةحوكنم تقّلُط وأ «ةقيقر تقتعأ وأ «ةنونجم تقافأ وأ «ةقساف تبات وأ «ةرفاك تملسأ نأب

 . عناملا لاوزل  اهيلإ ةناضحلل ًالهأ تراص وأ تنضح صوصنملا بهذملا ىلع ًايعجر وأ

 .2"؛:5«بهذملا ىلع ةّدعلا ءاضقنا لبق لاحلا يف ةناضحلا ةقلطملا قحتستو

 وأ تملسأ وأ تقافأ وأ تقتعا نأك :ةصقان تلمك نإف» :(جاتحملا ةياهن» يفو : ب

 وذ قلطملا يضر نإ اهتّدع ضقنت مل نإو ًالا- تنضح ًايعجر ولو ةحوكنم تقلط وأ تدشر

 5 تلقتنا ءاهقح ةنضاحلا تطقسأ ول مث نمو «عناملا لاوزل كلذو هل دلولا لوخدب لزنملا

 ٌّقح اهل دوعي اه ةقلطملا نأ لوقلا اذه نم مهفيو . , 054؛9ءاهقح داع تعجر اذإف اهيلي

 ىلإ هريغ نم اهدلو لاخدإب نكسملا بحاص اهقلطم ىضري نأ طرشب نكلو «لاحلا يف ةناضحلا

 كلذكو .هنكست تناك يذلا وهو اهتّدع تيب نم جرخت ال ًايعجر ةقلطملا نأل ؛ هنضحتل هنكسم

 داع اهطاقسإ نع تعجر ول نكلو ءاهيلي نم ىلإ لقتنا ةناضحلا ىف اهقح ةنضاحلا تطقسأ اذإ

 .«عونمملا داع عناملا لاز اذإ» :وه كلذ يف ةجحلاو ةناضحلا ّنح اهيلإ

 :ةلباتحلا بهذم :ًاكلاث  ١٠١مو

 نم اهقح ىلع تعجر تقّلط مث تجوزت اذإ مألا نم دلولا ذخأ اذإو» : يقرخلا مامإلا لاق

 لاق اذهب و» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق لوقلا اذه ىلع ًاقيلعتو .©44"20*( دلولا ةناضح يأ - هتلافك

 دعي عل ايععر قالطلا ناك نإ :الاق ينزملاو ةفينح ابأ نأ الإ . يأرلا باحصأو روث وبأو يعفاشلا

 عوجرب ةمادق نبا جتحاو .©"*0«حاكتلا بلص يف تناك ولام هبشأف ةمئاق ةيجوزلا نأل ؛اهقح

 مهلوقو .ًانئاب ةقلطملاك ةناضحلا يف اهقحةوعيف ةقلطم اهنأن يعي ةقلطتلا ىلإ ةناضحلا ٌقح

 عم مسق هيلع اهل قبب ملو .هشارف نع اهلزع دق قالطلا اذهب اهجوز نأب هيلع دري «ةجوز اهنإ

 .هؤ١4ضص .١ج .«ةيدنهلا ىواتفلا» (١؟54) .055ص «2"ج «هراتخملا ردلا» (١؟١541)

 .؟9١3ص الج «جاتحملا ةياهن» (١؟555) .؟؛ةه"ص 22ج «جاتحملا يتنغم» (١؟555

 .1718-- 5؟4ص ءالج «ينغملا» )١5557( .574ص ءالج :ينغملا» (١؟454ه)
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 يف نئابلا تهبشأف اهحاكن لاوز ببس دقع دقو «لغش هب هب اهل الو تايرخألا هتاجوز

 ,05؛:9«اهتّدع

 :«عونمملا داع عناملا لاز اذإ» :ةدرطملا ةدعاقلا

 داع عناملا لاز اذإ» :اهطوقس دعب ةناضحلا ّقح ةدوع يف ةلبانحلا دنع ةدرطملا ةدعاقلاو

 رفك وأ قرك عنام اهنم عنم ةناضحلا اهب قحتست ةبارق لكو» (ينغملا» يف ءاج دقف .«عونمملا

 .قسافلا لدعو ءرفاكلا ملسأو «قيقرلا قتع نإ لثم عناملا لاز اذإ ءرغص وأ نونج وأ قوسف وأ

 .عنامل تعنتما امنإو مئاق اهيبس نأل ؛ةناضحلا يف مهّقح داع ريغصلا غلبو ,نونجملا لقعو
 ,2054؛8(«تقلط اذإ ةجوزلاك مزالملا قباسلا ببسلاب ّقحلا داع عناملا لاز اذإف

 :ةيرفعجلا بهذم :ًاعبار 0

 ءاهتتاضح تطقس هدوجو عم  هنم اهدلو يبأ ريغب يأ - بألا ريغب مألا تجوزت ول :اولاق

 يتلا جوزلا قوقحب اهلاختشاو اهجوزت وهو عناملا لاوزل روهشملا ىلع ةناضحلا تداع تقّلط نإف

 يقب نإ ةّدعلا دعبف الإو ءًانئاب ناك اذإ قالطلا درجمب دوعت امثإو . ةناضحلا َّن ىقح نم ىوقأ ىه

 ,054؛؛ةدقلطم جيوزتلاب اهتناضح طقست مل ادوجوتو بألا نكي مل ولو ٠ ةّدملا نم ءيش اهل

 : ةيديزلا بهذم :ًاسماخل د7

 ةناضحلا دوعت نأ بجو .حاكنلاو نوئجلاو زوشنلاو قسفلاب ةناضحلا تطقس اذإ :اولاق

 .هنوفلاخي ال ةيوداهلاف زوشنلاو نونجلاو قسفلا امأ .اهلاوزب

 دوعي نأ بجو هريغ وأ قالطب حاكنلا عفترا اذإ ءاملعلا رثكأو هللاب ديؤملا دنعف اك امأو

 حاكنلا عافتراب ةناضحلا ٌّقح دوعي ال ةيوداهلا لاقو . يعجرلا قالطلا ةّدع يضم دعب

 فلين )قلطم

 05409ةيكلاملا بهذم :ًاسداس - "4

 ."5760ص الج «ينغملا» )١11558( .57 6ص الج «ينغملا» )١11441(

 ص 5٠ج حن ص اج ) 0( .ه7 ص 17ج ناهزآلا حرش» (1١؟460) .١4١ص 31ج «ةيهبلا ةضورلا»ا 4

 )١746١( 07“-ه7ص 17ج «يقوسدلا ةيشاحدو ريدردلل ةريبكلا حرشلا» .
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 تدارأ مث اهل اهبوجو دعب رذع ريغل ةناضحلا نم اهقح تطقسأ نمل ةناضحلا دوعت الو : ب

 .روهشملا وهو هطقسأ دقو نضاحلل ّقح ةناضحلا نأ ىلع ءانب اهل ةناضحلا دوعت الف اهل ةدوعلا

 طاقسإلا نوكي نأ الإ نوضحملل ّقح اهنأ ىلع ءانب ةناضحلا اهل دوعتف .عوجرلا اهل :ليقو

 جحب مايقلا وأ نبل مدعك نوضحملا نوؤشب ب مايقلا ىلع هعم ردقي ال رذع لك نم هوحنو ضرمل

 .هلاوزب ةناضحلا تداع لوبقملا رذعلا لاز نإف . ضرف

 نمم اهوحنو ةّدجلا تتام اذإف ءالثم مألاك هلبق نم جيوزتب ةناضحلا هل تلقتنا نمو : ج

 تام وأ اهقّلط نأب جوزلا نم ةيلاخ اهجيوزتب اهتناضح تطقس يتلا مألاو ؛ةناضحلا هل تلقتنا

 تلقتنا اذإ ةناضحلا نأ لصاحلاو .اهجيوزت وأ ةّدجلا تومب اهيلإ دوعت ةناضحلا نإف ءاهنع

 دوعت ةناضحلا نإف .ةناضحلا ّقح هيلإ لقتنملا جوزت وأ تام دقو عناملا لاز مث عنامل صخشل

 .لوألل

 :«عونمملا داع عناملا لاز اذإ» :ةدعاق يف بهاذملا ءاهقف لاوقأ ةصالخ -

 ةدرطم ةدعاق يهو ةلبانحلا بهذم اذهو .«عونمملا داع عناملا لاز اذإ» :ةدعاقلا : ًالوأ

 تقّلط اذإ ةناضحلا قح اهل دوعي اهجاوزب ةناضحلا نم اهقح تدقف يتلل ةبسنلاب ىتح مهدنع

 .ًايعجر ًاقالط

 : ةيفنحلا دنع :ًايناث ٠٠ه

 ةقلطملل ةناضحلا قح ةدوع ىف مهنوفلاخي مهنكلو ,ةلبانحلاك ةدعاقلاب نوذخأي ةيفنحلا

 اهقالطبو اهتناضح نم عناملا وه ناك اهجاوزو ةجوزلا مكحب وأ ةجوز لازت ال اهرابتعاب ًايعجر

 . عناملا طقسي مل ايعجر

 ١45 - ةيرفعجلا دنع :

 طقست الف .دوجوم ريغ ريغصلا وبأ ناك اذإ ةناضحلا قح اهل نم جاوز ةدعاقلا نم نونثتسي

 ةّدم يضم دعب ةناضحلا ٌّقح دوعي يعجرلا قالطلا يفو .ةلاحلا هذه يف ًاقلطم جاوزلاب اهتناضح

 . ةّدعلا

 :ةيديزلا دنع :ًاعبار 0

 لاوزب ةناضحلا ّقح دوعي ال ةيوداهلا دنعف «قالطلا يف ةلاضحلا قح ةدوع يف ةيديزلا دنعو

 دوعي ةيديزلا ءاملع رثكأو هللاب ديؤملا دنعو «- ًايعجر وأ ًانئاب تقلط ء ءاوس يأ ًاقلطم ةجوزتملا حاكن

 .هتذم يضم دعب يعجرلا قالطلا يفو ءهريغ وأ قالطلاب حاكنلا عافتراب ةناضحلا ٌّقح
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 : ةيكلاملا دنع :ًاسماخ 4

 ّقح ةنضاحلا تدقف اذإ .«عونمملا داع عناملا لاز اذإ» :ةدعاق نم ةيكلاملا ينثتسيو

 اهحاكن خسف وأ اهجوز تام وأ تقّلط اذإ اهيلإ ةناضحلا ٌّقح اهيلإ دوعي الف ءاهجاوزب ةناضحلا

 نمل ةناضحلا ٌّقح دوعي ال كلذكو .مهدنع حجرألا لوقلا ىلع اذهو .لوخدلا دعب دسافلا

 .لوبقم رذع ريغب هتطقسا

 : حجارلا لوقلا - 4

 ةناضحلا دقف تالاح عيمج ىلع «عونمملا داع عناملا لاز اذإ» :ةدعاق ءارجإ حجارلاو

 .عونمملا داع عناملا لاز اذإف .هل تتبثأ نم ىلع اهتمادإ وأ اهقحتسمل اهتابثإ نم عنام دوجولو

 ء«ساسألا اذه ىلعو .انحجر امك نوضحملل ٌّقح ةناضحلا نأل ؛هبحاصل ةناضحلا ٌّقح دوع وهو

 اذإف . مهنم لك نم ةناضحلا دوصقم قيقحت ةيناكمإ ىدمو مهتيولوأ بسح اهل نوقحتسملا بتر

 ىلإ عوجرلا بجيف ءاهب ىلوألل ةناضحلا تابثإ نم عنامل هريغ ىلإ اهقاقحتساب ىلوألا انزواجت
 نوضحملا ةحلصم ققحن اذهبو ءهل ةناضحلا تابثإ نم انعنمي ناك ام لاز اذإ اهب ىلوألا اذه

 .هتعفنمل الإ ةناضحلا تعرش ام يذلا
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 كلائلل تعط
 ةناضحلل ةماعلا ماكحألا

 م ١٠٠١ "ةث

 دلولا يبأ ةقالعو ءاهناكمو ءاهيلع ةرجألاو .ةناضحلا ىلع رابجإلا ثحبملا اذه لمشي

 له  ةناضحلا ةّدم  ةّدملا هذه ءاهتنا دنع لعفي اذامو ,ةناضحلا ةدمو .هتنضاحب نوضحملا

 .ةناضحلا ىلع رابجإلا :لوألا بلطملا

 .ةناضحلا ةرجأ : يناثلا بلطملا

 . ةناضحلا ناكم :ثلاثلا بلطملا

 .ةناضحلا ةدم : عبارلا بلطملا

 . هتتضاح دنع وهو نوضحملاب دلاولا ةقالع :سماخلا بلطملا

 . هتناضح ءاهتنا دنع نوضحملاب لعفي اذام :سداسلا بلطملا

 :ثحبلا جهنم 0١

 ةناضحلا ىلع رابجإلا

 :اهل يعرشلا فييكتلاب قلعتم ةناضحلا ىلع رابجإلا

 ينبني باوجلا ؟اهنم عنتما اذإ اهيلع ربجي لهف ءريغصلا دلولا ةناضح قح هل نم دجو اذإ
 وأ نوضحملل اقح وأ ةناضحلا ٌّقح هل نمل اقح هنوك ةهج نم ةناضحلل يعرشلا فييكتلا ىلع

 .هريغ دوجو مدعل ةناضحلا همزلت نم نييعت ىلع ينبني امك ءامهيلكل اقح

 ةفرعم ىلع اهب لدتسن وأ اهنم صلختسنل ةناضحلا ىلع رابجإلا يف ءاهقفلا لاوقأ انركذ دقو
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 ةصالخ انه ركذأ نأ لولمملا راركتلا نم سيلو ديفملا نم نوكي دقو .ةناضحلل يعرشلا فييكتلا

 هتاذل دوصقم ريغ ناك كانه اهيلع مالكلا نأل ءاهيلع ةناضحلا قح هل نم رابجإ يف ءاهقفلا لاوقأ

 ؛عوضوملا اذه يف ءاهقفلا نع لوقنلا نم رثكأ الو مالكلا ليطأ الف اذه عمو ٠ . ةناضحلا ىلع

 . ""؛*9ةناضحلا ىلع رابجإلا اهيفو .كانه مهلاوقأ نم ًاريثك تركذ ينأل

 : ةناضحلا ىلع رابجإلا يف ءاهقفلا لاوقأ - ١٠١ه“

 : ةيفنحلا لاوقأ نم :ًالوأ

 ربجأ اهل نيعت نإف ءاهل امهدحأ نّيعتي مل اذإ ةناضحلا ىلع نضاحلا وأ ةنضاحلا ربجت ال
 1 , 05؛*”اهيلع

 :٠6# ةيعفاشلا لاوقأ نم : ًايناث :

 وأ تتام ول امك حيحصلا ىلع مألا مأ ةدجلل ةناضحلاف «تعنتما وأ وأ مألا تباغ نإو»

 نبا هلاق امك تربجأ الإو هتقفن اهمزلي مل ثيح هلحمو ّمألا رابجإ مدع هتيضقو .تنج

 , 0"؛*9«ةعفرلا

 ىنعمو .©""؟*”«هيلي نمل ةناضحلا تناك ةناضحلا نم عنتما اذإ بيرقلا نأ كلذ طباضو»

 .اهنم عنتما اذإ ةناضحلا هل تتبث نم رابجإ مدع ةيعفاشلا دنع لصألا نأ كلذ

 :ةيكلاملا لاوقأ نم :ًاثلاث  ٠٠هه

 اهبوجو دعب رذع ريغل اهنم اهقح ةنضاحلا تطقسأ اذإ يأ طاقسإلا دعب ةناضحلا دوعت الود
 كلذ ىنعمو .7*264(روهشملا وهو نضاحلل قح اهنأ ىلع ءانب دوعت الف ءاهل دوعلا تدارأ مث اهل

 .اهريغ دوجو مدعل ةناضحلا اهيلع تنيعت ول نكلو .اهنم تعنتما اذإ ءافحلا ىلع ربجت ال اهنأ

 ءاقب يف مهلوق نم دافتسي اذهو .ةلاحلا هذه يف ةناضحلا ىلع ترج .اهريغ لبقي ال هنأل وأ

 يبنجأ لجرب ةنضاحلا تجوزتاذإ» : اولاقدقفاهريغنوضحملا لبقيملو يبنجأ نمتجوزتاذإةنضاحلل ةناضحلا

 ١١-2١١717 174 نم تارقفلا (7١؟469)

 .ه١5 ص 27ج «راتخملا ردلا ئلع راتحملا در» (١؟5409)

 .؟9١ص 29ج «جاتحملا ةياهن» (١؟554)

 . 405ص ,”ج «جاتحملا ينغم» (١؟14665)

 .7"07؟ص «.؟ج ريدردلل «ريبكلا حرشلا» )١11465(



 ناك هرهاظو طقست الو اهتناضح ىلع ىقبت ,ت اهنإف .اهريغ ديلوملا لببقيا علو نوضحملا نم

 نم مغرلاب ىقبت ةناضحلا نأ لوقلا اذهب لالدتسالا هجوو , 071459 عهريغ وأ يي نوضحملا

 الإ ةياعرلا هذه متت الو نوضحملا دلولا ةحلصمل ةياعر يبنجأ نم اهجاوز وهو عناملا دوجو

 .تعنتما اذإ اهرابجإب

 :ةلبانحلا لاوقأ نم :ًاعبار -١٠ه5

 نكلو .2"*؛*9«اهيلع ةبجاو ريغ اهنأل ؛اهيلع ربجت مل هتناضح ص مألا تعنتما ولو» :اولاق

 00 .اهريغ هنضحي نم دوجو نعل اهريغ وأ اكياك نأ ةناضحلا ٌّقح اهل نم ثنّيعت ول

 افك» : ىلبنحلا ةمادق نبا لاق .هتناضح نع تعنتما اذإ ةلاحلا هذه يف هتناضح ىلع ربجت

 1 را ول حو رك كحل ما ؛ ةبجاو هتناضحو لفطلا

 هنضحي نم دجوي مل اذإ ًاينيع ًابجاو نوكي بوجولا اذه نأ حضاولا نمو .""**«كلاهملا نم
 اذإ اميس ال هيلع رابجإلا زجي مل اذإ بوجولل ىنعم الو ,.نضاحلا اذه ريغ وأ ةنضاحلا هذه ريغ

 . كالهلا نم لفط ةاجن هب قلعت

 :ةيديزلا لاوقأ نم :ًاسماخ - ٠07

 نإف ءاهريغ لبق نإ هتناضح يف اهقح كرتو اهدلو عاضرإ نم عانتمالا مألل زوجيو» :اولاق

 هيلع نم اهيلع ربجيف «لفطلل ًاقح ةناضحلا تراص ررضلا وأ فلتلا هيلع يشخو اهريغ عنتما
 , 01145")اهريغ وأ مأ نم ةناضحلا

 :ةيرفعجلا لاوقأ نم :ًاسداس - ه4

 ربجت هل اهنأ اذه ىنعمو ,461"0(هب ىلوأ بألا راص ةناضحلا نم مألا تعنتما ولو : اولاق

 .اهنم تعنتما نإ ةناضحلا ىلع

 حجارلا لوقلا 4

 دوجو مدعل هيلع تنيعت اذإ الإ ةناضحلا ىلع ةناضحلا ٌّقح هل نم رابجإ مدع يدنع حجارلاو

 دقف .«نوضحملل سميلو نضاحلل ٌّقح ةناضحلا نأ ينعي ال حيجرتلا اذهو . هريغ هلضحي نم

 اهيلع ًاّقح ةناضحلا تناك نإو اهرابجإب لقن مل امنإو ,""4””نوضحملل ٌّقح ةناضحلا نأ انحجر

 .١32ص كج «عانقلا فاشكر) )١55:58( .هالا'ص 27ج ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (1١1؟1هط/)

 .ه 75ص 217ج «راهزألا حرشد» )١55( .7١5ص ءالج «ينغملا» )١5459(

 ٠١١71 73:59 ١٠١. ناترقفلا (1١؟4:59) .١4١ص ١1ج «ةيهبلا ةضورلا» (١؟551)
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 ال نيتلاحلا يفو ءاهنع اهتبغرل امإو .ءاهنع اهزجعل امإ ةناضحلا نم اهعانتما نأل ؛نوضحملل

 مايقلا نم اهعنمي اهزجع ةلاح يف نأل ؛نوضحملا ةحلصم وهو .ةناضحلا دوصقم لصحي

 عم ةناضحلا يف اهتبغر مدع ةلاح يفو ,نوضحملا ةحلصم لصحت الف .ةناضحلا تابلطتمب

 نكي ملف ,نوضحملا ةحلصم توفتف «ةناضحلا لامعأب موقت الو ,لسكت اهنإف ءاهيلع اهتردق
 ىلع اهرابجإ الإ ليبس الف ءاهريغ دوجو مدعل اهيلع ةناضحلا تنيعت اذإ نكلو .ةدئاف اهرابجإ يف
 .نضاح الب نوضحملا كرت نم ريخ رابجإلا اذهف .«ةناضحلا

 يناثلا بلطملا

 ةناضحلا ةرجأ

 :ديهمت ٠ ”٠١

 ةناضحلا نوكت دقو .ةناضحلا لامعأ ىلوتت يتلا يهف هّمأ لبق نم نوكت دق ريغصلا ةناضح

 ال وأ اهريغ وأ تناك اهتاضح ىلع ةرجأ ةنضاحلا قحتست لمهف لارين رغما ىلع

 :ثحبلا جهنم - 0١

 ىلع ةدح ىلع ًاعرف بهذم لكل صصخنو .عورف ىلإ بلطملا اذه مسقن ءاذه ىلعو
 : يلاتلا وحنلا

 . ةيفنحلا بهذم :لوألا عرفلا

 .ةيعفاشلا بهذم : يناثلا عرفلا

 .ةيكلاملا بهذم :ثلاثلا عرفلا

 . ةلباتحلا بهذم : عبارلا عرفلا

 .ةيديزلا بهذم :سماخلا عرفلا

 لوألا عرفلا

 ةناضحلا ةرجأ يف  ةيفنحلا بهذم

 ؟اهدلو ةناضح ىلع ةرجأ مألا قحتست له 0

 اهدلو يبأل ةدتعم الو ةحوكنم نكت مل اذإ اهدلو ةناضح ةرجأ ةنضاحلا مألا قحتست

 : هيبأ ىلع نوضحملل بجي ءاذه ىلعو .هتقفنو هعاضرإ ةرجأ ريغ ةرجألا هذهو .نوضحملا



 مل «.يعجر قالط نم هيبأل ةدثعم وأ ةحوكنم تناك اذإف .هتقفنو ةناضحلا ةرجأو , عاضرلا ةرجأ

 هرابتعا وأ حاكتلا مايقل ًارظن ؛ ةنايد اهيلع اهبوجول عاضرإلا ىلع الو ةناضحلا ىلع ال ةرجأ قحتست

 ةرجأ قحتست ال اهنإ :ليقف «نئاب قالط ةّدع يف تناك نإف . يعجرلا قالطلا ةّدع يف ًامئاق

 فالخ الب ًاقافتا ةناضحلا ة ةرجأ اهلف ءاهتّدع تضقنا اذإ امأ .ةيجوزلا ةطبارلا عاطقنال ةناضحلا

 ,(054257تانضاحلا نم اهريغ نأش اهنأش

 ؟اهيلع رابجإلا عم ةناضحلا ةرجأ بجت له +٠

 ةرجأ بجت لهف .ةناضحلا ىلع .ةناضحلا ٌّقح هل نم ربجأ اذإ وأ ةنضاحلا تربجأ اذإ

 ؟اهيلع رابجإلا عم ةناضحلا

 ىلع - اهريغ دجوي مل ولو» :ةيفنحلا هقف يف «راتحملا درو راتخملا رّدلا» يف ءاج

 ؛اهل ة ةرجأ "لف ٍةثنيحو «لوبقلا نم عنتماو رخآ نضاح وول معي اذهو . فالح الب ةناضحلا

 نم اهيلع قر :رفعج وبأ هيقفلا لاق نكلو )6 01459 اعرش اهيلع بجاو رمأب تماق اهنأل

 يف صن اذهف : نيدباع نبا هيقفلا لاق .ثيللا وبأ هيقفلا ذخأ هبو .(نوضحملا) ةريغصلا لام

 «بوجولا يفانت الف «ربجلا دوجو عم قع ةناضحلا ةرجأف , 30469 «ربجلا عم لخؤت ةرجألا نأ

 يفاني ال اهيلع رابجإلا نأل ؛اهيلع تربجأ نإو ةناضحلا ةرجأ ةنضاحلا 0 .حجارلاو

 .اهيلع ةرجألا اهب مئاقلا قاقحتسا

 :مداخلاو نكسملا ةناضحلا ةرجأ نم 3-4

 ةرجأ نم اذه ربتعيو نكسم ةرجأ اهل بجو .دلولا هيف نضحت نكسم ةنضاحلل نكي مل اذإ

 نكسيو دلولا هيف نضحت نأ اهنكميو .هيف نكست نكسم اهل ناك نإف .اهقحتست يتلا ةناضحلا

 مداخ ميدقت بألا مزلي كلذكو .(١0؛””اهتناضح ةرجأ عم نكسم ةرجأ قحتست ّوحتست الف ءاهل عت هيف

 :ةمئألا مجن لاقو» :«راتخملا رّدلا» يف ءاج .كلذل نوضحملا ريغصلا جاتحا نإ هترجأ وأ

 .©99"9وهب بألا مزلي مداخ ىلإ ريغصلا جاتحا نإ اذكو ,ةناضحلا يف ىنكسلا هيلع هنأ راتخملا

 :نوضحملا ةناضح ةرجأ بحجت نم ىلع ٠١ ك#ه

 دلولا لام نم مداخلاو نكسملا ة ةرجأ نم اهعبتي امو اهتناضح ةرجأ ةنضاحلا قحتست

 .1١55ص اج «راتحملا درو راتخملا ردلا» (١؟455)

 .0٠05ص «7ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» (1؟454)

 .650ص «ا"ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» (١؟456)

 .557ص اج هراتخملا ردلا» (1715) . 57ص «.؟ج هراتحملا درو راتخملا ردلا» (1١؟45)



 ةقفن همزلت يأ - هتقفن همزلت نم وأ هيبأ لام نمف لام هل نكي مل نإف ,لام هل ناك نإ نوضحملا
 "ا نوضحملا دلولا

 :0545*ةناضحلاب عربتلا - 5

 :نوضحملا مراحم نم ةعربتملا : الوأ

 «هتناضح دارملا دلولا مراحم نم ةعربتم تدجوو .ًاناجم اهدلو ةناضح نم مألا تعنتما اذإ
 : يلي اميف اهركذن يتلا ةفلتخملا تالاحلا بسح مكحلاف ؛ةناضحلل لهأ ةعربتملاو

 : ىلوألا ةلاحلا 2 017

 هيملست نأ امإو ؛ةرجأ نودب ًاناجم هينضحت نأ امإ :مألل لاقيف «نيريقف هوبأو دلولا ناك اذإ
 . ناعم هع اضحي يه موقتل ةعربتملل

 : ةيناثلا ةلاحلا 4

 رجأب هنضحت مألل دلولا ملسي نأ ةلاحلا هذه يف مكحلاف .ًاريقف دلولاو ًارسوم بألا ناك اذإ
 .هراسيل لثملا رجأ عفد يف بألا ىلع ررض الو هل ًاعفن اهتناضح يف نأل ؛لثملا

 : ةثلاثلا ةلاحلا 648

 ريخت : ةفينح يبأ مامإلا دنعف .ًاينغ دلولاو ًاينغ بألا ناك وأ ءًاينغ دلولاو ًاريقف بألا ناك اذإ
 ةرجألا نأل ؛ ةناضحلل لهأ يه يتلا ةعربتملل هميلست نيبو .ًاناجم هتناضحو دلولا كاسمإ نيب مألا
 اذه يرجي ريغصلا لام ىلع ًاظفحو ,.نوضحملا ريغصلا لام يف بجت نيتلاحلا نيتاه يف
 نم ولو لثملا رجأب هنضحت مألا ىلإ دلولا ملسي :دمحمو ,فسوي وبأ :نابحاصلا لاقو .مكحلا

 ىلإ رظنلاو .هتمدخو هتيبرت ىلع ربصأو اهريغ نم هيلع ةقفش رثكأ مألا نأل ؛ريغصلا دلولا لام

 :نوضحملا نم ةيبنجأ ةعربتملا : ًايناث - ١١و

 نم نوكت ال نأب ةيبنجألا مكحب وأ نوضحملا نم ةيبنجأ ةناضحلاب ةعربتملا تناك اذإ امأ
 لام هل ناك نإ نوضحملا دلولا لام نم ولو لثملا رجأب هنضحت همأ ىلإ عفدي دلولا نإف ,همراحم

 .057ص اج هراتحملا درو راتخملا ردلا» (1١؟454)

 موحرملل «ناريحلا دشرم» نم ةيخا ةداملاو م5ت؟ ,هه8ه6ها/ص 27ج هراتحملا درو راتخملا ردلا» )ع ؟1:59)

 .الك ص 7١ج ينايبألل «ةيصخشلا لاوحألا يف ةيعرشلا ماكحألا حرش»و اشاب يردق

20884- 



 .هيبأ لام نمف الإو .ًاناجم هتناضحب ةعربتملا ةيبنجألا ىلإ عفدي الو

 :ةناضحلاب ةعربتملا دجوت مل اذإ - ١

 ,ةرجأب الإ هتناضح همأ تبأو ةناضحلاب ةعربتم دجوت ملو رسعم بألاو لام دلولل نكي مل اذإو
 نيد اهنأ ىلع اهيدؤيو ءدلولا ةقفن يف بألا يلي نم اهل اهعفدي ةرجأ اهل ردقتو هنضحت مألا نإف
 هيلع بجي ال هنإف .بسكلا نع ًازجاع ًاريقف بألا ناك اذإ امأ .رسيأ اذإ هنم اهذخأي بآلا ىلع
 دلولا ةقفن همزلت نم ىلع يأ  قافنإلا يف هيلي نم نع ءادألا ةبجاو ةناضحلا ةرجأ نوكتف «ءيش

 .بألا دقف دنع

 ٠١1 - ةناضحلاب عربتلا يف مألاك مألا ريغ :

 .ةفلتخملا تالاحلا يف ةناضحلاب عربتلا نأشب هانررق اميف مألاك تانضاحلا نم مألا ريغو

 .اهب عربتملا دوجو مدع ةلاح يفو

 ٠١7 - عاضرلاب عربتلاو ةناضحلاب عربتلا نيب قرفلا :

 تناك ءاوسو ءاهريغو عيضرلا مأ ىلع لاوحألا عيمج يف مدقت لفطلا عاضرإب ةعربتملا

 ىلع وأ عيضرلا ىلع عاضرلا ةرجأ تناكأ ءاوسو .هئنم ةيبنجأ وأ عيضرلل ةبيرق عاضرلاب ةعربتملا

 مألا ىلع مدقتت ال اهب ةعربتملا نإف ةناضحلا يف امأو .اريقف وأ ارسوم بألا ناك ءاوسو .بألا

 نأو «هتمع وأ هتلاخك ةيمرحم ةبارق نوضحملا تابيرق نم ةعربتملا تناك اذإ الإ اهيلي نم ىلعو

 ريغ ةبارقلا نأ ىلإ هّدرم قرفلا اذهو .نوضحملا لام نم ةرجألا نوكت وأ رسوم ريغ بألا نوكي

 عربتلا اذه اهلعجي ال ذإ ةناضحلاب اهعربت ديفي الف «ةناضحلل ًالهأ ةبيرقلا لعجت ال ةيمرحملا
 نم اهريغو ةيمرحم ةبارق ةبيرقلا عاضرإ نيب اهيف قرف الف ,ةعاضرلا امأ .ةناضحلل ًالهأ
 . تاعضرملا

 يناثلا عرفلا

 61"؛7؟ةناضحلا ةرجأ يف ةيعفاشلا بهذم

 : ةناضحلا ةرجأ ةنضاحلا قحتست 2 8

 نكي مل نإف ءنوضحملا لام يف يهو .امأ تناك ولو ةناضحلا ةرجأ ةنضاحلا قحتست :اولاق
 هتقفنأ امب اهريغ وأ تناك امأ ةنضاحلا عجرتو .همدع دنع هتقفن همزلت نم وأ هيبأ ىلعف لام هل

 .102؟ص 2”ج «جاتحملا ينغما» ١3ص الج جاتحملا ةياهن (م115459)

 هكلك



 يف اهقحل يفكيو .كلذ ىلع تدهشأو عوجرلا تدصق اذإ هيبأ ىلع نوضحملا دلولا ةناضحل

 نإو «ةناضحلا ةرجأب هيبأ ىلع عوجرلا اهل نأ ىلع دلولا ةناضحب يضاقلا اهل نذأي نأ عوجرلا

 . لثملا رجأ ةلاحلا هذه يف قحتستو كلذل بألا اهرجأتسي مل

 :هدلو ةناضح يف مداخلا ميدقتب موقي بألا ٠

 ًامداخ مدقي نأب همادخإ دلاولا ىلعف ةمدخلا ىثنأ وأ ناك ًاركذ نوضحملا دلولا جاتحا نإو
 نإو هتملدخ مألا مزلي ال هنأل ؛؟هل ًامداخ اهب رجأتست ةرجأ وأ نوضحملا مادخإب موقيل هتناضحل

 سيلو نوضحملا حلاصم يف رظنلاو ظفحلل ةناضحلا ْنأ ررقت امل ةناضحلا ةرجأ اهل تبجو
 1147 عمدحخ ةرشابمل

 ثلاثلا عرفلا

 ةناضحلا ةرجأ ىف ةيكلاملا بهذم

 :اهتتاضح ىلع ةرجأ ةنضاحلل سيل 5

 هنضحت يذلا اهدلو ةقفن نم قفنت نأ اهل سيلو ءاهدلو ةناضح ىلع مألل ةرجأ ال مهدنعو

 هلام يف نوضحملا اهدلو ىلع ةقفنلا ةريقف تناك اذإ اهل امنإو .هل اهتناضح ءاقل اهسفن ىلع

 يف يأ ةناضحلل ةرجأ ةنضاحلل سيل يأ .ةرجأ ال» :ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يف ءاج دقف

 يذلا كلام لوق وه اذهو ءاهتناضح لجأل دلولا ةقفن نم اهسفن ىلع قفنت نأ اهل سيلو ءاهريظن

 ,©9"04(ةناضحلل ال اهرسعل هلام نم اهسفن ىلع ةقفنلا اهلف ةرسعم مألا تناك نإ معن .هيلإ عجر

 اهريغ نضاح هل دجوي ملو ًامأ ةنضاحلا نكت مل اذإ رظناو» :لوقلا اذه ىلع ًاقيلعت يواصلا لاقو
 م ا هيبأ لام وأ هلام نم قافنإلاب اهل ىضقي له «ةريقف تناكو

 امنإو ,ةناضح ةرجأ قحتست 2 ال اهدلول ةنضاحلا ةريقفلا مألاف , 9"1"0(رهاظلا وهو ؟كلذ ىلع

 ةريقفلا ةنضاحلا ةيبنجألا نأل ؛هيبأ لام يفف الإو ,هنضحت يذلا اهدلو لام نم ةقفنلا قحتست

 .هبيذهتو هبيترتو هظفح (هحلاصمف) .هتمدخ نيبو نوضحملا حلاصم نيب نوقرف مهنأ رهاظلاو )1١7470(

 . كلذ وحنو هماعطإو همانم ناكمو اهلسغو هسبالم فيظنت كلذكو ,هلسغو هفيظنتب هندب ةمدخ (هتمدخو)

  2/1١١؟١( ص ١2ج ريدردلل «ريغصلا حرشلا» ١]ه .

 )١17417( 677”ص .١ج ريدردلل «ريغصلا حرشلا ىلع يواصلا ةيشاحرو ,

 دكا -



 : ةنضاحلل رنكسل | . مابا

 نأب نوضحملا دلولا صخيو اهصخي اميف  داهتجالاب يأ - ىنكسلا ةنضاحللو :اولاقو
 هيبأ وأ نوضحملا لام يف ًالثم نكسملا ةرجأ فصن لعجيف ءامهيلع هريغ وأ مكاحلا اهعزوي
 وأ ةنضاحلا ىلع اهيثلثو هيبأ وأ نوضحملا لام يف اهثلث وأ .ةنضاحلا ىلع اهفصنو
 مو 4 لاب

 عبارلا عرفلا

 ةناضحلا ةرجأ يف ةلبانحلا بهذم

 :ًامأ تناك ولو ةناضحلا ةرجأ قحتست ةنضاحلا 4 - 

 ةرجأب ولو مدقتف هّمُأ هتناضحب سانلا ّقحأف» :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج
 ةرجألا قحتست اهنأ كلذ ىنعمو , (071437(هتناضحب ٌّقحأ مألا يأ يهف .عاضرك ةعربتم عم اهلثم

 ام ىلع اسايق اهدعبو ةيجوزلا مايق لاح هتناضح ىلع ةرجألا اهل نأ ودبيو*«دلولا ةناضح ىلع

 ءاوسو .هعاضرإب ةعربتملا تدجو نإو كلذ ىلع ةرجألا بلطت نأ مألل نأو ,عاضرلا يف هولاق

 «كلذ تبلط اذإ هعاضر نم عيضرلا مأ بألا عنمي ال» :اولاق دقف اهدعبو ةيجوزلا مايق لاح كلذ

 يف تناك ءاوس ٌّقحأ مألا يأ يهف . هعاضرب هل عربتي نم بألا دجو وأ اهلثم ةرجأ تبلط نإو

 ةرجأ قحتست مألا تناك اذإو .©"4*«ةناضحلاب قحأو قفشأ اهنأل ؛ةقلطم وأ جوزلا لابح

 . ىلوأ قاقحتسالا اذه يف اهريغف ءاهدلو ةناضح ىلع ةناضحلا

 : ةناضحلاو عاضرلل ةأرملا راجئتسا 2 8

 دقعلا قلطأو عاضرلل ترجؤتسا نإو .دقعلاب اهامزل ةناضحلاو عاضرلل ةأرما ترجؤتسا ولو

 قلطأو ةناضحلل ترجؤتسا نإو .عاضرلا ىوس اهمزلي ال :ليقو ءعاضرلل اعبت ةناضحلا اهتمزل
 ةداعلاو فرعلا ىلإ كلذ يف عوجرلا باوصلاو « عورفلا حيحصت يف لاق . عاضرلا اهمزلي مل دقعلا
 : , 014)امهب لمعيف

 ١17475 ( «يواصلا ةيشاحدو ريدردلل «ريغصلا حرشلا» ج 1١ص١"57.

 ) )17404.875ص اج «عانقلا فاشك»

 )١7416( ء"ج «عانقلا فاشكو ص١8"-719"7.

 .7777ص .7*ج «عانقلا فاشك» )١7475(

 دكا



 سماخلا عرفلا

 (5؛ةناضحلا ةرجأ يف ةيديزلا بهذم

 :ًامأ تناك ولو ةناضحلا ةرجأ قحتست ةنضاحلا 3-6

 تلعف نإ هيبأ ىلع اهب عجرت نأ اهلو ءاهدلو ةناضح ىلع ةرجألا بلط مألل زوجي :اولاق

 . مكاحلاو بألا لثم اهدلو ةناضح ىلع اهتيالو نأل ؛ عوجرلا ةينب كلذ

 :همأ ةناضح نم دلولا لقن بألل 0١

 :نيطرشب اهريغ ىلإ همأ ةناضح نم دلولا لقن بألل زوجيو
 يف اهلعف لثم لعفي يأ  دلولل ةيبرتلا يف مألا لثم يأ  اهلثم ريغلا كلذ نوكي نأ :لوألا

 .هيلع ونحلا يف اهلثم اهيلإ ةلوقنملا نكت مل ولو هيلإ جاتحي امب مايقلا

 ةنضاحلا تناك اذإ امأ .ةرجأ نم مألا تبلط امم لقأب كلذ هل لصحي نأ :يناثلا طرشلا

 .اهيلإ نوضحملا لقن زوجي الف ءرثكأ وأ مألا ةرجأ لثم اهترجأ نكل ةيبرتلا يف مألا لثم ىرخألا

 .هّمأ دنع هؤاقبإ بجي لب

 ثلاثلا بلطملا

 ةنئاضحلا ناكم

 :ديهمت ٠١

 رثأ امف ,نوضحملا هيف نضحتو ةنضاحلا هيف نوكت يذلا دلبلا ةناضحلا ناكمب دصقن

 ةناضحلا ّقح ءاقب يف ءهيف امه يذلا ةناضحلا دلب نم نوضحملا دلاو وأ ةنضاحلا لاقتنا

 .بلطملا اذه ىف هنايب ديرن ام اذه ؟هريغل قحلا اذه لاقتنا وأ ةنضاحلل

 :ثحبلا جهنم - 8

 وحنلا ىلع ةّدح ىلع اعرف هيأر نيبن بهذم لكل صصخنو ءعورف ىلإ بلطملا اذه مسقن

 : يلاتلا

 . ةيفنحلا بهذم :لوألا عرفلا

 . ةلباتحلا بهذم : يناثلا عرفلا

 .078077ص 21ج «راهزألا حرش» (1743770)

 دك



 .ةيعفاشلا بهذم :ثلاثلا عرفلا

 .ةيكلاملا بهذم : عبارلا عرفلا

 .ةيرهاظلا بهذم :سماخلا عرفلا

 لوألا عرفلا

 ("49ةناضحلا ناكم يف ةيفنحلا بهذم

 :نيجوزلا ناكم ةناضحلا .ناكم - 4

 مايق لاح يف اذهو «ةداع هيف ناميقي يذلا نيجوزلا ناكم وه ةناضحلا ناكم يف لصألا

 اهل نمم ريغصلا هدلو ذخأيو هنانكسي يذلا دلبلا نم جرخي نأ جوزلا دارأ ول ىتح ةيجوزلا

 اذإ كلذكو . ةناضحلا نع ينغتسي ىتح كلذ هل نكي مل ءاهريغ وأ هتجوز .ءاسنلا نم ةناضحلا

 ءاوس جورخلا نم اهعنمي نأ جوزللف .هريغ ىلإ هيف يه يذلا دلبلا نم جرخت نأ ةأرملا تدارأ

 تناك اذإ كلذكو .اهجوز تيب يف مايقلا اهيلع نأل ؛نكي مل وأ هنضحت يذلا اهدلو اهعم ناك

 الإ : ىلاعت هلوقل اهجارخإ جوزلل زوجي الو «هنودب وأ دلولا 2 جورخلا هل زوجي ال ةدتعم

 . ٍةنيبُم ةشحافب َنيِتأي ْنأ الإ َنْجْرْخي الو ٌنهِتوُيِب ْنِم ٌنُموجرخُت

 ٠4 ةناضحلا ناكم رييغت زوجي ىتم :

 نإف ءاهدلو ىلع اهل ةناضحلا تناكو ةجوزلا ةّدع تضقناو نيجوزلا نيب ةقرفلا تعقو اذإ

 ىلع اهجورخ تالاح فالتخاب فلتخي مكحلاف «هيف يه يذلا دلبلا نم اهدلوب جورخلا تدارأ

 : ىلاتلا وحنلا

 : ىلوألا ةلاحلا 5

 كلذ اهلف هيف حاكنلا عقو دقو اهدلب ىلإ هيف يه يذلا دلبلا نم اهدلوب جرخت نأ تدارأ اذإ

 نيبو هنيب قيرفتلا ررض وه بألا دلب نم اهدلوب اهجورخ نم عناملا نأل ؛ًاديعب اهدلب ناك نإو

 اهدلب يف ةأرما جوزت نم نأل ؛اهدلب يف اهب جوزتلا وهو اضرلا ليلد دوجول هب يضر دقو .هدلو

 ناكف .دلبلا كلذ يف دلولا ةناضحب ايضار ناكف حاكنلا تارمث نم دلولاو .هيف ميقي هنأ رهاظلاف

 اذإف .هيف ميقي يذلا ناكملا يف جوزلا عابّتا اهمزلي ًامئاق ماد ام حاكنلا نأ الإ .قيرفتلاب ًايضار

 .حاكنلا هيف عقو يذلا اهدلب ىلإ جوزلا دلب نم هلاقتنا نم عناملا لاز دقف حاكنلا لاز

 . 47-44"ص «؛ج «عئادبلا» (11417)

 -كش-



 ١410 - ةيناثلا ةلاحلا '

 نكي مل  اهجوز نيبو اهنيب ةقرفلا تعقو يتلا ةأرملا دلب  اهدلب ريغ يف حاكنلا عقو نإو
 ىلإ اهدلوب ةنضاحلا لاقتنا زاوج يف نذإ طرشلاف .هريغ ىلإ وأ اهدلب ىلإ اهدلوب لقتنت نأ اهل
 رابتعا فسوي يبأ نع يورو .هيف عقو دق حاكنلا نوكي نأو اهدلب دلبلا اذه نوكي نأ رخآ دلب
 .حاكتلا دقع هيف مث يذلا دلبلا ىلإ لقتنت نأ اهلف .طقف حاكنلا دقع ناكم

 "٠١ - ةلاحلا الثالثة: 

 وه امنإ رخآ دلب ىلإ حاكتلا لاوز دعب اهدلوب مألا لاقتنا زاوج مدع وأ زاوج نم هانلق امو

 هدلو روزي نأ بألا ردقي ثيحب ةبيرق ةفاسملا تناك نإف «ةديعب نيدلبلا نيب ةفاسملا تناك اذإ
 بألا قحلي ال هنأل ؛بيرقلا دلبلا اذه ىلإ لاقتنالا يأ كلذ اهلف «ليللا لبق هلزنم ىلإ دوعيو
 .دلبلا فارطأ ىلإ لاقتنالا ةلزنمب وه ذإ لاقتنالا اذهب ررض ريبك

 :ةعبارلا ةلاحلا 2-3 8

 :ليصفت هيفف ةيرق ىلإ اهدلوب ةنضاحلا مألا لاقتنا امأ

 اهيف اهجوزت دق ناك ةيرق ىلإ اهدلو لقن ةنضاحلا تدارأف دلبلا يف ًانطوتم بألا ناك نإ : أ
 يذلا اهدلب ىلإ اهلاقتنا يف هانركذ امل دلبلا نع ةديعب تناك نإو اهيلإ لاقتنالا اهلف ءاهتيرق يهو
 .حاكنلا هيف عقو

 لصأ اهيف عقوو ةبيزق تناك نإف ءاهتيرق اهيلإ لاقتنالا ديرت يتلا ةيرقلا نكت مل نإو : ب
 ةبيرق تناك نإو اهيلإ لاقتنالا اهل سيلف حاكنلا لصأ اهيف عقي مل نإو .اهيلإ لاقتنالا اهلف حاكنلا
 يناساكلا للغيو .بألا هيف ميقي يذلا دلبلا نم بيرق دلب ىلإ اهلاقتنا فالخب اذهو .دلبلا نم
 نوضحملا يبصلا قّلختيف .دلبلا لهأ قالخأ نم نشخأو ىفجأ ىرقلا لهأ قالخأ نأب كلذ
 يف حاكنلا لصأ عقي مل ذإ ررضلا اذهب اضرلا ليلد بألا نم دجوي ملو ءهب ررضتيف مهقالخأب
 000 .ةيرقلا

 'ّ :نوضحملاب مألا ريغ ةنضاحلا لاقتنا -

 0 ولو رخآ ناكم ىلإ هتناضح دلب نم نوضحملا لقن نهل زوجي ال تانضاحلا نم مألا ريغو
 : ريغ» -:ةيفنحلا هقف يف «ناريحلا دشرم» يف ءاج دقف .هيبأ نذإب الإ هتناضح دلب نم ًابيرق ناك
 --05*:عهيبأ نذإب الإ هتناضح لحم نم دلولا لقن ىلع لاح يأب نردقي ال تانضاحلا نم مألا

 موحرملا فيلأت «ةفينح يبأ بهذم ئلع ةيصخشلا لاوحألا يف ناريحلا دشرم» باتك نم (*44) ةداملا )١11474(
 .اشاب يردق
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 ١٠١9١ - ةنضاحلا هّمأ دلب نم نوضحملا هدلو دلاولا جارخإ :

 ءاهنذإب الإ ,ةيقاب اهتناضح تماد ام ةنضاحلا هّمأ دلب نم نوضحملا هدلو جارخإ باأاللل سيل

 هدلوب رفاسي نأ بألل زاج ةناضحلا هيلإ لقتنت نم دجوي ملو ةناضحلا يف اهقح طقس وأ تنذأ نإف

 هل زوجي الف .دلولا ةناضح هيلإ لقتنت نم دجوي وأ هتناضحب مألا قع رعب نأ ىلإ ءاشي ثيح

 8 : يتأي ام ىلع .ركذلا فلاسلا «ناريحلا دشرم» نم ("97؟) ةداملا تّصن دقف .هب رفسلا

 اهنم هدلو قّلطملا ذخأ نإف ءاهتناضح تماد ام اهاضر الب هّمأ دلب نم دلولا جارخإ نم بألا

 ٌقح دوعي نأ ىلإ هب رفاسي نأ هل زاج ةناضحلا ٌّقح اهيلإ لقتتي نم دوجو مدعو يبنجأب اهجوزتل

 ةناضحلا يف اهماقم موقي نم وأ همأ

 يناثلا عرفلا

 ("؛*”ةناضحلا ناكم يف ةيعفاشلا بهذم

 :هيدلاو نم ميقملا عم دلولا ىقبي - ٠٠5

 ناك ًاليوط « .جحلا وأ «ةراجتك ةجاحل رفسلا نيجوزلا دحأ دارأو ةمئاق ةيجوزلا تناك اذإ

 ناك ءاوس ءامهنم ميقملا عم امهدلو .يقب ليوط ريغ وأ رفسلا
 اولّلعو «زيمم ريغ وأ ازيمم دلزلا

 هيلع ررضو رطخ دلولاب رفسلا نأب كلذ

 :رخآ دلب ىلإ ةلقثلا نيوبألا دحأ دارأ اذإ ١:7 و»م

 اناك يذلا امهدلب ريغ رخآ دلب ىلإ ةلقنلا امهدحأ دارأو دلو امهل ناكو ناجو زلا قرتفا اذإو

 دحاو لك لقتنا وأ مألا وأ بألا لقتنا ءاوس .ةناضحلاب مألا نم ىلوأ بآلاف هيف نانكسي

 سيلو ءابآلا هظفحي دالوألا بسن نأل ؛دلولا بسن ظفح ضرغل هنأب مكحلا اذه اولّلعو .دلب ىلإ

 ا ا د و ل ل

 هيلإ لقتنُملا دوصقملا دلبلا نمأو قبولا نمأ ةلنلا رس يف ىققحتي نأ طرشي هلك !ذهو . هيلع

 57 امل لاقتنالا نأل ؛رصق ةفاسم هيلإو هنع لوقنملا نيدلبلا نيب ةفاسملا يف ط هرتشي ليقو

 ال نأ ةيعفاشلا دنع حصألاو .دلولل ةاعارم نكامألا عستملا دلبلا نم ىرخأ ةّلحم يف ةماقإلاك

 :انهيراةنازعلا تي سل نلوم قر

 . 5-5409 هىلص 20ج «جاتحملا ينغم» (7١؟٠548)

 كك



 ثلاثلا عرفلا

 (7:١1>ةناضحلا ناكم يف - ةلبانحلا بهذم

 :بيرق دلب ىلإ دلولا يوبأ دحأ لاقتنا 4

 دلبلا اذه يف نكسيل صقلا ةفاسم نود يأ بيرق دلب ىلإ دلولا يوبأ دحأ لقتنا اذإ
 هولاق يذلا اذه نأ ودبيو .رفسب سيل هنأك بيرقلا رفسلاو ,ةقفش متأ اهنأل ؛ هتناضحب ٌّقحأ مألاف

 اهدلو نضحتو اهجوز ةجوزلا عبتت ةيجوزلا مايق لاح يف نأل ؛نيجوزلا نيب قارتفالا ةلاح يف وه
 .- نيوبألا يأ - نيجوزلا دلب يف اهريغ ةنضاحلا هنضحت وأ .ةيجوزلا تيب يف

 :ًاديعب امهدحأ هيلإ لقتنملا دلبلا ناك اذإو - ٠6

 ؛لقتنملا هنكسيل قيرطلاو وه نمأ رثكأف رصق ةفاسم دلب ىلإ ةلقنلا نيوبألا دحأ دارأ اذإو
 يذلا وه ةداعلا يف بألا نأل ؛لقتنملا وأ ميقملا وه بألا ناك ءاوس ةناضحلاب قحأ بألا نأل
 ًاديعب دلبلا ناك ول نكلو . عاض بألا دلب يف دلولا نكي مل اذإف .هبسن ظفحو ريغصلا بيدأتب موقي
 اذهو . هتناضحب ىلوألا وه نيوبألا نم ميقملاف ؛ «نمآ ريغ ًاضيأ دلبلاو نما ريغ فوخم قيرطلاو

 . نيجوزلا قارتفا لاح يف - يل ودبي امك اق

 ا لقتنا اذإ 5

 طقسي ام ثودح مدعل اهتناضح ىلع ةيقاب مألاف .دحاو دلب ىلإ ًاعيمج - ناوبألا لقتنا نإو

 عبارلا عرفلا

 (549ةناضحلا ناكم يف  ةيكلاملا بهذم

 :هرفس يف هعم هذخأ نوضحملا يلول زوجي - 17

 دوصقملا عضولاو .ًانومأم قيرطلا ناك نإ هرفس يف هعم هذخأ نوضحملا يلول زوجي :اولاق
 رق ]قير رخشلا نم هيلع فاي ال لقطلاو رب ةنسؤل زادوا ةلذن نقص رخسلار نوما ةيلإ رتل

 دوصقملاو .كتناضح تطقس الإو تعش نإ كنوضحم يعبتا هتتضاحل لاقيو .همأ يهو هتنضاح

 .726ص 27ج «عانقلا فاشك» «”86١ص الج «ينغملا» (١1؟4481)

 .١671لص .7ج «يقوسدلا ةيشاحدو ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (1148)

 كال ل



 رفسب دوصقملاو . معلاك ةبوصعلا يلوو يصولاو بألا لمشي مهضعب دنعو .هوبأ نوضحملا يلوب
 .هيلإ لقتنُملا دلبلا يف ىنكسلا رفس ةلقنلا

 :يلولا دلب نع ةنضاحلا ترفاس اذإ 4

 رفس اهرفس ناك اذإ اهنم هعزن هلف ,نوضحملا يلو .يلولا دلب نع ةنضاحلا ترفاس اذإو

 نم لك رفس ناك اذإ امأ . يلولا دلب نع عاطقناو ؛هيلإ لقتنملا دلبلا يف ىنكس رفس يأ «ةلقن

 ةناضح طقست الو يلولا ةذخأي الف .ةهزن رفسك اهوحنو ةراجت رفس ةنضاحلاو نوضحملا يلو

 .اهدنع نوضحملا يلولا كرتي لب .ةنضاحلا

 : ةنضاحلاو يلولا فيلحت 2 4

 فلحتو .هعم نوضحملا ذخأيو رفسلا اذه ديري هنأ ةلقنلا رفس دارأ اذإ يلولا فلحيو

 .اهديب نوضحملا ىقبيل ةلقنلا رفس سيلو ةهزنلا وأ ةراجتلا رفس ديرت اهنأ ةنضاحلا

 ةناضحلا ناكم يف ةيرهاظلا بهذم

 :بألا لقتنا نإو مألا ةناضح ىقبت -

 نع بألا لحر . .ةريغصلا ةنبالاو ريغصلا دلولا ةناضحب ٌّقحأ مألا» : يرهاظلا مزح نبا لاق

 هدلب نم بألا لقتنا ولو اهدلو ىلع مألا ةناضح ءاقب مزح نبا لّلعو .""5*1.لحري مل وأ دلبلا

 ةنس الو نارق صن تأي مل هنألف ؛لحري مل وأ بألا لحر ءاوس :انلوق امأو» :هلوقب رخآ دلب ىلإ

 كلذ ىنعمو .9*4"2. .هب لاق نمم لطاب طرش وهف .بألا ليحر لجأ نم مألا ةناضح طوقسل

 ءاهتنا نيح ىلإ هل ةنضاحلا يه ىقبت لب .ةناضحلا دلب نم بألا لاقتناب رثأتت ال مألا ةناضح نأ

 .اهتّدم

 عبارلا بلطملا

 ةناضحلا ةّدم

 :ثحبلا جهنمو .ءديهمت - ١

 .هتحلصمل ًاقيقحت اهيلإ هتجاح ردقب ددحتت اهتدمف ,نوضحملا ةحلصمل تعرش ةناضحلا

 ."905هص .١٠ج «ىلجملا» (17١؟444) . "99ص ١٠ج مزح نبال «ئلحملا» (17١؟48*)



 ءاضقب كلذو هتتضاح نع نوضحملا ءانغتسا دنع كلذو اهيلإ ةجاحلا ءافتناب ةّدملا هذه يهتنتو
 غولبب فرعي هتتضاح نع نوضحملا ءانغتسا يأ ءانغتسالا اذهو .هسفنب هنوؤشو هتجاح
 . ىثنألاو ركذلا نيب نسلا يف قالتخا عم كلذ ىلع ةنيرق نوكت نأ حلصت ةئيعم انس نوضحملا
 عورفلا ىلإ بلطملا اذه مسقن ثيح ةيلاتتم عورف يف ةناضحلا ةّدم يف بماذملا لاوقأ ركذنو

 : ةيلاتلا

 .ةيفنحلا بهذم :لوألا عرفلا
 . ةيعفاشلا بهذم : يناثلا عرفلا

 . ةلباتحلا بهذم :ثلاثلا عرفلا

 .ةيكلاملا بهذم : عبارلا عرفلا

 1 .ةيرفعجلا بهذم : سماخلا عرفلا

 .ةيديزلا بهذم :سداسلا عرفلا

 .ةيرهاظلا بهذم : عباسلا عرفلا

 لوألا عرفلا

 (54*©ةناضحلا ةدم يف ةيفنحلا بهذم
 : فاعلا نع الدنا رح ىلإ عربخملا ةياقح ليسا 4 ؟

 برشيو لكأي نأب : ءاسنلا نع ينغتسي ىتح مالغلاب ٌّقحأ اهريغ وأ تناك ًَ ةناضحلاو : اولاق

 ِ الب ءاملاب رهطتي نأب : هراهطلا مامت ء ءاجنتساالاب دارملاو .هدحو يجنتسيو هدحو سبليو ,ةهدحو

 راص ىننغتسا اذإ هنأ (ههجوو) .ءوضولل ةراهطلاو ةساجنلا نم ريهطتلل ةلماشلا ةراهطلا نيعم
 .هيلإ ريغصلا عفديف .فيقثتلاو بيدأتلا ىلإ ةجاحب

 ا ا ءهيس

 حتف»و «ةيانعلا»و «ةيادهلا» . ٠5ه ص .١ج صاصجلل «نارقلا ماكحأ» .475-47ص .7ج «عئادبلا» )١11486(
 ماكحأ عماجو .مكال_ه53نص اج «ةراتحملا درو راتخملا ردلا» ."1ا77/-”15ص 27ج «ريدقلا

 , "1/7 7/١ ص ٠ ١1ج «راغصلا
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 ىلع ةردقلا دعب الإ نوكي ال ةالصلاب رمألاو «أعبس اوغلب اذإ  ةالصلاب يأ  مكنايبص اورم» : هل

 . ةراهطلا

 نيئس عبسب ءائغتسالا نس ليلعت - 

 اذإ مالغلا نأل» :هلوقب نينس عبس هغولبب ركذلا ةناضح ةّدم ءاهتنا صاّصجلا مامإلا لّلعو
 بألاو هيلع ررض بألا نود مألا دنع 7 يفف .هلقعيو بيدأتلا ىلإ هيف جاتحي يذلا ّدحلا غلب

 مهوب رضاو عبسل ة ةالصلل مهورم» : لَك يبنلا اهيف لاق يتلا لاحلا يهو هبيدأتب موقأ كلذ عم

 هجو ىلع ةالصلاب رومأم وهف ًاعبس هنس ناك نمف .«عجاضملا يف مهنيب اوقرفو .رشعل اهيلع

 اهدنع اهنوك يفو .هملعت ىلإ جاتحي يذلا بدألا رئاس كلذكف اهلقعي هنأل ؛بيدأتلاو ميلعتلا

 .«هيلع ررض هيف نوكي اميف ريغصلا ىلع دحأل ةيالو الو هيلع ررض لاحلا هذه يف

 : ءانغتسالا ٠ نس يف فالخلا 65

 هذه غلب :بألا لاق نأب «ةنضاحلا نع ريغصلا ءانغتسا نس يف ةنضاحلاو بألا فلتخا نإف

 كفاح هل يضاقلا نإف .«نسلا هذه غلبي مل : ةنضاحلا تلاقو « نينئس عبس هغولب يهو نسلا

 برشيو لكأي هآر نإف ءءانغتسالا تامالع نم ركذ اميف رظني لب «هيعدي ام ىلع امهدحأ

 مل امنإو .كلذب مكحي مل الإو «ةنضاحلا نع ءانغتسالا ٠. نس هغولبب مكح هدحو يجنتسيو

 هنوك نم دلولا ّقح لاطبإ امهدحأ كلمي الو ,لوكنلل نيميلا هيجوت نأل ؛امهدحأ يضاقلا تلحي

 .ّنسلا هذه دعب هيبأ دنعو نينس عبس هغولب لبق هّمأ دنع

 : ةريغصلا ةناضح ةّدم 5

 وأ لازنإلا وأ ضيحلاب امإ اهغولبو ةياورلا رهاظ يف اهغولب نيح ىلإ ةريغصلا ةناضح ةدمو
 ىلع ةأرملاو ءءاسنلا بادأ ةفرعم ىلإ جاتحت (نينس عبس اهغولبب) ءانغتسالا دعب اهنأل .نسلا

 اهنيصحت ىلإ جاتحت اهغولب دعبو غولبلا ىلإ مأل ةّدجلا وأ مألاك اهتتضاح دنع ىقبتف ردقأ كلذ

 ىتح يهو ةريغصلا ةناضح ةّدم نم هانلق ام نأ انه ظحاليو اذه .ردقأو ىوقأ هيف بألاو ءاهظفحو

 بأل ةدج وأ مأل ةّدجلا وأ مألا يه ةنضاحلا تناك اذإ وه امنإ ّنسلا وأ لازنإلا وأ ضيحلا اهغولب

 اذهو «ىهتشت ىتح ةريغصلل ةناضحلا ةّدمف ةدجلاو مألا ريغ ةنضاحلا تناك اذإ امأ ,تلع نإو

 نأ ةييتخ يبا هحاص نيصلا نب ديكتح مانإلا دنع نعل .ةيفنحلا بهذم يف ةياورلا رهاظ يف

 ىتح يه ةريغصلل امهدنع ةناضحلا ةذم نأ يأ «تانضاحلا نم هريغك ةدجلاو مألا يف --

 نأ ةوهشلا ّدح :ثيللا وبأ هيقفلا لاقو .ةنس ةرشع ىدحإ غلبت نأ ةوهشلا دحو «ةريغصلا ىهتشت

 رهاظ فالخ ىلع ىوتفلا نأ لصاحلاو .داسفلا ةرثكل هب ىتفُي لوقلا اذهو .«نينس عست غلبت

 الل



 يه ةنضاحلا تناك ءاوس «نينس عست غلبت ىتح ةنضاحلا دنع ىقبت ةريغصلا نأ وهو «ةياورلا
 .اهريغ وأ مألا

 : ةنوضحملا ضيح يف فالتخالا 7

 ضيح يف ةنضاحلا عم بألا فلتخا اذإف «ةريغصلا ةناضح ةّدم يهني ةنوضحملا ضيح

 .دعب ضحت مل : ةنضاحلا تلاقو ءاهتناضح تهتنا يلاتلابو تضاح دق :بألا لاق نأب ةريغصلا
 «رهنلا» بحاص لاقو .اهقح طوقس ىعدي بألا نأل ؛ةنضاحلل لوقلاف اهيلع ةيقاب ةناضحلاف
 .ةنضاحلل الإو مهل لوقلاف «ًابلاغ ىثنألا هيف ضيحت ًانس تغلب نإف ءاهنس ىلإ رظني نأ يغبني
 تعذا نإف «ريغصلا ىلإ عوجرلا يغبني يذلاو» : «راتحملا د در» بحاص نيدباع نبا هيقفلا لاقو

 .تقدص هلمتحي نس يف ضيجحلاب غولبلا

 5 : ةنوضحملا نس يف فالتخالا 9 4

 ةعساتلا ّنس غلبت مل اهنأ ةنضاحلا 59 «ةنوضحملا نس يف ةنضاحلاو بألا فلتخا نإو

 يهف ةعساتلا ّنس تغلب اهنأ بألا ىعذاو . اهتناضح. يف اهؤاقب مزلي يلاتلابو «ةاهتشم تسيل يهف

 هذه يف مكحلا امف ءاهتناضح ةّدم ءاهتنال هل اهميلستو اهتتضاح دي نم اهعزن بجيف .ةاهتشم

 اوضرتفا امنإو «هيلع اوبيجي ىتح فالخلا اذه اوضرتفي مل ةيفنحلا نأ :باوجلاو ؟ةلاحلا
 لاقي نأ نكمي ءاذه ىلعو ءانركذ امك هيلع اوباجأو ريغصلا ّنس يف ةنضاحلاو بألا فالتخا
 اهآر نإف ةنيضحملا ىلإ يضاقلا رظنيف ريغصلا نس يف فالخلا يف هولاق ام فالخلا اذه يف
 .ةاهتشم ريغ اهار نإو .اهيبأ ىلإ اهملس اهملسو ةنضاحلا نم اهعزنو ةعساتلا نس اهغولبب مكح «ةاهتشم

 .ةعساتلا نس غلبت مل اهنأ رابتعاب اهتتضاح دي يف اهئاقبب مكح

 : ةناضحلا ةّذم ديدمت - 84

 ءاوس مألا دنع ناك ًاهوتعم غلب نمو : : (ةرهوجلا» يفو» : نيدباع نبال «راتحملا د د يف ءاج

 در نونجلا وأ هتعلا هباصأو هيبأ ىلإ نوضحملا مَلَس اذإ هنأ كلذ ىنعمو ٠ 014م وأ نبا ناك

 . ىفشي نأ ىلإ اهتناضح يف راصو .همأ ىلإ

 .8"7ص اج «راتحملا در» (17١؟7185)

 الا



 يناثلا عرفلا

 ةناضحلا ةّدم ىف  ةيعفاشلا بهذم

 - :زييمتلا ّنس نوضحملا .غولي ىلإ ةلاضحلا ةّده

 يف ةناضحلا يهتنت :اولاق دقف ءزييمتلا ّدح ىثنأ وأ ًاركذ نوضحملا غولب ىلإ ةناضحلا ةّدمو

 : «جاهنملا نتم» يف ءاج دقف « ىثنألاو ركذلا ىلع قدصي مهدنع زيمملاو .4"2*”زييمتلاب ريغصلا

 ىلع ًاقيلعت «جاتحملا ينغم» بحاص لاق .«امهنم راتخا نم دنع ناك .هاوبأ قرتفا نأ زيمملاو»

 , 32448 يثنألاو ركذلاب قداصلا - :(زيمملاو) ةملك

 :زييمتلا نس - ١015

 ىلع مدقتي دقو ءًبيرقت نامث وأ نينس عبس ًابلاغ زييمتلا نسو» : هنع اولاق دقف زييمتلا نس امأ

 , 05140 تسلا ىلع ول - زييمتلا ىلع هيلع هرادم" مكحلاو «نامثلا نع رخأتي دقو عبسلا

 ثلاثلا عرفلا

 ةناضحلا ةّدم ىف  ةلبانحلا بهذم

 :نينس عبس نوضحملا غولب ىلإ ةناضحلا ةّدم

 نمف هيف اعزانت اذإ هيوبأ نيب رّيخ هوتعمب سيلو ًاعبس غلب اذإ مالغلا نإ «ينغملا» يف ءاج

 هذهف «ةناضحلا ةدم ءاهتنا دعب هيوبأ نيب رّيخُي هنأ مولعملا نمو .49"2'(هب ىلوأ وهف امهنم هراتخا

 : يلبنحلا يقرخلا مامإلا لاق دقف © نينس عبس اهغولبب اهتتاضح ةدم يهتنت ىثنألا كلذكو

 اهغولبب اهتناضح ةّدم ءاهتنا ينعي اذهو .4"2ة!)(اهب قحأ بآلاف نينس عبس ةيراجلا تغلب اذإو»

 : هلوقب اهيبأ ىلإ اهميلستو نينس عبس اهغولبب اهتتناضح ةذم ءاهتنا ةمادق نبا للعيو « نيئس عبس

 اهنأل ؛اهيبأ دنع نوكلا يف عبسلا اهغولب دعب ةيراجلل ظفحلاو ظحلا ةناضحلاب ضرغلا نإ»

 تغلب اذإ اهنألو ؛اهنوصيو اهظفحي نم ىلإ جاتحت مألا نإف .«كلتب ىلوأ بألاو ,ظفح ىلإ جاتحت

 . 40١ ص كج «جاتحملا ينغم) (7١؟447)

 . 505ص (؟ج «جاتحملا ينغم» )١7548( . ؛ة 5ص .”ج «جاتحملا ىنغم» (١؟444)

 .5١5ص الج «ينغملا» (74351 ."4١5ص ءالج «ينغملا» (1١1؟43-)

 1١لا -



 اكتب . جيوزتلل ةيحالصلا تبراق عبسلا

 :ةناضحلا ةّدم ديدمت 01

 هباصأ مث هابأ راتخاف نينس عبس هغولبب هيوبأ نيب : ريخ دق ركذلا نوضحملا ناك اذإو

 عبس نبا راتخا نإو» : «عانقلا فاشك» يف ءاج دقف .هتناضح ىلوتتل همأ ىلإ د دري هنإف ءنونجلا

 .45"2نهرايتخا لطبو ءريغصلاك هدهاعتي نم ىلإ هتجاحل مألا ىلإ در ءهلقع لاز مث هابأ

 عبارلا عرفلا

 ةناضحلا ةّدم يف  ةيكلاملا بهذم

 و : غولبلا ىلإ ركذلا ةناضح 4

 تطقس ءًانونجم وأ ًانمز غلب نإف غولبلل ركذلا ةناضحو» :ريدردلل هريبكلا حرشلا» يف ءاج
 .2"؛يهّقحب مايقلا هيلعو بألا ىلع هتقفن ترمتساو مألا نع

 : لكشملاو ىثنألا ةناضح ةّدم 6

 ا دكدرب ادام لكحل عرب اصلا يتب ارو ارا
 , 0"؛ة©عجوزلا اهب

 ةناضحل ا ةدم يف  ةيرفعجل كلا بهذم

 ىثنألاو ركذلا ةناضح ةدم - 5

 ًاركذ نالوح يهو عاضرلا ةّدم دلولاب ٌّقحأ مألاف «ةناضحلا امأو» :«مالسإلا عئارش» يف ءاج

 غلبت ىتح ىثنألاب ٌّقحأ مألاو .ركذلاب ّقحأ دلاولاف لصف اذإف .ةملسم ةرح تناك اذإ ىثنأ وأ ناك

 «- نيئس عبس اهغولب يأ  رهظأ لوألاو .جورتت ملام اهب قحأ مألا ليقو لعست ليقو ءنينس عبس

 نأو نيئس عبس اهغولب ىلإ ىثنألا ةناضح نأ اذه نم مهفيو .©""4؟9«اهب قحأ بألا نوكي مث

 . نيتنسلا دعب همضب قحأ بألا نوكي مث «هتدالو نم نيتنس ةّدم يأ هماطف ىلإ ركذلا ةناضح

 .17١51ص ءالج «ينغملا» (1١؟595)

 .ةهاأ"ص .؟ج ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (1١؟595) , 773١ ص اج «عانقلا فاشكو )١1١11945(

 .7496-715ص 217ج «مالسإلا مئارش» )١7455( .ه75ص 7١ج هريدردلل هريبكلا حرشلا» )١159(
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 ةناضحلا ةّدم يف - ةيرهاظلا بهذم

 : غولبلا نس ىلإ ةناضحلا ةّدم -

 اغلبي ىتح ةريغصلا ةنبالاو ريغصلا دلولا ةناضحب ٌّقحأ مألا» : يرهاظلا مزح نبا مامإلا لاق

 ةيرهاظلا دنع ةناضحلا ةدمف .4"2؛؟'«مسجلا ةحصو زييمتلا عم تابنإلا وأ مالتحالا وأ ضيحملا

 . ىثنألا يف ضيحلاك اهيف غولبلا تامالع روهظب ةريغصلاو ريغصلا غولب ىلإ

 ةناضحلا ةّدم ىف - ةيديزلا بهذم

 : هئانغتسا نيح ىلإ ركذلا ةناضح ةّدم ه6

 ققحت اذإف : هسفنب سبليو برشيو لكأيف هتتضاح نع هئانغتسا نيح ىلإ يبصلا ةناضح ةّدم

 دقف دقف . هئانغتسال ةنيعم ًانس اودجي مل مهنكلو . هب ىلوأ بألا نوكيو هتناضح ةّدم تهتن هنا هنم كلذ

 نانا ىلوأ بألاف ير ًاسابلو ير ككأ هسفنب يبصلا ىنغتسا ىتم» :اولاق اق

 د : : ىثنألا ةناضح ةّدم - ٠ ةنلحا

 ىنعمو غولبلل ًانيعم ًانس اودجي مل مهنكلو .©41"2*»غولبلا ىلإ ىثنألاب ىلوأ مألاو» :اولاق

 ش . مالتحالاو ضيحلاك هتامالعب غولبلا ىلع لدتسي هنأ كلذ

 سماخلا بلطملا

 هتتضاح دنع وهو نوضحملاب دلاولا ةقالع

 :هب دلاولا ةقالع عاطقنا ينعت ال دلولا ةناضح -

 مزتلملا وه بألاف .هب بألا ةقالع عاطقنا ينعي ال اذهف همأ ةناضح يف دلولا راص اذإو

 يف ءاج .كلذ نم هعنم ةنضاحلل قحي الو هتباقرو هتيؤر يف ّقحلا هلو ,هتناضح ةرجأبو هتقفنب

 رظنلا نع رخآلا عنمي ال :نيوبألا دحأ دنع ناك ىتم دلولا» :ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا»

 ,0”'01(هدهاعت نعو هيلإ

 .57"١ص «"؟7ج «ناهزألا حرش» (1١؟594) .799ص ١٠ج «ئلحملا» (174959)

 .6 5"ص 201ج «ةيدنهلا ىواتفلا» ( 0 :0 . "١ص 232ج «راهزألا حرش» (١؟5499)
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 ش : هتتضاح دنع هدلو ةرايز بآلل 05

 ةرايزلا هذه نوكت نأ ىلع اهتيب يف هتتضاح دنع نوضحملا هدلو روزي نأ بألا ٌّقح نمو
 دنع وأ مألا دنع ةيراجلا تناك اذإ» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج .ةيعرشلا دودحلاب

 ؛طسبني الو ثكملا ليطي الو اهمأب ولخي نأ ريغ نم رخآلا دنع اهترايز نم امهدحأ عنمي الف بألا
 .0**«رخآلا لزنم يف امهدحأ طسبت عنمت امهنيب ةقرفلا نأل

 مألا لقتست ال يذلا نونجملاو زيمملا ريغ ريغصلا» : ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يفو

 .©70:9,. .بألا امهروزيو ًاراهنو ًاليل مألا دنع نانوكيف ءهطبضب

 :اهدنع هدلو ةرايز نم بألا عنمي امب ةنضاحلا موقت ال 5

 مألل زوجي الف « هلاح ىلع نئمطيل هتنضاح دنع هدلو روزي نأ بألا ٌّقح نم ناك اذإو

 ىلإ تلقتنا ول امك ةبعص وأ هل ةنكمم ريغ هترايز لعجي امب موقت وأ هترايز نم هعنمت نأ ةنضاحلا
 ثيحب هيلإ ةلقتنملا ناكملا برقب بألا ةماقإ دلب جراخ ىلإ اهلاقتنا ءاهقفلا ديق اذهلو ؛ ديعب ناكم

 نإف .ةديعب نيدلبلا نيب ةفاسملا تناك اذإ اذه» : يناساكلا مامإلا لاق .هدلو ةرايز هيلع قشي ال

 قحلي ال هنأل ؛كلذ اهلف .ليللا لبق هلزنم ىلإ دوعيو هدلو روزي نأ بألا ردقي ثيحب ةبيرق تناك

 وهو ةمادق نبال «ينغملا» يفو .©5”*"2«دلبلا فارطأ ىلإ لقنلا ةلزنمب لقنلاب ررض ريبك بألا

 لك بألا مهاري ثيحب برق نيدلبلا نيب نوكي نأ الإ» :نوضحملاب ةنضاحلا لاقتنا نع ملكتي

 0: 9«اهتناضح ىلع مألا نوكتف «ءهنوريو موي

 :هتتضاح دنع تيبملا نكلو هملعيل نوضحملا ذخأي نأ باآلل - ١47

 ىلإ وأ هميلعتل بتكملا ىلإ هملسيل هتتضاح نم نوضحملا ذخأي نأ دلاولا ّقح نمو

 :قاوملا مامإلا لاق دقف «ةيكلاملا صن اذه ىلعو .هتنضاح دنع الإ تيبي ال نكلو .عئانصلا

 ؛ هّمأل يوأيو همّلعيل هيبأ ىلإ فالتخالا نم عنمُي مل همأ ةناضح يف نبالا ناك اذإ : يجابلا لاق»
 «ةنودملا» صن اذهو ةفرع نبا لاقو . عئانصلاو بتكملا يف همالسإو هبيدأتو هميلعت بألا ىلع نأل

 وبأ لاقو .23"***وهّمأ دنع الإ تيبي الو بتكملل هثعبو هبدأو همأ دنع هدلو دهاعت بألل .:كلامل

 هلسري مث هراد يف هنتخي نأ هلو هدلو رومأ عيمجب مايقلا هل بألا :ةيكلاملا ءاهقف نم نسحلا
 ؟ يي الا

 . 408ص اج «جاتحملا ينغم» (١6١١؟) .97١5/ص ءالج «ينغملا» (١؟١601)

 ."7١5ص «ا/ج «ينغملا» (7١؟05١6) .ة 5ص 24ج «عئادبلاو (17607)

 )١1605( «4ج قاوملل «ليلخ رصتخمل ليلكإلا»و «جاتلا» ص©١6؟.

 )605؟١( باطحلل «ليلجلا بهاوم» ج4#.(ص١9؟.
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 هتناضح ءاهتنا دنع نوضحملاب لعفي ام

 :ديهمت 4

 ليصفتلا ىلع ةناضحلا نع هئانغتسال ىثنأ وأ ناك ًاركذ نوضحملا ةناضج ةّدم تهتنا اذإ
 مالغلا رييخت ىلإ بهذي لوق :ءاهقفلل لاوقأ ؟ذئنيح نوضحملاب لعفي اذامف .5”*"2هانّيب يذلا

 مالغلا رييخت ىلإ بهذي لوقو .هدنع نوكيو هيلإ مضُي هراتخا امهيأف هيوبأ نيب ةيراجلا نود
 امنإو «رييختلا مدع ىلإ بهذي لوقو .هدنع راص رايتخالا هيلع عقو امهيأف نيوبألا نيب ةيراجلاو
 .هيلإ مضلا قحتسي نم ىلإ مضُي هتناضح ءاهتنا دعب نوضحملا

 :ثحبلا جهنم 6

 .هيوبأ نيب ةيراجلا نود مالغلا رييخت :لوألا عرفلا

 .امهيوبأ نيب ةيراجلاو مالغلا رييخت : يناثلا عرفلا
 .ةيراجلاو مالغلل رييخت الو رايخ ال :ثلاثلا عرفلا

 لوألا عرفلا

 هيوبأ نيب ةيراجلا نود مالغلا رييخت

 : هتناضح ءاهتنا دنع مالغلا ريخي -- 57

 نوكي نأ هاوبأ قفتاو تاونس عبس نوضحملا يبصلا غلب اذإ مهدنعف .ةلبانحلا لوق اذهو

 ناكف امهنيب مكاحلا هريخ اقفتي مل نإو .امهودعي ال امهيلإ همض يف قحلا نأل ؛زاج امهدحأ دنع

 , 3070: ةيراجلل رايخ الو 2159: حيرشو ىلعو رمع كلذب ىضق ءامهنم راتخا نم عم

 :لوألا ليلدلا :لوقلا اذه ةلدأ - ١07

 هدانسإب ديعس هاور .هّمأو هيبأ نيب امالغ رّيخ لكك ىبنلا نأ هنع هللا ىضر ةريره وبأ ىور

 .اهدعب امو ٠١4٠7 تارقفلا (١؟01٠6/)

 . 1١" ص «ءا"ج «عانقلا فاشك» ؛.4١5ص ءالج «ينغملا» )١7604(

 ."6١5ص الج «ينغملا» )١76١8(

 الكل



 هللا لوسر اي :تلاقف ِهلَك يبنلا ىلإ ةأرما تءاج» :لاق ةريره يبأ ظفل يفو .يعفاشلا مامإلاو

 : للك هللا لوسر لاقف , ينعفن دقو ةبنع يبأ رثب نم يناقس دقو ينباب بهذي نأ ديري يجوز نإ
 ءاج امك ءدواد وبأ هاور 0 تقلطظناف هنأ دج ذخأف .تكش امهيأ ديب ذخف كمأ هذهو كوبأ اذه

 يبأ نع ثيدحلا اذه درو ءدواد يبأ ننس يف يذلاو .0'*"2عانقلا فاشكدو «ينغملا» يف

 هللا لوسر اي :تلاقف هدنع دعاق انأو ٍِكَي هللا لوسر ىلإ تءاج ةأرما تعمس ينإ» :لاق ةريره

 : لي هللا لوسر لاقف « ينعفن دقو ةبنع يبأ رثب نم يناقس دقو ينباب بهذي نأ ديري يجوز نإ

 ذخف كمأ هذهو كوبأ اذه : لكي يبنلا لاقف ,يدلو يف ينقاحي نم :اهجوز لاقف ؛هيلع امهتسا

 ْ ,69«تانوبر تقلطناف هنأ ديب ذعخاف تفش مهيأ ديب

 : يناثلا ليلدلا 4

 ٠ هاور .همأو هيبأ نيب امالغ رّيخ هنأ هنع هللا يضر رمع نع يور دقف «ةباحصلا عامجإ
 :لاق هنأ يمرجلا ةرامع نع يور دقف ءهنع هللا يضر يلع نع ًاضيأ ربيختلا يورو ءديعس

 ...يبأ نع كلذ وحن يورو .نامث وأ عبس نبا تنكو يمأو يمع نيب هنع هللا يضر يلع ينريخ

 .©*ًاعامجإ تناكف ركنت ملو .ةرهشلا ةنظم يف عئاقو هذهو ءهنع هللا يضر ةريره

 :ثلاثلا ليلدلا - ٠١49

 هدنع دلولا ةعفنم نأل ؛هريغ ىلع مدقي قفشألا نأ ساسأ ىلع موقي ةناضحلا يف ميدقتلا

 هسفن نع برعي ًاّدح مالغلا غلب اذإف ءاهسفنب اهرابتعا نكمي مل اذإ اهتنظمب ةقفشلا انربتعاو «رثكأ

 كلذب مدقف .هيلع قفشأو هب قفرأ هنأ ىلع لد نيوبألا دحأ ىلإ لامف هدضو ماركإلا نيب زيميو

 )١1161١( ص اج «عانقلا فاشك» ,"5١5ص الج «ينغملا» ١"77.

 :1/1"-70/؟ص ."ج «دوبعملا نوع» يف هحرش يف ءاجو الا” !"ال"ص ."ج «دواد يبأ نئس» )١181١(

 دلولا ىلإ مألا ةجاح' روهظ عم ةناضحلا ةدم دعب ثيدحلا لمحم لعلو دلولا ئلإ اهتجاح ترهظأ»

 لاق «نبالا ئلع يأ (هيلع امهتسا) هلوقو يدنسلا هلاق .دلولا حالصإ هتدارإ مدع عم هنع بألا ءانغتساو

 زوجي امك اهيلإ عوجرلا زوجي هنأ نيرمألا يواست دنع ةيعرش قيرط ةعرقلا نأ ئلع ليلد يف :لينلا يف

 كلذ ىلع لدي ام اذه ةريره يبأ ثيدح يف سيلو اهيلع ربيختلا مداقي هنإ ليق دقو «رييختلا ىلإ عوجرلا

 نإ ليق دقو دلولا ريخ العفي مل امل مث ,مهسألاب ًالوأ امهرمأ خي يبنلا نأل .هسكع' ىلع ّلد امبر لب

 امهيأ ديب ذخف» : كي هلوقو هب نيدشارلا ءافلخلا لمعو هيلع ثيداحألا ظافلأ قافتال ئلوأ رييختلا

 كلذك ناك اذإو ةناضحلا نع قنغتساو لقع يذلا مالغلا يف اذه :ملاعملا يف يباطخلا لاق .«تئش

 . «هيدلاو نيب ريخ

 .6١5ص الج «ينغملا» (11015)

 الآل -



 - ةالصلاب يأ  مهورم» : لكك لاقف «ةالصلاب اهيف هبطاخ عرشلا نأل ؛نينس عبس هغولبب هانديقو
 ”ةفكيللع «عبسل

 ٠١ - عبارلا ليلدلا :

 اهنأل ؟ هتمدخ ةرشابمو لمح ىلإ هتجاحل نوضحملا رغص لاح يف بألا ىلع تمّدق مألا

 امهبرقل هيلإ ةبسنلاب .مألاو بألا :هادلاو ىواست كلذ نع ىنغتسا اذإف هب موقأو كلذب فرعأ

 ش , 07014 ورايتخاب رخآلا ىلع امهدحأ حجرتيف هنم

 ؟ًاقلطم يبصلا رايتخاب ذخؤي له - ٠١١

 : ليقع نبا يأر : ًالوأ

 لهف «ةلبانحلا هيلإ بهذ ام وه هتناضح ءاهتنا دنع ركذلا نوضحملا دلولا رييخت ناك اذإو

 اذإ هرايتخاب ذحخي : لمجملا باوجلاو ؟هرايتخاب لخألل طورشو دويق كانه مأ ًاقلطم هرايتخاب ذخؤي

 اذهلو «رايتخالا اذهب ذخؤي مل هيلع ررض هرايتخا يف ناك نإف .هتحلصمل ًاققحم رايتخالا اذه ناك

 . هيلع ررضلاو داسفلا نم هرايتخا ةمالس يبصلا رايتخاب ذخألل يلبنحلا ليقع نبا هيقفلا طرتشا

 نم عم ناكف ءامهنيب مكاحلا هريخ يبصلا يف ناوبألا عزانت نإو» :«عانقلا فاشك» يف ءاج دقف

 امهدحأ راتخي هنأ ْمِلَع نإ امأف «رايتخالا داسف نم ةمالسلا عم ليقع نبا لاقو .امهنم راتخا

 , 01919 هتوهش  ىضتقمب لمعي مل بدألل رخآلا هركيو .داسف نم هنكميل

 : ميقلا نبا يأر :ًايناث - 7" ٠١

 اذإ همدقن امنإف .هسفنب وأ ةعرق وأ رييختب هانمّدق نمف :ىلاعت هللا همخر ميقلا نبا لاق 1

 ىلإ تافتلا الو هيلع تمّدق هنم ريغأو بألا نم نوصأ مألا تناك ولو .دلولا ةحلصم هب تلصح

 نم راتخا اذإف «بعللاو ةلاطبلا رثؤي لقعلا فيعض هنإف ,ةلاحلا هذه يف يبصلا رايتخا الو ةعرق

 هكرتت مألا تناك اذإف . .ريخأو هل عفنأ وه نم دنع ناكو هرايتخا ىلإ تفتلي مل كلذ ىلع هدعاسي

 ّقحأ اهنإف «كلذ نم هنكمي هوبأو هنارقأ ةرشاعمو بعللا رثؤي يبصلاو .نآرقلا هملعتو بتكملا يف

 ,07013رسكعلا كلذكو ةعرق الو رييخت الب هب

 ."6١ص الج «ينغملا» ( 7615

 77١ ص ءا"ج «عانقلا فاشكو ,."6١صض الج «ينغملا» (١١1؟5١61)

 .١؟8ص ءة؛ج ميقلا نبال «داعملا داز» (١؟615) . 77١ ص اح «عانقلا فاشكو )١1١61١6(
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 : ميقلا نباو ليقع نبا يأر ىلع بيقعت - 578 ٠١

 راتخا هنأو ةحلصملل ًاققحم هرايتخا ناك اذإ يبصلا رايتخاب ذخألا مّيقلا نباو ليقع نبا قلع
 ؛هراتخا نم راتخا هنأو يبصلا رايتخا ةعيبط فرعن فيك نكلو .بعليو وهلي هكرتي نم ال هعفني نم

 دويقلا هذهب ذخألا مث ؟لبقتسملا يف فرعتو فشكنت رومأ هذهو ؟بعللاو وهللا نم هنكمي هنأل

 هرايتخا نأ ةجحب هكرتو هلاطبإ نكمي هنأل ؛ مالغلا رييخت يف ةميق لعجي ال ةقيقحلا يف طورشلاو
 .هتحلصم يف سيلو «ميلس ريغ دساف

 ٠١4 - هحيجرت ىلإ ليمأ يذلا :

 ءاج عرشلا نإ ثيحو «مالغلا رييخت وهو ثيدحلا ىضتقمب لمعلا بوجو هارأ يذلاف هيلعو

 هعفني نم رايتخا يف نوكت يبصلا ةحلصم نأ ثيحو «يبصلا ةحلصم هب دارأ هنإف رييختلا اذهب

 ىلع بعللاو وهللا نم هنكميو ,؛براغلا ىلع لبحلا هل كرتي نم رايتخا يف سيلو هملعيو هبذهيو
 لدتسن نأ نذإ بجيف «لبقتسملا يف الإ فرعي ال كلذ ةفرعم نإ ثيحو «.ميلعتلاو ةيبرتلا باسح

 .هدالوأ ةيبرت يف هجهنم وأ بألا ةريسب لدتسنو «هتناضخ يف اهتلماعم تناك فيكو مألا ةريسب

 حلاصلا دلولا راتخاو نيدلاولا نع كلذ انفرع اذإف ءال مأ ةنسحلا ةيبرتلابو ّدجلاب مهذخأي لهو

 وأ انفرع امهنم حلاصلا ريغب ذخأ نإو هرايتخاب انذخأ امهنم لك نع هانفرع ام ءوض يف هيوبأ نم

 ىذألا عفد نألو ؛رارض الو ررض ال هنأل ؛هرايتخاب ذخأن الف هب راضلا وه ام راتخا هنأ اندنع حجرت

 ةريس نم انديفي ام انلهج اذإ امأ .راغصلا ةياعر يف عرشلا جهنمو قفتي امم ًاريغص لازي ال وهو هنع
 .- ملعأ هللاو  هرايتخا ىضتقمب ذخألا هارأ يذلاف .لاحلا يروتسم اناك نأب نيوبألا

 ا :ةيراجلل رييخت ال ٠١ مه

 حصي الو ءاهيف اهب تأي مل عرشلا نأل ؛اهتناضح ءاهتنا دنع اهيوبأ نيب ريخت ال ةيراجلاو
 نينس عبس رمعلا نم تغلب اهنألو ؛هيلإ اهتجاحك ظفحلا ىلإ جاتحي ال هنأل ؛ مالغلا ىلع اهسايق
 ردقأو ةءافكلاب ملعأ وهو اهّيلو هنأل ؛اهيبأ نم ةيراجلا بطخت امنإو , جيوزتلل ةيحالصلا تبراق

 بجي عبسلا دعب ةيراجلا مض نألو . هيلإ ةيراجلا مضتف هريغ ىلع مدقي نأ يغبنيف .ثحبلا ىلع

 ةحلصملا ققحي يذلا وه اهيبأ ىلإ اهمضو ءاهل ةحلصمو ةعفنم هيلإ اهمض يف نمل نوكي نأ

 .2*"اهمأ نم اهتنايصو اهظفح ىلع ردقأ هنأل ؛اهل

 ."7١/ص الج «ينغملا» (7١1؟8617)
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 يناثلا عرفلا

 (1':5امهيوبأ نيب ةيراجلاو مالغلا رييخت

 :ىثنألاو ركذلا لمشي رييختلا - ١5

 ةيونأ نيب ريخي ةناضحلا ةّدم ءاهجا دنع +ىقنأوأ ناك ًاركذ نوضحملا نأ ىلإ ةيعفاشلا بهذ
 ريغصلا ماعلا نالو 0 هيبأ نيب ًمالغ ريخ يبنلا نا نآل ؛هدنع نوكي هدا اهيباف

 ملا تر مل لل كش ع 0

 ٠١1 - رييختلا ريخأت زوجي )001(:

 ال نايستلا تاناب اهزاغن نورك نأ هريخت يف ربتعيو» :ةيعفاشلا ءاهقف نم ةعفرلا نبا لاق
 ينعت رييختلا بابسأب ةفرعملاو . (يضاقلا داهتجا ىلإ لوكوم وهو كلذ لوصح ىلإ هرييخت ٌريخأ

 ققحي امهنم راتخملا نوك نم بألا وأ مألا رايتخا ىلإ امهوعدي ام ةيراجلا وأ مالغلا ةفرعم

 زاج رييختلا ريخأت يضاقلا ىأر اذإف ءامهميلعتو امهتيبرتو امهتياعر نم هب موقي امب امهتحلصم
 هركذ امل رييختلا ريخأتو «.يرورض وه امم رثكأ ريخأتلا ةّدم لوطت ال نأ يغبني نكلو .كلذ هل

 . هتتضاح دنع دلولا ىقب رييختلا رخأت اذإو .دلولا ةحلصمل هحجرن ام وه ةعفرلا نبأ

 ثلاثلا عرفلا

 ةيراجلل الو مالغلل رييخت ال

 : ةناضحلا ةّدم ءاهتنا دنع نوضحملل رييخت ال ١

 ناك ًاركذ مضي امنإو « هيوبأ نيب نوضحملل رييخت الو رايخ الف ةناضحلا ةّدم تهتنا اذإ

 بهذم ًاضيأ اذهو . 00 )ةيفنحلا هد «بألاك سفنلا ىلع يلولا وهو هيلو ىلإ .ىثنأو

 يتلا نسلا هغولب دنع نوضحملا رييخت هت اوركذي مل مهنأل ا م ول

 هحرش»و «بذهملا» 57١9-2770 ص الج (جاتحملا ةياهن» ,.455-404ص اج «جاتحملا ينغم» (0761)

 . 1786ص (.1ا/ج ؛عومجملا

 )١11619( 27ج «جاتحملا ينغم» ص40١.

 ١96١١( ء”ج «ريدقلا حتفدو «ةيادهلا» ص١8".

-8*- 



 ,0707هتناضح ةّدم اهب يهتنت

 :لوقلا اذه ةلدأ - ٠١4

 «ةلدأ ةلمجب هتناضح ةّدم ءاهتنا دنع هيوبأ نيب نوضحملا رييخت مدع ىلع ةيفنحلا لدتسا
 : ىلي اميف كلذ ركذنو ءرييختلاب نولئاقلا هب لدتسا ام ىلع اودر مهنأ امك

 :لوألا ليلدلا

 نم راتخي دقف هيوبأ نم هيلإ مضي نم نييعت هل انكرتو هتناضح ةّدم تهتنا اذإ نوضحملا نإ
 ةعّدلا هدنع نم راتخي هلقع روصقل» :«ةيادهلا» يف ءاج امك هنأل احا يف هتحلصم ققحتت ال
 يبصلا نآلو» :«طوسبملا» يف ءاج امك وأ 9"20«هل رظنلا ققحتي الف بعللا نيبو هنيب هتيلختل

 وأ , 05059هتوهش هعلنمي الو هبدؤي هيل نم راتخي هنأل ؟ هرضي ام راتخي ةداعلا يف - ةيبضلا اذكو

 ليمي هاوه ةبلغل هنأل ؛ةمكحب سيل يبصلا رييخت نألو» : ىلاعت هللا همحر يناساكلا لوقي امك
 «نيدلا ملاعمو سفنلا بادآ ملعتو باتكلا نم برهلاو لسكلاو غارفلا نم ةرضاحلا ةذللا ىلإ
 , 0*؟9مهيدؤي الو هلمهي يذلا وهو نيوبألا ٌر رش راتخيف

 :ىناثلا ليلدلا 0١

 ,06"©ةناضحلا ةّدم ءاهتنا دنع هيدلاو نيب نوضحملا اوريخي مل ةباحصلا نأ حص دق

 :ثلاثلا ليلدلا 5

 نيب دلولا رّيخ ِِلكك يبنلا نأ هيف ءاج يذلاو «هريغو دواد وبأ هاور يذلا يوبنلا ثيدحلا امأو

 : يتأي ام هيلع 00 هيوبأ

 ةكرببف 6 (ةهددس مهللا» : دع لاقف ,هيوبأ نيب نيب هريخ يذلا مالغلا كلذل اعد بِكَ يبنلا نأ

 قح يف - كلك يبنلا ءاعد لثم يأ - هلثم دجوي الو لا ءاعد

 غلب اذإ هنأ ه هانلق اموهو نوضحملل عفنألا وه ام ةنظم ىلإ ريصملا بجوف «نينوضحملا نم

 , 90*07هيلإ همض يف ٌّقحلا هل نم ىلإ عفد هتناضح اهيف يهتنت يتلا 0

 «ئلحملا» ىلا ص ءالج «ينغملا» هاكص 275ج «يقوسدلا ةيشاحو»و ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (17ه151)

 . 01ص .7ج «راهزألا حرشو 740-47 ص 37ج «مالسإلا عئارش» 737 ص .١1ج مزح نبال

 .8١7ص 86ج يسخرسلل «طوسبملا» )١17637( ."8١ص ,ج «ةيادهلا» (١؟97؟)

 ."8١1ص الج «ةيادهلا» (1١؟6؟0) .4 4ص «.4ج «عئادبلا» (16١؟54)

 )١116155( 8ص .هج «طوسبملا»  2.5١ءالج هريدقلا حتف» ص١8".
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 ناك هنأ ليلدب ًاغلاب ناك كك يبنلا هرّيخ يذلا مالغلا نأ ىلع رييختلا ثيدح لمحي وأ : ب

 لسري ال غولبلا نود ناك نم نأ مولعملا نمو ؛ثيدحلا يف ءاج امك ةبَنع يبأ رثب نم هّمأل يقتسي

 نحنو .ًابلاغ كلذ نع هزجعو هلقع ةلقل ؛اهيف طوقسلا نم هيلع فوخلل اهنم ءاقتسالل رابآلا ىلإ

 .©*"دارأ امهيأ دنع نوكي نأ نيبو ىنكُسلاب درفني نأ نيب ريخم وهف غلب اذإ لوقن

 : ةيفنحلا ةلدأ ةشقانم - 4# 4 ٠١

 بعلي هكرتي نم راتخي هنألو ؛هلقع روصقل رايتخالا نسحي ال نوضحملا نإ : مهلوق : الوأ

 نع انركذ امك هرايتخا ءوس حجرت اذإ هرييخت ريخأت ناكمإب لوقلا اذه ىلع دري .هملعي الو وهليو

 بابسأب ًافراع نوكي نأ هرييخت يف ربتعيو» :لاق ذإ انه هلوق ديعنو «ةيعفاشلا نم ةعفرلا نبا

 .1*0«يضاقلا داهتجا ىلإ لوكوم وهو «كلذ لوصح ىلإ هرييخت ّرخأ الإو ءرايتخالا

 .هتناضح ءاهتنا دنع هيدلاو نيب نوضحملا اوريخي مل ةباحصلا نأ حص دق : مهلوق :ًايئاث

 نبا لاق ىتح ءامهنع هللا يضر يلعو رمع لبق نم رييختلاب ذخألا تبث هنأ .لوقلا اذه ىلع دري

 تناكف .راكنإ اهيف لقني مل هنأ رييختلاب يلعو رمع اهيف ىضق يتلا عئاقولا هذه يف ةمادق

 ,يتوكس عامجإ الو ىتح رييختلا ىلع عامجإلا لوصح ىلع هقفاون مل اذإو .©"*"؟ًاعامجإ
 لدي امم ءامهنع هللا يضر يلعو رمعك ةباحصلا ضعب لبق نم رييختلا لوصح ىلع هقفاون نحنف

 عابتاو هب ذخألاف .هب ذخأ امل ةيوبنلا ةنسلا يف لصأ هل نكي مل ولو يعرش جهن هب ذخألا نأ ىلع

 .هب ذخألا ىلع ركنأ نم ةباحصلا نم انيلإ لقني مل ذإ ؛هنع نيتكاسلا عابتا نم ىلوأ هب ذخأ نم

 نسحب يبصلل لي يبنلا ءاعدل زاجو حص امنإ يبصلا رييخت نأب ثيدحلا مهليوأت :ًاثلا

 هب ذخألا ىلإ ليبس الف يلاتلابو لكك يبنلا ةافو دعب ءاعدلا اذه لثمل ليبس ال هنأو .رايتخالا

 نأ .لوقلا اذه ىلع دري . هيلإ همض قح هل نم ىلإ هتناضح دعب يبصلا ميلستب ذخألا مزلي لب

 لعفلا ءاقبل طرتشي الو . يبصلل اعد املو كو يبنلا هلعف امل ًاعورشم هلصأ نكي مل ول رييختلا

 طرشل سميلو كي هدوجول لصح امنإ ءاعدلا اذه نأل ؛ كك يبنلا ءاعدب هنارتقا ءاقب ًاعورشم

 . دع يبنلا هعقوأ ام ةيعورشم

 نأ ليلدب غلابلا رييخت ىلع لمحي دق ثيدحلا نأب .ىلاعت هللا مهمحر ةيفنحلا هيجوت امأو

 نود يبص نم ىتأتي ال اذهو «رئب نم هّمأل يقتسي ناك ,ثيدحلا يف ءاج امك «هرييخت ىرج نم

 نوقتسي نم ضعب هنيعي نأب رثبلا نم همأل ءاقتسالا هنكمي دق غلابلا ريغ نأ هيلع دري اذهف . غولبلا

 .817-518ص اج «ريدقلا حتفدو «ةيادهلا» )١1677(

 ."6١5ص ءالج «ينغملا» )١11679( . 455 27ج «جاتحملا ينغم» (1761١؟8)
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 اهقوسيو ةباد ىلع اهلمحي وأ اهب يتأيو هرهظ ىلع اهلمحيف «هتبرق وأ هءانإ هل اوألمي نأب رئبلا نم
 ءّاغلاب ناك كي يبنلا هريخخ يذلاو هّمأل ءاملا يقتسي ناك يذلا يبصلا نإ :انلق ول ىتحو .همأ ىلإ
 .رْيخُي ال غلابلا ريغ نأ ىلع لدي ال اذهف

 : حجارلا لوقلا 4 - 

 اهركذ ىتلا دويقلاب هتناضح ةّدم ءاهتنا دنع هيوبأ نيب نوضحملا رييختب ذخألا حجارلاو
 .اهنم هانحجر امو مهلاوقأ ىلع هب انبقع امبو .ةيعفاشلاو ةلبانحلا نم رييختلاب نوذحألا

 - م -



 لاسر لدنلر

 دداشإوبلا نأ

 هضاروهرز )ل ةلوالشل#و 5
1 

 نإف ,ةنضاحلا نع امهئانغتساب ةريغصلا وأ ريغصلا ةناضح يأ ,ةناضحلا ةّدم تهتنا اذإ

 اذهو .سفنلا ىلع ةيالولا مهل نم ىلإ راغصلا مض ةلحرم يه ةناضحلا ةلحرم يلت ىرخأ ةلحرم

 هقف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاج دقف «دالوألا ةلافك يأ «ةلافكلا» ءاهقفلا ضعب هيمسي مضلا

 نونجمو لفطك هزييمت مدعل هيذؤي امع هسفن رومأب لقتسي ال نم ظفح ةناضحلا» :ةيعفاشلا

 مامإلا هلاق .(ةلافك) ىمستف عولبلا ىلإ هدعب امأو .زييمتلاب ريغصلا يف يهتنتو .هتيبرتو

 اذه لباقي ام ركذ عم لصفلا اذهل ًاناونع هانرتخا ام وه يدرواملا هلاق امو .©20* )(يدرواملا

 ةيالولا مهل نم ىلإ 83 مض» :وهو مهريغ دنع ناونعلا اذه ينعي ام وأ نيرخآلا دنع ناونعلا

 .«سفنلا ىلع

 :دالوألا ةلافك عيرشت ةمكح -آ5

 مهنع ىذألا ءردو مهتحلصم قيقحت ًاثانإ وأ اوناك َر وكذ راغصلا دالوألا ةلافك نم ضرغلا

 ام مهميلعت لامكإ كلذكو مهتافح ةلحرم يف تأدب يتلا مهتيبرت لامكإو ١ مهنوؤشب مايقلاو

 نم ضرغلا وه اذه ناك اذإو .ًاضيأ مهتناضح ةلحرم يف أدب 0 ضرتفي وأ أدب يذلاو هنوجاتحي

 .اهعيرشت ةمكح وه تذوق ,دالوألا ةلافك

 : ثحبلا جهنم 1

 : يلاتلا وحنلا ىلع ثحابم ىلإ لصفلا اذه مسقن

 .اهيقحتسم نايبو «ةلافكلا ءادتبا :لوألا ثحبملا

 .هتلافك تقو دلولاب نيدلاولا ةقالع : ثلاثلا ثحبملا

 . ىماتيلا دالوألا ةلافك : عبارلا ثحبملا

 .هتلافكل ةبسنلاب غولبلا دنع دلولا مكح : سماخلا ثحبملا

 . 1607ص الج «جاتحملا ينغم» (176)
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 كروذلل يمل و
 يفسد اطل كلر

 :ثحبلا جهنمو .ديهمت -4

 فالتخا ىلع هيوبأ نيب هرييختب وأ «ةنيعم انس هغولبب هتناضح ةّدم ءاهتناب دلولا ةلافك أدبت
 وحنلا ىلع بلاطم ىلإ ثحبملا اذه مسقأ ءهيلعو .لبق نم كلذ ىلإ انرشأ امك ءاهقفلا نيب
 : ىلاتلا

 . ةيفنحلا بهذم :لوألا بلطملا

 . ةيعفاشلا بهذم : ىناثلا بلطملا

 . ةلبانحلا بهذم :ثلاثلا بلطملا

 .ةيكلاملا بهذم :عبارلا بلطملا
 .ةيرهاظلا بهذم : سماخلا بلطملا
 .ةيديزلا بهذم :سداسلا بلطملا
 .ةيرفعجلا بهذم : عباسلا بلطملا

 اهيقحتسم نايبو هل ةلافكلا ءادتبا ىف  ةيفنحلا بهذم

 : ةناضحلا ءاهتناب ةلافكلا أدبت 49

 : ىلع مهتناضح هيف يهتنت يتلا نسلا مهغولبب مهتناضح ءاهتنا دنع راغصلا دالوألا ةلافك أدبت

 ىلإ مضي امنإو .هتناضح ةّدم تهتنا نمل مهدنع رييخت الو ,020790لبق نم هانلصف يذلا وحنلا

 , 01089 ييختلا مدع يف مهتجح اني دقو «.هيلإ مضلا ةيالو هل نم

 )51؟١( نم تارقفلا 85٠١15 ١١408-1١١. )69؟١( نم تارقفلا 447-1١١8494 2.1١
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 :(5*35دالوألا ةلافك نيقحتسملا بيترت -0

 لاجرلا نم ةبصعلل  مهتلافك يأ  راغصلا دالوألا مض ةيالو  ةيالولا هذه تبثت :اولاق

 «مأو بأل خألا مث  ءالع نإو بألا وبأ ّدجلا هدعب مث بألل تبثتف .برقألاف برقألا مهنم مدقتيو

 .بأل معلا مث «مأو بأل معلا مث .بأل خألا نبا مث ءمأو بآل خألا نبا مث .بأل خألا مث

 م مث بآل بالا مع م همأو بال تالا مح من ءايأل مهلا نب مت باو بال خل نبا مث
 . بأل ّدجلا مع مث ءمأو بأل ّدجلا

 سيل هنأل ؛اهتناضح ةّدم تهتنا اذإ هيلإ مضت الف ىثنألا ىلع معلا نبال ةيالولا هذه تبثت الو

 نبا ريغ اهتابصع نم ىئنألل نكي مل نإف ءاهيلع نمتؤي الف اهحاكن هل زوجي هنأل ؛اهنم مرحمب
 نإف .حلصألا يعاريف هيلإ ةلاحلا هذه يف ةيالولا نأل ؛ عضاوملا لضفأ يضاقلا اهل راتخا اهمع

 : ةفينح يبأ بحاص دمحم مامإلا لاقو . ةنيمأ ةملسم ةأرما دنع اهعضو الإو هيلإ اهمض حلصأ هآر

 « مرحم هنأل لاخلا دنع يضاقلا اهلعج هنيد يف هب سأب ال امهالكو لاخو مع نبا ىثنألل ناك نإ

 . ىلوأ مرحملا ناكف مرحمب سيل معلا نباو

 :دلولا ةلافك نيقحتسملا ددعت - 15

 همض دارملا يأ هتلافك دارملا دلولل ةوخأ ةثالث اوناك ول امك دلولا ةلافك نوقحتسملا ددعت اذإو

 ,.بأل ةوخإ وأ ءاقشأ ةوخإ اوناك نأب دلولا نم برقلا يف ةدحاو ةجرد ىلع مهلكو «مهدحأ ىلإ

 انس مهريكأف «ءاوس كلذ يف اوناك نإف .هيلإ همضب هتلافك يف مهالرأ ًاعروو ًاحالص مهلضفأف

 .- هيلإ دلولا مضب يأ  هتلافكب ىلوألا وه

 :دلولا ةلافك ىلع يلولا رابجإ - 7

 ىلإ فاضيو نينس عبس هغولبب كلذ فرعيو هتنضاح نع هئانغتساب دلولا ةناضح تهتنا اذإ

 نبال «راتحملا ٌدر» يف ءاج دقف ءهيلإ همض ىلع هيب اك ةيلؤرتجا « ىثنألل ةبسنلاب ناتنس ةَّدملا هذه

 ؛ مألا نع هئانغتسا دعب دلولا ذخأ ىلع بألا ربجيو  «هريدقلا حتف»  «حتفلا» يفو» :نيدباع

 ىلع يلولا وأ يصولا وأ بألا ا ةمدخلا نع مالغلا ىنغتسا اذإف :«عمجملا حرش» يفو

 ,209(هميلعتو هبيدأت ىلع ردقأ هنأل ؛هذخأ

 جا «راتحملا درو راتخملا ردلا» 26143ص 21ج «ةيدنهلا ىواتفلا» ,. "ص 25ج «عئادبلا» 2( 705

 .5"5#ص

 .65"ص 27"ج «راتخملا ردلا ئلع راتحملا درد )١17675(

 دمك



 :لفاك دلولل دجوي مل اذإ - ١40

 نبا هيقفلا رهظتسا دقف .هلفكي نم هتناضح ةّدم تهتنا يذلا ريغصلا دلولل دجوي مل اذإو
 «راتحملا ٌدر» ىف ءاج دقف ءاهنم هب ىلوأ اهريغ نأ ىضاقلا ىأر اذإ الإ هتنضاح دنع هءاقب نيدباع

 ,070*©هل ىلوأ اهريغ يضاقلا ىري نأ الإ ةنضاحلا

 ىناثلا بلطملا

 :لفاكلا هرايتخا تقو نم دلولا ةلافك أدبت - 4

 هراتخا نمف هيوبأ نيب رّيخي هنإف ىثنأ وأ ناك ًاركذ نوضحملا دلولا ةناضح ةَّدم تهتنا اذإ
 . هتناضح ةلحرم دعب هلفاك وه نوكيو .هدنع نوكي امهنم

 يضم دعب دلولل يرجي يذلا رييختلا اذه ىلإ انرشأ دقو .هتلافك ةلحرم رايتخالا اذهب أدبتو
 لصحي مث  حاكتلا مايق لاح يف امهيلك هيدلاو ةناضح يف دولا نوكي دقو ,00700ناضحا 23

 .هلفاك وه راصو هدنع ناك هراتخا نمف .هيوبأ نيب اهات ًازيمم دلولا راص دقو امهنيب قارفلا

 نم هاوبأ قرتفا نإ ىثنألاو ركذلاب قداصلا زيمملاو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاج

 ناك ةبحم وأ الام وأ انيد رخآلا امهدحأ لضف ولو «-دلولا ةلافكل يأ  ةناضحلل احلصو حاكنلا
 , 0729 امهنم راتخا نم دنع

 ©١١46 - رييختلا امهنيب يرجي نيذلا ةلافكلا يقحتسم بيترت : 09(:

 وهف هيوبأ نم دلولا هراتخي نمف .هلفكي نم نييعتل دلولا ربيختب نوذخأي ةيعفاشلا نإ انلق
 هراتخا نمف ءامهماقم موقي نم نيب دلولا رّيش امهالك وأ امهدحأ دجوي مل نإف .هيلإ مضيو هلفاك
 : ىلاتلا ليصفتلا ىلع .هلفاك وه ناك

 :نيدوجوم ناوبألا ناك اذإ :ًالوأ - 5

 هراتخي نم وه هل امهنم لفاكلا ناك دلولا ةلافكل نيحلاص اناكو نيدوجوم ناوبألا ناك اذإ : أ

 .655ص ءا"ج نيدباع نبال «راتحملا در» )6*١76(

 .105ص "جا «جاتحملا ينغم» ةنككتضف) . ١٠١475 ةرقفلا (١؟65)

7 
 .7؟١-١921ة6ص الج «جاتحملا ةياهن» . هاله 5ص 22ج «جاتحملا ينغم» (١1؟ه4)
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 .انركذ امك ةبحم وأ الام وأ ًانيد رخآلا امهدحأ لضف نإو ءدلولا

 .قسف وأ قروأ رفك وأ نونج هيف ناك نأب دلولا ةلافكل حلاص ريغ نيوبألا دحأ ناك نإف : ب
 رفك نم هيف اهنم عناملا دوجول ؛ةلافكلل امهدحأ ةيحالص مدع وهو هنم عناملا دوجول رييخت الو

 نم اهنم عناملا لاوزل ةلافكلا ةيحالص رخآلل داع اذإف ,عونمملا داع عناملا لاز ول نكلو «هريغو

 دوجو مدع دنع يأ طقف نيوبألا دوجو ةلاح يف وه هانلق امو .هيوبأ نيب ةلولا رج .هريغو رفك

 :امهدحأ وأ امهريغ وأ امهيلك هيوبأ دلولا راتخا اذإ :ًايناث - ٠١ عها/

 دنع نوكيو « عازنلل ًاعطق امهنيب عرقأ .هيوبأ «ىثنأ وأ ناك ًاركذ ءزيمملا دلولا راتخا نإ : أ

 .امهنم هتعرق تجرخ نم

 عرقي ليقو ءاهريغ رتخي ملو اهل ةناضحلا نأل ؛ ىلوأ مألاف امهنم ًادحاو رتخي مل نإف : ب

 .امهنم لكل ةلافكلا نأل ؛امهنيب

 اهتناضحل ًاباحصتسا يأ ناك امل ًاباحصتسا ىلوأ مألاف هيوبأ ريغ راتخا ولو : ج

 .- ةقباسلا

 :بألا دقف دنع رييختلا :ًاعلاث ٠١ عهم

 موقي نم نيبو مألا نيب رّيخُي دلولاف ءدلولا ةلافكل هتيلهأ مدع دنع وأ بألا دجوي مل اذإو

 . لوصألا يف امك , ىشاوحلا ىف فطوم يعج ريس لل يل لسنا 21 يااا د لا

 هنم ىلوأ مألا 5 ءركذلا ىقح يف مألا نيبو هنيب رييختلا يرجيف معلا نبا معلاو خألا لثمو

 .رييخت نودب اهمأ ىلإ مضتف ٠ معلا ن نبا ريغ اهتبصع نم دجوي مل نإ اهقح يف رييخت الف . ىثنألاب

 :مألا دقف دنع رييختلا :ًاعبار - ١١84

 ريخيف مألا مأ ةّدجلا اهماقم تماق دلولا ةلافكل حلصت ال يهو تدجو وأ مألا تدقف اذإو

 نأل ؛ حصألا لوقلا يف ةلاخلا وأ تخألاو بألا نيب دلولا ريخي كلذكو .بألا نيبو اهنيب دلولا

 .رييختلا يرجي الو بألا مدقي ةيعفاشلل يناثلا لوقلا يفو .مألا ماقم موقي امهنم الك

 :نيوبألا دقف دنع رييختلا :ًاسماخ

 نإو بألا يبأ دجلا نيبو تلع نإو مألا مأ ةّدجلا نيب دلولا رّيخ .ناوبألا دجوي مل اذإو

 - ام



 نيركذ نيب دلولا رّيخي كلذكو .ةبصعلا ةيقب نيبو ةلاخلاو تخألا نيب دلولا رّيخي كلذكو .الع

 رييختلا ىرج اذإ هنأل ؛ ىلوألاو ةجوألا وهو مهضعب دنع اذهو «نيتخأ وأ نيوخأك نييثنأ نيب وأ

 :دلولا رايتخا ريغت - 0١
14 2 

 راتخاف هرايتخا رّيغت مث ءامهب ّقحلا نم دحأ وأ هيوبأ دحأ ىثنأ وأ ناك اركذ دلولا راتخا اذإو
 اركز 3 1 .٠

 ديدجلا .هرايتخاب ذخألا ةيعفاشلا للعيو . هراتخا نم ىلإ لوحو ديدجلا هرايتخاب ذخخا رخآلا

 «ًالوأ هراتخا نم لاح ريغتي وأ .هيف هّنظ ام فالخب ًالوأ هراتخا نميف رمألا هل رهظي دق :مهلوقب

 رييغت يف دلولا دصقي دقو ءرخآ تقو يف رخآلا رايتخا هل ودبيو تقو يف امهدحأ راتخي دقو
 تقو يفو ءامهدحأ دنع تقو يف نوكيف ء.امهيلك هيدلاول دلولا ةاعارم يأ نيبناجلا ةاعارم هرايتخا

 .امهرطاخل ًابيبطت رخآلا دنع رخآ

 :هريغ املك دلولا رايتخاب ذخؤي له - ١٠١5

 بحاص لاق ؟رخآ ىلإ دحاو نم لوحُيو ريغت املك هب ذخؤي لهف .دلولا رايتخا ريغت رركت اذإف

 ىلإ .لوحيو ريغت املك هرايتخاب ذخؤي هنأ «جاهنملا» يف يووتلا قالطإ رهاظ :«جاتحملا ينغم»

 لعج هزييمت ةلق هببس نأ نظْي ثيحب دلولا نم كلذ رثك نإ :ةضورلا يف يذلا نكل .هراتخي نم
 .زييمتلا لبق امك مألا دنع

 ثلاثلا بلطملا

 (١؟)اهيقحتسم نايبو ةلافكلا ءادتبا ىف ةلبانحلا بهذم

 :لفاكلا هرايتخا تقو نم دلولا ةلافك أدبت - 1١477

 تالاحلاو طبالضلا بسح كلذو هلفكي نم هرايتخاو هتناضح ةّدم ءاهتنا دعب دلولا ةلافك أدبت

 :ةيلاتلا

 ١ :نيدوجوم ناوبألا ناك اذإ :ًالوأ :

 يف اعزانت اذإ هيوبأ نيب رّي هوتعمب سيلو نينس عبس نوضحملا ركذلا دلولا غلب اذإ : أ

 .هب ىلوأ وهف امهنم هراتخا نمف «هتلافك

 ةيزم ال هنأل ؛ةعرقلاب امهدحأ ِمّدُق ءامهنم ًادحاو رتخي مل وأ امهيلك هيوبأ راتخا اذإو : ب

 .78”7ص اج «عانقلا فاشك» .51-6١53717ص ءالج «ينغملا» )١1614(
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 مث اهب مّدُق اذإف «ةعرقلاب امهدحأ مدقف هتلافك ىلع امهعامتجا نكمي الو هبحاص ىلع امهدحأل
 نع لدب يه يتلا ةعرقلا ىلعف .لوألا هرايتخا ىلع يناثلا هرايتخا انمدق اننأل هيلإ در رخآلا راتخا

 . ىلوأ رايتخالا

 :ًامودعم بألا ناك اذإ : ًايناث 106

 هيف عنامل ةلافكلا لهأ ريغ نم وهو ادوحوف ناك وأ دوجوم ريغ يأ ًانودعم بألا ناك اذإو

 نأل ؛ هتبصعو همأ نيب مالغلا ريخيف بألا ماقم ماق .هئباو معلاو خألاك تابصعلا نم هريغ رضحو

 . بألا هبشأف ةبصع هنألو ؛همعو همأ نيب ىمرجلا ةرامع رّيخ هنع هللا ىضر ايلع

 :ةمودعم مألا تناك اذإ :ًاثلاث 5

 مالغلا ريم مألا مأ ةّدجلا ىلإ مُّلُسف ؛ةلافكلا لهأ ريغ نم يهو تدجو وأ مألا دجوت مل نإو
 هدنع ناك دلولا هراتخا نمف .تابصعلا نم هماقم موقي نم وأ هيبأ نيبو - ةّدجلا نيب يأ  امهنيب

 .هلفاك وه راتخملا راصو

 :نيمودعم ناوبألا ناك اذإ :ًاعبار - 17 ١١

 عناملا دوجول دلولا ةلافكل ناحلصي ال امهنكلو نيدوجوم اناك وأ نيمودعم ناوبألا ناك اذإو

 امهنيب رييختلا يف هّمأ ماقم تماق هتلاخ وأ هتمعو هتخأك ةأرما ىلإ دلولا ملّسف .هتلافك نم امهيف

 . نيوبألا يف هانركذ يذلا ىنعملل هتابصع نيبو

 : يلبنحلا ىلعي وبأ يضاقلا لاقف ءامهاوس هبراقأ نم دحأ هل سيلو نيقيقر ناوبألا ناك نإف

 نم هنضحي نم ىلإ ملسيو .لاملا تيب يف هتقفنو ءامهيلع هل ةقفن الو .هيلع امهل ةلافك ال

 .نيملسملا

 :رييختلا طورش - ١

 :نيطرشب ةلبانحلا دنع هانركذ يذلا ليصفتلاب ركذلا دلولا ريخي امنإو

 هيف عنامل دلولا ةلافكل حلصي ال امهدحأ ناك نإف ةلافكلا لهأ نم ًاعيمج انوكي نأ :لوألا

 هوبأو ةملسم همأو املسم دلولا ناك ول امك «رييخت نودب دلولا ةلافكل رخآلا نيعيو مودعملاك ناك

 لوفكملا دلولا ناك اذإ ًاملسم نوكي نأ لفاكلا طورش نم نأل ؛رييخت نودب همأل هتلافكف رفاك

 .املسم

 .زيمملا ريغ لفطلا ةلزنمب نونجملا وأ هوتعملا نأل ؛ريخي
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 :  هنوئجب دلولا رايتخا نالطب 48 ١١-

 لقتسا نيح رّيخ امنإ هنأل ؛هرايتخا لطبو مألا ىلإ در .هلقع لاز مث هابأ دلولا راتخا ولو
 امك هحلاصمب موقأو هيلع قفشأ اهنأل ؛هب ىلوأ مألا تناك هنونجل هسفنب هلالقتسا لاز اذإف ءهسفنب

 .هتلوفط لاح يف

 :دلولا رايتخا ريغت ٠١

 هيلإ در رخآلا راتخا مث هيلإ مَّلُسف .هماقم موقي نم وأ هيوبأ دحأ ركذلا دلولا راتخا ىتمو
 ةوهش رايتخا هنأل ؛هيلإ راص امهدحأ راتخا املك ادبأ اذكه ,هيلإ ديعأ لوألا راتخاف رخآلا داع نإف

 دنع ماقملا ىهتشي دقو «برشملاو لكأملا يف هيهتشي ام عبتي امك هيهتشي ام عبتاف هسفن ظحل

 .امهنع عطقني ال نأو امهنيب ةيوستلا يهتشي دقو .تقو يف رخآلا دنعو .تقو يف امهدحأ

 :دلولا رايتخا ريغت ىف هولاق ام ىلع بيقعت ١

 رخآلا راتخيف هرايتخا ريغي نأ هيدلاو دحأ راتخا يذلا دلولل اوزاجأ ةيعفاشلا مهلثمو ةلبانحلا

 دلولل زاوجلا اذه يف هنأل ؛هيلإ اوبهذ امب عنقمب هوركذ ام سيلو .مهنع هانركذ امب كلذ نيللعم
 ةيدج ةيبرتلا هذه نوكت دقو .هلفاك اهب ذخأي يتلا هتيبرت جهنم ريغتل هل ةدسفم هيوبأ نيب لقنتلا يف

 ةريس ىلع تبثي الو هتيبرت برطضتف رخآلا راتخيف .هتحلصم يف يهو دلولا اهنم رفنيف ةمزاحو

 هدنع هؤاقب لصألاف .هيوبأ دحأ راتخا نم هنأ هارأ يذلاف اذهلو .هتيصخش لزلزتتو .ةدحاو

 ليوحتلا اذهل ةربتعملا ةحلصملاو ىعرشلا رربملا دجو اذإ ليوحتلا راتخا اذإ هليوحت ءانثتسالاو

 .ليوحتلا اذه راركت مدعو «. صيحمب صيحمتو ثحب دعب

 ٠١ - ةيراجلل رييخت ال :

 : يلبتحلا يقرخلا مامإلا لاق .اهيبأ ىلإ م مضت امنإو اهتناضح ةدم تهتنا اذإ ىثنألا ريخت الو
 هل يقرخلا لوق ىلع ًابقعم ةمادق نبا لاقو .«اهب قحأ بآلاف ,نينس عبس ةيراجلا تغلب راذإس»
 نوكلا يف عبسلا دعب ةيراجلل ظحلاو «ةيراجلل ظحلا ةناضحلا نم ضرغلا نأل» : هيلع و

 ؛ اهتوضمواهظفتي ىف لإ جاتحت مألا نإف كلذب ىلوأ بألاو .ظفح ىلإ جاتحت اهنأل ؛اهيبأ دنع
 اهيلو هنأل ؛اهيبأ نم ةيراجلا بطخت امنإف .جيوزتلل ةيحالصلا تبراق عبسلا تغلب اذإ اهنألو
 راصُي الو .هريغ ىلع مدقي نأ يغبنيف .ثحبلا ىلع ردقأو ةءافكلاب ملعأ وهو ءاهجيوزتل كلاملاو
 ظفحلا ىلإ جاتحي ال هنأل ؛ مالغلا ىلع اهسايق حصي الو ءاهيف هب دري مل عرشلا نأل ؛اهرييخت ىلإ

 ش .©""*؛”(هيلإ اهتجاحك جيوزتلاو

 )١171240( ءالج «ينغملا» ص7١7.
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 عبارلا بلطملا

 اهيقحتسم نايبو ةلافكلا ءادتبا ىف ةيكلاملا بهذم

 غولبلا ىلإ مألا هتضاحل نوكتو هتتاضحب لصتت ركذلا ةلافك 47 ٠١

 ولو غلب نإف .غولبلل هتدالو نم ققحملا ركذلا ةناضحوو :ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يف ءاج

 .2""؛«هقحب مايقلا هيلعو .بألا ىلع هتقفن ترمتساو مألا نع تطقس ًانونجم وأ ًانمز

 نس ىلإ لصي نأ ىلإ زييمتلا نس دعب هتتضاحل نوكت ركذلا دلولا ةلافك نأ كلذ ىنعمو

 ضعب لاقو ءًانونجم وأ ًانمز غلب ول هقوقحب مايقلا بألا ىلوتيو .هنع مألا ةناضح يهتنت مث غولبلا

 .©*؛9نمز ريغ ًالقاع غلبي نأ ىلإ ركذلا ىلع مألل ةناضحلا رمتست :ةيكلاملا

 :جوزتت نأ ىلإ مألل نوكتو اهتناضحب لصتت ىثنألا ةلافك - ٠١5

 ةقلطم تناك اذإ اذهو ءاهجوز اهب لخديو جوزتت نأ ىلإ اهمأ ةناضح يف ىقبتف .ىثنألا امأ

 حرشلا» يف ءاج ءامهل قح ىثنألا ةلافكف هتمصع يف يهو ًايح ناك نإ امأ ءاهجوز اهنع تام وأ
 لهجوز تاموأ تقلط اذإ ةرفاك ولو مألل جوزلا اهب لحخدي ىتح ىثنألا ةناضحو» :ريدردلل «ريبكلا

 .15*0ءامهل قح يهف هتمصع يف يهو ًايح ناك نإف

 :(036؛دلولا ةلافكل نيقحتسملا بيترت - ١6

 تقلط اذإ ةرفاك ولو مألل جوزلا اهب لخدي ىتح ىثنألا ةناضحو . غولبلل ركذلا ةناضحو :اولاق
 قداصلا مألا لبق نم ةدجلا يأ  مألا ةّدج مألا مأ دعب مث ءاهمأ مألا دعب مث ءاهجوز تام وأ

 مألا ةلاخ مث .مأل وأ ةقيقشلا ةلاخلا مث .ةمدقم ثانإلا ةهجو .- اهيبأ وأ اهمأ لبق ةهج نم اهب

 هيبأ مأو همأ مأو بألا مأ لمشيف - بألا لبق نم ةدجلا يأ بألا ةّدج مث ءمألا ةمع اهيليو

 ةّدجلا دعب مث .هيبأ ةهج نم يتلا ىلع مدقت بألا مأ ةهج نم يتلاو ىدعبلا ىلع مدقت ىبرقلاو

 .هيبأ ةلاح مث .هيبأ ةمع مث .هل ةمعلا مث ,نوضحملا دلولل تخألا مث بألا .بألا ةهج نم

 ,خألا نبا مث ء,نوضحملل خألا مث ,يصولا مث .لاوقأ ؟رهظألا وهو نوضحملا لاحب مايقلاب

 ,. 55ص «؟ج ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (١١1؟6غ١5)

 .6 55ص 237ج ريدردلل «ريبكلا حرشلا ئلع يقوسدلا ةيشاحو (17١؟645)

 .6 55ص ."؟ج ريدردلل «ريبكلا حرشلا» ةنكقس]

 .5197-678/ص (2"؟ج ريدردلل «ريبكلا حرشلا» )١55054(
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 ءدشر نبا دنع هل ةناضح الف .مأل دج ال ؛هنبا مث معلا مث بألا ةهج نم ّدجلا هيلع مدقي نكل

 ّدجلا ةبترم يلت هتبترمف هيلعو - ةقفشو ًانانح هل نأل ؛ةناضحلا هل نأ يأ  هفالخ يمخللا راتخاو

 مث 2 مث ءابسن هتبصعو - 5 0 وهو 00 2 ىلوملا مث .بأل

 يه . ةعرقلاف ايواست نإف «نسألا مدُق اهيف ايات نإف ناقل ةنايصلاب «نيتلاخك ءاسنو نيمعك

 ًاركذ قيقشلا صخشلا مدقي ةبترملا ةوق يف نيفلتخملا يفو اذه .قاقحتسالاب ىلوألا نّيعت يتلا

 , 050: يألل يذلا مث 0 «مألل يذلا مدقي من 2 «مألل يذلا ىلع ىثن أ وأ

 اهيقحتسم نايبو ةلافكلا ءادتيا يف ةيرهاظلا بهذم

 : هتتضاحل نوكتف هتناضحب لصتت نوضحملا ةلافك - ١5

 مالتحالاب وأ ضييحلاب غولبلا ىلإ ىثن نأ وأ ناك ًاركذ نوضحملا ةناضح دتمت ةيرهاظلا دنعو

 دلولا ةناضحب قحأ مألا» :يرهاظلا مزح نبال «ىلحملا» يف ءاج دقف «ةناعلا رعش تابنإب وأ

 عم  ةناعلا رعش تابنإ  تابنإلا وأ مالتحالا وأ ضيحملا اغلبي ىتح ةريغصلا ةنبالاو ريغصلا

 نس نوضحملا غولب ىلإ دتمت مهدنع ةناضحلا نأ اذه ىنعمو .©""*؛9(مسجلا ةحصو زييمتلا

 نوكتف .ةناضحلا ةلحرم ةياهن نم أدبت يتلاو مهريغ اهب لوقي يتلا «ةلافكلا» ةلحرم لمشتف غولبلا

 ىلع زييمتلا لبق هيلع ةناضحلا هل تناك نمل نوضحملل زييمتلا نس دعب ةدتمملا ةناضحلا ةيالو

 ,(356:9ةيرهاظلا نع هانركذ يذلا ليصفتلا

 سداسلا بلطملا

 اهيقحتسم نايبو ةلافكلا ءادتبا ىف ةيديزلا بهذم

 : هتتضاح نع هئانغتساب ركذلا ةلافك ءادتبا - 37 ٠١

 هتتضاح نم ذخؤي هنإف ءامونو اسابلو ًابرشو الكأ هسفنب ىنغتسا اذإ ركذلا نوضحملا نإ :اولاق
 و ألا لإ مضيو مألا

 .77"ص ١٠ج مزح نبال «ئلحملا» )١11645( .هاثلص 07ج ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (١؟056)

 )١76547( ء؟ج «راهزألا حرش» (11558) .١١ا/ه-١7 171/7“ نم تارقفلا ص07١.
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 ٠١ - غولبلا ىلإ دتمتف اهتناضحب لصتت ىئنألا ةلافك :

 ىلإ دتمتس اهتناضح نأ كلذ ىنعمو .2'*؛غولبلا ىلإ اهب ىلوأ مألا نأب ىثنألا نع اولاقو

 غولبلا ىلإ «ةلافكلا» ةلحرم لمشتف اهل زييمتلا نس دعب ام .

  - 4ةلافكلا يقحتسم تيقوت :

 امهدقف دنع امهماقم موقي نم ىثنأ وأ ناك ًاركذ نوضحملا ةلافك يف بألا وأ مألا ماقم موقي
 .©**لبق نم مهنع هانركذ يذلا بيترتلا ىلع ةناضحلا يف

 عباسلا بلطملا

 :ركذلاو ىثنألل ةلافكلا ءادتبا ١

 كلذ ىنعمو .عبسلا دعب اهب قحأ بألاو . نينس عبس ىلإ ىثنألا ةناضحب قحأ مألا :اولاق

 قحأ بألا :اولاقو .اهرمع نم نينس عبس اهغولبب اهتناضح ةّدم ءاهتنا دعب أدبت ىثنألا ةلافك نأ

 يتلا «ةلافكلا» ةلحرم لمشتف دتمت ركذلا ةناضح نأ كلذ ىنعمو . غولبلا ىلإ هلاصف دعب ركذلاب

 ,9**0ةولبلا ىلإ زييمتلا نس دعب نوضحملل أدبت

   - 0١ةلافكلل نيقحتسملا بيترت :

 ةناضحب ىلوأ يه كلذكو بألا دقف دنع نبالا ةناضحب بألا يصو نم قحأ مألا :اولاق

 مهنم برقألاف برقألا براقأللف بألا وبأ دقُق نإو .بألا يبأل ةناضحلاف ناوبألا دقق نإف
 نوكتف غولبلا ىلإ ريغصلا ماطف دعب بألل نوكت ركذلا ريغصلا ةناضح نأ كلذ ىنعمو .دلولا ىلإ
 ةبسنلابو .ةناضحلا ةلحرم يف اهلخادتل ةرورضلاب بألل غولبلا ىلإ زييمتلا نس دعب هتلافك ةلحرم

 برقألا ريغصلا دلولا براق ألف ناوبألا دقف نإف ءاهرمع نم عبسلا دعب بألل ةلافكلا نوكت ىئنألل

 , 00509 لبق نم هانركذ يذلا بيترتلا ىلع برقألاف هنم

 .ة"١ص 23ج «راهزألا حرش» (١1؟849)

 .51١-0١4١ص 217ج «ةيهبلا ةضورلا» (١؟هه1) ١١-784 ١١. 1؟ا/4 نم تارقفلا (١؟660)

 .884 ةداملا ةينغم داوج دمحم فيلأت : ةيعرشلا لوصفلا 1١ 1١-2١141١ ص . 7ج (ةيهبلا ةضورلا» (1١؟665؟)
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 فاشل تسعد
 (لفاكلا) دلولا ةلافك هل نم طورش

 ١5 - نضاحلا طورش يه لفاكلا طورش :

 ىلع ءاهقفلا هقلطي (ةناضحلا) مسا نأل ؛اهتلمج يف نضاحلا طورش يه لفاكلا طورش

 يمسي مهضعب ناك نإو .2"**”زييمتلا نس دعب هتناضح ىلعو زييمتلا نس لبق ريغصلا ةناضح
 طورش ىلع نوملكتي امدنع مهف اذهلو ؛©7**"2:ةلافكلا» مساب زييمتلا نس دعب ريغصلا ةناضح
 زييمتلا نس لبق ريغصلا ةناضح طورش يأ  نضاحلا طورش اهب نوديري مهنإف ,نضاحلا

 طورش ىف امك هيلع اوهبن امهنيب فالتخاو قرف دجو نإو « لفاكلاو نضاحلا طورش يأ ءاهدعبو
 ,9*05ةيفنحلا دنع ريغصلل تابصعلا ةناضحل ةبسنلاب نيدلا داحتا

 ةناضحلا طورش ىلع انمالك دنع نضاحلا طورش نع هانلق امف ءاذه ىلعو *587 ٠١-

 , 22092 غولبلا
20:5 

 مدعو هتنايصو .لوفكملا ظفحب همايق : لفاكلا طورش نم ءاهقفلا ركذ دقو 5 ٠١-

 يف  طرشلا اذه نأب ًاملع ءهتاوف ىلع بترتي امو هتيمهأل طرشلا اذه نع انه ملكتنو .هداسفإ
 ًانومأمو .قساف ريغ نيدلا يف ًائيمأ هنوك طارتشا نم نضاحلا طورش يف هوركذ ام لباقي - عقاولا
 , 59”02ةناضحلا تايضتقمو تابلطتمب مايقلا ىلع ارداقو .نوضحملا ىلع

 ١606 - هداسفإ مدعو هتنايصو لوفكملا ظفح طرش :

 بجي امك .هتلافك يف قحلا هل نم ىلإ ريغصلا مض دنع هتظحالم بجي يرهوج طرش اذهو

 . 48ا/-465ص 7 ج «جاتحملا ينغم» (1166١؟)

 . 58687 ص 20ج «عئادبلا» )١١665( 3 5:5" ص جا «جاتحملا ينغم» ةييلفس]

 ١١1588 4" ١٠١. نم تارقفلا (١١؟665١) .اهدعب امو ٠١ 781 نم تارقفلا (١؟ههه)
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 ءادتبا هيلإ مّلسُي مل آلإو لفاكلا يف هرفاوت نم دكأتلل ؛هيلإ ريغصلا مض دعب طرشلا اذه ةظحالم
 هتيلهأ نظ ىلع هيلإ ! مُلُس اذإو .هداسفإ مدعو هتنايصو ريغصلا ظفحب مايقلل هتيلهأ 0 فرع اذإ

 يف هيلي نم ىلإ مُلُسَو هدي نم ريغصلا عزت ءكلذ فالخ انل نّيبت مث «هتنايصو هظفحب , مايقلل

 امهيلك نأل ؛ ىثنألاو ركذلا هيف ىوتسي . طرشلا اذه ةظحالمو .ريغصلا ةلافك ةيالو قاقحتسا

 .داسفإلا مدعو ةنايصلاو ظفحلا ىلإ ناجاتحي

 :طرشلا اذه يف ءاهقفلا لاوقأ 5

 :ةيفنحلا هقف نم :ًالوأ

 نمم اهتبصع نوكت نأ طرتشيف ةيراج ريغصلا ناك اذإ» :ةيفنحلا هقف يف «عئادبلا» يف ءاج

 اهل هتلافك يف نأل ؛قح اهيف هل نكي مل هتنايخلو هقسفل اهيلع نمتؤي ال ناك نإف ءاهيلع نمتؤي
 ىلع نينومأم ريغ مامعألاو ةوخإلا ناك ول ىتح ررضلا عم تبثت الف رظن ةيالو هذهو ءاهيلع اررض

 7 5 نورد ةنيمأ ةقن ليحل نا يضاقلا را 0 هل 0 0

 لوفكملا ريغصلا ناك ءاويس هيف طرش وه امنإو : ىثنألا ةلاقك راع روطقم زغ لفاكلا يف ةنامألا

 هقف يف «ةيادهلل» هحرش يف «ريدقلا حتف» بحاص هب حّرص ام كلذ ىلع لديو «ىثنأ وأ ًاركذ
 نم مامعألاو ةوخإلا نم مراحملا نم ناك ولو» : ىلاعت هللا همحر لاق ذإ .طرشلا اذه يف ةيفنحلا

 , "00*"0كاسمإلا ىف قح هل سيلف .هقسفل ةيبصو يبص ىلع نَمْؤي ال

 :ةلباتحلا هقف نم :ًايناث - /41 ٠١

 هنوصي ال نم ديب ىثنأ وأ ناك ًاركذ لفطلا رقي الو» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشكو يفو

 نم ىلإ  هتلافك وأ هتناضح يأ لقنتف .همدعك هحلصي الو هنوصي ال نم دوجو نأل ؛ هيلو

 , 0750 هبلي

 : طرشلا اذه يف مّيقلا نبا مالك :ًاثلاث - 8

 دحأ انمّدق اذإ انأ ىلع» :طرشلا اذه نم دوصقملا ًانّيبمو ًاحضوم ميقلا نبا مامإلا لاق
 ؛- لفطلل هظفحو لقاكلا ةنايص يعارن يأ  لفطلل هظفحو هتنايص يعارن نأ دب الف .نيوبألا

 تناك وأ نيصحتو زرح عضوم يف مألا نكت مل اذإ : ىلاعت هللا امهمحر ثيللاو كلام لاق اذهلو

 . ؛"ص «4ج «عئادبلا» (١؟ههال)

 . 81-7805 ص ا" «عانقلا فاشك» (56١ه9) .156#نص اج «ريدقلا حتفد (1؟6ه8)
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 ةروهشملا ةياورلا يف هللا همحر دمحأ مامإلا لاق كلذكو .اهنم تنبلا ذخأ بألللف ةيضرم ريغ

 كلذل المهم ناك نإف «ةنايصلاو ظفحلا ىلع  لفاكلا وأ نضاحلا ةردق يأ  هتردق ربتعي هنإف هنع
 هانمّدق نمف «بير الب تنبلاب قحأ يهف هفالخب مألاو «ةثايد اذ وأ يضرم ريغ وأ هنع ًازجاع وأ
 بألا نم نوصأ مألا تناك ولو .دلولا ةحلصم هب تلصح اذإ همّدقن امنإف هسفنب وأ هبرق وأ رييختب

 يف 0 مألا تناك اذإف . . يبصلا رايتخا الو ةعرق ىلإ تافتلا الو هيلع تمّدق هنم ريا

 هب قحأ اهنإف كلذ نم هنكمي هوبأو هنارقأ ةرشاعمو بعللا رثؤي يبصلاو نآرقلا خا بتكملا

 00 )(سكعلا كلذكو ةعرق الو رييخت الب

 ٠١84 - ةنايصلاو ظفحلا طرش تاوفل ةلافكلا قح طوقس :

 رّصق وأ «ىثنأ وأ ناك ًاركذ ريغصلا لوفكملل ةنايصلاو ظفحلا تايضتقمب لفاكلا لخأ اذإو
 لالخإإلا كاذو ريصقتلا اذه نإف .داسفإلاو داسفلا نع هداعبإو لوفكملا حالصإ تامزلتسم يف

 ىلإ ها هذي نم 0 س ةرورض 6 ةلافكلا 06 0 0 نايعدتسي 0

 سنج نم  ةلافكلا وأ ةناضحلا قح  قحلا اذه سيلو» : ىلاعت هللا همحر هلوقب ةلاحلا هذه ىف
 لب .ًاحلاص وأ ًاقساف ثراولا ناك ءاوس ءالولاو حاكنلاو  ةبارقلاب  محرلاب لصحي يذلا ثاريملا
 0 00 0 ىلع ا نم اهبن - لب ال / ينل 0 م نم اذه

 , 07510 ًاعطق مالا انه ةناضحلاف .ةرضلا

 :ىرخألا اهطورش تاوفل ةلافكلا طوقس -

 هل ملسي الف .ًانونجم ناكل امك اهطورش نم ًاطرش ريغصلا ةلافك قحتسم قحتسم دقف اذإ كلذكو

 دلولا 00 دعب اهضعب وأ اهدقف مث هيف ةلافكلا طورش رفاوتل ءادتبا هيلإ د ٌءادتبا دلولا

 يف هي هع ا مار رام ب صو او ا

  - 0١دلولا ميلعت كرتب ةلافكلا قح طوقس :
 نبا مالسإلا خيش لاق دقف .هميلعت هللا بجوأ ام دلولا ميلعت كلر ةلافكلا قح طقسيو

 ةيالو الو صاع وهف هيلع هللا هبجوأ يذلا هرمأو يبصلا ميلعت نيوبألا دحأ كرت اذإو» :ةيميت

 . 7١ص 24ج ميقلا نبال «داعملا داز» (١؟ه١5) .١"مكص 25ج ميقلا نبال «داعملا داز» (1١؟050)

 ال -



 ةيالولا نع هدي عفرت نأ امإ «هيلع هل ةيالو الف هتيالو يف بجاولاب مقي مل نم لك لب .هيلع هل .
 هلوسرو هللا ةعاط دوصقملا ذإ بجاولاب هعم موقي نم هيلإ مضي نأ امإو. .بجاولا لعفي نم ماقيو

 , (350597ناكمالا بسحت

 .١"86ص :4ح ميقلا نبال «داعملا داز» (١؟055١؟)

-9348- 



 كلائل) تعمل
 هتلافك تفو دلولاب نيدلاولا ةق

 ٠١5 ةعوطقم ريغ ةلوصوم ةقالع :

 ىلع ةعوطقم ريغ ةلوصوم ةقالع هب امهنم رخآلا ةقالعف هيبأ وأ همأ ةلافك يف دلولا ناك اذإو
 يف لفاكلا قحب لخت وأ رثؤت الو دلولل ةحلصملا ققحتو دلولا وحن هبجاوب مايقلا نم هنكمت وحن
 :ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا لاوقأ يلي اميف ركذنو .هتحلصم دلولا ىلع توفت وأ هتلافك

 :ةيفنحلا بهذم :ًالوأ - ٠١7

 رخآلا عنمي ال نيوبألا دحأ دنع ناك ىتم دلولا» : ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج
 ,(07555*(ىلهاعت نعو هيلإ رظنلا نع

 . «مألا دنع ةيراجلا وأ مالغلا ناك اذإ» :ًاضيأ ةيفنحلا هقف يف «راغصلا ماكحأ عماج» يفو
 هل سيلف بألا ىلإ  ةيراجلا وأ مالغلا يأ  اراص نإو .امهدهاعت نم بألا عنمت نأ اهل سيلف
 ,079«امهيلإ رظنلاو امهدهاعت نم مألا عنمي نأ

 هعفنيو هجاتحي امو ةباتكلاو ةءارقلا هميلعتل بتكملا ىلإ هذحأل عستي (امهدهاعتو) مهلوقو

 .ةيويندلا عئانصلا ملعت نم عنام ال ذإ اهملعتيل ةفرح يذ ىلإ هميلست كلذكو «ةينيدلا رومألا نم
 ناك اذإ كلذكو . هتقفن قحاول نم ضرم اذإ هتجلاعمو هيلع هتقفن نأل ضرم اذإ هتجلاعم كلذكو
 ءرخآلاو نيحلا نيب هيلإ رظنلاو هترايز نم هابأ مألا عنمت الف هتلافك اهقاقحتسال همأ دنع دلولا
 جاتحا اذإ هتمدخو هضيرمتو هيلإ رظنلاو اهدلو ةرايز نم همأ عنمي الف .بألل ةلافكلا تناك اذإو

 . اهيلإ

 ٠١ - ةيكلاملا بهذم : ًايناث :

 هذهو ءاهجوز اهب لخديو جوزتت ىتح ىثنألا ةناضحو غولبلل ركذلا ةناضح :مهدنعو

 . 7/7 ص ١1ج «ناغصلا ماكحأ عماج» (7١1؟655) . ه7” ص ١2ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (١؟ه5*)
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 , 305022 بتكملل هتعبو هبدأو همأ دنع هدهاعت ءايلوألا نم هريغو بأللو .مألل ةناضحلا

 هثعبو هبدأو همأ دنع هدلو لهاعت بألللو :ةنودملا يفوا١ :باطحلل «ليلجلا بهاوم» يفو

 ,2075653(همأ دنع الإ تيبي الو بتكملل

 نم عنمي مل همأ ةناضح يف نبالا ناك اذإ : يجابلا لاق» :قاوملل «ليلكإلاو جاتلا» يفو

 . 01 عئانصلاو بتكملل همالسإو هبيدأتو هميلعت بألل نأل همأل يوأيو .هملعي هيبأل فالتخالا

 ملعتيل بتكم ىلإ هميلست قيرط نع هميلعتل همأ نم دلولا ذخأ قح بألل نودعي ةيكلاملاف

 عئانصلا ملعت نأل ؛اهملعتيل ةعنصو ةفرح يذ ىلإ هملسي نأ بألل امك .نآرقلا ةءارقو نيدلا رومأ

 ةينيدلا رومألا ملعت يف لغوتلل مهدادعتسا ىدمو دالوألا فالتخاب فلتخي اذهو «حابم ةيويندلا

 قيرطلا اذه كولسل هتيلهأو هدلو ةيغر بألا ىأر نإف «نيدلا رومأ ىف هقفتلاو ةيعرشلا ماكحألاو

 يف هتيلهأو هتيلباق فعض ىأر نإو ,كلذ ىلع هنيعي نأ هل يغبنيف  نيدلا يف هقفتلا قيرط يأ -

نم هجاتحي ام هميلستل ىعسي نأ بألا ىلعف «نيدلا يف هقفتلا كولس
 ةءارق هملعت لثم نيدلا رومأ 

 وأ ةفرح يذ ىلإ كل كلذ دعب مث ءاهجاتحي يتلاو هتدابعل ةيعرشلا ماكحألا ةفرعمو اعلا

 ا سال نط نم
 راتحا ذاق هسفن دلولا رايتخا ىلع ءانب همأ ةلافك يف وأ هي هيبأ ةلافك يف نوكي نأ امإ دلولا

 .هيبأ دنع هنوك ةلاح يف هنيبن ام اذه ؟هتلافك تقو هب رخآلا ةقالع امف .هيبأ وأ همأ : هيدلاو دحأ

 .همأ دنع هنوك ةلاح يفو

 هيبأ ةلافك يف دلولا ناك اذإ 5

 نوكت عرشلا مكح بسح هب همأ ةقالعف هيبأ ةلافك يف - ىثنأ وأ ناك ًاركذ دلولا ناك اذإ

 : ةيلاتلا طباوضلا قفو

 ةرايزل ءيجملاو جورخلاب اهفلكي الو .همأ ةرايز نم هوبأ هعنمي نمل ًاركذ دلولا ناك اذإ : أ
 ةرايزل ءيجملاب اهفلكي الو همأل هنبا قوقع يف ًايعاس نوكي الثل همأ ةرايز نم هعنمي ال وهف .اهنيا

 .011/-555ص «؟ج ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (1١؟556)

 )١5655( :؛4ج باطحلل «ليلجلا بهاومد ص١98؟.

 .؟9١©ص .4ج قاوملل «ليلكإلا»و «جاتلا» (١؟ 0507

 .570-71717ص ءالج «جاتحملا ةياهن» «408ص ,ج جاتحملا ينغم» )١11654(

 ه١ دة



 .ةروعب سيل هنأل ؛اهترايزل جورخلاب اهنم ىلوأ نبالا نأل ؛هتيب يف اهنبا

 ءاقبلاو ةنايصلا فلأت ىتح اهمأ ةرايز نم اهعنمي نأ بألل نإف ,ىتنأ دلولا ناك اذإو : ب

 . اهتربخو اهنس ربكل ًارظن اهتنبا ةرايزل جورخلاب اهنم ىلوأ لاح لك ىلع مألا نإ مث .تيبلا يف
 ًاعطق عنملا اذه يف نأل ؛اهتنبا وأ اهنبا ةرايزل هتيب ىلإ مألا لوخد بألا عنمي ال : ج

 «فرعلاو ةداعلا بسح نوكت اهترايزو .هتيب يف ثكملا ليطت ال نأ مألل يغبني نكلو .محرلل

 . موي لك هروزت نأ سأب الف ءأبيرق اهلزنم ناك اذإ الإ موي لك يف ال رثكأف نيموي يف ةرم
 هيلع ربصأو هيلإ ىدهأ اهنأل ؛هضيرمتب ىلوأ مألاف - ىثن نأ وأ ناك ًاركذ - دلولا ضرم نإو : د

 اهتيب يفف لبقي مل نإو .كلذ زاج هتيب يف اهلبق نم هضيرمتب بألا يضر نإف .هريغو بألا نم
 .اهب ةولخلا نم زرتحي نأو همأ تيب يف ضيرملا هنبا ةدايع بآلل نوكيو .نضيرمتلا نوكي

 اهمأ تيب ىلإ بهذت نأ هتلافك يف يتلا هتنبال نذأي نأ بألا مزل مألا تضرم نإو : ه
 نسحأ نإو كلذ نم هنكمي نأ همزلي الف نبالا فالخب «ءضيرمتلا تنسحأ نإ اهضيرمتل
 . ضيرمتلا

 :همأ ةلافك يف دلولا ناك اذإ - ٠١17

 يعرشلا مكحلا بسح هب هيبأ ةقالع نإف .همأ ةلافك يف - ىثنأو وأ ناك ًاركذ - دلولا ناك اذإو

 : ةيلاتلا طباوضلا قفو نوكت

 ةينيدلا رومألا همّلعيل ًاراهن بألا دنعو ءاليل اهدنع ىقبي هنإف .ًاركذ دلولا ناك اذإ : ]أ
 اريك يارس ًاريغتم هدلو بدأ نمف «.هبيدأتل هدهج لذببو .هبسانيو هب قيلي ام ىلع ةيؤينادلاو

 نأ بألل امك . عرشلا ماكحأ ةفرعمو نارقلا ةءارق نم هعفنيو هجاتحي ام ملعتيل بتكمل همّلسيو
 0 ا را

 اهروزي نأ بألا ىلعو ءاهرتسل ًابلط ًاراهنو اليل اهمأ دنع نوكتف «ىثنأ دلولا ناك نإو : ب
 يف ءاقبلا فلأت ىتحو جورخلا داتعت ال ىتح كلذو ءاهاريل هتيب ىلإ اهبلطي الو اهمأ تيب يف
 اهلاح دقفتيو .موي لك يف ال رثكأف نيموي يف ةرم ةداعلا ىلع اهل بألا ةرايز نوكتو .تيبلا
 .اهتنؤم لمحتو اهميلعتو اهميوقتو اهبيدأت يف ةكراشم هنم كلذ نوكيل ؛اهظحاليو

 05: *ة:ةلياتحلا بهذم

 راص راتخا نمف «هيوبأ نيب ركذلا دلولا رّيُح «نينس عبس هغولبب دلولا ةناضح ةّدم تهتنا اذإ
 .517-518ص ءالج «ينغملاو (11679)

 اا



 نم انّيب امك رّيَحَت الو نينس عبس تغلب اذإ اهيبأ ةلافكب نوكت اهنإف .ىثنألا امأ .هتلافكبو هدنع

 : يلاتلا وحنلا ىلع عرشلا مكحب نوكتف ,هتلافك لاح يف امهدلوب نيوبألا ةقالع امأ .2*'*:لبق

 ٠١64 - هيبأ دنع ركذلا دلولا ناك اذإ :

 نم هعنم نأل ؛همأ ةرايز نم عنمي الو ًاراهنو اليل هيبأ دنع دلولا ىقبي ةلاحلا هذه يف : أ

 . مجرلا ةعيطقو قوقعلاب هل ءارغإ كلذ

 ىلإ ةجاحلا يف ريغصلاك ضرملاب راص هنأل ؛اهتيب يف هضيرمتب قحأ مألا تناك ضرم نإو : ب

 .ريغصلاك هب قحأ مألا تناكف .هرمأب موقي نم

 .ةرم دعب ةرم اهترايز نم عنمي مل همأ تضرم اذإو :ج

 :همأ دنع ركذلا دلولا ناك اذِإ

 لوألا يف مّلعتي ةعانص يف وأ بتكم يف همّلسيل ًاراهن بألا هذخأيو اليل اهدنع نوكي : !
 ةحلصم دصقلا نأل ؛ةفرح وأ ةعنص يناثلا يف مّلعتيو ,نيدلا رومأو نآرقلا ةءارقو باتكلا

 .انركذ اميف هتحلصمو ءريغصلا

 .اهراركتو هترايز نم مألا هعنمت مل بألا ضرم اذإو : ب

 ٠6 بألا دنع ىثنألا تناك اذإ- :

 .ًاراهنو ًاليل اهيبأ دنع ىقبت : أ
 ةيبنجأ تراص اهنأل ؛اهيبأب ةولخ ريغ نم نكلو ءاهيبأ تيب يف اهترايز نم مألا عنمت ال : ب

 اهمالكو ءاهمالك عمسي الئل هشاعم ىلإ اهيبأ جورخ تاقوأ ىرحتت نأ اهتنبا تراز اذإ عرولاو . هنم

 . هعامس ذذلتلا مرحي نكلو .ةروع نكي مل نإو

 لك نأل ؛اهتحص لاح يف اهمأ تنبلا روزتو تنبلا ةحص لاح يف اهتتب روزت مألاو :ج

 دق مألا نأل ؛ ىلوأ تنبلا رتس نكلو تيبلاب ءاقبلاب رتسو ةنايص ىلإ جاتحت ةروع امهنم ةدحاو

 .تنبلا فالخب تلقعو تجرخ

 ءاهتنب ةرايز نم مألا عنمي ضرملا نأل ؛اهترايز نم تنبلا عنمت مل مألا تضرم اذإو : د

 . ىلوأ اهمأ ةرايزل تنبلا جورخ ناكف

 .,47١١"ه-4755١١1 نم تارقفلا (17١؟١617)
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 عبا) ىعلل
 ىماتيلا دالوألا ةلافك

 : ميتيلا وه نم "٠

 وهف ُمتْيَب يبصلا ْمَتَي دقو .غولبلا لبق امهابأ ةيبصلا وأ يبصلا دقف ينعي سانلا يف ميلا
 امهنع لاز اغلب اذإو . ىماتي ىلع ميتيلا عمجي دقو .ىماتيو ماتيأ اهعمجو .ةميتي ىثنألاو .  ميتي
 . ,(0779ةقيقح متيلا مسا

 : ميتيلا ةلافك ىلإ بدن عرشلا لآ .م6#

 ةنجلا يف تلا لفاكو انأ» :لاق هلك يبنلا نع دعس نب لهس نع «يراخبلا حيحص» يفو

 07079: ىطسولاو ةبابسلا هيعبصإب لاقو .اذكه

 يف نيتاهك وهو انأ .هريغل وأ هل ميتيلا لفاكد» : ظفلب ثيدحلا اذه ملسم مامإلا جرخأو

 ةريره يبأ ثيدح نم رازبلا جرخأو» : ينالقسعلل يراخبلا ثيدح حرش يف ءاجو , 9*07عةنجلا

 وأ هل ميتيلا لفاك» : ةياورل ةرسفم ةياورلا هذهو «هل ةبارق ال وأ ًةبارق اذ ًاميتي ّلْفَك نم» :ًالوصوم
 دك يبنلا قيفر نوكيل ؟هب لمعي نأ ثيدحلا اذه عمس نم ىلع ىقح :لاطب نبا لاقو . «هريغل

 حرش يف يوانملل «ريدقلا ضيف» يفو .©"""كلذ نم لضفأ ةرخآلا يف ةلزنم الو .ةنجلا يف
 هسفن لام نم ةبه هحلاصمو ميتيلا رمأب مئاقلا يأ «اذكه ةنجلا يف ميتيلا لفاكو انأ» :ثيدح
 ةبابسلا هيعبصإب راشأو اذكه ةنجلا يف .نكي مل مأ لفاكلا نم ةبارق اذ ناك ميتيلا لام نم وأ
 براقت لب غلبت ال هتجرد نأ الإ لَك يبنلا عم ةنجلا يف لفاكلا نأ يأ ءامهنيب جرفو ىطسولاو
 الفاك نوكيف مهنيد رمأ نولقعي ال موقل ثعبُي نأ هنأش ِكِلكَك يبنلا نأ هيبشتلا ةبسانمو .هتجرد

 .55-١75917ص .هج ريثألا نبال «ةياهنلا» (١؟61/1)
 . 45ص .١٠ج («ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (11617)
 1١9/55. ثيدحلا مقر .١277ص يرذنملل «ملسم حيحص رصتخم» (1101/5)
 . 5"47ص .١٠ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرشو (11814)

١١ 



 .©""*”9«هلقعيو هدشريف لقعي ال نم ةلافكب موقي ميتيلا لفاكو ءًاملعمو مهل ًادشرمو

 ش :نوعيضي اال ىماتيلا ٠١64

 مهبراقأ نم مهلفكي نم كانه نإف ,تاهمألاو ءابآلا اودقف اذإ مهنأل ؛نوعيضي ال ىماتيلاو

 ,عرشلا مكحب ىماتيلا ءالؤهل تنثت ةلافكلا هذهو ءامهدقف دنع نيدلاولا لحم نولحي نيذلا

 اورفظيل مهل ةلافكلا قوقحب اوموقي نأو ,مهيف لي هللا لوسر ةيصو اوعاري نأ مهنولفكي نم ىلعو

 . ىلاعت هللا دنع ةلزنملا ميظعب

 . يمالسإلا عمتجملا يف نوعيضي ال مهنإف «مهتلافك هيلع بجت نم دوجو مدع ردق اذإو

ىلإ تاسحإلا ىلع نوصرحي ماركلا ةباحصلا ناك اذهلو ؛ ميتيلا
 ولو ,مهماركإ ىلعو ىماتيلا 

 رمع نب هللادبع نأ «درفملا بدألا» هباتك يف يراخبلا مامإلا جرخأ دقف .مهماعط ىف مهكارشإب

 , 2570(ميتي هناوخ ىلع الإ اماعط لكأي ال ناك

 : ميتيلل ةءاسإلا نم ريذحتلا ٠٠ه

 امبرو لب .هب مامتهالا مدع ىلع هلفاك دقفلا اذه لمحي امبرف «نيوبألا دقاف ميتيلا نوكلو

 بدألا» هباتك يف يراخبلا مامإلا جرخأ دقف «هيلإ ةءاسإلا نم عرشلا رّذح دقف «هيلإ ةءاسإلا ىلإ

 نيملسملا يف ٍتيب ٌريخ» :لاق هلي هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع «هننس» يف هجام نباو ««درفملا

 . "7 «هيلإ ًءاسُي ميني هيف تيب َنيملسملا يف تيب ٌرشو ءهيلإ ٌُنَسْحُي ميي هيف ٌتيِب

 لري مما

 . 5ص .”ج يوانملل «ريغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيف» (١؟61/0)

 . 98١ص (يراخبلا مامإلل درفملا بدألا» (١؟هالب)

 .١؟7١ص .؟ج «هجام نبا نئس» 98١ص يراخبلا مامالل درفملا بدألا» (١؟هالالإ
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 نسال ىرعلا)

 غولبلا دعب دلولا مكح
 : غولبلاب دلولا ةلافك ءاهتنا :ةدعاقلا 57

 هتلافك دمأ ّدم ىلإ وعدي ام ثدحي دق نكلو .غولبلاب يهتنت دلولا ةلافك نأ :ةماعلا ةدعاقلا

 نايبلو .همض يف قحلا هل نم ىلإ همض ةيالو هيلع ددجتت وأ .هغولب نم مغرلاب هيلع رمتستف
 لاوقأ يلي اميف ضرعن ءهيلع مضلا ةيالو ددجت وأ هتلافك رارمتسا ةهج نم هغولب دعب دلولا مكح
 : ىلي اميف ةفلتخملا ةيهقفلا بهاذملا

 :ةيفنحلا بهذم :ًالوأ ٠١7

 همض وأ هتلافك ءاقب ةهج نم هغولب دعب دلولا ةلأسم مكحت يتلا طباوضلا صالختسا نكميو

 : همأ دنع ناك ًاهوتعم غلب نم : ٌأ

 وأ أنبا ناك ءاوس مألا دنع ناك ًاهوتعم غلب نمو : : ةرهوجلا يفف» : «راتحملا در» يف ءاج

 1 و ا ا لا نأ : و 0 0

 .هدج. وأ

 : هيلع دحأل ةيالو الف ًاديشر القاع ركذلا غلب اذإ : ب : 2007

 ثيح ىنكسلاب درفني نأ هلف هلف ءهسفن ىلع ًانومأم هيأرب ًاينغتسم ًاديشر ًالقاع مالغلا غلب اذإ
 ,0119")هسفن ىلإ همض ىف هيلع دحأل ةيالو الو يبحأ

 . ة 58ص كج «راتخمل ١ ردلا ىلع راتحمل ١ درو (17١1هالى)

 . 60 58ص 22ج «راتخملا ردلا ىلع راتحملا در» (١؟هالق)ر

 د١6



 :هسفن ىلع نومأم ريغ القاع غلب اذإ جد ٠١4

 هبيدأتو راع وأ ةنتف عفدل هيلإ همض بأللف ,هسفن ىلع نومأم ريغ هنكلو القاع مالغلا غلب اذإو

 يأ كلذك ّدجلا 0 :لوقلا اذه ىلع ًاقيلعت نيدباع نبا لاقو .4*"22)ءيش هنم عقو اذإ

 مهلعلو .كلذب ص نم َرأ ملو . معلاو خالاك «تابصعلا نم هريغ لب - هيلإ همض ةيالو هل

 ةيالوب ءاتفإلا نّيعتيف عقاو ريغ اننامز يف اذهو . يصاعملا نم هنكمي ال مكاحلا نأ ىلع اودمتعا

 امك اهتلصب رمأ عرشلاو ءمحرلا ةلص مظعأ نم اضيأ كلذو هراع هقحلي نم اميس ال هيلع ردق

 .©""80(نكمأ ام ركنملا عفدب رمأ

 :ركب ىهو تغلب اذإ ةيراجلا : د٠٠

 خألاو بألا يبأ دجلاك بألا دقف دنع ءايلوألا نم هريغو بأللف ركب يهو تغلب اذإ ةيراجلاو

 .نسلا ةثيدح ركبلا ةيراجلا تناك اذإ .داسفلا اهيلع فاخي ال ناك نإو ءهيلإ اهمض قح معلاو

 ل ل ل ل ةريبك يأ  ةئسم تناك اذإ امأو
 ” يب أ ثيح نكست نأ اهلو «هيلإ اهمض

 :بيث يهو تغلب اذإ ةيراجلا : ه١
 نأ اهلو .مهيلإ اهمض يف اهئايلوأل قح الف اهسفن ىلع ةنومام يهو ًابيث تغلب اذإ ةيراجلاو

 ؛هيلإ اهمضي نأ بآللف اهب قوي ال اهسفن ىلع ةنومأم نكت مل اذإو .5**"0تءاش ثيح نكست
 .8*2؛معلاو خأللف دجوي مل نإف بألا يبأ ّدجلل مضلا ةيالوف بألا دقق نإف

 :ةبصع وأ دج وأ بأ اهل نكي ملو تغلب اذإ ةيراحلا : و 0 077

 ةبصع اهل ناك وأ تابصعلا نم امهريغ الو ٌدج الو بأ اهل نكي ملو ةيراجلا تغلب اذإو

 ةأرما دنع اهعضو آلإو ىنكسلاب درفنت اهالخ ةنومأم تناك نإف « .مكاحلا ىلإ اهيف رظنلاف ةدسفم

 , 05020 بيثشو ركب نيب كلذ يف قرف الب ظفحلا ىلع ةرداق ةنيمأ

 .ها8صص الج «راتخملا ردلا ئلع راتحملا در» (١؟640)

 .058ص ,#ج «راتخملا ردلا ئلع راتحملا در» (1١؟6481)

 .047-617ص « ١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (1١؟687)

 . 58ص 27ج «راتخملا ردلا» ,.555ص .١1ج «ةيدنهلا ىواتفلا» )»١768(

 .558-654ص اج «راتخملا ردلا» ,ه 45ص 21ج «ةيدنهلا ىواتفلا» )١15084(

 . 55ص الج «راتخملا ردلا» (١؟586)
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 ٠١618 - ةيعفاشلا بهذم :ًايناث ١ 3١4(:

 : ًاديشر غلبو ًاركذ دلولا ناك اذإ : أ

 ءاشي ثيح نكسي نأ هلف ءهيلإ همض ةيالو دحأل نكي مل ًاديشر غلبو ًاركذ دلولا ناك اذإ
 امهقرافي ال نأ ىلوألا نكلو .هيوبأ دحأ دنع ةماقإلا ىلع ربجي الف ,هلفكي نمع هئانغتسال

 دلولا ناك ول معن .ةسناجملل هيبأ دنع ركذلا دلولا نوكي نأ ىلوألاو : يدرواملا لاق .امهيأرب
 . هيوبأ ةقرافم نم عنمي هنإف .هدارفنا نم فيخ وأ درمأ ركذلا

 :ديشر ريغ ًالقاع ركذلا غلب اذإو : ب - 4

 ىقبي هنأ كلذ ىنعمو «يبصلاك هنإ :مهضعب لاقف ,ديشر ريغ القاع ركذلا دلولا غلب اذإو
 ديشر ريغ ناك نإو كلذكف ءهلام حالصإ مدعل ديشر ريغ ناك نإ :مهضعب لاقو .هلفاك دئع
 .ءاشي ثيح نكسي هنأ بهذملاو .هنع رجحلا عافترا ىلإ هتلافك مادت : ليقف .هنيدل

 ٠65 ةديشر تغلبو ىثنأ دلولا ناك اذإ : ج :

 اناك نإ جوزتت ىتح نيوبألا دحأ دنع نوكت نأ ىلوألاف ؛ةديشر تغلبف ىثنأ دلولا ناك اذإو
 تءاش ثيح نكست نأ اهلو .ةمهتلا نع دعبأ هنأل ؛نيعمتجم اناك نإ امهدنع نوكتو «نيقرتفم
 ةبصعلا نم يلولل اذكو اهعم اهناكسإ مأللف «ةبير تناك نإف «ةبير نكت مل اذإ اذهو .ةرجأب ولو
 بسنلا راعل ًاعفد اهظحاليو اهنكسي اهب قئال عضوم يفف آلإو ءاهل ًامرحم ناك اذإ هعم اهناكسإ
 ؛هاوعد ىلع ةنّيبلا ميدقتب فلكي الو ةبيرلا ىوعد يف هنيميب يلولا قدصيو . كلذ ىلع ربجيو
 .ةئّيبلا ةماقإ وأ ةحيضفلا نم نوهأ ةبيرلا نم ةءاربلا عضوم يف اهناكسإ نآل

 :ةديشر ريغ ىثنألا تغلب اذإ : د5

 - ديشر ريغ القاع غلب اذإ ركذلا يف يأ  راملا ليصفتلا اهيفف «ةديشر ريغ ىثنألا تغلب اذإو
 ريغ غلب اذإ ركذلل ةبسنلاب ضعبلا اذه لوق وه امك ,مهضعب لوق ىلع ةيبصلاك نوكت اهنأ يأ
 لاوقألا ةيقب نود هذخأ يغبني يذلا وه لوقلا اذهو .اهلفاك دنع ىقبت اهنأ كلذ ىنعمو .ديشر
 .ديشر ريغ غلب اذإ ركذلا يف تليق يتلا

 .0049ةلبانحلا بهذم :ًاثلاث 7

 :ًاركذ دلولا ناك اذإ : أ

 .409-550ص اج «جاتحملا ينغم» (1١؟085)

 ص 25ج «غ ص 3 "؟ي مما_ مم رص ص عانقلا فاشك» 5١, 4ص ءالج «ينغملا» )١١1581(
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 ةناضح يف نوكي هنإف - ًانونجم ناك اذإ ىلوأو  ًاهوتعم  ىثنأ وأ ناك ًاركذ  دلولا غلب اذإ

 كلذ ىلع ردقأو راغصلا ةمدخب فرعأ ءاسنلاو ريغصلاك راص هنأل ؛همدخي نم ىلإ هتجاحل هفأ

 .لاجرلا نم

 دارفنالا هلو .هيوبأ نم ءاشي نم دنع ةماقإلا يف ةريخلا هلف ءًاديشر القاع ركذلا دلولا غلب اذإو

 بحتسي نكلو .امهيلإ همض يف هيلع امهل ةيالولا مدعلو ؛امهنع هئانغتسال هدرفمب ىنكسلاو هسفنب
 امهنع هرب عطقني الثل امهنع درفني ال نأ

 :ىثنأ دلولا ناك اذإ : ب 4

 اهناكسإو اهتلافكب مألا تعربت ولو ءًابوجو بألا دنع تناك تغلبو ىثنأ دلولا ناك اذإو

 ضرغلا نأب كلذ ةلبانحلا للعيو ءاهغولب دعب ام ىلإ دتمت اهل بألا ةلافك نأ كلذ ىنعمو ءاهعم

 ءاهيبأ نم بطخت تنبلاو ,مألا نم كلذ ىلع ردقأ وه هنأل ؛اهتنايصو اهظفح اهيبأ ىلإ اهمض نم

 دارفنالا نم اهعنمي نأ اهئايلوأ نم هماقم موقي نمو بأللف اذه ىلعو . هرظن تحت نوكت نأ بجوف

 هلك كلذ ىنعمو .اهلهأبو اهب راعلا قحليو اهدسفي نم اهيلع لخدي نأ نمي ال هنأل ؛اهسفنب

 بألا دجوي مل نإف «جوزتت نأ ىلإ اهيبأل نوكت اهمض ةيالو نإف .ةلقاع تغلب اذإ ىثنألا نأ

 .برقألاف برقألا اهئايلوألف

 : ةيكلاملا بهذم :ًاعبار 8

 ءاهجوز اهب لخديو جوزتت ىتح ىثنأللو .غولبلا ىلإ ركذلل مألا ةناضح رمتست مهدنعو

 اهيف لخدت ةناضحلا ةيالو نأ كلذ ىنعمو .40*0"2همأ دنع دلولا دهعت ءايلوألا نم هريغلو بأللو

 جوزلا لوخدو اهجاوزب ىثنألا نع لوزتتو القاع هغولبب ركذلا نع لوزت ةيالولا هذه نأو «ةلافكلا»

 ا

 :ةيرفعجلا بهذم :ًاسماخ

 رايخلا ناكو ءهنع نيوبألا ةيالو تطقسأ ًاديشر دلولا غلب اذإ» :«مالسإلا عئارش» يف ءاج

 يف ءاج ام لثم ؛ميكحلل «نيحلاصلا جاهنم» يفو .©"*8*«ءاش نم ىلإ مامضنالا يف هيلإ

 مكحلا اذه نأ كلذ نم مهفيو .2""”":)«امهريغ نود امهنم ءاش نم ىلإ» ةدايزب «مالسإلا عئارش»

 .118-719ص يزج نبال «ماكحألا نيناوق» .017//-ه75ص «؟ج ريدردلل هريبكلا حرشلا» )١71684(

 .110”7/-* 55ص 23ج «مالسإلا عئارش» (١؟6488)

 .١18ص «.؟7ج ميكحلا نسحم ديسلا فيلأت «نيحلاصلا جاهنم» )١17690(
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 ىلإ مامضنالا وأ نيوبألا نع دارفنالا يف رايخلا .امهل ناك اغلب اذإف «ىثنألاو ركذلا لمشي

 .امهدحأ

 : ةيرهاظلا نمل :ًاسداس 0

 ءامهسفنأب كلمأ امهف نيلقاع ةنبالا وأ دلولا غلب اذإو :يرهاظلا مزح نبا هيقفلا لاق

 هريغ وأ بأللف .طيلخت وأ جربت وأ رمخ برش نم ةيصعم ىلع انمؤي مل نإف .ابحأ امنيأ نانكسيو

 . امهرومأ ىلع نافرشي ثيح امهانكسيو كلذ نم امهاعنمي نأ ناريجلل وأ مكاحلل وأ ةبصعلا نم

 ةالصلا هيلع هبيوصتو «اهيلع الإ سفن لك بسكت الو» :لجو ّزع هللا لوق انلوق ةحص ناهرب

 . كلذ يف ىثنألاو ركذلا نيب قرفلل ىنعم الو «هّقح قح يذ ّلك طعأ» :ناملس لوق مالسلاو

 : ىلاعت هللا لوقل بجاو كلذ نم عنملاف ةيصعم وأ طيلخت ىثنألا وأ ركذلا نم رهظ اذإ امأو

 ىلع اونواعت الو .ىوقتلاو ٌربلا ىلع اونواعتوإط : ىلاعت هلوقو . هلل ءادهش طسقلاب َنيماّوق اوُنوُك
 ادايمللا كل مثإلا

 يي ل تر ل ا امرا ع ا و ادم تاسمام لا
 1 هلام ١ لش جت :ج 00 يل 0

 )١15691( «ئلحملا» ج٠١. ص١"79.
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 هنزل سنار
 مهلا والشلل

 :ثحبلا جهنمو ءديهمت - 7

 نمو .نيدلاولا ىلع بجاوو دالوألل قح وه مالسإلا هبجوي يذلا وحنلا ىلع 0 ةيبرت نإ
 بولسأبو نيعم وحن ىلع مهدالوأل نيدلاولا ةلماعم نوكت نأ اهلئاسو نم وأ ةيبرتلا هذه مامت
 لصفلا اذه مسقن هيلعو «لصفلا اذه يف هنايب ديرن ام اذهو  يمالسإإلا عرشلا امهيلع ّلد صاخ

 : نيثحبم ىلإ

 .دالوألا ةيبرت :لوألا ثحبملا

 . مهدالوأل نيدلاولا ةلماعم ةيفيك : يناثلا ثحبملا

 -١1١١ا-
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 كردذل جرو

 دالوألا ةيبرت

 ظ :ةغللا يف ةيبرتلا ىنعم - ٠١61

 مل وأ هنبا ناك ءاوس ةيلوفطلا قرافي ىتح ُهيِلوو هيلع مايقلا نسحأ :ًةيبرت هاير لاقي

 يأ ءيشلا ٌبر لاقيو .هبدؤيو هيمنيو هيذغي امب هدهعتو هيلو :ًابر دلولا بر لاقيو .9**27نكي
 ىلإ يدؤي وحن ىلع دالوألا نوؤشب مايقلا نسح ينعت ةغللا يف دالوألا ةيبرتف 1*"2)هنّيمو هحلصأ

 . مهحالصو مهبدأ

 :يهقفلا حالطصالا يف دالوألا ةيبرتب دارملا 4

 دالوألا ىلع مايقلا وهو يوغللا اهانعم ىلع موقي يهقفلا حالطصالا يف دالوألا ةيبرتب دارملاو

 بادأب مهبيدأتو ءايندلاو نيدلا رومأ نم مهمزلي ام مهميلعتب كلذ ققحتيو «. مهحلصيو مهبدؤي امب

 ىلع موقت عقاولا يف ةثالثلا يناعملا هذهو . ةيمالسإلا مهتيصخش نيوكتو «مالسإلا قالخأو

 دالوألا رومأب نسحلا مايقلا قفحتي اهليصحتو يناعملا هذهب ذإ «(ةيبرتلل) يوغللا ىنعملا

 . مهتيبرت نم دوصقملا لصحيو

 :ثحبلا جهنم 06

 ىلإ ثحبملا اذه مسقن اننإف ,ةثالثلا يناعملا هذه قيقحت دالوألا ةيبرت نم دارملا ناك اذإو

 : ىلاتلا وحنلا ىلع بلاطم ةثالث

 .دالوألا ميلعت :لوألا بلطملا

 .دالوألا بيدأت : ىناثلا بلطملا

 .ةيمالسإلا دالوألا ةيصخش نيوكت :ثلاثلا بلطملا

 .785ص .١ج «برعلا ناسل» )١17597(

 .؟"؟١ص ١2ج (طيسولا مجعملا» (١؟ه95)
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 دالوألا ميلعت

 : نيدلا رومأ دالوألا ميلعت 2 ا

 :نآرقلا نم كلذ ىلع ليلدلا : ًالوأ

 21ج . .ًاران ْمُكيِلْمَأو ُمكسُفْنَأ اوُق اوئمآ َنيِذّلا هيأ اي» : ىلاعت لاق

 اوقه : ىلاعت لاق امل ءاملعلا ضعب لاقو» :ةيآلا هذه ددصب (يبطرقلا ريسفت» يف ءاج : أ

 يصاعملا حيو مارحلاو لالحلا همّلعيف ء.هنم ضعب دلولا نأل ؛دالوألا هيف لخد « مُكسفنأ

 هذه تلزن امل لاق هنع هللا يضر رمع نأ يريشقلا ركذو . ماكحألا نم كلذ ريغ ىلإ ماثآلاو

 مهنورمأتو هللا مكاهن امع مهنوهنت» :لاقف ؟انيلهأب انل فيكف ءانسفنأ يقن هللا لوسر اي :- ةيآلا

 هنع ىنغتسي الامو ريخلاو نيدلا انيلهأو اندالوأ ميلعت انيلعف : ملعلا لهأ ضعب لاقو .«هللا رمأ امب

 , 0505© (سبدألا نم

 يصاعملا كرتب رانلا نع سفنلا ةياقو» : ةيآلا هذه ريسفت يف «يسولآلا ريسفت) يفو تت

 مكاحلاو رذنملا نبا جرخأو «بيدأتلاو حصنلاب كلذ ىلع مهلمحب لهألا ةياقوو . تاعاطلا لعفو

 . مهوبدأو ريخلا مكيلهأو مكسفنأ اومّلع : :ةيآلا هذه يف لاق هنأ ههجو هللا مرك يلع نع هححصو

 هنأ ىلع ةيآلا هذهب لدتساو .ةمألاو دبعلاو دلولاو ةجوزلا لمشي ام :ليق ام ىلع لهألاب دارملاو

 سفنألا يف دالوألا مهضعب لخدأو .ءالؤهل هميلعتو ضئارفلا نم بجي ام ملعت لجرلا ىلع بجي

 , 35055 عهيبأ نم ضعب دلولا نأل ؛ « مكَسْفْنأ اوق# : ىلاعت هلوق يف قا

 لاوقأ نمو»:# .. .ًاراث 0 ْمُكسْفنَأ اوُق» :ةميركلا ةيآلا ىنعم نم دافتسيو 0
 ناذللا امه نيدلاولا نأو ؛«نيدلا رومأ نم هتفرعم مهمزلي ام دالوألا ميلعت بوجو اهيف نيرسفملا

 .بجاولا اذهب ناموقي

 :ةيوبنلا ةنسلا نم ليلدلا :ًايناث 4

 الثا: 0 هلا 0 0 0 هيبأ نع ةدرب يبأ نع نع (هجيحص)» 1 00 0-0 و5

 اهقتعا مث ٠ ا نحت ا 5 ا اهبدأف ف هذنع تناك 0 ءهيلاوم قحو هللا

 .[6 ةيآلا ميرحتلا ةروس] (١؟094)

 .166ص 374ج «يسولألا ريسفت» (١؟045) .1968١-95ص 8١1ج «يبطرقلا ريسفت» (١؟64)
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 هتمأ لجرلا ميلعت باب) :هلوقب ثيدحلا اذهل يراخبلا مامإلا مجرت دقو .«نارجأ ُهلف اهجوزتف

 ةقباطم : هتمجرتو ثيدحلا اذه ىلع هقيلعت يف ينالقسعلا رج نبا مامإلا لاقو . (هلهأو

 لهألاب ءانتعالا ذإ ,سايقلاب لهألا ىفو - ثيدحلا صنب يأ  صنلاب ةمألا يف ةمجرتلل ثيدحلا

 , ©59*"2«ءامالاب ءانتعالا نم دكا هلوسر نئسو هللا ضئارف ميلعت يف رئارحلا

 :نيدلا رومأ يف دالوألا يف نيدلاولا ريثأت - 49

 هرمع نم ىلوألا هتاونس يف اميس ال نيدلاو ةديقعلا رومأ يف امهدلو يف ميظع ريثأت نيوبألل

 ةدعتسم هترطف نوك يهو اهيلع هللا هقلخ يتلا ةرطفلا نع هليوحت ىلإ هيف امهريثأت لصيل ىتح

 ةريره يبأ نع «هحيحص» يف يراخبلا مامإلا جرخأ دقف «هتبحمو هتفرعمل ةيضتقمو مالسإلا لوبقل

 هنارصني وأ هنادوهي هاوبأف «ةرطفلا ىلع ٌدلوي دولوم لك» : نكي هللا لوسر لاق «لاق هنع هللا يضر

ج اهيف ىرت له ةميهبلا جتنت ةميهبلا ٍلثمك .هناسجمي وأ
 , 54*07 (ءاعد

 :ربلا دبع نبا دنع ةرطفلاب دارملا ٠١٠

 ةرطفلاب دارملا اذه نع رّبلا دبع نبا لاق دقف .مالسإلا :ثيدحلا اذه يف ةرطفلاب دارملاو

 لوبقل ةلهؤم مدآ ينب بولق قلخ هللا نأ ىنعملاو . فلسلا ةماع دنع فورعملا وهو : مالسإلا وهو

 كلذ ىلع ةيقاب تماد امف «تاعومسملاو تايئرملل ةلباق مهعامسأو مهنيعأ قلخ امك قحلا

 ىنعملا اذه ىلع لد دقو «قحلا نيدلا وه مالسإلا نيدو «قحلا تكردأ ةيلهألا كلتو لوبقلا

 كرت ولف « ,ةقلخلا لماك اهدلو دلت ةميهبلا نأ ينعي «ةميهبلا جتنت امك» :لاق ثيح ثيدحلا ةيقب

 ,©7*؟9هتقلخخ لصأ نع جرخف الثم هنذأ عطقب هيف اوفرصت مهنكل «بيعلا ع ع ناك كلذك

 ٠١١ ميقلا نبا دنع ةرطفلاب دارملا :

 مزلتست ةرطفلا سفنف هتبحمو مالسإلا نيد ةفرعمل ةيضتقم هترطف نأ دارملا :مّيقلا نبا لاقو

 « ةيبوبرلاب هرارقإ ىلع دلوي دولوم لكف «كلذل ةرطفلا لوبق درجم دارملا سيلو «ةيحملاو رارقإلا

 ا« ىلإ كلذ نع لدعي مل ضراعملا مدعو يلخ ولف

 .فيرشلا ثيدحلا يف ءاج يذلا ّدحلا ىلإ امهدلو ىف نيوبألا ريثأت ناك اذإو - ١٠ه ؟

 .14:0ص «١ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرشا» (١1؟ه9190

 .545ص اج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (١؟594)

 .148-749ص 7ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» )١176944(

 .؟494ص 237ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» )١56(
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 نوكي نأ يهيدبلا نمف «.هتيحمو مالسإلا ةفرعم نم همزلتست امو هترطف ىضتقم نع هليوحت وهو

 امهريثأت نوكي نأ ءاهب امهريصبتو هسفن يف اهخيسرتو مالسإلا يناعم يف امهدلو يف نيوبألا ريثأت
 وأ ةيدوهي نم رفكلا ىلإ هليوحتب امهريثأت نم ريثكب 00 هاجتالا اذه يفو لاجملا اذه يف
 انه نمو .انّيب امك همزلتست امو دولوم لك ةرطف هيضتقت ام وه مالسإلا نأل ؛ةيسوجم وأ ةينارصن
 هاكرتو هتديقعو هماكحأو مالسإلا ىناعم امهدلو ميلعت يف ارصق اذإ ةميظع نيوبألا ةيلوؤسم تناك

 .ةلطابلا راكفألل ةسيرف

 ٠١67 - ةرطفلا ىضتقم نع امهدلو لوحت نع نيدلاولا ةيلوؤسم :

 نم مالسإلا ريغ قنتعي نأب اهيلع هللا هرطف يتلا هترطف ىضتقم نع دلولا لوحت ةيلوؤسمو

 «ةرشابم ريغ وأ ةرشابم ةروصب نيدلاولا ىلع عقت ةيلوؤسملا هذه .ةيسوجم وأ ةينارصن وأ ةيدوهي
 نوكتو .اهب نيدي ىتح ةيسوجملا وأ ةينارصنلا وأ ةيدوهيلا هامّلع اذإ ةرشابم ةروصب امهيلع عقتف
 عمتجملل ةسيرف هاكرتو .هيناعمو مالسإلا ةديقع هميلعت اكرت اذإ ةرشابم ريغ ةروصب امهتيلوؤسم
 اهريغ وأ ةيسوجم وأ ةينارصن وأ ةيدوهي نم لالضلاو رفكلا دئاقع هيف عيشت يذلا لاضلا دسافلا

 امهدلو ليوحت يف امهنم ًاماهسإ نيدلاولا نم 5 فقوملا اذه نوكيف ءاهب نيديو اهب نمؤيف
 نيلوؤسم امهلعجي امم لالضلاو رفكلا نايدأ نم هريغ ىلإ هترطف ىضتقم وه يذلا مالسإلا نع

 .امهدلو لالضو فارحنا نع هللا مامأ

 ٠١4 لِ هلوق . ةرطقلا قضتقم ةم نع امهدلو لوحت نع نيدلاولا ةيلوؤسم دكؤي اممو :

 عار, سانا لع يذلا معلا ماسالا .هعيعر نع لوؤسم مكلكو عار مكلكالا ٠  1«هتيعر نع لوؤسموهو

 مدلكو اهجوز تيب لهأ ىلع ةيعار ٌةأرملاو .هتيعر نع لوؤسم وهو هتيب ٍلهأ ىلع غب لجرلاو

 كلك عام ْمُكّلكفالا ءهنع ٌلوؤسم وهو هديس لام ىلع عار ٍلجرلا ٌدبعو .مهنع ةلوؤسم يهو ْ
 تامزلتسمو تايضتقمب امهمايق نعو امهدلو نع الوم ناوبألاف . 05217 (هتيعر نع لوؤيسم

 هميلعت هلك كلذ سأر ىلعو .هجاتحيو هعفنيو هحلصي ام هميلعت تايضتقملا هذه نمو «هتياعر
 داسف ببسب لالضلاو فارحنالا ىلإ هب يدؤي امم هاظفحي نأو .هماكحأو هتديقعو مالسإلا يناعم
 .هماكحأو مالسإلا هناملعي ال ًايبلس ًافقوم هنم افقي ال نأو .هلالضو عمتجملا

 :ةرطفلا نع فارحنالا نوكي مب - ٠١

 2. ةنامحمب وأ ةنارصتيوأ ةنادرهت ةاوبأف ةرطفلا ىلع ذلوي دولوم لك» :فيرشلا ثيدحلا يف

 وأ ةيدوهيلا ىلإ لوحتلا ىلع روصقم ة ةرطفلا ىضتقم نع فارحنالا نأ كلذ ىنعم لهف خلا

 .١١1ص 17ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» )١11101(
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 :باوجلاو ؟لالضلاو رفكلا نايدأو دئاقع نم اهريغ ىلإ ادا ؟طقف ةيسوجملا وأ ةينارصنلا

 امو «مالسإلا ريغ نيد وأ ةديقع يأ ىلإ م السإلا نع لوحتلاب ققحتي ةرطفلا نع فارحنالا نإ

 ءرصحلا ليبس ىلع دري مل ةيسوجملاو ةينارصنلاو ةيدوهيلا ركذ نم فيرشلا ثيدحلا يف درو
 الو .ملاعلا يف ةفورعم وأ ةعئاش تناك يتلا يه نايدألا هذه نأل وأ ليثمتلا ليبس ىلع امنإو

 يف ةلعلا نأل ؛ةثالثلا للملا هذه ىلإ لوحتلا ىلع روصقم ةرطفللو مالسإلل ةضقانملا نأ ينعي

 ْ .هيلإ لوحتملا نيدلا عون كلذ دعب مهي الو مالسإلا نع لوحتلا وه لوحتلا اذه مذ

 ٠١875 مهدالوأ ميلعتب مهريغب وأ مهسفنأب نيدلاولا مايق :

 مالسإلا يناعمو نيدلا ماكحأ ثانإلاو روكذلا مهدالوأ ميلعتب ناموقي نيدلاولا نأ لصألاو

 كلذ افرعي مل نإف . امهدالوأل اهميهفت ىلع ناردقيو اهنافرعي نادلاولا ناك نإ . اهنوجاتحي يتلا

 ىلإ امهدالوأ السري نأب ملعلا لهأب ةناعتسالا امهيلعف امهدالوأل اهميهفت ىلع ناردقي ال وأ

 رومأ ملعتل ثانإلا بتاكم ىلإ ىثنألا لسرت نأ ىلع . مهتويب يف ملعلا لهأ ىلإ وأ .بتاكملا

 ءوضولا ةيفيكبو ناميإلا لوصأبو مالسإلا ناكرأب ةفرعملا ةداع نادلاولا مدعي ال نكلو .نيدلا

 .رومألا هذه مهدالوأ ميلعتب امهسفنأب اموقي نأ امهيلعف .ةالصلاو

 دلولا هملعتي امب لمعلا ٠١6

 ام قيبطت مهم نابلطي لب ىطقف اير مالسإلا رومأ مهدالوأ مهميلعتب نادلاولا يفتكي الو

 ةالصلاب مكدالوأ اورم» : هلوقب هلك هللا لوسر رمأ امك ًالثم ةالصلاب مهنارمأيف ءالعف هقيبطت نكمي

 هاور « عجاضملا يف مهنيب اوقرفو «نينس رشع ٌءانبأ مهو اهيلع مهوبرضاو «نينس عبس ُءانبأ مهو

 , 3539 دواد وبأو دمحأ مامإلا

 اهوداتعيل ًاعبس اوغلب اذإ ةبوتكملا ةالصلاب مكدالوأ ًابوجو اورم :ثيدحلا اذه حرش يف ءاجو

 نيب اوقرف يأ ؟مجاضملا يف مهنيب اوقرفو» .اهكرت ىلع مهوب رضاف ًارشع اوغلب اذإف اهب اوسنأيو

 0 لا يتلا مهعجاضم يف مكدالوأ

 ” هلال ض] مهتاوخأ نك نإو

 اولصي مل نإو مايصلاب مهدالوأ رمأ نيدلاولل نسحتسي ,ةالصلاب رمألا ىلع اسايقو 6١١م

 كلذكو .هموي ضعب وأ همايأ ضعب اوموصيف .هوداتعيو مايصلا ىلع اونّرمتيل غولبلا نس ىلإ

 .ة:"7؟ص 31ج يطويسلل «ريغصلا عماجلا» 07505

 .١65ص 26ج يوانملل «ريغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيف» 055١5
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 : ميركلا نارقلا دالوألا ميلعت - 4

 وأ هل ًاظفحو هيف ةءارق ميركلا نآرقلا ثانإلاو روكذلا امهدالوأ املعي نأ نيدلاولل يغبنيو
 لبق نم ميلعتلا اذه ناك ءاوسو .«نيدلا عجرمو مالسإلا لصأ وهف .هيناعمل اريسفتو هضعبل

 هتءارق يف ءاج دقو نارقلا ةيبصلا ميلعتل بتكملا ةملعم وأ ملعمك امهريغ لبق نم وأ نيدلاولا

 :اهنم دلع هللا لوسر نع ثيداحأ هملعتو

 :لوألا ثيدحلا ١٠

 وشحم بارج لثمك هب َماقو أقف ةدله ل نآرقلا ّلثم نِإف ءاودقراو هوأرقاو ٌنآرقلا اوملعت

 ىلع يكوأ بارج لثمك هفوج يف وهو ُدقريف ُةمّلعت ْنم ُلثمو .ٍناكم ّلك يف ُةحير ٌحوفي ًاكسم
 نارقلا امل :هحرش يف ءاجو . (9١152نابح نباو هجام نباو ىئاسنلاو يذمرتلا هاور «كسم

 ةروسو يسركلا ةياك هنم ءيش ةءارق ليللاب مكلمع رخآ اولعجاو يأ اودقراو هوأرقاو

 ,2315252(نورفاكلا)

 :ىناثلا ثيدحلا 0١

 تباتك اوملعت» : هللا لوسر لاق .رماع نب ةبقع نع دمحأ مامإلا هاور رخآ ثيدح يفو

 ءاجو .267(لقعلا يف ضاخملا نم اتلفت ٌدشأ وهل هديب يسفن يذلاوف هب اونغتو ُهودهاعتو هللا

 هوأرقا يأ «هب اونغتو» .هومزلا يأ «هودهاعتو» .هوملعتو هوظفحا يأ «هللا باتك اوملعت» :هحرش يف

 نم اباهذ يأ اتلفت دشأ نارقلا نأل ؛تامغنلاو ناحلألاب هتءارق دارملا سيلو «قيقرتو نيزحتب

 هظفحو نارقلا ةءارق ىلع نوردقي دالوألاو .(©66اهلاقع ىف لماوحلا قونلا نم يأ «ضاخملا»

 . مهكرادم بساني ردقبو زاجيإب ولو هيناعم ملعتو هروس ضعب ظفح وأ

 :مالسإلا ضئارف دالوألا ميلعت -5

 نآرقلاو ضفئارفلا اوملعتو : لاق هلك هللا لوسر لاق .لاق ةريره يبأ نع يذمرتلا مامإلا ىور

 أوملعتو هدابع ىلع هللا ضرتفا ام اوملعت : : هحرش يف ءاجو . 0 )«ضوبقم ينإف سانلا ازملعو

 دالوألا ميلعتو "ا 7 ىنتيميو هللا ىنضبقي يأ (ضوبقم» ىنإف روكذملا سانلا اوملعو نارقلا

 . 7 3ا/ ثيدحلا مقرو .448ص .١ج «يطويسلل ريغصلا عماجلا» (175.05)

 . 366 ص 22ج يوانملل «ريغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيف» )١7506(

 ."7158 ثيدحلا مقرو .448ص «.١ج يطويسلل «ريغصلا عماجلا» (11505)

 .؟756ص 25ج «يذمرتلا عماج» )١117508( .؟7ههص .اج ,يوانملل «ريدقلا ضيف» )١11501(

 .05608ص .5ج «يذمرتلا عماج حرش يذوحألا ةفحت» )١15504(
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 . مهلوقع بساني ام ردقب نوكي

 :ةيمالسإلا ظافلألا دالوألا عامسإ - ١6

 ءامسأو ةلالجلا ظفل لثم ةيعرشلا يناعملا تاذ ةيمالسإلا ظافلألا دالوألا عامسإ نسحتسيو

 ظافلألا نم كلذ وحنو ةفرشملا ةبعكلاو ميركلا نآرقلاو «نيتداهشلا ةملكو ,ىنسحلا هللا

 .اهددريو اهظفحيو اهيناعم هنهذب قلعتو .دلولا اهيلع دوعتيل ةيمالسإلا

 ظافلألا لمعتست نأ هل ءانغلاب هتئثدهت وأ اهلفط ميونت ديرت امدنع ل يغبنيو - 4

 هللا مسا اهيف يتلا ةينيدلا يناعملاو ظافلألا تاذ ةطيسبلا ةيرعشلا تايبألا هل دشنت نأو ةيمالسإلا

 اقطن اهملعتيو اعامس اهداتعيل ؛كلذ وحنو ديجملا هباتكو هيبن مساو هظفحو هتردقو هتمحرو

 . هريغ عم وأ هسفن عم اهددريو

 : ةروثأملا ةيعدألا ضعب دالوألا ميلعت - 6

 يتلاو ةيوبنلا ةنسلا اهب تءاج يتلا ةروثأملا ةيعدألا ضعب امهدلو املعي نأ نيدلاولل يغبنيو

 دنع وأ «مونلا دنع وأ .ناذألا عامس دنع لاقت يتلاك ةنيعم عضاومو تابسانم يف لاقت

 :ةيوبنلا ثيداحألا هذه نمو .00"2خلا . . ظاقيتسالا

 دمحلا» :لاق همانم نم ظقيتسا اذإو .«ايحأو تومأ مهللا كمساب» : مونلا دنع لوقي نأ : أ

 .«روشنلا هيلإو انتامأ امدعب انايحأ يذلا هلل

 .«نيملسم انلعجو اناقسو انمعطأ يذلا هلل دمحلا» :لوقي هماعط نم غرف اذإو : ب

 حلصيو هللا مكيدهي» : هلوقب دريف «هللا كمحري» :هل لاقيف (هلل دمحلا» لاق سطع اذإو : ج

 .نأشلا وه لابلاو .«مكلاب

 . هللا ىلع نالكتلا . هللاب الإ ةوق الو لوح ال . هللا مسي : لقيلف هتيب نم جرخ اذإ : 5

 : عماسلا لاق (ةالصلا ىلع َّن يح» نذؤملا لاق اذإو .لوقي ام لثم لاق نذؤملا - اذإو : مه

 ةوق الو لوح الو : عماسلا لاق ها حدفلا ىلع ّ ّيح» نذؤملا لاق اذإو «هللاب الإ ةوق الو لوح الو

 ةمئاقلا ةالصلاو ةماتلا ةوعدلا هذه بر مهللا» : عماسلا لاق هناذأ نم نذؤملا غرف اذإف «هللاب الإ

 ةيعدألا نم كلذ ريغو «ةتدعو يذلا ّدومحملا ٌماقملا مهللا هثعباو ةليضفلاو ةليسولا ًادمحم تآ

 5 هرون ةروثأملا

 ءالج «يذمرتلا عماجاو .11؟/8ص .؟ج «هجام نبا نئس»و .ةيميت نبال «بيطلا ملكلا باتك» )١1111(

 . 5/8 ص

-١١48- 



 : ةيمالسإلا تارابعلاو ثيداحألا يي ظيفحت 2-65

 ىلع مالسإلا ينب ب ثيدح لثمو ها ف لمسسبو اي مالسإلابو ابر تا : لثم ةميظعلا

 الو ةملظي ال م :ثيدح لثمو خلا . .هللا الإ هلإ ال ْنأ ةداهش : 0
 يتلا ةيمالسإلا لمجلاو أ تارابعلا ضعب امهدلو الفتح نأ نيدلاولل يغبني امك . «خلإ .

 ءانباتك نآرقلاو انيبن ِدَلِكَو دمحمو اننيد مالسإلاو اسير هللا : لثم :ةديقعلا لوصأ ىلع يوتحت

 . تارابعلاو لمجلا نم كلذ وحنو .خلإ . .انتلبق ةبعكلاو

 :مالسإلا ماكحأ نم هنوجاتحي ام دالوألا ميلعت ٠١6 5ا/

 ةيفيك :لثم مالسإلا ماكحأ نم مهسفنأل هنوجاتحي ام مهدالوأ اومّلعي نأ نيدلاولل يغبنيو
 وحبو هماكحأ ضعبو موصلاو هلو اهيف مزلي امو ةالصلاو .هضقاون ةفرعمو ءوضولاو ءاجنتسالا

 مألا ىلعو .كلذ مهنوملعي نم ىلإ مهلاسرإب و أ نيدلاولا لبق نم ميلعتلا اذه ناك ءاوسو .كلذ

 دنع هنم لسعلاو «ضيحلا لثم ءاسنلاب ةقلعتملا مالسإلا ماكحأ نم هجاتحت ام اهتنبا مّلعت نأ

 .ًاعرش اهنم هوركملاو اهيف بحتسملاو هنوؤش ؟*و تيبلا رومأب قلعتي ام اهملعت امك . غولبلا اهتبراقم

 :دالوألا ميلعت يف ءاهقفلا لاوقأ 4

 حّرص «ةينيدلا رومألا مهدالوأ ميلعتب نيدلاولا مايق موزل ىلع ةنسلاو نآرقلا ةلالد ءوض يفو
 : مهلاوقأ نم ًاضعب يلي اميف ركذنو ءمهدالوأ وحن نيدلاولا ىلع كلذ بوجوب ءاهقفلا

 هملعي ًاراهن بألا دنعو ًاليل اهدنعف ٌركذ  مألا يأ  اهراتخا نإو» :ةيعفاشلا لاوقأ نم : أ
 ,0503عهب قيلي ام ىلع ةيويندلاو ةينيدلا رومألا

 اهدنع ناك ءاهل هرايتخال عبسلا دعب مألا دنع مالغلا ناك نإو» : ةلبانحلا لاوقأ نمو : ب

 ,(19"01ةعانص يف وأ بتكم يف هملسيل اراهن بألا هذخأيو لاي

 هيبأل فالتخالا نم عنمي مل همأ ةناضح يف نبالا ناك اذإ» :ةيكلاملا لاوقأ نمو : ج

 , 1519« عئانصلاو بتكملا يف همالسإو هبيدأتو هميلعت باأللل نأل ؛ همأل يوأيو هملعي

 ملعتيل بتكم ىلإ هملسيو همأ نم هملستي نأب ميلعتلاب هدلو دهعتي بألا ناك اذإو 48

 .- هيبأل يأ هل هتلافك وأ دلولا ةناضح تناك اذإ ةمهملا هذهب موقي نأ ىلوأ باب نمف «هيف

 . 68ص 27ج «جاتحملا ينغما )755131١(

 .90١7©ص :.54ج قاوملل ؛ليلكإلادو «جاتلا» ةتفهادتسا .7١5ص ءالج «ينغملا» (1١؟1519)
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 :نيدلا رومأ دالوألا ميلعت يف ريصقتلا

 يذلا امهدحأ رّصق اذإف نيدلاولا ىلع ًابجاو نيدلا رومأ نم همزلي ام دلولا ميلعت ناك اذإو

 .هميلعت بجاو ىعري نم ىلإ مّلُسو هدي نم عزت هميلعت يف دلولا هتلافك يف

 ميلعت نيوبألا دحأ كرت اذإو  ةيميت نبا مالسإلا خيش  انخيش لاق» : ميقلا نبا مامإلا لاق

 بجاولاب مقي مل نم لك لب هيلع هل ةيالو الو صاع وهف هيلع هللا هبجوأ يذلا هرمأو يبصلا
 نأ امإو .بجاولا لعفي نم هماقم ماقيو ةيالولا نع هدي عفري نأ امإ لب ءهل ةيالو الف هتيالو يف

 قحلا اذه سيلو .ناكمإلا بسحب هلوسرو هللا ةعاط دوصقملا ذإ بجاولاب هعم موقي نم هيلإ مضي

 ناك ءاوس ءالولاو حاكنلاو محرلاب لصحي يذلا ثاريملا سنج نم - ةلافكلاو ةناضحلا قح

 ملعلاو بجاولا ىلع ةردقلا نم اهيف ّدب ال يتلا ةيالولا سنج نم اذه لب .ًاحلاص وأ ًاقساف ثراولا

 ,05219(ناكمإلا بسحب هب

  - 0١ةيويندلا فرحلا دالوألا ميلعت :

 امب اهنوجاتحي يتلا ةحابملا ةيويندلا عئانصلا وأ فرحلا مهدالوأ ميلعتب نادلاولا موقيو

 : مهلاوقأ نمف .ءاهقفلا حرص اذهبو ءمهب قيليو مهبساني

 ًاراهن هيبأ دنع نوكيو «ًليل اهدنع ناك همأ مالغلا راتخا اذإو» :«عانقلا فاّشك» يف ءاج : أ

 , 0539 يهبدؤيو ةباتكلاو ةعانصلا هملعيل

 ًاراهن بألا دنعو اليل اهدنعف ءركذ مألا يأ  اهراتخا نإو» :«جاتحملا ينغم» يفو : ب

 يذلا عضوملل مسا وهو  بتكملل همّلسيو هبدؤيو «هب قيلي ام ىلع ةيويندلاو ةينيدلا رومألا هملعي
 لاحب قيلي ام ىلع ةفرحلا يناثلا نمو ةباتكلا لوألا نم ملعتي ءةفرح يذو هيف ملعتي

 , 0551:عدلولا

 نم عنمي مل همأ ةناضح يف نبالا ناك اذإ» :«ليلخ رصتخمل ليلكإلاو جاتلا» يفو : ج

 . 321319( عئانصلاو بتكملا يف همالسإو هبيدأتو هميلعت بألل نأل ؛هملعي هيبأل فالتخالا

 : ةيبنجألا تاغللا دلولا ميلعت 07

 ةعفنم كلذ هميلعت يف ىون اذإو .رثكأ وأ ةيبنجأ ةغل دلولا ميلعت ةحابملا ةيويندلا رومألا نمو

 "ا ص .”ج «عانقلا فاشكر (1١؟6١551) .١١؟8ص ء.؛ج ميقلا نبال «داعملا داز» (١؟51)

 )١17515( 4586ص اج «جاتحملا ينغم» . )١15517( .:4ج قاوملل ؛ليلكإلاو جاتلا» ص©١6؟.
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 نيملسملا ةعفنم ةيبنجألا ةغللا هملعتب دلولا ىون اذإ كلذكو .هلمعو هتين ىلع ب بيثأ نيملسملا
 هجرخأ ام ةيبنجألا تاغللا ملسملا ملعت بابحتسا وأ زاوج ىلع لديو .هلمعو هتين ىلع بيثأ

 (ةينايرسلا ملعتأ ن نأ لك هللا لوسر ينرمأ» :لاق تباث نب ديز نع «هعماج» يف يذمرتلا مامإلا

 باتك نم تاملك هل ملعتأ نأ هِي هللا لوسر ينرمأ» :لاق تباث نب ديز نع ىرخأ ةياور يفو

 .هل هتملعت ىتح رهش فصن يب رم امف ديز لاق . يباتك ىلع دوهي نمآ ام هللاو ينإ :لاقو ءدوهي

 . 2710(مهباتك هل تأرق هيلإ اوبتك اذإو .مهيلإ تبتك دوهي ىلإ بتك اذإ ناك هتملعت املف :لاق

 ٠١661 - ةيويندلا فرحلا تانبلا ميلعت :

 ةيويندلا رومألا دالوألا ميلعتب قلعتي اميف ءاهقفلا لاوقأ نم ةقباسلا تارقفلا يف هانركذ ام

 رومألا ضعب مّلعُت وأ ملعتت اهنإف ثانإلا صخي اميف امأ .مهلاوقأ حيرص وه امك ءانبألا صخي
 تناك اذإو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج دقف .هجراخ سيلو تيبلا لخاد ةيويندلا

 تيبلا فوج يف اهجيرختو اهبيدأت نأل ؛ًاراهنو اليل هدنع نوكت اهنإف بألا دنعوأ مألا دنع ةيراجلا
 ,271*)(هنم جارخإلا ىلإ اهب ةجاح الو ءامهريغو خبطلاو لزغلا اهميلعت نم

 ؟تيبلا جراخ ةفرح اهملعت نم ىلإ تنبلا لسرت له 4
 جراخ ةفرح اهميلعتل تنبلا جارخإ مدع ىلع لدي «ينغملا» نع ةقباسلا ةرقفلا يف هانركذ ام

 عفد بألل يأ  اهعفد هلف» :ةيفنحلا هقف يف «راتحملا ٌدر» يف نيدباع نبا لاق نكلو .تيبلا

 زاوجلا اذه نأ رهاظلاو .©"55*”«الثم ةطايخو زيرطتك ةفرح اهملعت ةأرمال  هتلافك يف يتلا هتنبا
 نم ناك نإو تيبلا جراخ ةملعملا اذه نإ ءزيرطتلا وأ ةطايخلا اهملعت نمل ةئنبا عفدل بألل

 ىلإ بهذت ةملعتملا نأ بلاغلا نكلو هيف اهملعتل اهملعت نم تيب ىلإ ةملعملا يتنأت نأ زئاجلا
 نأ أدبملا ثيح نم عنام ال نأ يل ودبيف ءاذه ىلعو .زيرطتلا وأ ةطايخلا اندلع ةلسفلا تف

 يرجي لحم يف وأ «ةنيمأو ةقوثوم ةأرما دي ىلع ةيويند ةفرح ملعتتل اهلفاك نم نذإب ىثنألا جرخت
 سابللاب اهجورخ نوكي نأ طرشبو .تانيمأ ءاسن يديأ ىلع فرحلا هذه لثم هيف ثانإلا ميلعت

 .جورخلا اذه نم ةنتفلا نمأ عم يعرش روذحم كلذ ىلع بترتي ال نأو .يعرشلا

 :تيبلا جراخ ةليوط ةسارد مزلتست ةفرح تنبلا ميلعت ١6

 عم ًاليوط ًاتقو قرغتستو ةنيعم ةسارد مزلتست تيبلا جراخ ةنهملا وأ ةفرحلا ملعت ناك اذإو

 5 4517-1948 ص الج «يذمرتلا عماج» (؟5134)

 .517ص ءالج «ينغملا» )١17719(

 ."5377؟ص اجا «راتخملا ردلا» ئلع نيدباع نبال «راتحملا در» )١15570(
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 ثيح نم نهملا هذه ملعت نإف «ةلديصلا وأ بطلا ةفرح وأ ةنهم لثم اهل ةيديهمت ةسارد قبس

 هانيبو هانحرش يذلا وحنلا ىلعو ةيعرشلا ةيفيكلاب نوكي نأ طرشب ىثنألا ىلع روظحم ريغ أدبملا
 ىثنألا ةلافك هل نمم هريغلو بألل زوجيف يلاتلابو .ةأرملل ةماعلا قوقحلا ىلع مالكلا دنع لبق نم

 بطلا ةساردل ةدهمملا تاساردلا نم اهل ةمزاللا اهتامدقم ملعتو بطلا ةفرح مّلعتل اهلسري نأ

 .اهوحنو

 : مهلام نم ةرجأب دالوألا ميلعت 065

 «كلذ ىلع ةلدألا انركذ دقو «ةيمالسإلا ةعيرشلا رظن يف مهرغص ذنم دالوألا ميلعت ةيمهألو

 نأ لصألا نأو «ةحابملا ةيويندلا ر ومألا مث ىلوألا ةجردلاب ةينيدلا رومألا لمشي ميلعتلا اذه نأو

 يلع نم ىلإ هلاسرإب وأ امهسفنأب امهدلو ناملعيف ةمهملا هذهب ناموقي ناذللا امه نيدلاولا

 تةْيلَع ىلوعلا لام نم يأ هلام نم هتيالو تحت نم ىلع قفني نأ يلولل زوجي ءاهقفلا لاق دقف

 هكرت يلولل زوجيو» :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاّشكد يف ءاج .دقف .هعفني ام هميلعت ضرغل

 ةيامرلاو طفتلا هميلفت ضيا هلو 6 ةعفياا» ملعتيل بتكملا يف - هتيالو تحت يذلا ميتيلا كرت يأ -

 هبشأ هحلاصم نم كلذ نأل ؛ هيلع ىلوملا لام هلام نم هنع ةرجألا ءادأ هلو .هعفني امو بدألاو

 كلذ لك «بدألاو ةيامرلاو طخلا هميلعت وأ بتكملا يف هميلعت نأ ودبيو .207هل لوكأم نمث

 هتيالو تحت نم ىلع فرصلا يلولل اوزاجأ كلذلو «ميلعتلاب موقي نمل ةرجأو تاقفن ىلإ جاتحي
 .ةروكذملا ضارغألل هلام نم

 يناثلا بلطملا

 دالوألا بيدأت

 :ةغللا يف بيدأتلاو بدألا ١٠ه

 يأ ًانالف تبدأ :لاقيو . . يغبني ام ىلع بيذهتلاو ميلعتلاب سفنلا ةضاير ةغللا يف بدألا ..

 هبذأو . نساحملا ىلع هسفن ضار يأ ًابدأ ٌنالف ا . تاداعلاو قالخألا نساحم ىلع هضار

 , 05559بيذهتلا ينعي بيدأتلاو .قالخألا نساحم ىلع هضار يأ

 ذخألا هنأب مهضعب ربعو . العفو ًالوق دمحي ام لامعتسا بدألا : ىنالقسعلا رجح نبا لاقو

 , 057:9قحالخألا مراكمب

 )١11571( «طيسولا مجعملاو (17577) . ؟998ص .؟ج «عانقلا فاشكد ج 1١ص١٠١-١١.

  175595«يراخبلا حيحصل ينالقسعل | حرش» ج٠١. ص5٠١.
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 :دالوألا بيدأتب دارملا

 ةضايرو مهبيذهت يأ بيدأتلاو بدألل يوغللا ىنعملا وه انثحب يف دالوألا بيدأتب دارملاو

 عرشلا يناعمل ًاقفو نكلو قالخألا مراكم ىلع اهلمحو تاداعلاو قالخألا نساحم ىلع مهسوفن

 .هنيزاومو يمالسإإلا

 :دالوألا بيدأت ىلإ ةعيرشلا بدن - 4

 ,هلعفي نم رجأ ل كلذ ىلع تشثحو دالوألا بيدأت ىلإ ةيمالسإلا ةعيرشلا تبدن دقو

 .ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا تدرو اذه ىفو

 : دالوألا بيدأت ىف ثيداحألا 0

 مكدالوأ اومركأ» :لاق كي هللا لوسر نأ كلام نب سنأ نع «هننس» يف هجام نبا جرخأ :ًالوأ
 , 2559(مهبدأ اونسحأو

 لوسر نأ هدج نع هيبأ نع ىسوم نب بويأ نع «هعماج» يف يدمرلا مامإلا جرخأ : ايناث

 :هحرش ىف ءاج دقو .6"2"(نسح بدأ نم لضفأ لحن نم ادلو دلاو لحن ام» :لاق ٍيِلك هللا

 , 279(كولملا ةبترم ىلإ كولمملا دبعلا عفري بدألا نسح نإف .كلذ

 لاق .لاق .«ةرمس نب رباج نع كامس نع حصان نع (هعماج» يف يذمرتلا جرخأو : ًاكلاث

 , 0539 (عاصب قدصتي نأ نم ريخ هدلو لجرلا بدؤي نألو : لع هللا لوسر

 هقدصت نم هل ريخ ًادحاو ًابيدأت هدلو لجرلا بيدأت «هللاو يأ» :ثيدحلا اذه حرش يف ءاجو '
 كرتبو .بقاعي دق  هدلو بيدأت كرتب يأ لوألا كرتب لجرلا نأل ؛هل اريخ نوكي امنإو .عاصب
 ,07559(بقاعي مل  عاصب قدصتلا كرتب يأ ب يناثلا

 .ةيراجلا هتاقدص نم هلاعفأ تراص هبدأ اذإ هنأل» :ثيدحلا اذهل هحرش يف يوانملا لاقو

 )١15575( 17ج «هجام نبا نئسو ص١١؟١1.

 .لسرم ثيدح يدنع اذهو :هاور نأ دعب يذمرتلا لاقو .84-80ص .<ج «يذمرتلا عماج» )١15578(

 .84ص 25ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» (1١؟1175)

 سيل هتاور دحأ حصانو «بيرغ ثيدح اذه هاور نأ دعي يذمرتلا لاقو ,«88ص .5ج (يذمرتلا عماج» )١15511(

 . يوقلاب
 .87ص 57ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» )١111174(

 5 لف رس



 ,2""*(دلولا ماودب مودي اذهو ءاهباوث عطقني عاصلا ةقدصو

 :تانبلا بيدأت ىف ةيوبنلا ةنسلا ىف درو ام 0١

 ؛روكذلا بيدأت لمشت امك ثانإلا بيدأت لمشت ةقباسلا ةرقفلا ىف اهانركذ ىتلا ثيداحألاو

 .فورعم وه امك ثانإلاو روكذلا لمشت ثيداحألا ىف تدرو نيتللا (دالوأ) و (دلو) ةملك نأل

 :لوألا ثيدحلا

 نم» : لكك يبنلا لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع «هحيحص» يف يراخبلا مامإلا جرخأ

 ..2:”2055عزانلا نم ًارتس هل نك َنهيلإ ّنسحأف ًائيش تانبلا هذه نم ىلُب

 اذه «نهيلإ نسحأف» هلوق :ثيدحلا اذهل هحرش ىف هللا همحر ىنالقسعلا رجح نبا لاق

 دنع سابع نبا ثيدح يفو .ةدحاو نم رثكأ «هذه نم» ثيدحلا لوأ يف هلوقب دارملا نأب رعشي

 بدألاو يفو دمحأ نع رباج ثيدح ىفو . (نهبدأ نسحأو نهجوزو نهيلع قفنأف» : يناربطلا

 يذلا «ناسحالا» ظفل اهعمجي فاصوألا هذهو .«ٌنهلفكيو ٌنهمحريو ٌنهبدؤي» : يراخبلل (درفملا

 , 05559(بابلا ثيدح ىف يراخبلا هيلع رصتقا

 ٠١٠6 يناثلا ثيدحلا :

 ء يشب تانبلا نم يلع نم» : ظفلب «هحيحصو 2 ملسم مامإلا قباسلا ثيدحلا جرخأو

 سانلا نأل ؛ءالتبا هاّمس امنإو :ثيدحلا اذهل هحرش يف يوونلا لاق .«أرتس هل نك ٌنهيلإ ّنسحأف
 , 0555 (ةداعلا ف نهنوهركي

 :ثلاثلا ثيدحلا ١4

 لاع نم» : لك هللا لوسر لاق ,لاق كلام نب سنأ نع «هحيحص» يف ملسم مامإلا جرخأو
 اذهل هحرش يف يوونلا مامإلا لاقو .«ةعباصأ ٌمضو وهو انأ ةمايقلا موي ءاج ءاغلبت ىتح نيتيراج
 ىتح نيتيراجلا ةيب رتف , 079 امهوحنو ةيبرتلاو ةنوؤملاب امهيلع ماق ,امهلاع ىنعمو :ثيدحلا

 .790ا/ص .هج يوانملل «هريغصلا عماج حرش ريدقلا ضيف» )١7553789(

 .؟؟"6ص ١٠٠ج «يتالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (17670)

 .478 .١٠ج «يراخبلا حيحصل .ينالقسعلا حرش» (1751)

 . 178ص 5١1ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» )9*١17(

 .١18ص ١٠ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (17770)
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 فيرشلا ثيدحلا يف (نيتيراج لاع) ىنعم نم اغلبت

 : عبارلا ثيدحلا 6

 انأ ٌتلخد نيتيراج ّلاع نم» :ظفلب «هعماج» يف يذمرتلا مامإلا قباسلا ثيدحلا ىورو
 ةنجلا  امهلاع يذلا يأ وهو انأ ٌتلخد» : هحرش ىف ءاجو .(هيعبصإب راشأو نيتاهك ةنجلا وهو

 0175591, ىلطسولاو ةبابنسلا يآ هيعيصإب زانثلاو :نيتافك
 :سماخلا ثيدحلا 5

 ثالث لاع نم» : كك هللا لوسر لاق .لاق يردخلا ديعس يبأ نع (هنئس)» يف دواد وبأ جرخأ

 يأ  تانب ثالث ٌلاع نم ةدرتشا نك ءاجتو «ةنجلا ُهلف .ٌنهيلإ ّنسحأو ٌنهجوزو ٌنهبذأف تانب

 يأ  ةنجلا ُهلف «ٌنهيلإ نسحأو َنهِمّلِعو  ةعيرشلا بادآب يأ  نهبدأف نهتنؤمب ماقو  نهدهعت
 0 نيقباسلا عم هلوخد

 :دالوألا بيدأت ءادتبا تقو 23 ١1

 لقعي ذخأ املك دلولا بيدأت ىلإ ةجاحلا دتشتو .رغصلا ذنم مهدالوأ نيدلاولا بيدأت أدبي

 مهورم» : لي هللا لوسر ثيدح كلذ ىلع لد دقو ,بيدأتلا ىلإ جاتحاو .هنم ضرغلاو بيدأتلا
 صاّصجلا مامإلا لاق .« عجاضملا يف مهنيب اوقرفو ءرشعل اهيلع مهوبرضاو . عبسل ةالصلاب
 ميلعتلا هوا نلعا ةةلتسلاب روما وق [عيلس هنن تناك نرمفا :فيرشلا ثيدحلا اذه ىلع ًاقيلعت

 , 0"0(هملعت ىلإ جاتحي يذلا بدألا رئاس كلذكو .اهلقعي هنأل بيدأتلاو

 :اهدالوأ لجأ نم جاوزلا كرتت ميألا ٠64

 مهتيبرت ىلإ غرفتتل مهلجأ نم جاوزلا كرتتف .هنم اهدالوأو هتجوز كرتيو لجرلا تومي دق
 ةحلصم ىلع اهدالوأ ةحلصم رثؤت اهنكلو جوزتتو بطخت نأ نكمي ةليمج ةأرما اهنأ عم مهبيدأتو

 اهجوز قحب ءافيإلا نع اهزجعل تجوزت اذإ مهقح يف طيرفتو ريصقت نم هب سحت امل اهسفن
 لهف .قالخألا ءوسو عايضلا ىلإ مهضرعي امم بيدأتلاو ةيبرتلاب اهيلع اهدالوأ قح ءافيإو ءاهيلع

 اهدالوأ بيدأتو ةيبرت لجأ نم جاوزلا كرتت نأ «ميألا» ىمستو اهجوز تام يتلا ةجوزلا هذهل زوجي

 ركذ عم ةلأسملا هذهب قلعتملا ِي هللا لوسر ثيدح ركذب نيبتي باوجلا ؟كلذ اهل زوجي ال مأ

 )١1755*5( 47-44ص ."ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» .

 )©*١717( .هكص 4١21ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعو

 ) )1155ص .١ج .صاصجلل «نارقلا ماكحأ» 4١5 .
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 : ميألا هذه يف يوبنلا ثيدحلا 8

 3 أرماو انأ» : هيي هللا لوسر لاق .لاق يعجشألا كلابوب فوع نع (هنئسا يف دواد وبأ جرخأ

 تاذ يحول نم تمأ ا ةبابسلاو ىلعسولاب ٌديري ًاموأو «ةمايقلا م موي نيتاهك نيدخلا ٌءاعفس

 ثيدحلا اذه حرش يف ءاج دقو «اونام وأ اوُناب ىتح اهاماتي ىلع اهسفن تسبح .لامجو بصنم

 هذهف .كنضلاو ةقشملا نم اهدباكي امل نيدخلا نول ةريغتم يأ «نيدخلا ءاعفس ةأرماو» : هلوق

 هفرتلاو ةنيزلا تكرتو اهدالوأل اهسفن تلذب اهنأ يأ جوزتت ملو اهدالوأ ىلع اهسفن تسبح دق ةأرملا

 ةأرملا هذه عم ةنجلا يف ْهِلكَي وهف .اهجوز ةافو دعب اهدلو ىلع ةماقإ ةقشملا نم اهنول ريغت ىتح
 نيدخلا ءاعفس «ةأرملا هذهو .ةنجلا يف اهتجرد عفر ىلإ ةراشإلل  ىطسولاو ةبابسلا يأ  نيتاهك

 بسح وأ بسن ةبحاص يأ - بصنم تاذ يهو اهل جوز ال ًاميأ تراص يأ اهجوز نم تمأآ

 تسبح) دحأ لكل ةبولطملا ةبوغرملا ةفصلا هذه عم اهنأ ىنعملاو .ةروص لامك يأ .لامجو

 . مهتيبرتو مهتمدخل غرفتتل ىماتيلا اهدالوأ ىلع ةقفش وأ ةرباص جاوزلا نع اهتعنم يأ (اهسفن

 . 29 يه تتام يأ (اوتام) وأ .مهرمأب اولقتساو اوربك نأ ىلإ يأ (اوناب ىتح)
 : ميألا هذه حدمت ىتم  ١١هالم

 جاوزلا اهكرت ىلع حدمت امنإ ءاهدالوأ لجأ نم جاوزلا كرتت يتلا ميألا هذه نأ يل ودبيو

 ىلإ رارجنالا وأ ةنتفلا اهسفن ىلع فخت مل اذإ ,مهبيدأتو اهدالوأ ةيبرت وهو «ليبنلا ضرغلا اذهل

 .جاوزلا اهكرت يف ةدهاجملاو ةقشملا نم ائيش لمحتت تناك نإو .ةشحافلا يف عوقولا

 ١١ ىماتيلا ةيبرت ةيمهأ ىلع ثيدحلا ةلالد :

 اهدالوأ لجأ نم جاوزلا اهكرت ىلع اهحدمو ميألا هذه يف فيرشلا يوبنلا ثيدحلا ّلد دقو
 اممو مالسإلا نثس نم جاوزلا نأ ةلالدلا هذه (هجو)و , مهبيدأتو ىماتيلا ةيبرت ةيمهأ ىلع ىماتيلا

 .عرشلا زاجأ اذه عم نكلو «لسنلا ريثكتو لجرلاو ةأرملا نيصحت ليبس هنأل ؛ عرشلا هيلإ بدني

 ىلع اهحدمو لب اهدالوأل ةياعر جوزتت ال نأ ةأرملا هذهل ,فيرشلا ثيدحلا اذه يف ءاج امك

 ردقأو مهبدؤيو مهيبريو مهاعري نم ىلإ ةجاح يف مهنأل ؛ىماتيلا اهدالوأ لجأ نم جاوزلا كرت

 مهبيدأتو مهتيب رتو مهتلافك ىلإ اهرايتخاب تمدقت اذإف  مهمأ مهيلع مهانحأو كلذ ىلع سانلا

 عرشلا ةيانع ميظع ىلع هلك كلذ لد ,كلذ ىلع عرشلا اهحدمو جاوزلا كرتب اهسفن ىلع مهترثآو

 . مهبيدأتو مهتيبرتو ىماتيلاب

 .ه4-هالص .54١1ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعد» )/١7(
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 ثلاثلا بلطملا

 ةيمالسإلا دالوألا ةيصخش نيوكت

 : ةيمالسإلا ةيصخشلاب دارملا - ٠١17

 يف ًاملسم ,ءىثنأ وأ ناك ًاركذ مهنم دحاولا لعج ةيمالسإلا دالوألا ةيصخش نيوكتب ديرن
 .ءايشألل هنزوو رومألل هترظن يفو ةايحلا يف هتياغو هقالخأو هكولسو هلعف يفو هلوق يفو هريكفت

 يفو لطابلا عمقو قحلا قاقحإو مالسإلا رشنل ثيثحلا هيعس يفو نيرخآلاب هتاقالع يفو

 ديرن ةزجوم ةملكبو «ًابيرغ ًاديحو اهيف وه راصو سانلا اهرجه ولو ةيمالسإلا يناعملاب هكاسمتسا

 حلصملاو مالسإلا نازيم يف هسفن يف حلاصلا ملسملا درفلا نيوكت ةيمالسإلا ةيصخشلا نيوكتب
 . مالسإلا ديري امك هريغل

 :نآرقلا يف دلولل ةيمالسإلا ةيصخشلا ملاعم نم ٠١6

 هذهل ناسحتسالاو اضرلا هجو ىلع هئبال نامقل ةظعوم ميركلا نارقلا يف انيلع هللا صق

 يناعم يهو «يناعم نم اهيف ءاج امب مهدالوأ اوظعيو اهب اوذخأي نأ ءابآلل يغبنيف .ةظعوملا
 .اهتازكترمو اهيناعمو ةيمالسإلا ةيصخشلا ملاعم نم يهو مالسإلا اهب رمأ ةيمالسإ

 ١4  2ةيمالسإلا ةيصخشلا ملاعم نم اهيف امو هنبال نامقل ةظعوم :

 :ةيهولألاو ةيبوبرلا ديحوت : ًالوأ

 ملُظل َكّرَشلا ْنِإ .هللاب َك 0 رش ال يب اي ُهَظِعَي وُمو هنبال نامه لاق ْذإو : ىلاخت هللا لاق

 يف ْوأ تاومّسلا يف وأ ٍةرحخص يف نتف رلدرخ ْنِم ٍةَبح لاَقْمِم ُكَن ْنإ اهنإ يب اي . . ميظَع

 !نلينا كيطل هللا نإ هللا اهب تأي ٍضرألا

 امهنم ةيناثلا ةيآلا ربختو ةيهولألاو ةيبوبرلاب هدارفناو ىلاعت هللا ديحوتب ناقلعتت ناتيآلا ناتاهف
 نوكتو «لدرخ ةبح لثم رغصلا يف تناك ةئيسلا وأ ةنسحلا نأ ول ثيحب هملع عساوو هللا ةردق نع

 يف وأ تاومسلا يف رخآ عضوم يف وأ .ةرخصلاك زيرح عضوم يف ةيفخ نوكت رغصلا كلذ عم

 ذفان يأ (فيطل) ىلاعت هنإف .داهشألل اهرهظيو اهملعي لب هللا ىلع ىفخت ال اهنإف ءضرألا
 ” تيلهللا ومألا نطاوبب ملاع يأ (ريبخ) ,ةردقلا

 )١1777*8( ناتيآلا ءنامقل ةروس]  1١و١5[.

 )١1159( 76ج «يزارلا ريسفت» ص/١407-158ء
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 :كريغل ًاحلصم كسفن يف ًاحلاص نك :ًايناث ١٠ه

 ,ةالصلا اهسأر ىلعو هللا ةدابعب كلذو هسفن يف ًاحلاص نوكي نأ هدلول هرمأ نامقل ةيصو يفو

 ىذأ نم هلاني امل ًارباص نوكي نأو :نكسلا نغ ريتتو فورعملا حس ةيترمأب اهي وريكل جلس

 نم دافتسي ام اذهو ءركنملا نع مهاهنيو فورعملاب مهرمأيو هللا ىلإ مهوعدي وهو نيرخآلا نم

 رمأو ةالّصلا مقأ يب اي : ىلاعت هلوقب انيلع هللا صق امك هنبال هتظعوم يف نامقل لوق

 لاق , 23035364“ :مرومالا ٍمْرع ْنِم كلذ 95 .َكَباَصَأ ام ىلع ربّصاو ,ركنُملا نع ناو فوّرغملاب

 نم هنبا نامقل عنم امل يأ  كرشلا نم هعنم امل» :ةميركلا آلا هله نينيقل يف يزارلا مامإلا

 ريغ للملا رئاس يف تناك ةالصلا نأ ملعي اذهبو . ةالصلاب هرمأ هتردقو هللا ملعب هفوخو كرشلا

 نع ناو فورغملاب ْرُمأو» : : هنبال هتيصو يف نامقل نع ةياكح ىلاعت لاق مث . تفلتخا اهتئيه نأ

 نم مهتثردو ءايبنألا لغش نإف «كريغ لمكف هللا 0 أ «ركنملا

 ينعي (َكَباَصَأ اَم ىلع ٌربْضاوط : ىلاعت هلوقو . . مهريغ ارامكو مهسفنا يف ازلمكي نأ ءاملعلا
 «روُمالا ٍمْزع ْنِم َكلَذ نإ :هيلع ربصلاب هرمأف ىذؤُي ركنملا نع ىهنيو فورعملاب رمأي نم نأ
 .49"3ةبجاولا رومألا نم يأ

 : هرهاظمو ربكتلا نع داعتبالا :ًاثلاث ٠١ ها/5

 نأل ؛اهدادضأ نع يلختلا قيرط نع قالخألا مراكم ىلإ ةوعد هنبال نامقل ةيصو يفو

 عاونأ نم عون ءىواسملا نع يلختلا نألو ؛ مراكملاب يلحتلا ىلع مدقم ءىواسملا نع يلختلا
 لئاذر ىلإ هملسي امم هسفن ردق ناسنإلا لهج قالخألا ءىواسم أوسأ نمو , مراكملاب يلحتلا

 نال هتبصو يف نامقل نع ةياكح ىلاعت وق هيلع لد ام ذه ,(ربكتلا) اهرش نوكي دق ةلئاه

 لك ُبحُي ال هلل نإ ءًاحرم ضْألا يف شْمت : الو . سانلل كّدخ ْرْعَصن آلو : !ىلاعت هلق وهو

 هسفن يف الماك نوكي نأ هتيصو يف هنبأ نامقل رمأ امل : اهريسفت يف ءاجو 0549ه ر وف لاَتخُم

 :نيرمأ نم هثبا: ىلع ىشحي نامقل تاكو «هريغل ًاحلصم هسفن يف ًاحلاص يأ :نيفل ةلفكم

 وول اهاصم اليكم ةنرك يينليذيقْلا ىلع ربكتلا :امهدحأ

 ٌرْعَص الو 2 نامقل لاق ءهسفن يف ًاحلاص كماك هئوك ببس سفنلاب بجعلا : يناثلا

 رلاتخم لك بحي ال هللا نإ .ًارتخبت «ًاحَرَم ٍضرألا يف شمت : ًالو» .ًاربكت «سائلل َكّدخ

 ينعي «روخف» ربكتلا وهو هسفن ةمظع سانلا يري يذلا وهو ء ءاليخ هب نوكي نم ينعي «روُحف

 )١7540( ةيآلا ءنامقل ةروس] /ا1١[,.
 )541؟١1( ص .؟هج «يزارلا ريسفت» ١548-١515 )١١5453( ةيآلا ءنامقل ةروس] ١8[.
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 , 49""0هنيع ىف هسفنل ةمظع ىري يذلا وهو .هسفنب ا نوكي نم

 : ةيوبنلا ةئسلا يف دلولل ةيمالسإلا ةيصخشلا ملاعم نم  6١٠الا/

 : سابع نبا ثيدح

 مون هع يبنلا ٌفلخ ٌتنك» :لاق هنع هللا يضر سابع نب هللادبع نع يذمرتلا ممول ىور

 َتلأس اذإ ,ٌكهاجت ٌهدجت هللا ظفحا «كظفحي هللا ظفحا :تاملك كمّلعأ ينإ مالغ اي :لاقف
 مل ٍءيشب كوعفني ْنأ ىلع تعمتجلا ول: ةمألا نأ ملعاو .هللاب نعتساب تنعتسا اذإو هللا لأساف

 دق ٍءيشب الإ ٌكورضي مل ٍءيشب َكورضي نأ ىلع اوعمتجانإو .كل هللا ُهبتك دق ٍءيشب الإ كوعفني

 ,07549ٌفحصلا تفجو مالقألا تعفر «كيلع هللا ةبتك

 :44"23*سابع نبا ثيدح حرش --

 هللا ظفحا» هلوقو .هرمع نم نينس عست ىلإ مطفي نيح نم يبصلا وهو (مالغ ايد : هلوق

 . هنع ىهن ام بانتجاو هاوقت ةمزالمو هدودحو هضئارف كظفحب يأ هللا ظفحا ىنعمو .«كظفحي

 نآل ؛كترخاو كايندو كدلوو كلهأو كسفن يف كظفحي هللا نإف هللا تظفح نإ يأ «كظفحي»

 لأساف تلأس اذإو» :هلوقو .«مكرصني هللا اورصنت نإ» : لك هلوق هنمو ,لمعلا سنج نم ءازجلا

 ةراشإ هيفو «هلضَف ْنم هللا اولأٌساَوط : ىلاعت لاق هايإ كيطعي نأ هللا لأساف ًائيش تلأس اذإ يأ «هللا
 تناك نإ مث .هرومأ رئاس يف هيلع لكوتي لب «هللا ريغب هبلق قلعي نأ هل يغبني ال دبعلا نأ ىلإ

 نم ةيفاعلا لوصحو ةيادهلا بلطك هقلخ يديأ ىلع اهنايرجب ةداعلا رجت مل اهلأسي يتلا ةجاحلا
 نأ ةداعلا ترج اهلأسي ىتلا ةجاحلا تناك نإو .كلذ هبر دبعلا لأس ةرخآلا باذعو ايندلا ءالب

 ,رومألا ةالوو عئانصلاو فرحلا باحصأب ةقلعتملا تاجاحلاك هقلخ يديأ ىلع اهيرجي ىلاعت هللا
 ىلاعت هللا لأسي نأ ملسملل يغبنيو .©""؟9مهبولق هيلع هللا فطعي نأ ىلاعت هبر دبعلا لأس

 ثيدح يفو .«هيلع بضغي هللا ,لأسي مل نمو :كيدحلا راسم ءءيش لك يف هتجاح
 تنعتسا اذإو» : للك هلوقو . «عطقنا اذإ اذإ هلعن ٌعْسِش ىتح اهّلك ةتجاح هير مكدحأ لأسيل» :رخآ

 )١1559( 8ص 276ج «يزارلا ريسفت» ١-1١59.

 .ةيوونلا نيعبرألا نم رشع عساتلا ثيدحلا )١7544(

 .ةيوونلا نيعبرألا نم رشع عساتلا ثيدحلل «يوونلا حرش» )١15545(

 هنوع ًايجار هللا ئلع ًالكوتم يأ هللاب ًاقلعتم نوكي نأ بجي هبلق نإف .ًائيش ًاناسنإ دبعلا لأس اذإ نكلو )١7545(

 بولق نأو «ىئلاعت هللا ديب رومألا نأل ,هتجاح هلأسي يذلا ناسنإلا اذه دي ئلع هبولطم ىطعي نأب ئلاعت

 .ءاشي فيك اهبلقي نمحرلا عباصأ نم نيعبصإ نيب دابعلا
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 تملع امل هللاب نعتساف .ةرخآلاو ايندلا رومأ نم رمأ ىلع ةناعإلا تبلط اذإ يأ ؛هللاب نعتساف

 . ةناعإلا ىلع رداقب نوكت امنإ ةناعإلاو ,ءيش لك نع زجاع هريغو «ءيش لك ىلع رداقلا هنأ

 هللا هبتك دق ءيشب الإ كوعفني مل ءيشب كوعفني نأ ىلع تعمتجا ول ةمالا نأ ملعاو» : لكك هلوقو

 «كيلع ىلاعت هللا هبتك دق ءيشب الإ كورضي مل ءيشب كورضي نأ ىلع اوعمتجا ناو كل ىلاعت

 9 «هيلعو هل ىلاعت هللا هرّذق اموه ناسنإلا بيصي ام نأو .هدحو هللا ديب رضلاو عفنلا نأ كلذ ىنعمو

 هللا هرّذق ام ريبغت ىلع اوعمتجا ولو مهلك قلخلا عيطتسي نلو .هقلخ يديأ ىلع كلذ ىرج نإو

 ءيشب هعفن اودارأ نإو «هرض اوعيطتسي مل هيلع هللا هبتكي مل ءيشب هرض اودارأ نإف «هدبعل هاضقو

 ريداقم هللا بتك يأ «فحصلا تفجو مالقألا تعفر» .كلذب هعفن اوعيطتسي مل هل هللا هبتكي مل

 .كلذ لدبتي نلو مهيلعو مهل عقي امو قلخلا

 :ةيمالسإلا ةيصخشلا نيوكت ىلع ثيدحلا اذه ةلالد - ٠١

 يوقلاب لوصوم هنأل ؛ هتزعب ملسملا ساسحإ ةيمالسإلا ةيصخشلا ملاعم مظعأ نم نإ

 الف 4َنينمُْمللو هِلوُسَرلو ةّرعلا هلو» : ىلاعت لاق ًازيزع الإ ملسملا نوكي ال مث نمو ءزيزعلا
 الإ قلخلا امو هللا ديب رضلاو عفنلاف «هتايح ىلع ًاصرح وأ هقزر ىلع ًافوخ طق قولخمل لذي

 هبلقو هللا ىلإ صخاش هرصب ملسملاف ءهيلع وأ هل بوتكملا دبعلل رودقملا لاصيإل بابسأو لئاسو
 تناك ءاوس اهنم غورفم رومألاف ,هفاخي قولخم نم وأ هرشابي ببس نم هريغب سيلو هللاب قلعتم

 قولخملاب بلقلا قلعتل يعاد الف .هعفني وأ هرضي امب وأ هلجأ وأ هقزرب قلعتت رومألا هذه

 وهف هرضل ًاعفاد وأ هعفنل ًاققحم هأري ام بابسألا نم ذخأ اذإو ءهرض عفدل وأ هعفن بالجتسال

 ةزعو .زيزعلا يوقلا هدحو هللاب قلعتم وهف ديري ام ىلإ لوصولا يف هلمأ امأ ءطقف هديب هرشابي

 المعو ًالوق ةيدوبعلا هذه قيقحتو هدحو هلل هتيدوبع صولخل ةيعطق ةجيتنك هل نوكت امنإ ملسملا

 مازتلالاب نوكي ال عوضخلا اذهو «- نيملاعلا بر هلل يأ - هل دبع وه نمل ماتلا قلطملا عوضخلاو

 : لَك هلوق هنم ققحت كلذ لعف نإف «هنع ىهنو هب رمأ ام لكب هلوسرو هللا 0 يناعمب

 .«كظفحي هللا ظفحا» هل هللا ظفح نم لكي هللا لوسر هب دعو ام هل. ققحتيف «هللا ظفحاو

 :ثيدحلا ةلالد يف ةصالخلا

 .ملسملا ةزع يهو «ةيمالسإلا ةيصخشلا ملاعم ضعب انل نيبي ثيدحلا اذه نإف ةصالخلاو

 ,هعفتي وأ هرضي دق ريخلا اذه نأ هثعبم ريغلا نم فوخلا نأل ؛هنم الإ فاخي الو هلل الإ لذي الف

 انيقي ملعي ملسملاو هتايح ىلع ظافحلاو هقزر ةعسوت يف هعفني دقو «هتايحو هقزر يف هرضي دقو

 «هيلع وأ هل هللا هبتك ام ردقب الإ هعفن وأ هّرض يف ًاببس اونوكي نأ مهنكمأ امل اوعمتجا ول قلخلا نأ

 قيلعتلاو قلعتلا امنإو هيلع لمألا قيلعت وأ هب بلقلا قلعت الو دحأ نم فوخلل «نذإ يعاد الف
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 ةزعلا هذهب هتيصخش تزيمتو ملسملا ةزعب رعش اذكه ملسملا راص اذإف .ءنيملاعلا بر هللاب

 .قولخم يأل قلمت وأ فوخ وأ عونخ وأ لذ نم اهدادضأ ىلع درمتلاو

 :هنبال نامقل ةيصوو ثيدحلا اذه امهدلو ظيفحت نيدلاولا ىلع 0١

 هيناعم هاملعي نأو .هظفح هنم ابلطيو ثيدحلا اذه امهدلو املعي نأ نيدلاولل يغبنيو
 ةيصو امهدلو املعي نأ نيدلاولا ىلع امك «هيناعم هيلع رركي نأو هس عم بسانتي موهفم بولسأب
 موهفم طيسب بولسأب هل اهيناعم انّيبي نأو ءميركلا نآرقلا يف هنع ىلاعت هللا هاكح امك هنبال نامقل
 .كلذ يناعم بعوتسي ىتح كلذ هيلع نادلاولا رركي نأو .هنس عم بسانتي

 :هعفدو .ضارتعا "5

 ال بلط امهدلول ةيمالسإلا ةيصخشلا نيوكت نيدلاولا نم بلطلا نأب انيلع ضرتعي دقو
 ةيصخشلا هذه يناعمل مهف ىلإ جاتحي ةيمالسإلا ةيصخشلا نيوكت نأل ؛هقيقحت نكمي
 اهنمو ةيمالسإلا ةيصخشلا يناعم نم هب ءاج امو مالسإلا يناعم مهف مزلتست هذهو .اهتازكترمو
 ةداع دلولاو سابع نبا ثيدح هنمو ةيوبنلا ةنسلا يف ءاج امو .باتك يف نامقل ةيصو يف درو ام
 نيدلاولا بلاطن فيكف ءاهتابلطتمب مايقلا الو يناعملا هداه عفي ال هيدلاو ةلافك وأ ةئاضحب يف وه
 :نيهجو نم باوجلاو ؟امهدلول ةيمالسإلا ةيصخشلا نيوكتب

 ةيمالسإلا ةيصخشلا هذه روذب سرغل حلصي هن أ الإ ًاريغص ناك نإو دلولا نأ :لوألا هجولا

 زييمتلا نس هغولب دنع .هب ءدبلا نكمي اذهو ءهبساني امب ةيصخشلا هذه ىناعم ىلع هضيورتو هيف

 دنع دتمت هتلافك نإ مث .نسلا هذه دنع ةالصلاب عرشلا هرمأ كلذلو «تاونس عبس ةداع وهو
 عستت هكرادم نأ كلذ َىتَعَمَو ءهاتلصف يذلا وحنلا ىلع غولبلا نس ىلإ امهدحأ دنع وأ هيدلاو
 ناميإلا راد هنيقلت نادلاولا عيطتسيف هرمع نم ةعباسلا دعب رمعلاب مدقت املك ىوقي همهفو
 ةيصخش ملاعم نإ لوقلا نكمي لب «ةيمالسإلا ةيصخشلا يناعم يه يتلا مالسإلا يناعمو
 ةرلبلا حف ىلإ زييمتلا نس هغولب نم يأ رغصلا رود يف وهو اهملاعمو اهلوصأ نوكتت ناسنإلا
 .هيلإ ىقلي وأ هيلع ِنّرمُي وأ هب نقلي ام ىلع ءانب

 قح يف اذهو هرايتخاب ةداع ءامهدحأو أ هيدلاو دنع ىقبي هغولب لعب دلولا نأ : يناثلا هجولا

 ىلع رارمتسالا ناوبألا عيطتسيف .هماقم موقي نم وأ اهيبأ ةلافك يف ًابوجو ىقبتف ىثنألا امأ  ركذلا
 تعستاو تدادزا دقو  غرلبلا دعب ةيمالسإلا مهدالوأ ةيصخش نيوكت ىلع لمعلا وهو هب ا, دب ام
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 :دالوألل ةيمالسإلا ةيصخشلا نيوكت بيلاسأ - +٠١68

 ءاهعابتا نيدلاولل يغبني دالوألل ةيمالسإلا ةيصخشلا نيوكتل ةعونتمو ةريثك بيلاسأ كانه

 .رصحلا ال ليثمتلا ليبس ىلع يلي اميف اهنم ركذنو

 ٠١48 ةنسحلا ةودقلا : ًالوأ :

 وحنلا ىلع مهكولس ناك نإف ,مهتافرصتو مهكولس يف مهيدلاوب ةداع نودقتعي دالوألا

 مهتيصخش يناعمو ملاعم نيوكت لماوع نم كلذ ناكو .هيف مهودلقو هب دالوألا رثأت يمالسإلا

 . ةيمالسإلا

 ٠ همه٠١ - ةيمالسإلا صصقلا درس : ًايناث :

 نس نود دالوألا ءالؤه ناك ءاوس ةيمالسإلا دالوألا ةيصخش نيبت ةيمالسإ صصق كانهو ٠

 يف نوكيل ؛ُهْكَك لوسرلا دهع يف وأ ميركلا نآرقلا يف تدرو ءاوسو «هدعب وأ هدنع وأ غولبلا

 باحصأ ةصقو .فهكلا باحصأ ةصق صصقلا هذه نم ركذنو « مهلثم اونوكيل دالوألل زفاح هذه

 . ماركلا ةباحصلا دالوأ صصق نم ًاضعبو دودخألا

 :فهكلا باحصأ ةصق 3-5

 مُهاندزو مهرب اومآ ةيتف ْمُهْنِإ ٌّقَحلاب مهأبن َكِيلَع صن نحن : مهنأشب ىلاعت لاق

 .اهلإ هنود ْنم َوْعْدَن ْنل ٍضْرألاو تاومّسلا بر ائير :اوُناَقُف اوُماَق ْذِإ ْمهيولُق ىلع انظرو . ٌىدُش ْ

 ءاجو 04 لا ثيدحلا يرطلا باشلا وهو ىتفلا عمج ةيتفلاو , 0545 اططش اذإ انلُق دق

 لمعلل مهانرسي يأ #* ٌىدشه مهاندزو» : ىلاعت هلوق :نيتيآلا نيتاه ددصب «يبطرقلا ريسفت» يف

 .ناميإلا ىلع ةدايز هذهو ايندلا يف دهزلاو سانلا ةدعابمو ىلاعت هللا ىلإ ”ماطحللا نم حلاصلا

 رافكلا يدي نيب رب اولاق ىتح مهل ىلاعت هللا اهاطعأ ربص ةوقو 0 ةدش يأ «ْمهبوُلُق ىلع انطبرو»'

 اذإ انلق ْدَقل ,ًاهلإ هنود نم وعذن نل ٍضرألاو تامل فر اًنيَرِط :رفاكلا كلملا يدي نيب وأ

 ,0554)ًالاحسمو و يأ «ًاططش

 : ةصقلا هذهب ةلالدلا هجو ٠١ هما/

 )١70257( ناتيآلا فهكلا ةروس] ١ و١4[.

 )١7>5148( 25ج يدابازوريفلل «زيزعلا باءكلا فئاطل يف زييمتلا يوذ رئاصب» ص١17١ 5

 )١75559( (يبطرقلا ريسفت» ج٠١ ص75١60.
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 ًارارف هدلب نم جورخلا تابثلا كلذ هاضتقا ولو اعين سانلا هفلاخ نإو حزحزتي الو هنع ديحي

 ذإ مهتنيدم نم اوجرخ .قحلا مهنيدب مهموق اوهجاو نأ دعب .نينمؤملا ةيتفلا كئلوأ نأل ؛ هنيدب
 رخآ ىلإ رافكلا نيعأ نع اوفتخيل فهكلا اولخدو .مهنيدل ةحلصم الو ةدئاف مهئاقب يف قبي مل

 .ريزعلا هباتك ىف انيلع هللا هصق امك مهل ىرج ام

 :دودخألا باحصأ ةصق - ١4

 ثتاحصأ لت .دوهشمو دهاشو . دوعوملا مويلاو . جوربلا تاذ ءامسلاو» : ىلاعت لاق

 نفل !(ٌدوهش َنينمؤملاب َنولَعْفَي ام ىلع ْمُهو .دوُعُق اهيلَع ْمُه د .دوُقولا تاذ راثلا .دوُدخألا

 3 ليطتسملا . ميظعلا قشلا وهو (دودخألا) اهب قلعتي امو تايآلا هذه ريسفت يف ءاج دقو

 ةأرما تءاج ىتح «.نينمؤملا هيف نوقلي هيبناج ىلع اودعقو رانلا هيف اولعشأو رافكلا هرفح «ضرألا

 تنأف يربصا هامأ اي» : يبصلا اهل لاقف .دودخألا يف عقت نأ تسعاقتف اهل (يبص) اهعمو ةنمؤم
 نينمؤملا تابث يف ةيلاع جذامن نم ةصقلا هذه يف ءاج امم كلذ ريغ ىلإ «خلإ . .قحلا ىلع
 ىلع تنأف يربصا :همأل لوقي نأ ىلإ هناميإ هعفد هرغص نم مغرلاب يبصلاف .©7*6"2قحلا ىلع
 ةيصخشلا بحاص لعفي اذكهو .اهناميإب طرفت الو دودخألا يف اهسفنب يقلت نأ اهديريو .قحلا
 . قحلا ىلع هتابث يف ةيمالسإلا

 : ةباحصلا دالوأ صصق نم 8

 هتيصخش مهنم لكل ناكو ا ا ماركلا ةباحصلل ناكو
 اورثأ دقو .زيزعلا هباتك يف مهيلع هللا ىنث أ دقو ”عيرابلا توريس رع المع ةيحاسملا

 كئلوأب ءابجنلا دالوألا كئلوأ ىدتقاو اهيناعم ىلع مهوبرو مهدالوأ يف ةيمالسإلا مهتيصخشب

 نايتفلا كرتشا ثيح .قدنخلا ةكزعم رابخأ يف يزيرقملا هركذ ام مهصصق نمو .رايخألا ءابآلا
 : ىلاعت هللا همحر يزيرقملا لاق دقف «ةكرعملا هذه لاتق يف مهضعب كرتشاو .قدنخلا رفح يف

 زاجأ نمم ناكف ءّدر نم درو زاجأ نم زاجأف قدنخلا رفحي وهو ناملغلا ِةْك هللا لوسر ضرعو»
 ناكو ءةنس ةرشع سمخ نبا الإ مهنم امو .بزاع نب ءاربلاو تباث نب ديزو رمع نب هللادبع
 .«مهيلهأ ىلإ اوعجرف مهرمأ مث .هعم نولمعي اوغلبي مل نيذلا ناملغلا

 مالسإلا يناعم ىلع اوبرت ماركلا ةباحصلا مهئابآ جهن : ىلع اوناك ماركلا ةباحصلا دالوأف

 نس مهنم لصي مل نم نإ ىتح مهرغص نم مغرلاب ةحضاولا ثدلسإلا يتيهش هل تنك

 )١1118( نم تايآلا“ .جوربلا ةروس] ١-/ا[.

  07561.785-746ص ١٠7ج «يبطرقلا"ريسفت»
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 قبي مل كك لوسرلا نكلو «لاتقلا يف اوكرتشي نأ نوعمطي اوناكو قدنخلا رفح يف 5 غولبل

 0 ذ 1 0 أو «ةنس ةرشع > هل ناك نم ! مهنم
 الوألا كتلوأ .مهيلهأ ىلإ عوجرلاب نيقابلا رمأو سمخ

 دالو اوأ يفو «مهيله 2 ا ا سل

-1١95 



 فان تعفر

 مورلرذل ا
 :ثحبلا جهنمو .ءديهمت -

 انرظن يف يه «ةنيعم تارابتعا وأ ةنيعم سسأ ىلع موقت نأ يغبني مهدالوأل نيدلاولا ةلماعم
 : ةثالث

 .راغص مهنأ رابتعاب وأ ساسأ ىلع مهتلماعم :لوألا

 .امهدالوأ مهنأ رابتعاب وأ ساسأ ىلع مهتلماعم :يناثلا

 نوكت تارابتعالا وأ سسألا هذه ىلإ رظنلابو . مهل نيبرم نيدلاولا رابتعاب مهتلماعم :ثلاثلا
 .امهدالوأل نيدلاولا ةلماعم ةيفيك

 :ةيلاتلا بلاطملا ىلإ ثحبملا اذه مسقن مدقت ام ىلع ءانبو

 .ًاراغص مهرابتعاب مهدالوأل نيدلاولا ةلماعم :لوألا بلطملا
 . مهدالوأ مهرابتعاب مهدالوأل نيدلاولا ةلماعم : يناثلا بلطملا
 . مهل نيبرم امهرابتعاب مهدالوأل نيدلاولا ةلماعم :ثلاثلا بلطملا

 لوألا بلطملا

 ًاراغص مهرابتعاب مهدالوأل نيدلاولا ةلماعم
 : مهب صاخلا مهملاع راغصلل ٠0١

 هب نوسنأيو هيلإ نوليمي ام ةهج نم مهب صاخلا مهملاع مهل نأ ينعي ًاراغص دالوألا نوك
 .ةمات ةاعارم هوعاريو ًاديج كلذ اوهقفي نأ نيدلاولا ىلعف .كورتو لاعفأ نم هنورشابي امو

 ظ : مهب صاخلا مهملاع ةاعارم رهاظم نم - ٠65

 :(بعللاب) وهللا :ًالوأ
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 هذهب راغصلا وهل زاوج لبق نم انيب دقف (لافطألا بعلب) يأ (بعللا) ب وهللا نم مهنيكمت
 .ةمسجم روص لكش ىلع (بعللا) هذه تناك نإو زاوجلا اذه ليلدو (بعللا)

 :لافطألا مالفأ : ًايناث هوم

 زاوج ةمسجم ًاروص نوكت ةداع يهو (بعللا) ب مهوهلو راغصلا بعل زاوج ىلع ًاسايقو

 هذه دعت نأ طرشب (نويزفلتلاب) ضرعت يتلا لافطألا مالفأ ةدهاشم نم راغصلا دالوألا نيكمت

 دوصقملا فدهلاو ةروصلا ثيح نم ًاعرش ةزئاج اهلعجي وحن ىلع ًاقيقدو ًاميلس ًادادعإ مالفألا

 ةفرعم اهل ةئيه دوجو مزلتسي اذهو . عورشم ريغ راوح وأ ةروص وأ ىنعم يأ نم ولخت نأو ءاهنم

 يطعت يتلا يه امك زوجي ال امو لافطألا مالفأ نم هضرع زوجي ام ررقت يتلا يه عرشلاب

 .لافطألل ةعورشملا مالفألا دادعإل طباوضلاو تاهيجوتلا

 ٠١ مهنيب اميف راغصلا يقالت : ًاثلاث :

 ثدحتلاو ةيوس بعللاو ةيوس سولجلاو مهنيب اميف عامتجالاو يقالتلا نوفلأي ةداع راغصلاو

 اوريختي نأ ىلع كلذ نم مهدالوأ نيوبألا نيكمت نسحتسملا نمف «لافطألا ثيداحأ مهنيب اميف

 لابقتساب مهدالوأل نادلاولا حمسي نأو .مهعم نوطلتخي نيذلا راغصلا دالوألا نم نيديجلا مهل

 دقو «مهنيب اميف ثدحتلاو مهدحو سولجلاب مهل لاجملا حاسفإو تيبلا يف راغصلا مهئاقدصأ

دصأ ىلع اهصقيل امهدلول اهناملعي مهل ةبسانم ةيمالسإ ةصق ناوبألا دعي نأ ديفملا نم نوكي
 هئاق

 ةريغص ةصق مهنم دحاو لك دعي نأب نيرئازلا راغصلا ناوبألا فلكيو ءهتيب يف هل مهترايز دنع

 . هتيب يف هنوروزي امدنع هناوخإ ىلع اهصقي ةديفم

 :دجسملا ىلإ هدلو بألا ذخأ :ًاعبار ١٠ه

 اهفلأيل دجاسملا ىلإ هنبا ذحأيف ليملا اذه وأ ةعيبطلا هذه بألا لغتسي نأ نسحتسملاو

 نوكيف مهيلع فرعتيف مهئابأ عم وأ مهدحو دجاسملا نوداتري نيذلا هنارقأب يقتليلو ءاهداتعيو

 .ةيمالسإلا ةوخالا ىلإ مث .ةقادصلا ىلإ مث .فراعتلل اببس هللا تيب يف مهعم هؤاقل

 ١٠١55 ةنسلا تءاج اذهبو مهتبعادمو مهتفطالم : اا :

 مهيدلاو نم اميس ال مهتبعادمو راغصلا دالوألا ةفطالم بابحتساب ةيوبنلا ةنسلا تءاج دقو

 : يتأي ام اهنم ركذن ثيداحأ ةلمج ملسم مامإلا جرخأ اذه يفو .ٌدجلاك امهماقم موقي نم وأ
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 :لوألا ثيدحلا /61 ١

 نب نسحلا ًاعضاو يل هللا لوسر تيأر لاق .ءاربلا نع (هحيحص» يف ملسم مامإلا جرخأ
 اذهل هحرش يف يوونلا مامإلا لاقو .«هبحأف هبحأ يّنِإ ٌّمِهّللا» :لوقي وهو هقتاع ىلع يلع
 مهتمحرو نايبصلا ةفطالم ىلع ةلالد ثيدحلا يفو . قئعلاو بكنملا نيب ام قتاعلا» : ثيدحلا

 : 05:09. . مهتساممو

 : يناثلا ثيدحلا 4

 ةالص ِيِلَي هللا لوسر عم تيّلص لاق .ةرمس نب رباج نع (هحيحص» يف ملسم مامإلا جرخأ

 ًادحاو ًادحاو مهدحأ يدخ حسمي لعجف ءنادّلو هلبقتساف هعم تجرخو هلهأ ىلإ جرخ مث ىلوألا
 نادّلولاو .رهظلا ينعي «ىلوألا ةالص هلوق» :ووتلل هحرش يف ءاجو ٠« .ّيّذح حسمف انأ امأو

 لافطألل هتمحرو هقلخ نسح نايب نايبصلا ٍِيي هحسم يفو ءديلو مهدحاو نايبصلا ينعي
 . 015009( مهتفطالمو

 :ثلاثلا ثيدحلا ٠١48

 0 ل لوسر عم تجرخ لاق ةريره يبأ نع ملسم مامإلا جرخأ

 نأ عكل من :لاقف ةمطاف ءابخ ىتأ ىتح فرصنا مث , عاقنيق قوس ءاج ىتح هملكأ الو ينملكي
 رس هاج ثيل خب هلو هاش ل

 «هبحي نم ٌببحأو هبحأف ُهّبحأ ينإ ّمُهْللا :ي هللا لوسر لاقف هبحاص امهنم دحاو لك قنتعا ىتح
 .ريغصلا انه هي دارملا «مكل» :هحرش يف ءاجو

 دوعلاو كسملاو لفنرقلا نم ةدالق وهو ءبْحس هعمج (باخسلاو) ءاهتيب يأ «ةمطاف ءابخو)
 وه ليقو .يراوجلاو نايبصلل ةدالق لعجيو ةحبسلا ةئيه ىلع لمعي بيطلا طالخأ نم اهوحنو

 ةئيزلا نم اهوحنو بُحّسلاو دئالقلا نايبصلا سابلإ زاوج ثيدحلا اذه يفو .زرخ هيف طيخ
 ءاج) هلوقو .ًاقلطم ةفاظنلا بابحتساو ,.لضفلا لهأ مهئاقل دنع اميس ال مهفيظنت بابحتساو

 افطلو هل ةمحر هتبعادمو ىبصلا ةفطالم بابحتسا هيف (هبحاص امهنم دحاو لك قنتعا ىتح ىعسي
 ْ , 05759(لافطألا عم عضاوتلا بابحتساو

 .19 4ص .6٠١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص)» ةنده فز

 .868ص 16ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصا 217505

 5 97١1"-92١ص 016ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (1 75565١
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 : قفرلاب مهتلماعمو .راغصلا ةحماسم

 هيف نوحماسي راغصلا نكلو .هولعف ول رابكلا هيف حماسي الام راغصلا نع ردصي دق

 ىلع لدي «ةحماسملاب ىلوأ مهف مهلعف هب قلعت نمل ًادالوأ راغصلا ءالؤه ناك نإف «مهرغصل

 : يتأي ام اهنم ثيداحأ ةلمج كلذ

 :لوألا ثيدحلا

 يراخبلا مامإلا قاس مث (هب بعلت هريغ ةيبص كرت نم) باب : «هحيحص» يف يراخبلا لاق

 صيمق ّيلعو يبأ عم ِهلَ هللا لوسر تيتأ :تلاق ديعس نب دلاخ تنب دلاخ مأ نع ثيدحلا

 ةوبنلا متاخب بعلأ تبهذف :تلاق (ةنسح ةيشبحلاب يهو) هْنَس هنَس :ِِلك هللا لوسر لاق .رفصأ

 ةيبص كرت نم باب» : هلوق : هحرش يف ءاجو .خلإ . . اهعد : كلك هللا لوسر لاق بأ ينربزف

 يفتك نيب ةلجحلا رز لثم ناك ام وه (ةوبنلا متاخب) هلوقو .هدسج ضعبب يأ «هب بعلت هريغ

 ثيح هملحو ِخَك يبنلا عضاوت ثيدحلا اذه يفو . ينرجز يأ (ينربزف) هلوقو . لكك هللا لوسر

 ىهتشي ال يتلا ةريغصلا لجرلا ةرشابم زاوج هيفو .ةوبنلا متاخب بعللا نع دلاخ مأ رهني مل
 , 30555 اهلغم

 : يناثلا ثيدحلا

 نم طهر لخد» :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع «(هحيحص)» يف يراخبلا مامإلا جرخأ

 - 5 00 ماعلا م ع لا ب ا ورا

 . ؛مكيلعو 8 هللا وسر اي

 ذخألاو لعفلاو لوقلاب بناجلا نيل وه قفرلا» : ينالقسعلل هيلع قيلعتلاو هحرش يف ءاجو

 بحي .قيفر هللا إد : ةشئاع نع «ملسم حيحص» يف ثيدحلا ءاجو .فنعلا دض وهو لهسألاب

 الام رومألا نم قفرلا عم ىتأتي هنأ ىنعملاو .«فنعلا ىلع يطعي الام قفرلا ىلع يطعيو قفرلا

 , 60"35(هلك ريخلا مرحي قفرلا مرحي نم» : ملسم مامإلا دلع ريرج ثيدح يفو (هذض عم ىتأتي

 نيرخآلا عمو اهلك رومألا يف ًابولطم ناك اذإ قفرلا نأ ثيدحلا اذهب ةلالدلا هجوو 8.٠١

 راغصلا مهدالوأ عم نيدلاولا نم ًابولطم قفرلا نوكي نأ ىلوألا نمف «نيدلا يف نيفلاخملا عم

 .نيدلاولا بضغي لمعب اوماق وأ اوأطخأ اذإ اميس ال

 .6-448 5ص ١235ج ينيعلل «يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع» (١؟506)

 . 55ص ١3ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» )١7565(
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 :كثلاثلا ثيدحلا 4

 لوسر لاقف «هيلإ اوماقف دجسملا ىف لاب ًايبارعأ نأ كلام نب سنأ نع يراخبلا مامإلا جرخأ
 ,05"هيلع بصف ءام نم ولدب اعد مث .هلوب هيلع اوعطقت ال يأ «هومرزت الد ِئ هللا

 دجسملا يف هلوب وهو ًاروظحم العف ىتأ يبارعألا نأ ثيدحلا اذهب ةلالدلا هجوو - ٠١١8
 هللا لوسر نكلو .هلوب هيلع عطقيو كلذ نم هعنمل هيلإ اوموقي نأ دجسملا يف ناك نم لمح امم
 .هيلع بصف ءامولدب اعد مث ,هلوب هيلع اوعطقت ال يأ «هومرزت ال» : مهل لاقو كلذ نع مهاهن كك

 ردص اذإ امهدلوب نيدلاولا قفر ىلوألا نمف .هلعف اميف ىبارعألا كلذ عم ًابولطم قفرلا ناك اذإف

 رسك وأ .لوبلا لحم ريغ يف ريغصلا دلولا لاب ول امك بضغلا ىلع لمحي ام وأ زوجي الام هنم

 .هكللذ رختت وأ ًانوعام

 يناثلا بلطملا

 امهدالوأ مهرابتعاب امهدالوأل نيدلاولا ةلماعم

 :ةلماعملا هذه لوصأ -5

 لدعلاو ةمحرلاو ةبحملا ساسأ ىلع موقت امهل ًادالوأ مهرابتعاب مهدالوأل نيدلاولا ةلماعمو
 نيدلاولا ةلماعم لوصأ يه هذهو « ضعب ىلع مهضعب راثيإ مدعو دالوألا عيمجل ةلماعملا يف

 . امهدالوأ مهنأ رابتعا ىلع امهدالوأل

 : ةمحرو ةبحمب و نيدلاولا ةلماعم - 7

 ونا يرن ا م 6 نأل ؛ در دلع 2 يوك 85 يأ - كلذب

 هنوديري يذلا سوسحملا ءيشلا اذهو . مهوحن ةمحرو فطعو ةبحم نم مهيدلاو بولق يف امب

 اذه هنإ ًاريسع ًائيش نيدلاولا فلكي الو طيسبو روسيم رمأ وه مهل مهيدلاو ةبحمب مهعنقيو
 وأ مهسوؤر ىلع حسملا وأ مهناضحأ يف مهعضو وأ مهلمحو مهليبقتب لثمتي سوسحملا ءيشملا

 نمف ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا يف ءاج ام لوقن ام ىلع لديو ,كلذ وحنو مهتبعادم وأ مههوجو ىلع
 :كلذ

 .449ص ١٠23ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (١؟5619)

١998 - 



 :لوألا ثيدحلا
 تنب ةماماو ُهلَك يبنلا انيلع جرخ :لاق ةداتق يبأ نع (هحيحصو» يف يراخبلا مامإلا جرخأ 0 .٠ 0 01 :1

 : هحرش يف ءاج دقو .92١١2(اهعفر عفر اذإو ءاهعضو عكر اذإف ئلصف ,هقتاع ىلع صاعلا يبأ

 ضرألاب اهعضيف طقست نأ اهيلع ىشخي دجس وأ عكر اذإ ناك هنأ ةمامأل هتمحرو 4 هتقفش نمود

 . ماق اذإ اهلمحي نأ جاتحيف هتقرافم نم عزجتف ضرألا يف ريصت ال هب اهقلعتل تناك اهنأكو

 عوشخلا ىف ةغلابملا ىلع ةظفاحملا ذئنيح ضراعت هنأل ؛دلولا ةمحر رذق مظع مهضعب طبنتساو

 .9*255(يناثلا مدقف دلولا رطاخ ةاعارم ىلع ةظفاحملاو

 : يناثلا ثيدحلا 48

 يلع نب نسحلا دع هللا لوسر لبق :لاق ةريره نأ نع ( هحيحص)» يف يراخبلا جرخأو

 مهنم تلبق ام دلولا نم ةرشع يل نإ : عرقألا لاقف .ءاسلاج يميمتلا سباح نب عرقألا هذنعو

 ىفو» : هحرش ىف ءاجو 01155 ال محري ال نم :لاق مث دلع هللا لوسر هيلإ رظنف ءادحأ

 بناجألا نم مهريغو مراحملا لهألا نم هريغو دلولا ليبقت نأ ىلإ ةراشإ عرقألل لك يبنلا باوج

 .©255702ةقئاعملاو مشلاو مضلا اذكو .ةوهشلاو ةذلل ال ةمحرلاو ةقفشلل نوكي امنإ

 :ثلاثلا ثيدحلا ٠

 ينذخأي دنع هللا لوسر ناك :لاق امهنع هللا يضر ديز نب ةماسأ نع يراخبلا جرخأ

 مهلا :لوقي مث امهمضي مث رخآلا هذخف ىلع يلع نب نسحلا دعقيو هذخف ىلع يندعقيف

 ,(0579(امهمحرأ ينإف امهمحرا

 :دلولاب ةمحرلا مدع ىلع بترتي ام- ١

 نأ دلولا موهفم يف اهيلع لدي ام راهظإ مدعو مهدلوب نيدلاولا ةمحر مدع رثأ نم نوكي دقو
 يضر ةشئاع نع هحيحص يف يراخبلا مامإلا جرخأ دقف ءدلاولا بلق نم ةمحرلا ىلاعت هللا عزني

 : هلك يبنلا لاقف . مهلّبقن امف نايبصلا نولبقت :لاقف لك يبنلا ىلإ يبارعأ ءاج» :تلاق اهنع هللا

 )١17564( 76ص «١٠ج ؛ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» 4.

 )569؟١( 59ص ١٠2ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» 54.

 )١75550( 456ص «,١٠1ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» .

 )5551؟١( ص ١٠ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» 45١ .

 )4 )1755"4ص ١٠ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» .

-١590- 



 ردقأ ال يأ .كلمأ ال يأ» هحرش يف ءاجو , 053559 (ةمحرلا كيلق نم هللا عزن نأ كل كلمأ وأ

 ,(05239مهنم هللا اهعزتنا نأ دعب كبلق نم ةمحرلا لعجأ نأ

 : تانبلا ىلع ءانبألا راثيإ مدع 5

 مدعو نيدلاولا دنع ةلزنملا يف امهتاواسم يضتقي اذهف «نيوبألا دالوأ تانبلاو ءانبألا ماد امو

 دقف .ةنجلا هؤازج ناك هتنبو هنبا نيب ةاواسملا هذهب دلاولا مزتلا نإف ,ةلماعملا يف امهنيب قيرفتلا

 تناك نم» : لك هللا لوسر لاق .لاق سابع نبا يا نبا نع «هنئس» يف دواد وبأ جرخأ

 هللا هلخدأ روكذلا ينعي :يوارلا لاق ءاهيلع هدلو رثؤي ملو ءاهنهي ملو ءاهدئي ملف ىثنأ هل

 مل قا اهدئي ملف تخأ وأ تنب :ب يأ « ىثنأ هل تناك نم» :هحرش يف ءاج دقو , 05352 (ةنجلا

 هلخدأ  اهيلع ركذلا هدلو رتخي مل يأ  اهيلع رثؤي ملو  ةناهإلا نم اهنهي ملو « ةيح اهنفدي
 ,35730(ةنجلا هللا

 : ةيلهاج ةداع تنبلا ىلع نبالا بألا ليضفت -

 كلذ رجي دقو .سانلا يف ةبلاغلا تاداعلا نم ىثنألا ىلع ركذلا هدلو بألا ليضفت وأ ميدقت

 ملسملا عاطتسا اذإف ءاهدلاو نم اهب بولطملا ربلاو مامتهالاو ةياعرلا يف اهقح ىثنألا سخب ىلإ

 نم ةدحاو ةلزنم يف هدنع امهلعج لب «هتنبا ىلع ركذلا هدلو رثؤي ملو ةداعلا هذه ىلع بلغتي نأ

 اذه هلعف نأ كش الف ٌربلاو ةياعرلاو ءاطعلاو ةلماعملا نسحو ةمحرلاو نانحلاو فطعلا ثيح

 ةفلاخم ىثنألاو ركذلا نيب بألا لبق نم ةاواسملا هذه يف نأل ؛ًاعرش هيلإ بودنمو روربم لمع

 ةداعلا هذه تقمي مالسإلاو .ةّيح يهو 0 ىلإ عستتو ىثنألل ةيهاركلا نم أدبت ةيلهاج ةداعل

 ةنسلا يف درو ام ليوأت يف لاق ملعلا له لهأ ضعب نإ | يح ايتانإر اوكزت ىلعب حيو ةيفاجلا

 ةفلاخم يف ةغلابملل ٍةكَي هنم كلذ ناك هنأب ةالصلا يف بنيز تنب ةماما ٍكَك يبنلا لمح نم ةيوبنلا

 لاقو» : ينالقسعلا رجح نبا حرش يف ءاج دقف ءاهل مهتيهاركو ىثنألا ىلإ مهترظن يف برعلا

 هفلأت برعلا تناك امل عفد وه ةالصلا يف بنيز تنب ةمامأ هي هلمح يف ّرسلا نأكو : يناهكافلا

 نايبلاو ,مهعدر يف ةغلابملل ةالصلا يف ىتح كلذ يف ِهك مهفلاخف ٠ .نهلمحو تانبلا ةهارك نم

 .057«لوقلا نم ىوقأ نوكي دق لعفلاب

 .475ص .١٠ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» )١1١5(

 . 45١0 ص .,١٠3ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (1١؟5554)

 .608ص .54١ج (هحرشو دواد يبأ ننسو (195556)

 .ه068ص .4١ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» )١5555(

 .695ص (.١٠ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» )١115517(
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 :اهنبا ىلع اهتنبا مألا ليضفت - 4

 زوجي ال كلذكف ءانّيب امك ةلماعملاو فطعلا يف هتئبا ىلع هنبا ميدقت بألل زوجي ال امكو

 عوقولا نم تاهمألا رذحتلف ءاهنبا ىلع اهتنبا رثؤتف ةلماعملا يف اهتنباو اهنبا نيب قرفت نأ مألل

 ةيلهاجلا برع نم ءابآلا ناك امك ءانبألا ىلع تانبلا نرثؤيف ةيلهاجلا ةداعل ةلباقملا ةداعلا ىف

 نيب ةلماعملاو فطعلا يف اقرفي ال نأ امهيلك نيوبألا نم بولطملاف . تانبلا ىلع ءانبألا نورثؤي

 . ثانإلاو روكذلا امهدالوأ

 :ةبحملا ىف ىثنألا ىلع ركذلا راثيإ 6

 ءاهنبا نم رثكأ اهتنبا بحتف كلذ سكع مألا لعفت دقو ءهتنبا نم رثكأ هنبا بألا بحي دقو
 هللاو - باوجلاو ؟مهدالوأ ىلإ مهترظن يف ةيلهاجلا ةداع يف لخديو يعرش عنام اذه يف لهف

 ال يبلق لمع هنأل ؛ يعرش عنام تنبلاو نبالا نيب ةبحملا يف ليضفتلا اذه يف سيل  ملعأ

 مدعف .ىرخألا نم رثكأ هيتجوز ىدحإل هتبحمو لجرلا ليم يف امك .هيلع ناسنإلل ناطلس
 ثيدحلا يفو .تاجوزلا نيب لدعلا ىضتقمل هتفلاخم ينعي ال هيتجوز نيب ةبحملا يف هتاواسم

 الو كلمت اميف ينملت الف .ُكلمأ اميف يمسق اذه ّمهللا» :هتاجوز يف لك هلوق فيرشلا يوبنلا
 .ملعلا لهأ هرسف كلذك «ةدوملاو بحلا :هب ينعي يذمرتلا لاق .«كلمأ

 .اهيلإ ءاويإلاو اهتقفنو اهتوسك هتاجوز نم ةدحاو لكل ىفو اذإف «ينالقسعلا رجح نبا لاقو

 لجرلا نم بولطملا ىلع سايقلابف اذه ىلعو .©"78بلقلا ليم نم كلذ ىلع داز ام هرضي مل
 رهاظمو ءاطعلاو ةلماعملا يف ثانإلاو روكذلا هدالوأ قوقح بألا ّىفو اذإ .هتاجوز نيب لدعلا نم

 وأ «هتنبا نم رثكأ هنبال يبلقلا هليمو هتبحم يف ىلاعت هللا ءاش نإ هيلع ءيش الف .ةمحرلاو دولا

 الف «مهنيب ةاواسملا نم هعيطتسي ام لعفي هنأل ؛نيرخآلا هئانبأ ىلع هئانبأ دحأل يبلقلا هليم يف

 هنبال هتبحم ىلع بتر اذإ امأ .نيرخآلا نم رثكأ مهدحأل يبلق ليم نم هعيطتسي الام ىلع ذخاؤي
 «ىثنألا نود نبالا تابلط ةيبلتو قافنإلاو لذبلاو ءاطعلا يف ةسوملم ةيدام جئاتن هتنبا نم رثكأ

 نيب ةاواسملا مدع يف اذه هلعف ىلع ذخاؤي هنإف , ىثنألا نم رثكأ نبالل فطعلاو ةدوملا راهظإو

 . هتنباو هنبا

 :ةيطعلا يف دالوألا نيب لدعلا 5

 . مهل نيدلاولا ءاطع يف اوواستي نأ بجيف ءامهل ًادالوأ مهنوك يأ «ةَوْنْبلا» يهو مهل ءادهإلا ةلع

 ."7١1”ص .9ج (يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» (1١؟554)

 -؟1١57-



 : يتأي ام اهنم ركذنو «ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا تلد لدعلا اذه ىلعو

 :لوألا ثيدحلا 7

 ريشب نب نامعنلا تعمس :لاق رماع نب نيصح نع «هحيحص» يف يراخبلا مامإلا جرخأ
 ا ةحاور تنب ةرمع تلاقو «ةيطع نأ يناطعأ :لوقي رينملا ىلع وهو امهنع هللا يضر

 نم ينبا تيطعأ ينإ :لاقف دك هللا لوسر ىتأف هك هللا لوسر دهشُ ىتخ ىضرأ ال  نامعنلا
 :لاق ؟اذه لثم َكدلو ٌرئاس تيطعأ :لاق . هللا َلوسر اي َكَدهشأ نأ يئترمأف ًةيطع ةحاور تنب ةرمع
 , 05555: (ةتيطع ٌدرف مجرف :لاق . مكدالوأ نيب , اولدعاو هللا اوقتاف :لاق .ال

 : يناثلا ثيدحلا 6

 . 0 :لاق كارب نا نب ' نامعنلا 6 هيف يف 0 ا :نامامإلا جرخأ

 ,05”ةغجراف :لاق .ال :لاق

 : هج هللا لوسر هل لاقف :ملسمل ىرخأ ةياور يفو .؛هددراف» :لاق ملنبمل ةياور يفو

 درف يبأ عجرف :لاق:. مكدالوأ يف اولدعاو هللا اوقتاف :لاق .ال :لاق ؟مهّلك كدلوب اذه تلعفأ»
 .«ةقدصلا كلت

 يفو .هروج ىلع ٌدهشأ ال ينإف نذإ يندهشت الف» :ِكك لاق ملسم مامإلل ةثلاث ةياور يفو
 ينإف» : لاق ءملسمل ةسماخ ةياور يفو . «يريغ اذه ىلع ٌدهشأف» : دلك لاق : : ملسمل ةعبار ةياور

 ىلع الإ ٌدهشأ ال ينإو اذه ٌحلصي سيلف» : هِي لاق ءملسمل ةسداس ةياور يفو .«دهشأ ال
01577102 

 :ثلاثلا ثيدحلا 68

 نم ركذو «راطوألا لين» يف يناكوشلا اهركذ ىرخأ ظافلأب ريشب نب نامعنلا ثيدح ءاج دقو

 :اهنم ءاهجرخأ
 «مكئانبأ نيب اولدعا .«مككئانبا نيب اولدعا» :ِكَي يبنلا لاق .لاق ريشب نب نامعنلا نع : أ

 , 05079 يئاسنلاو دواد وبأو دمحأ هاور

 .؟١١5ص 26ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» (1175559)

 .56-59ص ا حرشب ملسم حيحص»و ١١27ص ,هج «يراخبلا حيحص» (1761)

 .58-59ص ءاثاج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» ةنتهتشم]

 .5"ص 25ج يناكوشلل «راطوألا لين» )١1710(

-١59- 



 روج ىلع يندهشت الو» :اهيف ءاج ءريشب نب نامعنلا ثيدحل دواد يبأل ةياور يفو : ب

 .259«مهنيب لدعت نأ قحلا نم كيلع كينبل ْنِإ

 ؟ةيطعلا يف دالوألا نيب ةاواسملا بجت له

 ةجرد ىلإ بلطلا اذه لصي لهف .ًاعرش ةبولطم دالوألا نيب ةيطعلا ىف ةاواسملا تناك اذإو

 لاق نم مهنمو ,بوجولاب لاق نم مهنم :ءاملعلل نالوق ؟بودنملا ةجرد يف ىقبي مأ «بوجولا

 .امهنم حجارلا نيبن مث ءامهنم لك ةلدأو نيلوقلا يلي اميف ركذنو «بابحتسالاب يأ ,بدنلاب

 :ةيطعلا يف ةيوستلا بوجو :لوألا لوقلا أذ

 ةيكلاملا ضعبو يروثلاو سوواط مهدالوأل نيدلاولا ةيطع يف ةيوستلا بوجو ىلإ بهذ

 ناسنإلا ىلع بجي» : ىلبنحلا ةمادق نبا لاق دقف .ةلبانحلا بهذم وهو , 9""05فاحسإو

ضعب صخ نإف ؛ ,ليضفتلا حيبي ىنعمب مهدحأ صتخي مل اذإ ةيطعلا يف هدالوأ 000
 مه

ا هب لضف ام در امإ :نيرمأ دحأب ةيوستلا هيلع تبجوو ّمّثأ اهيف مهنيب لضاف وأ
 «ضعبل

 : يرهاظلا مزح نبا هيقفلا لاق دقف قنا ةيرهاظلا بهذم وهو . 073 رحخألا بيصن 0 امإو

 لك ىلع مج دا فيما ! ؛هدلو نم دحأ ىلع قدصتي نأ الو بهي نأ دحأل لحي الود

 خوسفم وهف لعف نإف ءركذ ىلع ىثنأ الو ىثنأ ىلع اركذ لضفي نأ لحي الو كلذ لثمب مهنم دحاو

 ةبهلا : باب» : (هحيحصو يف لاق دقف يراخبلا مامإلا بهذم اذهو .25570عّنب الو اذبأ دودرم

 . هيلع دهشي الو هلثم رخآلا يطعيو مهنيب لدعي ىتح زجي مل ائيش هدلو ضعب ىطعأ اذإو .دلولل

 . """9«ةيطعلا يف مكدالوأ نيب اولدعا : لكك يبنلا لاقو

 :2"253لوألا لوقلا باحصأ ةجح - 7

 اهانركذ ىتلا ةحيحصلا ثيداحألا ةيطعلا يف دالوألا نيب ةيوستلا بوجوب نيلئاقلا ةجحو

 رمألا ةغيصو ءةيوستلاب حيرصلا رمألا اهيفو ءملسمو «يراخبلا :ناليلجلا نامامإلا اهاور يتلاو

 . بوجولا ىلع لدت

 . "ص ."5ج يناكوشلل «راطوألا لين» 7517 ١(

 )١551/4( ؟؛ص «.هج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» 5١ .

 )/١751( ؟ص («28ج (ينغملا» 5٠١.

 . ١5 5ص 29ج مزح نبال «ئلحملا» (١؟510)

 .١١5ص هج «يراخبلا حيحص» (175179)
. ٠١ 

 ؟ص «8هج (ينغملا» ,.؟١5 4ص «5ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش»
)١17718( 
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 محرلا ةلص نأل ؛بجاولا ةمدقم ربتعت دالوألا نيب ةيطعلا يف ةيوستلا نأ اضيأ مهتجح نمو

 نوكتف ءًابجاو نوكي قوقعلا عنمو محرلا ةلص ىلإ يدؤي امف نامرحم قوقعلاو محرلا عطقو بجاو
 . ةبجاو ةيوستلا

 ٌُدهشأ ال ينإف نذإ يندهشت الف» :فيرشلا ثيدحلا تاياور ضعب يف نأ ًاضيأ مهتجح نمو

 نيب ةيطعلا يف ليضفتلا ميرحت ديفي اذهو «يريغ اذه ىلع ٌذهشأف» :رخآ ظفل يفو .«روج ىلع

 نيب ةيوستلا نأ ىلع لدي هلبق يذلاك اذهو «قح ىلع الإ دهشأ ال ينإ» :رخآ ظفل يفو .دالوألا

 يف ليضفتلا نألو ؛ مارح روجلاو ,روج ةيطعلا يف مهنيب ليضفتلا نأو بجاو ةيطعلا يف دالوألا
 يدؤي امف .مارح اذهو محرلا ةعيطق ىلإ يدؤي اذهو دالوألا نيب ءاضغبلاو ةوادعلا ثروي ةيطعلا

 . مارحلا اذهل اعفد ةبجاو ةيوستلا نوكتف ءامارح نوكي ةيطعلا يف ةيوستلا مدع وهو مارحلا ىلإ

 ٌُدهشأ ال ينإف نذإ يندهشت الف» :فيرشلا ثيدحلا تاياور ضعب يف نأ ًاضيأ مهتجح نمو

 نيب ةيطعلا يف ليضفتلا ميرحت ديفي اذهو «يريغ اذه ىلع ٌدهشأف» :رخآ ظفل يفو .«روج ىلع

 ةيوستلا نأ ىلع لدي هلبق يذلاك اذهو «ٌنح ىلع ىلإ دهشأ ال ينإ» :رخآ ظفل يفو .دالوألا

 ليضفتلا نألو ؛ مارح روجلاو ءروج ةيطعلا يف مهنيب ليضفتلا نأو بجاو ةيطعلا يف دالوألا نيب

 يدؤي امف , مارح اذهو محرلا ةعيطق ىلإ يدؤي اذهو دالوألا نيب ءاضغبلاو ةوادعلا ثروي ةيطعلا يف

 . مارحلا اذهل ًاعفد ةبجاو ةيوستلا نوكتف ءامارح نوكي ةيطعلا يف ةيوستلا مدع وهو مارحلا ىلإ

 ١7 - ةيطعلا يف ةيوستلا بابحتسا :يناثلا لوقلا :

 ال ةبحتسم ةيطعلا يف دالوألا نيب ةيوستلا نأ ىلإ ةفينح وبأو يعفاشلاو كلام مامإلا بهذو

 امهدالوأ ضعب نادلاولا لضف ولف . مارح ال هرركم ضعب ىلع دالوألا ضعب ليضفت نأو «ةبجاو

 مدع نم اهيف امل ةهوركم تناك نإو ةحيحص ةبهلاف ءضعب نود مهضعبل بهو وأ ؛ةيطعلا يف
 .©0""؟ةيطعلا يف دالوألا نيب ةيوستلا

 ليضفت يف اوفلتخاو يبنجألل هلام عيمج بهي نأ ناسنإلل نأ ىلع اوقفتاو» : دشر نبا لاقو

 روهمج لاقف .ضعب نود مهضعبل هلام عيمج ةبه يف وأ «ةبهلا يف ضعب ىلع هدلو ضعب لجرلا
 : يناساكلا مامإلا لاقو .©2"*:)«زاج مهدنع عقو اذإ هنكلو .هل كلذ ةهاركب راصمألا ءاهقف

 ٌرُمَْي هللا ّنِإ# : ىلاعتو هناحبس هلوقل «ءاطعلا» لحنلا يف هدالوأ نيب لدعي نأ لجرلل يغبنيو»
 ال ,هكلم صلاخ يف فرصت هنأل ؛ مكحلا قيرط نم زاج ًاضعب مرحو ًاضعب لحن ولو« ِلْدَعلاِب

 .؟١3 ص .هج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» 2.55ص(ء.١١ج «ملسم حيحصل يوونلا حرش» (1561/9)

 . 3 لو ص ءت3كج دشر نبال «دهتجملا ةيادب» )١75580(
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 ,25540لدع نوكي ال هنأ الإ هيف دحأل ٌّنح

 يناثلا لوقلا باحصأ ةجح -64

 لومحم اهبرمألا نأب ةيطعلا يف دالوألا نيب ةيوستلا بابحتسا يأ لوقلا اذه باحصأ جتحا

 وهو ثيدحلا ظافلأ ضعب يف درو ام ليلدب بوجولا ىلع سيلو بابحتسالا ىلع يأ بدنلا ىلع
 امنإو .عوجرلا حصي مل ةبهلا حصت مل ول هنأل ؛ةبهلا ةحص ىلع لدي اذهو «هعجرا» : لي هلوق

 نكل كلذ فالخ لضفألا ناك نإو هدلول هبهو اميف عجري نأ دلولل نأل ؛عوجرلاب ِهْيكك هرمأ

 .هتبه يف عوجرلاب هرمأ كلذلو .ةبهلا هذه يف عوجرلا حجر ةيوستلا بابحتسا

 : لك هلوق «ريشب نب نامعنلا ثيدح ,«ثيدحلا اذه ظافلأ ضعب يف ءاج هنأب افي اوجتحاو

 .باجيإلل سيلو بابحتسالل ةيوستلاب رمألا نأ ىلع لدي اذهو «؟مهنيب تيوس الأ»

 ىلع دهشأف» :لك هلوق - هوقفاومو يعفاشلا مامإلا هب جتحا ام وهو  ًاضيأ مهل ةجحلا نمو

 هذه ىلع ةداهشلا نم هي عنتما امنإو .لوقلا اذه لاق امل ًالطاب وأ ًامارح ناك ولو «يريغ اذه .

 هنأش نم امنإو دهشي نأ هنأش نم سيل مامإلا نأل دهشأ ال : لكي لاق هنأكو مامإلا هنوكل ةيطعلا

 ءاذه ريغ عراشلا مالك يف لصألا : باوجلاف ديدهتلا هجو ىلع كي هلاق امنإ ليق نإف . مكحي نأ

 رذعت نإف  ناسحتسالا يأ بدنلا وأ بوجولا ىلع (لعفا) ةغيص هقالطا دنع لمحي همالك نإف

 . ةحابإلا ىلعف كلذ

 «لوألا لوقلا باحصأل هيف ةجح الف ,«روج ىلع دهشأ ال» : لكي هلوق نأب ءًاضيأ اوجتحاو

 ءاوتسالا نع ليملا وه (روجلا) نأل ؛مارح ةيطعلا يف ليضفتلا نأ لوقلا اذه يف سيل ذإ

 هلوق نأ انمّدق دقو ءًاهوركم وأ ًامارح ناك ءاوس روج وهف لادتعالا نع جرخ ام لكو .لادتعالاو

 (روجلا) ليوأت بجيف «مارحب سيل ةيطعلاب ليضفتلا نأ ىلع لدي «يريغ اذه ىلع ْدهشأ» : كي

 . هيزنت ةهارك هوركم هنأ ىلع

 هل زاج اذإف «هدالوأ ريغل هلام لجرلا ةيطع زاوج ىلع دقعنا دق عامجإلا نأب ًاضيأ اوجتحاو

 هكيلمتب هلام نم هدالوأ ضعب جرخي نأ هل زاج هلام نم ءيش كلمت نم هدالوأ عيمج جرخي نأ

 011547 ل

 )١١41( «5ج يناساكلل «عئادبلا» ص07؟١ .

 )١153587( 2هج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» "1-1" ص ءقا1ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص»و

 ص ,.7١7١.8-/ص «5ج يناكوشلل «راطوألا لين»
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 ولف ًالخن كتلحن دق ينإ» : هتوم ضرم يف اهل لاق ركب ابأ نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نع حيحص
 هركذ دقف رمع لمع امأو .«ثراولل مويلا وه امنإو .كل ناكل هيتزتحا  هرمث تعطق - هيتذلج تنك
 ,055يهريغ نود ًامصاع هنبا لحن هنأ هريغو يواحطلا

 حجارلا لوقلا 6

 ثيداحألا نأل ؛ مهيلإ مهيدلاو ةيطع يف دالوألا نيب ةيوستلا بوجو يأ لوألا لوقلا حجارلاو

 فصو لَك يبنلا نأل ؛ةيوستلا بوجو يف ةحيرص هيلإ هيبأ ةيطع يف ريشب نب نامعنلا نع ةدراولا
 دهشي نأ للك هللا لوسر ضري ملو (اروج) نيرخآلا هتوخإ نود ةيطع نامعنلا هنبال ريشب ءاطعإ
 تاياور:نضعب يلو: فنيعا يف عجرب نأ (ًاريشب) كك رمأ امك (روج) اهنأل ؛ةيطعلا هذه ىلع
 يد مهل ًاقح ةيوستلا نوكو «مهنيب ٌلدعت نأ قحلا نم كيلع ٌكينبل ند : هلك لاق ثيدحلا

 اهيوجو ال ةيوستلا بابحتساب نيلئاقلا جاجتحاو .بهاولا دلاولا ىلع ةبجاو اهنأ ىنعي  دالوألل

 هراثيإ وأ هدلو ضعبل كلذ زاوجف .هدلو ريغل هلام عيمج صخشلا ةبه ةحص ىلع عامجإلا داقعناب

 الو هيلإ تفتلي الف صْنْلا دوجو عم سايق هنأ هيلع دري جاجتحالا اذهف ءزاوجلاب ىلوأ هلام ضعبب
 ةيطعلا يف ليضفتلا نأ ىلع لدي «يريغ اذه ىلع دهشأ» : هلك هلوق نأب مهجاجتحاو .هب ةربع

 اذه نأ باوجلاف «هتيطع ىلع هريغ دهشي نأ هل نذأ امل ًامارح ناك ول هن هنأل ؛ بجاو ريغ بحتسم

 ىرخألا هتاياور يف ثيدحلا ظافلأ هيلع لدت ام ىلع ءانب خ حيبوتلاو ديدهتلا هيداري 35 هنعازتإا

 عرشلا تاباطخ يفو ةغللا يف دراو ديدهتلا ليبس ىلع رمألا دورو نإ مث د .ةيوستلا بوجو نم

 ةنيرقلاو ,رْفكيلَف َءاَش ْنَمَو ْنِمْويلَف َءاَش ْنَمَفل : ىلاعت هلوقو# مام اولا : ىلاعت لاق دقف
 .ىرخألا ثيدحلا تاياور يف ةيوستلاب حيرصلا رمألا دورو ديدهتلا نذإلا اذه نم دارملا نأ ىلع

 ضقانتلل ًاعفد ديدهتلا ىلع «يريغ اذه ىلع ٌدهشأ» :هلوق يف رمألا لمحي نأ بجيف
 نود هيلإ (ريشب) هدلاو ةيطع وهو دحاو عوضومب قلعتي ريشب نب نامعنلا ثيدح نأل ؛فالتخالاو

 . هتوخإ ةيقب
 لاق دقف .ةيوستلا بوجو مدع ىلع لدي امم رمعو ركب يبأ نع يور امب مهجاجتحا امأو

 نأب ةشئاع ةصق نع ةورع باجأ دقو» :هلوقب جاجتحالا اذه ىلع ٌدرلا يف ينالقسعلا رجح نبا
 يلبنحلا ةمادق نبا لاقو .68"2؛«رمع ةصق نع كلذ لثمب باجيو «كلذب نيضار اوناك اهتوخإ

 . ؟/6© ص «دهتجملا ةيادب» 60١235ص 26ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص)» 185

 .؟6١©ص هج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (1١؟1585)
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 ركب ابأ نأ لمتحيو» :ةيوستلا بابحتساب نولئاقلا هب جتحا يذلا ركب يبأ نع درو ام ليوأت يف

 اهصاصتخا عم بسكلا نع اهزجعو اهتجاحل هتيطعب ةشئاع ٌصخ يأ اهصخ هنع هللا يضر

 نوكي نأ لمتحيو ءاهصئاصخ نم كلذ ريغو ِكل هللا لوسر جوزو نينمؤملا مأ اهنوكو اهلضفب

 لبق توملا هكردأف اهريغ لحني نأ ديري وهو اهلحن وأ هدلو نم اهريغ لحنو اهلحن دق
 مأ ةش ةشئاعل لاق قيدصلا ركب ابأ نإ» : ةشئاع هتنبال هتيطع ليوأت يف مزح نبا لاقو .(9*5(«كلذ

 كنأو يدلو ىلع كترثا دق نوكأ نأ فاخأ ينإو نبيخ نم لخنن :كتلحت دق نإ ةيثبااي + نينفؤملا

 ًابهذ اهدادجب ربيخ يل تناك ول هاتبأ اي :تلاقف .يدلو ىلع هيدرف هيتزتحا ينوكت مل نإ

 , 354 5(اهتددرل

 :ةيطعلا يف ةيوستلا بابحتسا يف فالخ ال5

 مل ١ مهنأ الإ (ةيطعلا يف دالوألا نيب نيب ةيوستلا بوجو يف اوفلتخا نإو ء ءاهقفلا نإو لذه

 لوقلا حجر نأ دعب ىلاعت هللا همحر يلبنحلا ةمادق نبا لاق «ةيوستلا بابحتسا يف اوفلتخي

 لاق «ليضفتلا ةهاركو ةيوستلا بابحتسا يف ملعلا لهأ نيب فالخ الو» :ةيوستلا بوجوب

 , 05545لبقلا يف ىتح  مهدالوأ نيب يأ  مهنيب اووسي نأ نوّبحتسي اوناك : ميهاربإ

 ٠61 ةرئاجلا هتيطع يف دلاولا هلعفي ام- :

 بجي (روج) هنئم اذهف/ ةيطعلا ىف مهنيب لضاف وأ هتيطعب هدالوأ دحأ دلاولا صخ اذإو

 هدالوأ نم دحاو لك يطعي وأ هدالوأ دحأ اهب صخ يتلا هتيطع دري نأب كلذ ليبسو هحيحصت

 وأ «هدالوأ ةيقب ىلع مهدحأ هب لضف ام دري امك .ةيطعلا نم مهدحأ هب صخ ام لثم نيرخآلا

 للك هلوق درو ثيدحلا تاياور ىدحإ ىف نأل ؛ مهدحأ هب لضف ام لثم مهنم دحاو لك يطعي

 بحاص لاقو .هدالوأ ةيقب نود (نامعنلا) هب صخ يذلا بوهوملا ءيشلا عجرا يأ (هعجراف»

 دحأب ةيوستلا هيلع تبجوو مثأ اهيف مهنيب لضاف وأ هتيطعب مهضعب ٌصخ نإف» :«ينغملا»
 , 0720( رحخآلا بيصن مامتإ امإو .ضعبلا هب لضف ام در امإ :نيرمأ

 : ةيطعلا يف دالوألا نيب لدعلا ةيفيك -- 4

 ةيوستلا هذهب ققحتي تي لدعلاف  ةبحتسم وأ ةبجاو ةيطعلا يف دالوألا نيب ةيوستلا نإ نإ انلق ءاوسو

 .5068ص «,هج «ينغملا» )١75486(

 .8ص «5ج ناطوألا لين» : يناكوشلا هحجر ام وه ةيوستلا بوجوب لوقلاو 21١ 57”ص ,4ج «ئلحملا» 1١( 7 "04خك)

 ."١5"ص ٠2ج «ينغملا» )1١175484( .5056ص 28ج (ينن لاو 178
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 هدالوأ نيب لدعلا ققحتي ةيوستلا هذهبو .رخآلل هيطعي ام لثم هدالوأ نم دلو لك دلاولا يطعي نأب

 ققحتي مب نكلو .اننإ اعيبجت ارناكؤوأ يوك ةالرآلا عيمج ناك اذإ حضاوو رهاظ اذهو «ةيطعلا يف

 نأب ةلضافملاب مأ ةيطعلا يف مهنيب ةيوستلاب ققحتي له ؟ًاثانإو ًاروكذ اوناك اذإ ةيطعلا يف لدعلا

 نيب فالتخا ؟ثاريملا يف امك ىثنألا يطعن ام فعض يطعي نأك ىثنألا نم رثكأ ركذلا يطعي

 :نيلوق ىلع اوراصف ءاهبابحتساب وأ ةيوستلا بوجوب نيلئاقلا ءاهقفلا

 : ىثنألاو ركذلا نيب ةيوستلا :لوألا لوقلا 69

 ام ردقب ركذلا ىطعُيف ىثنألا ركذلا نيب ةيوستلاب لدعلا ققحتي :اولاق لوقلا اذه باحصأو

 0 . """*9ةيرهاظلا بهذم وهو كرابملا نباو يعفاشلاو كلام لوق اذهو « ىثنألا نط

 «لدعلا ةيفيك امأو :ياساعلل «عئادبلا» يف ءاج دقف «دمحم لوق نم رهاظلا وهو فسوي

 0 ىثنألا ىلع ركذلا لضفي الو ةيطعلا يف مهنيب ىوسي نأ كلذ يف لدعلا فسوي وبأ لاق

 اذك نييثنألا ظح لثم ركذلل ثيراوملا يف بيترتلا ليبس ىلع مهيطعي نأ مهنيب لدعلا :دمحم

 يف هدلو نيب يوسي نأ لجرلل يغبنيا» : (أطوملا» يف دمحم ركذو .امهنيب فالتخالا يضاقلا ركذ

 .فسوي يبأ لوق عم هلوق نوكي نأ يضتقي اذه رهاظو . ضعب ىلع مهضعب لضفي الو لحنلا
 .,231(حيحصلا وهو : يناساكلا لاق

 :لوألا لوقلا ةجحل 20

 . كدالوأ نيب يأ «مهنيب وس :دعس نب ريشبل لاق ٍهَي يبنلا نأب لوقلا اذه باحصأ جتحا

 تنبلاو «مهنيب ّوسف :لاق .معن :لاق 2؟كّرب يف اووتسي نأ َكرْسيأ» :هكلك هلوقب كلذ يف ةلعلاو
 اووس» : هلي هللا لوسر لاق ء.لاق سابع نبا نعو . اهتيطع يف كلذكف اهرب قاقحتسا يف نبالاك

 اهنألو . «هننس» يف ديعس هاور « لاجرلا ىلع ًءاسنلا ترثآل ًارثؤم تنك ولو ةيطعلا يف ْمُكدالوأ نيب

 ةيوستلاب رمألا رهاظ نإ مث .©1*'"2>ةوسكلاو ةقفنلاك ىثنألاو ركذلا اهيف ىوتساف ةايحلا يف ةيطع

 , 59"3لوقلا اذه ىلع لدي نامعنلا ثيدح يف دراولا

 ١ نييثنألا ظح لثم ركذلل :يناثلا لوقلا :

 نأ هدالوأل ةيطع يطعي نأ امهدحأ دارأ اذإ نيدلاولا ىلع نإ :نولوقي لوقلا اذه باحصأو

 .45١ص .9ج «ئلحملا» .505ص .هج «ينغملا» (1١؟1589)

 .157ص 35ج «عئادبلا» (11590)
 .504ص هج «ينغملا» (17591)
 .8ص .5ج هراطوألا لين» .5١7ص .هج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» (15194١؟)

-١549- 



 ءاطع لاق اذهبو «نييثنألا ظح لثم هدالوأ نم ركذلل يطعيف «ثيراوملا ةمسق بسح ىلع اهلعجي

 نيب هلام مّسق لجرل لاق هنأ حيرش نع يور دقو . ينابيشلا نسحلا نب دمحمو قاحسإو حيرشو

 هللا تاتك ىلع الإ نومسقي اوناك ام . ءاطع لاقو . هضئارفو ىلاعت هللا ماهس ىلإ مهددرا هدالوأ

 ,25555ةلبانحلا بهذم اذهو .ىلاعت

 : يناثلا لوقلا ةجح

 :23559يتآلا يف اهزجون ججح ةلمجب يناثلا لوقلا باحصأ جتحا

 ىلوأف «نييثنألا ظح لثم ركذلل لعجف تانبلاو ءانبألا نيب ثاريملا مّسق ىلاعت هللا نإ : أ

 . هللا ةمسق وه هب يدتقن ام

 ظح لثم ركذلل لعجيف «ةيطعلا يلاح ىدحإ يه ةايحلا يف هدالوأل دلاولا ةيطع نإ : ب

 .ثاريملا ينعي توملا ةلاحك نييثنألا

 رهملاف ًاعيمج اجوزت اذإ امهنأل ؛هدلاو نم ةيطعلا ةدايزل ىثنألا نم جوحأ ركذلا نإ : ج
 ةدايزل ليضفتلاب ىلوأ ركذلا ناكف ءهّلك كلذ اهل ىثنألاو ,ركذلا ىلع دالوألا ةقفنو ةقفنلاو

 ىنعملا اذهب للعيف «ىنعملا اذهب ًانورقم ركذلا لضفف ثاريملا ىلاعت هللا مّسق دقو .هتجاح
 .ةايحلا يف هدالوأل دلاولا ةيطعل ةبسنلاب

 يبنلا ّلعلو ءال وأ ىثنأ مهيف ناك له هدالوأ لاح ريشب نب نامعنلا ثيدح يف ركذي مل“:
 .روكذلا الإ هل سيل هنأ ملع دق كك

 ىلاعت هللا باتك ىلع ةمسقلا ىلع ريشب نيب نامعنلا ثيدح ىف ةدراولا ةيوستلا لمحت : ه

 ةيوستلا ىلع ثيدحلا اذهب جاجتحالا حلصي الف ءهتفص يف ال ءاطعلا لصأ يف ةيوستلا ىلع وأ

 .هتفص يف ال ءاطعلا لصأ يف ةيوستلا نم دارملا نأ لامتحال ةيطعلا سفن يف

 - .نييثنألا ظح لثم ركذلا نوطعي اوناك مهنأ ىلع ليلد اذه

 لسرم ربخ وه ىثنألاو ركذلا نيب لضافتلا مدعب نولئاقلا هب جتحا يذلا سابع نبا ربخ : ز
 اذه دانسإ يف نإ مث . يلبنحلا ةمادق نبا اذه ىلإ هّبن امك يك يبنلا ىلإ عوفرم ثيدحب سيلو

 هل ري مل هنأ «لماكلا» يف يدع نبا ركذو « فيعض وهو فسوي نب ديعس سابع نبا نع ربخلا

 .50ا-5056ص هج «ينغملا» (1١؟5945) .0١5”"ص .هج «ينغملا» )١11595(
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 .075؟*هدانسإ ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا نّسح دق نكلو ءاذه نم ركنأ

 : حجارلا لوقلا -

 لدعلا ققحتي اهب يتلاو دالوألا نيب ةيطعلا يف ةبولطملا ةيوستلاف لوألا لوقلا يدنع حجارلاو
 ؛ركذلا ىطعُي ام ردقب ىثنألا ىطعُتف «ثانإلاو روكذلا دالوألا نيب ةيطعلا رادقم يف ةيوستلا يه
 ةيوستلا موزل يف ةحيرص اهلك ريشب نب نامعنلا ةيطع يف تدرو يتلا ةيوبنلا ثيداحألا رهاظ نأل
 لوسرلاو .فورعم وه امك ىثنألاو ركذلا ىلع قلطت (دلولا) ةملكو «دالوألا نيب ةيطعلا رادقم يف

 مهنيب ةيوستلا نأ ىلع لدي اذهو ءروكذ مهلك مأ ىثنأ هدالوأ يف له (ريشب) نم لصفتسي مل يك

 ىلإ ليمي ينالقسعلا رجح نبا نأ ودبيو .اثانإو اروكذ اوناك وأ اروكذ مهلك اوناك ءاوس ةبولطم

 قاحسإو دمحأو نسحلا نب دمحم لاقف ةيوستلا يف اوفلتخا مث» :لاق هنأل ؛هحجري وأ لوقلا اذه

 نيب قرف ال : مهريغ لاقو .ثاريملاك نيظح ركذلا ىطعي نأ لدعلا :ةيكلاملاو ةيعفاشلا ضعبو

 .2059«مهل دهشي ةيوستلاب رمألا رهاظو «ىئنألاو ركذلا

 ؟ةيطعلاب ضعب ىلع دالوألا ضعب راثيإ زوجي له 5*٠

 ءاطعإلا نم طمنلا اذهب هنأو .دالوألا نيب ةيطعلا رادقم يف ةيوستلا بوجوب لوقلا انحجر

 . ًائانإو ًاروكذ وأ طقف ًاثانإ وأ طقف ًاروكذ اوناك ءاوس نادلاولا مهيطعي اميف دالوألا نيب لدعلا ققحتي
 لهو ؟دالوألا ةيقبل هيطعي امم رثكأ امهدالوأ دحأ ءاطعإ امهدحأل وأ نيدلاولل زوجي له انه لأسنو

 .ٌصخ نإف» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق ؟دالوألا ةيقب نود ةيطعب امهدالوأ دحأ اصخي نأ امهل زوجي

 وأ «ةلئاع ةرثك وأ «ىمع وأ ةنامز وأ ةجاحب هصاصتخا لثم هصيصخت يضتقي ىنعمل مهضعب
 هنوكل وأ «هتعدب وأ هقسفل هدلو ضعب نع هتيطع فرص وأ .لئاضفلا نم هوحن وأ ملعلاب هلاغتشا

 زاوج ىلع لدي ام دمحأ نع يور دقف ءاهيف هقفني وأ ىلاعت هللا ةيصعم ىلع هذخأي امب نيعتسي
 ليبس ىلع ناك اذإ ههركأو «ةجاحل ناك اذإ هب سأب ال :فقولاب مهضعب صيصخت يف هلوقل كلذ

 رهاظ لمتحيو :ةمادق نبا لاق مث . فقولا ىنعم يف يأ هانعم يف ةيطعلاو :ةمادق نبا لاق .ةرثألا

 يف ًاريشب لصفتسي مل ِ# يبنلا نوكل لاح لك ىلع صيصختلاو ليضفتلا نم عنملا هظفل
 لاح لك ىلع صيصختلاو ليضفتلا نم عنملا هظفل رهاظ لمتحيو :ةمادق نبا لاق مث . هتيطع

 ىلاعت هللا ءاش نإ ىلوأ لوألاو :ةمادق نبا لاق مث . هتيطع يف اريشب لصفتسي مل كي يبنلا نوكل

 يضتقي ىنعمب صتخا مهضعب نألو ؛اهتوخإ نود ةيطع ةشئاع ىطعأ هنأ هيفو ءركب يبأ ثيدحل

 .الكج «راطوألا لين» (1١؟5965)

 .؟١ 4ص 26ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» (؟595)
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 نيع يف ةيضق نامعنلا هنبال ريشب ةيطع ةيضقو .ةبارقل صتخا ول امك اهب صتخي نأ زاجف ةيطعلا

بق نإف .لاحلاب هملعل نوكي نأ زوجي لاصفتسالا ِةِلَك يبنلا كرتو اهل مومع ال
 لاحلاب ملع ول ل

 0 ا ا لمتحي انلق «؟هريغ دلو كلأ» :لاق امل

 الف :لاق . . معن |: :لاق («؟سبي اذإ بطرلا صقني م :رمتلاب بطرلا عيب نع لاش يذلل مالسلاو

 «عيبلا نم عنملا ةّلع ىلع لاؤسلا 0 ل ملع دقو .نذإ

 , (05"؟؟انهاه اذك

 :لوبقم رربمل ةيطعلاب ليضفتلا زوجي 2 0٠ه

 هتوخإ رئاس ىلع ةيطعلاب دالوألا دحأ ليضفت زوجيف .ةمادق نبا هحّجر ام يدنع حجارلاو

 اذإ دالوألا هةيقبل هاطعأ ام ىلع دئازلا هرادقمب وأ ءاطعلا لصأب هصيصختب ليضفتلا اذه ناك ءاوس

 نأل ؛ ىلاعت هللا همحر ةمادق نبا اهركذ يتلا تارربملاك ليضفتلا اذهل اعرش لويقملا رربملا دجو

 لك ذخأت الف ًاعطق ًاثاريم نوكت ال اهنإف ثاريملل اهتهباشم يف ليق امهم ةايحلا يف ةيطعلا

 اذإ نكلو «لصألاو ةدعاقلا يه هذهو «.ةبولطم ةيطعلا يف دالوألا نيب ةيوستلا نإ مث . هماكحأ

 اذهلو . عناملا اذهل ءانثتسالا هجو ىلع بولطملا وه اهقيبطت مدع ناك اهقيبطت نم عناملا دجو

 نم عناملا دجو اذإ نكلو .ةدعاقلا يه هذهو «ثاريملا بابسأ نم ةبارقلاف «ثاريملا يف ريظن

 دحأ ناك اذإ كلذكو .هثروم ثراولا بيرقلا لتق يف امك بولطملا وه اهقيبطت مدع ناك اهقيبطت

 ةجوز نع لوؤسم ريغ وهو لام نم هدي يف ريصي ام اهيلع قفنيو يصاعملا بكتري ًاقساف دالوألا

 نإف .ملعلا بلاط ةلئاعلا اذ حلاصلا هاخأ ىطعأو اعيش هدلاو هطعي مل اذإف :ةلئاع وأ .دالوأ وأ

 «ءيسم ريغ انسحم نكي ًائيش قشافلا هذلو ءاطغإ مدع يف دلولا اذهل ءاطعإلا اذه يف دلاولا

 ,مثإلا ىلع اووف الو «ىئَوقتلاو ربلا ىلع اونواعتو» :ىلاعت هلوق نم دارملا يف لخديو

 ضرم يف وأ هتوم دنع لاومألا 0 قلعتي امنإ مهدلاو لاومأب دالوألا ٌّقح نإف ًاضيأو . «ناَوُذُعلاو

 دالوألا نيب ةيوستلاب عرشلا رمأ امنإو «هلاومأ نم ءيشب مهقح قلعتي الف هتححص يف امأ ءهتوم

 .دالوألا نيب ةوادعلاو قاقشلاو ضغابتلاو دساحتلا ىلإ ةيوستلا مدع يدؤي دق ام عنمل ةيطعلا يف

 رمألا ىضتقم فلاخي هنأ بسحن الف ءاهوحنو ةجاح نم يعرش ىنعمل مهنيب واسي مل اذإ امأ

 يذلا يعرشلا ىنعملا ةظحالم نألو ؛ةيوستلا هذه نم ضرغلا ضراعي الو ءاطعلا يف ةيوستلاب

 هللاو ةيطعلا يف ةيوستلا نم بولطملا ضرغلا نم ةاعارملاب ىلوأ ةيطعلاب ليصفتلا ىلع لمحي
 . ملعأ

 ) )1١175490هج «ينغملا» ص515-56١6,
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 ماححا يف ) :اهدالوأل ةيطعلا ماكحأ ىف بألاك مألا 5

 ,اهيف مهنيب ةلضافملا نم عنملا يفو مهل اهتيطع يف اهدالوأ نيب ةيوستلا بوجو يف مألاو

 لوقل بألاك كلذ لك يف مألا :لوقأ ,تاحيضوتو ءاراؤ ماكحأ نم ةلأسملا هذه نأشب هانركذ امو

 ةيطعلا ماكحأ اهيلع يرستف نيدلاولا دحأ اهنألو ؛«مكدالوأ نيب اولدعاو هللا اوقتا» : للي يبنلا

 لصحي مهنيي اميف ةوادعلاو دسحلا نم هتيطعب هدالوأ ضعب بألا صيصختب لصحي ام نألو ؛ مهل

 ,25598كلذ يف هماكحأ لثم اهل تبثيف ءاهتيطعب اهدالوأ ضعب مألا صيصخت يف هلثم

 :هدلول هتيطع يف دلاولا عوجر - ٠0

 روجلا اذه نم هجورخ ىلإ ليبسلاف ةرئاج ةيطع هدلو ىطعأ اذإ دلاولا نإ قبس اميف انلق
 هل زوجي لهف ىهدالوأ نيب ةيوستلا هتيطع يف هعوجرب دصقي مل اذإ نكلو . هتيطع يف عجري نأ

 رهاظ وهو هدلول بهو اميف عوجرلا بأللو : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج ؟عوجرلا

 يعازوألاو كلام بهذم اذهو .دري مل وأ دالوألا نيب ةيوستلا هعوجرب دصق ءاوس دمحأ بهذم

 .روث يبأو قاحسإو يعفاشلاو

 يبنلا لوقل يروثلاو يأرلا باحصأ لاق اذهبو ءاهيف عوجرلا ها سيل ىرخأ ةياور دمحأ نعو
 هتبه يف بألا عوجر زاوجب نيلئاقلا نكلو .هيلع قفتم (هئيق يف دئاعلاك هتبه يف دئاعلا» : كي

 هرمأ لك يبنلاف «هعجراف» ةياور يفو ,«هددراف» : دعس نب ريشبل لَك يبنلا لوقب نوجتحي هدلول

 هتبه يف عجرف كلذ دعس نب ريشب لثتما دقو ءزاوجلا رمألا لاوحأ لقأو هتيطع يف عوجرلاب
 , 30556 ؟هدلول

 هدصق نوكي نأ طرشب نكلو .هدلول هتبه يف دلاولا عوجر زاوج يدنع حجارلاو

 يبنلا هيف زاجأ يذلا ريشب نيب نامعنلا ثيدح نآل" ؟ ءاطعإلا مدع يف هدالوأ نيب ةيوستلا عوجرلاب

 مدع يف دالوألا نيب ةيوستلا قيقحت هنم دصقلا ناك .عوج-رلا اذهب هرمأ وأ هتيطع يف عوجرلا ِهِك

 ىطعأ ام نيقابلا طعي مل بألا ماد ام دالوألا ةيقب نود ةيطعلاب مهدحأ صيصخت مدعو ءاطعإلا

 ٌدئاعلا» : لك يبنلا لوق اهلمشيف ةيداع ه سل دلاولا ةبه تيقب دصقلا اذه ىفتنا اذإف .نامعنلا

 زوجي الام ىتأ دق هتيطعب هدالوأ دحأ صيصخت يف ناك امل نكلو 16 ىف دئاعلاك هه ف

 هيلع بترتي اممو مارحلا اذه نم صالخلا أر ءافوركم ةراعاز بنوا ءامارخ ةراسعاب افأ اريك

 يذلا روظحملا نم وجنيل هتيطع يف عجري نأ هل زوجي ةهجلا هذه نمف ء.دالوألا نيب ةوادع نم

 دلاولا عوجر زاوج وه هحيجرت ةجيتن نوكيو .اهعوقو يف وه ببست يتلا ةئيسلا هراثأ نمو .هيف عقو

 . 5١" م8ص 26ج («ينغملا» (1؟599) .508ص 06ج «ينغملا» (7١؟5954)
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 نأ عيطتسي ال ماد ام عوجرلا بجيو لب . عوجرلا ا!ذه بابحتساب لوقلا نكميو هدلول هتيطع يف

 .ةيطعلا هذه ببسب ةوادع نم لصحي دق امل ًاعفد مهيخأل هاطعأ ام لثم هدالوأ ةيقب يطعي

 ؟اهدلول اهتيطع يف عوجرلا يف بألاك مألا له 6

 لاقي .هدالوأ دحأ اهب ٌصخ يتلا هتيطع يف بألا عوجر يف ملعلا لهأ لاوقأ نم انركذ امو

 ماكحأ يف مألا نأل ؛اهدالوأ دحأ اهب تصخ يتلا اهتيطع يف اهعوجر يف مألل ةبسنلاب ًاضيأ
 مالك رهاظو» :لاق يلبنحلا ةمادق نبا نكلو .انلق امك هدلول هتيطع يف بألاك اهدلول اهتيطع

 لاقو . عوجرلا اهل سيل هنأ دمحأ نع صوصنملاو . .ةبهلا يف عوجرلا يف بألاك مألا نأ يقرخلا

 :لاق ؟لجرلاك اهدلو تطعأ اميف ةأرملل عوجرلا :- دمحأ مامإلا يأ هللا دبع يبأل تلق مرثألا

 :كلام لاقو .ذحخأت ال مألاو هدلو لام نم ذخأي نأ بألل نأل ؛لجرلاك اذه يف يدنع يه سيل

 ةبهو «ميتيل ةبه اهنأل ؛اهل عوجر الف ًاتيم ناك نإف ءاّيح هوبأ ناك ام اهدلو ةبه يف عوجرلا مألل
 .25*)«(عوطتلا ةقدصك ةمزال ميتيلا

 : حجارلا لوقلا

 يذلا ليصفتلا ىلع اهدلول اهتيطع يف عوجرلا قح يف بالاك مألا نأ ,يدنع حجارلاو

 ةيطعلا ماكحأ نمو ءامهدالوأل ةيطعلا ماكحأ يف بالاك مألا نأل ؛هدلول بألا ةيطع يف هانركذ

 ش .هدلول هتيطع يف بألا عوجر

 ثلاثلا بلطملا

 مهل نيبرم امهرابتعاب امهدالوأل نيدلاولا ةلماعم

 :امهدالوأل نيبرملا ةفص نيدلاولل 0١

 مالسإلا يناعم مهوملعيف «ةيمالسإ ةيبرت مهدالوأ اوبري نأ نيدلاولا ىلع نأ قبس اميف انركذ

 يذلا وحنلا ىلع كلذ لك ةيمالسإلا مهتيصخش نيوكت ىلع نولمعيو .هماكحأ نم هنوجاتحي امو

 اولماعي نأ امهل يغبني فيكف .امهدالوأل ةبسنلاب نيبرملا ةفص نيدلاولل نأ كلذ ىنعمو .هانْلصف

 ؟- نيبرم مهرابتعاب يأ - ةفصلا هذهب مهدالوأ

 : مهل نيبرم امهرابتعاب مهدالوأل نيدلاولا ةلماعم ةيفيك - 0

 ساسألا اذه ىلع مهولماعي نأ بجيف .مهدالوأل ةبسنلاب نيبرملا ةفص نيدلاولل ناك اذإو

 .١51-504ص .هج «ينغملا» ةلفحللا

١605 - 



 .ةحيحصلا ةيمالسإلا ةيبرتلا مهتيبرت نكمي ىتح ةوبألا وأ ةمومألا ةفطاعب رثأت نود رابتعالا اذهبو

 يف هنيبن ام اذه ؟مهدالوأل نيبرم مهنوك ساسأ ىلع موقت يتلا ةلماعملا هذه لوصأ ىه امف

 : ةيلاتلا تارقفلا

 :دالوألا ةلماعم يف ةحماسملاو قفرلا - 4

 دقو .مهب صاخلا مهملاعو مهلويمو مهتابغر مهلو ءدعب مهلوقع لمتكت مل راغص دالوألا

 مهرابتعاب مهل ةلماعملا هذهو ءا ارا مهنوكب مهدالوأ نادلاولا لماعي نأ يغبني فيك لبق نم انيب
 0 ل و .مهتلماعم يف ًادج مهم لصأ وه ًاراغص
 ام هنم ردص اذإ هتحماسمو هتيبرتو هتلماعم يف فطلتلاو قفرلا بولسأب ذخألا امهدلول نيدلاولا

 ةحماسملاو قفرلاو فطللاب ذخألا 0 بلط ىلع ةيعرشلا لئالدلا انّيب دقو .بضغي وأ جعزي
 .9""23ةلماعملا يف

 بذجنيو اهب رعشي ةبحم ةقالع هيدلاوب دلولا ةقالع لعجي ةحماسملاو قفرلا بولسأب ذخألاو
 هنأل ؛هعابتا نيدلاولا ىلع لهس بولسألا اذهو .هيجوتلاو حصنلا امهنم عمسيو امهيلإ اهببسب

 .امهدلو وحن امهتفطاعو قفتي

 : هيبنتلاو حدملا 5

 .هنم بولطملاب ماقو نسحأ اذإ امهدلو نادلاولا حدمي نأ ةبولطملا ةلماعملا لوصأ نمو

 وحنو هندب فيظنت وأ نآرقلا نم هب فّلُك ام ظفح وأ ةالصلا ءادأ ىلإ عراس اذإ هيلع ءانثلاو هحدمك
 هنم بولطملا ءادأ يف رّصق وأ أطخأ وأ ءاسأ اذإ امهدلو اوهبني نأ نيدلاولا ىلع بجي امك .كلذ
 ىتح ؛.ءاسأ وأ هيف أطخأ اميف باوصلا هجو مهفي نأو .بدألا ءاسأ وأ قئال ريغ ان ف فرع ذا
 لعف هنم بولطملا نأو ,باوصلاو أطخلا نيبو ناسحإلاو ةءاسإلا نيب قرفلا دلولا دنع زيمتي
 . باوصلا ىلع صرحلاو .ناسحإلا

 :دلولا أطخ دنع وأ ءادتبا هيجوتلاو داشرإلا 9 6

 ةيمويلا هتايح ىف اهجاتحي ىتلا ةديمحلا تاداعلا ىلإ هدلو هجويو دشري نأ دلاولا ىلعو

 سنأ نع تسلا نب ديف (هعماج» يف يذمرتلا مامإلا جرخأ دقف .هتيب لهأ ىلع همالسك

 ٍلهأ ىلعو َكيلع ةكرب نوكت ؛ مّلَسف كلهأ ىلع َتلخد اذإ ّينب اي» : دلع هللا لوسر يل لاق لاق

 فق ”2كلتيب

 . 58ص ءالج «يذمرتلا عماج» 95١5٠٠-1١508., )١17707( «تارقفلا (١؟١101١)
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 كلذ ىلع هههبن «تاداعلا نم بحتسملاو قفتي الام امهدلو نم نيدلاولا دحأ ىأر اذإو

 نبا هجرخأ ام ةيبرتلا يف بولسألا اذه ىلع لد دقو .دلولا اهدقتفي يتلا ةنسحلا ةداعلا همّلعو
 شيطت يدي تناكو هلك يبنلا رجح يف امالغ تنك :لاق ةملس يبأ نب رمع نع (هنئس» يف هجام

 ,2*05كيلي امم لكو كنيميب لكو هلللا مس : مالغ اي : يل لاقف .ةفحصلا يف

 :بضغلا راهظإو ةدشلاب دلولا ذخأ 65

 راهظإو ةدشلاب هدلو ذخأي نأ دلاولل زاج هيجوتلاو حصنلاو ةحماسملاو قفرلا عفني مل اذإو
 عفني مل اذإو .هرجهو هنع دودصلاو ههجو يف سوبعلاك هتافرصت ىلع اضرلا مدعو هيلع بضغلا

 هجرخأ يذلا لي هللا لوسر ثيدح كلذ ىلع لد دقو «حّربم ريغ ًابرض هبرض هل زاج هعم كلذ

 ءرشع ًءانبأ مهو اهيلع مهوبرضاو «ٌنينس عبس ٌءانبأ مهو ةالصلاب ْمكدالوأ اورم» : هظفلو دواد وبأ
 رومأملا برضلا نأو .ىئنألاو ركذلا لمشي ثيدحلا اذه مكحو .« عجاضملا يف مهنيب .اوقرفو

 برضلا ريغ نأ دلاولا ىري نأ دعب الإ هيلإ راصي ال هنأو «حّربملا ريغ برضلا وه ثيدحلا اذه يف
 امهتفصب دلولل نيدلاولا ةلماعملو ةيبرتلل بولسأك برضلا زاج اذإو .""؟«دلولا عم عفني مل

 عفرو .هجولا يف سوبعلاو اضرلا مدعو بضغلا راهظإ نم برضلا نود ام زاج .هل نييبرم

 هريصقتل وأ هلاعفأ ءوسل هيلع هيدلاو اضر مدعب دلولا سسحي امم كلذ وحنو هرجهو هيلع توصلا
 , هنم بولطم وه ام ءادأ يف

 )*١177٠0( 87ص :1؟ج «هجام نبأ نئئسو ٠١ .

 )١7704( .”ج يعفاشلا يقيدصلا دمحم ةمالعلا فيلأت «نيحلاصلا ضاير قرطل نيحلافلا ليلد»
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 محاسل) لل

 تر لل ثا ير نار رطل هدا رن يدلل
 ش :ثحبلا جهنمو ,ديهمت 51/

 ىلع نإ مث .مهيلع مهقوقح ضعب يهو مهيدلاو ىلع مهتقفن دالوألاب ةقلعتملا ماكحألا نم
 وأ مهل ةقفنلا تناك نادلاولا مدع نإف .مهنيب اميف دالولا ةبارق ساسأ ىلع مهيدلاو ةقفن دالوألا
 ثيراوملاو تاقفنلا باب يف نومسي نيذلا براقألا ءالؤه ىلع وأ نيرخآلا مهبزاقأل مهيلع
 مالكلا ىلإ رجي نيدلاولاو دالوألا نيب ةقفنلا نع مالكلا ناك انه نمو . ماحرألا يوذ حالطصاب
 لمتشت ام ةفرعم نم ّدب ال مث . مهنيب اميف براقألا نيبو مهبراقأ رئاسو دالوألا نيب ةقفنلا ىلع
 نم ةمذ ىف ًائيد ريصت لهو ءاهيلع لوصحلا ةيفيكو براقألا رئاسلو دالوألل ةبجاولا ةقفنلا هيلع
 ىلع ثحابم ىلإ همسقن لصفلا اذه عيضاوم ىلع ءانبو «هيلعو ؟ال مأ هل بجت نمل هيلع بجت
 : يلاتلا وحنلا

 . مهيدلاو ىلع دالوألا ةقفن :لوألا ثحبملا
 . مهدالوأ ىلع نيدلاولا ةقفن : يناثلا ثحبملا

 . ماحرألا يوذ ةقفن :ثلاثلا ثحبملا

 . ةقفنلا مهيلع وأ مهل بجت نم ددعت : عبارلا ثحبملا
 .هل بيرق ال نم ةقفن :سماخلا ثحبملا
 .هيلع لمتشت امو ةقفنلا رادقم :سداسلا ثحبملا
 .ةمذلا يف ًانيد ريصي لهو «ةقفنلا ىلع لوصحلا ةيفيك :عباسلا ثحبملا

 -لاه١ا 



 كروذلل يرد

 مهيدلاو ىلع دالوألا ةقفن

 :(05'©بألا ىلع دالوألا ةقفن بوجو ٠64

 .لوقعملاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا مهيبأ ىلع دالوألا ةقفن بوجو يف لصألا

 عاضر رجأ ىلاعت هللا بجوأ «ٌنُمَروجأ نُهوُناَف ْمُكَل نْعضْرأ ْنَقل : ىلاعت هلوقف باتكلا امأ
 دوُلوَملا ىلَعو : ىلاعت هلوق ىلإ . .َّنُمَدآلْوأ َنْعْضْرُي تادلاولاو» : ىلاعت هلوقو .هيبأ ىلع دلولا
 ةيآلا هذهب ةلالدلا (هجوو) .تاعضرملا تادلاولا قزر يأ 4فورغَملاب ْنهتوُسكو نُهَقُر : هَل

 ا هذه يفف نهتدع ةيضقنملا تاقلطملا «تاعضرملا تادلاولا نم دارملا ناك نإ :وه ةميركلا

 نهنم دارملا ناك نإو . عيضرلا دلولا لجأل بألا وهو هل دولوملا ىلع عاضرلا ةقفن باجيإ ةيآلا

 عاضرلا لاح يف ةوسكلاو ةقفنلا تركذ امنإف .تادتعملا تاقلطملا وأ ةيجوزلا مايق لاح تاجوزلا

 ناكمل ةوسك لضفو ماعط لضف ىلإ جاتحت اهنأل دلو ريغ نم كلذ بجوتست ةأرملا تناك نإو

 .دلولا لجأ نم ةقفنلا ةدايز تناكف  دلولا عاضر يأ  عاضرلا

 نم يأ  كيفكي ام يذخ» :نايفس يبأ ةأرما دنهل ِةكَك يبنلا لوق ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا نمو

 ظفحن نم لك عمجأ :رذنملا نبا لاق دقف .عامجإلا امأو .«فورعملاب كدلوو  نايفس يبأ لام

 . مهل لام ال نيذلا لافطألا هدالوأ ةقفن ءرملا ىلع نأ ىلع ملعلا لهأ نم هنع

 ىلع قفني نأ هيلع بجي امكف .هدلاو ضعب وهو .هضعب ناسنإلا دلو نألف ؛لوقعملا امأو

 قفنملا ءايحإ باب نم ةجاحلا دنع قافنإلا نألو .هضعب ىلع قفني نأ بجي كلذك هلهأو هسفن

 . هرج ءايحإ اذك بجاو هسفن دلاولا ءايحإو دلاولا ءرج دلولاو هيلع

 :ثحبلا جهنم - ل حا

 .باجيإلا اذه طورشو دالوألا نم ةقفنلا هل بجت نم ةفرعم يضتقت دالوألا ةقفن ةفرعم نإ

 ص جاع ص الج ؛ي ) ( ."١1-"١ص .ة4ح «عئادبلا» ,.ه8-ه87ص ءال> «ىنغملاا
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 دالوألا ةقفن ةفرعم نإ .ةرصتخم ةملكبو . باجيإلا اذه طورشو ةقفنلا هذه هيلع بجت نم ةفرعمو
 قفنُملا طورش ةفرعمو .# دالوألا نم ةقفنلا هل بجت نم يأ هيلع قفنُملا طورش ةفرعم يضتقت

 : يلاتلا وحنلا ىلع نيبلطم ىلإ ثحبملا اذه مسقن اذه ىلعو .دالوألا ةقفن هيلع بجت نموهو

 .دالوألا نم هيلع َقّقْنُملا :لوألا بلطملا
 .دالوألا ىلع قفنُملا : يناثلا بلطملا

 لوألا بلطملا

 دالوألا نم هيلع قفنملا

 : مهيلع قافنإلاب نولومشملا دالوألا تك لا

 كلذ ىلع ةيعرشلا لئالدلا انركذو « مهيبأ ىلع يعرش بجاو دالوألا ىلع قافنإلا نإ :انلق
 دالوألا مه له ؟مهيبأ لبق نم مهيلع قافنإلا بجاو مهلمشي نيذلا دالوألا مه نم نكلو

 :نيلوق ىلع ء ءاهقفلا فلتخا ؟اولزن نإو مهعورفو مه مأ ءثورشابملا نويبلّصلا
 ١ مهعورف ال نورشابملا دالوألا :لوألا لوقلا :

 .مهعورف سيلو مهيبأل نورشابملا دالوألا مه .مهيلع قافنإلاب نيلومشملا دالوألاب دوصقملا
 . . مهئابأ ىلع مهتقفن بجت بلّصلا دالوأ» : يكلاملا يزج نبا لاق دقف .ةيكلاملا لوق اذهو

 ,057عهنبا نبا ىلع ّدجلا قفني نأ بجي الو

 ىلع قلطي «دلولا» ظفل نأل ؛ ثانإلاو روكذلا ءةيكلاملا دنع بلّصلا دالوأب دوصقملاو

 ىلع ةيآلا هذه تلد ,«َن هقدر ُهل دووم ىلعو» : ىلاعت هلوق ةيكلاملا لوقل ةجحلاو .نيفنصلا
 يبنلا لوق كلذكو .بألل رشابملا يبلَصلا دلولا وه هيبأ ىلع ةبجاولا ةقفنلل قحتسملا دلولا نأ
 ةيآلا ٌصنف كبترو» نايفس يبأ لام نم يأ  كيفكي ام يذخ نايفس يأ ةارسا دنهل هلي
 نود رشابملا يبلصلا دلولل بألا ىلع ةبجاولا ةقفنلا نارصقي فيرشلا ثيدحلا صنو .ةميركلا

 امنإ عرشلا نألو» :لوقلا اذهل جاجتحالل «ينغملا» يفو .دلولا دلو نم هريغ هب قحلي الف «هريغ
 سايقلا حصي الف اهماكحأو ةدالولا يف مهب قحلي ال مهاوس نمو «نيدولوملاو نيدلاولا ةقفنب درو
 ,057”؛مهيلع

 .74"”ص يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» )١7706(

 08١٠. ص ءالج «ينغملا» ةلتفكيف)
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 : مهعورفو دالوألا مه مهيلع قافنإلاب نولومشملا :يناثلا لوقلا 5

 اروكذ اولزن نإو مهعورفو نورشابملا نويبلصلا دالوألا مه مهيلع قافنإلا بجاوب نولومشملا

 .27"ةيرفعجلاو ةيرهاظلاو ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيفنحلا نم روهمجلا لوق اذهو .ًاثانإ وأ اوناك

 ءاولع نإو هيدلاو ةقفن ناسنإلا ىلعو» :ةلبانحلا هقف يف (ةدمعلا» باتك يف ءاج ام مهلاوقأ نمو

 - هريغ وأ 5 اركذ نضخيفلا أذ همزليو» : «جاتحملا ينغم)» يفو 00 ؟«اولفس دإو هدالوأو

 . «نروجأ نُهوَناَف ْمكَل َنْعَضْرَأ ْنِإَفظ : ىلاعت هلوقل ىثنأ وأ ركذ نم لفس نإو ّرحلا دلولا ةقفن
 : نايفس ىب أ ةأرما دنهل ِةِكَي هلوقو . . مهتنوؤم باجيإ يضتقي دالوألا عاضرإل ةرجألا باجيإ ذإ

 ام قالطإ هل مل نإ دالوألاب نوقحلم دافحألاو .«فورعملاب كدلوو كيفكي ام يذخ»

 7” فما ”(مدقت

 دلولا دلو ةقفن هيلع بجيو . .دلولا ةقفن بألا ىلع بجيو» : يزاريشلل «بذهملا» ىفو

 , #0390 . .مْدآ ينب اَيط : ىلاعت هلوق هيلع ليلدلاو .هيلع عقي دلولا مسا نأل .لفس نإو

 :207719هيلع قفنملا طورش 6١٠٠م

 :ًاريقف نوكي نأ :لوألا طرشلا

 هريغ ىلع ناسناإلل ةقفنلا ٍبوجو نأل ؛ًاريقف نوكي نأ هيف طرتشي ةقفنلا هل بجت يذلا دلولا

حم ريغ هلامب ًاينغتسم ناك لام اذ ناك نإف .جاتحملا ريغل بجت الف هتجاحب لولعم
 «هريغل جات

 نأل ؛ ةينغ تناك ولو اهل بجت اهنإف ةجوزلا ةقفن فالخب اذهو .هريغ ىلع ةقفنلا هل بجت الف

 ةرسعملا و ةرسوملا اهيف ىوتستف ضاوعألاب هبش اهل اهتقفن نأل ؛ةجاحلا عبتي ال اهل ةقفنلا بوجو

 اذإ هدلاو ىلع هل اهبوجوب اولاق لب ءًأريقف هنوك دلولل ةقفنلا بوجول اوطرتشي مل ةيديزلا نكلو

 2057ص ١1ج «ةيدنهلا ىواتفلا» ,754ص «١ج هراغصلا ماكحأ عماج» 7”27”ص «.4ج «عئادبلا» )١15708(

 ١٠٠2ص ١٠ج «ئلحملا» 17ص .ا"ج «عانقلا فاشك» 5-4841 45ص ءالج «جاتحملا ينغم»

 .454١1-49١"ص 7١ج «ةيقشمدلا ةعمللا حرش ةيهبلا ةضورلا»
 )١111709( «ةدمعلا حرش ةدعلا» ص©١١8.
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 دلولا ةقفن» :ةيديزلا هقف يف هراهزألا حرش» يف ءاج دقف .لام اذ ناك ولو اويجتس وأ اريخض ناك
 .©25أينغ دلولا ناك ولو هيبأ ىلع بجت نونج وأ رغصل لقاعلا ريغ

 ؟لزنم هل ريقف دلول ةقفنلا بجت له 4

 0 .هنكسيو هكلمي لزنم هل نكلو هل لام ال ًاريقف دلولا ناك اذإو
 - هل ناك ولو» : ىلاعت هللا همحر يناساكلا نيدلا ءالع مامإلا لاق ؟هيبأ ىلع ةقفنلل اديك

 يف :ةياورلا فالتخا هيف ؟رسوملا ةبيرق ىلع ةقفنلا قحتسي له مداخنو لزنم - هيلع َقَقْنُملا دلولل
 .امأ وأ ًاتنب تناك اذإ كلذكو ءاهيلع قافنإلاب خألا رمؤي ال ًاتخأ ناك ول ىتح قحتسي ال ةياور

 . قحتسي ةياور يفو

 ؛ ًاجاتحم نوكي ال ًالزنم كلمي نمو .جاتحملا ريغل بجت ال ةقفنلا نأ : ىلوألا ةياورلا هجو
 .ءاّركلاب نكسيف ًالزنم يرتكيو هلك وأ لزنملا ضعب عيبي نأب ىندألاب ءافتكالا هنكمي هنأل

 ىنكسلا دحأ لكل نكمي ال اذكو أردان الإ عقي ال لزنملا عيب نأ :ىرخألا ةياورلا هجو
 بجت نم رمؤي لب .رادلا عيبب دحأ رمؤي ال نأ ,باوصلا وه اذهو .كرتشملا لزنملاب وأ ءاّركلاب
 .©2599لزنملا عيبب رمؤي الو اذهل ةقدصلا ّلحت هنأ ىرت الأ هيلع قافنإلاب ةقفنلا هيلع

 ؟هلام نم هدلو ىلع دلاولا قفنثي فيك 2-606

 قفني فيك نكلو «.ةيديزلل ًافالخ روهمجلا يأر ىلع هلام يف هتقفنف .لام دلولل ناك اذإو
 اميف دلولا يعّدي ال ىتح وه لاؤسلا 00 هدلو لام نم يأ هلام نم هدلو ىلع دلاولا
 :باوجلاو .- دلولا لام هلام نم سيلو - هيبأ سفن - هسفن لام نم ًاعربتم هيلع قفنأ هابأ نأب دعب
 ذإ كلذ ىلع دهشي نأ 00000 ا بألا دي ىف ًارضاح دلولا لام ناك اذإ

 هقدصيف بألا لام نم هلام نم هيلع قفنأ هابأ نأ غلب اذإ دلولا ركني نأ زئاجلا نمف ,دهشُي ملول
 ًادهاش رهاظلا ناكف لام هدلول ناك نإو .هدلو ىلع هلام نم قفني لجرلا نأ رهاظلا نأل ؛ يضاقلا
 يضاقلا رمأب هدلو ىلع هلام نم قفني نأ باللف ًابئاغ دلولا لام ناك نإو .بألا قح لطبيف دلولل
 هب عجريل هسفن لام نم قفني هنأ ىلع بألا دهشي وأ هلام نم هيلع قفنأ امب هدلو ىلع عجريل
 هدلو ىلع قفنأ امنإ بألا نأ نيبتي قافنإلاب هل يضاقلا رمأب وأ داهشإلا اذهب هنأل ؛هدلو لام يف

 يف اذهو .عوجرلا هنكميف هدلول هلام ضارقإ كلمي بألاو .ضارقإلا قيرط ىلع هسفن لام نم
 رمأ ريغ نم هدلو لام يف هقفنأ امب عجري نأ هعسيف ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف امأف ءءاضقلا مكح

 ."4ص «.4ج «عئادبلا» (١؟715) .ه45ص 217ج «راهزألا حرش» (1١؟11*)

 الكا



 ؛هدلو لام يف قفنأ امب عجريل هدلو ىلع قفني هنأ هبلق يف ىون دق نوكي نأ دعب داهشإلاو يضاقلا

 ضارقإ كلمي هنأل ؛ هيلع نيدلا تابثإ كلمي وهو ريغصلا ىلع ًانيد كلذ راص كلذ ىون اذإ هنأل

 , 35710 ىلاعت هللا نيبو هئيب اميف عوجرلا هل زاجف (هتينب ملاع لجو رع هللاو هل هلام

 :بسكلا نع ًازجاع دلولا نوكي نأ :يناثلا طرشلا - ٠6

 ةقفنلا هل بجت الف ؛هبسكب ةقفنلا نع ًاينغتسم بسكلا ىلع رداقلا نأل موهفم طرش اذهو

 ندبلا ةحصب ققحتت بسكلا ىلع هتردقو .©""7لاملاب ةردقلاك بسكلاب ةردقلا نأل ؛هريغ ىلع

 , 0759 ًغلاب هنوك دعب بسكلا نم هعنمي ام دوجو مدعو

 ؟بسكلا نع زجعلا ققحتي مب 2-617

 0 لل ل :انلق

 ؛ ةرغصب ققحتي ؟تسكلا نع هزهع ققحتي ميوأ «بسكلا نع ًازجاع دلولا ربتعي ىتمف هل لام

 .ًاقلطم ةثونألابو ءاغلاب ناك نإو بسكلا نع هزجعب وأ

 :بسكلا نع ًازجاع ربتعي ريقفلا سلا

 نمف ءاهقفلا حرص اذهبو «ةقفنلا هل بجتف بسكلا نع ًازجاع ربتعي هل لام ال يذلا ريغصلا

 : مهلاوقأ

 , 205010: . .ًاريقف ًاريغص ناك اذإ مرحم محر يذ لكل ةقفنلاو» :«ةيادهلا» يف ءاج : أ

 هكراشي ال بألا ىلع تارسعملا ثانإلاو راغصلا دالوألا ةقفن» :«ةيناخلا ىواتفلا» ىف : ب

 .09«هرقفب طقست الو دحأ كلذ يف

 رع هلوقل راغصلا هدالوأ ىلع ةقفنلا ىلع لجرلا ربجيو» : :ييحرسللا «طوسبملا» يفو ءاحج

 ؛كلذ لبق ماعطلا ةنوؤم ةلزنمب ماطفلا دعب ةقفنلاو 4 ف روجأ وئاَق ْمُكَل َنْعضْرَأ ْنِإَف : لجو

 ,2050(هسفن ىلع هتقفنك هيلع هتقفن نوكيف بألا نم ءزج دلولا نألو

 . "4”7-0ص .54ج «عئادبلا» (١؟ا/16)

 )١171/15( «ئلحملا» ءالا ؛ص جا «عانقلا فاشك» «548ص 17ج «جاتحملا ينغم» ج 1٠١ص٠١١.

 ) )171717.”هص «؟ج «ريدقلا حتف»

 ."ه0ص ءالج (ةيادهلا» (15714)

 .546ص 31ج ةيدنهلا ىئواتفلا شماه ئلع عوبطملا «ةيناخلا ىواتفلا» )١71719(

 .7؟7"ص هج «طوسبملا» (1777)

 هاكأكم



 (لوألا) : نيطرشب مهدلاو ىلع مهتقفن بج بلّصلا دالوأ» : يكلاملا يرج نبا لاقو : د

 ربتعي مهرغص درجم نأ اذه نم مهفيو ,07792لام مهل نوكي ال نأ (يناثلا) اراك راو نأ

 .بسكلا نع ًازجع

 ,059«غولبلا مدعل بسكل | نع ًازجاع ًارسعم ناك نإو» : يزاريشلل «بذهملا» يفو : ه

 يرغبلا هب قحلأو انفو ناك نإ. بستكم ريغ ريقفل ةقفنلا بجتو» : : (جاتحملا ينغم) يفو :
 امك مهلوقب ريقفلا ريغصلل ةقفنلا اولذعو . 01577 ًانونجم وأ ًاريغص ناكو أ ىمع وأ ضرمب ا

 1 ,(0779(هسفن ةيافك نع هزجعل» : (جاتحملا ينغم» يف ءاج

 : ةقفنلا هل بجت يذلا ريغصلا ّدح - 48

 نع هزجع ليلد هرغص نأل ؛بسكلا نع ًازجاع ربتعي هل لام ال يذلا ريغصلا نإ :انلق
 _زجعلا ققحتل ةجاحلا ةرامأ رغصلا» :(ةيادهلا» يف ءاج .هزجع ةرامأ رغصلا نوكيف بسكلا
 : .هغولب ىلإ هتدالو تقو نم ريغصلا ٌدحو اا يأ

 غلي مل نإ ّرحلا ريقفلا هلفطل رحلا ىلع اهعاونأب ةقفنلا بجتو» :«راتخملا ردلا» يف ءاج
 ًاقيلعت «راتحملا د در» يف نيدباع نبا لاقو .«خلإ . . هرجؤي نأ بألل ناك هغلب نإف «بسكلا ٌدح

 ىنعمو .""(ملتحي نأ ىلإ همأ نطب نم طقسي نيح دلولا وه «هلفطل هلوق» :لوقلا اذه ىلع
 راب نسب ول لطي يل يذلا صقل ويصل وغادر ىلعاطتللا ه1 يم يدا ملا نأ كلذ
 . غولبلا لبق باستكالا ٌدح ىلإ الو

 : العف بستكا اذإ ريقفلا ريغصلا

 لصو ول نكلو .هيبأ ىلع ةقفنلا هل بجتف بسكلا نع ًازجاع ربتعي ريقفلا ريغصلا نإ :انلق
 يف هتقفنف لمع يف هوبأ هرجآ نأب العف بستكاو غولبلا نس ىلإ لصي مل ولو باستكالا ّدح ىلإ
 ريقفلا هلفطل ّرحلا ىلع اهعاونأب ةقفنلا بجتو» : «راتحملا درو راتخملا رّدلا» يف ءاج دقف «هبسك

 قفنيو بستكيل ةفرح يف هعفدي وأ هرجؤي نأ بألل ناك هغلب نإف بسكلا ّدح غلبي مل نإ رحلا

 )١577١( 45ص يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» .

 ) )11777."9ص .1ا/ج «عومجملا هحرشدو «بذهملا»

 779؟١1( ؛ 48ص (ج «جاتحملا ينغم» .

 . ؛48ص اج «جاتحملا ينغم» (1710974)

 ."ه0 ص .1"ج «ةيادهلا» )١1776(

 )١17175( اج «راتحملا درو راتخملا ردلا» ص5١7.

1١69 - 



 .«ىثنألا فالخب ًاركذ ناك ول هبسك نم هيلع

 مهسفنأ يف اوغلبي ملو بسكلا ّدح اوغلب اذإ دالوألا نم روكذلا» :«ةيدنهلا ىواتفلا» يفو

 حتف يفو 2379 (مهبسكو مهترجأ نم مهيلع قفنيو مهرجؤي وأ اوبسكيل لمع ىلإ بألا مهعفدي

 , 0770يلعم ريدقلا

 نم هيلع قفنيو هيلع ردق اذإ باستكالا ىلع ريغصلا لمح يلوللو» :«جاتحملا ينغم» يفو
 , 2570ه واع هتقفن تبجو مايألا ضعب ىف باستكالا كرت وأ بره ولف « هبسك

 ؟هعاطتسا اذإ باستكالا ىلع ريغصلا ربجي له ٠١56١

 قفنيو هرجؤي نأ بآللف .غولبلا نس ىلإ لصي نأ لبق باستكالا ّدح ىلإ ريغصلا غلب اذإ

 نس ىلإ لصي مل ولو بألا ىلع يأ هيلع ىقبت هتقفنف هرجؤي مل اذإف ءهترجأ نم هيلع بألا
 ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» بحاص لوق نم مهفي ام اذهو .هيلع ربجي ال رهاظلا ؟غولبلا

 هيلع ردق اذإ باستكالا ىلع ريغصلا لمح ىلوللو» : انه هديعنو ةقباسلا ةرقفلا ىف هانركذ يذلا

 ,2357عهيلو ىلع هتقفن تبجو مايألا ضعب ىف باستكالا كرت وأ بره ولف .هبسك نم هيلع قفنيو

 نإف هدلاو هرجؤي ملو هسفن ءاقلت نم العف بستكي ملو بسكلا ّدح ىلإ لصو يذلا ريغصلا نكلو

 . هيبأ ىلع هتقفن

 ؟بسكلا نع ًازجاع غلابلا ربتعي ىتم 5

 قافنإلا ىلع بألا ربجي مل نيغلاب ًاروكذ اوناك نإو» : يسخرسلا مامإلل «طوسبملا» يف ءاج

 عفتني ال نيديلا لشأ وأ ًادعقم وأ ىمعأ وأ ًانمز مهنم ناك نم الإ بسكلا ىلع مهتردقل مهيلع
 .«بسكلا نع هيلع قفنملا زجعل دلاولا ىلع ةقفنلا بجت ذئنيحف ءاهوتعم وأ اجولفم وأ امهب

 نمزو بسكلا نع زجاعلا ريبكلا هدلول ةقفنلا بجت اذكو» :«راتحملا درو راتخملا رذدلا» يفو

 .72"2(للشلاو ىمعلاك بسكلا نع هعنمي نمزم ضرم هب نم يأ
 انمز ًاريقف اغلاب ًاركذ وأ ًاريقف ًاريغص ناك اذإ مرحم محر يذ لكل ةقفنلاو» :«ةيادهلا» يفو

 .557ص ١1ج «ةيدنهلا ىواتفلا» .7١5ص ءالج «راتخملا درو راتخملا ردلا» )١77770(

 ."44ص اج هريدقلا حتف» )١71778(

 )١1119/19( 48ص 27ج «جاتحملا ينغم» 5 .

 . 448ص .*ج «جاتحملا ينغم» (177:)
 .4١51ص اج هراتحملا درو راتخملا ردلا» 77ص هج :طوسبملا» (1771)
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 وأ ربكل وأ غولبلا مدعل بسكلا نع ًازجاع ارد ناك نإو» :«بذهملا» يفو , 077770 ىهعأ وأ

 , 0055(. .ةقفنلا قحتسا ةنامزل وأ نونجل

 نمزم ضرمك لمعلا نع عنمي ام هيف ناك اذإ بسكلا نع ًازجاع ربتعي غلابلا ريبكلا دلولاف
 , ةفاعتزأ

 ؟لمع دجي ال نم ًازجاع ربتعي له ١58

 باستكالا نع ًازجاع ربتعي له هب بسكتي المع دجي مل اذإ بسكلا ىلع رداقلا غلابلاو
 اذإف ءةجاحلاب لولعم ةقفنلا باجيإ نأ .عقاولا ؟لام هل نكي مل نإ هدلاو ىلع ةقفنلا هل بجتو

 ببسب ًاضيأ نوكت بسكلا نع زجعلا ببسب نوكت امك ةجاحلاو «ةقفنلا تبجو ةجاحلا تدجو
 ةقفنلا بوجو وهو ًادحاو مكحلا نوكي نأ يغبنيف ءهب بسكلا نكمي يذلا لمعلا بوجو مدع

 اذكو» : «راتخملا ردلا» ىف ءاج ام هلوقن ام ديؤيو .بسكلل ًالمع دجي الو بسكلا ىلع رداقلل

 ءاجو «بسكتلاب راعلا هقحلي نمو نمزو ًاقلطم ىثنأك بسكلا نع زجاعلا ريبكلا هدلول ةقفنلا بجت

 ناك اذإ :ةصالخلا نعو . .«بسكتلاب راعلا هقحلي نمو» :ةرابع ىلع ًاقيلعت «راتحملا ٌدر» يف
 ناك ببس يأل ًلصأ المع دجي ال نمف .©9«نجاع وهف سانلا هرجأتسي الو ماركلا ءانبأ نم

 رداق وهو بستكي ال نم مهدنع نأل ؛ةلبانحلا بهذم طأ اذهو .ةقفنلا هل بجتف ازجاع زبتعي

 :ةيلاتلا ةرقفلا ىف هنيبنس امك ةقفنلا قحتسي بسكلا ىلع

 :بسكتي مل اذإ بننكلا ىلع رداقلا 94

 :ةيفنحلا بهذم : أ

 ؟ًاريقف هنوكل ةقفنلا قحتسي لهف .بسكتي الو لمعي ال بسكلا ىلع رداقلا غلابلا ناك اذإو

 نع هزجع وهو هل ةقفنلا طرش هيف ققحتي ال بسكلا ىلع هتردق عم بستكي ال نمو ء«ءبسكلا

 .بسكلا

 : ةيعفاشلا بهذم : ب

 ."١6ص هج «ةيادهلا» (1؟789)

 .١"9ص «.ا1الج «عومجملا هحرشوو «بذهملا» )*١7777(

 1١. ١١ص 27ج هراتحملا درو راتخملا ردلا» )١7774(
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 بجت ثلاثلا لوقلاو .ةقفنلا بجت ال يناثلا لوقلا يأ  اهيناثو .بسكلا نافلكي الو عرفلاو

 .©*؛رهظألا لوقلا وهو ءبسكلا فلكُي لب «عرف ال ًابسك فلكي الو لصأل
 دقو ءدمحأ نع ناتياور بستكي الو بسكلا ىلع رداقلل ةقفنلا بوجو ةلبانحلا دنعو : ج

 جتحاو بستكي الو بسكلا ىلع رداقلا دلولل ةقفنلا بوجوب ةلئاقلا ةياورلا يلبنحلا ةمادق نبا رصن
 اغلاب مهنم نئتسي ملو .«فورعملاب كّدلوو كيفكي ام يذخو :دنهل ِةكَك يبنلا لوق انلود : هلوقب

 ٌ هل ناك نإف «ًافوفكم وأ ًانمز ناك ول امك هدلاو ىلع ةقفنلا قحتساف ريقف دلو هنألو :ةاحف الو

 تك ةعقب ةا اهب ويكي مل اذإ اهفرعي ةفرحب بسكلا ىلع رداقلاف .2هتقفن بجت مل ةفرح

 .ًالعف بسكتي مل نإو ةقفنلا قختسي اهفرتحي ةفرحب ال هندبب نسكلا ىلع ًارداق ناك نمو

 :بسكلا نع ًازجاع ربتعي ملعلا بلاط 6

 بجتف بسكلا نع زجاعلا ةلزنمب ءاهقفلا هربتعا دقف .هل ًاغرفتم ملع بلاط دلولا ناك اذإ
 هدلول هتقفن بجت اذكو» :«راتخملا ردلا» يف ءاج دقف .لام هل نكي مل اذإ هيبأ ىلع ةقفنلا هل

 يف ءاجو «بسكلل يأ . ءكلذل غرفتي ال ملع بلاطو . .ًاقلطم ىثنأك بسكلا نع زجاعلا ريبكلا

 بلاط ةقفن يأ هتقفن بوجوب اولاق فلسلا نأ هلصاح» :لوقلا اذه ىلع ًاقيلعت «راتحملا ٌدر»
 ردان مهفالخب ناك نمو , مهرثكأ لاوحأ داسفل همدعب دماح وبأ ىتفأ نكل .بألا ىلع ءملعلا

 : (ةينقلا» بحاص لاق .دسفملاو حلصملا نيب زييمتلا جرحل اعفد مكجلاب درفي الف نامزلا اذه يف

 هقفلاب نيلغتشملا ىرن نيملعتملاو ءاملعلا رثكأ اهب بهذ ىتلا -راتتلا ةنتف ةماعلا ةنتفلا دعب نكل

 ليصحتلا نع بسكلاب لاغتشالا مهعنمي برعلا مالك ل ل نيدلا دعاوق امه نيذللا بدألاو

 تاوفهو .فلسلا لوق نآلا راتخملا ناكف «.ملعلا عايض ىلإ يدؤيو - ملعلا ليصحت يأ

 .©9ةقفنلا بوجو «بوجولا عنمت ال ضعبلا

 :دلولل ةقفنلا بوجو نيدلا فالتخا عنمي له 15

 : ةيفنحلا بهذم : الوأ

 قحتسم ريقف وهو ًاملسم دلولا ناك ولف «هيبأ ىلع دلولل ةقفنلا بوجو عنمي ال نيدلا فالتخاو

 : مهلاوقأ نمف ةيفنحلا حرص اذهبو .هيبأ ىلع هبجاو هتقفنف ةقفنلل

 .3١7-8١9ص الج «جاتحملا ةياهن» (171077١*ه)

 .ه85ص ءالج «ينغملا» ةتفيفضق]

 ١". 5ص 2ا"ج هراتحمل ا درو راتخملا ردلاو» ةلففضف)

 ١ 655ا-



 ةجوزلل الإ نيدلا فالتخا عم ةقفنلا بجت الو» :«ريدقلا حتفدو «ةيادهلا» يف ءاج : أ
 امأو .دقعلاب اهل ةبجاو ةقفنلا نألف ؛ةجوزلا امأ .دلولا دلوو دلولاو تادجلاو دادجألاو نيوبألاو
 ربجي هرفك عم هسفن ىلع هقافنإ ربجي امكف .هسفن ىنعم يف ءرملا ءزجو ةتباث ةيئزجلا نألف اهريغ
 , 0770( هئزج ةقفن ىلع

 يف هفلاخ نإو هيبأ ىلع ةبجاو ريغصلا ةقفن» :«راغصلا ماكحأ عماج» يفو : ب
 ,050هنيد

 مهل يطعأ نيذلا راغصلا هدالوأ ة ةقفن يمذلا ىلع بجيو)» : يناساكلل «عئادبلا» يفو اج

 ؛ةقفنلا قاقحتسا لهأ نم مه نيذلا نيملسملا رابكلا هدالوأ ةقفنو .مهمأ مالسإب مالسإلا مكح
 نيب ةيضعبلاو ةيئزجلا بجوي دالولا نأ انركذ امل دالولا قحب دالولا ةبارق يف ةقفنلا بوجو نأل
 ,4"0 نهب قلعتملا مكحلا فلتخي الف ,نيدلا فالتخاب فلتخي اذهو .دلولاو دلاولا

 :ةيكلاملا بهذم :ًايناث 17

 يزج نبا لاق دقف .نيدلا فالتخا عم هيبأ ىلع دلولا ةقفن نوبجوي ةيفنحلاك ةيكلاملاو
 ىلع رفاكلاو رفاكلا ىلع ملسملا قفني لب .ةقفنلا بوجو يف نيدلا قافتإ طرتشي الد : يكلاملا
 , 0""؟عملسملا

 :ةيعفاشلا بهذم :ًاثلاث 4
 نإو لفس نإو دلولاو ءالع نإو .دلاولا ةقفن همزليو :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يفو

 , 23073749(. .امهنيد فلتخا

 : ةلباتحلا بهذم 6848

 :نيتياور بسنلا يدومع يف نأ يضاقلا ركذو «نيدلا داحتا طرتشي مهدنعو

 .نيدلا فاللتخا عم ةقفنلا بجت :امهادحإ

 اهنأ انلو» :لاقف ةمادق نبا اهرصن ةياورلا هذهو «نيدلا فالتخال ةقفنلا بجت ال :ةيناثلاو
 ريغ امهنألو ؛بسنلا يدومع ريغ ةقفنك نيدلا فالتخا عم بجت ملف .ةلصلاو ربلا ىلع ةاساوم

 ."48ص .7"ج هريدقلا حتفدو «ةيادهلا» )١174(

 ."5ص .4ج «عئادبلا» (18040) ."44ص ء١ج هراغصلا ماكحأ عماج» (1778)

 8747ص يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» )١71741(

 )١177/47( 5ص .#ج «جاتحملا ينغم» 447-54 .

 -/ا1١5 -



 , 0:9 هيةبارقلاب ةقفن رخآلا ىلع امهدحأل بجي ملف نيثراوتم

 :ًاقلطم بسكلا نع ةزجاع ربتعت ىثنألا 5

 تناك اذإ اهقحتست كلذكو .ةقفنلا قحتست اهنإف «ةريغص يهو «ةريقف تناك نإ ىثنألا

 بوجو طرش اهيف ففخيف بسكلا نع ةزجاع ًاقلطم ىثنألا ربتعتف «قلطم زجع ةئونألا نأل ؛ةريبك

 .بسكلا نع اهزجعو رقفلا :وهو اهل ةقفنلا

  - 0١ىثنألل ةقفنلا بوجو يف ءاهقفلا لاوقأ :

 ةأرما تناك وأ ًاريقف 007 ناك اذإ مرحم محر يذ لكل ةقفنلاو» : «ةيادهلا» يف ءاج : الوأ

 .©"«وهزجعلا ققحتلو ةجاحلا ةرامأ ةثونألا» :نأب كلذ اولّلعو .«ةريقف ةغلاب

 | بسكلا نع زجاعلا ريبكلا هدلول ةقفنلا بجت اذكو» :«راتحملا درو راتخملا رّدلا» يفو :ًايناث

 إ , 2:"0(نجع ةثونألا درجمف -بسكلا نع اهعنمت ةنامز اهب نكي مل ولو 5 قلم ىثنأك

 نأل ؛ًاثانإ نك اذإ رابكلاو راغصلا هدالوأ ةقفن ىلع لجرلا ربجيو» :«طوسبملا» يفو :ًاثلا

 ,""؛0(هبسك نع هيلع قفنملا زجعل ةقفنلا قاقحتساو ,بسكلا نع تازجاع ءاسنلا

 :اهبسك يف اهتقفنف تبستكا اذإ ىثنألا

 ال هبسكت ام ناك اذإ الإ اهيبأ ىلع سيلو اهبسك ىف اهتقفنف ءالعف ىثنألا بستكا اذإو

 نبال «راتحملا ٌدر» يف ءاج دقف ,اهبسك عم اهتقفنل هجاتحت ام ردقب اهيبأ ىلع بجيف ءاهيفكي

 يف اهتقفن نوكت نأ بجي لزغو ةطايخ وحنب ىئنألا تنغتسا ول :يلمرلا ريخلا لاق» :نيدباع

 لوقلا اذه نع عفاد امنإو نيدباع نبا هيلع بقعي ملو .«. .هنع زوجعملا ردقلا عفدب اهتيافك

 , 077:9 هيلع هاضر ىلع لدي 0

 ؟ةمدخلل هتنبا بألا رجؤي نأ زوجي له ٠٠١1#

 ,هبسك نم هيلع قفنيو هرجؤي نأ هيبأل زاج غلبي مل ولو بسكلا ّدح غلب اذإ دلولا نإ :انلق

 .088ص الج «ينغملا» (1774»)

 . "ه0 ص .ج «ةيادهلا» (17744)

 5١. 4ص جا «راتحملا درو راتخملا ردلا» (17١/:ه)

 .9-7157؟2ص .هج «طوسبملا» (171745)

 .١2؟ص «ءا"ج نيدباع نبال «راتحملا در» (171741)

-١548- 



 : باوجلاو ؟اهبسك نم اهيلع قفني ىتح ةمدخلل ريغلل اهرجؤيف ىثنألل ةبسنلاب كلذ هل زوجي لهف
 اهراجيإ عونمملا» :زاوجلا مدع ليلعت عم نيدباع نبال «راتحملا در» يف ءاج . كلذ هل زوجي ال

 ال اذو اهب ولخي رجأتسملا نأل ؛رجأتسملل اهميلست هيف امم اهوحنو ةمدخلل - ىثنألا راجيإ يأ -
 , 4"35ه0(عرشلا ىف زوجي

 :نيدلا فالتخا عم بجت ىثنألا ةقفن - 4

 فاالتخا عم دلولل اهيوجول ةبسنلاب هانلق امل نيدلا فاالتخا عم اهيبأ ىلع ىننألا ةقفن بجتو

 اهمأ تعبت ىتلا ةملسملا تنبلا ةقفن بجتف .2"؛ىثنألاو ركذلا لمشت دلولا ةملكو .نيدلا

 .رفاكلا اهيبأ ىلع مالسإلاب

 :قافنإلا ةّذم 2. 6

 ىلع اهصيخلت نكميو لاوحألا فالتخاب فلتخت مهيبأ لبق نم دالوألا ىلع قافنإلا ةّدم

 : ىلاتلا وحنلا

 :لام هل راص نم :ىلوألا ةلاحلا ٠16

 بألا عربت اذإ الإ .فقي هيبأ لبق نم هيلع قافنإلا نإف .ًالام ثرو ول امك لام دلولل راص اذإ

 دقو .هتجاحو هيلع قفنُملا رقف وهو هببس لاوزل بوجولا هجو ىلع قافنإلا فقي امنإو «قافنإلاب
 اذإف هتجاحل هريغ ىلع هتقفن نوكت امنإو .لصألا وه اذهو هلام يف نوكت ناسنإلا ةقفن نإ :انلق

 .هيلع قافنإلا بوجو لاز هتجاح تلاز

 :بسكلا نع زجاعلا ركذلل ةبسنلاب : ةيناثلا ةلاحلا 2 0117

 ًازجاع ناك اذإ هزواجت وأ , غولبلا ّدح لصو ولو ىتح هتقفن رمتست هل لام ال يذلا ركذلا دلولا

 .هضرم لوزي نأ ىلإ هوحنو للشك بسكلا نع هيف عنامل وأ هنامزل ,بسكلا نع

 :بسكلا ىلع رداقلا ركذلا :ةثلاثلا ةلاحلا 4

 نإو .بسكلا ىلع ةردقلا ٌدح لصوو ندبلا حيحص ركذلا دلولا ناك نإ «ةيفنحلا دنع : أ

 نإف» :ةيفنحلا هقف يف «ريدقلا حتف» يف ءاج دقف .هنع قافنإلا عطقنا غولبلا ّدح ىلإ لصي مل

 )١1717548( كج نيدباع نبال «راتحملا در» ص؟١".

 )17/59؟١( تارقفلا ١١555-/1١551.

-159- 



 غلبي مل نإو ,بسكلا ّدح ركذلا غلبي نأ ىلإ مهتقفن - بألا ىلع يأ  هيلعف لام مهل نكي مل
 . 0" *2عملحلا

 درجمب بألا ىلع بوجولا هجو ىلع رمتست الو فقت ركذلا دلولا ةقفن نأ مالكلا اذه رهاظو

 اذه نكلو  غولبلا نس يأ ملحلا غلبي مل نإو .بسكلا ىلع ةردقلا ّدح ركذلا دلولا غولب

 ٠ هيلع قفنيو هرجؤي نأ هدلاول زاج بسكلا ّدح ىلإ لصو اذإ ركذلا دلولا نأل ؛ حيحص ريغ رهاظلا

 ىلع اهعاونأب ةقفنلا بجتو» :ةيفنحلا هقف يف «راتحملا ٌدرو راتخملا رّدلا» يف ءاج دقف ءهبسك نم '

 ةفرح يف هعفدي وأ هرجؤي نأ بألل ناك هغلب نإف .«بسكلا ّدح غلبي مل نإ ٌرحلا ريقفلا هلفطل ٌرحلا

 نأ مالكلا اذه نم حضاوو .©"*7:ىثنألا فالخب ءاركذ ناك ول هبسك نم هيلع قفنيو بستكيل
 « بألا ىلع هتقفن فقتف هبسك نم هيلع قفنيو بسكلا ّدح غلب اذإ هنبا رجؤي نأ بآلا قح نم

 ىلع ةردقلا ّدح ىلإ ٍلصو اذإ دلولا ةقفن نأ كلذ ىنعمو .هيبأ ىلع هتقفن تيقب هرجؤي مل اذإف

 اذإ وأ .هتقفن تفقو ًالعف دلولا بستكا نإف :رظني امنإو ءًالاح هتقفن فقت ال غولبلا لبق بسكلا

 بستكي مل اذإ يأ كاذ الو اذه لصحي مل اذإ امأ ,هبسك نم نوكتو فقت هيلع هتقفنف هوبأ هرجأ

 هغولب ىلإ هيبأ ىلع يغبنت هتقفنف . اهنم بستكي ةفرح ىلإ هعفدي وأ هوبأ هرجؤي ملو يق فلولا
 .بسكلا ىلع ارداق

 ّدح ىلإ لصي مل نإو هترجأ نم هيلع قفنيو هنبا رجؤي نأ بألل «ةيعفاشلا دنعو : ب
 ردق اذإ باستكالا ىلع ريغصلا لمح بالاك  يلوللو» :«جاتحملا ينغم» يف ءاج دقف .غولبلا

 ىلع هتقفن تبجو مايألا ضعب يف باستكالا كرت وأ بره ولف .هبسك نم هيلع قفنيو هيلع
 اهبوجو عطقني ال غولبلا ّدح ىلإ لصي مل يذلا ريغصلا ىلع ةقفنلا نأ كلذ ىنعمو .07""23هيلو

 :العف ريغصلا بستكا اذإ اهبوجو عطقني امنإو بسكلا ىلع ةردقلا ّدح ىلإ ريغصلا لوصو درجمب

 .باستكالاو لمعلا ىلع هوبأ هلمحي نأ نود ريغصلا لغتشا وأ هوبأ هرجا نأب

 مل اذإ بسكلا ىلع ةردقلا ّدح ريغصلا غولبب ةقفنلا بوجو فقي ال «ةلبانحلا دنعو  ج

 ملو ةفرح هل نكت مل اذإ بسكلا ىلع رداقلا غلابلا يف اوفلتخا مهنإف .غولبلا نس ىلإ لصي
 بوجو ءاقب ىلوأ باب نمف .©2*هيبأ ىلع هل ةقفنلا بوجوب لوقلا ةمادق نبا رصنو .ءبستكي
 . عولبلا نس لبق بسكلا ىلع ةردقلا ٌّدح ىلإ لصو نإو غولبلا ّدح غلبي مل يذلا ريغصلل ةقفنلا

 ىلإ لصي نأ ىلإ هيبأ ىلع هل لام ال يذلا ركذلا دلولا ةقفن رمتست .ةيكلاملا دنعو : د

 ."١١؟ص .7ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» )١7176١( .54"7 4ص جا «ريدقلا حتف» (١١ا/6)

 .085ص الج «ينغملاو (17ه») . 448ص ءا"ج «جاتحملا ينغم» (1776ه9)

- 1١16 



 أراغص اونوكي نأ : نيطرشب مهدلاو ىلع مهتقفن بجت بلَصلا دالوأ» :اولاق دقف غولبلا نس

 ًاردأق ًاحيحص ركذلا غلب نإف . غولبلا ىلإ ركذلل ةقفنلا بوجو رمتسيو .لام مهل نوكي ال نأو

 بسكلا عنتمي ةنامزب ًاضيرم وأ ىمعأ وأ ًانونجم غلب اذإو بألا نع هتقفن تطقس بسكلا ىلع

 . 008:11, ,رمتست لب نوهشملا ىلع عولبلاب ةتقفن ظقشت مل ءاوعم
 :بسكلا ئلع رداقلا غلابلا :ةعبارلا ةلاحلا - 6

 هجو ىلع هيلع قفني نأ هل امنإو هيلع قافنإلاب مزلي ال بألا نأ ئنعمبو ,بوجولا هجو ئلع هيبأ
 ىلع هتقفن رمتست لهف «هب بسكتي المع دجي ال بسكلا ئلع رداقلا غلابلا ناك ول نكلو . عربتلا

 , 217700 لبق نم ةلأسملا هذه انثحب ؟بوجولا هجو ئلع هيبأ

 اهيف ءاهقفلا لاوقأو .جوزتت نأ ىلإ اهتقفن رمتست قثنألا :ةسماخلا ةلاحلا

 «ينغملا» يف ءاج 2 جوزرتت نأ ئلإ اهل لام ال ىتلا ىثنألا ةقفن رمتست «,ةلبانحلا دنع : أ

 ىلإ اهيلع قافنإلاب اهوبأ موقيف .3*236(جوزتت ئتح ةيراجلا ةقفن طقست الو» : يلبنحلا ةمادق نبال

 , 2709قافنإلا اذه يف دحأ هكراشي نأ نود «جوزتت نأ

 تقّلُط اذإ «جوزتت نأ ئلإ اهتقفن رمتست : اهل لام ال يتلا ةريقفلا ئئثنألا 0

 هيلع ثانالاف» : ةيفنحلا هقف يف (ريدقلا حتف» يف ءاج .بألا ئلع اهتقفن تداع اهتدع تهتن

 ناك نإو ةمدخ الو لمع يف نهرجاؤي نأ هل سيلو لام ْنِهل نكي مل اذإ نجوزتي نأ ئلإ نهتقفن
 , 07708(بألا ىلع اهتقفن تداع اهتذع تضقناو تقّلُط اذإو .ةردق نه

 دعب تقّلُط نإو ءاهب جوزلا لوخدو اهجاوز ئلإ ئثنألا ةقفن رمتست :ةيكلاملا دنعو - ج
 , 2*(غلاب ريغ يهو تداع نإ الإ بألا ئلع دعت مل اهتقفن طوقس

 بسكلا نع ةزجاع يهو تغلب اذإ اهيبأ ىلع اهتقفن ئقبت ركذلاك ئثنألا ,ةيعفاشلا دنعو د

 اهتقفنف ًالعف بستكتو بسكلا ئلع ةرداق ندبلا ةحيحص تغلب اذإو ءاهل لام الو نونج وأ ضرمل

 نيلوقلاك اهتقفن يف نالوقف .ةبستكم ريغو ةريقف يهو بسكلا ىلع ةرداق تناك نإو ءاهبسك يف

 . 545ص يكلاملا يزج نباو .555ص .١ج «يواصلا ةيشاحو»و ريدردلل «ريغصلا حرشلا» )١51764(
 ١١55٠. ةرقفلا (١؟ا/هوه)

 .0817/ص الج «ىنغملا» (١؟17/61/) . 087ص الج «ينغملا» (١؟1/ه5)

 ."44ص .ا“ج هريدقلا حتف» (١؟7658)

 .؟45ص يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» )١71769(

 -اا/لا



 :لوألا لوقلا

 .هدلو ئلع بألا ةقفن بجت امك بألا ىلع اهتقفن بجت

 : يناثلا لوقلا

 ,25لاعف ةبستكملا تهبشأف باستكالا ئلع ةرداق اهنأل ءاهتقفن بجت ال

 :«عومجملا» يف ءاج امك هيلع اودرو مهل فلاخملا ةيفنحلا لوق اوركذ ةيعفاشلا نإ مث

 يهف باستكالا اهنكمي ال هنأل ,جوزتت ئتح اهتقفن طقست مل ةنبالا تغلب اذإ : ةفينح وبأ لاقو»

 حصي ال هركذ امو ,راسيلاك ةئبالا ةقفن طقسأ نبالا ةقفن طقسأ ئنعم ناك نإ (انليلدو) .ةريغصلاك

 كلذ ئلإ ام وأ لافطأ ةسردم وأ ءاودلا عناصم ىف ةلماع وأ ةكئاح وأ ةبتاك لمعت نأ اهنكمي هنأل

 ةفينح يبأ دهع يف ةأرملا تناك دقو .لالحلا قزرلا بلطو مّشحتلاو نّوصتلا عم لامعأ نم
 , 0757710 (هعيبتو لزغلاب اغتشت

 ةياهن» يف ءاج دقف ءاهيبأ نع اهتقفن .تطقس تجقوزت اذإ ئثنألا نإف .لاح لك ئلعو

 دقعب يأ  دقعلاب بألا نع يأ  اهتقفن تطقس تجئزت ولف» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا
 , 9"0جاوزلا

  0١ىثنألا ةقفن ةدم يف حجارلا لوقلا :

 ىلإ اهيبأ ا ل ا ل

 ترتذ ول كلو ءاهتتفن ل ا

 لزغو ةطايخ وحنب ئثنألا تنغتسا ول : يلمرلا ريخلا لاق» : نيدباع نبال «راتحملا در» يف ءاج ام

 الإ كلذ عم بألا ئلع اهتقفن بجت لوقن الو ,رهاظ وه امك اهبسك يف اهتقفن نوكت نأ بجي
 , 059(. .هنع زوجعملا ردقلا عفدب اهتيافك بألا ىلع بجتف ءاهيفكي ال ناك اذإ

 اهيبأ ئلع اهيلإ دوعت اهتقفن نأ .اهجاوزب اهتقفن تطقس يتلا 1 ملال تر تاتا

 وه اهجاززا تسب اَهذأ ند اكتفت طوقس نأ ءاهسفن ئلع هنم قفنت :: لام اهل نكي ملو تقّلُط اذإ

 .50١1-١"94ص « 7١1ج ىعيطملا بيجن دمحم ذاتسألل «عومجملا هحرشا»و «بذهملا» 1١( الكر

 .١5١ص ء3قا/لج ىعيطملا بيجن دمحم ذاتسألل «بذهملا حرشد»و «عومجملا» (1؟لكأر

 .١5؟<ص ."ج نيدباع نبال «راتحملا در» (١؟75*) 5١9. ءالج «جاتحملا ةياهن» (١؟ا/5؟)

 اال" -



 ىلع ةقفنلاو ,جوزلا ىلع ةقفن :ناتقفن اهل عمتجت نأ حصي الف اهجوز ئلع ةجوزلا ةقفن بوجو

 جوزلا ئلع اهتقفن امنيب ةاساوملاو ةلصلا ىئرجم يرجت اهنأل ,.ئلوأ بألا نع اهطوقسو بألا
 . ةضواعملا نعم اهيف

 يناثلا بلطملا

 دالوألا ىلع قفنُملا

 :ثحبلا جهنمو ءليهمت 5

 ماق بألا مدُع اذإ ,ةنيعم طورشب مهيبأ ئلع بجت اثانإ وأ اوناك ًاروكذ دالوألا ةقفن نإ :انلق

 ءاهقف هررق ام ءوض يف هنايب ديرن ام اذه .كلذ يف ءاهقفلا نيب فالتخا ئلع مألا وأ ّدجلا هماقم

 .(ةيعفاشلا بهذم يف) دالوألا ئلع قفنُملا :لوألا عرفلا
 .(ةيكلاملا بهذم يف) دالوألا ئلع قفنُملا : يناثلا عرفلا
 . (ةلبانحلا بهذم يف) دالوألا ئلع قفنُملا :ثلاثلا عرفلا
 .(ةيديزلاو ةيرفعجلاو ةيرهاظلا بهذم يف) دالوألا ئلع قفنُملا : عبارلا عرفلا
 . (ةيفنحلا بهذم يف) دالوألا ئلع قفنُملا :سماخلا عرفلا

 لوألا عرفلا

 (ةيعفاشلا بهذم ىف) دالوألا ىلع قفنملا

 :هدالوأ ىلع قفنملا وه بألا - ٠١٠8

 َنْعْضْرَأ ْنِإَف : : ئلاعت هلوق هيف لصألاو ثانإلاو روكذلا هدالوأ ةقفن ةقفن بألا ىلع بجي : اول اق

 . هيلع بجت هتقفن نأ ئلع ّلدف بألا ئلع دلولا عاضر ة ةرج حران 4 ٌنُهَروُجْأ ٌنُهوُناَف اق ْمُكَل

 ئلع 1 «فورعملاب كدلوو كيفكي ام يذخ» :نايفس يبأ ة ةجوز دنهل هيلي يبنلا لوق كلذكو

 ,4"077)دهيبأ ىلع دلولا ةقفن نأ

 :ّدجلا ىلع ةقفنلاف بألا دجوي مل نإف 4 - 

 بألا ماقم موقي ّدجلا نأل هيلع دلولا ةقفنف .بألا وبأ ّدجلا دجوو ,بألا دجوي مل نإو

 )١17754( 45ص 1١2ج «جاتحملا ينغم» 117ه 17ص .١١/ج «عومجملا هحرشوو «بذهملا» 57-4 .

- ١/98 



 هةننااع يطور يليدلاو يوتا لاعو عيلشلا هاتنألا لوني واهكلا قالوا ندسبو
 0 1 : لجو زع هلوق هيلع ليلدلاو 00 مسا نأل 0 نإو 0 :

 , 07750)و| لجأ مه ل ءابآ 9 قاس

 :همأ ئلع دلولا ةقفنف ّدجلا الو بألا .دجوي مل نإ --6

 ٌهَدلاَو ٌراَضت ال» : ئلاعت هلوقل اهيلع اهدلو ةقفنف مألا تدجوو ّدج الو بأ دجوي مل نإف
 ,رهاظلا ةهج نم يه امنإ هنم دلولا ةدالوو بألا ئلع دلولل ةقفنلا تبجو اذإ هنألو ,ياَهدَلوب

 يف ىف هانركذ امل دلولا دلو ةقفن 3 اهيلع بجتو . ىاوأ انيقي هل اهتدالوو مألا ئلع هتقفن بجت نآلف

 ,0595597بألا

 : بألا ىلع ةقفنلا بوجو طورش ٠45

 : ليقو . هيلع بجت نم راسي اهيف ربتعاف ةاساوم اهنأل هراسي بألا ئلع ةقفنلا بوجول طرت

 بألا نإو اذه .رسيأ اذإ هئافوب رمؤيو هيلع ضرقتسيف ريغصلا هدلو ةقفن ىف دلاولا راسي طرتشي ال

 كلذ لضفأ ءاوس هيلت يتلا هتليلو هموي يف هتجوز توقو هتوق نع لضافب هدلو ئلع قفني امنإ
 ءاهيلع ٌقَّدصتف كسفنب أدبا» : لَك هلوقل هيلع ءيش الف ءيش لضفي مل نإف ءاهريغب مأ بسكب
 هذه بوجول طرتشي الو «كتبارق يذلف ٍءيش كلهأ نع ٌلضف نإف ,كلهألف ءيش لضف نإف
 ءرج دلولا نوك وهو بجوملا بوجولو ةلدألا مومعل هفالتخا تح بجتف ,نيدلا داحتا ةقفنلا

 ,0075957)هيبأ

 :هدلو ىلع قافنإلل بستكي بألا 17

 ئلع ًارداق بألا ناك اذإ هدلو ئلع هقفني ام بستكيل لمعي نأ همزليف لام بألل نكي مل اذإو
 هيلع مرحي اذهلو «لاملاب ةردقلاك بسكلاب ةردقلا نألو هب قيلي احانف المع دجوو بسكلا

 , 07هضعب اذكف بسكلاب .هسفن ءايحأ همزلي امكو .ةاكزلا

 . ١88 ل1775ص .31الج «عومجملا هحرشدو «بذهملاو (11756)

 .1-795١777ص ءقالج «بذهملا» )١7755(

 . 5 57ص جا «جاتحملا ينغم» ةتدفهتف)

 . 5 58ص جا «جاتحملا ينغما (1؟الكح)

- ١1/5 - 



 يناثلا عرفلا

 (ةيكلاملا بهذم ىف) دالوألا ئلع قفنملا

 :هدلو ىلع قفنملا وه هدحو بألا 4

 دقف :هديفح ةقفن هيلع بجت الف ّدجلا امأ ,هيبأ ئلع الإ دلولا ةقفن بجت ال ةيكلاملا دنع

 لوقلا اذهل ةجححلاو .259*)«هنبا نبا ئلع ّدجلا قفني نأ بجي الو» : يكلاملا يزج نبا لاق

 دولوملا ئلع دولوملل ةقفنلا بجوأ «ٍفوُرغَملاب نَهتَوْسِكَو نُهقْرر ُهَل دوُلوملا ْئَلَعَو» : ئلاعت هلوق
 ال كلذكو .2"ةقيقح بأب سيل هنأل ءّدجلا ئلع باجيإلا اذه بحسني الف .بألا وهو هل

 ةّدجلا ئلع ةقفنلا بجت ال كلذكو 0""2دجلا ئلع بجت ال امك مألا ئلع دلولل ةقفنلا بجت
 , 9"077اهدلو دلول

 :بألا ىلع ةقفنلا بوجو طورش ٠١8

 الو .هسفنل هجاتحي امع لضاف هدنع نوكي نأ هدلول بألا ئلع ةقفنلا بوجول طرتشيو اولاق
 نع لضف امهيف نكي مل اذإ كلذ يف هراقع الو هذبع هيلع عابي الو , مهتقفن لجأل بسكلا همزلي

 فالتخا عم ةقفنلا هذه بجتف نيدلا داحتا هيبأ ئلع دلولا ةقفن بوجول طرتشي الو .هتجاح
 ,231535نيدلا

 ثلاثلا عرفلا

 (ةلبانحلا بهذم يف) دالوألا ئلع قفنُملا

 . :هّدجو هيبأ ىلع دلولل ةقفنلا م

 بأ ربتعي - ّدجلا يأ بألا ابأ نأل ءالع نإو هيبأ يبأ هدجو هيبأ ئلع دلولل ةقفنلا بجت

 ةقفنلا بجت نكلو 2" مكحلا يف هب قحلم هنأو 4َميِهاَرْبِإ ْمُكيبأ َةَلِمط : ئلاعت لاق ًابأ ئمسيو
 .بألا مدع دنع ّدجلا ئلع

 .745ص يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» )١7779(

 .587ص الج «ينغملا» )١777(

 )١771/1( 7"1ص (.1ا/ج «بذهملا حرش»و «عومجملا» .

 .075ص «.١1ج ريدردلل هريغصلا حرشلا» (777١/؟)

 .717ص يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» 7717 ١(

 )١171717/4( «ةدمعلا حرش ةدعلا» ,717ص .ا"ج «عانقلا فاشك» ص4١9 .

- 11/6 



 :هدلو ةقفن يف بألا درفني م١٠

 نموا وعلا ةمادق نبا لاق اهلمحتب هذحو درفني لب هدلو ةقفن يف بألا دحأ كراشي الو

 0 :لاق ئلاعت هللا نأل او اع ةلقنل بح عل كانلالا لجأ نق ما ناك

 عمده ارد معو م4 2م

 أ ةأرما دنهل لكك لاقو ل ُنُهقْرر ُهَل دوُلوملا ئلَعَول : ئلاعت لاق «َنُهَروُجُأ َنُموُناَ
 رانا ا مهيب أ ىلع ةقفنلا لعجف .«فورعملاب كّدلوو كيفكي ام يذخ» :نايفس

 ,(012(هملعن اذه

 :اهدلو ىلع قفنت مألا م

 ئلع قفنت :ت نأ اهيلع بجيو اهتقفن بجت مألا نإف» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج

 اهتداهش 5 بجوت ةبارق امهنيب نألو بألا تهبشأف نيدلاولا دحأ اهنأل بأ هل نكي مل اذإ اهدلو

 , (030(بأآلا تهبشأف

 :0575بألا ىلع ةقفنلا بوجو طورش -

 نع ًالضاف مهيلع هقفني ام هدنع نوكي نأ هدلول هيلع ةقفنلا بوجول بألا يف طرتشي :اولاق
 هدلول ةقفنلا نم ءيش هيلع سيلف لضاف هدنع نكي مل نإف هبسك نم وأ هلام نم امإ ءهسفن ةقفن

 ىلعف ّلضف نإف .هسفنب أدبيلف ًاريقف مكّدحأ ناك اذإ» :لاق ِكلَي هللا لوسر نأ رباج ىئور امل

 نأ» :ةريره وبأ ىورو لو نمب مث 5 كسفنب أدبا» ظفل يفو «هتبارق ئلعف لضف ناك نإف .هلايع

 :لاق . كسفن ئلع هب قدصت :لاق رانيد يدنع» : هللا لوسر اي لاقف هك يبنلا ئلإ ءاج اجر

 ئلع بجت الف «ةاساوم دلولا ئلع ةقفنلا نألو خلإ . .كدلو ئلع هب قدصت :لاق رخآ يدنع

 .ةاكزلاك جاتحملا

 نبا جتحاو نيدلا فالتخا عم بجت الف .نيدلا داحتا هيبأ ىلع دلولا ةقفن بوجول طرتشي

 نألو ءنيدلا ٠ فالتخا قديح الف .ةلصو ربو ةاساوم ةقفنلا هذه دك ا داحتا طارت 0 ةمادق

 عبارلا عرفلا

 (ةيديزلاو ةيرفعجلاو ةيرهاظلا دنع) دالوألا ئلع قفنملا
 : ةيرهاظلا دنع : ًالوأ -م١ "15

 . 0887 الج «ينغملا» (1؟ا/اله)

 .5-586ه84ص الج «ينغملا» (١؟1717 . 5887ص ءالج «ينغملا» )5//١71(

 - كلا١ا -



 ءاسنلاو لاجرلا نم دحأ لك ئلع ضرف» :- ئلاعت هللا همحر  يرهاظلا مزح نبا هيقفلا لاق

 مث هلامو هلاح بسح ئلع ةوسكو ةقفن نم هب هنع ئنغ الو هنم دب ال امب أدبي نأ راغصلاورابكلا

 هسفن ئلع هنم موقي امم هديب لمع الو هل لام ال نم ئلع ةقفنلا ئلع دحأ لك رّبجُي كلذ دعب
 هل لضفي مل نإف . .اولفس نإو مهينبو تانبلا نينبلا ئلعو اولع نإو هتاّدجو هدادجأو هيوبأ نم

 كراشي الو» :ًاضيأ مزح نبا لاقو «. .دحأ كلذ يف هكرشي نأ فلكي مل ءيش هسفن ةقفن نع

 ,257دحأ هدلو ئلع ةقفنلا يف دلاولا

 :ةيرفعجلا دنع :ًايناث - ما ١6

 نإو اهتاهمأو مألا ءاباو اولع نإو ةتاهمأو أو بألا ءابأ مهو ًادعاصف نيوبألا ىلع ةقفنلا بجت

 نم ئلإ فرصيل هتليلو رضاحلا همويل هتجوز توقو هتوق ىلع لضفي نأ قفتملا يف طرتشيو واع

 ةاساوم اهنأل .هيلع ءيش الف ءيش لضفي مل نإف .- اولزن نإو هدالوأو اولع نإو هيوبأل أ ركذ

 , 277اهلهأ نم سيل وهو

 :205227ةيديزلا دنع ا ل

 نإف ا ا ا

 دلولا ةقفنو ءادورجتوم نآك نإ نسغملا بألا ئلع اهب عجرتو ةرسوملا هم أ ىلع هتقفنف لام هل نكي مل

 هيلعف رسوم دلو اذ رسعملا دلولا نوكي نأ الإ هنم امهئرإ ةبسنب هيوبأ ئلع رسعملا لقاعلا غلابلا

 سماخلا عرفلا

 (ةيفنحلا بهذم يف) دالوألا ىلع قفنُملا

 :هدلو ىلع ةقفنلا يف بألا دارفنا م17١1

 ,ةقفنلا هذه يف دحأ هكراشي الف بألا ئلع دارفنالا هجو ئلع هيبأ ئلع دلولل ةقفنلا بجت

 صخ ىلاعت هللا نأل ءدحأ هدلو ةقفن يف بألا كراشي الو» : يناساكلا نيدلا ءالع مامإلا لاق

 ريغصلا دلولا ةقفن باجيإب هصخو كلملا مالب هيلإ دلولا فاضأو هل ًادولوم هنوكب هتيمستب بألا

 ٠١. 7” 3ت٠١٠5ص ١٠2ج «ئلحملا» (17١1ا/ا/8)

 .095”7ص 37ج «مالسإلا عئارش») ء44١ص .؟ج «ةيهبلا ةضورلا» (١ا//4)

 .047/-545ص «,؟ج «راهزألا حرش» )١780(

 -لا/ا١ا -



 ةدلاو مألا ئمس :تاعضرملا تادلاولا ' قزر يأ نه ُهَل دوُلْوَملا ىلَعَول : ئلاعت هلوقب هيلع

 ئلاعتو هناحبس صخ « ٌنُهَروُجَأ ٌنُهوَناَف ْمُكَل َن َنْعضْرَأ نإَنِد : لجو زع لاقو .هل ًادولوم بألاو

 هدلول بألا ئلع عاضرلا ةقفن لك نيتيآلا يف بجوأ اذكو «قالطلا دعب عاضرلا رجأ ءاتيإب بألا

 «راتخملا رذدلا» بحاصو «ةيادهلا» بحاص حرص كلذكو , 3410 يش لكلا ءارو سيلو ريغصلا

 . "3" دحأ اهيف هكراشي الو هدلو ئلع ةقفنلاب درفني بألا نأب

 :بألا دجوي مل نإ دلولا ىلع قفني ّدجلا م4

 ماكحأ عماج» يف ءاج دقف - هيبأ يبأ - هدج ئلع دلولل ةقفنلا تكبجو بألا دجوي مل نإو:

 ول همكح ريغصلا ةقفن يف  ّدجلا يأ  همكحف دوقفملل لام الو ريغصلا وبأ دقف اذإ» :«راغصلا

 , 0ع هوبأ ناك

 :دلولا ةقفن يف دحأ ّدجلا كراشي ال م8

 يبأ يأ 3 ب مدع دنع هدلو دلو ة ةقفن يف ٌدحأ ّدجلا كراشي الود : يناساكلا مامإلا لاق

 ١ , 059 (همدع دنع هدلو ماقم موقي هنأل ريغصلا

 :هدلول هيلع ةقفنلا بوجو يف بألا تالاح

 اميف اهركذنو ءاهمكح ةلاح لكل ذإ .هدلول هيلع ةقفنلا بوجول ةبسنلاب ةعونتم تاالاح بألل

 .ًاعابت يلي

 :هلامب ينغ بألا :ىئلوألا ةلاحلا 0

 ترفاوت نيذلا مهو «ةقفنلل نيقحتسملا هدالوأل ةقفنلا هيلع تبجو هلامب ًاينغ بألا ناك اذإ

 الو ًاثانإ وأ بسكلا نع نيزجاعو نيغلاب ًارابك وأ ًاراغص اونوكي نأب ةقفنلا قاقحتسا طورش مهيف
 ةقفنلا نم هنوقحتسي ام ءالؤه ئلع قفنأو عرشلا رمأ بألا لثتما نإف ,01714اعيمج ءالؤهل لام

 هردقي نمزل ةقفنلا رادقمب اهنم هيلع يضاقلا عاب ةرهاظ لاومأ هل تناكو عنتما نإو «تمعنو اهبف

 يأرلا ئلع اذهو .ةقفنلل ةجاحلا تددجت املك يضاقلل قحلا اذه ددجتي اذكهو « يضاقلا

 نكت مل نإف . .هماقم يضاقلا موقيف ًاعرش هيلع بجو رمأ نع عنتما هنأل «ةيفنحلا دنع هب ْىَتْفُملا

 .9"7ص 25ج «عئادبلا» (1١1؟ا/ل41)

 .5١51-١6؟ص 73ج «هراتخملا زدلا» ء”5"ص لج «ةيادهلاد (1 4

 ."88ص 1١ج هراغصلا ماكحأل عماجلا» )»١1778(

 .1493-1544ص ل"ج «ريدقلا حتفد (1؟7/46) م1ص «ء4ج «عئادبلا» (1؟1784)
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 ةقفنلا ءادأ نع هعانتما ىف نأل «,ةقفنلا ءادأ ئلع هلمحل هسبح ىضاقلل زاج ةرهاظ لاومأ هل

 قافنإلا نع عنتمملا بألل ةبسنلاب اميس ال ًاعرش زوجي ال اذهو فلتلا ئلإ اهقحتسمل ًاضيرعت
 ,070دالوأ ىلع

 :بسكلا ئلع رداق ريقف بألا :ةيناثلا ةلاحلا 5*0

 هتردقب ًاينغ ربتعي هنإف ءبسكلا ئلع رداق هنكلو هل لام ال ذإ هلامب ًاينغ بألا نكي مل اذإو

 ناك ثإ» : يناساكلا نيدلا ءالع مامإلا لاق .هدالوأل ةقفنلا هيلع بجت يلاتلابو بسكلا ئلع

 بجت ئتح .ةيفاك بسكلا ئلع هتردق لب هيلع ةقفنلا بوجول هراسي طرتشي الف بألا وه قفنملا

 ثانإلاو ءارقفلا - نمزم ضرمب ىضرملا  ىنمزلا روكذلا رابكلاو راغصلا هدالوأل ةقفنلا هيلع

 قافنإلا نأل .بسكلا ئلع ارداق ناك نأ دعب ارسعم بألا ناك نإو تاحيحص نك نإو تاريقفلا

 ةيئزجلا مايقل هسفن ءايحإ مهؤايحإو .مهؤايحإ بسكلا نع مهزجعو مهتجاح دنع مهيلع

 .07(بجاو هسفن ءايحإو .ةيضعبلاو

 ضرفي يضاقلا نإف ,ءبسكلا ئلع رداق هنكلو ًاريقف بألا ناك اذإف ءاذه ئلعو - ١9
 ام هرقفو هرسعب بألا نع طقست ال دالوألا ةقفن نأل .مهيلع قفنيو بستكيف هدالوأل ةقفنلا هيلع

 ىلع يضاقلا هسبحيف كلذ ئلع يضاقلا هربجي بسكلا نع عنتما نإف .بسكلا ئلع ًارداق ماد
 هدلو نيد يف الع نإو دلاو سبحي ال هنإف ىرخألا نويدلا فاللخخب اذهو .«بسكلا نع هعانتما

 قّقْنُملا  اهقحتسم سفن فالتإ اهبسك نع عانتمالاب اهنع عانتمالا نأل ,ةقفنلا يف الإ لفس نإو
 , 0580 كلذ بألل لحي الو هيلع

 :ريقفلا بألل بسكلا رسيت مدع :ةثلاثلا ةلاحلا 46

 هل لمعلا دوجو مدعل بسكلا هل رسيتي مل نكلو بسكلا ئلع ًارداق ًاريقف بألا ناك اذإو
 نم اهب مزلي مأ ءأتيم بألا ناك ول هيلع بجت نم اهب مزليو «ةقفنلا هنع طقست لهف .باستكالل
 ةلأسملا هذه يف ةيفنحلا نع لوقنلا تفلتخا ؟رسيأ اذإ بألا ىلع عوجرلا يف هقح عم نكلو هيلي

 :نيلوق ىلإ لوقنلا هذه در نكميو

 :هراسي دنع هيلع عجريو ريقفلا دلو ىلع بيرقلا قفني :لوألا لوقلا 6

 .86ص .7ج ينايبألل ؛ةيصخشلا لاوحألا يف ةيعرشلا ماكحألا حرش» (17785)

 .7"هص ؛4ج «عئادبلا» (17١1ا/4/

 ."#"5ص ١1ج «راغصلا ماكحأ عماج» 44ص ."ج هريدقلا حتف» )١70/84(
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 بسكلا رسيت مدعل بألا بستكي مل اذإ مهدنعف « ةريثك لوقلا اذه يف ةيفنحلا نع لوقنلاو

 رسيأ اذإ بألا ىلع عجرو بيرقلا مهيلع قفنأ هدالوأ ةجاحب هبسك في ملو العف بستكا وأ هل

 ئلع عجريو .برقألا بيرقلا باغ اذإ ةقفنلا ئلعدعبألا بيرقلا ربجيو .هدالوأ ىلع هقفنأ امب
 , 079440 رسيأ اذإ قفنأ انين بألا

 :لوقلا اذه يف ةيفنحلا نع لوقنلا ضعب يلي اميف ركذنو

 ّدجلا ئلع ةقفنلا ضرفت مل رسوم ٌدج دالوألل ناك ولو» : يناساكلل «عئادبلا» يف ءاج : أ

 .- دالوألا يبأ ىلع يأ  هنبأ ىلع هب عجري مث . مهتجاح دنع مهيلع قافنإلاب ٌدجلا رمؤي نكلو

 ءاج اذه لثمو .2"""*:«بسكلا ئلع ًارداق ناك اذإ بألا دوجو عم ّدجلا ئلع بجت ال ةقفنلا نأل
 , 9""05(ناغصلا ماكحأ عماج» ىف ا

 نكي مل نإف ءرسوم (بألا وبأ) 0 بأ هل ريغص» : (ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاجو : ب

 ,2559بألا ئلع ًائيد كلذ نوكيو  دالوألا ىلع يأ  مهيلع قافنإلاب ّدجلا رمؤي لام ريغصلل

 يأ - هيلع عجرت اهنأ الإ اهيلع هتقفنف ةرسوم مأ دلولل ناك نإف» :«ريدقلا حتف» يفو : ج

 , 0559( رسعملا بألا ئلع

 :ريقفلا بألا نع ةقفنلا طقست :يناثلا لوقلا 5

 ربتعيو ًاريقف ًارسعم ناك اذإ هدالوأل بألا نع ةقفنلا طوقس يف ةيفنحلا نع ةريثك لاوقأ تءاجو

 :لاوقألا هذه نمف .قافنإلا بجاوب هيلي نم ئلع ةقفنلا بجتف «تيملا مكحب

 قحلم ريقفلا بألا نأ بهذملا نم حيحصلاو» : ىنتشورسألل «راغصلا ماكحأ» يف ءاج : أ

 ,59"2يّدجلا ئلع ةقفنلا قاقحتسا قح ىف تيملاب

 ىلع بجيف «تيملاب قحليف بألا قا م مل امد : «راتخملا ردلا» يفو : ب

 , 0132 عةرسوم مأل الإ بهذملا نم حيحصلا ئلع هيلع عوجر الب هريغ

 يف تيملاب قحلم ريقفلا بألا نأ بهذملا نم حيحصلاو» :«ةيدنهلا ىواتفلا» يفو : ج

 ,053علجلا ئلع ةقفنلا قاقحتسا قح

 )١171749( ص 24ج «عئادبلا» ةلتدفخلالا .714 4ص 20ج «ريدقلا حتف» 75-76 ,

  )1١171/4.6527؟ص كج «ةيدنهلا ىواتفلا» ةلدففتف] .3"7 160 ص كج «راغصلا ماكحأ عماج»

 71745 1١( 5ص 37ج «ريدقلا حتف» 715. ) )1١7145.73؟ 18ص ١2ج «راغصلا ماكحأ عماج»

 )1/46؟١( كج «راتخملا ردلا» ص١6".  )1١1717/45.657؟ص كج «ةيدنهلا ىواتفلا»
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 :نيلوقلا نيب قيفوتلا 17

 تيملا مكحب ربتعي هدالوأ ئلع قافنإلل بسكلا هل رسيتي ال يذلا ريقفلا بألا نأ رهاظلاو

 بألا ىلع عوجرلا قح قفنملا ريغلا اذهل نوكيو .هدالوأل هريغ ئلع ةقفنلا قاقحتسال ةبسنلاب

 تيملا مكحب ربتعي هنإف هنع هزجعل بسكلا هل رسيتي ال يذلا ريقفلا بألا ناك اذإ امأ .رسيأ اذإ

 ربتعا هنأل ءبألا ىلع عوجرلا قح ريغلا اذهل نوكي الف «هريغ ئلع هدالوأل ةقفنلا بوجول ةبسنلاب

 ٌنلْغ موغرلا دع ريغلا اذهل نوكي الف «هريغ ئلع هدالوأل ةقفنلا بوجول ةبسنلاب تيملا مكحب

 «راتحملا ٌدر» يف ءاج ام اذهو .هريغ ئلع ةقفنلا بوجول ةبسنلاب تيملا مكحب ربتعا هنأل .بألا

 قحلي ريقفلا بألا نأ «بهذملا» يف حيحصلاو «ةريخذلا» يف لاق» :وهو :«ةريخذلا» نع ًالقن
 نم هعنمي نمزم ضرم هيف .انمز بألا ناك نإو دولا ناعيكنلا تاجا ىف جملا

 ةقفن اذكف ّدجلا ئلع ذكنيح بألا ةقفن نأل «ًاقافتا عوجر الب ّدجلا ئلع اهب ئضقي  باستكالا

 , 09159 عراغصلا

 :بسكلا نع زجاع ريقف بألا :ةعبارلا ةلاحلا 4

 :هدالوأ ىلع قفئي بيرق هل ناك اذإ : أ

 : يناساكلا مامإلا لاق ّدجلا ئلع هدالوأ ةقفنف ءبسكلا نع زجاع وهو ًاريقف بألا ناك اذإو
 ةقفن هيلع نأل ّدجلا ئلع مهتقفنب يضق ًانمز ناك نأب بسكلا ئلع ًارداق بآلا نكي مل نإو»

 ةقفنب يضق ًانمز بألا ناك نإود :«راغصلا ماكحأ عماج» يفو .589"20(مهتقفن اذكف .مهيبأ

 اذكف ّدجلا ىلع ةلاحلا هذه يف بألا ةقفن 9 «قافتالاب دحأ ئلع عجري الو ّدجلا ىف

 ىضقي «لام ريغصلل سيلو انمز بألا ناك نإو» :«ةيدنهلا ىواتفلا» يفو .©"""ة)راغصلا ةقفن
 ., 202: *دحأ ئلع اهب ّدجلا خا الو ّدجلا ئلع ةقفنلاب

 :هدالوأ ىلع قفني بيرق هل نكي مل اذإو : ب

 لأسي ةلاحلا هذه يفف هدالوأ ئلع قفني هل بيرق ال بسكلا نع ًازجاع ًاريقف بألا ناك اذإو
 نع ًازجاع بألا ناك نإف» :«راغصلا ماكحأ» يف ءاج دقف .هدالوأ ئلع اهقفنيل ةقدصلا سانلا
 قفنيو - سانلا ففكتي نأ هيلعف يأ - سانلا ففكتي .دعقم ناك وأ ةنامزلا نم هب امل بسكلا

 ' هنأ حضاولا نمو .976"2فاصخلل «تاقفنلا» باتك يف ركذ اذكه  هدالوأ ئلع يأ  مهيلع

 ."6ص 84ج «عئادبلا» (١؟19/948) ."516ص "لج «راتحملا در» )١7741(

 . 57ص ١21ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (1١؟١٠8) ."436ص ءاج «راغصلا ماكحأ عماج» )١717/49(

 )١11801( 4ص 21ج «ريدقلا حتفد» يف هلثم رو 2 801/ ص ١١ج هراغصلا ماكحأ عماج» 4".
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 «هدالوأ ىلع قافنإلا هيلع بجي هل بيرق ال بسكلا نع زجاعلا بألا اذه ناك اذإ سانلا فنكتي
 :هلوق» .فاصخلا نع لوقنملا لوقلا اذه ئلع قلعي وهو نيدباع نبا هيلإ راشأ ليوأتلا اذهو
 ,5:*0(مهيلع قفني بيرق دجوي مل نإ ففكتي هنأ دارملا لعلو .«مهيلع قفنيو سانلا ففكتي

 048-١ قافنإإلاب لاملا تيب مايق ةلاحلا هذه يف حجارلا :

 قفني هل بيرق الو بسكلا نع ًازجاع ًاريقف بألا نوك ةلاح يف يأ  ةلاحلا هذه يف حجارلاو
 «نيرخأتملا ةيفنحلا ءاهقف ضعب هيلإ بهذ ام وهو .لاملا تيب يف هدالوأ ةقفن نأ  هدالوأ ئلع

 يف دالوألا ةقفن نوكت :لاق نم نيرخأتملا نمو» : ينشورتسالل «راغصلا ماكحأ» يف ءاج دقف

 تيب يف هتقفن نوكت ةلاحلا هذهب ناك اذإ هنأل ءلاملا تيب يف  ةلاحلا هذه يهو  ةروصلا هذه
 لاملا تيب نأل ءًادج حضاو لوقلا اذُه ناحجرو .©9”2«راغصلا هدالوأ ةقفن اذكف .لاملا
 هدالوأ فعسيو لاملا تيب هفعسي مل اذإو «لئاسلل ةلذم سانلا لاؤس نألو ,نيجاتحملل نامض
 فيلكت مدعب اولاق ةيعفاشلا نأ ركذلاب ريدجلا نمو اذه ؟نيجاتحملا نوعب لاملا تيب موقي ئتمف
 ينغم» يف ءاج دقف «.هيلع قافنإلا نع لوؤسم وه نم ئلع قافنإلل سانلا لاؤسب ريقفلا

 كلذب راصو لعف نإف ءةيصولاو ةبهلا لبقي نأ الو سانلا لأسي نأ بيرقلا فلكي الو» : «جاتحملا
 ,9:*05,هبيرق ةنوؤم هتمزل ًاينغ

 .51ص .ج هراتحملا درو راتخملا ردلا» (1780)
 .”اص .١ج هراغصلا ماكحأ عماج» )*١1580(
 . ”/ ص .١ج «جاتحملا ينغمو )١171805(
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 فاشل حمم
 مهدالوأ ىلع نيدلاولا ةقفن

 : مهدالوأ ىلع نيدلاولا ةقفن بوجو

 .""*:2لوقعملاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا مهدالوأ ئلع نيدلاولا ةقفن بوجو يف لصألا

 :زيزعلا باتكلا : ًالوأ 9-0

 110:24 اناَسخِإ نيدِلاَولاَو ُهاَيِإ الإ اوُدْبعَت آلا َكّيَر ئَضَقَو» : ئلاعتو هناحبس هلوقف باتكلا امأ

 .امهتجاح دنع امهيلع قافنإلا ناسحإلا نمو

 ناملسملاف نيرفاكلا نيدلاولا يف اذهو 4"2' #7 ًافورْعَم اًيندلا يف اَمُهْبحاَصَو» : ىلاعت لاقو

 الو ف امهل لقت الف : ىلاعت لاقو .فورعملا فرعأ نم ةجاحلا دنع امهيلع قافنإلاو . ىلوأ

 دنع امهيلع قافنإلا كرت نأ مولعملا نمو ءامهل ءاذيإلا نم (فأ) ةملك يف امل .(#20امهرهنت

 ةملك نع يهنلا يف ناكف ,(فأ) ةملك نم امهل ءاذيإ رثكأ امهيلع قافنإلا ئلع دلولا ةردقو ةجاحلا

 .ًابجاو امهيلع قافنإلا نوكيف ةجاحلا دنع امهيلع قافنإلا مدعك اهنم دشأ وه امع ًايهن (فأ)

 "٠١7١ ةيوبنلا ةئسلا :ايناث :

 ناك اذإف «هبسك نم هّدلو َّنِإَو هبسك نم ٌلجرلا ّلكأ ام ٍبّيطأ ّنِإ» : كك هلوقف ءةنسلا امأو
 .هبسك يف ناسنإلا ةقفن نأل بسكلا اذه يف دلاولا ةقفن تناك .هدلاو بسك وه دلولا بسك

 : عامجإلا :ًاعلاث  ١٠١ا/.»#

 نيريقفلا نيدلاولا ةقفن نأ ئلع ملعلا لهأ عمجأ :رذنملا نبا لاق دقف ,عامجإلا امأو

 .دلولا لام يف ةبجاو لام الو امهل بسك ال نيذللا

 17ج «عومجملا هحرشوو «بذهملا» «*١٠ص .4ج «عئادبلا» .587-088ص ءالج «ينغملا» (1780)
 .177ص

 )١11805( ةيآلا نم ءارسإلا ةروس] “1[.

 )807؟١17( ةيآلا نم ءارسإلا ةروس] (١؟808) .[16 ةيآلا نم نامقل ةروس] 371[.
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 كلذك ,هلهأو هسفن ئلع قفني نأ هيلع بجي امكف هدلاو ضعب وه دلولا نألف .لوقعملا امأو

 .هضعب وه يذلا هلصأ ئلع قفني نأ بجي

 :ثحبلا جهنم 0

 نيذللا نيدلاولا ةفرعم مزلتست اهب ةقلعتملا ماكحألاو مهدالوأ ئلع نيدلاولا ةقفن ةفرعم نإ

 لذه ئلعو . مهيدلاول ةقفنلا مهيلع بجت نيذلا دالوألا ةفرعمو ءامهدالوأ ىلع ةقفنلا امهل بج

 .امهيلع قْقنُملا نادلاولا :لوألا بلطملا
 . مهيدلاو ئلع نوقفنملا دالوألا : يناثلا بلطملا

 لوألا بلطملا

 امهيلع قّقنُملا نادلاولا

 :امهيلع قفنملا نيدلاولاب دوصقملا

 باجيإلا اذه رصتقي لهف .كلذ لئالد انركذو انّيب امك مهيدلاو ةقفن دالوألا ىلع ناك اذإو

 ؟اولع نإو تاّدجلاو دادجألا نم امهاوس نود مهل نيرشابملا نيدلاولا ئلع - ةقفنلا باجيإ -

 ئلع بجيف - اولع نإو تاّدجلاو دادجألاو نيدلاولا يأ  ًاعيمج ءالؤه لمشي باجيإلا اذه نأ مأ

 :ءاهقفلل نالوق ؟ًاعيمج ءالؤه ئلع قافنإلا دالوألا

 :لوألا لوقلا

 نم امهاوس نود طقف نارشابملا نادلاولا امه امهيلع قافنإلا بجاولا نيدلاولاب دوصقملا

 . كلام بهذم اذهو «تادجلاو دادجألا

 ىلع نبالا نبا الو هنبا نبا ىلع ّدجلا قفني نأ بجي الو» : يكلاملا يزج نبا لاق

 ءاج دقو اذه .١291)ةَّدجلا اذكو ,ىقيقح دلاوب سيل ّدجلا نأ لوقلا اذهل ةجحلاو .©250*(ّنجلا

 الو  مألا ىلع يأ  اهيلع ةقفن ال هنأ كلام نع يكحو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف

 هقف يف «بذهملا حرش عومجملا» يف ءاج كلذكو .(0"2هدلول ةبصع سيل اهنأل ءاهل

 ."45ص يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» )١71809(

 . 58ص 2ا/ج «ينغمل ام (11؟١١81

 .0817ص ءالج «ينغملا» (1١؟4811)
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 ,05419(بجي "ل كلام لاقو مألا ةقفن دلولا ئلع بجيو» : ةيعفاشلا

 .حيحص ريغ لوق ءاهدلو ئلع مألا ةقفن بوجو مدع يف كلام ئلإ بوسنملا لوقلا اذهو

 ةقفنلا بجتو» :ريكردلل «ريغصلا 7 يف ءاج دقف .هفالخ ةيكلاملا بتك يف روكذملا نأل

 نيرحلا هيدلاو ةقفن ًارفاك وأ السم «ئثنأ وأ ًاركذ 0 ًاريبك رسوملا رحلا دلولا ىلع ةبارقلاب

 بجت امنإو» :ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يفو .©""*19«سكعلاك ملسم دلولاو نيرفاك ولو نيرسعملا
 احيحص ارفاك وأ املس قنا نأ اركذ اريثك وا اريغتصا رسوجلا ردا ىلع ةبارقلاب  ةقفنلا يأ

 . .امهتقفنب نيرسعملا سكعلاب وأ ملسم دلولاو نيرفاك ولو نيّرحلا نيدلاولا ةقفن ًاضيرم وأ

 ,2019,خلإ

 لمشت «نيدلاولا» ةملك نأل ءامهدلو ئلع مألاو بألا ةقفن بوجو يف حيرص لوقلا اذهو

 دقف .ّدجلل هيلع اهنوبجوي ال امك ةّدجلا ةقفن دلولا ئلع ةيكلاملا بجوي ال معن .مألاو بألا

 ةهج نم وأ بألا ةهج نم ناك ءاوس يأ ًاقلطم ةّدجو ّدجل دلولا ئلع يأ  ةقفن الو» :اولاق

 111مل

 : يناثلا لوقلا

 نارشابملا نادلاولا امه امهدلو ئلع امهل ةقفنلا باجيإب نيلومشملا نيدلاولاب ددصقملا

 وأ .بألا مأو بألا يبأك بألا لبق نم ةدجلا وأ ّدجلا ناك ءاوس اولع نإو تاّدجلاو دادجألاو

 ةيرهاظلاو ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيفنحلا نم روهمجلا بهذم اذهو .مألا مأو مألا يبأك مألا لبق نم

 . 010"0ههريغو ةيرفعجلاو

 ْمُكيبأ ٌةَلمه :ئلاعت لاق ءّدجلا ئلع عقي (بآلا) ظفل نأب لوقلا اذهل ةجحلاو
 ماكحأ يف مألاك ةّدجلاو «بألاك ّدجلا نألو .ّدج وهو (ًابأ) ميهاربإ ئلاعت هللا ئمسف . 4َميِهاَرْبإ

 مسا نإف كلذكو .1*25دلولا ئلع ةقفنلا باجيإ يف كلذكف ءاهريغو «ةداهشلا ٌدر نم ةدالولا»

 )١15819( »المجموع  177ص 11ج يعيطملل ؛« بذهملا حرش ةلمكت .

 .27506-075ص ١1ج ريدردلل «ريغصلا حرشلا» (1١؟81)

 .ه 77ص ١21ج ريدردلل «ريغصلا حرشلا» )١15815(

 .077ص «.١1ج ريدردلل «ريغصلا حرشلا» )١1816(

 ء”ج «عانقلا فاشك» ,«ه 88ص ءالج «ينغملا» .747ص ,#ج «ريدقلا حتفدو «ةيادهلا» )١17815(

 ءالج «بذهملا» «445ص ءا"ج «جاتحملا ينغم» ,.١٠٠ص ١٠ج «ئلحملا» ء1 1-4 ص

 .54١ص «7ج ؛ةيهبلا ةضورلا» .17”ص

 .13795ص ءلالج «بذهملا» «5544ص «ةدمعلا حرش ةدعلا» )١79811(
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 بألا ماقم ٌدجلا موقي اذهلو .تاهمألاو ءابآلا موهفم يف نالخديف ةّدجلاو ٌدجلا ئلع عقي (دلاولا)

 , 01419ةجاحلا دنع مهيلع قافنإلاب ءايحإلا هيلع اوبجوتساف مهئايحإل اوببست مهنألو ,همدع دنع

 :امهيلع قفئملا نيدلاولا طورش 2-84

 : ةيفنحلا دنع : الوأ

 ةجاحب لولعم ةقفنلا بوجو نأل ءامهدلو ئلع ةقفنلا امهقاقحتسال نيدلاولا رقف طرت

 باجيإ ناك هلامب ًاينغتسم هيلع قافنإلا دارملا ناك اذإ هنألو ,جاتحم ريغل بجت الف «هيلع َقّقْنُملا
 ,041هريغ لام يف اهباجيإ نم ئلوأ هلام يف ةقفنلا

 :بسكلا نع امهزجع نيدلاولا رقف عم طرتشي له

 نإو ءارقف اوناك اذإ هتاّدجو هدادجأو هيوبأ ئلع قفني نأ لجرلا ئلعو» :«ةيادهلا» يف ءاج

 » :«ةيادهلا» لوق ئلع «ريدقلا حتف» بحاص قيلعت يف ءاجو .2”*4"2(هنيد يف هوفلاخ

 نإو همأل هتاّدجو هيبأل هتاّدج يأ (هتادجو) اولع نإو مأل ٌدجلاو بأل ّدجلا هيف لخدي «هدادجأو

 بألا ناك اذإ :لاق ثيح ىسخرسلا لوق هقالطإ ىف قفاوي (ءارقف اوناك اذإ :هلوقو) .نولع نإو

 «ًابوسك بألا ناك اذإ ربجي ال هنأ ىناولحلا لوق فالخب هتقفن ئلع نبالا ربجي بسكلا ئلع ًارداق
 رهاظ وه ليقو .رقفلا درجم نيدلاولا ةقفن باجيإ يف ربتعملاف . .بسكلا رابتعاب ًاينغ ناك هنأل

 , 054510(. .ةياورلا

 نيجاتحم اناك اذإ همأو هيبأ ةقفن ئلع رسوملا لجرلا ربجيو» : : يسخرسلل ٍعطوسبملا» يفو

 ةقفنلا عنم يف ىذألا ئنعمو .ئذألا ىنعمل فيفأتلا نع يهن «فأ اَمِهَل ْلْقَت الو» : ئلاعت هلوقل

 دكلا يف ىذألا ئنعم نأل ,بسكلا ىلع نيرداق اناك نإو امهتقفن همزلي اذهلو ,رثكأ امهتجاح دنع

 نمل هتلو نإ ءهبسك نم ٌلجرلا ٌلكأي ام ّبيطأ ند : لَك لاقو .فيفأتلا يف هنم رثكأ بعتلاو

 ,289عمكذالوأ ٌبسك ام اولكف ءهبسك

 نإو بألا ةقفنب ىضقي هنإف همدع دنع ّدجلاو ةصاخ بألل الإ» : يناساكلل «عئادبلا» يفو

 هدلو دلو ئلع ّدجلا ةقفن اذكو رسوملا هدلو ئلع .ًارسعم ناك نأ دعب ءبسكلا ئلع ًارداق ناك
 زع هلوقب فيفأتلا وهو نيدلاولاب ىذألا ئندأ قاحلإ نع دلولا ئهن عرشلا نأل ءأرسوم ناك اذإ

 . 017-584 ص الج «ينغملا» 7417-0114 ص "7"*ج «ريدقلا حتفدو «ةيادهلا» (1١؟9814)

 نادي «ةيادهلا» )١1758٠١( ."”4ص «4ج «عئادبلا» (17419)

 .777؟ص .6ج يسخرسلل «طوسبملا» (15877) .747ص اج «ريدقلا حتف» (15891)
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 ئلوأ ناكف ءرثكأ دلولا قع عمابمكلا بألا مازلإ يف ىذألا ئنعمو «ّذأ اَمُهَل ُلْقَت ًالو» : لجو
 014257 يهنلاب

 بوجول يفكي نيدلاولا رقف درجم نأ ةيفنحلا دنع هب ذوخأملا نأ ةصالخلاو ءاذه 0١
 مامإلا نأ ركذلاب ريدجلا نمو .بسكلا نع امهزجع رقفلا عم طرتشي الو امهدلو ئلع امهتقفن
 ينعي 'امنإ هيدلاول دلولا ئلع ةقفنلا ير ركنا عسكا نع رجم ناك ثا يف يناولحلا

 ىلع ةرداق تناك نإو اهدلو ئلع اهتقفن بوجول يفكي اهرقف درجم نإف مألا امأ .طقف بألا
 ل «ةيفنحلا دنع ًازجع ربتعت ةثونألا نأل .بسكلا
 .لبق نم كلذ انُيب

 : ةلباتحلا بهذم :ًايناث 1

 قافنإلا بوجول طرتشيو . مهدالوأ ىلع اولع نإو تاّدجلاو دادجألاو نيدلاولا ةقفن بجاولاف

 اوناك نإف .مهيلع مهريغ قافنإ نع هب نونغتسي بسك الو مهل لام ال ءارقف اونوكي نأ ءالؤه ئلع
 رسوملاو «ةاساوملا ليبس ئلع بجت اهنأل .مهل ةقفن الف هب نونغتسي بسك وأ لامب نيرسوم
 بوجول امهرقف عم بسكلا نع امهزجع نيدلاولا يف طرتشي الو .""*9ةاساوملا نع نغتسم
 بسكلا ئلع اردق ءاوس امهبسك مدعو امهرقف بوجولا اذهل يفكي لب ءامهدلو ئلع امهل ”ةقفنلا
 صقن نيدولوملاو نيدلاولا ةقفن بوجو يف طرتشي الو» :«ينغملا» يف ءاج دقف .اردقي مل وأ
 يقرخلا مالك رهاظو بهذملا رهاظ يف ؛ ءريغصلاو نوئجملاك ماكحألا صقن الو نمزلاك ةقلخلا

 قفني ام  ءالؤهل ةقفنلا ا و ا .ءارقف 5 اذإ ًاقلطم مهتقفن بجوأ هنإف

 صقن الو ةقلخلا صقن مهيف طرتشي ؟ي ال يأ .نيدلاولا يف ط رتشي ال يضاقلا لاقو .مهيلع

 9 هدلو وأ هدلاو ئلع ةقفنلا قحتساف ريقف دلو وأ دلاو - هيلع قفنملا يأ - هنألو . .ماكحألا

 نكي مل اذإ ًاحيحص هتقفن بوجو ئلع انقفاو ةفينح ابأ نإف دلاولا امأف .ًافوفكم وأ ًانمز ناك ول امك

 اذه نم مهفيو ٠ , 01822 همزلا هبشأف جاتحم دلاو هنأ (انلو) .نالوق كلذ يف يعفاشللو «بسك اذ

 امهيف طرتشي الو ءامهل بسك ال نيريقف امهنوك امهدلو ئلع نيدلاولا ةقفن بوجو يف طرشلا نأ
 .بسكلا نع امهزجع

 :ةيكلاملا بهذم :ًاثلاث - ٠١1

 نع نيزجاع امهنوك امأ .امهرقف امهدلو ئلع نيدلاولل ةقفنلا بوجول ةيكلاملا طرتشا

 ." 6ص 14ج «عئادبلا» 118755

 . ه847/-ه85ص «ءالج «ينغملا» (1١؟1875) .ه87ص ءالج «ينغملا» )١11815(
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 سيل وهو .ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يف ءاج امك مهبهذم يف دمتعملا ئلع طرش اذهف .بسكلا

 ةقفنلا بوجول طرشك هركذي مل ثيح يكلاملا يزج نبا رايتخا وهو يجابلا هيقفلا دنع ًاطرش
 :هانلق ام ئلع ةلاّدلا مهلاوقأ يلي اميف ركذنو «نيدلاولل

 نيدلاولا ةقفن رسوملا ٌرحلا دلولا ئلع» :ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يف ءاج : ًالوأ 7-4

 دمتعملا ىلع بسكلا ئلع اربجأو دلولا ىلع بجت مل الإو بسكلا نع ازجع ثيح نيرسعملا
 نع هزجع دنع هيبأ ئلع هتقفن بجت امنإ دلولا نأ امك - بهذملا ىف دمتعملا ئلع يأ -

 ,©""*9ريدردلل «ريغصلا حرشلا» يف ضنا ءاج .لزقلا اذه لثمو ,205459(بسسكتلا

 : يجابلا لاقو» :باطحلل «ليلخ رصتخم حرش ليلجلا بهاوم» يف ءاج :ًايناث 6
 .289علمعلا ئلع ايوق ولو دلولا مزلت نيرسعملا نيدلاولا ةقفن

 طرتشي الو نيريقف انوكي نأ طرشب امهتقفن بجت ناوبألا» : يكلاملا يزج نبا لاقو :ًاثلاث
 ,(05259(ىسسسكلا نع امهزجع

 :ةيعفاشلا بهذم :ًاعبار 5

 ئلع ردقي نأب «هتيافك بستكم يأ ءاهبستكمل الو اهب هئانختسال ًانونجم وأ ًانمز ولو هتيافك كلامل
 هتيافك نود بسكي ناك نإو «ةريغ ئلإ هتجاح ءافتنال هب قيلي لالح بسك نم هتيافك بسك

 بجت لهف .«ءبستكم ريغ ًاريقف امهدحأ وأ نادلاولا ناك نإف ةصاخ هنع زوجعملا ردقلا قحتسا
 ئلع ًارداق ناك نإف ءهوحنو ضرمل بسكلا نع ًازجاع وأ ًانمز ناك نإ بجت :اولاق ؟ةقفنلا هل
 :اهنسحأ ةيعفاشلا دنع لاوقأف بسكلا ئلع هتردق عم بستكي ملو بسكلا

 . عرفلاو لصألل ًاقلطم بجت :لوألا لوقلا

 .هريغ نع هبسكب بسكلا ئلع رداقلا ءانغتسال ًاقلطم ةقفنلا نم عنملا : يناثلا لوقلاو

 اذهو . لصألا ةمرح دكأتل ئثنأ وأ ركذ عرفل ال  نيدلاولل يأ - لصأل بجت :ثلاثلا لوقلاو

 هفيلكت فورعملا نم سيلو ,«فورعملاب هلصأ ةرشاعمب رومأم عرفلا نأل حصألاو رهظألا وه لوقلا

 .077ص 1١ج ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (1١؟815)
 .075ص ١1ج ريدردلل هريغصلا حرشلا» )١11859(

 .؟9١ص 14ج باطحلل «ليلخ رصتخم حرشب ليلجلا بهاوم» (1١؟5818)

 .؟45ص يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوقد )١1819(
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 0145 يلا رك عم بسكلا

 ةوقلاو ةحصلاب بسكلا ئلع ًارداق ناك نإو» :ةيعفاشلا هقف يف يزاريشلل «بذهملا» يفو
 :نالوق هيفف نيدلاولا نم ناك نإف

 نمزلاك بيرقلا ىلع ةقفنلا قحتساف جاتحم هنأل قحتسي :امهدحأ

 يف امهنيب ِةَِك هللا لوسر ىوس اذهلو ٍناسيلاك بسكلا ولع ةوقلا أ : يناثلا

 ,05450(يوق ة رم يذل الو ينغل ةقدنملا لح ال :لاقف «ةاكزلا ميرحت

 : ةيرهاظلا بهذم :ًاسماخ 7

 أدبي نأ راغصلاو رابكلا ءاسنلاو لاجرلا نم دحأ لك ئلع ضرف» : يرهاظلا مزح نبا لاق

 لك ربجي كلذ دعب مث هلامو هلاح بسح ئلع ةوسكو ةقفن نم هب هنع ئنغ الو هنمهلّدب ال امب

 هدادجأو هيوبأ نم هسفن ئلع هنم موقي امم هديب لمع الو هل لام ال نم ئلع ةقفنلا ئلع دحأ

 ردق نمف ءالؤه لكو . .تاوخألاو ةوخألاو ءاولفس نإو مهنيبو تانبلاو نيئبلاو ءاولع نإو هتاّدجو

 تاجوزلاو تاّدجلاو دادجألاو نيوبألا الإ مهل ةقفن الف ءٌسخ نإو بسكتو شاعم ئلع مهنم

 نيدلاولا نأ كلذ ئنعمو .56**"2كلذ ئلع ردق نإ بسكلا سيسخ نع مهنوصي نأ فلكي هنإف

 .بسكلا ئلع نيرداق اناك نإو نيريقف اناك اذإ امهدلو ئلع ةقفنلا ناقحتسي

 : حجارلا لوقلا 4

 هتاّدجو هدادجأو دلولل نارشابملا نادلاولا امه امهيلع قْمنُملا نيدلاولاب دوصقملا نأ حجارلاو

 مهدالوأ ىلع مهل ةقفنلا بوجو يف طرشلا نأو .لوقلا اذه باحصأ هب لدتسا امل ءاولع نإو

 هافكو العف مهنم بستكا نم نكلو بسكلا نع مهزجع مهرقف عم طرتشي الو .طقف مهرقف وه

 .هدلو نع هتقفن تطقس هبسك

 مهيدلاو ئلع نوقفنملا دالوألا

 :نيدلاولا ئلع نيقفنملا دالوألاب دوصقملا 8

 .448 «45 "ص ,"ج «جاتحملا ينغمو )١12580(

 .١1١1-١١١ص ١35ج («ئلحملا» (178١1*؟) .9"1ص ء3لالج «بذهملا» (1؟981)
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 نود نيدلاولل نورشابملا نويبلَصلا دالوألا مه له ؟مهيدلاول ةقفنلا مهيلع بجت نيذلا دالوألاب
 ؟اولزن نإو مهدالوأو نورشابملا دالوألا دالوألاب دوصقملا مأ ؟اولزن نإو دالوألا دالوأ نم مهريغ

 :ةلأسملا هذه يف نالوق ءاهقفلل

 :لوألا لوقلا

 الف ءنورشابملا نويبلّصلا دالوألا مه مهيدلاول ةقفنلا مهيلع بجت نيذلا دالوألاب دوصقملا
 قفني نأ بجي الو» : يكلاملا يزج نبا لاق دقف ةيكلاملا بهذم اذهو ءدالوألا دالوأ مهيف لخدي

 ةيشاحوو ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يفو ,0582(نجلا ئلع نبالا نبا الو هنبا نبا ئلع دجلا

 اناك ءاوس هتّدج وأ هّدج ةقفن دلولا ئلع بجت ال يأ .ًاقلطم ةّدجو ّدج ةقفن الو» :«يقوسدلا
 , 0789عمألا ةهج نم وأ بألا 8 نم

  0١يناثلا لوقلا :

 نم روهمجلا لوق اذهو ءاؤلزن نإو مهدالوأو نورشابملا نويبلّصلا دالوألا .دالوألاب دوصقملا

 نيدلاولا مسا نأ هيلع ليلدلاو .©"2مهريغو ةيرفعجلاو ةيرهاظلاو ةلبانحلاو ةيعفاشلاو ةيفنحلا
 ءّدج وهو ًابأ ميهاربإ ئلاعت هللا ئمسف 4ميهاَرْبإ ْمُكيبَأ ةَلِمه : ئلاعت هلوق ليلدب عيمجلا ئلع عقي
 باجيإ يف كلذكو اهريغو «ةداهشلا در نم ةدالولا ماكحأ» يف مألاك ةّدجلاو بألاك ٌّدجلا نألو

 نيذلا دالوألاب ددصقملا ناكف .هّدجل دلولا دلو ئلع بجت ةقفنلا نأ اذه ئنعمو .4"20ةقفنلا

 . مهدادجأل دالوألا دالوأو مهئابآل دالوألا مه مهيدلاول ةقفنلا مهيلع بجت

 : هيدلاول هيلع ةقفنلا بوجول دلولا يف طرتشي ام 7
 :ةيعفاشلا بهذم : ًالوأ

 نأل .قثنأ وأ ًاركذ دلولا ناك ءاوس هيدلاول هيلع ةقفنلا بوجول دلولا راسي ةيعفاشلا طرتشي

 هتوُق نع لضافب دلولا يف راسيلا ققحتيو .راسيلا اهيف ربتعاف ةاساوم هيدلاول هيلع ةقفنلا بوجو
 ءيش لضفي مل نإف ءهريغب مأ بسكب لضافلا ناك ءاوس هيلت يتلا هتليلو هموي يف هلايع توقو

 نع ّلضف نإف .كلهألف ٌءيش َلضف ْنإف اهيلع قّدصتف كسفنب أدبا» : كك هلوقل هيلع ءيش الف

 )١1877( ؟45ص يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» .

 .677ص 1١ج ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (118*)
 .7”ج «عانقلا فاشك» «445ص «7ج «جاتحملا ينغم» 07 497ص الج «ريدقلا حتفوو «ةيادهلا» (١؟8)

 .545١-57١ص 21ج «ةيهبلا ةضورلا» .١٠٠ص .١٠3ج «ئلحملا» ."١*ص

 . 17ص ١ا/ج «بذهملا» (1185)

١990 



 .«كتبارق يذلف ءيش كلهأ

 ةلدألا مومعل نيملسملا ريغ هيدلاول ملسملا دلولا ئلع ةقفنلا بجتف .نيدلا داحتا طرتشي الو

 دلولا نيب ةيئزجلاو ةيضعبلا وهو ةقفنلل بجوملا دوجولو ءامهدلو ئلع نيدلاولا ةقفنب ةيضاقلا
 .ةقفنلا بجوت كلذكف ةداهشلا درو قتعلا بجوت يتلا هيدلاوو

 ٠١77 ةلباتحلا بهذم :ًايناث :

 امهيلع هنم قفني ام هدنع نوكي نأ هيدلاول هيلع ةقفنلا بوجول دلولا يف طرتشي .مهدنعو

 :لاق لكك هللا لوسر نأ ًاعوفرم رباج ثيدحل هيلع ءيش الف ركذ نمع ءيش هدنع لضفي مل نإف
 : ظفل يفو «هتبارق ئلعف لضف ناك نإف .هلايع ئلعف لضف نإف هسفنب أدبيلف ًاريقف مكُدحأ ناك اذإد
 عم بجت ل يهو ةاساوملا ليبس ئلع ةقفنلا بوجو نألو 56 نمت مث كسفنب ادباد

 , 0129ةحاحلا

 «بسكتلا اذه ئلع ٌربجأ هيدلاو ئلع هقفنيل هدنع لضفي ام بسك ئلع ردق نمو - 4
 , 005450 يهنم اذهو هتقفن هيلع بجت نمل عييضت هيلع هتردق عم هكرت نأل

 .اهيدلاو ىلع هقفنتل رهمب بغار اهيف بغر اذإ حاكن ىلع ئثنألا ربجت ال نكلو 7 1606

 , 022 كذلا هيلع ربجي يذلا بسكتلا فالخب لاملا ريغل نوكت لق حاكنلا ىف ةبغرلا نأل

 نبا للعو . مهنيب اميف نيدلا داحتا نيدلاولل دلولا ىلع ةقفنلا بوجول طرتشيو 0

 فالتخا عم بجت ملف .ةلصلاو ربلا ىلع ةاساوم  ةقفنلا يأ  اهنأل» :هلوقب طرشلا اذه ةمادق

 ةقفن خآلا ئلع امهدحأل بجي ملف نيثراوتم ريغ امهنألو «بسنلا يدومع ريغ ةقفنك نيدلا

 ,3544*)عهنم هثرإو هيلإ هتاكز ءادأك نيدلا فالتخا عم بجت الف ةاساومو ةلص هذه نألو «,ةبارقلاب

 :ةيكلاملا بهذم :ًاثلاث 17

 نع لضف دلولل نوكي نأ طرشب هيوبأل رشابملا يبلّصلا دلولا ئلع ةقفنلا بجت ,مهدنعو
 همزلي الو .هتجاح نع لضف امهيف نكي مل اذإ كلذ يف هراقع الو هدبع هيلع عابي الو ,هسفن ةقفن

 امهدلو ئلع امهل بجتف نيدلا قافتإ ةقفنلا هذه بوجول طرتشي الو .هيدلاو ةقفن لجأل بسكتلا

 .71 4ص .ج «عانقلا فاشك» .084ص ءالج «ينغملا» (118739)
 .”ها/ ص 07ج «تادارإلا ئهتنم حرش» )١1588(

 .086ص ا/ج ؛ينغملا» )١11840( .مهالص ,"ج :تادارإلا ئهتنم حرشد (1189)

-1١51١ 



 ا «ريبكلا حرشلا» 0 ءاج بنيرفاكلا هيوبأ ىلع ملسملا دلولا قفنيف ىقشنيف فذ .نيدلا فاالتخا عم

 ةقفن ًارفاك و أ ًاملسم يئن وأ ًاركذ اريك دأ اف رمرملا رصلا 0 0 :ةيكلاجلا هقف يف

 ريا اهنجا 00 0 0

 ,(054:97(ةعنص هل ناك ولو هيوبأ

 :ةيرهاظلا بهذم :ًاعبار 4

 نبا لاق دقف هيدلاول هيلع ةقفنلا بوجول هتجاحو هتوق نع لضاف دلولا دنع نوكي نأ اوطرتشا

 هل دب ال امب أدبي نأ راغصلاو رابكلا ءاسنلاو لاجرلا نم دحأ لك ئلع ضرف» : يرهاظلا مزح

 ىلع دحأ لك ربجب كلذ دعب مث «هلامو هلاحح بسح ئلع ةوسكو ةقفن نم هب هنع ّىنغ الو هنم

 نإو هتاّدجو هدادجأو هيوبأ نم هسفن ئلع هنم موقي امم هديب لمع الو هل لام ال نم ىلع ةقفنلا

 "ل ما ا0117 يل هيكل تاكو ملل مخ حسا نو مدل لكي مارا .اولع

 :ةيرفعجلا بهذم :ًاسماخ 2-4

 يف ط هرتشيو «ًالزانف دالوألاو ًادعاصف دلاولا ىلع ةقفنلا بجتو» : «ةيهبلا ةضورلا» يف ءاج

 ل ءركذ نم ئلإ فرصيل هتليلو رضاحلا همويل هتجوز توقو هتوق نع لضفي نأ قفنملا

 , 052:5(اهلهأ نم سيل وهو ةأساوم اهنأل هيلع ءيش الف ءيش

 :ةيفنحلا بهذم :ًاسداس 36
 : هيلع ةقفنلا بوجول دلولا راسي طرت

 اناك اذإ همأو هيبأ ةقفن ئلع رسوملا لجرلا ربجيو» : يسخرسلا مامإلل «طوسبملا» يف ءاج

 , 01449(. . نيجاتحم

 :طوسبملا ةرابع ىلع تاظحالم 1

 ىلع رصتقم نيدلاولل ةقفنلا بوجو نأ ينعت دق اهنأ «لجرلا ربجيو» :ةرابع ئلع ظحاليو

 وأ ًاركذ ناك ءاوس دلولا ئلع بجت نيدلاولل ةقفنلا نأل دراو ريغ اذه نكلو «ئثنألا نود ركذلا
 دلولا رّبجُيو» :ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج دقف ءاريبك وأ اريغص ناك ءاوسو « ئثنأ

 .١٠١٠ص ١3ج «ئلحملا» )١158457( .ها”""9ص 231ج ريدردلل ةريبكلا حرشلا» (١؟5841)

 . 73؟؟ص .هج «طوسبملا» )١15845( .44١ص .؟ج «ةيهبلا ةضورلا» )١1184(
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 امك ئئنألا دلولاو ركذلا دلولا لمشت «دلولا» ةملكو .©"*؛”«نيرسعملا نيوبألا ةقفن ئلع رسوملا

 .ريغصلاو ريبكلا لمشت
 دادجألا نود طقف مألاو بألا ةقفن ئلع صن هنأ «طوسبملا» يف ءاج ام ئلع ظحالي امك ظ

 كلذكو» :لاق ذإ كلذ دعب تاّدجلاو دادجألا ةقفن ركذ «طوسبملا» بحاص نأل اذهو «تاّدجلاو

 لاحك ةقفنلا قاقحتسا يف مهلاحو نيدلاولا نم مهنأل ءبألا مأو مألا مأ ةّدجلاو (بألا وبأ) ّدجلا

 .000نيوبألا
 لوق يف ّدجلا اذه دري مل نإو ةقفنلا قحتسيو ّدجلا موهفم يف لخدي مأل ّدجلا .نإو اذه ظ
 هتاّدجو هدادجأو هيوبأ ئلع قفني نأ لجرلا ئلعو» :«ةيادهلا» يف ءاج دقف .«طوسبملا» بحاص

 لحدي هدادجأو :هلوق» : «ريدقلا حتف» بحاص لاق .لوقلا اذه ئلع اقيلغتو «. . ءارقف اوناك اذإ

 نإو همأل هتاّدجو :هيبأل هتاّدج هيف لخدي (هتاّدجو :هلوقو» .اولع نإو مأل ٌدجلاو بأل ّدجلا هيف

 047 «نولع
 وه هلوصأو هيدلاول ةقفنلا هيلع بجت يذلا دلولا نأ نبت .هانركذ ام ءوض يفو - 7 ظ

 وأ نيرشابملا هيدلاول ةقفنلا تناك ءاوسو ءًريبك وأ ًاريغص .ئثنأ وأ ًاركذ ناك ءاوس رسوملا دلولا
 ,2"*؛همألا ةهج نم وأ بألا ةهج نم هتاّدج وأ هدادجأل

 :هيدلاو ةقفن يف ٌدحأ دلولا كراشي ال - 1١٠١م ا

 دقف .مهيلع ةقفنلا هذه يف دحأ هكراشي الف هيدلاو ىلع قافنإلا يف درفني دلولا نإو اذه ْ

 .©2"*؛:«هتدلاو ةقفن يف اذكو دحأ هدلاو ةقفن يف ٌدلولا كراشي الو» : يناساكلل «عئادبلا» يف ءاج

 .©2450(نيرسعملا ةيوبأ ةقفن يف دحأ رسوملا دلولا كراشي الو «ةيدنهلا ىواتفلا» يفو

 :دلولا راسي ريدقت ٠4

 هيلع تبجوو ارسوم ربتعا باصنلا اذه كلم نإف «.ةاكزلا باصن كلمب دلولا راسي ردقي
 رسوملا دلولا ربجي» :«ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج دقف ,ةيفنحلا دنع هب ئتْفُملا وه اذهو «ةقفنلا

 .ه54ص ءاج «ةيدنهلا ىواتغلاو 0

 .؟؟2؟ص هج «طونسملا» (١؟445)

 )/١١8441( 47ص 7 ج ةريدقلا .حتفدو «ةيادهلا» 7.

 ةقفن ئثنأ وأ ًاركذ ًاريغص وأ ناك ًاريبك رسوملا دلولا ىلع بجيو» اشاب يردق ةعومجم نم «404 ةداملا )1١784(

 .«نيجاتحملا هلوصأ ةقفن يف دحأ رسوملا دلولا كراشي الو . .ءارقفلا هتاّدجو هدادجأو هيدلاو

 .654ص .١1ج (ةيدنهلا ىواتفلا» )١11860( ."9ص 14ج «عئادبلا» (15849)
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  فسوي يبأ نع يور اميف  ةاكزلا باصن يأ  باصنلاب ردقم راسيلاو .نيدلاولا ةقفن ئلع
 , 054590(ىوتفلا هيلعو 5 ئلاعت هللا همحر

 لهأ نم ناك نإ ًارهش هلايعو هسفن ةقفن نع لضفي امب راسيلا رّدق هنأ دمحم مامإلا نعو

 ربتعملا نأل .موي لك هلايع ةقفنو هتقفن نع لضفي امب ردقم وهف فرحلا لهأ نم ناك نإو «ةّلْلا
 اذهو هبراقأ ئلإ هفرصيف كلذ ئلع داز امع نغتسم وهو «باصنلا نود ةردقلا دابعلا قوقح يف

 ىلإ يسخرسلا مامإلا لامو .52*264«فسوي يبأ لوق ىلع يأ لوألا ئلع ىوتفلا اولاقو .هجوأ

 :«ريدقلا حتف» بحاص لاقو .قفرأ دمحم لوق :ةفحتلا بحاص لاقو .بسكلا يف دمحم لوق

 موي لك هلايع ةقفنو هتقفن نع لضفي امب هراسي ردقب يأ دمحم لوق ربتعي ًابوسك دلولا ناك نإو
 ,©9”**"2ىئوتفلا يف هيلع لوعي نأ بجي اذهو :«ريدقلا حتف» بحاص لاق مث -

 :9*018بستكملا رسعملا دلولا ئلع بألا ةقفن - مه

 هدلو ئلع هتقفنل ةبسنلاب مكحلاف ةقفنلا ئلإ جاتحم ريقف بأ هلو ًابستكم ًارسعم دلولا ناك اذإ
 وأ بسكلا ئلع ًارداق هنوك نم بألا لاح فالتخابو .هبسك رادقمو دلولا لاح فالتخاب فلتخي

 : يلي اميف هنّيبن ام اذهو ءهنع ًازجاع

 : لوألا ةلاحلا 5

 ' ىلع رداق هنأ الإ ةقفنلل جاتحم ريقف بأ هلو هل لايع ال هدحو بستكملا رسعملا دلولا ناك اذإ

 لضفي ال ناك نإو . هيبأ ئلع قافنإلا ئلع ربجأ ءبسك نم لضف دلولل ناك نإف :رظني ءبسكلا

 سانلا ففكتي ًاعئاج ًاعئاض هابأ كرتي نأ هب نسحي ال ذإ هابأ يساوي نأ ةنايد رمؤي «ءيش هبسك نم
 ضرف بألا بلط اذإ ةقفنلا هيلع ضرفتو هيلع قافنإلا ئلع ءاضق رّبجُي له نكلو . بسك هلو

 ئلع ربجي ال :ءاهقفلا ةماع لاق ؟كلذ بألا بلط اذإ هعم لكأتيل هدلو ئلإ همض وأ هل ةقفنلا

 نيح - هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع نع يور امب اوجتحاو هيلع ربجي :مهضعب لاقو .كلذ
 ىلع نوكلهي ال سانلا نإف مهلثم تيب لهأ لك ىلع نلخدأل :لاق هنأ ةعاجم سانلا تباصأ

 نأ رهف ءاهقفلا ةماع لوق هجو امأ .«نينثالا يفكي دحاولا ماعط» : لَك لاقو ءمهتويب فاصنأ

 نأل .ءبسكلا نع دلولا زاجعإ ئلإ يدؤي رسعملا دلولا ةقفن يف كارشإلا وأ قافنإلا ئلع ربجلا

 :نيفصن دلولا توق انلعج ولو ءاذغلا لامكب ةوقلا لامكو «ةوقلا لامكب الإ موقي ال بسكلا

 .ًاعيمج امهكاله فوخ هيفو بسكلا ئلع دلولا ردقي مل هيبأل فصنو هل فصن

 . "١7ص «"ج نيدباع نبال «راتحملا در» (1١؟86؟) .ه54ص ءاج «ةيدنهلا ىواتفلا» (١؟١986)

 ."5ص «54ج «عئادبلا» (1؟8404) . ١5ص ء"ج نيدباع نبال «راتحملا درد )١5869(
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 ١٠١7 - ةيناثلا ةلاحلا :

 لايع دلوللو بسكلا ئلع رداق وهو ةقفنلل جاتحم ريقف بأ بستكملا رسعملا دلولل نوكي نأ

 ةلاحلا هذه يفف .هيبأ ئلع هقفني ءيش هبسك نع لضفي الو هتجوزو راغصلا هدالوأ لثم مهلوعي

 ةعامجلا ئلإ دحاولا مض نأل .كلذب يي تبل | همض بلطي نأ بال

 : ةثلاثلا أ ةلاحسلا ٠ ءايسرلا

 دلولاو .بسكلا نع زجاع وهو ةقفنلا ئلإ جاتحم ريقف بأ بستكملا رسعملا دلولل ناك اذإ

 همضب يضاقلا مكحيو هتوق يف هدلو بألا كراشي ةلاحلا هذه يفف .ءيش هبسك نم .لضفي ال

 .لايع  دلولل يأ هل ناك ول هيلإ همضي امك ؛لايع هل نكي مل نإو هعم لكأيل هدلو ئلإ

 :بستكملا رسعملا اهدلو ئلع مألا ةقفن - 9 ظ

 لكو .ةجوزتم نوكت 0 .ةجوزتم ريغ نوكت نأ امإ ,ةقفنلا ىلإ ةجاتحملا ةريقفلا 0 ظ

 ور ل تا :ًالوأ ٠١40

 ئلع ةرداق تناك ءاوس داب ئلع ةقفنلا اهلف «ةجوزتم ريغ ةجاتحم ةريقف مألا تناك اذإو |

 تناك اذإ الإ بسكلا نع ًازجع ربتعت اهتاذب ةثونألا نأل ءبسكلا ئلع ةرداق ريغ وأ بسكلا

 تمضو بسكلا نع ةزجاع تربتعا العف ةبستكم نكت مل اذإف اهبسك يف اهتقفنف ًالعف ةبستكم

 : يناساكلا مامإلا لاق .بسكلا نع زجاعلا بألا هيلإ مضي امك بستكملا رسعملا اهدلو ئلإ

 ضرفي ال نكلو .هعم لكأتف بستكملا رسعملا اهنبا ئلع لخدت «ةريقف تناك اذإ مألا كلذكو»
 ,05*(ةدح ئلع ةقفن - مألاو سبأألل قا امهل

 :دلولا يبأل ةجوز ةريقفلا مألا تناك اذإ : ًايناث ٠ 0 ظ

 وبأ) اهجوزو .توم الو قالطب اهقرافي مل دلولا يبأل ةجوز لازت ال ةريقفلا مألا تناك اذإو ظ

 ىلع «ةيصخشلا لاوحألا» يف اشاب يردق ةعومجم نم 4١١ ةداملا صنو 56”.2ص «4ج «عئادبلا» 01186

 بألاو ابوسك ناك اذإ الإ ريقفلا هدلاو ةقفن ريقفلا نبالا ئلع بجي ال» :هنأ ىلع ةفينح يبأ بهذم

 توقلا يف بألا كراشي ذئنيحف ءبسكلا ئلع هل ةردق ال  بسكلا نم هعنمي نمزم ضرم هيف يأ  نمز
 هيوبأ مضي لايع ريقفلا نبالل ناك نإو .ةنامز اهب نكي مل ولو نمزلا بألا ةلزنمب ةجاتحملا مألاو .ةنايد

 .«ةدح ئلع ًائيش امهئاطعإ ئلع ربجي الو لكلا ئلع قفنيو هلايع ىلإ نيجاتحملا
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 بألا نكي مل ولو هيلع مألا ةقفن بوجو رهاظلاف» : نيدباع نبا هيقفلا لاق دقف ءاضنبأ يقف (دلولا

 010 هيوبأ ةقفن ىف دلولا كراشي ال مهلوقل اهيلإ ًاجاتحم

 :هيبأ ريغب ةجوزتم دلولا مأ تناك اذإ :ًاثلاث 15

 جوزب تجوزت مث اهقّلط دق دلولا وبأ ناكل امك دلولا يبأ ريغب ةجوزتم ةريقفلا مألا تناك اذإو

 اهتقفنف ًارسوم اذه اهدلو ناك نإف ءاهدلو ئلع اهتقفنف ًابئاغ وأ ًارسعم اذه اهجوز ناك اذإف .رخآ

 هقفني ام َّنأ ىئوس بسكلا نع ًازجاع ناك اذإ هيبأ ةقفن ىف هانلصف يذلا وحنلا ئلع هيلع نوكت
 )41٠١( ةداملا هيلع تّصن ام اذهو «ًابئاغ ناك اذإ رضح اذإ دارا اذإ اهجوز ئلع هب عجري اهيلع

 :ةداملا هذه تصن ذإ «ةفينح يبأ بهذم ئلع «ةيصخشلا لاوحألا يف اشاب يردق ةعومجم» نم

 اهجوز ناك اذإ امنإ ءاهدلو ئلع ال اهجوز ئلع اهتقفنف دلولا يبأ ريغب ةجوزتملا ةرسعملا ةأرملا»

 اذإ اهجوز ئلع هب عجري هل ًانيد نوكيو اهيلع قافنإلاب رمؤي ًارسوم هريغ نم اهدلوو ًابئاغ وأ ًارسعم
 .(؟رضح وأ رسيأ

 هنأ رهاظلاف ءبستكم رسعم اهدلوو ءاهانفصو يتلا ةلاحلا يف مألا هذه دلو ناك اذإ امأ

 .هلايع عم وأ هعم لكأتل هيلإ اهمضي

 :امهدلو ئلع نيدلاولا ةقفنل نيدلا داحتا طرتشي ال - ١٠١14

 بجتف ءافلتخا وأ نيدلاولا نيدو دلولا نيد دحتا ءاوس بجت امهدلو ئلع نيدلاولل ةقفنلاو

 دالولا ةبارق يف امأف» : يناساكلل «عئادبلا» يف ءاج «نيرفاكلا هيوبأل ملسملا دلولا ئلع ةقفنلا

 يفو .2""*””«ةمذلا لهأ نم هتاهمأو هئابا ةقفن ملسملا ئلع بجيف ءطرشب سيل نيدلا داحتاف

 يف هوفلاخ نإو ءارقف اوناك اذإ هتاّدجو هدادجأو هيوبأ ئلع قفني نأ لجرلا ئلعو» :«ةيادهلا»

 هلوقلف ناوبألا امأو : مهلوقب نيدلا داحتا طارتشا مدعب مهبهذم ةيفنحلا للعيو , 0550 عهليد

 فورعملا نم سيلو . نيرفاكلا نيوبألا يف ةيآلا هذه تلزن هًافوُرْعَم ايْنَّدلا يف اَمُهْبِحاَصَوط : ئلاعت

 ءابآلا نم مهنألف تاّدجلاو دادجألا امأو .اعوج ناتومي امهكرتيو ئلاعت هللا معن يف دلولا شيعي نأ

 ءايحإلا هيلع اوبجوتساف هءايحإ اوببس مهنألو ؛همدع دنع بألا ماقم دجلا موقي اذهلو .تاهمألاو

 .ةدالولا قحب دالولا ةبارق يف ةقفنلا بوجو نألو» : مهليلعت يف اولاق امك .2"**«نيوبألا ةلزنمب

 .نيدلا فالتخاب فلتخي ال ئنعملا اذهو دلولاو دلاولا نيب ةيضعبلاو ةيئزجلا بجوت ةدالولا نأل

 .2085هب قلعتملا مكحلا فلتخي الف

 .”6ص «4ج «عئادبلا» ةنضاحف) .١١5<صض 23ج نيدباع نبال «راتحملا در» (١؟86)

 ."5ص ء4ج «عئادبلا» (40".)11850ص ,9*ج «ةيادهلا» (1؟469) . "40ص ,ج «ةيادهلا» (1؟م4هدر
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 (كتلاثل) ىمو

 ماحرألا يوذ ةقفن

 : ةغللا يف ماحرألا يوذب دوصقملا 4

 نطبلا يف هؤاعوو دلولا تبنم تيب ينعي مُحرلاو .ُمجرلا :(2407برعلا ناسل» يف ءاج
 . ماحرأ عمجلاو

 .دلولا تبنم يه يتلا محرلا اهلصأو :ةبارقلا بابسأ : محرلاو

 . ةبارقلا : محرلاو

 . ماحرأ عمجلاو ثنؤؤيو ركذُي .اهبابسأو ةبارقلا : محّرلا :25259(طيسولا مجعملا» يف ءاجو

 تانبو ةوخإإلا تانبك ضورفلا يوذ نم الو ةبصعلا نم اوسيل نيذلا براقألا : ماحرألا ووذو

 . مامعألا

 كنيب عمجي نم لك ئلع عقيو براقألا مه «محرلا وذو :5”*"2ريثألا نبال «ةياهنلا» يفو
 محَر وذ لاقيو .ءاسنلا ةهج نم براقألا ئلع  ثيراوملا - ضئارفلا يف قلطيو .بسن هنيبو
 .ةلاخلاو ةمعلاو تخألاو تنبلاو مألاك هحاكن لحي ال نم مهو «مّرحُمو محم

 : حالطصألا يف ماحرألا ووذ 6

 ناسنإلا نيب عمجي نم لك ئلع عقيو .براقألا ةغللا يف ماحرألا يوذب دوصقملا نإ :انلق

 لوصألاو عورفلا :براقألا عيمج لمشي ئنعملا اذهبو ء.ريثألا نبا لاق امك بسن هريغ نيبو

 تاوخألاو ةوخإلا نم يشاوحلاو . اولع نإو نيدلاولاو اولزن نإو دالوألا يأ - يشاوحلاو

 هذهل ءاهقفلا تاقالطإ ضعب يف اًضيأ داري ةغللا يف ماحرألا يوذل ماعلا ئنعملا اذهو . مهعورفو

 ادع نم ئلع تاقفنلا باب يف (ماحرألا يوذ) ةرابع ةيفنحلا مهنمو ءاهقفلا قلطي نكلو «ةرابعلا

 . 1١-1714 177”ص 6١21ج روظنم نبال «برعلا ناسلد سك

 .75-١١311ص 251ج ريثألا نبال «ةياهنلا» (1١؟855) .""ه ص .١ج «طيسولا مجعملا» )١185(

 -169ا/-



 ماحرألا يوذ ةقفنب دوصقملاف .اذه انثحب يف هديرن ام وه اذهو .براقألا نم لوصألاو عورفلا

 . مهيلع ةبجاولا .لوصألاو عورفلا ريغ ريغ نم براقألل ةبجاولا ةقفنلا اذه انثحب يف

 ؟ماحرألا يوذل ةقفنلا بحت له -١٠,و55

 :ةيلاتلا لاوقألا ئلإ مهفالتخا در نكميو ماحرألا يوذل ةقفنلا بوجو يف ءاهقفلا فلتخا

 :لوألا لوقلا 717

 نأل ,201459ةيعفاشلاو ةيكلاملا بهذم اذهو مهيلع بجت الو ماحرألا يوذل ةقفنلا بجت ال

 ءاج كلذ يف مهب قحلي ال مهاوس نمو نيدولوملاو نيدلاولا ةبارق يف ةقفنلا باجيإب درو عرشلا
 نإو نيدلاولا ةبارق ةقفنلا اهب قحتست يتلا ةبارقلاو» :ةيعفاشلا هقف يف ياريشلل «بذهملا» يف
 ةوخالاك براقألا نم نيدولوملاو نيدلاولا ادع نم ةقفن بجت الو ءاولفس نإو دالوألا ةبارقو اولع

 مهب قحلي ال مهاوس نمو «نيدولوملاو نيدلاولا ةقفن باجيإب درو عرشلا نأل ءامهوحنو مامعألاو
 , 05453 (ةقفنلا بوجو يف مهب قحلي ملف .ةدالولا ماكحأو ةدالولا يف

 :يناثلا لوقلا 64

 بهذم اذهو ثراولا مرحملا محرلا يذ هبيرق ئلع مرحم محر يذ لكل ةقفنلا بجت

 يفو .("90”9مرحم محر يذ لكل ةقفنلاو» :ةيفنحلا هقف يف «ةيادهلا» يف ءاج .ةيفنحلا

 ةرسوملا ةأرملا كلذكو هنم مرحم محر يذ لك ةقفن ئلع لجرلا ربجي» : يسخرسلل «طوسبملا»

 يوتسيف .ةلصلا قيرطب قاقحتسالا اذه نأل ,براقألا ةقفن نم لجرلا هيلع ربجي ام ىلع ربجت

 نم نيبو هنيب اميف حاكنلا لحي ال نم (مرحم محر يذب) دوصقملاو .©"*”"”ءاسنلاو لاجرلا هيف
 - نإف «ةبارقلا ةهجب ةيمرحملا هذه نوكت نأو .تامعلاو مامعألاك ةيمرحملا ةبارقلا هذه امهعمجت

 ."*69هل ةقفن الف ءعاضرلا نم خألاك عاضرلا ةهجب تناك ول امك ةهجلا هذهب نكت مل

 : مهبهذمل ةيفنحلا ةحح 84
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 . .ٍفوُرغملاب ْنهبَوسكو ُنُهقْدر ُهَل ِدوُلْوَملا ىلَعَول : ئلاعت هلوقب مهيمدعل رجح ا
 ثراولا دييقت امأ . ةقفتلا- .نم هل دولوملا ئلع ام لثم ثراولا ىلع يأ «كلذ 5-1 ثراولا ىَلَعَو

 )١15855( الج «جاتحملا ةياهن» ..؟155ص يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا ن نيناوق» ض508-7١7.

 )5856؟١1( .175-377ص ء11ا/ج يزاريشلل «بذهملا»

 ."60 ص اج «ةيادهلا» (1١؟9855)

 .2؟02ص «ءا"ج «هراتحملا درد (1١؟8454) .7-774؟7"ص هج «طوسبملا» )١18517(
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 ثراؤولا ْىَلَعَول :ةيآل أرقي ناك دقف - هنع هللا يضر - دوعسم نبا لوق وهف مرحم محر اذ هنوكب

 ةيآلا يف ىلاعت هلوق نم دارملل اس ةءارقلا هذهو «كلذ لثم ٍمّرَحملا ٍمحّرلا يذ

 : ئلاعت هلوق يف صاصجلا مامإلا لاقو , 0 كلَذ لن ثراولا ىلعَو :ةهتءارق ةرتاوتملا

 بألا ىلع بجو ثيح نمو 4َكِلَّذ ُلْثِم ثراولا ىَلَعَو . . ٌنهيوسكو نهر ُهَل دوُلْوَملا ىلَعَول

 هذهل برقألاف برقألا ةفصلا هذهب وه نم ئلع بجو .مرحم محر وذ وهو - لفطلا ةقفن قا
 ,0107ةلعلا

 نوك امهنيب لصافلا .ةديعبلا نود ةبجاو ةبيرقلا ةبارقلا يف ةلصلا نأب اوجتحا امك : ب
 , 0721710هرحم محر أذ بيرقلا

 : ثراولاب دوصقملا كن يكتمل

 ةيفنحلا دنع وهف .ةقفنلا هيلع بجت يذلا مرحملا محرلا يوذ نم (ثراولاب) دوصقملاو

 ةملكل ريسفتلا اذهل صاّصجلا مامإلا جتحاو .لاحلا يف ًاشراو هنوك ال ثرإلا ةيلهأ هل نم -
 نأل .ةايحلا لاح يف اثراو هب دري مل مولعم هنأل» : هللا همحر هلوقب .ةميركلا ةيآلا يف (ثراولا)

 انملع ,كلذك كلذ ناك املو . هثري نم مّلعُي ال توملا دعبو .ةايحلا لاح يف نوكي ال ا
 9”058عثاريملا لهأ نم مرحم محر وذ هنأ ئنعملا امنإو «ثاريملا لوصح دارملا سيل هن
 محر وذ لاخلا نأل معلا نبا نود لاخلا ىلع ةقفنلاف مع نباو لاخ عمتجا ول :اولاق 0

 ةقفنلا هذه نأ لصاحلاف ءريغصلل مرحمب سيل ًاثراو ناك نإو معلا نب داو «ثرالل لهأ وهو مرحم

 مل مأ ةلاحلا هْذُه يف ًاثراو ناك ءاوس ثرإلل لهأ وهو مرحم محر يذ ئلع الإ بجت ال

 , 0585 نكي

 :ثلاثلا لوقلا

 ضرفب مهثري نم ىلع مهل ةقفنلا بجت .لوصألاو عورفلا ريغ نم ماحرألا يوذل ةبسنلاب

 ٌدجلا لثم ماحرألا يوذ نم لوريتعي اوناك نإو ةقفنلا مهيلع بجتف .لوصألاو عورفلا امأ

 ,ةلباتحلا بهذم اذهو « مهتبارق ةوقل بيصعت وأ ضرفب ثري ال ناك نإو ةقفنلا هيلع ضرفتف' مال

 )١1859( ص 2ج «ريدقلا حتف»و «ةيادهلا» 0 ." 6١٠ث/ا4؟١( صاصجلل «نارقلا ماكحأو» ج١. صل1١.

 ) )1141/1اج «ةيادهلا ئلع ةيانعلادو «ةيادهلا» ص0٠0".

 )١17875( ."48ص ١1ج راغصلا ماكحأ عماجو (1741/8) . 4 4٠١ص «.١ج صاصجلل «نآرقلا ماكحأ»
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 : يتأي ام مهلاوقأ نمو

 الو ضرفب نوثري ال نيذلا ماحرألا ووذ امأف» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج : أ

 ةلاخلا :لاقف ءدمحأ هيلع صن .مهيلع ةقفن الف بسنلا يدومع ريغ نم اوناك نإف ,بيصعت

 ضرفب ثراولا مدع دنع لاملا نوذخأي امنإو ةفيعض مهتبارق نأل كلذو .امهيلع ةقفن ال ةمعلاو

 .9"28«مهيلع ٌدرلا مّدقُي كلّذلو ءبيصعت وأ

 بيصعت وأ ضرفب هئري نم لك ةقفن همزليو» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاجو : ب

 تنبو هتمعك هئري ال وأ .هيخأك رخآلا هثرو ءاوس (لوصألاو عورفلا يأ) بسنلا يدومع ىئوس نمم
 مث بألا ئلع ةقفنلا بجوأ «كلذ ثم ثراولا ىَلَعَو# : ئلاعت هلوقل ءهمع تنبك هوحنو هيخأ

 يذب سيل نم مهو ماحرألا ووذ امأف . بوجولا يف كارتشالا يضتقي كلذو هيلع ثراولا فطع

 مهتبارق نألو ءمهيف صنلا مدعل مهيلع الو مهل ةقفن الف .بسنلا يدومع ريغ نم ةبصع الو ضرف
 نكي مل اذإ مهيلإ فرصي لاملا نأ يف نيملسملا رئاسك تيملا لام نوذخأي امنإو .ةفيعض

 نيدلا يقت خيشلا راتخاو .مهيلع درلا ميدقت ليلدب - بيصعت وأ ضرفب ثراو يأ - ثراو تيملل

 . ""*9ماع وهو محرلا ةلص نم هنأل ,بوجولا ةيميت نبا

 ةقفنلا بوجول طرتشي الف - اولزن نإو دالوألاو اولع نإو نيدلاولا يأ - بسنلا يدومع يف امأ
 اوناك اذإ امأ : «عانقلا فاشكو»و «ينغملا» يف ءاج دقف .مهتبارق ةوقل كلذو نيثراو مهنوك مهيلع

 نإو مأل ّدجلا ىلع بجتف «نيثراو اونوكي مل نإو مهيلعو مهل بجت : ةقفئلاف ءبسنلا يدومع نم

 ,05879ةقفنلا هل بجت امك ٠ بيصعت وأ ضرفب ثري ال ناك

 ينغلا هبيرق هئري ريقف لكل ةقفنلا بجتو : ةلبانحلا هقف يف «تادارإلا ئهتنم حرش» يفو : د

 هبسن يدومع ئوس نمم لاخك محرب هثري نأ ال «مأ ريغل مع نباك بيصعت وأ ,مأل خأك ضرفب
 اهثري وهو بيصعت الو ضرفب اهيخأ نبا ثرت ال ةمعلا نإف .ةمعك ال وأ رخآلا هثرو ءاوس

 دوُلْوَملا ىَلَعَول :ئلاعت هلوقل ثراولا ئلع ةقفنلا نأل ثراو هنأل «هيلع ةقفنلا بجتف بيصعتلاب

  عاضرلا ةقفن بألا ىلع بجوأف «َكِلَذ لْثِم ثرالا ىَلَعَو . .ٍفوُرغَملاِ ٌنُهتَوْسْكَو ني ا
 لوسرأ اي ليق :هيفو ٍخلَي هللا لوسر ثيدحلو .بألا ئلع هبجوأ ام لثم ثراولا ئلع بجوأ

 ناو نع ,كاندأ وه يذلا كالومو : ظفل يفو كاخأو كتخأو كابأو كّمُأ : :لاق ؟ ربأ نم 01

 ..085ص ءالج «ينغملا» (17414)
 . "4١ص .؟ج «عانقلا فاشك» (1741ه)

 . 78١-316 4ص اج «فاشك» ,ه 85ص ءالج «ينغملا» (١؟4الك)
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 اقع يلع قر ةةليصلا ني ةققتلاو ةلئضلاو ديلا :ةتلاف . دوا وبأ كور... ًالوضوم امحرو
 , 010””أبجاو

 حجارلا لوقلا - ٠١0767

 «ضعب ئلع مهضعبل بجتف ماحرألا يوذ نيب تبثت ةقفنلا نأ - يل ودبي امك  حجارلاو .

 خيش رايتخا اذهو .محرب وأ بيصعت وأ ضرفب هئرإ ناك ءاوس مهنم ثراولا ئلع بجت اهنأو
 هثري نم لك ةقفن همزليو» : لاق ثيح «عانقلا فاشك» بحاص هنع هلقني امك ةيميت نبا مالسإلا

 يدومع ريغ نم ةبصع الو ضرف يوذب اوسيل نم مهو ماحرألا ووذ امأف . . بيصعت وأ ضرفب

 ةقفنلا بوجو يأ  بوجولا ةيميت نبا مالسإلا خيش راتخاو .مهيلع الو مهل ةقفن الف .بسنلا
 ىليل يبأ نبا لوق وه ةيميت نبا هراتخا امو .29(ماع وهو محرلا ةلص نم هنأل .- مهيلعو مهل

 «بيصعت وأ 2« ضرفب هثرإ ربتعي ملو «مرحم ريغ وأ ناك ًامرحم ثراو لك ئلع ةقفنلا بجت هدزعف

 منغلا ةدعاق نإ مث 94"*"2كِلَذ لثم ثراّولا ئَلَعَوط :ئلاعت هلوق وهو نآرقلا رهاظب لدتساو
 ةقفنلا بوجو يغبنيف .محرلاب ولو هبيرق نم هثرإ روصتي ماد ام بيرقلا نأل كلذ ي يضتقت مرغلاب

 .هل هيلع

 :(هيلع قْفئُملا) ةقفنلا هل بجت نم طورش 0/٠١
 : ةيفنحلا دنع : ًالوأ

 باجيإ ناك ًاينغ ناك اذإ هنإو ,جاتحملا ريغل بجت الف هيلع َقْفْنُملا ةجاحب لولعم اهبوجو نأل
 ,88:2"2هريغ لام يف اهباجيإ نم ئلوأ هسفنل هلام يف ةقفنلا

 :راسعإلا ٌدح 1٠١0764

 بجت الو ةقدصلا ذخأ هل لحي يذلا وه ليق «ةقفنلا قحتسي يذلا رسعملا ّدح ىف فلتخاو

 . جاتحملا وه ليقو .ةاكزلا هيلع

 ؟ةقفنلا قحتسي له لزنم هل رسعملا - ٠ الهه

 .فالاتخا هيف ؟ رسوملا هبيرق ئلع ةقفنلا قحتسي د لهف «جات اتحم وهو مداخو لزنم هل ناك ولو '

 73١. 4ص "جا «عانقلا فاشكد )١118178( ."هالص 7”ثج «تادارإلا ىهتنم حرش» 217417

 .7؟ ص 24ج «عئادبلاو (١؟٠5188) . 779ص 05ج «طوسبملا» )١781/4(
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 .اهيلع قافنإلاب خألا رمؤي ال اتخأ ناك ول ئتح قحتسي ال :ةياور يف «ةيفنحلا بهذم يف ةياورلا
 ال ًالزنم كلمي نمو جاتحملا ريغل بجت ال ةقفنلا نأ ئلوألا ةياورلا هجو) .قحتسي ةياور يفو
 مداخلا عيبي وأ ءاركلاب نكسيف ًالزنم يرتكيو هلك وأ رادلا ضعب عيب هنكمي هنأل ًاجاتحم ربتعي

 لكل نكمي ال اذكو «ًاردان الإ عقي ال لزنملا عيب نأ ىئرخألا ةياورلا (هجو) .- ًاقيقر هرابتعاب -
 دحأ رمؤي الف « يناساكلا لوقي امك «؛باوصلا وه اذهو ؛ىئرتشملا لزنملاب وأ ءاركلاب نكسلا دحأ

 .©5810وراد عيبب رمؤي الو ةقدصلا هل ّلحت هنأ ىئرت الأ .هيلع قافنإلاب بيرقلا رمؤي لب ءرادلا عيبب
 ئلع هقافنإو هضعب عيبب رمُأ لزنملا ضعب هيفكي ناك ول :«ةريخذلا» نع هراتحملا در» يفو

 عاتمو . هسفن ئلع لضفلا ققنيو + ىندأ ةبادءاربخو اهعيني ليزي ةسيفن ةياذ هل تناك ول 15و «.هسفن

 ,05849ةبادلاو لزنملا لثم هيلإ 0 تيبلا

 :بسكلا نع ًازجاع نوكي نأ : ا

 نم هعنمت ةهاع هيفو اغلاب هل يف طرت
 قئاوعلا نم كلذ ريغ وأ امهلشأ وأ نيديلا عوطقم ناك وأ .نونج وأ ئمع وأ جلف هب وأ ,بسكلا

 ىلع ةقفنلاب هل مكحي ال ابستكم احيحص ناك نإف . باستكالا نم ناسنإلا عنمت يتلا ضراوعلاو

 .0585ارسعم ناك نإو هريغ

 :بسكلا نع نيزجاعلا مكحب نوربتعملا ه7

 ناك وأ «تاتويبلا يوذ نم ناك وأ ؛ءاسنلاو راغصلا :بسكلا نع نيزجاعلا مكحب ربتعيو

 ريقف مرحم محر يذ لكل ةقفنلا بجتو» : «راتحملا درو راتخملا رذدلا» يف ءاج دقف .ملع بلاط

 ناك وأ «ةنمز وأ بسكلا ئلع ةرداق ةحيحص «ةريغص وأ ةغلاب تناك ءاوس ئثنأ وأ ًاريغص ناك اذإ

 تلي ؛بسكتلاب راعلا هقحلي سانلا كايف نوكي وأ فرشلا لهأ نم يأ 525 يوذ نم

 ,05249(دشر هب ناك اذإ ملع

 :هل ةقفن الف زجاعلا بستكا اذإ 4

 ةقفنلا نع هبسكب هئانغتسال هل ةقفن الف .زجاعلا مكحب ربتعا نم وأ زجاعلا بستكا اذإو

 .15”7 ص 2كج يناساكلل «عئادبلا» 207 ؟7”ص 26ج «طوسبملا» (1 5441١

 .278ص «ا"ج نيدباع نبال «راتحملا در» (1١؟88؟)

 . "6ص ؛4ج «عئادبلاو 1114485

 .5717-72378ص الج «راتحملا درو راتخملا ردلا» )١7884(
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 ولو ًاقلطم قثنأ وأ ناك ًاريغص مرحم محر يذ لكل ضب ةقفنلا بجتو» : «راتخملا ٌردلا» يف ءاج

 هتعو ئمعك ةنامز وحنب بسكلا نع ازجاع اغلاب ركذلا ناك وأ ةحيحص ةغلاب ئثنألا تناك

 ىلع ةرداقلا ةحيحصلاب دارملاو» :نيدباع نبا لاق .لوقلا اذه ئلع ًاقيلعتو 2840« . . جلفو
 ركذ نم نإ :تلق نإف .اهل ةقفن ال «ةلّسغملاو ةلباقلاك لعفلاب ةبستكم تناك ول نكلو بسكلا

 وأ هيلجرب بنعلا سود ئلع نيديلا عوطقمو بالودلاب لمعلا ىلع ردقي ئمعألاف 2« بستكي لق

 الف الإو بوجو الف قافنإلا نع ئنغتساو كلذب بستكا نإ :(انلق) .سرخألا اذكو ةسارحلا

 , 05243( فّلكي الف ةداع بسكلا نع عنمت راذعألا هذه نأل فلكي

 : هيلع قفنملا طورش ىف ةلبانحلا بهذم :ًايناث 4

 قافنإ نع هب ينغتسي بسك الو هل لام ال ًاريقف نوكي نأ ةقفنلا هل بجت نميف ةلبانحلا طرتشا

 عقاوم نم كلذ ريغل وأ هنونجل وأ هرغصل وأ هيف ةنامزل هنع هزجعل هبسك مدع ناك ءاوس .هيلع هريغ
 تاللاحلا هذه يف هنأل هايس دل رس ةلوددلا ةفرتح الا كلو اريك احييجم ناك وأ باستكالا

 بسك وأ لامب ارسوم ناك نإف ءاذه ئلعو .ةقفنلا هل بجتف ةجاحلاو رقفلا فصو هيلع قدصي

 .07589هلامكإ بجو كلذ هفكي مل نإف .هل ةقفن الف هيفكي

 :ةيرهاظلا بهذم :ًاثلاث

 نم ئلع ةقفنلا ئلع هسفن ةقفن نع لضاف هدنع دحأ لك ربجي» : يرهاظلا مزح نبا لاق

 ئنعمو "يلا ةقفن الف سح نإو بسكتو شاعم ىلع ردق نمو . هديب لمع الو هل لام اال

 الف الاعف بستكا نإف ءبسكلا نع ًازجاع ًاريقف نوكي نأ ةقفنلا هل بجت نميف طرشلا نأ كلذ
 .هيفكي هبسك ناك اذإ هل ةقفن

 : ةيديزلا بهذم :ًاعبار 0

 لع حنو اولاق دقف.هل لام ذل ًارسغم نوكي نأ ةقفنلا هل بحت نميف طرشلا ءةيديزلا دنغو
 :ةرابعلا هذه ئلع ةيديزلا ءاهقف نم حارشلاو نوقلعملا لاقو .©8)رسعم لك ةقفن رسوم لك

 .5377-578ص «7ج «راتخملا ردلا» (1١؟88)

 .71717-578ص الج نيدباع نبال «راتحملا در» (1١؟885)

 .7ها/ص .7ج «تادارإلا ئهتنم حرش» ءالا ؛ص .ج «عانقلا فاشك» 1447

 .1١1-١٠٠١ص ,١٠ج «ىلحملا» (1١؟884)

 .645ص .7ج «راهزألا حرش» (1798489)
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 ولو» مهلوق نأ يل ودبيو .©**7ًأبوسك ولو ًاريغص وأ ًاريبك ًافيعض وأ ًايوق رسعملا ناك ولو»
 العف بستكا ول امأ .ًللعف بستكي ال ماد ام ةقفنلا هل بجتف ءبسكلا ئلع ًارداق يأ «ًابوسك
 ققحت اذإف هبسك وأ هلام يف ناسنإ لك ةقفن نأ لصألا نأل هل ةقفن ال نأ «يل رهاظلاف «هرايتخاب

 .هل ةقفنلا بجوي ام كانه نكي مل امهدحأ

 : (قفنملا) ةقفنلا هيلع بحت نم طورش 01

 : ةيفنحلا دنع :ًالوأ

 بجت الف ءًارسوم نوكي نأ ماحرألا يوذ ةبارق يف هريغل ةقفنلا هيلع بجت نميف طرتشي :اولاق
 نم ةقفنلا هذه بوجو نأل ءبسكلا ىلع ًارداق ناك نإو ةقفن ةبارقلا هذه ىف رسوملا ريغ ئلع

 .©84ءارقفلا ئلع ال ءاينغألا ىلع بجت تالصلاو ؛ةلصلا قيرط

 :قفنملا راسي ٌدح - ٠١

 فسوي يبأ نع يور ؟راسيلا اذه ّدح امف هيلع ةقفنلا بوجول ًاطرش قفنملا راسي ناك اذإو

 نبا لاق .ةقفنلا هيلع تبجوو ارسوم ربتعا باصنلا اذه كلم نمف «ةاكزلا باصن ربتعي هنأ : هيف

 .ةاكزلا هيف بجت ام هعم نكي مل نم مرحملا محرلا يذ ةقفن ئلع ربجأ ال :فسوي وبأ لاق ةعامس

 ءاهتقفن ئلع ربجي مل ةجاتحم تخأ هلو لايع هل سيلو ًامهرد الإ مهرد اتئام هعم ناك ول ئتح

 يبأ بحاص دمحم نع ماشه ىئورو .ًامهرد نيسمخ رهشلا يف بسكيو هديب لمعي ناك نإو

 . يذ ةقفن ئلع هربجأ .هلايعلو هل رهش ةقفن نع لضف هدنعو رهش ةقفن هل ناك اذإ :لاق هنأ ةفينح

 ةعبرأب هنم يفتكي ًامهرد موي لك بستكي وهو هل ءيش ال نم امأو دمحم لاق .مرحملا محرلا:

 .هتقفن ىلع ربجي نم ئلع هلضف قفنيو هب عستي ام هلايعلو هسفنل هنم عفري هنإف قيناود

 يف هنع ينغ وهف اهيلع داز امف رهش ةيافك هدنع ناك نم نأ دمحم نع ماشه ةياور (هجو)

 .فسوي يبأ لوق (هجو) .هبراقأ ئلإ ةدايزلا فرص هيلع ناكف باستكالل عستي رهشلاو «لاحلا

 ةعيرشلا يف ىنغلا ٌدحو .ةقدصلاك ءاينغألا ئلع بجت امنإ ةالصلاو ,ةلص محرلا يذ ةقفن نأ

 مئاد بسك هل ناك اذإ هنأ وهو قفوأ دمحم هلاق امو : يناساكلا مامإلا لاق .ةاكزلا هيف بجت ام

 هل ناك اذإ هلام لضفك هبراقأ ئلإ هفرص بجي هتيافك ئلع داز امف ,هعيمج ىلإ جاتحم ريغ وهو

 .644ص 27ج هراهزألا حرش» )١11840(

 ردلاو 20ه 72ص 2ا"ج هريدقلا حتف»و «ةيادهلا»و 2724 ص هج «طوسبملا» 23" ه ص . 4ج «عئادبلا» (1١؟8815)

 ."؟7ص كج «راتحملا درو راتخملا
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 ةقفنلاو «ةيلاملا ئلاعت هللا قوقح بوجو يف ربتعي امنإ باصنلا نأل ,باصنلا ربتعي الو .لام

 . 2259 ءادألا ناكمإ اهيف ربتعي امنإو اهيف باصنلاب رابتعالل ئنعم الف ءدبعلا قح

 : ةلباتحلا بهذم :ًايناث 4

 ةقفن نع لضاف «ةقفنلا قحتسم ئلع قفني ام هل نوكي نأ ةقفنلا هيلع بجت نميف طرتشي :اولاق
 كسفنب أدبا» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل هتليلو هموي «هبسك نم وأ هلاومأ نم امإ ءهتجوزو هسفن

 .ةاساوم تبجو ةقفنلا هذه نأل .ءيش هيلع بجي ال ءيش هدنع لضفي ال نمف .(«لوعت نمب مث

 , 01459 جاتحم ئلع بجت الف

 ٠6 ةيرهاظلا بهذم :ًاثلاث :

 ةقفن نع لضاف لاملا نم ءيش ةقفنلا هيلع بجت نم يأ قفنملا دنع نوكي نأ اوطرتشا

 ْ سلبوا ةقفنلا هيلع

 : ةيديزلا بهذم :ًاعبار ٠ الكك

 فق دب لك لع جحيم :اولاق دقف اروع ةوكي لأ قفنملا يف مهدنع طرشلاو

 .«.بسكتم الو : مهلوقب «رسوم لك ئلع :ةرابعلا هذه ىلع مهحارش قيلعت ءاجو , 011442 (رسعم

 نوكي نأ طرشلا نأ كلذ ئنعمو ىريغل ةقفنلا هيلع بجت ال هبسكب رسوملاف 1"*؟9«هيلع بجت الف

 كلا ناهي است وع يف ذل لاجل اريون

 :ًاعيمج هيلع قّفتُملاو قفنُملا طورش ٠٠١410

 امهيف طرتشي هل بجت نمو ةقفنلا هيلع بجت نم يأ - هيلع قْقنُملاو قفنُملا يف ط
 ليلعتو «ماحرألا يوذ ةبارقأ د هذه يف رفاكلاو ملسملا نيب ةقفنلا يرجت الف ا داحتا

 . نيهجو نم كلذ

 . "69ص 22ج «ريدقلا حتف»و «هيادهلا» . 4*7 ص مج (طوسبملا» 2” ه ص جا «عئادبلا» ةتقكلف]

 .7ها/لص الج «تادارإلا ئهتنم حرشو 1*2 ص 2”ج «عانقلا فاشك» )١15895(

 ١٠٠ص ؛١٠ج «ئلحملا» (١؟54945)

 .644ص 27ج «هراهزألا حرش» )١17896(

 .(4) مقر شماه .044ص .7؟ج «راهزألا حرش» )١71895(

5١6 



 فالتخا عم محر ةلص بجت الو ةلصلا قيرط نع ةقفنلا هذه بوجو نإ : (لوألا هجولا)

 .دالولا ةبارق ريغ ىف نيدلا

 نيدلا فالتخا دنع ةثارو الو ةثارولا قحب ةبارقلا هذه يف ةقفنلا بوجو نإ :(ىناثلا هجولا)

 نإف ةلباتحلا بهذم ًاضيأ اذهو .24197ههليلعت وه اذهو «ةيفنحلا بهذم اذهو .اهيف ةقفن الف

 يوذ ةبارق ىف وأ دالولا ةبارق ىف كلذ ناك ءاوس نيدلا داحتا مهدنع ةقفنلا بوجو طورش نم

 .""ةظرخآلا ئلع امهدحأل ةقفن الف ءانيد افلتخا اذإف ,ماحرألا

 داتا نيدلاولا"ةبازق نيغ يف ةقفنلا بوجو طورش نم نأل ,ةيديزلا بهذم ًاضيأ اذهو

رسعم لك ةقفن رسوم لك ئلع بجيو» : «راهزألا حرش» يف ءاج دقف «نيدلا
 (امهدحأ) : نيطرشب 

 22550(. .نيوبألا ريغ يف طرشلا اذهو .هتلم ئلع نوكي نأ

 .36ص 25ج« ئادبلا» )١5841(

 . 58860 ص الج «ينغملا» )١11844(

 .44©6صض 23ج «راهزآلا حرش» )١54869(
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 عبا)) ىمل
 مهيلع قفنملاو نيقفنملا ددعت

 «ةقفنلا مهل وأ مهيلع بجت نم ددعت»

 دايك

 هل بجت نم يأ هيلع قفنملا ناكو ًادحاو .ةقفنلا هيلع بجت نم يأ ءَقْفْنُملا ناك اذإ
 اهقحتسيو درفلا قفَنُملا ئلع بجت اهلك ةقفنلا نإ ذإ ةلأسملا ىف لاكشإ الف ًاضيأ ًادحاو «ةقفنلا
 ةلاح يف وأ  ةقفنلا مهيلع بجت نم يأ  نيقفنملا ددعت لاح يف نكلو درفلا هيلع قفنملا اهلك

 يفف ءاهتمكح نايب مزلتست لئاسم ةلمج رهظت . ةقفنلا مهل بجت نم يأ  مهيلع َقّقُْملا ددعت
 اذإو ؟مهنود اهلمحتي ساسأ يأ ئلعو ؟ةقفنلا مهنم لمحتي نم ةفرعم نم ٌدب ال نيقفنملا ددعت

 .هلك كلذ يف طباوضلا يه امو ؟ةتوافتم بسنب مأ ةيوسلاب اهنولمحتي لهف .ًاعيمج اهولمحت

 نود مهضعب ةقفنلا قحتسي لهف «لئاسم ةلمج ًاضيأ رهظت مهيلع قفنملا ددعت ةلاح يفو

 ةقفنلا تبجو اذإو ؟نيرخآلا نود ةقفنلل ضعبلا اذه قاقحتسا نوكي ساسأ يأ ئلعو ؟ضعب

 ؟هلك كلذ يف طباوضلا يه امو ؟ةفلتخم بسنب مأ «ةيوسلاب مهل بجت ًاعيمج مهل

 :ثحبلا جهنم 84

 : يلاتلا وحنلا ئلع «نيبلطم ىلإ ثحبملا اذه مسقن .مدقت ام ئلع ءانبو

 .(ةقفنلا مهيلع بجت نم) نيقفنملا ددعت :لوألا بلطملا

 .(ةقفنلا مهل بجت نم) مهيلع َقَّنُملا ددعت : يناثلا بلطملا

 (ةقفنلا مهيلع بجت نم) نيقفنملا ددعت

 :ددعتلل روص ثالث

 ولخي الف ءدحاو نم رثكأ اوناكف  ةقفنلا مهيلع بجت نم ددعت اذإ يأ  نوقفنملا ددعت اذإ
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 راسيلا يفو اهتوقو اهتجردو ةبارقلا عون يف نيواستم مهلك اونوكي نأ :ئلوألا ةروصلا

 ' .ةقفنلا باجيإل بولطملا

 «ةونبلا ةهج نم مهضعب نوكي نأك - ةبارقلا عون يف نيفلتخم اونوكي نأ : يناثلا ةروصلا
 اوناك وأ . ةمومعلا ةهج نم مهضعبو .ةوخألا ةهج نم مهضعبو .ةوبألا ةهج نم مهضعبو
 نيفلتخم اوناك وأ .نبا ءانبأ رخآلا ضعبلاو .ءانبأ مهضعب نوكي نأك ةبارقلا ةجرد يف نيفلتخم

 .نورسوم مهلكو .بأل ةوخأ مهضعبو ءءاقشأ ةوخأ مهضعب نوكي نأك ةبارقلا ةوق يف

 نيفلتخمو .اهتوق يف وأ اهتجرد يف وأ ةيارقلا عون يف نيفلتخم اونوكي نأ : : ةثلاثلا ةروصلا

 . سوم مهضعبو و مهضعب نوكي نأب راسعإلاو راسيلا يف اها

 :ئلوألا ةروصلا مكح 1/٠١

 راسيلا يفو اهتوقو اهتجردو ةبارقلا عون يف نيقفنملا يواست انلق امك ينعت ةروصلا هذهو

 ناتنب وأ نانبا ةقفنلل قحتسم جاتحم ريقفل ناك ول امك .ةقفنلا باجيإل مهنم لك يف بولطملا

 . يواستلاب مهيلع بجت ةقفنلا نإف .ناتقيقش ناتخأ وأ

 :راسيلا ةجرد يف مهفالتخا  ١٠١الالا

 قئاف مهدحأ ناك نأب راسيلا ةجرد يف ةروصلا هذه يف ةقفنلا مهيلع بجت نم فلتخا اذإو

 لهف . ةقفنلا بوجول راسيلا نم ئندألا ّدحلا يأ  رثكأ ال ةاكزلا باصن كلمي رخآلاو ,قنغلا
 :باوجلاو ؟راسيلا ةجرد يف مهفالتخا ةبسنب مهنم لك ئلع ةقفنلا رادقم فلتخي

 ئنغلا قئاف امهدحأ نانبا ريقفلل ناك نإف» :ةيفنحلا هقف يف (ةيناخلا ىواتفلا» يف ءاج

 بتك نم  «رحبلا» يف ءاج نكلو .©٠25”3«ءاوسلا ئلع امهيلع ةقفنلا تناك ًاباصن كلمي رخآلاو
 ةيفنحلا بتك نم - «ةريخذلا» يف ركذو ..» :(ةيناخلا يواتفلا» يف ام ركذ نأ لعب ةيفنحلا

 اذه انخياشم لاق :لاق هنأ يناولحلا نع لقنو .دمحم (طوسبم» ىلإ ةيناخلا يف هازعو ًافالخ

 ردق يف اتوافتي نأ بجيف :ايحاف انواقت انءاقت اذإ نأ اري ًاتوافت راسيلا ىف اتوافت اذإ
 , 0055 09(ةقفنلا

 رثكم رسوم امهدحأ نانبا لجرل ناك اذإو» :ةيفنحلا هقف يف «راغصلا ماكحأ عماج» يفو

 . 5 5 م8/ص ١1ج «ةيناخلا ىواتفلا» (1١؟90)

 )١(. شماه .444ص - هللا همحر  ةرهز يبأ ذاتسألل ةيصخشلا لاوحألا باتك» (1١؟9401)
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 ام اذُهو .©610”(لقأ طسوتملا ئلعو رثكأ رثكملا ئلع ءامهيلع ةقفنلاف لاحلا طسوتم رخآلاو
 ئلع اهرادقم لعجيف «ةقفنلا مهيلع بجت نم راسي ةجرد يضاقلا ظحالي نأ يغبنيف هحج
 '.لاحلا طسوتم ئلع اهرادقم نم رثكأ ىنغلا ريثكلا

 ٠١37 ةيناثلا ةروصلا مكح :

 ةبارقلا عون يف مهفالتخا عم ةقفنلا مهيلع بجت نم ددعت ءانلق امك ,ينعت ةروصلا هذهو
 «تالاح ةروصلا هذهلو .نورسوم عيمجلا نأ يأ مهعيمج راسي عم اهتوق يف وأ اهتجرد يف وأ
 ةلاح لك مكح نّيبو .تالاح عبسب نيدباع نبا روهشملا هيقفلا اهرصح دقو اهمكح ةلاح لكلو
 لك مكحو تالاحلا هذه ركذنو يفنحلا بهذملا ءاهقف لاوقأ نم اهصلختسا يتلا طباوضلل ًاقفو
 ,055:9.يدباع نبا اهركذ امك ةلاح

 :ةيناثلا ةروصلا تالاح 2 14

 .طقف ًاعورف ةقفنلا مهيلع بجت نم نوكي نأ : (أ)

 يشاوحو ًاعورف اونوكي نأ : (ب)
 . ًالوصأو ًاعورف اونوكي نأ : (ج)
 يشاوحو ًالوصأو ًاعورف اونوكي نأ : (د»)
 .طقف الوصأ اونوكي نأ : (ه)

 يشاوحو ًالوصأ اونوكي نأ : (9)
 .طقف يشاوح اونوكي نأ : (ز)

 :طقف عورفلا عامتجا : ئلوألا ةلاحلا 0

 نم برقلا مث ةيئزجلا مهيف ربتعملاف .طقف عورف ئثنأ وأ ناك ًاركذ ةقفنلا قحتسمل ناك اذإ
 مكحلا نوكي ساسألا اذه ئلعو . ةنم نيثراو ريغ وأ نيثراو مهنوكل رابتعا نود ةقفنلا قحتسم

 :ةيلاتلا ةلثمألا ىف ىلاتلا وحنلا ئلع ةلاحلا هذه يف

 ةففلاف ةملتبف 1 رخآلاو يارصتاب انهدحأ ناذلو ملسملا ةقفنلا ا ناك اذإ :ًالوأ

 ف 0 نأ وأ كرب ذل ينارصنلا نوكل رابتعا 5 تلا

 ىلإ برقأ هنأل .ءطقف نبالا ئلع بجت ةقفتلاف نبا نباو نبا ةقفنلا قحتسمل ناك اذإ : ًايناث
 كيا
 ."68ه6ص .١ج يتشورسألل «راغصلا ماكحأ عماج» (1؟00١9

 .اهدعب امو "75ص «ءا"ج «راتحملا در» (١؟90*)
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 . ةيئزجلا يف ايواست نإو نبالا نبا نم ةقفنلا قحتسم

 ىلإ برقأ اهنأل ءطقف تنبلا ئلع ةقفنلاف «نبا نباو تنب ةقفنلا قحتسمل ناك اذإو :ًاثلاث

 . ةيئزجلا يف ايواست نإو نبالا نبا نم ةقفنلا قحتسم

 يواستلاب امهيلع بجت ةقفنلاف «نبا نباو تنب تنب ةقفنلا قحتسمل ناك اذإو :ًاعبار

 .تنبلا تنب ال نبالا نبا وه ثراولا ناك نإو ةقفنلا قحتسم نم برقلاو ةيئزجلا يف امهيواستل

 بوجو يف نايواستيف «نايواستم امهيف امهو برقلاو ةيئزجلا ربتعملا امنإو ثاريملل رابتعا الو

 . ةقفنلا

 5/١٠١ يشاوحلاو عورفلا عامتجا :ةيناثلا ةلاحلا :

 مامعألاك ماحرألا يوذ نم براقألا نذإ مهف .لوصألاو عورفلا ادع ام يشاوحلاب دوصقملا

 كلذ ئنعمو «ثرإلا نود برقلاو ةيئزجلا ةلاحلا هذه ىف ربتعملاو . تاوخألاو ةوخإلاو لاوخألاو

 ةقفنلا قحتسم نم ةيئزجلاب مهنومدقتي عورفلا نأل «نيدوجوم ريغ مهرابتعاو يشاوحلا طاقسإ

 :ةيلاتلا ةلثمألا يف مكحلا نوكي ساسألا

 مدقتل طقف تنبلا ىلع ةقفنلاف «ةقيقش تخأو تنب ةقفنلا قحتسمل ناك اذإ :لوألا لاثملا

 .اهل رابتعالاو «ةيئرجلاب تخألا ئلع تنبلا

 نبالا ىلع ةقفنلاف ءملسم خأو ينارصن نبا ملسملا ةقفنلا قحتسمل ناك اذإ : يناثلا لاثملا

 . ةقفنلا قحتسم نم برقلابو ةيئزجلاب هيلع نبالا مدقتل خألا وه ثراولا ناك نإو ءطقف ينارصنلا

 نإو تنبلا دلو ئلع ةقفنلاف قيقش خأو تنب دلو ةقفنلا قحتسمل ناك اذإو :ثلاثلا لاثملا

 ةطساوب امهنم لك ءالدإل ةقفنلا قحتسم نم برقلاب ايوتسا نإو «ةيئزجلاب هصاصتخال ثري مل

 :لوصألا عم عورفلا عامتجا : ةثلاثلا ةلاحلا  ١١ا/ا/ا/

 ماق نمف « حيجرتلا ربتعا دجوي مل نإف « ةيئزج برقألا ئلع بجت ةلاحلا هذه يف ةقفنلاو

 :ةيلاتلا ةلثمألا يف مكحلا نوكي ساسألا اذه ئلعو .هريغ نود ثراولا ئلع ةقفنلا

 نود بألا ئلع ةقفنلاف «تنب تنب وأ نبا نباو بأ ةقفنلا قحتسمل ناك اذإ :لوألا لاثملا

 .امهنم ةيئزج برقأ بألا نأل «تنبلا تنب وأ نبالا نبا
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 يف ايواست نإو امهنأل ,نبالا ئلع ةقفنلاف نب باو بأ ةقفنلا قحتسمل ناك اذإ : يناثلا لاثملا

 هللا لوسر ثيدح وهو نبالا ىلع ةقفنلا بوجول حججرملا دجو نكلو ةقفنلا قحتسم قحتسم نم برقلا

 .دلولا لام يف ليوأت هل ناكف ,«كيبأل كّنامو تتنأو : خلك

 يف ايواست نإو امهنأل نبالا ٍئلع ةقفنلاف نباو مأ ةقفنلا قحتسمل ناك اذإ :ثلاثلا لاثملا

 ًاصاخ اذه سيلو «كيبأل َكّلامو ٌتنأ» : لكي هلوق وهو دلولا لام يف اليوأت مألل نأ الإ ةيئزجلا

 باجيإل حجرملا وه دلولا لام يف اهل اذه ناكف ,؛كلذك مألل لب .ضعبلا مهوتي دق امك بألاب

 .نبالا ئلع اهل ةقفنلا

 ردق ئلع امهيلع ةقفنلاف نبا نباو بألا وبأ وه ّدج ةقفنلا قحتسمل ناك اذإو : عبارلا لاثملا

 حجرملا دوجو مدعو ةقفنلا قحتسم نم ةيئزجلاو برقلا يف اهيواستل «ةقفنلا قحتسم نم امهئاريم
 , ئلع نوكيف .ةقفنلا قحتسم نم امهثرإ رادقمب ةقفنلا امهيلع بجتف .ثرإلا ربتعيف امهدحأ يف

 . هئاريم نم امهبيصن وه اذه نأل ,ةقفنلا سادسأ ةسمخ نبالا نبا ئلعو .ةقفنلا سدس ٌدجلا

 ئلع اهلك ةقفنلاف تنب تنب عم (بأ وبأ) دج ةقفنلا قحتسمل ناك اذإو :سماخلا لاثملا

 نوكيف ءامهدحأ يف حجرملا دوجو مدعو ةقفنلا قحتسم نم ةيئزجلاو برقلا يف امهيواستل ٌدجلا

 . ةقفنلا لك هيلع بجتف ةقفنلا قحتسم نم لاملا لك ثري دجلاو .ثرالل رابتعالا

 يشاوحلاو لوصألا عم عورفلا عامتجا :ةعبارلا ةلاحلا 74

 ال هنأكف .عورفلا دوجوب طقست يشاوحلا نأل «ةثلاثلا ةلاحلا مكح وه ةلاحلا هذه مكحو

 .اهنيعب ةثلاثلا ةلاحلا وهو لوصألاو عورفلا ىوس دجوي

 :طقف لوصألا دوجو :ةسماخلا ةلاحلا 4

 ئلع ءانبو .لوصألا عم هدوجو مدع وأ بألا دوجو ىلع ءانب فلتخي ةلاحلا هذه يف محلاو

 : ةيلاتلا دعاوقلا قفو مكحلا نوكي اذه ئلعو ١ ضعب نود مهضعب وأ نيثراو او مهنوك

 هدلو ةقفن يف دحأ بألا كراشي ال هنأل « طقف هيلع ةقفنلاف بأ مهعم ناك نإ : ىلوألا ةدعاقلا

 .بألا ئلع اهلك ةقفنلاف ٌدجو بأ ةقفنلا قحتسمل ناك ولف . يبلصلا

 بسح ًاعيمج مهيلع ةقفنلاف نيثراو ًاعيمج اوناكو بأ لوصألا عم نكي مل نإ : ةيناثلا ةدعاقلا
 بجت ةقفنلاف .بأل ٌدجو مأ ةقفنلا قحتسمل ناك اذإف . ةقفنلا قحتسم نم ثاريملا يف مهتبصنأ

 .كلذك امهثاريم نأل ءّدجلا ئلع اهاثلثو مألا ىلع ةقفنلا ثلث ًاثالثأ امهيلع

 .ثراو ريغ رخآلا ضعتبلاو كرا مهضعب ناكو بأ لوصألا عم نكي مل اذإ : ةئلاثلا ةدعاقلا
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 ةقفنلاف «مأل دجو مأ ةقفنلا قحتسمل ناكولف . ةقفنلا قحتسم ئلإ ةيئزج برقأ وه نم ئلع ةقفنلاف
 .اهدلو وهو ةقفنلا قحتسم ئلإ اهيبأ نم برقأ اهنأل .مألا ئلع

 ثراو ريغ رخآلا ضعبلاوأثراو مهضعب ناكو بأ لوصألا عم نكي ١ اذإ :ةعبارلا ةدعاقلا
 ولف . ثراولا ىلع ةقفنلا نوكتف ثاريملاب نوكي رابتعالاف .ةقفنلا قحتسم ىلإ برقلا ىف ذ اوواستو

 . ثراولا وه هنأل بألا يبأ ئلع نوكت ةقفنلاف بأ وبأو مأ وبأ ةقفنلا ةحتسمل ناك

 ٠ ةعباسلاو ةسداسلا ةلاحلا :

 يشاوحلا عم لوصألا عامتجا :سداسلا ةلاحلا

 بسح «. ضعب دود مهضعب نيثراو عيمجلا نوك فالتخاب فلتخي ةلاحلا هذه يف مكحلاو

 :ةيلاتلا دعاوقلا

 ةقفنلاف نيئراو لكلا ناكو يشاوحو لوصألا دحأ ةقفنلا قحتسمل ناك اذإ :ىئلوألا ةدعاقلا

 مأ وأ قيقش :* خأو مأ ةقفنلا قحتسمل ناك ولف ثاريملا نم مهبيصن رادقمب مهنم دحاو لك ىلع

 ةقفنلا ثلث مألا ئلع نوكيف ,.ثاريملا ىف امهتبصنأ بسح امهيلع نوكت ةقفتلاف «قيقش خأ نب أو

 .ثاريملا يف امهبيصن وه اذه نأل ؛ناثلثلا خألا نبا وأ خألا ئلعو

 رخآلا نود ًاثراو نيفنصلا دحأ ناكو ىشاوحو لصأ ةقفنلا قحتسمل ناك اذإ :ةيئاثلا ةدعاقلا
 لصألا ناك ءاوس يشاوحلا ئلع لصألا مدقيف «ةيئزجلل ًاحيضوت هدحو لصألا ئلع بجت ةقفنلاف
 خأو بأل دج ةقفنلا قحتسمل ناك ول ءاذه ئلعو .رخآلا فنصلا وه ثراولا ناك وأ ثراولا وه

 ةقفنلا قحتسمل ناك ولو «ثراولا وه تقولا سفنب وهو لصأ هنأل ؛ّدجلا ئلع اهلك ةقفنلاف قيقش

 ثراولا نأل ؛ثثراولا وه نكي مل نإو لصأ هنأل ؛مأل ّدجلا ئلع اهلك ةقفنلاف «قيقش خأو مأل ّدج

 .قيقشلا خألا وه

 لوصألا ئلإ رظنن نأ وه مهيف مكحلاف . يشاوحلا عم لوصألا ددعت اذإو :ةثلاثلا ةدعاقلا

 برضن «ةيناثلاو ئلوألا نيتدعاقلا يف هانركذ ام بسح ةقفنلا امهيلك وأ امهدحأ ئلع ضرفنو

 :ةدعاقلا هذهل نيلاثملا

 577 1 . قيقش خأو بأل ّدجو مأل ٌدج ةقفنلا قحتسمل ناك ول :لوألا لاثملا

 ئلع همدقتل بأل ّدجلا ئلع نوكت ةقفنلا نأ فرعنف .طقف نادوجوملا امهنأك بأل ٌدجلاو مأل

 نزاون مث .ةقفنلا قحتسم نم برقلاو ةيئزجلا يف امهيواست عم ثرإلاب هيلع هحجرتل مأل ّدجلا
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 ثراولا وهو لصألا وه هنأل «بأل ّدجلا ىلع اهلك ةقفنلا نوكتف ,قيقشلا خألاو بأل ّدجلا نيب

 .اضيأ

 ّدجلاو مألا ئلإ ًالوأ رظنن اننإف قيقش خأو مأل ٌدجو مأ ةقفنلا قحتسمل ناك ول : يناثلا لاثملا

 ىلإ ةيئزج برقأ اهنأل مأل ّدجلا ئلع اهمدقتل مألا ىلع نوكت ةقفنلا نأ ىئرنف امهنيب نزاونو مأل
 .لصأ اهنأل اهيلع اهلك ةقفنلا نوكت قيقشلا خألا نيبو اهنيب نزاون مث ءاهيبأ نم ةقفنلا قحتسم

 .اهعم اثراو خألا نوكل رابتعا الو

 :طقف يشاوحلا دوجو :ةعباسلا ةلاحلا : ب

 ةقفنلا تناك هدحو ًابراو ناك نمف «ثرإلاب رابتعالاف طقف يشاوح ةقفنلا قحتسمل ناك اذإو

 ةبسنب نيثراولا ئلع ةقفنلا تبجو ضعب نود ةثرو مهضعب وأ ةثرو عيمجلا ناك نإو .هدحو هيلع
 يشاوحلا يف ةيمرحملا ةبارقلا طرشب هلك اذهو .ةقفنلا قحتسم اوثرو ول ثاريملا نم مهتبصنأ

 ةلثمألا يف مكحلا نوكي كلذ ئلع ءانبو .اهريغ ببسب ال ةبارقلا ببسب ةيمرحملا هذه نوكت نأو
 : ىلاتلا وحنلا ئلع ةيلاتلا

 .ثراولا وه هنأل ؛معلا ئلع ةقفنلاف لاخو مع ةقفنلا قحتسمل ناك اذإ :لوألا لاثملا

 ءمع تنبو مع نبا هل ناك وأ خأ ثنو خأ نبا ةقفنلا قحتسمل ناك اذإ :يناثلا لاثملا

 امهنأل ؛ يناثلا لاثملا يف معلا نبا ئلع وأ لوألا لاثملا يف خألا نبا ئلع اهلك بجت ةقفنلاف

 .ناثراولا امه

 ةبسنب امهيلع بجت ةقفنلاف مأل تخأو قيقش خأ ةقفنلا قحتسمل ناك اذإ :ثلاثلا لاثملا

 امهثاريم ةبسنب امهيلع نوكت ةقفنلاف ةلاخو ةمع ةقفنلا قحتسمل ناك اذإ : عبارلا لاثملا

 .ناثلثلا ةمعلا ئلعو ةقفنلا ثلث ةلاخلا ئلع نوكتف

 مأل خألا ىلع نإف .مأل خأو بأل خأو قيقش خأ ةقفنلا قحتسمل ناك اذإ :سماخلا لاثملا

 ثاريملا نع بوجحم هنأل ؛بأل خألا ىلع ءيش الو قيقشلا خألا ىلع يقابلاو ةقفنلا سدس

 .ةقفنلا نم هيلع ءيش الف «قيقشلا خألاب

  2-0١ةثلاثلا ةروصلا مكح :

 وه يشاوحلاو عورفلاو لوصألا نم نيقفنملا ددعت نم ةيناثلا ةروصلا تالاح نم هانركذ ام

 مهيلع بجت نم عامتجا صخت اهمكح نع ملكتن يتلا ةروصلا هذهو . نيرسوم اعيمج مهرابتعاب
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 ناكو .ًارسعم رخآلا ضعبلاو ًارسوم مهضعب ناك اذإ يشاوحلاو عورفلاو لوصألا نم ةقفنلا
 ؟نيرسوملا ئلع ةقفنلا لعجنو ًامودعم رسعملا ربتعن لهف .ةقفنلا هيلع بجت يذلا وه رسعملا
 : يتأي اميف هنّيبن ام اذه ؟ليصفت ةلأسملا يف مأ

 الف بسكلا نع ًازجاع ناك نإف رسعم وهو ةقفنلا هيلع بجت يذلا وه بألا ناك اذإ :ًالوأ

 .251*وريغ ْئلع ةقفنلا بجتف - تيملا مكحب يأ - ًامودعم ربتعيو هيلع ةقفن

 الف بسكلا ئلع ًارداق ناك نإف رسعم هنكلو ةقفنلا هيلع بجت يذلا وه نبالا ناك اذإ :ًايناث
 بجت يلاتلابو هيلع ةقفن الف بسكلا نع ازجاع ناك اذإ هنأ كلذ ئنعمو .264:*ةقفنلا هنع طقست

 .هريغ ئلع ةقفنلا

 ئلع بجت ةقفنلا نإف ًارسعم ةقفنلا هيلع بجت نم ناك نإف «نبالاو بألا ادع ام امأ :ًاثلاث

 :نيتلاح يف ًامودعم وه ربّتعُيو هاوس نم

 سيلو ةقفنلل قحتسملا نم ةيئزجلاو برقلا وه ةقفنلا بوجو ساسأ نوكي نأ :ىئلوألا ةلاحلا

 نوكتف .ًامودعم ربتعي ةلاحلا هذه يف رسعملا نإف ,عورفلا ئلع لوصألا ةقفن يف امك هنم ثرإلا

 نبالا نبا نإف ءرسعم نبا نباو ةرسوم تنب تنب ةقفنلا قحتسمل ناك ول امك رسوملا ئلع ةقفنلا
 ةقفنلا امهيلع ثبجول ًارسوم ناك ول هنأل ؛ةرسوملا تنبلا تنب ئلع اهلك ةقفنلا نوكتو ًامودعم ربتعي
 .اهدحو اهيلع ةقفنلا تناك ًارسعم ناك اذإف ,ةفصانم

 اثراو ةقفنلا هيلع بجت نم نوك يأ ثرإلا وه ةقفنلا بوجو ساسأ ناك اذإ :ةيناثلا ةلاحلا
 :ناتروص ةلاحلا هذه يفف .ةقفنلا قحتسمل

 :ىئلوألا ةروصلا

 ىفف ةقفنلا قحتسم ثاريمب درفني وهو ًارسعم ثاريملا ئضتقمب ةقفنلا هيلع بجت نم ناك اذإ
 ماكحأ عماج» يف ءاج دقف .مهثاريم ردقب نيقابلا ئلع ةقفنلا ضرفتو : امودعم ربعي ةروصلا لش

 ةوخإلاك نيرسوملا نم دحأ هعم ثري الو ثاريملا لك زرحي لاحب رسعملا ناك نإف» :«راغصلا
 ةقفنلا بجتف «نيرسوملا ئلإ رظني مث تيملاك رسعملا نبالا اذه لَعجُي «,نبالا عم تاوخألاو

 زوحي نم لك نأ اذه يف لصألاو» : يناساكلل «عئادبلا» يفو ."'”7(مهثاريم ردق ىلع مهيلع

 .516ص .*ج هراتحملا در» .55ص كج «ةيدنهلا ىواتفلا» :"”5ص « ؛ج «عئادبلا» )١59١5(

 ."<ص «.4ج «عئادبلا» )١590(

 ,707-*هاص ءكج «راغصلا ماكحأ عماجو )١15905(
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 ردق ئلع نيقابلا ئلع ةقفنلا تناك تيملاك لعج اذإو «تيملاك لّعِجُي رسعم وهو ثاريملا عيمج

 برض عم ةروصلا هذه ًالّلعمو ًاحضوم هراغصلا ماكحأ عماج» بحاص لاقو .©"*””«مهثيراوم
 لهأ نوقرفتم ةوخإ ةثالث رسعملا اذهلو «نمز ريبك وأ ريغص نبا نمزلا ريقفلل ناك اذإو» :لثملا

 نأل ءاسادسأ مألا نم خألاو (قيقشلا خألا) مألاو بألا نم خألا ىلع ريقفلا لجرلا ةقفنف راسي
 مودعملاك نبالا لعجي مل امو ,مودعملاك لعجيف ثا اريملاب درفني نمزلا ريبكلا وأ ريغصلا نبالا

 هدعبو  مودعملاك لعجيف نبالا مايق لاح مهيلع ةقفنلا باجيإ ردقيف ةثرو ةوخإلا ريصت ال

 يف مكحلا راص امنإو .©""'«ةقفنلا اذكف ًاسادسأ مأل خألا نيبو قيقشلا خألا نيب ثاريملا
 سدسلا هلو مأل خألا ئقبيف ءهعم ثري الف قيقشلا خألاب بوجحم بأل خألا نأل ؛ركذ امك ةقفنلا

 ةقفنلا نوكت اهردقبو ثاريملا يف مهماهس يه هذهو .سادسأ ةسمخ وهو قيقشلا خألل يقابلاو

 . مهيلع
 : ةيناثلا ةروصلا

 ئضتقمب ةقفنلا هيلع بجت نم نوكيو «ثرإلا وه ةقفنلا بوجو ساسأ اهيف نوكي يتلا يهو
 امك ايح هربتعن لب .تيملاك هلعجن ال ةروصلا هذه يفف «ثاريملاب درفني ال هنكلو ارسعم ثاريملا

 هماهس طقست مث ةقفنلا قحتسم نم نيرخآلا عم ثاريملا نم هماهس رادقم فرعنل ةقيقح يح وه

 ناك ول امك .©26؟:*مهماهس ةبسنب نيقابلا ئلع ةقفنلا مسقنو «ةيئرإلا ةلأسملا ماهس عومجم نم

 ٠ ةروصلا هذه يفف ءرسعم مأل نيوخألا دحأو .بأل خأو مأل نيوخأو قيقش خأ ةقفنلا قحتسمل

 خأ لك ماهس نأ ىرنف .هوثروو تام ول ةقفنلا قحتسم نم ثاريملا نم مهماهس يه مك رظنن
 الف قيقشلاب بوجحم وهف بأل خألا امأ .قيقشلا خألل سادسأ ةعبرأ وهو يقابلاو سدسلا مأل

 نحنف «سدسلا وه ثاريملا نم هبيصنو رسعم مأل نيوخألا دحأ نإ ثيحو .ةقفنلا نم هيلع ءيش
 امهيلع ةقفنلا مسقنف ,سادسأ ةعبرأ قيقشللو سدسلا رخآلا مأل خألل ئقبيف اذه هبيصن طقسن

 .ةقفنلا سمخ هيلع نوكيف ,ةسمخ يهو اهماهس عومجم نم دحاو مهس يهو امهماهس ةبسنب
 : ,ةروصلا هذه يف «هراغصلا ماكحأ عماج» يفو . قيقشلا ئلع ةقفنلا سامخأ ةعبرأ وهو يقابلاو

 تيملاب وه قحلي ال تاوخألاو ةوخإلا عم ةنبالاك ثاريملا لك زرحي ال رسعملا اذه ناك نإو»

 ئلع ةقفنلا لك بجت مث ,مهماهس ئلع مهنيب ثاريملا مسقيو اّيح ربتعي لب . .- ةنبالا انه وهو -
 ةقفنلا قحتسمل ناك ولف .©"0١91«ثاريملا نم مهبيصت تناك يتلا ماهسلا نع نكلو «نيرسوملا

 ."”١٠6ص كج «راغصلا ماكحأ عماج» (1؟404) .7-714”ص 14ج «عئادبلاو ةتفاحف)

 ."671نص .١ج هراغصلا ماكحأ عماج» )1549١( ."4ص 214ج «عئادبلا» (1١؟909)
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 ةقيقشلا تخألاو مألاو ,ناترسعم مألا نم تخألاو بألا نم تخألاو ,تاقرفتم تاوخأ ثالثو مأ

 ىلع مهسأ ةثالث : مهسأ ةعبرأ ئلع نكلو ةقيقشلا تخألاو مألا ئلع بجت ةقفنلا لكف «ناترسوم

 ةتس ئلع مسقني ةقفنلل قحتسملا نم ًاعيمج مهئاريم نأل ؛مألا ئلع مهسو ةقيقشلا تخألا

 جرخنو . مألل مهسو مأل تحخاأألل مهسو بأل تخألل مهسو ةقيقشلا تخألل مهسأ ةثالث : مهسأ

 ةعبرأ يقابلاف « نيترسعم امهنوكل ثاريملا ماهس عومجم نم مأل تخألا مهسو بأل تحألا مهس

 . مألا ىلع مهسو .ةقيقشلا تخألا ىلع مهسأ ةثالث اهنم نوكيف .ةقفنلا اهيلع مسقف ( مهسأ

 : نيقفنملا ددعت يف ةلباتحلا بهذم 5

 : ناتروص ةلبانحلا دنع  ةقفنلا مهيلع بجت نم يأ - نيقفنملا ددعتل

 .نورسوم مهلك : ئلوألا ةروصلا

 5 رسعملا مهنمو رسوملا مهنم : ةيناثلا ةروصلا

 :نورسوم مهلك : لوألا ةروصلا 2-078

 فالتخاب فلتخي مكحلاف ,نيرسوم ًاعيمج اوناكو ةقفنلا مهيلع بجت نم ددعت اذإ
 . ةلاح لك مكحو تاالاحلا هذه يلي اميفو «تاللاحلا

 :بألا دوجو : ىلوألا ةلاحلا

 براقأ نم هريغ عم بألا 1 تالا كلا را ءدجو بارأ نباو بأ وأ 1 بأ ا

 : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج ةهدحو بألا ئلع بجت ةقفنلا نإف ةقفنلل قحتسملا

 نأب اذه هلوقل ةمادق نبا جتحاو .«هاوس ئلع هتقفن بجت مل قافنإلا لهأ نم بأ هل ناك نمو»

 نقرر ُهَل دوُلْوَملا ىلعَو» : ئلاعت لاقو 4 ٌنُهَروجَأ َّنُه وا ْمُكَل َنْعضْرَأ نإ :لاق ىلاعت هللا

 مهيبأ ئلع ةقفنلا لعجف «فورعملاب كدلوو كيفكي ام يذح» : :دنهل دلك يبنلا لاقو «زيركو

 يعفاشلا باحصأ نأ الإ هملعن اذه يف فالخ الو :ةمادق نبا لاق 7 مألا نود يأ  اهنود

 : ناهجو هيفف « نارسوم نباو ب أ ريقفلل عمتجا اذإ :اولاق

 .هدحو بألا ئلع ةقفنلا نأ :(لوألا)

 يناثلا هجولا ئلع ةمادق نبا در دقو .برقلا يف امهيواستل ًاعيمج امهيلع ةقفنلا : (يناثلاو)

 . "61'هاوس ام كرتو صنلا عابتا بجيف ءاهيلع صوصنم بألا ئلع ةقفنلا نأ (انلو) :هلوقب

 . 0817/ص الج «ينغملا» (١؟١1١91)
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 :بألا دوجو مدع : ةيناثلا ةلاحلا

 هئاريم ردق ئلع مهنم ثراولا ئلع ةقفنلاف ,ةقفنلا مهيلع بجت نم عم بألا دجوي مل اذإو

 مألا ئلعف ءّدجو مأ ةقفنلا قحتسمل ناك ولف «- ةقفنلا قحتسم نم هئاريم نم هماهس ةبسنب يأ -

 ىَلَعَو» : ئلاعت هلوق لوقلا اذهل ةجُحلاو .كلذك هناثري امهنأل ؛ قابلا ّدجلا ئلعو ةقفنلا ثلث

 كلذكو ءصنلا اذهل ثاريملا نم اهتصحب ةقفنلا اهيلع ناكف ةثراو مألاو 4َكِلُذ 15 ثراؤولا
 ,01510لحلا

 : ةيناثلا ةلاحلا هذه ئلع ظحالي ام. 14

 : ةيلاتلا تاظحالملا .هثاريم ردقب ثراولا ئلع ةقفنلا بوجو ىهو ةلاحلا هذه ىلع ظحاليو

 امك .هئري ال ريغلا اذُه ناك نإو هريغ ثري نم ئلع قبطي مكحلا اذه نإ :ىلوألا ةظحالملا

 لجرلا ئلع يأ مهنم ثراولا ئلع ةقفنلاف «هيخأ ةنبا عم وأ همع ةنبا عم وأ هتمع عم لجرلا يف

 ال نهنأل لجرلا ةقفن مهمزلي الو ,بيصعتلاب مهثري هنأل ؛ هيخأ ةئبال وأ همع ةنئبال وأ هتمعل
 هي
2 : 

 لوصألا ئلع هريغ نود ثراولا ئلع ةقفنلا بوجو وهو مكحلا اذه قبطي : ةيناثلا ةظحالملا

 ناك ول» :اولاق دقف ءاثراو هنوكل هدحو هيلع ةقفنلاف ءهريغ نود اقراو مهدحأ ناكو اوعمتجا اذإ

 , 27219 يمألا يبأ فالخب ةثراو اهنأل ؛ مألا مأ ىلع ةقفنلا لكف .مأ وبأو مأ مأ ةقفنلا قحتسمل

 نبا ةقفنلا قحتسمل ناك ولف .ًاضيأ عورفلا ئلع قباسلا مكحلا قبطيو :ةثلاثلا ةظحالملا
 ريغ) لصأو عرف عمتجا اذإ مكحلا اذه قبطي كلّذكو .ثاريملاك ًاثالثأ امهنيب ةقفنلاف تنبو
 مألا ئلعف «نباو مأ ةقفنلا 0 ناك ول امك امهثرإ ردقب امهيلع ةقفنلاف ناثراو امهو (بألا

 ,05139ةقفنلا قحتسم نم امهئرإ رادقم وه اذه نأل ؛نبالا ئلع يقابلاو سدسلا

 ؛نبالا نبا ئلع اهلك ةقفنلاف تنب نباو نبا نبا ةقفنلا قحتسمل ناك اذإ هولاق امل ًاقيبطتو

 نباو بأ وبأ عمتجا ول كلذكو .ثراو ريغ هنأل ؛تنبلا نبا ئلع ءيش الو هدحو ثراولا وه هنأل

 .ثراو ريغ هنأل تنبلا نبا ئلع ءيش الو ثراولا وه هنأل ؛بألا يبأ ئلع ةقفنلاف تنب

 .817-816ص اج «عانقلا فاشك» ,.541ص ءالج «ينغملا» )١17141(

 .050ص ءالج «ينغملا» )١7415(

 )١7115( ؛ا"خ «عانقلا فاشك» ,.557ص ءالج «ينغملا» ص1١6".

 )١7416( ءالج «ينغملا» ص64١.

 -/١17؟ -



 :رسعمو رسوم مهيف ناك اذإ :ةيناثلا ةروصلا 6

 نإف .رسوملا مهنمو رسعملا مهنم نوكي نأ ةلبانحلا دنع نيقفنملا ددعتل ةيناثلا ةروصلاو

 ركذنو اهركذن يتلا ةيلاتلا تالاحلا فالتخاب فلتخت مهيلع ةقفنلا بوجو مكحت يتلا طباوضلا

 .اهنم ةدحاو لك مكح

 :ىلوألا ةلاحلا

 نوكت ةلاحلا هذُه يفو .رسعم رخآلاو بسنلا يدومع ريغ نم وهو ًارسوم ثراولا ناك اذإ

 يف ءاج دقف ءرسعملا بيصن لمحتي الو طقف ثاريملا نم هبيصن ردقب رسوملا ئلع ةقفنلا
 نآل ؛ ةدايز ريغ نم هثرإ ردقب ةقفنلا هتمزل ارسم ثراولا يأ مهدحأ ناك نإف» : «عانقلا فاشك»

 ام ريغلا دجي مل اذإ هريغ نع لمحتي الف ءردقلا كلذ رخآلا راسي عم هيلع بجي امهنم رسوملا
 ناوخأ ةقفنلا قحتسمل ناك ول اذه ئلعو .©"9570بسنلا يدومع نم نكي مل ام هيلع بجي
 نم هبيصن وه اذه نأل ؛ةقفنلا فصن رسوملا ئلعف .رسعم رخآلاو رسوم (امهدحأ) :ناقيقش

 .ًارسعم رخآلا ناك اذإ هبيصن نوكي كلذكف .ًارسوم رخآلا ناك ول ةقفنلا

 : ةيناثلا ةلاحلا

 ىلع ةقفنلا نوكت ةلاحلا هذه يفو ءرسعمب بوجحم وهو بسنلا يدومع نم رسوملا ناك اذإ

 وأ .رسعم بأ عم رسوم دج ةقفنلا قحتسمل ناك ول امك .رسعملاب هبجحل ثري مل نإو رسوملا
 نع ابوجحم ناك نإو رسوملا ّدجلا ئلع لوألا لاثملا يف ةقفنلاف ءرسوم نبا نبا عم رسعم نبأ

 نع ابوجحم ناك نإو رسوملا نبالا نبا ىلع يناثلا لاثملا يف ةقفنلاو .رسغملا بألاب ثاريملا

 درو قتعلا بجوت ةيوق ةبارق امهنيب نأل» : مهلوقب كلذ ةلبانحلا للعيو .رسعملا نبالاب ثاريملا
 , 05919ةداهشلا

 هتنبا دلو ئلإ ةاكزلا عفدت ال :دمحأ مامإلا لاق دقو» :ةلاحلا هذه ليلعت يف «ينغملا» يفو

 عفد نم عنم اذإو ءهتنبا نبا وهو هنبا هامسف «ديس اذه ينبا نإ :نسحلا نع ٍةلكك يبنلا لوقل

 بيرقلا نأ كلذ ىنعمو .112"2مهتجاح دنع مهتقفن همزلت نأ بجيف مهتبارقل مهيلإ ةاكزلا

 يف امك رسوملا بيرقلا ئلع ةقفنلا نوكتف ةقفنلا قح يف ًاتيم ربتعي ًاريقف ناك اذإ بجاحلا

 .امهانركذ نيذللا نيلاثملا

 .6١71ص ,ج «عانقلا فاشك» (171415)

 . 5868 ص ءالج «ينغملا» ,. "4١ص جا «عانقلا فاشكد )١178417(

 . 086 ص الج «ينغملا» (؟ة14م)
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 ةبسنب امهيلع ةقفنلاف ثاريملا نم بجاحلا جارخإ دعب نارسوم نالصأ كانه ناك اذإو

 مودعملاك بألا ربتعا ءرسعم بألاو (بأ وبأ) ّدجو مأو بأ ةقفنلا قحتسمل ناك ول امك امهثاريم
 جارخإ دعب هثاريم اذه نأل ءّدجلا ئلع يقابلاو ءاهثاريم اذه نأل ةقفنلا ثلث مألا ىلع نوكيف

 . مودعملاك هرابتعاو رسعملا بألا

 :0753ةثلاثلا ةلاحلا

 بيرقب بوجحم هنأ الإ بسنلا يدومع ريغ نم رسوم مهيف ةقفنلا مهيلع بجت نم ناك اذإ
 .بسنلا يدومع نم وه سيلو ثاريملا نع بوجحم هنأل ءرسوملا ئلع نوكت ال ةقفنلاف .رسعم

 .مهنم دحأ ئلع ةقفنلا بجت الف دجوي مل نإف دجو نإ رسوملا بيرقلا ئلع ةقفنلا نوكت امنإو
 : كلذ ئلع ةلثمألا نمو

 نأ :كلذ ليلعتو .(بألا يبأ) ّدجلا ئلع يقابلاو مألا ىلع ةقفنلا ثلث نوكيف .نورسوم
 .نيرسوم اناك نإو ةقفنلا امهيلع بجت الف «بألاب ثاريملا نع نابوجحم نيرسوملا نيوحخألا

 نوكتف هيلع ةقفن الف ًاتيم ربتعي هرسعل بألاو .بسنلا يدومع ريغ نم امهو ثاريملا نع |مهبجحل
 ًابوجحم ناك نإو بسنلا يدومع نمو ًارسوم هنوكل ّدجلا ئلعو «ةثراو اهنوكل مألا ئلع ةقفنلا
 وه يقابلاو .ثلثلا ّدجلا عم مألا ثاريم نإ ثيحو .ةقفنلا قحتسم يبأب يأ هدلوب ثاريملا نع
 ةقفنلا تناكل دج لاثملا اذه يف نكي مل ولو .ةبسنلا هذهب نوكت امهيلع ةقفنلا نإف ّدجلا ثاريم

 ىلع الو امهيلع هل ةقفن الف ءرسوم خأو ريقف نبا ةقفنلا قحتسمل ناك اذإ : يناثلا لاثملا

 .نبالاب هبجح ببسب هئرإ مدعلف خألا امأو .هرقفلف نبالا امأ ءامهدحأ

 :نيقفنملا ددعت ىف ةيعفاشلا بهذم 5

 هطبالض صالختساو هصالختسا نكمي ةقفنلا مهيلع بجت نم ددعت يف ةيعفاشلا بهذمو

 : ىلاتلا وحنلا ىلع

 :طقف عورفلا عامتجا : ًالوأ ١٠١م

 ."١ة6ص 27ج «عانقلا فاشك» 2.ه97”*ص ءالج «ينغملا» (١؟919)
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 : 059501 نلوألا ةلاحلا
 ةقفنلا مهيلع تبجو ةقفنلا قحتسم نم ثرإلا مدع يف وأ ثرإلاو برقلا يف اووتسا اذإ

 ع مهضعب ناك نإو ءراسيلا يفو ةثونألاو ةروكذلا يف افلتخا نإو ةيوسلاب لوألا نم اهقحتسمل

 اذإ ءاذُه ئلعو .ةبارقلا يهو مهيلع ةقفنلا باجيإ ةّلع يف مهئاوتسال هبسكب ًاينغ رخآلاو هلامب

 مهيلع بجت ةقفنلا نإف ,رثكأ وأ ناتنباو نانبا وأ رثكأ وأ ناتنبا وأ رثكأ وأ نانبا ةقفنلا قحتسمل ناك

 يف مهفالتخا نع رظنلا ضغب ةئالث اوناك نإ اثالثأو «نينثا اوناك نإ ةفصانم مسقتف ةيوسلاب

 . ثرإلاو برقلا يف مهئاوتسال ةثونألاو ةروكذلا

 ضرتقا لام هل نكي مل نإف ,هلام نم ةقفنلا نم هطسق مكاحلا ذخأ ًابئاغ 0

 دصقب بئاغلا نع قافنإلاب ةقفنلا مهيلع تبجو نيذلا نيرضاحلا رمأ الإو نكمأ نإ مكاحلا هيلع

 بئاغلا نع قافنإلاب رومأملا ناك اذإ اذهو .هودجو اذإ هلام ئلع وأ هنع اوقفنأ امب هيلع عوجرلا

 ةقفنلل قحتسملا جاتحملا ئلع فرصلاب الع رمأو مكاحلا هنم ضرتقا الإو .قافنإلل الهأو انمتؤم

 اه ار

 :0190فالتخالا دنع حيجرتلا : ةيناثلا ةلاحلا

 نأ ةيعفاشلا بهذم يف حصألاف ةقفنلا قحتسم نم برقلا يف عورفلا فلتخا نإ : أ

 نأل ؟ ئثن ا ءاوس ةقفنلا قحتسم نم مهبرقأ ئلع بجت ةقفنلا

 تنب وأ .نبا نباو تنب وأ .نبا نال عام طال اذه ئلعو .رابتعالاب ئلوأ برقلا

 .لوألا لاثملا يف نبالا وهو .ةقفنلا قحتسم ىلإ مهنم برقألا ئلع نوكت ةقفنلا نإف . تنب نباو

 .ثلاثلاو يناثلا لاثملا يف تنبلاو

 يف هيلع ةقفنلا تناك ًاثراو ناك نمف .ثرإلاب حيجرتلاو رابتعالاف برقلاب اووتسا نإف : ب
 تنب ةقفنلا قحتسمل ناك ول امك هتبارق ةوقب يأ هتوقب : مهلوقب كلذ اولّلعو ؛هيعفاشلا دنع حصألا

 .ثراولا وه هنأل ؛؟نبالا نبا ئلع ةقفتلاف تنب نباو نبا

 ؟مهثرإ بسحب مأ ةيوسلاب ةقفنلا مهيلع عزوت لهف .ثرإلاو برقلاب اووتسا نإف : ج

 : نالوق

 . يشكرزلا هحجر ام اذهو ةيوسلاب مهيلع ةقفنلا عزوت :(لوألا)

 .١568ص 27ج «جاتحملا ينغم» 73-١27117؟ص الج «جاتحملا ةياهنو (11؟90)

 .56ش١ص 237ج «جاتحملا ينغم» 75-2١271173؟ص الج «جاتحملا ةياهن» (١؟١917)
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 .«جاتحملا ينغم» بحاص لاق امك هجوألا وهو مهثرإ بسحب مهيلع ةقفنلا عزوت : (يناثلاو)

 :طقف لوصألا عامتجا :ًايناث 4

 مهضعب ئلع وأ مهيلع ةقفنلا بوجو يف طباوضلاف .طقف لوصأ ةقفنلا قحتسمل ناك اذإو

 .ةلاح لك مكح نايب عم يلي اميف اهركذن يتلا تالاحلا فالتخاب فلتخت

 :لوصألا يف بألا دوجو : ىلوألا ةلاحلا

 بأ وأ دعو ماودجاو ْ ءمأو بأ هل ناك ول امك بألا ميبتو كربصا .ةنقنلا ضقسملا ناكاذإ

 َنْعضْرَأ َنِإَفِ : ئلاعت هلوقل اريك وأ اريغص هيلع قئتملا ناك ءارس بألا ناع نمل .ةّدجو أو

 تءاج ةيواعم مأ دنه نأ ثيدحلا يفو - بألا ىلع عاضرلا ةرجأ لعجف 4« ٌنُهَروُجْأ ٌّن ٌنُهوُناَف مك

 ينيفكي ام ينيطعي ال هنإو حيحش لجر نايفس ابأ نإ هللا لوسر ايد :تلاقف هلك يبنلا ئلإ

 يف مألا يواسي بألا نألو ؛ «فورعملاب كذدلوو كيفكي ام يذخ» : هلك يبنلا لاقف .«يدلوو

 امهدلو ةقفنلا قحتسم ناك اذإ بألاو مألا ىلع ةقفنلا نإ :ليقو. مدقتف بيصعتلاب درفناو ةدالولا

 دقو هيلع هتيالول هرغص لاح دلولا ةقفن يف مألا ىلع بألا مدق امنإو «برقلاب امهئاوتسال غلابلا

 لعجت مأ ةيوسلاب مألاو بألا ئلع ةقفنلا نوكت له ةلاحلا هذه يفو ءًاريبك دلولا ةروريصب تلاز
 ,01159ناهجو ؟ًاثالثأ امهنيب ةقفنلا

 نإف بأ وبأو مأ ةقفنلا قحتسمل ناك اذإف ,حصألا ئلع بالاك مألا عم بألا ابأ نإو ءاذه

 ةلاح يف انه لاقي بأو مأ هل ناك نإ اهقحتسمل ةقفتلا يف هانلق امو .بألا ماقم موقي بألا ابأ

 امك مألا ئلع مدقيف ًابيصعتو ةدالو هل نأل ؛ مألا ىلع ال هيلع ةقفنلا نوكتف بأ يبأو مأ دوجو

 ,0119بأآلا مدقي

 :07519تاّدجلاو دادجألا عامتجا : ةيناثلا ةلاحلا

 برقلاب رابتعالاف .ضعبب مهضعب ئلدأ نإ :رظني تاّدجو دادجأ ةقفنلا قحتسمل عمتجا اذإو

 ضعبب مهضعب لدي مل نإو ئلوأ برقألا ناكف هب دعبألا ءالدإل برقألا ئلع ةقفنلا بجتف
 يف رم امك ثرإلا فصوب رابتعالا ليقو .مهنم برقألا ئلع ةقفنلا بجتف .برقلاب رابتعالاف

 .هريغ نود ثراولا ئلع ةقفنلا بجتف عورفلا

 )١74717( الج «بذهملا» «14ةه١ضص 237”ج «جاتحملا ينغم) 7١27”*ص الج «جاتحملا ةياهن) صض١4١.

 )14979؟١1( 2117ج «بذهملا» 4: ه١ ص 237"ج ؛جاتحملا ينغم» ص؟١47.

 )١175175( 27ج «جاتحملا ينغم) ,١7"*ص الج «جاتحملا ةياهن» ء.١5١ ص 211/ج «بذهملا» ص6١ .
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 ىلع ةقفنلاف ّدجلا وبأ وه دج عم بألا وبأ وه دج قحتسملل ناك نإف .مدقت ام ئلع ءانبو

 مألا وبأ وه دج ةقفنلا قحتسمل ناك اذإو .هب يلّدي يناثلا نأو قحتسملا ئلإ برقأ هنأل ؛لوألا

 تناك ثرإلا انربتعا نإف .برقألا وه هنأل ؛مألا يبأ ّدجلا ىلع ةقفنلاف ,بألا يبأ وبأ وه ّدجو

 ةقفنلا بوجو يف امهف مأ وبأو مأ مأ ةقفنلا قحتسمل ناك اذإو . ثراولا وه هنأل ؛ يناثلا ئلع ةقفنلا

 . بيصعتلا مدع يفو برقلا يف امهيواستل ءاوس

 :لوصألاو عورفلا عامتجا : ثلاث 8

 «نبا نباو بأك دعب نإو عرفلا ئلع ةقفنلا تناك لوصأو عورف ةقفنلا قحتسمل ناك اذإو

 اذهو هيلع هتمرح مظعل هيبأ ةقفنب مايقلاب ئلوأ وهو ىوقأ هتيوصع نأل ؛نبالا نبا ئلع ةقفنلاف

 كانهو .لصألا ئلع ةقفنلا بجت مهدنع رخآلا لوقلا يفو «ةيعفاشلا دنع حجرألا لوقلا ئلع

 . """"9ةيئزجلا يف امهكارتشال امهيلع نوكت ةقفنلا نأ :مهبهذم يف ثلاث لوق

 : :نيقفنملا ددعت يف ةيكلاملا بهذم

 ناك اذإف «ةيكلاملا دنع نيرشابملا نيوبألا نيبو نييبلّصلا دالوألا نيب يرجت ةقفنلا نإ :انلق
 :لاوقأ مهيلع اهعيزوت ةيفيك يفو .مهيلع ةقفنلاف نورسوم دالوأ ةقفنلل نيقحتسملا نيوبألل

 .راسيلا ةجرد يف اوتوافت نإو ئثنألاو ركذلا نيب قرف ال يواستلاب مهيلع :(لوألا)

 .نييثنألا ظح لثم ركذلل مهيلع ةقفنلا عزوت :(يناثلا)

 عمتجا اذإو . مهدنع حجرألا وه لوقلا اذهو . مهراسي بسح مهيلع ةقفنلا عزوت : (ثلاثلا)

 , 07320هآلا نود بألا ىلع بجت ةقفنلاف مأو بأ ةقفنلا قحتسمل

 ةقفن (رسوملا) ءيلملا دلولا مزلت كلام لاق :قاوملا نبال «ليلكإلاو جاتلا» يفو 0١ - 

 ناك اذإو :فرطم لاقو . .ئثنأ وأ ناك ًاركذ ريبك وأ ريغص دلولاو نيرفاك اناك ولو نيريقفلا هيوبأ
 لاقو . ئئثنألا ئلع ام الثم ركذلا ئلع ثيراوملا ردق ئلع مهلاومأ يف ةقفنلاف ئماتي ًاراغص دالوألا

 تبجول درفنا ول دحاو لك نأ لوقلا اذه (هجوو) .مهرابكو مهراغص يف ءاوسلاب يه لب : ْعّبْصأ
 ناكو .ءاوسلاب مهيلع تعزو اوعمتجا اذإف ,ئثنأ وأ ناك ًاركذ ًاريبك وأ ناك ًاريغص ةلماك ةقفنلا هيلع

 ,235؟"9هراسي ردقب دحاو لك ئلع نأ ئلإ راشأ قاوملا نبا

 .؟١”*ص ءالج «جاتحملا ةياهنو 2.460 ١ص كج «جاتحملا ينغم» (1؟951؟6)

 , 6 7 6 77ص «7ج ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (1178155)

 .؟١١5ص .4ج قاوملل ؛ليلخ رصتخمل ليلكإلاو جاتلا» )١17477(
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 :نيقفنملا ددعت يف ةيديزلا بهذم 05

 هئري يذلاف .هتوم ردق اذإ ينعي هتوم ريدقتب ةقفنلل قحتسملا ثراو ئلع ةقفنلا بجت مهدنع

 مهنم دحاو لك مزليف مهثرإ بسحب نوكت ةقفنلاف ثراولا ددعت اذإف .ةقفنلا هيلع بجت يذلا وه

 ئلعف :تاقرفتم تاوخأ ثالث هل ةقفنلل قحتسم كلذ لاثم .ثرإلا نم هتصح ردقب ةقفنلا نم
 سمخ مأل تخألا ئلعو ةقفنلا سمح بأل تخألا ئلعو ,ةقفنلا سامخأ ةثالث ةقيقشلا تخألا
 ةقفنلا نم نولمحتي ام ريداقم يه نوكتف ثرالا يف مهريداقم يه هذه نأل «؟ ةقفنلا

 , 0557ه ةحتسمل

 «ثرإلا نم ًابوجحم ًاثراو هنوكل ةقفنلا مهيلع بجت نيذلا ةثرولا دحأ ناك اذإو ٠١4
 مأل خأو مأ ةقفنلا قحتسمل ناك ول امك ةقفنلا يف نيثراولا صصح انباستحا دنع طقسي هنإف

 تناكولو .ّدجلا عم هل ثاريم ال طقاس مأل خألا نأل ؛ مألا ئلع اهلك ةقفنلاف «رسعم ّدجو نارسوم

 خألا ئلعو اهثلث ةقفنلا نم مألا ئلع ناك رسوم بأل خأو ةرسوم مأو ةرسعم تنب اهل ةرسعم ةأرما

 ةمودعملاك تراص اهنأل ؛تنبلا دوجو مدع ريدقت دعب امهثرإ ردق ىلع كلذو .ةقفنلا ثلث بأل
 1 (1؟؟؟؟)اهراسعإل
ّ 

 : نيقفنملا ددعت يف ةيرفعجلا بهذم 64

 نارسوم نباو بأ هل ناك ولو . هّدج نود هيبأ ئلع هتقفنف ,نارسوم دجو بأ هل ناك ول» :اولاق

 ,055*”ةيوسلاب امهيلع هتقفن تناك

 هل ناك ول اذكو ءءاوس هيف اناك امهدحأ يفكي ام هل لضفو ناوبأ هل ناك اذإ» :ًاضيأ اولاقو

 ,050برقألا هب ٌصخ ةّدجو ًامأ وأ ءاّدجو ًأبأ اناك ولو .بأو نبا

 ىناثلا بلطملا

 مهيلع َقَقْنُملا ددعت

 : مهيلع قْفنُملا ددعتب دوصقملا 6

 ول امك ءدحاو نم رثكأ اونوكي نأب ةقفنلا مهل بجت نم ددعت مهيلع َقّمُْملا ددعتب دوصقملا
 .ةقفنلا ناقحتسي ناريقف ناوبأ رسوم دلول ناك

 6868١0. ص 2 ؟ج «راهزألا حرشا» )١114194( .6680ص 2371ج «راهزألا حرش» (159١؟8)

 .”07ص 27ج «مالسإلا عئارش» )١7471( ."ه7ص ,؟ج «مالسإلا عئارش» (1؟970)
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 :ًاعيمج مهيلع قافنإلا بوجو لصألا 5

 امك ءرثكأ وأ ناك ًادحاو ريغلا اذه ئلع قفني نأ هريغل ةقفنلا هيلع تبجو نم نأ لصألاو
 طورش ترفاوت ام اذإ امهيلع قفني هنإف ناريقف ناوبأ هل ناك نمو ءامهيلع قفني هنإف نادلو هل ناك ول

 . هيلع ةقفنلا بوجو

 /1/١  ةقفنلا يقحتسم عيمج ىلع قافنإلا رذعت :

 مدعل ةقفنلا مهل تبجو نم عيمج ئلع قافنإلا ةقفنلا هيلع تبجو نم ىلع رذعتي دق نكلو

 امف .دحاو صخش ةقفنل الإ يفكي ال هبسك نم وأ هلام نم هدنع لضافلا نوكي نأك هتعاطتسا
 وأ ةيوسلاب ًاعيمج مهيلع مسقت مأ ؟طقف مهنم دحاول ةقفنلا ئطعتأ ؟ةلاحلا هذه يف ّلحلا وه
 تارقفلا ىف هنايب ديرن ام اذه ؟ةقفنلا نم مهتيافك نود ميسقتلا اذه ناك نإو ةتوافتم بسنب

 : ةيلاتلا

 : ةيفتحلا بهذم : ًالوأ 4

 اهب قحألا وه نمل ةقفنلا ئطعت نأ ةقفنلا مهل بجت نم محازت دنع ةيفنحلا دنع ةدعاقلا
 لاوقأ نم صلختسملا وه اذهو .مهنم دحاو ةقفن ئلع الإ ردقي ال ةقفنلا هيلع تبجو نم ماد ام
 ولو :قحأ مألاف هيدلاو دحأ ةقفن ئلع الإ ردقي مل ول» :«راتخملا رّدلا» يف ءاج دقف .ةيفنحلا

 نبا لاق .لوقلا اذُه ئلع ًاقيلعتو .©2"«امهيف اهمسقي ليقو ءهب قحأ لفطلاف لفطو بأ هل
 بألا :مهضعب لاقو .بسكلا ئلع ردقت ال اهنأل (قحأ مألاف هلوق)»» :- هللا همحر  نيدباع
 (تلق) .امهنيب اهمسقي ليقو «مألا نود هرغص يف نبالا ةقفن هيلع بجي يذلا وه هنأل ؛ قحأ

 : هللا لوسر اي تلق يريشقلا ةيواعم نع هنسحو يذمرتلاو دواد وبأو دمحأ هاور ام لوألا ديد
 هلوق) . برقألاف برقألا مث كابأ : ل كَمَأ :لاق ؟بأ ْنَم
 بألا ئلع وأ نيدلاولا ئلع ةقفنلا مسقي يأ ."7:نيتلأسملا يف يأ (امهيف اهمسقي ليقو
 . يواستلاب امهيلع نوكت ةمسقلا نأ «يل ودبيو .لوقلا اذه باحصأ يأر ئلع لفطلاو

 دنع رخآلا ضعبلا ئلع ةقفنلا مهل بجت نم ضعب ميدقت دعاوق ئلع فقأ ملو - 86
 نم هوركذ امب سانئتسالا نكمي نكلو ,مهعيمج ئلع قافنإلا ةقفنلا هيلع بجت نم ةردق مدع
 لفطلاو بألا ةقفن يف ًاضيأ هوركذ امو ءامهدحأ ةقفن ئلع الإ دلولا ردقي مل اذإ بآلاو مألا ةقفن
 دادجألا ئلع نمّدقُي مألا ةهج نم تاّدجلا :لوقنف .هلفط وأ هيبأ ةقفن ىلع الإ دلولا ردقي ملو

 .515ص ءالج «راتحملا در» (١؟9*8 . 35ص اج هراتخملا ردلا» (١؟49)
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 دالوأ ىلع نوفّدقَي تألا ة ةهج نم دادجألا نأو .بألا ئيلع مألا ميدقت يف هولاق ام نك + ًاسايق

 مدقي ماخرألا يوذ ةقفن يف نأو .(نبالا) لفطلا ئلع ٍبآلا ميدقت يف هولاق ام ىلع 04 دالوألا
 ءبجت يذلا يأ قفنملا وه ناك ول هيلع ةقفتلل ةبجوملا تاحجرُملا نم هميدقت ئلإ وعدي اه هيف نم

 : ةلباتخلا بهذم :ًايناث د

 ةقفنلا فرص يف هردبغ ىلع مدقتلا يف قحألا نم ةفرعمل دعاوقو طباوض ةلمج ةلبانحلا عضو

 يلي اميف ركذنو :  ةقفنلا يقحتسم عيمج ئلع قافنإلا ةقفنلا هيلع بجت نم ةردق مدع دنع هيلإ

 .اهل مهتيقحأ بسح ةقفنلا مهل بجت نم بيترت

 :ةقفتلا ىف دحأ اهمحاّري ال نم :ًالوأ ٠

 ؛ براقألا رئاس نود اهل ةقفنلاف ةجوز هلو دحاو صخش ةقفن الإ هتوق نع لضفي ال نم :اولاق

 ئلعف ٌلضف هل ناك نإف ءهسفنب أدبيلف ًاريقف مكدحأ ناك اذإد :رباج ثيدح يف لَك يبنلا لوقل
 ةقفثو ءةضواعملا ليبس ئلع بجت ةعجوزلا ةقفن نألو . «هتبارق لعق ٌلضف' هل ناك نإف' .هلايع

 امهراسي عم اهجوز ىلع اهل بجت : كلاذلو «ةتاوعلا ىلع اهتقفن تدقق ةاساوم براقألا

 , 05559هسفن ةقفتك ةبارقلا ةقفن ةقفن لع تهدف هتجاحل بجت ةجوزلا ةققت نإ مث ٠ .امهراسعإو

 7-0-0 < ةقفنلا نوكت مث :ًايناث 0

 نمو ربو ل ةققلا نألوب + را نندألا يأ «كلنذأت ل كاحأو كتحأو كابأو كمأ : : لوغت

 , 01550 نمم ربلاب ىلوأ ترق

 - برقألاق برقألا ميدقت ةلعمأ نم ١٠

 نبا نود نياللو ىدَجلا نود بأآلل ةقفنلاف «نبا نباو نيا 00 بأ ةقفتلا قختسم : أ

 ,(05امهريغ نم ةقفنلا قحتسم ئلإ 0 امهنأل ؛نبالا

 .برقأ امهنأل بألاو نبالا ميدقت :لوألا 59

 .097صض الج «يتغملا» هدهد

 .815نمح "ج «عانقلا فاشك» (1791١هز
 ."15نض .*ج «عانقلا فاشك» 88 4ص ءالج «يتغملا» (١؟45)
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 , 0" ةدالولاو بيصعتلاو ثراإلا يف ءاوس امهنأل ؛امهنيب ةيوستلا لمتحي : يناثلا هجولا

 ةدالولاو ثرإلاو بربقلا يف غ امهيواستل ءاوس امهف نبا نب راو دج عسمتجا نإ :

 . يواستلاب امهنيب مسقت ةقفنلا نأ كلذ ئنعمو 0

 :نيوبألا 2 37 ميدقت : ثلاث 4

 ناك و ءازجاع ل عع ع تبحو هعقفن نأل 00 1 مّدُق وجم 5 ارخص نبالا

 ,0؟2*5دشأ هتجاحو دكأ هتمرح نأل ؛قحأ بألاف ًانمز بألاو ًاريبك نبالا

 :©"1؛:0لاوقأ نيوبألا عامتجا يف :ًاعبار 6

 :لاوقأ ةثالث اهيفف ةقفنلل قحتسم امهالكو ناوبأ عمتجا نإو

 :ةقفنلاب امهنيب ةيوستلا : لوألا لوقلا

 ةدايزو ةيبرتلاو عاضرلاو لمحلا ةليضف اهلو ربلاب قحأ اهنأل ؛ مألا ميدقت : :يناشلا لوقلا

 . بألا نم زجعأو فعضأ يهو ةقفشلا

 هلام نم ذخألا قاقحتساو هدلو ئلع ةيالولاب هدارفناو هتليضفل بألا ميدقت :ثلاثلا لوقلا

 .«كيبأل كلامو َتنأ» : هلوقب هيلإ هلام دلولا لك يبنلا ةفاضإو

 ._ ©0940 ئلوأ ةقفنلا يف نيوبألا نيب ةيوستلا يأ - ئلوأ لوألا ةمادق نبا لاق - 5

 ريغ ركذي مل هنأل ؛ مألا ىلع بألا ميدقت يأ ثلاثلا لوقلا «عانقلا فاشك» بحاص راتخاو

 قاقحتساو ةيالولاب هدارفناو هتليضفل مألا ئلع بألا مدق ناوبأ هل ناك نإف» :لاقف لوتقلا اذه

 .0؟؛5:تادارإلا ئهتنم حرش» بحاص لوقلا اذه راتخا كلذكو ""؟؛9«هلام نم ذخألا

 :هيف يواستلاو حجرملل ميدقتلا :ًاسماخ ١-

 . ""؛9ةوبألاو ةدالولا ةّيزم هل نأل ؛خأ ئلع دج مدقي : أ

 ١1997 ( 0844ص ءالج «ينغملا» .

 ."5١١ص 22ج «عانقلا فاشكو (١1؟919) .6044ص الج «ينغملا» ةندفتست]

 .ه44ص الج «ينخملا» (١؟١951) .ه44ص ءالج «ينغملا» (1585:)

 ."08ص .ج «تادارإلا ئهتنم حرش» (11447) ."5١1ص ءا"ج «عانقلا فاشك» (17445)
 )١59845( .ا"ج «عانقلا فاشك» ."ه8ْص 20ج «تادارإلا ئهتنم حرش») ص١5"7.
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 , 0554 2ةبوصعلاب هزايتمال مأ يأ ىلع بأ وبأ مدقي هب

 ابأ نأل ةيوسلاب امهنيب نوكتف .ةقفنلا يف نايواستي بألا يبأ يبأ عم مألا وبأ دجلا :

 , 01؟؛ايواستف ةبوصعلاب بألا يأ وبأ زاتماو «برقلاب 0 نم

 نبا 0 مع نبا امهدحأ مأل نيوخأك ةبارقلا ةجرد يف ءاوتسالا دنع ةبصعل ا مدقت :  د

 ,20"؟؛9هتبصع هنأل ؛معلا

 ,05؟49عاضرلاو لمحلا ةليضف اهلو ةطساو الب هيلإ يلدت اهنأل ؛نبا دلو ئلع مأ مدقتو : ه

 ٠١١8 - :(075:؟2ةيعفاشلا بهذم :ًائلاث ْ

 ؛اغلاب ناك نإو نونجملا هلثمو هزجع ةدشل ريغصلا هدلو . ةجوزلا كعب مّذقُي 3

 .ةيبرتلاو عاضرلاو عضولاو لمحلاب اهقح دكأتلو اهزجعل مألا مّدقُت مث : ب
 . بألا مّدَقُي مألا دعب مث اج

 .ةقفنلل قحتسملا ريبكلا دلولا مّدقُي بألا دعبو : د

 .الع نإو ٌّدجلا مث : ه

 : حجرملل ميدقتلا :ايناث 9

 .نبالا 0 0 00

 .مألا يبأ ىلع

 ٠ ةقفنلا يف يواستلا :

 امك ةقفنلا نايواستملا مستقيف «ةقفنلا يف يواستلا يعدتسي ةبارقلا ةجرد يف يواستلا :

 )١11445( ,#ج «عانقلا فاشك» صن١5".

 ."08نص #ج «تادارإلا ئهتنم حرش» 15*2ص ء"ج «عانقلا فاشك» (1١؟955)

 .515ص .#ج «عانقلا فاشك» "08ص .ج «تادارإلا ئهتنم حرش» )١11449(
 ."ه8ص 78ج «تادارإلا ئهتنم حرش».:(١؟1454)

 «عومجملا»و يلين للا 7-7١1؟ص الج «جاتحملا ةياهن» . ء4ه١ نص ءا"جا «جاتحملا ينغم» )١5449(

 .819ص اج
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 ةدشل رخآلا ئلع مَّدُق ًاضيرم وأ ًاعيضر امهدحأ ناك اذإ هنأ الإ ءتنبو نبا وأ نيتئبا وأ نينبا يف

 . هجايتحا

 هنأل ؛لوألا مّدقُيف .مأ يبأ عم بأ يبأ يف امك مّدُق ةبصع نيعمتجملا دحأ ناك نإو : ب
 . مألا يبأ عم بألا 7 يبأ يف امك ةبوصعلاو برقلا لداعتل ايوتسا ةبصعلا دعب نإف ةبصع

  0١ةيكلاملا بهذم :ًاعبار :

 مدقت «تناريقف مأو بأ هل نمو» : (يقوسدلا ةيشاحو يف ءاح دقف بألا ىلع .مألا مدقت : أ

 , 0750(بألا ىلغ مألا

 ًاركذ دلولا ةقفن نأ ملعا» : («يقوسدلا ةيشاح» يف ءاج دقف .نيوبألا ئلع دلولا مدقي : ب

 مّدقَت :ليقف .طقف دالوألا وأ نيوبألا يفكي ام الإ دجي مل اذإ اذإ هنأل ؛ نيوبألا ةقفن نم دكأ ئثنأ وأ

 , 071910فيعض وهف نيوبألا ميدقتب لوقلا امأو . ناضاحتي : ليقو .دالوألا ةقفن

 :دالوألا نم هيلع قافنإلاب ئلوألا 9

 كلذكو ءريبكلا ئلع مدقيف ريغصلا ةقفنلاب ئلوألا نإف .ًادالوأ ةقفنلا مهل تبجو نم ناك اذإو

 يف اوصاحت ةثونأ وأ اربك وأ رغم دالوألا ىواست ولو .ركذلا ئلع دالوألا نم ئثنألا مّدقت

 مهيواستل ةيوسلاب مهيلع مسقت مت ةقفنلا نأ ةصاحملاب مهدوصضقام نأ يل ودبيو , 055095

 . مهل ةقفنلا هيلع تبجو نمل ًادالوأ ا مهنوكو ةروكذملا فاصوألاب

 :015165ةيرفعجلا بهذم :ًاسماخ 1

 .ءاوس ةقفنلا يف امهف ناوبأ هل ناك ول : أ

 دنع روسيملا ةمسق بجو 0 داو بأ هل ناك ول : ب

 موسقملا مهافك نإ مث .ًاثانإو ًاروكذ اوناك مأ ءثانإ مأ اوناك ًاروكذ ةيوسلاب عيمجلا ئلع قفنملا
 .مهترثكو هتلقل مهدحأ هب عفتني مل نإو «هومستقا هب ًادتعم ًاعفن هبيصن دحاو لك عفن وأ مهيلع

 مالعل ؛ ةقفنلا نم ضرغلا يفانت مهيلع ةمسقلاو 2. حجرم ريغب .حيجرتلا ةلاحتسال ةعرقلا دوجألاف

 امسقم مهعفني ال نيقابلا بيصنو هوحنؤ هرغصل هيفكي مهضعب بيصن ناك ولو مهيلع موسقملا ةيافك

 . 77ص 7١ج ريدردلل «ريبكلا حرشلا ئلع يقوسدلا ةيشاح» (١؟460)

 .8 99ص 17ج ريدردلل «ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاح» (١؟9461)

 .؟١١نٌض .4خج باظخلل :ليلجلا بهاوم» ,5؟صض 25ج («يقوسدلا ةيشاحو (١؟485)

 .468١ص (2؟ج «ةيهبلا ةضورلا» "88ص 37ج «مالسإلا عئارش» (1740)



 . عفتتملا ادع نميف ةعرقلا ثربتعا

 يتلا نم ئلوأ ةقبط لك اذكهو .برقلا ةدايزل مهدالوأو مهئابأ نم ئلوأ ءابآلاو دالوألا : ج
 .دالوألا دالوأو دادجألاك ةجردلا يواست عم ئلوألاو ئلعألا ىئواستيو ءاهدعب
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 سافل ىرعث)
 هل بيرق ال نم ةقفن

 رايح 1:6

 نإف ةقفنلل ًاقحتسم ناك اذإ ئئنأ وأ ناك ًاركذ صخشلا نأ ةقب ةقباسلا ثحابملا نم انل َنّيبتي

 ىلع ماحرألا يوذ نم وأ لوصألا وأ عورفلا نم براقألا ءالؤه ناك ا

 لصحي فيكف ءالطا بيرق ةقفتلل قحتسملا صخشلا نكي مل اذإ نكلو . هانلصف يذلا وحنلا

 نالصحي فيكف ةقفنلل ى قحتسم ًاضيأ وه بيرق هل يذلا ةقفنلل قحتسملا اذه لثمو ؟هتقفن ئلع

 _ ؟ةقفنلا ئلع

 ةفاللا رفوف ىرز ل نق كاق 41

 ..ةقفنلل قحتسم هلثم وه بيرق هل وأ ًالصأ هل بيرق الو ةقفنلل ًاقحتسم صخشلا ناك اذإ

 لاوحألا يف هللا همحر  اشاب يردق ةعومجم» يف ءاج «لاملا تيب ئلع نوكت هقفن نإف

 اذإ ءلاملا تيب ئلع. ضيرملاو نمزلاو ريبكلا خيشلا ةقفن» : ةفينح يبأ بهذم ئلع «ةيصخشلا

 , 169مهلوعي تيرق الو لام مهل نكي مل

 بيرق الو مهل لام ال راغص دالوأ بسكلا نع زجاعلا جاتحملا ريقفلا صخشلل ناك اذإو

 يف ءاج «لاملا تيب ئلع مهيبأ ةقفن ةقفن نأ امك لاملا تيب ئلع نوكت مهتقفن نإف ٠ ,مهيلع قفني

 ففكتي ًادعقم ناك وأ ةنامزلا نم هب امل بسكلا نع ًازجاع بألا ناك نإف» :«راغصلا ماكحأ»

 ةقفن نوكت لاق نم نيرخأتسملا نمو  فاصخلا تاقفن يف ركذ اذكُه . مهيلع قفنيو سانلا

 وه نيرخأتملا لوقو .2**«راغصلا هدالوأ ةقفن اذكف .لاملا تيب يف ةروصلا هذه يف دالوألا

 و بسكلا نع زجاعلا كرتي نأ 0 ياك دا 3

 .اشاب يردق ةعومجم نم اة ةداملا (١1؟965)

 .7/ص .١1ج ينشورسألل «راغصلا ماكحأ عماج» (١؟46ه)

 5 نس



 لاملا تيبواميسال :وهنع بجاولا اذه ءادأ ىف مهنع بونيو نيملسملا ةعامج لثمي هنأل هدالوأ

 امكف «منغلاب مرغلاف مهل ثراو الب اوتامو لام مهل راص نإو َرّدُق ول هدالوأو زجاعلا اذه ثري

 .- مهيلع قفني نأ لاملا تيب ئلع يأ - هيلعف ًائيش اوكرتو ثراو الب اوناك ول مهثري
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 ىتواشل رمل

 هيلع لمتشت امو ةقفنلا رادقم

 :ةيافكلاب ةردقم ةقفنلا 5

 تجاولاو» : يلبتحلا ةمادق نبال «ىنغملا» ىف ءاج «ةيافكلاب ةردقم براقألاو دالوألا ةقفن

 لكك لاق دقو ,ةجاحلا هب عفدنت امب تردقف ةجاحلل تبجو اهنأل ؛ةيافكلا ردق بيزقلا ةقفن يف

 اهدلو ةقفنو اهتقفن إي رّدقف .«فورعملاب كَدلوو كيفكي ام يذخ» :نايفس يبأ ةأرما دنهل

 نورا ءاهقفلا حرص اًضيأ اذهبو ,015650)ةيافكلاب

 : ةيافكلا ةقفن ريدقت يف ةداعلاو فرعلا رابتعا 111/

 ةظحالم مزلتسي ةيافكلا هذه ققحت نإف .هيلع قفنملا ةيافكب ةردقم تراقألا ة ةقفن تناك اذإو

 وه امك «ىعرش ضن ةقفنلا هذه ريدقت ىف دري مل هنأل ؛ةقفنلا هذه يف مهتاداعو نئاثلا فارعأ

 سانلا فرع ئلإ هرادقم ةفرغم ئلإ راضي يعرش ضن هريدقتب دري مل ام نأ ةدعاقلاو « مولعم

 منهتالماعم يف هنود اه وه يهعي- منهتالداعم“ يف هزفراتت وأ: ننانلا هذاتتا اه نآلو ؛ مهتاداعو

تاداعلاو فارعألا هذه ةاغارم يغخبتيفا 03 مهتاداعو نئانلا فرغ فاالخخ عرش ضن دري مل ثيحو
 . 

 : مهتاداعو نمانلا فقارغأ ةاعارم ىلع نوضني ء ءاهقفلا 11 2١

 ىلع ةقفنلا ريدقت دنع مهتاداعو نيبانلا فارعأ را رابتعاو ةاعارم ة ةرورض ئلع ءاهقفلا صن دقو

 :كلذ نمف « هيلغ تبجت نم

 مدألاو زبخلا نم ةيافكلا رثق ا ةقفن يف باولو : «عانقلا فاشك» يف ءاج : أ

 ,235508(كلذب ع امنإ ةجاحلا' نأل ؛ةداعلا ردقب نكسملاو ةوسكلاو

 .6560نص الج «يتغملا» (١؟9467)

 «عانقلا فاشك» 2ك 148ض 2117ج «عومجملا ترق «بذهملا» ,”8نض « 4ج يناساكلل «عئادبلا» ةتكلحف

 "ها 23ج «مالسإلا عئارش» ,7”١/ض جا

 . "7١ص اج «عانقلا فاشكد (١؟9464)
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 0-50 هدالبلا

 هيلع قفنملل ةيافكلا ردق اهيف بجاولاو» : ةيرفعجلا هقف يف «ةيهبلا ةضورلا» يفو : ج

 "ل )(هناكمو هنامز بسحب

 :هيلع قْفنُملاو قفنُملا لاج ةاعارم 4

 هذهف .مهتاداعو سانلا فارعأ بسح ةيافكلاب ةردقم براقألا رئاسو دالوألا ةقفن تناك اذإو

 فرعتلل ةيصخشلاو ةيعامتجالا هتلاح ثيح نم هيلع قفنملا لاح ئلإ اهقيقحت يف رظني ةيافكلا
 لاح ةاعارم ئلع ةيعفاشلا ّصن اذهلو ؛هتيافك ردق ئلع هل ةقفنلا ضرغل ًاديهمت هتاجاح ئلع

 ةقفن يأ يهو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاج دقف ,ةقفنلا ضرف دنع هيلع قمنا

 ."2«هتبغرو هتداهزو هنبس يف هيلع فما اح يأ هلاح ريتعيو ءةيلفكلا بيرقلا
 ةيافكلا ةقفن ضرف ئلإ لوصولل ةبولطم هيلع َقّقْنُملا لاح ةاعارم تناك اذإو

 ةقفنلا هذه لمحتيس يذلا وه هنأل ؛ًاضيأ ةبولطم قفّتُملا لاح ةظحالم نإف .ةحيجص ةروصب

 ريدقت يف عسوتلا لمحتي نأ عيطتسي الف ءراسيلا تالاح ئندأ ىف ذ وه نوكي دقف «هيلع ضرب

 اهعسو لإ ًاسفن هللا فلكي الف ةقاطلا ردقب فيلكتلا ةعيرشلا لراعا هيلع ضرفت يتلا ةقفنلا

 .بجت يذلا ىساوملا قهرت نأ زوجي الف .ةاساوملا ليبس ئلع تبجو .بيرقلا ةقفن نإف ًاضيأو

 قِفنُملا لاج ردق ئلعو :بيرقلا ةقفن ريدقت يف يكلاملا يزج نبا لاق اذهلو ؛ةقفنلا هذه هيلع

 , 0:55يدالبلا دئاوعو

 «كلذ نكمأ املك امهيلاح ةاعارم بجو هيلع ََفُْملاو قفُْملا لاح فلتخا اذإو

 هيلع َقّقْنُملا ناكو راسيلا تالاج ئندأ : قفنُملا ناك ول امك امهيلكل ةاعارملا هذه ترذعت نإف

 قفنُملا لاح ةاعارم دنع فوقولا 2 ينإف .ةيعامتجالا وأ ةيصخشلا هفورظل ةجاحلا عساو

 .طقف

 ١ :ةيافكلا ةقفن هيلع لمتشت امل

 ؟ةيافكلا هذه ققحتت مف «هيلع َقّقْنُملا ةيافكب ةردقم براقألا رئاسو دالوألا ةقفن تناك اذإو

 .74/ص يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» (١؟969)

 .44١ص 17ج «ةيهبلا ةضورلا» )١1950(

 . 448ص الج «جاتحملا ينغم» (١؟9531)

 .747/صأ يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» )١5457(
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 ئلعو اهيلع مأ« .طقف ماعطلا ةقفن ئلع ةقفنلا هذه رصتقت لهف ؟ةيافكلا ةقفن هيلع لمتشت ام ي 9

 - جآلعلا تاقفن ةيافكلا ةقفن لمتشت له مث ؟نكسلا ةقفن لمشتف كلذ زواجتت مأ ًاضيأ ةوسكلا ةقفن
 لهو ؟ةقفنلا هذه هل تبجو نم مداخ ةقفن ةيافكلا ةقفن لمتشت لهو ؟ةيودألا نمثو بيبطلا ةرجأو

 جيوزت بوجو ةيافكلا ةقفن يف لخدي لهو ؟هيلع قفنُملا ةجوز ةقفن ةيافكلا ةقفن يف لخدي
 اوفلتخا ام اهنمو ءاهقفلا اهمكح ئلع قفتا ام اهنم لئاسملا هذه ؟ةجوز ئلإ جاتحا نإ هيلع قْفنملا

 .ءارآلا هذه نم حجارلا وه امو ءاهيف ءاهقفلا ءارأ عم يلي اميف اهركذن نحنو ءاهيف

 :نكسلاو ةوسكلاو ماعطلا :ًالوأ - ٠١87

 : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج ء.هانكسو هتوسكو هماعط ةقفن لمشت بيرقلا ةقفن

 حرص كلذكو 77"2«نكسلاو ةوسكلاو مدألاو زبخلا نم ةيافكلا ردق بيرقلا ةقفن يف بجاولاو»
 .©25.9مدألاو زبخلا ركذ نع ًالدب ماعطلا ركذي مهضعب ناك نإو .نورخآلا ءاهقفلا

 :ةيودألا نمثو بيبطلا ةرجأ :ًايناث 65

 ىلع ةيعفاشلا صن ؟هبيرق ئلع بيرقلا ةقفن ةلمج نم ةيودألا نمثو بيبطلا ةرجأ ربتعت 3 له

 : مهلاوقأ نمف ف «ةيديرلا كلذكو ةقفنلا يف اهلوخد

 هل بجيو . .ةيافكلا بيرقلا ةقفن يأ يهو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يف : أ

 . 2" «ةيودأ نمثو بيبط ةرجأو هب قئال نكسو ةوسك عم توقلا عم مدألا

 ماعطلا :قافنإلا رسوملا ئلع رسعملل بجيو» :ةيديزلا هقف يف «راهزألا حرش» يفو : ب .

 .3""0مدعقملا لماحو ئمعألا دئاقو ءاودلاو مادألاو

 0 نمثو بيبطلا ةرجأ ئلع اوّصني ملف ةيفنحلا امأ 606

 :و» :ةيفنحلا هقف يف «راتخملا ردلا» يف ءاج دقف «.ةقفنلاب اهلومش مدع رابتعاب الو ةقفنلا

 0 هللا همحر  نيدباع نبا لاق ءلوقلا اذه ئلع ًاقيلعتو «هلفطل ٌرحلا ئلع اهعاونأب ةقفنلا

 بيبطلا ةرجأ انه ركذ نم َرأ ملو «نكسلاو ةوسكلاو ماعطلا نم يأ «اهعاونأب ةقفنلا بجت هلوق» :-

 ةنامز هب وأ اقينرف ناك اذإ بألا نأب اوحّرص معن ةجوزلل بوجولا مدع اوركذ امنإو .ةيودألا نمثو

 نبال ةياهنلا» :ناك ءيش يأ زبخلا عم لكؤي ام وه : مادآلاو ْمْدألا "7١ص ءا"ج «عانقلا فاشك» (1؟95)

 ش .١3!ص .١ج هريثألا

 «؟ج «ةيهبلا ةضورلاو ك١ ؟ص 27ج ناججملا درو راتخملا ردلاو 278 ص 4ع «عئادبلا» )١59515(

 . 74/ص يكلاملا يزج نبا ء145ص

 .١05ص ,"؟ج «هناهزألا حرشم (17955) . 448ص اج «جاتحملا ينغم» )١17456(
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 ,259:نبالا كلذكو همداخ هنبا ئلعف ةمدخلا ئلإ جاتحي

 ردقلاب نكلو بيرقلا ةقفنب ةيودألا نمثو بيبطلا ةرجأ لومش يدنع حجارلاو 5
 هيلع َقَّقنُملا ةجاح ٌدسل تبجو ةقفنلا نأل ؛هل قاهرإ نود قفنملا لاح ردقبو فورعملا

 اهلمشتف ةعورشملا هتجاح نم كلذ ناكف ةيودألا ءارشو بيبطلا ةعجارم ئلإ جاتحي ضيرملاو

 ْ . قفنملا لاح هعسي ام ردقبو فورعملاب نكلو .ةقفنلا

 ١٠١10 - مداخلا :ًاثلاث :

 ةقفن ةلمج نم مداخلا اذُه ةقفن تناك هتمدخ ئلإ جاتحي مداخ هيلع َقْفْنُملل ناك اذإو

 هتمدخ. ئلإ جاتحي مداخ هيلع قمنُملل ناك نإف» : يناساكلا نيدلا ءالع مامإلا لاق .بيرقلا
 نبا لوق ةقباسلا ةرقفلا ىف انركذ دقو .(097ةيافكلا ةلمج نم كلذ نأل ؛ ةقفنلا ًاضيأ هل ضرفت
 .نبالا كلذكو همداخ هنبا ئلعف .ةمدخلا ئلإ جاتحي ةنامز هب وأ ًاضيرم ناك اذإ بألا نأب نيدباع

 : هيلع قمل مداخلا ةئيهت - 0110 ٠

 ًامداخ هل ءيهي نأ ا قشملا نلف همدخي نم نإ حي نو مداخ هيلع شلل كي ملاذ.

 : هيلع قّقْنُملا مداخ يف ءاهقفلا لاوقأ - 89

 انلق امك همادخإ هيلعف مداخ ئلإ جاتحا نإف» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج دقف

 , 07575 (هتيافك مامت نم كلذ نأل ؛ ةجوزلا يف

 ؛هيلإ هتجاحل مداخ هتقفن هيلع بجو نم مزليو» :ةلبانحلا هقف يف «ئهتنملا حرش» يفو : ب'

 , 3075270(ةيافكلا مامت نم هنأل ؛ مهتقفن همزلت نم عيمجل اذكو

 ةنوؤم هيلع قّمْنُملا بيرقلل يأ هل بجيو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يفو : ج

 , 079هجاتحا نإ مداخ

 ًاريغص رسوملا ٌرحلا دلولا ىلع بجيو» :ةيكلاملا هقف يف ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يفو : د
 مداخ يأ امهمداخ ةقفن هيلع بجيو «نيدلاولا ةقفن ًارفاك وأ ًاملسم .ئئثنأ وأ ًاركذ ءًاريبك وأ ناك

 ."١5؟ص كج «راتحملا درو راتخملا ردلا» (١؟ة57)

 . ه468ص 30 «ينغملا» (١؟ة59) .8"7ص 24ج «عئادبلا» (١1؟ة54)

 .؟؛5ة4ص 20ج «جاتحملا ينغما) (١؟9ا71) .”هؤص 20ج «تادارإلا ئهتنم حرشا (1١1؟9ا/١)
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 مداخ فالخب ءامهسفنأب ةمدخلا ئلع امهتردقل هيلإ نيجاتحم ريغ اناك نإو هرهاظو .نيدلاولا

 نأ ملعا» : يقوسدلا لاق .لوقلا اذه ىلع ًاقيلعتو . (هيل | جاتحا ولو هتقفن بألا مزلي الف دلولا

 جتحي مل ولو دلولا مداخ ةقفن همز نأ هاضتقم ناكف «نيوبألا ةقفن نم دكآ ئثنأ وأ ًاركذ دلولا ةقفن

 ىلع نإ :وهو «ةنودملا» مالك دمتعملاو هل هجحبو ال ريدردلا مالكو . ئلوأ وه لب «نيوبألاك هل

 وأ ةناضحلا يف نكي مل نإف .ائيلم بألا ناكو مداخل جاتحا نإ ةناضحلا يف هدلو مادخإ بألا
 , 9"35(همادخإ هيلع بجي الف ءىىلم ريغ بألا ناك وأ مداخل جتحي ملو اهيف ناك

 ماعطإلا قافنإلا نم رسوملا ىلع رسعملل بجيو» :ةيديزلا هقف يف «راهزألا حرش يفو :اه

 ,(15119«(ضرم وأ ربك وأ رغصل هسفن ةملدخ نع زجعلل همادخإو .ءاودلاو مادإلاو

 : هيلع قّقنُملا مداخ يف ةيرفعجلا لوق -

 ءاج دقف هيلع قَقْنُملا مداخ ئلع قافنإلا مدع ئلإ روهمجلا لوقل ًافالخ ,ةيرفعجلا بهذ
 ةقفنلا الو هيلع َقّقْنُملا مادخإ يأ  همادخإ بجي ال» :ةيرفعجلا هقف يف «ةيهبلا ةضورلا» يف

 . """؟عهيلإ ةجوحملا ةنامزلا عم الإ همداخ ئلع

 ١ هيلع قفنملا جيوزت :ًاعبار :

 افافعإ ةجوز ئلإ جاتحا اذإ ةجوز هدنع نكت مل نإ هيلع قفنملا جيوزت ةقفنلا ةيافك مامت نمو

 همزلت نم ةجوز ةقفن همزليو» : اولاق دقف «ةلبانحلا حرص اذهبو (هتقفن ةيافك مامت نم كلذ نأل ؟هل

 هيلع تيجو نم نع اضيأ بجيو .هب الإ فافعإلا نم نكمتي ال هنأل ؟- هتقفن يأ -  هتنوؤم

 معو خأك مهريغو لزن نإو نبأ نمو ءالع نإو بأ نم هتقفن هل تبجو نم فافعإ هبيرقل ةقفنلا

 ةرح هب جوزتي الام هيلإ قفْنُملا عفدي وأ .هفعت (ةمأ) ةيرس وأ ةّرح ةجوزل حاكنلا ىلإ جاتحا اذإ

 . .هتقفن همزلت نم ئلع مزلف .هدقفب رضتسيو هيلإ هتجاح وعدت امم كلذ نأل ؛ةمأ هب يرتشي وأ

 رهاظلا وه هنأل ؛نيمي الب  حاكنلا ىلإ جاتحم يأ  قئات هنأ ئعّدا اذإ هيلع قَمْنُملا قدصيو

 ,015*«ةلبجلا ئضتقمب

 حرشلا» يفو 9"1"2هجيوزتو لب هيبأ ةجوز ةقفن هيلعو» : ةيفنحلا هقف يف «راتخملا ردلا» يفو 202014> .
 ةجوزب بألا فافعإ رسوملا دلولا ئلع بجيو» :ةيكلاملا هقف يف «يقوسدلا ةيشاح»و «ريبكلا

 ه 77ص «'؟ج «يقوسدلا ةيشاحدو هريبكلا حرشلا» (179417)

 )١119307( .؟ج «راهزألا حرش» ص0601١. )١741/5( «."ج «ةيهبلا ةضورلا» ص١45.
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 .25179,فافعلا هب لصحي نم اهيلع ديز ةدحاولا هفعت مل نإف .ةدحاولا هتفعأ نإ رثكأ ال ةدحاو

 لوقنملا نإ : ةيكلاملا لاق دقف بألا ئلع هتقفن تبجو اذإ هيبأ لبق نم هجيوزتب نبالا فافعإ امأ

 .هيوجو ىمخللا هيقفلا حججرو . هلبا جيوزت بألا ئلع بجي ال : «ةنودملا» يف كلام مامإلا نع

 ,005978ىمخللا لوق ةفرع نبا در نكلو

 :جاوزلا ىلع مهيلع َقّمَُملا محازت 2 7

 نإو  هدنع نكي ملو جاوزلا ىلإ ةجاحب مهلكو دحاو نم رثكأ ةقفنلا مهل بجت نم ناك اذإ

 .مهنم دحاو جيوزتل يفكي هدنع يذلا امنإو مهعيمج جيوزتل يفكي ام مهل ةقفنلا هيلع تبجو

 ًاًدجو مأل ًاَدج امهيلع قفنملا ناك ول امك ,قفنملا هجوزيف برقألاف برقألا مدقي ةلاحلا هذه يفف
 مغ هلاجملا هله يقل ادخل جيوزت يفكي ام الإ امهدلو دلو كلمي الو بألا يب أ وبأ وه بأل

 ىبأ وبأ وه ّدجو بألا وبأ وه دج هل ناك ول امأ .ةبوصعلاب هزايتمال دعبألا ناك نإو بألا ّدج

 ىلوألا ميدقت دعاوق نأ .ودبيو , 0117")كدعبأ هنأل يناثلل سبيلو برقأ هنأل ؛لوألل جيوزتلاف بألا

 .ةقفنلا هلمشت ام ةلمج نم جيوزتلا نأل ؛ةقفنلاب ىلوألا ميدقت دعاوق اهسفن يه جيوزتلاب

 :ىئرخأ ةأرماب هيلع قفنُملا جيوزت - ٠١88#

 عنص ال هيلع َقّفْثُملا نأل ؛ىئرخأب هجّوز «قفنُملا اهب هجّوز يتلا هيلع قَّقنُملا ةجوز تتام اذإ
 قفنملا مزلُي الف . يعرش رربم الو رذع ريغل هتجوز هيلع قْفنُملا قلط ول نكلو . ئلوألا تومي هل

 ,0514هتفعل ةيافكلا اهب لصحت تناك نم هسفن ئلع َتَوف يذلا وه هنأل ؛ىرخأب هجيوزت

 :هجيوزت ئلع هقفنأ امب هيلع قْفَنُملا ىلع قفنُملل عوجر ال 4

 ا ل هيلع َقّمْنُملا قفنُملا جوز اذإو

 امب هيلع َقّفنُملا ئلع هل عوجر الف ؛هيلع قفنملا رسيأ اذإف . «هيلع قفنملل هيلع ةبجاولا ةقفنلا
 كلمي الف هيلع ةيوتيو لاح نف ةقتنأ ةيوزحأ هكقلا ام ؛هجيوزت ئلع لام نم هقفنأ

 عوفدملا راص اذإ هعاجرإ هل نكي مل ةاكزلا ليبس ئلع ريغلل هلام عفدول امك .دعب اميف ةعاجرتسا

 , 055410لعب اميف ًاينغ هل

 .077"ص 7١ج «يقوسدلا ةيشاحدو هريبكلا حرشلا» )١1719101(

 )١17918( «.4ج باطحلل «ليلخ رصتخم حرشب ليلجلا بهاوم» ص75١١.

 ) )11919.0856ص الج «ينغملا» .”17ص ء”ج «عانقلا فاشك»

 )١15940( .088ص .الج «ينغملا» .”17ص ءالج «عانقلا فاشك»

 )981؟١( .0844ص ءالج «ينغملا»
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 : هيلع قّفْتُملا ةجوز ةقفن :ًاسماخ م4

 هنايب ديرن ام اذه ؟قفنُملا ئلع هل ةبجاولا ةقفنلا نمض هيلع قفنملا ةجوز ةقفن لخدت لهو

 . ةفلتخملا بهاذملا ءاهقف لوقأ درسب

 :ةلبانحلا لاوقأ نم :ًالوأ - ١٠معه

 ال هنأل ؛هتجوز ةقفن هتمزل هفافعإ همزل نم لكو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف : أ

 , 2(05545كلذب الإ فافعإلا نم نيكمتي

 ال هنأل ؛هتقفن همزلت نم ةجوز ةقفن همزليو» :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يفو : ب

 فنُملا ل هيل قبلا حد ةقفز نودع ةلبانحلاف كيس الإ فافعإلا نم 1 37

 .قفنملا ئلع ةبجاولا ةقفنلا نم اءزج اهرابتعاب

 +٠١8 - ةيعفاشلا لاوقأ نم :ًايناث :

 ردق ىلع هتقفن تبجو ةبارقلاب هتقفن هيلع تبجو نمو» :ةيعفاشلا هقف ىف «بذهملا» يفو

 ىف نكلو , 05549 (ةيافكلا مامت نم كلذ نأل ؛؟ هتحوز ةقفن تبجو ةجوز هل تناك نإو . ةيافكلا

 ىلع نبالا ةجوز فالخب هتجوز اذكو بألا ةقفن دلولا مزلي» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم»

 نم اهرابتعاب اهريغو نبالا ةجوز ةقفن لمشي ماع «بذهملا» بحاص مالكف .2""**(حصألا

 نم نبالا ةجوز ةقفن «جاتحملا ينغم» بحاص جرخي امنيب .قفنُملا ئلع ةبجاولا ةقفنلا ةلمج

 ةيعفاشلا ءاهقف هيلع رقتسا ام وه لوقلا اذه نوكي دقو .حصألا لوقلا ىلع ةضورفملا ةقفنلا

 . نورخأتملا

 :ةيكلاملا لاوقأ نم :ًاثلاث ١١ م7

 لصحي نمب اهيلع ديز ةدحاولا هّمعت مل نإف «ةجوزب بألا فافعإ دلولا ئلع بجي :اولاق
 فنُملا ئلعف .ٌنهنم ةدحاولا هتْفع نإ يأ «ٌنهددعتب بألا تاجوز ةقفن ددعتت الو .فافعلا اهب

 احس يب الإ لصحت ال ةفعلا تناك نإ ًرهتقفن تددعت الإو طقف ةدحاولا هذه ةقفن

 ."307ص جا «عانقلا فاشك» (1١؟98*) . 084 ص ءالج «ينغملا» (1١؟148)

 .127ص ءا*ج «جاتحملا ينغم» (1١؟9486) ١. 48ص 2قا/لج «بذهملا» (7١؟8484)

 .9 55ص « ١ج «يواصلا ةيشاحوو ريدردلل «ريغصلا حرشلا» 2ه؟7”ص « ؟ج ريدردلل ةريبكلا حرشلا» (١1؟ة4ك)

- 7"8- 



 :ةيفنحلا لاوقأ نم :ًاعيار - 1١8

 ةقفن هيلعف تاجوز هل ولو . هيبأ ةجوز ةقفن هيلعو» : ةيفنحلا هقف يف «راتخملا ٌردلا» يف ءاج
 نإ هيبأ ئلع نبالا ةجوز ةقفنو» :«ىقتلملاو زاتخملا» يفو .ْنهيلع اهعزويل .بألل اهعفدي .ةدحاو
 هيلعو :هلوقو» :نيدباع نبا هيقفلا لاق لوقلا اذه ئلع ًاقيلعتو .""1هأنمز وأ ًاريقف ًاريغص ناك
 لاق .ةمدخلل جاتحي ةنامز هب وأ ًاضيرم .بأآلا ناك نإ ىئرخأ يفو .ةياور .يف يأ «هيبأ ةجوز ةقفن
 بألا ربجي ةباثملا هذهب ناك اذإ نبالا نإف .نبالاو بألا نيب قرف ال اذه ئلعف :«طيحملا» يف

 بألا ةأرما ةقفن بوجو مدع بهذملا نإ «ةريخذلا» رهاظو :«رحبلا» يف لاق .همداخ ةقفن ئلع

 يف نيدباع نبا لاقو 140"2فسوي يبأ ةياور نع ًاقلطم بوجولا نإو ةّلع بآلاب نكي مل ثيح
 انمّدق امك بهذملا صن فالخ اذه .«خلا . .هيبأ ئلع نبالا ةجوز ةقفنو :هلوق» :ًاضيأ هقيلعت
 ًاريقف ًاريغص ناك نإ هيبأ ئلع نبالا ةجوز ةقفنو» :«ةيدنهلا ىئواتفلا» يفو .©"14«بابلا لوأ

 ةجوز ةقفن ئلع بألا ربجي ال» :«طوسبملا» يف ركذو .©"15:«رغصلا ةيافك نم هنأل ؛ًانمز وأ

 .«نبالا

 بوجوف بألا ةجوز ةقفن يف فالتخالا ضعب كانه نأ «ةيفنحلا لاوقأ نم انل صلخيو

 طارتشا امأ .فسوي يبأ نع ةياور وه هتنامز وأ اهجوز ضرم نع رظنلا ضغب ًاقلطم اهل ةقفتلا هذه

 ةبجاولا ةقفنلا نمض نم اهرابتعاب ةقفنلا اهل بجت ئتح هتجوز ةمدخل جاتحي هيلع قفنُملا نوك

 وأ ًاضيرم ناك نإف «نبالا ةجوز امأ .ةيفنحلا لاوقأ يف رهاظلاو بلاغلا وه اذهف هيلع قّمنُملل
 مدعب لاق نم ةيفنحلا ءاهقف نم كانه ناك نإو .قفنُملا ئلع هتجوزل بجت ةقفنلاف «ةنامز هب

 م

 .اقلطم نبالا ةجوز ةقفن بوجو

 هذه يف ليق اموامهل ةقفنلاو نبالا وأ بألا ةجوز اوركذ مهنأ ةيفنحلا لاوقأ ئلع ظحاليو

 .نبالاو بألا ةجوز ريغل بجت ال ةقفنلا نأ ئلع لدي امم ءامهريغ اوركذي ملو ةقفنلا

 :ةيرفعجلا بهذم : ًاسماخ 88

 بجاو فافعإ بجي الو» :اولاق دقف ءأبأ ناك نإو هيلع َقّمْنُمل ا ةجوزل ةققتلا مهدنع بجت ال

 ,05150هتجوز ئلع ةقفنلا الو ًابأ ناك نإو ةّفع اذ ريصيل هجيوزتب ةقفنلاب

 )/١794813( ءالج «راتخملا ردلا» ص53١5.

 )44ىة؟١( اج نيدباع نبال «راتحملا در» (1944) . "١١ص ."ج نيدباع نبال «راتحملا در» ص5١5.

 .44١ص كج «ةيهبلا ةضورلا» (1١؟441) .651"”ص ء١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (١؟940)

 تكافرخا 5



 : حجارلا لوقلا

 نساهم هوا انبانوا ايآ "ناك دارس هيلع ىتحألا: وا ةدلن هتف و ريتسجلا لول حجارلاو

 ةجاح نأل ؛ال مأ اهتمدخل ًاجاتحم ًاحيحص وأ ًاضيرم هيلع َقفْنُملا ناك ءاوسو .ماحرألا يوذ

 ةيافك مامت نم هل ةجوزلا ربتعتف ءاهيلع قولخملا ةعيبطلاو ةلبجلا ئضتقمب ةجوزلل ناسنإلا
 .هيف مهلاوقأ انلقنو مهنع هانركذ امك ةلبانحلا بهذم اذهو ,ةقفنلا .'
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 قاض تعلن
 ةقفنلا ىلع لوصحلا ةيفيك

 ؟ةّمذلا ىف انْيَد ريصت لهو

 : يضاقتلا آلإو يضارتلا 0

 اهب هبلاطو هبيرق ئلع ةقفنلل قحتسم هنأ ىأر نمف .هل قح اهنأ اهقحتسمل ةقفنلا فييكت

 لومأملاو لصألا وه اذهو ,تمعنو اهبف اهرادقم ئلع ايضارتو كلذب بيرقلا ٌرقأو هل ًاقح اهرابتعاب
 قحب بيرقلا فرتعي مل نأب يضارتلا اذه لصحي مل نإو .براقألا نيب ةقفنلا ىلع لوصحلا يف

 ءاضقلا ةعجارم ةقفنلا يعّدملف ءاهرادقم ئلع هعم قفتي ملو فرتعا وأ هيلع ةقفنلاب هبيرق

 .ةقفنلا ءادأب هيلع ىعّدملا مازلإو .قحلا اذه تابثإو ةقفنلاب هقحب ةبلاطملل

 : ءاضقلا مامأ ةنّيبلاب ةقفنلا قح تابثإ - 155

 نأ كلذ ئنعمف ءاهب ئعدُملا ةقفنلا ئلع لوصحلا ليبس ىه ءاضقلا ةعجارم تناك اذإو
 ئعّدملا هبيرق ىلع ةقفنلا قح نم هسفنل هيعّدي ام ْئلع ةيعرشلا لئالدلا مّدقي نأ اهيعّدم ئلع
 ةتبثملا ةنّيبلا ميدقت نم دب ال لب .ءاضقلا مامأ هب ءاعذالا درجم قحلا توبثل يفكي ال ذإ .هيلع

 لوسر ثيدح لد اذه ئلعو .هيلع ئعّدملا همصخ فيلحت هل ناك تابثإلا نع زجع نإف .هقحل

 مهاوعدب سانلا ئطعُي ول» : كك هللا لوسر لاق : سابع نبا نع ملسم مامإلا هجرخأ يذلا ٍِكي هللا

 لاق .2"؟5يركنأ نم ىلع ٌنيميلاو «يعّدملا ىلع ةئيبلا ٌنكلو مهلاومأو ,لاجر ًءامد سان ئعدال

 ءعرشلا ماكحأ دعاوق نم ةريبك ةدعاق ثيدحلا اذهو» :ثيدحلا اذهل هحرش يف يوونلا مامإلا

 ئعّدملا قيدصت وأ ةنّيب ئلإ جاتحي لب .هاوعد درجمب هيعدي اميف ناسنإلا لوق لبقي ال هنأ هيفف

 ئطعي ال هنوك يف ةمكحلا كي هللا لوسر نّيب دقو . كلذ هلف هيلع ئعّدملا نيمي بلط نإف .هيلع

 نكمي الو .حيبتساو مهلاومأو موق ءامد موق ئعّدال اهدرجمب يطعأ ناك ول هنأل ؛هاوعد درجمب

 , 05555(ةنيبلاب امهتنايص هنكميف يعدملا امأو .همدو هلام نوصي نأ هيلع ئعّدملا

 .؟صض 211ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (١؟59945)

 .3”صض «١؟ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصا) 017995

 "غ1



 ١84 - ةقفنلا قح توبث دعب نوكي ام :

 ئعّدملا مازلإب همكح يضاقلا ردصأ .هيلع ئعّدملا ىلع هيعّدمل ةقفنلا قح تبث ام اذإو

 الإو هاضرب ةقفنلاب مكحلا .هيلع موكحملا ذفن نإف .هقحتسم ْئلإ اهب موكحملا ةقفنلا ءادأب هيلع

 .اهنامثأ نم ةقفنلا ءافيإو .هلاومأ عيبب ولو اربج هيلع يضاقلا هذفن

 : يضاقت الو يضارت نودب .ةقفنلا ءافيتسإ - 4

 ةقفنلا ءافيتسا نكمي لهف , يضاقتلاب امإو يضارتلاب امإ نوكي ةقفنلا ئلع لوصحلا نإ :انلق

 .ليلدلا يلي اميفو معن باوجلاو 5؟نيتليسولا نيتاه نودب

 : يضاقت الو يضارت نودب ةقفنلا ذخأ ليلد- 6

 اي :تلاق ةبتع تنب ًادنه نأ» : اهنع هللا يضر  ةشئاع نع «يراخبلا حيحص» يف ءاج

 ال وهو هنم ٌتذخأ ام الإ يدلوو ينيفكي ام ينيطعي سيلو حيحش ٌلجر َنايفس ابأ نإ هللا لوسر
 (يذخ) هلوق : يبطرقلا لاق» :هحرش يف ءاجو «فورعملاب كّدلوو كيفكي ام يذخ :لاقف . ُملعي

 ئلع ثيدحلا اذهب لدتساو .ةيافكلا هنأ ةداعلاب فرع يذلا ردقلا فورعملاب دارملاو .ةحابإ رمأ

 هةنذإ ريغب هت ندع ةلام- نم فخار اذا هل زا هئافيعسا نع دعا وهو قع ريغ ندع هل نم نأ

 هقح سنج ريغ نم ذخأي ال مهدنع حجارلاو .رفظلا ةلأسم ئمستو .ةعامجو يعفاشلا لوق وهو

 اهيف ديدحت ال يتلا رومألا يف فرعلا رابتعا ئلع ةلالد ثيدحلا يفو .هقح سنج رذعت اذإ الإ

 ىلع ةجوزلا ةقفن بوجو ئلع ليلد هيف ثيدحلاو» : يناكوشلا هيقفلا لاقو .2"2"؟؟؛9«عرشلا لبق نم

 صخش ىلع ًاعرش ةقفنلا هل تبجو نمل زوجي هنأو بألا ئلع دلولا ةقفن بوجو ئلعو اهجوز
 يفف قرف ال هنأ هرهاظو .درمتلا ئلع ٌرصأو لاثتمالا هنم عقي مل اذإ هيفكي ام هلام نم ذخأي نأ

 ةلزنم لزني وهو لاصفتسالا مدعل ريبكلاو ريغصلا نيب مهيبأ ئلع دالوألا ةقفن بوجو
 , 0155 «عمومعلا

 هيلع تبجو نم لام نم اهب رفظو ةقفنلا هل تبجو نمل زوجي .مدقت ام ئلع ءانبو 65
 اهرادقمو ةقفنلا قح هل تبث اذإ نوكي اذهو ءاهيلع لوصحلل ءاضقلا طسوت نود اهذخأي نأ

 امأ .اهقحتسم ئلإ اهميلست نم ةقفنلا هيلع تبجو نم عنتماو لطام مث .يضاقتلاب وأ يضارتلاب

 .اهيلع اهتوبث يعّدي نم لام نم اهذخأي نأ اهيعّدمل زوجي الف ءاهرادقم توبثو ةقفنلا توبث لبق

 )١11945( الص «4ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ٠١ ١9-6/.

 )91946؟١17( 77ص «."ج يناكوشلل «راطوألا لين» .
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 الإ هسنج ريغ نم ال هقح سنج نم هذخأي نأ هقحب رفظ نم نأ يعفاشلا دنع حجارلا نإو اذه
 هقح رادقم ذخأي نأ هل نأ ؛يل ودبيو 2"؟”ينالقسعلا رجح نبا لاق امك هقح سنج رذعت اذإ

 يذلا هنيدم لامب 0 ؛ هسلج ريغ نم وأ هقح سنج نم ناك ءاوس هنيدم لام نم هب رفظ اذإ

 .رركتي ال دق هلم هقح يفوتسي

 ْ :ةلأسملا يف ةيفنحلا بهذم - 17

 يذلا اهب نيدملا لام نم مهتقفن ءافيتسا لوصألاو عورفللو ةجوزلل زوجي «ةيفنحلا دنعو
 ةأرما دنه ثيدحب ةجوزلا ةقفنل ةبسنلاب مهبهذمل اوجتحاو .هلامب اورفظ اذإ ةقفنلا هيلع تبجو
 لوسر اهل نذأ ثيح هسفن دنه ثيدحلف  عورفلا - دالوألل ةبسنلاب امأو «هانركذ دقو نايفس نأ

 ةبارق نألو دالوألا.ئلع سايقلابف «نيدلاولل ةبسنلاب امأو .نايفس يبأ لام نم مهتقفن ذخأب كي هللا
 اهذحأ نألو ؛ يضاقلا ءاضق ئلع فقوت نود ةقفنلا هذه بوجول ةمزلتسملا ةيئزجلا نمضتت دالولا

 كلذ طرتشي الو» :يناساكلا نيدلا ءالع مامإلا لوقي اذه يفو .هسفن ناسنإلا ءايحإ ليبق نم

 بجت امك ءاضق ريغ نم دالولا ةقفن بجتف دالولا ةبارق يف ةقفنلا بوجول يضاقلا ءاضق يأ -

 نعم ققحتل كالهلا عفد نم اهيف امل ءايحإلا قيرطب بجت دالولا ةقفن نأل ؛تاجوزلا تاقفن

 نع .كالهلا عفدب هسفن ءايحإ ناسنإلا ىلع بجيو ..هيلع قفتُملاو قفنملا نيب ةيضعبلاو ةيئزجلا

 يالا ءاضق ئلع هبوجو فقي الو هسفن

 : ةيفنحلا طورش --4

 طرت رشا «هيلع ةقفتلا تبجو نم لام نم هتقفت دالولا ةبارق يف ةقفنلا قحتسم ذخأي نأ زاوجلو

 ماعطلاو ريناندلاو مهاردلا نم يأ «ةقفنلا لام سنج نم لاملا اذه نوكي نأ زاوجلا اذهل ةيفنحلا

 "ايلا وسرت دود مل هي لح ل نيرا لفل ل سحب و نقلا كب ملال .ةوسكلاو
 : تفك اهلاصحتساو ةقفنلا هضرفو

 :دالولا ةبارق ةقفن ةقفن يف ء ءاضقلا لخدت فييكت 3-48

 0 ا يقفل فا 0 ةقفن نأ ةيفنحلا لوق ئلع ءانبو

 لوا ءاهنع كالهلا عفدب هسفن ءايحإ ناسنإلا ئلع بجيو هيلع قَمنُملاو قفنُملا نيب ةيئزجلا
 نيس

 .ه505ص .9ج «يراخبلا عيل ينالقسعلا 0 (11995)
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 قحتسم ةعجارم نإ ةيفنحلا لاق ,ءلوصألاو عورفلا ةبارق يف ةقفنلا قحل فييكتلا اذه ئلع ءانب

 لام يف اهرادقم ديدحتو ةقفنلا هذه عوضوم يف يضاقلا لخدتو يضاقلل ةبارقلا هذه يف ةقفنلا

 لاملا اذهب رقم عيدو دي يف وأ «ةقفنلا قحتسم دي يف لاملا اذه ناك اذإ هيلع ةقفنلا تبجو نم

 «ةقفنلا قحتسمل «ةناعإلا» باب نم ةيفنحلا دنع يضاقلا نم اذه لك ناك «ةبارقلا هذهب رقمو

 هذه قحتسمل ناك هنأل ؛ءاضقلاو مكحلا باب نم وه سيلو .هقح ئلإ لوصولل ةبارقلا هذه يف
 .اهب همكح لاصحتساو يضاقلا ئلإ عوجر نود هيلع تبجو نم لام نم هتقفن ذخأي نأ ةقفنلا

 يف براقألا يأ  مهتقفن نأل» :هللا همحر هلوقب هتركذ ام ًالّلعمو ًاحضوم يناساكلا مامإلا لاق
 يفو «ءاضق ال ةناعإ قافنإلاب يضاقلا نم رمألا ناكف . يضاقلا ءاضق ريغ نم ةبجاو  دالولا ةبارق

 نم لام ئلع اوردق اذإ ةجوزلاو دالوألاو نادلاولاف» : يفنحلا مامهلا نب لامكلل «ريدقلا حتف»

 ؛ءاضقلا لبق ةبجاو ءالؤه ةقفن نأل ؛اوجاتحا اذإ مهسفنأ ئلع هوقفني نأ مهل زاج «مهقح سنج

 .15"2ة(مهل ةناعإ يضاقلا ءاضق ناكف اوذخأي نأ مهل ناك اذهلو

 :لوصألاو عورفلا ريغ ةقفن ءافيتسا ةيفيك

 اهتابثإل ءاضقلا ةعجارم اهيلع لوصحلا قيرطف «ةيفنحلا دنع لوصألاو عورفلا ريغ ةقفن امأ

 يضاقلا هربجأ عنتما نإف اهقحتسم ئلإ اهئادأب هيلع تبجو نم مازلإو اهب مكحلا رودص مث لوأ
 الف .مرحملا محرلا نم دالولا ريغ ةقفنو ..» : يناساكلل «عئادبلا» يف ءاج دقف ,عادألا ىلع

 ةقفن نأ قرفلا (هجوو) .دالولا ةقفن ىف كلذ طرتشي الو ىضاقلا ءاضق ريغ نم ةقفنلا هذه بجت

 قفنُملا نيب ةيضعبلاو ةيئزجلا ئنعم ققحتل كالهلا عفد نم اهيف امل ءايحإلا قيرطب بجت دالولا
 ىلع هبوجو فقي الو هسفن نع كالهلا عفدب هسفن ءايحإ ناسنإلا ىلع بجيو «هيلع قّفنُملاو

 ئنعم مادعنال ءايحإلا قيرط نم اهبوجو سيلف مرحملا محرلا يذ رئاس ةقفن امأف ,« يضاقلا ءاضق

 ولسا . يضاقلا ءاضق ئلع اهبوجو بقي نأ زاجف ةضحبم ةلص بجت امنإو ,ةيئزجلا

 :ةّمْذلا يف ًائيد ةقفنلا ريصت تم 6١

 هل تبجو نم يضاقلا رمأ اذإ هيلع تبجو نم ةّمذ يف ًائيد بيرقلا ةقفن ريصت ةيفنحلا دنع
 هل تبجو نم ةقفنلا هيلع تيجو نم رمأ اذإ مكحلا كلذكو ,العف اهتادتساو .اهتنادتساب

 ءادآلاب الإ طقسي ال ةّمذلا ىف ًاتباث ًانْيَد نيتلاحلا نيتاه ىف ريصت اهنإف .ًالعف اهنادتساو اهتنادتساب
 اذإ طقستو ةمذلا يف انيَد ريصت ال اهنإف اهتنادتساب رمأي ملو يضاقلا اهضرف اذإ امأ . ءاربإلا وأ

 )١7194939( "ه9 ص جا مامهلا نب لامكلل «ريدقلا حتف» «اهجرش»و «(ةيادهلا» .

 0 ٠ (77 2/ص 25ج «عئادبلا» .
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 يضاقلا نذأ نأ دعب اهندتسي مل وأ هل تضرف نم اهمّلستي ملو رثكأف رهش اهضرف ئلع ئضم

 ضرفب هيلع تبجو نم ةّمذ يف ًانْيَد نوكت اهنإف ريغصلا ةقفن : ةقفن مكحلا اذه نم اونثتساو .اهتنادتساب

 ام مهلاوقأ نمف ةيفنحلا لاوقأ لدت هانلق ام ىلعو «ةجوزلا ةقفنل ةبسنلاب لاحلا وه امك ىضاقلا

 : ةقفنلا نيد يف ةيفنحلا لاوقأ نم

 1 ال جو ئلع بجت .- براقألا ةقفن يأ ,ةقفنلا هذهفو» : (عئادبلا» يف ءاج : ًالوأ

 ضرفب ةمذلا 6-5000 اهنإف ةجوزلا ةقفن فالخب ءال وأ يضاقلا اهضرف ءاوس الصأ ةّمذلا ف

 , 35 9(يضارتلاب وأ يضاقلا

 ريغ نم نامزلا يضم وهف «بوجولا دعب اهل طقسملا نايب امأو» :ًاضيأ «عئادبلا» يفو :ًايناث

تح هيلع نادتسا الو ضبقي ملف «بيرقلل رهش ةقفن يضاقلا ضرف ول ئتح ءافيتسا الو ضبق
 ى

 الإ اهبوجو دكأتي الف ,ةضحم ةلص بجت ةقفنلا هذه نأ انركذ امل ةقفنلا تطقس ةّدملا تضم

 ,57::07هماقم موقي ام وأ ضيبقلاب

 ةقفنلاب ماحرألا يوذو نيدلاولاو دلولل يضاقلا ئضق اذإو» :«ةيادهلا» يف ءاجو :ًاشلاث

 دقو ,راسيلا عم بجت ئتح ةجاحلل ةيافك بجت ءالؤه ةقفن نأل تطقس .(0 "دم تضمف

 بجت اهنأل ؛ يضاقلا اهب ئضق اذإ ةجوزلا ةقفن فالخب .ةّدملا يضمب  ةيافكلا يأ - تلصح

 نأل ؛هيلع ةنادتسالاب يضاقلا نذأي نأ الإ . ئضم اميف ءانغتسالا لوصحب طقست الف اهراسي عم

 يف 58 ريصيف «- ةقفنلا هيلع تبجو يذلا يأ  بئاغلا رمأك هنذإ راصف ةماع ةيالو هل يضاقلا

 , 9::05(ةّدملا ىيضمب طقست الف هتمد

 ."8ص .:ج «عئادبلا» )01:*١1(

 اهندتسي ملف ءاهتنادتساب يضاقلا نذأ اذإ اذه (هيلع نادتسا الو) هلوقو ."8ص «4ج «عئادبلا» )*1٠٠0)(

 . يضاقلا نذأب الإ حصت ال ةنادتسالا نأل ةقفنلاب هل موكحملا

 ةّدم رهشلا نود امو .ةقفنلا طقست الف ترصق اذإ امأ ,ةّدملا تلاط اذإ اذه (ةّدم تضمف) هلوق 00"١(

 ءيش ءافيتسا نكمأ امل ةقفنلل أطقسم رصق نإو تقو يأ ىضم ناك ول هنأل ةقفنلا اهيف طقست الف «ةريصق

 . "ه4 ص 23ج «ريدقلا حتف» : ةقفنلا نم

 )١1٠١5( ؛ص .الج «ةيادهلا» 0" .
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 رسا بل لسزل)

 نيالا لرب
 : ريحت ١١م

 نأ قبس دقو «نيدلاولا رب بورض نم برض امهدالوأ لبق نم نيدلاولا ئلع ةقفنلا

 هتناكم ةهج نم نيدلاولا رب ئلع ملكتن امنإو ءانه هديعن الف (ةقفنلا) ْربلا يو

 ئلع نيدلاولل اقح هنوكو هلئالدو هعاونأو هادمو وعلا اذه رهاظمو يمالسإإلا عيرشتلا يف

 .اههدالوأ

 :نيدلاولا رب ىنعم - 4

 رب) يف ثيدحلا هلمو .ناسحإلا رسكلاب - ربلا «ريثألا نبال «ةياهنلا» يف ءاج

 مهيلإ ةءاسإلا وهو قوقعلا دض :لهألا نم نيبرقألا قحو امهقح يف وهو (نيدلاولا
 ا ””.هقحل عيبضتلاو

 هدلاو َرِب دقو ارب رم توربو . قوقعلا دض :ربلا :روظنم نبال «برعلا ناسل» يفو

 , 25: "0ماركالا :ربلاو .ناك برض يأ نم ريخ لك لعف ّربلا : يبارعألا نبا لاقو .ِهّربب

 ةربملاو .,فطللا ئنعمبو ةلصلا ئنعمب نوكي ّربلا :ءاملعلا لاق» : يوونلا مامإلا لاقو

 , 9::05«ةعاطلا ىنعمبو ةرشعلاو ةبحصلا نسحو

 لاصيإو امهيلإ ناسحإلا ينعي نيدلاولا رب ,مدقت ام ئلع ءانبو ءاذه ئلعو -

 مدعو امهب ةيانعلا موزلو لوق وأ كرت وأ لعفب امهيلإ ةءاسإلا مدعو امهيلإ هعاونأب ريخلا
 نايهنيو هب نارمأي اميف امهتعاطو ءامهل ةرشعلاو ةبحصلا نسحو امهب فطللاو ءامهعييضت

 .5١1ص ء1ج ريثألا نبال «ةياهنلا» (0٠1ه)
 .86١١ص 80ج روظنم نبال «برعلا ناسل» ليلا

 .١١1١ص 15ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (18001)
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 :بجاوو قح نيدلاولا رب 2-15

 .دلولا اذه ناك ًاركذ امهدلو ئلع بجاوو امهل قح وه هائيب يذلا نئنعملاب نيدلاولا ْرِب

 ءاملعلا عمجأ» : يوونلا مامإلا لاق هيف فالخ الو ملعلا 7 كلذ ىلع عمجأ أ وأ

 20ج رئابكلا نم مارح امهقوفع نأو .نيدلاولا ريب رمألا ىلع

 فالخ يأل حمسي ال وحن ىلع ةنيسلاو .باتكلاب تباث نيدلاولا 7 بوجو نأ , عقاولاو

 ىلع ةلاذلا صوصتلا ضعب ركذنسو كلذ ىلع ءاملعلا عمج أ اذهلو ؛ بوجولا اذِه يف

 .كلذ

 :مالسإلا يف نيدلاولا ربل ةميظعلا ةناكملا 7

 ىلع ًابجاوو نيدلاولل ًاقح هرابتعاب مالسإلا يف نيدلاولا ربل ةميظعلا ةناكملا ئلع ّلدي اممو
 .اههيف ءاج ام ضعب ركدذنو ءةرهطملا ةيوبنلا ةنسلا يفو :ميركلا نارقلا يف هنأشب درو ام امهدالوأ

 :نيدلاولا رب يف ميركلا نآرقلا نم :ًالوأ 4

 امل ءًاناّسْخِإ نيدلاولايو مايل لإ اوُدْبعَت الأ كبَر ئضقو» : يلاعت لاق :أ

 اَمُهل ُلقَو انما الو أ امُهَل لَم الق ءاَمُهالَك وأ اَمُهُّدَحَأ ٌرّبكلا َكَدْنَع َنَعَلِبَي
 يناير امك اَمُهمَحْرا بر ُلقَو ةّمْحَرلا ّن نم ّلُدلا َحاَنَج اَمُهَل ضفخاَو . .ًاميِرك لَ

 "1 ٠0 ريغص اريغص

 :(١0503رّصنلا اذه ريسفت 2-4

 «ئَضَق» ئلاعت هللا نأ - نيتميركلا نيتيآلا 3 - صنلا اذه ريسفت يف ءاجو
 كلذب ًانورقم نيدلاولا رب لعجو هديحوتو هتدابعب رم أ ىلاعت هللاف .«بجوأو مزلأو رمأ أ

 5 امهركش لعجو ه هركشب رمأ ئلاعت هللا نأ امك , «ًاناَسِإ ِنيدلاَولابَو» : ىلاعت لاقف

 اًمإ» : ىلاعت هلوق نإ مث . «ريصملا يلإ َكيَدلاَولَو يبل رُكْشا نأ» : ئلاعت لاق ا

 نم ميركلا لوقلا اذه .4«ُفأ اَمُهَل ْلَقَت الق ءاَمُمالك ْوَأ اَمُهَدَحَأ ّرّبكلا َكَدْنِع نلبي
 يف رمأ يتأي نأ روصتي ال ثيحب ةورذلا نيدلاولا ٌرب بجاوب غلبي ميركلا زيزعلا انبر

 نيدلاولا قح يف هب ءاج ام لثمب هيلإ ةءاسإلا مدعو هيلإ تدعو دحأ د مالسإلا

 لفطلاك ناسنإلا ريصي ثيح ةخوخيشلا ةلاح يف امهو امهل «ّتأ» ةملك لوق نع يهنلاب

 ٠١. عص : 5١ج :يوونلا حرشب ملسم حيحص)» ١٠0م

 .[75و 7 ناتيآلا ءارسإلا ةروس] )١1١09(

 .77-7480ا/ص .١٠ج يبطرقلل ؛نارقلا ماكحأ» (1801)
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 امهلمحيو نيدلاولا جعزي دق امم تامدخلا ىلإ ةجاحلا ريثكو حاحلإلا ريثكو تابلطلا ريثك

 امهربك ةلاح يف امهل لاقت (فأ) ةملكب امهئاذيإ نع انيهن اذإو .هب قيضلاو رجضلا ئلع
 .امهلاوحأ رئاش يف فأ ةملك نم ٌءاذيإ دشأ وه امب امهئاذيإ نع يهنلا ئلع كلذ لد

 لقوإ» :ىلاعت هلوقو . 4اَمُهْرَهْتَت ًالو» :قلاعت هلوق نعم وهو امهرجز نع هللا نهن مث
 ضفخاو» :ئلاعت هلوقو .هامأ اي هاتبأ اي :لثم ًافيظل ال البق يأ «ًاميِرَك الو اَمُهَل

 . هلاوقأ يف ةلذ ريخ ِقف هيوبأ عم هسفن دلولا لعجي: نأ يأ 4ةَمْحَّرلا نه ل ّلُذَلا .حانَج اَمُهَل

 ىلاعت هللا رمأ مث .بضاغلا ةرظن كلذ نإف .هرصب امهيلإ ّدحي الو هرظنو هتانكسو هلاعقأو

 «ًاريغُص يئاّيْبر امك اَمُهْمَحْرا ّبَر َلَقَوط :ىلاغت لاقف ةمخترلاب هيوبأل وعدي نأب دلولا
 الإ هتيبرت يف امهبعتو نيوبألا ةقفش دلولا ركذتيل ركذلاب هل امهتيبرت ئلاعت هللا ٌصخو

 ريغ نادلاولا ناك نإف .ةصاخ نيملسملا نيدلاولل رافغتسالاو ةمحرلاب امهل ءاعدلا نأ

 يل ل ل

 :نيدلاولا رب يف نارقلا نم :ايناثأ د ا

 ُهَلاَضْفَو ءِنْهَو نَلَع انو ُهّمَأ ُهَتَلَمَح ءهْيدلاَوب َناَسْنإل انيَّصوَو :ئلاغت لاق
 اما يبب كرشت نأ َْلَع َكاَدَماَج ْنِإَو .ٌريصَملا ٍّيلإ َكْيَدلاَولَو يب ركْشا نأ ِنْيماَع يف
 َباَنُأ ْنَم َليِبَس ْعْباَو .ًافوُرْعَم اَنُدلا يف اَمُهْبِحاَضَو ءاَمُهْعطت الق مْلع هب َكَل سبل

 00 راتب تك اهب ملكت لات نإ 6 يف

 :ةيآلا ريسفت 00855

 ام يب َكِرْشُت ْنأ ىَلَع َكاَدَماَج إد : ئلاعت هلوق ريسفت يف ريثك نبا مامإلا لاق
 فدع انهت إ يأ « . .ًافوُرْعَم اّيْنُدلا يف اَمُهْبَحاَضَو . ءامُهْعطَت الق ٠ ,ملع هب كَل َسِيَ

 اهبحاصت نأ نم كلذ كعنمي الو «كلذ اهنم لبقت الف [مهتيد ىلع |مهعباتت نأ لع صرحا لك

 امهدلو نم نابلطي امهدحأ وأ ناوبألا ناك اذإف .2"'"«امهيلإ ًانسحم يأ ًانوزكف ايندلا يف

 رمأ ذيفنت ةلاحلا هذه يف ملسملا نم بولطملا نإف «مالسإلا كرتو هللاب كرشلا حاخلإو نصرحب

 دلولا بجاو ئقبي مث «قلاخلا ةيصعم يف قولخمل ةعاط ال هنأل ؛ «اَمُهْعطت الفإ# :وهو ئلاعت هللا

 امهيعسو امهرفك نم مغرلاب امهيلإ ناسحإلاب ةنسخ ةبحاضم امهتبحاصم موزلو نيذه هيدلاو رب يف

 ءادأ يف دلولا بجاوو امهرب يف نيدلاولا قح ميظع ىلع لدي حض ذاواوه امك اذهو .هريفكت يف

 . 456ض 27ج ةريثك نبا ريسفت» (١101١؟) .ع16 314 ناتيآلا امقل ةروس] (100313)
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 .امهل ّقحلا اذه

 :نيدلاولا رب يف ةيوبنلا ةئسلا نم :ًاثلاث

 ىلإ بحأ لمعلا يأ هك 5 يبنلا تلأس :لاق راسم نب هللادبع نع يراخبلا مامإلا جرخأ
 :لاق ؟ْيأ مث :تلق . نيدلاولا تب رب مث :لاق ؟يأ مث :تلق .اهتقو ئلع ة ٌةالصلا :لاق ؟ئلاعت هللا
 . 25:5يهللا ليبس يف داهجلا

 *١85 - ةنجلا نيدلاولا رب ءازج :

 : ملسم ثيدح : أ

 مغر : لاق هلك يبنلا نع  هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع (هحيحص) يف ملسم مامإلا جرخأ

 ربكلا دنع هيوبأ كردأ نم :لاق ؟هللا لوسر اي نم ليق .فنأ مغر مث .فنأ مغر مث .فنأ
 مغر» :ثيدحلا اذهل هحرش يف يوونلا مامإلا لاق "3" 9١(ةنجلا لخدي ملف « ءامهيلك وأ امهدحأ

 يفو .لمرب طلخم بارت وهو ماغرلاب هفنأ قصل هلصأو يزخو هرك ليقو لذ :هانعم .ُفنأ
 ةمدخلاب امهفعضو امهربك دنع امهّرب نأ :هانعمو .هباوث ميظعو نيدلاولا رب ئلع ثحلا ثيدحلا
 هللا مغرأو .ةنجلا لوخد هتاف كلذ يف رّصق نمف ؛ةنجلا لوخدل ببس كلذ ريغ وأ ةقفنلا وأ
 ,07:3مهفنأ

 :يذمرتلا ثيدح :سن 14

 دلاولا» :لوقي هك هللا لوسر تعمس :لاق ءادردلا يبأ نع «هعماج» يف يذمرتلا جرخأو

 طسوأ دلاولا» هلوق :هحرش يف ءاجو «هظفحا وأ بابلا كلذ عضأف تعش نإف .ةنجلا باوبأ طسوأ
 لسوتيو ةنجلا لوخد ْئلإ هب لسوت ام قحأ نأ ئنعملاو .اهالعأو باوبألا ريخ يأ «ةنجلا باوبأ
 ةنجلل نأ :هريغ لاقو . يضاقلا هلاق .هبناج ةاعارمو دلاولا ةعواطم ةيلاعلا اهتجرد لوصو ىلإ هب
 .دلاولا قوقح ةظفاحم وه طسوألا بابلا كلذ لوخد ببس نأو ءاهطسوأ ةلزعو اهتيدخأوت ءاناوثأ
 : هلوقو . ئلوأ رابتعالابو ىوقأ ةدلاولا مكحف اذه دلاولا مكح ناك اذإ وأ .سنجلا دلاولاب دارملاف
 ام كرتب هيلع ةظفاحملا كرتب بابلا كلذ عضأف يأ .ةعاضإلا نم رمأ لعف (بابلا كلذ عضأف)

 . ©: (كيدلاو ٌربب هليصحت ْئلإ يدؤي ام ئلع مواد يأ (هظفحا وأ) هلوق . هيلإ لصويو يدؤي

 ١15١1١95( 2177ج (ينيعلا حرشب يراخبلا حيحص» ص8١.

 ) )18014«يوونلا حرشب ملسم حيحص» ج 21١5ص١٠١8.

 )17 )1018ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» ص1١9-1١8.

 ) )101.74-76ص .”ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت»

756٠ 



 ْ :اهتح اهافو دق هنأ ري الو هرهظ نلع همأ لمحي - 6

 31 3 رمع 1 دهشو : لاق: :ةينأ نع ةدرب نأ نب ديعس نع يراخبلا مامإلا 51

 ٠ ةرفزب الو ١> :لاق' ؟اهتيزج يارتأ نرمع نبات :لاقف .هرهظ ءارو :ةمأ لعجو تيبلاب

 را "”«ةدحاو

 : هيدلاو دلولا يزجي ىتم 45 ٠

 و :مالسإلا عرش يف ًاميظع امهذلو ئلع امهقحو ةميظع نيدلاولا ةناكم تناك اذإو
 ىور دقف ..لك هللا لوسر ثيدخ يف هدجن باوجلاو ؟امهيلإ همدقي ءيشب هيوبأ دلولا يزاجي نأ

 يزجي الد :لاق لكك يبنلا نع - هنع هللا يضر ٠ ةريره بأ نع - هللا همحر - يراخبلا' مامإلا

 نباو دواد وبأ اضيأ ثيدحلا اذه جرخأو .2010(ةقتعيف ٌةّيرتشيف اكولمع هَدِجَي نأ الإ ةدلاو.-دلو

 اكولمم هدجي نأ الإ ًادلاو دلو يزجي ال» :هلوق هحرش يف ءاجو «هعماج» يف يذمرتلاو (0؟:1؟)هجام

 ًاقيقر دلولا هدجي نأ الإ هيلع هناسحإ ءىفاكي ال يأ هدلاو دلو ءىفاكي ال يأ (هقتعيف هيرتشيف

 ام لضفأ قتعلا نأل ؛دلاولل ًءازج اذه ناك امنإو .هتيرح هيلع دريف هقتعيف هيرتشيف هريغل ًاكولمم

 لمكتو هيف يذلا صقنلا هب ربجو هتيرح هيلإ ٍررو قرلا نم كلذب هصلخ ذإ دحأ ئلع دحأ هب معني

 , 05 ؟(تافرصتلا عيفجا يف رارحألا ماكجأ هل .

 مكحلا اذهب ئلوأ يه لب ؛ مألل ةبسنلاب ًاضيأ همكح يرسي فيرشلا ثيدحلا اذُه نومضمو |

 ماعنإلا نع هلضف لقي ال قتعلاب اهيلع ماعنإلاو .هيلع بالا قح نم مظعأ دلولا ئلع اهقح نآل

 .بألا قتع نم ًالضف ربكأ .مألا قتع نكي مل نإ هقتعب بألا ئلع

 : بجاو .نيرفاكلا نيدلاولا رب 517

 ىقبي هيدلاوب دلولا ربل فييكتلا اذهو ءامهدلو ىلع بجاوو امهل قح نيدلاولا رب نإ :انلق

 نع ةدرلاو رفكلا هنم انبلط ول ئتحو لب 58 هاوبأو ًاملسم دلولا ناك ولو هنم ًابولطمو ًامئاق
 اَمُهْعِطَت الق ءمْلِع هب َكَل َسِيَل ام يب ِرْشُت ْنَأ ىَلَع كاَدَماَج ْنِإَود : ئلاعت لاق مالسإلا
 : هدادترا نيرفاكلا هيدلاو بلظ ضفر 1 دلولا ئلع بجاولاف 4أفوُرْعَم اَيْنُدلا يف اَمُهّبِحاَصَو

 - امهيلإ ناسحإلاب يأ - فورعملاب امهتبحاصم امهوحن هيلع بجاولا نم ئقبيو «مالسإلا نع

 .868ص يراخبلا مامإلل هدرفملا بدألا» (10117)
 .84ص يراخبلا مامإلل «درفملا بدألا» (1014)
 .7١7ص 37ج «هجام نبأ نئسو .4 05ص .14ج «دواد يبأ نئس» (18019)

 ."؟ص .5ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» )1١١(

 6١؟-:



 تمدق :تلاق ءامسأ نع ةورب نع ؛هحيحص» يف يراخبلا جرخأو . لبق نم اذه ئلإ انرشأ امك

 يمأ نإ :تلقف هلك يبنلا تيتفتساف - شيرف عم ةيبيدحلا ةدهاعم ءانثأ يف - ةكرشم يهو يمأ

 ليلا يلص .معن :ِ# لاقف - يربو يتلص يف ةبغار يأ - ٌةبغار يهو تمدق

 :ربلا يف بألا ىلع مدقت مألا - 1854

 يضر - ةريره يبأ نع  ئلاعت هللا امهمحر  ملسمو ,يراخبلا :ناليلجلا نامامإلا جرخأ
 1 هةر هللا لوسر اي لاقف ِهْك يبنلا ىلإ لجر ءاج :لاق  هئع هللا

 05:75 كوبأ :لاق ؟نم مث :لاق .كْمُأ :لاق ؟نم مث :لاق .كُّمُأ :لاق ؟نم مث :لاق . كم
 يفو . يتبحص نسح يأ (يتباحص نسح) هلوق :ثيدحلا اذهل هحرش يف يوونلا مامإلا لاق

 ببسو :ءاملعلا لاق .بألا اهدعب مث كلذب مهقحأ مألا نأو براقألا رب ئلع ثحلا ثيدحلا

 هعاضرإ مث هعضو مث هلمح يف قاشملا ةاناعمو ءاهتمدخو اهتقفشو هيلع اهبعت ةرثك مألا ميدقت

 لاقو» :«يراخبلا حيحصل» ينالقسعلا حرش يفو .9""2كلذ ريغو هضيرمتو هتمدخو هتيبرت مث

 بألا قح ئلع كلذ يف مدَقُنو ٌربلا نم رفوألا ظحلا دلولا ئلع قحتست مألا نأ دارملا : يبطرقلا
 .بألا ئلع ربلا يف لضفت مألا نأ ىلإ روهمجلا بهذ :ضايع يضاقلا لاقو .ةمحازملا دنع

 , 2559(ثيدحلا ةحارصل باوضلا وه اذهو

 :يئافكلا بجاولا ىلع مدقي نيدلاولا رب 2-8

 ىلإ لجر لبقأ :لاق صاعلا نب ورمغ نب هللادبع نع (هحيحض» يف ملسم مامإلا هجرخأ

 نم لهف 0 .هللا نم رجألا يغتبأ .داهجلاو ةرجهلا ئلع كعيابأ :لاقف كك هللا يبن

 :لاق .معن :لاق ؟هللا نم رجألا يغبتف : لك لاق .امهالك لب .معن :لاق ؟ّيح ٌدحأ كيدلاو

 هلك اذه :ثيدحلا اذهل هحرش يف يوونلا مامإلا لاق .«امهتبحص نسحأف كيدلاو ئلإ عجراف

 0 وا يأ  داهجلا نم دكا هنأو يد

 هلك اذهو .امهنم ملسملا نذإب وأ نيملسم اناك اذإ امهنذإب الإ داهجلا زوجي ال هنأ ءاملعلا هلاق

 ذئنيحف الإو  ملسم لك ئلع نيع ضرف ريصي يأ - لاتقلا نيعتيو لاتقلا فص رضحي مل اذإ

 .4:؟ص .١٠1ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (1071)
 215ج (يورنلا حرشب ملسم حيحض»و 240 ١ضص .١21خ «ينالقعلا خرشب يراخبلا حيحص» (1:7)

 .9١٠١<ص

 1١4. 215ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصو (107)

 .407صض .١1ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» (1075)

 آه



 ًايجاو ناك اذإ لاتقلاب داهجلا ئلع مدقي نيدلاولا ٌربف ."؟*«نيدلاولا نذإ ريغب داهجلا زوجي
 ءامهنذإب الإ هللا ليبس يف داهجلا نم عونلا اذهل جورخلا مدع امهّرب نم نإف اذه ئلعو «ًايئافك

 «امهنذإب الإ ًاعوطت دهاجي مل نيملسم هاوبأ ناك اذإو» : يلبنحلا يقرخلا مامإلا لوقي اذه يفو

 ةيافك ضرف داهجلاو نيع ضرف نيدلاولا ٌرب نأل» : ىلبنحلا ةمادق نبا لاق لوقلا اذه ىلع انيلعت

 ل 50(مدقُي نيعلا ضرفو
 ب

 : مارح نيدلاولا قوقع - 7

 ءاج دقو «مارح نيدلاولا قوقع نإف امهدلو ئلع ًابجاوو امهل ًاقح نيدلاولا ّر رب ناك اذإو

 يف يراخبلا جرخأ دقف ءرئابكلا ربكأ نم هرابتعاو لي هللا لوسر ثيدح يف ًاحيرص هميرحت

 ٌقوقع مكيلع ٌمّرح هللا 3 :لاق لك يبنلا نع ةبعش نب ةريغملا نع هحيحص»
 لاق لاق هيبأ نع ركب يأ نب نمحرلادبع نغ يراخبلل رخآ ثيدح يفور ركل . تاهّمألا

 هللاب كارشإلا ثالث :لاق . هللا لوسر اي ىلب : :انلق ؟رئابكلا ربكأب ٍمكبنأ الأر : هلك هللا لوسر

 ةداهشو روزلا لوقو الأ روزلا ةداهشو روزلا لوقو الأ :لاقف سلجف ًاثكتم ناكو ؟نيدلاولا ٌقوقعو
 ا 18)(ثكسي ال :ٌتلق ئتح ًاهلوقي لاز امف ذ روزلا

  - 1١:هلمشي امو قوقعلا ىنعم 7

 نم امهدلو نم نادلاولا هب ىذأتي ام رودص هب دارملاو .عطقلا وهو ّقعلا نم ذوخأم قوقعلاو
 ةيصعم وأ ًارفك هنم ابلطي مل امو ءامهدلو نم هنابلطي اميف نادلولا تنعتتي ملام كرتوأ لعف وأ لوق
 رمأ ئلاعت هللا نآأل .2؟"؟)هنم املأتو ايذأت نإو ًاقوقع هنم كلذ ربتعي الف .كلذ يف امهعيطي الف
 ةيصعم يف قولخمل ةعاط ال» :لاق ِِلَك هللا لوسر نألو ؛كرشلاب امهدلو ارمأ اذإ امهتفلاخمب

 . قلاخلا

 :امهنعل وأ امهئاذيإ يف ببستلا قوقعلا نم ياه

 يف يراخبلا 0 0 دقف يد ا يف 0 ببستي نأ ا قوقع سو

 ٠١. غص 215ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» 5

 .8؟هؤ_*ه8ص «.4ج «ينغملا» (75:*1)

 4١. 8ص ١٠ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (1077)
 .7-78/ض 25ج هعماج يف يذمرتلا هاورو «4 ١٠ هرص .١١ج «يراخبلا حيحص» ١170

 .6٠14"صض ١٠2ج «يراخبلا حيحص» )117١179(

 5 رس



 ُبسيو ُهبأ بسيف ٍلجرلا ابأ لجرلا بيلا ؟هيدلاو لجرلا يعلي فيك ذل لوسرإي لق . هيدلاو

 00 هُم تسيف 1

  :امهتعاط نيدلاولا رس نم 35 1١ كنف

 يف ملسم مامإلا سلا قو هب 2 د امن نيل يدلاولا دا -

 ؛ اهبجي ملف هتعد همأ نأ فيكو جيرج دباعلا ةصق .يف - هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع (هحيحص» :

 يوونلا مامإلا لاقو .هل اهتباجإ مدعل هيف اهتوعد هللا باجتساف هيلع تعدف ةالض يف ناك هنأل

 باوصلا ناك هنأ ئلع ليلد اذه ءاملعلا لاق» : ملسم ثيدح اهب درو .يتلا ةضقلا هذهل هحرش يف
 ال عوطت اهيف رارمتسالاو لفن ةالص يف ناك هنأل ؛همأ ةباجإ جيَرج قح يف يأ - هقح يف

 دوعي مث اهبيجيو ةالصلا ففخي نأ هنكمي ناكو .مارح اهقوقعو .بجاو اهّربو مألا ةباجإو .بجاو

 ,مارح نيدلاولا قوقعو «قوقع امهؤاذيإو ءامهيذؤي امم امهتعاط مدع نإ مث 2376. .هتالصل .
 .بجاو هن هنارمأي اميف امهتعاطف .بجاو امهربو ءامهب ربل نم امهتعاطف

 :نيدلاولل ةبجاولا ةعاظلا دودح 2 4

 ؟امهل ةبجاولا ةعاطلا دودح امف ,بجاو امهّربو ءامهرب نم هيدلاول ذلولا ةعاط تناك اذإو

 ةعاط كانه نأ كلذ ئنعمو . ئلاعت هللا ةيضعم ريغ يف نوكت يتلا يه ةبجاولا ةعاطلا باوجلاو

 يتلا يدر حارا ةعاطلا يه هذهو مارحلا ريغ يف ةعاطو .ةمرحملا ةعاطلا يه هذهو مارحلا يف

 .بجاولا يفو بودنملاو حابملا يف نوكت

 : نيدلاولل ةمرحملا ةعاطلا : ًالوأ - ١١م6

 وأ رفكلاب امهدلو امهدحأ وأ نادلاولا رمأ ول امك .قلاخلا ةيصعم يف نوكت يتلا يه
 َكاَدَماَج ْنِإَو» : ئلاعت هلوق هيلع لد دقو .كلذ يف امهعيطي نأ هل زوجي الف .رفكلا نود يضم

 :ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ماعلا لصألا ا 7 نأ َىَلَع

 ئلع بجي اميف (هحيحص)» يف ملت مامإلا جرخأ دقف «قلاخلا ةيصعم يف قولخمل ةعاط الو

 «ةيصعمب رَمْؤُي ْنأ الإ هركو ٌبحجأ اميف ٌةعاطلاو ٌعمسلا علاسملا ءرملا ئلع» :رم ألا يلو وحن ملسملا

 , 3559 (ةعاط الو عمس الف ةيصعمب رمأ نإف

 ىبنلل ءاسنلا ةعيابم يآ ىف ءاج ام قلاخلا ةيصعم ىف قولخمل ةعاط ال نأ ئلع لد كلذكو

 1٠. "ص ١٠2ج «يراخبلا حيحصال 2(

 ١١-١٠١5, 8ص 215ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» ةتضتضن]

 .7؟75ص ءا7١؟ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصو )5*18١(
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 (فورعم يف) ةملك ركذ يف ةمكحلا نإ ءاملعلا لاق 4بقوٌرْعَم يف َكَئيِصْعَي الو : ئلاعت لاق ب

 كلذب هيبنتلل وه .فورعمب الإ رمأي ال كك هللا لوسر نأ عم 4كنيِصْعَي لَو :ئلاعت هلوق دعب
 .5:9"2بانتجالاو يقوتلا ةياغب ةريدج قلاخلا ةيصعم يف قولخملا ةعاط نأ ئلع

 همأ نأ فيكو صاقو يبأ نب دعس مالسإ ةصق يمالسإلا خيراتلا انل ظفح دقو - ٠0

 :هل تلاق اهنأو .هنيدب رفكي ئتحادبأ هملكت ال نأ تفلح اهنأو مالسإلا نع ةدرلاو رفكلاب هترمأ

 دعس ضفرف - مالسإلا نع ةدرلاب يأ اذهب كرما انأو .كمأ انأق كيدلاوب كاصوأ هللا نأ تمعز
 مْلع هب كَل َسْيَل ام يب َكرْشُن ْنَأ ىَلَع َكاَدَهاَج ْنِإَو9 :ئلاعت هللا لزنأق هب هرمأت اميف اهتعاط
 204 . .ًافوُرْغَم اّيْنُدلا يف اَمُهْبِحاَضَو اَمُهْعطُن الف

 : نيدلاولل ةبجاولا ةعاطلا :ًايناث 5-5

 وأ حابم لعفب امهدلو امهدحأ وأ نادلاولا رمأ ول امك .هللا ةيصعم ريغ يف نوكت يتلا يهو

 طباضو هموهفمو قوقعلا نع ملكتي وهو ينالقسعلل «يراخبلا حرش» يف ءاج ءبجاو وأ بودنم
 نيدلاولا ةعاط بوجوب ةيطع نبا هطبضو» :- هللا همحر  ينالقسعلا رجح نبا لاق .هنم صالخلا

 اهميدقت هنمو .كلذك تايافكلا ضورفو تابودنملا يف اهبابحتساو ءاكرتو العف تاحابملا يف

 يف ةبحتسم .تاحابملا يف ةبجاو نيدلاولا ةعاط نوكت فيك نكلو .«257«نيرمألا ضراعت دنع
 ْ . ئلوأ باب نم تابودنملا يف ةبجاو نوكت اهنأ يل رهاظلاف ؟تايودتملا

 :هتجوز قيلطتب امهدلو نارمأي نادلولا 4

 :كلذ يف ثيدحلا :ًالوأ

 امهدحأ وأ هارمأ اذإ هتجوز قيلطت ىف امهتعاط دلولا ئلع ةبجاولا ةعاطلا نم ربتعي لهو

 تنكو ةأرما يتحت تناك :لاق رمع 0 هللادبع نع دواد وبأ جرخأ يذلا ثيدحلا يف ءاج ؟كلذب

 16 يبلا - رمع نتاف ةياور يفو - تأ اهتلط : يل لاقف اههركب (هبأ يأ) رمع ناكو ءاهبحأ
 .22«اهقّلط :هك يبنلا لاقف ءهل كلذ ركذف

 يبأ ناكو اهبحأ ةأرما يتحت تناك :لاق رمع نبا نع يذمرتلا مامإلا ثيدحلا اذه جرخأو

 )*”*١0* )17.1ج «يرشخمزلا ريسفت» ض6١4.

 )١170*5( «يراخبلا حيحص» 2560ص 4١21ج «يبطرقلا ريسفت» .4 40ص «"ج ةريثك نبا ريسفت» ج03١

 ص15٠١.

 )١06( 5ص ١٠23ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» 50.

 )١10"5( 47ص ء14ج «دواد يبأ نئس» .
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 ىَّلط :رمع نب هللادبع ايز .:لاقف لَك يبنلل كلذ تركذف,تيبأف اهقلطأ نأ يبأ ينرمأف اههركي
 , 0:8 كتأرما

 :ثيدحلا ةلالد :ًايناث - 4/١١

 ٍيضتقي حيرص ليلد اذهو : هيف لاقو «راطوألا لين» يف 'ثيدحلا اذه يناكوشلا هيقفلا ركذ دقو

 ًارذع كلذ سيلف لاهبحي ناك نإ. , اهقلطي نأ هتجوز قالطب هوبأ هرمأ اذإ لجرلا ىلع بجي هنأ

 ديزي ام دلولا ئلع قحلا نم اهل نأ نيب دق ِعلكك يبنلا نأل ؛مألا بألاب قحليو .كاسمإلا يف هل
 هيلإ بهذ ام «يذمرتلا عماج حرشب يقفرخألا ةةحت» بحاض ديأ دقو .(25١80 بألا قح ئلع

 ,07:؟ةلويلع َبَقْعَي ملو هاثركذ يذلا يناكوشلا لوق لقن هنإ ذإ نئتاكوشلا

 :ثيدحلا ذه ليوأت يف حجارلا - ١84٠

 نأ هنبا  هنع هللا يضر  رمع رمأ هيفو هانركذ يذلا ثيدحلا اذه ليوأت يف يدنع حجارلاو
 بلطل يعرش رربم كانه ناك هنأ كلذ ليوأت «كتأرما قّلط» : هللادبعل هيك ر؟ يبنلا لوقو هتجوز قلظي

 اهقيلطتل رربملا اذهب لع دق كو يبنلا نأو .هتيوز قلطي نأ هبا نم - هن هلل يضر - رمع انديس
 هقالطب هنبال رمع رمأو اهقالطل يعرشلا رربملا دوجوب هنأل ؛ِكذ لوسرلل رمع انديس نم رابخإب
 .ةبجاو هتعاط تحبصأو هيبأ رمأ ةفلاخم يف هللادبعل رذع قبي مل

 : هعفدو «ضارتعا 1

 هللا يضر - رمع انديس بلطل يعرشلا رربملا دوجول ركذ ثيدحلا اذه يف سيل :لاقي دقو

 رمعب نونظملا نأ : تاوجلاو ؟هيف سيل ام ثتيدحلا لمحن فيكف .هتجوز قالط هنبا نم - هنغ

 هللا ئلإ ٍلالحلا ضغبأ نإ :ملعي وهو هتجوز قالط هنبا نم بلطي ال هنأ - د هللا را

 ئلع ضرحت ةيمالسإلا ةعيرشلا نأ ملي هنأ امك 26 هللا لوسر ثيدخ يف ءاج امك «ٌقالطلا

 جوزلا ةيهارك درجمب ةظيارلا م هذه 3 يف بعرت الو كلذ نكمأ ام ةيجوزلا ةطئبارنا ءاقبإ

 ٌلَمعبيَو انيس اوُهَرْكَب ْنأ ننسَمَف ُنُموُمَتْهَرك ْنِإَف ءٍفوُرْعَملاب نمو رِشاَعَو) : ئلاعت لاق .هتجوزل

 نوكل اهبحي اهجوزو ةجوز قالظ يف ةيمالسإلا ةيرعلا قغرت كيك 0 #١ ًاريثك اريح هيف هلل
 قالظ هنبا نم بلظي فيكف - هنع هللا ىضر  رمع انديس نع ٍتيغي ال اذه لكو ؟اههركي هيبأ

 .؟58نض .4ج «يذمرتلا عماج» (180#7) .

 .١77نضص .7ج يتناكوشلل هزاطوألا لين» (8*10)

 .؟58ص .4ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةقحت» (10)

 .[18 ةيآلا نم .عاسنلا ةروس] (1050)

50 0 



 اذهو .يعرش رربمل تناك اهنأ اهل رمع ةيهارك ليوأت يف حجارلا سيلأ ؟اههركي هنأ درجمل هتجوز

 يعرش رربم كانه ناك ول لاقي دقو ؟اهقلطي نأ هنبا نم هبلط ئلإ هاعد يذلا وه يعرشلا رربملا

 رمع نازيمب يعرشلا رربملا ريدقت نإ :باوجلاو . عرو نم هنع فرع امل رمع نب هللادبع اهقلطل
 1 :نيببسل هللادبع هنبا ريدقت نم حجرأو ئلوأ باطخلا نبا

 دقو نيدشارلا ءافلخلا نم وهف .هللادبع هنبا نم عروأو هقفأ باطخلا نب رمع نأ :لوألا
 قح يف ءاج امم كلذ ريغ ئلإ «يدعب نم ٌنيدشارلا ءافلخلا ةنسو يتنسب مكيلع» :مهيف ءاج

 .هعروو ههقفو رمع

 نوكي دق بحلا اذهو .ثيدحلا يف ءاج امك هتأرما بحي ناك رمع نب هللادبع نأ : يناثلا

 نكي مل باطخلا نب رمع امنيب .هقالطل ًايفاك هري ملف « يعرشلا رربملل هللادبع ريدقت يف رْثأ دق
 .اهقالط يف يعرشلا رربملل هريدقت يف رثؤي ام هللادبع ةجوز ئلإ هترظن يف هدنع

 | :هتجوز قيلطت امهدلو نم نيدلاولا بلط يف ةصالخلا 35

 يعرش رربم كانه ناكو هتجوز قيلطت هدلو نم امهدحأ وأ نادلاولا بلط اذإف ,ةصالخلاو

 ءاهقالط حيبي يعرش رربم كانه نكي مل نإو هتجوز بحي ناك نإو امهعيطي نأ هيلعف ءاهقالطل
 اهقالطل يعرشلا رربملا دوجو مدع عم اذُه امهبلط نأل ؛امهبلط يف امهعيطي نأ دلولل يغبني الف
 يدؤي اميفو ةعيرشلا هيف بغرت ال ام بلط يف جردنيو .قحلا لامعتسا يف فسعتلا نم ربتعي

 ةيصعمو .قلاخلا ةيصعم يف قولخمل ةعاط الو ,عرشلا ةيصعم ئلإ يلاتلابو ةجوزلا ملظ ئلإ

 .هعرش ةيصعم يه قلاخلا

 :امهل مارتحالا رهاظمب مازتلالا نيدلاولا رب نم - ١81

 كلذ رهظي نأ دلولل يغبنيف .ةبحصلا نسحو ماركإلا هيناعم نم نإ :ربلا فيرعت يف انلق

 دقف ءامهل هئادن يفو هتيب جراخ يفو هتيب يف هيدلاو عم بدألاو مارتحالا رهاظمب همازتلاب ًايلمع

 اذه ام :امهدحأل لاقف نيلجر رصبأ هنأ  هنع هللا' يضر - ةريره نأ نع يراخبلا مامإلا جرخأ

 ال :هلوقو .©*'49«هلبق سلجت الو همامأ شمت الو همساب همست ال :لاقف .يبأ :لاقف ؟كنم
 0 و ا ب ع

 :امهئاقدصأ ّرب نيدلاولا رب نم 4

 يف ءاج دقف !!هماركإو هناسحإب مهلصي نأب ءامهءاقدصأ ربي نأ هيدلاوب دلولا رب نمو

 .7١؟١ص يراخبلا مامإلل «درفملا بدألا» (1041)
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 لوسر تعمس ينإ :لاق - هنع هللا يضر  رمع نب هللادبع نع ملسم مامإلا هجرخأ يذلا ثيدحلا

 اذهل هحرش يف يوونلا مامإلا لاق .©20”«هيبأ دو ّلهأ دلولا ٌةلص َربلا ٌربأ َّنِإ» :لوقي ٍِلَي هللا

 ناسحإلاو بألا ءاقدصأ ةلص لضف اذه يفو .هتبحمو هتدوم لهأ يأ (هيبأ دو لهأ) :ثيدحلا

 دادجألاو مألا ءاقدصأ هب قحتليو .هببسب هنوكل هماركإو بألا ربل نمضتم وهو مهماركإو مهيلإ
 هللا يضر  ةجيدخ تاقيدص هِي هماركإ يف ثيداحألا تقبس دقو .ةجوزلاو جوزلاو خياشملاو
 , 05:50 اهنع

 :امهتوم دعب نيدلاولا رب 94ه

 :كلذ يف ثيدحلا :ًالوأ

 نم امهو امهعفنيو امهبساني يذلا ردقلاب رمتسي لب ءامهتوم دعب هيدلاوب دلولا رب عطقني الو

 ةعيبر نب كلام نع «هننس» يف دواد وبأ هجرخأ يذلا فيرشلا ثيدحلا يف ءاج دقف .تاومألا

 هللا لوسر اي ل ا | هك هللا لوسر دنع نحن امنيب» :لاق يدعاسلا

 ءامهل ٌرافغتسالاو امهيلع ٌةالصل ١ .:معت .:2إ5 لاق ؟امهتزم دعب امهربأ ءيش ئوبأ رب نم: يقب له
 , 0"'؟9مرامهقيدص ماركإو ءامهب لإ ! لصوت ال يتلا ٍمحرلا ليسو ءامهدعب نم امهدهع ذاقتاو

 :ثيدحلا حرش --5

 ةالصلا) هلوق :4""2©ىتأي ام امهتوم دعب نيدلاولا َرِب رب يف دواد يبأ ثيدح حرش يف ءاجو

 تبلل ىأ ايون زانت الاوز :امهنلع محرتلاو .ةزانجلا ةالص هنمو ءامهل ءاعدلا يأ (امهيلع

 .امهتيصو ذيفنت يأ ( (امهدهع ذافنإو) ئلاعت هللا نم امهل ةرفغملا

 . مألاو بآلاب الإ لصوت ال يأ (امهب الإ لصوت ال يتلا محرلا ةلصو)

 :امهتوم دعب نيدلاولا رب يف رخآ ثيدح - ١17

 ءرملا ٌةلص ّربلا ٌربأ َّنِإ» :ِقي هللا لوسر لاق :لاق رمع نبا نع «هننس» يف دواد وبأ جرخأ

 باحصأ يأ .«هيبأ دو لهأ ءرملا ةلص ّربلا لضفأ نإ هحرش يف ءاجو «يّلوي نأ دعب هيبأ دو لهأ

 هاورو . 6١١ص درفملا بدألا يف يراخبلا هاورو ,.9١٠ص 7١21ج :يوونلا حرشب ملسم حيحصو )١1049(

 59ص كج هعماج يف يذمرتلا
 .0؟ص 214ج هنتس يف دواد وبأو

 .٠

 ٠ ١11-9١1ص 15ج «ملسم حيحص ىلع يوونلا حرش» (1804)
 .51-١04ص 4١ج «دواد يبأ نئس» (1045)

 )١104( «دواد يبأ نئس حرش دوبعملا نوع» ج .1١4ص١ه070.

 -؟6048-
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 ناسحإلاو بألا ءاقدصأ ةلص بدنيف .بألا تومي نأ دعب يأ ,يّلوي نأ دعب هتبحمو هيبأ ةدوم

 . "9؟9«عهلبق بودنم وه امك هتوم دعب مهماركإو مهيلإ

 :امهتوم دعب نيدلاولاب ربلا نم 4

 عرشلا اهربتعا ءايشأ ةثالث نم الإ .هيلع بائثيو هنم رجؤي يذلا هلمع عطقنا ناسنإلا تام اذإ

 يف ءاج دقف .هل رفغيو هللا همحري نأب هتوم دعب هل هدلو ءاعد اهنمو .هتوم دعب هلمع نم اهنأك

 نأ  هنع هللا يضر  ةريره يبأ نع «هحيحص» يف ملسم مامإلا هجرخأ يذلا حيحصلا ثيدحلا

 ٍملع وأ «ةيراج ةقدص نم الإ «ةثالث نم الإ ُهَّلِمع ٌعطقنا ٌناسنإلا تام اذإ» :لاق لك هللا لوسر
 ءاملعلا لاق» :ثيدحلا اذهل هحرش يف يوونلا مامإلا لاقو .«ُهل وعدي حلاص ٍدلو وأ هب عفتني

 ءايشألا هذه يف الإ هل باوثلا ددجت عطقنيو .هتومب عطقني تيملا لمع نأ ثيدحلا ئنعم نإ

 هللا رمأ امم هيوبأل دلولا ءاعد نإ مث .©49«. .هبسك نم دلولا نإف ءاهببس ناك هنوكل ةثالثلا

 .«اريغَص يِنايبَر اَمُك اَمُهْمَحْرا ِّبَر لَو :ئلاعت لاق هب

 امهل وعدي نأ هيلع ذإ ءامهتوم دعب امهل هئاعد ئلع رصتقي ال هيدلاول دلولا ءاعد نإو ءاذه

 نم هرابتعاو امهتوم دعب ءاعدلا اذه دورول امهتوم دعب هيدلاول دلولا ءاعد انركذ امنإو .امهتايح يف

 دعب هيدلاو ركذ نع لفغي دق ناسنإلا نإ مث .هتومب هلمع عطقني تيملا نأ عم بيطلا امهلمع

 ام لمعيو امهركذي لب ءامهتوم دعب امهاسني ال نأ امهل َرِبلا نم ناكف ءامهل وعدي الف امهتوم

 باوث ءادهإو «نآرقلا ةءارقو قدصتلاك امهل هؤادهإو ريخلا لمعو ءامهل ءاعدلا كلذ نمو امهعفني

 دعب امهل ربلا قدصأ نمو لب «نيدلاولاب ربلا نم هوحنو اذهف .دعب اميف هنّيبنس امك امهل كلذ
 .امهتوم

 . 01ص «14ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (17:0 4)

 .486 ص .قاج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» 6ةنضكاخف)
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 رشكو9) لسنل)
 ملل #

 : محرلا ىنعم - 84

 كنيب عمجي نم لك ئلع عقيو .براقألا مه محرلا وذ :ريثألا نبال ةياهنلا يف ءاج

 مجعملا» يفو ©""؟؟ةبارقلا : محرلا .يرهوجلل (جاحصلا» يفو .248بسن هنيبو
 : يبطرقلل «نارقلا ماكحأ» يفو .2*”ثنؤيو ركذي ءاهبابسأو ةبارقلا : محرلا .«طيسولا
 .9*20هريغو مرحملا نيب قرف ريغ نم براقألا ةفاكل مسا محرلا

 : براقألا ةلص ينعت محرلا ةلص 6

 ةلص ينعت نذإ محرلا ةلصف .براقألاو ةبارقلا ينعت اهنوكو (محرلا) فيرعت نمو
 يف ملسم مامإلا هجرخأ يذلا فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يف ءاج ام اذهو .براقألا

 اهي ةنجلا نم يترتب امي ينريخأ هلا لوسراب :لاق ًايبارعأ نأ بويأ يبأ نع «هحيحص»

 يّتؤتو «ةالصلا ميقتو ءائيش هب كرشت كرشت ال هللا دبعت» : هلي يبنلا لاقف .رانلا نم يندعابي
 . 9*:"2(محرلا لصتو ةاكزلا

  - 14١مهيلإ ناسحإلاب نوكت براقألا ةلص :

 مهيلإ ناسحالاب نوكت براقألا ةلصو .براقألا ةلص ينعت محرما ةلص نإ :انلق

 .مهترايزبو «ةبيطلا ةملكلاب .هريغبو لاملاب «لعفلابو لوقلاب ناسحإلا بورض عيمجب .

 .١١5ص اج هريثألا نبال ةياهنلا» )44 ١*١1(

 .15؟9ص .هج يرهوجلل «حاحصلا» )١1059(

 ."90ص ء1ج «طيسولا مجعملا» (1060)

 .,7/ص .هج يبطرقلل «(نآرقلا ريسفت) نآرقلا ماكجأ» (1:61)

 .1077ص .١1ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (1065؟)
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 امبو .مهنع ئذألاو رشلا عفدبو , مهيلإ نوعلا دي ّدمو ,مهتابلط ةباجإو مهلاوحأ دقفتبو

 يبأ نبا لاق .مهتلصو مهتدوم ئلع اليلد هنوربتعي امبو .مهبولق ىلإ رورسلا لخدي

 .هجولا هقالطبو ,ررضلا عفدبو ,ةجاحلا ئلع نوعلابو لاملاب محرلا ةلص نوكت» :ةرمج
 دنع رشلا“ نم ةكمأ اه عفدو «ءريخلا نم نكمأ ام لاصيإ عماجلا ئنعملاو ءاعدلابو

 , 05: 5«ةفاطلا

 : مهب ربلا يه براقألا ةلص - 5

 مهيلإ ناسحإلا بورض نم هنوقحتسيو مهبساني امب مهب ربلا يه براقألا ةلصف

 ىلع ةمدقم يهف دالو ةبارق نيدلاولا ةبارق نأل ؛نيدلاولا رب نود مهرب ناك نإو مهتبارقل
 «ِربلا» ةملك لامعتسا يف بلاغلا ناك اذهلو .ناسحالاو ريل يف تابارقلا نم اهريغ

 ريغ براقألاو تابارقلا ةيقبل ةبسنلاب بلاغلا نأو 0 نيدلاولل ناسحإلا ئلع اهقالطإ
 - هانركذ يذلا ثيدحلا يف امك براقألا ةلص يأ «محرلا ةلص» ةملك لامعتسا نيدلاولا

 نع يراخبلا ثيدح يف امك (رب) ةملك لمعتسا نيدلاولل ةبسنلابو . «محرلا لصتو» : هيفو

 ىلع ٌةالصلا» :لاق ؟- لجو ّرع هللا ىلإ ْبحأ لمعلا يأ : هلو يبنلا تلأس لاق هللادبع

 ' كليف 59(تيدلاولا رب 5 :لاق : : يأ مث :تلق :لاق . اهتقو

 :ةبجاو محرلا ةلص - ١9#

 ام اهبوجو ئلع ّلد دقو «ةملسمو ملسم لك ئلع «ةبجاو براقألا ةلص يأ ءمحرلا ةلصو

 يف يبطرقلا مامإلا لاق 2؟*04َماَحْرألاَو هب َنوُنَءاَسَت يذلا هللا اوُقَئاَوط :ئلاعت هلوق : ًالوأ

 عمج ماحرألاو ,ةمرحم اهتعيطق نأو ةبجاو محرلا ةلص نأ ئلع ةّلملا تقفتا» :ةيآلا هذه ريسفت

 . "”«هريغو مرحملا نيب قرف ريغ نم براقألا ةفاكل مسا محرلاو ,محر

 يبطرقلا مامإلا لاق .0*2َلَّصوُي ْنَأ هب هللا َرَمَأ اَم َنوُلِصَي َنيِذَّلاَوط : ئلاعت هلوق :ًايناث

 نبا لاقو .2058نيرسفملا رثكأو ةداتق لوق وهو ماحرألا ةلص يف اهنأ رهاظ» :اهريسفت يف

 ناسحإلاو ماحرألا ةلص نم 4«َلَصوُي ْنأ هب هللا َرْمأ ام َنوُلِصَي َنيِذّلاَوِط :ةيآلا هذه ريسفت 5

 . 5 ١ كص « ١٠ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» 2(

 . "ص «ءة؟ص 22ج «يبطرقلا ريسفت» (١1هد) ١[. :ةيآلا نم ءءاسنلا ةروس] 1١( همز

 .5"١٠١ص 94ج «يبطرقلا ريسفت» ١10( هم 37١[. ةيآلا ,دعرلا ةروس] )١1١0097(
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 5+ عوقب

 نأ (هعماجو يف يذمرتلاو «درفملا بدألا» يف يراخبلاو ؛هحيحص» يف ملسم جرخأو : :ًاثلاث

 ناك امل ةبجاو محرلا ةلص نأ الولو . 0 1 وحر عطاق جلا لحدي الو :لاق دلع هللا لوسر

 . ةنجلا لوخد نم امورحم اهعطاق

 محرلا ةلص ءازج 01145 ٠

 : هللا 5 همحر لصو نم : الوأ

 : يك يبنلا نع - هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع «هحيحص» يف يراخبلا مامإلا جرخأ

 هلوقو .(3"' +1 ةتعطق كعطق نمو هلع كّلصو ْنَم : : هللا ٌلاقف .نمحرلا نم ةنجش .محرلا

 اذه نم اهمسا ذخأ يأ «نمحرلا نم» هلوقو .ةكبتشملا رجشلا قورع ةنجشلا لصأ ؛ (ةنجش»

 نم» هلوقو . ةقالع هب اهلف نمحرلا مسا نم اهمسا قتش دا محرلا نأ :ثيدحلا ئنعمف . مسالا

 .هناسحإ ميظع نع ةيانك هللا نم لصولا : ةرمج يبأ نب نبا لاق (هتعطق كعطق نمو ءهتلصو كلصو

 ,0:59(ناسحالا نامرح نع ةيانك عطقلاو

 :رمعلا لوطو قزرلا يف ةطسبلا :ًايناث 6 - 

 نع ملسم مامإلا جرخأ دقف ءرمعلا لوطو قزرلا يف ةطسبلا محرلا ةلص باوثو ءازج نمو
 :لوقي ِخيِلَك هللا لوسر تعمس :لاق  هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع يراخبلاو كلام نب سنأ

 يف يوونلا مامإلا لاق .©0”2«ُةّمحر لصيلف هرثأ يف هل اَسنُي نأو هقزر يف ُهل ًطسبي نأ ُهرس ْنَم»

 رخؤي يأ (هرثأ يف ْأَسني) هلوقو .هيف ةكربلا ليقو هترثكو هعيسوت قزرلا طسب» :ثيدحلا اذهل هحرش
 هذهب دوصقملا نع ءاملعلا باجأ دقو .هرمع ةدايز ينعت ناسنإلا لجأ يف ريخأتلاو .هلجأ يف

 قيفوتلاو هرمع يف ةكربلاب - يوونلا لوقي امك - ةدايزلا هذه نأ اهنم حيحصلا «ةبوجأب ةدايزلا

 يفو .9"'©2:كلذ ريغ يف عايضلا نع اهتنايصو .ةرخآلا يف هعفني امب هتاقوأ ةرامعو تاعاطلل

 )١1*089( اج «ريثك نبا ريسفت» ص01٠١.

 ١1ج «يذمرتلا عماج» 2١15١٠١ ص يراخبلل «درفملا بدألا» .4١1ص دء5١1 ج «ملسم حيحص» لدور

 .""ص ا

 . 14١ 7/ص ١٠2ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» 20 ماد

 .8١4ص ١٠21ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» 2( قفز

 كج يوونلا حرشب م حيحص» «6١4©ص ١٠ج «ينالقسعلا عرش يراخبلا حيحص» (103)
 ص١1١4.

 .4١1١ص 1١1ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» ("١ت

 رم



 دحأ محرلا ةلص ببسب رمعلا يف ةدايزلاب دوصقملا :«يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش

 : نيهجو

 .ةعاطلا ئلإ قيفوتلا ببسب رمعلا ىف ةكربلا نع ةيانك :لوألا

 نالف رمع نإ الثم كلملل لاقي نأك ,رمعلاب لكوملا كلملا ملع ئلإ ةبسنلاب كلذو : يناثلا

 يذلاف ءاهعطقي وأ همحر لصي هنأ هللا ملع يف قبس دقو اهعطق نإ نوتسو همحر لصو نإ ةئام

 ةراشإلا هيلإو صتقتنلاو ةدايزلا هيف يذلا وه تامل ملع يف ىدلاو ,رخأتي الو مدقتي ال هللا ملع ىف

 يف امل ةبسنلاب تابثإلاو وحملاف . «باتكلا ُ ُهَدْنِعَو تشو ُءاشَي ام هللا وحمي# : ىلاعت هلوقب

 ءاضقلا هل لاقيو ةتبلا هيف وحم الف « «ىلاعت هللا ملع يف يذلا وه باتكلا مأ يف امو .كلملا ملع

 ثيدح ظفلب قيلأ لوألا هجولاو : ينالقسعلا رجح نبا لاق .قلعملا ءاضقلا لوألل لاقيو « مربملا
 , 59*05 بابلا

 محرلا ةعيطق ةبوقع 65

 :لاق ِلَك يبنلا نأ ةركب يبأ نع يراخبلا مامإلا هجرخأ يذلا حيحصلا ثيدحلا يف ءاج

 . 25:52( محرلا ةعيطقو يغبلا نم هل رخدي ام عم  ةبوقعلا هبحاصل َلجعُي نأ ٌردجأ بنذ نم ام»

 : ءىفاكملاب لصاولا سيل - 7

 هك يبنلا نأ ئلاعت هللا همحر  يراخبلا مامإلا هجرخأ يذلا فيرشلا ثيدحلا يف ءاج

 : ئنعملاو ."””«اهلصو ةّمحر تعطق اذإ يذلا لصاولا ّنكلو ,ءىفاكملاب لصاولا سيل» :لاق

 ئلع لضفتي نم هنكلو .هلعف لثمب هبحاص ءىفاكي نم هتلصب ٌدَتْعُي نمو لصاولا ةقيقح تسيل
 لصي يذلا وه ةقيقح لصاولا نأ ثيدحلاب دارملا نإف ةصالخلاو .©؟8هيلع لّضفَتُي الو هبحاص
 يغبنيف .هنم كلذ هبيرق هعنم نإو هناسحإو هرب نم هبيرق يطعي وهف .هبيرق اهعطق نإو همحر
 ملسملاوه اذهف .هقح يف هبراقأ رّصق نإو مهتلصب موقيف هبراقأ وحن هبجاو يدؤي نأ ملسملل
 . «لصاولا» مسا قحتسيلو ءاقح هبراقأو هتبارق يأ همحر لصاولا

 4١. "ص 03ج «ينالقسعلا حرشب ياخبلا حيحص» 2(: 56)

 . ١٠ص يراخبلل «درفملا بدألا» (1:55)

 . 47ص ١٠2ج «؛ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص»و (1051/)

 .87ص .١1ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (1054)
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 :اهنوعطقي مهو همحر لصي نم حلم 6

 وهو ءهيلإ نوئيسي مهو مهيلإ نسحي وهف ءاهنوعطقي هبراقأو همحر لصي نم عرشلا حدم دقو
 ىئلاعت هللا نأل ؛ مهيلع روصنملا وهو ءمحرال يطق عهتت اذعو هنع نودعتبي مهو مهيلإ ب

 مامإلا هحرخإ يذلا حيحصلا ثيدحلا يف ءاج «لاحلا هذه ئلع مهو مهلصي ماد ام هنوع يف

 ةبارق يل ّنِإب هلل لوسر اي :لاق الجر نأ  هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع (هحيحص» يف ملسم

 ّنل :ِهلكك ّلاقف ءٌيلع نولهجيو ٌمهنع ملحأو ّيلإ نوئيسيو مهيلإ ٍنسحأو ( ينوعطقيو مهّلصأ
 ئلع بمد ام مهيلع ٌريهظ هللا نم كعم ٌلازي الو ءُلَملا مُهْفِسُت امنأكف تلق اهك تنك
 , 0055590 (كلذ

 ىنعمو .نوئيسي يأ (نولهجيو) مهاذأل عفادلاو نيعملا (ريهظلاو) .راحلا دامرلا وه (لملا)و
 مهو مهلصي رهف .ديمح ريغ هنم 0 .هيراقأ نم فقوم هل ناك لجرلا اذه نإ :ثيدحلا

 اذه هفقومب وهو هيلإ نوئيسي مهو ! نسحيو . . هيلع نولهجي مهو مهنع ملحي وهو 0

 ىئذألاو مثإلا نم مهبيصي ان اهينثت راحلا دامرلا مهمعطي امنأك هنم اذه مهفقوم نم مغرلاب مهنم

 مهاذأ عفد يف مهيلع ئلاعت هللا نم ناعّمو ًاعرش حودمم وهف وه امأ . محرلل مهتعيطق ببسب

 , 015:7:اهنع ' مهرشو

 : محرلا ةلص يف بيت بيترتلا كل م44

 مهف ءاهتامزلتسمو اهتايضتقمب مايقلا دنع اهتاعارم يغبني .محرلا ةلص يف بتارم براقألل
 اذه رثأ رهظيو ءضعب ئلع مهضعب مدقتي لب .مهيلإ ناسحإلاو مهتلص يف ةدحاو ةبترم اوسيل
 نأ يغبنيف .هبراقأ عيمج هناسحإو ِهّربب عسي نأ بيرقلا زجع ةلاح يف يأ محازتلا دنع ميدقتلا
 يف درو ام بيترتلا اذه ةاعارم ئلع لد دقو .هناسحإو هرب ٍق هبراقأ نم ئلوألاف ئلوألا مدقي

 ةريره يبأ نع ؛هحيحص» يف هجرخأ يذلا ملسم مامإلا ثيدح اهنمو ةفيرشلا ةيوبنلا ثيداحألا
 َكُمُأ :لاق ؟ةبحصلا نسحب ّسانلا ٌقحأ نم هللا لوسر اي لجر لاق «لاق هنأ  هنع هلل يضر -
 يبأل ةياور يف ءاج امك برقألاف برقألا مد ؛ يأ . كل ؟«كلاندأ كاندأ مك كوبأ مث : كن من * قم مث

 . لصاولا بيرقلا نم برقألا :برقألاف برقألاب دوصقملاو .©""' 3 ثيدحلا اذهل يننزتلاو دواد

 .١؟4ص «درفملا بدألا» يف يراخبلا هاورو «5١1ص 15ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» 0
 .9١١©ص .15ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» ةنضحفلا

 .١٠؟ص .5١1ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» ةنضحفلا

 .؟١ص (.5ج «يذمرتلا عماج» «4 7ص «84١1ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» (1707؟)
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 :يوونلا دنع براقألا بيترت

 مدقت نأ بحتسي انباحصأ لاق» : مهتلص قاقحتسا يف براقألا بيترت يف يوونلا مامإلا لاق

 رئاس مث «لاوخألاو ةوخإإلا مث «تاّدجلاو دادجألا مث ,دالوألا مث بألا مث ءمألا بلا يف

 .برقألاف برقألا مدقيو .تالاخلاو تاوخألاو تاّمعلاو مامعألاك مارحإلا يوذ نم مراحملا

 هتنبو معلا نياك مرحملا ريغ محرلا يذب مث ءامهدحأب ىلدأ نم ىلع نيوبأب ىلدأ نم مدقيو

 , 0559 (مهريغو تالاخلاو لاوخألا دالوأو

 ٠١ ملسملا ريغ بيرقلا ةلص زاوج :

 . ةميركلا ةيآلا زاوجلا اذه يف لصألاو ؟ملسعلا ريغ هبيرق لصي نأ ملسملل زوجي

 ْنَأ ْمُكِراَيِد ْن ْمُكوُجِرْخُي لَو نيّدلا يف مُكوُلاقُي 3 َنيذْلا نَع هللا مكاَهني ل

 هذه :اهريسفت يف ءاجو 2( "94 َنيَطسَقُملا ٌبحُي هللا 3 مهل اوطسقتو ْمُهوُرْبَ

 يأ 4 ْمُهَوُرَبَت نأ» . مهولتاقي ملو نينمؤملا اوداعي مل نيذلا ةلص يف ىئلاعت هللا نم ةصخر ةيآلا

 مهوطعت يأ 4 مهْيَلِإ اوطسٌقتو» _رافكلا نم يأ - مكولتاقي مل نيذلا اوربت نأ نع هللا مكاهني الل

 ءامسأ نأب اوجتحاو ريسفتلا لهأ رثكأ دنع ةمكحم ةيآلا َهذَهَو . ةلصلا هجو ئلع مكلاومأ نم ًأطسق

 جرخأو . 06“ "*«معن :لاق ؟ةكرشم اهيلإ تمدق نيح اهُمأ لصت له كك يبنلا تلأس ركب يبأ تنب

 نم هل خأ ىلإ ةّلح ئدهأ هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع نأ ( هحيحص)» يف يراخبلا مامإلا

 خألا ةلص باب : هلوقب ربخلا اذهل يراخبلا مامإلا مجرت دقو .ملسي نأ لبق ةكم لهأ

 ,05؟9كرشملا

 )١1037( "ص 2315ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» 1٠١.

 )١1014( ةيآلا «ةنحتمملا ةروس] 4[.

 .094ص 18١ج «يبطرقلا ريسفت» )/١101(

 5١. 58ص .١٠ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (1015)
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 رص أون) لسنا)

 رايح

 هل ًاقح عاضرلا رابتعاب هماطف ئتحو هتدالو ذنم دلولا غعاضرإ  نع-قبس اميف انملكت
 . عاضرلا ةنوؤم لحع مااجو

 مث .ةناضحلا قح تبثي نمل انّيبو هقوقح نم اهرابتعاب دلولا ةناضح نع انملكت مث
 هيلإ همض يف ةيالولا هل نم ئلإ هتناضح ءاهتنا دعب  همض يأ - دلولا ةلافك نع انملكت

 . هظفحو هميلعتو هتيبرت لامكإب موقيل

 امنإو .هتلافكو هتناضحو هعاضرإب موقي نم ئلإ طقف جاتحي ال ريغصلا دلولا نأ الإ

 امنإو . لا ًاضيأ 'جاتحي
 ام ئلإ يدتهي ال هرغصل هنأل ؛هانركذ ام ئلإ ةجاحب ئثنأ وأ ناك ًاركذ ريغصلا دلولا ناك

 يأ . هباع مج فيلكا يمالسإلا عرشلا نإف اذهلو 0 اهرمثيو هلاومأ هيلع ظفحي
 قحلأو ؛هريغل اهيف فرصتلا يف هلاومأ ئلع ةيالولا تبثأو هلاومأب فرصتلا نم  هعنم
 روصق يف ريغصلا لثم وه نم هريغل هلاومأ ئلع ةيالولا تابثإو هيلع رجلا يف ريغصلاب
 رجحلا نع مالكلا نم لب الف .امهوحنو هوتعملاو نونجملاك كاردألا .فعضو لقعلا

 ا .نملو مهلاومأ ئلع ةيالولا نعو .نيروجحملاو

 :ثحبلا جهنم 0

 : يلاتلا وحنلا ئلع نيثحبم ئلإ لصفلا اذه مسقن .مدقت ام ئلع ءانبو
 نوروجحملاو رجحلا :لوألا ثحبملا
 .اهماكحأو ةيلاملا ةيالولا : يناثلا ثحبملا

 -1؟61/-



 كرف ىملل
 نوروجحملاو رجحلا

 :ةغللا يف رجحلا فيرعت -4

 يضاقلا رجح :لاقيو .هنم عنم يأ ًارجَح هيلع رجح لاقي «عنملا ةغللا يف رجحلا
 ةراعخلا رسكب) رمل دف 0 يف برصلا 38 0 اذإ ا ريغصلا ىلع

 ” 1# "8 حئابقلا نع

 :حالطصالا يف رجحلا 6

 : يتأي ام هفيرعت يف ليق دقف .ءاهقفلا حالطصا يف رجحلا امأو

 نكمي ال هعوقو دعب لعفلا نأل ؛ يلعف ال يلوق فرصت ذافن نم عنم ًاعرش رجحلا : أ

 ” ل“ الث)هنع رجحلا روصتي الف هدر

 رجحلل قحتسملا وهو صوصخم صخشل الوق فرصتلا نم عنملا وه رجحلا : ب

 .05.00ناك بس يأ
 .©802ةيلاملا تافرصتلا نم عنملا ًاعرش رجحلا : ج
 , 0:49 هلام يف فرصتلا نم ناسنإلا عنم ةيعرشلا يف رجحلا :د

 :رجحلا عاونأ 5

 : ناعون رجحلا

 3 7789 ص هج روظنم نبال «برعلا ناسل» ةتضيفف)

 .405"ص 14ج «ينغملا» ,.157١؟ص يفسنلل «ةيوغللا تاحالطصالا يف ةبلطلا ةبلط» )١1018(

 .64ص هج «ةيدنهلا ىواتفلا» (18080) 2 .147-147ص .5ج هراتخملا ردلا» (10179)

 . ؛ةه 5ص «4ج «ينغملا» ةنضسيدف] .6١1١ص .؟ج «جاتحملا ينغم» (1081)
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 نويل عملا رع ردصخلا» «تسيكلسيو هتحلا ةاجنألا نع نهج لوألا
 داز اميف توملا ضرم صضيرملا ىلع رجحلاك ,هتحلصمو ريغلا قحل رجخ : يناثلا

 :رجحلا نم ةمكحلا 7

 رجحلا ناك اذإو «عايضلا نم هلام ظفحب روجحملا ةحلصم رجلا عيرشت يف ةمكحلاو
 قح هب قلعت يذلا روجحملا لام ظفحب ريغلا اذه ةحلصم قيقحت هيف ةمكحلاف .هريغ قحل

 ةقفش هيف نأ رجحلا نساحم نمو» :رجحلا ةمكح نايب يف «ريدقلا حتف» ةلمكت يف ءاجو .ريغلا

 قيقحتو .ئلاعت هللا رمأل ميظعتلا رخآلاو «ةنايدلا يبطق دحأ يهو - لجو رع - هللا قلخ ئلع
 يأرلا يلوأ مهضعب لعجف  لقعلا  رجحلا يف مهنيب قرافو ىئرولا قلخ ئلاعت هللا نأ كلذ
 يذلا نونجملاك ايندلا تالماعم ئلإ عجري اميف ىدرلا بابسأ ضعبب ئلتبُم مهضعب لعجو ىهنلاو
 نم ًارظن تافرصتلا نع امهيلع رجحلا تبثأف لقعلا صقان وه يذلا هوتعملاو ءلقعلا ميدع وه

 زييمت الو امهعدري لماك لقع امهل سيل ذإ امهمزلي ررض امهفرصت نم رهاظلا نأل ؛امهل عرشلا
 وه امف .هوتعملاك اهرخآ يفو نونجملاك هلاوحأ لوأ يفف يبصلا رجح كلذكو ءامهّدري رفاو

 .(«يبصلا قح يف فقوتي امهررض نم مقوتملا

 :ثحبلا جهنم - 4

 بلاط ا كحيلان عير اقنع هدعشلاو رار وغلا سس اك نإ سو

 ٠ ةيالولا هيلع تبثت يذلاو هسفن روجحملا ةحلصمل رجحلا عاونأ نم عونل بلطم لك صصخنو
 ةحلصمل توملا ضرم ضيرملا ئلع رجحلا نع ملكتنسف ريغلا ةحلصمل رجحلا امأ .هلام يف

 ةيالولا هيف تبثت ال رجحلا نم عونلا اذه نأل ؛ثيراوملاو توملا ضرمب صاخلا بابلا يف ةئرولا

 اميف هئيبن امك هفرصت يف نعطلا قح هلامب هقح قلعت يذلا ريغلل نوكي امنإو ,روجحملا ئلع
 وحنلا ئلع بلاطم ىلإ ثحبملا اذه مسقن ؛هيلعو .توملا ضيرم ماكحأ نع مالكلا دنع دعب

 | : يلاتلا

 . (راغصلا ئلع رجحلا) رغصلل رجحلا :لوألا بلطملا
 . (نونجملا ئلع رجحلا) نونجلل رجحلا : يناثلا بلطملا
 . مهوتحملا ىلع ردتخلا هتعلل رجلا :كلالا بلطملا
 .(هيفسلا ئلع رجحلا) هقسلل رجلا :عبارلا بلطأملا
 .(ةلفغلا يذ ئلع رجَحلا) ةلفغلل رجلا : سماخلا بلطملا

 اي
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 لوألا بلطملا

 (راغصلا ىلع رجحلا) رغصلل رجحلا
 :رغصلل رجحلا ةيعورشم ليلد- 8

 اَذِ تح ىماتيلا اولتباو» ىلاعت هلوق رغصلا ببسب رجلا ٍةيعورشم ىلع لد دقو

 لدتنا ةيآلاةذهيو 9 04 مُهَّلاَوْمأ ْمِهْيَلِإ اوُعَقْداَف ًاَدْشَر ْمُهنِم ا ْنِإَف حاكما دل

 بحاص لعف كلذكو . (2١5هرغصلا ببسب رجلا ةيعورشم ْئلع (ينغملا» بحاص

 ملسي ال هنأ ئلع لذفو :لاق مث 00 - ئلع اليلد ةيآلا هذه ركذ دقف ,.«(بذهملا»

 وه امنإ هيلإ لاملا ميلست مدع نأ مولعملا نمو .2 20:دشرلاو 0-3 لبق لاملا هيلإ

 - هرغصل ًاروجحم هنوكل يأ - هرجح ببسب

 دولا لروما ب دس قا

 اذإف ءرغصلا وه رجحلا ببس نأل ؛ريغصلا ئلع رجحُي امك ةريغصلا ئلع ربحي
 افورعم اذه نوكلو ؛هيلع رجُح ركذلا يف ققحت ول امك اهيلع رجُح ئئنألا يف ققحت
 » : مزح نبال «ئلحملا» يف ءاج دقف هركذ مهضعبو ء.ءاهقفلا مظعم هركذي مل فولفو

 . .هنونج لاح يف نونجم ئلع وأ غلبي مل نم ئلع الإ هلام يف دحأ ىلع رجحلا زوجي

 : «عانقلا فاشك» يفو .29(ئثنألاو ركذلاو دبعلاو رحلا هلك كلذ يف ءاوس قرف الو

 هيلع روجحملا ظح يأ  هظحل هيلع روجحملا رجح رجحلا بورض نم يناثلا برضلا»
 . ""*8(ئثنأ وأ ركذ نم غلبي مل نم يأ يبصلا وهو .هعفنو هتحلصمل يأ -

 مرا مكعب هتاذل روجحم ريغصلا 05

 اوُعفداَ ًاَدْشَر ْمُهْنم كسلا نإ «َحاَكَتلا اوُعَلَب اَذِإ ىَبَح ئَماَتيلا اوُلَتِباَوظ : ئلاعت لاق
 اوُعْلَب اذإ» : ئلاعت هلوقو ,غولبلا نود وهو هوبأ 57 نم وه ميتيلاو #ُ . ْمُهَلاَوُمَأ م

 لاملا عفد ئلاعت هللا قلع املف :- ئلاعت هللا 000 يعفاشلا لاق . غولبلا يأ 0

 هيلع روجحم هلام نم عونمم غولبلا لبق هن نأ ملع دشرلا سانيإو غولبلاب ميتيلا ئلإ

 ىلإ ةجاح الف عرشلا مكحب هتاذل هيلع روجحم ريغصلا نأ اذه نم ملعف .2:*؟)(هيف

 .[5 ةيالا ىءاسنلا ةروس] )١1084(

 ١5714 5ص 7١21ج يزاريشلل «بذهملا» (١1مى<) .46 5ص « 14ج «ينغملا» ةنضيف]

 .١15ص اج «عانقلا فاشك» )١1:44( . 5378 ص 48ج «ئلحملا» (1087)

 ."744-146ص ١21ج «عومجملا هحرشو بذهملا» (1089)
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 رجحلا توبث يف هلثم اهنأل ؛مكحلا اذه يف ريغصلاك ةريغصلاو .هرجحب مكاحلا مكح

 .- انلق امك  اهيلع

 :ةيلوقلا ريغصلا تافرصت مكح -5

 اذكو حهرجحب مكاحلا مكح رودص ىلإ ةجاح الف هتاذل هيلع روجحم ريغصلا نإ انلق

 ول ينوناق رثأ هيلع بترتي ًايلوق ًافرصت ةريغصلا وأ ريغصلا فرصت اذإف ءاذه ئلعو ةريغصلا

 نوك فالتخابو فرصتلا عون فالتخاب فلتخي فرصتلا اذه مكح نإف «لقاع غلاب هفرصت

 : يلي امك كلذ ةصالخو ال مأ زييمتلا نس يف ةريغصلا وأ ريغصلا

 :زيمم ريغ ريغصلا ناك اذإ : ًالوأ

 هتافرصت ربتعت ال اذهف «نينس عبس نود هرمع ناك نم وهو لقعي ال ريغصلا ناك اذإ

 وأ «تيرتشا» وأ «تعب» لاق اذإف .نونجملا مكح يف ره ذإ الصأ دقعنت الف ةيلوقلا

 يلوقلا هفرصت ناك ءاوسو ل الو اراها اهتم ردت امم ربتعي الو همالكب ةريخ داك( «تلبق»

 ةهك اضخم ارو وأ .ءارشلاو عيبلاك ررضلاو عفنلا نيب , ًارئاد وأ «ةبهلا هلوبقك ًاضحم ًاعفن

 نم ردص ام نأل ؛ هتزاجإ ربتعت مل يلوقلا هفرصت هيلو زاجأ ول ئتحو . 0 هلام نم ءيش

 .هانلق اميف ريغصلاك ةريغصلاو .©؟ءاوس مدعلاو وه زيمملا ريغ ريغصلا

 :ًازيمم ريغصلا ناك اذإ :ًايناث - 414 ٠

 نأو كلملل بلاس عيبلا نأ لقعي هنأ لقعي هنوكب دارملاو «لقعي ريغصلا ناك اذإو
 اذهف ءرثكأف نينس عبس ريغصلا غلبي نأب الإ ئنعملا اذهل لقعلا ئتأتي الو هل بلاج ءارشلا
 هنم حصت الو «ةبهلا لوبقك ًاضحم ًاعفن هل ةعفانلا ةيلوقلا تافرصتلا هنم حصت ريغصلا

 تافرصتلا امأ . هتجوز قلطي وأ «هلام نم ًائيش بهي نأك ًاضحم ًاررض هب ةراضلا تافرصتلا

 هيلو ةزاجإ ئلع ةفوقوم نوكت اهنكلو هنم دقعنتف ءارشلاو عيبلاك ءررضلاو عفنلا ن نيب ةرئادلا

 .هانلق اميف ةريغصلا كلذكو .©”:59تلطب اهزجي مل نإو تذفن اهزاجأ نإف

 :ةربتعم ةيلعفلا ريغصلا تافرصت - 6

 3 ريغ وأ ًازيمم ناك ء ءاوسو ,ةيلعفلا ريغصلا تافرصت ئلع بحسني ال رجحلا مكحو لذه

 هرمع ًادولوم نأ ول : اولاق اذهلو : هرابتعا مدعو هدر نكي مل عقو اذإ يلعفلا فرصتلا نال ؟ريمم

 . 04ص «.هج «(ةيدنهلا ىواتفلا» ١3 . )١10941( ١7ص ءالج «عئادبلاو نسافر

 .ريبكلا حرشلا» .0ه4 ص هج «ةيدنهلا ىواتفلاو لالا ص الج «عئادبلا» 01 ؟
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 ردلا» يفو .2؟:؟9لاحلا يف نامضلا هيلع بجو اهرسكف ناسنإ ةروراق ئلع بلقنا دحاو موي

 اموقتم ائيش ال وأ اولقع ءاوس  راغصلا مهنمو نوروجحملا ءالؤه ئءأ - .اوفلتأ وأ» : «راتخملا

 نمضو» :ريدردلل «ريبكلا حرشلا» ىفو , 25:3؟9(لعفلا ئلع رجح ال ذإ « هوئنمض لام وأ سفن نم

 الام تفلتأ اذإف .هانركذ اميف ةريغصلاك ريغصلاو «. .هفلتأ ام يأ .دسفأ ام زيمم ريغ ولو يبصلا
 ,©5©هفلتأ ول ريغصلا هنمضي امك هتنمض

 :ةيلعفلا ريغصلا تافرصت رابتعا نم ءانثتسا 5

 بترتي الو ءاوس مودعملاو يه نوكت يلاتلابو «ةيلعفلا ريغصلا تافرصت رابتعا نم ئنثتسيو
 هفلتأف الصأ زيمم ريغ وهو ريغصلا ئلإ هلام لاملا بحاص ملس اذإ ءريغصلا قح يف رثأ اهيلع

 بحاص نأل ؛ءاوس مودعملاو وه زيمم ريغ وهو ريغصلا نم فالتإلا لعف نأل ؛هيلع نامض الف
 نامض الف .هفلتأو هيلإ لاملا اذه لاملا بحاص ملسو ًازيمم ريغصلا ناك اذإ امأ .هِل هملس لاملا
 عماج» يف ءاج دقف «يعفاشلا لوق وهو نامضلا هيلع لاق فسوي يبأ دنع الإ ؛ ةيفنحلا دنع هيلع

 ال هلكأف ًاماعط عدوأ نإو . .لقعي وهو هيلع روجحم يبص» :ةيفنحلا هقف يف «راغصلا ماكحأ

 وأ هيلإ هملسو ًاكيش هضرقأ اذإ فالخلا اذُه ئلعو .نمضي يعفاشلاو فيسوي وبأ لاقو .نمضي
 هيلع نامض ال نكي مل نإف ءالقاع يبصلا ناك اذإ اذهو .هكلهتساف هيلإ هملسو ًائيش هنم عاب
 هفالتإ يف لاملا بر نذأ نإو» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يفو .""*9«ًاعيمج مهلوق يف
 هل لاملا بر طيلستل فلتأ ام فلتملا نمضي مل هفلتأف هظفحل هيلع روجحم ئلإ هعفد وأ
 ةريغص دنع هلام لاملا بحاص عدوأ اذإف .ءانثتسالا اذه يف ريغصلاك ةريغصلاو .2"*"”«هيلع

 ئلع نمتؤي ال نم ئلإ لاملا هعاديإب فالتإلا اذه يف ببستملا وه هنأل ؛اهيلع نامض ال هتفلتأف

 ' هر طن

 :ةراجتلاب نوذأملا ريغصلا 9 7

 سنج يف وأ ةراجتلا يف ريغصلا هنبال لجرلا نذأ اذإو» : ةيفنحلا هقف يف «طوسبملا» يف ءاج

 ةراجتلا يف هل نذإلا يعفاشلا لاقو ءاهلك تاراجتلا يف نوذأم وهف ءارشلاو عيبلا لقعي وهو اهنم
 , 05:1 9عاريغص ناك اذإ لطاب

 .١؟؟ص .هج «راتخملا ردلا» )١10945( .6 4ص .8ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (104)

 ١/78 -1١9/8. 37ج «راغصلا ماكحأ عماج» (١؟.95١) .؟95ص 37ج ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (1:956)

 )١1099( 76ج «طوسبملا» (10944) ."54ص 07ج «عانقلا فاشك» ص7١-7١.
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 :ةراجتلاب ريغصلل نذإلا هلمشي ام

 اهعباوت وأ ةراجتلا باب نم ناك ام لك نذإلا لمش اهلك تاراجتلاب ًانوذأم ريغصلا ناك اذإو
 «راجتلا ةداع نمو ةراجتلا نم كلذ لك نأل ؛ةئيسنلاو دقنلاب عيبلاو ءارشلا كلميف ءاهتارورض وأ
 نبغلا اذكو .هنع زرحتلا نكمي الو ةراجتلا نم هنأل ؛ريسي نبغب ءارشلاو عيبلا كلمي كلذكو
 ئنعمب شحافلا نبغلا نأ (امهلوق هجو) .دمحمو فسوي يبأل ًافالخ ةفينح يبأ دنع شحافلا
 ءارشو عيب اذه نأ (ةفينح يبأ لوق هجو) . هلمشي ال نذإلا نأل ؛ عربتلا كلمي ال نوذأملاو «عربتلا
 ةقلطم ةراجت ناكف ءشحاف نبغب ناك ولو ًاقلطم ءارشلاو عيبلا مسا هيلع عقيف قالطإلا ىلع

 ,ةفينح يبأ لوق وه ةيفنحلا دنع راتخملا لوقلا نأ ودبيو .©"؟9ةراجتلاب نذإلا تحت لخدتف
 لقعي يذلا يبصلا اذه لثمل يلولا نذأ اذإو» :ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج دقف
 ربتعي نوذأملا ريغصلا نأ كلذ ىنعمو .10"21)(نكي ملوأ نيغ هيف ناك ء ءاويسو هفريضت دفن اقريصتلاب
 , 00536 2هيف هل نذأ اميف هفرصت ذافن يف لع غلابلاك

 :ريغصلا نع رجحلا عفر - ٠ ك1

 هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج ءًاديشر غلب اذإ  ةريغصلا هلثمو  ريغصلا نع رجحلا عنفرُي
 كفنا .مكح الب ولو نيينث :ثأ وأ اناك نيركذ ادشرو يبصلا غلبو نونجملا لقع ئتمو» : ةلبانحلا

 ريغب هنع رجحلا لوزيف مكاح مكح ريغب هيلع رجح ريغصلا نآل ."77«مكح الب امهنع رجحلا
 رجحلا لوزي ةفينح يبأ دنعف ةيفنحلا امأ . ٠" ”ًاديشر غلب نأب رجحلا ببس لاز اذإ همكح

 دعب يضاقلا هيلع رجحي نأ الإ فسوي يبأ دنع اذكو ًاهيفس وأ ًاديشر ريغصلا غلب ءاوس غولبلاب
 ةيكلاملا دنعو . 03٠ ”ًاديشر هغولبب الإ ريغصلا نع رجحلا لوزي ال دمحم مامإلا دنعو . غولبلا
 ئىلعةيالولا تناكاذإامأ ءًاديشر ريغصلا غولبب لوزيرجحلا نإف هوب أو هريغصلا ئلع يلولا ناكاذإ

 كفب“يصولا حرصي نأ دشرلا عم غولبلا ئلع ةدايز هنع رجحلا عفرل طرتشي هنإف يصولل ريغصلا
 تقلطأو ئيروجحم نالف نع رجحلا تككف ينأ اودهشا :لودعلل يلولا لوقي نأب هنع رجحلا
 ,©51"هلام هظفحو هدشر نم يدنع ماق امل هرمأ هل تكّلمو .فرصتلا هل

 .ه04ص هج «ةيدنهلا ىواتفلا» )18٠٠١( . 04١ص ءالج «عئادبلا» )١1:49(

 .7١؟١ص ءالج «عانقلا فاشك» (١٠18١؟) ."08ص الج «ةيادهلا» )١1891١1(

 .١171ص ءالج «عئادبلا» )11١4( . 40/ص .4ج «ينغملا» هفلدف

 ةيشاحوو ريدردلل «ريبكلا حرشلا» ,178ص ,؟ج «يواصلا ةيشاح»و ريدردلل «ريغصلا حرشلا» )151١(

 ,.؟595ص "عج '«يقوسدلا
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 ثيح نم يأ ءابصلا ثيح نم عفتري - ئثنألاو ركذلا  ابصلا رجحو» :ةيعفاشلا دنعو

 .05:ةلواقلطم هغولب درجمب ءرغصلا

 قنعمب «هغولب مدعل ال هدشر مدعل هيلع رجحلا رمتسا (ًاهيفس) ديشر ريغ ريغصلا غلب اذإو

 :روجحملا ريغصلا ىلإ لاملا عفدي ىتم- 0١

 اوُمقداَق اَدْشُر ْمُهْنِم ْمْتْسَنآ ْنِإَف .حاكتلا اوُعَلَب اَذِإ ىَنَح ئَماَتَيلا اوُلَتباَوط :ئلاعت هللا لاق
 دنيانا 8 . ْمُهَلاَوْمأ ْمِهِيَلِإ

 . «ىماتيلا اولتباو» ىئماتيلا ءالتبا :ًالوأ
 . «حاكتلا اوغلب اذإ ئتح» حاكنلا مهغولب :ايناث

 رومألا هذه لهو ؟روجحملا ىلإ لاملا عفد قبست يتلا ةثالغلا رومألا هذه نم دوصقملا امف

 ؟طقف داشرإلا ليبس ىلع تدرو امنإو ةمزال ريغ اهنأ مأ .روجحملا ئلإ لاملا ميلستل ةمزال اهلك

 يلي اميف هنّيبن ام اذه : اميف هنيبن ام اذه

 : ئماتيلا ءالتبإ :ًالوأ 1

 طرش وه لهو ,ءالتبالا اذه تقوو « مهئالتبا ىنعم نايب مزلتسي ( ئماتيلا ءالتبا) نع مالكلاو

 .هيلع روجحملا ئلإ لاملا ميلست طورش نم

 ٠١9437 - ئماتيلا ءالتبا ىنعم :

 لبق فرصتلاب مهتفرعمو مهلاوحأ اوقوذو مهلوقع اوربتخا» : مهئالتبا ئنعم يف يرشخمزلا لاق
 , 2"*عغولبلا

 مهو ربتخاأ ينعي : يّدسلاو ةداتقو دهاجمو نسحلا لاق» : صاصجلل نارقلا ماكحأ يف ءاجو

 مهمزحو مهبهاذمو مهلوقع يف مهرابتخا وه ءالتبالاو : صاصجلا لاق مث .مهنيدو مهلوقع يف

 . "460 ص 25ج «جاتحملا ةياهن» ةنضدلا

 . 4775ص ١1ج «فاشكلا ريسفت» )181١4( .[5 ةيآلا .ءاسنلا ةروس] ١1005(
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 كود نجوا قلع زاتنالاو يمس نأ دونللا يلو :همركرلا هذه رئان» يق ماغوهم هيفا نوفر ايف
 ظفحو هرومأ طبضو ءارشلاو عيبلاب ةفرعملا يف هلاح ءاربتسسا يف رابتخالاو . ظفللا هلمتحي اميف هجو

 فرصتلا نود مااجلاب هلقع رابتخا ئلع ءالتبالا رصق نمو راجل يف هل نذإب الإ نوكيا الو هلام

 ريغب 57 4 ئَماَتيلا اوُلتباو» : : ئلاعت هلوق وهو 5 ظفللا مومع ضخ طقف لاملا ظفحو ةراجتلا يف

 2351 ةلالد

 عبتتب ئماتيلا نم مكدنع نم اوربتخاو يأ ءرابتخالا :ءالتبالا» :«يسولآلا ريسفت» يف ءاجو
 قيلي امب مهوبّرجو ءاهيف فرصتلا نسحو لاومألا طبض ئلإ ءادتهالا يف مهلاوحأ
 .95'”«مهلاحب

 ئطعي : مهضعب لاقف نوكي فيك ميتيلا ءالتبا يف ءاملعلا فلتخا» : «رانملا ريسفت» يف ءاجو

 ناك الإو ادشار ناك هيف نسحأ نإف :نوكي فيك هفرصت ىريف .هيف فرصتيل لاملا نم ًائيش

 نأ باوصلاو .دشرلا سانيإو ءالتبالا دعب الإ زوجي ال ءاطعإلا نإ : مهضعب لاقو . ههفس ىلع
 هيف هيأر نع لمع لك دنع هلأسيو فرصتلا ةيفيك ئلع هعلطيو ةيلاملا تالماعملا يلولا هرضحي
 ينغي ال لوقلا نأب اذه ئلع ضرتعاو .دشر دق هنأ ملعي اجلايع ةيارو ةليدس هتبوجأ ئأر اذإف
 هيلع هب ضرتعا امو بوصأو ٌدسأ لوألا يأرلا نأ :هدبع دمحم خيشلا لاقف .ًائيش لعفلا نع

 امأو هيف فرصتلاب لقتسيل هلك هلام ميتيلا ءاطعإ وه دشرلاب ملعلا لبق عونمملا نأب هنع باجي
 وه لب ,عونمم ريغ وهف هل ًارابتخاو ًءالتبا يلولا ةبقارم تحت اهيف ف فرصتيل هنم ةفئاط هؤاطعإ

 , 2531ةيآلا هذه يف هب رومأملا

 : ءالتبالا ئنعم يف حجارلا - 041 ٠

 لاملا ظفح ىلع ةرفدو روججملا 1 نيبتي ا ايعالا رع ءالتبالا ئنعم يف حجارلا

 دق امك .هنم لاؤسلاب ًايرظن روجحملا لقع رابتخاب متي دق رابتخالا اذهو .هب فرصتلا نسحو

 هرشابي اميف هيأر نع هلأسيو فرصتلا ةيفيك ئلع هعلطيو ةيلاملا تالماعملا يلولا هرضحي نأب متي
 هلام نم ًائيش هئاطعإب ًاضيأ كلذ متي دقو .هيأر دادس كلذب نّيبتيل تالماعمو لامعأ نم يلولا
 تحت كلذ يرجي نأ ئلع هلامب فرصتلا نسح ئلع هتردق ىدم نّيبتيل ءارشلاو عيبلا هب رشابيل
 حصي الف ءًاماع ءاج ةميركلا ةيآلا يف ءالتبالا نأل ؛هتلق ام وه حجارلا ناك امنإو . يلولا ةبقارم

2 

 ًائيش هؤاطعإ زوجي ءالتبالا يف مومعلا اذه ئلع ءانبو «رابتخالا عاونأ نم نيعم عون ئلع هرصق

 )27 )11١9ج صاصجلل «نآرقلا ماكحأ» ص5١. 57.

 )١191١( 4ص . :ج «يسولالا ريسفت) 7١. )١1811١( .581/-785ص 85ج «هرانملا ريسفت»
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 ربتخُيل ؛هب لمعيل هلام نم ًائيش هءاطعإ عنمت مل ةيآلاو ,هدشرل يلعفلا رابتخالا هجو ئلع هلام نم

 مامإلا لاق دقف ةيفنحلا هيلإ بهذ ام اذهو هزاوجب رعشت لب «,فرصتلا ئلع هتردق فرعُيو كلذب

 رابتخالل ةراجتلاب هل نذأيو هلاومأ نم ًائيش هيلإ عفدي نأ يلولل سأب الود : يناساكلا نيدلا ءالع

 وه ءالتبالاو ,ئماتيلا ءالتبا يف ءايلوألل ئلاعتو هناحبس نذأ «ىئماتيلا اولتباو» :ئلاعت هلوقل

 عفد ًادشر هنم سنآ نإف هربتخا اذإف , ةراجتلاب انذإ ءالتبالاب نذإلا ناكف «ةراجتلاب كلذو رابتخالا

 2304 ْمُهَلاَومَأ ْمِهْيَلِإ اوُعقداَف أَدْشُر مُهْنم ا ْنِإَقط : ئلاعت هلوقل هيلإ يقابلا

 :رايتخالل ةبسانملا ةيفيكلا رايتخا 466

 رابتخالا نم ضرغلا نأل ؛ريغصلا لاحل ًارظن رايتخالل ةبسانملا ةيفيكلا راتخي نأ يلولا ئلعو

 ةبسانملاو ةراتخملا ةيفيكلا يه دوصقملا اذُه ئلإ انلصوت يتلا ةيفيكلاو ,همدع نم هدشر ةفرعم

 هرابتخاو «هرابتخاب هدشر فرعي امنإو» :هلوقب «ينغملا» بحاص اذه ئلإ راشأ دقو «ريغصلل

 ءارشلاو عيبلا هيلإ ضوُف راجتلا دالوأ نم ناك نإف .هلاثمأ اهيف فرصتي يتلا تافرصتلا ضيوفتب

 ءاربكلاو نيقاهدلا دالوأ نم ناك نإو .ديشر وهف هدي يف ام عيضي ملو نبغي ملف ءامهنسحأ نإف

 يف اهفرصي ناك نإف ؛هحلاصم يف اهقفنيل ةدم ة ةقفن هيلإ تعفد قاوسألا نع مهلاثمأ ناصي نيذلا

 .يبصلا دشر ربتخيو» :ةيعفاشلا هقف يف (جاتحملا ينغم» يفو .0291(ديشر وهف اهعقاوم

 دلو ربتخيو .امهيف ةسكامملاو ءارشلاو عيبلاب رجاتلا دلو ربتخيف :بتارملا فالتخاب فلتخيو
 هيبأ ةفرحب يأ هتفرحب قلعتي امب فرتحملا ربتخيو .اهب ماوقلا ىلع ةقفنلاو ةعارزلاب عارزلا
 الفلل . هبراقأو

 نم همثالي امب هدشر ةفرعم داري نم ربتخيو» ةيرفعجلا هقف يف «ةيهبلا ةضورلاو يفو

 , 05112(. .لامعألاو تافرصتلا

 : ىثنألا رابتخا - 05

 رابتخال ةبسانملا ةيفيكلا راتخي يلولا نأو «هتيفيكو رابتخالا ئنعم يف حجارلا يف هانلق امو

 نأ ئلإ ءاهقفلا راشأ دقو ءاهرابتخا دارملا ةريغصلا ئثنألا رابتخال ةبسنلاب انه هلوقف ءريغصلا

 ةبر ىلإ ضوفي ام اهيلإ ضوفي ةأرملاو» : «ينغملا» يف ءاج دقف ءاهبساني امب نوكي ئئثنألا رابتخا

 يف امل ةطباض تدجو نإف ,كلذ هابشأو ناتكلا ءارش ىف اهليكوتو تالاّرغلا راجعتسا نم تيبلا

 .؛"8ص 54ج «ينغملا» )١1811١9( . ١37١ص الج «عئادبلا» (١181؟)

 .5"١ص 1١ج «ةيهبلا ةضورلا» (11*1) .159ص ء.؟ج «جاتحملا ينغما» (18115)

 ل ؟/ك



 لزغلاب ةأرملا ربتختو» :«جاتحملا ينغم» يفو .0579«ةديشر يهف اهليكو نم ةيفوتسم اهيدي

 ءارشو لزغلا عيب يفف ةزرب تناك نإو ,ةردخم تناك نإ اهتيب يف يأ هريغو ظفح نم نطقلاو

 ربتخت الف .مهوحنو كولملا تانب امأ نطقلاو لزغلا اهب قيلي نميف يكبسلا لاق امك اذهو . نطقلا

 0 ةرهلا نع تيبلا يف ةمعطألا نوصب ربتخت امك .اهلاثمأ هلمعي امب لب كلذب

 ! :ليقو .دشرلا 00 عادخنالا مدعو لاملا ظفحو طبضلا هب نيبتي كلذ نأل ؛ ةجاجدلاو

 00 نم اهبساني امب ربتخت ةيرفعجلا دنعو .21«رابتخالا يف لجرلاك ةلدئشلا ئثنألا

 12ش 9 «نبغ ريغب اهلاثمأل ةداتعملا امهتالا ءارشو ةطايخلاو لزغلاك

 , #511١ ماهديب تحت نوتلا هتمعطأ نوصو ههجو ئلع هعضوو تيبلا بابسأ نم هيلث ام ظفحو

 :رابتخالا رركت 17

 لوصح لقألا يف وأ هرابتخا دارملا دشر نم دكأتلل ئثنألل وأ ركذلل رابتخالا رركت طرتم

 ينغم» يف ءاج دقف .هوطرتشاو ةيعفاشلا هركذ ام اذهو .همدع وأ دشرلا راح هب نظلا ةبلغ

 ةرم يفكت الف .ةدشر نطلا ىلع بلغي ثيحب رثكأ وأ نيترم رابتخالا 00 هرتشيو)) : (جاتحملا

 , 01150(ًاقافتا هيف بيصي دق هنأل

 : ئماتيلا ءالتبا تقو -. 4

 اوُعَقداَف ًادشَر ْمُهنم مسا َنِإَق حاملا اوْعَلَب اَذِإ ىَنَح ئَماَنيلا اوُلَتباَوط : ئلاعت لاق

 لاق اذهبو .غولبلا لبق نوكي ءالتبالا نأ ةميركلاةيآلا رهاظو , 25544 مُهَلاَوْمَأ ْمهيَلِإ

 : يلي ام مهلاوقأ نمف .نورسفملا

 اوُلَتْباَوط :لاق ئلاعت هللا نأل ؛ غولبلا لبق مهرابتخاب انرمأ» : صاصجلا مامإلا لاق :الوأ

 :لاق مث . ئماتي مهنوك لاح يف مهئالتباب ئلاعتو هناحبس رمأف 4 . . َحاَكْنلا اوُعََ اَذِإ ! ىَتح ىّماتيلا
 ةروكذم ةياغ (ئتح) نأل ؛ءالتبالا دعب حاكنلا زن نأ ئلاعت ربخأف «حاكنلا اوُعَلَي اَذِإ تح

 .©5«غولبلا لبق ءالتبالا اذه نأ ئلع نيهجو نم ةيآلا تّلدف ,ءالتبالا دعب

 مهلاوحأ اوقوذو مهلوقع اوربتخا ى وأ « ئماتيلا اولتباو» :يرشخمزلا مامإلا لاقو :ًايناث

 اكسس . غولبلا لبق فرصتلاب مهتفرعمو

 .159١ص .7ج «جاتحملا ينغم» (1115)

 ."50ص ١21ج «ةيهبلا ةضورلا» )١18117( .”50ص ١1ج «ةيهبلا ةضورلا» م18
 .[5 ةيآلا نم .ءاسنلا ةروس] )١1810( .159١ص ء7ج «جاتحملا ينغم» (15119)

 . 477ص ١2ج «يرشخمزلا ريسفت» (18177) ."١ص .7ج صاصجلل «نآرقلا ماكحأ» (18171)

 - 717ا/



 رابتخالا اذه نأ ئلع يعفاشلاو «ةفينح وبأ :نامامإلا قفتاو» :«يسولآلا ريسفت» يفو :ًاثلاث

 مامإلا 0 (ئتح) ةملك يأ (ةياغلا) هيلع لدت امل امهل دهشي ةميركلا ةيآلا رهاظو , غولبلا 30

 , 539"2(غولبلا دعب هنإ : كلام

 : ءالتبالا تقو يف حجارلا ك0 دخلا

 دقف «يلبنحلا ةمادق نبا مامإلا هحّجر ام اذهو ,غولبلا لبق هنأ ءالتبالا تقو يف حجارلاو

 :لاق ئلاعت هللا نأل“ ؛ نيتياورلا ىئدحإ يف غولبلا لبق رابتخالا تقوو» : ىلاعت هللا همحر لاق

 :نيهجول غولبلا لبق مهءالتبا نأ ةيآلا رهاظف «َحاَكَتلا اوْعَلَ اَذِإ ىتح ئَماَتَيلا اوُلَتباَو»

 . غولبلا لبق ئماتي نونوكي امنإو ئماتي مهامس هنأ :امهدحأ

 ريخأت نألو «هلبق رابتخالا نأ ئلع ٌلدف (ئتح) ظفلب غولبلا ئلإ مهرابتخا ّدم هنأ : يناثلا

 ربتخي نأ ئلإ دتمي رجحلا نأل ؛ديشرلا غلابلا ئلع رجحلا ْئلإ يدؤي غولبلا تقو ئلإ رابتخالا
 اذهو .١2"9ئلوأ هب ذخألا ناكف كلذ عنمي هنإف غولبلا لبق هرابتخا امأ . غلاب وهو هدشر ملعيو

 .2519ةيعفاشلا دنع حصألا لوقلاو ةيفنحلا بهذم

 ةّدم ديدمت ئلإ جتحا اذإ نكلو غولبلا لبق رابتخالا عاقيإ حجارلا ناك اذإو - ٠

 اذه جاتحاو .هدشرب نظلا ةبلغ لوصحلو رابتخالا راركت ضرغل غولبلا لبق عقو نأ دعب رابتخالا

 رابتخالا ءادتبا نأل ؛ةرورضلل كلذ زاوج رهاظلاف «غولبلا دعب ام ئلإ رابتخالا ةّدم دم ئلإ راركتلا

 ئلإ رابتخالا لامكإ زاجف .غولبلا لبق هتني مل رابتخالا نأالإ غولبلا لبق راتخملا تقولا يف عقو
 . غولبلا دعب ام

 ١ غولبلا لبق رابتخالل راتخملا تقولا :

 نأل ؛ غولبلا لبق رابتخالل راتخي تقو يأ نكلو .غولبلا لبق نوكي رابتخالا تقو نإ :انلق

 ام وه راتخملا تقولا نأ :باوجلاو ؛غولبلا ئلإ زييمتلا رود لمشتو ًاليوط دتمت (ةيلبقلا) هذه
 غولبلا ليبق يأ  ةقهارملا رود يف رابتخالا نوكي نأب رابتخالل ةيفاكو ةبسانم ةرتفب غولبلا لبق ناك
 ربتخي ال نكل» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج دقف .ةيعفاشلاو ةلبانحلا حرص اذهبو .-

 ينغم» يفو .0"0«ةدسفملا نم ةحلصملاو ءارشلاو عيبلا فرعي يذلا زيمملا قهارملا الإ
 امنإ ميتيلاو «َْماََيلا اوُلَباَوط ةيآل غولبلا لبق رابتخالا يأ هتقوو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا

 .58"4ص «.14ج «ينغملا» (18115) .١73؛ص ء4ج «يسولآلا ريسفت» )١7177(

 .159ص (."7ج «جاتحملا ينغم» 217١ ص ءالج «عئادبلا» (١11١؟6)

 4548ص «14ج «ينغملا» (18115)

- 77/8 



 هيلإ ملسيل هدشر رهظي ثيحب غولبلل بيرقلا نمزلا (ةيلبقلاب) دارملاو .غلابلا ريغ ئلع عقي
 , 05119يلاملا

 ؟ئماتيلا ءالتبا بجي له - ٠7

 ولما لبق نوكي رابتخالا اذه نأو .مهدشر ةفرعمل مهرابتخا ينعي ئماتيلا ءالتبا نإ : :انلق

 ًاطرش هرابتعاب ًاعرش بجاو رابتخالا اذه له انه لأسنو .رابتخالل ةيفاكو ةبسانم نكلو ة ةريصق ةرتفب

 هرابتعاب بجاو رابتخالا نإ معن : باوجلاو ؟هدشر روهظو هغولب دنع ريغصلا ئلإ لاملا ميابشا

 يأ - ريخي ئتح هظفحل هلام هيلإ عفدي الو» :( «عانقلا فاشكو يف ءاج .لاملا مياسْل ًاطرش

 اوْعَلَب اذ تح ىماتيلا اوُلتباو» : ئلاعت هلوقل هدشر ملعي يأ - هدشر سنؤيو قيلي امب - نحتمي

 ىلع لاملا عفد قلعف .مهوربتخا يأ 4 . . ْمُهَلاَوُمَأ مهيلإ اوُعَقداَف اَدْشَر مُهْنم مكسنا نإ َحاَكْنلا

 هلاق ام ديو دؤيو , 09 ؟©عهبلإ فرصتلا ضيوفتب هرابتخا بجوف .دشرلا سانيإو غولبلاو . رابتخالا

 رمألا ة ةغيص يف لصألاو رمأ ة ةغيص *« ىماتَيلا اولتباو» : ئلاعت هلوق نأ «عانقلا فاشك» بحاص

 .بوجولا نع رمألا اذه فرصت انه ةنيرق الو .بوجولا نع اهفرصت ةنيرقل الإ بوجولل اهنأ

 : غولبلا : : ًايناث -5 لشي

 اهركذنو اهانركذ يتلا ةميركلا ةيآلا حيرصلا ريغصلا ئلإ لاملا ميلستل رخآ طرش غولبلاو

 ًاَدْشَر مهم ْمُتْسْنآ ْنِإَف «َحاَكدلا اوَُلَب اَذإ َّمَح مالا اوُلتْباَوِط : ئلاعت هلوق يهو ًاضيأ انه
 اذإ ئتح» : ئلاعت هلوقب دوصقملا نأ هيلا هذهب لالدتسالا هجوو «مُهلاونأ مهل اوُمقذاَف

 لاخِف غولبلا يأ4َمّلُحلا مكنم ُلاَمْطألا غلب اَذِإ !و» :ىلاعت هلوقل ملحلا يأ «حاكنلا اويلي

 يف نوكي يذلا قفادلا ءاملا لازنإ هنأل ؛حاكنلا غولب مالتحالا وأ ملحلا يمس امنإو .حاكنلا

 ءاذُه يف فالخ الو .لاملا ميلستل طرش رابتخالاب رهظي يذلا دشرلا عم غولبلاو .©"9عامجلا

 غلبو دشر اذإ هيلع روجحملا ئلإ لاملا عفد بوجو» : يلبنحلا ةمادق 0 «ينغملا» يف ءاج دقف

 هب ئلاعت هللا رمأ دقو .كلذ ئلع اوقفتا :رذنملا نبا لاق .ئلاعت هللا دمحب فالتخا هيف سيل

 . 250544 . . مانيلا اوُلَتباَو» :هناحبس هلوقب هباتك ٌصن يف
 : ةيراجلاو مالغلل غولبلا هب ققحتي ام- 4

 ناصتخي نيئيشب ةيراجلا قح يفو . ءايشأ ةثالث دحأب ةيراجلاو مالغلا قح يف غولبلا لصحي

 .7322"ص 231ج «عانقلا فاشكو (1711١؟4) .١ا51ص كج «جاتحملا ينغم» (151790/)

 .188ص :.9ج «يزارلا ريسفت» .”4ص .هج «يبطرقلا ريسفت» (17119)
 . غ6!/ص «4ج «ينغملا» (110)
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 ام امأو .رعشلا تابنإو ءرمعلاو ,مالتحالا : يهف ئثنألاو ركذلا نيب ةكرتشملا ةثالثلا امأ .اهب

 اميف زاجيإلا نم ءيشب اعيمج ءايشألا هذه ئلع ملكتنو . لبحلاو ضيحلا وهف ئئثنألا هب صتخت

 : يلب
 :مالتحالا : ًالوأ - ١٠ه

 اًذِإَوظ :ئلاعت هلوقف باتكلا امأ .ةنسلاو باتكلا غولبلا ةمالع مالتحالا نأ ئلع ّلد دقو

 هنأ ىلع ٌلدف مالتحالا دعب نادغتسالاب مهرمأف (اوُندْأَتْسَيلَف َمُلُحلا ْمُكْنِم ُلاَمَظألا َعَلب
 نعو .ظقيتسي ئتح مئانلا نع :ةثالث نع ملقلا عفر» :ِلَك هلوقف ةنسلا امأو .2غولبلا

 انه هب دارملاو .مئانلا هاري ام وه ةغل مالتحالاو .«ملتحي ئتح يبصلا نعو .ٌقيفي ئتح نونجملا

 لصح اذه نم ءيش لصح اذإف « ىثنأ وأ ركذ نم .هريغ وأ عامجب .ةظقي وأ مون يف ينملا جورخ
 , 29«افالخ كلذ يف ملعن ال :يلبنحلا ةمادق نبا لاق .غولبلا هب

 :مالتحالا ناكمإ تقو 2 5

 هقف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاج دقف - ينملا جورخ يأ  مالتحالا ناكمإ تقو امأ

 تقوو . ينملا جورخ وأ «ةيرمق ةنس ةرشع سمخ لامكتساب امإ لصحي غولبلاو» : ةيعفاشلا

 ركذلا نيب كلذ يف قرف الو «ةيديدحت ةّدم اهنإو .ءارقتسالاب ةيرمق نينس عست لامكتسا هناكمإ

 ةعساتلا لوأ ئثنألا يف هتقو ليقو .اهمامت ليقو .ةرشاعلا فصن ركذلا يف هتقو ليقو .ئثنألاو

 , 05 ماهفصن :ليقو

 :تاينإلا :ًايناث - 40 ١١

 - ةأرملا جرف وأ لجرلا ركذ لوح نشخلا رعشلا تابنإ يأ  تابنإلا غولبلا تامالع نمو

 لاق هبو ةلباتحلا بهذم اذهو .هيلع ليلد لب ةقيقح غولبب سيل وهف .غولبلا ئلع هب لدتسيف
 , 051 ةيرفعجلا بهذم وهو ةيكلاملا

 مكحلا يضتقي قلح وحنل هتلازإ يف جاتحي يذلا نشخلا ةناعلا رعش تابن :ةيعفاشلا لاقو

 .4509ص ؛.4ج «ينغملا» ,”ه9ص .١1ج «بذهملا» .”*4ص .هج «يبطرقلا ريسفت» (1811)

 حرشلا» ,1556ص .؟ج «جاتحملا ينغم» .١71١ص الج «عئادبلا» «459ص .4ج «ينغملا» (181؟)

 ةيشاحو»و ريدردلل «ريبكلا

 . 150-55١ص .؟ج «جاتحملا ينغم» (1919)

 )١1815( 19ص .؟7ج «مالسإلا عئارش» ,.79 ص «7ج ريدردلل «ريبكلا حرشلا» «5 59ص «. 45ج «ينغملا» .
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 ئلع يلبنحلا ةمادق نبا 5 دقو , 0731© حصألا يف ملييبملا" ال ئثن هنأ وأ ركذ نم 00 ل غولبب

 , "7نيملسملا قح يف غولب وهف نيكرشملا قح يف ًاغولب ناك ام نأب : هلوقب ةيعفاشلا لوق

 وه سيلو مكح تابنإلاب تبثي ال ةفينح وبأ لاقو» : يبطرقلا مامإلا لاق دقف «ةيفنحلا امأو
 رابتعا ال : ةفينح وبأ لاقو» :ةمادق نبال (ينغملا» يفو 09155 غولبلا ئلع ةلالد الو غولبب

 هللا همحر  ةمادق نبا در دقو .2؟1؟8(ندبلا رئاس رعش تابن هبشأف رعش تابن هنأل ؛ تابنإلاب

 ءال مأ تبنأ له يظرقلا ةيطع ىلإ رظني نأ رمأ هي يبن نأ ءانلو» : هلوقب ةيفنحلا لوق ئلع -
 يف ةمادق نبا لاق مث .«ةيرذلاب ينوقحلأف دعب تبنأ دق ينودجي ملف ّيلإ اورظنف : ةيطع لاق
 غولبلا ئلع ةمالع 0 ابلاغ غولبلا همزالي ةأرملا جرف وأ لجرلا ركذ لوح تابنإلا نآلو. هدر
 1 015151 ملتح الاك

 :ةناعلا رعش ريغب ةربع ال -

 ظلغب ةربع ال كلذكو .غولبلا ئلع ةلالدلل براشلا رعشك هوحنو طبإلا رعشب ةربع الو
 , 25140 يدغلا دوهنو توصلا

 :نسلاب غولبلا - رمعلا : ثلاث ١٠١م4

 لوصح ئلع اهب لدتسي ةنيعم نس غولبب يأ ًاضيأ رمعلاب غولبلا لصحي وأ غولبلاب نكميو
 : يلاتلا وحنلا ئلع ّنسلا هذه ديدحت يف ءاهقفلا نيب فالتخا ئلع .ىئنألا وأ ركذلا غولب

 :ةلباتحلا بهذم : أ

 سمخب ةيراجلاو مالغلا يف نسلاب غولبلا نإف» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج
 , 0314( خلإ . . يعفاشلاو يعازوألا لاق اذهبو ءةنس ةرشع

 سمخ ل ئئنآألاو ركذلا يف غولبلا لصحيو» :ةلب ةلبانحلا هقف .يف «عانقلا فاشكر يفو

 أ دحأ موي كك يبنلا ىلع تضرع لاق رمع نبا ىئور امل اهلامكتسا يأ ةيرمق ةنس ةرشع

 قيخلا ةكرعم ب قدحللا ميالغ تضعي «ينزجي ملف ةنس ةرشع عبرأ نبا انأو - دحأ ةكرعم

 ,©35149(ينزاجأف ةنس ةرشع سمخ نبا انأو

 .0١45ص .4ج «ينغملا» (115) . 17ص 17ج «جاتحملا ينغم» (115)
 .450ص ء4ج «ينغملا» (1818) ." ص 86ج «يبطرقلا ريسفت» 1

 .450ص .4ج «ينغملا» (18140) .450ص .4ج «ينغملا» (1814)
 .171ص اج «عانقلا فاشك» (18145) .450ص «4ج «ينغملا» (19141)
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 : ةيعفاشلا بهذم : ب -01

 ةنس ةرشع سمخ لامكتساب امإ لصحي غولبلاو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يف

 .0515(خلا . .رمع نبا ربخل ةيرمق

 :ةيكلاملا بهذم : ج 5

 . نإف» : غولبلا نس يف ةيكلاملا بهذم نيبي وهو .يكلاملا يبرع نبال نآرقلا ماكحأ يف
 (151149(ىئرخأ ةياور يف ةنس ةرشع نامثو «ةياور يف ةنس ةرشع سمخ كلذو نسلاف مالتحالا مدع

 مل نمل ةنس ةرشع سمخ غولبلا نسو :ةيكلاملا دنع غولبلا نس نايب يف «يبطرقلا ريسفت» يفو

 ّدح نأ هب لوقن يذلاو : غبصأ لاق .نوشجاملا نب كلملادبعو غّبصأو بهو نبا لوق وهو ملتحي

 هنسحأو ّيلإ هيف ام بحأ كلذو ةنس ةرشع سمخ دودحلاو ضئارفلا هب مزتلت يذلا غولبلا

 ناك رك جيد

 : ةيفنحلا بهذم : د 4١غ

 اهب قلعتي يتلا نسلا ئندأ يف ءاملعلا فلتخا دقو» :ةيفنحلا هقف يف «عئادبلا» يف ءاج

 . ةيراجلا يف ةنس ةرشع عبسو مالغلا يف ةنس ةرشع نامث  هنع هللا يضر  ةفينح وبأ لاق ,غولبلا

 مالغلاو ةيراجلا يف ةنس ةرشع سمخ - ئلاعت هللا مهمحر  يعفاشلاو دمحمو فسوي وبأ لاقو

 .ماكحألا ماوق هب ذإ .بابلا يف لصألا وهو لقعلا وه ةقيقحلا يف رثؤملا نأ : مهلوق هجو

 كلذ نأ ملع ةدملا هذه ىلإ ملتحي مل اذإف «ةداع ةنس ةرشع سمخ نع رخأتي ال مدا امنإو

 بجهوف ةفآ الب ًامئاق لقعلا ناكف «لقعلا يف ةفآ بجوت ال ةقلخلا يف ةفآلاو «هتقلخ يف ةفآل

 هللا لوسر ىلع ضرع هنأ  امهنع هللا يضر  رمع نبا نع يور دقو .ماكحألا موزل يف هرابتعا

 لعج دقف .هزاجأف ةنس ةرشع سمخ نبا وهو هيلع ضرعو .هّدرف ةنس ةرشع عبرأ نبا وهو لكي
 . غولبلل اًدح ةنس ةرشع سمخ مالسلاو ةالصلا هيلع

 يتلا لئالدلاب مالتحالاب باطخلاو مكحلا قّلع امل عرشلا نأ :ةفينح يبأ لوق هجو

 نع سأيلا عقيو:ةمدعب نقيتي مل ام هنع مكحلا عفتري الو هيلع مكحلا ءانب بجيف ءاهانركذ
 ىلإ ئثنألا يفو .ةرشع ةنماثلا ىلإ مالغلا رمع دادتماب مالتحالا نع سأيلا عقي امنإو ءهدوجو

  )11١55"ه9 ص 215ج «بذهملا» يف هلثمو 2155 ص "كج «جاتحملا ينغم» .

 ) )18144«يكلاملا يبرعلا نبال نآرقلا ماكحأ» ج 2١ص7١”.

 )6:1١"١( ص 26ج «يبطرقلا ريسفت» 60”7 .
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 غولبلاب مكحلا زوجي الف .ءهنم سؤيم ريغو روصتم ةدملا هذه ىلإ مالتحالا نأل ؛ة :رشعأ ةعباسلا

 فيرشلا ثيدحلا امأو .اهدعب هدوجو لمتحي ال هنإف ةدملا هذه دعب ام فالخب 0 هذه لبق
 نبا نأ مالسلاو ةالصلا هيلع ملع امل كلذ زاجأ كي هنأ لمتحي هنأل ؛ هيف ةجح الف رمعا نبأ نع

 هل المتحم برحلل ًاحلاص هآر امل كلذ زاجأ هنأ ًاضيأ لمتحيو .تقولا كلذ يف ملتحا دق رمع

 ,0140لامتحالا عم ةجح نوكي الف .داهجلل دايتعالا ليبس ئلع

 : خولبلا نس يف حجارلا 4
 ؛ةيراجلاو مالغلل ةيرمق ةنس ةرشع سمخ لامكإ وه غولبلا نسل ئندألا ّدحلا نأ حجارلاو

 .- امهنع هللا يضر  رمع نبا ثيدح هديؤيو .ثانإلاو روكذلا غولب يف بلاغلا وه اذه نآل
 سمخ لامكإب هلوصح بلاغلا نكلو ءاهدعب وأ نسلا هذه لبق لصحي دق غولبلا نأ كش الو
 ماكحأ يف امأ ,ديدحتلا اذهب ذخألا يضتقي ماكحألا طبض نألو ؛بلاغلل ةربعلاو ةنبس ةرشع
 ةقيقح هلوصح هطانم اذهف .ةرخآلا يف هب ءافولا ئلع هتبساحمو فيلكتلا بوجوك تانايدلا
 هسفن فلكملا هفرعي اذهو «مالتحالاب

 : غولبلا ةقهارملا وأ قهارملا ءاعدإ 6

 .هغولبب مكحيو هلوق لبقي .تغلب دق :لاقف غولبلا يف قهارملا مالغلا رمأ لكشأ اذإ اذإو
 تمزلأف هتهج نم الإ فرعي ال هنأو مالتحالا وه غولبلا يف لصألا نأل ؛ ةقهارملا ةيراجلا كلذكو
 امه ةقهارملاو قهارملاو .695"2صضيحلاو رهطلا نع ةأرملا رابخإ يف امك .هلوق لوبق ةرورضلا

 . غولبلا نسل نابراقملا

 : لّبَحلاو ضيحلا :ًاعبار - 5

 يور امل غولبلل ةمالع وهف ضيحلا امأ . ئثنألا تح يف غولبلا تامالع نم لبحلاو ضيحلا
 ضيحملا تغلب اذإ ةأرملا نأ» :- هنع هللا يضر  قيدصلا ركب يبأ تنب ءامسأل لاق كك يبنلا نأ

 «ضيحملاب رتسلا بوجو قّلعف « نيفكلاو هجولا ىلإ راشأو - نول ا
 , 0511:20فيلكتلا هب قلعتي غولب هن أ ىلع ٌلدف فيلكت كلذو

 , 053 4ةلناهفصن ليقو ةعساتلا لوأ ليقو « تاونس عست لامكتسا ضيحلا ناكمإ تقوو

 .777ص 27ج «عئادبلا» (1145)

 .177ص الج «عئادبلا» (181437)

 .750ص 17ج «عومجملا هحرشدو «بذهملا» (1144)
 .5١ا7/ص .؟ج «جاتحملا ينغم» (18149)
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 نأل غلاب اهنأب انمكح ئئنألا تلبح اذإف  غولبلا ئلع ليلد وهف لبحلا امأو 1

 جوز اهل ةأرملا تناك نإف اذه ئلعو .©2*غولبلا ئلع ٌلدف ءاملا لازنإب لإ نوكي ال لبحلا

 نإو .لمحلا ةّدم لقأ كلذ نأل ؛لقألا يف رهشأ ةتسب ةدالولا لبق نم غلاب اهنأب انمكح تدلوف

 يف رهشأ ةتسب قالطلا لبق اهغولبب انمكح هبسن جوزلا قحلي ًادلو تدلوف ةقلطم تناك

 , 3731010 لقألا

 0 تامالع 4 بيترتلا 4

 نأب كلذ "نكمأ املك ئنألا قح يف 56 اذكو 00 ركذلا قح يفو غولبلا 0 ةمالع

 «ضيحلا وأ مالتحالا لوصح هيف نكمي نس يف امهو ضيحلا ثنألا تعذا وأ .مالتحالا ايعّدا

 لوعملا وه امف كلذ لوصحب ءاعّدا لصحي مل وأ .لبح الو ضيح الو مالتحا لصحي مل اذإف

 : يتأي ام باوجلاو ؟غولبلا ةفرعمل هيلع
 . لابحإلاو مالتحالاب فرعي مالغلا ينف ذ غولبلا مثال + : يفنحلا يناساكلا مامأإلا لاق : أ

 ربتعيف كلذ نم ءيش دجوي مل نإف «لبحلاو مالتحالاو ضيحلاب فرعي ةيراجلا يفو «لازنإلاو

 دجوي مل نإف ل مالتجالا وه غولبلا ةفرعمل هيلع لوعملا نأ كلذ ىنعمو , 2536 59(نسلا

 . غولبلا تامالع نم هنو ربتعي ال ةيفنحلا نأل ؛«تابنإلا» : يناساكلا ركذي ملو .نسلاف

 , 35369(تنسلاف مالتحالا يأ مدع نإف» : يكلاملا يبرعلا نبا مامإلا لاقو : ب

 نم امأ هدلوم فرع نميف  غولبلل رمعلا رابتعا يأ اذه :ربلادبع نب رمع وبأ لاقو : دج

  باطخلا نب رمع نع ملسأ نع عفان ىئور امب هيف لمعلاف .هدحج وأ هنس ةّدعو هدلوم لهج

 هيلع ترج نم ئلع الإ ةيزجلا اوبرضت الأ دانجألا ءارمأ ئلإ بتك هنأ  هنع هللا يضر

 ىلإ مث «مالتحالا :وه غولبلا تامالع ئلإ عوجرلا يف بيترتلا نأ كلذ ئنعمو 0118 املا

 - ةناعلا رعش تابن 0 تابنإلا ئلإ عوجرلاف كلذ لهج نإف .هدلوم فرع نمل ةبسنلاب نسلا

 . غولبلا ئلع هب لالدتسالل

 ) )11١6ص 35ج «عومجملا هحرشو بذهملا» 735١.

 ) )1161.؟؛8ص كج «جاتحملا ةياهن»

 .١!١ضص الج «عئادبلا» (*6١1؟)

 ."١9ص ١1ج «يكلاملا يبرعلا نبال نآرقلا ماكحأ» (1716)

 ." 8ص هج «يبطرقلا ريسفت» )١19164(
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 : غولبلا تامالع بيترت يف حجارلا 48

 مالتحالا ئلإ ًالوأ عوجرلا :وه اهيلإ عوجرلا ثيح نم غولبلا تامالع بيترأ يف حجارلاو

 ركذلل ةبسنلاب اذهو ,هلوصح ناكمإ تقو يف هلوصح يعدي نأب :هعوقوب نانئمطالا نكمأ املك
 لبحلا اذكو .هعوقوب نانئمطالا نكمأ املك ئئنألل ةبسنلاب ضيحلا ىلإ عوجرلا مث . ىئنألاو

 ركذلا غلب اذإف نسلا 3 عوجرلاف «لبح الو ضيح الو مالتحا لصحي مل نإف ئئنألل ةبسنلاب

 ملو هايعْدا و أ هاركنأ و أ داليملا خيرات انلهج نإف .امهغولبب انمكح ة ةئس ةرشع سمخ ئئنألا و أ

 ةناعلا رعش تابنإل يأ 5 تابنإلا ىلإ عوجرلاف اثم امهتينب فعضل امهئاعذدا ىلإ نئمطن

 طق يعم لارج غولبلا ئلع اليلدو ةمالع ةناعلا رعش رابتعا نأل ؛ غولبلا ىلع هب لالدتسالل

 . ئشنألاو ركذلا غولب ةفرعمل هيلإ عوجرلا يغبليف «هانركذ دقو يظرقلا

 :دشرلا لوصح :ًاثلاث

 .هيلإ لاملا ميلستل طورش يه .ءايشأ ةثالث لوصح مزلتسي ريغصلل لاملا ميلست نإ :انلق

 .هناحتما يأ ريغصلا ءالتبا :لوألا

 . هغولب : يناثلا

 اولا : ىلاعت: 0 يم هيدا هيلع ء تلد 4 اذهب : 0 0 :ثلاثلو

 .دشرلا نع 0 نآلاو 0 نع مث «(ءالتبالا) نع انملكت دقو «نهونأ دل

 ١0١ ٠ دشرلا ىنعم يف نيرسفملا لوقأ :

 : يتأي ام دشرلا ئنعم يف نورسفملا لاق دقف .4ًاَدْشَر ْمُهنم متسلا نإفه : ئلاعت لاق

 دقف 4اَدشُر م ْمُهنم متسْنا نإ نإف» : ىلاعت هلوق امأو : :صاصجلل «نارقلا ماكحأ» يف ءاج : أ

 لاقو .لاملا ظفحو لكلا يف حالصلا وهو ًادشر قا كلذ مهنم متملع نإف : سابك نبا لاق

 :دشرلا .دهاجمو يعَجنلا ميه اربإ لاقو . نيدلاو لقعلا يف ة حالصلا ينعي دشرلا : : ةداتقو نسحلا

 , 9510© لقعلا

 عقي ال ئتح هلامل حلصم هنأ ملعي نأ وهو» :دشرلا ئنعم يف «يزارلا ريسفت» يفو : ب

 حالصلا هيلإ مضي له هنأ يف اوفلتخا مث . هتعيدخ ئلع ريغلا ردقي ثيحب نوكي الو .فارسإ هنم

 ."7”7ص 27ج صاّصجلل «نارقلا ماكحأ» (1"١1هه)



 ريغ وه - هللا همحر  ةفينح ىبأ دنعو هنم دب ال هللا همحر  ىعفاشلا دنعف ؟نيدلا ىف
 , 053650 مرستعم

 ديعس لاق .4ُاَذْشُر ْمُهنم ُمتسْنآ ْنِإَف© : ئلاعت هلوق ئنعم يف «ريثك نبا ريسفت» يفو : ج
 يرصبلا نسحلاو سابع نبا نع يور اذكو .مهلاومأل اظفحو مهنيد يف احالص ينعي :ريبج نب

 هنع رجحلا كفنا هلامو هنيدل ًاحلصم مالغلا غلب اذإ : ءاهقفلا لاق اذكهو .ةمئألا نم دحاو ريغو

 205١65 ب4(هلام هيلإ مّلِسُيَف

 لاقو ةداتقو نسحلا هلاق «نيدلاو لقعلا يف حالصلا» : دشرلا ئنعم يف يبطرقلا لاقو : د

 لقعلا يف دشرلا دهاجم لاقو .لاملا لققحو لقعلا ىف يف حالصلا : يروثلاو يدسلاو سابع نبا

 7 فل يي

 طبض ئلإ ًءادتها يأ 4«اَدْشَر مُهنم مكْشلا نفح : ئلاعت هلوق :«يسولآلا ريسفت» يفو : ه

 , 051090 مهلاومأل اظفحو مهنيد ىف احالص : ليقو .اهيف فرصتلا نسحو لاومألا

 ايندلا رمأ هب داري دقف ءهبسحب ماقم لك يف قلطي دشرلاو» :«رانملا ريسفت» يف ءاجو :و
 ريسفت يف فلسلا يرسفم نع فالخلا ريرج نبا لقنو .ةصاخ نيدلا رمأ هب داري دقو ءةصاخ

 وق يراه جرا: كرقر“ ليدلاو لاقعلا قك ة حالصلا وه ةداتق لوقو لقعلا وه دهاجم لوقك (دشرلا)

 يف دشرلا ئنعمب يدنع لاوقألا ئلوأو :ريرج نبا لاق مث .لاومألا يف حالصلاو لاحلا نسح
 نمم نكي مل كلذك ناك اذإ هنأ ىلع عيمجلا عامجإل ؛لاملا حالصإو لقعلا :عضوملا اذه

 051500(. . هنيد ىف ًارجاف ناك نإو هنع هدي يف ام زوحو هلام يف هيلع رجحلا قحتسي

 : دشرلا ىنعم يف ءاهقفلا لاوقأ 7

 : ةيفنحلا : ًالوأ

 يفو .©7«هحالصإو لاملا ظفح يف ءادتهالاو ةماقتسالا وه دشرلاو» :«عئادبلا» يف ءاج

 ىلع ًاقيلعت نيدباع نبا لاقو .©17"2«ًاقساف ولو طقف هلام ىف ًاحلصم هنوك وه» :«راتخملا ردلا»
 ًاقلعتم وأ ًايتأتم هقسف نكي مل ام يأ .©5هلامل ًادسفم نكي مل ام اذهو «أقساف ولو» :هلوق
 .هلام داسفإب

 . :5735ص 21ج «ريثك نبا ريسفت» )١181697( .1 44ص ءةج «يزارلا ريسفت» (1165)

 .؟١ 8ص 14ج «يسولآلا ريسفت» )١1169( ."8ص (.هج «يبطرقلا ريسفت» )١1164(

 .١7١ص ءالج «عئادبلا» )١51"1( .787ص 54ج هرانملا ريسفت» (1810)

 .١68١ص كج «راتحملا در» ةنضحنسا .١٠١68١ص كج «راتخملا ردلا» ةتضتحتف]

- 54865. 



 :ةيعفاشلا دنع :ًايناث ١١90

 ال نأ نيدلا حالصإف «لاملاو نيدلا حالصإ وه دشرلا» : يزاريشلل «بذهملا» يف ءاج

 ريغ هلامل ًاظفاح نوكي نأ لاملا حالصإو . ةلادعلا هب طقست ام يصاعملا نم بكتري

 , 09179 زبم

 ةلادعلا لطبي ًامرحم لعفي الف «لاملاو نيدلا حالص دشرلاو» : يوونلل «جاهنملا نتم» يفو
 يف هقافنإ وأ رحب يف هيمر وأ .ةلماعملا يف شحاف نبغ لامتحاب لاملا عيضي نأب رذبي الو
 كيلا . مرحم

 : ةيكلاملا دنع :ًاثلاث ٠٠١64

 روجحم وه لب .هغولبب رجحلا نم جرخي ال يبصلا» :باطحلل «ليلجلا بهاوم» يف ءاج
 يأ  ًاضيأ كلذ وه له رجحلا نم هب جرخي يذلا دشرلا يف فلتخاو .هدشر روهظ لإ هيلع
 «ةنودملا» رهاظو «نيلوق كلذ يف يرزاملا ركذ ؟ةيمنتلا نسح طارتشا هيف دازيو هلام ظفح

 .©53ًالدع نوكي نأ ديشرلا يف طرتشي الو ةيمنتلا نسح طارتشا يأ « يناثلا طرشلا طارتش

 ,25777«هنيد يف هحالص طرتشي الو هل امل طباضلا وه ديشرلا» : يكلاملا يزج نبا لاقو

 : ةلباتحلا دنع :ًاعبار

 اذُه ئلع ًاقيلعت ةمادق نبا لاقو .لاملا يف حالصلا دشرلاو : يلبنحلا يقرخلا مامإلا لاق

 ٠ .02558ةفينح وبأو كلام مهنم ملعلا لهأ رثكأ لوق اذهو :لوقلا
 لبق هغولب دعب لام هيلإ عفدي الو ريغ ال لاملا يف حالصلا دشرلاو» :«عانقلا فاشك» يفو

 ,057)ًاخيش راص ولو هدشر

 :ةيرهاظلا دنع :ًاسماخ -5

 ١ َحاَكْدلا اوُعَلَب اذ تح ْئَماَنيلا اوُلَبباو :ئلاعت لاق» : يرهاظلا مزح نبا ماسإلا لاق

 هللا رمأ يذلا دشرلا ام فرعي نأ يغبنيف 4مُهَلاَوْمُأ ْمِهْيَلِإ اوُمْقداَق ًاَدشر ْمُهْنِم منَنآ ْنِإَف
 نيدلا الإ هيف دشرلا سيل هلك هاندجوف نآرقلا يف انرظنف «هيلإ هلام عفدُي هنم سنوأ نم ئلاعت

 .714ص 1١ج ؛عومجملا هحرشوو «بذهملا» (1174)
 .158١ص .7ج «جاتحملا ينغم هحرشد»و «جاهنملا نتم» (17156)

 .54-56ص «.4ج باطحلل ؛ليلخ رصتخم حرشب ليلجلا بهاوم» ةلضححلا

 ."44نم يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» )١117(

 .737؟7ص 17ج «عانقلا فاشك» (18179) . 57ص «14ج «ينغملا» لدم

 - ؟181/



 ُدشرلا َنيَت دق يذلا يف ارك ال» : ئلاعت لاق الصأ لاملا بسكب ةفرعملا ال طقف يغلا فالخو

 رفكلا نم ناميإلل ًاديمم غلب نم نأ حصف «4َنوُدِشاَرلا مُه كتلوأ» : ئلاعت لاقو .«ّيغلا َنِم

 , 3537)(هيلإ هلام 8 بجوف ءاللصأ هاوس دشر ال يذلا دشرلا هنم 9 دقف

 :ةيرفعجلا دنع :ًاسداس - ١٠ه

 هيف ؟ةلادعلا ربتعت لهو .هلامل ًاحلصم نوكي نأ وه دشرلا» :«مالسإلا عئارش» يف ءاج
 , 315177(ددرت

 ثيحب هلام حلصي نأب دشريو غلبي ئتح ريغصلا رجح دتميو» :«ةيهبلا ةضورلا» “يف ءاجو

 ءالقعلا لاوقأب ةقئاللا ههوجو ريغ يف هفرصو هداسفإ عنمتو هحالصإ يضتقت ةيناسفن ةكلم هل نوكي

 سانيإب مهيلإ ئماتيلا لاومأ عفدب رمألا' قالطإل روهشملا ىلع قاف ناك نإو «حالصإإلا قلطم ال

 روكذملا هجولا ئلع لاملا حالصإ وه ًافرع دشرلا نم موهفملاو . هعم رخآ رمأ رابعا ريع نمدملا

 , 0537 9ةلادعلا كلذ عم ربتعي ليقو .ًاقساف ناك نإو

 :دشرلا ىنعم يف حجارلا لوقلا 4

 يابا هلا عيسرلا جر نأ .هيف فرصتلا ةيدعو هيمو طيات انامل قل

 : حيجرتلا هجوأ 148

 ئلوأو :لاق ذإ ريرج نبا هحّجر ام وهو فلسلا نع يور ام ضعب وه هانحّجر ام :ًالوأ

 .لاملا جتسمإو لقعلا وه دشرلا ئنعم يف يدنع لاوقألا

 ظفل ءاج دقف 4 ْمُهَلاَوْمَأ ْمِهيَلِإ اوُعَقذاَف ًادُشُر ْمُهْنِم مثلا ْنَِفظ :ئلاعت هلوق :ًاينا

 لاملا حالصإ نأل ؛دشر هنم دجو دقف هلامل ًاحلصم ناك ئتمو «تابثإلا قايس يف ةركن (دشرلا)

 , (9"053هيلإ لاملا عفد طرش ققحتيف دشر

 لاملا عييضت يف رثأ اموه هيف هيفرثؤملاف هيلع دوجخملا :لاغ طفحل ناك امنإ رجحلا نإ: : ًاقلاث |

 , "1" هيف دشرلا ئنعم ققحتل هيلع رجح الف هل عيضم ريغ هلامل ًاظفاح ناك اذإف . هظفح وأ

 .١٠١٠ص ء؟ج «مالسإلا عئارش» )18111١( .؟85ص ءمج مزح نبال ؛ئلحملا» (181970)

 .؟"ه9ص ءا١ج «ةيهبلا ةضورلا» (137077)

 )١1317( 157ص 14ج «ينغملا» , #49" ص .١ج «يرشخمزلا ريسفت» .

 . 557ص .4ج «ينغملا» (1175)

-15848- 



 نأ :هيلع باجي نيدلا يف حالصلا طرش نم ّدب الف ,ديشر ريغ قسافلا نأب لوقلا :ًاعبار
 لوقلا اذه مث .هيف ديشر وهف هل عيضم ريغ هلامل ًاظفاح ناك اذإ امأ هنيد يف ديشر ريغ قسافلا

 لئاق ال اذه عمو ناميإلا ئلع رفكلا رث :1 هنأل ؛ًاعطق نيدلا يف ديشر ريغ وهف ءرفاكلاب ,ضقتنم
 , 2"051ورفكل هيلع رجحلا !بوجوب

 ال كلذكف ,هبحاص دي يف لاملا ءاقب ماودل ًاطرش تسيل نيدلا يف ةلادعلا نإ مث : :اسماخ
 , 5”3253دشرلا ئنعم نمض نم نوكت الف «لاملا ميلست دنع يأ ءالتبالا يف ًاطرش نوكت

  انربتعا امنإو .لاملا يف حالصلا دشرلا نإ انلوق يف نيدلا بناج لفغن مل اننإ مث :ًاسداس
 دقف مزلتسي هدقف نإو «لاملا يف حالصلا مزلتسي حالصلا اذه ناك املك نيدلا يف هحالص
 يف هلام قفني ناك اذإ قسافلا نإ :- هللا همحر  يلبنحلا ةمادق نبا لاق .لاملا يف حالصلا
 هلامل هريذبتل ديشر ريغ وهف .داسفلا ئلإ هب لصوتي وأ وهللا تالاو رمخلا ءارشك يصاعملا
 عنمو بذكلاك كلذ ريغل هقسف ناك نإو  هتيصعم ئلع ةدايز اذهو  ةدئاف ريغ يف هايإ هعييضتو
 هلامو ءلاملا ظفح رجحلاب دوصقملا نأل هيلإ هلام عفد .هلامل هظفح عم ةالصلا ةعاضإو ةاكزلا
 ,©299عهنم عزني مل هيلإ هلام عفد دعب قسفلا أرطول كلذلو «هيلإ ةجاح الف رجحلا نودب ظوفحم

 :روجحملا ئلإ لاملا ميلستو رجحلا عفر عا

 ا ا نأ هلف د ال 6

 يف الإ نيعم ّدح هفرصت دحي الو ءدحأ نم ًانذإ ذخأي نأ هفرصت ةحصل طرتشي الو .هلامب ديشر
 - دعب اميف هئيبتس امك - هتوم ضرم :

 :ديشرلا لجرلاك ةديشرلا ةأرملا - 4 ٠

 هيف يوتسي هنع رجحلا كف دعب روجحملا ئلإ لاملا ميلستو رجحلا عفر رثأل مكحلا 55
 غلب اذإف» :- ىئلاعت هللا همحر مزح نبا مامإلا لاق .ةجوزتملا ريغو ةجوزتملا ةأرملاو لجرلا
 دبعلاو ّرحلا هلك كلذ يف ءاوس قرف الو ءامهريغك امهلام يف امهل زاج نونجملا قافأو ريغصلا
 , 030706 .اهل جوز ال يتلاو جوزلا تاذو .بألا تاذ ريغو بألا تاذ ركبلاو ئئنألاو ركذلاو

 فرصتي امك هيف فرصتت نأ اهل ناك لاملا اهيلو اهل ملسو ةديشر تغلب اذإ ة ةريغصلا نأ كلذ ئنعمو

 . ؛54ص .4ج «ينغملا» (18105) . 458ص 14ج «ينغملا» ل

 .778-719/94ص 28ج مزح نبال «ئلحملا» (181178) .459ص «4ج «ينغملا» 0

-584- 



 الو اهجوز ال ًادحأ نذأتست نأ اهلاومأ يف اهتافرصت ذافنل جاتحت الف «ديشرلا لقاعلا لجرلا هلامب

 .اهجوز ريغ

 :اهلام ةجوزلا ةبه يف ةيكلاملا يأر 5

 اهلام ثلث يف الإ ةبهلا قيرط نع جوزلا تاذ ةأرملا فرصت ذفني ال ,ةيكلاملا دنع «نكلو

 ىئنعمو , 239 عيمجلاب لطبت ليقو ةصاخ ثلثلا ىلع ةدايزلا لطبت اهلام ثلث نم رثكأ تبهو نإف

 عربتت نأ عيطتست ال ءاهلام اهيلإ ملسو اهنع رجحلا كفو ةديشر ةلقاع تغلب اذإ ةريغصلا نأ كلذ

 اوجتحا ام  ةيلاملا تانرضتلا نع انمالك دنع دعب اميف ركذنسو «جوز تاذ تناك اذإ اهلامب

 ْمُهيَلِ اوعقداف ٠ اد مهنم متسنآ نقل : ىلاعت هلوق ركذن نأ انه ٌدرلا ىف ذ يفكيو « مهيلع ٌدرلاو هب

 يف مهقالطإو مهلاومأ مهميلستو ثانإلاو روكذلا نع رجحلا كف يف رهاظ اذهو .4ْمُهَلاَوْمَأ
 .هريغو عربتلاب هلامب فرصتلا ةيرح يف ديشرلا لجرلل ام ةديشرلا ةأرملل نوكيف .اهيف فرصتلا

 : مكاح مكح الب دشرلا عم غيلبلاب 0 ءاهتنا ١م

 حرص اذهبو ,مكاح مكح الب رجحلا هنع كفنا «ئثنأ وأ ناك اركذ ءاديشر ريغصلا غلب اذإو

 كفنا ًاديشر غلب نإو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاج دقف ,ةلبانحلاو ةيعفاشلا

 نذإ ىلإ جاتحي الو ذئنيح اهفرصت حصيف «ةأرما ولو هلام يطعأو ,غولبلا سفنب هنع رجحلا

 ىلع هلاوز فقوتي الف ءمكاح مكح ريغب تبث رجح هنأب درو . يضاقلا كف طرتشي ليقو . جوزلا

 يف ءاج دقف تلق امك ًاضيأ ةلباتحلا بهذم اذهو . ©“ ”نونجملا رجحك مكاحلا ةلازإ

 مكاح مكح لقع اذإ نونجملا نع رجحلا لاوز يف ربتعي الود : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا»

 لوزي ال :كلام لاقو . يعفاشلا لاق اذهيبو . غلبو دشر اذإ يبصلا يف كلذ ربتعي الو .فالخ الب

 .داهتجا ئلإ دشرلاو غولبلا ةفرعم يف جاتحي هنإف رظنو داهتجا عضوم هنأل ؛ مكاح مكحب الإ

 ىلع درو هبهذمل ةمادق نبا جتحا دقو هيفسلا نع رجحلا لاوزك مكاحلا مكح ئلع كلذ فقوتيف

 طارتشاف دشرلا سانيإو غولبلا دنع مهيلإ مهلاومأ عفدب رمأ ئلاعت هللا نأ ءانلو» : هلوقب كلام لوق

 هنألو . صنلا فالخ اذهو .مكاحلا مكح نودب كلذ بوجو دنع عفدلا عنمت ةدايز مكاحلا مكح

 . "58”«هيفسلا قراف اذهبو نونجملا ئلع رجحلاك همكح ريغب لوزيف «مكاح مكح ريغب رجح

 ."ه ١ص يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا ن نيناوقد (1١؟11/9)

 اا ٠ ص 237ج «جاتحملا ينغم» (11 (

 . 40ا/ص 24ج «ينغملا» ةتيضليدت]
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 يناثلا بلطملا

 (نونجملا ىلع رجحلا) نونجلل رجحلا
 :نوئجلا فيرعت -4

 جهن لع لاعفألاو لاوكألا نايرج عنمي ثيحب لقعلاب لالتخا هنأب نونجلا فرع
 ,05145ًاردان الإ لقعلا

 : نونجلا ماسقأ 6

 . قيطم ريغ نونجو قبطم تونج :نامسق هدادتما ثيح نم نونجلا
 وو ا اياه رك ةقرالا
 ْنجيو انايحأ كيفي هتاف اذهلو..«لحفلا اذه ىلإ هبحاصب ةونجلا غلبي ال :يناثلاو

 ,0سضص اح

 نونج امإو (يلصأ) نونج امإ وهف رخآ رابتعاب نيمسق ئلإ ًاضيأ نونجلا مسقيو
 . (ءىراط)

 .ًانونجم غلبيف هغولب دنع ناسنإلا بحاصي يذلا وه :لوألاف

 ,©25149نونجلا هيلع أرطي مث القاع ناسنإلا غلبي نأ وه : يناثلاو

 :نونجملا ىلع رجحي تم 5
 هنع رجحلا كفنا نونجملا لقمع ئتمو» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج

 لاوزل رجحلا لاوز بجو لاز اذإف هنونجل ناك هيلع رجحلا نأل ؛مكاح مكح الب
 ةئونج درجمب كبي نوئجيملا يلع رجحلا نآ لوقلا اذه قايس. نم .مهفيو 09 هتلع
 ينغمو جاهنملا نتم» يفو .مكاح مكح الب رجحلا هنع كفني امك مكاح مكح الب
 ,حاكتلا ةيالوك عرشلاب ةتباثلا تايالولا بلسنت نونجلابف» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا
 عفتريو .هدصق مدعل تالماعملاو مالسإلاك ايندلاو نيدلا يف هيلع وأ هل لاوقألا رابتعاو

 .ا5١الص ء7ج ينازاتفتلل حيقنتلا نتمل حيضوتلا» للامم

 . ١4 4ص .5ج «راتحملا درو راتخملا ردلا»و .177ص 7١ج ينازاتفتلل حيقنتلا نتمل حيضوتلا» (118*)
 .44١ص .5ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» «157ص .؟ج .قباسلا عجرملا ء حيضوتلا» (1185)
 .١7١ص .7ج «عانقلا فاشك» (179186)
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 نأ اذه نم مهفيو .©176كف ئلإ جايتحا ريغ نم نونجلا نم ةقافإلاب نونجملا رجح

 . مكاح مكح ىلإ ةجاح نودب هنونج لاوزب هنع رجحلا كف تبثي

 نم هيلع روجحم نونجملا :اولاق دقف نونجملا رجح يف ليصفت ةيكلاملا دنعو - 17
 دجو وأ ء يصو الو بأ هل نكي مل نإو .هغولب لبق ٌنجو يصو وأ بأ هل ناك نإ هنونج نيح

 , 05149 هويلع رجحي مكاحلاف غولبلا دعي ٌّنَج هنكلو امهدحأ

 : نونجملا ىلع رجحلا ءاهتنا م01٠1

 هتلع لاوزل هنع رجحلا كفنا نونجملا لقع اذإف .هنونج لاوزب نونجملا ئلع رجحلا يهتنيو

 :مهلاوقأ نمف .بهاذملا فلتخم نم ءاهقفلا حّرص اذهبو .مكاح مكح ئلإ ةجاح نود

 اذإ نونجملا نع رجحلا لاوز يف ربتعي الو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج : أ
 00 لا 0-2 الب مكاح مكح لقع

 الب هنع رجحلا كفنا نونجملا لقع ىتمو» :ةليانجلا دعنا يف ءعاشلا بانكور يوب
 , 11450 ف الح الب مكاح مكح

 نونجلا نم ةقافإلاب نونجملا رجح عفتريو» : ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يفو : ج

 ْ 051500 كف ئلإ جايتحا ريغ نم

 هنونج نم ةقافالل هيلع رجحلا دتميو» : ةيكلاملا- هقف يف ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يفو :د

 .219«هكفل مكاحلا مكحل جاتحي الو هنع كفني رجحلا نإف ءًاديشر قافأ اذإف

 : ةيلوقلا نونجملا تافرصت يف رجحلا رثأ 4

 :لاق 000000 الو هلاوقأب دتعي الف «نونجملل ءادألا ةيلهأ يف رثؤي 0
 لوبق وأ ءارش وأ عيب نم يعرش رثأ يأ هلاوقأ ئلع.بترتي مل ةبهلا تلبق ؤأ تيرتشا وأ تعب

 ْ ش 1

 000 اه ص .7ج «جاتحملا ينغمدو «جاهنملا نتم» (181485)

 .7؟947ضص هدا ةيشاحدو ريدردلل هريبكلا حرشلا» ( 181417

 .5868"ص 25ج «ينغملا» (1484"1)

 .1؟١3ص .3؟ج «عانقلا فاشك» (18146)

 .اككص "35ج «جاتحملا ينغم» (119-)

 .؟59؟ص 23ج «يقوسدلا ةيشاحوو ريدردلل «ريبكلا حرشلا» ١151(
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 يلولا ةزاجإ نأل ؛ةزاجإلا اهقحلت مل نونجملا نم تافرصتلا هذه يلولا زاجأ ول ىتحو ٠ لا
 .ءاوس مودعملاو لطابلا نأل لطابلا فرصتلا قحلت الو ًاذفان هلعجتف فوقوملا فرصتلا قحلت

 : يتأي ام مهلاوقأ نمف ءاهقفلا حرص اذهبو
 هقالط زوجي الف اهلك ةيلوقلا تافرصتلا هنم حصت الف .نونجملا امأ» :«عئادبلا» يف : أ

 ةقدصلاو ةبهلا لوبق هنم حصي الو ,ةزاجإلا هقحلت ال ئتح هؤارشو هعيب دقعني الو ءهرارقإو هقاتعو
 , 0359ي«لقعلا نودب ةيلهأ الو هداقعناو فرصتلا زاوج طرش ةيلهألا نأل .«ةيصولاو

 هزاجأ قويا أ بولغملا نونجملا فرصت زوجي 3 :(ةيدنهلا ىواتفلا» يفو ا ب
 . "710 يلولا

 الو مهلاومأ يف . .نونجملاو . .يأ مهفرصت حصي الو :«عانقلا تكفاسشك» يفو : 3
 .29159(يهيلع ررض هيفو مهلاومأ عايض ئلإ يدؤي مهفرصت حيحصت نآل ؛ ؛ مهممذ

 نيدلا يف هيلعو هل لاوقألا رابتعاو تايالولا بلست نونجلابف» : (جاتحملا ينغم» يفو :.5

 , 05152 (هدصق مدعل تالماعملاو مالسإلاك ايندلاو

 : هتقافإ لاح يف نونجملا تافرصت 6

 ,لقاعلا تافرصتك هتقافإ لاح يف هتافرصتف رخآ ًانيزح نجيو ًانيح قيفي نونجملا ناك اذإو
 هتقافإ لاح يف هفرصت ربتعيف غلاب لقاع هتقافإ لاح يف وهف .نجيو قيفيو اعلان ناك اذإ ئنعمب
 .ةرات نجي ناك نإو» :«ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج دقف .لقاعلا غلابلا فرصتك ًاذفان ادعم
 ,073059(لقاعلاك هتقافإ لاح يف وهف ىرخأ قيفيو

 : ةيلعفلا نونجملا تافرصت يف رجحلا رثأ 1 ٠

 نكمي الف .هلاعفأ امأ . رثأ اهيلع بترتي الو اهل رابتعاال ةيلوقلا نونججملا تافرضت نإ : :انلق
 فن فئنأوأ .هغل ام فان ول امك يدام رثأ هيلع بتزتو تعقواهنأل ؛اهابتعا مدعو هامه
 لام وأ سفن فالتإب هلعف ببست اذإ نونجملا ئلع نامضلا بترتي : : ءاهقفلا لاق اذهلو .ةمرتحم
 لاملا بحاص ببستل نونجملا ئلع نامض الف هفلتأف نونجملا ئلإ لاملا بحاص هملس اذإ الإ
 عفد نمو» : :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج .نونجملا ئلإ هميلستب هلام | فالتإ يف

 . 1721 ص الج «عئادبلا» لوو

 نم ج16 ض 26ج | .١؟١ ص كى «عانقلا فاشك» (18194) . ه4 ص هج «ةيدنهلا ىواتفلا» )"1١9)(
 .ةه؛صضص 85ج «ةيدنهلا ىواتفلا» )١18١95( .15١1-6١55ص ء؟ج «جاتحملا ينغم» (1"1وه)
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 ؛ًايقاب ناك ام هيف عجر ضرق وأ عيبب هلام مهدحأ ئلإ وأ  نيناجملاو راغصلا ئلإ يأ - مهيلإ

 نامض نم ناكو هونمضي مل ال وأ طيرفت وأ ٍدْعَتب مهيديأ يف فلت وأ هوفلتأ نإو هلام نيع هنأل

 سفن ئلع اونج نإو .هطيرفتل ملعي مل وأ رجحلاب ملع ءاوس هاضرب هيلع مهطلس هنأل ؛هكلام

 نم طيرفت ال هنأل ؛ ةيانجلا نع يلاملا ضيوعتلا يأ - ةيانجلا شرأ مهيلعف حرج وأ فرط وأ

 مهيلإ عفدي مل ام نونمضيو «- هطورشب نونجلاو رغصلا عم ةلقاعلا ئلع ةيدلاو - هيلع ينجملا

 يف يوتسي يأ .2159«هريغو لهألا هيف يوتسي فالتإلاو .كلاملا نم طيرفت ال هنأل ؛هوفلتأ اذإ

 عبتي نامضلاو ,بوجو ةيلهأ مهل عيمجلا نأل ؛نونجملاو ريغصلاو لقاعلا غلابلا فالتإلا مكح

 . ءادألا ةيلهأب عتمتلا الو لقعلا الو ةيدمعلا هيف طرتشي الو يداملا لعفلا

 رغصلا  ةثالثلا يناعملا هذه بجوت الو» : ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يفو ١

 ماكحأ عماج» يفو 1"2"*(نامضلا مهمزل اعيش اوفلتأ نإف . .لاعفألا يف رجحلا قرلاو نونجلاو

 يف رجحلا بجوت نونجلاو قرلاو رغصلا :ةثالثلا يناعملا هذهو» :ةيفنحلا هقف يف «راغصلا

 امهمزل ائيش افلتأ نإو ..امهدوقع حصت ال نونجملاو يبصلاف .لاعفألا نود لاومألا

 , 15159 هنامض

 ةياهن» يف ءاج دقف .نونجملا لاعفأل ةبسنلاب ليصفتلا نم ءيش ةيعفاشلا دنعو 3

 بترتو .هئطوب رهملا ريرقتو هريغ لام هفالتإو هلابحإك ربتعي ام نونجملا لاعفأ نم» :«جاتحملا
 ةقدصلاك ربتعي الام هلاعفأ نمو .هدايطصاو هباطتحاو هطاقتلاو هعاضرإ ىلع مكحلا

 ١ معلا ةيديلاو

 ثلاثلا بلطملا

 (هوتعملا ىلع رجحلا) ةتعلل رجحلا ْ

 */٠١91 هوتعملاو هتعلا ىتعم :

 .نونجلا ّدح هلقع صقن غلبي ال نكلو لقعلا صقان :نذإ هوتعملاف .2107نونج

 .١؟١ص ,؟ج «عانقلا فاشك» (181907

 . 5١ ؛ص 17ج «راغصلا ماكحأ عماج» (18199) : .04ص ..هج «ةيدنهلا ىواتفلا» )١11١94(

 ١1060١( ص 21ج «طيسولا مجعملا» 00 ضتتم] م1755 7-5” "ص 20ج «جاتحملا ةياهن» 084.
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 : حالطصالا يف هوتعملاو هتعلا 4
 هباصأ نم مالك طلتخي ثيحب لقعلا يف لالتخا هنأب ءاهقفلا حالطصا يف هتعلا فّرع

 0 ”نيناجملا مالك ة ةرمو ء ءالقعلا مالك ة هرم هبشيف لالتخالا اذه

 هيف ليق ام نسحأ» ٠ نأ «ةيدنهلا ىواتفلا» يفو «نيدباع نبال «راتحملا در» يف 3:

 ال هنأ الإ ريبدتلا دساف مالكلا طلتخم مهفلا ليلق ليلق ناك نم وه  هوتعملا فيرعت يف يأ -

 .0275«نونجملا لعفي امك متشي الو برضي
 :تافرصتلا يف لقاعلا يبصلاك هوتعملا 6
 يق .لفاعلا يبصلاك هوتعملا نإ» : نيدباع نبال «راتحملا ٌدر» يفو «ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج

 عفت هل :ةعفانلا ةيلوقلا هتافرصت نأ كلذ ئلع بترتيو . 077:1( هنع فيلكتلا عفر يفو هتافرصت

 ؛هّيلو نم الو هنم حصت ال هلام ةبهك ًاضحم ًاررض هل ةراضلاو ىهنم حصت ةبهلا لوبقك ًاضحم

 يبصلاك اهنم وهف .ةيلعفلا هتافرصت امأ . هيلو ةزاجإ ئلع ئلع ةفوقوم عيبلاك ررضلاو عفنلا نيب ب ةرئادلاو

 00 *لبق نم هانّيب يذلا وحنلا ئلع ًاضيأ لقاعلا

 : هتعلا ببسب رجحلا يف لجرلاك ةأرملا 5 8

 اهيبسب رجحي يتلا ةيلهألا ضراوع نم هتعلا نأل ؛هتعلا ببسب رجحلا يف لجرلاك ةأرملاو
 لمشي لب «بيس هيلع رجح نم هعبتي امو ضراعلا اذهب لجرلل نصاصتخا الف ءاهب باصملا

 .نونجلا ضراع اهلمشي امك ةأرملا

 : مكاح مكح ىلإ هكفو هوتعملا رجح رجح جاتحي له - 01

 ال ئنح نونجملاك سيل هنأل ؛مكاح مكح ئلإ جاتحي هوتعملا ئلع رجحلا نأ رهاظلاو
 هيلع قدصي ئتح هلاحل طبضو رظنو داهتجا نم هيف ّدب الف ,مكاحلا مكح ىلإ ه هرجح جاتحي
 هنع رجحلا عفر نإف .مكاح مكح ئلإ هوتعملا رجح جاتحا اذإو (ًاهوتعم) ربتعيو (هتعلا) فصو

 . مكاح مكح ئلإ ًاضيأ أ حسب

 .5١ك4ص 03ج « حيقنتلا ىلع حيضوتلا» 5

 .604ص 60ج «ةيدنهلا ىواتفلا» ء144ص ءكج «راتحملا در» يد

 .6 ص هج «ةيدنهلا ىواتفلا» ١« 5 5ص 25ج «راتحملا در» |( 0*1 5)

 1١91١8 1١915. تارقفلا (1١؟؟6١)
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 عبارلا بلطملا

 (هيفسلا ىلع رجحلا) هفسلل رجحلا

 :ةغللا ىف هفسلا فيرعت -4

 «لهاجلا .لقعلا فيفخلا :هيفّسلاو .لهجلاو شيطلاو ةفخلا لصألا يف هدا
 افلفف 57تاهيفس عمجلاو ةهيفس قثنألاو 0 اًهَْمَس عمجلاو

 : ءاهقفلا حالطصا يف هفسلا 5-5 ١ لح اذ #4

 عرشلا ئضتقم فاللخ ىلع هعييضتو لاملا ريذبت هفسلا» : «راتخملا ردلا» يف ءاح

 فالخ ئلع» :ةرابع ئلع اقيلعك ىلاعت هللا همحر  نيدباع نبا لاقو .©"""' ا وأ

 هل تافرصت فرصتي نأو ةقفنلا يف فارساإلاو «ريذبتلاك .«لقعلا وأ عرشلا ئضتقم

 «نينغملا ئلإ لاملا عفدك ءًاضرغ ةنايدلا لهأ نم ءالقعلا هدعي ال ضرغل وأ «ضرغل
 "اا ”(لاغ نمثب ِ , ةرايطلا ةمامحلا ءارشو نيباعللاو

  «عرشلا بجوم فالخب لمعلا وه :هفسلا» : يسخرسلا مامإلل «طوسبملا» يفو : ب
 , 07" نرجحلاو لقعلا هيلع لدي ام كرتو' .ىوهلا عابتا وهو

 فالخب لمعلا ىلع هلمحتف ناسنإلا يرتعت ةفخو» : (ةيادهلا ىلع ةيانعلا» يفو : ج

 لاملا ريذبت ئلع ,ءاهقفلا فرع يف بلغ دقو , لمعلا مايق عم لقعلاو عرشلا بجوم

 , 3"3(عرشلاو لقعلا ئضتقم فالخ ئلع هفالتإو

 هعابتاب هقافنإل امإ :هلامل رذبملا وهف :هيفسلا امأ» : يكلاملا يزج نبا لاقو : د

 , 05330هنيد يف احبلاض ناك نإو .هحلاصمب هتفرعم ةلقل امإو .تاوهشلا

 :هنشنلاو هقيلل ناضل كيرمفلا هوة
 هفالتإو لاملا ريذبت : هفسلاف .(ةيانعلا» بحاص فيرعت .فيراعتلا هذه نم راتخملاو

 . 7540-5917 ص .17/ج روظنم نبال «برعلا ناسل» (505*1)

 .47١ص 51ج هراتخملا ردلا» (18500)

 )١1508( .5ج نيدباع نبال «راتحملا در» صن/١49.

 م16ا0/ص .؟4ج يسخرسلل «طوسبملا» (1504)

 )١187١( الج «ةيادهلا ئلع ةيانعلا» ص١4"7.

 .”494ص يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» )1851١(

 كلكم



 يف ًاحلاص ناك نإو هفسلا هيف ماق يذلا وه هيفسلاو . عرشلاو لقعلا ئضتقم فالخ ئلع
 . عرشلا ئضتقم فالخ ئلع هفالتإو لاملا هريذبت ادع اميف هنيد

 ؟ريخلا لامعأ ىف لاملا ريذبت هفسلا نم له ١
 قبطني لهف ٠ رشلاو لقعلا ئضتقم فالخ ئلع لاملا ريذبت ينعي هفسلا ناك اذإو

 نإو .ناسحإلاو ّربلاو ءريخلا لامعأ يف ريثكلا عساولا قافنإلا ئلع هفسلل ئنعملا اذه
 نم نيبتي باوجلاو وو هكلمي ام 00 قافنإو !و فارسإلا هجو :و ىلع قافنإلا ' اذه ءاج

 : ةيفنحلا بهذم : ًالوأ - 0

 هفسلا قيرطب نكلو ءًاعرش هيلإ بودنم ناسحإلاو ربلاو» «طوسبملا» يف ءاج أ
 , 0719 ًاعرش مربعا ا

 عرشلا ئضتقم فالخ ئىلع هعييضتو لاملا ريذبت : هفسلا» : «راتخملا ردلا» يفو : اب

 , 0071١59 ياهوحنو دجاسملا ءانب يف هفرصي نأك ريخلا» يف ولو ,لقعلا وأ

 تتار نأ الإ عورشم ناسحإلاو ربلاو» : نيدباع نبال «راتحملا در») يفو :ج

 ملو اوفرسُي مل اوقفنأ اذإ َنيذّلاو» : ئلاعت لاق . بارشلاو ماعطلا يف فاريب ال مارح
 , 07519جاماَوَق كلذ ّن نيب ب َناَكَو اورق

 : ةيعفاشلا بهذم : ًايناث - ٠١ رى

 يف ردك نإو لاملا هفرص نأ حصألاو» :«جاتحملا ينغم»و «جاهنملا» نتم يف ءاج
 0 سيل هلاحب قيلت ال يتلا سبالملاو معاطملاو قتعلاك ريخلا هوجو يقابو .ةقدصلا

 ءريخلا يف فارسإ ال هنإف «باوثلا وهو ًاضرغ اهيف فرصلا يف هل نألف ؛ ؛ ئلوألا 5 امأ
 . فارسإلا يف ريخ الو

 عفتنيل ذختي لاملا نآلف - سبآلملاو معاطملا نم تاحابملا يف يأ  ةيناثلا يف امو
 , 0751 ريذبت نوكي انركذ اميف فرصلا : حصألا لوقلا لباقمو .هب ,ذتليو هب

 . 60١/ص .4ج «طوسبملا» (1871)

 .1497١/ص .5ج «راتحملا درد (1١"؟15) .57١/ص 25ج «هراتخملا ردلا» ( 1315

 ."04 ص « ؛ج «جاتحملا ةياهنو يف هلثمو ,.158ص كج ؛جاتحملا ينغم» /(18516)

 - ؟561/-



 :ةيكلاملا بهذم :ًاثلاث 86

 فلتأ اذإ انباحصأ فلتخاو» :ةيكلاملا بهذم نايب يف «يبطرقلا ريسفت» يف ءاج

 رجحي مل نم مهنمو هيلع رجح نم مهنمف - ةبرق عمج - برقلا يف هلام هيفسلا

 , 0511 (ةيلع

 : ةلباتحلا بهذم :ًاعبار 6

 هفرصو - لاملاب يأ هب ةقدصلا سيلو» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج

 ذإ ًاريذبت هب قيلي ال حكنمو سبلمو برشمو معطم يف هفرصو ءجحو وزغك :رب باب يف
 , 05 يريخلا ىف فارسإ ال

 :ةيرهاظلا بهذم :ًاسماخ - ١945

 «تلق مأ ترْدك ءاهب رمأ وأ «ئلاعت هللا اهحابأ ةقفن لكد : يرهاظلا مزح نبا لاق
 فارسإلا يهف ترثك مأ تتلق اهنع ئلاعت هللا ئهن ةقفن لكو .ًاريذبت الو ًافارسإ تسيلف

 لكو «بوكرم وأ سوبلم وأ لوكأمل ءارش لك :- هللا همحر مزح نبا لاق مث . .ريذبتلاو
 ام لكو .فارسإلاو ريذبتلا ريغ وه لالحلاو .لالح وهف ئنغ ئقبأ ةبهو ,ةقدصو .قتع
 .©"'8«ريذبتلاو فارسإلا وهف ئنغ هنع ءرملاب سيل امم كلذ لك نم ئنغ ئقبُي ال

 :ةيميت نبا يأر :ًاسداس - ٠١4107

 ةعارخجلا يف هفرص ام فارسإلا» :- ئلاعت هللا همحر  ةيميت نبا مالسإإلا خيش مامإلا لاق.

 ًادئاز اردق حابم يف فرصو «هناميإب قثوي ملو هدحو ناك وأ ,هلايعب رضي حابملا يف هفرص ناك وأ

 , 00510 ةحل !| ئلع

 حجارلا لوقلا 4

 ريخلا لمع يف فرصلا نأ وهو ليدعت عم .ةيميت نبا مالسإلا خيش هيلإ بهذ ام  حجارلاو

 نإو تامرحملا يف فرص :ءايشأ ةثالث دحأ ىف فارسالاو ريذبتلا نوكيف .هلايعب رضي ناك اذإ

 حابم يف فرصو «هناميإب قثوي ملو هدحو ناك وأ .هلايعب رضُي ريخ لمع وأ حابم يف فرصو ءّلق

 . 39ص «2هج «يبطرقلا ريسفت» (1915)

 .١754ص 23ج مرح نبال «ئلحملاو» (١"؟14) ١7 كج «عانقلا فاشك» ةتضقفحف)

 . 1١"ا/لص «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف نم ةيهقفلا تارايتخالا» (1519)
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 .ةحلصملا ىلع ًادئاز ًاردق

 :هفسلا عاونأ - 8

 . يلصألا هفسلا وه اذهو ًاهيفس ريغصلا غلبي نأب هل ًابحاصم غولبلل ًانراقم نوكي دق هفسلاو
 .هفسلا هيلع أرطي مث ًاديشر ريغصلا غلبي نأب ًاثراط هفسلا نوكي دقو

 : هيفسلا ىلع رجحلا 6

 بهدم اذهو ههفنل ةيفنلا ئلعرجتيف جحا كابسأ نم هفسلا نأ ىلإ و وهمجلا بهذ
 بهذو .0"""2ةفينح يبأ يبحاص دمحمو فسوي يبأو «ةيرفعجلاو ةلبانحلاو ةيكلاملاو ةيعفاشلا

 .©29هفسلا ببسب هيفسلا ئلع رجحلا مدع ئلإ ةيديزلاو ةيرهاظلاو ةفينح وبأ

 :هيفسلا ىلع رجحلاب نيلئاقلا ةلدأ 0١

 وُه لمي ْنَأ ٌعيطَتسي ًالؤأ ًاَفيِعَض ؤأ ًاَهيِفَس ُنَحلا هْيَلَع يذلا َناَك ْنِإَقِط : ئلاعت لاق :ًالوأ
 نم لقعلا صقان «يأرلا فيعضلا وه ةيآلا هذه يف هيفسلاو ."""94 لْذلاب ُهيِلَو وُه ُلِلْمْيلَ

 ريسفت» يف ءاج .روجحم هنأ كلذ ئنعمو ىلو هل هيفسلا نأ ئلع ةيآلا تلدو ,""""7نيغلابلا

 يلو نأل ؛ةثالثلا ءالؤه نم ٍدحاو لك يلو دارملاو « ٍلْدَعلاب ُهّيَلو ُلِْمُيَْفل : ئلاعت هلوق :«يزارلا
 كك .نيدلا هيلع رقي و يبصلا يلوو هيفسلا روجحملا

 ريسفت يف يبطرقلا مامإلا لاق .2004 . . ْمُكَلاَوْمأ ءاَهَفُسلا اوُتْؤُت ًالو» : ئلاعت هلوق :ًايناث
 الو : هلوق يف كلذب رمأ ئلاعت هللا نأل ؛هيفسلا ئلع رجحلا زاوج ئلع ةيآلا تّلد» : : ةيآلا هذه

 ناسا © . ْمُكَلاومَأ َءاَهَفٌسلا اوت دوت

 نم ئلوأ وه لب هلام ظفح هب نأل «هتحلصمل هيلع رجحلاو .هلامل رذبم هيفسلا :ًاغلا

 «هيفسلا قح يف امأ .ريذبتلا لامتحا يبصلا قح يف تباثلا نأل ؛هيلع رجحلا موزل يف يبصلا
 ' ةلفففف) ريذبتلا ةقيقحف 00

 يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» .37/4# .*55ص .١ج ةعومجلا هحرشدو «بذهملا» (18970)

 06ج «ةيدنهلا ىواتفلا» .44 ص 203ج «مالسإلا عئارش» 2. 5ه"ص 25ج «يتغملا» .944صا

 ه8 نا

 .784ص .14ج «راهزألا حرش» ,.778ص .4ج «ئلحملا» .ه5ص .هج «ةيدنهلا ىواتفلا» سضففلا

 . 17١ ص ءالج «يزارلا ريسفت» (11377) .[17417 ةيآلا نم ةرقبلا ةروس] )١1777(

 .[8 ةيآلا نم ءاسنلا ةروس] (18778) . ١1ص الج «يزارلا ريسفت» (18774)

 . "6١ص الج «ةيانعلاو ةيادهلا» (18707) ١". ص .هج «(يبطرقلا ريسفت» 0
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 هللادبع ئلع رجحلا نافع نب نامثع ةفيلخلا نم بلط بلاط يبأ نب يلع نأ يور :ًاعبار

 ريذبت ببسب رجحلا زاوج ئلع كلذ ٌلدف «لاملا هريذبتل - ًاعيمج مهنع هللا يضر رفعج نبا
 : , 075590لاملا

 هلام ظفح يف هاعري نم ئلإ ةجاح يف وهف .هلام يف فرصتلا نسحي ال هيفسلا :ًاسماخ
 باب نم هيفسلا ئلع رجحلا ناكف «ريغصلا ئلع رجحلا يف امك هيلع رجحلاب الإ اذه ئتأتي الو

 لوقن اننأل ؛رظنلاو ةياعرلا هلعاف قحتسي الف ءاعرش مومذم لاملا ريذبت نإ :لاقي الو .هل رظنلا

 لتاقلا نأ ىئري الأ ,هتحلصمل ةياعرلاو هل رظنلا قاقحتسا نع اهبحاص ٌجرخت ال ةيصعملا نأ

 ىعاري نأ ئلوأ هيفسلاف «هنع وفعلا زاوج ليلدب .هل رظنلا قاقحتسا نع هتيانج هجرخت مل دمعلا
 , 7؟هتحلصم ظحالتو هبناج

 نم هيفسلا لام ةنايص هب نأل ؛ةعامجلا نع ررضلا عفدي هيفسلا ئلع رجحلا :ًاسداس
 رجحُي اذهلو ؛بجاو ةعامجلا نع ررضلا عفد نإ ٌتيحو ,عمتجملا ئلع ةلاع نوكي الف « عايضلا

 .©2ةعامجلا نع ررضلا عفدل

 عنم رارمتساب لاقو ءًاهيفس غلب نمل لاملا ميلست هللا همحر  ةفينح بأ مامإلا عنم :ًاعباس
 هظفحل وه هنع لاملا عفد «هرمع نم نيرشعلاو ةسماخلا ّْلبي نأ ئىلإ ًاهيفس ّماد ام هنع لاملا .
 هيفسلل ّنكمأ هيلع رجحي مل نإ هنأل ؛هيلع رجحلاب الإ ققحُي ال ضرغلا اذه نكلو «عايضلا نم

 ءنذإ بجيف «ةدئاف هنع لاملا عنم يف نوكي الف ءهيلع عيضتف هلاومأ يف هلاوقأب فرصتي نأ

 ةسماخلا هغولب لبق هيلع رجحلا مزل اذإ مث .2""")هنع لاملا عنم نم ضرغلا ّققحتيل هيلع رجحلا
 .ًاضيأ هفسلا لنعمل نيرشعلاو ةسماخلا دعب هيلع رجحلا ٌبجو ءهفسلا ئنعمل نيرشعلاو

 :هيفسلا ىلع رجحلا مدعب نيلئاقلا ةلدأ -

 يلي اميف ركذنو «هيفسلا ئلع رجحلا مدع ئلإ اوبهذ ةيديزلاو ةفينح ابأو ةيرهاظلا نإ :انلق
 : مهتّلدأ

 ٠١99 - ةيرهاظلا ةّلدأ : ًالوأ :

 ْغّلبي مل نم ئلع الإ هلام يف دحأ ئلع رجحلا زوجي ال» : ّيرهاظلا مزح نبا مامإلا لاق

 .7/هص .1ج «بذهملا» ,.1088ص .4ج «طوسبملا» (1778)

 .6088١ص «4ج «طوسبملا» (119794)

 .68١ص 74ج «طوسبملا» (1771) .6١1ص «هقفلا لوصأ ىف زيجولا» انباتك )١1977:0(
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 قافأو ريغصلا غلب اذإف .امهلام يف رمأ امهل ذفني ال ًةصاخ ناذهف مع تماما
 ركذلاو ءدبعلاو ءّرحلا هلك كلذ يف ءاوس .قرف الو امهريغك امهلام يف امهرمأ نونجملا

 00 هلوق يف (هيفسلا) نم دوصقملا نأب رجحلاب نيلئاقلا ىلع مزح نبا در مث .("1ثنألاو
 دوت اوتؤن الو : ىئلاعت هلوق يف (ءاهفسلا) نم د دوصقملا نأو (ًاًهيِفَس ٌّقَحلا هّيَلَع يذلا َناَك نإ

 0 نيناجملاك مهل لقع ال 0 :نايبصلاو  ءاهفسلا يأ مه «مكئاونأ َءاسْهفَسلا

 نم بلط هنأ هيف يذلا .ءبلاط ىبأ نب. .يلع نع يورملا ربخلا مزح نبا در امك , 075 طقف

 نبا در مث 20 اهركتن ةركنم ةياور اهنإ» هلوقب .رفعج نب هللادبع ئلع رجحلا نامثع ةفيلخلا

 هسفن ئلع رجحلا ري مل رفعج نب هللادبع نأب اهتحص ضرف نع ةياورلا هذهب جاجتحالا مزح
 . ""ربخلا اذهب قلعتلا زوجي الف ,ةباحصلا نم بحاص وهو هلعف ام ببسب

 وا ةّلدألا :ًايناث 14 ٠

 رجحي ال ةفصلا هذهب ناك نمو «ةيعرشلا فيلاكتلاب 5 لقاع هلا هيفسلا نإ وأ

 بلس يفو .هسفن ئلع هتيالول ٌبلس هيلع رجحلا نأل اذهو .ديشرلا ىلع رجحي ال امك ؛هيلع
 رابتعاب تاناويحلا رئاس نياب امنإ يمدآلا نأل ؛ مئاهبلاب هقاحلإو هتيمدآل رادهإ هسفن ىلع هتيالو

 اررض دشأ اذهو «مئاهبلاب يأ اهيف هل اقاحلإ كلذ ناك اهيف هيلع رجح اذإف ,تافرصتلا يف هلوق

 0317 نوألا نريفلا عفدل ئلعألا ررضلا لمحتي نأ زوجي الف .هلام يف ريذبتلا نم هيلع

 ديفي ال هرمع نم نيرشعلاو ةسماخلا هغولب لبق هيفسلا نع لاملا عنم نإ :لاقي الو :ًايناث
 تاقدصلاو تابهلاب نوكت هيفسلا تافرصت بلاغ نأل ؛ديفم عقاولا يف هنإف ؛هيلع رجحلا نودب

 جرخي مل لعف نإو «كلذ نع عنتما هلام نم ٌءيش هدي يف نكي مل اذإف .ضبقلاب الإ متي ال كلذو

 امنإو هل بوهوملا ئلإ هملسيل هدي يف سيل لاملاو .ضبقلاب الإ متت ال ةبهلا نأل ؛هكلم نم لاملا

 ًاديفم هرمع نم نيرشعلاو ةسماخلا غلبي نأ ئلإ ًاهيفس غلب نمع لاملا عنم ناكف ءهّيلو دي يف
 , 0750هيلع رجح ىلإ هعم جاتحي الو

 ' هذهف .4اوُربْكي نأ راو ًقاَرْسِإ وكت الو : ئلاعت هلوق ةفينح يبأل ةجحلا نمو :ًاثلاث

 .778ص 48ج «ئلحملا» (18789)

 .739؟ص 48ج «ئلحملا» )١1595( . 387ص 48ج «ئلحملا» "فيقفأ

 "5١ص الج «ةيانعلا»و «ةيادهلا» (1895) ١". 5ص ا/ج «ةيانعلا»و «ةيادهلا» (1"؟*ه)
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 . مهتيالو تحت مه نيذلا راغصلا لام يف قافنإلا يف فارسإلا نع ءايلوألا يهن يف ةحيرص ةيآلا

 نمو . مهغولبل ًارظن مهيلإ مّلَسْيو مهيديأ نم لاملا عزنيو ُمهنع مهتيالو لوزتف اوربكي َْنأ ةفاخم
 رجحلا لاوز ئلع ًاضيأ اًصن نوكي هربك دنع ريغصلا نع يلولا ةيالو لاوز ئلع ّصنلا نأ حضاولا
 , ©" هفسلل ريبكلا نع رجحلا يفني اذهو ءهربكل هنع

 ُقَحلا هْيَلَع يذلا َناَك ْنِإَفِظ :ئلاعت هلوقب هيفسلا ئلع رجحلاب نيلئاقلا جاجتحا :ًاعبار
 (ءاهفسلا)و (هيفسلا) نم دارملا نأ رابتعاب «ُمُكَلاَوْمأ ءاَهَفّسلا اوُنْؤَت ًآلو» : ئلاعت هلوقبو «ًاهيِفَس
 نيتيآلا نيتاه يف ءاهفسلاو هيفسلاب دارملا نأب هيلع دري جاجتحالا اذه ,مهلاومأ يف نورذبملا مه
 , 07559 يناجملاو نايبّصلا مه

 امك ,هلام ظفحل هيلع ربحي نأب «هيفسلا ةحلصمل غولُبلا دعب ًاربتعم هفسلا ناك ول :ًاسماخ

 رجحلا نم ىلوأ هتبوقعل ةبجوملا بابسألاب رارقإلا نع هيفسلا رجح ناكل هرجحب نولئاقلا لوقي
 رَجحُي مل اذإف .هلام يف لمتحملا ررضلا نم ٌدِشأ هتبقاعم يف ررضلا نأل هلاومأب فرصتلا يف هيلع

 , ""9هلام يف فرصتلا يف هيلع ربحي ال نأ يغبنيف .هتبقاعم بابسأب هرارقإ يف هيلع
 باب نم هيفسلا ئلع رجحلاو «ةياعرلل ًاببس نوكت ال ةيصعملاو «ةيصعم ريذبتلا :ًاسداس

 رظنلا بوجو نم يصاعلا جارخإ بجوت ال ةيصعملا نأ لاقي الو .مزلي الف هيفسلل ةياعرلاو رظنلا
 هنوبجوي رجحلاب نيلئاقلا نأل ؛دمعلا لتقلا ةميرج بكترم نع وفعلا زاوجب الالدتسا هل ةياعرلاو

 .©""*9بجاوب سيلو زئاج لتاقلا نع وفعلاو .هيفسلا ىلع

 هيفسلا نأل ؛دودرمف ةعامجلا نع ررضلا ع هيفسلا ئلع رجحلا نأب لوقلا امأ :ًاعباس

 .©""؛')هيف فرصتلا نم عنمُي تح هيف دحأل ّقح الو هلام صلاخ يف فّرصتي

 حجارلا لوقلا 6

 رجحلاب نيلئاقلا ةلدأ عفد ئلع ىوقت ال اهنإف هللا همحر  ةفينح يبأ ةلدأ ةوقب انميلست عم

 نأل ؛هيفسلا ىلع رجحلا بوجوب نيلئاقلا روهمجلا بهذم حجارلاف اذه ئلعو .هيفسلا ئلع

 هلام ظفحب هل ةدكؤم ةحلصم هيفسلا ئلع رجحلا يف نأ امك ءكلذ ئلع لدت صوصنلا رهاوظ

 ررضلاو .هفرصت ءوسب هلام كاله دعب اهيلع ةلاع هتروريصب ةعامجلا نع ررضلا عفدو عايضلا نم

 نأب جاجتحالا امأ .هيلع رجحلاب كلذو .هلام ريذبت نم هيفسلا عنم وهو هببس عفدب هتلازإو «لازي

 .16998١ص ؛ 11ج «طوسبملا» ( 187819

 .١"١ص 2754ج «طوسبملاو (4*15) .اك١ص 255ج «طوسبملا» (1؟*١

 . ١14 ص «هقفلا لوصأ يف زيجولا» انباتك 2.١74 )١80141( ص «هقفلا لوصأ يف زيجولا» انباتك (18740)
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 نونجملا نأ :باوجلاف مئاهبلاب هقاحلإ ينعي هرجح نآل ؛هتيمدآ ئلع ظافحلل هيلع رجحلا عنم
 اذإ هيفسلا اذكف «مئاهبلاب هرجح هقحلي ملو ةيمدآلا لماك ًاناسنإ ئقبي اذُه عمو «هيلع روجحم
 ٌّقحل هيفسلا ئلع رجحُي نألف .ءامرغلا قحل هيلع رجحي سلفملا نيدملا نإ مث . هيلع رجح

 . ىلوأ هتحلصمو هسفن

 :هيفسلا ىلع رجحلل مكاحلا مكح طرتشي له - 48

 :ناعون هفّسلا نإ :انلق

 . يلصألا هفسلا وه اذهو ًاهيفس ريغصلا غلبيف غولبلا نراقي هفس :لوألا

 رجحلا جاتحي لهف .ءىراطلا هفسلا وه اذه ًاديشر ريغصلا غولب دعب أرطي هفس :يناثلاو
 ؟مكاحلا مكح ئلإ هفسلا يعونب هيفسللا ىلع

 :ًاهيفس غلب نم ىلع رجحلا :ًالوأ ٠ لإ

 «هرغص لاز دقف ءاريغص هنوك ساسأ ئلع ال هيلع رجحلا رمتسا ًاهيفس ريغصلا غلب اذإ

 اذهبو هيلع رجحلا رارمتسال مكاح مكح ىلإ ةجاح الو : انهي هنوك ساسأ ئلع امنإو

 امنإ هيلع رجحلا نأل ؛هيلع رجحلا ميدتسا او غلب نإو» :اولاق دقف ةيعفاشلا حرص

 رجحلا نوكي نأ بجوف ريذبتلا عم ةمئاق ةجاحلاو «لاملا ظفحل هيلإ فرحا تبثي

 :ةيآلا موهفمل هيلع رجحلا م ل ريغ غلب ولف» :ًاضيأ ةيعفاشلا لاقو , 0115 «أيقاب

 رجحلا ماودب دوصقملاو «اَدْشُر ْمُهْنِم عال ْنِإَف ٠ .حاكنلا وعل اذِإ تح ئَماَنيلا وُ

 هلثمو , (05:59؟هفسلا رجح هفلخو .هغولبب رمل ابصلا رجح عطقتنا دقف الإو هسنج يأ

 هيفسلا ئلع رجحلاب نيلئاقلا ةيعفاشلا ريغ نأ رهاظلاو ,©'"*يلمرلل «جاتحملا ةياهن» يف
 :ةميركلا ةيآلا نأل ٍ؛ديشر ريغ عليا اذإ ريغصلا قلع رجلا ةماذدكباب امها نولوقي

 ْمهِيَلِ اوُمَنالَف ًاَدُْشُر مُهْنِم ْمَتْسْنا ْنِإَف حاملا اوْعَلَب اَذِإ ىتح ىَماَتَيلا اوُنَْباَوِ

 مادتسا ديشر ريغ غلب اذإف ءاديشر ريغصلا غولب لاملا عفدو رجحلا عفرل تطرتشا «ْمُهلاو 2
 .ةيآلا موهفم وه امك « هرغصل سيلو هدشر مدعل هيلع رجلا

 :دشر دعب هفس نم ىلع رجحلا :ًايناث 14 ٠

 رجح كلذ كعب هفس اذإف ,23""؛2مكاح مكح الب هنع رجحلا كلف ًاديشر ريغصلا غلب 7

 ."55ص ١21ج يزاريشلل «بذهملا» (18749)

 .7"ه7"ص. .4ج «جاتحملا ةياهن» (1744) ١ .١17١ص اج «جاتحملا ينغم» (185145)

 . 40/ص .4ج «ينغملا» 217١ ص .7ج «جاتحملا ينغم» 014

 2 ل ري



 وبأو ةيكلاملاو ةيعفاشلاو ةلبانحلا لاق اذهبو «مكاحلا مكح ةلاحلا هذه يف هرجحل طرتشيو ؛هيلع
 مكح ئلإ ةجاح نود اهيفس هتروريصب هيلع رجحي دمحم مامإلا لاقو «ةفينح يبأ بحاص فسوي
 1 , (07549ةيرفعجلا بهذم اذهو 01540 اخ

 :هيفسلا ىلع رجحلل مكاحلا مكح طارتشال ةجُحلا -6

 يضر نافع نب نامثع دشارلا ةفيلخلا ئتأ  هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نإ :ًالوأ
 تبثي رذبملا ئلع رجحلا نأ ئلع كلذ ٌلدف .رفعج نب هللادبع ئلع رجحي نأ هلأسو  هنع هللا
 'ةيفنللا مكاحلا مكح رودصب

 رقتفا اذإف ءرجحلا حصي ئتح داهتجاو رظن ئلإ جاتحي وهو رجحلل ببس هفسلا نإ :ًايناث
 . 07"؟"هكاحلا مكحب الإ تبثي مل داهتجالا ئلإ ببسلا

 نأل ؛مكاحلا مكحب الإ زوجي الف .ءاهقفلا نيب هيف فلتخم هفسلا ببسب رجحلا نإ : ًاثلاث
 .©0:*252عابتالا بجاولا وه هب مكح ام ريصيو فالخلا عفري مكاحلا مكح

 : مكاحلا مكح طارتشا مدعل ةجححلا

 هيلع ًاروجحم راص دشر دعب غلابلا هفس اذإ ةفينح يبأ بحاص نسحلا نب دمحم مامإلا لاق

 .25167نونجملاو نوئجلا يف لاحلا وه امك هيلع بترتملا مكحلا

 ١ حجارلا لوقلا :

 جاتحيف هفسلا هب ققحتي اميف فلتخم هنأ امك رجحلل ًاببس هنوك يف فلتخم هفسلا نأل ؛ مكاحلا

 نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» "55ص .1ج «عومجملا»و «بذهملا» 459 ص «.4ج «ينغملا» (1545)

 «عئادبلا» .54ص هج باطحلل «ليلخ رصتخم حرش ليلجلا بهاوم» .44”7ص يكلاملا يزج
 . 574ص مجن نبال «رئاظنلاو هابشألا» «.155ص .4ج «ةيدنهلا ىواتفلا» ,.159ص ءالج

 مكحي مل نإو ههفس روهظب هيفسلا ىلع رجحلا تبثيو :"١5ص ١2ج «ةيهبلا ةضورلا» يف ءاج (1140)

 .هب مكاحلا

 .71/7لص . 17ج «عومجملا هحرشدو «بذهملا» )١15754(

 )١1744( 59ص .«4ج «ينغملا» .

 . 59ص 14ج (ينغملا» .الا“ص 7١ج «بذهملا» (18560)

 . 56ص «.4ج «ينغملا» ,.155ص .؟14ج «طوسبملا» (1161)

 د"



 .فالخلا عفري هب مكحي امف مكاحلا ئل لإ كلذو داهتجاو رظن ىلإ

 :نيلوقلا نيب فالخلا ةرمث -5

 نيبو هيفسلا ئلع رجحلا عوقول مكاحلا مكح نيطرتشملا لوق : نيلوقلا نيب فاللخلا ة ةرمثو

 مكاحلا لبق لبق نم هيلع رجحسلا لبق هيفسلا تافرصت نأ .طرشلا اذه طارتشا دعب دمحم مامإلا لوق

 ههفس درجمب هيلع اوم راص هنأل ؛ ةفوقوم ربتعت دمحم مامإلا دنعو . ةذفان ةحيحبص ربتعت

 .اهّدر الإو اهزاجأ ءاهتزاجإ يف ةحلصملا يضاقلا أر اذإ اذه ئلعو

 ؟هيفسلا ةمرعملا عفري تم

 : (يلصألا هفسلا) ًاهيفس غلب نم ىلإ ةبسنلاب :ًالوأ

 رجحلا عفرل مكاح مكح ْىلإ جاتحي الو دشر اذإ هنع عفري رجحلاف « ءًاهيفس ريغصلا غلب اذإ
 اوُلتباَو> : ةيآلا موهفمل هيلع رجحلا ماد ديشر ريغ غلب ولف» :اولاق ذإ ةيعفاشلا حرص اذهبو ةهنع

 سفنبف دشر مث ديشر ريغ غلب وأ 0 ل ا . © . .ىئاقيلا

 ريغب تبث رجح هنأب درو .داهتجالاو رظنلا جاتحي دشرلا نأل ؛ يضاقلا كف ط رتشي ليقو . دشرلا
 ةلبانحلا بهذم نأ .ودبيو .«""*9«نونجملا رجحك مكاحلا ةلازإ ىلع هلاوز فقوتي ملف مكاح
 غلبو نونجملا لقع ئتمو» : : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشكو» يف ءاج دقف ةيعفاشلا بهذمك

 يف امأ .مكح الب امهنع رجحلا كفنا مكاح مكح الب ولو نييثنا وأ اناك نيركذ ادشرو يبصلا

 , 27705 . . ئَماتيلا اوُلَتباَوِ> : ئلاعت هوقلف يناثلا

 هللا راع رجلا ا :انلق دقف ا

 ريغ نم رجحلا لوزي له ' 1 ناك امدعب + ةلامل ًاسلصم ةيقنملا 0 نم ءةيدهلا قرات

 0 اذإ رجحلا لوزي  ئلاعت هللا همحر دمحم دنعو . يضاقلا ءاضقب الإ
 . 99*07( يضاقلا

 :ءىراطلا هفسلل ةبسنلاب :ًايناث د ٠

 لهف ءًاديشر داع مث ءىراطلا ههفسل هيلع رجحف ءهدشر دعب هفس مث ًاديشر غلب اذإ اذهو

 .١7١ص 37ج «جاتحملا ينغم» (19926؟)

 .ه5"ص هج «ةيدنهلا ىواتفلا» )95654*5١( .7١؟١ص .37ج «عانقلا فاشكو» 17ه

"06 



 « معن باوجلاو ؟رجحلا هنع لوزيل مكاحلا مكح نم ّدب ال مأ اذه هدشر درجمب 00

 «مكاحلا مكحب ناك ءىراطلا ههفس دعب هيلع رجحلا نأل ؛ ؛رجحلا عفرل مكاحلا مكح طرتشي

 داع مث هيلع رجح ئتمو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج ءًاضيأ مكحب الإ هنع عفري الف

 لوزي الف « .مكاحلا مكحب تبث رجح هنأل ؛ مكاحلا مكحب الإ لوزي الو هنع رجحلا ُكف دشرف

 ههفس يأ - هريذبت لاوزو هتفرعم يف داهتجاو لمأت ىلإ جاتحي دشرلا نألو ؛سلفملا رجحك هب الإ

 لاق كلذكو .©"**« هنع رجحلا عفرل مكاحلا مكح موزل يف يأ هيلع رجحلا ءادتباك ناكف -
 , 9*35ةيعفاشلا

 -  هيفسلا ىلع رجحلا راهشإ بابحتسا :

 لاقو .9”"""2هلاحب سانلا ملعيل ؛هيفسلا ىلع رجحلا رهشي نأ بحتسي :ةيعفاشلا لاق

 سانلا بنجتيو هرمأ رهظيل هيلع دهشي نأ بحتسا هيفسلا ئلع مكاحلا رجح اذإ :ةلبانحلا

 سانلا ملعيل هيلع رجخ دقانالف نأب سانلا يف يداني ايدانم رمأي نأ مكاحلل زوجيو .هتلماعم

 , (015080كلذب

 :هيفسلا تافرصت يف رجحلا رثأ 7

 :05"*!ةيعفاشلا دنع : ًالوأ

 ضرتقا وأ ىرتشا ولف «ةبه الو قاتعإ الو ءارش الو عيب هيلع روجحملا نم حصيال : أ

 هيلع نامض الف هفلتأ وأ هّدرب هل ةبلاطملا لبق هدي يف ذوخأملا فلتو هعم دقاعتملا نذإب ضبقو

 ا ا ءهنع رجحلا كف دعب الو لاحلا يف

 هيفنو هراهظو نادر هقالط حصيو . د ةنظم و ( لاملل فالتإ هنأ ؛ يلولا نذإ ريغب حصي

 ئلإ هبوجو دنس ةلماعم يف نْيَدب الو حاكنب هرارقإ حصي الو .اهعم ناعلب هتجوز هتدلو امل بسنلا

 .هدعب ام ئلإ وأ رجحلا لبق ام

 بجعوت ةيانجب وأ لاملا فالتإب هرارقإ الو ءرجحل ا لاح يف هدي يف نيعب هرارقإ حصي الو : ج

 .١7١ص اج «جاتحملا ينغم» (18١؟65) .4!459١٠-0ص «.:؟4ج «ينغملا» (1"؟6ه)

 ."17/4ص 17١ج «عومجملا هحرشوو «بذهملا» (19؟61)

 . 47١ ص «4ج «ينغملا» (18758)

 .؟ج «جاتحملا ينغمدو «جاهنملا نتم» ,١241-لهص .١*ج «عومجملا هحرشوو «بذهملا» (1169)

 .11-1177ص

 هم”دكل



 .لاملاب امهقلعت مدعل صاصقلاو ٌدحلاب هرارقإ حصي نكلو .رهظألا لوقلا يف لاملا

 هيلع نحو. هككلام لي ىف هفلتأ وأ هديب قلتو هيبظع ول امك ةريغل الاع هيفسلا فلتأ اًذإو : د
 .نامضلا

 : هيفسلا ةعلاخم 2 4

 .2572كلذ لثم يف اهلام فرص اهيلول سيل هنأل ؛يلولا اهل نذأ نإو .همازتلا

 :0550ةليانحلا دنع :ًايناث 4

 نم عاب ام مكاحلا عجرتساو ًادساف كلذ ناك ىئرتشاو عابف هيفسلا ىلع رجُح اذإ : أ
 يرتشملا نامض نم وهف .هدي يف فلت وأ هيفسلا هفلتأ نإف ءايقاب ناك نإ نمثلا ٌدرو هلام
 .هيفسلا ئلع ءيش الو

 ءاوس هيلع نامض الف .هديب فلتو اهباحصأ اضرب سانلا لاومأ نم هيفسلا هذخأي ام : ب

 هدي يف فلتو هبحاص اضر ريغب هذخأ ام نكلو .ملعي مل وأ هيفسلا لاحب لاملا بحاص ملع

 . هنامض هيلعف .هبصغ وأ هكلام دي ىف هيفسلا هفلتأ وأ

 همكح همزلو هرارقإب ذخَأ ًاصاصق وأ اًدح بجوي امب ٌرقأ اذإ :عاونأ وهف هرارقإ امأ : ج
 مهتم ريغ هنأل كلذو ًافالخ اذُه يف ملعن ال :كلذ يف يلبنحلا ةمادق نبا لاق .لاحلا يف
 .هلامب قلعتي ال امب هسفن ئلع هرارقإ لبقف .هلامب قلعت امنإ رجحلاو .هسفن قح يف

 .هعلخو هيفسلا قالط حصي :د

 .هعلخو هقالطك هنم حصف يلام ريغ دقع هنأل ؛ هنذإ ريغبو هيلو نذإب هحاكن حصي : اه

 .قالطلا نم كلذ مزل ول امك دقعلا نم عنمي الف «ةيعبتلا قيرطب هلوصحف لاملا هنم مزل نإو

 هنم لبقف هيف فرصت الو لامب رارقإب سيل هنأل ؛هرارقإ هنم َلبُق دلو بسنب ٌّرقأ نإ :و
 نأل ؛اهريغو ةقفنلا نم هماكحأ هتمزل بسنلا تبث اذإو .قالطلاو (ّدحلا ةبوقع) ٌدحلاب هرارقإك

 . 47١-78 ص .4ج «ينغملا» (17501) . 73١4 ص .*ج «جاتحملا ينغم» (1560)
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 ٠٠ ةيفنحلا دنع :ًاثلاث :

 ةحصو قاتعو قالطو حاكن يف الإ لقعي ريغصك هتالماعم ماكحأ يف هفسل هيلع روجحملا

 هاياصو ةحص يفو هتقفن هيلع بجت نمو هتجوزو هدلوو هسفن ئلع قافنإلا يفو تابوقعلاب هرارقإ

 ءايشألا هذه ادع امو .ديشرلا لقاعلا غلابلاك ءايشألا هذه يف وهف هلام ثلث نم تابرقلاب

 يضاقلا نذإب هيفسلا قح يف ذفنت اهنإف يلولا نذإب هنم زاج امف ءزيمم يأ لقعي ريغصك اهيف وه

 .©9هغولب دعب ريغصلا نع ّدجلاو بألا ةيالو لاوزل
 دلولا يف ءايشأ ةعبرأ يف الإ الجر ناك اذإ بسنلاب هرارقإ يف هيفسلا قَّدصُي الو ١

 اهنإف ةأرما هيفسلا ناك نإو .قدصي الف كلذ ادع اميف امأ .ةقاتعلا ىلومو ةجوزلاو دلاولاو

 ,©5ةقاتعلا ئلومو جوزلاو دلاولا يف :ءايشأ ةثالث يف قدصت

 :هفسل ةروجحملا ةأرملا 07

 ىواتفلا» يف ءاج هفسل روجحملا لجرلاك اهتالماعم ماكحأ يف هفسل ةروجحملا ةأرملاو .

 لجر نم اهسفن ةروجحملا تجوز نإف .روجحملا لجرلا ةلزنمب ةروجحملا ةأرملاو» : «ةيدنهلا

 , 9"075اهحاكن زوجي ءفك

 :هيلإ لاملا ميلستل طرشأ هيفسلا دشر “٠0

 ءاتيإ نع ئهنت ةميركلا ةيآلاف 2004 . . مُكلاَوُمأ َءاَهَفّسلا اوُنْؤَت ًالو» :نئلاعت لاق

 مهو مهيديأب اهنأل ؛ءاهفسلل يهو نيبطاخملا ىلإ لاومألا كا امنإو , مهلاومأ ءاهفسلا

 فاضي دقو ."04ْمُكِسْفْنَأ ْىَلَع اوُمّلَسْقط : ئلاعت هلوقك ًاعاستا مهيلإ بسنف اهيف نورظانلا

 ,©"9ةسبالم ئندأب ءيشلا ئلإ ءيشلا

 اوُمقذاَف ْأَدْشُر مُهنم متْسنآ ْنِإَف ءَحاَكْتلا اوُهْلَب اَذِإ ىَّنَح متل اوُلتباَو :ئلاعت لاقو

 هيلع روجحملا ئلإ لاملا عقد ةميركلا ةيآلا هذه تطرتشا , #2700 مُهَلاَوُمَأ أ مهبل

 .دشري ئتح لاملا هيلإ مل مل ديشر ريغ غلب اذإف .دشرلاو غولبلا .هرابتخا دعب ريغصلا

 هيفسلا غلابلل لاملا ميلستل طرش وه كلذكو «غلب اذإ ريغصلا ئلإ لاملا ميلستل طرش دشرلاف

 .1494-448١ص «.5ج هراتخملا ردلا» "8١ص ءالج «ةيادهلا» ء١ال١ ص ءالج «عئادبلا» (1*؟5؟)

 . 68ص .هج «ةيدنهلا ىواتفلا» )١551( .ه69ص هج «ةيدنهلا ىواتفلا» (1؟5)

 .؟9ص :.8ج «يبطرقلا ريسفت» (189755) 6٠[. ةيآلا نم ءاسنلا ةروس] (1١؟5)

 )١17517( ةيآلا ءاسنلا ةروس] (15754) . 96١١©ص ء:9ج هراثملا حرشب رافغلا حتف» 5[.
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 غلب اذإف .لقعلا وه دشرلاب دارملا مهدنعف ةيرهاظلا الإ ءاهقفلا قافتا اذه ئلعو ءدشري ئتح

 اذإ كلذكو .لاملا هريذبت ةجحي هيلع رجحلا زوجي الو هيلإ لاملا ميلست بجو القاع ريغصلا

 نم اذه ئلإ انرشأ دقو ههفس ةجحب هيلع رجحلا ءادتبا ةيرهاظلا دنع زوجي الف ًالقاع ناك
 دارملا نأ انحجرو كلذ يف ءاهقفلاو نيرسفملا لاوقأ انركذو دشرلا ئنعم لبق نم انيب امك .لبق

 .0580)هل ةيمنتو هنم ًاقافنإو هل ًاظفح لاملاب فرصتلا نسح وه هب

 ؟هتنظم وأ هتقيقح دشرلاب دوصقملا له - 61

 لهف .هيفسلا لقاعلا غلابلل وأ هغولب دنع ريغصلل لاملا ميلستل ًاطرش دشرلا ناك اذإو
 :ءاهقفلل نالوق ؟هتنظم مأ هتقيقح دشرلاب دوصقملا

 : هتقيقح دشرلاب دارملا :لوألا لوقلا 6

 غولب نم رخآ ءيش هماقم ماقي نأ حصي الف .هتفرعمو هتوبثو هدوجو دشرلا ةقيقحب دارملاو
 غلابلل الو ءدشري ئتح ًاهيفس غلب نمل لاملا عفدُي ال اذه ئلعو .كلذ ريغ وأ ةنيعم نس
 راص ول ئتح لب هيفسلا رمع ناك امهم .دشرلا هيلإ رع حدر دعي هلا لكاعلا

 اوُلَباَو»© :ةميركلا ةيآلا ريسفت يف يبطرقلا مامإلا لاق ءروهمجلا لوق اذُهو ءأريبك اتي
 عفد نإ .«. .ْمُهَلاَوْمُأ ْمهّيلِإ اوُمقداف ًاَدْشَر ْمُهْنم ْمُتسَنآ ْنِإَف .حاكتلا اوُعَلِب اّذِإ ئتح ىَاتيل
 ميلست زجي مل رخآلا نود امهدحأ ّدِجو نإف .غولبلاو دشرلا سانيإ طر نوكي لاملا

 .ةيآلا هذه يف كلام نع بهو نباو بهشأو مساقلا نبا ةياور وهو .ةيآلا هذه صن وهو لاملا

 سمخ غغولبب دشرلا سانيإ اوطقسأ مهنإف يعخنلاو رفزو ةفينح ابأ الإ ءاهقفلا ةعامج لوق وهو
 راص ولو دشرلاو غولبلا دوجو لبق هيلإ لاملا عفدي ال» :«ينغملا» يفو .7""2(ةنس نيرشعو
 .©"مهلعلا لهأ رثكأ لوق اذهو ءأريبك ًاخيش

 : هتتظمو هتقيقح دشرلاب دارملا :يناثلا لوقلا 5

 هللا همحر ةفينح يبأ مامإلا لوق اذهو «تقو ىف هتنظمو تفقو ىف هتفيقح دشرلاب دارملا

 .هرمع نم نيرشعلاو ةسماخلا نس صخشلا غولب لبق هتقيقح دشرلاب دارملا هدنعف «- ئلاعت

 5١١98٠ -١١964. نم تارقفلا (1١؟759)

 ."8ص هج «يبطرقلا ريسفت» )١1717١(

 . 10ص 24ج «ينغملا» (18؟1/1)

 ه-":4



 هيلإ هلام عفد بجو هدشر تبثو ًاديشر غلب نم اذُه ئلعو .نسلا هذه هغولب دعب دشرلا ةنظمو

 غلبي نأ ئلإ رظننا هدشر تبثي مل وأ ديشر ريغ غلب نإو .نيرشعلاو ةسماخلا نس غلبي مل نإو
 ءاوس «هدشر تابثإب بلاطيو دشر دق ربتعيو هلام هيلإ عفدي كلذ دنعو «نيرشعلاو ةسماخلا نس

 نسلا هذه غلبي نم كفني ال ذإ .دشرلا ةنظم نسلا هذه غولب نأل ؛ملعي ملو أ دشرلا هنم ملع

 , 2979 ردانلا ىلع ال بلاغلا ئلع ئنبت ماكحألاو | ًاردان الإ دشرلا نع

 :7"2يناثلا لوقلا ةلدأ - 7

 نيرشعلاو ةسماخلا نس لبق هتقيقح دشرلاب دارملا نأ نم هيلإ بهذ اميف ةفينح سا ةلدألاو

 : ىتأي ام «نسلا هذه دعب هتنظمو

 :لوألا ليلدلا 4

 عفد مكمزليف اوربكي نأ هانعمو 4اوُرَبْكَي نأ ًاَراَدبَو اَقاَرْسِإ اَموُلُكَت ًالو» :ئلاعت هلوق
 - صيصنت اذهف . نيغلابلا دارملاو 4 ْمُهَلاَوْمأ ئَماَنَيلا اوثاو» :ئلاعت لاقو . مهيلإ لاملا

 لاملا عفد بوجو ىلع صيصنت اذهف .نيغلابلا دارملاو غولبلا دعب هيلإ لاملا عفد بوجو

 وهو هدشر سنؤي مل اذإ 1: خواللا دعب هلم لاملا ب ئلع ٍليلدلا ما هنأ الإ غولبلا دعب هيلإ

 لصولل (ءافلا) فرحو .يًادشر مم مُهنم متسنا ْنِإَف َحاَكْنلا اوُمْلَب اذ ىتح» : :ئلاعت هلوق

 برقي امو «دشرلا سانيإ طرشب غولبلا بيقع هيلإ لاملا عفد نأ ثنين دق ةيآلا نوكتف «بيقعتلاو

 انركذ امب قلطم هيلإ لاملا عفد بوجوف كلذ نع دعب اذإ امأف غولبلا ةلاح ئنعم يف غولبلا نم

 عيب ةيتارسم ياكل نقر عرابلا ع 0 و ار كارل كا

 :تيقرلا نناإ 0 نم ةيلاخ يهو 4 مايل اوثاو» : ةميركلا ةيآلا هيلع

 لام وير  الو» : ئلاعت كا وهو ةفينح سا رخأ يلد («ينغملا» بحاص ركذ دقو

 هّدشأ غلب دقف ةنس نيرشعو ًاسمخ غلب نمو «هدْشأ ْْلَي تح ُنَسْحأ ّيِه يتلاب ال ميتيلا

 ' يني 105 نوكي نأ حلصيو

 )١1777( .7ج «حيضوتلا ئلع حيولتلا» ١4١« الج هرانملا حرشب رافغلا حتف» ص١4١.

 15-١23517ص .74ج «يسخرسلل طوسبملا» .١19ص .7ج «حيضوتلا ئلع حيولتلا حرش» (1737)

 )كج «راتحملا درو راتخملا ردلا» ءلا1/-815نسص الج هريدقلا حتف ةلمكت»وو «ةينادهلا»

 .١4١ص «هقفلا لوصأ يف زيجولا» انباتك ء0٠16١-١ 44ص

 .408ص «.؟4ج «ينغملا» (177074)
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 : يناثلا ليلدلا 4

 لاوحأ لوأ يف ناسنإلا قرافي ال دق هفسلا نأ ىلإ هذرم ديشر ريغ غلب نمع لاملا عنم نإ

 يرطب در ديني نأ ةيالف ةرمغاوب ءةنس نيرشعو ًاسمخ غلب نأب نمزلا لواطت اذإ امأ .هغولب

 طرش ققحتي دافتسملا دشرلا اذهبو .ناسنإلا ملعتو لوقعلا حتفت ةايحلا براجت نأل ؛ةبرجتلا

 هيلع قدصيف (ةركن) ةميركلا ةيآلا يف ءاج غلابلل لاملا عفد طرش وهو دشرلا نأل ؛لاملا عفد

 .دشر ئندأ

 :ثلاثلا ليلدلا ٠

 ًاوجرم ناك اذإ نسحي امنإ بيدأتلاف «بيدأتلل ناك اذإ هيفسلا لقاعلا غلابلا نع لاملا عنم نإ
 ىنعم اللف ةمدشر نه ملو ةنس نيرشعو انه نصخشلا غلب نأب ءاجرلا عطقنا اذإ امأ دهعفن

 ناسنإلا اهيف ريصي نأ نكمي يتلا نسلا هذه دعب بدأتي ال هنأ بلاغلا ذإ هنع هلام عنم رارمتسال

 ىلع هنع لاملا عنم ناك اذإو .ًاثبع نوكيف هنع لاملا عنم ئلع رارمتسالا يف ةدئاف الف ءاّدج
 غلب ذإ ناسنإلل دشرلا نم نم ءيش دوجول ةمئاق انه ةهبشلاو .ةهبشلاب طقست ةبوقعلاف ةبؤقعلا هجو

 . ةلاحلا هذه يف هيلإ لاملا عفد مزليف ب انلق امك - ةنس نيرشغو اسمخ

 1 : عبارلا ليلدلا 7 01

 طرشلا نأل ؛هب لالدتسالا طقس ئنعملا لوقعم ريغ صنلاب تبث لاملا عفد عنم ناك اذإو

 - نيرشعلاو ةسماخلا غولبب دشرلا نم ردقلا اذه لصح دقو ءام دشر لوصح لاملا عفدل

 .- انلق

 :0©هتقيقح دشرلاب دارملا :لوألا لوقلا ةلدأ ١

 : لوألا ليلدلا

 اوُعَقذاَف ًأَدْشُر ْمُهنِم متنا ْنِإَق ,حاكنلا اوغلَب اذِإ تح ئَماَتَيلا اوُلَتباَوظ : ئلاعت هلوق
 سانيإ :نيطرشب ىئماتيلا ئلإ لاملا عفد تقلع اهنأ ةيآلا هذهب ةلالدلا هجو .4ْمُهَلاَوَْأ مه

 َاَهَفٌسلا اوُنْؤَت ًالو» :ئلاعت لاقو .امهنودب تبثي ال نيطرش ئلع َقّلعُملاو . غولبلاو 0
 . مهلاومأ مهيلإ عفدت ال دشرلا تبثيو هفسلا عفتري مل امف مهلاومأ يأ « ْمُكَلاَومأ

 ٠١ ليلدلا 0

 جتحا يذلاو 4ُهّدْشأ ْعْلْبَي ىتح ٌنَسْحَأ ّيه يتّلاب الإ ميتيلا َلاَم اوُبرقت ًالو» :ئلاعت هلوق

 . 5608-509ص 14ج «ينغملا» (17؟ا/ه)
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 نإ مث .هب لوقي ال وهو اهباطخ ليلدب لدت ةيآلا هذه نأل ؛هب هل ةجح ال ةفينح وبأ مامإلا هب

 دعب دوجوم هفسلاو .هفسلا ةلعل عامجإلاب نيرشعلاو ةسماخلا غولب لبق اميف ةصصخم ةيآلا*هذه

 كلذ حضوي . هلوقل اهب جاجتحالل حلصت الف ءًاضيأ هب ةيآلا صخت نأ بجيف نيرشعلاو ةسماخلا

 تّضخو «ةنس نيرشعو ًاسمخ هغولب لبق هنونج لجأل نونجملا قح يف تصصخ ةيآلا هذه نأ

 يتلا ةيآلا نإ مث .هفسلا ةّلعل لاقي اذكف ءًاضيأ هنوتحل نس ةيوقعو اسي ةقرلي خس اقرأ

 «لاملا عفدل دشرلا طرش ئلع اهقوطنمب لدت «خلا . . ئَماَنَيلا اوُلَتْباَوط : ئلاعت هلوق يهو اهانركذ
 .اهب جتحا يتلا ةيآلا نم دافتسملا  ةفلاخملا موهفم  موهفملا نم ئلوأ يهف

 :ثلاثلا ليلدلا 94

 يضتقي ئنعم لوقلا اذه يف سيلف ءاَّدج نوكي نأ حلصي نيرشعلاو ةسماخلا نسب هنأ امأ
 امف .ههفس وه هيفسلا نع لاملا ميلست عنم ةلعو ءاهللعب طانت ماكحألا نأل ؛هولاق امب مكحلا

 هيلإ لاملا عفد دو

 حجارلإ لوقلا 1 ٠

 ؛ هدعاسي ال « خلا . . ىماتيلا وُتباَو) : : ةيآلا رهاظ نأ ل ةفينح 7 ةلدأ ةوقب انميلست عم

 دشرلا سانيإ نود ةنيعم نس غولبب قّلعُي ملو .غولبلاو دشرلا سانيإب ىلع هيلإ لاملا ميلست نأل

 نسلا نكت مل اذامل هيلع دري هنإف ءدشرلا ماقم نيرشعلاو ةسماخلا نس غولب ةماقإ غاس ول 0

 هيفسلا ئلإ لاملا عفدي الف ,روهمجلا لوق .حجارلاف.هيلعو ”يرتملاو ةمدلخلا نم لقأ وأ

 . هتنظم سيلو هتقيقح دشرلاب دارملاو ء.هدشر تبثيو ههفس لوزي نأ 00

 سماخلا بلطملا

 (ةلفغلا ىذ رحح) ةلفغلل رححلا

 : ةلفغلاب دوصقملا 7 57

 نبغيف هتالماعم يف عدخُي ةلفغلا وذف . لقعلا فعضو ةربخلا ةلقل تالماعملا يف ةراسخلا

 وه ناك نإو هلام عايض نم هيلع ئّشخُي اذهلو ؛ هلقع فعضو هريبدت ءوسو هيأر داسفل اهيف

 :ةلفغلا يذب فيرعتلا ىف نيدباع نبال «راتحملا ٌدر» ىف ءاج .هديري الو كلذ دصقي ال

 ةحبارلا تافرصتلا ئلإ يدتهي ال هنكلو ,داسفلا دصقي الو  رذبم يأ  دسفمب سيل هنإ»

 -؟١7”-



 ,©9«هبلق ةمالسل تاعايبلا ىف َنّبْعُيف

 لاملا ديدبت ةهج نمف هبشلا امأ ءهعم فالتخا عم هيفسلاب هبش هل ةلفغلا اذ نإ
 داسفل هنم كلذ عقي امنإو هلام ديدبت دصقي ال ةلفغلا اذ نأ وهف فالتخالا امأو .هعايضو

 بقاوعلاب هرصبت مدعو هرايتخا ءوسل هلام ديدبت دصقي وهف هيفسلا امأ ,هلقع فعضو هيأر

 .هلام ظفحب همامتها الو اهنم هفوخ الو

 :لقعلا يذ ىلع رجحُي له ٠7

 ناكو فعض هتدقع يف ناك اجر نأ سنأ نع (هعماجو يف يذمرتلا مامإلا جرخأ

 لَو هللا لوسر هاعدف .هيلع رجحا هللا لوسر اي :اولاقف ِحكَت يبنلا اوتأ هلهأ نأو « عيابي
 ءاهو ءاه :لقف تعياب اذإ :ّلكك لاقف . عيبلا نع ربصأ ال ينإ هللا لوسر اي :لاقف .هاهنف

 حيحص نسح ثيدح سنأ ثيدح :ثيدحلا اذه ىئور نأ دعب يذمرتلا لاق . (ةبالخ الو

 ملو .قاحسإو دمحأ لوق وه .ملعلا لهأ ضعب دنع ثيدحلا اذه ئلع لمعلاو ,بيرغ

 . 09 غلابلا رحلا ئلع رجحي نأ مهضعب ري

 اذإ رحلا لجرلا ىلع رجحلاب لاق ملعلا لهأ ضعب نأ ثيدحلا اذه حرش يف ءاجو

 يذلا لجرلا كلذ لهأ نأ لالدتسالا هجوو «ثيدحلا اذهب لدتساو لقعلا فيعض ناك
 رجحلا ناك ولف .مهيلع ركني مل هيلع رجحا هللا لوسر اي :اولاق امل فعض هتدقع يف ناك

 .9"2مهيلع ركنأل حصي ال غلابلا رحلا ىلع

 عويبلا يف عّدخي نميف ءاملعلا فلتخا» :«يبطرقلا ريسفت» يف ءاجو 4

 ءقاحسإو دمحأ هيلع رجحلاب لاق ؟هيلع رجحُي لهف هلقع فعضو هتربخ ةلقل

 نِإَفِ : ىلاعت هلوق يهو ةيآلا هذهل ؛لوألا حيحصلاو . هيلع رجحي ال :نورخأ لاقو

 ُللمْيلَف َوُه لمي نأ ٌعيطَتْسَي اآلؤأ اَميِعَض وأ ًاَهيفَس ُنَحلا ِهِتَلَع يذلا ْناَك

 يبن اي :هيفو «سنأ ثيدحلو هل لقع ال ًاريبك يأ ًافيعض وأ ئنعمو . «لذعلاب ُهْيلَو

 .497١ص 25ج نيدباع نبال «راتحملا در» (171)

 هيأر يف يأ فعض هتدقع يف ئنعمو ,.406-451 ص .4ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» (137710)

 .نيدلا يف ةبالخ ال يأ ةبالخ ال ئنعمو .يأرلاو لقعلا فيعض ناك يأ ,فعض هسفن حلاصمو هرظنو

 عماج حبرش يذوحألا ةفحت» .هلثم رخآلا لوقيو ءاذه ذخ امهدحأ لوقي نأ وه ءاهو ءاه ئنعمو

 . 408 ص 14ج «(يذمرتلا

 )١1717( 10/ص 14ج «يذوحألا ةفحت» .
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 ينإ هللا يبن اي : لجرلا لوقل هيلع رجحلا ِخَك يبنلا كرت امنإو .نالف ئلع رجحا هللا

 نأ يغبني عويبلا يف عَّدحُي نم نأل ؛هب ًاصاخ هلعجو عيبلا هل حابأف .عيبلا نع ربصأ ال
 , 055هلقع لبخل كلذ ناك اذإ اميس ال هيلع رجحي

 «فسوي يبأ : هيبحاص دنعو .ةلفغلا يذ ئلع رجح ال ,ةفينح يبأ دنعو ١19 ١

 ردا ئلع رجحي ال) :«راتحملا ٌدرو راتخملا ردلا» يف ءاج دقف هيلع رجحُي دمحمو

 ئتفي امهلوقبو هيلع رجحي نيبحاصلا دنعو .هتلفغ ببسب لقاعلا غلابلا يأ فلكملا

 , 054*)(هلامل ةنايص

 نوكي ال نأ وهو ةلفغلا ببسب رجحلا امأو» :«ةيدنهلا ىواتفلا» يفو - م٠1 ١4
 يف نبغيو ةحبارلا تافرصتلا ئلإ يدتهي ال بلقلا ميلس هنكلو - ةلامل ارم أ ادهش
 يأ  امهدنع لفغملا فلكملا اذه ئلع رجحي يضاقلا نإف اهنع ربصي الو ءتاراجتلا
 ,(018181)- دمحمو فسوي ىبأ دئع

 يف ءاج دقف «ةلفغلا يذ ىلع رجحلا يف ليصفتو فالتخا ةيكلاملادنعو 7
 ماجي يضلل .يمخللا نع («ةريخذلا» يف لاق» :«ليلخ رصتخمل باطحلا عش

 : عويبلا يف ذ عدخي ناكو ذقنم نب نابحل لك يبنلا لوقل هيلع رجحي ال ليقف عويبلا يف
 لاق . يبصلاك هلامل ًانوص هيلع رجحُي :نابعش نبا لاقو .ةبالخ ال :لقف تعيابت اذإ
 نيبتيو دعب كلذ هيلع ئفخي ال هنأ الإ ريثكلا وأ ريسيلاب عدخي ناك نإ ىئرأو : يمخللا

 عيبلا نيح دهشُيو ثيدحلا يف ءاج امك طارتشالاب رمؤيو هيلع رجحي الف .هل نبغلا كلذ

 رجحيف هرركت رثكيو  نبغلا يأ كلذ هل نيبتي ال ناك نإو ءرجحلا نع كلذب ينغتسيف
 رخا يف نيلوقلا يبطرقلا ركذو .راجتالا نع رجزني ال نأ الإ هدي نم لاملا عزني الو هيلع

 وهو : باطحلا لاق .رجحلاب لوقلا ىوق مث بهذملا يف امهو :لاقو .ةرقبلا ةروس ريسفت

 , ©85(لاملا ظفحي ال نم وهو هيلع رجحي نم طباض يف هلوخدل رهاظلا

 :هؤاهتناو رجحلا ءادتبا ١

 ناك نإو هتلفغ ببسب هيلع رجحُي ةلفغلا اذ نأ ئلع دمحمو فسوي يبأ قافتا عمو

 .7857 اهمقرو ةرقبلا ةروس يف ةيآلاو 2747 ,7868ص ء"ج «يبطرقلا ريسفت» (177179)

 .1-41١144/ص 25ج هراتحملا درو راتخملا ردلا» )1998٠(

 .50ص هج «ةيدنهلا ىواتفلا» (1"؟81)

 .ه8ص .هج باطحلل «ليلخلا رصتخم حرش ليلجلا بهاوم» )١1785(

"١5 - 



 كفني الو ,مكاح مكحب الإ هيلع رجحي ال :فسويوبأ لاقف ؛ افلتخا امهنأ الإ القاع ًاغلاب
 ريصي يأ - هتلفغ تقو نم هيلع رجحُي :دمحم لاقو .مكاح مكحب الإ هنع رجحلا

 لاوزب هنع رجحلا كفنيو «هدنع ةلفغلا لوصحب ٌكافغم هترو ريص تقو نم - 00

 , 0355ه

 مكاحلا لبق نم هيلع رجحلا لبق هتافرصت نأ دمحمو فسوي يبأ نيب فالخلا ةرمثو

 .دمحم لوق ئلع ةفوقوم نوكتو ,فسوي يبأ يأر ئلع ةذفان ةحيحص ربتعت

 : ةلفغلل هيلع روجحملا تافرصت 2

 ريغصلاك وهف اذه ئلعو «ماكحأ نم هرجح ئلع بترتي اميف هيفسلاك ةلفغلا وذ

 تافرصت يف هانلق امف « زيمملا ريغصلا مكح وه روجحملا هيفسلا مكح نأل ؛زيمملا

 تافرصتل ةبسنلاب ًاضيأ انه لاقي ًافوقوم وأ ًاذفان نوكي امو حصي ال امو اهنم حصي امو هيفسلا
 , (33١؟292ةلفغلا ىذ

 :ةلفغلل رجحلا يف لجرلاك ةأرملا - ١٠١8

 الف ةروكذلا ئلع دمتعي الو غلابلا صخشلا يف («ةلفغلا» دمتعي ةلفغلل رجحلا

 ةلفغلاو نونجلاو هفسلل لجرلا ئلع رجحي امكف ةلفغلل رجحلا مكحب لجرلل صاصتخا
 .ةأرملا يف رجحلا ةّلع ققحتل ةلفغلاو نونجلاو هفسلل ًاضيأ ةأرملا ئلع رجحي

 . ١؟8ص .5ج «راتحملا در» (178*)

 27ج ينايبألل «ةيصخشلا لاوحألا يف ةيعرشلا ماكحألا حرش 2١ 5ا/ص كج «راتخملا ردلا» )585*١(

 .772<ص

"١6 



 فاشل تعد
 اهماكحأو ةيلاملا ةيالولا

 : 520”0ةغللا يف ةيالولا فيرعت 5*2

 وهف هب ماق وأ ًارمأ يلو نم لكو هب ماقو هرمأ كلم : ةيالو هيلعو ءيشلا يلو لاقي

 .هب تحقو هييلوت احل مسا ةيالولاو .هيلوو هالؤه
 : ءاهقفلا حالطصا يف ةيالولا ٠٠ه

 , 0558 ئبأ وأ ءاش ريغلا ئلع لوقلا ذيفنت اهنأب ةيالولا تفرع ءاهقفلا حالطصا يفو

 : ةيلاملا ةيالولا فيرعت 2 5

 نكميو .لاملاب قلعتت يتلا يه ؛لاملا ئلع ةيالولا وأ ةيلاملا ةيالولاف .مدقت ام ءوض يفو

 .ثحبملا اذه عوضوم يه هذهو «ريغلا لامب فرصتلا ئلع ًاعرش صخشلا ةردق اهنأب اهفيرعت

 :ةيلاملا ةيالولا مهيلع تبثت نيذلا رايغألا ٠7

 ءالؤه نأل 50 هفس وأ هتع وأ نونج وأ رغصل نيروجحملا ئلع ةيلاملا ةيالولا تبثت

 ةيالولا لعجو لا نأ ميكحلا 5 ةمحر نم ناكف 0 فرصتلا ىو ال

 :راغصلا ىلع ةيلاملا ا

 يفو .هيصوو يضاقلاو امهيصوو (بألا يبأ) ٌدجلاو بألل راغصلا ئلع ةيلاملا ةيالولا تبثت
 ٌدجلاو بألا يصوو . ةطساوب نكلو نأ بألا لبق نم ٌدجلا. نألو : يناساكلا مامإلا لوقي اذه

 «طيسولا مجعملا»و «56074ص .5ج يرهوجلل «حاحصلا» .778ص ء.هج .ريثألا :نبال «ةياهنلا» (1١؟؟مه)

 3 ٠ا/٠«؛صض 2 جا

 .668صض 77ج «راتخملا ردلا» 13785

 -ا”اك



 ةيالولا ديفتسي ىضاقلا ىصوو .ئنعملا ثيح نم ةوبألا ةيالو كلذ ناكف ءامهنم ةيالولا دافتسا

 اذامل يناساكلا مامإلا نّيبي مث .©*9(ئنعملا ثيح نم ءاضقلا ةيالو كلذ ناكف يضاقلا نم
 ةوبألا امأ» : ئلاعت هللا همحر لوقيف راغصلا ئلع ةيلاملا ةيالولل اساسأ ءاضقلا ةيالوو ةوبألا تلعج

 ئلع رداق وهو بألا ةقفش روفول ةريغص وأ ريغص نم راغصلا قح يف رظنلا لامك ئلإ ةيعاد اهنألف

 نم هراتخا ام هنأ رهاظلاف ,هراتخاو هيضر هنأل ؛هماقم مئاق بألا يصوو .هلقعو هيأر لامكل كلذ

 بألا نع ًافلخ يصولا ناكف هيلع هتقفش لثم هدلو ئلع هتقفش نأب هملعل الإ سانلا رئاس نيب

 هتيالو ترخأت مرج الف .بألا ةقفش نود هتقفش نأ الإ ةقفشلا روفوو يأرلا لامك هل ّدجلاو

 امك ئنعملا ثيح نم بألا ةيالو كلت نأل اهنا هيصو يصوو هيصو ةيالوو بألا ةيالو نع

 .ءاضقلا اهأو . ةيصو يصو اذكو هتهج نم ةيالولا دافتسا هنأل ؛هماقم مئاق دجلا يصوو .انركذ

 سانلا قفشأ ةديمحلا لاصخلاو ىوقتلاو عرولاو لقعلاو ملعلا لامكب هصاصتخال يضاقلا نألف
 هتقفش نأ الإ «هل يلو ال نم يلو ناطلسلا» : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو ءايلو حلصف سانلا ىلع

 ءهيصو اذكو ةبارقلا نع أشنت ال هتقفشو ةبارقلا نع أشنت امهتقفش نأل ؛ّدجلاو بألا ةقفش نود
 , 0548(امهتيالو نع هتيالو ترخأتف

 :راغصلا ئلع ةيالولا ىقحتسم بيترت 5-4

 : ةيفنحل ا بهذم : ًالوأ

 ّدجلا مث ءهيصو يصو مث هيصو مث .بألا راغصلا ئلع ةيلاملا ةيالولاب ءايلوألا ئلوأ :اولاق
 يضاقلا هبصن نم مث .يضاقلا مث ءهيصو يصو مث هيصو مث الع نإو ,(بألا وبأ) حيحصلا

 تشثت امنإو» : هلوقب ءايلوألل بيترتلا اذه ىناساكلا مامإلا للعيو , (03959ىضاقلا يصضو وهو

 فرصتلا نع مهزجعل مهل رظنلا رابتعاب راغصلا ئلع ةيالولا نأل ؛بيترتلا اذه ىلع ةيالولا
 ةقفش قوف بألا ةقفشو .ةقفشلا ئلع ينبم كلذ نأل ؛بيترتلا اذه ئلع مهل رظنلاو , مهسفنأب
 ةقفشلا ىف بألا فلخ ناكف .هراتخمو بألا يضرم هنأل دجلا ةقفش قوف هيصو ةقفشو ؛لكلا
 ةبارقلا نع أشنت هتقفش نأل ؛ ىضاقلا ةقفش قوف ّدجلا ةقفشو .وه هنأك هماقم مئاق ءيشلا فلخو
 هنأل ؛هيصو ةقفش اذكو ىبنجألا ةقفش قوف هبيرق ئلع بيرقلا ةقفش نأ كش الو يبنجأ يضاقلاو

 5 ١ه؟ ص 20ج «عئادبلا» 6 فيينف)

 . 1١67-167 ص هج «عئادبلا» ةنضيول]

 .74١ص كج «راتحملا درو راتخملا رذلا» . ١506 ص هج «عئاذبلا» ةيضيخل]
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 يتأي ءّدجلا دعبو (*(ٌدجلا ةقفش لثم يأ هتقفش هلثم هتقفش تناكف هفلخو ّدجلا يضرم

 معلاو خألاو كن ءالؤه ريغل سيلو .هيصول وأ هل ةيالولا تناكف هريغ نم ئلوأ وهف يضاقلا

 :ةيعفاشلا بهذم :ًايناث

 امهيصو مث الع نإو (بألا وبأ) هّدج مث هوبأ ئئن وأ ناك ًاركذ ريغصلا يلو :اولاق
 مث ءاصيإلاب . ئلوأ ئه لب ٠ ءاّمأ يصولا ناك ولو - ا دو بصبلا

 دلبب هلاومأو دلبب ميتيلا ناك ولو . «هل يلو ال نم يلو ُناطلسلاو :ثيدحلل نيمألا لدعلا يضاقلا

 لوقلا يف مألل ةيالو الو .هلامب طبترت هيلع ةيالولا نأل ؛لاملا دلب يضاق هلاومأ ىلع يلولاف رخآ

 «ّدجلاو 0 دعب ةيلاملا ةيالولا اهل يناثلا لوقلا يفو .حاكنلا ئلع ًاسايق ةيعفاشلا دنع حصألا

 مهل مع لو اك سبا دلحلا 0-0-0 يا لايك ةيبصو نر مما

 , 7"""2يضاقلل ةيالولاف امهيصو 0 0 دجوي مل نإف . هيلو ةبيغ دنع كلذ لحمو

 : ةرورضلل لذفان يلولا ريغ فرصت م٠١٠٠

 «ًاذفان هفرصت نوكيو ريغصلا لام يف يلولا ريغ فرصتي نأ ةرورضلل زوجي «ةيعفاشلا دنعو

 ولو لام ميتيلا اذهلو هيلع يصوب وه :سيلو هنع يبنجأ ميتي هلنع نميف حالصلا نبا ىتفأ دقف

 هيلع فرصلاو هرمأ يف رظنلا هذه ةلاحلاؤ هل زوجي هنأب عايضلا نم هيلع فاخ رمألا يلول هملس

 , 2(3725ةرورضلل هلام نم

 ؟امهيصوو ّدجلاو بألا دقف دنع ةيالو مألل له 0١

 لوقلا ئلع امهيصو وأ ّدجلا وأ بألا 000 لام ئلع اهل ةيالو ال مألا نإ :انلق

 ةيالولا مألا قحتست وحتست لهف ءامهل يصو الو دج الو بأ دجوي مل اذإف «ةيعفاشلا بهذم يف حصألا

 :ناهجو هيف ؟راغصلا اهدالوأ لام ئلع

 ئلع ةيالولا اهل نوكتف ءاهدلو لام يف رظنلا قحتست يرخطصالا 3 هلاق 00

 .74١ص 55ج هراتحملا درو راتخملا ردلا» ء.١ 5 هرص .هج «عئادبلا» (17890)

 . 4١ص (.5ج هراتحملا درو راتخملا ردلا» ء.10ه8ص .هج «عئادبلا» (1"؟9891)

 77ص 14ج (يلماربشلا ةيشاح» .57*8-7517ص :4ج «جاتحملا ةياهن» (19١؟98؟)

 .195"7ص 24ج «يديشرلا ةيشاحوو «جاتحملا ةياهن» )١1878495(

-”"148- 



 .©59ناطلسلل ةيالولا لب ءاهدلو لام ئلع اهل ةيالو ال بهذملا وهو : يناثلا

 :نيملسملا ةعامجل ةيالولا لاقتنا 1 - 

 تلفقتنا نيمأ ريغ وأ قساف مكاح الإ دجوي مل وأ ,نيروكذملا ءايلوألا نم دحأ دجوي مل اذإو

 ءاج دقف . مهنع ةباين مهؤاحلص اهالوتيف «نيملسملا ةعامج ئلإ ريغصلا دلولا لام ئلع ةيالولا

 ملول هنأ يناجرجلا مالك نم ذخؤيو 5 . مهلام ظفح يلوتو مهروجحم لام يف رظنلا نيملسملا

 ةيالو نإ لب .©""*«مهئاحلصل يأ نيملسملل ةيالولا تناك نيمأ ريغ وأ قساف مكاح الإ دجوي

 ةحلصمل نيملسملا ةعامج ئلع ةبجاو ةلاحلا هذه يف راغصلا لام ئلع نيملسملا ةعامج

 تناك» ؛«جاتحملا ةياهن» ةرابع ئلع ًاقيلعت يسلماربشلا ءايضلا يبأ ةيشاح» يف ءاج دقف ,راغصلا

 05550(لاملا وأ سفنلا ئلع فوخلا مدع دنع مهيلع لب» : ءايضلا وبأ لاق .«نيملسملل ةيالولا

 مهسفنأ ئلع اوفاخي مل اذإ راغصلا لاومأ يف رظنلا ئلوت مهئاحلص ئلع يأ نيملسملا ئلع يأ

 . مهلاومأو
 : ءايلوألل بيترتلا اذه ليلعت - 4 ١١١

 اهنأل» : مهلوقب راغصلا دالوألا ئلع ةيلاملا مهتيالو يف ءايلوألل بيترتلا اذه ةيعفاشلا للعي

 الو بأ نكي مل نإف «حاكنلا ةيالوك امهريغ ئلع اهيف ّدجلاو بألا مّدَقَف ,ريغصلا قح يف ةيالو

 رظن يصو نكي مل نإو .هريغ ئلع مُدَقَف ٌدجلاو بألا نع بئان هنأل ؛يصولا هيف رظن ّدج
 نمو .©"؟9«حاكنلا ةيالوك ناطلسلل تتبثف تطقس دق ةبارقلا ةهج نم ةيالولا نأل ؛ناطلسلا

 . هنع يضاقلا هبيني نم وأ يضاقلا وهو ناطلسلا بئان اهرظني ةيالولا هذه لثم نأ مولعملا

 : ةلبانحلا بهذم :ًاثلاث د 4

 هيف مدقيف ةيالو اهنأل (بألل) ,ئثنأ وأ ناك ًاركذ ريغصلا ئلع ةيلاملا ةيالولا تبثت :اولاق
 كانهو 3-5 ضوعب - لعجب ولو لدعلا (هيصول) بألا دعب مث . هتقفش لامكلو حاكتلا ةيالوك بألا

 بألا ناك وأ ءهيصو الو بأ نكي مل نإف .ةايحلا يف هليكو هبشأ بألا بئان هنأل ؛ ةيالولاب عربتم

 ةهج نم تعطقنا ةيالولا نأل ؛ (مكاحلل) ةيالولا تبث هيف ةربتعملا تافصلا ضعب دقفو ًادوجوم

 ."45ص .١ج «بذهملا حرش عومجملا» (1745)

 .7537نص 14ج «جاتحملا ةياهن» (19796)

 .57”7”ص :.4ج «جاتحملا ةياهن ئلع يلماربشلا ءايضلا يبأ ةيشاحرو (177945)

 ."46©ص 17ج (عومجملا هحرشدو «بذهملا» )١183745(

"1١94 



 . مكاحلا يف ةبولطملا طورشلا رفاوت طرشب نكلو ءهل يلو ال نم يلو هنأل ؛ مكاحلل نوكتف بألا

 هيف رفوتت ال وأ ًادوجوم ناك وأ .هدلو ئلع ةيالولاب دحأل صوي ملو دجو وأ بأ دجوي مل نإف
 مكاح دجوي مل نإف .ريغصلا لاومأ يف رظنلل (ًانيمأ) مكاحلا ماقأ ةيالولل ةربتعملا تافصلا
 دمحأ مامإلا مرثألا لأس دقو .ريغصلا لام ةياعرب موقي نيمأف ةلادعلاو ةنامألا نم ةربتعملا تافصلاب

 ةقفشم مأ مهلو يصو مهل نكي مل نإ :لاقف ؟مهب عنصي فيك راغص ةثرو هلو تام لجر نع
 . مهلاومأ اهيلإ عفدت يأ 22""*اهيلإ عفدت

 رئاسو مألاو .خألاك وهف بألاب يلدُي امنإو هسفنب يلدُي ال هنأل دجلل ةيالو الو 6

 ىلع نينومأم ريغ ًالوأ نيروكذملا ادع نمو .ةنايخلا ّلحم لاملا نأل ؛مهل ةيالو ال تابصعلا
 , (135؟لاملا

 رفاوتت مل اذإ ريغصلا لام ئلع ةيالولا يف مكاحلا ئلع مدقت (مألا) نأ ء.يلودبيو- 5

 ةيالولا ئلوتي نميف ةيرورض تافص يهو ةلادعلاو ةنامألا نم مكاحلا يف. ةبولطملا تافصلا

 امنإ ريغصلا ئلع ةيلاملا ةيالولل مألا قاقحتسا مدعب مهلوقف ءاذه ئلعو ءريغصلا ئلع ةيلاملا

 مألا تقحتسا هيف رفاوتت مل اذإف .مكاحلا يف ةبولطملا تافصلا رفاوت دنع لصألا وأ ةدعاقلاوه

 هلو تام نمع دمحأ مامإلل هلاؤس يف مرثألا نع هانركذ ام اذه ديؤيو .ريغصلا لام ئلع ةيالولا

 نامز يف ماكحلا نأل كلذو .اهيلإ عفدت ةقفشم مأ مهلو يصو مهل نكي مل نإ لاقف ءراغص ةثرو

 مامإلا لاق «عانقلا فاّشك» يف ءاج دقف .مدعلاك مهدوجوف مهدنع نييضرم ريغ دمحأ مامإلا

 . "عيش هيلإ عفدي الو مهنم دحأ ئلإ مدقتي نأ زوجي الف «مويلا ءالؤه انماكح امأ) : دمحأ

 ةيالولا نأ رهاظلاف مكاحلا يف ةبولطملا طورشلا رفاوتت ملو .مألا دجوت مل نإف 17

 هيفسلاو نونجملاو يبصلا ئلع ةيالولاو» :لاق دقف ةيميت نبا مامإلا لوق هديؤيو .ّدجلل نوكت

 صيصخت امأو .هريغو ميتيلا ئلع مكاحلاو دجلاو بألا ريغل ةيالولا نوكتو براقألا رئاسل نوكت
 .©0592مودعملاك زجاعلا مكاحلاو .اًدج فيعضف مكاحلاو ّدجلاو بألاب ةيالولا

 :ةيكلاملا بهذم :ًاعبار 4

 نإو هيصو يصول) مث .(هيصول) مث (بألل) ئئنأ وأ ناك ًاركذ ريغصلا ئلع ةيالولا «مهدنع
 الإ براقألا نم مهريغل الو معلل الو خألل الو ّدجلل ةيالو الو .هميقي نم وأ (مكاحلل) مث (دعب

 . 77ص 37ج «عانقلا فاشك» (1؟94)

 . 377ص .؟ج «عانقلا فاشك» (18.0) .؟77ص .؟ج «عانقلا فاشك» )١18199(

 )١8٠1١( ص (ةيميت نبا ىواتف نم ةيهقفلا .تارايتخالا» ١717 .

 د”



 , 07 9هيصو نم وأ بألا نم ءاصيإب

 :ةيرفعجلا بهذم :ًاسماخ ->4

 (بالل) نونجملاو لفطلا لام يف ةيالولا» :ةيرفعجلا هقف يف مالسإلا عئارش يف ءاج

 .©*5(مكاحللف) دجوي مل نإف .(يصوللف) ادجوي مل نإف .(بألل ّدجلا)و

 نونجملاو ريغصلا لام يأ  امهلام يف ةيالولاو» :اهيف ءاج ذإ ليصفت «ةيهبلا ةضورلا» يفو

 اضراعت نإو .ذفن رمأ ئلع اقفتا نإف .اعمتجا ول ةيالولا يف ناكرتشيف ءالع نإو ّدجلاو بلل -
 .9"0عيصولا دقف عم (مكاحلا) مث ءامهدقف عم امهدحأل (يصولا) مث .قباسلا دقع مّدُق

 ٠٠ ةيرهاظلا بهذم :ًاسداس :

 ناك ءاوسف .نونج وأ رغصل هلام هيلع رجح نمو» 5 يرهاظلا مرح نبال ئلحملا يف

 و ب 1 ل ل ولا
 يصولا دارفإب صن طق تأي ملو .زجي مل هل ًارظن سيل ام يصولا هيلع ذفنأ نإو .هدرن ال مزال

 .لوقن اذكه .معن :انلق «بأ هل يذلا ريغصلا يف اذُه اوزيجأف ليق نإف .هاوس ام درو كلذب
 ئلع ةيالولا نأ مرح نبا مالك نم مهفميو 00 *«كلذ نم عنمل رظنلا هل ءيسي هابأ نأ ولو

 نيملسملا نم ءالؤه ريغل ةيالولا تبثت نكلو .مكاحلل مث هيصول مث بألل تبثت هلام يف ريغصلا
 .ريغصلا ةحلصم يف مهريغ نم فرصتلا ناك اذإ مهدوجو عم ئتح

 حجارلا لوقلا 0

 بهذم وه «راغصلا دالوألا ئلع ةيلاملا ةيالولا مهقاقحتسا يف ءايلوألا بيترت يف حجارلاو
 روظنملاو ةفلتخملا تالاحلا يف مهل ةحلصملا ققحي هنألو ؛هيف درو يذلا ليصفتلل ةيعفاشلا
 . مهتحلصم قيقحت راغصلا ئلع ةيلاملا ةيالولا يف هيلإ

 :نيروجحملا نيغلابلا ىلع ةيلاملا ةيالولا 9-7

 ةيالولا نوكت نملف .هفسلاو نونجلاك هيف رجحلا ببس مايقل غلابلا ريبكلا ئلع رجحي دق
 : ةيلاتلا تارقفلا يف هنيبن ام اذه ؟هيلع ةيلاملا

 .؟3144ص .ا*ج ريدردلل «ريبكلا حرشلا» 21١5١١1٠ ص 27ج ريدردلل «ريغصلا حرشلا» ةنيضنف)

 15١ 1١. ؟5صض كج «مالسإلا عئارش» 205

 ."9"ص .8ج مزح نبآل «ئلحملا» (6:*1) ."١5ص ١1ج «ةيهبلا ةضورلا» )5:*#*١1(

"1 - 



 :نونجملا غلابلا ىلع ةيالولا : ًالوأ - ١٠١ هم

 :ةيعفاشلا بهذم : أ

 هيلع ةيالولا هل تناك نمل هيلع ةيلاملا ةيالولاف ًانرنجم ئثنأ وأ ناك ًاركذ  ريغصلا غلب اذإ

 ىلع ةيالولل ةبسنلاب هانركذ يذلا بيترتلا ئلع يضاقلا وأ امهيصو وأ ّدجلا وأ بألا وهو .هرغصل

 بألا وهو رغصلا يف هيلول هيلع ةيالولاف «نونجلا هيلع أرط مث ًاديشر القاع غلب اذإ امأ .راغصلا
 ةيالولا نوكتف ءىراط نونجلا اذه نأ ةجحب يضاقلل ةيالولا نوكت ليقو .امهيصو مث ّدجلا مث

 دهتجم هفسلا نأب لوقلا اذه ئلع در نكلو «ديشرلا لقاعلا غلابلا ئلع هفسلا أرط ول امك يضاقلل

 .2:نونجلا فالخب مكاحلا رظن ئلإ جاتحاف هيف

 ١٠64 ةيكلاملا بهذم :اس :

 خذلل الو ّدجلل دل هيصو وأ بألل هيلع ةيالولاف 00 ,ئثنأ وأ ناك ًاركذ ريغصلا غلب اذإ

 القاع غلب اذإو . يضاقلل ةيالولاف يصو الو بأ دجوي مل نإف بألا نم ءاصيإب 3 معلل الو

 .©ًايصو هبصني نمل وأ يضاقلل ةيالولاف ْنج مث ذيك

 : ةلباتحلا بهذم : ج +6

 . مكاحلا وأ هيصو وأ بأ نم غولبلا لبق هّيلو ناك نمل هلام يف رظنلاف ًانونجم غلب نم :اولاق

 «مكاحلا الإ هيلع رجحي الو هيلع رجحلا ديعأ هدشرو هغولب دعب نج مث ًاديشر القاع غلب نإو
 يضاقللو .هلام يف رظنلا اذكف كلذك هكفو ,مكاحلا ئلإ رقتفي هيلع رجحلا نآل هّيلو وه مكاحلاو

 .22نونجملا ئلع هنع ابئان راتخي نأ

 :ةيفنحلا بهذم :ًاعبار 6

 ام ربك يف هيلع رمتست هرغص يف هيلغاةتباك تناك ىلا ةيالولا نإف ًانونجم ريغصلا غلب اذإ

 «ٌنَج مث ًاديشر القاع غلب اذإ امأ .ًلقاع غلب اذإ الإ هنع طقست ال ةيالولا نألو ؛ًانونجم غلب دق ماد

 هغولب ببسب ناك اهطوقس نأل ؛امهيلإ دوعت دل بألا ةيالو نأ يفنحلا هقفلا نوتم يف روكذملاف

 ًادوجو هتّلع عم رودي مكحلاو لقعلا لاوز اهت ةوبث ةّلع نأل ؛ ةيالولا تداع لقعلا لاز اذإف كاقاع

 كج «عومجمل ا) .ا"ة#”ص 25ج «جاتحملا ةياهن» ءا١الا"ص كج «جاتحملا ينغم» ةتسضسلا

 ش1“
 . 397ص «7ج ريدردلل هريبكلا حرشلا» ء141-0١5١ ص 37ج ريدردلل «هريغصلا حرشلا» (07:*13)

 . 775ص 37ج «عانقلا فاشك» (048*18)

 35 نع



 بجوي ناك سايقلا نأو ناسحتسا وه يفنحلا هقفلا نوتم يف ام نأ حارشلا ركذ دقو .ًامدعو
 طقاسلاو القاع غولبلاب تطقس دق امهتيالو نأل ؛ يضاقلل نوكتو ّدجلاو بألا ئلإ ةيالولا دوعتالأ
 يضاقلا نيعي نأ لوقعملا نم سيل هنأو ٌدجلاو بألا ةقفش روفو وه ناسحتسالا هجوو . دوعي ال

 .©"9ةقفشلا روفوم وهو ريبدتلاو يأرلا نسح وهو دوجوم بألاو ادحأ

 :ةيرفعجلا بهذم :ًاسماخ /٠١61

 الع نإو ّدجلاو بألل نونجملاو ريغصلا لام يف ةيالولاو» :«ةيهبلا ةضورلا» يف ءاج
 .©5530(. . قباسلا دقع مدق اضراعت نإو ذفن رمأ ئلع اقفتا نإف ءاعمتجا ول ةيالولا يف ناكرتشيف
 .ّنُجو ًاديشر القاع غلب وأ ًاتونجم غلب ءاوس يأ ًاقلطم نونجملل - يل ودبي ام ئلع  اذهو

 : هوتعملا غلابلا :ًايناث - 8

 نمل هيلع ةيالولاف ًاهوتعم غلب اذإ «ثنأ وأ ناك ًاركذ هيلع روجحملا ريغصلا «ةيفنحلا دنع
 ًاديشر القاع غلب اذإ امأ . يضاقلاو امهيصوو ّدجلاو بألل يأ هرغص يف هيلع ةيالولا هل تناك
 ىفو . ىضاقلا هراتخي نم وأ ىضاقلا ىلإ لب « سايقلا ىف بألل دوعت ال هيلع ةيالولاف هتع مث

 .©ورغص يف هيلع ةيالولا هل تناك نم ئلإ ةيالولا دوعت ناسحتسالا

 : هيفسلا غلابلا 4 - 

 :ةيكلاملا بهذم : أ

 مل نإ يضاقلا وأ هيصو وأ بألا يأ هرغص يف هّيِلو ناك نم وه هّيلوف ًاهيفس ريغصلا غلب اذإ
 .29يضاقلل هيلع ةيالولاف هفس مث ًاديشر ًالقاع غلب اذإو . يصو الو بأ دجوي

 :ةيعفاشلا بهذم : ب ل

 ءهرغص يف هيلع ةيالولا هل تناك نمل هيلع ةيالولا نوكتو هيلع رجحلا َميِدَتّْسا ًاهيفس غلب نم
 هيلع رجح هفسلا هيلع أرط مث ًاديشر ًالقاع غلب نمو . يضاقلا مث يصولا مث ّدجلا مث بألا وهو

 ىلإ ةيالولا ريصتف ًاديشر هغولبب تلاز دق هوحنو بألا ةيالو نأل ؛هيلع ةيالولا هل نوكتو يضاقلا
 , 313353 ىيضاقلا
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 .455ص ئلاعت هللا همحر ةرهز يبأ ذاتسألل «ةيصخشلا لاوحألا» ' )9:٠1#(

 )١1*80( ص 231ج «ةيهبلا ةضورلا» 5١”.

 ) )1"#11١كج نيدباع نبال «راتخملا در» ص١74ا.

 ) )1"#1١7ءا"”ج ريدردلل «ريغصلا حرشلا» ص١4٠0-141.

 )١181( ءا”7ج «جاتحملا ينغم» .”ال4 .”55ص .7١1ج «عومجملا»و «بذهملا» ص١7١-١791.

 كت ورس



  5١ةلباتحلا بهذم : ج :

 مكاحلا وأ هيصو وأ بأ نم غولبلا لبق هّيلو ناك نمل هلام يف هيلع ةيالولاف ًاهيفس غلب نم .

 هكاحلل هيلع ةيالولا نوكتو هيلع رجحلا ندع .هفسلا هيلع أارطف ًاديشر ٌلقاع غلب نمو 39" ,

  5:ةيفنحلا بهذم : دا

 رجح ئلإ ةجاح نود هرغص يف هيلع ةيالولا هل تناك نمل هيلع ةيالولاف ًاهيفس ريغصلا غلب اذإ

 نم هرجحل لب الف هفسلا هيلع أرط مث اديشر القاع غلب اذإ امأ .©""هيلع رجحي يذلا وه هنأل

 .©53يضاقلل نوكت ةيالولاو ,. يضاقلا ءاضق

 :ةيرفعجلا بهذم : ه م51

 عم مكاحلل مث ءامهدقف عم امهدحأل يصولا مث : ّدجلاو هيبأل هيلع ةيالولاف ًاهيفس غلب نم

 """9انركذ نمل سيلو مكاحلل هيلع ةيالولاف هفسلا هقحل مث ًاديشر غلب نمو . يصولا دقف ,

 ٠ :ةلفغلا وذ :ًاعبار

 ىلع هرغص يف هيلو ناك نمل هيلع رمتست تست ةيالولاف ةلفغ اذ يأ الفغم هيلع روجحملا غلب اذإ

 نوكت هيلع ةيالولا نأ ىري يذلا فسوي يبأل ًافالخ ةفينح يبأ بحاص دمحم مامإلا يأر

 تأرط مث ًاديشر القاع غلب اذإ امأ .هل ةيالولا نوكتف هتلفغل هرجح ررقي يذلا وه هنأل ؛ يضاقلل
 يبأ يأر ىلع اذهو يضاقلا لبق نم هيلع رجحي هنأ امك يضاقلل نوكت ةيالولاف «ةلفغلا هيلع

 (5ت0ر يأرل افالخ فسوي ,

 ١١1 يلولا طورش :

 ناك اذإ ًاملسم نوكي نأو القاع اًرح نوكي نأ هلام يف روجحملا ئلع يلولا يف طرت
 هللا َلَعْجَي ْنَلَول :ئلاعت هلوقل ملسملا ئلع هل ةيالو الف ًارفاك ناك نإف .ًاملسم هيلع ئّلوملا

 اذُهو لذلاب رعشت ملسملا ئلع رفاكلل ةيالولا ذيفنت نألو ؛4اليبَس َنيِئِمْؤُملا ئَلَع َنيِرفاَكّلل

 .؟؟595ص 32ج «عانقلا فاشك»و )35"١1(

 . 05ص .هج «ةيدنهلا ىواتفلا» (1*1) .ه58ص 80ج «ةيدنهلا ىواتفلا» )171١١(

 . 447”ص ةرهز يبأل «ةيصخشلا لاوحألا» (118) ."١51ص 31ج «ةيهبلا ةضورلا» (119)
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 ىف هل هتاواسمل ًارفاك هيلع روجحملا ناك اذإ ًارفاك يلولا نوكي نأ زوجي نكلو .«"""*زوجي ال
 "انف 4

 دشرلا هيف مهطارتش عم «.رهاظلا يف ولو «ةلادعلا» ّيلولا يف ةلبانجلا طرتشاو 9-66

 كلذ اوطرتشا امك دل ل ا ؛ مهلوقب كلذ اوللعو
 يصولاو ّيلولا يف ةلادعلا طارتشا يف ةلبانحلا بهذم لثم ةيعفاشلا بهذمو . , 057 يصولا يف

 , 9"03ةرهاظلا ةلادعلاب ءافتكالا عم

 نأ ةيالولا هل تبثت يذلا يضاقلا يف اوطرتشا ةيعفاشلا كلذكو ةلبانحلا نإ لب 3-5
 تحل يضر الورم نكي مل نإ مث: : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج دقف .ًالدع نوكي

 يف «جاتحملا ةياهن» يفو .(©"(ةلادعلا اهنمو «ةربتعملا تافصلاب مكاحلل ريغصلا ئلع ةيالولا
 .059(نيمألا لدعلا يضاقلا مث ءامهيصو مث هج مث هوبأ ئثنأ ولو ريغصلا ّيلو» :ةيعفاشلا هقف

 ئلع ًارداق نوكي نأو ةيالولا هذهل ًاوفك يصولا وأ يلولا نوكي نأ بجيو ءاذه 07
 تايضتقم نع ًازجاع يلولا ناك اذإ اذه ئلعو «هتيمنتو هريمثت ئلع ًارداق هيلع ئلوملا لام ظفح
 . يصولل ةبسنلاب مكحلا كلذكو اهنع هتيحنتو هلزع يغبنيو هتيالو حصت مل .اهتابلطتمو ةيالولا هذه

 ناك نم الإ ميتيلا لام ئلع ىّلوي نأ زوجي ال» :- ئلاعت هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق
 قحتتسي الو .هريغ هب لدبتسي نأ ةفصلا هذهب نكي مل اذإو هيلع ًانيمأ هيلع ّيَلو امب ًاريبخ ًايوق
 دوقعلا رئاس يف لمعلاك لثملا ةرجأ قحتسا ئماتيلل لمع اذإ نكل ةامسملا ةرجألا

 , 22 (ةدسافلا

 :يلولا ةرجأ 4 - 

 : ميركلا نارقلا نم :ًالوأ

 اوُمقذاَف ًاَدْشُر ْمُهْنِم متسْنا نإ َحاَكْنلا اوْعْلَب اذ ئَتَح ئَماَنيلا اوُلَتباَوط : ئلاعت لاق

 . 7377ص 217ج «عانقلا فاشك» ء167ص .8ج 4 كادبلا» )"م9١)

 )١17*0( 53؟"ص .؟7ج «عانقلا فاشك» ,. 17ص ء؟ج ؛جاتحملا ينغم» .

 )77 )171ص .؟ج «عانقلا فاشك» .

 .#17ص ء3”ج «جاتحملا ينغم» (55*177)

 . 777 32ج «عانقلا فاشك» (1505)
 .175"7صضص :4ج «جاتحملا ةياهنو 64*٠8

 )١96( ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف نم «ةيهقفلا تارايتخالا» ص١8 .
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 2: 1 .؟ 85 ه >2

 َناَك ْنَمَو ءاوُرَبْكي نأ ًاَراَدِبَو ًاَفاَرْسِإ اَموُلُكَأَت الو ءْمُهَلاوُمأ لِ
 0504 فو رغَملاب كال ًاًريقَف ْناَك ْنَمَو )0 ف 71 لق اًينغ

 :ةيآلا هذه ريسفت 2 68

 اينَغ ناك ْنَمَوظ :ىئلاعت هلوق يف «ةيآلا هذه يف «فاشكلا ريسفت» يف ءاج : أ

 نم ففعتسي ينغلاف :يرشخمزلا لاقف «ٍفوُرَْمْلاب لكايلف ًاًريقف َناَك ْنَمَو ,ْففْعَتْسِيلَ

 لكأي ريقفلاو .هلام ئلع اًءاقبإو ميتيلا ئلع ًاقافشإ ىنغلا نم هللا هقزر امب عنقيو عمطي الو اهلكأ

 نم كلذ يف ام ئلع ًاضارقتسا وأ ةرجألا هجو ئلع هريدقت يف ًاطاتحم ًاردقم توق

 , 0559(. .فالتخالا

 لكأ نع هسفن فكيلف لام اذ ءايصوألاو ءايلوألا نم ناك نمو» : يسولآلا ريسفت» يفو : ب

 ركاب ًاريقف ءايصوألاو ءايلوألا نم ناك نمو .ئنغلا نم ئلاعت هللا هاتا امب عفتنيلو ءميتيلا لام

 ؟ال مأ ةرجأ كلذ ٌلعُي لهو . ةروعلا رتسو ةعوجلا دس نم ةيرورضلا هتجاح ردقب يأ فورعملاب

 , 078 (نالوق

 لكأيلق ًاريقق َناَك ْنَمَو ٌففعَتْسيَلف اينَغ َناَك ْنَمَول : : ىلاعت هلوق يف «رانملا ريسفت» يفو : ج

 تحتو هرجح يف يذلا ميتيلا لام ىلإ جاتحم ريغ ًاينغ مكنم ناك نمف يأ «ٍِفوَرْعَملاِ

 ميتيلا لام نم ءيشب عافتنالا نع ينغتسي ال ًاريقف ناك نمو هلام نم لكألا نع فعيلف هتيالو

 الو عرشلا هحيبي يذلا فورعملاب هنم لكأيف هظفحو هريمثت يف هلك وأ هتقو ضعب فرصي يذلا

 يف نورسفملاو ءاهقفلا فلتخا دقو .ةنايخ الو ًاعمط هنودعي الو لضفلاو ةءورملا لهأ هركنتسي
 :ءاطع نعو .ءافولا ةينب هذخأب ضرقلا وه ليقف ءريقفلا يلولل هب هللا نذأ يذلا فورعملاب لكألا
 رجأ هل نإ ءاهقفلا ضعب لاق انه نمو .هلمع ردقو هتمدخ ردقك مهعم لكأيف مهيديأ عم هدي عضي

 , 35" هلاومأ ريبدت ىلوتي يذلا ميتيلا لام نم هلثم

 : ةيوبنلا ةنسلا نم :ًايناث

 يبل ريقفا ىلإ :لاقف هلك يبنلا ئت :أ ةلجر نأ هذ نع هنأ نع كيعش نياورفغ نع“ أ

 , 2506 لثأتم الو ردابم الو برسم ٌريغ كميتي لام نم لك : : ِهِكَع لاقف لاق  ميتي يلو ءيش يل

 .[؟ ةيآلا .ءاسنلا ةروس] (١*؟5)

 .2ا/ 5ص لج يرشخمزلل «فاشكلا ريسفت» ( ١197

 ."84"7-941ص اج «رانملا ريسفت» (19759) . 8١73ص «54ج «يسولآلا ريسفت» (1774)

 .؟6١ص كج «يئاسنلا نئسو «/54 ص 24ج «دواد يبأ نلنسو (1779)
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 ءيشلا ةلثأو .لام لصأ هنم ذختم ريغ يأ لثأتم الو : يباطخلا مامإلا لاق» هحرش يف ءاجو

 هيف لمعلا نم هقحتسي ام ئنعم ىلع كلذ نوكي نأ ميتيلا لام نم لكألا هل هتحابإ هجوو .هلصأ
 ,©272هلمع لثم ردق ئلع فورعملاب هنم ذخأي نأو هل حالصتسالاو

 َناَك ْنَمَو ٌففْعَتْسيْلَف اّينَغ َناَك ْنَمَوظ : ئلاعت هلوق يف - اهنع هللا يضر  ةشئاع نعو : ب

 همايق ناكم هنم لكأي هنأ ًاريقف ناك اذإ ميتيلا ّىلو يف تلزن اهنأ «ٍفوُرْعَملاِب ُلكأْلَف ًاريقق
 ًاريقف ناك نإ هلام حلصيو هيلع موقي يذلا ميتيلا يلو يف تلزن اهنأ :ظفل يفو .فورعملاب هيلع

 لكألا زاوج هلبق ثيدحلاو ةيآلا نم رهاظلاو» : ىناكوشلا هيقفلا لاقو .©""7فورعملاب هنم لكأ

 بوجو مدع ئلع هقالطإ لدي لكألاب نذإلاو .ريذبت الو فارسإ ريغ نم ةجاحلا ردقب رقفلا عم
 , © «ليلدلا هيلعف بوجولا ئعّدا نمو .نكمتلا دنع درلا

 ١ ءاهقفلا لاوقأ :ًاثلاث :

 ًاريقف َناَك ْنَمَو ,ٌففعَتْسيْلَف اّيَغ َناَك ْنَمَوظ :ئلاعت هلوق يف هريثك نبا ريسفت» يف ءاج : أ
 لكأيلف ًاريقف ناك نمو ءًائيش ميتيلا لام نم لكأي ال اًينغ ناك نم يأ «ٍفوُرْعَملاِب لكل
 . هتجاح ردق وأ هلثم ةرجأ نيرمألا لقأ لكأي نأ هل : ءاهقفلا لاق هبو هيلع همايق ردقب يأ فورعملاب

 :نيلوق ئلع ؟رسيأ اذإ ٌدري له اوفلتخاو

 ؛ يعفاشلا باحصأ دنع حيحصلا وه اذهو .ًاريقف ناكو هلمع ةرجأب لكأ هنأل ؛ال :امهدحأ
 .لدب ريغ نم لكألا تحابأ ةيآلا نأل

 لكأك هلدب دريف ةجاحلل حيبأ امنإو ءرظحلا ئلع ميتيلا لام نأل رسيأ اذإ دري .معن :يناثلاو

 , ©ةرطضملل ريغلا لام

 هنأ - ةيفنحلا  انباحصأ بهذم نم هفرعن يذلاو» :صاّصجلل «نارقلا ماكحأ» يفو : ب
 .©2*ًاريقف وأ ناك ًاينغ هريغ الو اضرق ميتيلا لام نم هذخأي ال

 هسف لفتكا اريقذ ناك نإف « هروجحم لام يف ةقفن الو ّيلولل ةرجأ الور : ةيعفاشلا لاق ءادج

 ففْعَتْسَيلَف اّينَغ َناَك ْنَمَوط : ئلاعت لاق فورعملاب ةقفنلاو ةرجألا نم لقألا ذخأ باستكالا نع
 لكألا صخ امنإو .نؤملا ةيقب نم هريغ لكألاكو «ٍفورغملاب كيل اًريقف ناك ْنَمَو

 . ملسمو يراخبلا هجرخأ لاقو 2756١0 ص هج يناكوشلل «راطوألا ليند (1"**؟)

 .؟١50ص هج يناكوشلل «راطوألا لين» (00١1م)

 .56ص 7١ج صاصجلل «نآرقلا ماكحأ» (#18ه) عه ع_عهالص .1ج «ريثك نبأ ريسفت» (17784)
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 صقن ولو . مكاحلا ةعجارم ريغ نم ذخألاب لقتسي نأ يلوللو .عافتنالا هرجو معأ هنأل ؛ركذلاب

 ؛هروجحم لام نم اهممت ًاريقف مهنم لك ناكو هتقفن نع ةيصو تناك اذإ مألا وأ ّدجلا وأ بآلا رجأ

 ىلع لدبلا در هيلع بجي ال رسيأ مث هرقفل يلولا ذخأ اذإو . ئلوأ هعمف لمع الب تبجو اذإ اهنأل

 هيلع روجحملاب هتيالو صاصتخا مدعل كلذ هل سيلف وه امأ ,مكاحلا ريغ يف هلك اذه .رهظألا
 ,0170(هنيأ ئتح هريغ فالخب

 وأ هلثم ةرجأ نم نيرمألا لقأ ميتيلا يصولو» :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو :د

 , 005 مهتيافك

 حجارلا لوقلا

 ذخأي نأ هلف ءًريقف ناك اذإ «هوحنو رغصل هيلع روجحملا يلو نأ لاوقألا هذه نم حجارلاو
 اذهب ةدراولا ثيداحألاو ةميركلا ةيآلا رهاظل هتيافك وأ هلثم ةرجأ نم لقألا هيلع روجحملا لام نم

 :ةميركلا ةيآلا حيرصل هيلع روجحملا لام يف ةقفن الو ةرجأ قحتسي الف ًاينغ ناك اذإ امأ .نأشلا
 نوكي دقو ءاّيصو هوحنو ريغصلا يلو ناك اذإ اذه لكشي دق نكلو . ففي اينَغ َناَك ْنَمَول
 نيخنطلا لام ئلع ةيالولا لامعأب يصولا 2 هيلع روجحملا ًاييرق سيلو ًابيرغ يصولا اذه

 اًينَغ ناك ْنَمَو9 ةميركلا ةيآلا رهاظ نأ :باوجلاو ؟اًينغ ناك ولو ةرجأ الب ًاناجم هوجنو

 ارحل عاب نأ لاملا ئلع ةيالولا تايضتقم نم ناك اذإ الإ ًارجأ قحتسي ال هنأ «ٌففْعَتْسَيْلَ

 ةرجألا قحتسي هنإف ,هيلع ئلوملل هسفن يصولا رجآو كلذ وحنو هظفحو روجحملا لام ةنايصل
 لام نأ ىلع ةعمجم ةمألا نأ ريوج نبا لاقف» :«رانملا ريسفت» يف ءاج دقف ؛ةلاحلا هذه يف

 امك ةجاحلا دنع هنم ضرقتسي نأ هل نكلو ءائيش هنم لكأي نأ هل سيلف «يلولل ًالام سيل ميتيلا
 رجأتسي امك كلذ ئلإ ًاجاتحم ميتيلا ناك اذإ ةمولعم ةرجأب ميتيلل هسفن رجاؤي نأ هلو .هل ضرقتسي

 .("8«رقف لاح الو ئنغ لاح اهب صوصخم ريغ ءارجألا نف هريغ هل

 ١١١37 هيلع نوعا لامو يلولا لام نيب ةطلخلا :

 هيلو عم هيلع نوملا ميتيلا لكأيف «هلايع ةقفن عم هيلع ئلوملا ةقفن طلخي نأ يلولل زوجيو
 ْمُهوطِلاَخُت ْنِإَو ٌرْيَخ ْمُهَل حالضإ ْلُق ا ِنَع َكَتوُلُأْسَيَو» :ئلاعت لاق ءهنع درفي الو
 : ئلاغت 0 ريسفت يف ءاج دقو #29 .. َحِلْصُملا نم َدسْفُملا ٍملْعَ هللاو ٠ « مُكداَوْحَِ

 ىلع قشيو لاملا مهدحأل نوكي نأ ئماتيلا ةطلاخم ديبع وبأ لاق .« مُكئاوخإَف ْمُه ُمَوطلاَخَت ْنِإَوِل

 .75١ص 37ج «جاتحملا ينغم» (175)

 )/“”*٠7( 8"7صض ةيميت نبا ىواتف نم «ةيهقفلا تارايتخالا» .

 .[عا١٠77 ةيآلا «قرقبلا ةروس] ()"#*ةر .94"0٠7ص اج هرانملا ريسفت» (8**1)
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 هيفاك هنأ قري ام ميتيلا لام نم طخأيف هلايعب هطلخ نم ادب دجي الو هنع هماعط درفي نأ هلفاك

 ةخسانلا ةيآلا هذُه تءاجف ناصقنلاو ةدايزلا هيف عقي دق اذهو .هلهأ ةقفن عم هلعجيف يرحتلاب
 ,04مكناوخإ مهف مهوطلاخت نإو يأ « مكئاوخإف» : ئلاعت هلوقو .هيف ةصخرلاب

 حابأ دقف مكناوخإف مدخلاو نكسملاو بارشلاو ماعطلا يف مهوطلاخت نإو :«ي زارلا ريسفت» يفو

 يف ىنعملاو .ةفلاؤملاو ةرشعلا نسح يف لحخدأ اذه نإف «هدلو لاب ءرملا هلعفي يك طالتخالا اذه مهم هلا
 , 07:زئاج كلذف مهلاومأ داسف نمضتي ال اب مهوطلاخت نإو :كلذ

 :هيلع روجحملا لام يف يلولا تافرصت - 4

 :تافرصتلا هذه يف ةدعاقلا : ًالوأ

 .9:”"2ههدشأ ْعْلْبي ئتح ُنَسْحَأ يه لإ ميتيلا َلاَم اوُبَرْقَت الو :ئلاعت لاق

 مهيلع روجحملا لام يف يلولا تافرصت ةيفيك يف ةدعاقلاو . لصألا يه ةميركلا ةيآلا هذهو

 :اهريسفت يف ءاج دقو ء.هوحنو نونجملا هب قحليو « ميتيلا مهسأر ئلعو

 لامب لعفي ام نسحأ يه يتلا ةلصخلاب الإ يأ : ئلاعت هلوق» :«يرشخمزلا ريسفت» يف : أ
 , 3459 هيلإ هوعفداف هّدْشأ غلبي ىتح هيلع هوظفحا : ىنعملاو . هريمثتو هظفح ىهو ميتيلا

 كلذو هريمثتو هحالص هيف امب يأ «ٌنَسْحَأ ّيه يتّلاب الإ» :«يبطرقلا ريسفت» يفو : ب"
 , 049 هعورف ريمثتو هلوصأ ظفحب

 هرمأ مّتيِلَو اذإ ميتيلا لام اوبرقت ال يأ «ٌُنَسْحَأ يه يِتّلاب ّالإ» :«رانملا ريسفت» يفو : ج
 نم هلامب لعفي ام نسحأ يه يتلا لاعفألا وأ ةلعفلاب الإ هّيلو وأ هيصو ةطاسوب ولو هب متلماعت وأ

 هشاعم هب حلصي ام هميلعتو هتيبرت ئلع هنم قافنإلاو هتحلصم ناحجرو «هتيمنتو هريمثتو هظفح

 , 0774© عهداعمو

 :ءايلوألا تافرصت يف ءاهقفلا لاوقأ :ًايناث 0

 مه نيذلا مهيلع روجحملا لاومأ يف ءايصوألاو ءايلوألا تافرصت يف لوقلا ءاهقفلا لصف دقو

 روجحملل ةحلصملا قيقحت ىلع نيدكؤم تافرصتلا هذه يف طباوضلا اونّيبو .مهتيالو تحت

 : مهلاوقأ نمف تافرصتلا هذه يف مهيلع

 رظنلا ئلع الإ هلام يف رظانلا فرصتي الو» : يزاريشلا مامإلا «بذهملا» بحاص لاق : أ

 .64ص .5ج «يزارلا ريسفت» )١19951( .د"ص كج «يبطرقلا ريسفت» )50*١17(

 ./8ص 27ج «يرشخمزلا ريسفت» (11759545) .[18؟ ةيآلا ماعنألا ةروس] (١1"5؟)
 .186ص 48ج هرانملا ريسفت» (18846) . 14ص الج «يبطرقلا ريسفت» (144)
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 الف ةاباحملاو ةبهلاو قتعلاك هيف ظحال ام امأف ؛ طابتغاو ظح هيف اميف الإ فرصتي الو طايتحالاو

 الو رض ال» : لك هلوقلو 4ُنَسْحَأ يه يتتلاب الإ ميتيلا َلاَم اوُبَرقت ًالو» :ئلاعت هلوقل هكلمي

 هلام يف رجتي نأ يبصلا لام يف رظانلل زوجي هنأ كلذ ةلمجو» : هحرش يف ءاجو .(23:9عنارض

 يبنلا نأ رمع نب هللادبع ىئور امل مكاحلا لبق نم ًانيمأ وأ ًايصو وأ ًاّدج وأ ًابأ رظانلا ناك ءاوس

 , ©2:9مةقدصلا ُهلكأت ئتح هلكأي الو هب رجتيلف لام هل ًاميتي يلو نم» :لاق هلك

 اوُبَرَقَت الو» : .لاعت هلوقل ايوخو ةحيلتشملاب يلولا هل فرصتيو» : «جاتحملا ينغمال يفد : ب

 فلتلا بابسأ نع يبصلا لام ظفح يلولا ئلع بجيو «ُنَسْحَأ ّيه ه يِنّلاب الإ ميتيلا َلاَم

 اذإو . ًابوجو هصيلختل هضعب لذب هلف ٠ «ميتيلا لام ئلع ملاظ د . هؤامنتساو

 هل بدو . كلذ يف هب قفتريل باستكالا ئلع يلولا هربجأ هب قيلي بسك هيفسلا وأ يبصلل ناك

 ًاروج فخي مل اذإ اذه «ةيافكلا هعير نم لصح اذإ ةراجتلا نم ئلوأ وه لب ,راقعلا هل يرتشي نأ

 .©29راقعلل ًابارخ وأ هريغ وأ ناطلسا نم

 : هريغو رمع لوقل ميتيلا لامب ةراجتلا بحتسيو» :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو : ج

 , 2(3:9ةقدصلا هلكأت ال يك ئماتيلا لاومأب اورجتا»

 :يلولا ىلع ةروظحملا تافرصتلا

 نم يرتشي نأ الو ءريغصلاك هيلع روجحملا لام نم يلولا نهتري نأ حصي ال ةلبانحلا لاق

 ةمهتلا ةنظم هنأل ؛روجحملا ئلإ هلام نم ًائيش - يلولا يأ - عيبي نأ وأ هسفنل ًائيش روجحملا لام

 نيب ةمهتلا نأل ؛تافرصتلا هذه لثم هل زاج ىلولا وه ناك اذإف .بألا رظحلا اذه نم ئنثتسيو

 اذهبو .هظحل هسفن ظح كرتو هيلإ ليملاو هلو لع ةقفشلا دلاولا عبط نم ذإ ةيفتنم هدلاوو دلولا
 . 0")هكاحلاو يصولا قراف

 ىلع ءانثتسالا اورصقي ملف ٌدجلاو بألا اونثتسا مهنكلو «ةيعفاشلا لاق كلذكو ٠7

 دارأ نإو» :ةيعفاشلا هقف يف يزاريشلل «بذهملا» ىف ءاج دقف .ةلبانحلا لاق امك طقف بألا

 لامكل كلذ يف نامهتي ال امهنأل ؛كلذ زاج اًدج وأ ًابأ ناك نإف «ريغصلا لامب هلام عيبي نأ يلولا

 ,. ."45ص 17ج «بذهملا» (55*"1)

 ."47ص 17ج «بذهملا حرش عومجملا» (47*1

 .17154ص (.7ج «جاتحملا ينغم» )١18754(

 )١54( ةيميت نبا ىواتف نم «ةيهقفلا تارايتخالا» ص8"١17 .

 ).ه*١1( 735؟4ص 37ج «عانقلا فاشك» .

 ضر



 لام نم ٌيصولا يرتشي ال» :لاق ِةلَك يبنلا نأ يور امل زجي مل امهريغ ناك نإو امهتقفش

 ,©0(هل كلذ لعجي ملف .هسفن نم هلام عيب يف هل ظحلا بلط يف مهتم هنألو .« ميتيلا

 ١4 هتشيعمل روجحملا لام نم قافنإلا :

 ًاقافنإ هتشيعم ضرغل نيروجحملا نم هتيالو تحت نم ئلع يلولا قافنإ نوكي نأ يغبني
 فارس ريع نم هيلع قفنيو» : يزاريشلا «بذهملا» بحاص لاق ءريتقت الو هيف فارسإ ال لدتعم

 , 7*7 ماَوَق كلذ َنْيَب ناكو اوُرتقي لَو اوُرْسُي ل اوُقَمْنَأ اَذِإ َنيِذلاَو» : ئلاعت هلوقل راتقإ الو

 فرسأ نإو مث رّثق نإف فورعملاب هيلع قفنيو» :ًاضيأ ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يفو

 , (077557(نمضو مث

 :روجحملا توقب هتوق يلولا طلخ - 4

 ْمُهوطِلَخُ ْنِإَو ٌريخ ْمُهَل حالَصإ لق مانيلا نَع َكَتوُلَأَسيَو : لاعت هلوق قبس اميف انركذ
 هذه هيلع لدت اميف نيرسفملا لاوقأ انركذو * ٍَحلصُملا َنِم م َدِسْفُملا مْلْعَي هللاو , مُكئاَوخِإف

 هلايعو يلولا عم ميتيلا لكأيل هماعط هنمو ميتيلا لامب هماعط هنمو يلولا لام ةطلخ زاوج نم ةيآلا

 فاشك» يف ءاج دقف .ةطلخلا هذه يف ءاهقفلا لاوقأ ضعب انه ركذنو . (509طيلخلا اذه نم
 طلخلا يأ وهف هشيعب نيلأو هب قفرأ هيلو توقب - ميتيلا توق يأ - هتوُق طلخ ناك ئتمو» :«عانقلا

 قفرأ ةنوقي ميتيلا دارفإ ناك نإو 4 مُكَناَوْخَِف ْمُهوطلاَخَت ْنِإَوِل : ىلاعت لاق قفرلل ًابلط 7

 يبصلا لامب هلام طلخ يلوللو» : (جاتحملا ينغما) يفو 07 0ةحلصملل ةاعارم يلولا هدرفأ هب

 , 0050 9عظح هيف ىبصلل ناك اذإ قافترالل هتلكاؤمو

 ئماتيلل يأ ةريغصلاو ريغصلل ةبسنلاب نوكت ةطلاخملاو ةطلخلا هذه نأ «يل ودبيو - ٠

 بحسنت الف ءاذه ئلعو ءاهقفلاو نيرسفملا لاوقأ نم رهاظلا وه امكو ةميركلا ةيآلا رهاظ وه امك

 اوسيلو رابك ءالؤه نأل ؛نيغلابلا هيفسلاو هوتعملاو نونجملاك نيروجحملا ةيقب ئلع ةطلخلا هذه

 ةلاحلا هذه يفف .بألا وه مهيلع يلولا ناكول امك هتيب يف يلولا عم نوشيعي اوناك اذإ الإ « ئماتي
 سايقلاب ةيوس طيلخلا نم نولكأيو هلايع توقبو يلولا توقب مهتاوقأ ةطلخ زاوجب لوقلا نكمي

 . ميتيلا توقب يلولا توق طلخ ئلع

 ."”ه"6ص 7١2ج (عومجملا هحرشدو «بذهملا» (1"*ه1)

 .[51/:ناقرفلا ةروس] يف ةيآلاو .#هه ص .١ج «عومجملا هحرشو» «بذهملا» (6"1ه5)

 ,111/ ةرقفلا (1**ه4) .175ص 17ج «جاتحملا ينغم» (18"ه*)

 . 7١ص 37ج «جاتحملا ينغم» (19261) /6١7ص .7ج «عانقلا فاشك» (165)

 ل 3"



  1١14١هميلعت ىلع روجحملا لام نم قافنإلا :

 دقف «هميلعت ئلع ريغصلاك روجحملا لام نم يلولا قافنإ بودنملا وأ حابملا قافنإلا نمو

 بتكملا يف - ميتيلا كرت يأ - هكرت يلولل زوجيو» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج

 ؛هلام نم هنع ةرجألا ءادأ هلو .هعفني امو بدألاو ةيامرلاو طخلا هميلعت ًاضيأ هلو .هعفني ام ملعتيل

 , 9”2«هلوكأم نمث هبشأ هحلاصم نم كلذ نأل

 يلولل زوجيف «هب ةريغصلا لومش نم عنام الف «ريغصلا قحب ًاقوسم ناك نإو مالكلا اذهو

 وحن نمو نيدلا رومأ نم اهعفني ام اهميلعت ضرغل هتيالو تحت يتلا ةريغصلا لام نم قفني نأ

 .زيرطتلاو ةكايحلاو ةطايخلاك اهل ةبسانملا فّرحلا ضعبو ةباتكلاو ةءارقلا

 :راغصلل لافطألا بعُل ءارش - 0

 لافطألا بعُت نم ءيش ءارش امهيلع يلولل زاج «ةريغص وأ ًاريغص هيلع روجحملا ناك اذإو

 يلوللو» : «عانقلا فاشكو» يف ءاج دقف ءامهلام نم حابملا قافنإلا ِس ءارشلا اذه نوكيو .امهل

 ريغ بعللا ءارش يأ  اهؤارش هلو «سأر الب يأ ةروصم ريغ بعلب بعلت نأ :ةريغصلل .نذأي نأ

 بلطي ام ىلع نرمتلا ةحلصم هيف لب ءهيف روظحم ال هنأل زاهلام نم هلررهجمل د ةرودمملا

 ًاضيأ وه هنأل ؛ركذلا ريغصلل لافطألا بعل ءارش زاوج زاوجلا اذه ئلع ساقيو .(00040(. .اهنم

 نألو ؛هبسانيو هعفني ام ىلع نرمتلاب هديفتو حابم اهيف بعللا نأل ؛بعللا هذهب بعللا ئلإ ةجاحب

 .كلذ ئثنألا ئوهت امك اهب بعللا ىوهي ريغصلا

 :ةيجوزلا زاهجب ةروجحملا زيهجت - ١١١8#

 يلحو بايث نم اهب قيلي امب اهجوز اذإ اهزيهجت م اهيلولو» :«عانقلا فاشك» يف ءاج

 يه نم لام نم كلذب موقي يلولا نأ يل ودبيو .©2"؟2«اهحلاصم نم هنأل ؛ةداعلا ئلع شرفو

 ام اهل ءيهي يذلا وه جوزلا نأل ؛اهيلع بجاو ريغ كلذ ناك نإو ءاهجيوزت دنع هتيالو تحت

 قفنت ةأرملا نأ ىلع مهتاداعو سانلا فرع ىئرج اذإ نكلو «ةداعلا ئلع شرفو بايث نم اهب قيلي

 اهمزاول ضعب ءارشل وأ ةيجوزلا تيبل زاهج نم هجاتحت ام ةئيهت ئلع اهرهم نم وأ اهلام نم

 ءارشل مدقملا اهرهم نم وأ اهلام نم يلولا قفني نأ ةلاحلا هذه يف زوجيف ءاهبايثك اهب ةصاخلا

 . «عانقلا فاشكو يف ءاج ام

 . 73؟08ص . 17ج «عانقلا فاشك» (1ها/)

 لبق نم اهب بعللا زوجي يتلا بعُللا نع قبس اميف انملكت دقو ,.5755ص .؟ج «عانقلا فاشك» (1"ه4)
 أ سأرلا ةعوطقم نوكت نأ اهيف طرتشي لهو ءراغصلا

 .7372ص 17ج «عانقلا فاشك» (1١*هو)

 - ير



 نتن بقل

 :فرصتلا ىنعم - 4

 وهو ًايعرش ًارثأ جتني وأ ًامازتلا ءىشني لوق وأ لعف لك وه يهقفلا حالطصالا يف فرصتلا
 عيبلا لثم يلوق فرصتو .حابملا لاملا ىلع ءاليتسالاو فالتإلاو بصغلاك يلعف فرصت :ناعون

 . ةراجإلاو

 : يلوقلا فرصتلا عاونأ 6 - 

 :ناعون يلوقلا فرصتلاو

 وه اذهو نيدقاع دوجو مزلتسي يلاتلاب وهف ,نيصخش نم نيتدارإ طابترا نع أشني :(لوألا)

 .دقعلا

 وه اذهو .نيدقاع دوجو مزلتسي ال وهف ءدحاو صخش نم ةدحاو ةدارإب أشني :(يناثلا)و

 . قتعلاو «قالطلاو ,فقولا لثم ةدرفنملا ةدارإلاب فرصتلا وأ يدارفنالا فرصتلا

 :دقعلاو يلوقلا فرصتلا 5

 لمشي هنأل ؛دقعلا نم معأ فرصتلا يعون دحأ وهو يلوقلا فرصتلا نأ فرعي هانركذ اممو

 .دقعلا وهو نيتدارإ طابتراب متي امو .يدارفنالا فرصتلا وهو ةدرفنم ةدارإب متي ام

 ةملك نولمعتسي ةعيرشلا ءاهقف نإف .,يدارفنالا .فرصتلاو دقعلا نيب قرافلا اذه عم نكلو

 نم « يدارفنالا فرصتلا ىنعملو دقعلا ىنعمل لماشلا ىلوقلا فرصتلا ىنعم هب نوديريو (دقعلا)

 .075(مهريغو نيرذانلاو نيفلاحلاو نيبهاولا دوقع كلذكو» : ةيميت نبا مالسإلا خيش لوق كلذ

 فرصتلا ىنعمب «دقعلا» ةملك لامعتسا ًاضيأ رظناو .اهدعب امو 8١ص «ةيميت نبا مالسإلا خيشل :دوقعلا» ( 10

 «ناآرقلا ماكحأ»و «.178١ص :ج ,يناديملل «بابللا» باتك , يدارفنالا فرصتللو دقعلل لماشلا يلوقلا

 ةضياو ."ج «يبطرقلا ريسفت)و 2.754 ص كج .صاصجلل

 *نيريرل



 لمشي يلوقلا نأو ,يلعفو .يلوق :ناعون هنأو فرصتلاب دوصقملا نيبت دق ذإو - 17

 جتنتو لاملاب قلعتت يتلا تافرصتلا «ةيلاملا تافرصتلاب دوصقملاف «يدارفنالا فرصتلاو دقعلا

 وأ ةيلوق تافرصت تناك ءاوس لاملا وه اهّلحم وأ اهعوضوم نوكي يتلا يه يأ «هيف ًايعرش ًارثأ

 .قتعلاو قالطلاك ةيلاملا ريغ تافرصتلا يهف .لاملا اهعوضوم نكي مل اذإ امأ «ةيلعف

 :ةيلاملا تافرصتلا ءارجإل ةيلهألا 4

 ةمزاللا ةيلهألاب ًاعتمتم صخشلا نوك هب دّتعُي هجو ىلع ةيلاملا تافرصتلا ءارجإل طرتشيو
 تافرصتلا هذهب تبثت يتلا قوقحلاب ًانئاد يأ .ًانيدم وأ ًانئاد اهب هتروريصو تافرصتلا هذه ءارجإل

 .اهب تبثت يتلا قوقحلاب ًانيدم وأ
 دوصقملا امف .ءادألا ةيلهأو بوجولا ةيلهأب صخشلا عتمتب اهانركذ يتلا ةيلهألا تبثتو

 : بوجولا ةيلهأ 1-8

 ةعورشملا ,قوقحلا بوجول ناسنإلا ةيحالص :ةيمالسإلا ةعيرشلا ءاهقف دنع بوجولا ةيلهأ

 .تابجاولا هيلع تبثت وأ ريغلا ىلع قوقحلا هل تبثت نأل هتيحالص :يأ .هيلع وأ هل

 يعرش فصو مهدنع ةمذلاو .(ةمذلا) ب ءاهقفلا هيمسي امب ناسنإلل تبثت ةيلهألا هذهو

 لاق دقف ,ناسنإ لكل تبثت يحالطصالا ىنعملا اذهب يهو .هيلعو هل امل ًالهأ ناسنإلا هب ريصي
 نم هيلع امو قوقحلا نم هل امل ًالهأ نوكي يلاتلابو «ةّمذ هلو الإ دلوي دولوم نم ام :ءاهقفلا

 . .تابجاولا

 هنوك يأ (ةايحلا) وه ناسنإلل بوجولا ةيلهأ توبث ساسأ نأ لوقن نأ اننكمي كلذ ىلع ءانبو

 ذنم هل تبثت ةمذلا نإف ءاّيح هتدالو ذنم  ةايحلا ةفص  ةفصلا هذهب نوكي هنإ ثيحو .اّيح ًاناسنإ

 نوكت ةمذلا ىلع ءانبو .ًاّيح ًاناسنإ هنوك يأ ةايحلا ساسأ ىلع هل اهتوبثو ءاهقفلا لاق امك هتدالو
 هباستكا ساسأ يه ناسنإلل وأ ناسنإلا يف (ةايحلا) نأ هلك كلذ لصاحو .بوجولا ةيلهأ هل

 ْ : . بوجولا ةيلهأ

 بوجو ةيلهأ نينجلل تبثت : ءاهقفلا لاق بوجولا ةيلهأ توبث ساسأ يه (ةايحلا) تناك املو

 ال نينجلاو هثروم تام اذإ ثاريملا هل تبثي هنإف يلاتلابو .هيف ةايحلا صقنل ةصقان تناك نإو

 هذه نإ مث . هثروم نم ثرو امل بوجو ةيلهأ هل نأ الولو اّيح دلوي نأ طرشب همأ نطب يف لازي

 نكميو لب .275هتافو نيح ىلإ ًايح هتدالو ذنم هقرافت ال يهف ةايحلا اهساسأ ناك امل ةيلهألا

 ./"ص «هقفلا لوصأ يف زيجولا» انباتك (1851)
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 ماكحأ ىلع انمالك دنع دعب اميف هنيبنس امك  تالاحلا ضعب يف توملا دعب ةيقاب هتمذ رابتعا

 .- ىلاعت هللا ءاش نإ تيملا

 ٠-١ ءادألا ةيلهأ :

 ءادأب يأ ءادألاب بّلاطُي نأب ناسنإلا ةيحالص :ءاهقفلا حالطصا يف ءادألا ةيلهأب دوصقملا

 اهيلع بترتت وحن ىلع هلاعفأو هلاوقأ ربتعت نأو هقوقحب بلاطي نأب هتيحالصو «قوقح نم هيلع ام
 ًابجاو وأ هل ًاقح يعرشلا هرثأ هيلع بترت يلام فرصت هنم ردص اذإف ءاهل ةررقملا ةيعرشلا راثآلا
 هيلع بقوُع عرشلا رظن يف ةميرج وه ًالعف بكترا اذإو ًأربتعم ًءادأ ناك ةدابع ىدأ اذإو هيلع
 : اعرف ةرزفملا ةيوقفلاب

 يف اهدوجو أدبي وأ ةيلهألا هذه أدبتف اذه ىلعو .ةايحلا ال زييمتلا :ةيلهألا هذه ساسأو

 .©25ةاقاع هغولب دنع هزييمت لماكتب لماكتتو ءهيف زييمتلا ءدبب ناسنإلا

 :ةيلهألا يف لجرلاك ةأرملا 0١

 ةيلهأ ساسأ يه ةّمذ اهل نأ ينعي اذهف ,يسانألا ةلمج نم ًاناسنإ ةأرملا تناك املو

 .اهتوم نيح الإ اهقرافت الو اهتدالو نيح نم ةيلهألا هذه اهل تبثتف «بوجولا

 ىلع يتلا ءادألا ةيلهأ اهل نأ كلذ ىنعمف «ةيعرشلا فيلاكتلاب ةفلكم ةأرملا تناك املو

 يف لجرلاك ةأرملاف ءاذُه ىلعو .اهقوقحب ريغلا يه بلاطُتو ةيعرشلا فيلاكتلاب بّلاطت اهساسأ

 ةيلاملا تافرصتلا يف لجرلاك ةأرملا | ١١947

 نأ امك ةيلاملا تافرصتلا ءارجإ ةيلهأ اهلف .ءادألا ةيلهأو بوجولا ةيلهأ ةأرملل تناك املو

 .ةلماك ءادأ ةيلهأ اهل تماد ام ءأمامت لجرلاك

 ءادألا ةيلهأ اهيف مدعنت اهنإف ءًالثم نونجلاك ةيلهألا ضراوع ضعب اهتيلهأ باصأ اذإ امأ
 صقنل اهيلع رجحيف «ًامامت لجرلل ثدحي امك ءالثم هفسلاب صقنتو ,نونجلاب مدعنتف «صقنت وأ

 يذلا وحنلا ىلع اهمادعنا وأ هتيلهأ صقن دنع ًامامت لجرلاب لعفي امك اهتيلهأ مادعنا وأ اهتيلهأ

 .هانلصف

 .الا"ص «هقفلا لوصأ يف زيجولا» انباتك (5"1)
5 



 :ةيلاملا ةأرملا تافرصت نم نارقلا يف درو ام ضعب

 نإو .فورعمب مكي اورمتئاو ,ٌنهروجأ ٌنهوتآف مكل نعضرأ نإفإ : ىلاعت لاق : ًالوأ
 , 079ه ىرخأ هل عضرتسف مترساعت

 ةرجأ نهوطعي نأ ءابآلا ىلعف مكدالوأ نعضرأ اذإ تاقلطملا نأ اهريسفت يف ءاجو

 عم لجرلا فلتخا نإو .ةيبنجألا رجأتسي امك عاضرلل هتأرما رجأتسي نأ لجرللو .نهعاضرإ

 ىلع اههركي نأ هل سيلف .ةرجأ نم هديرت يذلا اهيطعي نأ ىبأو اهنم هدلو عاضر ةرجأ يف هتقلطم

 , 09 اهريغ هدلول ةعضرم رجأتسيلو هدلو عاضرإ

 اهعوضوم يتلا ةراجإلا دقع يف ًافرط نوكت نأ نكمي ةأرملا نأ فرعي اهانعمو ةيآلا هذه نمو
 تاراجإلا رئاس «لفط عاضرإل اهسفن ةأرملا ريجأت ىلع ساقيو .نيعم رجأ ءاقل لفط عاضرإ

 ناكم وأ «تيب ةفاظن وأ «بايث لسغك اهسفنب اهمدقت ةمدخ اهعوضوم ناك ءاوس ًاعرش ةحابملا
 .هكلمت راقع وأ «لوقنم لام ةعفنم

 نإف دلو ْنهل نكي مل نإ مكجاوزأ كرت ام فصن مكلو» :ىلاعت لاق :ًايناث - 4

 ةحيرص ةيآلاف .©"774نيد وأ اهب نيصوي ةّيصو دعب نم .نكرت امم عبّرلا مكلف دلو َّنِهل ناك
 ىلع ليلد اذهو .ةئثرولا ىلع ةكرتلا ةمسق قبسي اهتيصو ذيفنت نأو «ةأرملا نم ةيصولا زاوج يف

 .ةيلاملا تافرصتلا ءارجإ يف ةأرملا ةيلهأ

 :ةيلاملا ةأرملا تافرصت يف ةيوبنلا ل

 عم عيبلاو ءارشلا باب» :- ىلاعت هللا همحر  هلوق «يراخبلا حيحص» باتك يف ءاج :ًالوأ
 , 039 ةريرب ةصق نم ًافرط بابلا اذه يف يراخبلا مامإلا ركذو .«ءاسنلا

 تناك ةريرب نأ ةددعتملا اهتاياورب «يراخبلا حيحص» يف تءاج امك ةريرب ةصق ةصالخو

 قتعتف ةنيعم ةدم يف مهيلإ : و ا تبتاك دقو ةكولمم ةيراج

 ءادأ يف اهتدعاسم - اهنع هللا يضر  ةشئاع نينمؤملا مأ نم ةريرب تبلطف ؛ ,غلبملا اذه ءادأ دعب

 انييجص ءارش اهدايسأ نم اهيرتشت نأ  اهنع هللا يضر  ةشئاع اهيلع تضرعف «ةبتاكملا لام

 .[5 ةيآلا :قالطلا ةروس] (5*"1)

 . 158-1594ص :, 14ج «يبطرقلا ريسفت» (1754)

 )*"١( ةيآلا :ءاسنلا ةروس] ١1[.

 .ا/٠-"54ص «5ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصو (1855)

 كة



 ةديسلا ىلإ اهعيب ىلع ةريرب دايسأ قفاوف ءارشلا اذه مامت دعب اهقتعت مث .ةبتاكملا غلبم وه نمثب

 يضر  ةشئاع ةديسلل لاق كي هللا لوسر كلذ غلب املف . مهل ءالولا نوكي نأ طرشب نكلو ةشئاع
 «سانلا يف بطخو هك هللا لوسر ماق مث . «قتعأ نمل ٌءالولا امنإ يقتعاف يعاتبا» : اهنع هللا

 «ٌقتعأ نمل ٌءالولا امنإ «ٌئكالولا يلو نالف اي ٌقتعا مهدحأ لوقي مكنم لاجر لاب ام» : لكك هلاق اممو

 , 0555تاياورلا ضعب ىف ءاج امك

 :ةريرب ةصق نم دافتسي ام 65

 ةبغرو ةريرب ةصق نأشب يراخبلا مامإلا هاور ام ىلع ًاقيلعت ينالقسعلا رجح نبا مامإلا لاق

 رجح نبا لاق .ةصقلا هذه نم دافتسي امو ءاهقتعو اهئارش يف  اهنع هللا يضر  ةشئاع ةديسلا

 تناك ولو هريغو عيبلا يف اهسفنل فرصتت ةديشرلا ةأرملا نإو» :- هللا همحر  ينالقسعلا
 : 01340 (ةجيوزم

 اهتلسارمو ءاهجوز نذإ ريغب اهلام يف ةديشرلا ةأرملا فرصت زاوجو» :ًاضيأ رجح نبا لاقو
 .©5ةةمءارشلاو عيبلا رمأ يف كلذك بناجألا

 :اهتيراج قنعت ةأرملا :ًايناث 7 7

 نينمؤملا مأ نأ  امهنع هللا يضر سابع نبا نع «هحيحص» يف يراخبلا مامإلا جرخأ

 لوسرل تلاقف دلي يبنلا نذأتست ملو اهل ةيراج  ةديلو تقتعأ اهنأ هثربخأ ثراحلا تنب ةنوميم

 اهتيطعأ ول كنأ امأ» :لاق .معن :تلاق «؟تلعفوأ» : لك لاق . يتديلو تقتعأ ينإ : كك هللا

 . 27«كرجأل مظعأ ناك كّلاوخأ

 تنب ةنوميم يأ  اهنإ» :هلوق ثيدحلا اذه ىلع ينالقسعلا رجح نبا قيلعت يف ءاجو

 .1417-184/ص هج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (51*17)

 دوصقملاو .ةباتكلا هنم عقت نم :ءاتلا رسكب (بتاكملا)و .ةباتكلا هل عقت نم :ءاتلا حتفب (بتاكُملا

 لصح يذلا ةباتكلا غلبم وه لاملا نم ًاغلبم قيقرلا ءادأ ىلع (ةمألا وأ دبعلا) قيقرلا قتع قيلعت ةباتكلاب

 ىمسي لاملا نم غلبملا اذهو .امهنيب اميف اهيلع قفتي ةنيعم ةدم لالخ .هقيقرو ديسلا نيب هيلع قافتالا
 . (ةبتاكملا لام)

 .197١؟ص هج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» ةتسضكيل]

 .1944١ص .هج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» 259

 .؟7١875١5ص هج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (1١؟317)

 اا



 كردتسي ملف كي يبنلا رمأتست نأ لبق اهتديلو تقتعأ اهنأو ةديشر تناك  اهنع هللا يضر ثراحلا
 . 272(هلطبأل اهلام يف فرصت اهل ذفني ال ناك ولف «ىلوألا وه ام ىلإ اهدشرأ لب ءاهيلع كلذ

 :ةيلاملا ةأرملا تافرصت يف ءاهقفلا هلاق ام ضعب 2-6

 نأل .عامجإلاب ًادحاو ًالوق اهتعرازم حصتف ةدترملا امأو» : يناساكلل «عئادبلا» يف ءاج
 , 9"0«ةملسملا ةعرازم ةلزنمب اهنم ةعرازملا حصتف ةملسملا تافرصت ةلزنمب ةذفان اهتافرصت

 ةيلاملا تافرصتلا اهنم حص ةملسملا ةأرملا نم حص اذإف .ةيلاملا تافرصتلا نم ةعرازملا دقعو

 . ىرخألا

 ل ل ءاهقفلا نأ عقاولاو
 بوجولا ةيلهأب عتمتت ةأرملا نأب مهنم ءافتكا فرصتلا وأ دقعلا اذه ءارجإ ةيلهأ يف لجرلاك ةأرملا

 عوضوم ركذ يناساكلاو 0 ةيلاملا تافرصتلا ءارجإ ةيلهأ اهل نوكتف « ًامامت لجرلاك ءادألاو

 .ةدترملل ةبسنلاب اهركذ ةبسانمب ةملسملا نم اهعوقو ةحصو ةعرازملا

 ؟هتجوز ةبه ةحصل جوزلا نذإ طرتشي له 68

 انلق امك ةأرملاو «ةيعرشلا تنزيل عاونأ نم عون وه اهلاف لك وأ اهلام نم ًائيش ةأرملا ةبه
 ةيلاملا اهتافرصت ةحص كلذ ىنعمو «ةديشر ةلقاع تماد ام لجرلاك ةلماك ءادأ ةيلهأ كلمت

 . اهيلع روجحم ريغ تماد ام دحأ نذإ ىلإ ةجاح نود ةذفان هذه اهتافرصت نأو ءاهلامب ةقلعتملا

 ةيلهأ نم هانررق امع سابتلالا لوزيل هيف حجارلا نّيبنو هركذن فالخلا نم ًائيش لوقن اميف نأ الإ

 . لجرلاك اهيف اهنأو ةأرملا
 : (يناثلا)و .روهمجلا لوق (لوألا) : : نيلوق يف ةلأسملا هذه يف فالخلا صخلن نأ نكميو

 .هب ٌلدتسا امو نيلوقلا يلي اميف ركذنو .روهمجلل نيفلاخملا لوق

0 

 جوز اهل ناك اذإ اهقتعو اهجوز ريغل ةأرملا ةبه باب» :«هحيحص» يف يراخبلا مامإلا لاق

 ءاهفّسلا اوتّؤت الو» :ىلاعت هللا لاق ءزجي مل ةهيفس تناك اذإف ,ةهيفس نكت مل اذإ زئاج وهف

 .؟9١5ص 20ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصال ةنضففل]

 . ١ 7ا/ص كج «يناساكلل «عئادبلا» ةتضضفف)
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 لاق مكحلا اذهبو :يراخبلا لوق ىلع ًاقيلعت ينالقسعلا رجح نبا لاق .24مُكلاومأ
 0ك لا

 الو جوز تاذ ةأرما ىلع ًاضيأ رجحلا زوجي ال» :يرهاظلا مزح نبال «ىلحملا» يف ءاجو

 تضاح اذإ لاملا سأر نم كلذ لك ةذفان امهتبهو امهتقدصو ءبسأ تاذ ريغ الو بأ تاذ ركب

 ناميلس يبأو رو يبأو « يعفاشلاو  ةفينح يبأو .يروثلا نايفس لوق وهو ,ءاوسب ءاوس لجرلاك

 , 070096. . . مهباحصأو

 :روهمجلل نيفلاخملا لوق :ًايناث 9

 دحاو عماج اهعمجي ةفلتخم لاوقأ ىلع مه امنإو دحاو لوق ىلعاوسيل روهمجلل نوفلاخملاو

 :©2"*نيفلاخملا لاوقأ يلي اميف ركذنو .روهمجلا لوقل اهتفلاخم وه

 .اهجوز نذإب الإ اهلام نم ءيشب قدصتت وأ بهت نأ ةأرملل زوجي ال : سوواط مامإلا لوق -أ

 نذإب الإ هبهت وأ اهلام نم ءيشب قدصتت نأ ةملسملا ةأرملل زوجي ال :ثيل مامإلا نعو - ب

 .اهجوز نذإ نود هب قدصتت نأ اهلف «.هفاتلا ءيشلا يف الإ اهجوز

 ةديشر تناك ولو اهجوز نذإ ريغب اهلام نم يطعت نأ ةجوزلل زوجي ال : كلام مامإلا نعو - ج

 .اهجوز نذإب الإ هتبه وأ هب قدصتلا زوجي الف ثلثلا ىلع داز ام امأ .اهلام ثلث دودح يف الإ

 :روهمجلا ةلدأ

 : ىلي اميف اهركذن ةلدآ ةليختب هزهمجلا لدتسا

 :روهمجلل لوألا ليلدلا ١

 «لالب دي ىلع أكوتي وهو نهركذف ءاسنلا ىتأف «لزن غرف املف .بطحخ مث ةالصلاب أدبف . ىلصف

 :لاق ؟رطفلا موي ةاكز :(ءاطعل ةاورلا دحأ يأ) تلق .ةقدصلا ءاسنلا هيف يقلي هبوث طساب لالبو

 . 71-17١518ص 86ج («ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (117/)

 . 160-161 ص ,1جو ١2؟5ص .؟7ج .ينيعلل «يراخبلا حيحص حرشب يراقلا ةدمع»و

 ."9١ص 48ج ءمزح نبال «ىلحملا» (190/4)

 .8١7ص هج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» (1105)

 م



 ىلع اقح ىرتأ :تلق .نيقليو (ماظعلا ميتاوخلا) اهَحّبف يقلت «ذئنيح نقدصتي ةقدص نكلو ءال
 .©0579؟هنولعفي ال مهل امو ,مهيلع قحل هنإ :لاق ؟نهركذيو كلذ مامإلا

 ريغب اهلام نم ةأرملا ةقدص زاوج ىلع ثيدحلا اذهب لدتسا» : ينالقسعلا رجح نبا لاق

 ةلالدلا هجوو .ةيكلاملا ضعبل ًافالخ ثلثلاك اهلام نم نيعم رادقم ىلعوأ اهجوز نذإ ىلع فقوت
 ءاسنلا لأسي مل لكك يبنلا نأ يأ ,27”«هلك كلذ نع هل لاصفتسالا كرت ةصقلا نم
 ولو ؟ال مأ اهلام ثلث نم جرخت ةقدصلا هذه لهو ؟نهجاوزأ نذإب نهتقدص له تاقدصتملا

 .هلكك يبنلا نهلأسل كلّذب مكحلا فلتخا

 لقن ولو «لقني مل كلذ نأل ؛ًاروضح اوناك نهجاوزأ نإ اذه يف لاقي الو : يبطرقلا لاقو
 قحلا هل تبث نم نأل ؛هب نقدصتي ام ىلع مهؤاضر وأ كلذ نهل نهجاوزأ ميلست هيف ف سيلف

 , 0758:كلذب اوحّرص جاوزألا نأ لقني ملو هطاقسإب حرصي ىتح هؤاقب لصألاف

 :روهمجلل يناثلا ليلدلا 4

 لوسر اي تلق» :تلاق  امهنع هللا يضر ركب يبأ تنب ءامسأ نع يراخبلا مامإلا جرخأ

 ىعويف يعوت الو يقدصت :لاق ؟قدصتافأ يلع  اهجوز - ريبزلا لخدأ ام الإ لام ّيل ام :هلل
 , 0ك لثمب ٌيَراَجَتف ةقفنلاب يلخبتو ءاعولا يف يف يعمجت ال : ىنعملاو «كيلع

 قدصتت نأ جوز اهل يتلا ةأرملل نأ ىلع ةلالد (يقدصت») :هلوق يفو : ينيعلا مامإلا لاقو

 نأ كك اهرمأف ءاهل اكلم هرّيص ام هانعم اهيلع ريبزلا هلخدأ ام نأل ءاهجوز نذإ ريغب اهلام نم

 "ول )> امهنع هللا يضر - اهجوز ريبزلا ناذكتساب اهرمأي ملو قدصتت

 :روهمجلل ثلاثلا ليلدلا 9

 و هللا لوسر جوز ثراحلا تنب ةنوميم نأ سابع نبا ىلوم بيرك نع يراخبلا جرخأ
 اهيلع رودي يذلا اهموي ناك املف 7 يبنلا نذأتست ملو اهل ةيراج  ةديلو تقتعأ اهنأ هتربخأ

 :لاق . . معن :تلاق .«؟تلعف وأ» :لاق ؟يتديلو تقتعأ ينأ هللا لوسر اي َتْرَعَشأ :تلاق هيف

 . "5ص .7ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (1/5)

 .١؟ 5ص 27ج «ينيعلل يراخبلا حرشا»و .:ح"ص ٠ ؟ج «ينالقسعلل يراخبلا حرش» ةنيضفف)

 7 نع 2 7ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصال ةتسضملا

 .١16١ص 2” ج «ينيعلا حرشب يراخبلا حيحصا)» ةتضسضخلا

 6 ١6١١ ص 37ج «ينيعلا حرشب يراخبلا حيحص)» 14
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 . "*كرجأل ّمظعأ ناك كّلاوخأ اهتيطعأ ول كنأ امأ»

 ريغ نم  اهتمأ يأ  اهتديلو تقتعأ  اهنع هللا يضر  ةنوميم نأ هتلالدو ثيدحلا ىنعمو

 امنإو لَك يبنلا هلطبأل اذفان اهلام يف ةديشرلا ةجوزلا فرصت نكي مل ولف لَك يبنلا ناذئتسا

 هنوك عم محر ةلص ءاطعإلا اذه يف نأل ؛اهلاوخأل ةديلولا ءاطعإ وهو ىلوألا وه ام ىلإ اهدشرأ

 , 0057090 ةفدص وأ ةه

 :روهمجلل نيفلاخملا ةلدأ

 الو : لاق هك هللا لوسر نأ هدج نع هيبأ نع «بيعش نب ورمع نع دواد وبأ جرخأ : ًالوأ

 .©""5راهتمصع اهجوز كلم اذإ اهلام يف ٌرمأ ةأرمال زوجي.

 اهدي يف لام يف يأ اهلام يف اياطعلا نم ةيطع يأ ٌرمأ ةأرمال زوجي ال :هحرش يف ءاج دقو

 :دارملا وأ .ميرحتلل يهنلا نوكيف اهفرصت يف هنوكل ًازاجم اهيلإ لاملا فيضأ امنإو .اهجوزل
 . هيزنتلل يهنلاف «ًابابحتساو ًابدأ اهجوز ةروشمب الإ اهلام يف فرصتت نأ اهل يغبني الف ءاهدسنت لام
 ةأرملل زوجي ال هنأ ىلع ثيدحلا اذهب لدتسا دقو :«لينلا» باتك ىفو .ءاملعلا ضعب هلاق اذك

 ,2584كلذ يف فلتخا دقو «ةديشر تناك ولو اهجوز نذإ ريغب اهلام نم ةيطع يطعت نأ

 :روهمجلل نيفلاخملل يناثلا ليلدلا 7

 ٍةأرمال زوجي ال» :لاق ِةلكك هللا لوسر نأ صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع دواد وبأ جرخأ
 ةرشعلا نسح ىنعم ىلع اذه ءاملعلا رثكأ دنع : يباطخلا مامإلا لاق ءاهجوز نذإب الإ ةيطع

 . جوزلا نذأي ىتح كلذ نم تلعف ام درن :لاق سنأ نب كلام نأ الإ كلذب جوزلا سفن ةباطتساو
 ,0582ةديشرلا ريغ يف كلذ .نوكي نأ لمتحي دقو

 . :نيفلاخملا لوقل ثيداحألا هذهب ةلالدلا هجو 4

 الإ اهلام ةأرملا ةبه تعنم اهنأ روهمجلا لوقل نوفلاخملا اهب جتحا يتلا ثيداحألا رهاظ

 . ؟١ 7ص هج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (181)

 .9١5ص .هج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (1887)

 .اهحاكن دقع كلم يأ :اهتمصع كلم )١1880(

 هجام نباو 2 775ص 17ج «هننسو يف يئاسنلا هاورو «557ص «9ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» )١1884(

 .,/48ص 2017ج (هننس» يف

 )١1786( 55ص «؟7ج «يئاسنلا ننس» , 477"ص «.9ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعد .
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 نأ ةأرملل هدذنع روجي الف .ةقلطم ةروصب عنملاب لحخأ سوواط مامإلا لثم مهنمف .اهجوز نذإب

 .اهجوز نذإب الإ رثك وأ لق اهلام نم ءيشب قدصتت وأ بهت

 الإ اهلام ةأرملا ةبه تعنم اهنأ روهمجلا لوقل نوفلاخملا اهب جتحا يتلا ثيداحألا رهاظ

 نأ ةأرملل هدنع زوجي الف «ةقلطم ةروصب عنملاب ذخأ سوواط مامإلا لثم مهنمف .اهجوز نذإب

 .اهجوز نذإب الإ رثك وأ ّلق اهلام نم ءيشب قدصتت وأ بهت
 وأ .هب قدصتت وأ بهت نأ ةأرملل زوجف هفاتلا ريسيلا ءيشلا ىنثتسا ثيللا مامإلاك مهنمو

 نأ امإو ءاهلام نم هجرخت ام ةلقو .هتهافتل امإ اهجوز ناذئتسا ىلإ ةجاح نود اهمحر هب لصت

 .ريسيلا لاملا اذه لثم هتبه يف ةلالد لصاح جوزلا نذإ

 نودب اهلام نم ليلقلا ةبهب ةجوزلا قح ىلع روهمجلا ثيداحأ لمح دقف .كلام مامإلا امأو

 ثيداحأ هيلع لدت امب ذخأو ,ثلثلاب ةيصولا ىلع ًاسايق ثلثلا ليلقلا اذه ّدح لعجو اهجوز نذإ

 .ثلثلا ىلع داز ام ىلع اهلمح نكلو عنملا

 : ةلدألا ةشقانم 8

 :نيفلاخملا ةلدأ : ًالوأ

 : يتأي ام مهلوقل اهب اوجتحا يتلا نيفلاخملا ةلدأ ىلع ٌدرُي

 كلم اذإ اهلام يف ٌرمأ ٍةأرمال زوجي ال» :هّدج نع ؛هيبأ نع ,بيعش نب ورمع ثيدح -أ
 .هب لوقلا انمزليف تباثب سيلو هانعمس ثيدحلا اذه :هنع يعفاشلا مامإلا لاق .«اهتمصع اهجوز

 حانُج الف» : ىلاعت هلوق .يعفاشلا لوق يف .نآرقلاب دارملا :ليقو .هفالخ ىلع لدي نآرقلاو

 تايآلا هذه تّلدف «نيد وأ اهب َنيصوُي ةيصو دعب نم» : ىلاعت هلوقو .«هب تدتفا اميف امهيلع

 .0ةةاهجوز نذإ نود ةبهلاو ةقدصلاب اهلام يف اهفرصت ذوفن ىلع اهلاثمأو
 بابحتسالاو بدألا ليبس ىلع ةدراو اهنأ ىلع نيفلاخملا ثيداحأ ءاملعلا ضعب رسف - ب

 ةجوزلل بحتسيف اهلامب ةأرملا عربت زاوجل نذإلا لاصحتسا باجيإو متحتلا ليبس ىلع سيلو

 نع يهنلا نإف ءاذُه ىلعو ءاهلام نم هتبه وأ هب قدصتلا ديرت اميف هنذأتستو اهجوز ريشتست نأ
 .©289هيرحتلل سيلو هيزنتلل يهن وه اهجوز ناذئتسا نود اهلامب ةأرملا قدصت

 )١17985( 54ص ت2كج « ينيعلل «يراخبلا حيحص حرشب يراقلا ةدمع» ١١.

 ) )1*417هك 6ص .4ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» .
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 يذلا ىنعملا ىلع مهلوقل اهب اوجتحا يتلا روهمجلل نيفلاخملا ثيداحأ لمح نكميو -ج

 .«اهجوز نذإب الإ ةيطع ةأرمال زوجت ال» :ثيدحل هحرش يف هللا همحر  يباطخلا مامإلا هركذ

 . "”ه0(كلذب جوزلا سفن ةباطتساو ةرشعلا نسح ىنعم ىلع ءاهقفلا رثكأ دنع اذُهو :لاق ذإ

 :روهمجلا ةلدأ ةشقانم :ًايناث_

 زاوج ىلع اهتلالد يف ةحيرصو ةحيحصو ةيوق ةفيرشلا ثيداحألا نم روهمجلا ةلدأ أ

 يتلا ثيداحألا هذهف .هتقفاومو اهجوز نذإ ىلع فقوت نود ةبهلاو ةقدصلاب اهلامب ةجوزلا فرصت

 .نيفلاخملا ثيداحأ نم ذخألاب ىلوأ روهمجلا اهب جتحا

 اوعفداف ًادشُر مهنم متسنآ نإف» : ىلاعت هلوق هب ذخألا حجريو روهمجلا لوق يّوقي اممو - ب
 ىثنألاو ركذلا نع رجحلا كف يف رهاظ وهو ىثنألاو ركذلا لمشي مكحلا اذهو «مهلاومأ مهيلإ

 زاج اهدشرل ةأرملا ىلإ لاملا عفد بجو اذإف . مهدشرو مهغولب دعب مهلاومأ يف مهفرصت قالطإو
 هل زاج «لاملا هيلإ عفدو دشرو غلب اذإ مالغلاك دحأ نذإ ىلع فقوت نود اهلامب فرصتلا اهل

 ءاهلام يف اهجوزل ٌقح الو فرصتلا لهأ نم ةأرملا نألو . دحأ نذإ ىلع فقوت نود هلامب فرصتلا

 .©2اهلام يف فرصتلا يف اهيلع رجحلا كلمي الف

  0١حجارلا لوقلا :

 اهلامب قدصتت وأ بهت نأ ةأرملل زوجيف ءروهمجلا لوق وه حجارلاف «مدقت ام ىلع ءانبو
 اهقدصت يف هنذأتست نأ اهل بحتسملا نم ىرأف اذه عمو .هتقفاومو اهجوز نذإ ىلع فقوت نود

 ىنعم يف» :- يباطخلا لاق امك  لخدي ناذئتسالا اذه نأل ؛اهلام نم ءيش ةبه يف وأ اهلامب

 يفو نيجوزلا نيب ةرشعلا نسح يف بُغرُت ةعيرشلاو «كلُذب جوزلا سفن ةباطتساو ةرشعلا نسح
 نموه كلذب اهجوز ةجوزلا ناذكتسا نأ كش الو ءاهبابسأ ةرشابمو ةنسحلا ةرشعلا هذه ةمادتسا

 .اهتمادتساو ةنسحلا ةرشعلا بابسأ

 . 57ص .9ج «دواد يبأ نئس حرش دوبعملا نوع» (18خ8)

 . 45١0-151 ص « 54ج (ينغملا» )١184(
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 :ثحبلا جهنمو .ديهمت ديهمت ١١١7

 الإ هلإ ال» : ىلاعت لاقو . 4توملا ٌةقئاذ سفن ُلُك) : ىلاعت لاق « يح لك ةبقاع توملا
 .لالجلا وذ كبر هجو ىقبيو «ٍناف اهيلع نم لك : ىلاعت لاقو .«هّهجو لإ كلام ِءيَش لك وه

 ا دليعلا ”#ماركإلاو

 ناسنإلا سحي هب ذإ ةغلاب ةمكح ضرملا اذه يفو هتايح يف ضرمي ام ًابلاغ ناسنإلا نإ مث
 .هلامو هناطلسو هتوقب رتغي الف ءهّدح دنع فوقولاو هسفن ردق ةفرغم ىلع هلمحي ذق اممهفعضب

 .كلذب فينحلا عرشلا انربخأ امك هبونذ ضعبل ةرافك ضرملا اذه يف نأ امك

 نأ بسانملا نم ناك دّقف «توملا اذكو « ةيعرش ماكحخأ هب قلعتت ناسنإلا ضرم نإ ثيحفو

 : يلاتلا وحنلا ىلع نيريبك نيباب يف باتكلا اذه لغجأ

 . ىضرملا ماكخأ :لوألا بابلا

 . ىتوملا ماكحأ : ىناثلا بابلا

 :186 اهمقرو «نارمع لآ ةروس يف ىلوألا ةيآلا (880"1)

 يلمح اهمقرو « ضصقلا ةروس يف ةيناثلا ةيآلاو

 .7الو 7١ اهمقرو «نمحرلا ةروس يف ةثلاثلا ةيآلاو

 د "غ6





 01 و رت

 هر كلل

 :ثحبلا جهنمو ءديهمت - ١١١

 : ىلاعت لاق ,ةهبشلا ةيبس امإ بلقلا ضرمو .بلقلا ضرمو .ندبلا ضرم : ناعون ضرملا

 .20ٌضرم هبلق يف يذلا عمطيف» : ىلاعت لاق ,ةوهشلا هببس امإو .4ضرم مهبولق يف»

 عقو اذإ هتجلاعمو .هعوقو عنمل ضرملا نم ةيمحلا لثم هب قلعتي امو ندبلا ضرم انثحب عوضومو
 .انه هديعن الف اذه نع انملكت دقو «ةيحارجلا ةيلمعلا ءارجإب وأ ةيودألا لوانتب هتلازإو هعفرب

 .امهريغو هينامأو همالكب قلعتت هيلع تابجاولا ضعب بجوتسي

 ضرم) ب ءاهقفلا هيمسي يذلا وه اذهو هيف تومي دق ناسنإلا بيصي يذلا ضرملا نإ مث
 ضعب ءارجإ ىلع هلمحي امم هلجأ وندب ضرملا اذه يف ناسنإلا سحي ام ابلاغو ؛(توملا
 .تافرصتلا هذهب ةئرولا رثأتل ًارظن ءاهقفلا روهمج دنع اهتحص يف كوكشلا ريثت يتلا تافرصتلا
 :نيئيشب قلعتي بابلا اذُه يف انمالك نإف ءاذه ىلعو

 .ضرملاب ناسنإلا ةباصإ يف ةيهلإلا ةمكحلا نايب عم ضيرملل ةماعلا ماكحألاب : (لوألا)

 مسقن هيلعو .اهذافنو اهتحص ىدم ةهج نم توملا ضرم ضيرملا تافرصت يف :(يناثلا)و

 : ىلاتلا وحنلا ىلع نيلصف ىلإ بابلا اذه

 . ضيرملل ةماعلا ماكحألا :لوألا لصفلا

 . توملا ضرم ضيرملا تافرصت : يناثلا لصفلا

 )١1"*41( اهمقرو «ةرقبلا ةروس يف ةيآلا نم ٠١.

 اهمقرو ,بازحألا ةروس يف ةيناثلا ةيآلاو 7.

- ”51/ 





 جيا فهل فشلا ْ و
 :ضرملا ةمكح نم 41

 ضرملا يف نأ امك .هفعضو هسفن ردق هفرعت ذإ ةغلاب ةمكح ضرملاب ناسنإلا ةباصإ يف

 .ضرملا ةمكح نم امه .هبونذ ضعب وحمو .هفعضب ناسنإلا ريكذتف .هبونذ ضعبل ةراقك

 : يتأي اميف امهنع ملكتنو

 :هفعضب ناسنإلا ريكذت :ًالوأ 6
0 14 

 وأ ,ناطلسلاو لاملا نم ائيش يتوا اذإ اميس ال سفنلاب بجعلاو رورغلا ةيلباق ناسنإلا يف

 .«فيعض نئاك هنأ وهو هتقيقح ىسني دق سفنلاب بجعلاو رورغلا وج يف وهو .ملعلا وأ .هاجلا
 تقو لك يف هقلاخ ىلإ هراقتفاو فعضلا ةفص هنع ليزي ال امهريغو ناطلسو لام نم هاتّوي ام نأو

 ,مكنع ففخُي نأ هللا ديرُي» : ىلاعت لاق ءزيزعلا هللا باتك ّلد هانلق ام ىلعو ,ءيش لك يفو
 . 255م ًافيعض ناسنإلا قلخو

 , 255هب لزن ثداح ىندأ هملؤي ةقلخلا فيعض ناسنإلا نوك دارملا :نسحلا لاق

 ملو هفيلكت هنع هللا ففخ دقف .ناسنإلا فعضل هنأ ىنعملا» : (هريسفت» يف يزارلا لاقو

 ىلع لمحي لب ؛ةقلخلا فعض ىلع ال عضوملا اذه يف فعضلا لمحي هنأ برقألاو . هيلع لقثي

 . "59(ةذللاو ةوهشلا عابتا ىلإ يعاودلا ةرثك

 هلاق ام ىقبي نكلو لاق امك ناك نإو «برقألا وه هنع لاقو يزارلا مامإلا هحجر يذلا اذهو

 فيعض ناسنإلاف «ةميركلا ةيآلا هلمتحت امم ءافيعض قلخ ناسنإلا نوكب دوصقملا يف نسحلا

 نع ربصي هلعجي ال يذلا هقّلخ يف فيعض ًاضيأ وهو هب لزني ثداح ىندأ هملؤي هتقلخب

 )١1"97( ةيآلا نم :ءاسنلا ةروس] 374[.

 ) )1184.هج «يسولآلا ريسفت» ص١4 .

 ) )1844.58ص ١٠ج «يزارلا ريسفت»
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 . يوق رجازو يوق عدار هناميإ نم هل ناك اذإ الإ اهيلإ عفدنيف .تاوهشلا

 هعفني امم نإف .هقّلو هتقلخ فعضو سفنلاب بجعلاو رورغلا هتعيبط نم ناسنإلا ناك اذإو

 نأ امك . .لوجيو لوصي هلبق ناك دقو مايقلاو ةكرحلا نع هدعقيف هبيصي ضرم هتقيقحب هركذيو
 يف هيلإ جاتحم ىلاعت هللا ىلإ ريقف هنأ ريبك ردقب سحي هلعجي هفعضب ناسنإلل ضرملا سيسحت

 انركذ يذلا هللا هقلاخ ىلإ وحنلا اذهب ريقف ءءانثتسا الب ءيش لك ىفو هسافنأ نم سفنو ةظحل لك
 ءيش لكب هللا ىلإ ءارقف نحنف 4هّللا ىلإ ءارقفلا متنأ سانلا اهيأ اي» : ىلاعت هلوقب ةقيقحلا هذهب
 نوكي دقو .ةقيقحلا هذه ىسني دق ناسنإلا نإ .ةينافلا 0 تاظحل نم ةظحل لك يفو

 :ضرملا 1 ا

 وهف بونذلا ضعبل ةرافك هنوك يهو ىرخأ ةمكح هيف نإف «هانركذ ام ضرملا يف ناك اذإو

 : يتأي ام اذه ىلع لد دقو .اهليزيو اهوحمي

 نم# : ىلاعت هللا لوقو ضرملا ةرافك يف ءاج ام باب) :: (هحيحص يف يراخبلا مامإلا لاق

 ثيداحألا اهنم ؛ثيداحأ ةلمج بابلا اذه يف يراخبلا مامإلا قاس مث هب َرْجُي ًاءوُس لمعي
 : 5”3«©ةيلاتلا

 ملسملا بيصت ةبيصم نم ام : كي هللا لوسر لاق» :تلاق . اهنع هللا يضر  ةشئاع نع أ

 .«اهكاشي ةكوشلا ىتح هنع اهب هللا رّمك الإ

 يفت نع ملسلا بعام 00 هلع لإ يكرر نيرع ا غد ب

 نم اهب هللا رفك الإ اهكاشي ةكوشلا ىتح ىتح مغ الو «ىذأ الو «لزح الو مه الو .تضو الو

 ” مماياطخ

 بصي مي ًاريخ هب هللا دري ْنَم : ِةِكَع هللا لوسر لاق :لاق  هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع - ج

 . (ةنم

 :ثيداحألا هذه حرش -017

 ٠١. #”ص «١٠ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (179946)
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 يتلا ثيداحألا ىلع اضيأ روتح نبا قيلعتو .«ضرسملا ةرافك بايو :وهو يراخبلا هراتخا

 , 20553 يتأي ام ءاهانركذ

 ءرتسلاو ةيطغتلا هلصأو ءريفكتلا نم ةغلابم ةغيص ةرافكلا «ضرملا ةرافك» : يراخبلا لوق -أ

 انه ةفاضإلا : ينامركلا لاق . ضرملا ملأ نم هل عقي امب ىطغتت نمؤملا بونذ نأ انه ىنعملاو

 ريغ لاقو . كارألا رجش مهلوقك وهف ءاهسفن ةرافكلا وه لب ,ةرافك هل تسيل ضرملا نأل ؛ ةينايب

 . هببس هنوكل ضرملل ريفكتلا دنسأ : ينامركلا

 ناونع عم يراخبلا مامإلا هركذ يذلا «هب ْرْجُي ًاءوُس لمعي نم» : لجو زع هللا لوقو - ب
 ةئيس لمعي نم لك نأ ىنعملا ذإ .معأ ةيآلا نأ بابلل ةيآلا ةبسانم : ينامركلا هنأشب لاق ,«بابلا

 .اهب ىزاجي هنإف

 اهل ًءازج نوكي كلذكف اياطخلل ًارفكم نوكي نأ زاج امك ضرملا نإ :رينملا نبا لاقو

 هاياطخ ىلع ىزاجي ملسملا نأ ةيآلا ىنعم نأ ىلإ ليوأتلا لهأ رثكأ بهذ :لاطب نبا لاقو

 هل ةرافك نوكتف اهيف هل عقت يتلا بئاصملاب ايندلا يف

 نم» :ةيآلا هذه أرق الت الجر نأ  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع دمحأ مامإلا جرخأ دقو
 :لاقف كك يبنلا كلذ غلبف .نذإ انكله ؟هانلمع ام لكب ىزجنل انإأ :لاقف .«هب ْرجُْي ًاءوُس لمعي
 .هيذؤي امم هلسج يف ةبيصم نم ايندلا يف هب ىَّرَجي معن

 ريل ىشسانع هربا رك ١١ مليا عن يعم سام ا يفو - اج

 لخدت ةكوشلا ىتح لسملا بيضت ةيصم لكي نوكي ريقكتلا ا ا

 .هيذؤتف دحأ لعفب وأ دحأ لعف ريغب ملسملا ندب يف

 نوكي : يأ «هبنذل ةرافك ناك الإ» : لبنح نب دمحأ ةياور يفو «هنع اهب هللا رّمك ًالإد : هلوقو

 هبنذ ةرفغمل ًاببس. كلذ نوكيو ةيصغملا' نم هنف ردص ناك ام: نيسب اهل ةبوقع هباصأ ام

 .ٍنزح الو مه الو «بصو الو «بصن نم ملسملا ٌبيصي ام» : 0 كراع يفو - د

 .بعتلا يأ : (ْبَضَنلاَ -هءاباطخ نم اهب هللا رفك 9 اهكاشي ةكوشلا ىتح ىتح مغ الو عك الو

 معأ وه :(ىذأ الو) .نطابلا ضارمأ نم امه :(نزح الو مه الو) .ضرملا يأ :(بصولاو)

 .8١1ص .١٠ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (1845)

 "ها



 : ينامركلا لاقو .بلقلا ىلع قيضي ام وهو نطابلا ضارمأ نم ًاضيأ وه :(مغ الو) مدقت امم
 . تاهوركملا عاونأ عيمج لمشي مغلا

 هبيثيل بئاصملاب هيلتبي هانعم «هنم بصي ًاريخ هب هللا درُي نم» :ثلاثلا ثيدحلا يفو -ه

 :ثيداحألا هذه يف ةراشبلا 64

 ةميظع ةراشب  هنع اهحرش انركذ يتلا  ثيداحألا هذه يفو : ينالقسعلا رجح نبا مامإلا لاق
 نأو ل ا نأل ؛نمؤم لكل
 ميمعت ثيداحألا رهاظو .هل عقت نم بونذ رفكت ةيبلق وأ تناك ةيندب مالآلاو عاجوألاو ضارمألا

 ضرملا اهرفكي يتلا يهف رئاغصلا بونذلاب كلذ اوصخ روهمجلا نكلو ريفكتلاب بونذلا عيمج
 , 05599 هوحبنو

 :اهلضفو ضيرملا ةدايع ١8

 هاخأ داع اذإ ملسملا َّنِإ» : لاق- هنع هللا يضر- نابوث نع ؛هحيحص» يف ملسم مامإلا جرخأ
 بجوتسي ضيرمملا ةدايع ىلإ هيعسب هنأ ىنعملاو .©"52«ةنجلا ةفرخ يف لزي مل ملسملا

 . ")هب تيمسف ةنجلا فراخم ىلإ يأ اهيلإ ةيضفم تناك ةدايعلاو ءاهفراخم

 0 لجو زع هللا ْنإ» : 2 هللا لوسر لاق» : «هحيحصو» يف ملت عاملا جرخأو - 3

 :لاق ؟نيملاعلا بر تنأو كدوعأ فيك ٌبراي :لاق . يندعت ملف ٌتضرم مدآ ينب اي: : ةمايقلا موي

 ,054:)(؟ةدنع ينتدجول هتدع ول كنأ تملع امأ ؟ةدعت ملف ضرم ًانالف يدبع نأ ٌتملع امأ

 افي رشت ىلاعت هيلإ دبعلاب ماق ام هلالج لج ّبرلا دنسأ (تضرم) : هلوق : هحرش يف ءاج دقو

 . مهل ًافيرشت د نيملاعلا ترل ةعداخم نينمؤملل مهتعداخم لعج 4 هللا نوعداخي» : : ىلاعت هلوقك هل

 تنأو كدوعأ فيك : مدآ نبا لاق : يأ (؟نيملاعلا بر تنأو كدوعأ فيك ّبر اي لاق) : هلوق

 ىلاعت هللا يأ (لاقف) ؟داعي فيكف ضارعألا نم نم ءىش هقرطي ال كلذك ناك نمو «نيملاعلا كلام

 .8١1ص .١1ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصو» (188410)

 نم ىنجي ام يأ ءاهانج يأ :ةنجلا ةفرخ ىنعمو «140١ص ء؟ج .يرذنملل «ملسم حيحص رصتخم» (1888)

 .اهرمث

 ."4ص «5ج «نيحلاصلا يضاير قرطل نيحلافلا ليلد» (1844)

 )١4٠0( 37ج «يرذنملل «ملسم حيحص رصتخما . ص١560.
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 .ناسنإلا كلذ فيرشت هيفو «هتدارإ نع هنوكل يلقع زاجم ىلاعت هيلإ ضرملا دانسإ نأ ًانّيبم

 : ىلاعت لاق باخ يوت دودو دوجوم يأ (هدنع ينتدجول هتدع ول كنأ تملع امأ) : : هلوقو

 الو كلذ نم ىندأ الو ءمهسداس وه الإ ٍةسمخ الو ,مهعبار وه الإ ةثالث ىوجن نم نوكي امإ»

 .©""7'4تانئاكلاو ءايشألا عيمجل لماش هملعف ءملعلاب يأ #«مهعم وه الإ رثكأ

 :ضرم لك نم ضيرملا ةدايع

 اذه دكؤيو «هبيصي وأ هباصأ ضرم يأ نم هتدايع لمشي ضيرملا ةدايعب رمألا قالطإو

 :لاقف «(دمرلا نم ةدايعلا باب) ًاناونع هل لعجو دواد وبأ هجرخأ يذلا ثيدحلا هتلالدو قالطإلا

 يف هلي هلوق كلذكو .470"2ينيعب ناك عجو نم ِكَي هللا لوسر ينداع :لاق مقرأ نب ديز نعد
 لك ةدايع ةيعورشم ىلع لدي «ضيرملا اودوع» : يرعشألا ىسوم يبأ نع يراخبلا ثيدح

 4715في

 ؟ضيرملا ةدايع بجت له 01

 : يلع هللا لوسر لاق :لاق يرعشألا ىسوم يبأ نع هما يف يراخبلا مامإلا جرخأ

 ضيرملا ةدايعب رمألا يراخبلا مامإلا لمحو . (يناعلا اوكفو « ضيرملا اودوعو  عئاجلا اومعطأ»

 رخآ ًاثيدحو «ثيدحلا اذه .ركذو (ضيرملا ةدايع بوجو) بابلا ناونع لعج دقف « بوجولا ىلع

 :. يبس نع اناهنو عيسسب ٍكِكَي هللا لوسر انرمأ» :لاق  امهنع هللا يضر - بزاع نب ءاربلا نع
 .©""4:9(ضيرملا دوعنو زئانجلا عبتن نأ انرمأو

 كفو عئاجلا ماعطإك ةيافكلا ىنعمب بوجولا ىلع رمألا نوكي نأ لمتحي :لاطب نبا لاق

 . ضعب نود ضعب قح يف بوجولا ىلإ لصت دقو بدنلل ضيرملا ةدايع :روهمجلا لاقو .ريسألا
 بوجو ثيدحلا اذه صن يأ- ّصنلا هيلع لدي يذلاو :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

0 

 ةدايعو «مالسلا ٌدر :ٌسمخ ملسملا ٌقح» :لاق لي هللا لوسر نأ هيلع قفتملا ثيدحلا يفو

 اذه دروأ نأ لعيبي يناكوشلا لاقو . «سطاعلا تيمشتو ةوعدلا ةبانشاإو ,زئانجلا عابتاو 3 ٍضيرملا

 )١1401( ص 2("ج «نيحلاصلا ضاير قرطل نيحلافلا ليلد» 32-78 .

 )١1105( .”"56ص «48ج «دواد يبأ نئسو

 .7١1ص (١٠ج ««ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (1406)

 .7١1ص ١٠ج ««ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» )١18404(

 .1١1-7١١5ص ١23ج ««ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» )١1840(

 3 ا



 لاقو ,ءاهبوجوب يراخبلا مرجو «صضيرملا ةدايع 0 اشابا ةعورشم يهو :ةيدشتلا

 ىجرُت نم قح يف دكأتت : يربطلا نعو .بدنلا ىلع روهمجلاو .ةيافكلا ىلع ةبجاو : : مهضعب

 , 05407(هتكرب

 : ملسملا ريغ ضيرملا ةدايع 5

 رظق نس :هل اقف هسأر دنع دعقف هدوم يلا نا يرش يلا خب ير مل

 00 ”«رانلا نم هذقنأ يذلا

 كرشملا مادختسا زاوج ثيدحلا يفو» :ثيدحلا اذهل هحرش يف ينالقسعلا رجح نبا لاقو

 الولو يبصلا ىلع مالسإلا ضرعو «ءريغصلا مادختساو .دهعلا نسح هيفو «ضرم اذإ هتدايعو

 9*"*2. عهيلع ضرع ام هنم هتحص

 كلذ يف نوكي دق هنإف ,ملسملا ريغ ضيرملا ةدايعب سأب ال» : ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 , 054:9معمالسإلا ىلع هفيلأتل ةحلصم

 2 ؟لجرلا دوعت نأ ةأرملل زوجي له

 ءادردلا مأ نأ «هحيحص» يف يراخبلا مامإلا جرخأ دقف اقيم الجر دوعت نأ ةأرملل زوجي

 .٠ نع «هحيحص» يف ًاضيأ يراخبلا مامإلا جرخأو .راصنألا نم دجسملا لهأ نم الجر تداع
 هللا يضر - لالبو - ركب وبأ يبأ كعو ةنيدملا لك هللا لوسر مدق امل :تلاق اهنأ ةشئاع

 تلاق ؟كدجت فيك لالب ايو ؟كُّدِجت فيك تبأ اي :تلق ءامهيلع تلخدف :تلاق « امهنع

 ةنيدملا انيلإ بّبح ٌمهللا» :لاقف ءهتربخأف لكي هللا لوسر ىلإ تئجف :-اهنع هللا يضر  ةشئاع

 ,(0541)(دشأ وأ ةكم انبحك

 طرشلاب بناجأ اوناك ولو لاجرلا ءاسنلا ةدايع :ربخلا اذُه يف ينالقسعلا رجح نبا لاقو

 )١150( 25ج .يناكوشلل «راطوألا لين» ص١١ .

 ."ه4ص 48ج «هنئس» يف دواد وبأ هاورو « .4١7ص .١٠ج ,«ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» )١1809(

 .١77ص .١٠ج ,«ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» )١18408(

 )١178509( 7356©ص 174ج (ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» .

 )١1841١( ,«ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ج٠١. ص/١١1.
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 , ١2541ةنتفلا نمأو رتستلا وهو ربتعملا

 ؟ةأرما دوعي نأ لجرلل زوجي له 64

 :تلاق ءالعلا مأ نع «(هلئلس» يف دواد وب 1 جرخأ دف ةأرما دوعي نأ ملسملا لجرلل روجي

 هب هللا بهذي ملسملا ضرم نإف ءالعلا م اي يرشبأ :لاقف ةضيرم انأو ِدِكي هللا لوسر ينداع»

 , 05؛39(ةضفلاو بهذلا ثيخ رانلا تهل امك هاياطخ

 هسأر ىلع هذي عضي نأو « هيقري نأ هل زاجو ,ءافشلاب هل اعد ملسملا هاخأ ملسملا داع اذإو

 لك هللا لوسر نأ  امهنع هللا يضر سابع نبا نع «هحيحص» يف يراخبلا مامإلا جرخأ دقف
 , (05:15«هللا ءاش نإ روهط سأب ال» :لاقف هدوعي لجر ىلع لخد

 .هدوعي صاقو يبا نب دعس ىلإ بهذ كي هللا لوسر نأ يراخبلا هجرخأ رخآ ثيدح يفو

 ٍدعس هجو ىلع هدي حسم مث .هتهبج ىلع هدي عضو كلك يبنلا نأ» :ثيدحلا اذه يف ءاجو

 سينأت ضيرملا ىلع ديلا عضو يفو .419"2(هترجه هل متأو ادعس فشا مهللا :لاقو .هنطبو

 .25:1*اًاحلاص دئاعلا ناك اذإ هفعسي امب هملأ ىلع حسمو هديب هاقر امبرو هل

 ناك كي هللا لوسر نإ» :تلاق - اهنع هللا يضر - ةشئاع نع يراخبلا هيرخأ ثيدح ىفو

 تنأو فشا .سانلا ب بر سابلا تهذاو#؛ مالسلاو ةالصلا هيلع لاق هيلإ هب 95 وأ اضن ىتأ اذإ

 , 015410 ًامقس رداغي ال ٌءافش ,.كؤافش لإ ًءافش ال « ىفاشلا

 :لقيلف ًاضيرم ٌدوعي ٌلجرلا ءاج اذإ» :ِِلك يبنلا لاق لاق رمع نبا نع دواد وبأ جرسخأو
 , 27439(ةزانج ىلإ كل ىئشمي وأ ًاودع كل كني كدبع فشا مهللا»

 ) )1841١««؛ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ج٠١ ص/114-1١.

 ) )1851اذإ ةضفلاو بهذلا خسو نم رانلا هيقلت ام وه :ةضفلاو بهذلا ثبخ 706 ص :4ج هدواد يبأ نئس»

 .اييذأ

 .١؟١ص ١٠2ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (5*1741)

 .١7١ص .١٠ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصد (18414)

 )١18515( «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ج .3٠١ص17١.

 .17 ١1ص .١٠ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (18415)

 . حرجي :أكني ىنعمو لالا ص .8ج «دواد يبأ نئس» (14117)

 "هه



 امب هيقري نأو ضيرملا ىلع هدي دئاعلا عضو زاوجب ءاهقفلا لاق ثيداحألا هذهلو -5257ك<

 ىلع هدي دئاعلا عضوب سأب الو» :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج .ىقرلا نم ظفحي

 عبس كيفاعيو كيفشي نأ ميظعلا شرعلا بر .ميظعلا هللا لأسا :لوقيو هاقرب سأب الو .ضيرملا
 , 05419يعامهريغو دواد وبأو دمحأ هاور سابع نبا ثيدحل تارم

 :ةيصولاو ةبوتلاب ضيرملا ريكذت - 2077

 : لك لاق هريغ نماهيلإ جوحأ ضيرملاو ,لاح لك ىلع ةبجاوااهنأل ؛ ةبوتلاب ضيرملا دئاعلا ركذيو

 ةالصلا هيلع هلوقل ةيصولاب هركذيو .هقلح هحور غلبت : يأ .«رغرغي مل ام دبعلا ةبوت لبقي هللا ند
 هركذيو .«هدنع ةبوتكم هتيصو الإ نيتليل تيبي هب يصوي ءيش هل ملسم ٍءىرما ٌقح ام» : مالسلاو
 .©5419ةبوتلا ةحصل طرش هنأل ؛ملاظملا نم جورخلاب

 :هل وعدي نمل ضيرملا يبصلا لمح -60

 هِي هللا لوسر ىلإ يتلاخ يب تبهذ :لاق ديزي نب بئاسلا نع يراخبلا حيحص» يف ءاج

 مامإلا مجرت دقو .«. . .ةكربلاب يل اعدو يسأر مسمف محو يتخأ نبا نإ هللا لوسر اي :تلاقف

 , ©25452هل ىعدُيل ضيرملا يبصلاب بهذ نم باب :هلوقب ثيدحلا اذهل يراخبلا

 هئاعد ةكرب ىجرت نم ىلإ ضيرملا ريغصلا لمح زاوج فيرشلا ثيدحلا اذُه نم دافتسيو
 .هتيب يف هتدايع رسيتت مل اذإ

 :ضيرملا ةدايع تقو 48

 ةدايعلا دييقت مدع فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يف دراولا ضيرملا ةدايعب رمألا قالطإ نم ذخؤيو

 داعي ال هنأب «ءايحإلا» يف يلازغلا مامإلا مزجو ,روهمجلا لوق وهو هضرم ىلع َنيَعَم نمز يضمب
 اضيرم دوعي ال 6 يبنلا ناك» : سنأ نع هجام نبا هجرخأ ثيدح ىلإ دنتساو «ثالث دعب الإ

 . مايأ ةثالث دعب يأ «ثالث دعب الإ

 هب درفت ًادج فيعض ثيدح  ينالقسعلا رجح نبا لوقي امك ثيدحلا اذه نكلو

 )١1"414( ص ١21ج «عانقلا فاشكو ©" .

 ) )0*419ص ١1ج «عانقلا فاشكو 31/6" .

 هك



 ترج نكلو .تقو نود تقوب ديقتت ال ضيرملا ةدايع نأ ىلع لدي ضيرملا ةدايعب ثيدحلا

 ضيرملل بسانم ريغ تقو يف نوكت ال نأ يغبني نكلو .©"*"'راهنلا يفرط يف نوكت اهنأ ةداعلا

 . ةداع سانلا هيف ماني تقو يف وأ .فيصلا يف هل ةلوليق تقو تقولا نوكي نأك هلهأو

 ضيرملا ةدايع راركن 2-6

 ةشئاع نع هجرخأ يذلا دواد يبأ ثيدح كلذ ىلع لد .ةرم نم رثكأ صضيرملا ةدايع زوجيو

 برضف « « لحكألا يف لجر هامر «قدنخلا ور اقع نر ب تيضا امل» :تلاق اهنع هللا يضر -

 يأ ةميخ هيلع برض ىنعمو .©9'4"2:بيرق نم هدوعيل دجسملا يف ةميخ ِْكك هللا لوسر هيلع
 ىلع ةلالد ثيدحلا يفو .دعس اهيف ميقيل ضرألا يف ةبورضم داتوأ ىلع اهماقأو ةميخ بصن

 . 045 رذعلل دجسملا نكس زاوج

 هيف ةدراولا ةرابعلا نم دافتسي زاوجلا اذهو .ضيرملا ةدايع راركت زاوج ىلع لد ثيدحلاو

 ثيدحلا قاسو ءارارم ةدايعلا ىف باب :دواد وبأ لاق اذهلو ؛(«بيرق نم هدوعيل» :

0 

 ضيرملا دنع دئاعلا ثكم ةدم ١

 اذإ الإ هلهأ ىلع قشي وأ ضيرملا رجضي الئل ةليوط ةدم ضيرملا دنع دئاعلا ثكمي الو

 وأ «هناسلب هبلطي وأ هيف بغريو هئاقبب سنأي ضيرملا ناك ول امك .24*كلذل ةرورض تدجو
 .كلذ وحنو ءاود برش يف هدعاسي ناك

 :ماعطلا ىلع ضيرملا هاركإ مدع 2-75

 هيلع حاحلإلاو .كلذ نم هعنمي دق هضرم نأل ؛ماعطلا ىلع ضيرملا هاركإ مدع يغبنيو

 :لاق ينهجلا رماع نب ةبقع نع «هننس» يف هجام نباو .«هعماج» يف يذمرتلا مامإلا جرخأ دقو

 )١1845١( «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ج٠١ ص"1١.

 )١147( .”54ص «,48ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع»

 ) )1847.754ص 48ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع»

 )١1474( .755ص :8ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع»

 )8؟١14( خ «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ٠ أء(دص!7"١١.

 -؟ةال د



 مهُمعطي ىلاعتو كرابت هللا َنِإف ماعطلا ىلع مكاضرم اوهركُت ال» :ِِك هللا لوسر لاق
 ,174770(مهيقسيو

 : يهتشي ام ضيرملا ماعطإ -

 ؟يهتشت ام :هل لاقف الجر داع كك يبنلا نأ سابع نبا نع «هننس» يف هجام نبا جرخأ
 يبنلا لاق مث .«هيخأ ىلإ ثعبيلف ْرِب ٌربخ ُهدنع ناك ْنَم» : لك يبنلا لاقف .ٌرب زبخ يهتشا :لاقف

 .25457همعطيلف ًائيش مكدحأ ضيرم ىهتشا اذإ» لك

 يهتشتأ» :لاق هدوعي ضيرم ىلع ِةِكَيو يبنلا لخد : :لاق كلام نب سنأ نع هجام نبا جرخأو

 , ©"8"4هل هوبلطف «(معنا 1 :لاق .ًاكعك يهتشأ :لاق «؟ًائيش

 :هاوكشو ضيرملا ربص -25

 ؛هب اضرلا همزلي ال نكلو ضرم نم هب لح ام ىلع ليمجلا ربصلا ضيرملا نم بولطملا
 مزلي الو» :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق .ءاود وأ ةيقر وأ ءاعد نم هعفدي ام ةرشابم هل زاج اذهلو

 .2549(بهذملا نم حيحصلا وهو ةهاعو رقفو ضرمب اضرلا

 ليمجلا ربصلا يفانتو ةزئاج ريغ يهف قولخملل تناك نإف ضيرملا ىوكش امأ -0
 لاق ,ليمجلا ربصلا يفانت الو ةزئاج يهف ىلاعت هلل ىوكشلا تناك نإو ءضيرملا نم بولطملا

 ىوكشلا َّنِإ لب . «هللا ىلإ ينزُحو ينب وكشأ امنإ» :مالسلا هيلع بوقعي نع هيكحي اميف ىلاعت
 ربصلاو» : ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق «هبر ىلإ دبعلا راقتفا راهظإ اهيف نأل ؛ةبولطم هللا ىلإ

 هللا لاق نيملسملا عامجإب ةبولطم يه لب ناكل ىلإ ال قولخملا ىلإ ىوكشلا هيفانت ليمجلا

 , 2745(تايآلا نم كلذ ريغ ىلإ 4نوعّرضتي مهّلعل ءارضلاو ءاسأبلاب مهانذخأف» : ىلاعت

 )١18515( 37ج «هجام نبا نئس» .197١ص ."ج «يذمرتلا عماج» ص١1١0.

 )١175717( 37ج (هجام نبا ننس» ص8"1١7.

 )١1757( .5ج (هجام نبا نئس» صخ"١١.

 . 86ص «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف نم ةيهقفلا تارايتخالا» (1474)

 .8"ص «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف نم ةيهقفلا تارايتخالا» )١15(

 ةروس يف # . . .ءاسأبلاب مهانذخأف» :ةيآو 285 اهمقرو .فسوي ةروس يف # . . . يثب وكشأ امنإإ# : ةيآ

 . 47 اهمقرو ءماعنألا

 -مه” 



 ىلإ ىوكشلا ىنعم هيف سيلو «ليمجلا ربصلا يفاني ال ام لوقلا نم ضيرملل صخري
 ةهارك ال امم كلذ وحنو .هاسأراو وأ ,كوعوم وأ عجولا ديدش وأ ,عجو انأ :لوقي نأك قولخملا
 هللا يضر  ةشئاع نع يراخبلا هجرخأ ثيدح يفف .طخستلا هجو ىلع هلوقي ام نكي مل اذإ هيف
 .«هاسأراو انأ ّلب» :كلك يبنلا لاقف .هاسأراو :تلاق اهنأ  اهنع

 وهو إلي يبنلا ىلع تلخد :لاق دوعسم نب هللا دبع نع يراخبلا هجرخأ رخآ ثيدح يفو

 .«مكنم نالجر كعوُي امك لجأ» :لاق . ًاديدش ًاكعو كعوت كنإ :تلقف هتسسمف .كَعوُي

 انعاج :لاق  هنع هللا يضر - صاقو يبأ نب دعس نع يراخبلا هجرخأ رخآ ثيدح يفو

 ام عجولا نم يب غلب :تلقف .عادولا ةجح نمز يف يب دتشا عجو نم يندوعي ْدك هللا لوسر

 , "0*4 خلإ ...لاموذ انأو «ىرتث

 ا ا جحا وس نأ ضيرملل صخري كلذكو
 محرأ ثنأو ٌرضلا ينس ينأ هب هبر ىدان ذإ بويأو» : هنع ميركلا نآرقلا ىكح امك
 ”ايللا 8 حارلا

 ؟توملا ىنمتي نأ ضيرملل زوجي له 7

 :لاق ِةلَك يبنلا نأ  هنع هللا يضر - كلام ني منا نيو عيحمو يناعراحلا مامإلا جرخأ

 تناك ام ينيحأ مهللا :لقيلف العاف دب ال ناك نإف هباصأ ٌرض نم توملا مكّدحأ نينمتي ال»

 "نيو 0 ةافولا تناك اذإ يفوتو 2. يل ا ٌةايحلا

 ع هللا لوسر تعمس :لاق  هنع هللا يضر - ةريره ضأ نع يراخبلل رخآ ثيدح يفو

 نأ هّلعلف ًائيسم اًمإو ءاريخ دادزي نأ هلعلف انسحم امإ .توملا مكدحأ ٌنيِنمتي الو . ..» :لوقي
 , 0151459( تتعتسي

 ٌرضلا ىلع فلسلا نم ةعامج هلمح (هباصأ رض نم) : هلوق :لوألا ثيدحلا حرش يف ءاجو
 هينمت نوكيو . يهنلا يف لحخدي مل هنيد يف ةنتف يشخ نأب يورحخألا ٌرضلا دجو نإف يويندلا

 ٌمهللا» : هنع هللا يضر  رمع لوق لمحي ىنعملا اذه ىلعو .هنيدب باصي الثل ًاحابم توملا

 . مومحم يأ :كعوي ىنعمو 2177ص ١٠ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (151)

 )١149( ةيآلا : ءايبنألا ةروس] 417[.

 . 71/17" ص 28ج (هنئسا يف دواد وبأ هاورو «177١/ص (.١٠3ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (157)

 . 707١/ص . ١٠ج (هحيحص» يف يراخبلا هاور ثيدحلاو ,هيلع بتعلا بجوم نع عجري يأ (بتعتسي) )١75(

 "هه



 انديسف .«طرفم الو عيضم ريغ كيلإ ينضبقاف « يتيعر ترشتناو « يتوق تفعضو « ينس تربك

 رومألا نم هيلع هللا هضرتفا امب مايقلا نع زجع اذإ هنيد يف باصي نأ يشخ هنع هللا يضر رم

 80مل كفو هن بكل اظن

 -  حيحص وهو هلمع رجأ لثم ضيرملل :

 لثم رجؤي هنإف ةحلاصلا لامعألا نم حيحص وهو هلمعي ناك ام ضيرملا تاف دق ناك اذإو

 يف دواد وبأ جرخأ دقف «هضرم ببسب هتتافو حيحص وهو اهلمعي ناك يتلا ةحلاصلا هلامعأ رجأ

 لمعي ٌدبعلا ناك اذإ» :لوقي نيترم الو ةرم ريغ كك يبنلا تعمس :لاق ىسوم يبأ نع «هننس»

 . ©" ميقم ٌحيحص وهو لمعي ناك ام حلاصك هل بتك ٌرفس وأ ضرم هنع هلغشف ًاحلاص المع

 48ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعوو 7١2/ص 203ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص) (1"1:*ه)

 . 717/4 ص

 )١1785( ؛ص 48ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» 76 .
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 5 أ

 انفاس لسرسر

 را نر نير )ركز رشف ٍ
 زن 1١و

 «توملا ضرمب دوصقملا فرعن نأ بجي توملا ضرم ضيرملا تافرصت ىلع مالكلا لبق

 ضرم وه ضيرملا هيف تام يذلا ضرملا اذه نأ فرعن فيك : يأ .هرهاظمو هتامالع يه امو

 اهل نوكيو هتوم ضرم يف ضيرملا اهعقوي يتلا تافرصتلاب دوصقملا انّيب كلذ انفرع اذإف ؟توم

 .ديشرو حيحص وهو اهعقوأ ول اهمكح نع فلتخي صاخ مكح

 : نيثحبم ىلإ لصفلا اذه مسقن اذه ىلعو

 .هطورشو توملا ضرمب فيرعتلا :لوألا ثحبملا

 .توملا ضرم يف ضيرملا تافرصت : يناثلا ثحبملا

 كرذلل ىرملل و
 هطورشو توملا ضرمب فيرعتلا

 :ةيفنحلا دنع توملا ضرم :ًالوأ 3

 هنم بلاغلا ناك اذإ هنأ ىوتفلل راتخملا» :ةيفنحلا هقف ىف «ةيدنهلا ىواتفلا» ىف ءاج أ

 . 2:5 «نكي مل وأ شارف بحاص ناك ءاوس توملا ضرم ناك .توملا
 ةلودلا هتننق يفنح هقف يهو  «ةيلدعلا ماكحألا» ةلجم نم )١16948( ةداملا تصنو ب

 : يتأي ام ىلع - ةينامثعلا

 نإ هراد نع ةجراخلا هحلاصم ةيؤر نع هيف ضيرملا زجعي يذلا ضرملا وه توملا ضرم»

 نوكي يذلاو .ثانإلا نم ناك نإ هراد يف ةلخادلا حلاصملا ةيؤر نع رجعيو .روكذلا نم ناك

 . ١ 76ص .4ج «ةيدنهلا ىواتفلا» )١7437(

-3”51- 



 ل ا ا ملا را ل ا
 مكح يف نوكي ةنس هيلع ىضمو دحاو لاح ىلع امئاد ناكو هضرم دتما اذإو .نكي مل وأ

 هضرم دتشا اذإ امأ .هلاح ريغتيو هنضرم دئشي مل ام حيجبصلا تافرصتك هتافرصت نوكتو حيحصلا

 .(توم ضرم ةافولا ىلإ ريغتلا تقو نم ًارابتعا هضرم ٌلعيف ةئس يضم لبق يفوتو هلاح ريغتو

 :ةيفنحلا دنع توملا ضرم طورش 0١

 نأ «ةيلدعلا ماكحألا» ةلجم يفو «ةيدنهلا ىواتفلا» يف توملا ضرم فيرعت نم مهفيو

 : ةيلاتلا طورشلا هيف ققحتت يذلا وه ةيفنحلا دنع توملا ضرم

 .روكذلا نم ناك نإ تيبلا جراخ ةداتعملا هحلاصم ةيؤر نع هبحاص زجعي نأ :لوألا طرشلا

 سبالملا لسغو خبطلا لثم ثانإلا نم ناك نإ رادلا يف ةيلخادلا حلاصملا ةيؤر نع زجعيو
 , 07:©رادلا حطس ىلإ دوعصلاو

 ناك اذإ :اذه ىلعو .هيف هبحاص توم ضرملا اذه يف بلاغلا نوكي نأ :يناثلا طرشلا

 ضرم هضرم ربتعي الف توملا اهنم شخي ملو تلاط يتلا ةنمزملا ضارمألا نم ضيرملا ضرم
 اذ هتريص ول ىتحو لب «جلافلاك ةيجراخلا هلامعأ ةرشابم نع ضيرملا تزجعأ نإو توملا
 , 305455! شارف

 لاح ىلع ىقبو دتما يذلا هيف ضرملا لولح نم ةنس لالخ ضيرملا تومي نأ :ثلاثلا طرشلا

 «ضرملا دادتشا تقو نم ةنس ىضم لبق تامو ضيرملا لاح ريغتو ضرملا دتشا اذإ امأ .ةدحاو

 . توم ضرم هتافو تقو ىلإ هضرم دادتشا تقو نم هضرم ربتعيف

 :توملا ضرم ضيرملاب نوقحلملا 2. 7

 ىلع مكحول امك ,كالهلا اهيف بلغي ةلاح يف ناك نم توملا ضرم ضيرملا مكحب ربتعيو
 دعب هتلاحف ذيفنتلا مويب هيلع موكحملا ربخأو .ذيفنتلل ًايهمو اناب مكحلا حبصأو مادعإلاب صخش

 هذه نأش نمو صخشلا اهيف نوكي ةلاح لك ءاذكهو .توملا ضرم ضيرملا لاح رابخإلا اذه

 ءادتبا نم ةنس يضم لبق اهيف كله اذإ توملا ضرم ةلزنمب يهف ءاهيف ناسنإلا كاله ةبلغ ةلاحلا

 كالهلا هلاح بلاغ نم» :ةيفنحلا هقف يف «راتحملا در ةلمكت» يف ءاج ,ةلاحلا هذه لوصح

 ض١ لتقيل مّدُق وأ الجر زراب وأ تببلا جراخ هحلاصم ةماقإ نع هب زجع ضرم هانضأ نأب هريغ وأ ضرمب

 )١144( «4ج «راتحملا در ةلمكت» ص١15١.

 ) )159«4ج هراتحملا در ةلمكت» ص3١٠١.

 د ”#572-



 ول : هنمو .همف يف يقبو ءعبس هسرتفا وأ «ةنيفسلا نم حول ىلع يقب وأ ءمجر وأ صاصق نم

 اذإ توملا ضرم ضيرملاك وهف .قرغلا فيخو جاومألا تمطالت ول :هنمو .هلتقيل ملاظ همدق

 , 27:؛*)هلك كلذ نم تام

 :07؛؛'!)ةلبانحلا دنع توملا ضرم :ًايناث - ١١١4

 :ناطرش هيف ققحت اذإ ةلبانحلا دنع توملا ضرم ضيرملا ربتعي

 .ضيرملا توم هنم فاخي يأ ًافوخم ًاضرم نوكي نأ :(لوألا)

 . جنلوقلاو ةئرلاو بلقلا عجو مهدنع ةفوخملا ضارمألا نمو . توملا هب لصتي نأ :(يناثلا)و

 ةلزنمب يهو «توملا ضرم ةلزنمب قلطلا ربتعا قلطلا اهباصأ اذإ لماحلا ةأرملاو 4

 هذه يف لماحلا تهبشأف .فلتلا هنم فاخي ديدش ملأ قلطلا ملأ نأل ؛توملا ضرم ةضيرم

 : توملا ضرم ضيرملاب نوقحلملا 2-65

 اذإ رحبلا بكاركو .لاتقلا يف ناتفئاطلا تمحتلاو لاتقلا بشن اذإ وأ .لتقلل مّدق نمك كالهلا

 مهدحأ قلعتو ًالعف تقرغ وأ قرغلا نم ةنيفسلا ىلع فيخو فصاع حير تبهو هجاومأ تمطالت
 لتق هيرسآ ةداع نم ناك اذإ ريسألا كلذكو .توملا ضرم ضيرملا لاح ءالؤه لاحف .حولب

 .توملا ضرم ضيرملا ةلاح يف ربتعيف ىرسألا

 :ضرملا ةعيبط ةفرعمل ءابطألا ىلإ عوجرلا 65

 كلذ ةفرعم يف عجرملاف ءال مأ توم ضرم وه له فرعي ملف ضارمألا نم هرمأ لكشأ امو
 ضارمألا نم هرمأ لكشأ امو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج ءءابطألا نم ةربخلا لهأ

 نيبيبط لوق الإ لبقي الو كلذب ةربخلا لهأ مهنأل ؛ءابطألا مهو ةفرعملا لهأ لوق ىلإ هيف عجر
 الإ هيف لبقي ملف اياصولا لهأو ثراولا قح هب قلعت كلذ نأل ؛نيغلاب نيتقث نيملسم
 , 044 5كلذ

 )١1"540( «8ج «راتحملا در ةلمكت» ص١1١١.

 )١18441( .854-85ص ."ج «ينغملا»

 )١18459( ص ."ج «ينغملاد 86.

 دا



 :ةيعفاشلا دنع توملا ضرم :ًاثلاث 17

 نكي مل نإو ًاردان ال توملا هنم فاخي يذلا يأ فوخملا ضرملا وه مهدنع توملا ضرم
 لاهسإو «مئاد فاعرو .«بنجلا تاذو ءجنلوقلا :مهدنع فوخملا ضرملا نمو .ًابلاغ
 ينغم» يف ءاج ءرصحلا ال ليثمتلا ليبس ىلع هوركذ ضارمألا نم هوركذ امو ,خلإ . . .رتاوتم

 «ضارمأ نم هوركذ اميف اهراصحنا مدع «فوخملا نمو» فنصملا لوق نم ملع دقو» : «جاتحملا

 , 315449 (ةريثك اهنإف كلذك وهو

 :ضرملا ةعيبط ةفرعمل ءابطألا ىلإ عوجرلا 4

 هقف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاج دقف ءعوضوملا اذُه يف ةربخلا لهأ مهنأل ؛ءابطألا كلذ
 «نيبيبط لوقب الإ تبثي مل  افوخم ضرملا نوك يف يأ  افوخم هنوك يف انككش ولو» : ةيعفاشلا

 «لاملا ريغ ىلع ةداهش اهنأل ؛نيتأرماو لجر لوقب الو ةوسن لوقب فوخم ريغ وأ افوخم ضرملا
 تبئابلاغ لاجرلا اهيلع علطي ال ةأرماب ةنطاب ةّلع ضرملا ناك اذإ نكلو .لاملا دوصقملا ناك نإو

 , 07:؛©9ءاسنلا ةداهشب

 :توملا ضرمب قحليام- ١68

 نيب لاتق ماحتلاو ,ىرسألا لتق اوداتعا رافك رسأ - توملا ضرم  فوخملا ضرملاب قحليو

 حير بارطضاو 2.جوم ناجيهو .مجرلل وأ صاصقلل صخش ميدقتو ةوقلاب نيئفاكتم نيلتاقتم

 رطخل ةدالو ببسب لماح قلطو «لينلاك ميظع رهن وأ رحب يف ةنيفس بكار قح يف

 , 35؟؟©عةدالولا

 : ةيكلاملا دنع توملا ضرم :ًاعبار

 تاذو «ٌلسلاك ةداعلا يف ضيرملا ىلع توملا هنم فاخي يذلا وه مهدنع توملا ضرم
 نوكي نم ىلع توملا اهنم فاخي ىتلا تالاحلا توملا ضرمب قحليو .كلذ هبشأ امو بنجلا

 6١. ص 77ج «جاتحملا ينغم» (17555)

 ١©6. ص 237ج «جاتحملا ينغم» )١7555(

 .6 "١6ص 2ا"ج «جاتحملا ينغمو جاهنملا نتم» )556*١17(
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 005410 جاه اذإ رحبلا بكارو .لتقلل سوبحملاو لاتقلا فص يف وهو لتاقملاك اهيف

 ىرجم يرجيو» :يزج نبا لاق اهيف نوكي نم ىلع كالهلا اهيف بلغي ةلاح لك لاذكهو
 نم لماحلا برقو نيفصلا نيب نوكي نأك .توملا هنم فاخي ام لك توملا ضرم ضيرملا
 . 34:9( عضولا

 :اهعضو برق اذإ لماحلا ١

 يزج نبا لاق دقف «ءتوملا ضرم ضيرملا مكحب اهعضو برق اذإ لماحلا ةيكلاملا ربتعاو

 ةتس تغلب اذإ لماحلاو . . .توملا هيلع فاخي نم توملا ضرم ضيرملاب قحليو» : ىكلاملا

 , 054:8 رهشأ

 : حجارلا لوقلا- 5

 لك :وهو .ةلبانحلا هيلإ بهذ ام وه .توملا ضرم فيرعت يف لاوقألا هذه نم حجارلاو

 عقي توملا نأ .هنم كالهلا فوخب دوصقملاو .ًالعف توملا هب لصتيو كالهلا هنم فاخي ضرم

 0 امنإو .ةنس ةدمب هيف توملا لوصح ديقي الو .ةردنلا ٍهجو ىلع سيلو ًابلاغ هببسب

 رثكأ وأ ةنس ةلاحلا هذه ىلع يقب ءاوس توملا ىلإ هضرم هب دتميو ًاضيرم ىقبي يأ «توملا هب
 .تومي نأ لبق لقأ وأ

 امأ .ال مأ ًافوخم ضرملا نوك ةفرعمل بطلاب ملعلاو ةربخلا لهأب ةناعتسالا مزلي هنأ امك
 اهيف نوكي نم ىلع كالهلا اهيف بلغي ةلاح لك اهيف طباضلاف توملا ضرمب ةقحلملا تالاحلا

 .ةلودلا سيئر هذيفنت ىلع قفاوو .تابثلا ةفص 00 اذه زاح دقو .مادعإلاب هيلع موكحملاك

 .ذيفنتلا تقوب هيلع موكحملا ربخأو «ذيفنتلا بجاو راصو

 ."81-*ه ٠ص .يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» )١1445(

 ."ه١ص .يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» )١1447(

 . ”98/ص « يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوقد (1١؟5454)
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 قفاذن) حروط)

 توملا ضرم ضيرملا تافرصت

 :توملا صضرم ضيرملا ىلإ مهترظن يف ءاهقفلا فالتخا ١1١1١6

 اذهو ءايندلا نع هليحر برقو هلجأ وندب ًاديازتم ًاروعش رعشي صخش توملا ضرم ضيرملا

 ٌرقأ ول امك مهضعب وأ ةثرولا رضت يتلا تافرصتلا ضعب ىلع هلمحي دق هلجأ برقب ساسحإلا

 . عقاولا يف هب نيدم ريغ وهو نيدب مهدحأل

 نم ءاهقفلا روهمج دنع بايتراو كش ّلحم توملا ضرم ضيرملا تافرصت تناك انه نمو

 يف كشلا ىدم يف مهنيب فالتخا عم تافرصتلا هذه عاقيإ نم ضيرملا دصق ةمالس ةهج

 . ةفوقوم وأ ةلفان اهرابتعا نم كلذ ىلع بترتي امو ضيرملا تافرصت

 ضرم ضيرملا ىلإ نورظني ال مهف ةيرهاظلا ءاهقف كانه روهمجلا بناجبو 2-4

 اذإ ملسملاب نأشلا نأل ؛نانئمطاو ةقث ةرظن هيلإ نورظني سكعلاب لب «بايتراو كش ةرظن توملا

 اهديزي وأ اهبكتري نأ ال ملاظملاو ماثآلا نم للحتلاو هرمأ كرادت ىلإ عراسي نأ هلجأ وندب رعش

 توملا ضرم ضيرملا تافرصت نإ :اولاق مث نمو .مهريغب وأ ةثرولاب ةراضلا تافرصتلا ءارجإب

 . حيحصلا تافرصتك

 000 :ثحبلا جهنم م4

 يف مهنيب اميف روهمجلا ءاهقف فالتحخاو .روهمجلل ةيرهاظلا ةفلاخملو  مدقت ام ىلع .ءانيو

 نايبل لوألا بلطملا لعجنف .ءبلاطم ىلإ ثحبملا اذه مسقن .نالطبلاب وأ فقولاب وأ ذافنلاو

 ءاهقف لاوقأو ةفلتخملا ضيرملا تافرصتل ىرخألا بلاطملا لعجن مث .ةيرهاظلا بهذم

 : يلاتلا وحنلا ىلع كلذو اهيف روهمجلا

 . توملا ضرم ضيرملا تافرصت يف ةيرهاظلا بهذم :لوألا بلطملا

 م



 . توملا ضرم ضيرملل ةزجنملا تاعربتلا يف روهمجلا بهذم : يناثلا بلطملا

 .توملا ضرم ضيرملا رارقإ يف روهمجلا بهذم :ثلاثلا بلطملا

 .توملا ضرم ضيرملا حاكن يف روهمجلا بهذم : عبارلا بلطملا

 . توملا ضرم ضيرملا قالط يف روهمجلا بهذم : سماخلا بلطملا

 .توملا ضرم يف ةجوزلا ةعلاخم يف روهمجلا بهذم :سداسلا بلطملا

 .توملا ضرم ضيرملا اياصو يف روهمجلا بهذم : عباسلا بلطملا

 .توملا ضرم ضيرملا فقو :نماثلا بلطملا

 لوألا بلطملا

 توملا ضرم ضيرملا تافرصت يف ةيرهاظلا بهذم
 : هتافرصت يف حيحصلاك ضيرملا 6

 يف رثؤي ال مهدنع توملا ضرم نأل ؛ ؛ حيحصلا تافرصتك توملا ا ضيرملا تافرصت

 مامإلا لوقي اذه يفو ءاهضعب وأ هلاومأب فرصتلا يف هيلع رجحلل ًاببس حلصي الو ضيرملا ةيلهأ
 عضت نأ ىلإ لمحت ذم لماحلاو هيف أربي وأ هيف تومي ًاضرم ضيرملاو» : يرهاظلا مرح نبا

 نم وأ ىرسألا لتقي نم دنع ريسألاو «لطاب وأ ّدح وأ دوق يف قحب لتقلل فوقوملاو .تومت وأ

 يف سانلا رئاسو .عاوس مهلك «نيفصلا نيب لتاقملاو .بطعلا ىلع فرشملاو  مهلتقي ل

 .©"؟؛؟9«مهلاومأ رئاسو مهتابهو مهقتعو مهعويبو مهتاقدص يف قرف الو مهلاومأ

 لماحلا وأ لتقلل فوقوملا وأ هنم تومي ًاضرم ضيرملا لعف» :ًاضيأ يرهاظلا مزح نبا لاقو
 يف ةاباحم وأ ةقدص وأ ةبه نم مهلاومأ يف اوذفنأ ام لكف ءانركذ نم لك مهلاومأ يف رفاسملا وأ

 هئامرغ ضعب ءاضق وأ قتع وأ ثراوب رارقإ وأ ثراو ريغل وأ ثراول كلذ ناك رارقإ وأ ةيده وأ عيب

 ءاحصألا يف انمدق امك مهلاومأ سوؤر نم ذفان هلكف .نكي مل وأ نيد مهيلع :ناك ضعب نود

 ,(354*:(قرف الو ءاحصألا اياصوك مهاياصوو كاصأ ءيش يف قرف ال نيميقملا نينمآلا

 قافأ ضرم يفو هتوم ضرم يف ضيرملا رارقإو» :- ىلاعت هللا همحر  ًاضيأ مزح نبا لاقو

 )559"58 )1١ص 28ج ؛ىلحملا» .

 )١185460( ."؟8ص .9ج «ىلحملا»

 - "كا



 .©"؛*0(قرف الو حيحصلا رارقإك لاملا سأر نم ذفان ثراو ريغلو ثراول هنم

 يناثلا بلطملا

 توملا ضرم يف ةزجنملا تاعربتلا

 :توملا ضرم ضيرملا نم ةزجنملا تاعربتلا مكح م66

 قتعلاك لبقتسملا ىلإ ةفاضم الو طرش ىلع ةقلعم ريغ ًالاح ةذفانلا يه ةزجنملا تاعربتلا

 ةبهلاكو - هتميق نم رثكأب ًائيش هنم يرتشي وأ .هتميق نم لقأب ًائيش ةثرولا دحأ عيبي نأب ةاباحملاو
 ىلع ءادتعالاك لاملل ةبجوملا ةيانجلا نع وفعلاو ,نيدلا نم ءاربإلا فقولاو ةقدصلاو ةضوبقملا

 .سفنلا نود ام

 فالخ الو هلاومأ عيمج نم جرخت اهنإف صخشلا ةحص ةلاح يف تعقو اذإ تاعربتلا هذهف

 نم جرخت تاعربتلا هذه نإف «توملا هب لصتاو توملا ضرم ضيرملا نم تناك نإو .كلذ يف

 , 459"0ثراو ريغل تناك نإ هلاومأ ثلث

 هللا نإ» : لكك هللا لوسر لوق .يلبنحلا ةمادق نبا لوقي امك لوقلا اذهل ةجحلاو 9-5

 هنأ ىلع هموهفمب لدي اذهو .«مكلامعأ يف مكل ةدايز مكلاومأ ثلثب مكتافو دنع مكيلع قّدصت

 يف هل دبعأ ةتس قتعأ راصنألا نم الجر نأ نيصح نب نارمع ىورو .ثلثلا نم رثكأ هل سيل

 عرقأو ءازجأ ةثالث مهأزجف لكي هللا لوسر مهاعدتساف مهريغ لام نم هدنع نكيب لو هنوك نضرم
 رادقمب هلامب قلعتي مهثروم تومب ةثرولا قح نألو .9*24ةعبرأ قرأو «نينثا قتعأف مهنيب

 نيح نم تبثي مهثروم لامب ةثرولا قح قلعت ناك هتوم ببس توملا ضرم ناك املو «نيثلثلا
 .©"؛*9ببسلا لوأ ىلإ فاضي مكحلا نأل ؛توملا ضرم لولح

 نإف هلام ثلث نم رثكأب ثراولا ريغل توملا ضرم ضيرملا تاعربت تناك اذإو 2-7
 دئازلا يف لطب هوزيجي مل نإو ذفن هوزاجأ نإف «ةثرولا ةزاجإ ىلع ًافوقوم نوكي ثلثلا ىلع داز ام
 .274©ثلغلا ىلع

 )١18451١( ؟5؛ص .8ج «ىلحملا» .

 .9١7ص .؟ج .ينايبألل «ةيعرشلا ماكحألا حرش» ءالا ص .5ج «ينغملا» (1465؟)

 .70-١9/7ص .5ج «ينغملا» (158*)

 )١18464( 17ا/ص «؟ج .ينازاتفتلل «حيقنتلا نتمل حيضوتلا ىلع حيولتلا حرش» .

 .7”7١ص 31ج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» «.508 ص .ا“ج «جاتحملا ينغم» ءالا ص .”ج «ينغملا» (184هه)
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 تناك ءاوس ةثرولا ةيقب ةزاجإ ىلع ةفوقوم نوكت اهنإف ثراول هتاعربت تناك اذإو
 اهوزيجي مل نإو تذفن ةثرولا اهزاجأ نإف .لقأ وأ رثكأ وأ هلام ثلث ردقب تاعربتلا هذه
071:09 

 ١4 - نيدملا ضيرملا تاعربت :

 هذه تناك نإ هينئاد قحب ذفنت ال هتاعربت نإف .ًائنيدم توملا ضرم ضيرملا ناك اذإو

 نأش نم ناك نإ نينئادلا قحب يرست ال مهتزاجإ نأل ؛ةئرولا اهزاجأ نإو مهب رضت تاعربتلا
 . ضيرملا لاومأ عيمج قرغتست مهنويد تناك ول امك مهرضت نأ ةزاجإلا هذه

 اذه نأل ؛توملا ضرم لولح نيح نم هينئاد قح يف ةذفان ريغ ضيرملا تاعربت ربتعتو

 توملا ضرم ناك املو . مهنيدم لاومأب نينئادلا قح قلعتي توملابو .توملا ببس وه ضرملا
 ضرم ضيرملا مهنيدم لامب نينئادلا قح قلعت وهو مكحلا اذه نإف  انلق امك - توملا ببس وه

 .©":”9ببسلا لوأ ىلإ فاضي مكحلا نأل ؛ضرملا لولح نم تبثي توملا

 ثلاثلا بلطملا

 توملا ضرم ضيرملا رارقإ

 :ةيفنحلا بهذم :ًالوأ

 ضيرملل ًاثراو هل ٌرَقُملا ناك نإف «ةئرولا ةيقب ةزاجإب الإ زوجي ال نيدب هثراول ضيرملا رارقإ
 اثراو هل رقملا ناك نإو .لطاب رارقإلاف ءضيرملا تام نأ ىلإ كلذك اثراو يقبو رارقإلا تقو

 مث «نبا هل سيلو هيخأل رقأ ول امك تام نأ ىلإ ثراو ريغ لظو .هدعب ثراو ريغ رارقإلا تقو

 ,. ©2"؛*زئاج رارقإلاف .ضيرملا تام نأ ىلإ اًيح نبالا اذه يقبو نبا هل لصح رارقإلا دعب

 :ةيكلاملا بهذم :ًايناث 9 05

 قيدص وأ بيرق نم هئثرومب مهتي نمل هرارقإ لبقُي ال ضيرملا» : يكلاملا يزج نبا لاق
 .©7:528«كلذ ىوس اميف لبقُيو ةثرولا هزيجي نأ الإ ثراو ريغ وأ اثراو ناك ءاوس .فطالم

 .7”19١ص .؟ج «ينايبألل «ةيعرشلا ماكحألا حرش» )١140(

 )١14019( .7ج «حيضوتلا ىلع حيولتلا» ص/ال/١ .

 )48ه١1( 76ص .4ج «ةيدنهلا ىواتفلا» .517ص «.هج هراتخملا ردلا»د 7 .

 )١7*4059( "47ص «,يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» .
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 : ةلبانحلا بهذم :ًاثلاث 965

 بهذم رهاظ اذهو .ثراو ريغل ناك اذإ ةحصلا يف رارقإلاك هتوم ضرم يف نيدب رارقإلا
 ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم لك عمجأ :رذنملا نبا لاق «ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو «ةلبانحلا

 .زئاج ثراولا ريغل هضرم يف ضيرملا رارقإ نأ ىلع

 توملا ضرم يف رارقإ هنأل ؛لبقي ال رارقإلا اذه نأ ةلبانحلا بهذم يف ىرخأ ةياور كانهو

 . ثراول رارقإلا هبشأ

 ىلع ةدايزب هرارقإ لبقي ال هنأ :ىرخأ ةياور يف (ةلبانحلا ءاهقف نم) باطخلا وبأ لاقو

 امب هرارقإ حصي الف «ثراولل ةيطعلا نم عونمم وه امك يبنجألل ةيطعلا نم عونمم هنأل ؛ثلثلا
 ,05452نود امف ثلثلا فالخب هتيطع كلمي ال

 يف رارقإلاك لبقيف هيف مهتم ريغ رارقإ هنإ» : هلوقب ةلبانحلا بهذم رهاظل ةمادق نبا جتحاو

 ناكف .قدصلا يرحتو هتمذ ءاربإو هسفنل طايتحالا ىلإ برقأ ضرملا ةلاح نأ هققحي .ةحصلا

 .274يهيف مهتم هنأل ؛ثراولل رارقإلا قرافو .لوبقلاب ىلوأ

 مهاضر مدع دنع ةنيبلاب وأ مهاضرب الإ هلوبق ةثرولا يقاب مزلي مل ثراول رقأ نإو -

 . مهتزاجإو

 ةحصلا يف هل رارقإلا حص نم نأل ؛هرارقإ لبقُي :روث وبأو ,.قاحسإو ,نسحلاو .ءاطع لاقو
 . يبنجألاك ضرملا يف هل رارقإلا ّحِص

 هتنبال ٌرقأف مع نباو تنب هل نمك مهتا نإ لطبيو هرارقإ يف مهتي مل اذإ حصي :كلام مامإلا لاقو

 ,©7459هيف مهتم ريغ هنأل ؛هرارقإ لبق همع نبال رقأ نإو .لبقي مل

 هثراو ىلإ هلامل لاصيإ هنإ» : هلوقب هيفلاخم ىلع هّدر عم ةلبانحلا بهذمل ةمادق نبا جتحاو

 . حصت هل هتبه نإف يبنجألا قرافو .هتبهك هتئرو ةيقب اضر نودب حصي ملف هتوم ضرم يف هرارقإب

 وهو اهتنظمب اهرابتعا بجوف اهسفنب اهرابتعا نكمي ال ةمهتلا نإف حصي ال كلام مامإلا هركذ امو
 .©؛5ءامهريغو عربتلاو ةيصولا يف ربتعا يذلا ثرإلا

 )١18550( «.هج «ينغملا» ص"١9.

 )١1451( .هج «ينغملا» ص١195.

 )١18555( .هج :ينغملا» ص١97 .

 )١155( .19-1984ا0/ص هج «ينغملا»
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 :لاق يبعشلا الإ ًاعيمج ءاهقفلا لوق يف مص هنود وأ اهلثم رهمب هتأرمال رقأ نإو - 45

 ملعو هببس ققحت امب رارقإ هنأب يبعشلا لوق ىلع دري نكلو .ثراول رارقإ هنأل ؛اهل هرارقإ زوجي ال
 نيدب رقأ ول نكلو .هفوي مل هنأب رقأف ةنيبب نيد هيلع ناك ول ام هبشأف هنم ةءاربلا ملعت ملو هدوجو
 , 45"3©هرارقإ لبقي مل رهملا ىوس

 مل نبا هل دلو مث ءهل دلو الو هيخأل رقأ لجرك ثراو ريغ راصف ثراول رقأ نإو 76ه

 اذإو .دمحأ هيلع ّصن هل هرارقإ حص اثراو راص مث ثراو ريغل رقأ نإو .هيخأل يأ هل هرارقإ حصي
 .,274*مههتم ريغ هنأل ؛هرارقإ حص اهجوزت مث ءهضرم يف نيدب ةأرمال ٌرقأ

 :ةيعفاشلا بهذم :ًاعبار 975

 . حيحصلا رارقإك ًانيد وأ ناك ًانيع لامب يبنجأل توملا ضرم ضيرملا رارقإ حصي : مهدنعو
 كلذ نكي مل هب ٌرقُملا هقاقحتسا ىلع هل رقملا فيلحت ثراولا دارأ ولو .رقملا لام لك نم نوكيو
 هنأل ؛قحم هنأ ىلع لدي رهاظلا نأل ؛ يبنجألاك ثراول توملا ضرم ضيرملا رارقإ لبقيو .هل

 .رجافلا اهيف بوتيو بذاكلا اهيف قدصي لاح ىلإ ىهتنا

 اذه يرجيو .ةثرولا ضعب نامرحب مهتم هنأل ؛هرارقإ حصي ال :بهذملا يف لوق يفو

 اهضبقأ ةبهب ثراول هرارقإ يفو ءاهتوم ضرم يف اهجوز نم اهرهم ضبقب ةجوزلا رارقإ يف فالخلا
 نإو ًامزج حصي هنإف .حاكنب رقأ ول امأ .لاملاب رارقإلا يف روكذملا فالخلاو .هتحص يف هل
 ,25458دقعلاب لاملا ىلإ ىضفأ

 عبارلا بلطملا

 توملا ضرم يف حاكنلا

 :ةيكلاملا بهذم :ًالوأ 7

 حصي مل ام هخسف مزل عقو نإف .«توملا ضرم يف ةضيرم وأ ضيرم حاكن حصي ال :اولاق

 نإ ىمسملا رهملا ةضيرمللو . خسفلا لبق امهدحأ تام نإ امهنيب ثاريم الو .امهنم ضيرملا
 ثلث نم يأ  ثلثلا نم لقألا خسفلا لبق تام نإ ضيرملا ىلعو .اهجوز تام وأ لوخد لصح

 )١18455( .هج «ينغملا» ص١98.

 ) )1455ص 237ج (جاتحملا ينغمو جاهنملا نتم» 731١ .
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 ,05459ثلثلا نم ىمسملا رهملا لوخدلاب اهلو .لثملا رهم نمو ىمسملا رهملا نمو هلام

 ,(35458هدعبو لوخدلا لبق توملا ضرم ةضيرملا وأ ضيرملا حاكن خسفي : ًاضيأ اولاقو

 ةيمذ جوزت ول امك توملا ضرم يف ثري مل نم حاكن يف كلام باحصأ فلتخاو -4
 .2459ثرتف ملست نأب ةثراو نوكت نأ زاوجل هلطبأ نم مهنمو .حاكنلا حصي :مهضعب لاقف

 :ةيفنحلا بهذم :ًايناث د 4

 .25؛””ةلطابف لثملا رهم ىلع ةدايزلا امأ ءلثملا رهمب توملا ضرم ضيرملا حاكن زوجي

 ىلع رجح الو ةيلصألا جئاوحلا نم ربتعي حاكنلا نأل ؛توملا ضرم ضيرملا حاكن زاج امنإو

 نم هنأل ؛هحاكن اذكف .هسابلو هبارشو هماعطك ةيلصألا هجئاوحب ةقلعتملا ضيرملا تافرصت

 , (054197_ انلق امك ةيلصألا هجئاوح

 قح ال هنأل ؛لثملا رهمب هتوم ضرم يف حكني نأ هلف .ًانيدم ناك اذإ كلذكو 2.8
 نم ربتعي حاكنلا نأل ؛هلام نم ردقلا اذهب ةثرولل قح ال امك هلام نم لثملا رهم رادقمب نينئادلل

 توملا ضرم ضيرملل زوجيف» :«حيضوتلا ىلع حيولتلا حرش» يف ءاج دقف «ةيلصألا هجئاوح
 ضيرملا نأل ؛نئادلا الو ثراولا قح هب قلعتي ال لثملا رهم رادقم يف هنأل ؛ لثملا رهمب حاكنلا

 قلعتي مل اذإو «ريغلا قح هب قلعتي ال هيلإ وه هجاتحي ام لك يفو .هلسن ءاقبل حاكنلا ىلإ جاتحم

 ةنايص هوحنو لثملا رهمب حاكنلا نع رجحلا يف نكي مل هيلإ وه جاتحي امو لثملا رهمب امهقح
 ,©7؛"9عهيف امهل قح ال ذإ  نئادلاو ثراولا قح يأ امهقحل

 : ةلباتحلا دنع :ًاثلاث 9

 دحاو لك ثيروتو دقعلا ةحص يف ءاوس ةحصلا لاح يفو توملا ضرم يف حاكنلا : مهدنع

 نأل ؛ثراو الو نئاد قح هب قلعتي الو لثملا رهم حاكنلا اذه يف بجيو .هبحاص نم امهنم

 .نئادلا الو ثراولا قح هب قلعتي الا كلذلو ناسنإلل ةيلصألا جئاوحلا نم حاكنلا

 ."88ص .١ج «يواصلا ةيشاحدو «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» (4777*1)

 . "96ص «"ج «ينغملا» )١18454(

 .؟88ص «.١ج «يواصلا ةيشاحدو .ريدردلل ؛ريغصلا حرشلا» )١18559(

 ."7١5ص .هج هراتخملا ردلا» (1 417

 . ١لالص . 37ج «حيضوتلا ىلع حيولتلا حرش» (141/1)

 . ١الالرص ؛7ج «حيضوتلا ىلع حيولتلا حرش» (1477)

 0 ير



 ؛لاملا سأر نم زئاج لثملا رهمب حاكنلا كلذكو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج

 .«نيد هيلع ناك نإو هسفن ةجاح يف هلامل فرص هنأل

 ىفو نإف جوزلا ةكرت ثلث نم : يأ .ثلثلا نم ثاريملاو رهملا : ىليل يبأ نباو ةعيبر لاقو

 .ثلثلا الإ اهل سيلف الإو اهبف كلذب ثلثلا

 .امهنيب ثاريم الو حيحص حاكنلا : يعازوألا لاقو

 ردص حاكنلا اذه نأب  ةلبانحلا بهذم  هبهذمل ةفلاخملا لاوقألا ىلع ةمادق نبا در دقو

 يف حصي امك حصيف هطرشبو هّلحم حاكنلا اذه فداصو «هئارجإب ةيلهأ يذ نم : يأ ,هلهأ نم
 ةحص تبث اذإو «عيبلاك ضرملا يف حصيف ةحصلا يف حصي ةضواعم دقع هنألو ؛ةحصلا لاح

 ,249(ثاريملا تبث حاكتلا

 :ةيعفاشلا بهذم :ًاعبار 33

 رهمب نوكي نأ طرشب ةجاح هيف لجرلل نكي مل نإو توملا ضرم يف حاكنلا حصي : مهدنعو
 نأ - توملا ضرم يف يأ - ضيرملل» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاج دقف .لثملا

 .27:"©مةجاح ريغ نم نهلاثمأ رهمب ًاراكبأ حكني

 :ةيديزلا بهذم :ًاسماخ -8ه“

 ىنثتسم هنألف ؛ حاكنلا امأو» : مهلوقب كلذ اولّلعو .توملا ضرم ضيرملا حاكن حصي : اولاق

 .(©"؟”ءاسكلاو بارشلاو ماعطلاك هل

 حصي هنأ كلذ ىنعمو .لثملا رهمب توملا ضرم يف حاكنلا اوديقي مل ةيديزلا نأ ظحاليو

 . لثملا رهم نم رثكأب ناك نإو رهم يأب حاكنلا

 )١1417( "75و م8"ص .5ج «ينغملا» .

 ) )175175.756ص ,7ج «جاتحملا ينغم»

 )١1410( 44ص «4ج «راهزألا حرش» .
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 سماخلا بلطملا

 توملا ضرم يف قالطلا

 :ةيفنحلا بهذم :ًالوأ - ١١11

 تام مث ءاهاضر ريغب وأ اهاضرب هضرم لاح يف وأ هتحص لاح يف هتجوز قّلط اذإ لجرلا -أ

 يف تملسأ نإف «قالطلا تقو ةيباتك ةأرملا تناك اذإو . عامجإلاب ناثراوتي امهنإف ةدعلا يف يهو

 , 0749ناثراوتي امهنإف ةدعلا

 نإو .هتئرو ةّدعلا يف يهو اذُه هضرم يف تامو ًانئاب ًاقالط هتوم ضرم يف اهقّلط اذإو - ب

 «هتوم ضرم يف اهثرإ ببس ةيجوزلا نإ :مهلوقب كلذ نولّلعيو .هئرت الف اهتّدع ءاضقنا دعب تام
 لمع ريخأتب ءىبسلا هدصق هيلع دريف .هتوم ضرم يف اهقيلطتب ببسلا اذه لاطبإ دصق جوزلاو

 ةدعلا يف ىقبي حاكنلا نأل ؛كلذ نكمأ دقو .اهنع ررضلل عقد: ةدعلا ءابفقلا نمز ىلإ قالطلا

 , ""4هنم اهثرإ قح يف ىقبي نأ زاجف ءراثآلا ضعب قح يف

 :توملا ضرم ىف ةقلطملا ثيروت طورش 2-4

 : يه طورش ةلمج ققحت مزلتسي جوزلا توم ضرم يف ًانئاب ةقلطملا ثيروت نأ انه ظحاليو

 يف تامو اهب لوخدملا ريغ هتأرما قّلط ول ءاذه ىلعو ءاهب ًالوخدم ةجوزلا نوكت نأ :(ًالوأ)
 .اهيلع ةدع ال اهنأل ؛هثرت مل هضرم

 نأل ؛هنم تثرو امل اهاضرب اهقلط ول هنأل ءاهاضر ريغب عقو دق ًانئاب قالطلا نوكي نأ :(ًايناث)
 رابتعال يعاد الف ,لصألا وه اذهو ثرإلا قحب حاكنلا عفري هنأ نئابلا قالطلا يف نأشلا

 .اهاضرب عقو قالطلا نأل ؛ةدعلا لالخ ثرإلا قح يف ًايقاب حاكتلا

 ضرم يف هلامب اهقح قلعت نأل ؛قالطلا لاح نائراوتي نمم ناجوزلا نوكي نأ طرتشيو : (اثلاث)

 هلام يف قح اهل نوكيل هتوم ضرم لاح يف ةثراو نوكت نأ مزلتسي هنم اهثرإ قيرط نع هتوم
 تقو ةيباتك تناك ول امك ةثراو تسيل اهنأل قحلا اذه اهل نكي مل اذإف ءثرإلا قيرط نع
 نكلو .هتوم لبق ةدعلا يف تملسأ نإو ةدعلا يف يهو تام اذإ هنم ثرت ال اهنإف «قالطلا

 قّلع هنأل ؛تملسأ اذإ هئرت اهنإف «انئاب قلاط تنأف تملسأ اذإ» :هتوم ضرم يف اهل لاق ول

 .ة"59؟9؟ص «٠ ١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» ةنضحشلا

 . ١6١0-161 ص الج «ةيانعلاو ةيادهلا» (1 177
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 نم ّحص مث هثرت نمم يهو هضرم يف ًانئاب اهقّلط اذإو .هلامب اهقح قلعت نامزب اهقالط
 ضرم يف تمي مل هنأل ؛ةدعلا يف يهو هتوم ناك ولو هئرت ال اهنإف تام مث هضرم

 ,90"071هتوم

 : ةيعفاشلا بهذم :ًايناث

 قالطلا ناك ء ءاوس هراثأ عيمج هيلع بت سو .توملا ضرم ضيرملا قالط حصي : د

 تامو ًانئاب قالطلا ناك اذإف 00 ةحص لاح يف قالطلا نيبو هنيب قرف الف ءًانئاب وأ اقع

 ذوفنل طرتشي» : ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاج هئرت مل اهتدع يف يهو هتوم صضرم يف

 ل دع دلك نطل ركنا .«فيلكتلا ًاقلعم وأ ناك ًازجنم قلطملا نم قالطلا
 نفل ١ ضيرملاو

 لاق .قالطلا اذه هعاقيإ دعب تام اذإ هن ذم نقي اكو احيحص ضرما الط الك اذإو

 نم اهيلع هل قبي مل ةقيلطت وأ ًاثالث هتأرما لجر قلط اذإف» :- ىلاعت هللا همحر  يعفاشلا مامإلا

 مكح هيلع اهميرحتو ةجوزلا ىلع كلذ عوقو يف همكحف « ضيرم وهو اهنعال وأ اهريغ قالطلا

 «هثرت ال لاق نم مهنمف :انباحصأ كلذ يف فلتخا دقف تام ىتح جوزلا حصي مل نإف , حيحصلا
 .ةجوزلا ىلع عقي قالطلا نإف ءاوس ضرملاو ةحصلا يف ناك اذإ قالطلا مكح نأ ىلإ بهذو

 جوزلا نم ةجوزلا ثرو امنإ هركذ ىلاعت هللا نأل ؛ هئرت : ال كلذكف تتاموول ةأرملا ثري ال جوزلا نأو

 يناعم يف نوكتف اهتعجر كلمي الو نيجوزب اسيل ناذهو .نيجوز اناك ام ةجوزلا نم جوزلاو
 , 2544: . . . ثروتو ثرتف جاوزألا

 ريبزلا نب هللا دبع نع يعفاشلا هاور ام رثألا نم يعفاشلا بهذمل ةجحلا نمو -
 ءاهتّدع يف يهو اهنع تام مئ ًانئاب ًاقالط رضامت هتجوز فوع نب نمحرلا دبع قّلط :لاق هنأ
 يأ  ةتوتبم ثرت نأ ىرأ الف انأ امأو :ريبزلا نبا لاق .- هنع هللا يضر - نافع نب نامثع اهثروف
 كمل ًانئاب ةقلطم

 نإو ةأرملا ثّروي نأ ىلإ انباحصأ ضعب بهذف» : ىلاعت هللا همحر  يعفاشلا مامإلا لاق

 لاقو . . .هتوم لبق اهتلع تضقنا نإو ضيرم وهو جوزلا اهقّلط اذإ ةعجر اهيلع جوزلل نكي مل

 . ١6١ ص ءالج هريدقلا حتف» (1418)

 . 498 ص .*ج «جاتحملا ينغم» )١141/9(

 .؟04ص .0ج .يعفاشلل «مألا» باتك (19440)

 . 5904ص .هج ,يعفاشلل «مألا» باتك )١18441(
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 لاق . هيف - لجو رع هللا ريختسأ امم اذهو : ىعفاشلا لاقو ويعاني فسكت لاو : مهضعب

 , "449 (ةتوتبملا ثرت ال :لاقف هيف هللا راختسا دقو :- ىعفاشلا بحاص عيبرلا

 : ةلباتحلا بهذم :ًاثلاث

 يهو كلذ هضرم نم تام مث توملا ضرم يف وهو ًانئاب ًاقالط هتجوز لجرلا قّلط اذإ :اولاق
 هللا يضر  يلعو نامثعو رمع نع اذه ىوري ءاهتدع يف تنام نإ اهثري ملو .هتثرو اهتّدع يف

 دليم ١ . . يروثلاو . يعخنلاو « يبعشلاو « نسحلاو ١ حيرشو .ةورع لاق هبو .- مهنع

 يضر - نامثع نأب ةّدحلا.يف يهو هضرم نم تام اذإ هنم اهثيروتل يلبنحلا ةمادق نبا جتحاو

 ضرم يف اهقّلط دق ناكو فوع نب نُمحرلا دبع نم ةيبلكلا غبصألا تنب رضامت رو  هنع هللا

 .ًاعامجإ كلذ ناكف ركني ملف «ةباحصلا يف كلذ رهتشاو ًانئاب ًاقالط هتوم

 يف وهو اهايإ هقيلطتب ثاريملا نم هتجوز نامرح وه ًادساف ًادصق هقالطب دصق قّلطملا نألو

 .9*274هنامرحب بقاعي ثاريملا لاجعتسا دصاقلا لتاقلاك هدصق ضيقنب بقوعف ,توملا ضرم

 وه اذهو ءاهتّدع تضقنا دقو هضرم نم تامو ًانئاب اهقّلط اذإ ةلبانحلا دنع هئرتو 4

 اهثاريم نم اهجوز رارف وه اهثيروت ببس نأل ؛هريغو ىليل يبأ نبا لوق وهو ءدمحأ نع روهشملا

 .2"؛*”اهتّدع ءاضقناب لوزي ال ىنعملا اذهو .ضرغلا اذهل اهقّلطف

 :ةيكلاملا بهذم :ًاعبار 96

 ضرملا كلذ نم تام نإف ءًاقافتا حيحصلاك ذفان ضيرملا قالط : يكلاملا يزج نبا لاق

 .تجقؤزتو اهتّدع تضقنا نإو ءاهئاريم عطقني الو «ةقلطملا هتئرو
 :بهذملا يف طورش ةثالث اهثاريم توبثل طرتشيو

 .ةدم دعب هنم تام نإو ضرملا كلذ نم حصي ال نأ :(لوألا)

 .هيف هيلع رجحي  توملا ضرم يأ  ًافوخم ضرملا نوكي نأ :(يناثلا)

 يفف .علخلاو ءرييختلاو .كيلمتلاك اهببسب الو اهنم ال هنم قالطلا نوكي نأ :(ثلاشثلا)

 . 70 4ص ؛5ج .يعفاشلل ؛مألا» باتك (18487)
 754-720 ."ج (ينغملا» 2(

 .87:0 "79ص ."ج «ينغملا» )١15585(

 .77”١ص .5ج «ينغملا» )١18486(
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 :05ناتياور كلذب اهثيروت
 ًاقلطم توملا ضرم يف انئاب ةقلطملا ثيروتب اوذخأ نيرخأتملا ةيكلاملا ءاهقف نأ رهاظلا

 ةعلاخملا هتجوز هثرتو» :ريدردلل «ريغصلا حرشلا» يف ءاج دقف . اهببسب قالطلا ناك ولو يأ -

 .هلبق هضرم يف تتام نإ وه اهئري الو «هريغب تجوزتو ةّدعلا نم تجرخ ولو هنم تام نإ هضرم يف

 تام نإ هئرت اهنإف - فوخم يأ توم ضرمب ةقّلطم لكك ًاضيأ علخلا لاح ةضيرم يه تناك ولو

 اهنم ًادمعت هضرم يف يأ .هيف هتثنح ولو : اضيأ ةيفيرم تناك ولو اهنزي نأ ةود:نقرملا كلذ نم

 , 247 «اهنود هثرت اهنإف هثنح ةدصاق اهتلخدف «قلاط تنأف نالف راد تلخد نإ» :اهل لاق ول امك

 ول :اولاقف توملا ضرم يف ةقلطملا ثيروت يف دعبأ ىدم ىلإ ةيكلاملا بهذو

 حرشلا» يف ءاج دقف فيرا يف تاب اذإ هثرت اهنإف تملسأف ةيباتك يهو توملا ضرم يف اهقّلط

 دعب تملسأ يأ هيف اهقلط يذلا هتوم ضرم يف ةيباتكلا هتحوز تملسأ ولو» :ريدردلل «ريغصلا

 , 254440هريغ تجوزتو ةّدعلا نم تجرخ ولو وه اهثري نأ نود هثرت اهنإف - هتوط ضرم يف اهقلط نأ

 حجارلا لوقلا ١

 ءاوس اذه هضرم نم تام اذإ هثرت جوزلا توم ضرم يف ًانئاب اقالط ةقلطملا نأ . حجارلاو
 د « جوزتت مل وأ اهتّدع ءاضقنا دعب تجوزت ءاوسو ءاهتذع ءاضقنا دعب وأ اهتّدع ءانثأ هتوم ناك

 ال اهنإف ءاهقلطي نأ اهجوز نم تبلط يه اذإ الإ توملا ضرم يف اهقيلطت يف ءيسلا هدصقل

 ًانئاب اهقّلطو ةيباتك تناك اذإ امأ .اهتّدع ءاضقنا دعب تامو ًايعجر اهقّلط وأ انئاب اهقلط اذإ هئرت

 اهقالط يف مهتم ريغ هنأل ؛هتوم لبق اهتّدع يف تملسأ ول ىتح هئرت ال اهنإف اهتّدع يف تامو

 .نيدلا فالتخال اهقلطي مل ول ىتح هنم ثرت ال اهنأل ؛ثاريملا نم اهنامرحل

 سداسلا بلطملا

 توملا ضرم يف ةجوزلا ةعلاخم

 :ضرملاو ةحصلا يف ةحيحص ةعلاخملا 5

 ًاعيمج امه وأ ةجوزلا وأ جوزلا وه ضيرملا ناك ءاوس ةحيحص توملا ضرم يف ةعلاخملا

 )١14457( 707ص «يكلاملا يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا نيناوق» .

 ) )19547.454ص 231ج .ريدردلل «ريغصلا حرشلا»

 5ص كج «ريدردلل ةريغصلا حرشلا» ةتينيلا 5 50-5 5 .
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 تارقفلا يف هنيبن ام اذهو .علخلا لدب نم بجي اميف فالخلا نكلو .اذه يف فالخ الو

 : ةيلاتلا

 :ةجوزلا ضرم يف ةعلاخملا أ - ١118

 : ةلبانحلا بهذم :ًالوأ

 رادقمب هتعلاخ يأ .هنود امف اهنم هثاريمب اهجوز توملا ضرم ةضيرملا ةجوزلا تعلاخ اذإ

 بهذم اذهو ةدايزلا تلطب اهنم هثاريم ردق ىلع ةدايزب هتعلاخ نإو .علخلا حص .اهنم هئثاريم

 حص «.هيف ةعلاخملا ترج يذلا اهضرم نم تحص نإو .قاحسإو يروثلا لوق وهو ةلبانحلا

 علخلاو «ءتوم ضرمب سيل اهضرم نأ انيبت اننأل ؛هب اهعلاخ ام عيمج علاخملا اهجوزلو .علخلا
 , (01؟:452ةحصلا يف علخلاك توملا ضرم ريغ يف

 :ةيعفاشلا بهذم :ًايناث 4

 اهضارغأ يف اهلام فرص يف قحلا اهل نأل ؛توملا ضرم ةضيرملا عالتخا مهدنع حصي

 لثملا رهم فالخب اهلثم رهم ىلع دئازلا ردق الإ اهلام ثلث نم علخلا لدب بسحي الو اهذالمو
 ةيصولاك وهف «لثملا رهم ىلع دئازلاب وه امنإ عربتلا نأل ؛اهلام عيمج نم جرخي هنإف هنم لقأ وأ
 ىرخأ ةهجب اثراو نوكي نأ الإ ثرإلا نع علخلاب هجورخل ثراولل ةيصولاك نوكي الو ,يبنجألل
 ,""؛؟"هع نياك ةيجوزلا ريغ

 : ةيفنحلا بهذم :ًاثلاث 6

 ناك يذلا اهرهمب اذه اهضرم يف توملا ضرم ةضيرملا ةجوزلا تعلتخا اذإ :ةيفنحلا لاق

 نم جرخي ناك نإ رهملا نمو اهنم هئاريم نم لقآلا اهجوزلف .ةّدعلا يف تنام مث اهجوز ىلع اهل
 تتام نإف .ثلثلا نمو اهنم هثاريم نم لقألا هلف «ءكلذ ىوس لام اهل نكي مل نإو .اهلام ثلث

 .اهلام ثلث نم رهملا هلف .ةّدعلا ءاضقنا دعب

 فصن نأ ةلاحلا هذه يف مكحلاف اهرهمب اهضرم يف هنم تعلتخاف اهب لخدي مل ناك نإو

 ثلث نم هل نوكي رهملا نم يقابلا فصنلاو .لوخدلا لبق قالطلاب جوزلا نع طقس دق رهملا
 .اهلام

 )١185484( 86ص ءالج «ينغملا» - 894.

 )-594*١( ص جا «جاتحملا ينغم» 5756-7554 .
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 لبق قالطلاب طقسي رهملا فصنف ءاهرهم نم رثكأب هنم تعلتخا دق تناك نإ كلذكو
 تيفشو اهضرم نم تحص نإف .اهلام ثلث نم جوزلل ةدايزلا عم يقفابلا فصنلاو .لوخدلا

 , 215441 ىمسملا رهملا عيمج جوزللف

 :توملا ضرم يف جوزلا ةعلاخم ب - ١5

 .ءيش هعلخب مهتوفي ال ةثرولا نألو يل ضوعب حصي

 اهعلخ هنأ يف ةمهت ال هنأل ؛ ةيصولاو علخلا ّحص لقأ وأ اهئاريم لثمب اهل ىصوأو اهعلخ اذإو |

 .اهئاريمب هتذخأل اهعلخي مل ول هنأل ؛كلذ اهيطعيل

 هب ىصوأ ام مهتزاجإ مدعب كلذ نم اهعنم ةئروللف «هنم اهئاريم ىلع ةدايزب اهل ىصوأ نإو
 ليبس هل نكي مل هنأو اهيلإ كلذ لاصيإ دصق هنأ يف مهتم هنأل هنم اهثاريم نم ديزأب اهل مهثروم
 ول امك هنم عنمف اهيلإ كلذ لصويل ةعلاخملا قيرط نع اهقّلطف .هتجوز يهو اهيلإ هلاصيإ ىلإ
 هيف ركذي ملو «يلبنحلا ةمادق نبا لاق امك ةلباتحلا بهذم هلك اذهو .ثراو ىلإ ىصوأ
0 1 

 عباسلا بلطملا

 انانيفولا
 (توملا ضرم ضيرملا اياصو)

 :ةغللا يف اهفيرعت - 7

 رمأب اهلاصتال ةيصو تيمسو ءهب تيصوأ ام يه ةيصولا :96'4"2برعلا ناسل» يف ءاج
 .تيملا

 .هل ىّصوُي يذلاو يصوُي يذلا وه : يصولاو

 .ءايصوأ ًاعيمج امهعمجو .يصو ىثنألاو . ىّصوُملاو يِصوملا : يصولاو

 .84ص ءالج «ينغملا» (184945) .608ص ١1ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (18441)

 . 978-774 ص ١7ج «روظنم نبال «برعلا ناسل» (1849)

- "90/4 



 . كيصو هتلعج اذإ : هيلإ تيصوأو «ءىشب هل تيصوأو

 . ةيصوتو ءاصيإ هتيصوو هتيصوأو

 هرمأ يف فرصتي هيصو هلعج :هيلإ ىصوأو ءانالف ىصوأ :4*2؟9طيسولا مجعملا» يفو

 .هل هلعج :ءيشب هلو هيلإ ىصوأو .هتوم دعب هلايعو هلامو

 فرصتي هّيصو هلعج :انالف ىّصو .هيلإ دهع :هيلإ ىّصو .هل هلعج :ءيشب هلو هيلإ ىّصو
 ش .رصاقلا ىلع ةيالولا : ةياصولا . ةيصولا : ةاصولاو . هتوم دعب هلامو هلايعو هرمأ يف

 . يصو : ىثنألاو .ريغصلا نوؤش ىلع موقي نم .هل ىَصوُي نم : يصولا

 .اياصو عمجلاو .هب ىّصوي ام : ةيصولا

 ءءاصيإلا وهو يصوملا لعف ىلع ةغللا يف قلطت ةيصولا نأب فرعي 0 اممو - ١4

 نانثا ةيصولا نيح توملا مكّدحأ رضح اذإ مكنيب ةداهش اونمآ نيذلا اهيأ اي : ىلاعت هلوق هنمو

 , 014100 مكريغ نم نارخآ وأ مكنم ٍلدع اوُذ

 قالطإلا اذهب ةيصولا نوكتف هريغ وأ لام نم ناسنإلا هب يصوي ام ىلع ةيصولا قلطت امك

 هيلإ راشأ ام اذهو "5:19 نيد وأ اهب يصوي ةّيصو دعب نم» : ىلاعت هلوق هنمو .لوعفمل | مسا

 كليافليدلا ىلاعت هللا همحر ينالقسعلا رجخ نبا

 :حالطصالا يف ةيصولا 9-8

 يف امهنيب اوقرف ءاهقفلا نكلو .ءاصيإلاو ةيصولا نيب لامعتسالاو ىنعملا يف قرفت مل ةغللاف

 اذهل اولمعتساو «توملا دعب ام ىلإ فاضملا كيلمتلا يف (ةيصولا) ظفل اولمعتساف «مهحالطصا

 ىلإ فاضملا كيلمتلا ىلع ةلالدلل (هل ىصوأ) :اولاقف ( ىصوأ) لعفلا مهتيدعت يف (هل) ضرغلا

 .توملا دعب ام

 يلي نم ىلع ًايصو هريغ ناسنإلا لعج يف (ءاصيإلا) لامعتسا ىلع ءاهقفلا حلطصا امك

 :(هيلإ تيصوأ) :اولاقف «(ىصوأ) لعفلا مهتيدعت يف (هيلإ) ضرغلا اذهل اولمعتساو هتوم دعب هرمأ
 (هل تيصو) :لاقي :ةيكلاملا هقف يف «يقوسدلا ةيشاح» يفو .254180 يتوم دعب ًايصو هتلعج : يأ

 1١[. ةيآلا نم :ءاسنلا ةروس] (1445) ١١5[. ةيآلا نم :ءاسنلا ةروس] )١1844(

 . 301 2388 ص .هج («يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» (1597)

 .78-179ص .7ج «ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» )١18494(

 د18



 .27؛:*«نافلتخم امهو ءًايصو هتلعج : يأ (هيلإ تيصو)و .لامب يأ

 ىلإ ىصوأ :لاقي .ءاصيإلاو ةيصولا معت اياصولا» :ةيفنحلا هقف يف «راتخملا ردلا» يفو

 , 00 )(ةيصولا

 :ثحبلا جهنم ١

 ىلع نيعرف ىلإ بلطملا اذه مسقن «هيف لمعتست امو ةيصولا ىنعم نم مدقت ام ىلع ءانبو

 .توملا دعب ام ىلإ فاضملا كيلمتلا ىنعمب ةيصولا :لوألا عرفلا

 . هتوم لعب هرمأ يلي نم ىلع و هريغ ناسنإلا لعج ىنعمب ءاصيإلا : يناثلا عرفلا

 لوألا عرفلا

 ةيصولا

 :اهفيرعت - ١0١

 ليبس ىلع توملا دعب ام ىلإ فاضم كيلمت :اهنأب يعرشلا حالطصالا يف ةيصولا تفرع

 ىنكسلاك ةعفنم وأ ءرادلاك ًائيع هب ىصوملا ناك ءاوس : يأ .©"*"ةعفنم وأ ناك ًانيع عربتلا

 :اهتيعورشم “١١

 .ربتعملا عامجإلاو «ةرهطملا ةنسلاو ءزيزعلا باتكلا ةلالدب ةعورشم ةيصولا

 :زيزعلا باتكلا نمف أ
 1 9 0 همر ؟ ب و

 نيبرقألاو نيدلاولل ةيصولا اريخ كرت نإ توملا مكّدحا رضح اذإ مكيلع بتكإ : ىلاعت هلوق

 هللا نإ هنولّدبُي نيذّلا ىلع هُمثِإ امّنإف هعمس امدعب هلّدب نمف .نيقتملا ىلع ًاّقح فورعملاب

 )١54949( 4732ص 24ج .ةيكلاملا هقف يف «يقوسدلا ةيشاح» .

 ٠ 0ه" ( 25ج «راتخملا ردلا» ص560١0-548.

 )١1"601( «4ج «ريدقلا حتف ةلمكتو ةيانعلاو ةيادهلا» ص١ 4١ 74١؛.
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 . 020:94 ميلع عيمس

 : ةميركلا ةيوبنلا ةئسلا نمو - ب

 ام» :ِيكَي هللا لوسر لاق :- ىلاعت هللا امهمحر  ملسمو يراخبلا ناليلجلا نامامإلا جرخأ

 .©"**”59عهدنع ةبوتكم هتيصوو الإ نيتليل تيبي هيف يصوي ءيش هل ٌملسم ٍءىرما ٌقح

 : عامجإلا امأو كام

 نم ريكن ريغ نم نوصوي اذه انموي ىلإ ِهلكت هللا لوسر تقو نم سانلا لاز امف ,تباث وهف
 .9'*0ةيصولا ةيعورشم ىلع ًاعامجإ نوكيف ءدحأ

 :ةيصولا ةيعورشم يف لجرلاك ةأرملا 1١4

 ةماع اهانركذ يتلا ةميركلا ةيآلا نأل ؛اهماكحأو ةيصولا ةيعورشم يف لجرلاك ةأرملاو
 ْ زفاسقلاو لاجرلا اهمكح لمسك ةيملسملا يس عشت

 ثيدحلا اذهف «خلإ . . .ملسم ءىرما قح ام» :هيفو هانركذ يذلا فيرشلا ثيدحلا امأ

 ةيصولا صاصتخا ديفي ال اذه نأل ؛لجرلا وه (ءرملا) نأو «ءىرما» ةملك هيف ركذ نإو فيرشلا

 همحر  ينالقسعلا رجح نبا مامإلا لاق ,بلاغلا جرخم جرخ (ءىرما) ظفلب ريبعتلا نأل ؛ لجرلاب
 نكل» :- هللا همحر لاق هيف (ءىرما) ةملك دوروو ثيدحلا اذه ىلع هقيلعت يف - ىلاعت هللا

 طرتشي الو «ةأرملاو لجرلا نيب ةحيحصلا ةيصولا يف قرف الف الإو .بلاغلا جرخم جرخ هب ريبعتلا
 . "9:2 (ةيرحلاو لقعلا اهتحص يف طرتشي امنإو «جوز نذإ الو «ةبويث الو ءدشر الو «مالسإ اهيف

 «جوزلا تاذو بألا تاذ ركبلا ةأرملا ةيصوو» :- ىلاعت هللا همحر مزح نبا هيقفلا لاقو

 امهنذإل ىنعم الو ءاهرك وأ جوزلا وأ بألا ٌبحأ ,لجرلا ةيصوك ةزئاج «جوزلا تاذ بيثلاو ةغلابلا

 صخي ملو «ءاسنلاو لاجرلا معي ظفل وهو نينمؤملل ًاماع ءاج ةيصولاب ىلاعت هللا رمأ نأل ؛كلذ يف
 .23*:ة)رحأ نم ًافالخ كلذ يف ملعن امو «ًايسن كير ناك امو» :دحأ نم ًادحأ هيف ٌلجو رع

 2.18٠١ ١81١[. ناتيآلا :ةرقبلا ةروس] (1١*ه0)

 .ل4ص ء.١١ج «ملسم حيحصو» 0 هه ص .هج «يراخبلا حيحص» (1608)

 . ١ص .5ج «ينغملا» ٠", ص ءالج «عئادبلا» ( )4 ١180

 ."ه5ص .هج (يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» )١1١90(

 .77”7ص .9ج .مزح نبال «ىلحملا» )605*١1(
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 :اهتيعو رشم ةمكح -464

 ثلثب مكيلع قدصت ىلاعت هللا نإ» :لاق لكك هللا لوسر نأ فيرشلا ثيدحلا يف ءاج
 , 3" *9هجام نبا هجرخأ . «متئش ثيح هوعضف مكلامعأ ىلع ةدايز مكرامعأ رخآ يف مكلاومأ

 00 ا ذ ةدايز 6 4 يف صخشلا لام ثلث يف فرصت ةيصولاو

 ا را م عب ا وب 0

 .هل ًانايسن وأ هنع ةلفغ وأ كلذ يف هنم ًاطيرفت هتايح يف

 يف رصقم .هلمأب رورغم ناسنإلا نإف» :ةيصولا عيرشت ةمكح نايب يف «ةيادهلا» يف ءاج

 هلامب طيرفتلا نم هنم طرف ام ضعب يفالت ىلإ جاتحيف كالهلا فاخ ضرملا هل ضرع اذإف ,هلمع
 , 00: ةرخآلا يف يأ يلأملا هدصقم ققحتي هيف ىضم ول هجو ىلع

 : حيحصلا نم ةيصولا ىلإ جوحأ ضيرملا 96

 دكآ اهنأ الإ حيحصلاو ضيرملا لمشت اهتيعورشم نإف انركذ امك ةعورشم ةيصولا تناك اذإو

 هسحي املو هضرم يف هتوم لامتحال هنم اهيلإ جوحأو , حيحصلا نم توملا ضرم ضيرملا قح يف
 نم هتاف دق ام كرادتل  ةريخألا نوكت دق  ةصرف هيدي نيب نوكتف ءايندلا نع هليحر برق نم وه

 .ةرخآلا يف هعفني امب ةيصولا ىلإ ردابيف ,ريخلا لمع

 ىلإ ريشي امم هتامالع روهظ دنع وأ ٍتوملا. ضرم يف ةيصولا ىلإ ميركلا نارقلا راشأ دقو

 توملا مكدحأ رضح اذإ مكيلع بتك : ىلاعت لاق .تقولا اذه يف ةيصولا ىلإ ةعراسملا هبلط

 . © نيقتملا ىلع ًاقح فو رعملاب نيبرقألاو نيدلاولل ةّيصولا ًاريخ كرت نإ

 روضح برق اذإ : يأ ,ءتوملا مكدحأ رضح اذإ : ىلاعت هلوق» :ةيآلا هذه ريسفت يف ءاج دقو

 ىتمو .- توملا ببس ضرملا نإف  مكدحأ ضرم اذإ :هانعم ْنأ وأ «هتارامأ روضحب توملا
 ,0701(ببسلا نود بّبسملا ركذ زاج ببسلا رضح

 5١. 8ص اج «هجام نبأ نئسد» (17691)

 )٠١8 ه١1 ( ص الج «عئادبلا» 739١

 . ١ 6ص ,8ج «ةيادهلا» (1١؟ه09)

 ١7ص قكج . يكلاملا يبرعلا نيال «نآرقلا ماكحأو» (1١ه١١٠
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 ١5 ةيصولا مكح :

 بهذم وهو فلسلا نم ةفئاط لوق اذُهمو ,ةبجاو ةيصولا نأ ىلإ ءاهقفلا ضعب بهذ
 بوجولا اهيلع أرطي دق هنأ الإ ةبجاو تسيلو لصألا يف ةبودنم اهنإ :لاق نم مهنمو .ةيرهاظلا
 .روهمجلا لوق اذهو رخآ ىنعمل

 اميف ركذنو .فصولا اذه اهل يعدتسي ىنعمل ةحابم وأ ةمرحم وأ ةهوركم ةيصولا نوكت دقو

 ؟ةحابم وأ ةمرحم وأ ةهوركم نوكت ىتم ركذن مث ءروهمجلا لوق مث «ةيرهاظلا لوق يلي

 :ةبجاو ةيصولا :لوألا لوقلا 47

 نيتليل تيبي هيف يصوي ٌءيش هل ملسم ءىرما ٌقح ام» : 85 هلوق يف ينالقسعلا رجح نبا لاق

 «نيبرقألاو نيدلاولل ةيصولا» :ةيآلا رهاظ عم ثيدحلا اذهب لدتسا ««هدنع ٌةبوتكم هتيصوو الإ
 هلوق يف يعفاشلا نع يقهيبلا هاكحو .ءاطعو .زلجم وبأو ,يرهزلا لاق هبو «ةيصولا بوجو ىلع

 ريرج نباو «ينيئارفسإلا ةناوع وبأ هراتخاو .يرهاظلا دوادو .قاحسإ لاق هبو «ميدقلا

 , 050192(نورخاو

 هللا لوسر لوقل الام 4 كرت نم لك ىلع ضرف ةيصولا» : يرهاظلا مزح نبا لاقو - 4
 تام نمف «ٌهَدنع ةبوتكم ُهيصوو آلإ نيتليل ٌثيبي هيف يصوي ٌءيش هل ٍملسم ٍءىرما ٌقحام» : خدك

 كلذ يف ّدح الو بجاو ةيصولا ضرف نأل 0 ا « صوي ملو

 اما رولا ىلع هيف فاحجإ ال امم يصولا وأ ةث ةثرولا هآر ام الإ

 امإو «قرل امإ نوثري ال نيذلا هتبارقل يصوي نأ ملسم لك ىلع ضرفو» : مزح نبا لاق مث
 مكيلع بتكإ : نيلامت هللا لوك كلذ تاهت 5 . ثاريملا نع مهبجحي نم كلانه نآل امإو ,رفكل

 ضرف اذهف 4 نيقتملا ىلع اح فورعملاب نيبرقألاو نيدلاولل ةّيصولا توملا مكدحأ رضح اذإ

 اذه ىلع مهنم ثري ال نم يقبو نوثئراولا نوبرقألاو ناذلاولا هنم جرخف عمست امك
 , 3150159(«(ضرفلا

 ١١68 ةبجاو ال ةيودنم : يناثلا لوقلا :

 .؟"هل8ملص هج «يراخبلا حيحصل يراخبلا حرش» )١1761١(

 0 .١7؟ص 94ج مزح نبال ؛ىلحملا» (18017)

 ١”. 4ص 3قج « مزح نبال «ىلحملا» (1019)
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 اهبوجو امأ .ةيجاو تسيبو ًاعرش ةبحتسمو ةبودنم ةيصولا نأ ىلإ ءاهقفلا روهمج بهذ
 «خلإ . . .نيدلاولل ةيصول ١ توملا مكدحأ رضح اذإ مكيلع بتك» : ةميركلا ةيبآلا نم دافتسملا
 اميف ليضفتلا وأ ةاراسمملا م يصوملا هاري ام ىلع هئابرقأو تيملا يدلاول مالسإلا لوأ يف ناك
 ةّيصو الف تسع لح يذ ٌلك) ىطعأ دق هللا ّنِإد : عِكَك هلوقبو ثيراؤملا ةيأب كلذا خسن مث  مهنيب

 . «(ثراول

 يعفاشلا لاق دقف .«خلإ . . . هيف يصوي ٌءيش هل ملسم ٍءىرما يح امو. < فيديعتلا انمآ
 ةبوتكم هتيصو نوكت نأ الإ ملسملل طايتحالاو مزحلا م :ثيدحلا ىنعم) :- ىلاعت هللا هميجسرب د

 نأو .توملا ركذ نع لفغي نأ نرمؤملل يغبتي الو «ةيصو ريغ ىلع وهو توملا هأجفي دقف هلئع

 . هل دعتسي

 ديري ءيش هلا :اهيف ءاج ىرخأ ةحيحص ةياورب درو ثيدحلا اذه نأب ًاضيأ روهمجلا جتحاو
 ةيصولا تناك ول هنأل ؛ ةيصولا بوجو مدع ىلع لأدي «هيف يصويع نأ ديري» :هلوقف . «هيفن يصيي نأ

 , 19*05هيلع بجو نم ةدارإب قلعتي الل بجاولا نآَل ؛ء يصوملا ةدارإب اهقّلع امل ةنجاو

 مهنع لقني مل لك هللا لوسر باحصأ رثكأت نأب ةيصولا بوجو مدع ىلع لدتسي كلذكو
 اهنألو ريس ار كلُذب اوظرفي مل ةبجاو. تناك ولو ,ريكن كلذل لقب ملؤي ةيصو

 , 05012 تبناجألا ةيصوخ تويملا دعب بجت الف ءةايحلا يف بجما : هل ةيطع

 :روهمجلا دتع ةيصولا بجت ىته

 رخآ ىنعمل بوجولا اهيلع أرطي دقو «ةبجلو تسيل لصألا يف روهمجلا دنع ةيصولا نإ :انلق
 قحلا لاصيإ هنكمي الو بجاو هيلع هيلع وأ ةعيدو هدنع وأ نيد هيلع ناك ول امك بوبجوبلا يضتقي'

 هذه يف هيلع بجت اهنإف ,ةيصولا قيرط نع الإ هيلع يذلا بجاولا نم هللحتلأ ليبس الو هبحاصل
 01١9 ةلاحلا

 ةنامأ وأ ةئيب ريغب قوقح هيلع نم الإ ةبجاو ريغ ةيصولا ْنأ ىلع اوعمجأ :ٌريلا دبع نبا لاقو

 )١7015( «هريثك نبا ريسفت» , 709-559 ص .7ج «يبطرقلا ريسفت» ..68-359ص هج «يزارلا ريسفت» ج١١

 ص71١١ء .هج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ءاله-ا/ ص ١2ج «يوونلا جيشب ملسم جيحص»

 .7-7094"ه8ص

 . ١7ص «2"ج «ينغملا» (1801©)

 ١7ص ."”ج «ينغملا» (17615)
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ش ةفئاط الإ داهشإ ريغب
 , (0701اهتبجوأف تءذ

  جحو ةاكزك ىلاعت هلل ٌّقح هيلع نم ىلع ةبجاو  ةيصولا يأ - يهو» : «جاتحملا ينغم» يفو

 .©201هلوقب تبثي نم كلذب ملعي مل اذإ بوصنم وأ ةعيدوك يمدآل ّقح وأ

 :تابرقلا يف ةيصولا لعج ١

 روهمجلا دنع لضفألاف ءانركذ امك ءاهبوجو يعدتسي ىنعمل ةبححاو ةيصولا نكت مل اذإو

 م لا ع ا 0 اللا يح

 ول نال وبات 42 ىبرقلا 20 7 . ةجاح يوذ  هبراقأ يأ- اوناك

 ,05019تعوملا دعب كلذكف . لضفأ ةايحلا يف مهيلع

 : ةيصولا كرت بابحتسا

 اهكرت نإف ءاهبوجو يعدتسي ىنعمل ةبجاو ريصت دقو لصألا يف ةبحتسم ةيصولا تناك اذإو

 لاملا نم هدنع سيل وأ ًاريقف صخشلا ناك ول امك كلذ يعدتسي ىنعمل بحتسملا وه نوكي دق

 هللا لوسر لوقل بحتسملا وه اهكرت لب «ةيصولا هل بحتسي الف «نوجاتحم ةيرذ هلو ليلقلا الإ

 لاق ىلاعت هللا نألو ؛«سانلا نوففكتي ةلاع مهعدت نأ نم ريخ ءاينغأ كتثرو عدت ْنِإ كنإ» : 25

 ةداع فرصنيو «لاملا وه ريخلاو .4نيبرقألاو نيدلاولل ٌةيصولا ًاريخ كرت نإ :ةيصولا يف
 : يصوي نأ دارأ لجرل - هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع لاقو .لاملا نم ليلقب سيل ام ىلإ
 سيل رانيد ةثامعبرأ :لاق هنأ ًاضيأ هنعو .كتثرول هعدف ًاريسي اعيش تكرت امنإ ًالئاط عدت نل كنإ

 . ةثرولا نع لضف اهيف

 ال صخشلا لام نم كورتملا ناك ىتم هنأ يدنع ىوقي يذلاو : يلبنحلا ةمادق نبا لاق

 نإ» : هلوقب ةيصولا نم عنملا لّلع لكك يبنلا نأل ؛ةيصولا بحتست الف «ةثرولا ىنغ نع لضفي

 ءاطعإ نم ريخ جاتحملا بيرقلا ءاطعإ نألو ؛«ةلاع مهكرتت نأ نم ريخ ءاينغأ كتئرو كرغت

 لضفأ كلذ نوكيف .هايإ مهتيطعك مهل هكرت ناك مهانغ ّدح ىلإ ثاريملا غلبي مل ىتمف ,يبنجألا

 .""0ههريغل ةيصولا نم

 هذهو ءذوذش اهلوق يف سيل «اهتبجوأف تذش ةفئاط الإ» :ربلا دبع نبا لوقو ١-1 ص :7ج «ينغملا» (18017)

 : اهنوتحام اهلوق ناك نإو بوجولا يف اهتلدأ اهلو ملعلا لهأ نم ةفئاطلا

 )١1614( "4ص .ج ؛جاتحملا ينغم» .

 )١1619( ."ص 25ج «ينغملا» (١ه00) . هص .”5ج «ينغملا»

 - "لك



  1١١ةحابملاو .ةهو ركملاو .ةمرحملا ةيصولا :

 ىلإ ىقرت الف «ةحابإلا ّدح دنع اهب فقي وأ ةهوركم وأ ةمرحم اهلعجي ام ةيصولا يرتعي دق
 ىصوأ : يأ ةيصعمب ةيصولا : ةيكلاملا اهب حرص يتلا ةمرحملا ةيصولا نمف .بابحتسالا ةجرد
 ينيب دأ ءًاملظ ًاسفن لتقي نمل هعفد وأ «برشي رمخ هب ىرتشي لامب ةيصوك اهلعفب وأ اهل لامب

 قفني لامب ةيصولاكو . هنع موصيو أ هيلع ىلصي نملوأ «ىتوملا نفدل ةفوقوم ضرأ يف ًادجسم هب

 ,(©0؟!9ةمرحملا رومألا نم كلذ وحنو سارعألا يف مرحم وهلب وأ ؛ .هيلع ةحاين يف

 هنظ ىلع بلغ اذإ يصاعملا لهأل ةيصولاك هوركم رمأب تناك اذإ ةهوركم ةيصولا نوكتو
 نوكت اهنإف . يصاعملا نع هب نونغتسي اميف اهفرص هنظ ىلع بلغ اذإ امأ ,مهيصاعم يف اهفرص
 ٌنَظ ىلع بلغي امو .هل ىصوملا لاح يف توافتلا بسح ةبودنم نوكت دق لب .ةحابم

 , 0079 يصوملا

 صخشل ةيصولاك ة ةمرحم وأ ةهوركم وأ ةبودنم اهلعجي امم تلخ اذإ ةحابم ةيصولا نوكتو

 . براقألا وأ بناجألا نم ينغ

 :هب دقعنت امو ةيصولا نكر ١١64

 وبأ يأ ةثالثلا انباحصأ لاق :هيف فلتخا دقف .ةيصولا نكر امأ» :يناساكلا مامإلا لاق

 نإو .نكرلا متي ال ًاعيمج ادجوي مل امف «لوبقلاو باجيإلا وه : دمحمو ,فسوي ؤبأو «ةفينح
 سأيلا عقي نأ وهو هل ىصوملا نم ٌدرلا مدعو يصوملا نم باجيإلا ةيصولا نكر :تلق تئش
 يصوملا نم باجيإلا وه ةيصولا نكر :- هللا همحر  رفز لاقو .ٌّدر نود هتومب كلذو هدر نم
 , 07 5(طقف

 امك لوبقلا رذعت اذإ الإ ءهب ىصوملا هل ىصوملا كلمتل هنم دب ال لوبقلا :ةلبانحلا دنعو
 ىصوملا باجيإب حصتو ةيصولا متتف ذ لجسمك ةهجل وأ ءارقفلاك نيعم ريغ هل ىصوملا ناك ول

 ىف لوبقلاب الإ ةيصولا هل 0 كلمي الو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج ىطقف

 دجسمك ةهج ىلع وأ نيكاسملاو ءارقفلاك نيعم ريغل ةيصولا تناك نإ امأف .ءاهقفلا روهمج لوق
 مهعيمج نم لوبقلا رابتعا نأل ؛توملا درجمب ةيصولا تمزلو .لوبق ىلإ ةيصولا توبث رقتفي مل
 , 9"050(مهيلع فقولاك هرابتعا طقسف رذعتم

 )45 )!587١ص .7ج «يواصلا ةيشاح»و .ريدردلل «ريغصلا حرشلا» .

 ) )15875.ىكشكلا خيشلل «قوقحلا نم اهب قلعتي امو ةكرتلا» ص١6١-١87.

 ١178 67( ص الج «عئادبلا» ١ ؛"ج «ينغملا» (19874) . مام ص750١ .

 - "مال -



 : ةيصولا دقع ةفص

 ؛ يصوملا قح يف مزال ريغ دقع اهنإف ةدرفنملا ةدارإلاب ًافرصت سيلو ًادقع ةيصولا انربتعا اذإ

 رداص باجيإ درجم هتوم لبق دوجوملا نأل ؛ًاّيح ماد ام ةيصولا نع عوجرلا قح كلمي وهف اذههلو

 , 0707 دذةاصأ هنع عوجرلا لمتحي هنأو هنم

 دعب ةيصولا هل ىصوملا لبق اذإ ًامزال ريصي هنإف هباجيإ ىلع ًاّرصم يصوملا توم دعب امأو
 ةايح يف ةيصولا هل ىصوملا در ول ىتح يصوملا ةايح يف درلاو لوبقلل رثأ الو . يصوملا توم

 درلاو لوبقلاو ءتوملا دعب كلملا باجيإ ةيصولا نأل ؛هلوبق ّحص هتوم دعب ةيصولا لبقو يصوملا

 فرصتلا ناك اذإف «لاؤسلا مدقت دعب آلإ نوكي ال باوجلاو «باوج هنأل ؛باجيإلا اذك «ربتعي

 , "؟9«هدعب لوبقلا ربتعي اذكف توملا دعب ًاباجيإ عقي يصوملا نم

 : يصوملا لبق هل ىصوملا توم

 مهنمو ملعلا لهأ رثكأ لوق يف ةيصولا تلطب يصوملا توم لبق هل ىصوملا تام اذإ

 ثراول وهف ءائيش هب ىصوأ اميف ثدحي ملو هل ىصوملا تومب يصوملا ملع اذإ : ءاطع لاقو

 لبقو يصوملا توم دعب تام ول امك هماقم ثراولا موقيف ةيصولا دقع لبق تام هنأل ؛هل ىصوملا

 ,(059لوبقلا

 :(09ةيصولا هل ىصوملا در 1

 : يلاتلا وحنلا ىلع ٌدرلا تالاح فالتخاب هرثأ فلتخي ةيصولا هل ىصوملا در

 هل ىصوملا ّقح يف ٌدرلا اذهل رثأ الف ءيصوملا توم لبق ةيصولا هل ىصوملا در اذإ أ

 در هبشأف دعب عقت مل ةيصولا نأل ؛اربتعم هلوبق نوكيو يصوملا توم دعب يصولا لبقي نأ هلف

 . عئابلا باجيإ لبق عيبملا

 ةيصولا هب لطبت ربتعمو حيحص درلاف ءاهلبقي نأ لبقو يصوملا توم دعب ةيصولا در اذإ - ب

 . 78ص ءالج «عئادبلا» (107ه)

 . "ص الج «عئادبلا» (1675)

 . ١7ض «5ج «ينغملا» (17679)

 . "7ص الج «عئادبلا» 97-277ص .ج «ينغملا» (1674)
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 دعب ةعفشلا نع عيفشلا وفع هبشأف ّدرلا اذهب ةيصولا يف هقح طقسأ هنأل ؛كلذ يف فالخ الو
 . عيبلا

 هكلم نأل ؛ةلاحلا هذُه يف ّدرلا حصي الف هب ىصوملا ضبقو اهلوبق دعب ةيصولا دري نأ - ج
 ىلإ رقتفت مهنم هل ةبه نوكتف كلب ةثرولا ىضري نأ الإ هكلم رئاسل هّدر هبشأف هيلع رقتسا دق
 .ةبهلا طورش

 ؛ّدرلا ّحص ًانوزوم وأ اليك هب ىصوملا ناك نإف رظنيف . ضبقلا لبقو لوبقلا دعب دري نأ -د
 00011111 .لوبقلا لبق هدر هبشأف هضبق لبق هيلع هكلم رقتسي ال هنأل

 .ضوبقملاك وهف هيلع رقتسا دق هكلم نأل ؛ٌدرلا

 ! ةيصولا در رثأ

 عجريو درلا اذهب لطبت ةيصولا نإف .ءهل ىصوملا لبق نم ةيصولا در هيف ّحص حضوم لك

 مهل كلملا توبث لصألا نأل : انيدح ةثرولل نوكيف - يصوملا ةكرت  ةكرتلا ىلإ هب ىصوملا

 هيلع ناك ام ىلإ هب ىصوملا عجر ةيصولا تلطب اذإف ةيصولاب هب ىصوملا جرخ امنإو .ثرآلاب
 , 070752دجوت مل ةيصولا نأك

 :ّدري وأ لبقي نأ لبق هل ىصوملا توم رثأ 649

 هثراو ماق ء. يصوملا توم دعب هتوم ناكو اهذري وأ ةيصولا لبقي نأ لبق هل ىصوملا تام اذإو
 ؛ يلبنحلا يقرخلا ماما رايتخا اذهو ءّدرلا وأ لوبقلا يف هماقم كلذ يف - هل ىصوملا ثراو
 رايخكو . «هتثرولف ًاقح كرت نم» : لك هلوقل هثراول تبثيف هل ىصوملل يأ - توملل تباث قح هنأل

 .هثراو هنع هثري ثروملل ًاتباث ناك يذلا بيعلاب ّدرلا
 «لوبقلا ىلإ رقتفي دقع اهنأل ؛لطبت ةيصولا نأ ىلإ ةلبانحلا نم دماح نب هللا دبع وبأ بهذو

 سايق اذهو :يلبنحلا يضاقلا لاق .ةبهلاك دقعلا لطب لوبقلا لبق لوبقلا هل نم تام اذإف
 ذخألا رايخو طرشلا رايخكو سلجملا رايخك توملاب لطبيف هنع ضاتعي ال رايخ هنأل ؛بهذملا
 , 070”)ةعفشلاب

 ىصوملا راص لوبقلا لبق هل ىصوملا تام مث يصوملا تام اذإ :ةيفنحلا لاقو

 77ص ,.5ج «ينغملا» (191 2

 .77-74ص .5ج «ينغملا» (188.)
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 رايخلا هلءىضونلا ةثرول نوكي وأ ةيضولا نالطب' سايقلاو :.ًانانجتنا هل ىضوملا ةثرول اكلم هن

 .اودر اوؤاش نإو ءاولبق اوؤاش نإ

 رخآلا نكرلا لطبيف توملاب تاف دقو .دقعلا ينكر دحأ لوبقلا نأ :لوألا سايقلا (هجو)

 لبق هل بوهوملا تام مث ةبهلا بجوأ وأ «لوبقلا لبق يرتشملا تام مث عيبلا بجوأ اذإ امك

 .اذه اذك انلق امل باجيإلا لطبي هنأ لوبقلا

 هتئرو تماق تام اذإف ٌدرلاو لوبقلا هل ناك هتايح يف هل ىصوملا نأ : يناثلا سايقلا (هجو)

 . هماقم

 . نكرلا متف هتومب كلذ لصح دقو هدر نم سأيلا

 لوبقلا نأ : باوجلاف هدر مدع سيلو هل ىصوملا لوبق ةيصولا ينكر دحأ نإ ليق اذإ امأو

 ىصوملا تومب كلذ لصح دقو هدر نم سأيلا عوقول لب هتاذل طرتشي ال هل ىصوملا نم
 (681 ل

 ١١0١ - ىصوملا طورش :

 لهأ نم يصوملا نوكي نأ اهتحصو ةيصولا زاوجل يصوملا يف ةيفنحلا دنع طرتشي -أ

 اسيل امهنأل نونجملا الو يبصلا نم ةيصولا حصت الف هب قلعتي امو لاملاب ةيصولا. يف عربتلا

 ,209يويند ضوع اهلباقي ال ذإ ةّراضلا تافرصتلا نم ةيصولا نأل ؛عربتلا لهأ نم

 يف هكلم ليزت ال اهنأل زيمملا يبصلا ةيصو حصت :مهبهذم يف لوق يف ةيعفاشلا دنعو

 , (05059توملا دعب هتابرق ىف ديزت لب «لاحلا

 ام هرمع ناك نمو .ةحيحص .هتيصوف هرمع نم نينس رشع يبصل ا زواج اذإ :ةلبانحلا دنعو

 209 هوهبهذم يف نيتياور ىلعف « نينس رشعلاو عبسلا نيب

 نيب عامجإلا ربلا دبع نبا هتيصو ةحص يف لقنو ىهفسل هيلع روجحملا ةيصو حصتو - ب

 , 3” ©2ءاهقفلا

 , #7” ص ءالج «عئادبلا» ةنيضل]

 . 394 ص الج «عئادبلا» (١"ه8؟)

 .1١1-١١١ص .5ج (ينغملا» )885"١1( . ص ءا”ج «جاتحملا ينغم» (1707)

 . 416ص «'؟ج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» .4 ص .37”ج «جاتحملا ينغم» 2٠١ 7ص «5ج (ينغملا» (1١"ه3ه)

 مون



 ءىطخملا الو لزاهلا الو هركملا ةيصو حصت الف «رايتخالاو اضرلا يصوملا يف طرتشيو - ج
 , 9*3ناركسلا الو

 ؛ يمذللو ملسملل يّمذلا ةيصو حصتف ءًاملسم يصوملا نوك ةيصولا ةحصل طرتشي الو - د
 ,(065كيلمتلا ةيلهأ ىفاني ال رفكلا نأل

 :هل ىصوملا طورش 5

 ء يصوملا لتقي ال نأو ءةيصولا ءاشنإ تقو ًادوجومو ًامولعم نوكي نأ هل ىصوملا يف طرتشي

 .ًاملسم نوكي نأ طرتشي ال نكلو «ةيصعم ةهج نوكي ال نأو

 :©0*امولعم نوكي نأ :لوألا طرشلا 11

 ىلإ فاضم كيلمت ةيصولا نأل ؛ةلاهجلا عفري ًاملع ًامولعم نوكي نأ هل ىصوملا يف طرتشي
 ققحتيو .هب ىصوملا هكيلمت يصوملل نكمي ىتح هل ىصوملا ةفرعم نم دب الف «توملا دعب ام

 .«نالف نب نالفل هذه يرادب تيصوأ» :لوقي نأك الثم مسالاب هل ىصوملا نييعتب هب ملعلا

 :ًادوجوم نوكي نأ : يناثلا طرشلا 4

 ةيصولا يف امك ًاريدقت ولو ةيصولا ءاشنإ تقو ًادوجوم نوكي نأ هل ىصوملا يف طرتشيو

 :0020يصوملا هل ىصوملا لتقي ال نأ :ثلاثلا طرشلا 6

 بهذملا يف نأ «ينغملا» يف ءاج دقف .« يصوملا لتاقل ةيصولا ةحص يف ءاهقفلا فلتخا

 :لاوقأ ةثالث  ةلبانحلا بهذم

 مامإلا لوق وهو .ةلبانحلا ءاهقف نم دماح نبا رايتخا اذهو ءهل ةيصولا زوجت :لوألا لوقلا

 .حصت هل ةبهلا نأ لوقلا اذهل ةجحلاو . يعفاشلا يلوق رهظأو ءرذنملا نباو ءروث يبأو كلام

 .هل ةيصولا حصتف

 لوق وهو «,ةلبانحلا ءاهقف نم ركب يبأ رايتخا اذهو ءهل ةيصولا حصت ال :يناثلا لوقلا

 . 711١-1115 ص «ءروكدم مالس دمحم انذاتسأل «يمالسإلا هقفلا يف اياصولا» (١ه)

 .6؟ص 27” ج «جاتحملا ينغما» , 73" ه ص الج «عئادبلا» 3 ٠ "”ص 25ج «ينغملا» ةييكنضف)

 . 319٠ ص ءروكدم مالس دمحم انذاتسأل «يمالسإلا هقفلا يف اياصولا» (1"همم)

 . "4ص الج «عئادبلاو 2لك١١١1171ص «"ج «ينغملا» (1١"ه09)

 كسلا



 .«ةيصولا نم دكأ وه يذلا ثاريملا عنمي لتقلا نأ لوقلا اذهل ةجحلاو .ةيفنحلاو «يروشلا

 . ثاريملا عنمي د أم اهعنميف ثاريملا قرجم 5906 ةيصولا نألو ؟ ىلوأ ةيصولاف

 ىلع هل ىصوملا ىدتعا نأ دعب يأ  هحرج نأ دعب هل يصوملا ىصو نإ :ثلاثلا لوقلا
 مث حرجلا لبق هل ىصو نإو . حرجلا اذهب يصوملا تام نإو ةيصولا ثبتحص - هحرجف يصوملا

 اذهو - ةلبانحلا ءاهقف نم باطخلا لا يبأ رايتحا اذهو «  ةيصولا -تلطب هحرج بيبسب تامف 00

 هنوكل ثاريملا عنم امنإ لتقلا نأل ؛ نسح لوق هنإ :لوقلا اذه نع ا ةمادق نبا لاقو

 ًاعفد ثاريملا عنموهو .هدصق ضيقنب ضروعف حرجلاب هببس دقعنا يذلا ثاريملا لجعتسا لتقلاب
 ةيصولا ىلع ءىراطلا لتقلا يف ققحتم ىنعملا اذهو .ثرالل ًالاجعتسا نيثروملا لتق ةدسفمل

 .هلتقب اهلجعتسا امبر هنإف

 :ةيصعم ةهج هل ىصوملا نوكي ال نأ : عبارلا طرشلا 65

 ةيعورشم يف لصألا نأل ؛ةيصعم ةهج اهل ىصوملا ةهجلا نوكت ال نأ ةيصولا ةحصل طرتشي

 ةيصولاك لطبت اهنإف ةيصعمب ةيصولا تناك اذإ كلذ ىلعو .دابعلل ةلص وأ ةبرق نوكت نأ ةيصولا
 .كلذ وحنو داجلإلا تايعمجو تاركنملاو روجفلاو قسفلا رودل

 حصت الف «مالسإلا نيد ريغ يف ةبرق تناك نإو مالسإلا يف ةيصعم ةهجلا تناك اذإ كلذكو

 .©2"؛:ةًاملسم يصوملا ناك اذإ اذُهو .اهريمعت وأ اهئانب وأ سئانكلل ةيصولاك ةيصولا

 ىصوملا ةهجلا نوكت نأ هتيصو ةحصل طرشلاف ,ملسم ريغ يصوملا ناك اذإ امأ 017

 .ال ةيصولاف «ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةيصعم تناك نإف ؛ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ًاضيأ ةبرق اهل

 حصت الو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج دقف «ةيعفاشلاو ةلبانحلا بهذم اذهو .حصت

 تيب وأ ةسينك ءانبب ىصو ولف - ًارفاك - ًايّمْذ وأ يصوملا ناك ًاملسم مرحم لعف وأ ةيصعمب ةيصولا

 وبأو يعفاشلا لاق اذهبو  ةلطاب هتيصو تناك يأ  ًلطاب ناك ءامهيلع قافنإلا وأ امهترامع وأ ران
 5 , 3504)(روث

 نأ ةحصلا يف طرشلاف .ةماع ةهجل ىصوأ اذإف» : ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يفو

 مأ ملسم كلْذي ىصوأ ءاوسو ءأميمرت ولو اهيف دبعتلل ةسينك ةرامعك ةيصعم ةهجلا نوكت.ال
 1 , 05049 رفاك

 .١5ص 27"ج «جاتحملا ينغما 2٠١ هص ."ج «ينغملا» )١1640(

 . ٠4ص ء"ج «جاتجملا ينغم» )١16415( .١١٠ص ؛5ج «ينغملا» )١1641(
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 تسيل يأ ةنيعم ةهج هل ىصوملا ناك اذإ .ةيصولا مكح يف ةيفنحلا دنعو 2-6
 : ©0849 يلي اميف هزجون ليصفت نيعم صخشل

 ريغ ىصوملا نيد يف ةبرقو .ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةبرق اهل ىصوملا ةهجلا تناك نإ -أ
 نيملسملا ءارقف ىلع هب قدصتلل هلام ثلثب ملسملا ريغ ىصوأ ول امك ةيصولا تحص ملسملا
 .ةمذلا لهأو نوملسملا هب برقتي امم اذه نأل ؛ةمذلا لهأ ءارقف ىلع وأ

 وه ٌلعف هب ىصوملا ناك وأ ,ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةبرق اهل ىصوملا ةهجلا تناك نإ - ب
 دجسم ءانبب ىصوأ ول امك يصوملا ملسملا ريغ ةنايد يف ةبرق سيلو ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةبرق
 ىصوأ ام نأل ؛ةيصولا حصت مل ملسملا ريغ وأ ملسملا نالف نع جحلاب ىصوأ وأ نيملسملل
 .هتنايد يف ةبرقب سيل هل

 ةسينك ءانبل ملسملا ريغ يصوملا ةنايد يف ةبرق يه اهل ىصوأ يتلا ةهجلا تناك نإ - ج
 : هيبحاص دنعو «ةيصولا حصت ةفينح يبأ دنعف ,ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةبرقب تسيلو اهترامعل وأ
 ش .ةيصولا حصت ال :دمحمو فسوي يبأ

 ,ةيصعم ىه ةهجل وأ ةيصعم وه امب ةيصو يه ءايشألا هذهب ةيصولا نأ :امهلوق (هجو)
 ْ ْ . حصت ال يصاعمللو يصاعملاب ةيصولاو

 ام ال هتنايد يف ةبرق ربتعي ام وه ملسملا ريغ ةيصو يف ربتعملا نأ :ةفينح يبأ لوق (هجو)
 ؛ةيقيقحلا ةبرقلا لهأ نم اوسيل مهنأل ؛ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةبرق وه ام يأ ةيقيقح ةبرق وه
 امك ةيصولا حصت مل هتنايد يف ةبرقب سيلو ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةبرق وه امب ىصوأ ول اذهلو
 ملسملا ريغ ةنايد يف ةبرق وه ام وه ربتعملا نأ اذه ٌلدف نيملسملل دجسم ءانبب ىصوأ ول
 . يصوملا

 :نيملسملل دجسم ءانبب ىصوأ اذإ رفاكلا 9 أ6

 ناك ءاوس ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةيصعم ريغ ةهجلا نوكت نأ ةيصولا ةحصل طرشلا نإ :انلق
 تناك اذإ ةيصولا ةحص كلذ ىنعمو «ةيعفاشلاو ةلبانحلا بهذم اذهو .ًارفاك وأ ًاملسم يصوملا
 ' رفاكلا ىصوأ ول امك , يصوملا ملسملا ريغ ةنايد يف ةبرق نكت مل نإو مالسإلا يف ةبرق ةهجلا
 هقف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاج دقف ,ةيعفاشلا حرص اذهبو .هميمرت ىلع وأ دجسم ءانبب
 هنأل ؛ًاميمرت وأ ًاءاشنإ دجسم حلاصم وأ ةرامعل رفاك وأ ملسم لك نم ةيصولا حصتو» :ةيعفاشلا
 , 05049, . . . مالسإلا يف يأ ةبرق

 . 4؟ص اج «جاتحملا ينغم» (1844) 2000 م41 ص ءالج عئادبلا» (18047)
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 ريغ يصوملا نيد يف ةبرقب سيلو مالسإلا يف ةبرق وه امل ةيصولا زوجت ال :ةيفنحلا دنعو
 . "؟هتيصو حصت مل نيملسملل دجسم ءانبب ىصوأ ول اذهلو ءانركذ امك ملسملا

 :ًاملسم نوكي نأ هل ىصوملا يف طرتشي ال

 ةيصولاف» : : مزح نبال (ىلحملا» يف ءاج كلذ يف فالخ و ملسملا ريغل ةيصولا زوجت

 نيس ٍةبطر ٍدبك يذ ّلك يف» : : دلك يبنلا لاق دقو ءًافالخ اذه يف ملعن الو ةرئاج يمذلل

 ايمذ ناك ول ىتح طرشب سيلف ءًاملسم هل ىصوملا نوك امأو» : يناساكلل «عئادبلا» يفو

 لهأ ريغ نم وأ هتّلم لهأ نم ّيمذل ّيمذ ىصوأ ول اذكو ءزاج يمذ وأ ءملسم هل ىصوأف

 , 00 :5(هعلم

 :لمحلل ةيصولا 9 99

 . ةنيعم طورشب لمحلل ةبسنلاب ًاريدقت وأ ةقيقح ًادوجوم نوكي نأ هل ىصوملا طورش نم :انلق

 نم ثاريملا ىرجم ترج ةيصولا نأل ؛كلذ يف فالخ ال ةحيحص لمحلل ةيصولا نأ عقاولاو

 لام لاقتناك ضوع ريغب هل ىصوملا ىلإ هتوم دعب (يصوملا) ناسنإلا لام لاقتنا اهنوك ثيح

 اذإو .ًاتيم لصفنا اذإ هثرإ لطبي امك ًاتيم لمحلا لصفنا اذإ لطبت اهنإف ثرإلاب ةيصولا هبشلو

 لصفنا اذإ اذهو . تروم, نق ثاريعلا يختييي امك دب: ئصوعلا ق قحتساو ةيصولا تحص ًاّيح لصفنا

لا هذه لالخ ًاّيح لصفنا اذإ هنأل ؛ ةيصولا ءاشنإ تقو نم لقأف رهشأ ةتسل ًاَيح
 هدوجوب انمكح ةدم

 حصت مل دوك دما ا امال حا «ةيصولا نيح

 . حصت الف 2 تقو هل ىصوملا دوجو طرت

 ير يأ  تدلوو اهجوز ةافوب وأ قالطب ًانئاب ةأرملا تناك نإف

 .هل ةيصولا حصت مل ةيصولا نيح نم رهشأ ةتس نم رثكألو  ةقرفلا نيح نم لمحلا ةَّدم ىصقأ

 بهذم وه هانلق امو .هل ةيصولا تحص كلذ نم لقأل  اهنع لمحلا لاصفناب يأ هب تتأ نإو

 , ©049ةيعفاشلاو ةلبانحلا

 4١"3. ص الج «عئادبلا» (84١ه)

 . "١4ص ءالج «عئادبلا» ( ١1841 . 777ص .9ج «ىلحملا» (1845)

 5-5١. ١ص «”ج «جاتحملا ينغم» ؟هال-ه5ص ,"5ج «ينغملا» (16ه54)
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 نطب يف امل يلام ثلثب تيصوأ : :لاق ول امك لمحلل ةيصولا حصت 5 : ةيفنحلا دنعو ١37

 كلذ ملعي امنإو الف الإو ةيصولا تكتحص نطبلا ىف و ناك هنأ ملعي امل تدلو نإف ,ةنالف

 نمو «ةيفنحلا بهذم يف ةياورلا رهاظ يف يصوملا توم تقو نم رهشأ ةتس نم لقأل تدلو اذإ
 يواحطلا مامإلا دنع ةيصولا دوجو تقو

 . ةيصولا دوجو تقو هدوجو ربتعيف «ةيصولا وه قاقحتسالا ببس نأ :(يواحطلا لوق هجو)

 ربتعيف توملا تقو وه مكحلا قح يف اهرابتعاو ةيصولا ذوفن تقو نأ :(ةياورلا رهاظ هجو)

 .تقولا كلذ نم هدوجو

 ةتسل هب تءاج اذإو ءرهشأ ةتس نم لقأل دلت ال ةأرملا ذإ ًادوجوم ناك هنأ انقيت نيتياورلا فالتخا
 هدوجو ملعي الف .هدعب تقلع اهنأ لامتحال .نطبلا يف هدوجو ملعي ال ًادعاصف رهشأ

 , 05649كشلاب

 ىلإ تدلوف ةافو وأ قالط نم اهجوز نم ةّدتعم اهلمحل ىصوملا ةأرملا تناك نإو - ١١77

 ءانثأ يف ًاّيح هتدلو اذإ ةيصولا قحتسي دولوملا اذه نإف ءاهجوز اهنع تام وأ اهقلط ذنم نيتنس
 نمو «هتافو وأ اهقالط نم نيتنس لالخ هتدلو اذإ اهجوز نم تبثي دلولا بسن نأل .ةدملا هذه .

 , 2000 يصوملا توم تقو همأ نطب يف هدوجوب مكحلا بسنلا توبث ةرورض

 قحتسي الف ًاتيم هتدلو نإف ًاّيح هّمأ نع لمحلا لصفني نأ طرتشي :لاوحألا عيمج يفو
 ةيصولاو «ثاريملا قاقحتسا نم سيل هنأ امك ةيصولا قاقحتسا 5 سيل تيملا نأل ؛ةيصولا
 رخآلاو يح امهدحأ نيدلو تدلوف ةنالف لمحل ىصوأ ول اذهلو .هارجم يرجتف ثاريملا تحأ
 , 350010 ىحلل اهلك ةيصولاف تي

 :ةأرملا لمحت امل ةيصولا 9-1585

 .ةلبانحلا دنع ةيصولا حصت مل ةأرملا هذه لمحت امل ىصوأ اذإو

 ْ . ةقانلا هذه لمحت امب ةيصولا حصت امك ةيصولا حصت 3 : يعفاشلا باحصأ ضعب لاقو

 مودعملل حصت الف .كيلمت ةيصولا نأب نيزيجملا لوق ىلع يلبنحلا ةمادق نبا ٌدر دقو
 تام ولو «ثاريملا ىرجم تيرجأ ةيصولا نألو ؛هدوجو ربتعي ملف كّلِمُي هنإف هب ىصوملا فالخب

 775 ص الج ( عئادبلا» (16ه:9)

 . ”7”7/ ص الج «عئادبلا» (1ههار 5# الج «عئادبلا» (١*هه'ع)

 - "986ه ل



 .9**2ةيصولا ىف لاحلا كلذك ًادوجوم ناك نم الإ لمحلا نم هثري مل ناسنإ

 :5**0ههل ىصوملا ةفرعمل طباوض 2-6

 : ىثنألاو ركذلا لمشي دلولا ظفل :ًالوأ

 نأل ؛ ؛كلذ يف فالخ ال ىئنخلاو ىئثنألاو ركذلل ةيصولاف ءاذك نالف دلول تيصوأ :لاق اذإف
 ظح لثم ركذلل ٠ , مكدالوأ يف هللا مكيصوي» : ىلاعت لاق ٠ ,عيمجلا لمشي لدا 7

 طقف روكذلاب صتخي نيئبلا ظفل :ًايناث

 اذهو .ىئانخلاو ثانإلا نود روكذلل ةيصولاف اذك نالف ينبل تيصوأ :لاق اذإ ءاذه ىلعو

 .ةيفنحلاو ةيعفاشلاو ةلبانحلا مهنمو روهمجلا لوق

 .ًاعيمج ثانإلاو روكذلل نوكت ةيصولا :روث وبأو قاحسإو نسحلا لاقو

 ءيش الف نهعم ركذ ال ًاثانإ نك فو“ .ًاعيمج مهل وهف اثانإو ًاروكذ اوناك نإ : : يروثلا لاقو

 .نيملسملا ظفلك ثانإلا هيف لخدو روكذلا ظفل بّلُغ ثانإلاو روكذلا عمتجا ىتم هنأل ؛نهل

 هلوقب .طقف روكذلاب صتخي نينبلا ظفل نأب روهمجلا بهذم وهو هبهذمل ةمادق نبا جتحاو

 ءاسنلا نم تاوهشلا ناك سانئلل نير» : ىلاعت هلوقبو «# ؟نينبلا ىلع تانبلا ىفطصأ#» : ىلاعت

 .«نينبلاو

 :طقف ثانإلاب صتخي تانبلا ظفل :ًاثلاث

 .هيف فالخ الو ,نهريغ نود ثانإلا هتيصو يف لخد نالف تانبل ىصوأ اذإف

 :ةوخإلا ظفلو تاوخألا ظفل :ًاعبار

 : ىلاعت هلوقل انيمح ثانألاو روكذلا لمشي ةوخإإلا ظفلو ,ثانإلاب نصتخي تاوخألا ظفل

 . «سّدسلا همالف ةوخإ هل ناك نإف» : ىلاعت هلوقلو © ًءاسنو ًالاجر ةوخإ اوناك نإو#»

 : باّرعلاو ىمايألاو لمارألا :ًاسماخ

 .همص 25ج «ينغملا» (1هه؟)

 .ه0ه-ه١ ص 25ج «ينغملا» (1هم5)
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 وهف (ىمايألا) امأو .هريغو تومب نهجاوزأ نهقراف يتاللا ءاسنلل. وهف (لمارألل) ىصوأ نإو

 ال نيذلا مه (بازعلا)و .«مكنم ىمايألا اوحكنأو» : ىلاعت هلوقل اهل جوز ال ةأرما لكل ظفل

 بزعلا صتخي نأ لمتحيو .ةبزع ةأرماو ,بزع لجر :لاقي ءءاسنلاو لاجرلا نم مهل جاوزأ
 .كلّذذك فرعلا ىف هنأل ؛ لجرلاب

 :سناعلاو ركبلاو بيلا : [ففام

 ةئام ٌُدلج ركبلاب ٌركبلا» : هلي هلوقل ةأرملاو لجرلا نيظفللا نيذُه يف كرتشي :ركبلاو بيثلا
 ملو ربك يذلا وه :ءاسنلاو لاجرلا نم سناعلاو .«مجرلاو ٌُدلجلا بيثلاب ٌبيثلاو ءٍةنس ٌيفنو

 : يصوملا ثراول ةيصولا 757

 روهمجلا بهذو ةلطاب اهّنأ ىلإ مهضعب بهذف ,يصوملا ثراول ةيصولا يف ءاملعلا فلتخا

 .ةثرولا ةزاجإ ىلع ةفوقوم اهنكلو ةحيحص اهنأ ىلإ

 :هب لاق نمو لوق لك ةلدأو «نيلوقلا نيذُه يتأي اميف ركذنو
 : ةلطاب ثراولل ةيصولا :لوألا لوقلا 777

 ثراو ريغل ىصوأ نإف .ًالصأ ثراول ةيصولا ّلحت الو : يرهاظلا مزح نبا هيقفلا لاق -أ

 زجت مل ثراو ريغ راص مث ثراول ىصوأ نإف .هل ةيصولا تلطب يصوملا توم دنع اثراو راصف
 كي هللا لوسر نأل ؛اوزيجي مل وأ كلذ ةثرولا زوج ءاوسو «ةلطاب تناك اهدقع اذإ اهنأل ؛ ةيصولا

 هللا هلطبأ ام اوزيجي نأ ةثرولل سيلف «كلذ نم ىلاعت هللا عنم دق ذإف .«ثراول ةيصو ال» :لاق

 .©**9(مهلام وهف مهسفنأ دنع نم كلذل ةبه اوئدتبي نأ الإ لكك هلوسر ناسل ىلع ىلاعت

 اهزاجأ نإو ةلطاب ثراولل ةيصولا :انباحصأ ضعب لاقو» : ىلبنحلا ةمادق نبا لاقو - ب

 اوجتحاو ,يعفاشلل لوق وهو .رهاظلا لهأو ينزملا لوق اذهو «ةأدتبم ةيطع هوطعي نأ الإ ةثرولا

 , 356 ©(ثدراول ةيصو الد : كك يبنلا لوق رهاظب

 : ةفوقوم ثراولل ةيصولا : يناثلا لوقلا 997

 دق هللا ْنإ» :لاق لكي هللا لوسر نأ هريغو دواد وبأ هجرخأ يذلا فيرشلا ثيدحلا ىف ءاج

 .”١١ص جا مزح نبال «ىلحملا» (1١ه64)

 . "ص 25ج «ينغملا» (1١؟ههه)

 - "ةالد



 .©0032(ثراول ةيصو الف هّقح ٌّقح يذ لك ىطعأ

 رئاس قوقح لجأ نم ملعلا لهأ رثكأ لوق يف ثراولل ةيصولا لطبت امنإو :هحرش يف ءاجو
 . 5”2*”زاج يبنجألل ثلثلا ىلع ةدايزلا اوزاجأ اذإ امك تزاج اهو زاجأ اذإف «ةئرولا

 نأ  امهنع هللا يضر سابع نبا نع يور ام ةثرولا ةزاجإ ىلع ةفوقوم ةيصولا نوك ديؤيو

 . ©**©«ةئرولا ٌريجي نأ ّآلإ ثراول ةيصو ال» :لاق ِِلك هللا لوسر

 ةحص ىلع ًاليلد كلذ نوكيف «تابثإ يفنلا نم ءانثتسالاو» :ةياورلا هذه يف ةمادق نبا لاقو

 هبشأ ام وأ ةمزال وأ ةذفان ةيصو ال هانعم ناك ءانثتسالا نم ثيدحلا الخ ولو .ةزاجإلا دنع ةيصولا

 , 300 "ةئرولا نم هريغ نم ةزاجإلا مدع دنع ثراول ةيصو ال هيف ردقي وأ اذه

 ذافنل طرش وه يصوملل ثراو ريغ هل ىّصوُملا نوك نإف .مدقت ام ىلع ءانبو 9-264

 نإف «ةثرولا ةزاجإ ىلع ةفوقوم اهنكلو ةحيحص ثراولل ةيصولاف ءاهتحصل ًاطرش سيلو .ةيصولا
 .روهمجلا لوق اذهو .تلطب اهوزيجي مل نإو تذفن اهوزاجأ

 ًاقيلعت ةمادق نبا لاق ,«ةثرولا زيجي نأ الإ ثراول ةيصو الو» : يلبنحلا يقرخلا مامإلا لاق
 نم روهمجلا لوق يف تزاج  ثراول ةيصولا ةثرولا زاجأ يأ - اهزاجأ نإو» : يقرخلا لوق ىلع

 روهمج لوق وهو اهسفن يف ةحيحص ةيصولا نأ يعفاشلاو دمحأ بهذم رهاظو :لاق مث . ءاملعلا

 , 0050500( ىبنجأل ىصو ول امك حصف هلحم ىف هلهأ نم ردص فرصت هنأل ؛ ءاملعلا

 ةيقب ةزاجإ ىلع فقت اهنأ ليلدب ةحيحص ثراولل ةيصولا نأل» : يناساكلل «عئادبلا» يفو

 اودر نإو تذفن ثراولا اذهل ةيصولا ةئرولا ةيقب تزاجأ نإف ,فقوتلا لمتحي ال لطابلاو «ةثرولا
 يضلل 5 اط

 ؟ًاثراو هل ىضوملا َربتعي ىتم

 ملعن الو : يلبنحلا ةمادق نبا لاق « يصوملا توم تقو ثراو ريغ وأ اثراو هل .ىصوملا ربتعي

 ىلع اقيلعت لوقلا اذه ةمادق نبا لاق .77*"2«توملاب ةيصولا رابتعا نأ يف ملعلا لهأ نيب افالخ

 . 72ص :4ج «دواد يبأ نئسو (١"هه5)

 .ال1ص .8ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» )١16817(

 ْ . ١5ص :5ج «راطوألا لين» (1١ههم)

 ."”"ص 25ج «ينغملا» (1١ه50) . "ص ."ج «ينغملا» (1669)

 . 19ص ء."5ج «ينغملا» (1١؟857) 8٠١0". ص الج «عئادبلا» ( 1" هكر
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 راص ىتح يصوملا تمي ملف ثراو رهاظلا يف وهو هل يصوأ نمو» : يلبنحلا يقرخلا مامإلا لوق

 .55*2«توملاب ةيصولا رابتعا نأل ةتباث هل ةيصولاف ثراو ريغ هل ىصوملا

 اثراو راصف ثراو ريغل ىصوأ نإف» : يرهاظلا مزح نبا لاق امك ةيرهاظلا دنعو 7
 اهنأل ةيصولا زجت مل ثراو ريغ راص مث ثراول ىصوأ نإف .هل ةيصولا تلطب يصولا توم دنع

 تقو ًاثراو ناك اذإ نوكي ًاثراو هل ىصوملا رابتعا نأ اذه ىنعمو .59*2(ةلطاب تناك اهدقع ذإ

 . يصوملا توم تقو وأ ةيصولا

 :ثراول ةيصولا ّدر وأ ةزاجإ تقو

 : يتآلا يف اهزجون ءاهقفلل لاوقأف .ثراول ةيصولا در وأ «.ةزاجإ رابتعا تقو امأ

 :لوألا لوقلا 7

 هتافو لبق ةيصولا اودر وأ ةثرولا زاجأ نإف .يصوملا توم دعب الإ درلا الو ةزاجإلا ربتعت ال

 .ٌدر وأ ةزاجإ نم يصوملا ةافو دعب مهنع ردصي امل رابتعالا امنإو .مهتزاجإ الو مهّدرل ةميق الف
 « سوواطو . حيرش لوق وهو ءدوعسم نبا نع كلذ يورو ءدمحأ مامإلا كلذ ىلع صن

 ةفينح يبأو ءرذنملا نباو ءروث يبأو .يعفاشلاو .حلاص نب نسحلاو .يروثلاو .مكحلاو
 , 235455 هياحصأو

 ١١7 - يناثلا لوقلا :

 يبأ نب دامحو .ءاطعو «نسحلا لوق اذهو « يصوملا توم لبق ٌدرلاو ةزاجإلا حصت

 اذإف ةثرولل قحلا نأ مهتجحو . مهريغو ىليل يبأ نباو ,يعازوألاو «ةعيبرو .« يرهزلاو ,ناميلس
 .53*2عبيملا يف بيعلاب يرتشملا يضر ول امك مهقح طقس هكرتب اوضر

 :ثلاثلا لوقلا 9

 اودريو مهنذإ نع اوعجري نأ مهلف .ثراولل ةيصولاب هتحص يف يصوملل ةئرولا نذأ نإ

 لوق اذهو «ةحيحص ةيصولاو ربتعم مهنذإف توملا ضرم هضرم يف هل مهنذإ ناك نإو .ةيصولا

 ,05055كلام

 . 9١ص «5ج «ينغملا» (8<5"1)

 . 4١؛ص ."ج «ينغملا» (1656) ."5١ص .9ج «ىلحملا» )١18674(

 . 4١ص «"ج «ينغملا» )١17651( . 4١ص .5ج «ينغملا» (186055)
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 : حجارلا لوقلا - © ١١

 دري وأ زيجي نأ صخشلا كلمي نيح ناربتعي ْدرلا وأ ةزاجإلا نإف .لوألا لوقلا وه حجارتاو

 وأ لوبق نم هتوم لبق مهنع ردصي ام مهمزلي الف , يصوملا توم لبق كلذ نوكلمي ال ةئرولاو

 لبق رهملا كلمت مل اهنأل ؛طاقسإلا اذه اهمزلي مل حاكنلا لبق اهرهم تطقسأ اذإ ةأرملاك در

 اذه همزلي مل عيبلا لبق ةعفشلا نم هقح طقسأ اذإ عيفشلاكو ءاهطاقسإ كلمت ىتح حاكتلا

 28 عيب اذإ ةعفشلاب عيبملا بلطي نأ هلو طاقسإلا

 :هب ىّصوملا طورش - 1١7

 مدلاو ةتيملاب ةيصولا حصت الف «لاملاب ًاقلعتم وأ ًالام نوكي نأ هب ىّصوُملا يف طرتشي
 ءاموقتم نوكي نأ لاملا يف طرتشيو .سانلا نم دحأ قح يف لامب اسيل امهنأل ؛دحأل دحأ نم

 .ملسملا قح يف نيموقتم ريغ امهنأل ملسملل وأ ملسملا نم ريزنخلاو رمخلاب ةيصولا زوجت الف

 عفانملاب ةيصولا زوجت «ةيلاملا فصو هيلع قدصي ماد ام موقتملا لاملاب ةيصولا زوجت امكو
 ,3590**0ءاملعلا ةماع دنع ًاضيأ

 :ناويحلا لمحب ةيصولا - ١١07

 ىصوملا دوجو نم نقيتلا مدعو ررغلا نأل ؛ يصولل كولمملا ناويحلا لمحب ةيصولا زوجت
 ولو .ةيصولا تحص اًيح لصفنا نإو «ةيصولا تلطب اتيم لصفنا نإف ؛ةيصولا ةحص عنمي ال هب

 . "0””ةررغلا عم ةيصولا ةحص نم انركذ امل زاج هذه هتقان لمحت امب ىصوأ

 :رمث نم رجشلا هلمحي امب ةيصولا

 زاج هذه يتلخن وأ هذه يتقان لمحت امب كل تيصوأ :لاق ولو» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق

 2077( ررغلا عم ةيصولا ةحص يأ  اهتحص نم انركذ امل

 هذهل رمث نم يصوملا ناتسب راجشأ هلمحت امب ةيصولا حصت ةمادق نبا هركذ ام سايق ىلعو

 مل نإو رمثلا هل ىصوملا كلم ءراجشألا تلمح نإف ررغلا عم حصت ةيصولا نأل ؛الثم ةنسلا

 .ةيصولا تلطب ًائيش لمحت

 )١16548( 5ص كج رنغملا» ١. 7؟ص الج «عئادبلا» (1هحكفر 0" ,

 )610١؟١1( .ه6"ص (."”ج «ينغملا» (1١"هال١) . ه6"ص ."ج («ينغملا»
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 هب ىصوملا رادقم ١8

 قلب هللا لوسر ثيدحل ةكرتلا ثلث ىلع ديزي ال نأ ةيصولا ذفنت ىتح هب ىصوملا يف طرت
 كي يبنلا ءاج» :لاق  هنع هللا يضر - صاقو يبأ نب دعس نع يراخبلا مامإلا هجرخأ يذلا

 .ال :لاق ؟رطشلاف :تقق .ال :لاق ؟هلك يلامب يصوأ : هللا لوسر اي :تلق .ةكمب انأو يندوعي

 ًةلاع مهعدت نأ نم ريخ ءاينغأ كتثرو عدت نإ كن ٌريثك ُتلثلاو «ٌتلثلاف :لاق ؟ثلثلا :تلق

 ,2075«مهيديأ يف سانلا نوففكتي

 يورو .(هحيحص» يف ملسم مامإلا افا صاقو يبأ نب دعس ثيدح ىور دقو ١٠

 يف عبرلا ىلإ ثلثلا نم  اوضقن يأ  اوضغ سانلا نأ ول» نان نا نتانع ىلا ع ابشلا

 . «ريثك ثلثلاو .ثلثلا :لاق ِدكك هللا لوسر نأل ؛ مهاياصو

 هبو .ثلثلا نع صقنلا بابحتسا هيفو :سابع نبا لوق ىلع هقيلعت يف يوونلا مامإلا لاق
 ءاصيإلا بحتسا ءاينغأ هتثرو ناك نإ هنأ  ةيعفاشلا يأ  انبهذمو .ًاقلطم ءاملعلا روهمج لاق

 , "709 «عهنع صقنلا بحتسيف الإو .ثلثلاب

 ١ هب ىصوملا يف كارتشالا :

 ىصوأ مث هلام عيمجب هل ىصوأ وأ رخآل هب ىصوأ مث .لام نم نيعمب صخشل يصوأ اذإ

 بهذم اذهو .ىلوألا ةيصولا نع ًاعوجر كلذ نوكي الو ةيوسلاب امهنيب هب ىصوملاف ءرخآل هب
 باحصأو .رذنملا نباو «قاحسإو , ىعفاشلاو . يروثلاو كلامو ةعيبر لاق هبو ,ةلبانحلا

 . يأرلا

 نأل ؛طقف امهنم رخآلل هتيصو :دوادو . سوواطو .ءاطعو «نسحلاو .ديز نب رباج لاقو

 امهل ىصو هنأب لوقلا اذه ىلع ةمادق نبا ّدر دقو .لوألل هتيصو نع ًاعوجر ربتعت يناثلل هتيصو
 ,9"050|ذكب امكل تيصوأ :لاق ول امك هيف ايوتساف هلامب

 :ثلثلا باستحا تقو ١١

 هكرتي يذلا لاملا ثلث وه ةيصولا هيف ذفنت يذلا ثلثلاب دوصقملاف .هلام ثلثب ىصوأ اذإو

 تقووه ةافولا تقو نأل ؛ ةيصولا هباجيإ تقو هذدنع ناك يذلا لاملا ثلث سميلو .هتوم دنع يصولا

 .17"7”صسص 29ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصا) (١1هال؟)

 .مل"-ا/6ص ا ١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصال (1 هال

 .54-590 ص ."ج «ينغملا» (١1*هال5)
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 اذه نإف ًاضيأو ءهب ىصوملا رادقم هنم جرخيف تقولا اذه يف هكلمي ام ربتعيف «ةيصولا .موزل
 . ©"©ةيصولا لبق اذإ هب ىصوملل هل ىصوملا كلمت تقو وه تقولا

 :ثلثلا نم رثكأ هب ىصوملا - ١١١47

 هنفد تاقفن جارخإ دعب يصوملا لام ثلث يف : يأ ,ثلثلا يف مزلت ثراولا ريغل ةيصولا

 (ةئرولا ةزاجإ ىلع هب ةيصولا فقت همت ثلثلا ىلع داز امو ةثرولا ةزاجإ ىلإ ةجاح نود هنويد ءافيإو

 . لطب هودر نإو .ءزاج هوزاجأ نإف

 صاقو يبأ نب دعس ثيدح كلذ يف لصألاو . 9*0 ءاملعلا عيمج لوق يف :ةمادق نبا لاق

 ثلثب مكيلع قّدصت هللا ند : 2 هلوقو ىريثك ثلثلاو ثلثلا» : لَك يبنلا لوق هيف ءاج ثيح

 ةيصولا نم عنملا اذهو .ثلثلا ىلع دئازلا يف هل ءيش ال هنأ ىلع لدي «مكتامم دنع مكلاومأ

 قحلا نأل ؛هب ةيصولا تزاج ثلثلا ىلع دئازلا اوزاجأ اذهلو «ةثرولا قحل وه ثلثلا نم رثكأب

 , 79*07ههل

 ىلع داز ام سيلو اهلك ةيصولا اولطبأو «ثلثلا نم رثكأب ةيصولا ةيرهاظلا عنمو ١4

 ثلثلا نم رثكأب ةيصولا زوجت الو» :- ىلاعت هللا همحر  يرهاظلا مزح نبا لاق دقف .طقف ثلثلا

 ثيدح يف ِِي هللا لوسر لوقل اوزيجي مل وأ ةّئ ةرولا زاجأ «ثراو هل نكي مل وأ ثراو هل ناك ءاوس

 0 ثلثلاو . .معن : لاق ؟ثلثلاف :تلق : صاقو يبأ نب دعس

 زئاج نم الإ ثلثلا ىلع داز امب ةيصولا ةزاجإ حصت ال :روهمجلا يأر ىلعو ١6-١

 لاملاب عربت اهنأل 0 مهنم ةزاجإلا حصت الف هفسل هيلع روجحملاو نونجملاو يبصلا امأف .فرصتلا

 , 0070ةبهلاك مهنم حصي ملف

 :ثراو دجوي مل اذإ لاملا لكب ةيصولا 5

 مامإلا نع نيتياورلا ىدحإ ىلع اذهو «ةزئاج ةيصولاف هل ثراو الو هلام لكب ىصوأ ولو

 . مهريغو فانحألاو .قاحسإو «قورسم لاق هبو ءدوعسم نبا نع اذه تبث دقو «دمحأ

 . 070-15 ص ءروكدم مالس دمحم انذاتسأل «يمالسإلا هقفلا يف اياصولا» (1هاله)

 يف نرفلاخي ةيرهاظلا نإف قيقد ريغ (ءاملعلا عيمج لوق يف) :ةمادق نبا لوقو ء17١ص «"ج «ينغملا» (1١ها/)

 .ثلثلا نم رثكأل ةيصولا نولطبيو كلذ

 . 17ص 53ج «ينغملا» ( "١1 هالال)

 . ١ه١نص ؛5ج «ينغملا» (1١"ه1/9) . ١"ص .9ج «ىلحملا» (107/4)
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 نأ ةياورلا هذهل ةجحلاو .«ثلثلاب الإ ةيصولا زوجت ال :دمحأ مامإلا نع ةيناشثلا ةياورلاو

 ثراو ال نمل ًاثراو هرابتعاب نيملسملا لام تيب قح اهب قلعتي ةلاحلا هذه يف ثلثلا ىلع ةدايزلا

 نكمي الو  نيملسملا ةفاك يأ  ةفاكلا قح امهب قلعتي ةكرتلا نم ناثلثلاف ثراولا وه ماد امو هل

 لاملا تيب لثمم كلمي ال ذإ انه ربجم ال ثيح دحأ ةزاجإ ىلع امهب ةيصولا ذافن فقوتي نأ

 .هب مهقح قلعتي نيذلا نيملسملا مومعب يلاتلابو لاملا تيبب ررضلا قاحلإ اهب نأل ؛ةزاجإلا

 .ةمربش نباو «يعازوألاو .كلام لاق دمحأ نع ةيناثلا ةياورلا هذهبو

 مل اذإ لاملا لكب ةيصولا زاوج : يهو دمحأ نع ىلوألا ةياورلا ةمادق نبا حجرو 17

 يبنلا لوق ليلدب ةثرولا قحل ثلثلا نم رثكأب ةيصولا نم عنملا نأب ًاجتحم « يصوملل ثراو نكي
 هل ثراو ال انهاهو .«سانلا َنوففكتي ًةلاع مهعدت نأ نم ٌريخ ةءاينغأ كتثرو عدت نإ كنإ» :لي
 .8*0ةحصلا لاح هبشأف هلامب هقح قلعتي

 يناثلا عرفلا

 ءاصيإلا

 : عرشلا يفو ةغللا يف ءاصيإلا ىنلعم 2-4

 هلامو هرمأ يف فرصتي هيصو هلعج : هيلإ ىصوأو ًانالف ىصوأ : (طيسولا مجعملا» يف ءاج

 .ءاصيإلا وه يصوملا نم لعفلا اذهو .©**'0هتوم دعب هلايعو

 ائيش لعفيل هريغ نم صخش بلطل عرشلا يف ةعوضوم ةملك ءاصيإلا نأ ءاهقفلا ضعب ركذو

 اضيأ ىمسيو هيلإ ىصوملا وه ءىشلا اذه لعف هنم بولطملا ريغلا اذهو .9*2"2طقف هتامم دعب

 هلعج : يأ .نالف ىلإ ىصوأ :لاقي :ةيفنحلا هقف يف «راتخملا ردلا» يف ءاج دقف 2«يصولا»
 . 349 يصولا وه هيلإ ىّصوملاو , 00فيصو

 ةتوما لب ًايصو هزيغ صختعلا لع هنأت عرشلا يف هانعم نايبو ءاصيإلا فيرعت نكمي اذه ىلعو

 . كلذ ريغ وأ هاياصو ذيفنت وأ هلاومأ وأ هدالوأ نوؤش يف رظنلا رمأ نم هيلإ هدهعي امب موقيل

 .”ا/ص ءروكدم مالس دمحم انذاتسأل «يمالسإلا هقفلا يف اياصولا» «.7١٠ص «5ج «ينغملا» )١18880(

 : ٠١ هص . ؟ج «طيسولا مجعملا» (١"همك)

 5١. "ص «84ج «ريدقلا حتف ةلمكت» :ةداز رهاوخ مالسإلا خيش طوسبم نع فيرعتلا اذه لقن (1١؟ه45)

 .54ة6ص 25ج «راتخملا ردلا» (1"ه85) ."2ا/ص 25ج «راتخملا ردلاو (1"هم9)

 د59"



 : ءاصيإلا ةيعورشم 2-4

 يزاريشلا مامإلا «بذهملا» بحاص لاق ءًاعرش زئاج هانركذ يذلا ىنعملاب ءاصيإلا

 نم ىلإ يصوي نأ هل زاج ,ةهدعب يلو هل نكي ملو هدلو لام يف ةيالولا هل تتبث نمو» : يعفاشلا

 نم ةعست ريبزلا ىلإ ىصوأ :لاق ةورع نب ماشه نع ةنييع نب نايفس ىور امل هلام يف رظني

 هللا يضر - دوعسم نباو .فوع نب نمحرلا دبعو ىادقملاو .نامثع : مهنم دع يبنلا باحصأ

 , ©"54(هلام نم مهئانبأ ىلع قفنيو مهلاومأ مهيلع ظفحي ناكف .- مهنع

 زاج ,.ةعيدو 5 وأ ةاكز وأ جح وأ ىمدأ نيد يف ةباينلا هلخدي قح هيلع نمو» :ًاضيأ لاقو

 , 075850(هنع يدؤي نم ىلإ يصوي نأ

 ١١6 هيوجوو ءاصيإلا بايحتسا :

 ريصي دقو لب ءًابحتسم نوكي دق امنإو .ةحابإلا هجو ىلع هزاوج ّدح دنع فقي ال ءاصيإلاو

 يف رظنلاو اياصولا ذيفنتو نيدلا ءاضقب ءاصيإلا ُنسْيو» :«جاهنملا» يف يوونلا مامإلا لاق ءابجاو
 , 05045(لافطألا رمأ

 لاق لب . .فلسلل ًاعابتاو عامجإلاب اذهو» :ينيبرشلا هيقفلا لاق .لوقلا اذه ىلع ًاقيلعتو

 مهل نكي مل اذإ .لافطألا رمأ يف  ءاصيإلا يأ  ةيصولا ءابآلا ىلع بجي هنأ رهظي : يعرذألا

 ىلوتسا - ءاصيإلا يأ  ةيصولا كرت نإ هنأ هنظ ىلع بلغو هدجو اذإ ةقث ىلإ «ةيالولل لهأ دج

 نم هدلو لام ظفح هيلع بجي دق ذإ .ةملظلا نم هريغ وأ ضاق نم نئاخ هلام ىلع

 : هده« عايضلا

 يف ءاج .ىرخأ تالاح يف ًاضيأ بجي يعرذألا اهركذ يتلا ةلاحلا يف ءاصيإلا بجي امكو

 نكي ملو لاحلا يف اهنع زجع قوس ءابضقو ملاظم در يف ءاصيإلا بجيو» :«جاتحملا ينغم»
 , 050220 اهب موقي نم تل يضاقلا ىلإ اهرمأف اهب ادحأ صوي مل نإف .دوهش اهب

 : هيلإ ىصوملل ةبسنلاب ءاصيإلا مكح 2-5

 ."7"ص .6١ج «يزاريشلل «بذهملا» (1١ه486)

 . ”7"ص 6١1ج .«يزاريشلل «بذهملا» (1١؟085)

 ./"ص اج «جاتحملا ينغم» هحرشو .يوونلل «جاهنملا نتم» (7١"هملال)

 77-74” ص 07ج «جاتحملا ينغم» (1١هى4)

 . 74ص الج «جاتحملا ينغم» (168)
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 وحنلا ىلع ًابجاو ريصي دقو هبابحتساو هزاوج وه يصوملل ةبسنلاب ءاصيإلا مكح ناك اذإو
 وه وأ ؟لوبقلا هيلع بجي وأ هل بحتسي لهف ؟هيلإ ىصوملل ءاصيإإلا مكح امف مانيب يذلا

 ؟ضفر ءاش نإو «لبق ءاش نإ رايخلاب

 : يلي ام اهنمف .ءاهقفلا لاوقأ نم رهظي باوجلاو

 يأ  لوبقلا ةنامألا هسفن نم ملع نمل نسّيو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاج :ًالوأ
 هسفن نم ملع نإف يا لا ا حلا .- ءاصيإلا لوبق

 نأ  هنع هللا يضر - رذ يب ١ لع ماتم يور اطل لربقلا هيلع مرعي الا رهاظلا# تعقل

 ىلع نرمأتت ال «يسشلا حبا اماكلإلا ل ينإو ًافيعض كارأ ينإ» :هل لاق هك يبنلا

 كليف !( ميني لام َنيلت الو نينثا

 ةبرق اهيلع يوقل  ءاصيإلا لوبق يأ  ةيصولا يف لوخدلا» :«عانقلا فاشك» يف ءاج :ًايناث
 . ىلاعب هارت تك لخلل يملا يحتال - مهنع هللا يضر - ةياخضلا لمفل ةيودنم

 هلوقو . *ىوقتلاو ٌربلا ىلع اونواعتو#» : ىلاعت هلوقو .#ناسحالاو لدعلاب رمأي هللا نإ

 .©"؟0(نيتاهك ةنجلا يف ميتيلا لفاكو انأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع

 ةياصولا تايضتقمب مايقلا ىلع ردقي ال يذلا نأ «عانقلا فاشكو بحاص لوق نم مهفيو

 لوبقلاو «لوبقلا مدع هل بحتسملا ناك ًاديدش اهنع هزجع ناك املكو .ءاصيإلا لبقي ال نأ هيلع

 هعييضت هنظ ىلع بلغ وأ هدنع حجرت اذإ 0 | رمآلا لصي ىتح ءهقح يف هوركم
 . هتنامأ مدع وأ هزجع وأ هقعشلا ارظن هيلع ىصوملا قوقح

 : ءاصيإلا ناكرأ 7 - 

 .(319ةغيصو .هيف ىصومو .يصومو .يصو :ةعبرأ ءاصيإلا ناكرأ :ةيعفاشلا دنع

 :اهيف طرتشي ام نايب عم زاجيإب ناكرألا هذه نع يلي اميف ملكتنو

 : هطورشو .يصولا :ًالوأ - ١١768

 الو .ًاعامجإ ّرحلا ملسملا لقاعلا لجرلا ًايصو نوكي نأ حصيو ءهيلإ ىصوملا وه يصولا

 .ا/لا/ص 2ا"ج «جاتحملا ينغم» (16940)

 . 277”ص .'7ج «عانقلا فاشكو (1691)

 . 7/54 ص 27"ج «جاتحملا ينغما) ةتيكضاتف
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 ىلع نايلي الف ءامهلاومأ ىف فرصتلا لهأ نم 0 نأب كلذ الّلعم ةمادق نبا
 ,©09هلسملا ىلع ةيالولا لهأ نم سيل رفاكلا نأو ءامهريغ

 :ريغصلا ىلإ ءاصيإلا 7 4

 ىواتفلا» يف ءاج دقف ةيفنحلا لوق اذهو .©*؟؟:اغلاب نوكي نأ يصولا يف ةيعفاشلا طرتشا
 هناكم لعجيو ةياصولا نع هجرخي يضاقلاف يبص ىلإ ىصوأ اذإف» :ةيفنحلا هقف يف مهيدنبلا

 ”ا الا . .رخآ 55

 حصي ال هنأ لمتحيف .دمحأ مامإلل ًالوق طرشلا اذُه يف ملعأ ال : يلبنحلا ةمادق نبا لاقو
 نم نكي ملف ٠ هيلو نذإب الإ هفرصت ع الو رارقإلاو ةداهبلا لهأ نم 0 هنأل ؛ هيلإ ءاصيإلا

 اذهو .نونجملاو لفطلاك هريغ ىلع ًايلاو نوكي "لف هيلع ل هنألو ؛ ىلوألا. قيرطب ةيالولا لهأ

 .- ىلاعت هللا ءاش نإ حيحصلا وه

 ةحص ىلع صن دق دمحأ نأل ؛هيلإ ءاصيإلا ةحص بهذملا سايقو : يلبنحلا يضاقلا لاقو

 .©53*7ةمادق نبا لاق امك رشعلا زواج دق نوكي نأ يضتقي اذه ىلعو .هتلاكو

 :دبعلا ىلإ ءاصيإلا

 . كلام لاق هبو « هريغ دبع وأ

 ىلإ حصي الو يصوملا دبع ىلإ ءاصيإلا حصي :ةمربش نباو ,يعازوألاو . يعخنلا لاقو

 . هريغ دبع

 .ديشر هتثرو يف نكي مل اذإ يصوملا دبع ىلإ ءاصيإلا حصي :ةفينح وبأ لاقو

 الو نوكي ال هنأل ؛لاحب دبعلا ىلإ ءاصيإلا حصي ال .دمحمو .فسوي وبأو « يعفاشلا لاقو

 , 3050559نونجملاك ءاصيإلاب و نوكي نأ زوجي الف «بسنلاب هنبأ ىلع

 : هيلع بترتي امو دبعلا ىلإ ءاصيإلا علم ةيعفاشلا ليلعت - ١١ «”هك

 لوغشم وهو ًاغارف يعدتسي كلذ نألو» :دبعلا ىلإ ءاصيإلا عنم مهليلعت يف ةيعفاشلا لاقو

 . ١؟/ص ."5ج «ينغملا» (١؟*هوكر .7١”؟86ص 25ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (١1"هقه)

 .ال ص 27ج «جاتحملا ينغم) 21١786 ص ,"ج «ينغملا» (11"ه990
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 ةدم لمع يف هسفن رجأ نمل ءاصيإلا عنم مُهَفُي ةلأسملا هذه نمو :ةعفرلا نبا لاق .هديس ةمدخب

 .©""*19«ةياصولاب فرصتلا اهيف هنكمي ال

 :ةأرملا ىلإ ءاصيإلا 617

 « حيرش نع كلذ يورو «ةلبانحلا مهنمو ملعلا لهأ رثكأ لوق يف ةأرملا ىلإ ءاصيإلا حصي

 ,روث وبأو .يعفاشلاو ,قاحسإو .حلاص نب نسحلاو «يعازوألاو «يروثلاو .كلام لاق هبو
 نوكت الف «ةيضاق نوكت ال اهنأب ًاجتحم  ىلاعت هللا همحر  ءاطع هزجي ملو . يأرلا باحصأو
 , 00" 9نونجملاك ةيصو

 .ةصفح ىلإ ىصوأ  هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع نأ يور امب ءاطع لوق ىلع در دقو

 ءاضقلا ةيالو نأل ؛ءاضقلا ةيالو ىلع سايقلا حصي الو ,لجرلا تهبشأف ةداهشلا لهأ نم اهنأبو

 .ةياصولا فالخب داهتجالاو ةقلخلا يف لامكلا اهل ربتعي

 :اهدالوأ ىلع مألا ةياصو ١4-2

 روفول يصولا يف ةبولطملا طورشلا عامتجا دنع اهدالوأ ىلع ةياصولاب اهريغ نم ىلوأ مألا

 لاجرلا نم ةياصولاب ىلوأ يه كلذكو .ةياصولا هذه يف ءاسنلا نم اهريغ ىلع مّدقتف ٠ ءاهتقفش

 ىلوأ نوكت الف الإو ءراغصلل ةحلصملا قيقحتو ةيافكلا نم مهيف ام اهيف ناك اذإ انركذ امل ًاضيأ

 .لاجرلا نم

 ةميق نوكتو مهنوؤش يف رظنلل ةأرما ىلإ يصوي نأ يضاقللف .هلافطأل يصو تيملل نكي مل اذإو
 ةّيصو يضاقلا اهبّصنيف اهريغ نم ةياصولاب ىلوأ يهف لافطألا مأ تدجو اذإ نكلو :مهيلع

 .©”ةيعفاشلا هب حرص ام وه هلك هانلق امو .مهيلع

 ١١48 قسافلا ىلإ ءاصيإلا :

 عامجإلاب نوديري مهنأ ودبيو - عامجإلاب قساف ىلإ ءاصيإلا زوجي ال :ةيعفاشلا لاق أ

 يف ةرهاظلا ةلادعلا يفكت :اولاق مهنكلو .نامتئاو ةيالو .ةياصولا يأ ءاهنأل - مهئاهقف عامجإ

 , 075 )ويلإ ىصوملا

 )١18594( ص اج «جاتحملا ينغم» 27/5

 .5ج «ةيدنهلا ىواتفلا» .17١ا/ص 25ج «ينغملا» (18*ه99) صة"١.

 )١185( .الهص .7”ج «جاتحملا ينغم» )١1350( .ل5 ص .”ج «جاتحملا ينغم»

 لا4٠5ة-



 قسافلا ىلإ ءاصيإلا نأ ىلع لدي ام دمحأ مامإلا نع يور دقف «ةلبانحلا دنع امأو - ب

 20 قسافلا ىلإ ءاصيإلا ةحص ىلع لدي ام دمحأ مامإلا نعو .كلام لوق وهو 2. حصي ال

 . قسافلا ىلإ ءاصيإلا ةحص يف دمحأ نع ناتياور ةلبانحلا بهذم يف نوكيف

 .©25:5هماقم هريغ ةماقإو هلزع بجو ًاقساف هيلإ ىصوملا ناك اذإ :ةيفنحلا دنعو -ج

 «ةياصولا بجومب هيلع ىّلوُملا لام ىلع هنم فاخي قساف ىلإ ىصوأ اذإ :ًاضيأ مهدنعو
 .ةيصولا نم هجرخي نأ يضاقلا ىلع نأ انه نالطبلا ىنعم يف اولاقو .ةلطاب ةيصولاف

 ةيصولا نع هجرخي نأ يضاقلل يغبني قساف ىلإ ىصوأ اذإ هنأ ةفينح يأ نع نيحتلا قورو

 يضاقلا هجرخي مل نإو .. .ًايصو نوكي نأ يغبني ال امم قسافلا اذه ناك اذإ ًايصو هريغ لعجيو

 "علا ؟*(ناخيضاق ىواتف» يف اذك هلاح ىلع ا يضاقلا هكرت حلصأو بات ىتح

 يف ًاطرش ةلادعلا نوكتف «هيلإ ىصوم نوكي نأ حلصي ال قسافلا نأ لاوقألا هذه نم مهفيو
 هريغ ةماقإو يضاقلا لبق نم هلزع بجو .قسافل ىصوأ اذإف .هيلإ ءاصيإلا ةحصل هيلإ ىصوملا
 نإو .هلاح ىلع يقب هلاح حلصو بات ىتح ناك ببس يأل ةلرغب ريغأتاوأ هلزعي مل اذإف .هماقم

 . هلزع بلطل يضاقلا ىلإ مدقتلا ةحلصم هل نم لكلو لزعلل ًاقحتسم يقب هنم كلُذ لصحي مل

 : نئاخلا ىلإ ءاصيإلا

 ءاصيإلا ناك نم ةحلصم يف رثؤم هقسف نإ لب .هقسف يف كش ال قساف نئاخلا
 ىلع ةيفنحلا بهذم كلّذكو .قسافلا ىلإ ءاصيإلا اوزيجي مل ةيعفاشلا نإ :انلق دقو « مهتحلصمل
 ىلإ ءاصيإلا زاوج يف دمحأ نع نيتياور ةلبانحلا بهذم يف نأو .مهنع هانّيب :يذلا ليصفتلا
 يقرخلا مامإلا لاق دقف .نئاخلا ىلإ ءاصيإلا يف ليصفتلا نم ًائيش ةلبانحلا دنع نأ الإ . قسافلا
 .«نيمأ هعم ٌلعج ًانئاخ يصولا ناك اذإو : يلبنحلا

 ٌالدع ناك نإ كلذكو .نيمأ هيلإ مْضُيو قسافلا ىلإ ءاصيإلا ةحص اذه رهاظ :ةمادق نبا لاق

 .نيمأ هيلإ مضيو اهنم جرخي مل ةنايخلا ىلإ هلاح تريغتف
 هتنايخ نأ ىلع ًايصو هئاقبإ يف دمحأ مالكو يقرخلا مالك يضاقلا لمحو :ةمادق نبا لاق مث

 هنأل ؛ءاصيإلا حصي مل هيلإ ءاصيإلا لاح ةدوجوم هتنايخ تناك نإ امأف « يصولا توم دعب تأرط

 ١. "86ص 25ج «ينغملا» ةتضهاف]

 .8١”7ص 25ج (ةيدنهلا ىواتفلا» ()5:0*)

 . 178ص كج «ةيدنهلا ىواتفلا» )١5٠5(

-5:48- 



 نألو ؛هتوم دعب كلذكف - يصوملا ةايح يف يأ - هتايح يف ميتي ىلع نئاخلا ةيلوت زوجي ال

 .امهلهأ نم سيل نئاخلاو ةنامأو ةيالو ةياصولا
 هلام يف رظنيو هل يصو ال نم مكح همكحف ًانئاخ وأ ًاقساف يصولا ناك اذإ ءاذه ىلعف

 ..يضاقلا رايتخا اذهو اييفأ هفاقي مكاحلا ماقأو هتيالو تلاز ءاصيإلا دعب هقسف أرط نإو .مكاحلا

 . يلبنحلا

 .هعم رظني ًانيمأ هيلإ مكاحلا مضيو هتيالو لوزت ال :يقرخلا مامإلا لوق ىلعو

 يصرلا رظن ليصحتو نيمألاب لاملا ظفح نكمأ هنأل ؟ نيريس نباو نسحلا نع كلذ يورو

 دي لاوز نيعت نيمألاب لاملا ظفح نكمي مل نإو «نيقحلا نيب , ًاعمج نوكيف ةياصولا يف هئاقبإب

 ىلإ يصوملا ءاصيإ ةياعر نم ىلوأ ميتيلا ىلع لاملا ظفح نأل ؛هفرصت عطقو نئاخلا قسافلا

 ,25"©هئاخلا قسافلا اذه

 هفرصت ءوسل يصولا نم يضاقلا ىلإ ىوكشلاب مهضعب وأ ةئثرولا مدقت اذإ :ةيفنحلا دنعو

 . هلزع ةنايخ هلم

 هجرخي الو هريغ هعم يضاقلا لعجي ةفينح يبأ دنعف يصولا يضاقلا مهتا اذإ :ًاضيأ اولاقو
 ,9"05ىوتفلا هيلعو رهاظلا وهو ةياصولا نم هجرخي :فسوي وبأ لاقو .ةياصولا نم

 يضاقلا -يضقي ىتح تابثإلا نم هل دب ال ةنايخلاب يصولل ةثرولا ماهتا نأ ظحاليو اذه

 ةثرولا تابثإ ىلع مئاقلا هملع ىلع لمحُي نأ امإ .هتنايخ يضاقلا ملع اذإ :مهلوقو .هبجومب

 سلجم جراخ لصحتملا يضاقلا ملع ىلع كلذ لمحُي نأ امإو «ةربتعملا تابثإلا لئاسوب هتنايخ
 ' . ءاضقلا

 :رفاكلا ىلإ ءاصيإلا 0١

 رفاكل ةيالو ال ذإ نيملسملا راغصلا 1 يف رظني رفاك ىلإ ملسم نم ءاصيإلا حصي ال

 . «ًاليبس نينمؤملا ىلع نيرفاكلل هللا لعجي نلو» : ىلاعت لاق ءملسم ىلع

 .رفاكلا ىلإ رفاكلا ءاصيإ زاوج .ةيعفاشلا دنع حصألاو

 )١1750( .5ج «ينغملا» ص9"١-١10.

 ص ."ج «ةيدنهلا ىواتفلا» ةنضلمفل] 1١40-1١19

 . ه؟559-



 ًالدع ناك نإو .هيلإ ءاصيإلا حصي مل هنيد يف ًالدع هيلإ ىصوملا نكي مل نإ : ةلبانحلا لاقو
 , 05:9ناهجو هيفف هنيد ىف

 دنع حصتف «راغصلا هتثرو ىلإ تلا يتلا هتكرت يف رظنلل ملسملا ىلإ رفاكلا ءاصيإ امأ

 035 وأ رمح ةكرتلا هذه يف ناك اذإ الإ ةلبانحلا

 '/ :ةلفغلا يذو هيفسلا ىلإ ءاصيإلا 7

 نم ةدوصقملا ةحلصملا تاوفل هيف هيلإ ىصوأ امب مايقلا نسحي ال نم ىلإ ءاصيإلا حصي ال

 «جاتحملا ينغم» يف ءاج دقف كلذ وحن وأ هتلفغ وأ هيلإ ىصوملا هفسل كلذ ناك ءاوس ءءاصيإلا

 .©؟(هلاح اذه نم ةيلوت يف ةحلصم ال ذإ .لفغت وأ مره وأ ضرم

 حصي ال هنأل ؛ هيفس ىلإ  ءاصيإلا يأ - حصي الف» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يفو
 : , 0751هليكوت

 :زجاعلا لدعلا ىلإ ءاصيإلا ١١71

 نأل ؛فعض وأ ةّلعل هيف هيلإ يصوأ اميف رظنلا نع زجعي يذلا لدعلا ىلإ ءاصيإلا حصي

 نأل ؛هيف هرظن الو لاملا نع هدي عفري الو ًانيمأ يضاقلا هيلإ مضي نأب هربج نكمي اذه هزجع
 .هيلإ ءاصيإلا حصيف «ةنامألاو ةيالولل لهأ فيعضلا

 انيمأ هيلإ مكاحلا مض ةّلع وأ فعض هب ثدحف ءيوق لدعلا يصولا ناك نإ مكحلا اذكهو

 فرعي الو ,يعفاشلا لوق وهو «ةلبانحلا بهذم اذُهو , يناثلا نود يصولا وه لوألا نوكيو ًارداق
 ,(05517فلاخم لوقلا اذهل

 مض ةيصولاب مايقلا نع زجعي نم ىلإ ىصوأ نمو» :ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يفو
 ْ , 05539 عهريغ ىضاقلا هيلإ

 : ىمعألا ىلإ ءاصيإلا 45

 )١19501( 25ج «ينغملا» ص8؟١1. )١1504( 178ص «"5ج «ينغملا» .

 )١1504( 077”ص .؟ج «عانقلا فاشكو (1510) . 4ص اج «جاتحملا ينغم» .

 )351١( 25ج «ينغملا» ص١14١. )١151( 1؟58ص .5ج «ةيدنهلا ىواتفلا» .

 هذا ١



 , 05535 ةليانحلاو ةيعفاشلاو ةلبانحلا حرص اذهبو

 : هيلإ ىصوملا طورش دوجو تقو 9. 6

 توم تقوو ءاصيإلا دقع لاح هيلإ ىصوملا يف ةبولطملا طورشلا دوجو ربتعي : ةلبانحلا دنع

 : يصولا توم تقو ربتعي رخآلا هجولا يفو . ةلباتحلا بهذم ىف نيهجولا دحأ ىف . ىصوملا

 . يصوملا توم تقو هيلإ ىصوملا طورش دوجو ربتعا نم (مهنمف) :فاالتخا ةيعفاشلا دنعو

 حص يصوملا توم لبق الدع راصف قساف وأ .ملسأف رفاك وأ , غلبف يبص ىلإ ىصوأ نإف

 توم دنع يأ هدنع هيف طورشلا تربتعاف ,توملا دعب نوكي هيلإ ىصوملا فرصت نأل ؛ءاصيإلا

 . يصولا

 .امهنيب اميف ربتعت الو .توملا دنعو .ءاصيإلا دنع طورشلا ربتعت :لاق نم ةيعفاشلا نمو

 نم تقو لك نأل ؛توملا ىلإ هدعب اميفو ءاصيإلا لاح ىف ربتعت :لاق نم ةيعفاشلا نمو

 , 6819 تاقوألا هذه

 ١615 هيلإ ىصوملا طورش ريغت :

 ءاصيإلا ّحص ىلاتلابو هيف تدجو اذإف هيلإ ءاصيإلا حصيل هيلإ ىصوملا يف طرتشي ام انركذ

 ؟هتياصو ءاقب ىف كلذ رثأ امف  هيلإ ىصوملا اهدقف يأ  اهضعب وأ طورشلا هذه تريغت مث «هيلإ

 مل هنأ ول امك تيملا هيف ىصوأ اميف ًارظان ًانيمأ ميقيف يضاقلا ىلإ رمألا عجريو .هيلإ ّصوُي مل
 هتياصو ىلع ىقبي هنإف قسفلا ىلإ وأ فعضلا ىلإ يصولا لاح ريغت ناك اذإ امأ .دحأ ىلإ صوي

 .©235«انيمأ ايصو هيلإ يضاقلا مضيو

 .ًانيمأ ًانيعم هيلإ يضاقلا مض فعضلا ىلإ ةوقلا نم يصولا لاح ريغت نإ :ةيعفاشلا دنعو
 ,©"'9هماقم موقي نم مكاحلا ميقيو هيلإ ءاصيإلا لطب نونج وأ قسفب يصولا لاح ريغت نإو

 ىلع أرط اذإو .هريغ هّلحم يضاقلا ماقأو ءاصيإلا لطب يصولا َّنج اذإ :ةيفنحلا دنعو

 . 74ص 17ج «جاتحملا ينغم» .177/ص .5ج «ينغملا» «.178ص «.5ج «ةيدنهلا ىواتفلا» )١1851(

 . 179ص ("”ج «ينغملا» ء١ 47ص ء6١ج «بذهملا» (18515)

 . 47١ص 6١ج «بذهملا» )١1851( .١541١-9١”7ص 25ج («ينغملا» ةيضخلفا

 -١١غ5-



 نأل ؛ةثرولاو يصوملا قحل ةياعر هريغ يضاقلا هيلإ مض ةياصولا رومأب مايقلا نع زجع يصولا
 نإف .هيلإ رخآ مض هعم عفني ال امات هزجع ناك اذإ الإ هيلإ رخآلا مضب لصحي رظنلا ليمكت
 يضاقلا هلزعيف .هلزع يعدتسي اذه نإف يصولا ىلع ةنايخلا ءورط امأو .هريغ هب لدبتسي يضاقلا
 دنعف ةياصولا نم هجرخأل اًيح ناك ولو .تتاف دقو هتنامأل ايصو هبصن امنإ تيملا نأل ؛هريغ ميقيو

 ٠ , 0514 ىصو ال هنأك هبانم ىضاقلا بوني هتومل هزجع

 /١١1  2حجارلا لوقلا :

 ءادأ ىف رثؤي ام هيلع أرط اذإ وأ ةنايخلا ىلإ ةنامألا نم هلاح ريغت اذإ يصولا لزع : حجارلاو

 . يضاقلا ريدقتل ةكورتم ةلأسملاو ّانَيب ًاريثأت بولطملا هجولا ىلع يصولا ةمهم

 : يصولل ةرجألا 4

 وأ لعجب زوجت ةلاكولاو «ليكولا ةلزنمب هنأل ؛ ةيرهش ةرجأ وأ لاعج يصولل لعجي نأ زوجي

 هل لعجيو لجرلا ىلإ يصوي لجرلا يف ميهاربإ نب قاحسإ لقن دقو .ةياصولا كلذكف ةرجأ

 ,205514نمأب الف ةامسم مهارد

 :هطورشو . يصوملا : ًايناث 48

 نأو .ًالقاع ًاغلاب نوكي نأ هيف طرتشيو .ريغلا ىلإ ءاصيإلا ىلع ةيالولا هل نم وه يصوملا
 ال لاملاب هتيصو تحص نإو هيفسلا نأ كلذ ىنعمو «ةيعفاشلا ضعب هلاق ام ىلع اديشر نوكي
 .215)اهذيفنتل ًايصو نّيعي يذلا وه يضاقلا لب «ةيصولا هذه ذفني نم ىلإ ءاصيإلا هنم حصي

 :هطورشو .هيف ىصوملا :ًاثلاث

 ًافرصت نوكي نأ هيف طرتشي امك .7"2"ةًاعرش ًازئاج ًافرصت نوكي نأ هيف ىصوملا يف طرتشي
 مولعملا فرصتلا اذه نوكي نأو .هيف فرصتيو هظفحيل هيلإ هب يصوأ ام يصولا ملعيل امولعم

 نم ديشر فلكم ريغ نوؤشو رومأ يف رظنلاو ةيصولا قيرفتو نيدلا ءاضقك هلعف يصوملا كلمي
 . كلذ وحنو بوصغم درو هدنع يه نمم اهدادرتساو اهلهأ ىلإ عئادو ٌدركو . ةيقسو نونجمو لفط

 .©55؟'هماقم همايقل هيصو هكلمف كلذ كلمي يصوملا نأل ؛ مدقت امب ءاصيإلا حمص امنإو

 .15١؟ص ."ج «ينغملا» (1؟514) . 447ص مج «ةيادهلا» (1١؟17)

 .الهص 77ج «جاتحملا ينغم) )١19519(

 . ١ "96ص ؛5ج «ةيدنهلا ىواتفلا» .ه"ه ص . 73ج «عانقلا فاشكو 7/8 ص 237ج «جاتحملا ينغمد (19520)

 . ه71/-ه75ص ,'7ج «عانقلا فاشك» )١1551(
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 :ءاصيإلا ةغيص :ًاعبار 00

 لك قطانلا يصوملا نم ءاصيإلا يف باجيإلاو .لوبقلاو باجيإلا ىلإ رقتفيف دقع ءاصيإلا
 يف يماقم كتمقأ :لثم امهوحنو كيلإ تضوف وأ كيلإ تيصوأ :لثم ءاصيإلا ىلع لدي ظفل

 يف ًاباجيإ هتباتكو ةمهفملا هتراشإ نوكتف سرخألا امأ .ًايصو كتلعج وأ يتوم دعب يدالوأ رمأ
 . ءاصيإلا

 قيلعتلا هيف زوجي امك « يتنبا غولب ىلإ وأ ةنسل كيلإ تيصوأك تيقوتلا باجيإلا يف زوجيو

 . كيلإ تيصوأ دقف تم اذإ لثم

 دقف انركذد ام اهيف زوجيو لاك ءاصيإلا نأل ؛ ءاصيإلا يف قيلعتلاو تيقوتلا راج امنإو

1 

 نب هللا د ا نإو ءرفعجف ٌديز بيصا نإ» :لاقو ةيرس ىلع ًاديز لكي يبنلا رمأ

 . (ةحاور

 يتيصو ذيفنتو ينيد ءاضق يف يبصو نالف :هلوقك هيف ىصوي ام نايب باجيإلا يف طرت
 امك باجيإلا اذهب ٌدَتعُي مل «كيلإ تيصوأ» :هلوق ىلع رصتقا نإف .يلافطأ لام يف فرصتلاو
 , 017379 هيف لكو ام نيبي ملو كتلكو :لاق ول

 ءانلق امك دقع ءاصيإلا نأل ؛هيلإ ىصوملا نم لوبقلا ءاصيإلا داقعنال طرتشيو 2١7

 لادلا ظفللاب نوكيو .حصألا ىلع يخارتلا ىلع لوبقلا حصيو .لوبقلاو باجيإلا هداقعنال مزليف

 .ةلالد لوبقلا نوكيف «لعفلاب وأ هيلع

 همحر  يعفاشلا يزاريشلا مامإلا «بذهملا» بحاص لاق دقف «لوبقلا تقو امأ - ١١7

 :ناهجو لوبقلا تقو يف :- هللا

 لاحلا يف لوبقلا حصف .فرصتلا يف ٌنْذِإ هنأل ؛لاحلا يف لوبقلا حصي ب :(لوألا)

 . ةلاكولاك

 ,©39هل ةيصولا يف لوبقلاك توملا دعب الإ حصي ال :(يناثلا)

 يف يصوملا ةايح يف يأ هتايح يف حصي ال» :لوبقلا تقو يف يوونلا مامإلا .لاقو

 .«حصألا

 يف هدر الو ءاصيإلا لوبق حصي الو» : «جاتحملا ينغم» بحاص لاق لوقلا اذه ىلع ًاقيلعتو

 , 075 87” 5ص . 2ج «عانقلا فاشك» .ا/١7 ص 27” ج «جاتحملا ينغم» (119111)

 .١16ص لهج «يزاريشلل «بذهملا» )١15373(
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 ولف .لاملاب هل ةيصولاك فرصتلا تقو لخدي مل هنأل ؛ حصألا يف يصوملا ةايح يف يأ هتايح

 يناثلا لوقلاو . ّحص هتافو دعب لبق مث «هتايح يف در وأ هلوبق اغل هتافو دعب در مث هتايح يف لبق

 , """9«,ةلاكولاك يصوملا ةايح يف درلاو لوبقلا حصي .لوبقلا تقو يف حصألا لوقلل لباقملا

 يف ْنذإ اهنأل ؛ يصوملا ةايح يف اهّدرو ةيصولا لوبق حصي :ةلبانحلا دنعو 9-4

 كيلمت اهنإف لامب هل ةيصولا فالخب ليكولاك هتايح يف يصوملا باجيإ دعب هلوبق ٌمصف فرصتلا
 ىلإ لوبقلا ريخأت زوجيو .تقولا اذه لبق لوبقلا حصي ملف « يصوملا توم دعب ام وه تقو يف

 ,©0؟5©لاملاب هل ةيصولاب ًاهيبشت توملا دعب ام

 :ءاصيإلا دقع ةفص 2-0

 يصوملا ةايح يف لوبقلا هب لصتا ءاوس هباجيإ نع عجري نأ هلف . يصوملل مزال ريغ ءاصيإلا

 دعب وأ يصوملا ةايح يف هلوبق دعب هيلإ ىصوملا عجر وأ .هتافو لبق ءاصيإلا نع يصوملا عجرو
 نيفرطلا نم زئاج ءاصيإلا دقعو» : «جاتحملا ينغم» يف ءاج دقف ةيعفاشلا هب حرص اماذهو .هتافو

 .©"59(ةلاكولاك ءاش ىتم لزعلا يصولاو يصوملل ذئنيحو
 يصوللو .ءاش اذإ يصولا لزعي نأ يصومللو» :ةيعفاشلا هقف يف «بذهملا» بحاص لاقو

 . "39 «ةلاكولاك هخسف امهنم دحاو لكل زاجف نذإلاب فرصت هنأل ؛ءاش ىتم هسفن لزعي نأ

 : ةدعاقلا نم ءانثتسا - 181

 موزل ةدعاقلا هذه نم ءانثتسالاو . هيلإ ىصوملاو يصوملا قح يف ةدعاقلا يه هذهو .ةياصولا نم

 هسفن لزع زوجي ال امك ءاصيإلا ضفري نأ زوجي ال ىتح هيلإ ىصوملا ىلع لوبقلا موزلو

 ىصوملا لام ظفحل ًاقيرط هيلإ ىصوملا وأ يصوملا نم موزللا اذه ناك اذإ ءاصيإلا لبق نأ دعب

 هنأب هنظ ىلع بلغ وأ ًايصو نوكيل هيلإ ىصوملا ريغ دجوي مل اذإ :ةيعفاشلا لاق دقف .مهيلع
 هذه ىفف .هيلع ةملظلا ءاليتساب هباحصأ ىلع قحلا عاض وأ لاملا فلت ءاصيإلاب لبقي مل اذإ

 دق ءاصيإلا هلوبق ماد ام ءاصيإلا هلوبقب ملاظلا عفد ىلع هتردقل هيلع لوبقلا موزل لمتحي ةلاحلا

 .الا/ص 27ج «جاتحملا ينغمو جاهنملا نتم» )١17515(

 .١5١ص . 5١ج «ينغملا» (؟51؟ه)

 1١-675 1١. ١6صسص . 6١ج «بذهملا» (101570 .الىثص 237ج «جاتحملا ينغم» (5175)

-541١5 - 



 هل روجي ال هنأ رهظيف « نيمأ ضاق نع ةيحانلا ولخل وأ اهيلع ملاظ ءاليتساب هدالوأ لاومأل

 ' , 0578هلزع

 ءاش ىتم هسفن لزع هلو ًايصو راص ءاصيإلا هيلإ ىصوملا لبق ىتم : ةلبانحلا دنعو 2 7
 , 055"!هتبيغ يفو هنم لهشمب .هتوم دعبو يصوملا ةايح يف ,زجعلا عم وأ ةردقلا عم

 .هملعيو يصوملا ةايح يف هدرو ءاصيإلا هيلإ ىصوملا لوبق حصي : ةيفنحلا دنعو ١4

 هلوبق مدعو هّدر حصي مل هملع نودب هتايح يف وأ يصوملا توم دعب هلبقي ملو باجيإلا در نإف
 079ءاصيإلا مزليو

, 
5 2 

 هيلع ًادمتعم تام يصوملا نأل» :هلوقب ةيفنحلا دنع مكحلا اذه «ةيانعلا» بحاص للعو

 ٌدريف زوجي ال رارضإ وهو هتهج نم ًارورغم راص هتامم دعب وأ هتايح يف هملع ريغب هدر ّحص ولف
 , "9عءاصيإلا - هيلإ ىصوملا در يأ - هدر

 تام مث دري ملو لبقي لبقي ملف هيلإ ىصوملا تكسو هترضح يف صخش ىلإ ىصوأ ول نكلو

 . ثيح رتغا يذلا وه يصوملا نأل :مهلوقب كلذ اولّلعو «لوبقلاو ّدرلا هيلإ ىصومللف « يصوملا
 مازلإ ةيالو يصوملل سيل هنأ امك ؟هدر مأ ءاصيإلا لبق له هيلإ ىصوملا لاح ىلع فرعتي مل

 .©9*5هل رايخلا ىقبيف لوبقلاب هيلإ ىصوملا
 كلذ هلف «لبقأ :لاق مث «لبقأ ال :لاقف يصوملا تام ىتح هيلإ ىصوملا لبقي مل نإو

 لطبي ال (لبقأ ال) : هلوق درجمب هنأل ؛لبقأ ال :لاق ىتح ةياصولا ٍنم هجرخأ يضاقلا نكي:مل نإ
 ىلعأ تيملا ررضو ١ يصولاب ررض ءاصيإلا ءاقبإ يفو «تيملاب 06 هلاطبإ يف نأل ؛ ءاصيإلا

 .©0(ةياصولا لبقي مل نيح ةياصولا نم يضاقلا هجرخأ اذإ الإ ىو هعفدف

 هلوبقب ةياصولاب صخشلا مزتلا اذإ :ةيفنحلا ءاهقف نم يخركلا مامإلا لاقو ١4

 «هيف هيأر يضاقلا ىري ىتح ,يضاقلا دنع الإ كلذ زجي مل اهنم هسفن جرخي نأ دارأو ءاصيإلا

 .١4١ص 15ج «ينغملا»د )559"١1( .ا/8ص .؟ج «جاتحملا ينغم» (1555؟4)

 25ج «ةيدنهلا ىواتفلا» .4844ص ء4ج «ةيادهلا» ال٠٠ ص «5ج «هراتحملا درو راتخملا ردلا» ):١175(

 .1"ا/ص

 . ؛84ص 48ج «ةيادهلا ىلع ةيانعلا» 11

 .5:ة١4ص 28ج «ةيادهلا» ةةضاسشس . ١45ص مج «ةيادهلا» (55"1)
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 هجرخأ هلاغشأ ةرثكو هزجع فرع نإو اهنم هجرخسي مل ةياصولا ىلع أأرداق ًانومأم يضاقلا هآر نإف
 , 057اهنم

 حجارلا لوقلا ٠-١

 نإف .هملعبو يصوملا ةايح يف ةياصولا دري نأ هيلإ ىصوملل زوجيف «ةيفنحلا لوق حجارلاو
 دعبو يضاقلا نم مكحب الإ ءاصيإلا هدر حصي "لف ءاصيإلاب ملع دق ناكو يصوملا توم دعب اهّدر

 مزلي امنإو اهضفر اذإ اهب همازلإل اهمنب را ذل نكلو .ةياصولل نيمألا ؤفكلا يضاقلا دجي نأ

 . هريغ يضاقلا راتخي نأ ىلإ اهب

 :تافرصتلا نم يصوملا هكلمي ام 0١

 . يصوملا مايا هكّلم ام رذعت هيف هيل لإ يصوأ اميف تافرصتلا نم (هيلإ ىصوملا) يصولا كلمي

 ؛ هريغ يف ا مل ءيش يف ميلا يصوأ اذإو» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشكو يف ءاج دقف

 , 05*(ليكولاك هيف ذأ ام ىلع اروصقم ناكف هتهج نم نذإلاب فرصتلا دافتسا هنأل

 يف ًايصو رصي مل ءيش يف هيلإ يصو نمو» :ةيعفاشلا هقف يف «بذهملا» يفو
 0 ريغ

 وأ هنويد ءاضقن. هيلإ ملإ ىصوأ وأ ريخلا هوجو يغ هتكرت ثلث قيرفتب هيلإ ىصوأ اذإ اذه ىلعو

 .0””ديلصو دودح زواجتي ال نأ يصولا ىلع بجو «هلافطأ رومأ يف رظنلاب هيلإ ىصوأ

 ةّدمب ًانفيأ ديقتي يصوملا اهايإ هكلم يتلا تافرصتلا عونب يصولا ديقتي امكو 265

 اذكي نالف ىلإ تيصوأ :لاق ول امك اهزواجتي نأ زوجي الف .يصوملا هل اهدنح يتلا هتياصو

 اهددح- يتلا ةدملا زواجتت ال هتياصو نإف ءينبا غلبي نأ ىلإ وأ .يتافو نم ةنس ةدمل اذكو
 , 237558 يصوملا

 دنعب ايصو رصي مل ةّدم ىلإ هيلإ ىصو نمو» :ةيعفاشلا هقف يف يزاريشلل «بذهملا» يفو
 , 355(نذإلا بسح ىلع ناكف «نذإلاب فرصت هنأل ةّدملا

 ول امك هسفنب هالوتي نأ ةداعلا هب رجت مل اميف لكوي نأ (هيلإ ىصوملا) يصوللو . ١١817

 . 589 ص 17ج «عانقلا فاشك» )١15( . 1"ا/ص .5ج «ةيدنهلا ىواتفلا» مم

 . 88ص .؟ج «عانقلا فاشك» (18130) .148١ص 16ج «بذهملا» (155)

 ١. 48ص ,6١١ج «بذهملا» )588"١1( .179ص .5ج «ينغملا» (13548)



 مايقلا ىلع هلثم ردقي ال قاش لمع وأ ةصاخ ةراهم ىلإ هب مايقلا جاتحي ءيش يف هيلإ ىصوأ
 0054و

 : ءايصوألا ددعت دنع يصولا هكلمي ام 4

 يصوملا هيف هيلإ ىصوأ امب يصو لك صتخي : :ةيعفاشلاو ةلبانحلا لاق .ءايصوألا ددعت دنع

 ثلاثلو «هراغص ىلع قافنإلاب رخآ يصولو «هنويد ضبقب صخش ىلإ ىصوأ ولف ٠ كلذ ىدعتي الو

 .0540يصوملا هب هرمأ امب يصو لك صتخا «ءريخلا هوجو يف هتكرت ثلث قيرفتب

 نوكي :فسوي يبأو ةفينح يبأ دنعف .فالتخا ةلأسملا هذه يف .ةيفنحلا دنعو 2-6
 .ءايصوألا عيمجل هيف هيلإ ىصوأ ام عيمجب فرصتلا يف قحلا يصو لكل

 هيف ماج لفن ,هيف هيلإ يصوأ امب يصو لك صتخي :ةفينح يبأ بحاص دمحم دنعو

 رخآ لعجو «نيدلا يف فرصتلا وحن هنيعب ءيش يف ا 5 لعج لجر» : (ةيدنهلا ىواتفلا»

 كتلعج :رخآل لاقو «نيدلا نم ىلع ام ءاضق يف ًايصو كتلعج :لاق نأب رخآ عون يف ًايصو
 ةفينح يبأ دنع اهلك عاونألا يف ًايصو نوكي نييصولا نم دحاو لكف « « يلام رمأب مايقلا يف ًايصو
 دحاو لك  ىلاعت هللا همحر دمحم دنعو .امهيلإ ىصوأ هنأك - ىلاعت هللا امهمحر - فسوي يبأو

 .(0549يهيلإ ىصوأ اميف ًايصو نوكي امهنم

 ؟هريغ ىلإ ءاصيإلا يصولا كلمي له 55

 نأ يصولل زاج ءهيف هيلإ ىصوأ اميف هريغ ىلإ ءاصيإلاب يصولل يصوملا نذأ اذإ : ًالوأ

 ىصوأ ول امك ًايصو هراتخي نم داهتجاو .هداهتجاب يضر يصوملا نأل ؛كلذ يف هريغ ىلإ يصوي .
 .©545ملعلا لهأ رثكأ لوق اذهو أعم امهيلإ

 ١١417 - هنع ههني ملو هيف هل نذأي مل يأ  ءاصيإلا قلطأو هيلإ ىصوأ نإ امأ :ًايناث -

 يتآلا يف هزجون ءاهقفلا نيب فالتخاف

 يف ءاج .كلذب يصوملا هل نذأي مل نإو هريغ ىلإ يصوي نأ يصولل :ةيفنحلا دنع -أ

 نأ عم هريغ ىلإ يصوي نأ هل .توملا هرضح اذإ يصولا» :ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا»

 .1١-١6١97ص 6١ج «عومجملا هحرشو بذهملا» (1550)

 . 67ا/ص .؟ج «عانقلا فاشكد 2.16١ .148١ص 6١ج «عومجملا هحرشو بذهملا» (1541)

 : . 3"ا/لص .5ج «ةيدنهلا ىواتفلا» )١1549(

 )١1545( .5ج «ينغملا» ص١425.
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 , ""؟؛9نئاصيإلا هيلإ ضوفي مل ىصوملا

 :ناتياور يلبنحلا بهذملا يفو - ب

 . كلام لوق وهو هريغ ىلإ يصوي نأ هل :(امهادحإ)

 . "549 يلبنحلا يقرخلا لوق رهاظ وهو كلذ هل سيل :(ةيناثلا)

 يف ءاصيإلا زاج هل نذأ نإف ,.يصوملا نم نذإ نودب كلذ هل سيل :ةيعفاشلا دنعو - ج

 , 049ةيعفاشلا بهذم يف رهظألا لوقلا

 :دحاو ءاصيإب دحاو نم رثكأل ءاصيإلا 7

 لكل زوجي لهف «نالفو نالف ىلإ تيصوأ :لاق نأك دحاو ءاصيإب دحاو نم رثكأل ىصوأ ولو

 ؟هيف امهيلإ ىصوأ يذلا فرصتلاب دارفنالا امهنم دحاو

 امهل زاج فرصتلاب دارفنالاب قحلا امهنم لكل ىصوملا لعج اذإ :ةلبانحلاو ةيعفاشلا لاق

 مل نيدرفنم فرصتلا قحب امهل نذأي ملو امهيلإ ىصوأ نإو .نيدرفنمو نيعمتجم فرصتلا ءارجإ

 دارفناب ضري ملو كلذ امهل نذأي مل يصوملا نأل ؛ًادرفنم فرصتي نأ امهنم دحاو يأل زجي

 , 49نيعمتجم امهفرصت دارأ امنإو رخآلا نود فرصتلاب امهدحأ

 نأ امهدحأل نكي مل نينثا ىلإ ىصوأ نم :اولاق دقف ,«فالتخا ةيفنحلا دنعو -2--48

 زيهجت لثم ةرورضلل ةدودعم ءايشأ يف الإ هبيحاص نود ًادرفنم دمحمو ةفينح يبأ دلع فرصتي

 .ةعيدولا درو تيملا

 اهببس ةياصولا نأل ؛ءايشألا عيمج يف فرصتلاب امهنم دحاو لك درفني :فسوي وبأ لاقو

 حاكتلا ةيالوك الماك فرصتلا امهنم دحاو ل تبثيف أزجتي ال يعرش فصو يهو ةيالولا

 ناك يذلا هجولا ىلع هيلإ ةيالولا تلقتنا اذإ ققحتت ققحتت يهو ةفالخ ةياصولا نأل اذهو ,نيوخألل

 امهيلإ ىصوأ يذلا فرصتلا ىلع ةلماكلا ةيالولا وه يصوملل ناك يذلا تباثلاو . يصوملل ًاتباث

 .امهنم لكل ةلماكلا ةيالولا هذه تبثتف هيف

 .0١5١ص :5ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (1544)

 .47١ص ."ج «ينغملا» (1546)

 .1617-١6١ص .6١ج «عومجملاو بذهملا» ء/5ص الج «جاتحملا ينغم» (1545)

 . 117١ص .6١ج «عومجملاو بذهملا» 1١-147 47ص هج «ينغملا» (1555)
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 هيلإ ىصوملا ضيوفت نم ةدمتسم يصولا ةيالو نأ :دمحمو ةفينح يبأ لوقل (ةجحلاو)
 عامتجا طارتشا نألو ؛فرصتلا ءارجإ دنع نيفصولا عامتجا فصو وهو ضيوفتلا فصو ىعاريف

 الإ ضري مل يصوملا نأ امك ,ىعاري نأ بجيف ربتعم طرش فرصتلا ءارجإ دنع نييصولا
 . هتدارإ ةاعارم بجيف امهعامتجاب

 درو «ةعيدولا درو «مهتوسكو راغصلل ماعط ءارشو .تيملا زيهجت اهنمو ةانثتسملا ءايشألا امأ

 لاومألا عمجو .هفلت ىشسخي ام عيبو .ةبهلا لوبقو .نويدلا ءاضقو .لاومألا ظفحو «بوصغملا

 . ىنثتسم وهف ةرورضلل زاج امو ةرورضلل نييصولا نم دحاو لكل تبثت ءايشألا هذهف .ةعئاضلا

 امهيلإ ىصوأ اذإ وه امنإ .فسوي ىبأو دمحم :هيبحاصو ةفينح يبأ نع هانّيب يذلا اذهو

 ,(©048رحاو ءاصيإ دقعب يأ ةدحاو ةعفد

 : ةحلصملاب ديقم يصولا فرصت 2-6

 ةحلصمب ديقم مهيلع ىصوملا قح يف ءًاددعتم وأ ناك ًادحاو يصولا فرصت نإو ءاذُه

 ,©054ة)هزم زرحتلا نكمي ال ريسيلا

 نماثلا بلطملا

 توملا ضرم ضيرملا فقو
 :ثحبلا جهنمو ,ديهمت - ١١1

 يف هتبغرلو هلجأ وندب هروعشل ريخلا ليبس يف هلاومأ ضعب توملا ضرم ضيرملا فقي دق
 هنايب ديرن ام اذه ؟ال مأ ذفنيو مزليو حصي له ؟هفقو مكح امف هترخآ يف هعفني ءيش ميدقت

 . هيلع ةبترتملا راثآلاو هتحصل ةمزاللا طورشلاو فقولاب دوصقملا نيبن اذه لبقو .بلطملا اذه يف

 :نيعرف ىلإ بلطملا اذه مسقن ءاذه ىلعو

 .هراثآو .هناكرأو .هطورشو .فقولاب فيرعتلا :لوألا عرفلا

 .توملا ضرم ضيرملا فقو : يناثلا عرفلا

 .59-545"ص 24ج (ةيادهلا» 201 *ة4ص .”ج «(ةيدنهلا ىواتفلا» (1548)

 . 44ص 48ج «ةيادهلا» )١1549(
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 لوألا عرفلا

 هراثاو هناكرأو هطورشو فقولاب فيرعتلا

 : حالطصالاو ةغللا يف فقولا فيرعت 2-05

 :لاقيو .هللا ليبس يف اهتسبح يأ :اهوحنو رادلا تفقو :لاقي .سبحلا ةغللا يف فقولا

 :لاقيف ءفوقوملا ءيشلا ىلع (فقولا) ةملك قالطإ رهتشا مث , 0336 )هل اهفقوو اذك ىلع اهفقو

 . 2791 فوقو : ىلع عمجت اذلو .فقو رادلا هذه

 :اهنم ةريثك فيراعتب فقولا فرع حالطصالا يفو

 , 05305 ةعفنملا وأ ةرمثلا ليبستو لصألا سيبحت :فقولا -أ

 فرصم ىلع هتبقر يف فرصتلا عطقب هنيع ءاقب عم هب عافتنالا نكمي لام سبح :فقولا - ب

 , 0565 دوجوم حابم
: 

 مزليف ,دابعلا ىلإ هتعفنم دوعت هجو ىلع ىلاعت هللا كلم مكح ىلع نيعلا سبح :فقولا - جا

 ,005569ثروي الو بهوي الو عابي الو

 وأ هتلغ فرص ةمادتساو هبحاص كلم نع فوقوملا لاملا جورخ ىلع لدت فيراعتلا هذهف

 .ًاعورشم ًاعفن دابعلا عفني ام ىلإ هتعفنم

 :فقولا ةيعورشم ةجرد 273

 نم وهو» : هنع اولاق دقف .ةيكلاملا حرص اذهبو (« بودنم هنأ هتيعو رشم ةجردو عورشم فقولا

 , 05(ةيودنملا تاعربتلا

 , 5”3«لاهيلإ بودنملا بّرَقلا نم  فقولا يأ  وهو» : ةلبانحلا هنع لاقو

 نإو «حيحص فقو اذهف ةبرقلا ضرغ ريغل فقولاك ًانايحأ ًاحابم فقولا نوكي : ةيفنحلا دنعو
 ةبرقلاو ربلا دصقب هلام ملسملا فقوك ةبرقلل فقولا نوكيو .هلجأ نم باوث فقاولا قحلي مل

 : ١٠١ 57”ص . 76ج «طيسولا مجعملا» كه

 . 77١ ص .؟ج «جاتحملا ينغم» ”ا/ ص . هج «ريدقلا حتف» ا/ ص « ؛ج «راتحملا درب ( ١13561١١

 58١. ص 27ج «تادارإلا ىهتنم حرش» 204 5ص هج «ينغملا» "569

 . "80 ص . 37ج «ةيدنهلا ىواتفلا» )١185654( . "0/56 ص «؟ج «جاتحملا ينغم» (17569)

 5 517/8 ص 3 ”ج :تادارإلا ىهتنم حرشا» (كهكر .اله ص 2 جا ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» (١1"5هه)
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 رذنلا جرخم هبحاص هجرخأ اذإ ًابجاو فقولا نوكي دقو . هبحاص هيلع ًاروجأم ًابودنم فقولا نوكيف
 .©5اذه ىضرم نم تيفش اذإ فقو هذه يضرأ :لاق ول امك

 :فقولا ةيعورشم ليلد - 4

 ةيوبنلا ةنسلا هيلع تّلد ام ىلعو «ةيوبنلا ةنسلا بودنم هنأو فقولا ةيعورشم ىلع لد دقو
 : يتأي ام ةيوبنلا ةنسلا نمف .نوملسملا عمجأ

 باطخلا نبرمع هابأ نأ رمع نبا نع « .ملسمو يراخبلا :ناليلجلا نامامإلا ىور - أ

 تبصأ ينإ : هللأ لوسراي :لاقف اهيف هرمأتسي دل يبنلا ىتأف ربيخب اقرأ باصأ - هنع هللا يضر -

 اهلصأ تسبح تئش نإ» :لاق ؟هب ينرمأت امف هنم يدنع سفنأ طق الام بصأ مل ربيخب ًاضرأ
 يف اهب قدصتو ثروي الو بهوي الو عابي ال هنأ رمع اهب قدصتف :رمع نبا لاق .«اهب تقدصتو
 ىلع حانج الو .فيضلاو «ليبسلا نب داو « هللا ليبس يفو «باقرلا يفو « ىبرقلا يفو .ءارقفلا

 ,2558لومتم ريغ معطيو فورعملاب اهنم لكأي نأ اهيلو نم

 ثدروي الو عابي ال اهلصأ تيقبأ يأ ءاهب تقدصتو اهلصأ تسبح» :هلوقب دوصقملاو
 لصأ ةحص ىلع ليلد ثيدحلا اذه يفو» : يوونلا مامإلا لاقو , 070"؟)اهتعفنمب تقدصتو

 , 307550فقولا

 مامإلا هجرخأ يذلا فيرشلا ثيدحلا بودنم هنأو فقولا ةيعورشم ىلع ةلدألا نمو - ب

 ةقدص نم الإ :ثالث نم الإ هلمع عطقنا ناسنإلا تام اذإ» : هلك هلوق وهو (هحيحص» يف ملسم
 يس ثيدحلا اذه يف ةيراجلا ةقدصلاو , 0501ه وعدي حلاص دلو وأ هب عفتني د ملع وأ ة ةيراج

 اهنايعأ هيلع قدصتملا كلمي لب ةيراج تسيل تاقدصلا نم هريغ نأل ؛ فقولا ىلع. ء ءاملعلا "دنع
 , 0757ازجان اهعفانمو

 :- هنع هللا يضر  رباج لوقب .عامجإلاب بودنم هنأو 9 ةيعورشم ىلع لدتسيو - ج

 ىلع ردق يذلا نإف ,مهنم عامجإ اذهو .فقو الإ ةردقم وذ هلك يبنلا باحصأ نم دحأ نكي مل

 .«فوقولا ماكحأ يف فوفصلا بيترت» )١1581(

 .85ص ١١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» 66*01 4 ض .هج «يراخبلا حيحص» (564"1)

 .4-٠٠401ص هج «ينالقسعلل يراخبلا حرشو (155659)

 .85ص ١١2ج «يؤونلا حرشب ملسم حيحص» )١1550(

 .868ص .11ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (18551)

 .77/5ص 7٠ج «جاتخملا ينغم» 85ص ١21ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصو .(17555)
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 ,250اعامجإ ناكف دحأ هركني ملف كلذ رهتشاو .فقو فقولا

 :فقولا ةيعورشم ةمكح 2-66

 «ريخلا ىلع فراعتلاو ناسحإلاو ربلا رهاظم نم رهظم وه ذإ ةحضاو فقولا ةيعورشم ةمكح

 تاسسفملا ةمادإو ةماقإ يف ماهسإ فقولا يفو .مهليعم توم دعب ةيرذلا ةياعرو محرلا ةلص هيفو
 .اهوحنو ملعلا رودو دجاسملاك ماعلا عفنلا تاذ ةينيدلا

 باوث نم فقولا يف ام عم نيجاتحملاو نيزوعملا ىلع قافناإلل مئاد ردصم ءاقبإ فقولا يفو

 . نيفقاولل مئاد

 هنوفرعي ال ةيلهاجلا لهأ ناكو ,فقولا تاعربتلا نمو» :- هللا همحر يولهدلا مامإلا لاق

 ليبس يف فرصي امبر ناسنإلا نإف ,تاقدصلا رئاس يف دجوت ال حلاصمل كب هللا لوسر هطبنتساف

 نوقبيف ءارقفلا نم نورخآ ماوقأ ءيجيو ىرخأ ةرات ءارقفلا كئلوأ جاتحيف ىنفي مث «ًريثك الام هلل

 فرصت ليبسلا ءانبأو ءارقفلل ًاسبح ءيش نوكي نأ نم ةماعلل عفنأ الو نسحأ الف «نيمورحم

 اا ل . مهعفانم مهيلع

 ثيدح كلذ ىلع ّلد امك ةيراج ةقدص هفقو نأل ؛فقاولل لوصومو مئاد باوث فقولا يفو

 رجألا رمثي حلاصلا لمعلاو « حلاصلا هلمع ماود ينعي هتقدص ماودو .هانركذ يذلا ِكت هللا لوسر

 .- هتوم دعب فقاولا يأ - فقولا بحاص باوثلا اذه بيصيف هبحاصل باوثلاو

 :فقولا ناكرأ 5

 .فوقومو .«فقاو :ةعبرأ - فقولا يأ  هناكرأو» : ةيعفاشلا هقف ىف «جاتحملا ىنغم» ىف ءاج
 هوكوم ر ًِ راو» : هي يف (جا ينعم) يف

 . 9539"2ةلبانحلا هقف يف «تادارإلا ىهتنم حرش» يف اذه لثمو .«ةغيصو .هيلع فوقومو

 :فقاولا :لوألا نكرلا 9 17

 نأو ,"7”77نونجملاو يبصلا نم فقولا حصي الف .ًالقاع ًاغلاب نوكي نأ فقاولا ىف طرتشي

 :لاق نأب ةيصولا جرخم هفقو جرخأ اذإ الإ هيفس ريغ ًاديشر نوكي نأو ءهركم ريغ ًاراتخم نوكي

 . 86-645 4565ص هج «ىنغملا» (185)

 .""8ص .؟ج «يولهدلل «ةغلابلا هللا ةجح» )١1854(

 . ل9 ص 275ج «تادارإلا ىهتنم حرش» ا/ك ص 2. 5ج «جاتحملا ينغم)» (55"3)

 .7؟798ص «٠ جا «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» 9١2737ص .5ج «عئادبلا» كك
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 , 073 هتيصو حصت هنأل ؛ حص . يتوم دعب ءارقفلا ىلع يراد تفقو

 : فوقوملا : يناثلا نكرلا 4

 :0558ةلبانحلا دنع :ًالوأ

 ان اب لا نكميو اهعيب حصي ةمولعم ًائيع نوكي نأ فوقوملا يف ط
 .هنيع ىقبي ال اميف كلذ دجوي الو ةيراج ةقدص نؤكيل ماودلل داري فقولا 0 ا

 ًالوقنم فوقوملا نوكي نأ زوجي كلذكو ,ضرألاك ًاراقع فوقوملا نوكي نأ زوجي ءاذه ىلعو
 فاشك» يف ءاج دقف .ًادوصقم ًاعفن هيف نأل ؛هيلع سيقو هفقو عرشلا زاجأ ةدوصقم ةعفنم هل
 اهعيب حصي ةمولعم نيع يف نوكي نأ :اهدحأ : سك طورت الإ فقولا حصي ب الو» : «عانقلا

 : ًالوقنم وأ ءرجش وأ ,ضرأك فوقوملا ناك ًاراقع . . .ًافرع اهنيع ءاقب عم ًامئاد 0
 فيسك حالسلاكو «هوحنو دجسم يف شرفي طاسبك كانالاكر ,ةازغلا ىلع هفقو سرفك .ناويحلاك

 امأو .رمع ثيدحلف راقعلا امأ .هوحنو ملعلا بتكو فحصملاو «ةازغلا ىلع سوق وأ حمرو
 ُةَعِبش ّنإف ًاباستحاو ًاناميإ هللا ليبس يف ًاسرف سبتحا نم» :ًاعوفرم ةريره يبأ ثيدحلف ناويحلا
 ةالصلا هيلع هلوقلف حالسلاو ثاثألا امأو .يراخبلا هاور .«هتانسح نازيم يف ةّلوبو ةّثورو
 سيقمف كلذ ادع امو .هيلع قفتم .وهللا ليبس يف هداتعأو ُةَعاردأ سبح دقف ٌدلاخ امأ» : مالسلاو

 , 0"؟2حالسلا فقوك هفقو زاجف 517 احا عفت هيف نأل ؛ هيلع

 افلأ نيرشعب ًايلح تعاتبا ةصفح نأ عفان ىور امل ةيراعلاو سبلل يلحلا فقو حصيو

 موعطم فقو حصي الو .لالخلا هاور .هتاكز جرخت ال تناكف «باطخلا لآ ءاسن ىلع هتسبح

 .اهفقو حصي نيع نم عاشملا فقو حصيو . هفقو حصيف ءاملا ريغ بورشمو

 :077:)ةيفنحلا دنع :ًايناث 7 48

 لوقنملا فقو زوجي الف ءراقعلاك لوحي الو لقني ال امم نوكي نأ فوقوملا يف طرخ

 هفقوب ةداعلا ثرج امم لوقنملا ناك وأ ءاهرقبب ةعيضلا فقوك راقعلل ًاعبت زوجي امنإو ءادوصقم
 175 5 . ثلا < 3
 .ءاملا نيخستل لجرملا فئقوو .روبقلا رفحل مودقلاو رملا فقوك

 ا . "37ص «7؟ج «جاتحملا ينغم» (1 30550

 .55-5"١511ص , ؟ج «عانقلا فاشكو» )١17559( .55-١1519ص « 75ج «عانقلا فاشك» (17554)

 .757-7514ص . 14ج «راتخملا ردلا» ,.١77ص 17ج «عئادبلا» (1 50

 .6568و ةداملا ءاشاب يردق دمحم فيلأت «فاقوألا تالكشم لحل فاصنإلاو لدعلا نوناق»
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 هللا دنع وهف ًانسح نوملسملا هآر امو ,؛كلذب سانلا لماعتل ًاناسحتسا راجشألا فقو زوجيو

 .٠ نسح

 زوجي امك .دمحمو فسوي يبأ دنع اذهو ىلاعت هللا ليبس يف عاركلاو حالسلا فقو زوجيو

 زاج امنإو . . هلثم يف هنمث ريو عابيف هب عفتني ال لاحب راص وأ عاركلا نم مره ام عيب امهدنع

 يف ًاسارفأو ًاعاركأ سبتحا دقف ٌدلاخ امأ» :لاق هنأ كك يبنلا نع يور امل حالسلاو عاركلا فقو

 .بتكلا فقو - كدمحمو فسوي قا امهدنع روجي امك هللا ليبس

 ىرج اذإ دمحم مامإلا دنع زوجي كلذكو «ريناندلاو مهاردلا فقو رفز مامإلا دنع زوجيو

 ريئاندلاو مهاردلا هذه نم نيجاتحملا ضارقإ يرجيف ريناندلاو مهاردلا فقوب يأ «لماعتلا كلُذب

 .اهماقم درلا دنع اهلدب موقيو

 .زرفلا دعب الإ هفقو زوجي الف ةربقملاو دجسملا الإ عاشملا فقو مهدنع زوجيو

 :05!ةيعفاشلا دنع :ًاثلاث ١٠.٠

 لصحيو لقنلا لبقي ًاكلم ةكولمم ةنيعم ًانيع هنوك عم هب عافتنالا ماود فوقوملا يف ط

 .امهوحنو سبللاو نكسلا ةعفنملابو ءامهوحنو ةرمثلاو نبللا ةدئافلاب دارملاو ل 0 اهنم

آ فقو زوجي الف « ةحابم نوكت نأ ةعفنملا يف طرتشيو
 . موعطملا زوجي الو . يهالملا تال

يدانقو رصحو .ةارغلل باودو حالسو برشك لوقنملا فقو حصيو
 .دجاسملل يلاوزو طسبو ل

 .لوقنمو راقع نم عاشملا فقو زوجيو

 :2779ةيكلاملا دنع :ًاعبار 8

.ًابايثوأ ناك ًاناويح لوقنملا فقو كلذكو ,راقعلا فقو زوجي : ةيكلاملا دنعو
 مهدنع زوجيو 

 .هنيع ءاقب ةلزنم هلدب در لزنيو «ضارقالل دقنلا فقو زوجيو . عاشملا فقو

 :(275ةيرهاظلا دنع :ًاسماخ 0

 فحاصملا فقو روجيو . ءانبلاو سارغلا نم اهيف امب يضارألاو رودلا يف زئاج فقولا

 )١151/1( ”ا/لا/ ص « 7ج «جاتحملا ينغمو .

 ( 2الا/ دال ه ص جا «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» .

 الو ص 27ج مزح نبال «ىلحملا» ةتضافس] .
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 زوجي الو . كلذ ريغ يف ال طقف داهجلا يف - لجو رع - هللا ليبس يف ليخلاو حالسلاو رتافدلاو

 .الصأ انركذ ام ريغ ءيش يف

 :ةيرفعجلا دنع : ًاسداس .١١

 حبب ا هلي يدق ع هن اي لانج هرتشي

 2 صا فقو مهدنع حصيو . هفقو حصي هنيع

 : هيلع فوقوملا :ثلاثلا نكرلا 0

 : 0772©ةليانحلا بهذم : ًالوأ

 فقو طرشلا اذه يف يوتسيو .هيلع فوقوملا ىلع فقولا يف ةبرقلا ىنعم روهظ طرتشي

 نوكت دق ةبرقلاو . ا 0 ا خمسا اللا ؛ يمذلاو ملسملا

 يمدا ريغ ىلع ةبرقلا نوكت دقو .نييمذ وأ نيملسم اوناك ءاوس براقألا ىلع فقولا حصيو

 ًادحاو ًاصخش هيلع فوقوملا ناك اذإو .كلُذ وحنو هقفلاو فحاصملا ةباتكو سرادملاو دجاسملاك
 . لجرك لوهجم ىلع فقولا حصي الف ءالثم ديزك ًادرفم ًائيعم نوكي نأ طرتشيف دجسمك ةهج وأ

 .اذك دجسمك ةهج ناك نإ هئيعت طرتشي كلذكو

 ًاحضاو اذه ءاج لب «هيلع فقي وأ ًادجسم فقي نأ هل زوجي يّمذلا نأ مدقت امم مهفيو

 رب ىلع فقولا نوك يناثلا طرشلا» :هيف ءاج ذإ ةلبانحلا هقف يف «تادارإلا ىهتنم حرش» يف

 .253(براقألاو رطانقلاو دجاسملاو نيكاسملا ىلع فقولاك ًاّيمذ وأ فقاولا ناك ًاملسم

 نم نكمي نمم نوكي نأ فقولا يف طرتشي نأ يغبنيو» :لاق ةيميت نبا مالصإلا خيش نكلو
 20717 هنم عئم | دف فقي ل رفاكلا دارأ ولف ةبرقلا كلت

 اذه نمو كلذ ىلع ةنوعملا هيف امل ةيصعم وأ هوركم ىلع فقولا حصي د الو“
 هنأل ؛اهب ةحرضألا ةيطغتل ًاريرح نكت مل نإو روتسلا فقو :هيلع 2 حصي ال يذلا ليبقلا

 .79١7-792١17ص 17ج «مالسإلا عئارش» )١15174(

 . 5817-088 ص 25ج «ينغملا» «4 546-45 ص 17ج «عانقلا فاشكد (1851١/ه)

 1 . 5875ص 27ج «تادارإلا ىهتنم حرش» (1؟5037)

 )/١530( ص («ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف نم ةيهقفلا تارايتخالا» ١/١7 .
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 ميقي نم ىلع الو هريخبت ىلع الو ربقلا ىلع ريونتلا ىلع فقولا حصي ال كلّذكو «ةبرقب نيل
 .ربق ىلع دجسم ءانب ىلع فقولا حصي ال كلذكو .َربلا نم سيل كلذ نأل ؛همدخيو هدنع

 ًاملسم فقاولا ناك ءاوس نيملسملا ريغ دباعمو سئانكلا ىلع فقولا حصي الو 3
 حصي ال اذكو . يّمذلا نم حصي ال ملسملا نم هفقو حصي ال ام نأ نم مدقت امل ملسم ريغ وأ

 .ربلا نم سيل كلذ نأل ؛ءاينغألا ةفئاط ىلع الو ةقسفلا سنجو يناغملا ىلع

 كيلمت فقولا نأل ؛كلمتي نأ نكمي نمم نوكي نأ هيلع فوقوملا يف طرتشيو 2-7

 .ةميهب ىلع فقولاك كلمتي ال نم ىلع حصي الف «ةلغلا

 . مهل صاخ عفن يف نيع هنأ الإ نيملسملا ىلع فقو وهف اهوحنو دجاسملا ىلع فقولا امأو

 فقوك .ةلاصأ ةأرما لمح ىلع فقولا الو تيملا ىلع فقولا زاوج مدع طرشلا اذه ىلع بترتو

 .كلمتي ال همأ نطب يف لمحلاو كيلمت فقولا نأل ؛ةأرملا هذه نطب يف ام ىلع هراد

 لوق يف امك ًاعبت امهيلع فقولا حصي امنإو ةلاصأ دلويس نم ىلع وأ دلو نم ىلع فقولا
 لمشي امك هلمشي هفقو نإف لمح هدالوأف .ًأدبأ مهدالوأ مث يدالوأ ىلع يراد تفقو :فقاولا
 . هدالوأ دالوأ نم قلخي مل نم

 :057ةيعفاشلا بهذم :ًايناث 9

 فقولا لاح يف هكيلمت نكمي نمم نوكي نأ ًانّيعم ناك نإ مهدنع هيلع فوقوملا طورش نم
 لمح ىلع الو .هل دلو ال وهو هدلو ىلع فقولا حصي ال اذه ىلعو «جراخلا يف هدوجوب هيلع
 فقو ىنعملا يف وه : ليقو .كيلمتلل الهأ تسيل اهنأل ؛ةميهب ىلع الو هكيلمت ةحص مدعل ةأرما

 . حصيف اهكلام ىلع

 هيف رهظي ال نأ طرشب نكلو ملسملا ىلع حصي امك يمذلا ىلع فقولا حصيو -8
 هيلع هفقو نأب هدصق روهظل هفقو حصي مل ةسينكلا مداخ ىلع تفقو :لاق ولف ,.ةيصعم دصق
 . ةسينكلل امداخ هنوكل

 ناك ءاوس مالسإلا رظن يف ةبرقو ْرب ةهج نوكت نأ اهيف طرتشيف ةهج ىلع فقولا ناك اذإو

 حصيو «هفقو حصي مل ةسينك ىلع ملسم ريغ وأ ملسم فقوول اذه ىلعو . ًايمذ وأ ًاملسم فقاولا

 هفقو حص ةبرقلا اهيف رهظت ال ةهج ىلع فقو ولو رب ةهج ىلع حصي امك دجسم ىلع فقولا

 .71/5-5281ص ء'”ج «جاتحملا ينغم» (185174)
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 .ءاينغألا ىلع فقو ول امك حصألا يف

 :05:2ةيكلاملا بهذم :ًاثلاث ٠

 وأ «ءارقفلاو ءاملعلاك نيعم فصوب عمج ىلع وأ ديزك نيعم ىلع فقولا مهدنع حصيو

 ًاملسم فقاولا ناك ءاوس ةيمالسإلا ةعيرشلا رظن يف ةيصعم نوكت ال نأ ةهجلا يف طرتشيو
 نمث يف هتلغ لعجك ةيصعم ىلع فقولا لطبيو» :ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يف ءاج دقف .ًايمذ وأ
 وأ اهداّبعل ناك ءاوس ةسينكلا ىلع يّمذلا فقو هيف لخديو .زئاج ريغ لاتقل حالس وأ رمخ

 .«ةعيرشلا عورفب  رافكلا يأ  مهباطخ بهذملا نأل ؛اهتمرمل

 امأو «ةيصعم هنأل ؛لطاب ةسيئكلا ءانب ىلع رفاكلا فقو نإ» :هلصاح ٍناث لوق دشر نبالو

 هؤانب اهتلمج نم ةينيد ةماع ةعفنم يذ ىلع ًاَيمذ ناك ولو رفاكلا فقو نالطب ًاضيأ مهدنعو

 . ةبعكلا ىلإ هب تثعب نيح ةينارصن رانيد كلام ٌدر رفاكلا نم ةينيدلا ةبرقلا نالطبلو .ادجسم

 . حصيف امهوحنو ءام ليبستو رطانق ءانبك ةيويندلا بّرَقلا امأ

 تفقو :لاق ول امك فقولا تقو دوجوم ريغ هيلع فوقوملا نوكي نأ مهدنع زوجيو 2 ١

 ةلغلا فقوتف .هرغصل مزال وهو هيلع فقولا حصيف «الثم ديزل لبقتسملا يف دلويس نم ىلع يراد

 نم رهظ ءاوسو .ملسملا ىلع حصي امك يملا ىلع «. مهدنع فقولا حصيو 5 شن

 .اينغ ناك ول امك رهظت مل وأ الثم اريقف هنوكل ةبرقلا ىنعم هيلع فقولا

 :ةيفنحلا بهذم :ًاعبار - ١١1

 ثيح نم ولو هيلع فقولا يف ةبرقلا ىنعم روهظ ًايمدآ ناك نإ هيلع فوقوملا يف طرتشي
 فقولا مهدنع زوجيو 2" ”ءارقفلا ىلع مث ينغلا نالف ىلع فقولا حمص اذه ىلعو .ةلمجلا

 ,0589هيلع قدصتلا زوجي هنأل ؛ ىمذلا ىلع

 «يقوسدلا ةيشاحوو «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» لد 5١-2599 8ص 23ج «ريردلل «ريغصلا حرشلا» ةنضتحهل)]

 .!/8-!/8ص 22ج

 . 7377 ص « ؟ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» 0584١

 .اشاب يردق موحرملل «فاقوألا تالكشم لحل فاصنإلاو لدعلا نوناق نم ١ ةداملا» (141)
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 نوكي نأ فقولا ةحصل طرتشي هنإف همساب فقاولا هنيع دق ًانيعم هيلع فوقوملا ناك نإو
 .فقولا ءاشنإ دنع ةايحلا ديق ىلع ًادوجوم هيلع فوقوملا

 امنإو 0 6 مهنيعي ملو ربلا ٍتاهج ريغ نم مهيلع فوقوملا ناك اذإ امأ '

 اونوكي نأ مهيف طرتشي الف مهل ديدحت نود ًالثم نالف دالوأ ىلع فقي نأك .مهفاصوأب مهنيع

 مهنم 0 نمو 00 ءاشنإ تقو مهنم دوجوملا ربتعي امنإو فقولا ءاشنإ دنع ءايحأ نيدوجوم
 لسنا |بقت | ىف

 اهتاذ يف ةبرقو ٌرب ةهج نوكت نأ اهيف طرتشي الف .ةهج هيلع فوقوملا ناك اذإو - 4

 ملسم نم فقولا اذه لثم ردص اذإف ,دجسملا ىلع وأ ءارقفلا ىلع فقولاك عرشلا مكح يف
 .ةبرقلا دصقب هنأ ىلع هفقو انلمح

 يف ةبرق ةهج نوكت نأ اهيلع هفقو حصي يتلا ةهجلا يف طرشلا نإف يمذلل ةبسنلاب امأ
 ىلع وأ سدقملا تيب دجسم ىلع فقولاك هداقتعاو يملا ةنايد يفو «ةيمالسإلا ةعيرشلا

 ةبرق ناك نإو اندنع ةبرقب سيل فقولا اذه نأل ؛ةسينكلا ىلع هفقو حصي ال اذه ىلعو .ءارقفلا

 اءادتبا ءارقفلل هلعجب فقولا حص هلعج نإف ءارقفلل هفقو رخا لعجي مل اذإ اذه نكلو ,مهدنع

 ,©2549عيش هفقو نم ةسينكلل نكي ملو

 :04ةيرفعجلا بهذم :ًاسماخ 6

 نوكي ال نأو كلمتي نأ حصي ًانيعم ًادوجوم نوكي نأ هيلع فوقوملا يف طرتشي : مهدنعو

 ىلع فقو ول امك ةةيفو خصب مل ةادعا مودعم ىلع فقو ول اذه ىلعو .ًامرحم هيلع فقولا

 . حصي فقولا نإف دوجومل اعبت مودعم ىلع فقو ول نكلو .لصفني مل لمح ىلع وأ هل دلويس نم

 ةقيقحلا يف فقولا نأل رطانقلاو دجاسملاك ةماعلا تاهجلا ىلع فقولا حصيو - 5

 ىلع فقولا نيملسملل حصي الو لهل ل لل

 . عيبلاو سن

 ةغيصلا : عبارلا نكرلا - /١0

 نئارقلا عم لاعفألاب دقعني امك ,فقولا ىلع لادلا ظفللاب فقاولا نم باجيإب فقولا دقعني

 /0/4-0 ص «روكدم مالس دمحم انذاتسأل «ةيقيبطتلاو ةيهقفلا ةيحانلا نم فقولا» )١1585(

 ."١41ص .4ج هراتحملا درو راتخملا ردلا» (148)

 . 184صص «عفانلا رصتخملا» .5١5ص :,؟ج «مالسإلا عئارش» (1584)
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 ةالصلاو ةدابعلل ًافوقوم ًادجسم ريصي هنإف «هيف ةالصلاب سانلل نذأيو ًادجسم ينبي نمك هيلع ةلادلا

 ريصت اهنإف ءاهيف نفدلاب سانلل نذأيو جايسب اهطيحيو ًاضرأ صصخي نأ ًاضيأ نئارقلا نمو .هيف
 . ©0549 ةفوقوم ةربقم اهيف نفدلاب نذإلاو لعفلا اذهب

 :(0545ظافلألا نم فقولا هب دقعني ام 4

 : يه ةحيرصلا هظافلأو .ةيانكلا اهنمو ةحيرصلا اهنم .فقولا ظافلأف :لفللاب هداقعنا امأ

 ؛فقولا دقعنا ظافلألا هذه نم ةدحاوب فقاولا ىتأ ىتمف اذه ىلعو .تلبس . تلبس مس ثسيح قو

 للك يبنلا لوقب عرشلا فرع اهيلإ مضناو سانلا نيب لامعتسالا فرع اهل تبث ظافلألا هذه نأل

 .«عاهترمث تلو اهلصأ تسبح تعش تكش نإ» :- هلع هللا يضر - رمعل

 هذهب فقولا ةدارإ ىلع لدي ام اهيلإ مضنا اذإ ةيانكلا ظافلأب فقولا دقعني امك 9-8

 .بهوت الو عابت ال وأ ةدبؤم وأ ةفوقوم ةقدص هذه يرادب تقّدصت :لاق ول امك ظافلألا

 :(0559فقولا داقعنال لوبقلا

 ةهج ىلع وأ «نيعم ريغ ىلع فقولا ناك اذإ هيلع فوقوملا لوبق فقولا داقعنال طرتشي الو

 ةمادق نبا ركذ امك بهذملا يف نالوق ةلبانحلا دنعف «نيعم ىلع ناك اذإ امأ .دجسملاك

 مدع «عانقلا فاشك» بحاصك ةلبانحلا ءاهقف نم نيرخأتملا دنع هب حّرصملا نكلو «يلبنحلا

 لوبقلا نكلو ةيعفاشلا دنع حصألا لوقلاو ,ةيكلاملا لوق وهو .فقولا داقعنال لوبقلا طارتشا

 .فقولا داقعنال ًاطرش سيلو فقولا ةلغ ىف هقاقحتسال طرش مهدنع

 ًاطرش لوبقلا سيلو فقولا ةّلغ نيعملا هيلع فوقوملا قاقحتسال طرش لوبقلا : ةيفنحلا دنعو

 . هيلي نم ىلإ فقولا يف قاقحتسالا لقتنا لبقي ملو باجيإلا در ولف .فقولا عوقو ةحصل

 الهأ ناك نإ فقولا ةّلغ هقاقحتسال نّيعملا هيلع فوقوملا لوبق طرتشي :ةيكلاملا دنعو

 فقولا نإف «ّيلولا در وأ لوبقلل لهأ وه نم در نإف «هّيلوب ةربعلاف الإو ًاديشر القاع ناك نأب لوبقلل

 . ءارقفلل نوكيو احيحص ربتعي

 )١1"5486( 596ص «ء'؟ج «ريدردلل هريغصلا حرشلا» 0 44 ص 20ج «ينغملا» .

 0837 ص 223ج «جاتحملا ينغم» 254 4!/ ص 23ج «عانقلا فاشك» .6 5-5494 :!/ص 25ج («ينغملا» (1"كم4ك)

 ناي «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» ءاهدعب امو "الص 24٠ج «راتحملا درو راتخملا ردلا»

 . ةقباسلا عجارملا ةنضانف
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 :ةغيصلا طورش ١

 نأو هئاشنإو فقولا ةدارإ ىلع ةمزاج نوكت نأ :فقولا اهب أشني يتلا ةغيصلا يف طرتشي

 .فقولا ىضتقمل ةعناملا طورشلا نم ةيلاخو هفرصم نييعتو فقولا ديبأت ىلع ةّلادو ةزجنم نوكت
 :زاجيإب  طورشلا هذه نع يلي اميف ملكتنو

 : ةمزاج ةغيصلا نوكت نأ :لوألا طرشلا 7

 فقأ فوس :لاقول امك فقولا ءاشنإل ةحلاص نكت مل فقولاب ادعو فقولا ةغيص تناك اذإف
 رايخلا يلو يراد تفقو :لاقول امك ,ةغيصلاب نرتقا اذإ طرشلا رايخ رثأ امأ .ءارقفلا ىلع يراد

 : ىتآلا يف هزجون ءاهقفلا نيب فالخ هيفف .مايأ ةثالث

 :ةيفنحلا بهذم :ًالوأ - ٠0

 فقولا يف مايأ ةثالث هسفنل رايخلا - فقاولا يأ  طرش ولو» : يسخرسلل «طوسبملا» يف ءاج

 لوق وهو «لطاب فقولا : ىبحي نب لاله لاقو .زئاج طرشلاو زئاج فقولا :فسوي يبأ لوق ىلعف

 نيب فالخلا اذهو .28«لطاب طرشلاو زئاج فقولا : ىنمسلا دلاخ نب فسوي لاقو .دمحم

 , 0540 لطاب طرشلاو حيحص فقولاف دجسملا ىف امأ .ءدجسملا ريغ يف ةيفنع |

 : ةلباتحلاو ةيعفاشلا بهذم :ًايناث 4

 طرشب فقو ولو» 2:0 -اتحملا ينغمو جاهنملا نتم» يف ءاج دقف «رايخلا طرشب فقولا لطبي

 حصي حيحصلا لباقمو . حيحصلا ىلع فقولا لطب هيف عوجرلاو فقولا ءاضمإ يف هسفنل رايخلا

 , 2" 'رايخلا طرشب فقولا مهدنع حصي الف ,ةلبانحلا لوق وهو .(3"60١(طرشلا وغليو فقولا

 ٠6 ةيكلاملا بهذم :ًاثلاث :

 حصي :اولاقف قيلعتلاب اهوزاجأ مهنأل ؛رايخلا طرشب ةغيصلا ةحص .. يل ودبي امك ,رهاظلاو
 ءافقو وهف ينالفلا ّلحملا يف هتينب ام» : هلوقبو «فقو يهف نالف راد تكلم نإ» :هلوقب فقولا

 هذهب مهدنع فقولا زاج اذإف .©57*25«كلذل فقو ءاشنإ ىلإ جاتحي الو همزتلا ام همزليف هيف ىنب مث

 . 45ص .١؟ج «طوسبملا» )١1549( . 45ص 1١1ج «طوسبملا» (1544)

 . 7586 ص 17ج (جاتحملا ينغمو جاهنملا نتمد 590"١1(

 . 48ص ,"؟ج «تادارإلا ىهتنم حرش» «4 4ص «'؟ج «عانقلا فاشك» (15941)

 .75-!/ه ص .'؟ج «يقوسدلا ةيشاحدو «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» )١114(
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 . ىلوأ رايخلا طرشب اهزاوجف غيصلا

 :ةزجنم ةغيصلا نوكت نأ :يناثلا طرشلا - 5

 . ءارقفلا ىلع ةفوقوم هذه يراد :لوقي نأك ةزجنم هتغيص نوكت نأ فقولا داقعنال طرتشي

 تناك وأ .هرفس نم نالف ءاج نإ ءارقفلا ىلع ةفوقوم هذه يراد :لاق ول امك ةقلعم تناك نإف

 حصي مل «مداقلا رهشلا لوأ يف ءارقفلا ىلع ةفوقوم هذه يراد :لاق نأك لبقتسملا ىلإ ةفاضم

 .ةزجنم ريغ ةغيصلا نأل ؛نيتروصلا يف فقولا

 دعب ام ىلإ فاضملا فقولا اونثتساو «ةيرفعجلاو ةيعفاشلاو ةلبانحلاو ةيفنحلا لاق اذهبو

 ماكحأ هيلع يرجتف .فقولاب ةيصو هرابتعاب حيحص فقولا اذهف «توملا ىلع قّلعملا وأ توملا
 , 0755ةيصولا

 يف طرتشي ال :اولاقف لبقتسملا ىلإ ةفاضملا وأ ةقلعملا ةغيصلاب فقولا ةيكلاملا زاجأو

 ىلع فقو يرادف نالف رضح اذإ وأ «ينالفلا رهشلا ءاج اذإ :لاق ول امك قتعلاك زيجنتلا فقولا

 دمنا . . لجألا ءاج اذإ مزليف لذك

 :ديبأتلا :ثلاثلا طرشلا - ٠7

 ناك تقؤملا فقولا مهدنع حصي الف .فقولا ةغيص يف ديبأتلا ءاهقفلا روهمج طرتشا

 , 3156 ©ةنس ةدمل نالف ىلع يراد تفقو :لوقي

 الو» :اولاقف فقولا ءاشنإل ةتقؤملا ةغيصلا اوزاجأ ىلاتلابو .فقولا تيقوت ةيكلاملا زاجأو

 , 05550 (هريغل وأ

 ينغم» ةسداسلا ةداملا ءاشاب يردق موحرملل «فاصنإلاو لدعلا نوناق» «445ص .7ج «عانقلا فاشك» (118)

 .1١7/-515ص 37ج «مالسإلا عئارش» :"86 ص .7ج «جاتحملا

 . 87ص «14ج «يقوسدلا ةيشاحوو ءريدردلل «ريبكلا حرشلاو (1595)

 )١1594( ص هج «جاتحملا ةياهن» 4 45ص «؟ج «عانقلا فاشك» ١/4 2ج هراتجملا درو راتخملا ردلا» «

 ةمالسإلا عئارش» ء18ص «5ج «ىلحملاو ,ةسداسلا ةداملا .«فاصنإلاو لدعلا نوناق» ." 48ص

 ء7جا ص5١5.

 . 47ص .4ج «يقوسدلا ةيشاحدو ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» ١٠ ٠*7, ص «7ج .ريدردلل «ريغصلا حرشلا» ()"5945)
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 ؟ةغيصلا يف ديبأتلا ركذ طرتشي له 4

 ديبأتلا ركذ طرتشي الو .طقف تيقوتلا مدع طرشلا مأ ةغيصلا ىف ديبأتلا ركذ طرتشي له نكلو

 :ءاهقفلا نيب فالتخا ؟ًاصن

 يف ديبأتلا ركذ طرتشي نسحلا نب دمحم مامإلاف .فالتخا .ةيفنحلا دنع .2,27849

 نم ةغيصلا ولخ يفكي لب ءًاطرش ةغيصلا يف ديبأتلا ركذ سيل فسوي يبأ دنعو .ةغيصلا

 ةلازإ فقولا نأ نم انّيِب امل ديبأتلا نع يأ  «هنع ةئبنم (ةقدصلا) وأ (فقولا) ظفل نأل ؛تيقوتلا
 ,0559قتعلاك وهف كيلمتلا نودب كلملا

 ركذ طارتشا مدع يف هللا همحر  فسوي ابأ اوقفاو ةيعفاشلاك نورخآلا ءاهقفلاو 9٠

 ,0558تيقوتلا نم اهولخ طرشلا نأو .فقولا ةغيص ىف ديبأتلا

 ركذ اوطرتشي ملو «ةغيصلا تيقوت مدع اوطرتشا مهنإف ةلبانحلا بهذم ًاضيأ اذه نأ ودبيو

 .اهيف ديبأتلا

 :فقولا فرصم نايب : عبارلا طرشلا ١

 فرصي يتلا ةهجلا نايب يأ .ةغيصلا يف فقولا فرصم نايب فقولا ةحصل طرتشي لهو

 ؟فقولا ةّلغ اهيلع

 ولو» :اولاق دقف ,فقولا فرصم ةغيصلا يف دري مل اذإ فقولا حصي ال :ةيعفاشلا دنع أ
 ,05©«هفرصم ركذ مدعل هنالطب رهظألاف .هفرصم ركذي ملو اذك تفقو :هلوق ىلع رصتقا

 ءاذه تفقو :لاق نإف» : ىلبنحلا ةمادق نبال «ىنغملا» ىف ءاج امك .ةلبانحلا دنعو - ب

 .فقولا حصي :دماح نبا لاقو .هيف صن الف .هليبس ركذي ملو ةفوقوم ةقدص :لاق وأ ,تكسو
 هنأل ؛نيمي ةرافكل ًابجوم دقعني :قلطملا رذنلا يف لاق هنإف دمحأ لوق سايق وه : يضاقلا لاق

 ىلإ فرص ّحص اذإو .ةيصولاو ةيحضألاك اقلطم حصي نأ بجوف «ةبرقلا هجو ىلع كلم ةلازإ

 . 07 ”2هيلع فوقوملا ضارقنا دعب عطقنملا فقولا فراصم

 يبأ دنع الإ حصت اال طقف ةفوقوم :لاق وأ» : «ريدقلا حتف» ىف ءاج امك « ةيفنحلا دلعو - ج

 ردصلا لاق . يّتبلا نامثع لوق وهو «ءارقفلا ىلع ًافقو ظفللا اذه درجمب اهلعجي هنإف ءفسوي

 .؟4 ص 24ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» . ؛ 8ص .هج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» )١15957(

 ."١/17ص .هج «جاتحملا ةياهن» (11594)

 .6ا/ ٠ ص ."ج «ينغملا» (11ال .784 ص 25ج «جاتحملا ينغم» ("599)
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 , 352 (فرعلا ناكمل اشيا هلوقب يتفن نحو . فسوي نأ لوقب نوتفي خلب خياشمو :ديهشلا

 فرصم يأ - هفرصم نييعت الو ,ديبأتلا الو .زيجنتلا طرتشي الود :ةيكلاملا لاقو 5

 . «ءارقفلاف الإو هفرصم بلاغ يف فرصو .- فقولا

 سبحلا ةظفل امأ» :«ليلخ رصتخم» نع ًالقن هانركذ ام ىلع ًابيقعت «قاوملا حرش» يف ءاجو
 ْ دنع فرصتو اكلم عجرت الو دبؤم فقو اهنأ فاللخ الف .- فقو يأ - سبح يراد : هلوقك مهبملا

 يأ  سابحألا اهيف عضوت يتلا هدجولل فرع عضوملا يف ناك نإو .نيكاسملاو ءارقفلا يف كلام
 ,09فقولا اذه فرصم ةفرعم ىف فرعلا اذه ىلع يأ هيلع تلمح اهل لعجتو  فاقوألا

 : همامتو فقولا داقعنال فوقوملا ضبق 2-377

 دقعني لهف .ةغيصلاو هيلع فوقوملاو فوقوملاو فقاولا يف ةبولطملا طورشلا ترفاوت اذإو
 همامتل دب ال ناك نإ هضبقي يذلا نمو ؟فوقوملا ضبق نم همامتل دب ال مأ .كلذب متيو فقولا

 ؟ضبقلا نم

 :نيلوق ىلع ءاهقفلا فلتخا

 :فقولا مامتل ضبقلا طرتشي :لوألا لوقلا - ١٠8

 ىسوم يبأ نبا اهراتخا لبنح نب دمحأ مامإلا نع ةياور اذهو .فقولا مامتل طرش ضبقلاف

 ىلع ةيكلاملا بهذم وه كلذكو ,ةيرفعجلا بهذم وهو «ةيفنحلا نم نسحلا نب دمحم لوق وهو

 .©""9هضبق دعب فوقوملا ةزايح ةّدم يف ليصفت

 نلف كدب كليو فاي امي يقيو نق عياش فلس نيو هملستو هنرقرملل بلد نقع انآ
 يأر ىلع ةعامج هيف ةالصلاب ةماعلل نذإلا دعب هيف ةالصلابو هزارفإب ميلستلا نوكي دجسملا

 .هيلإ فوقوملا ميلستو يلوتم بصنب ميلستلا نوكي دجسملا ريغ يفو .دمحم

 . مهيلإ فقولا ميلست نوكيف مهنايعأب صاخشأ ىلع فقولا ناك اذإو

  1١"9ص .هج «ةيادهلا حرشو ريدقلا حتف» ةتضحمح .

 .7”؟«ص تعج .قاوملل «ليلخ رصتخمل ليلكإلاو جاتلا» 2(

 78-0119 ص «4ج «راتخملا ردلاو 21١ ص 20ج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» 26 5/ص .٠ج «ينغملا» 2(

 8 ؟75١1-5١17ص ,7ج «مالسإلا عئارش» 2/٠/8 ص 24ج ءريدردلل «ريبكلا حرشلا»
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 ,29فقاولا نذإب ًادعاصف دحاو نفدب ًافقو ةربقملا ةروريصو ميلستلا متي ةربقملا يفو

 :فقولا مامتل طرشب سيل ضبقلا : يناثلا لوقلا ١غ

 هيلع ىلوتملا ىلإ وأ «هيلع فوقوملا ىلإ هميلستو هضابقإ همامتو فقولا داقعنال طرتشي ال
 لصحي فقولا نآل ؛هب ظفللا درجمب فقولا مزليو . . .» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج

 .هدي نع هل فقاولا جارخإو ضبقلاب الإ مزلي ال :ىرخأ ةياور دمحأ نعو .«هب

 عربت هنألو ؛رمع ثيدح نم انيور ام انلو» : ةلبانحلا بهذم رهاظل اي ةمادق نبا لاقو

 , 0552(قتعلاك هدرجمب مزلف ,ثاريملاو ةبهلاو عيبلا عنمي

 لوق وهو , 357:8 لهسأو طوحأ هنأل ىتفي هبو ةيفنحلا نم فسوي نأ لوق اذهو

 20779 ذاشلا

 :فقاولا يف طورشلا ١١ه

 يف فقاولا اهنرقي يتلا طورشلا هذه رثأ امف ءطورشلا ضعب هباجيإ ىف فقاولا نرقي دق

 ؟اهنالطب وأ طورشلا هذهب ءافولا موزلو هتحصو فقولا داقعنا ةهج نم هفقو ةغيص

 اهرثأ ةهج نمو ءاهنالطبو اهرابتعا ةهج نم طورشلا هذه مكحت دعاوق كانه نأ : باوجلاو

 : يلي اميف اهركذنو .هتحصو دقعلا داقعنا ىف

 +١17 - ةلطابلا طورشلا يف ىلوألا ةدعاقلا :

 هاضتقم يفانت اهنأو فقولا لصأب لالخإلا فقولا ةغيصب ةنرتقملا طورشلا نأش نم ناك اذإ

 دنع ًاضيأ فقولا هعم لطييو ءالطاب طرشلا اذه ناك ءءاش ىتم فقولا عيب فقاولا طرتشي نأك

 . فقولا حصيو هدحو طرشلا لطبي ثيح دجسملا فقو يف الإ روهمجلا

 يف ناك ءاوس يأ ءًاقلطم فقولا حصيو طقف هدحو لطابلا طرشلا لطبي :ةيرهاظلا دنعو

 . هريغ وأ دجسم فقو

 #١١ ةلطابلا طورشلا يف روهمجلا لاوقأ نم :

 هنمث فرصو هعيب طارتشا هعم ركذ الو» :«راتخملا ردلا» يف ءاج ,ةيفنحلا هقف ىف أ

 . "8ص « ؟ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» 5*2 ص ١١2ج «طوسبملا» (1ا0)

 . 80-041 45ص .5ج «ينغملا» (17ا/١ه)

 . "7544-81 ص «5ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» ." هد” ص «1١؟ج «طوسبملا» (189/:)

 .7417 ص «؟7ج «جاتحملا ينغم» (17/01)
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 .«هفقو لطب هركذ نإف .هتجاحل

 ول ءدجسملا يف امأ .دجسملا ريغ يف اذهو» :لوقلا اذُه ىلع ًاقيلعت «راتحملا در» يفو
 , 8*057«طرشلا لطبو  دجسملا فقو يأدع حص هعبيب وأ هلاطبإ طرتشا

 ام اهيف نكي مل ام ةيعرم فقاولا طورش نأ اهيف لصألاو» : مهلوق ةيعفاشلا هقف يفو - ب
 , (1529(فقولا ىفاني

 عجري وأ هبهي وأ ءاش ىتم هعيبي نأ طرش نإو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو - ج

 .©50فقولا ىضتقم يفاني هنأل ؛ًافالخ هيف ملعن ال فقولا الو طرشلا حصي مل هيف

 : ةلطابلا طورشلا يف ةيرهاظلا لوق -

 سبحلا حص هيلإ جيتحا نإ عابي نأ طرشو - فقو - سبح نمو» : يرهاظلا مزح نبا لاق

 هللا 3 يف سيل ا هنآأل ؛طرشلا لطبو ىلاعت هللا ىلإ ظفللا اذهب هجورخ نم انركذ امل

 ”ةلففللا «ىلاعت

 :ةزئاجلا طورشلا يف ةيناثلا ةدعاقلا - ١٠٠9

 ءهاضتقم يفانت الو فقولا لصأب لخت ال يتلا يه فقولا ةغيصب ةنرتقملا ةزئاجلا طورشلا

 ةدعاقك طورشلا هذهف . هنم نيقحتسملاب الو ,فقولاب 0 قحلت الو ءايغرش ع فلاخت الو

 ىلع ةلغلا ميسقت ىلع فقولا ةرامع ميدقت طرتشا ول امك .اهتفلاخم زوجت الو ربتعتو ىعارت ةماع

 . نيقحتسملا

 50 زاج نإ فقاولا طرش يأ  هطرش او عبتاو» :ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يف ءاج

 ىلع ًامدقم كلذ ىطعُيف .ًالثم رهش لك اذك هئاطعإ وأ هتّلغ نم اذكب نالف ءادتبا طرشك
 , 0577 (هريغ

 : عرشلل ةفلاخملا طورشلا :ةثلاثلا ةدعاقلا

 يف ةدعاقلاف «نيقحتسملاب وأ فقولاب رارضإلا هنأش نم وأ عرشلل ًافلاخم طرشلا ناك اذإو
 مدع فقاولا طرتشا ول امك فلاخي لب .طورشلا هذه يف طرشلاب لمعلا مدع طورشلا هذه

 ."85 ص 27ج «جاتحملا ينغم» )١1179( ."42ص « 4ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» (13708)

 . 18"ص .9ج «ىلحملا» (19011) . ه0 5ص .هج «ينغملا» )١/١11(

 .89ص «:ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» ةتضقفتبف]
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 .فقولاب ًاًرضم ناك ولو هنع رداصلا ناك امهم فقولا نأشب هنم ردص امع فقولا يلوتم ةبساحم
 , 0515لوبقم ريغ طرش اذهف

 :ةحلصملل فقاولا طرش ةفلاخم 0

 وأ ةجاح ترهظ اذإ نكلو .اهتفلاخم مدعو اهتاعارم ةزئاجلا طورشلا يف ةدعاقلا نإ :انلق

 زاوج ىلإ ءاهقفلا راشأ دقو ,ةحلصملل فقاولا طرش ةفلاخم تزاج «ةفلاخملل ةعورشم ةحلصم

 :كلذ نمف «ةلاحلا هذه ىف ةفلاخملا

 : ةيفنحلا دنع : ًالوأ 8

 ريصي نأك لادبتسالا ىلإ ةجاحلا ترهظ اذإف ,فقولا لادبتسا مدع فقاولا طرتشا اذإ أ

 هلادبتساف .هتنوؤمب يفكي ال وأ الصأ ءيش هنم لصحي ال نأب ةيلكلاب هب عفتني ال ثيحب فوقوملا
 . 219 يضاقلا نذإب لادبتسالا نوكي نأ بجي نكلو .هلادبتسا مدع فقاولا طرتشا ولو زوجي

 : 3371 هيدياع نبا هركذ ام ةحلصملل فقاولا طرش ةفلاخم ةلثمأ نمو - ب

 .فقولا ةيلوتل حلاصلا ريغ رظانلا لزع يضاقللف ,فقولا رظان لزعي ال يضاقلا نأ طرش ولف

 عفنأ اذه ناك اذإ ةنس نم رثكأل هراجيإ زاج «ةنس نم رثكأ هفقو رجؤي ال نأ طرش ولو

 تزاج «ةنس نم رثكأل راجيإلا نوديري لب «ةدحاو ةنسل نورجأتسي ال سانلا ناك وأ «ءارقفلل

 هوحنو مامإلل ءاطع نم هطرتشا ام ىلع ةدايزلا زوجتو « ىضاقلا نذإب نكلو فقاولا طرش ةفلاخم

 . مهيفكي ال ءاطع نم مهل فقاولا هدّدح ام ناك اذإ هتمدخب نيمئاقلاو دجسملا ىمدختسم نم

 يف اوبغر اذإ ةميقلا عفد فقولا ىلع يلوتملا وأ ميقلل زاج ًامحلو ًازبخ نيقحتسملل طرش ولو

 . مهتحلصمل ةياعر كلذ

 #١١ ةلبانحلا دنع :ًايناث :

 راجيإ مدع يف فقاولا طرشب يأ هب لمعلا بجيو» : ةلبانحلا هقف ىف «عانقلا فاشك» ىف

 دنع نكل اهيلع ةدايزلا زجت مل ةئس نم رثكأ رجؤي ال نأ طرش اذإف ,ةدملا ردق ىفو فقولا

 , 01571١ عاهبسحب دازي ةرورضلا

 .788-784"7 ص , هج «راتحملا درو راتخملا ردلاو (1/15"11

 ."854ص ٠ جا «نيدباع نبال «راتحملا در» )١1790/14(

 . 48 ١ص . ؟ج «عانقلا فاشكو )١11/15( . 7587ص «4ج «نيدباع نبال «راتحملا در» ةلففللا
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 : ةيعفاشلا دنع :ًاثلاث 9 14

 هترامعل ةرورض تدجو اذإ الإ هطرش عبتا ةنس نم رثكأ رجؤي ال نأ طرشب فقو اذإ : اولاق

 يضفي ةلاحلا هذه يف كلذ نم عنملا نأل ؛هراجيإ لدبب هريمعتل ةنس نم رثكأ ةدمل هراجيإ زاج
 , 05239 هليل : ىلإ

 :ةيكلاملا دنع :ًاعبار 66

 عرشلل ًافلاخم هلعجي امم ةيلهاجلا لمعل ةهباشم هيف ناك اذإ فقاولا طرش فلاخي :اولاق
 .فقولاب ررض هيف ناك وأ .ةهباشملا هذه ببسب

 هتانب نود هينب + ىلع - فقولا قاع لطبو» :ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يف ءاج ام لوألا نمف

 ةهاركلا مهضعب مهضعب حجرو .نهيبأ ثرإ نم تانبلا ا للعو ؛هبلصل

 .(«لمعلا هيلعو مساقلا نبا يأر وهو 2ىضميف

 نهجرخأ اذإ : يأ «هتانب نود هينب ىلع وأ :هلوق» :لوقلا اذه ىلع اقيلغت يقوسدلا لاقو

 1 اا يي ا ا ا ا ًاءادتبا

 الف تانبلا نم تجوزت نم نأ طرش ول امأو .تميأت ولو هل دوعت الو هنم جرختو فقولا يف اهل

 .278ًاحيحص فقولا ناك هيف قحلا اهل عجري هنإف «ميأتت نأ الإ اهل قح

 طرش ول امك فقولاب ررض اهعابتا يف يتلا طورشلا نم يناثلا عونلا ةلثمأ نمو 7 5
 ناك اذإ هيلع قافنإلا كرتي وأ هنم مدهت ام حالصإ كرتيو هلهأ عفانمب هتلغ نم أدبي هنأ تففاولا

 كين نم هيلع ةقفنلاو هتمرمب ةءادبلا بجتو هطرش لطب : ةيكلاملا لاق ناوي

 : ةيرهاظلا دنع : ًاسماخل 2-17

 يف ءاج دقف .هفلاخي صنلا ناك وأ صن هزاوجب دري مل اذإ فقاولا طرش ريغي :مهدنعو

 : لك هللا لوسر لوقل سبحلا يف ضرف دلولا نيب ةيوستلاو» : يرهاظلا مزح نبال (ىلحملا»
 دلولا رئاس لخديو حيحص (فقولا يأ) سبحلاف هينب ضعب هب صخ نإف ,«مكئانبأ نيب ؛ اولدعاو

 , 0777 هصخ يذلا عم نكسلاو ةلغلا يف

 .؟86 ص , 7ج «جاتحملا ينغمو جاهنملا نتم» )١1797117(

 .الث ص « 5ج « يقوسدلا ةيشاحوو ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» 2(

 .١9صضص ٠ 5ج «يقوسدلا ةيشاح»و «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» (1119)

 . امص .4ج «ىلحملا» ةنضفخا
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 : ةيميت نبا مالسإلا خيش لوق :ًاسداس 2-4

 لوق نم ًاذخأ بهذملا رهاظ وهو ,ةصاخ ًابحتسم ناك اذإ الإ فقاولا طرشب ءافولا مزلي الود
 فقولا عير قاقحتسا يف طَرَش اذإو .اهيلع فوقوملا ةهجلا لصأ يف ةبرقلا رابتعا يف دمحأ

 .«تافصلا ىف ايوتسا اذإ بزعلا نم قحأ لهأتملاف «ةبوزعلا

 فلتخا نإو .هنم حلصأ وه ام ىلإ فقاولا طرش ربيغت زوجيو» :- هللا همحر  ةيميت نبا لاقو

 داهجلا ىلإ سانلا جاتحاو ةيفوصلاو ءاهقفلا ىلع فقو ول ىتح .ناكملاو نامزلا فالتخاب كلذ
 , (2"3537(كدنجلا نيلإ فرص

 : عراشلا صنك فقاولا طرش : مهلوق ىنعم 48

 لوقلا ابلاغ نوركذي .ءاهتاعارم بوجوو نيفقاولا طورش ىلع نوملكتي مهو ءاهقفلا

 ؟لوقلا اذه ىنعم امف «عراشلا صنك فقاولا طرش» :روهشملا

 فبوجوو هتلالدو همهف يف يأ «عراشلا صنك» : مهلوقب دوصقملا نأ ىلإ ءاهقفلا ضعب بهذ

 يأ «عراشلا صنك فقاولا طرش : مهلوق» : «راتحملا درو راتخملا ردلا» يف ءاج دقف .هب لمعلا

 079ه لمعلا بوجوو ةلالدلاو مهفلا ىف

 صوصن» :ءاهقفلا لوقو» :- ىلاعت هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو ٠

 ظفل نأ قيقحتلا نأ عم . لمعلا بوجو يف ال ةلالدلاو مهفلا يف ينعي «عراشلا صوصنك فقاولا

 يتلا هتغلب هباطخ يف هتداعو هبهذم ىلع لمحي دقاع لكو فلاحلاو رذانلاو ىصوملاو فقاولا

 وال وأ عراشلا ةغل وأ برعلا ةغل قفاو ءاهب ملكتي

 :دالوألاو سفنلا ىلع فقولا ١

 , عطقنت ال رب ةهج ىلع مث .هدالوأ ىلع هدعب نم مث .هسفن ىلع فقاولا تقر ةركذ ام اريك

 ةفرعم ثيح نم دالوألا ىلع فقولا طباوض ىه امو ؟فقاولا سفن ىلع ًءادتبا فقولا حصي لهف

 :ةيلاتلا تارقفلا يف هنيبن ام اذه ؟هيف مهتبصنأو فقولا يف مهقاقحتسا

 ص ء5ج «عا ص نب نم ) . 40ص ء7ج «عانقلا فاشك» « 170-175 ص «ةيميت نبا ىواتف نم ةيهقفلا تارايتخالا» (107/71)

 ١1777( 4ج (راتحملا درو راتخملا ردلا» ٠ ص 5375-5377 .

 . 17١"ص «ةيميت نبا ىواتف نم ةيهقفلا تارايتخالا» (177/7*)
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 : سفنلا ىلع فقولا ىنعم 3 7

 اهلك هفقو ةّلغ فقاولا لعج يأ .هسفن ىلع فقاولا فقو .سفنلا ىلع فقولا نم دارملا
 هذه تفقو :فقاولا لوقي نأك ءاهنّيعي يتلا ةهجلا ىلإ هدعب نم مث ءاّيح ماد ام هسفنل اهضعب وأ
 نأ طرشب ءارقفلا ىلع رادلا هذه تفقو :لوقي وأ .ءارقفلا ىلع يدعب نم مث يسفن ىلع رادلا
 نوكي نأ طرشب ينالفلا دجسملا ىلع رادلا هذه تفقو :لوقي وأ .ًايح تمد ام يل اهتلغ نوكت

 . يسفن ىلع هتلغ فرصم

 : ةيفنحلا بهذم :ًالوأ - ١١ه

 يفو ,9"25ةفينح يبأ بهذم يف ىوتفلا هيلعو سفنلا ىلع فقولا فسوي وبأ زاجأ

 اذه زوجي . يسفن ىلع ةفوقوم ةقدص يضرأ :لاق لجر» :ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا»

 ىلع يدعب نم مث يسفن ىلع تفقو :لاق ولو . .«نيتفملا ةنازخ» يف اذك ءراتخملا ىلع فقولا

 , "73 ((يواحلا» يف اذك فسوي يبأ دنع زاج «ءارقفلا ىلع مث نالف

 لكلا طرشو رخآ ًائيش وأ ًاضرأ فقو اذإ :؛ةريخذلا» يفو١) :ًاضيأ «ةيدنهلا ىواتفلا» يفو
 :- ىلاعت هللا همحر - فسوي وبأ لاق « ءارقفلل هذعبو ايح ماد ام هسفنل ضعبلا طرش وأ هسفنل

 - ىلاعت هللا همحر - فسوي يبأ لوقب اوذخأ ىلاعت هللا مهمحر خلب خياشمو « حيحص فقولا

 ,0779(فقولا يف سانلل 2 هيلع ىوتفلاو

 :ةيعفاشلا بهذم :ًايناث . "6

 رذعت ةجحب مهبهذم يف حصألا يف هسفن ىلع ناسنإلا فقو حصي ال :ةيعفاشلا دنعو
 .لاجم لصاحلا ليصحتو «لصاح هنأل ؛هسفنل هكلم ناسنإلا كيلمت

 .©7ًاكلم هقاقحتسا ريغ فقولا ليبس ىلع ءيشلا قاقحتسا نأ

 . 55ص .هج «ريدقلا حتفو ةيادهلا» 4١.« ص . 1١ج «طوسبملا» (19/75)

 .١/71ص .ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (177/78)

 .7517-7948ص اج «ةيدنهلا ىواتفلا» (17/5)

 .54”7ص هج «جاتحملا ةياهن» "80ص ء'ج «جاتحملا ينغم» (1717717)

- 2*9 



 :ةلباتحلا بهذم :ًاثلاث ١ ٠هم

 ,9"""2طرشلاو فقولا حص هسفن ىلع هنم قفني نأ فقولا ىف فقاولا طرتشا اذإ : مهدنعو

 اميف انركذ امل حصألا يمه اهنإ :ةياورلا هذه يف ليقع نبا لاقو . . حيحص فقولا : (ةيناثلا)و

 ًافقو فقي نأ حصي هنألو ؛طرشلا عم حصي فقولا نإف «هعفانم نم ءىش هيلإ عجري نأ طرتشا اذإ

 .©9هعافتناب هسفن ٌصخ اذإ كلذك هب عفتنيف ًاماع

 دجسم وأ هدالوأك هريغ ىلع ناسنإلا فقو نإو : مهلوق مهبهذم يف ةيناثلا ةياورلا ديؤيو

 . 20طرشلاو فقولا حص ءهسفنل يأ هل ةّلغلا لك ىنثتساو

 نعو .رثكألا دنع هسفن ىلع ناسنإلا فقو حصي الو» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يفو

 دنع هلبقو اننامز يف لمعلا اهيلع :«فاصنإلا» يف لاق . سفنلا ىلع فقولا حصي :دمحأ مامإلا

 نم وهو ء«ريخلا لعف يف بيغرتو ةميظع ةحلصم هيفو باوصلا وهو «ةلواطتم ةنمزأ نم انماكح
 , 30777بهذملا نساجم

 :ةيكلاملا بهذم :ًاعيار - ١١16

 ىلع وأ «؛ةيصعم ىلع فقولا لطبو» :اولاق دقف سفنلا ىلع فقولا حصي ال : ةيكلاملا دنعو

 2 9هريغ عم وأ طقف فقاولا سفن ىلع ناك ءاوس ءهسفن

 : ةيرفعجلا بهذم :ًاسماخ - ١١ ها/

ليقو .هريغ ىلع مث هسفن ىلع فقو ول اذكو .هسفن ىلع صخشلا فقو حصي ال
 لطبي : 

 . 39 هبشأ لوألاو ءهريغ قح يف حصيو هسفن قح يف

 ١١4 - ةيرهاظلا بهذم :ًاسداس :

 مزح نبال «ىلحملا» يف ءاج دقف .هسفن ىلع فقي نأ صخشلل زوجي :مهلنعو

 . هه؟"ص 20ج «ينغملا» (111/79) .ه٠١6ص .6هج« ونغمل أ ةتسضفتبلا

 .؛4 4ص 37ج «عانقلا فاشكو )١1/1( . 55 5ص . ؟ج «عانقلا فاشكو ةتسضسفيخلا

 .71-70"ص .5ج «ليلخ رصتخم ىلع ليلكإلاو جاتلا» «١8ص «84ج ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» ةةففضف]
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 , 005 عئءاشي نم ىلع مث هسفن ىلع وأ حا نم ىلع سبحي نأ ءرملل زئاجوو» : يرهاظلا

 هلوقو .«اهيلع قّدصتف كسفنب أدبا» : لك هلوقب  ةيرهاظلا بهذم  هبهذمل مزح نبا جتحاو

 هسفن ىلع هتقدص زاوج اذهب ٌحصف .«ةرمثلاب قّدصت» :- هنع هللا يضر  باطخلا نبرمعل لك
 , 05 دراش نم ىلعو

 : حجارلا لوقلا 4 - 

 وأ فقولا ةّلغ لك هسفن ىلع فقو ءاوس هسفن ىلع ناسنإلا فقول نيزيجملا لوق حجارلاو
 نألو ؛نوزيجملا هب جتحا امل عافتنالاب هعم هريغ كرشأ مأ فقولا اذهب هسفن درفأ ءاوسو ءاهضعب

 . فقولا يف ًابيغرت زاوجلا اذه يف

 :دالوألا ىلع فقولا

 يدالوأ ىلع مث .يسفن ىلع رادلا هذه تفقو :فقاولا لوقي نأك دالوألا ىلع فقولا زوجي

 نكلو . ةينالفلا ربلا ةهج ىلع مث . يدالوأ ىلع رادلا هذه تفقو : اءادتبا لوقي وأ . يدعب نم

 روكذلا نيب يواسي نأك فقاولا طرش بسح دالوألا نيب قاقحتسالا يف لضافتلا زوجي له

 ؟فقولا ةّلغ قاقحتسا يف هدالوأ نم ثانإلاو

 :دالوألا نيب ةاواسملاو لضافتلا 01

 وأ «نييثنألا ظح لثم ركذلل نأ ىلع يدالوأ دالوأو يدالوأ ىلع رادلا هذه تفقو :لاق ول

 الضافم .ركذلل ام فعض ىثنألل نوكي نأ ىلع :لاق وأ ءركذلا بيصن لثم ىثنألل نأ ىلع :لاق

 طرشل ًاقفو مهل قاقحتسالا تبثيو زوجي اذه لكف .فقولا ةّلغ نم قاقحتسالا ًايواسم وأ مهنيب

 نبا «ينغملا» بحاص حرص اذهبو .ففقولا ةّلغ يف ةبصنأ نم مهل هدّدح ام رادقمبو .فقاولا

 .©"0فالخ اوركذي ملو «ةلبانحلا ءاهقف نم هريغو يلبنحلا ةمادق

  مهيلع فقولا دارأ اذإ  هدالوأ ىلع هفقو فقاولا لعجي نأ بحتسملا نكلو 2-5

 امك كلذ يف فلاخ نإف «نييثنألا ظح لثم ركذلل مهنيب ثاريملل ىلاعت هللا ةمسق بسح ىلع

 يف ضعب ىلع تانبلا وأ نينبلا ضعب لضف وأ .هيلع اهلضف وأ ء«ىثنألاو ركذلا نيب ىّوس ول
 : مكحلا نب دمحم ةياور يف لبنح نب دمحأ مامإلا لاق دقف .فقولا ةلغ يف هرادقمو قاقحتسالا

 . ١ له ص «4ج «ىلحملا» ةنضفيلجا

 .187؟ص 24ج «ىلحملا» ةنضففيف]

 . 6843؟ص ,؟ج «عانقلا فاشك» ,.ه 58ص هج «ينغملاو (17م)
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 سأب الف ةجاح هبو لايع هل مهضعب نأ ىلع ناك نإو .ههركأف «ةرثألا قيرط ىلع كلذ ناك نإ
 اا

 ١١٠7 مهتبصنأو فقولل نيقحتسملا دالوألا ةفرعم ةيفيك :

 فرعي هلك كلف « مهتبصنأ ةفرعم كلذكو «فقولا ةّلغ يف نيقحتسملا دالوألا ةفرعم نإ

 ظافلأو صوصنلا ريسفت دعاوق بسح فقولا ةغيص هيلع لدت امبو فقاولا هطرتشا ام بجومب

 . مهتافرصتو مهدوقع غيصو نيدقاعلا

 غيصو نيفقاولا ظافلأ ريسفت يف اهب دشرتسي يتلا دعاوقلا هذه نم ًاضعب يلي اميف ركذنو
 امو .قحتسي ال نمو فقولا ةلغ نم دالوألا نم قحتسي نم اهب فرعيل ءمهنع ردصت يتلا فقولا

 .نيقحتسملا بيصن رادقم

 :يدالوأ ىلع تفقو :لاق اذإ :ًالوأ - ١١5

 ءالؤه دعب نم مث .نالف دلو ىلع وأ .يدلو ىلع وأ  يدالوأ ىلع تفقو :فقاولا لاق اذإ

 دالوأو هدالوأ ىلع ًافقو نوكي هنأ ىلع لدي ام لبنح نب دمحأ مامإلا نع يور دقف «ءارقفلا ىلع
 . كلذ ىلع لدت ةنيرق ثدجو اذإ الإ تانبلا دالوأ فقولا يف لخدي الف نينبلا دالوألا نم هدالوأ

 دلو كلذ يف ءاوس .دلولا دلو ةغيصلا هذه يف لخدي ال :هباحصأ و يلبنحلا يضاقلا لاقو

 ًادلو دلولا دلو ىمسي امنإو ءيِبلّصلا دلولا وه امنإ ًافرعو ةقيقح دلولا نأل ؛تانبلا دلوو نيتبلا
 .مهدنع حصألا لوقلا ىلع ةيعفاشلا بهذم اذهو .زاجملا ليبس ىلع

 - يِبلّصلا دلولا ىلع يأ  ةقيقحلا ىلع «دلولا» ظفللا لمح نكمأ اذإ اميف فالخلا اذهو

 امك زاجملا ىلإ راصيف ةقيقحلا ترذعت اذإ امأ .دافحأ ًاضيأ هلو َنوُيِبلَص دالوأ فقاولل ناك نأب
 مه نوربتعيو لب .فقولا يف نولخدي ءالؤه نإف .طقف . ءانبأ دالوأ  دافحأ فقاولل ناك ول

 . 070 ههيلع فوقوملا

 اذه نإف ءيِبلَّصلا دلولا دوجو مدع دنع فقولا ةّلغ قحتسي  نبالا دلو  ديفحلا ناك اذإو
 :لاق لجر» :ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يفف «يبلصلا دلولا دجو اذإ فقي قاقحتسالا

 فرصي الو .ىثنألاو ركذلا هيف يوتسي هبلص دلول تناك .يدلو ىلع ةفوقوم ةقدص هذه يضرأ

 دلول ةّلغلا تناك نبالا دلو هلو .ةبلّصل دلو فقولا تقو هل نكي مل نإو .ءيش دلولا دلو ىلإ

 .5517-0514ص هج «عانقلا فاشك» (١ا/ا“ا/)

 ."41/ص .7ج «جاتحملا ينغم» 55-556 غص .هج «ينغملا» )١18(
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 نإف .ةياورلا رهاظ يف تنبلا دلو هيف لخدي الو ,نوطبلا نم هنود نم كلذ يف هكراشي ال نبالا

 .©25؟(هبلصل دلولا ىلإ ةلبقتسملا ةلغلا تفرص كلذ دعب هبلٌصل دلو هل ثدح

 : مهلسنو مهدالوأو يدالوأ ىلع تفقو : لاق اذإ : ًايناث ١١ ك5

 دالوأ فقولا يف لخد مهلسنو يدالوأ دالوأو يدالوأ ىلع رادلا هذه تفقو :فقاولا لاق اذإو

 نولخدي ال : «هرصتخم» يف يلبنحلا يقرخلا هيقفلا لاق دقف .تانبلا دلو امأ .فالخ ريغب نينبلا

 .نسحلا نب دمحمو كلام لوق اذهو .فقولا ىف

 يعفاشلا بهذم وهو تانبلا دلو : ةروكذملا ةغيصلاب فقولا ىف لحدي : ةلبانحلا ضعب لاقو

 ظفللا لوانتل فقولا يف اولخدي نأ بجيف .ةقيقح دالوأ نهدالوأو هدالوأ تانبلا نأل ؛فسوي ىبأو

 , 34 0هجهل

 ىلعو ةيرذلا ىلع فقولا يف تانبلا دالوأ لخديو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يفو

 مهنم ىلإ تبسي نم ىلع :لوقي نأ الإ مهب ظفللا قدصل دالوألا دالوأ ىلعو بقعلا ىلعو لسنلا

 يلام ىلإ لب هيلإ نوبسني ال مهنأل ؛تانبلا دالوأ لخدي الف .- دالوألا دالوأ نم يأ

 :يدلو دلوو يدلو ىلع تفقو لاق اذإ : ًاعلاث ١ ١”كعه

 دالوأو يدالوأ ىلع :لاق وأ . يدلو دلوو يدلو ىلع رادلا هذه تفقو :فقاولا لاق اذإ

 لخد .يدلو دلوو :لاقو داز نإو طقف ىناثلا نطبلاو لوألا نطبلا فقولا اذه ىف لخد . يدالوأ

 , "4 9ههدعب نم نود طقف نوطب ةثالث فقولا ىف

 ١ - هتلغ دوجو تقو دوجوملا فقولا قحتسي :ًاعبار :

 هقاقحتسا ىف هيلإ روظنملا نإف ءهطرش وأ هتغيص وأ فقاولا ظفل هيلع قدصي نمو ءاذه

 ريغ وأ فقولا ءاشنإ تقو ًادوجوم ناك ءاوس فقولا ةّلغ دوجو تقو هدوجو وه هيف لوخدو فقولا
 هذلو هفقو يف لخد .نيكاسملا ىلع هدذعب نمو يدلو ىلع يضرأ تفقو :لاق اذإف دوجوم

 دنع راتخملا وه اذهو كلذ دعب دجو وأ فقولا موي ادوخوم ناك ءاوس ةّلغلا دوجو موي دوجوملا

 ركنا

 .”ا/7*ص ٠ ؟ج (ةيدنهلا ىواتفلا» (1١ا9*/7)

 .651ص .هج «ينغملا» (18/40)

 ."88ص .7ج «جاتحملا ينغم» (17/41)

 . "١9ص «؟ج (ةيدنهلا ىواتفلا» (1874) . ههمص .هج «ينغملا» (117/45)
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 :ةيرذلاو لسنلا ىلع فقولا :ًاسماخ - ١٠17

 :لاق ولو . نوديعبلاو نوبيرقلا تانبلا دالوأو نينبلا دالوأ هيف لخد هتيرذ وأ هلسن ىلع فقوول

 دلو هدلو نم ثانإلاو روكذلا هيف لخدي حيحص فقولاف . يلسنو يدلو ىلع ةفوقوم ةقدص يضرأ

 ىلع تفقو :لاقول كلذكو . تانبلاو نينبلا دلو هيف يوتسيو 2( تذدعب نمو هتدالو تبرق نمو هدلو

 .©54لوألا لاثملا مهلمشي نم لمشيو زئاج وهف «يتيرذو يلسن

 :0/؛©ةيارقلا ىلع فقولا :ًاسداس - 4

 لبق نم مالسإلا يف هل بأ ىصقأ ىلإ هبساني نم لك يه ةبارقلا :دمحمو فسوي وبأ لاق

 درفلاو عمجلاو ديعبلاو بيرقلا «مرحم ريغ ًابيرق وأ ًامرحم بيرقلا ناك ءاوس .همأ لبق نم وأ هيبأ
 فسوي يبأ دنع هفقو يف ءالؤه لخد هتبارق يوذ ىلع وأ هتبارق ىلع فقو اذإف .ءاوس كلذ يف
 مر

 «يتبارق يذ ىلع وأ يتبارق ىلع تفقو :هلوق وحن دحاولا ظفلب لصح نإ : ةفينح وبأ لاقو

 ىلع : هلوق رعت عمجتلا ظفلي لضخ نإو ,همراحم نم فقاولا ىلإ برقأ ناك نم فقولا يف لخد

 .ًادعاصف ىنثملا ىلإ ظفللا فرصني ىتح عمجلا انركذ ام عم ربتعي يتبارق يوذ

 ملسملاو ىثنألاو ركذلا عيب مهلوق ىلع ةبارقلاب قاقحتسالا يف يوتسيو 5 شلل

 .رفاكلاو

 ريقفلاو ىثنألاو ركذلاو «ريبكلاو ريغصلا .مهسوؤر ددذع ىلع نيقحتسملا نيب , ةلغلا مسقتو

 ءاوس امهف يتبارق ىلع :لقي ملو ةبارقلا ىلع فقو ولو . مسالا يف لكلا ةاواسمل ءاوس ينغلاو

 فقولاف (هسقن ىلإ فضي ملو ماحرألا يوذل وأ براقألل لاق ول اذكو . هتبارقل فقولا نوكيو

 . هتبارق ىلع نوكي

 ٠ - مهيلع فوقوملا ضرقنا اذإ فقولا مكح :

 راص هدالوأ ضرقنا اذإف .ءارقفلا ىلإ مهدعب نم مث يدالوأ ىلع اذك تفقو :فقاولا لاق اذإ
 هدالوأ ضرقنا اذإف .ءارقفلا ركذي ملو . يدالوأ ىلع اذك تفقو :لاق اذإو . ءارقفلا ىلإ فقولا

 )١745( "ا/ه ص .7ج «ةيدنهلا ىواتفلا» .

 )١17/4( ."950/4-80ص "35ج «ةيدنهلا ىؤاتفلا»
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 اذه قيقحتلو مئادلا ّربلا لمع فقولا نم دصقلا نأل ؛ًاضيأ ءارقفلا ىلإ ريصي فقولا نإف
 ربلا تاهج نم مهنألو ةدوهعملا فقولا فراصم نم مهنأل ءارقفلا ىلإ هفرصب ضرغلا

 , 0797؛3ةمئادلا

 :فوقوملا ىلع فرصلا 0١

 وزغلل فقو سرفلاك ًاناويح ناك نإ هتوقل وأ هريمعتل هيلع فرصلا ىلإ فوقوملا جاتحي دق
 ا ءاهنيع يتلا ةهجلا نمو فقاولا طرش بسحب نوكي هيلع فرصلاف ؛هيلع
 نم قافنإلا رذعت نإف .نّيعملا هيلع فوقوملا ىلع هتقفنف ,ةّلغ فوقوملل نكي ملو قافنإلا
 رافال اجر نركب يرحأ يخي زيت درر ترا عيب هتبيغل وأ هرقفو هزجعل هيلع فوقوملا

 ةلغلا مدع نإف .هريمعتو هحالصإل هجاتحي ام ردقب 5 تنكمأ نإف ؛هتراجإ نكمت مل اذإ اذهو:

 اهتقفن ردقب اهتراجإ تزاج ءاهيلع داهجلل ةفوقوملا سرفلاك رجؤي نأ هنأش نم سيل هنوكل

 . ةرورضلل

 نإف «لاملا تيب ىلع فوقوملا ةقفنف مهوحنو نيكاسملاك نيعم ريغ ىلع فقولا ناك نإو
 .- ًافقو نوكت ىرخأ نيع يف هنمث فرصو يأ 2 ""*”عيب لاملا تيب نم قافنإلا رذعت

 ىنكسلا هل نم ىلع ةرامعلاف هدلو ىنكس ىلع ًاراد فقو نإف : ةيفنحلا هقف يف «ةيادهلا» يفو
 اهرّمعو مكاحلا اهرجأ ًاريقف ناك وأ كلذ نم عنتما نإف .نامضلاب جارخلا نأل ؛رادلا هذه يف

 .©7”؛00اهيف ىنكسلل هيلع فوقوملا ىلإ اهّدر مث اهترجأب
 :فقولا عاونأ - 7/١٠

 عطقنملا ريغ فقولا :ًالوأ

 لعجي نأ لثم عطقنم ريغ ءاهتنالاو ءادتبالا مولعم ناك ام هتححص يف فالخ ال يذلا فقولا
 . مهضارقنا ةداعلا مكحب زوجي ال ةفئاط ىلع وأ ءارقفلا ىلع هفقو

 يف وأ ءاهتنالا يف وأ ءادتبالا يف امإ عطقنملا وهف .ةروصلا هذهب فقولا نكي مل اذإ امأ

 .ةه 58ص .هج «ينغملا» ةنضسفسلا]

 . 584-406 ض . هج «عانقلا فاشك» (17/51)

 .ه؛ص .هج «ةيادهلا» (1/44)
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 ١١8/8 - عطقنملا فقولا :ًايناث :

 :ءادتبالا يف عطقنملا فقولا أ

 فقولاف هيلع فقولا زوجي الآم هفقول ركذي مل نإف ,لوهجم ىلع وأ ةسينك ىلع فقو ول امك
 لطاب فقولاف دترم ىلع هلعج ول امك هيلع فقولا زوجي ال امم هلام لعج نإ كلذكو .لطاب

 يفف «ءارقفلا ىلع مث ةسينك ىلع فقي نأ لثم هيلع فقولا زوجي الآم هل لعج اذإ امأ .ًاضيأ
 7:؟ةلبانحلا دنع نالوق فقولا اذه ةحض ,

 .حيحص فقولا :فقولا اذه نأشب نيرخأتملا ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يفو

 نوكيف .همدعك هيلع فقولا حلصي ال نم دوجو نأل ؛هدعب نم ىلإ لاحلا يف فقولا فرصمو

 ءادتبا هذعب نم ىلع فقو هنأك 2050 ,

 زوجي ال نم ىلي نم ىلإ فرصلا اولعجو فقولا اذه ةحصب اوذخأ نيرخأتملا ةلبانحلا نأكو

 هيلع فقولا .

  2 64ءاهتنالا عطقنملا فقولا - ب :

 ةهجل الو ءارقفلل هفقو رخآ لعجي ملو ةداعلا مكحب مهضارقنا زوجي موق ىلع فقو ول امك

 .هيلوق دحأ يف يعفاشلاو .فسوي وبأو .كلام لاق هبو .حيحص فقولاف .ةعطقنم ريغ رب

 ؛ يعفاشلل يناثلا لوقلا وهو .فقولا حصي ال : ةفينح يبأ بخحاص نسحلا نب دمحم لاقو

 ىلع فقو ول امك حصي الف .لوهجم ىلع ًافقو راص ًاعطقنم ناك اذإف ديبأتلا هاضتقم فقولا نأل
 اءادتبا لوهجم .

 هفرصمب حرص ول امك حصيف .,فرصملا مولعم فرصت هنأب هتحصل ةمادق نبا جتحاو

 ءارقفلا انهاهو .فرصملا فرعو «دلبلا دقنك هيلع لمح فرع هل ناك اذإ قالطإلا نألو ؛ لصتملا
 .©0*25ههنّيع هنأكف ًافرع هب تاهجلا ىلوأ

 ءيدلو ىلع يراد تفقو :لاق ول امك ًالطاب ءادتبالا عطقنملا تقولا نوكي : ةيعفاشلا لاقو

 ءارقفلا نإ مث لبقتسملا ىف ىنئبيس دجسم ىلع وأ .هل دلو الو 3779 ,

 .هج «ينغملا» ةتضقفخلا ص٠١/اه.

 )0ه/ا"١( .؛43ص . "ج «عانقلا فاشكو

 )01/ا١( 55-058اص .هج «ينغملا» .

 .85”7 ص 23ج «جاتحملا ينغم» 2(
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 ,©9*3ءارقفلا ىلإ فرصيو حيحص فقو ءادتبالا عطقنملا فقولا :ةيفنحلا دنعو

 :طسولا عطقنملا فقولا  ج -- 6

 ىلع فقي نأك طسولا عطقنم ءاهتنالاو ءادتبالا حيحص يأ نيفرطلا حيحص فقولا ناك نإو

 , "*9ةلبانحلا دنع ناهجو فقولا اذه ةحص يف جرخ ؛ءارقفلا ىلع مث . سئانكلا ىلع مث هدلو

 لجر ىلع مث يدلو ىلع تفقو :لاق ول :اولاق دقف .فقولا اذه ةحص ةيعفاشلا بهذمو

 ىلع فرصي هدالوأ دعب فقولاف . ءارقفلا ىلع فرصي هدالوأ لعب فقولاف . ءارقفلا ىلع مث (مهبم)

 , 077 ءارقفلا

 , ©" ءارقفلا ىلإ فرصيو حيحص طسولا عطقنم فقولا :ةيفنحلا دنعو

 :فوقوملل لادبتسالاو لادبإلا 7-5

 :ةيفنحلا دنع : ًالوأ

  فقولا عيب قل يضاقلل زوجي هنأ دمتعملاو» : ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج

 عيبلا نوكي ال نأو هب رّمعي فقولل عير كانه نوكي ال نأو «ةيلكلاب عافتنالا نع جرخي نأ طرشب
 , 07707 «شحاف نيغب

 :هوجو ةثالث ىلع فقولا لادبتسا :- ىلاعت هللا همحر  نيدباع نبا يفنحلا هيقفلا لاقو

 .زئاج لادبتسالاف .هريغلو هسفنل وأ هريغل وأ هسفنل فقاولا هطرشي نأ :(لوألا)

 هب محي لة راس كلو هدكب وأ همدع طرش ءاوس فقاولا هطرشي ال نأ : : (يناثلا)

 داك اذإ عضألا نا زئاج اضبأ وون. توزن يني الو ءالصأ ءيش هنم لصحي ال نأب ةيلكلاب

 .ةحلصملا هيف يؤرو يضاقلا نذإب

 .ًاعفنو ًاعير هنم ريخ هلدبو ,ةلمجلا يف عفن هيف نكلو ًاضيأ فقاولا هطرشي ال نأ : (ثلاثلا)
 ” هيا اراتخملا حصألا ىلع هلادبتسا زوجي جا اذهو

 )١171769( ص ؛ 14ج «راتحملا در» ١"؛ .

 )١117/64( .هج «ينغملا» ص١/ه .

 ."84ص «؟ج «جاتحملا ينغم» (1ا7/هه)

 2 .١١5ص .؟ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (7١ا/ها/) . ٠١"4 ص « 4ج «راتحملا در» (17/6١ه5)

 .؟84ص «14ج «نيدباع نبال «راتحملا درد )١11/64(
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 07/١١ ةلبانحلا بهذم :ًايناث :

 الو» :هلوقب «عانقلا فاشك» بحاص هروصي «هلادبتساو فقولا لادبإ يف ةلبانحلا بهذمو

 اهلصأ عابي ال» :فيرشلا ثيدحلل هنم ريخب ولو هلادبإ يأ هب ةلقانملا الو هتبه الو هعيب حصي
 هتلحمل وأ هب بارخب هنم ةدوصقملا فقولا عفانم يأ هعفانم لطعتت نأ الإ «ثروت الو بهوت الو

 هترامع ترذعتو ءهيلإ ةبسنلاب ًاعفن دعي ال ًائيش دري وأ هلهأ ىلع ًائيش فقولا ٌدري ال ثيحب هريغ وأ
 ةلاحلا ىلع فقولا ءاقبإ يفو ءلاملا ةعاضإ نع ىهنلل هب رمعي ام فقولل نوكي ال نأب هعفن دوعو

 ال ةرمثلاب هيلع فوقوملا عافتنا دوصقملا نألو .عيبلاب ظفحلا بجوف لاملل ةعاضإ انركذ يتلا
 فالخ نوكيف .فقولا هاضتقا يذلا ىنعملا اذه لطبي عيبلا عنمو ءوه ثيح نم لصألا نيعب

 ام مومعو. .ًانيعتم نوكيف هتروصب ءاقبإلا رذعت نيح هانعمب فقولل ًءاقبإ هلوقن اميف نألو ؛ لصألا
 .25058صوصخملا عافتنالل فوقوملا لهأت ةلاحب صوصخم اهلصأ عابي ال

 مل فقولا لهأ ىلع ارد رثكأو هنم عفنأ هريغ ناكو تّلق نكل ةيلكلاب هتحلصم لطعتت مل نإو

 , (1370هعيب زجي

 دساف طرش هطرشف ءاهيف عابي انلق يتلا لاحلا تف عيبلا مدع فقاولا طرش ولو 4
 وهف هللا باتك يف سيل ٍطرش لك « هللا باتك يف تسيل ًاطورش نوطرتشي ب ماوقأ لاب ام» :ثيدحل

 (157517(لطاب ١

 نكي مل نإ نإ هلثم ضعب يف وأ هلثم يف فرصي هنمث نإف .فقولا عيب , زاج ثيحو ١08

 , 359 هتاعارم ناكمإ عم هفرصم رييغت عانتمال هفرصم يهو هتهج يف فرصيو «.هلثم يف

 هنمثب يرتشا ءيش يأف عيب اذإ فقولا نأ يلبنحلا يقرخلا مامإلا مالك رهاظو ٠-9

 ال ةعفنملا دوصقملا نأل ل ل ا ءاوس زاج فقولا لهأ ىلع دري امم

 زوجي ال هنأل ؛اهيف فرصت ىلوألا تناك يتلا ةحلصملا ىلإ ةفورصم ةعفنملا نوكت نكل «.سنجلل

 ةليففنيإ 0

 )١71/59( ؟ج «عانقلا فاشكو ٠ صضص29١.

 هالا/ص 20ج «ينغملا» ةنضغد] .

 ) )171/51ص 17ج «عانقلا فاشكد 417١ .

 )١1775( ص .7ج «عانقلا فاشكو ١ل!1.

 )١175( هالا/ص «.هج «ينغملا» .
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 ١- 2هب عنصي امو دجسملا بارخ :

 ةيفنحلا بهذم : الوأ :

 مهفرتلل هرجاتسي نمانلا دعي ملدا اهباركمي هيلع ةفرتوم ةلخ دل نكيرولو ديتسلا يرخاذإ
 . كلذ يف ةيفنحلا ءاهقف لاوقأ يلي اميف ركذنو ءرخآ دجسم ىلإ هفاقوأ لقن زاج فاقوأ هلو هنع .

 -  ةيفنحلا ءاهقف لاوقأ :

 .هنع سانلا قرفتل هيلإ جاتحي الو برخ دجسم نع لئس هنأ يناولحلا ةمئألا سمش نع

 , 29 هعن :لاقف ؟رخآ دجسم ىلإ هفاقوأ فرصي نأ يضاقلل له

 ديسلا لاق .رخآ طابر هبلنجبو .ةراملا ةنع ىنغتسا ديعب طابر : «ةيناخلا ىواتفلا» ىفو - ب

 .ةيرقلا لهأ هنع ىنغتساو برخ اذإ دجسملاك يناثلا طابرلا ىلإ هتلغ فرصت : عاجشلا مامإلا

 40 ازاج ىرخآ دجسم ىلإ نمثلا فرصو بشخلا عابف يضاقلا ىلإ كلذ عفرف

 نم دعي ملو ةيرقلا لهأ قرفت ول» :رديح يلع ةمالعلل «فونصلا بيترت» يف ءاجو - ج
 , 2750(هناكم رخآ ةماقإ يف هنمث فرصو دجسملا اذه عيب زاج اهدجسم يف يلصي

 ضاقنألا هذه عيب زاج هلهأ هنع قرفت دقو بارخلا ىلإ لآو دجسملا ىعادت اذإ» :ًاضيأ ةيفو
 .دجاسملا نم هريغ ءاشنإ يف اهفرصل ضاقنألا هذه عيب نمثب ظافتحالا موزلو يضاقلا نم نذإب

 ملو .هيف ةالصلا ةماقإ مدعب ًاقلطم مهتيرق دجسم لطعتو مهعمجأب ةيرق لهأ قرفت ول كلذكو
 دجسم ءانب ضاقنأ اولقني وأ اوضقني نأ ةيرقلا هذه لهأل ناك دجسم ةرواجملا ةيرقلا يف دجوي

 .©9«مهتيرق يف ًادجسم اهب اونبيل اهلهأ اهنع ضفنا يتلا ةيرقلا .

 “١١8 - ةلباتحلا بهذم :ًايناث :

 هتعفنم تلطعت يذلا ًادجسم برخلا ناك ولو» :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج أ
 ا يف هعيسوت رذعتو هب نيلصملا هلهأ ىلع هقيضب كلذ ناك ولو يح ادم ةدداعإ ترذعتو

 وأ دجسملا اهب يتلا ةيحانلا يأ .هتلحم بارخل هب عافتنالا رذعتو - اها يأ - ادهم ناك وأ

 رهظأ يف زوجيو :بجر وبأ لاق . هلثم يف هنمث فرصيو هعيب حصيف لردع دفسفلا عضوم ناك

 . "ه9 ص جا «نيدباع نبال «راتحملا درد ةنضفشخ]

 .؟ه9ص 25ج «نيدباع نبال «راتحملا درو )١119/56(

 .198١ص ١1ج «ةيفنحلا بهذم ىلع رديح يلع ةمالعلل «فونصلا بيترت» (1755)

 .198١ص 23ج ,ةيفنحلا بهذم ىلع رديح يلع ةمالعلل «فونصلا بيترت» (172751/)
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 جتحي مل اذإ ىرخأ ةيرق يف رخأ دجسم هنمثب رمعُيو دجسملا كلذ عابي نأ دمحأ نع نيتياورلا

 , 278«هلدب يرتشا يذلا يناثلل هعيب دعب دجسملا مكح ريصيو «ىلوألا ةيرقلا يف هيلإ

 تمدهت رادك .هعفانم تلطعتو برخ اذإ فقولا» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو - ب

 هعيسوت نكمي ملو هلهأب قاض وأ .هيف حلصي ال عضوم يف راصو هنع ةيرقلا لهأ لقتنا دجسم وأ

 .هضعب عيب زاج .هضعب عيبب الإ هضعب ةرامع الو هترامع نكمت ملف هعيمج بعشت وأ .هعضوم يف

 .©259«هعيمج عيب هنم ءيشب عافتنالا نكمي مل نإو هتيقب هب ٌرمعُتل

 :رخآ دجسم ىلع دجسم تافوقوم ةلغ فرص 2-6

 هذه ىلإ ةجاحب وه رخآ دجسم حلاصم ىلع دجسم تافوقوم ةّلغ نم لضافلا فرص زوجيو

 ضئاف دجو اذإ رخآ دجسم تافوقوم نم هحلاصم ىلع فرصلاو دجسملا ريمعت زوجيف  حلاصملا

 .هيفكت ال تناك وأ تافوقوم جاتحملا دجسملل نكي ملو تافوقوملا هذه نم

 نأل ؛رخآ دجسم ىلإ فرص دجسملا ةجاح نع لضف امو» : ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 ."2””7«دحاو سبحلاو  فقولا يأ - سبحلا يف ضرغ هل فقاولا
 ملو هتنيزو دجسملا رصخ نم لضف امو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفوا ١

 , 070 مهريغو هناريج ءارقف ىلع كلذ نم قدصتي وأ رخآ دجسم يف لعجي نأ ز < هيلإ جتحي

 :فقولا ةهج ليطعت 2. ١27

 ىلع فقو اذإف ءاهلثم ةهج يف فقولا فرص .فقاولا اهنّيع يتلا فقولا ةهج تلطعت اذإو

 8 نيرخآ نيدهاجم ىلع فوقوملا فرص «لاتقلا هيف لطعتف ناكم يف نيلئاقملا نيدهاجملا

 ىلع فقو ول كلذكو , 79"2ناكمإلا بسح ةلمجلا يف فقاولا ضرغل اليصحت رخآ ناكم

 رخآ رغث ىلإ فقولا فرص هيلإ ةجاحلا تفتنا وأ رغثلا لتخاف نودهاجملا هب.طباري رغث حلاصم

 ةرطنق ىلع فوقوملا ةّلغ تفرص ,ةجاح اهب دعت ملو ءاملا فرحناف ةرطنق ىلع فقو نمو .هلثم

 , 07775 ىرخأ

 . 47١ ص ءا7ج «عانقلا فاشك» (17١ا/54)

 )١1*1/59( ثال5-هاله ص هج «ينغملا» .

 .817ص «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف نم ةيهقفلا تارايتخالا» )٠//18(

 . هالفص ءهج «ينغملا» (15"الالا)

 . 477ص ء7ج «عانقلا فاشك» (17”ا/ابس) . ١497ص .؟7ج «عانقلا فاشكو (9١الالا)
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 ١١817 - مهيلع فوقوملا ضارقنا :

 فقاولا براقأ ىلإ فرصني فقولا نإف ءًلثم هدالوأك مهيلع فوقوملا نم دحأ قبي مل اذإو
 برقأل نوكي هفرصمو ىقبي فقولا :مهدنعف .ةيعفاشلا لاق اذهبو .("9"7دمحأ نع ةياور يف

 ش .""”2نيروكذملا ضارقنا موي فقاولا ىلإ سانلا
 وبأ يلبنحلا يضاقلا مهراتخاو «نيكاسملا ىلإ فرصي هنأ ةيناث ةياور دمحأ مامإلا نعو

 تبجو اذإف ءاهوحنو تارافكلا نم ىلاعت هللا قوقحو تاقدصلا فرصم نيكاسملا نأل ؛ ىلعي

 . مهيلإ تفرصنا فرصملا ةنيعم ريغ ةقدص

 هبشأف هل قحتسم ال لام هنأل ؛ نيملسملا لام تيب يف لعجي هنأ ةثلاث ةياور دمحأ مامإلا نعو
 اةلفففلاا ثراو ال نم لام

 : فقاولا ىلع ةيالولا - م١ 3417

 : ةيالولا هذه بحاص مسا

 ,2577فقولا ىلع رظانلاو مّيقلاب ًاضيأ ىمسيو «يلوتملا» ىمسي فقولا ىلع ةيالولا هل نم

 ؟فقولا يلوتم نيعي نم 2-4

 : ةيفنحلا دنع : ًالوأ

 ربتعم فقاولا طرش نأل ؛ عامجإلاب زاج هسفنل فقولا ىلع ةيالولا فقاولا لعج نإ :اولاق

 هل نوكت فقولا ىلع ةيالولا نإف دحأل ةيالولا طرتشي مل اذإ كلذكو .هب لمعلاو هتاعارم بجتف
 , 00 يضاقللف الإو ناك نإ هيصول مث .بهذملا رهاظ وهو نسحلا نب دمحم مامإلا دنع

 .ربتعم فقاولا' طرش نأل ؛ هفقو ىلع ةيلوتلل ًالهأ هاري نم نّيعي نأ فقاولل نأ كلذ ىنعمو

 .558ص .هج «ينغملا» (1/9/5) .

 .784ص 17ج «جاتحملا ينغم» (15الاله)

 .ه8"5ص .هج «ينغملا» (1١ا/ا/5)

 .رديح يلع ةمالعلل «فونصلا بيترت» باتك نم )١١5( ةداملا )//١181(

 ."ه9ص . ؛ج (راتحملا درو راتخملا ردلا» (4١1ا1/4)
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 ١4 - ةلباتحلا دنع :ًايناث :

 يف ءاج .هيف ةنيعم ةفص طرتشي وأ  هفقو يأ - فقولا ىلع يلوتملا نّيعي نأ فقاولل -أ

 ذا .- فقولا ٍىلع يلوتملا يف يأ هيف رظانلا يف فقاولا طرش ىلإ عجريو» :«عانقلا فاشك»

 ملعألا وأ دشرألاك فصولاب وأ «نالفك نييعتلاب امإ ءامهريغل وأ هيلع فوقوملل وأ هسفنل هطرش

 ,2057!ذك ةفصب وه نم وأ هدالوأ نم ربكألا وأ

 ةيالو فقاولل سيلف هل طورشملا تامف ناسنإل هطرش وأ ًارظان فقاولا طرتشي مل نإف - ب
 ًايمدآ ناك نإ هيلع فوقوملل هيف رظنلا نوكيو فوقوملا نع هكلم ءافتنال رخآ - يلوتم  رظان بصن
 .هل فقولا ةّلغ نأل ؛ًاقساف وأ ناك ًالدع ءديزك ًانيعم

 ةرطنق وأ طابر وأ ةسردم وأ دجسم ىلع فقولا ناك ول كلّْذكو يضاقلل هيلع ةيلوتلا نإف ءاملعلاو

 ,250فقولا دلب ىلع يضاقلا هبينتسي نم وأ يضاقلل - هيلع ةيلوتلا يأ - هرظنف

 :0580ةيعفاشلا دنع :ًاثلاث "١٠1

 بجو رثكأ وأ رظانلا ناك ًادحاو هريغل وأ هسفنل هفقو ىلع رظنلا فقاولا طرش نإ :اولاق -أ
 راصو طرشلا زاج نالفل ةيالولاف ,تام اذإ هنأو نالفل هفقو ىلع ةيالولا لعج ولو .هطرشب لمعلا

 . يضاقلا هطرتشا و هنّيع نم وه يلوتملا

 اهلعجو .هفقو ىلع هسفنل ةيالولا لعج  هنع هللا يضر  رمع نأ كلذ زاوج ىلع لد دقو

 .اهلهأ نم يأرلا يلوأل اهدعب نم مث .,تشاع ام ةصفح هتنبال هدعب نم

 يف عبتملا لوقلا ىلع يضاقلل هفقو يف رظنلاف دحأل هفقو ىلع ةيالولا طرشي مل نإو - ب

 . ةيعفاشلا بهذم

 :ةيكلاملا دنع :ًاعبار 5

 نإف .قحلا اذه هيصولو .هسفنل هيلع ةيالولا لعجي نأو فقولا ىلع رظانلا راتخي نأ فقاولل

 هيصولف ًاتيم فقاولا ناك نإو ءرخآ ًارظان نّيعي نأ هلف يح وهو فقاولا هنّيع يذلا رظانلا تام
 .رظانلا راتخي يضاقلاف الإو .رخآلا رظانلا نّيعي نأ

 )١8199( 4ص .7ج «عانقلا فاشك» 408 .

 )1978( 455ص «."؟ج «عانقلا فاشكم . )١1081( .؟817ص 27ج «جاتحملا ينغم»
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 ةيالولا ىلوتي يذلا وهف ًاديشر ًانيعم ناك نإ هيلع فوقوملاف ًارظان هفقول فقاولا لعجي مل نإف
 هترجأو فقولا اذه ىلع ءاش نم يلوي يضاقلاف ءارقفلاك نيعم ريغ هيلع فوقوملا ناك نإو هيلع
 , 07780 هعير نم

 : يلوتملا طورش - 5

 يه طورشلا هذهو .هيلع فوقوملاو فقولا ةحلصمل اهلك طورش ةلمج يلوتملا يف طرتشي
 . ىناي : ىتأي ام

 ن

 :ةيفنحلا دنع : ًالوأ - ١١978

 ةدّيقم ةيالولا نأل ؛هيلع ًائيمأ هبئانب وأ هسفنب ًارداق ناك نم الإ فقولا ىلع يلوي ال :اولاق
 نأل ؛زجاعلا وأ نئاخلا ةيلوت ةحلصملا نم سيلو .فقولل ةحلصملا طرشب يأ رظنلا طرشب
 زاوج يف يوتسيو .زجعلا وأ ةنايخلا نم ةفصلا هذهب وهو امهنم دحاو ةيلوتب لصحي ال د دوصقملا
 , 255 ريصبلاو ىمعألاو «ىثنألاو ركذلا ءا ًارداق ًانيمأ ناك اذإ ةيلوتلا

 فقولا ىلع ل ال» :- ىلاعت هللا همحر  اشاب يردقل «فاصنإلاو لدعلا نوناق» يف ءاجو
 يلوتملا نوكي نأ نيب قرف الو .فقولا رومأب مايقلا ىلع هبئان وأ هسفنب ًارداق ًانيمأ ناك نم الإ

 طورش هذهو .ةروكذسملا فاصضوألاب افصتم هنوك دعب اريضن . ٍيمعأ , ىثنأ وأ ًاركذ

 ,05©ةلقاع ًاغلاب نوكي نأ هيف طرتشي امك .©*9(ةيولوألا

 :0508ةلبانحلا دنع :ًايناث 9 4

 ةهجل ناكوأ ًاملسم هيلع فوقوملا ناك نإ ًاملسم نوكي نأ فقولا يلوتم يف طرتشي :اولاق - أ
 ىلع فقولا ناك نإف .اليبس نيئمؤملا ىلع نيرفاكلل هللا لعجي نلوإ» : ىلاعت هلوقل دجسمك
 مهريغ وأ مهدحأل رظنلا طرشو رافكلا دالوأ ىلع فقو ول امك رفاكل هيف رظنلا طرش زاج نيعم رفاك

 ريفا .رافكلا نم

 غلابلا ريغوهو  فلكملا ريغ نأل ؛القاع ًاغلاب نوكي نأ رظانلا يف طرتشي :ًاضيأ اولاقو - ب

 "مث. ةصض ١2ج ,ريدردلل ةريغصلا حرشلا» (171/85)

 "8: ض , 4ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» )*١18(

 .«فاصنإلاو لدعلا نوناق نم )١155( ةداملا» )١171/85(
 . «فاصنإلاو لدعلا نوناق نم )١154( ةداملا» )١12086(

 . 42ص .7ج «عانقلا فاشك» (الخك)

 -ةش6* د



 . هيف رظني ال نأ ىلوأ فقولا يفف قلطملا هكلم يف رظني ال - لقاعلا

 فقولا ظفح ةاعارم نأل ؛ هيلع ة ةوقلاو هب ةربخلاو فرصتلا يف ةيافكلا هيف ًاضيأ ط هرتشيو - ج

 .ًاعرش ةبولطم هقوقحو

 ةصفح ىلإ هفقو يف رظنلاب ىصوأ  هنع هللا يضر  رمع نأل ؛ةروكذلا هيف طرتشت الو د

 اهتم هلا يقرع

 عم فقاولا طرشب لمعلا كلذ يف امل لدع قسافلا ىلإ مضيو «ةلادعلا هيف طرتشت الو  ه

 .فقولا ظفح ةاعارم

 فقاولا طرشب ًارظان ناك ءاوس ظفحلا لصحيل نيمأ يوق رخآ فيعض رظان ىلإ مضيو -و

 . هيلع ًافوقوم ناك وأ

 نم ًايّلوتم مكاحلا بصن وأ .ءارقفلا ىلع فقو نأب هيلع فوقوملا ريغل رظنلا ناك نإف -ز
 ىلوو ءارقفلا ىلع فقولا ناك نأب مكاحلا نم هتيالو تناكو ءمهضعبل رظنلا ناك وأ مهريغ

 ةيالو اهنأل ؛فقولا اذه ىلع ىلوُي نميف ةلادعلا طرش نم ّدب الف فقولا لع ًارظان مهنم مكاحلا
 . ميتيلا لام ىلع ةيالولاك ةلادعلا اهل طرتشاف لام ىلع

 :يلوتملا ةرجأ - ١6

 رم كر ا مئاقلل لعجي نأ يضاقلا نود فنانا نودع "تلامس فقولا 0
! 

 , 055 (هلثم رج أ نم رثكأ - ةرجأ

 نإف .فقاولا هل هلعج يذلا لعجلا  يلوتملا يأ  رظانلا قحتسي : ةلبانحلا لاقو - ١١4

 0 ءانمأ ٍنم فقولا هيلإ || جاتحي ام ناكو هب ؛ صخخا 0 رج ودك 00 ناك

 م يال راو 0
 , 0508م

 ةرجأ ىلع داز نإو ,زاج عيرلا نم ًائيش رظانلل فقاولا طرش ول :ةيعفاشلا دنعو - ١١919

 .©21!لثملا ةرجأ ىلع ديزي ال هنإف ءهسفنل طرشو هل رظنلا ناك ول ام فالخب لثملا

 .اشاب يردقل «فاصنإلاو لدعلا نوناق نم (158) ةداملا» ةتضمنف)

 .34"7 4ص 2 جا «جاتحملا ينغم» )١1/89( . 5 08ص « "جا «عانقلا فاشكو» ةيتضكل]
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 : يلوتملا لمع - 4

 ةرامع نم ةداعلا يف هلاثمأ هلعفي ام الإ هسفنب لمعلا نم يلوتملا فلكي الد : ةيفنحلا لاق أ

 رصقي نأ يغبني الو فقولا هوجو يف هه عمتجا ام فرصو' اهعيبو هتالغ عفرو هلالغتساو فقولا

 ءاسنلا هلعفت ام لثم الإ فلكت الف ءًامولعم ًارجأ اهل بّتر ةأرما ىلإ ةيالولا لعج نإو .هيف
 ”ةلففلا ١«ًافرع

 ىلع اهتمسقو هتّلغ ليصحتو ةراجإو فقولا ةرامع يلوتملا ةفيظو :ةيعفاشلا لاقو - ب
 , 07902 تالاغلاو لوصألا ظفحو اهيقحتسم

 .هب ةحلصملا لصحت وحن ىلع فقولل ةمزاللا تافرصتلاب يلوتملا موقي : ةلبانحلا لاقو - ج

 يلوتملا موقيو . ةداع سانلا هب لماعتي ام زواجتي ال نأ ىلع لقأ وأ لثملا رجأب فقولا رجؤي نأ هلف

 ةيابجب موقي نم بصن هل امك .مهريغو مداخو نذؤمو مامإ نم دجسملا فئاظوب موقي نم بيصنب
 , (05759فقولا تاالغ

 :يلوتملا لزع ١8.2

 وأ ًازجاع وأ نومأم ريغ ناك ول - ىلوأ هريغو - فقاولا نم ًابوجو ةيالولا عزنت :ةيفنحلا لاق

 039 هوحنو رمخ برشك قسف هب رهظ

 مكحل فلاخم طرشلا اذهف ءناطلس الو ضاق هلزعي ال نأ طرش وأ هلزع مدع طرش نإو

 .©50"هب لمعي الو ًالطاب نوكيف عرشلا

 ؟هب ىتفملا فسوي يبأ لوق ىلع فقاولا تومب لزعني يضاقلا لبق نم توصنملا يلوتملاو

 , 59 هتوم دعبو هتايح يف ًارظان هلعج اذإ الإ هنع ليكو هنأل

 .اشاب يردقل «فاصنإلاو لدعلا نوناق نم )١19( ةداملا» )١1/4(

 .9"7 4ص .؟ج «جاتحملا ينغم» )١1091(

 .140"ص .7ج «عانقلا فاشك» )١11/47(

 ."١8ص « 14ج «راتخملا ردلا» (1079*)

 ."87؟ص «4ج «راتخملا ردلا» (1144)

 )١171/46( ص «4ج «راتخملا ردلاو 8١".
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 يناثلا عرفلا

 توملا ضرم ضيرملا فقو

 :ديهمت ١

 هلاومأ نم ءاش ام فقي نأ هلو . حيحص هفقوف «هتيفاعو هتحص لاح يف صخشلا ناك اذإ

 دجسملاك ماعلا عفنلا تاذ تاهجلا نم مهريغ وأ اوناك نييمدأ مهيلع فوقوملا نم ءاشي نم ىلع

 يف عرفلا اذه يف هنيبن ام اذه ؟ال مأ حيحصلا فقوك توملا ضرم ضيرملا فقو لهف .هوحنو

 .ةفلتخملا ةيمالسإلا بهاذملا

 :ةيفنحلا بهذم :ًالوأ 3-0

 نم جرخي هفقو ناك نإف - ثراو ريغ يأ - يبنجأ ىلع توملا ضرم ضيرملا فقو اذإ -أ

 تزاجأو ةكرتلا ثلث نم رثكأ ناك نإو .ةثرولا ةزاجإ ىلع فقوتي الو ذفانو زئاج فقولاف ةكرتلا ثلث

 زاجأ نإو «ثلثلا ىلع داز اميف فقولا لطب اوزيجي مل نإو .فقولا ذفن ثلثلا ىلع داز ام ةثرولا

 . 57 يقابلا يف لطبو اوزاجأ ام ردقب زاج ضعبلا نود ضعبلا

 هتلغ مسقتو ,ذفان فقولاف فقولا اذه رخآلا ضعبلا زاجأف ةثرولا ضعب ىلع فقو اذإو - ب
 , (01555فقاولا طرش بسح مهيلع فوقوملا ىلع

 نم رخآلا ضعبلا زجي ملو .ثلثلا نم جرخي فقولاو ةثرولا ضعب ىلع فقو اذإو - ج

 تام اذإف ءاّيح هيلع فوقوملا ماد ام ثرإ ةمسق عيمجلا ىلع مسقي فقولا نإف .فقولا ةثرولا

 نع «رحبلا» يفو» :«راتحملا ٌدر» يف ءاج دقف .هيلع فقولا ريصي نم ىلإ ثلثلا ةلغ تلقتنا

 ام ًادبأ نهدالوأ دالوأو نهدالوأ ىلع مث اهتانب ىلع اهضرم يف ًالزنم تفقو ةأرما :(ةيريهظلا»

 ىضرت ال تخألاو «بأل ًاتخأو نيتنب تفلخنو اهضرم يف تتام مث «ءارقفللف اوضرقنا اذإف ءاولسانت
 ناثلثلا مسقيف «نيثلثلا يف زجي ملو ثلثلا يف فقولا زاج «لزنملا ىوسم اهل لام الو «تعنص امب

 تطرش امك امهدالوأ دالوأو امهدالوأ ىلإ ةلغلا تفرص انتتام اذإف .«ناتنبلا تشاع ام مهماهس
 كيف ىف ةثرولل قل , ةفقاولا

 )١19/45( ؛ ؟ج «ةيدنهلا ىواتفلا» ص460١.

 ) )1/47ص « 14ج «راتحملا درد 45".

 )١11/4( .؟56ص « ؟ج «راتحملا درد

 ه-4ةهك



 اذهب لقثم وهو تابو هلاومأل قرغتسم نيدب نيدم وهو توملا ضرم ضيرملا فقو اذإو د

 .هنيدل ًاديدست هلام عابيو ضقنيو فقولا ذفني مل .فقولا نئادلا زجي ملو نيدلا

 هفقو ىلإ رظني مث «ًالوأ هنيد ىفويف تامو اهل قرغتسم ريغ هلاومأب أطيحم نيدلا نكي مل نإو
 يف ذفن جرخي مل نإو ءاهيف لضافلا نم جرخي هفقو ناك نإف .هتكرت نم لضافلا ىلإ ةبسنلاب
 ,©55©لطب الإو ذفن اوزاجأ نإف «ةئرولا ةزاجإ ىلع ثلثلا ىلع دئازلا ذافن فقوتو ثلثلا

 : ةلباتحلا بهذم :ًايناث

 يف ربتعاف عربت هنأل ؛ةكرتلا ثلث نم هرابتعا يف ةيصولا ةلزنمب توملا ضرم يف فقولا أ

 ىلإ ةجاح ريغ نم مزلو ذفنو زاج ثلثلا نم هفقو جرخ اذإ اذه ىلعو .ثلثلا نم توملا ضرم
 عنمف «ضرملا دوجوب لاملاب قلعت ةثرولا قح هنأل ؛ةثرولا ةزاجإ ىلع دئازلا فقوو «ةثرولا اضر
 ,©0*::ثلثلا ىلع داز امب عربتلا

 ضعب ىلع توملا ضرم ضيرملا فقو يف لبنح نب دمحأ مامإلا نع ةياورلا تفلتخاو
 هذه راتخاو «ةئرولا ةزاجإ ىلع هذافن فقوت لعف نإف .زوجي ال فقولا نأ :هنع يورف «هتثرو

 . يعفاشلا بهذم وهو ليقع نباو يربكعلا صفح وبأ ةياورلا
 يبنجأ ىلع هفقو يف مكحلا وه امك هلام ثلث يأ هثلث مهيلع فقي نأ زوجي : ةيناثلا ةياورلاو

 يف فقي نأ لجرلل زوجي : ينوميملا مهنم ةعامج ةياور يف لاق دمحأ مامإلا نإف .ثراولا ريغ
 ريغ فقولاو .معن :لاق ؟ثراول ةيصو ال هنأ ىلإ بهذت سيلأ :هل ليقف .هتثرو ىلع هضرم

 .هتلغب نوعفتني لب «ةئثرولل اكلم ريصي الو ثروي الو عابي ال هنأل ؛ةيصولا

 ىنعي ةئثرولا ضعب ىلع فقولا نأب ًاجتحم ىلوألا ةياورلا يلبنحلا ةمادق نبا رصن دقو
 نيعلاب ةيضولا هل زوجت ال نم لك ألو ؛ةبهلاك هنم عنميف هضرم يف هلامب ةثرولا ضعب صيصخت
 , 04:02ثلثلا ىلع داز اميف يبنجألاك ةعفنملاب هل زوجت ال

 : 050: 9ةيكلاملا بهذم :ًاثلاث 03

 ةيصولاك توملا ضرم يف فقولا نأل ؛هتئرو ضعب ىلع هتوم ضرم ضيرملا فقو لطبي -أ

 ."18١ص 17ج «ينايبألل «ةيعرشلا ماكحألا حرش» (1/49)

 .هالا ص .هج «ينغملا» )١188٠0(

 )١11801( ها/4-ها/"”ص .هج «ينغملاو .

 .701-307ص 37ج .ريدردلل «ريغصلا حرشلا» )١1805(

 -غ6ال -



 . ثراول ةيصو الو ثراولل

 ثلث نم نوكي نأ هذافنل طرشلاف «ثراو ريغ ىلع توملا ضرم يف فقولا ناك نإو - ب

 ىلعو ثراو ىلع هتوم ضرم يف فقاولا فقو ةئرولا ىلع فقولا نالطب نم ىئثتسيو -ج

 ريغ ىلع امأو . مهيلع ثاريملا ةمسقك ةثرولا ىلع فقولا ةلغ مسقتف .مهبقع ىلعو ثراو ريغ

 هبلصل دالوأ ةثالث ىلع فقو اذإ ءاذه ىلعو .فقاولا طرش بسح ىلع ةّلغلا مسقتف ةئثرولا

 مهنع تامو ثلثلا نم جرخي فوقوملا ناكو . مهبقعو :لاق نأب هبقعو .دالوأ دالوأ ةعبرأو «ءاقشأ

 ةثالثلا هذه نم «ةيعرشلا ةييرفلا ىلع مسقت مهسأ ةثالث نيّيبلصلا دالوألل نإف «مأو ة ةجوز نعو

 «نييثنألا ظح لثم ركذلل نييبلصلا دالوألل يقابلاو «سدسلا مأللو .ةجوزلل نمثلا .مهسألا

 . ةيوستلاو لضافتلا نم هطرش بسح دالوألا دالوأل نوكت ةكرتلا نم ةيقابلا مهسألا ةعبرألاو

 :0*:”ةيعفاشلاو ةيرهاظلا بهذم :ًاعبار 94

 ةيهف ءاذه ىلعو . حيحصلا تافرصتك ةيرهاظلا دنع توملا ضرم ضيرملا تافرصت

 يف اردانس هنوك ة ةهج نم دويق الو هيلع ضارتعا الو ًاذفانو ابيع كعب هفقو كلذكو ضيرملا

 .الصأ ءيش يف امهنيب قرف الو اماعت حيحصلا فقوك وهف .«توملا ضرم

 هقف يف «جاتحملا ينغم»و ,ةيرهاظلا هقف يف "48ص قج «ىلحملا» . 78ص 34ج «ىلحملا» (13805)

 .ا/ا/-/5ص اج ةيعفاشلا
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 ريحت 0

 :نيعوضوم بابلا اذه لمشي

 .هتافو دعب هنفد نيح ىلإ ةافولا هترضح نم قح يف عرش ام :(لوألا)

 هتوم دعب اهكرت يتلا هقوقحو هلاومأ هتكرتب دوصقملاو .ماكحأ نم هتكرتب قلعتي ام : (يناثلا)
 هيمسأف يناثلا عوضوملا امأو .(تيملل ةماعلا ماكحألا) هيمسأف لوألا عوضوملا امأ .اهنع يفوتو

 .(قوقح نم اهب قلعتي امو ةكرتلا) وأ (ةكرتلا ماكحأ)

 : يلاتلا وحنلا ىلع نيلصف ىلإ بابلا اذه مسقأ ءاذه ىلعو

 .تيملل ةماعلا ماكحألا :لوألا لصفلا

 .قوقح نم اهب قلعتي امو تيملا ةكرت : يناثلا لصفلا
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 تدل كلل و
 ريم 1١1١05

 نوتّيمو تاومأو ىتوم موقو .تيمو .تّيم وهف تومي تام :لاقيو «ةايحلا دض توملا

 ملو .هاتْيَم ةدلب هب يبحنل» : ىلاعت هللا لاق ,ثنؤملاو ركذملا (تيملا) يف يوتسيو .نوتيمو
 , 058: 9ةتيم لقي

 مهاشغت مث ضرملا مهيلع دتشي مث نوضرمي مهنأ سانلا توم يف بلاغلاو 7
 هئم تنك ام كلذ قحلاب توملا ةركس تءاجو# : ىلاعت لاق .هدئادش يهو توملا تاركس

 .0؟8:9لقعلاب ةبهاذلا هتدش يأ توملا ةركس :هريسفت يف يرشخمزلا لاق .©*:*4ديحت

 بغارلا لاق . تومي نأ كشويو توملا تاركس هتيشغ نم وه رضتحملاو 2-2

 , 078:5 يدابازوريفلا لاق هلثمو «رضتحملاب توملا هرضح نمع ينكو» : «هتادرفم» يف يناهفصألا

 رضتحملل اهلعف مرحي وأ حابي وأ بجي وأ هركي وأ بحتسي رومأ ةلمج ةيمالسإلا ةعيرشلا يفو
 . هنفد دعبو هئفدو هلسغ تقو ىلإ ةهتوم دعب وأ هتوم دنع وأ هراضتحا دنع

 بوجولاو ةهاركلاو بابحتسالاو ةحابإلا نم ةسمخلا ماكحألا اهيرتعت يتلا رومألا هذهو
 توملا ركذ اهقبسيو . لصفلا اذه عوضوم يهو «تيملل ةماعلا ماكحألا» اهيمسن ميرحتلاو

 دادعتسالا لمهيو هنع لفغي نأ زوجي الف ناسنإ لك ةبقاع توملا نأل ؛هل دادعتسالا ةرورضو .

 .امهدلو توم يف نيدلاولا رجأ يف امك تيملاب ةنيعم ةقالع هل نمل رجأ توملاب لصحي دقو .هل

 )١1804( اهمقرو .ناقرفلا ةروس يف ةيآلاو 27517ص .١ج .يرهوجلل «حاحصلا» 44 .

 )١17806( اهمقر ةيآلاو :ق ةروس] 14[.

 .86”7ص «؟ج «يرشخمزلا ريسفت» (15805)

 باتكلا فئاطل يف زييمتلا يوذ رئاصب»و ء.177١ص «يناهفصألا بغارلل «نارقلا بيرغ يف تادرفملا» (18070)

 . 7354 ص الج «زيزعلا

 ه-قكأ



 :ثحبلا جهنم 89

 : يلاتلا وحنلا ىلع ثحابم ىلإ لصفلا اذه مسقن «هانركذ ام ءوض يفو

 .رجأ نم هب لصحي دق امو توملا ركذ :لوألا ثحبملا

 .هدنعو هل لعفي امو هتومو رضتحملا لاح : يناثلا ثحبملا

 .تيملا لسغ :ثلاثلا ثحبملا

 .تيملا نيفكت : عبارلا ثحبملا

 .هنفدو هيلع ةالصلاو تيملا لمح :سماخلا ثحبملا

 .تيملا ىلع ءاكبلاو ةحاينلا :سداسلا ثحبملا

 . مهل لّعفُيو .هنولعفي امو تيملا لهأ ةيزعت : عباسلا ثحبملا

 .روبقلا ةرايز : نماثلا ثحبملا

 .هتوم دعب تيملا عفني ام : عساتلا ثحبملا

 د57



 كروذلل يره
 رجأ نم هب لصحي دق امو «توملا ركذ

 :توملا ركذ- ١1٠

 ىلعف . .دحأ هيف لداجي الو هيف كش الو هيف عوطقم ءيش اذهو .ناسنإ لك ةبقاع توملا

 ناك نإو تومي ىتح يردي ال هنأل ؛هل دعتسي نأ «رخآلا مويلاو هللاب نمؤي وهو «نذإ ةملععلا

 مويلابو هللاب هناميإ تارورض نمو ءاذه هنيفي تارورض نم هل دادعتسالاف (« توميس هنأ ًانقيتم

 نع لفغي دق ة ملسملا نكلو .رخآلا مويلا ىلع مودقلا لحارم نم ةلحرم لوأ توملا نأل ؛رخآلا

 لوطب ًاقلعتو هبابشو هتوقب ًارارتغا رخآلا مويلاب نمؤي ال نم فرصت فرصتيف «توملا ركذتي الف كلذ

 . .ةايحلا يف هلمأ

 :توملا ركذ نم راثكإلا ١

 موزلب ةميركلا ةيوبنلا ةنسلا تءاج سانلا رثكأ دنع توملا نع ةلفغلا ةبلغلو كلذ لجأ نمو

 :لاق - هنع هللا يضر  ةريره يبأ نع فيرشلا ثيدحلا يف ءاج دقف .«توملا ركذ نم راثكإلا

 . اهعطاق يأ تاذللا مذاهو «2*:*توملا تالا مذاه ركذ نم اورثكأ» : لكي هللا لوسر لاق

 ةيصعملل رجزأ هنأل ؛هنم راثكإلا لب توملا ركذ بدن هيفو» :ثيدحلا اذه حرش يف ءاجو

 . 8"3:«ةعاطلل ىعدأو

 عطقني ىتح تاذللا توملا ركذب اوصغن :ثيدحلا اذه ىنعم يف يلازغلا مامإلا لاقو

 .1*2«ىلاعت هللا ىلع اولبقتف اهيلإ مكنوكر
 ركذ نع لفغي نأ ناسنإلل يغبني ال هنأ ىلع ليلد ثيدحلاو» :«مالسلا لبس» بحاص لاقو

 .152١؟ص « 75ج «هجام نبا نئسو (158048)

 .85 ص 23ج . يوانملل «ريغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيف» )١17809(

 .١787ص 25ج « يلازغلل «نيدلا مولع ءايحإ» )45١"(

 5 و



 نم امف .«توملا ركذ اورثكأ» : ةريره يبأ نع يمليدلل ةياور يفو . توملا وهو ظعاوملا مظعأ

 ,05419:َتوملا هيلع نوهو هبلق هللا ايحأ الإ هّركذ رثكأ دبع

 هترمث توملا ركذ يدؤيل توملا ركذ نم راثكإلاب فيرشلا ثيدحلا درو امنإو -5

 . هيتأي ىتنم يردي ال هنأل ؛ همودقل ؤيهتلاو هدعب املو هل دادعتسالا وهو ةبولطملا

 ةرايز دنع وأ تيملا نفد تقو هروضح لاح يف امك ةردنلا هجو ىلعو ًانايحأ توملا ركذت امأ

 ىلع هبحاص لمحي سفنلا يف ارثأ كرتي الو ىسني نأ ثبلي ال ليلقلا ردانلا ركذتلا اذهف ءروبقلا

 :تابودنملا نم توملا ركذ ١11

 راثكإلاو توملا ركذب رمألا هيلع لمحي ام لقأ نأل ؛توملا ركذ بابحتسا ىلع ليلد ثيدحلاو

 هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج دقف .هقفلا لهأ حرص اذهبو «بابحتسالاو بدنلا ىلع هنم

 ملاظملا نم جورخلاو يصاعملا نم ةبوتلاب هل دادعتسالاو توملا ركذ نم راثكإلا ُنسّيو» : ةلبانحلا
 هلوقلو .4ًادحأ هّبر ةدابعب كرشي الو ًاحلاص المع لمعيلف هّبر ءاقل جري ناك نمف» : ىلاعت هلوقل
 .0815”«توملا «تاذللا مذاه ركذ اورثكأ» :مالسلاو ةالصلا هيلع

 .«هل دادعتسالاو توملا ركذ ناسنالل بحتسي) :«ينغمل ا) يفو

 , 054219(توملا ركذ رثكي نأ دحأ لكل بحتسملا» :«بذهملا» يفو

 :توملا ركذ ىلع نيعيام 4

 هنم بيرق توملا نأب ملسملا نقيت ,نهذلا يف هراضحتساو توملا ركذ ىلع نيعي يذلاو

 وأ هتوق وأ هبابش هعنمي نأ نود ةظحل ةيأ يف توملا هرضحي دق هنأو هريغ نم بيرق وه امك

 رباع وأ بيرغلاك وهف ءاهيف دلخيل ال اهنع لحريل ايندلا ىلإ ءاج هنأ امئاد ركذتيو . ..هتيفاع

 1 .ايندلا يف انه سيلو ةرخآلا يف كانه يلصألا هنطوم نأل ؛ليبس

 ذخأ :لاق  امهنع هللا يضر - رمع نب هللا دبع نع (هحيحص» يف يراخبلا مامإلا ىور

 :لوقي رمع نبا ناكو .« ليبس رباع وأ ٌبيرغ كنأك ايندلا يف نك» :لاقف يبكنمب لكي هللا لوسر

 ) )1"981١"كج .يناعنصلل «مارملا خولب حرش مالسلا لبسو ص90؟١.

 )١14819( «عانقلا فاشكد ج١ ٠ ”ا/* ص .

 ) )19819.9"ص «.هج ,يزاريشلل ءبذهملا» «4 48ص 17ج «ةمادق نبال «ينغملا»
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 , 058195(كتومل كتايح

 ىنعم : يوونلا لاق» :رمع نبا ثيدحل «ينالقسعلا رجح نيا مامإلا حرش» يف ءاجو

 امب اهنم قلعتت الو اهيف ءاقبلاب كسفن ثّدحت الو ًانطو اهذختت الو ايندلا ىلإ نكرت ال :ثيدحلا
 هسفن نمؤملا لّرني نأ دارملا :- يوونلا ريغ يأ  هريغ لاقو .هنطو ريغ يف بيرغلا هب قلعتي ال
 عجري يذلا هنطوب قلعتم هبلق لب «ةبرغلا دلب نم ءيشب هبلق قلعي الف ,بيرغلا ةلزنم ايندلا يف

 وأ .بيرغلا نأش اذهو هنطو ىلإ عوجرلل هزاهجو هتجاح يضقيل ايندلا يف هتماقإ لعجيو ؛هيلإ
 هدلب .ةماقإلا دلب ىلإ ريسلا مئاد وه لب  هنيعب ناكم يف رقتسي ال رفاسملاك نوكي

 , 05810( يلصألا

 نم عزتنم وهف «خلإ . . .حابصلا رظتنت الف تيسمأ اذإ :رمع نبا لوق امأو ١26
 «حابصلا رظتني ال نأ ىسمأ اذإ هل يغبني لقاعلا نإو «لمألا رصق ةياهنل نمضتم وهو ثيدحلا
 .كلذ لبق هكردم هلجأ نأ نظي لب .ءاسملا رظتني ال نأ حبصأ اذإو

 .كتوم دعب هعفن ىقلت ام لمعا : يأ (خلإ . . .كضرم لبق كتحص نم ذخ) رمع نبا لوقو
 ىَشْحُيف ءلمعلا هنكمي الف ناسنإلا ىلع أرطي دق ضرملا نإف حلاصلا لمعلاب كتحص مايأ ردابو
 .20581هدنم ةعاس تالو مدنيف حلاص لمع ريغب هبر ىلع مدقي نأ كلذ يف طرف نم ىلع

 هلبق اولحر نيذلا هنارقأو هباحصأ ناسنإلا ركذت توملا ركذ ىلع نيعي امم كلذكو 5
 . . .هيلإ هوقبس دق مهو توملا رظتني لظ دق وهف ,نولحري مهو وه ىقبيل مهيلع هل زايتما الو
 ىلإ مهرقتسم ثيح ىلإ مهب قلطنيل راطقلا بوكرل مهرود نيرظتنملا نيرفاسملاك مهو وهف
 . .ربقلا

 ةرخآلا ركذت اهنإف روبقلا ةرايز هنايسن مدعو هركذو توملا ركذت يف عفنيو ديفي امم كلذكو
 . .ةرخآلا ىلإ لوصولل هنم دب ال توملاو

 :ضيرملل توملا ركذ 7

 ةيوبنلا ةنسلا اهب تدرو يتلا ةبحتسملاو ةيودنملا رومألا نم هنم راثكإلاو توملا ركذ ناك اذإو

 . 777ص ١١2ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» )١17815(

 ,39-71986”:غص ١ ١ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصال )1١816(

 . ١37ه ص ١١21ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصا» (١"ماك5)
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 هريغ نم هل ًابابحتسا رثكأو ضيرملل دكآ  هنم راثكإلاو توملا ركذ  رمألا اذُه نإف «ةفيرشلا

 مل ام حوتفم اهباب نأل ؛ ؛حوصنلا ةبوتلا ىلإ عراسي نأ هيلعف ©2419هب توملا تامدقم لوزنل

 ةصرف هيلع عيضتف ةبوتلل ًاعستم دجي الو هيلع مجهي دق توملا نأل ؛كلذ يف فّسي الف رغرغي

 .ىرخأ ة ةرم هيلإ دوعت ال دقو ةبوتلا

 :ضيرملل توملا ركذ همزلتسيام- ١4

 توملا تامدقم لوزنل هريغ نم هيلإ جوحأ ضيرملا نأو .هل دادعتسالل توملا ركذ ناك اذإو

 رضاح ماد ام رثكي نأب توملل دادعتسالل يرورض وه ام ىلإ عراسي نأ مزلتسي هلك كلذ نإف .هب

 يراوعلاو عئادولاو ملاظملا درب قوقحلا ءادأ ىلإ ردابي نأو ءهللا ركذو نآرقلا ةءارق نم نهذلا

 هنيبو هنيب نمو هباحصأو هناريجو هبراقأ لالحتسا كلّذكو دلو وأ ةجوز نم هتيب لهأ لالحتساو
 نأ هيلعو ,مهوحن هنم تردص دق ةملظم لك نم هتمذ اوؤربي نأ ًاعيمج ءالؤه نم بلطيف ةلماعم

 متخ يف دهتجيو كلذ ة ةقشم ىلع ربصيو «تاساجنلا بانتجاو سمخلا تاولصلا ىلع ظفاحي

 , 0541 هعبضو ذيفنتو هنويد ءاضقب يصويو .لاوحألا لمكأب هرمع

 .١١8 هريغ تومب ناسنإلا رجؤي دق :

 هل تام اذإ لجرلا اذكو اهدالوأ تومب رجؤت ةأرملاف هريغل رجأ ناسنإلا تومب لصحي دقو

 .ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا ىف ءاج امك دالوأ

 :اذه يف درو ام يلي اميف ركذنو

 :نادلو اهل تام اذإ ةأرملا رجأ

 نيك ءاسنلا نإ» :- هلع هللا يضر - ديعس أ نع (هحيجص)» يف يراخبلا مامإلا جرحخأ

 نم ًاباجح اهل اوناك دلولا نم ةئالث اهل تام ةأرما اميأ :لاقو نهظعوف ًاموي انل لعجا : لك يبنلل

 , 05412نانثاو :لاق ؟نانثاو ٠:ةأرما تلاق .رانلا

 تام اذإو : يأ «نانثاو» :اهلوقو . عمجلاو درفملاو ىثنألاو ركذلا لمشي «دلولا نم» :هلوقو 20

 ,00كلذك مكحلاف نانثا تام اذإو :يأ «نانثاو» :لاقف ؟مكحلا ام نانثا اهل

 ."985ص ١2ج «جاتحملا ينغم» )١188190(

 .784-886ص 1١ج :تادارإلا ىهتنم حرش» (1414)

 .86١١ص ءا"ج («يراخبلا حيحص» (18819)

 . ١؟71ص اج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» (18870)

0 



 :دالوأ ةثالث هل تام اذإ لجرلا رجأ 60

 ملسمل تومي ال» :لاق لكك يبنلا نع ةريره يبأ نع «هحيحص» يف يراخبلا مامإلا ىور

 .«مسقلا ةّلحت الإ رانلا جليف دلولا نم ةثالث

 تومب رفاكلل ةاجن ال هنأل ؛طرش مالسإلا ديق «ملسمل تومي الو :هلوق» :هحرش يف ءاجو

 لمشت مومع اهيف ةظفللا هذهو . ىصاعملا نم ةمالسلاو ناميإلاب رانلا نم وجني امنإو .هدالوأ

 الإ رانلا جليف» : هلوقو .ءاسنلاب ةديقم اهنإف «ةريره يبأل ةقباسلا ةياورلا فالخب ءاسنلاو لاجرلا

 اهب دارملاو «نيميلا وهو مسقلا هب لحني ام «مسقلا ةّلحت» ىنعمو .رانلا لخدي يأ «مسقلا ةلحت

 : ىلاعت هلوقب هيف همسق هب هللا ربي ام ردقب اهيف لعجي نكلو اهب هبقاعيل رانلا لخدي ال هنأ انه
 , 0527(كاهدراو الإ مكنم نإو#

 :نادلو هل تام اذإ لجرلا رجأ 2-7

 هل تومي ٍةأرما الو ٍءىرما نم ام» :لاق لكي هللا لوسر نأ ةديرب نع رازبلاو مكاحلا جرخأ

 لاق «نانثاو :لاق ؟نانثاو : هللا لوسر اي :باطخلا نب رمع لاقف .ةنجلا هللا هلخدأ الإ دالوأ ةثالث

 , 289دانسإلا حيحص : مكاحلا

 :دحاو دلو امهل تام اذإ ةأرملا وأ لجرلا رجأ 2-1

 اذإ» :لاق هيك هللا لوسر نأ» : يرعشألا ىسوم يبأ نع «هعماج» يف يذمرتلا مامإلا جرخأ

 ةرمث متضبق :لوقيف .معن :نولوقيف ؟يدبع َدِلو متضبق :هتكئالمل هللا لاق .دبعلا دلو تام

 اونبا : هللا لوقيف . عجرتساو كدمح :نولوقيف ؟يدبع لاق اذام :لوقيف . معن :نولوقيف ؟هداؤف

 .058559عدمحلا تيب هومسو ةئنجلا يف ًاتيب يدبعل

 تام اذإ ةأرملا نأ «يل ودبيو .دحاو دلو هل تام نم رجأب حيرص فيرشلا ثيدحلا اذهف
 .هدلو ىلع بألا نم اهدلو ىلع ةقفش لقت ال يهو مأ اهنأل ؛ثيدحلا اذه اهلمش دحاو دلو اهل

 صاصتخا ىلع ليلدلا ماق اذإ الإ ءاسنلاو لاجرلا لمشت اهنأ ةعيرشلا ماكحأ يف لصألا نأ امك

 . صاصتخالا ىلع انه ليلد الو ءمكحلاب نيفنصلا دحأ

 . 37332ص 28ج «ينيعلا حرشب يراخبلا حيحصال ةتيسفل

 . 1١؟7ص الج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» )١18877(

 ١٠١. ١ص « 4ج «يذمرتلا عماج» 855

 كا



 - ىلاعت هللا همحر  يراخبلا نأ :«يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» يف ءاجو . 4

 ٌءازج يدنع نمؤملا يدبعل ام : لجو زع هللا لوقي» :لاق ِهِكَي هللا لوسر نأ ةريره يبأ نع ىور

 اذه يف ينالقسعلا رجح نبا لاق «ةنجلا الإ هبستحا مث ايندلا ٍلهأ نم ُهيفص تضيق اذإ
 , 0050 2(9كلذ يف درو ام 3 وهو .هقوف امف دحاولا هيف لخدي اذهو :ثيدحلا

 :لاق 5 :رذ وبأ لاقف راك نب أح انس ا اونج نحال اتاجر ةلا

 ركذلا لمشت «نم» ةملكو , 054:©ادحاوو :لاق :اذيخاو تمدق :بعك نب ّيبأ لاقف .نينثاو

 .ليلدب الإ نيفنصلا دحأب صتخت الو اهعضو لصأب ىئثنألاو

 :باستحالا ديقب رجألا لوصح 2-75

 ديقم اهانركذ يتلا ةفيرشلا ثيداحألا يف ءاج امك امهدلو تومب لجرلل وأ ةأرملل رجألاو
 اذإ ٌءازج يدنع نمؤملا يدبعل ام» : ًاعوفرم ةريره يبأ ثيدح يف ءاج امك باستحالاب هلوضح

 هلا ءاضقب ايضار ريض يأ هبستحا ىنعمو .«ةنجلا الإ هبستحا مث ءايندلا لهأ نم هّيفص ٌتضبق
 باستحالا نم نذإ ّدب الف . ىلاعت هللا دنع ًارجأ بلط يأ اذكب نالف بستحا انلوقو . ةليشق ايعاو

 ديق اهيف دري مل يتلا ةقلطملا ثيداحألاو .امهدلو لجرلا وأ ة ةأرملا دقف ىلع هللا نم رجألا لاونل
 .باستحالا ظفل اهيف دراولا ةديقملا ثيداحألا ىلع لمحت باستحالا

 .9١١؟ص ”ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» (19875)

 : يأ ًانيصح ًانصح» : هلوقو .اوغلبي مل : يأ «ثنحلا اوغلبي مل» : هلوقو .7١51ص ء« ١ج ههجام نبا نئسو (18856)
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 باقل تابوتك

 ةناضحلا :سداسلا لصفلا

 :ثحابم ةثالث ىلإ لصفلا ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت ٠6

 ةناضحلا فيرعت :لوألا ثحبملا

 - يعرشلا حالطصالا يف ةناضحلا 1١711  ةغللا يف ةناضحلا فيرعت 5

 .راتخملا فيرعتلا 9-6

 ةناضحلا قح هل نم : يناثلا ثحبملا

 :بلاطم ةثالث ىلإ ثحبملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم - 1١770 - ديهمت 848

 ةناضحلل يعرشلا فييكتلا :لوألا بلطملا

 لاجرلل ةناضحلاف ءاسنلا دجوت مل نإ ٠١777 ءاسنلل اهنأ ةناضحلا يف لصألا 9 0

 ةيفنحلا هقف نم :ًالوأ  ةناضحلا فيبكت يف ءاهقفلا لاوقأ - ٠١774  ؟بجاو مأ قح - ١١77
 نم :ًاثلاث 1١7717  ةيعفاشلا لاوقأ نم مهفي ام - ٠١775  ةيعفاشلا هقف نم - ًايناث - - 1١776

 ٠١87٠  ةيرفعجلا هقف نم :اسماخ ٠١ 71؟8  ةلبانحلا هقف نم :اعبار_ ١٠١778 ةيكلاملا هقف

 بترتي ام ٠١ 777 - هعفدو ضارتعا ٠١7737  حجارلا لوقلا - ٠١771 - ميقلا نبا مامإلا لوق -

 7١٠ه  دلولل اقح ةناضحلا رابتعاب تينب ماكحأ 5*٠١7   ماكحأ نم ةناضحلا فييكت ىلع

 . ةنضاحلل ًاقح ةناضحلا رابتعاب تينب ماكحأ -

 قاقحتسالا يف مهبيترتو ةناضحلل نوقحتسملا :يناثلا بلطملا

 :عورف ةعبس ىلإ بلطملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم - ٠١5 - تمهيد  1١7177

 قاقحتسالا يف مهبيترتو ةناضحلا نيقحتسملا يف ةيفنحلا بهذم :لوألا عرفلا
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 تاوخألا :ًاثلاث 1١74٠ بألا مأ مث مألا مأ :ًايناث 8#*١١   مألا :ًالوأ - ٠١

 تنب :اسماخ_- ٠١747 ةلاخلاوأ تخألا :ًاعبار- ٠١741 -مأل تاوخألا مث تاقيقشلا

 - ؟ةلاخلا مأ بأل تخألا تنب :ًاسداس - 1١747  مأل تخألا تنب مث ةقيقشلا تخألا

 مألا ةلاخ :ًاعسات - ١١745  تامعلا :ًانماث ٠١48  خألا تنب مث ةلاخلا :ًاعباس - 4

 - ٠١744 - العصبات  ٠١749 - ءابآلاو تاهمألا تامع :ًارشاع ١١7417 بألا ةلاخ 8

 - ١١76١  ثانإلا ةناضح يف ةلاخلاو لاخلاو ةمعلا ينبل قح الو - ١١76٠  ماحرألا ووذ

 .قاقحتسالا ةجرد يف يواستلا دنع حيجرتلا

 قاقحتسالا يف مهبيترتو ةناضحلا نيقحتسملا يف ةيعفاشلا بهذم :يناثلا عرفلا

 لكل ةناضح ال 1١708  ؟نهدحو ءاسنلا عامتجا دنع ةناضحلا نمل :ًالوأ 6

 : ًاعلاث ١٠١”همه- ؟مهدحو لاجرلا عامتجا دنع ةناضحلا نمل :ًايناث ٠١765 - ثرت ال ةدج

 ؟ءاسنلاو لاجرلا عامتجا دنع ةناضحلا نمل

 . قاقحتسالا يف مهبيترتو ةناضحلا نيقحتسملا يف ةيكلاملا بهذم :ثلاثلا عرفلا

 يأ مألا مألف مألا دجوت مل نإ - ٠١781  ةناضحلا يف اهريغ ىلع مألا ميدقت - 5

 مث يصولل ةناضحلاف ركذ نمم دحأ دجوي مل نإف - ٠١768 - تلع نإو نوضحملا دلولا ةدج

 مأل يذلا ىلع قيقشلا صخشلا مدقي - ١٠١764  خألا نبال مث بألا ةهج نم دجلل مث خألل

 ةبصعل مث قتعملل ةناضحلا - ٠١7٠  لاخلل الو مأل دجلل ةناضح الو .بأل يذلا ىلع اذهو

 قاقحتسا يف نيواستملا نيب حيجرتلا هجوأ - ١١751  هتبصعف قتعملا قتعمل مث قتعملا

 . ىثنأ نوضحملاو ًاركذ نضاحلا ناك اذإ - ٠١77  ةناضحلا

 قاقحتسالا يف مهبيترتو ةناضحلا نيقحتسملا يف ةلبانحلا بهذم : عبارلا عرفلا

 ٠١7 - دلولا ةناضحب سانلا قحأ أمه  ١٠١5584 ىلإ مألا دعب نمو أمهاتها  ٠١756 -

 مث بألا يبأ دجلل مث ىبرقلاف ىبرقلا هتاهمأل مث بألا ىلإ ةناضحلاف اهتاهمأو مألا دجوت مل نإ

 خلا . . .هتاهمأ ىلإ بألا دج مث دجلا تاهمأ ىلإ ١١755 - تاوخألل مث -  - 1١7517مث

 ةمعلل مثةلاخلا -٠١758 خلإ . هتاوخأ تانبو نوضحملا ةوخإ تانبل مئ- ٠١59 مث-

 للعصبة  ١٠١717١ - مدقت نم ريغ ماحرألا يوذل ةناضحلا مث - 717/1  - 1١يقحتسم نيب حيجرتلا

 الحضانة  ١١77/7 .ةناضحلا قح طاقسإ
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 قاقحتسالا يف مهبيترتو ةناضحلا نيقحتسملا يف ةيرهاظلا بهذم : سماخلا عرفلا

 جتحا ام ٠١7174 - خلا . . .تخألا وأ خألا وأ بألل مث ةناضحلاب قحأ مألا ٠١1

 . ةناضحلا يقحتسم نيب حيجرتلا - 1٠١7176 يرهاظلا مزح نبا هب

 قاقحتسالا يف مهبيترتو ةناضحلا نيقحتسملا يف ةيرفعجلا بهذم : سداسلا عرفلا

 ناوبألا دجوي مل نإ - 71١٠/ا/  ؟ةناضحلاب قحألا نمف ناوبألا دجو نإ : ًالوأ
 ددعت نإو هل ةناضحلاف ًادحاو قحتسملا ناك نإ - 1١7748 - خلا . . .بألا يبأل ةناضحلاف

 .خلا .. .قاقحتسالا ةجرد يف نيواستم اوناك نإ مهنيب عرقأ نوقحتسملا

 قاقحتسالا يف مهبيترتو ةناضحلا نيقحتسملا يف ةيديزلا بهذم : عباسلا عرفلا

 - نيدلاولا دعب ةناضحلا ١١78٠١  ؟ةناضحلاب قحألا نمف نادلاولا دجو نإ ٠١49

 0 ٠585 - مراحملا ةبصعل روكذلا اهقحتسا ةناضحلل ةقحتسم دجوت مل نإ 0١-.

 الف ىثنألا امأ ًاركذ ناك نإ نوضحملل مراحملا ريغ ةبصعلل مث - ١١7817 - مراحملا ماحرألا

 مث « ىثنألا نود ركذلا ةناضح يف مرحم ريغ محر يوذ ىلإ مث - ١١7486 - اهيلع مهل ةناضح

 . يضاقلل

 (نضاحلا طورش) ةناضحلا نيقحتسملا طورش :ثلاثلا بلطملا

 :عورف ةرشع ىلإ بلطملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم - 1١787  ديهمت -6

 ْ لقعلاو غولبلا - لوألا طرشلا :لوألا عرفلا

 ؟لقعلا عم دشرلا طرتشي له - ٠١784 - طرشلا اذه يف فالخ ال417

 ةيرحلا يناثلا طرشلا : يناثلا عرفلا

 يف ةيرحلا طرتشت :لوألا لوقلا ٠ مرا اذه يف ءاهقفلل نالوق - ٠١8

 حجارلا لوقلا - ٠١797 نضاحلا يف ةيرحلا طرتشت ال : يناثلا لوقلا - ٠١741١ - نضاحلا

 مالسإلا - ثلاثلا طرشلا :ثلاثلا عرفلا

 ةيفنحلا بهذم :ًآلوأ - ١١7844 - ًاملسم نوضحملا ناك اذإ طرشلا اذه طارتشا 98١١م

 :ةيناثلا ةلاحلا - ١١7845  ريغصلا ةناضح ىف ةملسملاك ةيباتكلا : ىلوألا ةلاحلا - ١١796

 - الا



 ةلاحلا ٠١17937 - نضاحلا مالسإ طرتشيف رفكلا هيلع فاخي وأ نايدألا لقعي ريغصلا ناك اذإ

 ةناضحلا تناك اذإ :ةعبارلا ةلاحلا - ١١748 - نوضحملا مأ تناك ولو ةدترملل ةناضح ال : ةثلاثلا

 نوضحملا ناك اذإ رفاكل ةناضح الف نوضحملاو نضاحلا نيب نيدلا داحتا طرتشيف ةبصعلل

 ناك ولو هتناضح يف ًاطرش نضاحلا مالسإ سيل  ةيكلاملا بهذم :ًايناث - 1١749 - ًاملسم
 نوضحملا ناك اذإ طرش نضاحلا مالسإ  ةيعفاشلا بهذم :اثلاث ٠٠*1١  املسم نوضحملا

 :اسماخ ١١:37  ملسم ىلع رفاكل ةناضح ال  ةلبانحلا بهذم :اعبار - ٠١0١  املسم

 بهذم :أسداس 07*١١  املسم نوضحملا ناك اذإ طرش نضاحلا مالسإ  ةيرفعجلا بهذم

 لوقلا - ١١04 - ًاملسم ناك نإو عاضرلا ةدم ريغصلا اهدلو نضحت ةرفاكلا مألا  ةيرهاظلا
 . حجارلا

 نيدلا يف ةنامألا  عبارلا طرشلا : عبارلا عرفلا

 /1١١01-  طرشلا اذه يف ءاهقفلا لاوقأ - ٠١05  نيدلاب ةنامألاب دوصقملا ٠٠ه

 عناملا قسفلاب دوصقملا - 05*١١ - حجارلا لوقلا - ١١08  طرشلا اذه يف ميقلا نبا يأر

 ىلع بترتي ام - 1١1١ - ةناضحلا نم عناملا قسفلا ردقي يضاقلا - ٠١*٠١  ةناضحلا نم

 .نضاحلا قسف يضاقلا ريدقت

 نوضحملا ىلع ةنومأم ةنضاحلا نوكت نأ - سماخلا طرشلا :سماخلا عرفلا

 ىلع ةنومأم ريغ ةنضاحلا لعجي ام - ١١1  نمأتسي ال ةنامألا عيضم

 لامهإ مدع همزليف نضاحلا يف هطرتشن ةنضاحلا يف هانطرتشا ام - ١١1 - نوضحملا

 .نوضحملا

 ةناضحلا ىلع ةردقلا - سداسلا طرشلا : سداسلا عرفلا

 - طرشلا اذه يف ءاهقفلا لاوقأ نم 16*٠١  ةناضحلا ىلع ةردقلاب دوصقملا 65

 . ءاهقفلا لاوقأ لوح تاظحالم 5

 ضرملا يف ءاهقفلا لاوقأ نم - ٠١18  نوضحملاب رضملا ضرملاب دوصقملا - 7
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 .رضملا ضرملا يف ءاهقفلا لاوقأ لوح تاظحالم - ٠١19  رضملا

 يبنجأ نم ةجوزتم ةنضاحلا نوكت ال نأ  نماثلا طرشلا :نماثلا عرفلا

  0٠اذه ىف لاوقأ ةثالث الشرط  7١*١١ - لوق :لوألا لوقلا ةلدأ الجمهور 

  9و : يناثلا لوقلا ةلدأ الظاهرية  77*٠١ - مامإلا نع ةياور وهو :ثلاثلا لوقلا ةلدأ

 دمحأ - ٠١754 - يناثلا لوقلا ةشقانم - ١٠"؟”8  ثلاثلا لوقلا ةشقانم - 75*١١ - لوقلا

 هتلدأ ةوقل لوألا لوقلا : حجارلا - ١١71 ةناضحلل طقسملا جاوزلاب دوصقملا 78*١١ - رثأ

 اهدلول هتجوز ةناضحب يبنجألا جوزلا اضر - ٠١779 - اهتناضحب دلولا يبأو ةجوزلاو جوزلا اضر

 8٠*٠١ - يبنجأ ريغ نم ةنضاحلا جاوز .

 ةناضحلا قحتسم يف ىرخأ طورش : عساتلا عرفلا

  ناكملا زرح أ  ةيكلاملا طورش نم ”٠١١  ةيعفاشلا طورش نم ١

 . نضاحلا رفس مدع  ج ١١74 ريغصلا هتناضح يف لجرلا نيعي نم دوجو ب  ١١م#

 هطوقس دعب ةناضحلا قح ةدوع :رشاعلا عرفلا

 - ؟هطوقس دعب ةناضحلا قح دوعي له ١١5  ةناضحلا قح طوقس مه
 بهذم :ًاثلاث "١١ - ةيعفاشلا بهذم :ًايناث #٠١  ةيفنحلا بهذم : ًالوأ ١٠١م
 - ٠١41 - عونمملا داع عناملا لاز اذإ :ةلبانحلا دنع ةدرطملا ةدعاقلا 4٠*١١  ةلبانحلا
 - ةيكلاملا بهذم 47*١١  ةيديزلا بهذم :ًاسماخ 417*1١١  ةيرفعجلا بهذم :ًاعبار

 دنع :ًالوأ  عونمملا داع عناملا لاز اذإ ةدعاق يف بهاذملا ءاهقف لاوقأ ةصالخ - 64
 دنع :ًاعبار /41*١١  - ةيرفعجلا دنع :ًاثلاث 45*١١  ةيفنحلا دنع :ًايناث 4١١ه  ةلبانحلا
 . حجارلا لوقلا - ٠١44  ةيكلاملا دنع :ًاسماخ - ١١44 - ةيديزلا

 ةناضحلل ةماعلا ماكحألا :ثلاثلا ثحبملا

 :بلاطم ةتس ىلإ ثحبملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم 3٠ تمهيد  1١61

 ةناضحلا ىلع رابجإلا :لوألا بلطملا

 يف ءاهقفلا لاوقأ - 88*٠١ اهل يعرشلا فييكتلاب قلعتم ةناضحلا ىلع رابجإلا 7+

 - ةيعفاشلا لاوقأ نم :ًايناث ١١84  ةيفنحلا لاوقأ نم :ًالوأ - ةناضحلا ىلع رابجإلا
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 : ًاسماخ ١١ هزل  ةلبانحلا لاوقأ نم :ًاعبار ه5 - ةيكلاملا لاوقأ نم :ًاعلاث _ ١ موو

 . حجارلا لوقلا - ٠١689 - ةيرفعجلا لاوقأ نم :اسداس - ١٠ه4  ةيديزلا لاوقأ نم

 ةناضحلا ةرجأ : يناثلا بلطملا

 :عورف ةسمخ ىلإ بلطملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم - 1١51 - ديهمت

 ةناضحلا ةرجأ يف ةيفنحلا بهذم :لوألا عرفلا

 ةناضحلا ةرجأ بجت له 57*٠١  ؟اهدلو ةناضح ىلع ةرجأ مألا قحتست له 5

 بجت نم ىلع ٠١56  مداخلاو نكسملا ةناضحلا ةرجأ نم 515*٠١١  ؟اهيلع رابجإلا عم

 - نوضحملا مراحم نم ةعربتملا : ًالوأ  ةناضحلاب عربتلا - ٠١55  نوضحملا ةناضح ةرجأ
 :ايناث ١١8/٠  ةثلاثلا ةلاحلا - 59*٠١  ةيناثلا ةلاحلا - ٠١54 - ىلوألا ةلاحلا ١٠”ا/

 مألا ريغ ١١81/7  ةناضحلاب ةعربتملا دجوت مل اذإ - ٠١/١  نوضحملا نم ةيبنجأ ةعربتملا
 . عاضرلاب عربتلاو ةناضحلاب عربتلا نيب قرفلا - /١١7  ةناضحلاب عربتلا يف مألاك

 ةناضحلا ةرجأ يف ةيعفاشلا بهذم : يناثلا عرفلا

 ًامداخ مدقي بألا 10*٠١  أمأ تناك ولو ةناضحلا ةرجأ ةنضاحلا قحتست 2-4
 .هدلو ةناضحل

 ةناضحلا ةرجأ يف ةيكلاملا بهذم :ثلاثلا عرفلا

 .ةنضاحلل ىنكسلا  ١٠ا/ا/  اهتتاضح ىلع ةرجأ ةنضاحلل سيل :ًالوأ - ٠

 ةناضحلا ةرجأ يف ةلبانحلا بهذم :عبارلا عرفلا

 عاضرلل ةأرملا راجئتسا ٠١0/4  ًامأ تناك ولو ةناضحلا ةرجأ قحتست ةنضاحلا - 4
 . ةناضحللو

 ةناضحلا ةرجأ يف ةيديزلا بهذم : سماخلا عرفلا

 نم دلولا لقن بألل - ٠١81١  امأ تناك ولو ةناضحلا ةرجأ قحتست ةنضاحلا
 .نيطرشب اهريغ ىلإ همأ ةناضح

 ةناضحلا ناكم :ثلاثلا بلطملا
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 :عورف ةسمخ ىلإ بلطملا ميسقت :ثحبلا جهنم - 1١87 - ديهمت 01

 ةناضحلا ناكم يف ةيفنحلا بهذم :لوألا عرفلا

  ؟ةناضحلا ناكم رييغت زوجي ىتم 86*٠١  نيجوزلا ناكم ةناضحلا ناكم 61

 ةلاحلا - ٠١89 - ةثلاثلا ةلاحلا - 88*٠١  ةيناثلا ةلاحلا /81”**١٠١   ىلوألا ةلاحلا 5

 نوضحملا هدلو دلولا جارخإ ٠١841١ - نوضحملاب مألا ريغ ةنضاحلا لاقتنا - 4٠*٠١  ةعبارلا

 . ةنضاحلا همأ دلب نم

 ةناضحلا ناكم يف ةيعفاشلا بهذم : يناثلا عرفلا

 دلب ىلإ ةلقنلا نيوبألا دحأ دارأ اذإ - 88*١١  هيدلاو نم ميقملا عم دلولا ىقبي 9

 .رخآ

 ةناضحلا ناكم يف ةلبانحلا بهذم :ثلاثلا عرفلا

 دحأ هيلإ لقتنملا دلبلا ناك اذإ 46*٠١ بيرق دلب ىلإ دلولا يوبأ دحأ لاقتنا 15

 .دحاو دلب ىلإ ناوبألا لقتنا اذإ - 94*١١  ًاديعب نيوبألا

 ةناضحلا ناكم يف ةيكلاملا بهذم : عبارلا عرفلا

 نع ةنضاحلا ترفاس اذإ - ٠١44  هرفس يف هعم هذخأ نوضحملا يلول زوجي - 1

 . ةنضاحلاو يلولا فيلحت - 949*١٠١ - نوضحملا يلو دلب

 ةناضحلا ناكم يف ةيرهاظلا بهذم : سماخلا عرفلا

 .بألا لقتنا نإو مألا ةناضح ىقبت - 

 ةناضحلا ةدم : عبارلا بلطملا

 ةناضحلا ةدم يف ةيفنحلا بهذم :لوألا عرفلا

 ءانغتسا نس 5٠7 ٠١  ةنضاحلا نع هئانغتسا نيح ىلإ ريغصلا ةناضح ةلم

 نس يف فالخلا - ٠١4٠8 - نينس عبسب ءانغتسالا نس ليلعت - ٠١5٠ 4  ةنضاحلا نع ريغصلا

 - ةنوضحملا ضيح يف فالتخالا ٠١4٠01 - ةريغصلا ةناضح ةدم ١٠١405  ءانغتسالا
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 .ةناضحلا ةدم ديدمت ١١409 - ةنوضحملا نس يف فالتخالا 4

 ةناضحلا ةدم يف ةيعفاشلا بهذم : يناثلا عرفلا

 .زبيمتلا نس - ٠١41١ - زييمتلا نس نوضحملا غولب ىلإ ةناضحلا ةدم ١

 ةناضحلا ةدم يف ةلبانحلا بهذم :ثلاثلا عرفلا

 . ةناضحلا ةدم ديدمت ٠١ 417”  نينس عبس نوضحملا غولب ىلإ ةناضحلا ةدم- 5

 ةناضحلا ةدم يف ةيكلاملا بهذم : عبارلا عرفلا

 .لكشملاو ىثنألا ةناضح ةدم ١٠١418 - غولبلا ىلإ ركذلا ةناضح -4

 ةناضحلا ةدم يف ةيرفعجلا بهذم : سماخلا عرفلا

 ناتنس يهو هعاضر ةدم ركذلل ةبسنلاب وأ نينس عبس اهغولب ىلإ ىثنألا ةناضح ةدم . 5

 .هيبأ ةناضح يف نوكي مث

 ةناضحلا ةدم يف ةيرهاظلا بهذم :سداسلا عرفلا

 . مالتحالاب ركذلا غولبو ضيحلاب ىثنألا غولب ىلإ ةناضحلا ةدم - 07

 ةناضحلا ةدم يف ةيديزلا بهذم : عباسلا عرفلا

 . غولبلا ىلإ مألا ةناضح ةدم ٠١ 419  هئانغتسا نيح ىلإ ركذلا ةناضح ةدم 64

 هتتضاح دنع وهو نوضحملاب دلاولا ةقالع : سماخلا بلطملا

 هتنضاح دنع هدلو ةرايز بألل - ٠١47١ هب دلاولا عاطقنا ينعت ال دلولا ةناضح -

 ذخأي نأ بألل - ٠١477  اهدنع هدلو ةرايز نم بألا عنميامب ةنضاحلا موقت ال - - 1١477

 . هتتضاخ دنع تيبملا نكلو هميلعتل هتتضاح نم نوضحملا

 هتناضح ءاهتنا دنع نوضحملاب لعفي ام : سداّسلا بلطملا

 ... :عورف ةثالث ىلإ بلطملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم - 1٠١478  ديهمت 34

 هيوبأ نيب ةيراجلا نود مالغلا رييخت :لوألا عرفلا

 - لوألا ليلدلا  لوقلا اذه ةلدأ - ٠١4717  هتناضح ءاهتنا دنع مالغلا رييخت - 5
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 له - ٠١471 - عبارلا ليلدلا - 2410 - ثلاثلا ليلدلا - ٠١454 - يناثلا ليلدلا 4
 - ٠١ 477" - ميقلا نبا يأر : ًايناث - ٠١ 5737 ليقع نبا يأر :ًالوأ - ؟ًاقلطم يبصلا رايتخاب ذخؤي

 . رييخت ال ٠١ 87ه  هحيجرت ىلإ ليمأ يذلا - ٠١474 - ميقلا نباو ليقع نبا يأر ىلع بيقعت
 . ةيراجلل

 امهيوبأ نيب ةيراجلاو مالغلا ربيخت : يناثلا عرفلا
 .رييختلا ريخأت زوجي - ٠١ 8#/  ةيعفاشلا دنع ىثنألاو ركذلا لمشي رييختلا ١5

 ةيراجلل الو مالغلل رييخت ال :ثلاثلا عرفلا

 اذه ةلدأ - ٠١ 4789 - ةيفنحلا دنع هتناضح ةدم ءاهتنا دنع نوضحملل رييخت ال - ٠١4

 - ثلاشلا ليلدلا - ٠١5447 - يناثلا ليلدلا - ٠١١44١ - لوألا ليلدلا - ٠١454٠  لوقلا

 حجارلا لوقلا - ٠١5484 - ةيفنحلا ةلدأ ةشقانم - ٠١447

 (سفنلا ىلع ةيالولا مهل نم ىلإ دالوألا مض) دالوألا ةلافك :عباسلا لصفلا

 ميسقت :ثحبلا جهنم ١٠١ 441/  دالوألا ةلافك عيرشت ةمكح ١١ 445 - ديهمت 496

 :ثحابم ةسمخ ىلإ لصفلا اذه

 اهيقحتسم ناببو دالوألا ةلافك ءادتبا :لوألا ثحبملا

 :بلاطم ىلإ ثحبملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت - ١١

 اهيقحتسم نايبو دالوألا ةلافك ءادتبا يف ةيفنحلا بهذم :لوألا بلطملا

 - دالوألا ةلافك نيقحتسملا بيترث ١١40٠  ةناضحلا ءاهتناب ةلافكلا أدبت - 48

 ١١4807  دلولا ةلافك ىلع يلولا رابجإ - ٠١487  دلولا ةلافك نيقحتسملا ددعت - 05

 .لفاك دلولل دجوي مل اذإ

 اهيقحتسم نايبو ةلافكلا ءادتبا يف ةيعفاشلا بهذم : يناثلا بلطملا

 ةلافكلا يقحتسم بيترت ١١466 - لفاكلا هرايتخا تقو نم دلولا ةلافك أدبت ٠15 ٠

 اذإ :ًايناث ١٠١ هال نيدوجوم ناوبألا ناك اذإ :ًالوأ - ٠١405 - رييختلا امهنيب يرجي نيذلا

 - بألا دقف دنع رييختلا :ًاثلاث - ٠١404  امهدحأ وأ امهريغ وأ امهيلك هيوبأ دلولا راتخا

 رايتخا ريغت - ١١45١1 - نيوبألا دقف دنع رييختلا ١١47٠  مألا دقف دنع رييختلا ٠١48

 - 2 ا/ا/



 .هريغ املك دلولا رايتخاب ذخؤي له ٠١477  دلولا

 اهيقحتسم نايبو ةلافكلا ءادتبا يف ةلبانحلا بهذم :ثلاثلا بلطملا

 ناوبألا ناك اذإ :ًالوأ - ٠١4514  لفاكلا هرايتخا تقو نم دلولا ةلافك أدبت - ١4
 - ةمودعم مألا تناك اذإ :ًاثلاث - ١١4373  ًامودعم بألا ناك اذإ :ًايناث - 1١418 - نيدوجوم

 رايتخا نالطب - ٠١459  رييختلا طورش ٠١ 454 - نيمودعم ناوبألا ناك اذإ :ًاعبار 17
 ال ٠١ 407  دلولا رايتخا يف هولاق ام ىلع بيقعت - 47/١ ٠١  دلولا رايتخا ريغت - 41١ ٠١  دلولا

 0 اهيقحتسم نايبو ةلافكلا ءادتبا يف ةيكلاملا بهذم : عبارلا بلطملا

 ةلافك - ٠١474 - غولبلا ىلإ مألا هتتضاحل نوكتو هتناضحب لصتت ركذلا ةلافك - 478 ٠١

 .دلولا ةلافك نيقحتسملا بيترت ٠١ 410 - جوزتت نأ ىلإ مألل نوكتو اهتناضحب لصتت ىثنألا

 اهيقحتسم نايبو ةلافكلا ءادتبا يف ةيرهاظلا بهذم : سماخلا بلطملا

 ٠١5 - هتتضاحل نوكتف هتتاضحب لصتت نوضحملا ةلافك .

 اهيقحتسم نايبو ةلافكلا ءادتبا يف ةيديزلا بهذم : سداسلا بلطملا

 لصتت ىئنألا ةلافك - ٠١41/8  هتنضاح نع هئاتفتساب ركذلا ةلافك ءادتبا - ٠١ 1ا/

 .ةلافكلا يقحتسم بيترت ١١41/8 - غولبلا ىلإ دتمتف اهتناضحب

 اهيقحتسم نايبو ةلافكلا ءادتبا يف ةيرفعجلا بهذم : عباسلا بلطملا

 . ةلافكلل نيقحتسملا بيترت - ٠١48١ - ىئثنألاو ركذلل ةلافكلا ءادتبا_-١٠

 (لفاكلا) دلولا ةلافك هل نم طورش : يناثلا ثحبملا

 طورش نع هانلق امف اذه ىلعو - ٠١ 587  نضاحلا طورش يه لفاكلا طورش 5

 هتنايصو لوفكملا ظفحب همايق هطورش نم ٠١ 4884  لفاكلا طورشل ةبسنلاب انه لاقي نضاحلا

 ءاهقفلا لاوقأ - ٠١ 485  هداسفإ مدعو هتنايصو لوفكملا ظفح طرش ٠١ 4865  هداسفإ مدعو

 مالك :ًاثلاث ١٠١484 - ةلبانحلا هقف :ًايناث ٠١ 4410 - ةيفنحلا هقف نم :ًالوأ  طرشلا اذه يف
 - ةنايصلاو ظفحلا طرش تاوفل ةلافكلا قح طوقس ١٠١489  طرشلا اذه يف ميقلا نبا

 ميلعت كرتب ةلافكلا قح طوقس - ٠١44١  ىرخألا اهطورش تاوفل ةلافكلا قح طوقس

 .دلولا
- 5/8 - 



 هتلافك تقو دلولاب نيدلاولا ةقالع :ثلاثلا ثحبملا

 :ًايناث - ١١494  ةيفنحلا بهذم : ًالوأ - ٠١ 447 - ةعوطقم ريغ ةلوصوم ةقالع - 1
 - هيبأ ةلافك يف دلولا ناك اذإ - ٠١495  ةيعفاشلا بهذم :ًاثلاث ١١44 - ةيكلاملا بهذم
 دلولا ناك اذإ - ٠١514 - ةلباتحلا بهذم ٠١4944  همأ ةلافك ىف دلولا ناك اذإ 17

 .بألا دنع ىثنألا تناك اذإ - ٠١6٠١1١  همأ دنع ركذلا دلولا ناك اذإ - ٠١6٠١  هيبأ دنع ركذلا

 ىماتيلا دالوألا ةلافك : عبارلا ثحبملا

 - ١١6١54 - ميتيلا ةلافك ىلإ بدن يمالسإلا عرشلا - *١١6٠7  ؟ميتيلا وه نم - 7

 . ميتيلل ةءاسإلا نم ريذحتلا - ©٠١6١  نوعيضي ال ىماتيلا

 خولبلا دعب دلولا مكح :سماخلا ثحبملا

 نم أ  ةيفنحلا بهذم :ًالوأ ١١6017  غولبلاب دلولا ةلافك ءاهتنا ةدعاقلا
 - هيلع دحأل ةيالو الف اديشر القاع ركذلا غلب اذإ - ب ١١604  همأ دنع ناك اهوتعم غلب

 ركب يهو تغلب اذإ ةيراجلا - د - ١١61١  هسفن ىلع نومأم ريغ القاع غلب اذإ -ج -8
 دج وأ بأ اهل نكي ملو تغلب اذإ ةيراجلا - ٠١617 - بيث يهو تغلب اذإ ةيراجلا - - ٠١61١

 - 1١614 - ًاديشر غلبو ًاركذ دلولا ناك اذإ -أ  ةيعفاشلا بهذم :ًايناث - 1١617  ةبصع وأ
 - ةديشر تغلبو ىثنأ دلولا ناك اذإ - ج ٠١618  ديشر ريغ ًالقاع ركذلا غلب اذإ - ب

 دلولا ناك اذإ أ  ةلبانحلا بهذم :ًاثلاث - 1٠١6117  ةديشر ريغ ىثنألا تغلب اذإ د5
 ١1١67١  ةيكلاملا بهذم :ًاعبار - ١١619  ىثنأ دلولا ناك اذإ - ب ١١618  ًاركذ
 .ةيرهاظلا بهذم :ًاسداس ١١671١  ةيرفعجلا بهذم :ًاسماخ

 مهتلماعم ةيفيكو دالوألا ةيبرت :نماثلا لصفلا

 :نيثحبم ىلإ لصفلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت 5

 دالوألا ةيبرت :لوألا ثحبملا

 يهقفلا حالطصالا يف دالوألا ةيبرتب دارملا - ١١674 - ةغللا يف ةيبرتلا ىنعم - ١67
 :بلاطم ةثالث ىلإ ثحبملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم - ١٠١6176

 دالوألا ميلعت :لوألا بلطملا

 5 ل



 - ٠١8717  ميركلا نآرقلا نم كلذ ىلع ليلدلا  نيدلا رومأ دالوألا ميلعت - 5
 1١١878 - نيدلا رومأ نم مهمزلي ام دالوألا ميلعت بوجو نيرسفملا لاوقأو ةيآلا نم دافتسي
 ةرطفلا ثيدحو  نيدلا رومأ يف دالوألا يف نيدلاولا ريثأت - ٠١١9179 - ةيوبنلا ةنسلا نم ليلدلا

 - ميقلا نبا دنع ةرطفلاب دارملا - ٠١673١ - ربلا دبع نبا دنع  ةرطفلاب دارملا - - 1١670

 مالسإلا يناعم تيبثتب دلولا يف نيدلوا ريثأت ميظع ىلع ةرطفلا ثيدحب لالدتسالا ٠-3
 دكؤي امم ١٠١674  ةرطفلا ىضتقم نع امهدلو لوحت نع نيدلاولا ةيلوؤسم #١١87 هيف

 نع فارحنالا نوكي مب 8١١ه  ةرطفلا ىضتقم نع امهدلو لوحت نع نيدلاولا ةيلوؤسم
 هملعتي امب لمعلا - ١٠١ 7*67/- مهدالوأ ميلعت مهريغب وأ مهسفنأب نيدلاولا مايق - ٠١65  ةرطفلا
 لصي مل نإو موصلاب امهدلو رمأ نيدلاولل بحتسي ةالصلاب رمألا ىلع ًاسايقو ١٠١ هم  دلولا
 6 ٠641١ - لوألا ثيدحلا - ٠١64٠  ميركلا نآرقلا دالوألا ميلعت - ٠١ ه4 غولبلا نس ىلإ

 ظافلألا دالوألا عامسإ ١٠١647 - مالسإلا ضئارف دالوألا ميلعت - ١١0417 - يناثلا ثيدحلا
 دالوألا ميلعت - 84١٠ه  هتئدهت وأ هميونتل اهلفطل مألا هدشنت نأ يغبني ام ٠١44 - ةيمالسإلا
 - ٠١١8 41/  ةيمالسإلا تارابعلاو ثيداحألا ضعب ظيفحت - 1١645 ةروثأملا ةيعدألا ضعب

 - دالوألا ميلعت يف ءاهقفلا لاوقأ - ٠١548  مالسإلا ماكحأ نم هنوجاتحي ام دالوألا ميلعت

 دالوألا ميلعت يف ريصقتلا - ١١66٠  هتلافك يف ناك اذإ ميلعتلاب هدلو دهعتي بألا 48

 ةيبنجألا تاغللا دلولا ميلعت ١٠١887  ةيويندلا فرحلا دالوألا ميلعت - ١١98١ - نيدلا رومأ

 ةفرح اهملعت نم ىلإ تنبلا لسرت له ٠١684  ةيويندلا فرحلا تانبلا ميلعت - ١١881

 ميلعت ١١685  تيبلا جراخ ةليوط ةسارد مزلتست ةفرح تنبلا ميلعت ١١688  ؟تيبلا جراخ

 . مهلام نم ةرجأب دالوألا

 دالوألا بيدأت : يناثلا بلطملا

 بدن ١١664 - دالوألا بيدأتب دارملا - ١١884  ةغللا يف بيدأتلاو بدألا - ٠١ هها/

 درو ام - ٠١651١  دالوألا بيدأت يف ةيوبنلا ثيداحألا - ٠١6٠١ - دالوألا بيدأت ىلإ ةعيرشلا
 - يناثلا ثيدحلا ١٠١65 لوألا ثيدحلا ١١6557 - تانبلا بيدأت يف ةيوبنلا ةنسلا يف

 - سماخلا ثيدحلا ١١655  عبارلا ثيدحلا ١٠١658  ثلاثلا ثيدحلا 4

 . ١١654  اهدالوأ لجأ نم جاوزلا كرتت ميألا - ١١674 - دالوألا بيدأت ءادتبا تقو - /٠١61
 ثيدحلا ةلالد _ ١٠هالا ؟ميألا هذه حدمت ىتم 1١61١- ميألا هذه يف يوبنلا ثيدحلا

 . ىماتيلا ةيبرت ةيمهأ ىلع

 ةيمالسإلا دالوألا ةيصخش نيوكت :ثلاثلا بلطملا

-4480- 



 يف دلولل ةيمالسإلا ةيصخشلا ملاعم نم- /٠١١61 ةيمالسإلا ةيصخشلاب دارملا ١

 -:الوأ  ةيمالسإلا ةيصخشلا يناعم نم اهيف امو هنبال نامقل ةظعوم - ٠١614 - ميركلا نآرقلا
 000 كريغل ًاحلصم كسفن يف ًاحلاص نك :ًايناث - ١٠هاله  ةيهولألاو ةيبوبرلا ديحوت
 ..ةنسلا يف دلولل ةيمالسإإلا ةيصخشلا ملاعم نم ٠١ هالال  هرهاظمو ربكتلا نع داعتبالا : اعلاث

 ثيدحلا اذه ةلالد ٠١61/4 - سابع نبا ثيدح حرش - ٠١61/8 - سابع نبا ثيدح - ةيوبنلا

 ' ىلع 1١١841  ثيدحلا ةلالد يف ةصالخلا - ١١68٠١  ةيمالسإلا ةيصخشلا نيوكت ىلع
 - هعفدو ضارتعا - ١١687 - هنبال نامقل ةيصوو ثيدحلا اذه امهدالوأ ظيفحت نيدلاولا

 - ةنسحلا ةودقلا :ًالوأ - ١١084 - دالوألل ةيمالسإلا ةيصخشلا نيوكت بيلاسأ - +١68
 هجو 1١6417 - فهكلا باحصأ ةصق ١١885 - ةيمالسإلا صصقلا درس :ًايناث 6
 .ةباحصلا دالوأ صصق نم ٠١649  دودخألا باحصأ ةصق ١٠١688  ةصقلا هذهب ةلالدلا

 مهدالوأل نيدلاولا ةلماعم ةيفيك : يناثلا ثحبملا

 :بلاطم ةثالث ىلإ ثحبملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت -

 ًاراغص مهرابتعاب مهدالوأل نيدلاولا ةلماعم :لوألا بلطملا

 مهب صاخلا مهملاع ةاعارم رهاظم نم - 6١٠١ه47- مهب:صاخلا مهملاغراعصلل 1

 اميف راغصلا  يقالت :ًاثلاث  ١٠١ه9 84  لافطألا مالفأ :ًايناث ١٠١697 بَعْبلاب وهللا : الوأ
 مهتبعادمو مهتفطالم : ًاسماخ ١١645  دجسملا ىلإ هدلو بألا ذخأ :ًاعبار ١١646 - مهنيب
 ٠١١699 - يناثلا ثيدحلا - ٠١5944 لوألا ثيدحلا ٠١١8891 - ةيوبنلا ةنسلا تءاج اذهبو

 - لوألا ثيدحلا ١١50١ - قفرلاب مهتلماعمو راغصلا ةحماسم ١١6٠١ - ثلاثلا ثيدحلا

 ثلاثلا ثيدحلا - ١١04  ثيدحلا اذهب ةلالدلا هجو ١١07 يناثلا ثيدحلا 7
 .ثيدحلا اذهب ةلالدلا هجو ١١666

 ' امهدالوأ امهرابتعاب امهدالوأل نيدلاولا ةلماعم : يناثلا بلطملا

 - ةمحرو ةبحمب امهدالوأل نيدلاولا ةلماعم - /١١٠01  ةلماعملا هذه لوصأ --5

 - 1١511 - ثلاثلا ثيدحلا - ٠١51١ - يناثلا ثيدحلا ٠١504 لوألا ثيدحلا -4
 ليضفت ٠١51 تانبلا ىلع ءانبألا راثيإ مدع ١١517 - دلولاب ةمحرلا مدع ىلع بترتي ام
 راثيإ - ١516 ٠ - اهنبا ىلع اهتنبا مألا ليضفت - ٠516 ٠  ةيلهاج ةداع تنبلا ىلع نبالا بألا

 ثيدحلا'- /١١711  ةيطعلا يف دالوألا نيب لدعلا - ٠١615 - ةبحملا يف ىئنألا ىلع ركذلا
 ةاواسملا بجتت له ١١57١0  ثلاثلا ثيدحلا ١١5184 - يناثلا ثيدحلا - ١١148 - لوألا

 - عملا -



 ةجح ٠١171 - ةيطعلا يف ةيوستلا بوجو :لوألا لوقلا - ٠١7١ - ؟ةيطعلا يف دالوألا نيب

 ' ةجح ١١5574  ةيطعلا يف ةيوستلا بابحتسا : يناثلا لوقلا - ٠١577 لوألا لوقلا باحصأ

 ةيوستلا بابحتسا يف فالخ ال ١١75  حجارلا لوقلا - ٠١78 يناثلا لوقلا باحصأ

 دالوألا نيب لدعلا ةيفيك - ٠١578  ةرئاجلا هتيطع يف دلاولا هلعفي ام - 1٠١5171  ةيطعلا يف

 لوألا لوقلا ةجح 0*٠١١7  - ىثنألاو ركذلا نيب ةيوستلا :لوألا لوقلا - ١١578 - ةيطعلا يف

 ٠١51 - نييثنألا ظح لثم ركذلل : يناثلا لوقلا - ٠١77 يناثلا لوقلا ةجح - ٠١517 -
 حجارلا لوقلا - ٠١54 يف ضعب ىلع دالوألا ضعب راثيإ زوجي له العطية  ٠١578 زوجي

 رربمل ةيطعلاب ليضفتلا مقبول  ٠١55 - ال  امهدالوأل ةيطعلا ماكحأ يف بألاك مألا ١١57 -

 هدلول هتيطع يف دلاولا. عوجر - ٠١578 - يعرش دصقمل عوجرلا زاوج حجارلا -  1٠١578له

 اهتيطع يف عوجرلا يف بألاك مألا لولدها؟  ٠١14٠ - حجارلا لوقلا .

 مهل نيبرم امهرابتعاب امهدالوأل نيدلاولا ةلماعم : ثلاثلا بلطملا

 مهدالوأل نيدلاولا ةلماعم ةيفيك - ٠١47  امهدالوأل نيبرملا ةفص نيدلاولل 0١

 هيبنتلاو حدملا - ٠١54 4  دالوألا ةلماعم يف ةحماسملاو قفرلا - ٠١47 مهل نيبرم امهرابتعاب

 راهظإو ةدشلاب دلولا ذخأ ٠١545  دلولا أطخ دنع وأ ءادتبا هيجوتلاو داشرإلا - ٠١54

 براقألا رئاسو نيدلاولاو دالوألا نيب ةقفنلا : عساتلا لصفلا .

 :ثحابم ةعبس ىلإ لصفلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت -1/

 مهيدلاو ىلع دالوألا ةقفن :لوألا ةيصبلا

 ثحبملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم - ٠١149 - بألا ىلع دالوألا ةقفن بوجو 4

 :نيبلطم ىلإ

 دالوألا نم هيلع قفنملا :لوألا بلطملا

 نورشابملا دالوألا :لوألا لوقلا - ١٠١781١ - مهيلع قافنإلاب نولومشملا دالوألا 9 0

 مهعورفو نورشابملا دالوألا مه مهيلع قافنإلاب نولومشملا : يناثلا لوقلا - ٠١67  مهغورف ال

 ةقفنلا بجت له ١١704 - ًاريقف نوكي نأ :لوألا طرشلا  مهيلع َقّقَنُملا طورش ٠١68

 : يناثلا طرشلا - ٠١565 - ؟هلام نم هدلو ىلع دلاولا قفني فيك - ٠١768 - ؟لزنم هل ريقف دلول
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 - 1١188 - ؟بسكلا نع زجعلا ققحتي مب - 1١87  بسكلا نع ًازجاع دلولا نوكي نأ
 - ١١55٠  ةقفنلا هل بجت يذلا ريغصلا ٌّدح ١١589 - بسكلا نع ًازجاع ربتعي ريقفلا ريغصلا

 - هعاطتسا اذإ باستكالا ىلع ريغصلا ربجي له ١١31  ًلعف بستكا اذإ ريقفلا ريغصلا

 ؟المع دجي ال نم ًازجاع ربتعي له ١١777  ؟بسكلا نع ًازجاع غلابلا ربتعي ىتم 5

 - ةيعفاشلا بهذم - ب  ةيفنحلا بهذم أ  بسكتي مل اذإ بسكلا ىلع رداقلا - - ٠١555

 - 555١١-بسكلا نع ازجاع ربتعي هل غرفتملا ملعلا بلاط - ٠١556  ةلبانحلا بهذم  ج

 بهذم :ًايناث 1١51  ةيفنحلا بهذم :ًالوأ  ؟دلولل ةقفنلا بوجو نيدلا فالتخا عنمي له
 - ١١51/٠  ةلبانحلا بهذم :اعباز ١١559 - ةيعفاشلا بهذم :اثلاث - ١١55/8 - ةيكلاملا

 - ىثنألل ةقفنلا بوجو يف ءاهقفلا لاوقأ ١  ًاقلطم بسكلا نع ةزجاع ربتعت ىثنألا

 هتنبا بألا رجؤي نأ زوجي له #1١57  اهبسك يف اهتقفنف تبستكا اذإ ىثنألا

 - ١١51/5 - قافنإلا ةدم - ١١51/8  نيدلا فالتخا عم بجت ىثنألا ةقفن - ٠١175  ةمدخلل

 بسكلا نع زجاعلا ركذلل ةبسنلاب : ةيناثلا ةلاحلا - ١٠١5171 لام هل راص نم :ىلوألا ةلاحلا

 - ةيعفاشلا دنع ب د ةيفنحلا دنع أ بسكلا ىلع رداقلا ركذلا :ةثلاثلا ةلاحلا - ٠١13148

 - بسكلا ىلع رداقلا غلابلا :ةعبارلا ةلاحلا - 1١11/4  ةيكلاملا دنع د  ةلبانحلا دنع - ج

 - ٠١١58١ - اهيف ءاهقفلا لاوقأو جوزتت نأ ىلإ اهتقفن رمتست ىثنألا :ةسماخلا ةلاحلا

 !ء . حجارلا لوقلا

 . دالوألا ىلع قفنملا : يناثلا بلطملا

 :عورف ةسمخ ىلإ بلطملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت --05

 ةيعفاشلا بهذم يف دالوألا ىلع قفنملا :لوألا عرفلا

 ّدجلا ىلع ةقفنلاف بألا دجوي مل نإ - ٠١484  هدالوأ ىلع قفنملا وه بألا *٠8

 ىلع ةقفنلا بوجو طورش - ٠١745 - همأ ىلع دلولا ةقفنف دج الو بأ دجوي مل نإ - ٠١486

 .هدلو ىلع قافنإلل بستكي بألا /١٠١541- بألا

 (ةيكلاملا بهذم يف) دالوألا ىلع قفنملا :يناثلا عرفلا

 .بألا ىلع ةقفنلا بوجو طورش - ١١51/8 هدلو ىلع قفنملا وه هلحسو بألا ١٠١44

 (ةلباتحلا بهذم يف) دالوألا ىلع قفنملا :ثلاثلا عرفلا
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 1١١54157 - هدلو ةقفن ىف بألا درفني - ٠١81  هدجو هيبأ ىلع دلولل ةقفنلا

 .بألا ىلع ةقفنلا بوجو طورش - ٠١587 - اهدلو ىلع قفنت مألا

 (ةيديزلاو ةيرفعجلاو ةيرهاظلا دنع) دالوألا ىلع قفنملا : عبارلا عرفلا
 دنع :ًاعلاث ١٠١585  ةيرفعجلا دنع :ًايناث - ١١586 - ةيرهاظلا دنع : الوأ 084

 . ةيديزلا

 (ةيفنحلا بهذم يف) دالوألا ىلع قفنملا : سماخلا عرفلا

 دجوي مل نإ دلولا ىلع قفني ّدجلا - ٠١584  هدلو ىلع ةقفنلا يف بألا دارفنا - 17

 ةقفنلا بوجو يف بألا تالاح ١٠١59٠  دلولا ةقفن يف دحأ دجلا كراشي ال - ١٠١588 - بألا

 ريقف بألا : ةيناثلا ةلاحلا - ١١1957  هلامب ينغ بألا : ىلوألا ةلاحلا 0١ - هدلول هيلع

 ىلع قفنيو بستكي نأ بسكلا ىلع رداقلا ريقفلا بألا ىلع 1١917 - بسكلا ىلع رداق

 - لوألا لوقلا - ١١598 - ريقفلا بألل بسكلا رسيت مدع :ةثلاثلا ةلاحلا - ٠١١59414 - هدالوأ

 ريقف بألا :ةعبارلا ةلاحلا - ١١59448 - نيلوقلا نيب قيفوتلا - ١١6917 - يناثلا لوقلا 5

 .دالوألا ىلع قافنإلاب لاملا تيب مايق ةلاحلا هذه يف حجارلا - ١١5949 - بسكلا نع زجاع

 مهدالوأ ىلع نيدلاولا ةقفن : يناثلا ثحبملا

 - ١١/٠07  زيزعلا باتكلا : ًالوأ ١ - مهدالوأ ىلع نيدلاولا ةقفن بوجو - 0 ٠

 بليلا> يع :ثحبلا جهنم - 1١7١4  عامجإلا : :ًاثلاث ١١7٠7  ةيوبنلا ةنسلا :ًايناث

 :نيبلطم ىلإ

 امهيلع قفنُملا نادلاولا :لوألا بلطملا

 لوقلا -١1١٠ا/ لوألا لوقلا - ٠١17١5  امهيلع قفنملا نيدلاولاب دوصقملا 96

 ١١/٠١  امهيلع قفنملا نيدلاولا طورش ١١١1١09  لوقلا اذهل ةجحلا - ١١7١8 - ىناثلا

 ةيفنحلا بهذم يف هب ذوخأملا 101/1١ - بسكلا نع امهزجع نيدلاولا رقف عم طرتشي
  ةيكلاملا بهذم :ًاثلاث - 1١17/1 - ةلبانحلا بهذم :ًايناث - 1١9/17 - نيدلاولا رقف درجم
 نبا هلاق امو ليلجلا بهاوم يف ءاج ام 7١6 ٠ - ريدردلل ريبكلا حرشلا يف ءاج ام 5

 - ةيرهاظلا بهذم : انها هالاا/  ةيعفاشلا بهذم :(عباز 1 7١١5  يكلاملا يزج

 حجارلا لوقلا 9-76
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 مهيدلاو ىلع نوقفنملا دالوألا :يناثلا بلطملا

 1١1/١ لوألا لوقلا - ١٠١1/7١  نيدلاولا ىلع نيقفنملا دالوألاب دوصقملا 84

 ةيعفاشلا بهذم :ًالوأ  هيدلاول هيلع ةقفنلا بوجول دلولا يف طرتشي ام - 1١777 - يناثلا لوقلا
  هيدلاو ىلع قفنيل بسكلا ىلع دلولا ربجي 1١7784 - ةلبانحلا بهذم :ًايناث ١١1/7
 بسكتلا ىلع.ربجت ال امك اهيدلاو ىلع اهرهم نم قفنتل حاكنلا ىلع ىثنألا ربجت ال

 :ًاثلاث -17/9١٠ا/  امهل هيلع ةقفنلا بوجول هيدلاوو دلولا نيب نيدلا داحتا طرتشي - 1١1775
 - ةيرفعجلا بهذم :ًاسماخ ١١1/98  ةيرهاظلا بهذم :ًاعبار - ١١7/78 - ةيكلاملا بهذم
 ام ٠١١789  طوسبملا ةرابع ىلع تاظحالم 1١17/71  ةيفنحلا بهذم :ًاسداس
 دحأ دلولا كراشي ال - ١١7/7  هيدلاول ةقفنلا هيلع بجت يذلا دلولا يف ةيفنحلا لاوقأ نم نيبتي

 بستكملا رسعملا دلولا ىلع بألا ةقفن 17١٠ه  دلولا راسي ريدقت 1١1/75  هيدلاو ةقفن يف

 ةقفن ١١1/8  ةئلاثلا ةلاحلا ١٠١1/78  ةيناثلا ةلاحلا /١١17/7   ىلوألا ةلاحلا - ١٠١1/5

 - 1١1741  ةجوزتم ريغ مألا تناك اذإ :ًالوأ - 1١74٠  بستكملا رسعملا اهدلو ىلع مألا
 ريغب ةجوزتم دلولا مأ تناك اذإ :ًاثلاث 1١7/47  دلولا يبأل ةجوز ةريقفلا مألا تناك اذإ :ًايناث
 .امهدلو ىلع نيدلاولا ةقفنل نيدلا داحتا طرتشي ال ١١1/47  هيبأ

 ماحرألا يوذ ةقفن :ثلاثلا ثحبملا

 - حالطصالا يف ماحرألا ووذ 74١١ه - ةغللا يف ماحرألا يوذب دوصقملا 4

 يناثلا لوقلا - ٠١748 لوألا لوقلا ١١17/41  ؟ماحرألا يوذل ةقفنلا بجت له 465

 - ثلاثلا لوقلا - ٠١7501 - ثراولاب دوصقملا - ٠١176٠  مهبهذمل ةيفنحلا ةجح - ٠١1/49

 نأ أ  ةيفنحلا دنع :ًالوأ  ةقفنلا هل بجت نم طورش ٠1١16  حجارلا لوقلا
 - ؟ةقفنلا قحتسي له لزنم هل رسعملا 1١1700  راسعإلا ّدح 1١184  ًارسعم نوكي
 بسكلا نع نيزجاعلا مكحب نوربتعملا 1١167  بسكلا نع ًازجاع نوكي نأ - ب 5

 قفنملا طورش يف ةلبانحلا بهذم :ايناث ١١17/64 هل ةقفن الف زجاعلا بستكا اذإ - ٠١64

 طورش - 1١1/57  ةيديزلا بهذم :ًاعبار - 1١9/51  ةيرهاظلا بهذم :ًاثلاث 1١1/5٠0 هيلع
 بهذم :ًايناث - ١١7/54  قفنملا راسي ّدح ٠1١1/57 _ ةيفنحلا دنع :ًالوأ  ةقفنلا هيلع بجت نم
 /1١1/51-  ةيديزلا بهذم :ًاعبار - 10755 - ةيرهاظلا بهذم :ًاثلاث - 1١756  ةلبانحلا

 ا .ًاعيمج هيلع قفنملاو قفنملا طورش

 (ةقفنلا مهل وأ مهيلع بجت نم ددعت) مهيلع قفنملاو نيقفنملا ددعت : عبارلا ثحبملا
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 :نيبلطم ىلإ هميسقت :ثحبلا جهنم ١١1/54  ديهمت - 4

 (ةقفنلا مهيلع بجت نم) نيقفنملا ددعت :لوألا بلطملا

 يف مهفالتخا - ١1١7/7/7 - ىلوألا ةروصلا مكح  ١٠ا/الا  ددعتلل روص ثالث

 - ٠١ الاله - ةيناثلا ةروصلا تالاح ٠١1/4  ةيناثلا ةروصلا مكح  1١١٠/ا/ا#  راسيلا ةجرد

 - يشاوحلاو عورفلا عامتجا :ةيناثلا ةلاحلا - 1١775  طقف عورفلا عامتجا : ىلوألا ةلاحلا

 عورفلا عامتجا ةعبارلا ةلاحلا - ٠١778 - لوصألا عم عورفلا عامتجا :ةثلاثلا ةلاحلا ١٠١117

 ةلاحلا - ٠١18٠ - طقف لوصألا دوجو :ةسماخلا ةلاحلا - 1١174 - يشاوحلاو لوصألا عم

 : ةعباسلا ةلاحلا - ب  يشاوحلا عم لوصألا عامتجا :ةسداسلا ةلاحلا -أ ايلا ةسداسلا

 ددعت يف ةلبانحلا بهذم ٠١1/857 - ةيناثلا ةروصلا مكح 1١١1781١  طقف يشاوحلا دوجو

 ةيناثلا ةلاحلا ىلع ظحالي ام - ٠١7/84 - نورسوم مهلك : ىلوألا ةروصلا - ٠ 7888 - نيقفنملا

 بهذم ٠١١/85 - رسعمو رسوم مهيف ناك اذإ ةيناثلا ةروصلا - ٠١7/86 - ىلوألا ةروصلا نم

 عامتجا :ًايناث - 1١7/88 - طقف عورفلا عامتجا :ًالوأ ١١17817  نيقفنملا ددعت يف ةيعفاشلا

 ددعت يف ةيكلاملا بهذم 1١14٠  لوصألاو عورفلا عامتجا :ًاثلاث - 1١17/84 - طقف لوصألا

 يف ةيديزلا بهذم ٠١17/47  ةيكلاملا هقف يف ليلكإلاو جاتلا يف ءاج ام 1١17/4١ - نيقفنملا

 ددعت ىف ةيرفعجلا بهذم - ١١1/484 - ةيديزلا تاليصفت ضعب ٠١1/97 - نيقفنملا ددعت

 - مهيلع قفنملا ددعت : يناثلا بلطملا

 ًاعيمج مهيلع قافنإلا بوجو لصألا - ٠١145 مهيلع قفنملا ددعتب دوصقملا 06

 - ةيفنحلا بهذم :ًالوأ - ٠ 798  ةقفنلا يقحتسم عيمج ىلع قافنإلا رذعت ٠١1/817

 - ةلبانحلا بهذم :ًايناث ٠ 1 2 نضع ىلع ةقفللا ياستنم نعني دقت دعا ع+ فما

 برقألل ةقفنلا نوكت مث :ًايناث - ١0١807 ةقفنلا يف دحأ اهمحازي ال نم :ًالوأ ٠١4

 نيوبألا ىلع دلولا ميدقت : ثلاث ٠١804 برقألاف برقألا ميدقت ةلثمأ نم ١٠١8٠١7  برقألاف

 نيوبألا نيب ةيوستلا :ةمادق نبا لاق - ٠١8٠5  لاوقأ نيوبألا ٍعامتجا يف :ًاعبار - ١١866

 ةيعفاشلا بهذم - ٠١8٠4 - هيف يواستلاو حجرملل ميدقتلا :اسماخل ا٠/  لاوقألا ىلوأ

 ةقفنلا يف يواستلا - ٠١8٠١ - حجرملل ميدقتلا :ًايناث - ١١804  برقألاف برقألا مدقي : ًالوأ

 - ١١817  دالوألا نم هيلع قافنإلاب ىلوألا - ٠١8١7  ةيكلاملا بهذم :ًاعبار ٠١811١

 + ةيزفعمتلا نيشلع ايناخ

 هل بيرق ال نم ةقفن : سماخلا ثحبملا
5 



 .هدالوأ ىلعو هل بيرق ال نم ىلع قفني لاملا تيب - ١١416  ديهمت 14

 هيلع لمتشت امو ةقفنلا رادقم : سداسلا ثحبملا

 - ةيافكلا ةقفن ريدقت يف ةداعلاو فرعلا رابتعا - ٠١811  ةيافكلاب ةردقم ةقفنلا 5

 قفنملا لاح ةاعارم 1١814  مهتاداعو سانلا فارعأ ةاعارم ىلع نوّصني ءاهقفلا 4

 ١1١8417١  ةقفنلا ريدقت دنع ةبولطم قفنملا لاح ةاعارم تناك اذامل - ٠١878 هيلع قفنملاو

 ةيافكلا ةقفن هيلع لمتشت ام ٠١877  امهتاعارم بجو هيلع قفنملاو قفنملا لاح فالتخا دنع

 - ةيودألا نمثو بيبطلا ةرجأ :ًايناث - 1١874  نكسلاو ةوسكلاو ماعطلا :ًالوأ 1١87

 بيبطلا ةرجأ لومش حجارلا - ١٠١875 - ةيودألاو بيبطلا ةرجأ اوركذي مل ةيفنحلا 6

 ةقفنلا ليغ نم هيام قفاملا مداخ ةقفن :مداخلا -817١١ا  بيرقلا ةقفنب ةيودألا نمثو

 هيلع قفنملل مداخ يف ء ءاهقفلا لاوقأ - ١819 ٠ - هيلع قفنملل مداخ ةئيهت - ٠١878 - ةقحتسملا

 - هيلع قفنملا جيوزت : :ًاعبار - ٠١871 - هيلع قفنملا مداخ يف ةيرفعجلا لوق - 1١8٠

 - ىرخأ ةأرماب هيلع قفنملا جيوزت - 1٠١877 - جاوزلا ىلع مهيلع قفنملا محازت 7

 ةقفن :ًاسماخ - ٠١884 جيو ىلع دق اهب بع نقلا ىلع قفل يجو 5*8 - ١

 ةيعفاشلا لاوقأ نم :ًايناث ١١875 - ةلبانحلا لاوقأ نم :ًالوأ - ١٠1م*ه هيلع قفنملا ةجوز

 نم :ًاسماخ ٠١878 - ةيفنحلا لاوقأ نم - ٠١874 - ةيكلاملا لاوقأ نم :ًاثلاث ١١ مال

 حجارلا لوقلا - ١١84٠ - ةيرفعجلا لاوقأ

 ةمذلا يف ًائيد ريصت لهو ةقفنلا ىلع لوصحلا ةيفيك : عباسلا ثحبملا

 ١  9يضاقتلا الاو يضارتلا ٠١847 - ءاضقلا مامأ ةنيبلاب ةقفنلا قح تابثإ -
 ٠١848 قح توبث دعب نوكي'ام_ النفقة  ٠١884 5 - يضاقت الو ضارت نودب ةقفنلا ءافيتسا -

  6يضاقت الو ضارت نودب ةقفنلا ذخأ ليلذ>- - ١845 لع نم ةقعلا دعا زعم اين
 يضاقتلاب وأ يضارتلاب هل تتبث اذإ انهقحتسم ٠١841 - ةلأسملا هذه يف ةيفنحلا بهذم -

  2-4ةيفنحلا طورش - 848 ٠ - دالوألا ةبارق ةقفن يف ء ءاضقلا لخدت فييكت - 46٠ 5

 لوصألاو عورفلا ريغ ةقفن ءافيتسا ةيفيك - ٠١80١ - ؟ةمذلا يف ًانيد ةقفنلا ريصت ىتم 1١801 -
 .ةقفنلا نيد يف ةيفنحلا لاوقأ نم

 نيدلاولا رب :رشاعلا لصفلا

 ىنعم يف ليق امم صلختسي ام - ٠١866  نيدلاولا رب ىنعم - #١846 - تمهيد  1٠١864

 يف نيدلاولا ٌربل ةميظعلا ةناكملا - ٠١8617 - بجاو قح نيدلاولا ّرب - ٠١805 - نيدلاولا رب

 - عغ4ا/ -



 نيتيآلا نيتاه ريسفت - ٠١809  نيذلاولا رب يف ميركلا نآرقلا نم :ًالوأ - ١١868 - مالسإلا
  ةيآلا هذه ريسفت - 1١١851 - نيدلاولا رب يف ًاضيأ ميركلا نآرسقلا نمو :ًايناث - - 1١80

 ثيدح -[  ةنجلا نيدلاولا رب ءازج ١١877  نيدلاولا رب يف ةيوبنلا ةنسلا نم :ًاثلاث 1
 اهافو دق هنأ ىري الو هرهظ ىلع همأ لمحي ١٠١858  يذمرتلا ثيدح - ب - ١١8554 - ملسم

 - 1١١8548 - بجاو نيرفاكلا نيدلاولا رب - ٠١851 ؟هيدلاو دلولا يزجي ىتم - ٠١855 اهقح

 - ١١817١  يئافكلا بجاولا ىلع مدقي نيدلاولا رب - ١١878 - ُربلا يف بألا ىلع مدقت مألا

 نيدلاولل قوقعلا نم - 1٠١8177  هلمشي امو قوقعلا ىنعم - ٠١817١ - مارح نيدلاولا قوقع

 ةعاطلا دودح ١١814  امهتعاط نيدلاولا رب نم “١١81  امهنعل وأ امهئاذيإ يف ببستلا

 :ًايناث - 81١٠/ا/ - امهل ةمرحملا ةعاطلاو نيدلاولا رب يف ةصق - 1١8175  نيدلاولل ةبجاولا
 كلذ يف ثيدحلا 1 هتجوز قيلطتب امهدلو نارمأي نادلاولا - ٠١8178 - نيدلاولل ةبجاولا ةعاطلا

 ثيدحلا ليوأت يف حجارلا - ٠١١84٠ هيف يناكوشلا لوقو ثيدحلا اذه ةلالد - ١٠ىا/9

 قيلطت امهدلو نم نيدلاولا بلط يف ةصالخلا - 1١١8487  هعفدو ضارتعا - ٠١841 - هتلالدو

 رب نيدلاولا رب نم - ٠١8484 - امهل مارتحالا رهاظمب مازتلالا نيدلاولا رب نم - 1٠١8417 - هتجوز

 ثيدحلا حرش ١٠١885 - كلذ يف ثيدحلاو ءامهتوم دعب نيدلاولا رب - ٠١840 - امهئاقدصأ
 امهتوم دعب نيدلاولاب ٌربلا نم - ٠١884 - امهتوم دعب نيدلاولا رب يف رخآ ثيدح - 4١٠ى4ا/

 .امهل ريخلا لمعو امهل ءاعدلا

 محرلا ةلص :رشع يداحلا لصفلا

 ةلص ١١841١ - براقألا ةلص ينعت محرلا ةلص ١١84٠  محرلا ىنعم -8

 محرلا ةلص 1١891 مهب ربلا يه براقألا ةلص - ٠١8437 - مهيلإ ناسحالاب نوكت براقألا

 ةطسبلا :ايناث - ١١896 - هللا هلصو همحر لصو نم :الوأ  محرلا ةلص ءازج ١١89 6 - ةبجاو

 - ءىفاكملاب لصاولا سيل - ٠١4917  محرلا عطاق ةبوقع - ٠١8945 - رمعلا لوطو قزرلا يف

 1١١94٠0٠  محرلا ةلص يف بيترتلا ٠١849 - اهنوعطقي مهو همحر لصي نم حلم 04

 .ملسملا ريغ بيرقلا ةلص زاوج ١١401١ - يوونلا دنع براقألا بيترت

 ةيالولاو رجحلا :رشع يناثلا لصفلا

 :نيثحبم ىلإ لصفلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم - 1١١407  ديهمت

 نوروجحملاو رجحلا :لوألا ثحبملا
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 عاونأ - ٠١405 - حالطصالا يف رجحلا ١١4٠0  ةغللا يف رجحلا فيرعت 8

 ىلإ ثحبملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم ١١408 - رجحلا نم ةمكحلا ١١4:1  رجحلا

 ش :بلاطم ةسمخ

 (راغصلا ىلع رجحلا) رغصلل رجحلا :لوألا بلطملا

  رجحلا يف ريغصلاك ةريغصلا ١١41١  رغصلل رجحلا ةيعورشم ليلد 8

 - ةيلوقلا ريغصلا تافرصت مككح 1١417 عرشلا مكحب هتاذل روجحم ريغصلا 0١

 - 1١9168 - ًازيمم ريغصلا ناك اذإ :ًايناث - ١١94314 زيمم ريغ ريغصلا ناك اذإ : ًالوأ - ١1

  ةيلعفلا ريغصلا تافرصت رابتعا نم ءانثتسا ١١9415  ةربتعم ةيلعفلا ريغصلا تافرصت

 - 1١919 - ةراجتلاب ريغصلل نذإلا هلمشي ام - ٠١414 - ةراجتلاب نوذأملا ريغصلا 017

 - 1111 ا يي رحل را دع وخلا نادم عاب 6 ع

 ءالتبا ىنعم ١١9377  ىماتيلا ءالتبا :ًالوأ - ٠١4717  روجحملا ريغصلا ىلإ لاملا عفدي ىتم

 - رابتخالل ةبسانملا ةيفيكلا رايتخا - 1١470  ءالتبالا ىنعم يف حجارلا - ١١474 - ىماتيلا

 - ١١9159 - ىماتيلا ءالتبا تقو - ٠١4378 - رابتخالا رركت - ١٠١417177 - ىثنألا رابتخا -5

 تقولا - ٠١91 غولبلا دعب ام ىلإ رابتخالا ةلم ديدمت ٠917٠ ٠  ءالتبالا تقو يف حجارلا

 ْ - غولبلا : ايناث “١١4 ؟ىماتيلا ءالتبا بجي له ٠١945  غولبلا لبق رابتخالل راتخملا

 تقو - ٠١975 - مالتحالا :الوأ 98١١ه ةيراجلاو مالغلل غولبلا هب ققحتي ام - 94 ٠

 - ١١914 - ةناعلا رعش ريغب ةربع ال - ٠١48  تابنإلا : ًايناث ٠ ة78/  مالتحالا ناكمإ

 ةيعفاشلا بهذم - ب ١١441١  ةلبانحلا بهذم -1- ١٠١454٠ - نسلاب غولبلا  رمعلا :اثلاث

 نس يف حجارلا - ١١4144  ةيفنحلا بهذم د ١١947  ةيكلاملا بهذم -ج 1١447

 - لبحلاو ضيحلا :ًاعبار ١١445  غولبلا ةقهارملا وأ قهارملا ءاعدا 44١1ه - غولبلا

 يف حجارلا- -٠١149 غولبلا تامالع يف بيترستلا -٠١448  غولبلا ليلد لبحلا 17

 ' ىنعم يف نيرسفملا لاوقأ - ٠ 181 هدنقرلا لوصحم# :اثلاث_ ١465٠ ٠  غولبلا تامالع بيترت

 دنع :ًايناث - ١١488  ةيفنحلا دنع :ًالوأ دشرلا ىنعم يف ءاهقفلا لاوقأ ٠965 ٠-  دشرلا

 :ًاسماخخ ١١965  ةلبانحلا دنع :ًاعبار - 48١٠ه  ةيكلاملا دنع :ًاثلاث ١١9464  ةيعفاشلا

 دشرلا ىنعم يف حجارلا لوقلا - ١١964 - ةيرفعجلا دنع :ًاسداس ١١961  ةيرهاظلا دنع

 - 1١١951١  روجحملا ىلإ لاملا ميلستو رجحلا عفر رثأ 1١45٠0  حيجرتلا هجوأ - ٠١969

 ةلقاع ةغلاب يهو اهلام ةجوزلا ةبه يف ةيكلاملا يأر - ١١977 - ديشرلا لجرلاك ةديشرلا ةأرملا

 .مكاح مكح الب دشرلا عم غولبلاب رجحلا ءاهتنا - 1١431  ةديشر
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 (نونجملا ىلع رجحلا) نونجلل رجحلا : يناثلا بلطملا

 ىلع رجحي ىتم ١١9455  نونجلا ماسقأ ١١458  نونجلا فيرعت -14

 ىلع رجحلا ءاهتنا - م51١٠ نونجملا رجح يف ليصفت ةيكلاملا دنعو - ١١9517 - ؟نونجملا

 نونجملا تافرصت - ٠١454 - ةيلوقلا نونجملا تافرصت يف رجحلا رثأ - ٠١454 - نونجملا

 يف ءاج ام - 1١91/1  ةيلعفلا نونجملا تافرصت يف رجحلا رثأ - 1١97١  هتقافإ لاح يف

 .نونجملا لاعفأل ةبسنلاب ليصفتلا نم ءيش ةيعفاشلا دنع ١١9177  ةيدنهلا ىواتفلا

 (هوتعملا ىلع رجحلا) هتعلل رجحلا :ثلاثلا بلطملا

 ١٠١91 هتعلا ىنعم والمعتوه  ١١91/4 - يف هوتعملاو هتعلا الاصطلاح  1١91/8

 يف لقاعلا يبصلاك هوتعملا التصرفات  ١١415 - هتعلا ببسب رجحلا يف لجرلاك ةأرملا -

 /ا  1؟مكاح مكح ىلإ هكفو هوتعملا رجح جاتحي له

 (هيفسلا ىلع رجحلا) هفسلل رجحلا : عبارلا بلطملا

 ١١98٠  ءاهقفلا حالطصا يف هفسلا - ١١910/8  ةغللا يف هفسلا فيرعت -4

 - ؟ريخلا لامعأ يف لاملا ريذبت هفسلا نم له ١١481١  هيفسلاو هفسلل راتخملا فيرعتلا

 بهذم :ًاثلاث - ١١986 - ةيعفاشلا بهذم :ًايناث ١١9817  ةيفنحلا بهذم :ًالوأ 5

 -/1١941- ةيرهاظلا بهذم :ًاسماخ ١١945 - ةلبانحلا بهذم :ًاعبار ١٠١4  ةيكلاملا

 رجحلا - 1١94٠  هفسلا عاونأ - ١١449 - حجارلا لوقلا - ١١448 - ةيميت نبا يأر :ًاسداس

 رجحلا مدعب نيلئاقلا ةلدأ - ١١447 - هيفسلا ىلع رجحلاب نيلئاقلا ةلدأ - ١١441١  هيفسلا ىلع

 1١496 - ةفينح يبأل ةلدألا :ًايناث ١١98984  ةيرهاظلا ةلدأ : ًالوأ - ١١4897  هيفسلا ىلع

 : ًالوأ - 1١4417 - هيفسلا ىلع رجحلل مكاحلا مكح طرتشي له ١١995 - حجارلا لوقلا
 ةجحلا ١١4948 - دشر دعب هفس نم ىلع رجحلا :ًايناث ١١444  ًاهيفس غلب نم ىلع رجحلا

 - مكاحلا مكح طارتشا مدعل ةجحلا ١1١٠٠١  هيفسلا ىلع رجحلل مكاحلا مكح طارتشال

 رجحلا عفري ىتم - ١6٠١  نيلوقلا نيب فالخلا ةرمث ١١٠١7  حجارلا لوقلا ١

 (دمحمو فسوي يبأ) ةيفنحلا دنعام - ١١٠١4  ًاهيفس غلب نم ىلإ ةبسنلاب : ًالوأ  ؟هيفسلا نع

 - هيفسلا ىلع رجحلا راهشإ بابحتسا - ١١٠0١5  ءىراطلا هفسلل ةبسنلاب :ًايناث ١١١١ه

 - هيفسلا ةفلاخم ١١٠١8  ةيعفاشلا دنع :ًالوأ  هيفسلا تافرصت يف رجحلا رثأ 07

 - هيفسلا رارقإ - ١١1١1١1  ةيفنحلا دنع :ًاثلاث ١١١٠١  ةلبانحلا دنع :ًايناث ٠٠و

 ١5 ١١١- - هيلإ لاملا ميلستل طرش هيفسلا دشر - ١١١١7  هفسلل ةروجحملا ةأرملا 9 5
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 - هتقيقح دشرلاب دارملا :لوألا لوقلا 1١١١١6-  ؟هتنظم وأ هتقيقح دشرلاب دوصقملا له

 ١١١١4 - يناثلا لوقلا ةلدأ - ١١١17 - هتنظمو هتقيقح دشرلاب دارملا : يناثلا لوقلا 965

 - عبارلا ليلدلا - ١١١71 - ثلاثلا ليلدلا - ١١١٠١ - يناثلا ليلدلا - ١١١١9 - لوألا ليلدلا

 - يناثلا ليلدلا - ١١١ ”* لوألا ليلدلا  هتقيقح دشرلاب دارملا لوألا لوقلا ةلدأ

 حجارلا لوقلا - ١١١76  ثلاثلا ليلدلا 9 4

 (ةلفغلا يذ رجح) ةلفغلل رجحلا : سماخلا بلطملا

 يذ ىلع رجحي له ١١١78 ةلفغلا وذو هيفسلا - ١١١1  ةلفغلاب دوصقملا 75

 هؤاهتناو رجحلا ءادتبا - 1١١1  ةيكلاملا يأر - 1١١0  ةفينح يبأ يأر - ١١١78  ؟ةلفغلا

 .ةلفغلل رجحلا يف لجرلاك ةأرملا - **١١١  ةلفغلل هيلع روجحملا تافرصت - 11١7

 اهماكحأو ةيلاملا ةيالولا : يناثلا ثحبملا

 - ١١١5  ءاهقفلا حالطصا يف ةيالولا - ١١١ه  ةغللا يف ةيالولا فيرعت 2-84

 ىلع ةيلاملا ةيالولا - ١١١8 - ؟ةيلاملا ةيالولا مهيلع تبثت نم /١1١١87   ةيالولا فيرعت

 ١١١4١  ةيفنحلا بهذم :ًالوأ  راغصلا ىلع ةيالولا يقحتسم بيترت - 8*١١١  راغصلا

 - امهيصوو دجلاو بألا دوجو مدع دنع ةيالو مألل له -41*11 - ةيعفاشلا بهذم :ًايناث

 , ١١١- 45 - ءايلوألل بيترتلا اذه ليلعت - ١١١ #4" --نيملسملا ةعامجل ةيالولا لاقتنا 5

 يل ودبي - 1١45 - هيصوو بألا دقف دنع ّدجلل ةيالو الو ١١١48  ةلبانحلا بهذم :ًائلاث

 مآلا دجوت ملو مكاحلا يف ةبولطملا طورشلا رفا اوتت مل اذإ - 1١١437 - . مكاحلا ىلع مدقت مألا نأ

 - ةيرفعجلا بهذم :ًاسماخن - 11١48 ةيكلاملا بهذم :ًاعبار ٠ 4/ - ةيالولل ةحلاصلا

 ىلع ةيلاملا ةيالولا - 1١١67  حجارلا لوقلا - ١١١6١ - ةيرهاظلا بهذم :ًاسداس 6٠

 - ةيعفاشلا بهذم أ  نونجملا غلابلا ىلع ةيالولا :ًالوأ - ١١١6  نيروجحملا نيغلابلا

 بهذم :ًاعبار - ١١٠١65 ةلياتحلا بهذم - ج 8١١١ه  ةيكلاملا بهذم ب 221

 - هوتعملا غلابلا ىلع ةيالولا :ًايناث - ١١١68  ةيرفعجلا بهذم :ًاسماخ - ١١١ 81/  ةيفنحلا

 بهذم -ب ١1١١٠  ةيكلاملا بهذم 1  هيفسلا غلابلا' ىلع ةيالولا :ًاثلاث 8

 اه 1١١517  ةيفنحلا بهذم د ١١١517  ةلبانحلا بهذم -ج ١١١51١ - ةيعفاشلا

 - يلولا طورش - 1١1١0  ةلفغلا يذ ىلع ةيالولا :ًاعبار ١١1١54  ةيرفعجلا بهذم

 11١58- - ةءافكلا طرش - 1١57 - يضاقلل ةبسنلاب ىتح يلولا يف ةلادعلا طرش -5

 - :١١١7 - ىماتيلا ةيآ ريسفت - ١١١59  ميركلا نآرقلا نم : ًالوأ  اهيف صوصنلاو يلولا ةرجأأ
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 - ١١١37 - حجارلا لوقلا - 1١١١77  ءاهقفلا لاوقأ :ًاثلاث - ١١١1/1١ - ةيوبنلا ةنسلا نم :ًايناث

 - هيلع روجحملا لام يف يلولا تافرصت - ٠/4 - هيلع ىلوملا لامو يلولا لام نيب ةطلخلا

 - ءايلوألا تافرصت يف ءاهقفلا لاوقأ :ًايناث - ١١١78  تافرصتلا هذه يف ةدعاقلا : ًالوأ

 -١١١ا/8- ةيعفاشلا دنع ١١١ 1/ا/  ةلبانحلا دنع يلولا ىلع ةروظحملا تافرصتلا 9ك

 ١١١8٠١-  روجحملا توقب هتوق يلولا طلخ - ١١١79 - هتشيعمل روجحملا لام نم قافنإلا

 ءارش - 1١١85 - هميلعت ىلع روجحملا لام نم قافنإلا - 1١١١8١  ؟ةطلخلا هذه نوكت نم عم

 . ةيجوزلا زاهجب ةروجحملا زيهجت - ١١١817  مهلام نم لافطألا بعل

 نماثلا باتكلا

 ةيلاملا تافرصتلا

 يلوقلا فرصتلا ١١١85 - يلوقلا فرصتلا عاونأ - ١١١88  فرصتلا ىنعم 7 4

 - ةيلاملا تافرصتلا ءارجإل ةيلهألا - ١١١84  ةيلاملا تافرصتلاب دوصقملا - ١١١ 81/  دقعلاو

 - ةيلهألا يف لجرلاك ةأرملا - ١١١9١  ءادألا ةيلهأ ١١١4٠  بوجولا ةيلهأ 8

 نم ميركلا نارقلا يف درو ام ضعب - 11١947 ةيلاملا تافرصتلا يف لجرلاك ةأرملا - 7

 نم ةيوبنلا ةنسلا يف درو ام-١١١1ةه :ًايناث - ١١١94 : ًالوأ - ةيلاملا ةأرملا تافرصت

 ةصق نم دافتسي ام - ١١١945 - اهقتعو ةريرب ةشئاع ةديسلا ءارش : الوأ  ةيلاملا ةأرملا تافرصت

 ةأرملا تافرصت يف ءاهقفلا هلاق ام ضعب - 1١١4 اهتيراج قتعت ةأرملا : ًايناث - ١١1١917 - ةريرب

 روهمجلا لوق :ًالوأ - 1١١١٠١ - ؟هتجوز ةبه ةحصل جوزلا نذإ ط رتشي له - ٠ 484  ةيلاملا

 لوألا ليلدلا - ١١١١  روهمجلا ةلدأ ”١١١١  روهمجلل نيفلاخملا لوق :ًايناث ١١١١١

  روهمجلل نيفلاخملا ةلدأ - 1١١١١5  ثلاثلا ليلدلا - ١١١١ يناثلا ليلدلا - 110١5

 هذهب ةلالدلا هجو - ١١١١8  روهمجلل نيفلاخملل يناثلا ليلدلا - ١١١١7 - لوألا ليلدلا

 1١١١1١١  نيفلاخملا ةلدأ ةشقانم :ًالوأ  ةلدألا ةشقانم - ١١١١9  نيفلاخملا لوقل ثيداحألا
 حجارلا لوقلا - 1١١١١١  روهمجلا ةلدأ ةشقانم :ًايناث

 عساتلا باتكلا

 ىتوملاو ىضرملا

 : نيباب ىلإ باتكلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت -5

 لوألا بابلا
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 ىضرملا ماكحأ

 :نيلصف ىلإ بابلا اذُه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت -

 ىضرملل ةماعلا ماكحألا :لوألا لصفلا

  هفعضب ناسنإلا ريكذت :ًالوأ - ١١11١10  ضرملاب ناسنإلا ةباصإ ةمكح نم 64
  ثيداحألا هذه حرش ١11117  اهيف ةدراولا ثيداحألاو - ضرملا ةرافك :ًايناث 5
 ةدايع - 1١١١70  اهلضفو ضيرملا ةدايع - ١١1١114  ثيداحألا هذه يف ةراشبلا 9-26
 ريغ ضيرملا ةدايع - ١١١77 - ؟ضيرملا ةدايع بجت له ١١١7١ - ضرم لك نم ضيرملا

 لجرلل زوجي له - ١١١74 - ؟ضيرملا لجرلا دوعت نأ ةأرملل زوجي له ١١١7  ملسملا

 ضيرملا ىلع هدي عضي نأ دئاعلل - ١١١77 - ضيرملل ءاعدلا - ١١١76 - ؟ةضيرملا دوعي نأ

 نمل ضيرملا يبصلاب باهذلا - ١١١748 - ةيصولاو ةبوتلاب ضيرملا ريكذت - ١١1717 - هيقريو
 ةدم 11171 نضيرملا ةدايع راركت - 1١10 - ضيرملا ةدايع تقو - 11178 - هل وعدي
 ماعطإ - ١١1١  ماعطلا ىلع ضيرملا هاركإ مدع - ١١١7 - ضيرملا دنع دئاعلا ثكم
 قولخملل ضيرملا ىوكش 0"١١1   هاوكشو ضيرملا ربص - 1١174 - يهتشي ام ضيرملا
 ا لوقلا نم ضيرملل صخري ام - 5*١١١7  ةزئاج ريغ

 . حيحص وهو هلمع رجأ لثم-ضيرملل--78١١1 - ؟توملا

 توملا ضرم ضيرملا تافرصت :يناثلا لصفلا

 : نيثحبم ىلإ لصفلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت ب08١

 هطورشو توملا ضرمب فيرعتلا :لوألا ثحبملا

 ةيفنحلا دنع توملا ضرم طورش - ١١١4١ - ةيفنحلا دنع توملا ضرم :ًالأ

 دنع توملا ضرم : ًايناث - ١١١47  مكحلاب توملا ضرم ضيرملاب نوقحلملا - ١1١1١47-

 نوقحلملا - ١١١48  توملا ضرم ضيرملاك قلطلا اهباصأ اذإ لماحلا - ١١١144 - ةلبانحلا

 :ًاثلاث - ١١141 - ضرملا ةعيبط ةفرعمل ءابطألا ىلإ عوجرلا - 1١١147 - توملا ضرم ضيرملاب
 ١١١494 - ضرملا ةعيبط ةفرعمل ءابطألا ىلإ عوجرلا - ١١١144 - ةيعفاشلا دنع توملا ضرم

 اذإ لماحلا - ١١١61١  ةيكلاملا دنع توملا ضرم :اعبار - ١١١6١ - توملا ضرمب قحلي ام

 .هب قحلي امو توملا ضرم يف حجارلا لوقلا ١١١67  اهعضو برق

 توملا ضرم ضيرملا تافرصت :يناثلا ثحبملا
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 :بلاطم ةينامث ىلإ ثحبملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم ١١184  ديهمت 16

 توملا ضرم ضيرملا تافرصت يف ةيرهاظلا بهذم :لوألا بلطملا

 . هتافرصت يف حيحصلاك ضيرملا 6

 توملا ضرم يف ةزجنملا تاعربتلا : يناثلا بلطملا

 - ثراو ريغل تناك نإ :ًالوأ - توملا ضرم يف ةزجنملا تاعربتلا مكح -65

 - ثراول هتاعربت تناك اذإ - ١١١68 - ثلثلا نم رثكأب ثراو ريغل تاعربتلا تناك اذإ 16197

 .نيدملا ضيرملا تاعربت 48

 توملا ضرم ضيرملا رارقإ :ثلاثلا بلطملا

 :ًاثلاث - ١1157  ةيكلاملا بهذم :ًايناث - ١١١51  ةيفنحلا بهذم : الوأ -

 ثراول رقأ نإ - ١١1١56  هتأرمال رقأ نإ - ١١154 - ثراول هرارقإ - 1١١115 ةلباتحلا بهذم

 .ةيعفاشلا بهذم :ًاعبار - ١١155 - سكعلابو ثراو ريغ راصف

 توملا ضرم يف حاكنلا : عبارلا بلطملا

 :ًايناث - -١١١58 هثرت ال نم ضيرملا حاكن - ١١١54 - ةيكلاملا بهذم :ًالوأ ١11

 بهذم :ًاثلاث ١1116 لثملا رهمب جوزتي نأ نيدملا ضيرملل - 1116 - ةيفنحلا بهذم

 .ةيديزلا بهذم :ًاسماخ - ١111/7  ةيعفاشلا بهذم :ًاعبار - ١111/١  ةلبانحلا

 توملا ضرم يف قالطلا : سماخلا بلطملا

 - توملا ضرم يف ةقلطملا ثيروت طورش - ١111/4  ةيفنحلا بهذم :ًالوأ 10١١م

 :ًاثلاث - //١1119  ةيعفاشلا بهذمل ةجحلا نم 1111  ةيعفاشلا بهذم :ًايناث

 بهذم :ًاعبار - 1111/4  اهتدع تضقنا نإو ثرت ًائئاب ةقلطملا - 111178 - ةلبانحلا بهذم

 لوقلا - ١١1١41 - هريغ تجوزت ولو اهقالط دعب تملسأ ىتلا ةيباتكلا هثرت - ١١١4٠١  ةيكلاملا

 حجارلا
 توملا ضرم يف ةجوزلا ةعلاخم :سداسلا بلطملا

 علخلا لدب نم بجي اميف فالخلاو «ضرملاو ةحصلا يف ةحيحص ةعلاخملا 9-51

 بهذم :ًايناث - ١1184 ةلبانحلا بهذم :ًالوأ ةجوزلا ضرم يف ةعلاخملا 1-1١18
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 .هتوم ضرم يف جوزلا ةعلاخم - ب - ١١145  ةيفنحلا بهذم :ًاثلاث - ١١188 - ةيعفاشلا

 (توملا ضرم ضيرملا اياصو) اياصولا : عباسلا بلطملا

 هب ىصوملا ىنعمبو ءاصيإلا ىنعمب قلطت ةيصولا - ١١١84 - ةغللا يف اهفيرعت - 17

 :نيعرف ىلإ بلطملا ميسقت :ثحبلا جهنم - ١١1١140  حالطصالا يف ةيصولا - 11189 -

 ةيصولا :لوألا عرفلا

 ةيصولا ةيعورشم يف لجرلاك ةأرملا ١1197 _ اهتيعورشم - ١1197  اهفيرعت 0

 -١١١95- حيحصلا نم ةيصولا ىلإ جوحأ ضيرملا - 1١1196 - اهتيعورشم ةمكح 11١194-

 - اهتيضرفب مزح نبا لوق ١١١944- - ةبجاو ةيصولا :لوألا لوقلا 11١١917 - ةيصولا مكح

 روهمجلا دنع ةيصولا بجت ىتم - ١١٠١  ةبجاو ال ةبودنم ةيصولا : يناثلا لوقلا 68

 ةيصولا - ١١7١7 - ةيصولا كرت بابحتسا - ١١707 - تابرقلا يف ةيصولا لعج - ١١01

 ةيصولا دقع ةفص ١١76 هب دقعنت امو ةيصولا نكر - ١١7١5  ةحابملاو ةهوركملاو ةمرحملا

 - ١١5١8 - ةيصولا هل ىصوملا در - ١١70177 يصوملا لبق هل ىصوملا تام اذإ - 0١+١١

 - ةيفنحلا لوق - ١١١١١ - دري وأ لبقي نأ لبق هل ىصوملا توم رثأ - ١١7١09 - ةيصولا در رثأ

 نوكي نأ :لوألا طرشلا - ١171 هل ىصوملا طورش - ١١71١7 - يصوملا طورش 0١-

 لتقي ال نأ :ثلاثلا طرشلا - 10*١١  ًادوجوم نوكي نأ : يناثلا طرشلا - 1١714  ًامولعم

 - ١١17١1 - ةيصعم ةهج هل ىصوملا نوكي ال نأ عبارلا طرشلا - ١١71 - يصوملا هل ىصوملا

 ةيفنحلا بهذم ١١7١18 - ارفاك يصولا ناك نإو ةيصولا ةحصل طرش ةيصعم ال ةبرق ةهجلا نوك

 1١77١  نيملسملل دجسم ءانبب ىصوأ اذإ رفاكلا - ١١719  ةيصعم ةهج هل ىصوملا ناك اذإ

 : ةيفنحلا دنع ١1777 لمحلل ةيصولا - ١١77١ - ًاملسم نوكي نأ هل ىصوملا يف طرتشي ال

 ةيصولا - 117174 - ةدتعم اهلمحل ىصوملا ةأرملا تناك نإ 1١778  لمحلل ةيصولا حصت

 يصوملا ثراول ةيصولا - ١١776 - مهل ىصوملا ةفرعمل طباوض - ١١776 - ةأرملا لمحت امل
 ةفوقوم ثراولل ةيصولا : يناثلا لوقلا - ١١7174  ةلطاب ثراولل ةيصولا :لوألا لوقلا - - ١١777

 ربتعي ىتم - 1١١770  ةيصولل ذافن طرش يصوملل ثراو ريغ هل ىصوملا نوك - - 1١1774

 در وأ ةزاجإ تقو - ١١5777  ةلأسملا هذه يف ةيرهاظلا بهذم - ١١71 - ًاثراو هل ىصوملا

 ١١78 - ثلاثلا لوقلا - ١١75 - يناثلا لوقلا - 11777 لوألا لوقلا - ثراول ةيصولا

 - ١١778 - ناويحلا لمحب ةيصولا - /1١١737 هب ىصوملا طورش - ١١775 - حجارلا لوقلا

 هاور دعس ثيدح ١١714٠ هب ىصوملا رادقم - ١١784  رمث نم رجشلا هلمحي امب ةيصولا

 - عغة6



 - ثلثلا باستحا تقو - ١١747 هب ىصوملا يف كارتشالا - ١١741 - ملسم مامإلا ًاضيأ

 ةيرهاظلا دنع ةلطاب ثلثلا نم رثكأب ةيصولا - ١١744  ثلثلا نم رثكأ هب ىصوملا 2-174

 زئاج نوكي نأ ثلثلا نم رثكأب ةيصولل زيجملا ثراولا يف طرتشي روهمجلا يأر ىلع - 1١١746

 1١١741 - اهيف ءاهقفلا فالتخاو ثراو دجوي مل اذإ لاملا لكب ةيصولا - ١١745  فرصتلا

 . يلبنحلا ةمادق نبا اهحجرو دمحأ نع ةياور ةيصولا هذه زاوج

 ءاصيإلا :يناثلا عرفلا

 ١١156٠  ءاصيإلا ةيعورشم ١١749  عرشلا يفو ةغللا يف ءاصيإلا ىنعم 3-9-4

 ناكرأ - ١١767 - هيلإ ىصوملل ةبسنلاب ءاصيإلا مكح - ١١781١  هبوجوو ءاصيإلا بابحتسا
 ءاصيإلا ١١788  ريغصلا ىلإ ءاصيإلا - ١١784  هطورشو يصولا : ًالوأ ١١768  ءاصيإلا
 - ١١761 هيلع بترتي امو دبعلا ىلإ ءاصيإلا ةحص مدع ةيعفاشلا ليلعت - ١١765  دبعلا ىلإ

 - قسافلا ىلإ ءاصيإلا - ١١769  اهدالوأ ىلع مألا ةياصو - 1١7648 - ةأرملا ىلإ ءاصيإلا

 هيفسلا ىلإ ءاصيإلا - ١١7537  رفاكلا ىلإ ءاصيإلا - ١١751 - نئاخلا ىلإ ءاصيإلا 97

 - ١١7558  ىمعألا ىلإ ءاصيإلا - ١١7584  زجاعلا لدعلا ىلإ ءاصيإلا - ١١757  ةلفغلا يذو

 حجارلا لوقلا - ١١717  هيلإ ىصوملا طورش ريغت - ١١757 - هيلإ ىصوملا طورش ققحت تقو

 هيف ىصوملا :اثلاث - ١1١770  هطورشو يصوملا :ايناث - ١١559 - يصولل ةرجألا - ١١1758

 - ءاصيإلا داقعنال لوبقلا طرتشي -11577  ءاصيإلا ةغيص :ًاعبار ١١7171  هطورشو

 دقع ةفص ١١7178 - لوبقلا تقو يف ةلبانحلا بهذم - ١١71/4  لوبقلا تقو - ١١17#

 - ١١7174 - ةلبانحلا دنع /١١11/1   ةيعفاشلا دنع  ةدعاقلا نم ءانثتسا ١١515  ءاصيإلا

 -17١١1؟81- حجارلا لوقلا - ١١78٠  ةيفنحلا نم يخركلا مامإلا يأر ١١71/4  ةيفنحلا دنع

 1١١15817  ةنيعم ةدمب هيلإ ىصوملا ةياصو دييقت - ١١187 - تافرصتلا نم يصولا هكلمي ام

 ءايصوألا ددعت دنع يصولا هكلمي ام ١١784  هتياصو َلاَمَعُأ يف هريغ لكوي نأ هيلإ ىصومللو

 ؟هريغ ىلإ ءاصيإلا يصولا كلمي له - 1١785  ةلأسملا هذه يف ةيفنحلا بهذم - - 1١١786

 يصوملا هل نذأي مل اذإ :ًايناث - ١١7419 - ءاصيإلا هل زاج كلذب ىصوملا هل نذأ اذإ :ًالوأ

 ةيعفاشلا يأر - دحاو ءاصيإب دحاو نم رثكأل ءاصيإلا ١١788  ءاهقفلل لاوقأف ءاصيإلاب

 .ةحلصملاب ديقم يصولا فرصت 1١١79٠ - ةيفنحلا يأر ١١749 - ةلبانحلاو

 توملا ضرم ضيرملا فقو :نماثلا بلطملا

 :نيعرف ىلإ بلطملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت 0١-

 -ك5ةغع 



 هراثآو هناكرأو هطورشو فقولاب فيرعتلا :لوألا عرفلا

 - فقولا ةيعورشم ةجرد ١١797  حالطصالاو ةغللا يف فقولا فيرعت 2-01
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 هدنعو هل لَعفُي امو .هتومو رضتحملا لاح

 :توملا تاركسو رضتحملا لاح 2-2077

 «هحيحص» يف يراخبلا مامإلا جرخأ دقف .هدئادش يأ .توملا تاركس رضتحملا ىشغت
 لعجف ءام اهيف ٌةبلع وأ ةوكر هيدي نيب ناك يل هللا لوسر نإ» :تلاق  اهنع هللا يضر - ةشئاع نع

 ٌبصن مث . .تاركس توملل ْنِ هللا الإ هلإ ال :لوقيو ههجو اهب ٌحسميف ءاملا يف ُهَدي ٌلخدي

 بشخلا نم ةيلعلا : يراخبلا لاق .(هذي تلامو ضف ىتح ىلعألا قيفرلا يف :لوقي لعجف هدي

 , 08 هدألا نم ةزكرلاو

 توملا ةدش نأ ثيدحلا يفو» :ثيدحلا اذهل هحرش يف ينالقسعلا رجح نبا مامإلا لاقو
 , (0858«هتائيسل ريفكت امإو .هتانسح ىف ةدايز امإ نمؤملل يه لب «ةبترملا يف صقن ىلع لدتال

 هك هللا لوسر تيأر :تلاق  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع يذمرتلا ثيدحلا اذه جرخأو

 ٌحسمي مث حدقلا يف هدي لخدي وهو ٌءام هيف حدق هدنعو - هب سبتلم وأ هب لوغشم يأ - توملاب وهو

 , 0319(توملا تاركسو توملا َتارَمْغ ىلع ينعأ مهللا» : لوقي مث ءاملاب ههجو

 نمؤملا بيصت توملا تاركس ١4

 امك تائيسلا ريفكت وأ تانسحلا ةدايز اهنم ةمكحلا نأو .نمؤملا بيصت توملا تاركسو

 لوسر اهنم اجنل ملسنلل ةمركم توملا تاركس نم صالخلا ناك ولو ,ينالقسعلا رجح نبا راشأ

 نوهب ًادحأ طبغأ ام» :تلاق ذإ  اهنع هللا يضر  ةشئاع ةديسلا هيلإ تراشأ ام اذهو .ةلك هللا

 "يا >« تع هللأ لوسر توم ةدش نم تا يذلا لعب بوم

 .751ص ,١1ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (188037)

 .751ص ١21ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (1887)

 . 85ص :؛ 4ج «يذمرتلا عماج» )١18879(

 . هه ص .4ج «يذمرتلا عماج» ).١188(



 ةلوهسب يأ (توم نوهب) حرفأ الو ىنمتأ ال : يأ ءادحأ طبغأ ام :اهلوق» :هحرش يف ءاجو
 نم سيل ناسنإلا توم ةلوهس نأ  اهنع هللا يضر  تملعف كي هتافو ةدش نم تيأر امل توم

 تومب ًادحأ طبغأ الو دحأل توملا ةدش هركأ الف ءهب سانلا ىلوأ لكك ناكل الإو .هل تامركملا
 ,(1542100ةدش ريغ نم

 :توملا تاركسو ةأجفلا توم 64

 لاقي :هحرش يف ءاجو .«يفسأ ةذخأ ةأجفلا ثتوم» :لاق لي هللا لوسر نأ دواد وبأ جرخأ

 ةذحأ وأ «بضغ ةذحأ يأ (فسأ ةذخأو ىنعمو .اببس مدقت ريغ نم ةتغب ةءاج اذإ رمألا هأجف

 . نابضغ

 ٌةمحرو بفسأ ةذخأ ةأجفلا توم» :ظفلب «ناميإلا بعش» يف اهركذ يقهيبلل ةياور يفو
 , 05859(نمؤملا

 هبيصت يذلا باوث هتوفي نكلو هب ةمحرو هل ةحار توملا اذه ىفو ةأجف تومي دق نمؤملاف

 باثي بيط مالك وأ «ديحوتلا ةملك نم رضتحملا هب قطني نأ نكمي امو ,هدئادشو توملا تارمغ

 .هتوم لبق ةبوت رضحتسي وأ هيلع

 نود ًامئاد ىقبي هنأ الإ هب ةمحرو هل ةحار ناك نإو نمؤملل ةأجفلا توم نإف ءاذه ىلعو

 ىلوأ ْيِكي هللا لوسر ناكل ةمركم ةأجفلا توم ناك ولو .توملا تاركس هاشغت يذلا توملا ةبترم

 :توملا دنع هللاب نظلا نسح 2

 نم بحتسي ام .باب» :- ىلاعت هللا ةهمحر دواد وبأ لاق ءامهفوخ نم امهيلع بلغأ امهؤاجر

 نب رباج نع هجرخأ يذلا هك هللا لوسر ثيدح دواد وبأ ركذ مث «توملا دنع هللاب نظلا نسح

 ٌنسحي وهو الإ مكدحأ ثومي ال : ثالثب هتوم لبق لوقي دلي هللا لوسر تعمس لاق :هيفو هللا دبع

 شما ٌنظلا

 نسح يهو ةلاحلا هذه يف الإ لاوحألا نم لاح يف مكدحأ تومي ال» :هحرش يف ءاجو

 .ه5ص .1؛4ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» )١1581(

 )١1785( ص 234ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعد» © 3/593 ,

 ) )1870.8-71/5/ه ص .8ج «دواد يبأ ننس»



 .هل رفغي نأب هللاب نظلا

 ربدتب كلذ وجريو همحري ىلاعت هللا نأ نظي نأ ىلاعت هللاب نظلا نيسحت نيسحت ىنعم : : يوونلا لاقو

 نم مهبيصيس امو ديحوتلا لهأ هب دعو امو هوفعو ىلاعت هللا مرك يف ةدراولا ثيداحألاو تايآلا
 , (9*052(ةمايقلا موي هتمحر

 +. عاملا فاشكو يف ءاج دقف ءراضتحالا لاح يف نظلا نسح بوجوب مهضعب لاقو

 :ًاعوقرمأ ةريره يبأ نع «نيحيحصلا» يف امل هبوجوب مهضعب لاق .هبرب هنظ ضيرملا نسحيو»

 , 050عهلف ارش ُنظ نإو .هلف 1 يب ُنظ نإ .يدبع ُُظ دنع انأ : ىلاعت لاق

 قح يف دكآو كلذك وهف ءًأبجاو وأ ًابحتسم ضيرملا نم هللاب نظلا نسح ناك اذإو
 .رضتحملا

 :لوقي ىلاعت هللا َّنِإ» :ك هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع يذمرتلا جرخأو ١
 بسح ىلع هلماعأ انأ :هانعم نايب يف ءاجو .576*278يناعد اذإ هعم انأو , يب يدبع ْنظ دنع انأ»
 ءاجرلا بيلغت ىلع ٌتحلا ثيدحلاب دارملاو .رش وأ ريخ نم ينم هعقوتي ام هب لعفأو يب هنظ
 نوكي فوخلا ىلع ءاجرلا بيلغت نكلو 007859( هللاب نظلا نسح ىلع ثحلاو «فوخلا ىلع

 لمعلا ىلع لمحيل فوخلا ِبُلغيف ةحصلا لاح يف امأ ءراضتحالاو ضرملا لاح يف
 , "9 حلاصلا

 يف وهو باش ىلع لخد ِهكك يبنلا نأ سنأ نع «هننس» يف هجام نبا جرخأو - 7
 هللا لوسر لاقف . يبونذ فاحتأو هللا لوسر اي هللا وجرأ :لاق ؟كدجت فيك : كي لاقف .توملا

 امم هنمآو وجري ام هللا هاطعأ الإ نطوملا اذه لثم يف دبع بلق يف ناعمتجي ال» :ك
 (2)17585«فاخب

 9817-7417 ص 48ج «دواد يبأ نئس حرش دوبعملا نوعد (185)

 .8/4”7ص ١1ج «عانقلا فاشك» )١180(

 )١17875( 57ص الج «يذمرتلا عماج» .

 )١1580( 57ص ءالج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» .

 ) )1818.7ا/4ص ١1ج «عانقلا فاشك»

 . ١ 877ص 17ج «هجام نبأ ننس» (1789)



 هراضحتسا ىلع نيعيو رضتحملا نمؤملا سفن يف هللاب نظلا نسح ثعبي اممو ١١478

 ىور دقف .هلمع نساحمب هريكذت كلذكو .هوفعو هلضفو هفطلو هللا ةمحرب هريكذتو هركذت هبلق يف

 يكل هتوم دنع هلمع نساحم دبعلا اونقلي نأ نوبحتسي اوناك :لاق ميهاربإ نع ايندلا يبأ نبا

 ىلع أرقت ءاجرلا يف ًاثيدح نيعبرأ عمج نسحي : ملعلا لهأ ضعب لاق دقو .هبرب هنظ نسحي

 , ©5840 ىلاعت هللاب هنظ نسح دتشيف ضيرملا
 ىلع هثحيو ىلاعت هللا ةمحر يف هعّمطي نأ رضتحملا دنع رضاحلل بحتسي اذهلو - 4

 .ءاجرلا يف ثيداحألاو تايآلا هل ركذي نأو ىلاعت هبرب هنظ نيسحت

 :هب هلهأ قفرأ ضيرملا مدخي 2

 .هتارادمب مهفرعأو هب هلهأ قفرأ هيلي نأ نسيو» :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج

 ءىفطي كلذ نأل ةنطقب هيتفش يددنيو «بارش وأ ءامب هقلح َّلب دهاعتي نأو « ىلاعت هلل مهاقتأو

 , 0841)(ةداهشلاب قطنلا هيلع لهسيو «ةدشلا نم هب لزن ام

 :ديحوتلا ةملك رضتحملا نيقلت - ١١5

 مايا جرخأ دقفا «ديحوتلا ةملك « ىثنأ وأ ناك ًاركذ ءرضتحملا نيقلت ًاعرش بحتسملا نمو

 نم نأ هانعمو ,©؛7هللا الإ هلإ ال مكاتوم اونقل» :لاق لك هللا لوسر نأ :هحيحص» يف ملسم

 امنإو «ًلعف اوتام نيذلا «مكاتوم» ةملكي دارملا سيلف .ديحوتلا ةملك هوركذ مكنم توملا هرضح

 , 315849 نورضتحملا يأ- توملا مهرضح نم دوصقملا

 ١١8 - نيتداهشلاب قطنلا مزلتست ديحوتلا ةملك :

 ةداهش : يأ «نيتداهشلاب هنيقلت ءرضتحملل اهنيقلت بولطملا «هللا الإ هلإ الو :لوقب دارملاو

 . هللا لوسر ًادمحم نأو هللا الإ هْلِإ ال نأ

 . 7/نيتداهشلاب قطنلا ىلع ىرج بقل (هللا الإ هلإ ال) لوق :رينملا نب نيزلا هيقفلا لاق
 0 ا ل

 .١؟7/ص « ؟ج «مارملا غولب حرش مالسلا لبس» ):١1884(

 ةضفرلالل .١ج «عانقلا فاشكد )853"١1(

 «هعماجو يف يذمرتلاو 27856 ص 248ج (هئئسو يف دواد وبأ هجرخأو ,2؟9١7ص كج «ملسم حيحص» )١17845(

 .ة"5 4ص « ١ ج «هنئسو» يف هجام نباو 26ص « 4 ج (هننسا يف يئاسنلاو مه "ص جا

 .785ص ؛مىج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعوو .9١5ص 235ج «ملسم حيحصل يوونلا حرشد» (17845)

 .١٠١١ص «"ج (يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» )١19855(
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 اهنإف هللا لوسر دمحم لوقو : يأ (هللا الإ هْلِإ ال) لوق نم دارملاو» :«مالسلا لبس» يفو
 ,0144*عبلع امك ىرخألا نودب امهادحإ لبقت ال

 اذهلف ؛ ىلوألل عبت ةيناثلا نأل ؛نيتداهشلا نقلي : ءاملعلا ضعب لاقو» : «عانقلا فاشك» يفو

 ,2440(ىلوألا ىلع ربخلا ىف رصتقا

 :نيقلتلا ةيعو رشم ىدم 2-8

 بابحتسا ىلع اوعمجأ امك «.هيلإ بدنلاو هبابحتساو نيقلتلا ةيعورشم ىلع ءاملعلا عمجأ
 , 05849 هقوقحيب مايقلاو هنيقلتو هسينأتو هريكذتل رضتحملا دنغ روضحلا

 ام اذهو «هبوجو يضتقي ثيدحلا رهاظو . بجاوب سميلو بودنم نيقلتلا نأ ىلع روهمجلاو

 , 08:8ةيرهاظلا مهنمو ءاملعلا نم عمج هيلإ بهذ

 ١١8 - نيقلتلا ةيفيك :

 هللا لوسر دمحم هللا الإ هّلِإ ال :نيتداهشلا ةملك نيرضاحلا دحأ ظفلتب نوكي نيقلتلاو

 هيلع رركت ال ةرم رضتحملا اهلاق اذإف .اهظفلتب رضتحملا رمؤي نأ ال .اهلوقيو رضتحملا اهعمسيل

 ىتح اهلوقيو رضتحملا اهعمسيل اهب قطنلا داعيف .رخآ مالكب اهدعب ملكتي نأ الإ ىرخأ ةرم
 , 084ه همالك رخآ نوكي

 :نيقلتلا ريركت مدع

 رجضي العل هريركتو هنم راثكإلا ءاملعلا هرك دقف ءهبوجو وأ نيقلتلا بابحتساب انلق ءاوسو

 .2:*278قيلي ال امب ملكتي وأ هبلقب كلذ هركيف .هبرك ةدشو هلاح قيضل رضتحملا

 « لق :هل لاقي الو .رجضي الثل هيلع حاحلإ الب ةداهشلا ًابدن نَقلّيو» :«جاتحملا ينغم» يفو
 مل اهلاق نإف .ًاعيمج هللا ركذنف كرابم ىلاعت هللا ٌركذ :لوقي وأ .ركذتيل هيدي نيب اهركذي لب

 . ١؟7/ص .؟ج «مارملا غولب حرش مالسلا لبس» (17846)

 .ا/لهص 1١ج «عانقلا فاشكد )١18845(

 )١158490( .5ج «ملسم حيحصل يوونلا حرشم ص5١9؟.

 )١17844( 67ص .؟4ج :يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» ,161١ص .هج «ىلحملا» .

 . 05ص .4ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» ,.19١3ص .5ج (ملسم حيحصل يوونلا حرش» (18849)

 . 05ص .4ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» ,.4١5ص .5ج «ملسم حيحصل يوونلا حرش» )١1586(
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 .28*«نايندلا مالكب ملكتي مل ام هيلع 00

 كلذ لوقن نأ بحتسملاو ءرمأ الب نيقلتلا نوكيو» :ةيديزلا هقف يف «راهزألا حرش» يفو

 لب ءاهدادرتب نيقلتلا رثكي الو ءامهدريف امهب رمأ اذإ هردص قاض امير هنأل ؛- نيتداهشلا يأ -

 , 0355657( تارم ثالث - نقلملا يأ - لوقي

 :نيقلتلا نم دوصقملا 01

 نأو هللا الإ هلِإ ال نأ ةداهش ايندلا يف رضتحملا مالك رخآ نوكي نأ نيقلتلا نم دوصقملاو
 نع «هننس» يف دواد وبأ جرخأ دقف .ةنجلا لخد همالك رخآ اذه ناك نم نأل ؛ هللا لوسر ادي

 , 231586 9مةنجلا لخد هللا الإ هلإ ال همالك رخآ ناك نم» : ِهْلكَك هللا لوسر لاق :لاق لبج نب ذاعم

 , 052ه لوسر دمحم)» :اهتميمضو ,وهللا الإ هلإ الو : ةبيطلا ةملكلا هذه لاق نم دارملاو

 توملا دعب نيقلتلا 5

 كلذ نم مهفيو .ءاملعلا لاق امك تومي نأ كشوي يذلا رضتحملل نوكي نيقلتلا نإ :انلق

 .نيقلتلا تقو تاف دقف ءرضتحملا تام اذإ هنأ

 : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق يف يدنسلا لاقو : «دواد يبأ نسس حرش دوبعملا نوعو يف ءاجو

 نوريثك مزج دقف .توملا دعب نيقلتلا امأ .تام نم ال توملا هرضح نم دارملا «مكاتوم اونقلد
 , 0058642 ثءداح هنأ

 «هنفدو هتوم دعب يأ «هديحلت دعب نقلي الو» :ةيفنحلا هقف يف «راتخملا ردلا» يفو -
 - نقلملا قا 0 يفكيو «ةنسلا لهأ دنع عورشم هنأ : «ةرهوجلا» يفو هنع ىهني ال ّلعف نإو

 لع دمحمبو «ًانيد مالسإلابو ا هللاب تيضر دقو هيلع تنك ام ركذا «نالف نبا نالف اي

0 

 . 59١ ص «١ج «جاتحملا ينغمد (861"1)

 )١18865( ص ١1ج هراهزألا حرشم 45١ .

 . 86ص ء4ج «دواد يبأ ننس» (م18865)

 )١18467( ص 48ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» 786.

 )١17865( ."85ص 48ج «دواد يبأ نئس حرش دوبعملا نوعد

 ؟ج وراتخملا ردلا» (184هه) « ص19١ .

 ١١د



 :توملا دعب نيقلتلا يف ةيميت نبا لوق - 4

 تجاوب نيل هتوم لعب تيملا نيقلت» :- ىلاعت هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 نم ةفئاط هبحتسا دقو .دمحأ مامإلاك هيف صخر نم ةمئألا نم نكلو .نيملسملا عامجإب
 نم هلوقي نم هلوقي امك ةعدب هنأ هداقتعال ههركي نم ءاملعلا نمو .يعفاشلا باحصأو هباحصأ
 .278*(اهلدعأ وهو ةحابإلاو .ةهاركلاو .بابحتسالا :ةثالث هيف لاوقألاف .هريغو كلام باحصأ

 :رضتحملا دنع نارقلا ةءارق - 6

 :لاق  هنع هللا يضر راسي نب لقعم نع (هئئس» يف - ىلاعت هللا همحر  دواد وبأ جرخأ

 . مكاتوم ىلع (سسي) ةروس اوأرقا يأ .©*”«مكاتوم ىلع (سي) اوأرقا» : هك هللا لوسر لاق

 اهتءارق يف ةمكحلا ّلعلو .توملا مهرضح نيذلا يأ (مكاتوم) ىلع هلوق» : هحرش يف ءاجو
 ,©*48ثعبلاو ةمايقلا لاوحأو هللا ركذ نم اهيف امب رضتحملا سنأتسي نأ

 مهرضح نيذلا (مكاتوم) بت 0-0 نإ ىلاعت هللا همحر - نابح نبا ممول لاق كلذكو

 .لعف اوتام نم د توملا

 , 0555 (هيلع أرقي تيملا َُأ الإ ةينملا هترضح نم هب دارأ» :(مالسلا لبس» يفو

 تأرق اذإ :نولوقي ةخيشملا تناك :لاق .ناوفص انثدح :«هدنسم» يف دمحأ مامإلا لاقو
 .اهب هنع ففخ توملا دنع (سي)

 ثيم نم ام» : دع هللأ لوسر لاق : الاق رذ يبأو ءادردلا نأ نع «سودرفلا» بحاص هدنسأو

 نأ نم نابح نبا هلاق ام ناديؤي ناربخلا ناذهو .«هيلع هللا نوه الإ (سي) هدنع ًارقيف 507
 , (0585)وب لدتسا امم كلذ يف حرصأ امهو .رضتحملا هب دارملا

 الإ هيلإ راصي الف زاجم رضتحملا يحلل هلوانتو .تاومألا يف صن ظفللاو» : يناكوشلا لاقو
 سيلو للعف تام نم ثيدحلا يف (مكاتوم) ب دوصقملا نأ ىري يناكوشلا نأكف .©"*”7«ةنيرقل
 . 84ص «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف نم ةيهقفلا تارايتخالا» (18867)

 )/١1861( ص .8ج «دواد يبأ نئس» 455 .74١0ص ١1ج «هنئسو يف هجام نبا هجرخأو . 1

 )١17864( .؟560ص ؛8جودواذ ي يبأ نئس حرش دوبعملا نوع»

 .١؟8ص 07ج «مارملا غولب حرش مالسلا لبس» (1869)

 .١؟58ص .؟7ج «مارملا غولب حرش مالسلا ليسو (17860)

 . 73؟ص 14ج «يناكوشلل «راطوألا لين» (1851)
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 .دعب تمي مل يذلا رضتحملا

 ىلع ةءارقلا فاالخب ةعدب هثوم لعب تيملا ىلع ةءارقلاو» : ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 ,215055(سي)ة ةروسب بحتست اهنإف «رضتحملا

 :رضتحملا دنع ءاكبلا 65

 دبع نع «(هحيحص» يف يراخبلا جرخأ دقف ءرضتحملا دنع نيعلا عمدب ءاكبلاب سأب الو

دوعي دلع يبنلا هاتأف هل ىوكش ةدابع نب دعس ىكتشا» :لاق  هنع هللا يضر  رمع نب هللا
 عم ه

 املف .- مهنع هللا يضر - دوعسم نب هللا دبعو « صاقو يبأ نب دعسو «فوع نب نمحرلا دبع

 كك يبنلا ىكبف .هللا لوسر اي ال :اولاق ؟ىضق دق يلا

 نزحب الو نيعلا عمدب بذعي ال هللا نإ ؟نوعمست الأ : :لاقف ءاوكب ِةْكَك يبنلا ءاكب موقلا ىأر املف

 , 2855يهلهأ ءاكبب بذعيل تيملا نأو . . محري وأ  هناسل ىلإ راشأو اذهب بدعي نكلو «بلقلا

 : هلوقو .ةفوخملا تامالعلا روهظ دنع عقي امنإ ةداع ءاكبلا» :ثيدحلا اذه حرش يف ءاجو

 نود «ةيشاغ يف» :تاياورلا ضعب يفو .اهريغو ةمدخلل هنوشغي نيذلا : يأ (هلهأ ةيشاغ يف)

 عجولا برك نم هاشغتي ام :ةارعلاو .ةوركم وأ ضرم وأ رش نم ةيهادلا يه ةيشاغلاو . هلهأ ركذ

 ةلالد ثيدحلا اذه يفو . ًانامز اهدعب شاعو ةضرملا كلت نم قافأ هنأل ؛توملا ال هيف وه يذلا

 هيف (؟نوعمست الأ» :هلوقو .رضي ال كلذ ىلع ةدايز ريغ نم نيعلا عمدب ءاكبلا درجم نأ ىلع

 : نيتلاحلا نيب قرفلا هيك مهل نيبف لو يبنلا ءاكب مهلاكشتسا مهضعب نم مهف هلي هنأ ىلإ ةراشإ

 .©اريخ لاق نإ محري وأ ءوس نم ناسللا هب قطني ام ببسب بذعيف

 ١1 ةلبقلا ىلإ رضتحملا هيجوت :

 لهأو «كلامو . ىعخنلاو .ءاطع كلذ بابحتساب لاق .ةلبقلا ىلإ رضتحملا هيجوت بحتسي

 . "59ةلبقلا لبقتسا ام سلاجملا ريخ نألو ؛ مهاتومب هنولعفيو

 ةداتق يبأ نع يقهيبلاو مكاحلا هاور ام ةلبقلا ىلإ رضتحملا هيجوت ةيعورشم ىلع لديو
 نأ

 .5 ١ص ةةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف نم ةيهقفلا تارايتخالا» (1885)

 . 178ص 17ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» )١183(

 . 7١هص 27ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» )١18554(

 )١18456( ء”ج «ينغملا» ص5١ : .
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 باصأ» :ِهك هللا لوسر لاقف ءرضتحا اذإ ةلبقلا ىلإ هجوي نأ ىصوأ رورعم نب ءاربلا
 . ةلييشسلا ةرطفلا

 : ةلبقلا ىلإ هيجوتلا ةفص 2-64

 ,ةيديزلا نم رصانلاو يداهلا لاقف «ةلبقلا ىلإ رضتحملا هيجوت ةفص يف فلتخا دقو
 ,ةيديزلا نم هللاب ديؤملا لاقو .ههجو لكب اهلبقتسيل ًايقلتسم هجوي هنإ :هيلوق دحأ يف يعفاشلاو
 , 25855 هميألا هبنج ىلع هجوي هنإ :هيلوق دحأ يف يعئابشلاو (ةفيتحوبأو

 توملا لوزن لبق ةلبقلا ىلإ -رضتحملا هيجوت يأ  ههيجوت ّنسْيو» :«عانقلا فاشك» يفو
 . ءاتاومأو ًءايحأ مكتلبق» : مارحلا تيبلا نع مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل ؛هدعبو هتوم نقيتو هب
 هجر اعشاو ناكملا) وكي مل نإ الإو لضفأ ًاعساو ناكملا ناك نإ نميألا هبنج ىلع نوكي ههيجوتو
 مامإلا نعو .لستغملا ىلع عوضوملاك ةلبقلا ىلإ هاصمخأو هافق ىلع ًايقلتسم يأ هرهظ ىلع
 لاقو .لمعلا هيلعو رثكألا هراتخا قيما ناكدلا ناك هينا زانق ىلع 0 هجوي :دمحأ
 , 858"0(ءامسلا نود ةلبقلا ىلإ ههجو ريصيل اليلق ًايقلتسم ناك اذإ رضتحملا سأر عفري : ةعامج

 نميألا هبنجل رضتحملا عجضيو : : «جاتحملا ينغما) يف ءاج امك ةيعفاشلا لنعو ١١68.2

 عفري نأب ةلبقلل هيلجر لفسأو ههجوو هأفق ىلع | هوحنو ناكملا قيضل رذعت نإف « ةلبقلا ىلإ

 , 0850ةايلق هسأر

 :تيملا ضيمغت

 ملسم مامإلا ىور دقف «هينيع ضيمغت بحتسا هدسج نم هحور جورخب رضتحملا تام اذإو

 .هضمغأف هرصب ٌّقش دقو ةملس يبأ ىلع ِةكَي هللا لوسر لخد ملال الا نا

 رظني راص يأ صخش هرصب قش : ىنعمو "يل . .رصبلا هعبت ضبق اذإ حورلا ّنِإ» :لاق مث

 .هفرط هيلإ دتري الو ء ءيشلا 0

 ,كلذ ىلع نوملسملا عمجأ دقو «تيملا ضامغإ بابحتسا ىلع ليلد ثيدحلا يفو

 . ١7ص «.14ج ,يناكوشلل «راطوألا ليند (1١؟85)

 . ؛ص ؛14ج . يناكوشلل «راطوألا لين» ( ١851

 .ا/5ص .1ج «عانقلا فاشك» )١17878(

 هيض .1ج «جاتحملا ينغم» (11859)

 /.777ص .5ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (174170)

 5 راس



 .هضامغإ كرت ول تيملا رظنم حبقي ال نأ هيف ةمكحلا نإ :اولاقو

 رصبلا هعبتي دسجلا نم حورلا جرخ اذإ :هانعم هرصبلا هعبت ضبق اذإ حورلا نإ : : قلك هلوقو
 , 0429ثينأتلاو ريكذتلا :ناتغل 0 يفو .بهذي نيأ هيلإ ًارظان

 ١ سكعلابو لجرلا ضمغت 3 ةأرملا :

 ضئاحلل هركيو ءاهيبأك هل مرحم تاذ تناك اذإ لجرلا ةأرملا ضمغت :دمحأ مامإلا لاق

 نأ لجرللو 21479 يعفاشلا نع هوحن يورو .ةمقلع كلذ هركو «.هابرقت نأو هضيمغت بنجلاو

 لوسر ةافو ىلعو هللا مسي :تيملا ضيمغت نيح لوقيو . هتخأو همأك همرحم تاذ ضمغي

 1 0 هنبا

 :رضتحملا توم دنع عاجرتسالا 7

 اخ يف ةفيرتلا بودل ةنسلا ا يا م تام اذإب

 9 مهللا #«نوعجار د : هللا هرم [ ام لوقيف ةبيصم هبيصت ملسم نم ام :لوقي

 وبأ تام املف :ةملس مأ تلاق . «اهنم اريخ هل هللا فلخأ الإ اهنم اريخ يل تفلخاو , يتبيصم يف

 ينإ مث . كي هللا لوسر ىلإ رجاه تيب لوأ ؟ةملس ىب أ نم ريخ نيملسملا يأ :ٌتلق «ةملس

 0 هللا لوسر يل هللا فلخأف ءاهثلق

 يصف مكدحأ تباصأ اذإ» : لكك هللا لوسر لاق :تلاق ةملس مأ نع دواد يبأ ةياور يفد

 ًاريخ اهب يل لدبأو اهيف ينرجأف يتبيصم بستحأ كدنع مهللا . نوعجار هيلإ انإو هلل انإ : لقيلف
 030547 اهنم

 ينطعأ يأ ينرجأ :هلوقو .باوثلا بلطأ :يأ .بستحأ :هلوق» :هحرش يف ءاجو

 ل 22200 ,(58عرجمألا

 )١181/1( ص «5ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» 777777 .

 )5 )1417ص اج «ينغملا» 50 .

 .77/5ص 31ج «عانقلا فاشك» (1807)

 )/١1817( «"ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصو ص732٠١.

 )١181( ."848ص 24ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا .نوع»

 ) )18105."88ص «ء4ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعد
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 :رضتحملا توم دنع ءاعدلا - “١١561

 دقف .رشلاب مهسفنأ ىلع رضتحملا لهأ ءاعد مدعو هتوم دنع رضتحملل ءاعدلا بحتسيو

 2 ار :تلاق  اهنع هللا يضر - ةملس مأ نع «هحيحص» يف ملسم مامإلا جرخأ

 000 ف ءيصبلا هعبت ضب اذإ َحورلا َنإ» :لاق مث .هضمغأف هرصب قش دقو ةملس يبأ ىلع

 را نورا نإف ريخب الإ مكسفنأ ىلع اوعدت ال :لاقف .ةلمأرب

 0 «نيرباغلا يف هبقع يف هفلخاو «نييدهملا يف هتجرد عفراو .ةملس يبأل رفغا ٍمهللا» : كك : هل

 054177 (عهيف هل رونو «هربق ىف هل حسفاو .نيملاعلا فر اي هلو انل

 رومأب هتيرذو هلهألو هتوم دنع تيملل ءاعدلا بابحتسا هيف» :ثيدحلا اذه حرش يف ءاجو

 ,05828(نيقابلا ىف يأ (نيرباغلا يف) هبقع يف هفلخاو» : ِهِكَي هلوقو .ايندلاو ةرخآلا

 نم سان حيصف» : هيف ءاجو ةملس يبأ توم ثيدح نسب يك درادبوبا خا 11

 . ملسم يا و ةدراولا «هلهأ نم سان ٌحضف» + : ةرابع نم الدب «هلهأ

 نم ءاكبلاب توصلا عفر :ئيأ . هلهأ ا حيصف : ىنعمو» :دواد يبأ حرش يف ءاج دقو
 : لثم اًرش اولوقت ال : يأ «ريخب الإ مكسفنأ ىلع اوعدت ال» : كك هللا لوسر لاقف . ةملس يبأ لهأ
 : نولوقي : يأ (نولوقت ام ىلع نونمؤي ةكئالملا نإف) .كلذ هبشأ امو . يل ليولا :وأ .هاليواو

 .©589رش وأ ريخ نم مكئاعد يف هنولوقت ام ىلع نيمآ
 :رضتحملا تومل ءاكبلا 7606

 اهيلإ 5 :لوسرلل لاقف كلا يف ة اهل ًانبا وأ اهل 8 0 هربختو رع هتانب ا هيلإ
 . بستحتلو ربصتلف اهرمف نس لعاب هنا قا لكذ . ىطعأ ام هلو ىذخأ ام هلل ْنأ اهربخأف

 ,ةدابع نب دعس هعم ماقو لك يبنلا ماقف :لاق .اهنيتأتل تمسقأ اهنإ :لاقف لوسرلا داعف
 هانيع تضافف ٍةنْش يف اهنأك عقعقت هسفنو يبصلا هيلإ عفرف .مهعم تقلطناو «لبج نب ذاعمو
 امنإو .هدابع بولق يف هللا اهلعج ةمحر هذه :لاق ؟هللا وسو اين اذه اب :دعس هل لاقف كك

 كاس 6-1 هدابع نم هللا محري

 . 577-777ص .5ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (1741/)

 . 77" ص ."ج ؛يوونلا حرشب ملسم حيحصو (11787/8)

 ."88ص .8ج هدواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» )١141/9(

 . ١91١ص اج «يراخبلا حيحصدو 574-770 ص .”ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (1880)
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 .ةسبايلا ةبرقلا :ةنشلا (ةئش يف اهنأك 0 ةسمالو :هلوق» : ثيدحلا اذه حرش يف 000

 اي اذه ام :دعس لوقو .ةسبايلا ةبرقلا يف : يقلأ اذإ ءاملا توصك ةجرشحو توص اهل :

 يبنلا نأ ٌنظو «مارح نيعلا عمد نأو دارخ ءاكبلا عاونأ عيمج نأ ٌّنظ ادعس نأ هانعم ؟هللا 0

 وه لب هوركم الو مارحب سيل نيعلا عمدو ءاكبلا درجم نأ ِهكَك يبنلا هملعأف هركذف يسن هلي

 ا ياا وأ انين نورقملا ءاكبلاو بدنلاو حونلا مارحلا امنإو .ةمحر

 :اهيفو دج هللا لوسر نب ميهاربإ ةافو ةصق كلام نب سنأ نع يراخبلا جرخأو 57

 هل لاقف .نافرذت ٍِكك هللا لوسر انيع تلعجف .هسفنب دوجي ميهاربإو كلذ دعب هيلع انلخد مث»

 .ةمحر اهنإ ,فوع َنبا اي :لاقف ؟هللا ٌلوسر اي تنأو :- هنع هللا يضر  فوع نب نمحرلا دبع

 كقارفب انإو انبر يضري ام الإ ُلوقن الو ُنزحي ُبلقلاو ٌعمدت نيعلا نإ : لَك لاقف ,ىرخأب اهعبتأ مث

 . 4*5 9(نونوزحمل ميهاربإ اي

 ناسنإلا عفدي امك اهعفديو اهجرخي : يأ ,(هسفنب دوجي ميهاربإو) : هلوق» :هحرش يف ءاجو

 هيف : يبيطلا لاق .(؟هللا لوسر اي تنأو) : هلوقو .امهعمد يرجي :يأ ,(نافرذت) : هلوقو .هلام

 كلذك بججعت هنأك ,مهلعفك لعفت ت تنأو ةبيصملا ىلع نوربصي ال سانلا يأ .,بجعتلا ىنعم

 ةلاحلا يأ «ةمحر اهنإ» :هلوقب هباجأف . عزجلا نع ىهنيو ربصلا ىلع ٌتحي هنأ هنم هدهع عم هنم

 اهعبتأ مث) : هلوقو ا ىلع بلقلا ةقر يه ينم اهتدهاش يتلا

 رسفي ثيدحلا اذه :هريغو لاطب نبا لاقو .ىرخأ ةعمدب ىلوألا ةعمدلا عبتأ :يأ .(ىرخأب

 وهو «.هللا رمأل طخس ريغ نم بلقلا ةقرو نيعلا عمدب ناك ام وهو زئاجلا نزحلاو حابملا ءاكبلا

 .""29(ىنعملا اذه يف عقو ءيش نيبأ

 : هتوم دعب رضتحملا ةيحست 2 ١ ه1/

 هللا لوسر يجس» :تلاق  اهنع هللا يضر - ةشئاع نع (هلئس» يف دواد وبأو ملسم جرخأ

 . (ةربح بوب تام نيح هك

 . ؟0١7ص ."5ج (يوونلا حرشب ملسم حيحص» (1١؟8481)

 نم نامث ةنس ةجحلا يذ يف دلو . دع يبنلا نباوه ميهاربإو 1-177١211/7ص 2'"ج «يراخبلا حيحص» (1١؟885)

 ."١الص 2«جا «ريثك نبا مامإلل «ةيوبنلا ةريسلا» :ًارهش رشع ةينامث نبا تامو ةرجهلا

 هجام نباو .949"7-*44ص 21ج «هنئلسا» يف دواد وبأ هتوف ىلع كي يبنلا تزحو ميهاربإ ةافو ةصق ىورو )*١188(

 .601/-05١5ص ١1ج (هلنلس» يف

 اك



 بوث يف) .لسغلا لبق توملا دعب هندب عيمج رتسو يطع : يأ .(يِبس) :هحرش يف ءاجو
 .تيملا ةيجست بابحتسا ىلع ليلد ثيدحلا يفو . تاربحو ربح عمجلاو .ٍنامي درب وه (ةربح

 نم هتنايص هتمكحو .تيملا ةيجست بابحتسا ىلع يأ هيلع عمجم وهو :يوونلا مامإلا لاق
 بوثلا فرط فليو :انباحصأ لاق :يوونلا لاقو .نيعألا نع ةريغتملا هتروع رتسو فاشكتنإلا

 , 30284 هنع فشكني الثل هيلجر تحت رخآلا هفرطو هسأر تحت هب ىّبسملا

 : هتوم دعب هليبقت 3-4

 يف - ىلاعت هللا همحر يراخبلا مامإلا جرخأ دقف .هتوم دعب رضتحملا ليبقت زوجيو

 يضر  ةشئاع ىلع لخد  هنع هللا يضر ركب ابأ نأ  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع (هحيحص»

 . ىكب مث هلّبقف هيلع ٌٍّبكأ مث ههجو نع فشكف ةربخدربب ىجسُم وهو لكك يبنلا دصقو - اهنع هللا

 دقف كيلع تبتك ىتلا ةتوملا امأ :نيتتوم كيلع هللا عمجي ال .هللا يبن اي يمأو تنأ يبأب :لاقف
 , 0584اهتم

 ,284هينيع نيب لبق يأ «هلّبقو» :هلوق :ينالقسعلا رجح نبا لاق

 ناكو « هنع هللا يضر ركب يبأ لعفل تيملا ليبقت زاوج ثيدحلا اذه يف» : ينيعلا لاقو

 1 لوسر نأ يذمرتلا ىور امل مالسلاو ةالصلا هيلع هب ةودق الإ هلعفي مل لكك يبنلا هليبقت يف ركب وبأ

 ا وكب مث هلّبقو هيلع ٌبكأف تيم وهو نوعظم نب نامثع ىلع لخد ٍةلكك هللا

 .«نافرذت هانيع :لاق وأ « يكبي وهو تيم وهو نوعظم نب نامثع

 .©ههوأعمد نايرجت يأ «نافرذت هانيعو» :هلوقو .ةنيدملا يف نيرجاهملا

 ١١4 - هتوم لعب هيعل :

 يبأ نع يراخبلا مامإلا ىور دقف .- هتومب ريغلا رابخإ يأ  هيعن زاج رضتحملا تام اذإو

 . ١٠ص الج «يوونلا حرشب ملسم حيحص»و 784 ص ,4ج «دواد يبأ نئس حرش دوبعملا نوع» (15884)

 .7١1ص اج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» )١1846(

 .68١١ص .ا"ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (158485)

 )١178417( ؛ص 4١ج «ينيعلا حرشب يراخبلا حيحص» ١-١16., ءالج «هحيحص» يف ملسم هاورو ص5١ .

 ) )19884."7"ص .4ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت»

 -/ا١ -



 , ©2450(. . .هيف تام يذلا مويلا يف يشاجنلا ىعن هك هللا لوسر نأ  هنع هللا يضر  ةريره

 يعنلا ةحابإ فيرشلا ثيدحلا اذه نم دافتسيو .هتومب ربخأ : يأ .«يشاجنلا ىعن» :هلوقو
 لهأ ضعب لاقو .هتزانج اودهشيل تام ًانالف نأ سانلا يف يداني نأك هتومب سانلا مالعإ وهو
 .258نالف تومب هناوخإو هتبارق لجرلا ملعُي نأ سأب ال :ملعلا

 : يعنلا يف رّذحُي ام

 يف ءاج.ام كلذ نم يعنلا يف رذحي ام ىلإ ءاهقفلا راشأ دقو .«كلذ وحنو هيلع حاونلاو

 هتومب مالعإلا نأ ةحيحصلا ثيداحألا هيضتقت يذلا حيحصلاو» :ةيعفاشلا هقف يف «عومجملا»

 «بحتسم وهف تيملا ىلع نيّلصملا ريثكتل رابخإلا هب دصق نإ لب «هوركمب سيل ملعي مل نمل
 ٠ ةيلهاجلا يعن اذهو ..ءايشألا هذهب هركذب سانلا نيب فاوطتلاو رخافملاو رثاملا ركذ هركي امنإو

 .«اهؤاغلإ زوجي الف مالعإلاب ثيداحألا تحص دقف .هنع يهنملا

 ركذ ىلع لمتشملا ةيلهاجلا يعن هب داري يعنلا نع يهنلا نم ءاج يذلاو :يوونلا لاقو
 , 0126 !)اهريغو رخافملا

 ريهش توصب ولو هتومب مالعإلا وهو ناذيإلا زوجيو» :ةيديزلا هقف يف «راهزألا حرش» يفو

 رضح نم هللا محر :اهوحنو ةنذئم يف لوقي نأك «كلذب الإ همالعإ دصق نمل مالعإلا نكمي ال
 ىلع عجفتلاب نذؤملا ريهشلا توصلاب مالعإلا وهو ؛تيملل يعنلا زوجي الو .نالف ىلع ةالصلا

 , 258:9(خلإ .. . . مطللاو خارصلاو توصلاب حاونلا وهو هعباوت زوجي الو .تيملا

 )١18488( 16ص 48ج «ينيعلا حرشب يراخبلا حيحص» .

 )١180( .4ج «ينيعلا حرشب يراخبلا حيحص» ص١9:

 )١19841١( ءالج «ملسم حيحصل يوونلا حرش» ,1177ص .هج «بذهملا حرش عومجملا» ص5١ .

 )١18885( «راهزألا حرش» ج 1١ص14٠07-"40 .
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 ىلازل) تمل
 تيملا لسغ

 :ثحبلا جهنمو ,ديهمت ١05١

 مدع وأ هل عرشلا بلط ةهج نم لسغلا اذه مكح نايب يضتقي تيملا لسغ ىلع مالكلا
 .لسغلا اذه ةيفيكو هلسغي نم طورشو لَسْعُي نم طورش نايب مث هبلط

 : يلاتلا وحنلا ىلع بلاطم ةعبرأ ىلإ ثحبملا اذه مسقن ءاذه ىلعو

 .تيملا لسغ مكح :لوألا بلطملا

 .(لّسْغُي يذلا تيملا) لّسْغُي نم طورش : يناثلا بلطملا

 .(لساغلا طورش) تيملا لسغي نم طورش :ثلاثلا بلطملا

 .هبادآو هتيفيكو لسغلا تامدقم :عبارلا بلطملا

 لوألا بلطملا

 تيملا لسغ مكح
 :تيملا لسغ ىلإ ةردابملا 95

 «توملا تارامأ نم ءيش روهظب هتوم نقيت اذإ تيملا لسغ ىلإ ًابدن ردابُي :ةيعفاشلا لاق
 .توملا هيف ثدح دق الإ ةحلط ىرأ ال ينإ» :لاقف ءاربلا نب ةحلط داع هك يبنلا نأب اوجتحاو
 .هتوم يف كش نإف . «هلهأ ينارهظ نيب سبحُت نأ نمؤم ةفيجل يغبني ال هّنإف .هب اولبعف ىَتْوي نإف

 دليم )هتوم نقيت نيح ىلإ هلسغ ريخأت بجو
 ءاربلا نب ةحلط نأو : ظفلب العف ةاوز .دواد وبأ هاور : ةنع اولاقو هب اوجتحا يذلا ثيدحلاو

 اولجعو ينونذآف توملا هيف ثدح دق الإ ةحلط ىرأ ال ينإ :لاقف هدوعي لَك يبنلا هاتأف ضرم

 ”ةيفقك 3 ١ج ؛جاتحملا ينغما) ةتسحتس]
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 , 0545 4هلهأ ىنارهظ نيب ل نأ ملسم ةفيجل ىغبني ال هنإف

 نقيت اذإ  هلسغك  هنفدل تيملا هجاتحي ام ىلإ ةعراسملا بابحتساب ةلبانحلا لاق كلذكو

 .هليجعت تيملا ةمارك :دمحأ مامإلا لاق ءريغتلا نم هل ظفحأو نوصأ هنأب كلذ اولّلعو هتوم

 نإو .تيملا لسغب ةردابملل ةيعفاشلا هب جتحا يذلا دواد ىبأ ثيدحب ةلبانحلا جتحا امك

 , "59 هتافو نقيتتو هتوم تامالع رهظت ىتح رظتنا هتوم ىف كش

 :تيملل ةبسنلاب لسغلا مكح 7

 ثيدحلا دك 0 ليلدلاو ءهلسغ بوجو :يأ ةةيوعيلا تيملل :ةسلاب ردنا 0

 ةرخخألا يف ا ردسو ءامب كلذ يأر اذ اذإ كلذ 5 55 ضلت اهنلسغا :لاقف

 .هايإ اهنرعشا :لاقو هوقح اناطعأف هانذا انغرف املف . ىننذاف ُنتغرف اذإف .روفاك نم ًائيش وأ ًاروفاك

 , تورز ىنعت

 كلذ ديؤيو .اهنلسغا :هلوق هيف نأل ؛بجاو تيملا لسغ نأ ىلع ثيدحلا اذهب لدتساو

 لجر ناك» :لاق ,امهنع هللا يضر سابع نبا نع يراخبلا ثيدح  بوجولا يأ  اضيأ

 00 ِءامب هولسغا : هلع لاقف «تامف هتصقوف هتلحار نع عقو ةفرعب ِدنَِكَع يبنلا عم فقاو

 م» :لاقو ةيطع مأ ثيدحب لدتساو «بجاو تيملا لسغ : - هللا همحر مرح نبا لاقو

 )١1844( 48ص 48ج «دواد يبأ نئس» .

 )١18886( 5؟ص .؟ج «ينغملا» 561-660 .

 ,3-5ص ءالج «يوونلا حرشب ملسم حيحصو .1١؟6ص 27ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» )١18895(

 «يذمرتلا عماج» ؛417/-515ص 28ج «دواد يبأ نئس» :رظنا «ةبراقتم ظافلأب نئسلا باحصأ هاورو

 ةدوصقملا كي يبنلا ةنباو «558ص ء١ج «هجام نبا نئسو «7 © ص 4٠ج «يئاسنلا ننسد 54ص .4ج

 يف ءاج امك موثلك مأ يه وأ ءملسم مامإلا تاياور ىدحإ يف ءاج امك بنيز يه يراخبلا ثيدح يف

 رجح نبا لاقو . ؛588ص « ١ج «هجام نبا نئس»و « ص الج «ملسم حيحص» رظنا . «هجام نبا نئس»

 يأ - ًاعيمج امهترضح ةيطع مأ نوكت نأب هجام نباو ملسم يتياور نيب عمجلا نكميو» : ينالقسعلا

 تناك اهنأب ةيطع مأ ةمجرت يف هللا همحر  ربلا دبع نبا مزج دقف - موثلك مأ لسغو بنيز لسغ ترضح

 .هرازإ : يأ .(هوقح) :هلوقو . ١؟8ص 2"ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» :«تاتيملا ةلساغ

 .اهدسج يلي يذلا بوثلا يأ اهراعش هنلعجا : يأ .(اهنرعشا) هلوقو

 . 11-1748 «”ص ء”ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» (188417)

 ه7



 . .رخآ صن ضرفلا نع هجرخي مل ام ضرف هرمأو ءاهلسغب فينيل
 صنلا هبوجو ىلع ليلدلاو «بجاو تيملا لسغ نإ» : يناساكلا نيدلا ءالع مامإلا لاقو

 نأو . . .قوقح ُةتِس ملسملا ىلع ملسملل لاق هنأ كي يبنلا نع يور امف صنلا امأ . عامجإلاو

 . "*19هيوجو ىلع دقعنم عامجإلاو .باجيإ (ىلع) ةملكو «هتوم دعب هلسغي

 بجاوب سيلو ةنس هنأ :(امهدحأ) :نالوق تيملا لسغ يف ةيكلاملا بهذم يفو 7-164

 0075 ةنس هنأ حجر يبطرقلا هيقفلا نإ ىتح

 :تيملا لسغ بوجو حجارلا ١6-١

 يبرعلا نبركب وبأ مامإلا در دقو ,بجاو تيملا لسغ نأ حيحصلاو لب .حجارلا لوقلاو

 .23307بوجولاب لقي مل نم ىلع

 لمعو هرمأو لكي لوسرلا لمع وهو ًاضرف تيملا لسغ ىري ال نمم بجعلاو» : مزح نبا لاقو
 . "5:9,نآلا ىلإ هلوأ ذنم مالسإلا لهأ

 الإ بوجولل هنأ رمألا يف لصألاو «تيملا لسغب رمألا اهيف تيملا لسغ يف ثيداحألاو
 .كلذ ىلع انه ليلد الو بوجولا نع هفرصي ليلدل

 :ءاوس لسغلا ضرف يف لجرلاو ةأرملا 57

 ثيدح نأل ؛هتومل لجرلا قح يف ضرف وه امك ضرف اهتومل ةأرملا لسغ نأ يف فالخ الو

 .اهتومل اهلسغ بوجو يف حيرص لكي هللا لوسر ةنبا لسغ يف ةيطع مأ

 ىثنألاو ركذلا تيملا لسغ» :لاق ثيح مزح نبا ةتيملا ةأرملا لسغ بوجوب حرص دقو
 . "5 وءاوس كلذ يف ةأرملاو لجرلا مكح نأ يف فالخ الو ,ضرف امهنيفكتو

 .7١١؟ص .هج ؛ىلحملا» (1584)

 .؟94ص 31ج «عئادبلا» (18844)

 نيناوق» .7١7ص «؟ج .قاوملل «ليلكإلاو جاتلا» .1١؟56ص ,"ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» (1884)

 .8١٠ص .يزج نبال «ةيعرشلا ماكحألا

 )١18901( 3؟"ص .7ج (يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرشم .

 .١1١"ص هج «ىلحملا» (189405)

 )*١140( .هج .مزح نبال «ىلحملا» ص”١١.
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 :هب نيبطاخملل ةبسنلاب لسغلا مكح - /1 ١

 يأ هب نيبطاخملل ةبسنلاب لسغلا مكح نإف .بوجولا تيملل ةبسنلاب لسغلا مكح ناك اذإو
 هب ماق اذإ هنأ ىنعمب ةيافكلا ىلع بجاو هنأ .تيملا لسغب نوموقي نيذلا ءايحألا نيملسملا
 تابجاولا رئاس ىف امك ضعبلا لعفب هب دوصقملا لوصحل نيقابلا نع طقس ضعبلا

 , 05: 9ةيئافكلا

 :بجاولا لسغلا تارم ددع 2-4-١-2

 ةرم ناكف هتباصأ ةساجن ريغ نم بجاو لسغ هنأل ؛ةدحاو ةرم تيملا لسغ يف بجاولا

 :ارتو نوكي نأ ىلع بودنمف ةدحاولا ةرملا ىلع داز ام امأ .©"*ضيحلاو ةبانجلا لسغك ةدحاو

 .اذكهو اسمخ وأ .تارم ثالث

 : هيفو .ةيطع مأ ثيدحل هحرش يف يوونلا مامإلا لاق .ةفيرشلا ثيداحألا تلد اذه ىلعو

 اهنلسغا دارملاو : هللا ةهكرد لاق .«كلذ نتيأر نإ كلذ نم رثكأ وأ ءاسمخ وأ ثالث اهنلسغا»

 ةدايز ىلإ نجتحا نإف اب نكيلف ءاقنإلل اهيلع ةدايز ىلإ نجتحا نإف انالث نكيلو 1

 .ًادبأ اذكهو ًاعبس نكيلف ءاقنإلا

 رشت مل ثالثب ءاقنإلا لصح نإف ًابدن هب رومأم ثالثلاو .هب رومأم راثيإلا نأ هلصاحو
 0 ةدحاو ة ةرم كلذ نم بجاولاو 0 هنوك بدليو ءاقنإلا لصحي ىتح ديز الإو ةعبارلا

 , 2355(ندبلا

 وأ ًاثالث اهنلسغا» :هيفو ة ةيطع مأ ثيدحل هحرش يف ينالقسعلا رجح نبا مامإلا لاقو
 عرشي مل اهب ءاقنإلا داو نإف «ةبحتسم ثالثلاو بولطم راتيإلا نأ هلصاخو «خلإ ٠ اني

 "كالا 5(ندبلا ةماع ةدحاو ة ةرم كلذ نم بجاولاو ءاقنإلا لصحي مح 1 ديز الإو اهقوف ام

 سيل راركتلاو .ةدحاو ةرم تيملا لسغ يف بجاولا :ةيفنحلا لاق كلذكو ١4-
 ,0305502بجاوب

 هج «عومجملاو بذهملا» 0٠٠١ ص كج «عئادبلا» ١١217ص .هج ءمزح نبال «ىلحملا» )9٠5*١(

 صة١٠١.

 )١1840( 17ج «ينغملا» ص5١ .

 )ك١5ؤو37 )8ص «/ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» .

 )174 )1840ص «.ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرشا» .

 ص , ١ج «عئادبلا» ةتضا يف ٠٠١٠, «ةيدنهلا ىواتفلا» ج 21١ص١6 .
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 نأ بحتسيو ةدحاو ةرم تيملا لسغ يف بجاولا» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو

 , 60590906... .اثالث لسغي

 ؟هلسغل جرخي له لسغلا لبق نفد نم ٠

 مث لسغيل هنم جرخيو هربق شبني لهف .لسغي نأ لبق ةأرما وأ ناك الجر تيملا نفد اذإو
 : يتأي ام ركذ نم نيبتي باوجلاو ؟هنفد داعي

 : ةلباتحلا بهذم :ًالوأ

 هشبن مزل هلسغ نكمأ نم لسغلا لبق نفد ولف» : ةلياتحملا هقف' يف ؟عانقلا :فاتكو يف ءاج

 هلاحب كرت كلذ فيخ نإف .هريغت وأ هخسفت فخي مل نإ هلسغ بجاول اكرادت لسغيو جرخي نأو

 8 ررضتي ىحلاك هلسغ طقسو

 :ةيرهاظلا بهذم :ًايناث ١

 لسغي ىتح هجارخإ بجو نفد ىتح نفك الو لسغي مل نمو» : مزح نبال «ىلحملا» يف ءاج

 , 0511 يدبأ نفكيو

 نب هللا دبع ِلكي هللا لوسر ىتأ» :لاق هللا دبع نب رباج نع يراخبلا ثيدحب مزح نبا جتحاو
 مل ا 1 0 5

 هسبلأو هقير نم هيلع ثفنو هتبكر ىلع -هعضوف جرخاف هب رمأف .هترفح يف لخدا ام دعب يبا
 . (اصيمق

 ضرف وهف تقوب ادودحم سيل نفكلاو لسغلاب و يبنلا رمأ» :مزح نبا لاق مث
2 

 , 075359 نئأ

 :نيرخآلا ءاهقفلا لاوقأ :ًاثلاث

 جارخإ زاوج هيف» : مزح نبا هب جتحا يذلا يراخبلا ثيدحل هحرش يف ينيعلا مامآلا لاقو

 يف ءاملعلا فلتخا :رذنملا نبا لاقو . لسغ الب نفد نوكي نأ ةّلعلا نمو .ةّلعل هربق نم تيملا

 .450نص 27ج «ينغمل ار("9٠9)

 .7/8ص ١1ج «عانقلا فاشكرو )١19٠١(

 ١١. ص هج مزح نبال «ىلحملا» ( 191١

 ١١. 4ص .هج .مزح نبال «ىلحملا» (1891)

 د79



 ًاكلام نأ الإ ,يعفاشلاو كلام لوق اذُه ,هلسغو هجارخإ زيجي مهرثكأف «لسغي ملو نفد نم شبن
 نأ يغبني ال لسغي ملو دحللا يف عضو اذإ :هباحصأو ةفينح وبأ لاقو «ريغتي مل ام :لاق
 , 07515عهوشبمي

 :ثتيملا لسغ بوجو ببس - ١١17

 : ةيفنحلا دنع : ًالوأ

 رئاس سجنتي امك لئاسلا مدلا نم هيف امل تيملا سجنتي توملاب نأ ىلإ : ةيفنحلا رثكأ بهذ

 لسغ اذإ هنأ الإ هسيجنت بجوي رثبلا يف عقو ول اذهلو ؛توملاب «لئاس مد اهل يتلا تاناويحلا

 . لسغلاب هتراهطب مكحلا يه مهدنع هل ةماركلا تناكف .هل ةمارك هتراهطب مكحي

 ةمارك توملاب سجنتي ال يمدآلا نأ ىلإ :(يخلبلا عاجش نب دمحم) ةيفنحلا ضعب بهذو

 «توملاب اهتساجنب مكح يتلا تاناويحلا رئاسك لسغلاب هتراهطب مكح امل سجنت ول هنأل ؛هل

 ,051©هلك لسغ بجوف أزجتي ال ريهطتلا قح يف ندبلاو .لقعلا لاوزو لصافملا ءاخرتسا

 : ةلباتحلا بهذم :ًايناث 5

 هجورخ لاح يف نوكيلو .دبعت تيملل لسغلا امنإو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو

 , 27512 «ةراضنلاو ةفاظنلا نم لاح لمكأ ىلع ايندلا نم

 :ةيكلاملا بهذم :ًاثلاث > 6

 نبا لاقو . مهنم نيرثكألا لوق اذهو «ةيدبعتلا رومألا نم تيملا لسغ :ةيكلاملا دنعو

 .ملسملل رفاكلا لسغ ةحص ىنتبا فالخلا اذه ىلعو . ةفاظنلل هنإ :(ةيكلاملا ءاهقف نم) نابعش

 تيملا لسغ نإ :لاق نمو .ملسملل رفاكلا ليسغت زوجي مل يدبعت رمأ هلسغ نإ :لاق نمف

 .ملسملل رفاكلا لسغ زوج ةفاظنلل

 بحاص لاق دقف .«يقوسدلا ةيشاحو»و ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» يف ءاج هلك اذه يفو

 .ةفاظنلل ليقو ءًأدبعت ةبانجلاك تيملا لسغو» :ريدردلل «ريبكلا حرشلا»

 )١141( «8ج «يراخبلا حيحصل ينيعلا حرش» ص١56-154.

 ) )1"914.؟44ص ١1ج «عئادبلا»

 )١1416( 9"1"ص (؟ج «ينغملا» .
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 نوك ةلاح يأ (ًادبعت) :هلوق .ريدردلا لوق ىلع ًابيقعتو ًاقيلعت «هتيشاح» يف يقوسدلا لاقو

 ملعاو . ةمكح يأ ةّلع ريغ نم هب رومأم يأ هب ًادبعتم يأ «ًدبعت لسغ» نم موهفملا لسغلا
 علطن مل ةّلع هلام نييلوصألا رثكأ دنعو ءالصأ هل ةّلع ال ام ءاهقفلا رثكأ دنع يدبعتلا مكحلا نأ
 . نونحسو بهشأو كلام لوق وه يدبعت تيملا لسغ مكح نأ نم فنصملا هركذ امو .اهيلع

 لقي مل ةفاظنلل تيملا لسغ نإ :ليقو يأ «ةفاظنلل ليقو» :ريدردلا لوقو : يقوسدلا لاق مث

 مامإلاف .هلسغ مدعو يمذلا لسغ فالخلا. ىلع يئبنيو « حيضوتلا» يف امك نابعش نبا الإ هب

 هتبارق ملسملا لسغي نأ سأب ال : يعفاشلا لاقو «رفاكلا هابأ ملسملا لسغي ال :لوقي كلام

 ىلعف .ةفاظنلل وأ دبعت لسغلا له :فالخلا ببسو .روث وبأو .ةفيئح وبأ لاق هبو «نيكرشملا

 رفاكلا لسغ زوجي : ةفاظنلل هنإ لوقلا ىلعو .ملسملل رفاكلا لسغ زوجي ال. :دبعتلل هنإ لوقلا
 ش ,07513ملسملل

 : حجارلا لوقلا 7“

 لسغ بجو هنوكلف .هفيظنتو تيملا ميركتلو يدبعت رمأ تيملا لسغ نأ :يدنع حجارلاو
 زاجو ءانالث هلسغ نوكي نأ بحتسا فيظنتللو ميركتلل هنوكلو : املس هلساغ نوكي نأو تيملا

 نايحألا ضعب يف رفاكلا ملسملا لسغي نأ زاجأ امك ,مهضعب دئع ةرورضلل رفاكلا هلسغي نأ

 .هركذتس امك

 يناثلا بلطملا

 م م 85

 لسغي نم طورش

 :هلسغ بجي نم طورش -1١ا/

 مزليو «حجارلا وهو روهمجلا يأر ىلع بجاو ىثنأ وأ ناك ًاركذ تيملا لسغ نإ :انلق
 يف ةنيعم طورش رفاوت بجي نكلو .مهقح يف ةيئافكلا تابجاولا نم هنأل ؛هب مايقلا نيملسملا

 نوكي ال نأو : امج دلو نأ كعب ةحاف هثأو ءاملسم هنوك يه طورشلا هذهو هلسغ بجي يذلا ثيملا

00 

 )١1841( 8ص .؛١ج «يقوسدلا ةيشاحدو .ريدردلل «ريبكلا حرشلا» 1٠ .
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 :ًاملسم نوكي نأ :لوألا طرشلا 7

 :ةيعفاشلا بهذم أ

 لّسُع ول نكلو .هلسغ بجي مل ًارفاك ناك نإف ءاملسم نوكي نأ تيملا لسغ بوجول طرتشي
 هدلاو لسغف  هنع هللا يضر - اًيلع رمأ كك يبنلا نأب اوجتحاو «ةيعفاشلا رول .زاج

 ,059110وريغو ملسملاو « هريغو تيملا نم بيرقلا زاوجلا يف ف ءاوسو .هنفكو

 : ةيفنحلا بهذم سب 48

 نوكي نأ» :تيملا لسغ بوجو طئارش يف يناساكلا مامإلا لاق دقف «ةيفنحلا لاق كلذكو

 سيل رفاكلاو «تيملل ًاميظعتو ةمارك بجو لسغلا نأل ؛رفاكلا لسغ بجي ال ىتح ًاملسم تيملا

 .هلسغي نأ سأب الف ملسملا نم مرحم محر اذ ناك اذإ نكل ,ميظعتلاو ةماركلا قاقحتسا لهأ نم

 هيوبأ ةبحاصمب رمأ لب رفاكلا هيبأ رب نع يهن ام نبالا نأل ؟ هتفديو ,هتزانج عبتيو ينكو

 هنيفكتو هلسغب مايقلا ٌربلا نمو .هًافورعم ايندلا يف امهبحاصو» : ىلاعت هلوقب فورعملاب نيرفاكلا
 . هنفدو

 هللا لوسر ىلإ ءاج بلاط وبأ هوبأ تام امل  هنع هللا يضر - يلع نع يور ام هيف لصألاو

 .«هنفكو هلّسغو بهذا» :لاقف تام دق يبأ نإ :هللا لوسر اي :لاقف ذكي

 يتأرما نإ :لاقف  امهنع هللا يضر - سابع نب هللا دبع لجر لأس :لاق ريبج نب ديعس نعو

 ,(0511هنفداو اهنفكو اهلسغا :لاقف . ةينارصن تتام

 ناك نإف .هنيد لهأ نم رفاكلا لسغب موقي نم كانه نكي مل اذإ كلذب محرلا وذ موقي امنإو

 .01ههاتومب نوعنصي ام هب اوعنصيل مهنيبو هنيب ملسملا ىلخ

 : ةلياتحلا بهذم .-ج 4

 ناك ء ءاوس هولسغي مل نيملسم عم رفاك تام نإو» 7 ل ا

 لوق اذهو .- هنفدي نم يأ  هيراوي نم اودجي ال نأ الإ هنفد نولوتي الو .نكي مل وأ مهنم ابيرق
 ءدمحأ مامإلل ًالوق هاكحو .هنفدو رفاكلا هبيرق لسغ هل زوجي : يربكعلا صفح وبأ لاقو .كلام

 : ١٠١ص .5ج «عومجملا» 2748 ص 3 ١ج «جاتحملا ينغم» 41*21

 707 "ص ١1ج «عئادبلا» (١1"9ؤ14)

 ”7١7 «1ج «عئادبلا» )١18919(
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 رفاكلا هبيرق لسغ ملسملل زاجأ هنأ يربكعلا لوق ىلع ظحاليو .7"29(يعفاشلا بهذم وهو
 . مرحم محر اذ هنوكب هديقي ملو

 :ةيكلاملا بهذم د 2-0١

 هيلع ةالصلاو ملسملا تيملا لسغ» :ةيكلاملا هقف يف ريدردلل ؛ريغصلا حرشلا» يف ءاج
 , 05؟!2«نرفاك لَّسْعُي الف ةيافك ضرف

 : همالسإ نيبتي مل اذإ تيملا

 ناتخلاك همالسإ ىلع ةلادلا تامالعلا ىلإ رظن رظن ال مأ ملسم هنأ فرعي ملف تيم دجو نإو
 ربتعا مالسإلا راد يف ناك نإف :رظني هنيد ىلع ةّلاد ةمالع هيلع نكي مل نإف .امهوحنو تايثلاو

 ناك نم َّنأ لصألا نأل ؛ هيلع ّلَصُي ملو لسغي مل رفكلا راد يف ناك نإو ليغ نيضوو املس
 , 9"05ليلد هفالخ ىلع مقي مل ام مهمكح هل تبثي اهلهأ نم وهف راد يف

 :رافكلا ىتومب نيملسملا ىتوم طالتخا - ١١87

 اراك نورثكألا ناك نإو . مهيلع لب دع يلم نورا ناك نق ركأا ربتعا ءًارافك وأ

 ةيفيكو .مهيلع ة ةالصلا يف فلتخاو ءاولّسُغ ددعلا يف اووتسا نإو . مهيلع ٌلصُي ملو اولسغي مل

 , 9"0لاحلا رهظيف ىتوملا دعيو مهنم بهذ ام ملعيو نيملسملا ددع ىّصحي نأ رثكألاب ملعلا

 رافكلا ىتومب نيملسملا ىتوم طلتخا نإ» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو ١4

 ىنعمو ٠ , ©"9"5ميعفاشلاو كلام لوق اذهو .نيملسملا يولي مهعيمج ىلع لص اوتيعت ملو

 . نولَسْعي مهنأ كلذ

 :ًايح هتدالو دعب هتوم : يناثلا طرشلا - 6

 : ةيفنحلا بهذم :ًالوأ

 دلو نم لّسْغُي ال اذه ىلعو .ًاّيح دلو نأ دعب تام دق نوكي نأ هلسغ بجي نميف طرشلاو

 .078ص ."؟ج (ينغملا» )١18970(

 .9١"ص ١21ج .ريدردلل «ريغصلا حرشلا» (18971)

 .١١3ص « "ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» .ةهالا/ص «؟ج «ينغملا» (18477)

 . 3 ٠ ص «؟ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» ةتضانفس]

 . 75ص .؟ج «ينغملا» )١18974(

- 57 - 



 مل نإف .هئاكب وأ 2 ا عر تامالع روهظب ًاّيح دلو هنأب فرعيو .ًاتيم
 يناساكلا مامإلا هزجوأ .ليصفتلاو فالتخالا نم ءيش ةيفنحلا دنعف «ةايحلا تامالع هيلع رهظت

 يواجطلاف .«لسغلا يف فالخلاو ا دلو نم ىلع ىّلصُي ال هنأ ىلع ناتياورلا تقفتا» : هلوقب

 هيلغ نصي ال ناك نإو لسع ةنئؤم» سقت وه انين دلو نماذا : هرايتخا (هجوو) .هلسغ راتخا

 .قرطلا عاطقو ةاغبلاك

 - هنع هللا يضر  ةريره يبأ نع يور ام : اتيم دلو نم لسغ مدع يف يخركلا هركذ ام (هجو)
 ملو لسغي مل لهتسي مل نإو 0 ل :لاق لَك يبنلا نأ

 تيملا مسا قلطمو .«تيملا مساب درو هنأو » عرشلاب لسغلا بوجو نألو ؛«ثري ملو هيلع لبق

 مل ًاتيم دلو نميف فالخلا اذهو .هيلع ىّلصُي ال اذهلو ؛ًاتيم دلو نم ىلع عقي ال فرعلا يف

 ريغ وأ فرط وأ وضع كيرحت وأ ءاكب نم هتايح ىلع لدي ام هنم لصح نأب لهتسا اذإ امأف

 ًايح هتدالو دعب هتوم ناكف ةايحلا ليلد لالهتسالا نألو ؛انيور امل عامجإلاب لسغي هنإف كلذ

 لبقت لالهتسالا ىلع مألاو ةلباقلا تدهش ولو .لّسُْيف هيف ًاققحتم لسغلا بوجو طرش نوكيف
 ناك اذإ لوبقم تانايدلا باب يف دحاولا ربخ نأل ؛هيلع ةالصلاو لسغلا قح يف امهتداهش

 , 050الرع

 :ةيعفاشلا بهذم :ًايناث 5

 - دولوملا يأ  طقسلاو» :اولاق دقف .هققحت ةيفيك يف ليصفت مهلو طرشلا اذهب ةيعفاشلا لاق

 قدك لسنيل تاج اذإ ردكلا يكس هيكشت ىكب وأ حاص يأ لهتسا نأب هتايح تملع نإ

 ,هتايحت كعيم هزه نققلا فديو :هيلغ ىلصيو

 هيلع لص كرحت وأ جالتخاك هيف ةايحلا تارامأ ترهظ نإف :رظني .كبي ملو لهتسي مل نإو
 رهظي مل يأ  رهشأ ةعبرأ غلبي ملو هيف ةايحلا تارامأ رهظت مل نإو .هلسغ بجيو رهظألا يف

 يأ رهشألا ةعبرألا غلب نإ اذكو هنفدو ةقرخب هرتس بحتسي لب بهذملا ىلع لّسْغُي ال هقلخ

 ةربعلاف .هنفدو هئيفكتو هلسغ بجيو «هتايح روهظ مدعل رهظألا يف هيلع نلضي ول هقلخ رهظو

 نم بلاغلا ىلع ىرج اهغولب مدعو رهشأ ةعبرأ غولبب ريبعتلاف .هروهظ مدعو يمدآلا قلخ روهظب
 ,9*2ءاهدنع يمدآلا قلخ روهظ

 )١1378( «يناساكلل «عئادبلا» ج١. ص3١7.
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 :ةيكلاملا بهذم :ًاثلاث - ١17

 نمزلا نم ةظحل ولو هتدالو دعب هتايح ترقتسا يذلا وهو ءايح دلو نم لسغي :مهدنع
 تارامأ هيلع رهظت نأ نود دلو نإف «هخارصك ةايحلا تارامأ هيلع ترهظ اذإ ايح دلو هنأب فرعيو
 ولو ملسملا تيملا لسغ» :ريدردلل «ريغصلا حرشلا» يف ءاج دقف .لسغي مل طقسلاك ةايحلا

 ةظحل ولو هتدالو دعب هتايح ترقتسا يذلا يأ ةايحلا رقتسملا لسغيو «رفاكلا لدي الف ًامكح

 نم مهفي امك  طقسلاف ,©"9:طقسلا لسغي الف «ةايحلا ةرامأ هب تماق وأ 57 لهتسا نأب

 .لسغي ال اذهف ءةايحلا تامالع هيف رهظت ال يذلا وه  قايسلا

 :ةلباتحلا بهذم :ًاعبار 94

 لاقو , 0؟578(هيلع يلو لسع رهشأ ةعبرأ نم رثكأل دلو اذإ طقسلاو» : يرخلا مامإلا لاق

 امأف . مامت ريغل وأ ايم ةأرملا هعضت دلولا وه طقسلا» : يقرخلا لوق ىلع ًاقيلعتو ًابيقعت ةمادق نبا

 ملعلا لهأ عمجأ :رذنملا نبا لاق .فالخ ريغب هيلع ىَلصُيو لّسْغُي هنإف لهتساو ًايح جرخ نإ

 مامإلا لاق لهتسي مل نإو .(لسغيو يأ) هيلع 8 لهتساو هتايج تفرع اذإ لفطلا نأ ىلع

 2« نيريس نباو «بيسملا نب ديعس لوق اذهو .هيلع يلصو لسع زهشأ ةعبرأ ىتأ اذإ : دمحأ

 كيلا دلو هتنبال نبا ىلع رمع نبا ىلصو «قاحسإو

 ةريغملا ىور ام انلو : هلوقب - يقرخلا هركذ يذلا ةلباتحلا بهذم  هبهذمل ةمادق نبا جتحاو

 لهتسملاك هيلع ىلصيف حورلا هيف خفن ةمسن هنألو ؛«هيلع ىّلصُي طقسلاو» 0 نأ

 خفني هنأ قودصملا قداصلا هثيدح يف ربخأ ِدَك يبنلا نإف جداضيأ ليتعي هنأ اذه نم مهفيو -
 فلفل »«رهشأ ةعبرأل حورلا هيف

 ةقرخ يف فليو هيلع ىّلصي الو لَّسْعُي ال هنإف رهشأ ةعبرأ هل تأي مل نم امف 2-4

 .نفديو

 هنأ ملع اذإ هيلع ىَّلصُي :لاق هنإف نيريس نبا نع الإ ًافالخ هيف ملعن الو :ةمادق نبا لاق
 دعب الإ حورلا هيف خفني ال هنأ ىلع لدي قودصملا قداصلا ٍكي لوسرلا ثيدحو .حورلا هيف خفن

 , 05579هيلع ىلصي الو لسغي الف ةمسن نوكي ال كلذ لبقو ,رهشأ ةعبرأ

 .075ص .؟ج (ينغملا» (18878) .#19ص ١1ج .ريدردلل «ريغصلا حرشلاو (14797)

 .ة6؟2؟ص ,؟ج «ينغملا» (1510) .ه؟72ص 27ج «ينغملا» (1979)

 . 65”ص 237ج «ينغملا» (1971)
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 :ةيرفعجلا بهذم :ًاسماخ -

 لفطلا ملسملا مكح يف لخديو .همكحب وأ ملسم تيم لك ليسغت بجي :ةيرفعجلا دنعو

 .©0559لسغ ريغب نفُدو ةقرخ ىف فل اهنود ناك ولو ءرهشأ ةعبرأ هل ناك اذإ اطقس ولو

 :ةيديزلا بهذم :ًاسداس 0١

 بجعيي هنإف « همامت ريغب دلولا وهو  أطقس تيملا كلذ ناك ولو ملسملا لسغ بجيو :اولاق
 : .ةايحلا ىلع لدت ةكرحب وأ « حايصب وأ « ساطعب امإ :رومأ دحأب لالهتسالاو «لهتسا اذإ هلسغ

 ؟تيملا ضعب لّسْغُي له 0

 : ةيفنحلا دنع : الوأ

 «تيملا لسغب درو عرشلا َنأل ؛لّسْعُي ال هنإف لجر وأ ديك ناسنإلا فارطأ نم فرط دجو اذإ
 َدجُو نإو .لكلا مكح رثكألل َنأل لسع تيملا نم رثكألا دجو ول نكلو .هلكل مسا تيملاو
 ةالصلل لسغلا نألو ؛ًامكحو ةقيقح تيمب سيل ردقلا اذه نأل ٍ؛لَّسْعُي مل فصنلا وأ هنم لقألا

 .لّسْغُي الف هيلع ىَلصُي ال فصنلا ىلع دزي مل امو

 هبحاص نوكي نأ نمؤي ال فرطلا ىلع َّلّصو َلسُعولف ًاّيح فرطلا بحاص نوكي دقف ًاضيأو
 2 .يح وهو هضعب ىلع ىلصيف ايح

 ال سأرلا هعم نكي مل نإو لّسْغُي سأرلا هعمو تيملا فصن دجو اذإ : ةيفنحلا ضعب لاقو

 ,©250ندبلا مظعم هنوكل رثكألا مكح يف نوكي سأرلا عم هنأل ؛لّسْعُي

 ١١4917 - ةلباتحلا بهذم :ًايناث :

 . يعفاشلا لوق وهو هيلع ىّلصيو لّسُْي هنأ بهذملاف .تيملا ضعب الإ دجوي مل نإ :اولاق
 لاق دقف - مهنع هللا ىضر  ةباحصلا عامجإب ةلبانحلا بهذمل ىلبنحلا ةمادق نبا جتحاو

 ىلصو  ماشلاب تيمل ماظع ىلع رمع ىلصو .تيمل ٍلجر ىلع بويأ وبأ ىلص : دمحأ مامإلا

 هنألو .اهيف فلاخم ةباحصلا نم فرعي مل عئاقو هذهو  ماشلاب تاومأ سوؤر ىلع ةديبع وبأ

 ال ةلمج نم هنأل ؛ يح ناسنإ نم عطق ام قرافو رثكألاك اهيلع ةالصلا بجت ةلمج نم ضعب

 ."ة ص 3 ١ج «ةيهبلا ةضورلا» ةنضستضف)

 ١" 5ص 2"؟ج (عئادبلا» ةتضاضس)



 ,0؟*اهبلع / 2

 :رذعلل لسغلا كرت 615

 نإف «قرتحملاو رودجملاك ّسسمُي ملو ًاَبِص ءاملا هيلع بص لسغلاب هعطقت هيلع فيخ نمو
 هيذؤي يذلا يحلاك نكمأ نإ ممييو 0 و و يصاب

 نكمأ ام لّسغ ضعب نود هضعب لسغ رذعت نإو ممي ءاملا مدعل تيملا لسغ رذعت نإو .ءامل

 , 0"؟ةلبانحلا بهذم هلك اذهو .ءاوس ىحلاك ىقابلا مميو هلسغ

 : ًاديهش نوكي ال نأ :ثلاثلا طرشلا 6

 :ةلباتحلا دنع :ًالوأ

 بهذم اذهو ةأرما وأ ناك الجر ًاديهش نوكي ال نأ تيملا لسغ بوجول ثلاثلا طرشلاو
 ديهش لسغ مرحيو» : : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج دقف هب اوحرص ام وهو «ةلبانحلا

 ًالاغ ناك وأ فلكم ريغ ةكرعملا ديهش ناك ولو رافكلا يديأب يأ - مهيديأب لوتقملا ةكرعملا
 نفدب رمأ َِك يبنلا نأ رباج ثيدح مومعل ؛ةأرما وأ ديهشلا ناك الجر  ًائيش ةمينغلا نم متك
 دحأ ءادهش يف ناك دقو .يراخبلا هاور .مهيلع لصَي ملو مهلسغي ملو مهئامد يف دحأ ىلتق
 , 07590نيغص وهو نامعنلا نب ةثراح

 نسحلا نع الإ ًافالخ هيف ملعن الو .ملعلا لهأ رثكأ لوق وهو» : يلبنحلا ةمادق نبا لاقو
 يبنلاب ءادتقالاو :ةمادق نبا لاق .ًابنج الإ تيم تام ام ديهشلا لْسْغُي :الاق بيسملا نب ديعسو

 , 50*5”"2(ىلوأ  ءادهشلا يأ - مهلسغ كرت يف هباحصأو

 :ديهشلا لسغ مدع ليلعت -75

 امل ديهشلا لسغ كرت نأ لمتحيو :ةمادق نبا لوقي امك ديهشلا لسغ مدع ةلبانحلا للعيو
 يذلاو» :لاق هنأ هك يبنلا نع ءاج هنإف ءأعرش ةنسحتسملا ةدابعلا رثأ ةلازإ نم لسغلا هنمضتي

 6184-614١ ص 27ج «ينغملا» 5*9

 هج «بذهملا» :ةلأسملا هذه يف ةلبانحلا بهذم لثم ةيعفاشلا بهذمو 204١ ص 27ج «ينغملا» علموه

 . 1ص

 .585ص .1ج «عانقلا فاشك» (1895)
 .578-074ص .7ج «ينغملا» )١19170(
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 ًءاج الإ  هليبس يف ملكي نمب ملعأ هللاو هللا ليبس يف دحأ حرجي الو ملكي ال ءهديب يسفن

 الإ بجي ال لسغلا نأ لمتحيو . يراخبلا هاور كم حير حيرلاو 6 2 نول نوللاو ةمايقلا موي

 هيلع ة 0 وول «ةيلغ يلضتل هليغيتانرمأت .هل لعف ال تيملا نأ الإ ةالصلا لجأ نم

 نوكي امبرو مهلسغ قشيف يف نورثكي ةكرعملا ىف د ءادهشلا ذا لحل يد ا

 052001 مهلسغ نع يفعف «نوررضتيف حارجلا مهيف

 :لسغي ال ديهشلا ريغصلا 17

 ههبشيف نيد هاذ هضم يفو هي هيلع ةالصلا يف غلابلا هبشأ ريغصلا نأب» كلذ لسا

 «نامعنلا نب ةئراح .دحأ ةكرعم ءادهش يف ناك دقو . دهشتسا اذإ هنع لسغلاو ةالصلا طوقس يف

 لسغ مدع يف فيرشلا يوبنلا ثيدحلا نإف ًاضيأو . ناريغص امهو دعس وخأ صاقو يبأ نب ريمعو

 , 2"؟2ريبكلاو ريغصلا لمشيف لكلا يف ة ماع ديهشلا

 :ًابنج ناك اذإ ديهشلا لّسُْي 4 - 

 لبق لسغلا بجوي ببس هيف ماق اذإ لّسْعُي هنإف «ةلبانحلا دنع لسغي ال ديهشلا ناك اذإو

 ديهشلا ناك نإف» :- ىلاعت هللا همحر  «ينغملا» بحاص لاق دقف ابنُج ناك ول امك هداهشتسا

 .ءادهشلا نم هريغ مكح هيلع ةالصلا يف همكحو ءلَسْغ ا

 ةكرعم  دحأ موي لتق بهارلا نب ةلظنح ْنأد يور امب «ينغملا» بحاص ةمادق نبا جتحاو

 مث .عماج هنإ :اولاقف .«هلسغت ةكئالملا تيأر ينإف ؟ةلظنح نأش ام» : كي يبنلا لاقف  دحأ

 لسغك طقسي ملف توملا ريغل بجاو لسغ هنألو ؛لاتقلا ىلإ جرخف ةعيهلا عمس
 , 3254 :)«ةساجنلا

 :تدهشتسا اذإ ضئاحلا 49

 امهادحإ تدهشتساو سافنلا وأ ضيحلا نم اترهط اذإ .ءاسفنلا اهلثمو «ضئاحلا ةأرملاو

 لسغلا اذه نأل ؛سافنلا وأ ضيحلا نم اهرهطل لّسْغُت اهنأ يأ دهشتسا اذإ بنجلاك يهف

 نأل ؛لسغلا اهيلع بجي مل اهسافن وأ اهضيح يف يهو تلتق ولو .اهداهشتسا لبق اهيلع بجو

 )١19418( 59ص ء؟ج «ينغملا» 5-078١ .

 )١199( 37ج «ينغملا» ص١" .

 )١18954( ."85ص .1ج «عانقلا فاشكو ,هالا_ها" ٠ص «؟ج «ينغملا»
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 نودب - لسغلا بوجو يأ- مكحلا تبثي الف لسغلل طرش سافنلا وأ ضيحلا نم رهطلا
 (17ة4!)هظرش

 ؟لّسْغُي له دهشتساو ملسأ اذإ رفاكلا

 مريصأ نأ يور امل همالسإل هيلع لسغ الف ؛ 0 لبق دهشتسا مث رفاكلا ملسأ ولو
 .05549مهلسغب رَّمْوُي ملف ؛ .ةكرعملا يف لتق مث  دح أ ةكرعم - دحأ موي ملسأ لهشألا دبع نبا

 هيلع

 ؟لسغي ال يذلا ةكرعملا ديهش وه نم 5

 .- مهلاتق يف لتقُي يذلا يأ  رافكلا عم ةكرعملا ديهش لسغ مدع ةلباتحلا بهذم نإ :انلق
 ؟لسغي ال يذلا ديهشلا مسا هيلع قدصيو مهلاتق يف لتقي يذلا اذه وه نمف

 قهاش نم - لتاقملا ملسملا يأ - طقس نإو» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج

 «تامف ودعلا لعفب ال ةباد نع طقس وأ .«تامف ودعلا لعفب ال هوحنو لبجك - عفترم ناكم يأ -

 نم توملا ىلإ يضفي ببس ريغب يأ- هفنأ فتح برحلا راد يف تام وأ «تامف ةباد هتسفر وأ

 اذ انوا ,هلتقف هيلع هفيس داع وأ .هلتقف هيلع همهس داع وأ «- هريغ وأ برض وأ حرج

 ًافرع هؤاقب لاظ وأ «سطع وأ ءملكت وأ «لاب وأ مان وأ ءبرشو. لكأف هحرج دعب لمح وأ هب رث

 , 0714و هيلع يَلُصو لسع

 لعف ريغب تام نم امأو : هلوقب ءالؤه لسغ بوجو للعي «عانقلا فاشك» بحاص حار مث

 نألف هب رثأ الو ًاتيم دجو نم امأو.. ضرمب تام نم هبشأف هيف مهببستو هلتق مهترشابم مدعلف ودعلا

 لسغي مل رثأ هب ناك نإف .هطقسم يف كشلاب كلذ نيقي طقسي الف ةالصلاو لسغلا بوجو لصأللا

 هيلع هليسغتل لّسْعُي هنإف .كلذ وحنو برش وأ لكأف هحرج دعب لمح نم امأو .هيلع ٌلصُي ملو

 بوجو لصألاو «ةرقتسم ةايح يذ نم الإ نوكي ال كلذ نألو ؛ذاعم نب دعس مالسلاو 5 ةالصلا

 ,549ةالصلاو لسغلا

 ودعلا لعفب دهشتسي يذلا وه لَسْعُي ال يذلا ةكرعملا ديهش ةفرعم يف طباضلاف -

 .585ص ١1ج «عانقلا فاشك» ,ه 197١ ص .7ج «ينغملا» (18941)

 .585ص .1ج «عانقلا فاشك» 08107٠ ص .7ج «ينغملا» (18447)

 . "هلال ص ١1ج «عانقلا فاشك» (19447)

 .5487ص ١1ج «عانقلا فاشكد (18444)

 ير



 قبطني مل اذامل نيبي مل هنكلو «هليلعتو «عانقلا فاشك» بحاص لوق نم نّيبتي امك ةكرعملا يف

 نيتاه يف لتقلا لعج ثيح «هلتقف هيلع هفيس داع وأ هلتقف هيلع همهس داع نم» ىلع طباضلا اذه

 كلذ بجوتسي الف ءودعلا لعفب امهلتق لعج هنأ رهاظلاو . لسغلا كرتل بجوتسم ريغ نيتلاحلا

 ئامهلسع كرت
 : «عانقلا فاشك» بحاص هلاق ام ضعب ىلع بيقعت -

 داع نم نولسغي ال نيذلا ةكرعملا ءادهش نم ربتعي مل «عانقلا فاشك» بحاص نإ :انلق

 دادتراب لوتقملا ربتعا يلبنحلا ةمادق نبا «ينغملا» بحاص نكلو .هلتقف هيلع هفيس وأ همهس

 داع ديهشلا ناك نإو» : هللا همحر  ةمادق نبا لاق دقف «لسغي الف ةكرعملا ديهش هيلع هحالس

 تام هنأل ؛هيلع ىَّلصُيو لسغي : ىضاقلا لاقو .ودعلا يديأب لوتقملاك وهف هلتقف هحالس هيلع
 , 042( ةكرعملا ريغ يف يأ - كرتعملا ريغ يف كلذ هباصأ ول ام هبشأ «نيكرشملا يديأ ريغب

 نم لجر نع دواد وبأ ىور ام انلو» : هللا همحر لاقف يضاقلا لوق ىلع ةمادق نبا در دقو

 مهنم الجر نيملسملا نم لجر بلطف «ةنيهج نم يح ىلع انرغأ» :لاق كك يبنلا باحصأ
 ««نيملنسملا رشعم اي مكوخأ» : لك هللا لوسر لاقف .فيسلاب هسفن باصأف هأطخأف هبرضف

 ورا اي :اولاقف .هيلع ىّلصو هئامدو هبايثب دلك هللا لوسر ُهفلف تام دق هودجوف سانلا هردتباف

 . «ديهش هل انأو ,معن» :لاق ؟وه ٌديهشأ : هللا

 ءهسفن ىلع هفيس عجرف لفسأ نم هبرضيل بهذف ربيخ موي ًابحرم زراب عوكألا نب رماعو
 .رافكلا هلتق ول ام هبشأف ةكرعملا ديهش هنألو ؛ ؛مكحب ءادهشلا نع دري ملل نس اي تاكل

 لسفي هنإف هيرثأ الو ًاتيم دجو وأ هتباد نم طقس نإ امأف .كرتعملا ريغ غ يف ناك ول ام قراف اذهبو

 اذهو لسغي مل حرج ملك هب ناك اذإف «مهمولكب مهونفدا» :ثيدحلا لوأتو .دمحأ هيلع صن

 .هب رثأ ال ًاتيم الجوي يذلا يف ةفينح يبأ لوق

 , 059450لاتقلا خا نم :ببسل :تاه هنأ لامتحال لاخب لثفي ال : يعفاشلا لاقو

 بوجو لصألا نأ انلو» : ةمادق نبا لاقف ءهيلإ هبسن يذلا يعفاشلا لوق ىلع ةمادق نبا درو

 الف - حرج ملك نمب نورقم ةافولا لحم ين طوقس نآلو ؛لامتحالاب طقسي الف لسغلا
 , 0549 نرابتعالا نم كلذ فذح روجي

 . 077ص 27ج «ينغملا» (194١ه)

 . 09ص «؟ج «ينغملا» (955*1)

 . 8" 4ص 1١ج «ينغملا» (18447)
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 :ةكرعملا ديهشب نوقحلملا 84

 يف ًاربص رافكلا هلتق نم ىتح ًامولظم لتق نمو» : : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج

 تعمس :ديز نب ديعس لوقل ؛هيلع ىَلصُي الو لّسغُي ال هنأ يف ةكرعملا ديهشب قجلأ برحلا ريغ

 لتُق نمو ءديهش وهف همد نود لتُق نمو ءديهش وهف هنيد نود لتق نم» :لوقي هلكت هللا لوسر

 مهنألو .هححصو يذمرتلاو دواد وبأ هاور .«ديهش وهف هلهأ نود لتُق نمو .ديهش وهف هلام نود

 .©*؛2,نولسغي الف -رافكلا مهلتق نم يأ  رافكلا ىلتق اوهبشأ قح ريغب نولوتقم

 :ةكرعملا ديهش ريغ ءادهشلا

 نمو ل ىلصيو نولسغي  ةكرعملا ءادهش ريغ مهو «ءادهشلا» مسا مهيلع قلطي 00

 بحاصو «قرحلاب وأ قرغلاب تيملاو (نوطبملا)و «نوعاطلاب تيملا يأ (نوعطملا) :ء
 ,©945)( . . .ءاسفنلاو هيلع ءيش مادهناب تيملا يأ - 37

 نوعطملاو نوطبملاك لتق ريغب ديهشلا امأف» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو 5

 ىكحي ام الإ ًافالخ هيف ملعن ال ؛ ,مهيلع ىَّلصيو نولسغي مهنإف ءاسفنلاو مدهلا بحاصو قيرغلاو

 لَك يبنلا نأب» : نسحلا ىلع ةمادق نبا درو .ةديهش اهنأل ءاسفنلا ىلع ىّلصُي ال :نسحلا نع

 . مولعم وه امك اهلسغ مزلتسي اهيلع ةالصلاو .©"90(.. .اهسافن يف تتام ةأرما ىلع ىلص

 :لدعلا لهأ ىلتق -7

 ةاغبلا لاتق يف ءالؤه نم ىلتقلاف «هتعاط ةبجاولا قحلا مامإلا ةعامج مه لدعلا لهأ

 .مهيلع ةالصلاو لسغلا يف مهمكح ةكرعملا يف ىلتقلا ءالؤه .قحلا مامإلا ىلع نيجراخلاو

 .- مهيلع ىَّلصُي الو نولّسْعُي ال يأ  رافكلا ةكرعم يف نيملسملا نم لتق نم مكح
 ديهشهنألو .«ةعم لتف نم لمخي مل هنع هللا يضر  ًاَيلع نأب اذه مهبهذمل ةلبانحلا جتحاو

 لّسُغ مهنم لتق نم : يقرخلا مامإلا لاق دقف يغابلا امأو .رافكلا لاتق يف لتقي نم هبشأ ةكرعملا

 .هيلع يَلَصو نّفكو

 لمجلا لهأ لسغ انيلإ لقني مل هنأل ؛لدعلا لهأ ىلتقب هقاحلإ لمتحيو :ةمادق نبا لاق
 , (5657”0لدعلا لهأ اوهبشأف «٠ .مهلسغ قشيف ةكرعملا يف نورثكي مهنألو ؛ نيبناجلا نم نيفصو

 .7817ص 1١ج «عانقلا فاشك» (1449) .7817ص ١1ج «عانقلا فاشك» (1944)

 جىكي : ( هي : ( . 637-076 4ص «7> «ىنغملاا "46 . 575 ص «.؟-ج «ىنغملا)ا 64
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 :ديهشلا ةساحعت لسغ - ١١ة٠عءمل

 يبنلا نأل ؛ديهشلا مد ءاقب بجي نكلو «يحلاك تلسغ ةساجن ديهشلا ىلع تدجو اذإو

 اهعم مدلا لسغب الإ اهتلازإو ةساجنلا لسغ نكمي ملول نكلو . مهئامدب دحأ ىلتق نفدب رمأ كي

 ةساجنلا لسغ هنمو دسافملا ءرد نأل ؛_ مدلا لسغو ةساجنلا تلسغ يأ  اعم السغ «.هتلازإو

 , 05" *5هيلع ديهشلا مد ءاقب هنمو , حلاصملا بلجن ىلع مدقم

 :ديهشلا لسغ يف ةيعفاشلا بهذم :ًايناث 84

 :ءادهشلا فانضأ -أ

 : ماسقأ ةثالث ءادهشلا :©""7:عومجملا» يف يوونلا مامإلا لاق

 ىنعمب ةرخآلا مكح يفو « هيلع ةالصلاو هلسغ كرت وهو ايندلا مكح يف ديهش : : لوألا مسقلا

 لاتق كعب تام يذلا وه اذهو «نوقزري مهبر دنع ءايحأ 30 ًاصاخخ ياو هل ذا

 . مههابشأو قيرغلاو نوعطملاو نوطبملا : مهو ايندلا نود ةرخآلا يف ديهش :يناثلا مسقلا
 .ةالصلاو لسغلا كرت يف ال ةرخآلا باوث يف ءادهش مهنأ مهب ب دارملا مهيف يف ذراولا ةداهشلا ظفلو

 اذه عمو .ءادهش مهنأ ىلع ء ءاملعلا قفتا ؟ب ب مهنع هللا يضر - ًايلعو نامثغو رمع نأ ليلدلاو

 . مهيلع يَلَصو انس

 نم ّلغ دقو ,رافكلا برح يف لوتقملا وهو ةرخآلا نود ايندلا يف ديهش :ثلاثلا مسقلا

 .ةرخآلا نود ايندلا يف ءادهشلا مكح هلف .هوحنو ًءاير لتاق وأ ارو لتق وأ ةمينغلا

 :لَسغي ال ديهشلا

 يراخبلا ىور املو «نآرقلا صب :ب يح هنأل ؛ هيلع ىَّلصُي الو ديهشلا لَسغُي ال : ةيعفاشلا لاق

 . «مهيلع ٌلصُي ملو ءاولسغي ملو مهئامدب مهنفدب دحأ ةكرعم ىلتقب رمأ كي يبنلا نأ» :رباج نع

 ,99"0ههلسغ عرشي ملف - مدلا وهو  مهيلع ةداهشلا رث *أ ءاقبإ كلذ يف ةمكحلاو

 ؟لَسْغُي ال يذلا ديهشلا وه نم 05

 الو لَسْغُي ال يذلا ديهشلا» :ةيعفاشلا هقف ىف «بذهملا» بحاص يزاريشلا هيقفلا لاق

 . "85ص 31ج «عانقلا فاشكو (14617)

 ."54صضص .١ج «جاتحملا ينغم) )١1465( . 5327” ص 0٠2ج ؛عومجملا» ةنضال]
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 ءاضقنا لبق مهلاتق بابسأ نم ببسب رافكلا داهج يف نيملسملا نم تام نم هيلع ىَلصُي

 برحلا ءاضقنا دعب تامو برحلا يف حرج نإو .هيلع ىَّلصُي الو لَسْعُي ال ديهش وهف «برحلا

 , 32562(برحلا ءاضقنا دعب تام هنأل ؛ هيلع لص لسغ

 : ةلأسملا هذه يف ليصفتلا 5

 ليصفت « لسغي ال يذلا ديهشلا طباض يف «بذهملا» بحاص يزاريشلا مامإلا هلاق اميفو

 0 تألا يف هزجون ةيعفاشلا دنع

 :ىلوألا ةلاحلا ١61

 «لاتقلا مايق لاح رافكلا لاتق ببسب تام نم وه هيلع ىَلصُي الو لسغي ال يذلا ديهشلا
 وأ .هسرف نع طقس وأ ( هسفن حالس هيلإ داع وأ ءأطخ ملسم حالس هباصأ وأ «رفاك هلتق ءاوس

 ملسم هامر له فرعي ال مهس هباصأ وأ , مهريغ وأ نيملسملا باود هتثطو وأ «تامف ةباد هتسفر

 ءاوسو .برحلا ءاضقنا لبق ببسلا كلذب تام مث + امو يقب مأ لاحلا يف تام ءاوسو .رفاك مأ

 ببس ملعي ملو برحلا فاشكنا دنع ًاليتق دجو وأ . 07107كلذ نم ًائيش لعفي ملوأ برش وأ لكأ

 .لاتقلا ببسب هوم نأ رهاظلا نأل ءال مأ مد رثأ هيلع ناك ءاوس هتوم

5 

 >2 :ةيناثلا ةلاحلا 4

 . ديهش ريغف .ًادمع ملسم هلتق وأ .ةأجف وأ ضرمب هتومك هببسب ال لاتقلا ءاضقنا لبق تام نإ
 تام اذإ اميف لصألا اذُه انفلاخ اننأ الإ هيلع ةالصلاو لسغلا بوجو لصألا نآل ؛بهذملا ىلع

 هلال ديهرش لإ : ليقو . لصألا ىلع هادع اميف ىقبيف ريس

 : ةثلاثلا ةلاجلا 6

 : ىلاتلا وحنلا ىلع همكحف هيف هحارجب لاتقلا ءاضقنا دعب تام نإ

 لوقلا يف ديهش ريغف «ةرقتسم ةايح هيف نكلو ةحارجلا كلتب هتوم نقيتملا نم ناك نإ -أ

 .8١7ص .هخ .يزاريشلل «بذهملا» (18955)

 . "ه2: ع4 ص 21ج «جاتحملا ينغم» 7١4-07 .هج «بذهملا جرش عومجملا» 2( ةهك)

 ينغم» : قيرطلا عطق اودصق نييمذلا وأ نيدترملا لاتق يف دهشتسا نم ةداهشلا يف رافكلا هلتق نمب قجليو )١89419(

 . 36 ١٠ص .١ج «جاتحملا
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 تامول ام هبشأف برحلا ءاضقنا دعب شاع هنأل ؛رصق مأ نمزلا لاط ءاوس ءبهذملا يف رهظأل

 .اديهش ربتعيف لاتقلا يف تيملاب قحلي هنأ :بهذملا يف يناثلا لوقلاو سا تيس

 .ًاعطق ًاديهش ربتعيف «تامف حوبذم ةكرح حورجملا ةكرح تناك نإ

 .اعطق ديهشب سيلف «تامف حورجملا ةكرح تفقوت نإ  ج

 :ةاغبلا لاتق يف ليتقلا 5

 لهأ نم ًاناسنإ  لدعلا مامإلا عم نيذلا مهو  لدعلا لهأ لتق اذإ» : يوونلا مامإلا لاق

 اذه ىلعو «ًاديهش ليتقلا ربتعي مل .لاتقلا لاح يف - لدعلا مامإلا ىلع نوجراخلا مهو يغبلا

الوقف «لدعلا لهأ نم ًاصخش يغبلا 52 نإو
 : تاروهشم ن

 :- ديننا رفع هاف يا كلط ناميو لع :(امهحصأ)

 0 ىلضب ةلو اضن لف ادييق ربك :(يناثلا لوقلا)و

 :بنجلا ديهشلا ١17

 :ناهجو هيفف بنج وهو برحلا يف لتق نمو» :ةيعفاشلا هقف يف «بذهملا» يف ءاج

 نأ يور امل ةريره يبأ نب يلع يبأو «جيرس نب سابعلا يبأ لوق وهو لسغي :(لوألا)

 بجي ملولف «(- بنج وهو يأ  لاتقلا ىلإ جرخف هل عزفي يذلا توصلا - ةعيهلا عمسف. عماج

 .ةكئالملا هتلسغ امل هلسغ

 اهمكح طقسف «ثدح نع ةراهط هنأل ؛لسغي ال : ةيعفاشلا رثكأ لوق وهو : (يناثلا هجولا)

 .05541!تيملا لسغك ةداهشلاب
 ١6 :هيف ءاج دقف .لوألا هجولا ةجحب يناثلا هجولل جاجتحا «جاتحملا ينغم» يفو .

 بنج وهو دحأ موي لتق بهارلا نب ةلظنح نأل ؛هريغك لسغي ال هنأ حصالاف بنج دهشتسا ولو»

 ًايجاو ةلئسغ ناك ولق « مسد هأور «(هلسغت ةكئالملا تيأر» : لاقو كي يبنلا هلسغي ملو

 اتت . .انلعفب الإ طقسي مل

 . 5 8١ص هج «بذهملا حرش عومجملا» (1846هو) .١77ص 06ج «بذهملا حرش عومجملا» (18964)

 ."ه ١ص ١1ج «جاتحملا ينغمل) )١18850(
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 :تدهشتسا اذإ ضئاحلا ١84

 تدهشتسا نإو .بنجلاك يهف لستغت نأ لبقو اهضيح عطقنا يتلا ضئاحلا تدهشتسا اذإ
 مكح نوكي نأ يغبنيو .ةيعفاشلا بهذم يف حصألا لوقلا يف لستغت الف «ضيحلا ءانثأ يف
 , 05557تدهشتسا اذإ ضئاحلا مكحك تدهشتسا اذإ ءاسفنلا

 :(05575ديهشلا بيصت ةساحنلا كا

 . مدلا لسغ نود اهلسغب اهتلازإ بجيف .ةساجن هيلع تناك وأ ةساجن ديهشلا تباصأ اذإو

 :ةيعفاشلا بهذم يف لاوقأف .ديهشلا مد ةلازإ مزلتسي اهتلازإ ناك نإف

 ةساجنلا نأل ؛ديهشلا مد لاوز ىلإ كلذ ىدأ ولو اهلسغب ةساجنلا لازت :(لوألا لوقلا)

 .هتلازإ مرحت يذلا ةساجنلا نم يلاخلا مدلا فالخب ةداهشلا رثأ نم تسيل

 .ديهشلا لسغ نع يهنلا قالطإل ةساجنلا لازت ال :(يناثلا لوقلا)و

 ,ةساجنلا لّرُت مل  ديهشلا مد يأ  ةداهشلا رثأ ةلازإ ىلإ اهلسغ ىدأ نإ :(ثلاثلا لوقلا)و
1 

 .تليزا الإو

 :نونجملاو ريغصلاو ةأرملا ىلع يرست ةداهشلا ماكحأ 0١

 ةداهشلا مكح تبثي» :ةيعفاشلا بهذم يف ةداهشلا ماكحأ نايرس انيبم يوونلا مامإلا لاق
 , (055552قسافلاو حلاصلاو . ىبصلاو .دبعلاو .ةأرملاو .لجرلل هانركذ اميف

 هيلع ةالصلاو هلسغ مرحي يذلا ديهشلا يأ .وهو» : ةيعفاشلا هقف يف (جاتحملا ينغم» يفو

 هلتق ءاوس «هيبسب رافكلا لاتق يف ازيجم وأ اريخبس وأ اقيقروأ ةأرما ولو تام نم لك هنأ هطباض

 , 3079عخلإ 5 .أطخ ملسم حالس هباصأ مأ رفاك

 :ديهشلا لسغ يف ةيفنحلا بهذم :ًاثلاث

 ؟ًاديهش يمس اذامل -أ

 وأ هل ًاماركإ ةكئالملا دوهشل وأ ,ةنجلاب هل دوهشم هنأل ؛لوعفم ىنعمب ليعف ديهشلا :اولاق

 .؟"١80ص ١2ج «جاتحملا ينغم» 77١١-0177 هج «بذهملا حرش عومجملا» ةتضاوتف)

 ." 68١ ص ١1ج «جاتحملا ينغم» (08ةك5)
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 , 0154390 مصي يذلا ىنعملا ىلع فزري ع هبر دنع هروضحل

 :لَسْعُي ال ديهشلا

 هذه يه امف ."17”هيلع ىَّلِصُي ناك نإو لسغي ال ةداهشلا طورش هيف رفاوتت يذلا ديهشلاو
 ؟طورشلا

 :لسغي ال يذلا ديهشلا طورش - ١١61

 :ًاملسم نوكي نأ :لوألا طرشلا
 لاتقلل نيملسملا عم جرب اذإ يمّدلاك ًارفاك ناك نإف اجلس قرب نأ ديهشلا يف طرتشي

 ا و غ مدع وهو ةداهشلا مكح هقحلي الو لَّسْغِي هنإف ؛ لتقف

 , 0؟159ةماركلا قحتسمي ال رفاكلاو هل ةماركلاو ماركإلا هجو ىلع امنإ ًاديهش لتق اذإ ملسملا نع

 :ديهشلا يف يناثلا طرشلا 4

 يبأ دنع نالسغيف نونجملاو يبصلا طرشلا| اذهب جرخو «لقاعلا غلابلا وهو ءًافلكم نوكي نأ

 غولبلا ناربتعي ال ذإ ءدمحمو فسوي يبأل ًافالخ .لسغلا مكح يف نيديهش ناربتعي ال ذإ ةفينح

 9 ناديهش امهنأل ؛نالسغي ال امهدنعف ءاذه ىلعو .لسغي ال يذلا ديهشلا طورش ذي لقلب

 ,"""""اامهلسغ مدع اهنمو ايندلا ماكحأ
 :ديهشلا يف ثلاثلا طرشلا

 اذإف .امهدحا عاطقنا الو ,سافن الو .ضيح الو «ةبانج هيف سيل يأ .ًارهاط نوكي نأ

 ةبسنلابو ءدمحمو فسوي يبأ دنع لسغي الو .افيح يلا هنعادمب ءلَسْغي بنجلا دهشتسا

 اذه ىلعف الستغت نأ لبق اتدهشتساو سافنلا وأ ضيحلا امهنع :ع عطقنا اذإ : ءاسفنلاو ضئاجلل

 لبق اتدهشتسا نإو .نالسغت ال :دمحمو فسوي يبأ دنعو (نالّسْعَت ةفينج يبأ دنعف ؛فالخلا

 .27؟!نيتياورلا حصأ ىلع نالسغت سافنلا وأ ضيحلا مد عاطقنا

 )١18936( 349ص ءج هراتخملا ردلا» ,477”ص 1١ج «ريدقلا حتف»د .

 . 74ص 31ج «ةيادهلا» (1؟955)

 داهشتسالا ىلع بترتي امو «ةدابع رافكلل نيملسملا لاتق نإ لاقي نأ نكميو .777ص ؛ ؟ج«عئادبلا» عمو ببر

 ٠ .تادابعلا ماكحأب بطاخي ال رفاكلاو «تادابعلا نم وه ديهشلا لسغ كرتك لاتقلا اذه يف

 . ؟4!/ص .؟ج هراتجملا درو راتخملا ردلا» (1954)

 . 347 ص « ؟ج هراتحملا درو راتخملا ردلاو ,77957ص ١1ج «عئادبلا» (19439)
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 :ديهشلا يف عبارلا طرشلا -5

 نم ىدرت وأ - هتومل رهاظ ببس الب يأ  هفنأ فتح تام ول ىتح ًاملظ .ًالوتقم نوكي نأ

 سيل هنأل ؛لَسْعُي الف ًاديهش نوكي ال قرغ وأ .مده تحت تام وأ .رانلاب قرتحا وأ . عضوم

 يف ةداهشلا ماكحأ يف مهريغ مهيلع ساقي نيذلا مهو دحأ ءادهش ىنعم يف نكي ملف .لوتقمب

 .0517”ههلسغ كرت اهنمو ءايندلا

 اولتق دحأ ءادهش نأل ؛لسغي ال ًاديهش نوكي ال مجر وأ صاصق يف قحب لتق نم كلذكو
 , 235577 يمولظم

 :ديهشلا يف ًاطرش تسيل ةروكذلا - 707

 وأ ًاملسم رافكلا لاتق يف لوتقملا ناك ءاوسف ءهلسغ كرتل ديهشلا يف ةروكذلا طرتشت الو

 اذه "للعم يناساكلل «عئادبلا» ىف ءاج .لسغي الف هفح ىف تشي ةداهشلا مكح نإف .ةملسم

 موي نمصاخي تابطاخم ءاسنلا نأل ؛ عامجإلاب ةداهشلا ةحصل ةروكذلا طرتشت الو» : هلوقب مكحلا

 نوكيل  رثألا اذه ىقبي ىتح لسغت الف .مدلا يأ  ةداهشلا رثأ نهيلع ىقبيف ,نهلتق نم ةمايقلا
 ,255"”«لاجرلاك نهل ًادهاش - مدلا  رثألا اذه

 :ديهشلا يف :سماخلا طرشلا -4

 ةفص نع جرخ نم ثترملا مث» :هانعم يف يناساكلا لاق .هتداهش يف ًاثترم نوكي ال نأ

 نم ءيش هيلإ لصو وأ اهماكحأ نم ءيش هيلع ىرج نأب ايندلا لاح ىلإ راصو ىلتقلا
 ,(05:5اهعفانم

 نم لمح نم :لوقنف اذُه فرع اذإو» :ةلثمألاب طرشلا اذه ًاحضوم يناساكلا لاق مث
 «برش وأ .لكأ اذإ كلذكو .ثترم وهف لاجرلا يديأ ىلع وأ «هتيب يف تام مث ًايح ةكرعملا
 الماك اموي ايح يقبو رخآ ناكم ىلإ هناكم نم ماق وأ .ليوط مالكب ملكت وأ ,عاتبا وأ عاب وأ

 ءايندلا مكح يف اديهش نكي مل نإو «ثترملا نإ مث . . .ثترم وهف لقعي وهو ةلماك ةليل وأ

 قيرحلاو قيرغلاك ءادهشلا باوث لاني هنأ ىتح باوثلا قح يف ديهش هنكلو .لسغي هنإف اذهبو
 مهتاداهش مكح رهظي مل نإو ةداهشلاب مهل ِلكَي لوسرلا ةداهشب ءادهش مهنإف .بيرغلاو نوطبملاو

 .١52ص 31ج «عئادبلا» (1١"ةالا) ,73”١7ص ١21ج «عئادبلا» 910" ١1(

 ."؟١ص ١1ج «عئادبلا» (1937) .”؟7"ص ١1ج «عئادبلا» (91/5"1)
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 , 05579( نولسغي ال اذهلو يأ - ايندلا ىف

 وأ هيف حارتسا تقو لاتقلا يف هحارج ىلع ىضم ديهشلا نأ ثائترالاب دوصقملا نأ رهاظلاو

 «راتخملا ردلا» يف ءاج ام كلذ ىلع لدي «برشلاو لكألاك ايندلا رومأ نم ءايحألا هرشابي ام رشاب

 ءاليلق ولو ىوادتوأ «مانوأ « برش وأ .لكأ نأب كلذو ثتراو حرج وأ» : لسغي يذلا ديهشلا يف

 ءاوس «لقعي وهو ةكرعملا نم لقن وأ ,«لقعي وهو ةالص تقو هيلع ىضم وأ «ةميخ ىلإ ىوأ وأ
 .«رخآ ناكم ىلإ هناكم نم ماق ول اذكو ,يديألا ىلع تام وأ ايح لصو

 ةكرعملا نم لمح يأ ٌتْيراو هلوق» :ثاثترالا ىنعمل ًاحيضوتو ًاقيلعت «راتحملا در» يف ءاجو

 هنأل ؛ىوادت وأ مان وأ برش وأ لكأ نأب» : هلوق هدافأ ام يعرشلا هانعمو تا رج ئأَد ًائيثر

 ءادهش يف تناك يتلا اهتثيهو اهتّدج ىلع هتداهش قبت ملف ةايحلا قفارم نم قفر كلذب هل لصح
 قح يف عورشملا سايقلا فالخ ىلع لسغلا كرت نأل ؛همكح يف لصألا مه نيذلا دحأ ةكرعم

 ةكرعم ءادهش يأ) هيلع سيقملا يف تناك يتلا تافصلا عيمج هيف ىعاريف مدآ ينب تاومأ رئاس

 ناكملا نم وأ «ةكرعملا نم لقن وأ» : هلوقو للسعي ل لقعي ملولف «لقعي وهو» : هلوقو . (دحأ

 ”ةلضلينا" أ . ليخلا ءطو فوخل ال هيف رج يذلا

 ,0""3عركذ امب اثت درم نوكي الف اهئاضقنا لبق امأو ,برحلا ءاضقنا دعب دجو اذإ هلك اذهو»

 : هلتاقو ديهشلا لتق ةفص 4648

 . برحلا لهأ لتاقي وهو اهريغ وأ ةكرعملا يف لجرلا لتق اذإ» : يناساكلل «عئادبلا» يف ءاج

 ءاوس ديهش وهف .ةمذلا لهأ وأ نيملسملا نم دحاو وأ هلهأ وأ هلام وأ هسفن نع ًاعفادم لتق وأ

 كلذكو .دحأ ةكرعم ءادهشب قحتلاف هقح يف ةداهشلا طئارش عامجتسال ؛هريغ وأ حالسب لتق

 وهف هلام نود لتُق نم» : 8 هلوق هيلع لد ًاملظ لتق هنأل ؛ قيرطلا عاطق ةهج نم ًالوتقم راص اذإ

 لهأ ةبراحم يف لتق اذإ كلذكو . هك يبنلا ةداهشب ًاديهش نوكيف هلام نود لتق اذهو «(ديهش

 بجوي هلتق نأل ؛ديهش وهف هريغوأ حالسب هولتقف رصملا يف اليل صوصللا هيلع لزن ولو .يغبلا
 , 7"35”(«صاصقلا

 .7؟2ص 31ج «عئادبلا» (١1ة1/5)

 )١18916( 27ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» ص360١؟.

 .58١ص ع ١ج «ةيدنهلا ىواتفلا»و ,. 75١ ص .؟ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» (181/5)

 . 796١0 ص .17ج هراتحملا درو راتخملا ردلا» .578ص ١1ج «عئادبلا» (17917)
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 ؟ًاديهش ربتعي له ةكرعملا يف تيملا 0

 دجو ولو» :«عئادبلا» يف ءاج ؟لسغي الف ًاديهش ربتعي له ةكرعملا ضرأ يف ًاتيم دجو نمو

 نكي مل مدلا جورخ وأ برض وأ قنخ وأ هحارج نم لتقلا رثأ هب نكي مل نإف .ةكرعملا يف
 نكي مل هنأ رهاظلاف رثأ هب نكي مل اذإف .رثألاب هفنأ فتح تيملا قرافي امنإ لوتقملا نأل ؛اديهش

 نابجلا ىلتبي دقو عزفلا ةدش نم هبلق عانق علخنا نافصلا ىقتلا امل لب ءودعلا ىلإ فاضم لعفب
 نم ناك هنأو ببسلا كلذب ناك هتوم نأ رهاظلا نأل ؛ًاديهش ناك لتقلا رثأ هب ناك نإف ءاذهب
 , 579(هيلع لاحي ببس بيقع رهظ ىتم مكحلا نأ لصألاو .ودعلا

 :ًاديهش لوتقملا رابتعا يف طباضلا 0١

 :دمحم مامإلا دنع طباضلا : الوأ

 اذه .هلسغ مدع ةهج نم ديهشلا مكح ذخأي يلاتلابو ءًاديهش لوتقملا رابتعا يف طباضلاو
 لهأ وأ ءرافكلا برحلا راد لهأ نم هل نيلتاقملا ىلإ فاضم لعفب هلتق نوكي نأ وه طباضلا

 نم لك نأ لصألاو» :ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج دقف .قرطلا عاطق وأ «يغبلا

 ءودعلا ىلإ فاضم ىنعمب قيرطلا عاطق وأ «ةاغبلا وأ .برحلا لهأ :ثالث لاتق يف الوتقم راص
 ودعلا ىلإ فاضم ريغ ىنعمب الوتقم راص نم لكو .اديهش ناك ببستلا وأ «ةرشابملاب ناك ءاوس
 , 055950 لسغيف يأ - اديهش نوكي ال

 دمحم لّصأو» :لاق دقف نسحلا نب دمحم مامإلا ىلإ يناساكلا مامإلا هازع طباضلا اذهو

 الإو ًاديهش ناك ودعلا ىلإ بسني لعفب ًالوتقم راص اذإ» :لاقف ًالصأ لئاسملا هذه تادايزلا يف
 , 0054ه

 :فسوي يبأ دنع طباضلا :ًايناث ١٠6 ؟

 دنع لصألاو» : يناساكلا لاق امك وه ,.فسوي يبأ دنع ًاديهش لوتقملا رابتعا يف طباضلاو
 ىلإ ًابوسنم ناك ءاوس ءالف الإو ًاديهش ناك لاتقلاو برحلا لمعب ًالوتقم راص اذإ هنأ فسوي يبأ
 فلهايللا جا وأ ودعلا

 :ًاديهش لوتقملا اهيف ربتعي ال وأ ربتعي تالاح - ١١66

 هامات تئطوف دحأ اهيلع سيلو كرشم ةباد تتلفنا نإو» :«ةيدنهلا ىواتفلا» يف ءاج أ

 . 159ص 21ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (1191/4) ةيضفرلل «١ج «عئادبلا» (1ةا/١4

 ."؟4ص 31ج «عئادبلا» (941"1) .7-7174 7ص ١1ج «عئادبلا» (198)
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 نوملسملا بره وأ ءهتسفرف كرشم ةباد ترفن وأ ءًاملسم باصأف نيكرشملا ىلإ ملسم ىمر وأ
 ءاوتامو اهيلع اوشمف مهلوح كسحلا نوملسملا لعج وأ .قدنخ وأ ران ىلإ رافكلا مهأجلاف

 ,218952فسوي يبأل افالخ نولسغي

 ربتعي يذلا لوتقملا طباض نأل ؛ مهلسغ مدع نوبجوتسي ءادهش نوربتعي ال مهنأ كلذ ىنعمو

 نوربتعيف مهيلع قبطني فسوي يبأ طباض نكلو .تالاحلا هذه يف قبطني ال دمحم دنع ًاديهش هب
 .نولسغي الف ءادهش

 تمرف لاتقلا يف نيملسملا نم لجر ةباد ترثع نإو» :ًاضيأ «ةيدنهلا ىواتفلا» ىفو - ب
 فسوي يبأ دنع لسغي ال هنأ رهاظلاو .©*49- ىلاعت هللا همحر  ةفينح يبأ دنع لّسُع .هتلتقف هب
 . هطباض ىلع ءانب

 نم ترفنف نيكرشملا - نيملسملا باود تأر ولو» :ًاضي :ًاضيأ «ةيدنهلا ىواتفلا» يفو - ج
 , 0551449(دمحيمو ةفينح يبأ دنع لّسُع .هتلتقو اهبحاص تمرو نيكرشملا ريفنت ريغ نم ةباد كلذ

 ةنيدم يف اونصحت نيكرشملا نأ ول» :كلذكو .ةلاحلا هذه ىلع دمحم مامإلا طباض قابطنال

 ةفينح يبأ دنع لّسُغ .تامو عقوف مهنم دحاو لجر تلامف اهروس ىلع نوملسملا دعصف

 .ةلاحلا هذه. ىلع هطباض قابطنال لسغي ال :فسوي يبأ لغو 015ج حتمو

 اهل دئاق وأ قئاس وأ اهيلع اهبخاصو ًاملسم ملسم ةباد تئطوف نوملسملا مزهنا ول د

 :فسوي ىبأ يار ىلع ال دمحم يار ىلع ودبي ام ىلع اذهو 05 كغ

 لسغ الو ,دمحمو ةفينح يبأ يأر ىلع اولسغ مهيلع عقوف ًاطئاح نوملسملا بقن ولو - ه
 , 015547 فسوي يبأ دنع

 هتقلأف اهزخن وأ ملسملا ةباد ودعلا رفن وأ ءتامف ودعلا ةباد هتئطو ولو» : (عئادبلا» يف -و

 ءاوقرتحاف رانلاب ودعلا مهامرف ةنيفس يف نوملسملا ناك وأ «قرتحاف رانلاب ودعلا هامر وأ .تامف

 ءاوقرغ ىتح ءاملا مهيلع اولّيس وأ ءاوقرتحاف نوملسم اهيف ىرخأ ةنيفس ىلإ قيرحلا اذه ىدعت وأ
 مكح مهقحليف ودعلا ىلإ فاضم لعفب لصح مهتوم نأل ؛ءادهش اوناك رادجلا مهيلع اوقلأ وأ
 , "1802 مهليسغت مدع وهو  ةداهشلا

 .158ص ١1ج «ةيدنهلا ىواتفلا» ( 198 .158ص ١1ج «ةيدنهلا ىواتفلا» )١189487(

 . 86١1ص .1ج «ةيدنهلا ىواتفلا» ٠ ص86"١. )9486"١1( ١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» )١1984(

 .158ص .١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» ( 19410 .158ص ١1ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (94"1)

 .7219”ص ١ج «عئادبلا» (01344)
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 ٠ ريفنت ريغ نم مهداوس نم وأ ءودعلا ةباد نم ملسم ةباد ترفن ولو» :ًاضيأ «عئادبلا» يفو -ز
 مل اوتام ىتح روسلا نم وأ قدنخلا يف مهسفنأ اوقلأف نوملسملا مزهنا وأ .تامف هتقلأف مهنم

 اذإ كلذكو .ودعلا لعف ىلإ فاضم ريغ مهتوم نأل - 0 مدع قح يف يأ  ءادهش اونوكي

 اونوكي مل مهيلع طقسف طئاحلا مهيلع نوبقني نوملسملا ناكو أ هسرف نع طقسف ودعلا ىلع لمح

 , (075492فسوي يأ فالح امحم دنع ءادهش

 :ديهشلا بوث ىلع ةساجنلا لسغ 2-24

 ؛لسغت هبوث ىلع ةساجنلا نإف ؛هيلع  مدلا  هتداهش رثأ ىقبيل لسغي ال ديهشلا ناك اذإو

 2550 .هيوث ىلع ةساجنلا ءاقبإ بولطملا سيلو ديهشلا مد ءاقبإ بولطملا نآل

 : ةيكلاملا بهذم :ًاعبار 66

 مكح وه اذهو ءديهش هنأل ؛نيكرشملا لاتق يف لوتقملا ملسملا لّسْغَُي ال :مهدنعو

 كرتعملا ديهش ريغ» :ليسغلا نم ىنثتسملا ىف ه ريدردلل «ريغصلا حرشلا» يف ءاج دقف .ديهشلا

 , 055659عهفرش وعل لسغي "للف هللا ةملك ءالعإل نييبرحلا هلاتق يف

 : ةيرهاظلا بهذم :ًاسماخ 2-25

 لع ع هللا ليبس يف ةصاخ نيكرشملا يديأب لوتقملا» : يرهاظلا مزح نبا مامإلا لاق

 نفكو لسع تامف يح وهو ةكرعملا نع لمح نإف . نفكي الو لّسغي ال هنإف ,ةصاخ ةكرعملا يف

 , 0555؟؟9يعهبلع يلصو

 ءادهش مهنفدب رمأ لع هللا لوسر نأو» : هيفو هللا دبع نب رباج ثيدحب مزح نبا جتحاو

 , 0359 (ههيلع لص ملو اولسغي ملو مهئامد يف - دج

 : ةيرفعجلا بهذم :ًاسداس - ١١ 6ها/

 ىّلصُيو نّْفكُي الو لّسْعُي ال ةكرعملا يف تامو مامإلا يدي نيب لتق يذلا ديهشلا» :اولاق
 , 05552( هملع

 . 8١١ص 01ج «ةيدنهلا ىواتفلا» )١1894940( .7”؟"ص ١1ج «عئادبلا» )١189488(

 . ١١هص .هج «ىلحملا» (18447) .4١1"ص ١21ج .ريدردلل «ريغصلا حرشلا» )491١"١1(
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 ادمن ١ لو هبايث هنع تعزن تام مث قمر هبو ةكرعملا نم حيرجلا لمح نإو»

 : ةيديزلا بهذم :ًاعباس - 4

 امهنإف نونجملاو يبصلا امأف . هللا ليبس يف لتق لدع ركذ فلكم ديهشل لسغلا مرحي :اولاق

 .داهجلا يف تلتق ولو لسغت اهنإف ىثنألا امأ .نيملسملا عم التق ولو نيملسم اناك اذإ نالسغي

 بحاصو مدهلا بحاصو قيرغلاك اديهش يمس نإو هللا ليبس يف داهجلا ريغ يف تام نم لسغيو

 , 6"325؟39ندعاطلا

 :ءادهشلا نم لسغلا مدع مهلمشي نم 48

 مدع يأ  مكحلا اذه مهلمشي امنإو « لسغي الل يذلا هدحو رافكلا لاتق يف ديهشلا سميلو

 . 559ءادهشلا نم يتأي ام  لسغلا

 اهيف تمي ملو كلذ وحنو فيسب هبرض وأ هيمر وحن انيقي هلتقي هحرج نأ ةداعلا قيرط نم فرعي
 . هشارف ىلع هتيب يف تام ولو لّسُْي ال اذه نإف .لاحلا يف

 ةاغبلا هلتق لب لاتق نود نم ينعي رصملا يف كلذ ناكو رم امك حرج وأ لتقق ديهش :ًايناث

 .لسغي ال هنإف ءاملظ

 .هلام وأ هسفن نع ًاعفادم لتق ديهش وأ :ًاثلا

 : ءاسفنلاو ضئاحلاو بنجلا داهشتسا

 . 58""2توملاب طقس مهلسغ نأل ءاولسغي مل ءاسفنلا وأ ضئاحلا وأ بنجلا دهشتسا اذإو

 ثلاثلا بلطملا

 تيملا لسغي نم طورش
 (لساغلا طورش)

 :ثحبلا جهنمو ءديهمت - ١١

 يف طورشلا هذه ترفاوت اذإو .هليسغت حصي ىتح طورش ةلمج تيملا لسغي نميف طرتشي

 .5:65-505هص «٠ ١ج «راهزألا حرش» )١18445( . ١4ص ,يسوطلل «ةياهنلا» (1494)

 . ١5لص 1١ج «راهزألا حرش» (18994) . 5١ "ص ١1ج «راهزألا حرش» (1894917)
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 .:ليسغنلاب وهن موقي تحن ةلاخلا ةذه يف هليسقتب قحللا نم ةهرغ نم ظياالف ادوتاو نمر
 : يلاتلا وحنلا ىلع «نيعرف ىلإ بلطملا اذه مسقن ءاذه ىلعو

 . لساغلا طورش :لوألا عرفلا

 محازتلا دنع ليسغتلاب قحألا : يناثلا عرفلا

 لوألا عرفلا

 لساغلا طورش

 : لساغلا مالسإ : ًالوأ ١١657

 ةدابع لصغلا نأل .؛ًاملتسم هليسغت دارملا تيملا ناك اذإ ًاملسم لساغلا نوكي نأ طرتشي
 وهو «ةيعفاشلا دنع حوجرملا لوقلاو ةيديزلاو ةلبانحلا بهذم اذهو .اهلهأ نم رفاكلا سيلو
 , 055؟ليسغتلا هنكمي يذلا ملسملا دجو نإ ةيكلاملا بهذم

 بهذم يف حجارلا لوقلا وهو ؛ةهاركلا عم ًارفاك لساغلا نوكي نأ زوجي :ةيفنحلا دنعو
 (١٠15١)ةيعفاشلا

 تار ةيلسلالو جذي اج وي لاإ ملسملا رفاكلا لسغي نأ زوجي :ةيرفعجلا دنعو

 00 '١)تيملا نم رحم محر

 : لساغلا مالسإ طرش نم ءانثتسا * ١١6

 ةلبانحلا بهذم اذهو ءًاملسم تيملا ناك اذإ ًاملسم نوكي نأ لساغلا يف طرشلا نإ :انلق
 .ةهاركلا عم ملسملا تيملل رفاكلا ليسغت اوزاجأ ةيفنحلا نأ امك .مهقفاو نمو

 ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج دقف « ةرورضلا ةلاح يف طارتش ثالا اذه نم ىنثتسي نكلو

 لوحكم لاقو .اهلهأ نم رفاكلا سميلو ةدابع اهنأل ؛ ملسملا رفاكلا لسغ حصي االو» : يلبنحلا

 نايفس لاقو .ءاسنلا اهلسغي :لاق .ىراصن ءاسنو مرحم وذ اهعمو رفس يف تيفوت ةأرما يف

 ةضضيدل «١ج «جاتحملا ينغم» 2.1٠١ 8ص 31ج «راهزألا حرش» ل"ا/ 84 ص 21ج «عانقلا فاشكو )١7899(

 .194١صضص ٠ ١ج «يواصلا ةيش ةيشاحو 25٠١ ص «١ج «يقوسدلا ةيشاحو . 17 7”ص .7ج «جاتحملا ةياهن»

 . 37ص .١ج «مالسإلا عئارش)» (8 ٠:١١ .69١ص .١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» 00
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 اودجو نإ :لاق «لجر نهعم سيل  تاملسم يأ  ءاسن عم تام  ملسم يأ - لجر يف يروثلا

 .©9”4"2مءاسنلا هيلع يّلصتو هالسغي نأ ًاضوت اذإ سأب الف ايسوجم وأ ًاينارصن

 .«ةرفاك ةأرماو نوملسم لاجر الإ دجوي ملو ةملسم ةأرما تتام نإ : يناساكلل «عئادبلا» يفو' .

 اهيلع يّلصي مث ءاهنفكتو اهلسغت ىتح امهنيب نولخيو تيملا ليسغت ةيفيك اهنوملعي مهنإف |
 , 055لاجرلا

 :القاع لساغلا نوكي نأ :ًايناث 14

 يف نأشلا وه امك ةينلا هل طرتشي تيملا لسغ نأب هل نيجتحم ةلبانحلا هب حرص طرش اذهو

 ,.9::2ةينلل ًالهأ سيل لقاعلا ريغو «تادابعلا رئ

 حصيف هسفنل هتراهط حصت هنأل ؛هليسغت حصي :هنع اولاق دقف غلابلا ريغ لقاعلا زيمملا امأ

 .©"9*لقاعلا غلابلاك هريغ رهطي نأ

 يف فالتخالل هركي نكلو ريغصلا لسغ حصي :«عانقلا فاشك» بحاص لاق نكلو

 . 04: :ةلهئازجإ
 .زيمملا ريغصلا هب نوديري مهنأ ودبيو ,0”26يبصلا ليسغت حصي :ةيفنحلا دنعو

 :لسغلاب ًافراع ًانيمأ ةقث نوكي نأ :ًاثلاث 6

 لسغ ةيفيكب ًافراع ًانيمأ ةقث لساغلا نوكي نأ بحتسي :اولاقف «ةلبانحلا هركذ طرش اذهو
 .©4:8 يلاعملا وبأ هبجوأو .كلذ الإ يغبني ال» :هلوق دمحأ مامإلا نع لبنح لقنو .تيملا

 ال ناك اذإف «تيملا ىلإ سانلا برقأ نوكي نأ لساغلل بحتسي :ةيفنحلا لاقو 95.5

 ,049عورشملا لسغلا تابلطتم يفوتسي نيمأ ةقث هلسغيف لسغلا فرعي

 يغبني» : يزاريشلا هيقفلا «بذهملا» بحاص لاق دقف «ةيعفاشلا لوق ًاضيأ اذهو - 17
 هنألو ؛«نونومأملا الإ مكاتوم لسغي ال» :لاق هنأ رمع نبا نع ىور امل ًانيمأ لساغلا نوكي نأ

 )١1100( .078ص :.؟7ج «ينغملا» )١5007( 31ج «عئادبلا» ص7١5.

 )١15004( ."96ص .١ج «عانقلا فاشكد )١1500 5 ( 577ص «.؟ج «ينغملا» .

 )١14005( .#ا/4 ص .١ج «عانقلا فاشك» )/١5001( «راغصلا ماكحأ» ج 1١ص١155.

 )١15٠004( "94ص ١1ج «عانقلا فاشك» . )١15004( «ةيدنهلا ىواتفلا» ج١1 ص١59 .
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 «حيبق نم افلا

 :لساغلا يف ةراهطلا طرتشت له :ًاعبار 4

 ضفئاحلا وأ بنجلا لسغي نأ هركي الف .لساغلا يف ةراهطلا ط هرتشت ال :ةليانحلا لاق

 .204:13)هريغل حصي اذكف «٠ ا ا ؛؟تيملا

 لساغلا ناك ول نكلو .ةراهطلا ىلع تيملا لساغ نوكي نأ يغبني د :ةيقنحلا لاقو -٠سأ88

 0 نيا دو زاج اشئاح وأ انج

 ريثك نم ناعونمم امهنأل ؛بنجلاو ضئاحلا تيملا لّسْغُي نأ هركي :ةيديزلا لاقو 97
 لغشنتف مدلا اهيلع ردبي نأ عنتمي ال ضئاحلاو . ىلوأ هتراهطب بنجلا لاغتشا نألو ؛برقلا نم
 ,(04:3557تيملا لسغ نع

 بنجلاو ضئاحلا لسغي نأ ءاطعو نيريس نباو نسحلا .هركو» :«ينغملا» يفو 1١1١ ا/١

 سيل نمؤملا» : لَك يبنلا لوقل بنجلا هلسغي :رذنملا : نباو قاحسإ لاقو . كلام لاق هبو «.تيملا

 اذلل ان ل

 ١6/7 - ةثونألاو ةروكذلا يف لوسغملل لساغلا ةاواسم :ًاسماخ :

 ًاركذ تيملا ناك اذإ : ىنعمب «ةثونألاو ةروكذلا يف لوسغملل هتاواسم لساغلا يف طرتشي لهو

 هذه يف لصألا وه ام ليصفتلا اذه لبق نينيبم .يتآلا يف هزجون ليصفت ةلأسملا يف

 . ةلأسملا

 :لوسغملاو لساغلا نيب سنجلا يف ةاواسملا وه لصألا ١١61

 مامإلا لاق دقف «ةيفنحلا حرص اذهبو « ىثنألا لسغت ىثنألاو ,ركذلا لسغي ركذلا نأ لصألا

 ةوهش ريغ نم سملا لح نأل ؛ ىثنألا ىثنألاو ,ركذلا ركذلا لسغيف» :«هعئادب» يف يناساكلا

 )١501١( ص . هج «عومجملا هحرشو بذهملا» ١١١ .)١101١١( "ال4 ص ١2ج «عانقلا فاشك» .

 )١14015( «ةيدنهلا ىواتفلا» ج 1١ص١69. )١401١5( ؟ص ء١1ج هراهزألا حرشو 4١ .

 )١4014( 405ص .7ج «ينغملا» .
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 سملا ةمرح نأل ؛هسنج فالخ سنجلا لسغي الو .توملا دعب اذكف «ةايحلا لاح سنجلل تباث

 .043(توملا دعب كلذكف «ةايحلا لاح ةتباث سنجلا فالتخا دنع

 لسغ يف لصألا :انباحصأ لاق» :ةيعفاشلا هقف يف «عومجملا» يف يوونلا مامإلا لاقو

 ,4:1©2عءاسنلا ءاسنلاو .لاجرلا لاجرلا لسغي نأ تيملا

 :لوسغملاو لساغلا نيب ةاواسملا طرش نم ءانثئتسالا ١6

 ضعب لصألا اذهل نإف ,ىثنألا لسغت ىثنألاو ,ركذلا لسغي ركذلا نأ لصألا ناك اذإو

 نيبنو «مراحملاب قلعتي ام اهنمو .نيجوزلاب قلعتي ام اهنمو ,راغصلاب قلعتي ام اهنم «تاءانثتسالا
 .اهيف ءاهقفلا لاوقأو تاءانثتسالا هذه ىلي اميف

 :راغصلاب قلعتي :لوألا ءانئسالا ٠١ه

 : ةيفنحلا دنع أ

 ٌدح غلبي مل يذلا ريغصلا امأو» : يسخرسلا مامإلل ةيفنحلا هقف يف «طوسبملا» يف ءاج

 .©45«لاجرلا عم ةريغصلا كلذكو .هنلسغي نأب سأب الف .ءاسنلا عم تام اذإ ةوهشلا

 «لجر هلسغي لاجر هعم ناك نإف ءرفس ىف لجرلا تام اذإ» : يناساكلل «عئادبلا» يف ءاجو

 ةوهشلا ّدح غلبت مل ةريغص ةيبص هعم ناك نإف .هتأرما الو نهنيب لجر ال ءاسن هعم ناك نإو

 ريغ ةروعلا مكح نأل ؛هنفكتو هلسغت ىتح اهنيبو هئيب نيلخيو .«لسغلا اهنملع لسغلا تقاطأو

 .04:39«اهقح يف تباث

 ناك نإف .لاجر دجوو .ءاسن اهعم سميلو رفس يف ةأرما تتام اذإ» :ًاضيأ «عئادبلا» يفو

 .©"*3؟)نانيب امل اهنفكو اهلسغف لسغلا هوملع لسغلا قاطأو ةوهشلا ّدح غلبي مل يبص مهعم

 : ةيعفاشلا دنع ب 5

 : يأ .هلسغ ًاعيمج ءاسنلاو لاجرلل زاج نايهتشي اّدح اغلبي مل ةيبص وأ يبص تام اذإ
 اًدح غلبي مل يذلا يبصلا ةأرملا لسغتو .ىهتشت اًدح غلبت مل يتلا ةيبصلا لجرلا لسغيف
 اًدح غلب اذإ مالغلا اذكو ءءاسنلا الإ اهلسغي مل هيف ىهتشت ًاَّدح ةيبصلا تغلب نإف .ىهتشي
 , 5*01*لاجرلاب قحلا , عماجي

 )١501١6( ص ١1ج «عئادبلا» 7١. ) )1015.هج «بذهملا حرش عومجملا» ص؟٠١9.

 /١15017( «طوسبملا» ج٠١. صض؟١1١7. )١5014( 21ج «عئادبلا» صه7١.

 )١1019( «عئادبلا» ج١« ص؟١5”7. )١5070( هج «بذهملا حرش عرمجملا» ص١١٠١.



 لاجرلا هلسغي . ىهتشي ال يذلا ريغصلا دلولاو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يفو

 .©04:52,هل َّسملاو رظنلا لحل ءاسنلاو

 : ةلبانحلا دنع  ج - ١١ 1/ا/

 هتروعل مكح ال هنأل ؛ ىثنأ وأ ركذ نم نينس عبس نود هل نم لسغ ةأرما وأ لجرل :اولاق
 .اهل مكح ال هنأل ءاهرظنو هتروع سم امهنم لكلو . ءاسنلا هلّسغ ِلَك يبنلا نبا ميهاربإ نأ ليلدب

 ريغ نم ًادرجم هلسغتف ريغصلا يبصلا لسغت ةأرملا نأ هنع ظفحن نم لك عمجأ :رذنملا نبا لاق

 .,04؟9اهيلإ رظنتو هتروع سمتو رتس

 لجرلا ناك ولو ءرثكأف نينس عبس اهرمع يتلا ةريغصلا لسغ لجرلل سيلو :ًاضيأ اولاقو

 تهبشأف ةظلغملا اهتروع ىلإ رظنلا مرحيو ةوهش لحم اهنأل ؛اهيخأو اهيبأك اهل امرحم
 , 0459ةغلابلا

 هنوكل يأ - مدقت امل اهل ًامرحم ناك ولو «نينس عبس نبا لسغ ةأرملل سيلو :ًاضيأ اولاقو

 .©؟:"9غلابلا هبشأف ةظلغملا هتروع ىلإ رظنلا مرحيو  ةوهش لحم

 :ةيرفعجلا دنع د 5-4

 . ةدرجم اهلسغيو . نينس ثالث نود اهلو الإ مرحمب هل :تتببل نم لجرلا لسغي الو» :اولاق

 , 2140 590(نينس ثالث نود هلو الإ مرحمب اهل ليصل نم لسغت ال ةأرملا اذكو : يأ ,ةأرملا اذكو

 نأ سأب الف كلذ نم لقأ وأ نينس ثالث نبا يبصلا ناك نإو» : يسوطلل «ةياهنلا» يفو

 كلذ زجي مل - نينس ثالث ىلع يأ كلذ ىلع تداز نإف .ءاسنلا مدع دنع اهليسغت لاجرلل
 ,(01:59(لاح ىلع

 زوجي ةأرملا اذكو ,ةدرجم نينس ثاللث ةئنبا لجرلا ليسغت زوجيو» : (ةيهبلا ةضورلا» يفو

 يف لوسغملل لثامملا دجو نإو يأ  لثامملا دجو نإو ادرجم نينس ثالث نبا ليسغت اهل

 , 04:59 ةثونألاو ةروكذلا

 )١1١5١( هص «١ج «جاتحملا ينغم» ”3 .

 )١15075( .”81ص 01ج «عانقلا فاشك» )١1107( «عانقلا فاشك» ج 1١ص8١".

 )١5074( «عانقلا فاشك» ج1١ء ص381١. )١14076( 30ص :١1ج «مالسإلا عئارش» .

 )١4056( «.يسوطلل «ةياهنلا» ص57 »4١ . )١5017( .”8ص «.١ج «ةيهبلا ةضورلا»
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 ١18 ةيديزلا دنع اه :

 هلسغي نأ حصي ملسم لكف .هرغصل امهيأ عامج ىهتشي ال ةلفط وأ لفط تام ول :اولاق

 اهلسغت نأ ىلوألاف ةلفط تيملا ناكول يأ ,هلسغب ىلوأ سنجلاب هل لثامملاو . هنم ًايبنجأ ناك ولو

 .204:598لجر هلسغي نأ ىلوألاف ًاركذ ًالفط تيملا ناك ولو .ةأرما

 :اهجوز ةأرملا لسغ : يناثلا ءانثتسالا

 نم تلبقتسا ول» :لوقت تناك اهنأ  اهنع هللا يضر - ةشئاع نع (هننس» يف دواد وبأ جرخأ

 . 204 "وهؤاسن الإ - هلك يبنلا يأ - هلسغ ام تربدتسا ام يرمأ

 . ملعلا لهأ عامجإ اذه ىلعو .تام اذإ اهجوز ةأرملا لسغت نأ زاوج ىلع ربخلا اذه ٌلدف

 وبأ ىصوأو .©500*04تام اذإ اهجوز لسغت ةأرملا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأو :رذنملا نبا لاق

 ,رطفت نأ اهيلع مزعف ةمئاص تناكو سيمع تنب ءامسأ هتأرما هلسغت نأ  هنع هللا يضر - ركب

 ىصوأو «تبرشف ءامب تعدف .ًاثنح مويلا هعبتأ ال :تلاقف هنيمي تركذ هلسغ نم تغرف املف

 .9”4"2(سانلا نيب فالتخا هيف سيل :لبنح نب دمحأ لاقو .هتأرما هلسغت نأ ديز نب رباج

 ركب يبأ اهجوزل اهلسغ يف ءامسأ ىلع ةباحصلا نم راكنإ عقي مل :يناكوشلا هيقفلا لاقو

 بهاذملا فلتخم نم ءاهقفلا حّرص اذهبو .©'7”4كلذ زاوج ىلع اعامجإ ناكف  هنع هللا يضر -

 ش ,2014:59ةيمالسالا

 ؟ملسملا اهجوز ةيباتكلا لسغت له 0

 نأل ؛ملسملا اهجوز لسغ اهل سيلف «ةيمذ ةجوزلا تناك نإو» : ولبنحلا ةمادق نبا لاق

 .":؟«اهلهأ نم سيل رفاكلاو ءلسغلا ىف ةبجاو ةينلا نأل ؛ملسملا لسغي ال رفاكلا

 )١11018( «راهزألا حرش» ج 1١ص1457-55١.

 )١15079( 07ص ء7ج «ينغملا» (1400) . 37ص .4ج «دواد يبأ نتس» .

 )١401( 77ص اج «ينغملا» . )١4٠0*9( 00/ص « 54ج «.يناكوشلل «راطوألا لين» .

 ماكحألا نيناوقد 2١75 ص .هج «ىلحملا» .8١٠ص .هج «عومجملا» 07ث١٠ ص ج6 ئادبلا» 95

 .١ج «ةيهبلا ةضورلا» .١4؟ 24١0 8ص: .١1ج «راهزألا حرش» .8١٠ص ء.يزج نبال «ةيعرشلا

 . "8-9 ص

 .607؟60ص 27ج «ينغملا» )5*١40(
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 فراع ملسم صخش ةرضحب الإ ملسملا اهجوز ةيباتكلا ةجوزلا لسغت الر : ةيكلاملا لاقو

 ,2©04«علسغلاب

 لسغ نم يأ كلذ نم عنمت ال  ةجوزلا يأ - يهو» :«راتحملا درو راتخملا ردلا» يفو

 .2450علسغلا تقو ىلإ ًامكح ولو ةيجوزلا ءاقب طرشب ةيمذ تناك ولو اهجوز

 :اهجوز ةأرملا ليسغت طورش -“5

 :04:ةيفنحلا بهذم :ًالوأ

 حاكتلاب ًايح ناك ول اهؤطو هل لحي نم لك ْنأ اهجوز ةأرملا لسغ يف ةيفنحلا دنع لصألا

 .الف الإو هلسغت نأ اهل لحي

 ؛لوخدلا لبق ولو اهنع تام اذإ اهجوز لسغت نأ ةأرملل زوجي :اولاق ,لصألا اذه ىلع ءانبو

 اثالث اهقلط نأب تتبث اذإف «جوزلا ةايح لاح يف امهنيب ةنونيبلا تبثت مل ام اهمزلت ةافولا ةدع نآل
 ول كلذكو «ةنابإلاب عفترا حاكنلا كلم نأل ؛هلسغ اهل حابي ال ةدعلا يف يهو تام مث ًانئاب وأ

 مث - هللاب ذايعلاو  مالسإلا نع تدترا ول اذكو .هلسغت نأ اهل قحي ال تامو لوخدلا لبق اهقلط

 ةدعلا يف يهو تام مث ًايعجر ًاقالط اهقلط ولو .حاكنلا لاوز بجوت ةدرلا نأل ؛ هتوم دعب تملسأ
 .حاكنلا كلم ليزي ال يعجرلا قالطلا نأل ؛هلسغت نأ اهل

 :رفز مامإلا لاقو .هلسغت نأ اهل حابي الف ةنونيبلا بجوي ام جوزلا ةافو دعب ثدح اذإ امأو

 .تملسأ مث هتوم دعب تدترا نأب اهل حابي

 لسغلا لح يقبف توملاب عفترا هنأل ؛حاكنلا عفرت ال توملا دعب ةدرلا نأ :رفز لوق :(هجو)

 .ةايحلا لاح ىف ةدرلا فالخب ناك امك

 اذإ ةدعلا ءاضقنا ىلع فوقوم ةيلكلاب حاكنلا لاوز نأ : هيبحاصو ةفينح يبأ لوق : (هجو)

 يقب ام عفرت لحلا قلطم ةدرلا عفرت امكو ,رظنلاو سملا لح قح يف هجو نم ًامئاق حاكنلا ناك

 .رظنلاو سملا لح وهو هنم

 )١50"5( «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» ج١« ص؟*١ 4 .

 .198-149ص 17ج هراتحملا درو راتخملا ردلا» )١40(
 «ةيدنهلا ىواتفلا» «.158-144ص « 17ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» ال« ١-0 ؛ص 30ج «عئادبلا» )7*١40(

 .150ص 31ج
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 : ةيعفاشلا بهذم :ًايناث - ١١ هرم“

 ىتم ىلإ نكلو ,مهدنع فالخ الب تام اذإ اهجوز لسغت نأ ةجوزلل ةيعفاشلا دنع زوجي

 ؟هليسغت قح اهل ىقبي

 0145و ةثالث هيف

 قح هنأل ؛تجوزتو لاحلا يف لمحلا عضوب اهتدع تضقنا نإو ًادبأ هلسغت :لوألا هجولا

 .ثاريملاك كلذ نم ءيشب طقسي الف اهل تبث

 ةحلاص تراص جاوزلاب اهنأل ءاهتدع تضقنا نإو جوزتت مل ام هلسغت نأ اهل : يناثلا هجولا

 .دحاو تقو يف نيجوزل ةلساغ نوكت نأ زوجي الو .تام ول يناثلا لسغل

 . حاكنلا قئالع عطقنت اهتدع ءاضقناب نأل ؛ةدعلا ضقنت مل ام هلسغ اهل :ثلاثلا هجولا

 مل مهنأل لوألا هجولا وه ودبي امك  نورخأتملا ةيعفاشلا ءاهقف هراتخا يذلاو - ١١64817

 نتم ىلع جاتحملا ينغم» يف ءاج دقف .هجولا اذه مهرايتخا ىع كلذ لدف ءهريغ اوركذي

 ."49«اهتدع تضقنا نإو عامجإلاب اهجوز لسغت يهو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاهنملا

 اهتدع يف يهو تام مث ءاهحاكن خسف وأ ًايعجر وأ ًانئاب هتجوز قلط اذإ نكلو 9-4

 , 0؟*)هلسغت نأ اهل زجي مل

 :ةلبانحلا بهذم :ًاثلاث همه

 هنم ًالماح تناك وأ ءاهب لوخدلا لبق هتوم ناك ولو اهجوز لسغت نأ ةجوزلل :مهدنع

 ءاج دقف ءجوزتت مل ام ءًايعجر ًاقالط اهقلط نأ دعب هتوم ناك وأ .هتوم بقع اهلمح تعضوو

 .- اهجوز ليسغت يأ  هليسغت  ةجوزلل يأ  اهلف» : ةلبانحلا هقف يف «تادارإلا ىهتنم حرش» يف

 .4"2*؟!)(جوزتت مل ام هتوم بقع عضوب اهتدع ت ذقنا وأ ءايعجر ةقلطم وأ .اهب لوخدم ريغ ولو

 «لمح ةدع يف وأ يعجر قالط ةدع يف يهو عقو اذإ جوزلا توم نأ صنلا اذه نم مهفيو

 لكل نإف اهب لوخدم ريغ يهو هتومل ةافولا ةدع اهتمزل امنإو ةدعلا هذه لثم يف نكت مل وأ

 )١110:8( ص .هج «بذهملا حرش عومجملا»  21١٠١ص 25ج «جاتحملا ةياهن» 545١٠.

 )١15019( "ا" ص ١2ج «جاتحملا ينغم» .

 )١5040( .هج «عومجملا هحرشو بذهملاو ص١١١-؟١١1.

 .7؟39 ١ص 21ج «تادارإلا ىهتنم حرش» ١1٠51١١(
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 تراص جوزتلاب اهنأل ؛جوزتت مل ام اهتدع تضقنا نإو اهجوز ليسغت يف ٌّقحلا نهنم ةدحاو
 .©"4"؟9دحاو تقو يف نيجوزل ةلساغ نوكت نأ زوجي الو تام ول يناثلا لسغت نأل ةحلاص

 هلسغت نأ اهل زجي مل ءاهتدع يف تامو هتوم ضرم يف ولو ًانئاب ًاقالط اهقلط ولو - 5
 يف ولو اهنابأ نم لسغت الو» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج دقف ؛ةيجوزلا عاطقنال

 .4"2:؟59«اهنامرح هدصقب هيلع اظيلغت تثرو امنإو .ةيجوزلا عاطقنال ءارارف فوخملا هتوم ضرم

 ًايمجر قالطلا ناكو ةدعلا يف تام مث هتأرما قلط نإف» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو
 لبق مكحلا وه اذه نأل هلسغت نأ ةجوزلل زوجيف أح قالطلا لبق نيجوزلا مكح امهمكحف

 لاح ا ل نأل ؛ليسغتلا زجي مل يأ قدي مل انئاب قالطلا ناك نإو  قالطلا
 ,9::204(ىلوأ توملا دعبف «ةايحلا

 0 :ةيكلاملا بهذم :ًاعبار 17

 بهذم اذهو « عزانتلا 5 ءاضق كلذب اهل ىضقيو هليسغت هتجوزلف جوزلا تام اذإ :اولاق

 .04"؟*دمتعملا وهو مساقلا نبا

 ,04:؛ووركم هنكلو اهلسغ زاج .هتلسغف تجوزتو هتوم بقع تعضوف لماح يهو تام اذإو

 قالطلا اذهب ةيجوزلا ةدقع لالحنال هلسغت الف ءاهتدع يف ولو تامف ًايعجر ًاقالط اهقلط ولو
 ةيجوزلا دقع ءاقبل ؛اهنم رهاظملاو  هتجوز عماجي ال نأ فلحي جوزلا وهو  اهنم يلوملا فالخب
 , 015١ :9لالحنا ريغ نم

 : ةيرهاظلا بهذم :ًاسماخ 2-4

 .اهتدالو دعب جوزتت مل ام ةدالولاب اهتلع تضقنا نإو تام اذإ اهجوز لسغت نأ ةأرملل :اولاق

 .« مكجاوزأ كرت ام فصن مكلو» : ىلاعت هلوق لوقلا اذهل ةجحلاو

 اهجوزو ةملسم تناك نإ ىهو اهتوم دعب ةجوز اهامس ىلاعت هللا نأ ةيآلا هذهب ةلالدلا هجو

 )١15045( «عانقلا فاشك» ج١.« ص78٠.

 . 74ص 27ج «ينغملا» )١15055( ."0٠8ص . ١1ج «عانقلا فاشك» )"5 ١4٠(

 . 404 ص 1١ج «يقوسدلا ةيشاحدو هريبكلا حرشلا» ( 140 45)

 )١1504( «يواصلا ةيشاحدو 2.5 04ص .١ج «يقوسدلا ةيشاحدو «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» ج١ء ص١144.

 ١40 57( «يواصلا ةيشاحدو . ٠١ه ص .١ج «يقوسدلا ةيشاح»و ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» ج١ء ص١195.
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 قاب كلذ لكو ءاهسمو اهليبقتو ةايحلا يف اهندب ةيؤر هل ًالالح ناكو ةنجلا يف هتأرما «ملسم
 «هتوم دعب اهتدالو دعب تجوزت اذإو .لطاب هلوقف توملاب كلذ ميرحت ىعّدا نمف .ليلحتلا ىلع

 , 04 ؟ةلاعم نيلجر ندب ةيؤرب ذذلتلا اهيلع مرحيف جوز تاذ تراص اهنأل ؛هلسغ اهل زوجي الف

 :ةيديزلا بهذم :ًاسداس 5-8

 :رظني .تامو اهقلط نإف ءامهنيب ةمئاق ةيجوزلاو .تام اذإ اهجوز ةجوزلا لسغت امنإ :اولاق
 اهل زاج اهتدع يف تامو ًايعجر قالطلا ناك نإو .هلسغت نأ اهل زجي مل ًانئاب قالطلا ناك نإف
 001 :؟)ةلسفخت نأ

 :ةيرفعجلا بهذم :ًاعباس -

 ةأرملا نيب زاوجلا اذه يف قرف الو .ةتوم كعب اهجوز لسغت نأ ةأرملل روجي :مهلنعو

 ؛اهتدع يف يهو تام اذإ اهجوز لسغت نأ ايعجر ةقلطمللو .اهب لوخدملا ريغو اهب لوخدملا

 .ًانئاي ةقلطملا فالخب اهتدع ضقنت مل ام ةجوز ربتعت اهنأل

 اهل ىقبيو ءاهتدع ءاضقنا لبق تام اذإ اهجوز ليسغت خت قح ًايعجر ةقلطملل :ًاضيأ مهدنعو
 زئاج اهلسغف ةلاحلا هذه يف هتلسغ ولو 2. جوزتن نأ دعب وأ اهتدع ءاضقنا لعب هليسغت عن ىقح

 , 001500 يزجمو

 ؟تاجوز هل تناك اذإ جوزلا لّسْغي نم 0١

 لؤاستلا اذه ىلع باجأ ؟هليسغت قح نملف ,ةجوز نم رثكأ هدنعو لجرلا تام اذإو

 2 : .رثكأف ناتجوز هل ناك ولو» : يوونلا مامإلل ةيعفاشلا هقف يف «عومجملا» يف ءاج دقف «ةيعفاشلا
 . هلسغب يه تماق اهل ةعرقلا تجرخ نمف : يأ .(24517(فالخ الب نهنيب عرقا هلسغ يف نعزانتو

 :هتجوز لجرلا لسغ :ثلاثلا ءانثتسالا 5

 لجرلا لسغ .هتحصو لسغلا زاوجل لوسغملاو لساغلا نيب ةلئامملا طرش تاءانثتسا نمو

 فلاخو .زاوجلاب مهروهمج لاق دقف .ءاهقفلا نيب قافتا لحم سيل ءانثتسالا اذه نأ الإ ءهتجوز

 هب اوجتحا امو نيفرطلا لوق يلي اميف ركذنو .ةيفنحلا هيف

 )١15054( هج «ىلحملا» ص١4 . )١5049( 8ص «١ج هراهزألا حرش» 1١ .

 ١60١ ١5( "6ص «١ج «ةيهبلا ةضورلا» . )١4001( .هج «بذهملا حرش عومجملا» ص١١٠١.

 هك.



 :روهمجلا لوق :ًالوأ - ١1١17

 05و عنملا هنع يورو هتجوز لسغي نأ جوزلل نأ دمجحأ مامإلا نع روهشملا

 ام ىلإ اوريشي نأ نود دمحأ مامإلا نع روهشملا وه ام اوركذ نورخأتملا ةلبانحلا ءاهقفو

 ,5*04هفالخخ هنع يور

 راسي نب ناميلسو ديزي نب رباجو .دوسألا نب ديزي ني نمحرلا ديعو .ةمقلع لوق اذهو

 وهو «قاحسإو , يعفاشلاو « يعازوألاو «كلامو .دامحو «ةداتقو «نمحرلا دبع نب ةملس يبأو

 , (0459ةيرفعجلاو .ةيديزلاو . ةيرهاظلا بهذم

 :روهمجلا ةجح 2-14

 ةشئاع نع» :هظفلو «هننس» ىف هجام نبا هجرخأ يذلا ةشئاع ثيدح روهمجلا لوقل ةجحلاو

 :لاقف .هاسأراو :لوقأ انأو يسأر يف ًاعادص دجأ يندجوف عيقبلا نم لب هللا لوسر عجر :تلاق
 كتنفكو كتلسغف كيلع تمقف ىلبق تم ول كّرض ام» :لاق مث .«هاسأراو ةشئاع اي انأ لب»
 , 012 كتنفدو كيل 5 5 4

 رهتشاو .هتجوز  اهنع هللا يضر  ةمطاف لس  هنع هللا يضر - ًايلع نأ رذنملا نبا ىورو

 , "4:ةناعامجإ ناكف هوركني ملف ةباحصلا ىف كِلْذ

 ."4:*”اهجوز ةأرملا ليسغت زاوج ىلع سايقلاب مهل جحا امك

 :0«:24ةيفنحلا لوق :ًايناث 6

 : يتآلاب اهزجون ةلدأ ةلمجب اوجتحاو .تتام اذإ هتأرما لسغي نأ جوزلل سيل :اولاق

 . 9 79ص ؛؟ج «ينغملا» (4:6١؟)

 ."4:ص ؛ ١ج «تادارإلا ىهتنم جرش» 8٠١”27 ص 1١ج ؛عانقلا فاشكو )١11:65(

 )654: )11٠.هج «عومجملا» .5١21؟ص كج ءريدردلل «ريغصلا جرشلا» ه1 ص «؟ج «ينغملا» ص<«1١,

 8ص ١١ج ةراهزألا حجرش» . 174 ص هج «ىلجملا» ٠ ص « ١ج «ةيهبلا ةضورلا» « ؛ 784:0.

 )١11:656( ص ء ١ج «هجام نبا نئسو 57١ .

 )١5:05( ؛ج «راطوألا لين» ؛,55؟4ص ء7ج «ينغملاو ٠ ؟1/: ص .

 )١15089( ص + ؛ج «راطوألا ليئو ,.9١١ص هج «عومجملا» 77١ .

 )١5:04( ؟ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» ,7"7٠-5*:هٍص 12ج «عئادبلا» . ص١94.

 - هال د



 مميت :لاقف ,لاجر نيب تومت ةأرما نع لئس كك هللا لوسر نأ سابع نبا نع يور -أ
 .نوكي ال وأ اهجوز مهيف نوكي نأ نيب لصفي ملو .ديعصلاب

 اذهلو .لوخدلا لبق اهقّلط ول امك رظنلاو سملا لح ىقبي الف ءاهتومب عفترا حاكنلا - ب
 ّسملا لح لطبف ةيبنجأ تراص حاكنلا لاز اذإو .اهاوس اعبرأ وأ اهتخأ جوزتي نأ جوزلل زاج

 نم ًامئاق حاكنلا كلم ربتعي ثيح جوزلا تام اذإ ام فالخب ءاهلسغ جوزلل زوجي الف ءرظنلاو

 .اهجوز لسغت نأ ةأرملل زوجيف ءهجو

 هلوق ىنعمف .ًاببست لسغلا ىلع لومحم  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع هجام نبا ثيدح  ج
 امك .اهئانبب رمأ : يأ «أراد ريمألا ىنب» :لاقي امك كلسغ بابسأب تمق 6 «كتلسغ» : هك

 .هتومب عطقني ال لكي هحاكن نأ رابتعاب لي هب ًاصاخ اذه نوكي نأ لمتحي

 ةمطاف ليسغت يور دقف ,هضقاني ام يور دقف  امهنع هللا يضر  ةمطاف يلع ليسغت د
 هيلع ركنأ دقف اهلسغ يذلا وه  هنع هللا يضر  ًاًيلع نأ تبث ولو ءاهتلسغ يتلا يه نميأ مأ نأ
 يف كتجوز ةمطاف نأ يل لاق ِهلكي هللا لوسر نأ تملع امأ : يلع هل لاقف دوعسم نب هللا دبع
 نأ مهنيب افورعم ناك هنأ ىلع ليلد ةيصوصخلا  هنع هللا يضر - يلع ءاعداف . ةرخآلاو ايندلا

 ظ .هتجوز لسغي ال لجرلا
 : حجارلا لوقلا 7-5

 : ينأي ام هيلع دريف ةيفنحلا هب جتحا ام امأ هب اوجتخا امل روهمجلا لوق حجارلاو

 اهليسغت لك هترشابم ال لسغلا بابسأب هلي يبنلا ٌرمأ ىلع لمحي هنأب ةشئاع ثيدح مهليوأت : ًالوأ
 نأ صخشلا ىلإ لعفلا ةفاضإ يف لصألا نإ» :«ينغملا» بحاص لوق هيلع دري .هسفنب

 ةدئاف لطبي (هب هريغ موقي نأب) رمألا ىلع هلمحو «- هسفنب هرشابي نأ يأ  ةرشابملل نوكي

 ْ , 22*04« صيصختتلا

 هنأل ؛مهبهذم ىلع ةلالدلا يف ًاحيرص سيل هتحص ضرف ىلع سابع نبا نع هوركذ ام :ًايناث
 زاوج نم مهدنع رقتسا امل هتجوز ةافو دنع جوزلا دوجو مدعل كلذ نع هولأس مهنأ لمتحي

 ةافو.نيح لاجرلا عم جوزلا دجوي مل اذإ اهليسغت مكح نع اولأسف «هتجوز جوزلا ليسغت

 .لالدتسالا هب لطبي ليلدلا ىلإ لامتحالا قرطت عمو .ةجوزلا

 حاكنلا قئالع نأ وه قرف امهنيب :ليق نإف ,ميلس سايق اهجوز ةجوزلا ليسغت ىلع سايقلا :ًاثلاث

 .9674ص «؟ج «ينغملا» )١15069(

 - 6م.



 انإف .ةدعلاب رابتعا ال : (باوجلاف) .جوزلا فالخب ةدعلا يهو ةيقاب ةجوزلا ىف ف يأ اهيف

 اهل زوجي ال هنأ ةدعلا :يف يهو تام مث .هتايح يف ًاثالث اهقلط ول هنأ ىلع ًاعيمج انعمجأ

 ,04:50هلسغت نأ

 :هتجوز جوزلا ليسغت زاوج طورش - 1

 : ةلباتحلا بهذم أ

 ام يعجر قالط دعب توملا ناك وأ اهجوز توم بقع ةجوزلا تعضو ولو .لوخدلا لبق توملا

 ,459"2هتوم ضرم يف ولو اهنابأ نم لسغت الو .247جوزتت

 : يه هتجوز لجرلا لسغ زاوج طورش نأ اذه نم مهفيو

 .- ةملسم ريغ يأ  ةيمذ ةجوزلا نوكت ال نأ أ

 اهقلط وأ ءاهتوم لبق اهقلط دق نكي مل نأب اهتوم نيح ةقيقح ةمئاق ةيجوزلا نوكت نأ - ب

 م ًاقالط

 :هلوقب كلذ ةمادق نبا للعيو . هتوم ضرم يف ولو ًانئاب ًاقالط اهقلط دق نوكي ال نأ -ج

 قالطلا عوقو دعب ةايحلا لاح مرحم رظنلاو سمللا نأل ؛ ؛لسغلا رجي مل ًانئاب قالطلا ناك 0

 , 04:59, ىلوأ توملا دعبف -

 .هتوم لعب جوزتت ال نأ د

 :ةيعفاشلا بهذم - ب ١4

 «ةدعلا يف امهدحأ تام مث اهحاكن خسف وأ ًايعجر وأ ًانئاب هتجوز قلط اذإ» :ةيعفاشلا لاقو
 .20459يوونلل «بذهملا حرش عومجملا» يف ءاج ام اذه .«هلسغ رخآلل زجي مل

 .9١١؟ص .5ج «عومجملا» 207 5ص 2 "؟ج «ينغملا» (6455)

 738١. ص .١ج «عانقلا فاشكد )١15051١(

 .675؟5ص 75١ج «ينغملا» 38٠١. )١15055( ص 21ج «عانقلا فاشك»م )١15١055(

 .١١<ص مج . يوونلل «بذهملا حرش عومجمل ا)(55١5١)

-69- 



 ,0010552«تجوزتو اهتدع

 اهقلطي نأ نود اهجوز اهنع تام يتلا ةجوزلل ةبسنلاب «جاتحملا ينغم» يف ءاج ام نأ مهفيو

 خسف وأ اهقلط اذإ ام ةلاح يف يوونلل « ومجملا» يف ءاج امو .هتوم لبق اهحاكن خسفي وأ

 .اهتدع يف تام مث هتوم لبق اهحاكن

 : ةيرهاظلا بهذم -ج 2-8

 . "4:9«اهتميرح جوزتي مل ام هتأرما لسغي نأ لجرلل زئاجو» : يرهاظلا مزح نبا مامإلا لاق

 عم اهحاكن هيلع مرحي نم يأ  اهتميرح جوزتي ال نأ هتجوز لجرلا ليسغت زاوجل مهدنع طرشلاف

 .- هتجوز حاكن

 :ةيكلاملا بهذم د -

 هتجوز لسغي نأ جوزلل هركي نكلو اهليسغتب جورلل ىضقُي ةجوزلا تتام اذإو :ًاضيأ اولاقو

 تجوزتو تدلوف تام نإ هلسغت نأ اهل هركي امك « ءاهليسغت لبق اهتوم بقع اهتخأ جوزتو تتام اذإ

 ,04:59هلسغت نأ لبق

 :ةيرفعجلا بهذم اه

 .اهريغو اهب لوكدملا نيب قرف نود تنام اذإ هتجوز لسغي نأ | جورلل زوجي : :مهدنعو

 اهتدع يف تتام اذإ ًانئاب ةقلطملا فالخيب اهتدع يف تتامو [ ىف ًاقالط اهقلط اذإ اهلسغي كلذكو

 ,01:59اهلسغي نأ زوجي ال

 : مراحملا ايسغت : عبارلا ءانئسالا

 همحرل هب جورتلا مرحي يذلا وه لاجرلاو ءاسنلا نم مرحملاو .مرحم عمج مراحملا

 ,(04:5)هجيارقو

 اذه ناك نإو ليسغلا ةحصل لوسغملاو لساغلا نيب لثامتلا طرش نم نونثتسي مراحملاو

 .184ص ءهج «ىلحملا» (140) . "06ص «١ج «جاتحملا ينغم» )١10(

 . 4١0-5١9 8ص ١1ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» )١4017(

 .1514ص ء١ج «طيسولا مجعملا» )١4054( . "4ص ١1ج «ةيهبلا ةضورلا» )١5١54(

 هكعم



 ةنيعم ًطورش مزلتسي ءانثتسالا اذهب ذخألا نأ امك .ءاهقفلا نيب قافتا لحم يف سيل ءانثتسالا
 : يلي اميف هنّيبن امك ةنيعم تالاحو

 :01407)ةيفنحلا بهذم : الوأ *159 ١

 ءاوس ُهَتْلسْغي ال نهنإف تاملسم ءاسن الإ هعم دجوي ملو ملسملا لجرلا تام اذإ :اولاق - |
 امكف ء.ءاوس ةيبنجألاو ةروعلا ىلإ رظنلا مكح يف مرحملا نأل ؛ال وأ هنم مرحم محر تاوذ نك
 هنيب َنيلخو لسغلا ُهْئْملع نهعم رفاك دجو نإف ايلا «اغيصاو اذه صالات

 .ةنممي لجر دجوي مل نإف .هنفكيو هلسغي خب تيملا نيبو

 ال مهنإف ,نوملسم لاجر الإ اهعم دجوي ملو ةملسم ةأرما تتام اذإ مكحلا كلذكو - ب

 ءاوس يبنجألاو ةروعلا ىلإ رظنلا مكح يف مرحملا نأ هانلق امل « هراحم نم اوناك ولو اهنولسغي
 اهوملع ةرفاك ةأرما تدجو ول نكلو .اهنم مرحملا اهلسغي ال كلذكف , يبنجألا اهلسغي ال امكف
 .اهيلع نولصي لاجرلا مث «٠ .اهنمكتو اهلسغت ىتح امهنيب اولخو لسغلا

 :(2"04ةلبانحلا بهذم :ايناث -

 اهنأل ؛اهيخأو اهيبأك اهل ًامرحم ناك ولو ءرثكأف نينس عبس ةئبا لسغي نأ لجرلل سيل :اولاق
 نينس عبس نبا لسغ ةأرملل سيلو ؛ةغلابلا تهبشأ ةظلغملا اهتروع ىلإ رظنلا مرحيو ةوهش لحم
 . مدقت امل اهل ًامرحم ناك ولو رثكأف

 اذهو ,رمعلا نم نينس عبس نم لقأ مهل نم صخي ةلبانحلا دنع مراحملل ةبسنلاب ءانثتسالاف

 اوناك ءاوس «نينس عبس نود رمعلا نم مهل نم صخي امنإو طقف مراحملا صخي ال ةقيقحلا يف
 . مهريغ نم وأ مراحملا نم

 : ةيعفاشلا بهذم :ًاثلاث

 .79”24(لجرلا لسغ مراحملا ءاسنلل زوجي» :ةيعفاشلا هقف يف ؛عومجملا» يف ءاج

 نكي مل نإف 7 . .ءاسنلا اهلسغ جوز اهل سيل ةأرمأ تن تتام اذإ» :ًاضيأ «عومجملا» يف ءاجو

 , 0*4(. . . مراحملا اهلاجر نم برقألاف برقألا اهلسغ ٌداصأ ءاسن

  51١ص ١٠ج «طوسبملا»  2151-1١5١صسص ,١ج «عئادبلا» 7١5-75١6

 )١401/1( «عانقلا فاشك» ج 1١ص38١؟.

 )١4017/5( .هج «عومجملا» ص١١١. )١15075( .هج «عومجملا» ص١ ١١.

 دكا



 :ةيكلاملا بهذم 07

 رك ا و او 1 ع ا

 «ةيبنجأ اهتلسغ دجوت مل نإف ءاهتنب لثم اهنم ةأرما برقأ اهلسغت جوز اهل نكي مل نإ ل . هنبا

 24:99, . . .  ًاعاضر وأ ًارهص وأ ًابسن اهمراحم نم لجر يأ - مرحم اهلسغ دجوت مل نإف

 : ةيرهاظلا بهذم :ًاسماخ -/

 نكلو امهنيب ةيمرحملا طارتشا نود سكعلابو ةيبنجألا ةأرملا لسغ يبنجألل ةيرهاظلا 0

 يف ءاج دقف .درجم ريغ يأ هبوث سبال وهو تيملا ىلع ءاملا بص لسغلا ىف اوطرتشا

 نيب ةأرما تتام وأ ,نهعم لجر ال ءاسن نيب لجر تام ولف» : يرهاظلا مزح نبال لا

 ءاملا بصي .فيثك بوث ىلع ءارعلا ٌلاجرلا لسغو ءلجررلا ءاسنلا لسغ : مهعم ءاسن ال لاجر

 2049(. . .ديلا ةرشابم نود دسجلا عيمج ىلع

 ىلوأ مهو ةيرهاظلا اهركذ يتلا ةيفيكلاب مهنيب اميف لسغلا ءارجإ مراحملل زوجي اذه ىلعو

 :ةيديزلا بهذم :ًاسداس 4

 هلسغي هنإف «لاجر نيب ةأرما وأ ءاسن نيب لجرك هسنج روضح رذعتو صخش تام اذإ : اولاق

 , (9”11لجرلا قح ىف تحألاو «ةأرملا قح ىف خألاك هروضح نكمأ نإ همرحم

 :ةيرفعجلا بهذم :ًاعباس 8

 «ةثونألاو ةروكذلا يف لوسغملاو لساغلا نيب ةاواسملا دوجو رذعت اذإ نيجوزلا ريغ يف :اولاق
 هحاكن مرحي نم وه مرحملاو . .ةثونألاو ةروكذلا يف هلثامي مل نإو مرحملا تيملا لسغي نأ زوجيف

 0 "7 نينس ثالث نع 57 ديزي يذلا همرحم لسغيف .ةرهاصم وأ عاضر وأ بسنب ًادبؤم

 :تيملا لسغ هل حابي نم دجوي مل اذإ -

 تيملا لسغ يف ءاهقفلل لاوقأف هليسغت هل حابي نم ةأرما وأ ناك الجر تيملل دجوي مل اذإو
 : يتآلاب اهزجون ةلاحلا هذه يف

 )١50.15( ص كج ء(«يقوسدلا ةيشاحوو ريدردلل «ريبكلا حرشلا» 5١٠١-5 »5١١ص «١ج «ريغصلا حرشلا»و ١19.

 )ه/١1١1( 75ص 20ج «ىلحملا» ١. «راهزألا حرش» (14 الك ج١ ٠ص ة5١-5٠١.

 )7/7 ١ ١5( .؟9؟ص .١ج (ةيهبلا ةضورلا»

 ك7



 : ةلبانحلاو ةيفنحلا 0

 مل ن نإ هفك اهب فلي ةقرخب تيملا ةأرملا وأ لجرلا مميف مميف «لسغلا ماقم مميتلا موقي :
 ا ؟؟ةلبانحلا لاق اذهوحنو . 2( ١7»تيملل ير ناك نإ ة ةقرح نودبو «تيملل 0

 :ةيعفاشلا بهذم _ب - ١١

 لجر الإ كانه سيلو ةأرما تتام وأ «ةيبنجأ ةأرما الإ كانه سيلو لجر تام اذإ :اولاق
 :ناهجو هلسغ يفف ,يبنجأ

 مامإلا هنع لاقو .رذنملا نبا هراتخا ةيعفاشلا رثكأ لوق اذهو « لسغي الو مميلا : (لوألا)

 امك مُميُيف رظنلاو سمللا مير كيبل اعرش لسغلا رذعت هنألو يكل حصأ وه» : يوونلا

 اسم ردع ل

 .هنكمأ ام هفرط ضغيو هلسغي مث ةقرخ هدي ىلع لساغلا لعجيو بوثب رتسي : (يناثلا هجولا)

 .©:83ةرورضلا ردق رظن رظنلا ىلإ رطضا نإف
 :ةيرهاظلا بهذم -ج -05

 لاجر نيب ةأرما تتام وأ .نهعم لجر ال ءاسن نيب لجر تام ولف» : يرهاظلا مزح نبا لاق
 ىلع ءاملا بصي فيثك بوث ىلع ةأرملا لاجرلا لسغو . لجرلا ءاسنلا لسغ : : مهعم ءاسن ال

 ةرشابم الف ءانركذ امك نكمم وهو انمدق امك ضرف لسغلا نأل ؛ديلا ة :رشابم نود دسجلا عيمج

 ش .04:0مُلاصأ ءاملا بص يف ةهارك الو هكرت لحي الف

 ٠ :ةيكلاملا بهذم اه - 1 531*

 1 م و ١ دوس سو سا : مهدنعو

 . مميتف 0 ل

 يأ - اهيقفرمل ال اهيعوك ىلإ ةتيملا تمميت اهلسغ هل حابي نم دجوي ملو ةأرملا تتام اذإو

 يني اهيعوكل اهمميي يذلا وه لجرلا نأ

 ."81ص ١1ج «عانقلا فاشك» )١401/4( .".٠5١هص ١1ج «عئادبلا» (٠5١ا/8)

 ١٠١-١١6. ص .0ج «عومجملا هحرشو بذهملا» )١1080(

 .94١ص كج «ريدردلل هريغصلا حرشلاو ١. )١11١085( 7ص .هج «ىلحملا» ١41١ ١2(

 هك



 : ةيديزلا بهذم 2 6

 ةأرما تيملا لجرلا لسغيف يبنجأ هلسغي نأ زاج هلسغ هل حابي نم تيملل دجوي مل اذإ
 الو .هعيمج ىلع ءاملا بصب لسغلا اذه نوكيو «يبنجأ لجر ةتيملا ةأرملا لّسغيو .ةيبنجأ

 .هنودب الو لئاحب ال تيملا نم ءيشب كلدلا زوجي

اجن تيملا ىلع ناك نإف .هوحنو بوثب هعيمج ًارتتسم ءاملا بص لاح نوكي نأ ّدب الو
 ةس

 هيدي يبنجألا فلي نأب تيملا ممييو ءاملا بص كرتي هنإف «هعيمج بصلا هيقتي ال ثيحب ةظيلغ

 هرعش نم ًائيش فشكي الو مميتلا ءاضعأ حسمي مث .بارتلا ىلع امهب برضيو ةقرخب

 ,©64:وندبو

 يناثلا عرفلا

 محازتلا دنع ليسغتلاب قحألا

 :تيملا ليسغت نيقحتسملا بيترت 5-6

 اذه ؟قاقجتسالا اذه يف مهبيترت وه امو ؟تيملا ليسغت يف هريغ ىلع ميدقتلا يف قحألا ةفرعمل

 : ةيلابلا تارقفلا يف هدد ام

 : ةلياتحلا بهتم -ه+85

 يف ترفاوتو ءدحاو قحتسم نم رثكأ دجو اذإ تيملا ليسغت نيقحتسملا بيترت :مهدنعو
 : 04 دخت ىلاتلا وجنلا ىلع بيترتلا اذه نوكي .لساغلا طورش مهعيمج

 مدقيف تيملل قج هنأل ؛ دع ناك نإ هيصو تيملا لسغب سانلا ىلوأف «تيملا يصو : : الوأ

 .ءامسأ هتجوز هلسغت نأ ىصوأ هنع هللا يضر ركب ابأ نألو ؛ هقوقح يقابك هريغ ىلع هيصو هيف

 . نيريس نب دمجم هلسغي نأ سنأ ىصوأو

 .هيلع هتقفشو هونجل هوبأ مث :ًايناث

 . ىنعملا يف بألا هتكراشمل الع نإو هّدج مث :ًاثلاث

 .تيملا نم هبرقل لزن نإو هنبا مث :ًاعبار

 )١11:805( «ناهزألا جرش» ج١؛ ص4١١ - “)١14084( -4/"8ص « ١ج «عانقلا فاشك» 758 ,
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 نبا مث .بأل خألا مث قيقشلا خألا مدقيف اع هتابصع نم برقألاف برقألا مث :ًاسماخ

 .اذكهو بأل تيملا مع مث «نيوبأل تيملا مع مث بأل خألا نبا مث« .قيقشلا خألا

 .برقألاف برقألا قتعملا ةبصع مث .قتعملا مث :ًاسداس

 امك .مهوحنو تخألا نباو .مأل معلاو مأل ّدجلاو مأل خألاك تيملا ماحرأ ووذ مث :ًاعباس
 .ثاريملا يف نومدقي

 هنم هجوتيف : عورفلا يف لاقو .مهضعب هلاق .مهنم ءاقدصألا مدقيو .بناجألا مث :ًانماث
 . يبنجأ ىلع راجلا ميدقت

 كلتل هريغ ىلع مدقيف لسغلا ماكحأب فرعألا نيدألا ,راجلاو ءاقدصألا ريغ مث :ًاعسات
 ش . ةليضفلا

 فالخ نم ًاجورخ اهجوز ليسغت يف ةجوزلا ىلع نومّدقي بناجألا نأ ظحاليو 2-7
 ةجوز نم ىلوأ بناجألاو» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج .اهجوزل اهليسغت عنم نم
 ىنعمو 0 رخآلا نيجوزلا دحأ ليسغت يف فالخلا نم جورخلل - اهجوز ليسغت يف يأ -

 مهنم دحأ دجوي مل نإف «بناجألا دعب يتأي اهجوز لسغ قاقحتسا يف ةجوزلا بيترت نأ كلذ

 .اهجوز ليسغت قح اهل ناك

 : هلوتقم لسغي ال لتاقلا 92-7 4

 لتقلا ناك ًادمع ,هثري مل نإ لوتقملا لسغ يف لتاقلل ّقح الو» : «عانقلا فاشك» يف ءاج

 .04*”عمحرلا ةعيطق يف هتغلابمل ًاطخ وأ

 :04:49ةأرملا لسغ نيقحتسملا بيترت 6

 -: ىلاتلا بيترتلا ىلع هب سانلا ىلوأ 0 لسغ :اولاق

 .اهيصو : الوأ

 .تلع نإو اهمأ :ًايناث

 .تلزن نإو اهتنب :اثلا

 88٠. ص ١1ج «عانقلا فاشكد )١14085( . 74ص ١1ج «عانقلا فاشك» )١4١46(

 "٠8ص 1١ج «عانقلا فاشكد )١5041(

 س58



 «لاجرلا نم مدقي نم نهنم مدقيف ؛ثاريملا يف نهميدقت يف امك ىبرقلاف ىبرقلا مث :ًاعبار
 تنبو اهيخأ تنبك ءاوس اهتلاخو اهتمعو .لاجرلا يف امك بأل تخألا ىلع ةقيقشلا تخألا مدقتف

 .ةيمرحملاو ةبارقلا يف امهئاوتسال اهتخأ

 .مأل ةدجلاو مأل تخألاك ةتيملا ماحرأ تاوذ مث :ًاسماخ

 .تايبنجألا مث :ًاسداس

 ليسغت نم جوزلا عنم فالخ نم ًاجورخ جوزلا نم ةأرما لسغب ىلوأ ةيبنجألاو 9-593

 فالح ْنم ادور جوزلا نم ىلوأ ةأرما لسغب ةيبنجأو» : : «عانقلا فاشكو يف ءاج دقف ,هتجوز

 اذلل 28اهلسغ نم هعنم ْنَم

  5١ةيعفاشلا بهذم :

 :ةجوزلا دوجو مدع دنع مهبيترت :الوأ

 كلم 44) يلاتلا وحنلا ىلع نوكي ةجوز هل نكت مل اذإ لجرلا لسغ نيقحتسملا بيت

 ا

 .الع نإو بألا وبأ ّدجلا مث - ب

 .لفس نإو هنبا مث «نبالا مث -ج

 .بأل خألا مث .قيقشلا خألا مث د

 .بأل خألا نبا مث .قيقشلا خألا نبا مث  ه

 مع نبا مث ,.بأل مع مث «قيقش مع مدقيف ثرإلا بيترت ىلع ةيبسنلا ةبصعلا ةيقب مث -و

 . .بأل مع نبا مث .قيقش

 .ةيبسنلا قتعملا ةبصع مث .قتعملا مث -ز

 .لاملا تيب ماظتنا دنع هبئان وأ ناطلسلا مث  ح

 مث لاخلا مث .مأل خألا مث «مألا وبأ مدقيف ,«برقألاف برقألا مدقي ماحرألا ووذ مث  ط

 .7147/صض ١ج «جاتحملا ينغم» 8٠". )١50484( ص ٠ ١ج «عانقلا فاشك» )١40484(

 هدكك



 :ةجوزلا دوجو عم مهبيترت :ًايناث

 :204:50يلاتلا وحنلا ىلع نوكي ةجوز هل ناك اذإ لجرلا ليسغت نيقحتسملا بيترتو

 لاجر ىلع مدقت له نكلو ءاهجوز لسغ اهل زاج ةجوز تيملل ناك اذإ :ةيعفاشلا لاق
 : ناهجو هيف ؟تابصعلا

 لب «تابصعلا لاجر ىلع مدقت ال .ةيعفاشلا رثكأ دنع نيهجولا حصأ وهو :(لوألا هجولا)

 . تابصعلا. لاجر ىلع ةجوزلا مدقت 0 هجولا)

 :ةأرملا لسغ نيقحتسملا بيت : ًاثلاث 77

 : جوز اهل نكي مل اذإ -أ

 تنيو تنبلاو مألاك مراحملا ماحرألا تاوذ ٌنهالوأو ءاسنلا اهلسغ اهل جوز الو تتام اذإو
 تنبك مراحملا ريغ ماحرألا تاوذ مث .نههابشأو ةلاخلاو ةمعلاو تخألاو .تنبلا تنبو نبالا
 .تايبنجألا نهدعب مث ,نهبرقأف نهبرقأ مدقت ةلاخلا تنبو لاخلا تنبو .ةمعلا تنبو معلا

 ئأد ةيوصعلا لحم يف يه نم امهالوأف مرحم محر تاذ ةدحاو لك ناتأرما ع نإف

 .04:50 ةلاخلا ىلع ةمعلا مدقتف ًاركذ تناك ول

 تام اذإ اميف قبس ام ىلع مراحملا لاجر نم برقألاف برقألا اهلسغ ٌالصأ ءاسن نكي مل نإف
 , 04'؟9فقباسلا بيترتلا ىلع نبالا مث «ءّدجلا مث بألا مدقيف .لجر

 01 اهلو تتام اذإ -

 :ناهجو هيف ؟ءاسنلا ىلع مدقي لهو ءاهلسغ هل زاج جوز اهل ناكو ةأرملا تتام اذإو

 رظني ال ام ىلإ اهنم رظني هنأل ؛هتجوز ليسغت يف ءاسنلا ىلع جوزلا مدقي :(لوألا هجولا)
 .اهنم ءاسنلا

 ١. ١١ص هج «عومجملا هحرشو بذهملا» )١15040(

 .١١١1-١١١1ص .هج «عومجملا هحرشو بذهملا» )١50941١(

 .7١١1؟7ص .هج «عومجملا هحرشو بذهملا» )*١5:045(

 د ظا/-



 ةأرملل جوز دوجو مدع ةلاح يف هانركذ يذلا بيترتلا ىلع هيلع ءاسنلا مدقت : (يناثلا هجولا)

 .ةافوتملا

 ؟ءاسن نكي مل اذإ هتجوز ليسغت يف مراحملا لاجرلا ىلع جوزلا مدقي لهو 7

 ."؟9ههيلع جوزلا مدقي :(امهحصأ) :ناروهشم ناهجو هيف

 :(01:؟©ةيكلاملا بهذم 4*7

 مكحب كلذب هل ىضقُيو .هبحاص لسغ يف امهنم يحلا مدقيف ,ةبصعلا ىلع ناجوزلا مدقي :ًالوأ
 دعب وأ لوخدلا لبق توملا ناك نإو .هفالخب تيملا ىصوأ نإو عزانتلا دنع مكاحلا

 تتام نإ اهل جوزلا ليسغت مدع بحألاو . هليسغت لبق هتوم لعب ةجوزلا تدلوو لوخدلا

 لبق هريغ تجوزتو اهلمح تعضوف تنام وأ ءاهليسغت لبقو اهتوم بقع اهتخأ جوزلا جوزتو

 وخأ مث .تيملا وبأ مث .نبالا نبا مث .تيملا نبا مدقيف . برقألاف برقألا نيملسملا

 .بيترتلا اذه ىلع
 باغ وأ .مأل ّدجلاو لاخلاو مأل خألاك ماحرألا يوذ نم بيرق الو برقأ نكي مل اذإ مث :ًاثلاث

 .ركذ يبنجأ هلّسغ هقح طقسأ وأ

 .ةلاخو ةمعو تخأو تنبو مأك عاضر وأ بسنب مرحم ةأرما هتلّسغ انركذ نم دجوي مل اذإ مث :ًاعبار

 .هنبا ةجوزك ةرهاصمب مرحم ةأرما وأ

 . طقف هعوكل ال هيقفرمل مرحم ريغ ةأرما هتممي ةرهاصمب ولو مرحم ةأرما دجوت مل نإ مث :ًاسماخ

 ةأرما برقأف ءاهليسغت يف هقح طقسأو ناك وأ جوز اهل نكي ملو ةأرما تيملا ناك نإ :ًاسداس

  ةقيقش تحف , مألاف «تنبلا مدقتف ةتيملا نم برقلا يف اهيلت يتلا مث ءاهلسغت اهل

 بيترتلا ىلع مرحم اهلّسغ ةيبنجأ دجوت مل نإ مث «ةيبنجأ مث .بأل مع تنبف «قيقش مع

 )١1085( «عومجملا هحرشو بزذهملا» ج٠8 . ص؟١١.

 )١50944( ص 31ج ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» 4١08-20 25٠١ج ,ريدردلل «ريغصلا حرشلا» ص155-1١97.
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 لساغلا اهّفلي ةفيثك ةقرخب لب .كلدلاب اهدسج رشابي الو اهندب عيمج ًابوجو رتسيو «قباسلا
 .اهيقفرمل ال اهعوكل ةتيملا تممي مرحم دجوي مل اذإ مث .هب اهكلديو هيدي ىلع

 عبارلا بلطملا

 هباداو هتيفيكو لسغلا تامدقم

 :ديهمت ١76

 ضعب يف فالتخالاو .ةيزجم اهلكو تيملا لسغ يف ةبراقتم تايفيك ءاهقفلا ضعب ركذ
 .لسُعلا يف اهئازجإ يف سيلو ةيلضفألا يف فالتخا وه امنإ تايفيكلا هذه تايئزج

 امم اهلسغ يف ةأرملا صتخت ام الإ ةأرملاو لجرلا لمشت لسغلا يف تايفيكلا هذه نأ امك
 نم تيملا ديرجتو لسغلا ناكم ةهج نم هل تامدقملا لسغلا ةيفيك نايب لبق ركذنو .هيلإ ريشنس

 .هندب نم رتسي امو «لسغلا ريرس ىلع هعضو ةيفيكو .هسابل

 :(04:59لسغلا تامدقم 9-765

 :فقس تحتو ريرس ىلع تيملا عضو أ

 ناك :رذنملا نبا لاق .؛تيب يف امنإو ءامسلا تحت تيملا لسغي ال نأ بحتسملا :ًالوأ
 .ةرتس ءامسلا نيبو هنيبو تيملا لسغي نأ بحي يعخنلا

 اعفترمو ةلبقلا ىلإ اهجوتم ريرسلا ىلع هعضو يف نوكيو .هسجني امب هخطلت مدعو هريهطت ضرغل
 .هسأر ةهج ىلإ عجري الو .هيلجر وحن هنم جرخي امب ءاملا ردحنيل هسأر ةهج نم

 :اهوجنو هبايث نم تيملا ديرجت -  ب - 161

 . ةلبانحلاو ةيفنحلا هب حرص ام اذهو .هلسغ ديرأ اذإ هسابل نم تيملا ديرجت بحتسملاو
 .هصيمق يف لسغ ثيح كي يبنلا لسغب ًالالدتسا هبوث هيلعو لسغي لب درجُي ال : يعفاشلا لاقو

 ال ريهطتلا ىنعمو ءريهطتلا وه لسغلا نم دوصقملا نأب تيملا ديرجتب نولئاقلا لدتساو
 لستغا اذإ درجتي يحلاو .هريهطت يف غلبأو هليسغتل نكمأ ديرجتلاف .بوثلا هيلعو لسغلاب لصحي

 . 401/407” ص .؟ج «ينغملا» ٠:١ ص .1ج «عئادبلا» (١:11:ةك)ب
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 بصب رهطتي ال دقو .تيملا نم جرخي امب بوثلا سجنت هبوث يف لستغا اذإ هنألو ؛تيملا اذكف

 .تيملا سجئتيف هيلع ءاملا

 سيجنت نم ىشخي ام نألو ؛هتمرح مظعل هب صاخ كلذف هصيمق يف لكك يبنلا لسغ امأ

 ًاتيمو ًايح بيط هنأل ؛هلكك يبنلا قح يف ًانومأم ناك هنم جرخي امب درجتي مل اذإ تيملا صيمق

 . هريغ فالخب

 ؛ مهنيب اميف هنولعفيو ةباحصلا دنع ًاروهشم ناك ةروعلا ادع اميف تيملا ديرجت نإف ًاضيأو

 . مكيبن اودرجت ال :تيبلا ةيحان نم اودون اناتوم درجن امك هلي يبنلا درجن :اولاق امل كلذلو

 يف انل ةكرش الو كلذب ًاصوصخم ناك هنأ ىلع كلذ ٌلدف .هصيمق هيلعو مكيبن اولسغ : يورو

 لصحيل هتحت 0 حرجلا 0 0 كا

 نم هتلازإ نأل ؛بهذ 0 هنع لازي ال نكلو هوحنو متاخ هذي , ىقبي الو « ةريبجلاك

 , 04: 55ةلغملا

 : ةروعلا رتس -ج 1-04

 .ةبكرلاو ةرسلا نيب ام رتس امأو» :ةمادق نبا لاق ءاهوحنو ةقرخب ةبكرلاو ةرسلا نسب 5-0

 :- ةنع هللا يضر - يلعل ِةِك لاق دقو هب رومأم ةروعلا رتسو .ةروع كلذ نإف ًافالخ هيف ملعن الف

 .«تيم الو يح ذخف ىلإ رظنت الد

 :لسغلاب ةرشابملا لبق لساغلا هلعفي ام.

 هنطب ىلع هدي ٌرمي مث «سولجلا نم ًابيرق هب غلبي ال ًاقيقر ًاينح تيملا ينحيف لساغلا أدبي
 رمي نيح ءاملا هيلع بصيو كلذ دعب جرخي الئل ؛ ةساجن نم هعم ام جرخيل اقير ارضع هزيضعي

 لسغيف ةنشخ ةقرخ هدي ىلع لساغلا فليو .ءاملا هب بهذيو هنم جرخي ام يفخيل اريثك ابص هدي

 ,("4:59ةساجنلا هندب نع ليزيو .هتروعل ةرتاسلا ةقرخلا تحت هتروع

 .86”7ص . ١1ج (عانقلا فاشك» )١11047(

 . 5 5/ص « 75ج «ينغملا» )١5٠0954(

 الث



 :(04:؟؟هتيفيك نايبو لسغلاب ءدبلا 3١

 ذخأي مث ءهيفك لسغيف «ةالصلل هءوضو هأضوف ثيملا لسغب لساغلا أدب هانركذ امم غرف اذإف

 «قفرب كلذ نوكيو امهفظني ىتح هفنأو هنانسأ حسميف هعبصإ ىلع اهلعجيو اهُلبيف ةنشخ ةقرخ
 ءاسنلل كي يبنلا لاق دقو « يحلا لسغ يف هب اَدبي ءوضولا نأل ؛هءوضو متيو ههجو لسغي مث
 الو همف يف ءاملا لخدي الو ."4'”>«اهنم ءوضولا عضاومو اهنمايمب نأدبا» :هتنبا نلسغ يتاللا
 . ملعلا لهأ رثكأ لوق يف هيرخنم يف

 مث هسأر لسغب أدب هأضو اذإف . يحلا لعفي امك هفشنيو لساغلا هضمضمي : يعفاشلا لاقو

 هردص قشو ىنميلا هقنع ةحفصو نيفكلا ىلإ بكنملا نم ىنميلا ديلا لسغيو ههجو لسغيو هتيحل

 مث .رسيألا بناجلاب كلذ عنصي مث , قلتسم وهو كلذ نم رهاظلا لسغي هقاسو هذخفو هيبنجو

 مث .هقاسو هذخفو هكرو نم كانه امو رهظلا لسغيف .ههجو ىلع هبكي الو نميألا هبناج نم هعفري

 .كلذك رسيألا هقش هقش لسغيو نميألا هينج ىلع هفرحيف دوعي

 :04317تيملا لسغ يف روفاكلاو ردسلا 3"

 م ا ل

 ةرخآلا يف نلعجاو «ردسو ءامب نتيأر نإ كلذ نم رثكأ وأ اينما أ ًاندلث اهنلسغا» :لاق

 اذلدلم ”ًاروفاك

 كلذ دعب لسغي مث .ردسلاو ءاملاب ةرم لوأ لسغي : ةلبانحلا نم باطخلا وبأو يضاقلا لاقو
 دجي مل نإف . لوألا نود رخآلاب دادتعالا نوكيو ,ةدحاو ةلسغ عيمجلا نوكيف . حارقلا ءاملاب

 دوصقملا نأل ؟اننامز يف نوباصلاكو .هوحنو يمطخلاك هنم برقيو هماقم موقي امي هلسغ ردسلا

 وهو لوقعم ىنعمل ردسلاب درو عرشلا نأل كربلا و نيالا هلسغ نإو 00

 فكت مل نإف «ةيطع مأ ثيدح يف ءاج امك روفاك هيف ءامب ةثلاثلا ةلسغلا لّسغُيو -
 هربُد وأ هلّبُق نم ةساجن تجرخ ول امك عبس وأ سمخ ىلإ يأ - رتو ىلإ اهداز تالسغ ثالث

 )١5:949( 31ج «عئادبلا» 5-2168 ةهالص 27ج «ينغملا» ص٠١"-١1"7.

 )١51٠١( ص 28ج (هننس» يف دواد وبأو .ه ص ءالج .ملسمو 10-2171 ص ءا"ج .يراخبلا هاور 47١ .

 )١11٠١1١( 31ج «عئادبلا» 21551؟-5 ه 8ص 27ج «ينغملا» ص3١١"3.

 . 7-5” ص الج ا هحيحص)» يف ملسمو 90١١21ص 217ج « ( هحيحصال يف يراخبلا هاور(١٠11١؟)

 الا -



 ىلإ هتالسغ ديزيو هئضويو هتساجن ليزي لساغلا نإف تالسغلا ثالثلا دعب هلستغم ىلع وهو

 لعجو عيبس ىلإ هتالسغ دازو هءوضو داعأو اهلسغ ةساجن كلذ دعب تضرع نإف 2« سمخ
 روفاكلا

 دانيال كلوا يعور ةساجتلا كلنيف عبسلا دعب ةساجن هنم تجرخ اذإف .ةريخألا ةلسغلا يف

 : لسغلا يف ةيمستلاو ةيئلا 84

 لسغ يف امك دمحأ نع نيتياورلا ىدحإ يف ةيمستلاو ةينلا تيملا لسغ يف بجاولاو

 بطاخملا هنأل ؛لساغلا يف تربتعا تيملا نم ةيمستلاو ةينلا ترذعت امل هنأل ؛ ةبانجلا

 1 , 0411ه

 :بودنمف اهيلع داز امو بجاو ةدحاولا ةلسغلا 7 م

 مرحُملا يف لاق هي يبنلا نأل ؛ًاثالث تيملا لسغي نأ بحتسيو «ةدحاو ةلسغ بجاولاو

 .9"041عأددع ركذي ملو ردسو ءامب هولسغا» :تامف هتقان هتصقو يذلا

 :بنجلاو ضئاحلا لسغ 5

 السغو ضيحلاو ةبانجلل ًالسغ نالسغي الف «طقف توملا لسغ ضئاحلاو بنجلا لسغي

 ْ .توملل

 لسغي هنأ نسحلا نع ليقو .راصمألا ءاملع نم هنع ظفحن نم لوق اذه :رذنملا نبا لاق

 ضفئاحلاو بنجلا نأل ؛ حجرأ لوألاو . توملل نالسغي مث «ضيحلل ضئاحلاو ةبانجلل بنجلا

 دبعت تيملل لسغلا امنإو «ةبجاو ةدابع امهيلع قبي ملو فيلكتلا ماكحأ نم توملاب اجرخ

 لسغب لصحي اذهو «ةفاظنلا نم لاح لمكأ ىلع ايندلا نم هجورخ لاح يف نوكيلو

 143١(, لحلو

 :ةأرملا لسغ ةيفيك - /١0

 يف لسغلا يف لجرلاك ةأرملاف «ةتيملا لسغ نع لاقي هتيفيكو تيملا لسغ نع هانركذ ام
 يف يبصلا اذكو ؛لجرلا مكح لسغلا يف ةأرملا مكحو» : يناساكلا مامإلا لاق ءامهتوم لاح

 اذإ يبصلا نأ الإ امهيلع ىلصُي ةأرملاو يبصلاو «هيلع ةالصلل تيملا لسغ نأل ؛ غلابلاك لسغلا

 ةايحلا ةلاح يفو «ةايحلا ةلاحب ةربتعم توملا ةلاح نأل ؛هلسغ دنع اضوُي ال ةالصلا لقعي ال ناك

 .؟"؟ص « ؟ج «ينغملا» )١157١4( . 127ص «'؟ج «ينغملا» )*١151١(

 . "73ص « ؟”ج «ينغملا» )١51١6(

 الا



 ,04359:توملا دعب اذكف لقعي ال نم ءوضو ربتعي ال

 :اهلسغ يف ةأرملا هب صتخت ام 4

 :اهرعشب قلعتي ام : ًالوأ
 . -رئافض يأ - . نورق ةثالث رفض مث .لسغ مث :نضقن اضوقعم ناك نإو لسغي ةنيملا نعش نإ

 .رذنملا نباو .قاحسإو .يعفاشلاو «ةلبانحلا لاق اذهبو ءاهفلخ نم ىقليو

 نم اهيدي نيب نم اهيدخ عم لسري نكلو اهرعش رفضي ال : يأرلا باحصأو يعازوألا لاقو
 .فتنيو اهرعش عطقيف هحيرست ىلإ جاتحي هرفض نأل ؛رامخلا هيلع لسري مث «نيبناجلا

 ًادارو هلسغ دعب ةتيملا رعش رفض يف هبهذمل ًاجتحم هللا همحر  يلبنحلا ةمادق نبا لاقو

 ينعي ءاهفلخ هانيقلأو نورق ةثالث اهرعش انرفض» :تلاق ةيطع مأ نع يور امب هيفلاخم لوق ىلع
 حيرست امأو .«لك هللا لوسر رمأب هتلسغ امنإو ءاهتوم دنع لكي هللا لوسر تنب رعش انرفض
 اهنأ ةيطع مأ نع يور امو .هفتنيو اهرعش عطقي كلذ نأل ؛دمحأ مامإلا ههرك دقف ءاهرعش

 , 041١9 نورق ةثالث اهانرفض يأ  نورق ةثالث اهانطشم :تلاق

 :اهيلحب قلعتي ام : ًايناث - ١١16

 لاخلخلاو ءاهعبصإ يف متاخلاك يلحلا نم اهتايح يف هب نيزتت 7 تناك ام ةأرملا نم عزنيو
 , 1408 حيحص ضرغ ريغ نم لاملل ةعاضإ كلذ كرت يف نأل ؛اهينذأ يف طرقلاو ءاهلجر يف

 )١141١( 5ص ء١ج «عئادبلا» ٠”*.

 تنب سأر نلعج نهنأ :ةيطع مأ نع» :هظفلو يراخبلا هاور ةيطع مأ ثيدحو , 77!4ص .'7ج «ينغملا» )١1437١(

 نع يراخبلا هجرخأ. رخآ يفو .«نورق ةثالث هنلعج مث ,هنلسغ مث هنضقن : يأ «نورق ةئثالث كي هللا لوسر

 . 14 17ص .ا"ج «يراخبلا حيحص» : :اهفلخ اهانيقلأو ,.نورق ةئالث اهرعش انرفضف : هيفو ةيطع مأ

 :ًارتو اهنلسغإ :لاقف هتانب ىدحإ لّسغن نحنو كي هللا لوسر اناتأ :تلاق ةيطع مأ نع ملسم مامإلا 8

 ةياور يفو .رئافض ثالث يأ «اهتيصانو اهينرق ثالثأ ةثالث اهرعش انرفضف :تلاق . كلذ نم رثكأ وأ ًاسمخ
 . 0-"ص الج «ملسم حيحص» :«نورق ةئثالث اهانطشمو :تلاق» :اهيفو ةيطع مأ نع ملسم مامإلل ىرخأ

 : اهسأر مدقمو اهسأر يبناج يأ «اهتيصانو اهينرق» :اهلوقو .رئافض ثالث يأ «نورق ةئالث اهانطشم» : اهلوقو

 . 27ص ءالج «يوونلا حرشب ملسم حيحصوو ,4١ص ءالج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش»

 ."868ص .١1ج «عانقلا فاشك» )١5208(

 لالا



 :لماحلا ةأرملا لسغ :ًاثلاث 9 6

 ءايح دلو اهنطب يف نأ اهلهأ نظو ءيش اهنطب يف برطضاو .لماح يهو ةأرملا تتام اذإو

 ةنايصل تيملا ةمرح لاطبإ نم هيف ام عم اهنطب قش زاج امنإو .اهلسغ لبق هجارخإل اهنطب قش
 .9"24كلذ زاجف .يحلا ةمرح

 دمحم لاق .اهنطب يف برطضي دلولاو ءتتام ةأرما» : ةيفنحلا هقف يف «ةيناخلا ىواتفلا» يفو

 .©2410«كلذ الإ عسي ال دلولا جرخيو اهنطب ُقشُيو - ىلاعت هللا همحر

  155١ءاملا دوجو مدع دنع مميتلا :

 نبا لاق ءامهلسغ نع الدب امهل مميتلا بجو ةأرملا وأ لجرلا لسغل ءاملا دجوي مل اذإو
 يل تلعج : كي هللا لوسر لوقل ّدِب الو تيملا ممي ءاملا مدع اذإو» : ىلاعت هللا همحر مزح

 , 30131١ عءاملا تمدع اذإ اروهظو ان ضرألا

 :هلسغ دعب تيملاأ فيشنت 1*- 

 اذإف» : ميلس مأ ثيدح يفو .هنافكأ لبي الثل بوثب هفشن تيملا لسع نب لبباغلا غرف اذإف

 هوففجف :لاق كي يبنلا لسغ يف سابع نبا ثيدح يفو .«أفيظن ًابوث اهيلع قلأف اهنم تغرف
 ,04119بوتب

 )١51١9( 47ص ١1ج هريدقلا حتف» .

 )١41١١( 188ص ١1ج «ةيناخلا ىواتفلا» . )١411١( .هج «ىلحملا» ص؟؟١.

 )١1411( .88#ص ,1ج «عانقلا فاشك» «454ص 7١ج «ينغملا» 00
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 عبار) ىعلل
 تيملا نيفكت

 :نيفكتلا بوجو 2 *

 دقو .بجاو وهو .هانّيب يذلا وحنلا ىلع هفيشنتو هلسغ نم غارفلا دعب نوكي تيملا نيفكت

 .لوقعملاو عامجإلاو صنلا بوجولا ىلع لد
 . مكبايث ريخ اهنإف ءضيبلا بايثلا هذه اوسبلأ» :لاق هنأ لك هللا لوسر ثيدحف :صنلا امأ

 . بوجولل رمألا رهاظو . «مكاتوم اهيف اونفكو

 ةماركلاو ميظعتلا ىنعمو ءًاميظعتو هل ةمارك بجو امنإ تيملا لسغ نأ وهف :لوقعملا امأو
 , 04115 ًابجاو ناكف نيفكتلاب متي امنإ

 ,(9١011(ضرف امهنيفكتو ىثنألاو ركذلا ملسملا لسغ» :- ىلاعت هللا همحر مزح نبا لاقو

 : نفكلا ناسحإ -4

 نسحيلف هاخأ مكدحأ نفك اذإ» :لاق ِةلَك يبنلا نع رباج نعف .نفكلا ناسحإ بحتسيو
 , 0411)دواد وبأو ملسمو دمحأ هاور .«هنفك

 ,2415«هنفك نسحيلف هاخأ مكدحأ يلو اذإ» :ِلكك هللا لوسر لاق :لاق ةداتق يبأ نعو

 ةايحلا يف هسابل سنج نم هنوكو هطسوتو هرتسو هتفاثكو هْواَقنو هتفاظن نفكلا ناسحإب دارملاو

 ,204119هتسافنو ةالاغملاو هيف فرسلا هناسحإب دارملا سيلو ءرقحأ الو هنم رخفأ ال

 .١١"ص هج «ىلحملا»د )١15115( .5٠75ص ١21ج «عئادبلا» )١51١5(

 .١36ص ؛ ١ج «لوصألل عماجلا جاتلا» 23" ه ص 25ج « يناكوشلل «راطوألا لينو )١51١1١6(

 .الا”“لص :4ج «يذمرتلا عماج» )١5115(

 .ل4غص ؛4ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» ,”هص .4ج ,يناكوشلل «راطوألا لين» ١5110(

- 9/6 



 :نيفكتلا هيف زوجي اميف ةدعاقلا 9-6

 يف هسبل تيملل زاج ام لك : يه «ةأرملاو لجرلل ةبسنلاب هب نيفكتلا زوجي اميف ةدعاقلاو
 نطقلا نم عونصملاب ةأرملاو لجرلا نيفكت زوجي :اذه ىلعو .تامملا دعب هب هنيفكت زاج ةايحلا

 , 30413١ داوملا هذه نم عنصي ام اسبلي نأ امهل زوجي ةنأل ؛اهريغو ربولاو رعشلاو ناتكلاو فوصلاو

 لعف فالخ هنأل ؛ هريغ ىلع ةردقلا عم فوصو رعشب نيفكتلا هركي) : ةلباتحلا لاقو

 0433 فلسلا

 : غوبصملاو ريرحلاب نيفكتلا “5

 كلذو ءاسنلل هركي الو ,رفعزملاو رفصعملاو ريرحلا يف لجرلا نفكي نأ هركي» : ةيفنحلا لاق
 را )(ةايحلا لاح يف سابللاب ًارابتعا

 نكلو «ةايحلا يف هسبل اهل زوجي هنأل ؛ريرحلاب ةأرملا نيفكت زوجي : ةلبانحلاو ةيعفاشلا لاقو

 جوزلل لمجت هنإف «ةايحلا يف سبللا فالخب لاملا ةعاضإ هبشيو ًافرس هيف نأل ؛اهل كلذ هركي
 .ريرحلاب اهنيفكت ةهاركل ةيعفاشلا ليلعت اذهو

 الحم اهنوك نع تجرخ ةتيملا ةأرملا يأ  اهنأل» : مهلوقب ةيهاركلا ليلعت يف ةلبانحلا لاقو

 ,0412ةغوبصملا نافكألا نم هوحنو رفصعملاب اهنيفكت اوهرك كلذكو .ةوهشلاو ةنيزلل

 ولو ًامارح ريرحلاب نيفكتلا «نيرخأتملا ةلبانحلا ءاهقف نم «عانقلا فاشك» بحاص لعجو
 يف اهل حيبأ هنأل ؛ةأرمال ولو ضضفمو بهذمو ريرحب نيفكتلا اضيأ مرحيو» :لاق دقف «ةأرملل

 , 241579 «توملاب كلذ اهنع لاز دقو .ةوهشلاو ةنيزلا لحم اهنأل ةايحلا لاح

 :رذنملا نبا لاق .ًاقلطم ريرحلا يف نيفكتلا ءاملعلا ةماعو كلام هركو : يوونلا مامإلا لاقو
 هنأل لجرلل «ةأرملل وأ لجرلل ًاقلطم نيفكتلا هركيف حجارلا وه اذُهو .24"”هفالخ ظفحأ الو

 ةجاحب دعت مل اهنألف ةأرملا امأو .توملا دعب هب نيفكتلا هل حابي الف ةايحلا يف هسبل هيلع مرحي

 )١4114( 75ص ١1١ج «جاتحملا ينغم» .167١"ص .هج «بذهملا حرش عومجملا» . 07ص .١ج «عئادبلا» .

 )١54119( «عانقلا فاشك» ج .1١ص9١0".

 :رفصعلاو ,رفصعلاب هغبص : بوثلا رفصعو .رفصعلاب غوبصملا وه :رفصعملا ,*07ص .١ج :عئادبلا» )١15170(
 .١١5ص 17ج «طيسولا مجعملا» :رظنا ءهوحنو ريرحلا هب غبصي رمحأ غبص هنم جرختسي يفيص تابن

 .”7ا/ص .١ج «جاتحملا ينغم» ء1 67” ص .هج «عومجملا» 491١-51/5« ص «؟ج «ينغملا» )١4171(

 .8ص الج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» )١1417( ."40ص .١ج «عانقلا فاشك» )١5177(

 د الك



 ةايحلا يف كلذ اهل حيبأ دقو «ةوهشلاو ةئيزلل الحم اهنوك نع اهجورخل توملا دعب هلامعتسا ىلإ
 ىنعم ال فرس نيفكتلا يف هلامعتسا نم توملاب ضرغلا اذه تاف دقو ءاهجوز نيع يف المجت

 .هل

 :ضيبألا نفكلا بابحتسا - 17

 مكبايث نم اوسبلا» : لي هللا لوسر لاق :لاق سابع نبا نع (هعماج» يف يذمرتلا جرخأ

 .©291"؟,مكاتوم اهيف اونْفكو مكبايث ريخ نم اهنإف ضايبلا
 هللا لوسر نْفُك» :تلاق  اهنع هللا يضر ةشئاع نع ؛هحيحص» يف ملسم مامإلا جرخأو

 ,0412«فسرك نم ةيلوحس باوثأ ةثالث يف هلك
 .هيلع عمجم وهو ضيبألا ىف نيفكتلا بابحتسال ليلد هيف :ثيدحلا اذه حرش يف ءاجو

 , "13 9ةنيزلا بايث نم اهوحنو تاغبصملا هركيو

 : هتايح يف تيملا بايث يف نيفكتلا 7-4

 هفيظنت دعب ًاسوبلم ًاقيتع ناك نإو هتايح يف هسبلي ناك يذلا هسابل يف تيملا نيفكت زوجي
 رظن ركب ابأ نإ :تلاق  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع ءاج دقف .هفيظنت بجوتسي ام هيف ناك نإ

 نيبوث هيلع اوديزو اذه يبوث اولسغا :لاقف نارفعز نم ّعْدَر هب هيف ضرمُي ناك هيلع بوث ىلإ
 وه امنإ .تيملا نم ديدجلاب قحأ يحلا نإ :لاق .ٌقَلَخ اذه نإ :تلق .اهيف ينونفكف
 , 041357 ةلهملل

 ريغ يأ (ٌقّلخ) :اهلوقو .هلك بوثلا معي مل خطل يأ (عدر هب) :هلوق :هحرش يف ءاجو
 ريغ ةلوسغملا بايثلا يف نيفكتلا زاوج ربخلا اذه يفو .ديدصلل يأ (ةلهملل) هلوقو .ديدج

 .419"2ديدجلاب يحلا راثيإو ةديدجلا

 ./7ص :.4ج «يذمرتلا عماج» )١4174(

 يه :مهضعب لاقو .نطقلا نم ةيقن ضيب بايث يأ : ةيلوحس : ىنعمو .«يوونلا حرشب ملسم حيحص» )١511(

 نم : يأ (فسرك نم) ىنعمو .بايثلا هذه اهيف لمعت «نميلاب ةيرق يهو (لوحس) ىلإ ةبوسنملا بايثلا

 .0-4/ص ءالج «ملسم حيحصل يوونلا حرش» .نطق

 .8ص الج «ملسم حيحصل يوونلا حرش» )١1515(

 ."ه ص .4ج هراطوألا لين» :«يراخبلا حيحص» يف ءاجامم رصتخم هنإ ربخلا اذه نع يناكوشلا لاق )١14177(

 .”5ص «.4ج «يناكوشلل هراطوألا لين» )١15178(

 - ا/ا/ -



 حرش يف ءاج دقف ءاهيف يلصي ناك يتلا هبايث يف نفكي نأ مهضعب بحتساو 2-64

 اهنأل ؛اهيف يلصي ناك يتلا هبايث يف نفكي نأ ّيلإ بحأ :كرابملا نبا لاقو» :«يذمرتلا عماج»

 :لاقو فوص ةبج قّلخب اعد رضتحا امل ًادعس نإ : يرهزلا مامإلا لاقو . اهيف دبعت دق ةدابع بايث

 . "419 هتافو موي «مويلا اذهل يأ اذهل اهتأبخ امنإو ءردب موي يف اهيف تلتاق ينإف اهيف ينونفك

 :لجرلل نفكلا باوثأ ددع 2-0

 :تلاق اهنأ  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع يور امل باوثأ ةثالث يف لجرلا نفكي نأ بحتسي

 الو صيمق نهيف سيل فسرك نم ةيلوحس ضيب ةينامي باوثأ ةثالث يف ِهِكَي هللا لوسر نفك»
 .لاملا ةعاضإ نم هيف امل ةئالثلا ىلع ةدايزلا هركذو ,043")ةمامع

 ذإ ةفرعب فقاو لجر امنيب» :لاق سابع نبا ثيدحل نيبوث يف نيفكتلا زوجيو ١6١-١

 78 .هوطنحت الو نيبوث يف هوئفكو ردسو ءامب هولسغا : دلك يبنلا لاق .هتصقوف هتلحار نع عقو

 ,041؟)وايبلم ةمايقلا مي ثعبي هنإف هسأر اورمخت

 يف يذمرتلا مامإلا جرخأ دقف .هاوس دجوي مل نإ دحاو بوث يف نيفكتلا زوجيو -

 هنفكن ام دجن ملف دحأ موي ريمع نب بعصم لتق :لاق  هنع هللا يضر  بابخ نع «هحيحص»

 هلي يبنلا انرمأف ءهسأر جرخ هيلجر انيطغ اذإو «هالجر تجرخ هسأر اهب انيطغ اذإ ةدرب الإ هيف
 ,©"19يرخذإلا هيلجر ىلع لعجن نأو هسأر يطغن نأ

 اهمدقتل ةروعلا رتس .هعيمج تيملا رتسي ام تيملا رمأ ىلوتي نم دجي مل نإف ءاذه ىلعو

 وأ شيشح هدسج يقاب ىلع لعجو .هيلي امو هسأر هب رتس ءيش يقب نإ مث .هدسج رئاس ىلع

 .اذه بعصم ثيدحل قرو

 نإ : اولاق دقف .ةيعفاشلا بهذم وهو «عانقلا فاشكو يف ءاج امك ةلبانحلا لاق اذهبو

 اهادع ام ىطغيو .ةروعلا رثسي ام هنم ءىزجيف دجوي مل نإف ندبلا عيمجل رتاس بوث بجاولا

 , 01159 هوحبنو شيشحلاب

 )١4179( 77ص «4ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» .

 )١1410( 7ص الج «يوونلا حرشب ملسم حيحصو ,1"ه ص .ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» .

 )١1411( 15ص ءج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» .

 )١1419( «7ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حبيحص» ص١47 .

 )١410( 2140ص هج «ةيعفاشلا هقف يف عومجملادو ."9 ١ص 1١ج «عانقلا فاشك» 15١ .
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 نكمي ام بوثلا يف عمج .تاومألا نم ةعامج دجوو دحاو بوث الإ دجوي مل نإف - 61

 ,0419رحأ ىلتق يف  هنع هللا يضر  سنأ ربخل هيف تاومألا نم هعمج

 : يبصلاو قهارملا نفك 4

 جرخي هتايح لاح يف قهارملا نأل ؛لجرلا هيف نفكي اميف نّمكي لجرلاك قهارملا مالغلاو
 يف نفك نإف .قهاري مل ًايبص ناك نإو .هيف نفكي اميف اذكف ,ةداع غلابلا هيف جرخي اميف
 راصتقالا زوجي ناك هتايح لاح يف نأل ؛زاج دحاو رازإ يف نفك نإو .نسحف ءادرو رازإ :نيتقرخ
 ,0415©توملا دعب اذكف .هقح ىف دحاو بوث ىلع

 .2419غلابلاك باوثأ ةثالث يف يبصلا نيفكت بحتسي :ةيعفاشلا لاقو

 :ديهشلا نفك 2-2266

 لوسر رمأ :لاق  هنع هللا يضر سابع نبا نعف ءاهيف لتق يتلا هبايث يف ديهشلا نفكي
 مهئامدب مهونفدا» :لاقو دولجلاو ديدحلا مهنع عزنت نأ ءادهشلاب  دحأ ةكرعم  دحأ موي كك هللا

 | . «مهبايثو

 امب ديهشلا نفد ةيعورشم ىلع ليلد هيفو .هجام نباو دواد وبأو دمحأ هاور : يناكوشلا لاق

 .برح ةلآ وه ام لكو هنع دولجلاو ديدحلا عزنو بايثلا نم هيف لتق

 . يف يناكوشلا هلاق ام ىلع بوجولل بايثلا نم هيف لتق امب ديهشلا نفدب رمألا نأ رهاظلاو
 :نالوق ةلأسملا هذه يف ميقلا نبا لاقو . «راطوألا لين»

 . بابحتسالل :(لوألا)

 وه لوألاو ,ةفينح يبأ نع فورعملا وهو امهرهظأ وهو .بوجولل انه رمألا نأ : (يناثلا)

 .24دمحأو يعفاشلا باحصأ لوق

 )١414( «عانقلا فاشكد ج١. ص84٠0".

 )١4110( «عئادبلا» ج١. ص١7" . )١1415( .هج «بذهملا» ص١16١.

 يف ءانركذ امو .48ص .؟ج «ميقلا نبال هداعملا داز» «0٠4-"4ص .4ج .يناكوشلل هراطوألا لين» )١517(
 رظنا .اهيف دهشتسا يتلا هبايث قوف كلذ ناك امنإ ,ديهش وهو هتدربب بعصم نيفكت نم )١1418( ةرقفلا
 ."١ص «ينابلألل زئانجلا ماكحأ» باتك
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 :ةأرملا نفك -5

 دنع هِي هللا لوسر تنب موثلك مأ اّسغ نميف تنك» :تلاق ةيفقثلا فناق تنب ىليل نع

 م .ةفحلملا مث «رامخلا مث .عردلا مث  ءافحلا : دلك هللا لوسر اناطعأ ام لوأ ناكو .اهتافو

 «أبوث ًابوث انلواني اهنفك هعم بابلا دنع لك هللا لوسرو : :تلاق .رخآلا بوثلا يف كلذ دعب تجردأ

 , 011!دواد وبأو دمحأ هاور

 ملعلا لهأ نم هنع ظفحن نم رثكأ :رذنملا نبا لاق» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو

 اهتايح لاح يف ديزت ةأرملا نأل ؛كلذ بحتسا امنإو .باوثأ ةسمخ يف ةأرملا نفكن نأ ىري

 طيخملا سبلت تناك املو .توملا دعب كلذكف هتروع ىلع اهتروع ةدايزل رتسلا يف لجرلا ىلع

 فالخب لجرلاو ءاهتوم دعب هايإ اهسابلإ بحتسا ةايحلا لاوحأ لمكأ وهو اهمارحإ يف
 "كلذ

 نبا لاق امك حيحصلا وهو .ناتفافلو ,رامخو .عردو رازإ : ةلبانحلا دنع ةسمخلا باوثألاو

 ,(041؟”)هانركذ يذلا ةيفقثلا ىليل ثيدحل ةمادق

 «رازإو ءرامخو ءعرد :باوثأ ةسمخ ةأرملا هيف نفكت ام رثكأ نإ :ةيفنحلا لاقو . 617

 يتاوللا لوان كي يبنلا نأ ةيطع مأ نع يور امل ةأرملا نفك يف ةنسلا وه اذهو .ةقرخو «ةفافلو

 نألو ؛اهييدث اهب طبرت ةقرخ نهرخآ باوثأ ةسمخ نهلوان ىتح ًابوث ًابوث اهنفك يف هتنبا نلسغ
 .باقنو «ةءالمو «رازإو ءرامخو .عرد :ةداع باوثأ ةسمخ يف جرخت اهتايح لاح يف ةأرملا

 ءادرو رازإ :باوثأ ةثالث ةأرملا هيف نفكت ام لقأو .باوثأ ةسمخ يف نفكت توملا دعب كلذكف

 نأ هركيو .توملا دعب كلذكف باوثأ ةثالثب لصحي ةايحلا لاح يف رتسلا ىنعم نأل ؛رامخو

 .91؛7نيبوث يف ةأرملا نفكت
 نوكي .باوثأ ةثالثو رامخو رازإ : باوثأ ةسمخ يف ةأرملا نفكت : ةيعفاشلا لاقو - 4

 )١514( "9ص «4ج «راطوألا لين» .

 وأ «هرزئملا» مساب ًاضيأ ىمسيو .ندبلا نم لفسألا فصنلاب طيحي بوث:رازإلاو .رازإلا وه (فحلا)و
 هنمو رتس ام لك :رامخلاو .ةأرملا اهب فحتلت يتلا ةءالملا :ةفحلملاو .ةأرملا صيمق : عردلاو . ةرزئملا

 16ص 1١ج «طيسولا مجعملا» :اهسأر هب يطغت بوث وهو ةأرملا رامخ 2.5904 21488  258٠ءكجو

 .87960ص

 )١519( ؟ج «ينغملا» « ص7١ . )١54140( الا نص «؟ج «ينغملا» .

 )١5141( «عئادبلا» ج١. ص/ا7١.



 .204149ههبهذم يف نيلوقلا دحأ ىلع ًاعرد ةثالثلا هذه دحأ

 ضيب باوثأ ةثالث ملسملل نفكلا لضفأ :مزح نبا لاق امك ؛ةيرهاظلا دنعو 9 48
 الف ءرثكأ وأ لقأب ةأرملا وأ لجرلا نفك نإو .نادئاز نابوثو كلذك ةأرملاو .اهب فلي لجرلل
0 1 

 :ةريغصلا نفك 2

 .نفكلا يف ةغلابلا ةلزنمب ةقهارملاو ةيراجلاو .نيبوث يف نفكت نأب سأب الف «ةريغصلا امأو
 , 04149 ةيشن !| لاق اذهبو

 تفلتخاو .هيف رامخ ال صيمقو نيتفافل يف غلبت مل يتلا ةيراجلا نفكت : ةلبانحلا دنعو

 .تغلب اذإ هنع يورف .نفكلل ةبسنلاب ةأرملا مكح يف هب ريصت يذلا ّدحلا يف دمحأ نع ةياورلا

 . "414*ةأرملاب عنصي ام اهب عنصي نينس عست تنب تناك اذإ :هنع دمحأ باحصأ رثكأ ىورو

 :ثيملاو نفكلا بيبطت -(ذ

 نفكي ىتلا نافكألا ىف ناعضوي روفاكلاو 9'24طونحلاب تيملاو نفكلا بييطت بحتسيو

 .نيفكتلا ةيفيك نع انمالك دنع كلذ نيبنس امك تيملا اهيف

 ينئنت يتلا عضاوملا يهو .هئيباغمو تيملا لصافم يف قوحسم بيط يهو : ةريرذلا لعجتو

 .نيذخفلا لوصأو نيطبإلا تحتو «نيتبكرلا يطك ناسنإلا نم

 ميظعت نأل ؛ ةفيرش ءاضعأ اهنأل ؛دوجسلا عضاوم يف روفاكلاو كسملا نم بيطلا لعجيو

 عضاوملا ىلوأو «ةنتنم ةهيرك ةحئار هنم ءيجت الثل بيطي هنأ هميظعت نمو ,.بجاو تيملا

 نع يور امل ؛نامدقلاو ناتبكرلاو ناديلاو فنألاو ةهبجلا يهو ناسنإلل دوجسلا عضاوم ميظعتلاب
 .بيطلاب - تيملا دوجس عضاوم يأ  هدجاسم عبتيو :لاق هنأ  هنع هللا يضر - دوعسم نبا

 ىف ءاج امك  هنأل ؛ سورعلاب لعفي امك بييطتلا نم تيملاب لعفي هنإف :ةصالخلاو

 )١15157( .2ج ءمزح نبال (ىلحملا» (159١.)5147ص «.8ج ؛«عومجملا هحرشو بذهملا» ص١١8.

 )١5155( «عئادبلا» ج 1١ص/7١. )١5155( .7ج «ينغملا» ص0١ .

 )١14145( «عانقلا فاشك» رظنا .ةصاخ تيملل ّدعُي بيط نم طالخأ وه طونحلا ج 1١ص81١".

 مهماسجأو ىتوملا نافكأل بيطلا نم طلخي ام لك :طونحلا : ١١ص .١ج «طيسولا مجعملا» يفو

 كلذ ريغو روفاكو ربنعو لدنصو يرذو كسم نم ةصاخ .
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 نوعنصت امك مكاتومب اوعئصا» :لاق هنأ ِةكي يبنلا نع - يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا»

 تيملا ىلع كسملا رذي له :هل ليقو .ةريرذلاب روفاكلا طلخي :دمحأ مامإلا لاقو .«مكسئارعب

امإلا نعو .هيلع رذ هنأ رمع نبا نع يور دقف . يلابي ال :لاقف ؟هب ىَلطُي وأ
 ردي : هريغو رفز م

 سرولاو نارفعزلا ريغ تيملا بييطتل بيطلا رئاسب سأب الو .همفو هفنأو تيملا نيع ىلع روفاكلا

 , 041؟9رفعزملا نع لاجرلا ىهن هنأ لكي يبنلا نع يور امل ةأرملا ال لجرلا ّقح يف

 : ةمرحملا وأ مرحملا بييطت مدع 2-5

 سأر رتس مرحو ءامهبييطت مرح ةمرحم تتام وأ  ةرمع وأ جحب مرحم يأ  مرحملا تام اذإو
 يف هبانتجا امهيلع بجي ام ةمرحملا وأ مرحملا بينجت بجي يأ اطعم هسابلإو لجرلا

 لمشيو «نامرحم امهو اتام اذإ ةمرحملا وأ مرحملا ىلع بيطلا ميرحتو امهمارحإ لاح امهتايح
 .هب نالسغي يذلا ءاملاو امهنافكأو امهندب يف بيطلا ميرحتلا اذه

 . يروثلاو .ءاطعو «سابع ن نباو . يلعو «نامثع لوق وه : اولاقو .ةيعفاشلا لاق اذهبو

 .ةفينح وبأو «يعازوألاو ءرمع نباو «ةشئاع تلاقو ءرذنملا نباو «دوادو .قاحسإو ءدمحأو

 .4"©2!؟8ىتوملا رئاسك طيخملا سبليو تيملا بّيطي :كلامو

 “١- 2لجرلا نيفكت ةيفيك :

 :(04149ةلبانحلا دنع : ًالوأ

 اهيلع لعجيو ءالوآ ظيسف اهعضواو اهيف نكي يتلا فئافللا نسحأ ذخؤي نأ بحتسملا

 مث ءًاروفاكو ًاطونح اهيلع لعجيو ءاهيلع ةعسلاو نسحلا يف اهيلت يتلا ةيناثلا طسبت مث ًاطونح

 شعنلا ىلع الو ايلعلا هجو ىلع لعجي الو .ًاروفاكو ًاطونح اهقوف لعجيو «ةثلاثلا 0 طسبي

 لمحي مث ءًأطونح ينافكأ ىلع اولعجت الو : :لاق  هنع هللا يضر ركب ابأ نأل ؟طوتخملا زم

 - اهانركذ يتلا ةيفيكلاب تطسب يتلا فئافللا ىلع يأ - اهيلع عضويف «بوشب روكسي 0

 انركذ امك بّيطُيو «هيلجر دنع امم رثكأ هسأر دنع ام لعجيو .اهيف هجاردإل نكمأ هنأل ءايقلخنم

 .رسيألا هقش ىلع رخآلا اهفرط دري مث «نميألا هقش ىلع ايلعلا ةفافللا فرط ىنثُي مث ,لبق نم

 .0ج «عومجملا هحرشو بذهملا» ."* 8٠ص 21ج «عئادبلا» «.458 .60"4ص «؟ج «ينغملا» )١5157(

 .1١-67١65”ص

 .177-115ص هج ؛عومجملا هحرشو بذهملا» ١0*, 8ص ء١ج «عئادبلا» (14144)

 ."91-"40ص اج «عانقلا فاشك» « 456-457 ص «؟ج «ينغملا» )١5159(
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 ةفافللاب لعفي مث .ربقلا يف هنيمي ىلع عضو اذإ نميألا فرطلا هنع طقسي الثل كلذ بحتسا امنإو

 فاخ نإو هيلجرو ههجو ىلع ديف هيلجرو هسأر دنع لضف ام عمجي مث .كلذك ةثلاثلاو ةيناثلا
 ,04163نفكلا قرخي ملو اهلح ربقلا يف عضو اذإو ءاهدقع فئافللا راشتنا كلذب مئاقلا

 فلي مث صيمقلا سبليو .هدلج يلي امم رزئملا لعج ةفافلو رزئمو صيمق يف نفك نإو

 ىلع ةدايزلا هركتو ًالوأ اهانركذ ىتلا ةيفيكلاب باوثأ ةثالثب هنيفكت لضفألاو .كلذ دعب ةفافللاب

 .اهطسب لبق دوعلاب اهرخبيو .باوثأ ةثالث

 كلذكو «هيتيلأ نيب طنحملا نطقلا اذه عضويو .نطقلا ىلع طونحلا عضو بحتسيو اذه
 طونحلاو بيطلاو .هسأرو هتيحل بيطيو هفنأو ةهيجلاك هدوجس عضاومو ,ةذفانلا حارجلا يف

 : ةيعفاشلا دنع : ًايناث 4 ٠

 :ناهجو اهيفف .باوثأ ةثالثب لجرلا نفك اذإ :ةيعفاشلا دنعو

 هقنع نم ةيناثلاو ءامهنيب امو هتبكرو هترس ذخأت ىلفسلاف ةتوافتم اهنوك بحتسي :لوألا هجولا

 .ندبلا عيمج رتست ةثلاثلاو .هبعك ىلإ

 يف ةيواستم نوكت ةعامجو يلازغلاو نيمرحلا مامإ هب عطقو حيحصلا وهو : يناثلا هجولا

 ,293169ندبلا عيمج اهنم ةدحاو لك بعوتسي ضرعلاو لوطلا

 لعجي هنإف ,يحلاب ًارابتعا تيملا يلي يذلا يناثلا مث اهعسوأو اهنسحأ طسبي نأ بحتسيو

 نافكألا ىلإ تيملا لمحي مث .طونحلا هيف رثن ًابوث شرف املكو .بايثلا قوف اهعسوأو هبايث نسحأ
 طونحلا هيف لعجيف ٌبحلا عورتم نطق ذحؤيو .هرهظ ىلع ايقلتسم نفكلا ىلع كرتيو ءاروتسم

 هيلع دشيو «جورخلل ضرعتي ائيش دريل اهدسيف ربدلا ةقلحب لصي ىتح هيتيلأ نيب لعجيو روفاكلاو
 , 0430 9ناّتلا ٌدْشِي امك

 ىلع لعجيو روفاكلاو طونحلا نم ءيش هيلع عضويو نطقلا نم ءيش ذحخؤي نأ بحتسيو

 نمو اهنم رهظي ام ىفخيل ؛ةذفانلا تاحارجلاو مفلاو نيرخنملاو نينيعلاو نينذألا نم ندبلا ذفانم

 فنألاو ةهبجلا يهو دوجسلا عضاوم ىلع كرتيو نطق ىلع روفاكلاو طونحلا لعجيو .اهتحئار

 .نامدقلاو ناتبكرلاو نيفكلا نطبو

 )١15416١( .45"ص «2؟ج «ينغملا» )١1416١( هج «بذهملا حرش عومجملا» ص١15١.

 )١4181( .875ص .١ج «طيسولا مجعملا» :ةروعلا رتسل اهقوف ام وأ ةبكرلا ىلإ ةريصق ليوارس :نابتلا
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 .روفاكلاب هندب عيمج بيطي نأ بحتسيو

 يلي ام لعجيو نفكلا يف فلي مث ءبجاو ال بحتسم وهف ءبجي ال هنأ حصألاو :نالوق

 .نميألا ىلع رسيألاب أدبيف تيملا يلي يذلا بوثلا ينثيو رثكأ هسأر ىلع يحلاك رثكأ سأرلا

 .كلّذك ثلاثلاو يناثلا بوثلا فلي مث .ءابقلاب يحلا لعفي امك ءرسيألا ىلع نميألابو

 هسأر دنع لضافلا ناك نفكلا هيلع فل اذإ ثيحب نافكألا ىلع تيملا عضوي نأ بحتسيو

 شيشح امهيلع لعجو نالجرلا تكرتو رتس ندبلا لك معي ال دحاو بوث الإ نكي مل نإو .رثكأ
 اذإف ءاهيلع دقعي دادشب تدش لمحلا دنع نافكألا راشتنا فيخ نإف .لبق نم انركذ امك .هوحنو

 .هولح ربقلا هولخدأ

 ىلع ةدايز يف نفك نإو «بحتسي ملو هركي مل باوثأ ةسمخ يف تيملا نفك اذإو اذه

 نآل «تايثلا تحت كلذ اس ةفامعو -ضيمق نقلا نق ناك نإو فرس هلأل نك ةشمحع

 .,204159ةنيز لاح لاحلا سيلو ةنيز هراهظإ

 :011*©ةيفنحلا دنع :ًاثلاث 96

 ؛لوسر نع يور امل (094ةديلع: ديور الو اسيعتو ا ءاتالع و[ قره: يأ ارتو الوأ ناقكألا رمجت

 بيطي امم ليسغلا وأ ديدجلا 30 تاو 14 ارت وزمحاف كيعلا مترمجأ اذإ» :لاق هنأ ِِلك هلل

 بحي رتو هللا نإ» : هلك .ةلوقل :هيل ]1 بودنم رتولاو .تامملا دعب اذكف «ةايحلا لاح يف رمجيو

 نإ صيمقلا هسبلي مث :ًاليوط اهيلع رازإلا طسبي مث لوط ءادرلا يهو ةفافللا طسبت مث . («رتولا

 عضوي مث .- صيمق هل نكي مل نإ ليوارسلا الا ا

 ؛ هيمدقو هيتبكرو هيديو هفنأو هتهبج ينعي هدجاسم ىلع روفاكلا عضويو .هتيحلو هسأر يف طونحلا

 عضاوملا ىلوأو .ةنتنم ةحئار هنم ءيجت الثل ؛بيطي نأ هميظعت نمو بجاو تيملا ميظعت نألو

 نإو ءرسيألا هقش لبق نم هيلع رازإلا فطعي مث «ةيحللاو سأرلا اذكو ,دوجسلا عضاوم ميظعتلاب

 كلا هقش لبق نم فطعي مث هل ا ل ناك

 رشتنت نأ فيخ نإف .كلذك ءادرلا يهو ةفافللا فطعت مث .رسيألا قوف نميألا نوكيف «كلذك

 .دقع هلجأل ام لاوزل دقعلا لحت هربق يف عضو اذإ نكلو دقعت هنافكأ

 .اهدعب امو ١ 46ص .هج «عومجملاو بذهملا» )١5168(

 . 17١7-08" ص الج «عئادبلا» )١15184(

 )١1416( 1؟4ص .١ج «طيسولا مجعملا» رظنا .(دوعلا) رمجملاب رخبت يأ نافكألا رمجت .
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 :ةأرملا نيفكت ةيفيك 9-17

 : ةلبانحلا دنع : ًالوأ

 ةعنقمو ةفافلو رزثمو ضيمق : باوثأ ةسمخ يف نفكت ةأرملاو» : يلبنحلا يقرخلا مامإلا لاق

 .«حاهاذخف اهب دشت ةسماخو

 ةسمخب اهنيفكت يأ كلذ بحتسا امنإو» :يقرخلا مالك ىلع ًاقيلعت ةمادق نبا لاقو

 .هتروع ىلع اهتروع ةدايزل رتسلا يف لجرلا ىلع اهتايح لاح يف ديزت ةأرملا نأل ؛ باوثأ
 , 04359(. . .توملا دعب كلذكف

 نم ضيب باوثأ ةسمخ يف ةأرما نيفكت نسيو» :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يفو

 ىليل نع دمحأ مامإلا هاور امل ًابابحتسا نيتفافل مث .عردلا وه صيمق مث .رامخو رازإ : نطق

 ءاقحلا اناطعأ 5 لوأ ناكف لكي هللا لوسر تنب موشلك مأ لّسغ نميف تنك :تلاق ةيفقثلا

 بوثلا يف كلذ دعب تجردأ مث .ةفحلملا مث ءرامخلا مث .- صيمقلا  عردلا مث «-#رازإلا

 . . .نيتفافلب فلت مث «ةعنقمب رمخت مث .«صيمقلا سبلت مث رزئملاب رزؤت اذه ىلعف . «رخآلا

 سبلت مث «رزئملاب رزؤت مث .ًالوأ اهيذخف ىلع دشت ةقرخلا نإ :يقرخلا مهنم ةعامج لاقو
 .24169,ةدحاو ةفافلب فلت مث «ةعنقملاب رمخت مث .صيمقلا

 انركذ امك اهنذب يف عضاوم ىلعو اهيف طونحلا عضويو رخبت هذه ةأرملا نافكأ نإو ءاذه

 . لجرلا نيفكتل ةبسنلاب

 :04199ةيعفاشلا دنع :ًايناث 7 17

 .ةروعلل رتاس وأ «ندبلا عيمجل رتاس بوث  لجرلا قح يف وه امك  ةأرملا نفك يف بجاولا

 .اهيفكو اههجو الإ ةرحلا ندب عيمج يهو

 زوجيو .ةسمخلا ةزواجم هركيو ,«باوثأ ةسمخ يف نوكي نأ ةأرملا نيفكت يف بحتسملاو

 :نالوقف ةسمخ يف تنفك اذإف .باوثأ ةثالث يف اهنيفكت نوكي نأ

 .فئافل ثالثو رامخو رازإ :(امهدحأ)

 .ناتفافلو (صيمقلا وهو) عردو رامخو رازإ :(يناثلاو)

 .؟ة57؟ص 1١ج «عانقلا فاشك» )١15161( .١/5-١57ص ,؟ج «ينغملا» )١151855(

 .151-0١5١ص هج «عومجملاو بذهملا» )١14158(
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 :ناهجوف فئافل ةثالث يف ةأرملا تنفك اذإو

 .امهنيب امو اهتبكرو اهترس ذحأت ىلفسلاف  ةتوافتم اهتوك بحتسي : (امهدحأ)

 .اهبعك ىلإ اهقنع نم :(ةيناثلاو)
 .ندبلا عيمج رتست :(ةثلاثلاو)

 اهنم ةدحاو لك بعوتسي ضرعلاو لوطلا يف ةيواستم نوكت . حيحصلا وهو : (يناثلا هجولاو)

 .ندبلا عيمج

 بيترت امأو .رشتنت الف ءاهنافكأ مضيل بوث اهردص ىلع دشيف باوثأ ةسمخ يف تنفك اذإو

 بوث اهيلع دشي مث «نيتفافل يف فلت مث «رامخلا مث صيمقلا مث ؛رزئملا اهيلع دشيف ةسمخلا

 .ربقلا يف اهلازنإ دنع اهنع ىحني
 فلت مث «رامخلا مث «ًالوأ رازإلا :نوكي بيترتلاف صيمق اهنافكأ نم سيل :انلق ثإو

 3 يام يبا بوثغلا 0 «ثالثلا فئافللاب

 0 ل ل ضيكقلا 57 ل

 .اروتسم دادشلا نوكيف ءسماخلا بوثلا يهو ةغباس ةفافل

 يف فلت مث «رامخلا مث ءرزئملا دش :نوكي بيترتلا نإف اهنفك يف صيمق ال :انلق نإو

 نفك طونح يف هانلق امو اذه .اهعسوأ وهو سماخلا يف فلت مث .دادشلا دشي مث ةغباس ةفافل

 .ةأرملل ةبسنلاب ًاضيأ انه لاقي هندب نم عضاوم يف بيطو طونح نم عضوي امو هبيبطتو لجرلا

 :(041؟)ةيفنحلا دنع : ًاعلاث - ١15

 نيك يف :هتببلا ويف 4 ةقرخو «.ةفافلو ءرازإو ءرامخو «عرد :باوثأ ةسمخ هيف نفكت ام رثكأ

 نهلوان ىتح ًابوث ًابوث اهنفك يف هتنبا نلسغ يتاوللا لوان لَك يبنلا نأ ةيطع مأ نع يور امل ةأرملا
 .اهييدت نيب يب طيرت ةقرح نهرخأ باوثأ ةسمخ

 ةلاح يف رتسلا ىنعم نأل ؛رامخو ءءادرو ءرازإ :باوثأ ةثالث ةأرملا هيف نفكت ام ىندأو

 نأ هركيو .توملا دعب كلذكف ,جرختو اهيف يّلصت نأ زوجي ىتح باوثأ ةثالثب لصحي ةايحل

 .نيبوث يف ةأرملا نفكت

 )9ه١541١( «عئادبلا» ج1١ ٠7-708
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 3 مث «لجرلا نيفكت يف انّيب امك ًارتو ًالوأ - بيطلا دوعب رخبت يأ - نافكألا رّمجُت نأ يغبنبو

 9 لاقي .فنألاو ةهبجلاك هدجاسم عضاوم يف وأ لجرلا نافكأ يف بيطلاو طونحلا نم هانلق ام

 .اهندب يف عضاوم يفو اهنافكأ يف عضوي امو ةأرملل ةبسنلاب ًاضيأ

 : هنيفكت دعب تيملا ليبقت 8

 هللا يضر  قيدصلا ركب ابأ اهابأ نأ  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع يراخبلا مامإلا جرخأ

 فشكف «- لي هللا لوسر تام ذإ ينعت  ةربح دربب ىججسم وهو ِعكَي هللا لوسر ىلع لخد  هنع

 ىور امك .خلإ . .هللا يبن اي يمأو تنأ يبأب :لاقف «ىكب مث هلّبقف هيلع ٌبكأ مث ههجو نع

 « يكبأو ههجو نع بوثلا فشكأ تلعج يب أ لتق امل :لاق هللا دبع نب رباج نع يراخبلا مامإلا

 ال وأ نيكبت» : لكك يبنلا لاقف ءيكبت ةمطاف يتمع تلعجف .يناهني ال كك يبنلاو ءينوهنيو
 ,0415:7(هومتعفر ىتح اهتحنجأب هلظت ةكئالملا تلاز ام نيكبت

 فشك نم نيثيدحلا يف يذلا ىنعملا :«يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» يف ءاجو

 ثيداحألا هذه يفو : ينالقسعلا رجح نبا لاق مث .هنيفكت دعب هلاحل واسم هتيجست دعب تيملا

 ,04:"ذأكربتو ًاميظعت تيملا ليبقت زاوج

 لبقي كب هللا لوسر تيأر» :تلاق  اهنع هللا يضر - ةشئاع نع «(هنئس» يف دواد وبأ جرخأو

 ا .«ليست عومدلا تيأر ىتح تيم وهو نوعظم نب نامثع
 ثيدحلا يفو ««مالسلاو ةالصلا هيلع هل يعاضر خأ نوعظم نب نامثع» :هحرش يف ءاجو

 .2"زئاج هيلع ءاكبلاو توملا دعب ملسملا ليبقت نأ ىلع ليلد
 :ثوملا لبق نفكلا دادعإ ٠-2

 : هنأشب ةئسلا يف ءاج ام أ

 تءاج ةأرما نإ» :لاق  هنع هللا يضر  لهس نع «هحيحص» يف يراخبلا مامإلا جرخأ

 لكي يبنلا اهذخأف ءاهكوسكأل تئجف يديب اهتجسن :تلاق ءاهتيشاح اهيف ةجوسنم ةدربب لي يبنلا
 : موقلا لاق .اهنسحأ ام اهينسكا :لاقف نالف اهنّسحف ءهرازإ اهنإو ءانيلإ جرخف ءاهيلإ ًاعناتحتم

 ام هللاو ينإ :لاق .دري ال هنأ تملعو هتلأس مث ءاهيلإ ًاجاتحم لك يبنلا اهسبل «ثنسحأ ام

 )١5160( «7ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ص”21١ 1١١4.

 )١41١51١( ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ” 2ص©١١60.

 )١51519( 427”ص 48ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعو .
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 ."19مهنفك تناكف :لهس لاق .ىنفك نوكتل هتلأس امنإ ءهسبلأل هتلاس

 نم هريغ ىلع هاري ام ناسنإلا ناسحتسا زاوج ىلع ليلد ثيدحلا يف :هحرش يف ءاجف

 .كلذ هل 4-2 يح. هئم ةيلطب: هل 0 امإو ءاهردق هفرعيل امإ ءاهريغو سبالملا

 0 :ةيفاشلا ضعب لاقو 6 لا

 ,"41"ةكربلاو حالصلا هيف دقتعي رثأ نم وأ ءاهلحب قثي ةهج نم هليصحت يف دهتجي

 : ةلأسملا هذه يف ةلبانحلا لاوقأ - ب 2-1

 ٍيلصي هنفك لجرلا ذختي :دمحأل تلق :دواد وبأ لاق» : : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو

 ًاديدج نوكي نأ ينبجعي : لاق . انسح هآرف ؟هنفكل هعضيو هلسغي مث هيف مرحي :تلق وأ ءامايأ هيف

 .047*هسندي ىتح هسبلي نأ هركو .ًاليسغ وأ

 قيرطب هليصحت يأ لحل نفكلا دادعتساب سأب الو» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يفو

 مث ءهيف مرحي وأ - هوحنو بوثلا يف يأ هيف يلصي :دمحأ مامإلل ليق .هيف ةدابعل وأ  لالح

 ,24132توملل دادعتسالاو ةدابعلا رثأ نم هيف امل ًائسح هآرف ؟هنفكل هعضيو هلسغي

 عطقي ةهج نم» هدادعإو هريضحت ناك اذإ ناسنإلا توم لبق نفكلا ريضحت ةيعفاشلا زاجأو

 ذئنيح هراخدا نإف كلذ وحنو دابعلا وأ ءاملعلا نم ريخلا لهأ ضعب رثأ نم وأ اهلحب

 , 2141779 (تنسح

 )١41( 147"ص .؟ج («يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرشو .

 )١5154(54 2ص 77ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش ١ .

 )١15156( 47ص .؟7ج «ينغملا» .

 )١4155( "84ص .١1ج (عانقلا فاشك» .

 .154ص .8هج («بذهملا حرش عومجملا» )١516(
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 نسال ىعلل
 هئفدو هيلع ةالصلاو .تيملا لمح

 :ثحبلا جهنمو .ديهمت 2-1

 نم هيلع يّلصي هونفدي نأ لبقو .هنفدل مهريغ وأ هلهأ هلمح تيملا نيفكتو ليسغت مت اذإ
 . هربق يف هعضوب نفدي مث «نيملسملا نم هيلع ةالصلا هل رسيتي

 : يلاتلا وحنلا ىلع بلاطم ةثالث ىلإ ثحبملا اذه مسقن ءاذه ىلعو

 .تيملا لمح :لوألا بلطملا

 . هيلع ةالصلا :يناثلا بلطملا
 .هنفد :ثلاثلا بلطملا

 تيملا لمح
 (ةزانجلا لمح)

 : ةزانجلا فيرعت - ١١17

 هيلع شعنلا ىلع قلطت امك .«تيملا ىلعو شعنلا ىلع قلطت  ميجلا رسكب  ةزانجلا

 .هسفن تيملا وأ تيملا هيلع شعنلا اهب ديرن ةزانجلا ةملك انلامعتسا يف نحنو 20417تيملا

 :ةأرملا شعن قوف عضوي ام 64

 بوث هقوف كرتي ةبقلا لثم ديرجلا وأ بشخلا نم ءيش ةأرملا ريرس قوف كرتي نأ بحتسيو

 اهل عنص نم لوأ  اهنع هللا يضرو  ِكي هللا لوسر تنب ةمطاف نأ يور دقو ءاهل رتسأ نوكيل
 , 041 5ة)اهرمأب كلذ

 )١15154( نص .١1ج «طيسولا مجعملا» ,* 5٠ص ء١1ج .ريثألا نبال «ةياهنلا» ١1٠.

 )١5159( 4"ص ء7١ج «ينغملا» 0 .
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 ١١51/6 ءاسنلا نود لاجرلا اهلمحي ةزانحلا :

 .كلذل يراخبلا مامإلا جتحا دقو .ةأرما تيملا ناك ولو ءاسنلا نود لاجرلا اهلمحي ةزانجلا

 - ةزانجلا تعضو اذإ» :لاق ِكك هللا لوسر نأ يردخلا ديعس يبأ نع «هحيحص» يف هجرخأ امب
 اكسل . مهقانعأ ىلع لاجرلا اهلمتحاو

 ىوقأ مهنأل ؛ةأرما ةتيملا تناك نإو لاجرلا الإ ةزانجلا لمحي الو : يوونلا مامإلا لاقو

 ,041792هندب ضعب ةزانجلا لماح نم فشكنا امبرو «تافيعض ءاسنلاو ,كلذل

 دب ال ةزانجلا نإف» :ءاسنلا نود ةزانجلا لاجرلا لمح ليلعت يف ينالقسعلا رجح نبا لاقو

 ىلإ يضفيف لاجرلاب نهطالتخا ىلإ ةعيرذ كلذ ناكل ءاسنلا اهلمح ولف ,لاجرلا اهعّيشي نأ

 وهو «ًابلاغ فاشكنالا ةنظم اهب عارسإلاب رمألاو قانعألا ىلع ةزانجلا لمح يف نإ مث .ةنتفلا

 فيكف ابلاغ ىتوملا ةدهاشم نع نهسوفن فعض عم رتستلا بوجو نم نهنم بولطملل فلاخم
 ,04179هعضوو هلمح دنع ّنهتحارص نم فقوتي ام عم ؟لمحلاب

 :004179ةزانجلا لمح ةيفيك ١5

 :لاق هنأ دوعسم نب هللا دبع نع يور امل , عبرألا اهبناوج نم رفن ةعبرأ اهلمحي ةزانجلا

 ةزانج مكدحأ عبتا اذإ» :دوعسم نبا نع ةياور يفو . عبرألا اهبناوج نم ةزانجلا لمحت نأ ةنسلا

 « «(هنئئس» يف ديعس هأور . «ةنسلا نم هنإف «رذيل وأ دعب عوطتيل مث «عبرألا ريرسلا بناوجب ذخأيلف

 .كك يبنلا ةنس يضتقي اذهو

 سأر دنع نم ىنميلا هفتك ىلع ىرسيلا ريرسلا ةمئاق عضيف أدبي نأ نونسملا عيبرتلا ةفصو

 ةمئاقلا ىلإ اضيأ دوعي مث «ىنميلا هفتك ىلع تيملا لجر دنع نم ىرسيلا ةمئاقلا عضي مث تيملا

 .هيلجر دنع نم ىنميلا ىلإ لقتني مث «ىرسيلا هفتك ىلع اهعضيف تيملا سأر دنع نم ىنميلا

 . ىلينحلا ةمادق نبا اهركذ امك ةزانجلا لمح ةفص يه هذهو

 :«هعئادب» يف هللا همحر لاق ثيح ليلعتلا عم يناساكلا ركذ امك اهلمح ةفص ًاضيأ يهو
 نع انيور امل ةعبرألا بناوجلا نم اهلمحي نأ هل يغبني ةزانجلا لمح يف ةنسلا لامك دارأ نمو»

 )١4170( ص ءا"ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» 187 .

 1١١/١5 1١( الج «ملسم حيحصل يوونلا حرش» ص"١.

 ٍ تأ نم 25ج أي )١517( 21ج «عئادبلا» «57/8-4/,51ص «.'؟ج «,ىلبنحلا ةمادق نبال «ىنغملا» ص٠١9".
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 ةزانجلا مدقم عضيف عبرألا اهبناوج ىلع ةزانجلا ىلع رودي ناك هنأ  امهنع هللا يضر رمع نبا

 نأل اذهو .هراسي ىلع اهرخؤم مث .هراسي ىلع اهمدقم مث .هنيمي ىلع اهرخؤم مث ؛هنيمي ىلع
 نيميو لماحلا نيميب ةيادبلا تلصح اذكه لمح اذإو ءيش لك يف نمايتلا بحي ناك ِدكَي يبنلا

 امنإ ءيشلاب ةيادبلاو ةزانجلا لوأ مدقملا نأل ؛رخؤملا نود مدقملا نميألاب انأدب امنإو .تيملا

 هراسي ىلع رسيألا اهمدقم عضو ول هنأل ؛هنيمي ىلع نميألا اهرخؤم عضي مث .هلوأ نم نوكت

 رسيألا اهرخؤم عنضو وأ كلذ لعف ول هنألو ؛لضفأ اهفلخ يشملاو ءاهمامأ يشملا ىلإ جاتحال

 كلذك لعف ول هنأل ؛هراسي ىلع رسيألا اهمدقم عضي مث .نميألا ىلع رسيألا مّدقل هراسي ىلع

 .«لضفأ وهو اهفلخ يشميف ةزانجلا فلخ غارفلا عقي

 هنأب اجتحم «هعئادب» يف يناساكلا لاق امك تاوطخ رشع بناج لك نم لمحي نأ يغبنيو
 .«ةريبك نيعبرأ ترّْفك ةرطخ نيعبرأ ةزانج لمح نم» :فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يف ءاج دق

 ١١61/1 - ةزانجلاب عارسإلا :

 ظفللاو ل هلع هللا يضر - ةريره يأ نع ملسمو , يراخبلا : ناليلجلا نامامإلا جرخأ

 كي ْنِإو ءهيلإ اهنومدقت ٌريخف ًةحلاص كت نإف ةزانجلاب اوعرسأ» :لاق لكك يبنلا نع .يراخبلل
 , 9"011(مكباقر نع هنوعضت رك كلذ ىوس

 قوف ام عارسإلاب دارملاو .هبوجوب مزح نبا لاقو .بابحتسالل ةزانجلاب عارسإلاب رمألاو
 .ةيفنحلا لوق وهو فلسلا ضعب هلمح اذه ىلعو .داتعملا يشملا

 نأ ىلع روهمجلاو .بّبْخلا نود نيعرسم ةزانجلاب نوشمي : يفنحلا «ةيادهلا» بحاص لاقو
 .ديدشلا عارسإلا هركيو داتعملا يشملا قوف ام عارسإلاب دارملا

 ثودح هعم فاخي ديدش عارسإ ىلإ يهتني ال ثيحب نكلو عارسإلا بحتسي هنأ لصاحلاو
 . عيشملا وأ لماحلا ىلع ةقشم وأ تيملاب ةدسفم

 ىدأ امبر ؤطابتلا نألو ؛نفدلا ىلع تيملاب أطابتي ال نأ ثيدحلا دوصقم : يبطرقلا لاقو

 , 01377لايتحخالاو ىهابتلا ىلإ

 )١51415( الج «ملسم حيحصا) 21875ص 27ج « يراخبلا حيحص)» ص؟١١.

 )١11/6( » «عئادبلا» 4/7 ص 2. 75ج «ينغملا» «84١2ص 27ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش ج1١

 ص38١9.
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 ١4 هشعن ىلع وهو تيملا هلوقي ام :

 تعضو اذإ» :لوقي ِةْلَك يبنلا ناك :لاق هنأ يردخلا ديعس يبأ نع يراخبلا مامإلا عرخا

 ريغ تناك نإو , ينومّدق :تلاق ةحلاَص تناك نإف ' مهقانعأ ىلع لاعبا اهلمتحاف ةزانجلا

 عمس ولو ناسنإلا الإ يرق ل يو عمسي ؟اهب نوبهذت نيأ اهليو اي :اهلهأل تلاق ةحلاص

 , 04177(قعَصل ناسنإلا

 اهلوبق الإ ملسملا عسي الو كك هللا لوسراهب انربخأ يتلا بيغلا رابخأ نم ثيدحلا اذهو

 .اهب ناميإلاو اهقيدصتو

 :زئانجلا عابتا 6

 عابتاب انرمأ : عبس نع اناهنو عبسب لكي يبنلا انرمأ» :لاق ءاربلا نع يراخبلا مامإلا جرخأ

 .«خلإ . . مولظملا رصنو ,يعادلا ةباجإو . ىضرملا ةدايعو .زئانجلا

 ىلع ملسملا نحو :لوقي لكي هللا لوسر تعمبي : لاق ةريره يبأ نع ًاضيأ يراخبلا جرخأو

 تيمشتو .ةوعدلا ةباجإو .زئانجلا ٌحابناو ١ ضيرملا ةدايعو .مالسلا 1 : لمح ملسملا

 , 2314179( سطاعلا

 عابتاب لك هللا لوسر انرمأ :ءاربلا لوقب جتحاو ةمادق نبا لاق امك ةنس زئانجلا عابتاب رمألاو

 .هانركذ يذلا يراخبلا ثيدح نم ءزج وهو 22439 زئانجلا

 :زئانجلا عابتا عاونأ 2-6

 :2419برضأ ةثالث ىلع .يلبنحلا ةمادق نبا لاق امك ءزئانجلا عابتاو

 دقف تيّلص اذإ :تباث نب ديز لاق .فرصني مث اهيلع يلصي ىتح ةزانجلا عبتي نأ :اهدحأ
 ىلإ اهعبتي ملو زئانج ىلع ىلص يصحأ ال ام دمحأ ت تيأر : دواد وبأ لاقو .كيلع يذلا تيضق

 . نذأتسي ملو ربقلا

 دهش نم» :ِهِلك هللا لوسر لوقل نفدت ىتح فقي مث «ربقلا ىلإ ةزانجلا عبتي نأ : يناثلا

 .184-1845ص اج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» )١1411/5(

 .7١1ص ,7ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» )١4111(

 . 49ص 17ج «ينغملا» )١15118(

 )١1411/9( 47-275/هص .7ج «ينغملا» .
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 ؟ناطاريقلا امو :ليق .ناطاريق هل ناك نفدت ىتح اهدهش نمو ءطاريق هلف يّلصي ىّتح ةزانجلا
 .«نيميظعلا نيلبجلا لثم :لاق

 يور هنإف ةمحرلاب هل وعديو «تيبثتلا هل هللا لأسيو .هل رفغتسيف نفدلا دعب فقي نأ :ثلاثلا

 نآلا هنإف ٌتيبثتلا هل هللا اولأساو هل اورفغتسا» :لاقو فقو ًاتيم نفد اذإ ناك هنأ ِِلكك ىبنلا نع
 "0 معو

 7 .«لاسي

 :زئانجلا عابتا رجأو لضف 2-0١

 هللا يضر  ةريره يبأ نع  ىلاعت هللا امهمحر  ملسمو يراخبلا :ناليلجلا نامامإلا ىور
 ,0414:)رجألا نم طاريق هلف ةزانج عبت نم» : لاق ع هللا لوسر تعمس :لاق  هنع

 دهش نم» : هلك هللا لوسر لاق :لاق  هنعغ هللا يضر - ةريره يبأ نع امهل رخآ ثيدح يفو

 ؟ناطاريقلا امو :ليق .ناطاريق هلف نفدت ىتح اهدهش نمو . طاريق هلف اهيلع يلصي ىتح ةزانجلا

 ,(04149(نيميظعلا نيلبجلا لثم :لاق

 نم ةزانجلا عم يقب نمل الإ لصحي ال رجألا نم يناثلا طاريقلا نإ» : يوونلا مامإلا لاقو

 ءاهيلع ةالصلاو اهعابتاب لصحيف لوألا طاريقلا امأ .اهنفد نم غرفي نأ ىلإ اهيلع ىلص نيح

 .«رجألا نم ناطاريق اهنفد روضحو اهيلع ةالصلاو ةزانجلا عابتاب عومجملا نوكيف
 ىلع لدي ثيدحلا اذهو .ىلاعت هللا دنع مولعم باوثلا نم رادقم طاريقلا» : يوونلا لاقو

 .24149:نيميظعلا نيلبجلاب هلثم هنأل ؛ عضوملا اذه يف هرادقم مظع

 ىلع ضحلاو .هرمأب مايقلاو تيملا دوهش يف بيغرتلا اهنم ةريثك دئاوف ثيدحلا اذه يفو
 هميركتو هللا لضف ميظع ىلع هيبنتلاو .هنفد دوهشو هيلع ةالصلاو .هتزانج عابتاو هل عامتجالا

 . هّتوم دعب هرمأ ىلوتي نمل باوثلا ريثكت يف ملسملل

 نع امإو ,ماهفألل ًابيرقت امإ :نازوألا ةبسنب لامعألا ريدقت ًاضيأ :ةيدحلا اذه يفو
 ل1 مظتم د

 )١1518( الج «ملسم حيحصا» 197١2ص .”ج «يراخبلا حيحص» ص١١ 5

 )١14181( الج «ملسم حيحص» 2ل1و56ص 27ج «يراخبلا حيحص» ص؟١3-1١1 5

 )١5187( 198ص ,”ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» .

 5. وك



 :زئانجلا عابتاب رمألا ةمكح نم 2-5

 ماركإ -زئانجلا عابتا  عابتالا عرش يف رسلا» :- ىلاعت هللا همحر  يولهدلا مامإلا لاق

 اعدلل نينمؤملا نم ةحلاص ةمأ عامتجا ىلإ ًاقيرط نوكيلو ؛ءايلوألا بولق ربجو .«تيملا

 ىهنيو «نفدلا نم غرفي نأ ىلإ اهل فوقولا يف بغر كلذلو «نفدلا يف ءايلوألا ةنواعمل ًاضرعتو
 ,14149,عضوت ىتح دوعقلا نع

 :زئانجلا ءاسنلا عابتا - ١٠88

 :ةلأسملا يف ثيداحألا :ًالوأ

 نع انيهن» :تلاق  اهنع هللا يضر  ةيطع مأ نع  ىلاعت هللا همحر  يراخبلا مامإلا جرخأ

 نع لكك هللا لوسر اناهن : يأ ,«انيهن» :اهلوقب دوصقملاو ."415”«انيلع مزعي ملو زئانجلا عابتا
 ةنيدملا ِلكي هللا لوسر لخد امل :تلاق ةيطع مأ نع يناربطلا هاور ام اذه ديؤيو .زئانجلا عابتا

 ينثعب نكيلإ هللا لوسر ٌلوسر ينإ :لاقف باطخلا نب رمع انيلإ ثعب مث ءتيب يف ءاسنلا عمج
 .«ةزانج يف جرخن نأ اناهنو . . .ًائيش هللاب نكرشت ال نأ ىلع نكعيابأل ٌنكيلإ

 انيلع دكأ امك عنملا يف انيلع دكؤي مل : يأ «انيلع مزعي ملو» :يراخبلا ثيدح يف اهلوقو
 . ميرحت ريغ نم زئانجلا عابتا انل هرك :تلاق اهنأكف تايهنملا نم هريغ يف

 لاقو .ملعلا لهأ روهمج لاق هبو .هيزنت يهن يهنلا نأ ةيطع مأ قايس رهاظ : يبطرقلا لاق

 .2417تاجرد ىلع عراشلا نم يهنلا ىلع ةلالد ةيطع مأ ثيدح يف :بلهملا

 :لاقف . سولج ةوسن اذإف لك هللا لوسر جرخ :لاق يلع نع «هننس» يف هجام نبا جرخأو
 .ال :نلق ؟نلمحت له :لاق .ال :نلق ؟نلسغت له :لاق ةزانجلا رظتنن :نلق ؟نكسلجي ام

 تاروزأم نعجراف :لاق .ال :نلق ؟ىلدي نميف  ربقلا ىف ةزانجلا نيلدت يأ - نيلدت له :لاق

 2 1 , 04149(تاروجأم ريغ

 يف ءاج دقف .هوركم عابتالا اذُه نأ زئانجلا ءاسنلا عابتا يف ءاهقفلا لاوقأو :ًايناث- 4

 انيهن» :تلاق ةيطع مأ نع يور امل زئانجلا ءاسنلا عابتا هركيو» : يلبنحلا ةمادق نبال (ينغملا»

 )١4185( .؟7ج ,يولهدلل «ةغلابلا هللا ةجح» ص4١ .

 )١14186( 4ص 27ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ١4 .

 )١14185( اج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ص١48 .

 )/١5181( .ةه0 "ه٠ ؟”ص ,.١ج «هجام نبا نئس»
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 .ةشئاعو ةمامأ وبأو .رمع نباو (دوعسم نبا كلذ هركو .«انيلع مرعي ملو زئانجلا عابتا نع

 , 04148 (قاحسإو « يعازوألاو . ىعخنلاو «نسحلاو «قورسمو

 : (عييشتلا ةيفيك) اهفلخو ةزانجلا مامأ يشملا 6 ١-

 ركب ابأو ب يبنلا تيأر» :لاق هيبأ نع .ملاس نع .يرهزلا نع .يذمرتلاو دواد وبأ جرخأ
 ,(01149(ةزانجلا مامأ نوشمي رمعو

 نع كلذ يور ,لضفأ ةزانجلا مامأ يشملا نوري ملعلا لهأ رثكأ : يلبنحلا ةمادق نبا لاقو

 نب مساقلاو «ريبزلا نباو يلع نب نسحلاو «ةريره يبأو ءرمع نباو ,نامثعو ءرمعو ءركب يبأ
 . ىعفاشلاو «كلامو ىدمحأ بهذم وهو , يرهزلاو .ملاسو دمحم

 نبا هيبأ نع .ملاس ثيدحب «لضفأ ةزانجلا مامأ يشملا» :لوقلا اذهل ةمادق نبا جتحاو

 نأ ةزانجلا يف ةنسلا :رمع نبا لوقب جتحا امك .هانركذو يذمرتلاو «دواد وبأ هجرخأ يذلا رمع
 نألو ؛ةزانجلا مامأ نوشمي اوناك رمعو ركب ابأو لك يبنلا نأ تبث :رذنملا نبا لاق . اهمامأ يشمي

 .هل عوفشملا مدقتي عيفشلاو .تيملل ءاعفش ةزانجلل نيعيشملا

 دوعسم نبا نع يور امل لضفأ ةزانجلا فلخ يشملا نأ ىلإ ةيفنحلا بهذو 2-15

 يورو «اهمّدقت.نم اهعم سيل «ةعباتب تسيلو ةعوبتم ةزانجلا» : لكك يبنلا ىلإ اعوفرمو هيلع افوقوم
 .ذاعم نب دعس ةزانج فلخ .يشمي ناك هنأ ِةلك يبنلا نع

 ىلع ةبوتكملا لضفك اهمامأ يشملا ىلع ةزانجلا فلح يشملا لضف : دوعسم نبا نعو

 .لضفأ ناكف ظعتيف «ةزانجلا نياعي هنأل ؛ظاعتالا ىلإ برقأ اهفلخ يشملا نألو «ةلفانلا

 سانلا ىلع رمألا ليهستو زاوجلا نايبل - ةزانجلا مامأ يشملا يف يأ كك يبنلا نع يورملاو

 ازئاج ناك ةزانجلا مامأ ناسنإلا ىشم ولف اذه عمو .رمعو ركب يبأ لعف ليوأت وهو . ماحدزالا دنع

 ام ىلع ةلمجلا يف كلذ اولعف  امهنع هللا يضر  رمعو ركب ابأو لكك يبنلا نأل ؛ عساو رمألاو
 اهءارو يشملاو زئاج لكلاف هحجرأ ام اذهو «'4'*")اهيلع لكلا مدقتي نأ هركي هنأ ريغ انركذ

 . لضفأ

 )١54184( ؟4ال/ص .؟ج «ينغملا» .

 )١51894( 88ص . 4ج «يذمرتلا عماج» 2؟"؟4 ص 28ج «دواد يبأ ننسو .

 ) )15194٠ص «1ج «عئادبلا» ٠١4 ١"
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 : ةرايسلاك اهوحنو ةبادلا ىلع ةزانجلا لمح - 141/

 لهف ءاهلمح ةيفيك انّيبو ءءاسنلا ال لاجرلا لبق نم اهلمح ةزانجلا لمح يف ةنسلا نأ انركذ

 ؟باودلا روهظ ىلع اهلمح زوجي

 :- هللا همحر  لاقف يبصلا ةزانج نع ملكتي وهو يناساكلا مامإلا ةلأسملا هذه ىلإ قّرطت

 يبصلا نأل ؛ةباد ىلع ةزانج عضوت نأ هركيو ؛لاجرلا اهلمحي نأ لضفألاف يبصلا ةزانج امأو»

 يف مارتحالاو ةماركلا ىنعمو «غلابلا ىلع ىلصي امك هيلع ىلصي اذهلو ؛ غلابلاك مرتحم مركم
 مرتحملا ةناهإو «ةعتمألا لمح هبشي هنأل ؛هل ةناهإف ةبادلا ىلع لمحلا امأف . يديألا ىلع لمحلا

 ةماركلا ىنعم نأل ؛ًابكار هل لماحلا نوكي نأ وهو ةباد ىلع بكار هلمحي نأب سأب الو .هوركم

 , 14111( لصاح

 هذه نم ىنثتساو .هركذ امل هوركم ةبادلا ىلع ةزانجلا لمح نأ يناساكلا مالك نم حضاوو

 .ةبادلا بكار لبق نم لفطلا ةزانج لمح ةهاركلا

 : ةجاحلل زاوحجلا حجارلا 2-4

 تعد اذإ نكلو .اهيلع وأ ةرايسلا يف ةزانجلا لمح هركي يناساكلا مامإلا هلاق ام ىلعو

 نيل ةزاتجللا لمجلس نم +. دعب ةنيدملا نع ةديعبة ةربقملا تناك ول امك زاج كلذ ىلإ ةجاحلا

 .روظحملا حيبت ةرورضلاو ءةرورضلا ةلزنم لزنت ةجاحلا نألو ؛ يديألا

 لخدم ىلإ لوصولا دنع اهوحنو ةرايسلا رهظ ىلع نم ةزانجلا لزنت نأ ىرأ اذه عم نكلو

 الف «ةربقملا ىلإ ةرايسلاب ةزانجلا لقنب يفوتسا ةرورضلا قح نأل ؛ربقلا ىلإ لمحت مث ةربقملا

 دا يالا احلا ردا ع

 ١8 زئانجلا عابتا يف تارايسلاو باودلا بوكر :

 يشملاب اهعابتا نأ انحجرو ,عابتالا اذه يف ةيلضفألاو زئانجلا عابتا يف ءاهقفلا لاوقأ انركذ

 زئانجلا عابتا يف زوجي له :انه لأسنو .اهفلخ يشملاب اهعابتا لضفألاو زئاج اهفلخ وأ اهمامأ
 ؟رضاحلا انتقو يف تارايسلاك اهوحنو باودلا بوكر

 نع ولخي ال كلذ نأل ؛ةزانجلا مدقتي نأ بكارلل هركيو»د : يناساكلل «عئادبلا» يف ءاج
 ش , (14159عسانلاب ررضلا 3

 )١4١91( 30ج «عئادبلا» ص١9" . ١141945( «عئادبلا» ج١« ص٠١".

 دكة 



 امنإو هوركم ريغ هتاذب ةزانجلا عييشت يف باودلا بوكر نأ يناساكلا مامإلا مالك نم مهفيف

 . ةزانجلا مدقتي نأ بكارلل هوركملا

 انجرخ :نابوث لاق ءزئانجلا عابتا يف بوكرلا هركيو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو
 متنأو مهمادقأ ىلع هللا ةكئالم نإ ؟نوحتست الأ :لاقف انابكر اسان ىأرف ةزانج يف ِةكَي يبنلا عم

 , 04155 يذمرتلا هاور «باوُدلا روهظ ىلع

 ىف ءاج دقو .241549 ىلاعت هللا همحر  ةمادق نبا لاق امك يذمرتلا هاور ثيدحلا اذهو

 نع دواد وبأ جرخأ ام هضراعيو «ةزانجلا فلخ بوكرلا ةهارك ىلع لدي ثيدحلاو» :هحرش

 اهمامأو اهفلخ يشمي يشاملاو .ةزانجلا فلخ ريسي بكارلا» :لاق لَك يبنلا نأ ةبعش نب ةريغملا

 . . .اهنم ابيرق اهراسيو اهنيمي نعو

 روذعملا قح يف ةريغملا نع دواد يبأ ثيدح نأ اهنم :هوجوب نيثيدحلا نيذه نيب عمجلاو

 قح يف - هحرش مدقت يذلا يذمرتلا ثيدح  بابلا ثيدحو .كلذو حنو جرع وأ للش وأ ضرمب

 نوكيف زاوجلا ىلع لدي امنإو ,ةهاركلا مدع ىلع لدي ال ةريغملا ثيدح نأ اهنمو .روذعملا ريغ

 , 01135 ©ةهاركلا عم ًازئاج بوكرلا

 :ةجاحلل زئانجلا عابتا يف بوكرلا زاوج حجارلا

 وأ ًاضيرم ةزانجلا عبتم نوكي نأك ةجاحلا دنع زئانجلا عابتا يف بوكرلا زاوج .حجارلاو

 ناكم نع ةديعب ةربقملا تناك اذإ نيعيشملا عيمجل اهعابتا يف بوكرلا زوجي كلذكو .ًاريبك ًاخيش
 ةربقمل ةبسنلاب نآلا لاحلا وه امك مادقألا ىلع ًايشم اهعابتا نيعيشملا ىلع هعم قشي ًادعب ةزانجلا
 ىلع اهعم قشي ال ةفاسم ىلع تناك وأ ةديعب ةربقملا نكت مل اذإ امأ .دادغب لهأل ةبسنلاب خركلا

 يف وأ باودلا ىلع بوكر مهو اهعابتا مهل هركي هنإف .مهمادقأ ىلع ًايشم اهعابتا نيعيشملا
 . تارايسلا

  7 05١ةزانحلا فلخ ريسي بكارلا :

 وبأ جرخأ دقف «ةزانجلا فلخ ريسي نأ يغبنيف .بكار وهو اهعابتا ةزانجلا هديل اسافر
 اهفلخ يشمي يشاملاو ةزانجلا فلخ ريسي بكارلا» :لاق هنأ ِِلكي هللا لوسر نع «هننس» يف دواد

 .47ص . 14ج «يذمرتلا عماج» )١5145( . 40ص .؟ج «ينغملا» )١1194(

 .97"ص «.4ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» )١4196(

 دلاة 



 .04155)«اهنم ًابيرق اهراسي نعو اهنيمي نعو اهمامأو
 فلخ يأ  اهفلخ نوكي هنأ يف اوفلتخا مهملعأ ال» :بكارلا يف يباطخلا مامإلا لاقو

 نعو اهمامأو اهفلخ يشمي يشاملاو «ةزانجلا فلخ ريسي بكارلا» هك يبنلا لوقل - ةزانجلا

 عضوم هنأل ,ةاشملا يذؤي ةزانجلا مامأ بكارلا ريس نألو .("41*'اهنم ابيرق اهراسي نعو اهنيمي

 ,41؟4سانلاب ررضلا نم كلذ ولخي الف ,مهيشم

   -07عوجرلا يف بوكرلا ةحابإ :

 حادحدلا نبا ةزانج َعَبْنأ كك يبنلا نأ» :ةرمس نب رباج نع «هعماج» يف يذمرتلا جرخأ

 ,"4155«سرف ىلع عجرو ايشام

 لاقو .ةزانجلا عييشت نم فارصنالا دنع بوكرلا زاوج ىلع ليلد هيف :هحرش يف ءاجو

 ةحابإ هيف : يوونلا لاقو .ةدابعلا ءاضقنال اقافتا ةزانجلا نم عوجرلا يف بوكرلا هركي ال : ءاملعلا

 .2:'"ةاهعم باهذلا يف بوكرلا هركي امنإو «ةزانجلا نع عوجرلا يف بوكرلا
 ١1 ةزانجلا عبتتمل بحتسي ام :

 هيلإ ريصي اميو توملاب أظعتم هلآم يف ًاركفتم ًاعشختم نوكي نأ ةزانجلا عبتتمل بحتسي
 لاح امنإو ءرورسو كحض لاح لاحلا سيلف ؛كحضي الو ءايندلا ثيداحأب ثدحتي الو «تيملا

 ىأرو .اهب لوعفم وه ام ريغب يسفن تثدحف ةزانج تعبت ام :ذاعم نب دعس لاق ءركفتو ظاعتا
 كتملك ال ؟ةزانجلا عبتت تنأو كحضتأ :هل لاقف .ةزانج يف كحضي ًالجر فلسلا ضعب

 , 04: 5دبأ

 :ةزانجلا عييشت يف هركي ام - 4

 :رانلاو ةحاينلا هركت أ

 عبتت الد :لاق هك يبنلا نع  هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع «هلئنس) يف دواد وبأ جرخأ

 «؟ج «ينغملا» )١519430( . 550-458ص مج «دواد يبأ نئس» )١5195(

 ١١”7. ص ١1ج «عئادبلا» . 4978 ص «؟ج «ينغملا» )١15194(

 .94ص 14ج «يذمرتلا عماج» )١514(

 .44ص .4ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» )١57٠(

 )١15709( ص «.؟ج «ينغملا» 98]4 .
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 .«ران الو ٍتوصب ةزانجلا

 توص عم يأ (توصب) « يهنلا ىنعمب ربخ «عبتت ال» :فيرشلا ثيدحلا اذه حرش يف ءاجو
 نيب ىشمي الو) ةدايزب ةياور يفو .اهريغ وأ ةرمجم يف رانب اهعابتا هركيف (ران الو) .ةحاينلا وهو

 .249كلذ هركيف توص الو رانب ةزانجلا يدي نيب ىشمُي ال يأ (اهيدي

 : ديشتلا يف ًاقلطم توصلا عفر هركي - ب 2-6

 : كَ يبنلا يهنل ةزانجلا دنع توصلا عفر هركيو : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج

 توصلا عفر نوهركي دلع هللا لوسر باحصأ ناك :رذنملا نبا لاق . (توصب ةزانجلا عبتت نأو

 ,("9'4لاتقلا دنعو .ركذلا دنعو ءزئانجلا دنع :ثالث دنع

 نبا مالسإلا خيش لوق كلذ ديؤي ءاهريغو ةحاينلا لمشت توصلا عفر ةيهارك نأ ودبيو

 ةمئألا بهذم اذه «كلذ ريغ الو ركذ الو ةءارقب ال ةزانجلا عم توصلا عفر بحتسي الد : ةيميتث

 .0"*«ًافالخ هيف ملعأ الو «نيعباتلاو ةباحصلا نم فلسلا نع روثأملا وهو ةعبرألا

 :رافغتساااب توصلا عفر ج ١65

 «دمحأ مامإلاو . يعخنلاو «ريبج نب ديعسو «بيسملا نب ديعس هركو : «ينغملا» يف ءاجو

 لاقو .ةعدب اهنإ :اهنع يعازوألا لاقو .(هللا رفغتسا) :ةزانجلا فلخ لئاقلا لوق قاحسإو
 لاقف .مكل هللا رفغ هل اورفغتسا :لوقي الئاق عمس ذإ ةزانج يف رمع نبا امنيب :ورمع نب ليضف

 هنإف (هللا كمحر ملس) :ةزانجلا فلخ لوقي الو :دمحأ مامإلا لاقو .كل هللا رفغ ال :رمع نبا

 .245"*ريرسلا لوانت اذإ هللا ركذيو لكي هللا لوسر ةّلم ىلعو .هللا مسب :لوقي نكلو ةعدب

 : عضوت ىتح دعقي الف .ةزانجلا عبت نم 617

 .«عضوت ىتح دعقي الف اهعبت نمف ءاوموقف ةزانجلا متيأر

 عضوتو اهولمح نيذلا  لاجرلا بكانم نع عضوت ىتح أع عضوت ىتح : هحرش يف ءاجو

 )*١570( 07ص «.9ج «دواد يبأ نئس حرش دوبعملا نوع» 4 .

 )١5704( 47ص .؟ج «ينغملا» .

 )١470( ص 2174ج (ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» 794-7917 .

 )١15705( 7ص 7١ج «ينغملا» .
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 نوكيف .فقي نأ هل يغبني :لاقي نأ لمتحيف ابكار ناك امإف مايقلاب ٌرمأ دعق نإف «ضرألا يف
 .©"؛*دعاقلا قح يف مايقلاك هقح يف فوقولا

 ال نأ ىأر نمو .عضوت ىتح سلجي ال نأ هل بحسن ةزانجلا عبت نمو» :(ينغملا» يفو

 «ريبزلا نباو «ةريره وبأو ءرمع نباو يلع نب نسحلا لاجرلا قانعأ نع عضوت ىتح سلجي
 , 04" خلإ 0 .قاحسإو . يعازوألاو « يبعشلاو . ىعخنلاو

 ١١4 ةزانحلل مايقلا :

 مايقلا اذه ىلع لد دقو .اهعم سيل نم ىلع ترم اذإ اهل مايقلا ةزانجلل مايقلاب دوصقملا
 اذإ» :لاق ِلَك يبنلا نع «ةعيبر نب رماع نع يراخبلا مامإلا هجرخأ يذلا فيرشلا ثيدحلا

 , 01'؟اهءارو مككرتت يأ ( <فلخت ىتح) : ىنعمو 0 98 0 ىتح اوموقف ةزانجلا متيأر

 , 004531 هزواجت ىتح ماق ةزانج ىأر اذإ رمع نبا ناكو : دمحأ مامإلا كورو

 ةزانج مكدحأ ىأر اذإ» :لاق ٍةِلكك يبنلا نع ةعيبر نب رماع نع يراخبلل رخآ ثيدح يفو
 ,(1401هفلخت نأ لبق ط عضوت وأ 10 وأ ا . 8 ىتح مقيلف اهعم ايشام نكي مل نإف

 ١١848 ملسملا ريغ ةزانجل مايقلا :

 :اهل مايقلا يف ثيداحألا أ

 متيأر اذإ :لاق . يدوهي ةزانج اهنإ هللا لوسر اي :انلقف هب انمقف لكك يبنلا اهل ماقف ةزانج انب ٌرم»
 ,(01419«اوموقف ةزانجلا

 نب سيقو «فينح نب لهس ناكو :لاق ىليل مآ نب نمحرلا دبع نع يراخبلا مامإلا جرخأو

 نم يأ - ضرألا لهأ نم اهنإ :امهل ليقف اماقف ةزانجب امهيلع اورمف ةيسداقلاب نيدعاق دعس

 )١570( اج «ينالقسعلل حرشب يراخبلا حيحص» ص١78-119 .

 )١5704( «؟ج «ينغملا» ص١١١.

 )١5704( «ا“ج «ينالقسعلل حرشب يراخبلا حيحص» صل/ا١2 .

 )١15708( .له ص .4ج «يناكوشلل «راطوألا لين»

 .178ص .*ج «يراخبلا حيحص» )١14751١(

 )١5515( ص ءا"“ج ؛يراخبلا حيحص» ١79 .

-١١6١ 



 تسيلأ :لاقف . يدوهي ةزانج اهنإ :هل ليقف ماقف ةزانج هب ترم هيك يبنلا نإ : الاقف  ةمذلا لهأ

 ل55 اس

 كلذ نأ «أسفن تسيلأ» :هلوقب ةزانجلل مايقلل ليلعتلا ىضتقمو :ثيدحلا اذُه حرش يف ءاجو

 لدي الو «ةزانجلل مايقلا كرت لي هنأو ,بوجولا ال بابحتسالا ىلع لديو «ةزانج لكل بحتسي
 مدع يأ لكي هدوعق» : مرح نيا مامإلا لاق ءاهل مايقلاب رمألا خسن ىلع ةزانجلل طع همايق مدع

 خسنلا نأل ؛ًاخسن نوكي نأ زوجي الو بدنلل رمألا نأ ىلع لدي مايقلاب هرمأ دعب ةزانجلل همايق
 , 045199 ىهن دم كرتب وأ ىهنب الإ نوكي ال

 : ةزانجلل مايقلا ليلعت ل

 دقف .سوفنلا ضبقي يذلا هلل ًاميظعت هيف نأ ةزانجلل مايقلا بابحتسا ليلعت يف اولاق دقو

 اماظعإ نوموقت امنإو :اعوفرم ورمع نب هللا دبع ثيدح نم مكاحلاو .نابح نباو ءدمحأ جرخأ

 عزفلل مايقلا نأل وأ ,«حاورألا ضبقي يذلا هلل ًاماظعإ» :نابح نبا ظفلو .«سوفنلا ضبقي يذلل
 هرمأب نيمئاقلل ميظعتو ناسنإلا حور ضبقب هللا رمأل ميظعت توملا نم عزفلا يفو .توملا نم
 ٠ .204«ةكئالملا مهو كلذ يف ىلاعت

 :رشلاو ريخلاب تيملا ىلع ءانثلا 9

 يبنلا لاقف ءأريخ اهيلع اونثأف ةزانجب اورم» :لاق كلام نب سنأ نع يراخبلا مامإلا جرخأ
 يضر  باطخلا نبرمع لاقف .تبجو :لاقف ءارش اهيلع اونثأف ىرخأب اورم مث .تبجو :هك

 تبجوف أرش هيلع متينثأ اذهو .ةنجلا هل تبجوف ًاريخ هيلع متينثأ :لاق ؟تبجو ام :- هنع هللا

 ,04530(ضرألا يف هللا ءادهش متنأ .رانلا هل

 ريركتو « نيعضوملا يف انالث (تبجو) ةملك ريركت هيف ءاجو نسنأ نع ملسم مامإلا هاورو

 ,04ًانالث (ضرألا يف هللا ءادهش متنأ). :ةرابع

 )١471( ص «"”ج «ينالقسعلل حرشب يراخبلا حيحص» 180-1١94 .

 )١5715( .؟ج «ينالقسعلل حرشب يراخبلا حيحص» ص181١ .

 )١14716( ص ."ج «ينالقسعلل حرشب يراخبلا حيحص# 18١ .

 يف دواد وبأو .4-١47ص «4ج «هنئس» يف يئاسنلا هاورو «9778-774 ص .*ج «يراخبلا- حيحص» )١4715(

 ,١ج «هلئلسو يف هجام نباو ,.1560-155ص «.4ج «هعماج» يف يذمرتلاو 230سم .9ج «هنئنس»

 . 58ص

 )١471( 31ج .يرذنملا ظفاحلل ءملسم حيحص رصتخم» ص١"١1 .
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 :يراخبلا ثيدح حرش 2-2

 سانلا ءانث» :- يراخبلا هاور يذلا سنأ ثيدح  ثيدحلا اذهل ينالقسعلا حرش يف ءاج

 نم هيلع ةيشخ ءارطإلا ىلإ ىضفأ اذإ يحلا ناك اا ناك مر زئاج تيملا ىلع ريخلاب

 نوبطاخملا :يأ (ضرألا يف هللا ءادهش متنأ) :هلوقو .هل تتبث يأ (تبجو) :هلوقو .وهزلا
 صوصخم ا نأ نيتلا نبا ىكحو .ناميإلا نم مهتفص را ناك نمو ةباحصلا نم كلذب

 تاقثلاب صتخي كلذ نأ باوصلاو :لاق .مهدعب نم فالخب اهنوقطني اوناك مهنأل ةباحصلاب

 . نيقتملاو

 دق مهنأل ؛ةقسفلا ةداهش ال قدصلاو لضفلا لهأ ةداهش كلذ يف ربتعملا : يدوادلا لاقو

 هودع ىلع ودعلا ةداهش نأل ؛ةوادع تيملا نيبو هنيب نم ةداهش الو «مهلثم نوكي نم ىلع نونثي

 , 114518 لبقت ال

 *١٠١ - ملسم ثيدح حرش :

 .ةقباسلا ةرقفلا يف هيلإ انرشأو سنأ نع هاور يذلا ملسم ثيدحل يوونلا حرش يف ءاجو
 , غلبأ نوكيلو ظفحيل هراركتب مهملا مالكلا ديكوت بابحتسا ثيدحلا اذه يفو» : يوونلا لاقف

 5 راركتو « نيعضوملا يف اثالث (تبجو) راركت هل ملسم ةياور يف ثيدحلا يف درو ثيح

 هلاعفأل ًاقباطم 03 ناكف لضفلا ٍلهأ هيلع ىنثأ نمل ريخلاب ءانثلا اذه نأ :(امهدحأ)

 .ثيدحلاب ًادارم وه 0 كلذ نكي مل نإف ءةنجلا لهأ نم نوكيف

 نأو .هقالطإو همومع ىلع هنأ ءراتخملا حيحصلا وهو .ثيدحلا ىنعم يف : (يناثلا لوقلاو)

 ا ىلاعت هللا مهلأف تام ملسم لك

 «ةبوقعلا هيلع متحت الف هيضتقت هلاعفأ نكت مل نإو ءالم أ كلذ ىضتقت هلاعفأ تناك ءاوس .ةنجلا

 0 0 لا ل ا اذإف ةئيشملا رظخ ىف وه لب

 ءادهش متنأو تبجو) : لَك هلوقو .ءانثلا ةدئاف رهظت اذهبو هل ةرفغملا ءاش دق ىلاعتو هناحبس

 يبنلا تبثأ دقو «ةدئاف ءانثلل نكي مل هيضتقت هلامعأ نوكت نأ الإ كلذ هعفني ال كلذ ناك ولو (هللا
 ش ,04515)(ةدئاف هل دلع

 )١5714( ص .*ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» 770-7794 .

 )١5719( ص ءالج «ملسم حيحصل يوونلا حرش») ١9-5١

-١٠١ 



 يف امأو . حضاو ريخلاب ءانثلا يف اذُهو :يوونلا لوق ىلع ًابيقعت ينالقسعلا رجح نبا لاقو
 نم قح يف كلذ عقي امنإ نكل ,؛كلذك هنأ ثيداحألا رهاظف -رشلاب ءانثلا يف يأ  رشلا بناج

 ,24""”هريخ ىلع هرش بلغ

 اوّيست الد :ِلك هللا لوسر لاق :تلاق  اهنع هللا يضر ةشئاع نع يراخبلا مامإلا جرخأ
 ,(1'045ناومدق ام ىلإ اوضفأ دق مهنإف تاومألا

 :نيثيدحلا نيب قيفوتلا 9

 دقف .تاومألا بس نع ىهنلا ثيدحو .تيملا ىلع رشلاب ءانثلا ثيدح :نيثيدحلاب ينعأو

 ؟امهنيب عمجلاو قيفوتلا نكمي فيكف .ناضراعتم امهنأ ودبي
 -:اهنم تاهيجوتو ةبوجأ ةلمجب كلذ ىلع ءاملعلا باجأ

 ىلع رشلاب ءانثلا هيفو يراخبلا هاور يذلا سنأ ثيدح ىلع مالكلا يف يبطرقلا لاق :ًالوأ
 :ةبوجأ لمتحي تيملا

 ةبيغ ال باب نم نوكيف «هب ًارهظتسم ناك رشلاب هنع ثدحي ناك يذلا نأ :(لوألا)
 .ًاقفانم ناك وأ قسافل

 ظعتيل نفدلا لبق ام ىلع رشلاب ءانثلا زاوجو نفدلا دعب ام ىلع يهنلا لمحي :(يناثلا)

 رشلاب ءانثلا زاوجل ًاخسان نوكيف ًارخأتم تاومألا بس نع ماعلا يهنلا نوكي :(ثلاثلا)
 باوجلا ذُه ىلع ينالقسعلا رجح نبا لاق نكلو . سنأ ثيدح نم دافتسملا تيملا ىلع
 ,04559فيعض هنإ :ثلاثلا

 عنميف رفاكلا امأ ءنيملسملا قح يفو رافكلا قح يف مسقني ٌبسلا نإ :دشر نبا لاقو : ًايناث
 لبق نم ريصي نأك كلذ ىلإ ةرورضلا وعدت ثيحف ملسملا امأو . ملسملا يحلا هب ىذأت اذإ
 , 04559ةداهشلا

 . 39١ ص ."”ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» 15457

 .؟908١ص 2”ج «يراخبلا حيحص (1477؟١1)

 . ١ 98ص 2” ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» (15751؟؟)

 )١517375( 7508-769ص 27ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» .
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 ريخلا ءرملا لاوحأ بلغأ ناك نإف «ةبيغلا ىرجم يرجي تاومألا بس :لاطب نبا لاقو :ًاثلاث
 كلذكف هل ةبيغ الف ًانلعم ًاقساف ناك نإو .عونمم هل بايتغالاف  ةتلفلا هنم نوكت دقو -
 ,011559تثسملل

 ىلع تاومألا بس نع يهنلا ثيدح لمح يدنع هجولاو :ينالقسعلا رجح نبا لاقو :ًاعبار
 ريذحتلا دصقو ةداهشلا ةهج ىلع ناك ام َّنأ عنمي نأ لئاقل لب ليلدلا هصخ ام الإ مومعلا
 , (0177وللا يف بس ىمسي

 ريغ يفو .رافكلا رئاسو قفانملا ريغ يف وه تاومألا بس نع يهنلا نإ : يوونلا لاقو :ًاسماخ

 نمو مهقيرط نم ريذحتلل رشب مهركذ مرحي الف .ءالؤه امأف .ةعدب وأ قسفب رهاظتملا
 . مهقالخأب قلختلاو مهراثآب ءادتقالا

 يف باوصلا وه اذه : يوونلا لاق .هانركذ امم هوحن وأ قافنب ًاروهشم ناك ًارش هيلع اونثأ
 ,(0150تاومألا بس نع ىهنلا نيبو هنيب عمجلا ىفو .هنع باوجلا

 يناثلا بلطملا

 (ةرانجلا) تيملا ىلع ةالصلا

 :اهتيعو رشم ةمكح -,-75

 ىلاعت هللا ىلإ ةعافشلاو «.هل رافغتسالاو هل ءاعدلا تيملا ىلع ةالصلا ةيعو رشم ةمكح

 ىلإ نوكي ام جوحأ وه تقو يف 014" يعفاشلا مامإلا لاق امك تيملل ءاعد يهف , (319همحريل

 نوكتل تيملا ىلع ةالصلا مهل عرش نأ نيملسملا هدابع ىلع هلضفو ىلاعت هللا فطل نم

 . مهقراف يذلا تيملا اذُهل ىلاعت هتمحرل ًاببس مهتالص

 ىلع ةالصلا تعرش امنإو» : «ةغلابلا هللا ةجحو ميقلا هياتك يف يولهدلا مامإلا لاقو

 . 594ص 27ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» )١4774(

 . 2599 ص «7”ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» (151776)

 . ١3ص «ا/ج «ملسم حيحصل يوونلا حرشو )١4775(

 . ١8ص « 5ج «ينغملا» )١57717(

«يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» )0 فففلز
 : ا١مكاةهص 27ج 
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 ةمحرلا لوزن يف غيلب ريثأت هل تيملل نيعفاشلا نينمؤملا نم ةمأ عامتجا نأل ؛تيملا
 ,0177همللع

 :طورش نم اهب قلعتي امو ةالصلا هذه ماكحأ -/

 هيلع ىّلصُي نم نايبو طورش نم اهب قلعتي امو تيملا ىلع ةالصلا  ةالصلا هذه ماكحأو

 دنع قبس اميف هانلصف دق اذه لك ءاهب ةقالع هل امم كلذ ريغو ءاهتيفيكو .ةالصلا هذه تقوو
 .انه هديعن الف .40"2ةالصلا ىلع مالكلا

 ثلاثلا بلطملا

 تيملا نفد

 :تيملا نفد بوجو 2١2١

 هثراوت لمع وهو .هكرت زوجي ال بجاو هربق يف هلازنإ دعب بارتلاب هتاراوم : يأ .تيملا نفد
 ام عم بوجولا ليلد اذهو ,هكرات ىلع ريكنلا عم اذه انموي ىلإ مالسلا هيلع مد ندل نم سانلا

 بوجو نكلو . هتحئار نم سانلا ررضت عم هتمرحل كته ضرألا هجو ىلع هكرت نأ نم هيلإ فاضي

 نفد وهو د دوصقملا لوصحل نيقابلا نع طقس ضعبلا هب ماق اذإ ىتح ةيافكلا ىلع هنفد
 ,014590تيملا

 ملف مهدحأ تام رفس يف ةقفر نأول : ملعلا لهأ لاق ءابجاو تيملا نفد نوكلو 4

 تيم ىلع اورم نيزاتجم نأ ولو . ىلاعت هللا اوصعو اومثأ ءدحأ هب رمي ال عضوم يف هوكرتو هونفدي

 , 019 اوم 01 نفد نود هوكرت نإف «ةأرما وأ ناك اجر هنفدب مايقلا مهمزل ءارحصب

 :تيملا نفد يف ليجعتلا

 ليجعت بحأو :- ىلاعت هللا همحر  يعفاشلا مامإلا لاق .تيملا نفد يف ليجعتلا بحتسيو
 , 0199 هتوم نيبتي ىتح ةانألا تببحأ لكشأ اذإف ءهتوم رهظ اذإ تيملا نفد

 )١5779( ص ءا7ج .يولهدلل «ةغلابلا هللا ةجح» 45١ .

 )١15770( .2511ا/-ه1/7 نم تارقفلا

 )١571( .هج «عومجملا هحرشو بذهملا» «8١ص .١ج «عئادبلا» ص١ 74 .

 )١1577( 717-7117ص هج «بذهملا حرش عومجملا» .

 .7اا/ص .١ج .يعفاشلل «مألا باتك» )١177(
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 :نيملسملا رباقم يف نفدلا 0١

 ىلع ًاررض لقأ هنأل ؛دمحأ مامإلا دنع تويبلا يف نفدلا نم ىلوأ نيملسملا رباقم يف نفدلا

 ةباحصلا لزي ملو .هيلع محرتلاو هل ءاعدلل رثكأو «ةرخآلا نكاسمب هبشأو هتئرو نم ءايحألا

 نفدو «هتيب يف نفد ِخَك يبنلاف :ليق نإف .نيملسملا رباقم يف نوربقي مهدعب نمو نوعباتلاو

 هربق ذختي الكل كلذ لعف امنإ» :- اهنع هللا يضر  ةشئاع تلاق :انلق هبناجب هعم هابحاص

 لعف نم ىلوأ كب هلعفو «عيقبلا يف هباحصأ نفدي ناك كي يبنلا نألو . يراخبلا هاور ,«ًادجسم

 ثيح ءايبنألا نفدي :يور هنألو «هتيب يف نفدلاب هصيصخت ةباحصلا ىأر امنإو .هريغ
 4 47؟9نوتومن

 ؟تيم ربق يف تيم نفدي له 5

 عجريو .ءيش هنم قبي ملو يلب دق تيملا اذه نأ ملعي نأ الإ تيم ربق يف تيم نفدي ال

 . "49. ةلبانحلا حرص اذهبو «ءضرألا كلتب ةربخلا لهأ ىلإ كلذ ةفرعم يف

 راصو «همظعو همسج قحمناو ىلب دق ناك نإو تيملا نأب :اوفاضأو ةيعفاشلا لاق كلذكو

 ربق هنأب سانلا مهوي هنأل ةديدج ربك هناكر ودي ىتح بارتلا هيلع ىوسي نأ زوجي ال هنإف «ًبارت

 مومع ةربقم يف ناكملاو «تيملا مسج نم ءيش هيف قبي مل هنأ عم هيف نفدلا نم نوعنتميف ديدج

 ءابارخ هكرت بجي اذه ىلعو «نيرخآلا نع هيف نفدلا زوجي ناكم زجح زوجي الف «نيملسملا
 .04هيف نفدلا دارأ نم هيف نفديل ًابارخ ءهمسج يلب يذلا تيملا عضوم كرت : يأ

 : ميدق ربق يف ماظع تدجو اذإ  ١ا١ا/لاا#

 فقوتلا بجو هماظع هيف دجوف ,همسج قحمناو يلب دق تيملا نأب نظلل ميدق ربق رفح ولو
 رهظو رفحلا نم غرف ول :لاق هللا همحر  يعفاشلا مامإلا نأ الإ .ربقلا ةداعإ مزلو رفحلا نع

 ربقلا ىراوي مث «ربقلا ةرفح بنج يف ديدج تيم لعج نم عنمي مل ماظعلا نم ءيش ربقلا يف

 ."؛"9ديدجلا تيملا اهبنجبو ميدقلا تيملا ماظع نم ىقبت ام هيف نوكيف

 .741-١741ص 06ج «عومجملاو بذهملا» ,:508-504ص ء7ج «ينغملا» (1474)

 .١١6ص .؟ج «ينغملا» (47١*ه)

 .؟710ص .0٠ج «عومجملا» )585 1١4(

 )١4777( «7ج «ينغملا» «؟ 40ص .هج «عومجملا» ص60١١.
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 :نيملسملا رباقم يف رفاك الو .رافكلا رباقم يف ملسم نفدي ال - ١١١4

 لماح ةرفاك تتام ولو .نيملسم ةربقم يف رفاك نفدي الو ,رافك ةربقم يف ملسم نفدي ال
 ؟ةرفاكلا هذه نفدت نيأف ءاهنطب يف اهنينج تامو .ملسم اهجوز نأل ؛ملسم نينجب

 نوكيو ءرافكلاو نيملسملا رباقم نيب نفدت اهنأ اهنم (حيحصلا) :لاوقأ ةيعفاشلا بهذم يف
 .همأ رهظ ىلإ نوكي نينجلا هجو نأل ؛ةلبقلا ىلإ اهرهظ

 قودنص اهنأك ربتعتو نيملسملا رباقم يف نفدت اهنإ :ةيعفاشلا نم نيسح يضاقلا لاقو
 .©40هيبأل ًاعبت همالسإب موكحملا اهنطب يف نينجلل

 ةتس هل نينج اهنطب يفو تتام ملسم اهجوز ةينارصن ةأرما يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو
 نفدي الف رفاكو ملسم عمتجا هنأل ؛ىراصنلا رباقم يف الو .نيملسملا رباقم يف نفدت ال :رهشأ
 هجو نأل ةلبقلا ىلإ اهرهظ لعجيو «ةدرفنم نفدتف .رافكلا عم ملسملا الو نيملسملا عم رفاكلا
 ,0459!ةلبقلا لبقتسم نينجلا هجو ناك كلذك تنفد اذإف ءاهرهظ ىلإ لفطلا

 :رباقملا لضفأ يف نفدلا 56

 اهريغ ىلع ةلضفملا رباقملا نمو كلذ نكمأ املك رباقملا لضفأ يف نفدلا بحتسيو
 يهف .ةفيرشلا عاقبلا يف كلذكو .مهتكرب هلانتل ءادهشلاو نوحلاصلا اهيف رثكي يتلا ةربقملا
 يضر  ةشئاع نذأتسا  هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع نأب كلذل لدتسيو ءاهريغ نم لضفأ
 هللا يضر  قيدصلا ركب يبأو لي هللا لوسر عم : يأ 201414 )هيبحاص عم نفدي نأ  اهنع هلل

 .- هلع

 لأس توملا هرضح امل  مالسلا هيلع - ىسوم نأ نم ملسمو يراخبلا هاور امب لدتسا امك
 هربق مكتيرأل مث تنك ول» :ِك يبنلا لاق .رجحب ةيمر ةسدقملا ضرألا ىلإ هيندي نأ ىلاعت هللا
 ,045؛!(رمحألا بيثكلا دنع

 يف نفدلا بحأ نم باب) : هلوقب  مالسلا هيلع - ىسوم ثيدحل يراخبلا مامإلا مجرت دقو

 )١15778( .هج «عومجملا» ص١45-/741 .

 .797-759414”ص 2714ج (ةيميت نبأ مالسإلا خيش ىواتف عومجم» مة ةفضلا

 . ١74ص هج «عومجملا هحرشو بذهملا» .0509 ص 23ج «ينغملا» )١14240(
 .١37"ص ء”ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» )١5541١(
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 لوقب دارملا :رينملا نب نيزلا لاق» : بابلا و ثيدحلا اذهل ينالقسعلا حرش يف ءاجو

 ةكم مرح يأ نيمرحلا نم لاحرلا .هيلإ دشن ام ةيقب يأ اهوحنو :بابلا ناونع يف يراخبلا

 2 زاوخلاب انمي ءايلوألاو ءادهشلا روبقو ءايبنألا نفادم نم نكمي ام كلّذكو «- ةنيدملاو

 . 24:9 مالسلا هيلع ىسومب ءادتقا مهيلع ةلزانلا ةمحرلل

 :رخا ناكم ىلإ هئفد دعب تيملا لقن 5- 

ذؤي ءيش هئاقب يف ناك اذإ :لاقف هريغ ىلإ هربق نم جرخي تيملا نع دمحأ مامإلا لكس
 هي

 دعب ةحلط لوح دقف رخآ ناكم يف هنفدل يأ ءرخآ ربق ىلإ هربق نم هلقن يأ هليوحت زاج

 .كلذك ةشئاع تلوحو رخآ ربق ىلإ هنفد

 رب داعم نشب دق :لاقف ةكيدر عضاومو نيتاسب يف اونفد موق نع دمحأ مامإلا ا لثسو

ج نفك يف اهنفكف ناقلخ يف تنفك تناك دقو ءاهجرخأو هتأرما
 ًاسأب دمحأ مامإلا ري ملو .ديد

 004745) ارخخأ ربق ىلإ هربق نم تيملا لوحي نأ

 :دلب ىلإ دلب نم تيملا لقن 2-7

 ىلإ دلب نم تيملا لقن زاوج ىف فلتخا :- ىلاعت هللا همحر ينالقسعلا رجح نبا لاق

 . بحتسي : ليقو . هتمرح كتهل هضيرعتو هنفد ريخأت نم هيف امل هركي : ليقف دلب

 عاقبلا يف نفدلاك حجار ضرغ كانه نكي مل ثيح عنملاف :نيتلاح ىلع كلذ ليزنت ىلوألاو

 .ميرحتلا غلبت دقف كلذ يف ةهاركلا فلتختو .ةلضافلا

 لقن بابحتسا ىلع يعفاشلا صن امك لضاف ناكم برقب كلذ نوكي ثيح بابحتسالاو
 . "1؟اهريغو ةكمك ةلضافلا ضرألا ىلإ تيملا

 الإ رخآ دلب ىلإ هدلب نم تيملا لقني ال : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو -.4

 9 يفوت : ةكيلم يفأ نب هللا دبع لاق .رذنملا نباو يعازوألا بهذم اذهو «. حيحص ضرغل

 أ اهنع هللا 2 ةشئاع تمدق املف .نفدف ةكم ىلإ لمحف ةشبحلاب ركب يبأ نب نمحرلا

 ل ا :تلاق مث هربق

 نم هل ملسأو هتنوؤمل

 0 ا

 . 75١ /ص «7ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» )١5747(

 .ه١١ضص 5١ج «ينغملا» )»١1574(

 37ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» « ص/ا7١.
)١5755( 
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 تومي لجرلا لقنب ملعأ ام :دمحأ مامإلا لاقو ا ل ل امأف

 .صاقو يبأ نب دعس لمح دق :لاقف كلذ نع يرهزلا لئسو انياب رخا فلي قلإ هدلب يف

 .©4؟*ةنيدملا ىلإ قيقعلا نم ديز نب ديعسو

 ١1/9 حيحص ضرغل لقنلا زاوج حجارلا :

 نم لقنلا ناك اذإ ةلضافلا نكامألا يف نفدلاك حيحص ضرغل ناك اذإ | لقنلا زاوج حجارلاو

 .تيملا ريغت نم ًانمأو اهنع ديعب ناكم

 نأ ودييف .ريغتلا د ةريثك ةنوؤم فلكيو ديعب ناكم نم لقنلا ناك اذإ امأ

 اهيخأ لقن يف  اهنع هللا يضر - ةش ةشئاع لوق كلذ ديؤيو تام ثيح هنفدو ,هلقن مدع حجارلا

 .«تم ثيح الإ تنفد ام كترضح ول» :ةكم يف هنفدو ةشبحلا نم

 ةرفكلا دالب يف هتوم .رخآ دلب ىلإ هتوم دلب نم تيملا لقنل حيبملا حيحصلا ضرغلا نمو
 .تيملا ريغت نم ةيشخلا مدعو لقنلا ناكمإ عم .نيملسملل كانه ةصاخ ةربقم دوجو مدعو

 ١ لتق ثيح نفدي ديهشلا :

 يبنلا نأ رباج ثيدح ىلعف ىلتقلا امأ : دمحأ مامإلا لاق «لتق ثيح ديهشلا نفد بحتسيو

 نأ دحأ ىلتقب رمأ ِِلكَب هللا لوسر نأ هجام نبا ىورو .«مهعراصم يف ىلتقلا اونفدا» :لاق دك

 .245؛8ههعراصم ىلإ اوُدرُي

 :دحاو ناكم يف براقألا نفد - 7

 هيلإ اونفدا» : نوعظم نب نامثع نفد امل ِةَك يبنلا لوقل نسح دحاو ناكم يف براقألا نفدو

 .24:9مهيلع محرتلل رثكأو مهترايزل لهسأ كلذ نألو «هلهأ نم تام نم

 :دحاو ربق يف تيم نم رثكأ نفد 4

 نيلجرلا نيب عمجي ناك ِخك يبنلا نإ» :لاق هللا دبع نب رباج نع هاور يذلا ثيدحلا يراخبلا
 ,(04548(لحأ ىلتق نم

 )١57146( ؟ج «ينغملا» « 2صة0ه-6١١.

 )١51745( ص .؟7ج «ينغملا» 6١04 . )١15757( 60ةصض .7ج «ينغملا» .

 )54؟١57( ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصال  7ص5١١؟.
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 ةلبقلا ىلإ مَّدُقَو ربق يف ةثالثلاو نانثالا نفُد ةرورضلا ناك اذإو» : يعفاشلا مامإلا لاقو

 يعفاشلا مامإلا جتحاو . . .بارت نم زجاح هيلي يذلا نيبو هنيب لعج مث .مهؤرقأو مهلضفأ
 ربق يف نانثا .دحأ ىلتقب رمأ لكك يبنلا نأ ثدحتي الإ ملعلا لهأ نم ادحأ عمسأ مل» :هلوقب

 ,0449(ةثالث :ليق دقو ءدحاو

 تدجو نإف .ةرورضل الإ دحاو ربق يف نانثا نفدي الو : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو

 مدقيو .هريغ وأ رصملا يف ناك امثيح دحاولا ربقلا يف رثكأو ةثالثلاو نينثالا نفد زاج ةرورضلا

 «ةالصلا يف ةمامإلا ىلإ مهميدقت بسح ىلع ةليضفلا يف هيلي يذلا مث ةلبقلا ىلإ مهنم لضفألا

 اورفحا» :لاقف دحأ موي تاحارجلا ِةكي هللا لوسر ىلإ يكش :لاق رماع نب ماشه ىور امل

 كيتا لك زوين لمحت و وانارك مهرثكأ اومَّدقو دحاو ربق يف ةثالثلاو نينثالا اونفداو اونسحأو اوعسوأو

 ,204**)درفنملا ربقلا لثم ىف مهنم دحاو لك لعجيف «بارتلا نم ازجاح

 :دحاو ربق يف ةأرملاو لجرلا نفد 6-١ - 

 .هفلخ ةأرملاو «ةلبقلا يلي امم لجرلا نوكي ربق يف اونفد نإو» : يلبنحلا يقرخلا مامإلا لاق

 .0*247(بارت نم ًازجاح نينثا لك نيب لعجيو ءامهفلخ يبصلاو

 الإ دحاو ربق يف نانثا نفدي الو» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق «ةرورضلل كرتشملا نفدلا اذهو

 , 04359(ةرورضل

 يف ةثالثلاو ناتيملا ةلجعلاو قيضلا نم ةرورضلا عضوم يف نفديو» : يعفاشلا مامإلا لاقو

 لاح ىلع لجرلا عم ةأرملا نفدت نأ بحأ الو . مهنسأو مهلضفأ مهنم ةلبقلل يذلا نوكيو «ربقلا

 ةأرملاو لجرلا نيب لعجيو .هفلخ يهو اهمامأ لجرلا ناك اهريغ الإ ليبس الو ةرورض تناك نإو

 ."9*42(بارت نم زجاح ربقلا يف

 ةلبقلا يلي يذلا لجرلا لعج ًانايبصو ًءاسنو الاجر اوناك نإو» :ًاضيأ يعفاشلا مامإلا لاقو
 , 045059(. . .هءارو ةأرملا مث يبصلا مث

 قازرلا دبع ىورف ةأرملا عم لجرلا نفد امأو» : ينالقسعلل «يراخبلا حيحص حرش» يفو
 لجرلا مدقيف .دحاولا ربقلا يف ةأرملاو لجرلا نفدي ناك هنأ» : عقسألا نب ةلئاو نع نسح دانسإب

 ,6517-ه57؟ص "جت ينغملا» )١51760( . 73ا/ا/لص كج . يعفاشلل «مألا باتكو (57١؟59)

 )١147861( 17ص «2"؟7ج «ينغملا» 6. )١476( ص 21ج ؛ينن لا) 0318 .
 0 5705( ص اج « يعفاشلل «مألا» 37/6 . ) )1١178645.يعفاشلل «مألا» ج١ ٠ ص //71 .
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 الو بارت نم كئاح امهنيب لعجي ناك هنأكو : 0 رجح نبا لاق .(هءارو ةأرملا لعجيو

 , 047590( نييبنجأ اناك نإ اميس

 هفلخ ةأرملاو «ةلبقلا يلي امم لجرلا مدق ةأرماو 5 ناك نإو» : يناساكلل «عئادبلا» يفو
 .ةلبقلا يلي امم لجرلا نفد ةيبصو ىثنخو يبصو ةأرماو لجر عمتجا ولو .ةايحلا لاحب ًارابتعا
 لاح مامإلا فلخ نوفطصي اذكه مهنأل ؛ةيبصلا مث .ىثنألا مث ,ىثنخلا مث هفلخ يبصلا مث
 , 5*01(مربقلا يف اذكف ا ةالصلا دنع مهزئانج عضوت اذكهو «.ةايحلا

 ؟ةنيفس يف تام نمب لعفي اذام 5

 اودجي نأ نوجري اوناك نإ هب ب رظتني : دمحأ مامإلا لاقف ءرحبلا يف يهو ةنيفس يف تام اذإو
 هنونفدي ًاعضوم اودجي مل نإف .داسفلا هيلع اوفاخي مل ام نيموي وأ ًاموي ه هوسبح هيف هنونفدي ًاعضوم هل

 لوق اذهو املا يف ىقليو ءيشب لقثُيو هيلع يّلّصو طنحو َنْفُكو ٌلّسُع ريغتلا هيلع اوفاخو هيف

 010 حلاو ءاطع

 برقب ناك نإف «ةقفر هعمو رحبلا يف ةملسم وأ ملسم تام اذإ :ةيعفاشلا دنعو 2-17
 هيلع ةالصلاو هنيفكتو هليسختو هب جورخلا مهيلع بجو لحاسلا ىلإ هب جورخلا مهنكمأو لحاسلا
 مهيلع بجي مل ؛ .كلذ ريغ وأ ودع فوخل وأ لحاسلا نم مهدعبل كلذ مهنكمي مل نإو . هنفدو

 رحبلا يف ىقلُيو نيحول نيب لعجي مث هيلع ةالصلاو هنيفكتو هلسغ بجي لب .لحاسلا يف هنفد

 لب ءرحبلا يف دوو ويصر راع نا 00 و ا

 ىقلُيو ءىشب تيملا لّقتُي نأ ًارافك لحاسلا لهأ ناك اذإ هللا همحر  ينزملا مامإلا راتخاو
 .04؟*ديف نيملسملا ةّنس اوريغيف رافكلا هذخأي الثل ؛رحبلا عاق ىلإ لزنيو سطغيل رحبلا يف

 ١6 نفدلا تقو :

 :نفدلا اهيف هركي راهنلا يف تاقوأ أ

 اناهني ٍهَِلَك هللا لوسر ناك تاعاس ثالث :لاق رماع نب ةبقع نع ء(هنئس» يف دواد وبأ جرخأ

 .؟١١5ص 27ج «ينالقسعل ١ حرشب يراخبلا حيحص» (١:؟هه)

 60٠0. ص « 75ج «ينغملا» ١( 4759 .”9١؟ص 21ج «عئادبلا» (5١؟55) ١

 .ه0١06ص 27ج «ينغمل اذ (١:؟هم)
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 مئاق موقي نيحو .عفترت ىتح ةغزاب سمشلا علطت نيح :اناتوم نهيف ربقن وأ نهيف يلصن نأ

 .«برغت ىتح بورغلل سمشلا فيضتت نيحو .ليمت ىتح ةريهظلا

 .لاوزلا تقو سمشلا مايق نيح : يأ «ةريهظلا مئاق موقي نيح» :هلوق :هحرش يف ءاجو

 .بورغلل سمشلا حنجتو ليمت : يأ «سمشلا فيضتت» : هلوقو

 .تاعاسلا ثالثلا هذه يف تيملا نفدو ةزانجلا ىلع ةالصلا زاوج يف سانلا فلتخا دقو

 ناكو .اهيف ةالصلا هركت يتلا تاقوألا يف ةزانجلا ىلع ةالصلا ةهارك ىلإ ملعلا لهأ رثكأ بهذف

 ليل نم ءاش تقو يأ نفدلا كلذكو راهن وأ ليل نم ةعاس يأ ةزانجلا ىلع ةالصلا ىري يعفاشلا

 . 2*01(راهن وأ

 عولط دنع نفدلا باب) :هناونع لعج باب يف ثيدحلا اذه دواد وبأ ركذ دقو اذه

 «اناتوم نهيف ربقن» ةرابع ىنعم لمح  ىلاعت هللا همحر  دواد ابأ نأ هنم مهفي امم (0''14(سمشلا

 .تيملا نفد ىلع

 اذه ىور هنأ ليلدب «اناتوم نهيف ربقن» :ةرابع نم يذمرتلا مامإلا همهف ام فالخ اذهو

 ىلع ةالصلا ةيهارك يف ءاج ام باب) :ثيدحلا اذه هيف ركذ يذلا بابلا ناونع لعجو ثيدحلا

 هسفن وهو رماع نب ةبقع نع ثيدحلا ركذ نأ دعب مث (اهبورغ دنعو سمشلا عولط دنع ةزانجلا

 نهيف ربقن نأ وأ) :هلوق ىنعم : كرابملا نبا لاقو : يذمرتلا لاق .هانركذو دواد وبأ هجرخأ يذلا

 , "10"4ةزانجلا ىلع ةالصلا ينعي (اناتوم

 :كرابملا نبا لاقو) :- يذمرتلا لوق يأ  هلوق : يتأي ام يذمرتلا ثيدح حرش يف ءاجو

 : هلوقب دارملا سيل يأ (ةزانجلا ىلع ةالصلا ينعي ءاناتوم نهيف ربقن نأ وأ ثيدحل اذه ىنعم

 .ةعامجلا ةالص دارملا لب .رهاظلا وه امك نفدلا (ربقن نأ وأ)

 ةالص ريخأت دمعت هركي امك تاقوألا هذه ىلإ نفدلا ريخأت دمعت هانعم نإ : يوونلا لاقو

 الف دمعت الب تاقوألا هذه يف  نفدلا يأ عقو اذإ امأف .رذع الب سمشلا رارفصا ىلإ رصعلا

201539 

 ) )1١5769ص ء4ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» 487-441 .
 )١5470( ص ءم4ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعد 44١ .

 )١15751( .؟ج «يذمرتلا عماج» ص١١9-1١5.

 )١477( «4ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» ص١١56-/ا١١.
 يتأي ام هظافلأو هتارابع نايب يف يذمرتلا ثيدح حرش يف ءاج دقو : 0
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 نفد ىلع (اناتوم نهيف ربقن نأ وأ) ىنعم لمح «هننس» يف دواد ابأ نأ كلذ نم انل صلخيو

 .ًاهوركم نفدلا نوكي يلاتلابو ,تاقوألا هذه يف ىتوملا

 نكلو .هوركمو هنع يهنم وهف .تاقوألا هذه يف ىتوملا نفد ىنعملا :يوونلا مامإلا دنعو

 1 .تاقوألا هذه ىف نفدلا دمعتي نمل ةبسنلاب ةهاركلاو ىهنلا اذه

 سيلو ةزانجلا ىلع ةالصلا نع يهنلا (اناتوم نهيف ربقن نأ وأ) ىنعم : يذمرتلا مامإلا دنعو

 . تاقوألا هذه يف .اهنفد

 :تاقوألا هذه يف نفدلا يف ءاهقفلا لاوقأ 49 - 

 ةثالث يف تيملا ىلع ةالصلا هركت :دمحأ لاق» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج
 ماع نب ةبقع ثيدح ركذو .سمشلا بورغ دنعو .راهنلا فصنو .سمشلا عولط دنع تاقوأ

 ثيدحل تاقوألا هذه يف تيملا نفد اضيأ دمحأ هركو .(اناتوم نهيف ربقن وأ) :اضيأ هيفو
 ,(015559ةفع

 اهبورغو سمشلا عولط دنع ةزانجلا ىلع ةالصلا هركت» : يناساكلل «عئادبلا» يف ءاجو

 لكي هللا لوسر اناهن تاعاس ثالث» :لاق هنأ رماع نب ةبقع ثيدح نم انيور امل راهنلا فصنو
 ىلع ةالصلا (اناتوم نهيف ربقن نأ) :هلوق نم دارملاو .«اناتوم نهيف ربقن نأو نهيف يلصن نأ

 ,04559(تاقوألا هذه ىف نفدلاب سأب ال ذإ نفدلا نود ةزانجلا

 ٠ حجارلا لوقلا :

 نأ «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» نع االقن هانركذو .يوونلا مامإلا هيلإ بهذ ام

 .تاقوأ يأ (تاعاس ثالث) : هلوق -

 .ةالص اهنأل ةزانجلا ةالص لمشي هقالطإب وه (نهيف يلصن نأ) : هلوق

 تلعج اذإ هتربقأ :لاقيو ءهتنفد اذإ هتربق :لاقي .اناتوم نهيف نفدن يأ (اناتوم نهيف ربقن وأ) :هلوق

 . هيف ىراوي ًاربق هل

 .ةرهاظ ةعلاط يأ (ةغزاب سمشلا علطت نيح) : هلوق

 ىقبي ال نيح :هانعمو سمشلا ءاوتسا لاح ةريهظلا : يوونلا لاق (ةريهظلا مئاق موقي نيحو) : هلوق

 مئاقو .راهنلا فصن يه ةريهظلا :رجح نبا لاقو . برغملا يف الو قرشملا يف لظ ةريهظلا يف مئاقلل

 ىلإ الو قرشملا ةهج ىلإ لظ هل ليمي ال ذئنيح هنأل اهيف مئاقلا امأو .هفوقو همايقو لظلا :ةريهظلا
 .5١1-6١١©ص .14ج «يذوحألا ةفحت» :برغملا ةهج

 ."1ا/-815ص ءا1ج « يناساكلل «عئادبلا» (04754) .ههه_هه ؛ص .؟ج «ينغملا» )١155(
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 نع يهنلا يف ةبقع ثيدحل غئاس ليوأت وه .تاقوألا هذه يف نفدلا دمعت ةلاح يف ةهاركلا

 نأو اميس ال ,؛ثيدحلا اذه يف ةروكذملا ةثالثلا تاقوألا يف اهنفد وأ ةزانجلا ىلع ةالصلا

 ثيدح يف ةدراولا (اناتوم  تاقوألا هذه يف يأ  نهيف ربقت نأو) ةرابع ليوأت ىلإ ليمي يذمرتلا

 .ًاضيأ كرابملا نبا ليوأت وهو ءاهنفد سيلو ةزانجلا ىلع ةالصلا وه اهنم دارملا نأب ةبقع

 ناك ببس يأل رذعت نإف ءريخأتلا نكمأ املك تاقوألا هذه نع نفدلا ريخأت حجرأ نكلو

 .تاقوألا هذه يف نفدلا يف دمعت نكي مل ماد ام تاقوألا هذه يف نفدلا زاج

 ؟هركي له اليل نفدلا ب 0-٠

 ءاهوتأف ةربقملا يف ًاران سان ىأر» :لاق هللا دبع نب رباج نع «هننس» يف دواد وبأ جرخأ :ًالوأ
 ناك يذلا لجرلا وه اذإف ,مكبحاص ينولوان :لوقي وه اذإو ءربقلا يف لكي هللا لوسر اذإف

 ."9"4«ركذلاب هتوص عفري

 رس هل جرسأف ليل ًاربق لخدا دع يبنلا نأو :سابع نبا نع (هعماجو يف يذمرتلا جرخأ : ايناث

 :ءاعبزا ةيلغاركو «نآرقلل ٌءالَث ًاهاوأل تنك نإ هللا كمحر :لاق «.ةلبقلا لبق نم هذخأف

 :هاوألا : «ةياهنلا» يف لاقو . هللا ةيشخ نم 7 ريتك يأ (ًاهاوأل) : هلوق :هحرش يف ءاجو

 ريثك يأ «ًءالت» :هلوقو .ءاعدلا ريثكلا وأ ءاكبلا ريثكلا وه :ليقو .عرضتملا هوأتملا
 . 015357(ةوالتلا

 .ًاليل هونفدف ليللاب تامف .هدوعي لي هللا لوسر ناك ؛ناسنإ تام :لاق سابع نبا نعو :ًاثلاث
 تناكو ءانهركف ليللا ناك : :اولاق ؟ينوملعت نأ مكعنم ام : هلي لاقف « هو ربخأ حبصأ املف

 هركذ ام اذه .«هجام نباو يراخبلا هاور .هيلع ىَّلصف هربق ىتأف «كيلع قشت نأ ةملظ

 , 304559نراطوألا لين» ىف ىناكوشلا

 وب نفدو . ليللاب نفدلا باب» 2 هللا ةهمحر يراخبلا لوق «يراخبلا 1 تحد يف يذلاو

 ىلص» : هلوق - هنع هللا يضر - سابع نبا نع يراخبلا ىور مث ٠ . اليل - هنع هللا يضر - ركب

 :اولاقف اذه نم :لاقف هنع لأس ناكو «هباحصأو وه ماق ةليلبا نقدئامدعي لجر ىلع كي يبنلا

 0114 («هيلع اوُلصف «ةحرابلا نفد ,نالف

 )١15776( 4ص .48ج «دواد يبأ نئس» 44 .

 .177"ص .14ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» )١4755(

 .88ص ؛4ج « يناكوشلل «راطوألا لين» )١5750(

 )١5754( اج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ص73١7 .
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  يراخبلا : يأ - ,فنصملا لدتساو» :ثيدحلا اذهل هحرش يف ينالقسعلا رجح نبا لاقو
 هايإ مهنفد ٍةفَك يبنلا ركني ملو سابع نبا ثيدح نم هركذ امب - ليللاب نفدلا زاوجل يأ  زاوجلل

 هنفدب يئيأح ركب يبأب ةباحصلا عنص امب كلذ ديأو ,هرمأب مهمالعإ مدع مهيلع ركنأ لب «ليللاب

 .045ناوجلا ىلع مهنم عامجإإلاك كلذ ناكو - اليل

 :ةحلصملل ريخأتلا زاوج عم اليل نفدلا يف ةهارك ال

 اذهبو .ةهارك نود اليل تيملا نفد زاوج ىلع اهتلالد يف ةحيرص ةفيرشلا ثيداحألا هذهو

 اليل لجرلا ربقي نأ رجز لكك يبنلا نأ» : هيفو رباج ثيدحل يرصبلا نسح ههركو ,روهمجلا ذخأ
 . نابح نبا هجرخأ «كلذل رطضي نأ الإ

 او ركل اون تلح اك يتلا : هظفلو كلذ يف ببسلا هتياور يف ملسم نّيِب نكلو

 ىتح ليللاب لجرلا ربقي نأ رجزف ءاليل ربقو «لئاط ريغ نفك يف نّمكو تام - ضبق هباحصأ نم
 ببسب ليللاب نفدلا نع ىهن لك يبنلا نأ ىلع ٌلدف . «كلذ ىلإ ناسنإ ! رطضي نأ الإ هيلع يَلصي

 رخآ ببس اذهف هك يبنلا هيلع يلصي ىتح : يأ (هيلع يَّلصُي ىتح) : هلوقو .نفكلا نيسحت
 الإو هريخأت بحتسا هيلع هتكرب ىجرت نم ةالص حابصلا ىلإ تيملا ريخأتب يجر نإ هنأ يضتقي
 , 001 12:الف

 اليل نفد ركب وبأ ؟كلذب نما امو» : ليللا يف نفدلا نع دمحأ ماهإلا لاقو .2*

 هيف لضخزو ( دوعسم نباو ,ةشئاعو «نامثع : اليل نفد نممو لك" ةمطاف نفد يلعو

 , (92"013قاحسإو . يعفاشلاو . يروثلاو .ءاطعو «بيسملا نب ديعسو ,رماع نب ةبقع

 ؛ يلبنحلا ةمادق نبا لوقي امك ىلوأ راهنلاب نفدلا نإف «ليللاب نفدلا زاوج عمم - 15

 , 0453هداحلإو هنفد يف ةئسلا عابتال نكمأو اهيلع نيلصملل رثكأو تيملا عبتم ىلع لهسأ هنأل

 فصتتنا اذإ اميس ال ليللا ىف هنفد نم ىلوأ ناك راهنلا ىلإ هنفد ريخأت نكمأ اذإف ءاذه ىلعو
 . . هرثكأ بهذ وأ ليللا

 )١5759( 23ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ص7١8.

 )١532317( 237"ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ص75١85607.

. 
 ههه ص ء7ج «ينغملا» (147175) . 6090 ص « 75ج «ينغملا»
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 :ربقلا قمع 2

 . ءاوس كلذ يف ةأرملاو لجرلا ءردصلا ىلإ ربقلا قمعيو : هللا همحر  دمحأ مامإلا لاق

 دبع نب رمع نعو .ردصلا ىلإ ربقلا قمعي نأ نابحتسي نيريس نباو . يرصبلا نسحلا ناك دقو

 ةلبانحلا نم باطخلا وبأ ركذو .ةرسلا ىلإ هربق اورفحي نأ رمأ ميهاربإ هنبا تام امل ءزيزعلا
 ,(9"015ةطسوتم ةماق ردقب ربقلا قيمعت بابحتسا

 : هعيسوتو ربقلا قيمعتب تدرو ةّئسلا 9 5

 نع يئاسنلا جرخأ دقف .هعيسوتو ربقلا قيمعتب تدرو ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا نأ عقاولاو

 اورفحا» :ىرخأ ةياور يفو «اونسحأو اوقمعأو اورفحا» :لاق ِلكي هللا لوسر نأ رماع نب ماشه
 , 012( خلإ 3 . اوعسوأو

 . هعيسوبو هناسحإو ربقلا قيمعت ةيعو رشم ىلع ليلد ثيدحلا اذه يفف

 :يعرش ّدح هقمعل سيل 17

 2 هتعسو هقمع رادقم يف لاوقألا تفلتخا كلذلو )»2 هتعسل وأ هقمعل ديدحت ةئسلا يف سميلو

 ام هلقأو .هقامعأل ٌّدح ال :كلام لاقو ءردصلا ىلإ :دمحأ لاقو .ةماق رادقم : يعفاشلا لاقف

 , (7"015(هشبن نم عبسلا عنميو «تيملا يروي

 .هشبن نم عبسلا عنميو تيملا يراوي ام :هولاق ام وه كلذ يف ىندألاو

 :تيملا نفدل قشلا وأ دحللا 9

 تيملا عضويل «هلخخاد نم هترفح بناج يف يأ ربقلا بناج يف لمعي يذلا قشلا وه دحللا

 ,04579ُثّذحلاأو 5 :لاقيو 5 : هبناج لإ ربقلا طسو نع ليغ دق هنأل ؛ًادحل يمسو . . هيف

 , 0478ربقلا طسو ىف قشلا وه :قشلاو

 . 4:97ص «؟ج «ينغملا» (14١؟17/4)

 )١47176( "4ص :9ج ؛دواد يبأ نئس» «55ص «4ج «يئاسنلا نئنس» .

 47175 ١( 78ص «؟ج «يناكوشلل «راطوألا لين» .

 . 5"3ص «4ج «ريثألا نبال (ةياهنلا» 4577 ١(

 )١4778( 4ص «4ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» ١4.
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 ةفصو .تيملا هيف عضويف ةريفح هنم ةلبقلا بناج يف رفحي مث «ربقلا رْفحُي نأ دحللا ةفصو
 .249تيملا هيف عضويف ربقلا طسو يف ةريفح رفحي نأ قشلا

 ؟قشلا مأ لضفأ دحللا 9-49

 لاق :لاق  امهنع هللا يضر سابع نبا نع «هعماج» يف يذمرتلا مامإلاو « يئاسنلا جرخأ

 ,045*”«انريغل قشلاو ءانل دحللا» : لك هللا لوسر

 ناك نم رايتخا وه : يأ ءانريغل ىلوأو رثا قشلاو .انل ىلوأو رثا دحللا يأ :هحرش يف ءاجو
 ةديبع ابأ نألو ,.قشلا نع ىهن هيف سيل نكلو .دحللا ةليضف كلذ يفو .ناميإلا لهأ نم انلبق

 :ةباحصلا تلاق امل هنع ًايهنم ىقشلا ناك ول هنألو ؛هعنصي ناك ةنامألاو نيدلا يف هردق ةلالج عم
 ,04580)ضرألا ةواخرل هيلإ رطضي دق هنألو .هب لمع الوأ ءاج امهيأ

 ًابصن ٌىلع اوبصناو ادُحَل ىل اودحلا :لاق ةافولا هترضح امل ادعس نأ دعس نب رماع نعو

 , 0420ه هللا لوسرب لعف امك

 ٠ قشلاو دحللا يف ءاهقفلا لاوقأ :

 يف دحللا بابحتسا ىلع لدي ةديبع يبأ لعف نمو يئاسنلاو يذمرتلا ثيدح نم هانركذ ام

 ىلإو .قشلا وهو ؛حرضلا» ًاضيأ ىمسي يذلاو ربقلا طسو يف قشلا نم ىلوأ هنأو تيملا نفد
 دحللا زاوج ىلع ًامئاق عامجإلا ناك نإو .يوونلا لاق امك ملعلا لهأ رثكأ بهذ اذه
 , 045429قشلاو

 ربقب عنص امك .تيملا ربق دحلي نأ ةنسلا» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو 0١
 .هيف تيملا عضوي ًاناكم ةلبقلا يلي امم هيف رفح ربقلا ضرأ غلب اذإ هنأ دحللا ىنعمو . كك يبنلا
 يف هل قش دحللا نكمي مل نإف .دحللا هبشي ام ةراجحلا نم هل لعج ةوخر ضرألا تناك نإف

 .9*24:ءيشب هيلع فقسيو هيف تيملا عضوي ًاقش ربقلا ضرأ يف رفحي نأ قشلا ىنعمو . ضرألا

 ."18ص ١1ج «عئادبلا» )١147179(

 )١5780( «4ج «يذمرتلا عماج ص١44.

 )١4781( 14ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» ص١44-١48.

 )١14787( .55ص .4ج «يئاسنلا نئس»

 .490ص .7”ج «ينغملا»(14584١) ٠4.٠ص «؟ج «يناكوشلل «راطوألا لين» )١438(
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 يفو دحللا يف نفدلا نأ ءاملعلا عمجأ» :ةيعفاشلا هقف يف ؛«عومجملا» يفو -85

 اهنمو ةلدألا نم قبس امل لضفأ دحللاف ءاهبارت راهني ال ةبلص ضرألا تناك نإ نكلو نازئاج قشلا

 , 04**©(لضفأ قشلاف ةوخر تناك نإو «انريغل قشلاو انل دحللاو :فيرشلا ثيدحلا

 دنع يأ  اندنع دحللا هيف ةنسلاف رفحلا ةنس امأو» : : يناساكلل «عئادبلا» يفو - 8

 لهأو» : «هعئادب» يف يناساكلا لاق مث .«انريغل قشلاو انل دحللا» : هل يبنلا لوقل - ةيفنحلا

 - ةيفنحلا نم مهو ىراخب لهأ راتخا اذهلو . عيقبلاب مهيض يضارأ فعضل قشلا اوثراوت امن نإ ةنيدملا

 ,051(بهيضارأ ةواخرل دحللا رذعتل دحللا نود قشلا

 ؟هركي له .توباتلا يف نفدلا 45

 الو لكي يبنلا نع لقنُي مل هنأل ؛ توبات يف نفدلا بحتسي الو» :(ينغملا» يف ءاج أ

 . 429( تيملا تالضفل يأ هتالضفل فشنأ ضرألاو ءايندلا لهأب هبشت هيفو ءهباحصأ

 ولو توبات يف تيملا نفد هركيو» :اشيأ أ ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشكو يفو

 "يبل ١ ١ . ةأرما

 توبات يف تيملا نفدي نأ هركي» :ةيعفاشلا هقف يف «بذهملا حرش عومجملا» يفو - ب

 ءاملعلا بهذمو انبهذم توباتلا ةهارك نم هانركد يذلا اذهو . ةيدن وأ ةوخر ضرألا تناك اذإ الإ

 0145280(. . .ًاعامجإ هنظأو ةفاك

 خيشلا ناكو .بشخلا فوفدو رجآلا هركيو» : ةيفنحلا هقف يف يناساكلل «عئادبلا» يفو - ج

 انضيا كاكور د يضرألا ةراقترل اراب يف رجآلاب سأب ال :لوقي يراخبلا لضفلا نب دمحم و كوبا

 00 »”«تيملل توباتلا ذاختاو .«بشخلا فوفد زوجي

 ديدح وأ رجح نم ولو توباتلا ذاختاب سأب الو» : ةيفنحلا هقف يف «راتخملا ردلا» يفو د

 , 0159(ضرألا ةواخرك ةجاحلا دنع هل

 ذاختاب سأب الو  :هلوق» :نيدباع نبال «راتخملا ردلا» يف ءاج .لوقلا اذُه ىلع ًاقيلعتو

 .لجرلل وأ رحبلا يف امك تيملل يأ (هل) :هلوق .هرك الإو ةجاحلا دنع كلذ صخري يأ توبات

 )١4786( «.هج ؛عومجملا» ص59١.

 .5073ص 217ج «ينغملا» )١5783( ."18ص ء31ج «عئادبلا» )١4745(

 . 756١0 ص 26ج (بذهملا حرش عومجملا» )١4788( .؟١5ا/لص ١21ج «عانقلا فاشك» )١15784(

 . 7-7176“ خص « "ج «راتخملا ردلا» (5١؟91) .؟"6١ص «١ج «عئادبلا» (5١:؟9)
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 نسحتساو : :«طيحملا» يفو : :لاقف ةينملا حرش يف حرص هبو ءاقلطم ةأرملل هب سأب ال هنأ هموهفمو

 نع زرحتلو رتسلا ىلإ برقأ هنإف ة ةوحخر ضرألا نكت ملولو : : ينعي عءاسنلل توباتلا داختا انخياشم

 ,04159ةيدن اهنوكو يأ :(ضرألا ةواخرك) :هلوق .ربقلا يف عضولا دنع اهسم

 : حجارلا لوقلا 2-6

 هلامعتسا ىلإ وعدي ام كانه ناك اذإ الإ تيملا نفد يف توباتلا لامعتسا ةيهارك حجارلاو

 .ةيدن ةوحر ضرألا نوك لثم

 ةأرملل رتسأ هنوكل ًاقلطم ءاسنلل توباتلا لامعتسا نم مهضعب وأ ةيفنحلا حاجب ةيحساو

 ذحخألا ىلإ | ليمأ ينإو هيف لمأتلاو رظنلاب ريدج لوق «ربقلا يف اهعضو دنع اهسم نم ًازرحت رثكأو

 امب ايندلا ىف ة ةأرملا صاصتخا نألو ؛تادابعلا نم تسيل ةلأسملا نألو ؛هولاق يذلا ليلعتلل هب

 ىنعملا اذهو اهل رتسلا ققحت ةظحالم هّدرم لجرلا عم كلذ يف هيف فلتخت امو اهرتسي امو هسبلت
 .اهل توباتلا لامعتسا حابيف اهنفد يف ظحالي نأ قحتسي

 :ربقلا يف هتسم امو رانلا لاخدإ ةهارك 2-5

 ًاقيلعتو «رانلا هتسم ًائيش الو ًابشخ الو ًارجآ ربقلا لخدي الو» : يلبنحلا يقرخلا مامإلا لاق

 نيفرتملا ءانب نم هنأل ؛رجآلا هركيو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج لوقلا اذه ىلع

 ,©4555ينانلا هسمت ال نأب ًالؤافت ءرانلا هتسم ام رئاسو

 هنأ يعخنلا مي ميهاربإ نع يور امل بشخلا فوفدو رجآلا هركيو» : يناساكلل «عئادبلا» يفو

 كك6ك كع .رجآلا نوهركي اوناكو «بصتقلاو نبللا نوبحتسي اوناك :لاق

 ؟هربق يف لجرلا لخدي نم 017

 بلط دصقلا نأل ؛هبراقأ نم هيلع ةالصلاب مهالوأ هربق ىلإ لجرلا لاخدإب سانلا ىلوأ

 يبنلا يفوت املو . ؛هلهأ لجرلا يلي امنإ» : هنع هللا يضر - يلع لاق .هب قفرلاو تيملل ظفحلا

 , (01"؟«©دواد وبأ هاور ,ةماسأو يلعو سابعلا هذحلأ نلَع

 . 877*737 4ص .37ج «نيدباع نبال «راتخملا ردلا ىلع راتحملا در» (57594١؟)

 .8١7ص .1ج «عئادبلا» )١5595( . 60"ص «.؟ج («ينغملا» )١1159(

 . 56٠١ ص هج «عومجملاو بذهملا» ,650"”ص 25ج «ينغملا» )١515956(
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 ؟اهربق يف ةأرملا لخدي نم 4

 :(04؟؟ةليانحلا بهذم : ًالوأ

 اهربق ةأرملا لاخدإب سانلا ىلوأ نأ يف ملعلا لهأ نيب فالخ ال : يلبنحلا ةمادق نبا لاق أ

 نب رمع ةأرما تيفوت املو .هعم رفسلا اهلو اهتايح يف اهيلإ رظنلا هل لحي ناك نم وهو اهمرحم وه
 دعب كلذكف ,ةايحلا يف اهتيالوب سانلا ىلوأ اهمرحم نألو «اهب قحأ متنأ» :اهلهأل لاق باطخلا

 .توملا

 : ةلبانحلا نم لالخلا لاق .جوزلا ىلع نومدقي براقألا نأ دمحأ مالك رهاظو ب

 .ةيقاب ةبارقلاو اهتومب هتيجوز تلاز دق جوزلا نأل ؛جوزلا نم هيلإ

 .اهبراقأ نود اهربق هتأرما لخدأ ركب ابأ نأل ؛ ءايلوألا نم قحأ جوزلا : يلبنحلا يضاقلا لاقو

 . ةذعب رخآلاف مدق امهيأو . اهربق اهلاخدإب ىلوأ ناكف 2« مهنم اهلسغب قحأ هنألو

 . ةلباثحلا دنع فاللخ الب بيرغلا نم قحأ جوزلاف «ءايلوأ ةأرملل نكي مل نإف اج

 اهلخدي نأ بحأ :لاق هنأ دمحأ نع يور دقف « جوز الو ءايلوأ ةأرملل نكي مل نإف 5

 برقألاف نهنم برقألا مدقي ءاذه ىلعو ءاهلسغب قحأ نهو اهيلإ رظنلا نهل حابم هنأل ؛ءاسنلا

 . لجرلا قح يف امك
 الو «ربقلا ةتيملا نلخدي نأ نعطتسي ال ءاسنلا نإ :دمحأ مامإلا نع ًاضيأ يورو  ه

 يف لزنف ةحلط ابأ رمأ هتنبا تتام نيح هلك يبنلا نأل ؛نسحأو حصأ اذهو :ةمادق نبا لاق

 .اهربق اهلخدأو اهربق

 نميف نيلدت له :لاق .ال :نلق ؟نلمحت له :نهل لاقف ةزانج يف ةوسن لَك يبنلا ىأرو

 راكنإ ماهفتسا اذهو هجام نبا هاور «تاروجأم ريغ تاروزأم نعجراف» :لاق ل :نلق ؟يلدي

 .لاحب نهل عورشم ريغ كلذ َّنأ ٌلدف

 ًاعورشم ناك ول كلذ نألو ؟زئانجلا عابتا نع لك هللا لوسر نهاهن دقو نهل عرشي فيكو

 عومج اهرضحي ةزانجلا نألو ؛ةمئألا نع لقنلو هؤافلخ وأ كي يبنلا رصع يف ةباحصلا هلعفل

 )١494( 77ج «ينغملا» ص01١ه-607.
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 نع نهفعضو نفدلا نع نهزجع عم نهل كته مهيديأ نيب ربقلا يف ءاسنلا لوزن يفو لاجرلا

 . عرشي الف .اهبيلقتو ةتيملا لمح

 مهنأل - نسلا رابك يأ - خياشملا اهنفد ىلوتي نأ بحتسا جوزلا الو مرحملا دجوي مل نإ -و
 رمأ كي يبنلا نأل ؛نيدلا لهأو سانلا ءالضف نم مهيلي نم كلذكو «ةنتفلا نم دعبأو ةوهش لقأ
 . هريغ نود هتنبا ربق يف لزنف ةحلط ابأ

 :(0145؟ةيعفاشلا بهذم 2-84

 ؛ةأرما وأ الجر تيملا ناك ءاوس لاجرلا تيملا نفد ىلوتي نأ ىلوألا :ةيعفاشلا ءاهقف لاق
 ىلإ كلذ ىدأل تيملا نفد ىلوتتل ربقلا ىلإ تلزن ول ةأرملا نألو ؛ءاسنلا نم ىوقأ لاجرلا نآل
 .اهفاشكنا

 مدقيف ءهنم برقلاو ةجردلا ثيح نم تيملا ىلع ةالصلاب مهالوأ نفدلاب لاجرلا ىلوأو
 ءمعلا مث ءهنبا مث .خألا مث ,.لفس نإو هنبا مث «نبالا مث وابا مث ءبألا وبأ ّدجلا مث ءبألا
 لاخدإب مهملعأ انه هقفألاب دارملاو .نسأ هريغ ناك نإو امههقفأ مدق ةجرد يف نانثا ىوتسا نإو

 اهل نكي مل نإف ءاهلسغب قحأ هنأل ؛اهنفدب قحأ اهجوزف ةأرما تيملا ناك نإو 2
 مل نإف .معلا مث .خألا نبا مث .خألا مث «نبالا نبا مث «نبالا مث ءّدجلا مث .بألاف جوز
 لاخلاو .مألا يبأك ماحرألا يوذ نم اهمراحم اهنفد ىلوت تابصعلا نم مرحم محر وذ اهل نكي
 حالصلا لهأف اودقف نإف .معلا نباك مراحم اوسيل نيذلا ماحرألا ووذف اومدع نإف مألل معلاو

  2.252١هنفدو تيملا لاخدإل ربقلا لخدي نم دلع :

 : ةلباتحلا بهذم :ًالوأ

 نبا لاق امك دمحأ هيلع صن .هيف هنفدو تيملا لاخدإل ربقلا لخدي نم ددع يف تيقوت الو
 .هرمأ يف لهسأ وه امو هتجاحو تيملا لاح بسح ىلع مهددع نوكي اذه ىلعف . يلبنحلا ةمادق

 . ةثالث هربق يف هدحلأ هلك يبنلا نأل ؛ًارتو مهددع نوكي نأ بحتسي : يلبنحلا يضاقلا لاقو
 .هيلإ مهتجاحل وأ ًاقافتا ناك اذه لعلو :لاقف ةمادق نبا لوقلا اذه ىلع در نكلو

 . 7814756١ ص .هج «عومجملاو بذهملا»و (157841)
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 لك يبنلا ربق يف لزن فوع نب نمحرلا دبع نأ بحرم يبأ نع دواد وبأ ىور دقف اضيأو
 ًاهيقف هنفدو هربق يف تيملا لاخدإ ىلع مئاقلا ناك اذإو (ةعبرأ مهيلإ رظنأ ينأك) :بحرم وبأ لاق
 ,©8"4ربقلا يف هعنصي ام ةفرعم ىلإ جاتحم هنأل ؛انسح ناك

 :ةيعفاشلا بهذم :ًايناث د5

 ةيافكلا تلصح نإف ءأرتو نينفادلا نوك بحتسي» : ةيعفاشلا هقف يف «عومجملا» يف ءاج

 , يلع هنفد لكك يبنلا نأب اوجتحاو . هيلإ جيتحاو نكمأ نإ ةسمخف الإو «ةثالثف الإو دحاوب

 , 01140( مهنع هللا ىضر ةماسأو «سابعلاو

 ١188 - :ةيفنحلا بهذم :ًاثلاث |

 دنع يأ اندنع عفش مأ هربق لخد رتو رضي الو» : يناساكلا مامإلل «عئادبلا» يف ءاج

 « يلعو « سابعلا نب لضفلاو « سابعلا ربقلا هلخدأ نفد امل دنع يبنلا نأ يور دقو - ةيفنحلا

 عضولا ىلإ ةجاحلل ربقلا يف لوخدلا نألو .ةنس  نينفادلا يف يأ  عفشلا نأ ٌلدف «بيهصو

 . "*””«ءاوس هيف عفشلاو رتولاو ةجاحلا ردقب ردقيف -ربقلا يف هعضوم يف تيملا عضو ىلإ يأ -

 : حجارلا لوقلا 1564

 اذه هيف هعضوم يف هعضوو ربقلا هلاخدإو تيملا يقلتل ربقلا لخدي نم ددع يف حجارلاو

 هعضوم يف هعضوو ربقلا يف هلازنإ ةهج نم تيملا هجاتحي ام ردقب ردقي امنإو هيف تيقوت ال ددعلا

 ؛هيف ةجح ال 4ك يبنلا نفد يف لصح امب جاجتحالاو عفش الو رتول هيف بابحتسا الف .هيف

 ةثالث اوناك مهنأب ةياورلا تحص ول ىتحو .ةعبرأ اوناك مهنأ يورو ,ةئثالث اوناك مهنأ يور هنأل

 هجو الف .ةمادق نبا لاق امك ددعلا اذه ىلإ ةجاحلل وأ ًاقافتا كلذ لصح دق نوكي دقف

 .هيف تيملا نفدل ربقلا نولخدي نيذلل ددعلا اذه بابحتسال

 :ربقلا تيملا لاخدإ ةيفيك 2 ١160

 نيلجرلا عضوم دنع تيملا سأر عضوي نأ ربقلا تيملا لاخدإ ىف ةلبانحلا دنع بحتسملا

 دبعو «سنأو ءرمع نبا نع كلذ يور : يلبنحلا ةمادق نبا لاق .ربقلا ىلإ الس لسي مث ربقلا يف

 , 30459 ىبعشلاو . ىعخنلاو , يراصنألا ديزي نب هللا

 )١5794( 60"”ص ء"7ج «ينغملا» . )١4744( ؟9018ص .8ج ؛عومجملا» .

 ٠.4 ١( 203ج «عئادبلا» ص١9"؟. ٠ )١4:01( 54!/ص «؟ج «ينغملا» .
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 ربقلا لجو دنع كيملا: سار عضوي نأ بحتسي» :اولاق دقف ؛ةيعفاشلا بهذم ًاضيأ اذهو
 ,0459ًاقيفر الس هسأر لبق نم لسُي مث تيملا لجر هيف نوكي يذلا هفرط وهو

 ةزانجلا عضوت نأ وهو ةلبقلا لبق نم تيملا لخدي نأ» : عئادبلا» يف ءاج امك ةيفنحلا دنعو
 , 5*0دحللا ىف عضويف تيملا هنم لمحيو ربقلا نم ةلبقلا بناج يف

 ناك نإو» :«ينغملا» يف ءاج دقف ربقلا تيملا لاخدإ ىف لهسألا وه امب ذخألا زوجيو

 هذخأ بابحتسا نأل ؛هيف جرح الف ءربقلا سر نموا ةللا لق نم تيحلا دج مهبلع لهجأل

 .اهعسم نآك ريع لهسألا ناك نإف .مهب قفرلاو مهيلع ةلوهسلل ًابلط ناك امنإ | ربقلا يلجر نم

 :هيدساب أل لك :- هللا همحر  دمحأ لاق

 :ربقلا ةأرملا لاخدإ ةيفيك 7-757

 مامإلا لاق .ربقلا لجرلا لاخدإ ةيفيك وأ ةقيرط لثم ربقلا ةأرملا لاخدإ ةيفيك وأ ةقيرطو
 ربقلا لجر دنع هريرس سأر عضوي نأ كلذو هسأر لبق نم تيملا ٌلسيو» :- هللا هيحرع يمفابخلا

 000 *«لجرلا ل امك ةأرملا لست .الس لس مث

 0 دنع بوثب ربقلا رتس - 817

  ةيعفاشلا ءاهقف نم باحصألا 0 تسال هب ؛ عطق يذلا 7 اذه 0 وأ الجر

 ضعب هراتخاو «ةأرملاب صتخم بابحتسالا نأ ًانهجف يعفارلا ىكحو .دكا ةأرملاو :اولاق
 , 0152 (ةفينح ىبأ بهذم وهو .ةيعفاشلا

 الر :ةمادق نبا لاق .بوثب اهربق رّمْحُي ةأرملا : (ينغملا» يف ءاج امك ةلباتحلا دنعو - ب
 ءيش اهنم ودبي نأ نمي الو ةروع ةأرملا نألو ؛ افالخ ملعلا لهأ نيب اذه بابحتسا يف ملعن
 وبأو يأرلا باحصأ ههركي ملو «هربق رتس هرك اجر تيملا ناك نإف .نورضاحلا هاريف

 ا 2(روث

 يش عص :ربقلا ىف تيملا عضو دنع لاقي ام 04

 يبنلا ناك :لاق رمع نبا نع .دلاخ يبأ نع ءرامع نب ماشه نع .هجام نبا جرخأ -أ

 )١17205( 5605ه ص .هج« ومجملا» .

 )١140( «عئادبلا» ج١ء ص١8؟. )١5705( ص ١1ج ,يعفاشلل «مألا باتك» 7376 .

 )١15705( 5ص هج «عومجملا» 7380 . )١15305( .؟ج «ينغملا» ص١ ١٠ه.
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 يف  ةرم دلاخ وبأ لاقو .«هللا لوسر ةلم ىلعو .هللا مسب» :لاق ءربقلا تيملا لخدأ اذإ هك

 لاقو .«هللا لوسر ةنس ىلعو .هللا مسب» : لكي لاق هدحل يف تيملا عضو اذإ :- هنع ىرخأ ةياور

 .©"4عهللا لوسر هلم ىلعو هللا ليبس يفو هللا مسب» :هثيدح يف ماشه

 يف رمع نبا ترضح :لاق بيسملا نب ديعس نع .ًاضيأ «هننس» يف هجام نبا جرخأو

 ذخأ املف . هللا لوسر ةّلم ىلعو هللا ليبس يفو .هللا مسب :لاق دحللا يف اهعضو املف «ةزانج

 فاج مهللا .ربقلا باذع نمو ناطيشلا نم اهرجأ مهللا :لاق دحللا ىلع نبللا ةيوست يف

 نم هتعمس ءيشأ :رمع نبا اي :تلق : اناوضر كنم اهقلو ءاهعور دكضو: ءاهينج نع نضرألا

 هللا لوسر نم هتعمس ءيش لب .لوقلا ىلع رداقل نذإ ينإ :لاق ؟كيأرب هتلق مأ كي هللا لوسر

 , 011: )وزلع

 يف هعضوو ربقلا تيملا لاخدإ دنع لاقي ام ىلع تلد ةفيرشلا ثيداحألا هذهف 2-648

 . هتردقو هنوعب وأ همكحو هرمأب يأ (هللابو) هتعضو هللا مسي يأ (هللا مسب) :هلوق ىنعمو .دحللا

 هتقيرط ىلع :يأ (هللا لوسر ةنس ىلعو) .هنيدو هتقيرط ىلع يأ (هللا لوسر ةلم ىلع)
 را

 ةمادق نبال «ينغملا» يفف ءاهب اولاقف ثيداحألا هذه هيلع تلد امب ء ءاهقفلا حرص دقو

 ربقلا تيملا لخدأ اذإ | ناك ِدِكَك يبنلا نأ رمع نبا ىور ام هربق يف هعضي نيح لوقيو» : : يلبنحلا

 . "24530 هللا لوسر ةنس ىلع» :ىورو .«هللا لوسر ةّلم ىلعو ءهللا مسبو :لاق

 ةلم ىلعو هللا مسب» :ربقلا هلاخدإ دنع لوقي نأ بحتسيو» :يزاريشلل «بذهملا» يفو

 ,45"2«ربقلا تيملا لخدا اذإ هلوقي ناك لكي يبنلا نأ رمع نبا ىور امل «هللا لوسر

 لوسر ةّلم ىلعو هللا مسب» :هعضاو لاق دحللا يف عضو اذإو» : يناساكلل «عئادبلا» يفو

 ةلم ىلعو) .هانفد هللا مسب يأ (هللا مسب) :ىنعم :يديرتاملا روصنم وبأ خيشلا لاقو .«هللا

 نودهشيف .ضرألا يف هللا ءادهش نينمؤملا نكلو .تيملل ءاعدب اذه سيلو .هانفد ( هللا لوسر

 ْ .04295ةْنسلا ترج اذه ىلعو .ةّلملا ىلع هتافوب

 25ج «هنئس» يف دوادوبأو 2.١55 ص . 4ج (هعماج» يف يذمرتلا هاورو .« 446 ص ؛ ١ج «هجام نبأ نئس» ةفضكف)

 . 37ص

 .546ص « ١خ «هجام نبا نئس» (1 0*4

 . 11 5ص «4ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحتو (188:9

 .١٠6ص . 17ج «ىنغملا» )١589١(

 .؟9١ص «ا١ج «عئادبلا» 1١0 *١1( . 36 ؛ص .هج «بذهملا» (1511)

 -5؟١1ا-



 :ربقلا يف هعضو دعب تيملاب لعفي ام

 امك نبللا هيلع بصنيو ؛ قشلا يف امإو دحللا يف امإ - ربقلا يف تيملا عضوي نأ دعبو
 ىلع فقاو لك لك بارتلا هيلع يثحي نأ ب بحتسيو .هب هترفح الممل بارتلا هيلع لاهي . لبق نم انركذ

 لاق دقف .ءاهقفلا لاقو نابخألا تءاج اذهبو : افيد هيديب بارتلا نم تايثح ثالث هربق

 ا ل هيلو ادم ملا : هللا همحر 00

0535038 

 ىّلص قب هللا لوسر نإ :لاق  هنع هللا وا كالا كا ع

 لسا دلت هسأر لبق نم هيلع ىثحف تيملا ربق ىتأ مث . ةزانج ىلع

 هيلع ىثحف ربقلا ىلإ ماق بارتلا اهيلع يقلأ املف ا دمحأ مامإلا نع يورو
 ىلع ىثح هنأ هنع ٌحصو «بلاط يبأ نب يلع نع ءاج دق :لاقو هناكم ىلإ عجر مث تايثح ثالث

 . ©0412 نمأب الف لعفي مل نإو «نسحف كلذ لعف نإ :لاق هنأ دمحأ مامإلا نع ًاضيأ يورو

 :نفدلا ءانثأ نآرقلا ةءارق -

 ةفينح وبأ اههركف ربقلا ىلع ةءارقلا ىف ة سانلا عزانت دقو» : ةيميث نبا مالسإلا خيش لاق

 نب هللا دبع نأ هغلب امل ةرخأتملا ةياورلا يف اهيف صخشرو .هنع تاياورلا رثكأ يف دمحأو «كلامو

 دنع أرقي نأ راصنألا ضعب نع لقن دقو ءاهمتاوخو ةرقبلا حتاوفب هئفد دنع أرقي نأ ىصوأ رمع

 اذهلو ؛كلذ نم ءيش مهنع لقنُي ملف كلذ دعب امأف .نفدلا دنع ناك امنإ اذهو .ةرقبلاب هربق

 فرعي ال ةعدب هذه نإف «نفدلا دعب ةبتارلا ةءارقلاو ,نفدلا نيح ةءارقلا نيب ثلاثلا لوقلا يف قرف
 , 0451502 لصأ اهل

 :ربقلا ىلع ةبطر ةديرج عضو 2-7

 نأ يملسألا ةديرب ىصوأو .ربقلا ىلع ةديرجلا باب) :«هحيحص» يف يراخبلا مامإلا لاق

 . 7ا/1/-776ص .١ج .يعفاشلل «مألا باتك» 41 ١(

 . 44ص ١1ج «هجام نبا ننس» )١14715(

 .55ةص .7ج «ينغملا» 6 ةضنفف

 .3377ص 2174ج (ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» )١1571(

 6١1ه د



 يضر سابع نبا نع هجرخأ يذلا ثيدحلا يراخبلا ركذ مث ,245(ناتديرج هربق يف لعجي

 :ريبك يف نابذعي امو نابذعيل امهنإ :لاقف نابذعي نيربقب رم هنأ» : لَك يبنلا نع - امهنع هللا

 ةبطر ةديرج ذخأ مث .ةميمنلاب يشمي ناكف رخآلا امأو « لوبلا نم ٌرتتسي ال ناكف امهدحأ امأ

 هّلعل :لاقف ؟اذه تعنص مل : هللا لوسر اي :اولاقف .ةدحاو ربق لك يف عضو مث «نيفصنب اهقشف

 .0418اسبيي مل ام امهنع ففخي نأ

 .اهزرغو اهعضو : يأ «ربقلا ىلع ةديرجلا باب :هلوق» :ثيدحلا اذه حرش يف ءاج دقو

 هك يبنلاب ءادتقا ربقلا رهاظ يف ازرغي نأ رمأ ةديرب نوكي نأ لمتحي :هريغو طبارملا نبا لاقو

 كنيدي ًاضاخ هزي ملو هموم ىلع: كيدحللا لمح ةديرب نأكو .ربقلا يف نيتديرجلا هعضو يف

 . (- نيربقلا يبحاص يأ  نيلجرلا

 ىلع ةديرجلا عضو حيجرت يراخبلا فرصت نم رهظي يذلاو» ا لاق مث
 لمتحي نيع ةعقاو اهنإ :لاق ءاملعلا ضعب ناك نإو ِكك هلعفب تتبث اهتيعورشم نأ رابتعاب «ربقلا

 , ":*(تيملا لاح ىلع ىلاعت هللا هعلطأ نمب ةصوصخم نوكت نأ

 دق اذه نأو «هنفد دعب ربقلا ىلع ةبطرلا ةديرجلا عضو ةحابإ مدقت ام عيمج نم صلخيو

 .تيملا عفني

 :نفدلا دعب ربقلا دنع حبذلا - 88١١م

 دبع لاق :لاقو دواد وبأو دمحأ هاور . مالسإلا يف َرَقَع ال» :لاق كي يبنلا نأ «سنأ نع»

 .©"450(ةيلهاجلا ىف ةاش وأ ةرقب ربقلا دنع نورقعي اوناك :قازرلا

 لاق .ةيلهاجلا يف ناك امك مالسإلا يف رقعلا زاوج مدع ىلع ليلد هيف : يناكوشلا لاق

 ؛هلعف ىلع هيزاجن :نولوقي ءداوجلا لجرلا ربق ىلع لبإلا نورقعي ةيلهاجلا لهأ ناك : يباطخلا

 ءريطلاو عابسلا اهلكأت ىتح هربق دنع اهرقعن نحنف فايضألا اهمعطيف هتايح ىف اهرقعي ناك هنأل

 01101 فايس ولا يعط ناك انك ةقامف دعب امعظتت ةوكيف

 .اهصوخ نم رشقت ةليوط ةفعس :ةديرجلا :5١1١ص .١ج «طيسولا مجعملا» يف ءاج )١157317(

 . 957-377 ص 77ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» )١4814(

 )١4819( ص اج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» 774-917 .

 )١570( 45ص ,9ج (هنئس» يف دواد وبأ هجرخأ ,97ص «4ج «يناكوشلل «راطوألا لين» .

 )١1491( 45ص .9ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» .97ص .4ج .يناكوشلل «راطؤألا لين» .
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 : لَك هلوقل فلاخم «ةيلهاجلا رمأ نمف ربقلا ىلع اهحبذو مئاهبلا رقع امأو» : ةيكلاملا لاقو
 , 019 ينربقلا دنع حبذلا ىنعي رقعلا» :ءاملعلا لاقو .«مالسإلا يف رقع الر

 :نفدلا دعب ربقلا دنع فوقولا - ١5

 :لاقو هيلع فقو تيملا نفد نم غرف اذإ دلك يبنلا ناك :لاق نامثع نع دواد وبأ ىور

 اذه ركذ نأ دعب يناكوشلا لاقو .«لأسُي نآلا هنإف «تيبثتلا هل اولسو مكيخأل اورفغتسا»
 اذه نم الإ دلِلَع يبنلا نع ىوري ال :لاقو رازبلاو ةهححصو مكاحلا هنأ هجرخأ : ثيدحلا

 كلت يف لأسُي هنأل هل تيبثتلا لاؤسو هنفد نم غارفلا دنع تيملل رافغتسالا ةيعورشم هيفو . . هجولا
 , 01559لاحلا

 دق .سأب ال :لاقف .تيملل ءاعدلل نفدلا دعب ربقلا دنع فوقولا نع دمحأ مامإلا لئسو
 ةافولا صاعلا نبورمع ترضح امل هنأ هدائسإب لالخلا ىورو . سيق نب فنحألاو يلع فقو

 01 سنأتسأ ينإف ,مسقيو روزج رحني ام ردق يربق دنع اوسلجا :لاق

 ردقب نفد اذإ هربق دنع دعقي نأ رمأ هنأ ىضم نم ضعب نع ينغلب» : يعفاشلا مامإلا لاقو
 ,04559(روزج رزجت م

 ١6 - هئفد دعب تيملا نيقلت :

 :نيعباتلا ضعب لوق -أ

 «ةربق ثيملا ىلع َيَوُس اذإ :اولاق ريمع نب ميكحو « بيبح نب ةرمضو دعس نب دشار نع

 ينيدو هللا يبر :لق «نالف اي : هربق دنع تيملل لاقي نأ نويحتسي اوناك هنع سانلا فرصتناو

 , (01559(هننسو يف د هاور . فرصني مث دللي دمحم يببنو  مالسإلا

 م اذإ :لاق ا يناربطلا دنع ا ا ثيدح نم ًاعوفرم رثآلا ؟لك وحن يور دقو

 مقيلف .هربق ىلع بارتلا متيوسف مكناوخإ نم ٌدحأ تام اذإ» :لاقو ِدلك هللا لوسر انرمأ امك يب

 .144١ص «١1ج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا ىلع يواصلا ةيشاح» (14777)

 )١437( ص .4ج .يناكوشلل «راطوألا لين»  »4١0-89ص .9ج «دواد يبأ نئس» 47-4١ .

 )١14874( .608ص 77ج «ينغملا» )١5"78( 73اا/ص ١1ج .يعفاشلل «مألا باتك» .

 )١11"55( ص « 4ج «راطوألا ليند 84.
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 نب كالف اي :لوقي مث .بيجي الو هعمسي هنإف «ةنالف نبا نالف اي : لقيل مث هربق سأر ىلع مكدحأ

 ايندلا نم هيلع تجرخ ام ركذا :لقيلف «نورعشت ال نكلو هللا كمحري اندشرأ :لوقي هنإف ةنالف

 نيد مالسإلابو : هلا يبن كنأو « هلوسرو ةنق دين نأو هللا الإ هلِإ ال نأ ةداهش

 ءانب قلطنا :لوقيو هبحاص ديب دحاو لك ذخأي ًاريكنو ًاركنم نإف «ًامامإ | نآرقلابو ءاّيبن دمحمبو

 ىلإ هبسني :لاق ؟همأ فرعن مل نإف هللا لوسر اي :لجر لاقف .هتجح نقل نم دنع اندعقي ام

 .. "49 ءاوح نب نالف اي :لوقيف ءءاوح همأ

 : ةلباتحلا لوق - ب - 1185

 ملعأ الو ءًائيش دمحأ نع هيف دجأ ملف «نفدلا دعب نيقلتلا امأف : : يلبنحلا ةمادق نبا لاقو

 يذلا اذه - لبنح نب دمحأ هللا دبع يبأل تلق :لاق مرثألا هاور ام ىوس الوق ةمئألل هيف

 ةداهش :هيلع تقراف ام ركذا «نالف نب نالف اي :لوقيو لجرلا فقي تيملا نفد اذإ « نوعنصي

 وبأ تام نيح ماشلا لهأ الإ اذه لعف ًادحأ تيأر ام :دمحأ مامإلا لاقف ءهللا الإ هلإ ال نأ

 .كاذ لاقف ناسنإ ءاج « ةريغملا

 ةمامأ يبأ نع هيف ايورو كلذ بحتسي ةلبانحلا ءاهقف نم باطخلا وبأو يضاقلا لاق

 يذلا ثيدحلا رخآ ىلإ . . .بارتلا هيلع متيوسف مكدحأ تام اذإ :لاق لكك يبنلا نأ يلهابلا

 .2©؛59ةقباسلا ةرقفلا يف هانركذ

11100087 

 عفارلاو «يسدقملا رصن خيشلاو « يلوتملاو ءنيسح يضاقلا مهنم ةيعفاشلا نم ةعامج لاقو

 «نالف نب نالف اي :لوقيو ناسنإ هسأر دنع سلجيف .هنفد بقع تيملا نيقلت بحتسي : : مهريغو

 هدحو هللا الإ هْلِإ ال نأ ةداهش : :ايندلا نم هيلع تجرخ يذلا دهعلا ركذا هللا ةمأ نب هللا دبع ايوأ

 نأو «قح ثعبلا نأو «قح رانلا نأو .قح ةنجلا نأو ,هلوسرو هدبع ًادمحم نأو هل كيرش ال

 ءانيد مالسإلابو ءًابر هللاب تيضر كنأو هروبقلا يف نم ثعبي هللا نأو ءاهيف بير ال ةيتآ ةعاسلا

 , "ناو نينمؤملابو ةلبق ا ديكلاب ءامامإ نآرقلابو «ًايبن هلي دمحمبو

 ةيميت نبا مالسإلا خيش لوق د 84

 مأ هنفد دعب تيملا نيقلت بجي له :- ىلاعت هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش لكس

 .605ص « "ج «ينغملاو )0 قضم : 14-19٠ ص 3 5ج هراطوألا ليند» ١) ةضفف)

 5 7١" ص .هج «بذهملا حرش عومجملا» ١) غ؟379)
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 نم ناك الو .عامجإلاب ًابجاو سيل هنفد دعب هنيقلت» :هلوقب - هللا همحر  باجأف .خلإ .
 نم ةفئاط نع روثأم كلذ لب .هئافلخو كي هلل لوسر دهع ىلع مهنيب روهشملا نيملسملا لمع
 هيحتسا دقو «دمحأ مامإلاك هيف نصر نم ةمئألا نمف . عقسألا نب , ةلئاوو .ةمامأ يبأك ةباحصلا

 هيف لاوقألاف .ةعدب هنأ هداقتعال ههركي نم ءاملعلا نمو . يعفاشلا باحصأو هباحصأ نم ةفئاط

 .©04(لاوقألا لدعأ اذهو .ةحابإلاو .ةهاركلاو ,.بابحتسالا :ةثالث

 .هنفد نم غارفلا دعب هربق يف تيملا نيقلت نع لاؤس ىلع ًاباوج ةيميت نبال ىرخأ ىوتف يفو
 ةيميت نبا لافف ؟ال مأ هلعف زوجي لهو .هتباحص نع وأ لَك يبنلا نع ثيدح هيف حمص لهو

 ةباحصلا نم ةفئاط نع لقن دق روكذملا نيقلتلا اذه» :لاؤسلا اذه ىلع هباوج يف - هللا همحر
 مكحي ال امم هنكل 5 يبنلا نع ثيدح هيف يورو «هريغو يلهابلا ةمامأ يبأك هب اورمأ مهنأ

 نإ :ءاملعلا نم هريغو دمحأ مامإلا لاق اذهلف .كلذ لعفي ةباحصلا نم ريثك نكي ملو .هتحصب
 .دمحأو يعفاشلا باجصأ نم ةفئاط هبحتساو . هب اورمأي ملو هيف اوصخرف هيف سأب ال نيقلتلا اذه
 ناك هنأ : عك يلا نع ننسلا يف يذلاو . مهريغو كلام باحصأ نم ء ءاملعلا نم ةفئاط ههركو
 تبث دقو . «لاسُي نآلا هنإف تيبثتلا هل اولس» :لوقيو نفد اذإ هباحصأ نم لجرلا ربق ىلع موقي
 , 02150هعفني نيقلتلا نإ :ليق اذهلف .هل ءاعدلاب رمؤي هنأو نحتميو لاح روبقملا نأ

 :هربق يف تيملا لاؤس 2-4

 دبعلا نإ» :لاق لكك هللا لوسر نأ  هئع هللا يضر كلام نب سنأ نع يراخبلا مامإلا جرخأ
 :نالوقيف هنادعقيف .ناكلم هاتأ ,مهلاعن عرق عمسيل هنإو .هباحصأ هنع ىلوتو .هربق يف عضو اذإ
 . هلوسرو هللا دبع هنأ ٌدهشأ :لوقيف نمؤملا امأف .لي دمحمل ؟لجرلا اذه يف لوقت تنك ام
 امأو .ًاعيمج امهاريف ةنجلا يف ًادعقم هب هللا كلدبأ دق رانلا نم كدعقم ىلإ رظنا :هل لاقيف
 لوقي ام لوقأ تنك ,يردأ ال :لوقيف ؟لجرلا اذه يف لوقت تنك ام :هل لاقيف رفاكلاو قفانملا

 اهعمسي ةحيص حيصيف ةبرض ديدح نم قراطمب برضيو .تيلت الو تيرد ال :لاقيف .سانلا
 , 0459«نيلقثلا ريغ هيلي نم

 هلوق» :لاق لكَ يبنلا نع . هنع هللا يضر  بزاع نب ءاربلا نع ملسم مامإلا جرمخأو

 .79417-7948ص 714ج (ةيميث نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» ):١5(

 .؟910/-595ص 1714ج «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» )١4991(

 تمهف ال : يأ (تيلت الو تيرد ال) : ىنعمو 3777-0777 ص 7 ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصو (499١*؟)

 .نجلاو سنإلا (نيلقثلاب) دارملاو يردي نم تعبت الو تيرد ال : ىنعملاو .نآرقلا تأرق الو
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 ؟كبر نم :هل لوقي ءربقلا باذع يف تلزن :لاق 4تباثلا لوقلاب اونمآ نيذلا هللا تّبثيه : ىلاعت

 تباثلا لوقلاب اونما نيذلا هللا تّثي» : لجو زع هلوق كلذف . لك دمحم ييبنو هللا يبر :لوقيف

 .#0455«ةرخآلا يفو ايندلا ةايحلا يف

 :هنم ذوعتلاو ءَرِبقلا باذع 2

 «هربق يف باذع وأ ميعت نم هاقلي امعو « هربق يف تيملا لاؤس يف ةريثك ثيداحأ تدرو دقو

 نم كب ذوعأ ين مهللا» : هلي هزاعد كلذ نمو «ربقلا باذع ةكَك يبنلا هنم ذوعتي امم ناك اذهلو

 ,0459لاجدلا حيسملا ة ةنتف نمو «تامملاو ايحملا ةنتف نمو .رانلا باذع نمو ربقلا باذع

 . كلي هللا لوسر هنم ذاعتسا امم هب ًاذيعتسم هبر وعدي نأ ملسملل يغبني اذكهو

 :ربقلا باذع تانبأ نم تونذلا 4

 ىلع دلع يبنلا رم» :لاق سابع نبا نع «هحيحص» يف - هللا همحر يراخبلا مامإلا لاق

 ١ « ىلب 0 0 امو نابذعيل دل امهنإ :لاقف ٍنيربق

 08 اءام مل ام امهنع في لعل :لاق مث : رق ىلع انهن لحرو ةرك

 امهركذ نم مزلي ال أ اذه 8 ءايهادع انه كلا يفن ال امهرمأ ميظعت ركذلاب نيرمألا نيذه

 نم كلذ يف نكمأ امهنأ امهركذ ىلع راصتقالا نم رهاظلا نكل ءامهيف ربقلا باذع رصح

 ,015”)«امهريغ

 :ربقلا باذعو ةعمجلا موي توملا 1

 ام» : هك هللا لوسر لاق :لاق ورمع نب هللا دبع نع «هعماجو يف يذمرتلا مامإلا جرخأ

 , "؟9هربقلا ةنتف هللا هاقو الإ ةعمجلا ةليل وأ ةعمجلا موي تومي ملسم

 نامزلا فرش نأ ىلع لدي اذهو «هلاؤسو هباذع يأ (ربقلا ةنتف) :ثيدحلا اذه حرش يف ءاجو

 . 3١"؟ص .١ج .يرذنملل «ملسم حيحص رصتخم» 4777 ١(

 )١44( 27ج «يراخبلا حيحص» ص١ 34 .

 . 4١ 7ص ء١ج «طيسولا مجعملا» : ىطغتي ال :رتتسي ال ىنعمو 07 "ص 27ج «يراخبلا حيحصو (47١ه)

 . 7547ص اج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» )١475(

 . 887ص .4ج «يذمرتلا عماج» #7" ١(
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 لاق امك هعاطقنال فيعض ثيدحلا نكلو . ميسج رثأ هل ناكملا لضف نأ امك ميظع ريثأت هل
 .دهاوش هل نكلو .يذمرتلا مامإلا هجرخم

 ركذ نأ دعب ,«يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف» يف ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا لاقو
 .فعضأ هدانسإو .هوحن سنأ ثيدح نم ىلعي وبأ هجرخأو . فعض هدانسإ يف : :ثيدحلا اذه

 اهيف يتلا ثيداحألاب هتقالعو ثيدحلا اذه يف ءاج امل هليلعت يف يذمرتلا ميكحلا لاقو

 اليلد كلذ ناك ةعمجلا موي هضبق قفاوف هديبع نم ًادبع هللا ضبق اذإف :لاق ءهتنتفو ربقلا لاؤس
 هيقي كلذلف .هدنع ةداعسلا هل بتك نم الإ مويلا اذه يف ضبقي ال هنأو .هبأام نسحو هتداعسل

 .2458نمؤملا نم قفانملا زييمت وه امنإ اهببس نأل ؛ربقلا ةنتف

 ١5 - هميعنو ربقلا باذع يف ءاج ام ضعب :

  مكدحأ لاق وأ  تيملا ربق اذإ» :ِلك هللا لوسر لاق «هعماج» يف يذمرتلا مامإلا جرخأ
 يف لوقت تنك ام : نالوقيف .ريكنلا رخآلاو ءركنملا امهدحأل لاقي .ناقرزأ نادوسأ ناكلم هاتأ
 ياني هللا الإ هلِإ ال نأ دهشأ . وسو هلا ديعوم :لوقي ناك ام لوقيف ؟لجرلا اذه
 نيعبس يف ًاعارذ نوعبس هربق يف هل حّسفي مث ءاذه نرقب كنا يلجت كا :نالوقيف .هلوسرو
 0000 نالوقيف ؟مهربخأف يلهأ ىلإ عجرأ : لوقيف . 066 :هل لاقي مث . هيف هل روني مث

 تعمس :لاق ًاقفانم ناك نإو . كلذ هعجضم نم هللا هثعبي ىتح هيلإ هلهأ بحأ الإ هظقوي ال يذلا
 : ضرألل لاقيف . كلذ لوقت كنأ ملعن انك دق :نالوقيف . يردأ ال .هلثم تلقف .نولوقي سانلا
 هعجضم نم هللا هثعبي ىتح ًابذعم اهيف لازي الف .هعالضأ فلتختف هيلع مئتلتف هيلع يمثتلا
 يل

 «بزاع نب ءاربلاو .سابع نباو .«تباث نب ديزو , يلع نع بابلا يفو : يذمرتلا لاق مث

 باذع يف لكك يبنلا نع اوور مهلك .ديعس يبأو .ةشئاعو ءرباجو .سنأو .بويأ يبأو
 , 04؛)ربقلا

 دمحم يف يأ «لجرلا اذه يف لوقت تنك ام «نالوقيف» : هلوق : ثيدحلا اذه حرش يف ءاجو

 يأ (اذه لوقت كنأ ملعن انك دق) .توملا لبق : يأ (لوقي ناك ام) :تيملا يأ (لوقيف) هلك
 هربق يف هل عسوي يأ ( نيعبس يف ًاعارذ نوعبس هربق يف هل حَسفي مث) . ةلاسرلاو ةينادحولاب رارقإلا

 )١473*8( .14ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» ص١188.

 4ج «يذمرتلا عماج» ةةضضنا . ص١55( .185-18١( ص « 4ج «يذمرتلا عماج» 185 .

-١"١- 



 ؛هيلع ْعَسَو يذلا هربق يف هل رونلا لعجي يأ (هيف هل روني مث) . ًاضرعو ًالوط ًاعارذ نيعبس رادقمب

 ميظعل تيملا (لوقيف) . ماني مان نم رمأ (من) ردبلا ةليل رمقلاك هل رونيو :نابح نبا ةياور يفو

 نزح الو بيط يلاح نأب (مهربخأف) .يلهأ ىلإ عجرأ يأ (يلهأ ىلإ عجرأ) :رورسلا نم ىأر ام

 اذهو «سورعلا ةمونك من ناكلملا هل لوقيف (سورعلا ةمونك من :نالوقيف) ؟كلذب اوحرفيل يل
 ةمونب همون هبش امنإو «.سيرعلا ركذلل لاقي دقو ءامهعامتجا لوأ يف ىئنألاو ركذملا ىلع قلطي

 بيط ماني : يأ كي يبنلا لوق نم اذهو (هللا هثعبي ىتح) شيعلا بيط يف نوكي هنأل ؛ سورعلا

 . هللا هثعبي ىتح شيعلا

 لثم :يأ ءهلثم تلقف هللا لوسر ًادمحم نأ نولوقي سانلا تعمس :لوقيف قفانملا امأو

 .هيلع يمضنا يأ (هيلع يمثتلا :ضرألل لاقيف) .ال مأ ةقيقحلا يف يبن هنأ (يردأ ال) . مهلوق

 ةدشو .هيلع اهماثتلا ةدش نم اهيلع تناك يتلا ةيوتسملا ةئيهلا لوزت يأ (هعالضأ فلتختف)

 كلت يف وأ ضرألا يف يأ (اهيف لازي الف) .رخآ بنج ىلإ بنج لك نم هبنج زواجتو ,ةطغضلا
 هاور امك ديدح نم قراطمب هبرض قفانملاو رفاكلا بيصي يذلا ربقلا باذع نمو .©4؟4لاحلا

 . "17 ليلق لبق هانركذو يراخبلا

 :بيغلا رابخأ نم هميعنو ربقلا باذع 2-4

 ميعن نأو «قفانملاو رفاكلا قح يف ربقلا باذع ىلع ةحيرص ةلالد يذمرتلا ثيدح يفو

 بجي يتلا بيغلا رابخأ نم هميعنو ربقلا باذع نأو لَو دمحم هلوسرو هللاب نمؤملا بيصي ربقلا

 ٌقاَحو : ىلاعت هلوق ميركلا نارقلا يفو .اهب انربخأ لَو لوسرلا نأل ؛اهب نمؤي نأ ملسملا ىلع

 نوعرف لآ اولخدأ ةعاسلا موقت مويو .ًايشعو ًاوُدُغ اهيلع نوضَرعي راثلا . باذعلا ٌءوس نوعرف لآب

 ربقلا باذع ىلع اهب لالدتسالل ههححيحص» يف يراخبلا ةيآلا هذه ركذ .241494باذعلا ٌدشأ

 روهمجلاو : يبطرقلا لاق» : ينالقسعلا حرش» يف ءاجو «ربقلا باذع يف ثيداحأ نم هركذ ام عم

 , 15:9منمقلا باذغ تيبثت يف ةجح وهو .خزربلا يف نوكي ضرعلا اذه نأ ىلع

 : ملسملا بيصي دق ربقلا بتاذع - 1186

 امهنإ» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقو لي يبنلا رورم يف يراخبلا ثيدح ليلق لبق انركذ

 .187-1844؟صض ء4ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» )١5751(

 2١1١2435 ةرقفلا ١149(

 .[148 ةيآلا :رفاغ ةروس] 144

 , 7157 217191 نص ,7*ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحض» )١544(

 - ضريح



 نم رتتسي ال ناكف رخآلا امأو .ةميمنلاب ىعسي نإكف امهدحأ امأ ءريبك يف نابذعي امو نابذعي
 .هربق يف بذعي دق ملسملا نأب حيرص ليلد اذه يفو "4*”«لوبلا

 , 1 ١
 -ربقلا باذع يأ كلذ نأ كك ملعا مث» :لاقف ينالقسعلا رجح نبا كلذ ىلإ راشأ دقو

 ةذاعتسالا يف غلابو ىهنم رَّذحو هب مزجف  نيملسملا نم يأ  مهنم هللا ءاشي نم ىلع عقي دق
 ,04؛0وًاداشرإو هتمأل ًاميلعت هنم

 نكمي امم ذاعتسي امنإو ."4”*”ربقلا باذع نم ِكِلكي هتذاعتسا يف يراخبلا ثيدح انركذ دقو
 يداني وهو راهنلا فصن موي تاذ جرخ دلع هنأب ينالقسعلا رجح نبا ركذ دقو . ملسملل هعوقو
 ,048:0,ٌكيح ربقلا باذع نإف هربقلا باذع نم هللاب اوذيعتسا سانلا اهيأ» :هتوص ىلعأب

 :هركيو بحتسيو ربقلا ءانب يف زوجيام ١5

 :ضرألا نع ربقلا عافترا رادقم -أ

 دقف .هبحاص ىلع محرتيو ىقوتيف ربق هنأ فرعيل ربش ردق ضرألا نع ربقلا عفري نأ زوجي
 .045:*عربش ردق ضرألا نع هربق عفر هلك يبنلا نأ» :رباج نع يور

 يل يفشكا هامأ اي» :تلقف ةشئاع ىلع تلخد :لاق مساقلا نع ؛هنئس» يف دواد وبأ جرخأو
 ةئطاو الو ةفرشم ال روبق ةثالث نع يل تفشكف  امهنع هللا يضر - هيبحاصو كي هللا لوسر ربق نع
 ,04**ءارمحلا ةّصرَعلا ءاحطبب ةحوطبم

 هللا يضر  قيدصلا ركب يبأ نب دمحم نبا وه :مساقلا نع» :ربخلا اذه حرش يف ءاجو
 .نينمؤملا مأ اهنوكل وأ .همأ ةلزنمب اهنأل (هامأ ان) اهل لاق نكلو هتمع ةشئاع (هامأ اي)  هنع
 , عافترالا ةياغ ةعفترم ريغ يأ (ةفرشم ال) ._امهنع هللا يضر  رمعو ركب يببأ يأ (هيبحاصو)
 أطو :لاقي .ءضرألا هجو ىلع ةيوتسم تسيل : يأ (ةئطاو الو) .ربش نم رثكأ ةيلاع ال لبقو
 ءاحطبب) .راغصلا ىضحلا وهو ءاحطبلا اهيف ةاقلم : يأ (ةحوطبم) .اهب قصل : يأ ضرألاب

 )١159"18( ةرقفلا يحدة١١(.

 )١4545( صض 27ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» 775 .

 4940 ١( ةرقفلا »/211841.

 )١5558( 78ص 7" ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصض» .

 )4 )14545ص .7خ «ينغملا» 80.

 ."ةص .ةج ةدواد يننأ ننس (151960)

 5 نا



 ةفص (ءارمحلا) .هيف ءانب ال عضوم لك ةصرعلاو .ةصرعلا ىصح قئاقدو لمر يف : يأ (ةصرعلا

 , "11)(ةصرعلل وأ ءاحطبلل

 :روفحملا هبارت ردقب ربقلا عفر - ب 2-81

أ هيلع صن .هبارت نم رثكأب ربقلا يأ  هعفر بحتسي الود :«ينغملا» يف ءاج
 ىورو .دمح

رفح نيح هنم جرخ امم رثكأ بارتلا نم ربقلا يف لعجي ال) :لاق هنأ رماع نب ةبقع نع هدانسإب
) 

:لاق رباج نع هدانسإب لالخلا كىورو
 ىلع دازي نأ لكي هللا لوسر ىهن» 

 , 01097 هترفح ىلع ربقلا

 بارت هيف نوكي نأب سيلو . هريغ نم بارت ربقلا يف دازي ال نأ بحأو» : يعفاشلا مامإلا لاقو

 ضرألا هجو ىلع صخشي نأ بحأ امنإو ًادج عفترا هريغ نم بارت هيف ديز اذإ «سأب هريغ نم

 , 0155و وأ ًاربش

 :فرشملا ربقلا ةيوست -ج -4

 بلاط نأ نب يلع ينثعب» :لاق يدسألا جايهلا يبأ نع (هنلس» يف دواد وبأ مامإلا جرخأ

 هتيوس الإ افرشم اربق عدأ ال نأ هلي هللا لوسر هيلع ينثعب ام ىلع كعبأ : يل لاق
 الإ الاثمت الو

 . 0110 2 ْط

 تود , عفترا ىتح هيلع يب يذلا وه (ًافرشم ًاربق) :هحرش يف ءاجو
 لمرلاب هيلع ملعأ يذلا

 ضرألا ىلع عفري ال ربقلا نأ ةنسلا نإ هيف : يوونلا لاق (هتيوس الإ) . أطوي الو فرعيل ىصحلاو

 الافق لوو .هقفاو قفو يعفاشلا بهذم اذهو ,حطسيو ربش وحن عفري لب «منسي الو «ًاريثك ًاعفر

 . "2*4 (هتلطبأو هتوحم يأ (هتسمط الإ) .حور يذ ةروص يأ

 ::ءاملاب ربقلا شر د -4

 ًادعس هلك هللا لوشر لت :عفار وبأ لاق .هبارت قزتليل ءام ربقلا ىلع شري نأ بحتسيو

 .04*ةةًاعيمج لالخللا امهاور هام هربق ىلع شرو -هربق هلخدأ يأ

. 4١-84 
 ص «94ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعو

)١461( 

؛كص 25ج («ينغملا» ١( فكيف
 6 

ل ب هلا تاويل
 . 7598ه ص 94ج «دواد يبأ نئس» )١404( 

ص 94ج «دواد يبأ نئس حرش دوبعملا نوع» (4١ههر
 58-176 . 

ا» 6 :*هحر
 6 5ص « 5ج («ينغمل
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 :ربقلا مينست ده ١6١

 ةفينح وبأو كلام لاق هبو «ةلبانحلا بهذم اذهو .هحيطست نم لضفأ ربقلا مينستو
 . يروثلاو

 ربق تيأر» :لاق هنأ رامتلا نايفس هاور امب مهقفاو نمو ةلبانحلا بهذمل ةمادق نبا جتحاو
 راعشب هبشأ وهو ايندلا لهأ ةينبأ هبشي حيطستلا نألو . هدانسإب يراخبلا هاور «ًامنسم و هللا لوسر

 نعو . ميهاربإ هنبا ربق حطس كك هللا لوسر نأ انغلبو :لاق .لضفأ هحيطست : يعفاشلا لاقو
 جاجتحالا اذه ىلع ةمادق نبا درو ,ةحطسم رمعو ركب يبأو ِةكَي يبنلا ربق تيأر :لاق مساقلا
 , 0407 ىلوأ هب لوقلاو ,نايفس ثيدحب لمعلا ناكف .حيطستلا يف مساقلا ثيدح نم حصأ مينستلا يف نايفس ثيدح نأب

 هصيصحتو ربقلا ىلع ءائبلا _و- :
6١ 

 نأو .هيلع دعقي نأو .ربقلا صّصجُي نأ ِهككي هللا لوسر ىهن رباج نع «ملسم حيحص» يف
 ,(010898(عهبلع 0

 ,ربقلا صيصجت ةهارك ثيدحلا اذه يفو» :ثيدحلا اذهل هحرش يف يوونلا مامإلا لاق
 ,049ةيعفاشلا هيلع صن مارحف ةلبسم ةربقم يف ناك نإو .هوركمف يابلا كلم يف ناك نإ ربقلا ىلع ءانبلاو .ءاملعلا روهمجو يعفاشلا بهذم اذه .هيلع دوعقلا ميرحتو ءهيلع ءانبلاو

 هبشي كلذ نإف .صصجعي الو -ربقلا يأ - ىنبي ال نأ بحأو» : يعفاشلل «مألا» باتك يفو
 صصة()1١15( راصنألاو نيرجاهملا روبق َرأ ملو .امهنم دحاو عضوم توملا سيلو «ءاليخلاو ةنيزلا

 نبا جرخأو .هربقلا ىلع ىنبي نأ ىهن» : هلك يبنلا نأ ديعس سأ نع «هجام نبا نئس» يفو

 .015901نوبقلا صيصجت نع خل هللا لوسر ىهن» :لاق رباج نع ًاضيأ هجام
 دازي وأ ربقلا ىلع ىنبي نأ لي هللا لوسر ىهن» :لاق رباج نع «يئاسنلا ننس» يفو

 .ه5068ص 7١ج «ينغملا» )١181(

 .7ا/ص الج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» ١( 4 هو) ./ص الج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» )١568(
 . ؛5 8ص ,١ج «هجام نبا ننس» )51"١4( . ؟ال/ص كج .يعفاشلل «مألاد )-5 8 1١(

- 1١6 



 لاني نأ نع عفريل ربقلا سفن ىلع ءانبلا :ربقلا ىلع ءانبلا نع يهنلاب دارملاو ,090+ . . . هيلع

ختي نأ نع يهنلاب دارملا نأ وأ «سانلا نم ريثك هلعفي امك ءطولاب
 وأ دجسمك ءانب ربقلا لوح ذ

 01955 كلذ وحل نأ ةسرلف

 :ربقلا نييطت -ز 2-7

 نوكي ال نأ وجرأ :لاقف روبقلا نييطت نع دمحأ مامإلا لثس دقف «ربقلا نييطتب سأب الو

.رمع نب مصاع ربق لهاعتي رمع نبا ناكو « يعفاشلاو نسحلا كلذ يف صخر «سأب هب
 لاقو 

 ربقلا دهاعتي ناكف ءهيلع هانللدف ءهنع انلأسف مدقف تئاغ وهو رمع نب هللا دبعل نبا يفوت : عفان

 , 0154حالصإب رمأيو

 :ربقلا ىلع ةباتكلا -ح- ١1861

 روبقلا صّصجت نأ كي هللا لوسر ىهن» :لاق رباج نع «هعماج» يف يذمرتلا مامإلا جرخأ

 . "5 أطوت نأو ءاهيلع ىنبي نأو ءاهيلع َبّتكُي نأو

 : يذمرتلا حرش يف يدنسلا بيطلا وبأ لاق «اهيلع بتكي نأو» :هلوق :هحرش يف ءاجو

 نم ءيش ةباتك وأ ءهتافو خيراتو ءربقلا بحاص مسا ةباتكك ًاقلطم ةباتكلا نع يهنلا لمتحي

 تحت ريصيف ضرألا ىلع طقسي وأ ءَأطوُي نأ لامتحال كربتلل كلذ وحنو ىلاعت هللا ءامسأو نآرقلا

 مسا ةباتك نيب قرفلا مدع هرهاظو ءروبقلا ىلع ةباتكلا ميرحت هيف : يناكوشلا لاق .لجرألا

 .©«”ةةاهوحنو ربقلا ىلع تيملا

 :ربقلا ىلع ةمالعلا عضو  ط 2-64

سنأ نع «هننسو» يف هجام نبا جرخأ دقف «ربقلا ىلع ةمالعلا عضوب سأب الو
 نأو» : كلام نب 

 . "45 «ةرخصب نوعظم نب نامثع ربق ملعأ لي هللا لوسر

 .الاصص ء4ج «يئاسنلا نئسو )١47517(

 .الاصص «؛4ج .يطوبلا ظفاحلل (يئاسنلا نئس) «ىبتجملا ىلع ىبرلا رهزو هل ةضئسإ

 .١6ا/لص ء"؟7ج ؛«ينغملا» (1554)

 . لا ص ء4ج «هئنس» يف يئاسنلا ةباتكلا نع يهنلا ىورو ء١161-1 ١6ص « ؛ج «يذمرتلا عماجو (4١"ه)

 . 19١ ص «4ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» (1155)

 .1:58ص ١ج «هجام نبأ نئسو 45197 ١(

- ١1*52 



 :روبقلا ىلع جرسلا ذاختا نع يهنلا 7-6

 روبقلا تارئاز لي هللا لوسر نعل» :لاق سابع نبا نع «هننس» يف يئاسنلا جرخأ
 يف دواد وبأ ًاقيا .ةيدشلا "اذه جرخأو .258عجرسلاو دجاسملا اهيلع نيذختملاو

 , 211559 هننسو

 لوقل روبقلا ىلع جرسلا ذاختا زوجي ال» :ثيدحلا اذهب ًاجتحم يلبنحلا ةمادق نبا لاقو
 هيف نألو ؛هلعف نم كك يبنلا نعلي مل حيبأ ولو .«خلإ . . .روبقلا تاراوز هللا نعل» : يك يبنلا

 ةكاللا ”مانصألا 0-0- هبشأ روبقلا 6 يف اطارناو هي يف لاملل اعيببشت

 - 00ةدسافلا 0 نم كلذ هيلإ

 :روبقلا ىلع دجاسملا ذاختا نع يهنلا 5

 ىلع ءانبلا لمشي روبقلا ىلع دجاسملا ذاختاو «روبقلا ىلع ءانبلا نع يهنلا ثيداحأ انركذ

 , 0579 انركذ امك هنع ىهنملا روبقلا

 ركذلاب اهتدرفأ كلذلو روبقلا ىلع دجاسملا ءانب نع يهنلا يف ةحيرص ثيداحأ تءاج نكلو
 يبنلا نع «- اهنع هللا يضر  ةشئاع نع هجرخأ يذلا يراخبلا ثيدح ثيداحألا هذه نمف ءانه

 دحيم مهئايبنأ روبق اوذختا ,ىراصنلاو دوهيلا هللا نعل» : هيف تام يذلا هضرم يف لاق كي

 , 01875 ًادجسم 3 نأ ىشخأ يار ريغ « هربق اوزربأل كلذ الولو :تلاق

 يف هك هللا لوسر لاق - اهنع هللا يضر - ةشئاع نع ثيدحلا اذهل ملسم مامإلل ةياور يفو

 الولف :تلاق .دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا ىراصنلاو دوهيلا للا نعل» :هنم مقي مل يذلا ا

 1400740 لجيم- ع نأ شخ هنأ ريغ هربق زربأ كلذ

 ثركذ كي يبنلا ىكتشا امل :تلاق  اهنع هللا يضر ةشئاع نع ًاضيأ يراخبلا جرخأو

 .7/7/ص ٠ جا «يئاسنلا نئسو )١554(

 )١1459( 55ص 94ج «دواد يبأ نئس» . )١470( 8ص .7ج :ينغملا» 508 .

 )١491/1( «.4ج «راطوألا لين» ص4/9 . 9١ ١( ةرقفلا ١١6949(.

 .١٠3ص اج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» 47 ١(

 . ١؟ص 28ج (ملسم حيحص» )١5719/4(

- ١77 - 



 هللا يضر  ةبيبح مأو ةملس مأ تناكو «ةيرام اهل لاقي ةشبحلا ضرأب اهنيأر ةسينك هئاسن ضعب
 تام اذإ كئلوأ :لاقف هسأر ِلك عفرف .اهيف ريواصتو اهنسح نم اتركذف ةشبحلا ضرأ اتتأ  امهنع

 دنع قلخلا رارش كئلوأ .ةروصلا كلت هيف اوروص مث ادجسم هربق ىلع اونب حلاصلا لجرلا مهنم
001 

 :روبقلا ىلع دجاسملا ذاختا يف ءاهقفلا لاوقأ - 61

 ريغ وهو هيلع لص وا ىوشب نأو «دجسم ربقلا ىلع ىنبي نأ هركأ : يعفاشلا مامإلا لاق : الوأ

 «ىراصنلاو دوهيلا هللا لتاق» :لاق لك هللا لوسر نأ كلام انربخأ .هيلإ ىَّلصي وأ ىّوسم

 .204دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا

 ةغلابملا نم ًافوخ ًادجسم هريغ ربقو هربق ذاختا نع لَك يبنلا ىهن امنإ» : يوونلا مامإلا لاق :ًايناث

 ممألا نم ريثكل ىرج امك رفكلا ىلإ كلذ ىدأ امبرف ءهب ناتتفالاو هميظعت يف
 ش , 304559 (ةيلاخلا

 هلوق وهو «ربخلا اذهل روبقلا ىلع دجاسملا ذاختا زوجي الو» : يلبنحلا ةمادق نبا لاقو :ًاثلاث

 :لاق لكك يبنلا نألو ؛«جرسلاو دجاسملا اهيلع نيذختملاو روبقلا تاراوز هللا نعل» : لك

 تلاقو .اوعنص ام لثم رذحي .«دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا ىراصنلاو دوهيلا هللا نعل»

 نألو ؛ًادجسم ذختي الثل كي هللا لوسر ربق زربي مل امنإ :-اهنع هللا يضر  ةشئاع

 انيور دقو ءاهيلإ برقتلاو اهل دوجسلاب مانصألا ميظعت هبشي اهدنع ةالصلاب روبقلا صيصخت
 .(195«اهدنع ةالصلاو اهحسمو مهروص ذاختاب تاومألا ميظعت مانصألا ةدابع ءادتبا نأ

 نأ ةيشخ لاح وه امنإ روبقلا ىلع دجاسملا ذاختا نم عنملا : ينالقسعلا رجح نبا لاقو :ًاعبار
 عنملاب لوقي دقو .عانتما الف كلذ نمأ اذإ امأو .اونعل نيذلا كئلوأ عنص امك ربقلاب عنصي
 ,0459532يوق هجتم انه وهو ةعيرذلا دس ىري نم ًاقلطم

 معز دقو ءدجاسم روبقلا ذاختا ميرحت ىلع ليلد ثيدحلا اذُه يف : يناكوشلا لاقو :ًاسماخ
 ."48:اديعلا قيقد نبا هدرو ,ناثوألا ةدابعب دهعلا برقل نامزلا كلذ يف ناك امنإ مهضعب

 . 7078ص ء١ج .يعفاشلل «مألا» )١4/5( . 8١73ص ,7”ج «يراخبلا حيحص» (471١ه)
 . 17ص هج «يوونلا حرشب ملسم حيحصو» 471/1 ١(

 .اهب ًالسوتو ًاكربت اهيلع يديألا رارمإ : يأ (اهحسمو) ىنعمو «508ص 7١ج «ينغملا» )١1457/4(

 . 8١73ص 77ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصو )١470/9(

 )١5"80( «4ج .يناكوشلل هراطوألا ليت» ص5١.

-١*8- 



 ىواسل) علا

 تيملا ىلع امهوحنو ةحاينلاو ءاكبلا

 :تثيملا ىلع حابملا ءاكبلا ١4-

 .عقو امل طخست الو .ءاكبلاب توصلا عفر نود نيعلا عمدب ناك ام تيملا ىلع حابملا ءاكبلا

 راضتحا هروضح دنع نيعلا عمدب ْةِكَك يبنلا ءاكب قبس اميف تركذ دقو . ًاغرش زوجي ال اَمب قظن الو

 ىلع حابملا ءاكبلا ىلع امهب لالدتسالل ناتعقاولا حلصتو .©؟2'*2هتانب ىدحإل تنبو ميهاربإ هنبا

 نيبتيل هيلع مالسلاو ةالصلا هيلع هنرحو دلع هللا لوسر نبا ميهاربإ ةافو يلي اميف ركذنو .تيملا

 .تيملا ىلع حابملا ءاكبلا انل

 :برلا طخسي ام لوقن الو بلقلا نزحيو نيعلا عمدت - ١4

 :اهيف ءاجو كك هللا لوسر نبا ميهاربإ ةافو ةصق كلام نب سنأ نع ملسمو يراخبلا جرخأ

 هل لاقف .نافرذت لكك هللا لوسر انيع تلعجف .هسفنب دوجي ميهاربإو كلذ دعب هيلع انلخد مث»
 .ةمحر اهنإ فوع نبا اي :لاقف ؟هللا لوسر اي تنأو : هنع هللا يضر  فوع نب نمحرلا دبع

 انإو ءانّير يضري ام الإ لوقن الو ,.نزحي بلقلاو .عمدت نيعلا نإ :ِلكَك لاقف ىرخأب اهعبتأ م
 ,©9*14«نونوزحمل ميهاربإ اي كقارفب

 : يبيطلا لاق «هللا لوسر اي تنأو» :هلوقو .امهعمد يرجي يأ (نافرذت) :هحرش يف ءاجو

 بجعت هنأك .مهلعفك لعفت تنأو «ةبيصملا ىلع نوربصي ال سانلا يأ .بجعتلا ىنعم هيف

 (ةمحر اهنإ) :هلوقب لك هباجأف عزجلا نع ىهنيو ربصلا ىلع تحي هنأ هنم هدهع عم هنم كلذل
 مث) :هلوقو .عزجلا نم تمهوت ام ال دلولا ىلع بلقلا ةقر يه ينم اهتدهاش يتلا ةلاحلا يأ

 .ىرخأ ةعمدب ىلوألا ةعمدلا عبتأ لكك يبنلا نأ يأ (ى رخأب اهعبتأ

 عمدب ناك ام وهو ءزئاجلا نزحلاو حابملا ءاكبلا رسفي ثيدحلا اذه :هريغو لاطب نبا لاق

 ) )1١185كا" ناترقفلا "#:"11١(.

 )؟1١1*8( حرشب يراخبلا حيحص) ١ ؟”ص 237ج «ينالقسعل ١7-117 .
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 .©"29ىنعملا اذه يف عقو ءيش نيبأ وهو هللا رمأل طخس ريغ نم بلقلا ةقرو نيعلا

 نبا ىفوت امل» :تلاق ديزي تنب ءامسأ نع ميهاربإ ةافو ةصق هجام نبا جرخأو 2-6

 قحأ تنأ :(رمع امإو ركب وبأ امإ) يّرعملا هل لاقف ِهِك هللا لوسر ىكب «ميهاربإ ْهكَي هللا لوسر

 طخسي ام لوقن الو ,بلقلا نزحيو .نيعلا عمدت» : هلك هللا لوسر لاق .هقح هللا مظع نم

 لضفأ ميهاربإ اي كيلع اندجول لوألل عبات رخآلا نأو عماج دوعومو .قدص دعو هنأ الول «برلا

 . .8*4"2(نونوزحمل كب انإو ءاندجو امم

 ميهاربإ تيأر دقل» :لاقف «سنأ نع «هنئس» يف دواد وبأ ميهاربإ ةافو ةصق جرخأو 0١

 .(«نونوزحمل ميهاربإ اي كب انإ ءانبر يضري ام الإ لوقن الو «بلقلا نزحيو «نيعلا

 ئآإ

 كب انإ) :هلوقو .توملا براق يأ ديكي داك نم اهب قوسي «هسفنب ديكي» :هحرش يف ءاجو
 ."**اعرشو اعبط نونوزحمل كقارفب : يأ (نونوزحمل

 :هللا ىوقتو ربصلاب باصملا ةحيصن -5*6

 ءاكبلاو ليمجلا ربصلا ضقاني ام هنم رهظ اذإ هللا ىوقتو ربصلاب حصني هل ًازيزع دقف نمو
 ربق دنع يكبت ةأرماب لكك يبنلا ٌرم» :لاق كلام نب سنأ نع ملسمو يراخبلا جرخأ دقف «حابملا

 :اهل ليقف .هفرعت ملو يتبيصمب بصت مل كنإف «ينع كيلإ :تلاق . يربصاو هللا يقتا :لاقف

 ربصلا نإ : لكك لاقف ,كفرعأ مل :تلاقف ,نيباوب هدنع دجت ملف لكي يبنلا تتأف وك يبنلا هنإ

 .045837(ىلوألا ةمدصلا دنع

 لثم يف ءاسنلل لاجرلا ةبطاخم زاوج هقفلا نم هيفو» :رينملا نب نيزلا لاق» :هحرش يف ءاجو

 زوجعب صتخي ال كلذ نأو ةيزعت وأ .ةظعوم وأ ,ركنم نع يهن وأ .فورعمبرمأ وه امب كلذ
 رهاظلا (هللا يقتا) : ِهْيكَك هلوق يف يبطرقلا لاقو .ةينيدلا حلاصملا نم هيلع بترتي امل ةباش نود

 نإ : يبطرقلا هلاق ام ديؤيو ىوقتلاب اهرمأ اذهلو .هريغ وأ حون نم دئاز ردق اهئاكب يف ناك هنأ

 هريغ نع يباطخلا ىكحو .(اهيلع فقوف هركي ام اهنم عمسف) :ريثك يبأ نب ىيحي «لسرم» يف

 )١4787( اج («ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ص”١77-774 .

 )١5785( .601ا/-605ص 1١ج «هجام نبا نئسو

 ٠ )١485( .48"7-8949ص 48ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعا

 )١5785( .71757-778/ص .5ج «ملسم حيحص» ء48١ص (.ج («يراخبلا حيحصو
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 ليمجو هتبثت نسح ىلع رجؤي امنإو هعنص نم تسيل اهنأل ؛ةبيصملا ىلع رجؤي ال ءرملا نأ

 1 01547 (هربص

 :تيملا ىلع ةحاينلا ميرحت - *١8

 , 014480 ساحم

 نمف رعش داشنإ وأ ظعو نم ةبيصملا جيه امو» :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يفو

 . «ةحاينلا

 : ةحاينلا نع يهنلا ثيداحأ 4 - 

 : 042810 يراخبلا ثيداحأ : ًالوأ

 ْمنُي امب بَّذعُي هيلع ْحِنُي نم» :لوقي لي هللا لوسر تعمس :لاق ةبعش نب ةريغملا نع -أ
 نهتعيابم ءاسنلا ىلع طرتشي ِخلكك ناكو .مارح حاونلا نأ هنم دافتسي اممو : ينيعلا لاقو .«هيلع

 يأ ىلع نيكبي  دلاخ تابيرق  نهعد :لاق  هنع هللا يضر  باطخلا نب رمع نأ - ب

 ةقلقللاو .سأرلا ىلع بارتلا عقنلاب دارملاو .ةقلقل وأ عقن نكي مل ام (ديلولا نب دلاخ) ناميلس

 . عفترملا توصلا

 :(015*)ةحاينلا يف ملسم ثيداحأ : ًايناث 185ه

 رخفلا :نهنوكرتي ال ةيلهاجلا رمأ نم يتمأ يف عبرأ» :ّلي لاق .يرعشألا كلام يبأ نع أ

 .«برج نم عردو نارطق نم لابرس اهيلعو ةمايقلا موي ماقت اهتوم

 هيفو .هيلع عمجم وهو ةحاينلا ميرحت ىلع ليلد هيف :ثيدحلا اذهل هحرش يف يوونلا لاق

 )١47837( .”ج «يراخبلا حيحص» ص©6؟١7., 149. 75207 216١ص ."5ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» .

 )١1484( 44ص اج «دوبعملا نوع» ,١/9ص .؟7ج «طيسولا مجعملا» ,.1717ص .*”ج «برعلا ناسل» .

 )١15589( ينيعلل «يراخبلا حيحص حرش يراقلا ةدمع» «.١15ص «”ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» «

 247ص 4ىج 84.

 )١540( ص 25ج («يوونلا حرشب ملسم حيحص» 171817176 73817 .
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 .ةرغرغلا ىلإ لصي ملو فلكملا تمي مل ام ةبوتلا ةحص

 نب ديز داهشتسا ربحخ كي هللا لوسر ىلإ ءاج امل :تلاق  اهنع هللا يضر - ةشئاع نعو - ب

 تلاق .نزحلا هيف فرعي خي هللا لوسر سلج ةحاور نب هللا دبعو .بلاط يبأ نب رفعجو «ةثراح
 ءاسن نإ هللا لوسر اي :لاقف لجر هاتأف  بابلا قش  بابلا رئاص نم رظنأ انأو :- ةشئاع يأ

 بهذي نأ ةيناثلا هرمأف .هنعطي مل نهنأ ركذف هاتأف نهاهنيف بهذي نأ هرمأف ,نهءاكب ركذو ءرفعج

 نههاوفأ يف ثحاف بهذا :لاق هللا لوسر اي انئبلغ دقل هللاو :لاقف هاتأ مث بهذف ,نهاهنيف

 م . بارتلا نم

 هرمأو «(بارتلا نم نههاوفأ يف ثحاف بهذا) :هلوق :ثيدحلا اذهل هحرش يف يوونلا لاق

 حونب ًءاكب ناك هنأ ىلع مهضعب هلوأت دقو .هنم نهعنمو نهيلع ءاكبلا راكنإ يف ةغلابم كلذب كي

 سيل هنأ ربخأو هلعف ِهلكَي هنأل ؛هنع هني مل نيعلا عمد درجم ناك ولو .يهنلا دكأت اذهلو حايصو

 ال بدأو هيزنت هنع يهنلاو ءًادرجم ًءاكب ناك امنإو ءمرحم ىلع «نهيهن راركت دعب «نيدامتي

 , 0115307 تالوأتم هيلع نررصأ اذهلف .ميرحتلل

 ةأرما انم تفو امف «حونن ال نأ ةعيبلا عم لكك هللا لوسر انيلع ذخأ :تلاق ةيطع مأ نعو  ج

 ةأرماو «ةربس يبأ ةنبا وأ ىثذاعم ةأرما ةربس يبأ ةنباو ,عالعلا مأو « ميَلَس مأ نهنم سمخ ريغ

 .(ذاعم

 «هراكنإب مامتهالاو ,هحبق ميظعو حونلا ميرحت هيف : ثيدحلا اذهل هحرش يف يوونلا لاق

 هللا رمأل ناعذإلاو .ءاضقلل ميلستلا ةفلاخم هيفو ءربصلل عفادو «نزحلل جيهم هنأل ؛هنع رجزلاو

 ٠ . ىلاعت

 ١1855 ةحاينلا يف ىرخأ ثيداحأ :ًاثلاث :

 نع اناهن لك هللا لوسر نإ» :تلاق ةيطع مأ نع «هننس» يف دواد وبأ جرخأ أ

 , 04555(ةحاينلا

 يف نهؤاكب ناك ولو .ءاكبلا نع نهاهن ِهِلكك يبنلا نأ لامتحا هيلإ فيضأو ءهحجرأ ام وه ليوأتلا اذه )١491(

 .8994”7ص 31ج «دواد يبأ نئنسو )١587(

-١57- 



 .«ةعمتسملاو ةحئانلا لكي هللا لوسر نعل» :لاق يردخلا ديعس يبأ نع دواد وبأ جرخأو - ب

 تددعو هيلع تكب يأ «هتبدن اذإ تيملا ىلع ةأرملا تحان :لاقي» :هحرش يف ءاجو
 عمتسملا نأ امك ءاهبجعيو - حونلا عامس  عامسلا دصقت يتلا يأ (ةعمتسملاو) .هنساحم
 , 3155 يرجألا يف ناكيرش نارقلا ءىراقو عمتسملاو .رزولا يف ذ ناكيرش باتغملاو

 ىلع ذخأ كي هللا لوسر نأ - هنع هللا يضر - للا نع طب نفل يراسل رخال جج
 .ةيلهاجلا يف انتدعسأ ًءاسن نإ : * هللا لوسر اي :نلقف .نحني ال نأ نهعياب نيح ءاسنلا

 .20459مالسإلا يف داعسإ ال» : لك هللا لوسر لاقف ؟نهدعسنفأ

 ٍموقتف ةأرملا موقت نأب تاحانملا يف ءاسنلا داعسإ وه داعسإلا :ريثألا نبال «ةياهنلا» يف ءاجو
 ًاضعب مهضعب دعسي ةيلهاجلا ءاسن ناك : ليقو ٠ ةحاينلا ىلع اهدعاستف اهتاراج نم ىرخأ اهعم

 ةدعاسملا امأو ,ىنعملا اذه يف صاخف داعسإلا امأ : يباطخلا لاق . كلذ نع نيهنف كلذ ىلع
 , 015©ةنوعم لك 7 ةماعف

 :هلهأ ءاكبب بذعي تيملا 9-975

 اهنم ركذن .هلهأ ءاكبب تيملا بيذعت يف ثيداحأ ةلمج «هحيحص» يف ملسم مامإلا جرخأ
 : 095530 يلي ام

 رمع ىلع تكب - ًاعيمج مهنع هللا يضر - رمع تنب ةصفح نأ رمع نب هللا دبع نع - أل

 . هيلع هلهأ ءاكبب بذعي تيملا نإ :لاق لك هللا لوسر نأ يملعت ملأ َّييُب اي الهم :لاقف

 هربق يف بَّذعُي تيملا :لاق هلك يبنلا نع .- هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع نع ب

 . هيلع حل امب

 علا ءاكيب ُُث تيملا : :لاق دع هللا لوسر نأ

 :رمع لاقف هاخأاو :لوقي بيهص لعج رمع بيصأ امل :لاق هيبأ نع «ةدرب يبأ نع د

 ؟يحلا ءاكبب ِثَْذعيل تيملا نإ :لاق كلك هللا لوسر نأ تملع امأ بيهص اي

 .؟99ص ءىلج دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» )١4167(

 . 4١ص .4ج «يئاسنلا نئس» )١15584(

 .755ص 17ج .ريثألا نبال «ةياهنلا» )١49(

 )١45945( ص ."ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصو 0-77١8"717 ,
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 . بّذعُي هيلع ىَكِبُي نم :لاق كي هللا لوسر نإ :لاق باطخلا نب رمع نع  ه

 تعمس امأ ةصفح اي :لاقف «ةصفح هيلع ٌتلَّوَع نعط امل باطخلا نب رمع نأ سنأ نع و

 امأ «بيهص اي :رمع لاقف «بيهص هيلع لوعو يع هيلع لوعملا :لوقي لي هللا لوسر

 085 تّزعُي هيلع لرعُملا نأ تمنع

 امب بَّذعُي هنإف هيلع م خني نم :لوقي كي هللا لوسر تعمس لاق يش نب هريغملا نع دز

 : ثيداحألا هذهل يوونلا حرش - 41١١/ا/

 يف اهانركذ يتلاو ملسم مامإلا اهاور يتلا ثيداحألا هذهل هحرش يف يوونلا مامإلا لاق

 ” ىلاعت هللا همحر لاق ,هلهأ ءاكبب تيملا بيذعت

 :روهمجلا لوق :ًالوأ

 حانيو هيلع ىكبي نأب ىّصو نم ىلع روهمجلا اهلوأتف ,ثيداحألا هذه يف ء ءاملعلا فلتخا

 :اولاق «هيلإ ! بوسنمو ةببسب هنأل ؛ مهحونو هيلع هلهأ ءاكيب تدعي اذهف .هتيصو تذفنف هتوم لعب

ل بّذعُي الف هنم ةيصو ريغ نم اوحانو هلهأ هيلع ىكب نم امأف
 ةرذاو رزت الو» : ىلاعت هللا لوق

 يح اقلطم فيذحلا جرخف :اولاق «كلذب ةيصولا برعلا ةداع نم ناكو ولا «ىرخأ رزو

 . مهل ًاداتعم ناك ام ىلع

 .لاوقألا نم حيحصلا وه :هنع لاقو يوونلا مامإلا هحجر ام وه اذه روهمجلا لوقو

 : يناثلا لوقلا

 ءاكبلاب ىصو أ نم ىلع لومحم هلهأ ءاكبب تيملا بيذعت نإ : ملعلا لهأ نم ةفئاط تلاقو

 ءاكبلاب يأ  امهب بَّذعُي امهكرتب ةيصولا لمهأ وأ امهب ىصوأ نمف ءامهكرتب صوي مل وأ حونلاو

 هل عنص ال ذإ امهب بْذعُي الف امهكرتب ىّصو نم امأف .امهكرتب ةيصولا لامهإب هطيرفتل  حونلاو

 .امهب بّذُع امهلمهأ نم نأو امهكرتب ةيصولا باجيإ لوقلا اذه لصاحو .هنم طيرفت الو امهيف

 :ثلاثلا لوقلا - ١9

 . 39"١ص 25ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» : توصب ءاكبلا وهو ناتغل .لوعأو « هيلع لوع ةافحضتف)]

 1 11؟7128-9ص ."ج «ملسم حيحصل يوونلا حرش» )١1754(
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 نمف ءاهب ِبّْذعُي عرشلا يف حئابق لئامشلا كلتو ,مهمعز يف هنساحمو هلئامش ديدعتب هنوبدنيو
 وحنو «نادخألا قرفم اي ا برخم اي ةنادلولا متيم اي :تيملا اهب نوبدني يتلا مهلاوقأ

 .ًاعرش مارح وهو ارختفو ةعاجش هنودعي امم كلذ

 : عبارلا لوقلا

 ىلإو . مهل قر هلهأ ءاكبب 5 تيملا نأ اهب دوصقملاو ثيداحألا ىنعم : ةفئاط تلاقو

 اوجتحاو .لاوقألا ىلوأ وهو :ضايع يضاقلا لاقو .هريغو يربطلا ريرج نب دمحم بهذ اذه

 ربعتسا ىكب اذإ مكدحأ نإ :لاقو اهيبأ ىلع ءاكبلا نع ةأرما رجز كك يبنلا نأ هيف ءاج .ثيدحب

 :25؟2هلهأ ءاكبب تيملا باذع يف يراخبلا ثيداحأ ١-

 :اهنم هلهأ ءاكبب تيملا باذع يف ثيداحأ ةلمج يف يراخبلا مامإلا ىور

 لوسر نإف ءاكبلا نع ىهنت الأ : نامثع نب ورمعل - هنع هللا يضر ردع نب هللا هربع لاك أ

 .هلهأ ءاكبب بّذعُيل تيملا نإ :لاق ٍكي هللا

 . هايحاصاو ىاخأاو : لوقي نك بيهن 4 ريع ونا امل» :لاق سابع نبا نعو - ب

 ِبَّذعُي تيملا نإ :ِلك هللا لوسر لاق دقو يلع يكبتأ بيهص اي :- هنع هللا يضر  رمع لاقف

 :لوقي بيهص لعج - هنع هللا يضر  رمع بيصأ امل» :لاق هيبأ نع ةدرب يبأ نعو - ج
 .«ىحلا ءاكبب بّذعُيل تيملا نإ :لاق ٍك ىبنلا نأ تملع امأ :رمع لاق .هاخأاو

 :يراخبلا ثيداحأل ينالقسعلا حرش -

 هلهأ ءاكبب تيملا بيذعت يف يراخبلا ثيداحأل هحرش ىف ىنالقسعلا رجح نبا لاق

 , 244 "2لاوقألا هذه نم هركذ ام ىلي اميف ركذنو .لاوقأ ىلع ةلأسملا هذه يف ءاملعلا فلتخا

 يراخبلا يأر :لوألا لوقلا - ١١88
 هلاق ام وه هلهأ ءاكبب تيملا بيذعت ثيداحأ هيف ركذ يذلا بابلا ةمجرت نم دافتسملا

 )١1*849( .37”ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصال ص١6١-؟١67.

 )١54٠( «,؟”ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» ص5؟1١65-١5١.
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 لصاحو» :- هللا همحر لاق ثيح «ثيداحألا هذه ةلالد ىف يراخبلا يأر نايب ىف ىنالقسعلا

 اذإ الإ هريغ لعفب بذعي ال صخشلا نأ :ةمجرتلا هذه ننس يزال اد تعففلا هثحب ام

 مل اذإ ام هدارمف هافن نمو اد فاق ويك نهتم نيدعع ينلأ دن «ببست هيف هل ناك ش

 .044:1)اصأ ببست هيف هل نكي

 : يناثلا لوقلا 4

 اذهو هلهأ ءاكبب تيملا بيذعتب لاقف .ءاهرهاظ ىلع ثيداحألا هذه لمح نم ءاملعلا نمو

 . ةلأسملا هذه يف امهبهذم وهو ,- امهنع هللا يضر - هيبأو رمع نب هللا دبع ةياور نم رهاظلا وه

 :ثلاثلا لوقلا 7-6

 نأ يأ .لاحلل (ءاكبب) ةملك يف (ءابلا) نأب «هيلع هلهأ ءاكبب» هلوق لوأ نم ءاملعلا نمو

 .هنفد دنع عقي امنإ ابلاغ مهئاكب ةدش نأ كلذو ؛هيلع هلهأ ني < باذع أدبم

 ءاكب ةلاح بذعي تيملا نإ :ثيدحلا ىنعم نأكف .ربقلا باذع هب أدبيو لا ةلاحلا كلت يفو

 .هبيذعتل ًاببس مهؤاكب نوكي نأ كلذ نم مزلي الو هيلع هلهأ

 عبارلا لوقلا 5

 (ماللا) نأو ءرخآلا هضعب عمسي ملو ثيدحلا ضعب عمس يوارلا نأ ىلإ مهضعب بهذو

 ينالقابلا ركب وبأ يضاقلا مزج اذهبو ,هلهأ هيلع يكبي تيم لك بيذعتلا لمشي الف ,هلهأ ءاكيب

 . هريغو

 :سماخلا لوقلا 417

 .الصأ هريغ بنذب ِبَّذعُي ال نمؤملا نأو ءرفاكلاب صتخم كلذ نأ ىلع هلّوأ نم مهفو

 :سداسلا لوقلا 9-74

 ,هب هلهأ هيكبي ام ريظنب بذعي :يأ «هلهأ ءاكبب بذعي» :هلوق ىنعم نإ :مهضعب لاقو
 هنوحدمي مهف ءًاعرش اهنع يهنملا رومألا نم نوكت ًابلاغ هيلع اهب نوددعي يتلا لاعفألا نأ كلذو

 نم ةفئاطو مزح نبا رايتخا لوقلا اذُهو «هب هنوحدمي ام نيع وهو كلذ هعينصب ِبَّذعُي وهو ءاهب
 . ملعلا لهأ

 . 19ص 17ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» )١15401(
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 : عباسلا لوقلا -8

 ,طبارملا نبا هحجرو .نيمدقتملا نم يربطلا رفعج يبأ رايتخا اذهو .اهريغو ةحاينلا نم
 نيرخأتملا نم ةعامجو «ةيميت نبا مالسإلا خيش هرصنو .هعبت نمو ضايع يضاقلاو

 :نينمؤملا مأ ةشئاع يأر 6

 نيبي . اهنع هللا يضر  نينمؤملا مأ ةشئاع نع يراخبلا مامإلا كلّذكو ملسم مامإلا هاور ام

 ةشئاع ةديسلا نع ملسمو .يراخبلا :ناليلجلا نامامإلا ناذه هاور ام يلي اميف ركذنو
 :- اهنع هللا يضر -

 ِبَّذعُيل تيملا نإ» :ِي هللا لوسر لاق :لاق رمع نب هللا دبع نع ملسم مامإلا جرخأ أ
 امب اهتثدحف  اهنع هللا يضر - ةشئاع ىلع تلخدف تمقف :سابع نب هللا دبع لاق .«هلهأ ءاكبب
 ل ا :تلاقف رمع نبا لاق

 .ىرخأ رزو ةرزاو رزت الو . ىكبأو كحضأ وهل هللا نإو ءًاباذع هلهأ ءاكبب هديزي رفاكلا نإ

 ا ا نكلو نيبّذكم و 506 نع 51 2 :تلاق

 :رمع نبا لوق ةشئاع دنع ركذ :لاق هيبأ نع «ةورع نب ماشه نع ملسم مامإلا جرخأو ب
 امنإ هظفحي ملف ًائيش عمس .نمحرلا دبع ابأ هللا محر : ١ تلات هةيلع هله ءاكب تلعب عيحلاو
 :1تلعل هنإو نوكبت متنأ» :لاقف هيلع نوكبي مهو يدوهي ةزانج دلع هللا لوسر ىلع ترم

 هبنذب وأ هتئيطخب ِبّذعُيل هنإ : هي هللا لوسر لاق امنإ لهو» :ةشئاع تلاق ىرخأ ةياور يفو
 ,©24؛57منآلا هيلع نوكبيل هلهأ نإو

 دبع نأ اهل ٌركذو - اهنع هللا يضر  ةشئ ةشئاع تعمس اهنأ نمجرلا دبع تلي ةرمع نيرا

 امأ نمحرلا دبع يبأل هللا رفغي :ةشئ ةشئاع تلاقف يحلا ءاكبب ِبَّذعُيل تيملا نإ :لوقي رمع نب هللا
 :لاقف ءاهيلع ىكبي ةيدوهي ىلع ِعئي هللا لوسر رم امنإ ءأطخأ وأ يسن هنكلو ,بذكي مل هنإ

 , ؟17-7"7"*١صسص 25ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص»» (0٠515١؟

 .6١*ص 27ج «يراخبلا حيحص»و 27 4 ص ."ج (يوونلا حرشب ملسم حيحص» )١1405(
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 .24؛"9ءاهربق يف بذعَتل اهنإو ءاهيلع نوكبيل مهنإ
 كلذ تركذ هنع هللا يضر - رص كام املفو :- امهنع هللا يضر سابع نبا نعو د

 هللا محر :تلاقف «هيلع هلهأ ءاكبب بَّذعُي تيملا نإ» :رمع لوق يأ - اهنع هللا يضر ةشئاعل

 كك هللا لوسر نكلو هيلع هلهأ ءاكبب نمؤملا ِبّذعُيِل هللا نأ ِِلكك هلل هللا لوسر ثّدح ام هللاو ءرمع

 و راو الو» :نارقلا مكبسح :تلاقو .هيلع هلهأ ءاكبب ًاباذع رفاكلا ديزي هللا نإ :لاق

 . "44:74 ىكبأو كحضأ وهإ» :هللاو ,كلذ دنع  امهنع هللا يضر سابع نبا لاق . «ىرخأ

 :اهريغ لوقو ةشئاع لوق نيب عمجلاو قيفوتلا 601١

 .(هيلع هلهأ ءاكبب بذعَيِل تيملا نإ» :لاق كك هللا لوسر نإ

 ءاكبب تيملا باذع تابثإ يف هريغو رمع ثيدح نيب قيفوتلاو عمجلا ىلإ نوريثك بهذ دقو

 نم ريثك عمج دقو» :- هللا همحر  ينالقسعلا رجح نبا لاق دقف ,كلذ ةشئاع راكنإ نيبو .هلهأ

 : عمجلا نم بورضب ةشئاعو رمع يئثيدح نيب ملعلا لهأ

 .اههيجوت مدقت امك يراخبلا ةقيرط :اهلوأ

 نإو .مهئاكبب بذعيف : يأ  كلُْذب هلهأ ىصوأ اذإ ام هلبق يذلا نم صخأ وهو :اهيناث

 ةيعفاشلا نم نورخاو «يبرحلا مي ميهاربإو « ينزملا لاق هبو . مهئاكبب بذعي الف ٍصوي مل

 نع يوونلا هلقن اذكو .ملعلا لهأ ةماع لوق هنإ :يدنقرمسلا ثيللا وبأ لاق ىتح مهريغو

 .روهمجلا

 ىو ل ةفئاطو دواد لوق وهو «كلذ نع هلهأ يهن لمهأ ذيل افا ل ع : اهثلاثو

 نبا لاق كلذ نولعفي مهنأ نظ الو ةداع كذب مهل تسيل هنأ ققحتي وق تي مل اذإ ام هّلحم نأ

 كلذ نولعفي مهنأش نم هلهأ نأ فرعو .حونلا نع يهنلا يف ءاج امب ءرملا ملع اذإ :طبارملا

 لعفب ال هسفن لعفب بذع كلذ ىلع بذع اذإف « يطا نع مهو ألو هي ردسب ميدلطي كو
 ,(144:5)هورجممب هريغ

 )١5405( ؟"7-6“ ص ."ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» ,

 )١54٠6( ص جا («ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص))  21617١١١كج «يوونلا حرشب ملسم حيحص)»

 77"”صسص .

 )١5405( 27ج («ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ص١64-ه16.
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 :ينالقسعلا رجح نبا رايتخا 7

 لاق .هلهأ ءاكبب تيملا باذع ةلأسم يف ءاملعلا لاوقأ ينالقسعلا رجح نبا ركذ نأ دعبو
 ساستألا فالتخا ىلع لزنتيف تاهيجوتلا هذه نيب عمجي نأ لمتحيو» :- ىلاعت هللا همحر
 َتْذُع ِكلذب مهاصوأف غلاب وأ هتقيرط ناك انا ىشمف حيرنلا هتقيرط ٍتناك نم :الثم لاقي نأب
 هلهأ نم فرعي ناك نمو هب بدن امب 2 ةرئاجلا هلاعفأب بدنف ًاملاظ ناك نمو .هعينصب
 بذع ضار ريغ ناك نإو «لوألاب قحتلا كلذب ًايضار ناك نإف ءاهنع مهيهن لمهأف ةحاينلا
 هوفلاخ مث «ةيصعملا نع هلهأ ىهنف طاتحاو هلك كلذ نم ملس نمو «يهنلا لمهأ فيك خيبوتلاب
 هللاو  .مهبر ةيصعم ىلع مهمادقإو هرمأ ةفلاخم نم مهنم هاري امب هملأت هبيذعت ناك كلذ اولعفو
 يوي ملعأ

 :ةيميت نبا مالسإلا خيش رايتخا - 4

 يذؤي يأ - هيذؤي له :لئاسلا لوق امأو» :- ىلاعت هللا همحر  ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق

 ىذأتي هنأ باوصلاو .ءاملعلاو فلخلاو فلسلا نيب عازن اهيف ةلأسم هذهف ؟هيلع ءاكبلا - تيملا
 ءاكبب بَّذعُيل تيملا نإ» :لاق هنأ لك ىبنلا نع ةحيحصلا ثيداحألا هب تقطن امك هيلع ءاكبلاب
 تورف ,هتلقن اميف ةقداصلا يهو نيظفل كج ىبنلا نع تور  اهنع هللا يضر - ةشئاعو . هلهأ

 :رمع ثيدحل قفاوم اذهو ؛«هيلع هلهأ ءاكبب ًاباذع رفاكلا ديزيل هللا نإ» : هلوق لكك يبنلا نع
 هريغ بذعي نأ زاج هلهأ ءاكبب ًاباذع هديزي نأ زاج اذإ هنإف «هيلع هلهأ ءاكبب بّْذعُيل تيملا نإ»
 «ىنعملا ىلإ ًارظن  ثيدحلا اذُه  ثيدحلا فلتخم يف يعفاشلا در اذهلو .هلهأ ءاكبب ءادتبا
 .«هربق يف بّذعُيل هنإو هيلع نوكبي مهنإ» :ىرخألا اهتياور هبشألا :لاقو

 معأ باذعلاو «بذعي» :لاق لب «هيلع هلهأ ءاكبب بقاعي تيملا نإ» : هيف دري مل ثيدحلاو

 كلذ ىلع هل ًاباقع كلذ ناك ببسب ملأت نم لك سيلو ملألا وه باذعلا نإف .باقعلا نم

 ىمسف .«هبارشو هماعط مكدحأ عنمي ,باذعلا نم ةعطق رفسلا» :لاق لي يبنلا نإف «ببسلا
 .كلذ ىلع ًاباقع سيلو ًاباذع رفسلا

 « ةثيبخلا حاورألاو .ةلئاهلا تاوصألا لثم اهب رعشي يتلا ةهوركملا رومألاب بذعي ناسنإلاو

 امو ؟هيلع بقاعي هل المع ةحاينلا نكت مل نإو ةحاينلاب تيملا بذعي نأ ركني فيكف هيلع

 : ١١ه ص ا"ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص)» ةلقتحف)

-١594- 



 هب هللا رّفكي كلذ نإف .باذع يه يتلا ملألا نم ةمايقلاو خزربلاو ايندلا يف نمؤملل لصحي

 بصن لو بصو نم نمؤملا بيضي امو :لاق هنأ لَك يبنلا نع نيحيحصلا يف تبث امك هاياطخ

 ان 2(هاياطخ نم اهب هللا رْفك الإ اهكاشي ةكوشلا ىتح ىذأ الو .نزح الو مه الو

 حجارلا لوقلا 64

 نبا مالسإلا خيش هيلإ بهذ ام .هلهأ ءاكبب تيملا باذع وأ بيذعت ةلأسم يف حجارلاو

 : يتأي ام هب جتحاو هلاق ام ىلع ديزأو هب جتحا امل ةيميت

 مهاصوأ نأك ءاكبلا اذُه عوقو يف ببست اذإ امب هلهأ ءاكبب تيملا بيذعت ديق نم نإ :ًالوأ

 :لوقأ .هكرتب مهصوي مل وأ هنع مهعنمي مل نأب ببسلا اذه عفد يف رّصق وأ هيلع ءاكبلاب
 وهو اهب ذخاؤي يتلا هيصاعمو هبونذ ةلمج يف جردني ةلاحلا هذه يف هلهأ ءاكبب هبيذعت نإ

 ثيدحلا دييقتل ةجاح كانه نأ ودبي الف .هيف فالخ الو ,ةعيرشلا دعاوق نم فورعم رمأ

 يف ببستي مل اذإ هلهأ ءاكبب هبيذعت نع لاؤسلا ىقبيو .ةعيرشلا يف مولعملا رمألا اذهب

 .ةرشابم ريغ ةروصب الو ةرشابم ةروصب ال كلذ عوقو

 عوقو ببسب (هملأ) لمشي امك .هبونذ ىلع هباقع ببسب ناسنإلا (ملأ) لمشي (باذعلا) نإ :ًايناث
 ىلع ةلدأب ءاجو ةيميت نبا مالسإلا خيش ركذ امك ,هعوقو يف وه ببستي مل نإو هملؤي ام

 ةملك نود هيف (باذعلا) ةملك دورول (ملألا) نم عونلا اذه لمشت ثيدحلا ظافلأو .كلذ

 . (باقعلا)

 اذُه نأل «ىرخأ رزو ةرزاو رزت الو» : ىلاعت هلوق ضراعي ال هلهأ ءاكبب تيملا (ملأو) :ًاثلاث
 0 ءاهعوقو يف هل لخد ال يتلا تايذؤملا نم ايندلا يف ملسملا بيصي ام ليبق نم ملآلا

 امو :وهو ةيميت نبا هركذ يذلا فيرشلا ثيدحلا كلذ ىلع لد امك هاياطخ نم اهب هللا

 رفك الإ اهكاشي ةكوشلا ىتح ٌىذأ الو ٍنزح الو مه الو بصن الو بصو نم نمؤملا بيصي

 هيصاعم ببسب ناسنإلا بيصي يذلا باقعلا عون نم ملألا اذه سيلف .«هاياطخ نم اهب هللا

 :تيملا هب بذعي يذلا ءاكبلا 6

 .ةحاينو توصب ناك اذإ هلهأ ءاكب وه هنأشب فالخلا عقوو تيملا هب بذعي يذلا ءاكبلاو

 لاق وهب ةيعرشلا ةصخرلا تءاجو .حابم اذهف ىطقف نيعلا عمدب يأ كلذ نم ىلاخلا ءاكبلا امأ

 . 71/6754 ص «؟4ج (ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» )١5508(

-١6٠٠ 



 ءاكبلاب دارملا نأ ىلع مهبهاذم فالتخا ىلع مهلك اوعمجأو» :- ىلاعت هللا همحر  يوونلا مامإلا
 عمد درجم ال ةحاينو توصب ءاكبلا  هنأشب فالخلا ىرجو تيملا هب بذعي يذلا ءاكبلا يأ انه
 نم هنأب هنع ربخأو هل هللا لوسر نم لصح نيعلا عمدب ءاكبلا نأل حضاو اذهو ,"4؟”7«نيعلا

 .لبق نم انركذ امك روظحمب وه سيلو (ةمحرلا)

 : ةيلهاجلا ءاعدو بويجلا قشو دودخلا مطل -57

 «بويجلا قشو ؛دودخلا مطل :تيملا ىلع ًانزح عقت دق يتلا ةيعرشلا تايهنملا نمو
 - هنع هللا يضر  دوعسم نب هللا دبع نع يراخبلا مامإلا جرخأ دقف «ةيلهاجلا ىوعدب ءاعدلاو
 , 0440 (ةيلهاجلا ىوعدب اعدو .بويجلا ٌّقشو .دودخلا مطل نم انم سيل» : كك يبنلا لاق :لاق

 نيدتهملا نم الو انتنس لهأ نم سيل يأ (انم سيل) :هلوق :ثيدحلا اذه حرش يف ءاجو
 مهللا ةنسلا لهأ دنع اهب رفكي ال يصاعملا اذإ ةلمج نيدلا نم هب جورخلا دارملا سيلو .انيدهب
 غلبأ كلذك هءارجإ نأل ؛ليوأت ريغ نم هرهاظ ىلع هارجأ يروثلا نايفسو . كلذ لح دقتعي نأ الإ
 .(انم سيل) اهغيص يتلا ثيداحألا يف ركذي امم راجزنالا يف

 وحن رفكلا بجوي امب ةيلهاجلا ىوعد رّسْفُي نأ الإ مهللا ,ظيلغتلل اذه : ينامركلا لاقو

 انتريس ىلع سيل :هانعم :ليقو .انتنسب ًادتسم الو انب ًايدتقم سيل هانعم :لاطب نبا لاقو
 عمج وهو ؛دودخلا مطل نم» :هلوق كلل لحتسملا ىلع لومحم هانعم :ليقو .انيدهو ةلماكلا
 لخاد هوجولا ةيقب برضف الإو دخلا يف نوكي ابلاغ برضلاو مطللا نوكل كلذب صخو .ّدخ
 لاقو .سأرلا هيف لخديل بوثلا نم حتفي ام وهو بيج عمج «بويجلا قشو» : هلوق . كلذ يف
 ىوعدب اعدو» :هلوق . طخستلا تامالع نم يهو هرخآ ىلإ هحتف لامكإ هقشب دارملا : مهضعب

 دارملاو «مالسإلا لبق ةرتف نامز يهو «ةيلهاجلا لهأ ىوعدب» : ملسم مامإلا ةياور يفو «ةيلهاجلا

 .هادضعاو .هالبجاو : مهلوقك ةعيرشلا ىف زوجي ال امم ةيلهاجلا لهأ هلوقي امم ءاكبلا يف لاق هنأ
 , 04410كلُذ وحنو

 ىف ءاج دقف ءهاروبثاو .هاليواو :لوقيف ءروبثلاو ليولاب وعدي نأ ةيلهاجلا ىوعد نمو

 .7؟9؟ص ."ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصو» )١15509(

 هجام نباو « 17/4 ص « 4ج «هنئس» يف يئاسنلا هجرخأو « 87ص 48ج «ينيعلا حرشب يراخبلا حيحص» )١541١(

 .006ص ١1ج (هنلسا» يف

 .8/8لا/ ص 28ج (ينيعلا حرشب يراخبلا حيحص» )١4511١(

 د ١61١-



 ةقاشلاو ءاههجو ةشماخلا نعل ِلكك هللا لوسر نأ ةمامأ ىبأ نع هجام نبا هجرخأ يذلا ثيدحلا

 . .5©:5روبثلاو ليولاب ةيعادلاو ءاهييج
 :رعشلا رشنو قزحلاو قلسلاو قلحلا 17

 ةبيصم يف رعشلا رشن وأ ,بوثلا عطق وأ ,«توصلا عفر وأ ءرعشلا قلح نع عرشلا ىهنو

 يهنلا ةيوبنلا ةنسلا يف ءاج دقف «ةيلهاجلا لهأ لمع نم لاعفألا هذهف .تيملا ىلع انزح توملا

 .لاعفألا هذه نع حيرصلا

 :لاعفألا هذه نع يهنلا ثيداحأ 04

 ردح نم ام سلا : هدد هللا لوسر لاق :لاق ىسوم يبأ نع (هلئئس» يف دواد وبأ جرخأ -

 ,2014152قرح نمو «قلَس نمو

 . هتوص عفر : يأ .هتوص يأ «قلس نمو» .هرعش يأ «قلح نم» :هلوق :هحرش يف ءاجو
 هبوث عطق يأ «قزح نمو» : هلوقو ةبيصملا دنع اهتوص عفرت يتلا يهو «ناتغل ةقلاصلاو ةقلاسلاو

 عينص نم لاوحألا بلغأ يف كلذ ناكو  ةيلهاجلا عنص نم لاعفألا هذه تناكو . ةبيصملاب

 , 0443© ءاسنلا

 ذخأ اميف ناك» :تلاق تاعيابملا نم ةأرما نع ديسأ يبأ نب ديسأ نع دواد وبأ جرخأو - ب

 الب اينو نكيشن ال نأ“: : هيف هيصعن ال نأ انيلع ذخأ يذلا فورعملا نم هيو هللا لوسر انيلع

 ,04413ًارعش رشنن الو ا قشن الو ةيووعدل

 0 : يأ «اليو وعدن الود . شدخن ال : يأ «شمخن ال» :هلوق :هحرش يف ءاجو

 . سأرلا هيف لخديل بوثلا نم حتفي ام وه بيجلا «أبيج قشن الو» .هاليواو : ةبيصملا دنع

 .04؛1"لأرعش قرفن الو رشنن ال : يأ هأرعش رشنن

 .08١68ص ء١ج ؛هجام نبا نئسو (551١؟)

 )١541( ؛ ص «8ج «دواد يبأ نئس»  . 4١٠«هنئس» يف هجام نباو «17١/ص . 4ج «هننس» يف يئاسنلا هجرخأو ج١ 

 .قزحو قلسو قلح نم ءيرب انأ : 00ه ص

 )١5515( 5ص «ىج «دواد يبأ نئس حرش دوبعملا نوع» 5٠١.

 )١5516( 8ص مج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعد 4٠ .

 )١5415( 8ص 48ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» 4١٠ .

1١67 



 :تيملا ىلع بايثلا ديوست -8

 01 ةءايعلل ةبسلاب بالا دبوسي ساب الو «ةيملا ىلع انرحن تاتلا يوم لاحت زكي

 وه «تيملا ىلع ًانزح مهقانعأ يف دوسألا طابرلا عضو نم لاجرلا ضعب هلعفي امف ءاذه ىلعو
 .ةهوركملا لاعفألا نم

 :كلذ وحنو سأرلا ىلع بارتلا رثث

 يف ءاج دقف «ةيفنحلا هركذ ام هيلع ًانزح تيملا لهأ اهلعفي دق يتلا ةهوركملا لاعفألا نمو

 شدخو .بويجلا قشو .يديألاو دودخلا ديوست امأو» :ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا»

 نمف «روبقلا ىلعرانلا داقيإو ,ردصلاو ذخفلا ىلع برضلاو ,سوؤرلا ىلع بارتلا رثنو .هوجولا
 ,011:19عرورغلاو لطابلاو ةيلهاجلا موسر

 )١5417( «ةيدنهلا ىواتفلا» ج 2١ص/١؟١.

 )١5418( «ةيدنهلا ىواتفلا» ج , 1١ص/ا١١ .
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 مهل عنصي امو تيملا لهأ ةيزعت
 :ثحبلا جهنمو .ديهمت - ١١١

 سوفن يف ًاملؤم ًاعقو هل نأ الإ ناسنإ لك هرظتني امو « يح لك ةجيتن وهو ًاقح ناك نإو توملا
 ؛- توملا ةبيصم  ةبيصملا هذه يف مهتيزعتو مهتاساوم مالسإلا عرش مث نمو .تيملا لهأ
 ؛ مهل ماعطلا عنص مهتاساوم نمو . ةلاحلا هذه يف مهيلع بجي امب مهريكذتو . مهنزح فيفختل

 .رمألا اذه نع مهلغشت توملا ةبيصم نأل

 : نيبلطم ىلإ ثحبملا اذه مسقن اذه ىلعو

 .تيملا لهأ ةيزعت :لوألا بلطملا

 .تيملا لهأل ماعطلا عنص : يناثلا بلطملا

 تيملا لهأ ةيزعت
 : ةيزعتلا فيرعت 2

 0141 رت :ًايّرعت ىّزعتو . هربص : هاّرعو .هبان ام ىلع ربص : ءازع َّيِزَع :لاقي

 هب لصحيو ناك ظفل يأب ةيزعت هل لاقي ًاربص باصملل بلجي ام لكو ءربصتلا :ةيزعتلاو
 ,24؛؟”2ةفيرشلا ثيداحألا هب تدرو يذلا رجألا يزعملل

 :ًاحالطصاو هيلع ّرعي نمع ةيلستلا :ةغل ةيزعتلا» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يفو

 ةرفغملاب تيملل ءاعدلاو .عزجلاو رزولا نم ريذحتلاو رجألا دعوب هيلع لمحلاو ربصلاب رمألا
 , 01؛"!9(ةبيصملا ربجب باصمللو

 .95ص 14ج .يناكوشلل «راطوألا لين» )١1557١( .65068-505ص .١ج «طيسولا مجعملا» )١5419(

 . 5 732ص ١ج «عانقلا فاشكو يف هلثمو ٠273ه ص ١1ج «جاتحملا ينغما )١15731(

-1١685 - 



 : ةيزعتلا نم ضرغلا 46*

 يف ءاج .عزجلا نم ريذحتلاو تيملل ءاعدلاو ربصلاب تيملا لهأ ثح ةيزعتلا نم ضرغلا

 لمحلاو .هلهألو تيملل ءاعدلا  ةيزعتلا نم يأ - ضرغلا نأل» :ةيعفاشلا هقف يف «عومجملا»

 , 04459, عزجلا نع ىهنلاو ءربصلا ىلع

 :ءايشأ ةثالث ةيزعتلا يف :- كلام باحصأ نمو ةيكلاملا ءامدق نم  مساقلا نبا لاقو

 ىلع هضحو ءاهنع هتيلستو - تيملا لهأ ىلع يأ  ىّرعُملا ىلع ةبيصملا نيوهت :(اهدحأ)
 . ىلاعت هللا رمأل ميلستلاو ردقلاب اضرلاو .رجألا ةباستحاو ءربصلا مازتلا

 .باوثلا ليزج هباصم نع ىلاعت هللا هضوعي نأب ءاعدلا :(يناثلا)و

 , 044؛59هل رافغتسالاو هيلع محرتلاو تيملل ءاعدلا : :(ثلاثلا)و

 : ةيزعتلا ةيعورشم 1

 ةمادق نبا لاقو .«هرجأ لثم هلف ًاباصم ىّرع نم» :ِِلي هلوقل ةئس تيملا لهأ ةيزعت
 دعب ةيزعتلا بحتست ال :لاق يروثلا نأ الإ افالخ تيملا ةيزعت بابحتسا يف ملعن ال : يلبنحلا

 .هرمأ ةمتاح هنأل ؛نفدلا

 نأبو «هانركذ ام اهنمو يّرعملا رجأ ىف ةدراولا ثيداحألاب يروثلا لوق ىلع ةمادق نبا درو

 ىلإ  اهيلإ ةجاحلاو .مهيلإ برقتلاو مهقوقح ءاضقو ةبيصملا لهأ ةيلست ةيزعتلاب ددصقملا
 ,2449نفدلا لبق اهيلإ ةجاحلاك نفدلا دعب  ةيزعتلا

 :تيملا لهأ يّرعت نأ ةأرملل 2-6

 ةأرمللف ءًءاسن وأ اوناك الاجر نيّزعملا لمشت ةيزعتلا ةيعورشم ىلع ةلدلا ثيداحألا مومع
 وبأ هجرخأ اميف احيرص اهل زاوجلا اذه ءاج دقو .تيملا لهأ يزعت نأ .مومعلا اذه ىلع ًءانب

 انغرف املف اتيم هلك هللا لوسر عم انربق» :لاق صاعلا نبورمع نب هللا دبع نع يئاسنلاو دواد

 هنظأ لاق ةلبقم ةأرماب نحن اذإف فقو هباب ىذاح املف .هعم انفرصناو لكي هللا لوسر فرصنا

 . 7506© ص هج «بذهملا حرش عومجملا» (557١؟)

 .984١ص كج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا ىلع يواصلا ةيشاح» )795 55 ١(

 .ه5-44 47ص ءا7ج «ينغملا» )١15475(
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 ؟كتيب نم ةمطاف اي كجرخأ ام : لَك هللا لوسر اهل لاقف .ةمطاف يه اذإ تبهذ املف ءاهفرع

 . 014"(. . ._ هب مهتيزع وأ  مهتيم مهيلإ تمحرف تيبلا اذه لهأ .هللا لوسر اي .تيتأ :تلاق

 ظفلو . و هللا لوسر يأ (ىذاح املف) .انفد يأ (انربق) :هلوق :ثيدحلا اذه حرش يف ءاجو

 طسوت املف ءاهفرع هنأ نظن ال ةأرماب رصب ذإ ِةِلكي هللا لوسر عم ريسن نحن امنيب» :لاق ىئاسنلا

 ةياور يفو (مهيلإ تمحرف) اهلوق . كي هللا لوسر تنب ةمطاف اذإف ؛هيلإ تهتنا ىتح فقو قيرطلا
 ,0114730هكتيم هللا محر : هيف تلقو  مهتيم تمحرت أ (مهيلإ تمح رف ) يئاسنلا

 :يّرعملا رجأ -5

 :كلذ نمف «ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا تءاج اذهبو .يّزعملا رجؤي ةيزعتلا ىفو

 ىّزَع نم» :لاق هلك يبنلا نع .دوعسم نب هللا دبع نع (هعماجو يف يذمرتلا مامإلا جرخأ

 . «هرجأ لثم هلف ًاباصم

 ىلإ ءيجملاب هريغب وأ توملاب اباصم ىزع نم يأ هاباصم ىِّزع نم» :هحرش يف ءاج دقو

 مظعأ :وحنب هل ءاعدلاب وأ رجألا دعوب هريكذتب هيلع ةبيصملا نوهي امب هيلإ ةباتكلاب وأ باصملا
 وحن : يأ «هرجأ لثم» . يزعمللف : يأ «هلف» .ركشلا كقزرو ءربصلا كمهلأو .رجألا كل هللا

 , 011459 هلعافك ريخلا ىلع لادلا نأل ؛ هريص ىلع باصملا رجأ

 الإ ةبيضخب هاخأ يزعي نمؤم نم انم» :لاق دع ىبنلا نأ (هنئس» يف هجام نبا جرخأو - ب

 .04459(ةمايقلا موي ةماركلا للح نم هناحبس هللا هاسك

 ًادرب نم ىلكث ىزع نم» : لِلَكَع هللا لوسر لاق :لاق ةررب يبأ نع يذمرتلا جرخأو هج

 7 دلا ل ىف

 دقفب ىلكت ىِّزع نم : ىنعملاو .اهدلو تدقف نم (ىلكثلا) :ثيدحلا اذه حرش يف ءاجو

 هلضفو ربصلا اهل ركذي نأب كلذو ءاهتيزعت ىلع ةأفاكم اميظع ابوث يأ ادرب هللا هاسك اهدلو

 . 89188431 صضص 48ج ةذواد بأ ننسو (44١؟9)

 ."87ض ,48ج (دواد يبأ نئس حرش دوبغملا نوع» )١4475(

 .188ص .4ج «يذوحألا ةفحت هحرشو يذمرتلا عماج» (14477)

 .١١681نضص ,1ج ههجام نبا نئس» )١4478(

 )١14789( .4ج :يذمرتلا عماج» ضص١5١.

 داآ85 د



 .04؛؛؟اهجوز وأ اهمراحم الإ ةباشلا ةأرملا يزعي ال نكلو .اهباوثو ةبيصملاو هرجأو ءالتبالاو

 ةيزعتلا درجمب يزعملل لصحي هنأ ىلع ليلد هيف :ثيدحلا اذه حرش يف يناكوشلا لاقو
 , (04450باصملا رجأ لثم

 :ةيزعتلا يف لاقي ام- ١07

 ىّزع هلك يبنلا نأ :ىوري هنأ الإ ًاددحم ًائيش ةيزعتلا يف ملعن الو» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق

 باب ىلع فقوف .بلاط ابأ دمحأ مامإلا ىّرعو .دمحأ هاور «كرجاو هللا كمحر :لاقف الجر

 , 014459 هوكءازع نسحأو مكرجأ هللا مظعأ :لاقف دجسملا

 مامإلا هاور ام هتيزعت يف يّزعملا لوقي نأ ةيعفاشلا مهنمو ملعلا لهأ ضعب بحتساو

 هك هللا لوسر يفوت امل» :لاق هدج نع هيبأ نع دمحم نب رفعج نع (هدنسم» يف يعفاشلا

 تئاف لك نم ًاكردو .كلاه لك نم ًافلخو «ةبيصم لك نم ٌءازع هللا يف نإ :لوقي الئاق اوعمس
 , 01:559باونلا مرح باضملا نإف .وجراف هايإو ءاوقثف هللابف

 :ةيزعتلا يف ءاعدلا 69

 ؛كءازع نسحأو ,كرجأ هللا مظع : لوقيف تاصمللو تيملل يزعملا وعدي نأ بحتسيو

 تومب ًاملسم ىَّرع نإف . ملسم دقفب ًاملسم ىّزع اذإ ةيزعتلا هذهو . كتيم محر وأ «كتيمل رفغو

 كازع هللا نسحأ :لاق ملسم تومب ًارفاك ىّرع نإو .كءازع نسحأو كرجأ هللا مظعأ :لاق رفاك

 ,24:9كددع ضقن الو «؛كيلع هللا فلخأ :لاق رفاك تومي ًارفاك ىَّزع نإو .كتيمل رفغو

 :هب ىّرعي ام نسحأ ٠

 نب ةماسأ ثيدح نم ملسمو يراخبلا هجرخأ ام هب ىّْزعَي ام نسحأو : يناكوشلا هيقفلا لاق

 اهل أنبا وأ اهل ايبص نأ هربختو هوعدت هتانب ىدحإ هيلإ تلسراف كي هللا لوسر دنع انك :يافرايز

 ةدنع ءيش لكو .ىطعأ ام هللو ,ذخأ ام هلل نأ» :اهربخأ اهيلإ عجرا :لوسرلل لاقف ,.توملا يف

 .178صض «"ج ,يزانملل هزيغضلا غماجلا حرش ريدقلا ضيف» «.14:0 ص , 4ج «يذوحألا ةفحت» )١44(

 .7314صض :"ج ؛يناكوشلل «راطوألا ليند )١4541(

 )١1544*9( 44ص 17ج «ينغملا» .

 )١15530( 3ا#”ض .هخ .ييزاريشلل «بذهملا» .544ص . ؟ج «ينغملا» .

 )١545( صضص هج «يزاريشلل «بذهملا» .544صض اج «يتنغملا» 774-5177 .

 -ا81/ نه



 70 لجأب

 , 01:0ةئيصلا هذهب ةيزعتلا بابحتسا ىف ةيفنحلا لاق كلذكو

 نم اهرمف ...» :هيف ملسم دازو يناكوشلا هركذ يذلا ثيدحلا اذه ىور ملسم مامإلاو

 , 04459(. . .بستحتلو ربصتلف -رمألا

 ؛ هريدقتو ىلاعت هللا ءاضقل ميلستلاو ربصلا ىلع ثحلا هيف») : يوونلا مامإلل هحرش يف ءاجو

 امك اوعزجت ال نأ يغبنيف هل وه ام الإ ذخأي ملف ءهل ناك - تيملا لهأ اي مكنم هذخأ ام نأل

 ,04458(هتيراعو هتعيدو هنم تدرتسا نم عزجي ال

 مظعأو :لوقيف ملسم اهاور يتلا ةغيصلاب هتيزعت يف يزعملا ديزي نأ نكمي هنأ . يل ودبيو

 . ةيزعتلا يف عورشم ءاعدلاو .ءاعد اذه نأل «كتيم محرو .كءازع نسحأو , كرجأ هللا

 :ةيزعتلا يف ةحفاصملا ١

 تئش نإو ةيزعتلا يف لجرلا ديب تذخأ تئش نإ :يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج
 014452 زخأت مل

 يف مهفرع ناك نإف ؛ةلاحلا هذه يف سانلا تاداعو فرعلل ةكورتم ةلأسملا نأ رهاظلاو

 ةحفاصملا مهتداع نكت مل نإو .مهيزعي نيذلا باصملا لهأ يزعملا حفاص ةحفاصملا ةيزعتلا

 . ةيزعتلا يف حفاصي مل
 :ربصلا ىلع باصملا نيعيام 7

 هدقفف كي هللا لوسر سلجم رضحي ناكو نبا هل تام الجر نأ «هنئس» يف يئاسنلا ىور

 يبنلا هيقلف .كله هتيأر يذلا هّينُب .هللا لوسر اي :اولاق ؟انالف ىرأ ال يل ام» :لاقف لَك يبنلا

 عتمت نأ :كيلإ ٌبحأ ناك اميأ نالف اي :لاق مث هيلع هازعف .كله هنأ هربخأف هّينب نع هلأسف لكي

 :لاق ؟كل هحتفي هيلإ كقبس دق هتدجو الإ ةنجلا باوبأ نم باب ىلإ ًادغ يتأت ال وأ كرمع هب
 .©44؛:)كل كاذف لك لاق . ّىلإ بحأ وهف « ىل اهحتفيف ةنجلا باب ىلإ ىنقبسي لب .هللا ىبن اي

 . 55ص «.14ج «يناكوشلل «راطوألا لين» ١4( 4*ه)

 )١5#( 327ص ١1ج «ةيدنهلا ىواتفلا» . )١44730( 7374ص .5ج («ملسم حيحص» .

 )١55"4( ١ 3؟0 ص ."ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص .

 )١5459( ص .؟ج «ينغملا» 040. )١5540( ص « 54ج «يئاسنلا نئس» 95-56 .

-١648- 



 ىلع هلمحيو هتبيصم هيلع نوهي هدلو دقفب رجألا نم هبيصي امب هدلو دقفب باصملا ريكذتف

 . ليمجلا ربصلا

 ىلع هللا لوقب يزعملا هركذي وأ باصملا ركذتي نأ ربصلا ىلع نيعي اممو
 مهر نم تاولص مهيلع كتئلوأ .نوعجار هيلإ انِإو هلل اَنِإ اولاق ةبيصم مهتباصأ اذإ نيذلاو»

 هذه يف - هنع هللا يضر باطخلا نب رمع انديس لاق ,01؛؛)#نودتهملا مه كئلوأو 2: ةفحرو

 : ةوالعلاو . ةمحرلاو ةالصلا : نيلدعلاب رمع دارمو . ةوالعلا معنو .نالدعلا معن :ةيآلا

 , ١14 ؟9ءادتهالا

 :اهل سولجلاو ةبيصملا دنع نزحلا راهظإ 14

 دقف .ليمجلا ربصلا يفاني ال باصملا هجو ىلع هروهظ وأ ةبيصملا .دنع نزحلا راهظإو

 لتق يبنلا ءاج امل» :تلاق  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع «هحيحص» يف يراخبلا مامإلا جرخأ

 «. . .نزحلا هيف فرعي لك سلج .ةحاور نباو ءرفعجو «ةثراح نبا

 نمف .موقألا كلسملا وه لاوحألا يف لادتعالا نإ :رينملا نب نيزلا لاق :هحرش يف ءاجو

 يف عي هب ىدتقيف .باصملا ردقب فافختسالاو ةوسقلا ىلإ يضفي ىتح دلجتلا يف طرفي الو
 نأب نذؤيو نزحلا لياخم هيلع رهظت ةنيكسو راقوب ةفيفخ ةسلج باصملا سلجي نأب ةلاحلا كلت
 0 , (04؛؟9ةميظع ةبيصملا

 : ةبيصملل هتئيه ريغي باصملا 996

 علخ نم هتئيه يأ هلاح رييغت باصملل هركيو» :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج

 , 01449 عزجلا راهظإ نم كلذ يف امل .هوحنو .هشاعم ليطعتو . هتوناح قلغو «هلعنو هئادر

 هتيحل قالطإ وأ ,باصملا لجرلا لبق نم دوسألا طابرلا سبل هتهارك يف كلذ ىلع ساقيو
 .ةيوبنلا ةنسلا هب تأت ملو هتيم ىلع ًانزح باصملا هلعفي امم كلذ وحنو ءاهقلح هتداع نأ عم

 )١5541١( ه5 ناتيآلا :ةرقبلا ةروس] لإاه١ع[.

 . 1791-1097 ص ءا"ج «ينالقسعلل «هحرشو يراخبلا حيحص» (1444١؟)

 .155-151ص ءالج «ينالقسعلل «هحرشو يراخبلا حيحص» )١544(

 . 457ص ١1ج «عانقلا فاشكد )١4444(

-1١64- 



 :ًاعيمج تيملا لهأل ةيزعتلا 995

 هيلإ روظنملاو مهرايخ صخيو مهراغصو مهرابك تيملا لهأ عيمج - ةيزعت بحتسيو

 0 هتجاحل ةبيصملا لمحت نع مهنم فيعضلا صخي امك ءهريغ هب نتسيل مهنيب

 :ةأرملا ةيزعت 17

 حرص اذهبو عاسنلا ميمعتلا اذه يف لخديو «تيملا لهأ عيمج  ةيزعت بحتسملا نإ : :انلق

 ثيداحأ مومعب ءاسنلا ةيزعت زاوجل مامهلا نب لامكلا «ريدقلا حتف» بحاص جتحاو .ءاهقفلا

 . ةيزعتلا

 «ةنتفلا ةفاخم يبنجألا لجرلا اهيزعي ال :اولاقف ةباشلا ةأرملا كلذ نم اونثتسا ءاهقفلا نكلو

 , "4؛؛؟ءاهقفلا حرص اذهبو لاهمراحم وأ اهجوز اهيزعي امنإو

 مدعل زوجعلا ةأرملا ةيزعت زاوج «ةباش اهتيزعت دارملا ةأرملا نوكب عنملا مهدييقت نم مهفيو
 .اهتيزعت يف ةنتفلا

 :اهتدمو ةيزعتلا تقو - 4

 : ةلبانحلا دئع :ًالوأ

 لهأ نم ةعامج ةيزعتلا هركو . اهمايأب لايل ثالث ىلإ هدعب وأ نفدلا لبق ةيزعتلا تقو :اولاق

 .24؛؛9رضح اذإ هتيزعتب سأب الف .ًابئاغ نوكي نأ الإ ةئالثلا مايألا دعب ملعلا

 :ةيعفاشلا دنع :ًايناث 68

 ةيزعتلا هركتو , مايأ ةثالث ىلإ نفدلا دعب نمو «نفدلا نيح ىلإ توملا نيح نم ةيزعتلا تقو

 ةئالثلا دعب هنوكس بلاغلاو ,باصملا بلق نيكست ةيزعتلا نم دوصقملا نأل ؛ ؛ مايألا ةئالثلا دعب

 رضحي ملف ًابئاغ امهدحأ ناك اذإ الإ فورعملا حيحصلا وه اذه .نزحلا هل دّدجي الف ,مايألا

 ."؟؛؛©هيزعي هنإف «مايألا ةثالثلا دعب الإ

 .778ص .١ج ,«يعفاشلل ؛مألا» ,4؟57ص .١ج «عانقلا فاشك» :544ص ء7١ج «ينغملا» )١5440(

 .١ج «ءمامهلا نب لامكلل «ريدقلا حتف» اه 4ص ١1ج «جاتحملا ينغم» 77/5 ص .هج ؛عومجملا»

 ١ . 15ص .١ج «ةيدنهلا ىواتفلا» «4ا/”ص

 . 477-477ص ١1ج «عانقلا فاشكد )١4447( .«ةقباسلا عجارملا» )١4447(

 ."065٠ص .١ج «جاتحملا ينغم» , 77ه ص .؛6ج «عومجملا» )١5444(

-١596- 



 ؛هزيهجتب نولوغشم نفدلا لبق هلهأ نأل ؛لضفأو نسحأ نفدلا دعب ةيزعتلا :ًاضيأ اولاقو
 عزج مهنم رهظي نأ الإ ةيزعتلاب ىلوأ تقولا كلذ ناكف .رثكأ هقارفل هنفد دعب مهتشحو نألو
 .04449فخي وأ مهعزج بهذيل ةيزعتلا لجعيف ءهوحنو

 : ةيفنحلا دنع :ًاثلاث

 يزعملا نوكي نأ الإ اهدعب هركيو .مايأ ةثالث ىلإ تومي نيح نم ةيزعتلا تقو : مهدنعو

 مهنم رهظي مل اذإ اذهو .هلبق اهنم ىلوأ نفدلا دعب يهو .اهب سأب الف ءابئاغ هيلإ ىزعملا وأ
 , 0445 ")ةيزعتلا تمدق كلذ مهنم رهظ نإف .ديدش عزج

 .:ةيكلاملا دنع :ًاعبار 93695

 اهدمأو ,باصملا تيب يفو .نفدلا دعب اهنوك لضفألاو .هدعبو نفدلا لبق ةيزعتلا زوجت

 .©4؛*ةنايئاغ ىّرعُي يذلا تيملا يلو نوكي نأ الإ اهدعب ةيزعت الو «مايأ ةثالث

 : ةيزعتلا راركت هركي 2-75

 ىغبني ال : ةفينح يبأ نع نسحلا ىور دقف ءاهراركت يأ انا ةيزعتلا هركت : ةيفنحلا لاق

 ,244*”ةيزعتلا راركت هركي : ةلبانحلا لاق كلذكو .©204؛*”ىرخأ ةرم يَّزعُي نأ ةرم ىَّرزع نمل

 ؟زوجي له .ةيزعتلل سولجلا 7-7

 مهيلإ سانلا يتأيل رخآ ناكم يف وأ مهتيب يف تيملا لهأ سولج ةيزعتلل سولجلاب دارملا
 يف هيلع ةباجإلا لواحن ام اذُه ؟ال مأ ًاعرش زئاج ضرغلا اذهل سولجلا اذه لهف .مهوّزعيو
 : ةيلاتلا تارقفلا

 : ةبيصملا دنع سولجلا 15

 ركذ مث .نزحلا هيف فرعي ةبيصملا دنع سلج نم باب :«هحيحص» يف يراخبلا مامإلا لاق
 .ةثراح نبا لتق كك يبنلا ءاج امل» :تلاق اهنأو . اهنع هللا يضر  ةشئاع ثيدح يراخبلا

 )559*١( ص ؛ ١ج «جاتحملا ينغمو 77/6 ص هج «عومجملا» 66" .

 )١5560( «ةيدنهلا ىواتفلا» ج .1١ص/5"١1 .

 )١546١( «يواصلا ةيشاحوو هريغصلا حرشلا»» .9١4ص ء.١ج «يقوسدلا ةيشاحدو «ريبكلا حرشلا» ج١.

 ص١99. :

 . 4؟29ص ١1ج «عانقلا فاشك» )١4469( .157ص ١1ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (546١؟)

 -اكأ



 .«.. .نزحلا هيف فّرعُي لك يبنلا سلج ةحاور نباو ,رفعجو

 , "4؛*©راقوو ةنيكسب ءازعلل سولجلا زاوج هيفو :هحرش يف ءاجو

 : ةبيصملا دنع سولجلا ناكم 7-6

 نب هللا دبعو .رفعجو ,ةثراح نب ديز لتقف املو :تلاق ةشئاع نع (هنلس# يف دواد وبأ جرخأو

 .«نزحلا ههجو يف فّرعُي دجسملا يف كك هللا لوسر سلج ةحاور

 رهظف ًامظك نزحلا مظك هنأك : يبيطلا لاق «نزحلا ههجو يف فرعي» : هلوق : هحرش يف ءاجو

 .©4؛*©دنم ةيرشبلا ةّلبجلل ّدب ال ام هنم

 :ةيزعتلل سولجلا يف ءاهقفلا بهاذم 75

 :ةيكلاملا بهذم :ًالوأ

 مهعم لتق نمو «ةحاور نب هللا دبعو , ةثراح نب ديزو ءرفعج ربخ ءاج نيح لَك يبنلا لعف امك

 .141990(ةّيؤم ةكرعم يف

 : ةلباتحلا بهذم :ًايناث

 هركي  ةلبانحلا ءاهقف نم_ باطخلا وبأ لاق» :يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج
 , 04427 (ةيزعتلل سولجلا

 باصملا سلجي نأب ةيزعتلل سولجلا هركيو» :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاجو

 «نزحلا ةمادتسا نم كلذ يف امل ةيزعتلل باصملا دنع. ئزعملا سلجي وأ ءهوزعيل ناكم يف
 «نوزعُي دجسملا يف تيملا ءايلوأ دعقي نأ ىنئبجعي ام :دواد ىبأ ةياور يف دمحأ مامإلا لاق

 لهأ عم سولجلا بحأ ام :ثراحلا يبأ ةياور يف دمحأ لاقو .تيملل ًاميظعت نوكي نأ ىشخأ
 .تيملا لهأ دنع ةتوتيبلا هوركملا : مهضعب لاقو . مايأ ةثالث نفدلا دعب مهيلإ فالتخالاو:تيملا

 .158ص اج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» )١154054(

 .”9 ١ص ء4ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» )١546(

 )١5465( «ريدردلل «ريغصلا حرشلا ىلع يواصلا ةيشاح» ج١ء« ص١44.

 )١5467( .ه50ص «؟ج «ينغملا»

 داك



 , "4؛*9(ةيزعتلا ردق ىلع ةريثك ةدايز سولجلا يزعملا ميدتسي وأ ةرم ىزع نم مهيلإ سلجي نأو

 :ةيعفاشلا بهذم :ًاثلاث 07

 يْتَّدِحُم كلذ نأل ؛ةيزعتلل سولجلا هركيو» : يزاريشلا قاحسإ وبأ «بذهملا» بحاص لاق

 ١ , "1؛*؟9«(ةعدب ثدحملاو

 تيب يف تيملا لهأ عمتجي نأ اهل سولجلاب دوصقملاو . هتهارك ىلع باحصألا رئاسو فنصملاو

 الو .مهازع مهفداص نمف مهجئاوح يف اوفرصني نأ يغبني لب :اولاق .ةيزعتلا دارأ نم مهدصقيف

 .©24؛:)ماهل سولجلا ةهارك يف ءاسنلاو لاجرلا نيب قرف
 لهأ عمتجي د نأب ةيزعتلل سمولجلا هركيؤ» : ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغما يف ءاجو

 فلكيو نزحلا ددجي هنألو ؛ةعدب وهو ثدحم هنأل ؛ةيزعتلل سانلا مهيتأتل ناكمب تيملا
 ,ةثراح نب ديز لتق هءاج امل لك هنأ نم  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع تبث ام امأو .ىزعُملا

 , 04451)عووزعيل سانلا هيتأي نأ لجأل

 : ةيفنحلا بهذم :ًاعبار 2-4

 فاللخ وهو مايأ ةثالث ةيصملل ةسصملل سولجلا روجيو» : «ةيادهلا حرش ريدقلا حتف» يف ءاج أ

 ."4؛9مدجسملا يف هركيو «ىلوألا

 ةثالث دجسم ريغ يف ةيزعتلل سولجلاب سأب الو» :«راتخملا ردلا» يف ءاجو - ب
 . 04475 مايأ

 هنأل ؟ هتقيقح ىلع انه (سأب ال) لامعتساو» :لوقلا اذه ىلع ًاقيلعت «راتحملا در» يف ءاجو

 .«ةينملا حرش» هب حرص امك ىلوألا فالخ

 .1472ص .١ج «عانقلا فاشك» )١44648(.

 )١5458( 7377ص هج ءةيعفاشلا هقف يف ,يزاريشلل «بذهملا» .

 )١5460( 77-7375/ه ص .هج ؛عومجملا» .

 )١4451( ."هه ص ٠١ج «جاتحملا ينغم» )١445( 47ص ء١ج «ريدقلا حتف» .

 )١4558( 17ج «راتخملا ردلا ىلع راتحملا در» ص754١ .

 -*١51ا-



 ةصخرلا تءاج لاجرلل مايأ ةثالث ةبيصملا يف سولجلا :«ىواتفلا ةنازخ» نع ماكحألا يفو

 ,014:9ماعطق ءاسنلا سلكت الود تت

 :(دجسم ريغ يف) «راتخملا ٌردلا» بحاص لوق ىلع ًاقيلعت اضيأ' ناتحتفلا درو يف ءاجو

 «ةينملا حرش» يف هب مزجو « ىبتجملا نع «رحبلا» يف امك هركيف هيف امأ (دجسم ريغ يف) : هلوقو

 سانلاو .دجسملا يف وأ تيبلا يف تيملا لهأل هب سأب ال :«ةيريهظلا» يف نكل .«حتفلادو
 . مهنوزعيو 07

 ٍرفعج لتق امل سلج قي هنأ نم «رحبلا» يف أمو : : «راتحملا درو يف نيدباع نبا لاق مث

 ًادوصقم نكي مل هلك هسولج نأب هنع باجيو ء.هنوزعيو هنوتأي سانلاو ءةحاور نباو ءديزو
 .ةيزعتلل

 «تيبلا بحاص دنع عامتجالا هركي :انتمثأ يرخأتم نم ريثك لاقو :«دادمإلا» يف ءاجو

 نفدلا نم سانلا عجرو غرف اذإ لب .يّرعي نم هيلإ يتأي ىتح هيب يف سولجلا هل هركيو

 . هرمأب تيبلا بحاصو  مهرومأب سانلا لغتشيو .اوقرفتيلف

 ةءارقو دجسملا يف سولجلاب ةهاركلا يفتنت لهو : نيدباع نبا «راتحملا ٌدر» بحاص لاق مث

 نوكل .ال ءرهاظلا ؟اننامز يف لعفي امك سانلا هاّرعو تيملا ّيلو ماق اوغرف اذإ ىتح نآرقلا

 ,20445©ةءارقلل ال ةيزعتلل ًاددوصقم سولجلا

 تيبلا يف اوسلجي نأ ةبيصملا لهأل سأب الو» : ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يفو - ج
 ,044539(مهنوزعيو مهنوتأي سانلاو مايأ ةلكل لفغسم ىف وأ

 اورقتسا ام وه هنأو ةيفنحلا ءاهقف لاوقآ نم صلختتسملا وه «ىواتفلا» يف ءاج ام نأ ودبيو
3 ْ 

 : ةيزعتلل سولجلا يف حجارلا 6

 : يتأي ام يهف اهزاوج ةلدأ امأ .دويقب وأ طورشبو اهزاوج ةيزعتلل سولجلا ةلأسم يف حجارلاو

 هغولب دنع دجسملا يف لك يبنلا سولجب ةيكلاملا لدتسا لب « اكل رع بلا شاول ًالوأ

 زاوج ىلع كلذب اولدتسا «ةتؤم ةكرعم يف ةحاور نباو .ديزو «رفعج داهشتسا ربخ

 .لالدتسالا اذه يف مهريغ مهعزان نإو «ةيزعتلل شولجلا

 )١14454( 17ج هراتخملا ردلا ىلع راتحملا درد ص4١؟ .

 )١5516( ص « ؟ج «راتخملا ردلا ىلع راتحملا در» 74١ . )١5455( 31ج «ةيدنهلا ىواتفلا» ص1١27 .
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 : ًايناث

 : اثلاث

 ةاساوم ةيزعتلا هذه يف نأل هبيرق توم ةبيصمب باصملا ةيزعتب ملسملا مايق بحتسملا نم

 امك ربص اذإ هرظتني يذلا رجألابو ربصلا ةرورضب هريكذتب هل ةناعإو .هل ةيلستو باصملل
 اذه لوصح لهسي امم نأ كش الو ,يزعملل اميظع ًارجأو ,تيملل ءاعد ةيزعتلا يف نأ

 لهسيو فورعم رخآ ناكم يف وأ هتيب يف باصملا سولج - ةيزعتلا وهو  ًاعرش بحتسملا
 سلجي ناكم باصملل فرعي مل اذإ ةيزعتلا رسيتت ال دقو «نيّزعملا لبق نم هيلإ لوصولا

 . يزعمللو تيمللو باصملل اهانركذ يتلا حلاصملا هذه توفتف «هيف

 «ةافولاب سانلا ملعي نأ اهلالخ نكمي ذإ ةلوبقمو ةبسانم ةدم مايأ ةثالث ةيزعتلل سولجلاو

 .ةيزعتلل بيرقلاو قيدصلا يتأيف

 يتلا يهو ةئثداحلا رومألا نم ةيزعتلا ناكم ولخ هل طرتشي ةيزعتلل سولجلا اذه نكلو :ًاعبار
 ملعلا عم .نآرقلا أرقي نم راجثتسا لثم (ةحتافلا سلاجم) ب ىمسي ام ةماقإ دنع اهدهاشن

 نيخدتلاو (رياكسلا) ميدقت لثمو .نارقلا ةءارقل نيزعملا نم ني ,رضاحلا تاصنإ مدعب

 .ةيزعتلل ثلاثلا مويلا يف ماعطلا لمعب تيملا لهأ فيلكت لثمو ءادج ةديدش ةهارك هوركم

 نأ كلذ ىلإ فاضيو «ةيزعتلل سولجلا زاوجب لوقلل ةثداحلا رومألا هذه ولخ نم ّدب الف
 زوجي الف نس مع خرا ىلإ تلآ يتلا تيملا ةكرت نم عطتقت تاقفنلا هذه

 .ًاعرش ةرربملا ريغ تاقفنلا هذه لثمب مهتراضم

 رخآ ناكم يف وأ هتيب يف نوكي نأ زوجي ةيزعتلل باصملا سولج ناكم صخي اميفو :ًاسماخ

 ىلعو ءرخآ ناكم دجوي مل اذإ ةرورضلل دجسملا يف زوجيو ءهيلإ لوصولا لهسي بسانم

 نم مهعنمي وأ ,قيض نيلصملاب قحلي ال نأو «ةالصلا تاقوأ جراخ هيف ةيزعتلا نوكت نأ

 . ةيزعتلا ناكم يف مهدوعقو نيزعملا ءيجمو .«باصملا سولج ةالصلا ءادأ

 باصمللو تيملل ءاعدلاب دئاوف نم هتركذ ام لوصحو .ةيزعتلل سولجلا زاوج عمو :ًاسداس
 نيذلا حلاصلا فلسلاب ةنسح ةوسأ هلو ارضنا نوكي ال ةيزعتلل سلجي ال نمف . يزعمللو

 نأ نكميو ء.هلبق وأ نفدلا دعب اهتقو يف اهب نوموقي اوناك امنإو «ةيزعتلل نوسلجي اوناك ام
 .ةيزعتلل سولجلا نودب ًاضيأ اذه لصحي

 يناثلا بلطملا

 تيملا لهأل ماعطلا عنص

 :تيملا لهأل ماعطلا نأشب ةنسلا يف درو ام- ٠

- 1١56 



 .©49,مهلغشي ام مهءاج دق هنإف «ًاماعط رفعج لهأل اوعنصا» : لكي يبنلا لاق رفعج يعن ءاج

 لهأ ةنوؤمب مايقلا ةيعورشم ىلع ليلد ثيدحلا اذه يف :ثيدحلا اذه حرش يف ءاج دقو

 ,"14480ةبيصملاب مهمهد امب مهسفنأ نع مهلاغتشال ماعطلا نم هيلإ نوجاتحي امم تيملا

 ماعط ةئيهت ناريجلاو براقألل بحتسي هنأ ىلع فيرشلا ثيدحلا اذه لد : يبيطلا لاقو

 .ةجاحلا دنع تاكراشملا يف لصأ ثيدحلاو : يبرعلا نبا لاقو .تيملا لهأل

 نع مهلغشي ام مهءاج دقف : 8ك هلوقل هيف تام يذلا مويلا يف ماعطلا عنصي نأ هيف ةنسلاو

 لغاشلا نزحلا نأ بلاغلا نإف ,مهتليلو مهموي مهعبشي ماعط دارملاو : يراقلا يلع لاقو . مهلاح

 مهيلع حلي نأ بحتسملا نمف ءركذ ام مهل عنص اذإ مث . موي نم رثكأ رمتسي ال ماعطلا لوانت نع

 . عزج طرفل وأ ًءايحتسا هكرتب اوفعضي الثل ؛لكألا يف

 مهعبشي ماعط ةئيهت دعابألا ءابرقألاو تيملا ٍلهأ ناريجل بحتسيو : مامهلا نب لامكلا لاقو

 ,04459)ًاماعط رفعج لآل اوعنصا» : لك هلوقل مهتليلو مهموي

  1١مهل عنصي لب ماعطلا نوعنصي ال تيملا لهأ :

 4 ل ما ل ع انيب امك - دلو

 عامتجالا دعن انك : هللا دبع نب ريرج لاق دق لب :ةعادب وه امئإب ورش ران ةديلإ نيانلا

 , 0147:)(ةحاينلا نم سانلل ماعطلا مهتعنصو تيملا لهأ ىلإ

 0-0 0 احممل اقناوق 2 0 هللا مل حلا 0

 404 اغشي ام

 )١4551( ”ص 28ج «دواد يبأ ننس» .الا/لص «.4ج (يذمرتلا عماج» ٠ 4 »5ص .١ج (هجام نبا نئس» 6١.

 )١55454( 9ص ؛4ج «,يناكوشلل «راطوألا لين» .
. 4١ 

 ”ص 48ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» 01/17 نص « 4ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت»
)١449( 

 )١557( "1784ج (ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» ص١5" .

 هتوم ربخ : يأ (رفعج يعن) ىنعمو 81١5-2711 ص 74ج «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» (14401)

 .- ةنع هللا ىضر -
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 :تيملا لهأل ماعطلا عنص يف ءاهقفلا لاوقأ - 7

 مهءاج دقف .ًاماعط رفعج لهأل اوعنصا» :ِل هللا لوسر ثيدح نم هانركذ ام ىلع ءانبو
 لاوقأ نمف «براقألاو ناريجلا نم تيملا لهأل ماعطلا عنص بابحتساب ءاهقفلا لاق .«مهلغشي ام

 : يتأي ام ءاهقفلا

 :تيملا لهأل ماعطلا عنص بابحتسا يف ءاهقفلا لاوقأ نم

 , 01447« مهتيمب مهلاغتشال تيملا لهأل ماعط ةئيهت هوحنو راجلل بدنيو» :ةيكلاملا لاق أ

 0 تيملا ءابرقأل بحتسيو» ير ارحب يف ءاع امك ةيعفاشلا لاقو - ب

 , 015 دنع 00 ها قماح دق هنإف اناعط رفعج لآل اوعنصا» : كي يبنلا

 ةبارقل بحأو :«رصتخملا» يف يعفاشلا لاق» ةميدوملا جرش عواجتلاو ل كرولا لاق
 لهأ لعفو ةئس هنإف .مهعبشي ًاماعط مهتليلو مهموي يف تيملا لهأل اولمعي نأ هناريجو تيملا
 دلب يف تيملا ناك ولو .لكألا يف مهيلع حليو :- ةيعفاشلا ءاهقف يأ  انباحصأ لاق .ريخلا
 014479 ًاماعط مهل اولمعي نأ هلهأ ناريجل بحتسي هنإف «رخآ

 ًاربجو مهل ًةناعإ مهيلإ هب ثعبي تيملا لهأل ماعط حالصإ بحتسي» :ةلبانحلا لاقو -ج
 ىور دقو ني را حالصإ نع مهلا ينأي ن نمبو مه 7 امير 0 . مهبولقل

 ائيف ةنسلا تلاز امفد :لاق هنأ ركب يبأ نب 0 ىلع ا مال ل انس
 , 011 لاهكرت نم اهكرت ىتح

 مهعبشي مهل ماعط ةئيهت دعابألاو ءابرقألاو تيملا لهأ ناريجل بحتسيإ) : ةيفنحلا لاقو د

 :فووشسو رز هثألو ؛«مهلغشي ام مهءاج دقف ًاماعط رفعج لآل اوعنصا» : ِلِكَي هلوقل مهتليلو مهموي

 , 04477)«نوفعضيف كلذ نم مهعنمي نزحلا نأل لكألا يف مهيلع حليو

 .144ص .١ج «يواصلا ةيشاحدو .ريدردلل «ريغصلا حرشلا» )١14475(
 . 586 ص هج «بذهملا» )١15415(

 )١15417( 585ص هج .يوونلل «بذهملا حرش عومجملا» .

 )١4416( .660ص 217ج .يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا»

 )١44175( ص ء١ج «ةيفنحلا هقف يف «ةيادهلا حرش ريدقلا حتفد 4977 .

 -اكا/-



 :سانلل تيملا لهأ نم ماعطلا عنص ةهارك 7 4

 مالسإلا خيش لوق انركذو .تيملا لهأل ًاماعط براقألا وأ ناريجلا عنصي نأ ةّئسلا نأ انيب

 - هللا همحر  ةيميت نبا هّدعو ,ثدحم رمأ سانلل تيملا لهأ نم ماعطلا عنص نأ ةيميت نبا

 ماعطلا مهعنصو تيملا لهأ ىلإ عامتجالا نودعي اوناك مهنأ هللا دبع نب ريرج نع لقنو .ةعدب
 .«ةحاينلا نم سانلل

 :سانلل ماعطلا عنصب تيملا لهأ موقي نأ ةهارك يف مهلاوقأ ضعب يلي اميف ركذنو

 ٠9 - ةيكلاملا لوق : الوأ :

 .2449عمئالو عضوم كلذ سيلو

 ١0 ةيعفاشلا لوق : ًايناث :

 ةعدب وهو ءيش هيف لقني ملف ؛هيلع سانلا عمجو ًاماعط تيملا لهأ حالصإ امأو» :اولاق
 ىلإ عامتجالا ّدعن انك» : هنع هللا يضر - هللا دبع نب ريرج ثيدحب اذهل لدتسيو . ةبحتسم ريغ

 , "448(ةحاينلا نم هنفد دعب ماعطلا ةعنصو تيملا لهأ

 :ةلبانحلا لوق :ًاثلاث ١١417

 الغشو مهتبيصم ىلع ةدايز هيف نأل ؛هوركمف سانلل ًاماعط تيملا لهأ عنص امأف» :اولاق

 .04450(ةيلهاجلا لهأ عنصب ًاهبشتو مهلِغش ىلإ مهل

 : ةلباتحلا دنع ةهاركلا نم ءانئكسا 98

 ءزاج - سانلل ًاماعط تيملا لهأ عنص يأ كلذ ىلإ ةجاحلا تعد نإو» :ةلبانحلا لاقو

 الإ مهنكمي الو ,.مهدنع تيبيو «ةديعبلا نكامألاو ىرقلا نم مهتيم رضحي نم مهءاج امبر هنإف
 , 01444)«هوفيضي نأ

 .199ص .١ج «يواصلا ةيشاحوو ءريدردلل «ريغصلا حرشلا» 1١5( غا/ا/)

 . 5856ص .هج «بذهملا حرش عومجملا» )١5418(

 )١441/9( ص 17ج ,يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» 66١0.

 .ه60ص .'7ج «يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» )١1440(

-١548- 



 : ةيفنحلا لوق :ًاعبار 8*9

 يف ال رورسلا يف عرش هنأل ؛تيملا لهأ نم ماعطلا نم ةفايضلا ذاختا هركيو» :اولاق
 نب ريرج نع حيحص دانسإب هجام نباو دمحأ مامإلا ىور دقف .ةحبقتسم ةعدب يهو .رورشلا
 , 01447 (ةحاينلا نم ماعطلا مهعنصو تيملا لهأ ىلإ عامتجالا ٌدعن انك» :لاق ءهللأ دبع

 )١5481( ص 21ج .ةيفنحلا هقف يف «ةيادهلا حرش ريدقلا حتفد 2777# .

 -1١59ا-



 نال تعال

 روبقلا ةرايز

 :اهنع يهنلا دعب روبقلا ةرايز ةحابإ -0

 روبقلا ةرايز نع مكتيهن» : لكي هللا لوسر لاق 2( «هحيحصو» يف ملسم مامألا جرحخأ

9 

 هجام نبال ةياور يفو , 014:45 ةرحآلا ركذت اهنإف اهوروزف» :هيفو يذمرتلا هاورو .('؛؛*”اهوروزف

 دهزت اهنإف ءاهوروزف «روبقلا ةرايز نع مكتيهن دق تنك» :لاق كك هللا لوسر نأ دوعسم نبا نع
8 

 .©0؟؛*”«توملاب ركذت اهنإف روبقلا اوروزف» :دواد يبأل ةياور يفو .4؛*؛«ةرخآلا ركذتو ايندلا يف

 :روبقلا ةرايز نع ًالوأ يهنلا ةلع 4١

 نوملكتي اوناك امبرف ةيلهاجلاب مهدهع برقل ًالوأ روبقلا ةرايز نع يهنلا ناكو» : يوونلا لاق

 , 0414450 لطابلا مالكلا وه رجهلاو «ارجه اولوقت الور : هلوقب ذلك طاتحاو ةرايزلا مهل

 ةدابعب مهبرق دنع مالسإلا لوأ يف ناك امنإ روبقلا ةرايز نع يهنلا ىنعمو» : ينيعلا لاقو

 ةدابع تنمأو .سانلا بولق يف يوقو مالسإلا مكحتسا املف .دجاسم روبقلا ذاختاو ناثوألا

 ,"4؛29«ايندلا يف دهزتو ةرخآلا ركذت اهنأل ؛اهترايز نع يهنلا خسن ءاهيلإ ةالصلاو ءروبقلا

 :روبقلا ةرايز ةيعورشم ةمكح --0

 اذهبو ءايندلاب دهزت اهنإف يلاتلابو «ةرخآلابو توملاب ركذت اهنأ روبقلا ةرايز ةيعورشم ةمكحو
 .ةفيرشلا ثيداحألا تقطن هلك

 )١44487( ص «4ج «هننس» يف يئاسنلا هاورو «45ص ءالج «ملسم حيحص» "7 .

 )*١448( 169ص . 54ج «يذمرتلا عماج» . )١55485( «هجام نبا نئس» ج 1١ص60١.

 )١15586( 55ص «9ج «دواد يبأ نئنس» . )١5585( .هج .يوونلل :عومجملا» ص78١.

 )١44413( ص 28ج «يراخبلا حيحصل ينيعلا حرش» ١لا.

- ١1١ 



 :اهتيعورشم ةجرد - ١١945

 يف ةمادق نبا ىور دقو ءاهب رمألا دورول بابحتسالا ىهف روبقلا ةرايز ةيعورشم ةجرد امأ

 اهترايز :لاقف ؟اهترايز وأ لضفأ اهكرت نأ لهو «روبقلا ةرايز نع لئس دمحأ مامإلا نأ «ينغملا»
 'نيوولا

 رمعلا يف ذ ةدحاو ةرم ولو ةبجاو روبقلا ةرايز نأ : هلوق مزح نبا نع ينالقسعلا رجح نبا لقنو

 , (0144ة)[هب رمألا دورول

 ثيداحألا نم اذه .«اهوروزف روبقلا ةرايز نع مكتيهن تنكد : : لكك هلوق» : يوونلا مامإلا لاق
 نأ ىلع اوعمجأو .اهترايز نع لاجرلا يهن خسن يف حيرص وهو .خوسنملاو خسانلا عمجت يتلا
 61 ”«مهل ةئس اهترايز

 بحتسي هنأ ىلع باحصألاو يعفاشلا صوصن تقفتا :«عومجملا» يف ًاضيأ يوونلا لاقو
 هع هليلدو «نيملسملا عامجإ هيف يردبعلا لقنو ,ةفاك ءاملعلا لوق وهو .روبقلا ةرايز لاجرلل

 ,04419ةروهشملا ةحيحصلا ثيداحألا عامجإلا

 ؟ءاسنلل روبقلا ةرايز زوجت له 6

 :نيرمأ ىلإ عجري فالخلا ببسو ء.ءاسنلل روبقلا ةرايز زاوج يف ءاملعلا فلتخا

 ناك هنأو ءرمألا لوأ يف نقيتملا تباثلا مكحلا وه ناك روبقلا ةرايز نع يهنلا نأ : (لوألا)
 نذإلا اذه لمشي ليف لوألا يهنلا دعب روبقلا ةرايزب نذإلا ءاج مث « نيقيب ماسنلاو لاجرلل ماش

 مكح ىلع نيقبي ثيح ءاسنلا نود طقف لاجرلاب صتخي نذإلا اذه نأ مأ اعيمج لاختلاو ءاسلا

 هذه ةقالع امف .روبقلا ةرايز نع ءاسنلا  يهن يف ةحيرص ثيداحأ تدرو : (يناثلا ا

 ؟ىئهنلا كلذ دعب اهترايزب نذإلا ثيداحأب ثيداحألا

 .ه56ص 21ج «ينغملا» )١5588(

 )١14449( .ا"ج ؛يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» ص١148 .
 )١15440( 45-497ص الج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» .

 )١5591( (.هج .يوونلل «عومجملا» ص58١؟.

 اا



 نايب نم دب الف «ةلأسملا هذُه يف ءاملعلا نيب فالخلا ببس امه نارمألا ناذُه ناك اذإو

 .روبقلل ءاسنلا ةرايز ةلأسم يف حجارلا وه ام نيبتيل نيرمألا نيذه يف مهلاوقأ

 هذه ةقالع نيبن مث .ءاسنلل روبقلا ةرايز يهن ثيداحأ نم درو ام ًالوأ ركذن اذه ىلعو

 ار اهترايزب نذإلاب ثيداحألا

 :روبقلا ةرايز نع ءاسنلا يهن ثيداحأ 5

 «روبقلا تارئاز: دلع هللا لوسر نعل» :لاق سابع نبا نع ( ةننس)) يف دواد وبأ جرخأ َ

 نبأ نع («هنئس» يف اهنا يئاسنلا هجرخأو .2"؟؛؛ة؟9(جحرسلاو دجاسملا اهيلع نيذختملاو

 0195 اع

 تاراوز نعل ٍةك هللا لوسر نإ» :ةريره يبأ نع هعماجو يف يذمرتلا جرخأ ب

 0150 يف ا هجام نبا هاورو 0020 روبقلا

 :ةرايزلاب نذإلا ثيداحأب ثيداحألا هذه ةقالع - 4

 .اهترايزب لك يبنلا نذأ مث .لاجرلاو ءاسنلل اهنع ًايهنم تناك روبقلا ةرايز نأ انركذ

 ةرايزب نذإلا نإ لهف «روبقلا ةرايز نع ءاسنلا يهن يف ةحيرص ثيداحأ تدرو :ًاضيأ انلقو

 ,روبقلا ةرايز نع ءاسنلاب صاخلا يهنلا عفر امك روبقلا ةرايز نع ماعلا لوألا يهنلا عفر روبقلا

 نذإلا نأ رابتعاب ءاسنلا ىلع ةروظحم تيقب اهنأ مأ .ءاسنلاو لاجرلل ةحابم ةرايزلا هذه تراصف

 ؟مهدحو لاجرلا ىلع روصقم

 لاجرلا لمش اهنع يهنلا دعب ةرايزلاب نذإلا نإ :لاق نم مهنمف .ءاهقفلا نيب فالتخا

 :لاق نم مهنمو .لوألا لوقلا باحصأ مه ءالؤهو ءروبقلا ةرايز نهل زوجي : يلاتلابو .ءاسنلاو

 ,نهقح يف قاب ةرايزلا نع يهنلاف ,ءاسنلا نود لاجرلاب صاخ روبقلا ةرايزب قحاللا نذإلا نإ

 . يناثلا لوقلا باحصأ مه ءالؤهو

 «قالطإب نهنع اهعنمي ملو «قالطإب ءاسنلل ةرايزلا زجي ملف .ةلأسملا يف لّصف نم كانهو

 : اهباحصأ ةلدأو (ةثالثلا لاوقألا هذه يلي اميف ركذأو . هثلاغلا لوقلا باحصأ مه ءالؤهو

 .الا"ص « 4ج «يئاسنلا نئسو )١5599( . ها/ص 294ج «دواد يبأ نئسد» (15599١؟)

 .١6”ص .١ج «هجام نبا نئس» )١5596( .١5١١ص « ج «يذمرتلا عماج» )5955:١(

  2؟7/ا1١ -



 :ءاسنلل ةرايزلا زوجت :لوألا لوقلا 94

 : يتأي ام هيلإ اوبهذ ام ىلع مهتلدأو .ءاملعلا رثكأ لوق اذهو

 :لوألا ليلدلا 9-24

 ةرايز نع مكتيهن دق تنك» : للك هلوق نم دافتسملا روبقلا ةرايزب نذإلا مومع يف نلخد ءاسنلا

 .«اهوروزف روبقلا

 نهلوانتيف ةرايزلا نع نيهن دق ءاسنلا نألو ؛لاجرلاو ءاسنلا همومعب لوانتي باطخلا اذهو

 ,044؟52روبقلا ةرايزل نهجورخ يف ةنتفلا تنمأ اذإ اذهو «ةرايزلاب نذإلا

 : يناثلا ليلدلا 6

 يكبت ةأرماب كك يبنلا ٌرم» :لاق  هنع هللا يضر كلام نب سنأ نع يراخبلا مامإلا ىور

 .هفرعت ملو «يتبيصمب بصت مل كنإف ,« ينع كيلإ :تلاق .يربصاو هللا يقتا :لاقف ربق دنع

 :لاقف .كفرعأ مل :تلاقف «نيباوب هدنع دجت ملف لَك يبنلا تتأف لك يبنلا هنإ :اهل ليقف

 ,04459(ىلوألا ةمدصلا دنع ربصلا امنإ

 ةجح لَو هريرقتو «ربقلا دنع اهدوعق ةأرملا ىلع ركني مل ِلي هنأ ثيدحلا اذهب ةلالدلا هجوو
1" 

 :ثلاثلا ليلدلا 6١

 دقف  اهنع هللا يضر  نينمؤملا مأ ةشئاع ةديسلا ءاسنللو لاجرلل ةرايزلاب نذإلا لمح نممو

 سيلأ :اهل ليقف ,نمحرلا دبع اهيخأ ربق تراز اهآر هنأ ةكيلم يبأ نبا قيرط نم مكاحلا ىور

 ."4؛؟؟اهترايزب رمأ مث ىهن ناك .معن :تلاق ؟كلذ نع لك يبنلا ىهن دق

 : عبارلا ليلدلا 7

 يضر  ةشئاع نع ملسم مامإلا هجرخأ يذلا ثيدحلا روبقلل ءاسنلا ةرايز زاوج ديؤي اممو

 ١. مص 23ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» )١5595(

 ١. 48ص .7”ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» )١55997(

 ١. مص 237ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» )١5554(

 ١. 48ص 7” ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص»(5499١)

 .6-7٠607ص ١1ج «هجام نبا نئس»و

- ١79 



 مالسلا : يلوق :لاق ؟هللا لوسر اي لوقأ فيك (ةشئاع تلاق يأ) :تلق» :هيف ءاجو , اهنع هللا

 انإو «نيرخأتسملاو انمو مكنم نيمدقتسملا هللا محريو «نيملسملاو نينمؤملا نم رايدلا لهأ ىلع

 ."”20(نوقحالل مكب ىلاعت هللا ءاش نإ

 ليلد هيفو «روبقلا رئازل لوقلا اذه بابحتسا هيف :ثيدحلا اذهل هحرش يف يوونلا مامإلا لاق

 ,240:17(. .روبقلا ةرايز ءاسنلل زوج نمل

 :سماخلا ليلدلا 96+

 لاجرلا هيلإ ةجاحلا يف كرتشي امم وه ةرخآلا ركذت اهنأب روبقلا ةرايزب نذإلا ليلعت نإ

 يف اهدهزيو ةرخآلاب اهركذي ام ىلإ ملسملا لجرلا جاتحي امك جاتحت ةملسملا ةأرملاف ءءاسنلاو

 .2©"**"ايندلاب دهزيو ةرخآلاب ركذي اميف ءاسنلا نم جوحأب لاجرلا سيلف ءايندلا

 : سداسلا ليلدلا 7-4

 «هعماج» يف هاور نأ دعب يذمرتلا لاق دقف «روبقلا تاراوز لكي هللا لوسر نعل» : ثيدح امأو

 املف .روبقلا ةرايز يف لكك يبنلا صخري نأ لبق ناك اذه نأ ملعلا لهأ ضعب ىأر دقو :لاق

 .©4*”©ءاسنلاو لاجرلا هتصخر يف لخد صخر

 ةحابإلا لبق  روبقلا تارئاز نعل يأ اذه نوكي نأ نكمي :ّربلا دبع نبا لاق

 نهترايز ىلع ةلومحم روبقلل ءاسنلا ةرايز ميرحت ىلع ةلادلا ثيداحألا نأ وأ .9"*24اهترايزب

 , 01460 0وريغو حونلاك مرحمب ةنرتقملا

 : ءاسنلل روبقلا ةرايز ميرحت : يناثلا لوقلا 6١م

 : ىلي اميف اهركذن ةلدأ ةلمجب لوقلا اذه باحصأ لدتسا دقو

 :لوألا ليلدلا

 .روبقلا ةرايز ىلع ءاسنلا نعل دع هللا لوسر نإف ءاهانعم يف ةحيرص ميرحتلا ثيداحأ

 )١56.0( ءالج «يوونلا حرشب ملسم حيحصو ص١ 4 .

 ( 1١«/ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» ص47-4١.

 )١1460( 04ص 94ج «دواد يبأ نئس حرش دوبعملا نوعو .

 . 15١ ص «.4ج «يذمرتلا عماج» (4١ه.م)

 .59ص «.48ج «ينيعلل «يراخبلا حيحص حرشب يراقلا ةدمع» )١46٠04(

 . 15١ ص .؛4ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» )١460(

- 1١/5 



 اهيلع نيذختملاب نعللا يف هنرق دقو اميس الو .هميرحت ىلع لئالدلا ٌلدأ نم لعفلا ىلع نعللاو
 يبنلا نأ لب ,خوسنم ريغ -روبقلا ىلع جرسلاو دجاسملا ذاختا يأ اذهو .جرسلاو دجاسملا

 ."4*:”هلعاف نعل هتوم ضرم يف وهو ٌةِك

 : يناثلا ليلدلا 65

 - ًاتيم ينعي هللا لوسر عم انربق» :لاق صاعلا نب ورمع نب هللا دبع نع دواد وبأ جرخأ
 «ةلبقم ةأرماب نحن اذإف فقو هباب ىذاح املف .هعم انفرصناو علك هللا لوسر فرصنا انغرف املف
 :تلاق ؟كتيب نم ةمطاف اي كجرخأ ام : لك هللا لوسر اهل لاقف «ةمطاف يه اذإف اهيلإ تبهذ املف
 : كَ هللا لوسر اهل لاقف .هب مهتيّزع وأ ,مهتيم مهيلإ تمحرف تببلا اذه لهأ هللا لوسر اي تيتأ
 تغلب ول :لاق هركدت اه اهنف ركذ# كتعمس دقو هللا ذاعم :تلاق ؟اَدُكلا مهعم تغلب كلعلف
 ,7”:040«بسحأ اميف روبقلا لاقف اَذكلا نع ةعيبر ٌتلأسف . كلذ يف ًاديدشت ركذف ءاَدُكلا مهعم

 يف مهرباقم تناك اهنأل كلذو «رباقملا دارأ :ريثألا نبا لاق (اَدكلا) :هحرش يف ءاجو

 :ةمطاف تلاق . سأفلا اهيف لمعي ال ةبلص ةظيلغ ةعطق ةيدكلاو ,(ةيدك) عمج يهو ةبلص عضاوم
 ميرحت يف ةحضاو هتلالدو ,"**"*0«اهتغلب نوكأ نأ هللا ذاعم : يئاسنلا داز (خلإ . .دقو هللا ذاعم)

 اسنلل روبقلا ةرايز

 :ثلاثلا ليلدلا 17

 «ًابيلغت هيف نلخد نإو ثانإلاو ,روكذلل باطخ ةفص وه امنإ «مكتيهن دق تنك» :ك هلوق
 ىلع نئارقلا رهظأ نم ميرحتلا ثيداحأو ,نهلوخد مدع يضتقي حيرص ليلد نوكي ال ثيح اذهف
 ,204*:روكذلا باطخ .باطخلا اذه يف نهلوخد مدع

 -  عبارلا ليلدلا :

 تناك نإو ىنعملا اذُه «ةرخآلاب ريكذتلا ةحلصمل اهنع يهنلا دعب روبقلا ةرايز يف نذإلا
 ءءايحألا ةنتف نم دسافملا نم روبقلل نهترايز نراقي ام نكلو لاجرلا ةجاحك هجاتحت ءاسنلا
 ةدسفم مظعأ وه روبقلا ةرايز نم نهعنمب الإ هعفد ىلإ ليبس ال يذلا داسفلاو .تاومألا ءاذيإو

 .50ه4نص .4ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» « 45ص ء.ا/ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» )١14905(

 .4"8918 1ص 94ج «دواد يبأ ننس» )١5601(

 "97ص 94ج «دواد يبأ نئس حرش دوبعملا نوع» )١5008(

 .50ص .9ج «دواد يبأ نئس حرش دوبعملا نوعد )١15004(
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 هتدسفم تناك اذإ لعفلا ميرحت ىلع اهانبم ةعيرشلاو «ةرايزلاب نهل لصحت ةريسي ةحلصم نم

 نهعنمف «هب ءافخ ال روبقلا ةرايزل روبقلا ةرايزل نهجورخ ةدسفم ناحجرو .هتحلصم نم حجرأ
 .١2461ةعيرشلا نساحم نم ةرايزلا نم

 :سماخلا ليلدلا 4

 لوقلا باحصأ ديفي ال نمحرلا دبع اهيخأ ربقل - اهنع هللا يضر - ةشئاع ةرايزب جاجتحالا

 ةكم ىلإ تمدق امنإ  اهنع هللا يضر  ةشئاع نإف .ءاسنلل ةرايزلا زاوج ىلع لدي ال هنأل ؛لوألا

 يف مالكلا نأل هب سأب ال اذهو هيلع تفقوف اهقيرط يف اهيخأ ربق ىلع تّرمف :جحلل
 ول» :تلاق دق يهف هترايز تدصقو هربق ىلإ تلام اهنأ ردق ولو .روبقلا ةرايز دصقب نهجورخ
 ةرايز نهل عرشي ال ءاسنلا نأ اهدنع مولعملا رقتسملا نم هنأ ىلع لدي اذهو «كترز امل كتدهش

 . ىنعم كلذ اهلوق يف نكي مل الإو «روبقلا

 مث .روبقلا ةرايز نع ِلَك يبنلا ىهن : يأ اهنع ىهن» :اهلوق اهيفو هريغو يقهيبلا ةياور امأو

 0 يهف ,اهليوأت نم يهف اهنع تحص ول ةرابعلا هذهف .«اهترايزب رمأ

 . يوارلا ليوأت يف ال دلو موصعملا لوق يف ةجحلاو ءاهنع يهنلا دعب ةرايزلاب نذإلا يف ءاسنلا

 هضراع دق ليوأتلا اذهو ءهنم قىوقأ وهام 'ةضراعت ال يح ًالوبقت نوكي هيوري امل يوارلا ليوأتو

 ,04*١"روبقلا ةرايز نم ءاسنلا عنم عنملا ثيداحأ وهو هنم ىوقأ وه ام

 :سداسلا ليلدلا 9

 :لاقف ربق دنع ىكبت ةأرماب رم هلك يبنلا نأ هيفو يراخبلا هجرخأ يذلا سنأ ثيدح امأو
 ىوقتب اهرمأ لكك يبنلا نأل ؛روبقلل ءاسنلا ةرايز ميرحتب لوقلل ةجح وهف «يربصاو هللا يقتا»

 .هنع ىهن ام كرتو هب رمأ ام لعف يه هللا ىوقتو هللا

 «يربصا» :اهل لاق لكك يبنلا نإف .ًاضيأو روبقلا ةرايز نع ءاسنلا يهن هنع ىهن ام ةلمج نمو

 فرصنا هفرعت ملو هنم لبقت نأ تبأ املف ءربصلا يفاني امم اهءاكبو ربقلا ىلإ اهثيجم نأ مولعمو
 يأف .هرمأ ةفلاخم نم هيلإ رذتعت هتءاج اهل رمآلا وهو ِهِلَك هللا لوسر هنأ تملع املف لكي اهنع

 ؟روبقلل ءاسنلا ةرايز زاوج ىلع اذه يف ليلد

 ؟ال مأ روبقلا تارئازل ٍةكَي هنعل دعب تناك ةيضقلا هذه نأ ملعن ال اننإ مث

 )١56٠١١( ص 23ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعد» 5١.

 )١14651١١( «4ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعو ص5١ .
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 ىلع ةلاد تسيل اهنكلو .ءاسنلل ةرايزلا زاوج ىلع ةلاد نوكت نأ امإ ةيضقلا هذه نإ مث
 هذه نوكت نأ امإو «ةرايزلل نيزيجملل ةجح نوكت الف «ةرايزلا نع عنملا ثيداحأ نع اهرخأت
 نم عانتمالا هللا ىوقت نمو .هللا ىوقتب اهرمأ ٍةفَ# يبنلا نأل ؛ةرايزلا نم عنملا ىلع ةلاد ةيضقلا
 , 3103١ 5ةرايزلل نيزيجملل ةحجح نوكت الف .روبقلا ةرايز

 : عباسلا ليلدلا

 اذه يف ةدراولا ةفي رشلا ةيوبنلا ثيداحألا ركذ دقو ءزئانجلا عابتا نع ءاسنلا عرشلا ىهن
 هيقفلا باطخلا ىوحفب لوقي امك روبقلل ءاسنلا ةرايز ميرحت كه لخفيف 11615 سلا

 , 19*04 يناكوشلا

 :ةلأسملا يف ليصفتلا :ثلاثلا لوقلا 957

 وأ اهزاوج ةهج نم روبقلل ءاسنلا ةرايز ةلأسم يف ليصفتلا ىلإ بهذ نم ءاملعلا نم كانهو

 -:مهلاوقأ نمف ءاهزاوج مدع

 ءاج امك ةرايزلا نم تارثكملل وه امنإ روبقلا تارئاز قح يف دراولا نعللا : يبطرقلا لاق :ًالوأ
 هيضتفت امل «روبقلا تاراوز نعل ِِكَع هللا لوسر نأ» : ةريره يبأ نع يذمرتلا ثيدح يف

 «جوزلا قح عييضت نم كلذ هيلإ يضفي اموه ببسلا لعلو . ةغلابملا نم «تاراوز» ةغيصلا
 ,20100كلذ وحنو حايصلا نم نهنم أشني امو

 ىلع ًابقعم رجح نبا لاق مث .هانركذ يذلا يبطرقلا لوق ينالقسعلا رجح نبا ركذ دقو :ًايناث
 ؛روبقلا ةرايزب ءاسنلل نذإلا نم عنام الف .كلذ عيمج نمأ اذإ :لاقي دقف : يبطرقلا لوق
 ,0401ءاسنلاو لاجرلا هيلإ جاتحي توملا ركذت نأآل

 : يبطرقلا لاق» : ينيجلل «يراقلا ةدمع» يف ءاج دقف .هانركذ يذلا ريغ رخآ لوق يبطرقللو : ًاقلاث

 نهل حابمف ءاسنلا نم دعاوقلا امأو .-روبقلا ةرايزل يأ - جورخلا نهيلع مارحف باوشلا امأ
 , 01019لاجرلا نع جورخلاب ندرفنا اذإ نهعيمجل كلذ زئاجو :لاقو .كلذ

 )١4615( .9ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» ص5١ .

 .١١١ص . 14ج ,يناكوشلل هراطوألا لين» ١60 ١«. )١40١15( هد ةرقفلا ١( ؛ه9١)

 ١. 56ص 2"ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» )١1516(

 )١14615( ص (.*ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» ١44 .

 .9"5ص 28ج .ينيعلل «يراخبلا حيحص حرشب يراقلا ةدمع» )١5517(
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 ثيداحألا هذه نإ» :ةرايزلاب نذإلا ثيداحأ ركذ نأ دعب «ةاقرملا» يف يراقلا لاقو :ًاعبار

 روبقلا ةرايزب ءاسنلا تماق اذإ روبقلل ةرايزلا ةحابإ يف لاجرلاك ءاسنلا نأ ىلع لدت اهتاليلعتب

 ىلع لومحمف «روبقلا تاراوز هللا نعل» :ثيدح امأو .نهقح يف ًاعرش ةبولطملا طورشلاب
 , 004010 عهريغو رنات مرحمب ةنرتقملا نهترايز

 .باوشلا اًمأو ءّيلإ بحأ ةرايزلا نسلا يف تاريبكلا ءاسنلا يقوت :ربلا دبع نبا لاقو :ًاسماخ

 رعق موزل نم ةأرملل نسحأ ءيش الو «نجرخ ثيح نهبو ل

 طوقس نظأ امو ؟رباقملا ىلإ فيكف تاولصلا ىلإ نهجورخ ءاملعلا رثكأ هرك دقلو .اهتيب
 .1*4"2ةلاهادع اميف جورخلا نع نهكاسمإ ىلع اليلد الإ نهيلع ةعمجلا ضرف

 يف مارح لب ءءاسنلل ةهوركم روبقلا ةرايز نأ هلك اذُه نم مالكلا لصاحو : ينيعلا لاقو :ًاسداس

 , "4050ةنتفلاو داسفلا هيف هجو ىلع نهجورخ نأل ؛رصم ءاسن اميس الو نامزلا اذه

 :ةفلتخملا بهاذملا لاوقأ

 :ةيعفاشلا بهذم : ًالوأ
 :2047لاوقأ ةثالث روبقلل ءاسنلا ةرايز يف مهدنعو

 0 نهيف امل نهتاوصأ عفرو نهئاكبل ةنظم اهنأل ؟ءاسنلل روبقلا ةرايز هركت :لوألا لوقلا

 نكَع هنأل ٠ ؛ نهيلع ةرايزلا هذه مرحت مل امنإو «بئاصملا لامتحا ةلقو .عزجلا ةرثكو «بلقلا ة ةقر

 ًامارح ةرايزلا تناك ولف ء««يربصاو هللا ىقتا» :اهل لاقف ءاهل يبضا ىلع يكب ريق دنع ةارئاب زم

 اذإ : : ينعي ؟ هللا لوسر اي لوقأ فيك «تلاف >اينع ىلاعت هللا يضر - ة ةشئاع نعو ءاهنع ىهنل

 . خلإ م .رايدلا لهأ ىلع مالسلا يلوق :لاق «روبقلا تراز

 نأو ةريره يبأ نع , يذمرتلاو هجام نبا هاور امل روبقلل ءاسنلا ةرايز مرحت : يناثلا لوقلا

 .«بذهملا» بحاص يزاريشلا لاق لوقلا اذهبو «روبقلا تاراوز نعل ع هللا لوسر

 هباتك يف يلازغلا مامإلا لاق لوقلا اذهبو .روبقلل ءاسنلا ةرايز حابت :ثلاثلا لوقلا

 ءاكب اهيلع بترت اذإ ةرايزلا نع يهنلاو ,ناتتفالا نمأ اذإ ينايورلا هيقفلا هححصو ««ءايحإلا»

 . كلذ وحنو

 )١116148( 4ج «يذوحألا ةفحت هحرشو يذمرتلا عماج» « ص5١ ١.

 )١5614( 59ص «248ج «.ينيعلل «يراخبلا حيحص حرشب يراقلا ةدمع» .

 )١51670( ص .8ج ءينيعلل «يراخبلا حيحص حرشب يراقلا ةدمع» ١/.

 )١15671( ص هج «عومجملا هحرشو بذهملا» 56 ص ١2ج «جاتحملا ينغمد 581-98٠ .
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 :045؟”ةيكلاملا بهذم :ًايناث 964

 .ظفحلاو رتستلا طرشب زاوجلاو «عنملا :لاوقأ ةئثالث روبقلل ءاسنلا ةرايز يف مهدنعو

 ءاسنلا امأو :لاقف مهضعب مزج ثلاثلا لوقلا اذهبو «ةباشلاو ةريبكلا ةأرملا نيب قرفلا :ثلاثلاو

 . ةنتفلا نهنم ىشخي يتاللا باوشلا ىلع مرحيو عاسنلا نم دعاوقلل حابمف

 : ةلبانحلا بهذم :ًاثلث - 6

 مأ هتور امل اهتهارك هنع يورف «روبقلل ءاسنلا ةرايز يف دمحأ مامإلا نع ةياورلا تفلتخا

 ةالصلا هيلع هلوق مومعل روبقلا ةرايز ءاسنلل هركي ال :دمحأ مامإلا نع ةيناشلا ةياورلاو

 يف هخسنو يهنلا قبس ىلع لدي اذهو «اهوروزف روبقلا ةرايز نع مكتيهن دق تنكو : مالسلاو

 , 0169 ءاسنلاو لاجرلل همومع

 يف ءاج دقف «نيرخأتملا ةلبانحلا ءاهقف دنع ءاسنلل روبقلا ةرايز ةيهارك راتخملا نأ ودبيو

 نع انيهن :تلاق ةيطع مأ تور امل ءاسنلل روبقلا ةرايز هركتو» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك»

 ول نكلو .9**"2«روبقلا نهترايز تمرح نهنم عقي هنأ ملع نإف ««انيلع مزعي ملو روبقلا ةرايز

 مل اهنأل ؛ٌنسحف .هل تعدو هيلع تملسف هل تجرخ نكت ملو اهقيرط يف ربقب ةأرما تزاتجا
 010 جرخت

 : ةيفنحلا بهذم :ًاعبار 75

 :ثيدحل ؛ءاسنلل ولو روبقلا ةرايزب سأب الو» :ةيفنحلا هقف يف «راتخملا ردلا» يف ءاج

 .0459«اهوروزف الأ روبقلا ةرايز نع مكتيهن تنكو»

 .«ءاسنلل ولو روبقلا ةرايزب سأب الو» :هلوق» :نيدباع نبا لاق .لوقلا اذه ىلع ًابيقعتو
 درو امل ةهاركلاب «ةينملا حرش» يف مزجو .نهل ةتباث ةصخرلا نأ حصألاو .نهيلع مرحت : ليقو
 ام ىلع بدنلاو ءاكبلاو نزحلا ديدجتل كلذ ناك نإ : يلمرلا ريخلا لاقو .ةزانجلا نهعابتا يف

 23ج «باطحلل «ليلجلا بهاومو 2 5 77؟ص لج ءريدردلل «ريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاحو (156١؟؟)

 . 37/ص

 . 4١ 5ص 1١ج «عانقلا فاشك» 07/١ . )١146174( ص :؟7ج «ينغملا» )١567(

 . 55 ؟ص 2 ؟ج «هراتخملا ردلا» (56١؟) . ١4"ص «. ١1ج «عانقلا فاشك» (5657١؟6)
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 يأ ناك نإو «روبقلا تارئاز هللا نعل» : ثيدح لمح هيلعو «نهترايز زوجت الف نهتداع هب ترج

 «تاوش نك اذإ هركيو .زئاجع نك اذإ سأب الف .ءاكب ريغ نم محرتلاو رابتعالل «.- نهترايز

 ,('9"'*1(نسح قيفوت وهو :نيدباع نبا لاق .دجاسملا ىف ةعامجلا روضحك

 ش :ةيرهاظلا بهذم :ًاسماخ 2-7

 سأب الو .ةدحاو ةرم ولو ضرف وهو «روبقلا ةرايز بحتستو» : يرهاظلا مزح نبا هيقفلا لاق

 نع مكتيهن» :ُهلك هللا لوسر لوقل ءاوس ءاسنلاو لاجرلا «كرشملا هميمح ربق ملسملا روزي نأب
 نع حص دقو .«توملا ركذت اهنإف روبقلا اوروزف» : ملسمل ةياور يفو «اهوروزف «روبقلا ةرايز

 ,©4*؟8وروبقلا ةرايز يف امهريِغو رمع نباو نينمؤملا مأ ةشئاع
 :(45؟؟ةيميت نبا مالسإلا خيش لوق :ًاسداس -4

 زاوج مدعب لوقلا حجرو ءاهيف ءاملعلا لاوقأو روبقلل ءاسنلا ةرايز ةلأسم مالسإلا خيش ضرع
 ءاسنلا نأ دقتعا نم ءاملعلا نمف» : هللا همحر  لاقف اهحابأ نم ىلع درو «روبقلل ءاسنلا ةرايز

 هنإف اهوروزف» : هك هلوق نأ دقتعاو .لاجرلل نذأ امك نهل نذأ هنأو «ةرايزلا يف نهل نوذأم
 ةرايز يف نذإلا يف نلخدي مل ءاسنلا نأ حيحصلاو .ءاسنلاو لاجرلل ماع باطخ «ةرخآلا مكركذت

 :هجوأ ةدعل روبقلا

 عضولاب لاجرلا لوانتت امنإ ريكذتلا ةغيصو ريكذت ةغيص «اهوروزف» : لكك هلوق نأ :لوألا هجولا
 ليلد ىلإ جاتحي هنإ ليق :نالوق هيف اذه نكل .بيلغتلا ليبس ىلع ًاضيأ ءاسنلا لوانتت دقو
 ءاسنلا لوخد نوكيف :اذه ىلعو «قالطإلا دنع كلذ ىلع لمحي هنإ :ليقو .لصفنم
 لب .ءاسنلا يهن يف ةضيفتسملا ةصاخلا ةلدألا ضراعي ال ماعلاو .فيعضلا مومعلا قيرطب

 . ماعلا ىلع صاخلا مدقت ملع نإو ءاملعلا روهمج دنع اهخسني الو

 نهل هجسما دوبلا ةرايزب نذإلا باطخ  باطخلا يف تالخاد ءاسنلا تناكول : يناثلا هجولا

 يضتقت ةلعب للع لي يبنلا نأل ؛روهمجلا دنع لاجرلل بحتسا امك روبقلا ةرايز

 هذهل نيكرشملا روبق ةرايز زوجت اذهلو ؛«ةرخآلا مكركذت اهنإف» :هلوق يهو بابحتسالا

 .ةلعلا

 .717؟ص 237ج «نيدباع نبال «راتحملا در» )1١525770(

 .1511-١5١ص هج ,مزح نبال «ىلحملا» )١11678(

 ةناوكرا دك « 54ج «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» )١5519(
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 اهيف امل لاجرلل بحتسا امك نهل بحتسال ءاسنلل اهيف ًانوذأم روبقلا ةرايز تناك ولف
 ةرايز نهل بحتسا ةمئألا نم ًادحأ نأ انملع امو .توملا ركذتو نينمؤملل ءاعدلا نم

 امك روبقلا ةرايز ىلإ نجرخي نيدشارلا هئافلخو ٍكَي يبنلا دهع ىلع ءاسنلا ناك الو .روبقلا

 .لاجرلا جرخي

 يف تبث دقف ءاذه عمو ءروبقلا ةرايز نم دكوأ زئانجلا ىلع ةالصلا نإف :ًاضيأو

 ىلع نهتالص تيوفت كلذ يفو ءزئانجلا عابتا نع ءاسنلا ىهن لك يبنلا نأ حيحصلا

 ؟ةرايزلاب فيكف «باوثلاو ةالصلا نم اهيف ام عم اهعابّتا نهل بحتسي مل اذإف .تيملا
 ريركت ةنظم كلذ ناك ةرايزلا يف ةأرملل صخر اذإو :- ىلاعت هللا همحر  ةيميت نبا لاق مث

 نهل لاجرلا دصق ةنظم كلذ يفو .تيملل ىذألاو عزجلا ددجتيو ةدسفملا هيف مظعتف .كل

 ةنتفلا نم روبقلا ءاسنلا دو .راصمألا نم ريثك يف عقاولا وه امك نهب ناتقالا

 . .زئانجلا عابّتأ دنع هنم ءيش عقي ال ام داسفلاو شحاوفلاو

 ةمرحملا رومألل ًاببسو ةمرحملا رومألل ًاببسو ةنظم ءاسنلا ةرايز تناك اذإو : ةيميت نبا لاق مث

 ةرايزلا ةحابإ يف يأ - كلذ يف سيلو «ةعيرذلل دس بابلا اذه مرحيف .لاجرلا قحو نهقح يف

 الإ -روبقلل اهترايز يف يأ - كلذ يف سيل هنإف .ةدسفملا هذه ضراعي ام ةحلصملا نم  ءاسنلل

 .اهتيب يف نكمم كلذو تيملل اهؤاعد

 حجارلا لوقلا -84

 نم هركذ امل ةيميت نبا مالسإلا خيش هيلإ بهذ ام .روبقلل ءاسنلا ةرايز ةلأسم يف حجارلاو

 هل دوهشم لصأ وهو «عئارذلا دس لصأو قفتي روبقلا ةرايز نم ءاسنلا عنمب لوقلا نألو «ةلدأ

 هذه تناك نإ ملعي الو «روبقلا ةرايز نع نهيهنب ةحيرصلا ثيداحألا دوجو عم « .ةحصلاب

 .داسفلا عئارذل اًدس اهب ذخألا يضتقي طايتحالاف .روبقلا ةرايزب نذإلا دعب وأ لبق ثيداحألا

 :روبقلا ةرايز دنع لاقيام- ١

 هيبأ نع «ةَديَرِب نب ناميلس نع ءدْنرَم نب ةمقلع نع «هحيحص» يف ملسم مامإلا جرخأ أ
 لهأ مكيلع مالسلا» :لوقي مهلئاق ناكف رباقملا ىلإ اوجرخ اذإ مهملعي كك هللا لوسر ناك :لاق

 مكلو انل هللا لأسأ .نوقحالل مكب هللا ءاش نإ اَنإو «نيملسملاو نينمؤملا نم رايدلا
 , ("1١*"">(ةيفاعلا

 . 56ص ءالج «يوونلا حرشب ملسم حيحص»و )١467:0(
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 :لاقف ةربقملا ىلإ جرخ ِككي هللا لوسرنأ» :ةريره يبأ نع «هننس» يف دواد وبأ جرخأو - ب
 ."9”4(نوقحال مكب هللا ءاش نإ انإو «نينمؤم موق راد مكيلع مالسلا»

 ىلع (مالسلا) نأ ملعلا نم هيف :يباطخلا لاق «مكيلع مالسلا» هلوق :هحرش يف ءاجو

 مدقي الو هيلع ملسُملا ىلع يأ مسالا ىلع ءاعدلا ميدقت يف ءايحألا ىلع مالسلاك ىتؤملا

 لهأ مكيلع هتاكربو هلل ةمحرإ» : ىلاعت هلوقك ريخب ءاعد لك يف وه كلّذكو ؛ءاعدلا ىلع مسالا

 كيلع نِإو» : : كلذ فالخ يف ىلاعت لاقو . # نيساي ْلِإ ىلع مالسإ# : ىلاعت هلوقكو ,.4تيبلا

 انإو» : هلوقو .راد لهأ يأ «موق راد» :هلوقو .«ءاعدلا ىلع مسالا مدقف ««نيّدلا موي ىلإ يتنعل

 يف عقو امنإ ءانثتسالا نإ :ليقو .ناميإلا يف مهب قوحللا هانعمو «نوقحال مكب هللا ءاش نإ
 , 9*015(توملا ىلإ ناميإلا باحصتسا

 روبقب كك هللا لوسر رم :لاق سابع نبا نع «هعماج» يف يذمرتلا مامإلا جرخأو  ج
 انفلس متنأ .مكلو انل هللا رفغي ءروبقلا لهأ اي مكيلع مالسلا» :لاقف ههجوب مهيلع لبقأف ةنيدملا

 , 01462 مرثألاب نحنو

 ىلع ةلالد هيف :«ةاقرملا» يف يراقلا لاق .(ههجوب مهيلع لبقأف) :هلوق :هحرش يف ءاجو

 يف كلذك رمتسي نأو «تيملا هجول ههجو نوكي نأ تيملا ىلع مالسلا لاغس يف بعيتسملا نأ

 ملع امك ةلبقلا لبقتسي ءاعدلا ةلاح هنأ اندنع ةنسلا نأ نم رجح نبا هلاق امل ًافالخ ًاضيأ ءاعدلا

 نم توملاب همدقت نم ناسنإلا فلس :ليق «انفلس متنأ» : هلوقو . ءاعدلا قلطم يف ثيداحألا نم

 «رثألاب نحنو» : هلوقو . حلاصلا فلسلاب نيعباتلا نم لوألا ردصلا يمس اذلو «ةبارقلا يوذو ءابآلا

 , 59*01 مكب نوقحال مكئارو نم مكل نوعبات ينعي

 ىتأ اذإ ناك ِلك هللا لوسر ْنأ هيبأ نع ةَديِرُب نب ناميلس نع «هننس» يف يئاسنلا جرخأو د
 مكب هللا ءاش نإ انإو «نيملسملاو نينمؤملا نم رايدلا لهأ مكيلع مالسلا» :لاق رباقملا ىلع

 , 01572 مكلو انل ةيفاعلا هللا لأسأ « عبت مكل نحنو طرق انل متنأ «نوقحال

 ةيفاعلاو ا ام فرشأو بلطي ام مهأ نم اهنأ ىلع ليلد تيمللو يعادلل ةيفاعلا لاؤسو

 )١4611( "7ص :9ج «دواد يبأ نئس» .

 )١407( 57-57ص ,9ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعد .

 )*١46( .1-108ها/ص .:4ج «يذمرتلا عماج»

 )١464( «4ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» ص/ا188-1١6 .

 )ه١46( .نومدقتم يأ (طرف) ىنعمو .الا/ص «.*ج «يئاسنلا نئنسد
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 ,(01050باسحلا ةشقانمو باذعلا نم هتمالسب تيملل

 :هركي امو رئازلل بحتسي امو ةرايزلا بادآ

 :روبقلا ةرايز دنع اهتاعارم يغبني بادآ ةلمج كانه

 .نيلعنلا علخ بابحتسا : (اهنم)

 .ربقلا نم رئازلا فقوم : (اهنمو)

 ءاهضعبل ًابابحتسا اهيف ءاهقفلا هلاق امو رومألا هذه نأشب راثآلا نم درو ام يلي اميف ركذنو
 .رخآلا ضعبلل ةهاركو

 :روبقلا نيب يشملاو نيلعنلا علخ 2-6

 :نيلعنلا علخ أ

 لوسر يشامأ انأ انيب : خداع هللا لوسر ىلوم ريشب ىور دقف هيلع علخ روبقلا رئازل بحتسي

 , 040 دواد وبأ هاور «امهب ىمرف امهعلخ لكَ هللا لوسر فرع املف .لجرلا رظنف «كيتيتب

 امهو «نيتيتبسلا بحاص ايد : هلوقو . هعم يشمأ يأ ( يشامأ انأ امنيب) هلوق : هحرش يف ءاجو

 رباقملل ًامارتحا علخلاب هرمأ امنإو ءامهعلخا يأ «كيتيتبس قلأ» :هلوق .امهيلع رعش ال نالعن
 ,("15؟8امهب هيشم ىف هلايتخال وأ امهب رذقل وأ امهب يشملا نع

 ال ملعلا لهأ رثكأو :لاق مث روبقلا ةرايز يف نيلعنلا علخ يلبنحلا ةمادق نبا بحتسا دقو

 نأيو «هانركذ يذلا ريشب ثيدحب نيلعنلا علخ بابحتسال ةمادق نبا جتحاو ءًاسأب كلذب نوري

 .نيملسملا تاومأ مارتحاو عضاوتلا لهأ يزو «عوشخلا ىلإ برقأ نيلعنلا علخ

 ناك اذإ نكلو .ةرايزلا يف ةهارك يفني ال مهلاعن عرق عمسي تيملا نأب لك يبنلا رابخإو
 هركي مل ءامهسمت ةساجن وأ .هيمدق ىلع هفاخي كوشلا لثم هيلعن علخ نم هعنمي رذع يشاملل

 .ا١؟8ص « ؟ج «مارملا غولب حرش مالسلا لبس» 1١( هاكر

 .44-6:0ص .9ج «دواد يبأ نئس» )/58 4 ١(

 .5-60ص .9ج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» ١( غه8”7)
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 . 045 قشي امهعزن نأل ؛نيفخلا علخ بابحتسالا يف لخدي الو .نيلعنلا يف يشملا

 :روبقلا ىلع يشملا - ب

 .روبقلا أطوت نأ ىهن ِلكك يبنلا نأ تبث : يباطخلا مامإلا لاق دقف ءروبقلا ىلع يشملا هركي

 ادن ةعنملاب ىلوأ اهيلع يشملاف نيلعنلاب اهنيب يشملا هركي هنألو

 سودلا نأل ؛ةجاح ريغ نم ربقلا يأ  هسودي الو» : يعفاشلا يزاريشلا قاحسإ وبأ لاقو

 الإ هروزي نم ربق 3 قيرط نكي مل نإف .سودلا زجي مل سولجلا زجي مل اذإف .سولجلاك

 , 0464 (هل زاج سودلاب

 ةرمج ىلع يشمأ نأل» : لك هللا لوسر لاق :لاق رماع نب ةبقع نع «هجام نبا نئس» يفو

 0 .ملسم ربق ىلع يشمأ نأ نم ّيلإ يبحأ يلجرب يلعن فصخأ وأ فيس وأ

 :اهيلع ءاكتالا وأ روبقلا ىلع سولجلا هركي - ١١13

 هللا لوسر لاق :لاق  هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع (هحيحص)» يف ملسم مامإلا ىور أ

 ىلع سلجي نأ نم هل ريخ هدلج ىلإ صلختف هبايث قرحتف ةرمج ىلع مكدحأ سلجي نأل» : هلك

 .(ربق

 هيلإ دانتسالا اذكو مارح ربقلا ىلع دوعقلا» :ثيدحلا اذهل هحرش يف يوونلا مامإلا لاقو

 , 01045(هيلع ءاكتالاو

 اوسلجت الو : لكك يبنلا لاق :لاق يونغلا دّنْرَم يبأ نع «هعماج» يف يذمرتلا مامإلا جرخأو

 هيلإو ءربقلا ىلع سولجلا ميرحت ىلع ليلد هيف :هحرش يف ءاجو «اهيلإ اولصت الو روبقلا ىلع

 ءاعدلاو 6 الإ نسبا ريما ةئسلا 00 0 ام لك هركيو : هل نبا 9

 .©*19اهيلإ نيلبقتسم
 .8655-059ص 17ج «ينغملا» )١569(

 )1١5840( .056ص « ؟ج «ينغملا» )١5851١( 7587ص هج . يزاريشلل «بذهملا» .

 )١565541( 5:54ص « ١ج «هجام نيا ننس» . )١15045( 7”3ص الج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» .

 )١5855( 24ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحتو ص”١67.

-1١85 - 



 سلجي نأل» :ي هللا لوسر لاق :لاق ةريره يبأ نع «هننس» يف يئاسنلا جرخخأو  ج

 , 0404م ىلع سلجي نأ نم هل ريخ هبايث قرحت ىتح ةرمج ىلع مكدحأ

 أكتا دق الجر ىأر لكك يبنلا نأ يورو : يباطخلا لاق» :ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج د

 , 040؛عنبقلا بحاص اوذؤت ال» :لاقف ربق ىلع

 : ةربقملا يف سولجلا - 4

 انجرخ :لاق بزاع نب ءاربلا نع «هننس» يف هجام نبا جرخأ دقف .ةربقملا يف سولجلا زوجي

 .ةلبقلا لايح دعقف ةزانج يف عك هللا لوسر عم

 ءربقلا ىلإ انيهتناف ةزانج يف ِلكك هللا لوسر عم انجرخ :ثيدحلا اذهل ىرخأ ةياور يفو
 , 015 عنيطلا انسوؤر ىلع نأك سلجف

 ,دقرغلا عيقب يف ةزانج يف انك :لاق  هنع هللا يضر يلع نع «يراخبلا حيحص» يف ءاجو
 .40؛8(خلإ . .ةرصخم هعمو هلوح اندعقو دعقف كو يبنلا اناتأف

 دوعقو ربقلا دنع ثدحملا ةظعوم باب) :ناونع تحت ثيدحلا اذه يراخبلا قاس دقو

 ىلإ ريشي يراخبلا نأك» :بابلا اذُه ناونع ىلع هقيلعت يف ينالقسعلا لاقو .(هلوح هباحصأ
 يهنلا لمحيو .هركي مل تيملا وأ يحلاب قلعتت ةحلصمل ناك نإف .دوعقلا لاوحأ نيب ليصفتلا

 ,04049(كلذ فلاخي ام ىلع كلذ ىلع دراولا

 :زوجي ال امو هلعف هل زوجي امو ربقلا نم رئازلا فقوم 9-6

 حسمتلا امأو .ديلاب هسملب سأب الو ,يحلا ةداعك برقيو همادق يأ «ربقلا مامأ رئازلا فقيو

 يف ءاعدلا نم لضفأ كانه ءاعدلا نأ أدقتعم هدنع ءاعدلا لجأل هدصق وأ .هدنع ةالصلاو ءربقلاب

 «نيملسملا نيد نم اذه سيلف :(ةيميت نبا يأ) خيشلا لاق دقف كلذ وحن وأ .هل رذنلا وأ هريغ
 .©3*4كرشلا بعش نم يتلا ةحيبقلا عدبلا نم ثدحأ امم وه لب

 .ل8ص « ؟ج «يئاسنلا نئسو )١56:46(

 .54 5ص ١1ج «هجام نبا نئس» )/١56841( .656ص «"ج «ينغملا» )١15645(

 .326ص .7”ج «يراخبلا حيحصا»» )١5654(

 .7؟6ص «7ج «يراخبلا حيحصل ينالقسعل ا حرش» )١5659(

 . 4١ ؟ص ء١ج «عانقلا فاشك» )١56560(

14868 - 



 :ربقلا دنع نارقلا ةءارق - 5

 : ةلبانحلا لوق : ًالوأ

 دمحأ نع يور دقو ءربقلا دنع ةءارقلاب سأب ال : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج

 مهللا :لق مث (دحأ هللا وه لق) تارم ثالثو يسركلا ةيأ اوأرقاف رباقملا متلخد اذإ :لاق هنأ

 امدنع لوقلا اذه نع عجر هنكلو ةعدب ربقلا دنع ةءارقلا :لاق هنأ هنع يورو .رباقملا لهأل هلضف

 :لاق .ةقث :لاق ؟يبلحلا رشبم يف لوقت ام هللا دبع ابأ اي : يرهوجلا ةمادق نب دمحم هل لاق

 نبا تعمس :لاقو ءاهتمتاخو ةرقبلا ةحتافب هدنع أرقي نفد اذإ ىصوأ هنأ هيبأ نع رشبم ينربخأف

 .000كلذب يصوي رمع
 ةديرج لعجب ولو هنع ففخي ام لعف هرئازل ْنٌسو» : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يفو

 هنأل ؛هدنع ةءارقلاو ركذلا كلذ ىنعم يفو «(كلذ يف يوبنلا ثيدحلل يأ) ربخلل ربقلا يف ةبطر
 «ةبطرلا ةديرجلا حيبستب يأ ءاهحيبستب  تيملا نع باذعلا فيفخت يأ  فيفختلا يجر اذإ

 . 04559« ىلوأ ةءارقلاف

 : ةيفنحلا لوق - 117

 لخد نم :درو امل «سي» ةروس أرقيو» :ةيفنحلا هقف يف «راتحملا درو راتخملا ردلا» يفو

 .05*04(تانسح اهيف نم ددعب هل ناكو .ذئموي مهنع هللا ففخ (سي) ةروس أرقف رباقملا

 ةيميت نبا مالسإلا خيش لوق -

 ةفينح وبأ اههركف :ربقلا دنع ةءارقلا ىف 5 اوعزانت دق ةمئألاو» :- هللا همحر  ةيميت نبا لاق

 باحصأ نم ةفئاطو وه : هنع ىرخألا ةياورلا يف اهيف صحخرو .تاياورلا رثكأ يف دمحأو كلامو

 .014009مهريغو ةفينح يبأ

 ءفلسلا دنع ةفورعم نكت ملف روبقلا ىلع ةمئادلا ةءارقلا امأو» :هل ىوتف يف ًاضيأ لاقو
 كلذ دعب امأف نفدلا دنع ناك امنإ اذهو .ةرقبلاب هربق دنع ىصوأ هنأ راصنألا ضعب نع لقن دقو
 ةءارقلاو نادل نيح ةءارقلا نيب ثلاثلا لوقلا يف قرف اذهلو .كلذ نم ءيش مهنع لقني ملف

 .«لصأ اهل فرعي ال ةعدب اذه نإف .نفدلا دعب ةبتارلا

 .474-15750ص 31ج «عانقلا فاشك»و (15667١؟) . 5717/-555ص "37ج «ينغملا» )١5661١(

 . 71-7215 375ص 27ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» 60 كنرف]

 )١4665( ص 275ج «ةيميت نبا ىواتف عومجم» 7٠٠١
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 كلذ ىلع رجؤيو «نآرقلا عامسب عفتني تيملا نإ لاق نم» :- هللا همحر  ةيميت نبا لاقو
 «ةيراج ةقدص :ثالث نم الإ هلمع عطقنا مدأ نبا تام اذإ» :لاق ِلكك يبنلا نأل ؛طلغ طقف

 فريغ الو عامس ىلع باثي ال .توملا دعب تيملاف ؛هل وعدي حلاص دلو وأ ءهب عفتني ملع وأ
 مل نكل كلذ ريغ عمسيو ءهيلع ملسي يذلا مالس عمسيو مهلاعن عرق عمسي تيملا ناك نإو
 , 006*0160 ينعتسا ام ريغ لمع هل 1

 ."7١ص « 714ج (ةيميت نبا ىواتف عومجم» (56١1ه66)

 - امال



 مدان يرعب

 هتوم دعب تيملا عفني ام

 :ديهمت 1-048

 نم ءيش اهيف هل بتكي دعي ملف .هتفيحص تيوطو هلمع عطقنا تام اذإ ناسنإلا نأ لصألا

 مث .- ىلاعت هللا ءاش نإ - ثحبملا اذه يف هركذن ًءانثتسا لصألا اذهل نأ الإ . تانسحلاو رجألا

 يف ًاضيأ هنيبنس امك يحلا لمع باوث نم ءيش هبيصي ثيح يحلا لمعب عفتني دق تيملا نإ
 .ثحبملا اذه

 : هتوم دعب هب عفتتيو هتايح يف تيملا هلمع ام :ًالوأ

 نم الإ هلمع عطقنا ناسنإلا تام اذإ» :لاق هي يبنلا نأ  هنع هللا يضر - ةريره يبأ نع

 ملسم مامإلا هجرخأ ؛هل وعدي حلاص دلو وأ .هب عفتني ملع وأ «ةيراج ةقدص :ءايشأ ةئالث
014000 

 هل باوثلا ددجت عطقني هلمع عاطقنابو «هتومب عطقني ناسنإلا لمع نأ ثيدحلا اذه ىنعمو

 ربتعي دلولا نأل ؛بألا لمع ةلمج نم هيبأل دلولا ءاعد لعج امنإو .ةئالثلا ءايشألا هذه يف الإ

 امو :اهريسفت يف اولاق دقف .«بسك امو هلام هنع ىنغأ امط : ىلاعت لاق امك هيبأ بسك نم

املف «هبسك نم هدلو نإو «هبسك نم لجرلا لكأ ام بيطأ نإ» : لكَ لاق امكو .هدلو يأ : بسك
 

 , "01009(بألا بسك نم دلولا لمع ناك دلولا دوجو يف يعاسلا وه بألا ناك

 نأكف ءرمتسيو اهعفن ددجتي  فقولا  ةيراجلا ةقدصلا تناك امل :لاقي نأ ًاضيأ نكميو

 .هتايح يف لعف ام رجأ رمتسيف عطقني ملو ءرمتسيو ددجتي تام يذلا اهبحاص لمع

 ددجتيو «هل رمتسي هباوث نإف ءهب عفتني ملع نم تيملا هكرت امل ةبسنلاب لاقي كلذكو
 . هرجأ هنع عطقني الف «ءرابتعالا اذهب هتوم دعب تيملا هب موقي هناكف هب عافتنالا رارمتساب

 ا ل را و
 .؟1؟7/ص «4ج «يذمرتلا عماج» 27 4ص 232ج .يرذنملل «ملسم حيحص رصتخم» )١566(

 .1”17١3-*١١1ص « 74ج «ةيميت نبا ىواتف عومجم» (4١هها/)

-14848- 



 :تيملل يحلا ءاعد :ًايناث 1

 نم ناك كلذ يف فلاخ نمو .80**24هب هعافتناو تيملل يحلا ءاعد ةيعورشم يف فالخ ال

 . ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلاو باتكلا كلذ ىلع لد دقو , 080*304 عدبلا لهأ

 مهّبر دمحب نوحبسي هلوح نمو شرعلا نولمحي نيذلا» :ىلاعت هلوق (باتكلا نمف)
 ةكئالملا نأ ىلاعتو هناحبس ربخأ دقف ,"508*40خلا . .اونمآ نيذّلل نورفغتسيو هب نونمؤيو

 ةكئالملا ءاعدب نوعفتني نينمؤملا نأ الولو «ةميركلا ةيآلا يف درو امو .ةرفغملاب نينمؤملل نوعدي
 . ةكئالملا هتلعف امل مهل

 نيذلاو» :ىلاعت لاقو ,4#77*24تانمؤملاو نينمؤمللو كبنذل رفغتساو» :ىلاعت لاقو
 هللا رمأ دقف ,©"؛*#757ناميإلاب انوقبس نيذلا انناوخإلو انل رفغا انبر نولوقي مهدعب نم اوؤاج
 ىلاعت مهبر مهئاعدل نينمؤملا ىلع ىنثأو «تانؤملاو نينمؤملل رافغتسالاب ٍةقك هيبن هيبن ىلاعت

 ءاعدب تاومألا عافتنا ىلع كلذ ٌلدف .ناميإلاب مهوقبس نيذلا نيندؤملا مهناوخإل ةرفغملاب
 نأل ؛يحلا ءاعدب تيملا عافتنا ىلع ليلد تيملا ىلع ةالصلا عيرشت يف كلذكو .ءايحألا
 ل داق تيملا ىلع ةالصلا

 :تيملا نع يحلا ةقدص :ًاثلاث 1

 لك يبنلا ىتأ الجر نأ - اهنع هللا يضر - ةسُن ةشئاع نع «هحيحص» يف ملسم مامإلا جرخأ أ

 نإ رجأ اهلفأ .تقدصت تملكت ول اهنظأو صوت ملو اهسفن تتلتفا يمأ نإ : : هللا لوسر اي :لاق

 .«معن :لاق ؟اهيلع تقدصت

 دقف ثكمت الب لعف ءيش لكو .ةأجف تتام : يأ (اهسفن ْتَتلتفا) : هلوق :هحرش يف ءاجو
 وهو .اهباوث هلصيو تيملا عفنت تيملا نع ةقدصلا نأ ىلع ليلد ثيدحلا اذه يفو .تلتفا
 .2465ثيدحلا اذهل هحرش يف يوونلا مامإلا لاق امك ءاملعلا عامجإب كلذك

 ؟اهنع قدصتأفأ تتام ىمأ نإ : هللا لوسر ايد :لاقف تتام همأ نأ ةدابع نب دعس نع ب

 ©4559 يئاسنلاو دمحأ هاور «ءاملا يقس :لاق ؟لضفأ ةقدصلا يأف :تلق .معن :لاق

 .6"30ص 275ج «ةيميت نبا ىواتف عومجم» ١9ص الج «يوونلا حرشب ملسم حيحصا»» )١5664(

 .[ع/ ةيآلا :رفاغ ةروس](56560١) .8" "ص « 514ج «(ةيميت نبا ىواتف عومجم» (45١ه6ه9)

 )١4651( ةيآلا :رشحلا ةروس] (56555١؟) .[16 ةيآلا :دمحم ةروس] ٠١[.

 )١5675( ل4 ص الج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» ١0 4.

 )١5555( ؛«4ج , يناكوشلل «راطوألا لين» ص1١.

1١4884 



 قافتاب اهب عفتني هنإف ءتيملا نع ةقدصلا امأ» :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو - ج

 .04059(ةحيحص ثيداحأ لي ىبنلا نع كلذب تدرو دقو «نيملسملا

 :تيملا نع جحلا :ًاعبار 98

 نإ :هل لاقف ٍةلكك يبنلا لجر ىتأ :لاق  امهنع هللا يضر سابع نبا نع يراخبلا جرخأ

 معن :لاق ؟هيضاق تنكأ نيد اهيلع ناك ول :هللكك يبنلا لاقف «تتام اهنإو جحت نأ ترذن يتخأ

 .4673"2معءاضقلاب قحأ وهف هللا ضقاف :لاق

 يفو» :هانركذ يذلا يراخبلا ثيدح ركذ نأ دعب «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف» يف ءاجو
 وأ - يزجيفأ جحت ملو .تتام يمأ نإ : هللا لوسر اي :تلاق ةأرما نأ ةديرب نع «ملسم حيحصو»

00 

 .(معت :لاق لاهنع جحأ نأ - ىضقي

 , 31075 يذنلا جحبو تيملا نع ضرفلا جحب رمأ دلع هنأ ةحيحصلا ثيداحألا هذه يفف

 .هرذنو .هضرف نع تيملا نع جحلا زوجي :روهمجلاو يعفاشلا لاقو» : يوونلا مامإلا لاقو
 ما هدرا مأ هب ىصوأ ءاوس

 :تيملا نيد ءاضق :ًاعبار 9265

 نم هتمذ أربتو «تيملا كلذب عفتنيو «هنم ًاعربت يحلا لبق نم تيملا نيد ءاضق حصيو

 2659 يوونلا مامإلا ركذ امك ءاملعلا عامجإ كلذ ىلعو «نيدلا

 :تيملا ىلع ةالصلاو موصلا باوث :ًاسماخ 2-6

 تتام يمأ نإ : هللا لوسر اي :تلاق ةأرما نأو : سابع نبا نع ملسمو يراخبلا جرخأ -ُ

 :تلاق ؟اهنع كلذ ىدؤي ناكأ ؛هيتيضقف نيد كمأ ىلع ناك ول تيأرأ :لاقف .رذن موص اهيلعو

 ماص مايص هيلعو تام نم» : ملسمو يراخبلل رخآ ثيدح يفو .«كمأ نع يموصف :لاق . معن

 ,03107")عهبلو هنع

 )١4016( 4ص 74ج «ةيميت نبا ىواتف عومجم» 7١.

 .084ص .١١ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» )١5577(

 )١140719( ص 174ج «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» 711-1١.

 50ص ءا/لج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» ٠)١4614( 58ص ءالج «يوونلا حرشب ملسم حيحصو )١14574(

 . 97ص « 85ج .« يناكوشلل هراطوألا لين» )١561١(

-١90 



 لاح يف امهَربأ ناوبأ يل ناك هنإ : هللا لوسر اي :لاق الجر نأ ينطقرادلا مامإلا ىور - ب

 عم امهل يلصت نأ ّربلا دعب ربلا نم نإ : لك لاقف ؟امهتوم دعب امهربب يل فيكف امهتايح
 , (01577؛كمايص عم امهل موصت نأو «كتالص

 حجارلاف 2. موص هيلعو تام اذإ موصلا يف ءاملعلا فلتخا : يوونلا مامإلا لاق -1١١ةم5ك

 دنع الو اندنع هلصت الف تاعاطلا رئاسو ةالصلا امأو .هيف ةحيحصلا ثيداحألل هنع هزاوج

 , 14079 جحلاك عيمجلا باوث هلصي :دمحأ لاقو ,.روهمجلا

 تيملا نع ماصي هنأ يف ةحيرص ثيداحألا هذهف :ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو - 41/

 , ©0465 هيدلا ءاضقب كلذ هّبش هنأو رذن ام

 جحلا هعفني كلذكو نيملسملا قافتاب اهب عفتني هنإف «تيملا نع ةقدصلا امأ» :ًاضيأ لاقو
 .هنع مايصلا امأو .ةمئألا نيب عازن الب هل رافغتسالاو ءاعدلاو ,هنع قتعلاو .هنع ةيحضألاو ءهنع

 :ءاملعلل نالوق هيف اذهف :.هنع نآرقلا ةءارقو .هنع عوطتلا ةالصو

 يعفاشلا باحصأ ضعبو ءامهريغو ةفينح يبأو ,دمحأ بهذم وهو هب عفتني : (امهدحأ)

 . مهريغو

 , "479 يعفاشلاو كلام بهذم يف روهشملا وهو هيلإ لصت ال : (يناثلاو)

 كلذ هعفن ملسملا تيملل اهباوث لعجو اهلعف ةبرق يأو» : يلبنحلا ةمادق نبا لاقو 4 - 

 ©4072 ىلاعت هللا ءاش نإ

 اهيفو « حاحص ثيداحأ هذهوو :لاقو «تيملا نع جحلاو موصلا ثيداحأ ةمادق نبا ركذ مث

 دقو ةيندب تادابع رافغتسالاو ءاعدلاو جحلاو موصلا نأل ؛برقلا رئاسب تيملا عافتنا ىلع ةلالد

 .04*””«اهاوس ام كلذكف .ءتيملا ىلإ اهعفن هللا لصوأ

 :تيملل نآرقلا ةءارق :ًاسداس 2-8

 تيملل نآرقلا ةءارق نأ  يعفاشلا بهذم يأ  انبهذم يف روهشملاو» : يوونلا مامإلا لاق أ

 )١461/1( 114ج «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» ص5١8.

 )١461/9( الج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» ص5١.

 )/١461( .؟4ج (ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» ص١١".

 )١401/4( 4ص .1784ج «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» 16-81".

 .ه58ص 27ج «ينغملا» )١4015( . 55/ص .؟ج «ينغملا» )١5451/8(

-1١91١- 



 .2047(لبنح نب دمحأ لاق هبو ءاهباوث هلصي :انباحصأ نم ةعامج لاقو .اهباوث هلصي ال

 تيملل نارقلا ةءارق باوث لوصول جاجتحالا يف يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو - ب

 جحلاو موصلا نأل ؛برقلا رئاسب تيملا عافتنا ىلع ةلالد اهيفو حاحص ثيداحأ هذهو» :هلوق

 انركذ ام عم اهاوس ام كلذكف .«تيملا ىلإ اهعفن هللا لصوأ دق ةيندب تادابع رافغتسالاو ءاعدلاو

 هنألو .هتءارقب رباقملا لهأ نع ىلاعت هللا فيفختو (سي) ةروس أرق نم باوث يف ثيدحلا نم

 مهاتوم ىلإ هباوث نودهيو نارقلا نوأرقيو نوعمتجي رصمو رصع لك يف مهنإف نيملسملا عامجإ
 ,0107)(ريكن ريغ نم

 ردلا» يف ءاج دقف هل نارقلا ةءارق باوث ءادهإب تيملا عافتناب ةيفنحلا حرص دقو  ج

 ففخ (سي) ةروس أرقف رباقملا لخد نم :درو امل (سي) ةروس أرقيو» :«راتحملا درو راتخملا
 , (110175)؛تانسح اهيف نم ددعب هل ناكو «ذئموي مهنع هللا

 ركذ دقف «هيلإ لصي اهباوث نأ .تيملل نارقلا ةءارق يف ةيميت نبا مالسإلا خيش لوقو د
 لاقف «تيملل نارقلا ةءارق باوث لوصوب لوقلا حجر مث .ءاملعلل نيلوق ةلأسملا هذه يف نأ

 :ءاملعلل نالوق هيف اذهف .نارقلا ةءارقو .عوطتلا ةالصو «.مايصلا امأو» :- ىلاعت هللا همحر

 .امهريغو ةفينح يبأو دمحأ بهذم وهو هب عفتني :(لوألا)
 ."4*(كلام بهذم يف روهشملا وهو ءهيلإ لصت ال : (يناثلا)و

 .ةالصلاو .موصلاك : ةيندبلا لامعألا لوصو يف اوعزانتو» :هل ىوتف يف - هللا همحر لاق مث

 .2؛**9«تيملا ىلإ اهباوث لصي يأ .هيلإ لصي عيمجلا نأ باوصلاو . نآرقلا ةءارق - ةءارقلاو

 :تيملل ةءارقلا باو لوصو يف طرشلا 1

 اهنأل ؛ ضوعب تيملل ءىراقلا ةءارق نوكت ال نأ تيملل نآرقلا ةءارق باوث لوصو يف طرشلاو

 لوقي طرشلا اذه يفو .تيملا ىلإ ىدهُي باوث دجوي ال يلاتلابو ءاهيف باوث الف كلّْذك تناك نإ
 حصي الف .ءادهإلاو  نآرقلا ةءارق يأ  ةءارقلا سفنل راجئتسالا امأو» : ةيميت نبا مالسإلا خيش

 .١5ص الج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (4١ا/ا/)

 )١451/8( 858ص «'؟ج «ينغملا» .

 )١401/8( 747-741ص 17ج هراتحملا درو راتخملا ردلا» .

 )١5680( ؟4ج «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» « ص١6" .

 )١565481( ."5216ص (2'؟14ج «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم»
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 اهيف نكي مل ضورعب تلعف اذإو . ىلاعت هللا ىلإ برقتلا هجو ىلع الإ اهعاقيإ زوجي ال هنأل كلذ
 ضورع لجأل لعف ام ال ههجو هب ديرأ ام لمعلا نم لبقي امنإ ىلاعت هللا نأل قافتالاب رجأ

 . .ايندلا

 ضاوعألا يأ - ضورعلا لجأل الإ نآرقلا أرقي ال ناك اذإ امأو :- ىلاعت هللا همحر لاق مث

 هنأل ؛ءيش تيملا ىلإ لصي الف .باوث كلذ يف نكي مل اذإو كلذ ىلع هل باوث الف  ةيداملا
 ,01689...لمعلا سفن ال لمعلا باوث تيملا ىلإ لصي امنإ

 :ىرخألا ّربلا لامعأ :ًاعباس 0

 هعفن ملسملا تيملل اهباوث لعجو  يحلا يأ  اهلعف ةبرق يأو» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق

 اذإ ًافالخ هيف ملعأ الف .تابجاولا ءادأو ةقدصلاو رافغتسالاو ءاعدلا امأ . ىلاعت هللا ءاش نإ كلذ
 .5*24«هيلع هسيقنف هانعم يف وهف ءهيف انفلتخا امو .ةباينلا هلخدي امم تابجاولا تناك

 نيب عازن الف ف ءربلا لامعأ نم امهريغو ةقدصلاو ةءارقلا امأو» : ةيميتث نبا مالسإلا خيش لاقو

 ًاضيأ هيلإ لصي امك قتعلاو ةقدصلاك ةيلاملا تادابعلا باوث لوصو ىف ةعامجلاو ةنسلا ءاملع

 لامعألا لوصو يف اوعزانتو .هربق دنع ءاعدلاو .ةزانجلا ةالص هيلع ةالصلاو .رافغتسالاو ءاعدلا

 , 01022 عهيلإ لصي عيمجلا نأ باوصلاو .ةءارقلاو .ةالصلاو . موصلاك ةيندبلا

 : يحلا لمعب تيملا عافتنا يف حجارلا لوقلا 051

 يحلا اهلعفي ةي ةبرق يأب هعافتناب لاق نم لوق يحلا لمعب تيملا عافتنا ةلأسم يف حجارلاو

 ةلدألل ةيميت نبا مالسإلا خيش لاق امكو «يلبنحلا ةمادق نبا لاق امك تيملا ىلإ اهباوث يدهيو

 هجحو ,.هنع هيد ءاضقو (ةهنع هتقدصو هل هرافغتساو . يحلا ءاعدب تيملا عافتنا ىلع ةلادلا

 امو .تيملا ىلإ اهباوث لوصوب ةيوبنلا ةنسلا صوصن تدرو يتلا ّربلا لامعأ نم كلذ ريغو «هنع

 .ةحيرص صوصن اهيف درو ام ىلع ساقت اهنإف ,ةحيرص صوصن ربلا لامعأ نم اهب درت مل

 : هعفدو ضارتعا - 41*

 سيل نأو» : ىلاعت هلوقب تيملل يحلا دنع باوث لوصوب لوقلا ىلع ضعبلا ضرتعا دقو

 )١4089( 174ج «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» ص715-81١6.

 )*١568( .0594-ه5كاص .؟ج «ينغملا»

.7؟25ص « 714ج «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم»
 

)١46484( 
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 .ةيراج ةقدص : ثالث نم الإ هلمع عطقنا مدأ نبا تام اذإ» : لكك هلوقبو ,«ىعس ام الإ ناببنإلل

 .«هل وعدي حلاص دلو وأ ءهب عفتني ملع وأ

 ١15 ضارتعالا اذه عفد 04040 :

 نم هيلع باوجلاف اهب مهجاجتحاو «ىعس ام الإ ناسنإلل سيل نأو» ةميركلا ةيآلا :ًالوأ

 : نيهجو

 ىلع ىلصي هنأ ةمألا عامجإو ةرتاوتملا ةنسلاب تبث دق :لاقي نأ :(لوألا هجولا)

 ةقدصلاب عفتني هنأ تبث دق كلذكو .هريغ يعس نم اذهو «هل رفغتسيو .هل ىعديو «تيملا

 باوج وهف عامجإلا دراوم يف مهباوج نم ناك امو .هريغ يعس نم وهو هنع قتعلابو هيلع

 . عازتلا عضاوم يف
 امنإو .هسفن يعسب الإ عفتني ال ناسنإلا نإ لقي مل ىلاعت هللا نأ :(يناثلا هجولا)

 امأو .كلذ ريغ قحتسي الو هيعس الإ كلمي ال وهف .«ىعس ام الإ ناسنإلل سيل» :لاق

 عفنو هريغ لام امأ .هسفن عفنو هسفن لام الإ كلمي ال ناسنإلا نأ امك .هل وهف هريغ يعس

 هعفن هيعسب ريغلا هل عربت اذإ اذكهو .زاج كلذب ريغلا هل عربت اذإ نكل «ريغلل وهف هريغ
 نوكي يحلا وأ تيملا هب عفتني ام لك سيل ذإ ,هنع ةقدصلابو هل هئاعدب هعفني امك كلذب هللا

 .هل ريغلا عربتب نوكي دقو هيعسب نوكي دقف ءهيعس نم

 :ثالث نم الإ هلمع عطقنا مدا نبا تام اذإ» :فيرشلا يوبنلا ثيدحلاب مهجاجتحا امأو :

 دلولا نأل ؛هل هءاعدو دلولا ركذف .«هل وعدي حلاص دلو وأ هب عفتني ملع وأ «ةيراج ةقدص

 :يأ .بسك امو : ىنعم :اولاق 4بسك امو هلام هنع ىنغأ اما : ىلاعت لاق امك هبسك نم

 ناك املف .«هبسك نم هدلو نإو «هبسك نم لجرلا لكأ ام بيطأ نإ» : كي لاق امكو .هدلو

 هيخأ ءاعدب هعافتنا نم عنمي ال اذه نكلو .هبسك نم هلمع ناك دلولا دوجو يف يعاسلا وه

 تام اذإ» :لاق لكك يبنلاو .هلمع نم ًابوسحم نكي مل نإو «بناجألا ءاعدبو لب .هلمعو
 هدلو هل اعد اذإف «هريغ لمعب عفتني مل هنإ لقي ملو «. . .ثالث نم الإ هلمع عطقنا مدآ نبا

 عفتني هنكل .هلمع نم نكي مل هريغ هل اعد اذإو .عطقني مل يذلا هلمع نم اربتعم اذه ناك

 .هب

 .7717/-555ص 91١-711 ص 274ج «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم» )١4586(

-1١945- 



 الفاتر نسل

 .ررتلرث وحبا يرحل

 :ديهمت ١6

 وه كورتملا اذه ناك .هريغ هيف هفلخيو .هنع ثروي نأ نكمي ام كرتو صخشلا تام اذإ

 ىنعم نايب بجوتسي امم «ةكرتلا» مسا هلمشي اميف ءاهقفلا نيب فالتخا ىلع «ةكرتلا» ب فورعملا
 ش . .ءاهقفلا دنع اهموهفمو ةكرتلا

 مهنويد ءافيتسا يف هينئاد قحو هنفد ىلإ هزيهجت يف تيملا قح اهب قلعتي (ةكرتلا) هذه نإ مث
 ىلع اًرصم تامو هتوم لبق مهل تيملا هب ىصوأ ام ءافيتساب مهل ىصوملا قحو .ةكرتلا نم
 . مهثروم ةكرت يف ثاريم نم مهل عرشلا هضرف ام ءافيتسا يف ةثرولا قح مث «هتيصو

 ىلع مدقم اهضعب لب «ةكرتلا نم اهئافيتسا ةيولوأ يف ةدحاو ةبترم يف تسيل قوقحلا هذهو
 . ءافيتسالا يف ضعب

 :ثحبلا جهنم ١5

 : يلاتلا وحنلا ىلع ثحابم ىلإ لصفلا اذه مسقن «هيلإ انرشأ ام نايبلو .مدقت ام ىلع ءانبو

 . ةكرتلا فيرعت :لوألا ثحبملا

 .ءافيتسالا يف اهبيترتو ةكرتلاب ةقلعتملا قوقحلا : يناثلا ثحبملا

 .زيهجتلا :لوألا قحلا :ثلاثلا ثحبملا

 .نويدلا : يناثلا قحلا : عبارلا ثحبملا

 .اياصولا :ثلاثلا قحلا : سماخلا ثحبملا

 . ثاريملا :عبارلا قحلا :سداسلا ثحبملا

1696 



 و

 كرذرل صرع

 ةكرتلا فيرعت
 /١111  ةكرتلا ىنعم :

 ,046452لام نم تيملا هكرتي ام :ةغللا ىف ةكرتلا

 قلعت نع ًايفاص لاومألا نم تيملا هكرتي ام اهنأب ةيفنحلا اهفرع : يهقفلا حالطصالا يفو
 هكرتي ام ىلع «ةكرتلا» مسا قلطي ةيفنحلا ضعب ناك نإو .©0*4لاومألا هذه نم نيعب ريغلا قح
 ,01:02قلطم لاومألا نم تيملا

 تام اذإ ةنوهرملا نايعألا ربتعت ال :مهدنع روهشملا وهو .لوألا ةيفنحلا فيرعت ىلعو

 نيعلا نم وأ ةثرولا نم هنيد نهترملا ىفوتسي نأ دعب ةكرتلا نم ربتعت امنإو ةكرتلا نم .«نهترملا

 .ةكرت اهنم يقابلا ربتعيف اهعيبب ةنوهرملا

 ءًاقلطم لاومألا نم تيملا هكرتي ام لك ىلع «ةكرتلا» مسا نوقلطي ءاهقفلا روهمج نكلو

 آل اهتيلامب ريغلا قح قلعت مأ ,ةنوهرملا نيعلاب نهترملا قحك ريغلا قح اهنايعأب قلعت ءاوس
 يف لخدي كلذ لكف .هتايح يف دحأ قح اهب قلعتي مل مأ .السرم ًانيد نئادلا قحك اهنايعأب
 , 04 هدكةكرتلا موهفم
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 ؟لاومأ عقانملا له 4

 يف لخدتف ًالاومأ عفانملا ربتعت لهف .لاومأ نم هتوم دعب ناسنإلا هكرتي ام ةكرتلا نإ :انلق
 :ءاهقفلا نيب فالتخا ؟ةكرتلا موهفم

 .84 ص ١2ج «طيسولا مجعمل اذ (4١1؛هخذك)

 ةيفنحلا هقف يف «ثاريملا ملع يف ةيجارسلا ىلع فيرشلا ديسلا حرش ىلع يرانفلا هاش دمحم ةيشاح» )/١56413(

 .الهؤ ص ."ج «راتحملا در» .17١”؟ص

 )١15658( يرانفلا ةيشاح نم .17١"ص «قباسلا عجرملا» .

 )١5649( 688ص - ىلاعت هللا همحر  روكدم مالس دمحم انذاتسأل ءاياصولا» .

 -كة1١-



 «لومتُي ام لاملا نأ مهتجحو .«ةكرتلا» موهفم يف لخدت الف «ًالاومأ ربتعت ال :ةيفنحلا لاق
 دجويامف «نآ دعب انآ ثدحت اهنأل ؛اهزارحإ نكمي ال عفانملاو زارحإلاو ةنايصلاب نوكي لومتلاو

 يف لخدت الف الام عفانملا نوكت الف ءزارحإلا هيف نكمي الف هدوجو درجمب ىشالتيو ىنفي اهنم
 هل ىصوملا تام ول امك تيملا نع ثروت ال اذهلو «ةكرتلا مسا اهلمشي الو ةكرتلا موهفم
 . هنع ثروت الو هتكرت يف لخدت ال اهنإف «ةعفنملاب

 ال نأ عفانملا ةيلام يف مهتجحو «ةكرتلا موهفم يف لخدتف لام عفانملا :روهمجلا لاقو

 الاومأ اهرابتعاو نايعألا ميوقت يف ساسألا يه نايعألا عفانم نإ لب ءاهعفانمل لب اهتاذل دصقت

 ؟ًالاومأ نايعألا تربتعا امل اهالولو عفانملا نع ةيلاملا ةفص بلست فيكف

 زرحت اهنأ ذإ عفانملا يف دوجوم طرش اذهف اللام نوكيل ءيشلا يف ذ زارحالا طارتشا امأ

 تام اذإف ءاذه ىلعو .هققحتو طرشلا اذه مايقل يفكي زارحإلا نم ردقلا اذهو ءاهلصأ زارحإب

 . هتثرو هنع اهثرتو هتكرت ةلمج نم ةعفنملا هذه تربتعا ًالثم نيع ةعفنمب هل ئصوملا
 0140؟:0؟ةكرتلا نم قوقحلا ربتعت له 8

 لتق يف ةبجاولا ةيدلاو «نيدملا ةمذ يف نيدلاك لام ىلإ لوؤت يتلا ةيلاملا قوقحلا -
 «ليسملاو ىرجملاو برشلا قح لثم قافترالا قوقحك لاملل ةعباتلا قوقحلا كلذكو .سفنلا

 .ةثرولا ىلإ لقتنتو ةكرتلا نم ربتعت قوقحلا هذه نإف

 قوقحلا هذهف ,ةناضحلا قحو سفنلا ىلع ةيالولا قح لثم ةتحبلا ةيصخشلا قوقحلا - ب
 ىنفتو هتاذ ىلإ رظنلاب ناسنإلل تبثت قوقح اهنأل ؛تيملا نع ثروت الو «ةكرتلا نم ربتعت ال

 :ةثافوب

 هيف تبلغت اذإ نيقحلا دحأب قحلتف «. يصخشلا قحلاو «يلاملا قحلاب :هبش اهل قوقح - ج
 ْ : عاونأ ةثالث ىلع اذهو ءاهيف ههبشأ يتلا ةيحانلا

 نهرلا سبح قح لثم ةكرتلا نم نوكي يلاتلابو «يلاملا قحلاب هقاحلإ ىلع قفا ام :لوألا
 رايخ قحو « عئابلا تام اذإ هنمث يدؤي ىتح عيبملا سبح قحو .ةيرهاظلل ًافالخ نهترملا ةافو دعب

 . هدري وأ عيبملا لبقي نأ لبق رايخلا اذه هل نم تام اذإ بيعلا

 نع ثدروي الو ةكرتلا نم هوربتعي مل يلاتلابو يصخشلا قحلاب هقاحلإ ىلع اوقفتا ام : يناثلا

 «ثيراوملاو تاكرتلا ماكحأ» 60-251 ص روكدم مالس دمحم انذاتسأل ,يمالسإلا هقفلا يف ءاياصولا» )١5590(

 . 57-86 ص . يكشكلل «قوقح نم اهب قلعتي امو ةكرتلا» «68-44ص «ةرهز وبأ دمحم انذاتسأل

 -19ا/-



 قحو «ةبهلا يف عوجرلا قحو ,نكسلا اذهل ةحابإلا ببسب رادلا نكسب عافتنالا قح لثم تيملا

 .لاملا ىلع ةيالولا قحو ,فقولا يف قاقحتسالا

 قحلاب هقحلأف ةيصخشلا ةيحانلا هيف بلع نم مهنمف « ءاهقفلا راظنأ هيف تفلتخا ام :ثلاثلا

 قحلاب هقحلأف ةيلاملا ةيحانلا هيلع بلغ نم مهنمو ,ةكرتلا نمض يف هلخدي ملو يصخشلا

 ءايحإ قح ىقحو «.طرشلا رايخ قحو .ةعفشلا قح عونلا اذه نمو . .ةكرتلا نمض يف هلخدأف « يلاملا

 اذإ اهّدر وأ ةّيصولا لوبق قحو هل درج اهريجحم كفو ب ثاوتم ثالث لالخ تاوملا ضرألا

 .ةحارص دري وأ لبقي نأ لبق هل ىصوملا تام

 ال يذلا يصخشلا قحلاب اهوقحلاف «ةيصخشلا ةيحانلا قوقحلا هذه ىلع اوبّلغ ةيفنحلاف

 .تيملا نع ثروي الو ةكرتلا يف لخدي

 اهولخدأو يلاملا قحلاب اهوقحلأف ةيلاملا ةيحانلا اهيلع اوَّلَع  روهمجلا مهو  ةيفنحلا ريغو
 1 .تيملا نع ةثوروم اهولعجو .ةكرتلا نمض

 ٠- ةكرتلا ىنعم يف فالخلا بابسأ :

 ودبي امك  عجري قبس اميف هانيب يذلا وحنلا ىلع ربتعي ال امو ةكرتلا نم ربتعي اميف فالخلاو

 : يه بابسأ ةثالث ىلإ - يل

 ملسم مامإلاو .يراخبلا مامآلا هاور يذلا حيحصلا ثيدحلا يف ءاج :لوألا ببسلا

 يف ثيدحلا اذهب ةيفنحلا كسمت دقف .2**؟عهتئرولف الام كرت نم» :ِةِلي هلوق وهو ءامهريغو

 نم «لاومألا هذهل ًامداخ ّدعُي ام اهب اوقحلأو «ةيداملا ةمئاقلا لاومألا ىلع ةكرتلا ىنعم رصق

 «لاملل ةيعبتلا نم ةفصلا هذهب قوقحلا نم نكي مل ام امأ .اهل ًاعبات نوكي هنإ ثيح نم قوقحلا

 .ةكرتلا يف لخدي الو الام دعي الف

 . «هثرولف ينو 18 كرت نم» : اهيف اهيف ءاج ين“ ثيدحلا ةياورف اوذجأ لف 0

 ا ل

 اهتزايح ناكمإ مدعل ًالاومأ عفانملا نوربتعي ال ةيفنحلاف (لاومألا) ةملك ريسفت : يناثلا ببسلا

 .دقعلاب لامب موقت تناك نإو

 «ىج «دواد يبأ نئسو ,.١35ص ١١2ج «ملسم حيحص» .١٠ص 5١2ج «يراخبل بلا حيحص» )١5691١(

 . 24١5ص 25ج «يذمرتلا عماج» ١١-/ 2٠١ 5ص
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 اذهو ءاهلصأ زارحإب زارحإلل ةلباق اهنأو ,ةيتاذ ةميق اهل ًالاومأ عفانملا نوربتعيف روهمجلا امأ
 .الام ءىشلا نوكيل ةيفنحلا هطرتشي يذلا زارحإلا طرش ققحتل يفكي

 يف لخدت ال يتلا ةيصخشلا قوقحلا لولدم وأ موهفم يف ءاهقفلا فالتخا :ثلاثلا ببسلا
 .ةكرتلا ىف لخدت ال ةيصخشلا قوقحلا نأ ىلع مهقافتا دعب .ةكرتلا ىنعم

 بيلغتل ةكرتلا يف اهلوخد مدعب ةيفنحلا لاقف ,قوقحلا ضعب يف اوفلتخا ساسألا اذه ىلعو
 .ةعفشلا قحو «ةيؤرلا رايخو .طرشلا رايخ لثم اهيلع ةيصخشلا ةفصلا

 ةيلاملا ةيحانلا مهبيلغتل ةيصخشلا قوقحلا موهفم يف قوقحلا هذه اولخدي مل روهمجلاو

 ىنعم ىف اهلوخدب اولاقو اهل ةعبات وأ لاملل ةمداخ اهرابتعاب ةيلاملا قوقحلاب اهوقحلأف ءاهيلع
 ,(01*؟؟9اهموهفمو ةكرتلا

 :فالخلا اذه يف حجارلا 9 ١

 نم» :وهو امهريغو ملسمو يراخبلا هب هاور يذلا ظفللاب ةيفنحلا هب جتحا يذلا ثيدحلا

 .(قح) ةملك هيف درت مل «هتئرولف الام كرت

 ىنعم نأ رابتعاب حجارلا وه مهلوق رابتعاو روهمجلا هيلإ بهذ امب لوقلا نكمي اذه عم نكلو
 .هل ةمداخو لاملل ةعبات اهرابتعاب روهمجلا اهب لاق يتلا قوقحلا لمشتل عستت (لاملا) ةملك

 : يتأي ام ةكرتلا يف لخدي حيجرتلا اذه ساسأ ىلعو

 :ةكرتلا يف لخدي ام

 نم دي تحت وأ ءاهكلام دي تحت تناك ءاوس تالوقنمو تاراقع نم ةزوحملا لاومألا : ًالوأ
 ةيدتعم بصاغلا دي نأل ؛بصاغ دي تحت تناك وأ , عيدو وأ «ريعتسم وأ .رجأتسم نم هماقم موقي

 .ةقحملا ديلا يغلت ال ةلطبملا ديلاو «ةلطبم

 نيدلاك اهبحاص ةزايح يف لخدت لاومأ ىلإ ةياهنلا يف لوؤت يتلا ةيلاملا قوقحلا :ًايناث
 . كلذ وحنو لتقلا يف ةبجاولا ةيدلاكو .فقولا ةلغ نم ردقملا هبيصنكو .هريغ ةمذ يف هل يذلا

 «لامب ةلصتم يه وأ لامب ِموَقُث اهنكلو اهتاذ يف لامب تسيل يتلا ةينيعلا قوقحلا : ًاثلاث
 .ولعلا قحو .ليسملا قحو .رورملا قحو «برشلا قحك نيعلا ةميق يف ديزتو

 .هيف بوغرملا فصولا تاوف رايخو «نييعتلا رايخو بيعلا رايخك نايعألا تارايخ :ًاعبار
 . 87ص «ةرهز يبأ دمحم انذاتسأل «ثيراوملاو تاكرتلا ماكحأ» (5595١؟)
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 ةلمج نم هرابتعاب هتثرو ىلإ رايخلا ىف هقح لقتنا تارايخلا هذه نم رايخ هلو ثروملا تام اذإف

 1 . ةكرتلا

 .ةعفشلا قحو .نمثلا هعئاب يفوتسي ىتح عيبملا سبح قحو «نهرلا سبح قح :اسماخ
 هذه .اهدر وأ ةيصولا لوبق قحو .اهريجحت دعب تاوملا ضرألا ءايحإ قحو «طرشلا رايخو

 .ةيصخشلا ةفصلا ىلع اهيف ةيلاملا ةفصلل ًابيلغت ةكرتلا ةلمج نم ربتعت قوقحلا

 . ةكرتلا يف لخدتو ًالاومأ ربتعت عفانملا :ًاسداس

  2 0٠0ةكرتلا نم ربتعي اميف ةصالخلا :

 ربتعت هذهف «.قوقحو عفانمو لاومأ نم هتافو لبق صخشلل ًاكرلمن ناك ام لكف ,ةصالخلاو

 ةناضحلا قحو ةيالولاك ةيصخشلا ةيحانلا اهيف اظحالم نوكي ام الإ ةثرولا ىلإ لقتنتو «ةكرتلا نم
 , (01*ة5امهوحنو

 )١459( ءةرهز يبأ دمحم انذاتسأل «ثيراوملاو تاكرتلا ماكحأ» ص0١ .

 ٠9آسمه
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 ءافيتسالا يف اهبيترتو ةكرتلاب ةقلعتملا قوقحلا

 : ةكرتلاب ةقلعتملا قوقحلا ١٠٠-2

 .هنويد ءاضقو .هنفد ىتح هنيفكت كلذ يف امب تيملا زيهجت : يه ةعبرأ قوقح ةكرتلاب قلعتي
 بمهاذملا فلتخم نم ءاهقفلا لاق اذهبو .ةئثرولا ىلع يقابلا مسقي مث .هاياصو ذيفنتو
 , (015؟؟ةيمالسالا

 :014042قوقحلا هذهل هيلع قفتملا بيترتلا

 ىلع اوقفتا امك «ثاريملاو ةيصولا ىلع هنويد ءاضقو تيملا زيهجت ميدقت ىلع ءاهقفلا قفتا

 .ثاريملا ىلع ةيصولا ميدقت

  +8٠هنويد ىلع تيملا ريهجت ميدقت' يف ءاهقفلا فالتخا :

 لاوقألا ىلإ مهفالتخا ّدر نكميو «هنويد ءاضق ىلع تيملا زيهجت ميدقت يف ءاهقفلا فلتخا

 : ةيلاتلا

 :زيهجتلا ميدقت :لوألا لوقلا أ

 نيعب اقلعتم نيدلا ناك وأ ,تيملا ةمذب اقلعتم السرم تيملا نيد ناك ءاوس يأ ءاقلطم نويدلا

 )١5544( 14ج «عانقلا فاشك» ,**ص .ةيفنحلا هقف يف يناجرجلا فيرشلا ديسلل «ةيجارسلا حرش» « ص54١.

 «4ج .مزح نبال «ىلحملا» . ؛هالص « ؟ج .ريدردلل «ريبكلا حرشلا» ء”لص 17ج «جاتحملا ينغم»

 ميركلا دبع خيشلا فيلأت «ةيرفعجلا هقف يف «ةيصخشلا لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألا» ,؟07 ص

 ءيلحلا ص؟١5.

 )١5694( ةقباسلا عجارملا .
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 ءىدُب تيم تام اذإو» : ةلبانحلا هقف ىف «عانقلا فاشك» يف ءاج .نهرلا يف ةكرتلا نايعأ نم

 ناك ءاوس هلام بلص نم فورعملاب هنفد ةنوؤمو .هزيهجت ةنوؤمو . هطونحو  هنفكي هتكرت نم

 لاحك كلذ نم ءيش هب قلعت نكي مل وأ «ةيانج شرأ وأ نهر قح  ةكرتلا لام يأ  لاملاب قلعت
 هزيهجت ةنوؤم دعب يأ كلذ دعب يقب امو .هتجاح نم لضف امب الإ هنيد يضقي ال ذإ «ةايحلا

 . "1080م1 مأ اهب ىّصو ءاوس هنويد هنم ىضقي  فورعملاب

 ضعب ىلع اهضعب مدقم ةعبرأ قوقح تيملا لامب قلعتيو :اولاق دقف ةيرفعجلا بهذم اذهو

 . 04559(. . .هنفد ىلإ هتوم نيح نم تيملا هيلإ جاتحي امب ةكرتلا نم أدبي (ًالوأ)

 :نيدلا ميدقت :يناثلا لوقلا - ب 2-2٠7

 ىلع قفني مث ًالوأ هتكرت نع تيملا نويد ىفوتف «تيملا زيهجت ىلع ًاقلطم نيدلا مدقي

 جرخي ام لوأ» :- ىلاعتا هللا همحر  يرهاظلا مزح نبا لاق دقف .هتكرت نم يقابلا نم هزيهجت

 مل نإو «٠ «تيملا هنم نْفُك ءيش هنم لضف نإف ,ءامرغلا نيد  تيملا ةكرت يأ - لاملا سأر نم

 نم» : ىلاعت هلوق كلذ ةدمعو . مهريغ وأ ءامرغلا نم رضح نم ىلع هنفك ناك ءيش هنم لضفي

 مهقوقح نم اصقان نفكلا نوكي نأ ةصاخ ءامرغلا فيلكت نآألو ؛4نيد وأ اهب ىصوي ٍةيصو دعب

 , 013 (مهتلمج نم ءامرغلاو نيملسملا نم رضح نم لك ىلع بجاو اذهو مهل ملظ

 : ليصفتلا :ثلاثلا لوقلا 9 9

 الف « ليصفتل ةحلا ىلإ نوبهذي مهف .ةيكلاملاو ةيعفاشلاو ةيفنحلا مه لوقلا اذه باحصأو

 نولصفي امنإو «قالطإب زيهجتلا ىلع نيدلا نومدقي الو .قالطإب نيدلا ىلع زيهجتلا نومدقي

 : يلاتلا وحنلا ىلع هفصوو نيدلا ةلاح بسح ةلأسملا هذه ىف

 :ىلوألا ةلاحلا 4

 نهرلا نيد نإف «ةنوهرملا نيعلا هذه ىوس ةكرتلا يف نكي ملو ةكرتلا نيعب نيدلا قلعت اذإ

 قلعت ريغلل قح لك» :ةيفنحلا هقف يف «ةيجارسلا حرش» يف ءاج دقف .هزيهجت ةنوؤم ىلع مدقي

 هاوس ءيش تيملل نكي مل اذإ نوهرملاب قلعملا نيدلاك هنيفكت ىلع مدقم هنإف ةكرتلا نم نيعب

 )١15095( «ء'؟ج «عانقلا فاشك» ص١ 04 .

 )919ه١5( «ةيصخشلا لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألا» ص١7 .

 )١5594( «هج «ىلحملا» ًاضيأ رظناو , 567؟ص :.9ج «ىلحملا» ص7١؟١ .
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 هتروريص لبق لاملاب هقلعتل نيفكتلا ىلع قحلا اذه مّدُق امنإو .ًالوأ هنويد هنم ىضقتف
 , 01050 ةكرت

 مدقيف ,نوهرملاك ةكرتلا نيعب قلعتملا قحلا» : : ةيعفاشلا هقف يف «بيترتلا باتك حرش» يفو

 .04:”ةلبانحلل ًافالخ زيهجتلا ةنوؤم ىلع نهترملا

 نوهرملاو ةاكزلاك قح ةكرتلا نم نيعب قلعت نإف» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يفو

 ىلع قحلا كلذ ٌمّدق هنمثب ًاسلفم يرتشملا تام اذإ ةمذلا يف نمثب عيبملاو .هب نهترملا قلعتل
 , 001450 )(هنومم زيهجتو « هزي حت ةنوؤم

 هريغ ىلع ًامدقم تيملا ةكرت سأر نم جرخي» : :ةيكلاملا هل يف يدرتلل بكا حرشلا» يفو

 مدقيف .هتاذب نهترملا قح قلعتل نيد يف نوهرملاك نيعب قلعت ٌقح اهعيمج ىلع ىتأ ولو ءًابوجو
 . (ةوحنو تيملا نفك ىلع

 : يأ .اهعيمج ىلع ىتأ ولو :هلوق» :لوقلا اذه ىلع ًاقيلعت «يقوسدلا ةيشاح» يف ءاجو
 ىلع دزي مل نإ نيدلا برل همامتب اهنمث عفديو «عابتف نيد يف ةنوهرم اهلك ةكرتلا تناك ول امك
 , (04509عهئيد

 يف نينئادلا قوقح اهب قلعت يتلا نايعألا نأ ةلاحلا هذه يف لوقلا اذهل ةجحلاو

 نيعلا عيبي نأ هل نكي ملف ءهتجاحل ولو هتايح يف اهيف فرصتلا كلمي تيملا نكي مل هنايح

 ال ناك اذإو . هنكسل ًانكسم هسفنل رجؤيل الو هل ًاسابل اهبآئرتشيل الو ءاهنمث نم لكأيل ةنوهرملا

 يوقي نأ هنأش نم توملا نأل ؛هتافو دعب هيف قحلا هل نوكي ال نأ ىلوأف «هتايح يف كلذ كلمي

 ءاهفعض نايعألا يّوقتف اهلامتحا نع فعضت ةمذلا ذإ ءاهفعضي نأ ال نايعألاب قوقحلا قلعت
 ,24:5؟تيملا ةايح ىف اهب ًاقلعتم ناك يذلا نيدلاب فيكف ءاهب نيدلا قلعتيف

 :ةيناثلا ةلاحلا 0

 ةمذب قلعت امنإو ءاهنايعأ نم نيعب الو ةكرتلا نيعب قلعتي مل يأ ًالسرم تيملا نيد ناك اذإ

 )١51099( 4”ص «ةيجارسلا حرش» .

 .8ص .يروشنشلل «بيترتلا باتك حرش بيجملا بيرقلا حتف» )١55٠00(
 )١1450( 4ص (ا"ج «جاتحملا ينغم» .

 )١1550( 407/ص .4ج «يقوسدلا ةيشاحدو .ريدردلل «ريبكلا حرشلا» .

 . 0860 ص - هللا همحر  «ةرهز يبأ دمحم انذاتسأل «ثيراوملاو تاكرتلا ماكحأ» 0455
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 تيملا زيهجت مدقي لب «هزيهجت ىلع ةكرتلا نم هؤافو مدقي ال ةلاحلا هذه يفف . هتوم لبق تيملا

 .نيدلا اذه ءافو ىلع

 هلبق تتام ةجوزكو «ةظحلب ولو هلبق تام دلوك هتقفن تيملا مزلت نم زيهجت مدقي كلذكو

 . ةيفنحلا دنع دمتعملا ىلع ةينغ تناك ولو

 ,هلبق تام ول هتقفن همزلت تام نم زيهجتو هزيهجت مهدنع مدقيف ًاضيأ ةيكلاملا لوق اذهو

 045: 9ةلسرملا .هنويد ىلع

 نإ يأ .هتايح يف هسابل ةلزنمب تيملا نفك نأ ةيناثلا ةلاحلا يف مهلوقل ةجحلاو 5+- 

 , 015 ةيفنحلا ةجح هذهو .«بسكلا ىلع هتردق عم بايث نم نيدملا ىلع ام

 : هتقان هتصقو يذلا يف كي هللا لوسر لوقب «ةيناثلا ةلاحلا يف هولاق ام نيللعم ةيعفاشلا لاقو

 مدقت كلذلو .نفكلا ىلإ جاتحي تيملا نألو ؟ال مأ نيد هيلع له لأسي ملو «هبوث يف هونفك»

 هسالفإ دنع يحلل كرتي ناك اذإ هنألو ؛ ءامرغلا قوقح ىلع موي توقو سبلم يف هتايح يف هتجاح

 هيعس عطقنا دق تيملاو هسفنل ىعسي يحلا نأل ؛ىراويو رتسي نأ ىلوأ تيملاف «هب قيلي بوث

 .9"04(هتايح يف تام ناك نإ هتنوؤم تيملا ىلع نم زيهجت ةنوؤمب ًاضيأ أدبيو . هتومب

 :نيدلاو زيهجتلا دعب ةيصولا

 ثلث نم اهذيفنت مزليف «تيملا اياصو رود يتأي هنويد ءاضقو تيملا زيهجت قح ءافيإ دعب مث

 بهاذملا ءاهقف حرص اذهبو . هنويد ءاضقو تيملا زيهجت دعب اهنم ىقبي امم يأ ةكرتلا نم يقابلا

 , 319ةيصولا لبق نيدلاب ىضق دلي ىبنلا نأ يذمرتلا ثيدح هيفو 9"2215ةفلتخملا ةيمالسإلا

 ىصوي ةيصو دعب نمإ» :ةميركلا ةيآلا مظن يف نيدلا ىلع ةيصولا ركذ ميدقت امأ 4

 )١14504( 1508ص «14ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» ءاله 9ص ..*ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» .

 )١5505( ؛ص (ةيجارسلا حرشو .

 )١14505( 4ص اج «جاتحملا ينغم» .

 «ريبكلا حرشلا» ,.5 ١4ص :4ج «عانقلا فاشك» ء"ص .ج «جاتحملا ينغم» « 5ص «ةيجارسلا حرش» )١5507(

 لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألا» «”ه7ص «5ج مزح نبال «ىلحملا» «4ه8ص .:4ج ءريدردلل

 .47١ص ءيلحلل «ةيصخشلا

 .7"ص .هج .يبطرقلل «نآرقلا ماكحأ» )١4704(

-7555- 



 ذيفنتلا يف نيدلا نع اهريخأت عم ركذلاب ةيصولل ميدقتلا اذه ليلعت يف اولاق دقف .«نيد وأ اهب
 كلذل تناكف «ةئرولا ىلع اهجارخإ قشيف ضوع الب ةذوحخأم اهنوك يف ثاريملا هبشت ةيصولا نأب
 ىلع ًاثح ةيصولا ركذ مّدُقَف .هئادأ ىلإ ةنئمطم ةثرولا سوفن نإف نيدلا فالخب اهيف طيرفتلل ةنظم
 , 045"؟يهيلإ ةعراسملا وأ ءادألا بوجو يف نيدلا لثم اهنأ ىلع هن نيدلا ءادأ عم اهئادأ

 ,0551":اهب ًامامتها اهمدق نيدلا نم ًاموزل لقأ ةيصولا تناك امل» :«يبطرقلا ريسفت» يفو

 : ةيصولا بيت هترت يف ةيفنحلا يأر 2

 زيهجتلا دعب ةكرتلا نم يقابلا ثلث رادقم يف ثرإلا ىلع ةيصولا مدقت :ةيفنحلا لاق
 .ةنيعم وأ ةقلطم ةيصولا تناك ءاوس «نيدلاو

 :ةداز رهاوخ ما 1 لو :لاق 00 حيحصلا وهو هي ا بحاص لاق

 ال ةئرولل ًاكيرش هل ىصوملا هر ةكرتلا يف هدر ثاريملا ىنعم يف تناك - هلام
 001453 .هبلع ًامدقم

 : ةيصولا دعب ثرإلا 5

 نم يقب ام مهيلع مسقيف ثرإلا يف ةثرولا قح يتأي تيملا اياصو وأ ةيصو ذيفنت دعب مث
 يقب ام مسقي يأ  يقابلا مسقي مث :«ةيجارسلا حرش» يف ءاج ؛ةيعرشلا مهتبصنأ بسح ةكرتلا

 وأ باتكلاب مهئرإ تبثي نيذلا هتثرو نيب ةيصولاو نيدلاو زيهجتلاو نيفكتلا دعب تيملا لام نم
 0459 عامجإلاب وأ ةنسلاب

 دقف .تيملا اياصو ذيفنتو .نيدلا ءاضقو ءزيهجتلا دعب ىيتأي ةثرولا قح نأ يف فالخ الو
 نوكت ةبصنألا هذه نأو .نيجوزلاو نيدلاولاو دلولا نم ةثرولا ةبصنأ ركذ زيزعلا هللا باتك يف ءاج
 ةثرولا قح نأ ىلع كلذ لدف «نيد وأ اهب ىصوي ةيصو دعب نمإ» : ىلاعت هلوق يف روكذملا دعب
 ,2455نيدلاو ةيصولا دعب ةكرتلا نم يقابلا يف تبثي امنإ

 .ال4ص 20ج « يب رقْلا ريسفت» )١557١( . ص «ةيجارسلا حرش )١15509(

 .ا/ل-5ص «ةيجارسلا حرش» )١5511( ./-5ص «ةيجارسلا حرش» )١1451١(

 )١1511( اهمقرو .ءاسنلا ةروس يف «نيد وأ اهب ىصوي ةيصو دعب نم# :ةيآلاو ,2ص «ةيجارسلا حرش» ١١.
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 تكااث) تمل
 تيملا زيهجت :لوألا قحلا

 :تيملا زيهجتب دوصقملا 7

 رفحو «ليسغت ةرجأو «طونحو « نفك نم تيملا ا ا دوصقملا

 ْ ,(045319كلذ وحنو ءربق

 ربتعي هربق يف بارتلاب هتاراومو هنفد ىتح هتوم تقو نم ةداع تيملا هجاتحي ام لك نأ عقاولاو
 ةربقملا تناك اذإ هتزانج لمح ةرجأ لثم ,ةحارص ءاهقفلا هيلع صني مل نإو هزيهجت تابلطتم نم

 تيملا عضول توباتلا ءارش كلّذكو «ةربقملا ىلإ اهلاصيإو ةزانجلا لمح سانلا ىلع قشي ةديعب

 توباتب تيملا نفد زوجي هنإف ,ةكسامتم ريغ ةوخر ضرألا تناك ول امك ًازئاج كلذ ناك ثيح هيف

 :فورعملاب نوكي زيهجتلا 4

 فرعلا هب ىرج امو سانلا ةداع بسح يأ فورعملاب نوكي هنأ تيملا زيهجت يف ةدعاقلا

 تام اذإو» : : ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك)و يف ءاج . نامزلاو ناكملا بسح تيملا زيهجت يف

 بلص نم فورعملاب هئفد ةنوؤمو فورعملاب هزيهجت ةنوؤمو هطونحو هنفكب هتكرت نم ءىدب تيم

 ,(045364+ 0 هلام

 فورعملاب هزيهجت ةنوؤمب تيملا ةكرت نم أدبُي» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يفو

 ,04212(هرتقتو هفارسإ نم هتايح ىف هيلع ناك امب ةربع الو هراسعإو هراسي تسحب

 نأ طرشب تيملا زيهجت رمأ يف مهفرع هب يرجيو سانلا هداتعي ام ينعت (فورعملاب) ةملكو

 (فورعملاب) ةملك ينعت كلذكو .تيملا زيهجتب قلعتي اميف عرشلا يف درو ام كلذ فلاخي ال

 )١15515( مص 238ج ؛جاتحملا ينغم» )١14516( ؟ج «عانقلا فاشكد « ص4١©6.

 )١15515( .”ص « 37ج «جاتحملا ينغم»
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 .بوجولا وأ بدنلا وأ ةحابإلا هجو ىلع زيهجتلا رومأ يف عرشلا هب درو ام

 :تيملا لاح ةظحالم عم .زيهجتلا يف ريتقت ةناالو ريذبت ال 14

 هقف يف «ةيجارسلا حرش» يف ءاج زيهجتلا رومأ يف ريتقت الو ريذبت نوكي ال نأ يغبنيو
 رثكأب لجرلا نيفكتف :ددعلا رابتعاب امإ كلذو ريتقت الو ريذبت الب ه هزيهجتو هنيفكتب أدبي» : ةيفنحلا
 اذإف :ةميقلا رابتعاب امإو .ريتقت ركذ امم لقأبو ءٌريذبت ةسمخ نم رثكأب ةأرملاو باوثأ ةثالث نم

 .ًاريذبت وأ ًاريتقت ناك اهنم رثكأ وأ لقأ هتميق امب َنْمُك ولف هل
 :انخياشم ءامدق ضعب لاقو . هتاقوأ رثكأ يف هسبلي امب نفكلا ربتعي :لوقي يرصبلا نسحلا ناكو
 2 ,04ياهيوبأ ةرايزل هسبلت امب ةأرملاو «دايعألاو عمجلا يف هسبلي امب لجرلا نفكي

 نفك نم هزيهجت نؤم لاملا سأر نم جرخي» :ةيكلاملا هقف يف ريدردلل «ريبكلا حرشلا» يفو
 204530( ىنغو رقف نم هلاح بساني امب فورعملاب اهريغو رفحو لمحو لسغو

 ظ :زيهجتلا ىلع عورشملا ريغ قافنإلا 9
 ةيطغتك , عرشلا هب نذأي ملو «هببسبو تيملل قافنإ لك زيهجتلا يف عورشملا ريغ قافنإلا

 اهوحنو ةرقبلا حبذ لثمو .تيملا نفدي نمل وأ «ربقلا رفاحل ىطعي نيمث شامقب تيملا توبات
 (حتاوفلا) يف ماعطلا عنصب وأ (حتاوفلا) ب ىمسي د امو متاملا ةماقإ وأ «نفدلا دعب ربقلا دنع

 . كلذ وحنو اهيلع بابقلا ةماقإو اهتفرخزو روبقلا ءانب لثمو

 : ةثرولا 3 ل

 00 مك رع راغصلا ةثرولا 0 هيلع اوقفاوي ملو هب

 هيلع قفاو وأ هب رمأ نم عورشملا ريغ قافنإلا مزلي امنإو .ريغصلا لامب عربتلا ريغصلا يلو قح

 . ةثرولا نم

 :زيهجتلا يف فارسإلا ىلع نئادلا ضارتعا 5

 اذإ هعلم يف مهقحو ٠ .زيهجتلا رومأ يف فارسإ نم هنوري ام ىلع ضارتعالا قح نيننادللو

 هنيفكت نم ةئثرولا اوعنمي نأ مهلف ,مهنويدب ةقرغتسم ةكرتلا تناك ول امك مهقوقحب رضي كلذ ناك

 نيد هيلع ناك اذإ» : «ةيجارسلا حرش» يف ءاج دقف ِكلْذ نم ديزأ ال ةيافكلا نفك نم رثكأب

 .4908ص «4ج «ريدردلل هريبكلا حرشلا» (14514) ."”ص (ةيجارسلا حرش» 045190

 7و١"



 باوثأ ةثالث  ةنسلا نفك وهو ددعلا نم ركذ امب هئيفكت نم ةثرولا اوعنمي نأ ءامرغللف قرغتسم

 ةأرمللو «ناليسغ وأ ناديدج نابوث لجرلل وهو ةيافكلا نفك يفكي لب «- ةأرملل ةسمخو لجرلل
 01 حل

 :هبيرق ةكرت نم تيملا زيهجت - ١7

 ةقفن تناك اذإ ةظحلب ولو هلبق هبراقأ نم تام نم زيهجت تاقفنو ةنوؤم تيملا ةكرت ىف بجت

 «ةيفنحلا حرص اذهبو «نيريقفلا هيدلاو وأ ريقفلا هدلوك هتايح ىف هيلع ةبجاو بيرقلا اذه

 , (015""ةلبانحلاو «ةيعفاشلاو

 نم تام نم زيهجت تاقفن تيملا ةكرت يف مهدنع بجت الف «ةيكلاملا كلذ يف فلاخو

 : ةيكلاملا هقف يف ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» يف ءاج دقف (هدبع يأ) هقيقر ناك اذإ الإ هلبق هبراقأ

 قرب هتقفن همزلت نم زيهجت نؤم اذكو فورعملاب هزيهجت نؤم  ةكرتلا  لاملا سأر نم جرخي»

 . «هدبع تومك

 تناك نمع (قرب هتقفن همزلت نم) : هلوقب زرتحاو» : ةرابعلا هذه ىلع اقيلغت يقوسدلا لاقو

 .©"439«هلام يف هزيهجت نؤم هتوم دعب مزلي ال هنإف «ةبارقب هتقفن همزلت

 :اهجوز ةكرت نم ةأرملا زيهجت 9-4

 : ةيفنحلا بهذم :ًالوأ

 اذإ هكرت يف اهزيهجت ةنوؤم بجت كلذكو «هتايح يف اهجوز لام ٠. ا

 مامالل ًافالخ فسوي وبأ مامإلا لاق اذهبو . تلفدو تنفك دق نكت ملو « ةريسي ةهربب هلبق تت

 . كمحم

 ىلع قافنإلا بجوي ببس نم كانه دعي ملف «توملاب تعطقنا ةيجوزلا نأ دمحم ةجحو

 . هتافو دعب هتكرت يف الو هتايح يف جوزلا لام يف زيهجتلا بجي الف .ةجوزلا

 ىلع جوزلل سابتحالا قح ءازج يه لب .ةلص تسيل ةيجوزلا ببسب ةقفنلا نإف ًاضيأو

 .زيهجتلا ةنوؤم هنمو قافنإلا يف اهقح طقسيف توملاب قحلا اذه تاف دقو ,هتجوز

 . 7ص ؛ةيجارسلا حرشو )١5519(

 ١1ج «عانقلا فاشك»و .”ص 27ج «جاتحملا . ينغم» *هؤص كج «راتحملا درو راتخملا ردلا» 557 ١(

 .7؟84 ص

 )١1571( ؟ 58ص « ؟ج «يقوسدلا ةيشاحوو ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» .
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 ةيجوزلا تلاز الو «ةيجوزلا قوقحلا ببس يه ةيجوزلا نأ - هللا همحر - فسوي يبأ ةجحو

 ًامامت تعطقنا دق ةيجوزلا تناك ولو . نيجوزلا نيب ثاريملا تبثي تشي +. كلذلو اهراثآل ةبسنلاب ةمئاق

 نمو .هجو نم ةمئاق ةيجوزلا قوقحف هجو نم ةمئاق تناك اذإو ءامهنيب ثراوتلا تبث امل توملاب

 نأل ؛ًاتيم ناك نإ هتكرت يفو ًايح ناك نإ جوزلا لام يف اهزيهجت ةنوؤم يف اهقح قوقحلا هْذُه
 .كلت كلذكف هيلع ةبجاو هذهو اهتايح يف ةجوزلا ةقفن لثم زيهجتلا ةنوؤم

 (ةلص عمج) تالصلاب هبش اهل نكلو «سابتحالل ًاصلاخ ًءازج تسيل ةجوزلا ةقفن نإ مث

 .زيهجتلا تاقفن ةروصب ةافولا دعب بجت اهنإف تالّصلاب اههبشلو
 ,9"2ةيفنحلا بهذم يف دمتعملاو .هب ىتفملا وه فسوي يبأ لوقو

 :ةيعفاشلا بهذم :ًايناث

 تنام اذإ هتافو دعب هتكرت يفو هتايح يف رسوملا اهجوز ىلع ةأرملا زيهجت ةنوؤم نإ :اولاق

 ,015ةاماح تناك اذإ نئابلا ةقلطملاو هاك ةقلطملا زيهجت ةنوؤم كلذكو . ةظحلب ولو هلبق هلبق

 :ةيرفعجلا بهذم :ًاثلاث

 تاذ تناك نإو اهجوز ىلع ةأرملا نفك» :اولاق دقف ًاضيأ ةيرفعجلا لاق ةيفنحلا لوقبو

 اذإ امأ يح وهو هلبق تتام اذإ اذه مهلوقو .9"4"2(«بجاولا ىلع ةدايز همزلي ال نكلو ءلام

 : ةلباتحلا بهذم :ًاعبار ٠١7

 .ةايحلا ديق يف وهو تتام اذإ هتأرما زيهجت ةنوؤم همزلت ال جوزلا نأ ىلإ ةلبانحلا بهذ

 يف ءاج دقف 0 ل حل ا ورب

 ةوسكلاو ةقفنلا نأل ؛اهزيهجت ةنوؤم الو هتأرما نفك همزلي ال هنإف جوزلا الإ . . .» :(عانقلا فاشك»

 كلذ عطقنا دقو «ةنونيبلاو زوشنلاب طقست اذهلو .عاتمتسالا نم نيكمتلل حاكنلا يف تبجو

 ول اهتقفن همزلي نم ىلعو .لام اهل ناك نإ اهلام نم ةجوزلا نفكتف . ةيبنجألا تهبشأف توملاب
 ,2117(ةحوزم نكت مل

 .!له6ص (.5ج «راتحملا درو راثخملا ردلا» ء.١؟ص «يرانفلا ةيشاحو ةيجارسلا حرش» (1557١؟)

 .8ص «بيترتلا باتك حرش» 2” ص .*ج «جاتحملا ينغم» )١457(

 )١45754( «.ةيرفعجلا هقف يف «مالسإلا عئارش» ج١1 ض4١:.

 ."84ص .١1ج «عانقلا فاشك» )١14576(
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 :هل لام الو تام نم 4

 نإف «هزيهجت يرجي نأ لبق هكرت ام فلت وأ ,ًائيش فلخي مل نأب لام تيملل نكي مل نإف
 كلذكو «توملا دعب كلذكف «ةايحلا لاح همزلي كلذ نأل ؛هتقفن همزلت نم ىلع هزيهجت ةنوؤم
 . هزيهجت رئاسو هلمحك هنم تيملل ّدب ال امو هتنوؤم يأ هنفد

 تيب نم هزيهجت ةنوؤمو هنفك بجو «هتقفن همزلت نم الو لام تيملل نكي مل نإف 7-4
 ملاع ملسم ىلع هزيهجت ةنوؤمو هنفكف .هنم ذخألا رذعتو ناك وأ لام تيب نكي مل نإ مث .لاملا

 , 01553 هلاحو تيملاب ملاع يأ - هب

 .؟86ص ٠ ١ج «عانقلا فاشكو )١1557(

 ٠١؟7-



 عب)ل) ىعنل
 تيملا نويد : يناثلا قحلا

 :نيدلا فيرعت 207

 سبيل ام لكو . عيبملا نمثو «ضرقلا :اهنم ةريثك يناعمب دري ةغللا يف نيدلا

 , 0459 ًارضاح

 يف يمكح لام نع ةرابع نيدلا» : هلوقب يناساكلا نيدلا ءالع مامإلا هفرع حالطصالا يفو
 000 ,045598ةمذلا

 يعرش فصو حالطصالا يف (ةمذلا)و . لاملا مكح هل نأ يأ - يمكح لام هنأ ىنعمو

 .©2459هيلع امو هل امل ًالهأ ناسنإلا هب ريصي

 ةمذلا ىف بجاو لامل مسا نيدلا : هلوقب «ريدقلا حتف» بحاص مامهلا نب لامكلا هفرعو

 . . .اهيلع دقع ةعفنم وأ هعيب دقع عيبم وأ .هضرتقا ضرق وأ .هفلتأ لام نع الدب نوكي

 هذه نمو .ةمذلا ىف هتوبث بابسأ نم ببسب ةمذلا يف بجو لامل مسا هنأ يأ 10

 .فيرعتلا ىف هركذ ام بابسألا

 :دابعلا نيدو هللا نيد ١

 .دابعلا نيدو هللا نيد ىلإ هبحاص رابتعاب نيدلا مسقي

 هب بلاطي امنإو .هسفن دبعلل قح هنأ ىلع دابعلا نم بلاطم هل سيل يذلا وه هللا نيدف
 . تارافكلا نيدو ءرذنلا نيدو «ةاكزلا نيد لثم ىلاعت هلل قح هنأ ىلع

 )١4511( «طيسولا مجعملا» ج .1١ص3١ . )١5174( "4ص هج ,يناساكلل «عئادبلا» .

 )١55159( جا « ينازاتفتلل « حيولتلا ىلع حيضوتلا» ص؟١169.

 )١15570( .6ج «ريدقلا حتفد ص١" .
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 عيبملا نمث لثم اهب نوبلاطي مهل ًاقح اهرابتعاب دابعلا نم بلاطم اهل يتلا يه دابعلا نويدو

 :دابعلا نويد عاونأ - 7

 نويدو ؛ةحصلا نويد كانهو .ةقلطملا نويدلاو «ةينيعلا نويدلا كانهف , عاونأ دابعلا نويدو

 .انثحبب اهتقالعل نويدلا هذه يلي اميف فرعنو .لاحلا نيدلاو .لجؤملا نيدلا كانهو ءضرملا

 “.١ ةقلطملا نويدلاو , ةينيعلا نويدلا :

 نوكت ثيحب اهب اهطابترا اهب اهقلعت ىنعمو . لاومألا نم نيعب قلعتت يتلا يه ةينيعلا نويدلا

 نئادلا ىلإ تملسو نيدب تنهر يتلا نيعلاك اهل ااه اهئافول ٌداحم اهب تقلعت يتلا نيعلا

 .هئافول الحم تراصف نيعلا هذهب قلعت هنيد نإف ,نهترملا

 الو !نيدعلا ةمذب قلعتت يتلا يهف ف .ةلسرملا نويدلا اضيأ ىمستو ةقلطملا نويدلا امأو

 الو هب ًابلاطم ريصيو يرتشملا عقيب قلعت هناك .ةئيسن عيبملا نمثك لاومألا نم نيعب قلعتت

 . هلاومأ نم ةنيعم نيعب قلعتي

 . لاومألا نم نيعب قلعتلا ديق نع تقلطأ اهنأل ؛ةلسرم وأ ةقلطم نويدلا هذه تيمسو

 :ضرملا نيدو .ةحصلا نيد 5-2١5

 رارقإب تبث ام ضرملا نيدب نونعيو .مهقفاو نمو فانحألا هب لاق نيدلل ميسقتلا اذهو

 رارقإلا كلذ يف يوتسي .ًادهاشم هببس نكي ملو ءرخآ تبثم هل سيلو هتوم ضرم يف نيدملا

 لجؤم نمشب ةعيابم وأ دَهاشُم ضرق ةجيتن نيدلا تبث اذإ .كلذ ىلعو «يباتكلا رارقإلاو يوفشلا
 .ةحصلا نيدب اقحلم نيدلا اذه ناك ةدّماشُم

 لاح تبث وأ ناك تبثم هناي نيذعلا ةخيلح لاح ف سينا ىلإ كلذ ادفانوه ةكتسلا كدر

 قل لاح لذ كن رب يف لقاح ع ا أ ١ دوهشلا ةداهشب يأ  ةنيبلاك ةيدعتم ةجحب هضرم

 ,0*0كلذ وسنو نمانلا هذهاش دهاشم ضرف وأ + ساتلا خم دهشم ىلع نغيزملا

 :ةايحلا لاح نيدلا لحم -  60ه

 هكلمي ناك ام كلذ يف ءاوس هتايح يف نيدملا لاومأب هل قلعت الو ,نيدملا ةمذ نيدلا لحم

 . 75ص .فيفخلا يلع ذاتسألل «هقفلا يف ةماعلا تايرظنلا يف ذ تاركذم» )١151(

75١72 



 نود هلاومأب فرصتلا يف قحلا نيدملل ناك اذهلو ؛هدعب هكلمتي امو ءهتمذ يف نيدلا توبث تقو

 اهلحم يهف هتمذب تقلعت مهنويد نأل ؛فرصتلا اذه يف هيلع ضارتعالا قح نينئادلل نوكي نأ

 ةايح لاح ةلسرملا يأ ةقلطملا نويدلا يف هلك اذهو ء.هلاومأ نم نيعب قلعتت ملو

 01175: ةيدعلا

 لحم يه نيعلا هذه نوكتف ةنوهرملا نيعلاب قلعتي هنإف «نهرلا نيدك ةينيعلا نويدلا امأ
 «نيتئادلا رئاس نم اهنم هنيد ءافيتسا يف نيعلاب قحأ نهترملا نئادلا نوكيو «هئافول ًانامضو نيدلا

 ىف هلك اذهو .نهترملا نئادلا نذإب الإ ةنوهرملا نيعلا هذهب فرصتلا نهارلا نيدملل نوكي الو .

 1 .نيدملا ةايح لاح

 :نيدملا توم دعب نيدلا لحم >5

 ؛ةايحلا لاح اهلحم تناك يتلا نيعلا يه توملا دعب ةينيعلا نويدلا لحم نأ يف فالخ ال

 .اهنم ىفوتست ىتح اهل انامضو الحم نيعلا لازت الو اهب ةقلعتم لازت ال اهنأل

 توم دعب اهلحم يف ءاهقفلا فلتخا دقف «نيدملا ةمذ اهلحم ناك يتلا ةقلطملا نويدلا امأ

 .نيدملا ةافو دعب اهئاقب مدع وأ ةمذلا ءاقب يف مهفالتخال ًاعبت نيدملا

 :0959 يلي امك ةلأسملا هذه يف مهلاوقأ زاجيإ نكميو

 :ةيكلاملا ءاهقف روهمج :ًالوأ ٠0

 اهنأب اهنوفرعي ذإ يحلا ناسنإلا تافص نم ةفص اهنأل ؛توملا دعب ًٌءاقب ةمذلل نوري ال

 نم روصتي ال ذإ «توملاب ىنعملا اذه تاف دقو هنم بلطيف بجاوب مزتلي نأل ناسنإلا ةيحالص

 نيدلا طقسو «نيدلا لحم لاز ,«نيدملا تام اذإف «ةبلاطملا هيلإ هجوتت الو نيدب مازتلا تيملا

 هب هقلعت نوكي نأ نود هب قلعتي نيدلا نإف الام كرت اذإ امأ .هلحم دوجو مدعل الام كرتي مل اذإ
 .اهلغشل ةمذ الب ةكرتلاب قلعتت لاملاب ةلسرملا ةيصولاك هتافو دعب نيدملا ةمذ ءاقب امزلتسم

 «نيدملا لاومأب ةقلعتم نويدلا ريصت ثيح رجحلا بابسأ نم ببسل نيدملا ىلع رجحلا ةلاح يف الإ )١557(

 لولح تقو نم ضيرملا لاوحأب نويدلا قلعتت ثيح توملا ضرم ةلاح يف كلّذكو .اهب فرصتلا كلمي الف

 ترضأ اذإ هتافرصت ىلع ضارتعالا قح نينئادلا وأ نئادلل نوكيف ءهضرم يف تام اذإ هيف ضرملا

 . مهقوقحب

 اهب قلعتي امو ةكرتلادو .75-77ص .فيفخلا يلع ذاتسألل « نيدلا ةيرظن  هقفلا يف ةماعلا تايرظنلا» )5*١57(

 .5١١-١١١ص .يكشكلا ذاتسألل «قوقحلا نم
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 ١5١ - ةيفنحلا يأر :ًايناث :

 نيدلا نأل ؛نيدلاب بّلاطي نأ نكمي ىتح نيدم دوجو مزلتسي نيدلا نأ ىلإ نوبهذي ةيفنحلا

 وهو هب بّلاطُم كانه نوكي نأ ريغ نم ةبلاطم الو هب ةبلاطملا هجوت يف هرثأ رهظي يعرش فصو
 .نيدملا

 لحي ىتح نيدلاب ماوالإلل ةمزال اهنأل ؛ةمذلا دوجو ًاضيأ همز نيدملا دوجو نيدلل نزل اذإ

 دوجو روصتي ال هنأ كلذ ىنعمف .ةايحلا ةفص مزلتسي ماوتلالا ناك املو هب يه دو اهيف

 كلذ ببسب نيدلا طوقسو توملاب ةمذلا بارخب اولاق نأ كلذ ىلع بترتو «ةافولا دعب مازتلالا

 .تيملا يف دجوت الف ةايحلا ريغب اهل دوجو ال ةمذلا نأل تبرخ توملابو .هلحم يه ةمذلا نأل

 دعب تيقب نيدملا ةمذ نأ ضارتفاب اهب قلعتي نيدلا نإف ءةكرت نع نيدملا تام اذإ نكلو

 . ةكرتلا دوجوب تيوق اهنأل ؛توملا

 ىلع بترتيل هب اهيوقتل ليفك هنيدب ناك اذإ ىفوتملا نيدملا ةمذ ءاقب ضارتفاب اولاق كلذكو
 .ليفكلا ةبلاطمب وأ ةكرتلا نم هئافو بوجوو اهب هقلعتو اهيف نيدلا ءاقب اهدوجو ضارتفا

 اهنأل ةمذلا يهو هّلحم مادعنال طقسي نيدلا نإف نيدلاب ًاليفك وأ الام نيدملا كرتي مل اذإ امأ

 - ىلاعت هللا همحر  ةفينح يبأ يأر اذهو «ليفك وأ ةكرت نم اهيوقي ام دوجو مدعل تمدعناو تبرخ

 . الام كرتي مل تيم نيد نع ةلافكلا ةحص مدع اذه ىلع بترت دقو

 اذإ نيدملا تومب طقسي ال نيدلا نإ : ةفينح يبأ ابحاص دمحمو فسوي وبأ لاقو - ١ نك

 ىلع ليلدلاو .هتمذ ءاقب مزلعسي اذهو .تيملا نيد ةلافك حصت اذهلو ؛هب ًاليفك الو الام كرتي مل

 لوسر اي :اولاقف .ةزانجب يتاف كك هللا لوسر دنع انك» لوف عوكألا نب ناملس هاور ام كلذ“

 :لاق .ريناند ةثالث :اولاق ؟نيد هيلع له :لاق .ال : اولاق ؟ًئيش كرت له :لاق ءاهيلع ّلص : هللا

 هاور «هيلع ىلصف «هنيد ٌّيلعو .هللا لوسر اي هيلع ّلص :ةداتق وبأ لاقف . مكبحاص ىلع اولص

 . يئاسنلاو يراخبلاو دمحأ

 دجو نإ لاملاب قلعتي هنأ الإ اهلبق ناك امك اهيف ًالاح نيدلا يقب ةافولا دعب ةمذلا تيقب اذإو

 :ةيعفاشلا يأر :ًاثلاث

 اولدتساو ءهتافو دعب ةيقاب يهف نيدملا ةمذ وه نيدملا توم دعب نيدلا :لحم نأ ىلإ اوبهذ

 .ةقباسلا ةرقفلا يف هانركذ دقو ,ءدمحمو فسوي وبأ هب جتحا يذلا ةداتق يبأ ثيدحب
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 مضقي ىتح هنيدب ةقّلعم نمؤملا سفن» :لاق هنأ لكك يبنلا نع يور امب ةيعفاشلا جتحا امك
 ةمذ ءاقيو توملاب هطوقس مدعو نيدملا ةافو دعب نيدلا ءاقب ىف حيرص ثيدحلا اذهف .(هنع

 .هتافو دعب نيدملا

  4١ةلباتحلا يأر :ًاعبار :

 تيملا هكرتي ام نيدلا لحم نإ :اولاقف ةيكلاملا بهذم بهذ نم مهنمف .ةلبانحلا فلتحا

 .هتمذ لاوزل لام نم

 ؛تيملا ةمذ نيدلا لحم نإ :اولاقف ةيرثكألا مهو ةيعفاشلا بهذم بهذ نم ةلبانحلا نمو

 ش .هتوم دعب ىقبت اهنأل

 ام دودح ىف نكلو ةثرولا ةمذ نيدلا لحم نإ :اولاقف «ثلاث ًابهذم بهذ نم ةلبانحلا نمو
 ىضتقمو هل هثروم هكرتي ام ةميق ردقب الإ بلاطي ال ثراولا نأ ىنعمب لام نم ىفوتملا هكرت

 وبأ يضاقلا لوقلا اذهي نيلئاقلا نمو ءطقسي لب «هنيد قبي مل ائيش نيدملا كرتي مل اذإ هنأ كلذ

 :توملا دعب ةكرتلاب نيدلا قلعت 5-7

 تيملا نيد نأ ىلع نوقفتم مهنإف «نيدملا توم دعب نيدلا لحم يف ءاملعلا فالتخا عمو

 حبصتف لام نم هكرتي امب قلعتي هنإف  ةقلطملا نويدلا نم ناك اذإ - توملا دعب هلحم ناك أيأ
 ءزج لكب نيدلا قلعت نوكيو .(24اهنم ءافولا قحتسم نيدلا ريصيو هنيد دادسل ةنيعتم هتكرت

 : .اهيلع مسقنت نأ نود ةكرتلا ءازجأ نم

 هتصح هل تصلخ نيدلا نم هتصح ىلع ام ىفو اذإف .ةكرتلا نم هتصحب نيدلا نم ثراو لك

 .©459نيدملا ىلع ناك يذلا نيدلا ةيقب نم ءيشب هبلاطي نأ نينئادلا نم دحأل سيلو ةكرتلا نم

 اهب اهموقي يتلا اهتميقب يأ «ةكرتلا ةيلامب قلعتي نيدلا نأ .مدقت امم مهفيو - *5 ١1١

 ةيلاملا نم ءافولاو «ءافولا لجأل وه امنإ اهب نئادلا قح قلعت نأل ؛اهنايعأ تاذب ال نوموقملا

 .ةكرتلا نم تاذلاب نيع نم ال ةكرتلا ةيلام نم مهنويد ءافيتسا نينئادلا قح نأل

 )١4715( 77كص .فيفخلا ذاتسألل ,قباسلا عجرملا «نيدلا ةيرظن .

 )١14775( يكشكلل ةكرتلاو ءقباسلا عجرملا , ص١١60.
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 وأ ةعفنم وأ لام نم هكرت اميف تيملا ءافلخ مهنأل ؛ةكرتلا نايعأب قلعتي مهقحف ةئرولا امأ

 اهصالختسا ىقح مهل تبث ةكرتلا نايعأب ةئرولا قح قلعتلو . ةيصولا ذيفنتو نيدلا ءافو دعب قح

 . "9 اهتيلامب قلعت امم اهيلع ام ءادأب مهسفنأل

 ةثرولا ىلإ ةكرتلا لاقتنا يف نيدلا رثأ 4 - 

 لاقتنا نم نيدلا عنمي لهف .ةكرتلا يف ةثرولا قح ىلعو ةيصولا ىلع مدقم نيدلا نإ :انلق

 تيملا اياصو ذيفنتو نيدلا دادس دعب الإ مهيلإ لقتنت ال مأ ؟نيدلاب ةلقثم يهو ةثرولا ىلإ ةكرتلا

 - :يتآلا يف اهزجون ءاهقفلل لاوقأ ؟تدجو نإ

 :ةيفنحلا بهذم :ًالوأ 6

 كلم مكح ىلع ىقبت امنإو ةثرولا ىلإ اهتيكلم لقتنت الف «نيدلاب ةقرغتسم ةكرتلا تناك اذإ

 ىلعف ءاهب طيحم ريغ يأ ,«قرغتسم ريغ نيدب ةنيدم ةكرتلا تناك نإو ءهنويد ددست ىتح تيملا

 هعنمي الو «ةثرولا ىلإ ةكرتلا لاقتنا ًاضيأ نيدلا اذه عنمي :لوألا هللا همحر  ةفينح يبأ لوق

 .ريخألا هلوق ىلع

 لاق» :- ىلاعت هللا همحر  لاقف ليلعتلا عم «هطوسبم» يف يسخرسلا مامإلا كلذ ركذ دقو
 نإو .ةكرتلا يف ثراولا كلم عنمي ةكرتلاب أطيحم ناك اذإ نيدلا :- ىلاعت هللا مهمحر - انواملع

 عنمي ال :رخآلا هلوق يفو .لوألا - ىلاعت هللا همحر  ةفينح يبأ لوق يف كلذكف ًاطيحم نكي مل

 هتايح لاح يف تيملل ًاكولمم ناك لاملاو .لاملا يف ثروملا فلخي هنأل ؛لاحب ثراولا كلم

 نمو : ىلاعت هلوق كلذ يف انتجحو .ثراولل اكلم نوكي كلذكف ,نوهرملاك نيدلاب هلاغشنا عم

 مكحلاو .نيدلا ءاضق دعب ام ثاريملا ناوأ ىلاعت هللا لعج دقف نيد وأ اهب ىصوي ةيصو دعب

 لضفي امب هفلخي ثراولا مث ىنعملا يف ثروملا ةايح لاحك نيدلا لاح نوكيف هناوأ قبسي ال

 لاملاف هتكرتب ًاطيحم نيدلا ناك اذإو .هيف هثراو هفلخي ال هتجاحب لوغشملا امأف ءهتجاح نم
 ,(8*015«عفلخلا مكح روهظ عنمي لصألا مايقو «هتجاحب لوغشم

 .هتجاح نم لضفي امب هفلخي ثراولا مث» :يسخرسلا مامإلا لوق نأ ظحاليو 7 5
 ريغ تناك اذإ ةكرتلا نأب لوقلل حلصي ليلعتلا اذه .«هيف هئراو هفلخي ال هتجاحب لوغشملا امأف

 يذلا ءزجلا اذه نأل ؛ةثرولا ىلإ لقتني ال ةكرتلا نم نيدلا لباقي يذلا ءزجلا نإف نيدلاب ةقرغتسم

 )/١47( .يكشكلل ةكرتلاو ,قباسلا عجرملا ص©١١6.

 7”7ص 237ج . يسخرسلل «طوسبملا» )ع ة58) ١ 9
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 لباقي يذلا ءزجلا ريغ يأ  ةكرتلا يقاب امأ .هنيد ءافو يهو تيملا ةجاحب لوغشم نيدلا لباقي

 . مهكلم نوكيو ةثرولا ىلإ لقتني هنإف  نيدلا
 همحر  هلوق وهو وأ هركذ ام هضقاني ء يسخرسلا ليلعت نم هانصلختسا يذلا اذه نأ الإ

 هلوق يفو .لوألا ةفينح يبأ لوق يف كلذكف ءًاطيحم  نيدلا يأ نكي مل نإو» :- ىلاعت هللا

 تيملل ًاكولمم ناك لاملاو .لاملا يف ثدروملا فلخي هنأل ؛لاحب ثراولا كلم عنمي ال :رخآلا

 .«ثراولل اكلم نوكي كلّذكف .نوهرملاك نيدلاب هلاغشنا عم هتايح لاح يف

 طيحملا ريغ نيدلا نأ ىلإ ريشي ام «ةيجارسلا حرش ىلع يرانفلا ةيشاح» يفو ١1-2

 اذه نأو .نيدلا لباقي يذلا ءزجلا طقف عنمي هنأ ال ةثرولا ىلإ اهلك اهلاقتنا نم عنمي ال ةكرتلاب

 «ةثرولا ىلإ ةكرتلا لاقتنا عنمي طيحملا ريغ نيدلا نإ :فسوي يبأ لوق نأو .دمحم مامإلا لوق

 : ثرإلا نايرج تقو نايب» :ةكرتلا لاقتنا تقو ىلع مالكلا دنع «يرانفلا ةيشاح» يف ءاج دقف

 . هلاومأ عيمجل كلام وهف ايح ماد ام هنأل ؛ خلب خياشم هيلعو هتوم دعب دمحمو فسوي يبأ دنعف

 .توملا بقعتي د ثراولا كلم دمحم دنع نكل

 ءادأو هزيهجتب هلام نع تيملا ىنغتسا اذإ ققحتي لب .توملا بقعتي ال :فسوي يبأ دنعو

 ,24592(ىقابلا كاله ريدقتب هيلإ ًاجاتحم نوكي نأ زوجي ءزج لك نأل ؛هنيد

 اذه يأ «ثروملا توم دنع ةثرولا ىلإ لقتنت اهعيمج ةكرتلا نأ ىلع لدي مالكلا اذهف

 .دمحم يأر ىلع ةنيدم ةكرتلا تناك نإو .ةرشابم توملا بقعي لاقتنالا

 ىلع هنيد ءادأو هزيهجت دعب ام ىلإ اهلاقتنا ىخارتي امنإو .ةرشابم توملا دعب لقتنت ال اهنأو

 نيدلا رثأو ةكرتلا لاقتنا يف فسوي يبأو دمحم نيب فالخلا اذه نأ ملعي نأ بجي نكلو

 . ةكرتلاب طيحم ريغ نيدلا ناك اذإ فالخلا اذه ,لاقتنالا اذه تقو ىف

 راشأ دقو «ةيفنحلا نيب هيف فالخ ال اذهو ,ةئرولا ىلإ ةكرتلا لقتنت الف ءًأطيحم ناك اذإ امأ
 ةكرتلاب ًاطيحم ناك اذإ نيدلا  ىلاعت هللا مهمحر  انؤاملع لاق» :لاق ثيح يسخرسلا اذُه ىلإ
 ةكرتلا لاقتنا مدع يف فالخ دوجو مدع لوقلا اذه نم مهفيف .«ةكرتلا يف ثراولا كلم عنمي

 .اهب طيحم نيدب ةنيدم تناك اذإ ةئثرولا ىلإ

 -/ا١” -



 : ةيفنحلا بهذم نم صلختسي ام 4

 ةيشاحو»و «طوسبملا» نع هانلقن ام ءوض يف ةيفنحلا بهذم نم هصالختسا نكمي يذلاو

 كلم مكح ىلع ىقبت بت امنإو .ةثرولا ىلإ لقتنت الف نيدلاب ةقرغتسم تناك اذإ ةكرتلا نأ .«يرانفلا

 .هنيد دادسل اهيلإ هتجاحل ثروملا

 يأر ىلع اذهو .نيدلاب ةلقثم يهو .ةثرولا ىلإ لقتنت ةكرتلاف «نيدلاب ةقرغتسم نكت مل نإو

 مكح ىلع ىقبت لب لقتنت الف .فسوي يبأ يأر ىلع امأو .دمحم لوق وهو ءريخألا ةفينح يبأ

 . هنويد ءاضقو .هزيهجت متي ىتح ثروملا كلم

 اهنم لقتني ءاهب طيحم ريغ نيدب ةنيدملا ةكرتلا نأب لوقلل حمسي ام يسخرسلا ليلعت يفو
 لقتني الف .هب ءافولا لصحيو نيدلا لباقي يذلا ءزجلا امأ .نيدلا لباقي ال يذلا ءزجلا ةثرولا ىلإ
 ةكرتلا لاقتنا عنمي نيدلاف فسوي يبأ دنع امأ بيس اج يا الا . ةثرولا 9

 بهذم نم صلخي يذلا نأب  ىلاعت هللا ل

 ءزجلا امأ ,نيدلا لباقي ال يذلا ءزجلا يف ةافولا تقو نم: نوكت ثراولا ةيكلم نأ وه ةيفنحلا
 نوكي لب هيف ةثرولا ةيكلم ّ تبثت الف «تيملا ةجاح نم وهو هب لوغشم وهف نيدلا لباقي يذلا

 تناك نإو ءيش ةثرولا ىلإ لقتني ال نيدلاب ةقرغتسم ةكرتلا تناك نإف .تيملا كلم مكح ىلع

 كلذ 2 دادس دعب ىقبي ام لداعي 2 ءزج 7 كلم تارا لقتني ةقرغتسم ريغ

 مل نإو «نيدلا دادس دعب الإ ةثرولا كلم ىلإ ةكرتلا لقتنت الف .فسوي يبأ يأر ىلع امأ
 .«يرانفلا ةيشاح» نع هانلقن امك ةكرتلاب ًاطيحم نكي

 :ةيعفاشلا بهذم :ًايناث

 ملع يف ةيعفاشلا هقف يف .يروشنشلل «بيترتلا» باتك حرش يف ءاج :لاوقأ ةيعفاشلا دنعو
 كلم ىلإ ةكرتلا لقتنتف .هعنميال : حصألاو :لاوقأ ؟ال مأ ثرإلا نيدلا عنمي لهو» :ثاريملا

 نإف .فوقوم :(ثلاثلا لوقلا)و .هكلم ىلإ لقتنت الف هعنمي :(يناثلا لوقلا)و «ةنوهرم ثراولا
 , 014 !)«اهوكلمي مل مهنأ نيت الإو .ةثرولل كلملا نأ نيبت نويدلا نم ءقرب

 . 77ص «ةرهز يبأ انذاتسأل «ثيراوملاو تاكرتلا ماكحأ» )١5140(

 .9ص «.يروشنشلل «بيترتلا باتك حرش» )١5541(
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 :ةيكلاملا بهذم :ًاثلث ١

 . تناك ءاوس هنويد ددست نأ ىلإ تيملا كلم ىلع ىقبت ةنيدملا ةكرتلا نأ ىلإ ةيكلاملا بهذ

 جا مأ ةكرتلاب ةطيحم نويدلا هذه

 : ةلباتحلا بهذم :ًاعبار 7

 ىلإ ةكرتلا لاقتنا عنمي ًاقلطم نيدلا نإ :مهضعب لاقف :لاوقأ مهبهذم يف ةلبانحلا دنعو
 .ال مأ ةكرتلاب أطيحم نيدلا ناك ءاوس «ةثرولا كلم

 ءاهب طيحملا نيدلا وه ةثرولا ىلإ ةكرتلا لاقتنا عنمي يذلا نأ ةلبانحلا نم رخآ ضعب بهذو

 . ةثرولا ىلإ اهلاقتنا عنمي الف ءاهب طيحملا ريغ نيدلا امأ

 تناك ءاوس «ةئرولا ىلإ ةكرتلا لاقتنا عنمي ال ًاقلطم نيدلا نأ ىلإ ةلبانحلا نم نورخآ بهذو
 . 204451 مأ نيدلاب ةقرختسم

 ملو .هيلع بقعي ملو .«ينغملا» يف يلبنحلا ةمادق نبا هركذ يذلا وه ريخألا لوقلا اذهو

 ةقدص نع ملكتي وهو - ىلاعت هللا همحر لاق دقف .لاوقألا نم هراتخم وه هنأكف « هريغ ركذي

 .04549«ةكرتلا لاقتنا عنمي ال نيدلا نأل» :_رطفلا ةاكز  رطفلا

 +٠١6 حجارلا لوقلا :

 ناك ءاوس «ةثرولا كلم ىلإ ةكرتلا لاقتنا عنمي ال ًاقلطم نيدلا نأ :لاوقألا نم حجارلاو

 ةايح يف اهلك اهنايعأب وأ ةكرتلا نم نيعب قلعت ًاينيع نيدلا ناك ءاوسو ءال مأ ةكرتلاب ًاطيحم نيدلا
 امب ةلقثم ةثرولا كلم ىلإ لقتنت تالاحلا هذه عيمج يف ةكرتلاف ءالسرم نيدلا ناك مأ .ثروملا

 ةكرتلاب قلعت مث «تيملا ةايح يف اقلطم ناك نيد نم اهب قلعت امب وأ «ينيع نيد نم اهب قلعت

 تقاض اذإو ءاهردقبو ةكرتلا نم نوكي نويدلا ءافيإ نأل ؛ قلعتلا اذهب ةئرولل ةراضم الو . هتوم لعب

 .ًائيش ةثرولا لمحتي الف «ءافولا نع

 لاملا اذه نأ نوكو .«هتئرولف الام كرت نم» :فيرشلا يوبنلا ثيدحلا هيلإ يهذن ام ديؤيو
 اكولمم ىقبي يلاتلابو ء.هبحاص كلم نع هجرخي ال اذُه نإف ءريغلل نيد هب قلعت تيملا هكرت يذلا

 )١1547( يكشكلل «قوقحلا نم اهب قلعتي امو ةكرتلا» . ص١6 .

 ١1547 ( .يكشكلل «قوقحلا نم اهب قلعتي امو ةكرتلا» ص١١9.

 )١1555( 23ج «ينغملا» ص8١.
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 لقتني نكلو «عرشلا مكحب ثروملا نع ةفالخلا قيرط نع هثراو ىلإ لقتنا تام اذإف «نيدملل

 وفصي الف «ةكرتلا رادقمب ةددحم نيدلا ءافيإ نع ثراولا ةيلوؤسم نأو «نيدلاب ًالقثم لاملا اذه

 قيرط نع هنوكلمتي يذلا وه ىقابلا اذهف «نيدلا دادس دعب اهنم ىقبي امب الإ ةكرتلا نم ةئرولل

 دعب الإ ةكرت ال» :روهشملا لوقلا نم دوصقملا وه اذُهو ءهل ةيقيقحلا ةكرتلا وه هنأكو «ثرإلا

 . «نيدلا دادس

 مامإلا لاق دقف .4نيد وأ اهب ىصوي ةيصو دعب نمإ» :ةميركلا ةيآلا عم ضراعتي ال هانلق امو

 ةيصو دعب نم# : ىلاعت لاق نيدلاولاو دالوألا ءابصنأ ركذ امل ىلاعت هنإ» :ةيآلا هذه يف يزارلا

 ةيصولا نع ءيش لضف اذإ ءالؤه ىلإ عفدت امنإ ةبصنألا هذه نإ يأ « نيد وأ اهب ىصوي

 .©45؛©(خلإ . . .نيدلاو

 الو صلخي الو ةيثرإلا مهصصح بسح ةئرولا ىلع مسقت ال ةكرتلا نأ ةميركلا ةيآلا ىنعمف

 انبهذ ام ضراعي ال ىنعملا اذهو .اهنم ةيصولا ذيفنتو نيدلا دادس دعب الإ ةكرتلا نم مهثرإ وفصي

 . هيلإ

 ىقبت الف «ةيآلا هلمتحت ىنعم هنإف «ةميركلا ةيآلا نم دارملا وه ىنعملا اذه نكي مل نإو

 هيلإ قرطت اذإ ليلدلا نأل ؛ةثرولا ىلإ ةنيدملا ةكرتلا لاقتنا عنم ىلع احجار الو ًاعطاق اليلد

 .لالدتسالا هب لطب لامتحالا

 : ةئيدملا ةكرتلا لاقتنا يف فالتخالا جئاتن - 4 ١٠١

 ةلمج ةثرولا ىلإ ةئيدملا ةكرتلا لاقتنا مدع وأ لاقتنا يف ءاهقفلا فالتخا ىلع بترت دقو

 :045450ينأي ام اهنم جئاتن

 : ةكرتلا ءامن :ًالوأ ١٠ه

 رمث لوصح لثم نيدلا دادس نيبو «نيدملا ةافو نيب ةرتفلا يف ءامن ةكرتلا يف لصح اذإ

 «ةكرتلا ةلمج نم نوكي ءامنلا اذهف .كلذ وحنو ةعفنم ةرجأ وأ «ناويح جاتن وأ «ةكرتلا رجش يف

 ىلع وأ ؛تيملا كلم ىلع ىقبت ةنيدملا ةكرتلا نإ :لاق نم لوق ىلع نينئادلا قح هب قلعتيو

 هب قلعتي الو ةثرولل ءامنلا نوكيو .رابتعالا اذهب اهيلإ رظنيو «نيدلا ددسي نأ ىلإ هكلم مكح

 .نيدلا دادس لبق ةثرولا ىلإ اهتيكلم لقتنت ةنيدملا ةكرتلا نإ :لاق نم لوق ىلع نينئادلا قح

 .56١6ص .9ج ؛يزارلا ريسفت» )١5546(

 «يمالسإلا هقفلا يف اياصولا» «.75-784ص .ةرهز يبأ دمحم انذاتسأل «ثيراوملاو تاكرتلا ماكحأ» )١5545(

 . ١-7171 58ص . يكشكلل «قوقح نم اهب قلعتي امو ةكرتلا» «5-55 4 ص .روكدم مالس دمحم انذاتسأل
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 :ةكرتلا ةنوؤم : ًايناث - "|١

 - اهتمادإو اهتيذغتل وأ اهتنايصو اهظفحل تاقفنو فيراصم نم هجاتحت ام يأ  ةكرتلا ةنوؤمو

 اهسفن ةكرتلا نم نوكت تاقفنلاو فيراصملا هذهف «تاناويحلا نم ةكرتلا تناك ول امك اهئاقبو
 . ةثرولا اهلمحتي الو

 هكلم مكح ىلع وأ تيملا كلم ىلع ىقبت ةنيدملا ةكرتلا نإ :لاق نم لوق ىلع ءاذه ىلعو
 .نيدلا ددسي نأ ىلإ

 لقتنت ةنيدملا ةكرتلا نإ :لاق نم لوق ىلع ةثرولا ىلع تاقفنلاو فيراصملا هذه نوكتو

 .نيدلا دادس لبق ةثرولا ىلإ اهتيكلم

 : ثداحلا كلملل ةبسنلاب :ًاثلاث . ١ ها/

 دعب الإ اهب كلملا اذه متي ملو .هتوم لبق تيملا اهرشاب بابسأ نع كلم نم ثدحي ام

 نوكي ديصلا اذهف «هتوم دعب ديصلا اهب قلعتف هتوم لبق ديصلل هكابش بصن دق نوكي نأك .هتوم
 ةلمج نم راص هنأل ؛نينئادلا قح هب قلعتيف «تيملا كلم مكح ىلع اهلثم نوكيف .ةكرتلا نم
 .تيملا كلم مكح ىلع ىقبت ةكرتلا نإ :لاق نم لوق ىلع هلك اذهو «ةكرتلا

 ىلإ اهتيكلم لقتنت ةنيدملا ةكرتلا نأب نيلئاقلا لوق ىلع ةئرولل ًاكولمم ديصلا اذه نوكيو
 الف .مهل هكلم نوكيف اهب قّلعتو ةثرولا كابشب ديص دق نوكي ةلاحلا هذه يف ديصلا نأل ؛ةئرولا
 .نينئادلا قح هب قلعتي

 :ةعفشلا :ًاعبار 94

 نيدلا دادس لبق راقعلا اذه يف كيرشلا عابف .راقع يف ةعئاش ةصح ةكرتلا يف ناك ول
 بلط ةثرولل نوكي ال نيدلا دادس لبق ةنيدملا ةكرتلا لاقتنا مدعب نيلئاقلا لوق ىلعف .هيف هتصح
 ةنيدملا ةكرتلا لاقتناب نيلئاقلا لوق ىلع قحلا اذه مهل نوكيو .ةعفشلا قحب ةعيبملا ةصحلا

 .(راقعلا يف كيرشلا ةصح يف يأ) عيبملا راقعلا يف ءاكرش مهنأل ؛ةئرولا ىلإ

 : ةكرتلاب فرصتلا :ًاسماخل 248

 ءانب هزاوج مدع وأ هزاوج يف رظني ال ةثرولا لبق نم , عيبلاب وأ ةمسقلاب ةكرتلاب فرصتلا

 ىرخأ ةيحان نم اهيلإ رظني امنإو .لاقتنالا اذه مدع وأ «ةثرولا ىلإ ةنيدملا ةكرتلا لاقتنا ىلع

 يه ةفلتخملا بهاذملا ءارآ تناك هيلعو ءاهلاقتنا مدع وأ اهلاقتنا ةهج نم ًاضيأ اهيلإ رظنلا عم
 : يلي ام
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 :ةيعفاشلا بهذم أ

 ةافولا درجمب ةثرولا ةيكلم ىلإ ةنيدملا ةكرتلا لاقتناب مهنم لاق نم ىتحو ةيعفاشلا زيجي ال

 نوللعيو .اهتبه وأ اهعيبب وأ مهنيب اميف ةمسقلاب ةنيدملا ةكرتلاب ةثرولا فرصت «نيدلا دادس لبقو

 هكلام فرصت عنمي لاملاب ريغلا قح قلعت نأ مهدنع ةدعاقلاو «ةكرتلاب قلعت دق نيدلا نأب كلذ

 .نهترملا قحل اهيف فرصتلا قح كلمي ال نكلو «نهارلل اهتيكلم ةنوهرملا نيعلاك هيف

 : ةلباتحلاو ةيكلاملا بهذم -  ب 2-0

 مزال ذفان حيحص ةنيدملا ةكرتلا يف ةثرولا فرصت نأ ةلبانحلاو ةيكلاملا بهذم يف روهشملا

 ةكرتلاب فرصتلا ناكأ ءاوسو ءاهب طيحم ريغ مأ ةكرتلاب اطيحم نيدلا ناكأ ءاوس «ةثرولل ةبسنلاب
 .اهريغب مأ ةمسقلاب

 نمو مهنويد اوفوتسي مل اوماد ام مهمزلت ال ةكرتلاب ةثرولا تافرصت نإف «نينئادلل ةبسنلاب امأ

 .هنم مهنويد ءافيتسا مهنكمي هيف اوفرصت ام ريغ ةكرتلا يف دجوي مل اذإ اهضقن مهقح

  22٠ةيفنحلا بهذم -ج : |

 ةكرتلا نأل ؛نونئادلا اهزاجأ اذإ الإ ةثرولا نيب ةكرتلا ناينعأ ىف ةمسقلا ذفنت ال : ةيفنحلا دنع

 .هنوكلمي ام الإ ءاكرشلا مستقي نأ زوجي الو «مهكلم تسيل يهف نيدلاب ةقرغتسم تناك اذإ

 أزجتي ال ىتح نيدلاب لوغشم اهنم ءزج لك نإف ,نيدلاب ةقرغتسملا ريغ ةكرتلل ةبسنلاب امأ

 ام ةكرتلا نم كرت اذإ ةمسقلا زوجت ناسحتسالا ىفو .سايقلا يف اذهو «نيدلل ةكرتلا نامض

 .هنم نيدلا ءافيتسال ةمسق ريغ نم نيدلا دادسل ىفكي

 ةفص يذ ريغ نم تردص اهنأل ؛ةلطاب ةيفنحلا دنع ىهف «ةمسقلا ريغ ىرخألا تافرصتلا امأ

 ةزاجإلا نأل ؛ ةزاجإلا ىلع ًافوقوم نوكيف ء يلوضفلا فرصت ليبق نم اهرابتعا نكميالو «ةيالو الو

 كلذكو «نيدلاب ةقرغتسم تناك نإ تيملا كلم مكح ىلع ةكرتلا نأل ؛اهرودص نكمي ال انه

 .ةيفنحلا ضعب يأر ىلع نيدلاب ةقرغتسم نكت مل نإ تيملا كلم مكح ىلع يه

 فرصتلا نإف «ةكرتلا لاقتنا عنمي ال قرغتسملا ريغ نيدلا نإ :مهنم لاق نم يأر ىلع امأ

 .هقوقحب رضأ نإ هيلع ضارتعالا نئادلل قحي نكلو ًاذفانو ًاحيحص نوكي

 :نويدلا بيترت

 نيدو قةحصلا نيدو .دبعلا نيدو هللا نيد كانهف ,ةفلتخم تارابتعاب فلتخت نويدلا
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 اهلك نويدلا هذه لهف ءلجآلا نيدلاو «ٌلاحلا نيدلاو ,قلطملا نيدلاو «ينيعلا نيدلاو «ضرملا
 ىلع اهضعب مدقي مأ ؟ةكرتلا نم ءافولاو ءافيتسالا قاقحتسا يف ةيولوألا ةهج نم ةدحاو ةبترم يف
 :ةمداقلا تارقفلا يف هنيبن ام اذه ؟ميدقتلا اذه يف بيترتلا امو ؟ضعب

 : هللا نيد :ًالوأ 4

 بجت لهف ءاهدؤي ملو دبعلا تام اذإ ,روذنو تارافكو جحو ةاكز نم دبعلا ىلع هللا نويد
 نويد ةبترم يف يه لهف .هتكرت يف تبجو اذإو ؟هتومب طقست مأ ةكرتلا نم اهؤافو مزليو هتكرت يف

 : يتآلا يف هزجون ءاهقفلا نيب فالتخا ؟اهنع رخؤت وأ ءاهيلع مدقت وأ .دابعلا

 :لوألا لوقلا 06

 ءافيإ لبق ةكرتلا نم ىفويف ,دابعلا نويد ىلع مدقيو .ةكرتلا نم 5 ءافولا بجاو هللإ نيد

 لوأ» :- ىلاعت هللا همحر  يرهاظلا مزح نبا لاق دقف ,ةيعفاشلاو ةيرهاظلا لوق اذهو ' مهنويد

 ءيش اهنم هيلع ناك نإ .ىلاعت هللا نويد رثك رثك وأ لق لاملا نم ًائيش كرت نإ هكرت امم جرخي ام

 .نيد هيلع ناك نإ ءامرغلا نويد هنم جرخأ ءيش يقب نإ مث كلذ وحنو تارافكلاو ةاكزلاو عجلإك

 .«نيد وأ اهب ىصوي ةيصو دعب نم :ثيراوملا تايأ يف ىلاعت هللا لوق كلذ ناهرب

 معت ةيآلاف .«ءافولاب قحأ وهف هللا اوضقأ . ىضقي نأ قحأ هللا نيدف» :ِهلك هللا لوسر لاقو
 نويد ىلع مّدقُم ىلاعت هللا نيد نأ تنيب ةتباثلا ةيوبنلا نئسلاو .قلخلا نويدو ىلاعت هللا نويد
 ,04549قلخلا

 جحلاو «ةرافكلاو ؛ةاكزلاك ىلاعت هللا نيد مّدقيو» :ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ينغم» يفو
 , 04548( حصألا ىف ىمدآلا ىلع

 : يناثلا لوقلا 5

 دابعلا نويد الإ هيلع مدقي الو .ةلسرملا دابعلا نويد ةبترمب وهو «ءافولا بجاو هللا نيد :مهدنعف

 فورعملاب هزيهجت ةنوؤم دعب يقب امو» ,ةليادجلا هقق يف ا عملا تاجا يحاجداتا تدحلا

 ٍنْهَرب نيدك لاملا نيعب قلعتملا. اهنم أدبيو  مدقتتو ال وأ اهب ىصو ءاوس هنويد هنم ىضقت

 ءرطفلا ةقدصو «لاملا ةاكزك ىلاعت هلل نويدلا تناك ءاوس ةمذلا يف ةلسرملا نويدلا مث هةوحو

 )١55417( ص .9ج .مزح نبال «ىلحملا» 764-767 . )١4544( 7ص 77ج «جاتحملا ينغم» .
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 عيبم نمثو ضرق نم نويدلاك يمدآل تناك وأ «ءرذنلاو ءبجاولا جحلاو «تارافكلاو
 , 015450 «ةرجأو

 لب .«توملاب اهوحنو ةاكزلا طقست الو» :اولاق دقف «ةيديزلا بهذم ًاضيأ اذه نأ ءودبيو
 ,0013550(صوي مل نإو هتكرت نم جرخت

 :ثلاثلا لوقلا 17

 لوق اذهو .دابعلا نيد نع رخؤيو .هتوم لبق تيملا هب دهشأ اذإ ءافولا بجاو هللا نيد

 ةاكزو «تارافكلاك ىلاعت هللا نويدب مث .ةكرتلا نم ىفوتف دابعلا نويدب ْأَدِبُي مهدنعف «ةيكلاملا

 اهيلع دهشي ملو اهب ىصوأ نإف .هتوم لبق هتحص يف اهيلع دهشأ دق ناك اذإ رطفلا ةاكزو .لاملا

 .9*47"2ةيصو اهرابتعاب هتكرت ثلث نم جرختف

 اهنإف اهب صوي ملو هتحص لاح يف هتوم لبق اهب دهشي مل نإ هللا نويد نأ كلذ نم مهفيو
 .ةثرولا اهب عربت اذإ الإ طقست

 : عبارلا لوقلا 4 - 

 .ةيفنحلا بهذم اذهو «ةيصو نوكيف هتوم لبق هب ىصوأ اذإ الإ توملاب طقسي هللا نيد

 هذيفنت اندنع بجو تيملا هب ىصوأ نإف .ةاكرلاك ىلاعت هللا قوقح نم نيدلا ناك تإو» :اولاق دقف

 , 0145090 بجيي مل صضوي مل نإو «دابعلا نيد دعب يقابلا هلام ثلث نم

 - هللا نيد يأ هنإ» :لوقلا اذهل ًاليلعتو ًاقيلعتو احيضوت «هتيشاح» يف يرانفلا لوقيو
 يف امك امكح وأ ةقيقح هيلع بجي نمم لعفو ةينب الإ ققحتي ال ةدابعلا ىنعمو ةدابع «ةاكزلاك

 نم دوصقملا وه يذلا ةيصعملا هرايتخا نم ةعاطلا هرايتخا رهظُيف ًاراتخم اهئادأ ققحتل ءاصيإلا
 رمأ الو هنم لعف ريغ نم تام اذإف هرايتخا ققحيال ىفوتملا رمأ ريغ نم ثراولا لعفو ,فيلكتلا

 لعفلا وه ثراولا لعف سيلف «لثتمي ملو فيلكتلا راد نم هجورخل هنايصع ققحت دقف هب

 اذهو .«ثروملا ةايح لاح ىف ثراولا هب عربت ول امك بجاولا هب طقسي الف «ىفوتملا هب رومأملا

 00 ا .ريغ ال اهيقحتسم ىلإ اهلوصو اهيف بجاولا نإف «دابعلا قوقح فالخب

 )١155549( ,؟7ج «عانقلا فاشك» ص04١. )١4560( 457ص ء١ج «راهزألا حرش» .

 )١5561١( 5ةه86ص 4ج «يقوسدلا ةيشاحوو ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» .

 . ٠١ ص ؛ةيجارسلا حرش ىلع يرانفلا ةيشاح» ٠". 46 ١( ص «؛ةيجارسلا حرش» (556١؟)
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 : حجارلا لوقلا 6 -. 

 ىصوأ ءاوس «توملاب هطوقس مدعو ةكرتلا نم هللا نيد ءافو بوجو . يل ودبي امك .حجارلاو

 نأو «ةيلاملا ةفص هنع يفني ال ةدابع هنوكو .ءارقفلا قح هب قلعت يلام قح هنأل ؛صوي مل وأ هب

 دوصقملا اذهو .مهيلإ ةبسنلاب هيلإ روظنملا وه اذهو مهيلإ هلاصيإ دوصقملا نأو .ءارقفلا هفرصم
 .ةكرتلا نم هجارخإب هلوصح نكمي

 يف مهيلع تبجو نمم ًاربج اهذخأ  هنع هللا يضر  قيدصلا ركب ابأ نأ هلوقن ام ديؤيو
 كلذكف .ةدابع ةاكزلا نوك مهنم يربجلا ذخألا اذُه نم هعنمي ملو ءاهئادأ نم اوعنتما امل مهتايح

 .ةدابع اهنوك هيلع تبجو نم ةكرت نم اهجارخإ نم عنمي ال

 ؛ءافولا بوجو ةهج نم ةدحاو ةلزنمب اهنأ ىرأف .دابعلا نويدل ةبسنلاب اهتبترم امأ 7
 مهضعب مدقتي الف .دابعلا نم نينئادلا عم اوواستي نأ يغبنيف .ءارقفلا ىلإ هفرصم هللا نيد نأل

 ءاهسفن نيعلا نم ىفوتسيف نهرلا نيدك نيعب قلعت ًاينيع ًائيد دابعلا نيد ناك اذإ الإ ضعب ىلع
 نويد نم وأ هللا نويد نم تناك ءاوس ةلسرملا نويدلا نم هريغ ىلع ًامدقم «عابت نأب اهنمث نم وأ
 .دابعلا

 ءافو ديكأت  ملعأ هللاو ينعي اذهف «ءافولاب قحأ هللا نيدف ءاوضقا» :فيرشلا ثيدحلا امأو

 ًاموزلو ًابوجو رثكأ وه لب هللا نيد كلذكف هقحتسيو ءافولا بجاو دابعلا نيد ناك اذإ هنأو هللا نيد
 هتاواسم هيف طيرفتلا نم سيلو .هيف طيرفتلا زوجي الف .ءافولا اذه ىف دكآو بجوأ وهف .هئافول

 ١ .هب ءافولاب بجوأو هللا رمأ يتلا ةلسرملا نويدلاب

 دابعلاو هللا نويد ىلع نيعلاب اهقلعتل ةينيعلا دابعلا نويد ميدقت طيرفتلا نم سيل كلذكو
 : .ةلسرعلا

 قح مُدُق هللا قح عم عمتجا اذإ دبعلا قح نإ :ءاهقفلا دنع عئاشلا لوقلا نم نإف ًاضيأو
 لسرملا دبعلا نيد ميدقت حجرن مل نحنو .ةجاحلا نع ههزنتو هللا ىنغلو .هتجاحو هرقفل دبعلا

 .ةمذلاب ال نيعلاب هقلعتل ينيعلا دبعلا نيد انمدق امنإو ءامهتاواسمب انلق امنإو هللا نيد نع

 :دابعلا نويد :ًايناث 0١

 دعب اهنم يقابلا نم وأ «ةكرتلا نم ًاعيمج مهنويد ءافيإ نكمأو رثكأ وأ ًادحاو نئادلا ناك اذإ
 نئادلا ناك نإف «نيدلا دادسب ةكرتلا بفت مل نإو .تمعنو اهبف ءاهريغو زيهجتلا تابلطتم ءافيإ

 مل ءاش نإو «هنع افع ءاش نإ تيملا ىلع نيد نم هل يقب امو .ةكرتلا نم يقب ام ذخأ ًادحاو
 .باسحلا موي ىلإ هكرت لب هنع ٌفعي



 يهو ةلسرم ًايويد اهلك تناك نأك ةدحاو ةفصب مهنويد تناكو داو نم رثكأ نئ :ئادلا ناك نإو

 مسقي اهنم يقابلا وأ ةكرتلا نإف ,ةدحاو لاجاب ةلجؤم وأ ةلاح ًانويد وأ «٠ ضرم وأ ةحص نويد

 , 01359 ه.هنويد ةبسنب يأ ءامرغلا ةمسق مهيلع

 ميدقت نإف ءاهعيمج ءافيإب ةكرتلا فت ملو دابعلا نويد تافص تفلتخا اذإ امأو 2

 :ةيلاتلا طباوضلا بسح نوكي ءافيإلا يف ضعب ىلع اهضعب

 ٠١07 - محازتلا دنع نويدلا ءافيإ طباوض :

 :لوألا طباضلا -أ

 نيعلاب قلعت هنأل ؛هاوس ام ىلع نهرلا نيد مدقيف .لسرملا نيدلا ىلع ينيعلا نيدلا مدقي
 ىتح مدقي نيدلا اذه نإ لب .©"6'**هريغ نم اهنم ءافولاب قحأ ناكف .نهارلا ةايح يف ةنوهرملا
 ناك .نهرلا نيدب ةنوهرملا نيعلا فت مل اذإف 27*0045ةيعفاشلا دنع تيملا زيهجت ةنوؤم ىلع

 ,09ةلسرملا نويدلا مكح همكح نوكيو .ىرخألا ةكرتلا لاومأب ًاقلعتم يقابلا

 : يناثلا طباضلا ب 2 6

 : ةلجؤملا نويدلا لوح

 اهنوك يف ًاعيمج نويدلا تواست ةّلاح نويد هيلعو نيدملا توم دنع ةلجؤملا نويدلا تلح اذإ
 «نيدملا توم دنع ةلجؤملا نويدلا ءافو دعوم نحي مل اذإ امأ .ةكرتلا نم ءافولا ةقحتسم تراص

 لاوقأ ؟اهلجأ لولح نيح ىلإ ةلجؤم ىقبتو هتومب لحت ال مأ .ةلاح ريصتف هتوم ببسب لحت لهف
 , 045589 يتآلا يف اهزجون ءاهقفلل

 :توملاب لجؤملا نيدلا ّلحي :لوألا لوقلا 0
0 : 

 نم روهمجلا لوق اذُهو .هتومب الاح ريصيو نيدملا تومب لجؤملا نيدلا لجأ يهتني
 يف ةلاحلا نويدلا عم نوكتف .لبنح نب دمحأ نع ةياور وهو .ةيرهاظلاو ءةيعفاشلاو «ةيفنحلا

 )١55654( 68ص «ةيجارسلا حرش» .

 )١15565( 37ج «عانقلا فاشك» . ص04١. )١14565( 4ص ءا"ج «جاتحملا ينغم» .

 )١5565( هللا همحر  فيفخلا يلع انذاتسأل «نيدلا ةيرظن» - ص717-7١ .

 انذاتسأل «ثيراوملاو تاكرتلا ماكحأدو 75١-77 ص هللا همحر  فيفخلا يلع انذاتسأل «نيدلا ةيرظن» )١55648(

 ."١ص .ةرهز يبأ دمحم

 م7555



 . ةكرتلا نم ءافولا قاقحتسا يف ةدحاو ةبترم

 :نيدملا تومب لحي ال لجؤملا نيدلا :يناثلا لوقلا 97

 اهلجأ لولح نيح ىلإ ةلجؤم ىقبت لب «نيدملا تومب اهلجأ لحي ال ةلجؤملا نويدلاف
 نويدلا ىواست الف ءاهقاقحتسا ناوأ لبق ةلجؤملا نويدلا ءادأ ةثرولا مزلي ال يلاتلابو .لحتف

 . ميهاربإ نب ديعسو . يروثلاو .سوواط لوق اذهو . ءافولا قاقحتسا يف ةلاحلا

 :طورشب توملاب نيدلا لجأ طوقس :ثلاثلا لوقلا

 :نيطرشب نكلو ةيكلاملا لوق اذهو «نيدملا تومب طقسي نيدلا لجأ

 لجأ لحي مل هنيدم نئادلا لتق اذإف .نئادلا نم بيسب نيدملا توم نوكي الأ :(لوألا)

 . (هنامرحب بقوع هناوأ لبق ءىشلا لجعتسا نم) ةيهقفلا ةدعاقلل اقيبطتو ءيسلا هدصقل در هليد

 اذإف .هتومب نيدلا لولح مدع نئادلا ىلع طرتشا دق نيدملا نوكي الأ :(يناثلا طرشلا)

 .طرشلل ًاذيفنت هلجأ ىلإ ىقبي لب ءهتومب نيدلا لجأ لحي مل كلذ هيلع طرتشا

 :نيدملا تومب قئوملا لجؤملا نيدلا لحي ال : عبارلا لوقلا 4

 بهذ اذه ىلإو «ليفك وأ نهرب ةثرولا هقثو اذإ نيدملا تومب لجؤملا نيدلا لحي ال

 . لبنح نب دمحأ نع ةياور وهو .هيوهار نب قاحسإو «نيريس نب دمحم

 : حجارلا لوقلا 49 - 

 ةّلاحلا نويدلا ةبتربو الاح ريصيف نيدملا تومب لجؤملا نيدلا .لجأ لولح .حجارلاو
 ةقثلا هذه هل نوكت ال دقو «نيدملاب نئادلا ةقث ابلاغ هيف ظحالُم نيدلا ليجأت نأل ؛ىرخألا

 نيدلاب ًائيلم ًاليفك : نئادلل ًانامض ةئرولا مدق اذإ الإ ,نئادلا قحل ًاظفح نيدلا لجعتيف «ةئرولاب
 . هلجأ ىلإ نيدلا ىقبي ةلاحلا هذه ىفف «هنيدب انهر نئادلل ةئرولا مدقي وأ «نئادلا هيلع ىضري

 :04509نئادلا تومب لجؤملا نيدلا لولح 2-6

 ليجأتلا ساسأ ناكو نيدلا ليجأت ىلع نيدملاو نئادلا قافتاب ناك ليجأتلا نأ مهتجحو .نئادلا

 «ثيراوملاو تاكرتلا» .311؟ص .فيفخلا يلعل «نيدلا ةيرظن» ,.86084ص 48ج .مزح نبال «ىلحملا» )١15564(

 .8”"7ص «.ةرهز يبأل
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 .نيدلا لحيف .نئادلا توم انه وهو ءامهدحأ تاوفب ىنعملا اذه تاف دقو ءامهنيب ةقثلا

 ؛نئادلا ةافوب نيدلا لولحل ةقالع ال ذإ نئادلا ةافوب نيدلا لجأ لحي ال :روهمجلا لاقو

 .نيدلا بحاص تومب رثأتت ملو ةيقابو ةميلس هتمذو .نيدملا ةمذ هلحم هنيد نأل .

 :ضرملا نيدو ةحصلا نيد ١

 نيدو ةحصلا نيد عمتجا اذإف ,4757"2ضرملا نيدو ةحصلا نيدب دوصقملا قبس اميف اني

 ىفويف «ضرملا نيد ىلع ةحصلا نيد مدقي :ةيفنحلا لاقف «نيدلا ءافيإب ةكرتلا فت ملو ضرملا

 ضيرملا رارقإب تبث دق ضرملا نيد نأب كلذ نيللعم ضرملا نيد ىلع ًامدقم ًالوأ ةحصلا نيد
 اذإف .ةحصلا نويد هلاومأب تقلعت دقو  هرارقإب مهتم اهيف وه لاح يف تبث يأ - توملا ضرم

 كلذ ىنعم ناك «ةكرتلا نم ءافيتسالا يف ةحصلا نويد باحصأ ضرملا نويد باحصأ كراش

 ال هيلع ةرصاق ةجح هرارقإ نأ عم ةحصلا نويد باحصأ ىلإ توملا ضرم ضيرملا رارقإ ةيدعت
 . هريغ ىلإ ىدعتت

 امهف «نينيدلا نيب اوقرفي ملف «ةيعفاشلا كلذ يف فلاخو ًاضيأ ةلبانحلا بهذ اذه ىلإو

 هللا ىلإ دبعلا اهيف عجري لاح يف تبث ضرملا نيد نأل ؛ءاوس ءافولا قاقحتساو ةوقلا يف مهدنع
 هب رضي امم هريغب وأ هرارقإب بذكلا قيرط نع ةئثرولاب رارضإ هيف ام بكتري الو هيلإ بوتيو ىلاعت

 ,"41"ةكرتلا نم ءافيإلا بوجو يف ءاوس نانيدلاف ءاذه ىلعو .مهقوقح سميو «ةثرولا

 مهتي ال نأ هيلع نيدب توملا ضرم ضيرملا رارقإ ةحصل طرتشي : ةيكلاملا دنعو 2

 قاقحتسا يف ءاوس نانوكيف ةحصلا نيدك احيحص هنيد ناك مهتي مل نإف .204559هرارقإ يف

 .ةكرتلا نم ءافيتسالا

 بوجو يف ءاوس نانثالاف ضرملا نيدو ,ةحصلا نيد نيب قرف ال : ةيرهاظلا دنعو - ١٠١8

 توقرعلا وا هيف كودي ضرمب ضيرملا» :- ىلاعت هللا همحر مزح نبا لاق دقف .ةكرتلا نم ءافولا

 يف ةاباحم وأ ,ةقدص وأ «ةبه نم مهلاومأ يف اوذفنأ ام لكف ءانركذ نم لك لماحلا وأ لتقلل

 )١5550( ةرقفلا »1/ا/21١١1(.

 «ةرهز يبأ انذاتسأل «ثيراوملاو تاكرتلا ماكحأ»و . 7ص .فيفخلا يلع انذاتسأل «نيدلا ةيرظن» )١4551١(

 نم اهب قلعتي امو ةكرتلا»و 0ا/ا*-/”ص ءروكدم انذاتسأل «يمالسإلا هقفلا يف اياصولا» ١-27 ص

 ا .188 .7١1ص ,يكشكلل قوقحلا
 )١5557( "97ص «#ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» .
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 ضعب ءاضق وأ «قتع وأ «ثراوب رارقإ وأ «ثراو ريغل وأ .ثراول كلذ ناك رارقإ وأ «ةيده وأ « عيب

 يف دق ا مامأ سوم ذقن هلك .نكي مل وأ «نيد مهيلع ناك .ضعب نتا

 ءاحصألا اياصوك مهاياصوو ءاللصأ ءيش يف قرف الو «نيميقملا نينمآلا ءاحص ْ
 ,04555قرفأ

 حجارلا لوقلا 4

 ةمذ يف تبث ببس يأب ضرملا نيدف .مهلوقب لاق نمو ةيرهاظلا لوق يدنع حجارلاو
 . ةكرتلا نم هئافيإ قاقحتسا يفو ءةوقلا يف ةحصلا نيدك وهف .هرارقإ ريغب وأ هرارقإب ضيرملا

 بذكلاب ,توملا ضرم يف هنوكل هماهتا ىرن الو ,ةحصلا نيد نيبو هنيب قيرفتلل ًاهجو ىرن الو

 اهيف بوتي لاح يف توملا ضرم ضيرملاف .مهريغب وأ ةثرولاب رارضإلا وأ قوقحلا ءافخإو
 دصق مدعو قدصلا لوق نم هلاح هيعدتست ام ريغب همهتن فيكف .ملاظملا نم للحتيو , يصاعلا

 ؟ريغلاب رارضإلا

 5 "8ص .3قج مزح نبال «ىلحملا» 2 555
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 صال ىمعلل
 تيملا اياصو :ثلاثلا قحلا

 :ديهمت م6

 اهنم ءزج كيلمتب اهيف هتافرصت يأ .هلاومأ ىف هاياصو ثحبملا اذه يف تيملا اياصوب ديرن

 .هتافو دعب فرصتلا اذه ذفني نأ ىلع مهراتخيو مهنيعي نم ىلإ

 ةيصولا مكح انيبف قبس اميف هيلع انملكت نأو قبس -لاملاب هتيصو يأ فرصتلا اذُهو

 ملكتن امنإو ءانه اهيلع مالكلا ديعن الف ,4779نوكت نملو اهب حصت يتلا اهطورشو اهتيعورشمو

 اهددعت ةلاح يف ذفنت اميفو .ذفنت فيك فرعنل ةكرتلاب قلعتت ىتلا قوقحلا نم اهرابتعاب انه اهيلع

 :تيملا اياصو هيف ذفنت يذلا لاملا 65

 دنع هكلمي ناك يذلا لاملا وه اهددعت دنع هاياصو وأ تيملا ةيصو هيف ذفنت يذلا لاملا

 هباجيإ تقو هكلمي ناك يذلا لاملا سيلو .هيف ذفنتو هاياصو هب قلعتت يذلا لاملا وه اذهف .هتافو

 . ةيصولا

 نم هل ىصوملا هقحتسي ام ردق نإ» :- ىلاعت هللا همحر يناساكلا نيدلا ءالع مامإلا لاق

 هلامو هلام ثلثب ىصوأ ول ىتح .ةيصولا دنع هل ناك ام ال توملا دنع هل ناك يذلا هلام وه لام

 لام هل نكي مل ولو .ةئام الإ هل ىصوملا قحتسي ال ةئامثالث تام مويو .فالآ ةثالث ىصوأ موي

 هل ناك ولو .تام موي لاملا ثلث هل ىصوملل يأ  هلف «تام مث ًالام بستكا مث ىصوأ موي

 كيلمت ةيصولا نأ انركذ امل كلذك ناك امنإو .ةيصولا تلطب «لام هل سيلو تامف ىصوأ موي لام

 ريصيو «.هتوم دنع يصوملا كلم ىلع ناك ام هل ىصوملا قحتسيف توملا تقو ىلإ فاضم

 يف هكلمي ام ربتعيف ,.يلام ثلث نالفل توملا دنع لاق هنأك هدنع زّجنملاك تقولا ىلإ فاضملا

 ش ْ , 04179 (هلبق ام ال تقولا كلذ

 .””7”ص الج «يناساكلل «عئادبلا» (41١ه) .اهدعب امو 4١١1931١ تارقفلا )١5574(
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 قحتسا ءاللام بستكاو هل لام الو هلام ثلثب ىصوأ نمو» : ةيفنحلا هقف يف «ةيادهلاو يفو

 .توملا دعب ام ىلإ فاضم فالختسا دقع ةيصولا نأل ؛توملا دنع هكلمي ام ثلث هل ىصوملا

 , (015559(هلبق ال هدعب لاملا دوجو طرتشيف دعب همكح تبثيو

 :نيدلا ءافيإو زيهجتلا دعب ذيفنتلا 9 17

 نم يقابلا ثلث دودح يف هاياصو ذفنتف .هنويد ءافوو هزيهجت دعب نوكي تيملا اياصو ذيفنتو
 كلذ دعب يقب امو» :ةلبانحلا هقف يف «عانقلا فاشك» يف ءاج .نويدلا ءافيإو زيهجتلا دعب ةكرتلا

 نإو ذفنتف «ةثرولا اهزيجت نأ الإ هثلث نم يبنجأل هاياصو ذفنت  نويدلا ءافيإو زيهجتلا دعب يأ
 ,20477«ةكرتلا نم يقابلا عيمج نم ثراول تناك وأ ثلثلا ىلع تداز

 تناك نإو .يبنجأل هنود امف ثلثلاب تناك اذإ ثرإلا ىلع مدقت ةيصولا» :ةيعفاشلا لاقو

 ,0457,ةزاجإلا ىلع تفقوت .ثلثلا ىلع داز امب يبنجأل وأ ّلق امب ولو ثراوب ةصاخ

 ؟يقابلا ثلث يف ذيفنتلا ناك اذامل 6 - 

 لك ثلث يف سيلو  نويدلا ءافيإو زيهجتلا دعب  يقابلا ثلث يف ةيصولا ذيفنت ناك امنإو

 يتلا هتايرورض يف ًافورصم راص دق هنويد ءاضقو تيملا زيهجت تاقفن نم مدقت ام نأل ؛ةكرتلا

 .عرشلا نذإب هثلث يف فرصتي نأ هل ناك يذلا هلام وه ةكرتلا نم يقابلاف ءاهنم هل ّدب ال

 قرغتست نأ لامتحا ىلإ كلذ ىّدأل ةكرتلا لك ثلث يف نوكي ةيصولا ذيفنت نأب انلق ول ءاضيأو
 .24559ةيصولا ببسب ثرإلا نم ةثرولا نامرح ىلإ كلذ يدؤيف «ةكرتلا يقاب عيمج ةيصولا

 ١84 ثرإلا ىلع ةيصولا ميدقتب دوصقملا :

 بيترت ىلع انمالك دنع نويدلا ءافيإ نع رخأتتو ثرإلا ىلع مدقت ةيصولا نإ :انلق نأو قبس

 هذهف «ةنيعملا رادلا هذه نم عئاش ءزجب وأ الثم رادك ةنيعم ةيصولا تناك اذإ :باوجلاو
 , 04570ثرآلا ىلع اهميدقت ىنعم وه اذهو ثرإلا لبق ذفنت ةيصولا

 .١04ص ء6ج؛« انقلا فاشكو )١55557( . ؛44ص «4ج «ةيادهلا» (14555)

 .96ص .يروشسشلل «بيترتلا باتك حرش بيجملا بيرقلا حتف» )١1554(

 ."ص ١9144. ةعبط «يناجرجلا فيرشلا ديسلل «ةيجارسلا حرش» )١4559(

 . "ص ١9144.« ةعبط ,يناجرجلا فيرشلا ديسلل «ةيجارسلا حرش» )١517(
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 ذفني مث ,هلبق ذفنت : يأ «؛ثرإلا ىلع اهميدقت نوكي كلّذكف ؛ةقلطم ةيصولا تناك اذإ امأ

 امك حيحصلا ميدقتلا وه ثرإلا ىلع ةيصولا ذيفنتل ميدقتلا اذهو ,ةكرتلا يقاب يف ثرإلا قح

 ةنيعم ةيصولا تناك نإ :هداز رهاوخ مالسإلا خيش لاقو :لاق مث «ةيجارسلا حرش» بحاص لاق

 يف تناك هعبر وأ هلام ثلثب يصوي نأك ةقلطم تناك نإو  ثرإلا ىلع يأ هيلع ةمدقم تناك

 . مهيلع ًامدقم ال ةثرولل ًاكيرش هل ىصوملا نوكيف ؛ةكرتلا يف اهعويشل ثاريملا ىنعم

 ' داز ةيصولا دعب لاملا داز اذإ هنأ ةثرولا قحك  ةكرتلا يف يأ  اهيف هقح عويش ىلع لديو

 لاح هلام ناك اذإ ىتح ءامهنع صقن صقن اذإو ءهل ىصوملا قحو «ةثرولا قح :نيقحلا ىلع

 ,24579,فلألا ثلث .هلف سكعنا نإو «نيفلألا ثلث هلف «نيفلأ راص مث الثم ًافلأ ةيصولا

 ميدقت ىنعم امأو» :- ىلاعت هللا همحر  لاقف «هعئادب» يف يناساكلا مامإلا هحجر ام اذهو

 ىصوملا ىلإ هعفدب أدبيو ةكرتلا نع لزعيو ثلثلا جرخي نأ هانعم سيلف «ثاريملا ىلع ةيصولا

 هل ىصوملا نيبو ةئثرولا نيب نوكت نيدلا ءاضق دعب ةكرتلا نأل ؛ةثرولا ىلإ ناثلثلا عفدي مث .هل

 ىصوملا قحتسي ال ةثرولا نم دحاو هنأك قاقحتسالا يف ةثرولا كيرش هل ىصوملاو «ةكرشلا ىلع

 امهدحأ مدقي ال ًاعمامهضرف نوكيو .هيثلث ةثرولا هنم قحتسيو الإ رَّك وأ ّلق ًائيش ثلثلا نم هل
 «ًاعيمج ةئرولاو هل ىصوملا ىلع كلهي ةمسقلا لبق ةكرتلا نم ءيش كله ول ىتح رخآلا ىلع
 ىلع ىقبي يقابلاو ءنيقحلا ىلع كلهي كلاهلا لب , يقابلا نم ثلثلا لك هل ىصوملا ىطعي الو
 . يقابلا نم نيدلا لك ىفوتسي ضعبلا يقبو ةكرتلا ضعي كله اذإ هنإف «نيدلا فالخب «نيقحلا

 الوأ ةكرتلا ةلمج نم ةيصولا ردك دنت هنأ ثرإلا ىلع ةيصولا ميدقت ىنعم يأ  هانعم امنإو

 ,©9”045عةبصعلل لضافلا رهظيل ًالوأ ضورفلا باحصأ ماهس بسحت امك ةئرولا ماهس رهظتل

 : ثرإلا ىلع ةيصولا ميدقت ىنعم يف حجارلا

 ةيصولاف «ةيجارسلا حرش» بحاص هلاق ام وه ثرإلا ىلع ةيصولا ٍميدقت ىنعم يف حجارلاو

 وأ - ةكرتلا نايعأ نم ةنيعم نيعب ةقلعتم يأ ةئيعم تناك ءاوس ءًلوأ ذفنت نأب ثرإلا ىلع مدقت

 ىلع ةكرتلا نم ىقبي ام مسقي مث ًالوأ ةيصولا جرختف . ةكرتلا يف ًاعئاش ًاءزج يأ  ةقلطم تناك

 .ةيعرشلا مهتبصنأ بسح ةثرولا
 هيلعو مهيلع اهمسقنو ةكرتلا يف ةثرولل ًاكيرش ةقلطملا ةيصولا يف هل ىصوملا انربتعا اذإ امأ

 ىصوملاب اررض ةثرولل اكيرش هرابتعاب ةيصولا ذيفنت نم بولسألا اذه يف نإف «رابتعالا اذه ىلع

 .5ص 1944 ةعبط ,يناجرجلا فيرشلا ديسلل «ةيجارسلا حرش» )١14791(

 , 737” ه ص الج « يناساكلل «عئادبلا» 6 ةذفف)
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 ًافلأ تكرتو نيتخأو جوز نع تيفوتو اهلام ثلثب ةأرما تصوأ ولف .كلذ ىلع ًالثم برضنلو .هل
 هرادقمو اهتكرت نم يقابلاف ,رانيد ةئامثلت اهنويد ةاقوو اهزيهجت تاقفن تناكو .رانيد يتئامو

 نأو .(رانيد (٠0٠4دلا) يقابلا يف ةئرولا عم ًاكيرش هل ىصوملا رابتعاب هانمسق اذإ رانيد ةثامعست
 : يلاتلا وحنلا ىلع هل ىصوملا عم ةيثرإلا هلأسملا هذه لح نوكيف . يقابلا اذه ثلث هل

 لوعتو .ةتس نم ةلأسملا لصأ نوكيف .ناثلث نيتخأللو .فصن جوزللو .ثلث هل ىصوملل
 .مهسأ ةعست نم مهسأ ةئالث جوزللو ءويحأ هقتت ند واهس هل وضوملا دوكي .ةعست ىلإ

 مهسلا بيصن نوكيف ةعست ىلع رانيدا (١٠٠4)لا مسقنو . مهسأ ةعست نم مهسأ ةعبرأ نيتخأللو
 .رانيد )3٠١( هل ىصوملل نوكيف .رانيد )١١١( دحاولا

 رانيد (400)لا نم هبيصن نوكيف .ًالوأ هل ىصوملا قح انجرخأو ,ًالوأ ةيصولا انذفن اذإ امأ
 .ةثرولا ىلع مسقت رائيد )٠٠١( وهو يقابلاو ءرانيد )٠"( يأ .اهثلث

 ىلع ةيصولا ميدقت ىنعم نم رهاظلا وهو .هل ىصوملل عفنأ ةيصولا ذيفنت يف بولسألا اذهو

 ىلع ةكرتلا نم ىقبي ام مسقي مث .هقح هل ىصوملا ءاطغإو الوأ اهذيفنت ىنعملا ذإ .ثرإلا

 هلوق يهو ةثرولا ةبصنأ ركذ دعب تءاج يتلا ةميركلا ةيآلا قسن هحجرن يذلا اذهل دهشيو . ةثرولا

 قح جارخإ دعب ثاريملا نم مهقح نوطعي ةثرولاف ,4نيد وأ اهب ىصوي ل ىلاعت
 . ةكرتلا نم نينئادلاو هل ىصوملا

 :014577ةيصولا ذيفنت لبق هل ىصوملا هقحتسي ام ةفرعم 0١

 ال ىتح اهذيفنتب ءدبلا لبق ةيصولا بجومب ةكرتلا نم هل ىصوملا هقحتسي ام ةفرعم بجيو
 .هباجيإ يف يصوملا هركذ ام ىلإ عجري هقحتسي ام ةفرعم نأ كش الو .هقح نم رثكأ وأ لقأ ىطعي
 ةكرتلا نم هل ىصوملا قاقحتسا ةفرعم يف لاكشإ الف ءالثم رادك ةنيعم ًانيع هب ىصوملا ناك اذإف
 ةكرتلا ثلث نم جرخي يذلا اهنم رادقملاف الإو ردا كلف نست حرخت تناك نإ رادلا هذه وهو
 .اهلك

 ةكرتلا يف ًاعئاش اءزج ركذي امذإو ةنيعم نيعب هب ىصوملا ددحي ال دق يصوملا نكلو
 .هل ىصوملا قاقحتسا ةفرعم يف لاكشإ ال ةلاحلا هذه يفو ءاهعبر وأ اهسمخك

 ةددحم اهنكلو ةكرتلا يف ةعئاش ءازجأ وأ ءزجب الو ةنيعم نيعب ٍصوي مل اذإ امأ 041
 نم مهبم ءيشب ىصوأ امنإو «ةكرتلا نم ةئ ةئاملاب ةسمخب وأ اهرشعب وأ ةكرتلا سمخب لوقي نأك

 ."”ه-34ص ."ج «ينغمل اذ (1 الر
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 ؟ةلاحلا هذه ىف هل ىصوملا قاقحتسا فرعن فيكف «ةكرتلا

 : ىلاتلا وحنلا ىلع باوجلاو

 : مهس هب ىصوملا :ًالوأ لحنا

 نع يور امل (سُدسلا) وه نالف هقحتسي ام نإف . مهسب نالفل تيصوأ : يصوملا لاق اذإ
 ؛«سدسلا دع يبنلا هاطعأف هلام نم مهسب لجرل ىصوأ الجر نأ» : هنع هللا يضر - دوعسم نبا

 امك هيلإ ةيصولا فرصنتف .ةيواعم نب سايإ لاق امك (سدسلا) ينعي برعلا مالك يف مهسلا نألو

 مهس لقأ سدسلا نألو ؛ةباحصلا يف امهل فلاخم الو .دوعسم نباو يلع لوق هنألو ؛هب ظفل ول

 ,©4579هيلإ ةيصولا فرصنتف ةبارق وذ هثري ضورفم
 :لاملا نم هوحن وأ ءزج هب ىصوملا :ًايناث لاك

 رج هل ىسوملا هقححسي دلال .هلام نم ءيش وأ بيصن وأ ظح وأ ءزجب نالفل ىصوأ نإو

 ظح وأ ءزجب ىصوأ نإو» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق « « مهتئيشمو مهيأر بسح ةئرولا هل هيطعي ام

 ةفينح وبأ لاق هبو .ًافالخ هيف ملعأ ال .اوؤاش ام ةث ةثرولا هاطعأ هلام نم ءيش وأ بيصن وأ

 .057*مهريغو رذنملا نباو يعفاشلاو
 :ةثرولا دحأ بيصن لثم هب ىصوملا :ًاثلاث 6

 يف نيواستم اوناك نإ مهدحأ لثم هل ناك همسي ملو هتئرو دحأ بيصن لثمب هل ىصوأ اذإو

 اذه هبيصنب هل ىصوملا لخديو ءابيصن مهلقأل ام لثم هل ناك هيف نيفلتخم اوناك نإف «ثاريملا

 .09ساسألا اذه ىلع ةكرتلا مهيلع مسقتو «ةئرولا عم

 :ثري ال نم بيضن لثم هب ىصوملا :ًاعبار 5

 هنبا بيصن لثمب هل يصوي نأ لثم ثاريملا يف هل بيصن ال نم بيصن لثمب ىصوأ نإو

 . هثاريم نع بوجحم وهو هيخأ بيصن رادقمب وأ «هنيدل افلاخم وأ ًاقيقر هنوكل ثري ال نمم وهو

 ءيش ال هلثمف هل بيصن ال يصوملا هركذ نم نأل ؛هل ىصوملل ءيش ال ةلاحلا هذه ىفف

 ” يي

 . "١ص ."5ج «ينغملا» )١451/0( 1 . ١3ص ."5ج «ينغملا» )١451/4(

 .0”7 ص ."5ج «ينغملا» ١( 451 . 39ص (5ج «ينغملا» )١45395(
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 : ةددعتملا اياصولا ذيفنت 2 7

 ىدحأ نم ةزاجإ نود اهلك تذفن ةكرتلا ثلث نم حجرخت اهلكو ةددعتم اياصوب ىصوأ اذإو

 ءرشعلاب رخآلو «نمثلاب نالفل ىصوأ ول امك ةئثرولا اهزاجأو ةكرتلا ثلث ىلع تداز اذإ كلذكو
 اغار هل ىصوم ءالؤهل فاضأ ولو .ةكرتلا ثلث نم جرخت اهنأل ؛لفنت اهلكف هسا رخآلو

 .اهعيمج تذفن اياصولا هذه ةثرولا زاجأو .سمخلاب هل ىصوأو

 :اياصولا محازت |١

 وأ «ثلثلا ىلع اهنم دئازلا ةثرولا زجي ملو .ةكرتلا ثلث اهب قاضو اياصولا تددعت اذإو
 اهددعت اياصولا محازتب دوصقملاف .اياصولا نيب محازت دجوي انهف .ةكرتلا اهب تقاضو اهوزاجأ
 .نيدلا ءافيإو زيهجتلا دعب ةكرتلا ثلث وه لاملا اذه ناك ء ءاوس يح اهذيفنتب ةكرتلا ءافو مدعو

 .ةثرولا ةزاجإ نم مغرلاب نيدلاو زيهجتلا دعب اهلك ةكرتلا وه لاملا اذه ناك وأ

 : ةمحازتملا اياصولا عاونأ - 4

 اهلك نوكت وأ .ثلثلا نالفلو نالفل يصوي نأك دابعلل اهلك نوكت نأ امإ ةمحازتملا اياصولا
 ول امك دابعللو هلل نوكت وأ .روذنلل اذكبو .جحلل اذكبو ,ةاكزلل لاملا نم اذكب يصوي نأك هلل

 . هلام ثلثب دجسم ءانبلو هلام عبرب نالفل ىصوأ

 : ةفلتخملا اهعاونأب ةمحازتملا اياصولا ذيفنت ةيفيك

 :دابعلل اياصولا تناك اذإ : ًالوأ

 زجي ملو .هعبرب ورمعلو .هلام فصنب ديزل ىصوأ ول امك دابعلل ةمحازتملا اياصولا تناك اذإ

 فرعتو ءهتيصو ماهس ةبسنب امهنيب مسقي (زيهجتلا دعب) ةكرتلا ثلث نإف ,«ثلثلا ىلع داز ام ةثرولا

 انتلأسم يف وهو ءاهل طيسبلا فعاضملا جارختساب مهل ىصوملا ةبصنأ جراخم ديحوتب ماهسلا هذه
 ةثالث امهعومجمو .(مهس) عبرلا بحاضلو .(نامهس) فصنلا بحاصل نوكيف .(ةعبرأ)

 بحاصل مهسو فصنلا بحاصل نامهس نوكيف «ةثالث ىلع ةكرتلا ثلث مسقنف .مهسأ
 (01 دام رلا

١ 6 

 اهريغ نم ال نيعلا كلت نم همهس ذخأي هنإف .ةنيعم نيعب ةيصو مهل ىصوملا دحأل ناك اذإو

 , 045750 يصوملا ةبغرل ةاعارمو اهب هقح قلعتل

 . 46ص .5ج «ينغملا» )١5518(

 .؟!ل١ ص ء.روكدم مالس دمحم انذاتسأل «يمالسإلا هقفلا يف اياصولا» )١451/4(
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 :ىلاعت هلل اياصولا تناك اذإ :ًايناث دب ١

 :دحاو عون نم تناك اذإ أ

 ةاكزلاك ضئارفلاب اهلك تناك نأب دحاو عون نم يهو .ىللاعت هلل اهلك اياصولا تناك اذإف

 هذه يفف . ءارقفلا ىلع فرصلاو .دجسملا ءانيو عوطتلا جحك اعوطت اهلك تناك وأ . جحلاو

 اهماهس تناك اذإ اهماهس ةبسن ىلع ةّصاحملاب اهنيب ءاهذيفنتلت صصخملا لاملا مّسقُي ةلاحلا

 . يواستلاب اهنيب لاملا مسقيف .ماهس اهل ركذت مل نإو .ًالثم ثلثلاو عبرلاك ةمولعم

 عبتي ةاكزلا دعب يقابلاو .ىلاعت هللا قح عم ريقفلا قح قلعتل اهريغ ىلع ةاكزلا مدقت : ليقو

 . ماهسلا ملعت مل نإ يواستلاب وأ ءاهماهس تملع اذإ اهماهس ةبسن ىلع ةّصاحملاب ةمساقملا هيف

 .2483يصوملا همدق ام اهنم مدقيف «لفاونلاب اياصو اهلك تناك اذإ :ليقو

 : هلل اياصولا تناك اذإ :ًاثلاث_

 : ةفلتخم عاونأ نم يهو - ب

 بجاولا) تابجاولا مث .ضئارفلا تمدق ةفلتخم عاونأ نم يهو ىلاعت هلل اياصولا تناك اذإو

 اياصولا تلطب هلك لاملا ضئارفلا تدفنتسا اذإف «تاعوطتلا مث «(ةيفنحلا دنع ضرفلا ريغ
 ولف , (01541)هذعب ام عم عون لك يف اذكهو « ضئارفلا لعب امل فرص ءيش يقب نإو .ىرحخألا

 .جحلا ةيصوب أدبيف .ءارقفلل رانيد اذكو «ةيحضأ رانيد اذكو . ضرفلا جحل رانيد اذكب ىصوأ

 يقب نإو «(ةيفنحلا دنع ةبجاو يهو) ةيحضألاب ةيصولا تلطب ةكرتلا ثلث اهذيفنت قرغتسا نإف
 . ءارقفلا ىلع قفنأ ةكرتلا ثلث نم ءيش يقب نإف «ةيحضألا ىلع فرص ءيش ةكرتلا ثلث نم

 :دابعللو هلل اياصولا تناك اذإ :ًاعبار . #١١٠١

 ْمسَق «ءارقفلل ثلثلابو ةاكز نم هتاف امع ًاضوع سدسلابو عبرلاب نالفو نالفل ىصوأ ول امك

 رادقم يصوملا نيبي مل اذإو .ةيصو لك ماهس ةبسنب يأ  ةّصاحملاب اهذيفنتت صصخملا لاملا

 , 04589 يواستلاب اعيمج اهنيب مسك ةيصو لك يف هب ىصوملا

 .1487-1487ص ءيكشكلل «قوقحلا نم اهب قلعتي امو ةكرتلا» )١5180(

 . 187١"ص «,يكشكلل «قوقحلا نم اهب قلعتي امو ةكرتلا» )١1541(

 . 4!ل1ص ءروكدم مالس دمحم انذاتسأل «يمالسإلا هقفلا يف اياصولا» (1558١؟)
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 :ةكرتلا ةمسقب ةيصولا ذفنت له

 يصوي نأب نيعم هجو ىلع هتثرو ىلع هتوم دعب هلاومأ ةمسقب ءاصيإلا ىلإ يصوملا دمعي دق
 ؟ةيصولا هذه ذفنت لهف .هثاريم ردقب ثراو لكل ةنيعم ةميقو ةنيعم نيعب مهنم لكل

 ءاج دقف «ةيعفاشلا دنع حوجرم لوق يفو «ةلبانحلا دنع نيلوقلا دحأ يف .معن :باوجلاو
 حصت نأ لمتحا هبيصن ردقب هلام نم نيعمب لكل ىّصو نإو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» 7

 نأل ؛ةزاجإلا ىلع هتيصو فقت نأ لمتحاو .نيعلا يف ال ردقلا يف ثراولا قح نأل ؛ةيصولا

 يف زوجي اال هقح ردق يف ثراولا قح لاطبإ زوجي ال امكف ءاحيحص اضرغ نايعألا يف
 , 014545 هنيع

 فصن نم ًاعاشم هتصح ردقب ثراو لكل ةيصولاو» : ةيعفاشلا هقف يف «جاتحملا ةياهن» يفو

 ردق يه نيعبو  ةيصولا نودب يأ  اهنودب كلذ قحتسي هنأل ؛وغل .هضرف بسحب امهوحنو عبرو

 :(يناثلا لوقلاو) .نايعألاب ضارغألا فالتخال حصألا يف ةزاجإلا ىلإ رقتفتو ,ةحيحص هتصح

 , 045859, ةزاجالل يأ - كلذل رقتفت ال

 :ذفنت ال ةيصعمب ةيصولا 9-7

 ولف .روجفلاو قسفلل وأ ءرمخلا برشل راد ءانبب ىصوأ ول امك زوجت ال ةيصعمب ةيصولا

 ؟هذُه هتيصو ذيفنت زوجي لهف ءاهيلع ًاّرصم تامو ةيصعمب ىصوأ

 باب نمو .مثإلاو ةيصعملاب ةكراشم اهذيفنت نأل ؛ةيصولا هذه ذفنت ال ءال : باوجلاو

 ىصوأ يأ .ةيصعمب ةيصولا تلطبو» :ةيكلاملا هقف يف ريدردلل «ريغصلا حرشلا» يف ءاج

 رمخ هب ىرتشي لامب هتيصوك اوؤاش ام لاملاب ةثرولا لعفيو ,ةلطاب ةيصولاف ءاهلعفب وأ اهلامب
 ضرأ يف ادجسم ينبي وأ ءأملظ ًاسفن لتقي نمل - هب ىصوملا لاملا عفد يأ  هعفد وأ « برشيو

 .24589(عخلإ . . .رصم ةفارقك ىتوملل ةسبحم

 ؟رارضلا ةيصو ذفنت له

 نأ دعي ىلاعت لاق ,زوجت ال ةثرولاب رارضإلا يصوملا اهب دصقي يتلا يهو ءرارضلا ةيصو

 )١1404( "ص .5ج «ينغملا» . )١4344( 44ص 57ج «جاتحملا ةياهن» .

 )١13486( 557ص .؟ج .ريدردلل «ريغصلا حرشلا» .
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 هللاو هللا نم ةيصو ٌراَضُم َريغ نيد وأ اهب ىّصوُي ةيصو دعب نم . . .» :ةثرولا ضعب ةبصنأ ركذ

 . ةيصولا قيرط نم ةئرولاب رارضإلا نع يصوملا ىهنت ةميركلا ةيآلا هذهف ,7*040 هيكح ٌعيلع
 هجول ال ثلثلاب يصوي نأ : (هريسفت) يف يزارلا مامإلا اهركذ يتلا رارضلا ةيصو روص نمو

 ,0043549ةئرولا قوقح صيقنت ضرغل نكل « ىلاعت هللا

 يف مكحلا نأل ؛ايندلا ماكحأ يف ذفنت نكلو «ةنايد زوجت ال -رارضلا ةيصو - ةيصولا هذهو

 «باقعلا مثإلا عمو ما ةثرولاب رارضإلا هتيصوب لصق نمف «رئارسلا ىلوتي هللاو ,رهاظلاب ايندلا

 هثراو دلول ىصو نإو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج ءايندلا يف ذفنت هتيصو تناك نإو

 هلوق يف سوواط لاق . ىلاعت هللا نيبو هنيب اميف زجي مل ثراولا عفن كلذب دصقي ناك نإف ءحص

 يأ - هتنبا ديري وهو هتنبا دلول يصوي نأ :لاق «امثإ وأ ًافنج ٍصوُم نم فاخ نمفإ» : لجو زع

 . "4880 رئابكلا نم اهب رارضإلاو ةيصولا يف فنجلا :سابع نبا لاقو .- هتنبا عفن

 ٠7 ةيصولا ليدبت زوجي ال :

 اريج كرت ْنِإ ٌتوملا مكدحأ رضحخ اذإ»» :ىلاعت لاق «ةيصولا ليدبت زاوج مدع لصألا

 همثإ امنإف ءهعمس امدعب هلّذَي نمف «.نيقتملا ىلع ًاقح فورعملاب نيبرقألاو نيدلاولل ٌةيصولا

 . 014580 هيلع عيمس هللا نإ :ةتولذيي نيذلا ىلع

 ام فالخ دهشي نأب دهاشلا لبق نم ةيصولا ليدبت «هلَّذب نمف# : ىلاعت هلوقب دوصقملاو

 نأب ةيصولا لدبيف «هتيصو ذيفنتل يصوملا هبّصن يذلا يصولا وأ ,.يصوملا ةيصو نم هعمس

 يذلا هجولا ريغ ىلع ةيصولا ذفني نأب يضاقلا وأ , يصوملا هب ىصوأو هدارأ ام ريغ ىلع اهلعجي
 ْ ١ ,04550(يصوملا هب ىصوأ

 ؟هتيفيكو ةيصولا ليدبت زوجي ىتم 6-١

 ٌروفغ هللا ْنِإ .هيلع َمْنِإ الف مهنيب حلصأف .مثإ وأ ًافنج صوم نم فاخ ْنَمَقظ : ىلاعت لاق
 هجو ىلع ةيصولا يف قحلا نع ليملا :ةميركلا ةيآلا يف فنجلاب دارملاو , 240574 ميحر

 .دمعلا هجو ىلع قحلا نع ليملا مثإلاب دارملاو ءأطخلا

 )1١4545( ةيآلا :ءاسنلا ةروس] ؟١[. )١5587( 3750©ص «9ج «يزارلا ريسفت» .

 )١155484( .الص .5ج «ينغملا» )١5549( ناتيآلا :ةرقبلا ةروس] 2348٠ ١41[.

 )١155940( .©ج هرانملا ريسفت» 59ص « هج «يزارلا ريسفت» ,.159ص .١ج «صاصجلا ريسفت» ص١ ١4 .

 )١5591١( ةيآلا :ةرقبلا ةروس] 1415[.
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 يصوملا لاوحأ نم هل رهظي امب ًامثإ وأ ًافنج صوم نم عقوت نم :ةميركلا ةيآلا ىنعمو
 «ةثرولا نع ثاريملا فرصو هتيصو يف روجلا ديري يصوملا نأ هنظ ىلع هعم بلغي امم هلاوقأو
 هظعو ىلإ ردابي نأ يصوملا نم هعقوتو كلذ فاخ نم ىلعف «ثاريملا نم مهقوقح صاقنإ وأ
 .لدعلاو قحلاب ةيصولا ىلإ ةرئاجلا هتيصو ءاضمإ يف همزع نع هدريل ؛كلذ لعفي ال نأب هحصنو

 نع هّدر ىلإ ىعسي نأ يصوملا نم مثإلاو فنجلا فاخ نم لك بطاخت ةميركلا ةيآلاف
 .كلذ

 جوزل لاملاب يصوي نأ قحلاو لدعلا ىضتقم نع اهب جورخلاو ةيصولا يف روجلا روص نمو
 صخش ىلإ يصوي وأ «ثاريملا يف اهبيصن ىلع ةدايز هتنبا ىلإ لاملا فرصيل هتنبا دلول وأ هتنبا

 .هرقفو هتجاح عم ثراولا ريغ هبيرق كرتيو ديعب
 ملع نم ىلعف «ةرئاجلا هتيصو ىلع ًاّرصم تامو يصوملا عم داشرإلاو حصنلا عفني مل اذإو

 ليدبتل ةثرولا نيبو مهنيب وأ ء.مهل ىصوملا نيب حالصإلاو حلصلا هجو ىلع لخدي نأ كلذب
 ًارييغتو اليدبت كلذ مزلتسا نإو هحالصإ يف حلصملا ىلع مثإ الو .لدعلا ىلإ روجلا نم ةيصولا
 مهب قلعتي نم اضربو ةحلصمب ةدسفم ةلازإو .قح ىلإ لطاب ليدبت هنأل ؛ةيصولا يف
 و / (ةلافكدف] لإ

 .هج «يبطرقلا ريسفت) 237١ « ص ١2ج «يرشخمزلا ريسفت» .ل1ا/١ضص ١2ج «صاصجلا يت ىف

 .الا ص كج « يبرعلا نبال «نآرقلا ماكحأ» .ه5-هه ص 71ج «يسولآلا سفن 21717١ ص

 5 فر



 توا رمل

 (ثاريملا) ثرإإلا : عبارلا قحلا

 :ةغللا يف ثاريملاو ثرإلا 84

 . 055ثاريملا :ثرإلا :روظنم نبال «برعلا ناسلد لقاءا

 .©45*ةًائاريمو ةثارو هثري هابأ نالف ثرو :ًاضيأ هيف ءاجو

 : ثاريملاو ثارتلاو ثرإلاو ثرولاو .اثرإو اًبرو هثرأ يبأ نم ءيشلا تئرو :اضيأ هيف ءاجو

 , 0452و ام

 .©04149ثاريملا :ثرإلا :«طيسولا مجعملا» يفو

 , 30453 هتوم دعب هلام هيلإ راص : ةثاروو ائرو هئري : هنعو هنم لاملا نالف ثرو :اضيأ هيفو

2 0 5 
 نم مهضعب ثرو :اوئراوتو . ثرإلا : ثاريملاو .ثرو ام : ثاريملا : اضيأ هيفو

 (ة554)
 . صعب

 :ايزإ لاملا اذه ناسف ءيحلا ىلإ تيملا لام لاقتنا : ينعي ثرإلاف ءاذُه ىلعو

 .ثرإلا هيلع قلطي ام ىلع قلطي ثاريملاو

  1١751حالطصالا يف هملعو ثاريملاو ثرإلا :

 "4 ا لباقلا هقحو هلام ىف ببس وأ انسب تيملا ىلإ يمتنملا ةفالخ ثرإلا

 . عرشلا مكحب هلام يف تيمهل يحلا ةفالخ هنأب هفيرعت نكميو

 .7؟١3ص جا .روظنم نبال «برعلا ناسلو ١1555٠( ١4ص 23ج «ءروظنم نبال 6«برعلا ناسلو 045945

 .١؟ص « ١ج «طيسولا مجعملا»و )١1:545( .؟9؟ص جا «روظنم نبال «برعلا ناسلو )١15956(

 . 3١786 ص 27ج «طيسولا مجعملا» )١55944( . 74١٠ص ء؟ج «طيسولا مجعملا» 1١459490(

 . 4' ص «يناجرجلا فيرشلا ديسلل ةيجارسلا حرش ىلع يرانفلا ةيشاحد )١499(
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 نم هلوصأو هدعاوقب فرعي ملع وه ,ضئارفلا ملع ىمسيو ,حالطصالا يف ثاريملا ملعو
 . 24 *)تيملا ةكرت يف ةثرولا نم دحاو لك قحو .ثري ال نمو ثري

 :ثحبلا جهنم ١

 نم يقابلاف هاياصو تذفنو «هنويد تيضقو «هربق يف هتاراومو هنفد ىتح تيملا زيهجت مت اذإ

 فقوت نود عرشلا مكحب هلاومأ يف هنوفلخي نيذلا تيملا ةثرو مهو اهيقحتسم ىلع عزوي ةكرتلا

 ثاريملا ناكرأ تققحت اذإ اذه لكو .مهرايتخاو ةثرولا اضر ىلع الو هرايتخاو تيملا اضر ىلع

 .هل عرشلا ريدقت بسح ةكرتلا نم هقحتسي ام ثراو لك ذخأيف .هعناوم تفتناو هطورشو هبابسأو

 : يلاتلا وحنلا ىلع بلاطم ىلإ ثحبملا اذه مسقن ءاذه ىلعو

 .ثاريملا ناكرأ :لوألا بلطملا

 . ثاريملا بابسأ : يناثلا بلطملا

 .ثاريملا طورش :ثلاثلا بلطملا

 .قاقحتسالا يف مهبيترتو ةكرتلل نيقحتسملا فانصأ : عبارلا بلطملا

 .ضورفلا باحصأ ثاريم :سماخلا بلطملا

 .ةيبسنلا ةبصعلا ثاريم :سداسلا بلطملا

 .(قتعملا) ةيببسلا ةبصعلا ثاريم :عباسلا بلطملا

 .قتعملا ةبصع ثاريم :نماثلا بلطملا

 .درلا باحصأ ثاريم : عساتلا بلطملا

 . ماحرألا يوذ ثاريم :رشاعلا بلطملا

 .ةالاوملا ىلوم ثاريم :رشع يداحلا بلطملا

 ا ا علل ا
 نإو .ضوبقم ؤرما ينإف سانلا اهوملعو ضئارفلا اوملعت» : لَك لاقف هميلعتو ثاريملا ملع ملعت ىلع

 يبأ نعو .«امهنيب لصفي نم نادجي الو ةضيرفلا يف نانثالا فلتخي ىتح نتفلا رهظتو ضبقيس ملعلا

 وهو . ىسني ام لوأ يهو مكنيد نم اهنإف ضئارفلا اوملعت» :لاق ٍةي هللا لوسر نأ  هنع هللا يضر  ةريره

 « ؟ج «ريدردلل هريغصلا حرشلا ىلع يواصلا ةيشاح» :«ىسنيو يتمأ نم عزني ملع لوأ وهو «ملعلا فصن

 . 5الا/ص
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 .ريغلا ىلع بسنلاب هل رقملا ثاريم :رشع يناثلا بلطملا

 . (ةكرتلا) لاملا عيمجب هل ىصوملا :رشع ثلاثلا بلطملا

 .لاملا تيب :رشع عبارلا بلطملا

 .«نيببسب» نيفصوب ثرإلا :رشع سماخلا بلطملا

 .ثاريملا لئاسم لح ةقيرط :رشع نماثلا بلطملا

 لوألا بلطملا

 ثاريملا :ناكرأ

 :ةثالث ثاريملا ناكرأ 7

 «ثرومو .ثراو :ةثالث  ثاريملا يأ هناكرأو» :نيدباع نبال «راتحملا در» يف ءاج
 , 00147: 76«ثورومو

 بجحلاك عنامل ثري مل وأ اعف ثرو ءاوس ةيروملا ثري نأ قحتسي يذلا وهو :ثراو : ًالوأ

 .- هنم ىوقأ ثراوب ثاريملا نع ًابوجحم هنوكل يأ

 . هلم ثري نأ هريغ قحتسي نم وهو :ةيروم : ًايناث

 «ثارتلا وأ .ةكرتلا : ىمسيو ثراولا هلع هثروو فروعلا هكرتي يذلا ءيشلا وهو :ثوروم : ًاثلاث

 . ثاريملا وأ

 يناثلا بلطملا

 ثاريملا بابسأ

 : ةثالث ثاريملا بابسأ 2-7

 ءمحرلا :ةثالث ثراوتي اهب يتلا بابسألا» :- ىلاعت هللا همحر - يسخرسلا مامإلا لاق

 )١1470( /ها/ص 57ج هراتحملا در» .
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 : ةلبانحلا هقف ىف «عانقلا فاشك» ىف ءاج «ةبارقلا (محرلاب) دوصقملاو .7'"214«ءالولاو حاكنلاو

 ."15«قتع ءالو :ثلاثلاو .حاكن :يناثلاو .ةبارقلا وهو محر :طقف ةثالث ثراوتلا بابسأو»

 حاكنبو 0 :ةثالث دحأب ثرإلا قحتسيو» :ةيفنحلا هقف يف «راتخملا ٌردلا» يفو

 لك نأ ىنعي (ةثالث دحأب) : هلوقو : نيدباع نبا لاق .لوقلا اذه ىلع اميل «ءالوو . حيحص

 لوصح يفاني الف ءاهضعب وأ ةئالثلا عامتجا مزلي ال هنأ ىنعمب .قاقحتسالل ةلع اهنم دحاو

 يقابلاو ةيجوزلاب فصنلا جوزلا اهنم ثريف ءمع تنب يه ةجوزك اهنم نينثاب قاقحتسالا
 انلنفل] بيص لاب

 :- ةبارقلا يَ محرلا :ًالوأ 150

 لوصألاو ,دالوألاك عورفلا : لمشتو .ةدالولاب ثراولاو ثروملا نيب ب ةيبسنلا ةلصلا يهو

 ماحرألا يوذ ًاضيأ لمشتو .٠ . مهينبو مامعألاو ةوخالاك يشاوحلا ًاضيأ لمشتو .دجلاو بالاك

 , 047: تانبلا ينبو لاوخألاك

 : حاكنلا :ًايناث 6

 نيجوزلا دحأ تام اذإف « حيحصلا حاكنلا وه نيجوزلا نيب ثرإلل اببس نوكي يذلا حاكنلا

 دنع حاكنلا دقع ناك اذإ ءهدعب وأ لوخدلا لبق توملا ناك ءاوس هرخألا هثرو حاكنلا اذه يف
 . يعجر قالط نم ه ةدتعملاك ايكحوا ةكيقح ةَف ًامئاق امهدحأ ةافو

 : ءالولا :ًاثلاث 5

 : ناعون وهو

 . ةمعن ءالو وأ ةقاتع ءالو : (لوألا) |

 , 304 90ةالاوم ءالو : (يناثلا)

 : ةقاتعلا ءالو : لوألا عونلا 7

 وهو «قتعأ نمل ءالولا» 6 يئاااا اوو يجمل حا رج رج

 .047<ص « ؟ج «عانقلا فاشكو ةهدقكس) 8١7١ص 255ج ء يسخرسلل «طوسبملا» (17 5

 . ؛ ١ص «.يكشكلل «نراقملا ثاريملا» )١470١68( .ا/57؟ص «.5ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» 2(
 ص ؛«ي ) ( ص ا «ج (

 .ال"7؟ص .5ج «راتحملا در» ء8*1ص 259ج .يسخرسلل «طوسبملا» )١5170(
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 اذه هيلإ يمتني نمو «قيتعلا عم نوئري ءالؤهف ءامهتبصع :و ةقتعمل 4 و وتعمل 1 أ ءالولا اذهب ثريو

 , 017: ًاقيتع هنوك ثيح نم قتعمل أ قيتعلا ثري الو .ءالو وأ بسنب قيتعلا

 :ةالاوملا ءالو : يناثلا عونلا 4

 دنع ببسب سيلو .ةيفنحلا دنع ثاريملل ببس وهو ةدقاعملاو فلحلا ببسب ناك ام وهو

 مل هنأ ةيفنحلا ةجحو .مالسإلا لوأ يف ًاذفان ناك نأ دعب خسن هنأ روهمجلا ةجحو .روهمجلا
2.4 . 5 

 , 018ثاريملا ىف ماحرألا يوذ نع هتبترم ترخا امنإو خسني

 تنأ :رخآل بسنلا لوهجم صخش لوقي نأ :ةيفنحلا دنع ةالاوملا ءالو ةروصو 84

 ىمسيو ءائراو لباقلا ريصيف .تلبق :رخآلا لوقيو .تينج اذإ ينع لقعتو تم اذإ ينئثرت يالوم

 ثروو «هلبقو كلذ لثم لوألل لاقو بسنلا لوهجم اضيأ رخآلا ناك اذإو .ةالاوملا ىلوم اذه

 . (اهبجوتست ةيانج بكترا اذإ ةيدلا هنع عفد يأ) هنع لقعو هبحاص امهنم لك

 دقعناو هنم كلذ ّحص هالاو مث لجر دي ىلع لجرلا ملسأ اذإ :لوقي يعخنلا ميهاربإ ناكو

 دقع ةحصل ًاطرش هدي ىلع مالسالا سيل :لاق يسخرسلا مامإلا نكلو .ةالاوملا دقع امهنيب
 طرشب سيل بسنلا لوهجم يلاوملا صخشلا نوكو .ةداعلا ليبس ىلع هيف ركذ امنإو ةالاوملا

 , "1 ©ةيفنحلا ضعب دنع هب ثاريملا لوصحو ةالاوملا دقع ةحصل

 لعف امك ثاريملا بابسأ نم هوربتعاو (ةالاوملا ءالو)ب ةيرفعجلا لخأ دقو >6

 2410 (ةريرجلا نامض ءالو) ب ًاضيأ هنومسيو 22047"! ةيفنحلا

 :اهيلع قفتملا ثاريملا بابسأ 01

 : يه ثاريملا بابسأ نم ءاهقفلا نيب هيلع قفتملا نأ نّيبتي هانركذ اممو

 . ثرإلل ةبجوملا ةبارقلا ةجرد دودح يف اوفلتخا نإو :ةبارقلا أ

 . حاكنلاو - ب

 .8ص «ةيجارسلا حرش» «١04ص .؟ج «عانقلا فاشك» «١١ص «بيترتلا باتك حرش» )١1470(

 . 73"ص .5١ص .يكشكلل «نراقملا ثاريملا» 4-١١. ص «ةيجارسلا حرش» (14708)

 )١4109( 9ص «ةيجارسلا حرش» .

 )١1417٠١( ءيلحلل «ةيصخشلا لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألا» ,757 نص «عفانلا رصتخملا» ص١5 .

 )١47/11( 7595ص ١2ج «ةيقشمدلا ةعمللا حرش ةيهبلا ةضورلا» .
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 ب . ةقاتعلا ءالو  ج

 .روهمجلا دنع ثاريملل ببسب سيلو «ةيرفعجلاو ةيفئحلا دنع ببسم وهف ةالاوملا ءالو امأ

 اهتيببس يف ءاهقفلا فلتخي تيملا ةكرت يف قاقحتسالل ىرخأ ًابابسأ كانه نأ عقاولاو

 .ةكرتلل نيقحتسملا فانصأ ىلع انمالك دنع هنّيبنس امك

 ثلاثلا بلطملا

 ثاريملا طورش

 : ةثالث ثاريملا طورش 2-7“

 : ةثالث - ثاريملا يأ - هطورشو» - ىلاعت هللا همحر  نيدباع نبال «راتحملا ٌدر» يف ءاج

 .ةرغ هيف نينجك ًاريدقت وأ دوقفمك ًامكح وأ ةقيقح ثروم توم -أ

 . لمحلاك ارياف وأ ةقيقح ع هتوم دنع هثراو دوجوو -ب

 , "415 هئرإ ةهجب ملعلاو -ج

 : طورشلا هذه ىلع زاجيإب ملكتنو

 :ثروملا توم :لوألا طرشلا 7 7

 هتايح يف هكلمي ناك امف .هتوم دعب هثرومل ثراولا ةفالخ ثاريملا نأل موهفم طرشلا اذهو

 وأ ًايقيقح توملا اذه ناك ءاوس «ثروملا تومب الإ ةفالخلا هذه ىتأتت الو ءعرشلا مكحب

 ؟ىمكحلا توملا امو ىقيقحلا توملا امف ءايمكح

 :يقيقحلا ثروملا توم 94

 عامسوأ ةيؤرب كلذ تبثيو .اهققحتو اهدوجو دعب اهدقف يأ ةايحلا مدع وه يقيقحلا توملا

 ًايح ناك نم هئري هنأ - ثروملل يقيقحلا توملا مكح يأ  همكحو .ءاضقلا اهب لصتا ةداهش وأ
 طورش ترفاوت اذإ هقحتسمل ثرإلا هب تبثي توملا اذه نأ يف فالخ الو .هتوم تقو هتثرو نم

 ش ,047157هعناوم تفتناو ثاريملا

 .!/688ص كج «نيدباع نبال راتخملا ردلا ىلع راتحملا در» (15715

 .١3ص . يكشكلل «نراقملا ثاريملا» (1471*)

 -7؟56



 :يمكحلا ثروملا توم 56

 هتايح لامتحا عم صخش تومب يضاقلا مكحي نأ وه صخشلل 0 توسملاو

 برحلا رادب دترملا قوحلب يضاقلا مكح ول امك هتايح نقيت عم ًاتيم هرابتعاب وأ 26” دوقفملاك

 . ةدرلا ٍىلع هرارصإو هتدر ءازج لتق مايأ ةثالث لالخ يف بقي مل اذإ هنأل ؟ ؛ مدلا ردهم هنأل ؛ادترف

 هربتعا ادترم برحلا رادب هقاحلب يضاقلا مكح اذإف ءهتّدر ىلع رهاظ رارصإ برحلا رادب هقاحلو

 ."11امكح اتيم هتايح نقيت عم ةفينح وبأ مامإلا

 ١١5 - يمكحلا توملا ذافن خيرات :

 خيرات ن نمو «دوقفملا يف امك هب يضاقلا مكح خيرات نم ًاعقاو يمكحلا توملا رب ربتعيو ءاذه

 نودوجوملا هتثرو 00 ًاتيم ربتعملا صخشلا ثريف ادم برحلا رادب صخشلا قاحلب همكح

 . مكحلا اذه رودص تقو

 :يريدقتلا ثروملا توم 77

 اذهف ءاهيلع ءادتعاب ًاتيم همأ نم لصفني يذلا نينجلل ةبسنلاب نوكي يريدقتلا توملا اذهو
 ببستملا ىلع ةرغلا بوجوو .ةلماكلا ةيدلا رشع فصن اهرادقم ةيد يأ .ةرغ هيف بجت نينجلا

 .ءادتعالا اذه ببسب تام هنأو .همأ نطب ىف ًايح نينجلا رابتعا ىنعي همأ ىلع ءادتعالاب هطاقسإب

 ىلع ءادتعالا ببسب تامو همأ نطب ىف ا ناك هنأ رّدقُي : يأ «هتوم ردقي هنأ كلذ ىنعمو

 .نينجلا يف حورلا خفن لبق ناك مألا ىلع ءادتعالا نأ وأ .طقف هطقسأ امنإو هتمي مل

 : ثراولا دوجو : يناثلا طرشلا 44

 دوجوب طرشلا اذه ققحتيو .ثروملا ةافو تقو يف ض ثراولا دوجو طرشلا اذهب يفنو

 .ثروملا ةافو ةظحل يف ًاريدقت وأ ةقيقح ًايح ثراولا

 ءاريقت ا هدوجو امأو . ةنيبلاب وأ ةنياعملاب هتايح تبثت نأب كلذف ةقيقح اي هدوجو امأ

 اذه ىف ىح هنأ ردقيف .هثروم ةافو تقو همأ نطب ىف ا ناك اذإ نينجلل ةبسنلاب نوكي اذهف

 هل رهظي ملو هدقف ىلع ًاعرش ةررقملا ةدملا تضمو .هتافو الو هتايح الو هناكم فرعي ال يذلاوه دوقفملا )١5171١5(

 .هتومب مكحي يضاقلا نإف .ةدملا هذه يف ربخ

 ."١ص .يكشكلل «نراقملا ثاريملا» )١41/16(
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 لصفنا اذإ امأ .لمحلل ًاعرش ةربتعملا ةدملا ىف ًايح همأ نع لصفنا اذإ كلذ فرعيو .تقولا
 . ثاريملا قحتسي الف «حيحص ريغ ناك هتايح ريدقت نأب فرعيف ًاتيم

 :ثراولا ثرإ ةهج ةفرعم :ثلاثلا طرشلا 988

 «ةبارقلا وه ببسلا له .هثروم نم صخشلا اذه ثرإ ببس فرعي نأ طرشلا اذهب دوصقملاو

 ثاريملل قحتسملا ةفرعمل طرشلا اذهو ؟ءالولا وأ حاكنلا وه ببسلا نأ مأ ؟اهتجردو اهعون امو

 .ةكرتلا نم هقاقحتسا رادقمو .قحتسملا ريغ نم

 عبارلا بلطملا

 :ثاريملا عناومب دوصقملا كرف

 مدع هدوجو ىلع عراشلا بتر ام وه : هانعمو 2« يعضو مكح وهف . عضولا ماكحأ نم عناملا

 ,(04713) هطورش ققحتو هببس دوجو نم مغرلاب مكحلا دوجو

 ثرإلا لوصح عنمت يتلا يه «ثرإلا عناومب وأ ثاريملا عناومب ددصقملاف ءاذه ىلعو

 مغرلاب هثري ال هنإف ًادمع هثروم لتق اذإ بيرقلاك «ءالو وأ حاكن وأ ةبارق نم هببس دوجو نم مغرلاب
 . هثروم لتق ةميرج باكترا وهو ثرإلا نم عناملا دوجول «ةبارقلا» وهو هيف ثرإلا ببس دوجو نم

 :ثرإلل هتيلهأ ثراولا بلسي عناملا ١

 لعجيف .ثرالل هتيلهأ هبلسي امنإو .طقف ثاريملا نم ثراولا عنمي ال ثاريملا نم عناملاو

 ًاقيرفت ثاريملا نم (مورحملا) ب ىمسي اذهلو - ًالصأ دوجوم ريغ هنأك يأ  ءاوس مودعملاو وه
 بوجحملا يف ثرإلا ةيلهأ ءاقب عم هنم هب ىلوأ وه نم دوجول ثاريملا نم بوجحملا نيبو هنيب

 نكلو ةيقاب ثاريملل هتيلهأف ىاخأ ثرول هالولو «نبالاب هبجحل هيخأ نم ثري ال نبالا عم خالاك

 :ثحبلا جهنم - 7

 .نيرادلا فاالتخا «نيدلا فاالتخا .لتقلا «قرلا : ثاريملا عناوم

 : يلاتلا وحنلا ىلع عورف ىلإ بلطملا اذه مسقن ءاذه ىلعو

 )١471( "17ص «هقفلا لوصأ يف زيجولا» انباتك .
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 .قرلا :لوألا عرفلا

 . لتقلا : يناثلا عرفلا

 .نيدلا فالتخا :ثلاثلا عرفلا

 .نيرادلا فالتخا : عبارلا عرفلا

 لوألا عرفلا

 قرلا

 ١١18 - ةغللا يف هفيرعت :

 ءاقرأ :عمجلاو .قيقر :مهو يهو وهف .قرلا يف لخد وأ ًاقيقر راص يأ ٌرحلا قر :لاقي

 ,04قاقر : عمجلاو .ةقيقر : يهو .قاقرو

 . قيقر دلج وهو هيف بتكي ام  ءارلا حتفب - ٌقرلا :24روظنم نبال «برعلا ناسل» يفو
 يف هلخدأ : : قرف كولمملا قرتساو .قر يف راص :قرو .- ةيدوبعلاو كلملا  ءارلا رسكب قرلاو

 ىلع قلطي دقو ل دحاو .كولمملا : قيقرلاو ,هقتعأ ضيقن وهو هقرأو هكولمم قرتساو .قرلا

 :سابعلا وبأ لاقو .ًادبع راص يأ نالف قل دقو . ةيدوبعلا : قرلاو .دبعلا : قيقرلا :ةعابجلا

 .نوعضخيو نوُلذيو مهكلامل نوقري مهنأل ؛ًاقيقر ديبعلا يمس

 :حالطصالا يف هفيرعت 2-714

 .لوألا عناملا وهو قرلا» :ثرإلا عناوم ىلع ملكتي وهو - ىلاعت هللا هيخرام يروشنشلا لاق

 , 31"01فكلا ببسي ناسنإلاب موقي يمكح رجع ًاعرشو .ةيدوبعلا ةغل وهو

 نأ ىري الأ «قرلل ًاييس نوكي ا حطم هيروتكلا دا فيلا اذه ىلع ري نكلو

 ناسنإلاب موقي يك فو :حالطصالا يف هنإ لاقي نأب قرلل لوبقملا 00 نوكي دقو

 ”نيملسملا رسأ يف براحملا رفاكلا عوقو .هبجوتسي يذلا يعرشلا ببسلا نمو (هبجوتسي ببسل
 .هقاقرتسا مامإلا رايتخاو

 .7١١؟-١١١ص ١١21ج «برعلا ناسلو» (1الام) .”5"5ص .١ج «طيسولا مجعملا» (14171

 . 7١ص «.يروشنشلل «بيترتلا باتك حرشو )١15119(
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 ؟ثاريملا عناوم نم قرلا ناك اذامل -ه

 فلخي نأ نكمي الف .كلمتلا ةيلهأ هل سيل قيقرلا نأل ؛ ثاريملا نم ًاعنام قرلا راص امنإو
 لاملا كلمي ال ًاقلطم قيقرلا نألو ؛©47)هريغ نم ًائيش وه كلمي نأ الو «هريغ هيف هفلخي ًائيش
 .هديسل وهف لاملا نم هدي يف ام عيمج نألو ؛ثرإلاب ضيا اهكلمي الق .كلملا تاّسا رئا
 لطاب هنأو ع ابيس الب يبنجأل اثيروت نوكيف هديسل كلملا عقول هئابرقأ نم هانثرو ولف

 , (0177ًاعامجإ

 يناثلا عرفلا

 لتقلا

 : ثاريملا نم عناملا لتقلا 5

 دمعلا لتقلا : الوأ

 ًائيش لوتقملا نم ثري ال دمعلا لتاق نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ :يلبنحلا ةمادق نبا لاق
 ةيآ نأ ةجحب جراوخلا يأر وهو «هاثرو امهنأ ريبج نباو ,بيسملا نب ديعس نع يكح ام الإ

 , 0179 هيف اهب لمعلا بجيف اهمومعب هلوانتت ثاريملا

 همحر  لاقف .جراوخلاو ريبج نباو ديعس ىلإ بوسنملا لوقلا اذه ىلع ةمادق نبا در دقو

 رمع نإف .هفالخ ىلع ليلدلا مايقو هذوذشل لوقلا اذه ىلع ليوعت الو» : مهيلع هذر يف - هللا

 .هلتقف هفيسب هفذح ناكو .هيبأ نود هيخأل يجحذملا ةداتق نبا ةيد ىطعأ  هنع هللا يضر

 رمع لاقو .ًاعامجإ تناكف ركنت ملف  مهنع هللا يضر- ةباحصلا نيب ةصقلا هذه ترهتشاو
 يف كلام مامإلا هاور 0ع يش لتاقلل سبيل» :لوقي د هللا لوسر تعمس :.هنع هللا يضر

 ثراولا نأل ؛لتقلا ريثكت ىلإ يضفي لتاقلا ثيروت نألو .«هدنسم» يف دمحأ مامإلاو .«هثطوم»

 , (041075هلام ذحخأيل هثروم توم لجعتسا امير

 :دمعلا ريغ لتقلا :ًايناث 07

 مث .مهلاوقأ يلي اميف ركذنو .ثاريملا نم ًاعنام دمعلا ريغ لتقلا رابتعا يف ءاهقفلا فلتخا
 .اهنم حجارلا ركذن

 . 59ص «2"ج «ينغملا» (1579) . 59ص 53ج «ينغملا» )١41975(
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 :(017؟9ةيفنحلا بهذم 2-8

 وأ صاصق هيف بجي لتق لك هنأ ثاريملا نم عناملا لتقلا يف ةيفنحلا دنع ةدعاقلا أ

 :غ :وه ثاريملا نم عناملا لتقلا نأ ةدعاقلا هذه ىلع بترتو .ةرافك

 .صاصقلا هيف نأل ؛ناودعلا دمعلا لتقلا :(ًالوأ)

 .ةرافكلاو ةيدلا امهيف نآل ؛أطخلا لتقلاو ءاطخلا هبش لتقلا : (ًايناث)

 .هلقثب هلتقف صخش ىلع مئان بالقناك أطخلا لتقلا ىرجم يرجي ام :(ًاثلاث)

 لوتقلا لمشيو «ثاريملا عنمي الف ةرافك الو صاصق هيف بجي هل يذلا لتقلا امأو دان

 : ةيلاتلا

 .تامف هثروم هيف عقوف قيرطلا يف ارثب رفح نمك ببستلاب لتقلا :(الوأ)

 .هسفن نع ًاعافد هثروم لتق اذإ : (ًايناث)

 .امهلتق يف ةرافكلاو صاصقلا بوجو مدعل نونجملا وأ يبصلا نم ةرشابم لتقلا : (انلاث)

 ثنؤملا همراحم نم محر تاذ وأ هتجوز جوزلا لتق اذإ : يدهازلل «يواحلا» يفو» : (ًاعبار)
 : يدهازلا لوق ىلع اقيلعت نيدباع نبا لاق .ه .أ .ىعفاشلل افالخ اندنع اهنم ثري ىنزلا لجأل

 , 047؟©عهالف ةمهتلا درجمب امأ ىنزلا ققحت عم ىنعي

 : ةيعفاشلا بهذم 2

 هقف يف «جاتحملا ينغم» يف ءاج دقف ءًاقلطم ثاريملا نم ًاعنام لتقلا ربتعي :مهدنعو

 هجرخأ يذلا يوبنلا ثيدحلل يأ  هريغو يذمرتلا ربخل ًاقلطم هلوتقم نم لتاق ثري ال» : ةيعفاشلا

 ثرإلا لجعتسي نأ نمؤي مل ثرو ول هنألو ؛ثاريملا نم يأ (ءيش لتاقلل سيل) - هريغو يذمرتلا

 .ثرإلا ببس يهو ةالاوملا عطق لتقلا نألو ؛ثاريملا نم هنامرح ةحلصملا تضتقاف لتقلاب

 دصق ءال مأ ةرشابمب ال مأ ةيدلا هيف بجت يأ ال مأ ًانرمضم .هريغ مأ ًادمع لتقلا ناكأ ءاوسو
 "انيس مأ ًاهركم كل مأ هذيملت ملعملاو ,هتجوز جوزلاو ,هنبا بألا برضك ةحلصم هب

 دالج وأ مامإك هؤافيتسا هل زاج نإو ٌلحو صاصقك قحب لتقلا ناك ولو .نونجم وأ يبصك فلكم

 ."5565-51ص 25ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» )1١41775(

 . 37-330 6ص .”ج «جاتحملا ينغم» 1١( 7 . "17ص كج «راتحملا درو راتخملا ردلا» 4 ةفيفإ

 69٠آأه



 برضك ةحلصم هب دصق ولو ءدترملا لتقك نمضي مل نإو ءأطخلا لتقك دصق ريغب ولو .هرمأب

 ىلإ ىضفأ اذإ ةجلاعملا ليبس ىلع حرجلا طبرو .ءاودلا بألا يقسكو «بيدأتلل جوزلاو بألا

 لتقلا ناك ءاوسو .هسكع وأ يغابلل لداعلا لاتق يف وأ «لايصلل ًاعفد لتقلا ناك ولو .توملا

 نمل ةيكزت وأ اذح وا اضاضق بحب اني ثرؤملا ىلع ةداهش وأ هاركإلاك استرا دمعلا#ةرتكاس

 رثعف ًارجح عضو وأ .تامف هئثروم اهيف عقوو ناودع ريغب ولو ًارثب رفح ول امكو ,كلذب هيلع دهش
 , 249( (ءيش ثاريملا نم لتاقلل سيل» : كك هلوق هلك كلذ يف لصألاو . تامف يأ ,هثروم هب

 :04719ةليانحلا بهذم 2-0

 - صاصق يأ  دوقب نومضملا وهو «قح ريغب لتقلا وه ثاريملا نم عناملا لتقلا : مهدنعو

 ءأطخلاو .دمعلا هبشو .دمعلا لتقلا :وه مهدنع عناملا لتقلاف ءاذه ىلعو .ةرافك وأ ةيد وأ

 . نوئجملاو

 ادعو افانمت لفل ثاريملا عنمي ال ةرافك الو ة هيد الو صاصقب نومضملا ريغ لتقلاو

 ىلإ ىدأ لغعفب هتيالو تحت نم ةحلصم دضق نموأ « يغابلا لداعلا لتقو سفنلا نع ًاعافد وأ

 .كلذ وحنو خرج طبر وأ ءاود يقسك لعفلا اذه لثم كلمي وهو هلتق

 حلاص هينبا ةياور يف لاق هنإف ,.لاح لكب ثاريملا عنمي لتقلا نأ ىلع لدت ةياور دمحأ نعو

 اذهو ءرخآلا امهدحأ لتق اذإ : يأ لداعلا يغابلا ثري الو .يغابلا لداعلا ثري ال :هللا دبعو

 .لاح لك يف ثاريملا عنمي لتقلا نأ ىلع لدي

 :04؟2ةيكلاملا بهذم 40

 هدلو دلاولا ىمر ول امك صاصقلا هنع أردت ةهبشب لتاقلا ىتأ نإو ءةرشابم وأ اببست لتقلا ناك

 .لتاقلا نع يفع ولو ثرإلا نم ناودعلا دمعلا لتقلا عنمي كلذكو دهم كايف نتج

 أطخلا لتقلاب قحلأو .لوتقملا لام نم ثري نكلو ةيدلا نم ثري ال هنإف أطخ لتاقلا امأو
 . هتيد نم ثري الو لوتقملا لام نم ثري لتاقلاف سفنلا نع ًاعافد لتقلا

 .707؟ص :5ج «ينغملا» )١409/78( . 7١ص «يروشنشلل «بيترتلا باتك حرش» )١1417719(

 ةيشاحوو ءريدردلل «ريغصلا حرشلا»و 2« 485 ص « 54ج «يقوسدلا ةيشاحوو ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» )1١5109059(

 .ه7١ص ."ج «يواصلا

>6١ 



 :(01:)ةيرفعجلا بهذم 981

 أطخلا لتقلاو .قحب ناك اذإ هعنمي الو ءًاملظ ًادمع ناك اذإ ثرإلا نم لتاقلا عنمي لتقلا

 لوألاو .ةيدلا نم ثاريملا نم عنملا وه رخآ اهجو مهضعب جّرخو ءرهشألا ىلع ثاريملا عنمي ال

 .بابسألاو باسنألا يوذ نم امهريغو دلولاو بألا هانلق اميف يوتسيو .هبشأ

 : حجارلا لوقلا 2

 بقوعف ةعورشم ريغ ةليسوب هناوأ لبق ءيشلا لجعتسا هنوك ثاريملا نم لتاقلا عنم ةّلع نإ

 ثيدحلا لمحي هيلعو «ثاريملا نم لتاقلا عنم نم همهف ردابتملا وه اذهو «ثاريملا نم هنامرحب

 نذإ وهف «ناودعلا دمعلا لتقلا يف ةققحتم .ةلعلا هذهو . «لتاقلا ثري الر :فيرشلا يوبنلا

 . ثاريملا نم عنام

 ًادح وأ ًاصاصق لتقلاك «ةرافك الو ةيد الو صاصق هيف بجي ال يذلا وهو قحب لتقلا يف امأ

 لعف يف هتيالو تحت وه نم ةحلصم دصق نم وأ .يغابلا لداعلا لتق وأ .سفنلا نع ًاعافد وأ
 نم عنملا ةّلع لوتقلا هذه يف رهظت الف ءاذُه هلعفب تامف كلذ وحنو ءاود هيقسك هلعف زوجي ام

 . ثاريملا نم ًاعنام لوتقلا هذه نم دحاو نوكي ال نأ يغبنيف هيلعو .ثاريملا

 عونلا اذهف «ببستلاب لتقلاك أطخلا ىرجم ىرج امو .أطخلاو دمعلا هبش لتقلل ةبسنلاب امأ

 نم عنملا وهو مكحلا اذه بترتل يفكي وحن ىلع ثاريملا نم عنملا ةلع هيف رهظت ال لوتقلا نم

 .هلتق يف أطخلا يعديو هثروم لتق ثراولا دمعتي الئل «عئارذلا ٌّدس» : ساسأ ىلع الإ ثاريملا

 ىرج امو .أطخلاو .دمعلا هبش لتقلاب ثاريملا عنم يف ناكف .هلتق يف ةيدمعلا تابثإ بعصيو

 امك « يمالسإإلا عرشلا يف رابتعالاب هل دوهشم لصأ وهو : عئارذلا دس لصأ ىلع ًاينبم هارجم

 . هحجرأ ام وهو هب لوقلل عستي «لتاقلا ثري الو :ثيدحلا ظفل نأ

 لحي ال ام بكترا هنألو لتاق هنأل ؛ثاريملا نم هعنم حّجرأف هاركإلا هجو ىلع لتاقلا امأو
 قحتسي الف «هريغ كالهإب هسفن نع كالهلا عفدي نأ هقح نم سيلو لتقلا نم هسفن صيلختل هل

 .هلام يف لوتقملا فلخي نأ

 امهلعف فصوي الو ,ثرإلا نم عنملا ةلع امهلتق يف رهظت الف .نونجملاو يبصلا امأو

 )١570( 4ج «مالسإلا عئارش» « ص؟١3-1١4.
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 ثكلاثلا عرفلا

 نيدلا فاللتخا

 : نيدلا فالتخا عاونأ -4

 36-000 نم علا هذه يف نيدلا يف د اذه 00 0 . ىتشا للم نم 0 نأب 7

 :رفاكلاو ملسملا نيب نيدلا فالتخا ١١6

 :رفاكلاو ملسملا نيب ثراوت ال أ

 ثريال : ءاهقفلاو ةباحصلا روهمج لاقو . ملسملا ثري ال رفاكلا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ

 هبو «ةباحصلا نم مهريغو «يلعو .نامثعو .رمعو .ركب يبأ نع اذه ىوري .رفاكلا ملسملا

 .يروثلا لاق هبو .نيعباتلا نم مهريغو زيزعلا دبع نب رمعو .ءسوواطو .ءاطعو .يرهزلا لاق
 , 0190لمعلا هيلعو .ءاهقفلا ةماعو .لبنح نب دمحأو . يعفاشلاو كلامو ,هباحصأو ةفينح وبأو

 :رفاكلا نم ملسملا ثيروت يف لوق - ب 2-2657

 اوثروي ملو ءرفاكلا نم ملسملا اوثرو مهنأ - مهنع هللا يضر  ةيواعمو ذاعمو رمع نع يورو
 «بيسملا نب ديعسو «نيسحلا نب يلعو «ةيفنحلا نب دمحم نع كلذ يكحو ملسملا نم رفاكلا

 نبا لاق امك مهنع هب قوثومب سيل لعفلا اذه نكلو .رمعي نب ىيحيو . يعخنلاو  يبعشلاو

 . 22" رفاكلا ثري ال ملسملا نأ يف فالتخا سانلا نيب سيل :لاق دمحأ مامإلا نإف .ةمادق

 نم ملسملا ثيروت مدع يأ .روهمجلا لوقك ءالؤه نع حيحصلاو : يوونلا مامإلا لاقو

 , 045 رفاكلا

 . ؟594ص «,"ج «ينغملا» (1471)

 «مالسإلا عئارش» يف ءاج دقف ,رفاكلا نم ملسملا ثيروت ةيرفعجلا ىريو .785ص .5ج «ينغملا» (9*157)

 .رفاكلا ملسملا ثريو :١؟ص «4ج «ةيرفعجلا هقف يف

 )١43777( ه5”ص .١١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» .

 5 1 نه



 :رفاكلا نم ملسملا ثرو نم ةجح

 «رفاكلا نم ملسملا ثيروتب لوقلا مهيلإ بوسنملا دحأ وهو ءرمعي نب ىيحي نأ يورو

 الو ديزي مالسإلا» :لاق ٍكَك هللا لوسر نأ هثدح ًاذاعم نأ دوسألا وبأ ينثدح :لاقف هلوقل جتحا

 الو مهثرن كلذكف .لانءاسن نوحكني الو باتكلا لهأ ءاسن يأ - مهءاسن حكنن اننألو 2( صقني

 "ل

 :رفاكلا نم ملسملا ثرو نم ةجح ىلع درلا 7-4

م ملسملا ثيروتب لاق نم ةجح ىلع دريو
 ملسملا ثري ال» : كي هللا لوسر ثيدحب رفاكلا ن

 يي و يراخبلا هاور هيلع قفتم ثيدح وهو «ملسملا رفاكلا الو نرفاكلا

 .©"0رفاكلا نم ملسملا ثيروتب نيلئاقلا ىلع درلا يف هريغو ةمادق نبا هب جتحاو

 نم ملسملا ثيروت يف هيف مهل ةجح الف «صقني الو ديزي مالسإلا» :مهثيدح امأو
 هيف ضرعتي ملو هريغ ىلع مالسإلا لضف» : يوونلا مامإلا لاق امك هب دارملا نأل ؛نيرفاكلا

 رفاكلا الو رفاكلا ملسملا ثري ال :ِهكي هللا لوسر ثيدح صن هب كّرتي فيكف «ثاريمل

 .(؟ملسملا

 مهغلبي مل  رفاكلا نم ملسملا ثيروتب نيلئاقلا يأ  ةفئاطلا هذه لعلو : يوونلا لاق مث

 دالبلا نم حتفي امبو .ملسي نمب ديزي مالسإلا نأ مهثيدحب داري وأ .2047 ا اذه

 . 9 «ملسأ نم ةرثكو دتري نم ةلقل دتري نمب صقني الو نيملسملل

 الو مهثرن كلذكف ءانءاسن نوحكني الو مهءاسن حكنن اننأ ىلع سايقلاب مهجاجتحا امأو

 صنلا ضرعم يف سايقلاو صنلا ةضراعم يف سايق هنأل ؛روسيم لوقلا اذه ىلع درلاف ءاننوئري

 روهمجلا ةجحو» : ةجحلا هذه ىلع درلا يف  ىلاعت هللا همحر  ينالقسعلا رجح نبا لاق «لطاب

 عم سايق الو دارملا يف حيرص وهو  رفاكلا ملسملا ثري ال- صنلا ةضراعم يف سايق هنأ

 . هدوجو

 )١4784( 4ص :.5ج «ينغملا» 59 .

 .ه 4ص ١١21ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» .ءهأ0ص 17ج  ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصو (417١ه)

 حرشب ملسم حيحص»و ,«00 ص . 17ج ,ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ,« 760 ص .5ج «ينغملا» (1475)

 .ه 7ص ١1١ج «يوونلا

 . 396ص 25ج (ينغملا» (1170) هاثص ١١21ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصا» ةييحفضف)

-5685- 



 هلوقل رفاكلاو ملسملا نيب ةيالو الو ةيالولاب قلعتي ثراوتلا نأ وهو رخآ سايق هضراع دقو
 , 011130 ضعب ًءايلوأ مُهضعب ءايلوأ ىراصنلاو دوهيلا اوذختت ال» : ىلاعت

 :دترملاو ملسملا نيب نيدلا فالتخا -868

 لهف ««دترم» راص مالسإلا نم هبحاص ًاجرخم ًارفك ربتعي ام هنم ردص نأب رفك اذإ ملسملا
 .ةفلتخملا ةيمالسإلا بهاذملا ءارآ نايبب ,هنايب ديرن ام اذه ؟ملسملا نيبو هنيب ثراوت يرجي

 : ةلباتحلا بهذم : ًالوأ

 :ًادحأ ثري ال دترملا -

 .ًادحأ ثري ال دترملا نأ يف ملعلا لهأ نيب ًافالخ ملعن ال : يلبنحلا ةمادق نبا مامإلا لاق
 ثري ال هنأل كلذو , مهفالخ مهريغ نع ملعن الو , يأرلا باحصأو يعفاشلاو كلام لوق اذهو
 هنأل ؛نيدلا مكح يف هفلاخي هنأل ,ارتاك تريالو املس راك ترب 01 يبنلا لوقل ًاملسم

 «نيدترملا حئابذ لحت ال اذهلو ؛ هيلإ لقتنا يذلا نيدلا لهأ مكح هل تبثي ملف .هرفك ىلعرقي ال
 نألف هل ةتباثلا هكالمأ لوزت دترملا نألو ؛باتكلا لهأ نيد ىلإ اولقتنا ولو «مهئاسن حاكن الو
 , 04740 ىلوأ ثرإلا قيرط نع ديدج كلم هل تبثي ال

 :(47؛ا>رحأ هثري ال دترملا ب ١

 يف ًائيف نوكي هنأ هنع يورف .لتق وأ تام اذإ دترملا لام يف دمحأ نع ةياورلا تفلتخا
 حيحصلا وه : هنع يضاقلا لاقو , يلبنحلا يقرخلا مامإلا هركذ ام اذهو «نيملسملا لام تيب

 ,روث يبأو ,يعفاشلاو «ىليل يبأ نباو .كلامو «ةعيبرو ,سابع نبا لوق وهو .بهذملا يف
 .رذنملا نباو

 . هتدر لبق هل ناك يذلا وأ هتّدر يف هبستكا يذلا هلام نيب ةياورلا هذه ىلع ةلبانحلا قرفي ملو

 .نيملسملا هتثرول نوكي لتق وأ تام اذإ دترملا لام نأ ىلع لدت ىرخأ ةياور دمحأ نعو

 .- مهنع هللا يضر  دوعسم نباو «يلعو ,قيدصلا ركب يبأ نع كلذ يورو
 .ءيف وهف الإو هثري نم هنم ناك نإ هراتخا يذلا هنيد لهأل هلام نأ :ىرخأ ةياور دمحأ نعو

 ًائيف هلام نوكي يأ «لوألا  ةلبانحلا بهذم يف يأ  روهشملاو : يلبنحلا ةمادق نبا لاق

 .680-01ص 117ج ؛يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» (1419)

 .30 7٠١0-1 ص ,5ج «ينغملا» )١14741( .؟98ص ,"ج «ينغملا» )١14740(

 "هم



 الو رفاكلا ملسملا ثري الد : هك يبنلا لوقل : هلوقب لوقلا اذهل جتحاو «نيملسملا لام تيب يف

 رفاكلاك ملسملا هئري الف رفاك هنألو ؟« ىتش نيتلم لهأ ثراوتي ال» : لكك هلوقو .«ملسملا رفاكلا

 هلعج نكمي الو .هتدر يف هبسك يذلا هبشأف دترم لام هتدر لبق هبستكا يذلا هلام نألو ؛ يلصألا

 هنإف مهمكح يف مهفلاخي هنألو ؛نايدألا لهأ نم مهريغك هنوثري الف . مهثري ال هنأل هنيد لهأل

 اذإ :ليق نإف .ةأرما ناك نإ هحاكن لحي الو .ةحيبذ هل لكؤي الو «هيلإ لقتنا ام ىلع رقي ال

 ذخؤي امك ًاثيف هنوذخأي لب ءًائاريم نوملسملا هذخأي ال :انلق .نيملسملا هومتئثرو دقف ائيف هومتاعج

 .نمأتسملاو يمذلا نم ذخؤت روشعلا ةبيرضكو .ًاثراو فلخي مل اذإ يمذلا لام

 :0157:9دترملاك قيدنزلا 5 امامها

 لام تيب يف قيدنزلا لام :دمحأ مامإلا لاق .ِهي يبنلا رصع يف ىمسي ناك امك قفانملا
 .نيملسملا

 :2147؛5ةيعفاشلا بهذم :ًايناث ١١١ هم

 :ثروي الو ثري ال

 لهأ نم ولو رافكلا نم الو نيملسملا نم دحأ هئري الو أدحأ دترملا ثري ال :ةيعفاشلا لاق

 هنأل ؛ثروي الو دترملا ثري ال امنإو .ةأرما وأ الجر دترملا ناك ءاوسو .هيلإ لقتنا يذلا نيدلا

 تام اذإف .هيلإ لقتنا يذلا نيدلا ىلع هريرقت مدعو مالسإلا نيد هكرتل هريغ نيبو هنيب ةالاوم ال

 يف هبستكا لام نيب كلذ يف قرف الو .هل ثراو ال ذإ ًائيف هرابتعاب لاملا تيبل هلام ناك لتق وأ

 .هتدر لاح يف هبستكا لامو همالسإ لاح

 :ةيفنحلا بهذم :ًاثلاث 4

 هعيمج ةدترملا ةأرملا لاومأف : ليصفت هيف مهدنعف ءهنم ريغلا ثرإ امأ .ًادحأ دترملا ثري ال

 .دمحمو فسوي يبأ :نيبحاصلا دنع دترملا لجرلل ةبسنلاب مكحلا كلّذكو «نيملسملا اهتثرول

 تيب ىلإ لوؤي هنإ :لاقف هتدر دعب دترملا لجرلا هبسك ام هللا همحر  ةفينح وبأ ىنثتساو

 هبستكا ام امأ ,هتدر دعب هل ثراو ال هنأل ؛نيملسملل ًائيف نوكيف .هل كلام ال الام هرابتعاب لاملا

 "01 2 ؟548ص 25ج «ينغملا» ةلقفتف]

 .١68١ص ءالج «يروششلل «ةيعفاشلا هقف يف بيترتلا باتك حرش» 14155(2)
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 0174 9هتدر لبق هنم ثرالل نيقحتسملا نيملسملا هتثرول وهف هتدر لبق
, 

 :017؛©امهدحأ دترا اذإ نيجوزلا نيب ثراوتلا

 تنام اذإ اهجوز اهثري الف ءاهتحص لاح يفو حيحصلا حاكنلا مايق لاح ةجوزلا تدترا اذإ

 يهو تتام اذإ اهثري هنإف اهتوم ضرم يف يهو تدترا اذإ امأ .اهتدرب امهنيب ةقرفلا عوقول اهتدر يف
 امأ .اهدصق ضيقنب لماعتف ءاهثري نأ نم اهجوز نامرح اهتدرب تدارأ اهنأب اهماهتال ةدعلا يف

 . مالسإلا نع اهدادتراب هنم تناب اهنألو نيدلا فالتخال هئرت ال اهنإف ءاهتدع يف يهو وه تام اذإ

 .اهتدع يف يهو تام اذإ هئرت هتجوز نإف .هتوم ضرم يف جوزلا دترا اذإو

 امهدحأل تبثي الف ؛ةدع الب ةنونيبلا تعقو لوخدلا لبق نيجوزلا دحأ نم ةدرلا تعقو اذإو

 .ةدرلا دعب ةافولا تلصح اذإ رخآلا نم ثرإلا

 :ىرخألا بهاذملا 37

 تام اذإ نيملسملل ءيف دترملا لام» :ةيكلاملا هقف يف ريدردلل «ريغصلا حرشلا» يف ءاج أ

 , 0137450(ثروي الو ثري ال وهو . هتدر ىلع لتق وأ

 رفاكلا الو رفاكلا ملسملا ثري ال» : مزح نبال ةيرهاظلا هقف يف «ىلحملا» يف ءاجو - ب

 لام تيبلف لام نم هب رفظ ام لكف دتري نم دترملا نأ الإ ءاوس دترملا ريغو دترملا «ملسملا

 اكلم ١ .برحلا رادب قحل وأ أكتر لتق وأ ءاذترم تام وأ «مالسإلا ىلإ عجر نيملسمل ا

 .ملسملا هئريو ًاملسم دترم ثري ال» :«مالسإلا عئارش» يف ءاج امك ةيرفعجلا دنعو -ج

 ,©4؛(عمامإلا هثرو ملسم ثراو هل نكي مل نإف

 : نيملسملا ريغ نيب نيدلا فالتضا_ هال

 224؛؟:ملعلا لهأ نيب فالخ الب ةدحاو ةّلم نم اوناك اذإ مهنيب اميف نوثراوتي نيملسملا ريغ

 اميف نيدلا فالتخا ربتعا نم مهنمف .مهثراوت يف ءاملعلا فلتخا دقف «مهنايدأ تفلتخا اذإ امأ

 . 67ص ءروكدم مالس دمحم انذاتسأل «يمالسإلا هقفلا يف اياصولا» )١474(

 .١6”ص 23ج «ريدردلل «ريغصل : ١ حرشلا» (5١ع1755)

 )١41747( ؛ص .9ج مزح نبال ؛ىلحملا» 7١ .

 )1754ه١5( 22ج .ةيرفعجلا هقف يف «مالسإلا عئارش» ص؟١.

 )١541/49( 7596©ضص ."ج «ينغملا» .

 - ؟هأل



 . مهنيب اميف ثراوتلا نم ًاعنام هربتعي مل نم مهنمو .ثرإلا نم اعنام مهنيب

 نع فلتخاف رافكلا يأ  مهنايدأ تفلتخا نإف» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج

 هراتحاو «برح هلع هاور ءاضعب مهضعب ثري ةدحاو لَم هلك رفكلا نأ :هنع يورف دمحأ

 نأ :دمحأ نع يورو .دوادو .يعفاشلاو .ةفينح وبأو .ةمربش نباو .دامح لاق هبو «لالخلا
 .©9*”«ملعلا لهأ نم ريثك لوق وهو ءًاضعب مهضعب ثري ال ةفلتخم للم رفكلا

 :نيدلا فالتخال ثراوتلا نم نيعناملا ةجح 2-24

 اوجتحا .مهنيب اميف ثراوتلا نم ًاعنام ,نيملسملا ريغ نيب نيدلا فالتخا اوربتعا نيذلاو
 الف «مهنايدأ فالتخا دنع مهنيب ةالاوم ال هنألو ؛«ىتش نيتلم لهأ ثراوتي ال» :ِلَي يبنلا لوقب
 , 04970ًاضعب ذعب ثري

 :نيدلا فالتخا عم ثراوتلل نيزيجملا ةجح 48

 ملسملا ثري ال» : لك هلوقب مهنايدأ فالتخا عم نيملسملا ريغ ثراوتب نولئاقلا جتحاو

 طارتشا نود ءرفاكلا ثري رفاكلا نأ ثيدحلا اذه نم موهفملاف .«ملسملا رفاكلا الو .رفاكلا

 ,047*”امهنيب نيدلا داحتا

 .مهعيمج يف ماع اذهو .« ضعب ءايلوأ مهضعب اورفك نيذلاوإ» : ىلاعت هلوقب اوجتحا امك

 ."15مهنايدأ تفلتخا نإو مهئراوت ىضتقيو

 مهو اهب نمؤم :ناقيرف اهيلإ ةبسنلاب سانلا نأو قحلا يه مالسإلا ةعيرش نأب اوجتحاو

 .9*04نيدلاب مهنيب اميف اوفلتخا نإو .ةدحاولا ةّلملا وأ

 ىدحإب دارملا نأ ىلع لومحم هنإف «ىتش نيتلم لهأ ثراوتي ال» :فيرشلا ثيدحلا امأو

 ,(0417؛هادع ام ىرحألابو مالسإلا :نيتلملا

 )١51/60( 5968-596ص ."5ج «ينغملا» .

 )١1416١( ؟95ص "17ج «دهتجملا ةيادب» (476١؟) . 795ص 25ج «ينغملا» .

 )*١41767( .يروشنشلل «بيترتلا باتك حرش» .796 ص 25ج «ينغملا» ج١. ص١4 .

 ./ا/ص «ةيجارسلا حرش ىلع يرانفلا ةيشاح» )١41784(

 )١41760( 74ص « 14ج «راطوألا لين» .
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 عبارلا عرفلا

 نيرادلا فالتخا

 :برحلا رادو مالسإلا راد - ١

 :نيمسق ىلإ ملاعلا دالب ةيمالسإلا ةعيرشلا ءاهقف مسقي

 . مالسإلا راد هنومسي :(لوألا)

 ةعيرشلا ماكحأ اهيف نوقبطيو نوملسملا اهمكحي يتلا دالبلا (مالسإلا راد) ب دوصقملاو
 اهيف قبطت الو اهيلع نيملسملل ناطلس ال يتلا دالبلا (برحلا راد) ب دوصقملاو .ةيمالسإلا

 ,(9*04ةيمالسإلا ريغ لودلا لثمت يهف . مالسإلا ماكحأ

 ًالود دالبلا هذه تراص نإو (مالسإلا راد) يه ةدحاو ةلزنمب اهلك نيملسملا دالب ربتعتو

 ,00409اهبف مالسإلا مكح دوفنل اهب ةصاخ ةموكح اهنم لكل راصو 2« ىتش

 :نيرادلا فالتخاب دوصقملا ١

 صاخ مكاحو -ركسع يأ ةعنم  ةلود يأ راد لكل نوكي نأ نيرادلا فالتخاب دوصقملا

 «ةتباث امهنيب ةمصعلا نوكت وأ .ىرخألا لاتق ةلود لك لحتست نأب امهنيب ةمصعلا عطقنتو ءاهب

 امهنيب دجوي الف نيتلودلا نيب ةالاوملاو ةرصنلا تدجو اذإف .ةالاوم الو رصانت امهنيب سبيل نكلو

 ىلع كلذ سكعنيو .9*'24ةدحاولا رادلا مكحب ناربتعت لب «(نيرادلا فالتخا) ب ىمسي ام
 فانيب يذلا ىنعملاب «نيرادلا فالتخا» ب ىمسي ام نيتلودلا نيب دجو اذإ يأ «نيتلودلا اياعر

 .- هئيبئس امك  امهثراوت يف رثؤي اذهو «نيرادلا فالتخا» ب ىمسي ام نيتلودلا اياعر نيب نوكيف

 ؛نيرادلا فالتخاب ىمسي ام امهاياعر نيب نوكي ال «نيرادلا فالتخا» نيتلودلا نيب دجوي مل نإو

 ةلود لك اياعر لمح نأب نيتلودلا اياعر ةيعبت تفلتخا نإو ةدحاولا رادلا مكحب اتراص امهنأل

 : ةلودلا هذه ةيسنج

 )١4765( 18ص «مالسإلا راد يف نينمأتسملاو نييمذلا ماكحأو انباتك .

 .86ص « ميهاربإ دمحأ موحرملا خيشلل «لمعو ًاملع ثيراوملا» 215ه

 )١57548( «مالسإلا راد يف نينمأتسملاو نييمذلا ماكحأ» انباتك ص67١ ,
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 :ثرإلا نم عنامك نيرادلا فالتخاب دوصقملا 5

 نم عئامك نيرادلا فاللتخاب دوصقملا نيبتي نيرادلا فاالتخا ىنعم نم هانيب ام ءوض يفو

 ةلود لك اياعر لمحي ثيح ةيسنجلا يف نيتلودلا اياعر فالتخا وه دوصقملا اذهف .ثرإلا

 .امهنيب اميف ةالاوملاو ةرصنلا مادعناو نيتلودلا نيتاه نيب ةمصعلا عاطقنا عم اهتيسنج

 ا ا ءاهيلع نيملسملل ناطلس ال يتلا دالبلا برحلا راد نإ :انلق

 «ةرفاك ةلود ةيأ عم ةفلتخم ربتعت  ةيمالسإلا ةلودلا يأ  مالسإلا رادو .ةيمالسإلا ريغ لودلا و

 مالسإلا راد اياعر نيب ققحتم ثرإلا نم عئامك «نيرادلا فاللتخا» ب ىمسي ام نأ كلذ عمو

 . (ةيمالسإلا ريغ) ةرفاكلا لودلا اياعر نيبو (ةيمالسإللا ةلودلا)

 :نيملسملا ريغ نيب ثرإلا نم عنام نيرادلا فالتخا 21614

 :ةيفنحلا بهذم :ًالوأ

 نيملسملا ريغ نيب ةيفنحلا دنع ثرإلا نم ًاعنام ربتعي هانيب يذلا ىنعملاب نيرادلا فالتخاو

 تفلتخا نإو اوناك امنيأ مهنيب اميف نوثراوتي نوملسملاف «نيملسملا نيب ًاعنام ربتعي الف ءطقف

 . مالسإلا راد لهأ نم نوربتعي مهنأل ؛ مهتايسنج

 اذه نأل ؛نيرادلا فالتخا مهيف دجو اذإ نيملسملا ريغ ثراوتي ال : ةيفنحلا بهذم ىلعو

 نيبو - مالسإلا راد لهأ نم وهو  يمذلا نيب فالتخالا اذه ققحتيو .ثرإلا نم عنام فالتخالا

 نيب أ امهنيب ثراوت الف .تقؤم نامأب مالسإلا راد لخد ةرفاك ةلود ةعبت نم وهو نمأتسملا

 .- نمأتسملاو يمذلا

 .نيتفلتخم نيتلود ةعبت نم امهو نامأب مالسإلا راد الخد نينمأتسم نيب ثراوت ال كلّذكو

 ,247*ةلءانيب يذلا ىنعملاب نيرادلا فالتخا

 : ةيفنحلا ةجح 2. 56

 نأ نيملسملا ريغ نيب ثراوتلا نم ًاعنام نيرادلا فالتخا مهرابتعا يف ةيفنحلا ةجحو
 ةرصنلا تفتنا هانّيب يذلا ىنعملاب نارادلا تفلتخا اذإف .ةالاوملاو ةرصنلا ىلع ىنبم ثراوتلا

 . ؟9ا!/ص 25ج «ينغملا» 251ا/7؟ ص هج «راتحملا درو راتخملا ردلا» 2ق١ص «ةيجارسلا حرش» (2١/ه9)
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 .©0:”)امهيلع ينبملا ثرإلا وأ ثراوتلا يفتنيف ءامهنيب ةالاوملاو

 :نيرادلا فالتخا يف روهمجلا لوق -75

 نأل ؛نيملسملا ريغ نيب ثرإلا نم ًاعنام ربتعي ال نيرادلا فالتخا نأ ىلإ روهمجلا بهذو

 مهيف حصي الو ءعامجإ الو صن عناملا اذهب دري ملو مهثيروت يضتقت صوصنلا نم تامومعلا

 . صوصنلا هذه مومعب لمعلا بجيف «سايق
 ةلملا لهأ نإ «ىتش نيتلم لهأ ثراوتي ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق موهفم نإف ًاضيأو

 ىلع ليلد صوصنلا هب تءاج امك مالسإلاو رفكلاو ةلملاب ثراوتلا طبض نإ مث .نوثراوتي ةدحاولا
 ,204512نيرادلا فالتخاب سيلو هب رابتعالا نأ

 حجارلا لوقلا

 يحس نان الو امج الو صن دبل فاي ل

 روظنملا نأ ىلإ ريشت وأ حرصت اهلك صوصنلا نإ لب «ثرإلا نم ًاعنام نيرادلا فالتخا رابتعا ٍ

 .ثروملاو ثراولا نيد وه هيفن وأ ثرإلا تابثإ يف هيلإ

 عبارلا بلطملا

 قاقحتسالا يف مهبيترتو ةكرتلل نيقحتسملا فائصأ

 : ةكرتلل نوقحتسملا 68

 اهنأ ةفالخلا هذه يف بلاغلاو .هريغ هيف هفلخي نأ نكمي لام نم تيملا هكرتي ام يه ةكرتلا
 مه ثرإلا قحب ةكرتلل نوقحتسملاف .قحلا اذه ريغب نوكت نأ نكمي امك ثرإلا قحب نوكت

 .- هنيبنس امك  اهريغب وأ ةيصولاب اهضعب وأ ةكرتلا قحتسي دق مهريغو . ةثرولا

 قاقحتسالا يف ةيولوألا ةهج نم مهبيت درت مهلو فانصأ ةكرتلل نيقحتسملا نم مهريغو ةثرولاو

 قح ريغب اهل نيقحتسملا مث ا ثرإلا قحب ةكرتلل نيقحتسملا يلي اميف ركذنو .ةكرتلا يف

 . ةكرتلا يف قاقحتسالا ثيح نم مهبيترت ركذن مث ءايناك ثرإلا

 تاءارجالا ةسارد يف ةركذم» كالا" ص 28ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» ١8ص (ةيجارسلا حرش» 360 ١2(

 . 47-45”ص .يروهنسلا جرف دمحم انذاتسأل «ةيئاضقلا تانيرمتلاو

 )١140951( 595-591ص .5ج «ينغملا» .
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 : ثرإلا قحب ةكرتلل نوقحتسملا 8

 :ءالو وأ ةبارق وأ حاكن نم ثرإلا ببس هيف ماق نم وه ثرإلا قحب ةكرتلا قحتسي يذلا
 .روهمجلل افالخ اضيأ ةالاوملا ءالوو .ءاهقفلا قافتاب ةقاتعلا ءالو

 :مه ثرإلا قحب ةكرتلل نوقحتسملاف ءاذه ىلعو

 . ناجوزلا :الوأ

 دقو .ماحرألا ووذ «ةيِبَّسْنلا تابصعلا ,ضورفلا باحصأ :فانصأ مهو  براقألا :ًايناث

 :ةيببسلا ةبصعلاب ًاضيأ فرعي + قتعملا وهو: ةمعتلا ىلوم ىمسيو قاتعلا' ىلوم :انلاث

 .ةيبسنلا ةبصعلا ةبصعب ًاضيأ فرعيو  قتعملا ةبصع يأ  ةقاتعلا ىلوم ةبصع :ًاعبار

 .روهمجلل ًافالخ مهقفاو نمو ةيفنحلا دنع اذهو .ةالاوملا ىلوم :ًاسماخ

 :ثرإلا قح ريغب ةكرتلل نوقحتسملا

 : مهو ثرإلا قح ريغب دحاو اهقحتسا ثرإلا قحب ةكرتلل نيقحتسملا نم دحاو دجوي مل نإف

 .ريغلا ىلع بسنلاب هل رقملا أ

 .لاملا عيمجب هل ىصوملا د ب

 هنيبنس امك - ًاثراو هرابتعاب ةيعفاشلا دنع ةكرتلل لاملا تيب قاقحتسا نأ الإ ءلاملا تيب - ج

 .- دعب اميف

 : ةكرتلل نيقحتسملا بيترت ١-2

 يف قاقحتسالا ةهج نم ةبترملا يف ءاوس اوسيل هريغب وأ ثرإلا قحب ةكرتلل نوقحتسملا

 يتلا ةبترملا باحصأل يطعأ اهنم ءيش يقب نإف «ةكرتلا نم مهبيصن ةثرولا نم ىلوألا ةبترملا

 .اذكهو ءاهيلت

 : يلاتلا وحنلا ىلع يه هريغو ثاريملا قحب ةكرتلل نيقحتسملا بتارمو - 11

 .ضورفلا باحصأ : ىلوألا ةبترملا

 . ةيبسنلا ةبصعلا : ةيناثلا ةبترملا
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 .(قتعملا) ةيببسلا ةبصعلا :ةثلاثلا ةبترملا

 . قتعملا ةبصع :ةعبارلا ةبترملا

 . ماحرألا يوذ ثاريم :ةسماخلا ةبترملا

 .ةالاوملا ىلوم ثاريم :ةسداسلا ةبترملا

 .بسنلاب هل رقملا ثاريم :ةعباسلا ةبترملا

 .لاملا عيمجب هل ىصوملا :ةنماثلا ةبترملا

 .لاملا تيب :ةعساتلا ةبترملا

 ١١11777 - ةيرفعجلا دنع ةكرتلل نيقحتسملا بيترت :

 بتارم مهلو فانصأ امهريغو ءالولاو ةجوزلاك ببسلاب وأ (ةبارقلا) بسنلاب ةكرتلل نوقحتسملا
 ةبترملا باحصأ نم دحأ دجو اذإ ثيحب ةكرتلا يف قاقحتسالا يف ضعب ىلع اهضعب مدقي

 .24اهيلت يتلا ةبترملا باحصأ نم دحأ قحتسي مل ىلوألا

 عيمج عم نائري امهنأل ؛ةكرتلل نيقحتسملا بتارم يف ةداع ناركذي ال نيجوزلا نإو ءاذه
 . ةثرولا بتارمو فانصأ

 : 45 ةكرتلل نيقحتسملا بتارم 2 4

 ىلع مهضعب مدقتي الو اولزن نإو ًاثانإ وأ اوناك ا اروكذ دالوألاو نارشابملا ناوبألا : ىلوألا ةبترملا

 ناذه كرتشيو ءاولع نإو تاّدجلاو دادجألاو ءاولزن نإو تاوخألاو ةوخإلا :ةيناثلا ةبترملا
 نيفنصلا دحأ نم ديعبلا كرتشي لب .ضعب ىلع مهضعب مدقتي الو ثاريملا يف نافنصلا

 . بألا يبأك رخآلا فنصلا نم بيرقلا عم تخألا تنب نباك

 ةبترم يف مهلك نوربتعيو .مهعورفو .تالاخلاو لاوخألاو .تامعلاو مامعألا :ةثلاثلا ةبترملا
 نود ىفوتملا ىلإ مهنم برقألا ثري اذهلو ؛قاقحتسالا ةهج نم دحاو فنص نمو ةدحاو

 )١541755( "ص (2؟15ه ةداملا ةينغم 10000 «ةيعرشلا لوصفلا» ٠١٠١.

 ماكحألا» 25948 ص .؟ج «ةيهبلا ةضورلا» ,.557”ص «عفانلا رصتخملا» 4ص « 4ج ؛مالسإلا عئارش» ةيدفت

 "ص «يلحلا ميركلا دبع خيشلل «ةيصخشلا لاوحألا يف ةيرفعجلا ١-١55.
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 . معلا نبا نم ىفوتملا ىلإ برقأ لاخلا نأل ؛لاخلا عم ًالثم معلا نبا ثري الف ءدعبألا

 .رثكأ وأ ناك ًادحاو  قتعملا يأ  ةقاتعلا ىلوم وهو ةيببسلا ةبصعلا :ةعبارلا ةبترملا

 ءاودجوي مل نإف .قتعملا دجوي مل نإ ثانإلا نود روكذلا ةقاتعلا ىلوم دالوأ : ةسماخلا ةبترملا

 ىلإ ثاريملاف .دجوت ملو ةأرما قتعملا ناك ولو .روكذلا هبراقأ يأ قتعملا ةبصعل ثاريملاف

 .ًاروكذ اوناك نإو اهدالوأ نود اهتبصع

 " نوكي نأ حصيو .ءالولا اذه طورش ترفاوت اذإ (ةالاوملا ىلوم) ةريرجلا نماض : ةسداسلا ةبترملا

 ءالو ال رح صخش لاق ولف ؛هبحاص نم ثرإلا امهنم لكل نوكيف «نيبناجلا نم ءالولا
 :فلكم وهو رخآلا لاقو «تينج اذإ ينع لقعتو تم اذإ ينثرت يالوم تنأ :دحأل هيلع

 .هبحاص امهنم لك ثرو هلبقو كلذ لثم رخآلا لاق اذإو .تلبق

 .ريغلا ىلع بسنلاب هل رقملا :ةعباسلا ةبترملا

 مامإلا نأل ؛جوزلا عم مامإلا ريغ نكي مل اذإ هضرف ىلع ةدايز جوزلا ىلع درلا :ةئماثلا ةبترملا

 اهيلع دري الف ةجوزلا امأو .هيلع درلا نم عنمي ال جوزلا عم هدوجو نأ الإ ًاثراو ربتعا نإو

 ش .ثراو اهعم نكي مل ولو

 ثراو ال وأ ةجوزلا ريغ ثراو يصوملل نكي مل اذإ لاملا عيمجب هل ىصوملا :ةعساتلا ةبترملا

 .ةجوز دجوت مل اذإ اهلك وأ ةجوزلا بيصن دعب ةكرتلا يقاب هلف .ًالصأ هل
 . حصألا ىلع هكراشت اهنإف .ةجوزلا نع ثراولا دقف عم الإ ثري الو مامإلا :ةرشاعلا ةبترملا

 سماخلا بلطملا

 ةثرولا نم ىلوألا ةبترملا باحصأ

 ضو رفلا باحصأ ثاريم

 (14/14ضورفلاب دوصقملا 96

 ءامسأ .ماهسلاو ضئارفلاو ضورفلاو .ريدقتلا :(اهنم) ناعم ىلع قلطي :ةغللا يف ضرفلا

 . "ص .فولخمل «ثيراوملا ماكحأ» « 84ص :يرانفلا ةيشاحو ةيجارسلا حرش» )١14154(

3554 - 



 ةردقملا ةبصنألا : يعرشلا حالطصالا يف اهب داريو ثاريملا ملع يف ةداع لمعتستو دحاو ىنعمب

 مكحب اهباحصأل تاردقم اهنأل ؛(ضئارف) ةبصنألا هذه تيمسو .ةكرتلا يف ثراولل اعرش

 . عرشلا

 : عرشلا يف ةردقملا ضورفلا

 ,فصنلا : يه ثيراوملا باب يف ًاعرش اهريداقم ةددحملا  ماهسلا يأ  ةردقملا ضورفلاو
 ماهسلا هذه يقحتسم ىلاعت هللا ءاش نإ ركذنسو . سدسلاو .ثلثلاو «ناثلثلاو ,نمشلاو « عبرلاو

 .اهيف تدرو يتلا ةيعرشلا صوصنلاو

 : ينسلا هقفلا يف ضورفلا باحصأ -75

 هقفلا يف عامجإلاو ةنسلاو باتكلاب ثاريملا يف مهماهس ةردقملا يأ «ضورفلا باحصأو

 .©6©ءاسنلا نم نامثو ؛لاجرلا نم ةعبرأ :ًاصخش رشع انثا ,ينسلا

 .جوزلاو .مأل خألاو ءالع نإو (بألا وبأ) حيحصلا ّدجلاو ,بألا :مهف لاجرلا امأ

 .بأل تخألاو .مأو بأل تخألاو «تلزن نإو نبالا تنبو .تنبلاو «ةجوزلاف :ءاسنلا امأو

 .تلع نإو (بألا مأو .مألا مأ) ةحيحصلا ةّدجلاو .مألاو ,مأل تخألاو

 :0473يرفعجلا هقفلا يف ضورفلا باحصأ - 7

 ءاسنلا نم ةتسو .جوزلاو .مأل خألاو ,بألا : مهو روكذلا نم ةثالث ءصاخشأ ةعست مهو

 . مألاو «مأل تخألاو ,بأل تخألاو .نيوبأل تخألاو «تنبلاو ,ةجوزلا :مهو

 باحصأ نم اوسيلف «تلزن نإو نبالا تنبو .تلع نإو ةّدجلاو ءالع نإو ّدجلا امأو

 هانيب يذلا وحنلا ىلع ةكرتلا نم قاقحتسالا يف مهبيترت بسح ةبارقلاب نوئري امنإو «ضورفلا
 .ةيرفعجلا دنع ةكرتلل نيقحتسملا بتارم يف

 :ثحبلا جهنم -4

 بلطملا اذه مسقن ,ماهسلا هذهل مهقاقحتسا تالاحو ضورفلا باحصأ ماهس نايب ضرغلو

 : يلاتلا وحنلا ىلع عورف ىلإ
 .جوزلا ثاريم :لوألا عرفلا

  6ص ةهعف ) ( ص )١51,/56( 71/ص «ةيجارسلا حرش» . ١55 ( ؟""ص «عفانلا رصتخملا» .



 . ةجورلا ثاريم : يناثلا عرفلا

 . بألا ثاريم :ثلاثلا عرفلا

 . مألا ثاريم : عبارلا عرفلا

 . ةيبلصلا تنبلا ثاريم :سماخلا عرفلا

 .نبالا تنب ثاريم :سداسلا عرفلا

 . حيحصلا دجلا ثاريم : عباسلا عرفلا

 .ةحيحصلا ةّدجلا ثاريم :نماثلا عرفلا

 . ةقيقشلا تخألا ثاريم : عساتلا عرفلا

 .بأل تخألا ثاريم :رشاعلا عرفلا

 . مأل تاوخألاو ةوخإلا ثاريم :رشع يداحلا عرفلا

 لوألا عرفلا

 جوزلا ثاريم

 :ثاريملا يف ناتلاح جوزلل 6- 

 ْمُكلف دلو ّنهل َناك نإ دلو ّنهل ْنكي مل ْنِإ مكُاوزأ كرت ام ٌفصن مكلو» : ىلاعت لاق

 اننا © . نيد وأ اهب نيصوي ةّيصو دعب نم ٌنكرت امم ٌعبرلا

 :فصنلا جوزلل :ىلوألا ةلاحلا

 ءاوسو «هريغ نم وأ هنم دلو اهل نوكي ال نأ :ًاثرإ هتجوز ةكرت فصن جوزلا قاقحتسال طرشلاو

 نوكي ال يأ .لزن نإو نبا تنب وأ «لزن نإو نبا نبا وأ ايبلص ادلو ,«ىثنأ وأ اركذ دلولا ناك

 ةجوزلل ناك نإ فصنلا جوزلل نوكي كلذكو .بيصعت وأ ضرفب ثراو عرف ةافوتملا ةجوزلل
 ثري دق ناك نإو ,بيصعتب الو ضرفب ال ًاثراو ًاعرف ربتعي ال تنبلا دلو نأل ؛تنب دلو ةافوتملا

 .©42ءاهقفلا ةماع لوق اذهو «ماحرألا يوذ نم هرابتعاب

 ١1[. ةيآلا نم :ءاسنلا ةروس] 417517 ١(

 .27١73؟ص قع «ىلحملا» 275856 ص .؟ج «دهتجملا ةيادبو ,ل01ا/ثص «"ج «ينغملا» (١1ع054)
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 نوكي ال نأ هتجوز ةكرت نم فصنلا جوزلا قاقحتسال طرتشي :ةيرفعجلا دنعو 20١-
 1 010 نإو تلب دلو وأ «نبا دلو وأ دلو ةافوتملا ةجوزلل

 دلو دوجول فصنلا جوزلا قحتسي د الف تنب دلوو ا 5 ةأرما تتام اذإ اذه ىلعو

 . عبرلا قحتسي د امئإو ةافوتملا ةجوزلل تنبلا

 :ةيرفعجلا ةجح 2-41

 ّنهل نكي مل ْنِ مكجاوزأ كرت ام ٌفصن مكلو) : ىلاعت هلوقب مهبهذمل ةيرفعجلا جتحا

 نع اهب لصتي ناكأ ءاوس ةافوتملل عرف لك لمشت ةميركلا ةيآلا هذه يف (دلو) ةملكو .4ّدلو
 تناك ام لكف «ةدالولا وأ دالولا نم ةقتشم (دلو) ةملك نأل ؛ةثونألا قيرط نع مأ ةروكذلا قيرط
 اوجتحا امك .ساسألا ىه هلصألو هل تيملا ةدالو نآل كلذو .دالوألا نم وهف هساسأ ةدالولا

 ْ .09*ههتمثأ نع ةيورملا راثآلا ضعبب

 :روهمجلا ةجح - 18

 مكلو» : :ةميركلا ةيآلا يف ةدراولا (دلو) ةملكب دارملا نأ - ينسلا هقفلا روهمجلا ةجحو

 لمشت امك «ىثنأ وأ ناك ًاركذ يِبلّصلا دلولا وه مّدلو َنِهل نكي مل ْنِإ مكُباوزأ كرت ام ٌفصن
 نمو .٠ .لزن نإو نبإلا نباو «نبالا تنبك  ىثنأ ىفوتملا ا عرف لك (دلو) ةملك

 دلو هنأ هنع لاقي ال تنبلا نباف « ىفوتملل عرف هنإ هنع لاقي ال ىئن نأ ةافوتملا نيبو هنيب طسوتي

 : ليق كلذلو ,هيبأ ىلإ بستني هنأل ؛ ةافوتملا دلو وأ  ىفوتملا

 دعابألا لاجرلا ءانبأ نهونب 2 انتانبو انئانبأ ونب انونب

 امنإو هتانب دالوأ لجرلا ىلإ بسني ال هن أ برعلا دنع باسنألا يف عئاشلا تباثلا فرعلا نمو

 ؛ اهنم ًاثرإ ةجوزلا ةكرت فصن ذخأي تنبلا نبا عم جوزلاف ءاذه ىلعو ."47””مهيبأ ىلإ نوبسني

 .فصنلا جوزلا قاقحتسا يف رثؤي الف .همدعك تنبلا نبا دوجو نأل

 . ١44 ص «ةيصخشلا لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألا» (14079)
 ./8 ص «.ةرهز يبأ دمحم انذاتسأل (ةيرفعجلا دنع ثاريملا يف تارضاحم» (14770)

 ريسفت» .7؟9ص «.4ج .يسولآلل «يناعملا حور» , 87 .٠١8ص «؟ج .صاصجلل نآرقلا ماكحأ» )1//١517(

 .١47-١47ص 54ج «رانملا
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 دق هنأ دحأ لك يردي نيقيبو  دلولا مدع دنع فصنلا جوزلا قاقحتسا يف يأ  نيقيب كلذ نم

 مهنأ رصع دعب ارصع عيمجلا لقن قفتاف «تانب ينب اوكرت تاومأ ِعلَي هللا لوسر دهع يف ناك
 مل مهنأك لب .- عبرلا ىلإ فصنلا نم جوزلا اوبجحي مل يأ- اوبجحي ملو اوئري مل
 , 011977 «اونوكي

 ١64 عيرلا جوزلل : ةيناثلا ةلاحلا :

 وه دلولا اذهو ءهريغ نم وأ هنم دلو اهل ناك نإ ةافوتملا هتجوز ةكرت عبر جوزلل نوكيو
 ةيرفعجلا دنعو .روهمجلا دنع هانيب يذلا ىنعملاب .

 يناثلا عرفلا

 ةجوزلا ثاريم

  6ثاريملا يف ةجوزلل ناتلاح :

 ْنهلف ءّدلو مكل ناك نإف ءّدلو مكل نكي مل نإ متكرت امم ٌعيرلا نهلو» : قادت هللا لاق

 نيد وا اهب نوصوت ةيصو دعب نم متكرت امم نمل 01779 ,

  957عبرلا ةجوزلل :ىلوألا ةلاحلا :

 .اهريغ نم وأ اهنم دلو هل نوكي ال نأ اهجوز ةكرت نم عبرلا ةجوزلا قاقحتسال طرتشيو
 ثاريم ىلع انمالك دنع انركذ امك وه  ةنسلا لهأ ءاهقف  روهمجلا دنع (دلولاب) دوصقملاو
 عرف لمشي الو .لزن نإو نبالا نباو «نبالا لمشيف بيصعت وأ ضرفب ثراولا عرفلا وهف .جوزلا

 يف رثؤي ال عرفلا اذه لثمف «تنبلا تليبو «تنبلا نباك بيصعت الو ضرفب ثريال يذلا جوزلا

 .همدعك هدوجو نأل ؛ عبرلا ةجوزلا قاقحتسا

 مل ْنِإ متكرت امم عبّرلا نُهَلو» :ةميركلا ةيآلا يف (دلولا)ب دوصقملا نأ روهمجلل ةجحلاو
 دلو لمشي الف «جوزلا ثاريم يف انلق امك بيصعت وأ ضرفب ثراولا عرفلا 4 . .ٌدلو مكل نكي

 .تنب دلو اهعم ناك اذإ عبرلا اهلف اهلف ءاذه ىلعو .تنبيلا

 تنيو «تنبلاو «لزن نإو نبالا نباو «نبالا لمشي ةيآلا يف (دلو) ظفل :ةيرفعجلا دنعو

 .[15؟ ةيآلا نم :ءاسنلا ةروس] )“/١417/9( . 7"3ص ,9ج «ىلحملا» )١41/1/7(

-15548- 



 .روهمجلا لوقل ًافالخ تنب دلو اهعم ناك نإ نمثلا
 :نمثلا ةجوزلل : ةيناثلا ةلاحلا - 417

 دلو هل ناك نإف ءاذه ىلعو .نمثلا ةجوزللف بيصعت وأ ضرفب ثراو عرف جوزلل ناك اذإو

 بهذم وهو .ينسلا هقفلا يف اذهو «.عبرلا اهبيصن ىقبي ذإ ةجوزلا بيصن يف رثؤي ال اذهف تنب
 .روهمجلا

 نورسفي مهنأ مهنع هانلق امل تنب دلو ىفوتملا اهجوزل ناك نإ نمثلا اهل :ةيرفعجلا دنعو

 . عبرلا ىلإ جوزلا

 :ةجوزلا ثاريم ىلع تاظحالم 64

 : ىلوألا ةظحالملا

 .هدوجو دنع نمثلاو .دلولا مدع دنع عبرلا اهل : يأ نيتلاحلا يف ةجوزلا ثاريم نع هانلق ام

 نم رثكأ ىفوتملا جوزلل ناك نإ تاجوزلا بيصن وأ .ةدحاولا ةجوزلا بيصن وه ثاريملا اذه
 ىفوتملا جوزلل ناك نإو  نمثلا وأ عبرلا يأ هلك بيصنلا اذه تذخأ ةدحاو تناك نإف .ةجوز

 . يواستلاب نهيلع نمشلا وأ عبرلا اذه مسق .ةجوز نم رثكأ

 ١8 - ةيناثلا ةظحالملا :

 وأ «ةولخ وأ لوخد هيف لصح ءاوس ًاحيحص اهحاكن دقع نوكي نأ ةجوزلا ثيروتل طرتشي

 .لوخد هيف لصح نإو ةجوزلا هب ثرت مل ًادساف حاكنلا دقع ناك اذإف .لصحي مل

 : ةثلاثلا ةظحالملا .-

 ةرضقملاو امك رأ ةقيقح :ةافولا كفو نيحوزلا .نيب ةمئاق ةدييسصلا ةيجوزلا نوكت نأ
 يف فالخ الو ,.يعجر قالط نم اهتدع يف يهو جوزلا تومي نأ :امكح ةيجوزلا مايقب

 دعب وأ اهتدع ىف تام ءاوس هثرت الف .تامو هتحص لاح ىف ًائئاب ًاقالط اهقلط نإف ,20479كلذ
 فالخ الو .تام مث اهتدع ءاضقناب هنم تنابو ًايعجر ًاقالط ءاهقلط اذإ هثرت ال كلذكو .اهتدع
 00 ىف

 .7؟9ص .5ج «ينغملا» (١1غالاله) .5؟4ص 25ج «ينغملا» )١4171/5(
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 :توملا ضرم يف ةقلطملا ثيروت 0١-

 يهو تامو اهاضر الو اهبلط نودب ًانئاب ًاقالط هتجوز توملا ضرم ضيرملا جوزلا قلط اذإ
 نم ًارارف اهقلط هنأ رابتعاب ةقلطملا ةجوزلا هذُه هئرت لهف ءاهتدع ءاضقنا دعب وأ اهتدع يف

 فالتخا ؟نئابلا قالطلا يف ثراوت الو هكلمي وهو انئاب عقو هقالط نأ رابتعاب هئرت ال وأ ءاهثيروت

 :ينآلاب هزجون ءاهقفلا نيب

 :ثرت ال :لوألا لوقلا

 مل ًاثئاب هتجوز قلط اذإ حيحصلاو «قرف الو حيحصلا قالطك توملا ضرم ضيرملا قالط
 .نيجوزلا نيب ثراوتلا عطقي نئابلا قالطلا نأل ؛اهتدع دعب وأ اهتدع يف يهو تام اذإ هئرت

 مزح نبا لاق دقف «ةيرهاظلا لوق اذهو ,«توملا ضرم ضيرم وهو اهقلط اذإ مكحلا كلذكف

 ءهنم تمي مل وأ ضرملا كلذ نم تام قرف الو حيحصلا قالطك ضيرملا قالطو» : يرهاظلا

 ةدعلا مامت لبق تتام وأ تامف اهأطي نأ لبق وأ «ثالث رخآ وأ ًاثالث ضيرملا قالط ناك نإف
 يف هئرت الف «ةدعلا مامت دعب تتام وأ تام ىتح اهعجتري ملف ًايعجر ًاقالط ناك وأ ءاهدعب وأ

 , 0490( . .لصأ اهثري الو هلك كلذ نم ءيش

 «ينغملا» يف ءاج دقف .هريغو فوع نب نمحرلا دبع لوق هلبقو ًاضيأ يعفاشلا لوق اذهو
 نع كلذ يورو .ةتوتبملا ثرت ال :ريبزلا نب هللا دبع نب ةبتع نع يورو» : يلبنحلا ةمادق نبال

 يف نئابلاك «ثرت الف نئاب اهنأل ؛ديدجلا يعفاشلا لوق وهو .فوع نب نمحرلا دبعو «يلع
 .ءالوو حاكنو محر يف ةروصحم ثاريملا بابسأ نأل ؛اهرايتخاب قالطلا ناك ول امك وأ ةحصلا

 , 11779 (بابسألا هاله نم ءيش اهل سيلو

 : ثرت :يناثلا لوقلا 5

 ةجوزلاب رارضإلا دصقب ًاقالط توملا ضرم ضيرملا قالط نوربتعي لوقلا اذه باحصأو
 اهنم بلط نود هتوم ضرم يف هعاقيإ ةنيرقب دصقلا اذهب ًانئاب اهقلطي وهف «ثاريملا نم اهنامرحب
 طرش يف اوفلتخا مهنكلو .نئابلا هقالط نم مغرلاب هنم اهثيروتب ءيسلا هدصق هيلع ٌدرَيف ءاضر الو

 : مهلاوقأ يلي اميف ركذنو .هنم ثرإلا يف اهقح ءاقب ةدم يف وأ ثيروتلا اذه

 .؟"6١ص دعا حج . مزح نبال «ىلحملا» ١( ا/ا/5)

 )//١57( ص .5ج «ينغملا» 77٠0 .
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 :توملا ضرم يف ةقلطملا ثيروت طرش

 :(14779ةيفنحلا بهذم : ًالوأ

 اهاضر ريغب وأ اهاضرب هضرم لاح يف وأ هتحص لاح يف ًايعجر ًاقالط هتأرما قلط اذإ :اولاق
 . يه هثرتف .عامجإلاب ناثراوتي امهنإف .ةدعلا يف يهو تام مث

 يف يهو تام مث توملا ضرم هضرم لاح يف ًاثالث وأ ًانئاب ًاقالط اهقلط ولو :ًاضيأ اولاقو

 امأف ءاهلاؤس ريغ نم اهقلط اذإ اذهو .ثرت مل تام مث اهتدع تضقنا ولو .ثرت كلذكف ةدعلا

 .اهل ثاريم الف .اهبلطب يأ اهلاؤسب اهقلط اذإ

 ١5١9 - ةلباتحلا بهذم :ًايناث :

 يف يهو تام اذإ هئرت  اهجوز توم ضرم يف ةقلطملا يأ  اهنأ دمحأ مامإلا نع روهشملا
 دبع نب ةملس وبأ ىور امل ىليل يبأ نباو ,.نسحلا نع كلذ يورو «جوزتت مل ام اهدعبو ةدعلا
 تجوزت نإو .«ةدعلا ءاضقنا دعب هتثروف .تامف ضيرم وهو همأ قلط هابأ نأ» : فوع نب نمحرلا

 ةطبارلا يف تناك ءاوس هثرت مل ءاهقلط يذلا لوألا اهجوز تام مث اهتدع ءاضقنا دعب ةقلطملا

 . 2” مهلعلا لهأ رثكأ لوق اذهو يناثلا جوزلا نم تناب وأ ةيجوزلا

 :ةيكلاملا بهذم :ًاثلاث 54

 وأ «ةدعلا يف يهو تام ءاوس اهجوز ثرت توملا ضرم يف ًانئاب ًاقالط ةقلطملا : مهدنعو
 رارف اهثيروت يف ببسلا نأل «جوزتت مل وأ اهتدع ءاضقنا دعب تجوزت ءاوسو لاهتدع ءاضقنا دعب

 لوزي هل ىنعملا اذهو .ءيسلا هدصق هيلع دريف .توملا ضرم يف اهقالطب اهثيروت نم اهجوز

 ا مرح مل وأ تجوزت ءاوسو .اهدعب وأ ةدعلا يف يهو تام ءاوس ريغتي الو

 :040210ةيرفعجلا بهذم :ًاعبار 96

 نأل ؛ ةيعجرلا ةدعلا يف امهدحأ تام اذإ نيفرطلا نم ثرإلا نم عئمي ال قالطلاو :اولاق

 وهو قلطي نأ الإ هتدع يف ثراوت هدعب عقي ال هنإف نئابلا فالخب ةجوزلا مكحب ًايعجر ةقلطملا

 .هلبق يه تتام اذإ وه اهثري الو - قالطلا نيح نم يأ  ةنس ىلإ هئرت اهنإف ضرملا يف

 )١577/8( 557ص ١1ج «ةيدنهلا ىواتفلا» . )١511/9( ص .5ج «ينغملا» ٠*771-77.

 )40ا١( .5ج «ينغملا» ص١ 7# )١181/81( 77ص .7ج «ةيهبلا ةضورلا» .
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 ثلاثلا عرفلا

 بألا ثاريم

 :بألا ثرإ يف تالاح ثالث 5

 : يه تااللاح ثالث ثرإلا يف بألل

 .طقف ضرفلا هل :(ًالوأ)

 .بيصعتلاو ضرفلا هل : (ًايناث)

 . ضحملا بيصعتلا هل : (ًاثلاث)

 تالاحلا هذه نم ةلاح لك يف ثاريملا نم بألا بيصنو تالاحلا هذه يلي اميف ركذنو

 05 ليلدو

 :طقف ضرفلا هل :ىلوألا ةلاحلا 17

 .لزن نإو نبا نبا وأ «نبا هعم ناك اذإ طقف ضرفلا اذه هلف «ءسدسلا وه بألا ضرفو

 .2494ُدلو هَل ناك نإ كرت امم ٌسُدُسلا امهنم ٍدحاو لكل هيوبألو» : ىلاعت هلرق كلذ ليلدو

 «تنبلاو نبالا لوانتي (دلولا) مساو . سدسلا وه دلولا عم بألا ضرف نأ ىلع صيصنت اذهو

 اوقحلأ» :هكك هلوقل ؛نبالل يقابلاو ءطقف سدسلا بأللف «نبا نبا وأ «نبا بألا عم ناك نإف

 نبالا وه تابصعلا نم لاجرلا ىلوأو . «ركذ لجر - برقألف ىلوألف هتقبأ امف اهلهأب ضئارفلا

 .كلذ يف فالخ ال بألا ضرف دعب يقابلا هل نوكيف

 : بيصعتلا عم ضرفلا هل : ةيناثلا ةلاحلا 4

 نإو ننال تلبو ا يفوتملل ثنؤم ثراو 0 بألا عم دجو اذإ نوكت ةلاحلا هذهو

 «ٌدلو ُهَل ناك نإ كرت امم سّدسلا امهم دحاو لكل هيوبألو» : ىلاعت هلوق ةلاحلا هذه ليلدو .لزن

 اذهو .فصنلا تنبللو .ةميركلا ةيآلا هذه بجومب سدسلا بألللف .تنبلاو بألا لمشي دلولاو

 اوقحلأ» : كي هلوقل ؛بألل نوكي بألا ضرفو اهضرف دعب يقب امو «ةلاحلا هذه يف اهضرف وه

 هذه يف تابصعلا نم ركذ لجر ىلوأ بأآلاو .«ركذ لجر ىلوألف هتقبأ امف ءاهلهأب ضئارفلا

 .تنبلا ضرفو هضرف دعب يقابلا هل نوكيف «,ةلاحلا

 )١141787( 7؟758-9ص «ةيجارسلا حرش» 21077/ص 25ج «ينغملا» .

 )*١4178( ةيآلا :ءاسنلا ةروس] 1١1[.
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 :ضحملا بيصعتلا هل : ةثلاثلا ةلاحلا 2-8

 نيالا نبا ٍلزن نإو نبالا دلو دوجو مدعو ءىثنأ و وأ ناك ًاركذ دلولا دوجو مدع دنع كلذو

 هّمالف هاوبأ ةئروو دلو هل نكي مل نإف» : ىلاعت هلوقل كلذو .لزن نإو نبالا تنب وأ

 هحو ىلع بألل نوكي مألا ضرف دعب يقابلا نأ ةيآلا هذه نم موهفملا نأل ب0 دضوكثْلعلا

 .صضحملا بيصعتلا

 ضورفلا باحصأ ذخأي نأ دعب ريدقت نود ىقابلا ذخأي هنأ ضحملا بيصعتلا ىنعمو

 بيصن نإف .ةجورلا نيوبألا عم ناك ول اذهلو .بألل نوكي هرادقم ناك امهم يقابلاف « مهضورف

 يقابلاو .ثلثلا وهو اهضرف مألا ذخأ دعبو .عبرلا وهو اهضرف ةجوزلا ذخأ دعب يقابلا نوكي بألا
 . ةكرتلا نم 7١/ه وهو بألل

 :048©ةيرفعجلا دنع بألا ثاريم 9

 .ةيرفعجلا دنع ثرإلا يف تالاح ثالث بألل

 نبا وأ «نبالا عم كلذو .سدسلا وه هضرفو ءدرلا نم يلاخلا قلطملا ضرفلا :(ىلوألا)

 .اولزن نإو نبالا تنب وأ «نبالا

 .نبالا تنب عم هل تلا دالوأ عم وأ تنبلا عم كلذو ا درلاو ضرفلا :(ةيناثلا)

 درفنيف ءاولزن نإو دالوألا نم تيملا ىلإ بستني نم مدع دنع ةبارقلاب ثرإلا :(ةئلاشلا)

 .هبيصن نيجوزلا دحأ ءاطعإ دعب ىقابلا ذخأ نيجوزلا دحأ هعم ناك نإو ءاهلك ةكرتلاب

 عبارلا عرفلا

 مألا ثاريم

 :تالاح ثالث مألل ١-2

 ا سدسلا ثرت : (ىلوألا)

 .ًاضرف اهلك ةكرتلا ثلث ثرت : (ةيناثلا)

 .بألا اهعم ناك اذإ نيجوزلا دحأ ضرف دعب ةكرتلا نم ىقابلا ثلث ثرت : (ةثلاثلا)

 .[11 ةيآلا نم :ءاسنلا ةروس] )١141/85(

 . 58١ص «.يلحلا ميركلا دبع خيشلل «ةيصخشلا لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألا» )١4786(
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 :ًاضرف سدسلا اهل :ىلوألا ةلاحلا

 ُهَل نكي مل نإ ّذدَلَو هل ناك ْنِ كي امم سدشسلا امهنم دحاو لكل هيوبألو)»ا 1 لاق

 مألل نأ ةيآلا هذه تدافأ (1445) سس 0 ُدَسلا همالف ةوخإ هَل َناَك ْنِإف ءُتْلْتلا همالف ةابأ ةئروو ٌدْلَو

 بيصعتلاب وأ ضرفلاب ثراولا ًاقباس انلق امك هب دارملاو (دلو) ىفوتملل ناك اذإ :ىلوألا ةروصلا

 .2040لزن نإو نبالا تنبو «نبالا نباو تنبلاو نبالا لمشيو «ىثنأ وأ ناك ًاركذ

 نينثالا يف لمعتست (ةوخإلا) ةملك نأل نانثا ةوخإلا لقأو (ةوخإ) ينوسلل ناك اذإ : ةيناثلا ةروصلا

 تباث مكحلا اذهو «نييثنالا ظَح لثم ركّذللف ًءاسنو ًالاجر ةوخإ اوناَك ْنِإَفظ : ىلاعت لاق

 نأ ىري الأ ,ةعامجلا مكح ثاريملا يف نينثالا مكح نإف ًاضيأو .تخأو خأ ثاريم يف

 يف قرف الو .ةكرتلا نم نيثلثلا قاقحتسا يف تاوخألاك نيتخألاو «تانبلاك نيثنبلا

 عيمجلا ىلع عقت (ةوخإ) ةملك نأل ؛ًاثانإو ًاروكذ وأ ءًثانإ وأ ًاروكذ اونوكي نأ (ةوخإلا)

 ىلعو . ءاسنلاو لاجرلاب (ةوخإلا) رَسفف #ًءاسنو ًالاجر ةوخإ اوُناَك نإف» : ىلاعت هلوق ليلدب

 نم ًادعاصف نانثا يأ - ىفوتملل ةوخإ اهعم ناك اذإ ضخلا اهضرف نوكي مألا نإف ءاذه

 مأل مأ طقف بأل مأ ءاقشأ اوناك ءاوسو .تاوخألا وأ ةوخإلا نم نينثا اوناك ءاوس - ةوخإلا

 نيبوجحم وأ نيثراو ةوخإلا ناك ءاوسو . مألو بألو .ءاقشأ :نيطلتخم ةوخإ اوناك وأ ىطقف

 نم عيمج لمشتف ةقلطم ةميركلا ةيآلا يف تءاج (ةوخإ) ةملك نأل ؛ثاريملا نع
 , 0444 .هانركذ

 :ثلثلا مألل :ةيناثلا ةلاحلا - ١١٠١

 :نيطرشب ةكرتلا ثلث مألا ثرتو

 . ىفوتملل نبا دلو وأ دلو دوجو مدع :(لوألا)

 يف انيب امك اوناك تاهجلا يأ نم ققوتملل ةوخإلا نم ًادعاصف نينثا دوجو مدع : (يناثلا)

 ناذه ققحت اذإف .«سُْدَسلا همالَف ةوخإ ل نِإفه :ةميركلا ةيآلا يف (ةوخإلا) ىنعم

 هلوق ةلاحلا هذه ىلع لد 4*2 ملعلا لهأ نيب فالخ الب ةكرتلا ثلث مألل بجو ناطرشلا

 . ؛ 4ص «ةيجارسلا حرش» 17/5 ص .كج («ينغملا» 741 ١(

 )١51784( 4ص (ةيجارسلا حرش» .175ص .5ج «ينغملا» 49-4 .

 )١41/88( 76ص ء5ج «ينغملا» ١3 .
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 .«سُدُسلا هّمالف ةّوخإ هل ناك نإف ثلثلا هّمالف هاوبأ ُهَنرَوَو دلو ُهَل ْنُكَي مل ْنِإفط :ىلاعت ع ا 0 و ل ا كر و 9
 , 21450 نيجوزلا دحأ نيوبألا عم نكي مل اذإ اذهو

 :240نيجوزلا دحأ ضرف دعب يقابلا ثلث اهل :ةثلاثلا ةلاحلا 4

 :روهمجلا يأر -أ

 مأللو هبيصن نيجوزلا دحأل ىطعيف .نيجوزلا دحأو بألا مألا عم ناك اذإ دجوت ةلاحلا هذهو

 «كلامو « يروثلاو «نسحلا لاق هبو . يلع نع كلذ يورو «دوعسم نباو «تباث نب ديرو

 :ناتروص ةلاحلا هذهلو .ةيفنحلاو «لبنح نب دمحأو ,يعفاشلاو

 .جوزلاو بألا عم مألا تناك اذإ : ىلوألا ةروصلا

 .ةجوزلاو بألا عم مألا تناك اذإ : ةيناثلا ةروصلا

 امو .سدسلا وهو يقابلا ثلث مأللو .فصنلا وهو هبيصن جوزلل ىطعي ىلوألا ةروصلا يفف

 .بألل نوكي ثلثلا وهو ةكرتلا نم ىقبت

 ىقبت امو عبرلا اهبيصن نوكيف .يقابلا ثلث مأللو عبرلا ةجوزلل ىطعي ةيناثلا ةروصلا يفو

 .بألا بيصن وه فصنلا وهو مألاو ةجوزلا بيصن دعب ةكرتلا نم

 : ةثلاثلا ةلاحلا يف سابع نبا يأر ب 2-2

 ؛ مألل اهلك ةكرتلا ثلث ىطعي «ةيناثلاو ىلوألا اهيتروصب ةثلاثلا ةلاحلا يف سابع نبا لاقو

 الو دلو نيتروصلا نيتاه يف سيلو .ةوخإلاو دلولا دوجو مدع دنع ثلثلا اهل ضرف ىلاعت هللا نأل

 نألو ؛نيجوزلا دحأ ضرف دعب يقابلا ثلث ال اهلك ةكرتلا ثلث اهبيصن نوكي نأ بجيف «ةوخإ
 .«ركذ لجر ىلوألف يقب امف ءاهلهأب ضئارفلا اوقحلأ :لوقي فيرشلا يوبنلا ثيدحلا

 : ةثلاثلا ةلاحلا يف نيريس نبا يأر ج _-_*5

 - جوزلاو بألا عم مألا تناك اذإ يأ - ىلوألا ةروصلا يف روهمجلا لوقب نيريس نبا لاقو

 .ثلثلا وهو بألل يقابلاو .سدسلا اهل نوكيف .جوزلا ضرف دعب يقابلا ثلث مألا ىطعتف

 )١15140( 55ص ةةيجارسلا حرش» .

 )1١قةل/ا١1( ص كج« ينغمل ا) ١1/4- .2180تاكرتلا ماكحأو "5١ص كج « ميقلا نبال «نيعقوملا مالعأ»

 هللا همحر  ةرهز وبأ انذاتسأل «ثيراوملاو - ص161-1١6٠١0.
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 .- ةجوزلاو بألا عم مألا تناك اذإ يأ  ةيناثلا ةروصلا يف سابع نبا لوقب نيريس نبا لاقو

 لوقلا اذه ةجحو .ةكرتلا نم 7١/ه© وهو بألل يقابلاو ءاهعبر ةجوزللو ةكرتلا ثلث مألا ىطعتف

 بألا بيصنو .ثلثلا مألا بيصن ناكل ىلوألا ةروصلا يف ةكرتلا لك ثلث مألل انيطعأ ول اننأ

 ىثنألا ليضفت عرشلا دوهعم نم سيلو «ثاريملا يف بألا ىلع مألل ليضفت اذُه يفو .سدسلا

 ثلث مألل انيطعأ اذإف «ةيناثلا ةروصلا يف امأو .ةدحاو ةجرد يف اناك اذإ ثاريملا يف ركذلا ىلع

 .مألا بيصن نم رثكأ ىقبي بألا بيصن نإف ةكرتلا لك

 لجرلا ةجرد يواست دنع عرشلا ماكحأ يف دوهعملا نأ وه روهمجلا لوقل ةجحلاو 7

 ثلث مألا تيطعأ اذإ الإ كلذ لصحي الو هبيصن نم فصنلا ىلع ًابلاغ اهبيصن نوكي ةأرملاو

 نإف جوزلاو بألا عم اهعامتجا دنع ةكرتلا. ثلث تيطعأ اذإ امأ .نيجوزلا دحأ بيصن دعب يقابلا

 ةبارقلا يف امهيواست عم  مألا بيصن نم فصنلا ىلع يأ - سدسلا نوكيس بألا بيصن

 نأل كلذو ءاهانعمو ةميركلا ةيآلا صن ةفلاخم ىلإ يدؤيو لوبقم ريغ اذهو .تيملا نم ةجردلاو
 : ىلاعت لاق «بألل نيثلثلاو مألل ثلثلا ساسأ ىلع نيوبألل نوكي امدنع ثاريملا ٍلعجت ةيآلا

 اذه ىلع ةردقم بألاو مألا نيب ةبسنلا تناكف 4«ُتْلتلا ؛ همالَق م ا ُهنرَو ٌدَلَو ُهَل نكي مل نفط

 هللا اهردق ىتلا ةبسنلا ريدقتل ًاضقانم نوكي كلذ فالخ ىلإ يدؤي يذلا ضرغلاف .ساسألا

 ايو هيجل هذه ءاقب ىلإ يدؤي يقابلا ثلث مألا ءاطعإ نإف ساسألا اذه ىلعو . ىلاعت

 .بألاو مألا بيصن نيب ةبسنلا هذه ءاقبإ ىلإ يدؤي ال اهلك ةكرتلا ثلث اهؤاطعإ

 :0459ةيرفعجلا دنع مألا ثاريم

 بألا) ىلوألا ةبترملا دارفأ نم دحأ الو نيجوزلا دحأ اهعم نكي ملف مألا تدرفنا اذإ : ًالوأ

 ًادرو اضف ةكرتلا لك ذخأت ةلاحلا هذه يف مألاف , تاوخألاو ةوخإلا نم عمج الو (دالوألاو

 نا يقابلاو ًاضرف ثلثلا ذخأت يأ

 دعب يقابلا مألا تذخأو هضرف وهو هبيصن جوزلا اذه ذخأ .نيجوزلا دحأ اهعم ناك اذإ :ايناث

 .درلا قيرط نع يقابلاو ءاهضرف ثلثلا ءهضرف
 . يقابلا بألا ذخأو .ثلثلا يه تذخأ بألا يفو اهيف ثرإلا رصحنا نإ :ًاثلا

 يقابلاو هضرف نيجوزلا دحألو .ةكرتلا ثلث يه تذخأ نيجوزلا دحأو بأ مألا عم ناك نإ :ًاعبار

 .مألا نم لقأ ناك نإو بألل

 انذاتسأل «ةيرفعجلا دنع ثاريملا» ء775 . 77ص « 5ج «مالسإلا عئارش» 27358ص «عفانلا رصتخملا» )١51747(

 ٠١. ؟54ص .ةرهز يبأ دمحم
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 نكلو .سدسلا نوكي مألا بيصن نإف «ةوخإلا نم عمج وأ تيملل عرف مألا عم ناك اذإ :ًاسماخ

ش ةلمج سدسلا مهعم مألا بيصن نوكي ىتح ةوخإلا يف ةيرفعجلا دنع طرتشي
 : يه طور

 . ناتخأو خأ وأ «تاوخأ عبرأ وأ ناوخأ مهددع نوكي نأ :ددعلا ةهج نم أ

 ثاريم اوبجحي مل مأل ةوخإ اوناك ولف «بأل ةوخإ وأ ءاقشأ ةوخإلا كئلوأ نوكي نأ ب
 .سدسلا ىلإ ثلثلا نم مألا

 تقو مهتاهمأ نوطب يف اوناك ولف «ثروملا توم تقو ةقيقح نيدوجوم اونوكي نأ - د

 . سدسلا ىلإ ثلثلا نم اهنوبجحي الف .مألا بيصن يف نورثؤي ال مهنإف «ةافولا

 ةيبلّصلا تنبلا ثاريم

 :اهثاريم يف صنلا 48

 ا ؛- ةزشابم هتنب يأ - هبلّصل تيملا تنب يه ةيبلّصلا تنبلا

نيتتثا قوق ًءاسن ّنُك نإ «نييقنالا َح ثم ركّذلل مكدالوأ يف هلا مكيصوي» : ىلاعت هلوق
 

 يف تلا تالاح تنيب ةيآلا هذهو را .ٌفصنلا اهلف ةدحاو تناك ْنِإو كرت ام انلُت

 اميف ركذنو ءاهبصعي نم دوجو دنعو « نيتنثا نم رثكأ نوكت امدنعو ,ةدحاو نوكت امدنع ثاريملا

 :تالاحلا هذه يلي

 :20959بيصعتلاب اهثرإ :ىلوألا ةلاحلا 9

 ءاوسو «رثكأ وأ ةدحاو تنبلا تناك ءاوس ىفوتملل نبا تنبلا عم ناك اذإ دجوت ةلاحلا هذهو

 اهلك ةكرتلا مسقت امنإو ءردقم ثاريم ةلاحلا هذه يف تنبلل نوكي الف ,رثكأ وأ ًادحاو نبالا ناك

 را كا نيب اهنم يقابلا وأ ةكرتلا مسقي «مهضورف ضورفلا باحصأ ذخأ دعب اهنم يقابلا وأ

 فعض ركذلل يأ يلا را ا

 يف هللا ُمُكيِصوُيِ» : ةميركلا ةيآلا ةلاحلا هذه ىلع لد دقو . مهس اهلو نامهس هل يأ .يئنالا

 .«نييلالا ظَح لثم ركذلل مكدآلوأ

 )١151/4( ةيآلا نم :ءاسنلا ةروس] 11[.

 .ال4ص ءكج ء«صاصجلل «نآرقلا ماكحأو لردك ص «يرانفلا ةيشاحو ةيجارسلا حرش»
)1١2519/45( 
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 0405© دكأف نيتنبلل ناثلثلا :ةيناثلا ةلاحلا 0

 ءانبأ نم نهبصعي نم دجوي ملو رثكأ وأ ناتئبا هتافو تقو ىفوتملل ناك اذإ دجوت ةلاحلا هذهو

 نيتنثا قوف ًءاسن نك ْنِإف9 :ةميركلا ةيآلا تلد دقو .ةكرتلا نم ناثلثلا نهل نوكيف .ىفوتملا
 ناتنبلا امأ .ناثلثلا نهلف نيتنثا نم رثكأ سا دو اح . كرت : ام انت هَلْ
 نيتنبلا ضرف نأ سابع نبا نع ةذاش ةياور الإ ملعلا له أ عامجإ اذُه ىلعو «ناثلثلا ًاضيأ امهلف

 نود ام نأ ىلع لد كرت ام ان ْنُهَلَف نيّتتثا قوف ًءاسن نك ْنِإَفط : ىلاعت هلوق نأ ةجحب فصنلا
 لوق وه حيحصلاو « حيحص ريغ لالدتسالا اذه نكلو .ناثلثلا امهل سيل  نيتنثالا يأ  ثالثلا

 .ةريثك هوجو نم كلذو ناثلثلا امهل نيتنبلا نأ ءاملعلا ةماع

 :ناثلثلا نيتنبلا بيصن نأ ىلع ةلدألا 9

 :لوألا ليلدلا

 لعجو «فضنلا اَهَلَف ًةدحاَو تناك نإو» : هلوقب فصنلا ةدحاولا تنبلل لعج ىلاعت هللا نإ

 ُفصن اهّلف ٌتخأ ُهَلَو ٌدَلَو ُهَل سيل َكَّلَه ٌؤرما نإو : : ىلاعت هلوقب فصنلا ةدحاولا تحخاألل ىلاعت

 امم ناشلثلا امهلف ني نيتنثا اتناك ْنإَفه : : ىلاعت هلوقب نيثلثلا نيتخألل لعج مث ىةتروكلَرَت ام

 الف «نيتخألا نم ىفوتملا ىلإ برقأ امهنأل ؛نيثلثلا نيتنبلل نأ ىلع هيبنت اذهو ."74*11كرت

 ١١١1١ - يناثلا ليلدلا :
 نيتنبلا بيصن نأ ىلع لد «نييثنالا ظَح ُلِثم رَكّذلِل مُكدالوأ يف هللا ُمُكيِصوُيط : ىلاعت هلوق "ع 5 ع 00 ِء 4 4

 ناثلثلا ذئنيح نباللف «تنبو نبا دجوي نأ طالتخالا بتارم ىندأ نأ ةلالدلا هذه هجوو .ناثلثلا

 هنأل ؛امهعم نبالا نكي 1 نإ ناثلثلا امهل 00 نأ ا اذه ا .ثلثلا تنبللو عامجإلاب

 هماقم امهمايقل 00 دنع اعم هناقحتستف .

 «نيعقوملا مالعأ» 8١-431 ص 22ج «صاصجلل «نآرقلا ماكحأو 20لا/ل1-١٠7١1ضص تكج «ينغملا» (151/46)

 ٠ ١-5 ٠١. ”ص «يرانفلا ةيشاحو ةيجارسلا حرش» 077" ؟صسص ١1ج

 )١1541/95( ةيآلا نم :ءاسنلا ةروس] . .[. )١51/941( ةيآلا نم : ءاسنلا ةروس] . .[.
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 :ثلاثلا ليلدلا 6

 ىرخأ تنب عم تناك اذإ كلذ اهل بجي نألف .ثلثلا اهل بجو نبالا عم تناك اذإ تنبلا نإ

 لل

 : عبارلا ليلدلا 6

 نأل ؛نيتنثا نم رثكأ نك نم الإ امهقحتسي ال نيثلثلا نأ ينعي ال «نيتنثا قوف» : هلوقب ديقتلا
 ىقبي له «نيتنبالا ىلع داز ام ضرف نايب ىلإ ةجاحلا تيقبف انيب امك ناتنبلا امهقحتست نيثلثلا
 ديزي ال ناثلثلا وهو ضرفلا اذه نأ ًانيبم ّصنلا ءاجف .- ديزي مأ ناثلثلا يأ  نيتنثالا ضرف هسفن

 نيتنثا قوف نك نإو «نهبيصن وه ىقبي لب «نيتنثالا ىلع نهتدايزب

 :سماخلا ليلدلا 65

 يبنلا لسرأ كرت اًمم 0 ٌنهلَف نيتنثا َقوَف ًءاسن َّنُك نِإَفط :ةميركلا ةيآلا تلزن نيح
 انهي نم امهل اثاريم أ .«نيثلثلا دعس يتنبا طعأ» :هل لاقو عيبرلا نب دعس يخأ ىلإ هلك
 ريسق اريسفت نم ١ ناك اذإ ظفللاو اهانعمل ًانايبو ةيآلا هديل دل ي لا هلا اذه ناكف م

 :سداسلا ليلدلا “7

 امم «ةلدألا هيلع تدراوتو ملعلا لهأ هيلع عمجأ دق مكح وه ًاثاريم نيثلثلا نيتنبلا ءاطعإ نإ
 الف .هنع هرودصو هتوبث يف ريبك كش لحم ةمألا ربح وهو هفالخ سابع نبا نع يور ام لعجي

 . هيلع لوعي الو هيلإ تفتلي

 :(04758فصنلا ةدحاولا تنبلل : ةثلاثلا ةلاحلا

 ءاملع نيب اذه يف فالخ الو « اهبصعي ىفوتملل نبا اهعم نكي مل اذإ فصنلا ةدحاولا تنبلل

 ةدحاولا تنبلا ىطعأ كي يبنلا نألو ؛ «ٌفصنلا اهّلف ةدحاو تناك نإو» : ىلاعت هلوقل نيملسملا

 درإ فصنلا

 )97/7 )1١51/44؟ص 25ج (ينغملا» ١ .
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 :049ة)ّةي رفعجلا دنع ةيبلّصلا تنبلا ثاريم 8

 دري ىقابلاو .رثكأف نيتنبالل ناثلثلاو .اهيلع دري ىقابلاو ,تدرفنا اذإ ةدحاولل فصنلا

 .نييثنألا ظح لثم ركذللف نبالا عمتجا اذإو .امهيلع

 نبالا كنب ثاريم

 :ثاريملا يف نبالا تئب تالاح

 ةلزنمب نبالا تانب نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ» :- ىلاعت هللا همحر  يلبنحلا ةمادق نبا لاق

 "14 7(نهثرإ يف نهمدع دنع تانبلا

 كلت توبث يف بلّصلا تانبك نبالا تانبو» :ةيفنحلا هقف يف «ةيجارسلا حرش» يف ءاجو
 ىلعو ,248:>(رخأ ثالث لاوحأ نهلو  تايبلصلا تانبلا ثرإ تالاح يأ  ثالثلا لاوحألا

 :ًاعابت ىلي اميف اهركذن تالاح تس نبالا تانب تالاحف ءاذُه

 ١- 9ةدحاولل فصنلا : ىلوألا ةلاحلا :

 ءاهل بصعملا دوجو مدعو ٍبلّصلا تانب دوجو مدع عم تدرفنا اذإ نبالا تانب نم ةدحاولاف
 نبا تنب لثم  ىفوتملا نم اديعب مأ ابيرق اهوبأ ناك ءاوس يأ ءاهتجرد تناك ايأ فصنلا اهلف

 . نبا نبا تنب وأ

 :رثكأف نيتنثالل ناثلثلا : ةيناثلا ةلاحلا 995

 مدع طرشبو نهتجرد تناك امهم نبالا تانب نم رثكأف نيتنثا دوجو دنع نوكت ةلاحلا هذهو

 . نهل بصعم دوجو مدعو بلصلا تانب دوجو

 :"9:*1”بيصعتلاب ثرإلا : ةثلاثلا ةلاحلا - ١١737

 باحصأ مهعم دجوي مل اذإ بيصعتلاب ةكرتلا لك ناذخأيف اهبصعي نم اهعم دجو اذإ كلذو

 .4١ةص .يلحلل «ةيرفعجلا ماكحألا» .7”ص ؛ جا 3 ىلحلل «مالسإلا عئارش» )١51949(

 .59١ص ."ج «ينغملا» )١518٠0(

 )١15801( "8ص «,يناجرجلا فيرشلا ديسلل «ةيجارسلا حرش» .
 )١4807( .3الا/ ء1الا" ص .3ج «ينغملا»
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 .نييثنألا ظح لثم ركذلل مهضورف ضورفلا باحصأ ذخأ دعب يقابلا ناذخأي وأ .ضورف

 :بيصعتلا ةروص --#4

 :امهو نيتروص ىدحإب نوكي نبالا تانب بيصعتو

 :بيصعتلل ىلوألا ةروصلا

 تجاتحا ءاوس بيصعتلا بجي  ةلاحلا هذه يفف ءاهبصعم ةجرد يف نبالا تنب تناك اذإ

 صخش تام ول امك ًائيش تئرو امل بيصعتلا الول اهنأ هيلإ اهتجاح ىنعمو .هيلإ جتحت مل وأ هيلإ
 .ثرت ىتح نبالا نبا ىلإ جاتحت نبالا تنب ةلأسملا هذه يفف .نبا نباو نبا تنبو «نيتنب نع
 اهنإف نبالا نبا دوجول نكلو .نبالا تنبل ءيش ىقبي الف «نيثلثلا نيتنبلل نأل ؛تثئرو امل هالول ذإ

 .نييثنألا ظح لثم ركذلل : يقابلا نامستقيف .بيصعتلا هجو ىلع هعم ثرت

 دجوي مل ول ثرت نبالا تنب ةلأسملا هذه يفف «نبا نباو «نبا تنبو .تنب نع تام ولو

 اهجايتحا مدع عم نكلو .تنبلا عم نيثلثلل ةلمكت سدسلا اهل نأل .نبالا نبا وهو اهل بصعملا
 يقاب هعم ذخأت امنإو سدسلا وهو اهضرف ذخأت الف .هتجرد يف اهنأل اهبصعي هنإف .ثرإلل هيلإ
 .نييثنألا ظح لثم ركذلل ةكرتلا

 :بيصعتلل ةيناثلا ةروصلا - ١١5886

 بيصعتلا ىلإ اهجايتحال ؛اهبصعيف اهبصعم نم ىلعأ ةجرد يف نبالا تنب نوكت نأ يهو
 اذْهف .نبا نبا نباو «نبا تنبو :نيتنب نع تومي نأك «ثاريملا نم ًائيش تقحتسا امل هالول ذإ
 هالول ذإ ,هبيصعت ىلإ اهجايتحال هنم ىلعأ يهو اهنم لفسأ وه ناك نإو نبالا تنب بصعي بصعي ريخألا

 .يقابلا وه ذخأيو نيثلثلا ناتنبلا ذخأت بيصعتلا نودب هنأل ؛ةكرتلا نم ًائيش تقحتسا امل

 :سدسلا رثكأف ةدحاولل :ةعبارلا ةلاحلا 57>>9

 طرشب نيثلثلل ةلمكت ةدحاولا ةيبلصلا تنبلا عم سدسلا رثكأ وأ ةدحاولا نبالا تنبل نوكيو
 امك . نهبجحي نهتجرد نم ىلعأ بصاع دجوي الو نهتجرد يف نهل وأ اهل بصعم دوجو مدع

 تنبو .فصنلا اهبيصن ةيبلصلا تنبلاف .نبا تانب ثالث وأ «ةدحاو نبا تنبو .تنب نع تام ول
 ضرف ىلاعت هللا نأ مكحلا اذه ليلعتو . نيثلثلل ةلمكت سدسلا نبالا تانب ثالشل وأ نبالا
 تناك نإو َكَرَت ام الت ْنهَلف نيتنثا َقوَف ًءاسن نك نإفإ» : ىلاعت هلوقل انيب امك نيثلثلا رثكأف نيتنبلل
 ناثلثلا نهل ناكف .ًءاسن نربتعي نهلك نبالا تانبو .بلصلا تانبو .4فصنلا اهلف ٌةدحاو

 .هيلع ندزي ال نآرقلا ضرفب
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 ةدحاو تناك ْنِإف» : ىلاعت هلوقب اهبيصنب حيرصتللو اهتبارقب اهتوقل ةيبلّصلا تنبلا تصتخاو
 ةلمكت رثكأ وأ تناك ةدحاو نبالا تنب هذخأتف .«تانبلا قح نم سدسلا ىقبيف «فصنلا اهلف

 تخأو نبا تنبو «تنب يف ىضق ِهكَي هللا لوسر نأب هل لالدتسالاو مكحلا اذه ديؤيو .نيثلثلل

 دوجوملا ناك اذإو .تخأللف ىقب امو ؛نيثلثلل ةلمكت سدسلا نبالا تنبلو ,فصنلا تبلل َّنأب

 راسا نيبلع مسقي نهل سدسلا ناك ةدحاو نم رثكأ نبالا تانب نم

 ةلمكت سدسلا نبالا تانبل وأ «نبالا تنبل سدسلا ءاطعإ نع يلبنحلا ةمادق نبا لاقو

 قفتملا ثيدحلا يف ءاج امك هب ىضق هك يبنلا نأل ؛ءاملعلا نيب هيلع عمجم» :هنأب نيثلثلل

 ,2148:590 هنع هللا يضر  دوعسم نبا نع هيلع

 نبالا تنب عم نبالا نبا تنب 2-7 )١18٠05(.

 تنبك ىفوتملا نم بيرقلا نبالا تنبل ةبسنلاب ىفوتملا نع ديعبلا نبالا تنب مكح نإو ءاذه

 ذخأت ديعبلا نبالا تنبو ,فصنلا ذخأت بيرقلا نبالا تنب نأ يأ «.ةيبلصلا تنبلا عم نبالا

 «نبا تنب نع تام ولف .ةدحاو نم رثكأ نك نإ سدسلاب نكرتشيو ةدحاو تناك نإ سدسلا

 .سدسلا نبالا نبا تنب بيصنو «.فصنلا نبالا تنب بيصنف «نبا نبا تنبو

 نبالا نبا تانبلو ,فصنلا نبالا تنبلف «نبا نبا تانب ثالثو «نبا تنب نع تام ولو

 .ةيوسلاب نهيلع مسقي سدسلا ثالثلا

 ءيش الو «نيثلثلا نبالا تانبل نإف «نبا نبا تانب عم نبا تنب نم رثكأ ىفوتملل ناك ولو

 .نبالا نبا تانب بصعي هنإف «نبا نبا دجو اذإ الإ نيثلثلا نبالا تانب قارغتسال نبالا نبا تانبل

 : نيتيبلصلا نيتئبلاب اهطوقس 2-4

 الإ رثكأف ناتيبلص ناتنب ىفوتملل ناك اذإ ثاريملا نم ًائيش قحتست الف طقست نبالا تنبو

 هنم قبي ملف ءامهقاقحتسا وه اذهو نيثلثلا اتفوتسا نيتيبلصلا نيتنبلا نأل ؛اهبصعي نم دجو اذإ

 .نبالا تنب هذخأت ءيش

 ائيش ةلاحلا هذه يف قحتستف اهبصعي هنإف ءاهنم لفسأ وأ اهتجرد يف وه نم دجو اذإ نكلو

 .هيلع قفتم مكح اذهو .ضرفلاب سيلو بيصعتلاب ةكرتلا نم

 )١54805( 231ج « يراخبلا هاور دوعسم نيا ثيدحو ,اا/ا١ا/7ص .”ج («ينغملا» صل7؟١.

 )١54805( ."ج «ينغملا» ص”715-1١8/7 ١ .
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 نيثلثلا نلمكتسا ىتم بلّصلا تانب نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق
 مل ىلاعت هللا َّنأل كلذو .ٌنهبصعي ٌركذ نهنم لفسأ وأ نهئازإب نكي مل ام نبالا تانب تطقس
 تانبلل يأ - بلصلا دلول ناثلثلا بهذ دقو «.نيثلثلا الإ ًءاسن اوناك اذإ دالوألل ضرفي

 نهمألا «فلعلا تاج نكراشي نأ كمي ألو ؛ءيش نبالا تانبل يأ نهل قبي ملف «- تايبلصلا

 ,115:9(2(نهتجرد نود

 تثئرو دجو نإف .بصعملا دوجو مدع دنع نوكي امنإ نيتنبلاب نبالا تنب طوقسو _-> 8

 نبا وأ ءاهيخأ نباك ةجرد اهنم لزنأ ناك مأ ءاهمع نباو اهيخأك اهتجرد يف ناكأ ءاوس ىهعم
 تنب ثرإ تالاح نم ةعبارلا ةلاحلا يف بيصعتلا نم عونلا اذه ىلإ انرشأ دقو ."6*””اهمع

 .نبالا

 :نبالاب اهطوقس :ةسداسلا ةلاحلا

 تنبو «نبا نع صخش تام اذإف .رثكأ وأ ةدحاو نبا تنب تناك ءاوسو .ال مأ اهل بصاع

 , 015:9 هبالا نبال الو «نبالا تنبل ء يش الو نبالل هلك ثاريملا نإف .«نبا نباو نبا

 نم اهنم برقأ يأ  ةجرد اهنم ىلعأ نبا نبا دوجوب نبالا تنب طقست كلّذكو 9١
 اهطوقسل ةكرتلا ف انف سعت ال اهنإف «نبا نبا تنبو «نبا نبا نع تام ول امك - ىفوتملا

 , 0015 0ةحرد اهنم ىلعأ هنوكل نبالا نباب

 :ةيرفعجلا دنع نبالا تائب ثاريم 2-7"

 يف ٍبلّصلا تانبك نبالا تانب» :ةيصخشلا لاوحألا يف «ةيرفعجلا ماكحألا» يف ءاج :ًالوأ
 وأ تناك ةدحاو تايبلصلا تانبلا عم نئري الو .نهئابا ماقم نمقي نهنأ حصألاو ءانباحصأ لوق

 ” كلا ؟«بلّصلا تانب فاللخيب نبالاب نطقسيو .ًادعاصف نيتنثا

 عيمج يأ وأ ناك ًاركذ هيبأ بيصن نبالا دلو ثريو» :«مالسإلا عئارش» يف ءاجو : ًايناث

 جوزلاو ءامهدحأ وأ نيوبألاك ةثرو هعم ناك نإ ةضيرفلا صصح نع لضف ام وأ «درفنا نإ لاملا

 )١15805( .5ج «ينغملا» صلالا١ . )١5805( .5ج «ينغملا» صلا١١ .

 .7/ص «.يناجرجلا فيرشلا ديسلل «ةيجارسلا حرش» )١1180(
 . 7١الص .ةرهز يبأ دمحم انذاتسأل «ثيراوملاو تاكرتلا ماكحأ» )١5808(

 591١. ةداملا ,.154١ص .يلحلا ميركلا دبع خيشلل «ةيرفعجلا ماكحألا» )١5809(
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 ىلع ثلثلا تنبلا دالوألو .ناثلثلا نبالا دالوأل ناك تنبلا دالوأو نبالا دالوأ درفنا ولو .ةجوزلا وأ

 ثلثلا تنبلا دالوأل : مهنيب يقابلاو «ىندألا بيصن هل ناك ةجوز وأ جوز مهعم ناك ولو .رهظألا

 ,"4450(ناثلثلا نبالا دالوألو

 عباسلا عرفلا

 حيحصلا ّدجلا ثاريم

 : حيحصلا ٌدجلاب دوصقملا - +١١7

 تيملا ىلإ هتبسن يف لخدي ال يذلا وه ضورفلا باحصأ نم هرابتعاب حيحصلا ٌدجلاب داري
 ضورفلا باحصأ نم انلق امك وهو كااحت ادذلع نإو بألا نأ يبأو بألا يبأ لثم 5 مأ - ىثنأ

 . طقف درجملا بيصعتلاب ثري دقو .هضرف م بيصعتلاب ًاضيأ ثري دقو

 : حيحصلا ريغ ّدجلا

 ىلإ هتبسن يف لخدت يذلا ّدجلا هب داريف ثاريملا ملع ثاحبأ يف حيحصلا ريغ ّدجلا امأ

 باحصأ نم سميلو ماحرألا يوذ نم وهو . بألا مأ يبأو مألا يساك يأ أد ىثنأ تيملا

 . تابصعلاو ضورفلا باحصأ دعب ثرإلا يف هتبترمو «ضورفلا

 :ثرإلا يف حيحصلا دجلا تالاح مه

 : ثاريملا يف بألا تالاح هل :ًالوأ

 تاالاح ثرإلا ىف دجللف ءبأل وأ ءاقشألا تاوخألاو ةوخإلاو بألا دوجو مدع ةلاح يف

 :"4419ىهو انه اهركذنو ءاهانركذ ىتلا بألا

 ةبصع نوكي عرفلا اذه نأل ؛ركذم ثراو عرف تيملل ناك اذإ سدسلا هضرف : ىلوألا ةلاحلا

 دجلا قحتسي الف ءركذ لجر ىلوأ وه هنأل ؛ضورفلا باحصأ دعب بيصعتلاب ثرإلا قحتسيف

 . سدسلا وهو هضرف الإ

 ذخأيف .ثنؤم ثراو عرف تيملل ناك اذإ .ًابيصعت يقابلاو ًاضرف سدسلا ثري : ةيناثلا ةلاحلا

 .ركذ لجر ىلوأ هنأل ةبصع هرابتعاب يقابلا ذخأيو ءضرف بحاص هرابتعاب سدسلا ّدجلا

 ٠ 51ص «ةيجارسلا حرشو (14411) ٠ 58ص «4ج «مالسإلا عئارش» 1481
 )١5819( ص (ةيجارسلا حرش» 59 .
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 ركذم ال ًاقلطم ثراو عرف تيملل نكي مل اذإ طقف ضحملا بيصعتلاب ثري : ةثلاثلا ةلاحلا

 .تنبلا تنبو تنبلا نباك ثراو ريغ عرف هل ناك وأ ,ثنؤم الو

 :دجلل بألا تالاح توبث ىلع ليلدلا 95

 لكل هيوبألو» : ىلاعت هلوق وه حيحصلا ّدجلل اهانركذ يتلا بألا تالاح توبث ىلع ليلدلاو
 .4«ُتلثلا ه همالف ةاوبأ ُهَنرَوو دلو هَل نكي ْمَل ْنإف ءّدلَو ُهَّل َناك ْنِإ كرت امم م سّدّسلا امهنم دحاو

 , 24819«ركذ لجر ىلوألف هتقبأ امف ءاهلهأب ضئارفلا اوقحلأ» : فيرشلا توا ثيدحلا كلذكو

 ,يقيقحلا بألا دوجو مدع دنع 00 ىمسي ٌدجلا نأ ةميركلا ةيآلاب ةلالدلا هجوو

 ّدجلا ىلع بألا مسا قالطإ ةحص ىلع لدي اممو . اهاركد يتلا ةيآلا 0 هيلع قبطني كلذلو

 لوق نع ةياكح ىلاعت هلوقو . ءاوحو مدأ امهو «ةئجبلا ّن نم ْمُكيوَبأ َجَرْخَأ امك : ىلع هلوق 0

 هيلع - فسوي دج وه قاحسإو 2« توقعيو ٌقاحسإو ميهاربإ يئابأ هَل ُتعَبَتاو# : فسوي

 ّدجلا نإف ركذم ثراو عرف دوجو مدع دنعو بألا دوجو مدع دنع دجلا نإ مث .- مالسلا

 ثيدحلا بجومب هجولا اذه ىلع ثرإلا قحتسيف ركذ لجر ىلوأ هنأل .,بيصعتلاب ثرإلا قحتسي

 هييوخلا

 :(4819بألا عم ّدجلا اهيف فلتخي يتلا لئاسملا - ١١707

 اميف هعم فلتخي هنأ الإ اهانركذ يتلا ثالثلا تالاحلا يف بألا عم قفتي ّدجلا ناك اذإو

 يتأي

 بجحي امك .تيملا ىلإ هب يلدي هنأل بألاب بجحي ّدجلاو ,لاحب بجحي ال بألا : ًالوأ

 .تيملا ىلإ هنم برقألا حيحصلا ّدجلاب

 .تيملا ىلإ هب يلدت اهنأل اهبجحي بألاو ,بألا مأ بجحي ال ّدجلا :ًايناث

 ام فالخب ةكرتلا عيمج ثلث ذخأت مألا نإف نيجوزلا دحأ عم مألاو ٌّدجلا عمتجا اذإ : ًاثلاث

 ًافالخ روهمجلا يأر ىلع يقابلا ثلث ذخأت مألا نإف «نيجوزلا دحأ عم مألاو بألا عمتجا اذإ

 .لبق نم كلذ انّيب دقو .ةكرتلا لك ثلث اهل نإ :لاق نمل

 نيب هيف فلتخمف ّدجلاب مهبجح امأ .ًاعامجإ بأل وأ ءاقشألا ةوخإلا بجحي بألا :ًاعبار

 )١1481( 18-54ص «ةيجارسلا حرش» .

 )١583185( يكشكلل «نراقملا ثاريملا» .١80ص . 59ج (طوسبملا» . صغع١7-هلا١.

586 



 ٌدجلا ةمساقم» مساب فرعت ةروهشم ةلأسم اهيف ءاهقفلا فالتخاو ّدجلاب مهبجح ةلأسمو .ءاهقفلا

 ثرإ تاللاح نم ةيناثلا ةلاحلا اهرابتعاب يلي اميف اهيلع ملكتن ام يهو .«هعم اوثرو اذإ ةوخالل

 . مأل ةوخإلا عم هئرإ نايب عم ّدجلا

 :ةوخإلا عم ّدجلا ةلاح :ًايناث

 :مأل ةوخإلا عم دجلا ةلاح أ

 نوثري ال  مأل ةوخإلا يأ  مهنأل .بألا مهبجحي امك عامجإلاب مأل ةوخإلا بجحي ّدجلا

 ّدجلاو بألا لمشي دلاولاو .ًادلاو الو ًادلو فلخي مل يذلا تيملا وهو ةلالكلا الإ

 .مأل ةوخإلا ثري ال ّدجلا عمف .10*24حيحصلا

 :بأل وأ ءاقشألا ةوخإلا عم ّدجلا ةلاح - ب و

 اميف ركذنو ءٌدجلاب مهبجح يف ءاهقفلا فلتخا دقف .بأل وأ ءاقشأ ةوخإ ّدجلا عم ناك اذإو

 .هب اولدتسا امو ةلأسملا هذه ىف مهلاوقأ يلي

 :ةوخإلا بجحي ّدجلا :لوألا بهذملا

 ركب وبأ بهذ اذه ىلإو .مأل ةوخإلا بجحي امك بألو .ءاقشألا ةوخإلا بجحي ّدجلا
 نع كلذ يورو «ريبزلا نب هللا دبعو 2. سايع نب هللا دبع لاق هبو 7 ةهةئنع هللا ىضر - قيدصلا

 ةريره ىبأو 2« ىسوم ىبأو ءلبج نب ذاعمو ,ءادردلا ىبأو «بعك نب ىبأو .ةشئاعو «نامثع

 .- نيعمجأ مهنع هللا يضر - ةباحصلا نم مهريغو

 ةلدألا بهذملا اذهل ةجحلاو «رذنملا نباو ىدوادو « ينزملاو ةفينح وبأ لاق هبو

 نكت ةلاعلا

 )١5416( كال ,كالالص .5ج «ينغملا» 5١6؟.

 هللا همحر  ميقلا نبا لاطأ دقو ١7/4-180. ص 259ج «طوسبملا» ,؟5-6١11©ص «.5ج «ينغملا» )١15181(

 اذه دييأت يف اهقاس يتلا هتلدأ متخو هيفلاخم ىلع ٌدرو ,بهذملا اذه حجرت يتلا ةلدألا درس يف  ىلاعت

 هيلع فلتخي مل - بهذملا اذهب نيلئاقلا نم وهو  هنع هللا يضر ركب ابأ قيدصلا نإ» : هلوقب بهذملا

 مالعأ» هباتك يف ميقلا نبا هلاق ام ليصفت رظنا .«ةوخإلا ىلع مّدقم ّدجلا نأ هدهع يف ةباحصلا نم دحأ

 . "7-74 57ص ١1ج («نيعقوملا

 -1518ك-



 :لوألا ليلدلا 0١

 تابصعلا يف ةدعاقلاو .«ركذ لجر ىلوألف يقب امو ءاهلهأب ضئارفلا اوقحلأ» : لكك هلوق

 . ةوبألا ةهج نم جلا نأل ؛ خألا ىلع ٌدجلا مدقيف «ةوخألا ةهج ىلع ةوبألا ةهج ميدقت

 ةبارق هل هنإف ىنعملا امأ ءمكحلاو ىنعملا ليلدب ميدقتلاب خألا نم ىلوأ ّدجلا نإف ًاضيأو

 طقسُي الو ءّدجلا نود خألا طقس تمحدزا اذإ ضورفلا نإف مكحلا امأو .بألاك ةيضعبو داليإ

 ثري ٌدجلاو .نبالا نبابو نبالابو بألاب نوبجحي مهنإف تاوخألاو ةوخإلا فالخب بألا الإ ّدجلا

 : ىناثلا ليلدلا >5

 هتقفن هيلع بجيو «هلام ةقرسب عطقي الو ءهفذقب ٌدحُي الو «هنبا نبا لتقب لتقي ال ّدجلا نإ
 .هبجحي نأ هل ناكف .خألا نم ىوقأ هنأو هتوق ىلع كلذ ٌلدف .بألاك هيلإ هتاكز عفد نم عنميو

 :ثلاثلا ليلدلا 4

 اومرا» : يك يبنلا لاقو .# ميهاربإ مكيبأ ةلم» : ىلاعت هلوق ًابأ هنوك ليلدو ءأبأ ربتعي ّدجلا
 بألا مهبجحي امك ةوخإإلا ٌدجلا بجحي نأ بجوف ايفو ناك مكابأ نإف «ليعامسإ ىنب

 بألا وبأ موقي كلذكف «بجحلا يف هيبأ ماقم موقي لفس نإو نبالا نبا نأ كلذ حضوي . يقيقحلا

 . تاوخألاو ةوخإلا بجحيف .بجحلا يف هنبا ماقم ّدجلا

 : عبارلا ليلدلا 4 - 

 نإو بألا ابأ نأ هحضوي ,بجحلا اذه يف هيواسيف هماكحأ رثكأ يف بألا يواسي ّدجلا نإ

 ينبل ًايواسم ٌدجلا وبأ نوكي نأ بجول ةدحاو خألاو ّدجلا ةبارق تناك ولو «ةوخإلا ينب طقسي الع

 .تيملا ىلإ هب ايلدأ نم ةجرد يواستل خألا

 : 04415 رجلا عم ةوخإلا ثيروت : يناثلا بهذملا 65

 هللا يضر  تباث نب ديزو .دوعسم نب هللا دبعو «بلاط يأ نش يلع هيلإ بهذ ام اذهو

 ايحاص دمحمو .فسوي وبأو .لبنح نب دمحأو . يعفاشلاو « يعازوألاو كلام لاق هبو .- مهنع

 : يه هوجوب اوجتحاو  اعيمج ىلاعت هللا مهمحر  ةفينح يبأ

 .؟5١7-؟١5هص 2"ج «ينغملا» 25817

 - ؟481/ -



 :لوألا ليلدلا 5

 اوواستي نأ يغبنيف .بألاب تيملا ىلإ ءالدإلا وهو ثرإلا قاقحتسا ببس يف اوواست مهنإ

 ةونبلا ةبارقو .هنبا خألاو هوبأ ٌدجلاو .بألا ةطساوب تيملاب نالصتي ّدجلاو خألا نإف كرا ق

 . سكعلا سيلو بألا بيصعت طقسي نبالا نإف ىوقأ تناك امبرو لب «ةوبألا ةبارق نع صقنت تال

 : يناثلا هجولا 7 7

 ءيش دجوي الو «عامجإ وأ ٌصنب الإ ّدجلاب نوبجحي الف ,باتكلاب مهئاريم تبث ةوخإلا َّنإ
 .كلذ نم

 :ةوخإلا عم ّدجلا ثيروت ةيفيك 55

 ةيفيك يف اوفلتخا مهنأ الإ ّدجلا عم ةوخإلا ثيروت ىلع يناثلا بهذملا باحصأ قافتا عمو

 :لاوقأ ىلع مهثيروت

 :ةوخإلا عم ّدجلا ثيروت ةيفيك يف :لوألا لوقلا 4648

 امك نوكي ٌدجلا عم مهثيروت نأ هتصالخو .- هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع لوق اذهو

 : (31141ةيلاعلا تاالاحلا بسح ىلي

 : ىلوألا ةلاحلا

 اوناك اذإ بأل خأكو .نيوبأل ةوخإ ًاعيمج اوناك اذإ مهل قيقش خأ هنأك ةوخإلا مساقي ّدجلا نإ

 د ا ا 1 ايد

 تاوخألاو ةوخإلا نيب 0 يقاب مسقيو اضرف د نطعيف :ةمساقملا نم هل اريخخ سدنبلا

 .نييثنألا ظح لثم ركذلل بيصعتلاب

 :ةيناثلا ةلاحلا 7 5١

 تانبو تايبلّصلا تانبلا ادع ام) ضورف باحصأ تاوخألاو ةوخإلاو ٌدجلا عم ناك اذإ

 ةكرتلا نم يقب ام تاوخألاو ةوخإلا ّدجلا مساقي مث ء مهضورف ضورفلا باحصأ ىطعيف (ءانبألا

 فيلأت «ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ثيراوملا» 181١-2187 ص .؟9ج «طوسبملا» .١١7ص ."ج «ينغملا» ١( غ814)

 ,"59-"97/ص «فولخم نينسح دمحم

- 5848 - 



 .ًاضرف ىسدتنلا  نطعا الو «سدنسلا خم هل اربع ةمساقتلا تتناك اذإ

 ١67 ةتلاثلا ةلاحلا :

 نهعم نرصي ثانإ الو بصعم نهعم نوكي نأ نود تادرفنم تاوخأ ّدجلا عم ناك اذإ
 تخأ ّنجلا عم ناك ولف .بيصعتلاب ةكرتلا يقاب ّدجلا ثروو نهضرف تاوخألا تذخأ .ةبصع

 ةلمكت اضرف سدسلا بأل تخأللو ءًاضرف فصنلا قحتست ةقيقشلا تخألاف .بأل تخأو نيوبأل

 .نهبصعي نهل خأك هرابتعا نم هل ريخ اذه نأل ؛ابيصعت يقابلا ٌدجللو نيثلثلل

 :ةعبارلا ةلاحلا - 4١١ه"

 ءًاضرف سدسلا ّدجلا ذخأو نهضرف تانبلا تذخأ .تانبو تاوخأو ةوخإ ّدجلا عم ناك اذإ
 ةوخإو تانب ثالثو بألا ىبأ  ّدج نع تام ولف .ابيقعت ىقابلا تاوخألاو ةوخإلا ذخأو
 ركذلل ًابيصعت تاوخألاو ةوخإلا ىلع مسقي يقابلاو .سدسلا ٌدجللو .ناثلثلا تانبللف «تاوخأو

 . هتخأل ام فعض - خألا

 ١١5 ةسماخلا ةلاحلا :

 ةوخالل ّدجلا ةمساقم تناك «نيوبأل تاوخأو ةوخإ عم بأل تاوخأو ةوخإ ٌدجلا عم ناك اذإو

 . ءاقشألا ةوخالاو ةوخالاب مهبجحل بأل تاوخألاو ةوخإلا دوجوب لتعي الو ىطقف نيوبأل تاوخألاو

 : 01441 ةوخالا عم دجحلا ثيروت ةيفيك ىف :ىناثلا لوقلا

 اذه ةصالخو .ملعلا لهأ رثكأو .ديبع وبأو .كدمحمو .فسوي وبأو . يعفاشلاو ,كلامو , ىعخنلاو

 : يتأي ام لوقلا

 :ىلوألا ةلاحلا 57

 ةمساقملا نم رثكألا ىطعُي ّدجلا نإف ضرف بحاص تاوخألاو ةوخإلاو ّدجلا عم نكي مل اذإ
 ةوخإ ًاعيمج اوناك نإو ,قيقش خأك مهعم ناك ءاقشأ ًاعيمج اوناك نإف .ةكرتلا عيمج ثلث وأ مهعم

 لخدو ّدجلا مهمساق .بألو ءاقشأ تاوخأو ةوخإ مهضعب ناك نإو .بأل خأك مهعم ناك بأل

 ثاريملا» .ه١١ص 31ج «أطوملا» ءل1م86ص 274ج «طوسبملا» 53١0371-8١9ص 25ج «ينغملا» )١5:819(

 . 1١69-151 ص .ةرهز يبأل «؛ثيراوملا» .178-11/4ص .يكشكلل «نراقملا

-584- 



 «ثاريملا نم ًائيش اوذخأيل ال .ءاقشألاب نيبوجحم اوناك نإو ةمسقلا يف بأل تاوخألاو ةوخإلا

 ثلث نع ةمساقملا يف دجلا بيصن لقي الو . بأل ةوخإلا بيصن نم عقو امو مهبيصن ءاقشألا

 .ةوخالل يقابلا نوكيو .ثلثلا هل ضرف االإو ةكرتلا

 : ةيناثلا ةلاحلا 2 4 ه7

 تنيو «تنبو «نيجوزلا دحأو .ةّدجو «مأ نم ضرف وذ تاوخألاو ةوخإلاو ٌّدجلا عم دجو اذإ
 نم ٌدجلل رثكألا وه ام هنم ىطعيف يقب اميف رظني مث «مهضورف ضورفلا باحصأ يطعأ «نبا

 :0447:)ةيردكألا ةلأسملا قى ّدحلا ثاريم 4

 ثاريمف .ٌّدجو بأل وأ ,ةقيقش تخأو .مأو .جوز :نع تتام :ةيردكألا ةلأسملا ةروص
 : ىلاتلا وحنلا ىلع نوكي ّدجلا

 :لوألا لوقلا بسح هثاريم : الوأ 4

 جوزلل نوكيف «تحألا بجحي هنأ لوألا لوقلا بسح ةلأسملا هذه يف ٌدجلا ثاريم

 .ٌدجلل يقابلاو .ثلثلا مأللو ,فصنلا

 : يناثلا لوقلا بسح هئاريم :ًايناث 7

 : يتآلا هتصالخ ليصفت هيفف ءّدجلا عم ةوخإإلا نوثروي نيذلا بهذم ىلع امأو

 مأللو .فصنلا تخأللو ,فصنلا جوزلل نأ ىلإ هوقفاومو  هنع هللا يضر يلع بهذ أ
 .نامهس مأللو  مهسأ ةثالث جوزلل .ةعست ىلإ ةلأسملا تلاعو .سدسلا ٌدجللو .ثلثلا

 .دحاو مهس ّدجللو  مهسأ ةثالث تخأأللو

 .نهعم خأك ربتعي يأ تاوخألا بصعي ّدجلا نأ هانّيِب امك  هنع هللا يضر  ديز بهذم ب

 . ضرفلا ساسأ ىلع سيلو بيصعتلا اذه ساسأ ىلع نهبيصن نذخأيو نهبصعيف

 ."ج «كلام مامإلا ًاطوم» 5١١21ص 2759ج «طوسبملا» 72-27714"ص كج «ىنغملا» )١582(

 انذاتسأل «ثيراوملاو تاكرتلا ماكحأ» 21ا/4-728١ص .ىكشكلل «نراقملا ثاريملا» .51١51-١١7ص

 .1-56١151ص ب ىلاعت هللا همحر  ةرهز ىبأ دمحم

-59406- 



 فصنلا تنخآلا ىطعت :لاق لب .هبهذم يف جهنلا اذهب ذخأي مل ةيردكألا ةلأسملا يف نكلو .
 ضرفب ةكرتلا قارغتسال ءيش ىلع تلصح امل اهبيصعتب انلق ول هنأل ّدجلا اهبصعي الف ءًاضرف
 نأ كلذ ىنعمو .سدسلا وهو انه ّدجلا ضرفبو .ثلثلا وهو مألا ضرفبو .فصنلا وهو جوزلا

 هنألو ؛ّدجلاب تخألا بجح - هنع هللا يضر ديز بهذم نم سيلو ءاهبجح هنأك نوكي ّدجلا
 ,سدسلا وه انه هضرف نأ عم سدسلا نع ٌدجلا بيصن صقنل هبهذم وه امك ّدجلاب اهبّصع ول
 ةكرتلا نم هقحتست يذلا اهضرف تخألا ءاطعإ ىلإ ةلأسملا هذه يف ديز بهذ هلك كلذ يدافتلف
 وهو تخألا بيصن ميسقت بجو اعمتجا اذإ تخألا فعض هل ّدجلا ناك املو .ّدجلا دوجو الول
 .نييثنألا ظح لثم ركذلل امهنيب سدسلا وهو ٌدجلا بيصنو فصنلا

 :014450ةيرفعجلا دنع ّدجلا ثاريم 710١

 : نيفنص ىلع لمتشت ةيرفعجلا دنع ةكرتلا يقحتسمل ةيناثلا ةبترملا نإ :انلق : ًالوأ

 .اولع نإو ًاقلطم تادجلاو دادجألا :لوألا فنصلا

 باحصأ نم دحأ ثري ال هنأو .اولزن نإو ًاقلطم تاوخألاو ةوخإلا : يناثلا فنصلاو
 ناوبألا مهو مهنم دحأ دجوي ملف «ىلوألا ةبترملا باحصأ مدع اذإ الإ ةبترملا هذه
 .اولزن نإو مهدالوأو دالوألاو «نارشابملا

 مدقتي الف «ثاريملا يف (تاوخألاو ةوخإلا)و .(تاّدجلاو دادجألا) نافنصلا ناذه كرتشيو : ًايناث
 نم بيرقلا عم تخألا تنب نباك نيفنصلا دحأ نم ديعبلا كرتشي لب ضعب ىلع مهضعب
 ٌدجلاك هفنص نم دعبألا بجحي فنص لك نم برقألا نكلو . بألا يبأك يناثلا فنصلا
 .ّدجلا امأ . تاوخألاو ةوخإلا نم هريغ دالوأو هدالوأ بجحي ًالثم خألاو ةيزبأ حتي الكم

 .امهنيب ةكرتلا مسقت امنإو .تخألا وأ .خألا دالوأ بجحي الف

 نيجوزلا دحأ ذخأ دعب يقابلا وأ اهلك ةكرتلا قحتسا .مأل وأ بأل ناك ءاوس ّدجلا درفنا اذإ : ثلاث

 «مأل اناك نإو «نييثنألا ظح لثم ركذلل ةكرتلا امهلف «بأل اناك نإف ,ةّدجو ّدج عمتجا اذإ :ًاعبار

 ء*1 4ص 17ج (ةيهبلا ةضورلا» ,554-770 ص «عفانلا رصتخملا» , 77ص «4ج «مالسإلا عئارش» )١15871(

 ةيرفعجلا ماكحألا» .87-48ص .يضرفلا قداص دمحم فيلأت «ةيعرشلا ثيراوملا يف ةيهبلا ةفحتلا»
 ذاتسألل «ةيرفعجلا دنع ثيراوملا» .48١ص ء.يلحلا اضر ميركلا دبع خيشلل «ةيصخشلا لاوحألا يف
 .177-1177 21١7 ص «ةرهز يبأ دمحم

591١ 



 .ةيوسلاب امهنيب ةكرتلاف

 نمل ناثلثلاو .رثكأ وأ ناك ًادحاو مألاب برقتي نمل ثلثلاف ,نوفلتخملا دادجألا عمتجا اذإ :ًاعبار

 نملو . ىلعألا بيصنلا لحخأ نيجوزلا دحأ مهعم ناك ولو :اذاو ناك ولو بألاب برقتي

 .بأ مأو .بأ يبأ نع يفوت ولف .بألاب برقتي نمل يقابلاو ةكرتلا لك ثلث مألاب برقتي
 ةبارقل يذلا ثلثلاو .بألا ةبارقل يقابلاو .ةكرتلا ثلث مألا ةبارقل نإف .مأ مأو .مأ يبأو

 .- نييثنألا ظح لثم ركذلل يأ  ثلثلا ةّدجللو .يقابلا اذه نم

 .تاوخألاو ةوخإلا مساقي الع نإو ّدجلا :ًاسداس

 دادجألا ةمساقم يف مهمدع دنع مهئابآ ماقم نوموقي اولزن نإو تاوخألاو ةوخإلا دالوأو :ًاعباس

 .تيملا ىلإ هب برقتي نم بيصن مهنم دحاو لك ثريو .تاّدجلاو

 خألاك ربتعي هنإف بألا نم ّدجلا ناك نإف :خأك وهف تاوخألاو ةوخإلا عم ّدجلا عمتجا اذإ :ًانماث
 تخألاك مأل ةدجلاو مأل خالاك مأل دجلاو .نيوبأل تخاألاك بألا نم ةّدجلاو «نيوبأل

 ءال مأ ىثنأ ىفوتملا نيبو هنيب طسوتي ناكأ ءاوس مهدالوأو ةوخإلا ةلزنمب دج لك ربتعي :ًاعسات

 .مأ وبأ ىفوتملل ناك اذإف , ىفوتملاب لصتا قيرط يأب ديعبلا ّدجلا بجحي بيرقلا ّدجلا :ًارشاع
 . ةجرد برقأ هنأل مألا ىبأل هلك ثاريملا نإف بأ يبأ وبأو

 نماثلا عرفلا

 ةحيحصلا ةّدجلا ثاريم

 :(0125ةحيحصلا ةّدجلاب دوصقملا >7

 اهتبسن يف لخدي ال يتلا : يه ضورفلا باحصأ نم اهرابتعاب ثرت يتلا ةحيحصلا ةّدجلا

 يبأ مأك حيحص دج تيملا ىلإ اهتبسن يف لخدي وأ .مألا مأك حيحص ريغ دج تيملا ىلإ

 ..بألا

 مأك حيحص ريغ دج تيملا ىلإ اهتبسن يف لخدي يتلا يهو :ةحيحصلا ريغ ةدجلا اهلباقيو

 .8١75ص ."5ج «ينغملا» .156نص 58ج , يسخرسلل «طوسبملا»:(4855١)

584752 



 ضورفلا تاحضأ ةبتر نع ةرخأتم اهتبترو .ةفضلا هذهب ثرتو ماخرألا يوذ نم هذهو ,مألا ين

 . تابضغلاو

 ٌدجلا وأ بألا وهو ةبضعب تيملا ىلإ يلدت يتلا يه :ةحيحصلا ةدجلا فيرعت يف لاقي وأ

 ريغ ةدجلا نإو .مألا مأ وأ مألاك ضرف ةبحاصب تيملا ىلإ يلدت وأ .(بألا وبأ) حيحصلا

 .ضرف ةبحاص الو ةبصعب سيل نمب تيملا ىلإ يلدت يتلا يه ةحيحصلا

 نوكت وأ .مألا مأ يهو ةدحاو ًامئاد يهو (ةيمأ ةّدج) ىمست مألا ةهج نم ةدجلا نإو اذه

 . (ةيوبأ ةّدج) ىمستو بألا ةهج نم

 :سدسلا ةّدجلا ثاريم - ١١157

 هلأست قيدصلا ركب يببأ ىلإ ةّدجلا تءاج» :لاق هنأ بيؤذ نب ةصيبق نع كلام مامإلا جرخأ

 اهاطعأ لكي هللا لوسر ترضخ : ةبعش نب ةريغملا لاقف «ءشسانلا لأسف . سانلا لأسأ ىتح يعجراف

 هلأست باظخلا نبرمع ىلإ ىرخألا ةدجلا تءاج مث .قيدصلا ركب وبأ اهل هذفنأف «ةريغملا
 هب ىضق يأ- هب يضق يذلا ءاضقلا ناك امو ,ءيش هللا باتك يف كل ام :اهل لاقف ءاهئاريم
 وهف امتعمتجا نإف سدسلا كلذ هنكلو .ًائيش ضئارفلا يف دئازب انأ امو .كزيغل الإ ركب وبأ
 نأ يف عيرص .ةزيغملا ثيدح .فيرشلا ثيدحلاف 04559 ياهل وهف هب تلخ امكيأو ءامكتيب

 ىلع ملعلا لهأ عمجأ :رذنملا نبا لاق .ملعلا لهأ عامجإ اذه ىلعو .سدسلا ةّدَجلا ضرف
 مأك بأل وأ .مألا مأك مأل ةدجلا تناك ءاوسو .9"042مأ تيملل نكي مل اذإ سدسلا ةّدجلل نأ
 , (015855)ن ألا

 :تادخلا ثاريم نسدشلا ,-964

 نيرمغ ّنأ هيف ءاج ذإ سدسلا تادجلا ثاريف نأ يف حيرض ةانركذ يذلا ثيدحلاو
 تناك اذإ ةّدِجلا :ثازيم ؤه سدسلا نأ ىلع كلذ لذف .نيتّدجلا نيب سدسلا كرش باطخلا
 . هيلع عمجم مكح اذهو ءرثكأ وأ ةدحاو

 ىف يذمرتلا ةجرخخأو 21٠١١ نص فج (هنئئس) ىف دواد وبأ هجرخأو .ه7١؟ضصض .؟ج «كلام مامإلا ًاطوم» 5855

 ٠8 6-91١. نض .7ج «هنئس» يف هجام نبا ًاضيأ هجرخلأو ,178-71/4ض .5ج (هعماج»

 . 58-5494نط (ةيجارسلا حرش» )1١586( .؟١؟نض 25ج (يتغملا» 014855

 د19



 .«نرثك نإو سدسلا تادجلا ثاريم نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق

 كرش دق  هنع هللا يضر  باطخلا نبرمع نأبو .هانركذ يذلا ثيدحلاب ةمادق نبا كلذ لّلعو

 .04457تاجوزلاك نهتدحاوو نهريثك ىوتساف ءركذ نهكرشي ال تاّدجلا نإف ًاضيأو .امهنيب

 :ّنك ةهج ةيأ نم تاّدجلل سدسلا 6

 ةهج نم نهادحإ تناك ءاوس يأ .َّنك ةهج ةيأ نم تاّدجلل ثاريم سدسلا نإو ءاذه

 مألا مأ ةدجلا نيب يواستلاب ةكرشلا هجو ىلع ىطعي سدسلاف بألا ةهج نم ىرخألاو ,مألا

 تيملا نم برقلا يف ناتّدجلا تماد ام ىرخألا ىلع امهادحإل ليضفت الو ,بألا مأ ةّدجلاو
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 اوس

 ؟نيتّدج نم رثكأ ثيروت زوجي له 65

 كلذكو .بألا مأو ؛مألا مأ :نيتّدج ثيروت يف ملعلا لهأ نيب فالخ ال :ةمادق نبا لاق

 01450 مأ مأو مأ مأ مأك ءاوس برقلا ىف اتناكو اتلع نإ

 ىلإ لبنح نب دمحأ مامإلا بهذف .نيتّدج ىلع يأ امهيلع داز ام ثيروت ىف اوفلتخاو

 .دوعسم نباو «تباث نب ديزو . يلع نع كلذ يورو .نهيلع ةدايز ريغ نم تاّدج ثالث ثيروت
 .قاحسإو « يعازوألا لاق هبو ,ةداتقو «نسحلاو «قورسم نع هوحن يورو

 «بئذ يبأ نباو .كلامو ءزمره نباو ءراسي نب ناميلسو ؛ثراحلا نب نمحرلا دبع نب ركب يبأ
 . ميدقلا هلوق يف يعفاشلا هلاقو «دوادو رو يبأو

 نبا نع يورو .«نيتَّدج الإ مالسإلا يف ثرو ملعن ال» :لاق هنأ يرهزلا نع يكحو

 مأك ثراو ريغ بأب تلدأ نم الإ ةدحاو ةجرد يف ْنك اذإ نرثك نإو تادجلا ثّرو هنأ» : سابع

 «نيريس نباو ءنسحلا بهذ هيلإو «ةباحصلا ةماع لاق اذهبو :ةقارس نبا لاق .«مألا يبأ

 يقرخلا مامإلا مالك رهاظ وهو « يعفاشلا نع ينزملا ةياور وهو .هباحصأو ةفينح وبأو . يروثلاو

 : نليبحلا

 , 24459ثالثلا دحأك ثرت نأ بجوف ثراوب تلدأ ةدئازلا ةّدجلا نأب لوقلا اذهل ةجحلاز

 )١5875( 57ج (ينغملا» ص705-/ا7١:

 )١15877( ."5ج «ينغملا» ص7١ . )١154874( «"5ج (ينغملا» صل/ا7١.

 )١15879( 48-9ص (ةيجارسلا حرش» ,7٠/ص «"ج «ينغملا» .

 -؟584-



 «نهيلع ةدايز الب تادج ثالث ثيروت ودبي امك .يلبنحلا ةمادق نبا حجرو - 17

 لبق نم نيتنث تادج ثالث ثنو ِةفي يبنلا نأ يور ام» :ةمادق نبا لاق امك حيجرتلا هجوو
 . ىنطقرادلاو ديبع وبأ هجرخأ ىومألا لبق نم ةدحاوو بألا

 «تآلا لبق نع نيتنث : ثالث تاّدجلا نم نوُّروي اوناك» :لاق هنأ ميهاربإ نع ديعس ىورو
 .نهنم رثكأ ثري ال هنأو ثالثب ديدحتلا ىلع لدي اذهو .«مألا لبق نم ةدحاوو

 تلع نإو اهتاهمأو بألا مأو ءاهتجرد تلع نإو مألا مأ :نه تائراولا نإف اذه تبث اذإو

 ,"12ّرجلا بأ مأ ثرت الو .اهتاهمأو ّدجلا مأو «نهتجرد

 نيتبارقلا تاذ عم ةدحاولا ةبارقلا تاذ ةدجلا ثاريم 74

 امهادحإ نوكت نأك نيتبارق تاذ ىرخألاو .ةدحاو ةبارق تاذ امهادحإ ,ناتدج تعمتجا اذإ

 ةبارق تاذ ةّدج اهعم ناك نإف «نيتبارق تاذ ةّدج يهف .بألا يبأ مأ ًاضيأ يه يتلاو «مألا مأ مأ
 وأ ةدجلا ثاريم وهو (سدسلا) نامستقي له ؟امهثرون فيكف 144517 بألا مأ مأك ةدحاو

 ؟ىرخألا ىلع نيتبارقلا تاذ لضفن مأ ؟ةيواستم ةمسق .«تاّدجلا

 امهنم لكل يأ  ًافاصنإ ةيوسلاب امهنيب سدسلا مسقي : ةفينح يبأ بحاص فسوي يبأ دنع
 . نايمس لوق وهو .سدسلا فصن

 «تاهجلا رابتعاب ًاثالثأ (سدسلا) امهيلع مسقي :ةفينح يبأ بحاص دمحم مامإلا دنعو
 .رفز لوق وهو .سدسلا ثلث ةدحاولا ةبارقلا تاذلو .سدسلا انلث نيتبارقلا تاذل نوكيف

 ناببس دحاو يف ٍعمتجا اذإف «بابسألا رابتعاب ثرإلا قاقحتسا نأ :دمحم لوق (هجو)
 ثرإلا قحتسيف ًاددعتم ىنعملا يفو اعاد رهاظلا ثيح نم ناك نيتهج نم نيتّدجك ناقفتم

 امهدحأ مع ينبا تيملا كرت اذإ هنأ ىري الأ ,نافلتخم ناببس هيف عمتجا اذإ انيك اعف نيييسلاب
 تتام اذإ اذكو «ةبوصعلاب نيفصن امهنيب يقابلاو ضرفلاب سدسلا خألا كلذ ذخأي هنإف .مأل خأ
 فصنلا يف رخآلا مساقيو .ةيضرفلاب فصنلا لحأي جوزلا نإف ءلاهجوز امهدحأ مع يتبا نع

 . ةيوصعلاب يقابلا

 )١58*0( ."ج «ينغملا» ص١8"7.

 يبأ مأ يهف هيبأ نم دلولا اذهل ةّدج ةأرملا هذهف دلو امهنم دلوف اهتنب تنب اهنبا نبا ةأرما تجوز ول امك )١5875(

 نيتبارق تاذ ةّدج يهف ,دلولا مأ مأ مأ ًاضيأ يهو ,دلولا يبأ
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 ينهنس نم شي: مأو بآل خألا نأب دمحم مامإلا ةجح ىلع ضارتعالا هجو ىلع لاقي الو

 نم ةثوتخأ :لوقن انأل اذه لاقي ال «نيتبارقلاب نيتبارقلا تاذ ةّدجلا ثرت ال كلذلف .ًاعم هيتبارق

 الف .بألا خألا ىلع مدقيف , حيجرتلا يف اهانربتعا بألا ةهج نم هتوخأ ىلإ ةفاضإلاب مألا ةهج

 .ثرإلا قاقحتسا يف ةربتعم نوكت

 ةافوتملل مع نبا يف امك مسالا ددعت ىضتقا نإ ةهجلا ددعت نأ :فسوي يبأ لوق (هجوو)

 ددعت ضتنقي مل اذإو ءاهددعت بسحب ثرآلا قاقحتسا ددعتل ايضتقم كلذ ناك ءاهجوز وهو

 نيتبارقلا تاذ ةدجلا نإف .ليبقلا اذه نم هيف نحن امو .ةدحاولا ةهجلا مكح يف ناك مسالا

 عم ةدحاو ةَّدج ثاريم الإ ثرت الف «ةدحاولا ةبارقلا تاذك «ةّدج» ىمستف اهمسا ىلع ىقبت

 ,0449ةدحاولا ةبارقلا تاذ ىرخألا

 ١646| عم نيتبارق تاذ ةّدِج تعمتجا اذإ» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو 8

 نيتبارقلا تاذل :ًاثالثأ امهنيب سدسلا نأ (لبنح نب دمحأ مامإلا) هللا دبع يبأ لوق سايقف

 هثلث ىرخأللو

 نأل ؛كلام لوق سايق وهو نافصن امهنيب سدسلا :فسوي وبأو « يعفاشلاو , يروثلا لاقو

 , "1259 (مألاو بألا نم خألاك اديه امهب ثري مل ةدحاو ةهج نم اتناك اذإ نيتبارقلا

 تاذ ذخأتو .سدسلا يثلث ذخأت نيتبارقلا تاذ نأب لوقلا يلبنحلا ةمادق نبا حجر دقو

 امهنم ةدحاو لكب ثرت نيتبارق وذ صخش اهنأ انلو» :هلوقب ًاجتحم سدسلا ثلث ةدحاولا ةبارقلا

 وأ مأل اخأ ناك اذإ مع نباك امهنم ةدحاو لكب ثري نأ بجوف هريغ ىلع اهب حجري الو «ةدرفنم

 حيجرتلا نيب عمجي الف .بأآلا نم خألا ىلع هتبارقب حجر هنإف نيوبألا نم خألا قرافو .ًاجوز

 تبثيف حيجرتلا ىفتنا دق انهاهو ءرخآلا ىفتنا امهدحأ دجو اذإف ءاهب ثيروتلاو ةدئازلا ةبارقلاب

 .9**204_امهب ثيروتلا تبثي يأ - ثيروتلا
 :تيملا نم برقلاب تايواستملا تاّدجلا ثيروت 20

 ةبسنلاب وه امنإ ةدحاولا ةبارقلا تاوذ عم نيتبارقلا تاوذ تاّدجلا ثيروت نم هانلق امو

 امك وأ . بألا مأ عم مألا مأ يف امك  تيملا نم برقلا ةجرد يف تايواستملل يأ  تايذاحتملل

 دعاوق قفو نوكي مكحلاف ,برقلا ةجرد يف نفلتخا اذإ امأ .بألا مأ مأ عم مألا مأ مأ يف

 :- ةيلاتلا تارقفلا يف هنيبنس امك  بجحلا

 . 31١ ص ء5ج «ينغملا» ١( عمم 00000 81ص ةةيجارسلا حرش 14490

 .؟١١5ص «"خ «ينغملا» )5*١18(

 -؟ةكس



 :ةذجلا بجح دعاوق 2-1

 : 04552 ىدعبلا ةذحلا بححت ىبرقلا ةّدجلا : ًالوأ

 ىبرقلل ثاريملا نأ ىلع ملعلا لهأ عمجأ دقف .ىرخألا مأ نيتّدجلا ىدحإ تناك اذإ أ

 .اهب ىدعبلا طقستو

 بجحتو اهل ثاريملاف .مألا ةهج نم ىبرقلا ةّدجلاو ,نيتهج نم ناتّدجلا تناك اذإ - ب

 ةهج نم ىدعبلا بجحت لهف .بألا ةهج نم ىبرقلا امأف .ملعلا لهأ ةماع.لوق يف ىدعبلا

 ؟مألا

 نع نيتياورلا ىدحإو ,«يلع لوق اذهو «ىبرقلل ثاريملا نوكيو ءاهبجحت اهنأ  :امهادحإ

 . يعفاشلا يلوق دحأ وهو .هباحصأو ةفيئح وبأ لاق هبو ءديز

 ىهو .ىدعبلا ىبرقلا بجحت الف امهنيب سدسلا نأ ,دمحأ نع ةيناثلا ةياورلاو : ةيناثلا

 . يعفاشلل يناثلا لوقلا وهو .«يعازوألاو ,كلام لاق هبو ءديز نع ةيناثلا ةياورلا

 ءيش الف .مأ مأ مأو .بأ مأو بأ نع تام ولف «ةديعبلا بجحت ةبوجحملا ىبرقلاو - ج

 ىبرقلاو ءاهنم برقأ اهنأل بألا مأب ةبوجحم مألا مأ مأو ,بألاب ةبوجحم اهنأل ؛بألا مأ ةّدجلل
 يف امك هريغ بجحي دق بوجحملا نأل بألاب ةيوجحم ىبرقلا تناك ولو .ىدعبلا بجحت

 .50*24مودعملا مكحب نوكي هنأل ؛ثاريملا نم عونمملا وه هريغ بجحي ال يذلا

 :ةدجلا بجحت مألا :ًايناث 7

 000000 (ةيوبأ) بألا ةهج نم تناك ءاوس ةّدجلا بجحت اهنإف .مألا تدجو اذإ

 اهنوك فصوب يأ ةمومألا ببسب ةدجلا ثرإ نأل ؛نيتهجلا نم تناك وأ .(ةّيمأ) مألا

 0 لا كل يلا وار دوا ا ا يا

 .بألاب ّدجلا بجحي امك هب بحي هريغب يلدملا نأ ةماعلا ةدعاقلاو « مألاب يأ اهب تيملا

 قحتست اهنإف ءاهب يلدت ال اهنأل اهضرف يف مألا محازت ال تناك نإو اهنإف (ةيوبألا) ةدجلا امأ

 . 5١4-51١ ص (5ج «ينغملا» (587١ه)

 . ١١ص «ةرهز يبأ دمحم انذاتسأل «ثيراوملاو تاكرتلا ماكحأ» 485 ١(

 - 1ةالد-



 .24459ةيقيقحلا مألا دوجو دنع ثرت الف .-انلق امك  ًازاجم أمأ اهفصوب ثاريملا

 ؟نبألاب ةدجلا بجحت له :ًاثلاث ١747

 :(ةّيمأ) ةدجلا تناك اذإ أ

 ثرتف «هعم ثرت لب بألاب 5 ال اهنإف  (ةيمأ) ةدج يأ  مألا ةهج نم ةّدجلا تناك اذإ

 .ةمومألا ببسب ثرت يهف ءامهيف ثيروتلا ببس فالتخا عم هب تيملا ىلإ اهئالدإ مدعل اهضرف
 , "4459ةيوصعلا ببسب ثري وهو

 :ةيوبأ ةّدجلا تناك اذإ -ب 14

 نبرمع نأ يور دقف .بألاب اهبجح يف ءاهقفلا فلتخا دقف .(ةيوبأ) ةدجلا تناك اذإو

 اهوثرو - مهنع هللا يضر  ليفطلا ابأو ,نيصحلا نب نارمعو « ىسوم ابأو دوعسم نباو «باطخلا
 نباو ,قاحسإو .ديز نب رباجو «نيريس نباو ءنسحلاو , حيرش لاق هبو .(تيملا بأ) اهنبا عم
 اهنباو ثرت ةّدجلاو» : يلبنحلا يقرخلا مامإلا لاق دقف «لبنح نب دمحأ بهذم رهاظ وهو .رذنملا

 21144550( ىح

 .- هب بجحت اهنإ يأ - ىفوتملا بأ دوجو عم ةيوبألا ةدجلا ثرت ال :تباث نب ديز لاقو

 «يروثلاو .كلام لاق هبو .-امهنع هللا يضر - يلعو نامثع نع ًاضيأ كلذ يورو

 . لبنح نب دمحأ نع ةياور وهو .مهريغو ةيفنحلاو .روث وبأو .يعفاشلاو .يعازوألاو

 دجلاك هعم ثرت الف هب يلدت اهنأ :بألاب ةيوبألا ةدجلا بجحب مهلوق يف ءالؤهل ةجحلاو

 ."144:3مآلا عم مألا مأو بألا عم

 :لاق - هنع هللا يضر  دوعسم نبا ىور ام انلو» : هلوقب بألاب اهبجح مدعل ةمادق نبا جتحاو

 تاهمأ تاّدجلا نألو .«يح اهنباو اهنبا عم بأ مأ :سدسلا لك هللا لوسر اهمعطأ ةدج لوأ»

 بأ مأ نع تامولف ءاذه ىلعو . مألا تاهمأك هب نبجحي الف ,بألا ثاريم ال مألا ثاريم نثري

 ,04440بألل يقابلاو سدسلا اهلف ءبأو

 . 6٠ ص «ةيجارسلا حرش» )١1588( . ٠8ص (ةيجارسلا حرش» ١( غ41/)

 .؟١١5ص (5ج «ينغملا» 5١ ٠ )١15840( ١ص 35ج «ينغملا» ١( مور

 . 3/١ ص ."ج «هعماج» يف يذمرتلا مامإلا هجرخأ دوعسم نبا ثيدحو 2.35١١ ص تكجف ينغمل ا)(١154841١)

 -؟98-



 ؟دجلاب ةّدجلا بجحُت له :ًاعبار 970

 ,9:*018تيملا ىلإ هب ىلدت ال اهنأل هب بجحت : الف .(ةيمأ» مألا ةهج نم ةدجلا تناك اذإخأ

 ذإ  حيحصلا ٌدجلاب يأ هب بجحت اهنإف .«ةيوبأ» بألا ةهج نم ةدجلا تناك اذإو - ب

 بجحتف تيملا ىلإ اهنم برقأ وهو هب يلدت اهنإف .بألا يبأ عم بألا يبأ مأك هب يلدت تناك
2114445 , 

 :"18؛9ةيرفعجلا دنع ةدجلا ثاريم 57/١

 دوجو عم ثدرت الو «ضرف تاذب تسيل يهف «ةيمأ» مأل وأ .(ةيوبأ» بأل تناك ءاوس ةّدجلا : ًالوأ

 .دالوألا دالوأو .دالوألاو «نارشابملا ناوبألا مهو .ىلوألا ةبترملا نم دحاو

 .اهل هلك ثاريملاف «؛تناك ةهج ةيأ نم ةّدجلا تدرفنا اذإ :ًايناث

 ظح لثم 7 امهل  ثوروملا لاملا  ةكرتلاف بآل اناك نإف .ةّدجو ءّدج عمتجا اذإ :ًاشلاث

 ةكرتلاف «مأ يبأ نعو .مأ مأ نع تام ول امك ةيوسلاب امهنيب ةكرتلاف مأل اناك نإو .نييثنألا

 . ةيوسلاب امهنيب

 وأ مألاب وأ بآلاب يلدت تناك ءاوس تخأك مهعم ربتعت ةّدجلاف ةوخإ ةّدجلا عم ناك اذإ :ًاعبار
 .ال مأ ىثنأ ىفوتملا ن نيبو ةّدجلا نيب طسوت ءاوس يأ . مألا يبأب وأ بألا يبأب

 تاّدج تدجو وأ (تيملا نم برقلا ةهج نم) تاجردلا ىف تاقرفتم تادج تدجو اذإ :ًاسماخ

 يه تناك اذإ ةّدجلا نإف «تيملا نم برقلا ثيح نم تاجردلا يف نوقرفتم دادجأو

 دادجألا نم ةجرد اهنم دعبأ يه نم نود 00 ثرت يتلا يهف تيملا نم ةجرد برقألا

 برقأ اهنأل ؛مألا مأل هلك ثاريملاف بأ يبأ يبأ نعو .مأ مأ نع تام ول امك تاّدجلاو

 .دجلا نم ةجرد

 دادجألا ةمساقم يف مهمدع دنع مهئابآ ماقم نوموقي اولزن نإو تاوخألاو ةوخإلا دالوأ :ًاسداس

 .هب برقتي نم بيصن مهنم دحاو لك ثريو تاّدجلاو

 يبأ نع تام ول امك مألا ةهجو بألا ةهج :نيتهج نم تادجو دادجأ ىفوتملل ناك اذإ :ًاعباس

 . ه١ص «ةيجارسلا حرش» )١584( .ه١ص «ةيجارسلا حرش» (5184١؟)

 دنع ثاريملا يف تارضاحم» 71/0154 ص «عفانلا رصتخملا» .؟/ص .14ج «مالسإلا عئارش» )١158454(

 .7١1"-719١1؟ ١21”ص «(ةيرفعجلا
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 ثلثلاو .بألا ةبارقل ةكرتلا يقابو .ثلثلا مألا ةبارقل نإف .مأ مأو ,مأ يبأو ,.بأ مأو ءبأ

 بألا ةبارقل يذلا ةكرتلا يقابو . يواستلاب مألا مأو .مألا يبأ نيب نوكي مألا ةبارقل يذلا

 .هثلث ةّدجللو يقابلا اذه نم ناثلثلا ّدجلل نوكي نأ ساسأ ىلع مسقي

 عيساتلا عرفا
 ةقيقشلا تخألا ثاريم

 : ةقيقشلا تخألا ثاريم ىف صوصنلا 7

 : ميركلا نآرقلا نم :ًالوأ
 تأ ُهّلو دلو هل سيل كلَ ٌؤرما نإ ةلالحتلا يف ْمُكيِتي هلا لق كتوتفتسي9 ا: ىلاعت لاق

 نإو .كرت امم نال امل نيل ناك نإ ءّدلو اَهَل نكي مل نإ | اهُنِرَي وهو رت ام ٌفصن اهّلف

 ِءيش لك هللاو .اوُلِضت نأ مكل هللا ٠ نيبي ند ويقال 0 لثم ركذللف ًءاسنو ًالاجر ةوخإ اوناك

 , 114 ميلع

 دلو تيملل نكي مل اذإ ةبصعلا نم مهريغو ةوخإ نم تيملا ةثرو ىلع ًاضيأ ةلالكلا قلطتو

 الو ادلو فّلخي مل يذلا تيملا اهانركذ ىتلا ةميركلا ةيآلا ىف ةلالكلاب دارملاو : .دلاو الو

 ,هفمصإرلاو
 ءامهثاريم نايبو بأل وأ نيوبأل تاوخألاو ةوخإلا ةيآلا هذهب دارملا : يلبنجلا ةمادق نبا لاقو

 014345بلعلا لهأ نيب فالخ الب

 :ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلا نم :ًايناث

 ثاريم نع ىسوم وبأ لكس :لاق ليبحرش نب ليّزه نع ( هحيحص)) يف يراخبلا مامإلا جرخأ

 . ينعباتيسف دوعسم نبا تأو . فصنلا تخأللو .فصنلا تنبلل : لاقف . تحخأو «نبا ةنباو (ةنبا

 يضقأ .نيدتهملا نم انأ امو نذإ تللض دقل :لاقف ىسوم يأ لوقب د دوعسم نبا لئسف

 .[1ا/5 ةيآلا :ءاسنلا ةروس] )١144856(

 .58١"1ص «"5ج «ينغملا» .78 8ص 2كجو 2ال8/5ص .هج «يبطرقلا ريسفت» )١5845(

 .15"ص .5ج (ينغملا» )١5841(
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 ربحلا اذه ماد ام ىنولأست ال :لاقف ,دوعسم نبا لوقب هانربخأف ىسوم ابأ انيتأف .تخأللف

 6" ١

 : ةقيقشلا تخألا ثاريم تالاح 2-4

 :فصنلا اهل : ىلوألا ةلاحلا : ًالوأ

 هلوقب ضرفلا اذه اهل تبثو .ثاريملا نع اهبجحي نم دجوي ملو تدرفنا اذإ فصنلا اهل

 فصن اهّلف ,تخا ُهَلو ٌدلَو ُهل سيل َكَلَه ٌؤرما نإإ» :اهيفو اهانركذ يتلا ةميركلا ةيآلا يف ىلاعت
 ىفتكاف دلاو الو دلو هل سيل : يأ «ٌّدلَو ُهل سيل َكَلَه ٌؤرما نإ» : ىلاعت هلوقو 4 . . . كرت ام
 ا فاد ركذلا اذه ناكو «امهدحا ركذب

 :ناثلثلا نيتخألل : ةيناثلا ةلاحلا 2/049

 ةيآلا ةلاحلا هذه ليلدو 2. نهبصعي خأ نهعم نكي مل اذإ ناثلثلا تاوحألا نم رثكأف نيتننالل

 «نيتنثالا ضرف تنيب ةيآلا هذهف #2 . كرت اّمم ناثلثلا امهلف نيتنثا اتناك ٌنِإفإل :اهيفو ةميركلا

 بيصن تنيب يتلا ا هيلا نم مهقي ضرقلا اذه نأل ؛نيتنثالا نم رثكألا ضرف نيبتي ملو

 1 ثم ركّذلل مكدالوأ يف هللا ا 6 1 يهو 00 نم رشكأ 0 اذإ تاحلا

 ناك اذإف .تاوخألا ةبارق نم ىوقأو دكأ تانبلا ةبارق نأ ةميركلا ةيآلا هذهب ةلالدلا هجوو
 نم: نيعتألا مم رثكألا :بيصخ وه. ناثلثلا وكي نآللف نينا خم رفكأ نك اذإ: نيتلثلا نهتضرف

 : قيقشلا خألاب بيصعتلا : ةثلاثلا ةلاحلا

 دجو اذإ بيصعتلا قيرط نع ثاريملا نم اهبيصن ةقيقشلا تخألا قحتست 7 ةلاحلا هذه يفو

 .رثكأ وأ ةدحاو ةقيقشلا تخاألا تناك ءاوسو ,رثكأ وأ اذعاو قيقشلا خألا وهو اهبصعي نم

 الاجر ةوخإ اوناك نِإَو» : :اهيف ءاج يتلا اهانركذ يتلا ةيآلا يف ىلاعت ا ةلاحلا هذه لبلد

 ضورفلا باحصأ ءاطعإ دعب اهنم يقب اموأ اهلك ةكرتلا نوثريف «نيألا طن لثي كلف ءاسنو

 ١. 72ص 0 حرشب يراخبلا حيحصا) )١5854(

 . 78ص («"5ج (يبطرقلا ريسفت» )١58549(
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 :ريغلا عم ةبصع نوكت نأ :ةعبارلا ةلاحلا 0١

 سا سا طل اضل ا.
 « نهبصعي قيقش خأ نهعم دجوي ملو ءرثكأ وأ ةهقيفس تثحأ تدجو اذإ دجوت ةلاحلا هذهو

 ثراولا عرفلا نإف .-رثكأ وأ تناك ةدحاو نبا تنب وأ اتنب يأ  ًانؤم ًائراو اعرف ىفوتملا كرتو
 عم ةبصع اهرابتعاب ةقيقشلا تخألل نوكي ةكرتلا نم يقابلاو ءضورفملا هبيصن ذخأي ثنؤملا

 تلا

 «نبا تنبو .2تنب ةلأسم يف ىضق هنأو دوعسم نبا نع يراخبلا ثيدح ةلاحلا هذه ليلدو

 لوسر ىضق اذكه :لاقو يقابلا تخأللو ,سدسلا نبالا ةنبالو ,فصنلا تنبلل :نأب تخأو

 . لبق نم انركذ امك هي هللا

 تانبلا عم تاوخألا اولعجا» :فيرشلا يوبنلا ثيدحلا ةلاحلا هذه يف ةدعاقلاو
00 

 6-0 "ع 7 سا مسا مسيل عب ات 7 3

 «دلولا مدع طرشب ثاريملا اهل نأب تدافأ ةميركلا ةيآلا هذهف 4 . .ّدلو اَهَل نكي مل نإ اهّنرَي وهو

 .دلولا دوجو عم فصنلا اهل ضرفي ال تخألا نأ ىلع طقف تلد ةيآلا هذه نأ :باوجلاو

 عنمت مل ةيآلاو ,خألا ثاريمك بيصعتلاب وه امنإو ءاهل ضرفلاب سيل تنبلا عم تخخألا هذخأت امو

 تدجو نإ نبالا تنبو ,«تنبلا ثاريم دعب ىقابلا تخألل لعج يوبنلا ثيدحلا نإ مث . كلذ نم

 , 0146ه مالكل نيبملا وه دلع هللا لوسرو لامهعم تحألا

 :مأل ةوخإلا عم كارتشالاب اهثرإ :ةسماخلا ةلاحلا 5

 ام نوذخأي هب نيقحتسملا نأ ريغلا عم وأ ريغلاب بيصعتلاب ثاريملا قاقحتسا يف ةدعاقلا

 مل «ةكرتلا نم ءيش قبي مل نإف .مهضورف ضورفلا باحصأ ذخأي نأ دعب ةكرتلا نم ىقبي

 جوزللف . ةقيقش تخأو ءمأو «ناتنبو «جوز :ةيثرإلا ةلأسملا يف ناك ول :اذه ىلعو

 .تخألل ءىش الو .سدسلا مأللو .ناثلثلا نيتنبللو .عبرلا

 . رثكأ وأ قيقش خأو .رثكأ وأ ةقيقش تخأ دوجو اهانركذ يتلا ةدعاقلا هذه نم ىنثتسي نكلو

 .(1 5١14 ةرقفلا يف هانركذ دوعسم نبا ثيدحو . ١5ص «ةيجارسلا حرش» )١586-0(

 .1711-١7١ص «يرانفلا ةيشاح» ,.159ص ."ج «ينغملا» .5 غص «."ج (يسولآلا ريسفت» )١54851(
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 ءاقشألا ةوخإلل ىقبي الو .ةكرتلا مهضورف قرغتست ضورفلا باحصأ نأو .مأل ةوخإ دوجو عم
 وهو مهئاريم يف مأل ةوخإلا نوكراشي تاوخألاو ةوخإلا نإف ةلاحلا هذه يفف .ةكرتلا نم ءيش

 جوزلل نإف .قيقش خأو «ةقيقش تخأو .مأل ةوخإ ةئثالثو ءمأو ءجوز نع تتام ول امك .ثلثلا
 اهوخأو ةقيقشلا تخألا ثلثلا اذه يف مهكراشي ثلثلا مأل ةوخاللو .سدسلا مأللو .فصنلا

 .ةيوسلاب مهيلع مسقيف «قيقشلا

 ةكرتشملا ةلأسملا ىمست مأل ةوخإلا عم ءاقشألا ةوخإلا اهيف ثري يتلا ةيثرإلا ةلأسملا هذهو
 - هنع هللا ىضر  باطخلا نبرمع ءاضقل ةيرمعلا ةلأسملا وأ «ةيرامحلا وأ «ةيرجحلا ةلأسملا وأ
 قارغتسال ًارظن (ثلثلا وهو) مهئاريم يف مألل ةوخإلل ءاقشألا ةوخإلا ةكراشمب ىضق هنأ ذإ اهب
 . ةبصع مهرابتعاب ةكرتلا نم ءيش ءاقشألا ةوخإلل قبي مل ثيحب ةكرتلا ضورفلا باحصأ ضورف

 مألاب عيمجلا كارتشا مهئاريمب مألل ةوخإلل ءاقشألا ةوخإلا ةكراشمب رمع ءاضق ساسأو
 .بألاب هيلإ مهئالدإب تيملاب مهتبارق ةوقب ءاقشألا زايتما عم ةدحاولا

 يبس نوكت نأ زوجي الف ءمهريغ ىلع مهمدقت الو ًاثرإ مهديزت ال مهتبارق ةوق تناك اذإف
 . مأل ةوخإلاب مهتاواسم مدعو .ثاريملا نم مهنامرحل

 يف هرابتعا مدعو بألا طاقسإب مأل ةوخأك مهنأ ساسأ ىلع مأل ةوخإلا عم ءاقشألا ثيروتف
 :باطخلا نبرمعل ءاقشألا ةوخإلا دحأ لاق امك رامحك وأ ميلا يف رجحك هرابتعا وأ مهثيروت
 ثّروُن الو .مأل ةوخإلا ثري فيكف ؟ةدحاو انمأ تسيلأ ميلا يف ارجح انابأ ٌبسحا نينمؤملا ريمأ اي

 ؟بألاب مهيلع ديزنو ةدحاو مهمأو انمأو نحن
 عم «ةقيقشلا تخألا مهيف امب ءاقشألا ةوخإلا كيرشت يف ءاهقفلا فلتخا دقو - 8*

 لبنح نب دمحأ مامإلا بهذف .اهانفصو يتلا ةلاحلا يف هنوقحتسي يذلا ثلثلا يف مأل ةوخإلا
 اهقارغتسال ءيش ةكرتلا نم قبي مل اذإ مأل ةوخإلا عم مهثيروت مدعو ءاقشألا ةوخإلا طوقس ىلإ

 . ضورفلا باحصأ ضورفب
 ,نىسوم يبأو سابع نباو «بعك نب يبأو .دوعسم نباو .يلع نع لوقلا اذه ىوريو

 . مهريغو .رذنملا نباو .روث وبأو هباحصأو ةفينح وبأو .يبعشلا لاق هبو .- مهنع هللا يضر -

 ةوخإلا نيب اوكرش مهنأ  مهنع هللا يضر  تباث نب ديزو .نامثعو ءرمع نع يورو
 ظح لثم ركذلل ةيوسلاب مهنيب هومسقف .(مأل ةوخإلا ضرف وهو) ثلثلا يف مأل ةوخإلاو .ءاقشألا
 .قاحسإو ىعفاشلاو كلام لاق هبو .ىثنألا

 مهتبارقو (ةدحاو مأ ًاعيمج مهمأ نأل) مألاب مأل ةوخإلا اوواس ءاقشألا ةوخإلا نأ ءالؤْه ةجحو

 د”



 ضعب لاق اذهبو ؛ مهصقنت نأ زوجي الف .«ثرإلل ًاقاقحتساو ًابرق مهدزت مل نإ بألا ةهج نم

 باحصأ ءاطعإب ةكرتلا دافنل ثازيملا نم مهطقسأ دقو باطخلا نبرمعل ءاقشألا دحأ وأ ةباحصلا

 مهكرشف ؟ةدحاو مهمأ تسيلأ ارامج ناك مهابأ نأ به نينمؤملا ريمأ اي :لاق .مهضورف ضورفلا

 .مأل ةوخإلا عم ثاريملا يف رمع

 لج ناك نإو» : يلاعت هاوق مل ةرخلا عم ءاعيخألا قرح! ارترري لل نينا معو 4

 ًءاكرش م مُهَف كلذ نم رت اوناك نإف ءنملسلا مهنم دحاو ٌلُكلف .ٌتخأ وأ ُح ُهَلو َةَلالَك سوو

 ةوخإلا كرتشا اذإف .ءاملعلا قافتاب مأل ةوخإلا ثاريمب قلعتت ةيآلا هذه يف .#2 .. . ثلا يف

 اذهو «ةيآلا هذه يف مهل ضورفملا مهقح مأل ةوخإلا طعُي مل (ثلثلا) يف مأل ةوخإلا عم ءاقشألا

 لجر ىلوألف يقب امف ءاهلهأب ضئارفلا اوقحلأ» :فيرشلا يوبنلا ثيدحلا يف ءاج ًاضيأو

 مث .اهلهأب ًالوأ ضئارفلا قحلي مل (ثلثلا) يف مأل ةوخإلا عم ءاقشألا ةوخإلا كرش نمو «ركذ
 20440 9ركذ لجر ىلوأل هاطعأ ءيش يقب نإ

 ضرف وه يذلا (ثلثلا) يف مأل ةوخإلا عم ءاقشألا ةوخإلا كيرشت نأ انه ظحاليو 6 ١

 :24805ةيلاتلا تالاحلا يف كيرشتلاب نيلئاقلا دنع هب لمعي ال مأل ةوخإلا

 نم دوجو نود طقف بأل وأ تاقيقش تاوخأ ةيئرإلا ةلأسملا يف ناك اذإ :ىلوألا ةلاحلا

 .مأل ةوخإلا عم نكرشُي الو نهضرف تاقيقشلا تاوخألا ىطعت انهف ,نهبصعي

 هذه يف هنأل ؛ءاقشأ ةوخإ اوسيلو بأل ةوخإلا ناك اذإ كيرشتلاب لمعي ال :ةيناثلا ةلاحلا

 ةوخالل ىطعي يلاتلابو ءرمع اهب ىضق يتلا ةيرجحلا ةلأسملا يه ةيئرإلا ةلأسملا نوكت ال ةلاحلا

 .هيف بأل ةوخإلا مهكرشي نأ نود مهضرف مأل

 خألا عم ءاقشألا ةوخإإلا كوشن الف .دحاو مأل خأ أ ةيثرإلا ةلأسملا يف دجو اذإ : ةثلاثلا ةلاحلا

 ول امك . ءاقشألا ةوخإإلا هذخأي ةكرتلا نم نم ءيش ىقبيف طقف سدسلا قحتسي مأل خألا نأل ؟ ؟ مأل

 .«سدسلا مأللو ,فصنلا هل جوزلاف ,(ءاسنو لاجر) ءاقشأ ةوخإو .مأل خأو .مأو ءجوز نع تتام

 .نييثنألا ظح لثم ركذلل ءاقشألا ةوخالل يقابلاو .سدسلا مأل خأللو

 : ةقيقشلا تخألا بجح :ةسداسلا ةلاحلا 965

 ءاوسو رثكأ وأ ةدحاو تناك ءاوس ,ثاريملا نع بجحت يأ - ,ةقيقشلا تحألا طقست أ

 ) )1١5865ههص 79ج «طوسبملا» 3 ١8١ص "حج (ينغملا» ١ 4

 ص ء 14ج «طوسبملا» 2( مه ١166 .
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 , "446 9ملعلا

 ءاملعلا قافتاب مكح كلذف  ركذملا عرفلاب يأ  لزن نإو نبالا نباو «نبالاب اهطوقس امأ

 دنع ءانه دلولاو ءدلو تيملل نوكي ال نأ اهثرإل طرتشا هنأل ؛كلذب ميركلا نآرقلا ٌصن دورول

 تخألا طقست نيريسفتلا الك ىلعو .ىثنألاو ركذلا لمشي مهريغ دنعو ء«ركذملا نبالا روهمجلا

 . عامجإلاب ركذملا عرفلاب ةقيقشلا

 ررقملاو «ثراو بألاو .بألاب تيملا ىلإ يلدت ةقيقشلا تخألا نألف بألاب اهطوقس امأو

 .©9*2048ثراولا اذهب بجحي هنإف «؛ثراوب تيملا ىلإ يلدي نم نأ يمالسإلا هقفلا يف

 كلذو اهب نولدي يتلا مألا دوجو عم نوثري مهنأل ؛ مألا دالوأ الإ ةدعاقلا هذه نم ىنثتسي الو

 .- مأل ةوخإلا ثاريم ىلع انمالك دنع كلذ نّيبنس امك  مهثيروتب ٌصنلا دورول

 :دحلاب تخألا بجح 2-241

 بهذم انيب دقو « مهريغ نود هقفاو نمو ةفينح يبأ بهذم وه ٌدجلاب ةقيقشلا تخألا بجحو

 نيلئاقلا بهذم انيب امك .مهتلدأو ةقيقشلا تخألا مهيف امب ءاقشألا ةوخالل ّدجلا بجحب نيلئاقلا

 , 0440 0ككا هانلق ام ةداعإل ةجاح الف ءدجلا عم مهثيروت ةيفيكو مهتلدأو .مهبجح مدعب

 :(044059ةيرفعحلا دنع ةقيقشلا تخألا ثاريم 9 4

 ناك دحأ نهعم دجوي مل نإف ءًاضرف ناثلثلا رثكأف نيتخأللو ,فصنلا اهل ةدحاولا تخألا أ

 .درلا هجو ىلع نهل وأ ءاهل يقابلا

 .نييثنألا ظح لثم ركذلل مهل ةكرتلاف ,تاقيقشلا تاوخألاو .ءاقشألا ةوخإلا عمتجا ولو - ب

 نألو ؛تانبلا عم ةبصع ريصت ال تخألا نأل ؛تانبلا عم ةقيقشلا تخألل ثاريم الو - ج

 ىلوألا ةبترملا نم دحأ دجو اذإ ثاريملا نوقحتسي ال ءالؤهو «ةيناثلا ةبترملا باحصأ نم تحألا

 .اولزن نإو دالوألا دالوأو .دالوألاو «نارشابملا ناوبألا مهو

 )١14464( 37ج «ينغملا» ص؟١5.

 )١486( ص ءةرهز يبأ انذاتسأل «ثيراوملاو تاكرتلا ماكحأ» ١4١ .

 )١4865( ةرقفلا نم تارقفلا رظنا »١1919/8( .اهدعب امو

 .؟"؟ةص «عفانلا رصتخملا» )/١5861(

"6 



 رشاعلا عرفلا

 بأل تخألا ثاريم

 بأل تخألا ثاريم يف صوصنلا 8

 : ميركلا نآرقلا نم :ًالوأ

 ٌتخأ ُهَلو دلو ُهل سيل كَلَه ٌؤرما نإ ةلالكلا يف مكتفي هلا لق كنوتفتسيو : ىلاعت لاق

 نإو كرت امم ٍناّدلا امهَلف نب نيل ناك ْنإف ءّدلو اَهَل نكي مل نإ اهرب وهو كرت ام ٌفصن اهلذ

14 
 ِءيش ٌلُكب هللاو ءاوُلِضن نأ مكل هللا نيبي نيبي د .نييثنالا طخ لثم ركّذللف ًءاسنو ًالاجر ةوخإ اوناك
 , 014050 ميلع

 لهأ عامجإب بألا دلوو نيوبألا دلو ةيآلا هذهب دارملاو» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق
 : بألا دلوب دوصقملاو . ةقيقشلا تحألا وأ قيقشلا خألا :نيوبألا دلوب دوصقملاو ,9*2042ملعلا

 . بأل تخألاو .بأل خألا

 : ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا نم :ًايناث 9

 ةنباو .تنب ثاريم ىف  هنع هللا يضر  دوعسم نبا نع «هحيحص» يف يراخبلا مامإلا جرخأ

 سدسلا نبالا ةنبالو .,فصنلا ةنبالل : هلك يبنلا ىضق امب اهيف يضقأ :لاق هنأ ءتخأو «نبا

 ,(01145تخأللف ىقب امو ؛« نيئلثلل ةلمكت

 : «كلام مامإإلا أطوم» نم : ًاثلاث

 ٌدحأ مهعم نكي مل اذإ بألل ةوخإلا ثاريم نأ اندنع هيلع عمتجملا رمألا» :كلام مامإلا لاق

 مهنأ الإ , مهاثنأك مهاثنأو .مهركذك مهركذ ءاوس مألاو باأللل ةوخإلا ةلزنمك مألاو بألا ينب نم

 ةدالو نم اومرح مهنأل ؛مألاو بألا ونب اهيف مهكرش يتلا ةضيرفلا يف مألا ينب عم نوكرشُي ال
 014450 كعلوأ تمرح يلا مألا

 :ثاريملا ىف بأل تخألا تالاح 0١

 هيلإ راشأ يذلا عامجإلاو ولك ميركلا هيبن ةنسو ءزيزعلا هللا باتك نم هانركذ ام ءوض يفو

 )١5464( ةيآلا :ءاسنلا ةروس] 11/5[. )١154469( 174ص (5ج «ينغملا» .

 )١1580( .17ج «يراخبلا حيحص» ص١7 . )١5871( صص .؟ج «كلام مامإلا أطوم» 6١04 .

 "كل



 : يتأي ام يهو «ثاريملا يف بأل تخألا تالاح ءاملعلا ركذ .«أطوملا» يف كلام مامإلا

 :فصنلا اهل :ىلوألا ةلاحلا 75

 بأ الو ءاهبصعي بأل خأ الو ,ةقيقش تخأ اهعم دجوي مل اذإ فصنلا ةدحاولا بأل تخألل

 .249اهانركذ يتلا ةميركلا ةيآلا ةلالدل كلذو ءاهبجحي

 :رثكأف نيتئثالل ناثلثلا : ةيناثلا ةلاحلا - ١١447

 بأل خأ الو ,ةقيقش تخأ نهعم دجوي مل نإ ناثلثلا بأل تاوخألا نم رثكأف نيتنثالل

 .©":”5اهانركذ يتلا ةميركلا ةيآلا ةلالدب كلذو ,نهبجحي بأ الو ,نهبصعي

 :رثكأ وأ دحاولل سدسلا : ةثلاثلا ةلاحلا 9-4

 نهل دجوي مل اذإ نيثلثلل ةلمكت ةدحاولا ةقيقشلا تخألا عم رثكأ وأ ةدحاو تناك اذإ كلذو
 ّنهْلف نيتثثا اتناك ْنِإفل : ىلاعت هلوقل ناثلثلا ثاريملا نم تاوخألا ضرف نأل كلذو . بصاع

 « سدس - نيثلثلا نم يأ  هنم يقبف فصنلا ةقيقشلا تخألا تذخأ دقو . «كرت امم ناشلثلا

 نهل :ء ءاهقفلا لاق كلذلو .ناثلثلا وهو تاوخألا قح هب لمكي ىتح نأ تاغ طفيف

 ,2114540ههل ءيش الف «ء يش ةكرتلا نم قبي مل نإو .نييثنألا ظح لثم ركذلل ةكرتلا يقاب نوذخأي

 :بأل خألاب بيصعتلا :ةعبارلا ةلاحلا 6

 . «رثكأ وأ ةدحاو تناك ءاوسو ءرثكأ وأ ًادحاو ناك ءاوس بأل خأ بأل تخألا عم ناك اذإو

 ٠ ةكرتلا ذخأيف .ضرفلا ساسأ ىلع سيلو ,بيصعتلا ساسأ ىلع نوكي 0 اهبيصن نإف

 نييثنألا ظح لثم ركذلل هنومستقيف ضورف باحصأ مهعم ناك نإ يقابلا وأ ,مهريغ نكي مل نإ

 ,2114 300 نييشن ألا 33 لثم ركّذللف ًءاسنو ًالاجر ةوخإ اوناك نإو» : : ىلاعت هلوقل

 :تانبلا عم بيصعتلا :ةسماخلا ةلاحلا 657

 وأ «لزن نإو نبالا تلبي عم وأ «تنبلا عم ةبصع رثكأف تناك ةدحاو بأل تخحألا ريصتو

 /١7. 4ص ."5ج «ينغملا» )١54855(

 . 45ص «ةيجارسلا حرش» ,174ص ,5ج «ينغملا» )١1485(

 . 45ص («ةيجارسلا حرش» ء176١ ص كج (ينغملا» )١15854(

 . 45-45ص (ةيجارسلا حرش» « ١76 ص .5ج «ينغملا» )١15456(

 د 5”7او/-



 ءيش الف ءيش ةكرتلا نم قبي مل نإف .امهضرف نبالا تنبو تنبلا ذخأ دعب يقابلا ذخأتف ءامهعم

 دجوي مل اذإ نيالا تنير تقلا عم ةبصع رثكأ وأ ةدحاو بأل تخألا ريصت امنإو . بأل تخألل

 تراص اذإف ءاهبجحت ةقيقش تخأ الو ءاهبجحي قيقش خأ الو « ءاهبصعي بأل خأ أ بأل تحخألا عم

 خألا نيإك مهبجحي ناك نم بجحتف بأل خألا ةلزنمب تراص .تببلا عم ةبصع بأل تحألا

 :بأل تخألا بجح :ةسداسلا ةلاحلا 17

 :ةيلاتلا تالاحلا ىف رثكأ وأ تناك ةدحاو ثاريملا نع بأل تخألا بجحت

 :نيتقيقشلا نيتخألاب بجحت : ًالوأ

 تذخأ اذإف «نيثلثلا رثكأف نيتخألل ضرف ىلاعت هللا نأل ؛نيتقيقشلا نيتخألاب اهبجحو

 تاوخألا وأ تخألا هقحتست ءيش ىلاعت هللا هضرف امم قبي مل ضرفلا اذه ناتقيقشلا ناتخألا

 ١ نهبصعي وأ اهبصعي هنإف .بأل تاوخألا عم وأ بأل تحألا عم دجو ول نكلو 011455 بآل

 ١4 - نبالابو بألاب بجحت : ًايناث :

 عمجأ» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق هيلع قفتم اذهو «لزن نإو نبالا نبابو .بألاب بجحتو

 : ىلاعت هللا لوق هيف لصألاو . «هريغو رذنملا نبا كلذ ركذ .ىلاعت هللا دمحب اذه ىلع ملعلا لهأ

 َكَرَت ام ٌفصن اهّلف ءٌتخأ ُهَلو ٌدِلَو ُهل سيل َكَلَه ٌؤرما نإ ةّلالكلا يف ْمُكيِتفُي هللا لك كوفي

 نيب فالخ الب بأل وأ نيوبأل تاوخألاو ةوخإلا كلب دارملاو ذل اهل نكي مل نإ اهّنرَي وهو
 يللا لهأ

 نأل ؛نهبجحو هب نطقس بألا دجو اذإف ,بآلاب تيملا ىلإ نيلدي بأل تاوخألا نإف ًاضيأو
 ,(144541كراولا كلذ وجوب تححي هنإف: ثراوب تيملا ىلإ ىلدي نم نأ ًاعرش ررقملا

 اميف هنيبنس امك - مألا دوجو عم نوثري - مأل ةوخإإلا يأ - مألا دالوأ ةدعاقلا هذه نم ىئنثتسيو

 .- دعب

 :بالابو نبالاب بأل تاوخألا طوقس ليلعت يف ةيفنحلا هقف يف «ةيجارسلا حرش» يف ءاجو

 )١5855( .5ج «ينغملا» ص90"١ . )١11877( ."ج «ينغملا» ص١155.

 )١584( .ةرهز يبأ ذاتسألل «ثيراوملاو تاكرتلا ماكحأ» ص١5 .

 ل 4-



 م 7 ما ةودا و 2

 دارملاو . 4كرت ام فصن اهلف تخا هلو دلو هل سيل# : ىلاعت هلوقلف نبالاب تاوخألا طوقس امأو»

 امأو .همدع دنع هماقم همايقو نبالا تحت هلوخدلف نبالا نباب نهطوقس امأو ,نبالا :انه دلولاب

 ,©04452(دلاولاو دلولا دقفب طورشم ةلالكلا ثيروتو ةلالك اهنألف بألاب اهطوقس

: 
 >ألاب بجحت :اعلاث

 ةقيقشلا تخألابو قيقشلا

١4 

 ةبصع تراص اذإ ةقيقشلا تخألابو «قيقشلا خألاب رثكأ وأ تناك ةدحاو بأل تخألا بجحت

 نأل ؛دجوي مل وأ اهبصعي بأل خأ بأل تخألا عم دجو ءاوس .نبالا ٍتلب عم وأ «تنبلا عم

 بأل تخألا بجحتف قيقش خأ ةلزنمب نوكت اهنإف «تنبلا عم ةبصع تراص اذإ ةقيقشلا تخألا

 014870 فيقشلا خألا امهبجحي امك بأل خألاو

 ؟ّدجلاب بجحت له :ًاعبار

 هعم ثرت لب هب بجحت الو .ءاهقفلا ضعب دنع بألا ىبأ  ٌدجلاب بأل تخألا بجحت

 يأر ىلع اهثيروت ةيفيكو اهيف مهتلدأو ةلأسملا هذه يف ءاهقفلا لاوقأ انّيب دقو ءرخآلا ضعبلا دنع

 , (01420لجلاب اهطوقس دعب نيلئاقلا

 ١  9:©9”014ةيرفعجلا دنع بأل تخألا ثاريم ,

 تخالل نوكيف «نيوبأل تاوخألاو ةوخإلا مدع دنع نيوبأل تاوخألاك بأل تاوخألا : ًالوأ

 .نييثنألا ظح لثم ركذلل بآل خألا عمو ؛ناثلثلا ًادعاصف نيتخألل نوكيو . فصنلا ةدحاولا بآل

 اهدلوو تنبلابو «مألابو «بألابو .لفس نإو نبالا نباو «نبالاب بأل تخألا طقست :ًايناث

 .نيوبأل تخالابو .نيوبأل خألاب بآل تخألا طقستو :ًاثلاث

 )١14859( 4ص «ةيجارسلا حرش» .

 )١5871( "ص «ةيجارسلا حرش» .

 .اهدعب امو ١١917/8« نم تارقفلا رظنا )١5481/1(

 ميركلا دبع خيشلل «ةيصخشلا لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألا» ,.؟758-554ص «عفانلا رصتخملا» )١54175(

 .1١16١-١0:ةص ,يلحلا
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 رشع ىداحلا عرفلا

 (1407 أل تاوخألاو ةوخالا ثاريم

 : مهثيروت يف صنلا 7

 امهنم دحاو ّلكلف تح وأ ُح ُهَلَو ٌةأرما أ ٌةلالَك ُثروُي ٍلُجر ناك نإ :.ىلاعت لاق

 نم تخألاو خألا ةيآلا هذهب دارملاو «ثلثلا يف ٌءاَكرْش مُهَف كلذ نم ٌرثكأ اوُناَك نإ شسدنلا

 الو دلو فلخي مل يذلا تيملا ةيآلا هذه يف ةلالكلاب دارملاو 204479 (ملعلا لهأ عامجإب مألا

 , 0447ادلاو

 ثرإلا يف مهتالاح - 60

 : مهنم دحاولل سدسلا : ىلوألا ةلاحلا 60

 4«. :سدسلا امهتم لاو لكلط + اهيف ءاجنذإ ةيئركلا اةيآلا اهب: تحترض: ةلاحلا هدو

 مدع طرشب ىثنألاو ركذلا نيب قرف ال امهدارفنا دنع سدسلا مأل تخألا وأ مأل خألا قحتسيف

 .امهل بجاحلا دوجو

 :رثكأف نينثالل ثلثلا : ةيناثلا ةلاحلا "هه

 ثلثلا مهضرفف ثانإلاو روكذلا نم ًاطيلخ وأ ًاثانإ وأ ًاروكذ رثكأف نينثا مأل ةوخإلا ناك اذإو

 ونال 1ركانلا نيد زفانلب عيدي انجن جراب هلع سو فن ةكرشلا هجو ىلع هنوقحتسي

 بألاو دلولاب مهبجح :ةثلاثلا ةلاحلا 5

 نإو نبالا دلوبو « ىثنأ و وأ ناك ًاركذ ىفوتملل رشابملا دلولاب مأل تاوخألاو ةوخإلا بجحيو

 امك «نيفلتخم نيلصأ نم مهنوكل نينيعلا يف فالتخالا وهو (فّيَحلا) نم ًاذخأ فايخألا ينب نومسيو )١447(

 يأ تالعلا ينب : بأل ةوخألا ىمسيو . تاوخألاو ةوخإلا نم رايخلا مهنأل ؛نايعألا ينب : ءاقشألا ىمسي

 دمحم نينسح خيشلل «ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ثيراوملا» :ةرضلا (نيعلا حتفب) ةّلَعلاو ,رئارضلا ءانبأ
 ْ .09ص .فولخم

 )١48175( اهمقرو ءءاسنلا ةروس يف ةيآلاو ,.157/ص 25ج «ينغملا) ١7 .

 )١44170( 158ص 25ج «ينغملا» «.388ص "جو ال4 ص 28ج «يبطرقلا ريسفت» .

"٠١ 



 طرشلا نأل ؛©44”هلعلا لهأ كلذ ىلع عمجأ دقو ءالع نإو بألا يبأ - دجلابو بألابو «لزن

 , 211417 يهبجح امهدحأ دجو اذإف ,دلاولاو دلولا مدع مهثرإل

 : ةكرتشملا ةلأسملا يف مهثيروت 2-7

 مهروكذ نيب قرف ال «ةيوسلاب مهنيب اميف هنومستقي ثلثلا مأل ةوخإلا ضرف نإ :انلق

 ,رثكأ وأ قيقش خأ مهعم دجوي نأب ءاقشألا ةوخإلا ثلثلا اذه يف مهعم كرت ا

 ضورفلا باحصأ ذخأ دعب ةكرتلا نم ىقبي ام نوقحتسي ةبصع ءالؤهو ,رثكأ وأ ةقيقش تخأو

 ىقبي ام ذخأت ةبصعلاو ,ةبصع مهنأل ائيش اوقحتسي مل ةكرتلا نم ءيش قبي مل اذإف ,مهضورف

 .ًائيش نوقحتسي الف ءيش اهنم قبي مل ثيحو .ةكرتلا نم

 لاجر ءاقشأ ةوخإو ءمأل ةوخإو ءمأو « جور اهيفو (ةكرتشمل ا)ب ةفورعملا ةيثرإلا ةلأسملا 0

 الف «ةكرتلا نم ءيش ىقبي الو .ثلثلا مأل ةوخاللو .سدسلا ماللو «فصنلا جوزللف .ء
 .ةلأسملا هذه يف يقاب الو يللا نوذخأي ةبصع مهنأل ؛ ةكرتلا نم اعيش ءاقشألا ةوخإلا قحتسي

 ةوخإلا عم ءاقشألا ةوخإلا كيرشت 1- هنع هللا يضر - باطخلا نب رمع مامإلا بهذ دقف اذْهلو

 نوديزيو مأل ةوخإلا عم ةدحاولا مألاب نوكرتشي مهنأل ؛ مأل ةوخإلا ضرف وه يذلا (ثلثلا) يف مأل

 فلاخن نم ركذ عم ًاليصفت كلذ انّيِب دقو . ثاريملا نم اومرحي نأ زوجي الف .بألا ةبارقب مهيلع
 ملا كلذ ىف

 :©47ةيرفعجلا دنع مأل تاوخألاو ةوخإلا ثاريم 4 - 

 نيفئار كد نيب قرف: الا سلسل كاوخألا لا ةوجألا نش دتحاولا :نداضتي ؟الوأ

 ىثنأو ركذ نيب قرف ال يواستلاب مهيلع مسقي قي ثلثلا ًادعاصف مهنم نانثالا قحتسي : ًايناث

 ,بألابو «تلزن نإو تتبلا تنبو «تنبلابو «لزن نإو نبالا ن نباو «نبالاب نوطقسي : : ًاثلاث

 .ٌدجلاب نوطقسي الو ,مألاو

 )١481/5( .5ج «ينغملا» ص/5"١.

 )//١481( ص (ةيجارسلا حرش» 7١.

 )581/8 ١( 77د نم تارقفلا 155115٠ 17١(2.

 «يلحلا ميركلا دبع خيشلل «ةيصخشل ثلا لاوحألا يف ةيرفعجل ١ ماكحألا» 2559 ص «عفانلا رصتخملا» )١54819(

 .١6١ص

- "١١ 



 رشع يناثلا عرفلا

 ضئارفلا يف لوعلا

 : حالطصالاو ةغللا يف لوعلا ىتنعم 9 84

 ليع :لئاقلا لوق هنمو «ةبلغلا ىنعمبو ءروجلا ىلإ ليملا ىنعمب لمعتسي ةغللا يف لوعلا
 نازيملا لاعو .هعفر اذإ :نازيملا لاع نالف :لاقي عفرلا ىنعمبو .-دفنو بلع : أ «هربص

 .رخآلا عفتراو امهدحأ لامف هافرط وتسي مل : ًالوع

 يتلا ةكرتلا رادقم ىلع ةثرولا ماهس ةدايز هب داري ثاريملا ءاملع دنع لوعلا : حالطصالا يفو

 , "14 )ةلئاعلا ةضيرفلا ةلاحلا هذه يف ةضيرفلا ىمستو 00 ادحاوب نوع

 : ةلئاعلا ةضيرفلا

 مدعو ةكرتلا قيضل هل ررقملا هضرف نم لقأ ذخأ اذإ ضرفلا بحاص نإف « مدقت ام ىلع ءانبو

 وهو هذخأي , يذلا هضرفل لاقيف «ةكرتلا نم رثكأ اهنوكل ضورفلا باحصأ ضئارف عيمجل اهباعيتسا

 .(ةلئاعلا ةضيرفلا) ب هل ررقملا نم لقأ

 ةرصاق ةضيرفو «ةلداع ةضيرف :ةثالث ضئارفلا نأ ملعا : يسخرسلل «طوسبملا» يف ءاج

 لام يأ  لاملا ماهسب ضئارفلا باحصأ ماهس يوتست نأ يه ةلداعلا ةضيرفلاو .ةلئاع ةضيرفو

 يقابلا نإف ءةبصع كانهو «لاملا ماهس نود ضئارفلا باحصأ ماهس ناك نإ كلذكو «- ةكرتلا

 باحصأ ماهس نوكي نأ يهف .ةرصاقلا ةضيرفلا امأو . ةبصعلل نوكي ضورفلا باحصأ نم

 ةكرتلا نم يقابلا در يأ  ّدرلا هيف مكحلاف .ةبصع كانه سيلو (ةكرتلا) لاملا ماهس نود ضئارفلا

 ضئارفلا باحصأ ماهس نوكي نأ يه ةلئاعلا ةضيرفلاو . مهضورف ةبسنب ضورفلا باحصأ ىلع

 ."؛ة80(خلإ ...لوعلا اذه يف مكحلاو «ةكرتلا» لاملا ماهس نم رثكأ

 :برضأ ةثالث ىلع - ةيئرإلا لئاسملا يأ  لئاسملاو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يفو

 ةثرولا اهقحتسي يتلا  ةكرتلا يأ  اهلام يوتسي يتلا يه :ةلداعلاف .ٌدرو .ةضئاعو ,ةلداع

 اهلام لضفي يتلا يه :درلاو  اهتكرت  اهلام ىلع اهضورف ديزت يتلا يه :ةلئاعلاو .اهضرفو

 )١588( ."ج «ينغملا» قككا-١5١ص 279ج «طوسبملا» .14"ص 27ج «طيسولا مجعملا» ص٠ ١9.2

 .41-48ص «ةيجارسلا حرش»
 )١14841( ص ,79ج «طوسبملا» 1١5١-151١ .
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 , 04249(. . .اهيف ةبصع الو اهضرف نع - اهتكرت

 ؟لوعلا نوكي ىتم ١

 رادقم ىلع ةئرولا ماهس اهيف ديزت يتلا ةيثرإلا لئاسملا يف لوعلا نوكي مدقت ام ءوض يفو

 .فصنلا هضرف جوزلاف .مأو ,ةقيقش تخأو «جوز يف امك احيحص ادحاو ربتعي يذلا ةكرتلا

 انهف .5/8- "م١ + ؟/اأ+ ١/ مهعومجمو ثلثلا اهضرف مألاو .فصنلا اهضرف تخاألاو

 . مهسأ ةتس يأ 5/5 ربتعت يتلا ةكرتلا ماهس نم رثكأ مهسأ ةينامث يهو ةئرولا ماهس نأ ىرن

 :لوعلا يف مكحلا 5

 يف رهظ اذإ لوعلا ةلأسم جلاعي ة ةرهطملا ةيوبنلا ةنسلا يف الو ميركلا نارقلا يف صن دري مل

 اهيف لصح ة ةضيرف لوأ نأ يور دقو .داهتجالا ىلع ًاينبم هيف مكحلا ناك اذهلو .ةيثرإلا لئاسملا

 . نيتخأو ًاجوز تكرتو ةأرما تيفوت دقف - هنع هللا يضر  باطخلا نبرمع نمز يف تعقو لوع
 تعفرف «مهبعوتست ال ةكرتلا نكلو .ناثلثلا نيتخألا ضرفو .فصنلا مولعم وه امك جوزلا ضرفو

 لماك نيتخألل قبي مل جوزلاب تأدب نإ :لاقف  هنع هللا يضر  باطخلا نبرمع ىلإ ةيضقلا

 يضر - سابعلا راشأف . ّيلع اوريشأف ءهضرف لماك جوزلل قبي مل نيتخألاب ٌُثأدب نإو .امهضرف
 مهيلع صقنلا لخديف .ءامرغلا ةمسق مهيلع ةكرتلا مسقي نأب كلذو لوعلاب ذخأي نأب هع هللا

 ؛ةباحصلا روهمج مكحلا اذه ىلع هقفاوو ,باطخلا نبرمع كلذب ذخأف .مهماهس ةبسنب

 .امهريغو تباث نب ديزو . يلع مهنمو

 هب دخأي ملف .لوعلا يف هفالخ سابع نب هللا دبع رهظأ  هئع هللا يضر  رمع ةافو .دعبو

 . هنيبنس امك مهضعب ىلع صقنلا لخدأ امنإو «ءامرغلا ةمسق ةثرولا ىلع ةكرتلا ةمسقب ذخأي ملف

 «ةيعفاشلاو «ةيفنحلا نم راصمألا ءاهقف  لوعلاب يأ  ةباحصلا روهمج يأرب ذخأ دقو

 . "1409مهريغو ةيرهاظلا سابع نبا يأرب ذخأو .ةلبانحلاو ,ةيكلاملاو
 :لوعلاب نيلئاقلا ةجح - ١١01

 ببس يف اووتسا دق لوعلا مهب قلعتي نيذلا ضورفلا باحصأ نأ .لوعلاب نيلئاقلا ةجحو

 نم ىلوأ مهضعب سيلف عرش ةردقم صصحب ثرإلا قحتسا دق مهنم دحاو لك نأ ذإ ثرإلا

ملا نم هبيصن يف صقنلا هريغ ليمحتو ثاريملا نم الماك هقحب راثثتسالا يف ضعب
 بجيف .ثاري

 ةبسنب صقنلا لمحت يف اعيمج اوكرتشي ىتح ءامرغلا ةمسق مهعيمج ىلع ةكرتلا ميسقت ءنذإ

 )487:١( .تج «ينغملا» ص«1١9٠.

 )*١588( ص 7594ج «طوسبملا» ١15١. 17ص .١ج «بيترتلا حرش» «؟50ص .9ج «ىلحملا» .
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 منسف ةلأسملا هذه ىف لدعلا ىضتقم وه كلذف , مهتبصنأ

 :لوعلل نيفلاخملا ةجح 2-2414

 همدق نم َمّدُق ول هللا ميأو :هلوق هنع ىور دقو .لوعلل فلاخم - هنع هللا يضر - نيا نبا
 نبا اي هللا همّدق يذلا نمو :هل ليقف ؛ طق ةضيرق تلاع ان ىلاعت هللا هرخآ نم وخأو +: ىلاعت هلل
 نمو .ىلاعت هللا همدق يذلا وهف ,ءردقم ضرف ىلإ ردقم ضرف نم هللا هلقن نم : :لاقف ؟سابع
 , 0444 ىلاعت هللا هرخأ يذلا وهف ردقم ضرف ريغ ىلإ ردقم ضرف نم ىلاعت هللا هلقن

 لاوحألا نم لاح يأب نوطقسي ال نيذلا ضورفلا باحصأ نأ اذه هلوقب سابع نبا ديريو
 يأ نولمحتي ال ءالؤهف .بألاو مألاو نيجوزلاك ىندأ ضرف ىلإ مهضرف نم نولقتني دق امنإو
 باحصأ مه صقنلا لمحتي يذلا امنإو .لوع ةيثرإلا ةلأسملا يف ثدح اذإ مهئاريم يف صقن
 بيصن ىلإ ردقملا مهضرف نم نولقتني وأ مهبجحي نم دوجول مهبيصن نودقفي دق نيذلا ضورفلا
 . بيصعتلا يف امك ردقم ريغ

 حجارلا لوقلا 6

 ةكرتلا ميسقت يف ةثرولا نيب لدعلا ققحي هب ذخألا نأل ؛لوعلاب نيذخآلا لوق . حجارلاو
 0 هجو الف .صنلاب وتمر رفا كتبت نقرر باحصأ مهلك مهنألو ؛ مهيلع

 .هنم مهريغ ةمالسو مهضورف نم صقنلا لمحتب
 صقنلا لمحتب مهضعب صصخي مل «. . .اهلهأب ضئارفلا اوقحلأ» : كك هللا لوسر ثيدحو

 نأ مهضورف لماك باعيتسا نع ةكرتلا تقاض اذإ يغبنيف .هضرف لماك ذخأب رخآلا ضعبلاو
 .اهريداقم ةبسنب ضورفلا هذه عيمج ىلع صقنلا لخدي

 اذه ناك نإو لوعلاب ذخألا ىلع باطخلا نبرمع نمز يف دقعنا عامجإلا نإف ًاضيأو
 .هتافو دعب امنإو رمع ةايح يف هفالخ رهظي مل سابع نباو ارك عامجإلا

 دقو سابع نبال حابر' يبأ نب ؛ ءاطع لوق لوعلاب ذخألا ىلع عامجإلا داقعنا ىلع لدي اممو
 انئاريم ْمّسُقل تم وأ تم ول ءًائيش كنع الو ينع ينغي ال اذه نإ :لوعلل فلاخملا هيأر عمس

 , ©4445 نآلا سانلا هيلع ام ىلع

 )١154884( 47ص «ء١1ج «بيترتلا حرش» ,.؟56ص .9ج «ىلحملا» ء15-١1517 ص ,؟59ج «طوسبملا» .

 ١هممة ١( "ص 1١ج «بيترتلا حرش لكك _-3"١١صسص .4ج «ىلحملا» لككاص 279ج «طوسبملا» .

 )كممة١( ص 79ج «طوسبملا» 54 215١ص « ١ج «بيترتلا حرش» .
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 قاض اذإ هينئاد ىلع نيدملا لام ةمسق ىلع سايقلاب لوعلاب ذخألل جاجتحالا نكمي امك
 نئاد لك قحليف ءامرغلا ةمسق مهيلع نيدملا لام مسقي ذإ « مهنويد عيمج ءافو نع لاملا اذه

 ًاعيمج مهضورف قحلي نأ بجي ةثرولا اذكهو .هنيد لك لصي الف «هنيد نع صقنلا نم

 .ضورفلا هذه لماكب ءافولاب ةكرتلا تقاض اذإ صقنلا نم

 :لوع اهيف يتلا لئاسملا لح ةيفيك 57

 :لوعلاب نيلئاقلا يأر ىلع :ًالوأ

 ١ مأللو 5/1١« هل جوزلاف .ن نيتخأو مأو «جوز نع تتام :لوع اهيف يتلا لئاسملا نم

 هر نول ةماعلا رولا ناو وعجم نأ ىنعمب 25/8 مهعومجمو «/؟ نيتخأللو
 .لوع نذإ اهيفف «ةكرتلا ماهس نم رثكأ ةئرولا ماهسف .مهسأ (5) ةكرتلا ماهس نأو .مهسأ ةينامث

 ةثالث (") اهنم جوزلل لعجنو «ةينامث (8) يأ مهماهس عومجم يه ةكرتلا مهسأ لعجن نأ لحلاو
 .لوعلاب نيلئاقلا يأر ىلع لحلا اذهو . مهسأ (4) نيتخأللو ءدحاو مهس )١( مأللو .مهسأ

 :لوعلل نيضفارلا يأر ىلع لحلا :ًايناث 7

 وهو هضرف لماك جوزلا ىطعي .ناتخأو مأو «جوز اهيفو اهانركذ يتلا ةيئرإلا انتلأسم يف

 امهف نيتخألل ىطعي ثلثلا وهو يقب امو .سدسلا وهو اهضرف لماك مألا ىطعتو ,.فصنلا

 :ةيرفعجلا دنع لوعلا 6

 ء«ضورفلا هذهب ةكرتلا تقاض اذإ ضورفلا باحصأ عيمج ىلع صقنلا لخدي ال : مهدنع

 نييثنألا للا ةكرتلا يقاب هعم نذخأل ركذ نهعم ناك ول يئاللا ءاسنلا اهلمحتي امنإو

 لماك ذخأت ةجوزلاف . نيتنباو «بأو ءمأو .ةجوز نع تام ول اذه ىلعو «تاوخألاو تانبلا نهو

 وهو هبيصن لماك بألا دس كلذكو ىلا وهو اهبيصن لماك مألا ذخأتو ىلا وهو اهبيصن

 نالمحتي امهدحو امهنأل ؛/؟ وهو امهضرف نم لقأ ناك نإو نيتنبلا بيصن وه يقابلاو ١
 0110و ةلأسملا لوع

 «ةيرفعجلا دنع ثاريملا يف تارضاحم» 27١ ص « 4ج «مالسإلا عئارش» 2356536 ص «عفانلا رصتخملا» )/١5481(

 .ه9ص «.يلحلل «ةيصخشلا لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألا» .44 ص «ةرهز يبأ انذاتسأل
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 ةثرولا نم ةيناثلا ةبترملا باحصأ

 (ةيبسنلا ةبصعلا ثاريم)

 :ثحبلا جهنمو .ديهمت -.84

 ,©؛هفاذ ءمجلاو درفملل لمعتسيو .ةيبأل هتبارقو هونب :ةغللا يف لجرلا ةبصع

 بصع نم .بصاع عمج اهنأكو .هيبأل هتبارق ةغللا يف لجرلا ةبصع : «ةيجارسلا حرش» يفو

 :اهردصصم يف اولاقو . ثنؤملاو ركذملاو عمجلاو دحاولا اهب ىمسي مث .هب اوطاحأ اذإ نالفب موقلا
 , 0هدثا_ةبضع اهلعجي يأ - ىثنألا بصعي ركذلاو .ةبوصعلا

 يف بصاعو ةبصع ةظفل (نييضرفلا) ب نومسملا مهو ثيراوملاب نوعا لمعتسا لق

 ةهج نم ةبارقلا اهب اودارأو اردصف ةبوضع ةظفلو :عبجلا يف تابضعو ةبضع ةظفلو ,درفملا

 7 ككاشلا !ةبارقلاو بسنلا ةهج نم ةيثأ يأ ع ةيبسن ةيؤضع مريصر .نألا

 ير 00 ناطقا ذخأ دعب

 :ةيبسنلا ةبصعلا عاونأ - 8

 ,04469ةيارقلا يأ بسنلا ةهج نم ةيتآلا يهو ةيبسنلا ةبصعلا

 ,04419هزيغ عم ةبصعو «هريغب ةبصعو .هسفنب ةبضع : عاونأ ةثالث يهو

 :ثحبلا جهنم 0١

 : يلاتلا وحنلا ىلع عورف ةثالث ىلإ بلطملا اذه مسقن .مدقت ام ىلع ءانبو

 )١5884( ض 75ج «ظيسولا مجعملا» 5594 539٠١

 )١4884( صض '(ةيجارسلا حرش» ١/7.

 ./9ض .فولخم دمحم نينسح خيشلل «ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ثيزاوملا» 0448

 . 0١1ه .يضرفلا :قداض دمخم فيلأت (ةيعرشلا ثيزاوملا :ينف ةيهبلا ةفحتلا» )١5891(
 ١/. نط (ةيجئازسلا .حرتشاا ةنتيحتف)]
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 .هسفنب ةبصعلا :لوألا عرفلا

 .هريغب ةبصعلا : يناثلا عرفلا

 . هريغ عم ةيصعلا :ثلاثلا عرفلا

 لوألا عرفلا

 : هفي رعت 25

 «نبالاك ىثنأ تيملا ىلإ هتبسن يف لخدت مل ركذ لك .؛ثاريملا ءاملع دنع هسفنب ةبصعلا

 نباو «مألا يبأو .مأل خألاك ةبصع نوكي ال هنإف هيلإ هتبسن يف ىثنألا تلخد نإف .نبالا نباو
014659 

 : ةثيروت ليلد - ١؟57

 :ملسمو يراخبلا ثيدح : ًالوأ

 هجرخأ يذلا خلي هللا لوسر ثيدح وه ثرإلا هسفنب بصاعلا قاقحتسا ىلع ليلدلاو

 هللا لوسر نع  امهنع هللا يضر سابع نبا نع امهريغو ملسمو يراخبلا :ناليلجلا نامامإلا

 .044:9ركذ لجر ىلوأل وهف يقب امف ءاهلهأب ضئارفلا اوقحلأ» :لاق لي
 نزو ىلع ماللا ناكسإب يول نم ذوخأم .«تيملا ىلإ لجر برقأ : لجر ىلوأب دارملاو

 ببس ىلع اهيبنت (ركذ) هنأب لجرلا فضو «ركذ لجر ىلوأل» : لي هلوقو - برقلا وهو .يمرلا
 . ثرآلا يف حيجرتلا ببسو ةيوصعلا ببش يه يتلا ةروكذلا وهو هقاقحتسا

 دعب ةكرتلا نم يقب ام نأ ىلع نوملسملا عمجأ دقو «تابضعلا ثيروت يف ثيدحلا اذهو

 004450 برقألاف برقألا مدقي تابصعلل وه مهضورف ضورفلا باحصأ ذخأ

 )١1488( 008ضص .7ج «عانقلا فاشك» ال٠ ض «ةيجارسلا حرش» ءالال"ص .*ج هراتحملا درو راتخملا ردلا» .

 . 7/5 نض ,"ج (ييذفرتلا عماج» 26 ض ا ١ج «ملسم حيحص» .١١نض ١ ؟ج (يراخبلا حيحص»(5885١)

 )١5489:6( «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» 89ص ١١2ج «ملسم حيحصل يوونلا حرش» ج؟١.

 ش 1-37 7صض
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 :يذمرتلا ثيدح : ًايناث - ل

 نايعأ نأو «ةيصولا لبق نيدلاب ىضق لك هللا لوسر نأ «هعماج» يف يذمرتلا مامإلا جرخأو

 .«تالعلا ينب نود نوثراوتي مألا ينب

 نيع نم ةدحاو مأو دحاو بأل تاوخألاو ةوخإلا : مألا ىنب نايعأ نم دارملا : هحرش ىف ءاجو

 ثيدحلا ىنعمو . ىتش مهتاهمأو بأل ةوخإلا :تالعلا ينب نم دارملاو .هنم سيفنلا وهو ءيشلا

 ,04450ههتبارق ةوقل نايعألا ينبل ثاريملاف تالعلا ينب عم اوعمتجا اذإ نايعألا ينب نأ

 :04498سفنب ةبصعلا فانصأ 6

 وحنلا ىلع .فنص ةهج لك يف .تاهج عبرأ ةبوصعلا نأ وأ .فانصأ ةعبرأ هسفنب ةبصعلا

 : ىلاتلا

 .لفس نإو نبالا نباو ,نبالا لمشتو «ةونبلا : ىلوألا ةيحلا

 .الع نإو حيحصلا ٌدجلاو ,بألا لمشتو «ةوبألا :ةيناثلا ةهجلا

 خألا نباو «قيقشلا خألا نباو .بأآل خألاو ,قيقشلا خألا لمشتو .ةوخألا :ةثلاثلا ةهجلا

 .امهنم لك لزن نإو بأل

 نإو هّدج ةمومعو «هيبأ ةمممعو .صخشلا سفن ةمومع لمشتو «.ةمومعلا :ةعبارلا ةهجلا

 معلا نباو « قيقشلا معلا نباو .بأل معلاو «قيقشلا معلا لمشي ةثالغلا ماسقألا هذه لكو . الع

 :(04419ثرإلا يف فائنصألا هذه بيترت 57- 

 مدقتو «ثاريملا قاقحتسا يف مهبيترت ناك اوعمتجا نإف فانصأ ةعبرأ تابصعلا نإ :انلق

 : يلاتلا وحنلا ىلع قاقحتسالا اذه يف ضعب ىلع مهضعب

 : ةهجلاب ميدقتلا :ًالوأ - ١ 761ا/

 ىلع نبالا مدقيف .ةوبألا ةهج ىلع مدقت ةونبلا ةهجف ءاهتاهج ددعتب تابصعلا تددعت اذإ

 . ١37ص ."5ج «يذمرتلا عماج» )١4895(

 .47-87ص ."ج .ينايبألل «ةيعرشلا ماكحألا حرش» «ه 58ص .؟ج «عانقلا فاشك» )١54891(

 )١5894( ينايبألل «ةيعرشلا ماكحألا حرش الا"-ا/ ” ص «ةيجارسلا حرشا» 5-2009 هم/لص « 7ج «عانقلا فاشك» 3

 1/سلا"ص كج .
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 ةوحألا ةهج مدقتو , مهئانبأو ةوخإإلا ىلع بألا مدقيف ةوخألا ةهج ىلع ةوبألا ةهج مدقتو بألا

 . مامعألا ىلع خألا مدقيف .ةمومعلا ةجرد ىلع

 : ةجردلاب ميدقتلا :ًايناث - 4

 نم برقلا ةجرد ىلع ءانب قأ ةجردلاب ميدقتلا ناك تابصعلا تاهج تدحتا اذإو“

 يف ىلوألا وه نوكيف ,تابصعلا نم هريغ ىلع تيملا نم ةجرد مهبرقأ مدقيف «- تيملا

 . ةكرتلا نم قاقحتسالا

 خألا مدقيو بألا يبأ ّدجلا ىلع بألا مدقيو .نبالا نبا ىلع نبالا مدقي اذه ىلعو

 .اذكهو .قيقشلا معلا نبا ىلع بأل معلا مدقيو .قيقشلا خألا نبا ىلع بأل

 : ةوقلاب ميدقتلا :ًاثلاث 4

 ةوق ساسأ ىلع مهنيب اميف ميدقتلا ناك مهتاجرد تدحتاو تابصعلا تاهج تدحتا اذإو

 نيتهج نم هتبارق نوكت نم وه ةبارق ىوقألاو .هريغ ىلع َمَّدُق ىوقأ هتبارق تناك نمف «ةبارقلا

 .هدحو بأللل هتبارق نوكت نمم ةبارق ىروقأ نوكي هنإف - مألاو بألا ةهج نم يأد

 مدقي قيقشلا خألا نباو «هيلع مدقيف بأل خألا نم ةبارق ىوقأ قيقشلا خألاف ءاذه ىلعو

 2 نبا ىلع مدقي قيقشلا معلا نباو .بأل معلا ىلع مدقي قيقشلا معلاو ,بأل خألا نبا ىلع
 . مهنيب اميف بيترتلا نوكي مهانركذ نم ءانبأو .بأل

 ١ يواستلاب ميسقتلا :ًاعبار :

 مسقيف .ءاوسلا ىلع ثرإلا عيمجلا قحتسا ةوقلاو ةجردلاو ةهجلا يف تابصعلا تواست اذإو

 مسق ءانبأ ةثالث ىلع تام نمف .مهسوؤر ددعب يواستلاب مهيلع اهنم يقب ام وأ ةكرتلا مهيلع
 ءرخآ قيقش خأ يب ينباو «قيقش خأ نبا نع تام نمو .مهسوؤر ددع ىلع  ةكرتلا يأ  لاملا

 .اذكهو .مهسوؤر ددع ىلع ًاثالثأ ةكرتلا تمسق

 :04465ثاريملا ىف هسفنب ةبصعلا تالاح - 1١

 : ةكرتلا لك قاقحتسا : ىلوألا ةلاحلا

 ةكرتل 00 اذهف «رخآ 7-0 ا كا هسفنب بصاعلا 8 /

 )١158689( هه 8ص 237ج «عانقلا فاشكد» .
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 قاقحتسا يف يأ مكحلا اذه يف خألاك خألا ريغو ,خألا يف اذهو «ٌّدِلَو اهل نكي مل نإ اهني

 .رخآ ثراو هعم نكي ملو (هدحو درفتا نإ ثرإلا هجو ىلع اهلك ةكرتلا

 :يواستلاب ةكرتلا ميسقت :ةيناثلا ةلاحلا

 نيواستم اعيمج اوناكو «مهريغ ثراو مهعم نكي ملو دحاو نم رثكأ هسفنب بصاعلا ناك اذإو
 .مهسوؤر ددع ىلع مسقتف يواستلاب مهل ةكرتلا تناك ءاهتوقو اهتجردو ةبوصعلا ةهج يف

 : ةكرتلا يقاب قاقحتسا :ةثلاثلا ةلاحلا

 يقاب يطعأو مهضورف ءالؤه ذخأ «ضورف وأ صرف باختصأ سمفنلاب ةبصعلا عم ناك اذإو

 نبدا لو كاكاو «يقابلا لك ق قحتسا ًادحاو بصاعلا ناك نإف :سفنلاب ةبصعلل ةكرتلا

 يف اوفلتخا نإو .مهسوؤر ددع ىلع مهيلع يقابلا مسق .ةوقلاو ةجردلاو ةهجلا يف يواستلا
 يتلا ميدقتلا طباوض بسح ميدقتلاب ىلوألا وه نمل يقابلا ناك .ةوقلا وأ ةجردلا وأ ةهجلا

 .اهانركذ

 : ثاريملا نم مهل ءيش ال :ةعبارلا ةلاحلا

 قحتسي مل ةكرتلا مهضو رف تقرغتساو « ضورفلا باحصأ نم مهريغ ةبصعلا 0 اذإو

 :فيرشلا يوبنلا ثيدحلا موهفمل كلذو .مهل ةكرتلا نم ءيش قبي مل هنأل ؛اهنم ًائيش ةبصعلا

 قبي مل نإ ةبصعلل ءيش ال نأ هموهفمب لد «ركذ لجر ىلوألف يقب امف اهلهأب ضئارفلا اوقحلأ»

 ةقيقش تخأو «جوز نع تتام ول امك مهضورف ضورفلا باحصأ ذخأي نأ دعب ءيش ةكرتلا نم

 ةبصع ناك نإو «معلل ء يش الو .فصنلا ةقيقشلا تخأللو .فصنلا جوزللف . قيقش معو

 نم ءيش قبي ملو «مهضورف ضورفلا باحصأ ذخأ دعب ةكرتلا نم يقابلا قحتسي هنأل ؛هسفنب

 .ةكرتلا نم ًائيش قحتسي الف .ةيثرإلا ةلأسملا هذه يف ةكرتلا

 يناثلا عرفلا

 ريغلاب ةبصعلا

 :204500ريغلاب ةبصعلا فيرعت - 07

 .هسفنب ةبصع وه ركذ نم اهتجرد يف وه نمب ةبصع ريصت يتلا ىثنألا يه هريغب ةبصعلا

 .١051ص 17ج «عانقلا فاشك» 18ص 79ج «طوسبملا» )١4940(

 دا"



 (اهيخأب يأ) نبالاب ةبصع ريصت تنبلا نإف «نباو .تنب نع صخش تامول امك هب ةبصع ريصتف

 .ساسألا اذه ىلع ةكرتلا نامستقيو

 :ريغلاب ةبصعلا طورش - ١7677

 :04507:ناطرش ققحتي نأ ريغلاب ةبصعلا ققحتل طرتشي

 :لوألا طرشلا 7-4

 اذإف .نبالا عم تنبلاك اهبصعي نم اهعم نوكيو لصألا يف ضرف ةبحاص ىئثنألا نوكت نأ
 ةبصع ريصت ال قيقشلا خألا تنب لثم هب ةبصع ريصت ال ضرف ةبحاص لصألا يف يه نكت مل
 ةبصع نوكت ال بألا ةقيقش ةمعلا كلذكو . ضورفلا باحصأ نم تسيل اهنأل ؛ قيقشلا خألا نباب

 عم «قيقشلا معلا تنب ىلإ ةبسنلاب لاحلا كلذكو ءضرف ةبحاص تسيل اهنأل ؛قيقشلا معلاب
 .ضورفلا باحصأ نم تسيل معلا تنب نأل ؛قيقشلا معلا نبا

 ثانإلا ةروريص يف دراولا صنلا نأل ؛هانيب ام هدقف دنع مكحلاو .هانركذ ام طرشلا ناك امنإو

 نم لك يف ثانإلاو .ةوخإلاب تاوخألاو ,نينبلاب تانبلا :نيعضوم يف وه امنإ ةبصع روكذلاب

 الف «صنلا اهلوانتي ال ثانإلا نم اهل ضرف ال نمف ءاذه ىلعو . ضورف تاوذ نيعضوملا نيذه

 .ريغلاب ةبصع نوكت
 : يناثلا طرشلا 60ه

 ةبارق ةوق يفو «تيملا ىلإ برقلا نم ةدحاو ةجرد يف اهبّصعي يذلا ركذلاو ىثنألا نوكت نأ

 بأل خألاو . بأل تخألا بصعي الو «ةقيقشلا تخألا بصعي قيقشلا خألاف اذه ىلعو .ةدحاو

 يف يأ  ةجردلا يف ادحتا نإو ةدحاو تسيل امهيف ةبارقلا ةوق نأل ؛ةقيقشلا تخألا بصعي ال

 نبا نبا عامتجا ةلاح يه ةدحاو ةلاح الإ ةجردلا داحتا طرش نم نئتسي ملو .- ةبارقلا ةجرد

 «هبيصعت ىلإ تجاتحا اذإ اذهو .ةجرد هنم ىلعأ يه تناك نإو اهبصعي هنإف نبالا تنب عم نبالا

 اذهب الإ ثرت ال تناك اذإ هبيصعت ىلإ جاتحت يهو .اهبصعي ال هبيصعت ىلإ جتحت مل نإف

 ءعبرلا جوزللف .نبا نبا نباو ,نبا تنبو « نيتنبو ءجوز نع صخش تام ول امك .بيصعتلا
 تنبلا عم سدسلا قحتست اهنأل ؛ ضرف ةبحاص اهرابتعاب نبالا تنبل ءيش الو .ناثلثلا نيتنبللو

 ءيش نيثلثلا نم ىقبي الف «نيثلثلا ناقحتست امهف .ناتنب دجوت انلاثم يفو .نيثلثلا ةلمكت ةدحاولا

 تاكرتلا ماكحأو لالال هص ."ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» هدواأ١_-هك٠ع ص .؟ج «عانقلا فاشكو )١549501(

 .40ل448ص «7”ج ,ينايبألل «ةيعرشلا ماكحألا حرش» «187ص «ةرهز يبأ دمحم انذاتسأل «ثيراوملاو

 5 سوك



 ناك نإو نبالا نبا نبا اهبصعيف .هب ثرتل بيصعتلا ىلإ ةلاحلا هذه يف جاتحتف .نبالا تنبل

 امك اهبصعي الف .هبيصعت ىلإ جتحت مل اذإ امأ .ًائيش ترو امل هالول ذإ هب ثرتل ةجرد اهنم لزنأ
 تنبلو ,فصنلا تنبللو « عبرلا جوزللف «نبا نبا نباو «نبا تنبو «تنبو «جوز نع تتام ول

 تنب بصعي الو «هسفنب ةبصع هرابتعاب نبالا نبا نبال يقابلاو .نيثلثلا ةلمكت سدسلا نبالا

 :042:9ريغلاب ةبصع نرصي يتاللا ثانإلا - ١ هاك

 بأل تاوخألاو «قيقشلا خألا عم تاقيقشلا تاوحألا :ريغلاب ةبصع نرصي يتاللا ثانإلاو

 يواستلا ققحت دعب اذهو ل455 ءانبألا ءانبأ عم نبالا تانبو «ءانبألا عم تانبلاو .بأل خألا عم

 .اهبصعي نميفو ىئنألا يف ةبارقلا ةوقو ةجردلا يف

 :ريغلاب ةبصعلا ثاريم رادقم - 67

 نم عم كرتشتو اهضرف كرتت اهنإف ءاهبصع نمب ةبصع تراص اذإ ضرفلا ةبحاص ىئنألا

 بحاص امهعم ناك نإ ةكرتلا نم يقابلاب هعم كرتشت وأ «ةكرتلاب ادرفنا نإ ةكرتلا عيمجب اهبصع

 ىثنألا تناك ءاوس نييثنألا ظح لثم ركذلل : ساسأ ىلع امهنم يقابلا وأ ةكرتلا.نامستقيو .ضرف

 .رثكأ وأ ادخلو اهبصع يذلا ناك ءاوسو .رثكأ وأ ةدحاو

 :هرادقم ىلعو ريغلاب ةبصعلا ثيروت ىلع ليلدلا - 4*١

 : يتأي ام نييثنألا ظح لثم ركذلل نأ وهو اهثاريم رادقم ىلعو ريغلاب ةبصعلا ثيروت ليلدلاو
 2 01 ل 2 20 0 ء 8 + 5 1 ند

 يف صن اذهو «نييثنالا ظح لثم ركذلل مكدالوا يف هللا مكيصوي» :ىلاعت هلوق :الوأ
 لثم ركذلل يأ  ءانبألا بيصن نم فصنلا ىلع نهبيصن نأو ءانيألاب نهبيصعتب تانبلا ثيروت

 .نبالا ءانبأو «نبالا تانب ءانبألاو تانبلا موهفم يف لخديو .- نييثنألا ظح
 5 4 1 72 1 0 0 ممل اه 8

 صن اذهو .4نييثنالا ظَح لثم رَكّذلِلف .ءاسنو ًالاجر ةوخإ اوُناَك ْنِإو» : ىلاعت هلوق :ًايناث
 .ءاقشألا نهتوخأ نهبصعي تاقيقش تاوخألا تناك ءاوس نهتوخإب نهبيصعتب تاوخألا ثيروت يف

 وه اهيخأب اهبيصعت ةلاح يف تخألا قاقحتسا نأو .بأآل نهتوخإ نهبصعي بأل تاوخأ ْنك وأ

 .- نييثنألا ظح لثم ركذلل ساسأ ىلع يأ  هثاريم نم فصنلا ىلع

 .ه50ص « 35ج «عانقلا فاشك» ١5400(

 . 41١-17 ص ؛7*ج ,ينايبألل «ةيعرشلا ماكحألا» )١5940(

 3 بر



 : 24؟"ريغلاب ةبوصعلا ريثأت ىدم - 4

 يف قاقحتسالا لصأب امإ ريغلاب ةبوصعلا هذهب اهئاريم رثأتي اهريغب ةبصع ريصت يتلا ىئنألا
 تلبو «نيتنبو حور نع تاهولاامك «تثرو امل اهالولو ةثراو ةبوصعلا هذه اهلعجت نأب ثرإلا

 نيثلثلا اتذحخأ نيتنبلا نأل ؛ اعيش ثرت ملو تطقسل اهبّصع يذلا نبالا نبا الولف «نبا نباو «نبا

 بيرقلاب ةلاحلا هذه يف (نبالا نبا) ىمسي اذهلو .نيثلثلا نم نم ءيش نبالا تبل قبي ملف

 . كرابملا

 تنب نع صخش تام ول امك ىثنألا ثاريم نم صيقنتلا هجو ىلع ةبوصعلا ريثأت نوكي دقو

 بصعت مل ولو ةكرتلا ثلث اهل نوكيف «نييثنألا ظح لثم ركذلل ةكرتلا نامستقي امهنإف .نباو

 .فصنلا اهثاريم ناكل نبالاب

 الولو .- ثاريملا نم اهمرحت يأ - نامرحلا هجو ىلع ىئنألا ثاريم يف ةبوصعلا رثؤت دقو

 جورالف نبا ن نباو «نبا تنلبو 2تكنبو ابأو «مأو «جوز نع تتام ول امك تئرول ةبوصعلا هذه

 ًائيش قحتست ال اهنإف نبالا تنب امأ .فصنلا تنبللو .سدسلا بأللو .سدسلا مأللو «عبرلا

 يوي 0 00 0 ا 0 نباب ل

 نيالا تش تزول هالول ذإ (موؤشملا يرق ةلاحلا هذه يف (نبالا

 خأو «نبا نباو «نبا تنبو «تنب ةلأسم يف امك ثرإلا رادقم يف ًائيش ةبوصعلا رثؤت ال دقو

 اهبصع يذلا نبالا نبا عم نبالا تنبل يقابلا»و .فصنلا وهو اهضرف ذخأت تنبلا نإف .قيقش

 تنب بصعت مل ولو .نبالا نباب بوجحم هنأل ؛ قيقشلا خألل ءيش الو «نييثنألا ظح لثم ركذلل

 ًايقبا قدتشتلا تضعتلابو .تنبلا بيصن عم نيثلثلل ةلمكت سدسلا اهبيصن ناكل نبالا نباب نبالا
 ةدايز يف ال نبالا تنب ثرإ يف ريثأت يأ ةلاحلا هذه يف ةبوصعلل سيل نأ كلذ ىنعمو .سدسلا

 .هنم اهنامرح يف الو هناصقن يف الو اهثاريم

 ثلاثلا عرفلا

 ريغلا عم ةبصعلا

 :ريغلا عم ةبصعلا فيرعت 2-9

 عم يأ 2 نبآلا تنب وأ تنبلا عم تناك اذإ بأل وأ ةقيقشلا تحخألا يه ريغلا عم ةبصعلا

 . هالك ص 25ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» ١2؟8ص ,؟9ج «طوسبملا» )١5905(

7177 



 عم ةبصع نوكت ال يأ  ريغلا عم ةبصع نوكت الف .مأل تخألا امأ .- ثنؤملا ثراولا عرفلا

 . 45:9 ىلوأ ريغلا عم ةبصع اهنوك مدقف ركذ وهو اهبصعي ال اهاخأ نأل ؛_ ثنؤملا ثراولا عرفلا

 نوكي هريغب ةبصعلا يف ريغلا نأ .هريغ عم ةبصعلاو .هريغب ةبصعلا نيب قرفلاو >0

 ةبصع ريغلا اذه نوكي ال هريغ عم ةبصعلا ىفو «ىثنألا ىلإ ةبوصعلا هببسب ىدعتتف هسفنب ةبصع

 ,([8:ةديعلا كلذل ةعماجم ةبضغلا كلت ةبوصع نؤكت لب ءالصأ هسفنب

 :ةيوصعلا هذه ليلد 9-5

 تنب وأ «تنبلا عم ةبصع بأل وأ ,ةقيقشلا تخألا ةروريص يأ  ةبوصعلا هذه ىلع ليلدلاو

 نكي هللا لوسر نأ :هيفو دوعسم نبا نع يراخبلا مامإلا هجرخأ يذلا حيحصلا ثيدحلا . نبالا

 ةلمكت سدسلا نبالا ةنبالو ,فصنلا تنبلل نأب .تخأو .نبا ةنباو .ةنبا ثاريم يف ىضق
 , 04507 يقابلا تخأاللو .نيئلثلل

 نبا هيف لاقو . «ةيصع تانبلا عم تاوخألا ثاريم» : هلوقب ثيدحلا اذهل يراخبلا مجرت دقو

 , 0145:8تانبلا نع لضف ام نئريف تنذنلا عم ةبصع تاوحخألا نأ ىلع اوعمجأ :لاطب

 :ريغلا عم ةبصعلا ثاريم رادقم - 61

 ىلعو .مهضورف ضورفلا باحصأ ذخأ دعب يقابلا ذخأت امنإو ءردقم ثاريم ةبصعلل سيل

 ذخأت اهنإف نبالا تنب عم وأ .تنبلا عم ةبصع تراص اذإ بأل وأ ,ةقيقشلا تخألا نإف ءاذه

 «نمثلا ةجوزلل نإف .تحخأو «تنبو .ةجوز نع صخش تام ولف افي اودجو نإ نيرخآلا

 . ىقابلا تحخاأللو .«فصنلا تنبللو

 ةدحاو بأل وأ «ةقيقشلا تخألا تناك ءاوس .هرادقمو ريغلا عم ةبصعلا ثاريم نع هانلق امو

 «نبا تانب ثالثو «تنب نع تام ولف رثكأ وأ ةدحاو تنبلا تنب وأ «تنبلا تناك ءاوسو «رثكأ وأ

 تاوخألل يقابلاو .سدسلا نبالا تانب ثالثلو .فصنلا تنبللف .تاقيقش تاوخأ ثالثو

 . تاقيقشلا

 .7//"ص 25ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» ,. 8*1 ص ,؟9ج (طوسبملا» )١59:6(

 ./4 ص (ةيجارسلا حرش» )١5405(

 )١4407( 37ص : 17ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» .

 )١5508( 34ص 117ج («ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» .
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 ؟ريغلا عم ةبصع بأل تخألا نوكت ىتم 4

 ؛ ةقيقش تحأ اهعم نكي مل اذإ الإ نبالا تنب عموأ .تنبلا عم ةبصع بأل تخألا ريصت الو

 امك .ةبوصعلا هذه نع بأل تخألا بجحت يتلا ةقيقشلا تخألل نوكت تنبلا عم ةبوصعلا نأل
 نأل ؛ثاريملا نع بأل خألا بجحت اهنإف .تنبلا عم ةبصع تراص اذإ ةقيقشلا تخألا نأ
 نع بأل تخألاو ,بأل خألا بجحي اذهو .قيقشلا خألا ةلزنمب اهلعج تنبلا عم اهتبوصع
 . ةقيقشلا تخألا كلذكف «ثاريملا

 عباسلا بلطملا

 ةئرولا نم ةثلاثلا ةبترملا

 (- قتعملا  ةيببسلا ةبصعلا ثاريم)

 : ةيببسلا ةبصعلا ىلعم 46

 ءالو) ب فرعت عرشلا مكحب ةقالع امهنيب تأشن - ةمأ وأ ناك ًادبع  هقيقر ديسلا قتعأ اذإ
 ثرإل ًايعرش ًاببس نوكت نأ حلصت يهو .هقيتعو قتعملا نيب ةيمكحلا ةبارقلل مسا وهو (ةقاتعلا
 ؛دبعلاو ديسلا نيب كرتشم ظفل ( ىلوم) ةملكو . (ةقاتعلا ىلوم» ىمسي قتعملاو . هقيتع نم قتعملا

 ةقاتعلا ىلوم» ب قيتعلا دبعلاو .«ىلعألا ةقاتعلا ىلوم» ب قتعملا ديسلا ءاهقفلا ىمسي د اذهلو

 10 *(لفسألا

 : ةيببسلا ةبصعلا وه قتعملا +5

 «قتعلا وهو ببسلا ةهج نم ةيتآ هتبوصع نأل ؛كلذب يمسو . يببسلا بصاعلا وه قتعملا
 كلذو نينأ وأ ًاركذ قتعملا ناك ءاوسو 20417 عامجإلاب هقيتع نم ثريو بيصضعتلاب ثراو وهف

 . ىثنألاو ركذلا لمشت (نم) ةملكو لفتت( قيعأ نمل ءالولا امنإ» : دلع هلوقل

 عمجم وهو « ىثن وأ ناك ًاركذ قتعم لكل ءالولا نأ يضتقي ثيدحلا اذه يف» :لاطب نبا لاق
 هاور «بهوي الو عابي ال بسنلا ةمحلك ةمحل ءالولا» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقلو 2249١9 (هيلع

 .78١صض .فولخم خيشلل «ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ثيزاوملا» )١15909(

 .7 8 ض .5خ «ينغملا» )١591١(

 . 477 .#*8 ص .17ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» )١149411(

 : 58 صض 3 7١ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص)» )١551١9(

 ه17؟6



 . ءالولا كلذكف ب ثروي بسنلاو ,لالخلا

 هتنبا كرتو تامف هتقتعأ دبع ةزمح تنبل ناك :لاق دادش نب هللا دبع نع هدنسب ديعس ىورو

 , (015159فصنل دلا  ةزمح تنب - هتقتعم ىطعأو .فصنل :لا هتنب لَك ىبنلا ٍطعأف هتفتعم هو

 :ثرإلا قاقحتسا يف قتعملا بيترت - 17

 .ةيبسنلا تابصعلاو ضورفلا باحصأ ةبترم دعب يتأي ثرإلا قاقحتسا يف قتعملا بيترت
 نسا لاعلا ووهمج لزق الهو« ءاحرألا يوذو درلا باقم يلغاهقتط نم نمل تر دقت

 تنبللف .هقتعمو ًاتنب فّلخو قيتع تام اذإف ,راصمألا ءاهقف نم مهدعب نمو نيعباتلاو ةباحصلا
 ءيش الو .هقتعمل هلك ثاريملاف هقتعمو هل محر اذ كرتو قيتعلا تام نإو .قتعملل يقابلاو فصنلا

 ءامهنعو .قتعملا ىلع درلا باحصأ مدقي :- امهنع هللا يضر - يلعو رمع نعو .همحر يذل

 ,04319ىتعملا ىلع ماحرألا يوذ ميدقت :- مهنع هللا يضر  دوعسم نبا نعو

 : هقيتع نم قتعملا ثيروت ليلعت 2-4

 الهأ كلذب هلعجف ةيرحلاب ةقيقر ىلع معنأ قتعملا نأ هقيتع نم قتعملا ثيروت ليلعتو
 هماعنإ ءازج عرشلا هل لعجف .«كلذ لك نم ًاممرحم ناك نأ دعب كلمتلاو ةداهشلاو ةيالولل

 دحأ هل نوكي نأ نود تام اذإ هنم هثرإ هب قحتسيو «ةيبسنلا ةبارقلا ماقم موقي هيلع ءالو هناسحإو

 .هبراقأ نم

 نم امأ .«ىنعمو ةروص ةوبألا ةلزنمب ةقاتعلا ءالو نإ» : يسخرسلا مامإلل «طوسبملا» يف ءاج

 امأو « .ةدالولاب هيبأ ىلإ نبالا بسني امك ءالولاب هقتعم ىلإ بسني قتعملا نألف ؛ةروصلا ثيح

 نإ ثيح نم قيتعلا ءايحإ ببس قتعملاو .هدلو داجيإ ببس ناك دلاولا نألف ىنعملا ثيح نم

 يف ةيناسنإلا ىنعم داجيإل ببس قتعملاف .هانعمو هتروصب ناسنإلا ةايح ةيرحلاو .فلت قرلا

 ةلزنمب ىنعملا يف هنأ انفرعف «تاناويحلا رئاس ناسنإلا نياب هبو «ةيكلاملا ةفص وهو قيتعلا
 , 0451*«دلاولا

 )١14915( 550ص ,"7ج «عانقلا فاشك» ."48ص .5ج (ينغملا» .

 )١514( ."؟:ة4ص ,"ج «ينغملا»

 .١الكص 74ج «طوسبملا» (١1:ة6١1)
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 نماثلا بلطملا

 ةثرولا نم ةعبارلا ةبترملا
 (قتعملا ةبصع ثاريم)

 : قتعملا ةبصعب دوصقملا 8

 مه ءالؤهف .طقف سفنلاب هتبصع يأ :طقف روكذلا نم هتبصع قتعملا ةبصعب دوصقملا
 تام اذإف .ريغلا عم وأ ريغلاب تابصعلا نم مهريغ نود قيتعلا نم ثاريملل نوقحتسملا مهدحو
 هقتعمل هثاريم ناك ةيبسنلا تابصعلاو ضورفلا باحصأ نم هئري نم هبراقأ نم فلخي ملو قيتعلا
 «نبالاو بالاك طقف روكذلا قتعملا ةبصعل نوكت قيتعلا ةكرتف ًاتيم قتعملا ناك نإف .- انلق امك -
 , 04519 معلاو .خألاو

 :ثرإلا يف قتعملا ةبصع بيترت ©

 مهبيترت نوكي مهل ةبسنلابو . قتعملا دعب يتأي هنأ هقيتع نم ثرإلا يف قتعملا ةبصع بيترتو
 ةبصعلا) ةيبسنلا ةبصعلل ةبسنلاب هانركذ يذلا بيترتلا سفن قيتعلا نم ثرإلا قاقحتسا يف
 اهيف اوواست نإف .ةجردلاب نوكي ميدقتلاف اهيف اوواست نإف .ةهجلاب ميدقتلا نوكيف .(سفنلاب
 ,0419ءاوس ثرإلا قاقحتسا يف مهف ًاضيأ اهيف اوواست نإف «ةبارقلا ةوقب ميدقتلا نوكيف

 ١ قيتعلا نم هيبأو قتعملا نبا ثاريم- :

 ىلع ضعب ميدقت قيتعلا نم مهئاريم يف قتعملا تابصع بيترت يف ةدعاقلا نإ :انلق

 نم ةيئزج يف فالخ دجو نكلو .ةوقلاب مث «ةجردلاب مث ًالوأ ةهجلاب نوكي ميدقتلا نأو «ضعب
 نود نبالا هقحتسي هلك ثاريملاف .هقتعم بأو «نبا كرتو قيتعلا تام اذإ : يهو بيترتلا اذه
 .يروثلاو «كلامو . يرهزلاو .دامح لوق اذهو .ةوبألا ةهج ىلع مدقت ةونبلا ةهج نأل ؛بألا

 . مهريغو يعفاشلاو .دمحم هبحاصو ةفينح يبأو

 ا : نباللو بألل ةكرتلا نأ : يلبنحلا يقرخلا لاق هبو .لبنح نب دمحأ مامإلا نع يورو

 . يعازوألاو .يعخنلاك ءاهقفلا نم ةعامج لاق اذهبو .قتعملا نبال يقب امو .سدسلا قتعملا

 )١5491( ص ,."ج «ينغملا» ١/1" .

  059510نم تارقفلا رظناو .اا/ 4-”ا/* ص ."ج «ينغملا» »١175515١« .اهدعب امو

- ”110/- 



 ,004414فسوي ىبأو «قاحسإو

 : قيتعلا قتعم قتعم ثاريم 7

 «هقتعم قتعم دجو امنإو هقتعم ةبصع الو هقتعم الو هبراقأ نم ًاثراو فلخي ملو قيتعلا تامو

 ةبصعلل يأ - سفنلاب ةيبسنلا هتبصعلف دجوي مل نإف ا ا م حل

 فاق علا قلم قحمل نيفلاب هيلا

 عساتلا بلطملا

 ةثرولا نم ةسماخلا ةبترملا

 (درلا باحصأ ثاريم)

 ١١66 - ةرصاقلا ةضيرفلا :

 ةثالث  ةكرتلا يف بيصن نم ثراولل عرشلا ضرف ام يأ  ةضيرفلا نإ : ىضم اميف انلق

 , 15؟)ةرصاقو .ةلئاعو .ةلداع : ماسقأ

 مهتبصنأ يأ - مهضورف نوذخأي ةثرولا نم ضورفلا باحصأ نأ ينعت ةلداعلا ةضيرفلاف

 نم صضورفلا باحصأ نأ ينعت ةلئاعلا ا (,ناصقن الو ةدايز نودب ًاعرش مهل ةردقملا

 «ًاعرش ةررقملا اهريداقمب مهضورف لك بع وسد ال هكرلا نأل ؛ ؛ مهضورف نم لقأ نوذخأي ةثرولا

 .2459ىضم اميف هيلع انملكت دقو (ًالوع) ةلأسملا يف نإ ةلاحلا هذه يف لاقيف

 نم ءيش ىقبي نكلو ةلماك مهضورف نوذخأي ضورفلا باحصأ نأ ينعت ةرصاقلا ةضيرفلاو

 . (اًدر) ةيثرإلا ةلأسملا يف نإو (ةرصاق) ةضيرفلا نإ لاقيف .هقحتسي بصاع دجوي ال ةكرتلا

 : هباحصأو درلاب دوصقملا 4

 1 نأ دعب ةكزلا لف نم ءيش لضفي نأ وه درلاب دوصقملا نأ نيبتي ءمدقت ام ءوض يفو

 لضافلا اذه ٌدريف .ةكرتلا نم يفابلا اذه ذخأي بصاع دجوي الو . مهضورف ضورفلا باحصأ

 )١15414( ص ,5ج «ينغملا» 5317/4 .

 )١15419( ص «؟ج «عانقلا فاشكد  .055٠هروكدم ذاتسألل «يمالسإلا هقفلا يف اياصولا» ص15١ .

 .اهدعب امو ١5١« 64و ةرقفلا )١571( .1١4؟19١©8» ةرقفلا )١5970(
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 نم لضافلا اذهل يأ درلا اذهل نوقحتسملا يأ (درلا باحصأ) مهو هيقحتسم ىلع ةكرتلا نم

 .04559هيهضورف ةبسنب مهيلع ٌدرُيو «ةئثرولا نم ضورفلا باحصأ مه ءالؤهو .ةكرتلا

 :ٌدرلاب ذخألا ىف فالتخالا 6

 اوفلتخا دقف ماركلا ةباحصلا نمز نم ءاهقفلا نيب فالتخا لحم هانيب يذلا ىنعملاب درلا

 ذخأي مل نم مهنمو هب ذخأ نم مهنمف .راصمألا ءاهقف نم مهدعب ءاج نم هيف فلتخا امك هيف

 . مهنم هيلع دري ال نمو ضورفلا باحصأ نم هيلع دري نميف نوفلتخم هب نوذخآلاو هب

 (ٌدرلا) ناك اذهلو هب ذخألا مدعب وأ ذخألاب يضقي ٌدرلا يف صن دوجو مدع فالتخالا ببسو

 فاالتخالا ةئظم ةداع  داهتجالاو ,ءاهقفلا نم مهلدعب ءاج نم داهتجاو ةباحصلا داهتجا عضوم

 .لاوقألا هذه نم ًاحجار انل ودبي ام نيبن مث درلا يف لاوقأ نم ليق ام يلي اميف ركذنو

 :درلاب ذخألا مدع :لوألا لوقلا 7

 باحصأ ءاطعإ دعب ةكرتلا نم لضافلا نأ هدنعف «- هنع هللا يضر - تباث نب دير لوق اذهو

 .كلام لاق اذهبو .هضرف قوف دحأ ىلع ٌدرُي الف ,لاملا تيب قح نم وه مهضورف ضورفلا
 , 0459 يعفاشلاو . يعازوألاو

 :04559لوألا لوقلا ةلدأ - 7هها/

 :لوألا ليلدلا

 تباثلا ريدقتلا نآل ؛هضرف ىلع دازي نأ زوجي الف .هضرف ضرف يذ لكل ىطعأ ىلاعت هللا نإ

 ١6. 35ص 79ج «طوسبملا» (1547١؟)

 ضورفلا يوذ ىلع درلا وه نورخأتملا ةيكلاملا ءاهقف هدمتعا يذلا نكلو .١٠5”ص .”ج «ينغملا» (55١؟9)

 .1875ص 31ج .ريدردلل (ريغصلا حرشلا» :لاملا تيب ماظتنا مدعل .نيجوزلا ادع . مهضورف ةيسنب

 مل اذإ ,نيجوزلا ادع .ضورفلا باحصأ ىلع ٌدرلاب ةيعفاشلا ءاهقف نم نورخأتملا ىتفأ كلذكو

 يفابلا  لاملا نأل .هدودح ىدعتو راجو ملظ نأك هتيلهأ تفتنا وأ مامإلا دقف نأب لاملا تيب رمأ مظتني

 ترذعت اذإف .عيمجلا قافتاب لاملا تيب ىلإ وأ - ضورفلا باحصأ ىلإ - مهيلإ فورصم - ةكرتلا نم

 قحب ةيفتنم يهو .ةبارقلا يه درلا ةلع نأل نيجوزلا ىلع دري ال امنإو .ىرخألا تنيعت نيتهجلا ىدحإ
 . ١١ص .5ج «جاتحملا ةياهن» .: نيجوزلا

 . 74١ص «ةيجارسلا حرش» «.197-144ص .؟94ج «طوسبملا» .7١73ص ."”ج (ينغملا» )١15975(
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 اذهو .هضرفو هعرشو ىلاعت هللا هّدح امل ةزواجم هيلع ةدايزلا يف نأل ؛هيلع ةدايزلا عنمي ٌصنلاب

 ٌدعتيو ُهَلوسرو هلا ٍصعي نمو» : ةئرولا ةبصنأ تنيب يتلا ثيراوملا تايآ دعب ىلاعت لاق .زوجي ال

 : ىلاعت لاق للعم (تخألا) بيصن يفف 014170 نهم ب ٌتاذع هَل اهيف ًادلاخ ا ُهَلْخْدُي .ةدودخ

 ال اذهو ءاهل هللا ضرف امم رثكأ اهل ضرف دقف ,ةكرتلا نم ًائيش اهيلع ٌدر نمف «فصنلا اهلف)

 . هللا دودح ىذعتي نم ءازج ةميركلا ةيآلا تنيب دقو هللا هعرش امل ٌلعت هنأل زوجي

 : يناثلا ليلدلا 4

 هللا نإ» :ثيراوملا تايآ تلزن نأ دعب لاق ِخلكب هللا لوسر نأ فيرشلا ثيدحلا يف ءاج

 نوطعي درلاب نولئاقلاو .هقح نم رثكأ ثراو قحتسي الف ,3'41"2هقح قح يذ لك ىطعأ دق

 .زوجي ال اذهو هقح نم رثكأ ثراولا

 :ثلاثلا ليلدلا 84

 دحأ هقحتسي ال الام ربتعي مهضورف ضورفلا باحصأ ذخأي نأ دعب ةكرتلا نم لضافلا نإ
 تيب نأل ؛الصأ ثراو ىفوتملل نكي مل ول امك «نيملسملا لام تيبل يأ .لاملا تيبل نوكيف
 .دحأ هقحتسي ال يذلا لاملا قحتسي لاملا

 عبارلا ليلدلا

 نأ يغبنيف « ضورفلا باحصأ نم امهو نيجوزلا ىلع درلا نوري ال مهروهمج وأ درلاب نولئاقلا

 .ةيبسنلا ضورفلا باحصأ نم امهريغ ىلع ًاضيأ دري ال
 :ضورفلا باحصأ عيمج ىلع دري :يناثلا لوقلا ١

 باحصأ عيمج ىلع دريف « هنع هللا يضر. نافع نب نامثع نع يورم لوقلا اذهو

 لختل نوع .اهين ناك ول ةيقيزرفلا انآ لرذلا اذهل ةحسلاو دن لاذ ورلا مين انك ضيرتلا
 دري نأ ىف .«ضورفلا باحصأ ةيقب ىلع صقنلا لخدي امك نيجوزلا ثاريم ىلع صقنلا

 "افلا معلا منعا نأل نيجوزلا ءانثتسا نود مهعيمج ىلع ةكرتلا لضاف

 )١59476( ةيآلا : ءاسنلا ةروس] 5/ا١[.

 )١155175(رواه .«ثراول ةيصو الف هقح قح يذ لك ىطعأ دق هللا نإ :7 72ص 21ج (هنلس» يف دواد وبأ

 ص 25ج «ينغملا» 4 ةدفف) 5:53 230١ص 794ج «طوسبملا» .

 كا ل0



 :24؟؟8دوعسم نب هللا دبع لوق :ثلاثلا لوقلا 5

 ىلع ٌدري الف . مهعيمج ىلع سيلو ضورفلا باحصأ ضعب ىلع درلا تبثي :هللعو

 . ضرف بحاص عم ةّدجلا ىلع الو ءمألا عم مألا دالوأ

 ىنعمب نوكي امنإ محرلاب قاقحتسالاو «ةبارقلا» محرلا رابتعاب ٌدرلا نأ كلذ يف هتجحو
 نأل ؛نيجوزلل كلذ تبثي الف ,ةبوصعلا ةقيقحب تباثلا قاقحتسالاب كلذ ربتعيف ,ةبوصعلا
 نألو ءامهدحأ تومب عفترت ةيجوزلا نأل ؛ةفصلا هذهب تسيل ةيجوزلاو «ةبارقلا رابتعاب ةبوصعلا
 تبثي ال صوصنملا ءارو ام يفف .ٌصنلاب ناك امنإ ةيجوزلا ببسب امهضرف نيجوزلا قاقحتسا
 .قاقحتسالا دنع توملاب ةيجورزلا وهو ببسلا مادعنال قاقحتسالا

 وه نم ميدقتل  هنع هللا يضر  دوعسم نبا ركذ نيذلا نيرخآلا ىلع درلا تبثي ال كلذكو
 دوجو عم نبالا تنب ىلع دري الف « ضورفلا باحصأ نم مهريغ نم ثرآلاو ةبارقلا يف ىوقألا

 .ٌدرلا نود ضرفلا نبالا تنبلو ءٌدرلاو ضرفلا اهلف تنبلا يه ىوقألا نأل ؛تنبلا

 يف صن هب تأي مل ذإ فيعض ةدجلا قاقحتسا ببس نأل ؛ّدرلا اهل تبثي الف ةّدجلا امأو

 هببس ناك نم نيبو اهنيب ةمحازملا تبثت الف .ىرخألا ضورفلا باحصأ يف ءاج امك هللا باتك

 .درلاب قحّتسُملا يف ًايوق

 :سابع نبا لوق : عبارلا لوقلا - ١7

 ةثالث ىلع الإ ضورفلا باحصأ ىلع ٌدرُي :لاق  امهنع هللا يضر سابع نبا نع ةياور يف
 .("4؟"؟)ةّدجلاو ةجوزلاو جوزلا :رفن

 د محو كمجل ةجوزلاو ,«ةبارقلا» محرلا درلا ببس نأ نيجوزلا ىلع درلا مدع ىلع هليلدو

 .ةجوز اهنإ ثيح

 ضورفلا باحصأ فالخب فيعض اهئثاريم ببس نأ ةّدجلا ىلع درلا مدع ىلع هليلدو

 وهو اهضرف ىلع ةدايزلل هجو ال هنألو . ميركلا نآرقلا يف مهضورف ةتباثلا محرلا يوذ نم ىرخألا

 .245””هيلع درلا بوجو ىلع ليلدلا ماق ذإ «هيلع دري نم فالخب سدسلا

 )١574( .15-115؟ص ,؟9ج «طوسبملا» )١15474( 19ص , 79ج «طوسبملا» .
 ):١594( .ةرهز يبأل «ثيراوملاو تاكرتلا ماكحأ» 9١21"ص «.ىكشكلل «نراقملا ثاريملا» ص7١17-7١١.

3*١ 



 : نيجوزلا الإ عيمجلا ىلع دري : سماخلا لوقلا 64

 كلذ يكحو .ماركلا ةباحصلا نم امهريغو  امهنع هللا يضر  يلعو رمع نع يورم اذهو

 وهو .هباحصأو ةفينح يبأو .يروثلاو .دهاجمو .ءاطعو .حيرشو «نيريس نباو «نسحلا نع
 ._ , 92*045ةلبانحلا بهذم

 .9*245لاملا تيب ماظتنا مدعب كلذ اولّلعو .نورخأتملا ةيكلاملا ءاهقف هدمتعا يذلا وهو

 مظتني مل اذإ ضورفلا باحصأ ىلع درلاب اولاقف .ةيعفاشلا ءاهقف نم نورخأتملا ىتفأ هبو

 نم لضافلا نأب كلذ اولّلعو .راجو ملظ ول امك .هتيلهأ تفتنا وأ مامإلا دقف نأب لاملا تيب رمأ

 هجو ىلع ضورفلا باحصأل امإو .لاملا تيبل امإ :نيتهج ىدحإ ىلإ هفرص نم ّدب ال ةكرتلا
 لالتخا دنعو .ىرخألا تنيعت نيتهجلا ىدحإ ترذعت اذإف .عيمجلا قافتاب اذهو .مهيلع درلا

 .04؟؟درلاب ذخألا نيعتيف هيلإ فرصلا رذعتي هماظتنا مدعو لاملا تيب

 :0157ةريثك هوجو نم - سماخلا لوقلا لوقلا اذهل ةححلاو ١ "هكعم

 :لوألا هجولا

 ثيح نم امهل محر الو ءمحرلاب قحتسي ٌدرلا ْنأل ,نيجوزلا ىلع درلا مدعل ةبسنلاب
 . ةيجوزلا

 : يناثلا هجولا 5-45

 ةيآلا هذه تّلد 01 هّلا باتك ين ٍضعبي ىلوأ مُهْضْعَب +: ماَحرألا ولواو» : ىلاعت هلوق

 محرلا ببسي ضعب ثاريمب ىلوأ مهضعب ب نأو « يبنجألا نم را ا

 ةكرتلا لضافب قحأ محرلا وذو «نيملسملا رئاسل هنأل ؛لاملا تيب نم ىلوأ نونوكيف ««ةبارقلا»

 ماحرألا يوذ نم مهريغ ىلع اوحجرت ضورفلا باحصأ نإ مث .ءصنلاب المع بناجألا نم
 .درلاب براقألا نم مهريغ نم ىلوأ نونوكيف تيملا ىلإ مهبرقب

 )١591( :.5ج «ينغملا» ص١  .75١«ةيجارسلا حرش» ,054ص 17ج «عانقلا فاشك» ص١59 .

 )١1947*5( 487ص .7ج «يواصلا ةيشاحدو «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» .

 ١15"9( .5ج .يلمرلل «جاتحملا ةياهن» ص٠١.

 19-2146"ص 179ج «طوسبملا» .0854ص .؟7ج «عانقلا فاشك» ,7١75-١١7ص ."”ج «ينغملا» )١1495(

 .١؟9ص (ةيجارسلا حرش»و

 .[ا/ه ةيآلا :لافنألا ةروس] )١15970(

 يضرك



 :ثلاثلا هجولا 9-17

 مهضعب نأ ىلع تلد مهللا باتك يف ضعبب قلوأ مُهَضْعب ماَحرألا وثواو» : ىلاعت هلوق

 مهنم دحاو لكل ثاريملا عيمج قاقحتسا بجوت ةيآلا هذهف .محرلا ببسب ضعب ثاريمب ىلوأ

 قاقحتسا تبجوأ ثاريملا يف ضورفلا باحصأل ضئارفلا ركذ اهيف يتلا تايآلاو .محرلا ببسب

 مهدحأ نوك نم ثيراوملا تايآ يف روكذملا فصولاب مهنم دحاو لكل ثاريملا نم مولعم ءزج

 تايآ وأ ةيآ بجومب ةضيرف مهنم دحاو لكل لعجيف :نيتيآلاب لمعيف «خلإ . . 0
 ولواو» : ىرخألا ةيآلا بجومب ءةيارغلا» محرلا ببسي مهل ان يقب ام لعجي 2 «ثيراوملا

 يف محرلا مادعنال نيجوزلا ىلع دري ال اذهلو .مهللا باتك يف ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا

 .امهقح

 ىلاعت هللا هّدح امل ةزواجم الو ةيعرشلا صوصنلل ةفلاخم درلاب ذخألا نوكي ال ءاذه ىلعو

 بجومب ةدايز وهف اهيلع صوصنملا ضورفلا هذه يلع هدايا درلا يف ناك نإو . ةثرولل ضورف نم

 . هللا باتك يف ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا ولواو» : :ةيا وهو صنلا

 نأ تبث دق ذإو .هنع ناصقنلا ز زوجي ال ًاعرش ددحملا رادقملا ىلع ةدايزلا زوجت ال امكو

 زوجي الف « . . .ضعبب ىلوأ مهضعب ماحرألا ولواو» :بجومب ةتباث درلا قيرط نع ةدايزلا
 .ٌدرلا قيرط نع 00 يتلا مهضورف ىلع ةدايزلا نع ٌدرلل نيقحتسملا نامرح

 : عبارلا هجولا 74

 هللا هضرف امم رثكأ ضورفلا باحصأ ءاطعإ ىلإ يدؤي الو صوصنلا فلاخي ال درلاب ذخألا

 امك ًالثم بيصعتلاك رخآ ببسب رخآ رادقمل ا ٍمهضورف ىلع صنلا نأل ؛؟ ؛ مهل

 صنلا اذهو . «ٌدلو هل ناك نإ كرت امم سّدسلا امهنم دحاو لكل هيوبألو» : ىلاعت هلوق يف

 ىلع ةدايز ةكرتلا نم لضفي ام بألل نوكي نأ عنمي ال ةلاحلا هذه يف بألل سدسلا ةيضرفب

 بااللو ,فصنلا تنبللف «بأو ءتنب نع صخش تام ول امك .بيصعتلا هجو ىلع هضرف
 .هضرف ىلع ةدايز ًابيصعت بألل يقابلاو ءًاضرف سدسلا

 نأ يفني ال دلو نه ْنُكَي مل نإ مُكُجاوزأ َكرَت ام ٌفِصِن مُكلو» ::نلاعت هلوك يع ابكر

 ةكرتلا نم لضافلا نآل ةجورلل عبع نبا :هنسفن ونه ناك اذإ ! ةكرتلا نم لضف ام ًاضيأ جوزلل نوكي

 جيو هرابتعاب هضرف ىلع ةدايز بيصعتلا هجو ىلع هذخأي

 دا



 :سماخلا هجولا 648

 يذلا لاملا عيمج يف ماع اذهو ,©59*4«. . .هتثرولف الام كرت نم» :ِل هللا لوسر لاق
 ذخأ دعب ءيش يقب اذإ هنم ءيش لاملا تيبل نوكي الو هتثرول نوكي نأ بجيف تيملا هكرت

 . مهضورف ضورفلا باحصأ

 : سداسلا هجولا

 عيمجب يصوأفأ يل ةنبا الإ ينثري الر : هك يبنلل هلوقو صاقو أ نب دعس ثيدح يفو

 الإ هلك ثاريملاب هتنبا دارفنا ىتأتي الو .«يل ةنبا الإ ينثري ال» :دعس لوق كي ركني مل (؟يلام

 فصنلا قحتست الو فصنلا تنبلا ضرف نأل ؛ّدرلا قيرط نع اهضرف ىلع ةدايزلا ذخأ قيرط نع

 لَك ىبنلا هل زوجل ٌدرلاب اهضرف ىلع ةدايزلا قحتست ال تناك ولف ٌدرلاب الإ ةكرتلا نم يناثلا

 .درلا ةيعورشم ىلع كلذ ٌلدف .هلام فصنب ةيصولا

 : عباسلا هجولا 9

 تنلبو ,ةّدجلاك درا مكح نم ضورفلا باحصأ ضعب  هنع هللا يضر - دوعسم نبا جارخإ

 مهتاواسم مزليف .درلا قاقحتسا ببس يف اوواست عيمجلا نأ هيلع ضرتعي خلإ . .تنبلا عم نبالا
 . مهيلع ةكرتلا لضاف درب

 أ ماهسلا يف ذ اوواست مهنأل» :دوعسم نبا لوق ىلع هدر يف يلبنحلا ةمادق نبا لاق

 هرقل ا و رح راما ع ل للا

 , 01559 ًاضيأ درلا مهلاني نأ يغبنيف . عيمجلا

 : حجارلا لوقلا 6848

 درلاب ذخألاف .كلذ ىلعو «لوقلا اذه حيجرتل تليق يتلا ةلدألل ريخألا لوقلا وه . حجارلاو
 ةبسنب ةيبسنلا ضورفلا باحصأ ىلع ةكرتلا لضاف ٌدريف ,صوصنلل هيف ةضقانم الو عورشم

 اذه ذخأي بصاع دجوي الو «ةكرتلا نم لضاف كانه ماد ام ,نيجوزلا ادع ام مهو .مهضورف

 . لضافلا

 :درلا لئاسم لح ةيفيك -

 ةلاحلا هذه يفو .طقف ًادحاو مهيلع َدرُي نيذلا ضورفلا باحصأ نم ثراولا نوكي نأ -أ : ًالوأ

 . 73١ ١ص ء5ج «ينغملا» ١( 597 .4١7ص ,5ج «يذمرتلا عماج» )5*١59(

 ل79



 .ًادرو ًاضرف اهلك ةكرتلا ثراولا اذه ذخأي

 ددع ىلع ةكرتلا تمسق تانبلاك دحاو فنص نمو نيددعتم ةئثرولا ناك اذإو - ب

 :اذوو اضرف ةبيضن وه مهنم دحاولا لاني امف .مهسوؤر

 لوأ نم مهيلع مسقت ةكرتلا نإف ,ةفلتخم فانصأ نمو نيددعتم ةثرولا ناك نإو - ج

 تام ولف .اًدرو ًاضرف ةكرتلا نم هنوقحتسي ام وه مهبيصي ام نوكيف .مهضورف ةبسنب رمألا
 ةلأسملا لصأ 00 .فصنلا ةقيقشلا تخأللو .؛ثلثلا 0 نإف «ةقيقش تخأو .مأ نع

 نوكيف .مهسأ ةثالث يأ فصنلا تخأللو ,نامهس يأ (ثلثلا) اهنم مألل .(5) نم

 نامهس اهنم نوكيف ةلأسملا لصأ ا تنبلاو مألا ماهس عومجم

 .تخاألل مهسأ ةثالثو «مألل

 دحأ وهو هيلع دري ال نم عم مهيلع دري ضورف باحصأ ةيثرإلا ةلأسملا يف نوكي نأ :ًايناث

 ضورفلا باحصأ ىلع يقابلا مسقن مث .هضرف جوزلل يطعن ةلاحلا هذه يفو «نيجوزلا
 .ثلثلا مأللو «عبرلا ةجوزلل نإف .مأل خأو ,مأو ,ةجوز نع يفوت ول امك مهضورف ةبسنب

 يذلا رسكلا ماقم يأ  ةجوزلا ضرف جرخم وه ةلأسملا لصأ لعجنف ءسدسلا مأل خأللو
 «(54) نم دحاو (مهس) عبرلا اهبيصن يتلا ةجوزلل ىطعيف (4) وهو  ةجوزلا بيصن لثمي
 مألل نوكيف ءامهماهس ةبسنب مأل خألا نيبو .مألا نيب مسقت مهسأ ةثالث (7) وهو يقابلاو

 لئاسملا لح ةيفيك يف نايبلا نم ٌديزم يتأيسو .دحاو مهس مأل خأللو .نامهس امهنم
 .ةيثرإلا لئاسملا لح ةيفيك ىلع انمالك دنع ٌدر اهيف يتلا ةيثرإلا

 :ةيرفعجلا دنع درلا 9

 مل اذإ مأل خألاو .بألا امهو روكذلا نم نانثا :ةينامث هل نوقحتسملا يأ  درلا باحصأ

 «كنبلا تنيو «ةيبلطلا ثدبلا + نهو ثانإلا نم ةتسو .بأل وأ «نيوبأل تخأ وأ «خأ هعم نكي

 نوكيو ,2419نيجوزلا ىلع دري الو "ع ءمأل تخاألاو .بأل تخألاو .نيوبأل تحأألاو

 ةبترملا نم هقحتسم دوجو عم ىرخأ ىلإ ةبترم نم ثاريملا لقتني الف «ةبترم لك لهأ ىلع درلا
 . ةقباسلا

 ناك اذإو .ًادر يقابلا ذخأتو ًاضرف فصنلا ذخأت مألاف .ةوخإو مأ ىفوتملل ناك اذإ اذه ىلعو

 ذخأتو ءًاضرف اهمأ بيصن وهو فصنلا ذخأت تنبلا تنبف «ةقيقش تخأو .ءتنب تنب ىفوتملل

 .0١15-69١ص «يلحلل «ةيرفعجلا ماكحألا» )١4918(

 . ١5ص «,4ج «مالسإلا عئارش» )١15915(

 "هد



 فصنلا ذخأت تنبلاو «عبرلا ذخأت ةجوزلا نإف ءمع تنبو ةجوز ىفوتملل ناك اذإو .ًادر يقابلا
 نم ةقبط لك يف لب «ةبترم لك يف ررقم درلاف «ةبترم لك يف اذكهو .ًادر يقابلا ذخأتو ًاضرف
 ةقيقشلا تخألا نإف .بأل تخأو .ىأل خأ نعو «ةقيقش ةقيقش تخأ نع تام ولف .ةدحاولا ةبترملا

 نأ بألا دالوأ ثيروت طرش نأل ؛بأل تخألل الو 5 خالل ءيش الو درو ًاضرف لكلا ذخأت
 .204؟*”ًاقلطم ءاقشألا نم دحأ نوكي ال

 راصف ناصقن بجح تبجح اذإ اهنأ الإ درلل نيقحتسملا نم تناك نإو مألا نأ انه ظحاليو

 «ةلاحلا هذه يف اهيلع ٌدرُي ال هنأ كلذ ىنعمو .ءيش اهسدس ىلع دازي ال هنإف .سدسلا اهضرف

 تنبللو .ناسدسلا نيوبأللف .تنب نيوبألا عم ناك ولو» :«مالسإلا عئارش» يف ءاج دقف

 تنبلاو بألا ىلع درلا ناك بألل ةوخإ ناك ولو .ًاسامخأ مهيلع در يقابلاو .فصنلا
 ,(014947(ًاعابرأ

 رشاعلا بلطملا

 ةثرولا نم ةسداسلا ةبترملا

 (ماحرألا يوذ ثاريم)

 :ةغللا يف ماحرألا يوذب دوصقملا 0

 .24:؛5ًاقلطم ةبارقلا يذ ىنعمب ةغللا يف محرلا وذو .اهبابسأو ةبارقلا :ةغللا يف محرلا

 ضورفلا باحصأ 1 نيناوتك ءاوس يا ةطيولا 0 يدذ) ب لمعلا اذه هل ىلعف

 ادا باتكت يف . عم + ىلؤأ ع مار رورو : ىلاعت هلوق ءاج

 , (©045؛©ةبارقلا فائصأ يي ةلبص لضف يف ةميركلا ةيوبنلا ةنسلا يف درو امو

 )١14440( 97ص «ةرهز يبأل «ةيرفعجلا دنع ثاريملا» .

 )١54441( 3"ص «4ج «مالسإلا عئارشد .

 )١44475( «ةيجارسلا حرش» ,8*7”7ص .١ج «طيسولا مجعملا» ص١517 .

 )١54( .[ا/ه ةيآلا :لافنألا ةروس]

 )١51945( .فولخم خيشلل «ثيراوملا» ءال35ص «"”ج هراتحملا در» ص١99.

 كي



 : ثاريملا ءاملع حالطصا يف ماحرألا يوذب دوصقملا 81

 ضرف ال نيذلا براقألا ىلع (ماحرألا يوذ) ظفل  ثاريملا ءاملع يأ - نويضرفلا قلطيو

 باحصأ نيب زييمتلا ماحرألا يوذل يحالطصالا فيرعتلا اذهب نوديريو ,"6*؛*”بيصعت الو مهل

 .تيملا نم مهئثرإ عوضوم يف براقألا نم مهاوس نيبو تابصعلاو ضورفلا

 :ثحبلا جهنم -6

 : يلاتلا وحنلا ىلع نيعرف ىلإ بلطملا اذه مسقن
 . ماحرألا يوذ ثيروت يف ءاهقفلا فالتخا :لوألا عرفلا

 . مهثيروت ةقيرطو مهفانصأ : يناثلا عرفلا

 لوألا عرفلا

 ماحرألا يوذ ثيروت يف ءاهقفلا فالتخا

 : مهثيروت يف ءاهقفلا فالتخا +8

 يلي اميف امهركذن نيلوق ىلإ مهفالتخا در نكميو .ماحرألا يوذ ثيروت يف ءاهقفلا فلتخا
 .امهنم حجارلا نيبن مث .لوق لك ةلدأ ركذ عم

 :نوثري ال :لوألا لوقلا 9 7

 ضورفلا باحصأ ذخأ دعب اهنم ىقبي ام وأ ةكرتلا لوؤتو .ماحرألا ووذ ثري ال :لوألا لوقلا

 .يعازوألاو .كلام لاق هبو .تباث نب ديز نع كلذ يور .لاملا تيب ىلإ .مهضورف

 .(4ة؛:لريرج نباو .يرهاظلا دوادو .روث وبأو .يعفاشلاو

 :نوثري : يناثلا لوقلا 9

 نم دحأ الو ةبصع الو ضرف وذ تيملل نكي مل اذإ نوثئري :نولوقي لوقلا اذه باحصأو

 .087ص 17ج «عانقلا فاشك» «177ص «ةيجارسلا حرش» .774ص .7ج «ينغملا» )١14446(

 «ىلحملا» « ١154 ص «ةيجارسلا حرشو «ا/4 091١-7 ص .9ج «راتخملا ردلا» .778ص .5ج «ينغملا» )١15445(

 مدعل ضورفلا يوذ ىلع دري ةكرتلا يقاب نأ نورخأتملا ةيكلاملا ءاهقف هيلع يذلا نكلو ."17ص 94ج

 «ريغصلا حرشلا» :ماحرألا يوذل يقابلاف .درلل نيقحتسملا نم دحأ دجوي مل نإف .لاملا تيب ماظتنا

 االألا



 يقابلا وأ ةكرتلا عيمج ةلاحلا هذه يف ماحرألا يوذ نم درفنملا ذخأيف .ةجوزلا وأ جوزلا الإ ةثرولا

 .هضرف نيجوزلا دحأ ذخأ دعب

 نب ذاعمو  حارجلا نب ةديبع يبأو .دوعسم نب هللا دبعو  يلعو .رمع نع لوقلا اذه يور

 .ءاطعو .زيزعلا دبع نب رمعو . حيرش لاق هبو .- مهنع هللا يضر - ءادردلا يبأو «لبج

 , 01549ةيفدحلاك ةفوكلا ءاهقفو .قورسمو .ةمقلعو ٠ سوواطو

 :لوألا لوقلا ةلدأ 8

 -: يتأي امب ماحرألا يوذ ثيروت مدع ىلع لوألا لوقلا باحصأ لدتسا

 نع - لجو رع - هللا تلأس» :لاق بلع هللا لوسر نأ راسي نب ءاطع ىؤر :لوألا ليلدلا

 .©"4؟؛8(امهل .ثاريم ال نأ ىلإ ىحوأف ةلاخلاو ةمعلا ثاريم

 يوذ ثيروت يف صن الو عامجإلاب وأ يعرشلا صنلاب تبثت امنإ ثيراوملا نإ : يناثلا ليلدلا
 , 14145)ءامجإ الو ماحرألا

 ,تايبنجألاك نيتدرفنم ناثرت الف ءامهيوخأ عم نائرت ال خألا ةنباو .ةمعلا نإ :ثلاثلا ليلدلا

 بألا نم تاوخألاو «نبالا تانب نأ ليلدب امهيوقيو امهدكؤي امهيلإ خألا مامضنا نأل كلذو

 الو «نيوبأل تاوخألا ثاريم دعب وأ .تانبلا ثاريم دعب ةكرتلا نم ىقبي اميف نهوخأ نهبصعي
 لماكب تاقيقشلا تاوخألا وأ تانبلا قارغتسال تادرفنم  بأل تاوخألاو نبالا تانب يأ - نئري

 ال نأ ىلوأ امهيوخأ مدع عمف امهيوخأ عم ةلاخلا وأ ةمعلا ثرت مل اذإف .ناثلثلا وهو نهبيصن
 , 0450 انرت

 ةكرتلا يقاب فرصب نورخأتملا ةيعفاشلا ءاهقف ىتفأ كلذكو , 48ص 7١ج «يواصلا ةيشاحدو «ريدردلل 5

 درلا ميدقت اوللعو .لاملا تيب ماظتنا مدع ةلاح يف كلذو درلل قحتسم دوجو مدع دنع ماحرألا يوذ ىلإ

 25ج «جاتحملا ةياهن» ءال5ص اج «جاتحملا ينغم» :درلا باحصأ ةبارق ةوقب ماحرألا يوذ ىلع

 .١١1-١١ص

 )١5447( .5ج «راتخملا ردلا» ,779ص .5ج «ينغملا» ص47-0/11١/,.

 نم ينطق رادلاو «ليسارملا» يف دواد وبأ هجرخأ : هنع لاقو «راطوألا لين» يف يناكوشلا ثيدحلا اذه ركذ )١14444(

 : ملسأ نب ديز لسرم نم يئاسنلا هجرخأو .ًالسرم راسي نب ءاطع نع .ملسأ نب ديز نع يدرواردلا قيرط
 . "7ص :5ج «يناكوشلل «راطوألا لين» رظنا

 ."ص .#:ج «طوسبملا» 2774 ص .7ج «ينغملا» .*١1ص .9ج «ىلحملا» )١14449(

 )١144680( ؟؟8ص «5ج «ينغملا» .

- ”358- 



 :يناثلا لوقلا ةلدأ

 :ةةلدألا نم يتأي امب ماحرألا يوذ ثير : ىلع مهل لدتسا وأ يناثلا لوقلا باحصأ لدتسا

 أ هللا باتك يف ضعبب ىَلْوَأ مهضعب , ماَحرألا ولواو» : : ىلاعت هلوق :لوألا ليلدلا

 ا هللا مكح يف ضعب ثاريمب ىلوأ مهضعب

 ةبارقلا مساو .4َنوبَرْثألاو نادلاولا َكَرَت امم ٌبيصن لاجّرلل» : ىلاعت هلوق : يناثلا ليلدلا
 ,"4:09مهاحرألا يوذ ىلع قبطني نيبرقألاو

 ثراو لاخلا» : هلك هللا لوسر لاق» :تلاق  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع :ثلاثلا ليلدلا

 هيف فلتخاو : (هعماجو يف ثيدحلا اذه ركذ نأ دعب يذمرتلا مامإلا لاق .(هل ثراو ال نم

 لهأ رثكأ بهذ ثيدحلا اذه ىلإو .ةمعلاو ةلاخلاو لاخلا مهضعب ثدروف هك يبنلا باحصأ

 .459"2ماحرألا يوذ ثيروت يف ملعلا

 لوقلا وهو ماحرألا يوذ ثيروتب لاق نمل ليلد هيفو :ثيدحلا اذه حرش يف ءاجو

 , 045: دجارلا

 تامف ةلخن ِققْذَع نم ّرخ كي يبنلل ىلوم َّنأ  اهنع هللا يضر - ةشئاع نع : عبارلا ليلدلا
 لهأ ضعب هثاريم اوطعأ :لاق .ال :اولاق ؟محر وأ بيسن نم هل له :لاقف كلك يبنلل هب َيِتأَ
 , 0156 (هتيرق

 4 يبنلا يتاف ةعازخ نم لجر تام» :لاق ةديرب نع دواد وبأ جرخأ :سماخلا ليلدلا
 هللا لوسر لاقف .محر اذ الو ًاثراو هل اودجي ملف .«محر اذ وأ ًاثراو هل اوسمتلا» :لاقف هئاريمب

 .ا/له اهمقرو .ءاسنلا ةروس يف ةيآلاو «154١ص «ةيجارسلا حرش» .؟74ص «.*”ج «ينغملا» )١1461(

 .ال اهمقرو ءءاسنلا ةروس يف ةيآلاو 27868ص 17ج .دشر نبال «دهتجملا ةيادب» (1481١؟)

 )١446( 587-787ص ."ج «يذمرتلا عماج» .

 )١44864( 787ص ."ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» .

 لاق مث . يئاسنلا ىلإ يرذنملا هازع دقو :هنع لاقو «راطوألا لين» يف يناكوشلا ثيدحلا اذه ركذ )١14456(

 هثاريم اوطعأ) : هلوقو . ماحرألا يوذ ثيروت ىلع ليلد هيف (محر وأ بيسن نم هل له) :هلوقو : يناكوشلا

 لين» :هدلب لهأ نم دحاو ىلإ مولعم هل ثراو ال نم ثاريم فرص زاوج ىلع ليلد هيف (هتيرق لهأ ضعب
 .54-55ص ."ج .يناكوشلل «راطوألا

 كن



 ّدجلا ىلإ مهبرقأ يأ «ةعازخ نم لجر ربكأ اورظنا» : ةياور يفو .«ةعازخ نم ريبكلا هوطعأ» : هل
 , 145030 ىلعألا

 الو اقرآَو كرتي ملو حادحد نب تباث يفوت» :لاق .نابح نب عساو نع :سداسلا ليلدلا

 دبع نب ةبابل يبأ هتخأ نبا ىلإ هلام ِةِئك هللا لوسر عفدف كي هللا لوسر ىلإ هنأش عفرف ءةبصع
 , 04559ينذنملا

 نولضفيو ضورفلا باحصأك هنم نوثريف تيملا براقأ نم ماحرألا يوذ نإ : عباسلا ليلدلا

 مهيلع اودازو مالسإلاب نيملسملا اوواس مهنأل ؛نيملسملا مومعل وه يذلا لاملا تيب ىلع

 .9*:204نيملسملا مومع لثمي يذلا لاملا تيب نم هتكرتب ىلوأ اوناكف ةبارقلاب

 صن الو صوصنلاب تتبث ثيراوملا نإ ماحرألا يوذ ثيروت نيعناملا لوق :نماثلا ليلدلا

 , "؛؟*ة)اهانركذ يتلا صوصنلاب ًاضيأ تبث مهثيروت نأ هيلع دري .ماحرألا يوذ ثيروت يف

 «نيتدرفنم ناثرت الف امهيوخأ ناثرت ال خألا ةنباو ةمعلا نأب نيعناملا جاجتحا : عساتلا ليلدلا

 امهثرإ مدع كلذ نم مزلي الو ءامهنم ىوقأ امهنأل امهيوخأ عم ناثرت ال امهنأب هيلع باجي
 , 011435500 هيتدورفنم

 اذه .ةلاخلاو ةمعلا ثيروت مدع هيف يذلا ءاطع ثيدحب مهجاجتحا :رشاعلا ليلدلا

 ضورفلا يوذ عم امهل ثاريم ال هنأ لمتحي امك .ءلسرم ثيدح هنأب هيلع دري جاجتحالا

 يأ «هل ثراو ال نم ثراو لاخلا» :_- ثيدحلا ىف ءاج امك لاخلا ىمس كلذلو «تابصعلاو

 4168017 تاينصتعلاو نضورفلا تاحبضأ' نم تراولا مدع دنع الإ ثرياال

 مكاحلا نوكو .ةجح هب موقت ال لسرملاو .لسرم هنإ :ءاطع ثيدح يف يناكوشلا لاقو

 ,041379فيعض مكاحلا دانسإ نأب باجي «كردتسملا» يف هلصو

 )١5965( ءمىج «دواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوع» ص”"١١.

 )١59489( هباتك يف ديبع وبأ هاورو «(هئنس» يف ديعس هاور :هنع لاقو «ينغملا» يف ةمادق نبا ثيدحلا اذه ركذ

 25ج «ينغملا» : هيخأ ةنبال هثاريمب كي ىبنلا ىضقف هل خأ ةنبا الإ فلخي مل :لاق هنأ الإ «لاومألا»

 78-771 ص

 . ١7ص 25ج «ينغملا» )١15164(

 )١59469( ."ج «ينغملا» ص7١ . )١15950( ."5ج «ينغملا» ص١"؟.

 )١15451( :5ج «ينغملا» ص١"73 . )١154757( "93ص ."5ج .يناكوشلل هراطوألا لين» .

 ٠غ"



 حجارلا لوقلا ١

 ىفوتملا براقأ مهنأل ماحرألا يوذ ثيروت وهو هباحصأ هب لدتسا امل يناثلا لوقلا حجارلاو
 ةيبسنلا ضورفلا باحصأ يف هنم فعضأ ببسلا اذه نوكو «ةبارقلا» وهو ثاريملا ببس مهيفو
 ينعي امنإو .ءاوس مودعملاو هلعجو ببسلا اذه طاقسإ ينعي ال فعضلا اذهف ءةيبسنلا تابصعلاو
 باحصأ كلذكو «ةيبسنلا تابصعلاو ضورفلا باحصأ ةبترم نع ةرخأتم ماحرألا يوذ ةبترم نأ
 ةماعلا صوصنلا ةلالد طاقسإ ينعي ال مهب ةصاخلا صوصنلاب مهثيراوم تتبث تابصعلاو ضورفلا
 دعب يأ  كئلوأ دعب قاقحتسالا يف مهتبترم ريخأت طقف ينعي امنإو .ماحرألا يوذ ثيروت يف
 .- ةيبسنلا تابصعلاو ضورفلا باحصأ ثاريم

 : ىلاعت هلوقب لدتسا  ماحرألا يوذ ثيروت يأ  مهثيروتب لاق نمو» : ييمرملا مامإلا لاق

 ثرالل قاقحتسالل تابثإ اذه نأ انيب دقو هللا باتك يف ضعبب نيل مُهضْعَب ماَحرألا ولواو»

 يفف ,ءصاخلا فصولاب قاقحتسالاو ماعلا فصولاب قاقحتسالا نيب ةافانم ال هنأو ماعلا فصولاب
 ةدايز كلذ نوكي الف .ماعلا فصولاب قاقحتسالا هل تبثي صاخلا فصولا هيف مدعني نم قح

 , 04555 ب,نبإ باتك ىلع

 ىناثلا عرفلا

 (مهثيروت ةقيرطو ماحرألا يوذ فائصأ)

 :ماحرألا يوذ فانصأ -5

 :04579 يلانلا وحنلا ىلع ةعبرأ ةيفنحل ١ دنع ماحرألا يوذ فانئصأ

 :لوألا فنصلا

 ل مهو ل 0 باحصأ ريغ

 تنيو .«تنبلا تنبو .تنبلا نبا لثم ءاثانإ وأ اوناك ًاروكذ اولفس نإو تانبلا دالوأ :لوألا عرفلا '

 .3”ص ١27ج . يسخرسلل «طوسبملا» 5555

 اهدعب امو « "١ 8ص 27ج «ينايبألل «ةيعرشلا ماكحألا حرش» قلكال 5١ص «ةيجارسلا حرشا» (1١ة55)

 ١ ١٠ه-١٠١ "ص .فولخم دمحم نينسح خيشلل «ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ثيراوملا»

"51١ 



 «نبالا تنب نبا لثم ءثانإ مأ ًاروكذ دالوألا ناكأ ءاوس لزن نإو نبالا تانب دالوأ : يناثلا عرفلا

 .نبالا تنب تنبو

 : يناثلا فنصلا 4

 :ناعرف مهو هلوصأ مهنوكل تيملا مهيلإ بستني نم مهو

 .مألا يبأ مأ مأو .مألا يبأ مأك تلع نإو ةحيحصلا ريغ ةّدجلا : يناثلا عرفلا

 :ثلاثلا فنصلا 765

 عورفلا مهو «تيمللو بستنملا كلذل ًاعماج ًلصأ امهنوكل تيملا يوبأ ىلإ بستني نم
 : ةيلاتلا

 . مأل وأ .بأل وأ ,تاقيقشلا تاوخألا دالوأ يأ .أ اقلطم تاوخألا دالوأ :لوألا عرفلا

 نإو نهدالوأو 2 مأ «بأل مأ ءاقشأ ةوخإإلا ناك ء ِءاَوَس اقلظف ةوخإإلا تانب : يناثلا عرفلا

 .اولزن

 .اولزن نإو نهدالوأو ءاولزن نإو بأل وأ .ءاقشألا ةوخإلا ءانبأ تانب :ثلاثلا عرفلا

 .اولزن نإو مهدالوأو مأل ةوخإإلا ءانبأ عبارلا عرفلا

 : عبارلا فنصلا 965

 . نيتديعب 1 نيتبيرق :اتناكأ ءاوس مألا م 0 .بألا 0 ع هيتدج 10 نسيشني' نت

 مه عورف ةتس لمشي فئنصلا اذهو

 هتالاحو ,هلاوخأو «تيملا تامعو - مألا ةهج نم 0 مأل تيملا مامعأ :لوألا عرفلا

 .مال وأ :تأآل وأ .نيربأل

 « نيوبأل تيملا مامعأ تانبو .اولزن نإو لوألا عرفلا يف نيروكذملا دالوأ : يناثلا عرفلا

 .اولزن نإو تركذ نم دالوأو ءاولزن نإو مهئانبأ تانبو .بأل وأ

 . مأل وأ .بأل وأ  نيوبأل هتالاخو ,هلاوخأو ,هتامعو مأل تيملا يأ مامعأ :ثلاثلا عرفلا

 .مأل وأ .بأل وأ «نيوبأل اهتالاخو ءاهلاوخأو ءاهتامعو .تيملا مأ مامعأو
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 تيملا يبأ مامعأ تانبو ءاولزن نإو ثلاثلا عرفلا يف نيروكذملا دالوأ :عبارلا عرفلا

 .اولزن نإو .تركذ نم دالوأو .اولزن نإو مهئانبأ تائبو .بأل وأ .نيوبأل

 امهلاوخأو امهتامعو «تيملا مأ 8 مامعأو .مأل تيملا نيا نأ مامعأ : سماخلا عرفلا

 امهتالاخو امهلاوخأو امهتامعو هيبأ مأو .تيملا مأ مأ ا .مأل وأ ءبأل وأ «نيوبأل امهتالاخو
 . مآل وأ .بأل وأ «نيوبأل

 تيملا يبأ يبأ مامعأ تانبو ءاولزن نإو قباسلا عرفلا يف اوركذ نم دالوأ : سداسلا عرفلا

 .اولزن نإو تركذ نم دالوأو ءاولزن نإو مهئانبأ تانبو .بألو َ .نيوبأل

 : مهثيروت ةقيرط - 17

 :ماحرألا يوذ نم ًادحاو ثراولا ناك اذإ :ًالوأ

 الو يبسن ضرف بحاص عم نوثري ال مهنأ ماحرألا يوذ ثيروت يف نيلئاقلا نيب فالخ ال

 هعم ناك نإو ءادرو اضرف ةكرتلا ذخأ هلحو ضرف بحاص كانه ناك اذإ هنأل ؛بصاع عم

 ذخأ وأ ,.هضرف ضرفلا بحاص لخأ دعب يقابلا ذخأ هدحو دوجوملا وه بصاعلا ناك وأ .ءبصاع

 ووذ ذخأ نيجوزلا دحأ ماحرألا يوذ 2 ناك اذإو . ضرف بحاص هعم نكي مل نإ ةكرتلا لك

 هعم نكي ملو « ماحرألا يوذ نم دحاو درفنا اذإو ,هضرف نيجوزلا دحأ ذخأ دعب يقابلا ماحرألا

 , 0145" اهلك ةكرتلا لخأ هريغ ثراو

 :دحاو نم رثكأ ماحرألا ووذ ناك اذإ :ًايناث 4

 دعا ميم تاكا «مهريغ مهعم سيلو ماحرألا يوذ نم دحاو نم رثكأ ةثرولا ناك اذإو

 اهلك ةكرتلا ميسقت مت ةقيرط يف يأ مهثيروت ةقيرط يف مهثيروتب نولئاقلا فلتخا دقف «نيجوزلا

 ار د عا ةقيرط يف اوراصف ءهضرف نيجوزلا دحأ ءاطعإ دعب اهيقاب وأ .مهيلع

 . مهثيروت يف اهب ةصاخلا اهتقيرط ةفئاط

 -: يلي ام ثيروتلا يف اهقرطو فئاوطلا هذهو

 محرلا لهأ :ىلوألا ةفئاطلا 649

 مسالا اذهب ةفئاطلا هذه تيمسو . يسخرسلل «طوسبملا» يف ءاج امك رسيم نب نسح مهنمو

 ةيفضم يي 25ج «ينغملا» لو -/ؤ١ ص «5ج «راتحملا درو راتخملا ردلا» )١556(

 ترا را



 دعبألاو مهنم برقألا نيب قرف ال ثيروتلا يف ماحرألا يوذ عيمج اوواس مهنأل ؛(محرلا لهأ)

 مهئاريم ناك ثرإلا اوقحتساو مهريغ تيملا كرتي ملو اوعمتجا اذإف .ىثنألاو ركذلا نيب الو

 ببس يهو - ةبارقلا يأ - محرلا لصأ يف نوواستم مهنأ هيلإ اوبهذ اميف مهتجحو .ةيوسلاب
 «تنب تنب نع تيفوت اذإ ءاذه ىلعو .2042597ثرإلا رادقم يف اوواستي نأ بجيف .مهئثيروت
 .ةيوسلاب امهنيب ةكرتلاف .,تخأ نبا تنبو

 :ليزنتلا لهأ : ةيناثلا ةفئاطلا

 . ىليل يبأ نباو .كيرشو « ميعنو .دامحو . يعخنلاو «قورسمو  يبعشلا ةفئاطلا هذه نمو

 يوذ ثيروت يف مهتقيرط نأل (ليزنتلا لهأ) مساب اومسو .ةلبانحلا بهذم وهو .يروشلاو
 وأ ضورفلا باحصأ نم تيملا ىلإ هب يلدي نم ةلزنم مهنم محرلا اذ نولزني مهنأ ماحرألا

 يف - لبنح نب دمحأ هللا دبع يبأ بهذمو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج

 نم هب يلدي نم ةلزنم مهنم دحاو لك َلزني نأ وهو .ليزنتلا لهأ بهذم ماحرألا يوذ ثيروت

 , 01559هبيصن هل لعجيف ةثرولا

 :ليزنتلا لهأ ةجح 2-2-6

 : يتآلاب ماحرألا يوذ ثيروت يف مهتقيرط ىلع ليزنتلا لهأ لدتسا دقو

 «بأ امهنيب نكي مل اذإ بألا ةلزنمب ةمعلا» :لاق لك هللا لوسر نأ يرهزلا هاور امب :ًالوأ

 فاشك» بحاص لاق امك .دمحأ مامإلا هاور «مأ امهنيب نكي مل اذإ مألا ةلزنمب ةلاخلاو
 , 045580( عانقلا

 «بألا ةلزنم ةمعلا الّزنو .تخألا ةلزنم تخألا تنب الّرَنو .تنبلا ةلزنم تنبلا تنب الُزن امهنإف

 .45"؟!ةلاخلاو ةمعلا يف  هنع هللا يضر  رمع نع ليزنتلا ةقيرط تيورو ؛مألا ةلزنم ةلاخلاو

 نم انه صن الو «يأرلاب هتابثإ نكمي ال ثاريملا يف قاقحتسالا ببس نأب اوجتحاو :ًاثلاث
 ةماقإ ىوس نذإ قيرط الف .مهل قاقحتسالا ببس نأ ىلع .عامجإلا وأ .ةنسلا وأ .باتكلا

 )١15455( 4ص الج « يسخرسلل «طوسبملا» . ) )1١44590."ج «ينغملا» ص١"7.

 )١15954( ص . ؟ج «عانقلا فاشكو 087 . )١15959( 07ص 27ج «عانقلا فاشك» .
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 , (2"045هب ىلدملل ًاتباث

 :ليزنتلا لهأ ةقيرط ىلع ثيروتلا 5

 ةلزنمب نبالا تانب دلو ربتعيو «تانبلاك لزن نإو تنبلا دلو ربتعي ليزنتلا لهأ ةقيرط ىلعو
 ةوخإلاك ةوخإلا تانبو ءمأل وأ بسأل وأ نك تاقيقش مهتاهمأك تاوحخألا دلوو «نبالا تانب

 ينب تانبو .كلذك مامعألاك بأل وأ .نيوبأل مامعألا تانبو مأل وأ .بأل وأ ءاوناك ءاقشأ

 نبا ةلزنمب معلا نبا تنبو .خألا نبا ةلزنمب خألا نبا تنبف , مهئاباك مامعألا ينب وأ .ةوخإلا

 وبأو .مألاك تالاخلاو .مألاك لاوخألاو .مهئابآك ائانإ وأ اوناك اروكذ مألا نم ةوخإلا دلوو .معلا

 , 011570 هتلزنمب لج ىبأ مأو «كلذك امهاتخأو قلطم

 ةكرتلا ذخأ ماحرألا يوذ نم نورخآ هعم نوكي نأ نود ماحرألا يوذ نم دحاو درفنا اذإو

 .محرلا وذ ناك فنص يأ نم اهلك

 :041””ةًافنص رشع دحأ ليزنتلا لهأ نم مهو ةلبانحلا دنع ماحرألا يوذ فانصأو -

 .لزن نإو نبالا تانب دلوو .تانبلا دلو :(لوألا)

 .مأل وأ ءبأل وأ .نيوبأل نك ءاوس تاوخألا دلو : (يناثلا)

 .بأل وأ .نيوبأل اوناك ءاوس ةوخاإلا تانب :(ثلاثلا)

 .بأل وأ «نيوبأل مامعألا تانب : (عبارلا)

 .ًاثانإ وأ ًاروكذ اوناك ءاوس مألا نم ةوخإلا دالوأ :(سماخلا)

 .هدج مع وأ « هيبأ مع وأ «تيملا مع ناك ءاوس مألا نم معلا :(سداسلا)

 «تيملا تامع كلذ يف ءاوسو .مأل وأ .بأل وأ «تاقيقش نك ءاوس تامعلا : (عباسلا)

 . الع نإو هدح تامعو

 . مأل وأ ءبأل وأ ءءاقشأ اوناك ءاوس  اهتاوخأو مألا ةوخإ يأ  تالاخلاو لاوخألا : (نماثلا)

 ص .؟ج «عا ) ( ص اءأ * جا“ ي )١59410( هص .0#ج .ىسخرسلل «طوسبملا» . ١41/1 087ص 7١ج «عانقلا فاثكد» .

 . 087ص ,؟ج «عانقلا فاشكد (4919١؟)
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 «بألا لبق نم الع نإو هدج تالاخو لاوخأو ءاهتالاخو همأ لاوخأو .هلاوخأو هيبأ تالاخ اذكو
 . مألا وأ

 .الع نإو هّدجو «هوبأو ءمألا وبأ : (عساتلا)

 مأك دجلا نم ىلعأ بأب تلدأ وأ مألا أ مأك نيمأ نيب بأب تلدأ ةدج لك 0

 مأل معلا معو ,ةلاخلا ةلاخو .ةمعلا ةمعك ءالؤه نم فنصب ىلدأ نم : :(رشع 000

 كلذ وحنو .هلاخو ءهمعو مألا نأ ىبأو هيبأل همعو «هيخأو

 : ليزنتلا لهأ نم مهو  ةلبانحلا دنع ماحرألا يوذ تاهجو 2-4

 نيتهج ةلبانحلا ءاهقف نم باطخلا وبأ اهيلع دازو . ةوبألاو ةمومألاو ةونبلا : تاهج ثالث

 تو ةوخألاو ةمومعلا *امه

 :دحاو نم رثكأ ماحرألا ولوأ ناك اذإ .-6

 «ثراولا ىلإ ءالدإلاب مهقبسأ نإف «ةدحاو ةهج نم اوناكو دحاو نم رثكأ ماحرألا ولوأ ناك اذإو
 ةلاخلل ثاريملا . مأ يبأ مأو .ةلاخ نع تام :هلاثم ثرإلاب مهقحأ وهو :ةتيملا ىلإ مهبرقأ وه
 هلك ثاريملاف «نبا تنب تنبو «تنب تنب تنب نع تام ول اذكو .ةجرد لوأب مألا ىقلت اهنأل
 .9©”045ةجرد لوأب نبالا تنب يهو ضرفلاب ةئراولا ىقلت اهنأل ؛نبالا تنب تنبل

 ءالدإلا قبس مهدحأل نوكي نأ نود تيملا نم ماحرألا يوذ لزانم توتسا نإف - نمش
 مهركذ نيب قرف ال ةيوسلاب مهل نوكي هب اولدأ يذلا ثراولا اذه بيصن نإف «ثراولا ىلإ
 هتخأ هعم تخأ نباف .مأل ةوخإلاك مهاثنأو مهركذ ىوتساف درجملا محرلاب نوثري مهنأل ؛ مهاثنأو
 ةلاخو لاخ وأ .نيفصن امهنيب ةكرتلا نوكت هتخأ هعم تنب نبا وأ .نيفصن امهنيب ةكرتلا نوكت

 عةثلاث تنب تنبو «نباو «ةيناث تنب تنبو «تنب نبا نع تام ولو .نيفصن امهنيب ةكرتلا نوكت
 نبال نوكيف «نهنم لك دالوأ بيصن وهو ثلثلا نهنم لكل ثالثلا تانبلا نيب ةكرتلا ميسقتف
 ثلثلا ةثلاثلا تنبلا تنبو نبا بيصنو ءًاضيأ ثلثلا ةيناثلا تنبلا تنبلو .ثلثلا ىلوألا تنبلا
 ,0457©رسدسلا تنبلاو نبالا نم لكل ةفصانم مهنيب مسقي

 فير (ةدمعلا حرش ةدعلا» 5910/9 ١(

 .ه84 ص .7ج «عانقلا فاشكو» .7 4ص «ةذمعلا حرش ةدعلا» )١591/5(

 . 084 ص .7ج «عانقلا فاشكو ,777ص «ةدمعلا حرش ةدعلا» )١591(
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 تيملاك هب ىّلدَملا لعجيف ءهب ىّلدُملا نم ماحرألا يوذ لزانم تفلتخا نإف 1-17

 «نيوبأل نهادحإ تاقرفتم تالاخ ثالثك هنم مهلزانم بسح هب نيلدملا ىلع هبيصن مسقيو

 نلزني تامعلاو «(مألا) ةلزنم نلزني تالاخلاف . تاقرفتم تامع ثالثو . مأل ةثلاثلاو «,بأل ةيناثلاو

 بألل ناذللا (ناثلثلا»و ,تالاخلا بيصن نوكي مألل وه يذلا (ثلثلا) نوكيف .(بألا) ةلزنم

 تنام ةأرما نأ ةيثرإلا ةلأسملا نأ ول امك تالاخلا ىلع (ثلثلا) مسقي مث . تامعلا بيصن نوكي

 ثاريمو .تاوخأ اهب نيلدي يتلا مألل ةبسنلاب تالاخلا نأل ؛تاقرفتم تاوخأ ثالث تكرتو

 مأل تخأللو «نيثلثلل ةلمكت سدسلا بأ نم تخأللو .فصنلا ةقيقشلل وه مهتخأ نم تاوخألا

 «ناثلثلا نهيلع مسقي تامعلل ةبسنلابو .ةكرتلا ثلث نهنيب مسقي ساسألا اذه ىلعو . سدسلا

 يتللو .فصنلا (نيوبأل ةمعلل يأ) ةقيقشلل نوكيف .تاقرفتم تاوخأ ثالث كرتو تام ول امك

 ساسألا اذه ىلعو .سدسلا  مأل ةمعلا يأ  مأ نم يتللو .سدسلا  بأل ةمعلا يأ - بأل

 . ثالثلا تامعلا نيب (نيثلثلا) مسقن

 مهب ىلدملا نيب ةكرتلا ميسقت بجو .ةعامجب ماحرألا يوذ نم ةعامج ىلدأ نإف 4- 

 .ةثارو مهنأل ماحرألا يوذ نم هب ىلدأ نمل وهف بيصعت وأ ضرفب ثراول راص امف «ءايحأ مهنأك

 وأ .بأل وأ «نيوبأل اهنوك يف ىلوألا تخألل ةيواسم ىرخأ تخأ تنبو .هتخأ هعم تخأ نباف

 تخألا تنبلو ءاهتلزنم امهليزنتل نيفصن امهنيب فصنلا امهمأ قح اهيخأو تخألا تنبلف مأل
 .اهماقم اهمايقل فصنلا اهمأ قح ىرخأل

 «نبا تنبو «تنب نع تامول امك ّلحَت ةلأسملاف ءنْبا تنب تنبو ءتنب ثنب ناك نإو
 ةعبرأ نم مهس نبالا تنب تنبلو ءاهماقم مايقل اهمأ قح ةعبرأ نم مهسأ ةثالث تنبلا تنبل نوكيف

 .اهماقم اهمايقل اهمأ قح

 تانب ثالثو ,بأل تخأ تانب ثالثو .«نيوبأل تخأ تانب ثالث :اهيف ةيثرإ ةلأسم يفو

 .نيوبأل مع تانب ثالثو .مأل تخأ

 .فصنلا نيوبألل تخألل :مهسأ ةتس اهلعجنو مهب ىلدملا نيب ةكرشلا مسقن :لحلاف

 مسقن مث .معلل مهس ىقبيو .سدسلا مألل تخأللو «نيثلثلل ةلمكت سدسلا بألل تخأللو

 , 04379هتثرو ىلع ثراو لك بيصن

 :ةبارقلا لهأ :ةثلاثلا ةفئاطلا 969

 لهأ» مساب اومس امنإو ءرفزو دمحمو فسوي وبأ هباحصأو ةفينج وبأ مامإلا ةفئاطلا هذه نمو

 . 0886 ص 21ج «عانقلا فاشكو» (5١ةا/ك)
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 نوكي ساسألا اذه ىلعو «ماحرألا يوذ نم تيملا ىلإ برقألاف برقألا نومدقي مهنأل («ةبارقلا

 مث .ثلاثلا مث .يناثلا فنصلا مث .تيملا ىلإ فانصألا برقأ هنأل ؛لوألا فنصلل ميدقتلا
 هذهو ةوخألا ةهج ىلع هذهو ةوبألا ةهج ىلع ةونبلا ةهج مهنم مدقي ذإ تابصعلا بيترتك عبارلا

 . ةيفنحلا دنع ىوتفلل هب ذوخأملا وه اذهو .ةمومعلا ةهج ىلع

 مّدقُي ذإ هجو نم بيصعتلا ليبس ىلع نوئري ماحرألا يوذ نأ ىوتفلل ذوخأملا اذه يف هجولاو
 يف مّدق دقو .هجو لك نم تابصعلاب ثيروتلا يف اوربتعي نأ بجوف .برقألاف برقألا مهنم
 رئاس ىلعو (بألا بأ دجلا) ةوبألا ةهج ىلع (تيملا ءانبأ ونب) ةونبلا ةهج هجو لك نم تابصعلا

 ةهج) مألا يبأ دجلا ىلع (ةونبلا ةهج) تنبلا دالوأ مدقي ماحرألا يوذ يف اذكف تابصعلا
 , 01577 (ةوبألا

 :ةبارقلا لهأ ةقيرط ىلع مهثيروت ةيفيك

 فانصألا نم ناك فنص يأ نم ماحرألا يوذ نم ًادحاو ًادرف ةثرولا نم دوجوملا ناك اذإ -أ
 دحأ ذخأ دعب اهنم ىقب ام وأ ةكرتلا لك درفلا ثراولا اذه قحتسا 2؟؟'9اهانركذ ىتلا ةعبرألا

 .هضرف نيجوزلا

 ىلوألا فنصلا نم ناك نم مدق ةفلتخم فانصأ نم ماحرألا يوذ نم دوجوملا ناك اذإو - ب
 ثلاثلا ىلع مَّدُق يناثلا فنصلا نم دجوو لوألا فنصلا نم دجوي مل نإف .هاوس نم ىلع
 .اذكهو

 ءًاددعتم ناك نإو ءاهلك ةكرتلا ذخأ ًادحاو ًاثراو هانمدق يذلا فنصلا يف دوجوملا ناك اذإو
 اذهو .هئاريم رادقمو دحاولا فنصلا باحصأ نم ثاريملا قحتسم ةفرعمل ةنيعم دعاوق كانهف

 .ةيفنحلا اهب لاق يتلا ماحرألا يوذ نم ةعبرألا فانصألا نم فنص لك ثيروت ةيفيك نايبب فرعي

 :(145950لوألا فنصلا ثيروت 23

 يفو .ًاثانإ وأ اوناك ًاروكذ اولزن نإو نبالا تانب دالوأو .تانبلا دالوأ لمشي فنصلا اذه
 :تالاح مهثيروت

 :ةجردلا يف مهفالتخا : ىلوألا ةلاحلا 7 ١

 تيملا ىلإ مهبرقأ ثاريملاب مهالوأف .- تيملا نم برقلا يف يأ  ةجردلا يف اوفلتخا اذإ

 01718.11 ا/» نم تارقفلا )١19178( .158١ص «ةيجارسلا حرش» )١59177(
 )١4919( ص «ةيجارسلا حرشا» 197-1١59 .
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 «ةدحاو ةطساوب تيملا ىلإ ىلدت ىلوألا نأل ؛نبالا تنب تنب نم ىلوأ اهنإف «تنبلا تنبك

 .نيتطساوب تيملا ىلإ يلدت ةيناثلاو

 :ةجردلا ىف ءاوتسالا دنع : ةيناثلا ةلاحلا 27

 : ىلوأ ثراولا دلو -أ

 دلوف «ًالثم تاجرد ثالثب وأ نيتجردب تيملا ىلإ مهلك اولدي نأب ةجردلا يف اووتسا نإو
 .نبالا تنب تنبك محرلا يذ دلو نم ثاريملاب ىلوأ - ضرف بحاص الإ نوكي ال وهو - ثراولا
 «نبالا تنب يهو ضرف ةبحاص تنب ىلوألا نأل كلذو .تنبلا تنب نبا نم ثاريملاب ىلوأ اهنإف
 تيملا ىلإ برقأ ثراولا دلو نأ ةيولوألا هذه يف ببسلاو «تنبلا تنب يهو محر تاذ نبا يناثلاو

 . يمكحلا برقلابف دجوي مل نإف «تيملا ٠ نم يقيقحلا برقلاب نوكي حيجرتلاو ءامكح 2

 ١778 - حجرملا مدع عم ةجردلا يف ءاوتسا :ةثلاثلا ةلاحلا :

 تنبك ٍثراو دلو ءاوتسالا كلذ عم مهيف نكي ملو تيملا نم برقلا يف مهتاجرد توتسا نإو

 فاللتخاف «تنبلا تلبو «تنبلا نباك ثراوب نولدي مهلك اوناك وأ «تنبلا تكنب نباو كنب نبا

 :فسوي يبأ يأر 33-3 74

 تاجرد يف ةيواستملا يأ - تاجردلا يف ةيواستملا عورفلا نادبأ ربتعي فسوي يبأ دنعف

 لوصألا تقفتا ءاوس مهتثونأو مهتروكذ لاح رابتعاب مهيلع ةكرتلا مسقتو .تيملا نم برقلا
 يف مهلوصأ تفلتخا وأ .ءتنبلا تنبو .تنبلا نبا يف امك ةثونألاو ةروكذلا يف - مهلوصأ

 .تنبلا تنب نباو «تنب نبا تنب يف امك ةثونألاو ةروكذلا

 ةكرتلا مهيلع مسقت يأ  ةمسقلا يف اوواست طقف ًاثانإ وأ طقف ًاروكذ عورفلا تناك نإف
 ةمسقلا يف ربتعي الو .نييثنألا ظح لثم ركذللف .ًاثانإو ًاروكذ يأ نيطلتخم اوناك نإو  يواستلاب

 :دمحم مامإلا يأر - ب 2-8

 ةروكذلا يف لوصألا ةفص تقفتا نإ ةثونألاو ةروكذلا يف عورفلا نادبأ ربتعي دمحم مامإلا

 ثاريم عورفلا يطعيف «ةثونألاو ةروكذلا يف مهتافص تفلتخا نإ لوصألا ربتعيو .ةثونألاو

 . مهلوصأ

75*92 



 : فسوي يبأ ليلد 5

 ىنعمل نوكي امنإ ثاريملل عورفلا قاقحتسا نأ هللا همحر - فسوي يبأ لوق ىلع ليلدلاو

 تدحتا دقو ,عورفلا نادبأ يف يه يتلا ةبارقلا وه ىنعملا كلذو .مهريغ يف ىنعمل ال مهيف

 ةثونآلاو ةروكذلا نم ةفصلا تفلتخا نإو مهنيب اميف قاقحتسالا ىواستيف ةدالولا يهو ًاضيأ ةهجلا
 يف ربتعت امنإ لب «هب ىَلِدُملا يف ةربتعم ريغ قرلا وأ رفكلا ةفص نأ ىَري الأ .لوصألا يف

 .طقف - ىلدُملا يف يأ هيف ربتعت ةثونألاو ةروكذلا ةفص اذكف ,يلدملا

 نييثنألا ظح لثم ركذلل امهنيب ةكرتلاف ءتنب تنبو «تنب نبا تيملا كرت اذإ اذه ىلعو

 تنبل ةكرتلا ثلثو «تنبلا نبال ةكرتلا اثلث نوكيف .مهتافصو عورفلا نادبأ يأ «نادبألا رابتعاب

 ءركذلل اهاثلث نادبألا رابتعاب ًاثالثأ مسقت ةكرتلاف ٍتنب ِتنب ّنباو «تنب نبا تنب كرت ولو . تنبلا
 . قباسلا لاثملا يف امك ىثنألل اهثلثو

 ١1500 - دمحم مامإلا ليلد :

 ناك ولو .ثلثلا ةلاخللو «نيثلثلا ةمعلل نأ ىلع ةباحصلا قافتاب دمحم مامإلا لدتساو

 يف ربتعملا نأ رهظف «ةثونألا يف امهيواستل نيفصن امهنيب لاملا ناكل عورفلا نادبأب رابتعالا

 .ةلاخلل ةبسنلاب مألاو «ةمعلل ةبسنلاب بألا هنإف .هب ىّلدُملا ةفص وه ةمسقلا

 رابتعاب حجرت دقف .رخآلا نم ىلوأ ناك ثراو َدلو امهدحأ ناك اذإ فسوي يبأ دنعف انقلأو

 لثم ركذلل ةكرتلا مسقت تنب تنبو «ِتنب نبا تيملا كرت اذإ اذه ىلعو .هب ىَلدُملا يف ىنعم

 ةروكذلا يف عورفلا نادبأ ةلاحلا هذه يف ربتعيف ةثونألا يف ةقفتم لوصألا ةفص نأل ؛نييثنألا ظح

 .نييثنألا ظح لثم مهنم ركذلل نوكيف .ةثونألاو

 .لوصألا نيب ةكرتلا مسقت - دمحم دنع يأ  هدنعف «تنب تنب نباو «تنب نبا تنب كرت ولو

 «تنبلا تنب :وهو «ةثونألاو ةروكذلاب فالتخالا هيف عقو ام لوأ وه يذلا يناثلا لصألا يف يأ

 لقتنا دق اهيبأ بيصن كلذ نأل ؛تنبلا نبا تنبل ةكرتلا اثلث نوكي ذئنيحو .ًاثالثأ تنبلا نباو
 .هيلإ لقتنا همأ بيصن هنإف ؛تنبلا تنب نبال ةكرتلا ثلثو ءاهيلإ

 20414: يناثلا فنصلا ثيروت 2

 .تلع نإو ةحيحصلا ريغ ةّدجلاو ءالع نإو حيحصلا ريغ ّدجلا لمشي يناثلا فئنصلاو

 )١5980( 4ص (ةيجارسلا حرشا» ١8-185.

"#686 



 ةخيحصلا ريغ ةّدجلاو .مألا بأك مأ تيملا ىلإ هتبسن يف لخدي يذلا وه حيحصلا ريغ ٌدجلاو

 ةبصعب تسيل نمب تيملا ىلإ يلدت يتلا يه وأ .حيحص ريغ ٌدجب تيملا ىلإ يلدت يتلا يه

 : يتآلا يف اهزجون تالاح فنصلا اذه ثيروتلو

 :برقلا ةجرد يف مهفالتخا : ىلوألا ةلاحلا 7 9

 ةهج يأ نم تيملا ىلإ مهبرقأ ثاريملاب مهالوأف .تيملا نم مهبرق تاجرد تفلتخا اذإ

 . مألا مأ بأ نم ىلوأ مألا ٌبأف :- مألا ةهج نم وأ بألا ةهج نم برقألا ناك ءاوس يأ ناك

 :برقلا تاجرد يف مهؤاوتسا : ةيناثلا ةلاحلا 5

 ىلوأ وهف «ثراوب تيملا ىلإ يلدي ناك نمف «تيملا نم برقلا تاجرد يف اووتسا اذإو
 ىلوأ وهف مألا مأ بأ يف امك ةيفنحلا ضعب دنع اذهو «ثراوب تيملا ىلإ يلدي ال نمم ةكرتلاب

 «ةحيحصلا ةّدجلا وهو ثراوب يلدي لوألا نكل ةجردلا يف نايواستم امهنأل ؛مألا بأ بأ نم
 تناكف .مألا مأ عم ثري ال يذلا مألا بأ ينعأ حيحصلا ريغ ّدجلا وهو ثراو ريغب يلدي يناثلاو

 . ةكرتلاب ىلوأ اهوبأف ىوقأ مألا مأ

 «ثراو ريغب يلدي نم ىلع ثراوب يلدي نمل ليضفت ال :ةيفنحلا نم رخآلا ضعبلا دنعو

 . مألا مأ مأل ةكرتلا ثلثو .مألا بأ بأل ةكرتلا اثلث :ًاثالثأ ةكرتلا مسقت ةروكذملا ةروصلا يفف

 : حجرملا مدع عم برقلا يف ءاوتسالا : ةثلاثلا ةلاحلا 105

 نم ةجردلا يف ءاوتسالا عم مهيف سيلو .تيملا نم دعبلاو برقلا يف مهتاجرد توتسا نإو

 اضيأ تدحتاو ةثونألاو ةروكذلا يف مهب نولدي نم ةفص تقفتاو بألا مأ مأ مأ بأو .بأ

 ذئنيح  ةكرتلا مسق  ةمسقلاف .همأ بناج نم وأ «تيملا بأ بناج نم مهلك اونوكي نأب مهتابارق
 عورفلا نادبأ تافص رابتعاب طئارشلا هذه عامتجا دنع ةكرتلا مسقت نأ بجي يأ : مهنادبأ ىلع

 :هب ىلدملا ةفص يف فالتخالا عم برقلا يف ءاوتسالا :ةعبارلا ةلاحلا 5

 ةروكذلا يف هب ىلدملا ةفص يف فالتخالا عم تيملا نم برقلا ةجرد يف اووتسا اذإو

 -“هأ د



 فعض لثم ركذلل نأ ىلع مهنيب مسقي يأ - .فلتخا نطب لوأ ىلع مسقت ةكرتلا نإف «ةثونألاو

 .لوألا فنصلا يف ررقت ام سايق ىلع ةفئاط ثانإلاو .ةفئاط روكذلا لعجي مث .- ىثنألا بيصن

 ١١47 - ةجردلا يف ءاوتسالا. عم ةبارقلا يف فالتخالا :ةسماخلا ةلاحلا :

 عم .مألا بناج نم مهضعبو .بألا بناج نم مهضعب ناك نأب مهتابارق تفلتخا نإو
 ءمألا بأ بأ بأ مأو .بألا بأ مأ بأ مأ كرت اذإ امك تيملا نم برقلا يف مهتاجرد ءاوتسا

 نيذلا نأل كلذو .مألا بيصن وهو مألا ةبارقل (ثلثلا) بألا بيصن وهو بألا ةبارقل ناثلثلاف

 كرت هنأك اثالثأ ةكرتلا لعجيف ءاهماقم نوموقي مألاب نولدي نيذلاو .هماقم نوموقي بألاب نولدي

 يوذ ىلع ناثلثلا مسقي يأ «مهتابارق تدحتا ول امك مهنيب مسقي قيرف لك باصأ ام مث .نيوبأ

 . مألا ةبارق يوذ ىلع ثلثلاو .بألا ةبارق

 ىلعو . ىلوأ برقألا يناثلا ىلعف ءًالوأ ةجردلا ءاوتسا كانه نوكت نأ امإ :لاقي نأ طباضلاو
 تقفتا نإف ,تدحتا نإو ًاثالثأ ةكرتلا تمسق تفلتخا نإف ,فلتختوأ ةبارقلا دحتت نأ امإ لوألا

 يف ركذ امك فالخلا ىلع ةكرتلا مسقت قفتت مل نإو عورفلا نادبأ ىلع ةمسقلاف لوصألا ةفص

 .لوألا فنضلا

 :(045410كلاثلا فنصلا ثيروت 2-14

 ناك ءاوسو .ًائانإ وأ ًاروكذ دالوألا ناك ءاوس اولفس نإو (تاوخألا دالوأ) لمشي فنصلا اذهو
 . مأل وأ .بأل وأ ءمأو بأل تاوخألا

 نم وأ نيوبألا نم ةوخإلا ناك ءاوس «نلفس نإو (ةوخألا تانب) فئنصلا اذه لمشي امك

 .امهدحأ

 .اولفس نإو (مأل ةوخإلا ينب) فنصلا اذه لمشي امك

 تانب دالوأو تانبلا دالوأ مهو لوألا فنصلا ثيروت يف مكجلاك مهثيروت يف مكحلاو

 : ةيلاتلا تالاحلا فنصلا اذه ثيروت يف نوكي ءاذه ىلعو  نبالا

 :برقلا ةجرد يف مهفالتخا :ىلوألا ةلاحلا 6

 ىلعو .تيملا ىلإ مهبرقأ ثاريملاب مهالوأف .تيملا نم برقلا تاجرد يف اوفلتخا اذإ
 .تيملا ىلإ برقأ اهنأل خألا تنب نبا نم ىلوأ تخألا تنب نإف ءاذه

 .185-19417ص «ةيجارسلا حرش» )١14941(
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 : ةيصولا دلو ىلوألاف برقلا ةجرد يف ءاوتسالا : ةيناثلا ةلاحلا 5 - 

 ماحرألا يوذ دلو نم ثاريملاب ىلوأ ةيصعلا دلوف «تيملا نم برقلا ةجرد يف اووتسا نإو

 تنب يأ  اناك ولو .خألا نبا وه يذلا ةبصعلا دلو اهنأل ؛(خألا نبا تنبل) اهلك ةكرتلاف ,بأل

 فسوي يبأ دنع نييثنألا ظح لثم ركذلل امهنيب ةكرتلا تناكل مأل - تخألا تنب نباو خألا نبا

 .لوصألا رابتعاب ًافاصنأ امهنيب ةكرتلا :دمحم دنعو .نادبألا رابتعاب  ىلاعت هللا همحر

 :ةبارقلا يف ىوقألا ىلوألاف برقلا ةجرد يف ءاوتسالا :ةثلاثلا ةلاحلا

 تنب نباو ,خألا تنب تنبك ةبصع دلو مهيف سيلو برقلا يف اووتسا نإ نوكت ةلاحلا هذهو
 دالوأ مهضعب ناك وأ .بأل وأ «مأو بأل خألا نبا يتنبك تابصعلا دالوأ مهلك ناك وأ .خألا

 فسوي وبأف . مأل خألا تنبو .مأو بأل خألا تنبك ضورفلا باحصأ دالوأ مهضعبو .«تابصعلا

 ناك نمم ىلوأ مأو بأل ًاخأ هلصأ ناك نم :هدنعف «ةبارقلا يف ىوقألا ربتعي  ىلاعت هللا همحر

 «بأل خأ تنب تنب نم هدنع ىلوأ مأو بأل خأ تنب تنبف ءطقف مأل وأ ءطقف بأل ًاخأ هلصأ
 . مأل اخأ هلصأ ناك نمم ىلوأ بأل اخأ هلصأ ناك نمو

 يف تاهجلاو عورفلا ددع رابتعا عم تاوخألاو ةوخإلا ىلع ةكرتلا مسقت دمحم مامإلا دنعو

 . لوألا فئنصلا يف امك مهعورف نيب مسقي لوصألا كلت نم قيرف لك باصأ امف .لوصألا

 ١17 - عبارلا فئنصلا ثيروت :

 يف ةدعاق عون لكلو ك1 ؟ة49 عاونأ ةتس وأ فئاوط تس ىلع لمتشي فنصلا اذه نإ :انلق

 : يلاتلا وحنلا ىلع ,هدارفأ ثيروت

 :0485 عيارلا فنصلا نم لوألا عونلا ثيروت :ًالوأ 04

 هلاوخأو هتامعو  مألا ةهج نم يأ  مأل تيملا مامعأ :مه ءانلق امك .عونلا اذه دارفأو

 : يلي اميف اهركذن تاالاح عونلا اذه ثيروتلو . مأل وأ .بأل وأ « نيوبأل هتالاحخو

 : طقف دحاو دوجوملا :ىلوألا ةلاحلا >4

 صخش تامول امك محازملا مدعل ًائرإ اهلك ةكرتلا قحتسا عونلا اذه نم طقف دحاو دجو اذإ
 اهلك ةكرتلا تناك مأل دحاو لاخ وأ ؛ةدحاو ةلاخ نع تام وأ .مأل دحاو مع وأ «ةدحاو ةمع نع

 .197-1946ص «ةيجارسلا حرش» )١14987( .71١2*٠د ةرقفلا رظنا )١5485(
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 محازملا مدعل درفنملا دحاولا اذهل

 :دحاو نم رثكأ دوجو : ةيناثلا ةلاحلا 9648

 ًادحتم (مهتبارق ةهج) يأ (مهتبارق زيح) ناكو عونلا اذه دارفأ نم دحاو نم رثكأ عمتجا اذإو
 لاوخألا وأ - بألا ةهج نم مهنإف  مأل مامعألاو تامعلاك ةدحاو ةهج نم عيمجلا ناك نأب
 : ةيلاتلا روصلا ةلاحلا هذهلف 2 مألا ةهج نم مهنإف تاالاخلاو

 : ةيناثلا ةلاحلا نم ىلوألا ةروصلا 9

 :اهتهج يف مهداحتا عم ةبارقلا ةوق يف مهفالتخا

 مهنم ىلوألا نوكي «ةبارقلا ةهج يف مهداحتا عم ةبارقلا ةوق يف مهفالتخا .ةروصلا هذه يفو
 نم تيملا ىلإ هباستنا ناك نم أح مأو بأل ناك نم ينعأ .ةبارقلا يف ىوقألا وه ثاريملاب

 .طقف بأل وه نمم ثاريملاب ىلوألا وه نوكيف «ةبارقلا يف ىوقألا وه ربتعي هنإف .مألاو بألا

 طقف مأل ناك وأ

 ْ نم ةبارقلا نأل ؛ مأل يذلا نود هل ثاريملا نوكيف مأل ناك نمم ىوقأ وهف بأل ناك نمو

 .دحاو بناج نم ةبارقلا نم ىوقأ  مألاو بألا بناج  نيبناجلا
 ىلوأ مأو بآل ةمعلاف .ىثنألاو ركذلا نيب ثاريملا يف هريغ ىلع ىوقألا ميدقت يف قرف الو

 . بآل معلا ن نمو بأل ةمعلا نم ثاريملاب

 ىوقأ بألا ةبارق نأل مأل معلا نمو مأل ةمعلا نم ثاريملاب ىلوألا يه بأل ةمعلا كلذكو

 . مألا ةبارق نم

 نم ىلع مأو بأل  نيوبأل ناك اذإ امهنم لك مدقيف «ةلاخلا وأ لاخلا يف مكحلا كلذكو
 بأل لاخلا نمو طقف بأل ةلاخلا نم ثاريملاب ىلوأ مأو بأل ةلاخلاف ءطقف مأل وأ طقف بأل ناك

 هانلق امل ءطقف مأل لاخلا وأ ةلاخلا نم ثاريملاب ىلوأ طقف بأل لاخلا وأ ةلاخلا كلذكو  طقف
 . مألا ةبارق نم ىوقأ بألا ةبارق نأ نم

 : ةيناثلا ةلاحلا نم ةيناثلا ةروصلا 0

 :اهتهجو ةبارقلا ةوق يف مهداحتا

 ةهج يف اودحتاو مالا «بأل وأ .نيوبأل عيمجلا نوكي نأب ةبارقلا قا يف اودحتا نإف

 مهكارتشا ةروصلا هذه يف مكحلاف مألا ةهج نم اوناك وأ بألا ةهج نم ًاعيمج اوناك نأب ةبارقلا
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 مهيلع مسقت ةكرتلاف طقف ًاثانإ وأ طقف ًاروكذ اوناك نإف ,ةكرتلا مهيلع مسقت نأب ثرإلا يف

 امك «نييثنألا ظح لثم ركذلل مهيلع مسقت ةكرتلاف .ًاثانإو ًاروكذ نيطلتخم اوناك نإو .يواستلاب
 يفو ةبارقلا ةوق يف مهيواستل ًاثالثأ مهيلع مسقت ةكرتلاف «مأل مامعأ ةثالث نع صخش تام ول
 لثم ركذلل مهيلع مسقت ةكرتلاف .بأل لاوخأ ةثالثو بأل تالاخ ثالث نع تام ولو .ةروكذلا

 . ةثونألاو ةروكذلا يف مهفالتخاو «ةبارقلا ةهج يف مهداحتال نييثنألا ظح

 :ةبارقلا ةهج يف مهفالتخا

 نم مهضعب ةبارق تناك نأب ةبارقلا ةهج يف اوفلتخا اذإ يأ ًافلتخم مهتبارق زيح ناك اذإو
 ىف نيفلتخملا نيب اميف ةبارقلا ةوقل انه رابتعا الف .مألا بناج نم رخآلا ضعبلاو بألا بناج

 نم ثاريملاب ىلوألا وه نيتهجلا ىدحإ نم ةبارق ىوقأ وه نم نوكي الف ءاهتهج يف يأ اهزيح
 ةهج يف يأ «ةبارقلا نم دحاو زيح يف مه نمل ةبسنلاب نوكي ةبارق ىوقألا رابتعا نأل ؛ عيمجلا
 . مألا وأ بألا ةهج  ةبارقلا نم ةدحاو

 ةبارقل ةكرتلا نم (ناثلثلا) ىطعي نأ َن : ةروصلا هذه يف ثيروتلا يف ةقيرطلاف اذه ىلعو

 ىلع مسقي ثاريملا نم نيتبارقلا نيتاه نم الك باصأ ام مث . مألا ةبارقل (ثلثلا) ىطعيو .بألا
 : يلاتلا لاثملاب حضوتي اذه لكو . ةيناثلاو ىلوألا نيتروصلا يف ميسقتلا دعاوق ءوض يف اهدارفأ

 يفف . مأل لاخو .بأل ةلاخ نعو مأل معو .بأل ةمعو «مأو بأل ةمع نع صخش تام

 .لاخلاو ةلاخلا يهو مألا ةبارقو .معلاو ةمعلا يهو بألا ةبارق :ةبارقلا نم ناعون ةلأسملا هذه

 نم (ناثلثلا) بألا ةبارقل ىطعيف .مألا ةبارقو .بألا ةبارق ؛ةدح ىلع ةبارق ةهج لك لماعتف

 .ةبارقلا ةوق يف نيفلتخم مهدجنف بألا ةبارق ىلإ رظنن مث .مألا ةبارقل (ثلثلا) ىطعيو «ةكرتلا
 نود نيثلثلا قحتستف .مألو بأل ةمعلا وه ىوقألاو «ةبارق ىوقألا وه نمل (ناثلثلا) ىطعيف

 لاخلا نم ىوقأ يهف ذ .بأل اهنوكل ةلاخلا وه ةبارق ىوقألا نأ دجنف مألا ةبارق ىلإ رظنن مث .اهريغ

 .ءيش لاخلل ىطعي الو (ثلثلا) ةلاخلا ىطعتف .مأل هنوكل

 ةدحاو نم رثكأ مأو بأل ةمعلا لدب ناك ول امك دحاو نم رثكأ ةبارق ىوقألا ناك ولو اذه

 اثانإو اروكذ ةبارق ىوقألا ناك ولو .نهنيب يواستلاب مسقي (نيثلثلا) نإف .مأو بأل تامع ثالثك
 ظح لثم ركذلل امهنيب مسقي (نيثلثلا) نإف .مأو بأل مع مأو .بأل ةمعلا عم ناك ول امك
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 :©448 عبارلا فئصلا نم يناثلا عونلا ثيروت :ًايناث - ند

 دالوأو ءاولزن نإو اثانإ وأ اوناك اروكذ مأل تيملا مامعأ دالوأ لمشي -انلق امك - عونلا اذهو

 وأ «نيوبأل تيملا مامعأ تانبو ءاولزن نإو امهدحأل وأ نيوبأل هتالاخو هلاوخأو تيملا تامع
 , 0 4ةةاولزن نإو مهئانبأ تانيو .بأل

 : يلاتلا وحنلا ىلع اهيف جردني امو مهتالاح بسح نوكي مهثيروت ةقيرطو

 :طقف دحاو دوجوملا :ىلوألا ةلاحلا 4

 0 ءقتارا اك ع اهلك عدلا رو رع لولا

 :ةجردلا ىف مهفالتخا عم مهددعت : ةيناثلا ةلاحلا هه

 تيحلا ني ةجرتا مهلولا» كيعلا وب برتلا هذوح ىف ميقااتلا عمادجاو نترك عمتطلا اذإو

 بألا ةهج نم « ىثنأ وأ ًاركذ ة هحرد برقألا ناك ء ءاوس اذهو . هلك ثاريملل هدذحو قحتسملا وه

 اظلخ ارناكوا «مألا ةهج نم ًاعيمج اوناك وأ « بألا ةهج نم ًاعيمج اوناك ءاوسو مألا ةهج نم وأ

 مع نبا تنيو .ةلاخ تنب نع تام ولف 5 ادعو برقألا ناك ء ءاوسو «نيتهجلا نم

 نبا ةلاخلا تنب عم ناك ولو .معلا نبا تنب نم ةجرد برقأ اهنأل ؛ةلاخلا تنبل هلك ثاريملاف

 تمسقل ىرخأ ةلاخ تنب ةلاخلا تنب عم ناك ولو .نييثنألا ظح لثم ركذلل امهل ثاريملاف «ةلاخ

 .تيملا نم برقلا ةجرد يف امهيواستل يواستلاب امهنيب ةكرتلا

 : ةيارقلا ةهجو ةجردلا يف مهداحتا عم مهددعت : : ةثلاثلا ةلاحلا 9 7 5

 اوناك نأب مهتبارق ةهج تدحتاو «تيملا نم مهبرق ةجرد توتساو دحاو نم رثكأ دجو اذإف
 وأ ةبارقلا ةوق يف اودحتي نأ امإ ةلاحلا هذه يف مهف .مألا ةبارق نم وأ .بألا ةبارق نم ًاعيمج

 وحنلا ىلع اهدارفأ ثيروت ةيفيك يف اهمكح ةروص لكلو .ناتروص ةلاحلا هذه يفف ءاهيف اوفلتخي

 : ىلاتلا

 :ةبارقلا ةوق يف مهفالتخا :ىلوألا ةروصلا - 617

 بألا ةبارق نم ًاعيمج اوناك نأب مهتبارق ةهج تدحتاو تيملا نم مهبرق ةجرد توتسا اذإف

 .17١2؟٠١1ر ةرقفلا (١:ةمىه) . 7١7-95١ص «ةيجارسلا حرش» )١5984(
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 وأ ءطقف بأل رخألا ضعبلاو .مأو بأل مهضعب ناك نأب ةبارقلا ةوق يف اوفلتخا نكلو .مألا وأ
 : نيلوق ىلع ةيفنحلا ءاهقف نيب فاللتخا ةروصلا هذه يفف طقف مأل

 :ةبارق ىوقألا مدقي :لوألا لوقلا 4_9

 .بأل ناك نمو .بأل هلصأ نمم ثاريملاب ىلوأ وهف نيوبأل هلصأ ناك نمف ءاذه ىلعو .ةبصع

 ةمع تنب نع تام اذإف .ةبصع دلو رخآلا نوكل رابتعا نود مأل هلصأ نمم ثاريملاب قحأ وهف

 ةمعلا) اهمأ تناك ولو ةبارق ىوقأ اهنأل ؛ ىلوألل اهلك ةكرتلا تناك بأل مع تنبو .ةقيقش

 .(بأل مع) ةبصع اهوبأ ناك نإو ةيناثلل ءيش الو .ماحرألا يوذ نم (ةقيقشلا

 : ةبصعلا دلو مّدقُي : يناثلا لوقلا 48 - 

 ىوقأ محرلا وذ ناك نإو .محرلا يذ دلو ىلع ةبصعلا دلو مَّدقُي : ةيفنحلا نم نورخآ لاقو

 معلا تنبل هلك ثاريملاف .بأل مع تنبو «ةقيقش ةمع تنب نع تام نمف ةبصعلا دلو نم ةبارق

 ةمعلا ةنبا نم ثاريملاب ىلوألا يه هتنبا نوكتف ,ةبصع وهو (بأل معلاب) هب يلدت اهنأل ؛بأل

 . ماحرألا تاوذ نم يهو (ةقيقشلا ةمعلاب) يلدت تنبلا هذه نأل ؛ةقيقشلا

 :لوألا لوقلا

 .ةبصع هنوك نم هب ىلدملا ةغيصب ال ةبارقلا ةوقب نوكي حيجرتلا وأ ميدقتلا نأب نولئاقلا

 ةمعلا تنبف «هريغ يف ىنعمل سيلو هيف ىنعمل نوكي امنإ رخآ ىلع ءيش حيجرت نأب نوجتحي
 اهتنباف .مألاو بألا نم تيملا ةمع اهمأ نأل ؛ ىلوألا ةبارق ةوقل بأل معلا ةنبأ ىلع حجرت ةقيقشلا

 ىنعمل اهانبجح اننأ كلذ ىنعم نإف بآل معلا تنب انبجح اذإف .بأل معلا ةئبا نم ةبارق ىوقأ

 .ةبصع .بأل معلا وهو هب يلدت يذلا نوك وهو اهريغ يف

 : يناثلا لوقلا ةجح 2-0

 نوجتحي «ةبارق ىوقأ محرلا وذ ناك نإو محرلا يذ دلو ىلع ةبصعلا دلو حيجرتب نولئاقلاو

 لصألا عرف ىلع حوجرملا لصألا عرف حيجرت كلذ نم مزلل محرلا يذ دلو انحجر ول اننأب
 ؛ةمعلا نود معلل اهلك ةكرتلا تناك بأل معو ةقيقش ةمع نع صخش تام اذإ هنأل ؛ حجارلا

 ريغ وهو هانركذ ام مزلل كلذ لعفن مل ول اننأل ؛ ةمعلا ةنبا ىلع معلا ةنبا ميدقت يغبنيف ةبصع هنأل

 : لوبقم
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 :ةبارقلا ةوق يف مهداحتا : ةيناثلا ةروصلا 5

 يفف «ةبارقلا ةهج يفو تيملا نم برقلا ةجرد يف مهئاوتسا عم مهتبارق ةوق ثدحتا اذإو
 : يتأي ام قفو ثيروتلا نوكي ةروصلا هذه

 :ةبصعلا دلول حيجرتلا أ

 يذ دلو ىلع مدقي ةبصعلا دلو نإف ءمحر يذ دلو مهضعبو ةبصع دلو مهضعب ناك اذإ

 اهنأل ؛بأل معلا تيبل ثاريملاب ىلوألاف .بأل ةمع ةنباو .بأل مع تنب نع تام ول امك محرلا

 . ةبصع دلو

 : حجرملا مدعل مهنادبأ ىلع ةمسقلا ب -2>-264

 نووتسي مهنإف ءمحر يذ دالوأ ًاعيمج اوناك وأ .تابصع دالوأ دالوأ عيمجلا ناك اذإ : ًايناث

 3 ءانانإ وأ ا يدع زاك ا متل 4 ةمسق ' ين اعيمج

 نباو 0 مع تنب نع تارا . ةدحاو ةوقبو ةبصع دلو امهيلك نأل ؛ةيوسلاب 7 ةكرتلاف
 مألا مع تنبل نوكيف نييثنألا ظح لثم ركذلل امهيلع ةكرتلاو ءمحر يذ دلو امهالكف مأل ةمع

 . ناثلثلا مألا ةمع نبالو «ثلثلا

 : ةبارقلاب فالتخالاو برقلاب داحتالا عم مهددعت :ةعبارلا ةلاحلا 76

 نأب مهتبارق ةهج تفلتخا نكلو تيملا نم مهبرق ةجرد تدحتاو دحاو نم رثكأ اوناك اذإو
 (ناثلثلا) ىطعي ةلاحلا هذه يفف .مألا ةهج نم رخآلا ضعبلاو ءبألا ةهج نم مهضعب ناك
 مهرابتعاب هدارفأ نيب , اميف مسقي قيرف لك باصأ امو ءمألا ةبارقل (ثلثلا) ىطعيو .بألا ةبارقل

 ةجردو .ةدحاولا ةبارقلا يوذ ىلع ةكرتلا ميسقت ةث طباوض قفو بألا ةبارق يه ةدحاو ةبارق ةهج نم

 . اهانركذ يتلاو .ةدحاولا برقلا

 يهو بألا ةبارقل تيطعأ ,قيقش لاخ تنبو ؛مأل مع تنب نع صخش تامول ءاذه ىلعو
 ةمع تنب نع تام ولو .ثلثلا (لاخ تنب يهو) مألا ةبارقل تيطعأو .ناثلثلا (مأل مع تنب)

 يطعأو .(ناثلثلا) بألا ةبارقل يطعأ .بأل لاخ نباو «ةقيقش ةلاخ تنبو .مأل مع نباو .بأل

 نم ةبارق ىوقأ اهنأل ؛(نيثلثلا) بألا ةبارق نم يهو بأل 75 تنب ذخأتو ,(ثلثلا) مألا ةبارقل
 .بأل لاخلا نبا نم ةبارق ىوقأ اهنأل ؛(ثلثلا) ةقيقشلا ةلاخلا تنب ذخأتو .مأل معلا نبا
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 2:09 عيارلا فئصلا نم سماخلاو ثلاثلا عونلا ثيروت :ًاثلاث 5

 يبأ مامعأ :مه «ةيفنحلا بيترت بسحو لبق نم انيب امك «عبارلا فنصلا نم ثلاثلا عونلا

 اهتالاخو اهلاوخأو اهتامعو تيملا مأ مامعأو .امهدحأل وأ ,نيوبأل هتالاخو هتامعو «مأل تيملا

 .(امهتلوؤخو تيملا يوبأ ةمومع :هلصاحو) .امهدحأل وأ «نيوبأل

 امهلاوخأو امهتامعو تيملا مأ يبأ مامعأو . مأل تيملا يبأ يبأ مامعأ :مه سماخلا عونلاو

 امهتالاخو امهلاوخأو امهتامعو هيبأ مأو ,تيملا مأ مأ مامعأو .مأل وأ .بأل وأ «نيوبأل امهتالاخو

 .(امهتلوؤخو تيملا يَّدج ةمومع هلصاحو) مأل وأ .بأل وأ .نيوبأل

 : مهثيروت طباوضو دعاوق - 17

 .اهلك ةكرتلا قحتسا دحأ هعم دجوي ملف مهدحأ درفنا نإ -أ

 ثاريملاب ىلوألا ناك تيملا نم مهبرق تاجرد تفلتخاو مهنم دحاو نم رثكأ دجو نإ - ب

 بناج نم وأ بألا ةبارق بناج نم ناك ءاوس يأ .ناك ةهج ةيأ نم تيملا ىلإ ةجرد مهبرقأ
 . مألا ةبارق

 مهنم ثاريملاب ىلوألاف ةدحاو تيملا نم برق ةجردو «ةدحاو ةبارق ةهج نم اوناك نإ -ج

 ةثونألاو ةروكذلا رابتعا عم مهنادبأ ىلع ةكرتلا تمسق ةبارقلا ةوق يف اووتسا نإو .ةبارق مهاوقأ

 . ىثنألا فعض ركذلا قحتسي ثيح مهيف

 ىطعيو «ناثلثلا بألا ةبارقل ىطعيف .برقلا ةجرد داحتا عم ةبارقلا ةهج تفلتخا نإ د

 قحتسيف ةدحاو ةهج نم مهرابتعاب هدارفأ ىلع قيرف لك بيصن مسقيو .ثلثلا مألا ةبارقل
 عم مهنادبأ ىلع مسقو «ثاريملا يف اوكرتشا ةبارقلا ةوق يف اوواست نإف «ةبارق مهاوقأ ثاريملا
 . ةثونألاو ةروكذلا ةظحالم

 24589 عبارلا فئصلا نم سداسلاو عبارلا عونلا ثيروت 2-4

 تانبو «اولزن نإو تيملا يوبأ ةلوؤخو ةمومع دالوأ يأ ثلاثلا عونلا دالوأ مه : عبارلا عونلا

 مهنإ يأ) اولزن نإو اوركذ نم دالوأو ءاولزن نإو مهئانبأ تانبو .بأل وأ نيوبأل تيملا يبأ مامعأ '

 .(امهتلوؤخو تيملا يوبأ ةمومعل ةبصعلا ريغ عورفلا

 )١4985( ؟ص «ةيجارسلا حرش» 7٠١ .

 )/١5441( ؟ص «ةيجارسلا حرش»  2٠١ص .فولخم نينسح دمحم خيشلل «ثيراوملا» ١74-١76 .

 "هوة



 يبأ يبأ مامعأ تانبو ءاولزن نإو سماخلا عونلا يف اوركذ نم دالوأ مه : سداسلا عونلاو

 اهلصاحو) اذكهو ءاولزن إو نركذ نم دالوأو ءاولزن دإو مهئانبأ تانبو ,بأل وأ  نيوبأل تيملا

 .(امهتلوؤخو تيملا يّدج ةمومعل ةبصعلا ريغ عورفلا

 : مهثيروت يف ةدعاقلا 2-8

 ناك ثاريملا يف همحازي نم هعم دجوي ملو نيعونلا نيذه دحأ نم طقف دحاو دجو اذإ أ

 .هل هلك ثاريملا

 يه مهثيروت يف ةدعاقلاف ءامهدحأ نم وأ نيعونلا نيذه نم دحاو نم رثكأ دجو اذإ - ب

 .لوألا فنصلا نم يناثلا عونلا ثيروت يف هانيب ام

 ثراإلا تاهج ددعتب ماحرألا يوذ ثيروت

 نيتدجك ربتعت له نيتبارقلا تاذ ةدجلا ثاريم ىف دمحمو فسوي ىبأ فالتخا انركذ

 ربتعت مأ ةّدجلا ضرف نم نيمهس قحتستف مألا ةهج نم ىرخألاو .بألا ةهج نم امهادحإ

 ؟ةدحاولا ةبارقلا تاذ ةّدجلا نيبو اهنيب قرف ال نأو .رابتعالا اذه ىلع اهبيصن اهلو ةدحاو ةّدج

 مامإلاو «ةدحاولا ةبارقلا تاذ ةّدجلاك نيتبارقلا تاذ ةّدجلا ربتعي هللا همحر - فسوي وبأ

 01480 برجك اهثروي / 7

 يف ةبارقلا ةهج تددعت اذإ ماحرألا يوذ ثيروت يف دمحمو فسوي وبأ فلتخا كلذكو

 ؟ةدحاو ةهجب ثري مأ نيتهجلاب ثري له مهدحأ

 .ةدحاو ةثارو ةهج هيف نم ثروي امك هيف ةبارقلا تاهج ددعت

 .اهب ثيروتلاو تاهجلا ددعت رابتعا ىف هبهذم ىلع ىرج دمحم مامإلاو

 تاهجلا ددعت ماحرألا يوذ يف ربتعي هنأ فسوي يبأ نع رهنلا ءارو اميف ةيفنحلا ءاهقف ىورو

 فسوي ىبأ نع .«يورملا اذه نع ىسخرسلا مامإلا لاقو .تاهجلا هذه لكب محرلا اذ ثرويف

 ددعتب ةحيحصلا ةّدجلا ثيروت مدع يف فسوي يبأ لوق نيب قرفلا هجو نّيبو .حيحصلا وه هنأب

 يسخرسلا لاقف .ماحرألا يوذ ثيروت يف تاهجلا ددعت رابتعا يف هلوق نيبو اهتبارق تاهج

 )١55484( ةرقفلا و١7 5(.
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 «نهتضيرف دادزت ال تاهجلا ددعتبو .ةيضرفلاب تادجلا ثاريم يف قاقحتسالا نأ ةدحاو ةبارقب

 يأ انه امأف .ةدحاول نيتهجلا عامتجا ربتعي الف . ءاوس تاددعتملاو نهنم ةدحاولا تناك اذإف

 .ةبوصعلا ةقيقحب قاقحتسالا ربتعيف ةبوصعلا ىنعمب ثراإلا قاقحتساف - ماحرألا يوذ ثيروت

 حيجرتللف «ىرخأ ةرات قاقحتساللو ةرات حيجرتلل ًاعيمج تاهجلا ربتعت ةبوصعلا ةقيقح يف وهو
 ناببسلا ربتعي هنإف مع نبا ناك اذإ مأل خالاك قاقحتساللو .بأل ةوخألا عم .مأو بأل ةوخألاك

 انهف .قاقحتسالل هقح يف ناببسلا ربتعي اعف ناك اذإ معلا نبا كلذكو .قاقحتسالا ةهج يف

 ,(145459(ناببسلا ربتعي - ماحرألا يوذ ثيروت يف قَد يف

 امهادحإل ناتنبا لجرل ناك نأب هتنبا نبا ةنبا ًاضيأ يهو هتنبا ةنبا ةنبا كرتو صخش تام ولف
 ةنبا ةنبا : يه ةدولوملا ةنبالا هذهف «ةنبا امهنيب تدلوف ةنبالا نبالا جوزتف «نبا ىرخأللو «ةنبا

 ناتبارق اهل يتلل ًاثالثأ ةكرتلا مسقت :فسوي يبأ لوق ىلعف .هتنبا نبا ةنبا ًاضيأ يهو ءّدجلا ةنبا
 نبا ةنباو ,ىرخأ ةنبا ةنبا ةنباو «ةنبا ةنبا ةنبا كرت هنأكف نيصخش ىنعم يف اهنأل ؛ةكرتلا اثلث
 , 0156 *)ةا

 رشع يداحلا بلطملا

 ةثرولا نم ةعباسلا ةبترملا

 (ةالاوملا ىلوم)

 :(0455(ةالاوملا ىلوم)ب دوصقملا ١

 ينع عفدت يأ دين اذإ ينع لقعتو .تم اذإ ينثرت يالوم تنأ :رخآل صخش لاق اذإ

 امك (ماللا رسكب) يلاوملا : لوألا يمس , كلذ تلبق :رخآلا لاقو .- اهبجوي ام تبكترا اذإ ةيدلا

 تام اذإف . ىلوملا وأ ىلعألا ىمسي امك (ماللا حتفب) ىلاوملا : يناثلا يمسو .ىندألا ىمسي
 .ةالاوملا دقعب ثيروتلل ةبولطملا طورشلا ترفاوت اذإ هتوم دعب هتبصع وأ . ىلعألا هثرو ىندألا

 )١55488( جا «. يسخرسلل «طوسبملا» ص١6 .

 ىلع رهنلا ءارو اميف ةيفنحلا ءاهقف هنع هاور يذلا فسوي يبأ لوق ىلع اذهو . ١9 ص 0١ج «طوسبملا» )١1544(

 . حيحصلا وه هنأ هنع لاقو يسخرسلا مامإلا هركذ ام

 )491١:١( «يرانفلا ةيشاح »و «ةيجارسلا حرش» الك 5-ا!/"7؟ ص كج «راتحملا درو راتخملا ردلا» ص6٠١-؟ه,

 ."١ص .فولخم خيشلل «ثيراوملا»

 6ك



 هنم قحأ وه نم كانه نكي مل اذإ رخآلا امهنم لك ثريف نيبناجلا نم ةالاوملا نوكت دقو
 . ثرآلاب

 ةالاوملا ىلوم ةبترم اولعجو «ثرالل ًاببس هوربتعاو ةالاوملا ءالوب ةيفنحلا ذخأ دقو 7 0

 مكاميأ َتَدَقَع َنيذّلاو» : ىلاعت هلوقب تباث ةالاوملا ءالوب ثرإلا نأب مهبهذمل اوجتحاو

 لبق هب ثراوتلا نم هيلع اوناك امل مالسإلا رارقإب ناك هب ثيروتلا نأو 4 مُهَبيصن مهوتاف
 مهضعب ماحرألا ولوأو» : ىلاعت هلوقب خسني مل ثرإلل  ةالاوملا ءالو - ببسلا اذه نأو «مالسإلا

 , 04159هاحرألا يوذ نع هتبتر ترخأت امنإو هللا باتك يف ضعبب ىلوأ

 جتحا يتلا ةميركلا ةيآلا نأل ؟ةالاوملا ءالوب رراوللا خسن ىلإ روهمجلا بهذو ١77377

 : ةميركلا ةيآلا اهتخسن 4ْمُهَببِصَن مُمونآف مكئاميأ ْتَدَقَع َنيذّلاو» : يباع ارب يور حملا ب

 , 013504 باتك يف ٍضعبب ىلوأ مهُضعب ب ماحرألا ولواو»

 رشع يناثلا بلطملا

 (ريغلا ىلع بسنلاب هل رقملا)

 : هفي رعت - ١315©

 ءرقملا سفن ىلع ال هريغ ىلع بسنب رخآل ثروملا رقي نأ وه :ريغلا ىلع بسنلاب هل رقما
 هل ٌرقملا بسن ليمحت نمضتي رارقإلا اذهف . يخأ تنأ ين ل

 .بأآلا ىلع بسنلاب رارقإ ةوخألاب رارقإلا نأل ؛(ّرقملا يبأ يأ) بألا ىلع يأ ؛ريغلا ىلع
 :هل ٌَرقملا ثيروت طورش -2ه

ةالاوملا ىلوم نع ثرآإلا يف رخؤم هل رقملا
يتأي ام يه طورش ةلمج هثيروتل طرتشيو «

 004445 

 .ءاسنلا ةروس يف « . . . مكناميأ تدقع نيذلاو» : ةياو ءالا/-/ه ص «7ج .صاصجلل «نارقلا ماكحأ» )١5447(

 . 775 اهمقرو ءءاسنلا ةروس يف 4 . . .ماحرألا ولوأوإ :ةيآو 2*# اهمقرو

 ."81ص ."ج «ينغملا» )١159445(

 )١4444( ,فولخم دمحم نينسح خيشلل «ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ثيراوملا» .١٠صص «ةيجارسلا حرش» ص١47 .
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 رثخا نحف نم يبسلا فورعم ناكل هنأل '«ةيسلا:لوهدم يستلاب هل فحل توك نأ الوأ
 .ليوحتلا لبقي ال بسنلا نأل ًالطاب رارقإلا ناك

 ةصاخ رقملا سفن ىلع رارقإلا ناك ول هنأل ؛ريغلا ىلع بسنلا ليمحت هيف رارقإلا نوكي نأ :ايناث

 رقملا نم هل ٌرقملا بسن تبثو رارقإلا مصل رارقإلا طورش ترفاوتو - ينبا وه لاق ول امك -
 . ةثرولا رئاسك هل رقملا هثروو

 ٌدقملا رارقإ ربتعي ال ةلاحلا هذه ىف نآل ؛ ةيعرش ةنّيبب ريغلا نم هل ٌرقملا بسن تبثي ال نأ :ًاثلاث

 لثمل هلثم دلوي نمم هل رقملا ناك اذإ هنأل ؛رقملا هيلإ هبسن نم لثمل هل ٌرقملا لثم دلوي نأ :ًاعبار
 . لقعلاو ةدهاشملا ليلدب هيف هبذكل ًالطاب رارقإلا ناك رقملا هيلإ هبسن نم

 .ٌرقملا بذك روهظ كلذ ىنعمف هبّذك اذإ هنأل ؛هرارقإ يف ّرقملا هل ٌرقملا بّذكي ال نأ :ًاسماخ

 ٌرقُملا هقدص ولو هرارقإ لطبل هرارقإ نع عجر ول هنأل ؛هرارقإ ىلع ًاًرصم ٌرقملا تومي نأ :ًاسداس
 .رقملا ةافو دعب ثرإلا هيلع بترتي الف هجو نم ةيصو ربتعي رارقإلا اذه نأل هل

 ؛لاملا عيمج نوقحتسي ةمدقتملا قاقحتسالا بتارم باحصأ نم ةئرو ٌرقملل نوكي ال نأ : اعنا

 . ةثرولا ىقاب هيلع دري ال نيجوزلا دحأ نأل ؛ثاريملا نم

 :رارقإلا اذهب ثيروتلا يف فالتخالا 65

 .ةروكذملا طورشلا هيف تعمتجا اذإ ًاثراو ريغلا ىلع بسنلاب هل ٌرقملا ةيفنحلا ربتعا

 «بسنلاب :نيئيشب رقي رارقإلا اذهب ٌرقملا نأل ؛كلذو ءالصأ ًاثراو ريصي ال : يعفاشلا دنعو
 رارقإلاو «هريغ ىلع هبسن ليمحت هيف نأل لطاب بسنلاب هرارقإ نكلو .ثرإلاب لاملا قاقحتسابو

 نكي مل اذإ هريغ ىلإ هزواجتي ال هنأل ؛احيحص لاملاب هرارقإ ىقبيو . عمست الف ىوعد ريغلا ىلع

 ,(1145565فورعم ثراو هل

 عيمجل زئاح رقملل ثراو كانه ناك نإ ٌرقملا هل ٌرقملا ثري ال :ةيكلاملا دنعو 2-3 51/
 ناك وأ ءالصأ ثراو هل نكي مل نأب ةكرتلا عيمج زوحي ثراو هل نكي مل نإف .بأل خألاك ةكرتلا

 )١5446( «ةيجارسلا حرش» ص٠١ .
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 عيمج ثري ةلاحلا هذه يف هل رقملا نإف ,ضورفلا باحصأ نم ةكرتلا لك زئاح ريغ ثراو هل

 لك زوحي ال ضرف وذ كانه ناك نإ ةكرتلا نم يقابلا ثري وأ «ثراو رقملل نكي مل نإ ةكرتلا

 , 30455 50ةكرتلا

 ةكرتلل نيقحتسملا نم ةعساتلا ةبترملا

 (- ةكرتلا - لاملا عيمجب هل ىصوملا)

 :لاملا عيمج هل ىصوملا قحتسي ىتم 24

 :ةيفنحلا بهذم :ًالوأ

 دحأ دجو وأ ةقباسلا بتارملا و يف قاقحتسالا لهأ نم دحأ دجوي مل اذإ

 دحأ ضرف دعب اهنم يقابلا وأ ةكرتلا لك قحتسي هنإف «لاملا عيمجب هل ّىصوم دجوو نيجوزلا

 راو هرابتعاب سبيلو هل ىصوم هرابتعاب ةيصولا هذه بجومب , نيجوزلا

 0 ةيصولا نم عنملا نأل .ثلثلا ىلع داز امب ةيصولا تزاج امنإو

 قرغتسا وأ د ل هسا م 0

 001 رمل نال كارل ب ل سلا

 :ةيعفاشلا بهذم :ًايناث - 1

 :نيملسملل' اكرإ هرامغات لادلا فين يقابلاو ,ثلثلا هل ىصوملا ىطعي :ةيعفاشلا دنعو

 نوملسملاو «ةكرتلا نم يقابلا اذه ملست يف مهنع بونيو نيملسملا لثمي يذلا وه لاملا تيبو
 نيثراو ريغ مهنأل ؛ةمذلا لهأ ًائيش هنم قحتسي ال نكلو .ءاوس لاملا ذه نم قاقحتسالا يف

 قحتسي هل ىصوملا نإف .هلام عيمجب ىصوأو هل ثراو الو تام اذإ يمذلا امأ .نيدلا فالتخال

 , 0455اثرإ ال ًاعيف هرابتعاب لاملا تيب يف عضوي يقابلاو «ةكرتلا ثلث

 )١5445( .؟7ج («يواصلا ةيشاحدو ءريدردلل «ريغصلا حرشلا» ص1١95-/ا19.

 )١511970( «ةيجارسلا حرش» ص١١ .

 )١15444( ؛ص 27ج «جاتحملا ينغم»  .6٠«ةيجارسلا حرش» ص١١ .
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 :ةيكلاملا بهذم :ًاثلاث

 ثراو ال نمل ثلثلا نم رثكأب ةيصولا زاوج يف مهفالتخا امأو» :دهتجملا ةيادب» يف ءاج

 "لا . . يعازوألاو كلذ ريجي ل ًاكلام مامإلا نإف هل

 هقحتسي ام نأ وهو ينال بهذم لثم يكد كلام بهذم نأ كلذ نم مهفيو

 .ًاثرإ 0 هيف عضوي هن ( رهاظلاو ءلاملا تيب يف

  9-0١ةلباتحلا بهذم :ًاعبار :

 نمو» : يقرخلا مامإلا لاق دقف . يصوملل ثراو ال ثيح لاملا لكب ةيصولا ةلبانحلا زاجأ

 رصن يلبنحلا ةمادق نبا نكلو .ثلثلا الإ زوجي ال :ىرخأ ةياور دمحأ مامإلا نع يور دقو

 ةثرولا قح قلعتل ناك امنإ ثلثلا ىلع ةدايزلا نم عنملا نأ انلو» :لاقف يقرخلا مامإلا هلاق ام

 .«ّسانلا نوففكتي ةلاع مهعدت نأ نم ٌريخ ءاينغأ كتثرو عدت نإ كنإ» : لك يبنلا لوق ليلدب
 ١٠٠06«ةحصلا لاح هبشأف هلامب هقح قلعتي هل ثراو ال انهاهو

 عيمجب .ةيصولا نم عنمي ال ماحرألا يوذ دوجو نأ يلبنحلا يقرخلا مالك رهاظو 9- 5

 لخديف ءاثراو هل نأل ؛ةمادق نبا لوقي امك .هثلث نم رثكأب هتيصو ذفنت ال نأ لمتحيو .لاملا

 مهنألو . «سانلا نوففكتي ةلاع مهعدت نأ نم ٌريخ ءاينغأ كتثرو عدت نإ كنإ» |» : هك هلوق ىنعم يف

 تابصعلاو ضورفلا يوذ اوهبشأف .هتايح يف هتلص نوقحتسي امك .هتوم دعب هلام نوقحتسي ةثرو

 - ماحرألا يوذ ريغ يأ - مهريغ ميدقتو .مهقحل ةياعر ثلثلا نم رثكأب ةيصولا نم مهعنم يف

 نم رثكأب ةيصولا نم عنملا يف تابصعلاو ضورفلا باحصأل مهتاواسم عنمي ال مهيلع
 .0:**0ثلغلا

 )١4499( "17ج «دهتجملا ةيادب» ص581١ .

 )١60٠( «"ج «ينغملا» ص/ا٠١. )١16001( 7ص ."ج «ينغملا» ١١-١٠١8.
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 رشع عبارلا بلطملا

 ةكرتلل نيقحتسملا نم ةرشاعلا ةبترملا

 (لاملا تيب)

 :ةكرتلل لاملا تيب قاقحتسا فييكت 2-8

 :ةيفنحلا دنع : ًالوأ

 نإف ءاهانركذ يتلا ةقباسلا بتارملا باحصأ نم ةكرتلل نيقحتسملا نم دحأ دجوي مل اذإ

 ةكرت نأ كلذ ىلع لديو .ًاثوروم ًالام سيلو ًاعئاض الام اهرابتعاب لاملا تيب يف عضوت ةكرتلا

 ىلع لدي اذهف ,رافكلا نم نيملسملل ثاريم الو لاملا تيب يف عضوت هل ثراو ال يذلا يمذلا

 ىلع سيلو .هل كلام ال عئاض لام اهنأ ىلع لاملا تيب يف عضوت اهل ثراو ال يتلا ةكرتلا نأ

 نيب يوسي هنأ فييكتلا اذه ىلع ًاضيأ لديو .لاملا تيب مهلثمي نيذلا نيملسملل ثرإ اهنأ
 ةكرتلا عضو دعب دلوي نمل هنم ىطعيو .لاملا كلذ نم ةيطعلا يف نيملسملا نم ىثنألاو ركذلا

 , 006 005لاملا تيب ىف

 : ةيعفاشلا بهذم :ًايئاث 4

 تابصعلا دعبو ضورفلا باحصأ دعب ًاثراو هرابتعاب لاملا تيب ةبترم يتأت :ةيعفاشلا دنع
 دعب اهنم لضف ام وأ اهلك ةكرتلا نإف .مهنم دحاو دجوي مل نإف :اولاق دقف «ةيببسلاو ةيبسنلا
 ثري الو ءضورفلا باحصأ ىلع مهدنع يقابلا ّدرُي الف ءاثرإ لاملا تيب ىلإ ضورفلا باحصأ
 مدقم لاملا تيب نأل ؛طقف نيجوزلا دحأ دوجو دنع وأ ءضورفلا باحصأ دقف دنع ماحرألا ولوأ

 يف هفرصي لداع مامإب لاملا تيب رمأ مظتنا ءاوس اذهو .ماحرألا يوذ ىلعو درلا باحصأ ىلع

 اومدعي مل نوملسملاو .مهقوقح مهل ٍيفوتسمو رظان مامإلاو .نيملسملل ثرإلا نأل ال مأ هتهج.
 .ثرإلا يف مهقح طوقس كلذ بجوي ملف .مهقوقح مهل يفوتسملا مدع امنإو

 مامإلا نوكل لاملا تيب رمأ مظتني مل اذإ هنأب ةيعفاشلا نم نيرخأتملا روهمج ىتفأ نكلو

 ةبارقلا يه درلا ةلع نأل ؛ نيجوزلا ريغ ضورفلا باحصأ ىلع ٌدرُي ةكرتلا نم يقابلا نإف لداع ريغ

 .نيجوزلا يف ةدوقفم يهو

 .ه9-ه8ص «يرانفلا ةيشاحوو (ةيجارسلا حرشا» ه٠

 "ا



 نم يقابلا نأل ؛لاملا تيب رمأ ماظتنا مدع دنع ةيبسنلا ضورفلا باحصأ ىلع درلا امأو

 تنيعت نيتهجلا ىدحإ ترذعت اذإف .قافتالاب لاملا تيبل وأ مهل نوكي نأ امإ ةكرتلا

 , 00: :”ىرحخألا

 ١6 - ةيكلاملا بهذم :ًاثلاث :

 دري الف «ةيببسلاو ةيبسنلا تابصعلاو ضورفلا باحصأ دعب لاملا تيب ةبترم :ةيكلاملا دنع

 يأ  ءالولا وذف» :مهبيترتو ةثرولا دادعت يف اولاق دقف «ةبوصعلا ةهج ىلع ائراو هرابتعاب لاملا
 تيب ةبوصعلاب ثرإلا يف هيلي مث :يأ لاملا تيبف .هتبصعف ىثنأ وأ ناك اركذ  قتعملا

 , 305 9«لاملا

 عم نكي ملو ًامظتنم نكي مل اذإ لاملا تيب نأ ةيكلاملا نم نورخأتملا هدمتعا يذلا نكلو
 «ضورفلا باحصأ ىلع دري لب لاملا تيب يف عضوي ال يقابلا نإف ( ةبصع ضورفلا باحصأ

 . 36 *ماحرألا يوذ ىلإ لوؤي اهنم يقابلا وأ ةكرتلا نإف .نيجوزلا دحأ دجو وأ اودجوي مل نإف

 : ةلباتحلا بهذم :ًاعبار 9-5

 26: كلام ال ًاعئاض الام ةكرتلا هذه رابتعاب امنإو ًاثراو هرابتعاب سيل

 (نيببسب) نيفصوب ثرإإلا

 :نيفصوب ثرالاب دوصقملا /1- 

 هتقالع يف ثرالل ناببس هيف وأ ناتفص ثراولل نوكي نأ ثرإلا نم عونلا اذهب دوصقملا

 وذ ثراو اهيلإ ةبسنلاب وهف ءًاضيأ اهمع نبا وهو ةأرمال ًاجوز ناك ول امك هثري يذلا تيملاب
 : نيتفص

 .الا ص 27ج «جاتحملا ينغم» )16٠١3(

 0 187 ص , ؟ج «يواصلا ةيشاحوو ءريدردلل «ريغصلا حرشلا» 2( (54 ٠

 . 487ص «,؟ج «يواصلا ةيشاحوو .ريدردلل «ريغصلا حرشلا» )16٠١6(

 .41-84 ٠ص «- هللا ةمحر  ةرهز يبأ دمحم انذاتسأل «ثيراوملاو تاكرتلا ماكحأ» )١16٠١(
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 .ةيجوزلا ةفصب اهثري وهف ءجوز هنأ :(ىلوألا)

 .اهمع نبا هنأل ةمومعلا ةهج نم اهتبصع وهف ةبوصعلا ةفص هل :.(ةيناثلاو)

 .نايبسلا ناذه هيف ماق دقو .ثرإلل بيس ةبوصعلاو .ثرإلل ببس ةيجوزلا ةفصو

 ؟- نيببسب يأ  نيفصوب صخشلا ثري له -4

 : ىلي اميف امهركذن ءاهقفلل نالوق ؟طقف امهنم

 نبا يف امك ثراولا مسا ددعت ىضتقا نإ ثرإلا ببس ددعت نإ :لوألا لوقلا 98

 ددعت ضتقي مل اذإو ءاهددعت ردقب ثرإلا قاقحتسا ددعتل ًايضفم كلذ ناك ةافوتملا جوز وه مع

 ةّدجلاف ءاذه ىلعو «ثرالل دحاولا ببسلا مكح يف كلذ نإف ثراولا مسا ددعت ثرإلا ببس

 ثرإلا ةهج ددعت ضتقي ملو ,(ةّدج) ىمست بألا نأ مأ اضيأ ىهو ءمألا مأ مأك نيتبارقلا تاذ

 ةدجك الإ ثرت الف .ةدحاولا ةبارقلا تاذ ةدجلاك .طقف ةدج ىمست تيقب ذإ ءاهمسا ددعت اهيف

 ةّدجلا ضرف نامستقت امهنإف .بألا مأ مأك ةدحاو ةبارق تاذ ةّدج اهعم تعمتجا ول ىتح ةدحاو

 . ةيوسلاب امهنيب

 وهو هيف ثاريملا ببس ددعت نإف .ةافوتملا جوز وهو مع نبا ناك اذإ ثراولا فاللخب اذهو

 نيذهب ثريف ءاهجوزو ةافوتملا مع نبا وه لاقيف .هيف مسالا ددعت ىضتقا ةبوصعلاو ةيجوزلا

 .20فسوي يبأ لوق اذهو «نيببسلا نيذهب وأ نيفصولا
  ةفينح يبأ لوق نأ ةيعفاشلا ءاهقف نم ىشاشلا نع «ةيجارسلا حرش» بحاص لقن دقو

 , 8":06فسوي ىبأ لوقك - ىلاعت هللا مهمحر  يعفاشلاو .كلامو

 نيتبارقلا تاذ ةّدجلاف «نييبسلاب وأ نيفصولاب صخشلا ثري . معن : يناثلا لوقلا

 .ةبوصعلابو «ةيجوزلاب : نيفصولاب ثري ثيح «ةافوتملل جوز وهو معلا نبا ثري امك امهب ثرت

 . ةيفنحلا نم رفزو دمحم لوق اذهو

 نم ناببس نيصخش يف عمتجا اذإف هبابسأ رابتعاب ثرإلا قاقحتسا نأ لوقلا اذهل ةجحلاو

 ددعتم ىنعملا ثيح نمو دحاو ةروصلا ثيح نم هنأل ؛ءامهب هئيروت بجو ثاريملا بابسأ

 فصنلا قحتسيف ةيجوزلاب اهثري ةافوتملا مع نبا وه يذلا جوزلاك اعم نيببسلاب .ثرإلا قحتسيف

 )١16٠01( 0ا/ص ةةيجارسلا حرشد (١٠6١م4) . اله ص ؛ةيجارسلا حرش» .
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 ةكرتلا فصن وهو يقابلا قحتسيف اهمع نبا هنأل ؛ ةبوصعلاب اهثريو ءاهعم ثراو دوجو مدعل

 , 010 ى) لاب

 فاشك» يف ءاج دقف «رفزو دمحم بهذمك لبنح نب دمحأ مامإلا بهذمو 20١-

 ةدحاو ةبارق تاذ ىرخأ ةدج عم نيتبارق تاذ ةَّدج تعمتجا نإو» :(ةلبانحلا هقف ىف «عانقلا

 ةبارقلا تاذ 00 0 ةدجلا م 0 الث .- نيتبارقلا تاذل أ اهلف

 0 ا اذإ مع ا امهنم ةدحاو لكب ثرت نأ بجاوف « هريغ

 ؛ مألا ةبارقو .بألا ةبارق :نيتبارقلاب ثري ال هنأ ثيح  نيوبأل خألا ةلاح ةلاحلا هذه تقرافو

 هم ماو هنو ثرآلاو حيجرتلا نيب عمجي الف ءبأل خألا ىلع مألاو بألا نم هتبارقب حجر هنأل

 نأ يغبني يأ - انيمح انهن لكل أ يغبني الو «رخآلا ىفتنا امهدحأ دجو اذإف اهب ثيروتلاو

 ,230603(امهب ثيروتلا تبثيف حيجرتلا ىفتنا دق انهاهو - ثرإلاو حيجرتلا : نانثالا لمهي ال

 نب دمحمو , حلاص نب , نسحلاو مدا نب نب ىيحي لوق اذهو :لوقلا اذه نع ةمادق نبا لاقو

 ا ١١كيرشو «رفزو دايز نب نسحلاو «نسحلا

 رشع سداسلا بلطملا

 ريدقتلاب ثرآلا

 :ريدقتلاب ثرالاب دوصقملا 05

 ةروكذلا هيف ردقن وأ .هثروم ةافو دنع ةايحلا ةفص ثراولا ىف ردقن اننأ ريدقتلاب ثرإلاب ديرن

 يف يضمن مث .دحاو تقو يف هثروم تومو هتوم ردقن وأ .هبسن ءافتنا هيف ردقن وأ .ةثونألا وأ

 . ةثرولا ىف وأ ثراولا ىف هانردقام ءوض ىف ةثرولا ةبصنأ نايب

 ضعب يف ريسألاو .دوقفملاو ,لمحلا :مه مهثروم ةافو دنع ةايحلا مهيف ردقن نيذلاو

 .تاللاحلا

 )١16٠١9( ها/ص «ةيجارسلا حرش» . )4 )160٠١ص 37ج «عانقلا فاشكد 66.

 )١16011( «"5ج «ينغملا» ص35١١.
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 ىقرحلاو ىقرغلا مه دحاو تقو يف يأ - ةيوس مهيثروم تومو مهتوم ردقن نيذلاو
 .- مهوحنو

 :ثحبلا جهنم -

 اذه مسقن .مهثيروت يف ظحالت يتلا طباوضلاو مهثيروت ةيفيك نايبلو هانركذ ام ءوض يفو
 : يلاتلا وحنلا ىلع عورف ىلإ بلطملا

 .لمحلا ثاريم :لوألا عرفلا

 .دوقفملا ثاريم : يناثلا عرفلا

 .ريسألا ثاريم :ثلاثلا عرفلا

 . ىثنخلا ثاريم : عبارلا عرفلا

 . مهوحنو ىقرغلا ثاريم :سماخلا عرفلا

 .ناعللا دلو ثاريم :سداسلا عرفلا

 . ىنزلا دلو ثاريم : عباسلا عرفلا

 لوألا عرفلا

  2. ©2١44لمحلا فيرعت :

 .20:59لامحأ عمجلاو .ةرجش ىلع وأ نطب يف ناك ام :ةغللا يف لمحلا

 ,00:5دزو نم ةأرملا نطب يف ام هب داري - لمحلا ثاريم  انثحب يفو

 :لمحلا ثيروت طورش

 :ناطرش لمحلا ثيروتل طرتشي

 . هثروم توم تقو ادوجوم نوكي نأ :(لوألا)

 )6 )162١١9ص .١ج «طيسولا مجعملا» ؟ة١.

 )*١16١١( ه 88ص .ء”جف« انقلا فاشكد .

 اا



 001 دلوي : (ىناثلا)

 :ثروملا توم تقو ًادوجوم نوكي نأ :لوألا طرشلا -(|66ه

 ةثارولا نأل ؛ طرشلا اذه طرتشا امنإو «هثروم توم تقو ًادوجوم نوكي نأ لوألا طرشلا :انلق
 ةفالخلا تاجرد ىندأف ءدحأ نع ًافلخ نوكي نأ روصتي ال مودعملاو .تيملا نع ةفالخ
 , 235" ١©دوجولا

 دب الف .ءاهيف دلوي يتلا ةدملاب ثروملا ةافو تقو همأ نطب يف لمحلا دوجو ىلع لدتسيو

 نطب ىف هدوجو ىلع اليلد ةدملا هذه ىف هذه هتدالو تناك اهيف دلو اذإ ىتلا لمحلا ةدم نايب نم
 ٠ . هثروم ةافو تقو همأ

 : لمحلا ةدم 5

 هدوجو ىلع اهيف هتدالوب لدتسي ةدم يف دلوي نأ لمحلا ثيروت يف لوألا طرشلا نإ :انلق

 .ءاهقفلا نيب فاللخ الب رهشأ ةتس اهلقأو . لمحلا ةدم ىه ةدملا هذهو .هثروم توم تفقو

 ةلبانحلا دنعو ,رهشأ ةعست ةيرهاظلا دنعو .ناتنس ةيفنحلا دنعف :فالتخا هيفف اهرثكأ امأ

 . لاوقألا هذه نم حجارلا انّيبو لبق نم كلذ انلصف دقو كلذ نم رثكأ ةيعفاشلاو

 تدلوف لماح ةجوز نع تام نأب تيملا نم لمحلا ناك نإف .مدقت ام ىلع ءانبو 7 07

 تشي ثراآلاف ,”لاهتنع ءاضقناب توقأ دق نكت ملو .هتوم تقو نم اهنم لقأ وأ لمحلا ةدم رثكأل

 ققحتم - هثاريمل طرش وهو  توملا تقو همأ نطب ىف دلولا دوجو نأل ؛ايح دلو اذإ لمحلا اذهل

 .ثروملا توم تقو نم لمحلا ةدم لالخ هتدالو ليلدب

 اذإ ثاريم لمحلا اذهل تبثي الف «ثروملا توم تقو نم لمحلا ةدم رثكأل هتدلو اذإ نكلو

 «ثروملا ةافو دعب ناك هقولع نأ ىلع ليلد لمحلا ةدم ىصقأ لعب هتدالو نأل ؛ًايح همأ هتدلو

 . ثاريم الو هل بسن الف

 ءاضقنا هيف روصتي تقو ىضم دعب اهتدع ءاضقناب لمحلا ةدم ىف ةأرملا ترقأ اذإ كلذكو

 اهتدع ءاضقناب اهرارقإب هنأل ؛؟تيملا نم ثري ال هنإف .ةدملا كلت ىف دلولاب تءاج مث .ةدعلا

 ,26:3تيملا نم نكي مل لمحلا نأ فشكنا

 ) )165١١54الج ء. يسخرسلل «طوسبملا»(6١١16١) .ها١ص ال٠ ج « يسخرسلل «طوسبملا» ص6١.

 ١1 38ص اج «جاتحملا ينغم» 2ه84 ص .7ج «عانقلا فاشكو ,.7١7-60١15ص «ةيجارسلا حرش» .
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 هتثرو نم امهريغ وأ هدج وأ هيبأ ةأرما كرت نأب ئفوتملا ريغ نم لمحلا ناك نإو 94

 اذهو .ثروملا توم تقو نم رهشأ ةتس هقح ىف لمحلا ةدم رثكأف ,ةمئاق ةيجورلاو لماح ىهو

 تابثإ ةرورضل هقح ىف ةربتعملا ىه لمحلا ةدم رثكأ نإف ,ثروملا نم لمحلا ناك اذإ ام فالخب

 .توملاب حاكنلا عافترا دعب ثروملا تيملا نم هبسن

 ةرورض الف ءريغلا كلذ نم تباث لمحلا اذه بسنف ثروملا ريغ نم لمحلا ناك اذإ امأو

 ىتح هنود ام وأ لمحلا ةدم لقأ وه ام ىلع راصتقالا بجي لب .هقح يف لمحلا ةدم رثكأ رابتعال

 .ثروملا توم تقو هدوجو نيتي

 00 لماحلا هتأرما نيبو  ثروملا ريغ  ريغلا اذه نيب مئاق ريغ جاكتلا ناك اذإ امأ

 يف مكحلاك لمحلا اذه يف مكحلاف ءاهتدع ءاضقناب رقت ملو اسنان ًاقالط هنم اهقالطب

 0 تقو نم اهنم لقأ وأ «لمحلا ةدم رثكأل هتدلو نإ ةنم ثريف .ثروملا نم ناك نإ

 . 20:38 هاكنلا (0هعام) .٠

 :ًايح دلوي نأ : يناثلا طرشلا 8

 هلاح فرعت ال لمحلاو .تيملا ىحلا فلخي امنإو ةفالخ ةثارولا نأ طارتشالا اذه هجوو

 هتدالوب هثروم توم تقو هتايح ىلع ٌلدتسُي نكلو همأ نطب ىف هنأل ؛ثروملا توم دنع ةقيقح
 تا

 :ًايح هتدالو تامالع ٠-2

 : هتدالو دنع هلالهتسا : ًالوأ

 هناي هب مدعي اميق ارفاتخإ داو .هتايح هب ملعي ام هنم دجوي نأ ًايح لمحلا ةدالو تامالع

 ا هتدالو نقيتل ثاريملا هل تبث 5 لهتسا اذإ هنأب  اوقفتا نأ دعب

 نب دمحأ مامإلل ليق دقو .هتايح ىلع هتلالد يف اوفلتخا دقف .خارصلاب هلالهتسا ادع ام امأ

 ىلعف :ةمادق نبا لاق . ىكب وأ سطع وأ حاص اذإ :لاقف ؟هتدالو دنع دلولا لالهتسا ام :لبنح

 لوق اذهو .لالهتسا وهف هتايح هب ملعيو  هتدالو دنع لمحلا نم يأ  هنم دجوي توص لك اذه

 .©*:2خارصلا هبشأف هتايح هب ملعت توص هنأل دمحم نب مساقلاو .يرهزلا

 27ج «عانقلا فاشك» « 78ص .7*ج «جاتحملا ينغم» 18-27371ص («يرانفلا ةيشاحو ةيجارسلا حرش» )16١014(

 .همقص

 .”١ا 15ص ."ج («ينغملا» )16١( .ةه ١ص 5٠ج «طوسبملا» )١٠6059(
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 ةريره يبأ نع (هنئئس» يف دواد وبأ هجرخأ ثيدح هيف ءاج دقو «توصلا عفر وه لالهتسالاو

 تملعف ينعي .هتوص عفر اذإ يأ (َتَرَو دولوملا لهتسا اذإ» :لاق لك يبنلا نع  هنع هللا يضر

 . 00:07 ًاثراو لعج يأ - ترو هتايح

 ,00:9عاخراص لهتسي ىتح يبصلا ثري ال» : ِهلَي هللا لوسر لاق :هجام نبال ةياور يفو

 ىلع لدت يتلا دولوملا نم ةكرحللا لالهتسالا مكح يقو... توصلا عقر لالهتنالاب دارملاف
 تملع اذإ :ىرخأ ةياور دمحأ مامإلا نعو : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج دقف «هتايح

 هل تبثتف يح هنأل ؛ لهتسملا ماكحأ هل تبثو ثرو هريغ وأ عاضرب وأ «ةكرح وأ , توصب هتايح

 «هبياحصأو ةفينح وبأو . يعفاشلاو , يعازوألاو . يروثلا لاق اذهبو . لهتسملاك ةايحلا ماكحأ

 دوادو 305١9 ,

 :ًايح هضعب جورخ :ًايناث ١

 ؟ةايحلا ةمالع هيفو هرثكأ جورخ يفكي مأ ؟ًًيح همأ نع هلك هلاصفنا ًايح هتدالول ط رتشي لهو

 ؟ًتيم ًايح همأ نع لصفنا مث ءًايح هضعب جرخ اذإ 0 امو

 اذهبو «ثري مل ًاتيم هيقاب لصفنا مث لهتساف ًايح هضعب جرخ نإو» : يلبنحلا ةمادق نبا لاق

 06:9, ىلاعت هللا همحر  ىعفاشلا لاق

 تام مث ةايحلا تامالع نم ءيش هيف رهظو دلولا لقأ جرخ نإ :ةيفنحلا دنعو 2-7

 نم ءيش هيف رهظو هرثكأ جرخ نإو ثري الف ًاتيم جرخ هنأكف أتيم هرثكأ جرخ امل هنأل ؛ثري مل

 1 هلك جرخ هنأكف لكلا مكح هل رثكألا نأل ؟ثرو تام مث «ةايحلا تامالع

 نأ وهو ًاميقتسم دلولا جرخ نإ» : مهلوقب هونّيب ام وه لقألاو رثكألا يف ةيفنحلا دنع طباضلاو

 نم لقأ جرخ نإو ثري يح وهو هلك ردصلا جرخ اذإ : : ينعي ورد نستعملاف دلو هسأر جرخي

 وهو ةرسلا تجرخ نإف «هترس ربتعملاف هلال جرخت نأ وهو ًاسوكنم جرخ نإو .ثري مل كلذ

 .2369ثري مل ةرسلا جرخت مل نإو ايد هكا جرخ دق ذإ ثري يح

 .١؟4ص ءىج هدواد يبأ ننس حرش دوبعملا نوعو (١16١؟١)

 )١168077( 37ج «هجام نبا نئسد ص91١9.

 .5١7ص «ةيجارسلا حرش» 6٠-01«, ص .*:ج «طوسبملا» .917ص .5ج «ينغملا» (1907)

 . 38ص 27ج «جاتحملا ينغم» 7١ص «.5ج «ينغملا» (0١16١؟4)

 . ؟310/-5١9ص «ةيجارسلا حرش» ,.ش 5ص .:ج «طوسبملا» (0١16١؟5)
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 هلك جرخي مل ماد ام ًايح هتدالوب اولوقيل ًايح رثكألا جورخب نوذخأي ال ةلبانحلاو -

 مث لهتساف ًايح هضعب جرخ نإو» : «ينغملا» يف ءاج دقف «ةيفنحلا عم نوفلتخي اذه يفو ا

 0 (انلو) . ثرو تام مث * لهتساو هرثكأ جرخ ذإ : هباحصأو ةفينح وبأ لاقو . ثري مل ًاتيم لصفنا

 اكل ؟"هرثكأ جورخ لبق تام ول ام هبشأف 2 هعيمج جرخي مل هنأ  ةلبانحلا

 :همأ ىلع ةيانجلاب ًاتيم هتدالو - 5 ١77

 اهلمح تطقسأف اهنطب ىلع صخش اهبرض ول امك اهيلع ةيانجب همأ نع لمحلا لصفنا اذإو

 .تام مث ًايح دلو نم ةلزنمب هنولعجيو .ثري لمحلا اذُه نأ ىلإ ةيفنحلا بهذ دقف ءاتيم

 «نامضلا يأ «ةرغلا» لماحلا برض يذلا يناجلا ىلع بجوأ عرشلا نأ كلذ يف مهتجحو
 يف لمحلا ربتعي عرشلا نأ كلذ ىنعمو «تيملا نود يحلا ىلع ةيانجلاب نوكي نامضلا بوجوو

 نأ يعدتسي اذهو .نامضلا همأ ىلع ةيانجلا لعفب ايم هطوقس يف بجوأ كلذلو ايت همأ نطب

 0069ه ثدروي نامضلا اذهو . هثروم نم هثرإب مكحن

 نأل ؛ثري ال همأ ىلع ةيانجلاب طقاسلا لمحلا اذه نأ ىلإ روهمجلا بهذو 6
 هنأ لامتحال ءطرشلا اذه هيف ققحي ا هول عايهدما نع لصفني نأ ةئيزوت يف :طرشلا

 0 وو ا و رح

 هنع لدب اهنأل ؛ هيف ةبجاولا ةيدلا يأ ,نامضلا يأ  (ةرغلا) هنع ثروت امنإو .كشلاب هئيروت
 , 00:58 هينجلا ريغ ةيد نوثري امك هتثرو هثريف

 .لمحلا دلوي ىتح ةثرولا ىلع ةكرتلا ميسقت هدوجو عنمي لهف .ةئرولا عم لمح دجو اذإو

 :ةيكلاملا لوق ١070070

 ةهج نم هيف كشلل لمحلا عضو ىلإ ةكرتلا ةمسق تفقو لمح ةثرولا يف ه ناك اذإ : :اولاق

 رظنا .ةلأسملا هذه يف ةلبانحلا بهذمك ةيعفاشلا بهذم نأ ودبيو ,511/-17١1ص .5ج «ينغملا» )١16١075(

 . 58ص الج «جاتحملا ينغما)

 )085 )16١179ص .5ج «ةيدنهلا ىواتفلا» .ه ؛ص "٠١٠ج «طوسبملا» 4 .

 ) )15١78."ج «ينغملا» ص«2١0".

 - "0غ



 فلتخم وأ ىثنأ وأ ركذ وه لهو ؟ددعتم وأ دحاو وه له ًايح هتدالو ضرف ىلعو ال مأ ًاثراو هنوك

 ؟هيف

 رصقل ًاضيأ لجعي ال :اولاق ؟هل مسقلا لجعي لهف ,ققحم ثراو وه نم ةثرولا يف ناك اذإو

 , 015730 وسقت ملو تفقو ول ةكرتلا ريغت مدع اهيف ٌنظْيف ًابلاغ لمحلا ةدم

 : ةيفنحلا لوق 24

 ةبيرق تناك نإ ةدالولا نأب اوتفأ دنقرمس ءاهقف َّنأ ةيفنحلا هقف يف «ةيجارسلا حرش يف ءاج

 فالخ ىلع لمحلا روهظل تغل امبرل تلجع ول ذإ لمحلا ناكمل  ةكرتلا ةمسق  ةمسقلا فقوت

 . ةكرتلا يقابب رارضإ ةمسقلا فاقيإ يف ذإ ةكرتلا ةمسق فقوت مل ةديعب ةدالولا تناكولو .ردق ام

 ام برقلا ّدح :ليقو .ةدالولا رمأ يف ةداعلل كلذ اوكرت لب .ًاّدح برقلل اوعضي مل نكلو
 نأ ملعي ال ذإ لمحلا بيصن لزعي الو ةكرتلا مسقت :ةيفنحلا نم رخآ ضعب لاقو .رهشلا نود

 .50*"2ةمسقلا فنأاتست تدلو نإف ءال مأ لمح نطبلا يف ام

 :لمحلا تالاح . 8

 بجيف .مهيلع ةكرتلا ةمسقو ةثرولل ةبسنلاب تالاح لمحلل نأ ءارقتسالاب فورعملا عقاولاو

 زاوجي لاقي وأ .لمحلا دلوي ىتح ةكرتلا ةمسق عنمب لاقي اهئوض يفو ,تاالاحلا هذه ىعارت نأ

 ؟لمحلل تالاحلا هذُه ىه امف ,طورشب وأ ًاقلطم ةمسقلا '

 : ةمسقلا عنمي ةكرتلاب لمحلا دارفنا :ىلوألا ةلاحلا 7

 لك قحتسي يأ  ًاقلطم نامرح بجح ةئرولا عيمج بجحي -ًاّيح دلو اذإ  لمحلا ناك اذإ
 دلوي ىتح ةكرتلا ميسقت فقوي ةلاحلا هذه يفف «ىثنأ وأ ًاركذ لمحلا ناك ءاوس  هدحو ةكرتلا
 اوناك نيذلا ةثرولا ىلع ةكرتلا تمسق ًاتيم دلو نإو ءاهلك ةكرتلا ذخأ ًايح دلو نإف ءلمحلا

 يذلا لماحلا هيبأ ةجوزو ةمعو ةلاخو لاخ نع تام ول امك ,207ثروملا توم تقو نيدوجوم

 ًاركذ ناك نإ هنأل ؛ ىثنأ وأ ًاركذ ناك ءاوس ًايح دلو اذإ لمحلل هلك ثاريملاف «لماح يهو تام
 الو .ًادرو ًاضرف ةكرتلا قحتسا ىثنأ ناك نإو «؛ثروملل بأل ًاخأ هنوكل بيصعتلاب ةكرتلا قحتسا
 .نامرح بجح مهبجحي نم دجوو ماحرألا يوذ نم مهنأل ؛ةثرولا ةيقبل ءيش

  6١79١ص 254ج ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» /0 5/17  )16١«ةيجارسلا حرشا» ص7١4-١6؟ 5

 55ص «5ج «(ةيدنهلا ىواتفلا» له .

 - "ا/ل6 ب



  0١ىلوألا ةلاحلاب قحلي ام :

 ةكرتلا لك قحتسي هنأ رهظ نإف .لامتحالا اذهل ةدالولا نيح ىلإ ميسقتلا فقيف «نيريدقتلا

 تام ول امك ةئرولا ةيقب ىلع اهيقاب مسقو هبيصن ذخأ ةكرتلا لك هقاقحتسا مدع رهظ نإو ءاهذخأ

 ريدقتب ةكرتلا لك ثري لمحلاف ءاهلبق تام يذلا لماحلا هيبأ ةجوزو «قيقش خأ نبا نع صخش

 رهظ اذإو .نامرح بجح قيقشلا خألا نبا بجحي وهو ثروملل بأل ًاخأ نوكي هنأل ؛ركذ هنأ

 .ةبصع هنأل يقابلا قيقشلا خألا نبالو فصنلا اهل نوكيف «ثروملل بأل ًاتخأ نوكيف ىثنأ هنأ
 لك هقاقحتسا لامتحال لمحلا دلوي ىتح ةكرتلا ميسقت .- تلق امك  فقوي ةلاحلا هذه يفف

 ,06:59هيريدقتلا لدحأ ىلع . ةكرتلا

 :ًاقلطم لمحلا ثري ال :ةيناثلا ةلاحلا 1

 مأو بأ نع تام ول امك ةمسقلا عنمي الف «ريدقت يأ ىلع ًاقلطم ثري ال لمحلا ناك اذإف
 ىثنأ وأ .مأل خأ وهف ًاركذ نوكي نأ امإ هنأل ريدقت يأ ىلع ثري ال لمحلاف «هيبأ ريغ نم لماح
 . بألا دوجو عم ناثري ال امهو مأل تخأ يهف

 :069ةمسقلا زوجتف .ًاقلطم ثري ال لمحلا :ةثلاثلا ةلاحلا - ١71

 ىف دجوي الف .ًاددعتم وأ ًادحاو .ىثنأ وأ ًاركذ ناك ءاوس لمحلا ثري ال ةلاحلا هذه ىفو
 لماك ثراو لك ذخأيو «ةمسقلا زوجتف «ميسقتلا اذه رخؤي وأ ةكرتلا ميسقت عنمي ام ةلاحلا هذه
 يرجتف .هانردق ةفص ةيأ ىلع ةئرولا ةيقبب هبجحل لمحلا ةدالو ىلإ راظتنا نود ةكرتلا نم هبيصن

 ريغ نم لماح مأو بأو تنب نع صخش تامول امك ءالصأ دوجوم ريغ لمحلا نأ ىلع ةمسقلا
 رظتني الو , نيدوجوملا ةثرولا ىلع مسقت ةكرتلا نإف (هريغ تجورتو هوبأ اهقلط دق نوكي نأك) هيبأ
 نم ىففوتملل اتخأ وأ اخأ نوكي هنوكل اهيلع دلوي ةفص ةيأ ىلع اقلطم ثري ال هنأل ؛ لمحلا ةدالو

 .ةكرتلا ةمسق ريخأت نم ةدئاف الف .مأل تخألاو خألا بجحي بألاو .همأ

 ىلع ثري ال لمحلاف «لماح بأ ةجوزو مأو نيتقيقش نيتخأو ةجوز نع تام ول ًاضيأ هلثمو
 نإو «ةثرولا ضورفب ةكرتلا قارغتسال ًائيش ذخأي الف ةبصع وهف ًاركذ دلو نإ هنأل ؛ناك ريدقت يأ
 .نيتقيقشلا نيتخألا عم ًائيش قحتست الف ءبأل تخأ يهف ىثنأ ناك

 )١160( ءا"ج «ينايبألل «ةيعرشلا ماكحألا حرش» ,2487ص 37ج «بيترتلا حرش» ص"1١7 .

 ص « 37ج «بيترتلا حرشا» 6 كش 817117 .

 دالك



 :طورشب ةمسقلا زوجتف .ثري لمحلا :ةعبارلا ةلاحلا 24

 نمو «ةثونألا وأ ةروكذلا نم اهيلع هانردق ةفص ةيأ ىلع ةئرولا عم ثري لمحلا ناك اذإو

 ةكرتلا نم ءيش لزعي نأ طرشب ةثرولا اهبلط اذإ ةمسقلا زوجت ةلاحلا هذه يفف .ددعتلا وأ ةدحولا

 نم يقابلا ةمسق زوجت ىتم لمحلل ةكرتلا نم فقوي ام رادقم ام نكلو . لمحلل ابيصن هرابتعاب

 ؟ةثرولا ىلع ةكرتلا

 :لمحلل ةكرتلا نم فقوي ام رادقم 9 6

 ءيش لزع دعب ةئرولا ىلع اهتمسق زوجي ةكرتلا نإف «ةثرولا عم ثري لمحلا ناك اذإ :انلق

 :لاوقأ ىلع هرادقم ىف اوفلتخا ءاهقفلا نأ الإ ,.لمحلل اهنم

 :لوألا لوقلا 57

 نمو ةلبانحلا لوق اذهو .نييثنأ وأ نيركذ ثاريم نم رثكألا وه ام ةكرتلا نم لمحلل فقوي
 . ةكرتلا نم امهل كلذ نم لقأ فقو زوجي الف «داتعم ريثك رمأ نيمأوتلا ةدالو نأ مهتجحو .مهقفاو

 .©**"9ءيش هل فقوي الف .ردان نيمأوتلا ىلع داز امو

 : يناثلا لوقلا

 نيعم بيصن مهل سيل ةثرو هعم ناك اذإ ةيعفاشلا لوق ىلع روكذ ةعبرأ بيصن لمحلل فقوي
 .2**©ةعبرأ لمحلا رثكأ نأ رابتعاب

 :ثلاثلا لوقلا 17

 لقأ ةثرولا ةيقب ىطعيو .رثكأ امهيأ تانب عبرأ بيصن وأ نينب ةعبرأ بيصن لمحلل فقوي
 . كلامو « ىعخنلا كيرش لاق هبو ,كرابملا نبا هنع هاور ام ىلع ةفينح ىبأ دنع اذهو .ءابصنألا

 نم لقني ملو دحاو نطب يف ةعبرأ تدلو نم دجو دقف .طايتحالل اذه نأ مهتجحو

 .©36:هلوب انيفتكاف كلذ نم رثكأ تدلو ةأرما نأ نيمدقتملا

 : عبارلا لوقلا 64

 .ه م/ىلص 37ج «عانقلا فاشك» ١”"7., 5ص .5ج «ينغملا» )1١6١55(

 .م87ص . 35ج «بيترتلا حرش» 78ص 27ج «جاتحملا ينغم» )١16١6(

 .؟4١3؟ص «ةيجارسلا حرش» .ه7ص ٠" ج «طوسبملا» 1635١

 داالا/



 ةعبرأ ةدالو نأل كلذو .رثكأ امهيأ نيتنبا وأ نينبا بيصن فقوي :هنع ىرخأ ةياور يفو . ةفينح
 ةدالو وهو ةلمجلا يف داتعم وه ام ىلع لب .هيلع مكحلا ينبني الف ةردنلا ةياغ يف دحاو نطب يف

 00 را

 :سماخلا لوقلا 9-89

 امهيأ ةدحاو تنب وأ ءدحاو نبا بيصن فقوي :- هللا همحر - فسوي يبأ نع فاصخلا ىور

 نأ بلاغلا داتعملا نأ لوقلا اذهل ةجحلاو .ةيفنحلا دنع ىوتفلا هيلعو حصألا وه اذهو .رثكأ

 .©:8هفالخ ملعي مل ام مكحلا هيلع ينبنيف .ًادحاو أدلو الإ دحاو نطب يف ةأرملا دلت ال

 : حجارلا لوقلا .-

 ةكرتلا نم فقويف - ىلاعت هللا همحر - فسوي يبأ لوق ريخألا لوقلا لاوقألا نم حجارلاو

 ةربغلاو + ادحاو الإ دخاو نب: نق نلت ال ةأرملا نأ يلاغلا نأل ؛ةدحاو.ىفتأ وأ دحاو ركذ ٍبيضن
 نم ةعباسلا غولب زييمتلا نسف .ماكحألا طبنتست ساسألا اذه ىلعو .ردانلل ال عئاشلا بلاغلاب

 . نسلا هذه لبق زيمي نمب ةربع الو .نسلا هذه هغولبب ريغصلا زييمت سانلا يف بلاغلا نأل ؛رمعلا

 : ةكرتلا ةمسق ةقيرط 2 0

 ىلع «لمحلل ةكرتلا نم فقوي ام نإف «.ةثلاثلا ةلاحلا ىف انيب امك ةمسقلا تزاج ثيحو

 امو ةثرولا تالاح بسح ةنيعم طباوض قفو كلذ نوكي «ثراو لك اهنم هاطعي امو حجارلا لوقلا

 :لمحلا فقوي ام :ًالوأ 0 - 

 :لمحلل ىلوألا ةلاحلا

 هانردق ءاوس يأ  اهيلع هانردق ةفص ةيأ ىلع ريغتي ال ًادحاو ةكرتلا نم لمحلا بيصن ناك اذإ
 تحأو «ةقيقش تخأ نع تامول امك .هل ظفحيو ةكرتلا نم لزعي اذه هبيصن نإف «- ىثنأ وأ ًاركذ

 ؛ ىثنأ وأ ًاركذ هانردق ءاوس ريغتي ال لمحلا اذه بيصن نإف «تيملا يبأ ريغ نم لماح مأو .بأل
 ' اذه فقويف (سدسلا) لمحلا اذه بيصن نوكي نيتلاحلا يفو «مأل ًاتخأ وأ مأل ًاخأ نوكي هنأل
 .ةثرولا ىلع يقابلا مسقيو «لمحلل ظفحيو ةكرتلا نم سدسلا

 )/١19٠7( ص «ةيجارسلا حرش» .07ص "١٠ج «طوسبملا» 3١5 .

 )١16١4( 4ص «ةيجارسلا حرش» 207ص ١7ج «طوسبملا» 7١ .
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 (سدسلا) وه لمحلا بيصن نإف اهيبأ ريغ نم لماح مأو جوز نع ةأرما تتام ول كلذكو

 يقابلا مسقيو لمحلل سدسلا اذه فقويف «مأل ًاتخأ وأ ًاخأ نوكي هنأل ؛ ىثنأ وأ ًاركذ هانردق ءاوس
 , 300 ةكرتلا ىلع

 :لمحلل ةيناثلا ةلاحلا - ١١7

 عفنألاب رّدقُي هنإف رخآ ريدقت ىلع ثري الو . ىثنأ وأ ركذ هنأ ريدقت ىلع ثري لمحلا ناك اذإ

 « جوز نع ةأرما تتام : هلاثمو . ىثنأ وأ ركذ هنأ فصوب يأ هب ثري يذلا فصولاب رّدقُي ل هل

 ةكرتلا نم ائيش قحتسي ال لمحلا اذهف «لماح يهو اهجوز تام لماح بأ ةجوزو «ةقيقش تخأو
 باحصأ ذخأ دعب ةكرتلا نم يقابلا قحتسي ةبصع نوكيف بأل ًاخأ نوكي هنأل ؛ًاركذ هانردق اذإ
 ؛بأل خألل ءيش اهنم قبي ملف .ةكرتلا مهضورف تقرغتسا انلاثم يف مهو .مهضورف ضورفلا

 .فصنلا ةقيقشلا تحخأللو فصنلا جوزلل نأل

 ةلمكت (سدسلا) ةقيقشلا تخألا عم ثرت يهو بأل ًاتخأ ناكل ىثنأ لمحلا انردق ول نكلو
 .(سدسلا) بأل تخأللو .(فصنلا) ةقيقشلا تخأللو (فصنلا) جوزلل ريصيف «نيثلثلل

 ةثالث ةقيقشلا تخأللو .ةعبس نم مهسأ ةثالث جوزلل نوكيف .(7) ىلإ لوعتو (5) نم ةلأسملاف

 .ةكرتلا نم هل فقوي يذلا وه اذهو .ةعبس نم دحاو مهس لمحللو .ةعبس نم مهسأ

 :لمحلل ةثلاثلا ةلاحلا 5.165

 ريدقتلا اذه ىلع هبيصن فقونو نقلا هردقلف ةثونألا ريدفت ىلع لمحلا بيصن نوكي نأ

 تناكل اركذ لمحلا انضرف ولف . لماح نبا ةجوزو «ةجوزو .«تنبو .بأو .مأ نع تام ول امك

 اهل (تنب)و .نمثلا اهل (ةجوز)و ءسدسلا هل (بأرو .سدسلا اهل (مأ) :ةيثرإلا ةلأسملا

 اذإ امنيب (15) نم (مهس) هل نوكي ةلأسملا لح دعبو .ةبصع نوكي نبا نبا لمحلاو ,فصنلا

 .مهس (؟54) نم ةلأسملا نوكتو سدسلا اهبيصن نوكيو نبا تنب نوكتف ىثنأ لمحلا انضرف

 : ىقأ هردقنف هل عفنأ اذهو «مهسالال نم مهسأ عه لمحلل نوكيف (7؟1/) ىلإ لوعتو

 : لمحلل ةعبارلا ةلاحلا 6

 ةحوزو بأ نع تافول امك اركذ هردقتف ؛ءاركذ نانرالق اذإ زكا لمحلا بيت نوكي نأ
 ةثالث وهو ًادرو ًاضرف يقابلا بأللو .نمثلا ةجوزللو .فصنلا هل ناك «ىثنأ هانردق اذإف .لماح

 هبيصن نوكيف . يقابلا لمحللو «سدسلا بأللو «نمثلا ةجوزلل ناكل ًاركذ هانضرف ولو . نامثأ

 )١16١09( ءالج «ينايبألل «ةيصخشلا لاوحألا ماكحأ» ص1١١.
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 .ركذ هنأ ريدقت ىلع هبيصن ةكرتلا نم فقونف .هل عفنألا وه نوكيف ءرثكأ ًاركذ هريدقت ىلع

 :20:4:2ةئرولل ىطعُي ام :ًايناث 7

 هي كول الا 210 م مص

 : هبيصن ريغت لامتحا :ثراولل ا ةلاحلا 237

 ريغت عم نكلو ,هانردق ريدقت يأ ىلع لمحلا عم نوثري غيم :ةيرولا وأ تزاولا ناك |ذإ

 فقويو ىئنأ وأ ل لقأ ثراولا ىطعي ةلاحلا هذه يفف « مهتبصنأ

 رهظ نإف «.ةثونألاو ةروكذلا نم هتفص روهظو «لمحلا ةدالو نيح ىلإ رثكألا هبيصن نم ىقابلا

 ةبسنب ةثرولا ىلع مسقي هبيصن نم فوقوملا يقابلاو هبيصن ثراولا ذخأ دقف هانردق امك لمحلا

 هل فوقوملا يقابلا ذخأ ربكألا بيصنلا هب قحتسي يذلا رخآلا ريدقتلا ىلع رهظ نإو .مهتبصنأ

 نك تسلا راب احا لعل لماح ةجوزو بأ نع صخش تام ولف .هبيصن نم

 هبيصن نم يقابلا مسق ىثنأ لمحلا رهظ اذإف .ًاركذ هانردق ول هبيصن نم لقأ بيصنلا اذه نأل
 .ركذ هنأ نيبت نأ دعب هبيصن نم هنأل فوقوملا يقابلا ذخأ ًاركذ رهظ نإو ,مهتبصنأ ةبسنب ةثرولا

 : هبيصن ريغت مدع :ثراولل ةيناثلا ةلاحلا 4

 ريدقت يأ ىلع صقنت الو ديزت ال ةددحم ةبصنأب لمحلا عم نوثري ةثرولا وأ ثراولا ناك اذإو

 «لمحلل فقوي ةكرتلا نم ىقبي امو ءالماك هبيصن ثراو لك ىطعي ةلاحلا هذه يفف ءلمحلا انردق

 لمحلا اهيلع دلوي ةفص ةيأ ىلع (سدسلا) ةّدجلا بيصنف . لماح ةجوزو «مأ مأ نع تامول امك

 اهيلع دلوي ةفص ةيأ ىلع (نمثلا) وه ةجوزلا بيصن كلذكو .- ىثنأ وأ ًاركذ دلوي ءاوس يأ -
 ةجوزلا يطعنو .سدسلا وهو ةكرتلا نم اهبيصن لماك ةّدجلا يطعن ةلاحلا هذه يفف .لمحلا

 لمحلا ةدالو نيح ىلإ هب ظفتحن ةكرتلا نم ىقابلاو .نمثلا وهو ًاضيأ ةكرتلا نم اهبيصن لماك

 1 . هيلو ىلإ هملسنف
 :ةثرولا نم ليفك ذخأ 2-04

 لمحلا نوكي نأ زاوجل هقحتسي امم رثكأ وه بيصن نم ثراولا هاطعي ام نوك لامتحالو اذه

 صخش يفوت ول امك .هقاقحتسا نم رثكأ هذخأ ام درب ليفك ثراولا اذه نم ذخؤي هنإف ءًاددعتم

 )١19١040( اج «ةيعرشلا ماكحألا حرش» .”1ص 57ج «ينغملا» ص1١17-1١١7 .
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 اهبيصن نمثلا نأل ؛ ليفك اهنم ذخؤي الو ,نمثلا وهو اهضرف ذخأت ةجوزلاف ,لماح ةجوزو تنب نع

 لمحلا نوكي نأ زئاجلا نم نأل ؛تنبلا نم ليفك ذخؤي نكلو .دحاو نم رثكأ لمحلا ناك ولو
 ذخأ ناكف ءاهبيصن ىلع ًادئاز هتذخأ ام در اهيلع لب هلك هتذخأ ام قحتست ال ذئئيحو «نيركذ

 رثكأ هنوكل هّدر ثراولا ىلع بجو امب ليفكلا ةبلاطم نكمي ثيح لمحلا قحل ًانيمأت اهنم ليفكلا
 5 هقح- نم (ه0 41١

 :لمحلا ةدالو دعب مكحلا

 امو .ءاهتمسق مدعو .ةكرتلا ةمسقو .ةثرولاو لمحلا ثاريمل ةبسنلاب ماكحأ نم هانركذ ام

 . ةدحوو ةثونأ وأ ةروكذ نم هنأشب هانردق ام ىلعو ًايح هتدالو ىلع ءانب كلذ لك .ةكرتلا نم فقوي

 ىفوتساو «ةمسق نم هانلعف ام رقتساو ةمسقلا تذفن هانردق امك رهظو دحاو وهو ًايح دلو اذإف

 اوذخأ وأ ذخأ مهدحأ وأ ةئرولا نأ هعم نيبتي وحن ىلع هانردق ام ريغ ىلع لمحلا رهظ نإو

 اذهو .مهتبصنأ بسح ةئرولا ىلع مسقو .هقح ىلع دئازلا مهنم ذخأ نم در مهقوقح نم رثكأ

 .ًاددعتم وأ ناك ادحاو ايح لمحلا دلو اذإ هلك

 ةبسنب ةثرولا ىلع مسقي لمحلل ًابيصن هرابتعاب ةكرتلا نم هانجرخأ ام نإف ءأتيم دلو اذإ امأ
 0 و 1

 :لمحلا ثاريم ىلع ةلثمألا ضعب ١-2

 :لوألا لاثملا أ

 هلك ثاريملاف . لماح يهو اهنع يفوت يذلا لماحلا هيبأ ةجوزو .لاخو مأل مع نع تام

 ًابيصعت ثاريملا لك لمحلا قاقحتسال ًاددعتم وأ ًادحاو ,ىثنأ وأ ناك ًاركذ هانردق ءاوس لمحلل

 امأ .ىثنأ وأ ًاركذ لمحلا ناك نإ ريغلاب بيصعتلابو «ىثنأ ناك نإ ًادرو ًاضرفو ءاركذ ناك نإ
 ىطعي ال اذهلو «لمحلل تاريدقتلا هذه عيمج ىلع ةكرتلا نم امهل ءيش الف لاخلاو مأل معلا

 ءهل ةكرتلا تناك ًايح لمحلا دلو اذإف ءاهلك فقوت امنإو «ةكرتلا نم ءيش لاخلل الو مأل معلل
 .لاخلاو مأل معلا ىلع ةكرتلا تمسق ًاتيم دلو نإو

 )١6١51( 4ص جا «ينايبألل «ةيعرشلا ماكحألا حرشا» ١١.

 حرشا 2481 ص « ؟5ج «بيترتلا حرش» 2 ه88ص .؟ج «عانقلا فاشكو
 )؟١٠6١5( 4ص كج نغمل و 23١

 .9١٠١ص كج «ينايبألل «ةيعرشلا ماكحألا
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 "١١7 - ىناثلا لاثملا :

 .هيبأ ريغ نم لماخ مأو بأ نع يفوت

 ١ وهف ًاركذ هانردق نإف ,هانردق ريدقت يأ ىلع ثريال هنأل ؛لمحلل ةكرتلا نم ءىش فقوي ال

 بألا نيب ةكرتلا مسقنف ةنف ءبألا دوجو عم ثري ال امهالكو مأل تخأ ىهف ىثنأ هانردق نإو ءمأل خأ

 .دوجوم ريغ لمحلا نأكو مألاو

 :ثلاثلا لاثملا - ١7077

 دعب ىقابلا ذخأي ةبصع نوكيو «بأآل ًاخأ نوكي هنأل ؛ًاركذ هانردق نإ لمحلل ءىش ال
 نأل ؛اهباحصأ ضورفب ةكرتلا قارغتسال ًائيش ذخأي ال ةلأسملا هذه ىفو .ضورفلا باحصأ
 لمحلا انردق اذإ نكلو .هل ءيش الف نمثلا ةجوزللو .,فصنلا ةقيقشلا تخأللو ,فصنلا جوزلل

 عفنأ ريدقتلا اذه نأل ؛ ىثنأ هردقنف .ةقيقشلا بيصن عم نيثلثلل ةلمكت سدسلا قحتسي ب هنإف ىثنأ

 .هل

 عبارلا لاثملا 4

 . لماح ةجوزو بأ نع تام

 ةجوزللو ,سدسلا بألل نإ ثيحو .هل هفقونف رثكأ ةكرتلا نم هبيصن نوكيل ًاركذ لمحلا ردقن
 اذإف .ًامهس (؟4) نم ًامهس (117) يقابلا اذهو . ةبصع وهف ًاركذ هرابتعاب لمحلل يقابلاو ,نمثلا
 رثكأ ةكرتلا نم فوقوملا ناك ىثنأ هتدلو اذإو . هقح لماك وهو ةكرتلا نم فوقوملا ذخأ ًاركذ هتدلو

 ناك ءاوس ةعلا دفو اهضرف ريغتي ال ةجورزلا نأل بألا ىلع دئازلا اذه در بجيف هقح نم

 ىثنأ وأ ًاركذ لمحلا

 : ىلاتلا وحنلا ىلع ةلأسملا هذه لح نوكيو

 :يلي امك لحلا نوكيف ءركذ لمحلا نأ ريدقت ىلع اهلحن :ًالوأ

 (ركذ هنأ ردقت) لمح ةجوز نأ

 يقابلا ١/1 ١/8
2 4 

 4 نم ًامهس (117) يقابلا 1 ,«1/

 د ”"م75-



 : يلي امك ّلحلا نوكيف .ىثنأ لمحلا نأ ريدقت ىلع اهلحنو :ًايناث

 ( ىثنأ هنأ هردقن) لمح ةجوز نأ

 "/ 8/١ يقابلاو ١

 (؟4 نم ًامهس )١10( يأ ؟ع/م#ب  (ق+؟5/:4)

 اذإف ءةكرتلا نم 54/11 ةكرتلا نم هل فقون ثيح هل عفنأ ًاركذ لمحلا رابتعا نأ نيبتيو

 «ةكرتلا نم 54/١7 اهبيصن ناك (ىثنأ) هنأ رهظ نإو .ةكرتلا نم فوقوملا ذخأ ركذ هنأ نيبت
 ١ .بألا ىلإ ؟5/هوهو يقابلا دريو 274/١17 وهو اهبيصن ذخأتف 74/١1 اهنم فوقوملا نأ ثيحو

 .هقح هنأل

 :(06:5ةيرفعجلا دنع لمحلا ثاريم 9 ه

 ةكرحبو لالهتسالاب هتايح فرعتو .تامف ًايح هرثكأ جرخ نإ ال ًايح دلو نإ لمحلا ثري :ًالوأ
 .ءاضعألا صلقت ةكرح نود ةيدارإلا تاكرحلاو ءايحألا

 .هرمأ نيبتي ىتح مسقت الو اهلك ةكرتلا فقوتف .ةكرتلاب وه رثأتسيو نامرح بجح مهبجحي

 عيمج ًاقحتسم ناك نإف .ددعتو ةدحوو ةثونأو ةروكذ نم هرمأ نابتساو لمحلا دلو اذإ :ًاثلا
 فوقوملا نم ىقابلاو .هقحتسي يذلا ضعبلا ذحخأ هضعب اقحتسم ناك نإو .هذخأ فوقوملا

 ىناثلا عرفلا

 دوقفملا ثاريم

 :دوقفملا فيرعت - 5

 ,©*:49(هتوم نم هتايح ىَّردي الو هربخ عطقنا يذلا وه) : يهقفلا حالطصالا يف دوقفملا
 اذهلو « هريغب وأ هب لاصتالاب هتوم وأ هتايح ةفرعم نكمأل فرع ول هنأل هناكم فرعي ال دوقفملاو

 لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألاو 277/4 ص «عفانلا رصتخملا» . 15ص 24ج «مالسإلا عئارش» )16١45(

 . 60١!/لص (ةيصخشلا .

 ) )16١55«ةيجارسلا حرشف ص١؟3 .
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 ىواتفلا» يف درو رخآ فيرعت يف ركذ دقو هانركذ يذلا فيرعتلا يف هناكم ةيلوهجم ركذت مل

 هدلب وأ هلهأ نع باغ يذلا هنأب» :دوقفملا فيرعت ىف اهيف ءاج اذإ ةيفنحلا هقف ىف (ةيدنهلا

 , 10*36(. .ناكم هل ملعي الو تيم وأ ىح وهأ ىردي الو

 : دوقفملا نم ثرإلا - 77

 : يسخرسلا مامإلا لاق ءامكح وأ ةقيقح هتوم تبثي ىتح هلاومأ قح ىف ًايح ربتعي دوقفملا
 هتثرو نيب مسقي الو .هلام هنع ثروي ال ىتح هريغ لام يف ًاتيم .هلام يف ًايح لّعجُي دوقفملا نإ»

 ,(0450١5ع 0. . هثوم ملعي مل ام

 «هتوبث ملع امو «ةتباث تناك باغ موي هتايح نأل ؛هلام قح ىف ًايح دوقفملا ربتعا امنإو
 ىلع ناك ام رابتعال ةيعرش ةجح باحصتسالاو ءاهيلع ناك يذلا لاحلل ًاباحصتسا هؤاقب لصألاف

 وأ ةقيقح ثروملا توم ثيروتلا طورش نم ًاضيأو .كلذ فالخ ىلع ليلدلا موقي ىتح ناك ام

 , 206 :؟9دوقفملل دعب امهنم دحاو لصحي ملو امكح

 :ًاتيم ريتعا وأ تام اذإ دوقفملا نم ثرإلا - ١7

 ربتعا وأ تام اذإ ثروي هنإف .هتايحل ًاباحصتسا ًادوقفم ماد ام هنم ثروي ال دوقفملا ناك اذإو

 ' وه كاذف ءاذك تقو يف تام دق هنأب  لودعلا دوهشلا ةداهش  ةيعرشلا ةنيبلا تماق اذإف .ًاتيم

 مكحي ةدم تضم امنإو ةقيقح هتوم تبثي مل اذإو .دوهشلا هب دهش يذلا تقولا ىف ىقيقحلا هتوم

 امف .هتومب يضاقلا مكح هيف ردص يذلا تقولا نم ًامكح ًاتيم ربتعي هنإف هتومب يضاقلا اهدعب

 يضاقلا مكح رودص دعب هثري نمو ؟دوقفملا تثتومب ىضاقلا مكحب اهيضمي يتلا ةدملا يه

 ؟هتومب

 ؟هثري نمو ًاتيم دوقفملا ربتعي ىتم 2

 يلي اميف ركذنو .اتيم هرابتعا نكمي ىتح دوقفملا ىلع ىضمت ىتلا ةدملا ىف ءاهقفلا فلتخا

 : هثري نم نايب يفو ةدملا هذه يف مهلاوقأ

 :ةيفنحلا بهذم :ًالوأ

 اهدعب ربتعي ةدم هيلع يضمت وأ هتوم تبثي ىتح هنع ثروي الف .دوقفملا لام فقوي :اولاق

 .ه 4ص "٠١ج «طوسبملا» )١6١55( . 594ص 217ج «ةيدنهلا ىواتفلا» (4١6١ه)

 . 7١١ ص «ةيجارسلا حرش» 2.195ص 2. "ج «عئادبلا» 28ه 4ص ١23ج «طوسبمل اد )١6١5470(
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 اذإ هنأ ةياورلا رهاظ يفف ءةدملا كلت يف بهذملا ىف تاياورلا تفلتخا نكلو .تيملا مكحب

 رامعألا نأل ؛نادلبلا عيمج يف ال هدلب يف هنارقأ ربتعملاو . هتومب مكح ًايح هنارقأ نم دحأ قبي مل

 .نادلبلاو ميلاقألا فالتخاب توافتت

 يبأ نعو .دوقفملا هيف دلو موي نم ةنس نورشعو ةئام ةدملا كلت نأ ةفينح يبأ نع يورو

 نوعست ىضم اذإ :ةيفنحلا ضعب لاقو .هتومب مكح هتدالو موي نم ةنس ةثام ىضم اذإ :فسوي

 «بلغألا ىلع اهرادم ىتلا ةيعرشلا ماكحألا اهب طانت الف ,ةردنلا ةياغ ىف اهيلع ةدايزلا نأل ؛ةنس

 . 2:48 يشاترمتلا .مامإلا لاق امك .ىوتفلا هيلعو

 هريغ لام يف ًاتيم .هلام يف ًايح ربتعي دوقفملا نإ» :ةيفنحلا هقف يف «ةيدنهلا ىواتفلا» يفو
 ."*:؟؟«هنارقأ تومي وأ ةدملا كلت لثم ىلإ شيعي ال هنأ ملعي ام ةدملا نم يضقني ىتح

 رهاظ يف امك ءيش رّدقُي ال نأ هقفلا قيرطب قيلألا نإ مث» :«ةيجارسلا حرش» بحاص لاقو

 .©2**«هنارقأ رابتعا ىلع لاحيف انهاه ّصن الو ريداقملا بصن يف سايقلل لاجم ال ذإ ةياورلا

 عرشلا يف هقيرطف هتفرعم ىلإ ةجاحلا عقت ام نأل» :هلوقب يسخرسلا مامإلا كلذ للعيو

 عيمج توم دعب  دوقفملا ءاقب  هؤاقبو .ءاسنلا لثم رهمو ,تافلتملا ميقك هلاثمأ ىلإ عوجرلا

 ,2650يردانلا نود رهاظلا ىلع ةيعرشلا ماكحألا ءانبو ءردان هنارقأ

 ؛ءيشب ردقي ال نأ هقفلا قيرطب قيلألاف» : هلوقي ام حجري هنأكو .يسخرسلا مامإلا لاق مث

 مكحي هنارقأ نم دحأ قبي مل اذإ :لوقن نكلو .هيف صن الو .نوكي ال يأرلاب ريداقملا بصن نأل

 ,9*:06«هرئاظن لاحب هلاحل ًارابتعا هتومب

 هلامف  ةتومب مكحو .هانركذ يذلا فاللتخالاو ليصفتلا ىلع ةدملا تضم اذإف - 7١

 طرش نأل ؛كلذب مكحلا لبق مهنم تام نمل ءيش الو .هتومب مكحلا دنع نيدوجوملا هتثرول

 , 0555(ثروملا توم دعب ايح ثراولا ءاقب ثيروتلا

 ٠ 77-١5175ص (ةيجارسلا حرش» ,"هص ١١ج «طوسبملا» )44 ١16١(

 . 777-777؟صض (ةيجارسلا حرش» )١16١60( . 16"ص «5ج (ةيدنهلا ىواتفلا» ( )8: ١16١

 "5ص .١١ج «طوسبملا) )١16:67( ."هص :.١١ج «طوسبملاو )١6059(

 . 37179ص «ةيجارسلا حرش» . ؟؟ص ١١21ج «طوسبملا» (1606)
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 ةيعفاشلا بهذم 05

 هتوم ىلع ةئيب موقت ىتح هتثرو ىلع مسقي ملو هلام فقو هربخ عطقناو دقف نم : مهدنع

 دهتجيف ءاهنم رثكأ شيعي ال هنأ نظلا ىلع بلغي وأ ملعي ةدم يضمت نأب :ةنيبلا ماقم موقي ام وأ

 داهتجا ىلإ ةكورتم امنإو 2. نيعم رادقمب ددحتت ال ةدملا هذهو .هتومب مكحيو ذئنيح ىضاقلا

 .بهذملا يف حيحصلا لوقلا ىلع , يضاقلا

 مكحلا لبق ة ةثرولا نم تام نم نود هتومب مكحلا دنع هل ًاثراو نوكي نم هثريو - ١١741

 توم تبث ول نكلو .مالسإ وأ قتعب هنع عناملا لاوزب مكحلا دعب هثرإ ببس ثدح وأ «هتومب

 .©9*”*9ةنيبلاب تبث يذلا هتوم تقو ًءايحأ اوناك نيذلا مه هتثرو نإف .(دوهشلاب) ةنيبلاب دوقفملا

 :0**:06ةيكلاملا بهذم : ثلاث م774١

 نكمأ هدقف ىلع تضم اذإ ةدم مهنم عون لكل ذإ .ديقافملا عاونأ يف ليصفت ةيكلاملل

 : يتأي ام يه مهددمو ديقافملا ءالؤه عاونأو م ًاتيم هرابتعا

 :مالسإلا راد يف دوقفملا :لوألا عونلا 64

 ّنظْي يتلا نكامألا يف هنع ثحبي يضاقلاف ,مالسإلا راد نادلب نم دلب يف صخشلا دقف اذإ

 ىلع .نكامألا كلت مكاحل هنم باتكب ًالوسر يضاقلا لسري نأب :مالسإلا راد نم اهيلإ هباهذ
 ام لكو .هبسنو .هرمعو «ةفرح هل تناك نإ هتفرحو .دوقفملا فاصوأ يضاقلا باتك نمضتي نأ

 تامولعملا ءوض يف دوقفملا نع شيتفتلاب نكامألا كلت مكاح رمأيو هيلع فرعتلا ىلع نيعي

 .دوقفملا دلبلا يضاق باتكب هيلإ ةلسرملا

 ةفرعم وأ هتايح ىلع لدت دوقفملا نع تامولعم وأ ربخ دوقفملا دلب يضاق ىلإ دري مل اذإف
 دوققملا بريعي هنإف .دوقفملا لاح ة ةفرعم نع زجعلا يضاقلا دنع حجرتو ًايقيقح ًاتوم هتوم وأ هناكم

 078 يضاقلا ردصأ .هلاح فشكتي مل وأ رضحي ملو تضم اذإف «تاونس عبرأ هثذدم داجأ

 نم ةثرول ةنيبلاب هتوم تبث ولو هدقف موي هثراو سميلو هتومب مكحلا موي هثراو هثريو ٠ ًاتيم هرابتعاب

 . ةنيبلاب تبث يذلا هتوم تقو هثاريم قحتسي

 ./8ا/ص .؟ج «بيترتلا باتك حرش» ,1؟ا7/-3"١ص 27ج «جاتحملا ينغم» )1١6١65(

 امو 6٠ 7ص « ١ج «ريغصلا حرشلا»و 25/175796 ص 27ج «يقوسدلا ةيشاحوو «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» )1١6١66(

 .اهدعب

 "مك



 :رفكلا راد يف دوقفملا : يناثلا عونلا - 56 (١

 ةدم ٌلجؤي نأ همكحف .- نيملسملا ريغ دالب يأ  رفكلا راد نادلب نم دلب يف دقف نمو

 هغولب ىلإ يضاقلا هلجؤيف .هتدالو موي نم ةنس نوعبس يهو ةداع اهشيعي يتلا ةدملا يأ «ريمعتلا

 هلجؤي يتلا ةدملا يهو «نينس رشع هل ديز رثكأ وأ ةنس نوعبس هرمعو دقف نإو .هرمع نم نيعبسلا

 . ىضاقلا اهل

 0 را .رضحي ملو ءاهيلع ديز ام وأ ريمعتلا ةدم تضم اذإف

 - هثرإ قحتسي د يأ - هثري ناك نم ال هتومب مكحلا موي يف هنم ثرآلا قحتسي نم هثروو «هتومب

 نوقحتسي نم هتثروف «ةنيبلاب هتوم تبث ول امأو .اهيلع ديز ام وأ ريمعتلا ةدم هغولب تقو وأ هدقف موي

 0 . ةنيبلاب تبث يذلا هتوم تقو هئاريم

 :نيملسملا نيب لاتق يف دوقفملا :ثلاثلا عونلا 5

 نم هجورخو هلاصفنال ىفكت ىضاقلا اهددحي ةبسانم ةدم ىضاقلا هلجؤي دوقفملا اذهف

 نع ايقيرفإ لامش دعب لثم هدلب نع ًاديعب لاتقلا ناكم ناك نإف .هدلب ىلإ هعوجرو «ةكرعملا
 راظتنال يضاقلا اهررق يتلا ةدملا تضم نإف ةنس ةدمل لجأ يضاقلا هل برض «ةرونملا ةنيدملا
 رودص موي هثاريمل نيقحتسملا هتثرو ىلع هلام مسقو هثومب يضاقلا مكح . عجري ملو ,دوقفملا

 .هتومب مكحلا

 :رافكلاو نيملسملا نيب لاتق يف دوقفملا : عبارلا عونلا - ١77/57

 ملو ءرضحي مل نإف ,هنع فشكلاو يرحتلاو رظنلا دعب ةنس يضاقلا هلجؤي نأ همكحو

 :00:0ةليانحلا بهذم :ًاعبار 9-94

 :دوقفملل ةيلاتلا تالاحلا يف هزجون ليصفت ءاتيم ربتعي ىتمو دوقفملا يف مهدنعو

 :دوقفملل ىلوألا ةلاحلا 4

 عقاولا وأ «ةحايس وأ ةراجت يف بئاغلاك ةمالسلا دوقفملا لاح نم بلاغلا ناك اذإ

 0 شيعي ال هنأ بلاغلا نأل ؛دلو ذنم ةنس نيعست ةمتث هب رظتنا كلذ وحنو ودعلا رسأ

 .هراظتنا ةدم ريدقت يف مكاحلا دهتجا نيعست نبا دقف نإف . هيلع صوصنملا بهذملا وه اذهو

 .7-372197؟١صسص «"ج (ينغملا» 8 ١-ه١5ص «عانقلا فاشك)» (١ه١هك)
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 شيعي ال ةدم هيلع ىضمت وأ هتوم نقيتي ىتح .- دوقفملاب يأ هب رظتني : دمحأ مامإلا نعو
 الإ لصألا اذه نع لوحتت الف ,هتايح لصألا نأل ؛ مكاحلا داهتجا ىلإ دودرم كلذو اهلثم يف

 نينسلاب ريدقتلاو .اهلثم يف شيعي ال ةدم هيلع يضمت نأ وهو «نيقيلا ماقم موقي ام وأ هتوم نيقيب

 . هنع فقوتلا بجوف انه فيقوت الو عراشلا نم فيقوتب الإ هيلإ راصي ال

 :دوقفملل ةيناثلا ةلاحلا 7

 نيب دقفي يذلاك  ةكلهم ىف دقفي نم وهو  كالهلا دوقفملا لاح نم بلاغلا ناك نإو

 يف دقف وأ ' موق نود موق ملسف هبكرم قرغ نمكو .ةعامج مهنم كله دقو نيلتاقتملا نيفصلا

 ىلإ دوعي الو هوحنو دجسم ىلإ هتيب نم جرخي وأ .هلهأ نيب نم دقفي وأ «سانلا اهيف كلهي ةزافم
 رظتني ,كالهلا هلاح ىلع بلغي نمم هوحنو اذهف .هربخ ملعي الو عجري الف ةجاحل جرخي وأ ,هلهأ

 .هتافوب يضاقلا مكح تضم اذإف .دقف ذنم نينس عبرأ مامت هب

 :نيتلاحلا ىف هثاريم ١7١

 «ةئرولا ىلع هلام ةمسق تقو هتثرو نم ًايح نوكي نم وه دوقفملا ثري يذلاف «هئاريم امأ
 اهدعب شيعي ال يذلا تقولا ةمتت وأ .ةنس نيعستلا ةمتت وأ «نينس عبرألا ةدم ةمتت دنع وهو

 .هانركذ يذلا وحنلا ىلع مكاحلا داهتجا بسح

 نم نأل ؛تقولا اذُه لبق تام نم نود هتومب مكحلا تقو ًايح ناك نم هئري نم ناك امنإو

 ةلزنمب ًامكح تيم هيف ربتعي يذلا تقولاو «ثروملا توم دنع ثراولا ةايح ققحت ثرإلا طورش

 .تقولا اذه ىف أيح نوكي نأ هثري نميف طرتشيف «ىقيقحلا هتوم

 . هثري الف دوقفملا ةايح ىف تام هنأك ربتعيف «هتومب مكحلا لبق تام نم امأ

 تقووه سيلو .هتوم توبث تقو ءايحألا مه هتئرو نإف .ةنيبلاب تبث دق دوقفملا توم ناك ولو

 . ةنيبلا هذه بجومب هتوم توبي مكحلا رودص

 :ةيرفعجلا بهذم :ًاسماخ 2-7

 ليقو «تاونس عبرأ يه ليق :لاوقأ راظتنالا ةدم ىفو ,هلاح فاشكنا رظتني دوقفملا :اولاق

 طايتحالا يف ىلوأ لوقلا اذهو ءاهيلإ هلثم شيعي ال ةدم يضمت ىتح :فالخلا يف لاقو .اهريغ

 . 29: *7(مالسإلا عئارش» بحاص لاق امك

 . 77ص «عفانلا رصتخملا» « 49ص 24ج .يلحلل «مالسإلا عئارش» ١( ١٠ه
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 دنع نودوجوملا هتثرو هثريف .ةداع اهيلإ هلثم شيعي ال ةدم يضقنت نأ دعب هتومب مكح اذإف

 ًايح ثراولا نوك ثيروتلا طرش نأل ؛هتومب مكحلا لبق مهنم تام نمل ءيش الو «هتومب مكحلا

 , 0050 58ثروملا توم لعب

 : هتومب مكحلا دعب ًايح دوقفملا روهظ ١70

 هلهأ ىلإ عجرو دوقفملا رهظ مث «ةثرولا ىلع هلام مسقو .هتومب دوقفملا ىلع مكح اذإو

 نيببتي هنأل ؛هريغ ديب وأ ثراولا ديب هنيعب هلاومأ نم هدجي ام درتسي هنأب ةلبانحلا حرص دقف .ًايح
 ناك نإ هتميقب وأ يلثملا هلام لثمب مهيلع عجر ةثرولا ديب هدجي مل امو .هنع هكلم لاقتنا مدع

 :هريغ نم دوقفملا ثرإ ١

 تبثي ىتح هتثرو ىلع هلام مسقي ال اذهلو ؛هسفن قح يف يح هنأ : عرشلا يف دوقفملا مكح

 هدقف تقو تام اذإ هبيرق نم وه ثري ال اذُهِلو «هريغ قح يف تيم وهو .ًامكح وأ ةقيقح هتوم
 .ةققحتم ريغ دوقفملا ةايحو .هثروم توم تقو ثراولا ةايح ققحت ريغلا نم ثرإلا طرش نم نأل

 هقحل ًاظفحو ءهدقف ءانثأ تام نمم ثاريملا هقاقحتسا ىلاتلابو ًايح دوقفملا روهظ لامتحال نكلو
 لمحلل فقوي امك ؛هلاح فشكتني نأ ىلإ هدقف ءانثأ تام يذلا هثروم ةكرت نم هبيصن هل فقوي

 .دلوي نأ ىلإ هثروم ثاريم نم هبيصن

 رابتعا ةهج نم هقح يف رضألا وه امب مهنم ثراو لك لموع ةئرو دوقفملا عم ناك نإو
 ايح دوقفملا ربتعا ءاوس يأ - لاح لك ىلع ثري يذلا ثراولاف اذه ىلعو .اتيم وأ ايح دوقفملا

 لاح يف هئاريم فلتخي نمو .ًالماك هئاريم ىطعي هنإف ريغتي ال ثاريملا نم هبيصن نأو «-ًاتيم وأ
 ثري ال وأ لاح نود لاح يف ثري ال نمو . هبيصن نم لقألا يطعأ هتايح لاح وأ دوقفملا توم

 . 9١!/ص (ةيصخشلا لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألا» (١6١ه4)

 .هؤ6 ١ص .؟ج «عانقلا فاشكو )١165١69(

 تمسقو «هتومب يضاقلا مكح نأ دعب ًايح رهظ اذإ دوقفملا نأ ىلإ روكدم مالس دمحم انذاتسأ بهذو

 نامض الف .هيف اوفرصت دق اوناك نإو «ةثئرولا يديأ يف هلاومأ نم دوجوملا ذخأي هنأ .هتثرو ىلع هلاومأ

 هساسأ ىلع يذلا هتومب مكاحلا مكح ىلإ ًادنتسم ناك هيف مهفرصت نأ ةجحب مهيلع هل عوجر الو .مهيلع

 :ةكرتلا نم يقابلل ةبسنلاب الإ نوكي ال مكحلا اذه نالطبو هل ةثرو مهرابتعاب دوقفملا لاومأ اوقحتسا
 . 6١7ص هللا 2117 مالس دمحم انذاتسأل «يمالسإلا هقفلا يف اياصولا»

 . ةلباتحلا لاق امك هتميق وأ هلثمب وأ هلامب ةثرولا ىلع عجري نأ دوقفملتو .يأرلا اذه ىرأ الو
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 ةهج نم دوقفملا لاح رهظي ىتح ةكرتلا يقاب فقويو ءًائيش ىطعي ال دوقفملا لاوحأ نم يأ يف

 .0:5:)هتوم وأ هتايح
 :236071)هلاح فاشكنا دعب دوقفملل فوقوملا لاملا مكح - 16

 ةهج نم دوقفملا لاح فاشكنا ىلإ ةئرولا ىلع مسقي ملف اهنم يقابلا وأ ةكرتلا تقرا اذإ

 تقو يف ةنيبلاب هتوم تبث وأ ًايح دوقفملا رهظ اذإ فوقوملا لاملا اذهريصم امف امو نك

 :ةيلاتلا تارقفلا ىف هنيبن ام اذه ؟ًاتيم هرابتعاب ًامكح يضاقلا ردصأ اذإ وأ هدقف ءانثأ نيعم

 :ًايح رهظ اذإ : ًالوأ - ١7765

 نإ ةكرتلا لك وهو هل فوقوملا لاملا ذخأ .هدقف ءانثأ هثروم توم دعب ًايح دوقفملا رهظ اذإ
 امك ةكرتلا نم هبيصن لك وه يقابلا اذه ناك نإ اهنم يقابلا وأ ءاهل ديحولا قحتسملا وه ناك

 يقابلا فقويو يح دوقفملا نأ رابتعا ىلع اهبيصن تنبلا ىطعتف .تنبو دوقفم نبا ثروملل ناكول

 وه تنبلا هتذخأ ام نأل ؛ةكرتلا اثلث وهو هبيصن لك هرابتعاب ىقابلا ذخأ ايح رهظ اذإف .دوقفملل

 ١١617 - ةنيبلاب ةقيقح هتوم تبث اذإ :ًايناث :

 دعب هتوم ناك نإف 2 نيعم خيراتب هتافو ىلع ةنيبلا تماق نأب هدقف ءانثأ ةقيقح هتوم تبث اذإو

 هثروم توم لبق دوقفملا توم ناك نإو .هتثرو قح نم دوقفملل فوقوملا لاملا ناك هثروم توم
 .دوقفملا ثروم ةثرو ىلإ هل فوقوملا ذر

 :امكح هتوم تبث اذإ :ًاعلاث - ١١

 اهئاضقنا لعب نكمي يتلا ةدملا تضمو «ةقيقح هوي احتج هد ملو ًايح دوقفملا رهظي رهظي ين مل اذإو

 ؟فوقوملا لاملا ريصم امف اني دوقفملا رابتعاب امك يضاقلا ردصأو امم دوقفملا رابتعا

 : يلي ام باوجلاو

 توم نيح هتايح يف كوكشم دوقفملا نأل ؛هثروم ةثرو ىلإ دوقفملل فوقوملا لاملا دري

 حرش» . 37ص ءا"ج (؛جاتحملا ينغم» «577* ص «ةيجارسلا حرش» "ه4 ص ١ ١ج «طوسبملا» (19050)

 ,١55ص .'؟ج «عانقلا فاشك» . 39ص 25ج «جاتحملا ةياهن» .884ص .؟ج .يروشنشلل «بيترتلا

 . 5817-488 ص «4ج «يقوسدلا ةيشاحوو ءريدردلل «ريبكلا حرشلا» 7-75 7؟ص «"ج («ينغملا»

 . (ةقباسلا عجارملا» )١18051(

 لما



 ةيعفاشلاو «ةيفنحلا لاق اذهبو .ًاتيم طقس اذإ نينجلاك كشلاب هئيروت زوجي الف ءهثروم
 , 06:59ةليانحلاو ,ةيكلاملاو

 ١١84© . 2ثراولل ىطعي امو دوقفملل فقوي ام ةفرعم :

 دوقفملا ريدقت ىلع نيبيصنلا لقأ رضاحلا ثراولل ىطعيف .دوقفم ةئرولا عم ناك نإ :انلق
 دوقفملا ثرإ لئاسم لحت ساسألا اذه ىلعو .دوقفملل ةكرتلا نم يقابلا ظفحيو ءتيم وأ ًايح
 رضاحلا ثراولل نيبيصنلا لقأ ةفرعمل اتيم هريدقت ىلع اهلح مث ءايح هريدقت ىلع هريغ نم

 : ةلثمألا ضعب يلي اميف برضنو .دوقفملل فقوي يذلا رادقملا ةفرعمو .هاطعيف

 :لوألا لاثملا

 .نيرضاح بأل معو بأل نيتحأو دوقفم جوز نع تتام

 .ًاتيم دوقفملا ريدقت ساسأ ىلع اهلحن مث , يح دوقفملا جوزلا نأ ريدقت ىلع ةلأسملا لحن

 اهنم هفقون ام ةكرتلا نم جرخن مث لقألا هبيصن هيطعنف رضاحلا ثراولل نيبيصنلا لقأ انل نيبتي
 .هرمأ فشكني ىتح دوقفملا ىلإ

 :ًايح دوقفملا ريدقت ىلع لحلا أ

 بأل مع بأل نيتخأ ١ يح (دوقفم) جوز
 هل ءيشال 0/1 <31

 (7) ىلإ لوعتو (5) نم ةلأسملا لصأ

 ديحوت دعب (5) نم ةلأسملا لصأ نوكيف .ناثلثلا نيتخأللو .(فصنلا) جوزلل :حرسشلا
 الو . مهسأ ةعبرأ نيتخأللو , مهسأ ةثالث ةف] اهنم جوزلل نوكيف 569] ىلإ لوعتو ,جراخملا

 . ةبصع هرابتعاب معلا هذخأي ىتح ةكرتلا نم ءيش قبب ملو ةبصع هنأل .معلل ءيش

 :ًاتيم دوقفملا ريدقت ىلع لحلا - ب

 بأل مع بأل نيتخأ تيم (دوقفم) جوز

 ١/ نك #*

 2, 1886ص 24ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا» 74ص 25ج «جاتحملا ةياهن» « ؟217*ص «ةيجارسلا حرش» 6 تسدحف]

 .3722ص 25ج «ينغملا»

 1١ة"-



 ةبصع هرابتعاب ثلثلا وهو يقابلا معللو «ناثلثلا نيتحخأللو «ًاتيم هريدقت ىلع دوقفملل ءيش ال

 .(ةثالث) نم ةلأسملا لصأف

 )الإ ىلوألا ةلأسملا لصأ برضب كلذو ادق )7١( هلعجب نيتلأسملا لصأ ديحوت دنعو

 دوقفملا ريدقت ةلاح يف ًامهس (11) نم ًامهس (19) نيتخألل نوكيف (6) ةيناثلا ةلآسملا لصأب

 وه نيتنبلل نيبيصنلا لقأو .اتيم هريدقت ةلاح يف ًامهس )1١1( نم ًامهس (15) امهل نوكيو ا

سأ ةعستو .ةكرتلا نم رادقملا اذُه يف ًامهس )١7( وهو ًايح هريدقت
 .دوقفملل فقوي ةكرتلا نم مه

 ةثرو ىلإ فوقوملا در هثروم توم لبق تيم هنأ رهظ نإو .فوقوملا اذه ذخأ ًايح رهظ نإف

 . ةبصع هرابتعاب معلا انه مهو ,هثروم

 :رخآ لاثم 61

 .نيرضاح جوزو تنبو .دوقفم نبأ نع تتام

تيم دوقفملا نأ ريدقت ىلع اهلحن مث 2ءيح هنأ دوقفملا ريدقت ىلع ةيئرإلا ةلأسملا لحت
 

 ةكرتلا نم نم يقابلا فقون مث ءأتيم وأ ًايح دوقفملا رابتعا ىلع امهيبيصن لقأ جوزلاو تنبلا يطعنو

 .دوقفملل

 ايح دوقفملا ريدقت ساسأ ىلع ّلحلا أ

 جوز تنب (يح) دوقفم نبا
 2 2 ١/5

 5 انيضلل بعتلاب

 ِ " ١

 4/7 ١/54 ١/5

 «نييثنألا ظح لثم ركذلل يحلا دوقفملا نباللو «تنبلل يقابلاو .عبرلا جوزلل :حربلا

 دوقفمللو «ةعبرأ نم )١( تنبللو «ةعبرأ نم )١( جوزلل ءمهسأ ةعبرأ (4) نم ةلأسملا نوكتف

 .ةعبرأ نم (1)

 :تيم دوقفملا نأ ساسأ ىلع لحلا

 جوز تنب (تيم) دوقفم نبا

 5/١ ادرو اضرف 4 /* 5
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 نوكتف ءأدرو ًاضرف 64/٠ يقابلا تنبللو 04/١ جوزلل نوكيف تيم دوقفملا ردقن : حرشلا
 . مهسأ ("”) تنبللو ءدحاو مهس جوزلل مهسأ (5) نم ةلأسملا

 لقأ ةعبرأ نم )١( وهو ًايح دوقفملا ريدقت ىلع تنبلا بيصن نأ نيبتي نيلحلا نيب ةنراقملابو

 وهو يقابلاب ظفتحنو .ةكرتلا 4/١ وهو لقألا اهبيصن اهيطعنف تيم دوقفملا انردق اذإ اهبيصن نم
 دل هنروم توت لبق كام دنا نه .نإو «فرتوملا اذه ذأ انج رهط اذإف ىدرققنلا ذك كا

 جوزلا نأ رابتعاب اهيلع دودرملا نمو اهضرف نم هرابتعاب تنبلل هلك نوكيف .هتثرو ىلع يقابلا اذه

 .- لبق نم انيب امك هيلع ٌدرَي ال

 اذه ةثرو ىلع مسقي هل فوقوملا لاملا نإف .هثروم توم دعب تام دوقفملا نأ نيبتي نإو

 دار ةودحسوو ا قرف فقر :نيورجوم ازتاك هيلا ةرقفلا

 ثلاثلا عرفلا

 ملسملا ريسألا ثاريم

 :ثرإلا يف ريسألا مكح 2-2-0“

 ثدرويو هريغ نم ثريف .ىرسألا ريغ نيملسملا رئاس مكح ثرإلا يف ملسملا ريسألا مكح

 ةاغب نم مهريغ هرسأ وأ رافكلا هرسأ ءاوسو .ىرسألا ريغ نيملسملا نيب مكحلا وه امك هنع

 الو ,هتدر ملعت ملو هلهأ نع هرابخأ تعطقناو املسم رافكلا رسأ اذإ اذه ىلعو .نيملسملا

 , 55*326دوقفملا مكح همكحف هناكم فرعي ملو , هتايح الو هوم

 اديع الاب ناعسأل ةرمتألا "ةكذل ناقاتنا ينيتملا كر هينا نع يكحو 2

 . ةداتقو ىعخنلا نع اه كلذ يكحو . اقيقر

 نوكلمي ال رافكلاو ثري هنأ يأ لوألا حيحصلاو :ًالئاق مهلوق ةمادق نبا درو
 ار 230 كمإا ألا

 ١85115 هدادترا ريسألا ةثرو ءاعدأ :

 نادهاش كلذب دهشو برحلا راد يف هرسأ دعب مالسإلا نع دترا هنأ ريسألا ةئرو ىعدا نإو

 .؟7386ص 25ج («جاتحملا ةياهن» .77/-75ص 7ج «جاتحملا ينغم» ,7718ص «ةيجارسلا حرشا ه5

 .3؟"6ص 25ج «ينغملا» )16١55(
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 مكحب مكح ًاتيم راص هنأل ؛ هتثرو نيب هلام ةمسقبو «.هتدرب مكحي يضاقلا نإف .نالدع ناملسم

 نيبو هنيب اميف ةقرفلا عوقو يف همكح يضاقلا ضقني مل هتدر ركنأو ريسألا عجر نإف . يضاقلا

 اذإ دترملا يف مكحلا وه امك ءهثراو دي يف هنيعب ًامئاق ناك اميف الإ هلاومأ ةمسق يف الو هتجوز

 دا ا

 همكح ردصي ملو هتدر ىلع نيلدعلا نيدهاشلا ةداهش عمس اذإ يضاقلا نأ انه ظحاليو
 همكح يضاقلا ردصي الو مسقت الو هل ىقبت هلاومأ نإف .هتدر ركنأو .ريسألا ءاج ىتح اهبجومب
 .ةيكزتلا هذهب امهتلادع تنيبت نإف نيدهاشلا يكزي يضاقلا نإف .هتجوزل ةبسنلاب نكلو .هتدر يف
 يضاقلا مكح امو «ةدرلا سفنب تبثت امهنيب ةقرفلا نأل ؛هتجوز نيبو هنيب ةقرفلا يضاقلا عقوأ
 32 ة©ةدرلاب تتبث ىتلا ةقرفلا هذهل فشاك الإ امهنيب ةقرفلاب

 عبارلا عرفلا

 لكشملا ىثنخلا ثاريم

 : ىثتخلا فيرعت 2-6

 ناكم يف بقث وأ «ةأرما جرفو «لجر ركذ ةلآ هل يذلا وه يهقفلا حالطصالا يف ىئثنخلا
 , 006:59 لوبلا ةنم جرخي جرفلا

 . اكش ريغو ك 3 ىلإ 05 أ منيو

 : لكشملا ريغ ىثنخلا 5

 ىئنخ وهف كلذلو ةأرما وأ لجر هنأ فرعيف ةيثونألا وأ ةيروكذلا تامالع هيف نيبتت يذلا وهو
 رئاسو هثرإ يف همكحو .ةدئاز ةقلخ اهيف ةأرما وه وأ .ةدئاز ةقلخ هيف لجر وه امنإو .لكشم ريغ

 , .(269هيف هتامالع ترهظ نم مكح هماكحأ

 :ةثونألا وأ ةروكذلا تامالع*- ١١717

 همكح نوكيو لكشم ريغ ىثنخ نوكي يلاتلابو ىثنأ وأ ًاركذ هنوكل ةحجرملا تامالعلا نمو
 ملعلا لهأ نم هنع ظفحي نم لك عمجأ :رذنملا نبا لاق .هنم لوبي يذلا ناكملا .هانركذ ام

. 3607” 
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 ,ةأرما وهف ةأرملا لوبت ثيح نم لاب نإو «لجر وهف لجرلا لوبي ثيح نم لاب نإ ىثنخلا نأ
 لهأو .ديز نبرباجو .بيسملا نب ديعسو «ةيواعمو .بلاط يبأ نب يلع :كلذ هنع يور نممو
 رئاسو ريبكلاو ريغصلا نم اهدوجول تامالعلا معأ لوبلا جورخ نألو .ملعلا لهأ رئاسو «ةفوكلا
 . .ضيحلاو ينملا جورخو «ةيحللا تابن لثم ربكلا دعب دجوي امنإ تامالعلا

 نب ديعس نع كلذ يورو ءدمحأ هيلع صن ءامهقبسأ ربتعا ًانعيمج امهنم لاب نإو
 لاقف ءامهدحأ قبسي ملو ًاعم امهنم جرخ نإو .فانحألا مهنمو روهمجلا لاق هبو .بيسملا
 ناك نإف ءرثكأ لوبلا هنم لزني يذلا ناكملا رابتعاب ثري :ميهاربإ نب قاحسإ ةياور يف دمحأ
 هرابتعاب ثرو ىئنألا ةلآ نم ناكملا اذه ناك نإو ءالجر هرابتعاب ثرو ركذلا ةلآ ناكملا اذه
 . ةفينح يأ يبحاصو , يعازوألا نع اذه يكحو , ىثنأ

 وهف اهب نيلئاقلا دنع ةرثكلا يف وأ قبسلا يف ايوتسا نإف .ةرثكلاب ةربع ال : ةفينح وبأ لاقو

 : لكشملا ىثتخلا 9-7

 هيف مكحلاو . ىثنأ وأ ًاركذ هنوك حجرت يتلاو اهانركذ يتلا تامالعلا هيف رهظت مل يذلا وهو
 روهظل لاكشإلا لوزي نأ دب ال ذإ ا نأل ؛هغولب نيح ىلإ راظتنالا
 ينم هنوكو .هركذ نم ينملا جورخو .ةيحللا تابن لثم ةأرما وأ ٌلاجر هنوك ىلع لدت هيف ةمالع
 هنطاب يف رمأ هنأل ؛لوبقم كلذ يف هلوقو «لجر وهف لجرلا ملتحي امك ملتحا اذإ كلذكو «لجر
 لوقي امك هريغ هملعي ال امم هنطاب يف امع ربخي اميف لوبقم ًاعرش ناسنإلا لوقو .هريغ هملعي ال

 . (هطوسبم» يف يسخرسلا مامإلا

 «لبحلاو ضيحلاك ءاسنلا تامالع ىئثنخلل لصح اذإ غولبلا دنع لاكشإلا لوزي كلذكو
 ٠ .هييدث يف نبللا لوزن وأ .ةأرملا يدثك .يدثلا ريودتو

 دنع ىثنخلا ىلع اهضعب رهظي نأ ّدب الو .غولبلا دنع رهظت ةيثونألا وأ ةيروكذلا تامالعف
 تام اذإ هرغص يف هيف لاكشإلا نوكي امنإو غولبلا دعب هيف لاكشإلا ىقبي ال :انلق اذهلو ؛ غولبلا

 . غولبلا نس ىلإ لصي نأ لبق

 2٠١ ص ٠3ج «طوسبملا» 2ه5979-16ص 37ج «عانقلا فاشك»و .؟7807-5614”ص ."ج «ينغملا» (له054)

 لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألا» 2794ص 37ج (جاتحملا ينغما) 2. ؛هالص ,."ج «ةيدنهلا ىواتفلا»

 . ١68 86ص «(ةيصخشلا

 "966ه



 .9:*0ةاكشم ىتنخ ىقيي هنإف لكشم غلب وأ غولبلا دنع تامالعلا ضراعت ردق اذإو
 : هريغ نم ىئنخلا ثاريم ١048

 نإف ءاريغص ماد ام ةكرتلا ميسقت فقوي : روهمجلا دنعف .لكشملا يدعلا هئثري نم تام اذإ

 وأ ًاركذ ىثنخلا رابتعاب نيبيصنلا لقأ ةئرولا نم هعم نمو وه يطعأ ثاريملا مسق ىلإ جيتحا

 ثراو لك كاذ دنع ىطعيف ء.هلاح نيبتيو «ىثنخلا غلبي ىتح ةكرتلا نم يقابلاب ظفتحاو : نشأ

 . ىثتخلا لاح هيلع فشكنا ام ءوض ىف هقحتسي ام

 ًاركذ هنوك حجرت ةمالع هيف رهظت ملف ءالكشم غلب وأ هثروم توم دعب هغولب لبق تام نإف

 نبا لوق اذهو دمحأ مامإلا هيلع صن يأ ثاريم فصنو ءركذ 0000 ثرو ىثنأ وأ

 «كيرشو . يروثلا لوق وهو «كلام مهنمو ةنيدملا لهأو « ىليل يأ 9 نباو « يبعشلاو « سابع

 .دامح نب ميعنو ءمدأ نب ىيحيو «ءافسوي يبأو .حلاص نب , نسحلاو

 رئاسل يقابلا ىطعيو «ىئثنأ وأ ًاركذ هرابتعاب نيبيصنلا لقأ ثري :دمحمو ةفينح وبأ لاقو

 ةئرولا

 ىتح يقابلا فقيو «نقيتملا ردقلا ةئرولا ةيقبو لكشملا ىثنخلا ىطعي : : يعفاشلا لاقو

 00 ى )ةأرما وأ 2. لجر هنأب هسفن نع هرايخإب ولو هلاح نيبثي

 0 انيك ىثنأ ثاريم تلصتو ركذ ترض اجصل هءاطعإ را ةمادق نبا 2 دقو

 يذلا نيبيصنلا 0 يأ هلاوحأ أوسأب هثيروت نأ امك ءامهمكح نيب 0 تبجوف اتواست

 «راظتنالا ىلإ ليبس الو .كلذب هعم نم ثيروت نم ىلوأب سيل ىثنأ وأ ًاركذ هرابتعاب امهقحتسي

 ةثرولا قاقحتسا نقيت عم لاملا عييضت هيفو ءرظتنت هل ةياغ ال هنأل ؛ةكرتلا ميسقت فقوو

 , 00:71)ةك رمل

 لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألا» «؟54ص 58ج «ينغملا» ١١-23١6 ص .#*:ج «طوسبملا» )١6059(

 . ١08 8ص (ةيصخشلا

 ينغم» ١ 40/ص «."ج «ةيدنهلا ىواتفلا» .458 ص ٠3ج «طوسبملا» .75 04ص 25ج «ينغملا» )١60170(

 «؟ج «بيترتلا حرش» 4494-١440 ص «4ج «ريدردلل هريبكلا حرشلا» ,.58-75ص 27ج ؛جاتحملا

 .40/4ص

 .؟04ص «5ج «ينغملا» )١601/1(
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 :لكشملا ىثنخلا ثيروت ىلع لاثم

 . غلاب لكشم بأل ىثنخو .ةقيقش تخأو «جوز نع ةأرما تتام

 ىثنأ ىثنخلا رابتعاب لحت مث ٠ . (ًالوأ) ًاركذ ىثنخلا رابتعاب ةيثرإلا ةلأسملا هذه لحت :لخلا

 . (ًايناث)

 :ًاركذ هرابتعاب : ًالوأ لحلا

 هنأل ؛ اركذ هرابتعاب ماكشمل | ثنخلل ءيش الو .فصنل :لا ةقيقشلا تخأللو .فصنل :لا (جوزلل)

 يقب نإ مهضورف ضورفلا باحصأ ذخأ دعب ةكرتلا نم ىقبي ام ذخأت ةبصعلاو ,ةبصع نوكي

 .ءيش قبي مل انهو ءءيش

 : ىثنأ ىثنخلا رابتعاب :ًايناث لحلاو

 ةكرتلا 5/1١ ىثنأ هرابتعاب ىثنخللو .ةكرتلا 7/١ ةقيقشلا تحخأللو .ةكرتلا 7/١ جوزلل نوكي

 .بأل ىثنخلل (١)و ؛ةقيقشلا تخألل (*”)و «جوزلا

 بسح ةكرتلا نم ءيش هل نوكي الف ءاركذ ىثنخلا لعجي :دمحمو ةفينح يبأ يأر ىلعف

 .لوألا لحلا

 ىثنأ هرابتعاب هبيصن فصنو «ًاركذ هرابتعاب هبيصن فصن ىثنخلل ىطعي :روهمجلا يأر ىلعو
 )١5(« نم يناثلا لحلا يف ةلأسملا لصأ لعج دعب كلذو ءامهس رشع ةعبرأ نم دحاو مهس يأ

 هقاقحتسا فصنف اركذ هرابتعاب ءيش هل سيلو ٠ ىثنأ هرابتعاب (نامهس) ىثنخلل نوكيف

 .ًامهس )١4( نم دحاو مهس وه نيرابتعالاب

 مهوحنو ىلتقلاو ىقرغلا ثاريم

 : مهوحنو ىقرغلا ثاريمب دوصقملا ل ١ ا/ا/ا

 ءدحاو تقو يف اوتام اذإ نيثراوتملا .مهوحنو ىلتقلاو ىقرغلا نم انركذ نم ثاريمب ديرن
 .ةيوس مهتنيفس قرغب رثكأ وأ نانثا قرغ ول امك .توملا يف رخأتملاو مهنم مدقتملا انلهجو

 ملعن ملو اعيمج اوتامف ةعامج ىلع مده عقو وأ .ةيوس عمج لتق وأ .رخآلا لبق تام نم انلهجو

 - "ةا/ل-



 ؟ثراوتلا بابسأ مهيف تماق نإ ضعب نم مهضعب ثري لهف .توملا يف مهنم رخأتملاو قباسلا

 : مهثيروت يف ءاهقفلا فالتخا 1

 :نيلوق ىلع «ضعب نم مهضعب انركذ نم ثيروت يف ءاهقفلا فلتخا

 . ضعب نم مهضعب ثري :(لوألا)

 . ضعب نم مهضعب ثري ال : (يناثلا)

 :ضعب نم مهضعب ثري :لوألا لوقلا - ١10

 -امهنع هللا يضر - يلعو رمع نع يورملا وهو « لبنح نب دمحأ مامإلا بهذم اذهو

 دمحأ مامإلا نإف لاتوم امهلوأ لهجف اتام اذإ نيثراوتملا تإ» : (ىنغملا» ىف ءاج دقف .امهريغو

 «ضعب نم مهضعب ثري :يبعشلاو «ميهاربإو ,«حيرشو ,«يلعو ءرمع لوق ىلإ بهذأ :لاق
 ضعب نم مهضعب ثري يأ 050179 هعم ثيم نم هثرو ام وهو. هفراط نود هلام دالت نم ينعب

 بهذم اضيأ اذهو .هنم ثري ال هنإف .هبحاص لام نم .مهنم دحاو لك ثرو امم الإ

 01 لا

 :لوألا لوقلا ةلدأ - 4/١

 :لوألا ليلدلا أ

 بتكف اعيمح نوتومي تيبلا لهأ ناكف « ساومَع ماع ماشلا ىف نوعاطلا عقو : ىبعشلا لاق

 .9"06(ضعب نم مهضعب اوثرو نأ» : مهيلإ رمع بتكف  هنع هللا يضر  رمع ىلإ كلذ يف

 : يناثلا ليلدلا

 تفرع دقو .هثروم توم دعب هتايح وه هئثروم ثاريم ءالؤه نم دحاو لك قاقحتسا طرش نأ

 . هثروم لبق هتومب كشلا ىلع هميدقتو هتايح باحصتسا بجيف « نيقيب ثراولا ةايح

 هقاقحتسا ىلع هثروم لبق هتومب كشلاب ثرإلا نم هنامرح ميدقت زاوج مدع كلذ ىنعمو

 .8١73ةص 25ج «ينغملا» (6017١/؟)

 مه نضعب نم مهصعب تاو ع اوناكو لام مهدحأل وأ مهل ناك اذإ ضعب ذعب ثري ءالؤهو» : 4ص .4ج «مالسإلا عئارش» )/١6٠017(

 .«ضعب ىلع مهضعب توم مدقتب لاحلا تهبتشاو نوثراوتي

 ."8١ص 35ج «ينغملا» )١160174(

- "9448- 



 كلذ نم مزلي الئل هنم هئري ال هنإف :هيحاض نم امهنم لك هثرو اميف الإ هتايحل ًاباحصتسا ثرإلا

 00 ٠ لطاب اذهو .هسفن لام نم مهنم دحاو لك ثري نأ

 :ًاضعب مهضعب ثري ال : يناثلا لوقلا - ا

 نب ذاعمو 0 هللا دبعو «تباث نب ديزو «قيدصلا ركب يف نع يورم لوقلا اذهو

 ىدانزلا وب أو ءزيزعلا دبع نبرمع لاق هبو .-ًاعيمج مهنع هللا يضر - يلع نب نسحلاو .لبج

 "ا 7”)هباحصأو ةفينح وبأو . يعفاشلاو «كلامو , يعازوألاو . يرهزلاو

 : يناثلا لوقلا ةلدأ - ١اا/ا/

 :لوألا ليلدلا أ

 ميبكيرولا تبثي الو  مولعم ريغ وهو ثروملا توم دعب ثراولا ةايح ثيروتلا طرش نإ

 .00:7"هطرش يف كشلا

 4/١ - يناثلا ليلدلا - ب :

 قبس وأ .ًاعم امهتوم نوكي نأ نم ولخي ال هنأل ؛ًانيقي أطخ مهنم دحاو لك ثيروت نإ
 دتعي الف ,عامجإلل فلاخم انيقي أطخ هعم تيملاو توملاب قباسلا ثيروتو .رخآلا هب امهدحأ
 ريغ اذه :انلق ءانيقي أطخ وهو توملاب قوبسملا ثيروت عطق ثيروتلا عطق يفو :ليق نإف . هب

 1 0 قوبسم امهيف نوكي الف ىدحاو تقو يف ايي امهتوم لمتحي هنأل ؛ نقيتم

 :ثلاثلا ليلدلا  ج - 6

 - هلع هللا يضر - قيدصلا ركب وبأ ينرمأ :لاق هنأ هيبأ نع «تباث نب ديز نب ةجراخ نعو

 اذكهو . ضعب نم مهضعب تاومألا ثّروأ ملو تاومألا نم ءايحألا تتئروف ةماميلا لهأ ثيروتب

 00 1 نيفص ةكرعمو «لمجلا ةكرعم ىلتق يف -  هنع هللا يضر - يلع نع انفنأ لقن

 . 774 ص (ةيجارسلا حرش» 278ص لل٠ج (طوسبملا» (1600/6)

 «ريغصلا حرشلا» «788ص ..”ج «جاتحملا ةياهن» « 455 ص «ةيجارسلا حرش» ,7 8١ص .”ج «ينغملا» (160175)
 .4١6ص .7ج «ريدردلل

 )١16١17/9( 78ص .5ج «جاتحملا ةياهن» ,7”١١ص 25ج «ينغملا» .

 )57 )16١78ج «ينغملا» ص١١"-11".

 . 737٠ ص «ةيجارسلا حرش» .77ص ١7ج «طوسبملا» (1601/9)

5949 - 



 : لوألا لوقلا ىلع مهثيروت ةيفيك

 مهنم قباسلا فرعي نأ نود ةيوس نوتومي نمم مهوحنو ىقرغلا نوثروي لوقلا اذه باحصأو

 . ضعب نم مهضعب هئري ام الإ مهنيب اميف ثراوتلا نم نونثتسي الو .توملاب هريغ

 ءبأل ا ءاتنبو ا امهنم لك فلخو ىدلاخو ديز :بأل ناوخأ قرغ ول ءاذه ىلعو

 : يلاتلا وحنلا ىلع ةيثرإلا ةلأسملا لحتف ءًارانيد نيعست امهنم لك كرتو

 كنيللو . اراكيك (١ه)وهو ءسدسلا مألل :هتكرت مسقنف ٌلوأ (ديز) توم ردقن : ًالوأ

 ؛ معلل ءيش الو ,ةبصع هنأل ؛ًارانيد )7١( وهو يقابلا (دلاخ) هيخألو ا .فصنلا

 هيلع مدقي خألا هنأل

 فصنلا تنبللو «ًارانيد )1١6( يأ .سدسلا مألل نوكيف ءالوأ دلاخ توم ردقن مث: :ًايناث

 نم يقب دقو . معلا ىلع مدقيو يقابلا ذخأي ةيصع هرابتعاب ًارانيد )١"9( ديز خأللو ًارانيد (:5)

 يقابلا اذه نم مألل نوكيف «هيخأ نم امهنم لك هئرو ام وهو ًارانيد نوثالث )٠ ٠( امهنم لك ةكرت

 ةرشع وهو معلل يقابلاو ًارانيد )١6( وهو هفصن امهنم لك ةنئبالو ءريناند هينيحخ يأ سدسلا

 .هنم ثرو ام ثري ال نيوخألا نم لك نأل ؟ريناند

 ةرشع همعلو ًارانيد نوتس هتنبلو «ًارانيد نورشع امهنم لك مأل عمتجا دقف اذه ىلعو

 .ريئناند

 ١١ ةيفيك 11 0

  5هل 2من اقع مهنه كنان ا ا

 مهتثرو نم ءايحألا .

 :بأل ناوخأ قرغ : يهو ةقباسلا ةرقفلا يف اهانركذ يتلا ةيثرإلا ةلأسملا يفف ءاذه ىلعو

 نإف ًارانيد نيعست امهنم لك كرتو . بآل م ءًاتنبو ءأمأ امهنم لك كرتو (دلاخ)و ,(ديز) امهو

 لك مأل نوكيف .خألا ةمسقلا يف مهعم لخدي الو ءمعلاو تنبلاو مألا ىلع مسقت امهنم لك ةكرت

 معللو «ًارانيد نوعبرأو ة ةسمخ وهو فصنلا امهنم لك تنبيلو .ًارانيد كسا سدسلا امهنم

 .خأ لك ةكرت نم ًارانيد نوثالث وهو يقابلا
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 ناعللا دلو ثاريم

 : ناعللا دلوب دوصقملا - "١57

 ام: ىلع ءادهش هدنع نكي لو هم اهلفط وأ اهلمخ يحز « ىنزلاب هتجوز لجرلا ىمر اذإ

 . هتنعال اذإ ىنزلا ل ال يهو (2هتجوز نعال اذإ فذقلا دح دلجي ال هنإف .هب اهفذق

 ملو مهجاوزأ نومري نيذلاو# : ىلاعت 000 هللا باتك يف درو ام يه ناعللا ة هروصو

 ةسماخلاو .نيقداصلا نمل هن هللاب تاداهش عب رأ مهدحأ ٌةداهشف مهسفنأ الإ الإ ءادهش مهل نكي

 نمل هنإ هللاب تاداهش عبرأ دهشت نأ باذعلا اهنع أرديو .نيبذاكلا نم ناك نإ هيلع هللا ةنعل نأ

 "ا >#*نيقداصلا نم ناك نإ اهيلع هللا بضغ نأ ةسماخلاو .نيبذاكلا

 ىفتناو امهنيب يضاقلا قّرف ةميركلا ةيآلا اهب تدرو يتلا ةروصلاب نيبناجلا نم ناعللا ّمت اذإف
 ةبسن (ةنعالملا دلو) ب وأ .(ناعللا دلو) ب دلولا اذه يمسو .نعالملا جوزلا نع دلولا بسن

 .ناعللا اهعم ىرج يتلا همأل

 :سكعلابو همأ ثري ناعللا دلو - ١77

 تنعال اهنأل ؛اهيف كش ال ةتباث همأب هتلص نإف .نعالملا هيبأ نم هبسن ىفغتنا اذإ ناعللا دلو

 نعال يذلا هيبأ نيبو هنيب تبثي الو .اهنيبو هنيب ثراوتلا ت تيفو اهنم ةبسن تكي ْث كلذلو هلجأ نم

 .ةنع هبسن ىفنل

 يف دواد وبأ هجرخأ يذلا ثيدحلا همأو ناعللا دلو نيب ثراوتلا توبث ليلد»و 14

 , (05:89)(هنع تنعال يذلا اهدلوو .اهطيقلو لاهقيتع : ثيراوم ةثالث زرحت ةأرملا» : هيفو (هنئس»

 ثري ال امهدحأ نأ يف فالخ الف .ناعللاب لجرلا هافن يذلا دلولا امأو» :هحرش يف ءاجو
 تباثف مألا ةهج نم هبسن امأو .ناعللاب ىفتنا دقو .بسنلا ببسب ثراوتلا نأل ؛رخآلا
 , 20:89 (ناثراوتيف

 ةنعالملا نبا ثاريم ِهِكَي هللا لوسر لعج» :لاق لوحكم نع دواد وبأ هجرخأ ثيدح يفو

 )١16١8( .[ة-5 تايآلا :رونلا ةروس] ١41 28 ))6٠ج «دواذ ي ىبأ نئس» ص©١١60.

 .١١؟7؟ص ءىج «دواد يبأ نئس حرش دوبعملا نوعو (8١16١؟)
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 06: 257«اهدعب نم اهتثرولو همأل

 :ناعللا دلو ثاريم يف ءاهقفلا لاوقأ 6 - 

 «هيبأ لبق نم هل ةبارق ال نم ةلزنمب» هنأب ناعللا دلو يف «هطوسبم» يف يسخرسلا مامإلا لاق

 يرجي الو .اهتبارقو همأ نيبو هنيب يرجي ثراوتلا نأ كلذ ىنعمو 15١849 عهمأ لبق نم ةبارق هلو

 .نعالملا بألا اذه ةبارق نيبو هنيب الو ءهنم هبسن ىفنل نعال يذلا هيبأ نيبو هنيب

 لاق دقف ,مكحلا اذه يف هملعي فالخ ال :لاقو يلبنحلا ةمادق نبا مامإلا اذهب حرص دقو

 اهدلو ىفتنا امهنيب مكاحلا قرفو ءاهدلو ىفنو هتأرما نعال اذإ لجرلا نإ» :- ىلاعت هللا همحر

 وذو .همأ هثرتو .هتابصع نم لحأ الو .وه هئري ملف نعالملا ةهج نم هبيصعت عطقناو هنع

 ةلمجلا هذه يف ملعلا لهأ نيب ملعن الو « نيجوزلا نيب ثراوتلا عطقنيو « مهضورف هلم ضرفلا

000000 

 نع ةنعالملا دلو تام ولف اهتبارقو همأ هثرتو ءاهتبارقو همأ ثري ناعللا دلو نإف ءاذه ىلعو

 ناعللا دلو تام ولو .ادرو اضرف همأل هلك ثاريملاو ةنم نعالملل ثرإ الف نعالملا نعو همأ

 مآل ةوخإللو .سدسلا مأللو «عبرلا ةجوزللف .مأل ةوخإو ءهنع تنعال يتلا همأو ,ةجوز نع
 . مأل ةوخإلاو «مألا ىلع دري يقابلاو «ثلثلا

 ؟ةبصع ناعللا دلول له 5

 ؟هل ةبصع اهتبصع وأ همأ ريصت له نكلو .هيبأ ةهج نم هل ةبصع

 :236:43لبنح نب دمحأ نع اذه ىف ناتياور

 رمع نباو ,سابع نبا نعو «يلع نع يورم اذهو .همأ ةبصع مه هتبصع نإ : ىلوألا ةياورلا

 .مكحلاو . يعخنلاو « يبعشلاو .ءاطعو «ديز نب رباجو 2« نيريس نباو «نسحلا لاق هبو

 نإف «لاخو مأ نع ناعللا دلو تام اذإ : ةياورلا هذه ىلعو . حلاص نب نسحلاو .دامحو

 قحتسيف  ناعللا دلول يأ هل ةبصع نوكيف همأل ةبصع هرابتعاب لاخلل ىقابلاو .ثلثلا همأل

 . ةكرتلا ىقاب

 ) )16١85«لىج «دواد يبأ نئس حرش دوبعملا نوعد ص؟١١9.

 )١16084( «79ج «طوسبملا» ص١98. )١16١86( .7094ص 25ج «ينغملا»

 )كم١عه١( ص 2"ج «ينغملا» 7551-955١ ,

 -55؟-



 هللا يضر  دوعسم نبا لوق اذهو .هتبصع اهتبصعف دجوت مل نإف .هتبصع همأ نإ : ةيناثلا ةياورلا

 هذج نع ,هيبأ نع «بيعش نبورمع هاور امل يعفاشلاو لوحكم نع هوحن يورو .- هلع

 .اهدعب نم اهتثرولو همأل ةنعالملا نبا ثاريم لعج كك يبنلا نأ

 ءاهطيقلو ءاهقيتع :ثيراوم ةئالث ةأرملا زوحت» :لاق ِلكك يبنلا نأ انضيأ يوزو
 يف امهماقم تماقف اهيلإ هباستنا يف هيبأو همأ ماقم تماق اهنألو «هيلع تنعال يذلا اهدلوو

 براقأك اهعم اوثري ملف  ناعللا دلو - تيملا ىلإ اهب اولدأ مألا ةبصع نألو ؛ هثاريم ةزايح

 ةكرتلا لك همأل نإف .هلاخو همأ نع ناعللا دلو تام اذإ :ةياورلا هذه ىلعو .هعم بألا

 . ةبصع اهرابتعاب

 :06:29ةيرفعحجلا دنع ناعللا دلو ثاريم - 17

 ركذلل هدالوأل يقابلاو .سدسلا مألل ,هنوثري ءالؤهف همأو هدالوأ ةنعالملا دلو ثري :اولاق

 . ثرإلا بيترت ىلع مهبتارم بسح همأ نم هبراقأ هئري دالوألاو

 برقتي نم ثاريمو مألاب هيلإ نوبرقتي مهنأل ؛ءاوس ىئثنألاو ركذلا ثري بتارملا هذه لك يفو
 ناثري ةجوزلاو جوزلا نإو اذه .مامإلل هئاريمف للصأ مألل ةبارق دجوت مل نإف .ءاوسلا ىلع مألاب
 . ةثرولا بتارم نم ةبترم لك عم امهبيصن

 عباسلا عرفلا

 ىنزلا دلو ثاريم

 : ىنزلا دلو فيرعت ١-2

 هبسن تبثي الف «ةأرماو لجر نيب ةيعرش ريغ ةيسنج ةقالع نع أشني يذلا دلولا وه ىنزلا دلو
 ربتعي ملو هنم هبسن تبثي مل ىنزلا نم هدلو هنأب ٌرقأ هنأ ول ىتح .هئام نم نوكت يذلا لجرلا نم
 .اعرش هدلو

 ١8- ىنزلا دلو ثاريم :

 هب تلمح يتلا همأ ثري هنكلو هئام نم دلولا نوكت يذلا ينازلا لجرلا ثري ال ىنزلا دلو

 )7778 )16١8190ص «عفانلا رصتخملا» « 5-5 7ص « 4ج «مالسإلا عئارش» .
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 يذلا ثري الو همأ هثرثو همأ ثري ىنزلا دلوو» :- هللا همحر مزح نبا 0 لاق « ىنزلا نم

 0 ه) مال اذه يف ملعن الو ,وه هثري الو هتفطن د نم 06

 :ناعللا دلو لثم ثاريملا ىف ىنزلا دلو 9 ٠

 انركذ ام عيمج يف ىنزلا دلو ثاريم يف مكحلاو» : يلبنحلا ةمادق نبال «ينغملا» يف ءاج

 انركذ ام ىلع ةنعالملا دلو يف مكحلاك
 لل 450فالتخالاو لاوقألا نم

 :ناعللا دلو نع ىنزلا دلو هيف فلتخي ام 9

 لوق يف ينازلا قحلي ال ىنزلا دلوو .هقحلتسا اذإ نعالملا قحلي ةنعالملا دلو نأ الإ

 :قاحسإ لاقو . هثريو ٌدحلا هيلع ميقأ اذإ ءىطاولا قحلي : نيريس نباو «نسحلا لاقو .روهمجلا

 ءةأرملاب لجرلا ىنز اذإ ًاسأب ىرأ ال :لاق هنأ ةفينح يبأ نع مصاع نب يلع ىورو .هقحلي

دلولاو اهيلع رتسيو اهلمح عم اهجوزتي نأ هنم تلمحف
 ,كاتدتلا . .هل دلو 

 اذه ,كلذ لجأ نم هتجوز نعالو ًالوأ هبسن ىفن يذلا دلولا نعالملا قاحلإ نأ «يل ودبيو

 « هلم اهدلو بسن ىفنو « ىنزلا نم هتجوز هب فذق امب هسفن نعالملا بيذكتب نوكي امنإ قاحلالا

 .فذقلا ّدح هدلج نم كلذ ىلع بترتي امو

 ىلع دلجي مل وأ دلج  ءاوس ىنزلا نم هدلو هنإ لاق اذإ ينازلاب قحتلي الف « ىنزلا دلو امأ

 .نيريس نباو نسحلا لوق ىلع الإ روهمجلا يأر

 نم هنإ لقي ملو  هدلو هنأ ىعدا يأ - ينازلا هاعدا ول امأ
 ةوعدلا هذهب هدلو ربتعي هنإف « ىنزلا

 .امهنيب بسنلا تكتسيو

 : ةيرفعجلا دنع ىنزلا دلو ثاريم 9

 مهثري الو ءامهباسنأ نم دحأ الو «هتدلو يتلا الو ينازلا هئري الو «ىنزلا دلول بسن ال :اولاق

 , 19310 هامالل هثاريمف مهمدع عمو هدالوأل هثاريمو .ةجوزلاو جوزلا هثريو .وه

 75 16١44ص ء9ج ءمزح نبال عئىلحملاو  7١رويم.١6( 559-511ص «5ج «ينغملا» ٠
 ).١6094( .؟؟5ص «"5ج «ينغملا» )١160941( .؟ 4ص « 4ج «مالسإلا عئارش»
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 رسع عباسلا بلطملا

 ثاريملا يف نامرحلاو بجحلا

 ١ - بوجحملاو بجحلا فيرعت :

 هلك هثاريم نع نيعم صخش عنم : ثاريملا ءاملع حالطصا يفو . ملعلا :ةغللا يف بجحلا

 ءاج امثإ بجحلا يف ثاريملا نم عنملا نأ اذه ىنعمو "دلي ؟؟رخأ صخش دوجوب هضعب وأ

 وأ هلك ثاريملا نع بجح يذلا صخشلاو .هسفن يف ىنعمل سيلو عونمملا ريغ يف ىنعمل

 ثرإلا ةيلهأ هيف بوجحملاف .(بجاحلا) ىمسي هريغ بجح يذلاو .(بوجحملا) ىمسي هضعب
 ىضتقي وأ «ثاريملاب هنم ىلوأ وه يذلا بجاحلا دوجو هنم عنم نكلو .ثرآلا نم عنام سيلو

 . ثاريملا نم هبيصن صاقنإ هدوجو

 .هنم عناملا مايقل أمات ًاعنم ثاريملا نم عنملا : ينعي ثرإلا نم نامرحلا

 نم مغرلاب ثرإلل هتيلهأ ثراولا نم بلس ثرإلا عناوم نم عنام هيف ماق نم وه : مورحملاو
 . ةيجوز وأ ةبارق نم هيف ثرإلا ببس دوجو

 ىمسي ثرإلا نم عونمملا هبحاصو ,.(نامرحلا)ب ثرإلا نم عنملا اذه ىمسيو

 .اهيلع انملكت نأو قبس يتلا ثرإلا عناوم نم عناملا وه نامرحلا ببسو .(مورحملا)

 :نامرحلاو بجحلا نيب قرفلا 6

 يف هل رثأ الف ؛مودعملاك مورحملا لعجي نامرحلا نأ يف نامرحلا نع بجحلا فلتخي

 - هرابتعاب أد ٌكاصأ دوجوم ريغ مورحملا نأكو ةئرولا ىلع ةكرتلا مسقتف تف .نيرخآلا ةثرولا

 . ملسم ثروملاو ملسم ريغ وأ ثروملا لتاق ةثرولا نيب ناك ول امك

 درجت ربتعي لب «نيرخآلا ةئرولل ةبسنلاب مودعملاك ربتعي ال بوجحملاف بجحلا يف امأ

 , مألاو بألا عم اوناك اذإ ةوخإلاك .ًابوجحم وه ناك نإو هبجحيف هريغ يف رثؤي يلاتلابو ءتراوو
 .سدسلا ىلإ ثلثلا نم ناصقن بجح مألا نوبجحي مهف كلذ عمو مهبجحي بألا نإف

 ١6١05( 37ج «جاتحملا ينغما 485 ص «ةيجارسلا حرش» صض١١.
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 :بجحلا عاونأ 5 - 

 صيقنت ىلإ ىدأ نإو .نامرح بجح وهف ةيلكلاب ثاريملا نم ثراولا عنم نإ بجحلا

 : يلي اميف امهيلع ملكتنو .ناصقن بجح وهف ثاريملا نم ثراولا بيصن

 : نامرحلا بجح : الوأ - 17

 « قيقش خأ ن نباو «قيقش خأ ةئرولا يف ناك ول امك ةيلكلاب ثاريملا نم ثراولا بجح وهو

 . قيقشلا خألاب نامرح بجح بوجحم خألا نباف

 نم ةئثالثو .«لاجرلا نم ةثالث :ةتس مهو لاح يأب نامرح بجح نوبجحي ال هدارفأ :(لوألا)

 .9"'"©2ةجوزلاو مألاو ,تنبلا :ءاسنلاو .جوزلاو .بألاو .نبالا : مهف لاجرلا امأ .ءاسنلا

 «لوألا فنصلا دارفأ ادع ام مهو نامرح بجح مهبجح نكمي هدارفأ يناثلا فنصلاو : (يناثلاو)

 نامرح بجح فنصلا اذه بجحو . ضورفلا يوذ نم وأ تابصعلا نم 0 دق مهو

 ثري ال هنإف ء.صخشب تيملا ىلإ - يمتني يأ - يلدي نم لك نأ وه 97 0

 «مألا دالوأ لصألا اذه نم ىنثتسيو «نبالا عم ثري ال نبالا لارا كلذ دوجو عم
 .اهب تيملا ىلإ نولدي مهن نأ عم اهعم نوثري مهنإف

 يف رهاظ اذهو «,ةئرولا نم برقألاف برقألا ميدقتب ذخألا :(يناثلا لصألا)و

 اذهبو ءهنم برقألاف برقألا مدقيف .تيملا نم ةجردلا برقب نوحجري مهنإ ثيح تابصعلا

 , 5*30؟9نامرح بجح دعبألا برقألا بجحي ميدقتلا

 يف اوواست نإف . ءانبألا ءانبأ بجحي نبالاو ةوخإلا ءانبأ بجحي قيقشلا خألاف اذه ىلعو

 نوكل ؛نامرح بجح هبجحيف بأل خألا ىلع مدقي قيقشلا خألاف .ةوقلاب ميدقتلا ناك ةجردلا

 .تيملا نم برقلا نم ةدحاو ةجرد يف اناك نإو بأل خألا نم ىوقأ قيقشلا

 :ناصقنلا بجح :ًايناث 4

 نم رفن ةسمخ بيصي بجحلا اذهو . لقأ بيصن ىلإ رثك رثكألا هبيصن نع ثراولا بجح وهو

 .بأل تحخألاو «نبالا تنبو , مألاو «ناجوزلا : مه ةئرولا

 ) )16١99ص (ةيجارسلا حرش» 86 . ) )15١94ص «ةيجارسلا حرش» 85-146 .
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 دلوو دلولا دوجوب كلذو نمثلا ىلإ عبرلا نم ةجوزلاو ء عبرلا ىلإ فصنلا نم بجحسي جوزلاف
 .٠ نل 5 اللا

 ةوخإلا نم نينثالا دوجوب وأ نبالا دلوو دلولا دوجوب سدسلا ىلإ ثلثلا نم بجحت مألاو
 . تاوخألاو

 .نيثلثلل ةلمكت سدسلا ىلإ فصنلا نم ةيبلّصلا تنبلا عم بجحت نبالا تنبو
 .سدسلا ىلإ فصنلا نم ةقيقشلا تخألا عم بجحت بأل تحألاو

 :بجحلل ةبسنلاب ضورفلا باحصأ لاوحأ 49 - 
 اها ينيس الو نانو نيون يي ال ونألا :ةلوأ

 يالا لأ هيوشزلا للا قرف وم سعت مل سماع هييضعي,ملو ةورشن» تناك اذ هللا" نايا
 . نامرح بجح بجحت

 : نافعا نيت كحنو ذو نامرعب وي ينيب ا زل »أل

 .ناصقن بجح بجحت دقو .نامرح بجح بجحت ال «ةجوزلا :ًاعبار
 عمجلاب وأ ثراولا عرفلاب ناصقن بجح بجحت امنإو «نامرح بجح بجحت ال مألا : ًاسماخ

 .سدسلا ىلإ ثلثلا نم تاوخألاو ةوخإلا نم

 .ةجرد برقألا حيحصلا ٌدجلابو بألاب نامرح بجح بجحي ءحيحصلا ّدجلا :ًاسداس
 .ةبيرقلاب ةديعبلا بجحتو . مألاب تناك ًايأ نامرح بجح بجحت .ةحيحصلا ةَّدجلا :ًاعباس

 .تيملا ىلإ هب يلدت يذلا ّدجلاب ًاضيأ بجحتو .بألاب ةيوبألا ةدجلا بجحتو

 ٌدجلابو .بألابو .لزن نإو نبالا نباو «نبالاب نامرح بجح بجحت ,ةقيقشلا تخألا : ًانماث
 ثاريم يف ه هانلصف يذلا وحنلا ىلع ريغلا عم وأ ءريغلاب ةبصع نكت مل اذإ ًاضيأ حيحصلا

 .ٌدجلا

 عم سدسلا ىلإ | فصنلا نم ناصقن بجح بجحت ةددعتم وأ ةدحاو .بأل تخأألا :ًاعسات

 . ةقيقشلا تخألا

 عم وأ ريغلاب ةبصع نكت مل اذإ ًاضيأ حيحصلا ٌدجلابو .بألاب نامرح بجح بجحتو
 «لزن نإو ركذملا عرفلاب نامرح بجح بجحت امك .هانلصف يذلا وحنلا ىلع ريغلا

 نامرح بجح بجحت امك .ريغلا عم ةبصع تراص اذإ ةقيقشلا تخأألاو قيقشلا خألابو
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 .نهبصعي خأ نهعم وأ اهبصعي خأ اهعم نكي مل اذإ نيتقيقشلا نيتخألاب

 تنيوأ + ةيلصلا بلا سالبلا ىلإ: فضنلا نم داضق تن نكح تالا كدا ضاع

 . ةجرد اهنم ىلعألا نبالا

 نيتنبلابو .ةجرد اهنم ىلعأ ناك نإ نبالا نبابو «نبالاب نامرح بجح بجحتو

 اهتجرد نم اهبصعي بصاع اهعم نكي مل اذإ ةجرد اهنم ىلعألا رثكأف نبالا يتنبب وأ ءرثكأف

 .اهنم لزنأ وأ

 «ثنؤملاو ركذملا ثراولا عرفلاب نامرح بجح نابجحي مأل خألاو ءمأل تحألا :رشع دحأ

 . حيحصلا ٌّدجلاو .بألا :ركذملا ثراولا لصألابو

 :بجحلل ةبسنلاب تابصعلا لاوحأ -

 :نوكي ةيبسنلا تابصعلا نيب بجحلا

 ةوبألا ةهج يف تابصعلا نم نوكي نم نامرح بجح بجحت ةونبلا ةهجف :ةهجلاب : (ًالوأ)

 نوكي نم بجحت ةوخألا ةهجو . ةمومعلاو ةوخألا ةهج يف نوكي نم بجحت ةوبألا ةهجو .اهريغو

 .ةمومعلا ةهج يف

 بجح تيملل ةجرد مهبرقأ نإف مهتهج تدحتا اذإف ,برقلاب :(ًايناث) بجحلا نوكيو

 .نبالا نبا بجحي نبالاف ,نامرح بجح هنع مهدعبأ

 نوكي بجحلا نإف .مهبرق ةجردو ,مهتهج تدحتا اذإف ةوقلاب :(ًاثلاث) بجحلا نوكيو

 . بأل خألا نبا بجحي قيقشلا ألا نباو «بأل خألا بجحي قيقشلا خألاف «ةبارقلا ةوقب

 ثاريملا لئاسم لح ةقيرط

 :ديهمت ١١

 اذه رّدقُم هثروم ةكرت نم ثراو لك هقحتسي ام رادقم ةفرعم ثاريملا لئاسم لحب دارملا

 لئاسملا لوصأب فرعي ام اذهو «ثاريملا لئاسم لح ةقيرط يه كلذ ةفرعم ةقيرطو

 .اهحيحصتو - ثاريملا لئاسم
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 مولعم ءيش ىلع ةكرتلا نم رثكأ وأ ثراو جارخإ وأ جورخ ىلع مهنيب اميف ةثرولا قفتي دقو

 ةيثرإلا ةلأسملا لح دنع هرابتعاو هتظحالم بجيو .(جراختلاب) ىمسي ام وهو اهريغ نم وأ اهنم

 .هدوجو دنع لحلا ةقيرط نايب عم

 مهضعب ىفوتي وأ نوفوتيو عويشلا كلم ىلع ىقبتف ةكرتلا نومستقي ال دق ةئرولا نأ امك

 ةلاحلا هذه يفو ءاهتمسق بلطي مث نيلوألا ةثرولا ةئثرو ىلإ لقتنتو «عويشلا ىلع ةكرتلا ىقبتو

 نايب نم دب الف ؛ةكرتلا مهيلإ تلآ نيذلا نيريخألا ةثرولا ةبصنأ ةفرعمل ةنيعم ةقيرط عابتا بجي
 . ةخسانملاب فرعت يتلا يهو .ةلاحلا هذه يف ةيئرإلا ةلأسملا لح ةيفيك

 :ثحبلا جهنم 7

 : يلاتلا وحنلا ىلع عورف ىلإ بلطملا اذه مسقن .مدقت ام ىلع ءانبو

 .اهحيحصتو لئاسملا لوصأ :لوألا عرفلا

 . جراختلا : يناثلا عرفلا

 . ةخسانملا :ثلاثلا عرفلا

 لوألا عرفلا

 اهحيحصتو لئاسملا لوصأ

 :لئاسملا لوصأب دوصقملا 8 *

 . مهثروم ةكرت نم مهتبصنأ ةفرعم داري ةثرو دوجو يأ «ةيثرإلا لئاسملا :لئاسملاب دوصقملا

 هنم جرخي يذلا ددعلا :لصألاب دارملاو» :كلذ يف اولاق دقف «لئاسملا لوصأب دارملا امأو
 . 1*6 ,اديعتم ةضيرفلا ءاهب

 ةكرتلا هيلع مسقنت ددع رغصأ :لئاسملا لوصأب دارملا :انلوقب كلذ نع ريبعتلا نكميو

 .رسك الب حيحص ددعب ثراو لك ماهس هنم ذخؤت ثيحب

 ددعلا اذه ردقب نوكت يتلا ةكرتلا ءازجأ :ةكرتلا هيلع مسقنت يذلا رغصألا ددعلاب دوصقملاو

 هذه عومجمف .رسك الب ًاحيحص ًاددع ءازجألا هذه نم ثراو لك بيصن نوكي ثيحب رغصألا

 . ةلأسملا لصأ يه  ةكرتلا ءازجأ  ءازجألا

 . 58187/ص كج «ريدردلل «ريغصلا حرشلا» (١1ه9486١)
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 20:57؟ةلأسملا لصأ جرختسن فيك -84

 ثيحب ةكرتلا هيلع مسقن نأ نكمي ءازجألا نم ددع رغصأ وه ةيثرإلا ةلأسملا لصأ نإ :انلق

 ءازجأ نم عومجملا اذُه نأو ءرسك نودب ءازجألا هذُه نم ًاحيحص ًاددع هبيصن ثراو لك ذخأي

 ؟ةلأسملا لصأ جرختسن فيكف .ةلأسملا لصأ وه ةكرتلا

 ىتلا ةفلتخملا تالاحلا بسح «ةيلاتلا دعاوقلا وأ طباوضلا قفو هجارختسا نكمي :باوجلا

 .ةثرولا اهيلع نوكي

 :دحاولا ثراولا :ىلوألا ةلاحلا 7

 اهلك ةكرتلا ربتعتف يلاتلابو هل اهلك ةكرتلاف ,دحاو نبا نع تامول امك ًادحاو ثراولا ناك اذإ

 ._اهلك ةكرتلا يأ  دحاولا ءزجلا اذه وه ثراولا بيصنو .ةلأسملا لصأ وهو .ًادحاو ًاءزج

 :مهسفنأب ةبصع ةثرولا : ةيناثلا ةلاحلا 5

 ددعب نوكي ةلأسملا لصأف «الثم ءانبأ ةثالثك مهسفنأب ةبصعلا نم ددعب ثرإلا رصحنا اذإو

 . ةثالث نم ًادحاو ًامهس مهنم نبا لك بيصن نوكيو «ةثالث (") يأ مهسوؤر

 :ريغلاب ةبصع ةثرولا : ةثلاثلا ةلاحلا ك7

 دحاولا ركذلا ربتعنف .ةوخإلا عم تاوخألاكو «ءانبألا عم تانبلاك ريغلاب ةبصع ةثرولا ناك اذإو

 ةثالثو «ةدحاو تنب نع تام ول امك .ةلأسملا لصأ وه عومجملاو .ثانإلا نم نيتنئاب مهنم

 اذهو .(07) ماهسلا وأ صصحلا عومجم نوكتف «تنبلا ةصح فعض نبالا ةصح نوكتف «ءانبأ
 نامهس (؟) نبا لكل نوكيو «(ا/) لا نم دحاو مهس تنبلل نوكيو .ةلأسملا لصأ وه عومجملا

 .(ال) لا نم

 :دحاو ضرف .بحاص عم بصاع : ةثلاثلا ةلاحلا 4

 امك ضرفلا رسك (ماقم) وه ةلأسملا لصأف .«دحاو ضرف بحاص عم بصاع عمتجا اذإو

 يضرفلا رسك ماقم نأ ثيحو . ةبصع هنأل نبالل يقابلاو ١/« جيوزللف « نباو «جوز نع تتامول

 .نبالل يقابلاو 5/١. مأللف «نباو «مأ نع تام ولو .ةلأسملا لصأ وه مقرلا اذهف .(4) وه
 5/١. ضرفلا رسك ماقم وه مقرلا اذه نأل ؛(5) ةلأسملا لصأ نوكيف

 7١-17 ص .؟”ج «جاتحملا ينغم» ١١-21١١ هص «ةيجارسلا حرش» 417١21"-1484ص ."ج «ينغملا» (0١6١1ةك)

 .1/!١1-554ص 25ج «ريدردلل «ريبكلا حرشلا»

 د 5٠١



 :ضرف بحاص نم رثكأ عم بصاع : ةعبارلا ةلاحلا 8

 ةلأسملا لصأف «ةيواستم مهضورف تناكو ,ضرف بحاص نم رك عم بصاع عمتجا اذإو
 . بآل خأو ءمأل خأو .مأ نع صخش تام ول امك 2« ضورفلا هذه روسكل دحتملا (ماقملا) نوكي

 دحتملا ماقملا وه هنأل ؛(5) ةلأسملا لصأف يقابلا بأل خاللو ١ مأل خأللو 5/1١ مأللف
 . مأل خألا ضرفلو .مألا ضرفل كرتشملا وأ

 : مهضورف ةفلتخم ضورف باحصأ ةئرولا يف :ةسماخلا ةلاحلا

 وأ دحاو بصاع مهعم ناك وأ مهدحو اوناك ءاوس ضورفلا باحصأ ضورف تفلتخا اذإو
 بسح ةلأسملا لصأ جرختسن كلذ ءوض يفو « ضورفلا روسك تاماقم ىلإ رظنن اننإف «رثكأ

 :ةيلاتلا دعاوقلا وأ ءطباوضلا

 : ةلئامتم ضورفلا روسك تاماقم : ىلوألا ةدعاقلا 05

 لصأ وه روسكلا هذهل كرتشملا ماقملا ناك ةلئامتم ضورفلا ررسك تاماقم تناك اذإ
 نيوخأللو 2( /7) نيتقيقشلا نيتخأللف .مأل نيوخأو نيتقيقش نيتخأ نع تام ول امك .ةلأسملا
 كرتشملا ماقملا اذه وه ةلأسملا لصأ نوكيف .(7) وهو دحاو نيضرفلا رسك ماقمو مم/1) مآل

 . ةثالث نم دحاو مهس )١( مأل نيوخأللو () نم نامهس (؟) نيتقيقشلل نوكيو «- (*) يأ -
 : ةلخادتم ضورفلا روسك تاماقم : ةيناثلا ةدعاقلا 5*9

 ًاماقم اهيف نأ ىنعمب ةلخادتم تناك امنإو «ةلثامتم ريغ ضورفلا روسك تاماقم تناك اذإو
 نيب نإ :لاقيف .يقاب نودب رغصألا ماقملا ىلع مسقني ربكألا ماقملا نأو ءرغصأ اماقمو ءرثكأ
 «تنب نع تامول امك ةلأسملا لصأ وه ربكألا ماقملا نوكي ةلاحلا هذه يفو .لخادت تاماقملا
 ةلأسملا لصأ نوكيف , يقابلا خاللو ء(8/1) ةجوزللو .(؟/١) تنبللف 2. قيقش خأو ةجوزو

 . يقاب نودب (؟) رغصألا ماقملا ىلع مسقنيو ءربكألا ماقملا وه هنأل (8)

 تناك نأب قفاوت اهنيب دجو امنإو لخادت الو لثامت ضورفلا روسك تاماقم نيب نكي مل اذإو
 جرختسنو .- مظعأ كرتشم مساق اهنيب نوكي يأ  دحاو ددع ىلع ةمسقلا لبقت تاماقملا هذه
 لصأ وه جتانلا نوكيف .ددعلا اذُه ىلع تاماقملا مسقن نأب ةلاحلا هذه يف ةلأسملا لصأ
 «تاماقملا هذهل طيسبلا فعاضملا وه ةلاحلا هذه ىف ةلأسملا لصأ .ةرصتخم ةملكبو .ةلأسملا
 )7/١(2 تنبللو )5/١( مأللو 8/1١ ةجوزللف . تنبو مأو .ةجوز نع صخش تام ول امك

 كا



 كرتشملا مساقلا وهف يقاب نودب هيلع ةمسقلا لبقت اهنأل ؛(؟) ددعلاب قفاوت اهنيب تاماقملا هذهف

 لصأ وه اذه نوكيف ((74) وه تاماقملا هذهل طيسبلا فعاضملا 0 ءاهنيب اميف مظعألا

 مهسأ (0) وهو يقابلاو ءًامهس )١7( تنبللو .مهسأ (4) مأللو ,مهسأ 5 0 هلاييعلا

 : نيابت ضورفلا روسك تاماقم نيب :ةعبارلا ةدعاقلا

 «نيابت دجو امنإو «قفاوت الو لخادت الو لثامت ضورفلا روسك تاماقم نيب دجوي مل اذإو

 «ةرصتخم ةملكبو .ةلأسملا لصأ وه جتانلاف اهضعبب تاماقملا برضب نوكي ةلأسملا لصأ نإف

 .ةجوز نع تام ول امك ةلأسملا لصأ وه نوكيف .,تاماقملا هذهل طيسبلا فعاضملا جرختسن

 نيماقملا نيبو . يقابلا خأللو 0/0 تانبللو )86/1١(« ةجورللف 2« قيقش خأو «,تانب ثالُثو

 لصأ وه نوكيف «(75) وهو امهل طيسبلا فعاضملا جرختسن يأ رخآلاب امهدحأ برضنف نيابت

 خألل مهسأ (5) وهو يقابلاو ءًامهس (15) تانبللو .مهسأ (8) هنم ةجوزلل نوكيو «ةلأسملا

 . قيقشلا

 :ضرف وذ اهيف يتلا لئاسملا لوصأ -6

 دقف */؟ “لآ ت”/أ ثا .ع/ا ١/« يه ضئارفلا باحصأ صضورف تناك املو

 نأ ,ةفلتخملا اهتالاحو لئاسملا لوصأ جارتنا دعاوق نم هانركذ ام ءوض يفو «ءارقتسالاب دجو

 2" ا" .5 يهو لوصألا هذه نم ادخاو ًامئاد نوكت ضورف باحصأ اهيف يتلا لئاسملا لوصأ

 .5"5 25 ىف

 : ةيثرإلا لئاسملا حيحصت 2-65

 نكمي ددع لقأ نم ماهس ذخؤت نأ وه ضئارفلا لئاسم حيحصت» :«ةيجارسلا حرش» يف ءاج

 .«ةثرولا نم دحأ ىلع رسكلا عقي ال هجو ىلع

 مه نيذلا ةثرولا ضعب بيصن نأ نيبتو ةيثرإلا ةلأسملا لوصأ انجرختسا اذإ اننأ كلذ نايبو

 جاتحت ةلأسملا نإ : ةلاحلا هذه يف لاقيف م ا وو

 فنص لك ماهس مسقنت ثيحب ربكأ ًاددع اهلصأ لعجب حيحصت ىلإ جاتحت : يأ . حيحصت ىلإ

 ةجوزللف «نيقيقش نيوخأو مأو ةجوز نع صخش تامول امك ءرسك نودب مهددع ىلع ةئرولا نم

 (7) ةجوزلل )١(: ةلأسملا لصأف «نيقيقشلا نيوخألل يقابلاو )5/1١(« مأللو )١/5(.

 .نيوخألل مهسأ (7) يقابلاو ,نامهس (؟) مأللو  مهسأ
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 لصأ ريغن نأ بجيف ' يقاب نودب نيوخألا ىلع مسقنت ال مهسأ (17/) وهو يرقابلا نأ ثيحو

 نيوخألا بيصي ام نوكي ثيحب )١7( وهو يلاحلا لصألا نم ربكأ ادع هلع تيح ةلانملا
 وه اذه .يىقاب نودب نيوخألا ىلع ةمسقلل لاباق ةلأسملل ديدجلا لصألا اذه نم ماهسلا نم

 :00:5ةيئرإلا لئاسملا حيحصت ةقيرط 7

 اقفو .حيحصت ىلإ ةجاحب تناك نإ اهحيحصت ءارجإ ضرغل ةيئرإلا لئاسملا يف رظني
 : ةيلاتلا لوصألل

 :لوألا لصألا 96

 ةلأسملا حيحصت ىلإ ةجاح الف .رسك الب مهيلع ةمسقنم ةثرولا نم قيرف لك ماهس تناك نإ

 نامهس (؟) امهنم دحاو لكل. مهسأ (5) يأ ناثلثلا نيتنبللو ءدحاو مهس )١(

 : يناثلا لصألا 989

 مهماهس نيب نكلو رسكب قيرفلا اذه دارفأ ىلع مسقنت ةثرولا نم قيرف ماهس تناك اذإ
 برضيف .- سوؤرلاو ماهسلا هذه نيب مظعأ كرتشم مساق دجوي يأ  ددعب ةقفاوم مهسوؤرو
 يف وأ ,ةلداع تناك نإ ةلأسملا لصأب مظعألا كرتشملا مساقلا ىلع مهسوؤر ددع ةمسق لصاح
 امك ديدجلا ةلأسملا لصأ وه برضلا لصاح نوكيو «ةلئاع تناك نإ هيلإ تلاع يذلا اهلصأ
 : يلاتلا لاثملا يف

 : يناثلا لصألل لاثم

 ءدحاو مهس )١( يأ .ءسدسلا مألل (5) ةلأسملا لصأف .تانب رشعو .بأو .مأ نع تام

 ةعبرألا مهسألا مسقنت الو . تانبلل مهسأ (4) يأ ناثلثلاو ,دحاو مهس )١( يأ سدسلا بآللو
 نأ يأ (؟) ددعلاب ةقفاوم عبرألا نهماهس نيبو .رشعلا نهسوؤر نيب نكلو .رشعلا تانبلا ىلع
 مساقلا ىلع )1٠١( وهو تانبلا سوؤر ددع مسقنف .(؟) وه امهنيب مظعألا كرتشملا مساقلا
 برضلا لصاح نوكيف (5) ةلأسملا لصأب جتانلا اذه برضنو .(0) جتانلا نوكيف (7) كرتشملا
 ءامهس ٠"( ) لصأ نم مهسأ (0) بألاو مألا نم لكل نوكيو .ديدجلا ةلأسملا لصأ وه (0)

 .نامهس (7) تنب لك بيصنو ءًامهس نورشع )7١( تانبللو
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 : يناثلا لصألل رخآ لاثم 0

 : يلي امك ةلأسملا عضو نوكيف .تانب تسو ءمأو «جوز نع تتام

 تانب < بأ مأ جوز

 م/م ١/: ١/- ١/-

 ءمهسأ (8) تانبللو ءنامهس (؟) مأاللو .مهسأ (") جوزلل :(١؟) نوكي ةلأسملا لصأ

 ىلع مسقنت ال مهسأ (8) يهو تانبلا مهسأو )١6(« ىلإ ةلأسملا لوعتو ,نامهس (؟) بأللو

 مقرلا اذه ىلع (5) وهو نهسوؤر ددع مسقنت (؟) مقرلاب قفاوت امهنيبو (5) يهو تانبلا سوؤر

 )١6(« وهو هيلإ تلاع يذلا ةلأسملا لصأب (*) جتانلا اذه برضنو .(*) جتانلا نوكيف (؟)

 ماهس لدعنف (40) ديدجلا اهلصأ نوكيو «ةلأسملا حيحصت وه اذهو .(4) جتانلا نوكيف

 مهنم لكل نوكيف (") ب مهنم لك ماهس برضن نأب ةلأسملل ديدجلا لصألا اذه ىلع ءانب ةئثرولا

 :ىلي امك

 .45 نم مهسأ (5) - ؟*# مألل

 .48 نم مهسأ (5) - ؟ا># بألل

 .48 نم مهسأ (9) - "ا جوزلل

 . 48 نم ًامهس (14) < م# تسلا تانبلل

 . 48 نم مهسأ (4) - 5 + 78 - تنب لكلو

 :ثلاثلا لصألا 5

 ىلإ جاتحت ةلأسملاف ءرسكب قيرفلا اذه دارفأ ىلع مسقنت ةثرولا نم قيرف ماهس تناك اذإ

 نوكي ةلأسملا حيحصتف «ةنيابم هماهس نيبو قيرفلا اذه دارفأ سوؤر نيب ناك اذإف ١ حيحصت

 ,ةلئاع تناك نإ هيلإ تلاع امبو  ةلئاع ريغ  ةلداع تناك نإ ةلأسملا لصأب مهسوؤر ددع برضب

 ثراو لك ماهس برضن مث ؛ديدجلا اهلصأ وهو ةلأسملا هذه حيحصت وه برضلا لصاح نوكيو
 جتانلا نوكيف .قيرفلا سوؤر ددعب ثراو لك ماهس برضن : يأ .ةلأسملا لصأ هب انبرض امب

 : يتآلا لثملا لصألا اذه ىلع برضنو ءديدجلا ةلأسملا لصأ نم ثراولا ماهس وه
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 :ثلاثلا لصألل لائم - 87*

 : ةلئاع ةيثرإ ةلأسمل -أ

 : يلاتلا وحنلا ىلع اهلح نوكيف ,تاقيقش تاوخأ سمخو جوز نع تتام
 تاقيقش تاوخأ ه جوزلا

 0/1 ١/2"

 .مهسأ (4) تاوخألل نوكيو .مهسأ (*) جوزلل نوكي (5) ةلأسملا لصأ -أ

 تاوخألل نوكيو :(07) نم مهسأ (") جوزلل نوكيف (1) ىلإ تلاع ةلأسملا نأ رهظو - ب
 .(7 نم مهسأ (5)

 وهو تاوخألا سوؤر ددع ىلع رسك نودب مسقنت ال مهسأ (7) يهو تاوخألا مهسأ  ج
 يتلا ةلأسملا لصأ يف (0) وهو سوؤرلا ددع برضنف «نيابت اهمهسأو سوؤرلا هذه نيبو «(0)
 .ديدجلا اهلصأو .ةلأسملا حيحصت وه اذهو ("ه) جتانلا نوكيف (/) وهو هيلإ تلاع

 ددعلا اذهو .ةلأسملا لصأ هب انبرض يذلا (0) ددعلاب (”) يهو جوزلا ماهس برضن د
 .(70) نم جوزلا مهسأ وهو )١6(. برضلا لصاح نوكيف (0) وهو تاوخألا سوؤر ددع وه
 جتانلا نوكيف ةلأسملا لصأ هب انبرض يذلا اضيأ (0) ددعلا يف (5) تاوخألا مهسأ برضنو
 8٠ه نم مهسأ (4) < 0+ تخأ لك بيصن نوكيو «تاوخألل (”) ره امهم ؟. 2 هاك
 .امهس

 :ثلاثلا لصألل رخآ لاثم 414

 :ةلئاع ريغ ةلداع ةلأسمل أ

 : يلي امك اهلحو . مأل تاوخأ ثالثو .ةدحاو ةذجو جوز نع تتام

 مأل ةوخإ ثالث نأ مأ ةدجلا جوزلا

 ؟/١ /" ١/1

 مأل ةوخاللو .دحاو مهس )11( ةدجللو .مهسأ 3١) جوزلل نوكيف 363)] ةلأسملا لصأ 8ك

 .نامهس (؟)

 الف «يقاب نودب مهددع ىلع مسقني ال مهس (1) وهو مآل ةوخإلا بيصن نإ ثيحو - ب
- 416 - 



 وهو مهماهس نيبو 7(2) وهو مآل ةوخإإلا سوؤر ددع نيب نأ ثيحو ةلأسملا حيحصت نم لب

 5 جتانلا نوكيف (5) وهو ةلأسملا لصأب (*) وهو مهسوؤر ددع برضنف «ةنيابم وأ نيابت (9

 .ديدجلا ةلأسملا لصأ اذهو (148) -

 تاوخألا سوؤر ددع وهو ةلأسملا لصأ هب انبرض امب (*) يهو جوزلا ماهس برضن -ج

 .جوزلا بيصن اذهو (18) نم مهسأ (4) - ما“ جتانلا نوكيف .(*) يأ

 تاوخألا سوؤر ددع وهو ةلأسملا لصأ هب انبرض اميف (؟) وهو تاوخألا ماهس برضنو د

 مهيلع هميسقتبو .مأل ةوخإلا بيصن اذهو ١8 نم مهسأ (5) - ٠ جتانلا نوكيف «(#) يأ

 .مهنم دحاو لكل مهس؟ - 5+8 يأ مهنم دحاولا بيصن نوكي يواستلاب

 ١8 نم مهسا“ - ١" يأ ةلأسملا لصأ هب انبرض امب )١( وهو ةّدجلا ماهس برضنو - ه

 .ةذجلا بيصن اذهو

 : عبارلا لصألا 606

 دادعأ نيب نكلو ءرسكب اهدارفأ ىلع مسقنت ةفئاط لك ماهسو ,رثكأ وأ نيتفئاط ةثرولا ناك اذإ

 دادعألا دحأ برضيب نوكي ةلأسملا هذه حيحصتف ,ةلثامم مهماهس مهيلع رسكنا نم سوؤر

 فئاوط عيمج ىلع ةلأسملا هب حصت ام وه برضلا لصاح نوكيف «ةلأسملا لصأ يف ةلئامتملا

 : يلاتلا لاثملا لصألا اذهل برضنو «اهدارفأو ةئثرولا

 : عبارلا لصألل لاثم 7

 ىلع نوكي ةلأسملا هذه لحف .بأل مامعأ ةثالثو «تاّدج ثالثو ,تانب تس نع تام

 : يلاتلا وحنلا

 بأل مامعأ * تادج © تانب 5

 قف 5/١" نا

 مهس )١( تاّدجلل نوكيو :«(5) نم مهسأ (4) تانبلل نوكيف «(5) ةلأسملا لصأف أ

 .مامعألل مهس )١( وهو يقابلا نوكيو .(1) نم دحاو

 (5) ب ًاقفاوت (4) وهو نهماهس نيبو (5) وهو تانبلا سوؤر ددع نيب نأ ظحالنو ب

 اذه ىلع (5) وهو نهسوؤر ددع مسقنف - (79) وه امهنيب مظعألا كرتشملا مساقلا نأ قاع

 .تانبلا سوؤر قفو هيمسنو #” - ؟+ جتانلا نوكيف «(7؟) مظعألا كرتشملا مساقلا

-5١5- 



 ددع ذخأتف نيابت (") وهو نهسوؤر ددع نيبو )١( وهو تاّدجلا ماهس نيب نأ ظحالنو  ج

 .(7) وهو نهسوؤر عيمج

 , «نيابت (") وهو مهسوؤر ددع نيبو .دحاو مهس (١)وهو مامعألا ماهس نيب نأ ظحالنو د

 سوؤر ددعو ةوز تاّدجلا سوؤر ددعو 09 تانبلا سوؤر قفو :اندنع نوكيف ده

 جتانلا نوكيف ةلأسملا لصأ هب برضنو اهنم ًادحاو ذخأتف .لثامت دادعألا هذه نيبو .(**) مامعألا

 .ديدجلا ةلأسملا لصأ وه اذهو ًامهس (18) - 5#

 :نوكيف (*) ددعلاب يأ ةلأسملا لصأ هب انبرض امب ةفئاط لك ماهس برضن و
 .ًامهس 18 لصأ نم ًامهس ١١ - “4 :تسلا تانبلل

 .ًامهس 18 لصأ نم مهسأ # < 8١" :ثالثلا تاّدجلل

 .ًامهس ١8 لصأ نم مهسأ # - ما«١ :ةثالثلا مامعألل

 .ًامهس ١8 لصأ نم ًامهس ؟ - 17+5 :ةدحاولا تنبلل نوكيو

 .ًامهس ١8 لصأ نم ًامهس ١ - +8 :ةدحاولا ةدجلل نوكيو

 .ًامهس ١8 لصأ نم ًامهس ١ - ”+# :دحاولا معلل نوكيو

 : سماخلا لصألا 7

 .رثكأ وأ نيتفئاط نم رسكب عهماهتم ميباع ةممقجلا ةثرولا سوؤر دادعأ ضعب تناك اذإ
 دادعألا كلت ربكأ ذخأب نوكي ةلاحلا هذه يف ةلأسملا حيحصتف .رخآلا ضعبلا يف داخادتم
 : يلاتلا لاثملا يف امك ةلأسملا لصأ يف هبرضنو

 :سماخلا لصألل لاثم 9

 بأ مأو بألا مأ م و مألا مأ مأ- تايذاحتم تادج ثالثو .تاجوز عسرأ نع تام

 : يلاتلا وحنلا ىلع نوكي ةلأسملا هذه ّلحف .ًاقيقش ًامع رشع يئثاو - بألا .

 قيقش مع ١١ تايذاحتم تادج ؟ تاجوز 5

 يقابلا ١/4 ١/1

 (١١؟ ةلأسملا لصأ) 07 ش 1 ١

- 51١17 - 



 يقابلا مامعأللو ,نامهس (7) تاّدجللو ,.مهسأ (*) اهنم ةجوزلل «(١؟) ةلأسملا لصأ -أ

 . مهسأ 007

 ذخأنف «ةنيابم نهمهسأو سوؤرلا هذه نيبو ,نهسوؤر ىلع مسقني ال تاجوزلا مهسأ ب
 .سوؤر (4) يهو تاجوزلا سوؤر عيمج

 عيمج ذخأتف ,ةئيابم امهنيبو ,تادجلا سوؤر ددع ىلع مسقني ال تاّدجلا مهسأو -ج

 .سوؤر (”) اهددعو تادجلا سوؤر

 :اسأر 60 558

 الخادت دادعألاهذُه نيب نأ دجنف ١7 ا“ 4 : يهو .ثالثلا فئاوطلا دادعأ يف رظنن - ه

 ,دادعألا ربكأ وه يذلا ددعلا اذه ذخأنف )١7(. ددعلا يف ةلخاد 4و #” نم لاك نأ ثيح

 5 ١7١7 - ١44 جتانلا نوكيف ةلأسملا لصأ هب برضنو «هيف نالخاد نارخآلا اعلا /

 .ديدجلا ةلأسملا لصأ وه

 نأب كلذو ,ديدجلا ةلأسملا لصأ ىلإ ةبوسنم اهلعجن نأب ةفئاط لك مهسأ لدعن مادو

 ةفئاط لك مهسأ نوكتف )١7(  ددعلاب يأ  ةلأسملا لصأ هب انبرض امب ةفئاط لك مهسأ برضن

 1 : يلاتلا وحنلا ىلع

 .ًامهس ١44 لصأ نم ًامهس م5 - #١7 - عبرألا تاجوزلا مهسأ

 .ًامهس ١44 لصأ نم ًامهس 74 - 177 - ثالثلا تاّدجلا مهسأ

 .ًامهس ١44 لصأ نم ًامهس 44 - ١177 - رشع ينثالا مامعألا مهسأ

 .ًامهس ١44 لصأ نم مهسأ (4) - 5+4 - ةدحاولا ةجوزلا مهس نوكيف

 .ًامهس لصأ نم مهسأ (8) - "+174 - ةدحاولا ةدجلا مهسأو ٠

 .ًامهس ١44 لصأ نم مهسأ (/) - 84+١7 - دحاولا معلا مهسأو

 :سداسلا لصألا 648

 حيحصت نوكيف ,رسك نودب مهيلع مسقنت ال مهمهسأو ةفلتخم فانصأ نم ةثرولا ناك اذإ

 : يلاتلا لاثملا لح يف يلاتلا وحنلا ىلع ثراو لك ماهس جارختساو اهلح مث ةلأسملا
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 ش : سداسلا لصألل لاثم 7
 .ءاقشأ مامعأ ةتسو «تايذاحتم تادج ثالثو أتنب ةرشع نامثو .تاجوز عبرأ نع تام

 ءاقشأ مامعأ * تايذاحتم تادج * ًاننب 18 تاجوز عبرأ
 يقابلا 8/١ ١م" ١/-

 «اللخادت تاّدجلا ضرف ماقمو تانبلا ضرف رسك ماقم نيب نأل ؛(74) ةلأسملا لصأ -أ
 ضرف رسك ماقمو ماقملا اذه نيبو .ربكألا وه هنأل (1) وهو تادجلا ضرف رسك ماقم ذخأنف
 دحأ مسقنف  (؟) وه امهنيب مظعألا كرتشملا مساقلا نأ يأ (؟) ددعلاب قفاوت تاجوزلا
 اذهو (؟5) جتانلا نوكيف «(8) رخآلا ماقملاب هبرضن (") جتانلا نوكيف .ةتسلاك هيلع نيماقملا
 . ةلأسملا لصأ

 .ًامهس (14) نم مهسأ (*”) تاجوزلا ماهس نوكي ةلأسملا لصأ ساسأ ىلعو - ب

 .ًامهس (؟4) نم ًامهس (17) تانبلا ماهسو

 00 (؟5) نم مهسأ (5) تادجلا ماهسو

 .ًامهس 74 نم دحاو مهس )١( وهو يقابلا مامعألا ماهسو

 .(5) يهو نهسوؤر

 قفاوت امهنيب نكلو 2 نهسوؤر .ددع ىلع مسقنت ال : كه 15١( يهو تانبلا مهسأو 5

 .(4) وه لصاحلاف (7) ىلع همسقن نأب يأ مهسوؤر ددع قفو ذخأتف «(؟) ددعلاب

 نهسوؤر عيمج ذخأتف .نهسوؤر ددع ىلع مسقنت ال مهسأ (5) يهو تادجلا مهسأو  ه

 .(3) يهو

 يهو مهسوؤر عيمج ذخأتف .مهسوؤر ددع ىع مسقني ال )١( يهو مامعألا مهسأو -و
(5). 

 لخادت ”و " لا نيب نأ اهيف ظحالنو .5 .# .4 .4 يهو سوؤرلا دادعأ يف رظنن مث -ز
 (*) ددعلاب اقفاوت (4) لا نيبو (5) لا هذه نيب نأ ظحالن مث .(5) لا يقبتسنو .(7”) لا طقسنف

 امهدحأ مسقنف .(5) امهنيب مظعألا كرتشملا مساقلا نأ يأ ةثالث ىلع ةمسقلا نالبقي : يأ
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 نيددعلا نيب رظنن مث )١8(. ٠ جتانلا نوكيف ةتسلاب هبرضت ةةفإ جياتلاف ةثالث ىلع ةعستلاك هيلع

 2(؟) ةمسقلا لماع 00 ير دعا ف 00 او امهنيب دجنف 4 3

 ةئرولا ماهس لع مث 00 2 5 محو - ؟4ا5 يأ ةلأسملا 00 برغلا

 (5”7) ب يأ ةلأسملا لصأ هب انبرض امب مهماهس برضن نأب ديدجلا ةلأسملا لصأ ساسأ ىلع

 .856 ةلأسملا لصأ نم ًامهس ١٠م8 - ما># - تاجوز (4) مهسأ

 .4564 ةلأسملا لصأ نم ًامهس هال - م21 - ًاتئب (18) مهسأ

 .854 ةلأسملا لصأ نم ًامهس ١44 - م5ا>4 - تاّدج (*) مهسأ

 .854 ةلأسملا لصأ نم ًامهس م5 - موايإ - مامعأ (5) مهسأ

 انه از كروملا 4: ةزجتارلا ةجئالا بيضا نورك

 .ًامهس م8 - 1م6+هال5 - ةدحاولا تنبلا بيصنو

 .ًامهس 48 - +144 - ةدحاولا ةدجلا بيصنو

 .مهسأ 5 - "+75 - دحاولا معلا بيصنو

  8١عباسلا لصألا :

 «ةنيابتم .رثكأ وأ نيتفئاط نم مهماهس مهيلع ترسكنا يتلا سوؤرلا دادعأ تناك اذإ

 جتانلا برضي مث «ثلاثلا عيمجب جنانلا برضي مث « يناثلا ددعلا عيمجب دادعألا هذه دحأ برضيف

 دعب ةلأسملا لصأ وه لصاحلا نوكيف ؛ةلأسملا لصأ يف جتانلا برضي مث .عبارلا عيمجب

 : يلاتلا لاثملا يف امك ديدجلا ةلأسملا لصأ ساسأ ىلع ةئثرولا مهسأ لدعن مث ءاهحيحصت

 : عباسلا لصألل لاثم 7 8 ؟

 اهلح نوكيف .«مامعأ ةسمخو «تانب عبسو «تايذاحتم تادج ثالثو .نيتجوز نع تام

 : ىلي امك

 مامعأ ه تانب ا/ تايذاحتم تاّدج ” ةجوز "

 يقابلا 0/1 5/1 ١/8

 ١ 1 ع .

 ه5



 يهو اهانركذ امك اهنم مهماهس نوكتو (؟4)  تاماقملا ةظحالم دعب  ةلأسملا لصأ أ

 .مامعألل دحاو مهسو .تانبلل ًامهس (5١)و ,تاّدجلل مهسأ (4)و «نيتجوزلل مهسأ (*)
 سوؤرلا هذه عيمج ذخانف .ًانيابت اهدارفأ سوؤر ددعو ةفئاط لك ماهس نيب ظحالن ب

 : يلي ام جتانلا نوكيف ضعبب اهضعب اهبرضنو

 م١٠ - مه اي الا ا« 1

 لصأ اذهو .ه0٠04 - يكفل ةلأسملا لصأ يف )5١١( جتانلا اذه برضن مث - ج
 .ةلأسملا حيحصت دعب ديدجلا ةلأسملا

 نم ةفئاط لك ماهس برضن نأب ديدجلا ةلأسملا لصأ ساسأ ىلع ةثرولا مهسأ لدعت د
 : يلي امك مهسألا نم ةفئاط لكل نوكيف .ةلأسملا لصأ هب انبرض يذلا (؟١١) ددعلاب ةئرولا

 م٠7 ةدحاولا ةجوزللو ءًامهس 570 - #7١١6 :نيتجوزلل

 78٠. ةدحاولا ةّدجللو .ًامهس 7١١4 - 84٠ :تاّدجلل

 44٠. ةدحاولا ةّدجللو .ًامهس 885.0 7115 :عبسلا ثانبلل

 .47 دحاولا ٌمعللو ًامهس 7١١١ - 3١١ :ةسمخلا مامعألل

 جراختلا

 ١3783 - هفيرعت :

 0 140 هولعم ء يشب ثاريملا نم مهضعب جارخإ ىلع ةثرولا حلاصتي نأ وه جراختلا

 .اهريغ نم وأ ةكرتلا نم ا مولعملا ءيشلا اذه ناك ء ءاوس

 ىلع ةثرولا حلاصت حالطصالا يف  جراختلا يأ  وهو» :نيدباع نبال «راتحملا در» يفو

 .2*:؟2(نيد وأ نيع ةكرتلا نم ءيش ىلع ثاريملا نم مهضعب جارخإ
 ناك ءاوس جراخلا هاطعي يذلا ءيشلا لمشي هنأل ؛فيرعتلا اذه نم معأ لوألا فيرعتلاو

 امك ةكرتلا نم هنوكب ءىشلا اذه صيصخت وأ ءىشلا دييقت نأ ودبيو .اهريغ نم وأ ةكرتلا نم

 )١15١94( هه ص الج «ريدقلا حتف» . )١150949( «5ج «راتحملا درد ص١1١م.
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 ءيش ىلع بلاغلا يف عقي جراختلا نأ ىنعمب ,بلاغلا جرخم جرخ يناثلا فيرعتلا يف ءاج

 .اهريغ نم ال ةكرتلا نم ىطعي

 : هتيعو رشم -

ر دقف  مهنع هللا يضر  ةباحصلا نمز يف عقو فانركذ يذلا ىنعملاب جراختلا
 نبا نع يو

 اهجورخ ىلع لاملا نم ءيش ىلع هئاسن ىدحإ اوحلاص فوع نب نمحرلا دبع ةثرو نأ سابع

 ةقيقحلا يف جراختلا نإ مث .جراختلا ةيعورشم ىلع كلذ ٌلدف دحأ نم راكنإ نود ثاريملا نم

 , 053 ”7ةلدابملا دوقعل ةررقملا طورشلاب رابتعالا اذه ىلع زوجيف ةلدابم دّقع

 : جراختلا عاونأ - 88ه

 .هنم لوألا عونلا اذهو «ةثرولا عيمج عم ةثرولا دحأ جراختي دق

 نم يناثلا عونلا وه اذهو «مهعيمج عم سيلو رثكأ وأ ثراو عم ةثرولا دحأ جراختي دقو

 . جراختلا

 . ةثرولا ضعب عم جراخت وه (يناثلا)و . ةثرولا لك عم جراخت (لوألا) نأ نيعونلا نيب قرفلاو

 : ةثرولا لك عم جراختلا :لوألا عونلا - مم

 نم عونلا اذهلو .مولعم ءيش ىلع ةثرولا عيمج عم ثراو جراختي نأ  انلق امك _ وهو

 : ناتروص جراختلا

 .اهنم دوقنلا نم ًارادقم وأ ةكرتلا نم ًانيعم ًائيش جراختلا يف لدبلا نوكي نأ :(ىلوألا)

 .ةكرتلا ريغ نم الام لدبلا نوكي نأ :(ةيناثلا)و

 :2361ةكرتلا نم ءيش لدبلا :ىلوألا ةروصلا 85

 زرفن مث . جراختملا مهيف امب ثراو لك بيصن فرعنل ةيثرإلا ةلأسملا لحن ةروصلا هذه يفو

 حضتي امك ةكرتلا لصأ نم مهماهس ةبسنب ةئرولا ةيقب ىلع اهيقاب مسقنو ةكرتلا نم جراختلا لدب
 : يلاتلا لاثملا يف

«الج «ريدقلا حتفو ةيادهلا ىلع ةيانعلاو ةيادهلا» (ةه١٠٠)
 . هش 5ص 

 20 . ١؟الرص «ةيجارسلا حرش» )١16101(
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 : ىلوألا ةروصلل لاثم - 37

 نم هتمذ يف ام ىلع ةكرتلا يف هبيصن نع جوزلا حلاص .قيقش معو ؛مأو «جوز نع تتام
 ؟ةكرتلا نم معلاو مألا بيصن امف .ثاريملا نم جرخو رهملا

 مث «جراختملا جوزلا مهيف امب ثراو لك بيصن فرعنل ةيثرإلا ةلأسملا لحن نأ :باوجلاو
 لصأ نم امهماهس ةبسنب معلاو مألا ىلع « جيراختلا لدب اهنم انزرفأ نأ دعب «ةكرتلا يقاب مسقن

 يقابلا م/ ١/1"
 ١ ١ و

 نم نامهس (1) مألل نوكيو .(5) نم مهسأ ةثالث (*) جيزلل نوكيف .(5) ةلأسملا لصأ
 .دحاو مهس وهو يقابلا معللو 5(2)

 رابتعاب يأ  امهماهس ةبسنب معلاو مألا ىلع نيفابلا مسقنو ةكرتلا نم جراختلا لدب زرفن مث
 . يقابلا اذه نم ًادحاو ًامهس معلل نأو «يقابلا نم نيمهس مألل نأ

 ول اننأل ؛هدوجو مدع ساسأ ىلع ةكرتلا مسقنو مودعملاك جراختملا جوزلا لعج زوجي الو
 مألا نيب يقابلا مسقي ذئنيح ذإ .يقابلا ثلث ىلإ ةكرتلا لك ثلث نم مألا ضرف راصل كلذ انلعف
 نأل زوجي الف .عامجإلا فالخ اذهو .نامهس معللو .دحاو مهس مألل نوكيف ءاثالثأ معلاو
 امك اهانركذ يتلا ةقيرطلاب اهقح ىلع لصحت يهو اهنم يقابلا ثلث سيلو ةكرتلا لك ثلث اهقح
 .هقح ىلع اضيأ معلا لصحي

 :رخآ لاثم - 8

 :جراختلا نم لوألا عونلل ىلوألا ةروصلل رخآ لاثمو

 ةجوزلا تحلاصت .بأل تخأو ,ةقيقش تخأو .مأل نيوخأو «مأو .ةجوز نع صخش تام
 ا ؟نيقابلا ةثرولا نم دحاو لك بيصن وه امف «ثاريملا نم مهنيب نم جرختل ةكرتلا نم ءيش ىلع ةثرولا عم

 .:ةيلاتلا تاوطخلا يرجن كلذ ةفرعمل :باوجلاو
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 : يلاتلا وحنلا ىلع ةجوزلا مهيف امب ةثرولا عيمج ماهس جرختسن :ًالوأ

5/١ >"/ */ 1/1 :/١ 
3 5 03 ١ * 

 .لوعلا دعب اهلصأ وه اذهو )١7(« ىلإ لوعتو )١( ةلأسملا لصأ

 .هيلع تجراخت امع ًالدب ثاريملا نم ةجوزلا ماهس طقسن :ًايناث

 مهماهس ةبسنب نيقابلا ةثرولا ىلع مسقي ءاهنم جراختلا لدب زارفإ دعب ةكرتلا نم يقابلا :ًاثلاث

 «ةلأسملا لصأ نم نيقابلا ماهس عومجم وهو ًامهس )١15( هنأ ساسأ ىلع ةكرتلا يقاب مسقن يأ

 (5) ةقيقشلا تخأللو )١4(: نم مهسأ (4) مأل نيوخأللو )١4( نم ًامهس (5) مألل نوكيو

 )١5(. نم نامهس (؟) بأل تحأللو )١4(« نم مهسأ

 :رخآ لاثم - ١١مو

 :جراختلا نم لوألا عونلا نم ىلوألا ةروصلل رخآ لاثمو

 .ًارادو راثيد (40.. ةكرتلا يفاص ناكو .مأو «نبا تنبو «تنب نع صخش تام

 نم نيقابلا نم ثراو لك بيصن مكف «ثاريملا نم جرختو رادلا ىلع ةثرولا عم مألا تحلاصت

 ؟ةثرولا

 : ةيلاتلا تاوطخلا عابتا مزلتسي :باوجلاو

 (ةجراختم) مأ )١( نبا تنب )١( تنب

 3 3 ١/1

 ١ ١ و

 مهس )١( يأ سدسلا نبالا تنبلو «(5) نم (ةثالث) يأ فصنلا مألل :(5) ةلأسملا لصأ

 .(1) نم مهس )١( يأ سدسلا مأللو 5(2) نم

 ىلع هل ثراو الو )١(« يقابلاو (ه) ةثرولا ماهس عومجم نأل ًادر ةلأسملا يف نأ نيبتي :ايناث

 ماهس عومجم يأ  (ه) ةلأسملا لصأ ريصيف ءمهماهس ةبسنب ةئرولا ىلع دريف ءبيصعتلا ةهج

 ؛(©) نم دحاو مهس )١( نبالا تنبلو .(0) نم مهسأ (*) تنبلل نوكيو .- مهيلع دودرملا
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 .(0) نم دحاو مهس )١( مأللو

 يأ :امهماهس ةبسنب نبالا تنبو «تنبلا ىلع رانيد )5:6٠( يأ .ةكرتلا يقاب مسقن : ًاعلاث

 .مهسأ (”) اهنم تنبلل نوكيو ءامهماهس عومجم ردقب مهسأ ةعبرأ (4) يقابلا اذه لعجن
 .رانيد فلأ نبالا تنبلو .رانيد ةريكادللا تنبلل نوكيف .دحاو مهس نبالا تنبلو

 :لوألا عونلا نم ةيناثلا ةروصلا 1

 نم لام ىلع ةثرولا عم ثراولا جراخت اهيف نوكيو لوألا عونلا جراخت نم ةيناثلا ةروصلاو

 :تالاح ةروصلا هذهلو .ةكرتلا ريغ

 ةبسنب جراختملل عوفدملا لاملا يف اوكرتشا دق ةثرولا نوكي نأ :ىلوألا ةلاحلا ١

 نيئسبل ؛ جراختملا مهيف اب اعيمج مهيلع مسقت ةلاحلا هذه يف ةكرتلاف .ةكرتلا يف مهماهس

 . ماهسلا نم يقابلا ىلع ةكرتلا لك مسقنو جراختملا ماهس طقسن مث . ةكرتلا يف مهنم لك بيصن

 لح ةقيرط ىلع نوكي ةلاحلا هذه لحف .ةكرتلا نم هماهس لباقي ام ةثرولا نم دحاو لك ذخأيف

 :اهلاثمو . ىلوألا ةروصلا لئاسم

 ةكرتلا جراخ نم نيعم ءيش ىلع ةثرولا جوزلا حلاص .«قيقش معو «مأو جوز نع تتام

 لح نوكيف .ةكرتلا يف مهماهس ةبسنب عوفدملا لاملا يف ةثرولا كرتشا دقو .ثاريملا نم جرخيل

 : يلاتلا وحنلا ىلع ةيئرإلا ةلأسملا هذه

 جراختلا لدب قيقش مع مأ (جراختم) جوز
 ةكرتلا ريغ نم 5 3 1
 8 0/١" م/١ "1

 م ١ ١ و

 طقستو .دحاو مهس )١( معللو ,نامهس (؟) مأللو .مهسأ (*) جوزلل :(5) ةلأسملا لصأ

 ,- (”) ىلع يأ- مألاو معلا ماهس عومجم ىلع ةكرتلا لك مسقنو .جراختملا جوزلا ماهس
 .دحاو مهس معللو ,نامهس اهنم مألل نوكيو

 ةبسنب ديقت نود نكلو جراختملل عوفدملا لاملا يف اوكرتشي نأ :ةيناثلا ةلاحلا

 جراختلا لدب نم اء عفدي مهنم الك نأ يأ .عوفدملا لاملا اذه يف ةكرتلا يف ثراولا ماهس

 ماهسو .ثراو لك ماهس جرختسن ةلاحلا هذه يفو .ةكرتلا يف هبيصن ةبسن نم لقأ وأ رثكأ
 فاضيو جراختلا لدب نم هوعفد ام ةبسنب ةثرولا ىلع ةكرتلا يف جراختملا ماهس مسقن مث .جراخلا
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 يف و ”رحتس ي يف مهبيصن ١ . ىلوألا ةلاحلا ىف هانيب ىذلا وحنلا هجرختسن ىذلا ةكرتلا ىف مهبيصن ىلإ اذه

 ش :ةلاحلا هذه ىلع لائملاو

 رانيد فالآ ةثالث ىلع تخألاو مألا جوزلا حلاص . مأل تخأو مأو « جوز نع ةأرما تيفوت

 )٠٠٠١( تخألا تعفدو رائيد )٠٠٠١( جراختلا لدب نم مألا تعفد . ةثرولا نم هجورخ ءاقل

 ؟ةكرتلا نم امهنم لك بيصن نوكي مكف رانيد
 : يلي امك باوجلا

 مأل تخألا مألا جوزلا

 ؟"/ ١/م ١/5

 ١ ؟ و

 (5) نم ةلأسملا لصأ

 مهس )١( مأل تخأللو .نامهس (؟) مأللو .مهسأ (") اهنم جوزلل :(5) ةلأسملا لصأ

 نإ ثيحو .جراختلا لدب نم هاعفد ام ةبسنب تخألاو مألا ىلع جوزلا ماهس مسقن مث . .دحاو

 مألل نوكي يأ  ةبسنلا هذهب امهيلع جوزلا ماهس مسقتف تخألا هتعفد ام فعض وه مألا هتعفد ام

 . هماهس نم دحاو مهس تخأللو ,جوزلا ماهس نم (نامهس) مألل نوكيف «- تخألل ام فعض

 نوكيف اهنم (مهس) تخأللو ,(نامهس) اهنم مألل نوكيف (") جوزلا ماهس نإ ثيحو
 (؟) - 1+1 مأل تخألا بيصن نوكيو .(5) نم مهسأ (4) - 7+5 وه مألا بيصي ام عومجم

 .(5) نم نامهس

 وأ يواستلاب جراختملا ىلإ عوفدملا لاملا يف ةئرولا كرتشي نأ : ةثلاثلا ةلاحلا - ١١847

 ماهس مسقت ةلاحلا هذه يفو .ةكرتلا يف هبيصن ةبسنب وه مهنم دحاولا هعفدي ام نأ نايب نودب

 لك بيصي ام ىلإ ةفاضإلاب رادقملا اذه نوطعيو .يواستلاب ةثرولا ىلع ةكرتلا نم جراختملا

 : يلاتلا لاثملا يف امك ىلوألا ةلاحلا يف هانيب يذلا وحنلا ىلع اهميسقتب كلذو «ةكرتلا نم ثراو

 جرخيل لاملا نم غلبم ىلع تخألاو مألا جوزلا حلاص .مأل تخأو .مأو «جوز نع تتام

 عوفدملا لاملا نأ اركذت نأ نود جوزلا ىلإ لاملا اذه تخألاو مألا تعفد .ثاريملا نم

 .ةكرتلا يف امهبيصن ةبسنب ناك امهلبق نم

 بيصن نم هناقحتسي ام ىلإ ةفاضإ اذهو يواستلاب امهيلع جوزلا بيصن ميسقت لحلاف

 :يلي امك لحلا نوكيو . ةكرتلا
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 مأل تخألا مألا جوزلا

 31< ١/8 ١/5_

 (5) ةلأسملا لصأ ١ 8 .؟

 ال ةثالثلا نوكلو ,يواستلاب تخألاو مألا ىلع مهسأ (”) يهو جوزلا ماهس مسقن مث
 لصأ اذهو 2١7 - 517 نوكيف (7؟) يف ةلأسملا لصأ برضنف ءرسك نودب امهيلع مسقنت

 مهنم لك ماهس برضن نأب ديدجلا لصألا اذه ساسأ ىلع مهماهس لدعنو .ديدجلا ةلأسملا

 تخاألللو ,ماهس (4) مأللو ءماهس (5) جوزلل نوكيف )7(  يف يأ  ةلأسملا لصأ هب انبرض امب

 (”) مهنم لكل نوكيف يواستلاب تخألاو مألا ىلع ةتسلا جوزلا ماهس مسقن مث ءامهس (7)

 نوكيو .مهسأ (7) < 7+4 :مألل نوكيف ءامهنم لك بيصن ىلإ ةثالثلا هذه فيضنو .مهسأ

 )١5(. ديدجلا ةلأسملا لصأ نم مهسأ (ه) - 7+7 تخألل

 : ةثرولا ضعب عم جراختلا :يناثلا عونلا 4

 نيب لصحي امنإو «ةئثرولا يقاب عيمجو مهضعب نيب جراختلا لصحي ال عونلا اذه يفو

 صاخلا هلام نم رخآلا اذه هعفدي نيعم لام ىلع رخآ ثراو عم مهدحأ جراختي نأك طقف مهضعب

 .جراختلا لدب هل عفد يذلا رخآلا ثراولا اذه ةحلصمل ثاريملا نم هجورخ ءاقل جراختملا ىلإ

 هبيصن ىلإ ةفاضإ هذخأيف .ةكرتلا يف هبيصن يف جراخلا لحم لاملا عفاد لحي ةلاحلا هذه يفو

 : يلاتلا لاثملا يف امك .ةكرتلا نم يلصألا

 ىلع لاملا نم نيعم غلبمب مألا عم جوزلا جراخت .مأل تخأو .مأو ءجوز نع ةأرما تتام

 هعفدت يذلا جراختلا لدب ءاقل اهل ةكرتلا يف هبيصن نوكيل يأ  اهتحلصمل ثاريملا نم هجورخ

 : يلي امك لحلا نوكيف ىهل

 تحألا مألا جوزلا

  "1/1م/م ١/

 (5) نم ةلأسملا لصأ ١ 8 م

 جوزلا ماهس يطعن مث )١(« تخأللو .(؟) مأللو .() اهنم جوزلل :(5) ةلأسملا لصأ

 نم مهسأ (ه) - ”"+:”؟وه مألا بيصي ام عومجم نوكيف .اهعم جراختملا مألا ىلإ ةضز يهو
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 ثلاثلا عرفلا

 ةخسانملا

 :اهفيرعت 7 6

 "نأ ثيراوملا ثحب يف اهب دارملاو .ليوحتلاو لقنلا ىنعمب خسنلا نم ةلعافم ,ةخسانملا

 9*"2. هنم هثري نم ىلإ ةمسقلا لبق هتومب ةثرولا ضعب بيصن لقتني

 :7١0061”تاخسانملا لح ةقيرط 2-65

 بسح نوكي لحلا نإف هتثرو ضعب تام ىتح هتئرو نيب هتكرت مسقت ملو صخش يفوت اذإ

 : ىلاتلا وحنلا ىلع ةفلتخملا تالاحلا

 : ىلوألا ةلاحلا 7-61

 .ةمسقلا يف رييغت نود تيملا ادع طقف لوألا تيملا ةثرو مه يناثلا تيملا ةثرو نوكي نأ

 :كلذ لاثمو .ةمسقلا راركت يف ةدئاف ال ذإ ةدحاو ةمسق ةكرتلا مسقت ةلاحلا هذه يفف

 ىوس ثراو الو ,«تانبلا ىدحإ وأ نيئبلا دحأ تام مث «ةدحاو ةأرما نم تانبو نينب نع تام

 نييثنألا ظح لثم ركذلل نيقابلا نيب ةكرتلا عومجم مسقي هنإف «مأو بأل تاوخألاو ةوخإلا كئلوأ

 ةسمخ نع تاموأ .ةثرولا نيب نم نكي مل يناثلا تيملا نأك كلذك عيمجلا نيب مسقت تناك امك

 نم ةلأسملا نوكتو «نيقابلا ةعبرألا ىلع ةكرتلا مسقن اننإف «ةمسقلا لبق مهدحأ تام مث ءانبأ

 .عبرلا دحاو لكل ةعبرأ

 : ةيناثلا ةلاحلا 2 4

 ول امك نيقابلا نيب ةمسقلا يف ريغت عم لوألا تيملا ةثرو مه يناثلا تيملا ةثرو نوكي نأ

 : ينعأ .ءالؤه تفلخو ,تانيلا ىدحإ تتام مث .ىرخأ ةأرما نم تانب ثالُثو «ةأرما نم ًانبا كرت

 : ةثلاثلا ةلاحلا 8

 .«تنبو «جوز نع ةأرما تتام ول امك .لوألا تيملا ةئرو ريغ يناثلا تيملا ةثرو نوكي نأ

 . 6١ا/لص «ةيجارسلا حرش» 9 16٠١(

 5 ١5171 هالص «ةيجارسلا حرش» 66-15"20 ص 78ج «طوسبملا» (1ه5١١
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 نع ًاضيأ ةمسقلا لبق تنبلا تتام مث .نيوبأو ةجوز نع ةكرتلا ةمسق لبق جوزلا تام مث .مأو
 . نيوخأو جوز نع ةدجلا هذه تتام مث .الوأ تتام يتلا ةأرملا مأ يه ةّدجو تنبو نينبا

 :ةثلاثلاو ةيناثلا نيتلاحلا ىف لحلا ةقيرط 2-6

 ثراو لكل ىطعيو حيحصتلا دعاوقل قو اهحيحصت يرجيو لوألا تيملا ةلأسم لحت -أ

 . حيحصتلا اذه نم هماهس

 .ًاضيأ دعاوقلا كلتب يناثلا تيملا ةلأسم ححصت مث - ب

 ام ولخي الو . يناثلا حيحصتلا نيبو لوألا حيحصتلا نم يناثلا تيملل ام نيب رظني - ج

 :ةنيابملاو ةقفاوملاو ةلثامملا يه لاوحأ ةثالث نم امهنيب

 ىلع لوألا حيحصتلا نم يناثلا تيملل ام ميقتسي ةلاحلا هذه يفو :ةلئامملا : الوأ
 روكذملا لاثملا يف جوزلا تام اذإ امك لوألا حيحصتلا نم ناتلأسملا حصتف « يناثلا حيحصتلا

 اهنم جوزلا ذخأ اذإو ءرشع انثا اهلصأ نأل ؛ّدر اهيف ىلوألا ةلأسملا نأل كلذو «نيوبأو ةجوز نع

 .امهماهس ردقب مألاو تنبلا ىلع هدر بجي دحاو اهنم يقب نينثا مألاو ةتس تنبلاو .ةثالث

 اهنم جوزلا ذخأ اذإو ,ةعبرأ تراص هيلع دري ال نم ضرف جراخم لقأ ىلإ ةلأسملا انددر اذإف

 برضنف ةنيابم امهنيب لب «مألاو تنبلا ماهس يه يتلا ةعبرألا ىلع ميقتست الف «ةثالث يقب ًادحاو
 اهنم جوزلل ءرشع ةتس لصحيف (4) وهو لقألا كلذ يف سوؤرلا ةلزنمب يه يتلا ماهسلا هذه
 .(5 مأللو 84(2) تنبللو «(5)

 همألو ءاهنم دحاو ةجوزللف «نيروكذملا هتثرو ىلع ةمسقنم جوزلل يه يتلا ةعبرألا كلت مث

 ىلع لوألا حيحصتلا نم جوزلل ناك ام ماقتساف .نانثا همألو .ىدحاو اضيأ وهو يقب ام ثلث

 .لوألا حيحصتلا نم ناتلأسملا ثحصو يناثلا حيحصتلا

 نيبو «لوألا حيحصتلا نم يناثلا تيملل ام نيب ةقفاوم كانه ناكو ةلثامم دجوت مل نإ : ًايناث
 يف هانركذ ام ىلع لوألا حيحصتلا عيمج يف يناثلا حيحصتلا قفو برضنف يناثلا حيحصتلا

 تناك لب «ةحيحص دادعأب اهدارفأ ىلع ةدحاو ةفئاط مهسأ مسقنت مل اذإ هنأ نم حيحصتلا باب

 .ةلأسملا لصأ يف سوؤرلا ددع قفو برضي هنإف ,ةقفاوم مهسوؤرو مهماهس نيب ناكو ةروسكم
 لوألا حيحصتلا يف .كانه سوؤرلا ةلزنمب وه يذلا يناثلا حيحصتلا قفو بّرِضي انهاه اذكف
 ًاضيأ تنبلا تتام اذإ امك ناتلأسملا هنم حصت أم هب لصحيف «ةلأسملا لصأ ماقم انهاه مئاقلا
 حيحصتلا نم تنبلل ام نإف «ةّدجو ًاتنبو نينبا انركذ امك تفلخو هانركذ يذلا لاثملا كلذ يف
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 يف نانثا وهو ةتسلا ثلث برضيف .ثلثلاب ةقفاوم امهنيبو ةتس نم اهتلأسم حصتو :«(4) لوألا
 لصأ يأ  نيتلأسملا جرخم وه نوثالثو نانثا وهو لصاحلاف «لوألا حيحصتلا وهو رشع ةتس

 يف كلت هماهس برضنف .لوألا تيملا ةثرو مهو رشع ةتس نم هماهس تناك نمف «- نيتلأسملا
 .هبيصن وه لصحي ام نوكيف .نانثا وهو تنبلا ةلأسم قفو

 تيملل ناك ام قفو يف هماهس بّرضت يناثلا تيملا ةثرو ينعأ - ةتس نم هماهس تناك نمو
 يف اهبرضنف رشع ةتس نم ةثالث لوألا تيملا مأل ناك دقو .هبيصن نوكي لصحي امف .ةثالث وهو

 همألو .ةعبرأ هيبألو .نامهس اهنم هتجوزلف : هتثرو ىلع ةمسقنمو هل يهف «ةينامث لصحي نينثا

 قفولا كلذ يف رشع ةتس يف هتثرو نم لك بيصن انبرض نإو .ًاضيأ ىقبي ام ثلث امه نامهس
 .لاحلا فلتخي مل

 هذه يفف .ةنيابم يناثلا حيحصتلا نيبو .لوألا حيحصتلا نم تيملل ام نيب ناك نإو د

 باب يف هانركذ ام سايق ىلع لوألا حيحصتلا لك يف يناثلا حيحصتلا لك برضن ةلاحلا

 لاثملا كلذ يف .تتام اذإ امك .مهماهس نيبو ةفئاطلا سوؤر نيب ةنيابملا ريدقت ىلع حيحصتلا
 اهدي يف ام نإف .نيوخأو ًاجوز تفلخو ءًالوأ ةافوتملا ةأرملا مأ يه يتلا ةّدجلا .هانركذ يذلا
 نيبو .ةعبرأ اهتلأسم حيحصتو .مهسأ ةعست وه - لوألا حيحصتلا ماهس نم اهدي يف ام يأ -

 غلبيف «(نيثالثو نينثا) ىنعأ قباسلا حيحصتلا يف ةعبرألا ذئنيح برضتف «ةنيابم ةعبرألاو ةعستلا

 نينثالا نم بيصن هل ناك نمف نيتلأسملا لصأ يأ نيتلأسملا جرخم يهف «نيرشعو ةينامثو ةئام
 برضي ةعبرألا نم بيصن هل ناك نمو .ةّدجلا ةلأسم يه يتلا ةعبرألا يف هبيصن برضي نيثالثلاو
 جوز وهو - ًايناث تام نم ةجوزل ناك دق :لوقنف ةعستلا يهو ةّدجلل ناك ام عيمج يف اهنم هبيصن

 ناكو ءامل يهف ةيناث غلب ةعبرألا يف امهتبرض اذإف .نيثالثلاو نينثالا نم ناهس - لوألا تيملا
 اذإف .(نامهس) همأل ناكو ءهل يهف رشع ةتس جتانلا نوكيف «ةعبرألا يف اهبرضن ةعبرأ اهنم هيبأل

 تنب يهو  اثلاث تام نم ينبا نم دحاو لكل ناكو ءاهل يهف ةينامث راص ةعبرألا يف امهتبرض
 لكل يهف نيرشغو ةعبزأ جئانلا غلبيف .ةعبرألا يف اهبرضن روكذملا ددعلا نم ةتس لوألا تيملا
 ءاهل يهف ,رشع ينثا غلبي ةعبرألا يف اهتبرض اذإف ءددعلا كلذ نم ةثالث اهتنبل ناكو .امهنم دحأ

 اذإف ,نامهس اهتلأسم يه يتلا ةعبرألا نم  ةروكذملا ةّدجلا يهو  ًاعبار تام نم جوزل ناكو

 نم اهيوخأ نم دحاو لكل ناكو هل يهف .رشع ةينامث ريصت اهل تناك يتلا ةعستلا يف امهتبرض
 .امهنم دحاو لكل يهف ةعست نوكيف .ةعستلا يف هبرضن دحاو مهس اهتلأسم

 رحم وه هببانملاو ةقفاوعلا يرزدقت ىلع نييريفلا نت دعاو لك نم لضاخلا كسلا
 جئانلا كلذ نم ةثرولا نم دحاو لك بيصن فرعت نأ تدرأ اذإف  نيتلأسملا لصأ يأ - نيتلأسملا
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 حيبحصت نم لوألا تيملا ةثرو ماهسف . حيحصتلا نم ةئرولا ءابصنأ ةفرعم يف انركذ ام سايق ىلع

 نوكيف «ةقفاوملا ريدقت ىلع هقفو يف وأ ةنيابملا ريدقت ىلع يناثلا حيحصت يف ُبّرضَت هتلأسم

 ببسلاو «روكذملا غلبملا نم هبيصن بورضملا اذه يف مهنم ثراو لك ماهس برض نم لصاحلا
 تيملا ةثرو ماهسو كانه ةلأسملا لصأ يف بورضملا ةلزنمب انهاه هقفوو يناثلا حيحصتلا نأ هيف

 ريدقت ىلع  ماهس نم هل ام لك يف يأ هدي يف ام لك يف هتلأسم حيحصت نم يناثلا

 اميف مهنم دحاو لك ماهس برض نم لصاحلا نوكيف «ةقفاوملا ريدقت ىلع هقفو يف وأ «ةنيابملا
 . غلبملا كلذ نم هبيصن وه ركذ

 لعجاف .ةمسقلا لبق مهنم سماخ وأ عبار تام وأ ةمسقلا لبق ةثرولا نم ثلاث تام نإو - ه

 ةلأسملا لعجاو .ىلوألا ةلأسملا حيحصت ماقم ةيناثلاو ىلوألا ةلأسملا هنم تحص يذلا غلبملا

 اتيم اراص يناثلاو لوألا تيملا نأك لمعلا يف ةيناثلا ةلأسملا ماقم ثلاثلا تيملاب ةقلعتملا ةثلاثلا

 «ةياهن رّيغ ىلإ كلذك ةسماخلاو ةعبارلا يف لمعن مث ءايناث اتيم ثلاثلا تيملا ريصيف ءادحاو

 ًادحاو ًاتيم مهلك راص ًادحاو ًاحيحصت ثلاثلاو يناثلاو لوألا تيملا ةلأسم حيحصت راص امل هنإف
 ىتوملا نم ةعبرأ لئاسم حيحصت راص اذإ لاحلا كلذكو «ًايناث ًاتيم انه عبارلا تيملا ريصيف

 :انكخو: اناث ايم نياقتلا زاضو «دحلاو: تيما ةلاثمب اوناك ادحناو احيدعضت

 ١6١ اهل لودج لمعب ةخسانملا لح 00١

 ءوض يف اهل لوادج وأ لودج لمع ةقيرطب ةثرولا ةبصنأ جارختساو تاخسانملا لح نكميو
 ةقيرطب تاخسانملا لحل ةيلمعلا ةقيرطلا هذه يلي اميف ركذنو .اهلحل لوصأو دعاوق نم هائيب ام
 .لوادجلا

 :ىلوألا ةروصلل ةخسانملا لودج :ًالوأ

 ىفوتملا ةثرو ناكو مهيلع ةكرتلا ةمسق لبق ىفوتملا ةثرو دحأ تام اذإ نوكت ةروصلا هذهو

 ةلأسم حيحصت نم هل ةيتأتملا يناثلا ىفوتملا ماهس تناكو .لوألا ىفوتملا ةثرو ريغ نم يناثلا

 ببسب يناثلا ىفوتملا ةلأسم حيحصت ىلع رسك نودب مسقنت ماهسلا هذه «لوألا ىفوتملا

 حيحصت نيبو .لوألا ىفوتملا ةلأسم حيحصت نم يناثلا ىفوتملا ماهس نيب ةلثامم : يأ .ةلثامملا

 :هيف ءاج ام حرشب هعبتنو يلاتلا لودجلا ةروصلا هذهل عضويف . يناثلا ىفوتملا ةلأسم

 .1941/-184١ص « يضرفلا قداص دمحم فيلأت ؛ةيعرشلا ثيراوملا يف ةيهبلا ةفحتلا» )5 ١937١(
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 ةخسانئملا ل ودج

 (ىلوألا ةروصلا)

 ةعماجلا يناثلا حيحصتلا لوألا حيحصتلا ىلوألا ةلأسملا

 لوألا تيملل أ :نع لوألا ىفوتملا

 . ةجوز بنيز

 87/7 |(9)يناثلاتيمللا م/5)

 :ىلوألا ةروصلل ةخسانملا لودجل حيضوتو حرش -4

 «تانبلاو ءانبألل يقابلاو )8/١( اهلو ةجوز اهيف ىلوألا ىفوتملل ةيثرإلا ةلأسملا :ًالوأ

 يقابلاو .ءسوؤر (4) عومجملاو ءدحاو سأر تنبلاو «ءسوؤر ةينامثب ءانبألاو «ءتنبو ءانبأ ةعبرأ
 (8) ةلأسملا لصأ برضنف ةنيابم امهنيب ذإ سوؤرلا ددع ىلع مسقنت ال (7 ةلأسملا لصأ نم
 .لوألا ىفوتملا ةلأسمل .لوألا حيحصتلا وه (/7) جتانلاو «(9) سوؤرلا ددع يف

 ءانبأ ةثالث مه ةئرولا ءالؤهو (ةجوزلا) وهو يناثلا ىفوتملا ةئروب ًالودج انعضو مث :ًاينا
 ةلأسملا لصأو . مهريغ يناثلا ىفوتملل ثراو الو .لوألا ىفوتملا ةثرو ريغ ءالؤهو .تانب ثالثو

 ةثالثب ثالثلا تانبلا»و سوؤر ةتسب ةثالثلا ءانبألا رابتعاب (4) (ةجوزلا) يناثلا ىفوتملا ةئرول
 .سوؤر
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 حيحصت نيبو :(9) اهماهس رادقمو (ةجوزلا) يناثلا ىفوتملا ماهس نيب ةبسنلا انيرجأ :ًاثلاث

 حيحصتلا ماهس نم لكل )١( وه مهسلا ءزجو .ةلئامم امهنيب ناكف :(4) وهو اهتثرو ةلأسم

 . يناثلا حيحصتلا ماهسو .لوألا

 وهو (!/؟) وه برضلا لصاح ناكف )١( ددعلا يف (ا/7) وهو لوألا حيحصتلا انبرض :ًاعبار

 عومجم نم هبيصن وه نوكيف )١( يف ىلوألا ةلأسملا نم ثراو لك بيصن برضن : ًاسماخ

 ىفوتملل يناثلا حيحصتلا) ةيناثلا ةلأسملا نم ثراو لك بيصن برضن امك .ةعماجلا ماهس

 ماهس عومجم نم هبيصن وه نوكيف يناثلا حيحصتلا نم دحاولا مهسلا رادقم )١( يف (يناشلا

 . مهئامسأ ءازإ روكذم وه اك نيريخألا ةثرولل ةريخألا ةبصنألا نوكتف ,ةعماجلا

 : ةيناثلا ةروصلل ةخسانملا لودج ١ خه

 نم يناثلا ىفوتملا بيصن ةمسق ةلاح ىهو «ةيناثلا ةروصلا ةخسانمل لودجلا اذهو

 ىفوتملا ةثروو .ةقفاوملا ببسي رسك نودب (يناثلا ىفوتملا ةثرو) هتثرو ىلع لوألا حيحصتلا

 نينبالا دحأ تام مث .نيتنبو نينباو ةجوز نع تام ول امك لوألا ىفوتملا ةثرو ريغ نم يناثلا

 : يلي امك ةروصلا هذهل ةخسانملا لودج نوكيف «نيتنبو نينبا نع

 (ةيناثلا ةروصلا)

 حيحصت هل لوألا حيحصتلاو ىلوألا ةلأسملا

 ةلأسملا (1:4)وه

 01) ةيناثلا



 :هالعأ ةروكذملا ةخسانملا لح حرش -65

 .نييثنألا ظح لثم ركذلل ىقابلاو )8/١(« ةجوزلل : ىلوألا ةلأسملا لح :ًالوأ

 ءانبألل مهسأ (7) يقابلاو ءدحاو مهس )١( ةجوزلل (8) ىلوألا ةلأسملا لصضأ : ًايناث

 ناسأرو «نينبالل سوؤر ةعبرأ عومجملاف ني نيسأرب نبالا ربتعيو «نييثنألا ظح لثم ركذلل هاا

 ةنيابم امهنيبو ءسوؤر ةتسلا ىلع مسقنت ال مهسألا ةعبسلاو .سوؤر (") عيمجلاو «نيتنبلل

 .لوألا تيملا ةلأسم حيحصت وه اذهو (48) لصاحلاو (8) ةلأسملا لصأ يف ةتسلا برضنف

 تنب لكلو )١5( هنم نبا لكلو «(48) لوألا حيحصتلا نم مهسأ (؟) ةجوزلل نوكيو : ثلاث

 .هنم مهسأ (0)

 مهف تنبو ءانبأ ةثالث هئ ةئرولا نأل ؟(87) نم نوكت (قراط) يناثلا تيملا ةلأسم لح : اننا

 . ىثنألا فعض ركذلا رابتعاب سوؤر ةعبس نوربتعي

 يهو لوألا تيملا نم هل ةثوروملا يناثلا تيملا ماهس نيب عبسلاب ةقفاوم دجوت :ًاسماخ

 | .07) وهو هتلأسم حيحصت نيبو امهس )١4(

 نوتكيف .ي١1) ف يأ «يناثلا حيحصتلا قفو ف لوألا حيحصتلا برضن نيسان

 « يناثلاو لوألا تيملل كرتشملا حيحصتلا يأ نيتلأسملا حبيحصت وه اذهف 48- 4 جتانلا

 .(ةعماجلاب) ىمسملا وهو

 )١( وهو يناثلا حيحصتلا قفو يف ىلوألا ةلأسملا نم ثراو لك بيصن برضن :ًاعباس

 .لودجلا يف روكذم وه امك (ةعماجلا) ماهس نم ثراو لك بيصن وه نوكيف

 جتانلا نوكيف « يناثلا تيملا ماهس قفو يف يناثلا تيملا نم ثراو لك بيصن برضن :ًانماث

 .لودجلا يف روكذم وه امك (ةعماجلا) ماهس نم مهنم لك بيصن

 : ةثلاثلا ةروصلل ةمساقملا لودج 2-817

 ةئرو ىلع لوألا تيملا ةلأسم حيحصت نم يناثلا تيملا بيصن ماسقنا لثمت ةروصلا هذهو

 نع تامول امك . مهريغو لوألا ىفوتملا ةثرو نم مه هل نوثراولاو ةقفاوملا ببسي يناثلا تيملا
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 نعو لوألا تيملا ةثرو نم سيل وهو مأل خأ أ نع نينبالا دحأ تام مث .تانب سمخو نينباو ةجوز
 ةجوز يهف لوألا ىفوتملا ةجوز امأ . تانب سمخو نبا مهو لوألا تيملا ة ةثرو نم مهو نيرخآلا

 امك اهلودجو ةروصلا هذهو يناثلا تيملا ةئرو نم نكت مل كلذلو همأ تشيلو يناثلا تيملا يبأ

 لوألا حيحصتلا ع ١ت

 يناثلا حيحصتلا ع ”ت

 : ةخسانملا لح حرش 2-4

 وه اذهو (/7) اهحيحصتو (8) لوألا ىفوتملا ةلأسم  ىلوألا ةلأسملا لصأ : لوأ

 ةثرو نم مهف ةئرولا ةيقب امأ .مأل خألا وه ديدج ثراو اهيف يناثلا ىفوتملا ةلأسم :ًايناث
 وه اذهو (47) نوكت اهحيحصت دعبو (5) يناثلا ىفوتملا ةلأسم لصأو .لوألا ىفوتملا

 . يناثلا حيحصتلا
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 رو امو )١5( اهرادقمو لوألا تيملا نم هل ةثوروملا يناثلا تيملا ماهس نيبو : : ثلاث

 ا را ىلظاعبس رك )١54(. ددعلاب قفاوت (4؟) وهو هئرإ ةلأسم حيحصت
 . يناثلا حيحصتلا (قفو) وه (*) جتانلا نوكي )١5( لا ىلع (4؟) يناثلا حيحصتلا ميسقتبو

 ريخألا حيحصتلا أ (ةعماجلا) وه جتانلا اذهو الما ب سضخفب لوألا حيحصتلا برضن هبو

 :ةيملامملل كريعملا

 تيملا ةلأسم حيحصت قفو وهو ةضز يف لوألا ىفوتملا نم ثراو لك بيصن برضن ”[ىناز

 مهسأ رادقم نم لوألا ىفوتملا نم ثراو لك بيصي ام وه برضلا لصاع نوكيف يناثلا

 قفولا اذهو « ىفوتملا اذه ماهس قفوب يناثلا ل ل 2-5 : ًاسماخ
 مهسأ نم يناثلا ىفوتملا ةثرو نم ثراو لك بيصي ام وه برضلا لصاح نوكيو )١(«: وه
 .لودجلا يف نيبم وه امك ةعماجلا

 : ةعبارلا ةروصلل ةخسانملا لودج 2 8

 ةثرو ىلع لوألا حيحصتلا نم يناثلا ىفوتملا بيصن ةمسق مدع اهلودجو ةروصلا هذه لثمتو

 نمو لوألا ىفوتملا ةئرو نم مه هل نيثراولا نوكو ءرسك نودب اماسقنا .يناثلا ىفوتملا اذه
 . مهريغ

 ةثرو ضعب نع ةكرتلا ةمسق لبق تنب تتام مث «نيتنبو «نباو «ةجوز نع تام ول امك

 تيملا ةئرو ريغ نم نيرخآ ةثرو نعو «ةقيقشلا اهتخأو ,قيقشلا اهوخأو ءاهمأ : مهو لوألا تيملا
 : يلي امك اهلودجو ةروصلا هذهو .مأل تخأو «جوز :مهو لوألا

 (ةعبارلا ةروصلا)



 لوألا حيحصتلا ع ١ت

 يناثلا حيحصتلا < ”ت

 لوألا حيحصتلا وه اذهو 72(2) نم نوكت اهحيحصت دعبو (8) ةلأسملا لصأ : ٌالوأ

 . مهئامسأ ءازإ ةروكذملا مهتبصنأ ةثرولل نوكيو

 تيملا ةثرو نم اسيل امهو .مأل خأو ,جوز : مهو اهتثرو نم نوكت ةافوتملا تنبلا ةلأسم : اناث
 . ةقيقشلا تحألاو «قيقشلا خألاو مألا : مهو لوألا تيملا ةثرو نم مه اهتثرو يقابو .لوألا

 نوكت حيحصتلا دعبو ةتس نم حيحصتلا لبق يه يتلا يناثلا تيملا ةلأسم انححص :ًاثلاث
 .يناثلا حيحصتلا وه اذهو )١8( نم

 هتلأسم حيحصت نيبو مهسأ ةعبس وهو لوألا ىفوتملا نم يناثلا ىفوتملا بيصن نيبو :ًاعبار
 . ةنيابم (18)

 يأ لوألا ىفوتملا ةلأسم حيحصت يف يناثلا ىفوتملا ةلأسم حيحصت برضن :ًاسماخ
 .«ةعماجلا» ىمسي يذلا نيتلأسملل كرتشملا حيحصتلا وه اذهو هال - 64

 .ةيناثلا ةلأسملا حيحصت وهو )١18( يف لوألا ىفوتملا نم ثراو لك بيصن انبرض :ًاسداس

 انبرض مث .ةعماجلا ماهس عومجم نم لوألا ىفوتملا ةثرو نم ثراو لك بيصن وه جتانلا ناكف

 .يف هانلعجف نيبرضلا لصاح انعمج مث .(7) يف يناثلا تيملا نم ءالؤه نم ثراولا باصأ ام
 ىفوتملا نف اهبيصن يناثلا ىفوتملل ًامأ تراص يتلا ةجوزلاف «هتيب هاجت ثراو لكل ةعماجلا تيب
 -1/7+171 نيبيصنلا انعمج مث 7١ - #7 يناثلا ىفوتملا نم اهبيصنو ءالا" - ١84 لوألا

 .لوألا ىفوتملا ةجوز بيصن وه عومجملا اذه ناكف ,97

 - ة13/ -



 ١4>١14- لوألا ىفوتملا نم هبيصن ناك يناثلا ىفوتملل ًاخأ راص يذلا نبالاو :ًاعباس

 بيصنلا وه اذهو 755 - 178617+١54 نيبيصنلا عومجمو ١١84 - ا/لا؟؟ يناثلا ىفوتملا نمو ,7

 .نبالل لماكلا

 18:17 لوألا ىفوتملا نم اهبيصن ناك يناثلا ىفوتملل نيوبأل ًاتخأ تراص يتلا تنبلاو :ًانماث

 ١ - "1١1. ؟1+5/ نيبيصنلا عومجمو ال - ا/لا؟١ يناثلا ىفوتملا نمو ء176 -

 .58 - ا/لا>9 طقف يناثلا ىفوتملا نم جوزلا بيصنو :ًاعسات

 7١. - >8 طقف يناثلا ىفوتملا نم اهبيصن مأل تخألا اذكو :ًارشاع

 :ةغماجتلل ًاقفاوفو ءًاحيحص عمجلا لصاح ناكف ؛ةروكذملا ماهسلا انعمج مث :رشع دحأ
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 ةسَماَح

20 

 :ديهمت - ١4١

 هي هللا لوسر جاوزأ نينمؤملا تاهمأب فيرعتلاب ىلاعت هللا اهرّسي يتلا انثاحبأ متخن

 هب صتخا امو .هجاوزأو هجاوز يف ِلَك ميركلا انيبن هب صتخا ام نايبو .هتيب لهأو «هدالوأو
 .انباتك عيضاوم وأ عوضومب هلك كلذ ةقالعل .ماركلا هتيب لهأو تاميركلا هجاوزأ

 :ثحبلا جهنم 85

 : يلاتلا وحنلا ىلع لوصف ةسمخ يف ةمتاخلا هذه لعجن «.مدقت ام ىلع ءانبو

 . هجاوزأو هجاوز يف ِكْلكَك يبنلا صئاصخ :لوألا لصفلا

 .نهلضفو نهصئاصخ نايبو كَ يبنلا جاوزأب فيرعتلا : يناثلا لصفلا
 . ل هدالوأب فيرعتلا :ثلاثلا لصفلا

 . مهلضف نايبو تيبلا لهأب فيرعتلا : عبارلا لصفلا

 . هتيب يف ٌةِكك يبنلا :سماخلا لصفلا
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 نرزرر لو

 مدن ررمزو طفلا يث) شلون

 :هصئاصخ ةفرعم ىلإ ةجاحلا 2-8

 مومع يأ «.هتمأو يلو لوسرلا قح يف مومعلا ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ماكحألا نأ لصألا

 لوسرب ءادتقالا نيملسملا نم بولطملا نأ امك .ماكحأ نم لكي هب صتخا ام الإ «نيملسملا

 . هكورتو هلاعفأ يف هب يسأتلاو لكي هللا

 ىلع ءانب ملسملا اهلعفي ال ىتح كي يبنلا صئاصخ ةقرعمل ةمئ ةمئاق ةجاحلا تناك ءانه نمو

 .زوجي ال هصئاصخ يف هب يسأتلا نأ عم ِكِلكك هب يسأتلا يف ماعلا لصألا

 ىلإ جيتحاو» :لاقف  ىلاعت هللا همحر  «عانقلا فاشك» بحاص ىنعملا اذه ىلإ هّبن دقو

 ا ل ل 2 يبننلا صئاصخ يأ اهنايب

 صئاصخلا نمض يف عقي ام امأو 3 . ؟اذه نم مهأ ةدئاف يأو ةتقرعتل اهنا بعرف « يسأتلا

 .""9'1(ةلدألا ةفرعمو بيردتلل هلثم نع هقفلا باوبأ ولخت ال ليلقف «مويلا هيف ةدئاف ال امم

 : لصفلا اذه يف هصئاصخ نم ثحبي بام د 615

 نايب نود هتاجوزو هجاوزب ةقلعتملا هصئاصخ لصفلا اذه ىف فك هصئاصخ نم هثحبأ امو

 .هيف يلولاو ,رهملاو .حاكتلا دقع ةهج نم هجاوز يف لكك هب صتخا ام نيبأف .ىرخألا هصئاصخ

 هل حابي ام ددع ةهج .نم تاميركلا هتاجوزب هتقالع يف خي هب صتخا امو .هيلع دوهشلاو

 . كلذ وحنو 2 نهرييختو « نهنيب مسقلاو «نهحاكن

 )١16١١( ج «عانقلا فاشكد ” 7ص؟١.
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 :ثحبلا جهنم 6

 وحنلا ىلع ةدح ىلع ةصيصخ ثحبم لكل صصخنو .ثحابم يف لصفلا اذه لعجن

 0 : يلاتلا

 .ةعبرأ نم رثكأب جوزتلا : ىلوألا ةصيصخلا :لوألا ثحبملا

 .دوهش الو يلو نودب هجاوز : ةيناثلا ةصيصخلا : يناثلا ثحبملا

 .رهم نودب هجاوز :ةثلاثلا ةصيصخلا :ثلاثلا ثحبملا

 .رهم الو دقع نودب هجاوز :ةعبارلا ةصيصخلا : عبارلا ثحبملا

 . ةرفاكب هجاوز ميرحت :ةسماخلا ةصيصخلا : سماخلا ثحبملا

 .هجاوزأ رييخت :ةسداسلا ةصيصخلا :سداسلا ثحبملا

 .هجاوزأ نيب مسقلا بوجو مدع :ةعباسلا ةصيصخلا : عباسلا ثحبملا
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 كرش ىمل
 ىلوألا ةصيصخلا

 تاجوز عبرأ نم رثكأب ْةِْلَك هجاوز

 : ةصيصخلا هذه ىلع ليلدلا 5

 هلوقب عنم مث ءاش ددع يأب جورتلا كك هل حيب ببأو» : ةلبانحلا هقف يف (ىهتنملا ةياغو يف ءاج

 ميرحت خست مث ةيآلا # . جاوزأ نم نهب لَ نأ الَوُدَْب نم ماسنلا كَل ْلحَي الإ : ىلاعت

 لكي هل ةئملا نوكتل # . . ا روع ٌنهتيتا يتاللا َكَجاوْرَأ َكَل انلّلُخأ انإ» : ىلاعت هلوقب عنملا

 , 003 0(هنرتخخا يتاللا هتاجوز ىلع جورتلا كرتب

 /١١851 - ةصيصخلا هذه ةمكح :

 هوجو نم رهظت ةمكحلا هذه «تاجوز عبرأ نم رثكأب جاوزلاب ِك هللا لوسرل ةحابإلا ةمكحو

 اهنم ةريثك

 : :روجلا فوخ مادعنا :لوألا هجولا 9-4

 عوقو نم قوحلا درع :«نيملسملا مومع قح يف تاجوز عبرأب ددعتلا رصق ةحابإ رصق نإ

 مودعم روذحملا فوخعملا اذهو .تاجوزلا نيب هتايضتقمب ءافولاو لدعلا مدعو روجلا يف ملسملا

 عبرأ نم رثكأب ددعتلا ةحابإ نم عنام يأ كانه دعي ملف .ًانيقي دوجوم ريغو هِي هللا لوسر قح يف

 ذليل "كي هقح يف

 :ةعيرشلا ماكحأ غيلبت : يناثلا هجولا 4

 ءاهجوزب اهتقالع يف وأ ءاهسفن تاذ يف ةأرملاب قلعتي ام ةيمالسإلا ةعيرشلا ماكحأ نم

 . 17ص اج «ىهتنملاو عانقإلا نيب عمجلا يف ىهتنملا ةياغ )١6105(

 ١”3. ص , 16ج «بذهملا حرش عومجملا ةلمكت» 54١21ص 27ج «عانقلا فاشك»(٠6 9١
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 تاهمأ تاميركلا هتاجوز لي هللا لوسر دعب نيملسملا ءاسن ىلإ ماكحألا هذه غلبي نم لثمأو

 . نينمؤملا

 «ةيجوزلا ةلصلا مكحب اهتفرعم دعب لَك يبنلا جاوزأ لبق نم ماكحألا هذه لقن نأ كش الو

 هتفرع ةجوزلا هذه هتلهج دق امف .ةدحاو ةجوز نم رثكأ لبق نم ءاج اذإ لمكأ نوكي لقنلا اذهو

 يف ةمهم ةليسو ِعكَي هللا لوسر تاجوز ددعت يف ناك دقف .عقوو ناك اذكهو .ىرخألا ةجوزلا

 .نينمؤملا ءاسن ىلإ ءاسنلا ماكحأ غيلبت

 : للك هللا لوسرب يسأتلا :ثلاثلا هجولا

 هتاجوزل وأ هتجوزل ملسملا ةلماعم ةيفيكل ةيلمعلا ةروصلا زاربإ يك هللا لوسر جاوزأ ددعت يفو

 هتاجوز عم هتاقالع يفو ةيتيبلا هتايح يف كي هتريس تناكف .اعرش بودنملا وأ بجاولا وحنلا ىلع

 يلاتلابو «ةيجوزلا امهتاقالع يف نيجوزلاب قلعتي اميف مالسإلا يناعمل يلمعلا قيبطتلا تاميركلا

 .ةميركلا هتايحو ةرطعلا هتريس نم بناجلا اذه يف لك هللا لوسرب يسأتلا نكمي

 لمشأ نوكي ةيجوزلا تاقالعلا يف مالسإلا يناعمل يلمعلا قيبطتلا اذه نأ هيف كش ال اممو

 ,رمعلا يف نهفالتخا عم اميس ال عبرأ نم رثكأف ةدحاو نم رثكأ ِدكَي هجاوزأ ددع ناك اذإ لمكأو

 يتاللا ِةكَك هجاوزأ ددع ناكف ,ناكو هللا رّدق اذكهو «جازملا يفو «,تافصلا يفو ,بسنلا يفو

 يتلاو ءاهريغو ةيشرقلاو «ةريبكلاو ةريغصلاو «بيثلاو ركبلا نهيف ناكو .تاجوز عست نهنع تام

 .دعب اميف هنيبلس امك ..تقتعأو ةيبس ةريسأ وأ «تملسأو ةيباتك لصألا يف تناك

 ١41 هتلاسرو مالسإلا يناعمب هجاوز طابترا : عبارلا هجولا :

 ةأرما هذهف .اهرشن ريسيتو «ةلاسرلا يناعمو ,قالخألا يناعمب ًاطبترم لك هجاوز ناك دقو
 لوسر اهجوزتي نأ اهل ًءازعو اهل ةأفاكم ريخ ناكف .ةديحو اهكرتو هللا ليبس يف اهجوز دهشتسا

 . هنيبنس امك للك هللا

 ةمكح يف - ىلاعت هللا همحر  اضر ديشر «رانملا ريسفت» بحاص ةملك ركذأ نأ انه يفكيو

 ةحلصملا ىعار ِةكَي هنأ ةمكحلا ةلمجو» :- ىلاعت هللا همحر لاق دقف كي يبنلا جاوزأ ددعت

 ملعو « مهترهاصمب موقلا رابك هيلإ بذجف .بيدأتلاو عيرشتلا يف هجاوزأ نم ةجوز لك رايتخا يف

 عست هدعب نم كرتو «كلذب ماكحألا ررقو «نهنيب لدعلاو .نهمئارك ماركإو «ءاسنلا مارتحا هعابتأ
 نود ءاسنلا نم هنملعتي نأ يغبني امم نهب قيلي ام ماكحألا نم مهءاسن نملعي نينمؤملل تاهمأ

 دارأ مالسلا هيلع ناك ولو .عستلا ءانغ ةمألا يف ينغت تناك امل طقف ةدحاو كرت ولو .لاجرلا

 . (راكبألا ناسح راتخال طقف لالحلاب عتمتلا نم ءارمألاو كولملا هديري ام جاوزألا ددعتب
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 : هعفدو ضارتعا 2

 نيدصاق عبرأ نم رثكأبو ةدحاو نم رثكأب كي هللا لوسر جوزت ىلع ةرفكلا نولطبملا ضرتعا
 هل ةمركم جاوزلا نع ناسنإلا عفرت نأب نيجتحم ْةكَك لوسرلا صخشبو .مالسإلا يف نعطلا

 .تالاسرلا باحصأ ءايبنألا ماقمب قيلي ال تاجوزلا ددعت نأو ءزايتماو

 ىلع درللو .برغلا دالبب نوسردي نيذلا نيملسملا ةلهج ضعب ةرفكلا ءالؤه لطابب رثأت دقو

 : يلي ام ركذن عوضوملا اذه لوح تاهبش نم هوفذق امو مهضارتعا عفدو ءالؤه لطاب

 : نيقباسلا ءايبنألا جاوز : مهضارتعا ىلع لوألا درلا - 817

 دوهيلا بتك يف ءاج امك مهعئارش يف ًازئاج ناك ةدحاو نم رثكأب نيقباسلا ءايبنألا جاوز
 مالسلا هيلع بوقعيو .ةراس ةايح يف رجاهب مث «ةراسب مالسلا هيلع ميهاربإ جوزت دقف .ىراصنلاو

 ىدحاو تقو يف تاجوز عبس هذدنع تناك مالسلا هيلع دواو ءاعيمج هدنع نكو « ةوسن عبرأب جوزت

 تاكم هدنع تناك مالسلا هيلع ناميلسو .ةهدنع عسبسلا دوجو عم تايرخأ ءاسنب جوزتو

 ءايبنألا يف هلثم ثدحي مل ديرف ءيش د انيبن قحب تاجوزلا ددعت يف سيلف 001١ 8تاجوزلا

 . نيقباسلا

 :اهيلع باعي ال لجرلا ةلوحف : يناثلا درلا 4

 ةنيعم صئاصخ تاذ حراوجو «ةنيعم زئارغ ناسنإلا ىطعأ ىلاعتو كرابت هللا نأ مولعملا نم

 عونلا ءاقبإ اهنم ةغلاب ةمكحل سكعلابو ىثنألل ركذلا ليم زئارغلا هذه نمو .ةنيعم ضارغأل

 موسرملا قاطنلا يف اهطاشنو اهلمع يف هحراوجو هزئارغ لامك يف ناسنإلا لامكو ,يرشبلا
 .نوصق وا ةيدشوا فارستإ فود هل تفلح ينفر اغرق ايل هدكشلاز

 اميف اهلامعتسابو هدنع راصبإلا ةلآ لامكب ناسنإلا دنع راصبإلا لامك :لوقأ كلذ حيضوتلو

 كلذكو .ريصبلاك ىمعألا سيلف زوجي ال ام راصبإ يف اهل لامعتسا وأ فارحنا نود هل تقلخ
 .رخآلا ىلإ سنج لك ليمو هدنع لسنلا ةلآل ةبسنلاب لاقي كلذكو .هتلآو عمسلل ةبسنلاب لوقلا
 الف ءعورشملا حابملا دودح يف اهلمعو اهطاشنو اهتلا لامكب ىثنألل ركذلا ليم ةزيرغ لامكف

 عورشملا لاجملا يف اهطاشن ماد ام هدنع اهتلا ةمالسو سنجلا ةزيرغ لامك ببسب ناسنإلا باعي

 ةمركم ٌدعُي ال امك ءاهتلآو ةزيرغلا هذه ليطعت ناسنإلل ةمركم دعي الو ذوذش الو فارحنا نود اهل

 ؛اهل عورشملا اهلاجم يف هل تقلخ اميف اهلامعتسا ليطعت وأ .هدنع راصبإلا ةلأ ليطعت ناسنإلل

 )١16٠١8( ص :4١ج «يبطرقلا ريسفت» 754 ص .7ج «قحلا راهظإ» ١198 .
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 دودح يفو هل تقلخ اميف حراوجو زئارغ نم هل هللا هبهو ام لمعتسي نأ ناسنإلا نم بولطملا نأل

 . يرشبلا عونلا ءاقبإل لسنلا داجيإ يف ماهسإلا كلذ نمو «عرشلا

 لسنلا داجيإ يف نيمهاسملاو نيلماعلا رجأ ديكأتلاب هتوفي يذلا روذعملا زجاعلا زكرم ىف الإ

 يناوأ يف مههايم نوغرفي نيذلا نيرصقملا نيطرفملا مثإ هقحلي ال نكلو .ناسنإلا عون ءاقبإو

 . مهريغ

 «نولطبملا رافكلا معزي امك هيلع باعي ام ِلكي هللا لوسر جاوز يف سيلف «كلذ ىلع ءانبو
 .يوسلا يوقلا لجرلل ةيدسجلا صئاصخلاو تافصلا يف ىلعألا لثملا هجاوز يف دجن امنإو

 .اهدعب الو ةوبنلا لبق ال . يوسلا قيرطلا نع طق تفرحنا ام يتلا هتلوحف اهنمو

 : هليطعت ال بودنملا ءاقبإ بولطملا :ثلاثلا درلا >7

 هلمع محازي ال نأو .هلاجم يف لمعي نأ طرشب هليطعت الو هلاطبإ ال بودنملا ءاقبإ بولطملا

 نأ طرشب ةبودنملا ءايشألا نم لسنلا داجيإ يف ماهسإلا نإف ساسألا اذه ىلعو .بجاولا ءادأ

 .بجاولا ءادأ كلذ محزي ال نأو «ةعورشملا ةليسولاو عورشملا قيرطلاب ماهسإلا اذه نوكي

 غيلبت يف هبجاو ءادأ نع كلذ هلغش ام ةدحاو نم رثكأب ِكِلكَك يبنلا جاوز نأ هيف كش ال اممو

 .ةايحلا عقاو يف اهيناعم قيبطت ىلعو غيلبتلا ىلع كلذ هدعاس لب «ةيمالسإلا ةلاسرلا

 : ةيمالسإ دصاقمل هجاوز : عبارلا درلا 75

 ةلصلا قيثوتو ءاهصاخشأ ميركتو «ةيمالسإلا ةوعدلا رشن : ةيمالسإ دصاقمل ِهكَك هجاوز ناك

 تنب ةصفحب هجاوزو «قيدصلا ركب يبأ هبحاص ةنبا ةشئاعب هجاوز لثم كَ هباحصأ نم اهتلمحب

 يف امك يمالسإ مكح قيبطتو .سوفنلا يف يمالسإ ىنعم تيبثتل هلك هجوزت وأ .رمع هبحاص

 هللا ليبس يف ةرجاهمب هجاوز وأ .- دعب اميف هنيبنس امك  ةثراح نب ديز ةقلطم بنيزب هجاوز
 .- دعب اميف هنيبنس امك  اهجوز نيبو اهنيب ةقرفلا تعقو
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 نائل ىلع

 ةيناثلا ةصيصخلا

 دوهش الو يلو نودب هجاوز

 : يلو الب هجاوز يف ءاهقفلا لاوقأ نم - /1 ١

 نبا لاقو . يلو ىلإ هحاكن رقتفي هل دلع هللا لوسرو» : «داعملا دازد» يف ميقلا نبا مامإلا لاق

 نم كلذ نأو يلولا هحاكن يف طرتشي ال هك يبنلا نأ دمحأ مالك رهاظ :ليقع
 ..061٠١(, .هصئاصخ

 :دوهش الو يلو الب هجاوز يف مهلاوقأ نم -

 نمأل دوهشلا رابتعا نأل .دوهش الو يلو الب جاوزلا كك هلو» :«عانقلا فاشك» يف ءاج

 .0011), . . .ءافكألا قوف وهو ةءافكلا ىلع ةظفاحملل يلولا رابتعاو . .هنم نومأم وهو دوحجلا

 : ةصيصخلا هذه ريربتو ليلعت 648 - 

 عم دوهش الو يلو الب لكي هجاوز يف ةقباسلا ةرقفلا يف «عانقلا فاشك» بحاص مالك انركذ

 .كلذل ريربتلاو ليلعتلا نايب

 ءفكلا ريغ حاكن يف ةوهشلا ةبلغ فوخو .جاوزألا نايعأ رايتخا يف ةأرملاب ةقثلا ةلقل عرش

 010111 يبنلا قح ىف مودعم اذهو ءايلوألاب راعلا قاحلإو

 )١161١9( 30ص .١ج «ميقلا نبال «داعملا داز» .

 )١15١1١١( ءا"ج «عانقلا فاشكو ص؛١5.

 )١16111( ص .ج ,يكلاملا يبرعلا نبال «نآرقلا ماكحأ» 1644 .
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 كتلاثل) ىمشف

 رهم نودب هجاوز

 : حاكتلا دقع ماكحأ نم رهملا 8

 قفتا نإف ءرهم نودب حاكن الف ,حاكنلا دقع ماكحأ نم رهملا نأ ةقباسلا انثاحبأ يف انركذ

 ءحاكتلا دقع يف هاركذي الف هتيمست اكرتي نأ امأو . ىمسملا رهملا وه اذهو اهبف ناجوزلا هيلع

 (ةأرملا قح وهو حاكنلا دقع ماكحأ نم رهملاف .لثملا رهم وه اذهو اهلاثمأ رهم ةجوزلل بجيف

 :رهملا ةهج نم لكك هب صتخا امل 641

 اذهو «جاوزلا دقع يف رهملا بوجو يف ماملا ىكحبلا نع ةانلجما ريد نودي يبنلل زيجأ
 تيتآ يتاللا كججاوزا كل انللحأ نإ ّيبنلا اهُيأ ايف : ىلاعت لاق كي هللا لوسرلل صاخ ءانثتسالا

 ,كلاخ تانبو ,كتاّمع تائبو .كمع تانبو ,كيلع هللا ءافأ امم كئيمي تكلم امو ةهروجا

 نأ يبنلا دارأ ْنإ ينل اهسفن ْثبهو نإ ٌةنمؤم ٌةأرماو .كعم َنرجاه يتاللا ٌكتالاخ تانبو
 .000104 . . .نينمؤملا نود نم كل ةصلاخ اهحكدّتسي

 نإ -رهم  قادص ريغب ةنمؤملا حاكن لكك هلوسرل زاجأ ىللاعت هللا نأ :اهريسفت يف ءاج دقو

 كلذ دعب ريخم وهف لك هللا لوسر ىلإ اهسفن ةنمؤم ةأرما تبهو اذإف لَك يبنلل اهسفن تبهو
 «هريغل زوجي ال ِةك هللا لوسرل صاخ ءيش اذهو ءاهكرت ءاش نإو ءقادص ريغب اهحكن ءاش نإ

 .""5رهم نودب اهجوزتيل لجرل اهسفن ةأرما بهت نأ زوجي الف

 ع ةيآلا : بازجألا ةروس] (16115)

 ريسفت» .1640 ص 22ج « يبرعلا نبال «نارقلا ماكحأو .؟١١-4١72ص 211ج «يل طرقلا ريسفت) )١161١1١9(

 . 5:56ص 23ج ريثك نبا زيسفت» . 66 صض 92ج «يرشخمزلا
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 عبا)ن) ىعلل
 ةعبارلا ةصيصخلا

 رهم الو دقع الب هجاوز

 : ةصيصخلا هذه ليلد -7

 م هكدا # ىاذ م 2 أ 1 . 8 5
 # . . .اهكانجوُر ارطو اهنم ديز ىضق املف» : ىلاعت هلوق ةصيصخلا هذه ىلع لد دقو

 ةثراح نب ديز اهقلط نأ دعب شحج تنب بنيزب كك يبنلا جاوز يف ةيآلا هذه تلزن .١201)ةيآلا

 .- دعب اميف هئيبنس امك

 لخد .ةيآلا هذه لوزنب بئنيز هجيورتب يأ كلذب هللا هملعأ املوو» : اهريسفت يف ءاج دقو

 انقوقح يف ًاطرش نوكي امم ءيش الو .قادص ريرقت الو ءدقع الو «نذإ ريغب بنيز ىلع لي
 تناك اذهلو .نيملسملا عامجإب دحأ اهيف هكراشي ال يتلا كي هتايصوصخ نم اذهو .انل طورشمو

 .1*2*ىلاعت هللا ينجوزو نكؤابأ ٌنكجوز :لوقتو كي يبنلا ءاسن رخافت بنيز

 .[*ا/ ةيآلا نم :بازحألا ةروس] )١128١١5(

 .١9١ضص .4١ج «يبطرقلا ريسفت» )١101١6(
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 سافل ىعلل
 ةسماخلا ةصيصخلا

 ةرفاكلاب هجاوز مدع

 :ةصيصخلا هذه ليلد - ١88

 دقو . 2101192 باتكلا ٍلهأ ءاسن نم تناك ولو ةرفاكلا حاكن هل زوجي ال هنأ لي هصئاصخ نم

 نأ ّيبنلا ٌدارأ ْنِإ دل اهَسفَن ْتيِهَو ْنِإ ٌةّئمؤم ةأرماو» :ىلاعت هلوق ةصيصخلا هذه ىلع لد

 .« . . .اهحكتتسي
 ال ةرفاكلا نأ ىلع لدي 4ةنمؤم ةأرماو» : ىلاعت هلوق :ةيآلا هذه يف يبطرقلا مامإلا لاق

 , 0011 مخقلط هل لحت

 هردق ةلالجل ميرحتلا اذه نإ :هلوقب كلذ ًالّلعم يكلاملا يبرعلا نبا مامإلا لاق ًاضيأ اذهبو
 لحي ال خي ناك اذإ هنأب ًاضيأ ةصيصخلا هذهل لدتساو .تانمؤملا ىلع هل ّلحلا رصقف .ِكي
 نيدلا ناصقنل ةّرحلا ةيباتكلا هل ّلحت ال نأ ىرحأف .ةرجهلا لضف ناصقنل رجاهت مل نم حاكن هل

 , 000611 ©اهرفك ببسب

 . 7١ص .7ج «عانقلا فاشك» (160115)

 .١١73ص 4١ج «يبطرقلا ريسفت» )151١7(

 . 947١/ص ء”ج «يبرعلا نبا ريسفت» )١190114(
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 ىواش) علل

 ةسداسلا ةصيصخلا

 هجاوزأ رييخت

 :رييختلاب دوصقملا -4

 دقو .ةرخآلل ًابلط هعم ةماقإلا نيبو ءايندلل ًابلط فارق نيب دلك هرييخت :رصحقلااو دوصقملا

 اينّدلا ٌةايحلا َندرُت تنك نإ كجاوأل لك يلا اهي ايو: ىلاعت هلوقل هيلع ًابجاو ريبختتلا اذه ناك
 .ةرخآلا َراّدلاو لوس هللا َندرت ٌنتنك نو .ًاليمَج احارس نكحّرسأو ٌنكعَتمأ َنيَلاعتف اهتنيزو

 .2019:اميظَع ًارْجَأ ٌنُكنِم تانسملل دع هلل ّنإف
 :رييختلا ةيآ يف نيرسفملا لاوقأ 6

 هنلأس لَو يبنلا ءاسن نأ ةقباسلا ةرقفلا يف امهانركذ يتلا رييختلا يتيأ لوزن بابسأ يف ءاج
 6 ١ ٌنهرييخت يف ناتاه تلزنف .ةقفنلا يف ةدايز هنلأس :ليقو ءايندلا ضرع نم اعيش

 ةدايزو .بايث نم ايندلا ا دع يبنلا جاوزأ أَ ندرأ» : «يرشخمنزلا ريسفتا» يفو
 , 00117(ناتيآلا تلزنف دع هللا لوسر كلذ مغَف ةقفن

 :رييختلا يتيآ يف ةيوبنلا ةنسلا يف ءاج ام 65

 0 ا ةيوبنلا ةنسلا يف ءاج يذلاو
 هبابب ًاسولج سانلا دجوف كي هللا لوسر ىلع نذأتسي ركب وبأ لخد» :لاق هللا دبع نب رباج نع
 هل نذأف نذأتساف رمع لبقأ مث . لخدف ركب يبأل نذأف :-رباج يأ لاق . مهنم دحأل نذؤي مل
 نلوقأل :_ركب وبأ يأ  لاقف :-رباج يأ لاق . ًاتكاس ًامجاو هؤاسن هلوح ًاسلاج لكي يبنلا ّدجوف

 )١16119( .[؟9 7م ناتيآلا :بازحألا ةروس] ) )161١«يبطرقلا ريسفت» ج١4. ص؟١١.

 )١1911١( 4ص 27ج «يرشخمزلا ريسفت» 07 .
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 (ركب يبأ ةجوز) ةجراخ تنب تيأر ول هللا لوسراي : :-ركب وبأ اح لاقف ولي يبنلا كحضأ ًائيش

 يلوح نه :لاقو لَك هللا لوسر كحضف .اهقنع تنعط يأ تاجوف اهيلإ تمقف ةقفنلا ينلأست

 ءاهقنع أجي ةصفح ىلإ رمع ماقف ءاهقنع اجي ةشئاع ىلإ ركب وبأ ماقف . ةقفنلا يننلأسي ىرت امك

 لأسن ال هللاو : نلقف ؟هدنع سيل ام هي هللا لوسر نلأست :لوقي -رمعو ركب وبأ يأ امهالك

 مث ٍءأموي نيرشعو ةعست وأ ًارهش ارهش يو هللا لوسر نهلزتعا مث .هدنع سيل ًادبأ ًائيش يك هللا لوسر

 ّدعأ هللا نإف» : : ىلاعت هلوق ىلإ *# . . .كجاوأل ْلُق لا اهب ايو : ةيآلا مذه هيلع تلزن

 اي :لاقف ةشئاعب أدبف :- ثيدحلا يوار رباج يأ لاق .«ًاميظَع ًارجخأ ٌنُكْنم تاتسخملل

 تلاق .ةليرلا يريدتت نت هيفا راجعت الان أ بحأ ًارمأ كيلع ضرعأ ن نأ ديرأ ينإ ةشئاع

 ريشتسأ هللا لوسر اي كيفأ : - ةشئاع يأ - تلاق .ةيآلا اهيلع أرقف لا لاسر ايوهاامو : ةشئاع

 .تلق يذلاب كئاسن نم ةأرما ربخت ال نأ كلأسأو .ةرخآلا رادلاو هلوسرو هللا راتخأ لب ؟ّيوبأ

 ًاملعم ينثعب نكلو ءًتئعتم الو ءاتنعُم يعبي مل هللا نا ,اهتربخأ الإ نهنم ة ةأرما ينلأست ال :لاق

 رادلاو هلوسرو هللا نرتخا يأ  ةشئاع تلعف ام لثم لَك يبنلا جاوزأ لعف مث 200179 مرسيم

 كاكا ةجخألا

 /١١41 - هباوجو لاوس :

 يأ لك يبنلا موجو بجوي ةقفنلا ةدايز لي يبنلا جاوزأ بلط درجم له :لئاس لأسي دقو

 ؟نهرييخت يف نيتيآلا لوزن مث ءهنزح

يدحلا يف ءاج امك ِةِلَك هدنع سيل امم تناك ةقفنلا ةدايز نهتبلاطم نإ ]1 :باوجلاو
 يذلا ث

 امف ؟هدنع سيل ام كي هللا لوسر نلأست :ةصفحل رمع لوقو «ةشئ ةشئاعل ركب يبأ لوق هيفو «هانركذ

 دق بلطلا اذه نأ .يل ودبيو . .ةلاحلا هذه يف ةقفنلا ةدايز لكك هللا لوسر نلأسي نأ نهل ناك

 لكك هللا لوسر كلذ نزحأف نهنم رركت

 ريا ذك نأرقلا لوزتو قارفلاو اقبلا نب نهرينجت نهتم ةبلاطملا كلت بجيتست له اب

 أ كلذ ِهِْك هيلع بجو امنإو» : هلوقب «عانقلا فاشك» بحاص هيلإ راشأ دقو . . معن ا

0 -رقفلا نم ةفيرشلا هسفنل هرثآ ام ىلع ربصلا ىلع نهل ًاهركُم نوكي العل  هجاوزأ ريبخت
 

 . "19 هتنوشخو شيعلا فظش نم رقفلا 0

 : "4س ء١٠ج ءملسم حيحصو (1619م) 0.4140 ص ١٠2ج ىملسم حيحصو (181)

 . ١١ص 23ج «عانقلا فاشكو (١6١؟5)
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 ؟ًابجاو رييختلا ناك له 4- 

 فاشك» بحاص لاق امك نيتميركلا نيتيألل هيلع ًابجاو هجاوزأل قي يبنلا ريبخت ناكو
 لق ىبنلا اهيأ ايل :ىلاعت هلوقل  هجاوزأ رييخت يأ - كلذ كيلع بجو» :«عانقلا
 ,201(نيتيآلا رخآ ىلإ * . . . كجاوزأل

 :رييختلا لئاسم ىف ةصالخلا 9-84

 هرابتعا نكمي ام هجاوزأل ِةْلَك يبنلا رييخت يف نيتميركلا نيتيآلا ريسفت يف ريثك نبا ركذ دقو
 :نيتيآلا نيتاه ريسفت ىف - ىلاعت هللا همحر  ريثك نبا لاق دقف .ةلأسملا هذه يف ليق امل ةصالخ

 لصحي نمم هريغ ىلإ نبهذيف نهقرافي نأ نيب هءاسن ريخي نأب ِيكَي هلوسرل ىلاعت هللا نم رمأ اذه»
 ىلاعت هللا دنع نهلو .«لاحلا قيض نم هدنع ام ىلع ربصلا نيبو ءاهتنيزو ايندلا ةايحلا هدنع نهل

 .كلذ دعب نهل ىلاعت هللا عمجف .ةرخآلا رادلاو هلوسرو هللا نرتخاف .ليزجلا باوثلا كلذ ىف
 , 0013(ةرخآلا ةداعسو ايندلا ريخ نيب

 : لَك يبنلا جاوزأ هب هللا ًافاك امم

 أ ين 0 00 رادو 0 هللا 0 يتاللا 2 ينلا جاونأ 2 هللا افاك دقو

 207 ِءيش لك ىلع هللا ْناكو 5 تكلم ام الإ ٌنهنسح 900 ولو جاوزأ نم

 «ةداتقو ,كاحضلاو ءدهاجمو «سابع نباك حلاصلا فلسلاو ءاملعلا نم دحاو ريغ ركذ دقو
 نهعينص نسح ىلع نهنع اضرو ِةْكَي يبنلا جاوزأل ةأفاكم تلزن ةيآلا هذه نأ مهريغو ريرج نباو
 لوسر نرتخا املف .انيب امك ِِلي هللا لوسر نهرّيخ امل ةرخآلا رادلاو هلوسرو هللا نهرايتخا يف
 نهب لدبتسي وأ ,نهريغب جوزتي نأ هيلع مرحو ,نهيلع هرصق ىلاعت هللا نأ نهؤازج ناك كي هللا

 .2010نهقلط نم ددعب نهريغ جوزتيو نهضعب وأ .نهلك نهقلطي نأب نهريغ ًاجاوزأ
 «ةيآلا هذه مكح خسنو .كلذ يف ِهِكَك هلوسر نع جرحلا عفر ىلاعت هللا نإ مث 0١

 حيبأ امنإو .نهيلع جوزت نأ ةحابإلا هذه دعب يي هنم عقي مل نكلو .نهريغب جوزتلا هل حابأو

 )١16١1( .7ج «عانقلا فاشك» ص؟”١7.

 )١1917( ص اج «ريثك نبا ريسفت» 480 . ) )15١197ةيآلا : بازحألا ةروس] 60١7[.

 215ج (يبطرقلا ريسفت» .1658١ص .*ج («يبرعلا نبا ريسفت» «١501ص ."ج «ريثك نبا ريسفت» )١150118(

 . ه0 ص ."ج «يرشخمنلا ريسفت» 2.712١ ص
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 . كلذ يف نهيلع ةئملا هل نوكتف «هرايتخا ضحمب نهيلع جاوزلا نع هعانتما نوكيل جوزتلا هل

 هدنع نم ىلع ةدايز لكك هل جاوزلا ةحابإ يلاتلابو «ةيآلا مكح خسن ىلع لد دقو - 5

 هللا لوسر تام ام :تلاق اهنأ  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع دمحأ مامإلا هاور ام ر «جاوزألا نم

 «- اهنع هللا يضر - ةملس مأ نع يئاسنلاو يذمرتلا كلذ ىورو .ءاسنلا هل هللا ّلحأ ىتح هي

 «مرحم تاذ الإ ءاش ام ءاسنلا نم جوزتي نأ هل هللا ّلحأ ىتح يقي هللا لوسر تمي مل :تلاق

 ةيآلا هذه تلعجف «ةاشت نم كيلإ يوؤتو ْنهنم ءاشن نم يِجْرُن : ىلاعت هللا لوقل كلذو

 اذهبو .2306"*ةيآلا «.. .ٌُدعب نم ًٌءاسنلا كل لحي ال» : يهو ةوالتلا يف اهدعب يتلل ةخسان

 .©12*2ءاهقفلا هب حّرص هريغو ريثك نبا هركذ يذلا خسنلا

. 685-65 
 ها*”ص 23ج «يرشخم هْزلا ريسفت» ه٠ ”ضص «3ج «ريثك نبا ريسفت»

)١61١784( 

 ):5 )161ص 77ج «عانقلا فاشك» ١.
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 ةعباسلا ةصيصخلا

 هجاو ْرأ نيب مسقلا بوجو مدع

 :تاجوزلا نيب مسقلا - 1

 اذهو .ةجوز نم رثكأ هدنع يذلا لجرلا ىلع بجاو تيبملا يف تاجوزلا نيب مسقلا

 نم انيب امك  اهجوز ىلع ةجوزلا قوقح نم هنأل ؛جوزلا هب مزليو .حاكنلا هيضتقي امم بوجولا
 .هيلع كلذ بوجو مدعب خلك يبنلا صخ نكلو .- لبق

 : ةصيصخلا هذه ىلع ليلدلا 65

 الف ,تلزع ْنْمم تيغتبا نّمو ءهاهت ْنَم َكيلإ يوؤُتو نهنِم ءاشن نم يجرت# : ىلاعت لاق

 ين ام ُمّلعي هللاو :ةيلك نهننا اهي نيضرزو نرحب الو نهتلعأ رق ة نأ ىندأ كلذ ,كيلع حاج

 نم كيلإ يوؤتو» ىنعمو .رخؤوت يأ ( يجرتا» ىنعمو , 001704 اميلَح اميلَع هللا ناكو ,مكبولق

 منقي نأ ءا نإ ةجاوزا يف اريخنم نات 1 نا نأ ىلع بألا هذه تلدف .كيلإ مضت يأ ءاشت

 :هباوجو .لاؤس 6_2

 لدعي ناك هنأ كي هنع يور ام هجون فيكف .بجاو ريغ ْهَي هجاوزأ نيب مسقلا ناك اذإو

 هنم كلُذ ناكو ءهيلع كلذ ضرف نود هسفن لبق نم هجاوزأ نيب مسقي ٍةلَي ناك : باوجلاو
 .هجاوزأ نيب مسقلا ني رايخلا هللا هاطعأ دقف .هلضفو هتافصو هلئامش ميركو هقالخأ لبن نم دلع

 ةريغلا لاوحأ نع نهل ًانوصو قيسومل ابين همزتلي دلك ناكو .كرتي نأ ءاش نإو مسقي نأ ءاش نإ

 )١161١1( ةيآلا : بازحألا ةروس] 1١ه[.
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 0919 يغبني ال ام ىلإ تّرج امبر يتلا

 نمو :اهانعم اهانركذ يتلا ةيآلا يف 4تلزع نمم َتيغتبا نمو» : ىلاعت هلوقو 5

 رخؤي نأ هي يبنلا ءاش نإف .حابمو زئاج وهو .كل كلذف «هتلزأ نأ دعب هيوؤتو همضت نأ تدرأ

 ارخؤم مدقملاو ءامدقم رخؤملا لعجي نأ ءاش نإو «مَّدق نهنم مّدقي نأ ءاش نإو رَخأ نهنم

 . "*19هيف جرح الو كلذ نم ءيش يف هيلع حانج الو «لعف

 :ةصيصخلا هذه يف ةمكحلا -

َي الو هيأ رقت ن ىَندَأ كلذ : ىلاعت هلوق يف اهظحلن ةصيصخلا هذه يف ةمكحلاو
 نرح

 نيب مسقلا وهو هيف كانريخ يذلا رييختلا كلذ نأ : ىنعملاو ,4ُنهُلك نهتيتآ امب َنيضريو

 نم هنأ كلذ نملع اذإ نهنأل ؛اندنع نم كلذ ناك اذإ نهاضر ىلإ برقأ يأ ىندأ - كتاجوز

 ناك ءيش يف هل ٌّقح ال هنأ ملع اذإ ءرملا نأل ؛ نيضرو كلذب نهنيعأ ترق همكحو ىلاعت هللا

يتوأ ام هعنقي مل ًاقح هل نأ ملع نإو «ّلق نإو هنم يتوأ امي ًايضار
 مظعيو هيلع هتريغ تدتشاو هنم 

 ىلإ برقأ نهنيب مسقلا يف هيلإ رمألا ضيوفت نم لَك هلوسرل هللا لعف ام ناكف «هيلع هصرح

نهل هب حمسي امب نهنيعأ رارقتسا ىلإو ,هعم نهاضر
 , 361هنم رثكأب نهبولق ق تن نأ نود 

108ص «*ج «يبرعلا نبال «نآرقلا ماكحأ» (١16١م؟)
65 . 

 . 1981ص «*ج «يبرعلا نبال «نآرقلا ماكحأو (١16ممر

 .؟١١ص « 5١ج «يبطرقلا ريسفت» (1614)

 د 565



 اسر نسر

 ميل )عرين تيل

 :ثحبلا جهنمو ءديهمت -4 ظ
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 كرف ىرعلل

 - لكك يبنلا جاوزأب فيرعتلا
 :ثحبلا جهنمو .ديهمت - ١484

 عبرأ نم رثكأب هجاوز زاوجب صتخا ِهكَي هنأل ؛تاجوز عبرأ أ نم رثكأب كك هللا لوسر جوزت

 اذه ةمكح نم ضعب رهظيسو .زاوجلا اذه يف ةمكحلا نم ًاضعب انركذ دقو «- لبق نم انيب امك

 . كي هجاوزأب فيرعتلا اذهب موقن نحنو .ثحبملا اذه يف زاوجلا

 :ثحبلا جهنم

 كي هجاوزأ نم ةجوزب فيرعتلل بلطم لك صيصختو .بلاطم ىلإ ثحبملا اذه ميسقت مت
 : يلاتلا وحنلا ىلع

 .دليوخ تنب ةجيدخ :لوألا بلطملا

 .ةعمز تنب ةدوس : يناثلا بلطملا

 ع يبأ تنب ةشئاع :ثلاثلا بلطملا

 .باطخلا نب رمع تنب ةصفح : عبارلا بلطملا

 .ةيلالهلا ةميزخ تنب بنيز :سماخلا بلطملا

 .ةملس مأ :سداسلا بلطملا

 ةبيبح مأ : عباسلا بلطملا

 .ثراحلا تنب ةيريوج :نماثلا بلطملا

 راحل كر ردت : عساتلا بلطملا

 . يبح تنب ةيفص :رشاعلا بلطملا

 .شحج تنب بنيز :رشع يداحلا بلطملا
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 لوألا بلطملا

 دليوخ تنب ةجيدخ ةديسلا

 :2اهموق يف اهتناكمو اهبسن ١-

 نب بعك نب ةرم نب بالك نب يصق نب ىزعلا دبع نب دسأ نب دليوخ تنب ةيشرقلا ةجيدخ
 نب بلاغ نب يؤل يف اهيبأ بسنب اهمأ بسن يقتلي ةدئاز تنب ةمطاف اهمأو .رهف نب بلاغ نب يؤل
 .رهف

 ةأرما تناكو . الام نهرثكأو اقرتق نهمظعأو اع شيرق ءاسن طسوأ ذئموي ةجيدخ تناكو
 . حبرلا نم اءزج مهل لعجت نأب ةبراضملا هجو ىلع اهلام يف لاجرلا رجأتست لام تاذ ةرجات
 .ةبيبل ةمزاح ةأرما تناك اهلامو اهفرش عمو

 :001)ةحيدخ ةراجتب ةثعبلا لبق يبنلا جورخ - ليها

 انديس نع اهغلب املف .ةبراضم اهلام ىلع لاجرلا رجأتست ةرجات ةأرما تناك ةجيدخ نإ :انلق
 هقالخأ مركو .هتنامأ مظعو .هثيدح قدص نم اهغلب ام ءايبن هتثعب لبق كلذ ناكو لك دمحم
 يطعت تناك ام لضفأ هيطعتو .ًارجات ماشلا ىلإ اهل لام يف جرخي نأ هيلع تضرعف «هيلإ تثعب
 ,كلذ اهلام يف جرخو ءاهنم ِكَي دمحم انديس هلبقف «ةرسيم هل لاقي اهل مالغ عم راجتلا نم هريغ
 ىرتشاو اهب جرخ يتلا هتعلس عي هللا لوسر عاب مث .ماشلا مدق ىتح ةرسيم اهمالغ هعم جرخو
 هِي دمحم انديس اهل هارتشا ام ةجيدخ تعابو «ةرسيم هعمو ةكم ىلإ عجر مث يرتشي نأ دارأ ام
 هرفس يف لكي دمحم انديس لاوحأ نم هدهاش امب  ةجيدخ مالغ  ةرسيم اهثدحو «كلذب تحبرف
 .ةهعم

 :هب جاوزلا لَك يبنلا ىلع ضرعت ةجيدخ ةديسلا 0

 نم هآر امع هب اهربخأ امب  ةجيدخ ةرسيم ربخأ يأ  ةرسيم اهربخأ املف» : ماشه نبا لاق
 ىلإ ةجيدخ تعب - سمشلا نم هنالظي نيكلم ىري ناك هنأ لاوحألا هذه نمو - ْيَك يبنلا لاوحأ
 يماسو كفرش يأ  كتطسوو كتبارقل كيف تبغر دق ينإ مع نبا اي :هل تلاقف تكي هللا لوسر
 املف .اهسفن هيلع تضرع مث ,كثيدح قدصو .كقلخ نسحو .كتنامأو ,كموق يف - كتلزنم

 )١161١0( «ماشه نبا ةريسر ج2١ ”٠١ 58١6

 )١16015( ”ص ١2ج «ماشه نبا ةريسو  . 7١.؟"019"ص اءا1ج «ريثك نبال «ةيوبنلا ةريسلا»
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 , 017(. . .همامعأل كلذ ركذ ِةلك هللا لوسرل كلذ تلاق

 :ةجيدخ ةديسلاب جاوزلا

 لاق همامعأل كلذ ركذ ءهب جاوزلا يف اهتبغر نمو ةجيدخ هل هتلاق ام كي يبنلا عمس املف

 هيلإ اهبطخف دسأ نب دليوخ ىلع لخد ىتح بلطملا دبع نب ةزمح هعم جرخف» :ماشه نبا

و ةسمخ هرمع ناكو « مالسلاو ةالصلا هيلع اهجوزتف
 لوسر اهجوزت ةأرما لوأ تناكو قةئس نيرشع

 . 3612( اهنع هللا يضر - تتام ىتح اهريغ اهيلع جوزتي ملو لكي هللا

 :جاوزلا اذه يف ةمكحلا 6

 يف ةيلاع ةناكمو فرش تاذ يهو لَك ىبنلل ةبيرق ىهف «ةرهاظ جاوزلا اذه يف ةمكحلاو

 ملف ءهتنامأو هقدصو ِةِكَي يبنلا قالخأ مركل اهب جاوزلل هيلع: اهسفن تضرع يتلا يهو «شيرق

 ةسماخلا يف ِكَي وهو اهرمع نم نيعبرألا يف يه تناك نإو لي اهجوزتف هيف اهلمأ بخي

 .10*0ةوبنلا لبق كلذ تاكو «هزمغ نم نيرشغلاو

 :مالسإلا يف اهتلزنمو اهلضف 2-5

 نم هءاج امب تقّدصو ,هلوسربو هللاب نمآ نم لوأ  اهنع هللا يضر  ةجيدخ ةديسلا تناك

 نم ههركي ًائيش هموق نم عمسي ال : و هيبن نع كلذب هللا ففخف ءهرمأ ىلع هترزآو ىلاعت هللا

يلإ عجر اذإ اهب هنع هللا جرف الإ كلذ هنزحيف هل بيذكتو هيلع در
 «هقدصتو هنع ففختو هتبشت : اه

 (31614”سانلا رفأ هيلع نوهتو

 «ةوبنلا ىلع هترزا يتلا يهود : اهنع هللا ىضر  ةجيدخ يف هللا همحز  ميقلا نبا لاق

 فرعت ال ةصاخ هذهو «ليربج عم مالسلا اهيلإ هللا لسرأو ءاهلامو اهسفنب هتساوو ءهعم تدهاجو

 , 0614 !)«اهاوس ةأرمال

 :اهلضف يف يراخبلا ثيداحأ - 7

 اهنع هللا يضر  ةجيدخ لضف ىف ثيداحأ ةلمج - هللا همحر  يراخبلا مامإلا ىور
 ءاهنم 

 : يتأي ام
 ب م

 . 7١-7١86 ”ص «١ج .ماشه نبال «ةيوبنلا ةريسلا» )/١15177(

 .70 517١ 73ص .١ج .ماشه نبال «ةيوبنلا ةريسلا» )١19518(

 .44ص .١ج دعس نبال «ىربكلا تاقبطلا» )١6194(

 اك كح« يقلا نبال «داعملا دازو ١هأ«عأ . 4 31ج غماشه نبا ةري م0614
 ص ١1ج نب ) 0 ص أخ («ماشه نبا ةريس
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 اهئاسن ريخنو ءميرم اهئاسن ريخ» :لاق لي يبنلا نع  هنع هللا يضر يلع نع :ًالوأ
 , 061:9اهنامز ءاسن ريخ ةجيدخو .اهنامز ءاسن ريخ ميرم نأ يأ «ةجيدخ

 ترغ ام 4 ىبنلا ءاسن نم دحأ ىلع ترغ ام» :تلاق  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع :ًايناث
 ًءاضعأ اهعطق مث ةاشلا حبذ امبرو .اهركذ رثكي كك يبنلا ناك نكلو ءاهتيأر امو ,ةجيدخ ىلع
 :لوقيف ؟ةجيدح الإ ةأرما ايندلا يف نكي مل هنأك :هل تلق امبرف ,ةجيدخ قئادص يف اهثعبي مث

 .«دلو اهنم يل ناكو تناكو تناك اهنإ»

 اهعوقو ركنتسم ريغ اهنأو «ةريغلا توبث ثيدحلا يفو : هيلع قيلعتلاو تيدحلا حرش يف ءاجو
 يبنلا ءاسن نم راغت تناك  اهنع هللا يضر  ةشئاع نإو .نهنود نمع الضف ءاسنلا تالضاف نم

 ةلضاف تناك يأ «تناكو تناك اهنإ» : كي هلوق ىنعمو .رثكأ ةجيدخ نم راغت تناك نكل هك

 ةجيدخ نم لِي يبنلا دالوأ عيمج ناك دقف «دلو اهنم يل ناكو» : هلوقو . كلذ وحنو ةلقاع تناكو

 .0015ةيطبقلا ةيرام هتيراج نم ناك هنإف ميهاربإ الإ
 هللا لوسر اي :لاقف قي يبنلا ليربج ىتأ» :لاق  هنع هللا يضر ةريره يبأ نع :ًاثلاث

 مالسلا اهيلع أرقاف كتتأ يه اذإف «بارش وأ , ماعط وأ مادأ هيف ءانإ اهعم تتأ دق ةجيدخ هذه

 ا ل ل رم يحال يمنا ور ول لات اهل « ينمو اهبر نم

 (بصن الو هيف بخص الإ :هلوقو .فينملا رصقلاك ةعساو ةفوجم ة ةْوَلْول هب دارملا :بصق

 .20149بعتلا يأ (بصنلا)و .توصلا عفرب ةعزانملاو حايصلا :بخصلا

 :اهتافو - ١

 ذئموي ع 8 ءاهترفح يف 1 هللا 5 لزنو نوجا اهانفد ىتح 00 نم اع اظيرتف
 ,00149هينس ثالثب ةرجهلا لبق ةكم يف تيفوتو ,03014«اهبلع ةالصلا ةزانجلا ة ةلس

 .94١ص ,6١ج «ملسم حيحص) ,(©6 #2011 الج «يراخبلا حيحصا) (5١6٠؟)

 .9١1ج «هحيحص)» يف هوحن ملسم ىورو ضمت سدو الج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص)» 261١55

 .؟١١5ص

 .1994١ص 216ج ع(هحيحص) يف ملسم هاورو ل4 21١4 ص الج «يراخبلا حيحص)) )١5١55(

 . 76ص .١ج .ميقلا نبال «داعملا داز» ١١. )١51١545( 4ص 54١ج «يبطرقلا ريسفت) )١16١565(
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 يناثلا بلطملا

 ةعمز تنب ةدوس ةديسلا

 :ةجيدخ دعب اهب جاوزلا 48

 .9"2؟9«ةيشرقلا ةعمز تنب ةدوس .مايأب ةجيدخ توم دعب عي جوزت مث» :ميقلا نبا لاق

 : ىلوألا اهتريس نم ٠

 نعياب يتاللا تاملسملا لئاوأ نم تناكف ءاميدق كملنا اهنأ ىلوألا اهتريس رابخأ نمو

 ىلإ اهتمت ارتخافو ءًاضيأ وه ملسأ يذلا ورمع نب ناركسلا اهمع نبا اهجوز ناكو هللا لوسر

 ."*14ة0اهيلإ ةيناثلا ةرجهلا يف ةشبحلا ضرأ

  0١:لك هللا لوسرب اهجاوز رابخأ نم ٠

 اهتدع تضقنا املف .اهجوز تام ةكم ىلإ ةشبحلا نم ناركسلا اهجوزو ةدوس تعجر املو

 . ©" 4؟ةنيدملا ىلإ اهب رجاهو .ةكمب اهب لخدو ءاهجوزتف ِعِلكي هللا لوسر اهبطخ

 :جاوزلا اذه ةمكح 2-5

 .«تارجاهملا تانمؤملا نم اهنأ ةعمز تنب ةدوس ةديسلاب لي يبنلا جاوز يف ةمكحلاو

 جونغ اهجوز ةافو دعب اهلهأ ىلإ تداع ول اهنأل ؛اهنيد يف ةنتفلا نم او نهلهأل تارجاهلا

 اهل ًاصيلختو هللا ليبس يف اهترجهو اهناميإ ىلع اهل ةأفاكم ِدَِك ميركلا لوسرلا اهجوزتف اهونتفو

 .129"2ههيلإ تداع اذإ اهناميإ ببسب اهلهأ نم ىذأ نم اهلاني دق امم

 : ًالوأ للك يبنلاب جاوزلا نع اهعئمت ببس 2-2

 هقحب ءافولاب اهمايق مدع نم ًافوخ رمألا لوأ تعنتما اهجوز ةافو دعب لي يبنلا اهبطخ املو
 تاذ اهنأو اهلاحب هملع عم اهب هاضر ِكَي هنم تملع املف «ةيبص تس وأ سمخ تاذ اهنوكل كي

 .5 هب اهصخ يذلا جاوزلا اذهب تيضر «ةيبص تس وأ سمخ

 لاقف» :رمألا لوأ يف ِدِك هللا لوسرب جاوزلا نع اهعنمت ببسو اهرابخأ يف ريثك نبا لاق

 )١61549( .؟5ص «١ج «ميقلا نبال «داعملا داز» )١161١58( 4لص ء54١ج «يبطرقلا ريسفت» ١5 .

 )١15١59( لج ميقلا نبال «داعملا داز» ص١"3؟. )١160١6١( 4ج «رانملا ريسفتا» « ص١/”7.
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 :تلاق ؟ينم كعنمي ام :هب جاوزلا نع تعنتماو ءاهبطخ دقو ةعمز تنب ةدوسل ِهيكي هللا لوسر
 ءالؤه اوعنمي نأ كمركأ نكلو «ٌيلإ ةيربلا بحأ نوكت ال نأ كنم ينعنمي ام هللا يبن اي هللاو
 اهل لاق .هللاو ءال :تلاق كلذ ريغ ينم كعنم لهف :هلي لاق .ةيشعو ةركب كسأر دنع ةيبصلا
 , 320100( خلإ 1 . هللا كمحري * هللا لوسر

 ثلاثلا بلطملا

 قيدصلا ركب يبأ تنب ةشئاع ةديسلا

 :اهجاوزب ريشبتلا +

 لاقف ءريرح ةعطق يف ِهكَك يبنلا ىلع اهضرع كلملا نأو ءاهلئاضف ددعي وهو ميقلا نبا لاق

 -ريرح نم ةعطق يف يأ  ريرح نم ةقرس يف اهحاكن لبق كلملا هيلع اهضرعو» :- هللا همحر
 , 00309 كتجوز هذه :لاقو

 لوسر يل لاق» :تلاق  اهنع هللا يضر - ةشئاع نع يراخبلا مامإلا هاور ميقلا نبا هركذ امو

 لاقف -ريرح نم ةعطق يأ - ريرح نم ةقرس يف كلملا كب هيجي ماتعلا يف ككيدا : يلع هلا

 هللا دنع نم اذه كي نإ : :تلقف . يه تنأ اذإف بوثلا كهجو نع تفشكف , كتأرما هذه 9

 ,2(00157هضمي

 :اهتافوو .اهجاوزو ,اهداليم خيرات - ١16

 ةكم يف دع يبنلا اهب جوزتو ءاهوحن وأ نينس نامثب ةرجهلا لبق مالسإلا يف اهدلوم ناك

 :لاقف ىنكت نأ هتلأسو ءائيش لي يبنلل دلت ملو .ةرجهلا دعب ةئيدملا يف اهب ىنبو .ةرجهلا لبق
 ,ةنيدملا يف .ةرجتهلل نيسمخو نامث ةنس اهتافو تناكو هللا دبع مأ :٠ تنتكاف كتخأ نباب ينتكا

 0019 عيقبلاب تنفدو

 )١16161١( 1**ص اج «ريثك نبال «ةياهنلاو ةيادبلا» .

 . 76ص ١2ج «ميقلا نبال «داعملا داز» (5١16١؟)

 216ج «هحيحص» يف ملسم مامإلا هجرخأو ١218ص «9ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» )١16187(

 7١. 7ص

 ةوفص» .7١٠ص ءالج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرشد» .75ص ١1ج «ميقلا نبال هداعملا داز» )١19185(
 .19ص ء؟ج .«يزوجلا نبال «ةوفصلا
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 : كك هللا لوسر دنعو «مالسإلا يف اهتناكم 5

 «تاومس عبس قوف نم ةأربُملا قيدصلا تنب ةقيدصلا» :- ىلاعت هللا همحر  ميقلا نبا لاق

 ءاهريغ ةأرما فاحل يف يحولا هيلع لزن امو ,قيدصلا ركب يبأ تنب ةشئاع لي هللا لوسر ةبيبح

 هقفأ يهو .اهفذاق رفك ىلع ةمألا تقفتاو ءءامسلا نم اهرذع لزنو .هيلإ قلخلا بحأ تناكو

 يبنلا باحصأ نم رباكألا ناكو «قالطإلا ىلع نهملعأو .ةمألا ءاسن هقفأ لب «نهملعأو هئاسن

 .21**«اهنوتفتسيو اهلوق ىلإ نوعجري هلي
 : ليق ىتح ءًريثك ائيش هبادآو نيدلا ماكحأ نم اهنع اولقنو اهنع ذخألا نوملسملا رثكأ دقو

 , "910- اهنع هللا يضر  اهنع لوقنم ةيعرشلا ماكحألا عبر نإ

 : ةقئاع لئاضف يف ثيداحأ 2017

 ليربج اذه .شئاع اي :ًاموي لي هللا لوسر لاق» :تلاق  اهنع هللا ىضر  ةشئاع نع :ًالوأ

 , 061يهتاكربو هللا ةمحرو مالسلا هيلعو :تلقف «مالسلا كئرقي

 ءاسنلا ىلع ةشئاع لضف» :لوقي لي هللا لوسر تعمس :لاق كلام نب سنأ نع :ًايناث

 هعم نوكي دقو محللا قرمب زبخلا درثي نأ ديرثلاو .«ماعطلا رئاس ىلع ديرثلا لضفك

 , 201" هحللا

 :ةشئاع تلاق .ةشئاع موي مهايادهب نورحتي سانلا ناك :لاق هيبأ نع .ماشه نع :ًاثلاث

 .ةشئاع موي مهايادهب نورحتي سانلا نإ هللاو ,ةملس مأ اي :نلقف ةملس مأ ىلإ يبحاوص عمتجاف

 ناك ثيح هيلإ اودهي نأ سانلا رمأي نأ ِِلَك هللا لوسر يرمف .ةشئاع هديرت امك ريخلا ديرن انإو

 ّيلإ داع املف «ينع ضرعأف :تلاق هك يبنلل ةملس مأ كلذ تركذف :تلاق .راد ام ثيح وأ

 ينيذؤت ال :ةملس مأ اي :لاقف ءهل تركذ «ةثلاثلا ىف ناك املف . ىنع ضرعأف كلذ هل تركذ

 . "1"«اهريغ نكنم ةأرما فاحل يف انأو يحولا يلع لزن ام هللاو هنإف ,ةشئاع ىف

 .ةشئاع :لاق ؟كيلإ بحأ سانلا يأ : لكي هللا لوسرل لاق صاعلا نب ورمع نعو :ًاعبار

 .3؟ص كج « ميقلا نبال «داعملا داز» (١ه١1هه)

 .7١٠١ص «الج «ينالقسعلا حرش» (16165)

 16١2ج «هحيحص» يف ملسم هاورو ,.شه١6 ص جو ١2030ا/-١١"ص الج «يراخبلا حيحص» )١61١659(

 صض١١؟.

 )١161648( «(هحيحصو يف ملسم هاورو ,6هه١ص ,4ج «يراخبلا حيحص» ج 2١6ص١198.

 ) )15169«يوونلا حرشب ملسم حيحص» ج١6 ص”5١؟.
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 .2017:ًالاجر ٌدعف . باطخلا نب رمع مث :لاق ؟نم مث :تلق .اهوبأ :لاق ؟لاجرلا نمو :تلقف

 .ًادغ انأ نيأ «مويلا انأ نيأ :لوقي دقعتيل كك هللا لوسر ناك نإ :ةشئاع نعو :ًاسماخ
 .200179(يرحنو يرحس نيب هللا هضبق يموي ناك املف :ةشئاع تلاق .ةشئاع مويل ءاطبتسا

 هللا لوسر كنب ةمطاف نلسرأ دع يبنلا جاوزأ نأو» اهنع هللا يضر - ةشئاع نعو :ًاسداس

 لوبسر اي :تلاقف .اهل نذأف يطرم يف يعم عجطضم وهو هيلع تنذأتساف نيكو هللا لوسر ىلإ كك

 لوسر اهل لاقف .ةتكاس انأو ,ةفاحق يبأ ةنبا يف لدعلا كنلأسي كيلإ يننلسرأ كجاوزأ نإ :هللا

 يأ- هذه يبحأف :لاق .ىلب :ةمطاف تلاقف ؟بحأ ام نيبحت تسلأ ةينب يأ : هك هللا

 .( . .- ةشئاع

 كنلأسي :هانعم «ةفاحق يبأ ةنبا يف لدعلا كنلأسي» :اهلوق ثيدحلا اذه حرش يف ءاجو

 ةبحم امأو .هوحنو تيبملاو لاعفألا يف نهنيب يوسي كي ناكو .بلقلا ةبحم يف نهنيب ةيوستلا

 الو اهيف فيلكت ال نهتبحم نأ ىلع نوملسملا عمجأو . نهنم رثكأ ةشئاع بحي ناكف .بلقلا

 ىف لدعلاب رمؤي امنإو .ىلاعتو هناحبس هللا الإ اهيلع دحأل ةردق ال هنأل ؛اهيف ةيوستلا همزلي
 , (05175لاعفألا

 :اهدهزو اهمرك نم ةذبن 2-46

 :تلاق «نيترارغ يف لامب ريبزلا نبا اهيلإ ثعب :تلاق .ةشئاع ىشغت تناكو ةرذ مأ نع

 امو تسمأف سانلا نيب همسقت تسلجف .ةمئاص ذئموي ىهو قبطب تعدف .فلأ ةئامو نينامث هارأ

 تلاقف «تيزو زبخب اهتءاجف ,يرطف يمله ةيراج اي :تلاق تسمأ املف ,مهرد كلذ نم اهدنع

 ةشئاع تلاق ؟هيلع رطفن ًامحل مهردب انل يرتشت نأ مويلا تمسق امم تعطتسا ام :ةرذ مأ اهل

 , 36155:تلعفل ىنتركذ تنك ول ىنيفنعت ال :اهل

 : 00174 اهنع هللا يضر  ةشئاع ةءاربو كفإلا ثيدح 2-268

 ظفل اذهو- . اهنع هللا يضر - ةشئاع نع ريسلا باحصأو ملسمو يراخبلا قور

 ءاهمهس جرخ نهتيأف هجاوزأ نيب عرقأ جرخي نأ دارأ اذإ ِهنِلك هللا لوسر ناكو :تلاق  يراخبلا

 )١16160( ءالج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ص٠١8.

 .اهي قلعتي امو ةئرلا : يرحس ىنعمو «707-708ص 6١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (16151)

 .١7*ص 6١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (16157)

 3 . 19ص ءالةص .7ج .يزوجلا نبال «ةوفصلا ةوفص» (161)

 .0854ص « 54ج «ريثك نبال «ةيوبنلا ةريسلا» .8١٠ص الج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» )١191554(
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 تجرخف يمهس جرخف اهازغ ةوزغ يف اننيب عرقأف :ةشئاع تلاق .هعم ِكك هللا لوسر اهب جرخ

 غرف اذإ ىتح انرسف ءهيف لزنأو يجدوه يف لمحأ انأف ,باجحلا لزن امدعب لكي هللا لوسر عم

 نيح تمقف «ليحرلاب ةليل نذأ نيلفاق ةنيدملا نم انوندو ًاعجار لفقو كلت هتوزغ نم لكي هللا لوسر
 يل دقع اذإف ,يلحر ىلإ تلبقأ ينأش تيضق املف ءشيجلا تزواج ىتح تيشمف ليحرلاب اونذآ

 نولَحري اوناك نيذلا طهرلا لبقأو .هؤاغتبا ينسبحو يدقع تسمتلاف . عطقنا دق راَمظُأ عْرَج نم

 ءاسنلا ناكو هيف ينأ نوبسحي مهو تبكر تنك يذلا يريعب ىلع هولحرف يجدوه اولمتحاف يل
 مس ل «ماعطلا نم ةقلُعلا نلكأي امنإ نلقثي مل ًافافخ كاذ ذإ
 تئجف .شيجلا رمتسا امدعب يدقع تدجوف ءاوراسو لمجلا اوثعبف نسلا ةثيدح ةيراج تنكو

 نوعجريف ينودقفيس مهنأ تنظو هب تنك يذلا يلزنم تمماف «ةييجم الو عاد اهي نسيلو عهلزات

 ءارو نم يِمّلَّسلا لطعملا نب ناوفص ناكو .ُتملف ينيع ينتبلغ يلزنم يف لاح انأ انيبف . ّيلإ

 يناري ناكو « ينار نيح ينفرعف يناتأف مئان ناسنإ داوس ىأرف يلزنم دنع حبصأف جلدأف .شيجلا

 ترمخف « ينفرع نيح  نوعجار هيلإ انإو هلل انإ : هلوق يأ  هعاجرتساب تظقيتساف باجحلا لبق

 خانأ ىتح هعاجرتسا ريغ ةملك هنم تعمس الو ةملك ينملك ام هللاوو ,2**يبابلجب يهجو

 يف نيرغوم اولرن اهذعب نشيجلا انيتأ ىتح ةلحارلا دوقي قلطناف اهتبكرف اهيدي ىلع ءىطوف .هتلحار

 ,لولس نب ّيبأ نب هللا دبع كفإلا ىلوت يذلا ناكو .ينأشب كله نم كلهف 17*2”ةريهظلا رحن
 رعشأ الو ,.كفإلا باحصأ لوق يف نوضيفي سانلاو ًارهش تمدق نيح تيكتشاف ةنيدملا انمدقف

 ىرأ تنك يذلا فطللا ِلكي هللا لوسر نم فرعأ ال ينأ يعجو يف ينبيرُي وهو كلذ نم ءيشب

 مث 0077؟مكيت فيك :لوقي مث مّلسيف ل هللا لوسر ىلع لخدي امنإ ,يكتشأ نيح هنم

 حطسم مأ يعم تجرخف «تهقن امدعب تجرخ ىتح رشلاب رعشأ الو ينبيرُي يذلا كاذف «فرصني
 انأ تقلطناف . . .ليل ىلإ اليل الإ جرخن ال انكو - طئاغلا لحم يأ  انزربتم يهو عصانملا لبق

 .قيدصلا ركب يبأ ةلاخخ رماع نب رخص تنب اهمأو .فانم دبع نب مهر يبأ ةنبا يهو ء حطسم مأو

 حطسم مأ ترثعف ءاننأش نم انغرف دقو يتيب لبق حطسم مأو انأ تلبقأف هناك نين علط ماهو

 :تلاق ؟ًاردب دهش الجر نيبستأ .تلق ام سئب :اهل تلقف ءحطسم سعت :تلاقف اهطرم يف

 ١ يضرم ىلع ًاضرم تددزاف .كفإلا لهأ لوقب ينتربخأف ؟لاق امو :تلق ؟لاق ام يعمست ملوأ

 )١16116( هتيطغ يأ : يهجو ترمخف .

 .رحلا ةدش يهو «ةرغولا تقو يف نيلزان يأ :نيرغوم )١19115(

 .رحلا ةّدشو ةلئاقلا تقو يأ : ةريهظلا رحنو

 .ركذملا يف كلذك ثنؤملا ىلإ ةراشإ هذهو : مكيت فيك )١18179(
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 ىلإ يل نذُنا تلقف مُكيَب فيك لاقف ملسف لي هللا لوسر يلع لخد يتيب ىلإ تعجر املف
 ّيوبأ تيتأف كب هللا لوسر يل نذأف - امهلبق نم ربخلا نقيتسأ نأ ديرأ لئنيح انأو  :تلاق ٌيوبأ
 تناك املقل هللاوف .نأشلا كسفن ىلع ينوه ةّينب اي :تلاقف .سانلا هب ثدحتي ام : يمأل تلقف
 ثدحتي دقلو هللا ناحبس :تلقف ءاهيلع نرثكأ الإ رئارض اهلو اهبحي لجر دنع ٌةئيضو طق ةأرما
 تحبصأ مث. مهب لحتكأ الو عمد يل اقري ال ٌتحبصأ ىتح ةليلا كلت تف تلاق . اذهب سانلا
 قارف يف امهريشتسي د يحولا ثبلتسا نيح ديز نب ةماسأو بلاط يبأ نب ّيلع كي هللا لوسر اعدف

 هللا لوسر اي كلهأ : ةماسأ لاقف مهل دولا نم هسفن يف ملعي يذلاب هيلع راشأف ةماسأ امأف هلهأ
 ءاسنلاو كيلع هللا قّيضي مل هللا لوسر اي :لاقف بلاط يبأ نب , يلع امأو .ًاريخ الإ هللاو ملعن الو

 ائيش اهيف ِتيأر له ٌةريرب اي لاقف ةريرب كي هللا لوسر اعدف كُفدْضَت ةيراجلا لسو ريثك اهاوس

 ةيراج اهنأ نم رثكأ اهيلع ُهّصمُعَأ ًارمأ اهنم ٌتيأر نإ قحلاب كثعب يذلاو ال :ةريرب تلاقف كبيري
 نم رذعتساف هموي نم كك هللا لوسر ماقف هلكأتف نجادلا يتأتف نيجعلا نع م نا دع

 هللاوف يلهأ يف هاذأ ينغلب لجر نم ينرذعي نم : و هللا لوسر لاقف لولس نبا يبأ نب هللادبع
 يلهأ ىلع لخدي ناك امو ًاريخ الإ هيلع تملع ام الجر اوركذ دقو ًاريخ لإ يلهأ ىلع ٌتملع ام
 هقئُع انبرض سوألا نم ناك نإ هنم كرذعأ هللاو انأ هللا لوسر اي لاقف ذاعم نب دعس ماقف يعم الإ
 ناكو جرزخلا ديس وهو ةدابع نب دعس ماقف كرمأ هيف انلعفف انترمأ جرزخلا نم انناوخإ نم ناك نإو
 . كلذ ىلع ردقت الو هلتقت ال هللا رمعل َتبذك لاقف ةيمحلا هتلمتحا نكلو ًاحلاص الجر كلذ لبق
 راثف نيقفانملا نع لداجت قفانم كنإف ُهنلتقنل هللاو هللا رمعل تبذك لاقف ريضحلا نبا ٌديسأ ماقف
 اوتكس ىتح مهْضْفخف لزنف ربنملا ىلع لي هللا لوسرو اومه ىتح جرزخلاو سوألا نايحلا
 ًامويو نيتليل تيكب دقو ياوبأ يدنع حبصأف مونب لحتكأ الو عمد يل أقري ال يموي تيكبو . تكسو
 نم ةأرما تنذأتسا ذإ يكبأ انأو يدنع ناسلاج امهانيبف تلاق . يدبك ٌقلاف ءاكبلا نأ نظأ ىتح
 ملو سلجف سلجف كك هللا لوسر لخد ذإ كلذك نحن انيبف يعم يكبت تسلجف اهل ُتنذأف .راصنألا

 تلاق ءيش ينأش يف هيلإ ىحرُي ال ًارهش ثكم دقو اهلبق ليق ام ّيف ليق موي نم يدنع سلجي
 تمملأ ٍتنك نإو هللا كئرييسف ةثيرب ٍتنك نإف اذكو اذك ِكنع ينغلب هّنإف ًةشئاع اي لاق مث دهشتف
 هللا لوسر ىضق املف هيلع هللا َبات بات مث هبنذب فرتعا اذإ دبعلا نإف هبلإ يبوتو هللا يرفغتساف

 ام هللاو :لاق هللا لوسر ينع بجأ يبأل تلقو ًةرطق هنم ٌسحأ ام ىتح يعمد ّصلَق هتلاقم
 هللاو :تلاق «لاق اميف هك هللا لوسر ينع يبيجأ يمأل تلقف .ِككي هللا لوسرل لوقأ ام يردأ
 ينإ تلقف نآرقلا نم ًاريثك أرقأ ال نسلا ةثيدح ةيراج انأو تلاق لي هللا لوسرل لوقأ ام يردأ ام
 كل كلف نتاوي تامر كش يف رو نيننلا هي كداب ام فطيم ملا تقلع دن فار
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 ةثيرب يْنأ ٌملعي هللاو رمأب مكل ٌثفرتعا نئلو كلذب ينوقّدصُن ال ٌةئيربل ين ُملعي هللاو ًةئيرب يّنإ
 ىلع ناعتسملا هللاو ليمج ٌربصف ا :لاق ْذِإ فسوي ابأ الإ ًالثم مكلو يل ٌدجأ ام هللاو ينقّدصتل

 ينأش يف لزني نأ تننظ ام هللاو نكلو هللا ينئربي نأ وجرأ انأو يشارف ىلع لوحت مث «نوفصت ام

 هللا لوسر ىري نأ وجرأ تنك ينكلو يرمأ يف نآرقلاب مّلكتي نأ نم يسفن يف ٌرقخأ انألو ًايحو

 هيلع لزنأ ىتح تيبلا لهأ نم دحأ جرخ الو هسلجم مار ام هللاوف هللا ينئربُي ايؤر مونلا يف لك

 ملف دهان هزي يلا فرعلا نم نانا ايد ماجن انإ طيح 21 نم جلل ناك ام هلخات

 دقف هللا يدمحا ةشئاع اي يل لاق نأ اهب ملكت ةملك لوأ ناكف كحضي وهو هللا لوسر نع يّرس

 هللا الإ دمحأ الو هيلإ موقأ ال هللاو ال : تلقف و هللا لوسر ىلإ يموق يمأ يل تلاقف هللا كرب

 يتءارب يف اذه هن كرب اهلل تايالاع . مكنم ٌةَبصُع ِكفإلاب اوماج َنيِذْلا نإ ىلاعت هللا لزنأف

 قفنأ ال هللو : هنم هتبارقل ةثاثا نب ,حطشم ىلع قفني ناكو هنع هللا يضر َقيُدَّصلا ركب وبأ لاق

 ْمُكْنِم لْضَفلا وُنوأ لكي ًالو» : ىلاعت هللا لزنأف .ةشئاعل لاق ام دعب أدبأ ًائيش حطسم ىلع

 ىلإ َمَجرف يل هللا رفغي نإ بحال ينإ هللاو ىلب ركب وبأ لاقف 4ٌميحَر ٌروُفَخ هلوق ىلإ . .ةْعّسلاو
 لاقف يرمأ نع شحج تنب بنيز لأسي لي هللا لوسر ناكو .هيلع ىرجي ناك يذلا حطسم

 الإ اهيلع تملع ام هللاو يرصبو يعمس يمخأ هللا لوسر اي :تلاقف ِتْيَأر ام تملع ام ُبَي اي
 .«عرولاب هللا اهمصعف ينيماست تناك يتلا يهو تلاق .ًاريخ

 ةميزخ تنب بنيز ةديسلا

 | :اهتافوو اهجاوز خيراتو اهبسن 921

 نب رماع نب لاله نب فانم دبع ينب نم يهف .ةيلالهلا ا

 هتايح يف تيفوتو ,رهشأ ةينامث هدنع تثكمف . ةرجهلا نم 0 00 ىلع ناضمر

 هللا لوسر ةنيدم يف عيقبلا يف تنفدو ءًأرهش نيئالثو ةعست سأر ىلع لوألا عيبر رخآ يف كي

, 00111 

 )١16154( «يبطرقلا ريسفت» ج١5« ص«؟؟١1.
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 :جاوزلا اذه يف ةمكحلا 8

 ًاديهش دحأ ةكرعم يف لتق يذلا بائر نب شحج نب هللا دبع تحت ةميزخ تنب بنيز تناك

 ءدحأ ةكرعم يف اهجوز لتقب تعجف نأ دعب اهل ًاماركإ لي اهجوزتف .179*2ىلاعت هللا ليبس يف
 .2”اهجوزب اهباصم دعب اهلئاضف ىلع كي اهأفاك هنأكف .ةديحو ةلمرأ اهكرتي ملو

 ةملس مأ ةديسلا

 :001)هاللسإلا يف اهتقباسبو اهب فيرعتلا 645

 ةجوز تناكو .ةيموزخملا ةيشرقلا ةريغملا نب ةفاذح ةيمأ يبأ تنب.دنمت اهمسا .ةملس مأ

 دبع تنب ةرب هلك لوسرلا ةمع نبا وه اذه اهجوزو .دسألا دبع نب هللا دبع يبأ اهمع نبا

 - اهنع هللا يضر  ةملس مأ ترجاه دقو .ةعاضرلا نم لك هللا لوسر وخأ ًاضيأ وهو .بلطملا

 ةنيدملا ىلإ ارجاهو ةكم ىلإ اعجر مث .نيكرشملا نم امهنيدب ًارارف ةشبحلا ىلإ ةملس وبأ اهجوزو
 .نوملسملاو كك هللا لوسر اهيلإ رجاه نأ دعب

 : 0101711 هللا لوسرب اهجاوز ةضق 2 6

 هّلجتو هبحت تناك «نيكرشملل هلاتق يف هتباصأ تاحارج رثأ نم ةملس وبأ اهجوز يفوت امل
 ةملس مأ تلاق «ًاريخ كفلخيو كتبيصم يف كرجؤي نأ هللا يلس» : كي هللا لوسر اهل لاق املو

 .084ص « 54ج «ريثك نبال «ةيوبنلا ةريسلا» )١19159(

 )١1611٠١( ص « ؟ج هرانملا ريسفت) ١ ”ا/7-*ا/ ,

 ةوفص» 2.١156 ص 5١ج «يبطرقلا ريسفت» 55ص .١ج «داعملا داز» ءا"الا"ص « ؟ج «رانملا ريسفت» )١16111(

 .؟١3ص 27ج «يزوجلا نبال ةوفصلا

 . ةقباسلا عجارملا (16117؟)

-559- 



 يذلا اهجوزل ةأرملا هذه ةبحم رادقم فرعن انه نمو ؟ةملس يبأ نم ًاريخ نوكي نمو :اهسفن يف
 رمع اهبطخو ,تضفرف اهبطخ ركب ابأ نأ ىتح «.هتومب اهتبيصم رادقمو اهل هريدقت رادقمو .هتدقف

 «ةريغلا ةديدش اهنأو «ماتيأ مأو ةئسم اهنأب ترذتعاف ِِل هللا لوسر اهتبطخل مدقتو ,تضفرف
 كتريغ نم تركذ ام امأ» :اهل هلاق امم ناكو .ًانسحم الإ لي ناك امو ,باوجلا ٍةِكَي اهيلإ نسحأف

 - لجو زع- هللا نإف كتيبص نم تركذ ام امأو ,كنع اهبهذي نأ - لجو زع- هللا وعدأ ينإف

 . (مهكيفكيس

 :جاوزلا ذه يف ةمكحلا >7

 حابملا عتمتلا لجأل سيل» :«رانملا ريسفت» بحاص لوقي امك «جاوزلا اذه يف ةمكحلاو

 ةافوب يأ  اهتيزعتلو .ةيبيدحلا موي اهيأر ةدوجب لمأتملا هفرعي يذلا اهلضفل ناك امنإو .هل
 ١ دق اهجوز

 :اهتافو ١17

 تلفدو .ةريره وبأ ليقو .ديز نب ديعس اهيلع ىلصو .ةرجهلل نيسمخو عست ةنس يف تيفوت

 0017 نينامثو عبرأ ةنبا يهو .ةرونملا ةنيدملا يف عيقبلاب

 ةبيبح مأ ةديسلا

 : 30617 اهب جاوزلا ةمكحو اهلضف 2-2-6

 ١ 8 َء
 ترجاه 2« شحج نب هللا ديبع ةجوز تناك .برح نب نايفس يبا تنب ةلمر !يه ةبيبح مأ

 . ١5 9ص .4ج «يبطرقلا ريسفت» )١161174( . "7ص 14ج «رانملا ريسفت» 107 ١16(

 «يبطرقلا ريسفت» 775-274ص 7١ج «ةوفصلا ةوفص» 171/777 ص 27ج «ريثك نبال «ةيوبنلا ةريسلا» )١1611/6(

 . 73 7,ص ,١ج «داعملا داز» 2156ص 22ج
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 . مالسإلا ىلع يه تتبثو «ةينارصنلا ىلع تامو كانه رصنتف «ةيناثلا ةرجهلا «ةشبحلا ىلإ هعم
 هرفك يف نايفس ابأ اهابأ عبتت مل يتلا هللا ليبس يف ةرجاهملا ةدهاجملا ةملسملا ةأرملا هذهف
 ىلع تتبث لب «ةبرغلا راد يف يهو مالسإلا نع هتدر يف اهجوز عبتت ملو « مالسإلل هئادعو

 نأ هذه اهفقاوم ىلع اهل ةأفاكم ريخ ناك اهفورظو اهلاوحأ ضعب هذهو ةأرملا هذه .مالسإلا

 كلم يشاجنلا ىلإ يرمضلا ةيمأ نبورمع لسرأف ِِلكك لعف اذكهو كك هللا لوسر اهجوزتي
 يشاجنلا  ًارهم اهاطعأ  اهقدصأو اهايإ هجّوزف «ةبيبح مأ هيلع بطخيل  ملسأ دق ناكو  ةشبحلا
 ليكوتب صاعلا نب ديعس نب دلاخ اهمع نبا اهحاكن يلو يذلاو .رانيد ةئامعبرأ ِك هللا لوسر نع
 ةنسلا يف اهب لت هجاوز ناكو ةنسح نب ليبحرش عم لكي هللا لوسر ىلإ يشاجنلا اهب ثعبو .اهنم
 . ةرجهلل نيعبرأو عبرأ ةنس يف تيفوتو .ةرجهلل ةعباسلا

 :اهجاوز ةمكح -2-649

 اهموق عم مهبرح يف نوملسملا رسأ دقو .قلطصملا ينب هموق ديس ثراحلا اهوبأ .ةيريوج
 يبنلا دارأف «ةرجهلل ةسداسلا ةنسلا يف كلذ ناكو .يرارذلاو ءاسنلا مهيف امب مهنم تيب يتئام

 تنب ةيريوج : موقلا ءالؤه ةديس ٍةلك يبنلا جوزتف ءاهموق نم هورسأ ام نوملسملا قتعي نأ لك
 مهرسأ يغبني ال يك هللا لوسر راهصأ :ماركلا ةباحصلا لاقف .اهقتعأ نأ دعب ثراحلا
 نيبراحم اوناك نأ دعب نيملسملل انوع اوراصو مهلك كلذل قلطصملا ونب ملسأ دقو .مهوقتعأف

 تنب ةيريوج ةديسلاب هي هللا لوسر جاوز ةمكح رهظت اذُه نمو .مهيلع ًانوعو مهل
 (10179ثراحلا

 ةنس لوألا عيبر يف تيفوتو (ةيريوج) لك هللا لوسر اهامسف (ةّرب) اهمسا ناكو ٠

 , 209170 نيتسو سمخ ةنبا يهو ةرجهلل نيسمخو تس

 )١1011/5( .086صضص ء4جو 0” ص 20ج «ريثك نبال «ةيوبنلا ةريسلا» لالا ص «4ج «رانملا ريسفت») 2

 )//١1611( «يبطرقلا ريسفت» ج1١54ء ص١556.
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 عساتلا بلطملا

 ةيلالهلا ثراحلا تنب ةنوميم

 :"019ةنوميمب مالسلا هيلع هجيوزت ةصق ١-2

 نب دلاخو « سابع نب هللا دبع ةلاح يهو «(ةنوميم) طع يبنلا اهامسف (ةّرب) اهمسا ناك

 دعب ْهَِك يبنلا مع سابعلا ىلإ اهرمأ تلعج اهنأ ِدلَي هللا لوسرب اهجاوز ربخ نم ناكو .ديلولا

 يف ةمكحلا نوكت دقو . كي يبنلا نم سابعلا اهجوزف .ىزعلا دبع نب مهر وبأ اهجوز يفوت نأ

 رشاعلا بلطملا

 يبح تنب ةيفص ةديسلا

 :230190ةيفصب مالسلا هيلع هجيوزت ةصق 2

 .دوهيلا نم ةظيرق ينب ديس بطخ :أ نب يبح تنب ةيفص نأ كرابملا جاوزلا اذه ربخ نم ناكو

 لاقف ءربيخ برح يبس نم تراص دقو «ربيخ موي اهجوز لتقو .ةظيرق ينب عم اهوبأ لتق دقو

 :سحتساف .كل الإ حلصت ال « «ريضنلاو ةظيرق ينب ةديس اهنإ : هللا لوسر اي : ماركلا ةباحصلا

 وأ اهلهأ ىلإ | عجرتو اهقتعي نأ نيب ب اهريخ نأ دعب اهجوزتو .تملس أو ءاهقتعأو اهافطصاف مهيأر

 ىف  اهنع هللا يضر - تتامو 27 اهجوزتف .هلوسرو هللا راتخأ :تلاقف .هسفنل اهذختيف ملست

 .ةرونملا ةنيدملا يف عيقبلاب تلفدو .ةرجهلل نيسمخ ةئس

 رشع يداحلا بلطملا

 شحج تنب بنيز ةديسلا

 : ةثراح نب ديزب ًالوأ اهجاوز 47١م

 هللا لوسر اهبطخ دقو .بلطملا دبع تنب ةميمأ لك يبنلا ةمع تنب يه شحج تنب بنيز

 . 414 ص «"ج «ريثك نبال «ةيوبنلا ةريسلا» ,#الا”“ص «4ج «رانملا ريسفت» )١161178(

 . 15"ص 4١2ج «يبطرقلا ريسفت»و « 77ص 17ج «ةوفصلا ةوفص» 7/7 ص «.4ج «رانملا ريسفت» (1611/4)
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 نم اهبسنل هللا دبع اهوخأ عنتما امك جاوزلا اذه نم بنيز تعنتماف ٠ 01014 0ةئراح نب ؛ ديزل هك

 نمؤمل ْناَك امو» : ميكا ا معكلاو «بسنلا يف اهئفاكي الف ًادبع ناك ديز نوكلو شيرق

 ةلوسرو هلل ٍصعي نمو ,مهرمأ ْنِم م ةريخلا ْمُهَل َنوكي ْنَأ ًارمأ هلونمؤو هللا ىَضَق اذإ 8 الو

 8 هللا دبع اهوخأ يضر امك ديز نم اهجاوزب بليز تيضرف , 10100 انيبُم ٌالالَض َّلَض دقف

 014 اولا اذهب

 :بئيز قالط 4

 جاوز قالطلا اذه عبتيو «قالط جاوزلا اذه عبتي نأ ىلاعت هللا ءاش دقو بنيزب ديز جاوز متو

 .اهنيبنس ةمكحل بنيزب خلي هللا لوسر

 :بنيزب هلك هللا لوسر جاوز -

 لاق ,ءاهجوزتيس هنأو شحج تنب بنيز هتجوز قلطيس ًاديز نأب هلوسر يلاهت هللا ملعأ دقو

 يفختو هللا قئاو .كَجوز ٌكيلع كسْمأ هيلع َتْمَعنو هيلع هللا ممن يذْنل لوقت ذإو» : ىلاعت

 اهكانجور ًارطو اهنم ُديز ىَضَق ملف .اَشْحَت نأ ٌيحأ هلو سانلا ىشختو ءهيدبم هللا ام كسفن يف

 هللا رم ناكو ارطو ٌنهنم اوْضَق اذإ مهئايعدأ جامذأ يف جرح نينمؤملا ىلع ٌنوكَي ال يكل

 يضر - ديز وهو # هيلع تمعنأو هيلع هللا معنأ يذلل لوقت مت ذإ#» : ىلاعت هلوقو 0010( ًالوعفم

 .قتعلاب لي هللا لوسر هيلع معنأو .,ناميإلاب هيلع هللا معنأ دقف - هنع .هللا

 قلطيس ًاديز نأ هيلإ ىلاعت هللا ىصوأ دق ِةِلكَك يبنلا نأ :اهلك ةيآلا هذه زيسفت يف ءاج دقو

 قالخأ ٍةلكك يبنلل ديز ىكشت املف .اهايإ هل هللا جيوزتب اهجوزتيس هنأو .شحج تنب بنيز هتجوز

 قتا :ةيصولاو بدألا ةهج ىلع ِهْكَي هللا لوسر هل لاق ءاهقالط ديري هنأو .هعيطت ال اهنأو بنيز

 لوسر نأ الإ ءاهجوزتيس لي هنأو اهقلطيس هنأ ملعي ٍكَب وهو .كجوز كيلع كسمأو كلذ يف هللا

 نأب هل ىلاعت هللا هحابأ دق ءىش ىف سانلا هتيشخ وهو .ردقلا اذه ىلع هللا هبتاعف .هنبا ةجوزب

 دمحم نب ديز ىمسي ناكف «هانبتو  مالسلا هيلع - يبنلا هقتعأف لي هللا لوسرل ًادبع ةثراح نب ديز ناك (19180)

 . ينبتلا ماظن لاطبإ لبق اذهو

 .[95 ةيآلا :بازحألا ةروس] (16141)

 .1817-1678/ص ,؟ج «يبرعلا نبال :نآرقلا ريسفت .نآرقلا ماكحأ» )١191481(

 )*١1518( ["ال ةيآلا :بازحألا ةروس] .
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 ىلاعت هللا نأب ىلاعت هللا هملعأف ٠ ءاهقلطيس هنأ هملع عم «كجوز كيلع كسمأ» :ديزل خلي لاق

 كلذ ىلع لدي «ةئيطخب سبيل ِهكَي هنم ردص يذلا نإو اذه , 21449 لاح لك يف ةيشخلاب قحأ وه

 هريغ نأ الإ ةئيطخب سيل ء ءيشلا نوكي دقو .هنم رافغتسالابو ةبوتلاب ىلاعت هللا هرمأي مل هنأ

 .2618©سانلا نتفي نأ ةيشخ هسفن يف كلذ ىفخأو ءهنم نسحأ

 كيلع كسمأ» :ِيكَي يبنلا هل لاق ىنعم يألف ليق نإف : يكلاملا يبرعلا نبا مامإلا لاقو

 ربتخي نأ دارأ ِهك هنإ :(انلق) ؟ديز ةجوز ال ءهتجوز نوكتس اهنأ ىلاعت هللا هربخأ دقو «كجوز

 ةرفنلا نم ديز هل ىدبأف ءاهنع هتبغر وأ - بنيز يف يأ  اهيف هتبغر نم هب هللا هملعُي مل ام ديز نم
 نأ ملع دقو اهب كسمتلاب هرمأي فيكف :ليق نإف .اهرمأ يف هنم هملع نكي مل ام اهيف ةيهاركلاو

 ةفرعمو ةجحلا ةماقإل ةحيحصلا دصاقملل حيحص وه لب :انلق ؟ضقانت اذهو ءهنم دب ال قارفلا

 رمألا قلعتم ةفلاخم يف سيلف .نمؤي ال هنأ ملع دقو ناميإلاب دبعلا رمأي هللا نأ ىرت الأ ,ةبقاعلا

 ,001امكحو ًالقع هب رمألا نم عنمي ام ملعلا قلعتمل

 قبي مل املف : ىنعملاو .ه«اهكانجُوَر ًارطَو اهنم ٌديَر ىضَق اًملَقط : ىلاعت هلوقو - ١1975

 اهتدع تضقناو ءاهقلطو ؛هسفن اهنع تباطو «هتمه اهنع ترصاقتو ةجاح بنيز يف ديزل

 الجبل هللا وه كي يبنلا نم اهجيوزت ىلوت يذلاف .اهايإ ىلاعت هللا هجوز يأ «اهكانجوز»

 نم دوهش الو ءرهم الو .دقع الو «يلو الب اهيلع لخدي نأ هيلإ ىحوأ ىلاعت هللا نأ ىنعمب
 , 06149 غبلا

 :جاوزلا اذه يف ةمكحلا 2-107

 : لجو زع هلوقب ىلاعت هللا اهنيب دقو رفا هني حج ير اهلا لوسر جاوز ةمكح

 . «ارطو ّنهنم اوضَق اذإ مهئايعدأ جاوزأ يف جرح َنينمؤملا ىلع َنوكي ال يكل»

 جرح ىقبي الثل ؛كلذ انلعفو اهجيوزت كل انحبأ امنإ يأ :ةيآلا هذه يف ريثك نبا مامإلا لاق

 دق ناك ِي هللا لوسر نأ كلذو - ينبتلاب ءانبألا يأ  ءايعدألا تاقلطم جيوزت يف نينمؤملا ىلع

 : ىلاعت هلوقب - يا لطبأ يأ - . ةبسنلا هذه ىلاعتا هللا عطق دقو :ةثراخب نب: ديز ةوبنلا لبق ىنبت

 .ليبّسلا يدهي وهو ٌقحلا لوقي هللا , مكهاوفأب مُكلوق مكلذ ؛مك , مكءانبأ ءايعدأ هللا ٍلْمَج اًمو»

 سيلو , مكيلاومو نيّدلا يف مكئاوخإف مهءابأ اوملعت مل نإ هللا 0 مهئابأل مهوغدا

 )١61485( «يبطرقلا ريسفت» ج١١5 ص١19١. )١19186( «يبطرقلا ريسفت» ج 2١54صض١19١.

 ه7*”ص جا  يبرعلا نبال «نآرقلا ماكحأو (1هطمك) ١ 5

 )/١15141( 23ج «ريثك نبا ريسفت» .0 "ص ."ج «يرشخمزلا ريسفت» ص45١.
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 داز مث ,001ه0ياميحَر ًاروفغ هللا ناكو مكبولق ْتدْمعَت ام نكلو هب متأطخأ اميف انج ْمُكيلَع
 اهقلط امل اهنع هللا يضر - شحج تنب بنيزب هي هللا لوسر جيوزت عوقوب ًاديكأتو أنايب كلذ
 رمألا اذه ناكو : يأ «ًالوعفم هلل ا ٌناكوإ : ىلاعت هلوقو .- هنع هللا يضر  ةثراح نب ديز
 يف - اهنع هللا يضر - بنيز تناك دقف .ةلاحم ال نئاك وهو همتحو ىلاعت هللا هردق دق عقو يذلا

 .لكك يبنلا جاوزأ نم ريصتس هللا ملع

 :اهدرو «نيلطبملا تاءارتفا - م7

 ا ع «بنيزب ٍكَك هللا لوسر جاوز ةصق يه هذه

 رافكلا نم نولطبملا هركذي ام امأ .نيقيلاو قدصلاو قحلا وه ىلاعت هربخو هب هللا انربخأ امك

 امك اهتصالخ ةيوذكم ةطقاس تاياورب نيقلعتم لاهجلا هددريو هب نوقعني امب مهودلقمو مهخورفو

 ديز ملع املف «ةثراح نب , ديزب تجوزت نأ دعب شحج تنب بنيز يوه دق كي يبنلا نأ نورتفي

 اذه ىلع يبرعلا نبا مامإلا ّدر ركذنو لطاب لوق اذهف . . هلك يبنلا اهجوزتيل اهقالط دارأ كلب

 ,©1490 ىلاعت هللا همحر لاق دقف .لوقلا

 لطابف «هبلق يف تعقوف «- شحج تنب بنيز ىأر يأ  اهار ِةِكَي يبنلا نإ :مكلوق امأف»
 أشنيو هعم أشنت فيكف .باجح ذئنيح نكي ملو ءعضومو تقو لك يف اهعم ناك ْةَِو ناك هنإف

 هلوق : نيتيآلا نيتاهل هريسفت يف  ىلاعت هللا همحر  ريثك نبا لاق دقو ء[0 «5 ناتيآلا :بازحألا ةروس] (161484)

 لبق هانبت دق لكك يبنلا ناك يذلا ةثراح نب ديز نأش يف تلزن « مكءانبأ مكءايعدأ هللا لعج امو» : ىلاعت

 هلوقو .«مكءانبأ مكءايعدأ لعج امإط» : ىلاعت هلوقب ةبسنلا هذهو قاحلإلا اذه عطقي نأ هللا دارأف .ةوبنلا

 هنإف ءايقيقح ًانبا نوكي نأ يضتقي ال لوق وهو .مهل مكينبت ينعي «مكهاوفأب مكلوق مكلذإ» :ىلاعت
 .«نابلق دحاولا رشبلل نوكي نأ نكمي ال امك ناوبأ هل نوكي نأ نكمي امف رخآ لجر بلص نم قولخم
 زاوج نم مالسإلا ءادتبا يف ناك امل خسان رمأ اذه .«هللا دنع طسقأ وه مهئابآل مهوعدا» : ىلاعت هلوقو
 «نييقيقحلا مهئابآ ىلإ مهتبسن درب ىلاعت هللا رمأف - ينبتلاب ءانبألا يأ  ءايعدألا مهو بناجألا ءانبألا ءاعدا

 نبالا وهو , يعدلا ةجوز ىلاعت هللا حابأ مكحلا اذه خسن امل اذهلو .ٌربلا طسقلاو لدعلا وه اذه نأو

 ناك يذلا ةثراح نب ديز ةقلطم شحج تنب بنيز لك هللا لوسر جوزتف «ينبتملا اهجوزتي نأل « ينبتلاب
 لاقف ,طقف بلّصلا نم نبالا ةجوز ىلع ميرحتلا عرشلا رصقف . ينبتلا ميرحت لبق كي هللا لوسر هانبت دق
 هنإف يعدلا ةجوز نع ًازارتحا «كدا نم نيذلا مكئانبأ لئالحو» :تامرحملا نايبو ركذ يف لاعت
 الج «ريثك نبا ريسفت» :ًاعرش بلَصلا نم نبالا ةلزنم لّزْنُمف ةعاضرلا نم نبالا امأو ءٍبلّصلا نم سيل
 .55١-60١١ص

 )١16189( ص ."ج .يكلاملا يبرعلا نبال «نآرقلا ماكحأ» ١61١-1687 .
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 رهطملا :بلقلا كلذل اشاح ؟جوز اهل ناك اذإ الإ هبلق يف عقت الو .ةعاس لك يف اهظحليو .اهعم

 ةرهز مهنم ًاجاوزأ هب انعتم ام ىلإ كينيع ندمت الوإ : 0 .ةدسافلا ةقالعلا هذه نم

 يف فيكف ,تاقلطملا يف اذه فلاخيف «تارهزلا نتفأ ءاسنلاو .هيف مهنتفنل ايندلا ةايحلا

 وهو اهل كحاكن نم ينعي #هيدبُم هللا ام كفن يف يفختوإ» : ىلاعت هلوق نإ مث ؛ ؟تاحوكنملا

 ىلاعت هللا هادبأل اهل هّبح وه ِةكي هللا 7 هافخأ يذلا ناك ولف :لوقأ .هاوس ال هادبأ يذلا

 هليخت ام سيلو اهايإ هحاكن وه بنيز رمأ نم لي هللا لوسر هافخأ يذلا نأ انقيتف .هرهظأو

 .«اهل هبح نم نولطبملا

 ماظن لاطبإ ديكأت دارأ عرشلا نأ ,يكلاملا يبرعلا نبا مامإلا در ىلإ فاضيو 4_2

 هللا لوسر نم يلمعلا قيبطتلاب هديكأتو سوفنلا يف لاطبإلا اذه قيمعتو هجئاتن لك لاطبإو ينبتلا

 جاوزلا اذه ىلع ِدك همادقإف « ينبتلا لاطبإ لبق هانبت يلا كرو ةقلطم لص وه جوزتي نأب نكي

 . ينبتلا ماظنب ثبشت وأ تافتلا وأ نينح لك لصأتسا

 ةودقلاو ,يلمعلا قيبطتلا ىلإ ةجاحب .سوفنلا هتفلأ امل ةخسانلا ماكحألا نوكت ام ًاريثكو

 يلع هللا لوسر هلعف ام اذهو «ةخسانلا ةديدجلا ماكحألا هذه قيبطت يف هب ىدتقي نمب يسأتلاو

 .ميكحلا زيزعلا ىلاعت هللا نم رمأب بنيزب هجاوزب'

 - عالك



 فان كلع)

 هي يبنلا جاوزأ صئاصخو لضف

 :ثحبلا جهنمو .ديهمت ديهمت ١١89.2

 نأب ىلاعت هللا مهصخ دقو .نيملسملا دنعو مالسإلا يف ةعيفر ةلزنم هلك يبنلا جاوزأل
 يلي اميف ركذنو .ءاسنلا نم مهريغ نود صئاصخب مهصخو ءءاسنلا نم مهريغ ىلع مهلضف

 : يلاتلا وحنلا ىلع نيبلطم يف كلذو 0 كلذو صئاصخلا هذه لئالد

 . لكك يبنلا 0 صئاصخ : يناثلا بلطملا

 لك يبنلا جاوزأ لضف

 : نهلضفب دوصقملا 0

 ردقلا اذهو .مالسلاو ةالصلا هيلع هجاوزأ نهرابتعاب نهلضف ِةْكَك يبنلا جاوزأ لضفب ديرن
 نهب فيرعتلا يف انمالك يف هانيب امك ةدح ىلع نهنم ةدحاو لك لضف يف درو ام ىلع ةدايز

 :نهلضف ىلع ليلدلا 90١

 ةيآلا هذُهو ,#190*2 . . .ٌنتيِقّتا نأ ءاسنلا نم ٍدحأك َّنتسل ّيبنلا ءاسن ايإط :ىلاعت لاق
 نهنوكل ةلزنملاو لضفلا يف نهيواسي ال نهريغ نأو ِهكَي يبنلا جاوزأ لضف يف ةحيرص ةميركلا
 . ةيآلا هذه يف نيرسفملا لاوقأ ضعب يلي اميف ركذنو هك هللا لوسر جاوزأ

 .[”؟ ةيآلا : بازحألا ةروس](51940١)

 - غا/ا/



 :ليضفتلا ةيآ يف نيرسفملا لاوقأ 65

 باطخ اذه # ٌنتيقت منا نإ ءاسنلا نم دحأك نتسل يبنلا ءاسن ايف : ىلاعت هلوق يف ريثك نبا لاق : ًالوأ

 دحأ نههبشي ال هنإف . نهرمأ امك لجو ّرع هللا نيقتا اذإ نهنأب» دنع يبنلا ءاسنل هللا نم

 ,20015(ةلزنملاو ةليضفلا ىف نهقحلي الو ءاسنلا نم

 يبنلا ءاسن ايإط : ىلاعت هلوق» :اهانركذ يتلا ليضفتلا ةيآ يف يكلاملا يبرعلا نبا مامإلا لاق :ًايناث
 نسلف تايمدآلا نم نك نإو نهنإف «فرشلاو لضفلا يف ينعي «ءاسنلا نم دحأك نتسل

 فرشو «ةلزنمو ةليضف مهنم سيلف «ةّلبج رشبلا نم ناك نإو ِِلكَك يبنلا نأ امك .نهادحإك

 ريدج لزانملا ىلع هتلزنم عفرتو هب ىدتقُي نم نإف «تارثعلا الو تارعملا لمتحي ال ةلزنملا

 .20159«لاوحألا ىلع هلاح وبريو .لاعفألا ىلع هلعف عفتري نأب

 يف ينعي 4 . . .ءاسنلا نم دحأك نتسل يبنلا ءاسن ايل : ىلاعت هلوق : يبطرقلا مامإلا لاقو :ًاثلاث

 ثنؤملاو ركذملا نم يفن ًادحأ نأل ؛ةدحاوك لقي ملو (دحأك) :لاقو .فرشلاو لضفلا

 ةليضفلا نأ ىلاعت نيبف « . هللا نتفخ يأ «نتيقتا نإ» : ىلاعت لاق مث .ةعامجلاو دحاولاو

 لوزنو هنم لحملا ميظعو لوسرلا ةبحص نم هللا نهحنم امل ىوقتلا طرشب نهل متت امنإ

 .20159(نهقح يف نآرقلا

 نم ةدحاو ةعامجك نتسل : يأ يدانتتلا نمادعلل طق : ىلاعت هلوق : يرشخمزلا لاقو :ًاعبار

 ةدحاو ةعامج نهنم دجوت مل ةعامج ةعامج ءاسنلا رمأ انيصقت اذإ : ا ءاسنلا تاعامج

 نك نإو ىوقتلا ندرأ نإ : يأ «نتيقتا نإإ» : ىلاعت هلوقو .ةقباسلاو لضفلا يف نكيواست

 , (05159تايقتم

 دحأك نتسل» :هلوق «ءاسنلا نم دحأك نتسل يبنلا ءاسن اي : ىلاعت هلوق : يزارلا لاقو :ًاسماخ

 تاجوزو نينمؤملا عيمج تاهمأ نكنوك وهو نكريغ يف دجوي ال رمأ نكيف يدب راسب

 هيلع لاق امك ؛لاجرلا نم دحأك سيل مالسلا هيلع ًادمحم نأ امكو ؛نيلسرملا ريخ

 . ةءافكلا نم عون نيجوزلا نيبو هب نفرشي يتاللا هبئارق كلذك «مكدحأك تسلو : مالسلا

 :نيهجو لمتحي #لوقلاب نعضخت الف ٌنتيقتا نإإ» : ىلاعت هلوقو : يزارلا لاق مث

 )١16191( 5487ص اج «ريثك نبا ريسفت» .

 )١190145( 167-1877؟ص «,"ج .يكلاملا يبرعلا نبا مامإلل «نآرقلا ماكحأ» .

 )1619( 7ا/ص 4١ج «يبطرقلا ريسفت» ١ . )١126194( ص الج «يرشخمزلا ريسفت» 9177/0175 .
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 وه هللا دنع مركألا نإف «نتيقتا نإ ءاسنلا نم دحأك نتسل ىنعم ىلع :(لوألا)
 ٠ . ىقتألا

 .19*2«لوقلاب نعضخت الف نتيقتا نإ ىنعم ىلع :(يتاثلا)
 لك سيل :يأ «ءاسنلا نم دحأك نتسل يبنلا ءاسن ايإ) :ىلاعت هلوق : يسولآلا لاقو :ًاسداس

 را لك نأ يأ ,نكرصع ءاسن نم يأ ؛ءاسنلا نم دحاو صخشك نكنم ةدحاو
 نينمؤملا ةمومأو ِهكَي هللا لوسرل ةيجوزلا فرشب تزاتما امل نهنم ةدحاو لك نم لضفأ
 ناسل يف فورعملا هانعمب ءاقتالاو .ءاسنلا ىلع نهلضفو ةيلثملا يفنل طرش 4# نتيقتا نإ#
 .لك هلوسر اضرو ىلاعت هللا مكح ةفلاخم نتيقتا نإ : يأ .فوذحم لوعفملاو .عرشلا
 جبيهتلا هب دارملاو هرهاظ ىلع وه وأ . عئاش هلثمو كلذ ءاقتا ىلع نتمد نإ هب دارملاو

 نم جورخلا ب نوتلل رقد الا هيلإ ليمت ام ىلإ ليملاو ايندلا بلط لعجب
 ,2015ي؟لوقلاب نعضخت الفإ : ىلاعت هلوق هباوجو ًاطرش# نتيقتا نإ نوكي وأ .ىوقتلا

 ىناثلا بلطملا

 هلك يبنلا جاوزأ صئاصخ

 :ثحبلا جهنمو ,ديهمت - ١1447

 ٠ يه هذهو نينمؤملا تاهمأ نهف ذ دحأ اهيف نهكرشي ال صئاصخ ِةو يبنلا جاوزأل ش

 يف نكسلا نهلو . ةيناثلا ةصيصخلا يه هْذُه دك هتوم دعب نهحاكن مرحيو « ىلوألا ةصيصخلا

 يم هذهوباقعلاو: بارثلا نهتجح يف فعاضيو . ةئلاثلا ةصيصخلا يه هذهو كك يبنلا تويب

 ىلع ًاعرف ةصيصخ لكل لعجنو «عورف ىلإ بلطملا اذه مسقن اذه ىلعو .ةعبارلا ةصيصخلا

 : يلاتلا وحنلا

 .نينمؤملا تاهمأ هجاوزأ :لوألا عرفلا

 .هدعب نم نهحاكن مرحي : يناثلا عرفلا

 .هذعب نم يبنلا تويب يف نكسلا نهل :ثلاثلا عرفلا

 .تاقعلاو باوثلا نهل فعاضي : عبارلا عرفلا

 )١16196( 76ج «يزارلا ريسفت» ص١8؟ . )١19145( "ص 717ج «يسولآلا ريسفت» .
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 لوألا عرفلا

 - مالسلا هيلع يبنلا جاوزأل ىلوألا ةصيصخلا

 (نينمؤملا تاهمأ نهنأ)

 :ةصيصخلا هذه ليلد 6

 يبطرقلا لاقو 0174 ٍمِهُناهمُأ هجلاوزأو مهسفنأ نم نينمؤملاب ىلوأ ٌيبنلا» : ىلاعت لاق
 بوجو يف يأ نينمؤملا تاهمأ نهلعج نأب َِك هيبن جاوزأ ىلاعت هللا فّرش» :ةيآلا هذه ريسفت يف

 مث :- هللا همحر  يبطرقلا لاق نأ ىلإ . . .لاجرلا ىلع حاكنلا ةمرحو لالجإلاو ةّربملاو ميظعتلا

 , 319152 (رمانلل تاوخأ نلعجي الو نهتانب جيوزت زاجو ًاثاريم بجوت ال رومألا هذه

 يف مهتاهمأ ةلزنم تالّزنم : يأ «مهتاهمأ هجاوزأو»ط :ةيآلا هذُه ريسفت يف يسولآلا لاقو

 نهئرإو «نهب ةولخلاو نهيلإ رظنلا نم كلذ ادع اميف امأو .ميظعتلا قاقحتساو حاكنلا ميرحت
 , 00159(تايبنجألاك نهف كلذ وحنو

 نكي نهنأل نهتانب جوزتي نأ دحأل زاج امل ءيش لك يف تاهمألاك نهنأ دارملا ناك ولو

 . 2”*""3هتانب لكك يبنلا جوز دقو .سانلل تاوخأ

 ضعب يف تاهمألاب نهل هيبشت « مهاهمأ هجاوزأو» : ىلاعت هلوق يف يرشخمزلا لاقو

 ةلزنمب كلذ ءارو اميف نهو نهحاكن ميرحتو نهمارتحاو نهميظعت بوجو وهو ماكحألا

 (0057١7 . . تايبنجألا

 نكلو .تاهمأب مهل نسلو « مهتاهمأ 0 : ىلاعت هلوق : يكلاملا يبرعلا نبا لاقو '

 لك ءرحبلا ةلزنمب هدوج مومع يف لزنأ يأ .رحبلا متاح :لاقي امك ةمرحلا يف نهتلزنم نلزنا
 .207:0ةلك يبنلل ةمركت كلذ

 :ةصيصخلا هذهب تادوصقملا جاوزألا 6

 اهيلع قلطأ نم لك ,ةصيصخلا هذهب نعتمتي يتاللا لكك «هجاوزأ» نم دارملا نأ رهاظلاو

 . 17ص 4١ج «يبطرقلا ريسفت» )١19144( .[5 ةيآلا :بازحألا ةروس] (161410)

 . "هو ص ء”ج «صاصجلل «نآرقلا ماكحأ» )١197٠6( 8 ١١ص ١27ج «يسولآلا ريسفت» (16149)

 . 017 ص حج «يرشخمزلا ريسفت» )١1501(
 )١60( ؛"ج «,يكلاملا يبرعلا نبال «نآرقلا ماكحأ» ص١445.
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 نع متاح يبأ نبا كلذ ىورو ءاهقلطي مل نمو اهقلط نم ءاوس ِخكَي هللا لوسر (ةجوز) اهنأ
 مكحلا تبثي ال :ليقو . يعفاشلا مامإلا هيلع صن يذلا وهو .نهعيمجل مكحلا تبثيف «لتاقم

 اهب لخد نم :ليقو .ُِلك اهقلط نم لمشي الف ءةايحلا يف مالسلاو ةالصلا هيلع اهقراف نمل
 ةمرحو . . .ةمرح تبثتف 4 مهتاهمأ هجاوزأو» : ىلاعت هلوق نم دارملا اهلمش ِخلك هللا لوسر

 كارب ونا ذوب ةيرعتلا لح اهل :تقن مل اهب لعام عل: انف .اهقّلط نإو اهحاكن
 . 007:5(نينمؤملا

 :ةصيصخلا هذههب ًائيقي تالومشملا 65

 الو» ,ةصيصخلا هذهب ًانيقي تالومشم لك نهنع تام يتاللا لك هجاوزأف .لاح لك ىلعو
 ةصفحو «ةيميتلا قيدصلا ركب يبأ تنب ةشئاع :نهو عست نع يفوت مالسلا هيلع هنأ يف فالخ

 ةيمأ نب برح نبرخص نب نايفس يبأ تنب ةلمر ةبيبح مأو ؛ةيودعلا باطخلا نبرمع تنب
 تنب ةنوميمو «ةيموزخملا ةيمأ يبأ تنب دنه ةملس مأو .ةيدسألا شحج تنب بنيزو .ةيومألا
 «ةيقلطصملا رارض يبأ نب ثراحلا تنب ةيريوجو «ةيرماعلا ةعمز تنب ةدوسو «ةيلالهلا ثراحلا
 ءالؤهف 230" نهاضرأو نهنع هللا يضر - ةيليئارسإلا ةيرضنلا بطخأ نب يبخ نب ةيفصو

 . « مهتاهمأ هجاوزأو» : ىلاعت هلوقب تاللومشم

 :نينمؤملا تاهمأب حدقلا ميرحت 2-17

 نعطلا وأ .نهّبس وأ نهصيقنت وأ لب هللا لوسر تاجوز «نينمؤملا تاهمأب حدقلا زوجي ال
 نم فصولا اذه همزلتسي امو «نينمؤملا تاهمأ» نهنأب نهفصو هيضتقي ام ضقاني كلذ نأل ؛نهيف

 نإف ,نهصيقنت ىلع لدي ام هنم ردصي نمو .نهتوم دعبو نهتايح يف نهمارتحاو نهماركإ بوجو .
 هللا يضر  ةشئاع ةديسلاب هنعط ناك اذإو .هتبوقعو هبيدأت بجوت ةريبك ةيصعمو مارح هنم كلذ

 همحر يبرعلا نبا لاق ءارفاك هب ريصيو ًارفك نوكي كلذ نإف ءهنم ىلاعت هللا اهأرب امب -اهنع

 هللا اهأرب امب اهّبس نم لكف .هللا اهأربف ةشحافلاب ةرهطملا ةشئاع اومر كفإلا لهأ نإ» : هللا
 /,205نقاك وهف هللا بذك نمو ءهلل بذكم وهف هنم

 .١160١ص ١7١ج «يسولآلا ريسفت» ١21؟60١ص 4١١ج «يبطرقلا ريسفت» (1670*)

 . ها/ 8 ص 26ج .ريثك نبال «ةيوبنلا ةريسلا» )167١5(

 .١":4؟ ص جا . يبرعلا نبال «نارقلا ماكحأو (16؟6١)



 يناثلا عرفلا

 مالسلا هيلع يبنلا جاوزأل ةيناثلا ةصيصخلا

 (هدعب نم نهحاكن ميرحت)

 :ةصيصخلا هذه ىلع ليلدلا 4

 ًادبأ هدعب نم هجاوزأ اوحكنت نأ الو هللا لوسر اوذؤت نأ مكل ناك امو ...#ه : ىلاعت لاق

 .207:ةًاميظع هللا دنع ناك مكلذ َّنإ

 مكح مهل لعجو هذعب نم دنع هجاوزأ حاكن ىلاعت هللا مرحف» :ةيآلا هذه ريسفت يف ءاجو

 . دع هتبثرم ىلع ايفو هفرشل ازييمت هصئاصخ نم اذهو .تاهمألا

 نمو .نهحاكن دحأل لحي ال نهنع تام يتاللا ِهْلكَب هجاوزأو :- هللا همحر يعفاشلا لاق

 .207:«ارفاك ناك كلذ لحتسا

 نم هك هللا لوسر اهنع يفوت نم نأ ىلع ةبطاق ءاملعلا عمجأ» :«ريثك نبا ريسفت» يفو

 نينمؤملا تاهمأو «ةرخآلاو ايندلا يف هجاوزأ نهنأل ؛هدعب نم اهجوزت هريغ ىلع مرحي هنأ هجاوزأ
 , 3001:20(مدقت امك

 ؟هتوم دعب هجاوزأ نيقب له مالسلا هيلع يبنلا جامذأ - لها

 ؟ال مأ  ةافولا ةدع- ةّدعلا نهيلع لهف توملاب حاكنلا لاز اذإو ؟توملاب

 : 2309 نيلوق ىلع

 .ةدعلا نهمزلتف ةدابع ةدعلاو .نهجوز نهنع تام تاجوز نهنأل ؛ةدعلا نهيلع :لوألا لوقلا

 دعب جاوزلا ةحابإ  .ةحابإلا اهب رظتني صبرت ةدم ةدعلا نأل ؛نهيلع ةدع ال :يناثلا لوقلا

 توم دعب نهحاكن ةمرحل ِةِكَك يبنلا تاجوزل ةبسنلاب ىنعملا اذه دجوي ال ثيحو .- اهيضم

 :هنع الاقو « يبطرقلاو . يكلاملا يبرعلا نبا لاق لوقلا اذهبو .ةدعلا نهمزلت الف ِةْلَك يبنلا

 .[07 ةيآلا :بازحألا ةروس] )١670(

 .6025ص .7ج «ريثك نبا ريسفت» )١1570١8( .7؟9ص 5١٠ج «يبطرقلا ريسفت» 0 167١00(

 ْ ,77"١-7؟4ص « 54١ج «يبطرقلا ريسفت» 2165416517 ص 20ج  يبرعلا نبال «نارقلا ماكحأ» )١679(
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 يلايع ةقفن دعب تكرت ام» :ِلك هلوق :لوقلا اذُه يف امهل ةجحلاو .حيحصلا لوقلا وه
 مسا - يلهأو يلايع مسا يأ - :اذهو .«ةقدص يلهأ ةقفن دعب تكرت ام - ةياور يفو -

 ىلع نمرحو هتاجوز نهنوكل نهتايح ةدم نكسلاو ةقفنلا نهيلع ىقبأف «ةيجوزلاب صاخ
 بوجوو ريغلا ىلع ةجوزلا ميرحت نم هماكحأ ءاقب يأ .حاكتلا ءاقبإ ىنعم وه اذهو . هريغ

 هريغ قح يف بيغملا ةلزنمب مالسلا هيلع هقح يف توملا لعج ذإ ءاهل نكسلاو ةقفنلا

 هلهأ عم هنوك ملعي ال تيملا نأل ؛سانلا رئاس فالخب ًاعطق ةرخآلا يف هل ًاجاوزأ نهنوكل
 يف يتاجوز» : يك لاق دقو نانلا يف رخآلاو ةنجلا يف امهدحأ ناك اميرف .ةدحاو راد يف

 .«ةرخآلا يف يتاجوز نه ءايندلا

 ثلاثلا عرفلا

 - مالسلا هيلع  يبنلا جاوزأل ةثلاثلا ةصيصخلا

 (- مالسلا هيلع  يبنلا تويب يف نكسلاب نهصاصتخا)

 :صاصتخالا اذه فييكت 2-6

 هتوم دعب هتويب يف نكسلاب  مالسلا هيلع  يبنلا جاوزأ صاصتخا فييكت يف ءاملعلا فلتخا
 :١0071هيلوق ىلع

 ىلإ هك يبنلا توم دعب اهيف نكس نهنأ ليلدب نهل اكلم تويبلا كلت تناك :لوألا لوقلا
 يذلا تيبلا نهنم ةدحاو 0 بهو 3 ا كلذ بهو دلع ينلا نأ 3 0

 0 : يناثلا لوقلا
 مث .هتجوز اهرابتعاب هتيب يف هتجوز لجرلا نكسي امك اهيف نهل هناكسإب ْعْك هتايح يف
 .نهتافو تقو ىلإ ِدفَك يبنلا ةافو دعب اهيف نهانكس ىدامت

 وهو :لاقو . حيحصلا وه هنأب هفصوو ع يبطرقلا مامإلاو .يربطلا لوقلا اذه حجر دقو

 نهتنوؤم نم ربتعي كلذ نأب اجتحم مهريغو يبرعلا نباو ربلا دبع نب رمع وبأ هاضترا يذلا

 لا ااا ا تت

 1١-2016514 657”ص جا  يبرعلا نبال «نآرقلا ماكحأ» ١١96-0775 سص 214ج «يبطرقلا ريسفت» )651١(
 .؟١١ص ,5ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص»
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 نأ كلذ ىلع لديو .«ةقدص وهف يلياع# ةنوؤمو يلهأ ةقفن دعب تكرت ام مقر الو ًارانيد

 كرت يفو «نهتئرو نهنع هئرول نهل اكلم كلُذ ناك ولو ,نهتثرو نهنع اهئري مل نهنكاسم

ىنكس نهل تناك امنإو اكلم نهل نكت مل اهنأ ىلع ليلد كلذ نهتئرو
 ةدم تويبلا هذه يف 

 .هعفن نيملسملا معي يذلا دجسملا يف ةدايز كلذ لعج نيفوت املف املف «نهتايح

 اذه .هحجر يذلا يناثلا لوقلل هجاجتحا ىف ىبطرقلا هركذ يذلا ثيدحلاو ,-2>-65

 هلا: لوسي انآ يره ىلا دع ىراختلا جزع ذقن ءملسمو «يراخبلا :نامامإلا هاور ثيدحلا

 .«ةقدص وهف يلماع ةنوؤمو يئاسن ةقفن دعب تكرت ام ءارانيد يتثرو مستقي ال» :لاق هلك

 هيلع تاسوبحم نهنأل ؛ هتوم دعب هئاسن ةقفن ىنثتسا امنإو» : : ينيعلا مامإلل هحرش يف ءاجو

 كلذلو «نينمؤملا تاهمأ نهنوكو .نهترجه مدقو ءنهلضفل لاملا تيب يف نهقوقح مظعل وأ

 ,*39نهتثرو اهثري ملو «نهنكاسمب نصصتخا

 سيل» :«هحرش» يف يوونلا مامإلا لاقو .ملسم مامإلا ًاضيأ ثيدحلا اذه جرخأو

 لاملا تيب يف نهقح مظعل وأ «هببسب جاوزألا نع تاسوبحم نهنوكل لب ءهنم نهئرإ هانعم

 اهثري مل نهنكاسمب نصصتخا كلذكو «نينمؤملا تاهمأ نهنوكو «نهترجه مدقو نهلضفل

 , 00197« نهتثرو
 يبنلا جاوزأ تويب يف ءاج ام باب : يراخبلا مامإلا لاق «يراخبلا حيحص)» يفو - 6

 : ىلاعت هلوقو .4نكتويب يف نرقو» :- لجو زع- هللا لوقو «نهيلإ تويبلا نم بسن امو وي

 نأ ةمجرتلا هذهب يراخبلا ضرغ :رينملا نبا لاق .«مكل ْنْذؤُي نا الإ يبنلا تويب اولخدت ال»

 تويبلل نهقاقحتسا ماود ققحت - مالسلا هيلع يبنلا ءاسن ىلإ تويبلا ةبسن  ةبسنلا هذه نأ نيبي

 . "هيلع نهسبح هيف رسلاو يلو يبنلا صئاصخ نم نهانكسو نهتقفن نأل ؛نيقب ام

 يف تويبلا تفيضأ دقو» :«ىفطصملا راد رابخأب ءافولا ءافو» باتك يف 4

 ىلوألا ةفاضإلا نأ رهاظلاو .- نهنع هللا يضر - هجاوزأ ىلإ ةرمو هلك هيلإ ةرم ميظعلا نآرقلا

 اهيفانوهلا نأ ليغ ةقيناكسإ هيلع تحي دناك اهنألو ؛اهانب لكك يبنلا نأ مدقت امل ةيقيقحلا يه

 , 0019ج هقحل  هدعبا نهجوزت زاوج مدعل يأ - نهسبحل ىنكسلا قح هدعب

 . 53/ص 0000 ةدمع» (16791)

 .41 ءالاكص ؛ 17ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (16715)

 . 2751١ 51١ ص «5ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (19818)

 00 « ؟ج «يدوهمسلا فيلأت «ىفطصملا راد رابخأب ءافولا ءافو» )١6715(
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 : حجارلا لوقلا 6

 تويب ن أ نم يبرعلا ن نباو «يربطلاو ء يبطرقلا هحجر ام ناحجر انل نيبتي «مدقت ام لك نفو

 يبنلا نأل ؛ًاثرإ نهيلإ اهلاقتناب الو نهل كك يبنلا كيلمتب ال نهل ًاكلم تناك ام لي يبنلا جاوزأ

 لوسر تعمس :لاق هنع هللا يضر ركب يبأ نع حيحصلا ثيدحلا يف ءاج امك ثروي ال كي

 تويبلا كلت يف نكسلا قح نهل ناك امنإو .2629*2(ةقدص انكرت ام ثرون الو :لوقي هك هللا

 .اهوركذ ىتلا ةلدألاو ءاملعلا اهنيب ىتلا بابسألل نهتايح ةدم

 عبارلا عرفلا

 - مالسلا هيلع  يبنلا جاوزأل ةعبارلا ةصيصخلا

 (باوثلاو باقعلا ةفعاضم)

 : ةصيصخلا هذه ليلد -85

 ناكو نيفْعص ُباَذَملا اهل ٌفَعاضُي يم ةّشحافب نُكنم تأي ْنَم بنل ءاسن اي : ىلاعت لاق
 5 4 2 2 ى# < 3 7-8 7 1 0ر7 2 2 0 0
 اهل اندتعاو نيترم اهرجا اهتّؤن احلاص لمعتو هلوسرو هلل نكنم تنقي نمو .اريسي هللا ىلع كلذ
 , #2003 اميرك اقزر

 حبقلا يف ةغيلبلا ةئيسلا يه (ةشحافلا)و .اهانركذ يتلا ةيآلا يه ةصيصخلا هذهل ليلدلاو
 فعوض امنإو .رئابكلا نم نفرتقا ام لك :دارملاو .ءاهشحف رهاظلا يه (ةنيبملا)و . ةريبكلا يهو

 لضفلا ةدايز عبتت ةيصعملا حبق ةدايز نأل ؛نهنم حبقأ ناك ءاسنلا رئاس نم حبق ام نأل ؛نهباذع
 ىلع الو كي يبنلا ءاسن لضف لثم ءاسنلا نم دحأل سميلو . ىصاعلا ىلع ةمعنلا ةدايزو ةبترملاو

 0 ءازجلا نوكو ,لعفلا عبتي ءازجلاو .ةمعنلا نم نهيلع ىلاعت هلل ام لثم نهنم دحأ

 دشأ ملاعلا يصاعلل ء ءالقعلا مذ ناك كلذلو ,ةدش هباقع دادزا 5 دادزا ىتمف اني لعفلا

 , 006119 حيبقأ ملاعلا 0 ةيصعملا نأل ؛لهاجلا يصاعلل هنم

 .6© ص 7١21ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (67١1؟16)

 .["1 ال٠ تايآلا : بازحألا ةروس] (1671)

  يبرعلا نبال «نارقلا ماكحأ» ,1الا/ص 5١2ج (يبطرقلا ريسفت هد) . 4875 ضص 23ج ؛ريثك نبا ريسفت» (16١؟911/)

 .161؟”ص 22ج
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 رم امك ةشحافب لك يبنلا ءاسن نم ءاج نم نأب ربخأ ىلاعت هللا نإف ,ةصالخلاو .- 4

 ىلع نهمدقتو نهتجرد لضفو .نهتلزنم فرشل نيفعض باذعلا اهل فعاضي كفإلا ثيدح يف

 طرشلا نأ مولعملا نمو .باذعلا ةفعاضمل طرش ةشحافلا نايتإ نأو 005140 همجأ سانلا رئاس

 لّوأ انأف دلو نمحرلل ناك نإ لق# : : ىلاعت وجم هلوصح قاد عوقولا يضتقي ال

 "لا »#«كلمع ٌنطبحيل ٌتكرشأ نئل» : ىلاعت هلوقو 217150 نيدياعلا

 : باوثلا ةفعاضم ما

 خلإ 4. . .نيتّرم اهرجأ اهتؤُن ًاحلاص ُلَمعَتو هلوسرو هلل ٌنكنم ْتْدقِ ْنَمو» : ىلاعت هلوقو

 نع ةكفنم ريغ هتعاط لعجب لَك لوسرلا ميظعتل (ىلاعت هللا) ركذ امنإو .ةعاطلا ينعي (تونقلا)

 .- لجو زع- هللا ةعاط

 امركو الضف كلذ ىلع هقحتست يذلا رجأل اهتن يأ «نيترم اهّرجأ اهتؤن» : ىلاعت هلوقو

 ىلاعت هللا ىلع نهتمارك ديزمل نهرجأ فيعضتو .ًافعاضم اهرجأ نوكيف «نيترم ىلاعت هللا نم

 .ةرخآلاو ايندلا يف تاميركلا هتاجوز نكي نأ نهل رّدق ثيح نهيلع لجو ّرع هب نم امل

 ريغ ةحلاصلا نهلامعأو .هلوسرو هلل نهتعاط ىلع نهروجأ فيعضت نأ رهاظلاو ١48

 : ىلاعت ٍهلوقو . هتافو دعب كلذ نلعف اذإ ًاضيأ نهرجأ فعاضي َ لي هتايح ىلع روصقم

 ارك ًاقزر) فعاضملا اهرجأ ىلع ةدايز ةنجلا يف اهل اندتعا يأ .4ًاميرك ًاقزر اهل اندتغاو»

 , 005710 لك نم ًايلاخ هبحاصل يضر نأشلاو ردقلا ميظع يأ

 . 74١ص «ء4١ج «يبطرقلا ريسفت» (16718)

 4١[. ةيآلا :فرخزلا ةروس] )١16119(

 .[56 ةيآلا :رمزلا ةروس] (16770)

 . "3ص 2717ج «يسولآلا ريسفت» )١16771(
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 تسزرلسمأر
 و 3

 يول ورا تنسو

 : ه6 هدالوأب دوصقملا

 نمو لع هتايح ىف تام نمو ءاهدعب وأ ةوبنلا لبق اودلو ءاوس ,.هتانبو هؤانبأ دع هدالوأب ديرن

 .هتافو دعب تام

   -0١هِي هدالوأ ءامسأ :

 هنبا قوس دليوخ تنب ةجيدخ ةميركلا هتجوز نم مه للك هدالوأ عيمج نأ يف فالخ ال

 ,200659ةيطبقلا ةيرام هتيراج نم وهف «.ميهاربإ

 دلو مث .ِلكَك ىنكي ناك هبو .مساقلا :ةوبنلا لبق ةكمب لكي هللا لوسرل دلو نم لوأ ناكو
 بيطلا يمسف هللا دبع مالسإلا راد يف هل دلو مث . موثلك مأ مث ,ةمطاف مث «ةيقر مث «تنيز هل
 نبا مامإلا لاق امك هريغ اسيلو هللا دبعل نابقل (رهاطلاو بيطلا) نامسالا ناذهو .2*""”رهاطلاو
 57 , "9"6هيقلا

 : هللا دبعو , مساقلا 1105

 تيم لوأ وهو .ةكم يف لفط وهو يفوت دقف مساقلا امأ .انلق امك ٍِككي هللا لوسر انبا امهو
 لئاو نب صاعلا لاقف .هللا دبع هنبا اضيأ ةكم يف هدعب تام مث .ةكمب مالسلا هيلع هدالوأ نم

 .رحناو كبرل ٌلَصف رّدوكلا كانيطغأ انإ» : ىلاعت هللا لزنأف ءرتبأ وهف هلسن عطقنا دق : يمهسلا 5 ئإ 0 م6 وال. مع 2 5 نم 0 5 0 2 4 .٠
 ,007يرتبالا وه كئناش نإ

. 
 35ص 31ج ميقلا نبال «داعملا داز» .507/ص «”ج «ريثك نبال «ةيوبنلا ةريسلا»

)١160737( 

 ص .١ج .دعس نب دمحمل «ىربكلا تاقبطلا» (165؟79) 1860.

 .5*ا1/ص 54ج «ريثك نبال «ةيوبنلا ةريسلا» (161:90) .؟9ص .١ج «ميقلا نبال هداعملا داز» (185١؟؟5)

 - 5/4ا/ -



 ١ ميهاربإ :

 يف دعس نبا ركذ دقو .ةيطبقلا ةيرام هتيراج نم لك هللا لوسر نبا وه ميهاربإ نإ :انلق

 ام. ةصالخو .ةيطبقلا ةيرام همأو ميهاربإب ةقالع هل ام ريسلا باتك نم هريغو «ىربكلا هتاقبط»

 يذ يف ةيبيدحلا ةدهاعم شيرق عم ىرجأ ثيح ةيبيدحلا نم هلي يبنلا عجر امل هنأ ءهوركذ

 مكاح يطبقلا سقوقملا ىلإ ةعتلب يبأ نب بطاح ثعب «ةرجهلل تس ةنس نم ةدعقلا

 ىلع هباوج سقوقملا لسرأ دقو . مالسإلا ىلإ هيف هوعدي هيلإ ًاباتك هعم لسرأو ءرصمب ةيردنكسإلا

لِي يبنلا ىدهأو .ملسي مل هنكلو هي هللا لوسر بانك
 «نيريس اهتخأو ةيرام :امه نيتيراج 

 مأ ىلع ِةكَي هللا لوسر امهلزنأ ةئيدملا ىلإ ناتيراجلا تلصو املف .لالد هتلغبو روفعي هرامحو

 اهتخأ ىدهأو ةيرام ِِلكَي هل ىقبأف ءاتملسأف لكك هللا لوسر امهيلع لخدف «ناحلم ثنب ميَلُس

 هتذالو تناكو .«ميهاربإ» هامسف امالغ ِهَلَك هللا لوسرل ةيرام تدلوو . تباث نب ناسح ىلإ نيريس

 هسأر قلحو «هتدالو نم عباسلا مويلا يف ةاشب لي هنع  ةقيقع حبذ  ٌّقع دقو .ةرجهلل نامث ةنس

 .(""7ضرألا يف نفدف هرعشب رمأو ؛نيكاسملا ىلع ةضف هرعش ةنزب قدصتو

 : ميهاربإ ةافو 2 6

 يديب كي هللا لوسر ذخأ :لاق فوع نب نمحرلا دبع نع «هتاقبط» يف دعس نبا جرخأ

 يكبتأ :هل تلقف «هانيع تفرذف هسفنب دوجي وهو هرجح يف هعضوف ,ميهاربإ هدلو ىلإ يب قلطناف

 :نيرجاف نيقمحأ نيتوص نع «حونلا نع تيهن امنإ :لاق ؟ءاكبلا نع هنت ملوأ ؟هللا لوسر اي

 ةنرو بويج قشو هوجو شمخ : ةبيصم دنع توصو . ناطيش ريمازمو بعلو وهل .ةمعن دنع توص

 دعوو ,قح رمأ هنأ الول ميهاربإ اي : هلك لاق مث .محري ال محرُي ال نمو «ةمحر هذه نإ .ناطيش

 كب انإو ءاذُه نم دشأ وه ًانزح كيلع انزحل انالوأ قحلتس انارخأ نأو .ةيتأم ليبس اهنأو «قداص

 ميهاربإ يفوتو .- لجو ْزع  برلا طخسي ام لوقن الو ,بلقلا نزحيو «نيعلا عمدت . نونوزحمل
 تناكو .2*”ةنيدملاب عيقبلا يف نفدو ءًأرهش رشع ةينامث نبا ليقو ءأرهش رشع ةتس نبا وهو

 . ©" "9ةرجهلل رشع ةنس لوألا عيبر رهش نم نولخ لايل رشعل ءاثالثلا موي هتافو

 : ميهاربإ ةافو موي سمشلا فوسك لااا ل

 ميهاربإ تام موي سمشلا تفسكنا :لاق ديبل نب دومحم نع «دعس نبا تاقبط» يف ءاج

 .8ا/للم6ص « ١ج .دعس نبال «ىربكلا تاقبطلا» 6775 1١(

 .11ل48ص ١1ج دعس نبال «ىربكلا تاقبطلاف (16179)

 .97ص ؛ ١1ج «دعس نبال «ىربكلا تاقبطلا» (16774)

 -عةاخم-



 نيح كي هللا لوسر جرخف «ميهاربإ تومل سمشلا تفسكنا :سانلا لاقف د هللا لوسر نبا
 تايآ نم ناتيآ رمقلاو سمشلا نإ سانلا اهيأ ءدعب امأ :لاق مث هيلع ىنثأو هللا دمحف كلذ عمس

 ,(067؟دجاسملا ىلإ اوعزفاف كلذ متيأر اذإف ىدحأ ةايحل الو «دحأ تومل نافسكتي ال هللا

 :بنيز ةديسلا 75

 527 , يصاعلا وبأ اهتلاخ نب اهجوزت دقو .ةجيدخ هتجوز نم كك هللا لوسر تنب يهو
 هللا لوسز اهربق يف لزنو «.ةنيدملا يف ة ةرجهلل نامث ةنس تيفوتو هي هتانب ربكأ تناكو

001 

 اهلمحي كي هللا لوسر ناك يتلا يهو .ةمامأو اًيلع صاعلا يبأ اهجوز نم بنيز تدلو دقو
 اهمأ توم دعب ناك كلذ لعلو :ريثك نبا لاق .اهلمح ماق اذإو ءاهعضو دجس اذإف .ةالصلا يف

 اهنأكو . مهريغو مرح نب ركب ضأ نب هللا دبعو ,ةداتقو , يدقاولا هركذ ام ىلع ة ةرجهلل نامث ةنس

 ,005؟)ةريغص ةلفط تناك

 :(155١؟9ةيقر ةديسلا 1

 يبأ نب ةبتع اهمع نبا ةكمب اهجوزت .دليوخ تنب ةجيدخ اهمأو ِخكَ هللا لوسر ةنبا يهو

 .ةقيكَي هللا لوسرل ءادعلا بهل وبأ بصنو هك هللا لوسر ثعب املف «.ةوبنلا لبق كلذ ناكو ,بلاط

 ءِبَسَك امو هلام ُهنع ىنغأ ام ءُبَتو بهل يبأ ادي ْتْبَت : ةروس لَو هلوسر ىلع ىلاعت هللا لزنأف

 بهل وبأ لاقف . دسم نم لبح اهديج يف بطخحلا ةلاّمح هئارماو بهل َتاَذ ًاراَث ىلصيس

 نكي ملو اهقرافف هللا لور كنية يقم لون هتنبا قلطن: ملا نإ: مارح كسار نم: يسار : هنبال

 هعياب نيح اهتاوخأو يه ِهكي هللا لوسر تعيابو ةجيدخ اهمأ تملسأ نيح تملسأو ءاهب لخد دق
 :نامثع اهجوزت نيح نلقي شيرق ءاسن ناكو .- هنع هللا يضر نافع نب نامثع اهجوزتو . ءاسنلا

 نافع اهلعو ةيقر“ نان قار نيصحش نسا

 تدلو دقو .نامثع اهجوز خي ةفرجفلا ةشبحلا ضرأ ىلإ - . اهنع هللا يضر  ترجاه دقو

 دلت ملو «تاونس تس هرمعو تامو «مالسإلا يف هب ىنكي ٌنامِثع ناكو هللا دبع هامس ًادلو هل

 .١5ص .١ج .دعس نبال «ىربكلا تاقبطلا» (19775)

 )١18770( 7847ص 5١ج «يبطرقلا ريسفت» .

 )١1971( ص «.4ج «ريثك نبال «ةيوبنلا ةريسلا» 504-51١.

 )١679( «5ج «ريثك نبال «ةيوبنلا ةريسلا» «”47ص 5١ج «يبطرقلا ريسفت» ص5١١".

-5884- 



 .نوملسملاو لي هللا لوسر اهيلإ رجاه نأ دعب ةنيدملا ىلإ ترجاه دقو . كلذ دعب ًائيش ةيقر هل

 اهضرميل اهيلع نامثع فلخف ردب ىلإ زهجتي ِلك هللا لوسرو  اهنع هللا يضر - تضرمو

 دقو .ةرجهلا نم ارهش رشع ةعبس سأر ىلع ردبب ِدِلي هللا لوسرو تيفوتف كي هللا لوسر رمأب

 دق ةيقر تناكو ةنيدملا لخدف .ردب ةكرعم يف نيملسملا رصنب ردب نم اريشب ةثراح نب ديز ءاج

 . ةللكَي هللا لوسر اهنئفد دهشي ملو . بارتلا اهيلع يوسو تنفد

 : "© هوثلك مأ ةديسلا 4

 هرمأو بهل يبأ نب ةبيتُع اهمع نبا اهجوزت «دليوخ تنب ةجيدحخ اهمأو ِِلَي هللا لوسر ةنبا يه

 لخد دق نكي ملو اهقرافف * . . .بهل يبأ ادي تّبت» :هيف هللا لوق لزن امل اهقلطي نأ بهل وبأ
 اهمأ تملسأ نيح تملسأ دق موثلك مأ تناكو لك هللا لوسر اهيبأ عم ةكمب لزت ملف .اهب

 رجاه نيح ةنيدملا ىلإ ترجاهو .سانلا هعياب نيح اهتاوخأ عم ْهكَي هللا لوسر تعيابو ,ةجيدخ
 .ةلكَع هللا لوسر

 اهتخأ كي هللا لوسر هجوز ,نافع نب نامثع ةجوز يهو ب هللا لوسر ةنبا ةيقر تيفوت املو

 عست ةنس نابعش يف -اهنع هللا يضر - تيفوتو .نيرونلا يذب نامثع يمس كلذِلو موشلك مأ

 لَك لاقو .ةماسأو ,لضفلاو يلع اهترفح يف لزنو اهربق ىلع كي هللا لوسر سلجو .ةرجهلل

 .«نامثع اهتجوزل ةثلاث يدنع تناك ول» : موثلك مأ هتجوز تتام دقو نامثع قخب

 :9”007ةمطاف ةديسلا 648

 ينبت شيرقو اهمأ اهتدلو «دليوخ تنب ةجيدح اهمأو كي هللا لوسر تنب ءارهزلا ةمطاف يه

 دقو ءاهتاوخأ رغصأ  اهنع هللا يضر  يهو .نينس سمخب ةوبنلا لبق كلذ ناكو ةفرشملا ةبعكلا

 ناضمر يف ليقو «ةرجهلل ةيناثلا ةنسلا نم رفص رهش يف  هنع هللا يضر يلع اهمع نبا اهجوزت

 .ةروكذملا ةنسلا نم ةجحلا يذ يف اهب ىنبو

 مايأ يف باطخلا نبرمع جوزت دقو .موثلك مأو ,بنيزو «نيسحلاو ,نسحلا اهدالوأ نمو
 8 هللا لوسر نم اهبسن لجأل ًاريثك رمع اهمركأو - هنع هللا يضر - يلع تنب موشلك مأب هتفالخ
 يضر - ةمطاف تيفوت دقو .باطخلا نب رمع نب ديز وه ادلو هل تدلوف «ةمطاف اهمأ قيرط نع

 )١167#( 25ج «ريثك نبال «ةيوبنلا ةريسلا» .717ص . 5١ج «يبطرقلا ريسفت» ص٠١".

 نبال «ةوفصلا ةوفص» .١١5ص « ؟ج «ريثك نبال «ةيوبنلا ةريسلا» .747ص 54١١ج «يبطرقلا ريسفت»
)١161774( 

 ."15607ص جا « يزوجلا
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 . عيقبلا يف تنفدو ةنيدملا ىف رهشأ ةتسب ِخِلكَي هللا لوسر ةافو دعب  اهنع هللا

 :اهلضف يف ةئسلا يف ءاج ام 2-17

 نأ امهنع هللا يضر - ةيزخبل 30 نع (هحيحص)» يف يراخبلا مامإلا جرخأ - |

 , 00750( ينبضغ أ اهبضغأ نمف ينم ةعضب ةمطاف» :لاق ٍكَك هللا لوسر

 لهأ ءاسن ةديس ةمطاف» : لاق دع هللا لوسر نأ (هححيحص)» يف ًاضيأ يراخبلا جرخأو - ب

 , 0659 (ةنحلا

 هيفو .- اهنع هللا يضر - ةشئاع نع «هحيحص» يف ملسم مامإلا هجرخأ ثيدح يفو - اج

 ةديس وأ «نينمؤملا ءاسن ةديس ينوكت نأ نيضرت امأ :ةمطاف اي :ةمطافل لاق دك هللا لوسر نأ
 , 069 يعةمألا هذه ءاسن

 :ةمطاف نع لوقي لكي هللا لوسر عمس هنأ ةمرخم نب روسملا نع ملسم مامإلا جرخأو د
 .«(هعماج» يف يذمرتلا هاورو 00078 اهاذأ ام ينيذؤيو اهبار ام ينبيري ينم ةعضب يتنبا امنإف»
 «اهاذأ ام ينيذؤيو» : هلوقو .اهجعزي ام ينجعزيو اهءوسي ام ينٌءوسي يأ (اهبار ام ينبيري) ىنعمو

 هنأب مزج دقو .هريثكو هليلق ة مارح دك يبنلا ىذأ نأل ؛ هيذأتب لَك يبنلا ىذأتي نم ىذأ ميرحت هيف
 ةداهشب لَك يبنلا يال تول رتل جب وذم نر عوكل ١ ,ةمطاف يذؤي ام هيذؤي
 , 00550 حيحصلا ربخلا اذه

 ةمطاف كي هللا لوسر اعد :تلاق  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع يراخبلا مامإلا جرخأو -
 : ةشئاع تلاق .تكحضف اهّراسف اهاعد مث تكبف ءيشب اهراسف اهيف ضبق يذلا هاوكش يف هتنبا
 .تيكبف هيف يفوت يذلا هعجو يف ضِبقُي هنأ ينربخأف لكي يبنلا ينراس :تلاقف كلذ نع اهتلأسف

 افلم )»تكحضف هعبتا هتيب لهأ لوأ نق ينربخأف ينراس مث

 ًادحأ تيأر ام» :تلاق  اهنع هللا يضر - نينمؤملا مأ نع (هعماج» يف يدنا خرخا و

 :تلاق دك هللا لوسر تنب ةمطاف نم اهدوعقو اهمايق يف دك هللا لوسرب ًايدهو الدو ام هبشأ

 . ينم ةعطق يأ «ينم ةعضب» ىنعمو 2٠١ © ص الج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (16١؟)

 .90١٠١هص الج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (1615)

 ."ص 215ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص»و )١167790(

 . 75ص 15١2ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصو» (167178)

 .ى”ال١0 ص ٠ ١ ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحتو» (16؟89)

 .7/8ص ءالج «يراخبلا حيحص» )١18740(
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 لخد اذإ يك يبنلا ناكو .هسلجم يف اهسلجأو اهلّبقف اهيلإ ماق لَك يبنلا ىلع تلخد اذإ تناكو

 تبكأف ةمطاف تلخد لَو يبنلا ضرم املف .اهسلجم يف هتسلجأو هتلبقف اهسلجم نم تماق اهيلع

 يأ) تلقف .تكحضف اهسأر تعفر مث هيلع تبكأ مث .تكبف اهسأر تعفر مث هتلبقف هيلع
 يبنلا يفوت املف .ءاسنلا نم يه اذإف انئاسن لقعأ نم  ةمطاف يأ هذه نأ نظأل تنك نإ (ةشئاع

 تعفرف هيلع تببكأ مث «تيكبف كسأر تعفرف لج يبنلا ىلع تببكأ نيح تيأرأ :اهل تلق هك

 هعجو نم تيم هنأ لَك ينربخأ ةَرْذَبَل نذإ ينإ :تلاق ؟كلذ ىلع كلمح ام .تكحضف كسأر
 , 300749(تكحض نيح كلذو هب ًاقوحل هلهأ عرسأ يأ ينربخأ مث «تيكبف

 ,يناعملا ةبراقتم ظافلألا .هذه «أيدهو و ًاتمس» :اهلوق :ثيدحلا اذه حرش يف ءاجو

 . كلذ وحنو لاحلا نسحو ةقيرطلاو ةئيهلا :اهانعمف

 عوشخلا نم ناسنإلا ىلع ىري ام ىلإ تمسلاب تراشأ اهنأك :ملعلا لهأ ضعب لاقو
 : يع زل وتلا ةحاني اح ىلا ور اقربأو ةيكيللا ندب لطي اه للاى ىدهلابو هلل عضاوتلاو

 اذإف» :اهلوقو .هيلإ تلام : يأ «هيلع تبكأف» :اهلوقو .ثيدحلا فطلو قلخلا نسح ىلإ لدلابو

 » :اهلوقو .ةلاحلا هذه يف كحضت اهنأل ؛نهلقعأ ال نهنم ةدحاو يه يأ «ءاسنلا نم يه

 ,065:9هعمست ام رهظتو ٌرسلا يشفت يتلا يهو «ةَرْذَبَل نذإ

 .17-717/4ا/7ص ١٠ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» )١16741(

 .7-31/4الا”“ص .١٠ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» (161١؟41)
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 دا

 مالو إبر حلل لق
 ١- 9مالسلا هيلع  يبنلا تيب) تيبلا لهأ مه نم -(:

 دنع «تيبلا لهأ» موهفم يف لخدي نم نكلو لي يبنلا تيب لهأ .تيبلا لهأب دوصقملا

 .هنّيبن نأ ديرن ام اذه ؟ةرابعلا هذه قالطإ

 :تيبلا لهأ يف نآرقلا صن 2-7

 ٌعَمطيف ٠ . لوقلاب َنعضخت الف نيا نإ ءاسنلا نم ٍدحأك تس ّيبنلا ءاسن ايإ : ىلاعت لاق

 ؛ىلوالا ةّيلهاجلا جّربت َنجّربَت الو نكتويب يف نرقو .ًافورعم ًالوق َنْلُقو ءضرُم هبلق يف :يذلا
 له سجرلا مكن َبهْذُيل هللا ديري امْنإ + ةلوصرإو هللا ٌنعطأو ءةاكرلا َنيتاو ةالَّصلا َنُمَقآو

 افيطل ناك هللا ْنِإ ةّمكحلاو هللا تايآ نم ٌنكتويب يف ىَلَُي ام َنْرُكذاو .ًاريهطت مُكرّهطُيو تبيلا

 , 0015 يبح

 :تيبلا لهأ ةيآ يف نيرسفملا لاوقأ - ١41777

 :- مالسلا هيلع  يبنلا جاوزأ مه تييبلا لهأ :لوألا لوقلا

 هتاجوز مه ةميركلا ةيآلا يف (تيبلا لهأ) ب دارملا نإ :سابع نباو ةمركعو ءاطع لاق

 : ىلاعت هلوقل هك يبنلا نكاسم هب ديرأ (تيبلا) نأ ىلإ اوبهذو .ِيكَي يبنلا تاجوز يأ  ةصاخ

 , 00:94 ةمكحلاو هللا تايآ نم ٌنكتويب يف ىلتي ام نركذاو»

 : نيسحلاو ,.نسحلاو .ةمطافو .يلع مه تيبلا لهأ يا لوقلا 45

 .ةصاخ نيسحلاو «نسحلاو .ةمطافو . يلع مه تيبلا لهأ : يبلكلا مهنم ةقرف تلاقو

 .[7 737-5 نم تايآلا :بازحألا ةروس] )*١16175(

 . 17ص 77ج «يسولآلا ريسفت» « 447” ص ءا"ج «ريثك نبا ريسفت» 187 ص 4١ج «يبطرقلا ريسفت» (10145)
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 ىلع ةيآلا هذه تلزن امل :تلاق ةملس مأ نع يذمرتلا هجرخأ يذلا ءاسكلا ثيدحب اولدتساو

 لك يبنلا اعد «ًاريهطت مكرهطيو تيبلا لهأ سجّرلا مكنع بهذيل هللا ديري امنإ» : كي يبنلا

 ءءاسكب هللجف هرهظ فلخ  هنع هللا يضر  يلعو .ءاسكلاب مهللجف ًانيسحو اسوا ةمطاف

 مهنم انأو : ةملس مأ تلاق . ًاريهطت مهرهطو سجرلا مهنع بهذأف يتيب لهأ ءالؤح مهللا :لاق مث

 .«ريخ ىلع تنأو ,كناكم ىلع تنأ :لاق هلا ىلا

 ناك ولو .«ًريهطت مكرهطيو تيبلا لهأ سجرلا مكنع بهذيلإ : ىلاعت هلوقب اوجتحا امك

 ,0*؛©(ًاريهطت نكرهطيو تيبلا لهأ سجرلا نكنع بهذيل» :ةيآلا تناكل ةصاخ ءاسنلل كلذ

 : مهريغو جاوزألا مه تبيبلا لهأ :ثلاثلا لوقلا 5 1

 نم رهظي يذلاو» :لاق .تيبلا لهأب دارملا نايبو «ةيآلا هذه ريسفت يف يبطرقلا مامإلا لاق

 ايلعو كي هنأل ءمكرهطيو» :لاق امنإو . مهريغو جاوزألا نم تببلا لهأ عيمج - يف ةماع اهنأ ةيآلا

 نأ ةيآلا تضتقاف ءركذملا بلغ ثنؤملاو ركذملا عمتجا اذإو .مهنم اوناك اكسب انو

 .©""؛9(مالكلا قايس هيلع لدي ,نهل ةبطاخملاو نهيف ةيآلا نأل ؛تيبلا لهأ نم تاجوزلا

 :ًائيقي تيبلا لهأ نم جاوزألا :عبارلا لوقلا - 415

 يف (تيبلا لهأ) موهفم يف تالخاد كي يبنلا تاجوز نأ ىلع ًائيقي تلد ةميركلا ةيآلا

 هيلإ بهذ ام اذهو «ةيمستلا هذهب قحأ هتبارقف هتيب لهأ نم ِدِلكك هجاوزأ نأ تبث اذإو ,ةيآلا هذه

 ْ نأ نارقلا ربدت نم هيف كشي ال يذلا مثو :- هللا همحر لاق ذإ «هريسفت» يف ريثك نبا مامإلا

 تيبلا لهأ سجرلا مكنع بهذيل هللا ديري امنإ» :ىلاعت هلوق يف تالخاد ل يبنلا ءاسن

 ىلتي ام نركذاو» :هلك اذُه دعب ىلاعت لاق اذهِلو ؛نهعم مالكلا قايس نإف «ًاريهطت مكرهطيو
 هذهب قحأ هتبارقف هتيب لهأ نم هجاوزأ ناك اذإ نكلو «ةمكحلاو هللا تايآ نم نكتويب ى

 , 06549(ةيمستلا

 :(تيبلا لهأ) ب دارملا يف يزارلا مامإلا حيجرت 1717

 .هدالوأ مه :لاقي نأ ىلوألاو .تيبلا لهأ يف لاوقألا تفلتخا :يزارلا مامإلا لاق

 يبنلا تنبب هجاوز ببسب هتيب لهأ نم ناك هنأل ؛ مهنم يلعو .مهنم نيسحلاو نسحلاو .هجاوزأو

 هجرخأ ةملس ثيدحو ١-16 4ص ١27ج «يسولآلا ريسفت» 1817-21817؟ص 54١ج «يبطرقلا ريسفت» (167١؟46)

 . . 35"ص «.9ج «هعماج» يف يذمرتلا

 )١16755( .187ص « 5١ج «يبطرقلا ريسفت» ١67841( 58"ص 23ج «ريثك نبا ريسفت» .
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 اي مالسلا هيلع يبنلل هتمزالمو كي

 :(تيبلا لهأ) ب دارملا يف يسولآلا حيجرت 2-4

 نيطلا تيب هب دارملا نأ رهاظلاو» :تيبلا لهأب دارملا نايب يف هللا همحر  يسولآلا لاق

 - تيبلا لهأب يأ  هلهأب دارملاف ذئنيحو «ىنكسلا تيب وهو .بسنلاو ةبارقلا تيب ال بشخلاو
 ةالصلا هيلع هنأ عم ةقح ةقحاللاو ةقباسلا تايآلا نم كلذ ىلع ةلادلا نئارقلل تارهطملا إي 2 هؤاسن

 , 00؟49(نهنكاسم ىوس هنكسي تيب هل سبيل مالسلاو

 :(تيبلا لهأ) ب دارملا يف حجارلا لوقلا 76

 جاوزأ مه «ةرابعلا هذه قالطإ دنعو «ةميركلا ةيآلا يف (تيبلا لهأ) ب دارملا نأ حجارلاو

 .: يتأي ام كلذ ىلع ةلدألاو .ءاسكلا ثيدح مهيف درو نيذلا هتبارقو لَك يبنلا

 :(تيبلا لهأ) يف هجاوزأ لوخد ىلع ليلدلا

 ' ةيآلا يف (تيبلا لهأ) موهفم يف  نهنع هللا يضرو هك هجاوزأ لوخد ىلع ليلدلاو
 امأو كك يبنلا تاجوز باطخ يف تايآلا نأ نم هللا همحر  ريثك نبا هركذ ام وه ؛ةميركلا

 ظفلل ةياعر كلذف «نكرهطيو نكنع» لقي ملو «مكرهطيو ءمكنع» يف ركذملا عسمج ريمض دورو

 ىلاعت هلوقك اذهو .ظفلل ةياعر كلذ لثم يف ركذملا ةغيص ولمعتسي ام اريثك ننرغلاو (لهألا)
 تيبلا لهأ مكيلع هتاكربو ه هللا ة ةينغو هللأ أ هد ةيعقتاو :- مالسلا هيلع ميهاربإ ةجوزل ا

 000 »(ٌديجم ٌديمح هنإ

 هؤاسنو ِهلَي وه (تيبلا لهأ) نم دارملا نأل ؛(مكرهطيو مكنع) :لاق امنإ :مهضعب لاقو
 مالسلاو ةالصلا هيلع هبيلغتل ركذملا عمج ريمضو «.- نهنع ىلاعت هللا ىضر  تارهطملا

 1 كج مل

 مهيف ناك يب ًانيسختو ًايلعو دع هللا لوسر نأل ؛ «مكرهطيو» :لاق امنإو : يبطرقلا لاقو

 ,©2665ركذملا بلغ ثنؤملاو ركذملا عمتجا اذإو . تببلا لهأ يف -

 . 7١ص 717ج «يسولآلا ريسفت» (16١؟49) . 9١5ص 76ج «يزارلا ريسفت» (191؟44)

 .7/“ اهمقرو ءدوه ةروس يف ةيآلاو ءك17*ص 77ج «يسولآلا ريسفت» (16١؟60)

 .١؟ص 252ج «يسولآلا ريسفت» (10١؟61)

 . 187 ص 4١ج «يبطرقلا ريسفت» (191١؟6؟)
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 جرخي «ًاريهطت مكرهطيو» : ىلاعت هلوق ىنعم نم هلي يبنلا ءاسن جارخإ نإ مث 0
 كلذ نع نهجارخإف هلي يبنلا جاوزأ عم باطخلا نأل ,ماظتنالاو قاستالا ىلع تايآلا

 . حيحص ريغ نهريغب «ًاريهطت مكرهطيو» : ىلاعت هلوق صيصختو

 سجرلا مكنع بهذيل» :ىلاعت هلوق يف باطخلا يف هجولا نأ هيلإ ريصملا بجي يذلاف
 بيلغتو «لهألا» ظفل ةاعارمل ءاج ةيآلا هذه يف ريمضلا ريكذت نأ 10 مكرهطيو تيبلا لهأ

 الف .نهب 200 ناكل ثانإلا ريمضبو ثنؤملا ةغيصب باطخلا ءاج ولو .ءاسنلا ىلع لاجرلا

 يهو ةمطاف تجرخل الإو ءاعمتجا اذإ  ثنؤملا ىلع ركذملا بيلغت  بيلغتلاب لوقلا نم دب

 1 .9*20تيبلا لهأ يف ةلخاد

 :ءاسكلا ثيدح هيلع لدي اما 7

 :(تيبلا لهأ) يف هيف نيروكذملا لوخد أ

 يف ركُذ نم لوخد ىلع لدي امهريغو يذمرتلاو ءملسم مامإلا هجرخأ يذلا ءاسكلا ثيدحو

 . يلعو «نيسحلاو ,.نسحلاو «ةمطاف : مهو ثيدحلا اذه

 :(تيبلا لهأ) نم جاوزألا جارخإ ىلع لدي ال ءاسكلا ثيدح ب 24

 كلذو (تيبلا لهأ) موهفم نم يبنلا جاوزأ جارخإ ىلع لدي ال ءاسكلا ثيدح نكلو

 : يتأي امل

 دلع يبنلا جاوزأ بطاخت اهنأ يف ةبيرم اهلك (تيبلا لهأ) اهيف : يتلا تايآلا قايس نإ : ًالوأ

 ««تيبلا لهأ» : ىلاعت هلوق يف ًائيقيو ًاعطق تالخادلا لقألا ىلع وأ تادوصقملا نهنأو

 ةدراولا ثيداحألا رسفت نأ بجيف ا 0 0-0 ثيداحألا رسفت نأ بجيف

 نآرقلا هيلع لد ام نيبو «-ع ءاسكلا ثيالفع د 00 00 هذه نيب را ضقانت

 -. (تيبلا لهأ) ىنعم يف تايآلا هذهب ميركلا

 ىلإ الو لك يبنلا جاوزأ ىلإ قرطت ةيف سيل ملسم مامإلا هجرخأ يذلا ءاسكلا ثيدح نإ :ًايناث

 هجاوزأ نأ ىلع لدي الو تيبلا لهأ نم مه هيف نيروكذملا نأ ىلع لدي امنإو «نهادحإ

 هللا يضر  ةشئاع نع «هحيحص» يف ملسم مامإلا جرخأ دقف ءهتيب لهأ نم نسل كي

 .787ص :.١٠ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» )١16786(
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 : ًاقلاث

 نب نسحلا ءاجف «دوسأ رعش نم ّلُجَرُم طْرم هيلعو ةادغ ِةِلكك يبنلا جرخ» :تلاق  اهنع
 يلع ءاج مث ءاهلخدأف ةمطاف تءاج مث .هعم لخدف نيسحلا ءاج مث .هلخدأف يلع

 مكرهطيو تيبلا لمهأ سجرلا مكنع بهذيل هللا ديري امنإ» :ِةيكك لاق مث .هلخدأف
 .ةمطاف اعد ةيآلا تلزن امل ِةَي يبنلا نأ ىلع لدي فيرشلا ثيدحلا اذهف , 009 ريهطت
 مهنع سجرلا باهذإب مهل اعدو .ءاسكلا امهلخدأو ,.نيسحلاو نسحلا امهينباو .ًايلعو

 لكك ٌّبحأ «ةيآلا لوزن دعب مهل ِةْلَك يبنلا نم ةوعد هذهف» : يبطرقلا مامإلا لاق  مهريهطتو

 , 05" 2(ليزنتلا نم ةجراخ مهل ةوعد يهف «جاوزألا اهب بطوخ يتلا ةيآلا يف مهلخدي نأ

 . هللا يبن اي مهعم انأو : ةملس مأ تلاق» :اهيف درو يتلا ءاسكلا ثيدحل يذمرتلا ةياور امأ
 ىلع ًاضيأ لدي ال ةياورلا هذهب ثيدحلا اذهف .«ريخ ىلع تنأو .كناكم ىلع تنأ :لاق

 : (اهنم) هوجول كلذو .تيبلا لهأ يف ِكك يبنلا جاوزأ لوخد مدع
 ىلإ مض مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ ءاسكلا ثيدح تاياور ضعب يف ءاج :لوألا هجولا

 ثيدحل تاياورلا ضعب يف ةملس مأ نع حصو ٠ . هجاوزأو هبراقأو هتانب ةيقب ءاسكلا لهأ
 ضعب يف ءاجو . ىلاعت هللا ءاش نإ ىلب :لاقف ؟تيبلا لهأ نم انأ امأ :تلاق اهنأ ءاسكلا
 هنإو ءىلب :لاق ؟كلهأ نم تسلأ :ِلك يبنلل تلاق ةملس مأ نأ ثيدحلا اذه تاياور
 :امهينباو ةمطافو يلعل يأ مهل هءاعد رصق امدعب ءاسكلا اهلخدأ مالسلاو ةالصلا هيلع
 ”كيينل نيسحلاو .نسحلا

 ,كناكم ىلع :هلوقب اهباجأ لَك يبنلا نأ اهيف درو يتلا ةياورلا ىلعو :يناثلا هجولا
 تيبلا لهأ نم تسيل اهنأ ينعي ال اذهف .ءاسكلا تحت اهلخدي مل هنأو .ريخ ىلع تنأو
 يضتقي يتاللا و يبنلا جاوزأ نم اهنأل ؛تيبلا لهأ نم اهنأ روهظ ىلع لدي لب .ًالصأ
 ؛ ءاسكلا تحت لكك مهلخدأ نم فالخب (تيبلا لهأ) يف نهلوخد اهقابسو تايآلا قايس

 مدعل ةيآلا يف مهلوخد مدع ضعتبلا مظوتل لاق ام لاقو ءاسكلا تحت كو مهلخدي ملول هنأل

 ,0077كيلذ اهقابسو اهقايس ءاضتقا

 تنأ» : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق ءاسكلا ثيدحل يذمرتلا ةياور يف :ثلاثلا هجولا

 ىشوملا : يأ :(لجرم)و . ءاسك :(طرم) ىنعمو ,.14-156 54ص 6١1ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصو (1612605)

 .رودقلا يهو لجارملا روص هيلع شوقنملا

 .84١ص 4١ج «يبطرقلا ريسفت» (161؟66)

 . 6١ص 277ج «يسولآلا ريسفت» (1 6767 .10١ص : 717ج «يسولالا ريسفت)» (1ه1هك)
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 ريخ تنأ :هانعم نوكي نأ لمتحي :اهحرش يف ءاج دقو .«ريخ ىلع تنأو ؛كناكم ىلع

 هنأكو ءءاسكلا تحت لوخدلا يف كل ةجاح الو « يتيب لهأ نم كنوك نم كناكم ىلعو

 حجرأ ىنعملا اذه ىلع ثيدحلا لمحو .- هنع هللا يضر ىلع ناكمل كلذ نع اهعنم

 , 80*061تيبلا لهأ نم تسيل ةملس مأ نأ ىلع هلمح نم

 :(تيبلا لهأ) ب دارملا يف ةصالخلا 9-4

 حيرصب اذهو كي يبنلا جاوزأ :مه .تيبلا لهأب دارملا يف اهحجرن يتلا ةصالخلاو

 ثيدحلا ةلالدب اذهو ,نيسحلاو .نسحلاو ,ةمطافو .ىلع :مهو ءاسكلا لهأو .تايآلا

 . مهيف دراولا حيحصلا

 :تيبلا لهأ لضف - ١9448

 يف هلك هللا لوسر تيأر» :لاق هللا دبع نب رباج نع (هعماج» يف يذمرتلا مامإلا جرخأو

 مكيف تكرت ينإ سانلا اهيأ اي» :لوقي هتعمسف بطخي ءاوصقلا هتقان ىلع وهو ةفرع موي هتجح

 , 31670106 يتبب . لهأ يترتعو هللا باتك :اولضت نل هب متذخأ نإ ام

 .ًالمعو ًاملع هب كسمتلاو هعابّتاو هب ءادتقالا هللا باتكب ذخألاب دارملا :هحرش يف ءاجو

 كسمتلا :مهب ذخألاب دارملاو .هجاوزأو نوندألا هتباصعو هزاسن «يتيب لهأ يترتعب دارملاو

 هيف امب لمعلا :باتكلاب كسمتلا :مهضعب لاقو .مهتياورب لمعلاو مهتمرح ةظفاحمو مهتبحمب

 مهيدهب ءادتهالاو مهتبحمب : ةرتعلاب كسمتلا ىنعمو . هيهأون نع ءاهتنالاو هللا رماوأب رامتثالا وهو

 لهكتع)
 مهتريسو

 :ةمطاف لضفو ٍةقِِكَي ىبنلا جاوزأ لضف 1-65

 ,ةمطافو يلع نأو ءاهانركذ يتلا تايآلا ةلالدب تيبلا لهأ نم لك ىبنلا جاوزأ نإ :انلق

 .ءاسكلا تيدح ةلالدب اضيأ تيبلا لها قم نيسحلاو «قسشتلاو

 ةديسلل لضف نم درو ام تركذ كلذكو « قبس اميف كب يبنلا تاجوز لئاضف انركذ اننإ ثيحو

 لضفو - هنع هللا يضر - يلع لضف يف درو ام ىلي اميف طقف ركذأسف «- اهنع هللا ىضر  ةمطاف

 - .هلئاضفو هلضف ركذ لبق  هنع هللا يضر يلعب فيرعتلاب ًاثدتبم ,نيسحلاو نسحلا
 ا اا ال لل وو

 5 ." "ص 35ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» )١16754(

 . 1547-588 ص ١٠3ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» (16١؟69)

 . 5884ص :.١٠ج «يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» (197)
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 ١1 - هنع هللا يضر - يلعب فيرعتلا :

 لكي هللا لوسو مع نبا وهو ,يمشاهلا يشرقلا بلطملا دبع نب بلاط يب يبأ نب يلع وه
 . حجارلا ىلع نينس رشعب ةيوبنلا ةثعبلا لبق دلو . حيحصلا ىلع فانم دبع همساو ,هيبأ قيقش
 .تام نأ ىلإ هقرافي ملو ٍةِلك هللا لوسر مزالف ءهرغص نم لَم يبنلا هابر دق ناكو

 . يمشاهل تدلو ةيمشاه لوأ يهو هيبأ ةمع ةنبا تناكو ءمشاه نب دسأ تنب تنب ةمطاف همأو
 .ِكَي يبنلا ةايح يف تتامو ترجاهو تملسأ دقو

 يبأبو ءنسحلا يبأب ىنكيو (0"*2قاحسإ نبا ركذ امك تاونس رشع نبا وهو يلع ملسأو
 يف هفّلخ ب هللا لوسر نأل ؛ كوبت نع الإ فلختي ملو اهلك نيملسملا كراعم دهش دقو . بارت

 ه(5) ةنس يلع يفوت دقو هنع هللا يضر - نامثع لتقم دعب ةفالخلا ىلوتو ل5"

 , 05759 .جلم نب نمحرلا دبع هلتق ثيح

 : هلئاضفو يلع لضف 2-4

 دعس نب لهس نع :يراخبلل ظفللاو ءملسمو ,يراخبلا :ناليلجلا نامامإلا جرخأ :الوأ
 حتفي الجر -ربيخ يف كلذ ناكو  ًادغ ةيارلا نيطعأل» : لاق هي هللا لوسر نأ هنع هللا يضر -

 ىلع اودغ .سانلا حبصأ املف .اهاطعي مهيأ مهتليل نوكودي سانلا تابف :لاق .هيدي ىلع هللا

 هينيع يكتشي :اولاقف ؟بلاط يبأ نب يلع نيأ :كَك لاقف ءاهاطعي نأ وجري مهلك َِْي هللا لوسر
 مل هنأك ىتح أربف هل اعدو هينيع يف قصب ءاج املف هب ينوتأف هيلإ اولسرأف :لاق .هللا لوسر اي
 ىلع ذفنا :لاقف ؟انلثم اونوكي ىتح مهلتاقأ هللا لوسر اي : : يلع لاقف ةيارلا هاطعأف , عجو هب نكي

 ,هيف هللا قح نم مهيلع بجي امب مهربخأو .مالسإلا ىلإ مهعدا مث : مهتحاسب لزنت ىتح كلسر

 , 9"00نمعنلا رمح كل نوكي نأ نم كل ريخ ادعو ليعو كب هللا يدهي نأل هللاوف

 ينوعبتاف هللا نوبحت متنك نإ لقط : ىلاعت هلوقب حيملت ثيدحلا اذه حرش يف ءاجو -
 0 ا ا ,«هللا مكببحي
 ملسم هجرخأ امك قافنلا ةمالع هضغبو .ناميإلا ةمالع - يلع ةبحم يأ - - هتبحم تناك اذهلو هل

 .الا ص الج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (16؟551)

 .86١١ص ء١ج .يزوجلا نبال «ةوفصلا ةوفصو (161757)

 .١؟4؟ص «ء١ج .يزوجلا نبال «ةوفصلا ةوفص» (1675*)

 .1١-١78ال/ص 6١ج «ملسم حيحصو ال٠ ص الج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (169554)

- 5194 - 



 ال هنأ : و يبنلا دهعل هنإ ةمسنلا أربو ةبحلا قلف يذلاو :هيف ءاج دقف .هسفن يلع ثيدح نم

 , 3672 (قفانم الإ كضغبي الو نمؤم الإ كبحي

 نع ءملسم مامإلل ظفللاو ءملسمو .يراخبلا :ناليلجلا نامامإلا جرخأو :ًايناث 84

 اي :لاقف ,كوبت ةوزغ يف بلاط يبأ نب يلع ِِلي هللا لوسر فّلخ» :لاق صاقو يبأ نب دعس

 نوراه ةلزنمب ينم نوكت نأ ىضرت امأ :ِلكي هل لاقف «نايبصلاو ءاسنلا يف ينفلخت : هللا لوسر

 097330 يدعب يبن ال هنأ ريغ « ىسوم نم
, 

 ب

 ثيح - هنع هللا يضر  يلعل ةليضف تابثإ ثيدحلا اذه يفو :ثيدحلا اذه حرش يف ءاجو

 بهذ امدنع نوراه هاخأ ىسوم فلختسا امك كوبت ةوزغ يف ةنيدملا يف لي هللا لوسر هفلختسا

 هيخأل ىسوم فالختسا ناك امك ِهِك# يبنلا ةايح يف ناك فالختسالا اذهو .هبر ةاجانمل ىسوم

 .©2079- مالسلا هيلع - ىسوم ةايح يف نوراه

 هالوم تنك نم» :لاق كي يبنلا نع مقرأ نب ديز نع يذمرتلا مامإلا جرخأو :ًاثلاث

 نم :هانعم ليقو .هبحي يلعف هبحأ تنك نمو «هالوتي يلعف هالوتأ تنك نم : يأ .«هالوم يلعف

 . "74! هالوتي يلعف ينالوتي

  0١امهنع هللا يضر يلع نب نسحلا -:

 دنع هللا لوسر نذأو .ةرجهلا نم ثالث ةنس ناضمر نم فصنلا يف دلو « دمحم يبأب ىتكي |

 يضر - ةنيدملا يف عيقبلاب نفدو «نيعبرأو عست ةنس ليقو .ةرجهلل نيسمخ ةنس يفوتو هنذأ يف

 0660 هنع هللا

 : هبقانمو نسحلا لئاضف 2-01

 ىتأ كلي يبنلا نأ  هنع هللا يضر ةريره يبأ نع هللا همحر  ملسم مامإلا جرخأ :ًالوأ

 «هبحاص امهنم دحاو لك قنتع قنتعاف لو يبنلا ىلإ ءاجف نسحلا ىلع ىدانو اهتيب يأ - ةمطاف ءابخ

 هيف :ثيدحلا اذه يف يوونلا مامإلا لاق ع قم ينحاو هيحاذ ا ينإ مهللا» : لك لاقو

 .الا ص «ا/ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص»و )١61756(

ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (ها1كك)
 .الا ص «ا/ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ١٠/6 ص « 6١

 . 74ص الج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» 2١71/4 ص « 6١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» )/١1671(

 .8١7ص .١٠ج «ينذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت» (6١؟4)

 ."؟١ "4١ص جا « يزوجلا نبال «ةوفصلا ةوفص» )١161754(

 5 لل 1



 206 هنع هللا قضر هتليضفل نايبو هبخ ىلع ثح

 يلع نب نسحلا ًاعيفاو دلع هللا لوسر تيأر : لاق ءاربلا نع ملسمو يراخبلا جرخأو : ايناث

 , 00779 عهبحأف هبحأ ىنإ مهللا» :لوقي وهو هقتاع ىلع

 كي هللا لوسر ناك :لاق  امهنع هللا يضر ديز نب ةماسأ نع يراخبلا جرخأو :اثلا

 :لوقي مث ءامهمضي مث رخآلا هذخف ىلع يلع نب نسحلا دعقيو .هذخف ىلع يندعقيف ينذخأي

 , 00579 يامهمحرأ ينإف امهمحرا مهللا

 نسحلاو» : ِةكَي هللا لوسر لاق :لاق ديعس نأ نع «هعماج» يف يذمرتلا مامإلا جرخأ :ًاعبار

 2059 (ةنجلا لهأ بابش اديس نيسحلاو

 !» :لوقي كك هللا لوسر تعمس :لاق رمع نبا نع يذمرتلاو يراخبلا جرخأ :اسماخ

 "0 مشي دلولا نأل ؛كلذب امهامس «ايندلا نم ياتناحير امه نيسحلاو نسحلا

 :لوقيو يحل هذخأي ناك هنأ هيي يبنلا نع ديز نب ةماسأ نع يراخبلا جرخأو : :ًاسداس

 , 06امهبحأف امهبحأ ل مهللا»

 ىلإ نسحلاو ربنملا ىلع ِلب هللا لوسر تعمس :لاق ةركب يبأ نع يراخبلا جرخأ :ًاعباس
 نيتئف نيب هب حلصي نأ هللا لعلو ءديس اذه ينبا :لوقيو «ةرم هيلإو ءةرم سانلا ىلإ رظني هبنج

 ( كييميزويلا اسملا نم

 هللا يضر - يلع نب نسحلل ةبقنمو ةوبنلا مالعأ نم ملع ثيدحلا اذه :هحرش يف ءاجو

 ءامد نقح نم هار امل هللا دنع اميف ةبغر لب .ةلعل الو ةلذل الو ةلقل ال ةفالخلا كرت هنإف  امهنع

 نقح يف اميس الو سانلا نيب حالصإلا ةليضف هيفو .ةمألا ةحلصمو نيدلا رمأ ىعارف نيملسملا

 .1917-57١ص .16ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (16770)

 نيب ام :قتاعلاو .44ص ءالج «يراخبلا حيحص» .144ص .16ج :يوونلا حرشب ملسم حيحص» (161171)

 لاو بكمل
 . 1” 4ص .١٠ج «يراخبلا حيحص»و (167177)

 )١617307( 7377ص .١٠ج «يذمرتلا عماج» .

 )١16717/4( صص .١٠ج «يذمرتلا عماج» ,.44 ,.460ص ءالج «يراخبلا حيحصو 7/8 .

 . 54ص الج «يراخبلا حيحص» (167176)

 .١51ص .17جو 47ص .ا/ج «يراخبلا حيحص» (16775)

 -هةهءا



 .©*7نيملسملل ًاحالص كلذ يف ىأر اذإ هسفن ةفيلخلا علخ زاوج هيفو .نيملسملا ءامد

 - هنع هللا يضر ركب ابأ تيأر» :لاق ثراحلا نب نامثعلا نع يراخبلا مامإلا جرخأو : : ًانماث

 , 0677»«كحضي يلعو « يلعب اي سبيل «يبنلاب ة هيبش يبأب» :لوقي وهو نسحلا لمح دقو

 .0"20(يلع نب نسحلا نم هلي يبنلاب هبشأ دحأ نكي مل» :لاق سنأ نع ًاضيأ يراخبلا جرخأو

 صقرت  اهنع هللا يضر  ةمطاف تناك» :لاق ةكيلم يبأ نبا نع دمحأ مامإلا جرخأو :ًاعسات

 .(1618:1عىلعب ًاهيبش سيل يبنلاب هيبش ينبا :لوقتو نسحلا

 :- امهنع هللا يضر يلع نب نيسحلا

 نم عبرأ ةنس دلو .- امهنع هللا يضر - ةمطاف همأو «بلاط يبأ نب يلع نب نيسحلا وه

 نم هلو .ةرجهلل نيعبسو ىدحإ ةنس «مرحم يف ءاروشاع موي ةعمجلا موي اديهش لتقو .ةرجهلا
 ,06580ةنيكسو «ةمطافو «رفعجو ء«رغصألا يلعو «ربكألا يلع :دلولا

 :هبقائمو هلئاضف - ١١948 ع

 امه» :نيسحلاو نسحلا نع لك يبنلا لاق :لاق رمع نبا نع يراخبلا جرخأ :ًالوأ
 , 300525 ايندلا نم ياتناحير

 اديس نيسحلاو نسحلا» :ِلكي هللا لوسر لاق :لاق ديعس يبأ نع يذمرتلا جرخأ :ًايناث
 , 0015 ةنجلا لهأ بابش

 ينإ مهللا» :لاقف نيسحلاو نسحلا رصبأ لكي يبنلا نأ ءاربلا نع يذمرتلا جرخأو :ًاثلاث

 .0*!«امهبحي نم بحأو امهبحأف امهبحأ

 نم انأو « ينم نيسح» : لج هللا لوسر لاق :لاق ةرم نب ىلعي نع يذمرتلا جرخأو :اعبار

 ؛55-51ص 217ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (6١؟1//)

 .90 ص الج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (161178)

 .16ص «الج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» )١1611/4(

 .15ص «الج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» (161780)

 )١16741( «ةوفصلا ةوفص» ج 1١ص37١".

 .460ص ءالج «يراخبلا حيحصل ينالقسعلا حرش» (16189)

 .7386 ,37ال5ص .١٠ج «يذمرتلا عماج حرش يذوحألا ةفحت» )١1678(

 .786ص .١٠ج «يذمرتلا عماج حرش يذوحألا ةفحت» (16١؟84)

 5 لل



 .«طابسألا نم طبس نيسح ءانيسح ٌٍبحأ نم هللا ٌبحأ ءنيسح

 ضرعتلا ةمرحو ةبحملا بوجو يف دحاولا ءيشلاك ًائيسحو يلي يبنلا نأ» : هحرش يف ءاجو

 قلو هللا لوسرل ةبحم هتبحم نإف . انش ٌبحأ نم هللا ٌبحأ» : هلوقب كلذ دكأو «ةبراحملاو
 لاقو .ريخلا ىف ذ ممألا نم ةمأ يأ «طابسألا نم نيسح#ا : هلوقو . هللا ةبحم لوسرلا ةبحمو

 : هلوق يف اهو ةيضعبلا هب دكأ , يدالوأ دالوأ نم ينيصتنا يأ ,.دلولا دلو طبسلا :مهضعب
 , 001800 (نيسح- نم انأو ينم نيسح»

 .780-؟0/84ص ١٠1ج (يذمرتلا عماج حرش يذوحألا ةفحت» )١16786(

60# 





 0مؤر) نسرل)

 تسوي مول جبفشر

 : ميظع قلخ ىلعل كنإو -ه6

 تلئّس دقو , 9*2 ميظع قلخ ىلعل كنإوإط :ِكَي دمحم ميركلا انلوسر يف ىلاعت لاق
 ,00549 «نآرقلا هقلخ ناك» :تلاقف دلع هللا لوسر قلخ نع ةشئاع ةديسلا

 هل ةيجس ًايهنو ًارمأ نآرقلا لاثتما راص مالسلاو ةالصلا هيلع هنأ اذه ىنعمو» :ريثك نبا لاق
 هلبج ام عم اذه .هكرت هنع هاهن امهمو .هلعف نآرقلا هرمأ امهمف « يلبجلا هعبط كرتو .هعبطت ًاقلخو
 قلخ لكو .ملحلاو حفصلاو ةعاجشلاو مركلاو ءايحلا نم ميظعلا قلخلا نم هيلع هللا
 , 0020, . .ليمج

 : هتيب يف  مالسلا هيلع  يبنلا عنصي ناك ام 5

 ناك ام :ةشئاع تلأس :لاق دوسألا نع ميهاربإ نع «هحيحص» يف يراخبلا مامإلا جرخأ

 ترضخ اذإف .- هلهأ ةمدخ ينعت هلهأ ةنهَم يف نوكي ناك :تلاق ؟هتيب يف عنصي خلك يبنلا

 اري عقو دقو . كلذ نم معأ وه ام وأ هسفن لهألاب دارملاو ,2*204(ةالصلا ىلإ جرخ ةالصلا

 يلفي :رشبلا نم ًارشب الإ ناك امد : ظفلب ةشئاع نع ةرمع قيرط نم يذمرتلل «لئامشلا» يف

 طيخي» :ةشئاع نع ةورع ةياور نم نابح نباو دمحألو .عهسفن مدخيو ء.هتاش بلحيو ءهبوث

 هتيأر الود : «ليلكإلا» يف مكاحلا داز .«هولد عفريو» :نابح نبا دازو «هلعن فصخيو .هبوث

 .[84 ةيآلا : ملقلاو ن ةروس] (16785)

 نبال «5 لوسرلا لئامش» .77ا/ص 8١2ج «يبطرقلا ريسفت» :امهريغو ءملسمو «دمحأ مامإلا هاور )١16747(

 . 8-98ا/لصض ء«ريثك

 )١167848( ؟ج «ريثك نبا ريسفت» « ص5١ .٠

 . ١5ص ؛١٠جو ء157ص 27ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (121849)

 286958 ه



 ,201؟:ةهأمداخ الو ةأرما هديب برض

 نب ماشه ةياور نم نابح نبا هححصو .دعس نباو دمحأ هجرخأ ةشئاعل رخأ ثيدح يفو

 فصخيو «هبوث طيخي :تلاق ؟هتيب يف عنصي خيي هللا لوسر ناك ام : :ةشئاعل تلق «هيبأ نع ةورع

 ,00150مهتويب ىف لاجرلا لمعي ام لمعيو ,هلعت

 هبوث عقرو هديب هلعن فصخو)» : هئيب ىف د هللا لوسر هعنصي ناك اميف ميقلا نبا لاقو

 ,(06559ع . .هسفنو هلهأ مدخو هبوث ىلفو .هتاش بلحو .هولد عفرو «هذيب

 : يلهأل مكريخ انأو .هلهأل مكريخ مكريخ 07

 ناكو .قلخلا نسحو. «ةرداععلا نسح هجاوزأ عم دع هتريس ناكو» : ميقلا نبا مامإلا لاق

 هيلع اهعبات هيف روذحم ال ًائيش تيوه اذإ ناكو .اهعم نبعلي راصنألا تانب ةشئ ةشئاع ىلإ برسي

 يف نوبعلي مهو ةشبحلا اهيريو بعللا نم اهنكمي هنأ هلهأ عم هقلخ نسحو هفطل نم ناكو

 مكريخ انأو .هلهأل مكريخ مكريخ» :لوقي ِلكي ناكو ءرظنت هيبكنم ىلع ةئكتم يهو ءهدجسم

 . 00139(. . .نهلاوحأ ىرقتساو نهنم اندف هئاسن ىلع راد رصعلا ىلص اذإ ناكو .«يلهأل

 يف كك هللا لوسر قّلخ ناك فيك : ةشئاعل تلق :لاق يلدجلا هللا دبع يبأ نعو - 4

 «قاوسألا يف انا الو ًاشحفتم الو ًاشحاف نكي مل ٠ ءانلخ سانلا نسحأ ناك :تلاق ؟هلهأ

 006159 لمح مامإلا ه هاور . حفصيو وفعي نكلو ءاهلثم ةئيسلاب يزجي الو

 :فأ همداخل لاق ام 48

 امف نينس رشع علك يبنلا تمدخ» :لاق سنأ نع  ىلاعت هللا همحر  يراخبلا مامإلا جرخأ

 , 052 (؟تعنص الأ الو ؟تعنص مل :الو .بفأ يل لاق

 هنع ةحودنم كانه نأل ؛تاف ام ىلع باتعلا كرت اذه نم دافتسيو» :هحرش يف ءاجو

 مداخلا رطاخ فانكتساو مذلاو رجزلا نع ناسللا هيزنت ةدئاف ةيفو .هيلإ جيتحا اذإ هب رمألا فانكتساب

 . 1717ص ء1ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (16140) 0

 .١45ص ١٠2ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصو (161؟91)

 . ١4ص «١ج «ميقلا نبال «دابعلا ريخ يده يف داعملا دازد (16179597

 .748ص ء١ج «ميقلا نبال «دابعلا ريخ يده يف داعملا داز» )١1678(

 .54ص 1١ج «ةوفصلا ةوفص» (18194)
 .405ص ١٠23ج «ينالقسعلا حرشب يزاخبلا حيحصو (16745)

 35 كل



 الف ءًاعرش ةمزاللا رومألا امأو .ناسللا ظفحن قلعتت يتلا رومألا يف كلذ لكو ءهتبتاعم كرتب
 , 0053 كنملا نع ىهنلاو فورعملاب رمألا باب نم اهنأل ؛اهيف حماست

 :داهجلا يف الإ ًادحأ برضي مل

 لوسر برض ام» :تلاق  اهنع هللا يضر  ةشئاع ع «هحيحص» يف ملسم ماما جرخأ

 طق ءيش هنم لين امو هللا ليبس يف دهاجي نأ الإ مدا لو ةأرما الو هديب طق ًائيش ل هللا

 ,00599- لجو زع هلل ةتنيف هللا مراحم نم ءيش ءلهتني نأ الإ هيحاص نم مقتنيف

 .بدألل ًاحابم ناك نإو ةبادلاو مداخلاو ةجوزلا برض نإ» :ثيدحلا اذه حرش يف ءاجو
 , 001940( لضفأ هكرتف

 :راغصلاب هتمحر

 :لاقف ءنسحلا لّبقي ع يبنلا رصبأ سباح نب عرقألا نأ ةريره يبأ نع ملسم مامإلا جرخأ

 ال نم محري ال هنإ» : هع هللا لوسر لاقف . مهنم ًادحاو تلّبق ام دلولا نم 1 ةرشع يل نإ

007160 

 رسيألا هرايتخا - 6

 نيرمأ نيب لي هللا لوسر ريخ ام :تلاق - اهنع هللا يضر  ةشئاع نع ملسم مامإلا جرخأ

 نكي هللا لوسر مقتنا امو ءهنم سانلا دعبأ ناك امثإ ناك نإف ءامثإ نكي مل ام امهرسيأ ذخأ الإ
 206:0 لجو رع هللا ةمرح كهتنت نأ الإ هسفنل

 .١٠.٠ هتيب يف هماعط :

 لكك يبنلا لكأي مل :لاق  هنع هللا يضر - سنأ نع - هللا ةهحترا- يراخبلا مامإلا جرخأ -أ

 , 030537 (تثام ىتح ًاققرم ًازبخ لكأ امو تام يح تناوخ ىلع

 .١45ص ١٠١ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (16١؟95)

 .86/44ص .6١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص»و (16791)

 .84ص .6١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (15؟944)

 .الاللا/ل5ص 18١ج «يوونلا حرشب ملسم حيحص» (16149)

 . 87ص 16ج «يوونلا حرشب ملسم حيحصو )١1670(

 ./"ص ١١21ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» (1601)

 -لا١هة 2



 ققرملا لكأو ناوخلا ىلع لكألا مالسلاو ةالصلا هيلع هكرت :لاطب نبا لاق :هحرش يف ءاجو

 ىلع هب ناعتسيل هيف بَعِرُي امنإ لاملاو «ةمئادلا ةايحلا تابيطل ًارايتخا ايندلا تابيط عفدل وه امنإ
 ليضفت ىلع لدي ال ربخلا نأ هلصاحو .هجولا اذه نم لاملا ىلإ َِْك يبنلا جتحي ملف .ةرخآلا

 , 9*065ايندلا دالم ىف طسبتلا مدعو فافكلاو ةعانقلا لضف ىلع لدي لب « ىنغلا ىلع رقفلا

 مدق ذنم دمحم لآ عبش ام :تلاق  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع ًاضيأ يراخبلا جرخأو - ب

 , 07595ضبق ىتح ًاعابت لايل ثالث َرِب ماعط نم ةنيدملا

 هلي دمحم لآ لكأ ام :تلاق  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع ًاضيأ يراخبلا جرخأو  ج
 , 36 ©مت امهادحإ الإ موي يف نيتلكأ

 دقون ام رهشلا انيلع يتأي ناك :تلاق  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع ًاضيأ يراخبلا جرخأو - د

 .5"2*هحللاب ىتؤن نأ الإ ءاملاو رمتلا وه امنإ اران هيف

 رظننل انك نإ , يتخأ نبا :ةورعل تلاق اهنأ  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع يراخبلا جرخأو ه

 ناك ام :تلقف .ران لك هللا لوسر تايبأ يف تدقوأ امو نيرهش يف ةلهأ ةثالث لالهلا ىلإ

 "ااا . ءاملاو رمتلا : نادوسألا :تلاق ؟مكشيعي

 : ًادوقفم فلكتي الو ءادوجوف دري ال 0

 نم ءيش هيلإ برق امف ًادوقفم فلكتي الو ادوخيوف دري ال هنأ ماعطلا يف َمْلَي هيده ناكو

 هلكأ هاهتشا نإ .طق ًاماعط باع امو .ميرحت ريغ نم هكرتيف هسفن هفاعت نأ الإ هلكأ الإ تابيطلا
 , 057 9هكرت الإو

 :ةجيدخ تاقيدص ىلإ هؤادهإ

 نع يراخبلا جرخأ دقف ءاهتاقيدص ىلإ يدهيو اهتوم دعب ةجيدخ هتجوز ركذ رثكي كي ناكو
 حبذ امبرو  ةجيدخ ركذ يأ  اهركذ رثكي لك يبنلا ناك» :تلاق  اهنع هللا يضر ةشئاع

 )١16109( «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ج١١ ص58٠ .

 5875 ) 16709ص ١21ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحصو .

 ) )16804.7587ص ١1١ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص#
 ):١167( 587ص ١١ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» .

 )5 )16:5؟87ص ١١21ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص»و .

 ١67.17 ( ."ا/ص «ء١ج .ميقلا نبال «دابعلا ريخ يده يف داعملا داز»
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 يف نكي مل هنأك :هل تلق امبرف ,ةجيدخ تاقيدص ىلإ اهثعبي مث ءاضعأ اهعطقي مث .ةاشلا
 .2005(دلو اهنم يل ناكو .تناكو تناك اهنإ» :لوقيف ؟ةجيدخ الإ ةأرما ايندلا

 نم دمحأ دنعو . كلذ وحنو ةلقاع تناكو ةلضاف تناك يأ  تناكو تناك اهنإ :هلوقو
 ينتساوو .سانلا ينبذك ذإ ينتقدصو .سانلا نيب رفك ذإ يب تنمأ» :ةشئاع نع قورسم ثيدح

 , 00يعاسنلا دالوأ ىنمرح ذإ اهدلو هللا ىنقزرو «سانلا ينمرح ذإ اهلامب

 : هتيب يف هشارف 5

 نم لي هللا لوسر شارف ناك» :تلاق  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع يراخبلا مامإلا جرخأ

 ,00530فيل ةوشحو مدأ

 . ةشئاع ريغ نكنم ةأرما فاحل يف انأو ليربج يناتأ ام : هئاسنل لاقو .فاحللاب ٌةْلَك ىطغتو
 ,095272فيل اهوشح امدأ هتداسو تناكو

 ريرسلا ىلعو .ةراث ضرألا ىلعو .ةرات ريصحلا ىلعو .ةرات شارفلا ىلع ماني يلع ناكو

 , 30053 9قرات

 : هل ليقف هبنج يف ٌرثأف لَك هللا لوسر عجطضا» :دوعسم نبا ثيدح نم دمحأ مامإلا دنعو
 ةرجش تحت لظتسا بكارك ايندلاو انأ امنإ ءايندللو يل ام :لاقف ؟هنم كيقي ءيشب كيتأن الأ
 , 0675 ماهكرتو حار مث

 : همون دنع هلوقي ناك ام - /1 ٠١

 هيفك عمجي ناكو .«تومأو ايحأ مهللا كمساب» :لاق مونلل هشارف ىلإ ىوأ اذإ ٍةِئكك ناكو
 أدبي هدسج نم عاطتسا ام امهب حسمي مث نيتذوعملاو صالخإلا ةروس أرقي ناكو ءامهيف ثفني مث
 نميألا هقش ىلع ماني ناكو . تارم ثالث كلذ لعفي هدسج نم لبقأ امو ههجوو هسأر ىلع امهب
 هبتنا اذإو .«كدابع ثعبت موي كباذع ينق مهللا» :لوقي مث نميألا هدخ تحت ىنميلا هدي عضيو

 )١16108( «هحيحص» يف ملسم هاورو 1ص الج «يراخبلا حيحص» ج . 1١6ص7١.

 )١16:04( الج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ص/ا"١ .

 )١168( 787ص ١1ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» .

 ."4ص .١ج «ميقلا نبال «دابعلا ريخ يده يف داعملا داز» )١161١(

 ."8ص «.١ج «ءميقلا نبال «دابعلا ريخ يده يف داعملا داز» )١1681(

 )١16"1( 5597؟ص «ء١١ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» .

 ه8



 , "9 «روشنلا هيلإو,انتامأ امدعب انايحأ يذلا هلل دمحلا» :لاق همون نم

 : هتيب يف عوطتلا ةالص 2-4

 اولعجا» : ِةَتَي هللا لوسر لاق :لاق امهنع هلل يضر -  رمع نبا نع يراخبلا مامإلا جرخأ

 «قيفش نب هللادبع نع ملسم مامإلا جرخأو .0*0201ًاروبق اهوذختت الو ءمكتالص نم مكتويب يف
 لبق يلصي ناك :تلاقف .عوطتلا نم هللا لوسر ةالص نع  اهنع هللا يضر  ةشئاع تلاق لاق

 8 ناكو .نيتعكر يلصيف يتيب ىلإ عجري مث «سانلاب يلصيف جرخي مث .يتيب يف ًاعبرأ رهظلا
 لخدي مث ءاشعلا يلصي ِهك ناكو .نيتعكر يلصيف يتيب ىلإ عجري مث «برغملا سانلاب يلصي
 ةالص سانلاب يلصيل جرخي مث «نيتعكر ىلص رجفلا علط اذإ ناكو . .نيتعكر يلصيف يتيب

 000 سر سوا 5 ,00813نرجفلا

 : هتيب يف ليللا ةالص 8

 موقي ِهِلَك ناك» :تلاق  اهنع هللا يضر  ةشئاع نع «هحيحص» يف يراخبلا مامإلا جرخأ

 (161يعهامدق رطفتت ىتح

 :لوقيف : هل لاقيف هامدق مروتت ىنح يلصيل وأ موقيل دع يبنلا ناك نإ: : لاق ,.ةريغملا نعو

 ,061(ًاروكش ًادبع نوكأ الفأ

 هك يبنلا ةالص فيك - اهنع هللا يضر  ةشئاع تلأس :لاق .دوسألا نع يراخبلا جرخأو

 «بثو نذؤملا نذأ اذإف .هشارف ىلإ عجري مث يلصيف ءهرخآ موقيو ءهلوأ ماني ناك :تلاق ؟ليللاب

 , 0015و ًاضوت الإو لستغا ةجاح هب ناك اذإف

 باتكلا ىهتنا

 ملسو هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ئلع هللا ئلصو

 قيهلاعلا تو كن نعل

50-94 
«ميقلا نبال «دابعلا ريخ يده يف داعملا داز»

 ص ١ج 
)١614( 

 )١6116( 25ص ءا'ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» .

 .لهص ١1ج «ةوفصلا ةوفص» )١61(

 )١61107( ؟ص ءا"ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ١ .

 ) )16118ء"”ج «ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص» ص؟١ .

 .”9ص 2ا"ج (ينالقسعلا حرشب يراخبلا حيحص)» )١1619(

 -مه١١٠



 تباذل) تابرتك

 هدئعو هل لعفي امو هتومو رضتحملا لاح : يناثلا ثحبملا

 - نمؤملا بيصت توملا تاركس - ١١478 - توملا تاركسو رضتحملا لاح 2-77
 1١١471- - توملا دنع هللاب نظلا نسح ١١470  توملا تاركسو ةأجفلا توم 64
 نسح ثعبي ام 118477  هجام نبا ثيدح ١١5477 - هللاب نظلا نسح يف يذمرتلا ثيدح

 ىلع هثحيو هللا ةمحر عساوب رضتحملا ريكذت بحتسي ١١5474 - نمؤملا سفن يف هللاب نظلا
 ةملك رضتحملا نيقلت - ١١45 - هب هلهأ قفرأ ضيرملا مدخي - ١١848 - هبرب نظلا نسح
 نيقلتلا ةيعورشم ىدم ١١478 - نيتداهشلاب قطنلا مزلتست ديحوتلا ةملك ١١4177 - ديحوتلا

 - نيقلتلا نم دوصقملا - ١١441 - نيقلتلا ريركت مدع ١١44٠ - نيقلتلا ةيفيك - - ١١476
 ىهني ال لعف نإو نفدلا دعب نقلي ال :ةيفنحلا هقف يف ١١447 - توملا دعب نيقلتلا 5
 رضتحملا دنع نآرقلا ةءارق - ١١440  توملا دعب نيقلتلا يف ةيميت نبا لوق - ١١444 - هنع
 ةفص ١١448- - ا و ا رمكملا م ال2 1
 ١١48٠ - ةيعفاشلا دنع ةلبقلا ىلإ رضتحملا هيجوت ةيفيك - ١١444 - ةلبقلا ىلإ هيجوتلا
 توم دنع عاجرتسالا 1١14687- - 0 :ت ةأرملا - ١١401 - تيملا ضيمغت
 1١١488  دواد يبأ ثيدح - 11485 - 1 ا ملا
 - ١١4817 -- هللا لوسر نبا ميهاربإ ةافو يف يراخبلا ثيدح ١١407  رضتحملا تومل ءاكبلا
 1١١45٠ - هتوم دعب هيعن - ١١404  هتوم دعب هليبقت /١١40- - هتوم دعب رضتحملا ةيجست

 . يعنلا يف رّذحُي ام

 تيملا لسغ :ثلاثلا ثحبملا

  -0١اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت 210

 تيملا لسغ مكح .:لوألا بلطملا

 1١١4514- - تيملل ةبسنلاب لسغلا مكح - ١١4717 - تيملا لسغ ىلإ ةردابملا 5

61١1١ - 



 ضرف يف لجرلاو ةأرملا - ١١455 - تيملا لسغ بوجو حجارلا - ١١476  ةيكلاملا بهذم

 لسغلا تارم ددع - ١١454 - هب نيبطاخملل ةبسنلاب لسغلا مكح ١14517  ءاوس لسغلا

 جرخي له لسغلا لبق نفد نم - 1147 ةلبانحلا دنعو ةيفنحلا دنع ١١454 - بجاولا

 لاوقأ : ثلاث 11417 ةيرهاظلا بهذم :ًايناث ١١41/١  ةلبانحلا بهذم :ًالوأ  ؟هليسغتل

 :ًايناث - ١١417 ةيفنحلا دنع :ًالوأ تيملا لسغ بوجو ببس - ١١541  نيرخآلا ءاهقفلا

 حجارلا لوقلا - 1١15415  ةيكلاملا بهذم :ًاثلاث ١١41/0  ةلبانحلا بهذم

 لّسْغُي نم طورش : يناثلا بلطملا

 بهذم -[  ًاملسم نوكي نأ :لوألا طرشلا - ١١47/8 - هلسغ بجي نم طورش -1

 -د 1١١541  ةلبانحلا بهذم - ج 1١١544٠ - ةيفنحلا بهذم - ب ١١51/4  ةيعفاشلا

 نيملسملا ىتوم طالتخا 11447  همالسإ نيبتي مل اذإ تيملا - ١١4487  ةيكلاملا بهذم

 هنذالو دعي هنو: : يناثلا طرشلا - 1١5486 يلبنحلا ةمادق نبا لوق - ١١585 - رافكلا ىتومب

 بهذم :ًاشلاث ١١44810 ةيعفاشلا بهذم :ًايناث ١١445 - ةيفنحلا بهذم :ًالوأ  ًايح

 رهشأ ةعبرأ نم لقأ هرمع يذلا نينجلا - ١١44  ةلبانحلا بهذم :ًاعبار - ١١4484  ةيكلاملا

 له 1١١4917 - ةيديزلا بهذم :ًاسداس - ١1491 - ةيرفعجلا بهذم :ًاسماخ 1١1489

 كرت - ١١4484 - ةلبانحلا بهذم :ًايناث - ١١497  ةيفنحلا دنع :ًالوأ ؟تيملا ضعب لسغي

 - ١١495 - ةلبانحلا دنع :ًالوأ  ًاديهش نوكي ال نأ :ثلاثلا طرشلا - ١١516 - تيملا لسغ

 اذإ ديهشلا لَّسْعُي ١١54948  لسغي ال ديهشلا ريغصلا - 1١5491 ديهشلا لسغ مدع ليلعت

 لَسْغُي له دهشتساو ملسأ اذإ رفاكلا - ١16٠١ تدهشتسا اذإ ضئاحلا - ١١54 ًابنج ناك

 - ةكرعملا ديهش يف طباضلا ١١6٠١7 ؟لسغي ال يذلا ةكرعملا ديهش وه نم - ١١601١

 ا كا هللا د و ا و وسال

 مهيف ينغملا بحاص لوق ١١6:5  ةكرعملا ديهش ريغ ءادهشلا - ٠6١١ه  ةكرعملا

 ا ١١6١9  ديهشلا ةساجن لسغ- ١١6١8 ةاغبلاو لدعلا لهأ ىلتق - -/١١601 نولسغي

 - لَسغُي ال ديهشلا - 1١01١  ءادهشلا فانصأ أ  ديهشلا لسغ يف ةيعفاشلا بهذم

 1١١61  ةلأسملا هذه يف ليصفتلا - ١١617  ؟لّسغُي ال يذلا ديهشلا وه نم 00١

 لاتق يف ليتقلا - ١١61  ةثلاثلا ةلاحلا - ١١010  ةيناثلا ةلاحلا - ١١6154  ىلوألا ةلاحلا

 اذإ ضئاحلا - ١١1619  هلسغ مدعل جاجتحالا - ١١8618  بنجلا ديهشلا - ١١8117  ةاغبلا

 ةأرملا ىلع يرست ةداهشلا ماكحأ - ١١6171١  ديهشلا بيصت ةساجنلا - 11617١ - تدهشتسا

 -ه17-



 ب اديهش يمس اذامل أ ديهشلا لسغ يف ةيفنحلا بهذم :ًاثلاث ١١877 نونجملاو ريغصلاو

 .  ًاملسم نوكي نأ :لوألا طرشلا - لسغي ال يذلا ديهشلا طورش ١١877  لسغي ال ديهشلا -

 ةروكذلا ١١877 عبارلا طرشلا ١١875  ثلاثلا طرشلا - ١١678 - يناثلا طرشلا 6 - 
 .هلتاقو ديهشلا لتق ةفص ١١549  ديهشلا يف سماخلا طرشلا - ١١548 -ديهشلا يف ًاطرش تسيل
 - اديهش لوتقملا رابتعا يف طباضلا - ١1١681  ؟ًاديهش ربتعي له ةكرعملا يف تيملا - 11880 -

 ربتعي تالاح ١١68 فسوي يبأ نع طباضلا : ًايناث_ ١١6817 دمحم مامإلا دنع طباضلا : ًالوأ

 بهذم :ًاعبار ١١668  ديهشلا بوث ىلع ةساجنلا - ١١584 - ًاديهش لوتقملا اهيف ربتعي ال وأ

 ١١ههم4- ةيرفعجلا بهذم :ًاسداس - /1١١661  ةيرهاظلا بهذم : ًاسماخ - ١١665  ةيكلاملا

 داهشتسا - ١١65٠  ءادهشلا نم لسغلا مدع مهلمشي نم - 66١١ه4  ةيديزلا 59 اعياد

 . ءاسفنلاو ضئاحلاو بنجلا

 (لساغلا طورش) تيملا لسغي نم طورش :ثلاثلا بلطملا

 :نيعرف ىلإ بلطملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت ١-

 لساغلا طورش :لوألا عرفلا

 - ١1١854  لساغلا مالسإ طرش نم ءانثتسا ١١958  لساغلا مالسإ :ًالوأ 7
 ١١655- - لسغلاب ًافراع ًائيمأ ةقث نوكي نأ :ًاثلاث - 67١١ه  ًالقاع لساغلا نوكي نأ :ًايناث
 - ًاضيأ ةيعفاشلا لوق بابحتسالا اذُهو - ١١18571 - تيملا ىلإ سانلا برقأ نوكي نأ بحتسي
 - ةيفنحلا لوق - ١١1674 - ةلبانحلا لوق  ؟لساغلا يف ةراهطلا طرتشت له :ًاعبار 4
 لساغلا ةاواسم :ًاسماخ - ١١61/7  هريغو كلام لوق - ١١81/١  ةيديزلا لوق
 نم ءانثتسالا - 1١1615  ةاواسملا هذه وه لصألا ١1١61777  ةثونألاو ةروكذلا يف لوسغملل

 دنع أ  راغصلاب قلعتي :لوألا ءانثتسالا - ١١678  لوسغملاو لساغلا نيب ةاواسملا طرش

 دنع اه ١١61/48  ةلبانحلا دنع - ج  ١١هالال  ةيعفاشلا دنع - ب ١١61/5  ةيفنحلا

 - اهجوز ةأرملا لسغ : يناثلا ءانثتسالا ١١64٠  ةيديزلا دنع -و - 1١61/8  ةيرفعجلا

 :ًالوأ  اهجوز ةأرملا ليسغت طورش - ١١1647 - ملسملا اهجوز ةيباتكلا لسغت له 0١-
 نورخأتملا ةيعفاشلا هراتخخا ام - ١١687  ةيعفاشلا بهذم :ًايناث - ١١647  ةيفنحلا بهذم
 بهذم :ًاثلاث - ١١1686  اهتدع يف تام ولو اهجوز لسغت ال قالط نم ةدتعملا - 11085 -
 ايعجر ةقلطملا فالخب اهتدع يف تام ولو اهجوز لسغت ال انئاب ةقلطملا - ١١685  ةلبانحلا

 مها"



 اساس 10646 ةيرهاظلا تهل“: اساع 11 ةر - ةكلانلا تهذن : ايار 3و ةركد

 هل تناك اذإ جوزلا لسغي نم - ١١691  ةيرفعجلا بهذم :ًاعباس ١١64٠  ةيديزلا بهذم

 - روهمجلا لوق : ًالوأ ١١697  هتجوز لجرلا لسغ :ثلاثلا ءانثتسالا - ١١697 - ؟تاجوز

 - -/١١6917 حجارلا لوقلا - ١١0945  ةيفنحلا لوق :ًايناث ١١594  روهمجلا ةجح 64

 - ةيعفاشلا بهذم - ب ١١694 - ةلبانحلا بهذم أ  هتجوز جوزلا ليسغت زاوج طورش

 عبارلا ءانثتسالا - ١١5١7 ةيكلاملا بهذم -د - ١١1٠١  ةيرهاظلا بهذم - ج - 8

  ةلبانحلا بهذم : :ًايناث 4 - ةيفنحلا بهذم :الوأ هم مادجفلا ليصخ

 :ًاسماخ ١١5197 ةيكلاملا بهذم :ًاعبار 3-3 5  ةيعفاشلا بهذم :ًاثلاث

 - ةيرفعجلا بهذم :ًاعباس - 1١108 - ةيديزلا بهذم :ًاسداس - 11508  ةيرهاظلا بهذم

 -ب ١١51١ - ةلبانحلاو ةيفنحلا بهذم !  تيملا لسغ هل حابي نم دجوي مل اذإ -

  ةيكلاملا بهذم د ١١51 ةيرهاظلا بهذم -ج 1١١5117 - ةيعفاشلا بهذم

 .ةيديزلا بهذم اه 1-414

 محازتلا دنع ليسغتلاب قحألا :يناثلا عرفلا

   -6تيملا ليسغت نيقحتسملا بيترت - ١١515 بهذم الحنابلة  /١١511-

 ليسغت يف ةجوزلا ىلع نومدقي بناجألا زوجها  ١١514 - هلوتقم لسغي ال لتاقلا - ١١519

 ا تا ل ل ل ا ا بيترت

 ةجوزلا دوجو مدع دنع مهبيترت : الوأ ةيعفاشلا بهذم - ١١577 - نيقحتسملا بيت ةرت :ًاثلاث

 تل رع جوز اهلو تتام اذإ - ب جوز اهل نكي مل اذإ -أ  ةأرملا لسغ

 ١ . ةيكلاملا بهذم 11114 - ؟هتجوز ليسغت يف مراحملا لاجرلا ىلع

 هبادآو هتيفيكو لسغلا تامدقم :عبارلا بلطملا

 فقس تحتو ريرس ىلع تيملا عضو -أ - لسغلا تامدقم - 11575  ديهمت -6و6

 - تيملا ندب نم قوصللا لازت - ١١5378 - اهوحنو هبايث نم تيملا ديرجت - ب - ١١197

 ءدبلا - ١١711 - لسغلاب ةرشابملا لبق لساغلا هلعفي ام - ١١578  ةروعلا رتس -ج -_-4

 ةلسغلا لسغيو - #١١77  تيملا لسغ يف روفاكلاو ردسلا - ١1587 - هتيفيك نايبو لسغلاب

 بجاو ةدحاولا ةلسغلا - ١1788  لسغلا يف ةيمستلاو ةينلا - ١١784  روفاك هيف ءامب ةئلاثلا

 - ةأرملا لسغ ةيفيك - 1١81 - بنجلاو ضئاحلا لسغ 115 و

 قلعتي ام :ًايناث - ١١78  اهرعشب قلعتي ام : ًالوأ اهلسغ ىف ةأرملا هب صتخت ام 4

 ١5ه6-



  ءاملا دوجو مدع دنع مميتلا - ١١74١  لماحلا ةأرملا لسغ :ًاشلاث - ١154٠  اهيلحب
 .هلسغ دعب تيملا فيشنت 1*- 

 تيملا نيفكت : عبارلا ثحبملا

 هيف زوجي اميف ةدعاقلا - ١١51468  نفكلا ناسحإ ١١515414 - نيفكتلا بوجو 2-557

 - ضيبألا نفكلا بابحتسا - 1١1547  غوبصملاو ريرحلاب نيفكتلا - ١1١545 - نيفكتلا
 ناك يتلا هبايث يف هنيفكت بابحتسا - ١١744 - هتايح يف تيملا بايث يف نيفكتلا 9-9 4
 - نيبوث يف نيفكتلا زوجي ١١560١ - لجرلل نفكلا باوثأ ددع ١١56٠  اهيف يلصي

 دحاولا بوثلا يف تيم نم رثكأ عمجي - ١1١7617  دحاو بوث يف نيفكتلا زرجي -
 ةأرملا نفك - ١١1505 - ديهشلا نفك ١١568  يبصلاو قهارملا نفك - ١١564 - ةرورضلل

 لوق - ١١569  ةيعفاشلا لوق - ١١5048  ةيفنحلا لوق  ةأرملا هيف نفكت ام رثكأ - /1١1561
 مرحملا بييطت مدع - ١1557 نفكلا بييطت 1151 - ةريغصلا نفك - 1155 - ةيرهاظلا
 ةيعفاشلا دنع :ًايناث - ١١754  ةلبانحلا دنع : ًالوأ - لجرلا نيفكت ةيفيك - ١١17717  ةمرحملا وأ

 -/١15517- ةلبانحلا دنع :ًالوأ  ةأرملا نيفكت ةيفيك - ١١1735  ةيفنحلا دنع :ًاثلاث - - ١1556

 - هنيفكت دعب تيملا ليبقت - ١159 - ةيفنحلا دنع :ًاثلاث - 11514 - ةيعفاشلا دنع :ًايناث
 ةلبانحلا لاوقأ - ب ١١51/١  هنأشب ةنسلا ىف ءاج ام - أ  توملا لبق نفكلا دادعإ

 ْ ش .ةلأسملا هذه يف

 هئفدو هيلع ةالصلاو تيملا لمح :سماخلا ثحبملا

 :بلاطم ةثالث ىلإ ثحبملا ذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت 2-5

 (ةزانجلا لمح) تيملا لمح :لوألا بلطملا

 ةزانجلا ١١5178  ةأرملا شعن قوف عضوي ام ١١514  ةزانجلا فيرعت - 177

 - ةزانجلا يف عارسإلا - 51١١لا/ل  ةزانجلا لمح ةيفيك - ١١53075  ءاسنلا نود لاجرلا اهلمحي

 عابتا عاونأ - ١14٠ - ةزئانجلا عابتا - ١١5174  هشعن ىلع وهو تيملا هلوقي ام ---
 - زئانجلا عابتاب رمألا ةمكح نم 115487 - زئانجلا عابتا رجأو لضف 1١5481- - زئانجلا
  زئانجلا ءاسنلا عابتا يف ءاهقفلا لاوقأ :ًايناث - ١١1784  زئانجلا ءاسنلا عابتا 8
 يف مهريغو ةيفنحلا يأر -١١585- «عييشتلا ةيفيك» اهفلخو ةزانجلا مامأ يشملا "48ه

 زاوج حجارلا - 115484  ةرايسلاك اهوحنو ةبادلا ىلع ةزانجلا لمح - ١١541 - عييشتلا ةيفيك

 حجارلا - ١١59٠  زئانجلا عابتا يف تارايسلاو باودلا بوكر 4  ةجاحلل لمحلا اذه

61١6 



 ةحابإ - ١١175457 - ةزانجلا فلخ ريسي بكارلا - ١١541 - ةجاحلل زئانجلا عابتا يف بوكرلا زاوج

 ةزانجلا عييشت يف هركي ام - ١١5914  ةزانجلا عبتمل بحتسي ام ١١5917  عوجرلا يف بوكرلا

 -ج -١1١1545- ريشتلا يف ًاقلطم توصلا عفر ه يي -ب ١١5426 - رانلاو ةحاينلا هركت أ

 مايقلا - 11594 - عضوت ىتح دعقي الف ةزانج عبت نم /1١١591-  رافغتسالاب توصلا عفر

 مايقلا ليلعت - ١١7٠٠١ اهل مايقلا يف ثيداحألا  ملسملا ريغ ةزانجل مايقلا - ١١794  ةزانجلل

  يراخبلا ثيدح حرش 1١17١07  رشلاو ريخلاب تيملا ىلع ءانثلا -11701 - ةزانجلل

 نيب قيفوتلا 1١1706  تاومألا بس نع يهنلا - 11704  ملسم ثيدح حرش 116

 .نيثيدحلا

 (ةزانجلا) تيملا ىلع ةالصلا : يناثلا بلطملا

 .اهب قلعتي امو ةالصلا هذه ماكحأ ١11701  اهتيعورشم ةمكح -2-5_2

 تيملا نفد :ثلاثلا بلطملا

 - مثأ هيلع هنيعتو هتردق عم تيملا نفد كرت نم ١11704 - تيملا نفد بوجو 2-4

 نفدي له ١١17/١7 نيملسملا رباقم يف نفدلا - 117/1١١ - تيملا نفد يف ليجعتلا -.

 نينا اس نتا 11114 دل رب ىلإ اع كيديم ان تدر د ؟تيم ربق يف تيم

 - 1١١1/15 - رباقملا لضفأ يف نفدلا -111186 -  نيملسملا رباقم يف رفاك الو رافكلا رباقم

 بهذم - 117/18 - دلب ىلإ دلب نم تيملا لقن - 11717  رخآ ناكم ىلإ هنفد دعب تيملا لقن

  لتق ثيح نفدي ديهشلا - 1١747 - حيحص ضرغل لقنلا زاوج حجارلا - 11741  ةلبانحلا

 - ١١1/48  دحاو ربق يف تيم نم رثكأ نفد ١11/44  دحاو ناكم يف براقألا نفد ١١11

 ةلبانحلا بهذم  ؟ةنيفس يف تام نمب هلعفي ام - 117457 - دحاو ربق يف ةأرملاو لجرلا نفد

  اهيف نفدلا هركي راهنلا يف تاقوأ -أ  نفدلا تقو ١١17/44 ةيعفاشلا بهذم - ١117/817

 دب ا مجالا لوقلا تادرعد ع تاقوألا هذه يف نفدلا يف ءاهقفلا لاوقأ - ١6

 - ةحلصملل ريخأتلا زاوج عم اليل نفدلا يف ةيهارك ال 11807 - ؟هركي له اليل نفدلا

 قمع - ١١18٠06 - ىلوأ راهنلا يف نفدلا - 118٠0 5 دا الا يار دوسلا مائل كرت اد

 - يعرش دح هقمعل سيل /١١48٠01-  هعيسوتو ربقلا قيمعتب تدرو ةئسلا 114805 ربقلا

 لاوقأ - ١١8٠١١  قشلا نم لضفأ دحللا ه1 فيتم نفد خلا دا نحلل! 3

 - ةيعفاشلا لوق - 11١8137 - تيملا ربق دحلي نأ ةنسلا - ١١481١١ - قشلاو دحللا يف ءاهقفلا

 حجارلا لوقلا - ١1816  ؟هركي له .توباتلا يف نفدلا - ١١8184  ةيفنحلا لوق - ١11١417

 ١5أه6-



 - ؟هربق يف لجرلا لخدي نم 11411  ربقلا يف هتسم امو رانلا لاخدإ ةهارك - 11815 -

 1١١47١  ةيعفاشلا بهذم ١١819  ةلبانحلا بهذم  اهربق يف ةأرملا لخدي نم 74

 - هنفدو تيملا لاخدإل ربقلا لخدي نم ددع ١١47١  اهربق يف ةأرملا لخدي نم بيترت

 - ١١41٠8 - حجارلا لوقلا - 1١18784  ةيفنحلا بهذم ١١18177  ةيعفاشلا بهذم 7-7

 ربقلا رتس ١1١411  ربقلا يف ةأرملا لاخدإ ةيفيك - ١١875 - ربقلا يف تيملا لاخدإ ةيفيك

 ثيداحألا ةلالد - 1١1879 - ربقلا يف تيملا عضو دنع لاقي ام - 1١1878 - نفدلا دنع بوثب

 نآرقلا ةءارق - ١١871 ربقلا يف هعضو دعب تيملاب لَعفُي ام - ١14870  ةلأسملا هذه يف ةدراولا

 - نفدلا دعب ربقلا دنع حونلا - ١187  ربقلا ىلع ةديرج عضو 1١877  نفدلا ءانثأ

 ضعب لوق -أ  هنفد دعب تيملا نيقلت 87١١ه  نفدلا دعب ربقلا دنع فوقولا 5

 خيش لوق - ١1١4878 ةيعفاشلا ضعب لوق /١١1817   ةلبانحلا لوق - ب ١١875 - نيعباتلا

  هنم ذوعتلاو ربقلا باذع ١١84٠  هربق يف تيملا لاؤس - ١1١878 - ةيميت نبا مالسإلا

 - ربقلا باذعو ةعمجلا موي توملا ١١1847  ربقلا باذع بابسأ نم بونذلا 0١

 بيغلا رابخأ نم هميعنو ربقلا باذع ١١8144  هميعنو ربقلا باذع يف ءاج ام ضعب 2
 - هركيو بحتسيو ربقلا ءانب يف زوجي ام - ١1١845  ملسملا بيصي ربقلا باذع - 11845 -

 - ١١844 - روفحملا هبارت ردقب ربقلا عفر - ب ١١847 - ضرألا نم ربقلا عافترا رادقم -أ

 ١١861١ -ربقلا مينست -ه - ١١86٠ - ءاملاب ربقلا شر - د - ١1849  فرشملا ربقلا ةيوست - ج

 ط>- ١1١4865 -ربقلا ىلع ةباتككلا - ح- ١١8667 _ز- 885١١؟  هحيصجتو ربقلا ىلع ءانبلا -و-

 نع يهنلا - ١١805  روبقلا ىلع جرسلا ذاختا نع يهنلا - ١١80 -ربقلا ىلع ةمالعلا عضو -

 .روبقلا ىلع دجاسملا ذاختا يف ءاهقفلا لاوقأ - ١181  روبقلا ىلع دجاسملا ذاختا

 تيملا ىلع امهوحنو ةحاينلاو ءاكبلا : سداسلا ثحبملا

 ام لوقن الو بلقلا نزحيو نيعلا عمدت - ١١869  تيملا ىلع حابملا ءاكبلا 94

 ثيدح - ١1١451١ - لك يبنلا نبا ميهاربإ ةافو يف ةجام نبا ثيدح ١١1850 - برلا طخسي

 ميرحت ١١8517 هللا ىوقتو ربصلاب باصملا ةحيصن - 1١857 - ميهاربإ ةافو يف دواد يبأ

 - ١1858  يراخبلا ثيداحأ : ًالوأ  ةحاينلا نع يهنلا ثيداحأ - ١١854 - تيملا ىلع ةحاينلا

 تيملا - 114175  ةحاينلا يف ىرخأ ثيداحأ :ًاثلاث - ١1815 ةحاينلا يف ملسم ثيداحأ :ًايناث
 -1141/8 - روهمجلا لوق :ًالوأ  ثيداحألا هذهل يوونلا حرش - 1141//  هلهأ ءاكبب بذعي
 يراخبلا ثيداحأ - ١١1841 - عبارلا لوقلا - ١١84٠ - ثلاثلا لوقلا - ١١4174 - يناثلا لوقلا

 -/ا١اه6-



 لوقلا - 118487  يراخبلا ثيداحأل ينالقسعلا حرش - 1١184857 - هلهأ ءاكبب تيملا باذع يف

 لوقلا - 1١1885  ثلاثلا لوقلا - 1١148486 يناثلا لوقلا - ١١884 - يراخبلا يأر :لوألا

 - عباسلا لوقلا - 1١11١884 - سداسلا لوقلا - 1١1888 - سماخلا لوقلا - ١١841 عبارلا

 نيب عمجلاو قيفوتلا - ١١891١  هلهأ ءاكبب تيملا باذع يف نينمؤملا مأ ةشئاع يأر

 ءاكبب تيملا باذع ةلأسم يف ينالقسعلا رجح نبا رايتخا ١14847  اهريغ لوقو ةشئاع لوق

 ءاكبلا - ١١846  حجارلا لوقلا - 11845 ةلأسملا هذه يف ةيميت نبا رايتخا ١١48917  هلهأ

 قلحلا - ١١1491 - ةيلهاجلا ءاعدو بويجلا قشو دودخلا مطل - 11895 - تيملا هب بذعي يذلا

 ديوست 1١844-  لاعفألا هذه نع يهنلا ثيداحأ - ١١494 - رعشلا رشنو قزحلاو قلسلاو

 .كلذ وحنو سأرلا ىلع بارتلا رثن - ١14٠00 - تيملا ىلع بايثلا

 مهل عنصي امو تيملا لهأ ةيزعت : عباسلا ثحبملا
 :قيبلطم ىلإ كعبسلا ذه ميت «كحتلا جهنمو ديهمت 0١-

 تيملا لهأ ةيزعت :لوألا بلطملا

 - ةيزعتلا ةيعورشم - ١١4084 - ةيزعتلا نم ضرغلا - ١١1407  ةيزعتلا فيرعت -

 ةيزعتلا يف لاقي ام - 1١١14037 يّزعملا رجأ - ١1405 - تيملا لهأ يزعت نأ ةأرملل 7-6

 نسحأ 1١١941١  ةيزعتلا ىف ءاعدلا - ١١19.8 ةبحتسملا ةيزعتلا تارابع نم ١١9404

 ءريعلا لع تانفتلا نيس انهن قالو ةيزعتلا يف ةحفاصملا -11411 - هب ىّزعُي ام

 - اهل سولجلاو ةبيصملا دنع نزحلا راهظإ - 11415 - ًاضيأ ربصلا ىلع نيعي اممو - ١191

 ١١91١9 - ًاعيمج تيملا لهأل ةيزعتلا - 11413 - ةبيصملل هتئيه رّيغي باصملا 96

 :ًايناث - ١19419  ةلبانحلا دنع :ًالوأ اهتدمو ةيزعتلا تقو - 1١1918 - ةأرملا ةيزعت

 هركي- ١١977 - ةيكلاملا دنع : :ًاعبار - ١194171  ةيفنحلا دنع : :ًاثلاث - ١١917١  ةيعفاشلا دنع

 - ةبيصملا دنع سولجلا - 11474 - ؟زوجي له ةيزعتلل سولجلا - ١١477  ةيزعتلا راركت

 :الوأ ةيرعتلل سسولعيلا يف ءاهقفلا بهاذم - ١١147 ةبيصملا دنع سولجلا ناكم 76

 د ةيعفاسشلا تهدم: اقلاك 119906 ئاعحلا بهذ: اناث :ةيفلاملا يعهذم

 .ةيزعتلل سولجلا يف حجارلا - ١١478  ةيفنحلا بهذم :ًاعبار 94

 تيملا لهأل ماعطلا عنص : يناثلا بلطملا

 نوعنصي ال تيملا لهأ 11911 - تيملا لهأل ماعطلا نأشب ةنسلا يف درو ام

 - هام



 نم - "١1477  تيملا لهأل ماعطلا عنص يف ءاهقفلا لاوقأ - ١1487 مهل عنصُي لب ماعطلا
 تيملا لهأ نم ماعطلا عنص ةهارك ١١975  تيملا لهأل ماعطلا عنص بابحتسا يف مهلاوقأ
 لوق :ًاثلاث /١١97   ةيعفاشلا لوق :ًايناث - ١١475  ةيكلاملا لوق :الوأ - ١١9478  سانلل
 .ةيفنحلا لوق :ًاعبار - ١18478 - ةلبانحلا دنع ةهاركلا نم ءانثتسا ١١9748 - ةلبانحلا

 روبقلا ةرايز :نماثلا ثحبملا

 روبقلا ةرايز نع ًالوأ يهنلا ةلع - ١١14١  اهنع يهنلا دعب روبقلا ةرايز ةحابإ 8- 
 بابحتسا - ١١14145 - اهتيعورشم ةجرد ١١847  روبقلا ةرايز ةيعورشم ةمكح - ١١1447

 ءاسنلا يهن ثيداحأ ١١1445 - ؟ءاسنلل روبقلا ةرايز زوجت له ١١4146 - لاجرلل روبقلا ةرايز

 لوقلا - ١١4144  ةرايزلاب نذإلا ثداحأب ثيداحألا هذه ةقالع - ١١4141  روبقلا ةرايز نع

 ١١961١- - يناثلا ليلدلا - ١١46٠ - لوألا ليلدلا - ١١4544 - ءاسنلل ةرايزلا زوجت :لوألا

 ليلدلا - ١١464  سماخلا ليلدلا - ١١4617  عبارلا ليلدلا ١١467  ثلاثلا ليلدلا

 ليلدلا - ١1467 - لوألا ليلدلا  ءاسنلل روبقلا ةرايز ميرحت : يناثلا لوقلا - ١1466 - سداسلا
  سماخلا ليلدلا - 11484 - عبارلا ليلدلا - ١1١408  ثلاثلا ليلدلا - 11461 - يناثلا
 يف ليصفتلا  ثلاثلا لوقلا - ١١1477 - عباسلا ليلدلا - ١١1451١ - سداسلا ليلدلا
 بهذم :ًايناث ١١43784  ةيعفاشلا بهذم : ًالوأ  ةفلتخملا بهاذملا لاوقأ - ١١4717  ةلأسملا
 11951  ةيفنحلا بهذم :ًاعبار - ١1475  ةلبانحلا بهذم :ًاثلاث ١١476  ةيكلاملا
 لوقلا - ١1474 - ةيميت نبا مالسإلا خيش لوق :ًاسداس - ١١438 - ةيرهاظلا بهذم :ًاسماخ
 امو رئازلل بحتسي امو ةرايزلا بادآ - 1191/١ - روبقلا ةرايز دنع لاقي ام - 1١1937١  حجارلا

 روبقلا ىلع سولجلا هركي ١14177  روبقلا نيب يشملا ب نيلعنلا علخ -أ - ١19177 - هركي

 زوجي امو ربقلا نم رئازلا فقوم - ١١416 - ةربقملا يف سولجلا - 114175 - اهيلع ءاكتالا وأ

 لوق - 191١/ا/  ةلبانحلا لوق : ًالوأ - ربقلا دنع نآرقلا ةءارق - ١١415 زوجي ال امو هلعف هل
 ةيميت نبا لوق - ١١91/8 - ةيفنحلا

 هتوم دعب تيملا عفني ام : عباسلا ثحبملا

 1١١9401 - هتوم دعب هب عفتنيو هتايح يف تيملا هلمع ام_-٠948١١  ديهمت -52-6

 جحلا :ًاعبار - 1١14417 - تيملا نع يحلا ةقدص :ًاثلاث - ١11487 - تيملل يحلا ءاعد : : ًايناث

 ةالصلاو موصلا باوث :ًاسماخ - ١١446 - تيملا نيد ءاضق :ًاعبار - 11484 - تيملا نع

 ةيميت نبا لوق - /١١941 هيف يوونلا لوقو تيملا نع موصلا نيد ءاضق - 1١985 - تيملل
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 لعجيو برق نم يحلا هلعفي امب تيملا عافتنا - ١19484 تيملا نع موصلا نيد ءاضق .يف

 ةءارقلا باوث لوصو يف طورشلا 11484٠ تيملل نآرقلا ةءارق :ًاسداس - 11948 هل اهباوث

 تيملا عافتنا يف حجارلا لوقلا - ١1447 - ىرخألا ربلا لامعأ :ًاعباس - 11481 - تيملل

 .ضارتعالا اذه عفد - ١١444  هعفدو ضارتعا ١19497  يحلا لمعب

 قوقح نم اهب قلعتي امو تيملا ةكرت :يناثلا لصفلا

 :ثحابم ةتس ىلإ لصفلا| ذه ميسقت :ثحبلا جهنم - ١١19445  ديهمت -6

 ةكرتلا فيرعت :لوألا ثحبملا

 نم قوقحلا ربتعت له ١١499  ؟لاومأ عفانملا له - ١1١19494 - ةكرتلا ىنعم - 17

  فالخلا ذه يف حجارلا - ١0١١ - ةكرتلا ىنعم يف فالخلا بابسأ ١6٠١ - ؟ةكرتلا

 . ةكرتلا نم ربتعي اميف ةصالخلا - ١١١١  ةكرتلا يف لخدي ام

 ءافيتسالا يف اهبيت اهبيترت و ةعرتلاب ةفلسملا قرقحلا : يناثلا ثحبملا

 - قوقحلا هذهل هيلع قفتملا بيترتلا ١0٠١ه  ةكرتلاب ةقلعتملا قوقحلا 4

 زيهجتلا ميدقت : لوألا لوقلا - [- هنويد ىلع تيملا زيهجت ميدقت يف ءاهقفلا فالتخا 585

 ىلوألا ةلاحلا - ١٠٠١9 - ليصفتلا :ثلاثلا لوقلا - ١1٠0١8 - نيدلا ميدقت ب -١٠٠١ا/-

 ةجحلا ١1١١1  ةيناثلا ةلاحلا - ١501١  ةلاحلا هذه يف لوقلا اذهل ةجحلا 170١

 ركذ ميدقت ليلعت - ١7١١4 - نيدلاو زيهجتلا دعب ةيصولا - “١7017  ةيناثلا ةلاحلا يف مهلوقل

 -1١؟15١ - ةيصولا بيترت يف ةيفنحلا يأر ©١١١١  ميركلا نآرقلا يف نيدلا ىلع ةيصولا
 . ةيصولا دعب ثرإلا

 تيملا زيهجت لوألا قحلا :ثلاثلا ثحبملا

 ال ١١١١9 - فورعملاب نوكي زيهجتلا - ١70١8 - تيملا زيهجتب دوصقملا

 ىلع عورشملا ريغ قافنإلا - ١١١7١  تيملا لاح ةظحالم عم زيهجتلا يف ريتقت الو ريذبت

 ىلع نئادلا ضارتعا ١7١77  ةثرولا مزلي ال عورشملا ريغ قافنإلا - 17071 - زيهجتلا

 ةكرت نم ةأرملا زيهجت ١170154-72 هبيرق ةكرت نم تيملا زيهجت - 7” زيهجتلا يف فارسإلا

 بهذم :ًنلاق ٠7١  ةيعفاشلا بهذم :ًايناث - ١7١76 ةيفنحلا بهذم ل ايت

 نإف - ١7١784 هل لام الو تام نم - 17074  ةلبانحلا بهذم :ًاعبار - /١7071  ةيرفعجلا

 .لاملا تيب ىلع هزيهجت نإف هتقفن همزلت نم دجوي الو لام تيملل نكي مل
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 تيملا نويد يناثلا قحلا : عبارلا ثحبلا

 ٠- 7نيدلا فيرعت - ١17١1 - نيدو هللا نيد العباد  37*١17١ - دابعلا نويد عاونأ -

 * 9 03ةقلطملا نويدلاو ةينيعلا نويدلا - 85*١١ نيدو ةحصلا نيد المرض  ه١7١

 لاح نيدلا لحم الحياة  ١7١5 توم دعب نيدلا لحم المدين  ١١7 - روهمج يأر :ًالوأ
 ةيكلاملا - 8*١7١ - ةفينح يبأ يأر :ًايناث -  - 17١09دمحمو فسوي يبأ يأر - ١17١40-

 ةيعفاشلا يأر : : اثلاث - ٠4١ يأر : ًاعبار الحنابلة  47 ١7١ - ةكرتلاب نيدلا قلعت ١١87 -

 ةيلامب قلعتي نيدلا التركة  ١1١48 - ةئرولا ىلإ ةكرتلا لاقتنا يف نيدلا رثأ - ١7١48 - ًالوأ :

 بهذم الحنفية  55 ١7١ - يسخرسلا مامالا لوق ىلع ظحالي ام - ١1١417 - يبأو دمحم يأر

 فسوي - 48 ١1١ - بهذم نم صلختسي ام الحنفية  48 ١7١ ةرهز وبأ دمحم انذاتسأ هحجر ام

 بهذم نم الحنفية  ١1١0٠ - بهذم :ًايناث الشافعية  ١7١6١ - ةيكلاملا بهذم :ًاثلاث -
 بهذم :ًاعبار الحنابلة  ١7١98 حجارلا لوقلا - ١7١64 - يف فالتخالا جئاتن

 ةثرولا ىلإ ةنيدملا ةكرتلا لاقتنا - ١١١88 - وزنة ةكرتلا ءامن :الوأ التركة 

 كلملل ةبسنلاب 9." هال الحادث  ١7١64 - :ًاعبار الشفعة  ١7١68 فرصتلا :ًاسماخ

 بالتركة  ١7١٠0 - بهذم -أ الشافعية  ١7١051١ بهذم - ب المالكية   1١7١57-ج

 ةيفنحلا بهذم - ١7017 - نويدلا بيترت - ١7١514 - هللا نيد : الوأ - ١7١58 - لوألا لوقلا

  55لوقلا - ا الثالث  ١7١548 - عبارلا لوقلا - ١7١58 - لوقلا

 حجارلا - ١1١7١ - هللا نيدل ةبسنلاب حجارلا لوقلا ليصفت ١7١7/1 - نويد العباد  17١1/7

 نويد تافص تفلتخا اذإ العباد  ١1١7 لوألا طباضلا أ  محازتلا دنع نويدلا ءافيإ طباوض

 - ١7١74 - يناثلا طباضلا - ب ١7١18 نيدملا تومب لجؤملا نيدلا لحي :لوألا لوقلا

 -  - 11077تومب لحي ال لجؤملا نيدلا : يناثلا لوقلا المدين  ١707/7 - :ثلاثلا لوقلا

 طورشب توملاب نيدلا لجأ طوقس -  - 1٠١78قثوملا لجؤملا نيدلا لحي ال : عبارلا لوقلا

 تومب المدين   - 1٠0784لوقلا الراجح  ١7١8٠١ نئادلا تومب لجؤملا نيدلا لولح -

  0١ضرملا نيدو ةحصلا نيد - ١٠١87 - بهذم المالكية  ١7١87 ةيرهاظلا بهذم

 -  - 150854حجارلا لوقلا

 تيملا اياصو  ثلاثلا قحلا : سماخلا ثحبملا

 دعب ذيفنتلا - ١١١817  تيملا اياصو هيف ذفنت يذلا لاملا - 150١85 - ديهمت -6
 ميدقتب دوصقملا - ١89 - يقابلا ثلث يف ذيفنتلا ناك اذامل - ١1١١84 - نيدلا ءافيإو زيهجتلا
 ةفرعم ١7091  ثرالا ىلع ةيصولا ميدقت ىنعم يف حجارلا ل ثرإلا ىلع ةيصولا

 -١؟5هم-



 - لاملا نم نأ هج ب ىموشلا 0000 1 - مه ىنوملا 1 كو

 ا ١١٠١98  ةدلعتملا اياصولا ذيفنلت ١5097 - هب ىصوملا

 اهعاونأب ةمحازتملا اياصولا ذيفنت ةيفيك - ١51١١٠١  ةمحازتملا اياصولا عاونأ - ١7098 - اياصولا

 - ىلاعت هلل اياصولا تناك اذإ :ًايناث - ١7١0١١  دابعلل اياصولا تناك اذإ :ًالوأ  ةفلتخملا

 تناك اذإ : ًاعبار 3 "٠  ةفلتخم عاونأ نم يهو ىلاعت هلل اياصولا تناك اذإ :ًاثلاث

 ال ةيصعمب ةيصولا - ١151١١  ؟ةكرتلا ةمسقب ةيصولا ذفنت له ١7١١ 5  دابعللو هلل اياصولا

 ىتم - ١7١١١8 - ةيصولا ليدبت زوجي ال - ١71١١1 - ؟رارضلا ةيصو ذفنت له - 17005  ذفنت

 ؟هتيفيكو ةيصولا ليدبت زوجي

 (ثاريملا) ثرإلا  عبارلا قحلا : سداسلا ثحبملا

 - حالطصالا يف هملعو ثاريملاو ثرإلا - ١171١١  ةغللا يف ثاريملاو ثرإلا -6

 .ًابلطم رشع ةينامث ىلإ ثحبملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم ١

 ثاريملا ناكرأ :لوألا بلطملا

 . ثاريملا ناكرأ

 ثاريملا بابسأ :يناثلا بلطملا

 :ًايناث ١51١  ةبارقلا يأ ,محرلا :ًالوأ - ١7114  ةثالث ثاريملا بابسأ - ١11

 : يناثلا عونلا ١15114 - ةقاتعلا ءالو :لوألا عونلا - ١71177  ءالولا :ًاثلاث - ١5117 - حاكتلا

 - 117١17١  ةالاوملا ءالو ةروص ١7١19 - روهمجلا هب ذخأي ملو ةيفنحلا هب ذخأ ةالاوملا ءالو

 .اهيلع قفتملا ثاريملا بابسأ - ١7١7١  ةيفنحلاك ةالاوملا ءالوب ةيرفعجلا ذخأ

 0 طورش :ثلاثلا بلطملا

 توم - ١71١75 - ثروملا توم :لوألا طرشلا ”١71١77  ةثالث ثاريملا طورش 2-5

 ىمكحلا توملا ذافن خيرات - ١7١75 - ىمكحلا ا توم ١75١56 يقيقحلا ثروملا

 طرشلا - ١7١179 - ثراولا دوجو : يناثلا طرشلا ١؟7١؟8- يريدقتلا ثروملا توم - -١1١١777

 . ثراولا ثرإ ةهج ةفرعم :ثلاثلا

 35 نورس



 ثاريملا عناوم :عبارلا بلطملا

  ثرإلل هتيلهأ ثراولا بلسي عناملا - ١1171 - ثاريملا عناومب دوصقملا
 . عورف ةعبرأ ىلإ بلطملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم 7

 قرلا :لوألا عرفلا

 ؛قرلا ناك اذامل ١75١0  حالطصالا يف هفيرعت - ١7174  ةغللا يف هفيرعت - ١١1
 كلاروبلا وم افنان

 لتقلا : يناثلا عرفلا

  دمعلا ريغ لتقلا - ١7131  دمعلا لتقلا :الوأ - ثاريملا نم عناملا لتقلا 5

 - ١7154١  ةلبانحلا بهذم ١7184٠  ةيعفاشلا بهذم ١7174  ةيفنحلا بهذم
 . حجارلا لوقلا ١7١157  ةيرفعجلا بهذم ١1147  ةيكلاملا بهذم

 نيدلا فالتخا :ثلاثلا عرفلا

 ال أ  رفاكلاو ملسملا نيب نيدلا فالتخا 4١1١ه  نيدلا فالتخا عاونأ 465

 ةجح - ١7141 -رفاكلا نم ملسملا ثيروت يف لوق - ب ١7١47 -رفاكلاو ملسملا نيب ثراوت
 - ١7144  رفاكلا نم ملسملا ثرو نم ةجح ىلع درلا - ١7١44 -رفاكلا نم ملسملا ثرو نم
 ًادحأ ثري ال دترملا -أ  ةلبانحلا بهذم :ًالوأ - ١71١6١  دترملاو ملسملا نيب نيدلا فالتخا

 ةيعفاشلا بهذم :ًايناث - ١7167  دترملاك قيدنزلا - ١71١67  دحأ هثري ال دترملا - ١511
 دترا اذإ نيجوزلا نيب ثراوتلا - ١5١8 - ةيفنحلا بهذم :ًاثلاث - ١7١1584 - ثروي الو ثري ال -
 - نيملسملا ريغ نيب نيدلا فالتخا  6١7١ا  ىرخألا بهاذملا 17165  امهدحأ

 ةجح ١71١69  نيملسملا ريغ نيب نيدلا فالتخال ثراوتلا نم نيعناملا ةجح --4
 .نيملسملا ريغ نيب نيدلا فالتخا عم ثراوتلل نيزيجملا

 نيرادلا فالتخا : عبارلا عرفلا

 - ١7157 - نيرادلا فالتخاب دوصقملا - ١7151 - برحلا رادو مالسإلا راد 9
 رادو مالسإلا راد نيب نيرادلا فالتخا ١717  ثرإلا نم عنامك نيرادلا فالتخاب دوصقملا
 ةيفنحلا بهذم :ًالوأ  نيملسملا ريغ نيب ثرإلا نم عنام نيرادلا فالتخا ١7174  برحلا
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 لوقلا - ١71517  نيرادلا فالتخا يف روهمجلا لوق - 1١11١55 - ةيفنحلا ةجح - 1١7156

 يجارلا

 قاقحتسالا يف مهبيترتو ةكرتلل نيقحتسملا فانصأ : عبارلا بلطملا

 11117١- - ثرإلا قجب ةكرتلل نوقحتسملا ١71159 - ةكرتلل نوقحتسملا 4

 - هريغبو ثرإلا قحب ةكرتلل نيقحتسملا بيترت - ١777١ - ثرالا قح ريغب ةكرتلل نوقحتسملا

 بيترت -١؟1١/-- بتارم رشع هريغبو ثرإلا قحب ةكرتلل نيقحتسملا بتارم

 . نيقحتسملا بتارم يف ناركذي ال ناجوزلا - ١7114  ةيرفعجلا دنع ةكرتلل نيقحتسملا

 ضورفلا باحصأ ثاريم ةثرولا نم ىلوألا ةبترملا باحصأ : سماخلا بلطملا

 ضورفلا باحصأ  عرشلا يف ةردقملا ضورفلا - 171175 - ضورفلاب دوصقملا 6

 :ثحبلا جهنم - 171178 - يرفعجلا هقفلا يف ضورفلا باحصأ 1717/7 - ينسلا هقفلا يف

 :ًاعرف رشع دحأ ىلإ بلطملا اذه ميسقت

 جوزلا ثاريم : لوألا عرفلا

 - فصنلا جوزلل : ىلوألا ةلاحلا - 1714٠١  ثاريملا يف ناتلاح جوزلل 2-6

 1١17١141  ةيرفعجلا ةجح ١17١487  ؟ةيرفعجلا دنع فصنلا جوزلل نوكي ىتم- ١

 .عبرلا جوزلل :ةيناثلا ةلاحلا - ١5١184  روهمجلا ةجح

 ةجوزلا ثاريم :يناثلا عرفلا

 - عبرلا ةجوزلل : ىلوألا ةلاحلا - ١17185 - ثاريملا يف ةجوزلل ناتلاح 2-6

 ةظحالملا  ةجوزلا ثاريم ىلع تاظحالم - ١71١184 - نمثلا ةجوزلل :ةيناثلا ةلاحلا 717

 ةقلطملا ثيروت - ١1191١  ةثلاثلا ةظحالملا - ١1751١14٠  ةيناثلا ةظحالملا - ١1751889 - ىلوألا

 ثيروت طرش ١71١1437 - ثرت : يناثلا لوقلا - ب  ثرت ال :لوألا لوقلا - أ توملا ضرم يف

 - ١7194  ةلبانحلا بهذم :ًايناث ١71917  ةيفنحلا بهذم : ًالوأ توملا ضرم يف ةقلطملا

 .ةيرفعجلا بهذم :ًاعبار - ١7196 - ةيكلاملا بهذم : ثلاث

 بألا ثاريم :ثلاثلا عرفلا

 هل :ةيناثلا ةلاحلا - ١5١148 - سدسلا وهو طقف ضرفلا هل : ىنلوألا ةلاحلا 17
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 ثاريمام ٠٠ - ضحملا يف بيصعتلا هل :ةغلاشلا ةلاحلا 048 بيصعتلا عم ضرفلا

 .ةيرفعجلا دنع بألا

 مألا ثاريم : عبارلا عرفلا

 ١ تالاح ثالث مالل ١17707 - سدسلا اهل :ىلوألا ةلاحلا فرضاً  17708
 نيجوزلا دحأ ضرف دعب يقابلا ثلث اهل :ةثلاثلا.ةلاحلا  ثلثلا مألل : ةيناثلا ةلاحلا

 هذه يتروص يف روهمجلا يأر ىلع الحالة  ١77١08 - ةثلاثلا ةلاحلا يف سابع نبا يأر -

  5ةثلاثلا ةلاحلا يف نيريس نبا يأر /١77١1  روهمجلا ةجح - ١77١08 مألا ثاريم

 .ةيرفعجلا دنع

 ةيبلّصلا تنبلا ثاريم :سماخلا عرفلا

 ةلاحلا - ١57١١ - بيصعتلاب اهثرإ : ىلوألا ةلاحلا - ١77١١  اهثاريم يف صنلا 64
 - لوألا ليلدلا  ناثلثلا نيتنبلا بيصن نأ ىلع ةلدألا - ١١51١7 - رثكأف نيتنبلل ناثلثلا : ةيناثلا
 ليلدلا - 17717 - عبارلا ليلدلا ١7371١6  ثلاثلا ليلدلا - ١7715 - يناثلا ليلدلا
  فصنلا ةدحاولا تنبلل :ةثلاثلا ةلاحلا - ١5١518 - سداسلا ليلدلا 17717 سماخلا
 .ةيرفعجلا دنع ةيبلصلا تنبلا ثاريم 9849

 نبالا تنب ثاريم :سداسلا عرفلا

 ١ ثاريملا يف نبالا تنب تالاح - ١777١ - ةدحاولل فصنلا : ىلوألا ةلاحلا -

  275نيتنثالل ناثلثلا : ةيناثلا ةلاحلا فأكثر  ١777 بيصعتلاب ثرإلا :ةثلاثلا ةلاحلا -

  2-2264ىلوألا ةروصلا - بيصعتلا ةروص - ١7776 بيصعتلل ةيناثلا ةروصلا 1١7775

 سدسلا رثكأف ةدحاولل :ةعبارلا ةلاحلا - ١7777 نبالا تنب عم نبالا نبا تنب - ١7778 -
 اهل بصعملا دوجو مدع دنع نيتئبلاب اهطوقسو 276-9 - نيتيبلصلا نيتئبلاب اهطوقس

 نبالاب اهطوقس :ةسداسلا ةلاحلا - ١77١ ةجرد اهنم ىلعأ نبا ّنبا طقست كلذكو

 -  - 1777.ةيرفعجلا دنع نبالا تائب ثاريم َ

 1 حيحصلا ٌدحلا ثاريم : عباسلا عرفلا

 تالاح ١770  حيحصلا ريغ ّدجلا - ١574  حيحصلا دجلاب دوصقملا - 5
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 توبث ىلع ليلدلا - ١15775 - ثاريملا يف بألا تالاح هل :ًالوأ ثرإلا يف حيحصلا ّدجلا

 دجلا ةلاح  ١؟778- بألا عم ّدجلا اهيف فلتخي يتلا لئادبلا - ١7717 دجلل بألا تالاح

 بال وأ  ءاقشألا ةوخألا عم دجلا ةلاح ب ١179  مأل ةرخألا عم أ ةوخألا عم

 ليلدلا - ١5147 - لوألا ليلدلا - ١7741  ةوخألا بجحي ّدجلا :لوألا بهذملا 8

 ثيروت : يناثلا بهذملا - ١71714 - عبارلا ليلدلا - ١7745 - ثلاثلا ليلدلا - ١7747 يناثلا

 ثيروت ةيفيك - ١7744 - يناثلا هجولا - ١778417 - لوألا هجولا - ١5745 - دجلا عم ةوخألا

 ةيناثلا ةلاحلا - ١5461١ - ىلوألا ةلاحلا - ١576٠ لوألا لوقلا 4 - ةوخألا عم دجلا

 - ١؟46008  ةسماخلا ةلاحلا - ١74684  ةعبارلا ةلاحلا “١74617  ةثلاثلا ا

 ةلاحلا - ١7401  ىلوألا ةلاحلا - ١17465 - ةوخألا عم دجلا ثيروت ةيفيك يف يناثلا لوقلا

 لوألا لوقلا بسح هئاريم : ًالوأ_ ١١409 ةيردكألا ةلأسملا يف نجلا ثاريم - 11468 - ةيناثلا

 .ةيرفعجلا دنع دجلا ثاريم - ١1431١ - يناثلا لوقلا بسح هئاريم :ًايناث - ١74٠

 ةحيحصلا ةدجلا ثاريم : نماثلا عرفلا

 - ١15554 - سدسلا ةدجلا ثاريم - ١1745  ةحيحصلا ةدجلاب دوصقملا 5

 زوجي له ١14175 - ْنك ةهج ةيأ نم تادجلل سدسلا ١7456  تادجلا ثاريم سدسلا

 - تادج ثالث ثيروت زوجي : يلبنحلا ةمادق نبا لوق - 174717 - ؟نيتدج نم رثكأ ثيروت

 ةبارقلا تاذ بيصن - 1؟456 تنازل تا عم ةدحاوا هنزتلا كاد هذيلا تام 1

 - تيملا نم برقلاب تايواستملا تادجلا ثيروت - ١78417٠١  نيتبارقلا تاذ بيصنو ةدحاولا

 بيعت ثءألإ : ايناث - ١١4107 ىدعبلا بجحت ىبرقلا : : ًالوأ ةدجلا بجح دعاوق - 0

 -ب 1١17141/4- - ةيمأ ةدجلا تناك اذإ -1  بألاب ةدجلا بجحت له : ًاثلاث ١741077  ةدجلا

 ةدجلا ثاريم ١71411 - ؟ٌدجلاب ةدجلا بجحت له :ًاعبار 1١1418 - ةيوبأ ةدجلا تناك اذإ

 .ةيرفعلا دنع

 ةقيقشلا تخألا ثاريم : عساتلا عرفلا

 ةنسلا نم :ًايناث  ميركلا نآرقلا نم : ًالوأ  ةقيقشلا تخألا ثاريم يف ضوصنلا -

 - فصنلا اهل : ىلوألا ةلاحلا  ةقيقشلا تخألا ثاريم تالاح - ١١4174 ةرهطملا ةيوبنلا

 - قيقشلا خألاب بيصعتلا :ةثلاثلا ةلاحلا - ١544٠١  ناثلثلا نيتخألل : ةيناثلا ةلاحلا - ١١

 كارتشالاب اهثرإ : ةسماخلا ةلاحلا ١55/457 -ريغلا عم ةبصع نوكت نأ :ةغبارلا ةلاحلا 6١

 - ١74485 - مأل ةوخألا عم ءاقشألا ةوخألا كيرشت يف ءاهقفلا فالتخا ١71447  مأل ةوخألا عم
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 نيلئاقلا دنع مأل ةوخألا عم ءاقشألا ةوخألا كيرشت نا ١7480 - مهكيرشت نم نيعناملا ةجحو
 - نبالاب بجحت ا  ةقيقشلا تخألا بجح ١74485  ةنيعم تالاح يف هب لمعي ال هب

 دنع ةقيقشلا تخألا ثاريم - ١7444 - هيقفاومو ةفينح يبأ بهذم وهو دجلاب بجحت - 17
 ش .ةيرفجلا
 بأل تخألا ثاريم :رشاعلا عرفلا

 :ًايناث - ١744٠ - ميركلا نآرقلا نم :ًالوأ - بآل تخألا ثاريم يف صوصنلا - 64
 تخألا تالاح ١74417 - كلام مامإلا أطوم نم :ًاثلاث ١7491١ - ةفيرشلا ةيوبنلا ةنسلا نم
 نيتنثالل ناثلثلا اهل :ةيناثلا ةلاحلا ١7497 - فصنلا اهل : ىلوألا ةلاحلا  ثاريملا يف بأل
 بيصعتلا :ةعبارلا ةلاخلا ١54848 - رثكأ وأ دحاولل سدسلا :ةثلاثلا ةلاحلا - 11445 - رثكأف
 :ةسداسلا ةلاحلا - ١74917  تانبلا عم بيصعتلا :ةسماخلا ةلاحلا - ١7445 - بأل خألاب
 نبالاو بألاب بجحت : ًايناث ١7١448 - نيتقيقشلا نيتخألاب بجحت :الوأ - بآل تخأآلا بجح

 بجحت له :ًاعبار - ١76٠١ ةقيقشلا تحألابو قيقشلا خألاب بجحت :ًاثلاث ١١14949
 .ةيرفعجلا دنع بآل تخألا ثاريم - 1١716١0١ - ؟ٌدجلاب

 مأل تاوخألاو ةوخألا ثاريم :رشع يداحلا عرفلا

 : ىلوألا ةلاحلا - ١76٠04  ثرإلا يف مهتالاح ١76٠07  مهئيروت يف صنلا - 65
 :ةثلاثلا ةلاحلا - ١56٠05  رثكأف نينثالل ثلثلا :ةيناثلا ةلاحلا - ١56٠08  دحاولل سدسلا
 ةوخألا ثاريم - ١١6١8 - ةكرتشملا ةلأسملا يف مهثيروت - ١760177 - بألاو دلولاب مهبجح

 ضئارفلا يف لوعلا :رشع يناثلا عرفلا

 ىتم ١7611١ - ةلئاعلا ةضيرفلا ١761٠١  حالطصالاو ةغللا يف لوعلا ىنعم - 604
 ةجح ١76014  لوعلاب نيلئاقلا ةجح ١761  لوعلا يف مكحلا - 1١71617 ؟لوعلا نوكي
 - لوع اهيف يتلا لئاسملا لح ةيفيك - ١501 - حجارلا لوقلا - 11016 - لوعلل نيفلاخملا
 - ١761١4  لوعلا نيضفارلا يأر ىلع لحلا : :ًايناث - ١76117 - لوعلاب نيلئاقلا يأر ىلع : ًالوأ
 .ةيرفعجلا دنع لوعلا

 (ةيبسنلا ةبصعلا ثاريم) ةثرولا نم ةيناثلا ةبترملا باحصأ :سداسلا بلطملا

 اذه ميسقت :ثحبلا جهنم ١1617١ - ةيبسنلا ةبصعلا عاونأ - 11817١ - ديهمت -أ1
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 :عورف ةثالث ىلإ بلطملا

 هسفئب ةبصعلا :لوألا عرفلا

 - ١1014  ملسمو يراخبلا ثيدح :ًالوأ  مهثيروت ليلد - 17877 - هفيرعت 2 0

 يف فانصألا هذه بيترت - ١7675 - هسفنب ةبصعلا فانصأ ١١696 - يذمرتلا ثيدح :ًايناث

 :ًاثلاث ١7878  ةجردلاب ميدقتلا :ًايناث ١7978  ةهجلاب ميدقتلا : ًالوأ - 1١76717 - ثرإلا

 يف هسفنب ةبصعلا تالاح ١761 - يواستلاب ميسقتلا :اعبار - ١787٠  ةوقلاب ميدقتلا

 . ثاريملا

 لوألا طرشلا - ١7675  ريغلاب ةبصعلا طورش - ١7617  ريغلاب ةبصعلا فيرعت - ١١67

 رادقم ١78171 - ريغلاب ةبصع نرصي يتاللا ثانإلا - 1؟ها5 يناثلا طرشلا - 1768ه

 - ١١878 - هرادقم ىلعو ريغلاب ةبصعلا ثيروت ىلع ليلدلا - ١75674 - ريغلاب ةبصعلا ثاريم

 .ريغلاب ةبوصعلا ريثأت ىدم

 ريغلا عم ةبصعلا :ثلاثلا عرفلا

 هريغ عم ةبصعلاو هريغب ةبصعلا نيب قرفلا - ١1584١  ريغلا عم ةبصعلا فيرعت 26

 ىتم - ١180545 - ريغلا عم ةبصعلا ثاريم رادقم - ١7647  ةبوصعلا هذه ليلد - 176417

 ؟ريغلا عم ةبصع بأل تخألا نوكت

 (قتعلا - ةيببسلا ةبصعلا ثاريم) ةثرولا نم ةثلاثلا ةبترملا : عباسلا بلطملا

 بيترت - /١18041 - ةيببسلا ةبصعلا وه قتعملا - ١7645  ةيببسلا ةبصعلا ىنعم 9-6

 . هقيتع نم قتعملا ثيروت ليلعت - ١159048 - ثرإلا قاقحتسا يف قتعملا

 (قتعملا ةبصع ثاريم) ةثرولا نم ةعبارلا ةيترملا : نماثلا بلطملا

 - ١١981١ - ثرإلا يف قتعملا ةبصع بيترت - ١766٠  قتعملا ةبصعب دوصقملا 48

 . قيتعلا قتعم ثاريم - ١7687 - قيتعلا نم هيبأو قتعملا نبا ثاريم

 (درلا باحصأ ثاريم) ةثرولا نم ةسماخلا ةبترملا : عساتلا بلطملا

 يف فالتخالا ١76668  هباحصأو درلاب دوصقملا ١76884  ةرصاقلا ةضيرفلا - ١١6
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 ليلدلا لوألا لوقلا ةلدأ  78١ها/  درلاب ذخألا مدع :لوألا لوقلا ١7665 - درلاب ذخألا
  عبارلا ليلدلا ١565٠  ثلاثلا ليلدلا - 11684 - يناثلا ليلدلا - ١١568 - لوألا

 نبا لوق :ثلاثلا لوقلا - ١75077 - ضورفلا باحصأ عيمج ىلع دري : يناثلا لوقلا 9 ١

 ىلع دري «سابع نبا لوق : عبارلا لوقلا ١7977 - ضورفلا باحصأ ضعب ىلع دري «دوعسم
 نيجوزلا ىلع الإ عيمجلا ىلع دري : سماخلا لوقلا 176784 - ةثالث ىلع الإ ضورفلا باحصأ

 - يناثلا هجولا - ١5675 - لوألا هجولا هوجو نم سماخلا لوقلل ةجحلاو - - ١7656
 هجولا - ١7617١  سماخلا هجولا - ١7679 - عبارلا هجولا ١71974 - ثلاثلا هجولا - 67177
 درلا لئاسم لح ةيفيك - ١7617  حجارلا لوقلا 1١76177 - عباسلا هجولا ١761/١  سداسلا

 .ةيرفعجلا دنع درلا - - ١761/5

 (ماحرألا يوذ ثاريم) ةثرولا نم ةسداسلا ةبترملا :رشاعلا بلطملا

 ءاملع حالطصا ىف ماحرألا يوذب دوصقملا ١ ”؟هالك ماحرألا يوذب دوصقملا ١-_ "هاله

 :نيعرف ىلإ بلطملا ميسقت :ثحبلا جهنم  ١؟601لا/ - ثاريملا

 ماحرألا يوذ ثيروت يف ءاهقفلا فالتخا :لوألا عرفلا

 - ١768٠١ - نوثري ال :لوألا لوقلا - ١76174 - مهثيروت يف ءاهقفلا فالتخا 5-2
 ليلدلا - ١708 لوألا ليلدلا - ١5587 - لوألا لوقلا ةلدأ - ١7681١ - نوثري : يناثلا لوقلا
 - لوألا ليلدلا - ١8585 - يناثلا لوقلا ةلدأ - ١7686 - ثلاثلا ليلدلا - 11984 - يناثلا
 ليلدلا ١769٠  عبارلا ليلدلا - ١558  ثلاثلا ليلدلا - ١19088 - يناثلا ليلدلا 6417
  نماثلا ليلدلا - ١769  عباسلا ليلدلا - ١7697 - سداسلا ليلدلا - ١17641 - سماخلا
 . حجارلا لوقلا - ١1595 - رشاعلا ليلدلا - 19046 - عساتلا ليلدلا 94

 مهثيروت ةقيرطو ماحرألا يوذ فائصأ :يناثلا عرفلا

 - يناثلا فنصلا - 17698 - لوألا فنصلا - 176948 - ماحرألا يوذ فانصأ - 617
 عرفلا - 17037 - يناثلا عرفلا - ١707 - لوألا عرفلا - ١17501 - ثلاثلا فئصلا

 - يناثلا عرفلا ١7505 - لوألا عرفلا - ١75٠68 - عبارلا فنصلا ١7١4 - عبارلاو ثلاثلا
 عرفلا - ١151١  سماخلا عرفلا - ١750 - عبارلا عرفلا - ١15١08 ثلاثلا عرفلا 77
 - ١7517 - ماحرألا يوذ نم ًادحاو ثراولا ناك اذإ :ًالوأ  مهثيروت ةقيرط ١7511 - سداسلا
 17314  محرلا لهأ : ىلوألا ةفئاطلا - ١7517  دحاو نم رثكأ ماحرألا وذ ناك اذإ : ًايناث
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 يرهزلا هاور امب :ًالوأ - ١5515  ليزنتلا لهأ ةجح - ١7518 - ليزنتلا لهأ : ةيناثلا ةفئاطلا

 اهديؤي ليزنتلا ةقيرط نا :ًاثلاث - ١7518 - يلع نع ةيورم ليزنتلا ةقيرط نا :ًايناث ١1119

 دنع ماحرألا يوذ فانصأ - ١7570 - ليزنتلا لهأ ةقيرط ىلع ثيروتلا 98 - رظنلا

 ماحرألا ولوأ ناك اذإ ١1757 ماحرألا يوذ تاهج - ١7171 - ليزنتلا لهأ نم مهو ةلبانحلا

 نإ - 1151760 - مهلزانم تفلتخا نإ - 17153785 - مهلزانم توتسا نإ - 1١7577 - دحاو نم رثكأ

 ةيفيك - -/١75717 ةبارقلا لهأ : ةثلاثلا ةفئاطلا ١15575 - ةعامجب ماحرألا يوذ نم ةعامج ىلدأ

 : ىلوألا ةلاحلا - ١55798 - لوألا فنصلا ثيروت - ١75174 - ةبارقلا لهأ ةقيرط ىلع مهثيروت

 ةلاحلا - ١75731 - ةجردلا يف ءاوتسالا دنع :ةيناثلا ةلاحلا .١77 _ ةجردلا يف مهفالتخا

 يأراد 1 #75 ب فشوي يبأ يأر أ - ١7587 حجرملا مدع عم ةجردلا يف ءاوتسا :ةثلاثلا

 ثيروت - ١7515 - دمحم مامإلا ليلد - 71١ه  فسوي يبأ ليلد - ١7514 دمحم مامإلا

 : ةيناثلا ةلاحلا - ١778 - برقلا ةجرد يف مهفالتخا : ىلوألا ةلاحلا - ١797 يناثلا فنصلا

 حجرملا مدع عم برقلا يف ءاوتسالا :ةثلاثلا ةلاحلا ١7784  برقلا تاجرد يف مهؤاوتسا

 -1١1؟١541 - هب ىلدملا ةفص فالتخالا عم برقلا يف ءاوتسالا :ةعبارلا ةلاحلا 1١54٠-

 فنصلا ثيروت - ١7547 - ةجردلا يف ءاوتسالا عم ةبارقلا يف فالتخالا :ةسماخلا ةلاحلا

 :ةيناثلا ةلاحلا - ١754854 - برقلا ةجرد يف مهفالتخا : ىلوألا ةلاحلا - ١5547  ثلاعلا

 ةجرد يف ءاوتسالا :ةثلاثلا ةلاحلا - ١5546 _ ةبصعلا دلو ىلوألاف برقلا ةجرد يف ءاوتسالا

 ثيروت :ًالوأ - ١75417 - عبارلا فنصلا ثيروت - ١7545 - ةبارقلا يف ىوقألا ىلوألاف برقلا

 ةلاحلا - ١1519 - طقف دحاو دوجوملا : ىلوألا ةلاحلا ١15148 - عبارلا فنصلا نم لوألا عونلا

 ةروصلا - ١7561١ - ةيناثلا ةلاحلا نم ىلوألا ةروصلا - ١556٠ - دحاو نم رثكأ دوجو : ةيناثلا

 ثيروت :ايناث - “١7587  ةيناثلا ةلاحلا نم ةثلاثلا ةروصلا - ١7585 - ةيناثلا ةلاحلا نم ةيناثلا

 ١17588  طقف دحاو دوجوملا : ىلوألا ةلاحلا - 15564 عبارلا فنصلا نم يناثلا عونلا

 عم مهددعت :ةثلاثلا ةلاحلا - ١5565  ةجردلا يف مهفالتخا عم مهددعت :ةيناثلا ةلاحلا

 - ةبارقلا ةوق يف مهفالتخا : ىلوألا ةروصلا - 1561 ةبارقلا ةهجو ةجردلا يف مهداحتا

 - ةبصعلا دلو مدقي : يناثلا لوقلا - ١5588  ةبارق ىوقألا مدقي :لوألا لوقلا 4

 :ةيناثلا ةروصلا - ١51557 - يناثلا لوقلا ةجح - ١7551 - لوألا لوقلا ةجح -5

 عيمجلا ناك اذإ - ب ١5554  ةبصعلا دلول حيجرتلا - 1 ١7751  ةبارقلا ةوق يف مهداحتا

 ةبارقلاب فالتخالاو برقلاب داحتالا عم مهددعت :ةعبارلا ةلاحلا ١75556 خلا . . تابصع دالوأ

 طباوضو دعاوق - /١7551 - عبارلا فنصلا نم سماخلاو ثلاثلا عونلا ثيروت :اثلاث - ١5555

 يف ةدعاقلا - ١515598 - عبارلا فنصلا نم سداسلاو عبارلا عونلا ثيروت - 17554 - مهئيروت

 5 ف



 . ثرإلا تاهج ددعتب ماحرألا يوذ ثيروت - 1717١ - مهثيروت

 (ةالاوملا ىلوم) ةثرولا نم ةعباسلا ةبترملا :رشع *؛ع يداحلا بلطملا

 - 1١75177  ةالاوملا ءالوب اوذخأ ةيفنحلا ١7177 - «ةالاوملا ىلوم» ب دوصقملا 1
 .ةالاوملا ءالوب ثراوتلا خسن ىلإ روهمجلا بهذ

 (ريغلا ىلع بسنلاب هل ٌرقملا) ةثرولا نم ةيناثلا ةبترملا :رشع يناثلا بلطملا

 ثيروتلا يف فالتخالا ١ ؟5الك - هل ٌرقملا ثيروت طورش - ١7١6176 - هفيرعت 1/١)

 . ةيكلاملا بهذم - ١751/7 - رارقإلا اذهب

 (ةكرتلا  لاملا عيمجب هل ىصوملا) ةكرتلل نيقحتسملا نم ةعساتلا ةبترملا :رشع ثلاثلا بلطملا

  ١؟51/9 - ةيفنحلا بهذم :ًالوأ  ؟لاملا عيمج هل ىصوملا قحتسي ىتم 9-4
 لدي ام - ١7545  ةلبانحلا بهذم - ١7541١ - ةيكلاملا بهذم ١758٠ - ةيعفاشلا بهذم
 . يلبنحلا يقرخلا مامإلا مالك رهاظ هيلع

 (لاملا تيب) ةكرتلل نيقحتسملا نم ةرشاعلا ةبترملا» :رشع عبارلا بلطملا

 بهذم : 0 : الوأ  ةكرتلل لاملا تيب قاقحتسا فييكت - *١81
 . ةلبانحلا بهذم :ًاعبار - 17585 - ةيكلاملا بهذم :ًاعلاث ١7588 - ةيعفاشلا

 - نيببسب يأ نيفصوب صخشلا ثري له ١7588 - نيفصوب ثرإلاب دوصقملا 7 41/
 .ةلباتحلا بهذم - ١75591١ - يناثلا لوقلا - ١15590 - لوألا لوقلا 29-8

 ريدقتلاب ثرآلا :رشع سداسلا بلطملا

 ىلإ بلطملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم - ١5597 - ريدقتلاب ثرإلاب دوصقملا 775
 :عورف ةعبس

 لمحلا ثاريم :لوألا عرفلا

 هثروم توم تقو ًادوجوم نوكي نأ :لوألا طرشلا - ١5148 - لمحلا فيرعت -6
 - ١7594 - هئاريمل طرش توملا تقو همأ نطب يف دلولا دوجو - ١11917 - لمحلا ةدلم 5

 هاا



 : يناثلا طرشلا ١5549 -رهشأ ةتس هقح يف لمحلا ةدم رثكأف ىفوتملا ريغ نم لمحلا ناك نإ

 -171707 - ًايح هضعب جورخ :ًايناث - ١7701 - ًايح هتدالو تامالع - 177٠١ - ًايح دلوي نأ
 - ١71/١0 همأ ىلع ةيانجلاب ًاتيم هتدالو_ ١717٠١ 4 ةلبانحلا بهذم- ١7707 ةيفنحلا بهذم

 ةيكلاملا لوق - 17707 - ؟دلوي ىتح ةكرتلا ةمسق لمحلا عنمي له - ١7705  روهمجلا بهذم

 ام- ١7/1١ - ىلوألا ةلاحلا - ١717١١  لمحلا تالاح 4  ةيفنحلا لوق - - ١7708

 ةلاحلا - ١717/1١84  ةثلاثلا ةلاحلا - ١71/1١7  ةيناثلا ةلاحلا - ١771١7 - ىلوألا ةلاحلاب قحلي

 لوقلا أ يناثلاو لوألا لوقلا - ١171915 - لمحلل ةكرتلا نم فقوي ام رادقم - ١71/16 - ةعبارلا

 0 ثلاثلا لوقلا - ١7771177 - يناثلا لوقلا - ب لوألا

 فقوي ام :ًالوأ - ١77/77  ةكرتلا ةمسق ةق - ١71/7١ - حجارلا لوقلا - ١77٠١  سماخلا

 ةثلاثلا ةلاحلا - ١717775 - لمحلل ةيناثلا 1 ةلاحلا - لمحلل

 ةلاحلا ١77/77  ةثرولل ىطعُي ام :ًايناث - ١71775  لمحلل ةعبارلا ةلاحلا ١7776  لمحلل
 - ١11/٠ - ةثرولا نم ليفك ذخأ ١717/78 - ثراولل ةيناثلا ةلاحلا - ١7778 - ثراولل ىلوألا

 يناثلا لاثملا - 17777 - لمحلا ثاريم ىلع ةلثمألا ضعب ١7171 - لمحلا ةدالو دعب مكحلا

 . ةيرفعجلا دنع لمحلا ثاريم ١71770  عبارلا لاثملا ١774  ثلاثلا لاثملا ١177

 دوقفملا ثاريم : يناثلا عرفلا

 دوقفملا نم ثرإلا ١778  دوقفملا نم ثرإلا ١7171  دوقفملا فيرعت 2 5
 بهذم :ًالوأ - ١717/4٠ - ؟هئري نمو ًاتيم دوقفملا ريصي ىتم - ١77 - ًاتيم ربتعا وأ تام اذإ
 - ةيعفاشلا بهذم :ًايناث - 17747  هتومب مكحو ةدملا تضم اذإ - 17174١ - ةيفنحلا

 عونلا - ١77/485  ةيكلاملا بهذم :اثلاث م ١177/47  هئري نمو هتومب مكحلا رودص -م 1743

 - ١17145  رفكلا راد يف دوقفملا : يناثلا عونلا - ١7748 - مالسإلا راد يف دوقفملا :لوألا

 نيب لاتق يف دوقفملا :عبارلا عونلا - ١7747 - نيملسملا نيب لاتق يف دوقفملا :ثلاثلا عونلا

 - دوقفملل ىلوألا ةلاحلا - 1717/49  ةلبانحلا بهذم :ًاعبار ١717/44  رافكلاو نيملسملا

 بهذم :ًاسماخ ١717/67 - نيتلاحلا يف هثاريم ١178١  دوقفملل ةيناثلا ةلاحلا 7-6
 ةريغ نما دوقمتلا ثرإ - ١77/84 - هتومب مكحلا دعب ايح دوقفملا روهظ - 1١ا/ه7 - ةيرفعجلا

 - ًايح رهظ اذإ :الوأ - ١71765  هلاح فاشكنا دعب دوقفملل فوقوملا لاملا مكح ١11/66

 - ١؟الهو  ًامكح هتوم تبث اذإ :ًاثلاث - ١7784 - ةئيبلاب ةقيقح هتوم تبث اذإ :ًايناث - ١١7617
 .رخآ لاثم - ١7751١ - لوألا لاثملا - ١775٠  ثراولل ىطعي امو دوقفملل فقوي ام ةفرعم
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 ملسملا ريسألا ثاريم :ثلاثلا عرفلا

 - ريسألا ثرإ يف بيسملا نب ديعس لوق ١17175 - ثرإلا يف ريسألا مكح 2-25

 . هدادترا ريسألا ةثرو ءاعدأ 01

 لكشملا ىثتخلا ثاريم : عبارلا عرفلا

 ةروكذلا تامالع ١177517 - لكشملا ريغ ىثنخلا - 17755 - ىثنخلا فيرعت 9-8-6

 لاثم 1717/7/٠١ - هريغ نم ىثنخلا ثاريم ١71759  لكشملا ىئثنخلا - ١١17/54  ةثونألا وأ
 .لكشملا ىثنخلا ثيروت ىلع

 مهوحنو ىلتقلاو ىقرغلا ثاريم : سماخلا عرفلا

 - مهثيروت يف ءاهقفلا فالتخا ١77177  مهوحنو ىقرغلا ثاريمب دوصقملا
 لوألا ليلدلا -أ لوألا لوقلا ةلدأ - ١717174 - ضعب نم مهضعب ثري : : لوألا لوقلا ١1/8

 5 فو ًاضعب مهضعب ثري ال : يناثلا لوقلا - ١7775 - يناثلا 0 باا1االاله
 ليلدلا - ج ١517/8 - يناثلا ليلدلا - ب ١77/4 - لوألا ليلدلا -أ - يناثلا لوقلا ةلدأ
 لوقلا ىلع مهئثيروت ةيفيك - ١781 - لوألا لوقلا ىلع مهئيروت ةيفيك - ١778١ - ثلاثلا
 . يناثلا

 ناعللا دلو ثاريم : سداسلا عرفلا

 ليلد ١71784 - سكعلابو همأ ثري ناعللا دلو ١71717  ناعللا دلوب دوصقملا -5
 ناعللا دلول له ١717/85  ناعللا دلو ثاريم يف ءاهقفلا لاوقأ - ١7786 - امهنيب ثراوتلا توبث
 .ةيرفعجلا دنع ناعللا دلو ثاريم - /١71741 - ؟ةبصع

 ىنزلا دلو ثاريم : عباسلا عرفلا

 - ىنزلا دلو - ١77840  ىنزلا دلو ثاريم - 177/89 - ىنزلا دلو فيرعت -2-4
 .روهمجلا دنع ىنزلا دلو ثاريم ١71787 ناعللا دلو نع ىنزلا دلو هيف فلتخي ام - 0١

 ثا اريملا يف ف نامرحلاو بجحلا : رشع عباسلا بلطملا

 - ١71746 - مورحملاو نامرحلا فيرعت ١71744  نامرحلاو بجحلا فيرعت - 81
 - نامرحلا بجح :ًالوأ 177417 - بجحلا عاونأ - ١717845 - نامرحلاو بجحلا نيب قرفلا

 لمع



 - بجحلل ةبسنلاب ضورفلا باحصأ لاوحأ 171/48  ناصقنلا بجح :ًايناث 4

 .بجحلل ةبسنلاب تابصعلا لاوحأ 8

 ثاريملا لئاسم لح ةقيرط :رشع نماثلا بلطملا

 :عورف ةثالث ىلإ بلطملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم 0١- تمهيد  ١1807-

 اهحيحصتو لئاسملا لوصأ :لوألا عرفلا

  ؟ةلأسملا لوصأ جرختسن فيك ١718١04- - لئاسملا لوصأب دوصقملا 9-8

 8 مهسفنأب ةبصع ةثرولا :ةيناثلا ةلاحلا ١78٠5  دحاو ثراولا : ىلوألا ةلاحلا 8

 ةلاحلا - ١7809  ةعبارلا ةلاحلا - ١78٠08 - ريغلاب ةبصع ةثرولا :ةثلاثلا ةلاحلا 87

 ةدعاقلا - ١781١ - ةسداسلا ةلاحلا - 178٠١ - ضرف بحاص نم رثكأ عم بصاع : ةسماخلا

 ضورفلا روسك تاماقم : ةيناثلا ةدعاقلا - ١781١7 - ةلثامتم ضورفلا روسك تاماقم : ىلوألا

 ةدعاقلا - ١78115 - قفاوت ضورفلا روسك تاماقم نيب :ةثلاثلا ةدعاقلا - ١7181  ةلخادتم

 - ضرف وذ اهيف يتلا لئاسملا لوصأ - ١17816 - نيابت ضورفلا روسك تاماقم نيب :ةعبارلا

 ١17414- - ةيثرإلا لئاسملا حيحصت ةقيرط - ١741١ - ةيثرإلا لئاسملا حيحصت - ١65

 رخآ لاثم ١7817١ - يناثلا لصألل لاثم - ١787١ - يناثلا لصألا - ١7815 - لوألا لصألا

 ةيثرإ ةلأسمل -أ - ثلاثلا لصألل لاثم - ١7877  ثلاثلا لصألا - ١7877 - يناثلا لصألل

 لصألا ١78768  ةلئاع ريغ ةلداع ةلأسمل - ب  ثلاثلا لصألل رخآ لاثم - ١78785 - ةلئاع

 لصألل لاثم - ١171878 - سماخلا لصألا - 17837177 - عبارلا لصألل لاثم - ١175875 - عبارلا

 لصألا - ١7871 - سداسلا لصألل لاثم - ١78٠  سداسلا لصألا - ١78789 - سماخلا

 . عباسلا لصألل لاثم - ١11877 - عباسلا

 جراختلا :يناثلا عرفلا

 عونلا - 1785 - جراختلا عاونأ - 178178  هتيعورشم 1148174  هفيرعت - ١837#

 لاثم - /:#١1781 - ةكرتلا نم ءيش لدبلا : ىلوألا ةروصلا -أ  ةئرولا لك عم جراختلا :لوألا

 نم ةيناثلا ةروصلا - ب - ١1784٠  رخآ لاثم - ١788  رخآ لاثم - ١788 - ىلوألا ةروصلل

 - ةثلاثلا ةلاحلا - ١78847  ةيناثلا ةلاحلا - ١7847 - ىلوألا ةلاحلا - ١5841١ - لوألا عرفلا

 . ةثرولا ضعب عم جراختلا : يناثلا عونلا 4
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 - ىلوألا ةلاحلا - ١718417  تاخسانملا لح ةقيرط ١18457  اهفيرعت 5-6

 ةيناثلا نيتلاحلا يف ّلحلا ةقيرط ١786٠ - ةثلاثلا ةلاحلا - ١1844  ةيناثلا ةلاحلا 9-4
 ةروصلل ةخسانملا لودج :ًالوأ ١17867 اهل لودج لمعب ةخسانملا لح - ١786١ - ةثلاثلاو
 لودجل حيضوتو حرش - ١78654 - ىلوألا وصلا  ةخسانملا لودج ١7١867 - ىلوألا

 لح حرش 758١م5 ةيناثلا ةروصلل ةخسانملا لودج ١5866 ىلوألا ةروصلل ةخسانملا

 ةخسانملا لح حرش ١7864 ةثلاثلا ةروصلل ةخسانملا لودج - 178617  ةروكذملا ةخسانملا

 هتيب لهأو هدالوأو ِةلك يبنلا جاوزأ يف :ةمتاخلا

 :لوصف ةسمخ ىلإ ةمتاخلا هذه ميسقت :ثحبلا جهنم - 40١- تمهيد  ١1857

 هجاوزأو هجاوز يف ِةِكَي يبنلا صئاصخ :لوألا لصفلا

 لصفلا اذه يف هصئاصخ نم ثحبي ام ١78514  هصئاصخ ةفرعم ىلإ ةجاحلا 7

 :ثحابم ةعبس ىلإ لصفلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم - 11856 -

 تاجوز عبرأ نم رثكأب كك هجاوز ىلوألا ةصيصخلا :لوألا ثحبملا

 1١17454  ةصيصخلا هذه ةمكح ١748517 - ةصيصخلا هذه ىلع ليلدلا 65

 - عبارلا هجولا - ١74817١ - ثلاثلا هجولا - ١7417١ - يناثلا هجولا - 11859 - لوألا هجولا

 - يناثلا درلا - 17874 - مهضارتعا ىلع لوألا درلا - ١14177  هعفدو ضارتعا - 81

 . عبارلا درلا ١78375  ثلاثلا درلا 6

 دوهش الو يلو نودب هلي هجاوز ةيناثلا ةصيصخلا : يناثلا ثحبملا

 يلو الب هجاوز يف مهلاوقأ نم - ١74174 - يلو الب هجاوز يف ءاهقفلا لاوقأ نم - 8117
 . ةصيصخلا هذه ريربتو ليلعت - ١781/4 - دوهش الو

 رهم نودب ِِلَي هجاوز ةثلاثلا ةصيصخلا :ثلاثلا ثحبملا

 .رهملا ةهج نم ِخكَك هب صتخا ام - ١1788١ - جاوزلا دقع ماكحأ نم رهملا

 هه



 رهم الو دقع الب هجاوز ةعبارلا ةصيصخلا : عبارلا ثحبملا

 .ةصيصخلا هذه ليلد ->-847

 ةرفاكلاب هجاوز مدع ةسماخلا ةصيصخلا : سماخلا ثحبملا

 .ةصيصخلا هذه ليلد - ١7887

 هجاوزأ رييخت ةسداسلا ةصيصخلا : سداسلا ثحبملا

 ام - ١7885 - رييختلا يتيآ يف نيرسفملا لاوقأ - ١784 - رييختلاب دوصقملا 4

 رييختلا ناك له ١18484 - هباوجو لاؤس - /١781 - رييختلا يتيآ يف ةيوبنلا ةنسلا يف ءاج

 هل هجاوزأ هب ىلاعت هللا افاك ام - ١1784٠ - ريبختلا ةلأسم يف ةصالخلا - 1788 - ؟ًابجاو

 .ةيآلا هذه خسن ىلع لد ام - 17897  ةيآلا هذه مكح خسن 6١-

 هجاوزأ نيب مسقلا بوجو مدع ةعباسلا ةصيصخلا : عباسلا ثحبملا

 لاؤس ١1846  ةصيصخلا هذه ىلع ليلدلا - ١118484  تاجوزلا نيب مسقلا 841

 يف ةمكحلا - 178917/- #تلزع نمم تيغتبا نمو : ىلاعت هلوق ىنعم نم - ١7845  هباوجو

 . ةصيصخلا هذه

 نهلضفو نهصئاصخ نايبو هلك يبنلا جاوزأب فيرعتلا :يناثلا لصفلا

 :نيثحبم ىلإ لصفلا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت -84

 لَك يبنلا جاوزأب فيرعتلا :لوألا ثحبملا

 : ًابلطم رشع دحأ ىلإ ثحبملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنم - 171400 - ديهمت -8

 دليوخ تنب ةجيدخ ةديسلا :لوألا بلطملا

 ةجيدخ ةراجتب ةثعبلا لبق 4ك يبنلا جورخ - ١74٠017  اهموق يف اهتناكمو اهبسن ١- 

 اهلضف - ١7405 - جاوزلا اذه ىف ةمكحلا - ٠79١ه  ةجيدخ ةديسلاب جاوزلا - ١15404

 .اهتافو ١17404 - اهلضف يف يراخبلا ثيداحأ - ١740177 - مالسإلا يف اهتلزنمو

 ل مه""لك



 ةعمز تنب ةدوس ةديسلا : يناثلا بلطملا

 رابخأ نم ١7941١  ىلوألا اهتريس نم ١79431٠١  ةجيدخ دعب اهب جاوزلا 48
 يبنلاب جاوزلا نع اهعنمت ببس ١7417 جاوزلا اذه ةمكح ١7917 لكك هللا لوسرب اهجاوز

 . الوأ لك

 قيدصلا ركب يبأ تنب ةشئاع ةديسلا :ثلاثلا بلطملا

 اهتناكم - ١11415  اهتافوو اهجاوزو اهداليم خيرات - ١79418  اهجاوزب ريشبتلا 94

 اهمرك نم ةذبن - ١791/8 - ةشئاع لئاضف يف ثيداحأ - ١79117 - هِي هللا لوسر دنعو مالسإلا يف

 .اهنع هللا يضر ةشئاع ةءاربو كفإلا ثيدح 1١1919  اهدهزو

 باطخلا نب رمع تنب ةصفح ةديسلا : عبارلا بلطملا

   -5اهتافوو اهجاوز خيرات - ١79371١ جاوزلا اذه يف ةمكحلا .

 ةميزخ تنب بئيز ةديسلا : سماخلا بلطملا

 . جاوزلا اذه يف ةمكحلا ١79377  اهتافوو اهجاوز خيراتو اهبسن -85

 ظ ةملس مأ ةديسلا :سداسلا بلطملا

 - كك هللا لوسرب اهجاوز ةصق ١747٠6 - مالسإلا يف اهتقباسبو اهب فيرعتلا 9-184

 .اهتافو - ١7943717  جاوزلا اذه يف ةمكحلا 75

 ةبيبح مأ ةديسلا :عباسلا بلطملا

 .اهب جاوزلا ةمكحو اهلضف -2

 ثراحلا تنب ةيريوج :نماثلا بلطملا

 .ةيريوج هلي هللا لوسر اهامسف ةرب اهمسا ناك - 17470  اهجاوز ةمكح 2-48

 ةيلالهلا ثراحلا تنب ةنوميم :عساتلا بلطملا

 .ةنوميمب مالسلا هيلع هجيوزت ةصق ١

 يبح تنب ةيفص ةديسلا :رشاعلا بلطملا

 ل ةالال



 . يبح تنب ةيفصب مالسلا هيلع هجاوز ةصق 7

 شحج تنب بنئيز ةديسلا :رشع يداحلا بلطملا

 جاوز - ١78178  ديز نم بنيز قالط ١7944 - ةثراح نب ديزب ًالوأ اهجاوز - 747١م

 اهدرو نيلطبملا تاءارتفا - -/١784737 جاوزلا اذه يف ةمكحلا ١78475 - بنيزب كك هللا لوسر

 .جاوزلا اذه نم ضرغلا نايب درلا هجوأ نم - 1794

 لك يبنلا جاوزأ صئاصخو لضف : يناثلا ثحبملا

 :نيبلطم ىلإ ثحبملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت 9-4

 لكك يبنلا جاوزأ لضف :لوألا بلطملا

 نيرسفملا لاوقأ ١14547 - نهلضف ىلع ليلدلا ١7441١ - نهلضفب دوصقملا

 .ليضفتلا ةيأ ىف

 4# يبنلا جاوزأ صئاصخ : يناثلا بلطملا

 :عورف ةعبرأ ىلإ بلطملا اذه ميسقت :ثحبلا جهنمو ديهمت - 841

 «نينمؤملا تاهمأ نهنأ» كب يبنلا جاوزأل ةصيصخلا :لوألا عرفلا

 - ةصيصخلا هذهب تادوصقملا جاوزألا - ١74468 - ةصيصخلا هذه ليلد 9-4

 .نينمؤملا تاهمأب حدقلا ميرحت - ١79417 - ةصيصخلا هذهب انيقي تالومشملا 5

 «هدعب نم نهحاكن ميرحت» ِةلَك يبنلا جاوزأل ةيناثلا ةصيصخلا : يناثلا عرفلا

 دعب هجاوزأ نيقب له هي يبنلا جاوزأ - ١14549  ةصيصخلا هذه .ىلع ليلدلا 4

 ؟هتوم

 «مالسلا هيلع يبنلا تويب يف نكسلاب صاصتخا» لِي يبنلا جاوزأل ةثلاثلا ةصيصخلا : ثلاثلا عرفلا

 - هتلالدو عوضوملا يف يراخبلا ثيدح ١794681١ - صاصتخالا اذه فييكت 9-6

 - عوضوملا يف يراخبلا مامإلا يأر ١7467  ملسم مامإلا ًاضيأ هجرخأ ثيدحلا 9

 . حجارلا لوقلا - ١7468 - ةلأسملا هذه يف ءافولا ءافو بحاص لوق -. 64

 مه“



 «باوثلاو باقعلا ةفعاضم» ِةيكَي يبنلا جاوزأل ةعبارلا ةصيصخلا : عبارلا عرفلا

 يف ةصالخلا - 11464 - ليلدلا اذه حرش - /١1961 - ةصيصخلا هذه ليلد .52575
 . باوثلا ةفعاضم ١794689  ةصيصخلا هذه ليلد

 لك هدالوأب فيرعتلا :ثلاثلا لصفلا

 هللا دبعو مساقلا - 11457 كك هدالوأ ءامسأ ١78451١ لك هدالوأب دوصقملا
 - ميهاربإ ةافو موي سمشلا فوسك ١71976 - ميهاربإ ةافو - ١79554 - ميهاربإ - - 1١1951

 ةديسلا ١7474 - موثلك مأ ةديسلا - ١1454 - ةيقر ةديسلا ١794717 - بنيز ةديسلا “5
 .اهلضف ىف ةيوبنلا ةئسلا ىف ءاج ام - 178177١  ةمطاف

 مهلضف نايبو تيبلا لهأ :.عبارلا لصفلا ٠ - ١

 لهأ يف نآرقلا صن - 178177  (مالسلا هيلع يبنلا تيب) تيبلا لهأ مه نم

 - ١79104 لوألا لوقلا - تيبلا لهأ ةيأ يف نيرسفملا لاوقأ - ١1917  تيبلا

 مامإلا حيجرت /١7917  - عبارلا لوقلا - ١179175 - ثلاثلا لوقلا - ١719176 - يناثلا لوقلا

 - ١1791784 - تيبلا لهأب دارملا يف يسولآلا حيجرت - ١79174 - تيبلا لهأب دارملا يف يزارلا

 - تيبلا لهأ يف هجاوزأ لوخد ىلع ليلدلا - ١74148٠ - تيبلا لهأب دارملا يف حجارلا لوقلا

 ثيدح هيلع لدي ام - 11987 - تيبلا لهأ يف هجاوزأ لوخد ىلع ًاضيأ ليلدلا نمو 7-0

 لديدل ءابكلا كينغ بد -1١1987 تيبلا لهأ موهفم يف هيف نيروكذملا لوخد - أ ءاسكلا

 - ١79486 - تيبلا لهأب دارملا يف ةصالخلا - ١74884 - تيبلا لهأ نم جاوزألا جارخإ ىلع

 يلعب فيرعتلا - 194217 - ةمطاف لضفو لي يننلا جاوزأ لضف - 11483 - تيبلا لهأ لضف

 : ايناث - ١714898  ملسمو يراخبلا ثيدح :ًالوأ  هلئاضفو يلع لضف ١71444 - هنع هللا يضر

 يضر يلع نب نسحلا - 17441 - يذمرتلا ثيدح ١744٠ - ملسمو يراخبلل رخآ ثيدح

 - امهنع هللا يضر يلع نب نيسحلا ١74817 - هبقانمو نسحلا لئاضف ١19957 - امهنع هللا

 .هبقانمو هلئاضف - 4

 هتيب يف ِِكَي يبنلا : سماخلا لصفلا

 هتيب يف مالسلا هيلع يبنلا عنصي ناك ام ١71445 - «ميظع قلخ ىلعل كنإوإ» 6
 قالخأ ضعبل ةشئاع فصو - ١714944 - «يلهأل مكريخ انأو هلهأل مكريخ مكريخ» - - ١1949137
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 داهجلا يف الإ ًادحأ برضي مل 100٠١  فأ همداخل لاق ام - 17444 - مالسلا هيلع يبنلا
 - 0٠:١ 5  هتيب يف هماعط #١0٠0  رسيألا هرايتخا ١٠٠17  راغصلاب هتمحر ٠١٠0٠0١

 هشارف - ١005  ةجيدخ تاقيدص ىلإ هؤادهإ ٠0١ه  ًادوقفم فلكتي الو ًادوجوم دري ال
 ةالص ١7:٠9 - هتيب يف عوطتلا ةالص ١70١08  همون دنع هلوقي ناك أم - 170٠٠31 - هتيب يف

8059٠ - 



 مارا ورداصملا

 بتكو ميركلا نآرقلا :ًالوأ

 هتادرفم يناعمو هريسفت

 . ميركلا نآرقلا ١-

 ةنس ىفوتملا صاصجلاب روهشملا يزارلا يلع نب دمحأ ركب يبأ مامإلل - نارقلا ماكحأ -؟
 .ه١#7"ه ةئس ةناتسالاب ةيلعلا ةفالخلا راد ىف ةيمالسإلا فاقوألا ةعبطم  هاثا/٠

 يكلاملا يبرعلا نباب فورعملا دمحم نب هللادبع نب دمحم ركب يبأ يضاقلل  نارقلا ماكحأ
 راد  ه175١ ةنس ىلوألا ةعبطلا - يواجبلا دمحم يلع قيقحت - هه47 ةنس ىفوتملا
 . هاكرشو يبلحلا يبابلا ىسيع اهبحاصل ةرهاقلاب ةيبرعلا بتكلا ءايحإ

 بوقعي نب دمحم نيدلا دجم فيلأت .زيزعلا باتكلا فئاطل يف زبيمتلا يوذ رئاصب -:5
 .اه5 : ةرهاقلا ,راجنلا يلع دمحم ذاتسألا قيقحت هم١١/ ةئس ىفوتملا يدابأزوريفلا

 8 يبرعلا باتكلا راد رشانلا - يسفنلا دومحم نب دمحأ نب هللادبع مامإلل , يفسنلا ريسفت 5

 .نانبل - توريب

 ةرهاقلاب ةيرصملا ةيهبلا ةعبطملا ه0 ةنس ىفوتملا «يزارلا رخفلا مامإلل ءريبكلا ريسفتلا 1
 ش .ها18ها/ ةنس

 دمحم ىفطصم ةعبطم «ها/ا/4 ةنس ىفوتملا ريثك نب ليعامسإ مامإلل «ميظعلا نارقلا ريسفت -
 .ه65١ ةنس ةرهاقلاب

 راد  ةيناثلا ةعبطلا اضر ديشر دمحم فيلأت ءرانملا ريسفتب ريهشلا ميكحلا ناآرقلا ريسفت 4
 .نانبل - توريب  رشنلاو ةعابطلل ةفرعملا

 ,ةثلاثلا ةعبطلا « يبطرقلا يراصنألا دمحأ نب دمحم هللا دبع يبأل ,نارقلا ماكحأل عماجلا ا

 يبأ ةمالعلا دادغب يتفم فيلأت «يناثملا عبسلاو ميظعلا نآرقلا ريسفت يف يناعملا حور ٠

 هع



 ةرادإ عبط ءه٠11١ ةنس ىفوتملا يدادغبلا يسولآلا دومحم ديسلا نيدلا باهش لضفلا

 .رصمب ةيرينملا ةعابطلا
 ١ ةنس «ةرهاقلا ةعبطم - نسح نسح قيدص ديسلل «نآرقلا دصاقم يف نايبلا حتف ١158م.

 دومحم هللا داج فيلأت ليوأتلا هدجو يف ليواقألا نويعو ليزنتلا ضماوغ قئاقح نع فاشكلا 7

 . ىبرعلا باتكلا راد رشانلا لطهه 74 ةئس ىفوتملا يرشخمزلا رمع نبا

 بغارلاب فورعملا دمحم نب نيسحلا مساقلا يبأ فيلأت ,نارقلا بيرغ يف تادرفملا ١

 .هم1٠ ةنس ىفوتملا يناهفصألا

 هتادرفم يناعمو ههقفو ثيدحلا بتك :اينا

 دمحم نب دمحأ نيدلا باهش سابعلا يأ فيلأت - يراخبلا حيحص حرشل يراسلا داشرإ ١5

 .ه85١7١ ةنس رصمب ةيريمألا ةعبطملا - ه9177 ةنس ىفوتملا ينالطسقلا

 دمحأ نب دومحم دمحم ىبأ نيدلا ردب مامإلا خيشلل يراخبلا حيحص حرش ىراقلا ةلمع 1١6-

 .نانبل - توريب - ىبرعلا ثارتلا ءايحإ راد  ه4ه88 ةنس ىفوتملا ينيعلا

 ينالقسعلا رجح نب يلع نب دمحأ ظفاحلا مامإلل ,يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف 5

 .ةرهاقلاب ةيفلسلا ةعبطملا - ه48817 ةنس ىفوتملا

 . ةرهاقلاب اهتبتكمو ةيرصملا ةعبطملا 2 يوونلا حرشب ملسم حيحص -1/

 يبابلا ىسيع ةعبطم يقابلا دبع داؤف دمحم فيلأت ,ناخيشلا هيلع قفتا اميف ناجرملاو ؤلؤللا

 ش .هاكرشو يبلحلا

 ىسيع - ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد  يقابلا دبع داؤف دمحم حيحصت كلام مامإلل أطوملا 4

 .هاكرشو ىبلحلا ىبابلا

 5 يفنح دمحأ ديمحلا دبع رشنلاو عبطلا مزتلم كلام مامإلا أطوم ىلع يناقرزلا حرش 6

 . ةرهاقلا

 دبع نب هللادبع نب فسوي رمع يبأ مامإلل .ديناسألاو يناعملا نم أطوملا يف امل ديهمتلا ١

 .ةيبرغملا فاقوألا ةرازو ةعبطم ءه 8457 ةنس ىفوتملا َّربلا

 ثدحملا ةمالعلا فيلأت كك لوسرلا ثيدح نم لوصألا عماج ىلإ لوصولا ريسين

 - ه94484 ةنس ىفوتملا يديبزلا ينابيشلا عبيدلا نباب فورعملا يلع نب نمحرلادبع
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 .ه7545١ ةنس رصمب ةيفلسلا ةعبطملا

 عبط - فصان يلع روصنم خيشلا فيلأت كك لوسرلا ثيداحأ يف لوصألل عماجلا جاتلا 7

 . رضمب هاكرشو يبلحلا يبابلا ,نىسيع ةعبطمب

 ميحرلا دبع نب نمحرلادبع دمحم ظفاحلا مامإلل .يذمرتلا عماج حرشب يذوحألا ةفحت -'"5

 .ةرهاقلاب يندملا ةعبطم - يروفكرابملا

 يدابأ ميظعلا قحلا سمش دمحم بيطلا يبأ ةمالعلل «دواد يبأ نئس حرش دوبعملا نوع "©

 .ه784١ ةنس ةيناثلا ةعبطلا

 ه6 ةنس ىفوتملا ينطقرادلا رمع نب يلع مامإلا مالسإلا خيش فيلأت « ينطقرادلا ننس '1

 سمش دمحم بيطلا يبأ ةمالعلا ثدحملا فيلأت ,ينطقرادلا ىلع ينغملا قيلعتلا هليذبو

 .توريب - بتكلا ملاع  يدابأ ميظعلا قحلا

 ةنس ىفوتملا يئاسنلا بيعش نب نمحرلادبع يبأ ظفاحلا فيلأت « ىبتجملا يئاسنلا ننس 37

 .ه١41 ةنس ىفوتملا يطويسلا لالجلا ظفاحلل ىبتجملا ىلع ىبرلا رهز هعمو ,هاث “٠٠

 ىفوتملا يمرادلا لضفلا نب نمحرلادبع نب هللادبع دمحم يبأ ريبكلا مامإلل يمرادلا ننس "8

 .هاه6 ةنس

 ةنس ىفوتملا هجام نبا ينيوزقلا ديزي نب دمحم هللادبع يبأ ظفاحلل ءهجام نبا نئس 48

 . رضمب هاكرشو ىبلحلا ىبابلا ىفطصمل ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد - ه6

 ةعبطلا  يقهيبلا يلع نب نيسحلا نب دمحأ ركب يبأ ظفاحلا يقهيبلل .ىربكلا ننسلا ٠

 .دنهلاب نكدلا دابا رديحب ةينامثعلا فراعملا ةرئاد سلجم ةعبطمب ,ه41٠١/ ةنس ىلوألا

 ركب يبأ نب نمحرلادبع نيدلا لالج ظفاحلل ءريذنلا ريشبلا ثيدح نم ريغصلا عماجلا درفإ

 .ها817 ةنس رصمب دمحم ىفطصم ةعبطم  ه١١9 ةنس ىفوتملا يطويسلا

 ةعبطلا  رصمب دمحم ىفطصم ةعبطم  يوانملا ةمالعلل ءريغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيف -""

 .ها1١ه* ىلوألا

 تسفوأ عبط - توريب  رداص راد  يواحطلا رفعج يبأ ظفاحلا مامإلا فيلأت ءراثآلا لكشم -**

 .ه7#17 ةنس نكدلا دابا رديحب ىلوألا ةعبطلا نع
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 راونألا ةعبطم ,ه١7 ةنس ىفوتملا يواحطلا رفعج يبأ ماماإلل .راثآلا يناعم حرش "4

 . ةرهاقلاب ةيدمحملا

 ةنس ىفوتملا يقيدصلا نالع نب دمحم ةمالعلل - نيحلاصلا ضاير قرطل نيحلافلا ليلد "ه

 يبرعلا باتكلا راد - ه5أ9/5 ةنس ىفوتملا يوونلا مامالل نيحلاصلا ضايرو .هاأ١٠ها/

 . نانبل - توريب

 باتكلا راد  ه774 ةنس ىفوتملا يورهلا مالس نب مساقلا ديبع يبأل ,ثيدحلا بيرغ "5

 .كتوريب يبرعلا

 ريثألا نبا ب روهشملا تاداعسلا ىبأ نيدلا دجم مامإلل .رثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا

 .هاكرشو يبلحلا يبابلا ىسيع اهبحاصل «ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد

 يفوتملا ةرهاقلاب ةيرصملا ةعبطلا  ةيزوجلا ميق نبا مامإلل .دابعلا ريخ يده يف داعملا داز "8

 .هاله١ ةنس

 دمحم دهتجملا مامإلا خيشلل ءرايخألا ديس ثيداحأ نم رابخألا ىقتنم حرش راطوألا لين "4

 ةرهاقلاب ةيرصملا ةينامثعلا ةعبطملاب بها 766 ةنس ىفوتملا . يناكوشلا دمحم نب يلع نب

 .ها"هال ةنس

 رجح نبال ماكحألا ةلدأ نم مارملا غولب حرش وهو .ه47١١ ةنس ىفوتملا يناعنصلا

 . ةرهاقلاب رصمب حيبص يلع دمحم ةعبطم . ينالقسعلا

 نسح قيدص دمحم ديسلا فيلأت «ةوسنلا يف هلوسرو هللا نم تبث امب ةوسألا نسح (رركم) ٠

 ةلاسرلا ةسسؤمب ه١ ىلوألا ةعبطلا ء«ها١*ه1/ ةنس ىفوتملا يراخبلا يجونقلا ناخ

 . نانبل - توريب

 هقفلا بتك - ًالاث

 ةيفنحلا هقف أ

 باتكل حرش وهو . يسخرسلا دمحم ركب يبأ ةمئألا سمش دهازلا ملاعلا فيلأت ءطوسبملا ١

 ةداعسلا ةعبطم . يفنحلا هقفلا يف ةياورلا رهاظ بتك هيف عمج يذلا ريهشلا مكاحلل يفاكلا

 .ه٠49 دودح يف يسخرسلا مامإلا ىفوت دقو .ه13784 ةنس رصمب

 يفنحلا يناساكلا دوعسم نب ركب يبأ نيدلا ءالع مامإلل « عئارشلا بيترت يف عئانصلا عئادب 7
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 ه177/8 -1717/ ةنس ىلوألا ةعبطلا «هه4ا ةنس ىفوتملا .ءاملعلا كلمب بقلملا

 .رصمب ةيلامجلا ةعبطملاب

 ركب يبأ نب يلع نيدلا ناهرب مالسإلا خيش فيلأت امهالك ,يدبتملا ةيادب حرش ةيادهلا -4*

 .ه116 ةنس رصمب قالوبب ىربكلا ةيريمألا ةعبطملا  هه97 ةنس ىفوتملا ينانيغرملا

 ةنس ىفوتملا يتربابلا دومحم نب دمحم نيدلا لمكأ مامإلل  ةيادهلا ىلع ةيانعلا حرش -4
 . ةيادهلا شماه ىلع عوبطم مها

 ه/51 ةنس ىفوتملا يفنحلا مامهلا نباب فورعملا نيدلا لامك مامإلا فيلأت - ريدقلا حتف 6
 ةداز ضاقب فورعملا نيدلا سمش اهفلؤمل  نماثلا ءزجلاو عباسلا ءزجلا  هتلمكت عم
 حتفو .رارسألاو زومرلا فشك يف راكفألا جئاتن ىمست ةلمكتلا هذهو .ه44 ةنس ىفوتملا
 .اهركذ قباسلا ةيادهلا باتك عم 0 امهو .ةيادهلا ىلع حرش هتلمكتو ريدقلا

 راصبألا ريونتو .ه8١٠١/ ةنس ىفوتملا يفكصحلا فيلأت ,راصبألا ريونت حرش راتخملا ردلا 7
 ::ىنتاتردتلل

 «نيدباع نباب ريهشلا نيمأ دمحم هيقفلل راصبألا ريونت حرش راتخملا ردلا ىلع راتحملا در -4
 يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطم يف راتخملا ر دلا عم عوبطم وهو ءه1767١؟ ةنس ىفوتملا

 .ه١*85 ةيناثلا ةعبطلا  رصمب هدالوأو

 دمحم مامإلل ريبكلا ريسلاو . يسخرسلا ةمئألا سمش مامإلل «ريبكلا ريسلا باتك حرش -4
 .ه1489١ ةنس ىفوتملا ةفينح يبأ بحاص ينابيشلا نسحلا

 .ةيقرشلا تانالعإلا ةكرش ةعبطم  دجنملا نيدلا حالص روتكدلا قيقحتب

 ىفوتملا يفنحلا يعليزلا يلع نب نامثع نيدلا رخف هيقفلل .قئاقدلا زنك حرش قئاقحلا نيببت 9
 ةعبطملاب ه1١© ةنس .ىلوألا ةعبطلا . يفسنلا مامإلل قئاقدلا زنك باتكو .هال4؟ ةنس

 .رصم قالوبب ىربكلا

 شماه ىلع عوبطم وهو .يعليزلل زنكلا حرش ىلع يبلشلا دمحأ نيدلا باهش هيقفلا ةيشاح 6١

 .روكذملا حرشلا

 ميلا دامادب فورعملاو ةداز 0 00 .رحبألا ٍققتلم حرش يف رهنألا 0 6

 .ها5١71 ةلئس رصمب ةرماعلا

 ةعبطلا ءه"7 7” ةنس ىفوتملا ينشورسألا دومحم نب دمحم فيلأت ,راغصلا ماكحأ عماج 61
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 .قلاخلا دبع ديمحلا دبع قيقحتب .دادغبب م1487 ةنس ىلوألا

 ' يف مالعألا دنهلا ءاملع نم ةعامج فيلأت «ةيدنهلا ىواتفلاب ةفورعملا ةيريكملاعلا ىواتفلا 2

 اقفو ءدمحم نيدلا يبحم رفظملا يبأ ناطلسلا نم فيلكتب ةرجهلل رشع يداحلا نرقلا

 .هاا"١٠ ةنس رصم «قالوبب ةيريمألا ةعبطملاب تعبطو .ةيفنحلا بهذمل

 . ةيدنهلا ىواتفلا شماه ىلع ةعوبطم يهو .هه947 ةنس ىفوتملا يدنجزوألا

 يفنحلا يدركلا زازبلا نباب فورعملا باهش نب دمحم نب دمحم خيشلل ةيزازبلا ىواتفلا هه

 . ةيدنهلا ىواتفلا شماه ىلع ةعوبطم يهو ءه4071/ ةنس ىفوتملا

 دمحم نب ىلع وه فيرشلا ديسلاو .ثيراوملا ىف ةيجارلا ىلع فيرشلا ديسلا حرش ه1

 ديشرلادبع نب دمحم نب دمحم ةلملا جارس فيلأت ةيجارلاو .ه84١4 ةنس ىفوتملا يناجرجلا

 ةنس ىفوتملا يرانفلا هاش دمحم ةمالعلل ةيشاح عم ةيجارلا ىلع فيرشلا ديسلا حرش هال

 .رصمب يدركلا يكز هللا جرف عبط ه4

 ميجن نب ميهاربإ نب نيدباعلا نيز خيشلا فيلأت «ةفينح يبأ بهذم ىلع رئاظنلاو هابشألا -8

 .ه781١1/ ةنس رصمب رشنلل هاكرشو يبلحلا ةسسؤم رشانلا -

 ىفوتملا يفسنلا صفح نب نيدلا مجن خيشلا فيلأت «ةيهقفلا تاحالطصالا يف ةبلطلا ةبلط 4

 .اهاابك١أ ةنس رصمب ةرماعلا ةعبطملا يف عبط فهمالا/ل ةنس

 يمهف يماحملا بيرعت «رديح يلع هيقفلا فيلأت .ماكحألا ةلجم حرش ماكحألا راد 56٠

 . ةريتعملا مهبتك نم ةصلختسمو ةيفنحلا بهذمل ًاقفو يهو « ينيسحل ل

 ةيعفاشلا هقف - ب

 .ةرهاقلا  ةدحتملا ةينفلا ةعابطلا ةكرش - ه41١ ةنس

 ىفوتملا ينزملا ىبحي نب ليعامسإ نب ميهاربإ مامإلا وه ينزملاو  ينزملا رصتخم باتك 1
 .ركذلا فلسلا يعفاشلا مامإلل مألا باتك رخآ يف عوبطم وهو ,ه754 ةنس

 دمحم نب يلع نسحلا وبأ مامإلا وهو يدرواملل «ةينيدلا تايالولاو ةيناطلسلا ماكحألا كك
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 ةيدومحملا ةعبطملا -ه٠405 ةنس ىفوتملا يعفاشلا يدرواملا يدادغبلا يرصبلا بيبح نب

 .رصمب ةيراجتلا

 يطويسلا ركب يأ نب نمحرلادبع نيدلا لالج مامإلا فيلأت - عورفلا يف رئاظنلاو هابشألا "5

 .ها17ه5 ةنس رصمب دمحم ىفطصم ةعبطم _- ه١ ةنس ىفوتملا يعفاشلا

 نيدلا ءاهب خيشلا نب هللا دبع خيشلا فيلأت «بيترتلا باتك حرشب بيجملا بيرقلا حتف 5 "6

 اه ا ١ ةنس رصمب ةيهبلا ةعبطملا - يعفاشلا يضرفلا م

 هحرشو ,.ه5175 ةنس ىفوتملا يعفاشلا يوونلا فرش نب ىبحي ايركز يبأل ,جاهنملا نتم "5

 رشاعلا نرقلا يف ةيعفاشلا ءاملع نايعأ نم بيطخلا ينيبرشلا دمحم خيشلل جاتحملا ينغم

 5 ىبرعلا ثارتلا ءايحإ راد - يرجههلا

 نيدلا سمش فيلأت ,« يعفاشلا مامإلا بهذم ىلع هقفلا يف جاهنملا حرش ىلإ جاتحملا ةياهن 17

 ها 5 ةنس ىفوتملا يلمرلا نيدلا باهش نبا ةزمح نب دمحأ سابعلا يبأ نب دمحم

 ةعبطم  ه41١٠١/ ةنس ىفوتملا يرهاقلا يلماربشلا نيدلا رون ءايضلا يبأ ةيشاح هعمو

 .ها18ها/ ةنس «يبلحلا يبابلا ىفطصم

 .ه51/5 ةنس ىفوتملا يوونلا فرش نب نيدلا يبحم مامإلل بذهملا حرش عومجملا 784

 ه 415 ةنس ىفوتملا يزاريشلا فسوي نب يلع نب ميهاربإ قاحسإ يبأ فيلأت بذهملاو

 .ةرهاقلا يف ةمصاعلا ةعبطم -

 دبع نب زيزعلا دبع نب نيدلا زع هيقفلا ثدحملا مامإلل .مانألا حلاصم يف ماكحألا دعاوق 4

 .رصمب ها61١"1“ ةنس ىلوألا ةعبطلا - ه"٠55 ةنس ىفوتملا مالسلا

 ةنس ىفوتملا يعفاشلا يرصبلا يدرواملا يلع نب نسحلا وبأ وهو ,يدرواملل يضاقلا بدأ ل

 .ها847"1 ةنس .دادغب - يناعلا ةعبطم - ناحرسلا لاله يبحم قيفحت ه0

 ةعبطلا  هه8٠ ةنس ىفوتملا يلازغلا دمحم دماح يبأ مامإلا فيلأت «نيدلا مولع ءايحإ ١

 .ةرهاقلاب ةينامثعلا ةعبطملاب ,.ه١ه؟ ةنس ىلوألا

 ةيكلاملا هقف - ج

 ةعبطملاو ,ه377١ ةنس ةرهاقلاب ةداعسلا ةعبطم - سنأ نب كلام مامإلل  ىربكلا ةنودملا 7

 .ها7785 ةنس . ىلوأل ةعبطلا  رصمب ةيريخلا

 ءهه١٠7 ةنس ىفوتملا دشر نب دمحأ نب دمحم ديلولا يبأ مامإلل «تادهمملا تامدقملا -ا/*
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 .ه11778 ةنس رصمب ةداعسلا ةعبطم

 يطانرغلا يزجج نب دمحأ نب دمحم فيلأت «ةيهقفلا عورفلا لئاسمو ةيعرشلا ماكحألا نيناوق 4

 . توريب نييالملل ملعلا راد عبط - ها/5 ةنس ىفوتملا يكلاملا

 دمحأ يديس تاكربلا وبأ وه ريدردلاو .ليلح يديس رصتخم ىلع ريدردلل ءريبكلا حرشلا ق0

 يديس رصتخمو .ه١١٠١١ ةنس ىفوتملا ريدردلاب ريهشلا يكلاملا يودعلا دمحم نب

 ءايحإ راد عبط .هالال” ةنس ىفوتملا ليلخ يديس ءايضلا يبأ ليلجلا مامإلا فيلأت ,ليلخ

 .رصمب هاكرشو يبلحلا يبابلا ىسيع اهبحاصل ةيبرعلا بتكلا

 يقوسدلا ةفرع دمحم خيشلا نيدلا سمش ةمالعلل ءريبكلا حرشلا ىلع يقوسدلا ةيشاح 5

 .ركذلا فلاسلا ريدردلل ريبكلا حرشلا عم ةعوبطم ةيشاحلا هذهو ها 17٠ ةنس ىفوتملا

 دمحم نب دمحأ خيشلا فيلأت .كلام مامإلا بهذم ىلإ كلاسملا برقأل كلاسلا ةغلب -الال

 رصتخملا ىلع ه١١١١ ةنس ىفوتملا يشرخلا 5000 00 ءيشرخلا حرش 4

 ةنس ةيناثلا ةعبطلا - ةرهاقلاب قالوب ةعبطم : .ليلخ يديس ءايضلا يبأ مامإلل ليلجلا

 .ها/

 نمحرلادبع نب دمحم نب دمحم هللادبع يبأ فيلأت «ليلخ رصتخم حرش ليلجلا بهاوم 4

 ةنس ىلوألا ةعبطلا - رصمب ةداعسلا ةعبطم  ه4684 ةنس ىفوتملا باطحلاب فورعملا

 .ه

 .قاوملاب ريهشلا فسوي نب دمحم هللادبع يبأ فيلأت «ليلخ رصتخمل ليلكإلاو جاتلا

 . باطحلل ليلجلا بهاوم ةيشاح ىلع عوبطملا .ه/م41/ ةنس ىفوتملا

 ةنس ىفوتملا يكلاملا نوحرف نبا مامإلل ماكحألا جهانمو ةيضقألا لوصأ يف ماكحلا ةرصبت ١

 دمحم ىفطصم ةعبطم «شيلع خيشلل كلاملا يلعلا حتف شماه ىلع عوبطم ه4

 .ها17"ه© ةنس .ةرهاقلاب

 ةلبانحلا هقف د

 1 راش وهو هال ةنس ا ةعبطلا - رصمب رانملا ةرادإ 0 ا

 . يقرخلا هللادبع نب نيسح نب رمع مساقلا
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 نب هللادبع نيدلا قفوم مامإلا فيلأت «ينابيشلا لبنح نب دمحأ ةنسلا مامإ هقف يف ةدمعلا 47“

 .ه11786١ ةنس ةرهاقلاب ةيفلسلا ةعبطملا .ه١57 ةنس ىنفوتملا ىسدقملا ةمادق نب دمحأ

 نيدلا ءاهب فيلأت «ينابيشلا لبنح نب دمحأ ةنسلا مامإ هقف يف ةدمعلا حرش ةدعلا

 - ةرهاقلاب ةيفلسلا ةعبطملا ,ه"1784 ةنس ىفوتملا « يسدقملا ميهاربإ نب نمحرلادبع

 .ه١1١م1! ةيناثلا ةعبطلا

 اهرصتخا  ينابيشلا لبنح نب دمحأ ةنسلا مامإ هقف يف ريبكلا حرشلاو فاصنإلا رصتخم

 ةيفلسلا ةعبطملا  ه5١١١ ةنس ىفوتملا باهولادبع نب دمحم مالسإلا خيش مامإلا

 . ةرهاقلاب

 .ه١٠١ 8١ ةنس ىفوتملا يلبنحلا سيردإ نب روصنم خيشلل . عانقإلا نتم نع عانقلا فاشك 5

 فرش خيشلا فيلأت عانقإلا نتمو .ه714١ ةنس ىلوألا ةعبطلا ءرصمب ةيقرشلا ةعبطملا

 يتوهبلا سنوي نب روصنم خيشلا فيلأت , ىهتنملا حرش ىمسيو «تادارإلا ىهتنم حرش 41/

 تادارإلا ىهتنم باتكو .ركذلا فلاسلا عانقلا فاشك شماه ىلع عوبطم وهو يلبنحلا

 . يلبنحلا يجونقلا نيدلا يقن دمحم مامالل

 فسوي نب يعرم خيشلا ةمالعلا هيقفلا فيلأت . ىهتنملاو عانقإلا نيب عمجلا يف ىهتنملا ةياغ 84

 يواجحلا ىسوم نب دمحأ نب ئسوم هفلؤم عانقالاو ,ه8١٠“ ةنس ىفوتملا يلبنحلا
 نب دمحم وهف ىهتنملا فلؤم امأو .ه954 ةنس ىفوتملا يحلاصلا يقشمدلا مث يسدقملا

 .ه١٠/8 ةنس دودح يف يفوتو ءراجنلا نباب ريهشلا يرصملا يجونقلا زيزعلادبع

 ىفوتملا يلبنحلا ءارفلا نيسحلا نب دمحم ىلعي يبأ يضاقلا فيلأت .ةيناطلسلا ماكحألا 4
 .هاه5 ىلوألا ةعبطلا «يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطم  ه4ه4 ةنس

 دمحم خيشلا نب هللادبع خيشلا نب ناملس خيشلا طخ نم ةيشاح عم ةمادق نبال عنقملا

 هللادبع نيدلا قفوم مامإلا وه ةمادق نباو .ةرهاقلا يف ةيفلسلا ةعبطملا ,باهولادبع نب

 . يسدقملا ةمادق نب دمحأ نب

 ةنس ىفوتملا يلبنحلا بجر نب نمحرلادبع جرفلا يبأ ظفاحلل يمالسإلا هقفلا يف دعاوقلا ١

 .ةيرهزألا تابلطلا ةبتكم رشانلا .ه١781١ ىلوألا ةعبطلا .هاةؤه

 روقنملا دمحم نب دمحأ ةمالعلا خيشلا فيلأت «ةديفملا لئاسملا يف ةديدعلا هكاوفلا 7
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 ةنس ىلوألا ةعبطلا .قشمدب يمالسإإلا بتكملا تاروشنم عبط . يدجنلا يميمتلا

 .اهاخ٠

 ةيديزلا هقف  ه

 دمحأ نب نيسحلا نيدلا فرش يضاقلا فيلأت ءريبكلا هقفلا عومجم حرش ريضنلا ضرولا 4

 ةداعسلا ةعبطم - ه١717١ ةنس ىفوتملا ىناعنصلا ىنميلا ىنيحلا ىغايسلا نيسحلا نب

 .حاتفم نباب ريهشلا مساقلا يبأ نب هللادبع مامإلل ءراردملا ثيغلا نم عزتنملا راهزألا حرش 5

 باتكب هحرش دقو . ىضترملا ىيحي نب دمحأ يدهملا مامإلا فيلأت نم راهزألا باتكو

 .ه/الا/ ةنس يفوت حاتفم نباو .ه٠84 ةنس يفوت يدهملا مامإلاو راردملا ثيغلاب هامس

 نب دمحأ هللا نيدل يدهملا دهتجملا فيلأت ,راصمألا ءاملع بهاذمل عماجلا راخزلا رحبلا 8

 ,رصمب ةداعسلا ةعبطمب يناثلاو لوألا ناءزجلا عبط .ه٠84 ةنس ىفوتملا ىضترملا ىيحي

 ةنس ةيدمحملا ةنسلا ةعبطمب هئازجأ ةيقب ًاعبطو 19441-2.1448 ةنس ىلوألا ةعبطلا

 .م15954-4

 ةيرفعجلا هقف - و
 فورعملا .هالال١ ةنس ىفوتملا يلحلا نسحلا نب رفعج خيشلا فيلأت .عفانلا رصتخملا 5

 .ه54١ ةنس ةيناثلا ةعبطلا  ةرهاقلا ةعبطم .ءىلحلا ققحملا وأ ققحملاب

 ىفوتملا يسوطلا يلع نب نسحلا نب دمحم رفعج يبأل .ىواتفلاو هقفلا ررحم يف ةياهنلا 7

 .توريب يف يبرعلا باتكلا راد رشانلا - ه4 ةنس

 ىفوتملا يلماعلا يعبجلا نيدلا نيز ديعسلا ديهشلل «ةيقشمدلا ةعمللا حرش ةيهبلا ةضورلا 4

 . ةينيدلا فجنلا ةعماج عبط ,.ه58"9 ةنس

 نسحلا نب رفعج خيشلا يلحلا ققحملا فيلأت «مارحلاو لالحلا لئاسم يف مالسإلا عئارش 4

 .هالالا ةنس ىفوتملا يلحلا

 فجنلاب ءارهزلا ةعبطم يف ىلوألا ةعبطلا .ميكحلا نسحم ديسلا فيلأت ,نيحلاصلا جاهنم ٠

 .ها"55< ةنس

 ةعبطم يلحلا اضر ميركلا دبع خيشلا فيلأت ,ةيصخشلا لاوحألا يف ةيرفعجلا ماكحألا

 .م9841١/ ةنس ةرهاقلاب يزاجح
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 ٠ ةيرهاظلا هقف - ز
 تاروشنم فمه8565 ةنس ىفوتملا مزح نب لمح نب يلع دمحم يبأ مامإلل . ىلحملا ١

 .توريب - عيزوتلاو رشنلاو ةعابطلل يراجتلا بتكملا

 يبطرقلا دمحأ نب دمحم ديلولا يبأ يضاقلا مامإلل ,دصتقملا ةياهنو دهتجملا ةيادب 3٠

 ةيلعلا ةفالخلا رادب لماك دمحأ ةعبطم .هه96© ةنس ىفوتملا دشر نباب ريهشلا يسلدنألا

 .ه1 #87 ةنس

 نمحرلا دبع نب سيردإ نب دمحأ سابعلا -يبأ نيدلا باهش مامالل يفارقلل ,قورفلا 4

 .ةرهاقلاب ةيبرعلا بتكلا ءايحإ راد ةبطمب ه ١47 ىلوألا ةعبطلا .يفارقلاب روهشملا

 ةنس . ةرهاقلاب ةيملعلا ناتسدرك ةعبطم «ةيميت نبا مالسإلا خيشل ةيميت نبا ىواتف -6©

 اه

 خبشو «ضايرلا عباطمب ه١ ىلوألا ةعبطلا «ةيميت نبا مالسإلا خيش ىواتف عومجم ١١5

 ىفوت «ةيميت نباب فورعملا ينارحلا دمحأ سابعلا وبأ نيدلا يقت وه ةيميت نبا مالسإلا

 .هالا/ ةنس

 نيدلا ءالع خيشلا ةمالعلا اهراتخا ,ةيميت نبا مالسإلا خيش 'ىواتف نم ةيهقفلا تارايتخالا ٠7-

 رشنلاو ةعابطلل ةفرعملا راد رشانلا يقشمدلا يلعبلا سابع نب دمحم نب يلع نسحلا وبأ

 .توريب -

 يبرعلا فاشكلا راد عباطم «ةيميت نبال ةيعرلاو يعارلا حالصإ يف ةيعرشلا ةيسايسلا 4

 .م١196 ةيناثلا ةعبطلا ءرصمب'

 دابا رديحب ةيماظنلا فراعملا ةرئاد ةعبطم «ةيميت نبال ,لوسرلا متاش ىلع لولسملا مراصلا - 4

 . ىلوألا ةعبطلا .دنهلاب نكدلا

 ركب يبأ نب دمحم هللادبع يبأ نيدلا سمش ةمالعلل ةيعرشلا ةسايسلا يف ةيمكحلا قرطلا ٠

 ةنس رصمب ديؤملاو بادآلا ةعبطم .ءهاله١ ةنس ىفوتملا ةيزوجلا ميق نباب ريهشلا

 .م131/

 .رصمب ةيرينملا ةعابطلا ةرادإ عبط ةيزوجلا ميق نبال نيعقوملا مالعأ ١

 .ه754١ ةرهاقلاب ةيدمحملا ةْنَّسلا ةعبطم «ةيميت نبال دقعلا ةيرظن -7
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 ةعبطمب ةيناثلا ةعبطلا «ةيميت نبال .ميحجلا باحصأ ةفلاخم ميقتسملا طارصلا ءاضتقا 1

 .ه59١ ةئس «ةيدمحملا َةّنّسلا

 ةبتكملا هرشان «يبطاشلا يمخللا دمحم نب ىسوم نب ميهاربإ ةمالعلل ,ماصتعالا -4

 . ةرهاقلاب ةدعاسلا ةعبطمب عبطو دمحم ىفطصم اهبحاصل .ةرهاقلاب ىربكلا ةيراجتلا

 ربلا دبع نب فسوي رمع يبأ مامإلل .هلمحو هتياور يف يغبني امو هلضفو ملعلا نايب عماج 6
 ةمصاعلا ةعبطمب عبط «ةرونملا ةنيدملا يف ةيفلسلا ةبتكملا هرشان ه 457 ةنس ىفوتملا

 . ةرهاقلاب

 عباطمب عبط .يناتكلا يحلا دبع خيشلل ةيرادإلا بيتارتلاب ىمسملا ةيوبنلا ةموكحلا ماظن -5

 .نانبل - توريب . يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد لبق نم ةماعلا ةكرشلا

 .رصمب قالوبب ةيريمألا ىربكلا ةعبطملاب ه١ 77 ةنس ىلوألا ةعبطلا ,ةيوبنلا ةنسلا جاهنم ١7

 يولهدلا ميحرلا دبع نبا هللا ّيلو هاشب فورعملا دمحأ خيشلا مامإلل .ةغلابلا هللا ةجح -4

 .دادغبب ىنثملا ةبتكمو ةرهاقلاب ةثيدحلا بتكلا راد هعبط مزتلمو ,ه1/5١1١ ةنس ىفوتملا

 ءه ه59 ةنس ىفوتملا يتبسلا جاردلا نبال عاَمَسلا عامَس ةلأسمب عافتنالاو عاتمإلا باتك 6

 يلاعلا ميلعتلا ذاتسأ نورقش نبا دمحم روتكدلا دادعإو ةسارد .طابرلا .سلدنألا ةعبطم

 .ًاقباس رهزألا عماج خيش نيسحلا رضخلا دمحم خيشلل مالسإلا يف برحلا بادآ -

 .هه891/ ةنس ىفوتملا يزوجلا نب يلع نب نمحرلا دبع ظفاحلل .ءاسنلا ماكحأ ١-

 فسوي دمحم نب يلع قيقحت .2ها٠٠84١ ةنس توريب .ةيرصعلا ةبتكملا تاروشنم

 . يدهملا

 ريرحتلا راد ةسسؤم  ماشه نبا كلملا دبع دمحم يبآل هك يبنلا ةريس , ماشه نبا ةريس ١7

 هاما“ .ةرهاقلا .ةيقرشلا تانالعإلا ةكرش عباطم ءرشنلاو عبطلل

 ناضمر «.ةرهاقلا ءريرحتلا راد .يدقاولا بتاك دعس نب دمحمل .ىربكلا تاقبطلا 1١7

 ها

 ةمجرتلاو فيلأتلا ةنجل ةعبطم «ىلع نب دمحأ نيدلا يقت يزيرقملل .عامسألا عاتما 64

 .م١944١ ةنس رشنلاو
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 ىففوتملا يزوجلا نب يلع نب نمحرلادبع جرفلا يبأ مامإلا فيلأت .ةوفصلا ةفص باتك ١6

 دنهلاب نكدلا دابآ رديح ةنيدمب ةينامثعلا فراعملا ةرئاد ةعبطمب ىلوألا ةعبطلا ,«هه41/ ةنس

 .هاا"هم6 ةنس

 ىلوألا ةعبطلا .ه8857 ةنس ىفوتملا ينالقسعلا رجح نبال «ةباحصلا زييمت يف ةباصإلا -5

 .ه11378١ ةنس ةرهاقلا يف

 شماهب عوبطملاو ءه457 ةنس ىفوتملا ربلا دبع نبال باحصألا ءامسأ يف باعيتسالا -7

 ةعابطلل ملقلا راد ,يولهدناكلا فسوي دمحم خيشلا ةمالعلا فيلأت .ةباحصلا ةايح -64

 .ه ١5٠07 ةيناثلا ةعبطلا ءرشنلاو

 ضايرلا يف رصنلا ةبتكم فارشإب م147١ ةنس ىلوألا ةعبطلا ءريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا -8

 . توريب يف فراعملا ةبتكمو

 هقفلا لوصأ :ًاسماخ .

 ةرهاقلاب ةداعسلا ةعبطمب ىلوألا ةعبطلا ,يرهاظلا مزح نبال .ماكحألا لوصأ يف ماكحألا ٠

 .ها65 ةنس

 ةعبطمب عبط «يلازغلا دمحم نب دمحم دماح يبأ مامإلل لوصألا ملع نم ىفصتسملا 5١

 . م١191 ةنس دادغبب ىنثملا ةبتكم تسفوألاب هعبط تداعأو ,«ه79١ 14 ةنس رصمب قالوب

 ةفرعملا راد ,هال٠4 ةنس ىفوتملا يبطاشلا قاحسإ يبأل ,ةعيرشلا لوصأ يف تاقفاوملا -7

 .نانبل - توريب ءرشنلاو ةعابطلل

 دوعسم نيدلا دعس فينصت .هقفلا لوصأ يف حيقنتلا نتمل حيضوتلا ىلع حيولتلا حرش ١

 ردص يضاقلل لوصألا حيقنت هب حرش .هال47 ةنس ىفوتملا يعفاشلا ينازاتفتلا رمع نب
 يلع دمحم ةعبطم .هال85ال ةنس ىفوتملا يفنحلا يراخبلا دوعسم نب هللا كيبع ةعيرشلا

 .ةرهاقلاب رهزألا ناديمب هدالوأو حيبص

 دمحم يلع نب دمحم دهتجملا 'مامإلل لوصألا ملع نم قحلا قيقحت ىلإ لوحفلا داشرإ -4

 .رصمب ةيرينملا ةعابطلا ةرادإ عبط .«ه768١ ةنس ىفوتملا يناكوشلا

 .م١195 ةنس ةرهاقلا
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 ةنس ةيناثلا ةعبطلا ,ناديز ميركلادبع روتكدلا ذاتسألا فيلأت .هقفلا لوصأ يف زيجولا 5

 . توريب .ةلاسرلا ةسسؤم ه5 ٠ا/

 ةثيدحلا ةيهقفلا بتكلا :ًاسداس

 ةنس ىلوألا ةعبطلا «ةفينح ىبأ بهذم ىلع ةيصخشلا لاوحألا ىف ةيعرشلا ماكحألا /١-

 .رصمب ةينامثعلا ةعبطملاب ه1

 ىلوألا ةعبطلا « ينايبألا ديز دمحم فيلأت .ةيصخشلا لاوحألا يف ةيعرشلا ماكحألا حرش - القيل

 .رصمب بعشلا ةعبطمب ها “؟”١ ةنس

 ةعبطم .فيفخلا يلع خيشلا ذاتسإلل ةيمالسإلا بهاذملا يف جاوزلا قرف يف تارضاحم - 84

 .م 9١ه/8رصمب ةلاسرلا

 يبرعلا باتكلا راد عباطم .فيفخلا يلع خيشلا ذاتسألل ,فرصتلا يف ريغلا نع ةباينلا

 .م4-15606 ةنس

 .ةرهاقلاب نومأملا راد ةعبطم ,يريزجلا نمحرلادبع خيشلل .ةعبرألا بهاذملا ىلع هقفلا 0

 .م 8*191 ةنس ىلوألا ةعبطلا

 ةنس ةرهاقلاب رميخم ةعبطم «ةرهز وبأ دمحم خيشلا ذاتسألل «ثيراوملاو تاكرتلا ماكحأ -

 ش .م4

 .ةرهاقلاب م1908 ةنس رميخم ةعبطم « ةرهز وبأ دمحم ذاتسألل .هراثآو جاوزلا دقع ١41

 ةنس «ةثلاثلا ةعبطلا .ةرهاقلا يف رميخم ةعبطم .ةرهز وبأ دمحم «,ةيصخشلا لاوحألا ١55

 .ماق61/

 ةعبطم ؛ةدوع رداقلا دبع موحرملل « يعضولا نوناقلاب ًانراقم يمالسإلا يئانجلا عيرشتلا 46

 . يناثلا ءزجلل ةرهاقلا يف ةيورعلا راد

 رداقلا دبع موحرملل («ماعلا مسقلا» يعضولا نوناقلاب انراقم يمالسإلا يئانجلا عيرشتلا ١155

 .ةفاقثلا رشن راد ةعبطمب م144١ ةنس ىلوألا ةعبطلا «ةدوع

 ١7 ةنس ةرهاقلاب ةيملاعلا ةعبطملا «ىسوم فسوي دمحم روتكدلل .هراثآاو بسنلا /١946م.

 راد عباطم « ىسوم فسوي دمحم روتكدلل  يمالسإإلا هقفلا يف ةيصخشلا لاوحألا ماكحأ -

 .6م ١ة9مره ةنس  يبرعلا باتكلا

 .ىبرعلا باتكلا راد عباطم .روكذدم مالس دمحم ذاتسألل يمالسإإلا هقفلا يف اياصولا 148

 .م 198/ ىلوألا ةعبطلا
664 - 



 ريذنلا رادب ةثلاثلا ةعبطلا , يكشكلا ميحرلا دبع دمحم خيشلا فيلأت نراقملا ثاريملا

 .م1959 ةنس دادغبب رشنلاو ةعابطلل

 ةعابطلل ريذنلا راد . يكشكلا ميحرلا دبع دمحم خيشلل .قوقحلا نم اهب قلعتي امو ةكرتلا 1١6١

 .م1951/ ةنس ةعبط ءرشنلاو

 ةيرصملا رايدلا يتفم فولخم دمحم نينسح خيشلل ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ثيراوملا 1

 .رصمب يبرعلا باتكلا راد عباطمب م ١98 4 ةنس ةيناثلا ةعبطلا .ءاملعلا رابك ةعامج وضعو

 ةنس ةيناثلا ةعبطلا ,ةعارق ىلع خيشلل .ةيعرشلا تاعفارملا يف ةيئاضقلا لوصألا 16

 .رصمب ةضهنلا ةعبطمب ,ه"1

 عباطم عبط . يواطلملا لماك نسح ذاتسألل «كلام مامإلا بهذم ىلع تاللماعملا هقف ١1

 ةيمالسإلا نوؤشلل ىلعألا سلجملا يف مالسإلاب فيرعتلا ةنجل فارشإب ةيراجتلا مارهألا

 ةعبطلا ,ناديز ميركلا دبع روتكدلا ذاتسألل .مالسإلا راد يف نينمأتسملاو نييمذلا ماكحأ ١

 .دادغبب ناهربلا ةعبطمب م 477* ىلوألا

 ذاتسألل «ةيمالسإلا ةعيرشلا يف ةماعلا ةحلصملل ةيدرفلا ةبتكملا ىلع ةدراولا دويقلا 7
 . ةينواعتلا عباطملا لامع ةعيمج عبط ه٠5١؟ ىلوألا ةعبطلا ,ناديز ميركلا دبع روتكدلا

 ةسسؤم عبط .ه40١ ةثلاثلا ةعبطلا ,ناديز ميركلا دبع روتكدلا ذاتسألل .ةوعدلا لوصأ ٠ /١6-
 .نامع ءرئاشبلا ةبتكم .ةلاسرلا

 .عباطمب .ه89١ ىلوألا ةعبطلا .يواضرقلا فسوي روتكدلا ذاتسألا فيلأت .ةاكزلا هقف -

 .نانبل - توريب ملقلا راد

 ةغللا بتك :ًاعباس
 ةنس ىفوتملا , يراصنألا مركم نب دمحم نيدلا لامج روظنم نبال .«برعلا ناسل 484

 بلا فيلأتلل ةيرصملا رادلا «قالوب ةعبط نع ةروصم ةعبط .ه١

 راد ما رولا دامح نب ليعامسإ فيلأت «ةيبرعلا تي ةغللا 9 دي كل

 مالسلا دبع هعبط ىلع فرشأو «ةرهاقلاب ةيبرعلا ةغللا عمجم 6 كا د اداك١

 .نوراه

 2 6هه6م2دلا



 ةينوناق بتك :ًانماث

 ةنجل ةعبطم .تيتس ىبأ تمشحو يروهنسلا دمحأ قازرلا دبع روتكدلل نوناقلا لوصأ -7

 .م1918 ةنس ةرهاقلا يف رشنلاو ةمجرتلاو فيلأتلا

 ةعابطلاو رشنلا ةكرش ةعبطم  نمحرلادبع داج رباج روتكدلل .صاخلا يلودلا نوناقلا -7“

 ةعبطمب يناثلا ءزجلا عبطو 2م !١ 4 ةنئس لوألا ءزجلا عبط .دادغيب ةدودحملا ةيقارعلا

 .م6 لالهلا

 ةعماجلا ةعبطم .هللادبع نيدلا زع روتكدلا فيلأت ,يرصملا صاخلا يلودلا نوناقلا 4

 .م19884 ةنس ةثلاثلا ةعبطلا .ةرهاقلاب
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